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 الديانات السماوية بين التعددية ووحدة الهدف 

            
  رفؿ هاشـ محمد ـ.ـ    ـ.ـ عبدالحسيف أحمد الخفاجي                

 كمية القانوف / جامعة ديالى              رئاسة جامعة ديالى               
    

 مقدمة
ألرض ويشػػػيعا فيػػػ  كمػػػا أف الشػػػمس والقمػػػر يشػػػر اف مػػػف بواقػػػة واحػػػد  لينيػػػرا ا

الدفيء ... كؿ الدفيء . امػؾ هػي الػديانال السػماوية ااػدفؽ مػف بواقػة العػدؿ والرحمػة 
اإللهيايف لانير لإلنسانية روحها و مبها ودربها الطويؿ في السير نحو الاكامػؿ واحقيػؽ 

 السعاد  ... كؿ السعاد .
انػػوع  د مػػا فػيدخيمػة إلػػى حػإّف ثنائيػة الػروح والجسػػـ الاػي اركػػا منهػا اإلنسػػاف 

الديانال السماوية ، فاإلنساف برزخ بيف عالمي الماد  وما وراء الماد  ، فمف جهة هػو 
مسػػػػاوثؽ بػػػػاألرض . هػػػػذا المخمػػػػوؽ الػػػػذ   ػػػػار مػػػػدار مػػػػرابط بالسػػػػماء ومػػػػف أخػػػػر  

الاوا ػػؿ بػػيف العػػالـ العمػػو  والسػػفمي فػػي جدليػػة فمسػػفية اسػػامهمل نسػػمال إشػػرا ها مػػف 
لاعين  وجودًا وألقًا واكاماًل مف نفؽ إلى آخر حاى ي ػؿ إلػى  فمسفة الديانال السماوية
 شاطئ السعاد  الكاممة .

لػػى  امػػؾ هػػي اإلنسػػانية بػػجمس الحاجػػة لمسػػماء مػػذ خمػػؽ ا  آدـ عميػػ  السػػالـ وا 
 (ٔ)  َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسااَلْت َأْوِدَياةب ِبَقاَدرَِ ااناهاء حاؿ الدنيا وما  ول  اعالى 

وأوحديػػػػة نبعهػػػػا الثػػػػر لاػػػػورؽ فػػػػي الػػػػنفس   ػػػػور  مؤكػػػػد  لانػػػػوع الػػػػديانال السػػػػماوية إلّ 
 اإلنسانية خضر  السمو والر ي والار ي في درجال الكماؿ والجالؿ .

يػػر  الباحثػػاف أف انػػوع الػػديانال السػػماوية مناسػػا جػػدًا لػػادوار الاػػي لعباهػػا فػػي 
خير والسعاد  والسػالـ والهنػاء ااريخ اإلنسانية منذ  روف مف السنيف لاؤسس واؤ ؿ لم

والكمػػاؿ واحقػػؽ واحديػػة هػػدفها فػػي الاسػػميـ واإلنقيػػاد والابعيػػة لخالقهػػا العمػػي العظػػيـ ، 
 فاكسر بحثنا عمى النحو اآلاي : ػ

                                                 

 .ٚٔ( سور  الرعد ، اآلية الكريمة : ٔ)
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 المبحث األول
 الديانات السماوية تعدد أدوار ووحدة  دف

ا اضػػػػل السػػػػنف الكونيػػػػة الاػػػػي أرادهػػػػا ا  سػػػػبحان  واعػػػػالى لإلنسػػػػانية أف امػػػػر 
ر يهػػػا فػػػي خػػػط سػػػيرها نحػػػو الاكامػػػؿ مػػػف طريػػػؽ الامحػػػيص بػػػجدوار ماعػػػدد  ااناسػػػا وا

لينماز الخبيػث مػف الطيػا . و ػد دلػل اآلثػار منػذ آلؼ السػنيف عمػى  ػدـ العاقػادال 
اخمػػوا أيػػة منطقػػة فيهػػا معػػالـ المدنيػػة ، أو العػػيش اإلنسػػاني مػػف  الدينيػػة ، ويكػػاد أف ل

 عاقاد . مكاف لمعباد  بغض النظر عف  حة أو فساد امؾ العباد  أو ال
إّف الكاػا السػماوية عمػػى انوعهػا هػػي كػالـ ا  الػػذ  أعمػف فيػػ  محباػ  واػػدابير  
ال ػػالحة لإلنسػػانية ، كمػػا أوضػػط فيػػ  الطريػػؽ إلػػى الحيػػا  األبديػػة والخمػػود فػػي جنانػػ  
الاػػي أوعػػد فيهػػا خمقػػ  المطيعػػوف ، إذ اناولػػل امػػؾ الكاػػا موضػػوعال مانوعػػة اشػػارؾ 

اف لمػا يسػعد  ، ويحمػؽ بػ  فػي عػالـ المحبػة والرضػػا فػي أسػمى هػدؼ هػو هدايػة اإلنسػ
 والطمئناف . 

إّف القرآف الكريـ وظؼ مفػرد  اإلسػالـ فجعمهػا بواقػًة حػول فيهػا ينػابيع األديػاف 
ػ  ُمسػػمموفػ  ُمَسػػّمَمة  ػ  ُمسػػممال  ػ  ُمسػػمماً كمهػػا ، فقػػد وردل هػػذ  المفظػػة باقميبااهػػا )

 ( .ٔط في الجدوؿ ر ـ )( أكثر مف أربعيف مرً  كما هو موضُمسمميف
  (ٔجدوؿ ر ـ )

 عدد المرال المفرد  ل
 ٖ ُمسمماً  ٔ
 ٕ ُمسممال   ٕ
 ٖ ُمَسّمَمة   ٖ
 ٔ ُمَسّمَمةً  ٗ
 ٘ٔ ُمسمموف ٘
 ٕٔ ُمسمميف ٙ
 (ٔ)    ٘ٗ          المجموع ٚ

                                                 

 ( ينظر المعجـ المفهرس أللفاظ القرآف الكريـ ، محمد فؤاد عبد البا ي .ٔ)
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ويػر  الباحثػاف إّف )) ديػف ا  واحػػد فػي كػؿ األع ػار وعمػػى لسػاف كػؿ نبػػي ،     
ِإفَّ  د  اإللػػػ  الواحػػػد ، والساسػػػالـ ألمػػػر  جمػػػل عظماػػػ  ، كمػػػا  ػػػاؿ اعػػػالى وأّنػػػ  عبػػػا

ْسػػالـُ  ومسػػامر  فػػي األنبيػػاء واألو ػػياء جاريػػة بػػ  ، والو ػػية  (ٔ) الػػدنيَف ِعْنػػَد المَّػػِ  اإْلِ
.ولػػذلؾ )) فػػيّف يعقػػوا لػػـ يػػوص أبنػػاء  بشػػيء ليػػر الاوحيػػد والاسػػميـ (ٕ)إلػػى األبػػد (( 

 .(ٖ)هو األساس لبرنامج األنبياء (( لرا العالميف والذ  
إّف اجكيد القرآف الكريـ عمى أف األنبياء ينهموف مف معيف واحػد  واضػط وضػوح الشػمس 

ُ ولُػػوا آَمنَّػػا ِبالمَّػػِ  َوَمػػا ُأْنػػِزَؿ ِإَلْيَنػػا َوَمػػا ُأْنػػِزَؿ ِإلَػػى  فػػي رابعػػة النهػػار كمػػا فػػي  ولػػ  اعػػالى 
ْسػػػحَ  ْسػػػَماِعيَؿ َواِ  ـَ َواِ  اَؽ َوَيْعقُػػػوَا َواأْلَْسػػػَباِط َوَمػػػا ُأواِػػػَي ُموَسػػػى َوِعيَسػػػى َوَمػػػا ُأواِػػػَي ِإْبػػػَراِهي

ـْ َوَنْحػُف لَػُ  ُمْسػِمُموفَ  ُؽ َبػْيَف َأَحػد  ِمػْنُه ـْ ل ُنفَػرن ِإنَّػا  ، و ولػ  اعػالى  (ٗ) النَِّبيُّوَف ِمْف َربنِه
ْسػػػَماِعيَؿ َأْوَحْيَنػػػا ِإَلْيػػػَؾ َكَمػػػا َأْوَحْيَنػػػا ِإلَػػػى ُنػػػوح  َوالنَِّبينػػػ ـَ َواِ  يَف ِمػػػْف َبْعػػػِدِ  َوَأْوَحْيَنػػػا ِإلَػػػى ِإْبػػػَراِهي

ْسػَحاَؽ َوَيْعقُػوَا َواأْلَْسػَباِط َوِعيَسػى َوَأيُّػوَا َوُيػوُنَس َوَهػاُروَف َوُسػَمْيَماَف َوآَاْيَنػا َداُوَد َزُبػػوراً   َواِ 
 (٘) . 

نحػػػو هػػػدؼ امػػػؾ هػػػي األدوار الاػػػي مػػػرل بهػػػا رسػػػؿ ا  وأنبيائػػػ  عمػػػيهـ السػػػالـ 
مشػػػارؾ هػػػو طاعػػػة ا  الواحػػػد األحػػػد ، والعػػػيش بسػػػالـ بعيػػػدًا عػػػف الظمػػػـ والعػػػدواف ، 

شاعة اإلحساف ومساعد  المحااجيف .  وا 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ٜٔ( سور  آؿ عمراف ، اآلية الكريمة : ٔ)

 .ٜٚػ  ٛٚ، ص :  ٕالسبزوار  ، جعبد األعمى الموسو  ( مواها الرحمف في افسير القرآف ، ٕ)

  .ٕٖ٘، ص :  ٔاألمثؿ في افسير كااا ا  المنزؿ ، نا ر مكاـر الشيراز  ، ج( ٖ)

 . ٖٙٔ( سور  البقر  ، اآلية الكريمة : ٗ)

 . ٖٙٔ( سور  النساء ، اآلية الكريمة : ٘)
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 المبحث الثاني
 شذرات وحدة الهدف في نصوص الديانات السماوية

اؤكد الن وص المقدسػة لمكاػا السػماوية المنزلػة لإلنسػانية مػف طريػؽ األنبيػاء 
ؿ  ػػػموال عمػػػيهـ عمػػػى وحػػػد  هػػػدفها فػػي احقيػػػؽ الغايػػػة الاػػػي خمػػػؽ الػػػ  سػػػبحان  والرسػػ

واعالى مخمو اا  في هذا الوجود . فال ادر واحد ، وهو ا  سبحان  واعالى ل شػريؾ 
لػػ  فػػي نسػػج هػػذا الوجػػود األعظػػـ الػػذ  اػػدؿ م ػػاديق  عمػػى الاوحيػػد ووحػػد  ال ػػادر ، 

 الخمؽ ... كؿ الخمؽ . فضاًل عف النظاـ المقنف في كؿ جزء مف أجزاء
إّف محطال ن وص السفر اإللهػي المقػدس انقػؿ الوجػود نحػو الكمػاؿ والار ػي 
فػػي طريػػؽ اإلنسػػانية الطويػػؿ لاشػػيع حيػػا  السػػعاد  ا نفسػػًا ، وروحػػًا ، وهػػيكاًل فػػي خػػط 
سػػػيِر حبػػػؾ بنفحػػػال الرحمػػػة والهدايػػػة . لػػػوف فيهػػػا األنبيػػػاء والرسػػػؿ  ػػػموال ا  عمػػػيهـ 

ومػواهبهـ لوحػػة الفمسػفة اإللهيػػة لهػذا الوجػػود فكانػل منػػارًا ينهػؿ منػػ   بريشػة سػػجاياهـ ،
 اإلنساف في رحما  نحو الاكامؿ والسمو واأللؽ والطمئناف .  

سياعرض الباحثاف لناؼ مػف الن ػوص المقدسػة فػي األديػاف السػماوية الػثالث 
المبحػث األوؿ ) اإلسػالـ ػ المسػيحية ػ اليهوديػة ( لػبعض المفػاهيـ الاػي اػـ اناولهػا فػي 

 في جداوؿ ر فل في  امؾ الن وص .
 العدل

أوؿ هذ  المفاهيـ مفهـو العدؿ . ذلؾ المفهـو الذ  يعد اإلطار والمعيػار الػذ  
اعامداػػػػ  السػػػػماء فػػػػي بنػػػػاء أهػػػػدافها ، ورفػػػػد رسػػػػمها ببمسػػػػـ لجراحهػػػػا وهػػػػي اكابػػػػد مكػػػػر 

رباؾ مسيراها .  الشيطاف ونزل  في اعطيؿ وا 
عامداػػ  األديػػاف السػػماوية كافػػة فػػي إشػػاعا  والارليػػا العػػدؿ فضػػاء واسػػع اإّف 

في  لما يناج  مف اجسيِس ر يف لممفاهيـ المقدسة األخر  الاي اؤسس لمجامػع سػعيِد 
اكػػػػبط فيػػػػ  جمػػػػاح الػػػػنفس وامنػػػػع مػػػػف أف ااجػػػػاوز حػػػػدودها ، فضػػػػاًل عػػػػف إشػػػػاعة روح 

ة فػػػػي ( يبػػػػيف بعػػػػض الن ػػػػوص المقدسػػػػٔالقناعػػػػة والاسػػػػميـ والهػػػػدوء . والجػػػػدوؿ ر ػػػػـ )
)) هػػذا هػػو العػػدؿ الػػذ  أمػػر ا  بػػ   الػػديانال الػػثالث اإلسػػالـ والمسػػيحية واليهوديػػة .

في هذ  اآلية وليرها ، العدؿ الذ  هو أمؿ اإلنسانية وهدفها ، والذ  ل اساقيـ بدونػ  
حيػػا  .. إف المجامػػع  ػػد يعػػيش مػػف ليػػر عمػػـ ، أمػػا أف يعػػيش بػػال عػػدؿ فػػي جهػػة مػػف 
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و كػاف جميػع أفػراد  عبػا ر  ومخاػرعيف .. إف العمػـ بػال عػدؿ الجهال فمحاؿ ، حاى ول
ضػػرر  أكثػػر مػػف نفعػػ  ، أمػػا العػػدؿ فكمػػ  نفػػع ، ومحػػاؿ أف يكػػوف فيػػ  لمضػػرر شػػائبة ، 

ف وجدل فهي وسيمة لدفع ما هو أعظـ ضررًا ، وأشد خطرًا ((      (ٔ)وا 
 (ٔجدوؿ ر ـ )

 اليهودية المسيحية اإلسالـ
 ِاْلَعْدِؿ ِإفَّ المََّ  َيْجُمُر ب

يَااِء ِذ   ْحَساِف َواِ  َواإْلِ
اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِف اْلَفْحَشاِء 

ـْ  َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُك
ـْ َاَذكَُّروف  (ٕ) َلَعمَُّك

الرا  أيها أنلعادؿ 
مساقيمة  أحكامؾوجميع 

 وطرائؾ لكمها رحمة وحؽ

(ٖ) 

 وعدل جالؿ وبهاء عممة ا 
  األبد إلى ائـ 

 َمَّْل َكِمَمُل َربنَؾ ِ ْد ًا َوا
َوَعْدًل ل ُمَبدنَؿ ِلَكِمَماِاِ  

 (ٗ) َوُهَو السَِّميُع اْلَعِميـ

"عادؿ في جميع ما 
كمها  وأعمالؾ نعل 

 دؽ وطر ؾ اساقامة 
 (٘)حؽ أحكامؾوجميع 

، اْسَمْع َ اَلِاي،  َيا َراُّ
َوَأْ ِغ ِإَلى َاَضرَُّعاِاي. 

ِلي،  ِبَجَماَنِاَؾ اْسَاِجاْ 
 ِبَعْدِلَؾ"

 َلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِباْلَبينَناِل
ـُ اْلِكَااَا  َوَأْنَزْلَنا َمَعُه
َواْلِميَزاَف ِلَيُقوـَ النَّاُس 

 (ٙ) ِباْلِقْسط

ـْ ِفي  َنْحُف َأْنُفَسَنا َنْفَاِخُر ِبُك
َكَناِئِس اِ ، ِمْف َأْجِؿ 

ـْ ِفي َجِميِع  يَماِنُك ـْ َواِ  َ ْبِرُك
يَقاِل  ـْ َوالضن اْضِطَهاَداِاُك

الَِّاي َاْحَاِمُموَنَها، َبينَنًة َعَمى 
ـْ  َ َضاِء اِ  اْلَعاِدِؿ، َأنَُّك

اَ  َلْيَس ِبَظاِلـ  َحاَّى َيْنَسى 
ـْ َوَاَعَا اْلَمَحبَّةِ  الَِّاي  َعَمَمُك

َأْظَهْرُاُموَها َنْحَو اْسِمِ ، ِإْذ 
ـُ اْلِقدنيِسيَف  َ ْد َخَدْمُا

. َولِكنََّنا َنْشَاِهي  ـْ َوَاْخِدُموَنُه
ـْ ُيْظِهُر  َأفَّ ُكؿَّ َواِحد  ِمْنُك

                                                 

 . ٕٙ، ص : ٖجواد مغنية ، ج( الافسير الكاشؼ ، محمد ٔ)
  .ٜٓسور  النحؿ ، اآلية الكريمة : ( ٕ)
 . ٕ، ص : ٖ، انطونيوس يعقوا : ج( سفر طوبيا ٖ)
 .٘ٔٔ، اآلية الكريمة :  نعاـسور  األ (ٗ)

 . ٔٔٔ، ص :  ٖ( سفر المزامير ، اادرس يعقوا ،ج٘)
 .ٕ٘، اآلية الكريمة :  حديدسور  ال (ٙ)
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ُاَؤهَُّموَف ِلَمَمُكوِل اِ  الَِّذ  
 (ٔ)أَلْجِمِ  َاَاَجلَُّموَف َأْيًضا" 

هَذا الْجِاَهاَد َعْيَنُ  ِلَيِقيِف 
الرََّجاِء ِإَلى الننَهاَيِة، ِلَكْي َل 

ِئيَف َبْؿ َاُكوُنوا ُمَاَباطِ 
ُمَاَمثنِميَف ِبالَِّذيَف ِباإِليَماِف 
 (ٕ)َواأَلَناِ  َيِرُثوَف اْلَمَواِعيَد" 

 
 التوحيد

يمثػػػؿ الاوحيػػػد رديفػػػًا شػػػاخًا لمعػػػدؿ فػػػي الن ػػػوص المقدسػػػة ، فهػػػو الػػػركف األوؿ الػػػذ  
انطمؽ من  بسمال العدؿ في اجسيس السنف الكونية ، وحيثما كػاف العػدؿ وجػد الاوحيػد 

 هناؾ محاًل يخموا منهما !؟ . ، وهؿ
إّف السػػػماء واحػػػد  ونبعهػػػا المقػػػدس واحػػػد ، وهػػػذ  الواحديػػػة احػػػاـ الاوحيػػػد بكػػػؿ 

 معنا  الزاهي : في النبثاؽ ، والخمؽ ، والوجود ، والاكامؿ . 
( بعػػض الن ػػوص المقدسػػة لمفهػػـو الاوحيػػد واجكيػػد ٕاناولنػػا فػػي الجػػدوؿ ر ػػـ )

ة السػماء فػي الوجػود وعوالمػ  المانوعػة ، فضػاًل الن وص ل  ، وعمي  في احقيؽ رسال
 عف محطاا  الزمانية .

 (ٕجدوؿ ر ـ )
 اليهودية المسيحية اإلسالـ

 
 ُيَّاَؾ َنْسَاِعيف  ِإيَّاَؾ َنْعُبُد واِ 
(ٖ)  

مف  آخرالرا وليس  أنا
  (ٗ)دوني

 أنا ا  ول يوجد إلٰػ  آخر
(٘)  

 َّـُ َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا َرب يا اسجد  إلهؾلمرا ُك إنؾ  د أريل لاعمـ أف  وا 

                                                 

 . ٘ػ  ٗ، ص : ٔالرسوؿ الثانية إلى أهؿ اسالونيكي ، ج( رسالة بولس ٔ)
 .ٔٔ، ص :  ٙ، جرسالة بولس الرسوؿ إلى العبرانييف ( ٕ)
 . ٘( سور  الفااحة ، اآلية الكريمة : ٖ)
 . ٙ : ٘ٗسفر اشعياء ، ( ٗ)
 . ٖٖ:  ٘ٗالم در نفس  ، ( ٘)

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=68&chapter=6
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ـْ َوالَِّذيَف ِمف  الَِّذ  َخَمَقُك
ـْ َااَُّقوفَ  ـْ َلَعمَُّك   (ٔ) َ ْبِمُك

الرا هو اإلل  ليس آخر   (ٕ) وحد  اعبد
  (ٖ)سوا  

 َّـْ ِإَل   َواِحد  لَّ ِإَلَ  ِإل َلُهُك َواِ 
 (ٗ)  ُهَو الرَّْحَمُف الرَِّحيـُ 

  واحد هو الذ  ا إف
 باإليمافسيبرر الخااف 

  (٘) باإليمافوالغرلة 

ليعمـ كؿ شعوا األرض 
أف الرا هو ا  وليس 

  (ٙ)آخر
 

 السعادة
 انجػػػػازالالع ػػػػور الماػػػػجخر   خػػػػط سػػػػيرها ، لسػػػػيما فػػػػي فػػػػي اإلنسػػػػانية حققػػػػل

أف  د، بيػاقدمها في هػذا المجػاؿ مف رلـ وعمى الالدنيوية ،  في مخامؼ العمـو مانوعة
لافراد والمجامعال في افا ـ خطير ووبػاؿ مسػاطير ،  المشكالل النفسية والجاماعية

اإلنسػػاف والاخفيػػؼ عنػػ  سػػببًا فػػي سػػحؽ كراماػػ  واػػدنيس  وأ ػػبط مػػا ُيسػػخر لرفاهيػػة
زهاؽ روح  اعاقػد  وراء أوهػاـ حاػى أ ػبط اإلنسػاف اائهػاً في الو ل نفسػ  ،  إنسانيا  وا 

 .عنها احل وهج الشمس وضياء القمر بحِث دؤوِا في رحمة أنها هي السعاد   
ال ػفاء  السعاد  الاي أراداها ونسجاها السماء في ن و ها المقدسة هي : إفّ 

هي امػؾ الهبػة الربانيػة، والمنحػة  السعاد  القمبي، والجماؿ الروحاني، والنقاء الوجداني،
ممػة امؾ الكالسعاد   موا بها،عباد  جزاء أعمالهـ الجميمة الاي  ال لهية الاي يهبها ا اإل

ـ السػػػموؾ وازكػػػي النفػػػوس حقػػػؽ الرضػػػا والطمجنينػػػة واقػػػوّ الاػػػي ابعػػػث الراحػػػة النفسػػػية وا
( اضػػػمف بعضػػػًا مػػػف امػػػؾ الن ػػػوص المقدسػػػة فػػػي الػػػديانال ٖ، والجػػػدوؿ ر ػػػـ )األبيػػػة

 .اإلسالـ والمسيحية واليهودية الثالث 
 (ٖجدوؿ ر ـ )

 اليهودية المسيحية اإلسالـ
                                                 

 . ٕٔ( سور  البقر  ، اآلية الكريمة : ٔ)
 .ٜٕ:  ٕٔ( مر س ٕ)
 .ٖ٘: ٗ( سفر الاثنية ٖ)
 . ٖٙٔسور  البقر  ، اآلية الكريمة :  (ٗ)

 .ٖٓ:  ٖ(  موئيؿ : رومي  ٘)
 .ٓٙ: ٛ( المموؾ ٜ)
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 ْالمَّػػػػ َ  ُاِحبُّػػػػوفَ  ُكْنػػػػُاـْ  ِإفْ  ُ ػػػؿ 

 المَّػػػػػػػػػػػ ُ  ُيْحبِػػػػػػػػػػْبُكـُ  فَػػػػػػػػػػااَِّبُعوِني
 َوالمَّػػػػػػ ُ  ُذُنػػػػػػوَبُكـْ  َلُكػػػػػػـْ  َوَيْغِفػػػػػػْر 

   (ٔ) َرِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ   َلفُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  
 
 
 

أَلنَّػػػػػػػَؾ ِإِف اْعَاَرْفػػػػػػػَل ِبَفِمػػػػػػػَؾ 
بِػػػالرَّان َيُسػػػوَع َوآَمْنػػػَل ِبَقْمبِػػػَؾ 
َأفَّ اَ  َأَ اَمػػػػُ  ِمػػػػَف اأَلْمػػػػَواِل 

. أَلفَّ اْلَقْمػػػَا ُيػػػْؤَمُف َخَمْ ػػػلَ 
ـَ ُيْعاَػػػػَرُؼ بِػػػػِ   بِػػػػِ  ِلْمبِػػػػرن َواْلفَػػػػ
ِلْمَخػػػػػػػاَلِص. أَلفَّ ُكػػػػػػػػؿَّ َمػػػػػػػػْف 
 َيػػػػْدُعو ِباْسػػػػـِ الػػػػرَّان َيْخمُػػػػُص 

(ٕ) 

ا  ُيػػػػػػػػر  وُيَحػػػػػػػػس وُيَحػػػػػػػػْا 
بالقمػػػػػػػػػا إذا ا ػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػف 
شػػػػػػػػػػػػػوائا محبػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػالـ 
والخطيػػػػة. أّمػػػػا مػػػػف يعػػػػػيش 
لمخطيػػة ي ػػبط  مبػػ  لميًظػػا 

ل يحػػػػا الػػػػرا. ل يشػػػػعر و 
لػػذلؾ هاػػؼ داود " َ ْمًبػػا َنِقيِّػػا 

   (ٖ) اْخُمْؽ ِفيَّ َيا َا ُ 
 َّالَّػػػػػػػػػػِذيفَ  ُيِحػػػػػػػػػػاُّ  المَّػػػػػػػػػػ َ  ِإف 

 َ ػػػػػػّفاً  َسػػػػػػِبيِم ِ  ِفػػػػػػي ُيقَػػػػػػاِاُموفَ 
  (ٗ) َمْرُ وص   ُبْنَياف   َكَجنَُّهـْ 

ِإذًا ِإْف َكػػػػػػػػػػػػاَف َأَحػػػػػػػػػػػػد  ِفػػػػػػػػػػػػي 
اْلَمِسػػيِط َفهُػػَو َخِميقَػػة  َجِديػػَد  . 
اأَلْشػَياُء اْلَعِايقَػػُة  َػػْد َمَضػػْل. 
 ُهػػَوَذا اْلُكػػؿُّ  َػػْد َ ػػاَر َجِديػػداً 

(٘)   

ولكػػف أنػػا واثػػؽ فػػي حبػػؾ ل 
مبػػػػػػػػي فػػػػػػػػي يفاػػػػػػػػر ا يفػػػػػػػػرح  

   (ٙ) خال ؾ

 

 

 

 البناء

يعػػد البنػػاء مانفسػػًا لموجػػود يجسػػد فيػػ  دبيبػػ  فػػي رحماػػ  المرسػػومة بياقػػاف عجيػػا 
لخمقػػ  جػػال وعػػال . والبنػػاء السػػماو  بجناحيػػ  المػػاد  والمعنػػو  ، أو الجػػوهر والمظهػػر 

                                                 

 . ٖٔسور  آؿ عمراف ، اآلية الكريمة : ( ٔ)
 . ٙٔ:ٖيوحنا ( ٕ)
 .ٓٔ: ٔ٘سفر المزامير ( ٖ)
 . ٗ( سور  ال ؼ ، اآلية الكريمة : ٗ)
 .ٖٔ:ٓٔ:ٜ:ٓٔرومية  (٘)

 .٘ٓ:ٖٔمزمور ( ٙ)

http://www.wordproject.org/ar/43/3.htm#16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=22&chapter=51
http://www.wordproject.org/ar/45/10.htm#9
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يهدؼ إسعاد المخمو ال أجمػع ، فضػاًل عػف إسػعاد الوجػود كمػ  . إذ وظفػل فيػ  اقنيػة 
ء فػي كػػؿ د ائقػ  ، وامحورااػ  ، وانوعااػػ  ، وابدلاػ  ، بػجلبـو إعجػػاِز بهػيِج مػػااِع السػما

يسر األنظار واأللباا عمى حد  سواء . ويومػًا بعػد يػـو يكشػؼ لنػا العمػـ اإلنسػاني سػرًا 
 مف أسرار هذا البناء .

( اخاػػػار الباحثػػػاف بعضػػػًا مػػػف الن ػػػوص الاػػػي أشػػػارل ٗوفػػػي الجػػػدوؿ ر ػػػـ ) 
 .اإلسالـ والمسيحية واليهودية نال الثالث لمبناء في الديا

 (ٗجدوؿ ر ـ )

 اليهودية المسيحية اإلسالـ
 ـْ َأَشػػدُّ َخْمقًػػا َأـِ السَّػػَماُء َأَأْنػػُا

   (ٔ) َبَناَها
لفػػي سػػاة أيػػاـ  ػػنع الػػرا  

السػػػػػػػػػماء واألرض والبحػػػػػػػػػر 
وكػػؿ مػػا فيهػػا هػػو، واسػػاراح 
فػػػػػي اليػػػػػـو السػػػػػابع: ولهػػػػػذا 
السػػػػػػبا بػػػػػػارؾ الػػػػػػرا يػػػػػػـو 

  (ٕ) السػػػػػػػػػػبل ومقػػػػػػػػػػدس لػػػػػػػػػػ 
  

عنػػػػػػدما كنػػػػػػل انظػػػػػػر فػػػػػػي  
السػػػماوال خا ػػػاؾ، عمػػػػؿ 
أ ػػػػػػػابع خا ػػػػػػػاؾ والقمػػػػػػػر 
، الاػػػي يمامػػػؾ أنػػػل  والنجػػػـو
ذ  رسػػامةا مػػا هػػو الرجػػؿ، وا 
اضع فػي اعابارهػا أف الفػف 

 (ٜٕ) (ٖ) منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
  

 َّػْنَع المَّػػِ  الَّػػِذ  َأْاقَػػَف ُكػػؿ ُ
 (ٗ) َشْيء  

 

أنػػػػػػل، يػػػػػػا را، فػػػػػػي بدايػػػػػػة 
وضػػػػػػػعل األسػػػػػػػاس  ؾمكػػػػػػػم

لػػػػػارض، والسػػػػػماوال هػػػػػي 
 (  ٘)أعماؿ يديؾ 

لجميػػػػػػع آلهػػػػػػة األمػػػػػػـ هػػػػػػي  
األ ػػناـ : ولكػػف الػػرا فقػػد 

 (ٔ) نع السماء 

                                                 

 . ٖٕ( سور  النازعال ، اآلية الكريمة : ٔ)
 .ٔٔ:ٕٓسفر الخروج ( ٕ)
(ٖ ) 
 .ٛٛ( سور  النمؿ ، اآلية الكريمة : ٗ)
 .ٕٔ-ٓٔ:ٔعبرانييف ( ٔ)
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المَُّ  الَِّذ  َرَفَع السََّماَواِل 
 (ٕ)ِبَغْيِر َعَمد  َاَرْوَنَها ﴾ 

 
 

ف هكػػػػػػػذا اػػػػػػػـ الناهػػػػػػػاء مػػػػػػػ 
السماوال واألرض، وجميػع 

 (ٖ) المضيفة لهـ

فػػػػػػي يػػػػػػد  هػػػػػػي األمػػػػػػاكف   
العميقػػػػػة فػػػػػي األرض:  ػػػػػو  
 الػػػػػػػػػاالؿ هػػػػػػػػػو أيضػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػ . 

حػػػػر هػػػػو لػػػػ ، و ػػػػدـ لػػػػ : الب
ويديػػػػػػػػ  شػػػػػػػػكمل األراضػػػػػػػػي 

 (ٗ) الجافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 
 السالم

يعد السالـ النفؽ األوحد مف أنفاؽ الا اؿ والاوا ؿ فيما بيف أبناء اإلنسػانية 
جمعاء ، وعندما يكوف السالـ مجسدًا وشاخ ًا في الروح يشرؽ ليما الخػافقيف عطػرًا 

 لاعايش الهانيء الفائط بروح المحبة والمود  والحناف .ورديًا يجنط بالمخمو ال نحو ا
إّف السػػالـ الػػذ  دعػػل إليػػ  السػػماء سػػالـ شػػامؿ لوناػػ  رحمػػة الخػػالؽ سػػبحان  
واعػػػػالى بالقػػػػدس فجعماػػػػ  شمسػػػػًا لمنفػػػػوس و مػػػػرًا لمقمػػػػوا ، وبمسػػػػمًا لمجػػػػراح اركػػػػا فيػػػػ  

األمػار  بالسػػوء اإلنسػانية بحػر مكابػػداها فػي دنيػػا الغػرور لابحػػر بػ  وسػػط أمػواج الػػنفس 
وسيوؿ نزغ الشيطاف لا ؿ إلى شاطئ الطمجنينة ورضا ا  األكبر . عرض الباحثػاف 

( بعػػػض الن ػػػوص المقدسػػػة الاػػػي وردل فػػػي األديػػػاف السػػػماوية ٘فػػػي الجػػػدوؿ ر ػػػـ )
 الثالث .

 (٘جدوؿ ر ـ )
 اليهودية المسيحية اإلسالـ

                                                                                                                                            

 .٘:ٜٙمزمور ( ٕ)
 . ٕ( سور  الرعد ، اآلية الكريمة : ٖ)
 . ٕ:ٔ،  ٕ( سفر الاكويف ٗ)
 .٘-ٖ:ٜ٘( مزمور ٘)



 12 

  ُالسَّػػالـُ  اْلقُػػدُّوُس  اْلَمِمػػؾ  
(ٔ)  

ي السػػػػػػالـ، طػػػػػػوبى ل ػػػػػػانع
 ألنهـ يدعوف أبناء ا 

 (ٕ)  
والرا يبارؾ شػعب  بالسػالـ 

(ٖ)  
 ااََّبػػػػعَ  َمػػػػفِ  المَّػػػػ ُ  بِػػػػ ِ  َيْهػػػػِد 

 السَّػػػػػػػػػػػالـِ  ُسػػػػػػػػػػػُبؿَ  ِرْضػػػػػػػػػػػَواَن ُ 
 ِإلَػى الظُُّمَمالِ  ِمفَ  َوُيْخِرُجُهـْ 

  (ٗ)  النُّورِ 

لقػػد  مػػل لػػؾ هػػذ  األشػػياء، 
أنػػ  فػػي لػػي  ػػد يكػػوف لػػديؾ 

   (٘) السالـ.

الاحػػػػػوؿ مػػػػػف الشػػػػػر وفعػػػػػؿ 
الخيػػػػػػر ا يسػػػػػػعوف لاحقيػػػػػػؽ 

  (ٙ)السالـ 

 َلهُػػػـْ )وا  يػػػدعو إلػػػى دار 
 َوُهػػوَ  َربنِهػػـْ  ِعْنػػدَ  السَّػػالـِ  َدارُ 

َيْعَمُموفَ  َكاُنوا ِبَما َوِليُُّهـْ 
(ٚ)   

في مساء ذلؾ اليػـو ، .... 
حبسػػهـ حيػػث كػػاف الاالميػػذ 
خوفػػػػػًا مػػػػػف اليهػػػػػود ، و ػػػػػاؿ 
لهػػػـ : )) السػػػالـ عمػػػيكـ (( 

(ٛ)  

وسػوؼ نسػػامع إلػى مػػا ا   
را سػػػػػيقوؿا وعػػػػػد السػػػػػالـ 

  (ٜ) لشعب ، والقديسيف ل 
 

 

 
 
 
 
 الخاتمة

                                                 

. ٖٕ( سور  الحشر ، اآلية الكريمة : ٔ)
 . ٘ٓ: ٜٓماي ،  ( ٕ)

 .ٔٔ:ٜٕمزمور ( ٖ)

 . ٙٔ( سور  المائد  ، اآلية الكريمة : ٗ)

 .ٖٖ:ٙٔيوحنا ( ٘)

 .ٗٔ:ٖٗمزمور ( ٙ)

 . ٕٚٔألنعاـ : اآلية الكريمة : سور  ا (ٚ)

 .ٜٔ:ٕٓيوحنا ( ٛ)

 . ٘ٛ:  ٛمزمور  ( ٜ)

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.iq&u=http://www.biblestudytools.com/psalms/29-11.html&usg=ALkJrhiXN7Mcqd_uPa4ujBO0RyVTA7UPag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.iq&u=http://www.biblestudytools.com/psalms/34-14.html&usg=ALkJrhhvNghLaKMciyLtnugrirCLabbwdw
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ماوية ، وبػػػيف بعػػػد هػػػذ  الجولػػػة الماواضػػػعة لمبػػػاحثيف عمػػػى سػػػاحؿ األديػػػاف السػػػ
شػػػع بػػػالنور والبهجػػػة إلسػػػعاد اإلنسػػػانية زخػػػارؼ شػػػذرااها الدافقػػػة بػػػاأللؽ القدسػػػي الػػػذ  

جمعاء بما احاوا  بعض الن وص مف مفاهيـ وأسس انـ عف عظمػة الخػالؽ سػبحان  
اعػػػد إّل إطاللػػػة اعمػػػـ مػػػف الفػػػيض  واعػػػالى ، وعمػػػى الػػػرلـ مػػػف أف محاولػػػة الباحثػػػاف ل

  الرسػؿ فػي األديػاف الػثالث اإلسػالـ والمسػيحية واليهوديػة اإللهي مف طريؽ ما جػاء بػ
 ، إّل أنها او مل إلى الناائج والاو يال اآلاية .

 الناائج
 . إف األدياف كافة ا در مف  ادر واحد هو الحؽ اعالى 

 . اهدؼ كؿ هذ  األدياف إلى الاوحيد والعدؿ والسالـ والمحبة 

 الاو يال
 عيػػػؿ الػػػاال ط مػػػع المؤسسػػػال األكاديميػػػة مػػػف اسػػػامرار العابػػػال المقدسػػػة فػػػي اف

 طريؽ المؤامرال والندوال العممية الدولية والمحمية .

  اضػػػميف المنػػػاهج الدراسػػػية لػػػوزاراي الاربيػػػة والاعمػػػيـ العػػػالي مػػػاد  األديػػػاف مػػػف
طريؽ إبراز الػدور المشػارؾ لهػا فػي وئػاـ المجامعػال اإلنسػانية وعيشػها بسػالـ 

. 

 وا  ولي الاوفيؽ                                   
 
 
 

 الباحثاف                                                         
 بعقوبة الخضراء                                                     

 ـٖٕٔٓكانوف الثاني ٗٔ                                              
 
 
 

 المصادر والمراجع
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 لكريمالقرآن ا
األمثؿ في افسير كااا ا  المنزؿ ،الشيخ نا ر مكاـر الشػيراز  ، سػميمانزاد   .ٔ

 هػ . ٕٙٗٔ،  ـ ، 

لمطباعػػػة والنشػػػر  ، دار األنػػػوار ٗالافسػػػير الكاشػػػؼ ، محمػػػد جػػػواد مغنيػػػة ، ط .ٕ
 ، بيرول ، د.ل . والاوزيع

الكاػػػاا المقػػػدس ، العهػػػد القػػػديـ والجديػػػد ، إ ػػػدار جمعيػػػال الكاػػػاا المقػػػدس  .ٖ
 ـ .ٜٙٙٔماحد  ، ال

 ـ .ٕٜٜٔ،  ٗالكااا المقدس كااا الحيا  ، ارجمة افسيرية ، ط .ٗ

المعجػـ المفهػػرس أللفػػاظ القػػرآف الكػػريـ ، محمػد فػػؤاد عبػػدالبا ي ، بيػػدار ،  ػػـ ،  .٘
 د.ل .

مواهػػػا الػػػرحمف فػػػي افسػػػير القػػػرآف ، السػػػيد عبػػػداألعمى الموسػػػو  السػػػبزوار   .ٙ
 ـ .ٕٚٓٓهػ ػ ٕٛٗٔ ،  اناشارال دار الافسير ، شريعل  ـ ،ٕ،ط

 

 


