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  في علوم األديان
  

ا،   » في علوم األديان«نقّدم هذه السلسلة الجديدة  دنا العلي لطالبي المعرفة في بالدنا، وهم ُآثر في جامعاتنا، ومعاه
ى توسيع    فعسى أن تأتي أجزاء السلسلة بالنف. ومدارسنا الثانوّية، ونوادينا العلمّية، وأوساطنا الثقافية اعد عل ع وتس

ان               ين األدي د السبل للحوار النصوح ب ا، فتمّه ا وقلًب ه، ذهًن ّم اإلنسان آّل ي مواضيع ته نطاق المعارف والتعّمق ف
  .والمذاهب، وللتعاون في إطار العيش المشترك بين الجماعات المختلفة

  
  البروفّسور الدآتور عادل تيودور خوري

  أستاذ علوم األديان سابًقا
  ألمانيا/ عة مونستر في جام

  مدخل إلى األديان الخمسة – 6
  

ة     : يجمع هذا الكتاب المعطيات األساسّية لألديان الخمسة الكبرى في العالم ة واإلسالم واليهودّي ّية والبوذّي الهندوس
  .والمسيحّية

  
دها وقواعد المسلك األخ    ا، وطرق    وغرضه إطالع القارئ على أهّم تعاليم هذه األديان بالنسبة إلى عقائ ّي فيه الق
  . الخالص التي تقّدمها ألتباعها، على اختالف المذاهب والتّيارات التي نشأت وتطّورت فيها

  
  في علوم األديان
  سلسلة ُيشرف عليها
  عادل تيودور خوري
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  مقّدمـة
  

ة     : لمعطيات األساسّية لألديان الخمسة الكبرى في العالميجمع هذا الكتاب ا ة واإلسالم واليهودّي ّية والبوذّي الهندوس
  .والمسيحّية

  
ا، وطرق        ّي فيه دها وقواعد المسلك األخالق وغرضه إطالع القارئ على أهّم تعاليم هذه األديان بالنسبة إلى عقائ

  .والتّيارات التي نشأت وتطّورت فيهاالخالص التي تقّدمها ألتباعها، على اختالف المذاهب 
  

  .هذا مع العلم أّننا ُنِعّد لنشر أجزاء مستقّلة مطّولة المحتوى حول آّل من هذه األديان الخمسة الكبرى
  

ة           ى مزاول دام عل يهم لإلق تعداد ف انوا، وإنعاش االس اٍء آ عسى أن نساهم بذلك في توسيع آفاق القّراء، من أّي انتم
  . ع مؤمني األديان المختلفة في العالمالحوار والتعاون م

  
  عادل تيودور خوري

  
  الفصل األّول

  
  مدخل إلى الهندوسّية 

  
ة        اهج وطرق خالص مختلف ذاهب ومن ة وم الهندوسّية ليست ديانة موّحدة، بل هي مصطلٌح جماعّي لتّيارات دينّي

  :تالّيةأهّم مراحل تطّور الهندوسّية هي ال. نشأت على مّر الزمن ونمت في الهند
  

نة        ين حوالى س ع اآلرّي د م ى الهن ل المسيح   1500الفيدّية هي الشكل القديم للهندوسّية، وقد دخلت إل إّن آتب  . قب
الم    ). المعرفة المقّدسة(اآلرّيين المقّدسة تدعى فيدا  ا ع ذبائح، تعّرفن وهي تتضّمن أناشيد لآللهة ونصوًصا لتقديم ال

  .اإلنسان وأشكال العبادة في زمن الفيدا الثقافة، والتصّورات عن اهللا، وصورة
  

ر      ادة أآث عندما قامت أشكال مختلفة في طلب الخالص وفي المجتمع الفيدّي وأصبح ما يقابلها من ممارسات العب
ة                 ات اآلله ان شغلها الشاغل البحث عن عالق ا، آ أهيًال خاصًّ ؤهَّلين ت ادة الم ّدام العب ٌة من خ ًدا، تكّونت طبق تعقي

ا    بظواهر الطب ها نظريًّ يرها وتأسيس ة وتفس . يعة وبأحداث الحياة البشرّية وبتكوين ممارسات العبادة الفّعالة المؤاتي



 

ة  ة        . هؤالء الكهنة الخبراء بالدين ُيدَعون براهم م البراهمانّي أّثرت به ي ت ة الت ك الحقب ذلك ُدعيت تل ذا   . ول ل ه مقاب
ل م   رت رّدات فع ة، ظه وس الدينّي ى الطق ديد عل ز الش ن  الترآي ة راحت تبحث ع ات صغيرة منغلق ل طبق ن ِقَب

  .وقد رسا تعليمها السّري في األوبانيشادات القديمة. خالصها في التأّمل والتنظير بدًال من العبادة والطقوس
  

ة المتنّوعة   . المرحلة الثالثة شهدت تكوين الهندوسّية رق   . فنمت المناهج الفلسفّية وطرق الخالص الدينّي ونشأت ف
ارات    . آلهة خاّصة اآتسبت أهمّية آبرى وأزالت اآللهة الكثيرة األخرى، مثل فيشنو وشيفا قوّية حول ذه التّي ّل ه آ

  .الدينّية والفرق والمناهج الفلسفّية ال تزال إلى اليوم تِسم وجَه أديان الهند
  

  آلهة الهندوسّية: أّوًال
  

روا    دينّي، اختب ة، سواء         إّن الهندوسّيين، في مرحلة أولى من تطّورهم ال ي الطبيع ا ف ي أشكال ظهوره ة ف األلوه
وى         ًرا بق ه أو أخي ان نفس ات، باإلنس ات أو بالحيوان ماء، بالنبات األرض أو بالس ذه ب ور ه كال الظه ت أش ارتبط

رَّدة ا. مج وى ُعلي دَّت ق وى ُع ذه الق ا خاضعة  . ه رار، ورّداُت فعله ا باألس ان مغلًَّف م األحي ي معظ ا ف ان عمُله وآ
ـزوات امراتهم، وعرضت  ولك. للن ة ومغ الهم الخارق ة، ووصفت أعم ة الفيدّي د ذآرت آله ة ق اطير الهندّي ّن األس

  .عالقاتهم بعضهم ببعض وبعاَلم البشر
  
  آلهة الحقبة القديمة. 1
  
  إندرا. 1-1

ب . إندرا هو اإلله القوّي األعظم، يجّسد القدرة الخالقة، التي نّظمت العالم، وخلقت شروَط الحياة ه   وهو يتغّل بقدرت
ام         ذا النظ نظَّم، وتعّرض للخطر باستمرار ه اَلم م على آّل الشياطين، وقوى الخواء والفوضى التي تقاوم نشأَة ع

ى األرض          . الكونّي اَة عل ّزز الحي اء فيع ى المطر والم وع خاّص يتسّلط عل ة،     . وهو بن ُه الحروب الوطنّي وهو إل
ه النصر    . تباَعه األمانوالمعين في الضيقات، يحمي اآللهة والبشر، ويمنح أ درا هو إل درا هو      . إن إّن إن مَّ ف ومن َث

ديقهم  ر وص ك البش ادات  . مل دعوه نصوص العب ن     "األخ"وت ٌب م و قري رابين، وه لوات والق ل الص ذي يقب ، ال
  .المصّلين

  
  رودرا. 1-2

ق   إذا آان إندرا هو اإلله الصديق والصالح، فإّن رودرا يمّثل الجانب اآلخر من األلوهة، جانب ول والقل ه  . اله لوُن
ه  . فهو إذن سّيد الموت. وغضبه يعّبر عنه أيًضا آوُنه يقتل الناس بقوسه. األحمر يذّآر بأّنه ينشر حوله الرعب إّن

  .ولكن بصفته سّيد الموت، فهو يحمي أيًضا من الموت، ومن َثمَّ ُيَعّد طبيًبا وشافًيا. يرسل المرضى والموت
  
  أغني. 1-3

اَلم والبشر  . رأغني هو إله النا ط     . نوره يتغّلب على الظلمة، وعلمه يحيط بكّل أسرار الع رؤاة وينّش م ال ه ُيلِه لمعاُن
اك وَن         . النّس نحهم الع ويم ويم ق الق ى الطري ودهم إل ريرة، ويق وى الش ن الق اس م ي الن ذي يحم ّديق ال و الص ه
  .دور الوسيط بين مقّدمي القرابين واآللهةهو نار القرابين، يرافق الناس في المنـزل والعائلة، ويقوم ب. والسعادة

  
  آلهة الهندوسّية. 2
  

تهم    أآثر أهّمي ر ف دون أآث ة يفق ة الفيدّي يح، راح آله ل المس ع قب رن الراب ي الق دأت ف ي ب ّية الت ة الهندوس ي حقب . ف
اء وضعف وتقّلص           ك من فن ا يتضّمنه ذل ّل م ع آ انّية م ديّ   . واّتخذوا مالمَح إنس ة الفي َص اآلله ه   إّن تقّل د رافق ين ق

دينيّ   ّيين ال يفا       . ارتقاء آللهة جدد، ترّآز حولهم بوضوح متزايد اهتمام الهندوس نو وش م فيش ة ه ّم هؤالء اآلله وأه
  .وبراهما

  
  فيشنو. 2-1

ه     ة ل ا ال أهمّي ة إلًه ان            . آان فيشنو في الفيدّي ي آ اَلم الت ة حارس الع الق ووظيف دور الخ وم ب ّية فيق ي الهندوس ا ف أّم
ا إ درايؤّديه دير   . ن لطان الق مى، والس َه األس زمن صار اإلل ّر ال ى م ر  . عل ة غي ّي لأللوه وَر الشخص دَّ الظه وُع

نوّية     . الشخصّية، التي هي األصل والكيان األخير لكّل األفراد من الناس واألشياء ار الفيش ي تّي وقد صار فيشنو ف
  .هنا على نقطتينالدينّي محوَر عبادة مّتسعة وتعليم عن اهللا متفّرع، نقتصر منه 

  
  



 

  
  التماهي بين فيشنو وآريشنا. 2-1-1

ا الشهيرة    –وقد نقلت عنه البهاغافاد . ُيعتبر آريشنا بطًال أفضل أبعاد الحياة ة الشعب      (جيت وهو جزء من ملحم
الي        ) الهندوسّية ى النحو الت ا عن اهللا يمكن إيجاز مضمونه عل اُس آلّ      : تعليًم ات، وأس ّل الكائن  اهللا هو مصدُر آ

ايُتهم  . األشياء وحقيقُتها الباطنة ا غ اَن    . اهللا هو السّيد، وهو أّوًال صديُق البشر وهو في النهاية أيًض نح األم وهو يم
  .والتحّرَر والخالص للذين يلتفتون إليه ويتمّسكون به

  
و  . لحمايةوآريشنا نفسه، بصفة آونه إلًها، عدَّه الهندوسّيون أيًضا اإلله العطوف الذي يمنح الطمأنينة وا ولذلك فه

ة   ة والعاطف ة        . إلى اآلن محوُر آّل اتجاه دينّي يرتكز على المحّب نا طائف د تجّمعت حول شخص آريش الي فق وبالت
ى          . من الروايات الميثولوجّية والحكايات التنظيرّية اة وإل ى شعب الرع ادة بالنسبة إل رام والعب وصار محوَر اإلآ

ة   وتنّوه األس. أتباعه في الزمن الالحق ارات غرامّي طورة بوجه خاّص بما قام به آريشنا من ألعاب غرامّية واختب
ات ات الراعي ع الفتي ارات  . م ذه صورة للبحث الصوفّي عن اهللا، وصارت االختب اب العشق ه د صارت ألع فق

يدَ         . الغرامّية هدًفا ألتباع آريشنا نا تجس دُّ آريش ي تع رات الت ذه التصّورات األسطورّية التنظي ق به ة اهللا   تتعّل محّب
  .والطمانة األآيدة للرضى اإللهّي

  
  تجّسدات فيشنو. 2-1-2

تعني ظهورات فيشنو أّن اهللا يعمل بصالحه لخير اإلنسان ويتبّين آمخّلص للعاَلم والبشر، وهي تحدث باستمرار   
  .ويبلغ عددها العشرة. عندما يقع العالم والناس في حالة خطرة

  
دا المقّدسة          في العصر الذهبّي لدورة العالم َب في َع آت ان ويرف َذ اإلنسان األّول من الطوف ظهر فيشنو آسمكة، لينق

ياطين        . من قعر البحر ة والش ذلك اآلله اعد ب دة، ويس ى زب ثّم ظهر آسلحفاة ليعمل آسند لدى تحويل مياه البحر إل
يم       ى مختلف الق ة عدم الموت وإل ّرّي لُيصعِ      . للوصول إلى رتب ـزير ب ّم ظهر فيشنو آخن ي   ث َة ف د األرَض الغارق

  .أسد ليحّرَر العالم من شيطان لم يتّم التغّلب عليه إلى اآلن –وأخيًرا اّتخذ شكَل إنسان . البحر
  

م يلبث أن                 زم ل ق، فظهر أّوًال آق ي الخل ة آوسيط ف الم الثاني ة الع ي حقب ونّي ظهر فيشنو ف دور الك بحسب هذا ال
اه الواسعة الضخمة     يس بخط ه وُيخضعه لسلطته     تحّول إلى جّبار يق وَن آّل ي       . الك ى إحالل النظام ف ّم عمل عل ث

  ".شاندرا –راما "و" راما"المجتمع بشكل 
  

وذا   دورة    . في نهاية حقبة العاَلم الثالثة، التي تمّثل أعمَق نقطة في االنحطاط، ظهر فيشنو في شكل ب ة ال وفي نهاي
افئ الصّديقين و       الكي، ليك ي شكل المخّلص آ ات        الكاملة سيظهر ف دة من حقب رة جدي ق دائ َب األشرار وُيطل يعاق

  .العاَلم
  
  شيفا. 2 – 2
ق     : شيفا إله الموت والحياة - اس الخوَف والقل ي الن ر ف ه الموت والمرض والضيق     . شيفا هو إلٌه يثي ه إل وهو  . إّن

د صا     . يرسل في غضبه العاصفة واإلبادة ا بع ا  وبصفة آونه إلَه الموت، فهو أيًضا إله الماضي، وفي م ر متماهًي
الم              ). آاال(مع الزمن  ّدد زواَل الع ون، ويح ى ماضي الك ونّي إل ي رقصه الك ز ف ا، يرم ا راقًص ّم تصويره إلًه وت

  .وصيرورَة مسارات الطبيعة
  

اة      وان الحي ا، فيكون عن ذلك  . آما أّن شيفا يستطيع أن يجلَب الدماَر والموت، فهو يستطيع أيًضا أن يصوَن منه ول
ذآرّي     فهو يتمّتع بقدرة ا  (هائلة على اإلنجاب، ورمزه هو القضيب ال ز      ). حجر لينغ ور يرم ة ث ي رفق وُيصوَّر ف

  .إلى القدرة على اإلخصاب
  
د ونسك        : شيفا الناسك - ّل زه ّولين وصورة آ اد المتج م الزّه و معّل وهو نفسه   . إّن شيفا سّيُد الغابات والعزلة، فه

  .الناسك األآبر
  
ى ا  - اَلم شيفا اإلله المتعالي عل اَلم            : لع ذا الع اوز ه د صفات تتج يفا بوضوح متزاي ى ش بت إل زمن ُنِس ّر ال ى م . عل

ود      . فصار شيفا سّيد الكون المطلق المختّص بخلق العاَلم والحفاظ عليه وتدميره ة تع ة منتظم ي حرآ ذا ف ويفعل ه
زمن  ا دورة ال رتبط أيًض ا ت تمرار، وبه ة  . باس يفا بثالث ونّي ُيصوَّر ش دور الك ذا ال ي ه ين  ف الث أع رؤوس أو ث

  ).الخالق أو الحكمة، والمدّمر، والمحسن(
  



 

ات     لقد تكّونت حول شيفا حرآة دينّية، يقوم أيًضا في وسطها، إلى جانب طقوس فّظة، البحث النظرّي عن العالق
م للمب   . بين اهللا ونظام العاَلم دور حاس وّي  وفضًال عن ذلك فقد نشأ، في العالقة بالشيفاوّية، مذهٌب يعترف ب دإ األنث

ه ) شاآتي(فزوجُة شيفا هي رفيقُته . في األلوهة ه أشكال أو      . التي هي تشخيص طاقته وقدرت ه ل ه نفَس ا أّن اإلل آم
ى    )شكل آالي، السوداء (، وتارة مدّمرة )شكل األوما(أوجه متنّوعة، فزوجته تكون تارًة أليفة  ة عل ارًة متعالي ، وت

  ).شكل بارفاتي أو دورغا(العاَلم 
  
  براهما. 3 – 2

رات          ى التنظي اآفين عل ين الع ه المثّقف ا هو إل در م ة     . براهما ليس إله الجماهير الواسعة بق ي العالق وم ف صفاته تق
  . إّنه سّيد الكون، وهو يراقب النظام العاَلمي ويظهر آدّيان. بالخلق ونظام العاَلم

  
ة  ى . على مّر الزمن فقَد براهما أآثر فأآثر أهمّيته العملّي ة أخرى        وتخّل ه أسمى لصالح آله ه آإل ي  . عن مكانت وف
دأ     . ملحمة الشعب يظهر في مرتبة أدنى من مرتبة فيشنو يفا، يب وإّن نصوًصا الحقة تجعله، بأمر من فيشنو أو ش
  .آّل مّرة دورة حقبات الزمن، ويستعيد نشاَطه آخالق

  
  .سة، الفيداوإّن براهما، بصفة آونه إله الحكماء، ُيعّد الكارز بالمعرفة المقّد

  
  اهللا سّيد العالم. 4 – 2

يفا  ذان  . نتيجة مسيرة الهندوسّية في توحيد عاَلم اآللهة هي بروز إلـَهي الهندوسّية الحديثة العظيَمين، فيشنو وش فه
ة      فات اإللهّي ع الّص ه جمي ي ذات يم     . يعّدهما أتباعهما اإلله األسمى واألوحد، الذي يوّحد ف نوّيين تق اد الفيش ففي اعتق

ه المتنّوعة  آ ال وجود  . ّل األلوهة في فيشنو، وآّل اآللهة األخرى ليست سوى وجوه من آيانه وال تمّثل إّال وظائف
يفاوّيين     . ألّي إله آخر إلى جانبه د الش بيهة عن د هي ش انهم     . ال شّك أّن النـزعة إلى التوحي ك فحصرّية إيم ع ذل وم
  ).إشفارا(شيفا آالًّ منهما بأّنه سّيد العالم ويصف أتباع فيشنو و. باهللا الواحد تبدو أقّل شّدة

  
  :وأهّم صفاته ما يلي

  
  .وبذلك يظهر متفّوًقا على جميع الكائنات. سّيد العالم هو أيًضا سّيد اآللهة والبشر، آما أّنه سّيد الكون آّله -
  
ه يمنح       . سّيد العالم هو جوهر وحدة الكون - الم، إذ إّن ع ظواهر الع د جمي ي شخصه تتوّح ان     ف دَة آي ا وح ا جميًع ه

  .وآذلك يتوّحد فيه نظام العاَلم مع تنّوعه والقواعد األخالقّية في تطبيقاتها المختلفة. أرفع في آيانه الخاّص
  
ه  . فقد خلق العاَلم بقدرته ووضع للكون نظاَمه الثابت. سّيد العالم يشمل آّل شيء بعلمه غير المحدود - وفي عنايت

وع          . يهتّم باستمرار خليقته ّد، وبن ه ال يخضع ألّي ح ى أّن الم، بمعن ى الع و عل ان تعل وهو من َثمَّ يقوم في دائرة آي
  .خاّص ال يتعّرض للفناء

  
اميه الخاصّ    . هذا يدّل على تساميه - ي تس وق المصطلحات والصفات      . وال يمكن إدراآه و وصفه ف وم ف و يق فه

ه     ال يمكن تحديده وال قياسه، وال  . آالكيان أو عدم الكيان ر عن الي ال يمكن التعبي ه    . حصره وبالت دعى إل ذلك ُي ول
  .اآللهة

  
ّل    . وإن آان هو نفسه ال يخضع ألّي تغيير، فهو مع ذلك مصدر العالم المتغّير - ّيد آ ه س إّنه غير محدود، غير أّن

ي  . الكائنات المحدودة ه   إّنه مولود، إّال أّن آّل الكائنات وآّل األشكال التي تظهر فيها الحياة ف د من الم تول ي  . الع وف
  .نهاية األمر فهو وحده يكّون جوهَر آّل الكائنات

  
ي الكلّ     - ّل شيء ف ة،          . ومن َثمَّ فسّيد العاَلم هو آ ات الحّي ي الكائن اة ف ة والحي اد السماوّية، والطاق ور األجس ه ن إّن

  .قّي الكامل، والدّيان العادلإّنه أيًضا القاعدة العليا، والمرجع األخال. والقدرة الباطنة الناشطة في النّساك
  
ا وصديًقا      ). بهاآتي(ويستطيع اإلنسان أن يختبَره في االستسالم المحّب  - ا قريًب مَّ إلًه فاإلله المتسامي يظهر من َث

ع البشر               ة م ات صداقة ومحّب ة عالق تعّد إلقام ه، وهو مس ي المجال ليصَل إلي ه ف لم   . لإلنسان، يفسح ل من يستس
د  تطيع وح ة يس ه     للمحّب ه ومحّبت ي نعمت ه، وف ده وبهائ ي مج ه، وف ي آمال ة، وف ه األخالقّي ي نقاوت َره ف ه أن يختب

  .المرَهفة
  



 

  )براهمن(األلوهة غير الشخصّية . 3
  

ى   ائن األعل ا خالصة الكون    . براهمن هو األلوهة المطلقة، الحقيقة المتسامية، والك راهمن هو   . وهو أيًض وألّن ب
ّل ا  ا              جوهر األلوهة، فهو يمتلك آ اَلم طابًع ّيد الع ي س ي ُتظهر ف ك الت تثناء تل الم، باس ّيد الع ود لس ي تع لصفات الت

  .شخصيًّا أو تفترضه، ألّن براهمن هو األلوهة غير الشخصّية
  
  صفات براهمن. 1 – 3
فات أو          - دََّد بص ن أن ُيح ه ال يمك ه، ألّن ر عن تحيل التعبي ذي يس امي ال ق، والمتس ّي، المطَل و األزل راهمن ه فب

  .وال يمكن الوصول إليه إّال بممارسة التأّمل واالستغراق. طلحاتمص
  
م تكن    . وبراهمن هو المصدر األخير لكّل األشياء وآّل الكائنات - اَلم ل وبما أّنه ُيعَتَبر غيَر شخصّي، فإّن نشأَة الع

ن آيان    تمرًّا م دّفًقا مس ا، وت ًال آليًّ الحرّي عم ت ب ل آان ه، ب ّالق من ل إرادة خ ة عم ارجنتيج و الخ مَّ . ه نح ن َث وم
ة    ات الحّي ياء والكائن ّل األش وهُر آ و ج راهمن ه ا   . فب ا ويحييه ا، ويحّرآه ا آّله ي داخله ج ف ه يل ِبه  . إّن و ُيش وه

ل    . ، األصَل العميَق لكّل شيء ولكّل إنسان"اآلتمان" ّي، ب التفكير المنطق براهمن وآتمان ال يمكن الوصول إليهما ب
  .غوص والمعرفة الحدسّيةفقط بالتأّمل العميق، بال

  
ات         - ّل الكائن ُة آ ا غاي ياء، هو أيًض ّل األش . والبراهمن الذي من آيانه يخرج آّل شيء، وهو الجوهر األصلّي لك

ر والشرّ        ين الخي ز ب َع للتميي ة والمرج َيم األخالقّي يس هو موضوع    . وبما أّنه غير شخصّي، فال ُيَعّد حارَس الق ول
ّية والنقطة القصوى          . اإلنسانيّ العبادة والصالة واإلآرام  ة الحدس اني، وموضوع المعرف ة البحث الروح ه غاي إّن

  .لالّتحاد الروحانّي
  
  العالقات بين براهمن وسّيد العالم. 2 – 3
اوزه         - ن تج ذي ال يمك امي ال و المتس ّية، ه ذاهب الهندوس د م ى أح بة إل راهمن، بالنس َة   . ب ي أّن اآلله ذا يعن ه

راهمن    الشخصّيين وأسياد العا ذلك       . لم الشخصّيين ال ُيعّدون سوى أشكال شخصّية لب م ب ه، وه ٌق من آيان م دف إّنه
اَلم اإلنسان  . أشكال آيان منحّطة من تساميه اإللهّي طة    . فيهم ترتبط األلوهة المطلقة بالكون وبع م درجة متوّس فه

م قس  . بين براهمن والعالم، الذي به يرتبطون وبالتالي ُيحدِّدون ذا التسامي      صحيح أّن له ّن ه ط من التسامي، ولك
راهمن، المتسامي    . هو نسبّي ى ب إّن لهم حقيقة خاّصة، ولكّنها ُتصلح فقط بالنسبة إلى الكون والبشر، ال بالنسبة إل

  .المطلق، الواحد األصلّي، الذي هم أشكاُل ظهوره
  
ة ب    - ة الكامل ه الحقيق ة      براهمن نفسه هو على قدر آبير من التسامي وهو في ذات َة حقيق ل أن يكون َثمَّ حيث ال يقب

رى  ة(أخ ه) مطلق ا عن ة  . خارًج ة الحقيقّي و األلوه ّية، ه ر الشخص ة غي ذه األلوه راهمن، ه د . ب ده الواح و وح ه
  .المطلق، الذي ال صفة له، الذي ال يمكن تحديده، الذي يتجاوز آّل آثرة وآّل ثنائّية

  
ا    ه المتع ه، إّن ذا            إّن يستحيل تصّوره أو التعبير عن ي ه ع ف ّل واق وق آ ذي يف ّر ال دهر، والس ذا ال ق عن ه لي المطل

  .العالم، وهو محتجٌب فوق العالم واإلنسان واأللوهة
  

ى       ا عل ات بحيث ال يحصل أّي منه براهمن ذلك المتسامي المطلق، هو، من خالل انبثاقاته، حاضٌر في آّل الكائن
ه    . لها حقيقة خاّصة بها األشياء والكائنات ليست. حقيقته إّال من خالل حقيقته يم في ه وتق ذه هي   : فهي تصدر عن ه

ده الموجود،    ). األلوهة في الوجود آّله(وحدة الوجود التاّمة  واألمر هو على هذا النحو بحيث إّن براهمن هو وح
  .وهذا يعني أّن اهللا وحده هو آّل شيء: وهو موجود في آّل الكائنات

  
  طرق الخالص: ثانًيا

  
ّدعي       إّن تعاليم الخال ص المتنّوعة في الهندوسّية وما تنطوي عليه من تصّورات للخالص ولطرق الخالص ال ت

ا  . أّية صالحّية عاّمة لكّل طبقات السّكان وال للبشرّية آّلها إّن صالحّيتها تقتصر على أتباعها من السّكان، وتعتنقه
  .وتتبعها الفَرق المختلفة جنًبا إلى جنب

  
  
  
  



 

  طرق العبادة. 1
  
  أهداف العبادة. 1-1

ادة هي متنّوعة         ذه العب ا من خالل ه ى تلبيته ا النجاح   . إّن مطالب الخالص الواقعّية التي يسعى الهندوسّي إل منه
ماوّية       ة والظواهر الس وارث الطبيعّي أثيرات الك والفالح، وهذا يعني صّد آّل ما هو مضّر وسلبّي، والحماية من ت

ويسعى الهندوسّي، من خالل  . ألوبئة، ومن األعداء والخصوم والمناوئينغير العادّية، والحماية من األمراض وا
وذ           ات والنف اد الممتلك اه وازدي ي األسرة والج د والسعادة ف ر المدي العبادة إلى الحصول على الصّحة والقّوة والعم

ائر  ات بس ي العالق ع وف ي المجتم ى االنتصار ف ى عل اق والسالم، أو حّت ان والوف ة، واألم ي الجماع . الشعوب ف
  .ُيضاف إلى ذلك تأمين مسرى للنظام الكونّي معَتق من البلبلة ودورة مؤاتية ألوقات السنة

  
ي مناسبات         ا ف ل به ي ُيحتف ي الطقوس الت إلى جانب هذه الرغبات التي ُتعَرض في ممارسات العبادة اليومّية أو ف

راًرا "لذلك تدعى خاّصة، تحتوي الهندوسّية على طقوس ترافق مراحَل حياة اإلنسان، و ذه الطقوس    ". أس ّدد ه تح
ي     ى أخرى والت بنوع خاّص أوقات األزمات في حياة اإلنسان، أعني األوقات التي تنتقل فيها الحياة من مرحلة إل

رد   وَن          . ألجل ذلك ُتَعّد مليئة باألخطار بالنسبة إلى مصير الف تطيع أن يك ال ليس ّل انتق أمين آ ّد من ت مَّ ال ب ومن َث
ا       . رآة وسعادة للمرحلة الالحقةضمانَة ب ا وقيامه رأة ووالدته ل الم اة المرتبطة بحَب . األسرار تحيط بظروف الحي

د    ّن الرش ي س دخول ف ة وال ّن الطفول اوز س ئة، أي بتج ة والتنش زمن المراهق يط ب ا تح اّص . آم وع خ ق بن وتتعّل
دة  رة جدي زواج وبتأسيس أس االت ال ة  . باحتف ي مرحل َت ف ًرا المي ق أخي والدات  وتراف ي دورة ال ة ف ه القادم حيات

  .إّن أقصى رجاء الهندوسّيين يترّآز على التوّقف عن هذه الدورة وبلوغ االستقرار في السماء. المتجّددة
  
  فعالّية شعائر العبادة. 2 – 1

ي                 أ ف د نش ادة، فق ي العب ات المقصودة ف ق الرغب ي تحقي اس ف ة والن ذه الطقوس وعن دور اآلله ة ه  أّما عن فّعالّي
  .الهندوسّية تصّور متعّدد الجنبات

  
ادة والطقوس      - َة العب أّن فّعالّي فحيث ُيقَبل اختصاص مختلف اآللهة والقوى بالنسبة إلى سير العاَلم، يسود الرأي ب

وى  ذه الق ل رضى ه ي ني اس ف اح الن ة بنج ق  . متعّلق يس سوى تحقي ه ل وَن آلَّ أّن الك ا التصّور ب ة أيًض ن َثمَّ ولك
ون من              وانتشار لمبدإ واقعّي للك كَل ال ى الوجود الش ه، وُيخرج إل ا من ذات ل ُيخِرجه اَلم ب قديم ال يخلق أجزاَء الع

  .خالل انبثاٍق من ذاته الباطنة
  
ه       - ديم، وتجزئت ائن ق ويرتبط بهذه العقيدة التصّور الذي يرى أّن مصدَر األشياء والكون آّله هو ذبيحة، ذبيحة آ

زه اَلم وتجهي وين الع ديماآلل. لتك د الق ائن الواح ذا الك ا ه ر فيه كال يظه ا ليست سوى أش ة أيًض ؤّدي . ه وهي ال ت
ا ة عينه ن الذبيح أ م ا تنش ة آّله اَلم، فالفّعالّي ير الع ي س م ف د أّي دور حاس ى . بالتحدي ه إل َة تتوّج صحيٌح أّن الذبيح
ّدمون الذبيحة     . ناساآللهة، ولكن هؤالء فضًال عن هذا الدور ليس لهم أّية قدرة على تلبية طلبات ال م أنفسهم يق فه

ّل   . ليحصلوا لذواتهم على القدرة والخلود وبما أّن فّعالّيَة الذبيحة آامنٌة في ذاتها، فلئّال تفقَد الذبيحُة فعَلها، ُأثِبتت آ
ه   واالّتباع المتَقن لمختلف األحكام هو شرٌط ال غنى. حرآة بوجه محَكم، وُنِقلت آّل آلمة في صيغة دقيقة جدًّا عن

ا بفضل            . لنجاح الذبيحة ا فعَله تّم حتًم ي ُت ها هي الت َة نفَس ّن الذبيح ة، ولك ّدمون الذبيح فاآللهة ُيستدَعون والناس يق
ادة . قّوتها الذاتّية ذلك اآتسبت   . ومن أجل اّتباع آّل الطقوس بدون عائق، ُأقيم آهنٌة اختصاصّيون في أمور العب وب

  .اة الدينّيةخدمة البراهمة أهمّية آبرى في الحي
  
  نظام الميمانسا. 3 – 1

ا     ام الميمانس ي نظ تمّرت ف ة اس ى عصر البراهم ود إل ي تع ة الت وم الذبيح ي مفه ادة وف ي العب ة ف ذه النظرّي إّن ه
الهندوسّية الكالسيكّية عرفت سّتة أنظمة رئيسّية، فيها وجدت التنظيرات الفلسفّية والعقائد وتصّورات . الكالسيكّي

ى     الخالص في الم ع وإل ة الواق ى معرف دارس الدينّية تعبيَرها، وتدعى َدْرشانا، أي آراء ونظرات وطرائق تقود إل
  .الحصول على الخالص

  
انا  ز            . إّن نظام الميمانسا هو أحد هذه الَدْرش ا ترتك ي عليه دا المقّدسة الت ة الفي ع هو آلم ى الواق ه إل ومحور نظرت

ة   فكلمة الفيدا هي أزلّية وتم. أهمية العبادة ك سلطتها المطلق ه       . ل ر عن ذي تعّب ع ال ق الواق دا تخل ة الفي الي  . آلم وبالت
  .فكلمة الفيدا تضمن أيًضا فعالّية الذبيحة

  
دهر فحسب       ذا ال ي ه َب اإلنسان ف فالهدف  . الذبيحة والطقس ال يضمنان في طرق الخالص الموصوف هنا رغائ

ع و  عادة السماء    األقصى يقود إلى ما وراء األرضّيات، ويشير إلى التمّت ي س رح ف وَغ    . الف وال يستطيع اإلنسان بل



 

األلم            يء ب د مل وٍد جدي ي وج ّرة أخرى ف والدة م تخّلص من    . هذه السعادة إّال إذا تخّلص من وجوب ال ق ال وطري
  .دائرة الوالدات المتجّددة يبقى مرتبًطا بتتميم القواعد الفيدّية

  
  طريق األعمال الصالحة. 2
  
  قانون األخالق. 2-1
اة         . قانون األخالق يضمن االنسجام بين الكون وعاَلم اإلنسان إّن ى الحي ا، لكي تبق ي يجب اّتباُعه ق الت ه الطري إّن

ا     اَح تعزيزه ه أن          . خالية من االضطرابات ولكي ُيت ا يتوّجب علي ّي م انون األخالق يعرف الهندوس من خالل ق
ر يفعَله ويجتنَبه، ويفّكر فيه ويقوَله، فهذا القانون هو قاعد ي        . ة الخي ة ف ه الخاّص ى هوّيت ّي إل غ الهندوس ه يبل بتتميم

  .االنسجام مع هوّية اآلخرين، هوّية الجماعة وهوّية الكون آّله
  

ل  ول والفع ر والق ي الفك اس ف ل الن ن ِقَب ر م ق الخي ى تحقي دف إل ة ته ة الواقعّي ادات األخالقّي ق . اإلرش وهي تتعّل
  .خالقّية بنوع خاّص من خالل الطبقات التي يتكّون منها المجتمع الهندّيوُتَبلَّغ القواعد األ. بواجبات آّل واحد

  
  نظام الطبقات. 2-1-1

  :إّن نشأَة الطبقات مرتبطٌة بعوامل متعّددة، نذآر منها ما يلي
  
  .عوامل ونشاطات مهنّية وسياسّية واقتصادّية -
  
  .لفئة مذهًبا جديًدا أم مهنًة جديدةانضمام أناس من مصادر مختلفة إلى فئة جديدة، سواء أآانت هذه ا -
  
  .اهتمام األفراد بالحفاظ على هوّيتهم، وإيمانهم، وعوائدهم، وأعرافهم، وطقوسهم، وتقاليدهم الخاّصة -
  
  .احترام أحكام المحرَّمات، وال سّيما في ما يختّص بمحرَّمات الطعام ومحّرمات الزواج -
  
انون مج    - دة ق ذلك اآلراء       ويرتبط بهذا ما ينتج من عقي ر، وآ ارة وطقوس التطهي ال وتصّورات الطه ازاة األعم

  .السحرّية في ما يتعّلق بممارسة بعض المهن
  
  .اجتهاد بعض الفئات، وال سّيما الطبقات العليا، بتوثيق تفّوقها وإثباته -
  

ات بحسب   . اتفضًال عن ذلك فقد عرفت الكتب المقدَّسة في الهندوسّية أساًسا دينيًّا صرًفا لكيان الطبق فكيان الطبق
ّدده اهللا نفسه     ل ح غ   . هذه الكتب هو نظاٌم اجتماعّي لم يضعه البشر، ب إّن ري ه ف دا   -وعلي ثًال  ) 90: 10، 12(في م

ونيّ         ّية من أجزاء جسده الك ع الرئيس ات األرب ّون الطبق ة،     : يذآر أّن الخالق بوروشا قد آ ّون البراهم ه آ فمن فم
ى   . ه المزارعين والحرفّيين والتّجار، وأخيًرا من قدميه آّون طبقَة الخّدامومن يديه المحاربين، ومن فخذي اًء عل بن

د                ام الهن ي نظ ًال بشكل راسخ ف اله متأّص ا جع ًرا وتثبيًت د تبري ي الهن ات ف ان الطبق هذا األساس الدينّي اآتسب آي
  .االجتماعّي

  
هم إلى جانب هذه الطبقات َثمَّة أيًضا في المجتمع الهندّي الذين ال م    .  طبقة لهم، الذين ال يجوز مّس يس له ؤالء ل فه

م              ا ألّنه ة، وإّم ا ثقيل ابهم آثاًم ا الرتك ِردوا منه م ُط ا ألّنه ة، إّم ى طبق اء إل في المجتمع أّي وطن، ألّنهم فقدوا االنتم
ات . ، وهم بالتالي خطر على النظام الكونّي واالجتماعّي)الزواج المختلط(نتيجة الخطيئة  األخرى   فأعضاء الطبق

الموت     ا ب ق خصوًص دمات تتعّل ام بخ م بالقي بون رزَقه م يكس ونهم، وه ث،  . يتجّنب لو الجث ّالدون، ومغّس م الج فه
انوا     . وقابضو الحيوانات، ومقّطعو اللحم، والعّمال في مصانع الجلد إلخ م، وإن آ ة له ذين ال طبق إّن المنبوذين وال

  .د في حياتهم، قد يتمّتعون باعتبار آبيرمطرودين من المجتمع، غير أّنهم، إن مارسوا الزه
  
  المسلك األخالقّي. 2-1-2

رة وصغيرة     ين آبي ا ب ّي تصنيًفا للخطاي ّية األخالق اك   . يعرض أدب الهندوس ّون أّي انته ا الصغيرة ال تك فالخطاي
ا   . مميت وال أّي تهديد جّدي للنظام الكونّي االجتماعّي نّجس فاعله ا الصغي  . ومع ذلك فهي ت ى   فالخطاي رة هي عل

خ   ئيلة إل ات ض رقة آّمًي ات، وس ل حيوان ال قت بيل المث ل  . س ة آالقت رائم الثقيل ات والج ي المخالف ورًة ه ر خط أآث
ى        ات أدن ع أعضاء من طبق ّية م ات الجنس ا    . واإلجهاض والزنى وسرقة المبالغ الكبيرة، والعالق ك الخطاي ل تل مث



 

ى الموت      يعاقب عليها بشّدة رؤساء الطبقات المتنّوعة، ويمكن  ة، أي حّت أن تصَل العقوبة إلى اإلقصاء من الطبق
  .االجتماعّي للخاطئ

  
بة   ر مناس وس تكفي يم طق الل تتم ن خ دارآها م تّم ت ا ي َب الخطاي ا  . إّن عواق وم خصوًص ر تق وس التكفي ّم طق وأه

  .صلوات وذبائح
  
  )قانون الَكْرمان(قانون مجازاة األعمال . 2-2

ات السكّ     ة طبق ى عاّم أّخر          بالنسبة إل دّي المت زمن الفي ي ال ة إّال ف ال أهمّي ازاة األعم انون مج م يكتسب ق د  . ان ل وق
تّال من اآلن                د اح ه الخاّص ق ه وعمَل اده أّن اإلنسان نفَس د مف ٌع جدي ال الشخصّية واق ازاة األعم دة مج ارتبط بعقي

  .عماَل اإلنسان تحّدد مصيَرهفالقول األساسّي لقانون الكرمان ُيثِبت أّن أ. فصاعًدا محوَر االهتمام الدينّي
  

مَّ  . آّل عمل ينجم عنه َآْرمان، أّي نتيجة يتحّمل تبعَتها، تبقى متعّلقة باإلنسان آماّدة رقيقة، حّتى بعد الموت ومن َث
  .فكّل وجود جديد هو نتيجة الوجود السابق ومحدَّد به

  
م     إّن ضرورَت. وقانون المجازاة هذا يسير بصرف النظر عن تأثير اآللهة ّي يقِح ه الباطنة تجعله نوًعا من عمل آل

ا بسهولة         تخّلص منه تطيع أن ي دة، ال يس والدات الجدي ا من ال ي مدى     . اإلنسان في دائرة ال نهاية له ا ف إذا فّكرن ف
األلم الذي يحيط بوجود اإلنسان، يمكن أن نفهم أّن الهندوسّي يُعّد بالضبط هذه السلسلة الالمتناهية من الوجودات   

  .ّية شرًّا مطلًقا يجب على اإلنسان أن يتخّلص منهاألرض
  
  الخالص باألعمال الصالحة. 2-3

ى   إّن الهندوسّي يرى الخالص الذي يسعى إليه من خالل األعمال الصالحة في إنتاج َآْرمان صالح والحصول عل
ًرا من    . المكافأة الصالحة في السماء ْدًرا آبي ع ق ان الصالح، بحيث ال     ولكن ال يصل إلى السماء إّال من جّم الَكْرم

  .يعود يخضع لقانون الوالدات الجديدة
  

ى           د، يجب عل والدة من جدي ى ال رِغم عل ان ُي ه أّي َآْرم ولكي تكوَن األعمال الصالحة من النوع الذي ال ينجم عن
اد  ى النت          -اإلنسان، بحسب تعليم البهاغاف ل إل ة، وال هوى، وال مي دون رغب ا، أن يتصّرف عن واجب، ب . ائججيت

دهارما  د بال د أن يتقّي ّل واح ى آ ات(عل انون الواجب ة) ق ه وبالفضائل العاّم تّص ب امح، ضبط : المخ ات، التس الثب
ين      . مثل هذا التتميم المتجّرد للواجب ال ُينشئ أّي َآْرمان. النفس، األمانة، اإلخالص اقَض ب ل التن يم ُيزي ذا التعل ه

اة   وهو يقّد… الحياة العملّية والزهد المتشّدد ا للحي م لكّل إنسان من عاّمة الشعب ويعمل في المجتمع البشرّي أساًس
  .والعمل والنظرة إلى الخالص

  
  طريق المعرفة الصوفّية. 3
  

ام             ات النظ انون واجب الق وق ة األخ ى أولوّي ّية وعل ادة الطقس ات العب الص ممارس ق خ ى طري ل عل رّدة فع آ
ى المعر  ز عل ق خالص ترتك ّورت طري اعي، تط ان،  االجتم اَلم واإلنس ين اهللا والع ة ب دة القائم ة الصوفّية للوح ف

  .ووجدت تعبيَرها الفلسفّي في نظام الفيدانتا
  

على مّر الزمن تكّونت أيًضا عقيدة مراحل الحياة آمحاولة إليجاد تسوية بين طرق الخالص المتنّوعة ووضعها     
ة   ذه الطريق دة   . آّلها في عالقة شاملة ودمجها به ذه العقي ثالث        بحسب ه ات ال ّل إنسان من الطبق ى آ ، يتوّجب عل

نة  12مّدة (دراسة الفيدا : هي) َأْشَرما(هذه المراحل . العليا أن يقطَع في حياته أربَع مراحل ة رّب البيت   )س ، حال
اة  (، االنقطاع التاّم عن العاَلم والتجّرد الكامل  )سنة 25(، الزهد المماَرس في وسط العاَلم )سنة 25( اقي الحي  ).ب

  .من يقطع هذه المراحل يحّقق مثاَل الحياة اإلنسانّية بحسب رأي الهندوسّية
  
  الزهد. 1 – 3

ؤلم،    . آّل الكائنات في العاَلم معّرضة للفناء وخاضعة لدورة الوالدات الجديدة الدائمة ذا الوضع الم للتخّلص من ه
و   اء وال د الصارم  يتوّجب على اإلنسان أن يتجّرد عن آّل ما يعّرضه لقانون الفن ه أن     . الدة الجدي ّم ينبغي ل ومن ث

ى   . ينقطع قْدر اإلمكان عن آّل نشاط ويتخّلى عن آّل ميل إلى العالم وإلى الحياة ب عل وال يستطيع الزاهد أن يتغّل
تطيع    . أَلم الوجود األرضّي إّال إذا عاش بدون رغبات وميول وأهواء ومارَس اعتدال المزاج ك يس ى ذل عالوًة عل

  .لى الحرّية الباطنة والرفيعة التي يسعى إليها من خالل تجّردهالحصوَل ع
  



 

احترام      . للوصول إلى هذا الالنشاط واالطمئنان والحرّية، يأوي الزاهد إلى العزلة ة آ ى جانب الفضائل المهّم وإل
نفس و            ه ضبَط ال ي تسّهل ل ارين الت ارس التم ة، يم ة الحقيق ر، ومحّب ارة، والفق ّرد عن   الحياة، والعّفة، والطه التج

  .العالم
  
  الخبرة الصوفّية. 3-2

اد "فكلمة . إّن أساس طريق خالص المعرفة الصوفّية نجده في األوبانيشاد ي  " أوبانيش يم السّريّ  "تعن ومن  ". التعل
وع خاصّ  وبين بن ين موه ار معّلم ا نظرات وأفك ع فيه ي تتجّم ات الت ي الكتاب اد ه ّم فاألوبانيش ؤالء . َث َر ه إّن فك

ات المعّلمين  : يدور خصوًصا حول سّر الكون، وحول ما يقوم وراء تعّدد الظواهر من وحدة عميقة بين آّل الكائن
  .األشياء والناس واإللهّيات

  
  وحدة الكيان. 3-2-1

  .اآلتمان والبراهمان: ترتكز عقيدة وحدة الكيان األخيرة على العالقة بين مصطلحين
  
ي     اآلتمان هو الذات، أساس وحدة اإلنسان ال - ا، سواء جرت ف فرد، هو الفاعل الذي ُتنَسب إليه أحداث الحياة آلُّه

وعي           ذه من خالل وساطة ال اة ه ك يسّجل أحداَث الحي ع ذل ي    . الجسد أو في الروح، والذي م ّون اإلنسان ف ويتك
ات   الث طبق ن ث ر م ة األم ّي    : نهاي دان النفس اّدي، والمي اَلم الم ن الع زء م د آج ّية، ا(الجس داث النفس نفس األح ل

  .، واآلتمان، أي الروح الصرف)باعتبارها صاحبة القدرة النفسّية، وموضع تجميع الَكْرمان
  
ّي  . القطب الثاني للوحدة الشاملة على صعيد الكون، العاَلم الكبير، هو البراهمان: البراهمان - البراهمان هو األزل

امي  ق والمتس دود     . والمطل ر مح ه غي ه، ألّن ر عن تحيل التعبي ه يس فها    إّن ن وص واّص يمك طلحات أو بخ . بمص
ات     ّل الكائن ياء وآ ّل األش ه ليست          . البراهمان هو المصدر األخير لك اَلم من أَة الع إّن نش ر شخصّي، ف ه غي ا أّن وبم

ه   ي          . نتيجة عمل إرادة خّالق، بل فيٌض دائم من آيان ة، الت ات الحّي ّل الكائن ياء وآ ّل األش ان هو جوهر آ البراهم
  .النبثاقنشأت آّلها عنه با

  
رد من      - تنطلق طريق خالص األوبانيشادات من أّن آّل الكائنات تندرج في وحدة قصوى، وأّن ذاَت اإلنسان الف

ان          ا متماهي ان، هم ان والبراهم ي اآلتم ة أخرى، أعن ون من جه وم    . جهة واألساَس األصلّي لكيان الك ّم يق ومن َث
اَر هو حصيلة      . هي الذات مع البراهمانالخالص على معرفة هذه الوحدة الشاملة، واختبار تما ذا االختب د أّن ه بي

ة      راهين منطقّي ة أو ب ارات نظرّي ل، بفضل آشف        . معرفة َحْدسّية وليس نتيجة اعتب دما يعيش المتأّم تّم عن وهو ي
ه، وراء أ   ّية بأّن شكال  مفاجئ، امتداًدا ال حّد له لوعيه، ويصل إلى نوع من رؤية للوحدة الشاملة، إلى معرفة َحْدس

  .الظواهر وأحداث الحياة آّلها، ال وجود في الواقع إّال لإللهّي، للبراهمان
  
  حصول الخالص. 3-2-2

ائيّ   ّي وضبط            . هذا الحْدس هو بداية الخالص النه ال الخلق ه، فضًال عن الكم ه يتوّجب علي َغ إلي د أن يبل من يري
ذ         ق الل ل والتعّم ارَس التأّم اَلم، أن يم ّرد عن الع نفس والتج ك   ال ي ذل اعدانه ف ود     . ين يس د جه ره بع ولكن من يختب

الم     ا تضمحّل،    . متكّررة ال يعود ُيعير أهمّية لطرق الحياة في الوجود األرضّي، وال لالرتباطات بالع إّن حقيقَته ف
  .وال تعود سوى عناصر أو نواٍح لعاَلم ظاهر فارغ

  
ة      ة الباطن ى الحرّي األلم      ويضمحّل الخ  . إّن طريَق هذا الحْدس ُتفضي إل يء ب ّر الوجود األرضّي المل . وف من ش

د صراَمته   دة يفق والدة الجدي انون ال ى ق ّية،    . حّت اة األرض ي الحي عادَة ف ل الس ي التأّم تغرق ف ر المس ذلك يختب وب
ان اإللهيّ           دان آي ى مي غ إل دة، ويبل والدات الجدي رة ال تخّلص من دائ ان   . والخلوَد بعد الموت، أي إّنه ي دان آي ومي

و ّي ه ى      اإلله ّي، إل ر الشخص ي غي د الكّل ى الواح دة، إل ة الوحي ى الحقيقّي ودة إل ة أو الع وءة غبط ماء ممل ا س إّم
  .ويتوّقف وجوده آكائن فردّي، ويفنى نهائيًّا في اإللهّي. البراهمان

  
  نظام الفيدانتا. 3-3

أّن آ       ل ب رأي القائ ى ال يس سوى      إّن نظام الفيدانتا وهو الصيغة الجذرّية للواحدّية، يرتكز عل الم ل ي الع ّل شيء ف
اهر ر       . مظ ن اآلخ دهما ع ع أح ي الواق ف ف م ال يختل الواقع والحل يّ   . ف ة إّال هللا أو لإلله ي الحقيق ود ف . وال وج

ي المجال ألّي شيء آخر         ه، بحيث ال ُيفسح ف البراهمان هو على هذا القْدر من التسامي، وهو في ذاته الواقُع آّل
  .حقيقّي خارًجا عنه

  



 

ا       ) 820 – 788(الفيدانتا األآبر، شانكارا إن معّلم  ر عنه ّم التعبي ي ت قد حاول ان يدمَج التصّورات المتنّوعة الت
  ".الكلّية اإللهّية التخيلّية"قبله في نظام جامع، ُدعي 

  
ة   ة والمعرف دنيا   . يعتقد شانكارا بنوع من نظرّية متدّرجة للحقيقة، يقوم بموجبها مستويان من الحقيق ي الدرجة ال  ف

ا  ذات      . ُيفتَرض أّن األشياء والكائنات في العاَلم تملك حقيقًة خاّصة وقواًما خاصًّ م أّن ال ا َتعَل ة العلي ر أّن المعرف غي
اة   ه        . هي، على مستوى اإلنسان، الحقيقة الوحيدة وراء أحداث الحي يس سوى شكل يظهر في اّدي ل الم الم وأّن الع

الم   ذات اإلنسان نفسها، التي هي ج. سّيد العالم ّيد الع الم    . زٌء مكّون من هذا العالم، هي فيٌض من س ّيد الع ّن س ولك
  .نفَسه ليس سوى انبثاق من البراهمان

  
ة      ي حقيق َد ف من يصل إلى هذه المعرفة يرّآز جهَده على من هو موجوٌد حقًّا، على اإللهّي األصلّي، ليكتشَف ويج

دة،         فال يبحث بعد عن السعادة . البراهمان هوّيته الخاّصة ة الوحي ة الحقيق ى رؤي ل يسعى للوصول إل ماوّية، ي الس
ان         . إلى رؤية الوحدة الشاملة ي البراهم ان، ف ّل آي ي األساس األصلّي لك ى ف تطيع أن يفن . بفضل هذه الرؤية، يس
  .وهذا هو الخالص الكامل

  
  طريق المعرفة النظرّية. 4

ى  . ثنائّيةتعتمد هذه الطريق على نظام سانكيا الفلسفّي الذي يقول بال ففي رأي طريق الخالص هذه، يقوم العالم عل
المّيين دأين ع يطة: مب ر نش ن انفس غي ة م يطة، ومجموع ى نش اّدة أول ة . م ى األزلّي اّدة األول أو (فمن جوهر الم
الق  . ، يصدر العالم الماّدي آّله)الطبيعة األولى د، آ وى وتأتي قّوته من تلك العناصر المرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالجس

ّي دان النفس ال المي ّية وأعم ور  . النفس كال ظه ي مختلف أش ه األصلّية ف يد قّوت ن تجس ا م د نوًع ه يج الي فإّن وبالت
ى وال هي               . الوجود األرضي  ادة األول ر مرتبطة بالم يطة، فهي غي ر النش ة غي األنفس الفردّي ق ب ا يتعّل ي م ا ف أّم

بعض   ى و     . مرتبطة بعضها ب ا عن روٍح أول ّي أّول   وهي ال تصدر أيًض ائن إله ٌي     . ال عن آ ا وع ي آيانه فهي ف
دّخل         دون أن يت ه، وب ارَك في دون أن يش ّجلها ب ه ويس محض، ُيدرك األحداث في اإلنسان وظواهر العالم المحيط ب

اة ي أحداث الحي ى عناصر وأعضاء  . ف ادة األول ن الم اق م ا اجتمعت باالنبث د آّلم رتبط بجس روح ت ذه ال ل ه مث
ًدا ي ّون جس وى، وتك روحوق اَل ال در أن ين داث  . ق ي أح ارْك ف م تش د، وإْن ل اط بالجس ن خالل االرتب روح، م وال

  .الحياة، تعيش زمًنا من األسر ووجوًدا معرًَّضا لقانون الَكْرمان
  

تكّلم  ى آخر، ال ت دإ عل ردة، ال وجود لمب ى واألنفس المنف اّدة األول ذين، الم اَلم ه دأي الع ى جانب مب ه، إل ا أّن وبم
انون     . فال حاجة هنا ألّي براهمان. ص هذه على اهللا وال على آائن إلهّيطريق الخال ّي وق الم األخالق إّن نظام الع

ردة  . مجازاة األعمال ُيعَنيان بالحفاظ على النظام في العالم وما تدعوه المدارس األخرى آلهة ليس سوى أنفس منف
ة     مخلَّصة قد جمعت َآْرماًنا صالًحا، وهي تستمّر في الوجود ف   ا خاّص ع مزاي ليمة م ة س ؤّدي   . ي حال ا أن ت وعليه

اَلم  ير الع ة بس ي العالق ا ف ى الخالص   . دوًرا إيجابيًّ عيهم إل ي س اعدة ف ة مس ر أّي ّدم للبش تطيع أن تق ا ال تس ولكّنه
ى        . النهائّي ى الحصول عل ط عل اعد فق ا تس وبالتالي فالذبائح وممارسات العبادة ليست أيًضا وسائل خالص، ألّنه
ى      أجر ع ودة إل لى هذه األرض أو على مكافأة في سماء اآللهة، ال على التحّرر النهائّي من الوجود البشرّي والع

  .حالة الروح المحض
  

ى األرض، يّتصف بخصال        . هذا الخالص يمكن الحصول عليه بصورة تدريجّية اء وجوده عل ي أثن ان، ف فاإلنس
ّيئة ا س ا صالحة وإّم ة، إّم خالفضيلة والرذيل: متنّوع اة إل ق بالحي اَلم والتعّل ّرد عن الع ل، التج ة والجه . ة، المعرف

يًئا         َغ ش ود الوجود الجسدّي ويبل دريجيًّا من قي ويستطيع اإلنسان، من خالل تعزيز خصاله الصالحة، أن يتحّرر ت
روح المحض ة ال ى حال يًئا إل ع  . فش اهى م ه ال تتم دما يكتشف أّن روَح ن خالصه عن ى م درجات األول غ ال ويبل

  .جسده، وأّن ذاَته ال تتماهى مع أعماله النفسّية والجسدّية
  
  )البهاآتي(طريق التسليم المحّب . 5

ة    ة مختلف ذه األشكال       . إّن انشغال القلب باهللا يمكن أن يحدَث بطرق متنّوعة وبكثاف ّل ه ين آ واألساس المشترك ب
تّم من خالل التس       أّن الخالَص ي ه  هو اإليمان بإله شخصّي واالعتقاد ب ذا اإلل يس نتيجة إنجاز     . ليم له الخالص ل ف

  .إنسانّي، بل هو نعمة إلهّية معطاة
  
ة          . 5-1 ة آالرحم اهللا، بممارسة الفضائل األخالقّي طريق البهاآتي االعتيادّية توصي، آشرط لالنشغال المثمر ب

نقاشات التي ال جدوى  وعدم العنف والتواضع والبساطة، وبعدم التوّقف عند االعتبارات النظرّية المحض وعند ال
  .فما يجب أن يكوَن مهمًّا إّنما هو التفكير في اهللا واالنشغال الحصرّي به. فيها

  



 

دة         : وتفيد في ذلك الوسائل التالية م عقي ى معّل اء، واإلصغاء إل اس أتقي ي جماعة أن ى   )غورو (الحياة ف ّج إل ، والح
ادة صورة اهللا      . أماآن مقّدسة  ة عب ة خاّص ى فّعالّي ا ( وتنطوي عل ا       ). بوج ة صورة اهللا آم ى معامل وم عل وهي تق
ر  : يعاَمل األمير ا ويبخَّ ويمكن  . فيوَقظ اهللا بالترانيم والنغمات الموسيقّية، وُيغسَّل وُيزيَّن بالزهور، ثّم يعطى طعاًم

ة  ى نزه ا إل ل الصورة ومرافقته ا حم ه هللا وموّدت . أيًض ؤمن عن عبادت ر الم ة لصورة اهللا يعّب ذه المعامل ي ه ه ف
  .ومحّبته وتسليمه له، وآذلك عن رغبته في الحياة في الشرآة مع اهللا

  
ا هللا   رقص إآراًم رانيم وال م اهللا والت تدعاء اس رى اس ة آب ك أهمّي ا يمل ي  . وهن اَة ف يح الحي م اهللا ُيت تدعاء اس إّن اس

درة  مثل هذه الشرآة . حضور اهللا الدائم، وبذلك التأآيَد المستمّر للتسليم له واالرتباط به ة الق فهي  . مع اهللا هي آلّي
ّدة والضيق    ة       . ال تمنح مغفرَة الخطايا وحسب، بل أيًضا النجاَة من الش ع استحقاقات دينّي ى تجمي اعد عل وهي تس

ى السماء ويحصل     . وتحّقق خصوًصا االّتحاد باهللا، وهذا ما يعنيه في الواقع الخالص. آثيرة غ إل من يدعو اهللا يبل
دائم السم اهللا          و. على الخالص النهائّي تدعاء ال ذا االس ى ه اعد عل يلة تس ة وس بحة بمثاب تخدم مس إّن   . ُتس ذلك ف وآ

اره         ان اهللا واختب ى آي ى الوصول إل اعد عل ّددة تس الطلبات التي يتذّآر فيها التقّي مختلف أسماء اهللا وصفاته المتع
  .بصورة أعمق

  
م اهللا   ة     يستخدم التقّي أيًضا الترنيَم والرقص، حيث يكرَّر اس ة عاطفّي يد روحّي ل وأناش رنَّم تراتي الترنيم هو   . أو ُت ف

يلة   . تأآيٌد للكالم المنطوق به وتقويٌة له ومن َثمَّ فالترنيم الدينّي، وخصوًصا عندما يسانده الرقص ويكّمله، هو وس
ا      اهللا وتكثيفه ة ب ات العاطفّي ق العالق اعر وتعمي اعفة المش اّص لمض وع خ ة بن و . فّعال راَر الت نغم إّن التك قيعّي لل

رنيم     ي الت ارآين ف دى المش اعر ل ى مضاعفة المش ل عل ب، يعم ة القل ا وتنقي رة الخطاي ن مغف نّص، فضًال ع وال
  .والرقص، بحيث يقع البعض في نوع من حالة غيبوبة وحوادث انخطاف

  
  الطريق األآمل، بحسب عقيدة ديانة البهاآتي، هي طريق الحّب الجارف. 5-2

ه    من خالل تنمية مشاعر ا ذا اإلل اد به لحّب والعالقات العاطفّية بألوهة شخصّية، يرجو التقّي الحصول على االّتح
ذلك  ة ب عادة المرتبط ى الس ه     . وعل ر في كًال تظه ودود، وش ه ال ن عطف ًرا ع ّدان تعبي ا ُيع اس آّله اة الن اَلم وحي الع

ي      . مغازالته مع خليقته ا ف ي نفس اإلنسان آم دفاًعا       فاهللا هو قدرة حّب خّالقة تبعث ف ي الحّب وان ة ف جسده رغب
  .ونشوة، وُتنشئ بذلك الشرَط لالرتقاء إلى دائرة الكيان اإللهّية

  
ال لطريق الحّب                وى، وُيعَرض تصّرفه آمث وذج التق نا نم ّد آريش نو، ُيع ه فيش ى اإلل ه إل ي تتوّج في األوساط الت

ارف ي  . الج ة الت ال العجيب راٍع واألعم نا آ اَة آريش طورة حي روي األس ياطين   وت ّد الش ي صراعه ض ا ف ام به ق
ريرة وى الش ع   . والق ينا م ا آرش ام به ي ق ة الت ارات الغرامّي ازالت واالختب ى المغ ة إل ة خاّص ا التفات رَّس هن وُتك

  ).غوّبي(الراعيات 
  

ة ُتعَ              ارات غرامّي ا من اختب ا يقابله ا أّن م ى اهللا، وبم اًال للسعي إل ّد مث ازالت بالضبط ُتَع دًفا  وبما أّن هذه المغ ّد ه
ا             اهى تماهًي ة، أي أن يتم ى راعي ا إل ى أن يتحّول داخليًّ اآتي أن يسعى إل ة البه ق ديان لألتقياء، يتوّجب على معتن
ه أن  اَح ل ذه، ليت ه ه ع حبيبت ة م نا الغرامّي داعبات آريش ق م ة ويتصّور باستفاضة وبشعور عمي ع راعي ديًدا م ش

ر  هذا اال. يعيش هو نفسه ما يماثلها من اختبارات نشغال بكريشنا المفعم بالحّب والمرّآز يقود التقي إلى أن ال يفّك
  .وهو وحده يعيش مع حبيبه وُيقِدم على المغازالت الباطنة. اهللا وحده يمأل قلَبه. من بعد إال فيه

  
اهين  - ّد آبي         . داخل طريق الحّب الجارف هذه يمكن التمييز بين اتج ى ح ة إل ن الحّب غرامّي ة أشكاٌل من دي ر ثّم

ة   اه الحّب الصوفّي             . ومّتسمة بشهوة عارم اآتي اتج ة البه ي ديان اك ف ّي، هن اه الشهواني الغرام ى جانب االتج إل
  . الرقيق، الذي ُيظهر غًنى آبيًرا في تعابيره وفي اختباراته العميقة

  
ى          - ز عل عَيه يترّآ إّن س اآتي، ف ق خالص البه ى   سواء اعتنق اإلنسان هذا االتجاه أم ذاك داخل طري الوصول إل

ه . هدف الخالص الذي يعطي آلَّ جهوده معناها انّية     . فالهدف هو اهللا نفسه والشرآة مع نفس اإلنس دما تضع ال عن
اهللا     . هذا الهدف نصب عينيها، تتغّلب على التخّبط في شباك العالم وفي مختلف أحداث الحياة ان ب ى اإليم غ إل وتبل

عادَة         وتصل باالرتق. ومن خالل اإليمان إلى محّبته ا س ذي يضمن له ى الحّب الكامل ال اء من درجة إلى درجة إل
  .االّتحاد باهللا

  
ى       : في سعادة المخلَّص هذه َثّمة درجتان رئيسيَّتان - ة يصلون إل اآتي االعتيادّي َق البه األتقياء الذين يسلكون طري

عادة   ق األآمل     -. ال توصف  سماء فيشنو، وينعمون فيها بالبهاء اإللهّي وبالنور اإللهّي ويتمّتعون بس اع الطري أتب
ى سعادة أآمل      ع وإل ابهين هللا       . يبلغون إلى سماء أرف ة ويصيرون مش ان اإللهّي ة الكي ى طريق ذا  . فيحصلون عل ه



 

ه البشرّية         د هوّيت ي اهللا ويفق ا ف ى تماًم ي أّن اإلنسان يفن ة       . االّتحاد باهللا ال يعن ابهة آيانّي ه ومش ق ب اٌط وثي ه ارتب إّن
  .في الحياة اإللهّية تتضّمن السعادة القصوى معه، ومشارآة

  
  طريق اليوغا. 6

ة         روح واأللوه ين ال ى االتصال ب ؤّدي إل ي ت ة الت ا أّن  . اليوغا تعني تجميع القوى وترآيَزها والتمارين العملّي وبم
ي           ّل طرق الخالص الت ة لك ة بالغ دي أهمّي و يرت ته فه ز  نظام اليوغا يضع التأّمل في محور تعليمه وممارس ترتك

  .على التأّمل واالستغراق
  

ردّي             ّية لوجوده األرضّي الف ة والنفس ي الظروف المادّي بتكة ف ة روح اإلنسان المش ى تنقي تهدف طريقة اليوغا إل
ا     ن ذاته ة القصوى م ى الحقيق ذلك إل ة، وتصل ب اوة الكامل ة النق ى حال غ إل ث تبل ا بحي ا، وتطهيره ة به والملّطخ

ذلك لوجود أفضل وسعادة      ولكّن الخالص ال ي. الخاّصة قوم فقط على تطهير الروح الدائم واإلفساح في المجال ب
كلها الّصرف المختلف     . أآبر في الحياة الالحقة ي ش وآذلك ال يقوم الخالص على قيادة الروح إلى معرفة ذاتها ف

تّم السعي إلي    ). آما في طريق خالص المعرفة النظرّية(عن الوجود الواقعّي  ذي ي ا يعاش    الخالص ال ي اليوغ ه ف
  .في ارتياح الروح التاّم، في تأّمل عميق ال يدع أّي إمكان فعلّي للظلمة واالضطراب

  
  التمارين. 6-1

ق  . وال يمكن السير فيها بنجاح إّال بقيادة معّلم خبير. ولكّن الطريَق إلى تلك الحالة طويلة وشاّقة فبعد إزاحة العوائ
  :التاليةالمختلفة يمارس المتأّمل التمارين 

  
  .ضبط النفس، قول الحقيقة، العّفة، عدم االآتراث بالخيرات األرضية: الحفاظ على الوصايا الخمس. 1
  
ه القلب        : القيام بالممارسات الخمس. 2 ة، توجي د، االنشغال بالنصوص الدينّي الم، الزه الطهارة، والتجّرد عن الع

  .إلى اهللا
  
  .، وإراحة القلب وترآيز الروحموقف جسدّي تسانده السيادة على الحواس. 3
  
  .انتظام الَنفس الذي يعّزز تجميع قوى الروح، فيما هو يقاوم التشّتت الناجم عن التأثيرات الخارجّية. 4
  
  .إّن تراجَع الحواس يوقف مّد التأثيرات الخارجّية ويساعد الروح على الترآيز على موضوع تأّملها. 5
  
روح. 6 ز ال ى: ترآي ت النظر عل اهللا   بتثبي ديد بموضوع أو ب غال الش ف، أو باالنش ى طرف األن ثًال عل ة، م نقظ

  .نفسه، يمكن الروح أن تترّآز بحيث تدرك إدراًآا دوًما أقّل نشاَطها الباطن ومضامين الوعي الناتجة منه
  
أثيرا          . 7 ا من المضامين والت وعي فارًغ ى ال اظ عل ي الحف ا، ويساعد ف ي  التأّمل يمنح الروح تطهيًرا عميًق ت، وف

ه  ى موضوع تأّمل ام إل ه الت ارَف   . التوّج روح مع ي ال ذا الموضوع يبعث ف ع ه اٍه م ى تم تّم الوصول إل ذلك ي وب
  .واختبارات تقّربها من معرفة واختبار ذاتها في الحالة الصافية

  
ة ذاته  . التاّمل العميق هو هدف التمرين. 8 ّية  بذلك تصل الروح إلى الترآيز العميق والكامل، وإلى معرف ا الَحْدس

ع         ان الواق ا الخاّص وآي ى آيانه ي إل امًال، أعن معرفًة عميقة وآاملة، وإلى عيش الحقيقة القصوى عيًشا عميًقا وآ
ع   . الروحيّ  ان أرف رة آي ى دائ ا األرضّية وتصل إل ى حالته روح عل ب ال ة تتغّل ذه المرحل ي ه ي . ف ر ف إّن التبّص

ة القصوى، و     ة الحقيق رة، ومعرَف ة األخي ذّوًقا       الحقيق نح ت ة الخالص ويم ي بداي ذا يعن ّل ه ع الواحد، آ عيش الواق
  .مسبًقا للخالص النهائّي

  
  محتوى الخالص. 6-2

اس األرضّية، بحيث تكتشف       ّل األدن يقوم الخالص النهائّي على الوصول إلى تطهير الروح تطهيًرا آامًال من آ
اهللا  ذاَتها في شكلها الصافي أو توضع في حالة تمّكنها من أن تع اد ب ذه  . يَش هوّيتها مع المطلق وتصل إلى االتح ه

ا ال         ى م روح إل عان ال ا يوّس عادة القصوى، إذ إّنهم االستعادة لوحدة الروح وهذا االتحاد الباطن باهللا يتضّمنان الس
اوًزا المت    . نهاية، ويرفعانها إلى دائرة الكيان القصوى ا  هذه الحالة بالضبط التي تتجاوز الوجود األرضّي تج ناهًي

اٌن       . تعجز الكلمات البشرّية عن وصفها ود مك ه، ال يع ان بأجمع دان الكي ة لمي حيث يتّم الوصول إلى الوحدة الكامل



 

ه  ر عن ن التعبي ذي يمك ع األرضّي ال ي الواق اهللا، يختف ة الكامل ب اد المحّب ى اّتح تّم الوصول إل ات، وحيث ي للكلم
  .ووصفه، وال يبقى بعد إّال الكيان اإللهّي

  
  طريق التانترّية .7
  

نة  ن س داء م ّية   500ابت ن ممارسات طقس ًدا م ا معّق ة أنمت نظاًم ة دينّي ّية حرآ ي الهندوس يح نشأت ف د المس بع
هذه الحرآة المسّماة تانترّية ترتكز على االعتراف بوحدة الحياة التي تشمل  . وتصّورات صوفّية وتمارين مختلفة

يكّونان ) العالم األصغر(واإلنسان ) العاَلم األآبر(الكون . ض برباط وثيقاهللا والعالم واإلنسان وتربط بعضهم ببع
ي المجموعة     أثيٌر حاسم ف . وحدًة ال تنفصم، مجموعًة واحدة، يمكن أن يكوَن لكّل جزء منها، وال سّيما اإلنسان، ت

ّوة ت   ى ق ة عل ة بدّق ارين مثبت ات وتم ن خالل ممارس ان م ا أن يحصل اإلنس ن أيًض ّم يمك ن َث ر وم ون غي اد تك ك
  .محدودة على الكون آّله

  
  الدرجات السبع. 7-1
  .الدرجة األولى هي طريق العبادات والقيام بالواجبات األخالقّية واالجتماعّية -
  
ه فيشنو   - اآتي،      . الدرجة الثانية هي طريق البهاآتي، طريقة تصّرف أتباع اإلل ارين البه ة تم ى التانترّي ا تتبّن ففيم

ا لع ا وفًق ي الخالصتحّوله ة ف دتها الخاّص ل من ممارسات . قي ا عناصر تجع ًدا وتضيف إليه ر تعقي ا أآث فتجعله
  .طريقة الخالص السابقة هذه تمارين مباشرة لطريق خالص التانترّية وُتدرجها بالتالي في مجمع نظام التانترّية

ى          - ذين يملكون عالوة عل يفا، ال ه ش اع اإلل ة تصّرف أتب ى االستسالم هللا،     الدرجة الثالثة هي طريق ان وعل اإليم
م واإلرادة  . اإلرادة الحازمة والجهد الشديد للخالص الذي يسعون إليه عن طريق المعرفة وبذلك يجمعون بين العل

  .والعمل
  
ة - ة الحقيقّي دأ التانترّي ة تب ة الرابع ي الدرج ي  . ف ا ف ي ورد ذآره ّل الصفات الت الك آ ك الس ة يمل ذه الدرج ي ه ف

ودة، من خالل      . اإليمان والتسليم، والطاقة والمعرفة: األولى الدرجات الثالث وراء والع ى ال ثّم يسير في التّيار إل
ز        . استرجاع القوى، إلى المصدر اإللهّي ى أقصى الترآي ا إل ه الفّياضة ويحمله ومن  . ولذلك يوقف انتشار طاقات

املة خالل التسامي بها يحّولها إلى قوى تفتح له السبيَل إلى الكينونة ال ر       . ش ذا التسامي يحدث من خالل التطهي ه
ة     ذات الخاّص ار ال نفس واختب ة تصّرف الجانب األيمن         . وضبط ال دعى درجة طريق ذه الدرجة ت د   (ه ة الي تانترّي

  ).اليمنى
  
ق تصّرف الجانب األيسر        - د اليسرى   (الدرجة الخامسة هي طري ة الي ى      ). تانترّي وى حّت تخدام الق ّدم اس ا يتق هن

ة الت اةالتنحي ة احداث الحي ى إزال اة وحّت ات الحي ة لطاق اة . اّم ود الحي ّل قي عور (وُتلغى آ فقة والش الشهوات والش
اء طة        )بالحي ك بواس ات، وذل وم الطبق ّل رس ة، وآ د االجتماعّي د والتقالي ّل العوائ ة، وآ ات العائلّي ّل الرباط ، وآ

  .ممارسات مناسبة ومن خالل تأّمل مرّآز
  
ي   ما تّم التوّصل إليه ف - ة، ف يم      "ي الدرجة الخامسة يرتفع في الدرجة السادس ع التعل التوافق م ة التصّرف ب طريق

ائّي ة   ". النه ة والعائلّي ّل الرباطات الخاّص ّل آ هوات وح ى والش ن العم اطن م ّرر الب ر التح ر بوضوح أآث ويظه
  .والتقّي، بمساندة مختلف التمارين، يتوّغل في سّر الكون. واالجتماعّية

  
ابقة      . السابعة هي الدرجة األخيرة والقصوىالدرجة  - درجات الس ّل ال ذي قطع آ . إّنها طريقة تصّرف اإلنسان ال

د      . وها هو اآلن قد بلغ النطاق اإللهّي ه، وق تقّر اآلن في ة اهللا، تس وي وطاق واألّم الكبرى، التي هي ظهور اهللا األنث
دعى    وبما أّنه قد بلغ إلى الخالص . اآتسب معرفة اإللهّي القصوى و ي ّي، فه ى   . المخلَّص الحيّ  "اإلله ه عل وحيات

  .األرض تفيد لتعليم الناس وإنقاذهم
  
  تمارين التانترّية وممارساتها. 7-2

ز بشكل   ر أو مراآ ّتة دوائ رأس وأعضاء التناسل، س ة ال ين قّم ة، ب ي نظر التانترّي ك، ف اني يمل د اإلنس إّن الجس
از     " سوشومنا"عند الوريد الكبير وموضع هذه المراآز هو ). النيلوفر(اللوُتس  رّي ويجت ود الفق ي العم الذي يقع ف

ّم  . لهذه الدوائر أهمّية آونّية، إذ إّنها تقابل القوى الكونّية، ولذلك لها أيًضا قيمة نظرّية وصوفّية. الجسم آّله ومن َث
  .لوهةيمكن من خالل الجسد الولوج إلى سّر الكون، وآذلك إلى الدائرة األزلّية لكيان األ

  



 

اة، يمكن تنشيطه والسيطرة        ة للحي وى المهّم فإذا آان الكون، باعتباره مجموعة آاملة من القدرات المتنّوعة والق
ارين   عليه من خالل طقوس وممارسات صوفّية وبفضل وساطة الجسم اإلنسانّي، فال بّد إذن من إعطاء شكل للتم

دة ا بصورة أآي ق فّعاليته دفها وتحّق ى ه م، . بحيث تصل إل ن موقف الجس ا ورد م ا، فضًال عّم ذلك أيًض د ل ويفي
  .وتنظيم التنّفس، والتقنّيات الجسدّية األخرى، استخدام صَور اآللهة واالهتمام الشديد بالنصوص الدينّية

  
  طريق الشاآتّية. 8
  

ة ّوة والطاق اآتي الق ي لفظة ش رّي وزو. تعن ه ذآ َة إل ّد رفيق ة، وهي ُتَع ة أنثوّي اآتي هي إاله هالش وتنسب . جة ل
بة    اآتي المناس ى الش . الشاآتية إلى هذه اإلالهة دوًرا خاصًّا في مسيرة العالم، وترّآز عبادَتها وتمارينها الدينّية عل

  .الشاآتية قريبة جدًّا من التانترّية
  

ختبار وحدة  إّن العبادة الشاآتّية تسعى إلى الخالص في اختبار الوحدة التاّمة لإللهّي المحتجب، وذلك عن طريق ا
ى            . مظاهره س، يسعى للوصول إل اني آجسد ونف ار تكامل وجوده اإلنس وهذا يعني أّن اإلنسان، من خالل اختب

  .اختبار وحدة الكون المندمج، وفضًال عن ذلك إلى اختبار اإللهّي المندمج
  

ى الوجه    إّن المتعّبد للشاآتي ينطلق من جسده، ويتماهى مع ما هو حّسي ويستخدم ال: وبتعبير آخر وغ إل جنَس للبل
وّي،   دأ األنث ا هي المب ارج، إّنم ي الخ ه ف وَره وعمل ي ظه ة اهللا، أعن إّن طاق وّي، ف ذآرّي واألنث ه ال ل لإلل المتكام

  .الشاآتي
  

ي        ّي ف ام باألآل والعمل الجنس وبما أّن ما هو جسدّي والغذاء والجنس يمكن اعتبارها وسائل خالص، فيجب القي
ك  ي ش ادة ف ل عب ار عم ّيإط َل   . ل طقس تطيع أن يجع يم، يس ة والتنظ ي المراقب ه ف س، فضًال عن وظيفت إن الطق

  .الوظائف الجسدّية وسيلًة للمشارآة في األحداث الكونّية والختبار المتسامي
  

ى جانب الذبيحة       رء، إل أ الم الآتساب رضى الشاآتي الثمين والتعّمق في سّر القدرة اإللهّية والوجود اإللهّي، يلج
ة         )القديم حّتى الذبائح البشرّية وفي ( ا العناصر التالي رد فيه ي ت ة العناصر الخمسة، الت ى رتب كٌر   : ، إل شراٌب مس

ة   -السمك لتقوية قوى اإلنجاب،  -آوسيلة للخالص وآمصدر النشراح الصدر والفرح،  اللحم لتشديد القوى العقلّي
ما   -والجسدّية،  ّو والس ا األساس       -ء، حبوٌب مشوّية آموضع لقوى األرض والج ال الجنس باعتباره ع بأعم التمّت

  .األصلّي للكون والحافظ له
  

واء             ذين تحرروا من األه ا إّال ال ارَك فيه ه ال يجوز أن يش عائر، ُفرض أّن ذه الش الّتقاء خطر الممارسة الشاّذة له
  .والشهوات، وبالتالي المتقّدمون على طريق الخالص وحدهم

  
أوي ا ت ا هن ذآَر أيًض اآتّيةيجب أن ن ادة الش ا للعب ا رمزيًّ ا وتطبيًق ل . ًال رمزيًّ ى عم ادة إل ل العب فهي تجتنب تحوي

ي الذبيحة                 ي تحدث ف ة الت ات الفّظ ع المبالغ ّي وتمن زّي للعمل الجنس ام الرم يح فقط اإلتم ا تت ى أّنه غرامّي، بمعن
  .الدموّية وفي البغاء المقّدس

  
  مالحظة ختامّية

  
ٌر ثابت مشترك    بين آّل طرق الخالص واألديان : هذه، التي أوجزناها في إطار مصطلح الهندوسّية العام، ثّمة أم

الم واهللا        املة تضّم اإلنسان والع اة ش دة حي ذه يجب     . وهو أّنه يجب اعتبار اإلنسان جزًءا من وح اة ه دة الحي ووح
ه     وآّل تغّرب يعانيه اإلنسان عن العالم وعن اهللا يكّون خطًرا بالنسبة إل. عدم تحطيمها أمين حيات ه من ت يه، ويمنع

ى اهللا    . وتنميتها وإيصالها إلى اآتمالها األخير م إل ي سعي دائ اة      . اإلنسان هو ف ى حي وغ إل دون اهللا ال يمكن البل فب
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  الفصل الثاني
  

  مدخل إلى البوذّية 
  

ا  وذا الروح ى حدس ب ز عل ّي يرتك ار دين ة تّي ق الخالص ال  . نيالبوذّي ر أّن طري ر يعتب ادئ األم ي ب ان ف د آ وق
ل       ي التأّم تغراق ف ين لالس ان المنقطع ين الرهب رور    . يستطيع سلوآها إّال قّلة من الناس، ال سّيما من ب ع م ه م ولكّن

ى             ا إل دة منه ّل واح ة تسعى آ ق المختلف ى مجموعة من الطرائ اته، وإل الزمان تطّور إلى دين له تعاليمه ومؤّسس
  .مكين الراغبين من البلوغ إلى الخالص، وفي النهاية من تخّطي الوجود البشري بكلّيتهت

  
  )قبل المسيح 480 – 560حوالى (بوذا : أّوًال

  
ام              ّر األّي ع م ا م ون، وإن امتزجت فيه ا أتباعه األّول ا لن ي ترآه ة الت ما نعرفه عن بوذا يعود إلى الشهادات الدقيق

فار    . ات الخيالّية النابعة من جموح التقوىالوقائع الحقيقّية بالتصّور وأهّم ما لدينا من المصادر هي مجموعة األس
الي  ة الب ة باللغ يم   )Pali(المؤّلف ة التعل ة، ومجموع ة الخطب التعليمّي اني، ومجموع ام الرهب ة النظ ، أّي مجموع

  .الراقي
  

ا    ى م ة، إل ة     لقد آانت الطريق التي سلطها بوذا للوصول إلى الحكمة الكامل ّميه الكتب البوذّي ة  "اليقظة "تس ، طويل
نة          . شاّقة د نحو س ي شمالي الهن د ف ا، ُول يدهارتا غوتام فإّنه آان في بدء المرحلة األولى من حياته أميًرا اسمه س
ده      560 ي قصر وال ذاب، ف م والع ه  . قبل المسيح، وَنِعَم بحياة هانئة خالية من المتاعب، بعيدة عن أنواع األل ولكّن
لغ التاسعة والعشرين من عمره، على ما تروي القصص المنقولة، أرغمه اختبار مظاهر الَهَرم والمرض  عندما ب

ك الحين   ع      . والموت على التفّكر في وضعه، وحمله على آره الحياة التي آان ينعم بها حّتى ذل اء م ه لق ان ل ّم آ ث
ه من ا      ك بأّن ه ذل ه، فأقنع ى        ناسك متجّول، فقير خارجيًّا، سعيد في قلب ب عل ى التغّل ؤّدي إل ق ي لممكن سلوك طري

ين   . فغادر منـزله وعائلته، وتفّرغ لحياة ناسك متجّول. شقاء الحياة وأنواع بؤسها ات المعّلم وعندما َخَبر أّن نظرّي
غ      ى بل د حّت وبي الهن وممارسات التنّسك الشديد لم تجلب له السالم الداخلي المنشود، ترك آّل شيء واّتجه نحو جن

وما زال على ذلك في عزلة تاّمة وترآيز عميق لطاقات . رة تين، فجلس عند جذعها واستغرق في التأّملإلى شج
الم              ّرد الكامل عن الع ى التج وم عل ه يق اني، أّن الخالص ممكن وأّن ي حدس روح ذهنه، حّتى انكشف له فجأة، ف

دائرة الالمحدودة     ويفضي إلى انحالل الوجود الشخصّي في عالم الحّس التجريبّي، وأّنه ال م ذلك من ال ناص إّال ب
وذا  " اليقظة "وهكذا حصل الناسك المتجّول على . للوالدات الجديدة في عالم األلم والمعاناة ع   . واضحى ب د جم وق

ا ُدعي          ي م ه ف ا انكشف ل ّي لم وى األساس ع   "في عظاته المحت ائق المقّدسة األرب يم   "الحق ي تعل النشوء عن   "، وف
  .ع الموجودات بعّلة سابقة وذلك في دائرة متكّررة، أي ارتباط جمي"عالقة

  
  حقيقة المعاناة الشاملة. 1
  

اة    ة معان اة    . الحقيقة المقّدسة األولى تحّدد واقع العالم والحياة البشرّية آحال ّل شيء هو معان ة ال   . آ ذه المقول إّن ه
ابر وبصيرة     ل مث ة  تنبع من تفكير سطحّي في شؤون هذا العالم، إّنها خالصة تأّم ر     . عميق وذا بفضل تطهي إّن ب ف

اة              ي األساس معان أّن الوجود البشرّي هو ف وعي ب ه ال تيقظ في ه، اس ّر ذات ي س ه  . باطنه والغوص المستمّر ف ولكّن
ة      ذه الحقيق وا به اس أن يقتنع ى الن رة،         . اختبر على الفور آم يصعب عل ي حي ع ف ائق وق ذا الع ام ه ه أم روى أّن وُي

وا حدسه    . يقة الخالصوأوشك أن يتخّلى عن إعالن حق ولكّنه حبًّا لتلك القّلة من الناس الذين باستطاعتهم أن يتقّبل
ي            اة الت ى مظاهر الحي امعيه إل اه س ا انتب املة، الفًت اة الش ة المعان الروحاني، عزم أخيًرا على أن يعلن جهاًرا حقيق

  .تجعلهم يتنّبهون لعمق البؤس الكامن في الوجود البشرّي
  

والدة والمرض   . انب أليم، حّتى إّنه باستطاعة المراقب االعتيادي أن يدرك ذلكآّل أحداث لها ج ذلك يصّح في ال
ة   . آّل هذا تكمن فهي المعاناة الجذرّية. والموت، وفي التطّلع إلى المستقبل المضطرب والقلق المستمّر اة مليئ الحي

ى        حّتى الفرُح يتداخله السُّم، إذ هو مم . باألوجاع والخذالن والبغض ه عل ي بعض جوانب وي ف الهّم، أو يحت زج ب ت
ؤّدي   . معاناة لآلخرين، أو تجده مرتبًطا بظروف توّلد المعاناة مثل ذلك الفرح الغير الصافي، فإّنه ال يستطيع أن ي

  .إلى الخالص، وال يمكنه على األقّل أن يشبع رغبة اإلنسان في السعادة
  

تقرار  ثّم إّن العالم واإلنسان خاضعان لشريعة الصير     دم االس ابع      . ورة، أي لع فان عن ط ا يكش ّدلهما وزوالهم فتب
  .المعاناة فيهما وعن سبب هذه المعاناة

  



 

  نشوء المعاناة. 2
  

  .سبب آلي وسبب نفساني: للمعاناة سببان
  
واب     . 2-1 ريعة ث ول ش ان، وبمفع الم واإلنس ا الع أّلف منه ي يت ود الت ل الوج رابط عوام ق بت ي متعّل بب اآلل الس

ه             ). َآْرمان( األعمال ه آّل ا آيان وم عليه ا ويق ق وجوده به أّلف اإلنسان من عوامل خمسة يتعّل الم يت ذه  . في الع ه
ا،              ة له ياء المقابل واس باألش ال الح ن اتص أّتى ع ي تت ات الت دي، واالنطباع و جس ا ه اّدة وم ي الم ل ه العوام

ة اإل    ال وعزيم نفس واألمي ّرك ال ا، وتح ة منه ّية الناتج ات الحس وعي  واإلدراآ ة أي ال ًرا المعرف رادة، وأخي
ه ي  . ومحتويات ا ف ا، وأدرجه كال أفعاله ة أش ّدد بدّق ذه، وح ود ه ة عوامل الوج ي البوذّي ان ف م اإلنس د شرح عل وق

ب والموت      –فإذا بها جميعها، في آيانها ومفاعيلها، خاضعة للصيرورة . أصناف مختلفة والدة والتقّل في شكل ال
وم             . ولذلك فهي حاملة للمعاناة – ا تق ه آّله ل، وحيات ذه العوام ي مرّآب من ه ي التجريب ه الحّس ي عالم اإلنسان ف

  .عليها وهي مجّرد حصيلة تفاعلها
  

رة       . زد على هذه اآللّية شريعة نّواب األعمال ه سجينة دائ ه يجد ذات فطالما لم يحصل اإلنسان على الخالص، فإّن
ا م     د فيه ّل وجود جدي ابقة       والدات متكّررة ال حّد لها، آ اة الس ي ُأنجزت طوال الحي ال الت ا دام  . شروط باألعم فم

ة         –وفًقا للتعبير البوذي  –اإلنسان ينجز أعماًال تترك فيه آثاًرا مقابلة أو  ه جاعل ل حيات ه تثق رة أفعال ا دامت ثم م
ّل        ّل آ ه، وتظ ة ل ا ال نهاي ى م دة  من المحتوم الخضوع لوالدة جديدة، تستمّر سلسلة الوالدات الجديدة إل والدة جدي

  .تنشأ متعّلقة بسابقتها
  

ّدده اآلن       . هكذا يّتضح آيف تقوم سلسلة العلل اآللّية ابق، ويح ة للوجود الس فوجود اإلنسان الحالّي هو حصيلٌة آلّي
ّدد            . الترابط اآللّي لعوامل الوجود الخمسة   ة وتح ذه اآللّي تمّر ه ة التحّرر، تس ُد مرحل درك اإلنسان بع م ي ا ل فطالم

ا     . جديًداوجوًدا  ا للخطة عينه لة وفًق ّرر السلس ببّية، من         . و هكذا تتك لة الس ذه السلس وذي ه يم الب د عرض التعل وق
  :جملة ما عرض، على الشكل البسيط التالي

  
  ).جهل، عمى(غير المتّحرر، الذي لم يبلغ الخالص، يظّل أسيًرا لعماه، ويجني بحث أعماله . 1
  
  ).هذه رواسب الحياة السابقة(ما ُيقال له أشكال النشاط واألميال تنتج من الجهل إرادة العيش، أي . 2
  
ة       . 3 ذه المرحل ي ه األحرى ف دعى ب ا ُي في عالقة بإرادة العيش تنشأ في بطن األّم الحامل المعرفة المبدئّية، أي م
  ".ما قبل الوعي"
  
ّوه      في عالقة بالمعرفة ومن خالل اّتحاد الروح بالجسد، ينشأ االسم والشكل، أي . 4 ادّي، ونم ة اإلنسان الم فرادّي

  .في المرحلة السابقة للوالدة
  
  .في عالقة بهذه المرحلة تتكّون األعضاء الحسّية، أي الحّس الداخلّي والحواّس الخمس الخارجّية. 5
  
  .بعد الوالدة يتفّرع من األعضاء الحسّية االّتصال باألشياء المطابقة لها في العالم الخارجّي. 6
  
  .وبهذا تتحّرك السلسلة السببّية لعوامل الوجود. القة بهذا االّتصال ينشأ اإلحساسفي ع. 7
  
  .في عالقة باإلحساس تنشأ الرغبة والعطش، وهو التمّسك بهذا العالم. 8
  
ل     . في عالقة بالعطش تنشأ رغبة التمّلك، والشغف المتزايد والتمّسك بالحياة. 9 ا يثق ًدا، مّم ان جدي وهذا ينتج َآْرم
  .وجود في الوالدة القادمةال
  

ّين شريعة الصيرورة      . 10 ي تب ة الت ة شريعة ال      . بهذا تنشأ وتقوم الشخصّية التجريبّي ون فّعالّي ذا ُيثبت البوذّي هك
  .طالما يتابع دوالب الحياة الدوران بالنوع الذي سبق وصفه. يمكن اإلنسان أن يفلت منها

  
  .، تنشأ الوالدةفي عالقة بمجمل العوامل التي جاء عرضها. 11

  



 

  .في عالقة بالوالدة يأتي الهرم والموت. 12
  

ة   على هذا النحو تفسِّر مساهمة عوامل الوجود في آّل حياة جديدة، وتواطؤها مع شريعة الَكْرمان، الدائرة المجمل
  .دللوالدات الجديدة وتوضح جميع مظاهر حياة اإلنسان التجريبّي، وتكشف له عن أوجه المعاناة في الوجو

  
ذه          ذي يّتخ اني ال ف النفس طة الموق قاء إّال بواس اة والش ة المعان ى ديموم ؤّدي إل ي ال ي وء اآلل ذا التواط ّن ه ولك

هذا العالم ُيغري االنسان  . رغبًة وعطًشا 8وهكذا فالعنصر األّول للسلسلة السببّية هو ما ُدعي في الرقم . اإلنسان
ات ال      ّدد محتوي دما يح يش، عن ر    . وعي من خالل االّتصال بحواّس الجسد     ويستميله إلى الع ويصبح العطش أآث

ّذر        ّذًرا يتع ه تج ا يتجّذر في در م شّدة، والرغبة أآبر إغراء، بقدر ما يتماهى اإلنسان في العمق مع هذا العالم، وبق
ا          ئ فيه ة تختب ل شخصّية حقيقّي ة، ب ا "اقتالعه، االقتناع بأّنه ليس مجّرد مجموعة أحداث آلّي المظاهر  وراء " األن

ق         . التجريبّية، مضفيًة على هذه تالحمها الضروري ا أوث بط ارتباًط ذا الخطإ، ارت رة ه فإذا ظّل اإلنسان تحت إم
الم يحسب   . بالوظائف المعيشّية التي تبقيه موَثًقا بواقع العالم، ظانًّا أّنه مصدر القّوة والملء لوجوده بتعّلقه بهذا الع

ه اإلفالت       . الذاتي ويخّلصه ويبلغ هكذا الفرح والسعادةأّنه يستطيع أن يحافظ على األنا  د يمكن ه ق ا أّن د أيًض ويعتق
ة            . بشكٍل ما من الموت اة وخاضًعا ال محال الم الحي ا بع ر ارتباًط ه أآث ى ذات ه يلق ك هو أّن ولكّن آّل ما ينتج من ذل

  .لوالدة جديدة
  

  .مؤّرخي الديانات شغًال طويًالآان موضوًعا َشَغل البوذّيين و" الالأنا"إّن هذا التعليم عن 
  

ى وجود شخص مكّلف        . ينخدع البشر بتصّورات مختلفة يعبَّر عنها بأنا، ولي، وشخصي  دّل عل ابير ت ذه التع وه
اة اإلنسان    ي حي ّرد          . بتأمين ُلحمة األحداث األرضّية ف يس هو سوى مج وّهم ل ع هو أّن الشخص المت ّن الواق ولك

ي أّوًال إّن . وذلك لسببين. خيال ي  . تصّوراتنا حصيلة نظرّيات ماورائّية ال تتناسب مطلًقا مع واقع العالم التجريب ف
ـيّ  ذلك  . العالم التجريبي يدّل آّل شيء على أّن اإلنسان يتكّون من العوامل الخمسة للوجود ويخضع لتبّدلها الّسبب ل

دة من الضياع    " أنا"ال جدوى في افتراض  ذه، وال فائ ة    خارج عن عوامل الوجود ه ي تصّورات عقيم روي  . ف ي
ذه القضايا     ل ه التقليد البوذي أّن بوذا المعّلم رّد عّدة مّرات رهباًنا وزّهاًدا آانوا يلّحون في سؤالهم له عن حلٍّ لمث

ّيين  ذه     . النظرّية والمجادالت التي آانت تدور في حلقات الكهنة والروحانّيين والهندوس تغال به رفض لالش ذا ال وه
  .ودليل ذلك ما جاء في القّصة التالية". األنا"ة بالنطاق الماورائّي يمتّد إلى أمر وجود القضايا الماّس

  
اغوترا      " ا راهب متجّول اسمه فاتس ة   (جاء إلى بوذا يوًم ة البالّي ي اللغ ه أن يجيب عن     ) فاتشاغوّتو : ف وطلب إلي

ه      في وقت ال . هل األنا موجود أم ال؟ ولكّن بوذا لم يرّد عليه جواًبا: سؤاله ة موقف دا عّل ذه أنان ر لتلمي و  : "حق فّس ل
دم     : أجبُت، يا أناندا، الراهب المتجّول وقلُت ون بع ذي يؤمن ة ال األنا موجود، لجاء هذا تثبيًتا لموقف الزّهاد والكهن

ا    : ولو أجبت الراهب المتجّول فاتساغوترا وقلت. التبّدل ابًقا بوجود األن األنا غير موجود، لَدهش من آان يعتقد س
اءل م : وتس اك أعظ ى ارتب اك إل ن ارتب بط م دها يه زال اآلن؟ وعن ا، أف دي أن ان عن بًال آ داورات . ق ذه الم ل ه مث

  " .الفكرّية ال تفضي إلى المعرفة الخالصّية
  

يّ              ة ف ا الكائن ه يؤّلف األن ي بأّن الم التجريب ي الع ول عن أّي شيء ف ع أن نق ع  . فعلى على آّل حال ال ينف ألّن جمي
وآّل أحداث الحياة البشرّية ممهورة بميزات تظهر أّنها عالقة باأللم والمعاناة، فهي بالتالي تنحصر   عناصر العالم

ى الخالص    وغ إل ة       . في عالٍم على اإلنسان أن يتخّطاه حّتى يمكنه البل اة متقّلب ع عوامل الوجود وأحداث الحي جمي
ان    … : ، على ما يليفالعاقل الحكيم الَفِطن عليه أن يثبت. خاضعة للصيرورة والزوال أّي شكل من األشكال، أآ

ة أو              توى العاّم ن مس غيًرا، م ًرا أو ص ارج، آبي ي الخ اطن أو ف ي الب ان ف ًرا، أآ تقبًال أو حاض ًيا أو مس ماض
ى األشكال     . األشراف، بعيًدا أو قريًبا، آّل هذه ليست لي، أنا لسُت إّياها، وهي ليست قطًعا األنا فّي ع عل فمن اّطل

غ الخالص        وفًقا للح ذلك بل ا، ف م يتمّسك به ا ول ع         . قيقة، من رآه ات األرب ع الفئ ه يجب التعامل م وع عين ذا الن به
  " .…األخرى لظاهرة الوجود

  
ّد         : ويمكن إذن أن نستنتج باختصار ما يلي ة ال ح ي حلق دة ف والدات الجدي لة ال املة وسبب سلس جذور المعاناة الش

  ).عطش وجهل(لها هي الرغبة والعمى 
  
  إزالة المعاناة) 3
  

ة  . هناك مخرج لإلنسان ويقين بأّن إزالة المعاناة ممكنة د البوذّي اة   . هذه هي الحقيقة المقّدسة الثالثة عن ة المعان إزال
ى     . تعني الوصول إلى حالة ال تشبه بأّية ناحية عالئم الوجود في العالم التجريبي ب عل ا التغّل هي حالة َحَصل فيه



 

ال    ة، ف اد الرغب ى وإخم ُة ال       العم وت، حال اد وال م ب وال فس يرورة، وال تقّل دة وال ص اك والدة جدي ون هن  تك
ود      ة وخل ارة وطمأنين دّي وطه تقرار أب ة اس ا حال ا أيًض وس، ولكّنه كل محس ن أّي ش ة م ة، فارغ ة دائم محدودّي

تًرا وحم          . وسعادة نح س ذي يم ان ال ر والمك ة، والمعب رة النائي الم، الجزي راد من وراء الع ة هو االنف ذه   . اي دعى ه ُت
ق      ). ِنبَّانا: بلغة البالي(الحالة ِنرفانا  وع مواف ا بن ده إيجابيًّ ذلك ال يمكن تحدي ق   . النرفانا نقيض العالم، ول هو المطل

يح      . مقابل العالم المرّآب من أجزاء اهيم وال التلم هو المتعالي، المغاير تماًما، الذي ال يمكن ضبطه بواسطة المف
ه باألوصاف  ل       النرف. إلي ن الجه ّرر م الم، تح اط بالع ن أي ارتب ّوث وم ن أّي تل ل م ّرر الكام ة التح و حال ا ه ان

  .والهوى، وإفالت من سالسل العالم وذوبان الشخص التجريبي الخالي من األنا
  
  الطريق المؤّدية إلى إزالة المعاناة) 4
  

ه    . احل الثمانيلبلوغ النرفانا هناك طريق ُتدعى في الحقيقة المقّدسة الرابعة طريق المر وذا قول اء عن ب ا  : "ج أّيه
اة          ة المعان ى إزال ة إل ة الشريفة عن الطريق المؤّدي تقيم،     : الرهبان، هذه هي الحقيق زم المس تقيم، والع رأي المس ال

تغراق   تقيم، واالس ر المس تقيم، والتفكي عي المس تقيم، والس لوك المس تقيم، والس ل المس تقيم، والعم ول المس والق
  .المستقيم

  
رحلتين وهكذ ى          : ا فطريق الخالص تقوم على م ة إل ة المؤدّي ق الحقيقّي داًدا لسلوك الطري ات تكون إع ى أخالقّي عل

  .الخالص، وعلى استغراق في التأّمل ذي طابع روحانّي يقود إلى اآتساب الحكمة المنشودة
  

ة       اع البوذّي ع أتب ة ممكن لجمي ام األخالقّي اء الشهوات، خاصّ    . إتمام األحك ّية، أي   وغرضها إطف واء األساس ة األه
ان   العمى، والرغبة، والبغض، التي هي أصل جميع اآلفات البشرّية، إذ هي تكّبل اإلنسان بهذا العالم وتخّلف َآْرم

يء        . سّيًئا يفضي من باب الضرورة إلى وجود أليم جديد تّم من خالل مسلك مل فالتحّرر من الشهوات يمكن أن ي
ار. بالفضائل وذي أن يم ى الب ةفعل ة الفضائل التالي ة  : س خاّص ائق المقّدس راف بالحق تقيم، أي االعت رأي المس ال

ه  ي عن ن التخّل بيل الخالص ال يمك ى س وج إل د للول ذا تمهي ع، وه ة . األرب ى ممارس تقيم عل زم المس اك الع ّم هن ث
ة     ات الحّي ع الكائن اه جمي دودة والرضى تج ر المح ة غي ّرد، والرأف ي والتج ول المس . التخّل ّم الق ل . تقيمث ّم العم ث

أذى      ائن آخر ب ّس أّي آ . المستقيم، أي باختصار السلوك المستقيم، والمهّم فيه أن يتصّرف آّل واحد تصّرًفا ال يم
  .وأخيًرا السعي المستقيم الذي يصّد ما يهّدد الخالص ويحّث على طلب الخالص

  
ى التحّرر ال      ه أن يحوز عل تعداد، أمكن امل من الجهل ومن الشهوة     متى تهّيأ للبوذي مثل هذا االس ي التأمل   . ش ف

وذي،      يم الب ي التعل واالستغراق الداخلي يستطيع هكذا أن يتغّلب بنوع جذري على األهواء، ويتعّمق في التبّصر ف
م الخالص           ّبًقا طع ر مس اة أن يختب ذه الحي ي ه ه ف ى ل د ُيعَط د        . حّتى إّنه ق ادة إّال بع تّم ع ال ي ا التحّرر الكامل ف أّم

  .يدة متكّررة، وبعد تعّمق في االستغراق الداخليوالدات جد
  

تيقاظ غ االس داخلي يبل تغراق ال ل واالس ّم مراحل التأّم ان أه دما يقطع اإلنس تغراق . عن ن االس ى م ة األول فالدرج
ة   ق              . تحّرره من الرغب وى يتعّل ّل محت اء آ ة وبإلغ ه الباطن غ وحدت ذي يبل روح ال ّرغ ال ا تف ة قوامه والدرجة الثاني

ى      . والدرجة الثالثة تقوم بتخّطي آّل فرغ وآّل إحساس ملموس  . والتبّصر بالفكر ًرا إل ة أخي ود الدرجة الرابع وتق
اطن د والحّس الب ود الجس ن وج ابع م اح الن اء الشعور باالرتي ة الصرفة، . اختف ي آخر المطاف المعرف ى ف وتبق

ي حدث       ف . الوعي الصرف الخالي من المحتوى والطمأنينة البعيدة عن االضطراب  ل ف غ المتأّم ة يبل ذه الحال ي ه
  .روحاني أسمى مراتب المعرفة ويكتسب الحكمة الكاملة

  
ائل  ي بعض الوس ا ف د عوًن ة يج ب الحكم ى  . وطال ه عل ة وذهن ى الراح ه عل ه قلب ل ب نّفس، يحم ب الت اك ترات هن

نيع     ثّم إّن التأّمل بالنجاسات، أي باألشياء البشعة الكريهة في هذا العالم، ي. التجّمع اة ش الم المعان بّين له آيف أّن ع
ة والهوى     ة           . ال قيمه له، وبهذا يتحّرر من الرغب وغ حال ى بل اعد عل ذهن تس ع ال ل وتجمي ي التأّم اك طرٌق ف وهن

  .الوعي الخاص الخالي من المحتويات
  
ة  وهذا هو الهدف األ –إلى تلطيف األهواء وقهرها فقط  -ال تهدف جميع التمارين، آما يؤّآد بارو " ساسّي للبوذّي
الم         … بل تنتج منها أمور أخرى أقّل أهمّية ال يجوز إغفالها – ة ع ين آله دة ب ى والدة جدي الك عل ا يحصل الس به

ة  ى    . األشكال وآلهة العالم الخالي من األشكال، الذين توافق منازلهم درجات التأّمل والتبّصر المختلف ود إل ذا يق وه
ّبًقا    إقامة هنيئة في ما بين األمور المشا ذّوًقا مس ّد ت َهدة وإلى نوع من السعادة في هذا العالم المحدود في الزمن، ُيَع

ى     ؤّدي إل لسعادة الّنرفانا، وإلى رؤية المعرفة التي بفضلها يذوب النشاط الذهني، فضًال عن أّن تلك الممارسات ت



 

ان ا       ى ذوب ًرا إل ة وأخي يء بالحكم ل المل ذه      التفكير الواعي الكامل أو إلى التحلي واء، وه اء األه ى إفن ّوث، أي إل لتل
  ".ميزة القّديسين الذين بلغوا الدرجات العليا، ويدعون أرهات

  
ة       . طريق الخالص هذا يفترض القدرة على التأّمل واالستغراق ي نظرّي ى ف ان، حّت ى الرهب لذلك بقي مقتصًرا عل

ة ة القديم ا  . البوذّي وا َآْرم ط أن ُينتج عهم فق انّيون فبوس ا العلم ان   أّم م الرهب الحة ودع ال ص طة أعم ًدا بواس ن جّي
ة   . وجماعاتهم والدات المقبل البوذي  . وهكذا يأملون بأن يكونوا جديرين بالدخول في الحياة الرهبانّية في إحدى ال ف

ّوث             ّل تل تغراق، ويحّرر روحه من آ ل واالس ه للتأّم ذي يكّرس معظم أوقات األصيل هو إذن الراهب المتسّول ال
ة . العمى وآّل شهوةوينّقيها من  . ولذلك فالفقر واالمتناع عن الزواج والتزام السالم هي رآائز هذه الحياة الرهبانّي

ل         اليب التأّم ى أس دئين عل وذي ويشرحوه ويرّوضوا المبت التعليم الب د  . ومن مهّمات الرهبان أيًضا أن يبّشروا ب وق
  .ا إلى تباين في اآلراء وبروز مدارس وفرق مختلفةوأيًض. أفضى هذا النشاط إلى إغناء التراث األصلّي للبوذّية

  
ة   نستعرض في ما يلي تعاليم التّيارات الرئيسّية في البوذّية، دون أن ندخل في التفاصيل وفي تبيان اآلراء المختلف

  .عند مدارسهم وِفرقهم
  

  )المرآبة الصغيرة(هينايانا  –البوذّية القديمة : ثانًيا
  

دمين،        . يثة المباشرة لتعليم بوذا األصليالبوذّية القديمة هي الور ة األق ادا، أّي بوذّي ة تيراف ا بوذّي دعى أيًض وهي ت
امعين ة الس رافاآا، أّي بوذّي ة ش ة الصغيرة. أو بوذّي ا، أي المرآب ة هينايان هرة، هي بوذّي ر ش مية أآث اك تس . وهن

ار ا    ي جماعات التّي ه       وهذه التسمية التي ُيشتّم منها بعض التشاؤم، وردت ف ذي وصف نفسه بأّن وذّي الّالحق ال لب
ا           )ماهايانا(المرآبة الكبيرة  ؤمنين، بعكس م ع الم ق الخالص سهلة السلوك لجمي رى أّن طري ان ي ، وذلك ألّنه آ

  .آانت تقول به البوذّية القديمة، التي آانت تخّص بالخالص فريًقا زهيًدا من الرهبان
  

ق   ل  تتمّيز البوذّية القديمة بارتباطها الوثي د          . باألصول األوائ ا بع ي م ي آانت ف د طّورت بعض العناصر، الت وق
  .وأهّم هذه العناصر هي التالية. أساًسا في تكوين البوذّية الالحقة

  
ّور دأ يتط وذا ب ة . شخص ب ائق الطبيع ا ف ا متعالًي دّرًبا، أضحى آائًن ا وم ان معّلًم د أن آ ا . فبع ر روًح وراح ُيعتب
ق الخالص          أّما. محًضا يسكن فوق العالم اس طري يعّلم الن ك ل ان ذل ا آ زمن   . ظهوره في شكل إنسان، فإّنم ع ال م

ة   د     . تحّولت هذه الفكرة إلى تصّور بوذا متعاٍل مطلِق التعالي، حائز على صفات المتناهي اك انطالق التعّب من هن
  .لبوذا، تعّبًدا ُيماَرس في أمكنة مقّدسة معّينة في أديرة الرهبان

  
وج      . ت تتبلور شخصّية البوديساتفاإلى جانب بوذا شرع ا عن ول ى موّقًت ه تخّل البوديساتفا هو من بلغ اليقظة، ولكّن

ق  ى اآتشاف طري ائر البشر عل اعد س د أن يس ا إّال بع ج النرفان ى نفسه أّال يل ه عل ذ في ذر أخ ه بن ا اللتزام النرفان
  .الخالص وسلوآها

  
د       إّن ظهور مثل هذه اآلراء يعني تطّوًرا الحًقا للبو ر الخالص حصيلة للجه ي آانت تعتب ذّية األصلّية القديمة، الت

رديّ  ى أّي شيء      . الف د عل ه أن يعتم يم        . فالراهب ال يجوز ل واحي التعل يم أبصر ن م يكن سوى حك ه ل وذا عين وب
ا خالصيًّا       ين عوًن ّدم ألتباعه الخاّص ك أن يق ى اإلنسان   . الخالصي وبّشر به، دون أن يكون باستطاعته مع ذل فعل

ل واالستغراق         . إذن أن يعتمد على نفسه  وذا، وممارسة التأّم يم ب ى تعل اظ عل ده الخاص، والحف دها   : جه ذه وح ه
دورة      . يمكنها أن تقوده إلى الحكمة والتحّرر من العمى والتعّلق بالحياة ه يفلت من ال ا أن تجعل وهي وحدها يمكنه

  .اآللّية للوالدات الجديدة المليئة بالمعاناة
  

م يكن بوسعهم أن يكّرسوا     ولكن هذه ا لنظرة بدت على مّر الزمن غير مالئمة بالنسبة إلى أغلبّية البوذّيين الذين ل
ان أنفسهم ال يستطيعون      . وقًتا طويًال للتأّمل أّن الرهب ول ب في الكتب الالحقة للبوذّية القديمة عينها، هناك نظرة تق

اديّ فالخالص يّتس. أن يسلكوا الطريق المؤّدية إلى الخالص أّخرة من       . م هكذا بطابع َمَع رات مت ي بعض فت ا ف أّم
ق          ى سلوك الطري زم عل د الع تقيًما، فتعق راًرا مس التاريخ، فتستطيع قّلة من الرهبان أن تنتج َآرمان جّيًدا وتّتخذ ق

  .المؤّدية إلى الغاية النهائّية
  

ة ب      ازات الخاّص ى جانب االمتي انّيين إل ى       وهكذا فإّن اعتبار حاجات العلم د أّدى إل اع الخالص، ق ي اّتب ان ف الرهب
  .تطوير التعليم في مدرسة ماهايانا

  



 

  )المرآبة الكبيرة(البوذّية ماهايانا : ثالًثا
  

د المسيحيّ    دء العه اني        . نشأت البوذّية ماهايانا حوالي ب رن الث د الق ا إّال بع ال ازدهاره غ آم م تبل ا ل وم  . ولكّنه وتق
ال ل    اح المج رى بإفس اهمتها الكب ات         مس ار الحاج ين االعتب ذ بع اهج تأخ الص، من ُبل الخ ي ُس دة ف اهج جدي من

ا   . واألوضاع الحياتّية عند الفئات المختلفة في الجماعة ا خصوًص وقد أضحى هذا التنّوع في ُطرق الخالص ممكًن
  .بفضل التطّور الالحق للتعليم عن بوذا وبوديساتفا

  
الم       ازداد بوذا تسامًيا بحيث إّنه صار آائًنا فائق ل يتخّطى ع ان، ب ان والزم الطبيعة، متعالًيا، مطلًقا، يتخّطى المك

تّم تصّوره        . األشكال عند اآللهة، والعالم األرفع غير المادي عادم األشكال ة ي ة المطلق وذا الحقيق ذا يضحي ب وهك
ق    ". جسم الشريعة "تارة آكائن غير شخصّي، وطوًرا آكائن شخصّي، وُيدعى  وذا المطل ذا الب ال ينتسب   ولكن ه

يس    . إلى عالمنا، بل هو منـّزه ال تطاله محاوالت اإلنسان لفهمه وحصره ا سواه ل ومع ذلك هو وحده الحقيقة، وم
دعو   . إّال مظهًرا عابًرا ماوّي، الم ذّوق  "أحد تجلّيات البوذا المطلق هو البوذا الس م الت ا     ". جس وق عالمن وم ف ذا يق ه

رام            الحّسي ويحيا إلى جانب اآللهة، ولكّنه  ه يكون موضوع إآ ر، بحيث إّن ّرد مظه ذي هو مج ا ال رتبط بعالمن م
رّية    اهيم والتصّورات البش وذا،        . وعبادة، ويمكن أن تصل إليه المف ي األرضّي لب ى، وهي التجّل ة أدن اك طبق وهن

ا    هذا البوذا مات، وتالشت ذاتّيته الخالّية من األنا،. أي بوذا في هيئة بشرّية": جسم الخليقة"ويسّمى  فال وجود له
د ن بع ماوّي . م رحيم الس وذا ال ى الب انّيين(ويبق ى العلم بة إل ة بالنس ذا خاّص انّي )ه ق الروح وذا المطل ذا (، والب ه

ي    )بالنسبة إلى الرهبان القادرين على التأّمل المستغرق والحدس الروحاني ا الخالصّية ف ، يحافظان على أهمّيتهم
  .حياة البوذّيين وسعيهم وراء الخالص

  
دة  اتفا هو      . إلى جانب بوذا القى تصّور بوديساتفا انتشاًرا واسًعا، واّتخذ أهمّية متزاي انّيين البوديس ي نظر العلم فف

ل    . الشخص الديني المثالي، ألّنه قطع مراحل طريق الخالص حّتى النهاية زم أن يؤّج اس، الت ولكّنه شفقة على الن
ة لآلخ   ه        . رينخالصه النهائّي الخاص، ليمّد يد المعون ّد ل ي خالص اآلخرين ال ح اهمة ف ى المس ه عل هو  . فعزم

ى      وغ إل ى البل ر، حّت رعة أآب ى الخالص بس لوا عل ي يحص ة، لك تحقاقاته الخاّص رين اس ب اآلخ تعّد ألن يه مس
ى خالص             . التحّرر النهائّي ّل إنسان شفوق محّب يعمل عل اتفا أرضّيون، وآ وذي بوديس يم الب هناك حسب التعل

ة، إذ     . أن يكون واحًدا منهم يمكن. اآلخرين ّد فاعلّي ة، أش الم اآلله ولكّن البوديساتفا السماوّيين الذين يعيشون في ع
ل أن َيلجوا           ي أمر الخالص، قب اس ف ة الن ل، لخدم وع آام إّنهم اآتسبوا صفات إلهّية، ويكّرسون اآلن ذواتهم، بن

  .النرفانا ويبلغوا إلى حالة البوذا الروحّية
  

دة         إّن تطّور التع ات جدي دي للخالص وبالكشف عن إمكانّي ق التقلي ليم حول بوذا وبوديساتفا مّتصل بتطّور الطري
  .للخالص

  
  تطّور الطريق التقليدي للخالص. 1
  
  مدرسة طريق الوسط. 1-1

ق        ى طري ة، طرأ عل ديالت مهّم ة دون تع إلى جانب الطريق المستند إلى األخالق الذي تّم تلّقيه من البوذّية القديم
د  ا ادة تحدي ا     . لحكمة السلبّية، أي طريق التأّمل ونكران العالم والتبّصر العميق، تعّمق وإع ه خصوًص ر عن ذا عّب ه

رن الثالث    )مادياميكا" (طريق الوسط"تعليم مدرسة  ، التي ُيقال إّن مؤّسسها ناغارجونا قد عاش نحو منتصف الق
د  . بعد المسيح امل      وقد جاء في هذا التعليم أّن األساس الجدي راغ الش د الف ل هو تأآي ة األصلّية    . للتأّم آانت البوذّي

ا    ة من األن مدرسة  . تستنتج أّن جميع اشياء العالم وآّل أحداث الحياة البشرّية هي غير ثابتة، مليئة بالمعاناة وخالي
ال        : طريق الوسط ساقت هذه الفكرة المسّلم بها إلى أقصى نتائجها ذا الع ي ه ّل شيء ف ارغ، آ ّل شيء ف ّرد  آ م مج

ر        . مظهر، حّتى بوذا نفسه ليس هو سوى مظهر ا نتصّوره أو نفّك ر أّي شيء مّم رور المستفحل أن نعتب فمن الغ
ّرد   . فيه شيًئا له شخص أو جوهر فإّننا في نطاق اإلدراك الحّسي واألفكار نبقى في العالم التجريبي، وهذا هو مج

الم     مظهر، إذ إّن اإلنسان غير قادر على اإلطالق أن يك ذا الع ى ه . ّون لنفسه مفاهيم وتصّورات دون أن يرجع إل
  .وحّتى المطلق عينه، والنرفانا أو بوذا الشريعة المتعالي، ال يمكن فهمهم إّال آنقيض للكيان التجريبي النسبي

  
دو   والت تب  ولقد طّورت مدرسة طريق الوسط مفهوم الحكمة السلبّية بنوع استنتاجي صارم، حّتى إّنها صاغت مق

ذا  . مليئة بالمفارقات ومحّيرة، آّل شيء فارغ، اإلنسان فارغ، بوذا فارغ، وحّتى النرفانا فارغ ليس المقصد من ه
ى أّي شيء وأّي    . بناء نظرّية فكرّية، المقصد النصح باّتخاذ موقف عملّي فالحكيم عليه أّال يجهد في الحصول عل

الم ي     . هدف في حياته ام عن الع ي الت ى          إّنما هو التخّل دة عن االضطراب وإل ة بعي ة طمأنين ى حال الحكيم إل صل ب
  .حرّية الروح الباطنة، أي إلى حالة تفتح أمامه طريق الخالص



 

  
  :فموقف الحكيم يتبلور في مبادئ ثالثة

  
ى                : عدم التحصيل  - وغ إل ي البل ي تحصيل أّي شيء، وال ف د يرغب ف م يع ه ل ى درجة أّن ا إل يم صار هادًئ الحك

اة         وعندم. النرفانا ى الحي ل إل ّل مي ي اإلنسان أق ٍذ ال يكون ف امًال عندئ ذا  . ا يكون عدم الرغبة في الحصول ش وهك
  .ُيقُرب انحالل اإلنسان التجريبي، وبالتالي يكون الخالص قريًبا

  
د             : عدم التأآيد - ر عن شيء جوهري، وال أن تمّه تطيع أن تعّب ذلك ال تس راغ، ول الم الف ة بع ا عالق ة له آّل مقول

تيعابه   للوصو ه أن           . ل إلى شيء حقيقي واس ر؛ علي ّوث ومن أي فك ه من أّي تل ي ذهن يم أن ينّق ل الحك ى العاق فعل
بهذا يتوّثق . يقطع آّل رابط يربطه بهذا العالم، فيقلع عن استعمال التعابير الفكرّية واالشتغال بالتحليالت المنطقّية

ر، فيس         ّرد مظه يس هو سوى مج الم ل أّن الع ة الصفاء        فيه االقتناع ب ه حال تتّب في ر أن تس ذا بسهولة أآب تطيع هك
  .الداخلّي

  
ه     . هذا ينصّب في اتجاه المبدإ الثاني: عدم الوثوق بشيء - رء ب ق الم تحّق أن يتعّل الم يس . فإّنه ال شيء في هذا الع

  .فالخالص يقوم فعًال باالنحالل والتحّرر من عالم المظاهر هذا
  

أّمال  يم بفضل الت نجح الحك دما ي ذرّي،   عن لبّي الج ف الس ذا الموق ى ه ي الوصول إل ّررة ف ات المتك ت والممارس
ة الواضحة الخالصّية         ى الرؤي ذلك إل غ ب الم، ويبل يحصل على العلم الشامل، فيعلم الروابط السببّية التي تكّون الع

الم ذا الع اط به أي ارتب تفظ ب ود يح ه ال يع ياء، بحيث إّن ع األش راغ جمي ه واص. لف و أّن ى ول ول حّت ر والق ل التفكي
الم            . والعمل ّزه مظاهر الع ه ال ته ردة، وقلب ار المف ه األفك ه ال تمّس ه، وذهن ود تهّم ه ال تع فأفكاره الخاّصة وأعمال

  .الحكيم بلغ الهدوء الداخلي الذي هو استباق للخالص النهائّي. وأحداث الحياة
  

ارجّي أو    هذا يعني أّنه يجب عدم البحث عن الهدف األقصى، وهو حالة بوذا ان خ أو النرفانا، آأّننا نبحث عن آي
ا، وأّي        . متعاٍل عن اإلنسان ي نتعّرف إليه وذا الت ة ب ه عن حال في النهاية، ليس هناك فرق بين النرفانا، آما نتمّثل

  .الحكيم يعلم أّن آّل هذا فارغ، وهو مقتنع آليًّا بأن ذاته هي ذات بوذا والنرفانا. آيان آخر من هذا العالم
  
انف ه إذن جانب الم  . الفراغ ل ي عناصر الع ا ف دام األن زوال، وانع ى ال وت وإل دم الثب ى ع ير إل لبي يش الجانب الس

الم . وأحداث الحياة ّم       . وهذا ُيتيح للحكيم أن ينعتق بنوع أسهل من روابط الع راغ، إذا ت إّن الف ة أخرى ف ومن ناحي
ع المظاهر و صفة جمي ا، ه اره إيجابيًّ ّل. اعتب دما ُتح دها  وعن دو عن ا ويب ي، ينكشف فراغه ذه المظاهر وتختف ه

ا إّال إذا    ج النرفان آالشيء الوحيد الثابت، آالمبدإ األّول للعالم، بل آطبيعة بوذا األصلّية، فإّن بوذا ال يستطيع أن يل
  .ذافالفراغ إذن هو الذي يجعل طلوع النرفانا ممكًنا، ومن ثّم تطابَقه مع طبيعة بو. فرغ من األنا وانحّل
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ارا           ا، وُدعي مدرسة يوغاتش نهج اليوغ اع م ه أتب ام ب د ق ه جدي ذه    . آان لطريق الحكمة السلبّية توّج رزت ه د ب وق
رن السادس   ذه المدرسة    . المدرسة في القرن الخامس بعد المسيح، وانتشرت في بوذّية الماهايانا خالل الق ول ه تق

ارغ،        بأّن الحكمة الخالصّية تقوم  ّل شيء ف ي تثبت أّن آ بالوصول عن طريق التأّمل إلى فهم أعمق للبصيرة الت
ّك    . وأّن آّل شيء ليس سوى مظهر الم ول ي الع فيبقى مع ذلك شيء واحد بمثابة أصٍل ومبدإ أوَّل لجميع األشياء ف

روح   . أحداث الحياة البشرّية ر، أل       . وهذا الشيء هو ال ّرُد مظه ّل شيء مج ارغ، وآ ّل شيء ف ّل شيء من    آ ّن آ
  .إنتاج الروح، أو آما يقول أصحاب هذه الطريقة، آّل شيء هو تلّوث الروح المجّردة

  
ة           يم مدرس ز تعل ة، يرتك ائر الروحانّي ا للبص احص أساًس ل الف ر التأّم ط تعتب ق الوس ة طري ت مدرس ا آان فبينم

ار   في االستغ. اليوغاتشارا على اختبار حالة الغيبوبة واالستغراق االنخطافي ي األفك راق يختفي آّل شيء، وتختف
الي من          وعي الخ ة الخاصة، وال ر والمعرف ى التفكي درة عل أيًضا، ويبقى فقط عنصر واحد مطلق، هو الروح، الق

ات ا    . المحتوي ا خازًن ه، وعًي ى وظيفت ًرا إل يًّا أو، نظ ا أساس دعوه وعًي ن أن ن اس  . يمك و األس روح المحض ه ال
ان       . األصلي، لكيان اإلنسان الفردّي أثير َآْرم ا تحت ت ار وخزنه وين األفك ويصير وعًيا خازًنا، عندما يبدأ في تك

ي     . الوجود السابق لة االرتباطات الت ي سلس بهذا العمل يتلّوث الروح المحض تلّوًثا سطحيًّا، ويسّبب نشوء الفرد ف
ابًقا ق. وضعناها س روح العمي ّوث ال ة هي تل ة الثالث ّون . الدرج دما يك ك عن ن يحصل ذل د م ه المزي روح لنفس ال

  .هذه االنطباعات والتصّورات هي التي تؤّلف العالم التجريبي بجملته. االنطباعات والتصّورات ويتخّيلها
  



 

ابقة            اة الس ه الخازن مشحوًنا برواسب الحي د الموت وعي ى بع وعندما ال يبلغ اإلنسان التنقية الشاملة لروحه، يبق
روح        لذلك يكم. ويظّل ملّوًثا) َآْرمان( ع ال ل وجم وعي بواسطة التأّم ات ال ّل محتوي ن طريق الخالص في إلغاء آ

روح نفسه  ر ال داخلي الالحق، بحيث يختب تغراق ال ة قصيرة  –واالس ه لبره ه،  –أقّل اّص ب اء الخ ة النق ي حال ف
ة  ة الحقيقّي ة طبيع ذا لمعرف ب هك ي المتز  . ويتأّه ي التخّل روح ف نجح ال افي ي تغراق االنخط رار االس ن فبتك د ع اي

ة المحضة         . محتويات وعيه، وتحرير ذاته من وهم عالم المظاهر ة الروحّي ى الحقيق د عل وع متزاي واه بن ز ق فيرّآ
ا          ى النرفان ائي، إل تيقاظ النه ى االس ّررة إل لة يقظات متك دما يكون    . الخالصة، إلى أن يبلغ من خالل سلس ه عن فإّن

  .ص إلى الحقيقة المطلقة، إلى طبيعة بوذاالروح نقيًّا غير ملّوث، عند ذلك فقط يبلغ المخلَّ
  

ين     ار الش ر تّي ا، انتش اع اليوغ ة أتب ي مدرس ّيما ف ط، وال س ق الوس ة طري ي مدرس ل ف اليب التأّم ن أس ا م انطالًق
رن الثالث عشر أساس         )خصوًصا منذ القرن الثامن(الصينّي  ذ الق ّون من ان، حيث آ ، ووصل من هناك إلى الياب

  ).Zen(بودّية الزين 
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ذين      ع ال انّيين وجمي ام العلم مع تطوير طرق الخالص التقليدّية، فتحت البوذّية ماهايانا طريًقا جديدة، خصوًصا أم
افي   تغراق االنخط ل ولالس ا للتأّم ّرغ آليًّ لبّية والتف ق الخالص الس لوك طري ة عن س ل مختلف نعهم عوام ي . تم ه

ل     ). بهاآتي(يمان والتسليم طريق اإل ق الوسط القائ من الوجهة النظرّية تقوم هذه الطريق على تعليم مدرسة طري
ن   بأّن آّل شيء هو أساًسا فارغ، ولذلك ليس هناك فرق مبدئّي بين َمن وصل إلى االستيقاظ ومن لم يصل، بين َم

ادرون  بلغ الخالص ومن لم يبلغ، بين بوذا وسائر الناس، إذ إّنهم يملكون  جميعهم مسّبًقا طبيعة بوذا وبالتالي هم ق
تيقاظ ى االس ى الحصول عل ا . عل رهم ال يعرفه ة، وغي ذه الحقيق ي أّن بعضهم يعرف ه ن ف د يكم ارق الوحي . الف

ن      ه م وٍن يأتي ى ع داخلي إل تغراق ال ل واالس ابًال للتأّم يس ق ن ل اج م ة، يحت ل اليقظ ة وني ذه المعرف اب ه والآتس
لم        وهذا العون. الخارج ان مستس يهم بإيم اتفا، إن اّتجه إل د من البوديس تج  . يأتيه من البوذا السماوّي، ومن العدي ين

الم والحصول         ط الع ى اإلفالت من رواب ه عل من ذلك من جهة أّن اإلنسان يتمّرس بالفضائل الخالصّية التي تعين
اتفا    ومن جه. على والدة جديدة أفضل، حّتى يبلغ االستيقاظ أو الخالص النهائّي وذا والبوديس ه ب ة أخرى يدّل توّج

الم             ذا الع ي ه اة ف ى الحي بة إل ى بالنس ر، حّت ى حصول الخي دّل عل ون، ي ايتهم تضمن   . نحو اإلنسان لتقديم الع فحم
  .الخالص، ورضاهم يجلب فوائد آثيرة، حّتى على الصعيد المادي

  
  :اإليمان واالستسالم ُيعّبر عنهما خصوًصا في أشكال السلوك التالية

  
  .مسلك ال عيب فيه أخالقيًّا، والسعي وراء تصّرف يتشّبه بتصّرف بوذا والبوديساتفا -
  
ك    . تكريم بوذا - ع ذل ا يتب هذا ما أّدى إلى إقامة شعائر عبادة تقّدم لبوذا، آالحمد، والتكريم، والّذآر، واالقتداء، وم

د أقرب       هذه العبارة تمّكن العلماني من جمع استحق. من العطايا والتقادم ى وجود جدي ة والحصول عل اقات عظيم
ل        . إلى الخالص، أو على والدة جديدة في عالم اآللهة اهج التأّم ادة، تطّور بتفاعل من ذه العب هناك شكل خاّص له

ق         . ورغبة الحّب عند المؤمنين ى توثي ا أّدى إل اتفا، مّم ين أو أحد البوديس وذا مع ى ب فقد رّآز آثيرون عبادتهم عل
ؤمن،             رباط حّب بين ل الم ا من ِقب زداد عمًق ليًما ي اتفا تس وذا أو للبوديس ق لب اط يوّف رامهم، رب هم وبين موضوع إآ

اتفا وذا أو البوديس ل ب ن قب ّد م ا أش ؤمن عوًن ا . وللم ة، ميزته ة خاّص ا ديان ا م ا نوًع وذا أميتابه د قامت حول ب وق
وذا  م ب ّرر الس ر متك ّية ذآ ذآ . األساس وذا حاضًرا، وال ل ب م يجع وذا  فاالس ين ب ّب ب اط ح ق رب ن توثي ن م ر يمّك

ى            . والمصّلي م يكن ُيفَرض عل ذآر ل ذا ال راًرا له ى أنفسهم تك نهج ويفرضون عل وآان الرهبان يمارسون هذا ال
ام         . العلمانّيين دًءا من ع ا ب ّوًرا الحًق نهج تط ذا ال ّيما        950وقد عرف ه ة، ال س ة اليابانّي ي األميدّي د المسيح، ف بع

  ).1212 – 1133(التي أّسسها هونين طريقة الُجوُدو 
  
تعّدان     . ممكنة وخالصّية هي أيًضا طريق اإليمان الصادق - اتفا مس وذا والبوديس أّن ب فالمؤمن لديه اقتناع عميق ب

ون  د الع ه ي ّدا ل ى    . ألن يم اس عل اعد الن تحقاقاته ليس ع اس ّدم جمي أن يق اتفا، ب ّبًها بالبوديس دوره تش زم ب و يلت وه
ت  ن وق ل م ر       التوّص هولة أآب ك بس د ذل ا بع ة، يليه دة أفضل مالءم ى والدات جدي ى الحصول عل ر إل ى آخ إل

ان       . االستيقاظ والخالص النهائي ي الياب ة ف ي األميدّي ا ف ة انتشرت خصوًص ذآر    . إّن هذه الطريق ا أن ن ويجدر هن
ي أّسسه     ين، الت ونين،    الترآيز على الثقة الموضوعة في بوذا أميدا، خصوًصا من ِقبل جماعة الش ذ ه ا أحد تالمي

  ).1262-1173(شنران شونين (واسمه 
  



 

ان،         ى اإليم ز عل ه المرتك ل وموضوع تأّمل ي التأّم هناك طريقة أخرى تسعى إلى إقامة ترابط أوثق بين الغارق ف
  .وذلك بواسطة التفكير في صفات بوذا

  
  )مرآبة األلماس: فجريانا(البوذّية التانترّية : رابًعا

  
نهج               حصل مع الوقت تو ى ال ّدة إل ل بش ة، وهي تمي ة التانترّي ي البوذّي اس ف ة وحاجات الن ين البوذّي ق إضافّي ب في
ا    . التأليفي والباطني وذي للماهايان د الب وقد تّم في التانترّية، منذ القرنين السابع والثامن خصوًصا، تأليف بين التقلي

اح     ل اجتي ائًدا قب ان س ذي آ دي ال عبي الهن دين الش ن ال دوعناصر م ات الهن ين لمقاطع ار . اآلرّي ذا التّي مة ه وس
ا السحرّية     ادة ومفاعيله عائر العب ة        . الرئيسّية هي التشديد على ش ى عن البوذّي ا، حّت يس غريًب العنصر السحرّي ل

ى       حرّية ويحصل عل ّوة س ك ق تيقاظ يمل غ االس ذي بل ّديس ال أّن الق ل ب يم القائ ا بموجب التعل لّية، خصوًص األص
ة      . وى البشرّيةخصائص تفوق الق ي التانترّي از ف . ولكّن ما آان هناك مجّرد مظهر هامشي، أضحى نقطة االرتك

ة   ولذلك تحتوي آتبها الدينّية قبل آّل شيء على عبارات سحرّية ونصوص طقسّية، وما يقابلها من مؤّلفات تعليمّي
  .وتفاسير
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البوذّية التانترّية يجب أن ُيعتبر قبل آّل شيء تطويًرا لبعض مقوالت ومهما يكن من أمر، فإّن تعليم الخالص في 
ين              . الماهايانا ق ب ه التواف ا في وذا، بم داد الب ا ألع ا تراتبيًّ ز تنظيًم اٍه يرّآ ي اتّج وذا تطّور ف فالتعليم عن أصناف الب

د أّدى  . ضاء الجسم البشريالبوذا السماوّي والعالم التجريبّي، أو زد على ذلك بين بعض أجزاء هذا العالم وأع وق
زداد سهولة،       وذا حامل العون ي هذا التعليم إلى تصّرف أنسب في شعائر عبادة بوذا، إذ بدأ يتبّين أّن البلوغ إلى ب

ي اإلنسان         الم أو ف ي الع ة ف األجزاء الموافق ة ب وذا تظهر     . إذا جاءت ممارسات العبادة مرتبطة بدّق ى جانب ب وإل
اآتي   دعى ش وذا       وه . إالهات ُت ى ب ودان إل ين تع درة اللت ة والق ازات     . ي تشخيص للطاق ك االمتي اآتي تمتل ك الش تل

ة    ة التقليدّي ل           : المعروفة عن إاللهات المجموعات اإللهّي ك َمَث ي ذل ا ف ه، َمَثله ي الوقت عين ة ف هي صالحة ورهيب
  .سائر المظاهر األرضّية لبوذا

  
اد هكذا تحّولت جماعة البوذا إلى آلهة من النوع المع ر         . ت وق الكثي ة، ف َرق التانترّي يم بعض الِف اك، حسب تعل وهن

د       وذا الشريعة عن الي ب اميه تع من البوذا السماوّيين، ينتصب البوذا المطلق، المتعالي تعالًيا تامًّا، الذي يتخّطى تس
وذا األلماس    : الماهايانا دعى ب وذا ُي دور        . هذا الب ة بال د التانترّي وم عن وذا السامي يق ذا الب ه     وه ى اإلل ود إل ذي يع ال

وى سحرّية    يس     . األسمى في جماعة اآللهة المعهودة، وإليه يرجع خلق العالم بواسطة ق ان، ل ه اإلنس الم، ومن فالع
  .ظاهرة صدرت عن فكر البوذا األلماسي المتعالي: هو إذن سوى هذه الخليقة السحرّية

  
ارا  ة أخر   . بهذا تقتبس التانترّية تعليم مدرسة اليوغاتش راغ        من جه يم مدرسة الوسط عن الف ا بتعل تفظ أيًض ى تح

ا     . الشامل الم أيًض ع الع وذا وم ع ب تعمال  . فطريق الفداء يقود إلى اليقظة، مروًرا بالوعي لتماهينا الجوهرّي م واس
وذا       ا، أي ب ع دوًم ي الواق ان ف ي   . ممارسات عبادة معّينة يساعد اإلنسان على أن يصير ما سبق وآ الخالص يعن ف

ة  اعدة       إذن إزال رد بمس ود الف ل وج يم عوام طة تحط ا بواس ك إّم وذا، ويحصل ذل ان والب ّدعاة لإلنس ة الُم الثنائّي
ذآر         دأين ال ين المب ة ب دة المكتمل ّور آالوح ي تص وذا، الت ة ب اد بطبيع طة االّتح ة، أم بواس ة ُمرعب ياطين وآله ش

  .واألنثى
ة اليسار   وآال الطريقتين تتخذان شكًال باطنيًّا وجنسيًّا في ما ُيقال ة األصلّية      . له تانترّي ذا التحّول عن البوذّي إّن ه
  :ولكن التانترّية تبّرره لثالثة أسباب. الباغضة لألمور الجنسّية، قد يحمل على االستغراب

  
ة    - ّية ورغب إن لم يكن هناك فرق بين اإلنسان والعالم وطبيعة بوذا، فال داعي إذن إلى القول بأّن األعضاء الجنس

ا   . الجنسّية تبعد اإلنسان عن الخالصالّلذة  ًال خارج النرفان باعها ال يمكن    . فالشهوات ال وجود لها فع الي فإش والت
  .أن يكون عائًقا على طريق الخالص

  
ه،           - ة لحواّس ياء الموافق ى األش وغ إل ن شهواته من البل ه ويمّك من جهة أخرى يستطيع اإلنسان الذي يشبع رغبات

  .ّن أمور العالم التي ُتعتبر باعثة للّسرور هي بالحقيقة فارغة باطلة، جالبة للمعاناةبأن يستنتج من اختباره أ
  
ة     - ر الوحدة التاّم ثّم إن آان المقصود البلوغ إلى طبيعة بوذا والوصول إلى المتعالي، وإن آان هذا المتعالي ُيعتب

ذا ال   ة له ة التاّم درك مطابق ان ُي ى، فاإلنس ذآر واألنث دأين ال ين المب ل  ب طة الفع ه بواس غ اآتمال دما يبل الي، عن متع
  .الجنسّي ويقترب هكذا من طبيعة البوذا الكامنة فيه نفسه



 

  
وا طويًال                ذين تمّرس ى ال ان مقتصًرا عل ل آ ع، ب ا للجمي م يكن مباًح إّن هذا النهج بسبب ما يخفي من مخاطر، ل

ادة     بالفضيلة وبلغوا إلى بصيرة وحكمة وطمأنينة داخلّية تمّكنهم من أن وا شعائر العب يستسلموا للشهوات ويمارس
  .السحرّية دون أذى وببعض الفائدة

  
رفض إشباع الشهوات     امن فت ال جرم  . أّما تانترّية اليمين التي ازدهرت خصوًصا في الصين ابتداء من القرن الث

ا    ولكن طري . أّن الشهوات ال ِغنى عنها ألّنها تعطي اإلنسان الطاقة واالندفاع الضرورّيين د له ق الخالص ال ُيمهَّ
ة            . إّال بتنقية تلك الشهوات ا مقّدم ذين هم ة الل ة الهادئ غ الحدس الروحاني والحكم ط يمكن السالك أن يبل عندئٍذ فق
  .التدّرج نحو الخالص

  
  نهج وممارسات. 2
  

زدوج     ا هدف م ة له ا         . ممارسات التانترّي ال الآتساب البصيرة، فيم ل عون فّع دفع   بعضهم يرجو بواسطتها ني ت
  .اآلخرين رغبة الحصول على قوى عجائبّية من خالل الممارسات السحرّية

  
وذيّ            د الب ة التقلي ي جمل ا هو الحال ف ة، آم ي التانترّي ى ف ة، حّت . التأّمل واالستغراق هما جوهر الممارسات الدينّي

الي واإللهيّ        ع ذات المتع ه م اك إمكانيّ  . بواسطتها يستطيع السالك أن يعرف وحدة ذات ة الستحضار   هن ات مختلف
ه       اد ب ى االّتح ل أن يحصل عل ه        . اإلله الذي يسعى المتأّم ذلك اإلل ة مناسٍب ل ٍع من اللغ ذا  . يمكن استعمال مقط ه

ه . المقطع ُيعتبر بذرة اإلله ق   . فمن خالل التكرار الُملّح لهذا المقطع يشتّد توّجه الروح نحو هذا اإلل المقطع المواف
تدعى        . ، والمقطع الموافق إلالهة هو سفاهاإلله معّين هو هوم أو فات ارات ُيس ّد من أشهر العب ارة ُتع اك عب وهن

  .أوم ماني بادم هوم: ، ونصُّها هو التالي)وهو يناسب بوذا التاريخ(بها البوديساتفا أفالوآيتشفارا 
  

ه ال     ر اإلل أنها أن تظه ي    ومن الوسائل المتداولة استعمال حلقات سحرّية ُتدعى مانداال، من ش وّي استحضاره ف من
ة، فهي    . صلة بعالم الروح وبالكون، فتأتي به في أحد مظاهره أو مفاعيله المحسوسة آذلك القول في صور اآلله

ق             . يمكنها أن تساعد على التأّمل أن تراف ذهن، آ ى استقطاب ال اعد عل ة تس ات معّين ه حرآ د ترافق ل ق ّم إّن التأّم ث
تغراقه  حرآة الجسد تالوة العبارات فتسّهل بذل روح واس ه المستحَضر حصل        . ك تأّمل ال ع اإلل ّم التطابق م إذا ت ف

  .جسد المتأّمل على قوى سحرّية تجيء من ثّم، حسب نظرّية معّقدة، مرتبطة بأجزاء معّينة من الجسد
  

ر من األهداف الم    . إلى جانب التأّمل تحظى العبارات السحرّية بإقبال شديد ى الكثي تنّوعة،  فإّنها تستعمل للبلوغ إل
  .حّتى األهداف التي بسبب طابعها المادّي ليس لها حسب التقليد األصلّي أّية صلة بالخالص

  
  البوذّية في العصر الحاضر: خامًسا

  
ى      . نشأت البوذّية القديمة وانتشرت في الهند، حيث أمكنها أن تثبت تجاه الهندوسّية ة تبشير أّدت إل ّم قامت حرآ ث

دا، وفي الكاشمير وسوماترا       : الهند انتشار الدين الجديد خارج ا وتايالن ي سريالنكا وبيرماني رن    . ف ين الق ولكن ب
ّية         ام ضغط الهندوس م تستطع أن تصمد أم ا ل الحادي عشر والثالث عشر تقّلصت البوذّية في الهند واختفت، ألّنه

ة     . الناهضة ا انتشار التانترّي د َدحره رن   (أّما في سوماترا وآسيا الوسطى فق ي الق رن   (واإلسالم  ) التاسع ف ي الق ف
  ).العاشر

  
ا             دا، وفي آامبودجي ا وتايالن ي سريالنكا وبيرماني ا ف ى أّيامن ك حّت ع ذل ولكّن التّيار البوذي القديم تيرافادا صمد م

د  . والّالوس ار جدي ة الغرب وحضارته      . ويبدو أّنها تشهد في العصر الحاضر فترة ازده د أّدى االّتصال بثقاف وق
ة تج  ى حرآ ف   إل ى التكّي ة عل ة البوذّي ة أوضحت طاق فياتها   . ديدّي ها، بمستش اتها ومدارس ذه بمؤّسس ة ه والبوذّي

ع  بالد          . والمؤّسسات االجتماعّية لها دوٌر هام في المجتم ي شؤون ال ى ف ة حّت ا الجماعة الرهبانّي دّخل أحياًن د تت وق
ر الشعب، ال جرم    السياسّية، فتعرض حلوًال لشّتى القضايا تتناسب بحسب رأيها مع روح  التعليم البوذّي ومع خي

اعّي والسياسيّ          ان االجتم ي اآلراء حول نشاط الرهب ا ف ة تنّوًع ات    . أّن في داخل الجماعة الرهبانّي وّد الفئ ا ت ففيم
زام          ات أخرى أّن االلت ر فئ ل، تعتب ّرغ للتأّم ا التف ّنى له المحافظة المزيد من االنعكاف واالنعزال والهدوء آي يتس

  .ي من واجب الرهبان، إذ هم مدعّوون لممارسة رأفة غير محدودةالسياس
  

ّية ومن    أّما البوذّية ماهايانا فقد نافست في الهند قروًنا طويلة البوذّية القديمة، حّتىُ دحرتا آلتاهما على يد الهندوس
ا . جّراء حمالت االجتياح اإلسالمي ام  وظّلت الماهايانا ناشطة في الصين واليابان، وفي آوري وم   . والفيتن وهي تق



 

ّي واضح  التزام سياس وق وب اعي مرم اط اجتم وم بنش ا  . الي ة ماهايان ه البوذّي ّور صناعيًّا تواج ان المتط ي الياب ف
  .القضايا المتعّلقة بالعلمنة، وعليها أن تثّبت أقدامها تجاه الشنتوّية التقليدّية

  
ي  أّما البوذّية التانترّية فقد نشأت في الهند وانتشرت في  الصين، وهي ال تزال اليوم قائمة خصوًصا في التيبت وف

  . مغوليا
  

ى جانب            ة، وإل ة مختلف ى احتضان ظواهر دينّي به الالمحدودة عل ا ش إلى جانب الهندوسّية بغناها المذهل وطاقته
ى        ا يجب عل ي الشرق األقصى ديًن المسيحّية  اإلسالم بشهادته هللا الواحد األحد، الرحمان الرحيم، تكّون البوذّية ف

  .أن تدخل في حوار معه
  

وان    ن أل ر م ن اآلخر الكثي د م ه الطرف الواح تلّقن في ا ي واًرا صادًقا منفتًح ة ح اور البوذّي ا أن نح در بن أجل يج
  .االختيار الروحي، ويتقّبل العون ويقّدم بدوره التعاون على الصعيد الدينّي والثقافّي واالجتماعّي والسياسّي العام
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  الفصل الثالث

  
  مدخل إلى اإلسالم 

  
  بعثة محّمد. 1
  

ده   . آان من آل هاشم وآان اسم أبيه عبد اهللا. في قبيلة ُقَريش 570ُولد محّمد في مّكة حوالي عام  ّتم وال لكن ما ع
ادات واألخالق             . أن ُتوّفي ي الع لة ف ة متأّص ّي وبيئ ع َقَبل ي مجتم أ ف ه نش ة، إّال أّن ة مّك ومع أّن الطفل ُولد في مدين

ّم  . ذلك أّنهم َعهدوا إلى ُمرضٍع من البدو في رعاية الطفل. الَقَبلّية المتعاَرف عليها في الجزيرة العربّية منذ الِقَدم ث
ذي سيصبح     . من العمر توّفيت أّمه والصبّي ال يزال في السادسة ّي ال ُد عل فتعّهده أّوًال جّده ثّم عّمه أبو طالب، وال

ى               . خليفة ل إل ي رحالت القواف ه ف ا يرافق عّم ان أحياًن ي الصحراء، وآ ية ف َدٌث يرعى الماش آان محّمد وهو َح
ورية ا التق     . س ره لّم ن عم رة م ة عش ي الثاني ان ف ًدا آ ديم أّن محّم المّي الق ل اإلس د النق ذه  وُيفي دى ه ي إح ى، ف

  .الرحالت، راهًبا مسيحيًّا شاهَد على آتفه عالمة رسالته النبوّية الالحقة
  

ا            ا لبث أن تزّوجه ّم م ة اسمها خديجة، ث ة غنّي ة ألرمل ل التابع ولّما بلغ الخامسة والعشرين أخذ يقود بنفسه القواف
د، فأصبحت     ُحبًّا، ُفرزقا من هذا الزواج عدًدا من األوالد، نخّص بالذآر منهم ا بع فاطمة التي تزّوجها علّي في م

يعة    ي الّش ّيما ف َل        . أصًال لذرّية محّمد وَشَغَلت بذلك مكانًة خاّصة ال س ّزواج من خديجة دلي ذا ال رآن ه ر الق وَيعتب
ي المجت  ). 8: 93(رًضا من اهللا ونعمة  وًذا ف ع  وهكذا أصبح محّمد تاجًرا غنيًّا مستقرًّا واآتسب من ثم مكانًة ونف م

  .المكّي
  

ل               ار، ب َر أيَّ اعتب ولي الفقي د، ال ُي ع فاس ي مجتم اة ف ى الحي دأ يتساءل عن معن ا ب آان محّمد في سّن األربعين لّم
ه    ا طاب ل ى االختالء     . يظلمه ويقهره بال شفقة وينساق مرًحا وراء شهواته إلرضائها م دريجيًّا إل ل ت ه يمي . وعلي

ي حراء بج      زًال ف ان معت ا آ رآن            وذات يوم بينم ه الق ه عارٌض رأى في ة، عرض ل ة من مّك ى مقرب ور عل ل الن ب
رأ "ذلك أّنه رأى المالك جبريل يأمره بأن . والنقل اإلسالمي دعوًة إلى النبّوة الة      " يق ا رس اس علًن غ الن أن يبّل أي ب

  ).5 – 1: 96(من اهللا 
  

ا جرى ل           اوًال تفسير م ر، مح ي التفكي ا ف ا، غارًق نفعًال، مرتاًع ا االنخطاف      . هعاد محّمد م رة توّقف فيه مّرت فت
دٌّ  . فساوره اليأس وخشي أن ُيضِحَي لعبًة للشيطان. والوحي ثّم عاودته الرؤيا والدعوة فنشأ في قلبه اليقين بأّنه ُمع

  .ألن يكون نبيًّا
  

ّداهم             دين ال وم ال ذرهم بغضب اهللا الوشيك وي ه وين اء قوم ة يعظ أبن ي مّك يهم أ . عندئٍذ شَرَع يجول ف وا  فعل ن يتوب
ه إّال   وُيْقلعوا عن سيرتهم السّيئة ويؤمنوا باهللا إيماًنا صادًقا، فهو وحَده خالق العالم وهو الدّيان الوحيد للناس، ال إل

ه  ْول إّال ب ى . هو وال َح ّث عل دين، والَح وم ال رب ي َد بق ة الوعي ك الحقب ي تل ّي لوعظه ف ان المضمون الرئيس وآ
  .الجتماعّية الفاسدة، واإليمان باهللا الواحد األحدتحسين السيرة، وإصالح الحياة ا

  
ّف عن          ذروه بوجوب الك ة، فأن دى أهل مّك وًال ل غير أّن ُخَطب النبّي الجديد وإنذاراته الُمقلقة بوعيد اهللا لم َتْلَق قب

الته . دعوته ا . وخاضوا مجادالت حاّدة معه، وأنكروا عليه حّقه في مثل هذه الدعوة، وآّذبوا صّحة رس ا  : لواوق لّم
ا  يس إّال آاهًن و ل ائم، منخطف، يرتجف، فه و ن وحي وه ى ال ان تلّق د  . آ ي ي ه أداة ف ول إّن ّد الق ى ح وا إل ل ذهب ب

  . الشيطان
  

الته وهي               ائًال دون إنجاز رس ان ح ه آ ي الصميم ألّن ادهم جرحه ف ترآين، ولكن عن رّد محّمد على تشكيك المش
رحيم  دَ . َهْدي الناس إلى اهللا الرحمن ال دين         بي الته وأعرض عن خصومه المعان ا لرس ّل وفيًّ ه ظ وبقي هؤالء   . أّن

ًة           ل ُعرض لمون األوائ بح المس ث أص طهدونهم، بحي ب ويض م المتاع رون له داء وُيثي ه الِع بونه وجماعت يناص
اُء الجماعة نفس       . للمطاردة والّنفي والخوف من الموت الّزؤام ين ال ُتطاق وصار بق ه ولّما أضحت َحَمالت المكّي

د     (ُمهّدًدا، عقد محّمد العزَم على مغادرة مدينة اآلباء واألجداد وهاج مع جماعته إلى َيثِرب  ا بع ي م ّميت ف التي ُس
يم الهجري      622َتّمت الهجرة في العام ). مدينة الرسول رّي األّول من التقي ام القم إّن الهجرة  . م، الذي أصبح الع

اد  . حّمد وأتباعه األولينإلى المدينة أسفرت عن نتائج بعيدة المدى لم ذلك أّن الترحيب الوّدي الذي لقيه فيها وازدي
ة           ي المدين ّية ف ة والسياس اة االجتماعّي ّط األنظار ومحور الحي د مح ان   . عدد أنصار اإلسالم، جعال محّم ذا آ وهك

  .عليه أن يتوّلى القيادة االجتماعّية والسياسّية للجماعة



 

  
ه       لم يكن ممكًنا أن يكتفي محّمد بن ان علي ل آ اة األخرى، ب ى الحي شر رسالة تدعو إلى الزُّهد وتقُصر اهتمامها عل

ين الجماعة، التضامن     أن يعالج أمور المسلمين اليومّية وأن يقيم لهم نظاًما اجتماعيًّا وأن ُيرسَي ُأسس التضامن ب
د     أخيًرا آان على محّم. القائم ال على العصبّية القبلّية، بل على اإليمان المشترك اح السياسي والجه ود الكف د أن يق

  .الحربّي ضّد أعداء اإلسالم في الخارج وفي الداخل على الّسواء
  

لم يكن محّمد في المدينة النبّي الُملَهم والمتعّبد الّزاهد في الدنيا فحسب، بل أضحى رجل الدولة البارع، والمشّرع  
و     ة م كرّي، وبكلم د العس ي والقائ ّزعيم السياس يم، وال لمين    : جزةالحك ة المس ة لجماع ّية المرآزّي ار الشخص ص

  .سلطته تتعاظم وتتعّزز بنجاح سياسته وبمساندة الوحي اإللهّي" رسول اهللا"وهكذا رأى . األوائل
  

ا اعترفت بصّحة    ة آّله ات االجتماعّي َي أّن الفئ ان ليعن ا آ ة، م ي المدين د ف ه محّم ذي لقَي وّدي ال ب ال ن الترحي لك
ود     –فالّنصارى . ميع وقفوا أنصاًرا بجانبه دونما تحّفظرسالته وال أّن الج بلهم اليه د     –ومن ق املهم محّم ذين ع ال

اهم  رام ودع ن االحت ر م ة بكثي ي مّك اب"ف ل الكت الته"أه راف برس ى االعت دام عل ن اإلق وا م م يتمّكن اليهود . ، ل ف
ّم إنّ  . خصوًصا آانوا مرتبطين مع أهل مّكة بمعاهدات اقتصادّية وعسكرّية  ّروا      ث يهم أن ُيق ّذر عل ان من المتع ه آ

رآن،    وراة والق ين الت ُل ب داًدا َيص ت إّال امت الته ليس أّن رس د ب ول محّم اء  (ق َير األنبي ق بِس ا يتعّل ّيما م ال س
ى    ). …والتشريع فابتعد محّمد عنهم وأعلن استقالل اإلسالم إذ َأسند اإلسالَم من قبل اليهود والنصارى مباشرة إل

ة، ألّن        . المؤمنين جميًعاإبراهيم أبي  ل شطَر الكعب ُد، ب ورسَم أّال يّتجه المسلمون في الصالة شطَر القدس من بع
ادة اهللا الواحد   –آما يذآر القرآن  –الكعبة، الَمْقِدَس المرآزّي للعرب، قد بناها  . إبراهيُم مع ابنه اسماعيل بيًتا لعب

  .وحدته السياسّيةوبذلك جعل لإلسالم قاعدًة دينّية هي أيًضا رمٌز ل
  

ون         . وآان على محّمد أن يحارب المكّيين في الخارج  ين وُيلحق ل المكّي ى قواف ارات عل ّنون غ لمون يش فأخذ المس
ين    . بهم خسائر ُمحرجة ات ب ارك ومجابه وهذه النـزاعات المسّلحة بين الجبهات المتعادية أّدت إلى وقوع عّدة مع

رفين در  : الط ي ب لمون ف ه   )624(فانتصر المس د نفس ِرَح محّم ث ُج د حي ي ُأُح وا ف ّنهم ُهِزم ام ). 625(، لك وق
دًقا           ) 627(المكّيون بمحاصرة المدينة  روا خن د حف انوا ق لمين آ فلم ُيسفر الحصار عن نتيجة حاسمة، ألّن المس

ام  ). وقعة الخندق(حول المدينة  نوا           628وفي ع ّدة عشر س ًة لم ان هدن رم الطرف ّم أب ة، ث ت طّوق المسلمون مّك
ال   )معاهدة الُحديبية( د ب ، لكّن المكّيين لم يحترموها، فزحف المحاربون المسلمون على مّكة، ففتحت أبوابها لمحّم

ا    . مقاومة، بعدما حصلت على ضمانة بأّنه لن َيمسَّ سّكان المدينة بأذى ة وأزال م فوَفى محّمد بوعده ودخل الكعب
  .630وآان ذلك عام آان فيها من أصنام وصَور ورموز عبادة وثنّية، 

  
ي اإلسالم   631 – 630وفي العاَمين  ام    . أرسَلت القبائل العربّية وفوًدا إلى النبّي ليقبل دخولها ف د ع أعلن محّم ف

ة فأصبحت         632أخيًرا في عام . إلغاء العبادات الوثنّية 631 ى مّك الحّج إل لمين ب ر من المس قام ُصحبَة عدد آبي
ي      . ُحّجاج المسلمون في األجيال الالحقةتلك الحّجة مثاًال يقتدي به ال وّفي ف أًة وت ِرض فج د أن َم  8ثّم ما عّتم محّم

  .م632حزيران عام 
  

ديانات  ه   . ُيعتبر محّمد وجًها من أهّم الوجوه في تاريخ ال د تضاربت اآلراء في لمين مصاًبا     . وق ُر المس اعتبره غي ف
و  . ي صدقه وشعوره الدينّي العميقلكن اليوم لم يُعْد أحد يشّك ف. بمرض نفسّي أو مضّلًال أّما للمسلمين األتقياء فه

اء            اريخ األنبي رة من ت ة األخي ي المرحل ّي ف وحي اإلله ى البشر ال ل إل ّميه   . رسول اهللا ونبّي عظيم، نق القرآن يس ف
  ).40: 33" (خاتم النبّيين"
  
  مصادر اإلسالم. 2
  
  القرآن. 2-1

ل    القرآن هو للمسلم المؤمن آِخُر آالم أوحي ا،      . به اهللا للنبّي بواسطة المالك جبري ّي قرآًن وحي اإلله ذا ال ُدعي ه
  ).1: 96" (اْقَرأ"ألّن المقصود هو أن ُيقرأ وُيتلى، وأّول ما ُأِمر به به محّمد آان 

  
  نشأة المصحف. 2-1-1

ة منهج . لم ينـزَّل القرآن دفعًة واحدة قة  وهو ال يتناول المسائل الدينّية واالجتماعّية بطريق ة منّس ي    . ّي اه النب ا تلّق إّنم
ام    ّر األّي ى م دريجيًّا عل ود         . ت رآين واليه ع المش دًال م اء وج َير األنبي ا لِس ا وَقصًص ا وحثًّ ّمن وعًظ و يتض وه

  .آما ينطوي على أجوبة وأحكام أمست ضرورّية للرّد على أسئلة معّينة وظروف عملّية. والنصارى
  



 

اة، آان   رآن     طالما بقي محّمد على قيد الحي تّم بحفظ الق ْدر المستطاع     –ت الصّحابة ته ى ق ا   –وعل ه خطيًّ . بتدوين
ى صيانة     . وآانوا يستخدمون ذلك القرآن في أداء شعائر الصالة المفروضة ايتهم إل وا عن لكن بعد وفاة النبّي وّجه

يان والّتحريف    ر الصدّ         . آالم الوحي من النس ي بك ة أب د الخليف ي عه رآن ف  – 632(يق فصَدر أّول مصَحف للق
ين  . عن يد زيد بن ثابت، الذي آان أحد آّتاب النبّي محّمد) م634 ولّما آانت القراءات المتنّوعة تسّبب خالفات ب

مّي يتضّمن صيغة      ) م654 – 644(المسلمين، تّم تكليف زيٍد ثانيًة في عهد الخليفة عثمان  داد ُمصَحف رس بإع
  .إلزامّية لمختلف النصوص

  
ة وسورية          وقد ُأرسَلت نسخة م رة العربّي ي الجزي ّية ف دن الرئيس ّل من الم ى آ ن هذا المصَحف المنقَّح الرسمّي إل

راق ي  . والع ون ف ام األموّي ة، ق ى أحرف محرَّآ روف، ال تنطوي عل و مع ا ه ة، آم ة العربّي ا آانت األبجدّي ولّم
راءات   ى      العراق بإعداد مصَحٍف جديد مضبوط بالشكل الكامل، تالفًيا لألخطاء وللق ر معن أنها أن تغّي ي من ش الت

  .اآليات، إْن هي لم تحرِّك تحريًكا صحيًحا
  

ات     . سورة أي قطعة مستقّلة 114يتأّلف المصحف من  ى آي مة إل ّل سورة مقّس ة     . وآ ور ليست مرّتب ر أّن السُّ غي
فإّن الطول ال   ولئن آانت الّسور األولى التي نجدها في القرآن أطول من السُّور األخيرة،. بحسب تاريخ ظهورها

دًّا       . يشّكل مبدًأ آافًيا لتبرير الترتيب الحالي ة ج ة مهّم ور الطويل ذا السُّ ي ه ورّبما بَدت األحكام الشرعّية الواردة ف
ى   . الحتياجات الحياة اليومّية لجماعة المؤمنين، بحيث تمَّ وضعها في البداية ذُآر إل غير أّن النّص الحالي للقرآن َي

  .ّل سورة، أهي الحقبة المكّية أم الحقبة المدنّيةأّية حقبة ترتقي آ
  
  أهمّية القرآن. 2-1-2

ّي   . إّن خصائص القرآن ترجع، في نظر المسلمين، إلى أصله اإللهّي ى النب فالقرآن نفسه يؤّآد أّن الوحي ُأنزل عل
يس إّال ن   ). 97: 52/2: 42(محّمد بواسطة المالك جبريل  رآن ل ات أّن الق اب  "سخة عن   وجاء في بعض اآلي آت

 22-21: 85/  78-77: 56(في السماء، يمكن اعتباره أصًال لجميع الكتب المقّدسة " لوح محفوظ"أو " َمكُنون
ّر من      ). 4: 43/  ان ال مف ا، آ د حرفيًّ ولّما آان ِعلم أصول الدين اإلسالمّي ينطلق من أّن الوحي ُأنزل على محّم

رآن    التساؤل هل آان القرآن قبَل إنشاء العالم  أي هل هو أزلّي؟ الرأُي السائد بين علماء الدين هو أّن مضمون الق
  .فهو مخلوق –أي األلفاظ الناقلة لمعناه، صوًتا وحرًفا  –أّما ِغالفه . أزلّي

  
اقض       و خال من التن رآن آالم اهللا فه ه           : "وبما أّن الق دوا في ر اهللا لوج د غي ان من عن و آ رآن ول دّبرون الق ال يت أف

رآن نفسه   ). 82: 4" (ًرااختالًفا آثي أّما الّنسخ أي إلغاء بعض األحكام الفردّية أو تبديُلها فيعود إلى ما جاء في الق
ديلها            ة أو بتب ام خاّص اء أحك ام اهللا بإلغ اة، أو عن قي ًة موح ّي آي يان النب ) 86: 17/  7-66: 87(عن احتمال نس

ة       ، واألمر رهٌن ب)101: 16/  7: 87(فاهللا أعلم بما ينـّزل  يئته العلّي ر عن مش وحي والتعبي ي ال حرّية تصّرفه ف
م يكن      ). 10: 16/  86: 17( ا إن ل ديلها بمثله ى تب ومهما يكن من أمر فإّن َنْسَخ بعض األحكام المعّينة يهدف إل

  ).15: 10(وما آان للنبّي ذاته أن يغّير من تلقاء نفسه شيًئا مّما ينقله اهللا إليه ). 106: 2(بما هو خيٌر منها 
ه  ى بيان ى عل اَرى وال ُيعَل رآن ال يج ّم إّن الق اروه  . ث أن ُيج ترآين ب ّدى المش القرآن يتح ) 88: 17/  34: 52(ف

ه          َور من مثل أتوا بَعشر ُس م أعجز من أن ي دة    ) 14-13: 11(ويقول إّنه ل بسورٍة واح ). 23: 2/  38: 10(ب
ل الق        ان بمث َز البشر عن اإلتي لُم أّن َعْج ه آالم اهللا     وعليه، َيرى المس ى أّن ا عل اَزه   . رآن يشّكل برهاًن ا أّن إعج آم

  .وهذا التفّرد الذي يتمّيز به القرآن يتناول لَغته آما يتناول مضموَنه. ُيعتَبر معجزًة ُتثبت رسالة محّمد النبوّية
  
  السّنة والحديث. 2-2

يّ  . السّنة هي المصدر الرئيسّي الثاني لإلسالم الّي للنب دعوة        إّنها المنهاج المث ى ال ه األول ذي آانت مهّمت د، ال محّم
أويًال أصيالً  ه ت رآن وتأويل ى الق ؤمنين  . إل ه للم ًدا بأّن رآن يصف محّم نة"والق وة حس ان ). 21: 23" (أس د آ فق

َرهم          " نهم إْص ُع ع َث ويض يهم الخبائ ّرُم عل اِت ويح م الطّيب ّل له ر وُيِح ن الُمنَك اهم ع المعروف وَينه أمرهم ب ي
  ).157: 7" (آانت عليهمواألغالل التي 

  
ى صراط اهللا،       ؤمنين عل ه الم لوَب قيادت إّن نهَج محّمد في جماعته، وطريقَته في تأدية واجباته آمسلم مثالّي، وأس
ى        ا رواُة الحديث عل ه إلين ذي نقل اَج ال والنحَو الذي حّدد به قواعد السلوك الواجبة، آّل ذلك يوضح ُسّنته أي الِمنه

  .اختالل مشاربهم
  
ي اإلسالم       وا ى الخَلف ف َلف إل ة من السَّ ا    . لحديث هو الوثيقة الرسمّية لألعراف العريقة المنقول وهو ينطوي منه

  :على ما يلي
  



 

ه        - ا، تقييم ي توّصل إليه تنتاجات الت ذها، االس أقوال محّمد، إرشاداته، الترتيبات التي رسمها، القرارات التي اّتخ
  .لشّتى األمور ومواقفه منها

  
  .، معالجته األمور، طريقَته في إتمام واجباته الدينّية، أسلوبه العملّي في تطبيق بعض التوجيهات المعّينةسلوآه -
ك          : موقف من أفعال جماعته - يُض ذل ه؟ ونق َده أم حّث علي ّين أم أّي ا؟ أم    : هل سكت عن فعل مع ًال م هل الَم فع

  َشَجَبه؟ أم حرَّمه؟
  
  اإلجماع، منهج األّمة. 2-3

  .هو اّتفاق رأي العلماء، في فترة من الزمن َتَلت وفاَة الرسول، على إقرار ُحكم شرعّي عملّي معّيناإلجماع 
  

ة     اع صبغًة إلزامّي ى اإلجم ى الحديث          . إّن أغلبّية العلماء ُتضفي عل رآن وإل وال الق ى أق تندون إل ك يس ي ذل م ف وه
  .ذاته

  
ِلِه           َمن يشاِقق الرسوَل من بعِد ما تبّين : "فالقرآن يؤّآد وّلى وُنْص ا ت ِه م ؤمنين، ُنَولِّ ر سبيل الم ع غي دى ويّتب ه الُه ل

اءت مصيًرا ّنم وس ذا  ). 115: 4" (جه اء، وه اع العلم وط بإجم ِزم المن ابع الُمل أ الط ة ينش ذه اآلي ى أساس ه عل
  .اإلجماع هو الذي يوضح الطريق للمؤمنين

  
  الحلول الفقهّيةالمصادر الثانوّية للتشريع والطرق المّتبعة إلقرار . 2-4

اس،         ة، القي ول الفقهّي رار الحل ة إلق إلى جانب القرآن والحديث وإجماع األّمة، ُيقّر علماء الشريعة آمصادر ثانوّي
ان     ة واإلنصاف واإلحس د مصالح األّم ى أن ُيراعي المجته اد عل ّي واالجته رأي الشخص ادة، وال رف والع والُع

  .حاالت على االستصحابويأخذ بفطنة باالستحسان ويعتمد في بعض ال
  
  اهللا. 3
  

اهللا      . إّن اإليمان باهللا والخضوع التاّم لمشيئته السامية هما ُصْلُب اإلسالم ق ب ه يتعّل ان برّمت ا أّن مضمون اإليم : آم
  ).285: 2" (آلٌّ آمن باهللا ومالئكته وُآتبه ورسله. آمن الرسوُل بما ُأنزل عليه من رّبه والمؤمنون"
  
  اهللا الخالق. 3-1

واه    . اهللا هو خالق السماوات واألرض، وهو خصوًصا خالق اإلنسان زه اهللا عن س واإلنسان هو المخلوق الذي مّي
ات     ره من المخلوق ى غي راب والطين            . وفّضله عل ه من الّت ة إذ خلق ًة خاّص ه طريق َنهج اهللا في ق اإلنسان َف ا َخْل أّم

ؤاد      والّصلصال، ونفخ فيه من روحه وقّومه أحسن تقويم وصّوره   فأحسن صورته، وزّوده بالسمع والبصر والف
  .وبعدما خلق اهللا اإلنسان األّول جعل له زوجًة منه. وجعل له عينين ولساًنا وشفتين

  
  اهللا المدبِّر. 3-2

ه    اهم بعنايت زال يرع ل ال ي رآهم لمصيرهم، ب م يت ود، ل ى الوج ع إل ا الجمي ان داعًي الم واإلنس ق اهللا الع دما خل بع
  .اإللهّية

  
  ).70: 17(ليه جعل األرض قابلًة لُسكنى اإلنسان وزّودها بما يلزم لخدمة الحياة البشرّية وازدهارها وع
  

تطيع      . واهللا يفعل ذلك بال توّقف بل يواصل نشاطه الخّالق باستمرار ل نس ة، ب دم األزمن ي أق فِفعُل الخلق لم ينتِه ف
ّرة   . القول إّن اهللا يجّدد خْلَق العالم واإلنسان باستمرار إراداة اهللا الح وهذا يعني أّن آّل شيء في آّل لحظة يتجّدد ب

  . التي ال تعرف القيود
  
  القضاء والقدر وحرّية اإلنسان: اهللا على آّل شيء قدير. 3-2-1

ي وهو وحده      . يؤّآد آلٌّ من القرآن والّنقل اإلسالمي تأآيًدا قاطًعا قدرة اهللا المطَلقة على آّل شيء  ده ُيحي اهللا وح ف
ّل           . ميتُي ي القلب من أسرار، وهو يحيط بك ا ف ى أعمق م إّنه يرى ويسمع آلَّ شيء، وال شيء َيخفى عليه، حّت

ا ان . شيء ِعلًم دُِّر مصيَر اإلنس ه يق يء فإّن ّل ش ل آ ه  . وقب يم حيات ي تنظ اهم ف ان أن يس تطيع اإلنس ل يس ن ه لك
ة         هل يلعب اإلنسان دوًرا : وإعطائها الشكل الذي يريد؟ وبصورة أدّق ه الحرّي ح ل ه؟ وهل ُتفَس ان بأعمال ي اإلتي ف

  لذلك؟
  



 

ه بقضاء اهللا     ي الوقت عين ًدا      . إّن ِعلم الكالم اإلسالمّي يتمّسك بحرّية اإلنسان وف ا وطي ؤمن إيماًن َد أّن الشعب ي بي
رين يت            ّد أّن آثي ى ح اهير اإلسالمّية، إل ه ومن سلوك الجم ا من أقوال ك جليًّ ي   بقضاء اهللا، آما َيثُبُت ذل سّرعون ف

ان الشعبي حتمي   . االستنتاج بأّن اإلسالم يقول بالحتمّية َدر     . ال اإلسالم حتمّي وال اإليم ؤمن بَق ذا وال ذاك ي فال ه
ا،      ه فيه ي ال ُمحاسَب ل أعمى ال رحمة فيه وال شفقة، بل بأّن الحياة البشرّية يسّيرها اهللا الحّي بأحكامه المطَلقة الت

  .سّيد حكيم رحيم باإلنسانإّنما اهللا في الوقت نفسه 
  
  اهللا يمتحن اإلنسان. 3-2-2

ًة   . خلق اهللا اإلنسان وخّصه بمواهب حسنة ه خليف وهو الذي يوّجه مصيره ويرافق حياته بقدرته الشاملة، وقد جعل
ًوى وضعف و          ). 30: 2قرآن (في األرض جيًال بعد جيل  ه من َه َع علي ا ُطِب ع م ان، م ى اإلنس سٍِ  "فوجب عل نف

ا وأن يسلك        )53: 12" (بالسوءأّمارة  ي اؤُتمن عليه ة الت ه، أن يصون األمان ، وعلى الرغم من ِعداء الشيطان ل
  .في حياته وفي معاملته ِلَخْلِق اهللا، سلوًآا الئًقا بمنـزلته

  
ا     ق اإلنسان عبًث ة       ). 115: 23(ويصّرح القرآن أّن اهللا لم يخُل ة والبلّي ًة عن الِفتن رآن نفسه يعطي أمثل ا   .والق وم

ي ساعة     ه هللا ف يلقاه اإلنسان من خير وشرٍّ هو بالء، آذلك ظروف الحياة المتنّوعة ُتتيح لإلنسان أن ُيْثِبت إخالَص
ُر    . واهللا يبلو الناس بعًضا ببعض. الشّدة والحزن ة ُتظِه ى فتن وما على األرض من زينة وخيرات، إّنما ينطوي عل

ًال    ُن َعَم ة        ). 165: 6 / 7: 18(َمن ِمَن الناس ُيحسِِ رائض األخالقّي ام الف ا إتم ائَل االمتحان أيًض ن وس : 16(وِم
ة   ). 92 اٍت مختلف ّل ظرف      ). 168: 7را /  48: 5(وآذلك القول في تقسيم البشر جماع ي آ ى اإلنسان إًذا ف عل

  ).40: 27" (هذا ِمن َفْضِل رّبي ليبلوني أأشُكُر أم أآُفُر: "من ظروف الحياة أن يتذّآر ذلك ويقول
  

د         ان وال يعمل صالًحا يكون ق ى اإليم بيل إل دنيا واآلخرة   "فمن ال يخرج ظافًرا من المحنة وال يجد الس " خسر ال
ّرحمن ودًّا    : "وعلى نقيض ذلك). 11: 22( م ال وهو  ). 96: 19" (إّن الذين آمنوا وعِملوا الصالحات سيجعُل له

ه       : دوالقرآن يؤّآ. َيعُدهم بالثواب في هذه الدنيا وفي اآلخرة ى وهو مؤمن فلنحِيَينَّ ٍر أو ُأنث ن ذآ َمن عِمَل صالًحا ِم
  ).97: 16" (حياة طّيبة وَلَنجزَيّنهم أجرهم بأحسن ما آانوا يعملون

  
  اهللا وُهداه. 3-2-3

ان      ق اإليم ة ويعتن ه أن يجد الحقيق ا أن   . لكي ينتصَر اإلنسان في التجربة ويكوَن َمْرضيًّا عند اهللا، علي ه أيًض وعلي
بيل    . سواَء السبيل وُيطيَع أوامر اهللا آما بّينها له اهللا في الوحي وثّبتها في الشريعة ينهَج ذا الس ي ه وَمن هداه اهللا ف

  .فهو المسلم الصحيح، له أن يتوّقع الثواب في الجّنة وسيجد رحمًة من اهللا في يوم الّدين
  
  اهللا الدّيان. 3-3
  

ذ  اآم            لم يكتِف اهللا الخالق بإبداع هذا الكون من ا أن يكون الح اء أيًض ل ش ه، ب ة اإلنسان طوال حيات دء وبمرافق الب
  .الذي سيحاِسب الناس على إيمانهم وعلى أعمالهم في يوم الّدين

  
ومهم  ي ق ى بن هدوا عل عوبهم ليش ى ش ال إل َر األجي لوا َعْب ذي ُأرِس اء ال يتقّدم األنبي ا ). 47: 10(وس ويسوع أيًض

ود والنّ  إذن اهللا       ). 159: 4(صارى  سيؤّدي شهادته على اليه ة إّال ب اء وال المالئك فاعة األنبي ن تجوَز ش : 20(ول
  .وُيفيد الّنقل اإلسالمي أن محّمًدا سيشَفع بالمسلمين وبذلك ُيدخلهم أفواًجا إلى الجّنة). 28: 21/  109

  
ا  . وسُيصدر اهللا حكَمه على البشر استناًدا إلى إيمانهم وأعمالهم دوِّن     أّما معرفة صالح اإلنس ي ي تّم بالكتب الت ن فت

ر   ال البش ة أعم ا المالئك ماله    . فيه رير بِش ه والش ه بيمين ل آتاب الح يحم ا ) 25و 19: 69(فالص وراء "أو أيًض
: 101(وهنالك موازيُن سماوّية ُتتيح مقارنًة عادلًة بين األعمال الّصالحة واألعمال الطالحة  ). 10: 84" (ظهره

ّنم يسّمى الصراط    أخيًرا، جاء في النقل أ). 6-9 : 37را (ّن هنالك جسًرا ضّيًقا آالّشعرة منصوًبا فوق هاوية جه
  .فاألشرار يتَدْهورون منه إلى الهاوية فيما يعبره المؤمنون سالمين) 23

  
ّيين  َمين رئيس اس قس م الن م، ُيقَس ا ُيصدر اهللا الُحك ين : وحالم م المخّلصون (أصحاب اليم : 74/  27و 8: 56ه

  ).41: 56هم الهالكون (الشمال وأصحاَب ) 39
  

يم      ي الجح دهر ف َد ال ون أب الكون ُيقيم ال   ). 24: 3/  107 – 106: 11/  77 – 74: 43(فاله ذابهم ف ا ع أّم
تُّهم      . والقرآن يصفه وصًفا حيًّا نافًذا. ُيطاق الكون يتخاصمون ويتراشقون ال ا واله  55: 38(فالجحيم ال سالَم فيه



 

ي أعن ) "64 – الُل ف َجرون    إذ األغ ار ُيس ي الن ّم ف يم ث ي الَحم َحبون ف ل ُيس ). 72 – 71: 40" (اقهم والسالس
  ).74: 20(وُيضَربون وَيكتوون بالنار، ال يموتون فيها وال َيْحَيون 

  
ي     ). 108: 11(أّما في الجّنة فيتمّتع المؤمنون والذين تبعوهم إليها، بالنعيم خالدين  ة الت ع الجّن رآن ُمَت ويصف الق

ّذر بي عادَة األرض يتع س س ا، بصوٍر تعِك ر   : اُنه بن والخم اء والّل ن الم ار م ا أنه ن تحته ري م ات تج ك جّن فهنال
: 52(والتمّتع الجنسّي بُحوٍر عين ) 57-55: 36(وفاآهة وافرة وملّذات جسدّية ) 15: 47/  23: 14(والعسل 

ا من      آذلك المؤمن). 50 – 45: 15(وهنالك األمن والسالم ). 37-35و 22: 56/  20 ا فيه ة وم ّن الجّن ات له
: 56/  24-17: 52: ويجد القارئ مزيًدا من التفاصيل عن الجّنة في السَُّور التالية). 23: 13/  56" 36(ُمَتٍع 
10-40  /55 :46-78  /76 :5-22.  

  
دين اإلسالمي بمعناه         اء ال ر من علم ذها آثي ة، يأخ ّي،  إّن الصَُّور التي يستعملها القرآن لوصف نعيم الجّن ا الحرف

غير أّن المؤّلفين يشيرون إلى أّن الغبطة في الجّنة أسمى من الُمَتع األرضّية وأّنها في الحقيقة تفوق قدرَة اإلنسان  
ل  ّذات األرضّية          . على التخّي رات والمل ع تختلف عن الخي ي الواق ا ف ي أّنه ذا يعن ا األسماء     . وه ق عليه ل، ُتطَل أَج

  .ل لها في ما على هذه األرضنفُسها، غير أّن حقيقتها ال مثي
  

ه     ). 58: 36(ويحَظون بسالمه ) 72: 9(وفي الجّنة سيختبر المؤمنون رضا اهللا  ينظرون إلي ّل شيء س ل آ : وقب
اظرة  " ا ن ى رّبه ٍذ ناضرة إل وٌه يومئ ّني األشعرّي أّن   ). 23-22: 75" (وج ابعون للمذهب الس اء الّت رى العلم وي

رآن     ). 72: 9(ن غبطة رؤية اهللا هي أعظم ما في السماء م ا يصفه الق ادة  " بوهي م ). 26: 10" (الُحسنى وزي
لمين  ّي للمس د النب د أّآ ه: "وق ي رؤيت ر، ال ُتضامون ف ذا القم رون ه ا ت ه آم م فترون ى رّبك م ستعَرضون عل " إّنك

  ).16الّترمذّي، صفة الجّنة (
  
  اهللا األحد. 3-4

ًدا رسول اهللا    أشهد: "فشهادة المسلم تقول. التوحيد أساس اإلسالم ه إّال اهللا وأّن محّم ي    ". أن ال إل ّرر ف رآن يك والق
ْل هو   : "وهذا ما تؤّآده بوجيز العبارة سورة اإلخالص التي آثيًرا ما يتلوها المسلمون . آيات آثيرة أن اهللا واحد ُق

  ).4-1: 112" (ولم يكْن له ُآفًوا أحد. لم َيِلد ولم يوَلد. اهللا الصََّمد. اهللا أحد
  
ة أخرى من دون اهللا        وال دون آله ذين يعب ى المشرآين ال ل عل دين        . قرآن يحِم اليم ال ا بعض تع د أيًض ه ينتق ا أّن آم

  .المسيحّي
  

ال اهللا       أتَي بشيء من أعم تطيع أن ت ة ال تس د   : ومن مآخذ القرآن على المشرآين أّن آلهتهم المزعوم ق، تجدي الخل
ا عمل أيّ     ان، وعموًم ة اإلنس ائن آخر، وال     ). 64-59: 27را (شيء   الخلق، الرِّزق، إعان ّي عن أّي آ واهللا غن

ال   . ال صاحبَة له، وال قرابة بينه وبين المالئكة). 68: 10(حاجة به أن يّتخذ ولًدا، فله الكون آّله  يًئا ف إذا خَلق ش
ة أخرى من د      ). 117: 2/  35: 19(يفعل ذلك بالوالدة بل بكلمته الخّالقة  ة آله أّن ثّم ول ب راٌء  أّما الق ون اهللا فُه

ـزاع السلطان والعرش من اهللا        ى انت لسبب آخر وهو أّنه يؤول إلى التناقض والتناحر، ألّن تلك اآللهة ستطمح إل
ق   ) 91: 23(ومن شأن مثل هذا التنافس ). 41: 17( اهللا إًذا واحد أحد   ). 22: 21(أن ُيفسد الخل إّن   . ف ه ف وعلي

  ).116و 48: 4(ر القرآن، َلهَي آبيرة وأفظُع ِمن أن يغفرها اهللا لإلنسان عبادة األوثان أو الشِّرك، على حّد تعبي
  

ي              ّو ف يهم الُغُل ا، إذ يأخذ عل ى النصارى أيًض ل عل ى المشرآين فحسب ب إّن توحيَد اإلسالم الصارم ال يحمل عل
ريم  ا هللا      . تكريم المسيح ابن م ا ورسوًال عظيًم رف بيسوع نبيًّ القرآن يعت /  171: 4/  49-48: 3/  30: 19( ف

  ).45: 3(ويسّميه المسيح عيسى ). 110-111: 5/  7: 33
  

روح  ) 171: 4" (روٌح من اهللا"ويسوع هو، في نظر القرآن،  ألّنه، في رأي المفّسرين المسلمين، ُحِبل به بنفخ ال
  ).72: 38/  9: 32/  29: 15را (، آما ُخِلق آدم بنفٍخ من الروح اإللهّي )12: 66/  91: 21را (من مريم 

ي،     ). 45: 3(وآلمًة من اهللا ) 171: 4" (آلمة اهللا"وُيسّمي القرآن أيًضا يسوع المسيح  ذه الصفة ال تعن َد أّن ه بي
ه         ة يسوع المسيح وأّن رف بألوه رآن يعت ك، أّن الق آما حاول المدافعون عن الدين المسيحّي دائًما الترآيز على ذل

ة اهللا الُمبِدعة          .يدعوه الكلمة األزلّي ق بكلم ه ُخِل ى أّن ة اهللا بمعن لمين آلم : 19/ 59و 47: 3را (فيسوع هو للمس
ة اهللا         ) 53 ه آلم ًرا أّن ة اهللا أو أخي ر بكلم يٌّ يبّش ه نب اء أو أّن أو أّن اهللا سبق فبّشر به بكلمته التي ألقاها في فم األنبي

  .أّي ُبشرى اهللا للناس
  



 

ن اهللا   )172-171: 4/  59: 43(لين م إًذا سوى إنسان أنعم اهللا ع أتي    . ، فال يجوز أن يسمَّى اب ي ي ج الت والُحَج
ادّي     . بها القرآن ضّد المشرآين تصُلح هنا أيًضا في نظره اس آإنسان ع ين الن ه   "ثّم إّن يسوع تصّرف ب و وأّم فه

ام أآالن الطع ا ي ق،  ). 75: 5" (آان ن الَخْل واه م وًة بس لك، ُأس ه أن يس ان ل الي آ ًدا وبالت رحمن عب أتي ال إّال أن ي
ريم       ). 93: 19( ى التك ه إل رك من ى الشِّ رب إل لذا، عندما ُيجّل النصارى المسيح آابن اهللا فإّن هذا اإلجالل هو أق

روا          ). 30: 9(ألّنه يذّآر بأقوال المشرآين  أّنهم آف وال ب ذه األق ذين يأخذون به رآن فيصف ال ود الق  17: 5(ويع
ر   ذلك أّن النصارى لم). 72و يتلّقوا هذا التعليم من يسوع نفسه ألّن يسوع، على حّد ما ورد في القرآن، آان يبّش

م      : "قائًال ي ورّبك دوا اهللا رّب ي إسرائيَل اعب ا بن و     ). 117 – 116: 5را /  72: 5" (ي رآن أّن يسوع ل رى الق وي
اليمه         ي تع ّدعي النصارى ف ا ي اهللا، آم ه ب ِرآة،      عّلم تعليًما خاطًئا عن نفسه وعن عالقت ا ُمش ي أّنه َتبه ف ي ُيش م الت

ما آان لبشر أن يؤتَيُه اهللا الكتاَب والُحكَم والنبوَّة ثّم يقول للناس آونوا عباًدا لي من دون  : "لناقض رسالته النبوّية
و  ). 79: 3" (اهللا ويرى القرآن أّن قول النصارى بألوهة يسوع المسيح ال بدَّ أن يكون تزويًرا لرسالة المسيح، فه
اَرهم   : "والقرآن َيعَجب من السهولة التي يرجعون فيها عن الحّق ويقول. ًذا ُيعَزى إليهم وإلى علمائهمإ ذوا أحب اّتخ

ا ُيشرآون            بحانه عّم ه إّال هو س ًدا ال إل ا واح دوا إلًه روا إّال ليعب ا ُأِم ريم وم : 9" (وُرهباَنهم أرباًبا والمسيح ابَن م
30-31.(  

  
  ).73: 5؛ 171: 4راجع . (ان بالثالوث ويعتبره إيماًنا بثالثة آلهةويرفض القرآن أيًضا اإليم

  
  اهللا المتعالي. 3-5

ه   يّ  : "آم من مّرة يعود القرآن إلى إبراز تسامي اهللا عن خلق ). 116: 23/  114: 20را /  255: 2" (هو العل
  ).11: 42" (ليس آِمثله شيء). "103: 6" (ال ُتدرآه األبصار"
  
  أرآان اإلسالم. 4
  
  الشهادة. 4-1

ؤمن   ". أشهد أن ال إله إّال اهللا وأّن محّمًدا رسول اهللا: "يدخل اإلنسان اإلسالَم بالشهادة أي بقوله ردِّد الم وغالًبا ما ي
  .هذه الشهادة تأآيًدا إليمانه وتعزيًزا لطاعته هللا ولتعّلقه بالرسول واإلسالم وجماعة المسلمين

  
  الصالة. 4-2

يئة   . سمى عن اإليمانالصالة هي التعبير األ فهي تعني ضمًنا االعتراَف بسلطان اهللا الُمطلق وبتبعّية اإلنسان لمش
  .اهللا
  

ّدعاء (ويمّيز اإلسالم الصالة المفروضة من الصالة الشخصّية  ى        ) ال ه القلب إل ا يتوّج ي به والصالة الصوفّية الت
  ).الذِّآر(اهللا 
  

  .م، وفي هذه األوقات يدعو المؤّذن المؤمنين إلى الصالةالصالة المفروضة على المسلم خمس مّرات في اليو
  

ارة    . ال يجوز للمسلم أن ينتقل َتوًّا من أعماله اليومّية إلى أداء الصالة ة الطه ي حال بل عليه أن يتأّهب لها ليكون ف
ة أي نج     . الالزمة شرًعا ه من َجناَب ا يكون علي ا  : اسة يكتسب المسلم حالة الطهارة بإحدى طريقَتين، بحسب م فإّم

ّي  ال الُجزئ ل ) الُوضوء(االغتس ال الكام ا االغتس ع ) الُغسل(وإّم اول الُغسل جمي ّية ويتن ة الجنس ة الجناب ي حال ف
  .أعضاء الجسم

  
ه ذي يصّلى في ان ال ذلك المك ة وآ ه نظيف ون مالبس ا أن تك ارة جسد المصّلي، ينبغي أيًض ى طه ذا . عالوة عل ه

اب أو أّي          ). المعبد(المكان ُيَفضَّل أن يكون المسجد  ة من الثي ّجادة أو قطع ّد س ان آخر بم تعمال مك إّنما يجوز اس
  .شيء مماثل آخر على األرض

  
أّلف      . تتأّلف الصالة الشرعّية من عدد من الوحدات تسّمى رآعة اء تت فصالة الظهر وصالة العصر وصالة العش

  .بح على رآعتين فقطآّل منها من أربع رآعات، فيما تنطوي آلٌّ من صالة المغرب والص
  

ام شهر     ي خت عالوة على فريضة الصالة الفردّية، هنالك صالة الجماعة التي ُتقام يوَم الجمعة، ويوم عيد الفطر ف
ازة (رمضان، ويوَم عيد األضحى في ختام الحّج إلى مّكة، وآذلك في حالة وفاة أحد المؤمنين  ي  ) صالة الجن أو ف

  ).صالة االستسقاء(ة الَقْحط الشديد والجفاف أو في حال) صالة الخوف(زمن الحرب 



 

  
وم     : "إّن القرآن يعتبر صالَة الُجُمعة أي صالَة الجماعة فريضًة إلزامّية ودَي للصالة من ي يا أّيها الذين آمنوا إذا ُن

ع  ر اهللا وَذُروا البي ى ذآ َعوا إل ة فاس ون . الجمع تم تعلم م إن آن ٌر لك م خي روا . ذلك إذا ُقضيت الصالة فانتش ي  ف ف
  ).10 – 9: 62" (األرض وابتغوا من فضل اهللا واذآروا اهللا آثيًرا لعّلكم ُتفّلحون

  
ه    ع في ذي يتجّم وم ال و الي ا ه يحّية، إّنم ي المس د ف رار األح ى غ ة عل وَم عطل يس إًذا ي ي اإلسالم ل ة ف وم الجمع ي

إًذا ال (صالة الجمعة هم الرجال  والملزمون ب. المسلمون في المسجد عند الظهر، ألداء فريضة الصالة بقيادة إمام
  .ما لم يُحْل سبٌب آاٍف دون القيام بهذا الواجب) النساء وال األطفال

رك    . وقبل صالة الجمعة يستمع المؤمنون إلى تالوة رسمّية من القرآن ّدس، يت ه المق وهي نوٌع من التأّمل في نّص
  .مشيئة اهللاأثًرا بليًغا في قلوبهم ويحملهم على خشوع أعظم وخضوع أعمق ل

  
ادّية        ة واقتص ة واجتماعّي ن دينّي يع م ّتى المواض اول ش ة تتن ّلين خطب ي المص ى ف ة ُتلَق الة الجماع بة ص ولمناس

  .وسياسّية، مّما يهّم الجماعة أو يتعّلق بمصالح اإلسالم في العالم
  
  الزآاة. 4-3

ا     ى التبّرع راء، وإل ا       إضافة إلى الّصدقة الطوعّية التي ُتعَطى لصالح الفق ي قيامه اندة الجماعة ف دَّم لمس ي ُتق ت الت
اة      دعى الّزآ ة شرعّية ُت ًة مالّي ي     . بالواجبات االجتماعّية والخيرّية، يعرف اإلسالم تقدم ؤمنين ف اهمة الم وهي مس

رآن   . تمويل المشاريع الملقاة عموًما على آاهل الجماعة اإلسالمّية المتضامنة وآاهل الدولة اإلسالمّية دح الق ويمت
ام بواجب التضامن    ). 25 – 24: 70" (الذين في أموالهم حقٌّ معلوم للسائل والمحروم"ؤمنين األتقياء الم فَمن ق

  .هذا، حقَّ له أن يرجو من اهللا المففرة وثواب الصالحين
  

َلع وبضائَع ودخل      ع األم     . وُيحدَّد مبلغ الزآاة َوْفًقا لقيمة ما يخضع للضريبة من ِس تفيدون من توزي ا المس وال أّم
رآن       ا الق ا أورده ة آم ات التالي ى الفئ راء    : "الناجمة عن الّزآاة، فكانوا في عهد النبّي ينتمون إل ا الصدقات للفق إّنم

بيل     ) َمن عليهم َدْين(والمساآين والعاملين عليها والمؤّلفة قلوبهم وفي الرِّقاِب والغارميَن  ِن الس بيل اهللا واب ي س وف
  ).60: 9" (فريضًة من اهللا واهللا عليم حكيم

  
  الّصوم. 4-4

وم     ام فريضة الّص ى إتم وُيعفى من   . المكّلفون هم المؤمنون البالغون، الممتلكون قواهم العقلّية، القادرون فعًال عل
  .الّصوم الحوائض والحوامل والُمرِضعات وآذلك المرضى والُمسّنون والمسافرون الذين ال طاقة لهم به

ددً  ه الصوم، أن يصوم ع ن فات ى َم ن    عل ر ع ك، يجب أن يكفِّ ى ذل الوة عل مها وع م يُص ي ل ام الت اثًال لألّي ا مم
ديل، إن         ). 184: 2(تقصيره، مثًال بإطعام المساآين  وا بصوم ب أن يقوم ون من الصوم، ُينَصحون ب آذلك الُمعَف

  ).185-184: 2(استطاعوا 
  

نة       زمن فريضة الصوم هو شهر رمضان القمرّي الذي يتنّقل مع َمّر السنين، من دار الس ى م ى فصل عل فصل إل
اآل،       . الشمسّية، مّما يثقل أو يخفِّف من عبء الصوم ا ش ام والشراب وم ع عن الطع ذلك أّن على المؤمن أن يمتن

  .وعن التدخين والِوصال، من الفجر إلى غروب الشمس
  

د ا       تّم تجدي ى أن َي أن يصوم، عل ه ب ار    وال يصّح الصوم إّال إذا جّدد المسلم يوميًّا نّيت زوغ النه ل ب ة قب وعالوة  . لنّي
ام           اُم النظر وإلج ا إلج دد من الفضائل ومنه ه ممارسة ع على ذلك، ال يكتسب صوُمه العمَق الدينّي، إّال إذا رافقت

ث   (اللسان  راء والَحَن ائر أعضاء الجسم      ) …تجّنب الكذب واالفت ى س ام األُذن والسيطرة عل ًرا، يحمل   . وإلج أخي
ى الصب ؤمنين عل ؤّهلهم  الصوم الم ة وي واهم الروحّي ّزز ق اة، ويع ى مصاعب الحي ب عل م للتغّل ّوي إرادته ر ويق

ا       . للسعي إلى إرضاء اهللا وللخضوع لمشيئته ًرا عنه وى وتعبي ى التق بيًال إل : 2(وعليه فإّن القرآن يعتبر الصوَم س
183.(  

  
ّم ف       رآن ت ـزيل الق ة، إذ إّن تن ة وبرآ ْدر،      إّن شهر رمضان هو في اإلسالم زمن نعم ة الق ه ليل ه، وفي ي إحدى ليالي

ِف    : "ويقول القرآن في هذه الليلة). 5-2: 44/  1: 97(التي تقع في السابع والعشرين منه  ٌر من أل ليلُة القْدِر خي
  ).5-3: 97" (سالٌم هي حّتى مطلع الفجر. َتَنزَُّل المالئكة والروح فيها من آلِّ أمر. شهر

  
  
  



 

  الحّج إلى مّكة. 4-5
  ).97: 3" (هللا على الناس حجُّ البيت َمن استطاع إليه سبيًال: "لقرآن في هذه الفريضةويقول ا

  
اة       ي الحي ّرة ف ّل م ى األق ين        . ويجب أن تتّم هذه الفريضة عل الغين، الممتلك ون فالّرجال والنساء من الب ا المكلَّف أّم

ّل من   . ة واالقتصادّية واألمنّية والتنظيمّيةقواهم العقلّية، األحرار، القادرين فعًال على الحّج من الناحية الصحّي وآ
َزمين بقضائها     ه فيصبحون ُمل ة        . ال ُيِتمُّ هذه الفريضة، يترآها آَدين على ورثت ى مّك ّج إل ه الح ّذر علي ن يتع ا َم أّم

  . ألسباب قاهرة فيجب أن ُيكلَّف غيَره بإنجاز هذه الفريضة عنه
  

ه   ام فريضة الحجّ     قبل أن َيَطَأ الحاجُّ منطقة مّكة، علي ه بإتم د نّيت ي الّتحريم باالغتسال       . أن يؤّآ دخل ف ك ي د ذل بع
ًرا              اج وأخي ين من القماش األبيض مخصِّصتين للُحّج تتر بقطعت ه ويس ع ثياب ر فيخَل وغير ذلك من شعائر التطهي

ين  ع عن   . يصّلي رآعَت ه أن يمتن ّج، علي ة شعائر الح ى نهاي دال"وحّت ، وعن )197 :2" (الرَّفث والُفسوق والِج
  .، وعن آّل عمل من شأنه أن ُيفِسد حالة التحريم)96-95و 2-1: 5(الصيد وعن أآل لحم الصيد 

  
ّرات    بع م ة س ول الكعب الّطواف ح اّج ب دأ الح ة يب ة المكرَّم ة مّك ي مدين ه أن  . ف ة علي ول الكعب دما يطوف ح وبع

  .لصَّفا والَمْرَوةثّم يسعى بين هضبَتين، ا. ُيستحَسُن أن يشرَب من ماء بئر َزمَزم
  

د غروب الشمس        ى بع ة ِمن ون مدين ات، فيبلغ َد شروق   . بعد ذلك ينطلق الحّجاج زرافاٍت في اّتجاه جبل عرف وبع
ُيعلن خضوَعه     ام اهللا ف الشمس ينطلقون إلى جبل عرفات فيبلغ الحدُّ ذروَته بالوقوف هنالك، حيث يتقّدم المؤمن أم

  .الُمطَلق له وطاعته التاّمة
  

د  ون      وبع ث يرُجم ى حي ى ِمن ودون إل ا يع ة ومنه ى ُمْزَدِلف وّجهين إل ات مت اج عرف ادر الُحّج مس يغ روب الش غ
ذآِّر        . ثّم يذبحون األضاحي من األنعام. الشيطان رمزيًّا ذي ي َد األضحى، ال الم اإلسالمّي عي ي الع هذا ما ُيسمَّى ف

  .الحّجبتضحية إبراهيم، وهو يقع في اليوم العاشر من ذي الحّجة، شهر 
  

ّرات         بَع م ة س ة حول الكعب ون ثاني رونه ويطوف ون شعرهم أو يقّص ا يحِلق ون أي يخرجون من   . ختاًم ذلك ُيِحلُّ وب
  . الّتحريم فتنتهي فريضة الحّج الرسمّي

  
ة   ادات الفردّي بعض العب ام ب ام أخرى للقي ة بضعة أّي ي مّك وا ف اج أن يمكث اد الحّج د اعت ن أن . وق ن الُمستحَس وم

لى المدينة، وهم في طريق العودة، لزيارة قبر النبّي، وآذلك على الُقدس لزيارة قّبة الصخرة والمسجد  يعّرجوا ع
  .األقصى

  
  األخالق والقواعد المسلكّية. 5
  

ون     . تتعّلق األخالق بالخير ي اإلسالم، يجيب نة ف لكْن، ما هو الخير وما هو الشّر؟ إّن األشعرّيين الذين يمّثلون السُّ
ى      عن هذا الس انّي وال من الرجوع إل ؤال بقولهم إّن اإلنسان ال ُيدرك ذلك من خالل النوعّية الباطنّية للفعل اإلنس

يئة اهللا    ة مش ّدد     . قاعدٍة تّم وضعها بطريقة ما، ويتفّهمها العقل البشرّي، بل فقط من معرف ذي يح ك أّن اهللا هو ال ذل
ت  ال لمناقش ي ال مج ه الت الح، بحرّيت ر والّص َد الخي ي  . هاقواع ي تقّص رّي ينحصر ف ل البش إّن دور العق ه ف وعلي

ا     ِفها وتوضيح نتائجه الوحي القرآني واعتماد شرحه الرسمّي في النقل المشروع، لمعرفة أحكامه الوضعّية وَوْص
ي اإلسالم     . العملّية ام الوضعّية ف ائر األحك الي تنحصر   . فاألخالق هي إًذا جزٌء من الشريعة، على ِغرار س وبالت
  .في الخضوع لمشيئة اهللا بال قيٍد وال شرط –قبل آّل شيء  –لّية اإلنسان مسؤو

  
نٌد لإلنسان       ي نظر اإلسالم، َس والتحديد الوضعّي للقواعد األخالقّية ليس اعتداًء على الحرّية البشرّية، إّنما هو، ف

ى سواء       دي إل ان ليهت ا آ ولكي  ). 43: 7راجع  (السبيل  يستحّق الّترحيب والتقدير، ألّن اإلنسان من تلقاء ذاته م
  .ينجَو اإلنسان من الشّر، يكفيه أن يتبع ُهدى اهللا

  
وما تاريخ البشر إّال تاريخ عصيانهم وتصّلبهم   . غير أّن الخبرة ُتثبت أّن اإلنسان يسقط باستمرار فريسًة للخطيئة

  .بيَد أّن الّذنوب ليست آّلها متساوية في الخطورة. في الشّر
  

ي ُترَتكب ضّد    ). 31: 4/  37: 42/  32: 53را (َلَمم أّي ذنوب صغيرة فهنالك آبائر و وأفظع الخطايا هي الت
ن  ). 80: 9/  168: 4(أّما الُكفر فيضع اإلنسان خارج نطاق رحمة اهللا وهذا يعني أّنه ال ُيغَفر . اهللا واإليمان وِم



 

د القرآن أّن شفاعة النبي نفسه لن ُتجدَي  ويؤّآ). 137: 4(وجحود اإلسالم ) 116و 48: 4(الُكفر عبادة األوثان 
ا    ذه الخطاي اة اإلنسان أي       ). 80: 9/  6: 63(نفًعا في هذه الحالة فاهللا لن يغفر ه تَمسُّ حي ا األخرى ف ا الخطاي أّم

ى    (ُتبيدها أو تضّرها ضرًرا فادًحا  واط، الّزن دعارة، الّل ْرح، ال ه   ) …القتل، الضرب المميت، الَج سُّ ممتلكات أو َتَم
ا         . أو سمعَته وُتلحق بها الّضرر ذنوب جميًع ر ال تعداٍد ألن يغف ى اس اهللا عل ر ف : 39(آّل هذه الخطايا يمكن أن ُتغَف

ان     ). 129: 3/  284: 2(على حّد تعبير القرآن " ِلَمن يشاء) "53 تّم بفضل اإليم وغفران الذنوب والمعاصي ي
ّي  ، والوفاء في اّتباع )31: 46/  51: 26/  73: 20راجع ( ام  )31: 3(النب ان    –، والقي الفرائض   –عن إيم ب

اب المعاصي     )الصالة والّصوم والّزآاة والحّج إلى مّكة(الدينّية المتنّوعة  ة عن ارتك ، ِزْد على ذلك الّندامة والّتوب
ع   والتوبة الّصادقة تعبِّر عن ذاتها بأعمال التكفير والتعويض، التي تصالح الخاطئ فعالً ). 17: 4/  25: 42( م

وبهم ). 39: 5(اهللا  ن ذن روا ع وا ويكفِّ ؤمنين أن يتوب ى الم ان عل مَّ آ ن َث ). 74: 5/  8: 66/  31: 24(وِم
  :ذلك آّله موجٌز في المقطع الّتالي من القرآن. وعليهم أن يستغفروا اهللا

  
ذنوبهم    " تغفروا ل روا اهللا فاس هم ذآ ذ   . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفَس ر ال ن يغف م ُيصّروا   وَم نوَب إّال اهللا ول

َم            ا وِنْع دين فيه ار خال ا األنه ات تجري من تحته م وجّن على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرٌة من رّبه
  ).136 – 135: 3" (أجُر العاملين

  
ر              ب مغف ة يجُل ب المعاصي الثقيل ا أّن تجّن م، آم رة الّلَم ا مغف مُل أيًض ائر تش رة الكب ذنوب  من الواضح أّن مغف ة ال

ا   غيرة أيًض الحة    ). 31: 4/  32: 53(الص اُل الص ب األعم ة تكِس أوَلى حّج ثًال(وب الة م ) 114: 11: آالص
  .المغفرَة من اهللا

  
ر           بيُهها بالوصايا العْش واهي يمكن تش َر ون ى أوام تقوم المناقبّية اإلسالمّية على الِقَيم األخالقّية، وهي تنطوي عل

  : وسنبّين في العرض التالي وجه الشَّبه). 153-151: 6/  39 – 22: 17قرآن (الواردة في الّتوراة 
َده        اهللا وح ان ب ة اإلسالمّية هو اإليم َيم األخالقّي وب من اإلنسان إزاَء اهللا      . إّن أساس المناقبّية والِق ه واجٌب مطل إّن

ه       . ةفاإليمان باهللا والخضوع له، إّنما ُيعبَّر عنهما بإتمام الواجبات الدينيّ . وحَده تح ل ا متواضًعا انف ان مؤمًن ن آ وَم
الق   ). 15: 32(سبيُل التعّمق في إيمانه  ادة الخ : 40(أّما التكبُّر فيمقته اهللا ألّنه يحوِّل اإلنسان عن الِدين وعن عب

رهم     ) 23: 16(فاهللا ال يحّب المستكبرين ). 35 زاَء تجّب ّنم ج ي جه ). 173-172: 4/  27: 16(بل ُيلِقي بهم ف
ود  ويدين ا ا آن واَبهم من اهللا      . لقرآن أيًضا نكراَن الجميل ويصف اإلنسان بأّنه عموًم الون ث ا الشاآرون فين : 3(أّم

يؤتيهم  ) 153: 2" (أّن اهللا مع الصابرين"آذلك يؤّآد القرآن ). 144 ا صبروا    "وأّنه س ّرتين بم : 28" (أجَرهم م
ا اإلن   ). 59: 29/  54 ي يؤّديه ان الت تهتاًرا   والقرآن َيشُجب اَأليم م      ). 224: 2(سان اس ى الَقَس أ إل ن يلج ذلك َم آ

ده      ). 94: 16(دسًّا وَمكًرا وما شاَآل، فعليه أن يتوّقع العذاب جزاًء  َي بوع ه أن َيف م فعلي : 16(أّما َمن وعد وأقَس
، إّنما عليه أن )225: 2(وإذا تسّرع اإلنسان وأقسم َطْيًشا، آأْن َيحِلَف بُحكم العادة، فُيعاَمل بحْلٍم ). 89: 5/  91

  ).89: 5(يكفِّر عن َذْنِبه فُيطِعَم عَشرَة مساآين أو يصوم ثالثة أّيام 
  

زوم       د الل ا عن ي بهم ل ويعتن ا الجمي َظ لهم ٍق ويحف ا برف ه وأن يعاملهم رَم والدي لم أن ُيك ات المس ن واجب : 2(وم
ان اإلي   ). 215 ى امته ؤّدي إل ى       غير أّن واجب احترام الوالدين ال يجوز ان ي ا إل ا إذا َدَعي ال تحلُّ طاعتهم ان، ف م

  :ويجدُر بنا أن نورَد، في هذا الصََّدد، مقطًعا قرآنيًّا جميًال). 15: 31/  8: 29(الجحود بالّدين، مهما ألّحا 
  
ا ُأفٍٍّ وال   إّما يبُلَغنَّ عندَك الِكَبر أحُدهما أو ِآالهما فال ت. وقَضى رّبك أّال تعُبدوا إّال إّياه وبالوالَدين إحساًنا" ل لهم ُق

ا   وًال آريًم اني صغيًرا           . تنَهْرهما وُقْل لهما ق ا رّبي ا آم ل ربِّ ارحمهم ة وق ُذّل من الرحم اَح ال ا جن " واخِفض لهم
)17 :23-24.(  
  

ا    ). 92و 29: 4(ويحّث القرآن على احترام الحياة وَينَهى عن القتل بال ُمبرِّر  اطي هو أساًس ذلك أّن القتل االعتب
ا        : "لى البشرّية آّلهااعتداء ع اس جميًع ل الن ا قت ي األرض فكأّنم اٍد ف ٍس أو فس ر نف ا   . َمن قتل نفًسا بغي ن أحياه وَم

وعالوة على ). 93: 4(أّما القاتل فغَضُب اهللا عليه ولعنته، وله عذاُب جهّنم ). 32: 5" (فكأّنما أحيا الناس جميًعا
ديم         ذلك، تنطبُق على القتل األحكام الجزائّية الخاّصة دإ الق ا من المب ق عموًم رٍم وهي تنطل ّل ُج الَعين   : بك ين ب الَع

  ). 178: 2(والِسّن بالِسّن 
  

ا   ا إيجابيًّ ه     . أّما بشأن الحّب واألمور الجنسّية فيّتخذ اإلسالم موقًف ي خلق ات اهللا ف ن آي كم     "فِم م من أنفِس َق لك أْن خل
فالّرجل للمرأة والمرأة للّرجل، وآّل منهما لباٌس ). 21: 30" (…أزواًجا لَتسكنوا إليها وجعَل بينكم موّدًة ورحمًة

اء ). 187: 2(لآلخر   ْرٌث"والنس ال " َح ة الَحيض  ). 223: 2(للّرج ي حال ) 222: 2(وال ُيحرَّم الِوصال إّال ف
ع والزّواج هو الوض ). 197: 2(، وزمَن الحّج طوال فترة الّتحريم )187: 2(وزمن التوبة والصّوم، نهاًرا فقط 



 

اع    ). 31: 70(الذي يجوز فيه الجماع  ازب من االمتن ه اهللا  "فال بدَّ إًذا للع ى أن ُيغنَي زواج   "إل ى ال : 24(، أي حّت
ام    ). 6-5: 23/  30-29: 70(إّنما يِحّل للّرجال وحَدهم أن يعاشروا إماَءهم ). 33 وهذا التشريع مطابق لألحك

اء  . إماء القديمة التي تعترف بحّق الرجل على َمن يمِلك من ). 60: 24(في ما سوى ذلك فالعّفة فرض على النس
ّدعارة     ). 30: 24/  5: 23/  29: 70(وعلى الّرجال أيًضا  ي تحريم ال ذا يعن اء  ) 28: 7/  151: 6(وه والبغ

ق     ). 81-80: 7/  16: 4(والّلواط ) 33: 24( ر جرائم وتالَح آثم ُتعتَب ذه الم ه يجرح     . فكّل ه ى ألّن ا الزن وأثقله
  . اُألسرة وُيثيُر الشّك في شرعّية األوالد شرَف

  
ّواميَن هللا شهداء        : "والقرآن يأمر صراحًة بالعدل ويعتبره الفضيلة الخاّصة بالمسلمين وا ق وا آون ذين آمن ا ال ا أّيه ي

ِدلوا    ى أّال تع وم عل وى    . بالِقْسط وال َيجِرَمنَّكم َشنآُن ق رُب للّتق دلوا هو أق وا اهللا إّن اهللا خ . إع ا تعلمون   واّتق ٌر بم " بي
ائالً     ). 9: 49/  29: 7/  8: 5( ارة ويوصي ق ي التج دليس ف َش والت رآن الِغ ُجُب الق ه َيش َل  : "وعلي وا الَكْي َأوُف

رين  ). 152: 6" (والميزاَن بالِقسط . أّما استيفاء الفوائد فيعتبره القرآن ِرًبا ويحّرمه، هذا في رأي آثير من المفّس
ه  ا فعلي رك الّرب ن ال يت وله   وَم ن اهللا ورس ا م ع حرًب ى  ). 279-278: 2(أن يتوّق ؤدَّى إل ات يجب أن ت واألمان

). 177: 2(وَمن عاَهد فعليه أن َيفَي بعهده ويقوم بواجبه ). 58: 4/  32: 70(أصحابها في األَجل الُمّتَفق عليه 
ّيما  نى، ال س عيف والملهوف بالُحس ة الّض رآن، معامل ي نظر الق ا، ف دل أيًض ن الع بيل وِم ن الّس ر واب : 30(الفقي

ا  ). 8: 60(آذلك ينبغي على المسلمين أن يعِدلوا حّتى في معاملة الُكّفار الُمسالمين ). 38 آما يقتضي العدل أيًض
ا يملكون     اس م ا        ). 85: 7/  183: 26(أّال َيسِلبوا الن ى القاضي أن يالحقه ا، فعل ا تكن أنواعه الم، أيًّ ا المظ . أّم

  .للّسرقة وأعمال العنف وثّمة عقابات معّينة
  

ون     ول المؤمن ة ألن يق ديًدا  "ويولي القرآن أهمّية خاّص وًال س ة        " ق رًة من اهللا ونعم ا مغف م أيًض الوا ه : 33(آي ين
ّزور    ). 70-71 هادة ال يهم ش اء   ) 72: 25(ومحّبة المؤمنين للحقيقة تحرِّم عل اق والرِّي م    "والنِّف ا ل دوا بم وأن ُيحَم

ة   ) 12: 49(لك الغروُر والظّن  آذ). 188: 3" (يفعلوا راء  ) 19: 24(والسعي بالّنميم ك  )112: 4(واالفت ، ذل
  .آّله محرَّم وهو يعّرض صاحبه لعقاب من اهللا

  
ي من        دح الفضائل الت رآن يمت إّن الق وعالوًة على هذه األحكام التي تطابق مضموَن الوصايا الَعْشِر في الّتوراة، ف

  ). 143: 2راجع (ي الجماعة وتجعَل منهم قدوًة لسائر الناس شأنها أن تدعم حياة المؤمنين ف
  

  الحوار بين المسيحّيين والمسلمين: خاتمة
  

ى            ت ُمّتسمة حّت ة ظّل اتهم التقليدّي لمين، ألّن عالق يحّيين والمس ين المس ّيما ب يرة، ال س إّن الحوار الدينّي لمهّمة عس
د  ى اآلخر،            زْد. اآلونة األخيرة بالرِّيبة والِعداء، بل الحق ّل طرٍف عل ا آ ي ُيطلقه ة الت ام الّتعميمّي ك األحك ى ذل عل

الرأي          راد ب اهم واالنف التحيُّز والّتحامل وسوء التف ا، ب ي معظمه م، ف . علًما أّن تلك األحكام ال تزال حّتى اآلن تتَّس
  .ة ال يعلم مداها إّال اهللاوغالًبا ما تكون أيًضا ذريعًة لتغطية مخاوَف من شأنها أن ُتجرَّ عواقب اجتماعّية وسياسّي

  
ًدا       ًدا متزاي اهيم اإلسالمّية تباع يحّي عن المف . ُيضاف إلى ذلك آّله التطّورات التاريخّية أّدت إلى تباعد الفكر المس

ي            يحّية تختلف ف ي المس ة ف والت الفكرّي ة والمق اهج الالهوتّي ا أّن المن َرت، آم فالظروف االجتماعّية والثقافّية تغّي
دَّ         . اختالًفا بّيًنا عّما هي عليه في اإلسالمأّيامنا  ًكا أش زال متمّس وارق خطورة، أّن اإلسالم ال ي ذه الف د ه ومّما يزي

  .التمّسك بَسَلفّية القرون الوسطى وأّنه لم يجد حّتى اآلن سبيًال إلى الدخول في المنهجّية الفكرّية الحديثة
  

د         لكّن المقارنة المباشرة بين األقوال الالهوتّية ى من الحوار، ق ة األول ي المرحل والمناهج الدينية بين الطرفين، ف
  …ال ُتجدي

  
ي التحاور               ّدخول ف دَّ من مواصلة المساعي من أجل ال ا، ال ب ى ِذآره ا عل ي أتين وعلى الرغم من المصاعب الت

دوَّ        ا يكون ع ا م ل، غالًب ول الَمَث ا يق ن  الِفعلي، إْذ ال فائدة من االنتظار، ألّن األحسن، آم يس من الممكن    . الحَس فل
وري         . اليوم أن نحّقَق وحدًة عقائدّية مباشرة تبق األحداث بهدف الوصول الف بر وأّال نس ا أن نتسّلح بالّص بل علين

  .إلى المرحلة الختامّية من الحوار
  

ّدين  ونهم   : "وقد نستطيع االّتفاق على هذه القاعدة إلنعاش ال ارهم تعرف ن ثم ى  " (ِم المه ). 20: 7مّت ّم هو إجالُل   ف
  :شهادة الحياة وشهادة التاريخ، وبالتالي اعتبار النواحي الّتالية

  
  .الحياة الدينّية وأشكال التقوى -



 

  
  .فّعالّية الدين في حياة األفراد والجماعات والمجتمع واألسرة الّدولّية -
  
  .قدرة الدين على التكّيف والتأقلم، وقابلّيته للحياة في العالم المعاصر -
  
دة     م ين ناق دِّر بع ن    . ن محاسن الحوار أّنه يؤّهلنا لمعرفة ثمار الّدين هذه، ويعّلمنا آيف ننظر وآيف نق مَّ، ل ومن ث

ل ُيمسي حواَر                د االعتراضات، ب ه تفني ّدين هدف ا عن ال يم الخصم، أو دفاًع ًة لتحط وم منازل َد الي يبقى الحوار بع
  .الّتصال اإليجابّي والشهادة الحّيةاإلصغاء والمشارآة، حواَر َمن يقف ذاته إلنجاز ا

  
اًء         ا إغن ة، ويتبّناه ة إيجابّي َيم دينّي بذلك نكون قد أرَسينا األساس، ليعترف آّل طرٍف بما لدى الّطرف اآلخر من ِق

اة اإلنسان             . لحياته الخاّصة ي حي ّدوس ف ة اهللا ومفعول روحه الق ر نعم ة أَث َيم األصيلة هي بمثاب ذه الق . ذلك أّن ه
ر الضيافة،     . يسير المتحاورون مًعا، في البحث عن اهللا وعن الحقيقة الكاملة الحّيةوهكذا  تطيع أن نختب ذا نس وهك

يس               اول االستضافة ل ى أن تتن ع الشرقّي، المسيحّي واإلسالمّي، عل ي المجتم ّية ف التي هي من الفضائل األساس
ذلك يقودنا إلى االعتراف بتكاملّية جميع المظاهر   آلُّ. األشخاص البشرّية فحسب، بل أيًضا الِقَيم التي يحَيون بها

ا         . التي يّتخذها َعَمُل روح اهللا في البشر وفي التاريخ رَّف، تعرًُّف ؤمنين من أن تتع تمّكن جماعة الم ا ت ذا أيًض وهك
ي  ". الغريب"يزداد عمًقا ووضوًحا، معالم وجهها الكاملة في ُمحّيا  ال اهللا ف اريخ   وهكذا تتعّلم آيف تتعّرف أعم الت

  .األبعاد الحقيقّية لشمولّيتها –بل تحّقق  –على نحو أفضل وأدّق وتتقّبلها، ومن خاللها تتعرَّف أيًضا 
  

ي         ود الت ي الجه لمين ف يحّيين والمس ين المس اون ب ومن المهّم أيًضا، بل من األآثر إلحاًحا واستعجاًال، مباشرة التع
  .ي تهمُّ جميع بني البشر وتحّرآهم أو التي تنَشأ بنوع ملحوظ في بلد معّينُتبَذل حاليًّا لتسوية القضايا المشترآة الت

  :من هذه القضايا الكثيرة نكتفي بذآر ما يلي
  
  َصْون الهوّية الذاتّية، دينّية آانت أو اجتماعّية أو سياسّية، -
  
  إمكان الّتعايش في مجتمع تعدُّدي في ثقافته ونظرته إلى الكون، -
  
  في المجتمع،مكانة المرأة  -
  
  تربية األوالد وتنشئة الشبيبة، -
  
  َدمج المرضى والُمسّنين في الحياة العاّمة للمجتمع، -
  
  حماية الحياة قبل الوالدة وبعد الوالدة ورفع نوعّية الحياة، -
  
  إحالل الّسالم وصيانته، -
  
  َصْون الخليقة والبيئة والمحافظة على االنسجام بين اإلنسان والطبيعة، -
  
  السَّعي إلى إقامة العدالة بين الناس، -
  
  الّتنمية والّتضامن واإلخاء الشامل، -
  
  …التعامل مع االبتكارات الِتقنّية الجديدة التي من شأنها أن تهدِّد اإلنسان في صميم تكوينه -
  

اربوا، ومن   فِمن شأن الحوار والتعاون، أن َيحمال المسيحّيين والمسلمين على أن ينفتحوا بعضهم على بعض و يتق
ذه          ا ه وا عمليًّ د، وأن يطّبق ذا الواح ا ه ي عالمن امل ف شأنهما أن يتيحا لهم اختبار التضامن مع الجميع واإلخاء الش

د   . ال يجوز لنا بعَد اليوم أن نعادي بعُضنا بعًضا ونبقى خصوما. المفاهيم وال يجوز لنا أن نكتفي بأن نعيش الواح
ا ونبقى شرآاء      . ر بعُضنا بعًضا متنافسين إزاء اآلخر آغرباء، وال أن نعتب ا أن نعمل مًع ل علين ذي   . ب فالهدف ال

  .ينبغي أن نحّققه هو أن يكوَن آلُّ واحٍد مّنا لآلخر، وأن يصبح صديًقا لآلخر
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  الفصل الرابع
  

  مدخل إلى اليهودّية
  

  )Arnold Goldberg(أرنولد غولدبرغ 
  

ك           ة لتل ه صعوبة مماثل ة واجهت َح اليهودّي َم ببضع صفحات مالم د أن     من أراد اليوم أن يرس ي تواجه من يري الت
ى  . يرسَم مالمح المسيحّية فالعودة إلى التاريخ ترينا آم من التبّدالت عرفتها اليهودّية وآم من الوجوه اّتخذتها، حّت

ة،        دان الممارسة الدينّي ي مي ّل ف ى األق في الزمن الذي آان فيه اليهود يسيرون في خّط واحد في شّتى األمور، عل
رن العشرين،      منذ ب". الهالخا"خّط  ي الق اّم ف دينّي الع داية اإلصالح اليهودّي في القرن التاسع عشر واالنحطاط ال

ثمَّة يهودّية يقال لها تقليدّية يتّم فيها العيش واإليمان بصورة تاّمة بموجب  . لم تعد الممارسة الدينّية الرباط الموحِّد
ذا ال       ى ه ة محافظة ليست عل ة يهودّي ودّي، وثّم د اليه ة       التقلي ة يهودّي ة، وثّم ة ليبرالّي ة يهودّي ّدد، وثّم در من التش ق

دمين           ة األق رار يهودّي ى غ ا، عل ى مثاله ت عل د تكّون تنتّية وق ة البروتس ا الالهوتّي ي تعابيره به ف الح تش اإلص
  .الرابينّية

  
ي    ة، أعن ة من     ففي محاولتي الحديث بنوع عاّم عن اليهودّية، سأتوّجه إلى يهودّية األقدمين الرابينّي ك الحقب ى تل إل

ة      ة لوجه اليهودّي ي، المالمح النهائّي ى       . الزمن التي ارتسمت فيها، على ما يبدو ل اولتي تهدف إل إّن مح مَّ ف ومن َث
  .رسم بعض المالمح لليهودّية، تلك المالمح التي تنطبق على اليهودّية بصورة عاّمة

  
  ما هي اليهودّية؟. 1
  

ي   وم، ه ادفها الي ا نص ة، آم نة  اليهودّي ة آالف س ن ثالث ر م ى أآث ّد عل ل يمت اريخ طوي ك . حصيلة ت درك تل ال ن
ة   ا اليهودّي دأ  : الظاهرة إّال إذا عدنا إلى تكوين اليهودّية بعيًدا في التاريخ، وهنالك نصادف مبدأين تكّونت عليهم مب

  .العرق ومبدأ شعب العهد
  

وديّ    من ُولد في هذا. العرق هو نسل إبراهيم ويعقوب، النسل المختار رق هو يه ذا هو األساس الطبيعيّ    . الِع . ه
ّون بحسب     . أّما العهد فهو الذي يجعل اليهود شعًبا ذي تك فهم بقبولهم العهد مع اهللا في سيناء، صاروا شعَب اهللا ال

مَّ حاضرً   . وصايا الوحي ا العهد يقتضي منهم أن يكونوا شعًبا لكي يتّمموا بهذه الصفة مشيئة اهللا، ويكون اهللا من َث
رق،     . هذا يعني أّن العهَد يكّون الشعب وذلك بصورة حتمّية. في وسطهم ون بمعزل عن الع صحيح أّن ذلك ال يك

وراء من شعب        . فالعرق هو الذي يعقد العهد، ولكّن العرق ال يكّون بذاته شعًبا ى ال ه ال رجوع إل تج أّن من هذا ين
ا     . نون شعًبا، ليس لهم وجود آخر اليهود هم شعب العهد، وإّال ال يكو. العهد إلى شعب آخر ذا يمكنن ا من ه انطالًق

وطنّي          الوجود ال ق ب ا يتعّل ي م ا حالًّ ف ْد له أن نفهَم المسائل المطروحة باستمرار في اليهودّية الحديثة والتي لم تج
  .والدينّي

  
يرتها      ّط منتهى مس غ ق م تبل ى غرا       . ولكن اليهودّية ل ا شموليًّا عل ّد ديًن ا ال تع يحّية، وإن جرت   صحيٌح أّنه ر المس

دخالء     ا من ال ا أمكنه ديم،      . محاوالت في القديم في هذا الشأن، ولكّنها قد قبلت باستمرار م ي الق ك ف د حدث ذل وق
  .بحيث إّن عدَد الدخالء قد فاق بعّدة أضعاف نسل إبراهيم

  
ي العرق    ًدا ف تطيع       . يصير الدخيل عضًوا جدي راهيم وال يس َن إب يس اب ه ل ديهي أّن راهيم    من الب ن إب . أن يصير اب

ظ الوصايا وحسب    . ولكّنه يدخل في العهد ويقبل التوراة ى الوصايا      –وبذلك ال يلتزم بحف التوراة ال تقتصر عل ف
ه اآلن        – ؤمن ب ذي ي اريخ ال ذا الت ودّي، ه صحيٌح  . أو باإليمان فقط بإله واحد، بل يعتنق أيًضا تاريخ الشعب اليه

اك    "الذي أخرج آبائي من مصر اهللا : "أّنه ال يستطيع أن يقول وا هن م يكون اءه ل ذا      . ، إذ إّن آب أّن ه ؤمن ب ه ي د أّن بي
ّد من         ه أن ُيَع ه، وإّال ال يمكن ا لحيات ا مهمًّ ه، تاريًخ اإلله قد أخرج اإلسرائيلّيين من مصر، ويجعل تاريخهم تاريَخ

  .ومن َثّم فإّنه يصير ابَن إبراهيم بحسب الروح ومن خالل اإليمان. اليهود
  
  اإليمان باهللا. 2
  

رء     ه الم ؤمن ب اريٌخ ي ي         . اليهودّية هي إذن قبل أّي أمر آخر ت اس بصورة مجرَّدة ف ه الن ؤمن ب م وال ي اهللا ال ُيعلَّ ف
ة    ة تاريخّي ي عالق اء، هو        : عقائد دينّية، هذا ما تفعله فلسفات الدين، بل ف ار اآلب ذي اخت الم، وال ق الع ذي خل اهللا ال

  .كّن الوعَد بأّن ما لم يفعله اهللا علًنا لم يصْر بعد تاريًخا، هو رجاء بتاريخ للمستقبلول. الذي خّلص إسرائيل



 

  
ذه النظرة        ّن ه رن العشرين، ولك اء الق إّن هذا المفهوم هللا وللعاَلم في ارتباط تاريخّي قد يسهل نسبيًّا علينا نحن أبن

مّ    ًدا، ت ًرا جدي ادة         إلى العالم في القرن األّول قبل المسيح آانت أم ى العب ر األسطورّي وعل ى الفك ه الخروج عل في
تقيم آّونت        . المرتبطة به وما ينطوي عليه من تصّور متكّرر لألسطورة ّي مس ّط زمن ك ُوِضع خ وعوًضا عن ذل

  .معالَمه أحداث تاريخّية ال يمكن أن تتكّرر
  

ن ميمون        لذلك لم يكن لليهودّية أّي قانون إيمان خاّص بها؛ المحاولة األولى لصياغة   ا اب ام به انون ق ذا الق ل ه مث
ر  ث عش رن الثال ي الق ن    . ف زًءا م د صارت ج ون ق ن ميم ي وضعها اب ر الت ة عش ود الثالث ذه البن صحيٌح أّن ه

ة ة فائق د اآتسبت أهمّي ا ق ول إّنه ا، ولكن يصعب الق ي . الليترجي ة الت ور الملزم فبصرف النظر عن بعض األم
ان، وال   مثل وحدانّية ا: حّددها الفّريسّيون انون إيم هللا، ووحي التوراة، وقيامة الموتى، ال وجود في اليهودّية ألّي ق

ة    اة األبدّي ى الحي ان  . ألّي مضمون عقائدّي محدَّد، يكسب رضى اهللا ويكون على نحو ما قانون إيمان يقود إل اإليم
ان اهللا الواحد   إّن فالسفَة الدين المتأّخري. باهللا الواحد مطلوب، ولكّنه ليس إيماًنا مجّرًدا . ن هم الذين تحّدثوا عن آي

ة "اإليمونا"المطلوب إّنما هي  فموضوع  . ، التي ُتترَجم عموًما باإليمان، ولكن من األفضل ترجمتها باألمانة والثق
ه  . اإليمان ليس ما هو اهللا بل آيف هو اهللا، وما الذي صنعه وآيف صنعه ّره وهدايت ذا  . موضوع اإليمان هو ب وه

ي ان ل ل اإليم ا فع ه، آم ا ألن يصارَع إله تعّد دوًم ودي مس اءه اهللا، إذ إّن اليه در ش ى اإلطالق استسالًما لق س عل
َم إسرائيل، أي مصارَع اهللا       ال اس ذي ن ة      –يعقوب ال ي الثق ا ف ذي ال      (ولكن دوًم فالصراع اآلخر هو الشقاق ال

ل أي      ). يصدر عن الثقة بل عن الّريبة ة ب ط الثق يس فق وَب ل ّن المطل ق   ولك ة والتعّل ا المحّب ة تنطوي    . ًض ذه المحّب ه
نا      . طبًعا على جهات آثيرة ي تفسير المش اء ف ا ج : 11بيراخوت  (ولكّنها قبل أّي أمر آخر استسالم آامل هللا، آم

ى     –أحبب الرّب إلهَك بكّل قلبك : "5: 6لما ورد في سفر تثنية االشتراع ) 5 َك، حّت ي قلب أي ال يكن شيء آخر ف
ّل نفسك   )ما دمُت خاطًئا ال أستطيع أن أحّب اهللا: ال يقل اإلنسان: وهذا يعني(ريرة مع أميالك الش ى   –؛ بك أي حّت

  ".أعني بكّل ما تملك، أو بكّل ما وهبَك إّياه –لو أخذ حياتَك؛ بكّل قدرتَك 
  

ا  م األحي ي معظ ان، وف ًدا عن اإلنس ماء بعي الي الس ي أع يم ف ود المق ه اليه ائع إلل ذا إّن التصّوَر الش ن غاضًبا، ه
ال وجود لصورة   . التصّور لتسامي اهللا المطلق، الذي نصادفه أحياًنا عند فالسفة الدين اليهود، هو تصّوٌر خاطئ  

ة اهللا   –ُملزمة عن اله  ودّي أن يتصّور       -ال عقيدة يمكن أن تقول أآثر من تأآيد وحدانّي ّل يه تطيع آ مَّ يس ، ومن َث
ذي يصل    "غير محدود"فالقّبالّي يراه : اهللا آما يشاء ، فهو وراء هذا العالم وال يمكن أن يدرَآه الفكر البشرّي، وال

هذا التصّور هو تصّور األفالطونّية الحديثة أآثر مّما هو تصّور اليهودّية؛ الروحانّي  –إلى أعماق الكون السفلى 
ات سم     ا بكائن اوّية ال ُتحصى؛ الفيلسوف   المرآبّي يتصّور إلهه آكائن يجلس على عرش في أعالي السماء محاًط

ى تصّور      . يحلو له النظر إلى اهللا آإلى روح محض ي حافظت عل ة، الت ولكن عندما نتحّدث عن اليهودّية الرابينّي
ي عن السؤال عن تسامي اهللا عن الكون         اهللا بحسب التقليد الصحيح لليهودّية الكتابّية، في هذه الحالة يجب التخّل

ة هذه المص. أو عن حضوره فيه ًرا     . طلحات هي مصطلحات فلسفّية غريبة عن اليهودّية الرابينّي تّم آثي م ته ذه ل فه
ي     . للتصّورات التي نصادفها مراًرا في الكتاب المقّدس والتي تصف اهللا بأوصاف بشرّية اهللا ُيصوَّر أو يظهر ف ف

  .وجه مختلف، ليتيح للعين أو لألذن أن ُتدَرآه
  

رون اهللا     على) G.F. Moore(رّبما يكون مور  وم، ي دّيين الي حّق في قوله إّن الرابّيين، وآثيًرا من اليهود التقلي
ق     . فوق العالم ولكن ليس خارج العالم ل الخل ائن قب رَة اهللا الك ال شّك أّننا نصادف في تنظيرات األقدمين الدينّية فك

را        –واهللا الكائن وراء مجال الكون  ذه التنظي ي ه اروا ف د أش رابّيين ق ّن ال دان ال يمكن أن     ولك ذا المي ى أّن ه ت إل
  .يدرَآه العقل البشرّي، وأّن االنشغاَل به ال يمكن أن يؤّدي إّال إلى تضليل الفكر

  
ان                 ا آ ع م ة م ل، بالمقارن ّد قلي ى ح اَلم إّال إل رابّيين، خارج الع ى ال بة إل ن، بالنس م يك إّن اهللا ل مهما يكن من أمر ف

ة    ة الكتابّي ى اليهودّي ا وسط            ف . بالنسبة إل ان حاضًرا حضوًرا حقيقيًّ د آ ى جماعة البشر، وق الحرّي إل اهللا يسعى ب
ون بلفظة    "بسكنى االسم"إّن حضور اهللا هذا، الذي يصفه سفر تثنية االشتراع . إسرائيل في الهيكل ، يصفه الرابّي

ع اهللا،   الشك . فالشكينا هي اهللا من حيث هو حاضر بين البشر في الهيكل". السكنى"ومعناها " شكينا" اهى م ينا تتم
وهي ال تعمل  . أي إّنها ليست على اإلطالق آائًنا منفصًال عن اهللا؛ وهي لم ُتعَبد قّط، وال ُأطلقت عليها صفات اهللا

اآَن  . واهللا يبقى في هذا التصّور دونما تغيير في السماء . بصورة مستقّلة إّال من حيث إّنها توحي بذاِتها إّن اهللا الس
ماء ُينَع ي الس ق تصّور  ف ه يطّب ا ألّن اك، وإّم ا هن ان يتصّوره مقيًم ا ألّن اإلنس كينا، إّم ي بعض الحاالت آش ت ف

ماء  ى الس ل عل دانها  . الهيك اك مي ل، هن و الهيك كينا ه َع الش إّن موض ل بفضل   . ف ي الهيك كينا ليست ف ّن الش ولك
  .الموضع بل بفضل الجماعة، ليست من أجل المكان بل من أجل البشر

  



 

ذلك انقطعت            انطالًقا م ّوة، ول دس، روح النب روح الق ّم تصّور ال ل، ت ي الهيك ة، ف ن الشكينا، بحسب رأي األآثرّي
ل   دمير الهيك ع ت ّوة م تقّل؛       . النب ان مس ه آي يس ل ع اهللا، ول اهى م كينا، ال يتم الف الش دس، بخ روح الق ّن ال ولك

  .و ما الروحوالنصوص المتأّخرة تكاد ال تفّرق بين األمرين، فالشكينا تمتّص على نح
  

م   . في اليهودّية الرابينّية غلب الرأي القائل إّن الشكينا لم تغادر قّط الشعب اليهودي فبعد دمار الهيكل انطلقت معه
ّن التصّورات اقتربت           . إلى السبي، ولم يعد لها أّي موضع بعد كينا، ولك م الش ى أل الم عل دور الك ه ال ي صحيٌح أّن

ذا الموضوع ن ه ًرا م ال. آثي ن أجل  وبالت ا م ل أيًض رائيل وحسب ب ن أجل إس تّم م رائيل ال ي إّن خالص إس ي ف
ة موضًعا         . الشكينا، فيجب أن يخّلص اهللا نفَسه أيًضا على نحو ما ور المعادي ي تصّور األم ّل ف كينا تحت ّم إّن الش ث

ا ي وسط الشعب. مرآزيًّ كينا ف تعتلن الش ر س ي الخالص األخي اس. فف ود الن ى غرار عم ا، عل ي  أو إّنه ديًما ف ق
د    . (الصحراء، ستتقّدم إسرائيل وتعود بمجد إلى أورشليم ّيا من جدي هنا تأخذ الشكينا مكان المخّلص، ويعود الماس

  ).في صورة المخّلص
  

ي وسط القضاة     . ولكن في هذه األثناء الشكينا هي في الشعب اليهودّي ا ف إّنها حاضرة في آّل جماعة تصّلي، إّنه
تعّلم ويصّلي    وتنير أحكامهم، بل هي رد ي ّل            . لدى آّل ف ه آ ٌب من ه قري ودي، إّن ًدا عن اليه يس بعي اهللا ل ّم ف ومن ث

  .القرب، بل يمكن القول إّن ثّمة شرآة مصير بين اهللا وشعبه، فهو ال يتوارى عن شعبه
  

ون اهللا من   ولكن آي  . تعترف اليهودّية باهللا على أّنه واحد، وال تستطيع بالتالي أن ترى فيه إّال مشيئة واحدة ف يك
ة     ة الرابينّي جهة األب الكلّي الصالح والمحّب الرحيم، ومن جهة أخرى القاضي الصارَم والعادل؟ توضح اليهودّي

ى طرق اهللا أو صفاته  الم عل تعارة للك تخدم االس ا تس ة، وأحياًن ا بصورة مجازّي ر أحياًن ذا األم دى اهللا . ه ة ل فثّم
وه      طريقة الرحمة وطريقة الحّق الصارم، و وهيم ويه ي إل ان باسَمي اهللا، أعن ا مرتبطت ّق    . هم ق الح فبحسب طري

ى المجرم         ة إّال عل ذه الطريق ذلك ال يسري مفعول ه ت، ول ا سوى    . الصارم، ال يستطيع أّي إنسان أن يثب ي م وف
  .ذلك ُيقاد العالم وُيدان بحسب طريقة الرحمة

  
ذ . إّن التوحيد اإللهّي يؤآَّد منذ البدء بكّل شّدة رة، وال         في ه ّدة آبي ّي بح ان اإلله ّر والكي ة تظهر مشكلة الش ه الحال

ا        رَفض آّله ي ُت ام الفرس أم نظام الغنوصّيين، والت ورد  . سّيما بعد التالقي مع األنظمة الثنائّية، سواء أآان نظ وي
ي       عيا النب ي سفر أش ول اهللا ف ديم ق ور وخالق الظالم، وصانع       : "الالهوت الرابينّي الق دع الن ا مب الق   أن اء وخ الهن

  ).7: 45أشعيا " (الشقاء
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ى    . وبهذا ُيقصى وجود مبدإ ثاٍن شّرير ذي عل فالشّر الموجود في العالم والذي ال يأتي من اإلنسان، هو من اهللا، ال
ه ّل يسمح ب ا. األق ة دوًرا ثانويًّ ي اليهودّي يطان ف إّن للش الي ف ارا. وبالت ّتى التّي ره ش ة ومصدره تفّس ي اليهودّي ت ف

ة        . األولى بصورة مختلفة ة الرابينّي امش اليهودّي ى ه ة وعل فار الرؤيوّي ي األس اقط إّال ف ي  . وال يظهر آمالك س فف
ا بسماح اهللا    اليهودّية التقليدّية يظهر منذ القديم أّنه المّدعي العام الذي يّتهم اإلنسان، فهو ال ينعم بتقدير اهللا بل دوًم

ي بعض النصوص    ". لطريقة الحّق الصارم "ته مّدعًيا يسائل اإلنسان، وهكذا فهو خاضع فبصف. من أجل البّر وف
ا أّن الشيطان     . والمّدعي" طريقة الحّق الصارم"يصعب التمييز بين  ّين لن فإذا نظرنا عن قرب إلى الموضوع، تب

ة اهللا  َب قداس ل مطل و. يمّث ؤاله ه ذآره؟ : "فس ى ت ان حّت ا اإلنس ور " (م م  فا). 5: 8مزم ع تحت حك ان واق إلنس
تحَن اإلنسان       . هكذا يراه الشيطان  –الخطيئة ومتمّرد وآاذب  د يحدث أّن اهللا يعطي الشيطان فرصة ليم ي  . وق ف

ّك      . هذه الحالة يجري ما نعرفه من سفر أّيوب اد ال يكون سوى انعكاس لش الشيطان، في سفر أّيوب بالضبط، يك
ك هو        اهللا بالنسبة إلى اإلنسان، آما تبّين ذلك ر من ذل ل أآث ان، ب بدّقة رفقة شيرف ، وهو ليس فقط مجّرَب اإلنس

  .مجّرب اهللا
  

ريء  اّر ب ان ب أّلم إنس د يحدث أن يت ان، ق ّرَب اإلنس يطان، ليج ال للش ي المج ح ف ه . حيث ُيفَس ا اعترفت ب ذا م ه
ة  ذ البداي ة من ر  . اليهودّي ًرا، بي ا معاص اعًرا يهوديًّ ل إّن ش ان  -ب ن  )Beer-Hoffmann(هوفم ّدث ع د تح ، ق

ة         ذلك إطار اليهودّي ى ب ه تخّط ول إّن تمّكن من الق ذا     . مسؤولّية اهللا في هذا األمر، من دون أن ن ان ه ى آ ولكن مت
ا،    . األلم أيًضا بريًئا، فهو بدون خطيئة ي ال تفسير له فذبيحة إسحاق، تلك التجربة التي يتعّرض لها اإلنسان، والت

ر قد صارت في اليهودّي ي موضع هيكل       . ة مثاًال لأللم الذي ينطوي على المصالحة والتكفي د حدثت بالضبط ف وق
ذ  . إّن ألم اإلنسان الباّر يثير عطف اهللا وُينشئ هكذا التكفير، يستر خطايا الجماعة. المستقبل على جبل صهيون من

ان        ه أّول شهود لإليم ر في ذي ظه ابّيين ال ة أ   –زمن المك ابّيين      والكنيسة الكاثوليكّي ّرم هؤالء اإلخوة المّك ا تك يًض



 

، نشأ نوع من الهوت األَلم، يرى في ألم اإلنسان الباّر، وأيًضا في ألم الجماعة الذي ُيحتَمل -السبعة األسطورّيين 
  .وبقي للمسيحّية أن تذهَب بالهوت األلم إلى نتيجته القصوى. عن رضى، قيمة الِقيام مقام اآلخرين
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ة اهللا . آان ال بّد أن تقابَله أيًضا صورة اإلنسان" األحادّي"ا النهج الفكرّي هذ . فاإلنسان ُخلق وحيًدا بحسب وحدانّي

ا أتت من إنسان        رد، إذ إّنه وبالتالي فكّل الناس متساوون في القيمة، بل إّن البشرّية آّلها متضّمنة في اإلنسان الف
د ة  . واح ة الرابينّي ة    صحيٌح أّن اليهودّي اب التجزئ ى باجتن ا ُتعن س، ولكّنه د ونف ن جس وَّن م ان مك م أّن اإلنس تعّل

فاإلنسان ال يكون آامًال إّال بالجسد والنفس، باعتباره وحدة، ولذلك في القيامة سيعاد اإلنسان . واالنقسام إلى اثنين
ارا   . آامًال ي االعتب رد إّال ف ة، ولكن من دون     أّما التمييز الحاّد بين الجسد والنفس والروح فلم ي فّية الالحق ت الفلس

  .المّس بوحدة اإلنسان
  

ه  . من الطبيعي أن تعارَض اليهودّية الرابينّية تعاليم الثنائّية التي تفصل الجسد عن الروح فاإلنسان صالٌح آما خلق
د  دة آلّ     . اهللا، ولم يحدث أّي سقوط للروح أغلق على النفس في سجن الجس ة بعي ا أّن اليهودّي ن، بم د عن    ولك البع

امش   ى اله ّل        . العقائد الملزمة، فقد أتيح لمثل هذه اآلراء أن تنمو عل ق لك أّن اهللا يخل ائد ب إلى جانب التصّور الس ف
دء  ال نصادف       . جسد نفَسه، ثّمة أيًضا محاوالت تعتبر أّن آّل األنفس قد ُخلقت منذ الب ة ف ة الرابينّي ي اليهودّي ا ف أّم

ع من اهللا      أّي وجود سابق حقيقّي لألنفس آ ي الواق تمّده األنفس ف ة، تس ا     . كائنات روحّي النفس ليست أيًض ذا ف وهك
  .روًحا محًضا تحمل مرغمة نيَر الجسد وتسعى إلى العودة إلى دائرة الروح

  
ة خارج اإلنسان    " األحادّي"على نحو مماثل يتوافق مع الفكر  ندة    –أّن إمكانّية فعل الشّر ليست قائم ى مس أو حّت

ل الصالح  : "فاإلنسان مخلوق مع ميلين. بل في اإلنسان نفسه –إلى الجسد  ّرير  "و" المي ل الش تطيع أن  ". المي ويس
ه   ّرير  . "يقّرر بحرّية بين االثنين، ولكّنهما جزءان من ذات ل الش ه     " المي ّد ذات ّريًرا بح يس ش ان اإلنسان    –ل وإّال آ

ون    بعض ا. إّنما هو القدرة على الشّر –منذ البدء خاضًعا للشّر  انّية، فيقول ال اإلنس لرابّيين يعّدونه تماهًيا مع األمي
ى الشرّ          ود إل ذي يق اَده هو ال د أّن فس اة، بي ي        . إّن هذا الميل ضرورّي للحي د ف أثير ضآلة العقائ رى ت ا ن ا أيًض هن

أث   ن خالل ت دين للخطر م دأ تتصّلب إّال إذا تعّرضت أسس ال إّن اآلراء ال تب ة ف ذه الحال ي ه ة؛ وف يرات اليهودّي
  .غريبة

  
ة  ا    . تعرف اليهودّية طبًعا خطيئة اإلنسان األّول وعواقبها الفعلّي ببها صار اإلنسان مائًت ا     . فبس ْل يوًم م تقب ا ل ولكّنه

ى           ه عل ادر من ذات ر ق ة وغي ة من الخطيئ ي حال فكرَة الخطيئة األصلّية، وآأّن اإلنسان قد صار منذ ذلك الوقت ف
ى             وآذلك بالنسبة إلى تح. فعل الخير زة عل الم مرتك ا تكون صورة الع ة، بحسب م وال مختلف ة أق د اإلنسان َثمَّ دي

ة          وَر الخليق ّد اهللا مح ى اهللا، بحيث ُيع ة أم عل د محور الخليق ذي ُيَع ي اإلنسان      . اإلنسان ال رون المحوَر ف ذين ي فال
ب، بحيث إّن اإلنسان يُ      . ُيبِرزون شرآة اإلنسان مع اهللا ذي غل ر هو ال ّد      وهذا الرأي األخي ه ُمَع ى أّن ه عل ر إلي نَظ

ع اهللا     ي شرآة م ي ف ي       . ليحيا إلى األبد في الفردوس أمام وجه اهللا، أعن اس، الت ع الن ى الشرآة م إّن اهللا يسعى إل
ق          . هي قصد الخلق ا تتحّق در م ي بق اريخ، أعن ي الت ة ال تكتمل إّال ف وإذا لم يستطْع أن يخلَق تلك الشرآة، فالخليق
  .الشرآة مع اهللا

  
ر رآة    غي ذه الش ن ه زء م ا ج و أيًض وت اهللا ه اس   . أّن ملك ى الن ٌك عل و مل و اهللا، فه ا دام ه ّك أّن . اهللا، م ال ش

  .الملكوت هنا يجب أن ُيفَهم آصورة، آتعبير عن السيادة، ولكّنه ملكوت حقيقّي ومملكة
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ل ا ّدة أصًال لتقّب رّية ُمع إذا آانت البش ين ف ه ب و موقع ا ه ودّي؟ م ون وضع الشعب اليه ي وسطها، آيف يك هللا ف
ذا        اره اهللا، وله ذا اخت ع الشعوب، له ين جمي الشعوب؟ إسرائيل هو الشعب الذي أخذ على عاتقه نشَر ملكوت اهللا ب

طه  ي وس ًرا ف وَن حاض ه    . أراد اهللا أن يك ة عن ت اإلجاب د تّم رى، ق عوب األخ ر الش ن أم ون م اذا يك ؤال م والس
زمن واألوضاع ب ة بحسب ال ّد   –صورة مختلف رائيل ال ُتَع ى إس النظر إل ا ب و أّنه د وه ٌد أآي ٌر واح ة أم ْن َثّم ولك

يًئا          يس ش ا، تصبح إسرائيل ول ا عليه ذه الشعوب اهللا ملًك شعوًبا، فاهللا ليس له سوى شعب واحد، وبقدر ما تقبل ه
د      "أبناء نوح"، بل هي هذا ال يعني أّن األمم قائمة خارج أّية عالقة باهللا. آخر اهللا من خالل العه ، وهي مرتبطة ب

رابّيين        . مع نوح ي تفسير ال ًعا ف ًزا واس ّل حّي ي تحت وح الت دماء وعن      : فُتطبَّق عليها وصايا ن النهي عن سفك ال آ
  .الحفاظ على وصايا نوح يقود األمم إلى التبرير. عبادة األصنام وعن الزنى وعن السرقة، ووصّية القضاء

  



 

رة المباشرة  : النظر إلى عالقة اليهودّية بالعالم غير اليهودي من ناحيتين يجب فالترّقب  . ناحية المعاد وناحية الخب
ا         ليم، حيث تكون نهايته ًرا للشعوب نحو أورش دّفًقا أخي ة هي       . المعادي يتوّقع ت ة فالشعوب الوثنّي ذه الناحي من ه

ة    ا نصي    –أعداء اهللا وهي حتًما مجموعة هالك يس له اة اآلخرة   ول ي الحي وثنّي     . ٌب ف ار المباشر للمحيط ال االختب
تدعي إّال االزدراء       ة ال يس ادات الوثنّي ع العب اء م بغض، واللق ذه      . يمكن فقط أن يثيَر ال ي ه ل ف ار يقاب ذا االختب وه

  .ينولكن في الحقيقة فإّن فكرة االختيار ال تتضّمن حتًما نبَذ غير المختار. الحالة انتظاَر نهاية األزمنة
  

المعنى   ". لنير ملكوت السماوات"ومن َثّم ُتعتبر اليهودّية بأّنها اعتناق . اهللا هو إذن ملك في إسرائيل وهذا يحدث ب
تراع  ة االش فر تثني ول س راءة ق دى ق رائيل: "الحصرّي ل ا إس مْع ي د : اس و رّب واح ا ه رّب إلهن ، )4: 6" (إّن ال

ة  يادة ملكوت   : "ُيضاف إليه الجملة التالي تكن س د   ل ى األب ة إل َر ملكوت        ". ه مبارآ ق ني وال يعتن ذه األق من ينطق به
ك،        . السماوات، إذ يعترف باهللا الواحد، ويقبل اهللا ملًكا عليه أّن اهللا هو مل ّل حال ب ي آ وم ف إّن مطلب سيادة اهللا يق

اهللا ال يستطيع إّال أن           ل اإلنسان اهللا، ف م يقب ه؛ ولكن إذا ل م يقبْل ه اإلنسان أم ل ة "يتصّرَف بحسب   سواء قبل طريق
َل  . ، أعني أن ُيسِلَم خليقته إلى الهالك، ولن يبقى في هذه الحالة أحد يمكن اهللا أن يملك عليه"الحّق الصارم وإذا قب

يادة         ًرا س تلَن أخي ى أن تع ه، إل ي مجال اإلنسان اهللا ملًكا، يحّقق ملكوت اهللا في مجاله، والشعب يحّقق ملكوت اهللا ف
ة،              اهللا وتصبَح منظور ع اهللا ممكن ا الشرآة م ي المجال، وتصير أيًض ه ف ح ل ذا ُيفَس د اهللا، وهك الم، فُيمجَّ ي الع ة ف

ق     –ويستطيع اهللا في النهاية أن يصيَر حاضًرا حضوًرا علنيًّا في وسط البشر  ق قصد الخل ذا يتحّق ّم   . وهك ومن ث
يادة ا     " ملكوت السماوات  "فإّن مجال مصطلح    ول الشخصّي لس ّد من القب ة      يمت ي نهاي ائّي ف ى االعتالن النه هللا إل

  .األزمنة للملكوت في القدرة والمجد وسط البشر
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ولكن ال يمكن   . اإليمان هو شرط العمل: وبتعبير آخر يمكن القول. إّن قبوَل ملكوت اهللا هو شرٌط لكّل عمل دينّي
ه  ي ذات ا ف ه قائًم ل وجعل ان عن العم ذا اإليم ا. فصل ه ول وبالت إّن قب ماوات"لي ف وت الس ر ملك ول " ني ه قب يتبع

  ".الوصايا"
  

ن شريعة     ا دي ة بأّنه رام         . آثيًرا ما ُأسيء فهُم اليهودّي واهي واالحت دقيق من خالل األوامر والن اة ال يَم الحي إّن تنظ
ى الوصايا الموضوعّي،      ر   المتقن ألصغر األحكام، وال سّيما في ميدان الطقوس حيث ال يمكن إدراك معن د يثي ق

عور ذا الش ع ه ي الواق ويم . ف ل الق ن العم ة هي دي ول إّن اليهودّي ن الق ذا يمك ة خطر التصّلب، . ول ّك أّن ثّم ال ش
ى      . والضياع في عمل ال فكر فيه، وهذا خطٌر بشرّي ي العمل بموجب الوصايا، ال معن ولكّن تتميَم الوصايا، أعن

ار  فر األحب ي س اء ف ا ج ان، آم ديس اإلنس ه سوى تق ّدوس": ل ا ق إّني أن ين، ف وا قّديس ان ). 44: 11" (آون اإلنس
ع اهللا    ى الشرآة م دان الطقسيّ          . القّديس وحده قادٌر عل ط المي يس فق اة، ول ادين الحي ّل مي د أّن القداسة تشمل آ . بي

ة، وإّال وجب ع      ى القداسة الموافق ه أن  يمكن القول إّن اإلنساَن ال يستطيع أبًدا في الميدان الطقسّي الحصوَل عل لي
ه . يصيَر مثل المالئكة : القداسة الموافقة حقًّا لإلنسان ال يحصل عليها إّال في ميدان العدل، حيث يظهر على حقيقت

ه ع قريب ل م ي التعام تراع . ف ة االش فر تثني ول س ى ق ا عل ون، تعليًق ا الرابّي ول أيًض ذلك يق ه : "ول دون وب اه تعب إّي
بل على اإلنسان بالحرّي أن يجعَل من  . التعّلق باهللا الذي هو ناٌر آآلةيستحيل على اإلنسان ): "5: 13" (تتعّلقون

ذا        : طريقة اهللا طريقَته الخاّصة راة، هك ا يكسو اهللا الع اع، وآم ا الجي فكما يطعم اهللا الجياع، هكذا فليطعم هو أيًض
  ".…فليكُس هو أيًضا العراة

  
اة الطق   ل والحي اة العم ين حي اقض ب ة تن إ إقام ن الخط ن م وهر   ولك اّم لج ل ت ي جه ا ف دث أحياًن د يح ا ق ّية، آم س

ى قداسة اإلنسان      . الوصايا ا إل ؤّدي هي أيًض ّرد    . فإّن أصغَر الوصايا، آغسل اليدين قبل األآل، ت يس مج ولكن ل
ة ا النّي ل أيًض ّدس ب ذي يق و ال ل ه ماء  . العم َر الس ه ني ان باعتناق ا اإلنس ر عنه يم الوصايا يعّب ي تتم ة ف ذه النّي وه

ا         . مه الوصايا وخضوعه لسيادة اهللاوتتمي اهللا ملًك راف ب ا اعت تّم فيه ة ي ال صالة برآ لذلك قبل تتميم أّية وصّية، تق
  .ومن َثّم يمكن القول إّن الحياة التي يحياها اليهودّي بصورة قويمة هي حياة شعائر العبادة. على العالم
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ه  . التعليم الموحىفي وسط هذه الحياة اليهودّية تقوم التوراة،  فمن التوراة أّوًال يعرف المرء ما الذي يجب أن يفعل
ه،        . وآيف يجب أن يعيش ّدس آّل اب المق المعنى الواسع الكت ى، وب وهي بالمعنى الحصرّي األسفار الخمسة األول

فوّي، آ         د المكتوب والش الي مجموعة التقلي فوّي، وبالت د الش دينّي   وأخيًرا سياق الكتاب المقّدس في التقلي م ال ّل العل
ر  "شريعة"من الخطإ عّد التوراة . الذي تّم على مّر القرون تدوينه في األدب التراثّي ، وذلك ليس فقط ألّن هذا غي

ادة           ة وشعائر عب اريخ وحكم ا ُأوحي من ت ا م التوراة هي أيًض ودّي     . صحيح في الواقع، ف ي اليه وراة يلتق ي الت ف



 

ة اهللا للشعب          بالحرّي اهللا ويتعّرف على مشيئته وطر اء ووحي محّب يم الحكم الم اهللا وتعل ه آ بة إلي ا بالنس يقته، إّنه
ئلته  . وعربون هذه المحّبة لِّ أس ي         . فيها يجد اإلجابة عن آ د صارت ف ا ق ا وفهَمه وراة ومعرفَته ي الت إّن البحث ف

اًرا    بل في شريعة الرّب مسّر: "إسرائيل القديم مثاًال للتربية، آما ورد في المزمور األّول ّذ نه ته، وفي شريعته يه
  .وبعد تدمير الهيكل صارت التوراة بنوع أشّد موضع اللقاء مع اهللا". وليًال

  
ع أهل         ي الواق م ف اليهود ه ّم ف إّن دراسَة التوراة هي فريضة، فُيطَلب من آّل يهودّي أن يتعّلم وسع طاقته، ومن ث

د       –آتاب  ر بعي ى زمن غي ّل حّت ى األق ن من          . وقد آانوا آذلك عل ّي وتمّك م عقل ّرد تعّل يس مج تعّلم ل ذا ال ّن ه ولك
ادة اهللا                ة عب م هو بمثاب ّي، تعّل م ليُترج ل هو تعّل ان، ب ل اإلنس رة لعق ّديات آبي ادة تح دها ع . الماّدة التي يشّكل تعقي

تعّلم   ي ال ا صالة الصباح         . وبذلك فأضعف الناس فكريًّا له نصيب ف ي ليُترجّي تعّلم ف ى فصًال من ال ة،  ويتلّق اليومّي
ة   ى وظيف . ولكن في الوقت عينه من غير المستحّب استخدام الدراسة آوسيلة لهدف، للحصول على اإلآرام أو عل

ذا النحو      . الدراسة هي دوًما هدف دينّي في ذاته ى ه ة عل ع اليهودّي ا يجم ذ     . والتوراة هي أيًضا م اك من د هن م يع ل
د   ما حفظ . ألف سنة أّية مؤّسسة مرآزّية لليهودّية ه التقلي جماعة اليهود إّنما هي الحياة بحسب التوراة، آما يأمر ب
ا      . وآما يعّلمه العلماء بالتوافق مع التقليد ا بأّنه ا عموًم راراتهم ُيعترف به إّن سلطة العلماء مؤّسسة فقط على أّن ق

  .تعبير صحيح عن التوراة
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ادة اهللا الحقي   وم عب ّية    في وسط حياة الجماعة تق ع الطقس ة، صالة المجم ديم        . قّي اك تق د هن م يع دمير الهيكل ل ذ ت من
ام اهللا    م  . ذبائح وال ميدان مقدَّس داخل هذا العالم، يمكن أن يقَف فيه اليهودّي ليصّلَي ويقّرب الذبيحة مباشرة أم فل

َق إّال الصالة لّ    . يب ا ال تح ل ولكّنه ة صالة الهيك ى موافق ّك إل ة دون ش ذه الصالة موجَّه ا ه ا صالة . محّله إّنه
ة                    نح البرآ ه يم ة سوى أّن ة وظيف ذه الصالة أّي ي ه ه ف د ل م يع ارون، ل ذي هو من نسل ه اهن، ال علمانّيين، والك

المتقّدم في الصالة، المكلَّف من بين . الجماعة تقوم حيث يجتمع للصالة عشرة يهود بالغين من الرجال. الكهنوتّية
و الصالة باسمها   العلمانّيين بهذا األمر في الجما ّرتين  . عات الصغيرة، هو فقط المسؤول عن الجماعة، وهو يتل م

ة صلوات            ل إّن ثّم ع الجماعة، ب ة المفروضة، ومن المستحّب الصالة م في اليوم تلتئم الجماعة للصلوات الثالث
  .محّددة ال تمكن تالوتها إّال ضمن الجماعة

  
يس حضوًرا يمكن     . في صالة الجماعة يكون اهللا، الشكينا، حاضًرا ا، ل غير أّن هذا الحضور ليس حضوًرا مقدًَّس

ي الهيكل        ديًما ف ان يحدث ق ا آ اّص، آم ر     . التعبير عنه من خالل صالة خاّصة أو تصّرف خ ا يكن من أم ومهم
ه        ذي يصّلي ل ه السماء ال ام إل ل أم . فالمصّلي يقف أمام اهللا وليس أمام إله الجماعة الحاضر فيها والقريب منها، ب

ة   ب ماوّية، المالئك ل أآثر من ذلك إّن التسبيح القّدوس الثالثّي الذي تنطق به الجماعة يدخل في تسبيح الكائنات الس
  .والسيرافيم

  
ي إطار    صحيٌح أّن صالة الجماعة منّظمة، فثّمة محاوالت ألعمال طقسّية، وال سّيما في األعياد، آما ُيحتفل بها ف

اء ال  ة، آالعش ا البيتّي ة   الليترجّي ال رمزّي ة أعم ّمن أّي ة ال تتض ثًال، إّال أّن الصالة اليهودّي ادة . فصحّي م ي العب فف
راره     ؤّدي تك ات، أو ي الطقسّية ال يحدث شيء يعّبر عن حقيقة أرفع وأعمق من خالل آلمات أو حرآات أو عالم

ة   . إلى ما ال تبصره العين ه إذ   . يمكن القول إّن الرمز غريب عن اليهودّي ذا يسهل فهم ة هي    ه ا أّن اليهودّي ا فّكرن
راره  . ديانة تاريخ ة         . فالحدث التاريخّي فريٌد وال يمكن تك ا وظيف ا دوًم ة له ي اليهودّي ة ف ّم فالعالق ذآر "ومن َث " ال
ا       . والتذآار راًرا رمزيًّ ى اإلطالق تك يس عل وإن آانت  . فعيد الفصح البيتّي هو مثًال تذآاٌر للخروج من مصر ول

بي،     ليلة الفصح بالنسبة إ ا الخالص من الس لى الكثيرين هي وقت خاّص جدًّا محاٌط بالسّر، وينتظر الكثيرون فيه
  .فالحدث التاريخّي ال يمكن تكراره. فمع ذلك ال يحدث شيء يمكن أن يكوَن تكراًرا

  
  الخطيئة والتوبة. 8
  

ر      تحقاق أو التبري ه اإلنسان االس ا     . إّن تتميم الوصايا يكتسب ب ذه اللفظة م ي ه وم      وتعن ي ي ر ف ى التطهي ؤّدي إل ي
ر الملكوت وللوصايا     . فالخطيئة تحّمل اإلنسان ذنًبا. الدينونة ٌض لني ى اهللا، ورف ّن  . الخطيئة هي أّوًال تمّرد عل ولك

ا      آّل مخالفة هي في ذاتها خطيئة؛ والذنب الموضوعّي، أعني التصّرف الخاطئ عن جهل أم عن خطإ، هو أيًض
ولكن يجب أّال   . نميل اليوم إلى التقليل من أهمّية هذا الخطإ الموضوعيّ . (تكفيرخطيئة موضوعّية، ويحتاج إلى 

اق يمكن أن    . ُنغفل أّن الخطيئة غير المقصودة تنوء بثقلها على اإلنسان الذي يعيش حياة طقسّية وعلم نفس األعم
ه     ). يعّلمنا الكثير في هذا الموضوع ا اجتناب ا، ويجب دوًم أ ممكًن ة     ولكن إذا آان الخط ك توّصلت اليهودّي ع ذل ، فم

ا        ة تجاوزه ة حال ي أّي ّدم     : تحت وطأة االضطهادات إلى وضع حدود قصوى ال يجوز ف ادة األصنام وسفك ال فعب



 

ة   ه الخاّص ى حيات اظ عل ان بالحف ب اإلنس ن مطل ل م ي أثق ي ه ة الت ام الثالث ذه هي اآلث ى، ه ّدها . والزن ن ع يمك
  .أن يخسَر اإلنسان حياَته من أن يقترف تلك الخطاياالخطايا المميتة الحقيقّية، ومن األفضل 

  
ه  ذه التصّورات      . نكاد ال نستطيع القوَل إّن الخطيئة تغّير اإلنساَن في آيان ل ه ة محاوالت لمث ة  . ولكن ثّم فالخطيئ

راب من اهللا   ى االقت ادر عل َر ق ه غي ن قداسة اإلنسان وتجعل ل م تحيل. تقّل ل وصار من المس ر الهيك د أن ُدمِّ  فبع
ة        ر وممارسة التوب أداة تكفي داد آ إجراء طقوس التكفير آما يأمر بها الكتاب المقدَّس، لم يبَق لليهودّية سوى االرت

دير الشخصيّ  َرك للتق ي ُتت ّل   . الت ن آ ران ع ى اهللا، يكّف وع إل رير، والرج اطئ أو الش ق الخ ن الطري داد ع االرت
ًدا  وفي رأي الرابّيين يقوم الخاطئ التائب في . الخطايا ذا ال   –مرتبة أرفع من مرتبة الصّديق الذي لم يسقط أب وه

ه         . وجود له في الواقع، ألّن آّل إنسان يخطأ ه يقي ة، ولكّن ة الخطيئ ق اإلنسان من عقوب داد ال ُيعِت صحيح أّن االرت
تطيع اهللا أن يح    . من أن ينبَذه اهللا ك يس ع ذل داد، وم ه من التبّصر    حّتى الخاطئ الكبير ال ُيغَلق أمامه باب االرت رَم

  .ومن َثمَّ يبقى طريق االرتداد مفتوًحا، ولكن فقط للذين ُيمَنحون نعمة التبّصر. الذي يمكن أن يقوَده إلى االرتداد
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ة            ة الجماعّي ة والناحي ة الفردّي ين الناحي اة اآلخرة، ب ي تصّور الحي ز، ف يحّية، تمّي ي  . اليهودّية، على غرار المس فف
ة، األموات ال         يم الكتابّي ي الجح د الموت، فف ة بع الكتاب المقدَّس نفسه تكاد ال ُتطَرح مسألة استمرار الحياة الفردّي

ّبحون اهللا ان  . يس يم مك ن الجح ل م د جع ة، ق ة العاّم ة بالدينون ك القيام ربط تل ذي ي د، ال ة الجس ّم إّن تصّور قيام ث
  .ينتقل اإلنسان إلى حياة أخرى ففي مثل هذا التصّور ال. انتظار موّقت

  
ولكن في فترة من الزمن ظهر التصّور بأّن أنفس الصّديقين تنتقل بعد دينونة فردّية إلى فردوس في عالم آخر أو  
ٌر موّقت      الحرّي مطه ة ب في السماء، أّما أنفس الخطأة فُيحكم عليها في عقاب جهّنم، التي هي في اليهودّية الرابينّي

د   . نوع من تطهير مؤلم للنفسومحدود جدًّا،  ه ق رّبما تكون هذه التصّورات في األصل غريبة عن اليهودّية، ولكّن
اوزه      . وبقي التعارض الداخلّي مع الترّقب الجماعّي للخالص . تّم استيعابها استيعاًبا تامًّا تّم تج م ي ذا التعارض ل ه

  .ّمةإّال بصورة جزئّية من خالل ترّقب قيامة الجسد والدينونة العا
  

مفاده ترّقب ماسّيا مسيح من  : إّن الترّقب الجماعّي لنهاية األزمنة يبقى من جهة أخرى منسجًما مع المعاد الكتابّي
ليم، وحروب جوٍج           ى أورش م عل ل؛ وهجوم األم اء الهيك د بن بيت داود، سيحّرر إسرائيل ويعيده إلى أرضه ويعي

ي مج   ي          وماجوج، وأخيًرا يعود اهللا نفسه، الشكينا، ف ا هو ف ى األرض آم ا عل ليم، ويكون ملًك ى أورش ّي إل د علن
دة، وتضمحّل الحدود     17: 65السماء، وحينئٍذ ستكون، آما جاء في سفر أشعيا النبّي  دة وأرض جدي ، سماء جدي

  .بين السماء واألرض
  

ر فتصّورات شؤون اآلخرة متناقضة بعضها مع بعض إلى حّد آ. ما قيل هنا ال يحيط بالمسألة آّلها ور   . بي ا أم إّنه
ي   تقبل اآلت ا             . خاّصة بالمس ًرا م ّيا واعتالن ملكوت اهللا، وآثي ل مجيء الماس ك ال شيء ُيرَتَقب بشوق قب ع ذل وم

  .يكون هذا موضوَع الصالة اليومّية
  

  الماسّيا. 10
  

ك . ولكن من هو الماسّيا؟ إّنه إنسان، تجيب اليهودّية بالمقارنة مع ما تؤمن به المسيحّية دَل     إّنه مل يقيم الع الّي س مث
ى سحاب السماء    )9: 9زخرّيا (ويهّيء هكذا عودَة اهللا بمجد؛ إّنه يأتي فقيًرا راآًبا على حمار  ، أو يأتي بمجد عل

ع الشعب    )13: 7دانيال ( بَي م ؛ إّنه هنا، بحسب قول راّبي يهوشَوع بن الوي في القرن الرابع، يتأّلم ويعاني الس
ًرا رجوَعهم   ودّي، منتظ رائيل  اليه وب إس ر عن ذن ه للتكفي امًال ألم ك   . ، وح ود صورة المل ان تع ي بعض األحي ف

با        . المخّلص، إّنه ملك آامل، فالشكينا تتقّدم حينئٍذ وتعود إلى الظهور ار آوش ام ب ي أّي ا ف ان، آم وفي بعض األحي
رارً    . مثًال، إّنه فقط محّرر سياسّي يحّرر إسرائيل من السلطة األجنبّية ذا يظهر م ي ه ن يوسف     ف ّيا ب ا وجه الماس

  .الغامض الصورة، الممسوح من بيت يوسف، إّنه ماسّيا يلقى حتفه في الحرب ضّد الشعوب الوثنّية
  

اًنا  ين      . ولكّن هذا الماسّيا ليس على اإلطالق اإلله المتجّسد، آلمة اهللا الذي صار إنس اوز الحدود ب ا يستحيل تج هن
ة وف  ي اليهودّي يوّية ف يحّيةالتصّورات الماس ي   . ي المس ده ف ا نج ّل م وع آ ان يس ي اإلنس يحّية ف د جمعت المس لق

ذا       . اليهودّية من مالمح فردّية للماسّيا ومن تصّور للشكينا ى ه ودي، تصّورها عل ر اليه فيكون هو، بحسب التعبي
ا إسرائيل، وا  -النحو  ذي ال   ، والملك من بيت داود، والقاضي العادل، واإلنسان الذي يبذل حياَته عن خطاي ه ال إلل

  .يتهّرب من ألَم مخلوقاته



 

  
ّدس  . إّن عالم اليهودّية اآلتي هو في هذا الدهر بيد أّنه سماء جديدة وأرض جديدة، إّنه عاَلم قد تبّدل من أساسه وتق

ّي هو          . بجملته وّي الح دين، وال الرؤي ى السماء، وال نفوس الصّديقين الراق دخل إل ولكن ليس اإلنسان هو الذي ي
ى اإلنسان    الذي ي أتي إل ذي ي ق    . عبر المنازل السماوّية إلى أن يصل إلى عرض اهللا، بل اهللا هو ال ذا األمر ينطب ه

دإ   ة  " األحاديّ "تماًما مع المب ة الرابينّي ي           . لليهودّي الم ف ذا الع ه هالك ه ماء، إذا رافق ي الس إّن خالَص اإلنسان ف ف
ي ه    ة اهللا؛ وف الم       الدينونة، هو إنكاٌر لهذا العالم، خليق ة للع ى نظرة ثنائّي ا إل ة نصل حتًم دة  . ذه الحال األرض الجدي

  .والسماء جديدة هما بالحرّي داخل الخليقة، وسُيخلقان من جديد مع هذا العالم
  

ي      . العالم اآلتي هو إتمام لقصد اهللا في خلقه ه، وف ام وجه ع اهللا، أم بعد ذلك يعيش اإلنسان في الخلود في شرآة م
اء    ال. معرفة آاملة هللا اة رغد وهن ولكن يغلب   . شّك أّن ثّمة آراء آثيرة تجعل من العالم اآلتي فردوًسا، مكاًنا لحي

اد    . الرأي في العموم أّن الموضوَع يتعّلق هنا بمعاينة اهللا، بكمال معرفة اهللا اد إلي د أش ه عن    Eliadeلق ي آتاب ، ف
اة األخرى      ي تصّور الحي ر، ف ة،        أسطورة العودة الدائمة، إلى أّن الفك ودة الدائم رة الع ى دائ د إل ، ُيفضي من جدي

دة     دة وحي ا والدة جدي ّل محّله ّط         . ولكّن الدائرة تح ة، إذ إّن اإلنسان ال يحتمل خ الم التاريخّي اق لنظرة الع ذا إخف ه
ال . الفكرة ُتغري، ولكّنها ليست على جانب آبير من الصّحة . الزمن الذي يسير مستقيًما وال ُيفضي إلى أّي مكان

ردوس      شّك ادة الف ة وال إع . أّن التاريخ الذي يسير باستمرار ستوضح له نهاية، غير أّن النهاية ليست عودة البداي
ى     . النهاية تقوم في نهاية خّط زمنّي مستقيم، إّنها اآتمال ل يبق اريخ، ال ُينسى، ب وما بين البداية والنهاية، أعني الت

ذآرى  ع وآ ا اإل  –آواق ى أيًض ه يبق ذا عين ي ه ه وف يَر ل ا ال َمص اًنا وال يصير مالًآ ي إنس ان المتجّل اقش . نس ين
ي   الم اآلت ى    . الرابّيون السؤال هل ستبقى ذآرى الخروج من مصر في أّيام الماسّيا أو في الع ون إل ويخلص الرابّي

وَن فقط نظرة الن       . أّن الخالَص األخير يكون األهّم، وتبقى معه ذآرى الخروج من مصر  ن تك ة ل ي النهاي اس وف
اريخيّ  ان، العشق الت ين اهللا واإلنس ربط ب ي ت اريخ الت ي الت ترآة ف رة المش ة، الخب ل المعرف ى اهللا، ب ين إل . المتجّل

  .وهكذا يجب أن يبقى اإلنسان أيًضا أمام اهللا، ودوًما مختلًفا عن اهللا، لكي يبقى إنساًنا
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  الفصل الخامس
  

  مدخل إلى المسيحّية
  

  )Walter Kasper(فالتر آاسبر 
  
  تحديد المسيحّية. 1
  

فالمسيحّية  . إذ ال يمكن تحديد المسيحّية في صيغة مقتضبة. من أراد أن يصف المسيحّية يقع على الفور في حيرة
ي الشرق       فمنذ األلف األّول ظهر وجهان للمسي. تظهر في أوجه متعّددة ٌد ف حّية مختلفان أحدهما عن اآلخر، واح

ًرا من        رة ومجامع مسكونّية حّرمت آثي وآخر في الغرب، ما أّدى في القرن الحادي عشر، على أثر خالفات آبي
ين الشرق والغرب  ذا ب ا ه ي يومن ا ف زال قائًم ى انفصال ال ي ات، إل دع والهرطق ادس عشر . الب رن الس ي الق وف

ى تشّعب الكنيسة الواحدة          حصلت خالفات في الكن تنتّي، إل ة اإلصالح البروتس ر حرآ ى أث يسة الغربّية أّدت، عل
ة        . إلى جماعات متعّددة ائس، من خالل الحرآ دة، عادت الكن ائس جدي وبعد عّدة قرون من االنفصاالت ونشاة آن

رى  ولكن في الوقت نفسه نشهد في المسيح. المسكونّية، إلى العمل من أجل وحدة المسيحّيين ّية داخل الكنائس الكب
ة   ّدد، ُيطرح       . تمايًزا وتعّدًدا يتخّطى مجّرد التمييز بين نزعة تقليدّية محافظة ونزعة تقّدمّي ّو من التع ذا الج ي ه فف

ا يجب    السؤال ما هي األمور األساسّية التي تجمع بين آّل الكنائس، وتكّون ما يمكن تسميته جوهر المسيحّية، وم
  لتفكير في مستقبل المسيحّية في األلف الثالث؟االستناد إليه في ا

  
إّن . لقد شهدت المسيحّية على مدى ألفي من تاريخها تطّورات عميقة، وال يزال التطّور يسم اليوم أيًضا صورتها 

ول                ة، ومن خالل القب ديم والتحّرر من الشريعة اليهودّي د الق د العه ّدد من خالل تقلي الّي مح تاريخ المسيحّية الح
وم،    التا ى وجه العم ريخّي للتراث المسيحّي األّول في اإلطار الثقافي اليوناني والرومانّي والجرماني والغربي عل

هادات   ى ش ودة إل ى الع ز عل ي عصر النهضة، واإلصالح المرتك ة ف ة القديم ى الثقاف ن خالل الرجوع إل ا م آم
ى     إّن حرآات التجديد في عصرنا يجب النظر إل. الكتاب المقّدس األولى ّيما عل ر، وال س الم متغّي يها على خلفّية ع

ة           م والتقنّي ه من خالل العل الم آّل ى مدى الع ارها عل ة    . خلفّية سيطرة الثقافة الغربّية من خالل انتش ذه الحال ي ه ف
امع  ذه التطّورات ال تختّص فقط باألشكال      . يتعّين على المسيحّية أن ُتثبَت بصورة جديدة طابعها الشمولّي الج فه

عائر          . رجّية بل أيًضا بمفهوم اإليمانالخا ه من ش وي علي ا تحت وين الكنيسة وم اريخ لتك ام ت لذلك ال نجد أنفسنا أم
  .وتقوى والهوت فحسب، بل أيًضا أمام تاريخ حقيقّي لعقائد الكنائس المسيحّية

  
ا      السؤال عن جوهر المسيحّية، عّما هو األمر الحاسم والممّيز الذي ُيلزم جميع المسيحّيين، ى م اء عل ن، بن ال يمك

ابير    . قلناه، اإلجاة عنه بصيغ عاّمة أو بجمل توجز االعتراف باإليمان أو التعليم المسيحّي ذه التع تطيع ه فلكي تس
ائس     . أن تكون ملزمة بصورة ثابتة، يجب أن ُتترَجم في لغة عصرنا وتساؤالته ه أّي من الكن وهذا لم تتوّصل إلي

يحّية  ما ي. وال أّي من الهوتّييها ّردة "مكن قوله في الوقت الراهن هو أّن المسيحّية ال تصوَّر آمس ؛ فال يمكن   "مج
  .وصفها إّال انطالًقا من تاريخها بما هو تاريخ حّي

  
يحّيين    دَعون مس ذين ُي ى    : بناء على هذه النظرة التاريخّية للمسيحّية ثّمة أمر مشترك بين جميع ال تندون إل م يس إّنه

م  " قضّيته"مصيره، وُيثبتون أّن شخصه وتاريخ يسوع المسيح و ذا    . يستمّران اليوم من خالله ي ه لوا ف وإن توّص
ط      . األمر إلى نتائج متنازع فيها، فإّن نقطة انطالقهم واحدة ومرآَزهم واحد يس فق ّون ل وبما أّن يسوع المسيح يك

زيج من   البداية الوحيدة للمسيحّية بل أيًضا أساسها وعلى نحو ما روحها، فهذا يحول د ون تحويل المسيحّية إلى م
ى     . األديان المتعّددة يحّية عل تس  " (ذآرى خطرة  "مع يسوع المسيح تحافظ المس يس   )J.B. Metzمي اعد ل ، تس

ي المسيحّية   . فقط على تبرير المسيحّية بل أيًضا على نقد آّل ما تحّققه في التاريخ وبالتالي فما هو حاسٌم وممّيز ف
ا من    . ّنه اسم وشخصليس فكرة أو مبدأ، بل إ ر انطالًق ومن َثمَّ يجب استنتاج المسيحّية في خطوة أولى من التفكي

ذا    . تاريخ يسوع المسيح وتاريخ تجسيد حضوره في الكنيسة تج من ه وفي خطوة ثانية يمكننا أن نسأل ما الذي ين
  .ة المسيحّية باألديان األخرىالتاريخ بالنسبة إلى المفهوم المسيحّي لإلنسان وللعاَلم، آما بالنسبة إلى عالق

  
  االعتراف بيسوع المسيح. 2
  

ه حاضٌر حضوًرا            ين األموات وبأّن ه من ب د أقام أّن اهللا ق ؤمن ب آّل الكنائس المسيحّية تعترف بيسوع المسيح؛ فت
اريخ             ّيد الت يعتلن س ة س ي النهاي ذي ف ه هو ال ا وأسرارها، وأّن رف  . فّعاًال في الكنيسة من خالل آرازته أّن  وتعت ب

ى شخص يحمل          . يسوع المسيح هو إله حقيقّي وإنسان حقيقّي ا عل الي آالًم يس بالت ى يسوع المسيح ل فالكالم عل



 

ل             ائّي المرسل من ِقَب ي المخّلص النه يح، أعن أّن يسوع هو المس ان ب اسًما مزدوًجا، بل هو بالحرّي اعتراف إيم
  .اهللا؛ فمن خالله يحّقق اهللا نفُسه الخالص

  
رة هذا االعترا ور البحث        . ف الملزم جميع الكنائس يطرح اليوم أسئلة آثي ي العصر الحديث وظه وير ف ذ التن فمن

ان   . التاريخّي النقدّي في الكتاب المقّدس، تعّرض هذا االعتراف للتساؤل فما أن بدأ النقد التاريخّي بالتساؤل من آ
ن مجم      ة م ر طبق ة إث ّررون طبق ون يتح ة، وراح المؤّرخ ي الحقيق وع ف ة،   يس ّية الالحق ّورات الكنس ة التص وع

ان         وع اإليم اريخّي ويس وع الت ين يس ز ب ّين التميي اريخّي، تب ه الت لّية لشخص ح األص د المالم ن جدي فوا م ليكتش
ل     . الكنسّي م يِعش أصًال ب صحيح أّن األطروحة التي ُعِرضت في بداية القرن العشرين والتي تّدعي بأّن يسوع ل

ّين  د تب ّرد أسطورة ق و مج ةه خافة تاريخّي ا س اس الوضعاء،  . "أّنه يَن الن ن ب دفع م ار، والمن ن النّج ذود، واب الم
وخ  " (وصليب العار في النهاية، آّل هذا يمّت إلى التاريخ وليس إلى العصر الذهبّي الذي يهوى األساطير   .Eبل

Bloch .(        ة األ ود الثالث ي العق ي فلسطين ف د عاش ف ذي     ما ال يرقى إليه شّك هو أّن يسوع ق اريخ ال ى من الت ول
نة      6/7نعتمده اليوم، رّبما من سنة  ى س ل المسيح إل د المسيح   30قب يح،       . بع أّن يسوع هو المس راف ب ا االعت أّم

ي الجماعات المسيحّية               د موت يسوع ف اريخ، إّال بع وم من الت ه الي ا نعرف أ، بحسب م والرّب، وابن اهللا، فلم ينش
ان الكنسيّ    وبالتالي تواجهنا مشكلة وهي . األولى ذا     . آيف أّن يسوع التاريخ صار مسيح اإليم ة عن ه ع اإلجاب م

  .السؤال يتّقرر أيًضا السؤال بأّي حّق تستند الكنائس المسيحّية إلى يسوع
  

اريخ   اة يسوع    "إّن ت ّرج       " البحث عن حي ل ومتع ألة هو طوي ذه المس اول ه ذي تن اروس     . ال ع ريم دأ م د ب  .Sفق
Reimarus  ينغ ر ليس ذي نش ه Lessingال د   . مقتطفات ذا البحث ق اريخ ه ي ت ة ف ات هاّم ة مفترق ر أّن ثّم غي

تراوس    د ش رت عن اليرماخر )D. F. Strauss(ظه ده )F. Schleiermacher(، وش  .W(، وفري
Wrede(  وشفايتسر ،)A. Schweitzer(  ولتمن ى أّن      ). R. Bultmann(، وب وع خاّص عل ديد بن تّم التش ف

ي  نعكس ف ذي ي و ال رّب ه ار  . يسوعروح ال ّم يسوع االختب ّورين، ث د المتن األخالق عن ارز ب ان يسوع الك ّم آ ث
راء   الباطنّي عند التقوّيين والليبرالّيين، وبعد ذلك يسوع الذي يمّثل جوهر اإلنسانّية عند المثاالنّيين، أو صديق الفق

تراآّيين  اة يسوع    "إّن مشروع  . والثائر عند االش وم مخفقً   " البحث عن حي ّد الي ه ُيَع ّم هي    . ا بجملت فالمصادر األه
ذا، يصير من نسج        . األناجيل األربعة القانونّية؛ غير أّنها لم ُتدّون بصيغة يومّيات ى وضع المصادر ه ونظًرا إل

ّييته       يرة يسوع ووصف نفس وين س ادة تك ى        . الخيال اّدعاء التمّكن من إع ذا األمر إل ا ه ك يجب أّال يقوَدن ع ذل وم
وع ّك والخن ؤا. الش د"ل فالس رين " الجدي دين األخي ي العق اريخي ف ان (عن يسوع الت ، E. Käsemannآيزم

وآس  ام E.Fuchsوف ة  )G. Bornkamm، وبورنك ن خالل ظلم ه م ر أّن ت بوضوح آبي د أثب رهم ق ، وغي
ق من    . التاريخ تظهر إلى حّد ما بجالء المالمح الممّيزة لكرازة يسوع وتصّرفه د انطل نعلم علم اليقين أّن يسوع ق

م            د ُحِك ه نتيجة لتصّرفه ق ا، وأّن ي رافقته ة الت ة المعمودّي الكرازة الَمَعادّية التي قام بها يوحّنا المعمدان ومن حرآ
ة  " قضّيته "وبين هذين القطبين يمكن تصّور شخص يسوع و   . عليه بالموت على الصليب بعض الدّق د   . ب ا تأآي أّم

  .تّيينخالف ذلك فيمكن ترآه للهواة السذَّج من بين الالهو
  

اآم  . في وسط بشارة يسوع تقوم الكرازة بقرب مجيء ملكوت اهللا وبذلك يحتضن يسوع الترّقَب اإلنسانّي العاّم لح
دل وينشئ السالم        ّق والع يقيم الح زمن س عادل والرجاء الخاّص بالعهد القديم، الذي يرى أّن اهللا نفسه في نهاية ال

دأ     لقد أظهر يسوع في تصّرفه وعمله أّن. الشامل د ب ذا ق ة     . ملكوت اهللا الخالصّي ه تكّلم وتصّرف بسلطة مطلق ف
ي   . آواحد يقف مكان اهللا هذه هي خلفّية مؤاآلته للخطأة التي أثارت االستياء، ومعجزاته التي أثارت العجب، والت

وذين والمضطَهد    ورين والمنب د  . ينال يمكن إنكار نواة تاريخّية لها، وخصوًصا وعده بالخالص للفقراء والمقه وق
ه ملكوت     بة إلي ا " (اآلب"آان ملكوت اهللا بالنس ى      )أّب ي ال تقتصر عل ة اهللا، الت ل   " نفس "، ملكوت محّب اإلنسان ب

داًدا ال      نفس، وتقتضي ارت تشمل أيًضا جسده الذي، بحسب المفهوم العبرانّي، ال يمكن على اإلطالق فصله عن ال
دوّ        ينحصر في باطن الشخص، بل يشمل أيًضا العالقات اال ة الع ة القريب ومحّب ه محّب ا تتطّلب ي م ة ف إّن . جتماعّي

ي        ة ف ة والدينّي رق الدنيوّي ّل الف يسوع، بهذه الرسالة التي تتخّطى التصّورات القائمة وبهذا المطلب، قد اصطدم بك
ر . وهكذا ُحكم عليه بالموت بحّجة التجديف على اهللا والثورة. عصره ووقع في نزاع معها ب اهللا هو الذي آرز بق

ديم،  . من المهَملين مات مع آّل عالمات إهمال اهللا له إّن مَوته على الصليب ال يمكن اعتباره، في منطق العهد الق
  .إّال لعنة من اهللا

الهم " قضّيته"وبما أّن يسوع قد ربط  م   . ربًطا تامًّا بشخصه، فإّن موَته يعني بالنسبة إلى تالميذه إخفاق آم ذلك ل ول
ي   تستطع المسيحّية أن تضَمن مستقبًال بعد موت يسوع إّال انطالًقا من يقينها بأّن اهللا قد تماهى مع المصلوب، أعن

اب    ر الكت في لغة الرؤيوّية اليهودّية أّن اهللا قد أقامه من الموت، وأّن يسوع هو اآلن حاضر بطريقة جديدة، وبتعبي
ة،       غير أّن القيامة لم ُتعتَبر ". بالروح القدس"المقّدس، حاضر  اة القديم ى الحي اء وعودة إل ّدس إحي في الكتاب المق

ادّي ومباشرة          . بل هي بدء لحياة جديدة ونهائّية في ملكوت اهللا ه المع ي تثبيت مطلب ة يسوع تعن إّن قيام مَّ ف ومن َث
ا  . العمل به دون القي . وقد أّآد بولس نفسه أّن المسيحّية بدون اإليمان بقيامة يسوع هي باطلة وال أساس له ة ال  ب ام



 

تطيعوا   . يكون يسوع سوى قتيل بريء وال يصير أساًسا للرجاء بل بالحرّي مدعاة للشّك والخنوع م يس والتالميذ ل
ان          ذا اإليم درة ه ة وق ان بالقيام ي ضوء اإليم . أن يكتشفوا بوضوح وبدون لبس معنى حياة يسوع األرضّية إّال ف

  .امل إّال إذا ارتكز على االعتراف بالمسيح القائم والحّيمعناه الك" بقضّيته"لذلك ال يّتخذ االعتراف بيسوع و
  

اهرات         رار الظ ى غ ه، عل ّي وعمل وع األرض ي تصّرف يس ة ف ة التاريخّي ن الوجه ن البحث م ين يمك ي ح وف
وع آخر      اريخّي أو من أّي ن ى   . التاريخّية األخرى، فاالعتراف بيسوع القائم ال يخضع ألّي بحث ت ور عل إّن العث

ة               قبر يسوع فار ل عالم ة، ب ى القيام ا عل ى المسيحّية برهاًن بة إل م يكن بالنس ّددة؛ ول يره بطرق متع ًغا يمكن تفس
ة              . متأّخرة لإليمان ين بالقيام ذ األّول ان التالمي ط إيم ل فق ها ب ة نفس يس القيام ا ل ه تاريخيًّ ا يمكن إدراآ ّم فم . ومن َث

د، ويمكن تصد     ى للتقلي ذا        فيظهر هذا اإليمان منذ الطبقات األول ى أّن شهود ه تناًدا إل انّية اس ة اإلنس يقه من الناحي
ه    ى           . اإليمان األّولين قد قبلوا االستشهاد من أجل تكّلم عل ي ت ات الت إّن النظرّي ذا، ف ى وضع المصادر ه بة إل بالنس

ة      رؤى الذاتّي اهر، أو ال وت الظ ر، أو الم ديل القب ذ، أو تب داع التالمي ة(خ ذ الال )الهلوس ر التالمي وتّي ، أو تفكي ه
ة المصلوب يصير     . الخاّص، تخلق مشكالت أآثر مّما تحّل راف بقيام ا "إّن االعت ان،    "مفهوًم ى اإليم بة إل ، بالنس

يكون              ة س ي النهاي أّن اهللا ف ادّي ب ذا الرجاء المع ّر اهللا، ه ادّي بب اء المع اط الرج ا من مجمل ارتب ي  "انطالًق الًّ ف آ
  .ّي لفهم رسالة يسوع المسيح، هو األفق الحقيق"يمسح آّل دمعة"، و"الكّل

  
داء   . هذا األفق المعادّي الشامل قد فقده إلى حّد بعيد التاريخ المسيحّي الالحق رتبط بارت إّن نزع الطابع المعادّي م

ا الشمولّي أن          . المسيحّية الثوب الهّلينّي ا بسبب مطلبه ان عليه ودّي، آ يحّية عن المجال اليه فما أن خرجت المس
هذا االصطباغ  ). Logos(ع عالم الهّلينّية ومع مطلب الشمولّية الذي تنطوي عليه فلسفة الكلمة تستسلم للنقاش م

ل               ة من ِقَب تيعابها بصورة حّي ّم اس د ت ا ق ى أّنه ط عل دّل فق ل ي يحّية، ب بالطابع الهّلينّي ال يعني بذاته أّي فساد للمس
زالق  . الهّلينّية على المسيحّية من الداخل ما قد يكون غير شرعّي هو أن تتغّلب. الثقافة القائمة يومئٍذ إّن خطر االن

ى      ي الكنيسة األول دّي ف في تلفيقّية ذلك العصر العامة لم يكن خطًرا ضئيًال، ومن اإلنجازات البارزة للتطّور العقي
ل  بناء عل. أّنه عرف بوضوح الحدود بين ما هو مشروع وغير مشروع في ارتداء الطابع الهّليني، وتقّيد بها ى مث

، إلى )451(وخلقيدونية ) 325(، توّصلت المجامع المسكونّية األولى، وال سّيما نيقية "التعليق في التناقض"هذا 
  .العقيدة القائلة بأّن يسوع المسيح هو إنسان حقيقّي وإله حقيقّي بدون امتزاج وال انفصال

  
دًّا   ال جرم أّن الثمن الذي آان على المسيحّية أن تدفعه مقابل هذا ا ا ج ان عالًي اريخ    . الستيعاب الحّي آ ه الت دل إل فب

ر       دم التغّي ابع ع وم هللا يّتسم بط الحّي، آما شهد له العالم القديم والعهد الجديد، ظهر إلى حّد بعيد، نتيجة لذلك، مفه
ة أ ). apatheia(وعدم التأّلم  ن يصيَر اهللا  هذا المصطلح اليونانّي هللا يكاد ال يفسح في المجال للكالم على إمكانّي

ّد       . إنساًنا أو أن يتأّلم أو يموت ي ال ب الة الت ك الرس ق، تل ا العمي وبذلك وقعت رسالة المسيح في خطر فقدان معناه
انى    ا، وع لها من أن تقول إّن اهللا هو إله الناس، الذي في يسوع المسيح دخل في مرافق الحياة البشرّية ومخاطره

ه  . ذاعبث الموت، لينقَذنا من خالل عمله ه إّن الهوت المسيح هذا غير التاريخّي والذي ُنزع عنه إلى حّد بعيد أفق
وب         امع القل ي تأخذ بمج تقبلّية الت ا المس ًرا من نظرته ان     . المعادّي قد أفقد المسيحّية آثي ي معظم األحي فصارت ف

  .مجّرد قّوة محافظة
  

ة  إّن الجمع الذي تّم في تطّور عقائد الكنيسة األولى بين الحضارة  القديمة والمسيحّية قد صار أساس الثقافة الغربّي
ة موضَع    . بمجملها ة نقدّي ولذلك ليس من باب المصادفات أن توَضع أيًضا عقائد الكنيسة األولى من جديد وبطريق

دة          ة جدي وادر حقب ات ب ه ضمن األزم ذي تظهر في ي     . التساؤل، في عصرنا ال يحّية الشمولّي يعن إّن مطلب المس
ّك أّن دون ش ة  ب ة بصورة حصرّية ونهائّي ة معّين ة بثقاف ر مرتبط ا غي ا  . ه ى هوّيته اظ عل الي الحف ا بالت ال يمكنه ف

ق  اريخّي عمي ّدل ت الل تب ن خ تمرارها إّال م تنتّيين  . واس وتّيين البروتس ن الاله ر م وم آثي اول الي ذلك يح ول
، وهيغل Schelling، وشّلينغ Fichteته فيخ(والكاثوليكّيين ، ليس بمعزل عن حافز الفلسفة المثاالنّية األلمانّية 

Hegel(               ي ذي ال يجلس ف د، ال د الجدي ديم والعه د الق ه العه ّي، إل ه الح أآثر جالء اإلل د وب ، أن ُيظهروا من جدي
ه       ى أّن ي يسوع المسيح عل علياء سماء ال يمكن الوصول إليها وهو غير مهتّم ألهوال التاريخ، بل بالحرّي تبّين ف

ا،      . اعتلن جوهره العميق مّرة وبصورة نهائّية على الصليبإله الناس، والذي  ًدا مكانيًّ ر بع اميه يجب أّال ُيعتَب فتس
ا            ّردة عن ذاته ة المتج ة المحّب ا، حرّي ا وال يمكن التصّرف به ة ال يمكن إدراآه ى التسامي    . بل هو حرّي اء عل بن

ذي        المفهوم على هذا النحو، يجب القول إّن اهللا هو أيًضا حاضر حضوًرا  ي يسوع ال ا ف ه يلتقين الم؛ إّن ي الع تامًّا ف
  .هو أخونا، وفي جميع اإلخوة، وال سّيما في ألم الجائعين والمرضى والمنبوذين والمضطهدين

  
ّل شيء    بموجز الكالم يمكن القول إّن المسيحّية تعتقد أّن المعنى األعمق لكّل الكائنات، وسّر الواقع الذي يشمل آ

ا        وينفذ في آّل شيء، ال ّرد عن ذاته ا وتتج ي تعطي ذاته ة الت ه المحّب . ذي ندعوه اهللا، قد تبّين في يسوع المسيح أّن
ان أسمى      . إّنها تحّقق ذاتها بالضبط في عطاء ذاتها عطاء حرًّا؛ وفي ارتباطها باآلخر تحّرره ذا اإليم د وجد ه وق



 

دة آ  . تعبير له في عقيدة الثالوث ة،       هذه العقيدة، في مفهومها الصحيح، بعي ة آله اد بوجود ثالث د عن االعتق ّل البع
ه            ا، وبأّن ا وأخون ه رّبن ي يسوع المسيح أّن ّين ف د تب أّن اهللا ق وليست متأّثرة بأّي شرك، بل هي االعتراف الشامل ب

ول       . في آّل إخوتنا" الروح القدس"يلتقينا من خالل  ى الق ة تطّوره إل ى نهاي د إل د الجدي : وبمعنى شامل يصل العه
  ".ةاهللا محّب"
  
  العالقة بين اهللا واإلنسان في التاريخ. 3
  

يحّي            وم المس تلن المفه يح، اع ي يسوع المس د ف ا الفري ي جمعهم ّيما ف في تاريخ العهد القديم والعهد الجديد، وال س
يحيّ  . وبالتالي فالمسيحّية، في بشارتها بتاريخ واقعّي، تتضّمن مطلًبا شموليًّا . للعالم ولإلنسان ة أن ال تستطيع المس

ه          ا؛ ال يسعها سوى أن تتوّج ه واقعيًّ هَد ل ى أن تش تبرهن بصورة مجّردة عن هذا المطلب الشامل، بل تقتصر عل
ي ظواهر             ى ف ة أّن صدقّيته تتجّل ي عمل الحقيق روا ف اريخ، ليختب ذا الت ى ه إلى اآلخرين وتدعوهم إلى اإلقدام عل

فة أو      . الواقع ا فلس يحّية ذاَته ر المس ّم ال تعتب ات         ومن َث ا من الفلسفات والنظرّي ى جانب غيره ة إل ة نظرّي وال . أّي
ه   )إنجيل(تعتبر ذاَتها أيًضا الفلسفة الحقيقّية، إّنما هي بشارة  ذي تشهد ل ا وحدة   . ، تثبت أو تسقط مع التاريخ ال إّنه

زمن   ة وال دة الكينون ة، ووح ل والكينون اريخ(العم ير الخ ). الت ي تفس ة ه المقوالت الالهوتّي ذلك ف ه  ول ام ب ار ق تب
ى            . اإليمان مع االختبار البشرّي الي ثالث ُبن ارات ونوضح بالت ك االختب ة من تل ا ثالث ي الهوتيًّ ا يل سنعالج في م
  .أساسّية لإليمان المسيحّي

  
  عقيدة الخلق. 3-1
  

مولّيته   ار ش و اختب ع ه ع الواق ه م ي لقائ ان ف ّي األّول لإليم ار األساس ة العق. االختب ن ناحي د انعكس م ي وق دة ف ي
ابع أو        . اإليمان بالخلق رن الس ي الق دما دخل إسرائيل ف ديم إّال عن إّن هذا االعتقاد لم يظهر بصراحة في العهد الق

ل   (السادس قبل المسيح في اّتصال وصراع مع القوى العالمّية يومئٍذ  أة    )مصر وأشور وباب ع تصّوراتها لنش ، وم
را   إّن إيمان إسرائيل بأّن اهللا هو الذي ي. الكون ّد أن يظه دير الكون ورجاءه بالمجيء النهائّي لملكوت اهللا آان ال ب

ّيد       : في هذا الوضع المحرج من خالل امتداده الشامل ه س ة؛ إّن ع اآلله ى جمي اهللا هو سّيد على جميع الشعوب وعل
ه، وألن ال وجو     ائم يخضع ل ه،   على الواقع آّله، وسّيد أيًضا على الحياة والموت؛ وألّن آّل ما هو ق د لشيء إّال ب

ان      ي اإليم ا ف الًما تامًّ ه استس الم ل ن االستس ه يمك ك آّل ل ذل ن أج بهه، م اقض يش ع من ود ألّي مرج وألّن ال وج
وهي ال  . إّن عقيدة الخلق من العدم لم تكن سوى الصيغة السلبّية للمقولة اإليجابّية عن سيادة اهللا الشامل . والرجاء

ات،      تعني إذن أّن اهللا قد خلق الكون م ّل الكائن ى آ ة عل يادة اهللا المطلق ن العدم آما من مادة سابقة؛ فالتعبير عن س
ه           . تؤّآد بالحرّي عدم وجود أّي شرط مسبق ة محّبت ى الوجود بحرّي الم إل ا الع د دع ول إّن اهللا ق الي الق ويجب بالت

ع   . المطلقة ا، وم ا       ولذلك فالكائنات متعّلقة تعّلًقا مطلًقا باهللا، له تدين بوجوده ي منحته تقالل ذات نعم باس ك فهي ت ذل
  .إّياه محّبة اهللا

  
الم هو        . ومن َثّم فاإليمان بالخلق قد نشأ آنتيجة وآمسّوغ لإليمان الكتابّي بالتاريخ أّن الع ول ب ذا أّن الق تج من ه ين

جام ب            ى االنس ل عل ّور أو العم ة التط ل نظرّي عها مقاب ن وض ون، يمك أة الك ي نش ة ف يس نظرّي ة اهللا ل ين خليق
ه      . النظرّيتين ان عن السؤال عين ة ال يجيب م الطبيع ق   . الخلق آمقولة الهوتّية والتطّور آمقولة في عل التطّور يتعّل

ة            ا الذاتّي ا من قواه ا انطالًق ة تغّيره ا يعالجه هو آيفّي ل؛ وم ق     . بكائنات مفترضة من َقب ي الخل ة ف وال الكتابّي األق
تقيه  ة تس ن الكيفّي واًال ع ا أق تعمل طبًع ة    تس ير آيفّي يس تفس ر أّن قصدها ل ذاك؛ غي ائع آن الم الش ن تصّور الع ا م

دها               ق عن اذا ُوجدت أصًال؛ فالموضوع ال يتعّل ر شموًال لم ا واألآث ر عمًق ة عن السؤال األآث تكوينها، بل اإلجاب
الكون  بكيفّية نشأة الكائنات وتطّورها، بل بوجودها عينه، الذي هو وجود عارض وبالتالي غير واجب، ومن َث ّم ف

  .ال يملك في ذاته عّلة وجوده
  

ة  اّدة    . مع القول بالخلق تعترف المسيحّية بمفهوم للكون يتجاوز االختيار بين األحدّية والثنائّي ّيما الم ع، وال س الواق
ٍع أراده اهللا             و واق ل ه ا هللا، ب ّريًرا مناقًض دأ ش الخلق، مب يحّي ب ان المس ر اإليم ي نظ يس، ف ان، ل د اإلنس وجس

م اهللا  واست يطانيًّا          . حسنه، إّنه نعمة من نع ًال ش ع عم ار الواق رة اعتب ى فك الخلق عل ان ب ذلك يقضي اإليم ومن  . وب
دم،      . ناحية ثانية فهو ال يفّسر الواقع بطريقة أحادّية، آأّن الكون قد انبثق من اهللا ا من الع اره مخلوًق الكون، باعتب ف

عني نزع صفة األلوهة وصفة األسطورة عن العاَلم ووضع األساس   وهذا ي. يختلف اختالًفا جذريًّا عن اهللا الخالق
وم  وي"لمفه الم" دني اد أن  . عن الع د اعت ديم ق ان الشرق الق ي آ وم، الت ّول النج ى، تتح ق األول ة الخل ذ رواي ومن

ر طريق             ان، إذ تني ة اإلنس ي خدم ا هي ف دمها، إّنم ى اإلنسان أن يخ ب عل ه يعبَدها، إلى مجّرد مصابيح؛ وال يترّت
ات ى األوق ه عل ا . وتدّل ى قّمته ة أو إل ى وسط الخليق ديم إل د الق ذ العه ان من ل اإلنس ذا ينتق ين اهللا . وهك ز ب والتميي

ات          تقاللها آمخلوق نعم باس ات أن ت اء لألسطورة يتيحان للكائن ان    . والعالم وما يتضّمنه من إلغ ز اإليم ذا يتمّي وبه



 

إّن . بين اهللا والعالم، يمكنه أيًضا أن يدع العالم يكون عالًما قائًما بذاتهفبما أّن اإليمان يمّيز . المسيحّي من الخرافة
ا        ّيما توم يط، وال س ي العصر الوس ة ف وت المدرس ه اله ذي حّقق ر ال از الكبي و اإلنج ائج ه ذه النت تخالص ه اس

دي  . األآويني ٍذ يصير من    فعندما ال ُينظر إلى العالم إّال من خالل العالم، آما حدث مراًرا في العصر الح ث، حينئ
ي   " القوى والسالطين" مثل هذه . جديد جسًما نهائيًّا وبالتالي صنًما الشيطانّية يراها الكتاب المقّدس بنوع خاّص ف

رج  (وآذلك في الغرور التقنّي الحضارّي لإلنسان ) بابل، رومة(السلطة السياسّية التي تجعل ذاتها سلطة مطلقة  ب
الم صا  ). بابل ة            إّن اعتبار الع يح لإلنسان أن ُيثبت آرام ده يت ّررة هو وح ّرة والمح ة اهللا الح دًرا عن عطاء محّب

  .العالم دون أن ُيرَغم على أن ُيسبَغ عليه إيديولوجيًّا صفة المطلق
  

ى             ة عل درة الذاتّي ا الق ر تاريخه الخلق منحت المسيحّية عب ان ب ا اإليم ر عنه إّن شمولّية اإليمان المسيحّي التي يعّب
َم     . المسؤولّيات الدنيوّية وعلى إعطاء شكل للعالمتحّمل  راًرا فه د أساءت م أّما أن تكون المسيحّية في هذا األمر ق

ا من      إه انطالًق ات خط رسالتها وأنكرتها، بازدرائها وانتهاآها حرّية اإلنسان والعالم، فهذا واقع تاريخّي، يمكن إثب
ا    يحّية عينه إ ال     . أوضاع المس ذا الخط ل ه ّن مث الم      ولك يحّية من الع أن تنسحَب المس ه ب ى  . يجوز اجتناب اء عل فبن

الم       ة اإلنسان والع ي خدم ا ف ى دوًم ذه المسؤولّية بالضبط من خالل        . مطلبها الشامل، عليها أن تبق وم به وهي تق
ذا العبء ا    . التمييز الصحيح بين اهللا والعالم ا، ه ذي  وإّنها، إذ تنـزع عن اإلنسان عبء الرغبة في أن يصير إلًه ل

وألّن المسيحّية هي بالضبط شكر    . يستحيل عليه تحّمله، تحّرره في الوقت عينه ليقوَم آإنسان باألعمال اإلنسانّية
  .هللا، فهي أيًضا مسؤولّية من أجل عالم إنسانّي) إفخارستّيا(
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ع  في االرتباط الوثيق باختبار الواقع على أّنه خلق ، يقوم االختبار الثاني، وهو اختبار الواقع على أّنه تاريخ اهللا م
اريخ الخالص       . اإلنسان ار هو ت ذا االختب تعمل له ذ       . المصطَلح المس ذلك ال يحّب ر غامض، ول ذا التعبي ر أّن ه غي

يس المص    . الكثيرون استعماله؛ ولكن لم ُيقتَرح إلى اآلن مصطلح أفضل وأقّل غموًضا ّم ل ر أّن المه طلح نفسه  غي
د  . بقدر ما هو اختبار اإليمان الذي يحاول وصفه إّن اهللا، بصفته سّيد الكون الحّر، ال ُيختَبر في العهد القديم والعه

ى                بة إل م بالنس ر الحاس ة؛ األم ا هو بصورة دائم زمن وثابت آم دء ال ي ب الجديد من خالل نظام للكون مؤّسس ف
ق للكون الحاضر     . ما هو اختبار قيادة اهللا في التاريخاإليمان الكتابّي ليس الكون والطبيعة، إّن د العمي اهللا ليس البع

ّر     في آّل زمان ومكان، ولكن غير الممكن إدراآه واقعيًّا في أّي مكان؛ بل يعتلن بالحرّي في انعطاف أصيل وح
ي التقا . من خالل ما يقوم به في التاريخ من اختيار ودعوة، ومن مغفرة ودينونة ذا،     واإلنسان، ف اريخ ه ه الت ه إل ئ

ة  ان،       . اختبر ذاَته أّنه مختار ومدعّو ومرَسل قد ألقيت عليه مسؤولّية تاريخّي ّل إنس ة آ والت حرّي إّن مق الي ف وبالت
يحّي    اريخ المس والمسؤولّية، والشخص، والفرد، والفرادة والنهائّية في التاريخ، قد تّم تصّورها أّوًال على قاعدة الت

  .للخالص
  

رد المنعزل والمشّتت     بيد أّن ا ا الف ي        . لمسيحّية ال تضع نصب عينيه ا ف ى اإلنسان دوًم ّدس ينظر إل اب المق فالكت
حّتى في لقائه باهللا في الخالص والهالك، ال يبدأ اإلنسان الفرد أبًد من  . تداخالته مع البشرّية جمعاء ومع تاريخها

رابط متضامن من الخال         ي ت الحرّي ف وم ب ل يق اس    النقطة الصفر؛ ب ع الن ع جمي ل   . ص والهالك م والت مث والمق
اط           ذا االرتب ي ه ا ف الم، يجب فهمهم ة الع ة، ودينون ة الجسد العاّم ة   . الخطيئة األصلّية، وقيام إّن مصطلح الخطيئ

ذا المصطلح هو إ      األصلّية الغامض ال يعني وراثة بيولوجّية تسم أفراًدا منعزلين في سائر األمور؛ فالمقصود به
اط   ه وال يضع شكلها              ثبات ارتب رد ال يرسم خطوط حيات ى أّن اإلنسان الف يَّن، بمعن ّل إنسان بوضع مع ة آ حرّي

ة البشرّية    اريخ خطيئ ي       . بصورة مستقّلة تماًما، إّنما هو متعّلق بمجمل ت ه التضامن ف ي الهالك يقابل والتضامن ف
ع الشعوب    . الخالص ة لجمي م إسرائ   . فدعوة إبراهيم نفهسا تتضّمن برآ د فه ل      وق ى تمثي ه دعوة إل اره بأّن يل اختي

الحرّي    . جميع الشعوب ي ب يحيًّا يعن والمسيحّيون ليسوا مرّشحين أصحاب امتياز للخالص؛ فأن يكوَن اإلنسان مس
  .أن يكون مرسًال لُيسِهم في خالص العالم

  
اريخ   من آّل هذا تنتج نظرة للواقع، ال تحّددها أنظمة أزلّية تسير الطبيعة بموجبها، بل تتكّون بالحرّي من خالل ت

ة        . اللقاء بين اهللا والناس ذنب والنعم اريخ ال ه ت َدر مأسوّي مشؤوم؛ إّن وهذا التاريخ ال يسيطر على البشرّية مثل ق
د،  . والدينونة والمغفرة ومن ثّم فتاريخ اهللا مع الناس، وال سّيما التاريخ الذي يسير من العهد القديم إلى العهد الجدي

تقيم تصاعديّ   ليس تاريخ تقّد ّط مس ة،           . م في خ ى المصادر الكتابّي ّك إل ال ش ود ب اريخ يع وم الحديث للت ذا المفه ه
ة النظر    . ولكّنه يحّول هذه المصادر إيديولوجيًّا أو ماديًّا إلى نوع من تاريخ الطبيعة إّن تواصل التاريخ، من وجه

وم    . لناس ورغم عدم األمانة هذاالمسيحّية، يرتكز فقط على أمانة اهللا الخالقة، ضمن عدم أمانة ا تج مفه ا ين من هن
إّن االختبارات الحاضرة والماضية تبّين آما في مرآة أو آما في ظالل ما يمكن : للتاريخ يمكن وصفه بالنموذجي

  .أن نرجَوه للمستقبل؛ وهكذا ثّمة مقايسة بين التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل
  



 

اريخ اهللا    إّن أقوال المسيحّية بشأن أمور اآل ى اآلن من ت خرة يجب أيًضا فهمها انطالًقا من المقابلة مع ما جرى إل
اس  ا بصورة               . مع الن ي اختبرناه ة اهللا الت ى محّب النظر إل اء ب وال رج ل أق بقة، ب ات صحفّية مس ا ليست تحقيق إّنه

يح    وع المس خص يس ي ش ة ف تقبل     . نهائّي ى مس يحّي إل اء المس ه رج ّم ال يتوّج ن َث ات  )futurum(وم اإلمكانّي
ة اهللا  ) adventus(الموضوعة في الواقع، بل إلى المجيء  ي      . النهائّي لملكوت محّب ر ف ع التفكي اء يمن ذا الرج ه

ات           . عاقبة مزدوجة للتاريخ بالنسبة إلى الخير والشرّ  ّل الكائن ي مصالحة آ ر ف إّن التفكي ة أخرى ف ولكن من جه
اريخ ى يسو. بصورة رخيصة ُيعارض الت الّنظر إل ع، ب ّثًال الجمي ه مم ى عاتق ة عل ذ الدينون ذي اّتخ يح، ال ع المس

اس  ع الن ب الخالص لجمي و أّن ملكوت اهللا سوف يجل يحّي أن يرج تطيع المس ى . يس ه إل اء المّتج ذا الرج ل ه مث
  .يسوع المسيح هو رجاء يمّثل تمثيًال فّعاًال رجاء جميع الناس

  
يحّي   . المسيحّية حافًزا دائًما لتحّمل المسؤولّية في التاريخ النظرة التاريخّية إلى الواقع تعني بالنسبة إلى ألّن المس ف

ّل شيء لالخرين             اء أن يفعل آ ذا الرج تطيع بفضل ه ه يس ك عين الي  . يرجو آّل شيء من اهللا، من أجل ذل وبالت
د سياسيّ     . فالمسيحّية ليست ديانة عمل باطنّي محض ى ُبْع ا تنطوي عل ى أّي   . إّنها من جوهره ا إل مدى يمكن   أّم

ذا موضوع خالف وجَدل            د، فه ذا الُبْع ّي من ه تس  (استخالص الهوت سياس ولتمن   J. B. Metzمي  .J(وم
Moltmann .        ّّل الهوت سياسي د آ ي نق ّية للمسيحّية ف ة السياس ألّن المسيحّية   . يجب بالحرّي أن نرى األهمّي ف

ة أو عرق     ترى آّل التاريخ في ظّل ملكوت اهللا، يتوّجب عليها أن تعارض آّل محاولة يقوم بها أّي شعب أو طبق
امل اريخ الش اريخ وفاعل الت ّيد الت ق لينّصب نفسه س ا . أو فري َر ذاَته أ فتعتب ة اّال تخط ى الكنيس ذلك يجب عل وآ

نة السياسة        . حكومة إلهّية ي أنس يحّية ف ق ُتسهم المس اء سياسي مطل . مع هذا التدمير النقدّي اإليديولوجّي لكّل اّدع
ه           فبقولها تمّد آرامت ذي ال يس رد، ال ة الف ا، تصون حرّي إّن اآتمال التاريخ النهائّي ليس عمًال يمكن صنعه تاريخيًّ

ده      ل من اهللا وح ه، ب ام ب ي         . مّما يستطيع نظام سياسّي القي ع ف ة الجمي ا حرّي ام اهللا هم ة أم ة اهللا والحرّي ّن حرّي ولك
ة ومن ثّم فإّن حرّية الفرد ال يمكن تحقيقه. التضامن ذي يتجاوز      . ا إّال في نظام تضامني للحرّي ذا الموقف ال ع ه م

دل       ة الع ا إقام تناًدا إليه زم اس ة، تلت ة خاّص ة اجتماعّي يحّية موهب ك المس ة، تمل ة والجماعّي ين الفردانّي ار ب االختي
الم ي الع الم ف عوب واألع  . والس ع الش دة جمي ة وح ي عالم اني، ه اني الث ع الفاتيك يحّية، بحسب المجم راق المس

  .ولذلك فالبشارة المسيحّية بالمحّبة ليست بديًال عن العدل، بل هي اآتماله الفائق. والطبقات وسّر هذه الوحدة
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ّي ثالث        ار أساس ى اختب ؤّدي إل اريخ ي إّن اختبار الحرّية التي ال يمكن تقديرها في العالقة بين اهللا واإلنسان في الت
ـزوح لإليمان المسيحّي، يم يحّية      . كن وصفه باختبار الن داء المس دة الف ه عقي عت في د توّس ي     . وق داء ف ر الف د اخُتب لق

راهيم من أرض          . العهد القديم أصًال آتحرير من ضيق واقعيّ  زوح إب وم ن ابّي يق اريخ الخالص الكت ة ت ي بداي فف
دي   ) الخروج(وإّن التحرير أو النـزوح . آبائه د الق ره العه ذي أجراه      من عبودّية مصر يعبت يم ال داء العظ م عمل الف

ة        ة األزمن ي نهاي ر ف ا للتحري اء نموذًج رازة األنبي ي آ د صار ف ر     . اهللا؛ وق ور األحم د صار عب د الجدي وفي العه
درج      . صورة للفصح، أعني عبور يسوع من خالل الموت والقيامة ة ين ه من خالل المعمودّي والمسيحّي يؤمن بأّن

اب  . الخطيئة والموت في هذا الحدث وُيحرَّر من سلطة ولتفسير هذا الفداء بما يعنيه من تحرير، ُعرضت في الكت
ف     ين مختل ترآة ب ن تصّورات مش تقاة م ذبائح مس ر وال ن التكفي وتي تصّورات ع د الاله ي التقلي ا ف ّدس آم المق

ام   فبحسب االعتقاد المسيحّي ال يتعّلق الموضوع في الف. ولكن في الوقت عينه تّم إصالحها. األديان ة نظ داء بإقام
وع   ذا الن ن ه ازات م ريعة إنج ن ش التحرير م ل ب ازات، ب ادل اإلنج ن تب ر . م يحّية ال ُتعتب داء المس الة الف إّن رس

  .شريعة بل هي إنجيل يحّرر متجاوًزا الشريعة من خالل المحّبة
  

ام من اإلنجاز      البّر، أي النظام القويم بين اهللا واإلنسان، ال تمكن إقامته، بحسب االعتقاد المسيحّي ، من خالل نظ
د  . واإلنجاز المقابل إّن اختبار النـزوح هو اختبار ما هو دوًما أعظم، وما يفوق دوًما آّل شيء، وما هو دوًما جدي

ّل مطلب    . في محّبة اهللا ازل عن آ ذا هو   . وال يعطي اإلنسان هذا االختبار حقَّه إّال إذا تخّلى عن آّل حساب وتن ه
ى األصلي لمصط ان"لح المعن ابي" اإليم ان"المقصود . الكت ى " باإليم رء عل ه الم د في ذي ال يعتم و الموقف ال ه

. إنجازاته الخاّصة وال على قدرته الخاّصة بل يضع اتكاله التاّم على اهللا، ويقّدم له المجَد ويرى فيه أساس وجوده
ة هو الجواب الوحي         ايير الدنيوّي ّل المع ى عن آ ذا      مثل هذا اإليمان الذي يتخّل ة اهللا، ه ار محّب د الموافق عن اختب

أمين         اوره لت ذي يس اة ال ق الحي االختبار الذي يحّطم آّل المعايير، ويحّرر اإلنسان من حّيز أنانّيته الضّيق ومن قل
ى الموت        ا حّت ة تعطي ذاته ي محّب ًدا ف ادة والفيض هو       . نفسه، ويفتح له مستقبًال جدي إّن موضوع الزي الي ف وبالت

  ).J. Ratzingerراتسينغر (يقّي لتاريخ الخالص التحديد الحق
  

ه           دة صليب المسيح وقيامت ة فري ا بطريق ر عنه ائق يعّب ال الف ّية لالآتم ى الصليب تظهر    . هذه الشريعة األساس عل
إّن فعل الطاعة البشرّية،    . طاعة يسوع التي بها يتخّلى عن ذاته ويجيب عن محّبة اآلب التي بها يتجّرد عن ذاته

ة اهللا            الذي، في درة محّب ا ق ي تنسكب فيه رة الت ي األساس الثغ ّي، هو ف أقصى العجز، يحتمل بثبات التخّلي اإلله



 

اريخ       ي الت ا الملكوت ف ق نهائيًّ ذا الحدث باألسطورة، ألّن       . المحجوبة في نقيضها لتحّق ذلك ال يمكن وصف ه ول
ي طاعة        ل ف اريخ، ب ى جانب الت ق إل ة   مجيء محّبة اهللا النهائّي ال يتحّق ة    . بشرّية تاّم يكّية القائل دة الكالس إّن العقي

ى          دت غامضة عل رة، وإن ب ة آبي ذا الحدث بدّق بطبيعتين في شخص يسوع المسيح اإللهّي الواحد قد أوضحت ه
وم     ا الي بة إلين ا بالنس والت           . نحو م ذا الحدث بمق دّي، أّال يصفوا ه وم، بخالف الالهوت التقلي ذلك يحاولون الي ول

ة والشخص  الفلسفة اليون وذج      . انّية والمدرسّية، بل بمقوالت تستند إلى العالق ة النم ذا يصير الصليب والقيام وهك
تّمم         ي تحّرر اإلنسان لي ها، والت ي تتجاوز نفس الفريد والنهائي للشريعة األساسّية في المسيحّية، شريعة المحّبة الت

  .بوجه فائق الشريعة في المحّبة
  
  الكنيسة. 3-4

ي            إّن التاريخ ال ل ف اريخّي محرِّر حيث ُيقب ع ت ه واق داء، أّي أّن اريخ ف ذي افتتحه يسوع المسيح لملكوت اهللا هو ت
ؤمنين : اإليمان يحّية، هي،        . أعني في الكنيسة، باعتبارها جماعة الم ائس المس ع الكن اد جمي الكنيسة، بحسب اعتق

ن خال    ّيما م ا، وال س ا آّله الل حياته ن خ رارها وم ا وأس الل آرازته ن خ ان  م ا، المك ود فيه ي تس ّوة الت ل األخ
ه،   . والعالمة لحضور روح المسيح ا عين وباعتبارها جماعة في روح المسيح الواحد، ال تستطيع، بحسب جوهره

دة يح الواح ة المس ون إّال آنيس دّدة   . أن تك ائس متع ى آن امها إل أّن انقس عر ب يحّية إّال أن تش ع المس َم ال يس ن ّث وم
  .األخرى هو بمثابة شّك ُتقصي آّل منها الكنائس

  
ع     التباينات الحاسمة بين الكنائس المسيحّية ناجمة عن مفهوم مختلف لألقوال التي رسمناها آنًفا حول حضور واق

ة  ي الكنيس داء ف ا      . الف ى طابعه اثوليكّي عل د الك ة، والتقلي اب الكنيس ى انحج ر عل ّدد أآث تنتّي يش د البروتس فالتقلي
ين    ). سرار المنظورةمن خالل عالمات األ(المنظور  اهي ب ول بالتم ومع ذلك ال تذهب الكنيسة الكاثوليكّية إلى الق

تها  اني       . روح المسيح ومؤّسس اني الث ع الفاتيك ا أوضحه بجالء المجم ذا م دة      . ه ة أخرى ال تفصل العقي ومن جه
روح عن المؤّسسة    ة الت        . البروتستنتّية ال ذه المحاول دوا بصراحة عن ه د ابتع ا بعض    إّن المصلحين ق وم به ي يق
د     ". الكلمة والسّر اللذين يعتلنان في الخارج "المندفعين، وربطوا بين روح اهللا  تنتّية تؤّآ ائس البروتس ر أّن الكن غي

ز  . أآثر أّن آالم اهللا وعمله يتّمان في التاريخ وفي الكنيسة حيث يشاء اهللا ومتى يشاء أّما الكنيسة الكاثوليكّية فتتمّي
ّية مؤّسسة الكنيسة التاريخّية، وعقيدتها، وأسرارها ووظائفها، وترى في هذا آّله عالمة لحضور  بأّنها تؤّآد إلزام

اريخ ع الت ي واق ه ف اثوليكّي   . اهللا وعمل و آ ا ه دإ لم ادّي آمب م المع ر الحاس ن وصف األم ذلك يمك لير (ل  .Hش
Schlier(ي   . ، فيما ُيعّد تأآيد الحرّية المسيحّية عالمة ممّيزة للبروتستنتّية رة تخّط ومع أّنه قد تّم في العقود األخي

ي            ة ف ّية الكامل ارآة الكنس ا خالل جّدي، يحول دون المش ا هن زال قائًم آثير من الجدل وسوء الفهم، يبدو أّنه ال ي
  .سّر اإلفخارستّيا

  
ردة           ال منف ّل من خالل محاوالت انسجام مباشرة وأعم ن ُيَح ائس ل ا . األرجح أّن النـزاع بين الكن ي    رّبم ُيسهم ف

ائس       . الحّل التعميق الختبار الروح القدس والهوت الروح القدس ا من آن ّرر أيًض وهذه هي الطريق الفضلى للتق
ة          . الشرق ة والحرّي ي الحرّي اط ف ي االرتب ي تعن ّوع، والت دة والتن فالروح القدس هو رباط المحّبة التي تشمل الوح

ة  إّنه األساس األخير والتعبير األ. في االرتباط ي المحّب ا من الهوت    . آثر إيجاًزا لشريعة االآتمال الفائق ف انطالًق
ا   لروح المسيح الفّعال في الكنيسة، يجب التغّلب على الخالفات بين الكنائس وفي الوقت عينه الحفاظ على رغباته

َب      . المبرَّرة ا نرجو أن يعق ى م ائس،   وهذا ال يعني أّنه يمكن أن تنشأ في المستقبل، في عصر يمكن عل ّدد الكن تع
ين         . آنيسة الروح المحض وّتر ب تمرار، والت د باس ه من جدي ام ب الحرّي القي إّن تخّطي الحرف نحو الروح يجب ب

ل  . المحافظة والتجديد، وبين الموهبة والمؤّسسة يجب احتماله من جديد باستمرار هذا النـزوح الدائم هو وحده آفي
  .يعة المحّبة الفائقةبأن يفسح في المجال للكنيسة لتنسجم مع شر

  
  عالقة الكنيسة باألديان األخرى. 4

ين            ة ب ات القائم ى الخالف ب عل ط للتغّل يس فق ائس المسيحّية ل مثل هذا النـزوح مطلوب في االنقالب الحاضر للكن
ا ات الشعوب األخرى وأديانه ع ثقاف اء م ي اللق المّي ف ى المستوى الع ك عل ن ذل ر م ل أآث ها، ب ائس نفس إّن . الكن

اًرا      شم ا تتضّمن آث ل أّنه ان، وأن ُتغف ولّية الرسالة المسيحّية تمنع أن ترى في هذه األديان مجّرد زور وآذب وبهت
تلّمس نحو البشرّية    ). "بذور الكلمة(وأجزاء من حقيقة اهللا  " في سعي البشرّية المتلّمس نحو اهللا يحيا سعي اهللا الم

تن ). التعليم المسيحّي الهولندي( ة           المسيحّية، اس ان من جه ي األدي اريخ الخالص، تكتشف ف ي ت ا ف ى نظرته اًدا إل
يئة اهللا        ات مش ا عالم ا أيًض رى فيه رى ت ة أخ ن جه دها؛ وم ان وتنتق ا اهللا واإلنس ّرض له ي يتع ات الت االنحراف

دس  ان من يكرز ب      "إذ إّن . الخالصّية الشاملة، وقيادته للتاريخ وعالمات فّعالّية الروح الق ا آ ة، مهم ّل حقيق ا،  آ ه
لذلك ثّمة، بحسب االعتقاد المسيحّي، إمكانّية خالص موضوعّية   ). القّديس أمبروسيوس" (تأتي من الروح القدس

ة        ه الواقعّي ي مختلف أوضاع حيات ه ضميره ف ان     . لكّل إنسان يتّمم مشيئة اهللا آما يحّددها ل ة باألدي ذه العالق ي ه ف
ول ورفض    ن قب ه م ا تحوي ي م ريس (وف ائق  ، تعت) H. Friesف ان الف ال األدي ا آم يحّية ذاته ر المس ّن . ب ولك



 

ا "المسيحّية نفسها ال تستطيع هي أيًضا أن تصل إلى  زال        " ملئه ذي ال ي اريخ إّال إذا تخّطت شكلها ال ع الت ي واق ف
  .إلى اآلن غريًبا إلى حّد بعيد، لتتقّبل في ذاتها غنى الشعوب وأديانها

  
ذا  . فهم صحيًحا مطلب المطلقّية الذي هو موضوع خالف وجدل آبيرينفي هذه العالقة الواسعة يمكن فقط أن ُي ه

تعماله إّال   . المصطلح الكثير الغموض لم يصدر عن الالهوت المسيحّي بل عن الفلسفة المثالّية ولذلك ال يجوز اس
ذي     . مع تفسير الهوتي جديد ائّي وال وحي النه ال يمكن   المقصود به هو أّن المسيحّية تكتشف في يسوع المسيح ال

اس  ه الصحيح، ال      . تجاوزه جوهريًّا والشامل، الذي به آشف اهللا عن محّبته لجميع الن ي مفهوم ذا المصطلح، ف ه
ع        ة الجمي ا بخدم الي التزاًم ع وبالت ًدا للجمي ك وع ُيعترف  . يتضّمن إذن أّي تعّصب ضّيق أو تزّمت، بل بخالف ذل

ي م      ًرا ف تتبع تغيي ذه النظرة تس ر          اليوم عموًما أّن ه كًال أآث الة ش ذ الرس ائس، لتّتخ ع الكن ي جمي الة ف مارسة الرس
ألة  . منفردة، وال باألحرى بمجّرد انتشار الكنيسة  " أنفس"فالموضوع في الرسالة لم يعد يتعّلق بإنقاذ . حواًرا المس

يحّية  راس المس ألة انغ الحرّي مس ي ب ق   . ه األمر يتعّل ة؛ ف ة تربوّي ات منهجّي ن تكييف ر م ي أآث ذا يعن يرة وه بمس
ة     ة وصينّية وأفريقّي يحّية هندّي ي  . مبدعة، يمكن أن ينشأ فيها، في طريقة مبتكرة، وجه جديد للمسيحّية أعني مس ف
  .مثل هذا التالقي الخّالق مع الشعوب وأديانها، تستطيع المسيحّية أن ُتسهم في المصالحة والسالم بين الشعوب

  
ا ال نس      ام أيًض ي الخت يحّية؟ ف د    ما هي إذن المس ي تحدي ا ف ا تصف     . تطيع أن نحصر جوهره دات من ذاته التحدي

ائق           . حتًما وقائع ال الف ادة والفيض ومن خالل شريعة االآتم . بيد أّن المسيحّية توصف من خالل موضوع الزي
تحالة   ). E. Jüngelيونغل (اإلله المسيحّي ليس ضروريًّا، ولكّنه أآثر من ضرورّي  ي اس المسيحّية، بالضبط ف

ّل شيء     تحديدها وق آ ي تف ة الت ك    . ، هي العالمة الَمَعادّية لحرّية اهللا في المحّبة، تلك الحرّي ا تل والمسيحّية، بكونه
ي    ة ف رة، والحرّي ي الكث دة ف ق الوح ى تحقي ر عل الم متغّي ي ع اعدتها ف ا بمس رهن عن ذاته ا أن تب ة، عليه العالم

ي اعتلنت من خالل        ولكونها االعتراف بمحّب. االرتباط، والعدل من خالل المحّبة ّل شيء والت وق آ ة اهللا التي تف
ا،  . يسوع المسيح، تقدم على الخدمة باهتمام يفوق آّل حّق وآّل عدل لقيام عالم أآثر إنسانّية بدل أن نحّدد جوهره

  .علينا أن نحاول أن نروَي بطريقة حّية تاريخها الذي يتجاوز دوًما ذاته، ونعمل اليوم على تحقيقه
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