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قال تعالى (على لسان أنبيائه) :

( َيا َق ْوم اعْ ُب ُدوا ََ
ّللا َما لَ ُك ْم منْ إلَ ٍه
َغ ْي ُرهُ)
سورة األعراف}{60.65.73

قال رسول هللا :
)أمرت أنا أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال ّللا ،
وأني رسول ّللا  ،فاذا قالوها عصموا مني دماءهم
وأموالهم إال بحقها وحسابهم على ّللا)
رواه البخاري ومسلم

اإلهــــــــــــــــــداء
• إلى من جاء بالتوحيد الخالص ...محمد ﴿ صلى ّللا عليه وسلم ﴾

 " أشهد أن ال إله: وكان ﴿ صلى ّللا عليه وسلم ﴾ يقول في تشهده في الصالة
. " إال ّللا وحده ال شريك له
 وأخي األكبر،  أبي...  إلى روحيهما... • إلى الذين أمرني ربي باإلحسان إليهما
.  وأمي أمدها ّللا بالصحة والعافية.(أحمد) رحمهما ّللا
 حفظهم ّللا، أساتذتي األجالء... • إلى الذين شرفوني بالتتلمذ على أيديهم
.ورعاهم
،• إلى كل هؤالء الذين أرجو أن تكون ثمرة هذا البحث بعض الوفاء لدينهم
.  إليهم جميعا ً أهدي هذا العمل.... ..وعرفانا ً بدورهم
الباحث

Abstract
Praise be to God alone and prayers and peace be upon those who have no prophet
after him.
The importance of the subject:
A statement of the concept of divinity in the language and terminology, especially
the difference between the two religions, Islam and Judaism in the general concept
of divinity with the discussion of the validity of what is attributed to the Torah and
the statement of deviation in which the substitution. With the statement of the
correct concept of the perception of God the Creator of the universe and the
Almighty and the Almighty and put the sayings of scholars of the righteous
ancestor.
Plan Subject:

The research was divided into an introduction and four chapters.
The introduction, in which she explained the importance of the subject and the
reasons for choosing it, with the statement of the concept of God in Islam and
Jewish perception of them.
Chapter I shows the definition of God in language and terminology. God is
generally depicted in both religions.
The second chapter dealt with the concept of divinity in Islam as a language of
terminology and the perception of God in the Holy Quran and Sunnah.
The third chapter revolves around the concept of divinity in the Jewish religion
language and terminology, and depicts God in the Old Testament (Torah) and
Talmud.
The fourth chapter shows the differences and convergence between Islam and
Judaism, as well as the unification between the two religions, and the difference
between them.
The conclusion, in which the most important findings and recommendations were
made.

ملخص البحث
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده .
أهمية الموضوع :
بيان مفهوم األلوهية في اللغة واالصطالح وخاصة االختالف بين الديانتين االسالم
واليهودية في المفهوم العام لأللوهية مع مناقشة صحة ما نسب إلى التوراة وبيان
االنحراف الذي ادخل فيها من تبديل  .مع بيان المفهوم الصحيح لتصور اإلله الحق
خالق الكون ومدبره سبحانه وتعالى وطرح أقوال العلماء من السلف الصالح .
خطة الموضوع :
قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة فصول .
ـ أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع واسباب اختيار له  ،مع بيان مفهوم
اإلله في اإلسالم واليهودي وتصورهم له .
ـ أما الفصل األول  :فقد بينت فيه تعريف اإلله في اللغة واالصطالح  .وتصور اإلله
في الديانتين عموما ً .
أما الفصل الثاني  :تناولت فيه مفهوم األلوهية في اإلسالم لغة اصطالحا ً وتصور
اإلله في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .
ـ أما الفصل الثالث  :يدور حول مفهوم األلوهية لدى الديانة اليهودية لغة واصطالحا ً
 ،وتصور اإلله في العهد القديم ( التوراة ) والتلمود.
ـ أما الفصل الرابع  :فقد بينت فيه أوجه االختالف والتالقي التماثالت بين اإلسالم
واليهودية  ،كما تناولت التوحيد بين الديانتين  ،مع إجمال االختالف بينهما .
ـ أما الخاتمة فقد أوضحت فيها أهم ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات .

الشكر
الحمد هلل على إنعامه  ،والشكر له على إحسانه  ،والصالة والسالم على خير خلق
ّللا محمد بن عبد ّللا .
أما بعد :
(وإ ْذ َتأ َ َذ َن َر ُّب ُك ْم لَئنْ َش َكرْ ُت ْم َألَزي َد َن ُك ْم
قال تعالى َ :

)1.

وأتوجه بالشكر هلل تعالى الذي أنعم علىّ بنعم كثير ال تعد وال تحصى ( َوإنْ َت ُع ُّدوا
نعْ َم َة َ
ّللا َال ُتحْ صُو َها )  2.ومن نعم ّللا علىّ أن وفقني إلتمام هذا البحث  ،فأسأل ّللا
ج ّل وعال أن يجعلني ممن إذا أعطى شكر  ،وإذا ابتلى صبر ،وإذا أذنب استغفر.
وإن من تمام شكر ّللا تعالى أن اذكر بالثناء وألهج بالدعاء لكل من م ّد إليّ يد العون
في هذا البحث .
مع اعترافي بالعجز عن تقدير الشكر الذي أكنه في دواخلي  ،في عبارات أسطرها
إذ ال توفيهم بعض حقهم .
فأتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور  /آدم جمعة آدم سالم المشرف على هذا
البحث  ،على اهتمامه  ،الذي أسدى إلي مالحظاته وتصويبات قيمة في تواضع ج ّم ،
وأدب رفيع .

 1سورة إبراهيم اآلية ()7
 2سورة إبراهيم اآلية ()34

كما أخص بالشكر الجزيل ألخي حاتم محمد إدريس الذي دفعني للدراسة وإلى
األساتذة الفضالء الدكتور  /عادل على ّللا ـ الدكتور /السر األمين  .الدكتور /أحمد
موسى ـ
وكل من ساعدني في أنجاز هذا البحث .
فأسأل ّللا جل جالله بأسمائه الحسنى وصفاته العال أن يجزيهم حسن الجزاء وأن
يبارك لنا ولهم  ،إنه وليّ ذلك والقادر عليه

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه وسلم  .اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهن إلي أنوار العلم والمعرفة ومن
وحول الشهوات إلي جنات القربات  .وبعد
خلق ّللا تعالى االنسان مفطوراً على التوحيد واالسالم  ،فكل إنسان في قديم الزمان أو
حديثه  ،مولود على ملة االسالم  ،وإنما يقع االنحراف بعامل خارجي حيث تربية والداه
أو مجتمعه  ،على ما يعتقدون من األديان الباطلة.
اس َع َل ْي َها َال َتبْدي َل ل َخ ْلق َ
ك لل ِّدين َحني ًفا ف ْط َر َة َ
ّللا
ّللا الَتي َف َط َر ال َن َ
يقول تعالى َ ( :فأَق ْم َوجْ َه َ
3
ُون)
َذل َك ال ِّدينُ ا ْل َق ِّي ُم َو َلكنَ أَ ْك َث َر ال َناس َال َيعْ َلم َ
ويقول :الرسول صل ّللا عليه وسلم ( ما من مولود إال ويولد على هذه الملة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه)  4أي يجعلونه يهوديا ً أو نصرانيا ً أو مجوسيا ً  .فاإلسالم هو دين
البشرية االصلي  ،وبعدها أحدث الناس البدع الباطلة  ،التي تحولت لعبادة البشر من دون
ّللا عز وجل .
فاليهودية هي دين بني اسرائيل الذي بعث ّللا نبيه موسى عليه السالم  ،وأنزل عليه
التوراة  ،فرباهم موسى عليه السالم علي العقيدة الصحيحة لكنهم انحرفوا عن ذلك ،
فحرّفوا كتاب ربهم  ،فاصبح دينهم يسمى باليهودية .
 3سورة الروم اآلية 30
 4صحيح مسلم ـ كتاب القدر ـ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ـ رقم الحديث ()2658

فمن هنا تنبع دراستي في مفهوم األلوهية ومقارنتها مع االسالم والعقيدة الصحيحة
السمحة  ،ومن واجبنا معرفة اإلله الحق المعبود  ،ومعتقدات اليهود في مفهوم األلوهية ،
وتبصرة األمة باألفكار الباطلة والضالالت التي أدخلت في عقيدتهم والرد عليها من
خالل منهج البحث العلمي .
تكمن أهمية البحث في الوقوف على مفهوم األلوهية في الديانات السماوية وخاصة
اليهودية ومقارنتها باالسالم .
ـ الدعوة إلى طرح العقيدة الصحيحة وتبليغها لألمة .
ـ تحذير أهل القبلة من عقائد اليهود وانحرافاتهم .

أسباب اختيار الموضوع
من األسباب التي دفعتني إلختيار البحث ومن خالل دراستي في الديانات السماوية ،وتالعب الرهبان
واألحبار في تضليل الشعوب  ،وصرفهم عن اإلله الحق واتباع شهوات ورغبات ملوكهم  .في تقرير
مصير الشعوب إلي عصرنا هذا وهيمنة اليهود وغرس مفاهيم تخالف شريعتنا السمحة  ،مما دفعني
لطرح المفاهيم العقدية السليمة الخالية من الضالالت الباطلة عن الخالق عزوجل .سيطرة أفكار
ومعتقدات اليهود على نفوس شباب األمة من وسائل االعالم المختلفة واتخاذهم قدوات لهم .
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في :
▪ توضيح مفهوم األلوهية من منظور اإلسالم الحنيف .
▪ عرض أفكار ومعتقدات اليهود عن اإللة عندهم .
▪ بيان االنحراف والتحريف الذي طرأ على التوراة .
▪ االسالم يعترف باليهودية كدين سماوي أصابه التحريف  ،بعد ما أنزل ّللا على موسى عليه
السالم كتابا ً فيه التشريعات .

سيتناول الباحث مفهوم األلوهية من خالل األدلة النقلية والعقلية ,واستعراض أقوال التابعين من
سلف هذه األمة لبيان الحقيقة .
أهداف البحث
من أهداف هذه الدراسة الوقوف علي المعتقدات اليهودية  ،مصادرها ومقارنتها ،بالعقيدة اإلسالمية
في مفهوم األلوهية.
منهج البحث
سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل اسلوبي االستقراء واالستنباط استناداً إلي المصادر
األولية والثانوية .
 )1ثم أعزو اآليات القرآنية إلى سورها وأذكر رقم اآلية .
 )2وأعزو األحاديث واآلثار إلي مصادرها مع ذكر المصنف وكتابه ورقم الصفحة .
 )3وأبين معاني الكلمات الغريبة .

الفصل األول
المفهوم العام لأللوهية
المبحث األول :

معنى اإلله في اللغة

أله بالفتح إلهة  ،أي عبد عبادة  .وإلهة = اسم للشمس  .واآللهة  :األصنام  ،سمّوها
بذلك العتقادهم أن العبادة تحق لها  ،واسماؤهم تتبع اعتقاداتهم ال ما عليه الشئ في
نفسه  .والتأليه = التعبيد .والتأله التنسك .

وتقول أله يأله ألها ً  ،أي تح َير  ،وأصله وله يؤل ُه  ،وقد أله ُ
ْت على فالن  ،أي اشت ّد
ْت 5 .
جزعي عليه  ،مثل أله ُ
(اإلل ُه) كل ما اتخذ معبوداً  .جمع ألهه  .والحق اإللهي أصل استند إليه بعض ملوك
أوربه في القرون الوسطى يقرر سلطة الملك على شعبه تفويض إلهي وقد اندثر من
بعد 6
ك)( 7أله) أله بالفتح إالهه أي َعب َد ع َباد ًة  ،ومنه قرأ ابن عباس
ك َوآَل َه َت َ
(و َي َذ َر َ
َ
بكسر الهمزة  ،قال  :وعبادتك وكان يقول إن فرعون كان يُعْ بد في األرض 8.
(أله) إنّ اسم ّللا األكبر هو = ّللا ال إله إال ّللا وحده وتقول العرب ما فعلت ذاك ،
ه والتأله التعبد 9.
تريد = وّللا ما فعل ُت ُ
(أَلُه ) الهمزة والالم والهاء أصل وأحد وهو ال ّتعبد .فاإلله تعالي وسمي بذلك ألنه
معبود  .ويقال تأله الرجل  :إذا تعبّد 10.

إن مادة إاله من يتأله أله يأله  :يتعبد  .وهو عابد متأله .

11

وعلى هذا فإن األلوهية صفة هلل تعالى تعني استحقاقه ج ّل وعال للعبادة بما له من
( وّللا ذو االسماء والصفات والمحامد العظيمة  12.ولذلك قال :ابن عباس
األلوهية والمعبودية على خلقه أجمعين  .وأما ما أطلقه مشركو العرب وغيرهم من
وليس (ّللا) وكما تقول (المشركين على المشركين اآللة الباطلة فكلمة (إله
 5الصحاح تاج اللغة العربية ـ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  .ط  1دار العلم للماليين ـ بيروت ـ 1407هـ ـ1987م (ت 393هـ )  .ج
. 2224/ 6
 6المعجم الوسيط ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ ط 1425( 4هـ ـ 2004م) صـ (. )25
 7سورة األعراف اآلية (. )127
 8انظر الصحاح وتاج اللغة ـ للفارابي ـ صـ (. )2223
 9العين ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي ـ ط  1بيروت ـ لبنان ـ (1424هـ ـ 2003م) ج . 2 /1
 10معجم مقاييس اللغة ـ أبي الحسين أحمد بن فارس ـ (ت 395هـ ) ط (1392هـ ـ  )1972دار الفكر  .ج . 127 /1
11أساس ال بالغة ـ جارّللا محمود بن عمر الزمخشري ـ دار الفكر العربي ـ بيروت لبنان ـ (1424هـ ـ 2004م) صـ . 20
 12انظر شرح الواسطية ألبن عثيمين ـ ص . 11

النصارى المسيح إله ،أما إرادتهم حذف كلمة (ّللا) من األناجيل فال زال النصارى
يخرجون على الناس في كل حين بطبعة جديدة فريدة ومنقحة من األنجيل  ،فكلما
أرادو تحريف شئ غيروا كتابهم المقدس ) 13أهـ 14افتقاره إليه .
ويقول ابن سيده ( واآللهة و األلوهية هي العبادة )  .وأما األلوهية التي جاءت هذه
الكلمة إلثبات استحقاق ّللا وحده  ،فهي من مجموع كالم أهل اللغة  ،أيضا فزع
القلب إلي ّللا  ،وسكونه إليه  ،وإتجاهه إليه لشدة له  ،و محبته له  ،وافتقاره
ويجمعها كون ّللا هو الغاية والمراد المقصود مطلقا ً 15.

المبحث الثاني :

معنى اإلله في االصطالح

 13رواه الطبري ـ التفسير ـ ج . 123 /1
 14منهج أهل السنة والجماعة ومنهج األشاعرة في توحيد ّللا تعالى ـ خالد عبد اللطيف ـ دار الكتب ـ بيروت لبنان ـ
(1421هـ ـ 2000م) ج . 54 / 1
 15المحكم والمحيط العظيم ـ أبو الحسن بن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ( ت 458هـ) ـ دار الكتب ـ بيروت لبنان ط ()1
(1421هـ ـ 2000م )

علم دال على اإلله الحق داللة جامعة لمعاني االسماء الحسنى كلها ) .اسم ّللا هو
وااللهة  :هي أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية  ،كما أن آدم عليه السالم أحدية
جمع جميع الصور البشرية )16 .
فتوحيد األلوهية افراد ّللا ع ّز وج ّل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قوالً
ضى
وعمالً  ،ونفى العبادة عن كل ما سوى ّللا تعالى كائنا ً من كان قال تعالى َ (:و َق َ
ّللا َو َال ُت ْشر ُكوا به لى َ :ش ْي ًئا )
ك أَ َال َتعْ ُب ُدوا إ َال إيَاهُ )  17وقال تعالى َ :
َر ُّب َ
(واعْ ُب ُدوا َ َ
 18وقال تعالى ( :إ َنني أَ َنا َ
ّللاُ َال إلَ َه إ َال أَ َنا َفاعْ ب ُْدني َوأَقم الص ََال َة لذ ْكري ) 19وغير
ذلك من اآليات ،وهذا قد وفت به شهادة أن ال إله إال ّللا 20.
اإليمان باهلل يسمى بتوحيد األلوهية و بتوحيد العبادة ويجوز أن يقال توحيد اإللهية ،
وهو توحيد القصد والطلب ومعناه توحيد ّللا بأفعال العبد المتنوعة التي يعملها على
وجه القرب من ّللا كاإلخالص  ،والمحبة والتوكل والخوف والرجاء واالستعانة
واالستغاثة  ،ونحو ذلك من أنواع العبادات  ،أو هو االعتقاد الجازم بان ّللا ع ّز
وج ّل هو اإلله المستحق بالعبادة  ،وافراده ع ّز وج ّل بجميع أنواع العبادات الظاهرة
والباطنة 21.

المبحث الثالث  :تصور اإلله في الديانات السماوية عموما
المطلب األول :

تصور اإلله في االسالم

 16الجرجاني باب الالم ـ قصل األلف ص 40
 17سورة األسراء اآلية ()23
 18سورة النساء اآلية ()36
 19سورة طه اآلية (. )14
 20أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة المنصورة ـ حافظ بن أحمد بن على الحكمي (ت 1377هـ ) السعودية ـ وزارة األوقاف صـ ()19
 21منهاج المسلم ـ أبوبكر الجزائري ـ دار الفكر ط 1396( 8هـ ـ 1976م) ص ()19 -18

ين ع ْن َد َ
ّللا
قال تعالى ( :إنّ ال ِّد َ

اإلسْ َالم)22
ْ

ُ

وااليمان وهو التصديق واالعتقاد اليقيني وجوب السلوك الملزم بمقتضى االيمان
باهلل بربوبيته وألوهيته ووحدانيته  .وبطاعته وعبادته فيؤمن االنسان بأن ّللا
سبحانه و احد منفرد بالخلق والتدبير  ،ال يشاركه في خلقه وسلطانه وعزته أحد ،
وأنه ج ّل شأنه هو الفعال المتصرف  ،وهو ربّ كل شيء ومالكه وخالقه ومتفرد
سبحانه باستحقاق العبادة  ،والتقديس وال يستعان إال به  ،وال يخضع إال إليه وال
يماثله في أسمائه وصفاته أحد23 .
تصور اإلله من هذ الناحية يعني أن ّللا واحد ال شريك له ،وال ند له  ،وهو كما
ّللاُ أَ َحد (َ )1
وصف ّللا تعالى نفسه ( :قُ ْل ه َُو َ
ص َم ُد ( )2لَ ْم َيل ْد َولَ ْم يُولَ ْد (َ )3ولَ ْم
ّللاُ ال َ
كفُ ًوا أَحد (24 . )4
َي ُكنْ لَ ُه ُ
َ
فعقيدة المسلم نقول إن رأس العبادة وأساسها التوحيد هلل  ،الذي تقيده كلمته التي دعا
إليها جميع الرسل  ،وهو قول (ال إله إال ّللا ) والمراد اعتقاد معناها  (:افراد ّللا
بالعبادة و اإللهية  ،والنفي والبراءة من كل معبود دونه ) 25.
إن الكون يشهد كله خلقا ً وتدبيراً بوحدانية ّللا  ..قال تعالى  ( :أَ َال لَ ُه ْال َخ ْل ُق َو ْاألَمْ ُر
ك َ
ين )  26 .خلق ّللا السموات و األرض  ..واختالف الليل
ّللاُ َربُّ ْال َعالَم َ
ار َ
َت َب َ
والنهار وأصناف الجماد والنبات والثمار  ..وخلق اإلنسان والحيوان  ،كل ذلك يدل
على أن الخالق

 22سورة آل عمران اآلية ()19
 23المعتقدات واألديان وفق منهج القرآن ـ د .سعدون محمود الساموك ـ ط  1دار وائل لنشر (2006م ) ص 55 - 54
 24سورة اإلخالص
 25تطهير االعتقاد من أدران االلحاد ـ محمد بن اسماعيل الصنعاني ـ الرياض السعودية ـ ط 1424( 1هـ ـ 1974م) ص 10
 26سورة االعراف اآلية ()54

العظيم واحد ال شريك له ( َذل ُك ُم َ
ون )
ّللاُ َر ُّب ُك ْم َخال ُق ُك ِّل َشيْ ٍء َال إلَ َه إ َال ه َُو َفأ َ َنى ُت ْؤ َف ُك َ
27.
وتنوع هذه المخلوقات وعظمتها واحكامها واتقانها  ..وحفظها تدبيرها كل ذلك يدل
على أن الخالق واحد يفعل ما يشاء  ..يحكم ما يريد َ ( .
ّللاُ َخال ُق ُك ِّل َشيْ ٍء َوه َُو َعلَى
شيْ ء وكيل ) 28.
ُك ِّل َ ٍ َ
وكل ما سبق يدل على أن لهذا الخلق من خالق  ،ولهذا الملك من مالك  ،ووراء
الصورة مصور قال تعالى ( :ه َُو َ
صوِّ ُر لَ ُه ْاألَسْ َما ُء ْالحُسْ َنى ) .
ّللاُ ْال َخال ُق ْال َبارئُ ْال ُم َ
29

ولقد دل العقل والوحي والفطرة على أن لهذا الوجود موجد  ..ولهذه المخلوقات
خالق حي قيوم  ..عليم خبير  ..قوي عزيز  ..عليم بكل شيء  ...ال يعجز شيء وال
كم إلَه واحد َال إلَه إ َال هُو الرَحْ منُ الرَ حيم ) 31 .
َ
َ
َ
َ
يشبه  30 .قال تعالى َ :
(وإلَ ُه ُ ْ
ُ
ومن خالل األدلة السابقة يتضح لنا أن ّللا تعالى فطر الناس على االقرار بربوبيته
ووحدانيته ولكن الشياطين جاءت إلي بني آدم  ..فاجتالتهم  .وفي الحديث القدسي :
( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت
عليهم ما احللت ) 32.

27سورة غافر اآلية ()62
 28سورة الزمر اآلية ()62
 29سورة الحشر اآلية ()24
 30اصول الدين االسالمي ـ محمد بن ابراهيم التويجري ـ دار العاصمة ـ السعودية ـ ط 1414(1هـ) ص 15
 31سورة البقرة اآلية ()163
 32الديباج ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ تحقيق ابو اسحق الحويني دار ابن عفان
(1996م) رواه مسلم برقم ( ) 2865باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.

المطلب الثاني :

تصور اإلله في اليهودية :

لقد جاء موسى عليه السالم لبنى اسرائيل بها صافية نقيّة  ،إال أنهم حرفوا ديانتهم
وب ّدلوها  ،وقد طالت يد التحريف جميع النواحي فيها حتى ما يتعلق بالذات اإللهية
العليّة  ،حيث وصل تحريفهم إلي الطعن في ّللا ع ّز وج ّل  ،وقد ذكر ّللا لنا في كتابه
شيئا َ من جرأتهم عليه سبحانه  .فقال تعالى َ ( :و َقالَت ْال َيهُو ُد َي ُد َ
ّللا َم ْغلُولَة ُغلَ ْ
ت
أَيْديه ْم َولُع ُنوا ب َما َقالُوا)  33.وقال ع ّز من قائل ( :لَ َق ْد َسم َع َ
ين َقالُوا إنَ
ّللاُ َق ْو َل الَذ َ
ء س َن ْك ُتبُ ما َقالُوا) 34 .
َ
ّللا َفقير َو َنحْ نُ أَ ْغن َيا ُ َ
ََ
ولقد زعم اليهود في كتابهم أن ّللا تعب من خلق السموات واألرض فاستراح في
اليوم السابع  .فقد ورد في سفر التكوين ( )2/2قولهم  ( :وفرغ ّللا في اليوم السابع
ض َو َما
من عمله الذي عمل .وقد رد ّللا تعالى عليهم َ ( :ولَ َق ْد َخلَ ْق َنا ال َس َم َاوات َو ْاألَرْ َ
ب) 35 .
َ
َام َو َما َم َس َنا منْ لُ ُغو ٍ
َب ْي َن ُه َما في س َتة أي ٍ
ووصفوا الذات اإللهية بصفات كالجهل والمشي على األرض وأنهم رأوا ّللا .
تعالى عن ذلك علواً كبيراً  (.ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ) .
المطلب الثالث :

تصور اإلله عند النصارى

بشر  ،كانت العقيدة النصرانية في بدايتها قائمة على التوحيد وااليمان بأن عيسى
 ،يجدها كلها تدعو إلي التوحيد والمراجع والنصوص التي جاء بها المسيح
الخالص  ،وقد ألحق بكالمه وسيرته من التأويل وما شوه

 33سورة المائدة اآلية ()64
 34سورة آل عمران اآلية ()181
 35سورة ق اآلية ()38

ذلك التوحيد  ،فشاعت بين النصارى عقيدة الثالوث المجتمع في األب واألبن
والروح القدس  ،وإن ّللا وأن كان واحداَ إال أنه من أقانيم  36ثالثة وهي عقيد ليس
 .بل هي مما أخذ بولس لها أس تقوم عليه وال أصل تعتمد إليه من تعاليم المسيح
( من عقيدة البراهيمة الهنود فانهم يزعمون مثلهم أن اإلله ثالثة أقانيم )37 .

المطلب الرابع :

تشويه صورة اإلله وتعاليم الدين

إن التوراة التي بين أيدينا تصور اإلله بأبشع الصور  ،وتصفه بما ال يليق باإلله
الحليم العادل  .كما تصف الرسل عليهم الصالة والسالم  .أشبه بصورة المجرمين
وقطاع الطرق  ،وتعاليم الدين ال تقوم على منطق وعدل  .والنماذج االنسانية التي
تصورها بنماذج منحطة ال تدعو إال إلي مساوي االخالق 38.
إن الناظر في تاريخ األديان يجد أن مرجع اليهود والنصرانية واحد وهو الكتاب
المقدس (العهد القديم) ويمثل التوراة ويعتبر مرجع للنصارى لذلك قال النصارى في
كتبهم قال المسيح إنما جئت ألكمل وما جئت ألنقض الناموس .

36
37
38

جمع أقنوم ـ بضم الهمزة أي األصل تعريب الكلمة ( )Hypostasesمن اليوناني بمعنى األصل المركب .
النصرانية واالسالم ـ محمد عزت الطهطاوي ـ مكتبة النور ط  1القاهرة (1406هـ ـ 1986م) ص 255
دراسة في األناجيل األربعة ـ محمد السعدي  .دار الثقافة قطر  .ط 1985( 1م) ص 131

لقد جعلت التوراة على صفات البشر  ،كيف ال وقد خلق ّللا البشر على صورته .
ْس َكم ْثله َشيْ ء
 39وهو يستريح .تعالى ّللا عن قولهم علواً كبيراً  .قال تعالى ( :لَي َ
َوه َُو السَمي ُع ْال َبصي ُر)  40 .وهو متردد يحتاج إلى نصحه موسى ويندم على مفعل
كما ورد في سفر الخروج  41.وهو محارب  42.وهو إله يحسد البشر ويحقد عليهم
43.

والمالحظ أن التوراة قد أدخل عليها رجال الدين ما يوافق أهواءهم ومصالحهم دون
النظر في عاقبة ذلك األمر العجيب الذي وصلوا إليه إلي تشويه المولى ع ّز وج ّل بما
.لم يصف به نفسه وال نبيه موسى
أما الصورة الثانية التي وقعت فيها المسيحية مثل ما جاءت في التوراة .
وهذا ملخص يوضح تشويه صورة اإلله الحق العلى القدير خالق كل شيء .
هي التوحيد الكامل  ،التوحيد بكل شعبه  ،التوحيد في العبادة  ،إن عقيدة المسيح
فال يعبد إال ّللا  ،والتوحيد في التكوين  ،فخالق السماء واألرض  ،وما بينهما هو ّللا
وحده ال شريك له  ،والتوحيد في الذات والصفات فليست ذاته بمركبة  ،وهي منزهة
عن مشابهة الحوادث سبحانه وتعالى 44.
قال تعالى َ ( :وإ ْذ َقا َل َ
ت قُ ْل َ
ّللاُ َيا عي َسى اب َْن َمرْ َي َم أَأَ ْن َ
ِّي إلَ َهيْن
ت لل َناس ا َتخ ُذوني َوأُم َ
منْ ُدون َ
ْس لي ب َحق إنْ ُك ْن ُ
ت قُ ْل ُت ُه َف َق ْد
ك َما َي ُكونُ لي أَنْ أَقُو َل َما لَي َ
ّللا َقا َل ُسب َْحا َن َ
ت َع َال ُم ْال ُغيُوب َ ،ما قُ ْل ُ
ك أَ ْن َ
ت لَ ُه ْم
ك إ َن َ
َعلمْ َت ُه َتعْ لَ ُم َما في َن ْفسي َو َال أَعْ لَ ُم َما في َن ْفس َ

 39سفر التكوين ()27/1
 40سورة الشورى اآلية ()11
 41سفر الخروج ( )17 :31
 42سفر الخروج (9 :32ـ )14
 43سفر الخروج 21( :12ـ )23

محاضرات في النصرانية ـ محمد أبو زهرة ـ ط1404( 4هـ) السعودية ـ اإلفتاء والدعوة ـ ص 15

44

ت َعلَيْه ْم َشهي ًدا َما ُدمْ ُ
ّللا َربِّي َو َر َب ُك ْم َو ُك ْن ُ
ت فيه ْم َفلَمَا
إ َال َما أَ َمرْ َتني به أَن اعْ ُب ُدوا َ َ
شهيد ) 45 .
ت َعلَى ُك ِّل َشيْ ٍء َ
يب َعلَيْه ْم َوأَ ْن َ
ت أَ ْن َ
َت َو َف ْي َتني ُك ْن َ
ت الرَ ق َ
فهذا القول الفصل في عيسى ابن مريم نبيا ً مرسالً من عند ّللا من أولى العزم من
الرسل هو عبد ّللا ورسوله وكان آية كونية ومعجزة في رسالته وأنطقه ّللا في المهد
وقال  :إني عبد ّللا .
فالنصرانية حرفت ذلك فشوهت صورة المسيح فجعلته إله من دون ّللا  ،بل وحدانية
في تثليث أي األب واألبن والروح القدس  .وتسمى األقانيم .فتصور ّللا ع ّز وج ّل
اإلله الواحد لهذه الصور المتناقضة  .وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بطالن
مراجعهم مثل العهد القديم (التوراة)

والعهد الجديد (اإلنجيل) وذلك ألنها غير موثقة بالسند القطعي وعدم معرفة الرجال
الذين كتبوا هذا فنجدها جمعت بين االديان القديمة كالهندية  ،وجهلهم بتدوين تواريخ
هذه الكتب ومن أصحابها وهل هم عدول ؟ والمشكلة الثانية جهلهم عن الذين
ترجموا هذه الكتب من لغات عدة مثل العبرية إلي اليونانية فتجد التناقض في
االخبار والتعاليم وعدم وضوح البيان وااللفاظ والتصرف في التعابير .
فالقرآن الكريم كتاب ّللا ع ّز وج ّل حفظه ّللا تعالى فقال ( :إ َنا َنحْ نُ َن َز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َوإ َنا
ظون ) 46 .
لَ ُه لَ َحاف ُ
ون َه َذا منْ ع ْند َ
ّللا ل َي ْش َترُوا به
اب بأَيْديه ْم ُث َم َيقُولُ َ
ُون ْالك َت َ
ين َي ْك ُتب َ
وقالَ (:ف َويْل للَذ َ
هم ممَا ي ْكسبُون )47.
َث َم ًنا َقل ً
يال َف َويْل لَ ُه ْم ممَا َك َت َب ْ
َ
َ
ت أَيْديه ْم َو َويْل لَ ُ ْ

 45سورة المائدة اآلية ()116
 46سورة الحجر اآلية ()9
 47سورة البقرة  .اآلية ()79

المبحث األول:

مفهوم األلوهية في اإلسالم

المطلب األول  :االسالم في اللغة واالصطالح :
اإلسالم  ،في أصل مادة اشتقاقه هي السين والالم والميم  ،يقول ابن فارس في مادة
(سلم ) السين والالم والميم  ،معظم بابه من الصحة والعافية  ،فالسالمة أن يسلم
اإلنسان من العاهة واألذى  ،قال أهل العلم ّ :للا ج ّل ثناؤه  ،هو االسالم  ،لسالمته
مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء 48 .

48معجم مقاييس اللغة ـ ألبن فارس 90 /3

ويقول الراغب األصفهاني  :اإلسالم هو الدخول في السلم  ،وهو أن يسلم كل واحد
منهما من أن يناله من ألم صاحبه 49 .
معنى اإلسالم الزما ً يرجع إلي معناه متعديا ً  ،ألن من انقاد واستسلم للغير فقد سلم
إليه نفسه وألقي إليه بمقاليده .
اإلسالم في اللغة  :هو االستسالم واالنقياد  .قال أبو بكر  50محمد بن بشار يقال
فالن مسلم وفيه قوالن  :أحدهما هو المستلم ألمر ّللا  ،والثاني هو المخلص هلل
العبادة  ،من قولهم سلم الشيء لفالن وسلم له الشيء أي خلص 51.
 ،أنه قال  :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  52 .وروي عن النبي

المطلب الثاني :

اإلسالم في االصطالح

واإلسالم في الشرع على ضربين  :أحدهما دون اإليمان واالعتراف باللسان  ،سواء
اب َآ َمَّنا ُق أل
حصل معه االعتقاد أو لم يحصل  .وإياه قصد بقوله تعالى ( :قَالَ ِت أاْل أ
َع َر ُ

ِ
اْليم ِ
ِ
يعوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ََل
َسلَ أمَنا َولَ َّما َي أد ُخ ِل أِ َ ُ
لَ أم تُ أؤ ِم ُنوا َولَك أن قُولُوا أ أ
ان في ُقلُوبِ ُك أم َوِا أن تُط ُ
53
ِ
َّ
يلِ أت ُكم ِمن أ أ ِ
يم) .
َ أ أ
َع َمال ُك أم َش أيًئا إِ َّن اللهَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

 49المفردات في غريب القرآن ـ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفهاني ( .ت  502هـ ) دار القلم  .الدار الشامية . )423 /1( .
 50محمد بن بشار بن عقمان بن داؤد بن كيسان العبدي الحافظ البصري  .ثقة حافظ  .مات سنة ( 52هـ ) .وله بضع وثمانون سنة .

القاموس المحيط  .مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ط 1426( 8هـ ـ 2005م) الرسالة ـ بيروت
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 52صحيح البخاري ـ أبي عبد ّللا محمد بن إسماعيل البخاري ـ ( 194ـ  256هـ ) كتاب اإليمان حديث عبد ّللا بن عمرو  . المطبعة السلفية القاهرة
 .ط1400( 1هـ) ص . 20
 53سورة الحجرات اآلية ()14

والثاني  :اإليمان  .وهو أن يكون مع االعتراف باللسان  ،اعتقاد بالقلب  .ووفاء
في  كما جاء في دعاء يوسف بالعمل  ،استسالم هلل تعالى في جميع ما قضى .
قوله تعالى :
54

ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ت ولِيِّي ِفي ُّ
ين
الد أنَيا َو أاْلَخ َرِة تََوفَّني ُم أسل ًما َوأَألح أقني بِالصَّالح َ
((أ أَن َ َ

أي أجعلني ممن استسلم لرضاك  ،ويجوز أن يكون معناه أجعلني سالما ً عن أسر
الشيطان  .وهذا النوع الثاني هو التسليم الكامل المطلق هلل تعالى رب العالمين  ،وهو
ِ
ِ
اي َو َم َماتِي لِلَّ ِه َر ِّ
ب
ص ََلتي َوُن ُسكي َو َم أحَي َ
المقصود في قوله تعالى ( :قُ أل إِ َّن َ
العال ِمين)55
أَ َ َ
ليس اإلسالم دينا ً حديثا ً كما يتبادر لبعض األذهان  ،بل هو قديم قدم البشرية نفسها .
وليس دينا ً خاصا ً بطائفة من الناس وال بأمة من األمم  ،في القديم أو الحديث أو
المستقبل بل هو دين عالمي للدينا كلها إلي يوم القيامة  .فهو دين األنبياء جميعا ً

المبحث الثاني :

 54سورة يوسف اآلية ()101
 55سورة األنعام اآلية ()162

تصور اإلله في القرآن الكريم والسنة المطهرة

يؤمن المسلم بألوهية ّللا تعالى لجميع األولين واآلخرين وأنه ال إله غيره وال معبود
بحق سواه 56.
ويسمى توحيد األلوهية بتوحيد العبادة ويجوز توحيد اإللهية وهو توحيد القصد
والطلب ومعناه  :توحيد ّللا بأفعال العبد المتنوعة التي يعملها على وجه القرب من
ّللا .
ولقد صرح القرآن الكريم في كثير من اآليات الدالة على ألوهية المولى سبحانه
وتعالى  ،كما جاء ذلك على لسان أنبياؤه عليهم السالم في دعوتهم ألممهم  ،إقراراً
بألوهية الخالق سبحانه .
وسوف اتناول األدلة على وجود الخالق ع ّز وج ّل من خالل كتابه المنزل على نبينا
الذي َ
(ال َيأْتيه ْال َباط ُل منْ َبيْن َي َديْه َو َال منْ َخ ْلفه َت ْنزيل منْ َحك ٍيم َحميدٍ) 57محمد
َ
قال تعالى ( :إنَ َر َب ُك ُم َ
َام ُث َم اسْ َت َوى َعلَى
ّللاُ الَذي َخلَ َق ال َس َم َاوات َو ْاألَرْ َ
ض في س َتة أي ٍ
ت بأَمْ ره أَ َال
ْس َو ْال َق َم َر َوال ُّنجُو َم ُم َس َخ َرا ٍ
ار َي ْطلُ ُب ُه َحث ًيثا َوال َشم َ
ْال َعرْ ش ي ُْغشي اللَ ْي َل ال َن َه َ
العالَمين )58
ك َ
َ
ّللاُ َربُّ ْ َ
ار َ
لَ ُه ْال َخ ْل ُق َو ْاألَمْ ُر َت َب َ
يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه في ستة أيام كما أخبر في غير آية من
القرآن واأليام هي األحد واالثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع
الخلق كله فيه قال ابن عباس  :فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق ألنه اليوم السابع

56
57
58

منهاج المسلم ـ أبوبكر الجزائري ـ ط 8دار الفكر ـ 1976م ص 18
سورة فصلت اآلية ()42
سورة االعراف اآلية ()54

ومنه سمّى السبت وهو القطع  59.قال تعالى َ ( :يا مُو َسى إ ِّني أَ َنا َ
َ
ّللاُ َربُّ َ
َال َة لذ ْكري)61
قال تعالى ( :إ َنني أَ َنا َ
ّللاُ َال إلَ َه إ َال أَ َنا َفاعْ ب ُْدني َوأَقم الص َ

العالَمين)60
ْ

أن يا موسى (إني أنا ّللا رب العالمين ) نفي لربوبية غيره سبحانه  .وصار بهذا
الكالم من أصفياء ّللا ع ّز وج ّل ال من رسله  ،ألنه ال يصير رسوالً إال بعد أمره
بالرسالة واألمر بها إنما كان بعد هذا الكالم  62.قال تعالى ( :ه َُو َ
ّللاُ الَذي َال إلَ َه إ َال
ان َ
ّللا َعمَا
ه َُو ْال َمل ُ
ك ْالقُ ُّدوسُ الس ََال ُم ْالم ُْؤمنُ ْال ُم َهيْمنُ ْال َعزي ُز ْال َجبَا ُر ْال ُم َت َك ِّب ُر ُسب َْح َ
ون ( )23ه َُو َ
ص ِّو ُر لَ ُه ْاألَسْ َما ُء ْالحُسْ َنى ُي َس ِّب ُح لَ ُه َما في
ّللاُ ْال َخال ُق ْال َبارئُ ْال ُم َ
ُي ْشر ُك َ
الحكيم) 63.
ال َس َم َاوات َو ْاألَرْ ض َوه َُو ْال َعزي ُز ْ َ ُ
وفي اآليات تعظيم للمولى ع ّز وج ّل وذكر أسمائه وصفاته العال والثناء على نفسه
ل شأنه 64 .
سبحانه وتعالى  ،وتقديسه ج ّ
قال تعالى ْ :
ين ( )2الرَحْ َمن الرَ حيم (َ )3مالك َي ْوم ال ِّدين) 65قال
(ال َحمْ ُد َهلل َربِّ ْال َعالَم َ
ان
تعالى ( :إنَ َهذه أ ُ َم ُت ُك ْم أُم ًَة َواح َد ًة َوأَ َنا َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُب ُدون)  66وقال تعالى ( :لَ ْو َك َ
ان َ
فيه َما آَل َهة إ َال َ
ون) . 67
ّللا َربِّ ْال َعرْ ش َعمَا َيصفُ َ
ّللاُ لَ َف َس َد َتا َف ُسب َْح َ
هلل سبحانه وتعالى ذات متصفة بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والذي يقرأ
حديث القرآن عن ّللا يعلم علما ً قاطعا ً بأن له ذات  .قال تعالى ( :قُ ْل ه َُو َ
ّللاُ أَ َحد ()1
ص َم ُد ( )2لَ ْم َيل ْد َولَ ْم يُولَ ْد (َ )3ولَ ْم َي ُكنْ لَ ُه ُكفُ ًوا أَ َحد)  68 .وقال تعالى َ :
َ
(ّللاُ َاللَ َه
ّللاُ ال َ
خ ُذهُ س َنة و َال َن ْوم) 69.
إ َال ه َُو ْال َحيُّ ْال َقيُّو ُم َال َتأْ ُ
َ

 59تفسير ابن كثير ـ أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري المتوفى (774هـ )  .دار الكتب ـ بيروت 382 /3 .
 60سورة القصص اآلية ()30
 61سورة طه اآلية ()14
 62الجامع ألحكام القرآن ـ تفسير القرطبي ـ أبو عبد ّللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح االنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت 671هـ)
دار الكتب القاهرة )283/13( .
 63سورة الحشر اآليات ()22،23،24
 64منهاج المسلم ـ ألبي بكر الجزائري ـ ص 18
 65سورة الفاتحة اآليات ()2،3،4
 66سورة األنبياء اآلية ()92
 67سورة األنبياء اآلية ()22
 68سورة االخالص اآليات (1ـ)4
 69سورة البقرة اآلية ( )255

وعند ما أراد الكفار قتل خبيب أنشد :

ِ
ص َر ِعي
فو اهلل َما أ َْر ُجو إ َذا مت ُم ْسلِ ًما َ ...علَى أَي َج ْنب َكا َن فِي اللَّ ِه َم ْ
وذلك في ذات اإلله وإن يشأ  ....يبارك على أوصال شلو ممزع70
وذات ّللا ال تشبه ذوات المخلوقين  ،كما أن صفاته ال تشبه شيئا ً من صفات
المخلوقين  ،فاهلل هو الكمال وال كمال بعده  ،وكل مخلوق ال بد أن يكون فيه نقص
ْس َكم ْثله
في جانب من الجوانب  ،أدناها حاجته وفقره إلي غيره  71 .قال تعالى ( :لَي َ
البصيرُ)72.
َشيْ ء َوه َُو السَمي ُع ْ َ
وقال تعالى َ ( :شه َد َ
ّللاُ أَ َن ُه َال إلَ َه إ َال ه َُو َو ْال َم َالئ َك ُة َوأُولُو ْالع ْلم َقائمًا ب ْالقسْ ط َال إلَ َه إ َال
ه َُو ْال َعزي ُز ْال َحكي ُم)  73 .وقال أيضا ً َ ( :وإلَ ُه ُك ْم إلَه َواحد َال إلَ َه إ َال ه َُو الرَحْ َمنُ
ّللاُ )  75 .قال تعالى ( :ه َُو َ
الرَحي ُم) 74 .وقال تعالى َ ( :فاعْ لَ ْم أَ َن ُه َال إلَ َه إ َال َ
ّللاُ الَذي
ش َهادَة ه َُو الرَ حْ َمنُ الرَ حي ُم ( )22ه َُو َ
َال إلَ َه إ َال ه َُو َعال ُم ْال َغيْب َوال َ
ّللاُ الَذي َال إلَ َه إ َال
القُ ُّدوسُ ) 76.
ك ْ
ه َُو ْال َمل ُ
(هو ّللا الذي ال إله إال هو) فتتقرر في الضمير وحدانية االعتقاد وحدانية العبادة ،
ووحدانية االتجاه  ،ووحدانية ا لفاعلية من مبدأ الخلق إلي منتهاه (.عالم الغيب
وال ّ
شهادة ) فيستقر في الضمير الشعور بعلم ّللا للظاهر والمستور  ،ومن ثم تستيقظ

 70السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري أبومحمد جمال الدين ـ ت 213هـ تحقيق السقا ـ ط 1375( 2هـ ـ 1955م)
مطبعة مصطفى البابي 177/2 .
 71العقيدة في ضوء الكتاب والسنة ـ لألشقر ص 169
 72سورة الشورى اآلية ()11
 73سورة آل عمران اآلية ()18
 74سورة البقرة اآلية ()163
 75سورة محمد اآلية ()19
 76سورة الحشر اآليات ()22،23

مراقبة هذا الضمير هلل في عالم السر والعالنية  ،ويعمل االنسان كل ما يعمل بشعور
المراقب هلل 77 .

كما أخبر ج ّل جالله رسله عليهم السالم بألوهيته ودعوة أممهم إلي االعتراف بها
ّللا)  .وكنوح وإلي عبادته تعالى وحده دون سواه  .فإن نوح
( َيا َق ْوم اعْ ُب ُدوا َ َ
ّللا)  .وقال موسى
وهود وصالح وشعيب ما منهم أحد إال قال َ ( :يا َق ْوم اعْ ُب ُدوا َ َ
لبني اسرائيل َ ( :قا َل أَ َغي َْر َ
ين) 78 .قاله لبني
ّللا أَبْغي ُك ْم إلَهًا َوه َُو َف َ
ضلَ ُك ْم َعلَى ْال َعالَم َ
اسرائيل لما طلبوا أن يجعل إلها ً صنما ً يعبدونه .
ت م َن َ
في تسبيحه َ :
ك إ ِّني ُك ْن ُ
(ال إ َل َه إ َال أَ ْن َ
ين) 79 .وقال يونس
الظالم َ
ت ُسب َْحا َن َ
في تشهده في الصالة  (:أشهده أن ال إله إال ّللا وحده ال شريك له ) .وكان
مفهوم اإلله في السنة المطهرة :
تحدثت السنة المطهرة عن الذات اإللهية دون تصريح بلفظ الذات وكثيراً ما يصدر
الحديث باسم ّللا فاهلل علم على الذات العلية مثل :
عند البخاري  ،حيث يقول الرسول األمين عليه الصالة حديث أبي هريرة
إال ثالث كذبات  ،اثنين منهن في ذات ّللا ع ّز والسالم " لم يكذب إبراهيم
وج ّل 80ـ قوله إن سقيم ـ قوله  :بل فعله كبيرهم هذا ـ وقوله لسارة هي اخته خوفا ً
عليها من السلطان حبار وسارة زوجته والقضية مستوفاة في صحيح البخاري .
وحديث أبي الدرداء ( ال تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات ّللا ) قال الحافظ
ابن حجر  :رجاله ثقات إنه منقطع .
77
78
79
80

في ظالل القرآن ـ سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (1385هـ ـ 1965م) ط  7بيروت ـ القاهرة (1412هـ ) 3532/6 .
سورة األعراف اآلية ()140
سورة األنبياء اآلية ()87
كتاب فتح الباري ـ كتاب أحاديث األنبياء  .مطبعة البابي الحلبي وأوالده دمشق . 200/7 .

حديث ابن عباس " ال تفكروا في كل شيء  ،وال تفكروا في ذات ّللا " روي
مرفوعا ً وهو ضعيف  ،وروي موقوفا ً  .قال الحافظ ابن حجر سنده جيد .
وقال حسان بن ثابت
يجاهد في ذات اإلله ويعدل قال الحافظ إن
وإن أخا ً االحقاف إذ قام فيهم
المراد جواز اطالق لفظ " ذات" ال بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود
إذا عرف أن الماد به النفس لثبوت لفظ النفي في الكتاب العزيز أه81

التوحيد في االسالم

المبحث الثالث :

أوال  :التوحيد في اللغة :
وحد ّللا توحيداً  .وله الوحدانية  .واحّد ربك وتوحد ّللا تعالى  82.وأيضا ً يعرف
الجرجاني في اللغة  :الحكم بأن الشيء واحد  ،والعلم به واحد 83 .
ثانيا  :معنى التوحيد اصطالحا :
تحرير الذات اإللهية عن كل تصور في االفهام  ،ويتخيل في االوهام واالذهان ،
وثالثة أشياء معرفة ّللا تعالى بالربوبية  ،واالقرار بالوحدانية  ،ونفي األنداد عنه
جملة 84 .
وفي ذات المعنى يضيف الباحث أن ذاته تعالى كاملة كماالً مطلقا ً تليق بكماله ال
يشاركه أي ذات من ذوات خلقه  ،بل ال يعلم كفيته سبحانه إال هو .

81
82
83
84

انظر فتح الباري ـ ألبن حجر  .ط الحلبي 153/17 .
أساس البالغة ـ جارّللا محمود بن عمر الزمخشري ـ دار الفكر العربي لبنان ـ بيروت ـ (1424هـ ـ2004م) ص 11
التعريفات ـ للجرجاني ـ السيد الشريف على بن محمد بن على الجرجاني (740ـ816هـ) مكتبة القرآن القاهرة  .ص 23
انظر المصدر السابق ـ ص .23

ويتضمن التوحيد في االسالم نفي وجود أي آلهة اخرى مع ّللا  ،ونفى الشبه بين ّللا
وبين خلقه  ،فاهلل في االسالم واحد أحد فرد صمداً  ،ال شريك وال ن ّد له  ،منفرد في
التصرف في ملكه  ،ال يسأل عما يفعل  ،ال يخرج عن مشيئته وإرادته شيء  ،بل
هو الفعال لما يريد  ،ال راد ألمره ما شاءه كان  ،وما لم يشأ لم يكن  .ليس بجسم ،
وال يشبه االجسام  ،ليس كمثله شيء  ،ليس محدود بزمان وال مكان  ،بل الزمان
والمكان من خلقه وتدبيره 85 .
فنظرتي أن التوحيد هو أساس االيمان باهلل تعالى في صدق واخالص وطمأنينة
ويقين جازم بأن المولى ع ّز وج ّل  ،هو خالق الكون ومدبره وهو حارسنا من كل
شر ،وحافظنا من كل مكروه .

فقسم فقهاء السلف التوحيد إلي ثالثة أقسام :
توحيد علمي اعتقادي  .وتوحيد أسمائه وصفاته وهو اثبات ما أثبته ّللا لنفسه أو أثبته
في االحاديث  .الرسول
وجمعها حافظ بن أحمد حكمي في منظومة " سلم الوصول"  86بقوله
وبشروط سبعة قد قيدت
وفي نصوص الشرع حقا ً وردت
إذ أنه ينتفع قائلها
بالنطق إال حيث يستكملها
العلم واليقين والقبول
85
86

أحياء علوم الدين ـ محمد بن محمد الغزالي الطوسي (أبو حامد) (ت 505هـ) دار المعرفة بيروت ـ  89 /1ـ . 91
معارج القبول بشرح سلم األصول إلى علم األصول ـ حافظ بن على الحكمي .ت 1377هـ ـ ط  3دار ابن القيم ـ الدمام ـ 1415هـ ـ 1995م .

واالنقياد قادر ما أقول
والصدق واالخالص والمحبة
وفقك ّللا

أحبه . 87

فهذه ا لشروط بالتفصيل هي العلم المنافي للجهل  :أن تعلم أنه ال يستحق العبادة إال
ّللا وحده ـ اليقين  :أن تتيقن بقلبك وعقلك وتعتقد اعتقاداً جازما ً بهذا اليقين  .القبول :
فالبعض يعلم ويتيقن لكن ال يقبل إله إال ّللا  .االنقياد  :وهو اتباع الرسول محمد
في كل نواحي الحياة سواء السلوك األدب االخالق والمعامالت  .االخالص  :فليست

ريا ًء ولذا وجب أن يكون العلم خالصا ً له  .الصدق  .المحبة  :وهي االندفاع إلي
الدين بمحبة من غير كسل وتململ 88.
فنحن نقر بوحدانية ّللا ع ّز وج ّل في كل شيء بأنه ال خالق سواه وال ربّ غيره
(.الرَحْ َمنُ َعلَى ْال َعرْ ش اسْ َت َوى ( )5لَ ُه َما في ال َس َم َاوات َو َما في ْاألَرْ ض َو َما َب ْي َن ُه َما
خ َفى) 89
ت َ
الث َرى (َ )6وإنْ َتجْ َهرْ ب ْال َق ْول َفإ َن ُه َيعْ لَ ُم السِّرَ َوأَ ْ
َو َما َتحْ َ
أدلة التوحيد  :ـ
لقد تضافرت النصوص وتظاهرت األدلة على وجوب افراد ّللا باأللوهية  ،وتنوعت
في داللتها على ذلك .

87
88
89

انظر المصدر السابق  :وقد نبه أهل العلم على أن كل أعمال القلوب من شروط ( ال إله إال ّللا) وإنما نبه الشيخ حكمي على أصولها .32/1
هذه عقيدتي ـ د  .عائض بن عبد ّللا القرني (1422هـ) دار بن حزم ـ بيروت .
سورة طه اآلية ( 5ـ )7

ين منْ
ـ تارة باألمر به  ،كما قال تعالى َ ( :يا أَ ُّي َها ال َناسُ اعْ ُب ُدوا َر َب ُك ُم الَذي َخلَ َق ُك ْم َوالَذ َ
ّللا َو َال ُت ْشر ُكوا به َش ْي ًئا )  . 91وقال
ون)  90.قال تعالى َ :
َقبْل ُك ْم لَ َعلَ ُك ْم َت َتقُ َ
(واعْ ُب ُدوا َ َ
ك أَ َال َتعْ ُب ُدوا إ َال إيَاهُ ) . 92
ضى َر ُّب َ
(و َق َ
تعالى َ :
ـ وتارة ببيان أنه األساس لوجود الخليقة و المقصود من إيجاد الثقلين كما قال تعالى
(و َما َخلَ ْق ُ
(ولَ َق ْد َب َع ْث َنا في ُك ِّل أ ُ َم ٍة
س إ َال ل َيعْ ُب ُدون ) . 93وقال تعالى َ :
ت ْالجنَ َو ْاإل ْن َ
َ :
ّللا َواجْ َتنبُوا َ
َرس ً
الطا ُغ َ
وت )  94 .فتارة ببيان أنه المقصود من بعثة
ُوال أَن اُعْ ُب ُدوا َ َ
ُول إ َال ُنوحي إلَيْه أَ َن ُه َال إلَ َه إ َال
(و َما أَرْ َس ْل َنا منْ َقبْل َ
الرسل  .وقوله تعالى َ :
ك منْ َرس ٍ
أَ َنا َفاعْ ُب ُدون ) 95 .

فتارة ببيان المقصود من إنزال الكتب اإللهية  ،كما في قوله تعالى ُ ( :ي َن ِّز ُل ْال َم َالئ َك َة
ه َال إلَه إ َال أَ َنا َفا َتقُون )96.
بالرُّ وح منْ أَمْ ره َعلَى َمنْ َي َشا ُء منْ ع َباده أَ ْن أَ ْنذرُوا أَ َن ُ
َ
ين آَ َم ُنوا َولَ ْم َي ْلبسُوا إي َما َن ُه ْم ب ُ
ون
ك لَ ُه ُم ْاألَمْ نُ َو ُه ْم ُم ْه َت ُد َ
ظ ْل ٍم أُولَئ َ
وقال تعالى ( :الَذ َ

)97

.

وفيها بيان عظم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا
واآلخرة .

 90سورة البقرة اآلية ()21
 91سورة النساء اآلية ()36
 92سورة االسراء اآلية ()23
 93سورة الذاريات اآلية ()56
 94سورة النحل اآلية ()36
 95سورة األنبياء اآلية ()25
 96سورة النحل اآلية ()2
 97سورة األنعام اآلية ()82

ـ وتارة بالتحذير من ضده  ،وبيان خورة مناقضته  ،وذكر سبحانه من عقاب أليم
لمن تركه .
ّللاُ َعلَيْه ْال َج َن َة َو َمأْ َواهُ ال َنا ُر َو َما ل َ
اهلل َف َق ْد َحرَ َم َ
وقال تعالى ( :إ َن ُه َمنْ ُي ْشركْ ب َ
ين
لظالم َ
(و َال َتجْ َع ْل َم َع َ
ّللا إلَهًا آَ َخ َر َف ُت ْل َقى في َج َه َن َم َملُومًا
ار)  98.وقوله تعالى َ :
منْ أَ ْن َ
ص ٍ
م ْدحُورً ا ) 99.
َ
والسنة النبوية المطهرة كذلك مليئة باألدلة على هذا النوع التوحيد وأهميته .
( :يا معاذ أتدري ما  قال  :قال النبي ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ
حق ّللا على العباد ؟ قال ّ :للا ورسوله أعلم قال " :أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا ً
" ،أتدري ما حقهم عليه  ،قال ّ :للا ورسوله أعلم قال " :أن ال يعذبهم" 100
معاذاً نحو اليمن قال له  :إنك تقدم على قوم  لما بعث ّللا النبي وعن ابن عباس
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا ّللا تعالى فاذا عرفوا ذلك
أن رسول فأخبرهم أن ّللا فض عليهم خمس صلوات  101 )..وعن ابن مسعود
قال  ( :من مات وهو يدعو من دون ّللا نداً دخل النار) 102.وعن جابر بن ّللا
عبد ّللا

قال  ( :من لقي ّللا ال يشرك به شيئا ً دخل الجنة  ،ومن لقيه  : أن رسول ّللا 
يشرك به شيئا ً دخل النار) 103 .

 98سورة المائدة اآلية ()72
 99سورة االسراء اآلية ()39
 100انظر صحيح البخاري رقم الحديث ()7373
 101صحيح البخاري رقم الحديث ()7372
 102رواه البخاري رقم الحديث ()4497
 103صحيح مسلم )93( .

فاالحاديث في هذا الباب كثيرة تؤكد على أهمية التوحيد واألخذ بجوامع الكلم من
والظالل بهديه  .كما ذكرنا سابقا ً أن فقهاء السلف  ،قد قسموا نبع المصطفى
التوحيد إلى ثالثة أقسام .
أوال  :توحيد الربوبية :
ويقصد به توحيد الربوبية افراد ّللا بأفعاله  ،وبعبارة اخرى أن يعتقد المسلم تفررد
ّللا بالخلق والرزق واالحياء واالماتة والملك والتدبير وسائر ما يختص به من أفعال
 ،وقد كان هذا النوع من التوحيد واضحا ً بينا ً حتى لدى قريش قبل االسالم 104 .
ثانيا  :توحيد األلوهية :
معنى توحيد األلوهية هو االعتقاد الجازم بأن ّللا هو اإلله الحق وال إله غيره ،
إقراره بالعبادة  .واإلله هو المألوه أي المعبود فال يتحقق توحيد األلوهية إال
بإخالص المسلم العبادة لربه وحده في باطنها وظاهرها  ،بحيث ال يكون شيء منها
لغيره .
يقول ابن تيمية في توحيد األلوهية  :وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين
والمشركين  ،وعليه يقع الجزاء والثواب في األولى واآلخرة فمن لم يأتي به كان من
المشركين 105 .

 104مجموعة الفتاوي ـ ألبن تيمية ـ الشرك باهلل أعظم الذنوب .ج / 1
 105الحسنة والسيئة ـ ألبن تيمية ـ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد ّللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني
الحنبلي الدمشقي (ت 728هـ)

ثالثا األسماء والصفات :
من االسماء وهو االيمان بما وصف ّللا به نفسه في كتابه أو صفه به رسوله
الحسنى والصفات  ،وامرارها  .أو اعتقاد انفراد بالكمال المطلق من جميع الوجوه
من االسماء بنعوت العظمة  ،وذلك بإثبات أثبته ّللا لنفسه أو أثبته رسوله محمد
والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتاب والسنة .
وقد ّدل القرآن الكريم على توحيد األلوهية وهو مفتاح الدعوة إلى ّللا وجميع رسله
عليهم الصالة والسالم .

الفصل الثالث
مفهوم األلوهية في اليهودية
اليهودية في اللغة واالصطالح :ـ المبحث األول :

المعروفين باألسببباط من بني اليهودية هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم
مؤيداً بالتوراة لهم نبيا ً  "  .وقد أرسل ّللا تعالى إليهم موسى اسرائيل " يعقوب
106

اليهودية لغة :
التهود  :التوبة والعمل الصببالح يقال  :هاد وتهود إذ صببار يهوديا ً  .والهود  :اليهود .
وأرادوا باليهود اليهوديين  ،لكنهم حذف ياء االضببببببببافة  .كما قالوا  :زنجي وزنج .
والتهويد  :المشببي الرويد مثل الدبيب  .وفي الحديث أسببرعوا المشببي في الجنازة وال
(و َقالُوا لَنْ َي ْد ُخ َل ْال َج َن َة إ َال َمنْ
يهود كما تهود اليهود والنصببببارى  107 .وقال تعالى َ :
َكان هُو ًدا أَ ْو َنصارى ) 108 .
َ َ
َ
ينصرف نقول هود إذا أردت سورة واليهود بوزن العود اليهود و(هود) اسم نبي
هود فإذا جعلت هوداً اسبببم السبببورة لم نصبببرفه  ،وكذلك نوح ونون  .وفي الحديث (
فأبواه يهودانه)  109 .وهاد يهودا هودا  :تاب رجع إلي الحق  ،فهو هائد وقوم هود :
مثل حائل وحول  ،وبازل وبزل 110 .
ك ) 111.ومن قول بني اسرائيل لنبي ّللا موسى
( إ َنا ه ُْد َنا إلَ ْي َ

 106الموسوعة الميسرة في االديان ـ د .مانع بن حماد الجهني ـ ط  4دار الندوة ( 1420هـ ) ـ 495 /1
 107منتخب من صحاح الجوهري  .للفارابي (ت 393هـ ) 5576/1
 108سورة البقرة اآلية ()111
 109مختار الصحاح ـ زين الدين أبو عبد ّللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ( .ت  666هـ) دار النموذجية ـ بيروت ـ ط 1420( 5هـ
ـ 1999م) 329/1 .
 110انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ـ للفارابي دار العلم بيروت ط 1987( 7م) 557 /2
 111سورة األعراف اآلية ()156

األكبر وإنما قلبت الذال دال وقد سببموا بذل االسببم نسبببة ليهوذا وهو سبببط يعقوب
للتعريببب فببإن العرب إذا نقلوا من العجميببة إلي لغتهم غيروا بعض حروفهببا  .وقيببل
سموا بذلك ألنهم يهودون بمعنى يتحركون وذلك عند قراءة التوراة .
اليهودية في االصطالح  :ـ
اليهود هم المتبعون لشريعة التوراة من بني اسرائيل وغيرهم.
ين َمنْ آَ َم َن ب َ
اهلل َو ْال َي ْوم
ارى َو َ
الصبابئ َ
صب َ
ين َها ُدوا َوال َن َ
ين آَ َم ُنوا َوالَذ َ
قال تعالى ( :إنَ الَذ َ
ز ُنون ) 112 .
صالحً ا َفلَ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم ع ْن َد َربِّه ْم َو َال َخ ْوف َعلَيْه ْم َو َال ُه ْم َيحْ َ َ
ْاآلَخر َو َعم َل َ
واختلف في أصبببل تسبببميتهم باليهود على أقوال منها  :قيل سبببمّوا يهوداً من (الهوادة)
وهي المودة  ،لمودتهم في بعضبببببببهم لبعض  .وقيل من (التهود) وهي التوبة  ،ومنه
(إنا هدنا إليك)  .أي تبنا إليك فكأنهم سمّوا بذلك في قوله تعالى حكاية عن موسى
األصببببل لتوبتهم ومودتهم في بعضببببهم البعض  .وقال أبو عمرو بن العالء  113ألنهم
تهودون ـ أي يتحركون عند قراءة التوراة .
 ،أو بني  قبله كانوا يعرفون بقوم موسببى وبهذا يكون ظهور االسببم بعد موسببى
ويطلق القرآن الكريم اسم بني اسرائيل على قوم اسرائيل  ،واسرائيل هو يعقوب
موسببى وعيسببى عليهما السببالم  .قال تعالى ُ ( :ك ُّل َ
ان ح ًّال ل َبني إ ْس ب َرائي َل إ َال
الط َعام َك َ
(وإ ْذ َقا َل
َما َحرَ َم إ ْسبببب َرائي ُل َعلَى َن ْفسببببه منْ َقبْل أَنْ ُت َن َز َل ال َت ْو َراةُ )  114.وقال تعالى َ :
كم ) 116 . 115 .
عي َسى ابْنُ َمرْ َي َم َيا َبني إسْ َرائي َل إ ِّني َرسُو ُل َ
ّللا إلَ ْي ُ ْ

 112سورة البقرة اآلية ()62
 113ابو عمرو بن العال ء المازني المقرئ النحوي البصري مقرئ أهل البصرة  .ابن العالء بن عبد ّللا بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن خزاعة بن
هازن بن مالك بن عمرو بن تميم التميمي  ،ثم المازني ولد سنة 68هـ نشأ بالبصرة ومات بالكوفة ,إليه انتهت االمامة في القراءة بالبصرة .
 114سورة آل عمران اآلية ()93
 115سورة الصف اآلية ()6
 116مؤجز تاريخ اليهود ـ د  .محمود عبد الرحمن قدح ـ مجلة الجامعة االسالمية العدد ( )107ص  11ـ. 12

وكذلك (أهل الكتاب)  ،و(اليهود) إال أن المالحظ أن هذه التسمية االخيرة ـببببب اليهود ـ
(و َقالَت ْال َيهُو ُد َي ُد َ
ّللا َم ْغلُولَة ُغلَ ْ
ت
لم يذكروا بها إال في مواطن الذم كقوله ع ّز وج ّل َ :
(و َقالَت ْال َيهُو ُد
أَيْديه ْم َولُع ُنوا ب َما َقالُوا َب ْل َيدَاهُ َم ْبسُو َط َتان )  117.وقوله تعالى َ :
َنحْ نُ أَ ْب َنا ُء َ
ّللا َوأَحبَاؤُ هُ)  118 .وقال ّللا تعالى رداً عليهم (قل فلم يعذبكم بذنوبكم) وقد
( نحن أبناء ّللا وأحباؤه ) أي نحن منتسبون :ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى
إلي أنبيائه وهم بن وله بهم عناية وهو يحبنا فنقلوا في كتابتهم أن ّللا قال  :لعبده أنت
(و َقالَت ْال َيهُو ُد
ابني بكري ـبب فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه  .119.قال تعالى َ :
ارى ْال َمسي ُح ابْنُ َ
ع َُزيْر ابْنُ َ
ان إ ْب َراهي ُم
ّللا )  120 .وقال تعالى َ ( :ما َك َ
ص َ
ّللا َو َقالَت ال َن َ
يهُود ًّيا و َال َنصْ ران ًّيا ) 121 .
َ
َ
َ
وهذا يدل على أنهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالهم وانحرفوا عن دين ّللا
وأعلم 122 .
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المبحث الثاني :

تصور اإلله في العهد القديم ( التوراة )  :ـ

قابل اليهود نعمة ّللا لهم باالصطفاء بالجحود وبدالً من الشكر  ،فبدالً من أن يتوجهوا
هلل بالعرفان  ،في أن جعلهم شبببببعبا ً مختاراً  ،سبببببخروا ّللا سببببببحانه وتعالى كما تهواه
نفوسهم وجعلوه لخدمة أنانيتهم  ،قسموا هلل ـبببببب تعالى عما يقولون ـبببببب أعماله في الليل
والنهار  ،ووصبببفوه بكثير من الصبببفات غير الالئقة بذاته تعالى  ،وصبببور ّللا تعالى
بصببورة مجسببمة بل وصببوروه مثل االنسببان  ،واليهود يعتقدون بتعدد اآللهة وايضببا
يقولون أن لهن إله خاص بهم  ،فقط دون غيرهم من الشببببعوب  ،فهل يمكن لعاقل أن
يتصور مفهوم لدى هؤالء الضالين ) .
التوراة لغة :
التوراة كلمة عبرية أصبببببببلها (تورة) ومعناها التعليم أو الشبببببببريعة  ،كما تأتي بمعنى
الناموس أو الهدى  .وتجمع على تورات وتوريات 123.
شبببببفاها ً من ّللا وهي تعني عند أهل الكتاب خمسبببببة األسبببببفار التي تلقاها موسبببببى
سبببحانه بجبل حوريب في سببيناء عند الميقات الزماني والمكاني اللذين حددهما ّللا له
 123توراة اليهود ـ ابن حزم االندلسي ـ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد (ت 456هـ )ـ دار
القلم دمشق ـ ط 1435( 1هـ ـ2004م) ص 52

بيده  124 .كما يطلق عليها الكتاب المقدس أي العهد القديم  .ثم كتبها موسبببببببى
وتحتوي على خمس أسببفار وهي سببفر التكوين أو الخليقة  ،وسببفر الخروج  ،وسببفر
األحبار أو الالويين  ،وسفر العدد  ،وسفر التثنية .

فيه أسفار خمسة وهي :يعتبر اليهود التوراة كتاب مقدس كتبه موسى
سفر التكوين أو الخليقة :

يتحدث سبببببببفر التكوين عن خلق العالم  ،وتاريخ الوعود اإللهية  ،منذ خلق آدم حتى
ونزوله عقابا ً له وقصة أوالده وقصة  وخلق االنسان وخطيئة آدم موت يوسف
وتجوله ونسبببله  ،وقصبببة اسبببحاق الطوفان  ،ونشبببأة الشبببعوب  ،وقصبببة إبراهيم
ويعقوب عليهما السالم 125.
سفر الخروج :
وما عانوه من ظلم الفراعنة يتناول قصة بني اسرائيل في مصر بعد موت يوسف
وخروجه بهم من مصبببر إلي شبببرق االردن  ،وفيه واالضبببطهاد وظهور موسبببى
وبه تشبببريعات وتعاليم  .والتيه واحكام الوصبببايا العشبببر التي اعطاها ّللا لموسبببى
الشريعة اليهودية في العبادات والمعامالت والعقوبات وغيرها 126 .
سفر الالويين أو االحبار :

 124انظر المصدر السابق ـ ص 52
 125توراة اليهود ـ ابن حزم االندلسي ـ ألبن حزم علي بن أحمد بن س عيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد (ت
456هـ )ـ دار القلم دمشق ـ ط 1435( 1هـ ـ2004م) ص 52
 126انظر المصدر السابق ـ ص 53

 .وفيه وصببببف للذبائح المسببببتعملة في وهم ينتسبببببون إلي الوي آخر أبناء يعقوب
العبببادات  ،وطقوس تنصبببببببيببب الكهنببة هببارون وأوالده وفيببه تببذكر قواعببد الطهببارة
والنجاسات وأحكامها  ،كما تتحدث عن مراسيم مختصه بالهيكل واالعياد 127 .
سفر العدد :
وهو سببببفر يهتم بأعداد وتقسببببيم اسببببباط بني اسببببرائيل  ،الذكور واالناث  ،والقبائل ،
والجيوش  ،وأموالهم وثرواتهم  .مع التعببباليم البببدينيبببة والحروب التي وقعبببت لبني
اسرائيل 128 .
سفر التثنية :
ومعنى التثنية االعادة  ،والتكرار للتعاليم من أحكان العقيدة وتتمة لها  ،وفيه أيضبببببببا
5.إعادة الوصايا  .وينتهى السفر بموت موسى

وخالصببببة القول إن السببببفرين األول والثاني يبحثان في التاريخ والقصببببص  ،وثالثة
األسفار األخيرة تبحث في اموراً دينية واجتماعية ومواعظ وتشريعات .
إن المجال ليس للحديث عن التوراة  ،وإنما تصببببور اإلله في نصببببوص التوراة ومن
خالل الدراسببة والبحث  .ولكن مهدت للموضببوع بتعريف عن ( التوراة) العهد القديم
وهو مصدر ثقة عندهم واعتقادهم فيه .
وسوف نبرز تصور اإلله من خالل النصوص الواردة في االسفار  ،أي التوراة .
المتأ مل والناظر في كتب العهد القديم والجديد يرى نصبببببببوصببببببببا ً كثيرة فيها النص
والتقرير لتوحيد األلوهية والعبادة وفيها األمر بصببرف العبادات هلل تعالى من سببجود

 127المصدر السابق ص 54
 128المصدر السابق ص 54
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وصبببببببالة ودعاء وذبح ونذر إلي غير ذلك من العبادات  ،والذي فيه الحجة على أهل
الكتاب وكتبهم وأسفارهم .
نصوص التوراة تظهر ألوهية الخالق سبحانه :
العهد القديم (التوراة)

129

قببال  :أبرام لملببك سبببببببببدوم ( :رفعببت يببدي إلي الرب اإللببه العلى مببالببك السبببببببمبباء
واألرض)130.
فصلى ابراهيم إلي ّللا فشفي ابيهما وأمراته وجواريه فولدن) .
ـ فخر الرجل وسجد للرب وقال  ( :مبارك الرب إله سيدي إبراهيم )

131

ـ وقال  :يعقوب ( يا إله أبي إبراهيم وإله أبي اسحاق الرب ).

132.
133

ـبببببببب ثم كلم ّللا موسى وقال له  ( :أنا الرب  ،وأنا ظهرت إلبراهيم واسحاق ويعقوب
بأني اإلله القادر علي كل شيء) 134 .
ـ ثم قال ( :أنا إله أبيك ابراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب) .

135

ـبببببببب وقال ّللا لموسى أيضا َ ( :هكذا تقول لبني اسرائيل  :يهوه إله آبائكم  ،إله إبراهيم
وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ارسلني إليكم  .هذا اسمى إلي األبد ) 136.
129
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الكتاب المقدس ـ العهد القديم (التوراة) ـ كني سة األنبا تكال ـ االسكندرية ـ مصر ـ االسفار القانونية ـ اصدار مكتبة المحبة ـ (1989م)
انظر المصدر السابق سفر التكوين ()14
المصدر السابق ـ سفر التكوين ()20
المصدر السابق ـ سفر التكوين ()24
المصدر السابق ـ سفر التكوين ()32
الكتاب المقدس ـ العه د القديم (التوراة ـ كنيسة األنبا تكال ـ االسكندرية ـ مصرـ اصدار مكتبة المحبة 1989.م سفر الخروج ()6
انظر المصدر السابق ـ سفر الخروج ()3
المصدر السابق ـ سفر الخروج ()3

ـبببببببب ثم قال  ( :ال تلتفتوا إلي األوثان  ،وآلهة مسبوكة ال تصنعوا ال نفسكم  .أنا الرب
إلهكم )137 .
ـ ( ال تسرقوا  ،وال تكذبوا  ،وال تغدوا أحدكم بصاحبه  ،وال تحلفوا باسمي بالكذب ،
فتدنس اسم إلهك  ،أنا الرب ) 138 .
ـبببببببببب ( ال تصبببنعوا لكم أوثانا ً  ،وال تقيموا لكم تمثاال ُ منحوتا ً أو نصببببا ً وال تجعلوا في
أرضكم حجراً مصوراً لتسجدوا له  .ألني أنا الرب إلهكم ) 139 .
ـ (فنذر اسرائيل نذراً للرب ) .

140

ـ ( ألن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يدك) .

141

ـ ( الرب إلهك تتقي  ،وإياه تعبد  ،وباسمه تحلف )
ـ (ألن الرب  ،إلهكم هو إله  ،ورب األرباب ،اإلله العظيم الجبار المهيب) .

142.
143

ـ ( حين قسم العلي لألمم  ،حين فرق بنى آدم  ،نصب تخوما ً لشعوب حسب عدد بنى
اسرائيل) .

ـبببببببببب ( فمات هناك موسبببى عبد الرب في أرض موآب حسبببب قول الرب  .ودفنه في
الجواء في أرض موآب  ،مقابل فغور  ،ولم يعرف  ،إنسببببببببان قبره إلى هذا اليوم )
144.

 137المصدر السابق ـ سفر الالويين ()19
 138المصدر السابق ـ سفر الالويين ()19
 139المصدر السابق ـ سفر الالويين ()26
 140المصدر السابق ـ سفر العدد ()21
 141المصدر السابق ـ سفر التثنية ()2
 142المصدر السابق ـ سفر التثنية ()6
 143المصدر السابق ـ سفر التثنية ()10
 144الكتاب المقدس ـ العهد القديم (التوراة ـ كنيسة األنبا تكال ـ االسكندرية ـ مصرـ اصدار مكتبة المحبة 1989.م سفر التثنية ()32

وقد تبين لي أن النصبببببوص التي تدعوا إلي توحيد األلوهية في العهد القديم (التوراة)
كثيرة  ،كما توجد أسفار اخرى تسمى باألسفار التاريخية  ،مثل أسفار يوشع والقضاة
 ،صموئيل  .كلها تدعوا إل توحيد األلوهية .
بالرغم من هذه الدالئل على افراد اإلله بالوحدانية  ،إال أن هذا ال يمنع أن هذا العهد
القديم كله دخل فيه التحريف والتبديل .
وقد اختلف العلماء في مسببببببببألة التبديل والتحريف  ،في كتب التوراة واإلنجيل على
أربعة أقوال .
ـ أنها بدلت كلها .
ـ أن التبديل وقع ولكن في معظمها .
ـ أن التبديل وقع في اليسير منها معظمها باقي على حاله ونصر هذا القول ابن تيمية
ـ أن التبديل وقع في المعاني أي شروح ألفظها وليس في اللفظ .
وك
ين لَ ْم َيأْ ُت َ
ُون ل َق ْو ٍم آَ َخر َ
ُون ل ْل َكذب َسبببببببمَاع َ
ين َها ُدوا َسبببببببمَاع َ
(وم َن الَذ َ
وقال تعالى َ :
ُون أَنْ ي ُْؤم ُنوا لَ ُك ْم
ون ْال َكل َم منْ َب عْ د َم َواضببببببب عه )  145 .ولقوله تعالى ( :أَ َف َت ْط َمع َ
ي َُحرِّ فُ َ
ُون َك َال َم َ
ُون )
ّللا ُث َم ي َُحرِّ فُو َن ُه منْ َبعْ د َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم َيعْ لَم َ
ان َفريق م ْن ُه ْم َي ْسببببببب َمع َ
َو َق ْد َك َ
146.
النصوص المحرفة :
لقد زعموا أن ّللا عنهم هو (يهوه)  147.خاص بهم ومعرفتهم به محصبببببببورة ،
في إطاره ما جاء في توراتهم وتلموديهم عن هذه الفكرة  ،فهو في تصورهم كاألب

 145سورة المائدة اآلية ()41
 146سورة البقرة اآلية ()75
 147من أسماء اإلله عند اليهود إيل  ،أي (ّللا ) باللغات السامية ومنها بالعبرية وهي التسمية التي استخدمها الموحدون الحقيقيون  ،وإيلوهيم أي :
اآللهة  .ولعلها التسمية التي اطلقها المشركون فيما بعد  ،وأدوناي  ،أي (سيدي) باللغات السامية .

الب شري .تعالى ّللا عن ذلك علواً كبيراً  ،الذي ال يغ ضب على أوالده مهما فعلوا من
السوء  ،وربما يخطئ في حقهم لكن سرعان ما يندم ويعترف بخطئه .
وإليكم نماذج من النصوص المحرّفة :
وجاء في سببفر الخروج ( : 7/3أن الرب قال لموسببى  :إني قد رأيت مذلة شببعبي في
مصر  ،سمعت صراخهم فنزلت ألنقذهم .
وفي سببببفر الخروج  23/5أن موسببببى قال لربه  :فإنه منذ دخلت إلي فرعون ال تكلم
باسمك أساء إلي هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك .
وما ينبغي له ألنه عبد ّللا ورسببببوله كلمه ّللا ليس وهذا افتراء على نبينا موسببببى
بينه ترجمان .
األمم السبببببابقة اسبببببتخدمت أسبببببماء متعددة لغله الخالق من لغاتها  ،ومفاهيمها  ،ولقد
وردت في العهد القديم ثالث كلمات السبببببببم ّللا كما ذكر ذلك قاموس الكتاب المقدس
وهي ( الوهيم ـبببببببب يهوه ـبببببببب أدوناي ) واسم الوهيم عند اليهود يطلق على ّللا الخالق
العظيم .
أما يهوه فهو إله بنى اسببرائيل  ،وليس إلها ً معصببوما ً بل يخطى ويثور ويقع في الندم
وهو يأمر بالسبببرقة متعصبببب ومدمر لشبببعبه  ،إنه إله بنى اسبببرائيل  ،ويزعمون أن
يسير أما جماعة من بنى اسرائيل في عمود من سحاب 148 .
وأما أودناي فهو اسبببم لغله الذي يجب أن يخاطب بخشبببوع ووقار وهيبه  .ويصبببرح
أن يطلق عليه اسم يهوه  .اليهود أن ّللا أمر موسى
وجاء في الخروج ( .وكلم ّللا موسبى وقال له وأما أنا الرب أنا الذي تجليت إلبراهيم
واسحق ويعقوب إلها ً قادراً على كل شيء أما اسمي فهو يهوه فلم أعلنه لهم ).

148

الموسوعة الميسرة في األديان ـ د .مانع بن حماد الجهني ط 1402( 4هـ ) دار الندوة ـ السعودية ـ الرياض . 502 /1 .

وبهذا يعترف اليهود أن يهوه اسببببما ً مميزاً للخالق سبببببحانه لم يخاطب به إال اليهود .
149

في أزمان متفاوتة  ،وبأفكار والتوراة الحالية في مجموعها قد كتبت بعد موسببببببى
مختلفة  ،وأن اليهود كتبوها انعكاسببببببببا ً ألخالقهم وتاريخيهم وآمالهم وآالمهم  ،وكان
مق صبببببببببدهم اظهببارهم بببأن شبببببببعببب ّللا المختببار ،فببامتألت ببباألخطبباء والمفتريببات
والمتناقضبببببببات  ،مما أدى إلي كثرة االنبياء لردهم إلى جادة التوحيد كلما أصبببببببابهم
انحراف في مفهوم األلوهية 150 .

149
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أنظر المصدر السابق ـ . 501 /1
مغالطات اليهود وردها على واقع أسفارهم ـ عبد الوهاب عبد السالم طويله ـ دار القلم دمشق ـ ط 2009( 1م) ص 18

تصور اإلله في التلمود
التلمود تعنى القانون أو النظام وهي كلمة غبرية  ،وفي اعتقاد اليهود التلمود ينقسبببببببم
إلي قسمين :
ـ المشناة (وهو األصل ) بمعنى القانون .
ـ جمارا (وهو شرح ) بمعنى االكمال

151.

مع وفي اعتقاد أكثر علماء اليهود أن المشبببببناة كتاب شبببببفاهي أنزل على موسبببببى
التوراة ويعتمدون على ما جاء في سبببفر الخروج (أنا نعطيك ألواح وقانونا ً ووصبببايا
كتبناها لتعلمها لهم )152 .
وهناك تلمود أورشليم (فلسطين)  .وتلمود بابل وهناك طوائف ال تعترف بالتلمود من
اليهود مثل طائفة القراء وطائفة االصبببببببالحيون رفضبببببببوا االعتراف بان التوراة ال
تشبببببير إلي التلمود بأنه كتاب مقدس  ،وهو نزل من السبببببماء  .وهو عبارة عن سبببببل
للمناقشا ت التي أجرها حاخامات فلسطين أو باألخص علماء مدارس طبرية  ،لشرح
المشناة ويرجع تاريخ جمعه إلى عام 400م  ،وجمار بابل هو سجل مماثل للمناقشات
حول تعاليم 153.
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تلمود بابل يعتبر نسببببخة سببببرية جداً وتطبع بعدد قليل جداً بخالف طباعة التوراة مما
يدل على أن رجال الدين اليهود على المحافظة على سريته 154 .
أما الحاالت التي توصببل فيها اليهود إلى شببيء من السببيطرة والقوة في بعض البلدان
فقد أدت بهم ودعوتهم المتمثلة في طبعهم التلمود بشكله األصلي  ،إلى الكثير من

المتاعب واالضبببببببطهادات والحرق العلني لنسبببببببخ التلمود كما حواه من األشبببببببياء
المستنكرة 155 .
ويقول الدكتور جوزيف باركلي عن التلمود " :بعض أقوال التلمود مغال  ،وبعضبببها
كريه  ،وبعضها اآلخر كفر  ،وهي أثر غير عادي للجهد االنساني ،وللعقل االنساني
وللحماقة االنسانية 156 .
وليس هناك حماقة أو كفر  ،أكثر من تلك الصببببورة التي يصببببورون بها المولى ع ّز
ون ) .157
ان َربِّ ال َس َم َاوات َو ْاألَرْ ض َربِّ ْال َعرْ ش َعمَا َيصفُ َ
وج ّل ُ ( :سب َْح َ
والتلمود في نصبببوصبببه الترجمة الحقيقة للعقلية اليهودية  .وفي التلمود تصبببويرلحياة
شببعب قتل وشببرد  ،وفيه تعاليم على مواصببل الحياة باإلنقالق السببيطرة على المجتمع
تمهيداً إلقامة دول امبراطورية عالمية .
من مبادئ التلمود :
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التوراة ـ لسهيل ديب ـ ص 82
انظر كتاب التلمود ـ لظفر االسالم خان ـ ص  40ـ 49
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سورة الزخرف اآلية ()82

ـبببببببببببب إن المرأة عنصبببببر غير مرقوب فيه ولذا ليس لها الحق في االلتحاق بالمدارس
الدينية لليهود  .وجاء فيه ( :إنه إذا سبببببببباءت إدارة البيت أوجد الجل إمراة أجمل فله
الحق في أن يطلقها) 158.
أنه ابن الجندي يوسف النجار  ،وحملت ـ وجاء في التلمود أوصاف السيد المسيح
به أمه مريم قبل زواجها  .وهذا بهتان عظيم  ،وأن المسبببببببيح صبببببببلب بعد أن رمى
بالحجارة في عيد الفصح .
والتلمود يغرس في نفوس اليهود كراهي النصببببارى وشببببتم دينهم  ،وفيه تقديم أطفال
النصارى قربانا هلل وأنه يبيح الربا .
ـ ال يحوز ألي طبيب يهودي معالجة االجانب إال للحصول على المال .

ـ ال يجوز رد االشياء التي يفقدها غير اليهود
ـ في التلمود أن اليهود أحب إلي ّللا من مالئكة من يصفع اليهودي كمن يصفع ّللا .
وأن مما في يد غير اليهود هو مال اليهود وهو ملكهم .
وإن ّللا خلق غير اليهود لخدمة اليهود .
هذا هي بعض مظاهر مبادئ التلمود الذي ظل مقدسبببببببا ً إلي يومنا هذا يسبببببببتطيع كل
إنسبببان  ،أن يقرأ ما هو مكتوب فيه وليجد اليهود ال ينكرون شبببيئا ً مما فيه التلمود له
مبادئ خطره وفاسدة  ،نذكر بعضا ً منها خاصة التي في حق ّللا ع ّز وج ّل .
فيقولون إن من درس التوراة فعل فضبببببببيلة ال يسبببببببتحق المكافأة عليها ومن درس
المشبببناة فعل فضبببيلة يسبببتحق المكافأة عليها ومن درس الجمارا فعل أعظم فضبببيلة )
159.
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الكنز المرصود في قواعد التلمود ـ المؤرخ الفرنسي روهلنج ـ ترجمة مصطفى الزرقاء ط 1899( 1م) ص 50

كالمهم عن ّللا ع ّز وج ّل :
وصف اليهود ّللا ع ّز وج ّل بصفات النقص تعالى ّللا عن قولهم  .فمن زعمهم أن ّللا
ع ّز وج ّل شغله هو تعلم التلمود مع المالئكة ـ قال تعالى ( :ليس كمثله شيء) واللعب
مع الحوت وأنهم حل وعال يبكي ال جل ما حل باليهود من التعاسة 160 .
(س ب َيجْ زيه ْم َو ْ
ص ب َف ُه ْم إ َن ُه َحكيم َعليم )  161.وأن الجنة ال يدخلها إال اليهود
قال تعالى َ :
 162 .أن أرواح غير اليهود أرواح شيطانية وشبيه بأرواح الحيوانات .
ـ (إن ّللا ال يغفر ذنبا ً ليهودي يرد ماله المفقود.
ـبببببببب على اليهودي أن يجتهد في غشى االجنبي بشرط أال يكتشف األخير أنه يغش) .
163

وجاء أيضا في التلمود :
ـببببببب غير مصرح لليهودي أن يقرض األجنبي إال بالربا .ويقولون ( إن ّللا أمرنا بأخذ
الربا من الكافر وأال تقرضه إال تحت هذا الشرط ).
أم بالنسبببة إلى قتل النفس التي حرمها ّللا إال بالحق فقد أجازها التلمود بقوله  ( :أقتل
الصالح من غير االسرائيليين ) 164 .
ومن تعاليمهم ايضبا ً ( قتل كل من خرج عن دينهم  ،خصبوصبا ً الناصبريين ألن قتلهم
من االعمال التي يكافئ عليها ّللا ) 165 .
الهيكل
يقول التلمود :
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فاقت ذنوب بني اسبببببرائيل ما يطيقه اإلله العظيم وعند ما رفضبببببوا تحذيرات النبي (
أرمياه عليه السببالم  ..وترك لهم أورشببليم وسبباف إلي بالد بنيامين  ..وعندما هجرها
دمر بوختنصببر بالد اسببرائيل وحطم الهيكل المقدس ونهب مجوهراته وتركه فريسببة
للنيران 166 .
هذه الرواية التلمودية تفند كل ادعاءاتهم في أرض الميعاد  ،ولم تظهر على ألسببببنتهم
إال في العصر الحديث  ،ولكن تثبت أن دعاواهم ال عالقة لها بالتاريخ أو المنطق .

الفصل الرابع
أوجه االختالف والتماثالت بن اإلسالم واليهودية
التوحيد في الديانتين

المبحث األول :

رؤية االسالم للتوحيد

166

المصدر السابق ـ ص 37

(وإلَ ُه ُك ْم إ َله َواحد َال إ َل َه إ َال ه َُو الرَ حْ َمنُ الرَ حي ُم ) .
جاء االسبببببببالم ليقول للناس َ
ّللاُ أَ َحد (َ )1
وليقول ُ ( :ق ْل ه َُو َ
الصببببببب َم ُد ( )2لَ ْم َيل ْد َولَ ْم يُو َل ْد (َ )3ولَ ْم َي ُكنْ َل ُه ُكفُوً ا
ّللاُ َ
أَحد (168 .)4
َ

167

ولعل هذا كل ما يجب معرفته واعتقاده عن التوحيد واالسالم  .إذاً مفهوم التوحيد في
االسالم هو االعتقاد بأن ّللا واحد في عالقة االنسان  ،وجميع المخلوقات بربها  .فاهلل
هو الخبالق الوحيبد للكون والحيباة واالنسببببببببان  ،وّللا هو المبالبك والحباكم والمهيمن
الح قيقي لهذه األمور لذلك  ،وّللا هو الوحيد الذي يجب أن يعبد  ،ألن العبادة ال توجه
إال إليه وهو ّللا تعالى .
والتوحيد يعني االيمان بأن ال إله إال ّللا  ،أي ال خالق إال ّللا وال كامل إال ّللا  ،فهو
القادر المالك  ،والذي بيده كل شبببيء  ،والتوحيد يعنى توجيه الطاعة إلي ّللا سببببحانه
 ،وايضبببببا معنى طلب االسبببببتعانة والدعاء من ّللا وحده  .كما يعنى اثبات كل صبببببفة
كمال هلل سبحانه  ،ونفى كل صفة نقص عنه ع ّز وج ّل .
التوحيد الحق  :االعتقاد بوحدانية ّللا سبببببحان في ذاته وصببببفاته  ،ثم عبادته وحده ال
شريك له 169 .
وهنا سنسرد أقوال التابعين في توحيد األلوهية حتى نسترشد بأقوالهم والرد على من
أنكر ألوهية ّللا تعالى وانحرف عنها .

إن أعظم أصببببببببل ورد تقريره  ،وأق مت عل يه البراهين والدالئل في الكتاب العزيز
والسبببببببنة النبوية  :هو توحيد العبادة  .وهذا األصبببببببل العظيم أعظم األصبببببببول على
االطالق  ،وأكملها  ،وأفض لها وألزمها لصالح االنسانية فهو الغاية التي خلق ألجلها
اإل ْنس إ َال ليعْ ُب ُدون ) 170 .
العباد  ،قال تعالى َ ( :و َما َخلَ ْق ُ
َ
ت ْالجنَ َو ْ َ
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العقيدة في ّللا ـ د  .عمر سليمان األشقر ـ دار النفائس ـ عمان ـ األردن ط 1419( 12هـ ـ 1999م ) 255 / 1
سورة الذاريات اآلية ()56

وهو أول الدين وأخره  ،وباطنه وظاهره  ،وهو حقيقة دين االسبببببببالم  ،الذي ال يقبل
ّللا من أحد سواه 171 .قال تعالى :
(و َمنْ َي ْب َتغ َغي َْر ْاإل ْسببب َالم دي ًنا َف َلنْ ُي ْق َب َل م ْن ُه )  172 .وعن أبي هريرة
قال رسبببول َ 
 ( :أمرت أنا أقاتل الناس حتى يشببببهدوا أن ال إله إال ّللا  ،وأني رسببببول ّللا ّ ،للا
فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على ّللا )173
يقول ابن تيمية رحمة ّللا تعالى  .في بيان منزلة هذا التوحيد وعظم شببببببببأنه ( :أما
التوحيد الذي ذكره ّللا في كتابه  ،وأنزل به كتبه  ،بعث به رسبببببببله  ،واتفق عليه
المسببببلمون منك كل ملة  ،فهو كما قال األئمة  :شببببهادة أن ال إله إال ّللا  ،وهو عبادة
ّللا وحده ال شريك له .
(وإلَ ُه ُك ْم إ َلبه َواحبد َال إ َلب َه إ َال ه َُو الرَ حْ َمنُ الرَ حي ُم )  .وهبذا هو
كمبا بين ذلبك بقولبه َ :
االسالم ال يقبل ّللا ال من األولين وال من اآلخرين دينا ً غيره 174.
ويقول ابن القيم 175رحمه ّللا تعالى  " :اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد ّللا وحده ال
يشبببببرك به شبببببيئا ً في محبته  ،وال في خوفه  ،وال في رجائه  ،وال في التوكل عليه ،
وال في العمل له  ،فان حقيقة العبد روحه وقلبه  ،وال صالح لها إال بالها ً الذي ال إله

 171أقوال التابعين في مسائل التوحيد ـ عبد العزيز بن عبد ّللا المبدل ـ ط 1424(1هـ ـ 2003م) الرياض ـ السعودية ـ 420 /2
 172سورة آل عمران اآلية ()85
 173صحيح البخاري باب وجوب الزكاة  105/2رقم الحديث ( . )1399صحيح مسلم رقم الحديث ( )21باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال
ّللا 52 /1 .
 174الرسالة التسعينية ـ مجموع فتاوي ابن تيمية ـ  208 /5الطبعة الكردي .
 175محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين أبن القيم الجوزية المتوفى (751هـ) .

إال هو  ،فال تطمئن الدنيا إال بذكره  ،وهي كادحه إليه كدحا ً فمالقيه  ،فال بد من من
لقائه  ،وال صالح لها إال بمحبتها وعبوديتها له  ،ورضاه وإكرامه لها 176.
إن معرفة ّللا ع ّز وج ّل واالقرار بوجوده أمر ضببروري فطري في االنسببان  ،وفطر
القلوب عليببه أعظم من فطرتهببا على االقرار بغيره من الموجودات  ،وكببل فرد من
أراد بني آدم يقر بوجود ّللا الخالق ع ّز وج ّل  ،ويعترف به  ،أما ما يظهر من بعض
الملحدين من أنكار وجود ّللا فهو أمر طارئ على الفطرة ،وانحراف عما جبل ّللا
الخلق عليه 177 .
يقول ابن تيمية رحمه ّللا  " :ولما كان االقرار بالصانع فطريا ً  ،فأن الفطرة تتضمن
االقرار باهلل واالنابة إليه  ،وهو معنى ال إله إال ّللا 178 .
وقال ابن القيم رحمة ّللا ( :سبببببببمعت تقي الدين ابن تيمية قدس ّللا روحه يقول " :
كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شبببببببيء ؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا
البيت .
وليس يصح في األفهام

إذا احتاج النهار إلي دليل

وهو معلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطرة من وجود النهار  ،ومن لم
ير ذلك في عقله وفطر فليتهمهما 179 .
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توحيد االسماء والصفات من أبواب التوحيد  ،وأشرفها وأعظمها قدراً  ،لتعلقه بذات
ال ّرب ع ّز وج ّل واسببمائه وصببفاته  ،وعباد ّللا تعالى والتقرب إليه إنما تقوم على هذا
النوع من التوحيد .
فالسببببببلف من الصببببببحابة والتابعين وأتباعهم ورحمهم ّللا ورضببببببى ّللا عنهم قد بنوا
اثباتهم ألسماء ّللا تعالى وصفاته على أسس ثالثة فتمثل اآلتي :
ـببببببب االيمان باألسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة  ،وعدم التعرض لنفيها  ،ويدل
على هذا األصببل قوله تعالى ( :وهو السببميع البصببير ) بعد قوله تعالى ( :ليس كمثله
شيء) .
ـ تنزيه ّللا تعالى  :عن مشابهه الخلق .
ـببببببببب اليأس من إدراك كيفية هذه الصببفات واألسببماء  ،أو االحاطة بها  ،لقوله تعالى :
يطون به ع ْلمًا ) 181 180 .
(و َال يُح ُ َ
َ
نظرة اليهود في التوحيد :
في اليهودية يؤمنون بإله واحد خالق الكون  ،والمعبود الحق  ،وأول أربع وصايا من
الوصايا الع شر تؤكد أهمية التوحيد  ،األول عن وجود ّللا وحده  ،والثاني عدم اتخاذ
إله آخر مع ّللا  ،والثالث عن عدم اتخاذ صبببببببورة أو تمثال هلل أو عن ّللا  ،والرابع
عدم التالعب باسم ّللا أو تشبيه بأي شيء آخر .
(إن إبرام )(le judaisane payot – p8يقول ايذ يدور انشتاين في الرق الواحد
) الذي غير اسمه إلى (إبراهيم)  ،كان أول الموحدين اليهود  ،قطع ابرام صالته مع
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سورة طه اآلية ()110
الرسالة التدمرية ـ ابن تيمية ـ محمد السعوي  .ط 1405( 1هـ ) الرياض

عبادة االصببببببنام  ،وكرّس نفسببببببه لخدمة اإلله الواحد األوحد الذي اعترف به الخالق
للسموات واالرض182 .

(the shapingإال أن أحد علماء اليهود يؤكد في كتاب( صببياغة التاريخ اليهودي )
)of jewish history.prof. ellis rivkin . new york. 1972
إن فكرة التوحيد وتطبيقها لدى اليهود  ،لم ترتكز على أسبس دينية أو روحية بقدر ما
ارتكزت على ضببرورات سببياسببية واقتصببادية  ،وذلك على أثر منافسببة شببديدة على
زعامة اليهود بعد النفي البابلي كتب النصبببببببر فيها للفريسبببببببيين (أحد فرق اليهود) ،
وهؤالء كانا باتفاق جميع المؤرخين  ،أصبببببببحاب االثر األكبر واالبقى في صبببببببياغة
تاريخ شريعة اليهود 183 .
كان يهوديا ً فنرد عليه بقوله تعالى َ ( :ما أما ردنا على أيذيدور انشتاين أن ابراهيم
شركين)184.
ان م َن ْال ُم ْ
َ
ان َحني ًفا ُم سْ لمًا َو َما َك َ
ان إب َْراهي ُم َيهُود ًّيا َو َال َن صْ َران ًّيا َولَكنْ َك َ
َك َ
.نعم كان موحداً لكن لم يعبد االصنام
إقرار توحيد األلوهية عند اليهود :
صببرحت العديد من النصببوص اليهودية في اإلقرار بتوحيد األلوهية على نحو بعض
ما أشبببببرنا إليه سبببببابقا ً في عقيدتهم في توحيد الربوبية فهو اإلله الحق  ،وال إله غيره
يقول موسببى (اسببمع يا إسببرائيل  .الرب إلهنا رب واحد )  185.وقال اشببعيا  ( :أنت
هو اإلله وحدك لك ممالك األرض )  186.ويقول اإلله عن نفسبببببببه  ( :أنا األول وأنا
اآلخر وال إله غيري )  187.كما قال  ( :أنا هو  ،وليس إله معي )  188 .كما أوجب
طاعته في كل أمر  ( :احفظ شببعائر الرب إلهك إذ تسببير في طرقه وتحفظه فرائضببه
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ووصبباياه وأحكامه وشببهاداته كما هو مكتوب في شببريعة موسببى لكي تفلح في كل ما
تفعل وحيثما توجهت ) 189 .

ونهى عن عب ادة غيره من اآللهة ( :ال تسبببببيروا وراء آلهة اخرى من آلهة األمم التي
حولكم ألن الرب إلهكم إله غيور في وسببببطكم لئال يحمى غضببببب الرب إلهكم عليكم
فيبيدكم عن وجه االرض ) 190.
ونهى عن السبببببجود للشبببببمس أو القمر أو النجوم ( :إذا وجد في وسبببببطك  ..رحل أو
امرأة يفعل شراً في عيني الرب إلهك يتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة اخرى ويسجد
لها أو للشبببمس أو للقمر أو لكل من جند السبببماء الشبببيء الذي لم أرض به  ..فأخرج
ذلك الرجل أو تلك المرأة  ...وارجمه بالحجارة حتى يموت ) 191.
كما نهى عن إتيان السببببحر  ،والعرافة وعبادة الموتى والجن والشببببياطين  .وجاء في
سبببفر الالويين  ( :ال تتفاءلوا وال تعيفوا  ..وال تجرحوا أجسبببادكم لميت وكتابة وشبببم
وال تجعلوا فيكم  ...وال تلتفتوا إلي الجان وال تطلبوا التوابع فتتنجسببببببوا بهم أن الرب
إلهك )  192.وال تصببببببح عبادة ّللا ع ّز وج ّل إال بطاعته ومحبته في كل أقوال وأفعال
االنساء جاء في أسفارهم  ( :اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة )  ( ، 193 .اعبدوا
الرب بخوف واهتفوا برعدة )  ( ، 194 .وراء الرب إلهكم تسبببببببيرون وأياه تتقون ،
ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون واياه تعبدون وبه تلتصقون) 195.
وقد جاء في توحيد األلوهية عند اليهود ما يسبببببببتدل على أن الفارق بين الموحدي
والمشركين إذ عليه مدار الجزاء والثواب في األولى واآلخرة  ،وجاء في بركات من
189
190
191
192
193
194
195

انظر المصدر السابق سفر التثنية 13 :6
الكتاب المقدس ـ العهد القديم (التوراة ـ كنيسة األنبا تكال ـ االسكندرية ـ مصرـ اصدار مكتبة المحبة 1989.م التثنية 16 : 6
انظر المصدر السابق ـ سفر التثنية  2 :17ـ5
المصدر السابق ـ سفر الالويين  26 :19ـ 30
المصدر السابق ـ سفر التثنية  19 :18ـ 12
المصدر السابق ـ سفر التثنية  15 : 30ـ 18
المصدر السابق ـ مزامير 11 : 2

عبد ّللا وأطاعه  ( :جعلت اليوم قدامك  ،الحياة والخير  ،والموت والشببببببر  ،بما أني
أوصببببيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسببببلك في طرقه وتحفظ وصبببباياه وفرائضببببه
وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويبارك الرب إلهك في االرض التي أنت داخل إليها لك
تمتلكها  ،فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت آللهة أخرى وعبدتها فإني
أنبأكم اليوم ال محالة يهلكون ) 196 .

إقرار توحيد الربوبية عند اليهود :
يستهل سفر التكوين حديثه في أول فصل من فصوله بإثبات صفة الخلق والتدبير هلل
سببببببحانه وتعالى فيذكر في البدء خلق ّللا السبببببموات واالرض وكانت االرض خربة
وخالية على وجه الغمر ظلمة  ،وروح ّللا يرف على وجه المياه وقال ّللا ليكن نور
فكان نور ) 197 .
فهو خالق ال كون سبحانه والكون كله طوع أمره ورهن إشارته بمجر إرادته وبكلمة
منه  ( :ألني أنا الرب أتكلم والكلمة التي أتكلم )  198.وقد ورد في سبببفر أشبببعياء ما
نص على نفس المعنى  ( :أما عرفت أم لم تسبببببببمع إله الدهر الرب خالق أطراف
االرض  ،ال يكل وال يعيا ليس عن فهمه فحص  ،يعطى المعيي قدره  ،ولعديم القدرة
بكثر شدة )  199 .ولما كان ّللا خالق الكون فهو مالكه وما فيه جميعا ً  ،جاء في سفر
 ( :رفعت يدي إلي الرب اإلله مالك السماء واالرض) التكوين حكاية عن ابراهيم
 200 .وهو المدبر سببببببحانه بأمره كل شبببببيء على مقتضبببببى حكمته نص على نفس
السببببببفر  ( :األمر مقرر من قبل ّللا  ،وّللا مسببببببرع لصببببببنعه )  201 .كما جاء في
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موضبببببع آخر ( :صبببببانع األرض بقوته  ،مؤسبببببس المسبببببكونة بحكمته )  202 .وبيده
االماتة واالحياء بقول الرب  ( :أنا أميت وأحيي ) 203 .
ومن جهة اخرى أثبت البعض اآلخر من النصبببببوص اسبببببتحقاق الرب الخالق لبعض
صببببببفات الكمال ك العلم المحيط الشببببببامل والقدرة على كل شببببببيء  ،فجاء ذكر توحيد
الربوبية في مقام الكمال لخصبببائص الربوبية حيث ذكرت نصبببوص اليهود  ( :الرب
إله عليم ) 204 .

ال تخفى عليه خافية في األرض وال في السماء وال في أي مكان أو زمان )

205.

(في كل مكان عينا ً الرب مرقبتين الصالحين والطالحين )
حتى يجول في خواطر االنسببببان ونواياه ( :يا رب قد أخبرتني وعرفتني أنت عرفت
جلوسبببببي وقيامي  ،فهمت فكري من بغيد ..ال نه ليس كلمة في لسببببباني إال وألنت يا
رب عرفتها كلها ) 206.
وهو القادر على كل شيء ليس لقدرته حدود  ،يقول موسى عليه السالم  ( :يا سيدي
الرب أنت قد ابتدأت ترى عبدك عظمتك ويدك الشبببببببديدة  ،فإنه أي إله في السبببببببماء
وعلى األرض يعمل كأعمالك وجبروتك ) 207.
على الرغم من تلك النصببببببوص التي تؤكد توحيد الربوبية في أسببببببفار اليهود وتعلقه
بتوحيد األلوهية واألسبببماء والصبببفات إال أنها امتألت مناقضبببة لما اثبتناه سبببابقا ً من
إقرارهم ذلك .
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نظرة اليهود لتوحيد االسماء والصفات :
كثرت النصبببببوص اليهودية بأسبببببماء وصبببببفات عديدة هلل سببببببحانه  ،يدل على اثبات
توحيدهم هلل ع ّز وج ّل بأسببببببمائه وصببببببفاته الحسببببببنى  ،والبعض يشببببببير إلى انحراف
عقيدتهم في االسماء والصفات  ،بالتجسيم والتشبيه  ،إذا تثبت آلهة متعددة .
لقد ذكرت أسببفار اليهود بعض التي تعتبر صببفات ّللا تعالى بما يليق بجالله وعظمته
ولعلها من النصوص التي تبعث بها األيدي ومن هذه األسماء بشواهده ما يلي :
األول واآلخر :
أعلن ّللا هذه الحقيقة فقال ( أنا األول وأنا اآلخر وال إله غيري )

وقال موسى  ( :منذ األزل إلى األبد أنت ّللا )

208

209.

القدوس  ( :من يقدر أن يقف أمام الرب اإلله القدوس )
القاضي  :تذكر المزامير ّ ( :للا هو القاضي ) .

210.

الرقيب  :قال أيوب ( :ماذا أفعل لك يا رقيب الناس )

211
212.

الرحيم الرؤوف  :جاء في سبببببفر الخروج  :الرب إله رحيم ورؤوف بطئ الغضبببببب
وكثير االحسان والوفاء ) 213 .
الغفور  :يقول نحميا النبي ( :أنت إله غفور وحنان رحيم)
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214.

العظيم المرهوب  ( :الرب العظيم  ..وهو مرهوب فوق جميع اآللهة ) .

215

األمين الحافظ  ( :فاعلم أن الرب إلهك هو ّللا اإلله األمين الحافظ ) .

216

العظيم الجبار  ( :الن الرب إلهكم هو إله اآللهة وربّ األرباب واإلله العظيم الجبار
المهيب ) 217.

صفات اإلله عند اليهود :
صببرحت بعض النصببوص من أسببفار اليهود بصببفات عليا هلل تعالى كما بجالله حيث
تصفه باآلتي :
ـببببببببببب الوحدانية  :واحد ال إله غيره وال شببببريك له  ( :أنت هو اإلله وحدك لك ممالك
األرض ) 218.
الحياة  :حي ( إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى األبد )
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219.

ـببب األزلي واألبدية  :أزلي أبدي  ( :مبارك أنت أيها الربّ إله إسرائيل أبينا من األزل
وإلى األبد ) 220 .
ـ ال تدركه األبصار  :ال تظهر له صورة  ( :انكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الربّ
) 221 .
ـ ال يشبه أحد من الخلق  ( .بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلوني )

222.

ـ الكمال ّ :للا كامل  ( :الكامل العارف )

223.

ـ العلم  :عالم بكل شيء  ( :الربّ إله عليم ) .

224

ـ القدرة  :قادر على كل شيء ( أنا ّللا القدير) .

225

وخالصبببببببة األمر أن التوحيد في اليهودية من خالل توحيد اإلله في الوهية وربوبيته
وأسببببمائه وصببببفاته  ،كانت صببببافية خالصببببة هلل  ،ثم بعد ذلك دخل عليها االنحراف
والتبديل .

وسوف نتتبع هذا االنحراف واالشراك باهلل في ألوهيتة وربوبيته وأسمائه وصفاته .
ـببببببب االشراك في التدبير ( أفعال الربّ ) اعتقدت اليهود بأن للقمر ضرراً وتأثيرا على
الناس إذ يهيج بعض االمراض العصبببية كالجنون والصببراع  226.فسببجدت له اليهود
وعبدته .
متأثرين بالفالسبببببببفة فمالوا بهذا إلى مذهب الفالسبببببببفة  ،الذين يزعمون أن الكواكب
مؤثرة على العالم .
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وّللا ع ّز وج ّل رب كل شببيء وخالقه ومليكه  ،وهو الغني عما سببواه وكل ما سببواه
ين َز َعمْ ُت ْم منْ ُدون َ
ون م ْث َقا َل َذرَ ٍة في
ّللا َال َيمْ ل ُك َ
فقير إليه يقول تعالى ( :قُل ْادعُوا الَذ َ
ظهير ) 227.
َ
ال َس َم َاوات َو َال في ْاألرْ ض َو َما لَ ُه ْم فيه َما منْ شرْ كٍ َو َما لَ ُه م ْن ُه ْم منْ َ ٍ
ـ الخطأ في الخلق :
تنسببببب اليهود إلى الربّ سبببببحانه وتعالى الخطأ واالعتراف بالذنب وتكفيره عن ذلك
فقد زعموا أن ّللا خلق القمر أصببببببغر من الشببببببمس ونص ذلك ( أما تخطئة القمر هلل
فانه قال له  :أخطأت حيث خلقتني أصبببببببغر من الشبببببببمس فأذعن ّللا لذلك واتعرف
بخطئة وقال اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي ألني خلقت القمر أصغر من الشمس
) 228.
ـ التعب واالعياء من الخلق .
أكد واضبببببببعو التوراة اليه ودية رمي الخالق بالتعب وحاجته للراحة بعد الجهد الكبير
في خلق الكون  .وجاء في سببفر التكوين  ( :فرغ ّللا في اليوم السببابع من عمله الذي
عمل فاستراح في اليوم السابع وقدسه ألنه استراح فيه من جميع عمله الذي عمله ّللا
خالقا ) 229.

َ
َام َو َما َم َسبببب َنا منْ
(ولَ َق ْد َخلَ ْق َنا َ
السبببب َم َاوات َو ْاألَرْ َ
قال تعالى َ :
ض َو َما َب ْي َن ُه َما في سبببب َتة أي ٍ
ب )  230.إذ يتنزه الربّ ال خالق أن يعتر يه الوهن والت عب من الخلق أو غيره ،
لُ ُغو ٍ
المتينُ ) 231 .
ّللا ه َُو الرَ َز ُ
اق ُذو ْالقُوَ ة ْ َ
فهو القوي المتين  .قال تعالى  ( :إنَ َ َ
ـ الندم على الخلق :
227
228
229
230
231

سورة الفرقان اآلية ()22
الكنز المرصود في قواعد التلمود ـ د  .روهلنج د .يوسف يوحنا نصر ّللا  ،ـ بيروت ط 1388 (2هـ )ص 51
الكتاب المقدس ـ العهد القديم (التوراة ـ كنيسة األنبا تكال ـ االسكندرية ـ مصرـ اصدار مكتبة المحبة 1989.م سفر التكوين  2 : 2ـ 3
سورة ق اآلية ()38
سورة الذاريات اآلية ()58

كما نسبببب اليهود للربّ سببببحانه وتعالى الندم على خلقه حيث كثر فسببباد بني آدم في
عهد نوح  ،فقد جاء في ذلك ( فحزن الربّ أنه عمل االنسان في األرض وتأسف في
قلبه ) 232.
 ،وانسبببببباقوا وراء أهوائهم أهمل اليهود توحيد األلوهية على ما جاء بها موسببببببى
للتعصب والعنصرية .
تخصيص اإلله باليهودية :
يعتقد اليهود بأن ّللا ع ّز وج ّل إله خاص بهم دون سبببببائر الشبببببعوب  ،فلم تعرفه إلها ً
للخلق  ،مثل إله العبرانيين  ،إله بني إسبببببببرائيل  ،إله آبائكم إله إبراهيم واسبببببببحق
ويعقوب  ،إله بني إسرائيل إله يعقوب ) 233.
ون  ،إنَ َهؤُ َالء ُم َتبَر َما
ُوسبببى اجْ َع ْل لَ َنا إلَهًا َك َما لَ ُه ْم آَل َهة َقا َل إ َن ُك ْم َق ْوم َتجْ َهلُ َ
( َقالُوا َيا م َ
هم فيه وباطل ما َكا ُنوا يعْ ملُون ) 234 .
َ َ َ
َ
ََ
ُْ
انحراف اليهود في عقيدة توحيد األسماء والصفات وافتراءاتهم في الصفات .
ـ الوهيم  :أويلوهيم صفة جمع باللغة العبرية معناها اآللهة  .أطلقت التوراة هذا االسم
بصببببببيغة المفرد  ،لكن اليهود اسببببببتسبببببباغوه لكثرة عبادتهم لألوثان على مر التاريخ
فاطلقوه على الخالق دون أن يجدوا في ذلك غضاضة 235 .

ـبببببببببب يهوه  :بمعنى اآلتي أو الذي سبببيكون  236 .وهذا االسبببم ال يعرف اشبببتقاقه على
التحقيق فيصبببح أنه من مادة الحياة ويصبببح أنه نداء الغائب (ياهو ) ألن موسبببى عليه
السبببالم علم بني إسبببرائيل أن يتقوا ذكره توقيراً له  ،ويطلق اليهود هذا االسبببم للداللة
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على اإلله في المجاالت التي يتخصصون فيه هذا اإلله ببني إسرائيل ( ،فإن يهوه إله
بني إسرائيل ) 237.
ـ أدوناي أو أدوني :
بمعنى ( سببيدي) باللغات السببامية وهو اللقب الذي كان الكنعانيون يطلقونه على اإلله
( تموز) والذي أصبح أدونيس عندما انتقل اليونانيين 238 .
ـ إيل :
اسبببم من أسبببماء ّللا في العبرية فقد كان اليهود يسبببمونه ّللا (إيل) وكثير ما تسبببتعمل
التوراة اسببببم (إيل) مع صببببيغة صببببفات ّللا مثل (إيل عليون)  ،كما جاء في األصببببل
العبري أي ( ّللا العلي) و(إيل شداني) كما جاء العبري كذلك أي ( ّللا القدير) 239.
ـ بعل :
وهو في اللغة السبببببامية يعني ( الربّ ) أو (السبببببيد) وهو إله الكنعانيون  ..كان اليهود
يعتبر اسم البعل مرادفا ً ألسم ( ّللا) أو (الربّ ) .
أثبتت التوراة اليهودية وحدانية اإلله وتنزيه عن مشابهة المخلوقين  ،واستحالة رؤيته
في الدنيا كما رأينا سابقا ً ثم تناقضت  ،وإشارات إلي آلهة معددة مع ّللا الواحد األحد
ووصببببفته بصببببفات ال تليق بجالله وعظمته  ،بل ال تليق بأضببببعف الناس من البشبببر
لتليق برب العزة والجالل وصبببرحت بظهور اإلله ألنبياء بني إسبببرائيل وعامتهم بما
يدنهم بالشرك .

سنتناول بعضها باقتصار :
237
238
239

اليهودية ـ د  .أحمد شلبي ـ ط 1988( 8م) مكتبة النهضة القاهرة ـ ص . 183
التوراة بين الوثنية والتوحيد ـ لسهيل ديب ـ دار النفائس ط 1401( 1هـ ـ 1981م) ص . 16
الكتاب المقدس ـ العهد القديم (التوراة ـ كنيسة األنبا تكال ـ االسكندرية ـ مصرـ اصدار مكتبة المحبة 1989.م سفر التكوين 11 : 35

1ـ إثبات تعدد اآللهة :
ما جاء في أسفار اليهود ّ( :للا قائم في مجمع ّللا  ،في وسط اآللهة يقضي )

240.

 2ـبببببببب صبفات اإلله عند اليهود  :تشببيه اإلله باإلنسبان ( :ألن ّللا على صبورته عمل
إنسان ) 241.
 3ـببب نسبة الزوجة والحظيات  :وفي هذا يقول صاحب الفصل في حديثه عن اليهود :
( ..وفقت عن يمينك وعقاصها من ذهب أيتها األبنة اسمعي واميلي بأذنيك وأبصري
وأنسببى عشببيرتك وبيت أبيك فيهواك الملك وهو الرب وّللا  ،فاسببجدي له طوعا ً  .ما
شببببببببباء ّللا أنكرنببا األوالد فببأتونببا بببالزوجببة واألختببان تبببارك ّللا فمببا نرى لهم على
النصارى فضالً اصالً ونعوذ باهلل من الخذالن ) 242.
 4ـبببب نسبة الولد واألوالد لغله  :لقد جار تحريفهم حتى نسبوا هلل تعالى الولد واألوالد
فأما عن نسبببببة الولد فقد زعمت طائفة الصببببدوقيين  243 .بنسبببببة الولد لغله فقال بأن
(و َقا َلت ْال َيهُو ُد
العزير ابن ّللا ولعلها الفرقة التي حكى ّللا سببببببببحانه وتعالى قولهم َ :
ّللا ) 244 .
ع َُزيْر ابْنُ َ
ورداً على كل هذه االفتراءات والتشبيه والتمثيل والتجسيم هلل تعالى يقول ع ّز وج ّل (
ليس كمثله شببيء وهو السببميع البصببير)  .ومن العرض السببابق كله لعقيدة اليهود في
توحيد الربوبية واأللوهية واألسبببببماء والصبببببفات يثبت لنا انحرافهم وكفرهم باهلل ع ّز
ل وهو الركن األساسي من أركان اإليمان 245 .
وج ّ
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فرقة من فرق اليهود اسمهم بالعبرية (صدوقيم) يسمون في األصل( صديقيم ) الصديقون بمعنى العادلين ( أهل العدل)
سورة التوبة اآلية (. )30
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المبحث الثاني :

نقاط االختالف والتالقي بين الديانتين في األلوهية

 عقيدة القرآن والتوراة بين االسالم واليهودية :االسالم واليهودية ديانتان سماويتان توحيديتان  ،وقد بقيت عقيدة التوحيد صافية نقية
في القرآن  ،بينما طمستها يد التحريف في التوراة .
ويختلف التشبببببببريع في القرآن عنه في التوراة والتلمود كما ً وكيفا ً  ،وثمة فارق كبير
بين السببمو األخالقي في القرآن  ،وبين التدني والعنصببرية غير االنسببانية في التوراة
والتلمود الحاليين .
ال شببببببببك أن عقيدة التوحيد في التوراة المنزلة من عند ّللا تعالى  ،قبل تحريفها ،
وك>لك ا لقرآن الكريم  ،بأعبارهما كتابين سبببببببماويين من لدن اإلله الواحد األحد ـ
عقيدة متماثلة جوهرها التوحيد الخالص  ،والتنزيه الكامل للذات اإللهية .
وفي التوراة عبارات تدل على أن ّللا واحد  ،ليس كمثله شبببببببيء  .ويعلم ما خفي في
الضمائر.
ففي سبببببببفر الخروج  ( :ثم تكلم ّللا بجميع هذه الكلمات قائالً  :أنا الرب إلهك الذي
أخرجك من أرض مصبببببببر  ،من بيت العبودية  .ال يكن لك آلهة أخرى أمامي  .ال
تصنع لك تمثاالً منحوتا ً  .وال تسجد لهن و تعبدهن 246 .
ولكن أية توراة هذه التي نقصببببببببدها حين نقول مضبببببببمون عقيدة التوحيد فيها يماثل
القرآن  ،ال شك أنها ا لتوراة الكتاب السماوي الصحيح  ،قبل تحريفه  ،إال فإن التوراة
التي بين أيد الناس اآلن مليئة بشبببببببواهد طمسبببببببت عقيدة التوحيد وبهذا اختلط الحابل
بالنابل  .واالصلي بالمحرف .
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نقاط االختالف في اإلله عند اليهودية :
يرفض المسلم كل قول ينسب هلل تجسداً أو تشبيها ً أو حلوالً ( ،ليس كمثله شيء وهو
السميع البصير) .
ـبببب تخصيص اإلله لليهود فقط دون سواهم من األمم (إله بني إسرائيل) وهم شعب ّللا
المختار .
ـببببببببب تعدد اآللهة عند اليهود  :كان اليهود احيانا ً يجمعون بين عبادة ّللا وعبادة الوثنية
معتبرين أن ّللا ليس إال إله واحد  ،من هذه اآللهة العديدة وأن يكن مختصبببببببا ً باليهود
كما يختص كل إله من اآللهة بشعب بعينه 247 .
ـببببب تعدد معبودات اليهود وعبادة اصنام من األحجار والمعادن  :كان اتجاه اليهود إلي
ُوس بى اجْ َع ْل لَ َنا إلَهًا َك َما التجسببيم واضببحا ً من البداية  ،فقالوا لموسببى
َ ( :قالُوا َيا م َ
ون )
ون  ،إنَ َهؤُ َالء ُم َتبَر َما ُه ْم فيه َو َباطل َما َكا ُنوا َيعْ َملُ َ
لَ ُه ْم آَل َهة َقا َل إ َن ُك ْم َق ْوم َتجْ َهلُ َ
248 .
ـ ب عبادة العجل  ،قد قص ّللا ع ّز وج ّل علينا قصة عبادة العجل وصرح بأن السامري
لميقات ربه تعديا ً وتجاوزاً ألمر هو الذي صبببنعه لتعبده اليهود فترة غياب موسبببى
هم السَامريُّ ) 249.
ك َوأَ َ
ك منْ َبعْ د َ
ّللا تعالى َ ( :قا َل َفإ َنا َق ْد َف َت َنا َق ْو َم َ
ضل َ ُ ُ
ـ عبادة الشمس والقمر :

 247نشأة اليهود ـ لزكي شنودة ـ ص 488
 248سورة األعراف اآلية (  138ـ )139
 249سورة طه اآلية ()85

وجاء في حزقيال  ( :يد السببيد الرب وقعت على  ..ورفعني روح بين السببماء  ..إلى
أن قال وهم ساجدون للشمس نحو الشرق  ،وقال لي أرأيت يا ابن آدم ) 250.
وقد حرم ّللا ع ّز وج ّل عبادة الشبببببببمس والقمر والنجوم  .قال تعالى َ :
(ال َت ْسبببببببجُ ُدوا
ون )  251.فهم خلق من
لل َشمْ س َو َال ل ْل َق َمر َواسْ ُج ُدوا َهلل الَذي َخلَ َقهُنَ إنْ ُك ْن ُت ْم إيَاهُ َتعْ ُب ُد َ
ّللا َي ْس ُج ُد لَ ُه َمنْ في
خلق ّللا التي تذل خ ضوعا ً و سجوداً له  ،قال تعالى ( :أَلَ ْم َت َر أَنَ َ َ
الشبببببمْ سُ َو ْال َق َم ُر َوال ُّنجُو ُم َو ْالج َبا ُل َو َ
السببببب َم َاوات َو َمنْ في ْاألَرْ ض َو َ
الشببببب َج ُر َوال َد َوابُّ
َ
َو َكثير م َن ال َناس َو َكثير َح َق َعلَ يْ ه ْال َع َذابُ َو َمنْ يُهن َ
ّللا َي ْف َع ُل
ّللاُ َف َما َل ُه منْ م ُْكر ٍم إنَ َ َ
ء ) 252 .
َما َي َشا ُ
ـ عبادة المالئكة :
نسبببببببتبدل من أسبببببببفبار التلمود على عببادة اليهود للمالئكبة فمن ذلبك عببادتهم للم لك
(صببببندلفون) خادم التاج الذي في رأس معبدهم فقد خصببببصببببوا عشببببرة أيام من أول
أكتوبر يعبدونه فيها  ،ويطلقون عليه اسم الربّ الصغير) 253.
(و َال َيأْم َُر ُك ْم أَنْ َت َتخ ُذوا
وقد نهانا سبحانه وتعالى عن عبادة المالئكة بقوله ع ّز وج ّل َ :
ك ْفر بعْ َد إ ْذ أَ ْن ُتم مُسْ لمُون ) 254.
َ
ِّين أَرْ َباباً ،أَ َيأْ ُم ُر ُك ْم ب ْال ُ َ
ْال َم َالئ َك َة َوال َنبي َ
ْ
(و َهلل َيسْ ُج ُد
فهي خلق من خلقه تسجد لجالله طائعة ذليلة كسائر خلقه  .يقول تعالى َ :
هم َال يسْ َت ْكبرُون ) 255.
َ
َما في ال َس َم َاوات َو َما في ْاألَرْ ض منْ دَا َب ٍة َو ْال َم َالئ َك ُة َو ُ ْ َ
ـ عبادة البشر :
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ار ُه ْم َورُهْ َبا َن ُه ْم أَرْ َبابًا منْ ُدون َ
ّللا َو ْال َمسبببببببي َح اب َْن َمرْ َي َم َو َما
قال تعالى ( :ا َت َخ ُذوا أَحْ َب َ
ون )  256 .وقد حدد
أُمرُوا إ َال ل َيعْ ُب ُدوا إلَهًا َواح ًدا َال إلَ َه إ َال ه َُو ُسبببببببب َْحا َن ُه َعمَا ي ُْشبببببببر ُك َ
في قصببببببة عدي بن حاتم  257.كيفية عبادة اليهود ألحبارهم بأتباعهم رسببببببول ّللا
وطاعتهم فيما يحلونه ويحرمونه عليه من أوامر وتشريعات يغير ما أنزل ّللا .
فإقرارهم بتوحيد األلوهية كما جاء في بعض نصببوصببهم باطل ال قيمة له  ،فليس كل
من أقر بأن ّللا تعالى إله كان موحداً في ألوهيته  .وليس مهما أن يعج العهد القديم

(التوراة ) بهذه الصبببببببور التي ال تليق باهلل تعالى  ،ففي كتب الوثنيين أكثر من هذا ،
لكن أن يقال هذا كتاب مقدس موصبببببول النسبببببب باهلل  ،فهذا مسبببببتحيل نقالً وعقالً ،
واألسوأ من ذلك أن تشل العقول أمامه وتغلق .
ويبلغ األمر برجل كالرئيس األمريكي السببابق ريغان أن يرفعه بيديه ملوحا ً وقائالً :
هذا الكتاب يجب أن يحكم العالم  .ولألسببف فهذا ما يقع فعالً  ،وهذا ما يقود البشببرية
إلي الدمار 258 .
قال ابن تيمية رحمه ّللا تعالى على عبادة االصبببنام بتقريعهم  ،مبينا ً ظلمهم وشبببركهم
باهلل في قوله  ( :أما الذين ظلموا فما يشك أحد أنهم اليهود الذين سجدوا لرأس العجل
وكفروا باهلل مراراً كثيرة ليسببببت واحدة  ،وقتلوا أنبياء ّللا ورسببببله وعبدوا األصببببنام
).259
إن اليهود عبدوا هذه األصبببنام  ،وأشبببركوا به تعالى وتأثرهم باألمم الذين عاشبببوا في
فترتهم  ،مثل األشوريين والهنود .

 256سورة التوبة اآلية ()31
 257عدي بن حاتم  :هو عدي بن حاتم بن عبد ّللا بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن ربيعة بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن
طي الطائي وأبو حاتم الجواد الموصوفبالجواد الي يضرب به المثل  .وقد عدي الي النبي  سنة تسع في شعبان وقي سنة عشر.فاسلم بعد أن كان
نصرانيا  ،وشهد مواقع وأحداث كثيرة وتوفى في تسع وستون  ،وله مائة وعشرون سنة بالكوفة ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ـ ألبن األثير ـ دار
الفكر بيروت ـ (1409هـ 1989م)  506 / 3 . .ـ507
 258الفكر اليهودي بين تأجيج ا لصراعات وتدمير الحضارات ـ د .عبد الحليم عويس ـ مركز االعالم العربي ـ القاهرة ط 2003( 1م) ص . 9
 259الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ـ ألبن تيمية ـقدم لها واشرف على طبعها  /على السيد صبحي المدني ـ جدة ـ 44 / 2

وقال ابن القيم الجوزية وأشار إلي فساد اعتقادهم بحقيقة األلوهية وعظمتها بقوله " :
وحقيق بمن سبببأل نبيه أن يجعل له إلها ً  ،فيعبد إلها مجعوالً بعد ما شببباهد تلك اآليات
الباهرات  ،أن ال يعرف حقيقة اإلله وال أسماءه ووصفاته ونعوته ودينه  ،وال يعرف
حقيقة المخلوق وحاجته وفقره ) 260.
لقد أنجاهم ّللا سبحانه نجاة عجيبة  ،تدعو لمن له قلب إلي الخشوع لعظمته ع ّز وج ّل
 ،واإليمان به والثبات على الحق  ،غير أن بني إسبببببببرائيل بما جبلوا عليه من غلظة
القلب والعناد  ،لم يستفيدوا من كل تلك العجائب والمعجزات .
ـ الراحة بعد خلق السموات واألرض :
تقول األسفار "استراح من جميع عمله الذي عمل ّللا خالقا ً )

261.

السببببببب َم َاوات
(ولَ َق ْد َخلَ ْق َنا َ
وقد صبببببببحح ّللا هذا المفهوم في القرآن الكريم قال تعالى َ :
غوبٍ) 262
َ
َام َو َما َم َس َنا منْ لُ ُ
َو ْاألَرْ َ
ض َو َما َب ْي َن ُه َما في س َتة أي ٍ
ْس منْ َخ ْل ٍق َجدي ٍد )
وقال تعالى ( :أَ َف َعيي َنا ب ْال َخ ْلق ْاألَوَ ل َب ْل ُه ْم في لَب ٍ

263

الندم على خلق االنسان :
(ورأي الربّ أن شببببر االنسببببان قد كثر في األرض  ،فحزن الربّ أنه عمل االنسببببان
)264

 260هداية الحيارى  :شمس الدين محمد بن أبي بكر اب ن القيم الجوزية ـ تقديم وتحقيق وتعليق د .أحمد حجازي الساقا ـ المكتب القيمة ـ مصر  .ط 2
(1399هـ ـ) ص . 350
 261الكتاب المقدس ـ العهد القديم (التوراة ـ كنيسة األنبا تكال ـ االسكندرية ـ مصرـ اصدار مكتبة المحبة 1989.م سفر التكوين  2 : 2ـ 3
 262سورة ق اآلية ()38
 263سورة ق اآلية ()15
 264انظر سفر التكوين  5 : 6ـ 7

(و َما
لكن القرآن الكريم دحض هذا القول المفتري على ّللا ع ّز وج ّل  :قال تعالى َ :
ين َ ،ما َخلَ ْق َنا ُه َما إ َال ب ْال َح ِّق َولَكنَ أَ ْك َث َر ُه ْم َال
ض َو َما َب ْي َن ُه َما َالعب َ
َخلَ ْق َنا السَ َم َاوات َو ْاألَرْ َ
يعْ لَمُون ) 265 .
َ
َ
ـ مصارعة إنسان والعجز عن التغلب :
( فدعا يعقوب اسببم المكان قائالً :ألني نظرت ّللا وجها ً لوجه  ،ونجيت بنفسببي). 266
ونجد في القرآن الكريم ما يعزينا عن مثل تلك األوهام  ،ومثيالتها كثير حين نقرأ
ّللا لَ َقوي عزيز) 267 .
َ
ّللا َح َق َق ْدره إنَ َ َ
قول الحق تبارك َ ( :ما َق َدرُوا َ َ
إذاً وحببدة التالقي بين االسبببببببالم واليهوديببة في إقرار التوحيببد للعليّ القببدير في غير
إشببببراك وال اتخاذ األنداد والولد والصبببباحبة  ،فيعترف المسببببلمون ويقرون بأنه اإلله
الواحد ليس كمثله شببببيء وهو السببببميع البصببببير .واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته
واحد في أسببمائه وصببفاته دون تشبببيه وال تجسببيم  ،ونقصببد بالتوراة التي أنزلت على
وهي الوصبببايا العشبببر من غير تحريف وال تبديل ناصبببعة نقية كما نبينا موسبببى
أنزلت  .فيها هدى للناس هذه هي التي نريد .

المبحث الثالث :

اجمال االختالف بين اإلسالم واليهودية في األلوهية

سببببببق بيان أن دين األنبياء جميعا ً دين واحد  ،وعقيدتهم عقيدة واحدة  ،وموسبببببى
كان من أولئك األنبياء  ،لقد كانت عقيدته صببببببافية من شببببببوائب الشببببببرك  ،كما كان
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سورة الدخان اآلية ( 38ـ )39
الكتاب المقدس ـ العهد القديم (التوراة ـ كنيسة األنبا تكال ـ االسكندرية ـ مصرـ اصدار مكتبة المحبة 1989.م سفر التكوين  24 : 22ـ 30
سورة الحج اآلية ()74

إخوانه الذين سببببببببقوه مثل نوح وإبراهيم واسبببببببحاق ويعقوب وغيرهم صبببببببلوات ّللا
عليهم.
بيانا ً شافيا ً منذ والدته إلى دخول بني إسرائيل لقد بين القرآن الكريم قصة موسى
هو وأخوه هارون عليهما السالم .
ولقد أكد القرآن أنهما بلغا رسببببببببالة ّللا لما أمرا  ،بلغا رسببببببببالة التوحيد وأمرا بني
إسرائيل أن يخلصوا العبادة هلل تعالى وحده  ،ولقد أعطى القرآن صورة واضحة عن
َ
ِّين منْ َب عْ ده َوأَ ْو َح ْي َنا إلَى
وح َوال َنبي َ
دلك حيث قال ( :إ َنا أَ ْو َح ْي َنا إلَ يْ َ
ك َك َما أ ْو َح ْي َنا إلَى ُن ٍ
إب َْراهي َم َوإ ْسبببب َماعي َل َوإ ْسبببب َح َ
ُون
س َو َهار َ
ُّوب َويُو ُن َ
يسببببى َوأَي َ
وب َو ْاألَ ْسبببب َباط َوع َ
اق َو َيعْ قُ َ
زبُورً ا ) 268.
ان َوآَ َت ْي َنا دَاوُ و َد َ
َو ُسلَ ْي َم َ
فهذه هي كانت عقيدة بني إسببرائيل األصببلية عقيدة التوحيد واأليمان باهلل الواحد وهي
العقيدة التي كلف بني إسببرائيل أن يتصببورها تصببوراً سببليما ً صببحيحا ً وصببافيا ً  ،وّللا
الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد  ،إله األولين واألخرين
 ،العالم بكل شببيء القادر على كل شببيء  ،واإليمان بالمالئكة والرسببل واليوم األخر
وما يتصل به من أمور الحساب والجزاء والثواب  ،والعقاب وهده القضايا قد تحدث
 ( :عنها القرآن فقال تعالى وهو يخاطب نبيه موسى
إ َنني أَ َنا َ
السبببببببا َع َة آَت َية أَ َكا ُد
الصببببببب َال َة لذ ْكري ( )14إنَ َ
ّللاُ َال إلَ َه إ َال أَ َنا َفاعْ ب ُْدني َوأَقم َ
ُ
ك َع ْن َها َمنْ َال ي ُْؤمنُ ب َها َوا َت َب َع َه َواهُ
س ب َما َتسْ َعى (َ )15ف َال َي ُ
ص َد َن َ
أ ْخفي َها ل ُتجْ َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
َف َترْ دَى ) 269.
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سورة النساء اآلية ()163
سورة طة اآلية ( 14ـ )16

 :وقد قال تعالى وهو يتحدث عما فعلت اليهود بالتوراة التي أنزلها على موسببببببى
يس
ُوسبببببببى ُنورً ا َو هُ ًدى لل َناس َتجْ َعلُو َن ُه َق َراط َ
اب ا َلذي َجا َء به م َ
( ُق ْل َمنْ أَ ْن َز َل ْالك َت َ
كم ) 270 .
ُت ْب ُدو َن َها َو ُت ْخفُ َ
ون َكثيرً ا َوعُلِّمْ ُت ْم َما لَ ْم َتعْ لَمُوا أَ ْن ُت ْم َو َال آَ َباؤُ ُ ْ
يخبرنا القرآن الكريم أن ّللا سبببحانه وتعالى أكرمهم وخصببهم من دون األمم األخرى
 ،وحباهم وأنعم عليهم بالنعم الكثيرة  ،وفضبببببببلهم على كثير من العالمين  ،من أهل
زمانهم  ،وأرسل إليهم الرسل  ،وأنزل عليهم الكتب  ( :التوراة والزبور واإلنجيل) .
فيها هدى للناس وبينات من الهدى  ،ومع ذلك كله فإنهم لم يسبببببببتقيموا على طريق
سببوي  ،ولم يتبعوا النور الذي جاءهم من ّللا  .بل عكسببوا األمور وبدلوها  ،وحرفوا
الكتب وغيروا تعاليمها  ،وبالغوا في عدواتهم لألنبياء  ،وقتلوا فريقا ً منهم  ،وكذبوا
فريقبا ً آخر ومببالوا عن الحق  ،وحببادوا عن الجببادة  ،وصبببببببببدوا عن دين ّللا  ،وهم
ظالمون .
ولما كان االنحراف ديدنهم  ،كتب ّللا عليهم التيه والتشبببريد ورسبببول ّللا موسبببى
بينهم  ،ثم ضرب ّللا عليهم الذلة والمسكنة َ ،ف َباءُوا بغضب من ّللا  ،ومسخهم قردة
وخنازير  ،وافضى االنحراف بهم إلى أن صاروا عبدة الطاغوت .
فهؤالء القوم لم تسبببببببتقر لهم في قلوب كثير منهم عقيببدة التوحيببد ولم تطمئن إليهببا
فرواسبببب الوثنية ظلت تالزم سببباللة بني إسبببرائيل في نفوسبببهم منذ عهد موسبببى
جميع مراحلهم  ،مع أن ّللا سبحانه وتعالى قد أظهر لهم أدلة كثيرة على وحدانيته .
أبا القوم أن تستقر عقيدة التوحيد في قلوبهم حتى عبدوا العجل  ،شأنهم في ذلك كشأن
كل الوثنيين .
وأدخلوا فيها من الشببرك والكفر وعمدوا إلى التوراة فبدلوها وصببايا نبيهم موسببى
والضالل ما أنزل ّللا به من سلطان .

 270سورة األنعام اآلية ( )91

ُون َك َال َم َ
ّللا ُث َم
ان َفريق م ْن ُه ْم َي ْسببببببب َمع َ
ُون أَنْ ي ُْؤم ُنوا لَ ُك ْم َو َق ْد َك َ
قال ت عالى ( :أَ َف َت ْط َمع َ
هم يعْ لَمُون ) 271.
َ
ي َُحرِّ فُو َن ُه منْ َبعْ د َما َع َقلُوهُ َو ُ ْ َ

  ،رأي ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب روى ابن كثير أن رسبببول ّللا
فأمره بإلقائها ونصحه أن ال يضيع وقته في قراءة ما بها من كذب وتحريف ثم قال :
كان حيا ً ما وسعه إال اتباعي ) 272.ألم أتكم بها بيضاء نقية  ،وّللا لو أن موسى
ومن تحريفهم تحريم ما أحل ّللا وتحليل ما حرم ّللا تعالى تمشبببببببيا ً مع شبببببببهواتهم
وأهوائهم  .وذلك في قصببببببة عدي بن حاتم ذكرنا سببببببابقا ً وقصببببببة اليهوديين الزانيين
ليتحاكما  .فتلك عبادتهم .عندما جاءوا للنبي
فهذه األدلة من القرآن الكريم والسبببببببنة المطهرة تدل عل تحريف التوراة  ،أما األدلة
من توراتهم نفسببها فهي كثيرة وصببورها تختلف باختالف الزمان والمكان وباختالف
األعراض واألشخاص .
ولذلك نأخذ أمثلة قليلة مجملة تبين منها تحريفهم  ،وال يسبببتطيع أن ينكرها اليهود فيه
شواهد من واقع االسفار الخمسة التي تتكون منها مجموعة التوراة عندهم :
أوال  :ما يتعلق بحق هللا سبحانه وتعالى :
لقد ثبت شرعا ً وعقالً أن ّللا ع ّز وج ّل ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله ،
ولقد ذكر ّللا في القرآن الكريم ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) .
 1ـبببببببببب يعتقدون أن ّللا يتعب ويعجز عن العمل  :وقد قالت األدلة القاطعة على أن ّللا
سبحانه منزه عن التعب واللغوب والعجز والكسل قال تعالى  (:وما مسنا من لغوب)
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سورة البقرة اآلية ( )75
البداية والنهاية ـ ألبن كثير أو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774هـ)  .دار الفكر ـ ط 1986( 1م) . 198 /1

 2ـبببببببببب ينسبببب إليه الحزن  :يعتقد اليهود أن ّللا بحلقه الحزن والندم على ما فات قال
تعببالى َ ( :كب َُر ْ
ون إ َال َكبذ بًببا)  273 .وقببال تعببالى :
ت َكل َمب ًة َت ْخ ُر ُج منْ أَ ْف َواهه ْم إنْ َيقُولُ َ
شيْ ء ع ْلمًا) 274.
ّللا َق ْد أَ َحا َط ب ُك ِّل َ ٍ
ّللا َعلَى ُك ِّل َشيْ ٍء َقدير َوأَنَ َ َ
(ل َتعْ لَمُوا أَنَ َ َ

 3ـبببببببببب ينسببببون إليه البنين  :يعتقد اليهود أن هلل بنين  ،وأنهم قد افتتنوا ببنات اآلدميين
الالئي قد كثرن في األرض عدد ـببب وهم الجبابرة الذين سكنوا األرض قبل الطوفان .
تعالى ّللا عن ذلك علواً كبيرا  ،فهو ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) .
أما هذه التوراة  ،فقد وصببببفت ّللا ـبببببببببب كما رأينا بصببببفات كثيرة من صببببفات النقص
والعجز والجهل والضبببعف ولم ترع ّللا سببببحانه وتعالى حقه بل جعلته أضبببعف من
البشبببر في بعض االحيان كما هو مبين في قصبببة مصبببارعة يعقوب مع ّللا ـبببببببببب كما
زعموا ـبببببببب ولذلك لم ترع األنبياء حرمة بل وصفتهم بكل صفات الرذيلة والخسة ،
وزعمت أنهم فعلو المنكرات بعدما اختارهم ّللا للرسالة واصطفاهم من بين خالئقه ،
فإذن هي ليس التوراة الصببحيحة التي يؤمن بها المسببلمون  ،بل جل ما فيها مجموعة
من الروايات والقصبببببببص المشبببببببتهرة بين اليهود كتبها أحبارهم بدون رعاية لقواعد
التوثيق الخبري .
يقول االسببببتاذ عبد الرحمن حنبكة الميداني  :التوراة التي صببببدق بها القرآن إنها هي
 ،أما التوراة الحالية الموجودة عند األصببببول األولى التي أنزلها ّللا على موسببببى
 ،كما دخل إليها أهل الكتاب فليس لها سببببند متصببببل يصببببح نسبببببتها إلى موسببببى
التحريف والتبديل من غير تميز بين األصل والمحرف  ،فال يصح أن يوثق 275 .

273
274
275

سورة الكهف اآلية ()5
سورة الطالق اآلية ()12
العقيدة اإلسالمية وأسسها ـ الشيخ عبد الرحمن حنبكة الميداني ـ ط  3دار القلم (1399هـ ـ 1979م)  .ص .262

يقول أحمد عبد الوهاب نقالً عن دائرة المعارف األمريكية "لم يصببلنا أي نسببخة بخط
المؤلف ا ألصببببلي لكتب العهد القديم (التوراة) أما النصببببوص التي بين أيدينا فقد نقلها
أجيال عديدة من الكتب والنسبباخ ( أحد الفرق واليهودية القديمة) ولدينا شببواهد وفيرة
تبين أن الكتبة قد غيروا بقصببببد أو بدون قصببببد منهم في الوثائق واألسببببفار التي كان
عملهم الرئيسي هو كتابتها ونقلها 276 .

الخــــاتمة
وبعد :
فقد وقفنا على مفهوم األلوهية بين اإلسببببالم واليهودية وطرحنا رؤية اإلسببببالم العامة
في مفهوم اإلله ع ّز وج ّل خالق ال كون ومدبر األمر وهو العزيز الحكيم  ،وإقرارنا
نحن المسلمون بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته  ،من غير تشبيه
وال نقص وأثبتناها من خالل البحث النظري واالسببببتشببببهاد بمراجعنا األصببببلية النقية
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  ،وأقوال التابعين من سلف هذه األمة .
كما وقفنا على ما يسبببببببمى بالكتاب المقدس ( العهد القديم ) أال وهو التوراة  ،ومن
خالله تناولنا كتب ومصببببببببادر اليهودية من خالل اعتقاداتهم  ،وبحثنا في أصبببببببولها
ونشببببأتها وتدوينها وبعد مقارنتها مع بعضببببها والنظر في أوجه االختالف والتماثالت
فيها  ،واتضببببح لنا من خالل الميزان االعتقادي والرؤية النقدية للنصببببوص من واقع
مصادرهم .
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واتضح لنا ضعف وبطالن وانحراف العهد القديم (التوراة ) وليست (الوصايا) التي
أنزلت على مو سى عليه ال سالم  ،كما أنها لم تكت إال بعد وفاة مو سى عليه ال سالم ،
ولم يكتبها  ،فإنها جاءت نقية صبببببافية من غير انحراف التي نسببببببوا هلل سببببببحانه كل
صبببببببفات النقص في ألوهيته وانقاص قدرة تعالى ووصبببببببفوه بالعجز والندم والحزن
عليهم من ّللا ما ستحقون .
إن القرآن الكريم ليس كباقي الكتب االخرى  ،في وصبببببفه للذات االلهية العلية  ،ففيه
كل ما يعرف بشببببر في هذه الحياة الدنيا من صببببفات الكمال وجالل سبببببحانه وتعالى
تنزيها له ال يدانيه تنزيه وال يجاريه في ذلك أي كتاب  .ال يأتيه الباطل من بين يديه
وال من خلفه تنزيل من عزيز حميد .

النتائج والتوصيات
أوال  :النتائج :
عليه تبين للباحث من خالل الدراسة أمور جديرة بالذكر في هذا المقام .
 .1أن التوراة الموجودة اآلن لم يكتبها موسى  ، وإنما كتبت بعد وفاته .
 .2ال يوجد لها سند صحيح متواتر عدل ضابط للخبر .
 .3كما اتضح لنا أن التوراة األصلية هي عبارة عن الوصايا العشر .

 .4إن القرآن مصدق بين يديه من الكتاب  ،ومهيمنا عليه  ،ولقد تكفل ّللا بحفظه
أبد الدهر ،وهو الكتاب المعجز للعالمين  ،وسلّمه ّللا من التناقض واالختالف
على عم البشر .
 .5ال يمكننا هدم بعض األسفار اليهودية هدما ً كليا ً  ،واعتبارها من وضع
الواضعين وتحريف المحرفين .
 .6إقرار بعض نصوصهم لعقيدة الحق  .والموافقة لما جاء في القرآن الكريم من
أصول اإليمان باهلل تعالى  ،ولهذا ال ينبغي رفض جميع ما فيها  ،إال ما خالف
القرآن الكريم أو السنة النبوية  ،أو العقل السليم .
 .7بالنسبة لما تعلق بانحرافهم عن األصل والحق في عقائدهم الباطلة .
 .8قدح اليهود في مقام الربوبية هلل تعالى المطلقة لجميع الخالئق .
 .9شرك اليهود وجريهم وراء المعبودات المتعددة كعبادة الشيطان .
.10

تنزيه ّللا تعالى عن النقائص ومشابهة المخلوقات  ،لكمال ذاته وأسمائه

وصفاته وغناه عما سواه .

.11

إثبات تحريف اليهود في توراتهم وأنه واقع في المعنى واللفظ .

 .12دحض شبهات أهل الكتاب في التنصل من اإليمان بالقرآن الكريم .

ثانيا  :التوصيات
يقترح الباحث ما يلي :

 .1ضببرورة التركيز على االهتمام بالكليات الشببرعية وخاصببة في أقسببام العقيدة .
على دراسة( التوراة ) ومعرفة االنحرافات وكشفها وإبرازها بصورة واضحة
برؤية عميقة .
 .2دراسة ونشر أراء علماء السلف والدعوة لمنهجهم في مسائل العقيدة المستسقاة
من ينابيعها األصلية للقضاء على األفكار الدخيلة من أهل الفسق وااللحاد .
 .3دحض انحرافات سائر المنحرفين عن جادة الصراط المستقيم .
 .4نشر الدعوة اإلسالمية والتعريف بالكتب السماوية وإبطال ما سواها .
وهذا وأسأل ّللا سبحانه الهدى والرشاد والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير .
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