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 الكلمة اإلهلّية. ،الوحي والعقل ،الكتاب املقّدس ،الكشف ،الوحيجورج صربا، : المفردات المفتاحي ة

لقيته إىل وكّل ما أ هلام والكالم اخلفيّ شارة والكتابة والرسالة واإل، يعين "اإللسان العرب"الوحي"، حبسب 
وبني الوحي  ،هلام أو الكتابةبني الوحي مبعىن اإلشارة أو اإل للفظة "وحي" ميّيز االستخدام املسيحيّ  لكنّ  .(1)غريك"

، ومعناه  αποκαλυψίς /αποκαλύπτω هو د الجديدالعه يف املصطلح اليونانّ  مبعىن "الكشف".
علن أو ىل العلن، أي ي  يظهر إا أو خمفي  ا الوحي حيدث عندما يسقط احلجاب وما كان مقنّ ع   "إزالة حجاب". ساسيّ األ

 ةجنيليّ اهتا )كما يف الرتمجة اإلا استخدمت لفظة "إعالن" ومشتقّ ة إمّ ترمجات العهد اجلديد العربيّ  نّ لذا جند أ ي كشف.
 ل لفظة "كشف" ألنّ أنا أفضّ  ة(.بعض الرتمجات الكاثوليكيّ  يفاهتا )كما فان دايك( أو "كشف" ومشتقّ و لبستان ل

 وأ inspiration "إهلام"ن تعين "وحي" ميكن أ كبري مبا هو مطروح للمعرفة فقط، وألنّ   ىل حدّ مرتبطة إ"إعالن" 
غرّيه بل نوان حوارنا هو "الوحي" لذا لن أع لكنّ  ،، وليس هذا املقصود يف اخلطاب الكتابّ "شارةإ"و أ "أمر"

 سأستخدم "الكشف" كمرادف له.

 .خمفي او  اكشف نقاب ليظهر ما كان حمجوب    واب أزالة حجالوحي هو إ نّ إ قلنا ساس للوحي.أعود اىل املعىن األ
 ل يف مفهوم الوحي.ى أوّ هذا معط  

ِدَث الكشِف  نّ إة، أي دث الذي فيه يصري الكشف ال تستهّله املبادرة البشريّ احل فهو أنّ  ،ا املعطى الثانأمّ  حم 
دث الوحي. أو املوحى ا املكشوفنّ الذي يشهد الكشف، وإ نسانليس اإل  .ف هو سرّ وما ي كشَ  هو الذي حي 

والفرق بني املسألة  .(2)عن سؤال صعب، بل هو كشف لسرّ  نا جبوابدحّل مسألة ما أو يزوّ  فالوحي ال يسّهل لنا
ّل ثّ  أنّ هو والسّر  ولكن مهما  ،واالغتناء بهق فيه والتعمّ  وجهل  مكاننا و  ا السّر فبإى، أمّ ىل مسألة أخر إننتقل  املسألة ُت 
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الوحي، يف  عماقه.اق قدرتنا على استيعابه والنفاد إىل عمق أعن نطا ه خارج  ّيتينا يبقى السّر يف كلّ قنا واغتنَ نا وتعمّ جلَ وَ 
 ه ك شف.ا ألنّ ة، كشف لسّر ودخول يف معرفة سّر ال يبطل كونه سر  املسيحيّ 

 العقل البشريّ  ى فيه املوحى قدرةىل حدث يتخطّ الوحي يشري إ الثالث يف مفهوم الوحي هو أنّ  ساسيّ ملعطى األوا
ال يكتشف  نسان وال يقع ُتت سيطرته.ليس الوحي يف متناول اإل ة.النعمة اإلهليّ  لذا فالوحي عمل .املستلم للوحي

نح.نّ إأي  ،(3)ةو الوحي من أعمال النعمة اإلهليّ ّر اهلل بل يكشف اهلل ما يشاء لإلنسان، لذا فالكشف أنسان ساإل  ه مي 
 ميان نتيجة حدث الوحي.اإل .مياناإل كّوني الوحي بل ،الوحي اإلميان ال يكتشف

وحي وليس اإلزالة حجاب، وأّن حمدِ الوحي إ أنّ  –اليت ذكرت  هذه املعطيات الثالثة
 
 نسان، وأنّ ث الوحي هو امل

 –املقّدس الكتاب  لكنّ  .سالكتاب المقد  ة، كما يشهد تكّون جوهر مفهوم الوحي يف املسيحيّ  –ة الوحي نعمة إهليّ 
من ا وال يتناول كثري   ،حول الوحيا مباشر  ا " أو تعليم  ن "عقيدة  مّ ال يتض – الالهوتّ  ساس للفكروهو املصدر األ

اهلل  أنّ  المقد س الكتابلقد افرتض كاتبو  امنا حول تفسري مفهوم الوحي.ون يف أيّ املسائل اليت يواجهها الالهوتيّ 
ىل مسائل سة إسفار املقدّ و األبتق كامل يتطرّ  قوال.بنفسه ومشيئته من خالل أعمال وأه عّرف البشر أنّ و م وعمل، تكلّ 
على وجود اهلل، ومل  ة  موا براهني عقليّ مل يقدّ  .ةميانيّ العقل إىل جانب املعرفة اإل ة معرفة اهلل من خاللة مثل إمكانيّ نظريّ 

االفرتاض يفرتض معرفة البشر هلل ويبين على هذا املقّدس ة. الكتاب ميانيّ ة باملعرفة اإليبحثوا يف عالقة املعرفة العقليّ 
افرتضوا  ،املسيحيّ  روا الفكر الالهوتّ وطوّ  مع الفكر اهلليينّ  ونيحيّ عندما تفاعل املس ،حقةويف العصور الال ساس.األ
ويف العصور الوسطى  نسان.ة احلامسة تأت من وحي اهلل لإلاملعرفة اخلالصيّ  من العقل، ولكنّ ا معرفتنا هلل تأت جزئي   أنّ 

اهلل  ة الوحي.شكاليّ ة حديث عن إمل يكن ثّ  لذا ،"لة  ل "مشكمل يكن مفهوم الوحي يشكّ  ،ديث بداية العصر احلوحّت 
فنا عن ذاته من خالل حنصل عليها بواسطة العقل، واهلل عرّ عرّفنا عن ذاته يف الطبيعة )كتاب الطبيعة( وهذه معرفة 

التوازن  ختلّ وملا ا .أو ح فظت يف التقليد الكنسيّ  المقد سالكتاب قواله اليت صنعها يف التاريخ ودّونت يف أعماله وأ
يف شّقيه  مل يتخّل الالهوت املسيحيّ  ،صالح الربوتستنيتّ ويف عصر اإل ،وسطىهناية العصور ال بني الوحي والعقل يف

على  ة الوحي، كلّ د اجلانبان على موضوعيّ للوحي، بل شدّ  عن متّسكه باملفهوم التقليديّ  والربوتستنيتّ  الكاثوليكيّ 
الذي عقد يف  – اجملمع الرتيدنتيينّ علنت يف ة أة الكاثوليكيّ فالكنيسة الرومانيّ  ة.طريقته وحبسب قناعاته الالهوتيّ 

                                                           
 املصدر نفسه. (3)



أي  – خالقيّ ة واإلرشاد األاحلقيقة اخلالصيّ  أنّ  –صالح إلقرن السادس عشر لريّد على حركة اات من الربعينيّ األ
 إىلمن املسيح ا والذي س ّلم شفهي   ،سة املكتوبة ويف تقليد الكنيسة غري املكتوباملقدّ  سفارع يف األودِ أ   –الوحي 

ميان ويستمنسرت إقرار إ"علن ، فقد أةا يف اجلهة الربوتستنتيّ وح فظ يف تعليم الكنيسة وممارساهتا. أمّ  فائهموخل الرسل
موجود يف  –للخالص  –لإلميان واحلياة  ما هو ضروريّ  كلّ   وأنّ  ،سةسفار املقدّ اهلل هو كاتب األ أنّ  "(1647)

 أو ميكن استخراجه منه.املقّدس الكتاب 

ا ألهنّ ا إمّ  ،ةأ قّر هبا كحقائق موضوعيّ  propositions طروحاتالوحي ي شري إىل جمموعة أ يف احلالتني، صار
ة ة فروقات هامّ ثّ  ومع أنّ  .(4)فه اهللعطاة لنا يف كتاب ألّ ا م  أو ألهنّ  منه، ة  مَ من اهلل وملهَ  ة  سَ عطاة لنا من كنيسة مؤس  م  

ه حقائق يصف املفهومان موضوع الوحي على أنّ  :أساسي اا مشرتك   ةثّ   أنّ ني للوحي، إاّل  هذين املفهومَ يف املضمون بني
ة للبشر يقف خارج نظام اهلل الذي يكشف حقائق إهليّ  يقضي بأنّ ا تافيزيقي  مِ ا ويفرتض املفهومان افرتاض   عن اهلل.
ني يف كال املفهومَ  كما أنّ   ا.لوجودها وملسارها، ويرتبط اهلل خبليقته من خارجها ي  و اخلليقة اليت تعتمد عليه كلّ الكون أ

أقوالنا أو طروحاتنا عن اهلل وعن عالقته بالعامل هلا ذات  بأنّ  سّلمي – اولوجي  مبستأو إ امعرفي   –آخر  افلسفي   اافرتاض  
 .(5)يف العامل يّ واملادّ  ّسيّ حقائق ضمن نطاق اختبارنا احل املكانة املعرفّية كأقوالنا أو تأكيداتنا عن وقائع أو

حول هذين  خطرية   تساؤالت Enlightenmentى عصر التنوير احلديث الذي بدأ مبا ي سمّ العصر طرح 
 ذين قامت عليهما عمارة "الوحي" يف الالهوت املسيحيّ لال – بستمولوجيّ واإل تافيزيقيّ ال مِ  – نيني الفلسفي  االفرتاضَ 

صار القول بالوحي  ة الوحي يف الفكر احلديث.شكاليّ ت أساسات العمارة، ونشأ شيء امسه إتزّ ه، وبذلك االتقليديّ 
ة نسانيّ ة وإمن علوم طبيعيّ  –احلديث املرتبط بنشأة العلوم احلديثة  له يف مواجهة الفكر الفلسفيّ  والتأسيس الفكريّ 

أن نشرح بالتفصيل  ضّيقليس يف وسعنا يف هذا الوقت ال .صار الوحي مشكلة  موضوع نقد وتشكيك، ف –ة وتارخييّ 
، يف الفكر املسيحيّ  احلديث اليت أرخت بظالهلا الشديدة على مفهوم الوحي التقليديّ  معطيات الفكر الفلسفيّ 

عود جنم العقل  ص (1) وهي: ،رات فرضت نفسها على الالهوت املسيحيّ ىل ثالثة تطوّ ين أكتفي باإلشارة إلكنّ 
عاءات متنازع و ادّ للفصل بني طروحات أ وكاملرجع النهائيّ  ،ا والذي خنتربهوىل للواقع الذي حييط بنكوسيلة التفسري األ

                                                           
(4) “Revelation,” op. cit., pp. 121-2. 

(5) Ibid, p. 124. 



قوال عن اهلل على اإلطالق( ة أة املوحاة )أو أيّ هليّ احلقائق اإل املعرفة املبنّية على بني ةنفي العالقة الضروريّ  (2) ؛عليها
 ني.ة العقل والفهم البشري  انيّ خياكتشاف تار  (3)و ؛التجريبّ و  العامل احلّسيّ  املعرفة املبنّية على معطيات وبني

النظرة  نشوء إنّ . بني القرنني السابع عشر والتاسع عشر جنازات هائلة  لقد حّقق العلم احلديث إ ة العقل:أولويّ  .1
ة ديث مجع بني الدقّ ة للوحي. فالعلم احلللمفاهيم التقليديّ  اهام   ي اشّكل ُتدّ ا فكري  ا ياء خلق مناخ  شة لألالعلميّ 

اكتشف  كتساب املعرفة.يف ا  جنازات هائلة  ا أثر إممّ  experimental) - )االختباريّ  ة واملنهج التجريبّ احلسابيّ 
ر بالطبع ة أثّ وهذا النجاح يف حقل املعرفة العلميّ  يعة من خالل فهم قوانينها.ى الطبمبقدوره أن يسيطر عل نسان أنّ اإل

كان ال   .ة اليت مل تقم على أساس علميّ ت املعرفيّ عاءاقوال واالدّ األ بكلّ  كخرى، لذا نشأ موقف مشكّ على حقول أ
ة ىل سلطاستناد إ ، وصار كلّ ورفضها اهلا ساس علمي  دات واألوهام واخلرافات اليت ال أاالعتقا كلّ   من اقتالع بدّ 

صار العقل هو  وموضع تشكيك.ا مشبوه  ا أمر   – ام تقليد  سة أم كتاب ا أأكانت سلطة عقيدة أم مؤسّ  –لضمان املعرفة 
تها، بعد أن كانت احلقيقة املوحاة هي املرجع ظهار عقالنيّ إ ميان املسيحيّ اإل حقائق نعضحى أفضل دفاع وأ ،املقياس
 ه.لفهم الطبيعة والبشر والعامل كلّ  النهائيّ 
ففي  .أكيدة   ة  علميّ  اهلل معرفة   نكار قدرة العقل على معرفة حقائق عنعصر التنوير أّدى إىل إ ر الثان يفالتطوّ  .2

ت ى ارتدّ احلديثة منح   ذت الفلسفةمن حقول املعرفة، اتّ  مساحات جديدة   ليضمّ  الوقت ذاته الذي كان العلم ميتدّ 
 هت حنو، اتّ (1650-1596رينيه ديكارت ) من الفيلسوف الفرنسيّ  اء  ا، وبدهنّ إ ، أيل الذاتّ فيه على التأمّ 

وصار  –ة املعرفة نظريّ  –بستمولوجيا اإل احلديثة حنو هت الفلسفةاتّ  ل موضوع املعرفة.العارفة بدر يف الذات التفكّ 
ما هو  عرف؟ين أأنّ  عيدّ ين أعرف ما أنّ د من أو"كيف أتأكّ  ليس "ماذا أعرف؟" بل "كيف أعرف؟" ساسسؤاهلا األ

ميانويل كانط وغريهم توجيه وم وإيودايفيد هعاد ديكارت أ "دود معرفيت ومصادرها؟وما ح مدى قدرت على املعرفة؟
ال جمال اآلن للخوض يف تفاصيل ما  .ة املعرفة وُتليل قدرة العقل ودور احلواسّ العارف وعمليّ  الفكر احلديث حنو الفرد

يد، ه، بعد كانط بالتحدنّ ميكن القول إ ولكن .فقوا عليه وما اختلفوا حولهاتّ  ىل خالصاهتم، ومالوا إقالوه وكيف توصّ 
بل أكثر من ذلك، قال   العارفة بعني االعتبار. خذ الذاتدون أا معرفي   عاء  عي املرء ادّ ن يدّ أا ضحى من الصعب جد  أ

 ه ال ميكنه أن يعرف معرفة  نّ وإ هي يف ذاهتا بل فقط كما تظهر له، ياء كماشاإلنسان ال ميكنه أن يعرف األ نّ كانط إ
دراك واإل ثبات وجود حقيقة ترج عن نطاق احلواسّ ّية، وال يستطيع إاملعرفة احلسّ  ما ال تبدأ معرفته يف أكيدة   ة  عقليّ 

ا، أي يض  العكس صحيح أ ولكنّ  .ةبديّ أو احلياة األ ةيّ ثبات وجود اهلل أو احلرّ إة بالرباهني العقليّ إذ ا، ال ميكن  .العقليّ 



مل يدحض   ة.ة العقليّ ها خارج نطاق املعرفة البشريّ كلّ مور  هذه األ ألنّ  ا،يض  إثبات عدم وجود هذه األمور أه ال ميكن نّ إ
يرتكز عليها  املسيحيّ  ة اليت كان الالهوتقيّ يتافيز ة ال مِ ه قّوض اهليكليّ لكنّ  ، والوحيو وجود اهللأ كانط الفكر الالهوتّ 

 ويبين عمارته عليها.
ل يف القرن التاسع عشر ليشكّ ا الحق  ا تطّور ممّ  التاريخ كعلم نقديّ  نشوء ، شهد عصر التنوير بدايةوأخري ا .3

ا كاثوليكي    – كان الالهوت املسيحيّ لقد   س عليها.و يؤسّ الوحي يستند إليها أ ة اليت كانحداث التارخييّ لألا ري  كب  ي اُتدّ 
 الوعي أنّ  ت كعلم ذي منهج، نشأعندما صار التاريخ والتأريخ يتثبّ  ة التارخيّية.غري آبه ملسألة النسبيّ  –ا كان أم إجنيلي  

  يفرتض أنّ  البحث التارخييّ  ح"، وأنّ ا يف فلك "املرجّ نّ يف فلك اإلثبات والرباهني القاطعة وإ ة ال تدورحداث التارخييّ األ
وهذا  و التفسري.خ أساس للحكم أخرى لكي يكون للمؤرّ حدث ي شبه ويرتافق )أي ميكن ربطه( مع أحداث أ كلّ 

ال  اهنّ ، وأperspective ر ومبنظورهحداث، مرتبطة مبوقع املفسّ تفسري لأل كلّ يف التاريخ، و  حداثاأل كلّ   نّ عىن أ
ته س لعامليّ ن يؤسّ كن أال مي تفسري للحدث التارخييّ  كلّ   ،إذ ا بعني االعتبار. خذ السياق التارخييّ ت فهم من دون أ

طرح يف عامل الزمان واملكان ي   قال أوو ي  ّدث أما حي كلّ ّن  أي إة" خيضع لشروط "التارخيانيّ  البشريّ  الفكر كلّ ولفرادته. و 
 وتفاسري قواال  وأا حداث  أاملقّدس وط ّبق هذا على الكتاب  .كوم مبقوالتهوحم خاضع للنقد التارخييّ  –ي يف التاريخ أ –

 .ة يف الفكر احلديثنتجته، فصعد جنم النسبيّ ة بالبيئة اليت أاضات اخلاصّ واملواقف واالفرت  ا تعكس النظرةهنّ على أ

عادة رسم حدود العقل، ملعطاة للعقل يف العلم احلديث، وإالسلطة ا –ا رات الثالثة مع  ذا مجعنا هذه التطوّ إ
تعاطى ي الهوتّ ّي على أمل يكن من املستحيل، ، إن يصري من الصعب جد ا – عرفة والفهمواالعرتاف بتارخيانية امل

يف مسألة الوحي أو يف  –وت بصياغة الاله ن يستمرّ أيف العصر احلديث  والثقايفّ  عي وانفتاح على املناخ الفكريّ بو 
م ن يتكلّ ي رد أ بكلمة أخرى، من بال اهتزاز.ا للوحي ما زال قائم   املفهوم التقليديّ  مل يكن، وكأنّ ا شيئ   كأنّ   –غريها 

حالة ما  ويف ظلّ  –حلاد وإ من نقد للفكر الديينّ  –رِكة احلداثة ة تَ أن يفعل ذلك على خلفيّ عليه  ،يوميف اهلل والوحي ال
 .(6)اجد   هامّ  وفكريّ  ثقايفّ  ة معط ىديّ بعد احلداثة حيث التعدّ 

من القرن التاسع عشر،  الوحي ابتداء   ملفهوم ة وللنقد الفلسفيّ ة للقيود الفكريّ دت االستجابات الالهوتيّ لقد تعدّ 
من  الواضح نّ  أإاّل  ن تلك االستجابات،دة اليت نتجت عة املتعدّ الالهوتيّ اهات وال جمال اآلن للخوض يف االتّ 

                                                           
(6)  R. J. Plantinga, T. R. Thompson, and M. D. Lundberg, An Introduction to Christian Theology 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 50. 



الوحي وبني ما يقبله اإلميان يف معطيات الوحي  ما يستطيع العقل إدراكه دون نور املطلق بني التمييز معظمها أنّ 
يف الدفاع عن  استمرّ ا الهوتي  ا اه  اتّ  صحيح أنّ  .(7)اد الفكر احلديث لكثريين من روّ ة مل يعد ذا معىن  عرفيّ امل هليّ اإل

ومتّسك مبفهوم الوحي كحقائق معلنة عن اهلل  ،حداث الوحيأ ة كلّ إثبات تارخيانيّ  وحاول ،مفهوم الوحي التقليديّ 
هذا يف الكثلكة  –)البابا(  رضيّ ومصان بعصمة الكنيسة ورئيسها األ ا يف تعليم الكنيسة وتقليدهاومنه مودعة إمّ 

يف  – مصان بعصمة مينحها الروح القدسو  ماته من اهلل مباشرة  كل  ى يف كلّ س موح  مودعة يف كتاب مقدّ أو  – احلديثة
بل تعاطى  د موقف دفاعيّ خذ جمرّ مل يتّ  اه األكرب يف الالهوت املسيحيّ االتّ  لكنّ  .صولّ األ جنيليّ اإل ار الالهوتّ التيّ 
ىل التأكيد على حقيقة جامعة واحدة، وهي إ –ته ديّ الرغم من تعدّ  على –ص احلداثة وخل   ة مع نقد الوحي يفيّ ابجيبإ
 .أو منه ة وليس حلقائق عن اهللهليّ اإل الوحي، يف عمق معناه، هو كشف وعطاء للذات أنّ 

*      *      * 

ّن الوحي حدث إىل ذات، أي إ (ىل ذات، وليس من شيء )أو موضوعإمن ذات  ،يف العهد اجلديدالوحي، 
الوحي  ة.ميان هو طاعة اإلنسان هلل الذي يالقيه يف التاريخ ويف حياة شخصيّ اإل .(8)بني شخص وشخص آخروعالقة 

، اهلل، يف املفهوم  نسان، وليس حقائق أو معلومات أو عقائد عن اهلل.ة واإلهليّ لقاء بني الكلمة اإل حقيقة حقيقة تالق 
ُتّول هذا  بل مينحنا ذاته للشركة واملشاركة. ،رادتهوعن إنا أو يكشف لنا معلومات عنه للوحي، ال يعطي املسيحيّ 

و بعقيدة أ بدوره قبوال   ، فيصري اإلميانوعقيدة  ا ليصرَي الوحي  تعليم   ، كما سبق وذكرت،الحق ا ساسيّ املفهوم األ
ّولت املسيح وُتنسان الذي ق بض عليه من يسوع ، اإلالعهد الجديد مفهوم ضحى املؤمن، ال كما يففأ هلا.ا تصديق  

سة على سلطة الكنيسة مامه كتعليم أو عقيدة موحاة من اهلل ومؤسّ الكنيسة أ نسان الذي يقبل ما تضعحياته، بل اإل
 .(9)سأو سلطة الكتاب املقدّ و/

 هوأساسالوحي مصدر  د أنّ وأكّ  ،للوحي يف القرن العشرين املفهوم اجلوهريّ  ستعاد الالهوت املسيحيّ لقد ا
خرية" يف ابن ام األيّ أتت "يف األ بأنواع  وط رق كثرية" ثّ ا ة كّلها، هي كلمة اهلل اليت جاءت "قدمي  بل املسيحيّ ، تهوأرضيّ 

                                                           
(7) J. Baillie, The Idea of Revelation in Recent Thought (N.Y.: Columbia University Press, 1958), 

p. 18. 

(8) Ibid, p. 18. 

(9) Ibid, p. 97. 



ي كلمة أبن، واال .(10)"املني" وهو "هباء جمده ورسم جوهرهعمل العا يض  أشيء، الذي به  لكلّ ا اهلل "الذي جعله وارث  
  – القديم العهديف  كلمة اهلل  .(11)اجنيل يوحنّ د إكّ ة، كما يؤ هليّ الكلمة اإل كانعلن الكلمة فقط بل  س، مل ي  اهلل املتأنّ 

 يف العهد القدم ولكن حّت  .ا شخصي اي وجود  ، أيف العهد اجلديدا ا ودم  ذت حلم  اتّ  –نبياء كلمة الشريعة وكلمة األ
ة يف العربيّ لكن   ".έργον الفعلها "قابلغريق حيث "الكلمة" يعند اإلكانت   كما  –د كالم "الكلمة" أكثر من جمرّ 

 (12)شياء )قال اهلل "ليكن نوٌر فكان نوٌر"م فتحدث األاهلل يتكلّ  ؛"الفعل" و"احلدث"ا يض  ، "الكلمة" تعين أةالكتابيّ 
، "ال ترجع إّل فارغة بل تعمل ما س ررت  به شعياءأيف  "هكذا تكون كلميت اليت ترج من فمي"، يقول الربّ  أو:

 .((13)"رسلت ها لهأوتنجح يف ما 

وحي، يف املسيحيّ اذ  إ
 
وحى هو اهلل ة امل

 
موضوع الوحي و  مصدر الوحي نّ ، أي إووسيط الوحي هو اهلل هو اهلل وامل

 نسان حقيقيّ إ هو ، بلسة  وال مؤسّ  وال عقيدة  ا الوحي كتاب   ليس وسيط هذا سّر اهلل الثالوث! الوحي هو اهلل. موصلو 
ميان س واعرتافات إمن كتاب مقدّ  –خرى وسائط الوحي األ وكلّ  .يت يسوع الناصريّ نَ عَ ؛ ، كشف اهلل ذاته فيهتارخييّ 

وخاضعة له  همّ ل واألوّ األة وتابعة ونابعة من الوسيط ها ثانويّ لكنّ  وسائط ض اأي هي –سات وتعاليم وطقوس ومؤسّ 
 ة هو عطاء اهلل لذاته، وليس عطاءه لشيء من عنده.يف املسيحيّ  ساسيّ احلدث األ ساسه.د على أدّ وت قّيم وت صلح وت  

يسوع يف شخص جيد اكتماله  ، ثّ (سرائيلة اهلل مع شعبه )إيف اخللق ويرافق تاريخ مسري  الذاتّ  هليّ ويبدأ هذا العطاء اإل
، وكشف الذات ليس فقط للمعرفة، عنه، بل يكشف ذاتها اهلل ال يكشف شيئ   رساله الروح.وإ ه وقيامتهوموت وحياته

ة، ال جوهر اهلل هي احملبّ  ومبا أنّ  رادته، بل هو ي عطي ذاته لكي يشرتك البشر يف حياته.وا إي كي يعرفه البشر ويعرفأ
 .انسان  لذا صار اإلله إ ،مامهسري وراءه ويسري أيسري مع اإلنسان، يا هل  لذاته يف التاريخ، إا هلل كاشف  ون ان يكأ بدّ 

 مضمونهل االختالفات هي فقط يف  هل يتوافق هذا املفهوم للوحي مع مفاهيم الوحي يف ديانات أخرى؟
قبل االستماع ا سئلة حق  اإلجابة عن هذه األ ال نستطيع ذاته خمتلف؟ حبدّ  فكرة الوحي() الوحيمفهوم  نّ إالوحي؟ أم 

                                                           

 .3إىل  1: 1، الرسالة إلى العبراني ين (10)
 .1: 1، إنجيل يوحن ا (11)
 .3: 1، سفر التكوين (12)
 .11: 55، سفر أشعياء (13)



 – إشعار آخر، أميل إىل االعتقاد ، وحّت لكيّن  .اوفهمها فهم ا حق   ة األخرىعند األديان الوحيانيّ ىل مفاهيم الوحي إ
يف مضمونه بني  فقط ،يف مفهوم الوحي وليسا ساسي  أا ة فرق  ثّ  أنّ  –لتغيري رأيي وإعادة تصويب "ميلي"  وأنا مستعدّ 

ألفرد إدوارد  ،بريطانّ  اقتباس من فيلسوف مسيحيّ ب ختام ا عرّب عنهأن أ أودّ  ما وحيانّية أخرى، وهذا ة وأدياناملسيحيّ 
، ال ي عرف إاّل نّ أىل اهلل على إىل دين ينظر إ بالنسبة" تايلور:  منه، وامر اليت تأتينا بواسطة اإلرشادات واأله بعيد ومتعال 

طاملا  .بنا صل اهلليتّ  من خالهلااليت  القناةه نّ والوصايا سوى أة حلامل التعاليم يّ وال أهّ  شيء، ة أهمّ التعليم أو الوصيّ  إنّ 
نزل ي دينة كان ثّ   ذاولكن إ عن شخصه. أو ال نعتقده ة كبرية ملا نعتقدهيّ ها الوسيط، ال أهّ نا نقبل الرسالة اليت يبثّ نّ أ

ك الذي فيه اكتمل ياة ذامن خالله وليس فقط من خارجه، عندها يكون شخص وح ىل قلب الزمن، عامال  اهلل إ
الشخص الذي مّت بقوال مرسل، بل االعرتاف ان عندها يعين، ال املوافقة على أواإلمي ة والزمن هو الوحي.بديّ تداخل األ

 (14)"يّن[ إىل حقيقتهوالزم بديّ " ]األفيه التداخل بني "العاملني

رسل هو املوحَ و الرسالة، الرسول هو  ،للوحي يف املفهوم املسيحيّ 
 
ا يف رسالته ذلك يوحنّ  ، كما عرّب عنيواملوحِ  ىامل

هة كلمة احلياة، يدينا من جالذي شاهدناه وملسته أ ،اه بعيونناالذي رأين ،"الذي كان من البدء الذي مسعناه وىل:األ
 .(15)فإنّ  احلياة أ ظهرت، وقد رأينا ونشهد وخنربكم باحلياة األبديّ ة اليت كانت عند اآلب وأظهرت لنا"

                                                           
(14) A. E. Taylor, The Faith of a Moralist. Series II. Natural Theology and the Positive Religions 

(London: Macmillan and Co. Ltd., 1951), p. 122. 

 .2و 1: 1، رسالة يوحن ا األولى (15)


