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  "نؤمن بإله واحد"
  

هل تؤمن املسيحية بإله : هناك سؤال يتردد دائماً على لسان غري املسيحيني
  واحد؟

 ،باإلميانوهو صيغة االعتراف  ،اإلميانألن قانون  ؛واضحة جداً، نعم اإلجابة
  :فيها وال غموضيبدأ بعبارة ال لبس 

  ."...نؤمن باله واحد "
املسيحية هي ديانة  أنون يف كُّغري العقالء فقط هم الذين يُش أنوهذا يعين 

  .توحيد

  ملاذا يسأل الناس عن التوحيد يف املسيحية؟
اهللا "وعبارة  .بل هو عدة أنواع وأشكال ،للتوحيد عدة معاين أنواجلواب هو   
فإذا تعددت كلمة .. بل هلا عدة معاين  ،ىن واحدليست عبارة بسيطة هلا مع" واحد
  ...تعددت معاين التوحيد .. واحد 

  "واحد"املعاين املختلفة لكلمة 
أي انفرد .. جاء وحده : ولذلك نقول ،"التفرد"يعين " َدحََّو"الفعل الثالثي   
  .ال تأخذ غريه... خذ هذا الكتاب وحده : أو نقول .باجمليء

ر عنها الكتاب د معاين التوحيد اهلامة جداً واليت يعبِّحأيف هذا اجملال يربز 
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، أي ال )١٠: ٤مىت ( "َتْعُبُد َوْحَدُه َوإِيَّاُه َتْسُجُد إِلَهَِك ِللرَّبِّ"املقدس بكل وضوح 
  .احلقيقة الواضحة ال خيتلف أحد هوعلى هذ.. تعبد آخر مع اهللا 

.. الذي ينفرد بالربوبية  نه هو وحدهأنه ال ثان له، وأمبعىن  "اهللا واحد" إذاً
الواقع هو  أنبحث، غري بالانتهى وال حاجة لنا قد املوضوع  أنقد يبدو هبذا الشكل و

فليس .. أي تأكيد وحدانية اهللا وتفرده  ،التوحيد يبدأ حبثه من هذه النقطةف. العكس
  .بل نقطة البداية يف الكالم عن اهللا الواحد ،هذا هو التوحيد
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  باهللا الواحد؟ اإلميانكتاب املقدس كيف يعرض ال
  

 ،خاص به دون غريهبأسلوب بل  ،فريد دقيق بأسلوبيتميز الكتاب املقدس   
واجملال ال . فهو عندما يتكلم عن اهللا الواحد يضع عدة أوصاف هامة هلذا الواحد

يقول اهللا على : بعض النصوص إىل باإلشارةنكتفي  وإمنااقتباس كل النصوص بيسمح 
 َوِمْن الشَّْمسِ َمْشرِقِ ِمْن... . ِسَواَي إِلََه الَ. آَخُر َولَْيَس الرَّبُّ أََنا" :عياءشإلسان 
 إصحاحولعل ). ١٨، ٦: ٤٥ إشعياء(" آَخُر َولَْيَس الرَّبُّ أََنا. غَْيرِي لَْيَس أَنْ َمْغرِبَِها
ح الواحد بكل وضو اإللهالتوحيد، فهو يتحدث عن  إصحاحهو  إشعياءمن سفر  ٤٥

  .الواحد بشكل ال حيتمل الشك اإللهويعلن هذا 
 اإللهعندما يتكلمون عن  األنبياء أنالنقطة اهلامة يف الكتاب املقدس هي   
 ،اخلالق اإللهاهللا الواحد هو : فهم يعلنون عن هذه احلقيقة بالشكل التايل ،الواحد

بل  ،لقهنا ذات مضمون مط "واحد"وكلمة  .ولذلك ال جيوز الكالم عن خالق آخر
ويف أغلب  .)٨: ٩أي ( ..." َوْحَدُه السََّماَواِت الَْباِسطُ" :يقول أيوب ،هي كلمة احلق

  .اخلالق هو اهللا وحده أنلتأكيد  "واحد"كلمة  نصوص الكتاب تأيت
يقول . غريه اإلنسانيترجى  أنص الذي ال جيب املخلِّ اإللهاهللا الواحد هو 

 أَْنَت أَنََّك كُلَِّها اَألْرضِ َمَماِلُك فََتْعلََم َيِدِه ِمْن َخلِّْصَنا إِلَُهَنا الرَّبُّ أَيَُّها َواآلنَ: "إشعياء
 الواحد اإللهعمل  هو -  مثل اخللق -فاخلالص  .)٢٠: ٣٧أش (" َوْحَدَك الرَّبُّ

 إِلَيَّ ِالَْتِفُتوا: "إشعياءولذلك يقول اهللا نفسه بفم  ،يشترك فيه آخر أنالذي ال ميكن 
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ويقول  .)٢٢: ٤٥أش (" آَخَر َولَْيَس اللَُّه أََنا َألنِّي اَألْرضِ أَقَاِصي َجِميَع َيا واَواْخلُُص
 ِلي َصاَر َوقَْد الرَّبُّ َوَتَرنُِّمي قُوَِّتي" :أو، )٢٠: ٦٨مز ( "َخالَصٍ إِلَُه لََنا اَُهللا: "املزمور
اخلالص باهللا  أنحنصي النصوص اليت تؤكد  أنوال ميكن ). ١٤: ١١٨مز ( "َخالَصاً

حد املوضوعات الرئيسية لسفر أفهذا هو  ،اإلنساناهللا هو خالص  أن أووحده، 
  ).١٤: ٤٠ -  ٩،  ١: ٢٧ -  ٥: ٥مز (املزامري 

السجود  أوالعبادة  أوطلب املعونة  أونه ال جتوز الصالة أاهللا واحد مبعىن   
 نصويف . واحدال اإللههي جوهر كل الكالم عن عبادة  "واحد"وهنا كلمة . لغريه

 ُمَصوُِّر. اللَُّه ُهَو السََّماَواِت َخاِلُق«: الرَّبُّ قَالَ َهكَذَا َألنَُّه: "إشعياءطويل جداً يقول 
 َولَْيَس الرَّبُّ أََنا. َصوََّرَها ِللسَّكَنِ. َباِطالً َيْخلُقَْها لَْم. قَرََّرَها ُهَو. َوَصانُِعَها اَألْرضِ
 َخَشَب الَْحاِملُونَ َيْعلَُم الَ. اُألَممِ ِمَن النَّاُجونَ أَيَُّها َمعاً َتقَدَُّموا لُمُّواَوَه ِاْجَتِمُعوا ...آَخُر

  ).٢٠ - ١٨: ٤٥أش (" ُيَخلُِّص الَ إِلٍَه إِلَى َوالُْمَصلُّونَ َصَنِمهِْم
 إثارةالكالم عن التوحيد ليس  أنهذه النقطة يف غاية األمهية والدقة ألهنا حتدد 

الذي  صاملخلِّوتوحيد  ،سبحانه اخلالقبل توحيد  ،ية أو تأكيد مبدأ عقيممسألة فلسف
 اإلميانكما نقول يف قانون  أو ،اهللا إالَّله إوال  ،الرب إالَّله إهنا نقول ال . ال آخر سواه

بل  ،ذاً ليس معلقاً يف فراغإالتوحيد ". خالق السموات واألرض.. له واحد إنؤمن ب"
  .كخالق وكمخلصه واحد معروف لإب باإلميانهو مرتبط 
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  "واحد"اجلوانب الضعيفة لكلمة 
  

بل  ،بصيغة املذكر فقط وهي ال تأيت ،اإلنسانكلمة اخترعها  "واحد"كلمة   
وطبعاً حنن ال نستخدم صيغة املؤنث . "واحدة"بصيغة املؤنث أيضاً ومنها كلمة  تأيت
 - ولكن. و فوق كل هذه األوصافبل ه ،يضاًأ اًمذكر يسول اًألن اهللا ليس مؤنث ؛هللا

نتكلم بلغة  أننايعين يف احلقيقة  "الواحدة"وعن  "الواحد"الكالم عن  نفإ -كما نرى 
وال  اًاهللا ليس مذكر أنفعلى الرغم من  ،كاملة يف حد ذاهتا أداةوهي ليست  ،اإلنسان
الكالم  أنوهذا يعين .. صيغة املذكر واملؤنث  إالَّال منلك يف اللغة العربية  أننا إالَّ اًمؤنث

ولعل أفضل مثال على . وهي ليست دقيقة دائماً ،اإلنسانيةعن اهللا حمدود حبدود اللغة 
  :ضعف كلمة واحد هو ما يلي

 ،فالواحد الصحيح هو كم حمدود. حمدود كٌمهو حسابياً  "واحدال" -١
  .وليس حمدوداًفاهللا ليس كماً  ،يكون اهللا واحداً بالتعبري احلسايب أنولذلك ال ميكن 

هذا كتاب : هو جزء من مجلة كثرية تشاركه نفس النوع مثل "الواحد"و -٢
ولذلك اهللا ليس .. فالكتاب جزء من نوع هو الكتب . واحد من ضمن كتب كثرية

  .ضمن آهلة اًهلإ فهو ليس ،واحداً هبذا املعىن
عين وهذه العبارة ت .من الناس هذا واحٌد: من جنس مثل فرٌد "الواحد"و -٣

يكون اهللا  أنوال ميكن . ..نتكلم عن واحد وهو فرد من ضمن مجاعة من الناس  أننا
  .ضمن جنس امسه اآلهلة نه واحٌدأمبعىن  اإلطارواحداً يف هذا 
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ولعل أفضل  ،ن تكرر وتعددت أفرادهإهو الذي ال يتبدل و "الواحد"و -٤
: البقرة" (م واحدلن نصرب على طعا يا موسى" :ملوسى إسرائيلمثال هو قول بين 

فاهللا ليس مثل الطعام املتعدد  ،أيضاًولذلك ليس اهللا واحداً من هذه الزاوية  .)٦١
  .بأنه صنف واحد َفِصتكرر ُو إذاالذي  األنواع

 -  اإلنسانيةضعف اللغة فقط كل هذه االستعماالت وغريها تؤكد لنا ليس 
 أنمنا تؤكد إو ،خرىغريها من اللغات األ أمسواء أكانت العربية  -مهما كانت 

ن كل موضوع يتناوله العقل البشري أل ؛عن التوحيد حتوطه مشاكل هو أيضاًالكالم 
  .منا يظل سوء االستعمال وعجز اللغة يرافقهإو ،دقيقوال ميكن وصفه بشكل كامل 

  وشكل التوحيد "واحد"جوانب الضعف يف كلمة 
 اًكمَّ"فاهللا ليس  ،تنطبق على اهللا أنكانت املعاين السابقة ال ميكن  إذا  
من مجلة  وال هو جزٌء ،مكرر وال هو واحٌد ،من جنس كفرٍد وال هو واحٌد ،"حسابياً

هذه اجلوانب الضعيفة لكلمة واحد هي ضد التوحيد على خط مستقيم، فعلى .. 
املعاين  أيضاًتعين  أهنا إالَّتعين التفرد كما ذكرنا سابقاً،  "واحد"كلمة  أنالرغم من 

  .ينطبق على اهللا أنة اليت ال ميكن األربع

  "واحد"مرفوضة لكلمة  أخرى أشكال
، وهذا "من الناس واحٌد" :حنن نقول. نه جمهولأمبعىن  ليس اهللا واحٌد :أوالً  

ولعل أفضل مثال هو .. نعلن شيئاً عن شخصيته  أونعلن امسه  أنال نريد  أننايعين 
 َعَشَر؟ اِالثَْنْي اْخَتْرُتكُْم أََنا أَنِّي أَلَْيَس" :عندما قال تصرف املسيح له اجملد ليلة آالمه

  .هنا جمهول للتالميذ متاماً "الواحد"وطبعاً  ،)٧١: ٦يوحنا ( "!َشْيطَانٌ ِمْنكُْم َوَواِحٌد
ومثال واضح هو ما . نه األول الذي يليه غريهأمبعىن  وليس اهللا واحٌد: ثانياً  

فالواحد  ،)٥: ١تك (" َواِحداً َيْوماً َصَباٌح َوكَانَ َمَساٌء َوكَانَ" :يقوله سفر التكوين
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خيتلفون عنه  أو ،قد يكونون مثله مثل أيام اخلليقة الستة هو األول الذي يليه عدةٌهنا 
  .من البشر األشخاصمثل اختالف 

املكان،  أوواحدة يف الزمان  التقاٍء نه نقطةُأمبعىن  وليس اهللا واحٌد: ثالثاً  
ومثال على ذلك ما يقوله سفر  ،الزمان املعني يوصف بالواحد وأفاملكان املعني 

 لَْيلٍَة ِفي ُحلْماً ِكالَُهَما َوَحلَُما" :جنا مع يوسفالتكوين عن املسجونان اللذان ُس
ني ال ميكن استخدامه يفهو نوع من التع ،وهذا يعين نفس الليلة ،)٥: ٤٠ تك" (َواِحَدٍة

نه إشيء ونقول عنه  أوزمان  أومكان  إىل كما نشري اهللا إىلنشري  أنهللا ألننا ال منلك 
  .واحد

  مرفوضة للتوحيد أنواع
متعددة املعاين بعضها ضعيف وبعضها " واحد"كلمة  أنتأكدنا من  أنناطاملا   

 أنواعخيتار عدة  أنميكن  اإلنسان أنفإن هذا يؤكد لنا  ،ال يصلح للكالم عن اهللا
  .من التوحيد خيتار نوعاً معيناً أن أو ،للتوحيد

  التوحيد اجملهول

  .اهللا واحد غري معروف أنوهو استعمال كلمة واحدة للداللة على 

  التوحيد احملدود

  .األول الذي يليه آخر أوحسابياً  واحٌد أو اً،مكرر اهللا واحٌدأنَّ وهو اعتبار 
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  "واحد"اجلوانب القوية لكلمة 
  وعالقتها بعقيدة التوحيد

  
.. من الكلمات الضعيفة يف اللغات البشرية " واحد"كلمة  أنعلى الرغم من   

هذا اجلانب االجيايب يضعنا أمام التوحيد املسيحي بكل ما . االجيايب هاهلا جانب أنَّ إالَّ
  .فيه من اجيابيات

  عن الوحدة رتعبِّ" واحد"كلمة  :أوالً
 َوَيلَْتِصُق َوأُمَُّه ُهأََبا الرَُّجلُ َيْتُرُك ِلذَِلَك" :يقول سفر التكوين عن آدم وحواء

هو يف  "الواحد" ،وهنا كما نرى .)٢٤: ٢ تك( "َواِحداً َجَسداً َوَيكُوَناِن بِاْمَرأَِتِه
هو احلياة املشتركة  ،وهو اجلسد ،هنا "الواحد"و. الواقع وحدة قائمة على احتاد اثنني

وقوة  .واحٌدولكنهما  ،نافهما اثن ،الثنائية بينهما هي قاعدة الوحدة ،بني شخصني
هذه . يصريان جسداً واحداً ، أو"َواِحداً َجَسداً َوَيكُوَناِن"كالم سفر التكوين ظاهرة 

 ،وحدانية إىلولكنه حيول الثنائية  ،الصريورة هي االحتاد، واالحتاد ال يلغي باملرة الثنائية
  .وحدانية إطاروتظل الثنائية قائمة ولكن يف 

" املسيح الواحد جسُد"فهي توصف بأهنا  ،ونفس الكالم ينطبق على الكنيسة
الوحدة واحلياة  أيضاًوهذا اجلسد الواحد يعين  .)١٢و  ٤: ١٢ كور ١راجع (

وهو  ،ولكن هذا التعدد جتمعه الوحدة ،، فهم عدة أو تعددأشخاصاملشتركة بني عدة 
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 َيْومٍ كُلَّ كَاُنواَو ... َمعاً كَاُنوا آَمُنوا الَِّذيَن َوَجِميُع" :ر عنه سفر األعمالما يعبِّ
  .)٤٦ - ٤٤: ٢ أع(" َواِحَدٍة بَِنفْسٍ الَْهْيكَلِ ِفي ُيواِظُبونَ
وهو  ،ولكن الوحدة قائمة ،"كانوا" ةر عنه كلموهو ما تعبِّ ،التعدد قائم ،ذاًإ

 التعدد ال يعين أنوهذا يعين  ."َواِحَدٍة َنفْسٍ. .. َمعاً كَاُنوا"ر عنه عبارة قوية جداً ما تعبِّ
  .استخدام هذا التعدد يف خلق وحدة وإمنا ،مطلقاً التناحر والتشاحن

فهو العنصر املشترك  ،الذي خلق الوحدة يف الكنيسة هو املسيح أنحقيقي 
وكلما كانت الكنيسة  ،يف االئتالف والتوافق إالَّال يعمل  ولكنه عنصٌر ،بني املؤمنني

  .الوحدانية قوة أنم تفه أنقلباً واحداً ونفساً واحدة كلما استطاعت 

  األشخاصيف عامل  "واحد"كلمة  :ثانياً
وهو ما نسميه  ،لقوا من عنصر واحدالبشر مجيعاً ُخ أنيؤكد الكتاب املقدس 

 ِمَن أُمٍَّة كُلَّ َواِحٍد َدمٍ ِمْن َوَصَنَع" :حسب تعبري سفر األعمال أو ،اإلنسانيةبالطبيعة 
هذا الدم الواحد هو احلياة  .)٢٦: ١٧أع " (اَألْرضِ َوْجِه كُلِّ َعلَى َيْسكُُنونَ النَّاسِ

ولكن الطبيعة .. بشكل واحد يف كل الناس  ن، اجلسد والروح اللذان يوجدااإلنسانية
  .الواحدة ال تلغي وجود تعدد ومتايز بل واختالفات يف شخصيات البشر اإلنسانية

لناس اتقوا ربكم يا أيها ا" :تعبري القرآن واضح جداًويف هذا السياق جند أن 
يضم  أنالواحد ميكن  أوالوحدة  إذاً .)١: النساء( "الذي خلقكم من نفس واحدة

ولكنهم  ،خيتلفون كأشخاص أشخاصالعنصر املشترك الواحد الذي ميلكه عدة 
ن الطبيعة إف ،ورغم الصراعات .اإلنسانيةوهذا هو سر متاسك . حدون يف الطبيعةيتَّ

الوحدة  إىليف كل العصور للدعوة  واإلهلامالوحي الواحدة هي مصدر  اإلنسانية
  .والسالم
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 -٥ -  
  

  ماذا نعين باهللا الواحد؟
  

يف معناها القوي الواضح يف عامل  "واحد"لقد اقتربنا كثرياً من كلمة   
  .األشخاص

ذلك و ،يكون واحداً يف صفاته أنهللا الواحد ال ميكن ميكننا أن نقرر أن الذا 
نقارن هنا بني إذا كنَّا و .مقومات الشخصية حدأصفات هو تعدد ال نَّقياساً على أ

جيب أن إذن فاحلديث  ،نتحدث عن اهللا بلغة البشر ومع البشرطاملا أننا و ،واهللا اإلنسان
  .البشري كارواإلديظل يف دائرة الفهم البشري 

وذاته هنا  ،يف ذاته بل واحٌد ،يكون اهللا واحداً يف صفاته أنال ميكن  ،إذاً
هذه صفات . اخل.. مع صفات القوة واحلكمة واملعرفة والقداسة واحملبة وحدة جت

ننا نؤمن بإله إعندما نقول  "واحد"وهذا ما نعنيه بكلمة . متعددة يف ذات اهللا الواحد
  .واحد
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 -٦ -  
  

  اجلانب السليب واجلانب االجيايب للتوحيد
  

ولكن . التوحيد متعددة الصفات، ذلك هو اجلانب االجيايب يف واحدةٌ اهللا ذاٌت  
  .نلقي نظرة على اجلانب السليب أنيلزمنا قبل أن نعرض للجانب اإلجيايب 

  للتوحيد اجلانب السليب
 ،التوحيدمع جنب  إىلنشأت الوثنية جنباً  ،كما نعرف من الكتاب املقدس  

عبارات من ال "اهللا واحد" أنعبارة  تأصبح ،ركالشِّ أوومع وجود تعدد لآلهلة 
ولذلك ويف مواجهة اآلهلة الوثنية . اإلنسانيستغىن عنها  أناليت ال ميكن  جداً األساسية

" ليس آخر"ونشأت الصيغة ). ٤: ٦تثنية " (َواِحٌد َربٌّ إِهلَُنا الرَّبُّ" :يقول سفر التثنية
فليس من آخر جبانب اهللا يشاركه الربوبية  ،لتدعم التوحيد ولكي تقضي على الشرك

 اإلميانتؤكد نقاء  ، أي يف صيغة النفيهنا مبعناها السليب "واحداهللا ال"ـ األلوهة، ف أو
  .ونقاء احلياة نفسها من الشرك

" عَمالشِّ"واليهود يقولون دائماً تلك الصيغة املعروفة يف التاريخ اليهودي باسم   
ومجيع  ."ِحٌدَوا َربٌّ إِهلَُنا الرَّبُّ: إِْسَراِئيلُ َيا إِْسَمْع"يف الكنيسة  اإلميانوهي مثل قانون 

الرب .. اهللا  إالَّله إال "يف عصور اشتداد الوثنية كانوا يهتفون دائماً بنداء النبوة  األنبياء
  .."..الرب هو اهللا وليس آخر  ،واحد إهلنا

هو مقاومة للخطأ الرهيب الذي نشأ يف حياة  ، أي النفياجلانب السليبف
عن كل كائن  األلوهةفنحن ننفي  ،اهللا إالَّويف كل مرة نقول فيها ال اله  .اإلنسان
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حتمل هذا اجلانب  ،كما جاءت يف الكتاب املقدس "اهللا واحد"عبارة و.. مهما كان 
وقد  ،اجلوانب السلبية والضعيفة كثرية جداً أنولكن كما رأينا . األساسيالسليب 

فهل ميكن تطبيق بعض اجلوانب  ،اجلانب احلسايب هو أضعفها أنذكرنا يف البداية 
  ؟"واحد"جيابية اخلاصة بكلمة اال

  .نعم :املسيحية تقول

  للتوحيد اجلانب االجيايب
فاهللا  ،مبا عنده اإلنسانومهما انشغل  ،اإلنساناهللا هو أكرب موضوع يف حياة   

ولذلك ال ميكن بل ال ينبغي أن نقف  ،واالهتمامات واألفكارأكرب من كل املشاغل 
 ؛نقف عند اجلانب السليب أنهللا، ال ينبغي وهو ا اإلنسانعند أعظم موضوع يف حياة 

  .أيضاًيصبح التوحيد عندنا ليس سلبياً فقط بل غامضاً  أنألن هذا معناه 
ال يكفي أن  ...له سوى الرب إال  أو ،اهللا إالَّله إنه ال إنقول  أنال يكفي 

. ضاًأينقدم ما هو اجيايب  أنجيب كلها، بل  اإلنسانننكر الشرك وتعدد اآلهلة وأخطاء 
  .م له اجلوانب االجيابية كمعونة من عندهوقدَّ اإلنسانلقد أعان اهللا 

  "أنا الرب"
، فهي ال "أنا"عن نفسه هو كلمة  اإلعالن إطارأعظم ما نطق به اهللا يف  نَّإ  

ويف عدة مناسبات ظهر اهللا بشكل . بل تعلن اهللا ،د الوجود واحلضور فقطتؤكِّ
 إِلَُه أَبِيَك إِلَُه أََنا"ظهوره ملوسى النيب يف سيناء  منظور، لعل أعظم هذه الظهورات هو

" إِْبَراِهيَم إِلَُه أَبِيَك إِلَُه أََنا" عبارةول .)٦: ٣ خر( "َيْعقُوَب َوإِلَُه إِْسَحاَق َوإِلَُه إِْبَراِهيَم
.. مبعىن آخر  أو ،يف سفر التكوين إلبراهيمفهي تؤكد معىن ظهور اهللا  ،تاريخ طويل

  .له املواعيدإتعين أنا  "بأنا الر"
عن نفسه  اإلعالنن ال يأيت هذا أو ،يعلن اهللا عن نفسه أنالتوحيد اجيابياً هو   
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 أنميكن  إنسانيةكلمة " أنا"ن كلمة إذا كان صحيٌح أو ."أنا"بل يكلمه  ،كواحد
هي شرارة  إمنا" أنا"كلمة  أناحلق يعرف  اإلنسانولكن ..  إنسانيقوهلا أصغر 

 ،اهللا عن ذاته إعالنال حتمل فقط  "أنا"ولذلك فكلمة  ،.."الرب أنا.. " هلياإلللوجود 
  .إلبراهيمال سيما  لإلنسانارتباطه باملواعيد اليت قطعها  أيضاًبل تؤكد 

نه ليس أو اإلنساننه دخل تاريخ أكان يؤكد " أنا" :ويف كل مرة قال اهللا فيها
" الواحد" أنَّلقد ذكرنا يف املقدمة . اعيدكان يعين املو ،"ناأ" :بل مىت قال ،واحداً فقط

تعين حضور اهللا و" ناأ"كلمة وهنا تؤكد . اخلالص من اهللا اإلنسانيطلب  أنْؤكد ت
 أََنا"وخماوفه يقول لنا دائماً  اإلنسانكل مشاكل  أمام وإمنافهو ال يسكت . للخالص

  ).٢٥: ٤٣ إشعياء( "أَذْكُُرَها الَ َوَخطَاَياَك َنفِْسي َألْجلِ ذُُنوَبَك الَْماِحي ُهَو أََنا
 َصانُِعَك الرَّبُّ َيقُولُ َهكَذَا...  َعْبِدي َيْعقُوُب َيا اْسَمْع َواآلنَ" :مث ماذا يقول  
 َعلَى َوُسُيوالً الَْعطَْشاِن َعلَى َماًء أَْسكُُب َألنِّي ... َتَخْف الَ: ُمِعيُنَك الرَِّحمِ ِمَن َوَجابِلَُك
 ِللرَّبِّ أََنا: َيقُولُ َهذَا.. .ذُرِّيَِّتَك َعلَى َوَبَركَِتي َنْسِلَك َعلَى ُروِحي كُُبأَْس. الَْيابَِسِة
  ).٥ - ١: ٤٤ إشعياء" (َيْعقُوَب بِاْسمِ ُيكَنِّي َوَهذَا

يقول اهللا  ،الذي يلتزم بالعهد األخالقيعلى السلوك  اإلنسان إعانةوحىت يف   
 َبْيِت ِمْن ِمْصَر أَْرضِ ِمْن أَْخَرَجَك الَِّذي إِلَُهَك بُّالرَّ أََنا" :يف بداية الوصايا العشر

 "أنا"فاهللا ال يقول ). ٣ - ١: ٢٠ خر( "أََماِمي أُْخَرى آِلَهةٌ لََك َيكُْن الَ. الُْعُبوِديَِّة
باخلالص  إسرائيلكر بين ولذلك يذِّ ،يف مضمون اخلالص" أنا"بشكل جمرد، بل يقول 

 ،تعين الواحد" أنا"وهنا " صاملخلِّ"تعين " أنا"هنا . ديةمن أرض مصر من بيت العبو
ألنك مل تعرف خملصاً آخر  ؛"أََماِمي أُْخَرى آِلَهةٌ لََك َيكُْن الَ" :ولذلك يقول الرب

بل يعلن حضوره كمخلص  ،اهللا ال يعلن حضوره فقط أنتؤكد " أنا"ولذلك  ،سواي
باهللا كمخلص هو وحده  اإلميانبل اختبار  ،هنا التوحيد ليس قضية العقل .وكفادي

وحدانية اهللا ليست مسألة تناقش عقلياً  أننرى بكل وضوح  أنالقادر، ولذلك ميكننا 
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مبا يراه يف الطبيعة من مظاهر تدل على اخلالق، بل اختبار يتذوق  اإلنسانويربهن عليها 
  .فيه اختبار اخلالص اإلنسان

  اهللا خملص= أو اهللا واحد  ،اهللا وحده
وهو توحيد يأخذ عدة تشبيهات اجيابية  ،ما نعنيه بالتوحيد االجيايبهو هذا و  

بل مبا  ،فقط إهليةبإعالن واضح ليس يف ظهورات  أويصبح فيها الواحد معروفاً بشكل 
 - الواحد هو األب ولعل أمهها هي اهللا  .اإلنسانيةيأخذه اهللا من مفردات يف اللغة 

حتتل سفراً  أو األنبياءمتفرقة يف كتابات  يتوهذه التشبيهات قد تأ. الراعي -الزوج 
ولكن ماذا تعين . زوجته اخلائنة يف سفر هوشع إىلكامالً مثل صورة اهللا كزوج يعود 

  هذه التشبيهات؟

  األب
 َوَمْن أٌَب ِللَْمطَرِ َهلْ"ولذلك يقول سفر أيوب  ،األب تعين املصدر أو األصل  

ولذلك  ،والسؤال عن مصدر املياه كما هو واضح .)٢٨: ٣٨أي " (الطَّلِّ؟ َمآجِلَ َولََد
أي ( "َولََدُه؟ َمْن السََّماِء َصِقيُع الَْجِليُد؟ َخَرَج َمْن َبطْنِ ِمْن: "ميضي اهللا ليقول أليوب

اهللا هو سبب وجود  أنتؤكد  لإلنساناهللا  أبوةولذلك كل الكالم عن  ،)٢٩: ٣٨
  .يف هذه احلياة اإلنسان

 َوقَاِضي الَْيَتاَمى أَُبو"نه أهكذا يؤكد اهللا  والدهأوكما يدافع األب عن   
 أَْرضِ ِمْن بِهِْم آِتي َهئََنذَا"نه سوف يعيد الشعب من السيب أو ،)٥: ٦٨ مز( "اَألَراِملِ
 ُرُهْمأَُسيِّ. أَقُوُدُهْم َوبِالتََّضرَُّعاِت َيأُْتونَ بِالُْبكَاِء.. .اَألْرضِ أَطَْراِف ِمْن َوأَْجَمُعُهْم الشَِّمالِ

 ُهَو َوأَفَْرايُِم أَباً ِإلْسَراِئيلَ ِصْرُت َألنِّي. ِفيَها َيْعثُُرونَ الَ ُمْسَتِقيَمٍة طَرِيقٍ ِفي َماٍء أَْنَهارِ إِلَى
ه ولذلك يوجِّ ،وتدخل هذه العالقة الصالة وعبادة اهللا). ٩ - ٨: ٣١أرميا ( "بِكْرِي
 أَباً أََنا كُْنُت فَإِنْ. َسيَِّدُه ُيكْرُِم َوالَْعْبُد أََباُه كْرُِمُي اِالْبُن"واملتمردين  ةالعصا أنظارالنيب 
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 اإلنسانولذلك يدخل هذا التشبيه دائرة العالقة بني  ،)٦: ١مالخي ( "كََراَمِتي؟ فَأَْيَن
اجتاه  إىلبل تشبيه يؤكد وجود عالقة ويدفع هذه العالقة  ،ليس جمرد تشبيه وهوواهللا، 

وهذا .. احترام األب مثاالً له  عدُّوهو احترام ُي ،املطلق هللا نساناإلواضح وهو احترام 
ولعل هذا يتضح بشكل  ،جمرد فكرة أووحدانية اهللا عالقة وليست نظرية  أنيعين 

 فَِلَماذَا َخلَقََنا؟ َواِحٌد إِلٌَه أَلَْيَس ِلكُلَِّنا؟ َواِحٌد أٌَب أَلَْيَس" :واضح من كالم مالخي النيب
 أنوكما نرى بكل وضوح  .)١٠: ٢مل ( "آَباِئَنا؟ َعْهِد ِلَتْدنِيسِ بِأَِخيِه رَُّجلُال َنْغُدُر
مصدر واحد وخالق واحد وهو  إىليعود  إمنااهللا تعين املساواة بني البشر ألن الكل  أبوة
ولكن الغدر يصبح  ،بوحدانية اهللا اإلميانالغدر هو اخلطيئة ضد  أنومن هنا نرى  ،اهللا

باهللا كأب واحد لكل اجلنس البشري  اإلميانوهي  ،حالة واحدة خطيئة فقط يف
  .وكحافظ للعهد

من غدر  اإلنسانال لكي حيمي  ،اإلنسانيةالتوحيد هنا يدخل جمال العالقات 
ولعل أفضل . اهللا هو خالق الكل أنبل لكي يؤكد املساواة طاملا  ،اإلنسانأخيه 

 ِمْن َواْنظُْر السََّماَواِت ِمَن َتطَلَّْع: "هللا إشعياءاهللا هي صراخ  أبوةالنصوص املقدسة عن 
 َنْحوِي َوَمَراِحُمَك أَْحَشاِئَك َزِفُري َوَجَبُروُتَك؟ غَْيَرُتَك أَْيَن. َوَمْجِدَك قُْدِسَك َمْسكَنِ
 َربُّ َيا أَْنَت. َراِئيلُإِْس َيْدرَِنا لَْم َوإِنْ إِْبَراِهيُم َيْعرِفَْنا لَْم َوإِنْ أَُبوَنا أَْنَت فَإِنََّك. اْمَتَنَعْت
فاهللا هو األب احلقيقي الذي  .)١٦ - ١٥: ٦٣أش ( "اْسُمَك اَألَبِد ُمْنذُ َوِليَُّنا أَُبوَنا

وأبوة اهللا  .سيأيتيعقوب ألهنما ال يعرفان من الذي  أو إبراهيميعرف أوالده وليس 
بل  ،اجلانب العرقي أوالعالقة به ال تعتمد على التوالد اجلسدي  أنالواحد هنا تعين 

  .به كمصدر للحياة اإلميان
ص الذي يشتاق املخلِّ أونه الفادي أاهللا هنا تؤكد  أبوة أننالحظ  أنميكننا 

  ).٨: ٦٤ إشعياءراجع (ألوالده ويفتقدهم هذا هو التوحيد الصحيح 
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  الزوج
 اإلنسانيةفقد صارت  ،واإلنسانوخلف هذا التشبيه جند عالقة العهد بني اهللا   

ورغم  .أمينة ووفية مثل الزوجة اإلنسانيةوهو عهد جيعل  ،يف عهد مع اهللا إبراهيميف 
نه مثل أفالغرية هنا تؤكد  ،له غيورإويصف نفسه بأنه  ،اهللا يتحدث عن نفسه كثرياً أن

 أنوعلينا . ال تصري لرجل آخر أنتصبح زوجته زانية أي  أنالزوج الذي ال يقبل 
 الَ"العبادة الوثنية بأهنا زىن  توصفدمي بنوع خاص حيث تعبريات العهد الق إىلنلتفت 
 َمَع َعْهداً َتقْطََع أَنْ ِمْن ِاْحَترِْز. ُهَو غَُيوٌر إِلٌَه. غَُيوٌر اْسُمُه الرَّبَّ َألنَّ آَخَر ِإللٍَه َتْسُجُد
 َبنِيَك َوَيْجَعلَْن آِلَهِتهِنَّ َراَءَو َبَناُتُهْم فََتْزنِي ِلَبنِيَك َبَناِتهِْم ِمْن َوَتأُْخذُ ... اَألْرضِ ُسكَّاِن
حتت  الزناعن  األنبياءومن هنا جاء تعبري ). ١٦ - ١٤: ٣٤ خر( "آِلَهِتهِنَّ َوَراَء َيْزُنونَ

: ٣أرميا (القدمية  الكنعانيةعلى التالل املرتفعة وهي العبادة  األصنامأي عبادة  األشجار
 آِلَهٍة َوَراَء َزُنوا"جداً  عتاب قاس وعتاب اهللا للشعب هو .)١٠: ٦هوشع  - ٨ - ٦

  ).١٧: ٢قضاة ( "لََها َوَسَجُدوا أُْخَرى
 أنهي من القوة واملتانة حبيث  واإلنسانيةالعالقة الوثيقة بني اهللا  أنوهذا يعين   

 إشعياء( "!َزانَِيةً اَألِميَنةُ الْقَْرَيةُ َصاَرِت"الروحي  الزنادخول آهلة أخرى تعين على الفور 
 "الزَُّناةَ ُتَخاِلطُوا الَ" :ولذلك قال الرسول بولس ،هو زاِن أوثانوكل عابد  . )٢١:  ١
  ).٩: ٥كور  ١(

  ما معىن التوحيد يف هذه العالقة؟  
 أنمواعيده اليت قطعها وال يقبل  إىلاهللا حاضر وحي ويلتفت  أنؤكد املمعناه 

وهذا هو جوهر  ،زوجته ألنه مثل الزوج الذي يرعى. له آخريف هذه العالقة إ يدخل
ولكنه  ،اهللا طلب من النيب محاية زانية أناد ألهنم ظنوا سفر هوشع الذي مل يعجب النقَّ

 َتارِكَةً زًِنى َزَنْت قَْد اَألْرَض َألنَّ زًِنى َوأَْوالََد زًِنى اْمَرأَةَ ِلَنفِْسَك ُخذْ"طلب يف الواقع 
 إىلة يرى خلف مأساة هوشع وعودته ن يقرأ السفر بدقوكل َم .)٢: ١هو ( "!الرَّبَّ
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 .)١٠: ١ هو(عالقته مع شعبه  إىلوهي عودة اهللا  ،زوجته اخلائنة الصورة احلقيقية
 َحاِكُموا أُمَّكُْم َحاِكُموا ... ِإلْخَوِتكُْم قُولُوا"حقيقة من عتاب اهللا  إىلويتحول الرمز 

 - ١: ٢هو ( ..." َوْجهَِها َعْن زَِناَها ِلَتْعزِلَ َرُجلََها لَْسُت َوأََنا اْمَرأَِتي لَْيَسِت َألنََّها
 أمامنه سوف يفضح شعبه كما يفضح الزوج زوجته أويؤكد اهللا بعد ذلك  .)١١

التوبة معناه عودة  إىلعودة الزانية  أنولكنه يؤكد  ،)١٣ - ١١: ١هو (املعجبني هبا 
وهذا  .)١٥: ٢هو ( "ِمْصَر أَْرضِ ِمْن ُصُعوِدَها كََيْومِ"عالقة احملبة مثل عالقة أيام الصبا 

 الَْيْومِ ذَِلَك ِفي َوَيكُونُ"بل زوجاً حليماً كثري الرمحة  ،اهللا لن يكون سيداً قاسياً أنيعين 
ألن اسم البعل  ؛)١٦: ٢هو ( "َبْعِلي َبْعُد َتْدِعيَننِي َوالَ َرُجِلي َتْدِعيَننِي أَنَِّك الرَّبُّ َيقُولُ

  .بل املودة والرمحة ،هو جوهر العالقةسوف ال يكون ) السيد(
بل حياة وعالقة  ،ليس فكرة جمردة ، فهوهذه هي صورة التوحيد الصحيح  

 اإلنسانيةخيدم  إمنااهللا  أنعالمات أو رموز تؤكد  اإلنسانتأخذ من واقع حياة 
  .ويرعاها ويعطف عليها يف حالة التوبة

إضافةً  ،ل فيه إلله آخرفهو توحيد ال جما ،د بشكل صارخالتوحيد هنا مؤكَّ
 ،توحيد ظاهر ومعلن ال يوجد فيه أي جمال لعالقة مبهمة أو عالقة غري واضحة إىل أنه

 وأساس ،وهو كما سنراه يف العهد اجلديد أساس عالقة الزواج بني اهللا والكنيسة
له واحد هو الزوج الذي إمتسك الكنيسة ب وأساس ،متسك اهللا بكنيسة واحدة وحيدة

هو (زنت وراء آهلة أخرى  إنزوجته ويعمل على توبتها  إنقاذ إىلويعود  يعطف وحيب
٢٣ - ٢١: ٢.(  

ليس  اإلدراكوهنا  .ك من خالل العالقة ومن خالل العهددَرالواحد هنا ُي
فقط نه ليس إ .من خالل ما جيود به اهللا من عطية الرمحة واحملبة إدراٌكعقلياً بل  إدراكاً

بل  ،هو حمب وكثري الرمحة فإذا ،حقيقة الواحد اإلنسانفيه  ىريتوحيداً اجيابياً واضحاً 
نفسها يف صورة  اإلنسانيةهو توحيد يعلن عن عالقة ويعطي املثل عليها من واقع احلياة 



١٩ 

ن كانت خائنة لكي تعود إويطلب زوجته حىت وبل  ،الزوج الذي ال خيون زوجته
  .إليه

حقيقة عالقة اهللا  "لواحدا"هذا هو التوحيد احلقيقي الذي تصف فيه كلمة 
العالقة إىل حقيقة الوصف هذا بل يتعدى  ،فهو ليس وصفاً حلقيقة اهللا يف ذاته فقط ،بنا

 إىليتعدى هذا  أنكانت تصف اهللا يف ذاته دون  إن" واحد"فال خري يف كلمة  ،نفسها
ولعل صورة األب وصورة الزوج هي خري ما نراه . به اإلنسانوصف حقيقة عالقة 

وبذلك  ،توحيد يف شكله احلقيقي حيث اهللا الواحد هو األب والزوج الواحدعن ال
  .يصبح التوحيد عالقة وليس جمرد وصف مبهم هللا

  الراعي
ولكن  ،ما ذكرناه عن األب والزوج ينطبق بشكل واضح على الراعي إن  

 هو(اهللا هو الراعي الذي يقود . صورة الراعي تعطي جانباً جديداً يف عالقة التوحيد
له واحد ساكن يف السموات وساكت ال دخل له مبا حيدث إ، فهو ليس جمرد )١٦: ٤

الواحد الراعي الذي يقود شعبه مثل قطيع يف وسط األزمات  اإللهبل هو  ،يف التاريخ
واحلديث عن احلماية وعن خريات اهللا  .)١٣: ٧٩مزمور (يف أوقات السالم أيضاً و

  ).١٤: ٣٤حزقيال ( اإلنسانيةباحتياجات  اليت يقدمها للشعب تعين اهتمام اهللا
حضور اهللا يف  اإلنسانوالتوحيد هنا يتناول عالقة ديناميكية يكتشف فيها 

التاريخ متاماً مثل الراعي الذي يقع على كتفيه مسئولية الرعاية من طعام ومحاية وملجأ 
ز هذا وقد أبر ،سواء جبانب االهتمام بالكبري والصغري والقوي والضعيف على حدٍّ

اجلانب بشكل واضح جداً حزقيال النيب، فهو سفر الراعي وهو سفر اهتمامات اهللا 
  ).١٦: ٣٤حز (الواحد بشعبه بالضعيف والقوي والسمني واألعجف 

ال لكي  ،ولعلنا ندرك من تتابع هذه الصور كيف يعطي اهللا رسالة لكل نيب



٢٠ 

الواحد الذي يهب  باإللهبل لكي يشرح لنا جوانب العالقة  ،يؤكد لنا جمرد التوحيد
 اإلنسانيةدخل يف عالقة قوية اجيابية مع  ،ألنه كواحٍد أبديةخريات ومراحم  اإلنسانية

  .لكي يشرح هلا حقيقة التوحيد



٢١ 

 -٧ -  
  

  د اآلهلة؟للشرك وتعدُّ نفيٍ جمرُدهل التوحيد 
  

 نكا، وسيظل كذلك طاملا اإلنسانيةاهللا هو أعظم وأهم قضايا احلياة  إن  
تظل يف دائرة اجلوانب  أنهذه القضية العظمى ال ميكن . يهتم باحلياة الروحية ناإلنسا

اهللا هو . وأول هذه اجلوانب هو نفي الشرك وتعدد اآلهلة .اإلنسانالسلبية من حياة 
ألن نفي اخلطأ يف حد ذاته ليس اكتشافاً  ؛يكون نفياً خلطأ أناحلق واحلق ال ميكن 

  .هو التصدي للخطأ إمناللحق، 
ألهنا حتدد اجتاه احلياة والتعليم  ؛هذه النقطة على قدر كبري من األمهية  
  .واحلضارة
وهي أصغر اخلاليا  ،من األمبيا -بل كل ما فيها  ،احلياة ليست نفياً للخطأ  

بل وفق  ،اليت ال تعمل وفق نظام سليب األعضاءتقوم على وظائف  - اإلنسان إىلاحلية 
  .مظاهر احلياة يف شكلها املعروف إىلدي وعطاء يؤ تناسق بديع من أخٍذ

 أنعلى  عدلٍ والتاريخ شاهُد ،واحلياة العقلية مل تكن جمرد نفي لألخطاء  
وهذا هو . األشياءقلب وجوهر  إىليعيش من اجل اكتشاف احلق والوصول  اإلنسانَ

 للحقائق وقوانني بل اكتشاٌف ،ألن العلم ليس نفياً لألخطاء ؛سر تقدم العلوم الدائم
  .احلياة

زل حىت اجلامعة وما ـاملختلفة الذي يبدأ من املن أشكالهويف جمال التعليم يف   
بل يتقدم  ،مطلقاً عند نفي األخطاء اإلنسانال يقف  ،بعدها يف جماالت احلياة املختلفة
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 ،وأخطاءوليس التعليم نفياً ملا يشيع يف احلياة من خرافات . اكتشاف احلقائق إىلدائماً 
 واألنظمةاوالت دائمة للتقدم واالكتشاف جلوانب احلقائق والوصول بالفكر بل هو حم

وحنن ال نتعلم تفاهات . التقدم لإلنسانوضع حيقق  أفضل إىلالسياسية واالجتماعية 
وبذلك نتمكن من  ،ولكننا نكتشف مجال احلق واجيابيات احلق ،وبشاعتها األخطاء

النباتات  ثلنأخذ منها ونقدم هلا وال نعيش ماالستمتاع باحلياة وباملشاركة يف تقدمها، 
مسوم  إىلبل تتحول أحياناً  ،الطفيلية اليت تتغذى على غريها وال تعطي أي شيء نافع

  .معطالت أو
ر تعذَّ وإالَّيبحث عما هو اجيايب  اإلنسانتاريخ احلضارة نفسه يشهد بأن  إن  

 ،احلضارة وال يغين الثقافة ألن نفي األخطاء ال يكفي مطلقاً ألن يؤسس ؛عليه التقدم
ىل إجمموعة من السلبيات و إىل اإلنسانيةبل يصيب كل شيء بالعقم وحيول احلياة 

  .من التطور اإلنسانيةوهو ما مينع  األخطاءخوف من 
  باهللا؟ باإلميانما عالقة كل هذا : نسأل أنومن الواجب   

 اإلنسانقلب  باهللا هو أعظم ما حيتل اإلميان أنوهو  ،واجلواب واضح جداً
الكثري  اإلنسانَ اإلميانُم ؟ وماذا يعلمه؟ لقد علَّلإلنسان اإلميانماذا يوحي بف.. وضمريه 

ومل تكن احلضارات القدمية سوى حضارات انبثقت من داخل احلياة  ،من االجيابيات
وال تزال هذه  ،بل يف كل أرجاء العامل ،ليس يف مصر الفرعونية وحدها ،الدينية

بعيدة  أهنان كان يبدو على سطحها إاحلضارة املعاصرة اليت و أساسي احلضارات ه
النظرة الدقيقة تكشف لنا على الفور  أن إالَّ، وإهلامهامتاماً عن تأثريات العقيدة الدينية 

مصدره  األخالقيالصراعات النفسية والعقلية اليت جتتاح العامل اليوم واجلفاف  إن
ومها  ،باهللا وباخللود اإلمياناستقرار بسبب فقدان الرئيسي ما أصاب احلياة من عدم 

  .رحلة التطور الطويلة اإلنسانيةقدمان سارت عليهما 
 ،فهذا موضوع آخر ،باهللا بالنسبة للحضارة اإلميانوحنن هنا ال نناقش أمهية   
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  ؟لإلنسان اإلميانولكننا نسأل ماذا يوحي 
ذلك السر الذي يفوق نه يوحي له بالبحث الدائم عن اهللا من أجل اكتشاف إ

  .ويعلو على كل تصور إدراككل 
ن من آدم الذي كان أول َم كان العهد القدمي هو تاريخ ظهورات اهللا ابتداًء  

كل هؤالء  .اخل.. شعياء إوموسى وداود و إبراهيمعمالقة مثل  إىل ،ث مع اهللاحتدَّ
مسعوا كلمات  أواً روحي إدراكاً أوونالوا إما ظهورات مباشرة  ،شاهدوا شيئاً عن اهللا

بل شهود على  ،فقط شهود التوحيد واوكان هؤالء بكل يقني ليس.. الوحي املقدسة 
آدم  َدرِطُ أنويعكس العهد القدمي تطور الوعي الروحي منذ . عهد اهللا وصدق مواعيده

ندرك  أنوعلينا . يعرفوه معرفة احلق أن وأعطاهم لألنبياءاهللا  ىجتلَّ أن إىلمن الفردوس 
اهللا  إعالناتبل يف  ،ونفي الشرك وتعدد اآلهلة إنكارقوة العهد القدمي ليست يف  أن

  :ما يلي إىلنترمجه  أنهذا ميكن  .األنبياءويف كلمات  ،الواضحة يف الظهورات
 ."اهللا إالَّله إال  أو.. له غري اهللا إال " :هي اخلطوة األوىل يف التقدملقد كانت 

من  اإلنسانال سيما بعد السقوط وطرد  اإلنسانيةحية يف بداية احلياة الرو ذلك وكان
 ،وسقط يف الوثنية ،السبيل يبحث عن خالقه وضلَّ اإلنسانوهو ما جعل  ،حضرة اهللا

لع أول خطأ يقع فيه تهبذه العبارة الواضحة اليت تق اإلميانيبدأ  أنوكان من احلتمي 
  .عندما خيطو حماوالً االقتراب من اهللا اإلنسان

وهي روح  ،"إهلكأنا الرب " :هي اخلطوة الثانية يف التقدم لذا كانت
 إىلذ هلذا العهد فِّل اهللا يف عهد جعله الضامن واملنودخو ،الظهورات وطريق معرفة اهللا

عظم وألكي يشرق اهللا من جديد بظهور أخري  ؛وجتديد احلياة اإلنسانية إصالحيتم  أن
وهو ما حتقق  ،حيد وجوهرهويكشف عن معىن التو ،من كل الظهورات السابقة

كشف لنا عن سلبيات الشرك وتفاهة تعدد مل ييف العهد اجلديد الذي  واضحٍ بشكلٍ
  .عن املضمون الواضح للتوحيدكشف أيضاً بل  فقط، اآلهلة
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وهو نغمة واضحة يف العهد  ،نفي الشرك أننالحظ بشكل واضح  أنوميكننا   
 ،واضحاً أشرقاحلق  أنذلك  ،د اجلديدبل تكاد تنعدم يف العه ،القدمي ختفت قليالً

بل معانقة احلق والتمتع مبا فيه من  فقط، جتنب اخلطأ إىلليس  اإلنسانوهو ما يدعو 
  .حياة ومجال

 اآلَباَء كَلََّم َما َبْعَد اَُهللا،" :ر عنه الرسول بولس بعبارة واحدةوكل ما كتبناه يعبِّ
: ١عب ( "اْبنِِه ِفي اَألِخَريِة اَأليَّامِ َهِذِه ِفي كَلََّمَنا كَِثَريٍة، قٍَوطُُر بِأَْنَواعٍ قَِدمياً، بِاَألْنبَِياِء

نة، ألن الدين الذي ال يضعين وهذا النص بالذات هو أساس الديانات املقاَر .)٢ - ١
يكون ديناً صحيحاً مهما بدت عليه  أنعلى طريق املعرفة االجيابية باهللا ال ميكن 

هذه هي النقطة . إليهااليت يدعو  األخالقيةان مستوى احلياة ومهما ك ،عالمات الديانة
وترك  واحٍد لٍهإعبادة  إىلندعو الناس  أناحلامسة يف موضوع التوحيد بدقته، فال يكفي 

الواحد تتعدى كل ما  اإللهمعرفة يقينية هبذا  إىلندعوهم  أناآلهلة ألهنا مزيفة، بل جيب 
عائق يوحي  إىلوحتول  ،مربر وجوده الديُن َدقَفَ وإالَّومه من أخطاء انذكره وكل ما نق

  .ده عن البحث ومينع تطورهباخلوف من اخلطأ ويقيِّ لإلنسان
وقد كان هذا مصري عقائد وديانات أصاهبا اجلفاف والعقم ألهنا اكتفت 

هنا . وإتباعهعلى البحث عن احلق  أتباعهاومل حتث  األخطاءبالسلبيات ومقاومة 
نقترب منه  أنفاهللا احلق ال ميكن . فة اليت تقدمها الديانات عن اهللازيَّامل األقنعةتسقط 

 أنوظهوراته وحماوالته هو  إعالناتهبل نقترب منه اجيابياً ويف ضوء  ،بشكل سليب
التاريخ جزء  أنتؤكد لنا  اإلعالناتهذه . ن يعلن عن نفسه يف التاريخأو ،ايقترب منَّ

اهللا تاريخ هو  أو ،واإلنسانتاريخ هو تاريخ عالقة اهللا ال أنأي  ،باإلنسانمن عالقة اهللا 
حبضور اهللا يف التاريخ وحماوالته الدائمة  اإلنسانوسجل تطور وعي واإلنسان، 

  .اإلنسانلالقتراب من 
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  اخلالصة

وأثر هذه اجلوانب يف خلق  ،"واحد"لقد درسنا اجلوانب الضعيفة لكلمة   
ب االجيابية وعالقتها بعقيدة التوحيد وكيف أنواع مرفوضة للتوحيد، مث درسنا اجلوان

ويف الكالم  ،يف جماالت الوحدة "واحد"أعظم لكلمة  وعي مضموٍن إىل اإلنسانينتقل 
وقد ساعدنا كل هذا على اكتشاف اجلانب االجيايب للتوحيد يف ..  األشخاصعن 

سلبية ال أشكاهلاندرسه هو آثار عقيدة التوحيد يف  أنوما يهمنا اآلن . املسيحية
  .لإلنسانواالجيابية على احلياة الروحية 
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  ،التوحيد املرفوض أنواع
  على احلياة الروحية اوأثره

  

  التوحيد اجملهول
وهو توحيد . ركله واحد ينكر فيه العقل البشري تعدد اآلهلة والشِّإب إميانٌوهو 

 لٌهإولكنه  ،احدله وإاملدارس األخالقية الذين يؤمنون ب أصحابالفالسفة والعلماء من 
 واإلقرارباحترامه  اإلنسانمن أي نوع، ويكتفي  اإلنسانجمهول ال يقيم عالقة مع 

 ؛روحية عند املؤمنني إنسانيةيف خلق أي اجتاهات  اإلميانيساهم هذا  أنبوجوده، دون 
طبقاً هلذا النوع من  – فاهللا ."واحد"بكلمة  إليه اإلشارةرغم  ،ألن اهللا جمهول متاماً

عقيماً وهو ال  اإلميانَجيعل  اإلميانهذا النوع من . اإلنسانمتاماً عن  بعيٌد -حيد التو
وحياته وال يؤثر فيها  اإلنسانمتاماً عن وعي  فاهللا بعيٌد ،يف شيء اإلحلادخيتلف عن 

يز املطلق بني السيد والعبد يف يوتساهم احلياة االجتماعية القائمة على التم. مطلقاً
ألن احلياة االجتماعية تؤكد وجود هوة واسعة ال ميكن  ؛اإلميانمن تدعيم هذا النوع 

حىت الدخول يف  أوعبورها، فال السيد يرغب يف التنازل وال العبد قادر على العبور 
  .حوار مع السيد

 اإلنسانر عنه ولذلك يعبِّ ،وهو نتاج العقل البشري ،متاماً هذا التوحيد عقيٌم  
ويف أغلب مراحل هذا التوحيد تصبح . اإلنساينج ى وفق درجة النضوشتَّ بأشكال
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 إىلاجلهل باهللا يؤدي دائماً  أنمن أدق املوضوعات، ذلك  اإلنسانيةقضية احلرية 
. فوضى إىلرية احل هذه تنقلب بالتايلو ،بال التزاماتعلى أهنا التطرف يف فهم احلرية 

تفقد  اإلنسانيةالن  ؛الديكتاتورية والقهرمن  أشكالبروز  إىليؤدي اجلهل باهللا  أو
  .املصدر األول للحرية وينبوعها األصيل وهو اهللا

  :التوحيد السليب
ولكنه ال  ،به باإلميانعن اهللا وجياهر  -بشكل جزئي  - اإلنسانر وفيه يعبِّ

هذا  .ركويأخذ هذا التوحيد شكل معارضة حادة وعنيفة للشِّ ،د أي شيء اجيايبيؤكِّ
  .وحياته اإلنساناماً عن فكر عزل اهللا مت إىلؤدي العنف ي

ال حياول الكالم  ،فهو دائم احلذر ،وألن هذا التوحيد ينشأ يف البيئات الوثنية
 ،سوى صلة العبوديةباهللا أي صلة  اإلنسانجيايب وغالباً ينكر على إعن اهللا بأي شكل 

يف  اإلنسانوحيصر انتباه  ،عن التفكري باهللا اإلنسانوهو مثل التوحيد اجملهول يصرف 
ر هذا التوحيد احلياة بعد املوت على وغالباً يصوِّ. البحث عن كل طرق جتنب الشرك

 أنواعمن  اإلنساناستمرار للحياة على األرض مع ضمان مطلق لكل ما يرغب فيه  أهنا
هذا التوحيد هو ابتعاد مطلق  إطاروجوهر احلياة بعد املوت يف . اللذات مهما كانت

بعد املوت ليس  اإلنسانولذلك ما ميأل حياة  ،بشكل سليبعن اهللا، ألن اهللا معروف 
  .اللذات وإمنا ،اهللا

جيايب عن اهللا، لذلك حيرص على إم أي جانب وألن التوحيد السليب ال يقدِّ  
 أعلناهللا  أنوطاملا  ،لإلنسانووصايا  أحكاماً أعلناهللا  أنتأكيد حقيقة واحدة وهي 

تكتسب هذه الوصايا أمهية تعلو على  ،ذاتهومل يعلن عن  واألحكامعن هذه الوصايا 
  .وتصبح من الفرائض اليت ال ميكن تطويرها ،كل شيء
هذا النوع من التوحيد على موعد مع املشاكل االجتماعية، فهو يأخذ شكل   
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ولذلك . وفرائض تتعارض من آن آلخر مع احلياة االجتماعية أحكامنظام قائم على 
  .حيد هو التطور االجتماعييصبح التهديد احلقيقي هلذا التو

التقدم  إزاءوغالباً ما يوحي هذا النوع من التوحيد بالسلوك الطفيلي   
يتقاعس  اإلنسانجيعل هو ما و ،على السلبيات -كما ذكرنا  -ألنه قائم  ؛واحلضارة

  .عن السلوك االجيايب والتقدمي والعطاء
بعيد  باعتباره ؛يستحيل معرفته موضوٌع - يف ظل هذا التوحيد  –وألن اهللا   

وال يتدخل فيه وال يعلن عن ذاته، بل يأخذ شكل السيد يف  اإلنسانمتاماً عن تاريخ 
ويعاقب من يتأخر عن  ،أي السيد الذي يعطي وصاياه وأوامره ،اجملتمعات البدائية
القهر والتسلط، ألن  أشكالنشأ دائماً كل تففي ظل هذا التوحيد لذا  ،تنفيذ الفرائض
 اإلنساناهللا بعيد عن  أنوطاملا . لإلنسانا أمر وليس حاضراً مشاركاً اهللا حاكم مب

يف ظل هذا التوحيد، وغالباً ما  تنمو أنأمكن لفكرة انفراد شخص واحد بالسلطة 
توحيد قائم على ال هذا ألنو .الذي يعبده اإللهيستلهم هذا احلاكم صورة  أويأخذ 

التناقض على  –بشكل مباشر  -تايل يؤكد بالفهو ، واإلنسانالتناقض املطلق بني اهللا 
  .اإلنساننه ينعكس على تصرفات أأي . والعبدبني احلاكم واحملكوم والسيد 

عبارة عن ن الوحي هو يف حني أوالتوحيد السليب يعطي للوحي قيمة مطلقة،   
وقد . واهللا هو الكلمة فقط اإلنسانولذلك كل ما بني  ،تنتهيمآهلا أن مرحلة واحدة 

حذف  إىليف النهاية  ىأدَّوهو ما  أوروبااملثقفني يف  أوساطا الشكل يف ذاع هذ
نه توجد هوة أوطاملا . مستحيل اإلهليةاالشتراك يف احلياة  أنباعتبار متاماً،  األسرار

فإن هذه اهلوة تأخذ شكل التناقض بني قداسة اهللا وفساد  ،واإلنسانواسعة بني اهللا 
هذا التوحيد تشديد على ضرورة السلوك األخالقي  أحضانولذلك ينشأ يف  ،اإلنسان
  .اهللا ةرضامابتغاء 

ألنه منهج يعتمد على مقاومة األخطاء  ؛يهدد احلضارة التوحيد السليب خطٌر  
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املغامرة بطلب  بإمكانيات لإلنسانولذلك ال يوحي  ،اكتشاف احلق إمكانيةدون 
الكسل والتراخي اليت تصيب  أسبابكل  إلدراكاملفتاح " السليب"ولعل يف كلمة . احلق

  .األخطاءيكتفي باالبتعاد عن  فاإلنسان، اإلنسانيةاحلياة 
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  وهو توحيد املسيحية ،حيد االجيايبالتو
  

املرفوضة السابقة من وقت آلخر يف أوساط املتدينني  األشكال تنشأ  
على  ولكن ال ميكنها التعايش مطلقاً مع التوحيد االجيايب الذي حيرص ،املسيحيني

يف العهد  لَُموالتوحيد االجيايب هو توحيد العهد القدمي الذي كَ. اهللا لذاته إعالن تأكيد
نه يتنازل لكي يقيم عالقة أو ،اهللا يعلن عن نفسه أنوهو قائم على تأكيد  ،اجلديد

ولكن هذه الذات  ،ال مثيل هلا اهللا ذاتاً واحدةً أنويؤكد هذا التوحيد . باإلنسان
ن ألن اهللا الواحد له عدة صفات متكِّ ؛الكثري عنها وإدراكوصفها الواحدة ميكن 

  .عالقة وثيقة به إقامة وإمنا ،من التعرف عليه -ليس فقط  - اإلنسان
فهو جمال مفتوح  ،ولذلك ميتاز التوحيد االجيايب باهتمام حقيقي بالتاريخ ككل  
ا االهتمام هذ. أعمال للخالص أوظهورات  أو إعالناتيف شكل  اإلهليللتدخل 

ويف احلوار الدائم غري املنقطع بني اهللا  ،يف الصلوات األساسيل اجلانب بالتاريخ يشكِّ
اهللا ال يصمت عندما يكتب آخر سفر  أن إالَّورغم وجود الكتاب املقدس  ،واإلنسان

فينشأ  ،ويتحدث معه األسراريعلن له ذاته يف  اإلنسانبل هو دائم احلديث مع  ،فيه
أو ما يسمى  ،املقدس أحاديث اهللا العامة مع البشرية عرب التاريخ جبانب الكتاب

  ..والتقليد هو خربة البشر مع اهللا وتذوق دائم حلقيقة حضوره ". بالتقليد"
وجود تشابه بني  وإمكانية اإلنسانويهتم التوحيد االجيايب بدراسة طبيعة   
وتصبح كل عقيدة .  مباشرةاملرتبة الثانية بعد اهللا اإلنسانلذلك حيتل  ،واهللا اإلنسان
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  .باإلنسانخاصة باهللا متصلة بالعقائد اخلاصة 
ليس حماولة فهو  ،وكما نراه يف التاريخ ،هذا هو توحيد املسيحية كما نعرفه  

حضور  إىلبل  ،جمرد تالوة لنفي خطأ إىل أوفكرة سلبية غامضة  إىللتحويل اهللا 
قود اهللا نفسه طريق التقدم والنمو ويف تارخيه لكي ي اإلنسانحقيقي دائم يف حياة 

احلياة بعد املوت بدون اهللا هي  أنولذلك حيرص هذا التوحيد على تأكيد  ،اإلنساين
ال يعادل حياة  -مهما كان  -على األرض  اإلنسانن ما يناله أو ،اجلحيم بعينه

  .وهي اشتراك يف حياته ،ألن السماء هي رؤية دائمة هللا ؛السماء
ن هذا أو ،باإلنساناالحتاد  إىلاهللا يسعى يف النهاية  أنسيحية ويؤكد توحيد امل  

اهللا بشكل  اإلنساناالحتاد يبدأ على األرض ويكمل مبعرفة دائمة يف السماء فيها يعاين 
  .حقيقي ألن كل موانع الرؤيا تزول متاماً

عن نفسه  اإلعالناهللا دائم  أنوهي  ،هو توحيد قائم على حقيقة أساسية إذاً  
له التواضع واحملبة الذي يؤكد إفهو  ،اإلنسانعالقة مع  إقامةأخر مطلقاً عن ال يت

. وكربياء وعجرفة ونرجسية ٍطمن تسلُّ اإلنساند قَث بُعألنه غري ملوَّ ؛لهإنه أبتصرفاته 
نه يؤكد ضرورة وجود أ إالَّاهللا عن نفسه،  إعالنومع حرص هذا التوحيد على 

ولذلك ينشأ يف ظل هذا . واإلنسانبة بني اهللا احملفهي شرط أساسي لقيام  ،احلرية
  .اإلنسانالتوحيد تقديس احلرية وتقديس كرامة 

  
كرامة  ،هذه الكرامة الفائقة وأعطانايا اهللا الواحد الذي أعلن عن نفسه 

الدائم عن نفسك،  إعالنكندرك حقيقة  أنهتب لنا  أننسألك  ،حضورك يف التاريخ
ولك اجملد . وفساد أدراناء لنا من كل ما علق بنا من هو شف اإلعالنهذا  إدراكألن 
  ...الواحد وحده  أيها

 م١٩٧٩فرباير سنة  -طنطا 




