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االفتتاحّية
الكتاب المقّد�س والقراآن

رئي�س التحريرمن التباعد والتجافي اإلى التعارف والتالقي

"الديانات  الت�شمية  ا�شتخدام  على  الكثيرون  اعتاد 
"ديانات  اأي�ًشا  اأو  التوحيديّة"،  اأو  ال�شماويّة  الثالث 
والم�شيحيّة  اليهوديّة  هو  والمق�شود  الكتاب"، 
وبجوهرها  منها،  كلٍّ  بَحقائق  العاِلَم  لكّن  والإ�شالم، 
ها، ل يَْقبَل بهذا التماهي بين الديانات  ومعتقداتها واأ�ُش�شِ
المذكورة، وتحديًدا بين الأولى والثانية، من جهة، وبين 
تعبَر  ا�شتنبط  َمن  الإ�شالم  هو  اأخرى.  جهة  من  الثالثة، 
"الديانات التوحيديّة الثالث"، "ديانات الكتاب"، والتي 
اعتاد عليها الكثيرون حتّى �شاروا يرّددونها وكاأنّها من 
الم�شلَّمات، ِعلًْما اأّن واقع الأمر هو على خالف ذلك؛ 
من هنا كان اللتبا�ص والغمو�ص في هذه الت�شميات التي 
ينبغي مناق�شتها، هي ذاتها كما اأي�ًشا م�شمونها، بطريقة 
مو�شوعيّة علميّة تفيد في اإبراز حقيقة كلٍّ من الديانات 

التي نحن ب�شددها.

فاأّي  مثاًل،  "الكتاب"،  على  الكالم  يجري  فعندما 
اإجابة  اإلى  ال�شوؤال  هذا  يحتاج  المق�شود؟  هو  "كتاب" 
ل  الثالث  الديانات  فهذه  ومو�ّشعة؛  وا�شحة  مو�شوعيّة 
الوحي  لأّن  الإلهّي"،  "للوحي  واحًدا  مفهوًما  تت�شّمن 
القراآنّي  الوحي  بينما  ومتوا�شل،  واحد  هو  البيبلّي 

تفّكر  ل  هي  كذلك  �شابقه؛  عن  جوهريًّا  مختلف  هو 
الأمر  المكتوب"،  بـ"الوحي  ذاتها في عالقتها  بالطريقة 
الذي يوؤّدي اإلى تباين ُمْعلَن، يَُعبَّر عنه اأحيانًا كثيرة، ومع 
في  العنف  حّد  اإلى  ت�شل  بمواجهات  ال�شديد،  الأ�شف 
مناطق واأماكن عّدة في العالم، وذلك كلّه با�شِم هّويّة هذه 
اأو تلك من الديانات. من الوا�شح اأّن هناك ديانًة واحدًة 
"ديانة  باأنّها  ت�شف ذاتها، وانطالقًا من ن�شو�ص كتابها، 
الكتاب"، جاعلًة من كتابها المو�شوَع الرئي�شيَّ ِلَوْحِيها، 
هي الديانة الإ�شالميّة التي ن�شاأت في �شبه الجزيرة العربيّة.

"اأهل  هم  والن�شارى  اليهود  باأّن   القراآن  في  يُقال 
ل  محّمد  لكّن  وراثًة،  الكتاب  تلّقوا  اأنّهم  اأي  كتاب"، 
اأي�ًشا  باأنّهم  هوؤلء  الكتاب  َوَرثَُة  ويُتََّهُم  اإليهم.  ينتمي 
اأجزائه.  بع�ص  حذفوا  وباأنّهم  الكتاب،  عن  ابتعدوا 
هكذا باإمكان الإ�شالم اأن يعتبر ذاتَه باأنّه الديانة التي اأتْت 

بـ"الكتاب" اإلى المنبوذين من الوحي المكتوب. 

القراآن  ن�شو�ص  اإرجاع  م�شاألة  الم�شاألة  لي�شت 
ِمْن حيث  اإْن  المقّد�ص،  الكتاب  اإلى  ماّديًّا دقيًقا  اإرجاًعا 
البيبليّة  ال�شخ�شيّات  حيث  من  واإْن  ال�شت�شهادات 
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عن  حرفيًّا  نقاًل  اأبًدا  القراآنيّة  الن�شو�ص  في  لي�شت  التي 
المقّد�ص  الكتاب  بين  المقارنة  اإّن  المقّد�ص.  الكتاب 
اأن نتعّرف  اأّولً،  والقراآن تتطلّب منّا، يهوًدا وم�شيحيّين 
اإلى القراآن، ونكت�شفه، مع ما يكتنزه بحّد ذاته وبالن�شبة 
وبَيْنَه،  الُم�ْشِلم  بين  القائم  الرباط  الم�شلمين، ونتبيّن  اإلى 
�شبقه  وما  القراآن  بين  العالقة  حول  ق  المعمَّ العمل  بعد 
من كتب مقّد�شة عند اليهود وعند الم�شيحيّين. ويُطلَب 
القديم  العهَدين  اإلى  فيتعّرفوا  الم�شلمين،  من  عينه  الأمُر 
والجديد، مع ي�شتتبع ذلك من مواقف ل يجوز اأن تكون 

اإلّ خيّرة وبنّاءة للجميع.

الكتاب  في  العاِلمان  الم�شيحّي  اأو  اليهودّي  يختبر 
المقّد�ص، عندما قراءتهما القراآن، اأّن هذا الأخير يت�شّمن 
فهل  المقّد�ص؛  كتابهما  من  يعرفانها  قليلة  غير  عنا�شر 
نحن اأمام توا�شل، اأم تكامل، اأم اأي�ًشا اأمام حلول الواحد 
محّل الآخر؟ لي�ص الجواب بال�شعب، ولكنّه اأي�ًشا لي�ص 
تبدو وكاأنّها  التي  الن�شو�ص  الكالم في  بال�شهل؛ فظاهر 
م�شتركة هو لي�ص كذلك في العمق وفي الواقع؛ كذلك ل 
يعني ت�شابه ال�شخ�شيّات البيبليّة اأّن المدلولت والأغرا�ص 
الن�شو�ِص  تَنَاُوِل  فعند  لذا،  عينها؛  هي  والأهداف 
وال�شخ�شيّاِت في البحوث، من ال�شرورة بمكان التمييز 
بيبلّي  هو  ما  بين  علميّة  وبجّديّة  متجّردة  بمو�شوعيّة 
للمو�شوعات  الثنين  مفاهيم  وبين  قراآنّي،  هو  ما  وبين 
احتواء  اإّن  تبدو كذلك ظاهريًّا.  التي  تلك  اأو  المت�شابهة 
القراآن على ق�ش�ص وروايات حول �شخ�شيّات بيبليّة من 
العهد القديم، وتحديًدا التوراة، ومن العهد الجديد، ل 
يعني بال�شرورة اأّن المعنى البيبلّي والالهوتي هو ذاته، ل 
بل نحن نعلم علم اليقين اأّن الختالف بين الثنين اأكيد 
ووا�شح المعالم، وما يوؤّكد ذلك هو اأّن الم�شدر المبا�شر 
الق�ش�ص  من  مجموعة  بل  المقّد�ص  الكتاب  دائًما  لي�ص 
بالتالي  ون�شاأت  الأخير  هذا  ا�شتوحت  التي  والروايات 
كذلك،  كتابيًّا.  لحقة  مرحلة  وفي  �شفهيًّا،  اأّولً  حوله، 
والروايات  الق�ش�ص  اأّن  بجالء  يتبيّن  القراآن  يت�شّفح  َمن 
ة تلك المتعلّقة بالوجوه  البيبليّة الواردة في القراآن، خا�شّ
البيبليّة الرئي�شيّة، هي غير �شاملة، ول مرتّبة وفق ت�شل�شلها 

في الكتاب المقّد�ص. 

الم�شتركة،  المو�شوعات  اإيالء  من  بُدَّ  ل  بالمقابل، 
ا،  واإن كانت ذات مفاهيم واأبعاد متنّوعة، اهتماًما خا�شًّ
كونها توؤّدي في نهاية المطاف اإلى تقريب النا�ص، على 
اختالف انتماءاتهم الدينيّة، الواحد اإلى الآخر؛ فاإذا كان 
القراآن يدعو اإلى عبادة اهلل الواحد الأحد، فاإنّه في ذلك 
في خّط الكتاب المقّد�ص، ولكن على طريقته، واإن كان 
يرى في اهلل الخالق، والقا�شي، والرحمن الرحيم، فهو 
اإهمال  دون  المقّد�ص،  الكتاب  يعلّمه  عّما  ببعيد  لي�ص 
ال�شفات.  هذه  من  كلٍّ  م�شمون  في  الثنين  بين  الفرق 
لذلك، يح�شن اإبراز نقاط الختالف، اإبعاًدا لأّي خالف 
توطيًدا  والتجان�ص،  والتوافُق  الت�شابه  ونقاط  له،  وتالفيًا 
الم�شترك  الخير  اإلى  الموؤّدي  الراقي  التعاطي  لأوا�شر 

وال�شالم العاّم.

اأعداد  تكري�ص  خالل  من  بيبليا،  مجلّة  في  يهّمنا  ما 
وهذا  والقراآن"،  المقّد�ص  "الكتاب  لمو�شوع  ثالثة 
في حّث  الإ�شهام  هو  كاف،  وغير  جزئيًّا  يبقى  بالتاأكيد 
اإلى  وبالتالي  القراآن،  اإلى  التعّرف  على  الم�شيحيّين 
الم�شلمين، بطريقة علميّة جيّدة، وحّث الم�شلمين على 
بهدف  عينها،  بالطريقة  المقّد�ص،  الكتاب  اإلى  التعّرف 
اإزاحة ال�شطحيّة التي ت�شّخف وتولّد بالتالي اآراء ومواقف 

ل توؤّدي اإلّ اإلى ما يبلبل ويوؤذي وي�شيء.

اأنعجز عن اأن نكون اأ�شحاب ر�شالة نبيلة من خالل 
قدوة ح�شنة  واإعطاء  ال�شياق،  هذا  في  المتبادل  التعّرف 
للعالَم في التعاطي المتجّرد والراقي، في زمن كثرت فيه 
تيّاراُت اإق�شاِء الآخر، والرغبُة القاتلُة في اإنهائه، والتبّجُح 
الفارُغ بالذات وبالهويّة؟!! اأَنَْحُن عاجزون، وقد بلغت 
مجالت  في  بباٍل  يخطر  يكن  لم  ما  ل  اإلى  الب�شريّة 
اأن نتبّحر في الكتاب  العلم والكت�شافات المذهلة، عن 
الإن�شان  لخير  فيهما  ما  ونتبيّن  القراآن،  وفي  المقّد�ص 

والإن�شانيّة؟

والرحمة  والأخّوة  والعدالة  والمحبّة  ال�شالم  اإّن 
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اإلى  العظيمة هي بحاجة ملّحة وما�ّشة  الِقيَم  وغيرها من 
التنّور بنور المعرفة التي تهدم الجهل، وتحّد بالتالي من 
الحروب، وتق�شي على الظالم، وتزيل البغ�شاء، وتحّرك 
ثّم  وقراآنيًّا،  بيبليًّا  التعارف  من  بّد  ل  لذلك،  القلوب. 
المنّور  التالقي  من  بعد ذلك  بّد  واإ�شالميًّا، ول  م�شيحيًّا 

للجميع  ليكون  والم�شلمين،  الم�شيحيّين  بين  والنبيل 
الفرح والحّب والوئام.

الموؤمِن الحقِّ  اأمٌر ع�شيٌر عند  اإذ لي�ص  اأَُحلٌْم؟!! كاّل، 
باهلل!
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مقّدمة
الن�شرانيّة، في ما يخ�ّص  القراآن العربي والتقاليد  بين 
الأخير،  اليوم  فاأو�شاف  تاّم.  اتّفاٌق  الَمَعاد1،  اأحوال 
واأحوال الجنّة والنار، والإيمان بالقيامة العاّمة، والعتقاد 
الم�شدرين.  نف�ُشها في كال  ، هي  بالح�شاب والعقاب، 
تكاد  والألفاظ  والرموز  والأمثال  والتعابير  ال�شوُر  حتّى 
عن  مبا�شرًة  ينقل  العربي  القراآَن  لكاأّن  واحدة.  تكون 
التوراة والأناجيل والتقاليد الن�شرانيّة. وح�شبنا اأن نقابل 

في المو�شوعات التالية:

1 - في اليوم االأخير
من  الأخيرة  "ال�ّشاعة"  اأّن  العربي  القراآن  يعلّم    .1

فيَها"3،  ريَب  ل  "اآِتيٌَة  واأنّها  بَْغتًَة"2،  "�َشتَاأِتي  العالم  هذا 
اعَة  ر"4، وقد تكون قريبة: "لعَلّ ال�شَّ و"تَِجيءُ كلَْمِح البَ�شَ

تكوُن قريباً" )63/33(.

�شاعة  "في  بغتة  يجيء  الم�شيح  اإّن   ، الن�شرانيّة  وفي 
�شياأتي  اأحد"6.  يعلمها  ل  "�شاعة  في  تتوقّعونها"5،  ل 
الأبواب"8  على  "قريباً  مجيئه  ويكون  لياًل"7.  "كاللّ�ص 

وفي "لحظة وطرفة عين"٩.

اعة"  2.  ي�شّر القراآن على اأنَّ اهلل  وحَده "عنَده علُْم ال�شَّ
 ،)1٨7/7( ربّي"  عنَْد  "علَْمها  باأّن  ويرّدد   ،)٨5/43(
و"علمها عند اهلل " )63/33(، ومحّمد، على قربه من 
اهلل  ل يعلم "متى هذا الوعد" )4٨/10(، لأّن اهلل  "ل 

يظهر على غيبه اأحداً" )26/72(.

االأب جوزف قّزي
دكتور في الفل�شفة

اخت�شا�ص اإ�شالمّيات

في الجّنة والّنار والح�ساب 
واأحوال الَمعاد

Eschatologie :»اأعني بـ»المعاد  )1(
اأنظر: 31/6 ؛ 1٨7/7؛ 107/12   )2(
؛ 40/21 ، 55/22 ؛ 53/29.

اأنظر: 40/6 ؛ ٨5/15 ؛ 21/1٨   )3(
؛ 15/20؛ 59/40 ؛ 32/45.

66/43؛ 47/1٨.  )4(
مت 44/24.  )5(
مت 50/24.  )6(
مت 43/24.  )7(
مت 34/24.  )8(

1 قور 52/15.  )٩(
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وتلك  اليوم  "ذلك  الن�شرانيّة:  في  الأمر  وكذلك 
اإلّ  البن،  ول  المالئكة  ل  اأحد،  يعلمهما  فال  ال�شاعة 

الآب"10.

3.  اأّما اأو�شاف ذلك اليوم فرهيبة في القراآن: مظاهر 
وتنفطر  ال�شماء"11،  "تن�شق  فيه  تتبّدل:  كلّها  الكون 
اأي  كالُمْهِل،  وتكون   ،)11/٨1( وتنك�شط   ،)1/٨2(
ة الذائبة )٨/70(، وتمور موراً )9/52(، وت�شبح  كالف�شّ
 ،)25/25( بالغمام  وت�شقق   ،)37/55( كالدخان 

وتُطوى كطِيّ ال�شجلِّ للكتب )104/21(.

القمر  ويُخ�شف   ،)1/٨1( ال�شم�ص  تتكّور  يومئذ 
وبين  بينه  ويُجمع   ،)1/54( وين�شق   ،)٨/75(
اأْن كانا ل يجتمعان ول يلتقيان  ال�شم�ص )9/75(، بعد 
)40/36(. وتنكدر النجوم )2/٨1(، وتنتثر الكواكب 

)2/٨2(، وتُفّجر البحار وت�شّجر12.

بو�شف  الن�شرانيّة  والتقاليد  الأناجيل  وت�شتفي�ص 
القمر  ويفقد  ال�شم�ص،  "تظلم  فيه  الذي  اليوم  ذلك 
�شوءه، وتت�شاقط النجوم من ال�شماء، وتتزعزع كواكب 
ال�شماوات"13، و"يطوي اهلل  ال�شماءَ كَمن يطوي رداء"14، 
اأحجبتها"15،  وتتمّزق  وتُهّدم  ال�شماء  اأبواب  و"تُفتّح 
و"يحمّرالقمر"16، ويتحّول اإلى لون الدماء"17،  و"يُجمع 

فيما بين النّيرين: ال�شم�ص والقمر"18...

 ،)14/73( الر�ص  ترتجُف  اليوم  ذلك  في    .4
عظيمة  زلزلة  وتحدث   ،)1/99( زلزالَها  وتزلِزل 
غير  الأر�ص  وتُبّدل   ،)14/73( و�شديدة   )1/22(
 ،)3/٨4( �شهولً  جبالُها  وتمتّد   ،)4٨/14( الأر�ص 
�شراعاً  وت�شقق   ،)14/69( واحدة  دّكًة  وتدك 
كالعهن1٩،  وتكون   ،)14/74( وترتجف   ،)44/50(
 ،)10/52( �شيراً  وت�شير  المنفو�ص،  كال�شوف  اأي: 
وتن�شف ن�شفاً )10/77(، وتب�ّص ب�ّشاً )5/56(، وتِخّر 

هّداً )90/19(، فت�شبح هباءً منثوراً )23/25(.

اليوم  ذاك  في  تحدث،  النّ�شرانيّة،  الم�شادر  وفي 
وت�شير  ال�شخور  و"تذوب  وهناك"20،  هنا  "زلزل 
في  كالّر�شا�ص  ال�شماوات  و"تذوب  منثوراً"21،  َرماداً 

النار"22... 

المالئكة  تنزل  القراآن:  يتابع  اأي�شاً،  اليوم  ذلك  وفي 
على النا�ص )25/25(، وتلقاهم )103/21(، وتقابلهم 
)92/17(، ويدخلون عليهم من كّل باب )23/13(، 
ويجتمع   ،)210/2( الغمام  من  ظلل  في  اهلل   وياأتي 

المالئكة �شّفاً �شّفاً )٨9/22(.

مت 36/24.  )10(
اأنظر: 1/٨4؛ 25/25؛ 37/55؛ 16/69.  )11(

6/٨1؛6/52؛ 3/٨2. مت 29/24.  )12(
مت 29/24.  )13(

اأ�ص 4/34؛ روؤ 14/6.  )14(
)15( IV Esdras, VI, 14-26...

اأ�ص 23/24.  )16(
يوء 4/3؛ اأع 20/2.  )17(

)18( Livres Sibyllins, II.

�شورة المعارج 9/70؛ �شورة القارعة 5/101.  )1٩(
مت 7/24.  )20(

)21(  Apocal. de Jean (apocryphe),  81.

)22(  II Clément, XVI, 3.
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المالئكة، في ذاك  النّ�شرانيّة، يح�شر  الم�شادر  وفي 
على  وكم�شتكين  الب�شر،  اأعمال  على  ك�شهداء  اليوم، 
�شيّئاتهم: "هوذا الرّب قد اأتى في األوف قّدي�شيه، ليجري 
الق�شاء على جميع الخلق، ويخزي المنافقين جميعاً في 
كّل نفاق اقترفوه، وكّل كلمة �شوء قالها عليه الخاطئون 

المنافقون"23.

ورعد  برق  يحدث  القراآن:  يقول  اليوم،  ذلك  في 
ومخاوف عظيمة24. ويكون جوع عظيم )7/٨٨(. فيه 
ال�شور )73/6(.  الناقور )٨/74(، ويُنفخ في  يُنقر في 
وت�شمع �شيحة في كّل مكان تهتّز لها الأر�ُص وترتجف 
كّل  "تذهل  فيه  اأب�شارهم25.  لها  وتخ�شع  الب�شر  فرائ�ص 
حملها"  حمل  ذات  كلُّ  وت�شع  اأر�شعْت،  عّما  مر�شعة 

)2/22(، و"يجعل الولدان �شيباً )17/73(.

اليوم،  ذلك  في  تحدث،  الن�شرانيّة،  الم�شادر  وفي 
ور27،  بال�شُّ اهلل  مالئكته  ير�شل  هنا وهناك26.  مجاعات 
ويُنفخ في البوق28، وتُ�شمع �شيحة2٩ تنتحُب لها جميع 
ثّم  والمر�شعات"31.  للحبالى  "ويل  فـ  الأر�ص30.  قبائل 

"يُرى على روؤو�ص ال�شبّان �شعر اأبي�ص"32.

اأخيه  من  المرء  "يفّر  القراآن:  يقول  اليوم،  ذلك  في 
يومئذ  منهم  امرئ  لكلِّ  وبنيه.  و�شاحبته  واأبيه  واأُّمه 

حميماً"  حميم  يَ�شاأل  "ل  فيه   .)34/٨0( يغنيه"  �شاأٌن 
)10/10(، و"ل يُجزى والد عن ولده، ول مولوٌد هو 
مولى عن  يغني  "ول  �شيئاً" )33/31(.  والده  جاز عن 
�شيئاً"  لنف�ص  نف�ص  تملك  "ول  �شيئاً" )41/44(.  مولى 
اإنّه يوم "ل تُجزى نف�ص عن نف�ص �شيئاً ول   .)19/٨2(

يُقبل منها �شفاعة" )2/4٨(. 

وفي الم�شادر النّ�شرانيّة األ�شيء نف�شه: فيه "ي�شلّم الأخ 
اأخاه اإلى الموت، والأُب ابنَه، ويثور الأبناء على والديهم 
فيقتلونهم"33. و"على كّل واحد اأن يحمل حمله"34، اإذ 
اأخ ول �شديق  اأم ول  اأب ول  اأحد ي�شفع لأحد: ل  "ل 
اآخر. كلٌّ م�شوؤول عن  اأحٌد حمل  ول قريب. ل يحمل 
اأعماله"35. فهو يوم ل تنفع فيه �شفاعة: "الحق اأقول لكن 

اإنّي ل اأعرفكّن"36  

في ذلك اليوم، بح�شب القراآن، ل �شيء يفيد الإن�شان 
�شوى اأعماله الخيّرة: "للّذيَن ا�شتََجابوا لربِّهم الُح�شنَى، 
والّذيَن لم يَ�شتَجيبوا لَه لَو اأنَّ لهم َما في الأر�ِص جميعاً، 
َوِمثْلَه َمَعُه لفْتََدوا بِه. اأولئَك لهم �شوءُ الِح�شاب َوَماأواهم 
جهنُّم. وِبئ�َص الِمَهاُد" )1٨/13(. هو "يوم ل ينفع مال 
الأموال  كثرة  اعتبر  من  ومنهم   .)٨٨/26( بنون"  ول 

والأولد تنّجيهم فافتخروا )35/34(.

ر�شالة يهوذا 15-14.  )23(
�شورة النور 43/24؛ البقرة 20/2؛ الروم 24/30.  )24(

اأنظر: 42/50؛ 67/11 و94؛ 73/15 و٨3؛ 41/23؛ 40/29؛ 29/36 و49 و53؛ 31/54؛ 6/79-9؛ 44/70؛ 4/٨2؛ 7/54...  )25(
مت 7/24.  )26(

مت 31/24  )27(
1 قور 52/15.  )28(

1 ت�ص 16/4.  )2٩(
مت 30/24.  )30(
مت 19/24.  )31(

)32(  Apoc. de Thomas (apocryphe); Sibylliens, 2.

مت 21/10.  )33(
غل 5/6.  )34(

(35) IV Esdras, X, 104-105; II Hénoch, LII, 1.

مت 13/25.  )36(
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تهم  ف�شّ تقدر  "ل  والن�شرانيّة:  اليهودية  التقاليد  وفي 
وذهبهم على انقاذهم في يوم غ�شب  الرّب. ول يُ�شبعون 
نفو�شهم، ول يمالأون اأجوافهم بهما، لأنّهما كانا معثرة 
"ل ينفع المال في يوم الغ�شب"38. فـ  لهم"37. وكذلك 
اأيّها الأغنياء لأنّكم ِثْقتُم بغناكم. �شتُحَرمون  "الويل لكم 
ن�شجتم  لقد  غناكم.  يوم  العليَّ  تذكروا  لم  لأنّكم  منها 

ليوم الّدين العظيم"3٩.

القيامة  تحدث  الم�شهود  اليوم  ذلك  نهاية  في    .5
اأمام  النا�ص  ويح�شر  الع�شير،  الح�شاب  ويبتدئ  العامة 
اهلل  الديّان العادل، كلٌّ يحمل اأعماله في كتاب، وتوَزن 
اإلى  اإلى اليمين والأ�شراُر  بميزان العدل، فيذهب الأبراُر 

ال�شمال...

فيه، كما يقول القراآن العربي: يح�شر النا�ص اأمام اهلل  
"اأ�شتاتاً" )6/94(. ويكون الف�شل بين الأبرار اأ�شحاب 
ال�شمال  اأ�شحاب  والأ�شرار  )٨/56و3٨(  اليمين 
رهيب  �شمٌت  الجميع  على  ويخيّم  )9/56و10(، 
وتُك�شف   ،)٨/٨4( الح�شاب  ويبتدئ   ،)107/2(
لأّن  الأعمال،  كتاِب  بح�شب  والخفيّات40،  الأعمال 

اً تدّون فيه اأعماله41. لكلِّ اإن�شان كتاباً خا�شّ

جميع  لديه  "وتح�شر  الن�شرانيّة:  الم�شادر  وفي 
هم عن بع�ص. فيُقيم النعاَج  الأمم... فيف�شل )النا�ص( بع�شَ
)الأبرار( عن يمينه والكبا�ص )الأ�شرار( عن �شماله"42.. 

"كّل  اأعماله43،  قدر  على  امرئ  كلَّ  يومئذ  "ويجازي 
تفتح  ثم   ...44" هلل  ح�شاباً  نف�شه  عن  �شيوؤّدي  واحد 
الكتب... وَمن لم يوجد مكتوباً في �شفر الحياة يطرح 

في م�شتنقع النار"45.

وفي القراآن العربي: "ت�شهد عليهم  األ�شنتهم واأيديهم 
واأرجلهم بما كانوا يعملون" )24/24(. "وي�شهد عليهم 

�شمعهم واأب�شارهم وجلودهم"46.

وتوزن الأعمال: "فمن ثقلْت موازينُه فهو في عي�شٍة 
را�شية. واأّما َمن خّفْت موازينه فاأّمه هاوية ... نار حاميّة" 

.)11-6/101(

ت�شهد  اأع�شائكم  "كّل  النّ�شرانيّة:  الم�شادر  وفي 
الإن�شان  اأعمال  يزن  الأزلي"47. واهلل   البيت  في  عليكم 
في ميزان العدل: يقول  اأيّوب: "ليزنّي )اهلل ( في ميزان 
ال�شراط  عن  جارت  قد  خطواتي  كانت  اإْن  العدل: 

الم�شتقيم"48.

2 - في اأحوال الجنّة
جنّة  الن�شرانيّة  التقاليد  في  كما  العربي  القراآن  في 
ما  واأّول  ومحتوياتها.  واأحوالها  اأو�شافها  في  واحدة 
المفرطة  الماديّة  تلك  الجنّة  في  الباحث  عنده  يتوقف 
وملّذات  متنوّعة،  وماآكل  متطرفة،  ح�شيّة  �شهوات  من 

ج�شديّة �شاخبة.

حز 19/7؛ �شف 1/1٨.  )37(
اأم 4/11.  )38(

)39(  I Hénoch, XLIV, 8-9.

�شورة الحاقة 1٨/69؛ �شورة الكهف 46/1٨.  )40(
29/7٨؛ 10/٨2-12؛ 11/36؛ 94/21...  )41(

مت 32/25.  )42(

مت 27/16.  )43(

روم 12/14.  )44(
روؤ 12/20-15؛ 5/3؛ دانيال 10/7.  )45(

لت 20/41؛  �شورة ي�ص 65/36. �شورة ف�شّ   )46(
)47(  Talmud, sur Ecclés. 4,5; voir Cohen, p. 454.

اأي 6/31.  )48(
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في  الأر�ص  عن  مرتفعةٌ  األجنّة  العربي،  القراآن  في    .1
َعاليٍة"4٩،  َجنٍّة  "في  ال�شّديقون  يتّكئ  حيث  عاٍل  مكاٍن 
قمم  على  فوق  وهم  تحتَهم  الهالكين  الأبراُر  ويرى 

الجبال )50-44/7(50. 

مكان  يحّدد  379م(  )ت  ال�شرياني  اأفرام  ومار 
�شرفة  تحت  كلَّها  الجبال  ِقمم  "اإّن  قوله:  في  فردو�شه 

ِقّمته...يقبّل قدَمي الفردو�ص، ويطاأ الروؤو�َص كافّة"51.

2.  وم�ساحة الجنّة القراآنية ل تحّد. "عر�شها كعر�ص 
بح�شب  ودرجات  طبقات  لها  والأر�ص"52.  ال�شماء 
درجات الأبرار وطبقاتهم: "الُموؤِمنُون َحّقاً لهم َدَرَجاٌت 
عند ربّهم" )4/٨(؛ وقد تكون هذه الدرجات، بح�شب 
يقين  وال�شدِّ "النبيِّين  بـ  اإبتداءًا  القراآن،  اعتمده  ت�شنيٍف 

الحين" )69/4(.  َهداء وال�شَّ وال�شُّ

د درجات الجنّة فاإذا هي �شبع53؛  غير اأّن التلمود يحدِّ
وعند مار اأفرام ثالث. يقول: "اأر�شه )الفردو�ص( للتَّاِئبين، 
يقين، وِقّمتُه للمنت�شرين )ال�شهداء(، وقبّتُه  وو�شُطه لل�شدِّ
�شكنى اهلل "54؛ وعند القدي�ص بول�ص ثالث �شماوات اأي�شا55ً. 

اأ�شناف  لكلِّ  كثيرة  ومنازل  غرٌف  درجة  كلِّ  وفي 
لُهم  ربَّهم  اتَّقوا  "الّذيَن  القراآن:  يقول  المختارين. 
تَحتها  ِمن  تجري  مبنيٌّة  وغرٌف  فَوِقها،  ِمن  غَرٌف 

الأنهار")20/39(. 

منازل  اأبي  بيت  "في  ذلك:  ي�شبه  ما  النجيل  وفي 
كثيرة"56.

فهي  الموؤمنون:  المتّقون  يدخلها  اأبواب  وللجنّة    .3
والّداخلون   .)50/3٨( الأبواب"  لهم  مفتّحة  "جنّات 
فتّحت  جاوؤوها  اإذا  حتّى  "زمراً.  اإليها  يُ�شاقون  فيها 
اأبوابها" )73/39(. وكذلك "المالئكة يدخلون عليهم 

من كلِّ باب" )23/13(. 

�شامخ  "�شور  ال�شماويّة  لأور�شليم  الروؤيا،  �شفر  وفي 
له اثنا ع�شر باباً، عليها اأثنا ع�شر مالكاً"57. وفي التلمود 
للفردو�ص بابان فقط58. اأّما عهد لوي فال يحّدد العدد5٩. 
قد  الباب  "لأّن  قوله:  في  باب  وجود  د  يوؤكِّ اأفرام  ومار 
فُتح، فيا طوبى لمن يقدم"60، وفي قوله اأي�شاً: "منذ الآن 
�شغ لك، خذ مفتاح الفردو�ص لأّن الباب لمباِدر اإليك. 

يتاألُّق وي�شحُك لك الباب الفّهامة يقي�ص الداخلين"61.

4.  وال�سعادة الق�شوى في جنّة القراآن، كما في فردو�ص 
على  ومعرفته ور�شوانه  اهلل   روؤية  على  تقوم  الن�شارى، 
القراآن  يقول  العظيم:  الفوز  هو  ذلك  الأبرار.  الموؤمنين 
العربي: "لهم جنّات ر�شي اهلل  عنهم ور�شوا عنه. ذلك 
الفوز العظيم"62. و�شعادة الدنيا، بمقابل �شعادة الآخرة، 

اأنظر: 22/69؛ ٨٨/10.  )4٩(
يدور الكالم على حديث رجال الأعراف حيث هم في اأعلى الجنّة مع اأ�شحاب النّار في قعر الجحيم.  )50(

اأفرام ال�شريانّي، منظومة الفردو�ص، الن�شيد الأول، 4.  )51(
اأنظر: 21/57؛ 133/3.  )52(

)53(  A. Cohen, Le Talmud, chap. Jardin d’Eden...

منظومة الفردو�س، الن�شيد الثاني 11.  )54(
1 قور 2/12.  )55(

يو 2/14.  )56(
روؤيا 12/21، حز 30/4٨.  )57(

)58(  Le Talmud, p. 456-457.

)59(  Test. de Lévi, 18/10..

منظومة الفردو�س 13/13؛ اأنظر 2/15؛ ٨/11.  )60(
منظومة الفردو�س 1/2؛ انظر 13/3.  )61(

)62(  القراآن 15/3 ؛ 21/9 و 72 ؛ و 100 ؛ 22/5٨ ؛ ٨/9٨ ؛ 119/5.
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لي�شت �شوى بهجة عابرة وخادعة: "وما الحياة الدنيا اإلّ 
متاع الغرور" )20/57(. 

حيث  الأر�ص،  كنوز  فاإّن  النّ�شرانيّة،  الم�شادر  وفي 
تقابل  ل  الل�شو�ص،  وينقب  والعّث،  ال�شو�ص  يرعى 
بكنوز ال�شماء، حيث ل يرعى ال�شو�ص والعّث، ول ينقب 

ال�شارقون63.

5.  هذه ال�شعادة تقوم على الفرح وال�سالم الدائَمين، 
اآِمنين"  ب�شالم  "اأدخلوها  ال�شالم"64:  "دار  هي  الجنّة  اإذ 
)46/15(، حيث "ل خوف عليكم ول اأنتم تحزنون" 

 .)49/7(

 األ�شماء، كما تقول الر�شالة الى العبرانيّين، هي "دار 
ل  "حيث  اأفرام  مار  فردو�ص  هو  وهكذا   .65" اهلل  راحة 
ل  والأمان  فيه،  عيب  ل  الَجَمال  "ي�شكنه  فيه"66،  عناء 

قلق"67. 

كاذبة  كلمة  اأية  القراآنيّة  الجنّة  في  الأبرار  ي�شمع  ل 
ول  لغواً  فيها  ي�شمعون  "ل  واأماناً:  �شالماً  بل  باطلة،  اأو 
ابن  ويف�ّشر  �شالماً" )25/56(.  �شالماً  قياًل:  اإلّ  تاأثيماً، 
عبّا�ص "كل �شغير وكبير م�شتطر" )53/54(، اأي: "كل 
لهذا،  والتعا�شة".  الويل  تجّر  كبيرة  اأو  �شغيرة  �شحكة 

فال�شحك ل وجود له في الجنّة. 

"الويل  قوله:  في  فردو�شه  اأفرام  مار  ي�شف  وكذلك 
ال�شالح  اليوم  هذا  والثرثرة  ال�شحك  في  ي�شيع  لمن 
للتوبة"68، "لأن التعا�شة �شتكون مجازاة ال�شاحكين"6٩.

6.  ال �سم�س حارقة ول برد قار�ص، في الجنّة القراآنية، 
نا�شرة"  و"وجوه   ،)٨/٨٨( ناعمة"  يومئذ  "وجوه  بل 
 ،)3٨/٨0( م�شتب�شرة"  �شاحكة  "ُم�ْشفرة   ،)23/75(
 .)24/٨3( النعيم"  ن�شرة  وجوههم  في  "تعرف 
زمهريراً"  ول  �شم�شاً  فيها  يرون  "ل  اأنّهم  ذلك  و�شبب 

 ...)13/76(

حيث  اأفرام،  مار  فردو�ص  اأ�شحاب  حال  وهو 
ذلك  في  لها  وجود  ل  الحّر  ولواهب  البرد  "قوار�ص 
اأ�شعيا:  في  جاء  وكذلك  ال�شهّي"70.  المبارك  المو�شع 
"ل يقرعهم الحّر ول ال�شم�ص"71، وفي �شفر الروؤيا: "لن 
القّر  اإّن  زكريّا:  وفي  ال�شموم"72،  ول  ال�شم�ص  تلفحهم 
والجليد من مميّزات الجحيم:"في ذلك اليوم ل يكون 

نور، بل قّر وجليد"73.

 : اهلل  بحمد  نهار  ليل  ي�شرخون  الجنّة  اأ�شحاب  اأن 
فـ "دعواهم فيها: �ُشبَحانََك اهلل ّم. وتحيّتُهم فيها �شالم. 

واآخر دعواهم اأِن الحمُد هلل  ربِّ العالمين"74. 

ب�شوت  "ي�شيحون  الفردو�ص  اأ�شحاب  وكذلك 

)63(  مت 19/6 -21.
)64(  القراآن 127/6 ؛ 25/10.

)65(  عب 11/3 و 1٨؛ 1/4 و 3 و 5و ٨ و11.
)66(  منظومة الفردو�س 5/1.
)67(  المرجع نف�شه 12/5.

)68)   S. Ephrem, Op. Gr. 2.

المرجع نف�شه، 3.  )6٩(
منظومة الفردو�س 2/11.  )70(

اأ�ص 10/49.  )71(
روؤ 16/7.  )72(
زك 6/14.  )73(

القراآن 10/10؛ 34/35.  )74(
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والحكمة  والمجد  الحمد  لألهنا...  الن�شر  جهير: 
وال�شكر والإكرام والقّوة والقدرة اأبد الدهور"75.

خيرات  من  فيها  وما  القراآنيّة  الجنّة  ُف  و�شْ   .7
تحتها  من  تجري  "جنّات  لالأبرار  اإّن  يلي:  كما  دنيويّة  
من  واحد  اأربعة:  والأنهار  ماء"77.  و"عيون  الأنهار"76، 
ع�شل  من  ورابع  من خمر،  وثالث  لبن،  من  وثاني  ماء، 
واأنهار  اآ�ِشن.  غيِر  ماٍء  من  اأنهاٌر  "فيها  يقول:  م�شّفى. 
لّذة لل�شاربين،  يتغيّر طعُمه، واأنهار من خمر  من لبن لم 
واأنهار من ع�شل م�شّفى" )15/47(. وهي تعطي اأح�شن 

ما تنتجه الأر�ص )69-65/16(.

التكوين  �شفر  باأنهار  تذّكرنا  الأربعة  الأنهار  هذه 
ميعاد  اأر�ص  حال  هو  كما  تعطي،  وهي  الأربعة78، 
والزيت  والمياه  واللّبن  الع�شل  يغزر  حيث  العبرانيين 
وقد  والرمان7٩...  والتين  والكرم  وال�شعير  والحنطة 
ففي  الم�شادر.  بح�شب  هذه  الأنهار  خيرات  تختلف 
التلمود: لبن وعطر وع�شل وخمر80. وفي روؤيا بول�ص: 
الماء.  العطر بدل  اإ�شراء مو�شى:  الماء. وفي  الزيت بدل 
الماء  بدل  والعطور  الزيت  لوي:  بن  ي�شوع  روؤيا  وفي 
والع�شل  واللّبن  الخمر  اأفرام:  مار  فردو�ص  وفي  واللبن. 

والزبد81.

من  فيها  ما  على  القراآنية  الجنّة  �شعادة  وتقوم   .8
من   ،)35/13( دائم"  "اأكلها  فـ  �سهيّة:  وماآكل  خيرات 
"فواكه كثيرة" ي�شتهونها82. يتخيّرون منها ما يطيب لهم 
)20/56(. فيها من كل الثمرات )15/47(، يدنيها اهلل   
من اأيدي الأبرار لي�شهل عليهم قطافها واأكلها: "قطوفها 
تذلياًل" )14/76(،  قطوفها  "ذلّلت  دانية" )23/69(، 
)تف�شير  والم�شطجع"  والقاعد  القائم  "ينالها  اأي 
من  يتناول  اأن  همَّ  "اإذا  عبّا�ص:  ابن  وقال  الجاللين(. 
ثمارها، تدلّْت له اأغ�شانها حتّى يتناول منها ما يريد"... 

"الثمار من كلِّ  اأفرام حيث  هكذا حال فردو�ص مار 
طعم في مطال اليد"83. 

حيث  الأبرار،  اأمام  مب�شوطة  وليمة  القراآنيّة  والجنّة 
الأكل الدائم )35/13(، من لحم الطير84 وفواكه وغيرها.

"الأبرار...  اإّن  بقوله:  فردو�شه  اأفرام  مار  وي�شف 
اأمامهم"85،  َوَجدوا الفردو�ص مائدة الملكوت مب�شوطًة 

اأو هو "وليمة الملكوت طوبى لمن ا�شتحّقها"86.

اإنّها  األخمرة.  ل  المف�شّ القراآنيّة  الجنّة  م�سروب    .٩
"اأكواب" و"كوؤو�ص" و"اأباريق" و"�شحاف  في  تُ�شرب 
ة"87. ي�شربها الأبراُر كاأ�شاً من  من ذهب" و"اآنية من ف�شّ

روؤ 12-9/7  )75(
ترد هذه ال�شيغة حوالي الخم�شين مّرة، اأنظر مثاًل : 25/2؛ 15/3 ؛ 136 ؛ 195 ؛ 19٨؛ 3/4 ؛ 57 ؛ 122 ؛ 12/5 ؛ ٨5؛ 119 ؛ 43/7 ؛   )76(
72/9 ؛ ٨9 ؛ 100؛ 9/10؛ 35/13 ؛ 23/14 ؛ 31/16 ؛ 31/1٨؛ 76/20؛ 14/22 ؛ 23 ؛ 10/25 ؛ 5٨/29 ؛ 12/47 ؛ 5/4٨ 

؛ 17 ؛ 23/57 ؛ 22/5٨ ؛ 12/61 ؛ 9/64 ؛ 11/65 ؛ ٨/66 ؛ ٨5/11 7/9٨...
ترد هذه العيون حوالي الع�شر مرات : 45/15؛ 52/44 ؛ 15/51...  )77(

تك 14-10/2.  )78(
تث 7/٨-11 ؛ 3/6 ؛ 9/11 ؛ خر ٨/3 ؛ 27؛ 5/13...  )7٩(

)80(  Cohen, Le Talmud, p. 420.

)81(  منظومة الفردو�س 6/10.
)82(  73/43 ؛ 51/3٨؛ 42/77 ؛22/52.

)83(  منظومة الفردو�س 4/9
)84(  21/56 ؛ 22/52.

)85(  منظومة الفردو�س 5/2.
)86(  24/7؛ انظر : 26/7 ؛ 7/9 و ٨ ؛ 15/11...

)87(  �شورة 71/43؛  15/76؛ 34/7٨ ؛ 17/76...
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تُنتج  ول  عقاًل،   تغتال  ل  لل�شاربين،  لّذة  بي�شاء  معين 
من  بكاأ�ص  عليهم  "يطاف  يقول:  الدنيا.  كخمرة  اإثماً، 
عنها  هم  ول  غول  فيها  ل  لل�شاربين.  لذة  بي�شاء  معين 
لَغٌو  ل  كاأ�شاً  فيها  "يتنازعون  اأي�شاً:  ويقول  ينزفون"88. 
فيها ول تاأثيم" )23/52(. اإنّها خمرة طيّبة من "رحيق 
محتوم" )25/٨3(، اأي من قدم الدنيا. اإنّها �شراب طهور 
)21/76(، مزاجه الزنجبيل والكافور )17/76(. اإنّها 
اإثٍم  كلِّ  �شبَب  الأر�ص  على  كانت  بعدما  حالل،  طيّبة 

مًة على الموؤمنين. محرَّ

وخمرة الفردو�ص الأفرامي ل تقّل جودة عن خمرة 
هناك  نالها  هنا  �شربها  عن  يمتنع  وَمن  القراآنية.  الجنّة 
اإليه  هّفت  زاهداً،  الخمر  �شام عن  "من  و�شخاء:  بكثرة 
دوالي الفردو�ص واحدًة فواحدة تنيله عنقودها"8٩. وهي 
كخمرة التلمود التي "احتفظ بها اهلل   منذ اليوم ال�شاد�ص 

للخليقة"٩0

"�شرر  على  القراآن  جنّة  في  الأبرار  ي�شتريح    .10
بع�ص  تجاه  بع�شهم  متقابلين  و"م�شفوفة"٩1  مرفوعة" 
و�شالماً  تحية  فيها  يَلَقون  غرفة  منهم  لكل   .)44/37(
الأنهار  تحتها  من  تجري  مبنيّة  وغرف   ،)75/25(
يجل�شون   ،)74/34( اآمنون  فيها  هم   .)20/39(
 .)56/36( اأزواجهم  مع   ،)31/1٨( الأرائك  على 
ينب�شطون   .)23/٨3( النعيم  ن�شرة  منها  ينظرون  وهم 
ا�شتبرق  من  بطانتها   )34/56( مرفوعة"  "فر�ص  على 
�شند�ص  من  خ�شراء  ن�شرة  ثياباً   يلب�شون   .)54/55(

ولوؤلوؤ٩2،  ذهب  من  باأ�شاور  ويحلّون  وحرير.  وا�شتبرق 
ِح�َشاٍن"  َوَعبَْقِريٍّ  ٍر  ُخ�شْ "َرفَْرٍف  على  ويتَِّكئون 
)76/55( اأي "اأو�شدة خ�شراء وطناف�ص جميلة" )تف�شير 

الجاللين(...

وهو اأي�شاً حال الأبرار في فردو�ص مار اأفرام. يتنّعمون 
بماآكل واألب�شة ولّذات ل حدود لها ول نهاية. وهم، بعد 
ا�شترّداها جديدًة  ثيابهما، قد  اأ�شاعا  "اللَّذين  اآدم وحواء 
البي�شاء:  الزاهية  والحلَل  الطوبي  ي�شتحّقون  بي�شاء"٩3، 
حلّتهم"٩4، "ذكور واأناث  يرى  اأن  ا�شتحّق  لمن  "طوبى 
اأَلَُقه مالمَح ال�شوءة".  ي�شتملون بلبا�ص من نور، يحجب 
النور".  "ولب�ص  ال�شياء"٩5،  "التحف  منهم  واحد  وكّل 
هوؤلء "يولمون في الأ�شجار خلَل الهواء الطلق. تحتَهم 
هم  واأر�شُ ثَمٌر،  ف�شماوؤهم  الأثمار.  وفوقَهم  الأزاهير، 
وب�شاطاً  ثََمر،  من  مظلّة  الروؤو�ص  فوق  غمامٌة  َزَهٌر... 
اأفرام  مار  يوجز  ثّم  َزَهر"٩6.  من  منب�شطاً  الأقدام  تحت 
نعيم الفردو�ص قائاًل: "اأثمار قد�شيّة، حلل نوريّة، اأكاليل 
رعب،  ول  لّذاٌت  عناء،  ول  مناعم  عليّة،  مراٍق  ّعة،  م�شِ

عر�ٌص اأبدي، ول نهاية"٩7.

وجمالها  القراآنية  الجنّة  بهجة  في  يزيد  وما    .11
خ�شي�شاً  اهلل  خلقهّن  حوريّات  العارمة  وملّذاتها  الفتّان 
ُعُربًا )اأي  اأَبَْكاراً،  فََجَعلْنَاُهّن  نْ�َشاءً.  إِ ا "اأَنْ�َشاأْنَاُهَنّ  لالأبرار: 
م�شتويات  )اأي:  اأَتَْراباً  اأزواجهّن(،  عا�شقاٍت  متودِّداٍت 
على �شنٍّ واحدة: ثالث وثالثين �شنة، ل يكبرن عن ذلك 

اأبداً(" )37-35/56(.

45/37-47 ؛ 56/1٨.  )88(
منظومة الفردو�س 7/1٨.  )8٩(

)90(  Cohen, Le Talmud, p. 455; Ber.  

القراآن 13/٨٨ ؛ 20/52.  )٩1(
31/1٨؛ 53/44 ؛ 21/76 ؛ 23/22 ؛ 33/35.  )٩2(

منظومة الفردو�س 9/6.  )٩3(
المرجع نف�شه 6/1٨.  )٩4(
المرجع نف�شه 23/6.  )٩5(

المرجع نف�شه 5/9.  )٩6(
المرجع نف�شه 14/٨.  )٩7(
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المنحول  يوحنا  روؤيا  كتاب  ي�شير  العمر  هذا  اإلى 
حيث يقول: "لهّن من العمر ثالثون. وكّل الب�شر �شيقوم 

يوَم القيامةالعاّمة بهذا العمر"٩8.

ِولَْداٌن  الجنّة(  اأبرار  على  )اأي  َعلَيِهْم  "يَُطوُف    .12
ول  يتغيّرون  ل  واحدة،  �شنٍّ  على  )اأي  ُمَخلَُّدوَن 
ؤْلُوؤاً َمنْثُوراً )اأي تح�شبهم  بْتَُهْم لُو يموتون(، اإَذا راأَيْتَُهْم َح�شِ
د،  في ح�شنهم وكثرتهم وبيا�ص وجوههم كاللوؤلوؤ المبدَّ
المنتثر هنا وهناك(" )19/76(. ويقول اأي�شاً:"َويَُطوُف 
في  م�شون  )اأي  َمْكنُوٌن  لُوؤلُوؤٌ  َكاأَنَُّهْم  لَُهْم  ِغلَْماٌن  َعلَيِهْم 

َدف(" )24/52(٩٩...  ال�شَّ

اأّما الخدمة، في فردو�ص مار اأفرام، فال تناط بالغلمان، 
يحملن  لون.  كل  من  "تهّب  َطيِّبَات  "نُ�َشيَماٍت  بـ  بل 
الأطباق... والمدعّوون المولمون ل يبرحون... حيث 
الفردو�ص  في  النّ�شيماُت  يتعبون...  ل  يخدمون  الخّدام 
والأخرى  بالطعام،  الواحدة  تخّف  الأبرار،  اأمام  لَْن  يتنقَّ
رواء:  ومهّب هذه  �شمن،  تلك  هبوب  ال�شراب.  ت�شّب 
واأخرى  توؤكل،  بنفحات  ياأتين  ن�شمات  قط  راأى  َمن 
بنفحات ت�شرب. واحدة تنفح بندى، واأخرى بطيب... 

ونفح  يرفّهك،  ن�شيم  ت�شبعه...  ونفحة  ترويه،  نفحة 
يلّذذك. واحد ي�شّمنك، واآخر ينّعمك"100.

افرام  نقل مبا�شرة عن مار  العربي  القراآن  اأن  اأقول  ل 
اأقول ان محّمداً كان مطلعاً  ال�شرياني اأو عن �شواه، ول 
كلها...بل  واأو�شافها  الن�شرانيّة  الجنّة  �شوارد  على 
ال�شريانية  الكني�شة  في  �شائعة  كانت  افرام  مار  اأفكار  ان 
وال�شلة  وكتّابها.  اآبائها  جميع  لدى  ومعروفة  الن�شرانيّة 
فقط  تكن  لم  ال�شريانيّة  الكني�شة  وموؤلّفات  القراآن  بين 
كانت  بل  عنه،  واأخذ  محّمد  فيه  عا�ص  عام  جّو  نتيجة 
على  وكتابة  �شفهياً  عرفها  ون�شو�ص  تعاليم  بوا�شطة 
واحتكاكه  ال�شخ�شية  معارفه  بوا�شطة  وعرفها  ال�شواء، 

المبا�شر ببع�ص موؤلّفات ال�شريان...

وكان الكالم على الجنّة واأحوالها من اأبرز ما اهتّمت 
وكانت  وتقواها  كرازتها  في  ال�شريانيّة  الكني�شة  به 
قريبة   )Eschatologique( الَمَعاِديّة  القراآن  "تقوى 
ال�شلة بالمفاهيم الدينيّة التي كانت م �شيطرة في الكني�شة 

ال�شريانيّة في زمن محّمد وقبله"101.

)98(  Apocalypse de S. Jean (apocr.), 10

اأنظر كتابَنا: رغبات النّف�س والج�سد، رقم 13 من ال�شل�شلة؛ �ص 270-276 حيث الكالم الم�شتفي�ص على متع الأبرار بِولدان الجنّة وغلمانها.  )٩٩(
)100(  منظومة الفردو�س 6/9 و7 و٨ و9 و11.

)101( Tor Andrae, Les Origines de l’Islam et le Christianisme, p. 145.
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مقّدمة
ليدين  الم�شيح  لي�شوع  ثاٍن  بمجيٍء  الم�شيحيُّ  يوؤمن 
الم�شيحّي  الإيمان  قانون  اإلى  ا�شتناًدا  والأموات  الأحياء 
النيقاوّي الذي اأُْعِلَن �شنة 3251. لذا تطلب الكني�شة من 
الم�شيحيّين اأن ي�شلّوا، ول �شيّما في الإفخار�شتيّا، لت�شريع 
اأيُّها الّربُّ ي�ُشوع!"2.  "تعاَل،  عودة الم�شيح، قائلين له: 
ينتظُر الم�شيحيُّ هذا المجيء باإيماٍن ورجاٍء منذ األفي �شنة 
وحتّى يومنا هذا دون الظفِر بمتعة م�شاهدة وجه ي�شوع 
الم�شيح في الزمان والمكان باأّم العين، على غرار الر�شل 
الذين �شاهدوه اأيّام التج�ّشد وعي�شه في الجليل واليهوديّة.

في  الم�شيح  ي�شوع  وجه  م�شاهدة  الم�شيحيُّ  ينتظُر 
تامٍّ  باتّحاٍد  الأر�ص  يعي�ص على هذه  بينما  الثانية،  الحياة 
ا  مع الّرّب من خالل عي�شه الأ�شرار الم�شيحيّة وخ�شو�شً
في  الم�شيحّي  الموؤمن  يُدِخل  الذي  الإفخار�شتيّا،  �شّر 
�شركة تاّمة مع الثالوث الأقد�ص، وبه يتفاعل مع جماعة 
التبنّي  بنعمة  الجميع  على  الآب  اهلل  فيُنعم  الكني�شة، 

بوا�شطة الّرّب ي�شوع و�شركة الروح القد�ص.   

اأتى محّمد نبّي الم�شلمين في القرن ال�شابع، اأي بعد 
مائة  ال�شبع  بحوالى  ال�شماء  اإلى  الم�شيح  ي�شوع  �شعود 
اعُة حتَّى ينزَل فيُكم ابُن مريَم  �شنة،3 قائاًل: "ل تقوُم ال�شَّ
ليَب، ويقتَُل الخنزيَر، وي�شَع  ًطا، فيك�شَر ال�شَّ َحَكًما ُمَق�شِ
الِجزيَة، ويفي�َص الماُل حتَّى ل يقبَلَُه اأحٌد"4. اأحدَث قوُل 
نبّي الم�شلمين هذا انتظاًرا زمنيًّا لدى الم�شلمين عموًما: 
ِذكُرها اختلفت الرواية في  مّدًة  الأر�ص  في  يمكث  "ثّم 
مبلغها، ثّم يموت، في�شلّي عليه الم�شلمون ويدفنونه"5؛ 
وربط اأهُل ال�ّشيعة الإماميّة ظهور المهدّي الُمنتظر بعودة 
ا: "ينزل قبل يوم القيامة  الم�شيح عي�شى ابن مريم خ�شو�شً
اإلى الدنيا، فال يبقى اأهل ملّة، يهودّي ول ن�شرانّي اإلّ اآمن 

به قبل موته وي�شلّي خلف المهدّي"6.

المجيء  روايات  تعّدد  اأمام  حيرٍة  في  اليوَم  نقُف 
الثاني لي�شوع الم�شيح والم�شيح عي�شى ابن مريم؛ نربط 
بين المنطق والإيمان، من جهة، وبين الم�شادر الكتابيّة 
والأحاديث، من جهة ثانية، ويبقى الجواب خارج قدرة 
زمان  تحديد  نحاول  حين  ال�شتيعابيّة  الب�شرّي  العقل 

االأب مارون عوده
دكتور في الالهوت
اخت�شا�ص اإ�شالمّيات

مجيء ي�سوع الم�سيح في الملكوت
ومجيء الم�سيح عي�سى في مّكة

)1(  الكني�سة الكاثوليكيّة في وثائقها 2001: 44. 
)2(  التعليم الم�سيحّي للكني�سة الكاثوليكيّة 1999: 219؛ روؤ 22: 20. 
)3(  "وبمراأًى منُهم �شِعَد، وتناءَت به غماَمٌة عن عيوِنهم" )اأع 1: 9(.

)4(  البخارّي، �شحيح البخارّي: رقم 2476. 
)5(  الطبرّي، جامع البيان: 3/ 357.  

)6(  الجزائرّي، ق�ش�ص الأنبياء والملوك: �ص 447. 
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الجديد  العهد  كتب  اإلى  �شنعود  لذا  ومكانه.  المجيء 
ي�شوع  وجود  مكان  لتحديد  الحديث  وكتب  والقراآن 
المجيء  زمان  ومعرفة  اليوم،  عي�شى  والم�شيح  الم�شيح 

ومكانه، ومن ثّم ا�شتخراج غاية المجيء الثاني.

اأين هو ي�سوع الم�سيح اليوم؟
بين  من  قام  وموته،  الم�شيح  ي�شوع  �شلب  بعد   
ماء، وجل�َص عن يميِن اهلل7. كان  الأموات، وُرفع اإلى ال�شَّ
ليعود  �شاعة  هناك  اأّن  تج�ّشده  زمان  طيلة  ي�شوع  يدرك 
لأنّه  الآب8،  اهلل  يحّددها  ال�شماوّي  الملكوت  اإلى  فيها 
"من اهلل خَرج، واإلى اهلل يَم�شي"٩. ويعلم جيًّدا اأنّه عائد 
"الآَب  لأّن  ال�شلطان،  كّل  وله  ديّانًا10،  الملكوت  اإلى 
قد اأودَع بين يديِه ُكلَّ �شيء"11. وهذا ما �شهد به يوحنّا 
المعمدان قائاًل: "يُحبُّ الآُب البَن، وفي يِده جعَل ُكلَّ 

�شيء"12.  

ال�شماوّي  الملكوت  اإلى  الم�شيح  ي�شوع  �شعود  اإّن 
قبل  من  لنا  خال�ٍص  م�شدُر  وهو  لنا،  روحيٌّة  بركٌة  هو 
اهلل الآب ومخّططه الخال�شّي للب�شريّة جمعاء13. اأُعطَي 
ي�شوع الم�شيح الجلو�ص عن يمين اهلل الآب في الملكوت 
لأنّه اأخلى ذاته محبًّة فينا، ووا�شَع ذاته حتّى الموت على 
ال�شليب كي نحيا با�شمه عند اهلل الآب، لذلك رفعه اهلل 
ا واأقامه ربًّا وم�شيًحا ليُعبَد على الأر�ص كونه ديّانًا في  جدًّ

ال�شماوات14.

رجاءً  الملكوت  في  الم�شيح  ي�شوع  وجود  اأعطى 
للكني�شة لكي تنطلق من اأور�شليم اإلى اأربعة اأقطار العالم، 
بالرغم  والقرون،  ال�شنين  مدى  على  ت�شتمّر  وجعلها 
نف�شه هو حجر  ي�شوع  "الم�شيح  لأّن  ير،  ال�شرِّ حيِل  من 
هيكاًل  الرَّبِّ  في  فينمو  يُن�شق،  بناٍء  كلُّ  وفيه  الزاوية، 
�ًشا"15. وللكني�شة كامُل الثقة في الم�شيح عند اهلل16،  ُمقدَّ
الملكوت  في  وجوده  ثمرة  وهي  وراعيها،  ربُّها  فهو 

ال�شماوّي عن يمين اهلل الآب.

متى يكون مجيء ي�سوع الم�سيح واأين؟
انتَظَر الم�شيحيّون هذا المجيء على مدى األفي �شنٍة 
الأولى  الكني�شة  موؤمنّي  ا  وخ�شو�شً بعد،  يتحّقق  ولم 
في  الّرّب  بقرب مجيء  اعتقدوا  الذين  الأّول  القرن  في 
لكن  ميالديّة،  �شبعين  �شنة  اأور�شليم  هيكل  دمار  فترة 
و�شاعته  المجيء  يوم  يحّدد  وحَدُه  الآب  اهلل  اأّن  فاتهم 
بمعزٍل عن المالئكة وحتّى عن البن17، محّقق المجيء 
ومو�شوعه. بالإ�شافة اإلى ذلك، ل ي�شتطيع عقل الإن�شان 
ا�شتيعاب تلك ال�شاعة، كما ل ي�شتطيع �شبطها، بالرغم 
من انتظارها الطويل، ولي�ص لديه القدرة لترقّب ظواهرها 
الطبيعيّة كي ي�شتعّد لمالقاتها18، لأنّها تاأتي بقراٍر من اهلل 

الآب متى اأراد تحقيق م�شيئته في حياة الإن�شان.

)7(  مر 16: 19.
)8(   يو 12: 27.

)٩(  يو 13: 3. 
)10(  لو 23: 43-42. 

)11(  يو 13: 3.

)12(  يو 3: 35.
)13(   اأف 1: 6-3.

)14(   فيل 2: 11-6. 
)15(   اأف 2: 21-20. 

)16(   1 كو 3: 4.
)17(   مت 24: 36.

)18(   مت 24: 35-26.
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ير�شُد الكثيرون الظواهر الطبيعيّة والكوارث البيئيّة، 
المدّمرة  والحوادث  الحروب  فترات  في  ا  وخ�شو�شً
ر في موعد المجيء الثاني على هذه الأر�ص، بينما  للتب�شّ
واأعماله  الإن�شان  نتائج  مع  تتما�شى  ل  الآب  اهلل  �شاعة 
وم�شيره  الإن�شان  حياة  �شاعة  ي�شبط  اهلل  لأّن  المدّمرة، 
بالتوافق بين تتابع اأحداث مخّططه الخال�شّي لل�شخ�ص 
الب�شرّي على هذه الأر�ص ومع ا�شتحقاق موعد دخوله 
ب�شرعة  ال�شاعة  تلك  وتاأتي  ال�ّشماوّي.  الملكوت  اإلى 
تفوق �شيطرة حوا�ّص الإن�شان لأنّها كالبرق الذي ينطلق 
اإلى المغارب1٩، لكّن اهلل ي�شمح لالإن�شان  من الم�شارق 
وقّوتها،  ال�شاعة  تلك  عظمة  ليدرك  �شعاعها  بم�شاهدة 
ديّانًا  مجده  عر�ص  على  ليجل�ص  اآٍت  الرّب  اأّن  فيعرف 

لالأحياء والأموات.

مح�شو�ٍص  مكاٍن  اإلى  الجديد  العهد  كتب  ت�شير  ل 
، بل تتحّدث الكتب  للمجيء الثاني ول عن مكاٍن اأر�شيٍّ
الثاني:  ال�ّشماء كمكان لظهور الم�شيح في المجيء  عن 
في  ماِء،  ال�شَّ غماِم  على  اآتيًا،  الإن�شاِن  ابَن  وترى   ..."
ور،  ٍة وَمجٍد َعظيم. ويُر�شُل مالئكتَُه يَنفخوَن في ال�شُّ ِعزَّ
اأقا�شي  ِمن  الأربِع،  ياِح  الرِّ من  ُمختاريِه  ويجمعوَن 
ماواِت اإلى اأقا�شيها"20. �شيجتمُع الجميُع مع ي�شوع  ال�شَّ
ماء، وينتظُر الجميُع مالقاَة الأحياء لهم:  الم�شيح في ال�شَّ
حاِب  الباقيَن نُخطُف مَعُهم في ال�شَّ إنَّا نحُن الأحياءَ  ا "ثُمَّ 
على  الرَّبِّ  مَع  نكوُن  وهكذا  الهواء،  في  الّربِّ  لمالقاِة 
ماء حيث يجل�ُص  وام"21، اأي �شيذهُب الجميُع اإلى ال�شَّ الدَّ
الّربُّ ي�شوع في مجده �شاعة يريُد الآُب تحقيَق م�شيئته 

في حياة الب�شِر.

ما هي غاية مجيء ي�سوع الم�سيح الثاني؟
الم�شيح ر�شله  ي�شوع  ال�شماء، وعَد  اإلى  قبل �شعوده 
بالملكوت ال�شماوّي: "اأنا ذاهٌب لأُعدَّ لكم مكانًا، واإذا 
لتكونوا  وا�شت�شحبتُكم،  ُعدُت  واأعددْت،  ذهبُت،  ما 
اأنتم اأي�ًشا حيُث اأنا اأكون"22. لذا ن�شتنتج اأّن الهدف من 
�شعود ي�شوع الم�شيح اإعداد منازل لر�شله في الملكوت 
اإلى  ا�شطحابهم  عودته  �شبب  ويكون  ال�شماوّي، 

الملكوت، وانتظار باقي اأحبّائه لمالقاته. 

د لهم الملكوت ال�شماوّي  زد على ذلك، �شبق وحدَّ
ع�شيَر  بعُد  اأ�شرب  "لَن  الجديد:  بالعهد  لالحتفال 
رحيًقا  معُكم  فيِه  اأ�شربُُه  الذي  اليوم  حتّى  هذا  الكرمِة 
الّرّب  قيامة  ن�شر  يتحّقق  اأبي"23؛  ملكوِت  في  جديًدا 
من بين الأموات وقيامة جميع الأموات الموؤمنين به في 
الملكوت ال�شماوّي حين يجل�ص على عر�ص ملكه ليدين 
مباركي  يا  "َهلُمَّ  قائاًل:  اأحبّائه  وينادي  الأمم24،  جميع 

اأبي، وِرثُوا الملَكوَت المعدَّ لُكم منُذ اإر�شاِء العالم"25. 

ي�شبح المجيءُ الثاني، انتظار الموؤمن على هذه الأر�ص 
بلوغ ال�شماوات الجديدة، الأر�ص الجديدة حيث يكون 
هدف  وي�شبح  الأبد26.  اإلى  وال�شّديقين  الأبرار  �شحبة 
اإلى ال�شماء  المجيء الأ�شا�ص: �شعود الموؤمن الم�شيحّي 
ل  حياة  في  الم�شيح  ي�شوع  يمين  عن  ليعي�ص  الجديدة 
ماوات،  ال�شَّ في  فمدينتُنا  نحُن  ا  "اأمَّ فناء:  فيها ول  موت 
يكون  ُمخِلّ�ًشا"27.  الم�شيَح  ي�شوَع  الرَّبَّ  ننتَِظُر  منها 
ال�شماوّي  الملكوت  اإلى  الموؤمن  دخول  اإًذا  المجيء 
وحيث  ال�شماء،  اإلى  �شعوده  منذ  ي�شوع  الّربُّ  حيث 

)1٩(   مت 24: 27.
)20(   مت 24: 31-30.

)21(  1 ت�ص 4: 17.
)22(   يو 14: 3-2. 
)23(   مت 26: 29. 

)24(   مت 25: 32-31.
)25(   مت 25: 34.
)26(  2 بط 3: 13.

)27(  فيل 3: 20. 
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اإلى الأبد  الّرّب وبمحبّة اهلل الآب  يعي�ص الموؤمن ب�شالم 
وحتّى انق�شاء الدهور. 

ّب ي�شوع غايتَُه الق�شوى "حيَن يُ�شلُِّم  الرَّ يبلُغ مجيءُ 
الم�شيُح المـُلَك اإلى اهلِل الآِب"28، "حتَّى يكوَن اهللُ الُكلَّ 
في الُكّل"2٩. لذا تبقى الغايُة من المجيِء الثاني اأن يدخَل 
فناء،  ول  موت  ل  حيث  الآب  اهلل  قلِب  اإلى  موؤمٍن  كّل 
الم�شيح،  ي�شوع  الّرّب  ونعمة  الآب،  اهلل  بمحبّة  وذلك 

و�شركة الروح القد�ص. 

اأين هو الم�سيح عي�سى ابن مريم اليوم؟
عي�شى  �شلبوا  اأنّهم  الم�شلمين  لنبّي  اليهود  قال  حين 
يَح  إِنَّا قَتَلْنَا الَْم�شِ َوقَْوِلِهْم ا ابن مريم، اأنزل اهلل الآية التالية: 
َولَِكْن  لَبُوُه  قَتَلُوُه َوَما �شَ َوَما   ِ َمْريََم َر�ُشوَل اهللَّ ابَْن  ِعي�َشى 
إِنَّ الَِّذيَن اْختَلَُفوا ِفيِه لَِفي �َشكٍّ ِمنُْه َما لَُهْم ِبِه ِمْن  �ُشبَِّه لَُهْم َوا
إِلَيِْه  ُ ا نِّ َوَما قَتَلُوُه يَِقينًا 157 بَْل َرفََعُه اهللَّ ِعلٍْم اإِلَّ اتِّبَاَع الظَّ
30. لم يذكر القراآن اإلى  ُ َعِزيًزا َحِكيًما 15٨ َوَكاَن اهللَّ
اأين ُرفَع ول يُ�شير اإلى مكان وجوده، لكن جاء في ال�شيرة 
النبويّة، في "رواية المعراج": "حين عّر ٍر حيث ي�شكن 
جبريل  للمالك  والقرار  ال�شلطة  لأّن  المر�شلين  كباقي 

الناطق با�شم اهلل، بينما ينتظر الجميع بَعَث محّمد. 

متى �سيكون مجيء الم�سيح عي�سى واأين؟ 
مّرتَين35،  عي�شى  الم�شيح  رفع  القراآن  في  اهللُ  اأنزل 
نقراأ  عودته.  مكان  تحديد  اأو  مجيئه  �شاعة  لحظ  دون 
اأّن عي�شى ابن مريم �شينزل  في كتب التفا�شير والحديث 
البُخاريُّ  اأخرَج  ُمق�شًطا36.  واإماًما  َحَكًما عدلً  الأر�ص 
اأو  زمانها  تحديد  دون  ال�شاعة37  قيام  مع  النزوِل  وقت 

تف�شير معناها. لذا نعود اإلى كتاب اهلل لتحديد ال�شاعة: 
لَّ لَيُوؤِْمنَنَّ ِبِه قَبَْل َمْوِتِه َويَْوَم الِْقيَاَمِة  إِ َواإِْن ِمْن اأَْهِل الِْكتَاِب ا
�شاعة  �شينزل  عي�شى  اأّن  اأي   ،38 �َشِهيًدا َعلَيِْهْم  يَُكوُن 
اَعَة  َواأَنَّ ال�شَّ القيامة حين ياأتي اهلل ليبعث َمن في القبور: 

 .3٩ َ يَبَْعُث َمْن ِفي الُْقبُوِر اآَِتيٌَة َل َريَْب ِفيَها َواأَنَّ اهللَّ

ينتظر  حيث  "القيامة"  القراآن  في  "ال�شاعة"  تعلن 
ي�شبقها:  ول  عليه  تتاأّخر  ل  التي  الميعاد  �شاعة  الم�شلُم 
َوَل  �َشاَعًة  َعنُْه  تَ�ْشتَاأِْخُروَن  َل  يَْوم  ِميَعاُد  لَُكْم  قُْل 
واحدًة  ثانيًة  يغيّر  اأن  اأحٌد  ي�شتطيع  ل   .40 تَ�ْشتَْقِدُموَن
بها  ليفاجىء  منه  باأمٍر  اهلل �شابُطها  ال�شاعة لإّن  تلك  من 
قُْل  ُمْر�َشاَها  يَّاَن  اأَ اَعِة  ال�شَّ َعِن  يَ�ْشاأَلُونََك  اإن�شاٍن:  كّل 
ِفي  ثَُقلَْت  ُهَو  اإِلَّ  ِلَوقِْتَها  يَُجلِّيَها  َل  َربِّي  ِعنَْد  ِعلُْمَها  إِنََّما  ا
َكاأَنََّك  لُونََك  يَ�ْشاأَ بَْغتًَة  اإِلَّ  تَاأِْتيُكْم  َل  َواْلأَْر�ِص  َماَواِت  ال�شَّ
َل  النَّا�ِص  اأَْكثََر  َولَِكنَّ   ِ اهللَّ ِعنَْد  ِعلُْمَها  إِنََّما  ا قُْل  َعنَْها  َحِفيٌّ 

)28(   1 كو 15: 24.

)2٩(   1 كو 15: 2٨.
)30(   الن�ساء: 157-15٨. 

يرة النَّبويِّة: 293-292.  )31(  ابن ه�سام، ال�شِّ
يرة النَّبويِّة: 292.  )32(   ابن ه�سام، ال�شِّ

)33(  مريم: 57-56. 
)34(  الن�ساء: 171. 

�شورة اآل عمران اآية 55، و�شورة الن�ساء اآية 157.  )35(
)36(  الطبرّي، جامع البيان: 5630. 

، �شحيح البُخارّي: 2467.  )37(  البُخاريُّ
)38(  الن�ساء: 159.

)3٩(  الحّج: 7.

إ: 30. )40(  �َسبَا
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41، يجهُل اأهل ال�ّشماء وقت هذه ال�شاعة بمن  يَْعلَُموَن
فيهم عي�شى ابن مريم حتّى النبيُّ محّمد ل يعلُم وقتها ول 
ي�شتطيع تعديلها، لأنَّ اهلل احتفظ لنف�شه فقط بتحديد تلك 

ال�شاعة وفق اإرادته وم�شيئته.

�شي�شبق  ال�ّشماء،  اآتيٌَة في  القيامِة  �شاعة  اأّن  بالرغِم من 
عي�شى ابن مريم تلك ال�شاعة اآتيًا على الأر�ص؛ نكت�شف 
المكان الأر�شّي؛ نقل  التفا�شير والحديث ذاك  اأهل  من 
ا  الطبرّي عن ر�شول الم�شلمين: "ليُ�شلكنَّ الرَّوحاء حاجًّ
اأو ُمعتمًرا، اأو يديُن بهما جميًعا"42، اأي �شي�شلك عي�شى 
ا، ويوؤّدي الُعمرة  ابن مريم وادي روحاء لياأتي مّكة حاجًّ
�شول. ثّم يمكث هناك مّدًة  الرَّ بح�شب كتاب اهلل و�ُشنّة 
من الزمن، اعتبرت اأربعين �شنة، ثّم يموت، في�شلّي عليه 
المدينة  في  محّمد  النبّي  قبر  في  ويدفنونه  الم�شلمون 

المنّورة حيث يوجد مكان فارغ بانتظاره43.

ما هي غاية مجيء عي�سى ابن مريم؟
مّكة  اإلى  القيامة  �شاعة  قبل  مريم  ابن  عي�شى  �شياأتي 
مهّمة  ولديه  والُعمرة،  الإ�شالمّي  الحّج  فرائ�ص  ليوؤديَّ 
الم�شلمين  وت�شاعد  الإ�شالميّة  الر�شالة  تخدُم  محّددة 
بالنت�شار على بع�ص العوائق التي تقف في وجه الموؤمن 
 ..." بالتالي:  مهّمة عي�شى  النبّي محّمد  المـُ�شلم. حّدد 
يك�شَر ال�شليَب، ويقتَُل الخنزيَر، وي�شَع الجزيََة، ويفي�َص 
ك�شر  من  الغاية  تعرف  لم  اأَحٌد"44.  يقبَلَُه  ل  حتَّى  الماُل 

غير  حديثًا  يعتبرونه  الم�شلمين  بع�ص  لكّن  ال�شليب، 
�ُشنَن  �شمن  من  فتاأتي  الخنزير  قتل  رواية  اأّما  �شحيح. 
الخنزير  اأكل  عدم  تفر�ص  التي  الُمحكمات  الإ�شالم 

والمتاجرة به. 

كتابه  في  اهلل  واأنزلها  �شبق  الجزيَة،  دفع  اإلى  بالن�شبة 
يَْن  َوَجَعلَِني ُمبَاَرًكا اأَ على ل�شان عي�شى اإلى النبّي محّمد: 
،45 ُدْمُت َحيًّا َما  َكاِة  َوالزَّ اَلِة  ِبال�شَّ اِني  ُكنُْت  َواأَْو�شَ َما 

 كان عي�شى نطق بذلك من المهد حين اتُهَمت اأّمه بهتانًا  
ر�شول  اأنّه  ليعترف  عي�شى  ذلك  قال  اليهود.  قبل  من 
على غرار الر�شول محّمد يدفع الجزية وي�شلّي بح�شب 
من  نبّي  بمحّمد  ليب�ّشر  اأر�شله  اهلل  لأّن  الإ�شالم  فرائ�ص 

بعده للم�شلمين46.

تبقى الغاية الق�شوى من مجيء عي�شى هي الدعوة اإلى 
اهللُ  يُهلَك  الإ�شالم حتّى  النَّا�َص على  "...يقاتُل  الإ�شالم: 
الأّمة  لي�شلّم  عي�شى  �شياأتي  ُكلَّها..."47،  الِملََل  زمانه  في 
اأ�شرى  حين  المقّد�ص  بيت  في  �شابًقا  فعل  كما  لمحّمد 
محّمد اإلى جامع الأق�شى، ووقف خلفه اإبراهيم ومو�شى 
ي�شتطيع  ل  الأنبياء48.  خاتم  لأنّه  بهم  لي�شلِّي  وعي�شى 
اإلى  بالن�شبة  مّكة  في  الم�شلمين  اإمام  على  التقّدم  عي�شى 
مجيء  فيتالزم  ال�شيعة  اأهل  اإلى  بالن�شبة  ا  اأمَّ ال�شنّة،  اأهل 
في�شلّي  مّكة،  في  الُمنتظر  المهدّي  ظهور  مع  عي�شى 
عي�شى خلفه ليعطي الإمامة والأولويّة للمهدّي، ومن ثّم 

يتبع الن�شارى المهدّي اإلى الإ�شالم4٩.

)41(  االأعراف: 1٨7.
الطبرّي، جامع البيان: 5631. وادي الرَّوحاء: اأحد اأودية المدينة المنّورة، يقع بين مّكة والمدينة، وهو من ديار حرب فيها بئر معروفة قديًما با�شم   )42(

"بئر روحاء"، وكان النبّي محّمد ينزل بها اإذا اأراد العمرة اأو الحّج اأو عند خروجه من بع�ص الغزوات.
)43(  ابن كثير، ق�ش�ص الأنبياء: 299.

)44(  البخارّي، �شحيح البخارّي: 2222. 
)45(  مريم: 31.

ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 179.  )46(
)47(  الطبرّي، جامع البيان: 5632.

)48(  ابن كثير، ق�ش�ص الأنبياء: 2٨7.
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المراجع
ابن كثير، ق�ش�ص الأنبياء = �سروجي )الـ( زياد )اإعتناء(، 2003. ق�ش�ص الأنبياء، ط ثانية، بيروت: دار �شادر. 

يرة النبويّة = �سقّا )الـ( م�شطفى، االأبياري اإبراهيم و�سبلي عبد الحفيظ )تحقيق و�شبط و�شرح(، 2004.  ابن ه�سام، ال�شِّ
يرة النبويّة لبن ه�شام، بيروت: دار الكتب العلميّة. ال�شِّ

اإونغليون، الكتاب المقّد�ص، العهد الجديد: 1992. لبنان: جامعة الروح القد�ص- الك�شليك. 

في النهاية ير�شُل اهلل عي�شى َحَكًما مق�شًطا للم�شلمين 
كما اأر�شل �شابًقا محّمًدا َحَكًما بين الأن�شار والمهاجرين 
في المدينة يثرب50؛ يحكُم با�شم اهلل ا�شتناًدا اإلى القراآن، 
اهلل  با�شم  الحكم  عليه  فيجب  مجيئه،  في  عي�شى،  اأّما 
ا�شتناًدا اإلى القراآن و�شنّة الر�شول لأنّه خليفة محّمد على 
اأّمته51، ول ي�شتطيع تغيير رغبة من اأر�شله، كما ل يحّق له 

التالعب بال�ُشنَن المـُحكمات. 

خال�سة 
ماوّي  �شعد الّرّب ي�شوع الم�شيح اإلى الملكوت ال�شَّ
اإلى  لمالقاته  اأحبّاءَه  ينتظُر  مجده،  عر�ص  على  وجل�ص 
المـُلك المـُعّد لهم منذ اإن�شاء العالم. اأتى ي�شوع الم�شيح 
اأقامه  الآب  لالأحياء والأموات لأّن اهلل  ديّانًا  في ملكوته 
ربًّا وم�شيًحا نتيجة لموته على ال�شليب فداءً عن اأحبّائه. 
�شفر  كتاب  يديه  وفي  الملكوت  الم�شيح  ي�شوع  دخَل 
الحياة، لأنّه البن الوحيد وريث اهلل الآب، وقد ُمِنَح حقَّ 

ال�شفاعة بمحبّيه بعد اأن جعل اهلل كلَّ �شيٍء في يده. 

اإلى ملكوت  الم�شيح  ي�شوع  با�شم  موؤمٍن  �شياأتي كّل 
�شتكون  وحده،  الآب  اهلل  يحّددها  �شاعٍة  في  الّرّب 
�شاعة المجيء الثاني حين يدخل الموؤمن الم�شيحّي اإلى 
الملكوت لم�شاهدة الّرّب ي�شوع باأّم العين، ويعي�ص معه 

في �شالم اأبدّي ل يعرف الموت ول الفناء؛ حينها ي�شرُب 
الموت،  من  الم�شيح  ي�شوع  قيامة  ن�شر  نخب  الموؤمن 
هلل  ابنًا  الموؤمن  فيه  يكون  جديٍد  بعهٍد  الّرّب  مع  يحتفُل 

الآب بقّوة ي�شوع الم�شيح وبركة الروح القد�ص. 

واأجل�شه  اإليه  اهلل  فَرفَعه  مريم  ابن  عي�شى  الم�شيح  اأّما 
في  الأر�ص  اإلى  اإر�شاله  �شاعة  ينتظُر  الثانية،  ال�ّشماء  في 
الُم�شلم  الموؤمن  يدخل  حين  القيامة  �شاعة  قبل  مّكة 
عي�شى  �شياأتي  الّديان.  اهلل  اأمام  للوقوف  ميعاده  �شاعة 
ثّم  ا ومعتمًرا،  اإلى مّكة حاجًّ الرَّوحاء  لي�شير من  الأر�ص 
يك�شر ال�شليب، ويقتل الخنزير، ويدفع الجزية، بح�شب 
فرائ�ص الإ�شالم، كي ي�شتحّق الغ�شل والتكفين على اأيدي 

الم�شلمين عند موته. 

بين  يحكُم  مق�شًطا  َحَكًما  مريم  ابن  عي�شى  �شيُر�َشل 
ليدعَو  الر�شول،  و�شنّة  اهلل  كتاب  على  ا�شتناًدا  الإ�شالم 
اإلى الإ�شالم خلف المهدّي، في�شلّم الُملَك اإلى المهدّي 
المـُنتظر، ثّم يموت ويدفن في حجرة نبّي الم�شلمين في 

المدينة المنّورة على اأيدي الم�شلمين. 

ي�شوع  �شيبقى  ال�شاعة  تلك  بانتظار  النهاية،  في 
الم�شيح في الملكوت ينتظر اأحبّاءه، اأّما الم�شيح عي�شى 
ابن مريم ف�شيبقى في ال�ّشماء الثانية ينتظر اإر�شاله اإلى مّكة 

ليدعَو اإلى الإ�شالم.

الجزائرّي، ق�ش�ص الأنبياء والمـُر�شلين: 447.   )4٩(
يرة النبويّة: 354. ابن ه�سام، ال�شِّ  )50(

الطبرّي، جامع البيان: 5632.  )51(
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مقّدمة
الوعد،  مو�شوع  اأي�ًشا  كما  العهد،  مو�شوع  ي�شّكل 
وحتّى  البداية  منذ  الخال�ص  تاريخ  يخترق  وثيًقا  رباًطا 
المنتهى، اإذ ارتبط اهلل بالب�شريّة عاّمًة وب�شعبه الذي �شاءه 
ًة بعهٍد اأبدّي حدوده محبّة اهلل  بركًة لكّل اأمم الأر�ص خا�شّ
الالمتناهية لالإن�شان، وهذا ما ن�شتنتجه مّما جاء في عب 
1: 1-2: "اإّن اهلل، بعدما كلّم الآباء قديًما بالأنبياء مّرات 
اآخر الأيّام هذه بالبن".  كثيرة بوجوه كثيرة، كلّمنا في 
لذلك تبنّت الكني�شة النا�شئة العهَد القديم ككتاٍب مقّد�ص 
لها اأي�ًشا التزاًما منها باإرادة الم�شيح �شيّدها وعماًل بقوله، 
ِو الأَنِْبيَاءَ؛ َما ِجئُْت  "َل تَُظنُّوا اأَِنّي ِجئُْت لأَنُْق�َص النَّاُمو�َص اأَ
َل" )مت 5: 17(، وتاأكيًدا على توا�شل  لأَنُْق�َص بَْل لأَُكِمّ

عهد اهلل في حياتها وم�شيرتها.

وبما اأّن القراآن يتكلّم على المو�شوع عينه بت�شميات 
م�شابهة ومتنّوعة، ولكن بم�شامين مختلفة اإلى حّد كبير، 
اإبراز خ�شائ�ص  بهدف  المكانَين  في  ن�شتعر�شه  اأن  راأينا 

كلٍّ منهما واأبعادهما.

1 - العهد البيبلّي
لذا  الخليقة،  بالإن�شان وخاطبه من خالل  اهلل  ارتبط 
ُث بمجِد  ماواُت تُحدِّ هتف �شاحب المزامير قائاًل: "ال�شَّ

نََعْت يداه"1. اهلل، والَجلَُد يُخِبُر بما �شَ

العهد  فكرة  "اإّن  ِنِهر:  اأندره  اليهودّي  الكاتب  يقول 
الأكثر  العبرّي  الفكر  اإ�شهام  هي  والب�شر...  اهلل  بين 
فرادة"2؛ فا�شتناًدا اإلى الفكر المذكور ينطلق العهد بين اهلل 
والب�شر منذ نوح )تك 9( عندما اأعطى اهللُ عالمًة للب�شريّة 
باأ�شرها، هي قو�ص القزح، يتعّهد بها باأن لن يكون طوفان 
من بعد على وجه الأر�ص. وتتوّجه �شرائع اهلل اإلى الأمم 
باأجمعها ولي�ص اإلى بني اإ�شرائيل فقط؛ فاهلل قد �شاء اأن يُِتمَّ 
هذا العهَد البيبلّي بالمعنى الح�شرّي، وَعبَْر ال�شعِب العبريِّ 
ومن خالله، ليكون م�شروَع حياٍة للب�شريّة. يعتر�ص بع�ُص 
اليهود على الم�شيحيّين الذين يرغبون في اأن يكون العهد 
مفتوًحا اأمام �شعوب الأر�ص كلّها، لكن، وكما اأّن "كلمة 
اهلل ل تَُقيَّد"3، كذلك ت�شميمه باأن يكون العهد للجميع ل 

يمكن لأحد اأن ي�شّده اأو يقف في وجهه.

االأب اأيوب �سهوان
اأ�شتاذ ماّدة الكتاب المقّد�ص

جامعة الروح القد�ص، الك�شليك

 العهد والميثاق
في الكتاب المقّد�س والقراآن

ٌِّن لهم، فَقد اأَبانَُه اهللُ لهم؛ فمنُذ َخلِْق العالَم ل يَزاُل ما ل يَظَهُر ِمن �شفاِته، اأَي قُدرتُه  مز 19: 2. اأنظر اأي�ًشا روم 1: ٩1-12: "لأَنَّ ما يُعَرُف عِن اهلِل بَي  )1(
دوه ول �شكروه كما ينبغي هلّل، بل تاهوا في اآراِئِهِم الباطلة،  الأزليَُّة واأُلوهتُه، ظاهًرا للب�شاِئِر في مخلوقاِته؛ فال ُعْذَر لهم اإًِذا، لأنَّهم َعَرفوا اهللَ ولم يُمجِّ

فاأَظلََمت قلوبُهُم الغبيّة".
)2(    André Neher, L’essence du prophétisme, PUF 1955, p. 116.

2 تيم 2: 9.  )3(
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1/اأ - لدينا في الكتاب المقّد�س عهود عّدة:
عاّمة،  الب�شريّة  مع  اهلل،  قطعها  م�شروطة  غير  ثالثة 
والعهد  نوح،  اآدم، ومع  مع  اإ�شرائيل، وهي:  بني  مع  ثّم 

الجديد؛ 

واأربعة منها قطعها اهلل مع �شعب اإ�شرائيل، وهي: مع 
اإبراهيم، مع بني اإ�شرائيل ب�شاأن الأر�ص، مع مو�شى، ومع 

داود.

�شيحّقق  تمّردهم،  اأو  اإ�شرائيل  بني  طاعة  عن  بمعزل 
اهلل هذه العهود معهم، مع التذكير باأّن العهد مع مو�شى 
هو م�شروط، اأي اأّن طاعة بني اإ�شرائيل لمتطلّبات العهد 
�شتجلب لهم البركة، اأّما تمّردههم ف�شيت�شبّب لهم باللعنة. 

- كان عهد اهلل مع نوح ومع الب�سريّة غير م�شروط؛ فلقد 
باأنّه لن يدّمر الحياة على الأر�ص بالطوفان ثانية  وعد اهللُ 
)رج تك 9(، واأعطى لهذه الغاية قو�َس القزِح كعالمٍة على 

العهد )رج 2 بط 2: 5(.

- العهد مع اإبراهيم )رج تك 12: 1-3، 6-7؛ 13: 
في   .)1٨-15  :22 1-14؛   :17 15؛  14-17؛ 

هذا العهد وعد اهلل اإبراهيم باأمور عّدة:

باأن يجعل ا�سمه عظيًما )تك 12: 2(،

أبًا الأبناء كثيرين )تك 13: 16(، واأن يكون ا

أبًا الأمم كثيرة )تك 17: 4-5(؛ واأن يكون ا

كذلك اأعطاه اهلل وعوًدا خا�سة باأمّة �ستُدعى "اإ�سرائيل". 
تك  في  اإبراهيم  مع  للعهد  الجغرافيّة  الحدود  ذكُر  يرد 

12: 7؛ 13: 14-15؛ 15: 21-1٨.

اإبراهيم الوعد باأن تتبارك االأمم  ومّما ت�شّمنه العهد مع 
كلّها باإبراهيم وبن�سله )تك 12: 3؛ 22: 19(.

- العهد مع مو�سى )تث 11( فكان م�سروطاً؛

فهو اإّما يجلب بركة اهلل نتيجة للطاعة،

واإّما لعنة اهلل على �شعب اإ�شرائيل ب�شبب المع�شية. 

وباقي   )20 )خر  الع�سر  اهلل  و�سايا  العهد  هذا  يت�سّمن 
النامو�س، الذي ي�شّم ما يزيد على 600 و�شيّة – ن�شفها 

اإيجابّي، ون�شفها الآَخر �شلبّي. 

ل الأ�شفار التاريخيّة، اأي من �شفر ي�شوع وحتّى  تف�شّ
�شفر اإ�شتير، كيف نجح بنو اإ�شرائيل في طاعة و�شايا اهلل 
ذلك،  عك�ص  ت�شّرفوا  عندما  ف�شلوا  كيف  اأو  واأوامره، 
فجلبوا على نف�شهم اإّما البركة، واإّما اللعنة )رج تث 11: 

 .)262٨

- العهد مع داود )2 �شم 7: ٨-16( يو�شح مو�شوع 
"الن�سل" الذي يجري الكالم عليه في العهد مع اإبراهيم. اإن 

ا، اإذ يعد اهلل: الوعود المعطاة لداود هنا هي هاّمة جدًّ

باأن يبقى ن�شل داود اإلى الأبد،

وباألّ تندثر مملكته اإلى الأبد )2 �شم 7: 16( بالرّب 
ي�شوع )رج لو 1: 33-32(.

- العهد الجديد )اإر 31: 31-34( قُِطَع اأّوالً مع �سعب 
بما  اهلل  يعد  العهد  هذا  في  كلّها.  الب�سريّة  مع  ثم  اإ�سرائيل، 

يلي:

اأن يغفر الخطايا،

واأن تنت�شر معرفة اهلل في العالم كلّه. 

)مت 5:  مو�شى  نامو�ص  ليكّمل  الم�شيح  ي�سوع  جاء 
اأ�شبحت  لقد  و�سعبه.  اهلل  بين  جديًدا  عهًدا  فخلق   ،)17
)اأف  مّجانيّة  الخال�ص كهبة  لقبول  الآن  متاحًة  الفر�شة 

.)9-٨ :2

قد  الم�شيحيّة  كانت  اإذا  الم�سيحيّين،  اإلى  بالن�سبة   -
تكون  لكي  فذلك  اليهودّي،  ال�شعب  ح�شا  من  ُوِلَدْت 
الخال�ص؛  مو�شوع  من  �شمولّي  موقف  على  مفتوحًة 
غير  العالم  في  دوَره  المختار  لل�شعب  اإّن  بالتاأكيد، 
اليهودّي؛ وبف�شل انت�شار العهد في التاريخ البيبلّي وفي 
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�شهادة ال�شعب العبرّي بالذات له، اأَفَال يكون هذا العهُد 
هادفًا اإلى في�ِص وفرٍة اإلهيٍّة في اآٍن مًعا لليهود كما لغيرهم، 
قاَل  كما  البكر"،  "البن  هو  اإ�شرائيل  الب�شر؟  لجميع  اأي 
ابني  هو  اإ�شرائيل  لفرعون:  "وتَقوُل  لمو�شى:  الرَّبُّ 
�شرائيُل قُد�ًشا للّرّب  إِ الِبْكر"4؛ وهو اأي�ًشا "البواكير": "كاَن ا

وباكورَة غلَِّته"5، مّما يعني اأّن هناك اآَخرين من بعده.

"الخال�ص  ال�شامريّة:  للمراأة  ي�شوع  �شيقول  لحًقا 
ياأتي من اليهود، لكّن �شاعة تاأتي، وها هي حا�شرة، حيث 
العابدون الحقيقيّون يعبدون الآب بالروح والحّق"6. لقد 
اأن يتّمم بالروح حرَف التوراة، اأي ال�شريعة  اأراد ي�شوع 
نَة في الأ�شفار الخم�شة الأولى من الكتاب  اليهوديّة المدوَّ
اأو  ال�شريعة  بطل  لأُ اآِت  لم  "اأنا  قال:  لذلك  المقّد�ص؛ 

الأنبياء؛ لم اآِت لأُبطل بل لأتّمم"7. 

يمتّد العهد البيبلّي ذاته من اإبراهيم اإلى ي�شوع، ويتو�ّشع 
لي�شمل الأمم كلّها. هذا النفتاح كان قد تّم الإعالن عنه 
في العهد القديم الم�شترك بين اليهود والم�شيحيّين، كما 
يعبّر عن ذلك مز ٨6: 9: "كّل الأمم التي َخلَْقتَها �شتاأتي 
لتعبَدَك وتمّجَد ا�شَمَك"8. وفي هذا ال�شياق يعلن مز ٨7: 
5 ما يلي: "اأّما �شهيون فيُقال فيها: ُكلُّ اإن�شان ُوِلد فيها، 
الإنجيل  في  الحال  هو  كذلك  ثبّتها".  الذي  هو  والعليُّ 

الذي تتجلّى فيه ال�شموليّة باأقوى واأبهى ما يكون؛ فلقد 
اأي  ديكابّولي�ص،  اإلى  الوثنيّين،  اأر�ص  اإلى  ي�شوع  ذهب 
قي�شريّة  واإلى  و�شيدون10،  �شور  واإلى  الع�شر٩،  المدن 
لالإله  عبادة  هناك  كانت  حيث  بانيا�ص  اإلى  اأي  فيليبّ�ص، 
"بَّان" Pan(Pan) 11، واإلى ال�شامرة12 حيث ُعوِمل ك�شامرّي 
معجزات  هناك  اأجرى  فقد  هذا  ومع  م�شيئة13،  بطريقة 
ي�شوع  اأّن  بو�شوح وجالء  نتبيّن  وبغيره  كلّه  بهذا  �شفاء. 

جاء من اأجل النا�ص اأجمعين14.  

1/ب - انت�سار العهد
اإّن اهلل هو دوًما �شاحب المبادرة تجاه بني اإ�شرائيل، 
ال�شعب  �شعبًا، هو  اختار  فلقد  الب�شريّة ككّل؛  تجاه  كما 
واإله  اإ�شرائيل  بني  اإله  هو  معه،  يبّت  لكي  العبرّي، 
ًدا، ي�شّكل اآِخَر الأمر نظاَم حياٍة  الم�شيحيّين، عهًدا محدَّ
من  كلَّه،  وتاريَخها  باأ�شرها  الب�شريَّة  العهُد  ي�شمل  معه. 
دة، في  خالل ظروف يجري فيها اإعالنُه في وقائع محدَّ
عهد واحد اأبدّي، وهو ق�شٌد غاٍل على قلب اهلل، وت�شميم 

وا�شح المعالم والمرامي تجاه النا�ص اأجمعين.

المجال  هذا  في  هناك  الم�شيحيّين  اإلى  بالن�شبة 
مرحلتان رئي�شيّتان نتبيّنهما من خالل اأحداث ا�شتثنائيّة:

)4(  خر 4: 22.
)5(  اإر 2: 3.

)6(  يو 4: 24-22.
)7(  مت 5: 17.

)8(  اأنظر اأي�ًشا : مز 22: 2٨؛ 45: 1٨؛ 47: 2، 10؛ 66: ٨؛ 67: 3-6؛ 72: 11؛ ٨7: 4-7؛ 97: 6؛ 102: 16، 23؛ 117: 1؛ 14٨: 
11-13؛ تث 33: 19؛ 1 مل ٨: 43، 60؛ عا 9: 12؛ اأ�ص 2: 2-4؛ 19: 21-25؛ 42: 4، 6؛ 45: 14-17، 20-25؛ 49: 6؛ 
56: 7؛ 60: 1-16؛ 65: 1؛ 66: 1٨-24؛ اإر 3: 17؛ 4: 2، 16؛ 16: 19؛ 31: 10؛ حز 20: 41؛ 2٨: 25؛ 3٨: 23؛ يوؤ 4: 2؛ 

يون؛ مي 4: 1-3؛ �شف 3: 9؛ زك 2: 15؛ ٨: 22-23؛ 9: 6-7؛ 14: 9، 16؛ طو 14: 6؛ حك 1٨: 4؛ اأم ٨: 31. 
مر 5: 1-20؛ 7: 37-31.  )٩(

)10(  مت 15: 21-2٨.

)11(  مت 16: 20-13.
)12(  لو 9: 51-56؛ يو 4.

يو ٨: 4٨.  )13(
مت 2٨: 19؛ مر 16: 15؛ لو 24: 47؛ يو 1: 4؛ 4: 14، 39-42؛ 17: 20-23؛ اأع ٨: 25-5.  )14(
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- من جهة اأُولى، اإبراهيم ثّم الخروج؛

- من جهة ثانية، موت الم�شيح وقيامته.

قراءتُها،  اأُعيدْت  ثّم  الأحداث،  هذه  عي�ص  تّم  لقد 
والعهَد  اليهود،  اإلى  بالن�شبة  القديم  العهَد  فاأعطت 
اإلى  بالن�شبة  تربٍة يهوديّة،  النور في  اأب�شر  الذي  الجديد، 

الم�شيحيّين.

البيبلّي في  العهد  انت�سار  العقائديّة في الأمر هي  النقطة 
الب�شريّة،  فَلََدى اهلل ت�شميم، هو خارج المعايير  التاريخ؛ 
باأن يعطي ذاته لالإن�شان دون الذوبان فيه، اإذ اإّن الذوبان 
اأنّه ل يحبّه.  يُنِكُر الآَخر، ويتملّكه، مّما يعني  هو عنٌف 
لذا فاإّن عالقة اهلل بالإن�شان هي عالقة محبٍّة حقيقيّة، لأّن 

اهلل المت�شامي هو ذاتُه اأي�ًشا محبّة15.

اأم  كانوا  يهوًدا  البيبلّي،  العهد  توحيديّو  ي�شهد 
ل  العالئقيّة  الم�شافة  اأّن  طريقته،  على  وكلٌّ  م�شيحيّين، 
"اإذ  للمحبّة:  المجال  اإف�شاح  اإلى  بل  الإبعاد  اإلى  تهدف 
اأَحبَبتَُك"16.  فاإِِنّي  ومجيًدا،  َعينََيّ  في  كريًما  رَت  �شِ قد 
اإلَهَك"17،  الربَّ  "اأحبِب  قائاًل:  اهللُ  ياأمر  بالمقابل، 
ك"18؛ هذا ما يعلّمه ي�شوع اأي�ًشا، وعلى  "وقريبك كنف�شِ
بين  الُقْرَب  يُظِهر  بعمله هذا هو  القديم1٩.  العهد  خطى 
اهلل والإن�شان في عهد الحّب الذي �شيتّمه بموته وقيامته: 

كثيرين  عن  �شيُهَرق  الذي  العهد،  دم  دمي،  هو  "هذا 
لمغفرة الخطايا"20.

مختلَفين؛  وذاك  هذا  يبقى  الإن�شان  مع  اهلل  في عهد 
فاهلل يهب عالقَة محبٍّة تتقّدم وتتوا�شل عبر الزمان؛ يدخل 
في تاريخ الب�شر، وياأخذ على عاتقه، وبال�شتراك معهم، 
ُره من وجهة نظر ب�شريّة. هو  وُّ الأمَر الذي ل يمكن تَ�شَ
اهلل َمن ياأخذ، بكلمته وباأفعاله، المبادرَة باأن يكون رفيَق 

الدرِب مع �شعبه على َمدِّ الزمان. 

وتمثّل دعوة اإبراهيم بدايَة تاريخ الخال�ص، اإذ كلّمه 
اإلى  يعرف  اأن  دون  اأر�شك..."22،  "اأترك  قائاًل:  اهلل21 
َر  عوَة، فَخَرَج اإلى بَلٍَد قُدِّ اأين: "بالإيماِن لَبَّى اإِبراهيُم الدَّ
ه"  يَتَوجَّ اأَيَن  اإلى  يَدري  َخَرَج وهو ل  ميراثًا،  يَنالَه  اأن  لَه 
)عب 11: ٨(؛ لم يكن هذا لي�ص تراجًعا تكتيكيًّا موؤقّتًا، 
اأعطاه  الذي  الوعد  ذلك  بعد  ياأتي  محّمد.  هجرة  كما 
اهلل لأبرام23، والعهد الذي بتّه معه24، والذي اأّكده وثبّته 
اأبرام ُموؤتََمنًا على الوعد،  اإ�شحق25. ولكون  اإيقاف ذبح 
مع  وتقّوى  العهُد  تعّزز  لحًقا  "اإبراهيم"26.  ا�شمه  �شار 

مو�شى27. 

كون  من  بالرغم  �شعبه،  اهلل  كّون  الأنبياء  يد  على 
رقابَهم  غلّظوا  "لقد  ومتمّرًدا:  َحُرونًا  �شعبًا  الأخير  هذا 

رج 1 يو 4: 16.  )15(
حرفيًّا: "اأنت تعني الكثير بالن�شبة اإلّي، اأنَت ثمين، واأنا اأحبّك" )اأ�ص 43: 4اأ(.  )16(

تث 6: 5.  )17(
ل 19: 1٨.  )18(

مت 22: 39-37.  )1٩(
مت 26: 2٨.  )20(

رج اأع 7: 4-2.  )21(
رج تك 12: 1.  )22(

ُم ا�شَمَك، وتَُكوُن بَرَكة" )تك 12: 2؛ اأنظر اأي�ًشا الف�شل 15(. ًة كبيرة، واأُباِرُكَك، واأُعظِّ مَّ "واأنا اأَجَعلَُك اأُ  )23(
تك 17.  )24(
تك 22.  )25(

بَا َعَدٍد كبيٍر ِمَن الأَُمم" )تك 17: 5(. براهيم، لأَنِّي َجَعلتَُك اأَ إِ "ول يَكوُن اَ�شُمَك اأَبْراَم بَعَد اليوم، بل يَكون ا�شُمَك ا  )26(
خر 34-19.  )27(
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برف�شهم الإ�شغاء اإلى اأقوالي"28.

لوعوده  اأمينًا  وباإ�شراٍر،  ثابت  وب�شكل  اهلل،  يبقى 
اإلى  كال�شبي  المعاك�شة،  المظاهر  من  بالرغم  ولعهده، 
بابل وتدمير الهيكل في القرن ال�شاد�ص ق. م.، الخ. اإّن 
اإلًها، وهم يكونون لي �شعبًا"2٩،  اأكون لهم  "اأنا  تاأكيَده، 
المقّد�ص  التاريخ  اإنّه  للعهد30.  النموذجيُّ  الإعالُن  هو 
اأميٍن  غيَر  كان  ولو  ل�شعبه  اإلهاَمه  اهلل  يهب  للخال�ص؛ 
تتبيّن  اأن  ال�شعوب  �شائر  وباإمكان  الأحيان،  غالب  في 
الب�شريّة31. ولكن،  الذي هو رمز  ال�شعب  ذاتها في هذا 
بالم�شيح الذي اأُعِلَن لداود32 �شيتو�ّشع التيّار الم�شيحانّي؛ 
فاليهود الذين �شيتبعون ي�شوع �شيَرون فيه الم�شيح الذي، 
مع هذا، �شيبدو محيًِّرا، اإذ اإنّه ل يتطابق مع الفكرة التي 
نَت عنه، كما نتبيّن من �شوؤال الر�شل الذي وّجهوه اإلى  ُكوِّ
ي�شوَع قُبَيل �شعوده قائلين: "يا رّب، اأفي هذا الزمان تُعيُد 
الطريق  ي�شوُع هذا  لقد رف�ص  اإ�شرائيل؟"33.  اإلى  الُملَْك 
تغذيَة  بعده  من  اليهودّي  ال�شعب  وا�شل  لقد  الزمنّي. 
�شمعوَن  �شيعتبر  عقيبَا34  فََرابّي  زمنّي؛  بم�شيح  رجائه 
بَْرُكوخبَا كان  باأّن  "م�شيح"؛ ونذّكر هنا  بَْرُكوْخبَا بمثابة 
ق�شوا  الذين  الرومان  �شّد  الكبيرة  اليهوديّة  الثورة  قائَد 

عليه �شنة 135 ب. م.

لي�شت اليهوديّة والم�شيحيّة وحدهما فقط في التاريخ 
بل هما ديانتَا التاريخ. من خالل العهد وبوا�شطته يتعاون 
على  اأَِدلٌَّة  له  الذي  الحقيقّي،  التاريخ  في  والإن�شان  اهلل 

لأنّه  مقّد�ص"  "تاريخ  على  هنا  الكالم  بالإمكان  ذلك؛ 
يك�شف  ذاتَه،  اهللُ  يُظهر  والإن�شان.  اهلل  الثنين:  تاريخ 
يء الربُّ  عن ذاته، كما تعلن ذلك البركُة ال�شهيرة: "يُ�شِ
نحوَك،  وجَهه  الربُّ  ويرفع  ويرحمك،  عليك  بوجهه 
البيبلّي  للعهد  النبوّي  التيّار  يعي�ص  ال�شالم"35.  ويمنُحك 
اهلل  �شعب  هي  ثمرتُها  ب�شريّة-اإلهيّة،  ديناميكيّة  من 
المختار، الذي ي�شعى اإلى اأن يكون اأمينًا للعهد؛ لقد بلغ 
تبقى  اأن  اإلى  الكني�شة  اإلى نهايته، وت�شعى  بالعهد  ي�شوع 

اأمينًة لهذا العهد.

ديناميكيّة  هي  الب�شريّة-الإلهيّة  العهد  ديناميكيّة  اإّن 
العالقة  تترّكز  المختار  اهلل  �شعب  قلب  ففي  التج�ّشد؛ 
بين اهلل والإن�شان، عالقٌة تج�ّشدت بالفعل، طوال قرون 
مًعا  اآٍن  في  هو  الذي  الم�شيح  على  العهد،  من  متعاقبة 
اإن�شان كامل واإله اإن�شان. ويوؤمن الم�شيحيّون اأّن الم�شيح 
العهد،  تتميم  واأنّه  د،  والمج�شَّ ن  الم�شخ�شَ العهد  هو 

ومحور التاريخ الب�شرّي. 

في االإ�سالم ل يوجد �شعب مختار، لأنّه ل يوجد عهد.

هذا بالإيجاز العهد البيبلّي. لنَر الآن العهد القراآنّي.

2 – العهد القراآنّي
الأَيماَن  وا  تنُق�شُ ول  عاَهْدتُم،  اإذا  اهلِل  بعهِد  "واأَْوفُوا 

بعَد توكيِدها"36. 

اإر 19: 15. رج خر 32: 9؛ تث 9: 6؛ 31: 27؛ 2 مل 17: 14ي؛ اإر 7: 26؛ 17: 23؛ با 2: 30. اأنظر اأي�ًشا مو�شوع "ال�شعب المتمّرد"   )28(
في عد 20: 24؛ 27: 14؛ تث 1: 26؛ 9: 7، 23، 24؛ اأ�ص 65: 2؛ اإر 3: 14، 22؛ 5: 23؛ حز 2: 3، ٨؛ نحميا 9: 26، 29.

اإر 31: 33.  )2٩(
رج اإر 7 : 23؛ 24: 7؛ 30: 22؛ 31: 33؛ 32: 3٨؛ حز 11: 20؛ 14: 11؛ 36: 2٨؛ 37: 23، 27؛ با 2: 35؛ زك ٨: ٨.  )30(

رج تك 49: 10؛ اأ�ص 7: 14؛ حج 2: 23.  )31(
2 �شم 7: ٨-17.  )32(

اأع 1: 6.  )33(
هو عقيبا بن يو�سف، ورد ا�شمه في التلمود الفل�شطينّي، عا�ص في القرنين الأّول والثاني ب. م.  )34(

عد 6: 25-27؛ رج اأي�ًشا خر 24: 11-1.  )35(
�سورة النحل 16: 91.  )36(
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28 االأب اأيوب �سهوان

بالعهد  الوفاءَ  والإ�شالُم  الم�شلمين  ر�شوُل  التزَم  لقد 
باأّن  يقينًا  عالمين  لها37،  وتحقيًقا  الو�شيّة  لهذه  طاعًة 
الذين ينق�شون العهد "ُهُم الخا�شرون"38. ولقد بلغ الأمر 
اأعلن  اإذ  له  عهَد  ل  ْن  َعمَّ يِن  الدِّ نفِي  حدِّ  اإلى  بالر�شول 

قائاًل: "ل ِديَن لمن ل عهَد له"3٩.

لأنّه ل  قَْطًعا،  ًما  اأمًرا محرَّ العهِد  نق�ُص  ي�شبح  هكذا 
يجوز لموؤمن اأن يعاهد ثّم يغدر، ولأّن َمن يظلم معاهًدا 

يكون "اهلل حجيَجه يوم القيامة"40.

اأمّا  واالإن�سان،  اهلل  بين  العهد  ثمرة  هو  المقّد�س  الكتاب 
اهلل  بين  عهد  ثمرة  لي�س  هو  بالتالي  نزل،  ال�سماء  فَِمن  القراآن 

واالإن�سان!

من  ال�شماء،  من  نزل  الذي  القراآن،  خالف  على 
ال�شماء،  من  المقّد�ص  الكتاب  ينزل  لم  الأّم"،  "الكتاب 
تُْه الكني�شُة  بل هو ثمرة العهد الإلهيّة-الإن�شانيّة، وقد قََراأَ
اهلل  اأّن  فيه  وتبيّنْت  كافّة،  ليتورجيّاتها  في  بدايتها  منذ 
الب�شريّة  �شعبه ولأجل  التعبير، لأجل  اإن جاز  ذاته،  يثّمر 
المتعاقبة  الأجيال  عبر  ف�شيئًا  �شيئًا  ذاته  كا�شًفا  باأ�شرها، 

بان�شجام عقائدّي وا�شح المعالم.

مع  بالمقارنة  وفريد  مميّز  هو  البيبلّي  التنا�شق  اإّن 
الديانات الأخرى، بما فيها الإ�شالم؛ هذا ل يعني اإطالقًا 
وما  البع�ص؛  بع�شنا  مع  �شيئًا  نفعل  اأن  عن  عاجزون  اأنّنا 
يمكن عمله ينبغي القيام به مع احترام الفروقات الأ�شا�شيّة 

التي ت�شّكل هويّاتنا.

2/اأ - الميثاق في القراآن
القراآنّي الخا�ّص  ينبغي الأخذ بعين العتبار المفهوم 
هو  المفهوم  هذا  لأّن  الأزل"،  قبل  ما  "ميثاق  لعبارة 
اهلل  منحه  "ميثاق  هو  الإ�شالم،  وبح�شب  جوهرّي. 

للن�شل الآَدمّي قبل الأزل"41.

إِْذ اأََخَذ َربَُّك  القراآن هو قليل الدقّة في هذا ال�شياق: "َوا
ِهْم  يَّتَُهْم َواأَ�ْشَهَدُهْم َعلَى اأَنُْف�شِ ِمْن بَِني اآََدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
تَُقولُوا  "اأَْو  واأي�ًشا:  �َشِهْدنَا"42؛  بَلَى  قَالُوا  ِبَربُِّكْم  اأَلَ�ْشُت 
اأَفَتُْهِلُكنَا  بَْعِدِهْم  ِمْن  يًَّة  ُذرِّ َوُكنَّا  قَبُْل  ِمْن  بَاوؤُنَا  اآَ اأَ�ْشَرَك  إِنََّما  ا
اأولى،  خليقة  هناك  كان  وكاأنّه  الُْمبِْطلُوَن"43؛  فََعَل  ِبَما 
ميثاقًا  واحد  جانب  من  بَْعَدها  اهللُ  َخلََق  اأّوليّة،  خليقة 
بمثابة  الميثاق  اأّول. كان هذا  اآدم  الب�شريّة في  اأ�شليًّا مع 
في  اإغراقه  اإلى  ميٌل  تولّد  ف�شيئًا  �شيئًا  لكْن  تاريخّي،  اأمر 
النفعالت الميتافيزيقيّة؛ لذا فاإّن الوعَي الدينّي الإ�شالمّي 
هو مرّكز، لي�ص على واقع من التاريخ، بل على واقع هو 

فوق التاريخ، اأي لي�ص ما بعد التاريخ، بل عابر للتاريخ.

2/ب - االأمانة للميثاق
تنّدد الآية ال�شهيرة، التي تتكلّم على الأمانة للميثاق، 
َمَواِت  ال�شَّ َعلَى  َمانََة  اْلأَ نَا  َعَر�شْ إِنَّا  "ا الأمانة:  هذه  بانتفاء 
ِمنَْها  َواأَ�ْشَفْقَن  يَْحِملْنََها  ْن  اأَ فَاأَبَيَْن  َوالِْجبَاِل  َوالأْر�ِص 
إِنَُّه َكاَن َظلُوًما َجُهولً"44. هذا الإ�شالم  َوَحَملََها الإِنْ�َشاُن ا
الأّوليَّة  والخليقَة  الب�شريّة،  بدايات  ديانة  يكون  اأن  يريد 

"العهد"، في: جوزف قّزي، هذا هو االإ�سالم، دار لأجل المعرفة، ديار عقل، لبنان 2007، �ص ٨62.  )37(
�سورة البقرة 2: 27.  )38(

اأخرجه اأحمد 3: 135، من حديث اأن�ص بن مالك.  )3٩(
)40(  اأخرجه اأبو داود 4: 35٨، من حديث عائ�شة.

)41( Louis Gardet et Georges Anawati, Introduction à la théologie musulmane, Vrin, 1970, p. 397.

�سورة االأعراف 7: 171.  )42(
�سورة االأعراف 7: 172؛ رج �سورة المائدة 5: 7.  )43(

نقل حرفّي: "اقترحنا الأمانة على ال�شماوات، وعلى الأر�ص، وعلى الجبال، لكنّها اأَبَْت اأن تتكّفل بها، وخافت منها. وتكّفل بها الإن�شان، لكنّه   )44(
ا" )�سورة االأحزاب 33: 71(. كان غيَر عادٍل وجاهاًل جدًّ
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الإ�شالم  يكون  هكذا  لالأزل".  ال�شابق  "الميثاق  عند 
للكتاب-االأمّ  المطابَق  الأّول  الوحَي  الأّوليّة"،  "الديانَة 
"يذّكرون"  اأنا�ص  �شوى  والقراآن  الأنبياء  ي�شّكل  ل  الذي 
حدث  الحدث،  هذا  عن  يخبر  بالتالي  والقراآن  به. 

والب�سريّة. اهلل  بين  "الميثاق" االأّوالنّي 

الأ�شلّي  الميثاق  يكون  قد  التقليد،  اإلى  وا�شتناًدا 
من  زاوية  في  المو�شوع  الأ�شَود  الحجر  على  محفوًرا 

هيكل الكعبة المكعب في مّكة45.

الميثاق  التوّجه من وهج  العقالنيّو  المعتزلُة  قلّل  لقد 
به  اعترف  بينما  رمزيًّا،  اأو  اأ�شطوريًّا  فاعتبروه  الأّولنّي 
ال�سلف  مدر�سة  على  ردٍّ  ففي  الروحانيّون46؛  ال�شوفيّون 
ال�سالح التي قالت باأزليّة حرف القراآن، اأنكر المعتزلة47 اأزليّة 
االأ�ساعرة48، وقالوا بَخلِْقِه من النقل  القراآن، ومثلهم فعل 
جملة  من  مخلوق  اهلل  كالم  اأّن  موؤّكدين  العقل،  ومن 
المخلوقات، وهو مخلوق منف�شل عن اهلل، م�شت�شهدين 
ْحَمِن  َن الَرّ ِمّ ِذْكٍر  "َوَما يَاأِْتيِهم ِمّن  اهلل:  بقول  لذلك 
اهلل،  قول  وف�ّشروا  يَن"4٩؛  ُمْعِر�شِ َعنُْه  َكانُوا  اإِلَّ  ُمْحَدٍث 
َحِكيٍم  لَُّدْن  ِمن  لَْت  ّ فُ�شِ ثَُمّ  اآيَاتُُه  اأُْحِكَمْت  ِكتَاٌب  "الرب 
محَدثًا؛  يكون  فعل  بعد  فعل  �شادفه  ما  باأّن  َخِبيٍر"50، 
القراآن مرّكب من حروف  اإّن  اأعملوا عقلهم فقالوا:  ثّم 

المقولة  اإّن  نظرهم  وفي  والمركَّب محَدث!  وكلمات، 
القول  فهي  ذاتها،  في  تناق�ًشا  تحمل  القراآن  باأزليّة 
ذاَت  القراآن  يكون  اأن  اإّما  لأنّه  والقراآن،  اهلل  بقديَمين: 
اهلل،  ذاَت  اهلل،  كالُم  القراآن،  كان  فاإن  ذاته؛  غيَر  اأو  اهلل 
اأن يكون من ذات اهلل ما ورد فيه من اأعمال  فهل ي�شّح 
اهلل،  القراآن، كالم  واإن كان  ب�شريّة؟  واأحداث  مخلوقة، 
بقديَمين، وهذا هو  القول  هو  باأزليّته  فالقول  ذاته،  غيَر 

الكفر بعينه"51.

الفطريّة،  والطبيعة  الأّولنّي،  واآدم  الخليقة،  اإّن 
كلّها  هي  وال�شريعة،  والعقيدة،  والوحي،  والديانة، 
"اأّولنيّة" ومرتبطة بالميثاق الذي يختلف جوهريًّا وكلّيًّا 
عن العهد البيبلّي. اإّن مفاهيم العهد، من جهة، ومفاهيم 
القراآن والإ�شالم، من جهة ثانية، هي غريبة الواحدة عن 

الأخرى.

الذين  اأّن  بخلق القراآن؛ والمعروف  ل يقول االأ�ساعرة 
يقولون بخلق القراآن هم الجهميّة52 والمعتزلة.

2/ج - المواثيق القراآنيّة االأخرى
في  بيبليًّا  عهَد  ل  باأْن  الَجْزِم  من  البع�ص  يتعّجب  قد 
الأّولنّي،  الميثاق  على  الكالم  يجري  عندما  القراآن، 

)45(          Cf. Louis Gardet, L’islam : religion et communauté, DDB, 1970, p. 129.

بداأ ظهور ال�شوفيّين وال�شوفيّة منذ القرنَين ٨-9 م كرّد فعل على البذخ والترف وتدنّي القيم الح�شنة التي انت�شرت في المجتمع الإ�شالمّي. يدعو   )46(
ة،  ال�شوفيّون اإلى الزهد والورع والتوبة والر�شا، ويعتقدون اأّن ال�شالة وال�شوم والحّج والزكاة عبادات العوام، واأّما هم في�شّمون اأنف�شهم الخا�شّ

ولذلك فعباداتهم مخ�شو�شة واإن ت�شابهت ظاهًرا. 
ن�شو�ص دينيّة لدعم  على  وا�شتندوا  الإ�شالميّة،  لعتماد العقل في تف�شير ال�شريعة  عمليًّا  تطبيًقا  اأبديًّا  ولي�ص  قول المعتزلة باأّن القراآن مخلوق  اأتى   )47(
الزائدة عن  ال�شفات  الإلهيّة و�شفاتها، وقّرروا نفي  الذات  قّرروا وحدة  اأن  فبعد  المجال، من م�شاألة �شفات اهلل؛  حّجتهم، منطلقين، في هذا 

الذات، تحّولوا اإلى النظر في ما ورد من هذه ال�شفات داخل الن�شو�ص الدينيّة عبر اإخ�شاعها اإلى التاأويل العقلّي.
"الأ�شاعرة" فرقة كالميّة اإ�شالميّة، تن�شب لأبي الح�شن الأ�شعرّي الذي خرج على المعتزلة؛ وقد اتخذت البراهين والدلئل العقليّة والكالميّة و�شيلة   )48(

في محاججة خ�شومها.
�سورة ال�سعراء 5.  )4٩(

�سورة هود 1.  )50(
)51(          Cf. alkalema.net/mo3gezat/mo3gezat38.htm 

هي فرقة اإ�شالميّة، ظهرت في الربع الأول من القرن الهجرّي الثاني، على يد موؤ�ّش�شها الجهم بن �شفوان الترمذّي. وافقهم المعتزلة في نفيهم بع�ص   )52(
�شفات اهلل الأزليّة، وتاأويلهم لل�شفات التي ت�شعر بالت�شبيه، وقولهم باأّن القراآن مخلوق. 



بيبليا 2013/60

30 االأب اأيوب �سهوان

وهذا �شحيح لأّن م�شمون العهد البيبلّي �شيء، وم�شمون 
الميثاق القراآنّي �شيء اآخر. لكن هناك نماذج اأخرى من 
المواثيق مع اهلل في القراآن، يَُعبَّر عنها بما يقارب الثني 
ع�شر م�شطلًحا مختلًفا تَِرُد حوالى 125 مّرة في القراآن، 

وهي التالية:

)اأ( مواثيق لي�س اهلل �سريًكا فيها:
يالَِفِهْم  إِ "اإِيالِف قَُريْ�ٍص ا النا�ص:  بين  اتّفاق  - "اإيالف"، 

يِْف فَلْيَْعبُُدوا َربَّ َهَذا الْبَيِْت"53. تَاء َوال�شَّ ِرْحلََة ال�شِّ

ِ ثََمنًا قَِلياًل  - "اإّل"، هدنة �شيا�شيّة: "ا�ْشتََرْوا ِباآَيَاِت اهلَلّ
يَْرقُبُوَن  يَْعَملُوَن؛ َل  َما َكانُوا  نَُّهْم �َشاءَ  إِ ا وا َعْن �َشِبيِلِه  ُدّ فَ�شَ
تَابُوا  فَاإِْن  الُْمْعتَُدوَن.  ُهُم  َواأُولَِئَك  ًة  ِذمَّ َوَل  اإاِل  ُموؤِْمٍن  ِفي 
ُل  يِن َونَُف�شِّ َكاَة فَاإِْخَوانُُكْم ِفي الدِّ اَلَة َواآَتَُوا الزَّ َواأَقَاُموا ال�شَّ

اْلآَيَاِت ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن"54.

اأُِحلَّْت  ِبالُْعُقوِد  اأَْوفُواْ  اآَمنُواْ  الَِّذيَن  َُّها  اأَي "يَا  "َعْقد":   -
يِْد  ال�شَّ ُمِحلِّي  َغيَْر  َعلَيُْكْم  يُتْلَى  َما  اإِلَّ  الأَنَْعاِم  بَِهيَمُة  لَُكم 

َ يَْحُكُم َما يُِريُد"55. َواأَنتُْم ُحُرٌم اإِنَّ اهللَّ

َواإِْن يَْظَهُروا َعلَيُْكْم  "َكيَْف  اتفاقيّة حماية:  - "ِذمَّة": 
َوتَاأْبَى  ِباأَفَْواِهِهْم  ونَُكْم  يُْر�شُ ِذمَّةً  َوَل  اإِلًّ  ِفيُكْم  يَْرقُبُوا  َل 
َوَل  لًّ  إِ ا ِمٍن  ُموؤْ ِفي  يَْرقُبُوَن  َل  فَا�ِشُقوَن.  َواأَْكثَُرُهْم  قُلُوبُُهْم 

ِذمَّةً َواأُولَِئَك ُهُم الُْمْعتَُدوَن"56.

ى  اأَفْ�شَ َوقَْد  تَاأُْخُذونَُه  "َوَكيَْف  التزام:  "ميثاق"،   -
إِلَى بَْع�ٍص َواأََخْذَن ِمنُكم مِّيثَاقًا َغِليًظا"57. ُكْم ا بَْع�شُ

َعْهِدِهْم  بَْعِد  ِمْن  اأَيَْمانَُهْم  نََكثُوا  "َواإِْن  "عهد":   -
إِنَُّهْم َل اأَيَْماَن لَُهْم  ا َة الُْكْفِر  َوَطَعنُوا ِفي ِديِنُكْم فََقاِتلُوا اأَِئمَّ

لََعلَُّهْم يَنْتَُهوَن"58.

لَُّة اأَيَْن َما ثُِقُفوا  ِربَْت َعلَيِْهُم الذِّ "�شُ رباط:  - "َحبْل"، 
 ِ اهللَّ ِمَن  ٍب  ِبَغ�شَ َوبَاءُو  النَّا�ِص  ِمَن  َوَحبٍْل   ِ اهللَّ ِمَن  بَِحبٍْل  اإِلَّ 
يَْكُفُروَن  َكانُوا  ِباأَنَُّهْم  َذِلَك  الَْم�ْشَكنَُة  َعلَيِْهُم  ِربَْت  َو�شُ
واْ  َع�شَ ِبَما  َذِلَك  َحقٍّ  ِبَغيِْر  اْلأَنِْبيَاءَ  َويَْقتُلُوَن   ِ اهللَّ ِباآَيَاِت 

َوَكانُوا يَْعتَُدوَن"5٩.

الَِّذيَن  إِنَّ  "ا يمين:  اأو  ق�َشم  مّرة(،   47( أَيْمان"  "ا  -
أَيَْمانِِهْم ثََمنًا قَِلياًل اأُولَِئَك َل َخاَلَق لَُهْم  ِ َوا يَ�ْشتَُروَن ِبَعْهِد اهللَّ
إِلَيِْهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َوَل  ُ َوَل يَنُْظُر ا ِفي اْلآَِخَرِة َوَل يَُكلُِّمُهُم اهللَّ

يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم". )3: 77(. يَُزكِّ

)ب( مواثيق مع اهلل اأو ِمْن ِقبَِله: 
*ميثاق: التزام

بَْعِد  ِمْن   ِ اهللَّ َعْهَد  وَن  يَنُْق�شُ "الَِّذيَن  الأزل:  قبل  ما   -
ِفي  ُدوَن  َويُْف�شِ َل  يُو�شَ اأَْن  ِبِه   ُ اهللَّ اأََمَر  َما  َويَْقَطُعوَن  ِميثَاِقِه 
ِمن  َربَُّك  اأََخَذ  إِْذ  "َوا الَْخا�ِشُروَن"60؛  ُهُم  اأُولَِئَك  اْلأَْر�ِص 
ِهْم  اأَنُف�شِ َعلَى  �ْشَهَدُهْم  َواأَ يَّتَُهْم  ُذِرّ ُظُهوِرِهْم  ِمن  اآَدَم  بَِني 
نَّا  إِ ا الِْقيَاَمِة  يَْوَم  تَُقولُواْ  اأَن  �َشِهْدنَا  بَلَى  قَالُواْ  ِبَرِبُّكْم  اأَلَ�ْشُت 

ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن"61. 

اآتَيْتُُكم  ِميثَاَق النَِّبيِّيَْن لََما  اأََخَذ اهلّلُ  إِْذ  - مع الأنبياء: "َوا
َِّما  ل ٌق  دِّ مُّ�شَ َر�ُشوٌل  َجاءُكْم  ثُمَّ  َوِحْكَمٍة  ِكتَاٍب  مِّن 

�سورة قري�س مّكة 106: 2-1.  )53(
�سورة التوبة 9: ٨، 10.  )54(

�سورة المائدة 5: 1.  )55(
)56(  �سورة التوبة )9: ٨، 10(

�سورة الن�ساء 4: 21؛ اأنظر اأي�ًشا 4: 90، 92؛ ٨: 72؛ 12: 66، ٨0.  )57(
�سورة التوبة 9: 12؛ اأنظر اأي�ًشا 17: 34؛ 19: 7٨.  )58(

�سورة اآل عمران 3: 112.  )5٩(
�سورة البقرة 2: 27.  )60(

�سورة االأعراف 7: 172.  )61(
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َعلَى  َواأََخْذتُْم  أَقَْرْرتُْم  اأَا قَاَل  ُرنَُّه  َولَتَن�شُ ِبِه  لَتُوؤِْمنُنَّ  َمَعُكْم 
مَِّن  َمَعُكم  َواأَنَاْ  فَا�ْشَهُدواْ  قَاَل  اأَقَْرْرنَا  قَالُواْ  ِري  اإِ�شْ َذِلُكْم 
إِْذ اأََخْذنَا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميثَاقَُهْم َوِمنَك َوِمن  اِهِديَن"62؛ "َوا ال�شَّ
ِمنُْهم  َواأََخْذنَا  َمْريََم  ابِْن  َوِعي�َشى  َوُمو�َشى  إِبَْراِهيَم  َوا نُّوٍح 

مِّيثَاقًا َغِليًظا"63. 

- مع الم�شلمين الذين هم اإلى حدٍّ ما اأمناء: "َواْذُكُرواْ 
�َشِمْعنَا  قُلْتُْم  إِْذ  ا ِبِه  َواثَقَُكم  الَِّذي  َوِميثَاقَهُ  َعلَيُْكْم   ِ اهللَّ ِنْعَمَة 

ُدوِر"64. َ َعِليٌم ِبَذاِت ال�شُّ َ اإِنَّ اهللَّ َواأََطْعنَا َواتَُّقواْ اهللَّ

ِميثَاقَُكْم  َخْذنَا  اأَ ْذ  إِ "َوا اليهود:  الكتاب"  "اأهل  مع   -
َما  َواْذُكُروا  ٍة  ِبُقوَّ اآَتَيْنَاُكْم  َما  وَر ُخُذوا  الطُّ فَْوقَُكُم  َوَرفَْعنَا 
إِنَّا  ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن"65؛ والم�شيحيّين: "َوِمَن الَِّذيَن قَالُواْ ا
ِبِه فَاأَْغَريْنَا  ُرواْ  ا ُذكِّ ا مِّمَّ اَرى اأََخْذنَا ِميثَاقَُهْم فَنَ�ُشواْ َحظًّ نَ�شَ
 ُ ِّئُُهُم اهللَّ إِلَى يَْوِم الِْقيَاَمِة َو�َشْوَف يُنَب اء ا بَيْنَُهُم الَْعَداَوَة َوالْبَْغ�شَ

نَُعوَن"66.  ِبَما َكانُواْ يَ�شْ

* عهد:

بَْعِد  ِمْن   ِ اهللَّ َعْهَد  وَن  يَنُْق�شُ "الَِّذيَن  الأزل:  قبل  ما   -
ِفي  ُدوَن  َويُْف�شِ َل  يُو�شَ اأَْن  ِبِه   ُ اهللَّ اأََمَر  َما  َويَْقَطُعوَن  ِميثَاِقِه 

اْلأَْر�ِص اأُولَِئَك ُهُم الَْخا�ِشُروَن "67. 

ِبَكِلَماٍت  َربُُّه  إِبَْراِهيَم  ا ابْتَلَى  إِِذ  َوا  " الأنبياء:  مع   -

يَِّتي  ُذرِّ َوِمْن  قَاَل  إَِماًما  ا ِللنَّا�ِص  َجاِعلَُك  إِنِّي  ا قَاَل  ُهنَّ  فَاأَتَمَّ
َمثَابًَة  الْبَيَْت  َجَعلْنَا  إِْذ  َوا اِلِمين.  الظَّ َعْهِدي  يَنَاُل  َل  قَاَل 
َوَعِهْدنَا  لًّى  ُم�شَ إِبَْراِهيَم  ا َمَقاِم  ِمْن  َواتَِّخُذوا  َواأَْمنًا  ِللنَّا�ِص 
اِئِفيَن َوالَْعاِكِفيَن  َرا بَيِْتَي ِللطَّ إِ�ْشَماِعيَل اأَْن َطهِّ إِبَْراِهيَم َوا إِلَى ا ا

ُجوِد"68.  ِع ال�شُّ كَّ َوالرُّ

اهلّلِ  بِعَْهِد  يَ�ْشتَُروَن  الَِّذيَن  إِنَّ  "ا الم�شلمين:  مع   -
َواأَيَْماِنِهْم ثََمنًا قَِلياًل اأُْولَِئَك َل َخاَلَق لَُهْم ِفي الآِخَرِة َوَل 
يِهْم َولَُهْم  إِلَيِْهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َوَل يَُزكِّ يَُكلُِّمُهُم اهلّلُ َوَل يَنُظُر ا

َعَذاٌب اأَِليٌم"6٩. 

إِ�ْشَراِئيَل اْذُكُروا  - مع "اأهل الكتاب" اليهود: "يَا بَِني ا
بِعَْهِدُكْم  اأُوِف  بِعَْهِدي  َواأَْوفُوا  َعلَيُْكْم  اأَنَْعْمُت  الَِّتي  ِنْعَمِتَي 

َّاَي فَاْرَهبُوِن"70.  إِي َوا

*َوْعد:

ْربَِعيَن لَيْلًَة ثُمَّ  ْذ َواَعْدنَا ُمو�َشى اأَ إِ - مع مو�شى النبّي: "َوا
اتََّخْذتُُم الِْعْجَل ِمْن بَْعِدِه َواأَنْتُْم َظاِلُموَن"71. 

اِلَحاِت  ال�شَّ َوَعِملُواْ  اآَمنُواْ  "َوالَِّذيَن  - مع الم�شلمين: 
�َشنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها الأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

ِ ِقياًل"72.  َدُق ِمَن اهللَّ ا َوَمْن اأَ�شْ ِ َحقًّ اأَبًَدا َوْعَد اهللَّ

�سورة اآل عمران 3: ٨1.  )62(
�سورة االأحزاب 33: 7.  )63(

�سورة المائدة 5: 7؛ اأنظر اأي�ًشا �سورة الرعد 13: 20، 25؛ �سورة الحديد 57: ٨.  )64(
�سورة البقرة 2: 63؛ اأنظر اأي�ًشا �سورة البقرة 2: ٨3، ٨4، 93؛ �سورة اآل عمران 3: 1٨7؛ �سورة الن�ساء 4: 154-155؛ �سورة المائدة 5: 12، 13،   )65(

70؛ �سورة االأعراف 7: 169.
�سورة المائدة 5: 14.  )66(

�سورة البقرة 2: 27؛ اأنظر اأي�ًشا 20: 115.  )67(
�سورة البقرة 2: 124-125؛ اأنظر اأي�ًشا 7: 134؛ 43: 49؟  )68(

�سورة اآل عمران 3: 77؛ اأنظر اأي�ًشا 6: 152؛ ٨: 56؛ 9: 75، 111؛ 13: 20، 25؛ 16: 95؛ 19: ٨7؛ 33: 15، 23.  )6٩(
�سورة البقرة 2: 39؛ اأنظر اأي�ًشا 2: 79، 99؛ �سورة اآل عمران 3: 1٨2؛ �سورة طه 20: ٨6.  )70(

�سورة البقرة 2: 50؛ اأنظر اأي�ًشا �سورة االأعراف 7: 142: "َوَواَعْدنَا ُمو�َشى ثاََلِثيَن لَيْلًَة َواأَتَْمْمنَاَها ِبَع�ْشٍر فَتَمَّ ِميَقاُت َربِِّه اأَْربَِعيَن لَيْلًَة َوقَاَل ُمو�َشى ِلأَِخيِه   )71(
ِديَن". ِلْح َوَل تَتَِّبْع �َشِبيَل الُْمْف�شِ َهاُروَن اْخلُْفِني ِفي قَْوِمي َواأَ�شْ

ِ فَيَْقتُلُوَن  َ ا�ْشتََرى ِمَن الُْموؤِْمِنيَن اأَنُف�َشُهْم َواأَْمَوالَُهم ِباأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة يَُقاِتلُوَن ِفي �َشِبيِل اهللَّ �سورة الن�ساء 4: 122؛ اأنظر اأي�ًشا �سورة التوبة 9: 111: "اإِنَّ اهللَّ  )72(
ُرواْ ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُم ِبِه َوَذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم". ِ فَا�ْشتَبْ�شِ ا ِفي التَّْوَراِة َوالإِنِجيِل َوالُْقْراآِن َوَمْن اأَْوفَى ِبَعْهِدِه ِمَن اهللَّ َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَيِْه َحقًّ
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قَْد  إِ�ْشَراِئيَل  ا بَِني  "يَا  اليهود:  الكتاب"  "اأهل  مع   -
الأَيَْمَن  وِر  الطُّ َجاِنَب  َوَواَعْدنَاُكْم  ُكْم  َعُدوِّ مِّْن  اأَنَجيْنَاُكم 

لَْوى"73.  لْنَا َعلَيُْكُم الَْمنَّ َوال�شَّ َونَزَّ

اإِن  الَْوْعُد  َهَذا  َمتَى  "َويَُقولُوَن  نموذج:  �شعب  مع   -
اِدِقيَن"74.  ُكنتُْم �شَ

*َحبْل: رباط يجمع وي�شّم:

َوَل  َجِميًعا  اهلّلِ  بَِحبِْل  ُمواْ  "َواْعتَ�شِ الم�شلمين:  مع   -
إِْذ ُكنتُْم اأَْعَداء فَاأَلََّف بَيَْن  قُواْ َواْذُكُرواْ ِنْعَمَة اهلّلِ َعلَيُْكْم ا تََفرَّ
ُحْفَرٍة  �َشَفا  َعلََى  َوُكنتُْم  ْخَوانًا  إِ ا ِبِنْعَمِتِه  بَْحتُم  فَاأَ�شْ قُلُوِبُكْم 
لََعلَُّكْم  اآيَاِتِه  لَُكْم  اهلّلُ  ُِّن  يُبَي َكَذِلَك  مِّنَْها  فَاأَنَقَذُكم  النَّاِر  مَِّن 

تَْهتَُدوَن "75. 

َما  اأَيَْن  لَُّة  الذِّ َعلَيِْهُم  ِربَْت  "�شُ الكتاب":  "اأهل  مع   -
ٍب مَِّن  ثُِقُفواْ اإِلَّ بَِحبٍْل مِّْن اهلّلِ َوَحبٍْل مَِّن النَّا�ِص َوبَاآوؤُوا ِبَغ�شَ
ِربَْت َعلَيِْهُم الَْم�ْشَكنَُة َذِلَك ِباأَنَُّهْم َكانُواْ يَْكُفُروَن  اهلّلِ َو�شُ
وا  َع�شَ ِبَما  َذِلَك  َحقٍّ  ِبَغيِْر  الأَنِبيَاء  َويَْقتُلُوَن  اهلّلِ  ِباآيَاِت 

َكانُواْ يَْعتَُدوَن"76.  وَّ

نَُّه لَقَ�َسٌم لَّْو  إِ *قَ�َسم: هو قَ�َشٌم كونّي من اهلل للب�شر: " َوا
تَْعلَُموَن َعِظيٌم"77. 

اهلّلُ  اأََخَذ  إِْذ  "َوا الأنبياء:  مع  )قرابة(  رباُط  *اإِ�ْسر78: 
َجاءُكْم  ثُمَّ  َوِحْكَمٍة  ِكتَاٍب  مِّن  اآتَيْتُُكم  لََما  النَِّبيِّيَْن  ِميثَاَق 
أَقَْرْرتُْم  ُرنَُّه قَاَل اأَا َِّما َمَعُكْم لَتُوؤِْمنُنَّ ِبِه َولَتَن�شُ ٌق ل دِّ َر�ُشوٌل مُّ�شَ

َواأََخْذتُْم َعلَى َذِلُكْم اإِ�ْسِري قَالُواْ اأَقَْرْرنَا قَاَل فَا�ْشَهُدواْ َواأَنَاْ 
اِهِديَن"7٩.  َمَعُكم مَِّن ال�شَّ

ن�شير في ختام هذا العْر�ص اإلى اأّن مفردات المواثيق 
اأن  يمكن  منها  ما  كلمًة  لأّن  جامدة  غير  هي  القراآنيّة 
و"عهد"،  "ميثاق"،  فالمفردات  مختلفة؛  معاني  تاأخذ 
و"َحبْل"، قد تتعلّق بمواثيق بين النا�ص، كما اأي�ًشا مع اهلل. 
البيبلّي ذاته،  الن�ّص  اأّن هناك معادلت في  ويبدو كذلك 
ر"81؛  و"اإ�شْ "ميثاق"  بين  و"عهد"80،  "ميثاق"  بين  كما 
"عهد"  اأّن هناك هيمنًة وا�شحة لكلمتَي  مع ذلك، نرى 

و"ميثاق"، كما للتوافق بين مو�شوعاتهما. 

ماذا ن�ستنتج؟
هذه  اأّن  ياُلَحظ  التقنّي،  اللغوّي  الجانب  من  اأبعد 
المواثيق هو اهلل مَن قّررها ب�شكل اأحادّي؛ ال عالقة لها بت�شميِم 
عهٍد ت�شاعدّي وتقّدمّي مع الب�شر كلّهم، عهٍد يقود فيه اهللُ 
وهذا  يخلّ�شهم،  اأن  اأجل  من  لهم  ذاتَه  ويهب  التاريَخ، 
منظور غريب وبعيد عن المنظور القراآنّي االإ�سالمّي الذي ينظر 
اإلى العالقات بين اهلل والب�شر وكاأنّها نوع من ميثاق بُتَّ 
بين �شريَكين، اأحدهم �شيّد اأعلى والآَخر اأدنى منه وتاِبع 
له. ل يمكن اأن تكون النتائج على الم�شتَويَين ال�شخ�شّي 
والجماعّي اإلّ متباينة ب�شكل جذرّي، اإْن على ال�شعيَدين 
الثقافّي والعبادّي، واإْن على �شعيَدي الح�شارة والتاريخ. 

َردتُّْم  �ِشًفا قَاَل يَا قَْوِم اأَلَْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َح�َشنًا اأَفََطاَل َعلَيُْكُم الَْعْهُد اأَْم اأَ بَاَن اأَ إِلَى قَْوِمِه َغ�شْ �سورة طه 20: ٨0؛ اأنظر اأي�ًشا 20: ٨6: "فََرَجَع ُمو�َشى ا  )73(
بُِّكْم فَاأَْخلَْفتُم مَّْوِعِدي". ٌب مِّن رَّ اأَن يَِحلَّ َعلَيُْكْم َغ�شَ

َدَق الُْمْر�َشلُوَن". ْحَمُن َو�شَ ْرقَِدنَا َهَذا َما َوَعَد الرَّ �شورة ي�ص 36: 4٨. اأنظر اأي�ًشا �شورة ي�ص 36: 52: "قَالُوا يَا َويْلَنَا َمن بََعثَنَا ِمن مَّ  )74(
�سورة اآل عمران 3: 103.  )75(
�سورة اآل عمران 3: 112.  )76(

�سورة الواقعة 56: 76؛ اأنظر اأي�ًشا �سورة الفجر ٨9: 5: "َهْل ِفي َذِلَك قَ�َشٌم لِِّذي ِحْجٍر".  )77(
بُر" ]حديث[؛  ُر َوَعلَيُْكْم ال�شَّ �َشاءَ فََعلَيِْه الإِ�شْ إَِذا اأَ د؛ ذنْب، حمل ثقيل: "َوا ر "،جمع "اآ�شاٌر": عهد وميثاق ثقيل موؤكَّ "اإ�شر"، في قامو�س المعاني: "اإ�شْ  )78(

ًرا َكَما َحَملْتَُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَبِْلنَا": �شّدة العمل وثقله . "َربَّنَا َوَل تَْحِمْل َعلَيْنَا اإِ�شْ
�سورة اآل عمران 3: ٨1.  )7٩(

ُدوَن ِفي اْلأَْر�ِص اأُولَِئَك ُهُم الَْخا�ِشُروَن" )�سورة البقرة 2: 27(؛ اأنظر  َل َويُْف�شِ ُ ِبِه اأَْن يُو�شَ ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاِقِه َويَْقَطُعوَن َما اأََمَر اهللَّ وَن َعْهَد اهللَّ "الَِّذيَن يَنُْق�شُ  )80(
وَن الِْميثَاَق". ِ َوَل يَنُق�شُ اأي�ًشا �سورة الرعد 13: 20: "الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اهللَّ
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واليهود،  والم�شلمين،  الأنبياء،  مع  المواثيق  هذه  اإّن 
الكونيّة  والمواثيق  نموذج،  �شعب  ومع  والم�شيحيّين، 
اأ�شا�شّي، لأنّها،  تاأثير  المتكّررة، هي دون  الأنماط  ذات 
لي�شت  لالأزل"،  ال�شابق  "الميثاق  وبا�شتثناء  الواقع،  في 
�شوى دعم اإلهّي ب�شيط و"تذكيرات" بما هو اأ�شا�شّي، اأي 
باللتزام ال�شابق لالأزل. حتّى ذكر العهد مع مو�شى وبني 
ة  كميثاق، خا�شّ القراآن  في  الحا�شر  �شيناء،  في  اإ�شرائيل 
عّدة،  مّرات  رة  المكرَّ الذهبّي  العجل  حادثة  خالل  من 
ل يُنَظر اإليه كجزء من العهد البيبلّي الأ�شلّي، بل يتحّول 
اإلى ميثاق بين المواثيق الأخرى82، ويُظهر �شريعة التاريخ 

القراآنيّة. 

ال يُف�سح الوحُي القراآنّي اأيَّ مكاٍن للعهد الم�سيحانّي الذي 
هو بادرة الأحداث الإ�شكاتولوجيّة؛ بالتالي، ما ال يُْعتََرف 
به هو الرابط الجوهرّي بين العهد المو�سوّي والعهد الداودّي؛ 
من  البيبلّي  العهد  مع  مقارنته  يمكن  �سيئًا  يت�سّمن  ال  فالقراآن 
خالل تاريخ ال�شعب العبرّي، الذي ينكره القراآن واالإ�سالم، 
و�شولً اإلى الم�سيح الذي يقوم دوره على فتح هذا العهد على 

لدينا  اأي�ًسا.  واالإ�سالم  القراآن  ينكره  الذي  االأمر  الب�سر،  �سائر 
في �سورة البقرة 2: ٨3 كالًما على العهد مع بني اإ�شرائيل، 
نَْعنا عهًدا مع بني اإ�شرائيل"، ولكّن  حيث نقراأ ما يلي: "�شَ
باقي هذه الآية يبيّن بو�شوح اأّن هذا العهد لي�س ذاك الذي 

يتكلّم عليه الكتاب المقّد�س.

الإ�شالُم  واأوجب  بالعهد،  الوفاءَ  محّمُد  التزم  لقد 
البيبلّي وم�شامينه هي غير  العهد  اأ�ش�َص  الأمَر ذاته، لكّن 

اأ�ش�ص الميثاق القراآنّي وم�شامينه.

اأ�شا�شيًّا  مو�شوًعا  المقّد�ص  الكتاب  في  العهد  يبقى 
ومحوريًّا؛ فهو ذاك التحالف الذي عقده اهلل مع الب�شر، 
اآخًذا على نف�شه اأن يمنحهم البركات والنعم، لقاء اأمانتهم 
له وحفظهم �شريعته وو�شاياه. اإّن عبور كلمة "عهد" من 
نوح في البداية، ثم مع اإبراهيم ومع مو�شى، و�شولً اإلى 
الرّب ي�شوع83،  الجديد مع  فالعهد  اإرميا )31 : 31(، 
لَدليٌل جليٌّ على التوا�شل بين اهلل و�شعبه، ل بل والب�شريّة 

قاطبة، الأمر الذي ل نجد له مرادفًا في القراآن.

أَقَْرْرتُْم َواأََخْذتُْم َعلَى َذِلُكْم  ُرنَُّه قَاَل اأَا َِّما َمَعُكْم لَتُوؤِْمنُنَّ ِبِه َولَتَن�شُ ٌق ل دِّ إِْذ اأََخَذ اهلّلُ ِميثَاَق النَِّبيِّيَْن لََما اآتَيْتُُكم مِّن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءُكْم َر�ُشوٌل مُّ�شَ "َوا  )81(
اِهِديَن" )�سورة اآل عمران 3: ٨1(. ِري قَالُواْ اأَقَْرْرنَا قَاَل فَا�ْشَهُدواْ َواأَنَاْ َمَعُكم مَِّن ال�شَّ اإِ�شْ

�سورة المائدة 5: 12.  )82(
)83(         A. VANHOYE, La nuova alleanza nel NT (Roma, 1990) 31, 62-63.

المراجع
قّزي جوزف، هذا هو االإ�سالم، دار لأجل المعرفة، ديار عقل، لبنان 2007.

قامو�س المعاني. قامو�ص عربّي عربّي.

القراآن الكريم، مكتبة المثنى، دار اإحياء التراث العربّي، بيروت، لبنان )دون تاريخ(.

المعجم: اللغة العربيّة المعا�سرة.

المعجم: المعجم الو�سيط.
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مقّدمة
الخم�ص  الركائز  في  البحث  على  العمل  هذا  يقوم 
في الإ�شالم واإظهار ما لها من ارتباط بالكتاب المقّد�ص 
الإ�شالم هي خم�ٌص  اأركان  اإن  والجديد.  القديم  بعهديه 
الإ�شالم  ر�شول  ل�شان  على  نبوّي  بح�شب حديث  وهي 

محمد كالتالي:

"بني الإ�شالم على خم�ص: �شهادة اأّن ل اإله اإل اهلل واأّن 
محمدا ر�شول اهلل، واإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة، و�شوم 

رم�شان، وحّج البيت من اإ�شتطاع اإليه �شبيال"1.

ولذلك هي ركائز اأو اأركان مفرو�شة على كّل م�شلم 
اإذ عليها يقوم  ودونها ل يكون الُم�شلم م�شلًما �شالًحا، 
وهنا  م�شلم.  لكّل  بالن�شبة  الأهّميّة  بغاية  وهي  الإ�شالم 
في  يقابلها  وما  الإ�شالميّة  معانيها  في  نبحث  اأن  نود 
ات�شال  اأو  عالقة  اإي  لها  كان  واإذا  واليهوديّة  الم�شيحيّة 
بالكتاب المقّد�ص. بالإ�شافة اإلى ذلك �شنحاول ا�شتبيان 
الختالفات في مفهومها بين الديانات ال�شماويّة الثالث.

للق�شم  الإ�شالميّة  المراجع  على  مبني  البحث 
المتعلّق  لل�شق  الم�شيحيّة  المراجع  وعلى  الإ�شالمّي 

بالكتاب المقّد�ص بعهديه القديم والجديد.

لقد اخترنا في هذا العمل اأن نورد كّل ركن ون�شرحه 
اأّولً في الإ�شالم ثّم في الم�شيحيّة واليهوديّة تبًعا للكتاب 
ا�شتبيان  محاولين  والقديم،  الجديد  بعهديه  المقّد�ص 

اأوجه الت�شابه واأوجه الختالف.

1. ال�سهادة اأو �سهادة االإيمان
ال�شهادة لالإيمان عن�شر جوهرّي في حياة كّل موؤمن 
مهما كانت ديانته اأو بغ�ص النظر اإلى اأي دين ينتمي. فال 
المعنى  وبهذا  اإيمان.  بال  �شهادة  ول  �شهادة  بال  اإيمان 
بين  الإختالف  الموؤمنين.  وجميع  الديانات  كّل  تلتقى 
الديانات يكون في معنى ال�شهادة اأو مفهومها وما تحويه 

من حقائق.

- في القراآن واالإ�سالم 
تُ�شمى ال�شهادة اأو ال�شهادتين لأّن لها ق�شمين: الأّول 
الموؤمن  ي�شهد  والثاني  اهلل"  اإّل  اإله  "ل  اأّن  على  ين�ّص 
الم�شلم من خالله باأّن محمًدا هو مر�شل للنا�ص من عند 

اهلل كالتالي: "واأّن محمًدا ر�شول اهلل".

وتُبنى ال�شهادة على بع�ص اآيات القراآن التي توؤّكد باأّن 

اأمل حزين
دكتوراه في علوم التربية والتن�شئة

وماجي�شتر في الدرا�شات العربّية والإ�شالمّية

الركائز الخم�سة
في القراآن وفي الكتاب المقّد�س

�سحيح البخاري، رقم ٨. متَّفق عليه.  )1(
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اإله غير اهلل وحده واآيات اأخرى ت�شير اإلى اأّن محمًدا  ل 
هو مر�شل من عند اهلل. ففي الآية 1٨ من �شورة اآل عمران 
مكتوٌب "�َشِهَد اهلل اأنّه ل اإله اإل هو والمالئكة واأولوا العلم 
قائما بالق�شط ل اإله اإل هو العزيز الحكيم". وفي ال�شورة 
قوًما  اهلل  يهدي  "كيف  القراآن  يقول   ،٨6 الآية  ذاتها 
وجاءهم  حقٌّ  الر�شول  اأّن  و�شهدوا  اإيمانهم  بعد  كفروا 
في  يقول  كما  الظالمين".  القوم  يهدي  ل  واهلل  البيّنات 
�شورة الأنعام الآية 19 "قُل اأي �شيء اأكبر �شهادة قُل اهلل 
�شهيٌد بيني وبينكم واأوحي اإلّي هذا الُقرءان لأنذركم به 
ل  قُل  اأخرى  اآلهة  اهلل  مع  اأّن  لت�شهدون  اأئنكم  بلغ  ومن 
اأ�شهد قُل اإنّما هو اإله واحد واإنني بريء مما ت�شركون". 
عمران  اآل  �شورة  من   144 الآية  فتن�ّص  النبّي  عن  اأّما 
بالتالي: "وما محّمد اإل ر�شول قد خلت من قبله الر�شل 
اأفاإين مات اأو قتل انقلبتم على اأعقابكم ومن ينقلب عىل 
عقبيه فلن ي�شر اهلل �شيئًا و�شيجزي اهلل ال�شاكرين". وفي 
�شورة التوبة الآية 12٨ اإ�شارة اإلى ر�شالة محّمد كر�شول 
ما  عليه  عزيز  اأنف�شكم  من  ر�شول  "لقد جاءكم  اهلل:  من 
عنتّم حري�ص عليكم بالموؤمنين رءوف رحيم". كما في 
�شورة الأحزاب الآية 40 يقول "ما كان محّمد اأبا اأحد 
اهلل  وكان  النبيّن  وخاتم  اهلل  ر�شول  ولكن  رجالكم  من 
محّمد  �شورة  في  القراآن  يدعوا  كما  عليما".  �شيء  بكّل 
اأطيعوا  اآمنوا  الذين  اأيّها  "يا  الر�شول  اإطاعة  اإلى  الآية 33 
اهلل واأطيعوا الر�شول ول تبطلوا اأعمالكم". ففي كّل هذه 
هو  محّمد  اأّن  على  تاأكيًدا  كثيرة  اأخرى  واآيات  الآيات 
ر�شول اهلل للب�شر وخاتم الأنبياء بح�شب اإيمان الم�شلمين.

الجوهريّة  الحقيقة  وهي  واأهّمها  الأركان  اأّول  هي 
الثابتة في الإ�شالم ب�شكل عاّم2، وهي لالإعالن  الوحيدة 
اإله  هناك  لي�ص  اأنّه  ُم�شّرحين  �شّك  دون  من  الإيمان  عن 
في الوجود اإل اهلل الواحد الأحد، واأّن محّمًدا هو ر�شول 
مر�شل من اهلل مب�شًرا ونذيًرا للعالمين. ويقول الفقهاء باأّن 

معناها اأي�ًشا باأّن �شريعة النبّي تن�شخ ما قبلها من ال�شرائع 
حيث يقول القراآن "ومن يبتغ غير الإ�شالم دينًا فلن يُقبََل 
اآل عمران:  الخا�شرين" )�شورة  منه وهو في الآخرة من 
من  تقت�شي  الفقهاء،  بح�شب  ال�شريعة،  وهذه   .)٨5
به  اأمر  ما  النبّي محّمد  تعاليم  ياأخذ من  اأن  اأي�ًشا  الم�شلم 
كون  باأنّه  يقولون  كما  عنه.  نهى  عّما  ويمتنع  يوؤخذ  اأن 
وا�شحة  اإ�شارة  فهذا  واحًدا،  ُركنًا  تُ�شكالن  ال�شهادتين 
اإلى اأّن العبادة ل تتّم اإل في هذين الأمرين مًعا: اإخال�ص 
العبادة وعدم  في  الر�شول  نهج  واإتباع  العبادة هلل وحده 
الخروج عّما �شنّه النبّي لالأّمة. وهناك الكثير من الآيات 
�شورة  مثل  وتوؤّكدهما  ال�شهادتان  هاتان  تجمع  التي 
اأنّه ر�شول  النبّي موؤّكًدا  الأعراف الآية 15٨ على ل�شان 

من لدن اهلل الواحد الأحد.

في  يوميًّا  الإيمان  الإعالن عن  يُلفظ هذا  اأن  ويجب 
المفتاح  هي  ال�شهادة  ذلك  بجانب  الم�شلمين.  �شالة 
الرئي�شّي لدخول اأي اإن�شان غير م�شلم في الإ�شالم وبذلك 
تكون ال�شهادة هي مرادف المعموديّة عند الم�شيحيّين، 
اأي باب الدخول لالإ�شالم كما المعموديّة مفتاح الدخول 

اإلى الم�شيحيّة.

-  في الجديد
اأّما ال�شهادة في الم�شيحيّة فهي ال�شهادة لالإيمان اأي 
التعذيب  احتمال  الأحيان  بع�ص  "وفي  به،  المجاهرة 
وال�شت�شهاد في �شبيل هذا الإيمان" 3. وبح�شب معجم 

الإيمان الم�شيحّي يتّم تعريف الإيمان كالتالي:

"هو جواب الإن�شان اإلى دعوة اهلل، فهو م�شدر الحياة 
الم�شيحيّة باأ�شرها"، كما يتّم التمييز بين مو�شوع الإيمان 

والق�شايا الإيمانيّة، فنقراأ في نف�ص الم�شدر:

ما  اأو  الإيمان،  اإليه  ينتهي  ما  الإيمان:  "مو�شوع 

)2( Cfr. Paolo Branca, Introduzione all’Islam, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1995, 235.
معجم االإيمان الم�سيحّي، دار الم�شرق، بيروت، 2199٨، �ص 2٨٨.  )3(
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المتجلّي  الأّول  الحّق  ب�شفته  نف�شه  اهلل  اأي  يعتنقه، 
لالإن�شان".4

اأّما فيما يتعلّق بالق�شايا الإيمانيّة، فهي ق�شايا "ت�شوغها 
المجامع عادة، وهي تحّدد اإيمان الكني�شة".5 

مو�شوع ال�شهادة في كتب العهد الجديد يقوم على 
لكن  الزور.  �شهادة  ي�شجب  فهو  القديم،  العهد  غرار 
مفهوم ال�شهادة يت�شع خاّ�شة في اتّجاه يبتعد عن المجال 

القانونّي اآخًذا قيمة دينيّة مح�شة.6

بالمعنى  ي�شوع  �شهادة  اإلى  تتحّول  ال�شهادة  اأّن  كما 
الذي في ال�شريعة وفي كرازة الأنبياء، في�شوع هو ال�شاهد 
ال�شهادة �شورة  تاأخذ  الأمين الأ�شمى للحّق.7 بعد ذلك 
 )14  :24 )مت  بالإنجيل  التب�شير  وهي  األ  واقعيّة، 
بين  قويًّا  رابًطا  فين�شاأ  لي�شوع،  �شهوًدا  الر�شل  في�شبح 
الإنجيل وال�شهادة التي غالبًا ما توؤّدي اإلى تحّمل الآلم 

ثّم الموت اأي ال�شت�شهاد من اأجل ال�شهادة لي�شوع.8 

الإيمان  قانون  و�شع  يمكن  اأي�ًشا  الم�شيحيّة  في 
�شابط  واحد  باإله  "نوؤمن  الإ�شالم:  في  ال�شهادة  بموازاة 
الكّل، خالق ال�شماء والأر�ص، ما يُرى وما ل يُرى وبرّب 
واحد ي�شوع الم�شيح، ابن اهلل الوحيد...". قانون الإيمان 
هذا الذي يحوي الحقائق الإيمانيّة في الدين الم�شيحّي، 
اليمان  على  تقت�شر  ال�شالم  في  لالإيمان  ال�شهادة  بينما 

بحقيقتين هما وحدانيّة اهلل ونبّوة ور�شالة محّمد.

هي  الم�شيحّي  الإيمان  في  ال�شهادة  اأّن  نرى  لذلك 
كانت  واإن  تقت�شر على جملة حتّى  اأن  من  بكثير  اأو�شع 
ومعاني  اأوجه  عّدة  لها  بل  اإيمانيّة،  حقائق  على  تحوي 

الإن�شانّي  الوجود  تغيّر  لهوتيّة  معاني  خا�ّص  وب�شكل 
بجملته. اأي ت�شبح ال�شهادة حقيقة وجوديّة معا�شة اأكثر 

منه كلمات ترّدد وت�شهد ت�شل اإلى حّد ال�شهادة.

- في العهد القديم
تقوم ال�شهادة بح�شب معجم الالهوت الكتابّي على 
الإقرار بحقيقة حادث ما، بالطريقة الر�شميّة التي تتطلبها 
الظروف. ولكن الكتاب المقّد�ص عندما يذكر ال�شهادة 
فهو يركز على �شهادة النا�ص "ُمبينًا خطورة هذه ال�شهادة 
وتنظم ال�شريعة ا�شتخدامها ]...[ فالو�شايا الع�شر تحّرم 
فيحّدد  التثنية  كتاب  واأّما   ]...[ الزور  �شهادة  ب�شّدة 

عقوبتها تبًعا لمبداأ ’المثل بالمثل‘".٩

كما اأّن لل�شهادة اأبعاد اأخرى، ك�شهادة اهلل التي تكون 
فوق �شهادة الب�شر و�شهادة اهلل لذاته و�شهادته عن طريق 
الأنبياء اأي ال�شهادة الإلهيّة التي ينقلها اإلينا الأنبياء. وهناك 
اأي�ًشا �شهود اهلل تبًعا للعهد القديم بمعنى ال�شهادة الُملزم 

بها �شعب اإ�شرائيل يوؤّديها هلل اأمام ال�شعوب الأخرى.10

بح�شب العهد القديم فاإّن ال�شهادة لالإيمان هو مطلب 
يفر�شه العهد.

لذلك نرى اأّن ال�شهادة في الإ�شالم ترتكز في الأ�شا�ص 
والعهد  القديم  العهد  في  الوارد  ال�شهادة  معنى  على 
الجديد مقت�شرة فقط على عقيدتي الإيمان بوحدانيّة اهلل 
القديم  العهدين  في  بينما  محّمد.  الإ�شالم  نبّي  وبر�شالة 
والجديد، يكون معنى ال�شهادة اأو�شع بكثير. وعلى كّل 
حال تلتقي الديانات ال�شماويّة الثالث في معنى ال�شهادة 

هلل الخالق. 

المرجع ال�سابق، �ص ٨٨.  )4(

المرجع ال�سابق، �ص ٨٨.  )5(
رج معجم الالهوت الكتابّي، دار الم�شرق، بيروت، �ص 460.  )6(

المرجع ال�سابق، �ص 460.  )7(
المرجع ال�سابق.  )8(

المرجع ال�سابق، �ص 45٨- 459.  )٩(
المرجع ال�سابق.  )10(
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2. ال�سالة
جميع  بين  الم�شتركة  القوا�شم  من  اأي�ًشا  ال�شالة 
ة الديانات ال�شماويّة الثالث. فال اإيمان  الديانات وبخا�شّ
في  اإيمان. وكما  بدون  بدون �شالة ول �شالة  تدين  اأو 
طريقة  وفي  ال�شالة  مفهوم  في  يكون  الفرق  ال�شهادة 
ال�شالة  يلي مفهوم  فيما  �شنرى  فر�شها على كّل موؤمن. 
والم�شيحيّة  الإ�شالم  الثالث:  ال�شماويّة  الديانات  في 

واليهوديّة.

- في القراآن واالإ�سالم
تعتبر ال�شالة الركن الثاني من اأركان الإ�شالم ا�شتناًدا 
اإلى الحديث النبوّي على ل�شان ر�شول الإ�شالم محّمد، 
�شهادة  خم�ص:  على  الإ�شالم  "بُِني  اأْن  �شابًقا،  المذكور 
ال�شالة،  واإقام  واأن محّمًدا ر�شول اهلل،  اهلل  اإل  اإله  اأّن ل 
اإ�شتطاع  واإيتاء الزكاة، و�شوم رم�شان، وحّج البيت من 
هو  كما  توؤّدى  اأن  ويجب  بالغة  اأهّميّة  لها  �شبيال".  اإليه 
مفرو�ص في اأوقات معينة وبركعات و�شلوات ثابتة قارئًا 
الآيات القراآنيّة من الفاتحة وغيرها. وعلى الم�شلم اتباع 

ما ين�ّص عليه ال�شرع في تاأديّة ال�شالة ب�شكل دقيق. 

اإّن ال�شالة، كما قال الر�شول، في حديث نبوّي، هي 
"راأ�ص الأمر الإ�شالم، وعموده ال�شالة،  عمود الإ�شالم: 
فُِر�شت  وقد  اهلل"11.  �شبيل  في  الجهاد  �شنامه  وذروة 
ال�شنة  في  تقريبًا  يثرب  اإلى  الهجرة  قبل  مّكة  في  ال�شالة 
اأو رحلة  النبويّة، وذلك خالل حادثة  البعثة  العا�شرة من 
الإ�شراء والمعراج التي تمت تقريبًا عام 619 م بح�شب 

الموؤّرخون.

كما  وعاقل  بالغ  م�شلم  كّل  على  مفرو�شة  وال�شالة 
الموؤمنين  على  كانت  ال�شالة  "اإّن  القراآنيّة  الآية  في  جاء 
�شلوات  خم�ص  وهي   ،)103 )الن�شاء:  موقوتًا"  كتابًا 

�شالة  الظهر،  �شالة  الفجر،  �شالة  والليلة:  اليوم  في 
الع�شر، �شالة المغرب و�شالة الع�شاء، كلّها لها اأوقاٍت 
اهلل.  يقبلها  فلن  واإّل  حينها  في  تاأديتها  ويجب  معيّنة 
والتراويح وركعتي  الليل  وهناك �شلوات م�شنونة كقيام 
الم�شلم  على  تحتّم  ال�شلوات  هذه  كّل  اإلخ.  ال�شحى، 
تاأديتها في حال طهارة اأي بعد القيام بالغ�شل، الو�شوء اأو 
التيمم. وال�شالة على الم�شلمين والم�شلمات هي فر�ص 
يمثل �شدق التوجه اإلى اهلل وحده في جميع الأمور وقد 
اأمر اهلل الم�شلمين بالمحافظة عليها بقوله: "حافظوا على 
الو�شطى وقوموا هلل قانتين" )البقرة:  ال�شلوات وال�شالة 
23٨(. وبح�شب الفقهاء فمن ل يقيم ال�شالة فهو كافر 
اإليه  "منيبين  الن�شاء:  به الآية 31 من �شورة  اأتت  تبًعا لما 
الم�شركين".  من  تكونوا  ول  ال�شالة  واأقيموا  واتقوه 
اأف�شل من ال�شالة  اأّن �شالة الجماعة  ويعتقد الم�شلمون 
"�شالة  اأّن  يوؤّكد  نبوّي  حديث  ب�شبب  وذلك  الفرديّة 
درجة"  وع�شرين  ب�شبع  الفذ  �شالة  من  اأف�شل  الجماعة 
بين  كبير  اختالف  وهنا   .)650 رقم  م�شلم،  )رواه 
الم�شيحّي، حيث  لل�شالة والمفهوم  الإ�شالمّي  المفهوم 
ودون  الخفاء  في  ال�شالة  على  تالميذه  حّث  ي�شوع  اأّن 
كالمراآءين  تكونوا  فال  �شلّيتُم  "واإذا  الكالم  في  كثرة 
ال�شوارع  زوايا  وفي  المجامع  في  القيام  يحبّون  فاإنّهم 
اأخذوا  اإنّهم  لكم  اأقول  الحّق  للنا�ص.  ليظهروا  يُ�شلّون 
واأغلق  مخدعك  فادخل  �شليت  فاإذا  اأنت  اأّما  اأجرهم. 
في  يرى  الذي  واأبوك  الخفية  في  اأبيك  اإلى  بابك و�شّل 
الخفية هو يُجازيك. واإذا �شلّيتم فال تُكِثروا الكالم مثل 
اأنّه بكثرة كالمهم يُ�شتجاب لهم" الوثنيّين فاإنّهم يظنون 

)مت 6: 7-5(. 

للعبد على  القراآن هي عون  ال�شالة بح�شب  اأّن  كما 
اإل  لكبيرة  واإنّها  وال�شالة  بال�شبر  "وا�شتعينوا  ال�شدائد: 

على الخا�شعين" )البقرة: 45(12.

واأهّميّة ال�شالة في الإ�شالم هي في تاأديتها في حينها 

تخريج الحديث: اأخرجه الإمام اأحمد والترمذي باإ�شناد �شحيح عن معاذ بن جبل. �شحيح م�شلم، كتاب ال�شالة.  )11(
.http://mawdoo3.com/9%84 مراجعة ال�سالة، في موقع  )12(
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وبتالوة  مفرو�ص  هو  لما  تبًعا  الواجبة  الركعات  وبتاأديّة 
والتالوة  ال�شكل  على  كثيًرا  ترّكز  فهي  القراآنيّة،  الآيات 
العلن وفي كّل مكان نظيف وغير  في  وتاأديتها  الحرفيّة 
دن�ص. اأّما في الم�شيحيّة فال�شالة غير مرتبطة بهذا ال�شكل 

باأّي زمان اأو مكان.

-  في العهد الجديد
ِلنََر الآن ال�شالة كما يعلّمها ي�شوع في العهد الجديد، 
فعندما طلب التالميذ من ي�شوع اأن يعلّمهم ال�شالة  علمهم 
"الأبانا" )رج لو 11: 1-4 ومت 6: 9-13(. وبما:

طلبات  و�شط  و�شعه  يرتكز  بتج�ّشده  اهلل  ابن  "اإّن 
ي�شتجيب  عندما  بالأمل  يغذيها  وهو  المتوا�شلة.  الب�شر 
اأو  وي�شّجعه  الإيمان  على  يثني  الوقت  ذات  وفي  لها، 
يهّذبه )لو 7: 9، مت 9: 22 و29، 15: 2٨(، وعلى 
اأ�شا�ص و�شع معي�شته يمتّد تعليمه اأّولً اإلى الأ�شلوب الذي 
يتبع في ال�شالة، اأكثر منه اإلى �شرورة ال�شالة: "اإذا �شلّيتم 

فقولوا ..." )لو 11: 2(".13

في  ال�شالة  خط  تالزم  الجديد  العهد  في  ال�شالة 
الربّانيّة )رج مت  ال�سالة  القديم وملوؤها يتمثل في  العهد 
6: 9-13، لو 11: 1-4( التي هي فعل اإيمان، وهبة 
اهلل  اإلى  متوّجهة  المحبّة  نطاق  في  الإن�شان  تدّخل  ذات 
ب�شفته اأب.14 ويعلّمنا ي�شوع اأنّنا بحاجة تاّمة اإلى ال�شالة 
تغرقنا  ل  كي  الأخيرة،  الأزمنة  اإطار  في  وبا�شتمرار، 
جميع الحوادث التي �شتحدث في حياتنا.15 وهنا نجد 
اختالف جذرّي ل يمكن تخطيه مع ال�شالة في الإ�شالم، 
حيث اأّن كّل م�شيحّي يتوّجه في �شالته اإلى اهلل كاأب له، 
للم�شلم هي كفر وخطيئة لأّن  بالن�شبة  النقطة  بينما هذه 

اهلل هو اهلل المتعالي البعيد عن الب�شر خليقته.

كما يتّم التاأكيد في معجم الالهوت الكتابّي على اأنّه 
"لي�ص في الإنجيل ما يك�شف اأّن ال�شالة �شرورة مطلقة، 
اأف�شل من المكانة التي تحتلّها في حياة ي�شوع"16، فهو 

يختلي با�شتمرار لل�شالة.

اأّما ال�شالة في حياة الكني�شة فتبداأ "داخل اإطار   
حيث  الهيكل،  في  ينتهي  لوقا  فاإنجيل  اإ�شرائيل.  �شالة 
"يالزمونه ... هلل م�شبّحين" )لو 24: 53،  الر�شل  كان 
العهد  كتب  جميع  وجدنا  بحثنا  فاإذا   17.")12  :5 اأع 
الأولى  الجماعة  �شالة  بذكر  ومملوءة  مت�شبّعة  الجديد 
و�شالة الر�شل مثل بول�ص وبطر�ص. ولذلك يمكننا القول 
باأّن الحياة الم�شيحيّة ككّل مبنيّة على ال�شالة والبتهال. 
وحمد  واختبار  وثقة  وطلب  وعبادة  �شكر  �شالة  وهي 

واتحاد، اإلخ.

ال�شالة في الم�شيحيّة اأكثر حّريّة منه في الإ�شالم، فال 
تركيز كبير على كيفية ال�شالة وتاأدية الركعات في مواعيد 
معينة، اإلخ، بل هي �شالة موّجهة من ابن اإلى اأبيه )رج لو 
ال�شماوّي،  اإلى الآب  "اأب"،  اإلى  11: 1-4(، موّجهة 
الب�شر  من  قريبًا  اهلل  تجعل  وحّريّة  راحة  اأكثر  هي  لذلك 
يدعو  ي�شوع  اأّن  كما  ومثاله.  �شورته  على  المخلوقين 
تالميذه اإلى ال�شالة في الخفاء بعك�ص ما يفعله الم�شلمون 
واليهود في التركيز على اإظهار ال�شوم وال�شالة والزكاة 
العاّمة ليكون لهم �شمعة جيّدة  النا�ص وفي الأماكن  اأمام 
في  ال�شالة  �شّد  لي�ص  ي�شوع  نعم  النا�ص.  من  واحترام 
العلن بل هو �شّد ا�شتخدامها لأغرا�ص وم�شالح �شخ�شيّة 

وك�شب ثقة واحترام النا�ص.18

معجم الالهوت الكتابّي، دار الم�شرق، بيروت، 19٨٨، �ص 479.  )13(
المرجع ذاته.  )14(

المرجع ذاته، �ص 4٨0.  )15(

المرجع ذاته، �ص 4٨0.  )16(

المرجع ذاته، �ص 4٨1.  )17(
)18( Cfr. Giuseppe BarBaglio-Rinaldo FaBris-Bruno Maggioni (a cura di), I Vangeli. Traduzione e commento, Cittadella 

Editrice, Assisi, 1980, pp. 186-187.
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- في العهد القديم
يتّم �شرح مفهوم ال�شالة في العهد القديم في معجم 
تاريخ  في  ال�شالة  عن  اأّولً  بالحديث  الكتابّي  الالهوت 

اإ�شرائيل كالتالي:

"اإّن الميزة الثابتة في �شلوات العهد القديم هي على 
مّما  انطالقًا  تنبع  بالأحداث:  المبا�شر  ارتباطها  الأرجح 
حدث، اأو يحدث، اأو لكي يحدث �شيء ما، حتّى يمنح 
يحّدد  اإ�شرائيل  �شالة  فم�شمون  لالأر�ص.  خال�شه  اهلل 
مطبوع  جهته  من  المقّد�ص  والتاريخ  بالتاريخ.  �شلتها 
الفترات  تبدو  اأنّنا نالحظ كيف  المده�ص  ال�شالة:  على 
اأو  الو�شطاء  ب�شالة  مقرونة  التاريخ  هذا  من  الحا�شمة 
ال�شعب باأ�شره، ا�شتناًدا اإلى معرفة ق�شد اهلل، طلبًا لتدخله 

في اللحظة الراهنة".1٩ 

كتب  في  جميعها  ت�شب  القديم  العهد  في  وال�شالة 
المزامير التي ت�شبح �شالة الجماعة عدا عن كونها اأي�ًشا 

�شالة فرديّة. 

لبع�ص  ترديد  من  فيه  ما  رغم  المزامير،  كتاب  "اإّن 
العبارات، ل يعتبر بمثابة مجّرد مجموعة �شيغ اأو عبارات 
مرا�شم. فطابع التلقائيّة الظاهر فيه يدّل على �شدوره عن 
اختبار �شخ�شّي. وف�شاًل عن ال�شلوات الفرديّة ال�شرفة، 
�شة للملك بالذات هي الدليل على  فاإّن المكانة المخ�شّ
فالملك  وللجماعة:  للفرد  المقّررة  المت�شاوية  الأهّميّة 
هو من حيث المركز ال�شامي �شخ�ص وحيد، وفي نف�ص 
كتاب  واإ�شناد  الحي.  رمزها  فيه  الجماعة  تجد  الوقت 
تال  من  اأّول  كان  الذي  داود،  اإلى  العرف  في  المزامير 
ابن  ي�شوع  �شفاعة  ب�شالة  عالقته  اإلى  لي�شير  المزامير، 

داود".20

في  اختالف  مع  كبير  �شبه  وجه  نرى  اأخرى  مّرة 
المدلولت والمعاني. فال�شالة قا�شم م�شترك بين الإ�شالم 
واليهوديّة  الإ�شالم  في  ولكنها  واليهوديّة  والم�شيحيّة 
تكون موّجهة اإلى اهلل المتعالي البعيد عن الب�شر، اأّما في 
الإن�شان.  من  قريب  اأٍب حنون  اإلى  فموّجهة  الم�شيحيّة 
هي حديث، ابتهال، تمجيد وطلب... موّجهة اإلى اأٍب 

�شماوّي حنون.

3. الزكاة/ال�سدقة
ال�شدقة اأي�ًشا هي قا�شم م�شترك بين الديانات وب�شكل 
بالطبع،  لكن  واليهوديّة.  والم�شيحيّة  الإ�شالم  خا�ّص 

هناك اختالفات في طريقة فر�شها ووجوبها.

- في القراآن واالإ�سالم
على  اهلل  فر�شها  ماليّة  عبادة  هي  الإ�شالم  في  الزكاة 

الم�شلمين لتطهير نفو�شهم من البخل وتطهير اأموالهم.

ويُعّرف الم�شلمون الزكاة لغويًّا بالقول: 

"البركة والطهارة والنماء وال�شالح .  و�شميت الزكاة 
لأنّها تزيد في المال الذي اأخرجت منه ، وتقيه الآفات ،   
كما قال ابن تيمية :  نف�ص المت�شدق تزكو ،   وماله يزكو ،   

يَْطُهر ويزيد في المعنى ".21

 واأّما في ال�شرع فيقول الفقهاء باأّن الزكاة: 

وجل  عز  اهلل  فر�شها  المال  من  مقدرة  ة  "ح�شّ
هي  اأو  الكريم ،    كتابه  في  �شماهم  الذين  للم�شتحقين 
مقدار مخ�شو�ص في مال مخ�شو�ص لطائفة مخ�شو�شة ،  
ة المخرجة من المال  ويطلق لفظ الزكاة على نف�ص الح�شّ
القراآن  لغة  في  ت�شمى  قد  ال�شرعيّة  والزكاة  المزكى .  

معجم الالهوت الكتابّي، دار الم�شرق، بيروت، 19٨٨، �ص 477.  )1٩(
المرجع ذاته، �ص 47٨.  )20(

./http://zakat.al-islam.com رج الزكاة، في الموقع اللكترونّي  )21(
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اأموالهم �شدقة  "خذ من  تعالى :   قال  وال�شنة �شدقة كما 
�شكن  �شالتك  اإّن  عليهم  و�شّل  بها  وتزكيهم  تطهرهم 
�شلى  قال  ال�شحيح  الحديث  وفي  لهم "  ) التوبة  103  (  
اهلّل عليه و�شلم لمعاذ حين اأر�شله اإلى اليمن :   ) اأْعِلْمُهم اأن 
اهلّل افتر�ص عليهم في اأموالهم �شدقة توؤخذ من اأغنيائهم 

وترد على فقرائهم (  اأخرجه الجماعة" .22

الفطر  زكاة  زكاتين:  الم�شلمين  على  اهلل  فر�ص  وقد 
وزكاة بن�شبة 2،5% على جميع الأمالك. وتدفع الزكاة 
اأي  قادر  غير  هو  من  منها  ويُعفى  والمحتاجين  للفقراء 
دائًما  القراآن  في  الزكاة  كلمة  وتاأتي  �شيئًا.  يملك  ل  من 
كونها  وعلى  اأهّميّتها  على  دللة  وهذا  بال�شالة  مرتبطة 

ركن اأ�شا�شّي من اأركان الإ�شالم بعد ال�شالة.23 

-  في العهد الجديد
اأنّها،  اإذ  خا�ّص  معنى  الجديد  العهد  في  لل�شدقة 
القديم  العهد  التي في  بقيمتها  الم�شيح، تحتفظ  بمجيء 
جديد.  ومعنى  جديد  تدبير  اإطار  في  تو�شع  ولكنها 
كواحدة  وال�شالة  ال�شوم  "مع  ال�شدقة  ي�شوع  عّد  لقد 
)مت 6: 1-1٨(".24  الثالثة  الدينيّة  الحياة  اأعمدة  من 
وهنا نرى وجه �شبه كبير مع ما قاله نبّي الإ�شالم محّمد 
نبوّي،  حديث  في  وا�شًعا،  الميالدّي  ال�شابع  القرن  في 
وال�شوم  ال�شالة  مقّدمتها  وفي  الخم�شة  الإ�شالم  اأركان 

وال�شدقة.

واأن  مجانيّة  ال�شدقة  تكون  اأن  على  ي�شوع  ويُ�شّدد 
ت�شنع بتجرد تاّم ودون حدود. بل يوؤّكد معجم الالهوت 
الهتمام  هو  اأتباعه  من  الم�شيح  ينتظره  ما  اأّن  الكتابّي 
المعوزين لأنّهم معنا في كّل حين )مت  بالفقراء  الفائق 

5: 42//، مت 26:11//(. وين�ّص المعجم ذاته حول 
ال�شدقة في الكني�شة على اأنّه "واإن ظهرت بع�ص الأفعال 
المّجانية �شروريّة، لتجنّب الخلط بين اإنجيل الملكوت 
وبين الق�شاء على الفقر الجماعّي، فقد بقي اأنّه للو�شول 
اإلى "العري�ص الذي رفع عنا" )رج مت 9: 15(، ل منا�ص 
اإّل اأّن ال�شدقة يمكن اأن  لنا من اأن ن�شعف قريبنا ]...[. 

يكون لها معنى اأو�شع، فتعني وحدة الكنائ�ص".25

اأّما معجم الإيمان الم�شيحّي فيقول باأّن ال�شدقة هي 
"عمل رحمة في العالقات القائمة بين الب�شر. تقوم �شرورة 
ال�شدقة على المبداأين التاليَين: 1( خيرات الأر�ص ِملك 
عي�شة  يعي�شوا  اأن  ي�شتطيعوا  اأن  بّد  ول  النا�ص،  ُمجمل 
�شوروّي  ملكيّة،  ى  الم�شمَّ الخا�ّص،  التملّك   )2 لئقة، 
مبداأ  يخدم  اأن  �شرَط  الخيرات،  ا�شتعمال  لح�شن   ]sic[
فال�شدقة  للخطر ]...[.  يعّر�شه  اأن  العاّم، ل  ال�شتعمال 
اإل  يحّدد  ل  م�شمونها  لكّن  العدالة،  اأعمال  من  عمل 
بحّب المحبّة، فله وحده من الب�شيرة ما يمّكنه في اآخر 
اإلى  بالن�شبة  الحقيقيّة  الآخرين  تقدير حاجات  الأمر من 
الرحمة  اإلى  اأي�ًشا  تعود  وال�شدقة  ة.  الخا�شّ الحاجات 
وال�شالة،  ال�شوم  اإلى  بالإ�شافة  )وهي،  والتديّن  والتوبة 

عمل ممتاز من اأعمال التديّن( والتوا�شع".26

- في العهد القديم
العربيّة  الترجمات  بع�ص  في  فقط  زكاة  كلمة  ترّد 
"الزكاة  بمعنى  واحدة  مّرة  فقط  وترّد  المقّد�ص  للكتاب 
لتزكيه  مالك  من  اأخرجته  وما  ال�شيء،  �شفوة  هي 
اإل  المقّد�ص  الكتاب  الكلمة في  ترّد هذه  وتطهره. ولم 
فقد  العدد.  �شفر  من  والثالثين  الحادي  الإ�شحاح  في 

./http://zakat.al-islam.com رج الموقع اللكترونّي  )22(
./http://mawdoo3.com رج الموقع اللكترونّي  )23(

معجم الالهوت الكتابّي، دار الم�شرق، بيروت، 19٨٨، �ص 471.  )24(
المرجع ال�سابق، �ص 472-471.  )25(

معجم االإيمان الم�سيحّي، دار الم�شرق، بيروت، 199٨، �ص 297-296.  )26(
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رجال  من  للرّب  زكاة  "ارفع  قائاًل:  مو�شى  الرّب  اأمر 
كّل  من  نف�ًشا  واحدة.  القتال  اإلى  الخارجين  الحرب 
خم�ص مئة من النا�ص والبقر والحمير والغنم" )عد 31: 
المديانيّين  من  غنموها  التي  الغنيمة  من  وذلك   ،)2٨
مئة  �شت  الغنم  من  للرّب  الزكاة  وكانت  هزيمتهم  بعد 
وخم�شة و�شبعين، والبقر �شتة وثالثين األًفا وزكاتها للرّب 
اثنين و�شبعون وخم�ص مئة وزكاتها للرّب واحًدا و�شتين. 
ونفو�ص النا�ص �شتة ع�شر األًفا وزكاتها للرّب اثنين وثالثين 
نف�ًشا. فاأعطي مو�شى الزكاة رفيعة الرّب لألعازار الكاهن 

كما اأمر الرّب مو�شى )عد 31: 41-37(".27

اأّما لكلمة �شدقة فـ "لي�ص في اللغة العبريّة لفظ خا�ّص 
 aumône الفرن�شّي  اللفظ  واأّما  ال�شدقة.  على  للدللة 
في  ي�شير،  الذي   eleèmosynè اليونانّي  من  فم�شتّق 
اأ�ص  اإلى رحمة اهلل )مز 24: 5،  اإّما  ال�شبعينيّة،  الترجمة 
جواب  "البّر"،  اإلى  النادر،  في  وذلك  واإّما،   )16  :59
الإن�شان الخال�ص على اهلل )تث 6: 25(، واإّما اأخيًرا اإلى 

رحمة الإن�شان لأخيه الإن�شان )تك 47: 29(".28

فال�شدقة تاأتي في بع�ص كتب العهد القديم والتي هي 
"بادرة �شالح من الإن�شان نحو اأخيه، هي في عرف كّل 
اأّولً  اأّي �شيء، اقتداء بماآثر اهلل الذي هو  الكتاب، وقبل 

اأبْدى دليل ال�شالح نحو الإن�شان".2٩

هي  الإ�شالم،  في  كما  القديم  العهد  في  وال�شدقة 
الواجب  الن�شب  محّددة  ال�شريعة  عليه  تن�ّص  واجب 
لالأخوة  محا�شيله  ومن  الإن�شان  يملكه  مما  تقديمها 
دافع  ولل�شدقة  والأرامل.  والأيتام  والمعوزين  والفقراء 
الدافع  لها دافع دينّي بجانب  اأن يكون  دينّي، بل يجب 
الإن�شانّي الب�شرّي ولذلك تكون مرتبطة بترتيبات الأعياد 

والحتفالت الطق�شيّة. كما اأنّها تقّرب الإن�شان من اهلل 
وهي تعادل ذبيحة مقدّمة اإلى اهلل.30

4. ال�سوم
اأنّها  نجد  اأي�ًشا  وهنا  الرابعة  الركيزة  اإلى  ناأتي  والآن 
معاٍن  ولها  الديانات  �شائر  في  الم�شتركة  الفرائ�ص  من 
والم�شيحيّة  الإ�شالم  في  ا  وخ�شو�شً كثيرة  ودللت 

واليهوديّة.

- في القراآن واالإ�سالم
هي الركيزة الرابعة في الإ�شالم وتفر�ص �شورة البقرة 
الآية 43 ال�شيام على كّل بالغ عاقل من الم�شلمين. وفي 
تحّدد  ال�شوم  فر�ص  بعد  عينها  ال�شورة  من   1٨7 الآية 
فينقطع  ال�شم�ص،  غروب  وحتّى  الفجر  من  وجوبه 
الجن�شيّة  والعالقات  وال�شراب  الطعام  عن  الم�شلمون 
اللغو  عن  ويمتنع  الأدويّة  �شرب  وحتّى  والتدخين 
من  )اأي:  الفجر  طلوع  من  �شيء  عمل  وكّل  والنميمة 
اأّول وقت �شالة الفجر( اإلى غروب ال�شم�ص )اأّول وقت 
وذكر  عبادة  في  يومه  طوال  ويق�شي  المغرب(.  �شالة 
وتالوة للقراآن ودرو�ص علم تعطيه زاًدا اإيمانيًّا يكفيه بقية 
ال�شهر  رم�شان وهو  �شهر  في  الم�شلمون  وي�شوم  العام. 
على  القراآن  نزول  �شهر  وهو  الهجريّة  ال�شنه  من  التا�شع 
النبّي محّمد، ويثبت بروؤية الهالل اإيذانًا ببدء �شهر ال�شوم 
وفق التقويم الهجرّي. ول�شيام رم�شان ف�شائل عّدة، فقد 
تكفل اهلل لمن �شامه اإيمانا واحت�شابا بغفران ما م�شى من 
ذنوبه وغيرها من الف�شائل والأجر لمن �شامه اإيمانًا باهلل 

واحت�شابًا لالأجر.

"زكاة"، في قامو�س الكتاب المقّد�س.   )27(
)18(   http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/11_Z/Z_43_2.html.

معجم الالهوت الكتابّي، �ص 470.  )2٩(
المرجع ذاته.  )30(

المرجع ذاته، �ص 471-470.  )31(
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يُعفى من ال�شوم المري�ص والكهل والم�شافر والمراأة 
التي  الأيّام  عدد  تعوي�ص  يتّم  اأن  �شرط  على  الُمر�شعة 
غير  كان  ال�شنة. ومن  من  اأي وقت  في  الإفطار  فيها  تّم 
قادر على ال�شوم لأ�شباب �شحيّة فعليه التعوي�ص باإطعام 
�شخ�ص محتاج بعدد الأيّام التي لم ي�شم فيها. ومن كان 
قادرا ولم ي�شم فعليه التعوي�ص باإحدى الطرق التالية: اإّما 
اأن يُطعم �شتين �شخ�ًشا من الم�شلمين المعوزين، واإّما اأن 
المال،  من  الطعام  وجبة  يُقابل  ما  �شخ�ًشا  ل�شتّين  يُعطي 

واإّما اأن ي�شوم ل�شتّين يوًما.

عند  فلها  ال�شهر  هذا  في  الخيريّة  الم�شلم  اأعمال  اأّما 
باقي  في  بها  يقوم  التي  تلك  اأكبر من  اهلل مكانة وثواب 
الأ�شهر. ف�شهر رم�شان هو �شهر الجهاد الروحّي و�شهر 

الخير والترابط والتعاون بين الم�شلمين.31

-  في العهد الجديد
اأو  الكلّّي  "الإم�شاك  هو  الجديد  العهد  في  ال�شوم 
في  الزمن||  من  مّدة  �شراب  اأو  طعام  كّل  عن  الجزئّي 
جانب  اإلى  ال�شوم  يظهر  الجديد،  والعهد  القديم  العهد 
الأ�شّد  الثالثة  الدين  اأعمال  اأحد  وال�شدقة،  ال�شالة 
ينّدد ي�شوع برياء بع�ص ال�شائمين، لكنّه يو�شي  تحبيًزا. 
بال�شوم في بع�ص الظروف )مت 9: 14-17 ومر 2: 
الكني�شة،  اآباء  به  اأو�شى   .)39-33  :5 ولو   22-1٨
ول تزال الكنائ�ص تو�شي به، ول �شيّما ا�شتعداًدا لالأعياد 
التطابق  وجه  نرى  وهنا  الكبرى".32  والحتفالت 
الكامل بين تعاليم ي�شوع وتعاليم محّمد الالحقة في هذا 

المجال.

وال�شوم في العهد الجديد، وكما عا�شه ي�شوع، مرتبط 

"حافظت  وقد  القديم  العهد  في  بال�شوم  وثيًقا  ارتباًطا 
كني�شة الم�شيح في العهد الر�شولّي، فيما يتعلّق بال�شوم، 
على العادات اليهوديّة، الموؤداة طبًقا للروح التي اأمالها 
ي�شوع. وتذكر اأعمال الر�شل بع�ص احتفالت العبادة التي 

تتطلب ال�شوم وال�شالة )اأع 13: 2-4، 14 و23(".33

يحتل  ال�شوم  باأّن  الكتابّي  الالهوت  معجم  ويقول 
الن�شك  بدوافع  الدينيّة  الممار�شات  في  هامًّا  "مكانًا 
يوؤّكد  كما  اهلل".  اإلى  والتو�شل  والحداد،  والتطهير 
موقف  هنا  يرتكز  عليه  الذي  المقّد�ص،  "الكتاب  اأّن 
التيارات  مع  المو�شوع  هذا  ب�شدد  يتالقى  الكني�شة، 
وينّظم  ال�شوم  معنى  ح  يو�شّ اأنّه  اإّل  الأخرى،  الدينيّة 
ممار�شته، ويجعل منه مع ال�شالة وال�شدقة اأحد الأركان 
الأ�شا�شيّة التي تعبّر، اأمام اهلل، عن توا�شع الإن�شان ورجائه 

ومحبّته".34

نف�ًشا وج�شًدا،  الإن�شان  "لما كان  اأنّه  ال�شوم  ومعنى 
اإّن  مح�شة.  روحيّة  ديانة  نت�شور  اأن  العبث  من  كان 
الج�شد  اأفعال  اإلى  تحتاج  ما،  ب�شيء  تلتزم  لكي  النف�ص، 
ب�شالة  دائًما  الم�شحوب  فال�شوم  الخارجيّة.  واأو�شاعه 

الت�شرع اإنّما يعبّر عن توا�شع الإن�شان اأمام اهلل".35

العهدين  بين  الكتابّي  الالهوت  معجم  ويقارن 
القديم والجديد حيث اأّن اليهود "كانوا يحاولون بذلك 
]بال�شوم[ اإتمام عن�شر البّر كما حّددته ال�شريعة والأنبياء. 
على اأّن ي�شوع، واإن لم يفر�ص على تالميذه �شيئًا من هذا 
اأن  يريد  اأنّه  اأو  يزدريه،  اأنّه  يعني  فهذا ل  البّر،  النوع من 
يلغيه، بل اأنّه اأتى ليكمله. من اأجل ذلك فاإنّه يمنع الإعالن 
عنه، ويدعو اإلى تجاوزه في بع�ص النقاط )مت 5: 17، 
التجّرد  على  يلّح  ما  اأكثر  ي�شوع  ويلّح   .)1  :6  ،20

راجع اأركان االإ�سالم الخم�سة، في الموقع اللكترونّي:  )31(
http://www.ipteq.com/ar/explore-islam/the-5-pillars-of-islam/the-5-pillars-of-islam.

معجم الالهوت الكتابّي، �ص 302.  )32(
المرجع ال�سابق، �ص 4٨9.  )33(
المرجع ال�سابق، �ص 4٨٨.  )34(
المرجع ال�سابق، �ص 4٨٨.  )35(
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العفة  ممار�شة  وعلى  )مت 19: 21(.  المال  من حّب 
الختياريّة )مت 19: 12(، ول �شيّما على اإنكار الذات 
نرى  وهنا   36.")39-3٨  :10 )مت  ال�شليب  لحمل 
تاأديته ومدلولته  فرق �شا�شع بين مفهوم ال�شوم وطريقة 
في الإ�شالم وفي تعاليم ي�شوع. فتعاليم الم�شيحيّة في هذا 

ال�شدد تقارب اأن تكون معاك�شة للمفاهيم الإ�شالميّة.

- في العهد القديم
"يقوم ال�شوم بالمتناع عن كّل طعام و�شراب، وعند 
القت�شاء عن العالقات الجن�شيّة، خالل يوم اأو اأكثر، من 
الكبير  ال�شبه  وجه  نرى  وهنا  الغروب".37  اإلى  الغروب 

في ممار�شة ال�شوم في الإ�شالم واليهوديّة.

"�شوًما كبيًرا"  تقيم  اليهوديّة  الليتورجيّا  "كانت  كما 
في يوم الكفارة )رج اأع 27: 9( وكانت ممار�شته �شرًطا 
لالنتهاء اإلى �شعب اهلل )ل 23: 29(. كانت ثمة اأ�شوام 
الوطنيّة.  للنكبات  ال�شنويّة  الذكرى  في  اأخرى  جماعيّة 
بدافع  ي�شومون  الأتقياء  اليهود  كان  ذلك،  عن  ف�شاًل 
المعمدان  يوحنّا  تالميذ  مثل  )لو 2: 37(،  تقواهم  من 
بع�شهم  ي�شوم  كان  الذين   ،)1٨  :2 )مر  والفّري�شيّين 

يومين في الأ�شبوع )لو 1٨: 12(.

كما  البّر  عن�شر  اإتمام  بذلك  يحاولون  كانوا  اإنّهم 
حددته ال�شريعة والأنبياء".38

5. الحّج
عادة  الحّج  فاإّن  الكتابّي  الالهوت  معجم  بح�شب 
لتدوين  بكثير  �شابقة  "وهي  الأديان،  اأكثر  في  تمار�ص 
الكتاب المقّد�ص. فالحّج رحلة يق�شد بها الموؤمنون اإلى 

من  دينّي،  معلّم  بن�شاط  اأو  اإلهّي،  بظهوٍر  تقّد�ص  مكان 
ة. اأجل تقديم �شالتهم في اإطار مالئم لذلك ب�شفة خا�شّ

الحّج،  يُختتم  بها  التي  المقّد�ص،  المكان  وزيارة 
وتتّم  التطهير.  طقو�ص  ببع�ص  عادًة  لها  التمهيد  يجري 
الجماعة  للموؤمنين  يظهر  اأن  �شاأنه  من  تجّمع  في  الزيارة 
الدينيّة التي ينتمون اإليها. وبذلك يكون الحّج بحثًا عن 

اهلل، ولقاءً معه، في اإطار عبادة".3٩

- في القراآن واالإ�سالم
فُِر�َص الحّج على الم�شلمين في �شورة اآل عمران الآية 
97 "وهلل على النا�ص حّج البيت من ا�شتطاع اإليه �شبياًل"، 
والُعمرة  الحّج  "واأتّموا   196 الآية  البقرة  �شورة  وفي 
واأداء  مّكة  في  الحرام  الم�شجد  زيارة  هو  والحّج  هلل". 
المن�شو�ص  وال�شرائع  المنا�شك  بح�شب  الحّج  فري�شة 
عليها. فر�ص اهلل هذا الفر�ص على كّل م�شلم بالغ وقادر 
النفو�ص  لتزكية  فُِر�ص  وقد  الحّج.  تكاليف  تحّمل  على 
اأبي  عن  الحديث  في  جاء  ما  بح�شب  الذنوب  ولتكفير 
هريرة: "من حّج البيت فلم يرفث ولم يف�شق رجع كيوم 

ولدته اأمه".40 

وتكون هذه الفري�شة ال�شنويّة في ال�شهر الثاني ع�شر 
من ال�شنة الهجريّة، اأي �شهر ذو الحّجة من اليوم الثامن 
وحتّى اليوم الثالث ع�شر. وكّل حّج في غير هذا الوقت 

يُدعى ُعمرة.

-  في العهد الجديد
الحّج  مرا�شيم  ي�شوع  اأتّم  الأر�شيّة،  حياته  خالل 
 )42-41  :2 )لو  ال�شريعة  لأمر  احتراًما  اأور�شليم  اإلى 

المرجع ال�سابق، �ص 4٨9.  )36(

المرجع ال�سابق، �ص 4٨٨.  )37(
المرجع ذاته، �ص 4٨9-4٨٨.  )38(

معجم الالهوت الكتابّي، �ص 257.  )3٩(
�سحيح البخاري، كتاب المح�شر، و�سحيح م�سلم، كتاب الحّج.  )40(
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"بعد  ذاته،  بول�ص  اأّن  كما  اليهوديّة.  العادات  وبح�شب 
مرور اأكثر من خم�ص وع�شرين �شنة على �شلب الم�شيح، 
ي�شّمم على القيام بحّج العن�شرة )اأع 20: 16، 24: 11(.

اإل اأّن ي�شوع تنباأ عن خراب الهيكل ]...[.بل اأكثر من 
ذلك، فاإنّه بقيامة ي�شوع تترّكز عبادة الموؤمنين في �شخ�شه 
اأي  في  بعد  ولي�ص  الجديد،  الم�شيحيّة  هيكل  الممّجد، 
.)23-21  :4  ،21-19  :2 )يو  الأر�ص  من  مكان 

كّل  تنكر  اأن  من  اأ�شد  هو  بالتاريخ  الكني�شة  وتعلُّق 
فيها  الم�شيح  عا�ص  التي  الأماكن  اإلى  للزيارات  تقدير 
حياته الأر�شيّة، اأو اإلى تلك التي ظهر فيها خالل حياته 
الأر�شيّة، اأو اإلى تلك التي ظهر فيها خالل حياة قدي�شيه: 
اإنّها ترى في هذه التجمعات عند اأماكن ن�شاط الم�شيح 
فر�شة �شانحة اأمام الموؤمنين لال�شتراك في وحدة الإيمان 

وال�شالة".41 

كّل  على  واجبًا  ا  فر�شً لي�ص  الم�شيحيّة  في  الجّح  اإذا 
به،  القيام  اأمكن  اإن  ولكنّه،  الإ�شالم.  بعك�ص  م�شيحّي، 
وحدة  في  وال�شتراك  للدخول  م�شيحّي  لكّل  فر�شة 
الإيمان وال�شالة، فر�شة تذّكر كّل موؤمن باأنّه ي�شير باتجاه 

الرّب وعلى خطاه وتحت قيادته.

- في العهد القديم
في العهد القديم كان الحّج يتّم نحو الكثير من مراكز 
الحّج والمزارات القديمة. ولكن "اإ�شالح يو�شيا، الذي 
كان حزقيّا قد �شرع في ر�شم خطوطه الأولى )2 مل 1٨: 

4 و22؛ 2 اأي 29: 31(، يلغي المعابد المحليّة، ويقرر 
اأي  الف�شح )2 مل 23؛ 2  بعيد  اأور�شليم  في  الحتفال 
35(، وبعيدي الأ�شابيع والمظال )تث 16: 17-1(.
هيكل  ي�شبح  ال�شبي،  من  العودة  بعد  اأنّه  اإل   .]...[
اأور�شليم المعبد الوحيد بال ُمنازع".42 وهو المعبد الذي 

يق�شده الحّجاج من كّل مكان وعلى مّر الزمان.

مّرة اأخرى نرى وجه �شبٍه كبير بين الحّج في الإ�شالم 
والحّج في اليهوديّة نحو معبٍد خا�ّص )قد�ص الأقدا�ص في 
اأور�شليم لليهود والكعبة في مّكة للم�شلمين(، مفرو�ص 
الم�شيحيّة  في  بينما  الديانتين.  كال  من  موؤمن  كّل  على 
يكون الحّج اإرادّي غير مفرو�ٍص لإتمام الديانة ولطلب 

الخال�ص.

خاتمة 
يتحّدث  اأنّه  اإذ  خاتمة  اإلى  يحتاج  ل  البحث  اإّن 
الثالث  الديانات  بين  جًدا  كبيرة  ال�شبه  اأوجه  بذاته. 
وكتبها المقّد�شة فيما يتعلّق بالركائز الخم�شة. لكن اأي�ًشا 
وتطبيقها  الركائز  هذه  مفهوم  في  كبير  اختالف  هناك 
والم�شيحيّة  من جهة  واليهوديّة  الإ�شالم  بين  ا  وخ�شو�شً
الركائز  هذه  تُعطى  الم�شيحيّة  في  اأخرى.  جهة  من 
ة تعبّر عن روحانيّة م�شيحيّة مختلفة عن  مدلولت خا�شّ
خا�ّص  وفكر  عي�ص  لطريقة  توؤ�ّش�ص  الأخرى  الديانات 
بعيد عن الفكر الإ�شالمّي بالذات. فعندما يختلف مفهوم 
الكلمة ومدلولتها، يختلف كّل �شيء، اإذ لم نعد نتحّدث 

عن ال�شيء ذاته حتّى واإن ا�شتعملنا الم�شطلح ذاته.

معجم الالهوت الكتابّي، �ص 25٨.  )41(

معجم الالهوت الكتابّي، �ص 257.  )42(
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مقّدمة
اأواخر  من  بدءًا  الم�شلمون،  المف�ّشرون  اعتاد  لقد 
القرن الثالث الهجرّي، العتماد على الأحاديث النبويّة 
التي يعود اأقدمها اإلى الجيل الثالث الهجرّي مع �شحيح 
اأي�ًشا بال�شعر  البخارّي )توفّي �شنة 256 هـ(؛ وا�شتعانوا 
الجاهلّي لتف�شير الكلمات الغريبة في القراآن، ولكّن طه 
ح�شين اأنكر وجود هذا ال�شعر قبل الع�شر العبّا�شّي. كما 
اعتمدوا في تطبيق كلمات واأحداث القراآن على ال�شيرة 
الثاني  الجيل  اأواخر  اإلى  يعود  اأقدمها  ولكّن  النبويّة، 
بالغوا  قد  التف�شير  اأهل  اأّن عظماء  نرى  لذلك  الهجرّي. 
عن  عام،   200 اأقلّه  بعيدة،  ن�شو�ص  على  العتماد  في 

الحدث التاريخّي.

محاولتنا هذه الجديدة، في تف�شير القراآن، تعتمد على 
التف�شير التقليدّي للم�شلمين، والّطالع على الدرا�شات 

الإ�شالميّة، كما ترتكز على اأ�ش�ص اأربعة مهّمة:

1- العتماد على فهم الكلمة والمو�شوعات القراآنيّة 
من خالل ن�ّص القراآن نف�شه. نفتّ�ص عن وجود الكلمة اأو 

المو�شوع في كّل ن�ّص القراآن، ونحاول فهم معناها من 
خالل مقابلة الكلمات، وجمع الن�شو�ص.

القديم  بعهَديه  المقّد�ص  الكتاب  اإلى  العودة   -2
ة ترجمات1 الأناجيل العربيّة القديمة،  والجديد، وخا�شّ
التي  واليهوديّة،  الم�شيحيّة  المنحولة  الكتب  اإلى  كما 

ت�شبق القراآن، لفهم الن�شو�ص ب�شكل اأو�شح.

اأفرام  مثل  الكني�شة  اآباء  ن�شو�ص  اإلى  العودة   -3
ال�شريانّي، واأوريجانو�ص، ويوحنّا فم الذهب، وكيريلّو�ص 
المنحول، وغيرهم من الآباء  الأور�شليمّي، ومكاريو�ص 

الذين �شبقوا بكتاباتهم ظهور الإ�شالم.

4- العتماد على التحليل اللغوّي لمفردات القراآن 
من  وغيرها  والالتينيّة،  واليونانيّة  والعبريّة  ال�شريانيّة  في 
ال�شتناد  كما  الإ�شالم،  ظهور  عا�شرت  التي  اللغات، 
المخطوطات  في  وردت  م�شابهة  مفردات  على 
مكاريو�ص  ومنها  القراآن،  ت�شبق  التي  الم�شيحيّة  العربيّة 
اإلى  معرفتنا،  العربيّة، ح�شب  ترجمته  وتعود  المنحول، 

القرن ال�شاد�ص2.

االأب حنّا ا�سكندر
دكتور في الإ�شالمّيات

المائدة النازلة من ال�سماء 
بين الإنجيل والقراآن

ا. )1(  �شّرح الق�ص الدكتور حكمت ق�ّشوع اأمامنا اأّن عدد الترجمات العربيّة لالأناجيل هي 24، بينها 13 ترجمة قديمة جدَّ
)2(  اأنظر اأطروحتنا، النبّي والترّهب.
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�شنعالج في درا�شتنا هذه اآيات اأربع من �سورة المائدة: 

يَ�ْشتَِطيُع  َهْل  َمْريََم  ابَْن  ِعي�َشى  يَا  الَْحَواِريُّوَن  قَاَل  إِْذ  "ا
َ اإِْن ُكنْتُْم  َماِء قَاَل اتَُّقوا اهللَّ َل َعلَيْنَا َماِئَدًة ِمَن ال�شَّ َربَُّك اأَْن يُنَزِّ
ْن  ُموؤِْمِنيَن قَالُوا نُِريُد اأَْن نَاأُْكَل ِمنَْها َوتَْطَمِئنَّ قُلُوبُنَا َونَْعلََم اأَ
ابُْن  ِعي�َشى  قَاَل  اِهِديَن  ال�شَّ ِمَن  َعلَيَْها  َونَُكوَن  َدقْتَنَا  قَْد �شَ
لَنَا  تَُكوُن  َماِء  ال�شَّ ِمَن  َماِئَدًة  َعلَيْنَا  اأَنِْزْل  َربَّنَا  اللَُّهمَّ  َمْريََم 
اِزِقيَن  نَْت َخيُر الرَّ ِلنَا َواآَِخِرنَا َواآَيًَة ِمنَْك َواْرُزقْنَا َواأَ ِعيًدا ِلأَوَّ
فَاإِنِّي  ِمنُْكْم  بَْعُد  يَْكُفْر  فََمْن  َعلَيُْكْم  لَُها  ُمنَزِّ إِنِّي  ا  ُ اهللَّ قَاَل 

بُُه اأََحًدا ِمَن الَْعالَِميَن"3. بُُه َعَذابًا َل اأَُعذِّ اأَُعذِّ

بع�ص  وتفا�شير  الم�شلمين،  تف�شير  �شنعر�ص  بداية، 
علماء معا�شرين، لن�شل بعدها اإلى مفهوم جديد.

اأّواًل: المف�ّسرون الم�سلمون
طمًعا بالخت�شار �شنكتفي بتف�شير الطبرّي )ت 310 
هـ(، وهو اأ�شهر المف�ّشرين، في كتابه: تف�سير جامع البيان 

في تف�سير القراآن:

"اإّن اهلل كره ما قاله الحواريّون4 وا�شتعظمه، واأمرهم 
هلل  والإقرار  ذلك،  قولهم  من  الإيمان  ومراجعة  بالتوبة 
اأخبرهم  فيما  ر�شوله  وت�شديق  �شيء،  كّل  على  بالقدرة 
اإْن ُكنْتُْم ُموؤِْمِنيَن"   َ عن ربّهم من الأخبار. وفي "اتَُّقوا اهللَّ
اأنباأ هذا من قولهم اأنّهم لم يكونوا يعلمون اأّن عي�شى قد 
�شّدقهم، ول اطماأنّت قلوبهم اإلى حقيقة نبّوته، فال بيان 
اأبين من هذا الكالم في اأّن القوم كانوا قد خالط قلوبهم 
مر�ص و�شّك في دينهم وت�شديق ر�شولهم، واأنّهم �شاألوا 

ما �شاألوا من ذلك اختباًرا. 

اأن  و�شاألناك  ذلك  قلنا  اإنّما  الحواريّون-  –اأي  "اأنّا 
يقينًا قدرته على  المائدة، فنعلم  لناأكل من  لنا ربّنا  ت�شاأل 
كّل �شيء "وتَْطَمِئنَّ قُلُوبُنا" يقول: وت�شتكن قلوبنا وت�شتقّر 
"ونعلم  واأراد،  �شاء  ما  كّل  على  وقدرته  وحدانيّته  على 
اأنّك  خبرك  في  تكّذبنا  لم  اأنّك  ونعلم  �شدقتنا"،  قد  اأن 

َعلَيْها" يقول:  "ونَُكوَن  هلل ر�شول مر�شل ونبّي مبعوث. 
اِهِديَن" يقول: مّمن ي�شهد  ونكون على المائدة، "ِمَن ال�شَّ
اأّن اهلل اأنزلها حّجة لنف�شه علينا في توحيده وقدرته على 

ما �شاء ولك على �شدقك في نبّوتك.

"ثّم اختلف اأهل التاأويل في تاأويل "تَُكوُن لَنا ِعيًدا"، 
عيًدا  فيه  نزلت  الذي  اليوم  نتّخذ  معناه:  بع�شهم:  فقال 
نعّظمه نحن ومن بعدنا. وقال اآخرون: معناه: ناأكل منها 
"ِعيًدا" عائدة من اهلل  اآخرون: معنى قوله  جميًعا. وقال 
قول:  بال�شواب  الأقوال  واأولى  وبرهانًا.  حّجة  علينا 
تكون لنا عيًدا، نعبد ربّنا في اليوم الذي تنزل فيه ون�شلّي 

له فيه، كما يعيِّد النا�ص في اأعيادهم. 

يجيء  ومن  اليوم  منّا  لالأحياء  اأي  واآِخِرنا"  ِلنا  "لأَوَّ
بعدنا منّا "واآيًَة ِمنَْك" اأي عالمة وحّجة منك يا رّب على 
عبادك في وحدانيّتك، وفي �شدقي على اأنّي ر�شول اإليهم 

بما اأر�شلتني به. 

اِزِقيَن": واأعطنا من عطائك،  واأنَْت َخيُْر الرَّ "َواْرُزقْنا 
ل، لأنّه ل  تف�شّ يعطي واأجود من  يا رّب خير من  فاإنّك 

يدخل عطاءه مّن ول نكد. 

اأنزلت  هل  المائدة،  في  التاأويل  اأهل  اختلف  "وقد 
وكانت  نزلت  بع�شهم:  فقال  كانت؟  وما  اأم ل؟  عليهم 
حوتًا )�شمك( وطعاًما، فاأكل القوم منها، ولكنّها رفعت 
بعد ما نزلت باأحداث منهم اأحدثوها في ما بينهم وبين 
يَُخونُوا  اأْن ل  واأُِمُروا  ولَْحًما،  ُخبًْزا  الَمائَدُة  "نََزلَِت  اهلل. 
َوَرفَُعوا،  َخُروا  َوادَّ فَخانُوا  ِلَغد،  يَْرفَُعوا  َول  ِخُروا  يَدَّ َول 

ُخوا ِقَرَدًة َوَخناِزيَر".  فَُم�شِ

يَْكُفْر  "فََمْن  لهم:  قيل  لّما  القوم  اإّن  اآخرون:  "وقال 
بَْعُد ِمنُْكْم فاإنّي اأَُعّذبُُه َعَذابًا ل اأعّذبُه اأَحًدا ِمَن العالَِميَن"، 
حين  اأبَْوها  طعام  عليها  مائدة  تنزل.  فلم  منها  ا�شتْعَفوا 
تنزل عليهم.  اأن  فاأبَْوا  اإن كفروا،  العذاب  عر�ص عليهم 
اأنزل  اهلل  اإّن  الطبرّي:  يتابع  القول عندنا،  وال�شواب من 

المائدة 115-112.  )3(
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المائدة على الذين �شاألوا عي�شى م�شاألته ذلك ربّه"5. 

ثانيًا: لمحة �سريعة عن التف�سيرات المعا�سرة

1- االأب مي�سال حايك

جمع الأب حايك في كتابه الم�سيح في االإ�سالم، كّل 
اآراوؤهم؛  تعّددت  وقد  المائدة،  حول  الم�شلمين  اآراء 
ال�شماء  من  المالئكة  اأنزلها  المائدة  اأّن  قال  من  فمنهم 
اإلى  يعود  القول  وهذا  )�شمك(،  واأحوات  خبز  وعليها 

معجزة الخبز وال�شمك في الأناجيل الأربعة6.

2- لوك�سمبورغ

كلمة  لوك�شمبورغ  لنا  �شرح  اإلكترونيّة  مرا�شلة  في 
ِلنَا َواآَِخِرنَا" تعني:  "عيًدا" لتعني احتفاًل ليتورجيًّا، و"ِلأَوَّ
الف�شحّي  الع�شاء  من  بالإفخار�شتيّا  الحتفال  ا�شتمراريّة 

اإلى نهاية العالم، اأي الحتفال اليومّي بالقّدا�ص.

3- االأب جوزف قّزي

الآية،  قّزي  الأب  ربط  االإ�سالم،  هو  هذا  كتابه:  في 
اأَحًدا  اأعّذبُه  َعَذابًا ل  اأَُعّذبُُه  فاإنّي  ِمنُْكْم  بَْعُد  يَْكُفْر  "فََمْن 
اأَو  الرَّبِّ  ُخبَْز  اأََكَل  "فَمن  الآيات:  بهذه  العالَِميَن"،  ِمَن 
َج�َشِد  اإِلى  اأذنََب  فَقد  لَهما  اأَْهاًل  يَُكْن  ولَم  َكاأ�َشه  �َشِرَب 

ّب ،  الرَّبِّ وَدِمه؛ فَمن اأََكَل و�َشِرَب وهو ل يَُميُِّز َج�َشَد الرَّ
ه"7.  اأََكَل و�َشِرَب الُحْكَم على نَْف�شِ

4- االأب مارون عودة

ع�شريّة  واأبحاث  التقليديّة  الإ�شالميّة  النظرة  عر�ص 
لمفهوم المائدة ب�شكل �شريع؛ على �شبيل المثال، ا�شتند 
فقط  "المائدة"  كلمة  "وردت  باريندر:  جوفري  اإلى 
اأثيوبية  كلمة  م�شدرها  وكان  المدنيّة،  الآيات  اآخر  في 
اأي  الرّب8،  مائدة  للدللة على  عادًة  تُ�شتعمل  م�شيحيّة، 
طلب  باريندر  جوفري  "يُقابل  وتابع:  الإفخار�شتيّا"٩. 
الْحوارِيّين من عي�شى باإنزال المائدة مع اإنجيل يوحنّا10، 
كر،  وال�شُّ فيِليبُّ�ص،  ِلِتلميذه  ي�شوع  �شوؤال  خالل  من 
ال�شماوّي هو  وربطها بعيد الف�شح، حيث يكون الخبز 

الغذاء الْحقيقّي"11.

الممكن  "من  الخالدي:  بطريف  اأي�ًشا  وي�شت�شهد 
لرواية  اإعادة  المائدة  عن  الإ�شالم  رواية  تكون  اأن 
اأ�شراريّة  لكنّها ل تحمُل  متّى،  اإنجيل  في  الأخير  الع�شاء 

الإفخار�شتيّا"12.

ثالثًا: الن�سو�س في موازاة بع�سها
وثالث  الجديد،  للعهد  الرعائيّة  الترجمة  انتقينا 

كلمة �شريانيّة تعني "البي�ص" اأو "الُمرتَِدين الأبي�ص"، ولها معنيان:  )4(
- الر�شل الثنا ع�شر، ولهم اأ�شبـوع خا�صٌّ في الليتورجيّة ال�شريانيّة والمارونيّة. الأ�شبوع الذي يلي اأحد القيامة، يعرف بـ"اأ�شبـوع الحواريّين". 

- "الموعوظون"، اأي "المتدّربون لقتبال �شّر المعموديّة المقّد�شة". كانوا يلب�شون الأبي�ص، ويُعّمدون في اأ�شبوع الحواريّين. 
 www.altafsir.com/IndexArabic.asp .الطبرّي، في موقع تف�شير القراآن على الأنترنيت  )5(

اأنظر مي�شال حايك، الم�سيح في االإ�سالم، بيروت، 2004، �ص 222-217.  )6(
1 كور 11: 27 و29. جوزف قّزي، هذا هو االإ�سالم، لبنان، 2007، �ص ٨74.  )7(

لو 22: 22-17.  )8(
يو�شف عودة، ال�سخ�سيّات البيبليّة في القراآن واالإ�سالم، م�شادر وفاق واختالف، لبنان، 2012، �ص 215.  )٩(

يو 6: 15-1  )10(
يو�شف عودة، المرجع ال�سابق، �ص 214.  )11(

المرجع نف�سه، �ص 212.  )12(
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الدكتور  الق�ص  ن�شرها  لالأناجيل  قديمة  عربيّة  ترجمات 
حكمت ق�ّشوع13، ون�شو�ص القراآن. 

واخترنا الترجمات العربيّة لالإنجيل ل�شببين:

مكان  "عي�شى"  كلمة  ترجمة1  اإحدى  اختيار   -1
عربيّة  كلمات  اأربع  في  ترجمة2  وان�شجام  "ي�شوع"، 

بينها وبين القراآن وهي: "لنكون لها من ال�شاهدين". 

من  بدًل  و"مطعم"  "طعام"  كلمة  ا�شتعمال   -2
ل�شتعمال  تمهيًدا  الأرجح،  على  �شيكون،  "خبز"، 
تعريف  "خبز"، وح�شب  من  "مائدة" بدًل  كلمة  القراآن 
المف�ّشرين الم�شلمين هي: "مائدة من خبز ولحم و�شمك 

وفاكهة"14...

)13( Hikmat Kashouh, The Arabic Versions of the Gospels, the Manuscripts and their Families, De Gruyter, Berlin/
Boston, 2012.

www.altafsir.com/IndexArabic.asp .الطبرّي، في موقع تف�شير القراآن على الأنترنيت  )14(

ترجمة اإنجيل قديمة 1الترجمة الليتورجيّة
)ق�ّسوع �س 3٩4-2٩4(

ترجمة اإنجيل قديمة 2
)ق�ّسوع �س 507(

ترجمة اإنجيل قديمة 3
)ق�ّسوع �س 707(

القراآن الكريم

الَْحَواِريُّوَن 30 اأجابوه قائلين30 قالوا30 فََقالُوا لَُه: قَاَل  إِْذ  ا
يَا ِعي�َشى ابَْن َمْريََم

َماَذا  نَع؟  تَ�شْ إًِذا  ا اآيٍَة  "اأَيَّ 
تَْعَمل؟

ماذا ت�شنع من اآية ما اأنت من 
الفاعلين 

اأيّة اآية اأنت فاعلها... 
ما الذي اأنت فاعله

اآيــة  اأي  لــه  قــالــوا   30
ت�شنعها اأنت؟ بما تعمل؟

َهْل يَ�ْشتَِطيُع َربَُّك

الـَمنَّ  اأََكلُوا  اآبَاوؤُنَا   31

ُهَو  َكَما  يَّة،  البَرِّ في 
َمــْكــتـُـوب: اأَْعــَطــاُهــم 
َماِء  ال�شَّ ِمـــَن  ــًزا  ــبْ ُخ

ِليَاأُْكلُوا".32 

يَ�ُشوع:  لَُهم  فََقاَل 
اأَقُوُل  الـَحقَّ  "اأَلـَحقَّ 
ُمو�َشى  لَيْ�َص  لـَـُكــم: 
ُخبًْزا  ــَطــاُكــم  ْع اأَ ــْن  َم
اأَِبي  بَْل  َماء،  ال�شَّ ِمَن 
يُْعِطيُكم  الَّـــِذي  ــَو  ُه
الـُخبَْز  َماِء  ال�شَّ ــَن  ِم

الـَحِقيِقّي.

31 لقد كان اأباوؤنا في البّر 
لمّن اآكلين كما قد كتب اإّن 
اأعطاهم  ال�شماء  من  الخبز 
اإنّي  عي�سى  لهم  قال  لأكل 
ما  اإّن  ا  اأقول لكم حقًّا حقًّ
كان مو�شى معطيكم الخبز 
من ال�شماء غير اأن اأبي كان 
الق�سط  مطعم  لكم  الواهب 

من ال�شماء 

اأكلوا  اآباءنا  اإّن   31
المّن في البريّة كما 
منحهم  اإنّــه  كتب 
ال�شماء  مــن  خــبــًزا 
قال   32 لياأكلوا 
ــم الــمــخــلـّـ�ــص  ــه ل
ــول  اأق ا  حقًّ الــحــّق 
لكم اأن لي�ص مو�شى 
اأعطاكم  الذي  هو 
ال�شماء  من  الخبز 
الذي  هو  اأبي  لكن 
ينحلكم خبز الحّق 

من ال�شماء

مكتوب  اأنّه  كما   31
ال�شما  مـــن  طــعــام 
 32 لياأكلوا  اأعطاهم 
ي�شوع  لــهــم  ــال  ــق ف
لكم  اأقول  اآمين  اآمين 
ــذي  ال مو�شى  لي�ص 
من  الــطــعــام  اأعطاكم 
اأبــي  ولــكــن  ال�شماء 
الطعام  اأعطاهم  الذي 

ال�شادق من ال�شماء

َماِئَدًة  َعلَيْنَا  َل  يُنَزِّ اأَْن 
َماِء ِمَن ال�شَّ
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 )15( يو 6: 65-60.

َكِثيُروَن  �َشِمَعُه  ا  "فَلَمَّ
إِنَّ  "ا قَالُوا:  تاَلِميِذِه،  ِمْن 
ْعٌب،  �شَ الــَكــالَم  هـَذا 
يَ�ْشَمَعُه؟".  اأَْن  يَْقِدُر  َمْن 
ِمْن  َكِثيُروَن  �َشِمَعُه  ا  فَلَمَّ
إِنَّ  "ا ــالُــوا:  قَ تـَـالِمــيــِذِه، 
ْعٌب،  �شَ الــَكــالَم  هـَذا 
يَ�ْشَمَعُه؟".  اأَْن  يَْقِدُر  َمْن 
ِه  نَْف�شِ في  يَ�ُشوُع  وَعِلَم 
يَتََذمَُّروَن  تاَلِميَذُه  اأَنَّ 
فََقاَل  هـَذا،  َكالِمِه  ِمْن 
ا  لَُهم: "اأَهـَذا يُ�َشبُِّب �َشكًّ
لَُكم؟ فََكيَْف لَو �َشاَهْدتُُم 
اِعًدا اإِلى  ابَْن الإِنْ�َشاِن �شَ
وُح  لً؟  اأَلرُّ َحيُْث َكاَن اأَوَّ
الـُمْحِيي، والـَج�َشُد  ُهَو 
والَكالُم  �َشيْئًا.  يُفيُد  ل 
ِبِه  ــا  اأَنَ َكلَّْمتُُكم  ــِذي  الَّ
َحيَاة.   ــَو  وُه ُروٌح  ُهــَو 
ل  ِمنُْكم  بَْع�ًشا  لـِكنَّ 

يُوؤِْمنُون"15.

ُكنْتُْم  اإِْن   َ اهللَّ اتَُّقوا  قَاَل 
ُموؤِْمِنيَن

�َشيِّد،  "يَا  لَُه:  قَالُوا   34
ُكلَّ  الـُخبَْز  هـَذا  اأَْعِطنَا 

َحين".

34 قالوا يا �شيّدي اأعطنا من 
الخبز في كّل حين

34 قالوا له يا مولنا 
وقت  كّل  في  اأعطنا 

من هذا الخبز

اأعطنا  ربّنا  له  قالوا   34
كّل حين هذا الطعام

نَاأُْكَل  اأَْن  نُِريُد  قَالُوا 
ِمنَْها

فَلَْن  إِلــيَّ  ا ــي  يَــاأِْت ــْن   35َم

ِبي  يُوؤِْمُن  وَمْن  يَُجوع، 
فَلَْن يَْعَط�َص اأَبًَدا.

من  فلي�ص  ياأكلني  من   35
من  بي  كان  ومن  الجائعين 
الموؤمنين فلي�ص اإلى الأبد من 

الظامئين.

35 ومن يقبل اإلّي لن 
يجوع ومن يوؤمن بي 
فلي�ص بظام اإلى الأبد 

ياأتي )ياأتني( ل  35 من 
يجوع ومن يوؤمن بي ل 

يظماأ للدهر 

َوتَْطَمِئنَّ قُلُوبُنَا
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َدقْتَنَاونوؤمن بكونوؤمن بك ونكون بك من الموؤمنينونُوؤِْمَن ِبَك؟ َونَْعلََم اأَْن قَْد �شَ

لـــنـــكـــون لـــهـــا مــن فنرىِلنََرى
ال�ساهدين 

ــَن لنرى ــا ِم ــَه ــيْ ــلَ َونَـــُكـــوَن َع
اِهِديَن ال�سَّ

لــهــم 35 قال لهم عي�شى 35قَاَل لَُهم يَ�ُشوع: ـــال  ـــق ف  35
المخلّ�ص

قَاَل ِعي�َشى ابُْن َمْريََم35 قال لهم ي�شوع

ُهــَو  اهلِل  فَــُخــبـْـُز   33

َماء،  ال�شَّ ــَن  ِم ــاِزُل  ــنَّ ال
والـــــُمــْعــِطــي الـــــَحــيـَـاَة 
ُخبُْز  ُهَو  ِللَْعالَم".  35"اأَنَا 

الـَحيَاة.

فهو  اهلل  وطـــعـــام   33
ومعطي  ال�شماء  من  النازل 
اإني لخبز  الدنيا الحياة. 35 

الحياة

خبز  لأّن   33
نزل  ـــذي  ال هــو  اهلل 
ويهب  ال�شماء  مــن 
 35 للعالم.  الحيوة 

اأنا هو خبز الحيوة

بحق  اهلل  طعام   33
هو الذي نزل من ال�شما 
للعالم.  الحياة  ويعطي 
35 اإنّي اأنا طعام الحيوة 

ــِزْل  ْ اأَن َربَّنَا  اللَُّهمَّ 
َماِء َعلَيْنَا َماِئَدًة ِمَن ال�شَّ

ِعيًدا  لَنَا  ــُكــوُن  تَ
ــًة  َ ــا َواآَي ــِرنَ ــنَــا َواآَِخ ِل ِلأَوَّ
ــَت  َواأَنْ ــنَــا  َواْرُزقْ ِمنَْك 

اِزِقيَن َخيُر الرَّ

ُخبَْز  اأََكَل  "فَمن 
َكاأ�َشه  �َشِرَب  اأَو  الرَّبِّ 
لَهما  اأَْهاًل  يَُكْن  ولَم 
َج�َشِد  اإِلى  اأذنََب  فَقد 
اأََكَل  فَمن  وَدِمه.  الرَّبِّ 
يَُميُِّز  ل  وهو  و�َشِرَب 
�ش�شاأََكَل  ّب،  الرَّ َج�َشَد 
على  الُحْكَم  و�َشِرَب 
فيُكم  وِلذلك  ه.  نَْف�شِ
َعفاِء  ال�شُّ ِمَن  َكثيٌر 
ِمنُكم  وَكثيٌر  والَمْر�شى 

ماتوا"16.

لَُها  إِنِّي ُمنَزِّ ُ ا قَاَل اهللَّ
يَْكُفْر  فََمْن  َعلَيُْكْم 
بُُه  اأَُعذِّ فَاإِنِّي  ِمنُْكْم  بَْعُد 
اأََحًدا  بُُه  اأَُعذِّ َل  َعَذابًا 

ِمَن الَْعالَِميَن"

)16( 1 كور 11: 27 و30-29.
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َخِطئْنا  اإِذا  "فاإِنَّه 
لْنا  َح�شَ بَعَدما  َعْمًدا، 
الَحّق،  َمعِرفَِة  على 
َذبيَحٌة  ُهناَك  تَبْقى  فال 
بِل  ِللَخطايا،  اَرةٌ  َكفَّ
ينونة  انِتظاٌر َرهيٌب ِللدَّ
تَلتَِهُم  ُم�شتَِعَرةٌ  وناٌر 
خالََف  َمن  الُع�شاة. 
قُِتَل  مو�شى  �َشريَعَة 
"ِبناءً  َرحَمٍة  َغيِر  ِمن 
اأَو  �شاِهَديِن  قَوِل  على 
ِعقاٍب  فاأَيَّ  ثاَلثة". 
الِعقاِب  ذلك  ِمن  اأَ�َشدَّ 
تََرون،  كما   ، يَ�شتَِحقُّ
وَعدَّ  اهلل  ابَن  دا�َص  َمن 
�َص  قدِّ الَّذي  الَعْهِد  َدَم 
وا�شتَهاَن  نَِج�ًشا  ِبه 
ِبُروِح النَّعَمة؟ 30فنَحُن 
نَعِرُف ذاَك الَّذي قال: 
"ِلَي اِلنِتقاُم واأَنا اَّلذي 
يُجازي". وقاَل اأَي�ًشا: 
�شيَديُن  الرَّبَّ  إِنَّ  "ا
اأَرَهَب  ما  �َشْعبَه". 
اهلِل  يَِد  في  الُوقوَع 

الَحّي!"17

)17( عب 10: 31-26.
www.altafsir.com/IndexArabic.asp .18(  الطبرّي، في موقع تف�شير القراآن على الأنترنيت(

رابًعا: تحليل الن�سو�س
1- القراءات القراآنيّة

عبارة  قراءة  في  القّراء  "اختلف  الطبرّي:  يو�شح 
ال�شحابة  من  جماعة  ذلك  فقراأ  َربَُّك"،  "يَ�ْشتَِطيُع 
والتابعين: "َهْل تَ�ْشتَِطيُع" بالتاء "َربََّك" بالن�شب، بمعنى: 
تدعو  اأن  ت�شتطيع  وهل  ربّك،  ت�شاأل  اأن  ت�شتطيع  هل 
اأن تدعوه؟ وقالوا: لم يكن  اأو هل ت�شتطيع وترى  ربّك 
ذلك،  عليهم  ينزل  اأن  قادر  اهلل  اأّن  ين  �شاكِّ الحواريّون 

واإنّما قالوا لعي�شى: هل ت�شتطيع اأنت ذلك؟ 

"َهْل  والعراق:  المدينة  قّراء  عاّمة  ذلك  "وقراأ 
يَ�ْشتَِطيُع" بالياء "َربَُّك" بمعنى: اأن ينّزل علينا ربُّك، كما 
يقول الرجل ل�شاحبه: اأت�شتطيع اأن تنه�ص معنا في كذا؟ 
وهو يعلم اأنّه ي�شتطيع، ولكنّه اإنّما يريد: اأتنه�ص معنا فيه؟ 
وقد يجوز اأن يكون مراد قارئه كذلك: هل ي�شتجيب لك 
الطبرّي- واأولى  – يتابع  تنّزل علينا؟  اأن  ربّك ويطيعك 
"َهْل  ذلك:  قراأ  من  قراءة  بال�شواب  عندي  القراءتين 
يَ�ْشتَِطيُع" بالياء "َربَُّك" برفع الرّب، بمعنى: هل ي�شتجيب 

لك اإن �شاألته ذلك ويطيعك فيه؟"18.
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2- تعليقات حول الن�ّس

ا�شَم  القراآن  في  الحواريّين  ا�شِم  اإدراُج  يرادف   -
ليوؤمنوا  الم�شيح  من  اآيًة  الذين طلبوا  الإنجيل  في  اليهود 
تدعو  اأن  ت�شتطيع  "هل  المختلفة،  القراآنيّة  والقراءة  به. 
ونُوؤِْمَن  ِلنََرى  نَع،  تَ�شْ إًِذا  ا اآيٍَة  "اأَيَّ  توازي  التي  ربَّك"، 
يعود  الأرجح،  على  ولكن،  فر�شيّتَنا؛  ح  ترجِّ ِبَك؟"، 
�شن�شرح  ليتورجيًّا، كما  الن�ّص  اإلى كون  هذا الختالف 

لحًقا.

على  هو  موؤمنين"  كنتم  اإن  اهلل  "اتّقوا  تعبير  اإّن   -
الأرجح تلميح اإلى يوحنّا 6: 65-60.

في  والترجمة1  القراآن  بين  اللغة  في  �شبه  هناك   -
ا�شتعمال كلمة "عي�شى" بدل "ي�شوع"، وا�شتعمال كلمة 
�شريانّي،  - بدل  اأ�شل  "الق�شط" -وهي من 
هناك  واأي�ًشا  القراآن1٩،  في  مراًرا  وا�شتعملت  "الحّق"، 
من  بك  "ونكون  مثل:  القراآنيّة،  بالتعابير  �شبيه  تعبير 

الموؤمنين".

في  "ي�شوع"  بدل  "عي�شى"  كلمة  ا�شتعمال   -
الترجمة  اأّن  على  دليل  هذا  يبدو  ما  وعلى  الترجمة1؛ 
"ديًرا في جنوب  القراآنّي؛ فنجد  الن�ّص  قبل  اإلى ما  تعود 
ا�شم  يحمل  ي�شوع،  لأتباع  571م  �شنة  حوالى  �شوريا 
من  ن�شارى  الأ�شليّين،  الحيرة  و"�شّكان  "عي�َشاِنيّة"20. 
الكني�شة ال�ّشريانيّة، وي�شّميهم م�شنّفو العرب الُعبّاد (اأي 
من  "عي�شى" بدًل  كلمة  اأّن  ح  نرجِّ اإًذا  عي�شى("21.  عبّاد 

"ي�شوع" قد ا�شتُعِملَت قبل الن�شو�ص القراآنيّة.

والإنجيل  القراآن  بين  كلمات  اأربع  في  �شبه  هناك   -
وال�شوؤال هو:  "لنكون لها من ال�ساهدين".  الترجمة2:  في 
التعبير،  منها  فا�شتقى  القراآن،  الترجمة  هذه  �شبقت  هل 
ح  اأم اأّن المترجم هو من اتّبع الن�شو�ص القراآنيّة؟ اإنّا نرجِّ

الفر�شيّة الأولى.

وهذا  لـ"نوؤمن"،  مرادف  هي  َدقْتَنَا"  "�شَ كلمة  اإّن   -
ما ورد في ترجمة مكاريو�ص �شمعان المنحول العربيّة، 
منقولة  العربيّة، وهي  الكلمة  و�شعنا  الثانية.  المجموعة 
لليونانّي  الفرن�شيّة  الترجمة  وو�شعنا  اليونانيّة،  عن 

لنخل�ص اإلى اأّن كلمة "�شّدقت" تعني "اآمنت":  

قُْت  دَّ 1/1/1j’ai cru   ἐπίστευσα �شَ
قْنا  دَّ 3/3/1nous croyons πιστεύομεν �شَ

ولهذا ال�شبب و�شعناها مقابل كلمة "نوؤمن بك" في 
اللوح اأعاله.

- لي�ص في العهد الجديد ما يقابل هذه الآية القراآنيّة، 
نَْت  َواأَ َواْرُزقْنَا  ِمنَْك  َواآَيًَة  َواآَِخِرنَا  ِلنَا  ِلأَوَّ ِعيًدا  لَنَا  "تَُكوُن 
ليتورجّي  ن�ّص  الأرحج، هذا  فاإًذا، على  اِزِقيَن"؛  الرَّ َخيُر 

كما �شن�شرح لحًقا.

خام�ًسا: التف�سير الالهوتّي
اإلى  اإ�شارة  المعجزة  هذه  اأّن  ال�شّراح  بع�ص  اعتبر 
تكثير الخبز وال�شمك22، اأو معجزة الخمر في عر�ص قانا 

الن�ساء 3؛  اآل عمران 1٨ و21؛  "الق�شط":االأنبيياء 47؛  و"بالق�شط":المائدة ٨ و42؛ و"تق�شطوا":  القراآن الكريم كلمات  )1٩(  وردت 27 مّرة في 
االأنعام 152؛ االأعراف 29؛ يون�س 4 و47 و54؛ هود ٨5؛ الرحمن 9؛ الحديد 25؛ الممتحنة ٨؛ "واق�شطوا":الحجرات 9؛ و"القا�شطون":الجّن 
14-15؛ و"المق�شطين": المائدة 4؛ الحجرات 9؛ الممتحنة ٨؛ وربّما هنا م�شدر من اليونانيّة باإ�شافة �ص "ق�شطا�ص": االإ�سراء 1٨2؛ ال�سعراء 

 .1٨2

)20(  يو�شف عودة، المرجع ال�سابق، �ص 194.
)21(  المرجع نف�سه، �ص 194.

)22(  مت 14: 13-21؛ 15: 39-32.
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الجليل23، اأو الع�شاء الأخير24، اأو حلم بطر�ص25. وهناك 
ذكر لطعام نزل من ال�شماء في العهد القديم26.

اأّما نحن فاإنّا نفتر�ص اأّن هذه الآيات هي ن�ّص ليتورجّي 
قربانّي، وهذا �شرحنا بالتف�شيل: 

إِْذ قَاَل الَْحَواِريُّوَن يَا ِعي�َشى ابَْن َمْريََم  في هذه الآية: "ا
َماِء"27.  ال�شَّ ِمَن  َماِئَدًة  َعلَيْنَا  َل  يُنَزِّ اأَْن  َربَُّك  يَ�ْشتَِطيُع  َهْل 
الحياة،  ال�شماء، خبز  النازل من  الخبز  اإلى  القراآن  يلّمح 

الم�شيح نف�شه، كما اأ�شرنا في اللوح اأعاله.

ُموؤِْمِنيَن"28؛  ُكنْتُْم  اإِْن   َ اهللَّ اتَُّقوا  "قَاَل  ال�شرح:  لنتابع 
اإيمان الر�شل بالم�شيح، وقبولهم مائدة الرّب  اإلى  تلميح 
الحياة  خبز  هو  الذي  دمه،  وي�شربوا  ج�شده  ياأكلوا  باأن 

النازل من ال�شماء. 

قُلُوبُنَا"2٩  َوتَْطَمِئنَّ  ِمنَْها  نَاأُْكَل  اأَْن  نُِريُد  "قَالُوا  وفي 
�شدى لكلمة الم�شيح: "ل ت�شطرب قلوبكم"30.

والنف�ص"،  القلب  "اطمئنان  تعبير  عّدة  مّرات  يرد 
اإيمانّي، اأي الطمئنان  في القراآن الكريم، وكلّها بمعنى 

ِبِذْكِر  اأََل  اهلّلِ  ِبِذْكِر  قُلُوبُُهم  َوتَْطَمِئنُّ  اآَمنُواْ  الَِّذيَن  في اهلل: 
ِباْلإِيَماِن32، وحتّى  ُمْطَمِئنٌّ  َوقَلْبُُه  الُْقلُوُب31،  تَْطَمِئنُّ  اهلّلِ 
اإبراهيم اأبو الموؤمنين طلب اآية من اهلل ليطمئّن قلبه33، ولو 
األًفا34 ل بل خم�شة اآلف من المالئكة35  اأر�شل  �شاء اهلل 
تعود  الموت  بعد  وحتّى  الموؤمنين36،  قلوب  لتطمئّن 

النف�ص المطمئنّة اإلى خالقها وتدخل الجنّة37.

يكون  القلب ل  اطمئنان  اأّن  وا�شًحا  يبدو  هنا،  اإًذا، 
دنيويًّا،  الحواريّون طعاًما  فلو طلب  قلب اهلل38؛  في  اإلّ 
"اطمئنان  اأرادوا  لكنّهم  ون�شبع.  بطوننا  لتمتلئ  لقالوا: 
�شبع  اأي  وروحه،  الإن�شان  عقل  اطمئنان  اأي  القلب"، 
النف�ص من كمالت اهلل، والحياة الأبديّة بقربه. وفي هذا 
إِليَّ فَلَْن يَُجوع،  المعنى، نقراأ في اإنجيل يوحنّا: "َمْن يَاأِْتي ا
العط�ص  انعدام  بًَدا"3٩، كون  اأَ يَْعَط�َص  فَلَْن  ِبي  يُوؤِْمُن  وَمْن 
اأبدّي،  ال�شبع  هنا،  اإًذا،  الطمئنان.  يعطي  والجوع 

ويختلف عن ال�شبع الدنيوّي الموؤقّت.

اأعاله،  �شرحناها  َدقْتَنَا"40،  �شَ قَْد  ْن  اأَ "َونَْعلََم  واأي�شا: 
وهذا ما يوازي ما ورد في اإنجيل يوحنّا: "لنرى ونوؤمن".

)23(  يو 2: 11-1.
)24(  مت 26: 26-2٨؛ مر 14: 22-24؛ لو 22: 19-20؛ 1 كور 11: 26-23.

)25(  اأع 10: 16-10.
)26(  اأنظر خر 16: 4؛ تث ٨: 3؛ مز 7٨: 23-25؛ نح 9: 15؛ حك 16: 20.

)27(  المائدة 112. 
)28(  المائدة 112.
)2٩(  المائدة 113.

)30(  يو 14: 1.
)31(  الرعد 2٨.

)32(  النحل 106.

)33(  البقرة 260.
)34(  االأنفال 9.

)35(  اآل عمران 125.\
االأنفال 10؛ اآل عمران 126.  )36(

)37(  الفجر 30-27.
)38(  قال القّدي�ص اأغو�شطينو�ص في اعترافاته: خلقتنا قلبنا يا اهلل، ولم يزل قلًقا م�شطربًا، حتّى يرتاح فيك. 

)3٩(  يو 6: 35.
المائدة 113.  )40(
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نريد  اِهِديَن"41  ال�شَّ ِمَن  َعلَيَْها  "َونَُكوَن  تعبير  وفي 
التعبير  ا�شتعملت  الترجمة2  اأّن  اأعاله  ورد  بما  التذكير 
فا�شتُعِملَت  العاديّة  الترجمات  في  اأّما  نف�شه،  القراآنّي 
الإنجيلّي  التعبيَرين  بين  تاّم  ان�شجام  وهنا  "نرى"،  كلمة 
والقراآنّي. واأي�ًشا هنا �شدى لعالقة الحواريّين والموؤمنين 
فكانوا  محبّته،  ولم�شوا  معجزاته،  راأوا  لقد  بالم�شيح. 
�شهوًدا لما عاينوا، وهذا ما نراه في اأعمال الر�شل42، وفي 

اأمكنة عديدة من العهد الجديد.

ونتابع �شرحنا: "قَاَل ِعي�َشى ابُْن َمْريََم: اللَُّهمَّ َربَّنَا اأَنِْزْل 
َماِء"44.  َعلَيْنَا43 َماِئَدًة ِمَن ال�شَّ

ال�شماء،  من  المائدة  اإنزال  اهلل  من  الم�شيح  اإّن طلب 
يوازيها كلمة �شكر الم�شيح هلل، قبل اجتراح معجزة. تَِرُد 
كلمة �شكر، بهذا المعنى، ثالث مّرات على ل�شان ي�شوع 
في الأناجيل ور�شالة القّدي�ص بول�ص اإلى الأولى اإلى اأهل 

كورنت�ص: 

قبل  اهلل  ي�شوع  �شكر  الخبز،  تكثير  معجزة  في   -1
�شنع المعجزة45؛

2- قبل اإقامته لعازر من بين الأموات، �شلّى اإلى اهلل 
اأَنََّك ا�شتََجبَت لي. وقَد  اأَبَِت على  "�ُشكًرا لََك، يا  قائال: 

َعِلمُت اأَنََّك تَ�شتَجيُب لي داِئًما اأَبًَدا"46.

3- وفي الع�شاء الأخير، �شكر ي�شوع على الكاأ�ص47 
وعلى الخبز48، وتحّوَل من خبز وخمر عاديَّين اإلى خبز 

ال�شماء، اأي ج�شده ودمه. 

"اإفخار�شتيا"  اأو  "�شكر"  كلمة  �شادت  الواقع،  في 
العمل  على  للدللة  الم�شيحّي  ال�شتخدام  في  اليونانيّة 
هذه  اأّن  يالحظ  ولكن  موته.  ع�شيّة  ي�شوع  �شه  اأ�شَّ الذي 
بل  تعبّر،  ما  بقدر  اهلل  لعجائب  حمد  عن  تعبّر  الكلمة 
اأكثر، عن �شكر على الخير الذي يح�شل عليه الب�شر من 

العجائب.

لَنَا  "تَُكوُن  �شرح:  في  جديدة:  اأفكاًرا  ولنعر�ص 
ِعيًدا"4٩. 

لكلمة "عيد" معاٍن مختلفة، علينا تف�شيلها:

مّرة واحدة،  الكريم  القراآن  في  "عيد"  كلمة  ترد   -1
ول تعني العيد التقليدّي؛ فالقراآن الكريم ي�شتعمل كلمة 
اهلل  بيت  وزيارة  مّكة،  في  التقليدّي  العيد  ليعني  "حّج" 

الحرام50 في عيد الأ�شحى.

عيد  في  يحّج51  الم�شيح  كان  نف�شه،  وبالمعنى 
الف�شح، كّل �شنة، وي�شعد اإلى اأور�شليم، وهذا ما ورد في 
اأُور�شليَم  لى  إِ ا �شنٍة  ُكلَّ  يذهباِن  اأَبواُه  اإنجيل لوقا: "وكاَن 
ِعدوا اإِليها  ا بَلََغ اثنتَي ع�شرَة �شنة، �شَ في عيِد الف�شح؛ فلَمَّ

)41(  المائدة 113.
)42(  "وتكونون لي �شهوًدا" )اأع 1: ٨(.

)43(  "علينا" هنا كلمة �شريانية وتعني "لأجلنا" اأو "لنا"، ول يزال ا�شتعمال هذا المعنى في اللغات المحكيّة في م�شر، مثال: "رنّيت عليك"، اأي طلبتك 
عبر الهاتف؛ وفي العراق: "دقّيت عليك"؛ بينما في لبنان نقول: "دقّيت لك" اأو "تلفنت لك".

)44(  المائدة 114.
)45(  يو 6: 11 و23؛ مت 15: 36؛ مر ٨: 6

يو 11: 42-41  )46(
)47(  مت 26: 27.

1 كور 11: 24  )48( 
)4٩(  المائدة 113. في ال�شريانية:  ِ)عيُدا( اأي "عيد". وفي العبريّة "ِعْد" يعني �شهادة. 

�ص. )50(  تعني كلمة "حرام" هنا المقدَّ
ة عند ال�شعود اإلى اأور�شليم، وكلمة "العمرة" ربّما اأي�شا اأ�شلها  واأي�ًشا كلمة "حّج" ترادفها كلمة "حجج" العبريّة، وتعني الرق�ص والبتهاج، خا�شّ  )51(

عبرّي، وتعني حزمة باكورة الح�شاد التي تقّدم للكاهن. اأنظر ال 2: 14-9.
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نَِّة في العيد"52.  َجْريًا على ال�شُّ

مع  الأخير  اليوم  حتى  العادة  هذه  الم�شيح  وتابع 
تالميذه ع�شيّة �شلبه وموته53.

"العيد".   ، "حّج"،  كلمة  تعني  �شريانيًّا، 
و"الحاّج" هو المعيّد اأو الذاهب اإلى العيد. من هنا نفهم 

اأّن منا�شك الحّج تتّم فقط في عيد الأ�شحى54.

فيها  التي وردت  الكريمة كلّها،  الآيات  وت�شير هذه 
اإتمام منا�شك عيد الأ�شحى في كعبة  اإلى  "حّج"،  كلمة 
إِلَيِْه �َشِبيال"55،  مّكة: "َعلَى النَّا�ِص ِحجُّ الْبَيِْت َمِن ا�ْشتََطاَع ا
اأَْن  َعلَيِْه  الْبَيَْت  َحجَّ  "َوَمْن  َمْعلُوَماٌت"56،  اأَ�ْشُهٌر  "ويتّمه 
َوَعلَى  ِرَجاًل  يَاأْتُوَك  بِالَْحجِّ  النَّا�ِص  ِفي  "َواأَذِّْن  َف"57،  وَّ يُطَّ
لَُهْم  َمنَاِفَع  ِليَ�ْشَهُدوا  َعِميٍق  فَجٍّ  ُكلِّ  ِمْن  يَاأِْتيَن  اِمٍر  �شَ ُكلِّ 
ِمْن  َرَزقَُهْم  َما  َعلَى  َمْعلُوَماٍت  َّاٍم  اأَي ِفي   ِ اهللَّ ا�ْشَم  َويَْذُكُروا 
ثُمَّ  الَْفِقيَر  الْبَاِئ�َص  َواأَْطِعُموا  ِمنَْها  فَُكلُوا  اْلأَنَْعاِم  بَِهيَمِة 
ِبالْبَيِْت  فُوا  وَّ َولْيَطَّ نُُذوَرُهْم  َولْيُوفُوا  تََفثَُهْم58  وا  لْيَْق�شُ

.60" الَْعِتيِق"5٩ "واْلأَِهلَِّة ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّا�ِص َوالَْحجِّ

ياقوت  يروي  اإذ  التاريخ،  من  ب�شاهد  راأينا  وندعم 
م�شتوي  مربًعا  بنوه  نجَراَن:  "ديُر  يلي:  ما  الحموي 
الأ�شالع والأقطار مرتفًعا من الأر�ص ي�شعد اإليه بدرجة 
على مثال بناء الكعبة، فكانوا يحّجونه هم وطوائف من 
العرب مّمن يحّل الأ�شهر الحرم ول يحّج الكعبة ويحّجه 

خثعُم قاطبة"61. 

الحّج اإًذا هو المجيء اإلى كني�شة ما في عيد �شفيعها، 
اإلى  العادة متَّبعة  المقام. ول تزال  اأو ما ي�شّمى �شاحب 
القراآنّي  المعنى  ح�شب  هنا،  "عيد"،  كلمة  اإًذا،  اليوم. 
في  عليه  المتعارف  بالمعنى  عيًدا  تعني  ل  والإ�شالمّي، 

عربيّة اليوم.

، اأو خمي�ص  2- عيد الف�سح: في ال�شريانية = 
كّل  في  وموجود  الم�شيح62،  اأقامه  الذي  الأ�شرار 
ة في الطق�ص ال�شريانّي.  الليتورجيّات الم�شيحيّة، وخا�شّ
الحمل  الم�شيح،  عيد  اأ�شبح  الزهور  عيد  ني�شان  مثاًل، 

)52(  لو 2: 42-41.
لو 22: 7-20؛ مر 14: 12-26؛ مت 26: 17-29؛ 1كور 11: 26-23.  )53(

ُ اٱلَْكْعبََة" )المائدة 97( "اٱلَْم�ْشِجد اٱلَْحَراِم"  )54(  اإن �شاحب مقام الكعبة في مّكة المكّرمة هو النبّي اإبراهيم، وهذا ما اأكدته اآيات القراآن الكريم: "َجَعَل اٱهللَّ
اإبراهيم" )اآل عمران 97( "اٱلْبَيْت" )البقرة 125( "اٱلَْمْعُمور" )الطور 4( و"اٱلَْعِتيق" )الحج 29 و33( و"اٱلَْحَرام" )المائدة 2(  َقام  )المائدة 2( "مَّ
اِئِفيَن" )البقرة 125( "َواٱلَْقاآِئِميَن"  لًّى طّهره ابراهيم ِللطَّ فُواْ" )الحج 29( و"ُم�شَ وَّ واْ تََفثَُهْم َولْيُوفُواْ نُُذوَرُهْم َولْيَطَّ ِّلنَّا�ِص" )البقرة 125( "ليَْق�شُ "َمثَابًَة ل
َع ِللنَّا�ِص  ُل بَيٍْت ُو�شِ اِل" )النور 36( وهو "اأوَّ ُجوِد" )البقرة 125( "يُْذَكَر ِفيَه اٱ�ْشُم اهلل يُ�َشبُِّح لَُه ِفيَه ِباٱلُْغُدوِّ َواٱلآ�شَ ِع اٱل�شُّ كَّ )الحج 26( "َواٱلَْعاِكِفيَن َواٱلرُّ
ِّلَْعالَِميَن" )اآل عمران 96( "َوَمن َدَخلَُه َكاَن اآِمنًا" )اآل عمران 97؛ البقرة 125( "فَلْيَْعبُد )القري�شيّون( َربَّ هذا اٱلْبَيِْت" )قري�س 3(  ُمبَاَرًكا َوُهًدى ل
"الَِّذي اأَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َواآََمنَُهْم ِمْن َخْوٍف" )قري�س 4(. وعيد الأ�شحى هو عيد اإبراهيم. وما ذبح الحمالن في هذا العيد �شوى ذكرى لما فعله 

اإبراهيم لّما ذبح الكب�ص فداء عن ابنه ا�شحق. 
اآل عمران 97.  )55(

)56(  البقرة 197-196.
البقرة 15٨.  )57(

"و�شع اإحرامهم من حلق الراأ�ص، ولب�ص الثـياب، وق�ّص الأظفـار، والأخذ من ال�شارب، وحلق العانة" )الذقن؟(. )الطبري(.  )58(
)5٩(  الحّج 29-27.

)60(  البقرة 15٨.
�شهاب الّدين اأبو عبداهلّل ياقوت الحموّي، معجم البلدان، 5 اأجزاء، ليبزيك، 1٨66–1٨73، باب دير نجران.  )61(

هنا اأي�ًشا تلميح اإلى الع�شاء ال�شرّي الأخير الذي حّول فيه الم�شيح الخبز والخمر اإلى ج�شده ودمه. اأنظر مت 26: 26-2٨؛ مر 14: 22-24؛   )62(
لو 22: 19-20؛ 1 كور 11: 26-23. 
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الذبيح وراأ�ص العياد63.

يزالون  ل  الم�شيحيّين  كون  ممكن،  المعنى  هذا 
خمي�ص  يوم  ة  خا�شّ القربان،  بعيد  يحتفلون  اليوم  اإلى 
الأ�شرار. وتطّورت لت�شبح ليتورجيّة، اأي احتفالً دائًما، 

بالحتفال بالقّدا�ص اليومّي.

رجع،  اأي  "عاد"  جذر  من  العربيّة،  "عيد"  كلمة   -3
المعايدة:  اأثناء  العاّميّة  في  نقول،  "كّرر".  "اأعاد" اأي  اأو 
اأخرى  مّرة  العيد  يعاد  اأي  و�شالم"،  بخير  عليك  "ينعاد 
الم�شيح  اأو�شى  المعنى،  هذا  في  و�شالم.  بخير  عليك 
تالميذه اأن يكّرروا هذا التذكار حين قال لهم: "اإ�شنعوا 
هذا لذكري"، وهذا ما يقوم به الم�شيحيّون، اإلى اليوم، 
الم�شيح  لع�شاء  تذكاًرا  القّدا�ص  برتبة  الحتفال  اأي 
ال�شريانّي  المعنى  مع  هذا  ينطبق  تالميذه.  مع  الف�شحّي 
، الفعل  ، وتكتب عربيًّا "ْعيُُدا"64، من  اأي�شا: 
"عّود" العربّي نف�شه الذي منه  ال�شريانّي، وله جذر فعل 
ت�شتّق كلمة "عادة". اإنّما في ال�شريانيّة انقلبت الواو ياء، 
هنا،   اإًذا،  اأِلًفا.  الواو  انقلبت  العربيّة  في  بينما 
)عيدا( بال�شريانيّة، تعني: "عادة"، اأي تكون لكم عادة: 

"اإ�شنعوا هذا لذكري".

هذا ما ورد في الإنجيل: "ثُمَّ اأََخَذ خبًزا و�شكَر وك�شَره 
اأَجِلُكم.  َّاُه وقال: "هذا هو ج�شدي يُبَذُل ِمن  إِي ا وناولَُهم 
بَعَد  الكاأ�ِص  على  ذلَك  ِمثَل  و�شنََع  لِِذْكري".  هذا  اإِ�سنَعوا 

الَع�شاِء فقال: "هِذه الكاأ�ُص هي العهُد الجديُد بدمي الَّذي 
يُراُق ِمن اأَْجِلكم"65.

القربان  والأف�شل،  والأو�شح  المرّجح  المعنى  هذا 
الموؤمنون  يفعل  كما  الرب،  ولقيامة  لموت  ذكرى  هو 

يوميًّا في القّدا�ص الإلهّي!

في  فنرى  َواآَِخِرنَا"66،  ِلنَا  وَّ "ِلأَ �شرحنا:  ونكمل 
"اأّولنا": رئي�شنا اأو عظيمنا، و"اآخرنا" تعني عاّمة ال�شعب. 
اأو بمعنى اآخر، الر�شل والموؤمنون، اأو الكهنة وال�شعب. 
في  العالم  كّل  في  يوميًّا  الم�شيحيّون،  يكّرره  ما  هذا 
اأن  الممكن  ومن  الرّب.  ع�شاء  فيه  يتذّكرون  القّدا�ص، 
اآخرنا"،  اإلى  اأّولنا  "من  فت�شبح  اآخر،  معنى  اأي�ًشا  تحمل 
بالقّدا�ص  اأّن الحتفال  نهايتنا، بمعنى  اإلى  اأي من بدايتنا 

ي�شتمّر اإلى الأبد.

القراآن  ن�ّص  خالل  من  ِمنَْك"67  "َواآَيًَة  ب�شرح  لنبداأ 
مّرة،   ٨٨ المفرد  �شيغة  في  "اآية"  كلمة  ترد  الكريم. 

و14٨ مّرة في �شيغة الجمع، وتحمل ثالثة معاٍن:

- اأعجوبة

مِّن  ِباآيٍَة  ِجئْتُُكْم  قَْد  اأَنِّي  إِ�ْشَراِئيَل  ا بَِني  إِلَى  ا "َوَر�ُشولً 
ِفيِه  فَاأَنُفُخ  يِْر  اٱلطَّ َكَهيْئَِة  يِن  اٱلطِّ مَِّن  لَُكْم  اأَْخلُُق  اأَِني  بُِّكْم  رَّ
ِ َواأُبِْرىءُ اٱلأَْكَمَه68 واٱلأَبَْر�َص6٩ َواأُْحِي  فَيَُكوُن َطيًْرا ِباإِْذِن اٱهللَّ

ا دٍديِلوؤ  ا وِبوؤ ِماأَطبٍةين ٌكلوؤٌون ٍعاِدً يٌو ُمُرا دٌكلوؤٌون ٍعاِدً ؤَّ دِبوؤ ِماأَطبُةا بَواإِدا وؤٍدياإِا َوب�ٌشًو�َشِنا ُمِروؤ دٍني�ُشن وؤٌوِّ �شرياني: اآَيك َعدٍعاَدا وؤْوِّ ٍني�ُشن َلرُعا َدمََّحِدا لُو  )63(
، كتاب ال�سلوات الفر�سيّة ل�سبّة االآالم ح�سب طق�س الكني�سة ال�سريانيّة المارونيّة، طبع باإذن غبطة ال�شيّد العالمة  اآِنٌون                    )
الملفان ماري اليا�ص بطر�ص الحويّك، بطريرك اأنطاكية و�شائر الم�شرق، و�شّحح في مدر�شة عين ورقة على عهد رئا�شة �شيادة المطران يو�شف 
فَْراِح، َزْهُو الَوْرِد ال�َشو�َشنِّ  ا�شطفان، رئي�ص ا�شاقفة قور�ص، جونيه، 1902، �ص 395(. وهذه ترجمة هذه البيات: "َها نَيْ�َشاُن عيُد الأَْر�ِص ِبالأَ
اَر ُكلُّ ِعيٍد ِعيَد الَفاِدي" )اأ�سبوع االآالم، اللجنة الليتورجيّة البطريركيّة، غير مطبوع، �شباح الخمي�ص،  َوالأَقاِح، ِفيِه �َشنَّ الَربُّ ِعيًدا ِلالأَْعيَاِد، ِفيِه �شَ

باعوت مار يعقوب(.
المخطوط  له خلقًه )�ص31ب من  اإنّا  )ِقيل(  قُيل  ما  ُخلقنا ح�شب  القديمة:  المخطوطات  يرد في  اإلى ك�شرة كما  الياء  قبل  ال�شّمة  تنقلب  وهنا   )64(

الفاتيكانّي العربّي، رقم ٨4(.
لو 22: 20-19.  )65(

المائدة 114.  )66(
67(  المائدة 114.

)68(  اأنظر �شفاء المولود اأعمى )يو 9(.
)6٩(  اأنظر �شفاء اأبر�ص )مر 1: 45-40(.
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ِخُروَن ِفي  ِّئُُكْم ِبَما تَاأُْكلُوَن َوَما تَدَّ ِ َواأُنَب اٱلَْمْوتَى70 ِباإِْذِن اٱهللَّ
بُيُوِتُكْم71 اإِنَّ ِفي ذلَك لآيًَة لَُّكْم اإِن ُكنتُم مُّوؤِْمِنيَن"72.

2- عالمة

اٱلنَّا�َص  تَُكلَِّم  اأَلَّ  اآيَتَُك  قَاَل  اآيًَة  لِّي  اٱْجَعْل  َربِّ  "قَاَل 
يِّ  ِباٱلَْع�شِ َو�َشبِّْح  َكِثيًرا  بََّك  رَّ َواٱْذُكر  َرْمًزا  اإِلَّ  َّاٍم  اأَي ثاََلثََة 

َواٱلإِبَْكاِر"73.

هذا ما يقابله في الإنجيل: "فَقاَل َزكِريَّا ِللـَمالك: "ِبَم 
ّن؟"؛  اأَعِرُف هذا واأَنا �َشيٌخ َكبير، َوامَراأَتي طاِعنٌَة في ال�شِّ
اأُر�ِشلُت  اهلل،  لدى  القاِئُم  ِجبرائيُل  "اأَنا  الـَمالك:  فَاأَجابَُه 
�شاِمتًا،  و�َشتََظلُّ  الأُمور،  ِبهذه  َرَك  واأُبَ�شِّ لأُكلَِّمَك  اإليَك 
فال تَ�شتَطيُع الكالَم اإلى يَوَم يَحُدُث ذلك، لأَنََّك لم تُوؤِمْن 

ِباأَقوالي وهي �َشتَِتمُّ في اأَواِنها"74. 

- جملة من القراآن

اآيَاٌت مُّْحَكَماٌت  اٱلِْكتَاَب ِمنُْه  اأَنَزَل َعلَيَْك  اٱلَِّذي  "ُهَو 
ُهنَّ اأُمُّ اٱلِْكتَاِب َواأَُخُر ُمتَ�َشاِبَهاٌت"75.

اإِلَّ  ذلك  كاَن  "وما  الإنجيل:  في  يقابلها  ما  وهذا 
ِبال  اأَبَغ�شوني  وهي:  �َشريعِتهم  في  الَمكتوبَُة  الآيَُة  ِلتَِتمَّ 

�َشبَب"76. 

اإًذا المعنى القراآنّي، المرّجح هنا، هو عالمة واأعجوبة.

كلمة:  والم�شيحّي:  اللغوّي  �شرحها  اإلى  لننتقل 
"اآية"، يقابلها في ال�شريانيّة:  )اأُوت(77، اأي عالمة. 
التي بقيت في  العالمات  اأهّم  المقّد�ص هو من  والقربان 

الكني�شة. 

العديد من  اإ�شرائيل، كما لدى  العادة في  لقد جرت 
الذبيحة  ثمار  على  الح�شول  يتّم  اأن  القديمة،  ال�شعوب 
يقوم التحاد  الذبيحة؛ هكذا كان  الأكل من  من خالل 
ي�شوع  ج�شد  فبتناول  يقبلها78؛  الذي  وباهلل  بالتقدمة، 
ذبيحته،  في  الموؤمنون  ي�شترك  دمه،  وب�شرب  ال�شحيّة، 
فيجعلون تقدمة حبّه تقدمتَهم، وينتفعون من العودة في 
النعمة التي تحّققها التقدمة. ومن اأجل اأن يتمّكنوا من اأن 
يفعلوا ذلك في اأّي مكان اأو زمان، اختار ي�شوع اأطعمًة 
ذبيحة،  مبذولَين  ودمه  ج�شده  منها  لي�شنع  ا  جًدّ عاديّة 
واأمر تالميذه اأن ينطقوا في اإثره بالعبارات التي ب�شلطانه 
�شتحدث هذا التحّول. وبهذا يمنحهم م�شاركة بالتفوي�ص 
في كهنوته. ومنذئذ، في كّل مّرة يعيد الم�شيحيّون اإتمام 
الرّب  بموت  "يخبرون  فيه،  ي�شتركون  اأو  الفعل،  هذا 
يحّققونه  الذي  ال�شّرّي  الح�شور  لأّن  ياأتي"7٩،  اأن  اإلى 
ي�شنعون  اإنّهم  ك�شحيّة.  حالته  في  الم�شيح  ح�شور  هو 
ذلك" ذكًرا له"80، ينطوي على ا�شتح�شار مطبوع على 
العجائب  هذه  واأعظم  اهلل،  لعجائب  والعرفان  النبهار 
هي ت�شحية ابنه المبذولة ل�شتعادة الخال�ص للب�شر. اإنّها 

)70(  اأنظر احياء لعازر )يو 11(.
)71(  اأنظر ي�شوع وال�شامريّة )يو 4(.

)72(  اآل عمران 49.

)73(  اآل عمران 41.
)74(  لو 1: 20-1٨.

)75(  اآل عمران 7.

يو 15: 25.  )76(
)77(  هنا انقلبت الواو اأو ال�شّمة ال�شريانيّة اإلى ياء في العربيّة كما هي العادة في العديد من الكلمات.

1 كور 10: 21-1٨.  )78(
1 كور 11: 26.  )7٩(

1 كور 11: 25؛ لو 22: 19.  )80(
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اأعجوبة محبّة ي�شترك هوؤلء فيها باتّحادهم بال�شركة في 
ج�شد الرّب، وبه يتّحدون مع جميع اأع�شائه81. 

َخيُر  َواأَنَْت  "َواْرُزقْنَا  لـ:  الالهوتّي  تف�شيرها  واأي�شا 
اِزِقيَن"82:  الرَّ

ي�شتخدم الغذاء والوجبة، في وحي الكتاب المقّد�ص، 
اإلى �شعبه؛ فالمّن  اإي�شال الحياة  للتعبير عن عمل اهلل في 
المتفّجر من  بالماء  اأي�ًشا  اأ�شوة  وال�شلَوى، في الخروج، 
�شخرة حوريب83، هي كلّها حقائق رمزيّة84 ت�شير مقّدًما 
اإلى الهبة الحقيقيّة التي تنطلق من فم اهلل85، اأي الكلمة، 
تكُمل  الواقع،  في  ال�شماء86.  من  النازل  الحقيقّي  الخبز 

هذه الرموز في ي�شوع، فهو "خبز الحياة"87.

 ُ ولن�شرح اأهميّة المائدة كونها ج�شد الرّب: "قَاَل اهللَّ
بُُه َعَذابًا  لَُها َعلَيُْكْم فََمْن يَْكُفْر بَْعُد ِمنُْكْم فَاإِنِّي اأَُعذِّ إِنِّي ُمنَزِّ ا

بُُه اأََحًدا ِمَن الَْعالَِميَن"88. َل اأَُعذِّ

هذا ما يطابق كالم القّدي�ص بول�ص، اإلى اأهل كورنت�ص، 
بعدما تكلّم على ع�شاء الرّب الف�شحّي، واأي�ًشا مقاربة مع 

الر�شالة اإلى العبرانيّين كما ذكرنا اأعاله.

خاتمة

اإّن هذه الآيات القراآنيّة هي اأقرب اإلى ن�ّص ليتورجّي 
اإلى  كما  بول�ص،  القّدي�ص  واإلى  يوحنّا،  اإنجيل  اإلى  منها 

الر�شالة اإلى العبرانيّين، وذلك لأ�شباب عّدة:

- اإّن الن�ّص القراآنّي هو غير متنا�شق حرفيًّا مع الإنجيل، 
لذلك،  ر.  وموؤخَّ م  مقدَّ بين  الترتيب  في  اختالفًا  فنجد 

وان�شجاًما مع ان�شياق الن�ّص القراآنّي، ا�شطرينا اإلى تغيير 
منا اآيات على اأخرى. تركيبة الن�ّص النجيلّي، فقدَّ

يعطي  بـ"اليهود"  "الحواريّين"  كلمة  ا�شتبدال  اإّن   -
الن�ّص  اأّن  مع  للقربان،  وبالتالي  الف�شحّي،  للع�شاء  اإيحاء 
قريب من اإنجيل يوحنّا، ولي�ص من اأناجيل متّى ومرق�ص 
اأهمله  الذي  الف�شحي  الع�شاء  هذا  ذكروا  الذين  ولوقا 

يوحنّا.

اأّن  على  قُلُوبُنَا" يدّل  "َوتَْطَمِئنَّ  القراآنّي  التعبير  اإّن   -
ح المفهوميّة القربانيّة  المائدة هي طعام روحّي، مّما يرجِّ

لهذه المائدة.

بُُه  - اإّن اإدراج الجملة "فََمْن يَْكُفْر بَْعُد ِمنُْكْم فَاإِنِّي اأَُعذِّ
ال�شتعمال  ح  ترجِّ الَْعالَِميَن"  ِمَن  اأََحًدا  بُُه  اأَُعذِّ َل  َعَذابًا 
القّدي�ص بول�ص  قاله  لما  للن�ّص، وهو مرادف  الليتورجّي 
بعدما  ا�شتحقاق،  دون  من  الرّب  ج�شد  يتناول  لمن 

عر�شه الع�شاء الأخير مع الرّب.

ح  لنا عيًدا لأّولنا واآخرنا" ترجِّ "تكون  اإ�شافة:  اإّن   -
ال�شتعمال الليتورجّي للن�ّص. 

اأي  �شالة،  كتاب  هو  القراآن  اأّن  التنويه  ويجب  هذا 
كتاب ليتورجّي، كما ي�شرِّح: "ورتِّل القراآن ترتيال"8٩.

اأخيًرا، تبرهن هذه الن�شو�ص ال�شغيرة عن مدى عالقة 
القربان  وهي  اأ�شرارها  اأهّم  وفي  بالم�شيحيّة،  الإ�شالم 
�شاء  اإن  و�شنن�شر،  كني�شته.  في  الدائم  الم�شيح  وح�شور 
بداية  �شتكون  ال�شياق،  نف�ص  في  اأخرى،  موا�شيع  اهلل، 

لحوار متين بين الم�شلمين والم�شيحيّين. 

1 كور 10: 22-14.  )81(
)82(  المائدة 114.

)83(  مز 7٨: 29-2.
)84(  1 كور 10: 4-3.

)85(  تث ٨: 3؛ مت 4: 4.
)86(  خر 16: 4.

)87(  يو 6: 26- 51.
المائدة 115.  )88(

المزمّر 4. ح�شب مكاريو�ص المنحول: الترتيل يعني التزمير، اأي اإن�شاد المزامير، وهذا جزءٌ من ال�شالة الخور�شيّة.   )8٩(
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التوراة اأو العهد القديم  .1
الرّب(  )لمجد  �شليمان  بخبر  �شباأ  ملكة  "و�شمعت 
فاأتت لتمتحنه بم�شائل )اأو: اأحاٍج(، فاأتت اإلى اأور�شليم 
كثيًرا  وذهبًا  اأطيابًا  حاملة  بِجمال  ا،  جدًّ عظيم  بموكب 
بكلِّ  وكلَّمته  �شليمان  اإلى  واأتت  كريمة.  وحجارة  ا  جدًّ
اأجوبة  اأعطاها(  )اأو:  فاأخبرها  قلبها،  )ي�شغل(  كان  ما 
�شوؤال  يكن  ولم  اأ�شئلتها(،  كلِّ  على  )اأو:  كالمها  بكلِّ 
�شباأ  ملكة  راأت  فلّما  به.  يخبرها  لم  الملك  عن  مخفيًّا 
بناه،  الذي  الهيكل(  )اأي:  والبيت  �شليمان،  كلَّ حكمة 
انقطع  )اأو:  بعد  روح  فيها  يبَق  لم  مائدته...،  وطعام 
الذي  الخبر  كان  "�شحيًحا  للملك:  فقالت  نََف�ُشها(. 
ولم  حكمتك،  وعن  كالمك  عن  اأر�شي  في  �شمعتُه 
ق الأخبار حتَّى جئُت ونظرُت بعيني، فراأيت اأنَّهم  اأ�شدِّ
ن�شخة  )وفي  لرجالك  فطوبى  بالن�شف...؛  اأخبروني 
ام الواقفين اأمامك دائًما  اأخرى: لن�شائك(، وطوبى للخدَّ
وي�شمعون حكمتك. ليكن مبارًكا الربُّ اإلهك الذي �ُشرَّ 

بك وجعلك على كر�شّي اإ�شرائيل...

ل )10: 9-1(.  الأوَّ الملوك  �شفر  في  قراأنا  ما  ذاك 
�شنة  الذي حكم  الملك  هذا  ل�شليمان.  كبير  تكريم  هو 
م عنه الكتاب �شورة مثاليَّة  970-930ق.م. تقريبًا، قدَّ
ات يرد الفعل، هي  فيها التاريخ وفيها الرواية. اأتت )3 مرَّ
اأتت وهو لم يذهب اإليها، واإن كانت تقاليد اأخرى �شوف 

ا  وخ�شو�شً باأخباره،  �شمعت  ا  لمَّ �شباأ  ملكة  اإليه  نراها( 
ف�شفر  الأحمر؛  البحر  التجاريَّة عبر  المبادلت  اإطار  في 
ثنا عن ال�شفن التي �شنعها الفينيقيُّون  ل يحدِّ الملوك الأوَّ
البحريَّة  القاعدة  جابر،  ع�شيون  في  وكانت  ل�شليمان، 
البحر الأحمر )9: 26(. كما  اأقامها �شليمان على  التي 
ثنا عن ال�شفن "الما�شية" اإلى اأوفير والآتية بالخ�شب  يحدِّ

والحجارة الكريمة" )10: 11(.

هذا من جهة البحر. وفي البَّر، كانت القوافل تنطلق 
عديدة في الجزيرة العربيَّة. ثمَّ اإنَّ �شهرة �شليمان طبَّقت 
وجه  )روؤية(  تلتم�ص  كلُّها  الأر�ص  "فكانت  الآفاق، 
�شليمان لت�شمع حكمته التي جعلها اهلل في قلبه. وكانوا 
ة، واآنية ذهب، وُحلل  ياأتون، كلُّ واحد بهديَّته، باآنية ف�شَّ
�شنة"  بعد  �شنة  وهذا  وبغال.  وخيل  واأطياب  و�شالح 

.)25-24 :10(

اإلى �شليمان، لم يرِو  اأتوا  ولكن من كلِّ هوؤلء الذين 
الكتاب �شوى زيارة ملكة �شباأ، مّما يجعل من هذه الرواية 
نموذًجا يُحتذى، دلَّت على مزايا �شليمان كما دلَّت على 
فهو  �شليمان"؛  كلَّ حكمة  الملكة  "راأت  الملكة:  مزايا 
م الجواب على كلِّ اأ�شئلة الملكة. كلُّ هذا  القادر اأن يقدِّ
طلب  ما  نتذّكر  هنا  اإلهّي.  م�شدر  من  حكمة  ثمرة  هو 
جبعون  جبل  على  الذبائح  م  قدَّ حين  الربِّ  من  �شليمان 

وماذا اأُعطَي له.

المون�سنيور بول�س الفغالي
باحث في الكتاب المقّد�ص

أ اإلى بلقي�س من ملكة �سبا
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لأحكم  فهيًما  قلبًا  عبدك  "اأعِط  للرّب:  �شليمان  قال 
فاأجاب  الخير وال�شّر )1 مل 3: 9(؛  بين  واأميِّز  �شعبك 
الرّب: "ها اأنا اأعطيتك قلبًا حكيًما يميِّز الأمور حتَّى اإنَّه 
لم يكن اأحٌد مثلك قبلك ول يقوم اأحٌد بعدك نظيرك" )اآ 
ل ويعلن في 5: 10-9:  13(. ويعود �شفر الملوك الأوَّ
ا ورحابة قلب  "واأعطى اهلل �شليمان حكمة وفهًما كثيًرا جدًّ
)اأو: و�شع �شدر( كالرمل الذي على �شاطئ البحر. وفاقت 
حكمُة �شليمان حكمَة جميع بني الم�شرق، وكلَّ حكمة 
للمجيء  �شباأ  ملكة  اجتذب  ما  الواقع  في  وهذا  م�شر". 
بالهدايا. لة  اآخر، وهي محمَّ �شيء  اأيِّ  قبل  اأور�شليم  اإلى 

االأناجيل  .2
اأ�شفار  اأي  الوا�شع،  المعنى  في  التوراة  قالت  ما  ذاك 
د �شفر  ل. وردَّ العهد القديم، وبالتحديد �شفر الملوك الأوَّ
اأخبار الأيَّام الثاني )9: 1-12( ما قاله كتاب الملوك. 
د على حكمة  ماذا اأخذ العهد الجديد من هذا الخبر؟ �شدَّ
كالم  التيمن.  ملكة  بل  �شعبه،  يعرفها  لم  التي  �شليمان 
الإنجيل نداء اإلى التوبة حيث اأخذ ي�شوع مثلَين من العهد 
القديم. طلب اليهود "اآية"، عالمة تدلُّ على �شلطانه في 
ل: اآية يونان. هذا "النبّي" م�شى  التعليم. اأعطاهم مثاًل اأوَّ
ماذا  ولكن  نينوى.  اأهل  تاب  نينوى.  في  بالتوبة  يكرز 
ينتظر معا�شرو ي�شوع لكي يتوبوا؟ اأما يفهمون اأنَّ "هنا 
اأعظم من يونان"؟ والمثل الثاني: �شليمان الذي و�شلت 

كرازته "اإلى التيمن"، اإلى اأق�شى الجنوب.

هنا نذكر اأنَّ الم�شيحيَّة ل تمتلك فقط اإنجياًل واحًدا، 
ن في منطقة منطلًقا من  اإنجيل ُدوِّ اأناجيل. كلُّ  اأربعة  بل 
الكرازة الأولى مع بطر�ص و�شائر الر�شل. في هذا الإطار 
ي�شيِّين  والفرِّ الكتبة  من  قوم  اأجاب  "حينئٍذ  متَّى:  قال 
قائلين: "يا معلِّم، نريد اأن نرى منك اآية". فاأجاب وقال 
للربِّ  خائن  بمعنى  زاٍن،  )اأو:  وفا�شق  ير  �شرِّ جيل  لهم: 
الإله، ول يريد اأن ي�شمع كالمه( يطلب اآية ول تُعطى اآية 
ث  له اإلَّ اآية يونان النبّي" )مت 12: 3٨(. الآية التي تحدَّ
عنها اإنجيل متَّى هي بقاء "يونان في بطن الحوت، ثالثة 

الرّب. والكالم  لقيامة  بعيد  لياٍل": هو رمز  اأيَّام وثالث 
�شنة  حوالى  ن  ُدوِّ الذي  الإنجيل  معا�شري  اإلى  ه  يتوجَّ
يونان" )اآ 41(.  بمناداة  "وتابوا  اآمنوا  نينوى  اأهل   :٨5
من  اأعظم  هنا  "وها  تتوبوا؟  لكي  تنتظرون  ماذا  واأنتم 

يونان"!

م اإطاًرا اآخر. لم يذكر اإقامة يونان  اأّما اإنجيل لوقا فقدَّ
"التوراة" مثل  يعرفون  �شامعيه ل  الحوت، لأنَّ  في بطن 
اليهود الذين يكتب لهم متَّى؛ فلوقا كتب للطبقة المثقَّفة 
المعنى  م�شتوى  على  لبث  لهذا  واأثينة،  كورنتو�ص  في 
العاّم: "وبينما كان الجموع مزدحمين، ابتداأ يقول: "هذا 
ير )فكلمة "فا�شق" اأو "زاٍن" ل تعني الكثير في  الجيل �شرِّ
المحيط اليونانّي كما تعني في المحيط اليهودّي( يطلب 
اآية، ول يـعطى له اآية اإلَّ اآية يونان النبّي" )لو 11: 29(. 
كيف كان يونان اآية؟ ل مجال للتف�شيل: "لأنَّه كما كان 
الإن�شان  ابن  اأي�ًشا  يكون  كذلك  نينوى  لأهل  اآية  يونان 
النا�ص،  من  اإن�شان  نف�شه:  يدعو  اأن  ي�شوع  اعتاد  )هكذا 
لهذا  "اأي�ًشا   :14  :7 دا  في  كما  الإن�شان،  ابن  بانتظار 

الجيل" )اآ  30(.

على  ويحكمون  الدينونة  في  يقومون  نينوى  رجال 
"رجال  على  الت�شديد  قلبه.  ق�شاوة  ب�شبب  الجيل  هذا 
هنيئًا  التب�شيرّي.  بعمله  قام  الذي  يونان  على  ل  نينوى" 
اأن  رف�شوا  لماذا  ي�شوع،  ومعا�شرو  تابوا.  هم  لهم. 

يتوبوا؟ وبعد ذلك يطلبون اآية!

د ي�شوع على وجه "ملكة  وبالن�شبة اإلى �شليمان، �شدَّ
اأقا�شي  من  "اأتت  فعلت؟  ماذا  الجنوب.  اأي  التيمن"، 
الأر�ص" )مت 12: 42؛ لو 11: 31(. لماذا؟ "لت�شمع 
المراأة  هذه  لدن  من  كبير  اندفاع  �شليمان".  حكمة 
الوثنيِّين،  نينوى  اأهل  لدن  من  اندفاع  كان  كما  الوثنيَّة، 
والمعروفين بال�شرور التي تركوها وراءهم حين اجتاحوا 
بلدان ال�شرق الأو�شط. م�شى يونان اإلى البعيد فتحرَّكت 
اجتذبتها  و�شمعت.  البعيد  من  �شباأ  ملكة  واأتت  التوبة، 
حكمُة �شليمان. اأما تجتذبكم حكمة ي�شوع الم�شيح ابن 

اهلل؟ اأما تعرفون اأنَّه "اأعظم من �شليمان"؟
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النهاية؛  يبَق حكيًما حتَّى  "الحكيم" فلم  اأّما �شليمان 
)ل  ن�شاء  �شليمان  الملك  "واأحبَّ  عنه:  يقول  فالكتاب 
اأهل الإيمان( كثيرات  امراأة واحدة( غريبات )ل�ْشَن من 
مع بنت فرعون )اأما كان بالإمكان اأن يكتفي بها في خطِّ 
ما طلب لبان من يعقوب؟(: مواآبيَّات، وعّمونيَّات،... 
"ل  اإ�شرائيل:  لبني  الربُّ  عنهم  قال  الذين  الأمم  من 
يميلون  لأنَّهم  اإليكم،  يدخلون  ل  وهم  اإليهم  تدخلون 
بقلوبكم وراء اآلهتهم" )1 مل 11: 1-2؛ رج تث 7: 
زمن  في  "وكان  ح�شل:  ما  ذاك  الواقع،  وفي   .)4-1
اآخرى،  اآلهة  قلبه وراء  اأملَْن  ن�شاءه  اأنَّ  �شليمان  �شيخوخة 
بنى هيكاًل  اإلهه" )اآ 4(.  الربِّ  مع  قلبه كاماًل  يكن  ولم 
�شليمان،  الربُّ على  "فغ�شب  ن�شائه،  امراأة من  لإله كلِّ 
لأنَّ قلبه مال عن الرّب..." )اآ 9(. اأهكذا يكون النبّي؟ 
التقليد  في  ول  التوراة  في  نبيًّا  يُدَع  لم  حال،  اأيِّ  في 

اليهودّي.

"ما  الملك:  هذا  فامتدح  ابتداأ  �شيراخ  بن  في�شوع 
وتوقَّف   .)14  :47( �شليمان..."  يا  حكمتك،  اأعظم 
 ، المديح بعد ذلك: "لكن ع�شقك للن�شاء اأخ�شعك لهنَّ
العقاب  وجلبَت  ن�شلك،  �شَت  ونجَّ كرامتك،  خَت  فلطَّ

على بنيك" )اآ 19(.

الأيَّام  اأخبار  �شفر  هي  التوراة،  من  ثانية  ن�شخة  في 
اإلهه  الربَّ  ترك  الذي  �شليمان  خطيئة  تُذَكر  لم  الثاني، 
الربَّ  م  كرَّ اآلهتهنَّ كما  م  العديدات وكرَّ بن�شائه  والتحق 
اأّما  ربَّما.  داود؟  لأبيه  كرامة  رحمه  الربَّ  األأنَّ  الإله. 
التقليد الإ�شالمّي فقال: "اإنَّ �شليمان عبُد اهلل، نبيُّه، يدبِّر 

اهلل اأمَره بما ي�شاء".

اآباء الكني�سة  .3
ر اأنَّ الدرا�شة  قبل اأن ن�شل اإلى التقليد اليهودّي. نتذكَّ
م، لأنَّ  الحديثة ميَّزت بين ما هو تاريخّي وما هو م�شخَّ
تاريخّي  خبر  ل  التاريخ،  في  خبٌر  هو  �ص  المقدَّ الكتاب 
يعطي  ل  الملهم  فالكاتب  الحديث.  المفهوم  في  كما 

اًل عن الأحداث وكاأنَّه �شاهد عيان، بل تعليًما  تقريًرا مف�شَّ
دينيًّا ينطلق من الما�شي لكي ي�شيء على الحا�شر ويدفع 
ل قريبًا من  الموؤمن نحو الم�شتقبل. جاء �شفر الملوك الأوَّ
انحدر  كم  النهاية  في  بيَّن  ولكنَّه  �شليمان،  ورفع  الواقع 
هذا الملك بحيث كان ال�شبب في انق�شام المملكة قبل 

اأن يملك ابنه رحبعام، مهما قيل اإنَّ الحكمة نق�شته.

ر  ونعود اإلى ن�صِّ متَّى الإنجيلّي ولوقا الإنجيلّي. ت�شوَّ
ي�شيُّون اأنَّ ي�شوع لم يكن م�شيطًرا على اأهوائه، واأنَّه  الفرِّ
)الذهبّي  يمالق  كان  وطوًرا  غيًظا  ي�شت�شيط  كان  تارة 
مجهول":  "كاتب  قال  ولكن  اآية.  طلبوا  لهذا  الفم(. 
خالل  من  اهلل  ابن  يعرفوا  اأن  اإلى  يتوقون  الذين  "اإنَّ 
عدم  �شرك  في  يقعون  الإيمان،  خالل  من  ل  معجزاته، 
وبالن�شبة  يونان".  اآية  هو  الذي  بموته  ويعثرون  اإيمانهم 
اإلى �شليمان وملكة �شباأ: "اإنَّ الكني�شة تُتمُّ ملكَة الجنوب 
م هدايا فانية،  )فهي ناق�شة ب�شخ�شها وبهداياها(، فال تقدِّ
عرف  القربان،  وتقدمة  معرفة،  بخور  الإيمان  م  تقدِّ بل 
هذا  واأوغ�شطين(.  )اأوريجان  ال�شهادة"  ودم  الف�شائل، 
يعني اأنَّ ملكة �شباأ ترمز اإلى الكني�شة. فكما اأتت الملكة 
وما  عري�شها،  ي�شوع،  اإلى  الكني�شة  اأتت  �شليمان،  اإلى 
عادت تتوقَّف عند �شليمان، لأنَّ حكمته مهما علَْت ل 
يمكنها اأن تجاري حكمة ي�شوع، و�شخ�شه ل يقابَل مع 
�شخ�ص ي�شوع. وبالرغم من هذا النق�ص اأتت اإليه الملكة 
"من اأقا�شي الأر�ص"، فماذا ينتظر اليهود ليروا في "ابن 
راأى  راآني  "من  نف�شه:  عن  قال  الذي  ذاك  الإن�شان" 

الآب" )يو 14: 9(؟

و�شرح الآباء "اأعظم من �شليمان". قال اأوريجان، ابن 
الإ�شكندريَّة، في م�شر: "اإنَّ الكني�شة التي من الأمم، الآتية 
من "اأقا�شي الأر�ص"، تحتلُّ مكانة مملكة الجنوب. اإنَّها 
م اإيمانًا...؛  ة" وتوابل، بل تقدِّ م "هدايا فانية وف�شَّ ل تقدِّ
الم�شيح  اأي  الحقيقّي،  �شليمان  يُ�شّر  الهدايا  هذه  فبمثْل 

"�شالمنا" )اأف 2: 4(. �شليمان اأي ال�شالم".

الحاليّة،  تون�ص  في  قرطاجة،  ابن  اأوغ�شطين  وقال 
الم�شيح  "لم يكن غريبًا عن  ومطران عنَّابة في الجزائر: 
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اأن يكون اأعظم من يونان واأعظم من �شليمان. فهو الربُّ 
اإلى  �شذًرا  ينظرون  الذين  هم  من  لكن  ام.  الخدَّ وهم 

امه؟" ، فيما ا�شتمع الغرباء اإلى خدَّ ح�شور الربِّ

الجنوب  "وملكة  الجنوب؟  ملكة  عن  قيل  وماذا 
�شتقوم في يوم الح�شاب مع هذا الجيل وتحكم عليه". 
لم  اأي�ًشا،  وامراأة  قويَّة(  بنية  تملك  )ل  لطيفة  اأنَّها  ورغم 
ا.  جدًّ طويلة  رحلة  اإتمام  عن  جن�شها  �شعف  يردعها 
لكنَّ  ة.  القوَّ منحتها  الحكم  على  الح�شول  في  فرغبتُها 
الذين  اليهودّي(،  ال�شعب  )في  والكهنة  الرجال  هوؤلء 
الحكمة  فاحتقروا  الحكمة،  يحبُّوا  اأن  تهم  مهمَّ كانت 
المو�شوعة اأمام اأعينهم وفي اأح�شانهم. الملكة اأ�شرعت 
اإلى �شليمان. اأّما هم فاعتزلوا اهلل. هي جاءت اإلى �شليمان 
اأعمال  راأوا  اأنَّهم  ومع  المزخرف.  غير  كالمه  لت�شمع 
لّما  وهي  عليه.  فوا  جدَّ فاإنَّهم  اليوم،  ذلك  في  األوهيَّته، 
�شمعت عن �شهرة �شليمان، رغبَْت في روؤيته. اأّما هم فلّما 
راأوا حقيقة الم�شيح، ابتعدوا عنه. هي حملت اإليه العديد 
مكافاآت  ت�شلُّم  يريدوا  فلم  هم  اأّما  لت�شمعه،  الهدايا  من 

ملكوت ال�شماوات ليوؤمنوا".

اأن  ي�شتحقُّوا  لم  الذين  "اليهود"  بين  مقابلة  هي 
الذي  ذاك  فيه  يروا  اأن  اأرادوا  هم  ول  لي�شوع،  ي�شمعوا 
 ،  )16  :3 )يو  العالم  ليخلِّ�ص  العالم  اإلى  الآب  اأر�شله 
مديح  كلَّ  ا�شتحقَّت  التي  �شباأ"  "ملكة  وبين   ، جهة  من 
الوثنّي،  العالم  من  الآتين  الموؤمنين  عن  �شورة  فكانت 
والذين  والتيمن  ال�شمال  ومن  والمغرب،  الم�شرق  "من 
يجل�شون على المائدة مع اإبراهيم واإ�شحق ويعقوب في 
ملكوت ال�شماوات" )مت ٨: 11(، من جهة ثانية. اأّما 
الذين انتظروا اآية من ي�شوع، الذين "كان لهم الملكوت، 
و�شريف  البكاء  وهناك  الظلمة،  في  خارًجا  فُطرحوا 

الأ�شنان" )اآ 12(.

فو�شل  لوقا،  اإنجيل  الإ�شكندرانّي  كيرلُّ�ص  و�شرح 
يعطيك  "لن  قال:  اليونانيَّة.  في  ل  ال�شريانيَّة،  في  اإلينا 
)اأيُّها الموؤمن( اآية اأخرى، حتَّى ل تطرح للكالب ما هو 
وحدها  يونان  اآية  للخنازير...  بدررك  ترمي  اأو  �ص  مقدَّ

بين  من  والقيامة  ال�شليب  على  الألم  اأي  لهم،  تُعطى 
الأموات".

رمز  اأنَّها  على  التيمن  ملكة  ال�شريانّي  اأفرام  م  وقدَّ
رمز  لأنَّها  عليهم،  تحكم  التيمن  "ملكة  قال:  للكني�شة. 
اإلى  الكني�شة  �شليمان، كما جاءت  اإلى  للكني�شة. جاءت 
ربِّنا، وكما حكمت على جيلها اآنذاك، �شتحكم الكني�شة 
المجمع  على  التيمن  ملكة  حكمت  اإن  اأجيالنا.  على 
)اأي: اليهود( وعلى حكمته الزائلة وَملكه المائت، اأفال 
تحكم الكني�شة ب�شكل اأدّق وهي ترى ملًكا ل يموت )= 
ي�شوع الم�شيح( وحكمة ل ت�شّل؟ فاإن �شاركناه في اآلمه 

ن�شاركه اأي�ًشا في مجده".

اآية  اإيطاليا(  ميالنو،  )اأ�شقف  اأمبرواز  ي�ص  القدِّ وي�شمُّ 
ي�ص لوقا: "يُف�شح الن�صُّ  يونان واآية �شليمان في �شرح القدِّ
عن �شرِّ الكني�شة. فقطيعها يمتدُّ اإلى اأقا�شي الأر�ص، اإلى 
نينوى بالتوبة، واإلى ملكة التيمن ب�شغف لقتناء الحكمة. 
ل  فملكوتها  الحكيم.  �شليمان  كالم  تعرف  الملكة  اإنَّ 
ينق�شم )كما انق�شمت مملكتُه بعده( وفيه يجتمع الأباعد 
ج�شد  كاأع�شاء  بعيدين(  يُعتبرون  الذين  الوثنيُّون  )اأي: 
ر، وُرمز  واحد. اإنَّ �شرَّ الكني�شة والم�شيح فوق كلِّ ت�شوُّ
اإليه م�شبًقا. ال�شرُّ تمَّ بكامله. هناك كانت �شورة �شليمان 

وهنا الم�شيح في ج�شده".

ب�شليمان،  �شباأ  ملكة  لقاء  قراءة  الم�شيحيَّة  اأعادت 
اأيُّها  اأنتم  الإنجيل،  م�شتوى  على  روحيًّا.  معنى  فاأعطته 
بغناه ومجده )مت  �شليمان  اليهود ماأخوذون ب�شخ�شيَّة 
اأعظم من  لبا�شها  6: 29؛ لو 12: 27(: زنابق الحقل 
لبا�شه. هم ماأخوذون بحكمة �شليمان، وما هذه الحكمة 
�شليمان  من  اأعظم  هو  الذي  ي�شوع  الربِّ  حكمة  تجاه 
وداود ومو�شى واإبراهيم؟ هم من اأر�ص الب�شر اأّما ي�شوع 
الم�شيح فهو ابن اهلل الذي اأر�شله الآب كالدعوة الأخيرة 
اإلى الملكوت. كلُّ ما كان قبله اأعدَّ له الطريق، ول طريق 
ل  والحياة،  والحقُّ  الطريق  "اأنا  قال:  الذي  وهو  �شواه 
ر  نتذكَّ اإلَّ بي" )يو 14: 6(.  اإلى )اهلل( الآب  اأحد  ياأتي 
يمثِّل  الرجل  )مت 21: 46-33(.  امين  الكرَّ مثَل  هنا 
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والذين  الأنبياء  هم  امون  والكرَّ العالم،  هو  والكرم  اهلل، 
الذين  اأولئك  اأي  الثمار  وا  ليوؤدُّ التوالي  اهلل على  اأر�شلهم 
اأر�شل  الأخير،  "وفي  الن�ّص:  ويقول  اهلل.  اإلى  اجتُذبوا 
ابنه" )اآ 27(. ل اإر�شال بعُد من اهلل، من الآب؛ في�شوع 
الم�شيح هو من ير�شل على ما قال لتالميذه: "كما اأر�شلني 

الآب، اأر�شلكم اأنا" )يو 20: 21(. 

هذا على م�شتوى الأناجيل، اأّما اإذا رحنا اإلى التقليد 
الم�شيحّي النابع من حياة ي�شوع والذي اأو�شله اإلينا الآباء، 
باكورة  �شباأ هي  وملكة  الم�شيح.  ي�شوع  يمثِّل  ف�شليمان 
الحب�شة  وزير  كان  كما  الكني�شة،  هي  الوثنّي،  العالم 
باكورة الم�شيحيَّة في اأثيوبيا اأو الحب�شة )اأع ٨: 27ي(.

التقاليد االإ�سالميَّة  .4
 :27( النمل  �شورة  في  القراآن  هي  النطالق  نقطة 

)45-20

اآ 20. وتفقَّد )�شليمان( الطير فقال: "ما لي ل اأرى 
الهدهد اأم كان من الغائبين؟"

كان  اإذا  الماء  على  �شليمان  يدلُّ  الهدهد  كان  قالوا 
باأر�ص فالة.

لياأتني  اأو  لأذبحنَّه  اأو  �شديًدا  عذابًا  بنَّه  "لأعذِّ  .21 اآ 
اأو هو  له ري�شه.  ينتف  ب�شلطان مبين. عزم على تعذيبه: 

�شوف يقتله ذبًحا. واأعفو عنه اإن اأتى بعذر وا�شح.

اآ 22. فمكث غير بعيد. فقال: "اأحطُت بما لم تحط 
به، وجئتك من �شباأ بنباأ مبين". الهدهد مكث حيث هو. 
ما  "اأطلعت على  ل�شليمان:  وقال  ي�شيًرا.  زمنًا  اأي غاب 
لع عليه اأنت ول جنودك. وماذا حمل له؟" الخبر  لم تطَّ
اليقين ال�شادق الحّق". من اأين؟ من �شباأ اأي حمير وملوك 

اليمن.

من  واأوتيَْت  تملكهم،  امراأة  وجدُت  "اإنِّي   .23 اآ 
بلقي�ص  المراأة:  ا�شم هذه  كلِّ �شيء، ولها عر�ص عظيم". 
اف: "كان  بنت �شراجيل ملكة �شباأ، نقراأ في تف�شير الك�شَّ

ملًكا  اأربعون  َولده  وقد  كلِّها،  اليمن  اأر�ص  ملك  اأبوها 
ولم يكن له ولد غيرها، تغلَّبت على الملك. وكانت هي 
وقومها مجو�ًشا يعبدون ال�شم�ص. وُو�شف عر�شها: كان 
ثمانين ذراًعا في ثمانين )اإًذا مربَّع( و�شمكه ثمانين، وقيل 
ة مكلِّاًل باأنواع  ثالثين بدل ثمانين. وكان من ذهب وف�شَّ
الجواهر، وكانت قوائمه من ياقوت اأحمر واأخ�شر ودّر 
د، وعليه �شبعة اأبيات على كلِّ بيت باب مغلق" )�ص  وزمرُّ
�شليمان  تبهر  اأن  و�شتحاول  عظيم  غنى  هو  اإًذا   .)7٨0
ا  بالذهب واأنواع الجواهر والالآلئ. وما نالحظ خ�شو�شً
اأنَّها ملكة وثنيَّة تعبد ال�شم�ص. اإًذا ل بدَّ من المجيء بها 

مع قومها اإلى عبادة اهلل الواحد.

دون  من  ال�شم�ص  يعبدون  وقومها  "وجدتُها   .24 اآ 
ال�شبيل:  عن  هم  ف�شدَّ اأعمالهم  ال�شيطان  لهم  وزيَّن  اهلل. 
النا�ص في  يبقى  اأن  ال�شيطان  يهتدون". هو عمل  فهم ل 
يهتدون  ل  هم  واإن  القويم.  ال�شبيل  عن  بعيدين  الوثنيَّة 
ر ما قاله بول�ص  اأن نتذكَّ فالأنَّ ال�شيطان يمنعهم. هنا نودُّ 
الر�شول عن الأ�شنام: "من ذبح لالأ�شنام ذبح لل�شياطين، 
اأن تكونوا �شركاء ال�شياطين" )1 كو  اأريد  ل هلل، واأنا ل 
10: 20(. تتخيَّلون: هذه الملكة تعبد ال�شم�ص بدلً من 

اأن تعبد اهلل.

في  الخبء  يخرج  الذي  هلل  ي�شجدوا  "األ   .25 اآ 
تعلنون؟"  وما  تخفون  ما  ويَعلم  والأر�ص،  ال�شماوات 
اإخال�ص  هو  الذي  الحقِّ  �شبيل  يعرفون  ل  والمعنى: 
ال�شجود هلل وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها. 
الخبء: هو ما تخبِّئه ال�شماوات والأر�ص اأي ما تخرجه 
ما  الأر�ص.  في  والنبات  ال�شماء  في  المطر  اأرزاق:  من 
اإلى العلن، �شواء في الطبيعة اأو في  هو مخبَّاأ يُخرجه اهلل 
"�شواء  الوعد:  �شورة  في  تعالى  كقوله  وهذا  القلوب. 
بالليل  متخفٍّ  هو  ومن  به  جهر  ومن  القول  اأ�شرَّ  منكم 
�شارب في النهار" )13: 10(. )"ال�شارب" هو المجاهر 

" اأو الذي تحاول اإخفاءه(. من الكالم عك�ص "متخفٍّ

نعود اإلى الك�ّشاف: "وفي قراءة اأبي: األَّ ت�شجدون هلل 
الذي يخرج الخبء من ال�شماء والأر�ص، ويَعلَم �شرَّكم 
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على  ل: كيف خفَي  الأوَّ �شوؤالين.  تعلنون". وطرح  وما 
وبلده  طه  مخطَّ بين  الم�شافة  وكانت  مكانها،  �شليمان 
قلت:  وماأرب؟"  �شنعاء  بين  ثالَث  م�شيرة  وهي  قريبة، 
اأخفى عنه ذلك لم�شلحة راآها، كما  "لعلَّ اهلل عزَّ وجّل 
الثاني:  وال�شوؤال  يعقوب".  على  يو�شف  مكان  اأخفى 
ي اإلى معرفة اهلل وواجب ال�شجود  "من اأين للهدهد التهدِّ
ال�شيطان  اإلى  واإ�شافته  لل�شم�ص  �شجودهم  واإنكار  له 
وتربيته؟" قلت: "ل يبعد اأن يلهمه اهلل ذلك كما األهمه، 
وغيره من الطيور و�شائر الحيوان، المعارف اللطيفة التي 

يكاد العقالء الرجاح العقول يهتدون لها...".

ي�شجدوا".  "األَّ  بالت�شديد؟  الآية  بداأت  لهذا  ثمَّ 
اأن  ويمكن  ي�شجدوا".  اأن  اإلى  يهتدون  "ل  المعنى: 
في  للتنبيه.  وهذا  ي�شجدوا"؟  "األ  بالتخفيف:  تقراأ 
ولكنَّ  حّواء.  مع  تكلَّمت  الحيَّة  اأنَّ  "التوراة"نعرف 
في  "اختفى"  الذي  وال�شيطان  اإبلي�ص  اإلى  رمزت  الحيَّة 
اأنَّ جح�شة بلعام تكلَّمت  الحيَّة )3: 1ي(. كما نعرف 
بلعام )عد 22: 21ي(. نحن هنا  قبل  الأمور  وفهمت 

اأمام رمز يدلُّ على عمى الإن�شان.

اآ 26. "اهلل! ل اإله اإلَّ هو ربُّ العر�ص العظيم". اأي هو 
المدعّو اهلل والذي ل اإله اإلَّ هو ربُّ العر�ص العظيم الذي 
لي�ص في المخلوقات اأعظم منه. ولّما كان الهدهد داعيًا 
اإلى الخير، وعبادة اهلل وحده، وال�شجود له، نهى عن قتله، 
كما روى الإمام اأحمد واأبو داود وابن ماجة عن اأبي هريرة 
الدواب:  من  اأربع  قتل  عن  النبّي  "نهى  عنه:  اهلل  ر�شي 
�شخم(. طائر  )هو  وال�شَرد"  والهدهد  والنحلة  النملة 

اآ 27. قال )�شليمان(: "�شننظر اأ�شدقَت اأم كنَت من 
هو  هل  والت�شفُّح.  التاأمُّل  هو  الذي  النظر  الكاذبين". 
�شادق هذا الهدهد اأم كاذب؟ فاإن كنت �شادقًا تخلّ�شت 

من الوعيد )اآ 21(: العذاب اأو القتل.

اآ 2٨. "اذهب بكتابي هذا فاألقه اإليهم، ثمَّ تولَّ عنهم 
"تولَّ  منِّي.  ر�شالة  اأي  "كتابي"  يرجعون".  ماذا  فانُظْر 
ليكون  فيه  تتوارى  قريب  مكان  اإلى  عنهم  تنحَّ  عنهم": 

ما يقولونه بم�شمع منك. "يرجعون". ماذا يكلِّم الواحد 
"يرجع  �شباأ:  �شورة  في  كما  جوابهم  يكون  وما  الآخر 
اإلى  بع�شهم  يردُّ  اأو:   .)31  :34( بع�ص"  اإلى  بع�شهم 
اإليها  الكتاب  فاألقى  ة  كوَّ من  اإليهم  "دخَل  قيل:  بع�ص. 
ة". اأّما �شيغة الجمع )اإليهم(، فهي لأنَّه  وتوارى في الكوَّ

قال: "وجدتُها وقومها ي�شجدون لل�شم�ص".

بلقي�ص،  اإلى  كتابًا  كتب  �شليمان  اأنَّ  هو  نفهم  ما 
كما  جناحيه،  في  قيل:  فحمله.  الهدهد  ذلك  واأعطاه 
اأمر،  من  يكن  ومهما  بمنقاره.  وقيل  الطير.  عادة  هي 
ة التي  ذهب اإلى بالدهم فجاء اإلى ق�شر بلقي�ص اإلى الكوَّ
ة هناك بين  كانت تختلي فيها بنف�شها، فاألقاها اإليها من كوَّ

يديها، ثمَّ تولَّى ناحية اأدبًا وريا�شة )اأي: تبختًرا(.

كتاب  اإليَّ  اأُلقي  اإنِّي  المالأ،  اأيُّها  يا  "قالت:   .29 اآ 
الذين  ال�شرفاء  اإلى  النا�ص،  اإلى  كالمها  هت  وجَّ كريم". 
و�شَفتْه  اأو:  فيه.  وما  م�شمونه  ح�شن  "كريم":  حولها. 
الكتاب  كرُم  وقيل:  كريم.  ملك  عند  من  لأنَّه  بالكرم 
ختم  بال  وكتاب  يُقبَل.  ل  ختم  بال  فكتاب  ختمه. 
اإلى  عمَدت  الملكة،  خافت  يت�شلَّمه.  من  به  ي�شتخفُّ 

الكتاب فاأخذته ففتحت ختمه وقراأته.

الرحمن  اهلل  با�شم  إنَّه  وا �شليمان  من  "اإنَّه   .30 اآ 
الرحيم". �ُشئلت بلقي�ص فاأجابت: الكتاب من �شليمان. 
وهو مر�َشل با�شم اهلل. ل وجود لالآلهة. ول �شجود بعُد 

لل�شم�ص!

مجال  ل  م�شلمين".  واأتوني  عليَّ  تعلوا  "األَّ   .31 اآ 
دين )اهلل(  للتكبُّر وال�شتعالء. "واأتوني م�شلمين" اأي موحِّ
نداء اهلل  للخيانة والكذب( طائعين  مخل�شين )ل مجال 
و�شريعته. هي دعوة اإلى النقياد هلل والإيمان حين نقابل 
مع التقاليد اليهوديَّة، نالحظ اأنَّ �شليمان يدعو ملكة �شباأ 
القراآن،  في  اأّما  له.  الخ�شوع  لتوؤدِّي  اإليه  المجيء  اإلى 
اأن تتخلَّى عن عبادة  فالمطلوب من بلقي�ص )ملكة �شباأ( 
بكلِّ  هي  هو.  اإلَّ  اإله  ل  الذي  لالإله  وت�شجد  ال�شم�ص 

ب�شاطة دعوة اإلى الإ�شالم.
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اآ 32. قالت: "يا اأيُّها المالأ! افتوني في اأمري. ما كنُت 
اأمًرا حتَّى ت�شهدون". هي تطلب فتوى. ت�شت�شير  قاطعة 
يح�شروا  اأن  قبل  قراًرا  تتَّخذ  لن  اأنَّها  وتعلن  الحا�شية، 
اإليها وي�شيرون اإليها بما يجب اأن تعمل. قيل: "كان اأهل 
على  واحد  كلُّ  رجاًل،  ع�شر  وثالثة  ثالثمئة  م�شورتها 
جي�ص  التالية:  لالآية  الطريق  يُعدُّ  ما  هذا  اآلف".  ع�شرة 

ا. من يقدر علينا؟ كبير جدًّ

والأمر  باأ�ص.  واأولو  ة  قوَّ اأولو  "نحن  "قولوا:   .33 اآ 
عددهم  عن  ثوها  حدَّ اأي:  تاأمرين".  ما  فانظري  اإليك 
�شوا اإليها بعد ذلك الأمر: نحن لي�ص بنا  تهم، ثمَّ فوَّ وقوَّ
عاقة. ول بنا باأ�ص. اإن �شئِت اأن تق�شديه وتحاربيه فما لنا 
عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر اإليك. َمري فينا راأيك نمتثله 
�شوا  "فوَّ اهلل(:  )رحمه  الب�شرّي  الح�شن  قال  ونطيعه. 
القوّي(  ال�شمين  الوح�ص  )حمار  علجمة  اإلى  اأمرهم 
انطرب ثدياها. فلّما قالوا لها ما قالوا، كانت هي اأحزم 
ِقبَل لها بجنوده  راأيًا منهم، واأعلَم باأمر �شليمان، واأنَّه ل 
اأن نحاربه ويمتنع علينا،  "اأخ�شى  وجيو�شه. قالت لهم: 

فيق�شدنا بجيو�شه، ويهلكنا بمن معه...".

اآ 34. "قالت: "اإنَّ الملوك اإذا دخلوا قرية اأف�شدوها، 
ة اأهلها اأذلَّة. وكذلك يفعلون". "اأف�شدوها"  وجعلوا اأعزَّ
والجنود،  الولة  من  فيها  من  وق�شدوا  بوها،  خرَّ اأي 
"وكذلك  بالأ�شر.  اأو  بالقتل  اإّما  الهوان،  غاية  فاأهانوهم 
ة الثابتة  يفعلون". اأرادت بقولها: "هذه عادتُهم الم�شتمرَّ
ة لما كانت في بيت  تتغيَّر". هي خبرتها الخا�شَّ التي ل 
الملك. اأّما ابن العبّا�ص فاعتبر هذا "من كالم الرّب" )ابن 

كثير(.

يرجع  بَم  فناظرة،  بهديَّة  اإليهم  مر�شلة  "واإنّي   .35 اآ 
المر�شلون".

اأي اأر�شل هديَّة تليق بمثله، واأنظُر ماذا يكون جوابُه 
بعد ذلك. فلعلَّه يقبل منّا، اأو ي�شرب علينا خراًجا نحمله 
ومحاربتنا.  مقاتلتنا  ويترك  بذلك،  ونلتزم  عام،  كلَّ  اإليه 
قال قتاده: "ما كان اأعقلها في اإ�شالمها و�شركها، علَمْت 

عبّا�ص وغير  ابن  "وعن  النا�ص.  تقع موقًعا من  الهديَّة  اأنَّ 
واحد: "قالت لقومها: اإن قبل الهديَّة فهو ملك فاقتلوه، 
واإن لم يقبل الهديَّة فهو نبّي فاتبعوه".ذاك ما فعله اإلي�شع 
بر�شه )2 مل 5:  ره من  ال�شورّي وطهَّ نعمان  لّما جاءه 

15ي(: "األحَّ عليه فاأبى".

ونني بمال؟ فما  اآ 36. "فلّما جاء �شليماَن قال: "اأتمدُّ
تفرحون".  بهديَّتكم  اأنتم  بل  اآتاكم.  مّما  خيٌر  اهلل  اآتاني 
مون  تقدِّ �شليمان:  فاأجاَب  �شليمان،  اإلى  الر�شول  و�شل 
رين: "بعثت اإليه  لي يد العون بما لكم! قال بع�ص المف�شِّ
ذلك".  وغير  ولآلئ  وجواهر  ذهب  من  عظيمة  بهديَّة 
والظاهر  ذهب.  من  باآنية  اإليه  اأر�شلت  اأنَّها  وال�شحيح 
بل  به،  اعتنى  ول  بالكلِّيَّة،  اإليه  ينظر  لم  �شليمان  اأنَّ 
على  فيتركهم  �شليمان  ير�شى  بالمال  هل  عنه.  اأعر�ص 
الملك  من  اهلل  اأعطاني  الذي  قال:  وملكهم؟  �شركهم 
والمال والجنود خير مّما اأنتم فيه. اأنتم تنقادون للهدايا 
اأو ال�شيف.  اإلَّ الإ�شالم  اأقبل منكم  اأنا فال  اأّما  والتحف، 
ذاك �شرح ابن كثير. وقال الك�ّشاف: اإنَّ اهلل اآتاني الحظَّ 
يُ�شتزاد  ل  ما  الدنيا  من  واآتاني  الأو�شع.  والغنى  الأوفر 
عليه، فكيف ير�شى مثلي باأن يُمدَّ بمال وي�شانع به. كلُّ 

ما اأطلب منكم الإيمان وترك المجو�شيَّة".

اآ 37. "ارجع اإليهم. فلناأتينَّهم بجنود ل ِقبَل لهم بها، 
ولنخرجنَّهم منها اأذلَّة وهم �شاغرون".

اإليهم واأرجع معك هديَّتهم. �شنر�شل  المعنى: ارجع 
اأي  �شاغرون"  "وهم  بالدهم.  من  فيخرجون  الجنود 
ر�ُشلُها. و�شمعت  اإليها  فلّما رجع  مهانون، مدحورون. 
واأقبلت  وقومها  هي  واأطاعت  �شمعت  �شليمان،  قال  ما 
ت�شير اإليه خا�شعة، ذليلة، معظمة ل�شليمان، ناوية متابعته 
في الإ�شالم. ولّما تحقَّق �شليمان قدومهم عليه ووفودهم 

ه. اإليه فرح بذلك و�شرَّ

اآ 3٨. "قال: "يا اأيُّها المالأ، اأيَّكم ياأتيني بعر�شها قبل 
اأن ياأتوني م�شلمين؟"

بعر�شها  ياأتيني  من  حوله:  الذين  اإلى  �شليمان  ه  توجَّ
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الذي �َشبق وُو�شف له. كره اأن ياأخذه بعد اإ�شالمهم وقد 
اأموالهم  م  تُحرَّ اأ�شلموا  متى  اأنَّهم  �شليمان،  اهلل،  نبيُّ  علَّم 
اأنَّها  "يُروى  الك�ّشاف )�ص 7٨3(:  نقراأ في  ودماوؤهم. 
اإلى �شليمان، عليه ال�شالم، فُجعل عر�شها  عند خروجها 
اآخر ق�شر من  اأبيات بع�شها في بع�ص في  اآخر �شبعة  في 
حر�ًشا  به  ووكلَْت  الأبواب  وغلقت  لها،  �شبعة  ق�شور 
ال�شالم،  عليه  �شليمان،  اإلى  اأوحَي  ولعلَّه  يحفظونه. 
با�شتيثاقها من عر�شها فاأراد اأن يغرب اإليها ويريها بذلك 
مع  يده  على  العجائب  اإجراء  من  به  اهلل  ه  خ�شَّ ما  بع�ص 
ة  لنبوَّ ي�شهد  ما  وعلى  اهلل  قدرة  عظيم  على  العها  اطِّ

�شليمان...".

اآ 39. "قال عفريت من الجّن: "اأنا اآتيك به، قبل اأن 
تقوم من مقامك، واإنِّي عليه لقوّي اأمين".

�شرح الك�ّشاف لفظ عفريت: من الرجال هو الخبيث 
المنكر الذي يعفر اأقرانه وبين ال�شياطين الخبيث المارد. 
من  مارد  هو  كثير:  ابن  قال  نكوان.  ا�شمه  كان  وقالوا: 
ثقياًل.  كان  مهما  بالعر�ص  ياأتي  اأن  ي�شتعدُّ  وهو  الجّن. 
�شيئًا  ياأخذ  لن  باأنَّه  للثقة  اأهل  قادر على ذلك، وهو  فهو 
من  تقوم  اأن  "قبل  �شريًعا.  يكون  وعمله  الجواهر.  من 
من  تقوم  اأن  قبل  قال:  للق�شاء.  يجل�ص  كان  مقامك". 

مجل�شك.

اآ 40. "قال الذي عنده علٌم من الكتب: "اأنا اآتيك به 
ا عنده، قال:  اإليك طرفك، فلّما راآه م�شتقرًّ اأن يرتدَّ  قبل 
�شكر  من  اأكفر،  اأم  فاأ�شكر  ليبلوني  ربِّي  ف�شل  من  "هذا 

فاإنَّما ي�شكر لنف�شه، ومن كفر فاإنَّ ربِّي غنيٌّ كريم".

بن  اآ�شف  هو  قيل:  الكتاب".  من  علم  عنده  "الذي 
برخيا كاتب �شليمان. وكان �شديًقا يعلم ال�شم الأعظم. 
اإليك  يرتدَّ  اأن  "قبل  المنزل.  الكتاب  فهو  الكتاب  اأّما 
طرفك" اأي يكفي اأن ترفع ب�شرك ليكون حا�شًرا عندك. 
. ليبلوني" اأي  "هذا من ف�شل ربِّي" هذا، من نعم اهلل عليَّ
التوراة وفي  ليختبرني. هو الخيار الذي نجده هنا وفي 
الإنجيل. اأ�شكر الربَّ اأم اأكفر. "ي�شكر لنف�شه" لأنَّه يحطُّ 

الكفران،  �شمة  من  وي�شونها  الواجب،  عبء  عنها  به 
�ص  )الك�ّشاف،  المزيد"  وي�شتمدُّ  النعمة،  به  وترتبط 
7٨4(. اإنَّ اهلل "غنّي" عن ال�شكر، "كريم" بالإنعام على 
من يكفر بنعمته. واأورد ابن كثير، �شحيح م�شلم": يقول 
واإن�شكم  واآخركم  لكم  اأوَّ اأنَّ  لو  عبادي،  "يا  تعالى:  اهلل 
وجنّكم كانوا على اأفجر قلب رجل منكم ما نق�ص ذلك 
من ملكي �شيئًا، يا عبادي اإنَّما هي اأعمالكم اأح�شيها لكم 
إيَّاها. فمن وجد خيًرا فليحمد اهلل، ومن وجد  ثمَّ اأوفيكم ا

غير ذلك فال يلومنَّ اإلَّ نف�شه".

اأو  اأتهتدي  ننظر  عر�شها  لها  "نّكروا  "قال:   .41 اآ 
تكون من الذين ل يهتدون".

قبل اأن تاأتي بلقي�ص، اأمر �شليمان اأن يغيِّر بع�ص �شفاته 
اأنَّه  على  م  تقدِّ هل  روؤيته،  عند  وثباتها  معرفتها،  ليختبر 
منه  "نزع  عبّا�ص:  ابن  قال  بعر�شها.  لي�ص  اأنَّه  اأو  عر�شها 
فغيَّر ما كان  به  "اأمَر  ف�شو�شه ومرافقه". وقال مجاهد: 

اأحمر جعل اأ�شفر، وما كان اأ�شفر جعل اأحمر...".

"اأهكذا عر�شك؟" قالت:  قيل:  "فلّما جاءت  اآ 42. 
"كاأنَّه هو". واأوتينا العلم من قَبْلها وكنّا م�شلمين".

قالت: ي�شبهه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم.

ها ما كانت تعبد من دون اهلل اإنَّها كانت  اآ 43. و�شدَّ
من قوم كافرين".

اأي منعها من عبادة اهلل وحده. ما الذي منعها؟ كانت 
من قوم كافرين. الذي منعها عبادة ال�شم�ص ون�شوءها بين 

ظهور الكفر.

راأته ح�شبته  فلّما  ال�شرح.  "اأدخلي  لها:  "قيل  اآ44. 
من  د  ممرَّ �شرٌح  اإنَّه  قال:  �شاقيها.  عن  وك�شفت  ة  لجَّ
اإنِّي ظلمُت نف�شي واأَ�شلمُت مع   ، "ربِّ قوارير". قالت: 

�شليمان هلل ربِّ العالمين".

من  عظيًما  ق�شًرا  له  فبنوا  ال�شياطين  �شليمان  اأمر 
فالذي  الماء.  تحته  واأجرى  زجاج،  من  اأي  قوارير، 
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يحول  الزجاج  ولكنَّ  ماء،  اأنَّه  يح�شب  اأمره،  يعرف  ل 
الماء.  تخو�ص  اأنَّها  ت  ف�شكَّ هي  اأّما  وبينه.  الما�شي  بين 
ح�شبت اأنَّها تمرَّدت على اهلل. عندئٍذ دعاها �شليمان اإلى 

عبادة اهلل، وعاتبها عن عبادة ال�شم�ص دون اهلل.

5. الجذور واالمتدادات
-20  :27 النمل،  )�شورة  القراآنّي  الن�صَّ  قراأنا 

من  خا�ّص  ب�شكل  اأخذت  �شروح  مع  بالتف�شيل   )44
الزمخ�شرّي ومن ابن كثير. فو�شلنا اإلى النتيجة التالية:

يختلف الن�صُّ القراآنّي ب�شكل لفت عن ذاك الذي نقراأ 
في البيبليا؛ فبح�شب البيبليا، ملكة �شباأ اتَّخذت المبادرة، 
تتحقَّق  لكي  اأور�شليم،  في  �شليمان،  تزور  وراحت 
بنف�شها من �شعة حكمته التي ا�شتهرت باأنَّها خارقة. وبعد 
لً مع ملك اإ�شرائيل ويهوذا، وعر�شت  ثت مطوَّ اأن تحدَّ
مت  عليه اأ�شئلة كثيرة معقَّدة، بناها بحكمته. اأّما هي فقدَّ
عليها  اأنعم  اأن  بعد  مملكتها  اإلى  ثمينة وعادت  له هدايا 

�شليمان بهدايا من �شخائه وكرم اأخالقه.

فهي  النمل  �شورة  مها  تقدِّ التي  الأحداث  �شورة  اأّما 
لً، ل نجد ا�شم ملكة �شباأ في  تختلف كلَّ الختالف. اأوَّ

التوراة.

امراأة  تملك  حيث  �شباأ  مملكة  بوجود  �شليمان  علم 
هذه  اإلى  فاأو�شل  �شعبها،  مثل  مثلها  لل�شم�ص،  تتعبَّد 
الملكة "كتابًا" ياأمرها فيه باأن تاأتي مع �شعبها "م�شلمين"، 
عزمت  م�شت�شاريها،  مع  ت�شاورت  اأن  وبعد  خا�شعين. 
اأن تمتحن نوايا �شليمان، فبعثت اإليه بر�شل يحملون اإليه 
ة الفعل عنده. ا�شتخفَّ الملك بالهديَّة  هديَّة وينتظرون ردَّ
اأنَّه  واأعلن  بكثير.  ذلك  من  اأكثر  اأعطاه  اهلل  اأنَّ  واأعلن 
�شباأ.  اإنَّه �شيجتاح مملكة  فيها  ثانية يقول  �شيبعث ر�شالة 
للمجيء  ت�شتعّد  الملكة  كانت  اإذ  الأحداث:  وتت�شارع 
د )ل  اإلى �شليمان وتقديم الخ�شوع له في موقع غير محدَّ
في اأور�شليم كما قالت التوراة(، عرف الملك بقدومها 
فاأ�شرع  و�شولها،  قبل  �شباأ  بعر�ص  اإليه  يوؤتى  اأن  فطلب 

ام  قدَّ حالً  العر�ص  فظهر  طلبه،  وا�شتجاب  امه  خدَّ اأحد 
ل �شكله واألوانه ليمتحن الملكة اإن  �شليمان، فاأمر اأن يتبدَّ

كان با�شتطاعتها اأن تعرفه.

و�شلت الملكة اإلى المكان واجتازت المحنة الأولى: 
"كاأنَّه هو" )اآ 42(، ولكنَّها ف�شلت في المتحان الثاني: 
ي�شيل  زجاج  من  ق�شًرا  له  الجّن  فبنى  �شليمان،  طلب 
تمرَّ فك�شفت  لكي  الملكة  وُدعيَت  تحت بالطه.  الماءُ 
بخطاإها  اأُعلَمْت  ماء.  ة  لجَّ تعبر  اأنَّها  ظانَّة  �شاقيها  عن 
فخ�شعت لالإله الواحد. وهكذا ينتهي الخبر القراآنّي في 
ها. اإًذا، الختالفات عديدة بين الخبرين؛ فالخبر  ما يخ�شُّ
ه نحو نقطة واحدة: اهتداء ملكة �شباأ. فما  القراآني يتوجَّ
في  تخطاأ  بها  التي  الأ�شناميَّة  �شليمان،  مع  اللقاء  يحرِّك 

نظر اهلل. وحين تُقتلَع الأ�شناميَّة يتوقَّف الخبر.

بين  دينّي  تعار�ص  من  فما  البيبلّي،  الخبر  في  اأّما 
تبدو  فالملكة  اإيمانه(؛  توؤمن  �شباأ )كاأنَّها  �شليمان وملكة 
حليفة �شليمان. قالت للملك: "مبارك الرّب اإلهك الذي 
اإ�شرائيل..." )1 مل 10:  �ُشرَّ بك وجعلك على كر�شّي 
التي  �شليمان، وهي  للقاء  المبادرة  اتَّخذت  ثمَّ هي   .)9
وبينه.  بينها  الحرب  عن  حديث  اأيُّ  كان  وما  امتحنته، 
تبادل  في  بل  دراماتيكّي،  ب�شكل  ل  �شيء،  كلُّ  وينتهي 
اإلى  الملكة  الن�ّص. وعادت  هدايا يحتلُّ حيًِّزا وا�شًعا في 

�شباأ مطمئنَّة كما اأتت من هناك.

في  نقراأ  الذي  الخبر  عن  فيبتعد  القراآنّي  الخبر  اأّما 
كالم  لً  اأوَّ هناك  الإلغاز.  بلون  كلُّه  مطبوع  لأنَّه  البيبليا، 
وجود  ل�شليمان  يك�شف  الذي  الهدهد،  هو  طير،  عن 
"علم  يمتلك  �شّرّي  �شخ�ص  عن  ويخبره  �شباأ،  مملكة 
الكتاب". ل يحتاج �شوى اإلى طرفة عين لينقل عر�ص �شباأ 
رين  اإلى ق�شر مبنّي بالزجاج. وهذا ما حرَّك ف�شول المف�شِّ
�شيئًا،  يقول  ل  الوحي  اأنَّ  بما  الم�شلمين.  والموؤرِّخين 
من  ماأخوذة  اأخبار  وهي  "الإ�شرائيليَّات"،  اإلى  لجاأوا 
اإلى  انتقلوا  الذين  اليهود  نقلها  اأن  بعد  الرابِّينّي،  التقليد 

الإ�شالم.
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اأنَّ  فاأعلنوا  ال�شهادات،  هذه  اإلى  اح  ال�شرَّ ا�شتند  اإًذا 
معنى  في  العلماء  واختلف  �شباأ.  ملكة  ا�شم  هو  بلقي�ص 
"بلقي�ص"، فكان من ربط ال�شم بال�شم�ص، فقال: "بيا�ص 
ال�شم�ص" اأو "�شعاع ال�شم�ص". ويبدو اأنَّ الأف�شل في هذا 
الخّط: "بهاء ال�شم�ص". اأّما معجم اأبي عبداهلل الأندل�شّي 

فقال: "زهرة القمر"، عائًدا اإلى لغة بني حمير. 

ما اأ�شل هذه الملكة؟ ارتبطت بالعالم الُعلوّي، واأّمها 
هي من الجّن، هوؤلء الكائنات العاقلة المولودة من النار. 
فعل  بما  �شبيه  �شجاع،  عمٍل  اأثر  على  اأمَّها  الوالد  ج  تزوَّ
باأ�شلها  وارتبط  �شاول.  بنت  ميكال  ياأخذ  اأن  قبل  داود 
الخارقة،  والخلقيَّة  والعقليَّة  الج�شديَّة  �شفاتها  العجيب 

وهي التي �شت�شبح ملكة �شباأ.

التقليد  من  جزء  �شباأ  ملكة  اليهودّي،  التقليد  وفي 
اآمر  ال�شاطين،  طارد  ال�شاحر،  ب�شليمان،  المرتبط 
اعتبرت  وهي  الكون.  وعنا�شر  والحيوانات  ال�شياطين 
د ليليت" )ا�شم �شيطانة معروفة  مراًرا "�شاحرة" ثمَّ "تج�شُّ
الملك  كان  اإن   .)14  :34 اأ�ص  البيبلّي،  العالم  في 
نين بلون اإيجابّي، اإلَّ اأنَّه  والملكة، �شليمان وبلقي�ص، متلوِّ
يغمرهما الظالم، ال�شّر، وكاأنَّ الحكمة والمعرفة والفهم 
من  اإلَّ  تكون  اأن  يمكن  ل  دان،  يج�شَّ اأو  يمتلكان  التي 

عالم مواٍز، لعالم ال�شياطين وال�شحر.

فهي  لغًزا؛  وتبقى  �شوؤالً  تطرح  ملكة  بلقي�ص  اإنَّ  ثمَّ 
قادرة اأن تعرف اهلل بف�شل حد�شها وفهمها. وهي اأرادت 
اأن تمتحن معرفة �شليمان )1 مل 10: 1-3: �شعت... 
يَّة من واقع يقول  اأهمِّ اأقلَّ  باأ�شئلتها(. م�شاألة الألغاز  اأتت 
اأ�شئلة  اأي�ًشا  �شيء. ونجد  الجواب على كلَّ  ل�شليمان  اإنَّ 
في  وذلك  �شليمان،  على  �شباأ  ملكة  طرحتها  عديدة 
ن�شو�ص من التقليد اليهودّي ا�شتعادها التقليد الإ�شالمّي 
والم�شيحّي. وها نحن نبداأ بالتقاليد اليهوديَّة، كما نقراأها 

عند لوي�ص جن�شبرج:

ة غاب الهدهد عن اجتماع عقده الملك.  "وذات مرَّ
اأيِّ مكان.  يعثروا عليه في  الملك فلم  فبحث عنه خدم 

وعند ذلك ا�شت�شاط الملك غ�شبًا واأمر باإح�شاره ولو من 
ئه". تحت الأر�ص، ومعاقبته على تلكُّ

وبعد قليل ح�شر الهدهد وقال:

اإليَّ وا�شمع  - "مولي الملك، يا �شيِّد العالم، اأ�شْخ 
اأعمله  عمل  في  ر  اأفكِّ واأنا  اأ�شهر  ثالثة  منذ  لكلماتي... 
�شرب  اأو  اأكل  دون  فظللُت  بعظمتك،  جديًرا  ويكون 
د اإن كانت هناك بقعة  طائًرا حول العالم كلِّه لأرى واأتاأكِّ
"قطور" وهي  اإلى مدينة  ل تخ�شع ل�شلطانك؛ فو�شلُت 
هذه  في  الملك،  مولي  يا  وهناك،  ال�شرق.  في  مدينة 
اأرخ�ص  ة  الف�شَّ بينما  الذهب،  اأغلى من  التراب  المدينة، 
من طين ال�شوارع، ووجدُت اأ�شجارها قد نمت من بداية 
الخليقة وظلَّت كما هي تُ�شقى بماء يتدفَّق من جنَّة عدن.

"وهذه المدينة، يا مولي الملك، مزدحمة بالرجال 
الجنَّة،  زهور  من  باقات  روؤو�شهم  على  يرتدون  الذين 
ا، ول كيف يرمون  لكنَّهم ل يعرفون كيف يقاتلون عدوًّ
امراأة يطلقون  التي تحكمهم  اأو �شهم. ووجدُت  بقو�ص 
ذلك،  الملك  مولي  �َشرَّ  فاإذا  �شباأ".  "ملكة  عليها 
"قطور"  مدينة  اإلى  عائًدا  واأطير  كالأبطال  �شاأتمنطق 
ملوكها  �شاأقيِّد  اإليها  اأ�شل  وعندما  �شباأ".  "اأر�ص  في 
اأذلَّة  جميًعا  واأُح�شرهم  بالأغالل  امها  وحكَّ بال�شال�شل 

اأمام �شيِّدي الملك".

الهدهد  من حديث  �ُشرَّ  ذلك،  الملك  �شمع  وعندما 
و�شفح عنه. ثمَّ ا�شتدعى كاتبه واأمره بكتابة ر�شالة علَّقها 
في جناح الهدهد الذي طار و�شاح ب�شوته المعروف، 

ه اإلى المدينة، وتبعته جميع الطيور. وتوجَّ

ثمَّ و�شل ال�شرب اإلى مدينة "قطور" في اأر�ص �شباأ".

وعندما و�شلت الطيور كان ال�شبح قد لح وخرجت 
الملكة لت�شلِّي وتتعبَّد لل�شم�ص. ثمَّ فجاأة حجبت الطيور 
ذلك،  راأت  فلّما  راأ�شها.  الملكة  فرفعت  ال�شم�ص.  نور 
بالقرب  الهدهد  حّط  ثمَّ  ها.  خدَّ ولطمت  ثوبها  �شقَّت 
فالتقطتْها  "�شليمان"،  الملك  بر�شالة  اإليها  واألقى  منها 
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وقراأتها، فكانت كالتالي: 

"من الملك �شليمان،

"�شالم عليك وعلى نبالء مملكتك،

"األ فلتعلمي اأنَّ الربَّ قد جعلني ملًكا على وحو�ص 
يَّة وطيور ال�شماء والعفاريت والأرواح والأ�شباح...  البرِّ
وياأتيني ملوك ال�شرق والغرب جميًعا معلنين خ�شوعهم 
حذوهم  حذوِت  فاإذا  ب�شلطاني؛  واعترافهم  لي 
الملوك  من  ملك  اأيِّ  مجُد  يدانيه  ل  مجًدا  ف�شاأمنحك 
ملوًكا  اإليك  اأر�شل  ف�شوف  واإلَّ  يجال�شونني،  الذين 

وجيو�ًشا وفر�شانًا ل ِقبَل لك بهم...".

فلّما فرغت من قراءة الر�شالة، �شقَّت ثوبها ولطمت 
ة اأخرى، ثمَّ ا�شتدعت �شيوخ مدينتها واأمراءها  ها مرَّ خدَّ

وقالت لهم:

"األ تعلمون بما كتب لي �شليمان الملك؟"

ناأبه  ول  نعرفه  ل  إنَّنا  ا هذا؟  "�شليمان"  وَمن   -
بمملكته!"

ت  فاأعدَّ هرولت  ثمَّ  حديثهم،  ا�شت�شخفت  ولكنَّها 
الخ�شب  اأنواخ  بجميع  لتها  وحمَّ �شفنها  جميع 
اآلف  �شتَّة  �شليمان، ومعها  اإلى  اأر�شلتها  ثمَّ  والالآلئ...، 
الملك  اإلى  ر�شالة  معهم  اأر�شلت  ثمَّ  و�شابَّة...،  �شاّب 

"�شليمان" كانت كالتالي:

اإ�شرائيل  اأر�ص  اإلى  "قطور"  مدينة  من  الرحلة  "اإنَّ 
اأزوره  اأن  منِّي  ولأنَّ مولي طلب  �شنين،  �شبع  ت�شتغرق 
لأعلن له خ�شوعي، فاإنِّي �شاأ�شرع لأكون في "اأور�شليم" 

في نهاية ثالث �شنين...

ثمَّ قادها "بنانياه" اإلى حيث الملك �شليمان الذي كان 
قد ذهب وجل�ص ي�شتقبلها في بيت من الزجاج. وعندما 
اأنَّ  وظنَّت  ب�شرها  خدعها  البيت،  اإلى  الملكة  دخلت 
الملك يجل�ص على الماء، فخطت اإليه كا�شفة ثوبها عن 

�شاقيها لكيال يبتلَّ بالماء.

فلّما فعلت ذلك، لحظ الملك اأنَّ �شاقيها بهما �شعر، 
فقال لها:

"جمالك جمال امراأة. لكنَّ �شعر �شاقيك ي�شبه �شعر 
�شيقان الرجال! اإنَّ ال�شعر زينة للرجل، وف�شيحة للمراأة!"

وعن  عنك  �شمعت  "لطالما  الملكة:  له  فقالت 
الآن  �شاألتك  اأنا  اإن  �شتجيبني  تُرى هل  البالغة.  حكمتك 

عن م�شاألة ما!".

فاأجابها قائاًل:

اأحكم  وهو  ي�شاء،  لمن  الحكمة  يهُب  "الربُّ   -
الحاكمين... �شليني عّما يحلو لك".

وهنا تاأتي الأ�شئلة ب�شكل مفارقة، ول مجال لذكرها. 
على  كالم  مع  ا�شتعادوها  العرب  الموؤرِّخين  ولكنَّ 

الهدايا. ولنا مثال على ذلك في تاريخ الطبرّي.

وعن العالم اليهودّي العربّي، و�شلت عالقة �شليمان 
في  العالقة  هذه  وجاءت  اأثيوبيا-الحب�شة.  اإلى  ببلقي�ص 
�ص د�شتور المملكة. اأّما التقليد الم�شيحّي  اأ�شا�ص ميثة توؤ�شِّ
لوحة  في  �شباأ  ملكة  م�شيرة  اإلى  المجو�ص  م�شيرة  ف�شمَّ 

واحدة: العالم الوثنّي ياأتي اإلى العالم الم�شيحّي.

�ص في �شفر الملوك مجيء ملكة  روى الكتاب المقدَّ
�شمعت  �شليمان.  اإلى  �شباأ  من  العربّي.  الجنوب  من 
بها  واأخَذْت  الحكمة  هذه  من  تتحقَّق  فاأتت  بحكمته 
وعادت اإلى اأر�شها وكاأنَّها حقَّقت حلًما طالما راودها. 
وهي ما كانت وحدها، بل جاء ملوك عديدون يختبرون 
حكمة نالها �شلميان من اهلل تعالى. وهي حكمة �شوف 
تخ�شع له الأن�ص والجّن، الوح�ص والطير، بل الم�شكونة 
ع في هذا الخبر. فاأخذ  كلُّها. وراح التقليد اليهودّي يتو�شَّ
ملكة  مجيء  اإنَّ  بحيث  ر  وحوَّ الإ�شالمّي  التقليد  عنه 
بل  ل�شليمان،  لتخ�شع  ل  تاأتي  بلقي�ص  �شتُدعى  التي  �شباأ 
لالإله الواحد، بعد اأن �شار �شليمان من "الم�شلمين" قبل 
الإ�شالم واأراد لهذه الملكة و�شعبها اأن يعبدوا الإله الواحد 
بالتقاليد  عميقة  معرفة  على  دلَّ  هذا  كلُّ  ال�شم�ص.  دون 
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فلبث  الإ�شالمّي  التراث  اإلى  و�شلت  التي  اليهوديَّة 
ملت�شًقا بها. اأّما الم�شيحيَّة فاأخذت من التوراة ما يو�شل 
اأقوال الأنبياء وتكتمل  الم�شيح. ففيه تن�شبُّ  اإلى ي�شوع 

م�شيرة الآباء على ما قالت الر�شالة اإلى العبرانيِّين: "اإنَّ اهلل 
بعد اأن كلَّم الآباء بالأنبياء كلَّمنا بوا�شطة البن الذي جعله 

وارثًا لكلِّ �شيء."
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مقّدمة
اإّن اإكرام فتية اأف�ش�ص قد انت�شر �شرقًا وغربًا في تقاليد 
اأف�ش�ص  فتية  مختلفة:  ت�شميات  عليهم  اأُطلقت  مختلفة. 
الإخوة  ال�شبعة،  النّيام  ال�شبعة،  اأف�ش�ص  فتية  ال�شهداء، 
ال�شبعة ال�شهداء، الفتية ال�شبعة، اأطفال اأف�ش�ص، القّدي�شين 
الكهف،  اأهل  اأف�ش�ص،  في  النائمين  ال�شبعة  الفتية 
لهم:  �شهرًة  الأكثر  ال�شم  اأّن  غير  الكهف.  واأ�شحاب 
تهم تاأثير مهّم في �شرح عقيدة  النّيام ال�شبعة. وكان لق�شّ

قيامة الأموات.

ة هوؤلء ال�شهداء لي�شت مجّرد رواية، فالتنقيبات  ق�شّ
 Mont بّْيون  جبل  في  نم�شاويّة  بعثة  بها  قامت  التي 
Pion1 في مغارة "النّيام ال�شبعة" �شنة 1927 و192٨، 

اأّدت اإلى الك�شف عن وجود كني�شة ومئات المدافن التي 
ترقى اإلى القرن الخام�ص اأو ال�شاد�ص. اأ�شارت هذه البعثة 
اإلى اأهّميّة وجود مغارة تحتوي على ع�شرة مدافن، �شبعة 
عت قبالة ال�شخر، وخم�شة على يمين المم�شى  منها ُو�شِ

الرئي�شّي، واإثنان على �شماله"2.

التي  الكتابات  اأن  اأي�ًشا  الكت�شافات  هذه  بيّنت 
النّيام  تخ�ّص  الكني�شة،  وحيطان  المدافن  على  وجدت 

ال�شبعة، ِمّما يوؤّكد على اأهّميّة هوؤلء ال�شهداء في التقليد 
العديد  اأي�ًشا رغبة  الأمر  دليل على هذا  اأبرز  الم�شيحّي. 
من النا�ص باأن يُدفنوا اإلى جوار مدافن النّيام ال�شبعة، علًما 
مريم  القّدي�شة  اأّن  اإلى  ت�شير  الم�شيحيّة  التقاليد  بع�ص  اأّن 

المجدليّة قد ُدِفنَت في هذا المكان.

اأف�ش�ص،  مدينة  في  تقليد خا�ّص  ال�شبعة  النّيام  لإكرام 
م�شلمين  من  الألوف  ع�شرات  يتوافد  �شنة  كّل  في  اإذ 
وم�شيحيّين لزيارة مغارة النّيام ال�شبعة وبيت مريم العذراء.

ورد في القراآن الكريم ذكر "اأهل الكهف" في ال�شورة 
ة فتية اأف�ش�ص ال�شبعة. لهم  1٨، وفيها بع�ص التقارب لق�شّ
في ال�شرق والغرب اأماكن حجٍّ واحتفالت �شنويّة تجمع 
بين الم�شيحيّين والم�شلمين تمجيًدا هلل واإكراًما لل�شهداء.

ة فتية اأف�س�س ال�سبعة ال�سهداء ق�سّ  .1

اأف�ش�ص ال�شبعة ال�شهداء في 22 ت�شرين  يرد ذكر فتية 
الأّول في ال�شنك�شار المارونّي الكر�شونّي، ب�شكل مو�ّشع 
عن ال�شنك�شار المارونّي باللّغة العربيّة الذي اأتى مخت�شًرا 

ه:  ا، وهذا ن�شّ جدًّ

االأخت مارتا با�سيل
دكتوره في العلوم الليتورجّية

فتية اأف�س�س ال�سبعة
أو اأهل الكهف ا

إ�سالمّي اإكرام م�سيحّي - ا

"جبل بّْيُون"، يُدَعى حاليًّا "بَّانّاِيير داِجي"، يرتفع على موقع اأف�ش�ص الأثرّي.  )1(
(2) Basim Yayin Dagitim, Éphèse, Rehber, Reklamcilik ve Ticaret a.s., Istanboul, Turquie, sans année, p. 57-58.
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"هوؤلء الإخوة ال�شبعة الفتية كانوا من اأ�شرة م�شيحيّة 
المدينة  اإلى حاكم  بهم  فو�شي  اأف�ش�ص،  مدينة  في  �شريفة 
ليجحدوا  ويتهّددهم  يتملّقهم  فاأخذ  م�شيحيّون؛  اأنّهم 
الذهاب  من  وتمكنوا  فاأبوا  لالأوثان،  وي�شّحوا  اإيمانهم 
الحاكم  فعرف  فيها،  اختباأوا  المدينة  قرب  مغارة  اإلى 
ا  بمخبئهم واأر�شل جنوًدا �شّدوا عليهم باب المغارة، �شدًّ
الم�شيحيّين،  اأحد  لكّن  جوًعا.  يميتوهم  كي  ُمحَكًما 
من  �شحيفة  المغارة  في  فرمى  �شبق  قد  اإلهيّة،  بعناية 
وهم:  ال�شبعة  الإخوة  اأولئك  اأ�شماء  فيها  مكتوبة  نحا�ص 
وديوني�شيو�ص  ومرتينيانو�ص  وملخ�ص  مك�شميانو�ص 
ا�شت�شهادهم  موجز  مع  وق�شطنطين،  و�شرابيون  ويوحنّا 

وتاريخه. فرقدوا، اأي توفّوا داخل المغارة. 

وفي ال�شنة 441، اأي بعد ما يقرب من مئة وت�شعين 
�شنة، بعهد الملك تاودو�شيو�ص الثاني ال�شغير، انك�شفت 
المغارة اأمام اأحد الفاّلحين وفيها اأج�شاد اأولئك ال�شهداء 
�شالمة من الف�شاد وطريّة، فارتعب الرجل لهذا الم�شهد، 
واأ�شرع فاأخبر اأ�شقف المدينة، فجاء هذا مع الإكليرو�ص 
وجمهور من ال�شعب بهيئة حافلة؛ وما وقع نظرهم على 
تلك الأج�شاد ال�شليمة، وقراأوا �شحيفة النحا�ص الم�شار 
قلوبهم  وامتالأت  فُدِه�شوا،  الأمر،  تحّققوا  حتّى  اإليها، 
اإلى  الذخائر  تلك  فحملوا  هلل؛  تمجيًدا  واأفواههم  فرًحا 
بالنّعم  الكني�شة ودفنوها باحتفال عظيم، وكانت تفي�ص 

والمعجزات الباهرة، وكان ذلك �شنة 447"3.  

2. التقليد المارونّي وبع�س التقاليد االأخرى
ال�شبعة  اأف�ش�ص  فتية  بعيد  المارونيّة  الكني�شة  تحتفل 
�شت لهم بع�ص �شلوات  في زمن ال�شوم الكبير، اإذ خ�شّ
"الفر�ص الإلهّي"، محفوظة في المخطوطات ال�شريانيّة 
البريطانّي  مثل  ع�شر،  الثالث  القرن  اإلى  يعود  وبع�شها 
Add. 14.701 )�شنة 1263(4، الفاتيكانّي ال�ّشريانّي 
الخام�ص  )القرن   15 قنّوبين   ،)1425 )�شنة   2355

)بدون   27 قنّوبين   ،7)156٨(  13 قنّوبين  ع�شر(6، 
اإلى القرن الخام�ص ع�شر  اأنّه يرقى  تاريخ(8 الذي يُرّجح 
اأو ال�شاد�ص ع�شر، قنّوبين 31 )بدون تاريخ(، قنّوبين 32 
اأي�ًشا بدون تاريخ، بكركي 7٨ بدون تاريخ، حلب 6٨6 
)1542(٩، الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة 103 )175٨(، 
كما  ع�شر(10.  الثالث  )القرن   169 �شريانّي  وباري�ص 
ال�شريانيّة  المخطوطات  بع�ص  جوردان  فرن�شوا  يذكر 
المارونيّة التي تذكر فتية اأف�ش�ص ال�شبعة وهي: الفاتيكانّي 
ال�شريانّي 235، والديمان 13؛ 14؛ 1٨؛ 19 و24 من 
القرنين الثالث ع�شر والخام�ص ع�شر، واأخيًرا المخطوط 

 .94211 )MB( البريطانّي

الفاتيكانّي  تُبيّن مقارنة ن�شو�ص �شلوات المخطوط 

ال�سنك�سار بح�سب طق�س الكني�سة االنطاكيّة المارونيّة، اإعداد الأب بول�ص �شاهر، من�شورات معهد الليتورجيّا في جامعة الروح القد�ص، 23، الك�شليك،   )3(
لبنان، 1996، �ص 293-292.  

المخطوط البريطانّي 10741، ورقة 59 اأ – 61 اأ.  )4(
المخطوط الفاتيكانّي ال�ّسريانّي 532، ورقة 131 اأ – 149 ب.  )5(

مخطوط قنّوبين 51، ورقة 1٨2 ب – 194 ب.  6(
مخطوط قنّوبين 31، ورقة 21٨ اأ – 22٨ ب.  )7(
مخطوط قنوبين 72، ورقة 156 اأ – 157 ب.  )8(

مخطوط حلب 686، ورقة 03 اأ – 25 اأ.  )٩(
)10( Voir Martha Bassil, L’Office Maronite des Sept Jeunes d’Éphèse, le Ramšō et le Safrō, d’après le manuscrit 

Vatican Syriaque 235 (AD 1425/1426), Mémoire en vue du Diplôme d’Études Approfondies, Université Saint-
Esprit, Kaslik, Liban, 2009.a

)11( François Jourdan, La tradition des Sept Dormants, rencontre entre chrétiens et musulmans, Maison-Neuve et 
Larose, Paris 2001, p. 57. 
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 )521  +( ال�شروجّي  يعقوب  وعظة   ،235 ال�ّشريانّي 
تور  دو  غريغوريو�ص  وعظة  ال�شبعة،  اأف�ش�ص  فتية  حول 
ة الفتية ال�شبعة تعود اإلى المخطوطات  )+ 594(، اأّن ق�شّ
ال�شريانيّة القديمة منذ القرنين الخام�ص وال�شاد�ص، وهي 

تتقارب اإّما ِمن جهة الن�شو�ص واإّما من جهة ال�شعر12.

المن�شوبة  والمدافن  المغاور  من  العديد  الغرب،  في 
اأ�شطورة  "فاإّن   ،Migne وبح�شب  ال�شبعة.  الفتية  اإلى 
ال�شريان  الموؤلّفين  فمن  لل�شرق؛  تعود  ال�شبعة  النّيام 
تهم في المجتمع  ا�شتقى غريغوريو�ص دو تور، لن�شر ق�شّ
الم�شيحّي الغربّي للمّرة الأولى. وقد ن�شر اأباء البولَّندي�شت 
تهم ا�شتناًدا اإلى يعقوب ال�شروجّي وغريغوريو�ص دو  ق�شّ

تور في الغرب"13.

اإكرام النّيام ال�سبعة  .3
انت�شر اإكرام النّيام ال�شبعة ب�شرعة في التقليد الم�شيحّي 
القديم. يقول روجيه مي�شال في هذا ال�شدد: "في مغارة 
مار فيكتور في Marseille – فرن�شا، ناو�ص من القرنين 
وفي ال�شبعة.  النّيام  من  اأربعة  يمثّل  وال�شاد�ص   الخام�ص 

ال�شبعة".  النّيام  "�شارع  قائًما  يزال  ما   ،  vieil Orléans
ال�شبعة.  النّيام  تمثّل  – فرن�شا، زجاجيّات   Rouen وفي 
ا�شم  على  مغارة   Abbaye de Marmoutier دير  وفي 
 ،Bretagne, Côtes d’Armor في  اأّما  ال�شبعة.  النّيام 
فيُحتفل في الأحد الذي يلي عيد القّدي�شة مريم المجدليّة 
في 22 تموز من كّل �شنة بحّج القّدي�شين ال�شبعة، وهو 

حجٌّ م�شيحّي - اإ�شالمّي"14. 

ي�شير الحتفال في Bretagne في داخل كني�شة النّيام 

يعود  �شبعة.  فوهات  بقربها ذو  نبع �شغير  ال�شبعة وعلى 
ب�شكل  �ُشيّدت  التي  �شنة 1703،  اإلى  الكني�شة  بناء هذه 
�شليب لتينّي، وتحوي تماثيل �شغيرة على ا�شم "�شبعة 
نيام اأف�ش�ص". في �شنة 1954، اأ�شبح هذا المقام مكان 
"القّدي�شين  لإكرام  اإ�شالمّي،   - م�شيحّي  �شنوّي،  حجٍّ 

ال�شبعة"، بمبادرة من لوي�ص ما�ّشينيون. 

ثّم  القراآن،  من   1٨ ال�شورة  قراءة  الحتفال  يت�شّمن 
 Gwerz des يُتلى ن�شيد قديم خا�ّص بهذه المنا�شبة يُدعى
التقليدّي،  ال�شبعة  القّدي�شين  غفران  اأي   ،Sept Saints
داكيو�ص  ا�شطهدهم  الذين  ال�شبعة  الفتية  ة  ق�شّ يحكي 
التي ح�شلت  العجائب  اأي�ًشا  ويروي  �شنة 250،  قي�شر 
ب�شفاعتهم قرب نبع الماء القريب من الكني�شة في المحلّة 

المذكورة. يُختتم الحتفال بقّدا�ص.

نقراأ على موقع vieux-marché اأّن لوي�ص ما�ّشينيون، 
احتفال  في   1953 �شنة  الأولى  للمّرة  �شارك  بعدما 
الغفران المذكور اأعاله، بدا متاأثًِّرا من تقوى الم�شاركين 
منطقة  بلهجة  المغنّى  الن�شيد  هذا  كلمات  من  ومنذهاًل 
تتقارب  الن�شيد  من   31-6 من  فالأبيات   ،Bretagne
اأف�ش�ص ال�شبعة عند م�شيحيّي ال�شرق،  ة فتية  ا مع ق�شّ جدًّ
اأّما الأبيات من 9- 26، فتخ�ّص ال�شورة 1٨ من القراآن 

الكريم، "اأهل الكهف"15.

ما�ّشينيون  لوي�ص  اأطلق  الختبار،  هذا  وقع  من 
مبادرتين: الأولى، ت�شنيف كني�شة النّيام ال�شبعة من �شمن 
الإرث الوطنّي، وقد ا�شتحوذ من الم�شوؤولين على ترميم 
الكني�شة �شنة 1964، والثانية، اإقامة حّج �شنوّي م�شيحّي 

- اإ�شالمّي. 

)12( Martha Bassil, Les Sept Dormants d’Éphèse Histoire et culte, Séminaire de recherche, Kaslik, Liban 2011.

)13( J. P. Migne, Dictionnaire des légendes du Christianisme, collection d’histoires apocryphes et merveilleuses, Brepols, 
Belgique, 1989, p. 1159-1140. (Les Bollandistes donnent aussi les textes de Métaphraste (Cf. Act.SS. Julii… Anvers, 
1729, in-fol., t. IV, die vigesima septima, p. 375-397). 

)14( Roger Michel, La tradition des Sept Dormants, dans La grotte et le rocher dans les religions, Chemin de dialogue, 
Marseille 2004, p. 143-144.

)15( www.vieux-marché.net, article 8.
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"اإّن  مبارك:  يواكيم  الأب  ال�شدد  هذا  في  يقول 
في   1954 �شنة  اأ�ّش�ص  قد  ما�ّشينيون  لوي�ص  الم�شت�شرق 
ممثّلّي  بين  يجمع  ا  حجًّ  crypte-dolmen de Stiffel
الديانات الإبراهيميّة الثالث. وفي هذه المنا�شبة يُحتفل 

بالقّدا�ص وتُقراأ �شورة اأهل الكهف باللّغة العربيّة"16.

يعلّق مانويل بِّنيكو Manoël Pénicaud من جهته عن 
اإكرام النّيام ال�شبعة الذي ا�شتهر في بلدان عّدة قائاًل: "في 
�شمال المتو�ّشط نجد اأثار النّيام ال�شبعة في Marseille و

اإكرامهم خارج  وRome. وقد انت�شر   Crémaو  Milan
Vieux- أوروبا:  غرب  �شمال  باتّجاه  اأي�ًشا،  المتو�شط 

 Marché) Bretagne) ،Luxembourg Fontpierre
 ،(Trêves, Rotthof, Möhn) وفي األمانيا ،Hollerich
 île( وا�شكندنافيا Höllersberg ،)Sciessedt ،والنم�شا
حيث  الجنوب  وباتّجاه   ،  )de Selja en Norvège
وفي  اليمن،  وفي   ،Abyssinie في  اأي�ًشا  النّيام  اأثر  نجد 
Comores وZanzibar وحتّى اأندوني�شيا، بف�شل البّحارة 
العرب منذ القرن الثاني ع�شر. وباتّجاه ال�شرق، اأخيًرا، 
 Toyoq( وترك�شتان،   ،)Meïmené( اأفغان�شتان  في 
هذه  الحرير.  طريق  طول  على   )Turkestan Chinois
ة  الجولة ال�شريعة تهدف اإلى اإظهار كثرة الأماكن الخا�شّ
بالنّيام ال�شبعة، ومن الموؤّكد اأّن هناك اأماكن اأخرى تبقى 

لالكت�شاف"17.

التي  الأماكن  بع�ص  اإلى  ما�ّشينيون  جنفياف  ت�شير 
البلدان  في  ال�شبعة  النّيام  ا�شم  على  مغاور  فيها  تتواجد 

الأردّن  في  قا�شيون(؛  )منحدر جبل  دم�شق  في  العربيّة: 
والقاهرة  الجزائر  في  غّرة(؛  )جبل  تون�ص  في  )الرقيم(؛ 
وفي  ال�شبعة"،  النّيام  "غرفة  اإ�شبانيا  وفي  والمغرب… 
اأفغان�شتان وترك�شتان18. اأّما مغارة اأهل الكهف في اليمن 
زيارة  لإكمال  اأيّام  ثالثة  فيلزم  العرو�ص(،  جبل  )قرب 
ال�شرقيّة من مدينة عّمان  الجبل1٩. وفي الجهة الجنوبيّة 
في الأردن، مغارة "اأهل الكهف"، وهو مكان حجٍّ يزدان 
بيزنطيّة  كني�شة  اأنقا�ص  على  المغارة  فوق  بُني  بجامع 

قديمة، اكت�شفت فيها �شبعة اأعمدة رومانيّة. 

النّيام ال�شبعة  في روما-اإيطاليا، معبد قديم على ا�شم 
اإلى متحف. وفي  تحّول حديثًا  قد   ،Via Appia قرب 

نَه في تركيا مغارة على ا�شم "النّيام ال�شبعة". مدينة اأَ�شَ

ال�شبعة  النّيام  تذكار  فتُقيم  البيزنطيّة  الكني�شة  اأّما 
القّدي�شين في الكلندار الليتورجّي في 22 ت�شرين الأّول 
في  بعيدهم  تحتفل  الالتينيّة  الكني�شة  فيما  اآب،   4 وفي 

27 تموز. 

المجدليّة  مريم  باأّن  اعتقاد  اأف�ش�ص  مدينة  في  ي�شود 
اأن  المرّجح  ومن  اأف�ش�ص،  اإلى  العذراء  مريم  رافقت  قد 
اإلى الق�شطنطينيّة  اأف�ش�ص قبل نقله  قبر المجدليّة كان في 
�شنة ٨9920. لي�ص من الم�شتغرب اأن يكون الفتية ال�شبعة 
قد لجاأوا اإلى المغارة قرب مدينة اأف�ش�ص التي حَوت قبر 
�شهرت على  التي  عليهم، وهي  لت�شهر  المجدليّة،  مريم 
قبر الم�شيح ي�شوع. لهذا نرى في اإحدى اإيقونات الفتية 
المغارة  باب  على  واقفًة  المجدليّة  مريُم  النّيام  ال�شبعة 

)16( Trait d’union Orient-Occident entre l’Islam et la Chrétienté, Le Culte Liturgique et populaire des Sept Dormants Martyrs 
d’Ephèse (Ahl al-Kahf), Étude réunie par Youakim MouBarac, Paris 1961, p. 119-180.

)17( Manoël Penicaud, Aurora, Supplément aux Cahiers d’Orient et d’Occident, Les Sept Dormants d’Éphèse, no IV – 
printemps 2008, p. 10 -11.

)18( Geneviève Massignon, Le culte des Sept Saints Dormants d’Éphèse, une vénération commune aux musulmans et aux 
chrétiens, Firmin-Didot, Paris 1960, p.3.

)19( Jean Moncelon, Les Sept Dormants d’Éphèse, Aurora, Supplément aux Cahiers d’Orient et d’Occident, no 4, France 
2008, p. 2.

)20( Egidio Picucci, Pierre Mazoué, Ignace Schout, Meryem Ana Evi, La Maison de la Vierge Marie à Éphèse, Izmir, 1998, 
p. 8.
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النّيام  كني�شة  بقايا  اأّن  كما  الرّب.  مالك  مع  تحر�شهم 
المدافن  ع�شرات  وجود  على  ت�شهد  اأف�ش�ص  في  ال�شبعة 
العديد  القديمة، وبالقرب منها  الم�شيحيّة  الآثار  وبع�ص 

من المغاور المنحوتة في ال�شخر. 

 4. اأهل الكهف في االإ�سالم 

ة النّيام ال�شبعة الإطار الم�شيحّي، اإذ  يتخّطى تاأثير ق�شّ
من   1٨ ال�شورة  في  ل�شت�شهادهم  �شبيهة  ة  ق�شّ هناك  اإّن 
باللغة  والترجمة  الكهف".  "لأهل  �شة  المخ�شّ القراآن 
 Françoisاإلى والمن�شوبة  ال�شبعة  النّيام  ة  لق�شّ الفرن�شيّة 
المكتبة  من  العربّي  المخطوط  فيها  يذكر   ،Jourdan
  (Manuscrit arabe BN 1931)باري�ص في  الوطنيّة 
الذي يعود اإلى القرن ال�شابع، حيث نجد: "هناك ن�شخة 
عبّا�ص،  لبن  من�شوبة  ال�شبعة  النّيام  ة  لق�شّ اإ�شالميّة  عربيّة 
عبّا�ص،  ابن  ن�ّص  يبداأ  نف�شه"21.  النبّي محمد  رفاق  اأحد 
ينالوا الم�شاعدة في  اأهل الكهف لكي  يتلوها  ب�شالة هلل 

م�شيرهم �شّد داكيو�ص الملك الوثنّي في مدينة اأف�ش�ص. 
والأر�ص.  ال�شماء  خالق  باهلل،  باإيمانهم  اعترفوا  لقد 
عليهم  اهلل  واأقام  المغارة.  ودخلوا  الجبل…  "ت�شلّقوا 
اأنّكم  اإعلموا  اإخوتي،  "يا  �ُشباتًا فناموا… وقال تمليخا: 

قد نمتم مّدة ثالثماية وت�شع �شنين"22. 

ة التي يذكرها ابن عبّا�ص لها  هذا ما يدّل على اأّن الق�شّ
جذورها في الن�شو�ص ال�شريانيّة مع بع�ص الخ�شو�شيّات.

"اأهل  عنوان  تحمل  التي  القراآن  من   1٨ ال�شورة  اإّن 
فهذه  الم�شاجد.  في  جمعة  يوم  كّل  تتلى  الكهف"، 
ثبتوا  الذين  ال�شبعة  النّيام  تجاه  اهلل  رحمة  تُعّظم  ال�شورة 
حكم  الذي  الوثنّي  الأمر  وجه  في  باهلل  اإيمانهم  على 
بدفنهم وهم اأحياء، وقد طال نومهم مّدة ثالثماية وت�شع 
وبالقيامة  باهلل،  ال�شبعة  ال�شهداء  اإيمان  تُعّظم  �شنين، كما 

والدينونة23.

)21(  François Jourdan, op. cit., p.15 ; 16-32. 

القراآن الكريم، لجنة مراجعة الم�شاحف، بمجّمع البحوث الإ�شالميّة بالجامع الأزهر، بالفرار، 20 ق 27، جرابر، �شنة 1964، �ص 31.  )22(
)23(  Louis Massignon, « Les Sept Dormants » Apocalypse de l’Islam, Paris, 1950, p. 104 – 118.

)24(  ال�سنك�سار الكر�سونّي، الخوري يو�شف دياب، خّطه في عهد البطريرك اليا�ص الأول )الحويك(، باأيّام المطارنة بول�ص عّواد ويو�شف نجم  
ويو�شف دريان، النواب البطريركيّين، زان، 1900، بدون ترقيم، محفوظ في دير مار يو�شف، جربتا، لبنان.  

القراآن الكريم، … �ص 236-22٨.  )25(

مقابلة  .5
القراآن25 ال�سنك�سار الكر�سونّي24

من �شاللة عريقة اأ�شحاب الكهف
مرتنيانو�ص،  اأمليكو�ص،  مك�شيميانو�ص،  اأ�شماوؤهم: 

يوحنا، اأنطونيو�ص، ق�شطنطين، �شرافين ل ذكر لأ�شمائهم

عددهم: �شبعة
خم�شة  ويقولون  كلبهم،  رابعهم  ثالثة  �شيقولون 
�شاد�شهم كلبهم رجًما بالغيب، ويقولون �شبعة وثامنهم 

كلبهم. قل ربّي اأعلم بعدتهم 
بال�شجود  الوثنّي  الملك  اأمر  يرف�شون  ال�شبعة  الفتية 
عن  التخلّي  على  ال�شت�شهاد  لون  ويف�شّ الوثنيّة  لالآلهة 

اإيمانهم باهلل

فتية اآمنوا بربّهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم 
اإذ قاموا فقالوا: ربّنا رّب ال�شماوات والأر�ص ولن ندعو 

من دونه اإلًها
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الفتية ال�شبعة يلجاأون اإلى جبل "عقلون" في مدينة 
اأف�ش�ص وياأوون اإلى مغارة 

اإلى  فاأووا  اهلل،  اإل  يعبدون  وما  اعتزلتموهم  واإذ 
من  لكم  ويهيّئ  رحمته  من  ربّكم  لكم  ين�شر  الكهف 

اأمركم مرفًقا

على  المغارة  باب  لي�شّدوا  جنوده  الملك  ير�شل 
قرب  خل�شة  اأحدهم  فرمى  جوًعا،  ليمّوتهم  الفتية 

تهم المدخل لوًحا من نحا�ص حفر عليه ق�شّ

اإذ اآوى الفتية اإلى الكهف فقالوا: ربّنا اآتنا من لدنك 
رحمة وهيّئ لنا من اأمرنا ر�شًدا

األقى اهلل عليهم �شباتًا فناموا مّدة 200 �شنة، وكانت 
المملكة خالل ذلك الوقت قد ارتّدت اإلى الم�شيحيّة

ولبثوا في كهفهم ثالثمائة �شنين وزادوا ت�شًعا. واهلل 
اأعلم بما لبثوا

الفتية  وراأى  فدخلها  راٍع  المغارة  اكت�شف  قد 
باأج�شامهم الطريّة. الرّب يوقظ الفتية، فظن كّل منهم 

اأنه لم ينم اإلّ ليلة واحدة 

قائل منهم:  قال  بينهم.  ليت�شاءلوا  بعثناهم  وكذلك 
كم لبثتم ؟ قالوا: لبثنا يوًما اأو بع�ص يوم

و�شراء  لال�شتطالع  منهم  واحًدا  ير�ِشلون  الفتية 
الطعام )حاماًل النقود القديمة(

فابعثوا اأحدكم بَوَرقكم هذه اإلى المدينة فلينظر اأيُّها 
اأزكى طعاًما فلياأتكم برزق منه

الملك  فياأتي  الفتية  اأمر  تك�شف  القديمة  النقود 
اإلى  وال�شعب  والأ�شقف  ال�شغير  الثاني  توادو�شيو�ص 
المغارة برفقة الفتى الذي نزل اإلى المدينة ليجدوا لوح 

ة الفتية ال�شبعة النحا�ص وقد ُدّون عليه ق�شّ

اأم ح�شبت اأن اأهل الكهف والرقيم كانوا من اآياتنا 
عجبًا ؟ 

المغارة من  في  ال�شغير  توادو�شيو�ص  الملك  يتاأّكد 
حقيقة القيامة التي نفاها بع�ص الم�شّككين )�شنة 460 م(

وكذلك اأعثرنا عليهم ليعلموا اأن وعد اهلل حّق، واأن 
ال�شاعة ل ريب فيها

ياأمر الملك توادو�شيو�ص ال�شغير ببناء كني�شة كبرى 
على ا�شم فتية اأف�ش�ص ال�شبعة في مكان المغارة. 

على  َغلبوا  الذين  قال  بنيانًا.  عليهم  ابنوا  فقالوا: 
اأمرهم: لنتخذّن عليهم م�شجًدا.

 

بين  الحا�شل  التقارب  مدى  اللوحة  هذه  تُظهر 
تين على مّر الزمن. الق�شّ

ل يذكر القراآن �شيئًا عن اأ�شل الفتية "اأهل الكهف"، 
ول الزمان الذي عا�شوا فيه، ول تاريخ ا�شت�شهادهم، ول 
ذكر  من  ولي�ص  "اإنّهم".  بكلمة  مكتفيًا  اأ�شماءهم،  حتّى 

المغارة  في  اأقاموا  اأنّهم  يقال  ما  جّل  المغارة؛  لمو�شع 
مّدة 309 �شنين قمريّة اأي ما يوافق 300 �شنة �شم�شيّة.

ثالثمائة  في كهفهم  "ولبثوا  ناموا  اأنّهم  القراآن  يوّكد 
ي�شير  بينما  لبثوا"،  بما  اأعلم  واهلل  ت�شًعا.  وزادوا  �شنين 
اإلى  والمارونّي  �شنة   200 اإلى  الكر�شونّي  ال�شنك�شار 
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190 �شنة.

بالن�شبة اإلى عددهم، يترّدد القراآن بين ثالثة اأو خم�شة، 
اأو �شبعة، وي�شيف باأّن اهلل يعلم. 

باأنّها  المغارة  ذكر  في  ال�شنك�شار  مع  القراآن  يتوافق 
مكان ال�شت�شهاد، وي�شّمي ال�شنك�شار المغارة "عقلون".

ال�شنك�شار،  في  كما  الملك  اأمر  القراآن  يذكر  ل 
تهم  ق�شّ عليها  المحفورة  النحا�ص  ل�شحيفة  ذكر  ول 

واأ�شماءهم.

ي�شير  بينما  ال�شبعة،  النّيام  ذخائر  القراآن  يذكر  ل 
 441 �شنتي  بين  ما  ذخائرهم  اكت�شاف  اإلى  ال�شنك�شار 

و477 تحت حكم توادو�شيو�ص الثاني ال�شغير.

اأمرهم:  حقيقة  في  ال�شبعة  الفتية  ال�شنك�شار  ي�شع 
الوثنيّة"،  لالآلهة  بال�شجود  الوثنّي  الملك  اأمر  "يرف�شون 
لون ال�شت�شهاد على التخلّي  وي�شير اإلى اإيمانهم: "ويف�شّ

عن اإيمانهم باهلل".

�شبيل  في  كان  ا�شت�شهادهم  اأن  على  القراآن  ي�شّدد 
ولن  والأر�ص  ال�شماوات  رّب  "ربّنا  فيقول:  الإيمان 

ندعو من دونه اإلًها".

بينما  "ال�شاعة"،  م�شاألة  اإلى  نيامهم  ة  ق�شّ القراآن  يلي 
الليتورجيّة  والن�شو�ص  ال�شنك�شار  بح�شب  اإكرامهم 

فيعود اإلى تبيان عقيدة قيامة الأموات.

خال�سة
الطق�ص  في  ال�شهداء  ال�شبعة  اأف�ش�ص  فتية  ذكر  اقت�شر 
اإكرامهم  وعلى  ال�شنك�شار،  في  تهم  ق�شّ على  المارونّي 
اأغلب  الموجودة في المخطوطات، وفي  ال�شلوات  في 
ال�شوم  زمن  في  الأربعين  ال�شهداء  ذكر  قبل  الأحيان 
اأّما الإ�شالح الليتورجّي الأخير فلم يُدِخلها في  الكبير، 

زمن ال�شوم، فبقيت تراثًا ليتورجيًّا. 

لم نعثر في درا�شتنا عن فتية اأف�ش�ص ال�شبعة على كني�شة 
في  يُتّبع  تقليد  من  ول  لبنان  في  ا�شمهم  على  مارونيّة 

عيدهم. 

بانتماء "النّيام ال�شبعة" الم�شترك اإلى الم�شيحيّة ، كما 
اإيمانهم  على  الأمناء  اإنّهم  الكهف"،  "اأهل  الإ�شالم  اإلى 
باهلل، واإكرامهم قد عمَّ ال�شرق والغرب؛ فالمغارة كانت 
القيامة  رجاء  على  رقدوا  وفيها  والقبر،  الملجاأ  لهم 

والبعث. 

اعتبرها  قد  خرافة،  البع�ص  اعتبرها  واإن  تهم،  ق�شّ
اآخرون رمًزا لالإيمان وال�شهادة، وراأوا فيها اأي�ًشا �شورة 
عن حقيقة قيامة الأج�شاد؛ فما راآه "تمليخا" بعد اأن نزل 
الموت:  بعد  باهلل  الموؤمن  يلقاه  �شالم،  من  المدينة  اإلى 

�شالم وحياة جديدة مع اهلل.
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84 االأخت مارتا با�سيل

 مخطوط الفاتيكانّي ال�سريانّي 235
 )1426/1425 اأقدم مخطوط �سوم مارونّي(

يذكر فر�س فتية اأف�س�س ال�سبعة وفر�س الأربعين �سهيًدا من �سب�سطية 
في زمن ال�سوم الأربعينّي المقّد�س 
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مدخل كني�سة فتية اأف�س�س 
ال�سبعة في اأف�س�س- تركيا

على اليمين قبر مريم المجدليّة

مئات المدافن داخل الكني�سة. 
رقاد في جوار الفتية ال�سبعة

االأخت مارتا با�سيل
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كني�سة فتية اأف�س�س النيام ال�سبعة والينبوع، ال�سوق القديم، بروتانيا، فرن�سا

فتية اأف�س�س ال�سبعة اأو اأهل الكهف، اإكرام م�سيحّي - اإ�سالمّي
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 اأهل الكهف منمنمات فار�سيّة

منت�سف القرن ال�ساد�س ع�سر،

متحف "متروبوليتان" في نيويورك

اأ�سحاب الكهف، ق�س�س االأنبياء،
 نهاية القرن ال�ساد�س ع�سر، 

المكتبة الوطنيّة الفرن�سيّة، باري�س

االأخت مارتا با�سيل
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اأهل الكهف في االأردن

فتية اأف�س�س ال�سبعة اأو اأهل الكهف، اإكرام م�سيحّي - اإ�سالمّي
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اأهل الكهف في جبل العرو�س في اليمن

اأهل الكهف في تون�س

االأخت مارتا با�سيل
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ب�شارة  اأيقونة  قراءة  اإمكانيَّة  المقال  هذا  في  اأَقْتَِرُح 
د ال�شيّد الم�شيح، على �شوء القراآن  مريم العذراء مع تج�شُّ

واإنجيل يعقوب التمهيدّي. 

وقد ا�شتندُت في قراءتي هذه اإلى: 

اأيقونة الب�شارة من القرن 12 الموجودة في دير �شيّدة 
كاترينا، في �شيناء – م�شر )اأيقونة رقم 1(. 

بمدر�شة  ة  الخا�شَّ  ،12 القرن  من  الب�شارة  اأيقونة 
نوفغورود )Novgorod( الرو�شيَّة )اأيقونة رقم 2(. 

ن�ّص  بين  ما  هوتّي  الالَّ التَّحليَل  ٍع  بمدَّ ل�شُت  واإنّي 
القراآن والكتابات الم�شيحيَّة، كما ل اأدَّعي نقَد النُّ�شو�ص 
القراآنيَّة والأناجيل المنحولة، ول اأّي مقارنة ما بين النَّ�ّص 

القراآنّي والكتابات القديمة. 

يّدة  ال�شَّ حياة  �شيرة  من  ة  عدَّ عنا�شر  بين  اأُقارُب  اإنَّما 
لحظُت  والتي  التمهيدّي،  يعقوب  اإنجيل  في  العذراء 

وجوَدها اأي�ًشا في �شورتَين في القراآن: 

ِعْمَران  اآل  �ُشوَرة  ُعنَْوان  تَْحَت   ،3 رقم  ال�شورة 
من الآية 33 اإلى الآية 47؛ 

�ُشوَرة مريم من  ورة رقم 19، تحت عنوان  وال�شُّ
الآية 21 اإلى الآية 36.

في ال�شورة رقم 3 هناك العنا�شر الم�شتركة التَّالية:

- الن�شب النبيل، المتحّدر من البطاركة الكبار )اإنجيل 
يعقوب التمهيدّي 1: 1(؛ )ال�شورة رقم 3، 34-33(.

- نذر حنّة )اإنجيل يعقوب التمهيدّي 1: 4(؛ )ال�شورة رقم 
 )3،35

 :2 التمهيدّي  يعقوب  )اإنجيل  العذراء  ال�شيّدة  ولدة   -
5(؛ )ال�شورة رقم 3،36(

)اإنجيل  العذراء  مريم  يّدة  ال�شَّ بتكري�ص  ّب  الرَّ قبول   -
يعقوب التمهيدّي 1: 5(؛ )ال�شورة رقم 3،37(

يعقوب  )اإنجيل  ة  المدن�شَّ وغير   ... المثاليَّة  التَّربية   -
التمهيدّي 1: 5(؛ )ال�شورة رقم 3،37(

)اإنجيل  زكريَّا  الهيكل  كاهن  قبل  من  مريم  تبنّي   -
يعقوب التمهيدّي 7: 2-3 و1: ٨(؛ )ال�شورة رقم 3،37(.

)اإنجيل  العذراء  لل�شيّدة  عام  الطَّ المالئكة  تقديم   -
يعقوب التمهيدّي 1: ٨(؛ )ال�شورة رقم 3،37(.

يعقوب  )اإنجيل  بالخر�ص  زكريَّا  ي�شاب  عندما   -
التمهيدّي 10: 2(؛ )ال�شورة رقم 3، 41(.

التمهيدّي يعقوب  )اإنجيل  لمريم  المالئكة  تمجيد   - 
11: 1(؛ )ال�شورة رقم 3، 42(

- انتقاء الكهنة للعذراء لتكون خادمة الهيكل )اإنجيل 

بول زغيب
دكتور في التاريخ

جامعة الروح القد�ص - ك�شليك

قراءة اأيقونة الب�سارة لمريم العذراء 
على �سوء القراآن، �سورة مريم 1٩ 

واإنجيل يعقوب التمهيدّي
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٩2 بول زغيب

يعقوب التمهيدّي ٨: 2-3 و1: 9(؛ )ال�شورة رقم 3،44( 

- ب�شارة المالك لمريم العذراء )اإنجيل يعقوب التمهيدّي 
11: 2-3(؛ )ال�شورة رقم 3، 47-45(.

هاتين  قراءة  في  مزدوجة  مقاربًة  اعتمدُت  وقد 
الأيقونتين:

 ،)Iconologique( اإِيقونولوجيَّة  مقاربة  جهة،  من 
خالل  من  الأيقونتين،  لقراءة  علميَّة  طريقة  اعتماد  اأي 
الرتكاز على اإنجيل يعقوب التمهيدّي، بعنوان "ولدة 

مريم العذراء" روؤيا يعقوب. 

يتيح  �شيمائّي،  نهج  على  الرتكاز  ثانية،  جهة  ومن 
لنا اأن ن�شتخل�ص من الن�ّص القراآنّي ل�شورة مريم مفهوًما 
وجوهًرا يقوداننا نحو قراءة وا�شحة لالأيقونتين، وذلك 
وتطبيق  �شمّي،  الرَّ الوجود  علم  خّط  اعتماد  خالل  من 

اإيقونوغرافّي منطقّي للنَّ�ّص القراآنّي.

اإنجيل  بَيَْن  ِفت  الالَّ التَّطابُق  اأنَّ  اإلى  الإ�شارة  تجدر 
بالنّ�شبة  القراآن،  في  مريم  و�شورة  التمهيدّي  يعقوب 
لأ�شماء عائلة مريم ووجود الحيوانات في مغارة الم�شيح، 
ة،  وعقيدة الحبل بال دن�ص، َدفَعنا اإلى تحديد مفاهيم عدَّ
وهي  التمهيدّي،  يعقوب  اإنجيل  ن�ّص  من  م�شتوحاة 

موجودة َجماليًّا في الأيقونَتَين مو�شوع الّدرا�شة.

ورة رقم  د في الآية 16 من ال�شُّ ل محدَّ المفهوم الأوَّ
إِِذ انتَبََذْت  19، وقد ُذكر فيها: "َواْذُكْر ِفي الِْكتَاِب َمْريََم ا

ِمْن اأَْهِلَها َمَكانًا �َشْرِقيًّا".

في  اأي�ًشا  مذكور  للمكان  القراآنّي  المفهوم  هذا 
الإنجيل التمهيدّي لمار يعقوب في )الف�شل 7: 1( "لنقدها 
م النذر الذي اأق�شمنا عليه، خ�شية اأن  اإلى هيكل اهلل، ولنتمِّ
يغ�شب اهلل علينا وينتزع منّا هذه الطفلة"، اإذ نالحظ في 
ورة رقم 19  رق في ال�شُّ ين اأنَّ تحديد وجهة ال�شَّ كال النَّ�شَّ
وتحديد وجهة الهيكل في الإنجيل التمهيدّي يلتقيان في 
�شة. ففي بدايات الإ�شالم،  مدينة اأور�شليم-المدينة المقدَّ
لوات كان الموؤمنون يتَّجهون ب�شالتهم  وفي اأوقات ال�شَّ

نحو مدينة اأور�شليم )القد�ص(. اأّما في اأيَّامنا هذه المحراب 
اأنَّ  العلم  مع  المكرمة.  ة  مكَّ اتّجاه  على  ل  يدُّ الذي  هو 
رق:  ان المغرب ل يزالوا يتَّجهون ب�شالتهم نحو ال�شَّ �شكَّ
في  الجديدة" الواردة  اأور�شليم  �شة،  المقدَّ المدينة  "نحو 

روؤيا مار يوحنَّا )الف�شل 21: 2(.

اإنَّ �شورة مريم رقم 19 الآية 17 تظهر اأي�ًشا مفهوم 
إِلَيَْها  ا فَاأَْر�َشلْنَا  ِحَجابًا  ُدوِنِهْم  ِمن  "فَاتََّخَذْت  الحجاب: 

ُروَحنَا فَتََمثََّل لََها بَ�َشًرا �َشِويًّا". 

بينما اإنجيل يعقوب يذكر هذه العبارة "وُعقد اجتماع 
للكهنة وقالوا: "لن�شنع حجابًا اأو ب�شاًطا لهيكل الرّب". 
داوود  �شبط  عذارى  اإليَّ  "هاتوا  الكهنة:  رئي�ص  فقال 
اللواتي بال عيب". وبحث الم�شت�شارون وُوجدوا �شبًعا 
من تلك العذارى. وراأى رئي�ص الكهنة اأمامه مريم التي 
كانت من �شبط داوود وكانت بال عيب اأمام اهلل. فقال: 
"اختاروا لي بالقرعة َمْن تغزل خيط ذهب ونارّي وكتان 
وح�شلت  وقرمزي".  ُمْحَمّر  وبرتقالي  وحرير  رفيع 
واإذ  والقرمز،  الخال�ص  الأُرجوان  على  بالقرعة  مريم 

ت�شلَّمتهما، ذهبت اإلى بيتها". 

في  المتمثّلة  مريم  عذريَّة  على  تدلُّ  الأخيرة  هذه 
اأيقونات �شيناء "اأيقونة رقم 1". 

هند�شيًّا  ديكوًرا  الخلفيَّة  الم�شهديَّة  في  نرى  حيث 
بينها منزل مريم وكذلك تظهر  ة،  ِعدَّ غنيًّا، يظهر مباني 
�شطح  على  المقفلة"  "الجنَّة  وجود  اإنَّ  النا�شرة.  مدينة 
المبنى خلف عر�ص العذراء، يدلُّ بالتَّاأكيد على ما ورد في 
ن�شيد الأنا�شيد ل�شليمان: "عرو�شتي يا لها من جنّة مقفلة! 
جنّة مقفلة هي وينبوع مختوم" )ن�ص 4: 12(. هذا النَّ�شيد 

الذي يتكلّم عن عذريَّة مريم.

وفي ال�ّشياق ذاته، ورد في الإنجيل التمهيدّي اأنَّ مريم 
بع من قبيلة يهوذا اللَّواتي تمَّ  هي واحدة من العذارى ال�شَّ
الحجاب  ويُذكر  الهيكل.  حجاب  لحياكة  اختيارُهنَّ 
يف�شل مريم  فهو  القراآن،  ورة رقم 19 من  ال�شُّ في  اأي�ًشا 
العذراء عن اأهلها، في الّديانة القديمة. فهذا الحجاب كان 
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٩3 قراءة اأيقونة الب�سارة لمريم العذراء على �سوء القراآن، �سورة مريم 1٩، واإنجيل يعقوب التمهيدّي

يف�شل قد�ص الأقدا�ص اأي ح�شرة اهلل، عن باقي الهيكل، 
َعلَى  اَرًة  َكفَّ َهاُروُن  نَُع  "َويَ�شْ عب:  ال�شَّ يتواجد  حيث 
نَِة. ِمْن َدِم َذِبيَحِة الَْخِطيئة ويكون ذلك  ًة ِفي ال�شَّ قُُروِنِه َمرَّ
التّقدي�ص  اأَْجيَاِلُكْم. فهو مقّد�ص كّل  نَِة مدى  ال�شَّ ًة ِفي  َمرَّ
ل  الأّول  العهد  كان  "فلو  الرّب" )خر 30: 10(؛  اأنا  لي 
عيب فيه، لما دعت الحاجة اإلى عهٍد اآخر" )عب 9: 7(. 

هذا يدلُّ على اأنَّ الإن�شان كان مف�شوًل عن اهلل بالخطيئة 
اإلهكم، وخطاياكم حجبت  ف�شلتكم عن  اآثامكم  "لكّن 
.)2  :59 )اأ�ص  اأ�شعيا  النَّبّي  ذكر  كما   " ي�شمع  فال  وجهه 

ليب ان�شقَّ حجاب الهيكل  حين ُعلّق الم�شيح على ال�شَّ
اأ�شفل.  اإلى  اأعلى  من  �شطرين  الهيكل  حجاب  "فان�شّق 
.)51  :27 )مت  ال�شخور"  وت�شّققت  الأر�ص  وتزلزلت 

ذكر  كما  الهيكل  يدّمر  الم�شهدّي،  الن�شقاق  بهذا 
الم�شيح ولن ي�شكن اهلل بعدها في هيكل من �شنع الإن�شان 
ال�شماء  رب  فهو  فيه،  ما  وكّل  الكون  خالق  اهلل  "اإّن 
ول  الب�شر،  اأيدي  بنتها  معابد  في  ي�شكن  ل  والأر�ص 
تخدمه اأيد ب�شريّة كما لو يحتاج اإلى �شيء،لأنّه هو الذي 
يعطي الب�شر كلّهم الحياة وكّل �شيء" )اأع 17: 25-24(. 

وبذلك يكون الم�شيح قد خلَّ�ص بموته على ال�شليب 
كلَّه  والعالم  واليهود  الوثنيّين  واأدخل  جمعاء،  الإن�شانيَّة 
اة قد�ص الأقدا�ص. في�شبح  دون تمييز، اإلى الخيمة الم�شمَّ
اأّي  دون  ومن  مبا�شرًة،  ي�شلنا  الذي  الطريق  الم�شيح 
هو  اأنا  ي�شوع:  "اأجابه  الكّل:  ابط  ال�شَّ بالآب  فوا�شل، 
الطريق والحّق والحياة، ل يجيء اأحد اإلى الآب اإلّ بي" 

)يو 14: 6(. 

خول الحّر اإلى الهيكل هو موؤّمن عبر الم�شيح:  اإنَّ الدُّ
قد�ص  اإلى  طريقاً  لنا  باأّن  الإخوة،  اأيّها  واثقون،  "ونحن 
في  لنا  فتحه  حيّاً  جديداً  طريقاً  ي�شوع،  بدم  الأقدا�ص 

الحجاب، اأي في ج�شده" )عب 10: 20-19(. 

مجازيَّة  بطريقة  تحُجب  التي  الج�شد  �شفافيَّة  عدم 
اأنَّ  ورة  ال�شُّ بهذه  لنا  فيتراءى  اهلل،  اأي  الكلمة،  وجوَد 

الو�شاح  مّزق  قد  اأجلنا  من  تمّزق  الذي  الم�شيح  ج�شد 
ن من روؤية الآب. ّفاف، لكي نتمكَّ ميك غير ال�شَّ ال�شَّ

القراآن  17من  الآية   19 رقم  ورة  ال�شُّ اأظهرت  وقد 
"فَاتََّخَذْت  المنتظر:  الّطفل  مفهوم  وهو  اآخر،  مفهوًما 
بَ�َشًرا  لََها  فَتََمثََّل  ُروَحنَا  إِلَيَْها  ا فَاأَْر�َشلْنَا  ِحَجابًا  ُدوِنِهْم  ِمن 

�َشِويًّا". 

الإنجيل  من   1،11 بالفقرة  يتَّ�شل  المفهوم  هذا 
"لن  الرّب:  مالك  لها  "فقال  يعقوب:  لمار  التمهيدّي 
تظلَّلك،  اهلل  قوة  لأن  مريم،  يا  كذلك  الأمر  يكون 
والقدو�ص يولد منك ويُدعى ابن اهلل.". وي�شوع الّطفل- 
ورة 3 الآية 46 من القراآن الكريم  البالغ قد ذكر في ال�شُّ
قال  ب�شر  يم�ش�شني  ولم  ولد  لي  يكون  اأنّى  رّب  "قالت 
له،  يقول  فاإنّما  اأماً  ق�شى  اإذا  ي�شاء  ما  يخلق  اهلل  كذلك 
رقم  ورة  ال�شُّ في  اأعيدت  ذاتها  والفكرة  فيكون."  كن 
نَُكلُِّم  َكيَْف  قَالُوا  لَيِْه  إِ ا "فَاأَ�َشاَرْت  الآيات 29 و30:   19
ِ اآتَاِنَي الِْكتَاَب  إِنِّي َعبُْد اهللَّ ِبيًّا، قَاَل ا َمن َكاَن ِفي الَْمْهِد �شَ

َوَجَعلَِني نَِبيًّا".

يظهر الّطفل-البالغ في اأيقونة ب�شارة العذراء لمدر�شة 
النّ�شف الأعلى من ج�شد  نوفغورود، بطريقٍة �شفَّافة في 
مريم، وهي تلم�شه بيدها اليمنى. كطفل بالغ معلَّق على 

�شدر اأّمه، وهو على يقين من دوره الخال�شّي. 

الح، الذي ل يعبره اأحد  بهذا ت�شبح العذراء الباب ال�شَّ
اإلَّ الم�شيح وحده، الذي دخل في رحم العذراء والذي 

رغم ذلك بقي مغلًقا. 

كما تظهُر لنا هذه الو�شعيَُّة الحبَل العجائبّي بي�شوع 
العاري  الّطفل-البالغ،  الم�شيح  هو  ده.  وتج�شُّ الم�شيح 
العذراء.  ج�شد  من  الأعلى  النّ�شف  اأمام  بهالة  والمكلَّل 
والعذراء تالم�ص كتف جنينها بنف�ص اليد التي تم�شك بها 
خيط الحياكة. وبذلك اإنَّ اتّ�شالها بي�شوع الّطفل-البالغ، 

ة الذي يربط الجنين باأّمه.  رَّ يذّكر بحبل ال�شّ

وتف�ّشر  الحبل  اآنيَّة  تظهر  الأيقونيَّة  التَّفا�شيل  هذه 
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لَِك  ِلأََهَب  َربِِّك  َر�ُشوُل  اأَنَا  إِنََّما  ا "قَاَل  د:  التَّج�شُّ فكرة 
ُغالًما َزِكيًّا" )ال�شورة 19، 19(.

هذا التَّب�شير قد تمَّ من قبل مالك مر�شل من اهلل. 

 2 الآية   11 الف�شل  التمهيدّي  يعقوب  اإنجيل  بينما 
�شول مالًكا.  ي�شّمي الرَّ

في  ل  تدخَّ قد  المالك  اأنَّ  الفقرتين  كال  في  وناُلحظ 
حياة  في  المالئكة  ديكونيا  يترجم  وذلك  مريم،  حياة 
كان  الفجر   طلع  الم�شيح:"فلما  ظهور  قبل  الإن�شان 
امراأتك  "قم خذ  له:  ويقولن  لوطاً  ي�شتجالن  المالكان 
وابنتيك الموجودتين هنا، لئال تهلكوا مع المدينة عقاباً 

لها"" )تك 19: 15(. 

تلك المالئكة التي اأوحت اإلى لوط وعائلته بمغادرة 
مدينة �شادوم، قبل اأن تدمَّر من قبل اهلل القدير. والمالك 
ميديا  مدينة  اإلى  ليجد طريقه  ه طوبيَّا  الذي وجَّ روفائيل 

)طو 5: 5(.

في الختام ل تكون هذه القراءة لالأيقونات ممكنة اإلَّ 
ين المكتوبَين، دون  من خالل منهجيَّة متكاملة بين النَّ�شَّ
اأن نتبع مقارنة بين ن�ّص القراآن والإنجيل التمهيدّي لمار 

يعقوب.

قراءتنا  خالل  من  ن�شتخل�ص،  اأن  يمكننا  واأخيًرا 
لأيقونة ب�شارة العذراء، اأنَّ الَهَدَف الأَ�َشا�ِشيَّ للقراآن كما 

ريق اإلى اهلل. للكتابات الم�شيحيَّة هو ر�شم الطَّ

بول زغيب
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 القرآن الكرمي
 فهرس السور

 

 العلق املرسالت الادلة الزمر طه الفاحتة

 القدر النبأ احلشر غافر األنبياء البقرة

 البينة النازعات املمتحنة فصلت احلج عمران آل

 الزلزلة عبس الصف الشورى املؤمنون النساء

 العاد�ت التكوير اجلمعة الزخرف النور املائدة

 القارعة اإلنفطار املنافقون الدخان الفرقان األنعام

 التكاثر املطففني التغابن اجلاثية الشعراء األعراف

 العصر اإلنشقاق الطالق األحقاف النمل األنفال

 اهلمزة الربوج التحرمي حممد القصص التوبة

 الفيل الطارق امللك الفتح العنكبوت يونس

 قريش األعلى القلم احلجرات الروم هود

 املاعون الغاشية احلاقة ق لقمان يوسف

 الكوثر الفجر املعارج الذار�ت السجدة الرعد

 الكافرون البلد نوح الطور األحزاب ابراهيم

 النصر الشمس اجلن النجم سبأ احلجر

 املسد الليل املزمل القمر فاطر النحل

 اإلخالص الضحى املدثر الرمحن يس اإلسراء

 الفلق الشرح القيامة الواقعة الصافات الكهف

 الناس التني اإلنسان احلديد ص مرمي

 

 

القراآن الكريم
فهر�ص ال�شور


