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االفتتاحّية
الكتاب المقّد�س والقراآن

رئي�س التحرير

مقّدمة
الكثيرة  الدعوات  اإلى  اإيجابًا  ننظر  اأن  يح�شن 
الرائجة في ع�شرنا، والتي تتكلّم وباإلحاح على الحوار 
بين  بل  ل  والم�شلمين،  الم�شيحيّين  بين  ال�شرورّي 
اإدارة  اتّخذتْها  التي  المبادرة،  اإّن  والإ�شالم1.  الم�شيحيّة 
مجلّة بيبليا، بت�شليط ال�شوء على ما بين الكتاب المقّد�ص 
والقراآن من نقاط ت�شابه وتوا�شل، من جهة، واختالف 
الهدف  تحقيق  في  ت�شّب  ثانية،  جهة  من  وتباعد، 
ال�شامي القا�شي باإبراز حقائق الأمور ا�شتناًدا اإلى منهجيّة 
علميّة مو�شوعيّة، والذي �شيعمل على الإ�شهام فيه ذوو 

اخت�شا�ص ومعرفة.
كمٍّ  في  الغارقة  الملتب�شة،  اأو  الدقيقة  غير  يغ  ال�شِ اإن 
اأو  اأ�شا�ًشا، ولكن الفارغة  كبير من الت�شريحات ال�شادقة 
�شبه بذلك واقًعا، قد توؤّدي اإلى الظّن اأو التخيُّل اأّن الحوار 
ذلك.  على خالف  هو  الواقع  بينما  يرام،  ما  على  ي�شير 
اآخر  ت�شّكل  التي  الت�شاريح  اأو  البيانات  العديد من  هناك 
الأمر مجموعًة من اللتبا�شات الذهنيّة ال�شاّرة والم�شيئة.

اأ - ثوابت قراآنيّة اإ�سالميّة
نقاط  هناك  الم�شلمين،  كلِّ  الم�شلمين،  اإلى  بالن�شبة 
جوهريّة اأربع ت�شّكل نوًعا من قاعدة الإيمان، هي التالية:

محّمد هو ر�شول اهلل؛  -1
اأماله اهلل على محّمد،  الذي  القراآن هو الكالم   -2

وبالتالي ينبغي اأن يحظى بالإكرام؛
وجهة ال�سالة هي نحو مّكة؛ من هنا العبارة التي   -3
يطبّقها الم�شلمون على ذاتهم، متخّطين كّل انق�شاماتهم: 
"اأهل الِقبْلة"، اأي اإلى حيث تكون وجهتهم عند ال�شالة؛

بالنتيجة، هذه المدينة هي للجميع اأي�ًشا هدف   -4
ًّا.  الحّج الكبير �سنوي

فاإذا كان القراآن هو كالم اهلل، 
و"المثال  اهلل،  مر�سل  هو  تلقّاه  الذي  محّمد  كان  واإذا 
على  اهلل  اقترحه  الذي   )21  :33 )القراآن  الجميل" 

الموؤمنين، 
فباإمكاننا، اأقلّه مبدئيًّا، اأن ن�شتنتج تقريبًا الت�شّرف كلّه 

الذي ي�شاء اهلل اأن يراهم يتبنّوه. 

، تعريب روز اأبي عاد، "البيبليا والقراآن في حوار". اأنظر اأي�ًشا في هذا العدد: كري�شتيان تُْروّلْ  )1(
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ب - المقارنة المغلوطة بين الكتاب المقّد�س والقراآن
كما  الم�شيحيّين،  اإلى  بالن�شبة  الج�شيم  الخطر  اإّن 
هو  اإن�شان،  كّل  اإلى  بل  ل  الم�شلمين،  اإلى  بالن�شبة 
الكالم  هذا  نقول  الفكرّي؛  والتقهقر  العقلّي  الخمول 
بهوؤلء  يوؤّدي  الحا�شل  الخطر  هذا  اأّن  على  نوؤّكد  لكي 
جميًعا اإلى اأن يُل�شقوا ببع�شهم البع�ص اآراء ل ت�شتند اإلى 
هنا،  وتحديًدا  للقبول؛  اأهٍل  ثوابت  اإلى  اأو  دامغة  حّجة 
يوؤّدي بالم�شيحيّين اإلى اأن يُل�شقوا بالإ�شالم ر�شوًما بيانيّة 
لالإ�شالم  احتراٌم  هذا  في  ولي�ص  الم�شيحّي،  الفكر  من 
ولكتابهم الُمنَزل، كما يوؤّدي بالم�شلمين اإلى اأن يُل�شقوا 
بالم�شيحيّين وبكتبهم المقّد�شة اأموًرا مماثلة، ولي�ص في 

هذا اأّي خير لأيٍّ من الفريَقين. 
كان  ما  اإذا  اأ�شهل  يكون  الحوار  اأّن  الكثيرون  يظّن 
من  التقليل  مقابل  الم�شتركة،  النقاط  على  ت�شديد  هناك 
اأّن  القول  من  مثاًل،  الفائدة،  هي  فما  الفروقات؛  اأهّميّة 

الإ�شالم، كما الم�شيحيّة، هو:
- ديانة توحيديّة،

الأنبياء  بوا�شطة  النا�ص  يخاطب  اهلل  اأّن  يعتقد  واأنّه   -
وَعبَْرهم،

- واأنّه يعرف اأ�شماء اإبراهيم، وي�شوع، وغيرهما؟ 
هذا في الواقع �شحيح، ولكن دون فائدة تُْجنى من 

ذلك، ول غاية يتّم بلوغها. 
عن  يختلف  الإ�شالم  اأّن  بو�شوح  القول  ينبغي 
هذا  الإ�شالم،  عن  تختلف  الم�شيحيّة  واأّن  الم�شيحيّة، 
ا اإلى حوار مفيد وبنّاء بين الثنين. لن  اإذا كنّا ن�شعى حقًّ
يكون ذا مردود الكالم ب�شكل ملتب�ص على اأوجه ال�شبه 
بين الم�شيحيّة والإ�شالم، اإذ لي�ص كلُّ �َشبٍَه هو في الحقيقة 

�َشبٌَه. 
اأّن  نتبيّن  يجعلنا  والإ�شالم  الم�شيحيّة  بين  الت�شابه  اإّن 
موجودة  هي  والم�شيحيّة  اليهوديّة  المعطيات  من  كثيًرا 
في الإ�شالم، ولكن ينبغي العتراف باأّن هذه المعطيات 
َل مفهوُمها، اأو مدلولُها، كلّيًّا اأو جزئيًّا. ويح�شن  قد تبدَّ
التي  بالعنا�شر  جدول  و�شع  وجوب  اإلى  ن�شير  اأن  هنا 

تتقا�شمها الديانتان، انطالقًا من كتاب كلٍّ منهما2. 
تمايُِزه عن  ذاتَه من خالل  النا�شُئ  الإ�شالُم  لقد حّدد 
يو�شح  اأن  اأراد  وعندما  والم�شيحيّة.  اليهوديّة  الديانتَين 
وكاأنّه  ذاتَه  اعتبر  كديانة،  فيه  جديٌد  هو  ما  حول  الأمَر 
بعد  وبالتالي  الم�شيحيّة،  وبعد  اليهوديّة  بعد  اأتت  ديانٌة 

الكتاب المقّد�ص.

ج - هل القراآن على توا�سل مع الكتاب المقّد�س؟
هل هناك كتاب م�شترك بين اليهوديّة والم�شيحيّة، من 

جهة، والإ�شالم، من جهة اأخرى؟
التي  المقّد�سة  الكتب  باأّن  تقول  اإ�شالميّة  فكرة  هناك 
ل  هي  وبالتالي  حاملوها،  بها  عبث  قد  القراآن،  �شبقت 
اأّن  هي  المع�شلة  ي�شوع.  ر�شالة  ول  مو�شى  ر�شالة  تمثّل 
ر�شالة القراآن ل تتّفق اإلّ جزئيًّا ومن بعيد مع ر�شالة العهد 
القديم والجديد، لذا كان ل بّد من محاولة اإيجاد و�شيلة 
لإبطال الكتاب المقّد�ص. هذا ما تحّققه بالتحديد عقيدة 
�شبقت  التي  المقّد�سة  الكتب  تحريف  اأي  "التحريف"، 

القراآن. 
ترتكز فكرة التحريف هذه على اأ�شا�ص قراآنّي، حيث 
ه اإلى بع�ص اليهود الذين حّولوا الكالم عن  لدينا لَْوٌم يُوجَّ
معناه ال�شحيح )4: 46(. لقد تّم ت�شويه الن�ّص الأ�شلّي 
تَْدُعوُهم  اأ�شخا�ص  من  بتحري�ص  اهلل،  لدن  من  المنَْزل 
واأحيانًا  اليهوديّة،  اإلى  بالن�شبة  "عزرا"  اأحيانًا  الأ�شطورُة 
بهذا  التنديد  اإن  الم�شيحيّة؛  اإلى  "بول�ص" بالن�شبة  اأخرى 
الأخير باعتباره موؤ�ّش�َص م�شيحيٍّة تخوُن ي�شوَع هو �شائع3، 
ينبغي الت�شديد في هذا ال�شياق على اأّن بول�ص لي�ص على 
�َص الم�شيحيّة بل، كما يوؤّكد هو، لم يعلّم  الإطالق موؤ�شِّ
"فاإنّي  الأولى:  الم�شيحيّة  الجماعة  من  ت�شلّمُه  ما  �شوى 

�شلّْمت اإليكم اأّولً ما ت�شلّْمتُه..." )1 كو 15: 3اأ(4.

د - مفهوم الوحي البيبلّي مختلف عن المفهوم القراآنّي
اإّن  البيبلّي.  الوحي  عن  مختلف  القراآن  في  الوحي 
الطريقة التي بها يعر�ص الإ�شالُم العالقَة بين اهلل والإن�شان 
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الكتاب  اإلى  فـا�ستناًدا  البيبليّة؛  الر�شالة  نقي�ص  على  هي 
في  اهلل  دخول  بل  النبوءة،  لي�ص  الأّول  الواقع  المقّد�س، 
التاريخ، واختباره اأن يكون في �شركة مع الإن�شان، بدءًا 
من  منتقاًل  عهًدا،  معه  بّت  الذي  �شعبه  مع  ال�شركة  من 
توا�شل غير كالمّي اإلى توا�شل كالمّي عبر الأنبياء الذين 
اإ�شرائيل،  يخاطب  وبوا�شطتهم  مر�شليه،  ذاتهم  يعتبرون 

تُهم هي التذكير بعهد اهلل5.  وَمَهمَّ
بالن�سبة اإلى الم�سيحيّة عهد اهلل مع الب�شريّة وجد ذروته 
في الوحدة في �شخ�ٍص واحد، هو ي�شوُع الم�شيح، بين 
الطبيعتَين الإلهيِّة والب�شريّة. ما هو جوهرّي في الم�شيحيّة 
هو بالتالي حياة الم�شيح بالذات، على قدر ما تُبِرز وجَه 
، اأي:  اهلل من خالل ما يقوم به، وكلُّه في النهاية خال�شيٌّ
الم�شامحة، وال�شفاء، والإطعام، والتحرير من الخطيئة، 
من  وجٌه  هو  ي�شوع  تعليم  اإّن  الموت.  من  والتخلي�ص 
واأفعالُه  اأفعالُه،  عنه  تعبُّر  ما  بكلماٍت  ي�شوُغ  هو  حياته؛ 
يطلبه.  ِلَما  العمالنيَّ  والبُْعَد  به  يَِعُد  ما  حقيقَة  ت�شمُن 

ي�شوع لم يحمل ر�شالة، بل هو ذاته ر�شالة اهلل للب�شر.
ل  ر�شالة  اإبالُغ  هو  االإلهّي  الوحي  اأّن  فيرى  االإ�سالم  اأمّا 
تعلِّم ما هو اهلل، بل ما يريد. اهلل الذي يبّت هذا الوحَي 
َوٍر تقُع في قلب التاريخ، لكّن  "يُنِزل" )نزول( كتابَه في �شُ
اهلل ل ينخرط في المخاطرة الب�شريّة. ر�شالته هي كتاب، 

هو القراآن، كما اأُوِكل اإلى محّمد، مر�َشل اهلل.

هـ - هل محّمد نبّي؟
هل ي�شتطيع الم�شيحيّيون اأن يعترفوا بمحّمد نبيًّا؟ 

لكن ما معنى كلمة "نبّي"؟

ي�شير  ولكي  النبوءة؛  في  عّدة  م�ستويات  االإ�سالم  يميّز 
القراآن اإليها، هو ل يملك م�شطلحات موّحدة. بالمقابل، 

يميّز التفكير العقائدّي الالحق بين "نبّي" و"ر�شول":
اإلى  بالن�شبة  لكن  العالء،  من  اإمالءً  نبّي  كّل  يتلّقى   -

اآخرين هذا الإمالء ل يتعلّق بهذين النبّي والر�شول.
- اإلى اآَخِرين، اأقّل عدًدا، يُبِلغ الإمالءُ ر�شالًة عليهم اأن 

ينقلوها اإلى الجماعة التي اإليها هم ينتمون.
ا،  - اأخيًرا، يتوّجب على البع�ص، وهم قلّة �شغيرة جدًّ
اأن يجلبوا اإلى جماعتهم، وفي حالة محّمد اإلى الب�شريّة 
باأ�شرها، قاعدَة حياٍة تعبّر عن اإرادة اهلل؛ هذه الفئة الأخيرة 
من الأنبياء هي وحدها يُ�شار اإليها بكلمة "ر�شول"، واإليها 
ينتمي محّمد؛ واإذا كان القراآن يوحي باأنّه قد اأُر�ِشل اأُنِزل 

اإلى "الُحمْر وال�شود"،  اأي اإلى النا�ص اأجمعين. 
اإذا اعترف الم�شيحّي ب�شفة "النبّي" لمحّمد، فاإّما اأنّه 
يعني بها ما ل يُر�شي الم�شلمين، واإّما هو يعطي للكلمة 
معنى "الُمْر�َشل"، وبالتالي قد يطلب منه الم�شلمون، بما 
اأن يخ�شع لل�شريعة التي  اأنّه يقبل بحقيقة ر�شالة محّمد، 
جاء بها محّمد، ويمتنع عن اأن يتبع �شريعة الم�شيح، التي 
�شريعة  اأي  النهائيّة،  ال�شريعة  مكانها  واأحّل  اهلل  اأبطلها 

محّمد.

خاتمة
في  والرغبة  الحوار  اأّن  ن�شتنتج  تقّدم  ما  كّل  من 
قول  دون  من  بنتيجة  تاأتي  لن  الح�شنة  والنوايا  التالقي 
الإ�شالمّي  الم�شيحّي  الحوار  ي�شير  اأن  ينبغي  الحقيقية. 
ِلما  عميٍق  واحتراٍم  دقيقٍة  معرفٍة  في  وبالمحبّة  بالحّق 

D. Masson, Monothéisme coranique et monothéisme biblique. Doctrine comparées, Paris, Desclée, 1976.  :رج  )2(

 Cf. H. Maccoby, The Mythmaker: Paul and the Invention of Christianity, Londres, Weinfeld and Nicholson, 1986; Si  )3(
Hamza Boubakeur, Traité moderne de théologie islamique, Maisonneuve 21993, p. 95-97.

)4(  رج في هذا العدد من مجلّة بيبليا، اأيوب �شهوان، "بول�ص وتاأ�شي�ص الم�شيحيّة في راأي الم�شلمين". 

)5(  رج في هذا العدد من مجلّة بيبليا، جان عّزام، "الوحي والإلهام والتنزيل بين الإ�شالم والم�شيحيّة".
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5 االإفتتاحيّة: الكتاب المقّد�س والقراآن

يفّكر به الآَخر، ويوؤمُن به، ويقوله؛ ينبغي اأي�ًشا اأن ي�شغي 
الم�شيحّي اإلى الم�شلمين يتكلّمون على �شخ�ص ي�شوع، 
على  يتكلّمون  الم�شيحيّين  اإلى  الم�شلمون  ي�شغي  واأن 
من  العديدون  بو�شوح  يتمنّاه  ما  هذا  محّمد؛  �شخ�ص 

طليعتهم  وفي  المذكور،  الحوار  تن�شيط  اإلى  ال�شاعين 
هذا  في  ال�شهيرة  موؤلّفاته  خالل  من  اأَْرنَلِْدز6،  روجيه 

المجال.  

 .Cf. Roger Arnaldez, Jésus, fils de Marie, prophète de l’islam, coll. « Jésus et Jésus-Christ », 13, Paris, Desclée 1980   )6(

يت�شّمن هذا الموؤلَّف �شيرة قراآنيّة لي�شوع .   

مراجع
Arnaldez Roger, Jésus, fils de Marie, prophète de l’islam, coll. « Jésus et Jésus-Christ », 13, 

Paris, Desclée 1980. 

Boubakeur Si Hamza, Traité moderne de théologie islamique, Maisonneuve 21993. 

Masson D., Monothéisme coranique et monothéisme biblique Doctrines comparées, Paris, 
Desclée, 1976.
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مقّدمة
َمن يقول حواًرا مع الإ�شالم يقول دائًما حواًرا مع هذا 
اأو ذاك من المفاهيم الممكنة في الإ�شالم. بالطبع، توجد 
معطيات اإيمانيّة م�شتركة لكّل الم�شلمين: القراآن كوحي 
لكلمة اهلل، محّمد كخاتمة الأنبياء، و"اأ�شوة ح�شنة" لحياة 
تر�شي اهلل )�شورة 33، 21(، واأخيًرا، اللتزام في بع�ص 
الممار�شات الدينيّة الأ�شا�شيّة المعتبرة كاأوامر اإلهيّة. غير 
اأّن العالم الإ�شالمّي، وبنوع اأخ�ّص، الم�شلمين ال�شنّة، ل 
يعرفون ال�شلطة العقائديّة التي عليها اأو يمكنها اأن تّدعي 
اأنّها تعلّم التف�شير ال�شحيح للقراآن ولل�شنّة والتي يمكنها 
المفاهيم  تعود  الم�شلمين.  كّل  موافقة  على  الح�شول 
المختلفة لالإ�شالم اإلى الطرق المختلفة لقراءة الن�شو�ص 
الأمر  كذلك  القراآنيّة(،  الن�شو�ص  )بالأخ�ّص  القانونيّة 
ة بالأحداث التاأ�شي�شيّة  بالن�شبة اإلى تنّوع التفا�شير المخت�شّ
والرموز الدينيّة المرعية الإجراء. اأتوقّف هنا لدى الطائفة 
ومفهومها  الإ�شالم،  في  الأكثريّة  تمثّل  التي  ال�شنّيّة، 
في  الأزهر  جامعة  وتمار�شها  تلّقنها  ح�شبما  لديانتها، 
ذاتها.  بالتبعيّة  تتّ�شف  عّدة  موؤ�ّش�شات  وفي  القاهرة 

بالإ�شافة اإلى ذلك، �شاأكتفي بتحديد بع�ص المالحظات 
�شاأعالج  الم�شيحّي.  الإ�شالمّي  بالحوار  مبا�شرة  المتعلّقة 
اإًذا النقاط التالية: 1- كلمة اهلل: مقاربة م�شيحيّة ومقاربة 
بالقراآن  المتعلّقة  الإ�شالميّة  المعتقدات   -2 اإ�شالميّة؛ 
الإ�شالمّي- الحوار  في  الت�شمينيّة  عالقتها  والبيبليا؛ 

بالن�شبة  والقراآن  للبيبليا  الروحيّة  القيمة   -3 الم�شيحّي؛ 
في  المبادرات  بع�ص   -4 والم�شلمين؛  الم�شيحيّين  اإلى 

�شاأن قراءة م�شتَركة للبيبليا والقراآن.

1-كلمة اهلل: مقاربة م�سيحيّة ومقاربة اإ�سالميّة
�شنتبع هنا "العناوين الرئي�شيّة للحوار بين الم�شيحيّين 
النقطة  تحديد  اإلى  �شيقودنا  ما  وهذا  والم�شلمين"1. 
والم�شلمون  فالم�شيحيّون  الديانتين؛  بين  الم�شتَركة 
يعتقدون اأّن اهلل ياأخذ المبادرة ليتكلّم مع الب�شر، في و�شط 
التاريخ نف�شه. كالهما يعتبر نف�شه الم�شتفيد ال�شعيد من 
"هبة الكلمة". بالن�شبة اإلى الم�شلمين، القراآن هو الوحي 
هة  الموجَّ به تماًما لكلمة اهلل  الفريد والموثوق  النهائّي، 
اإلى الب�شريّة بوا�شطة محّمد )رج مثاًل �شورة 42، 52(. 

االأب كري�ستيان تُْروْل*
تعريب الأخت د. روز اأبي عاد

البيبليا والقراآن في حوار

)1( Maurice Borrmans, Guidelines for Dialogue between Christians and Muslims, New York/Mahwah, 1990, 104-105.

)*(  عمل الأب كري�شتيان تُْروّلْ Christian Troll كاأ�شتاذ الدرا�شات الإ�شالميّة في نيودلهي، ثّم محا�شر في العالقات الإ�شالميّة-الم�شيحيّة في برمنغهام واأ�شتاذ 
�شنة  برلين. منذ  الكاثوليكيّة في  الأكاديميّة  الإ�شالميّة-الم�شيحيّة في  الندوات  اإدارة  ا�شتلم  �شنة 1999  ال�شرقيّة في روما.  للدرا�شات  البابوّي  المعهد  في 

2001 يعمل كاأ�شتاذ �شرف في جامعة الالهوت والفل�شفة للقّدي�ص جاورجيو�ص في فرانكفورت.
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من ناحيتهم، فالم�شيحيّون واثقون بـ"اأّن اهلل، بعدما كلّم 
كلّمنا  كثيرة،  بوجوه  كثيرة  مّرات  بالأنبياء  قديًما  الآباء 
اأن�شاأ  في اآخر الأيّام هذه بابن جعله وارثًا لكّل �شيء وبه 

العالمين" )عب 1: 2-1(.
التي  الطريقة  على  المتباَدل  لال�شتفهام  �شعيهم  في 
تتلّقى فيها ديانتهم كلمة اهلل وتفهمها، على الم�شيحيّين 
والم�شلمين األّ يُخفوا فرقًا جوهريًّا في ما يعتبرونه يخ�ّص 
هذه الكلمة. بالن�شبة اإلى الم�شلمين، كلمة اهلل هي القراآن 
نف�شه: "واإنّه لتنزيل رّب الَعلَمين"، "بل�شان عربي ُمبين" 
ينّوهوا  اأن  كذلك  عليهم   .)195-192  ،26 )�شورة 
اإلى الأهّميّة التي يكنّونها للقراآن، بما هو حديث عن اهلل 
و�شريعة للب�شريّة. بالن�شبة اإلى الم�شيحيّين، اأتت كلمة اهلل 
لي�ص   ،)15  :1 مر  رج   ( الأزمنة"  "ملء  في  العالم  اإلى 
الم�شيح،  ي�شوع  �شخ�ص  في  بل  "كتاب"،  �شكل  تحت 
قلب  في  اهلل  وح�شور  الآب  ظهور  بمثابة  كان  الذي 
والكتاب  المقّد�ص  "التقليد  اإليهم  بالن�شبة  الب�شريّة. 
المقّد�ص يكّونان وديعة واحدة مقّد�شة لكالم اهلل اأوكلت 
اإلى الكني�شة")د�شتور عقائدّي في الوحي الإلهي 10(، 
يرتبطان  المقّد�ص  والكتاب  المقّد�ص  التقليد  "لأّن 
وثيقة... ب�شورة  بينهما  ما  في  وي�شتركان  ببع�شهما 

عقائدّي  )د�شتور  الإلهّي"  الم�شدر  من  ينبعان  كالهما 
في الوحي الإلهي 9(. بالتالي، تعلّم الكني�شة اأّن الكتب 
المقّد�شة للعهدين القديم والجديد، هذا العمل الم�شتَرك 
– هلل وللكتّاب الملَهمين من اهلل، لي�شت �شوى الو�شيلة 
الممتازة والقانونيّة، طبًعا – للو�شول اإلى معرفة كلمة اهلل 

في قلب الحياة.
م�شداقيّة  اإلى  تهدف  التي  الرئي�شيّة"،  "العناوين  اإّن 
الم�شيحيّين والم�شلمين  اأّن كّل من  ت�شّدد على  الحوار، 
تميّز  التي  العميقة  الفروقات  العتبار  بعين  ياأخذوا  اأن 
قناعاتهم الإيمانيّة في ما يخ�ّص طبيعة كتاباتهم المقّد�شة 
ور�شالتها، ذلك، بهدف تجنّب اللتبا�شات غير المجديّة 
اهلل  كلمة  اأ�شبحت  الإ�شالم،  في  الباطلة.  الأزمات  اأو 
"الِكتَب ]الذي[ ل ريب فيه" )�شورة 2،2(. "...الِكتَب 
قًا لما بين يديه من الِكتَب" )�شورة 5، 48(،  بالحّق م�شدِّ

اأي  ِتبيَنًا لكّل �شيء..." )�شورة 16، 89(،  "...الِكتَب 
"الكلمة  اأّن  يوؤمنون  جّهتهم،  من  الم�شيحيّون،  القراآن. 
 ،)14  :1 )يو  الم�شيح  ي�شوع  �شخ�ص  في  ب�شًرا"  �شار 

لب وقام. الرّب الذي �شُ

2- المعتقدات االإ�سالميّة المتعّلقة بالقراآن والبيبليا، 
عالقتها الت�سمينيّة في الحوار االإ�سالمّي-الم�سيحّي

2-1- القراآن والحوار الم�سلم-الم�سيحّي
اإّن المقاطع القراآنية التي تتكلّم عن الم�شيحيّين وعن 
الم�شلمين  مع  تجري  اأن  يليق  التي  العالقات  نموذج 
الآيات  بع�ص  على  اإلّ  نتوقّف  لن  ولكنّنا  لعديدة، 
هاتان  والتا�شعة.  الخام�شة  ال�شورتين  من  الماأخوذة 
ال�شورتان تتعلّقان بالمرحلة الأخيرة من التنزيل القراآنّي. 
الأخيرة" للقراآن حول هذه  "الكلمة  كاأنّهما  تُعتبران  اإًذا 
البيانات  ت�شّححان  اأو  تُلغيان  بالتالي  وهما  الم�شاألة، 

ال�شابقة والتي من المحتَمل اأن تختلفا عنهما.
اليهود،  اأي�ًشا  بل  ل  الم�شيحيّين،  القراآن  يدعو 
الإنجيل"  "اأهل  الأحيان  بع�ص  وفي  الكتاب"  "اأهل 
الم�شيحيّين  ي�شّجع  اأنّه  بمعنى   ،)47  ،5 �شورة  )مثاًل 
�شوء  على  جديد  من  وممار�شتهم  �شلوكهم  تقدير  على 
الكتاب المقّد�ص. غالبًا ما يطرح الم�شلمون، �شراحًة اأم 
�شمنيًّا، هذا ال�شوؤال: "لماذا ل يطبِّق الم�شيحيّون الأوامر 
التحّفظات  اأو  كالختانة  التوراة،  من  بو�شوح  المعطاة 
اآَخر  �شوؤالً  يخفي  ال�شوؤال  هذا  ولكّن  الغذائيّة...؟". 
يجد  اأن  يمكن  اهلل؟".  كلمة  تُطيعون  "كيف  اأ�شا�شيًّا: 
الم�شيحّي في هذا النموذج من الإ�شناد اإلى البيبليا مقيا�ًشا 
ا، دون اأن يكون خطاأ، ولكن عندما يكونون في  �شيًّقا جدًّ
حوار مع الم�شلمين، على الم�شيحيّين اأن يُجيبوهم على 
الم�شلمون.  يفهمها  بطريقة  عليهم  ُطرح  الذي  ال�شوؤال 
اإ�شافة اإلى ذلك، �شي�شتفيد الم�شيحيّون كثيًرا اإذا اأدركوا 
اأو تلك من الممار�شات، ل بل تناق�شها  التوتّر بين هذه 

ال�شريح وتعاليم البيبليا.

االأب كري�ستيان تُْروّلْ
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اأّي  اأّي حال، ل يوجد  الم�شلمين، على  اإلى  بالن�شبة 
�شّك: عليهم اأن يحكموا في كّل �شيء من تعليم القراآن. 
هم ل يرون �شرورة قراءة البيبليا، كون القراآن بالن�شبة اإلى 
الإيمان الإ�شالمّي، هو كلمة اهلل الأخيرة. لقد ُحفظ في 
اأ�شالته، وهو بالتالي، يُثبت اأو يُلغي كّل "الكتب" ال�شابقة  
قًا  )رج �شورة 5، 8(: "واأنزلنا اإليك الِكتَب بالحقِّ م�شدِّ
لما بين يديه من الكتب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما 
الحّق..."(.  من  جاءك  عّما  اأهواءهم  تتّبع  ول  اهلل  اأنزل 
ما  ويُطيعوا  �شميرهم  يتبعوا  اأن  للم�شيحيّين  يُمكن 
التعاليم  اأّما الم�شلمون فيعتبرون كّل  يعتبرونه كلمة اهلل، 

البيبليّة التي ل تتوافق والقراآن كاأنّها مهَملة اأو مزيّفة.
علينا اأن نعلَم تفكير القراآن المعبَّر عنه في �شورة 5، 
48، وهو اأّن التعّدديّة الدينيّة هي واقع واأنّها تدوم حتّى 
اإلى جانب  العالم، واأّن وجود الديانات الأخرى  منتهى 
الإ�شالم هو اختباٌر ُمراٌد من اهلل ليمتحن اأمانة الم�شلمين 
)"لكّل جعلنا منكم �شرعة ومنهاًجا ولو �شاء اهلل لجعلكم 
اأّمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما ءَاتَكم فا�شتبقوا الخيرات 
اإلى اهلل مرجعكم جميًعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون"(.
يخت�ّص  �شهيًرا  مقطًعا  نجد   ،82  ،5 �شورة  في 
اآية واحدة ي�شف القراآن اليهود  بالديانات الأخرى. في 
والم�شركين كاأنّهم "اأ�شّد النا�ص عدوة للذين ءامنوا"، ثّم 
تليها الفكرة: "الذين قالوا انّا نَ�شرى" فهم "اأقربهم موّدة 
للذين ءامنوا"، وت�شيف الآية: "ذلك باأّن منهم ق�ّشي�شين 
ما  بجالء  يُظهر  ما  هذا  ي�شتكبرون".  ل  واأنّهم  ورهبانًا 
ينتظره الم�شلمون من الم�شيحيّين: معنى حقيقيًّا لعظمة 
والتوا�شع.  المحبّة  اإلى  طبًعا،  بالإ�شافة  الالقيا�شيّة،  اهلل 
من  جماعة  اإلى  يرجع  اأن  يمكنه  بالواقع،  الن�ّص،  هذا 
اأمر،  من  كان  مهما  الإ�شالم.  مع  يتالءمون  الم�شيحيّين 
فالم�شلمون  وبالتالي،  القراآن،  يخ�ّص  المقطع  فهذا 

يعتبرونه كلمة اهلل.

ا اأكثر تحديًدا، ولكنّها  عالوة على ذلك، نجد ن�شو�شً
بالتاأكيد ل ت�شّجع على الحوار. لناأخذ مثاًل: "ياأيّها الذين 
اأولياء  هم  بع�شُ اأولياء  والن�شرى  اليهود  تتّخذوا  ل  ءامنوا 
ال�شهيرة  الدعوة  اأي�ًشا،  اأو   ،)51  ،5 )�شورة  بع�ص" 
الإ�شالميّة،  لل�شريعة  لإخ�شاعهم  الم�شيحيّين  لمحاربة 
وهذا ما يفتر�ص التبعيّة ال�شيا�شيّة )�شورة 9، 29(. رغم 
اأّن القراآن يميّز بو�شوح بين اأهل الكتاب الموؤمنين باهلل، 
اأبًدا،  يُطبَّق  لم  التمييز  فهذا  يوؤمنون،  ل  الذين  وغيرهم 
وفي الما�شي قد ُطبِّق التوجيه اأعاله، اأي محاربة جميع 

الم�شيحيّين.
بالم�شيحيّين  المتعلّقة  الن�شو�ص  من  اإنطالقًا 
معهم،  يُقيموها  اأن  للم�شلمين  يُمكن  التي  والعالقات 

ي�شتخل�ص غوديل )m.a. Gaudeul(. ما يلي:
يبدو اأّن الن�شو�ص القراآنيّة تحوي عنا�شر يُمكنها اأن 
مع  خ�شب  حوار  اإقامة  في  لل�شروع  الم�شلمين  تحّث 
اأن نقول للم�شلمين كيف  لنا  الم�شيحيّين. بالطبع، لي�ص 
ولكن  �شاأنهم،  هو  هذا  لأّن  القراآن،  يفهموا  اأن  عليهم 
علينا اأن ن�شع مخاوفنا جانبًا وننطلق اإلى لقاء الم�شلمين 

مثل الإنجيل، فبع�ص اآيات القراآن تدعونا لذلك"2.
الم�شيحيّون  اأظهر  اإذا  اأمر:  من  مقتنًعا  غوديل  يبدو 
اأنّهم  اأي  وواقًعا،  حقًّا  الكتاب"  "اأهل  اأنّهم  اأنف�شهم 
يُطيعون كلمة اهلل ولديهم معنى عميًقا لعظمته، عندها لن 
ليذّكر  ال�شهادة  �شي�شتخدم هذه  اأّن اهلل  �شّك  اأدنى  يكون 
للم�شيحيّين.  الموافقة  القراآنيّة  بالن�شو�ص  الم�شلمين 
كاأنّهم  يلتقون  واأولئك  هوؤلء  يجعل  اأن  يمكنه  ما  وهذا 
�شركاء ولي�ص كمناف�شين اأو كخ�شوم تتنازعهم مجادلت 

عقيمة.

)2( Jean-Marie Gaudeul, «Bible and Qur'an», in: Encounter. Documents for Muslim-Christian Understanding (Pontifical 
Institute of Arabic and Islamic Studies), no 13, Rome 1975, 5.
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الم�سيحيّين  بين  المهّمة  االختالفات  بع�س   -2-2
والم�سلمين في مو�سوع فهم البيبليا

اهلل  اأّن  البيبليا  اإلهام  عن  الم�شيحّي  التعليم  يفتر�ص 
مبداأ  من  اإنطالقًا  جماعيًّا،  اأم  فرديًّا  بالإن�شان،  ي�شتعين 
الإحترام لحّريّته، لذهنيّته، لمزاجه، لكفاءاته ولتقاليده. 
فالن�ّص البيبلّي المطروح على الم�شيحيّين هو دائًما وفي 
الب�شرّي وكلمة اهلل. هكذا،  الكاتب  الوقت كلمة  نف�ص 
في البيبليا، ت�شل كلمة اهلل اإلى ال�شامع اأو اإلى القارئ في 
الأخير  هذا  يجعل  مّما  عة  منوَّ وتعابير  و�شور  اأ�شاليب 
اإلى مجموعة الأ�شخا�ص الذين  اأو  اإلى ال�شخ�ص  يتعّرف 
اليوم. بالمقابل،  الن�ّص ورّكبوه على ما ت�شلّمناه  �شاغوا 
محّمد:  اإلى  اأوحيت  قد  الم�شلمين  عند  اهلل،  كلمة  فاإّن 
ما  كلَّ  عليه  اأملى  قد  جبريل(،  )المالك  روحه  اأو  اهلل، 
بل�شان  الناطق  اإًذا  هو  محّمد  كلمة.  كلمة  قوله،  يجب 
الكلمات  اأّي دور لختيار  لديه  لم يكن  اأنّه  بمعنى  اهلل، 

اأو التعابير...التي تلّفظ بها. 
"محّمد  قائلين:  بالقراآن  اأبًدا  الم�شلمون  ي�شت�شهد  ل 
قال هذا..." بل يُعلنون بال قيد اأو �شرط: "اهلل يقول..."، 
المعا�شرين  الم�شيحيّين  اأّن  التفكير  عن  يتوّرعون  ول 
بها  ي�شت�شهدون  عندما  الإلهّي  اأ�شلها  للبيبليا  يُنكرون 
مو�شى".  "يقول  اأ�شعيا"،  "يعلّم  اإلى:  بالإ�شارة  بالكتفاء 
يكن  لم  اإذا  نت�شاءل  اأن  يمكننا  مع جان-ماري غوديل3 
في  ة  –خا�شّ بالبيبليا  ن�شت�شهد  اأن  بمكان  الحكمة  من 
التي  التعابير  با�شتعمال  الم�شلمين-  مع  الحوار  اإطار 
�شياغات  الالإلهيّين.  والت�شّرف  بالإلهام  اإيماننا  تُظهر 
نجدها في البيبليا ذاتها، مثاًل: "داود نف�شه قال بوحي من 
الروح القد�ص..." )مر 12: 36( اأو بب�شاطة: "مكتوب" 

)غل 4: 27(.
كاأنّه  الوحي  اإلى  ينظر  الإ�شالمّي  الإيمان  اأّن  بما 
اأخرى.  نتيجة  اإلى  يوؤّدي  فهذا  كاإمالء،  مكتوب  ن�ّص 
اأدبيّة  البيبليا والقراآن عّدة فنون  الوقت الذي تحوي  في 

م القراآن كاأنّه فقط ن�ّص نبوّي. اأّما الأ�شاليب  مختلفة، يقدَّ
)�شلوات،  القراآن  في  المت�شّمنة  الأخرى  والنماذج 
�شرائع، اإر�شادات، ق�ش�ص، اإلخ( فتندمج كلّها في الإطار 
الإجمالّي للنبوءة. زد على ذلك، فالقراآن كلّه يمكن اأن 
يُعتبَر بمثابة عظة كبيرة )اأو اإر�شاد( موّجه من اهلل )اأو من 

مالئكته( اإلى محّمد، اأو اإلى الموؤمنين اأو اإلى الب�شريّة.
اهلل،  من  كتلقين  القراآن  ُكتب  بموجبه  الذي  اليقين 
يوؤّدي بالم�شلمين اإلى ال�شتنتاج اأّن هذا الن�ّص هو كامٌل، 
اإلهّي، على م�شتوى الم�شمون كما على م�شتوى التعبير. 
وفي  للقراآن  العربيّة  اللغة  جمال  في  الم�شلمون  يعترف 
بين  والأخّوة  اهلل  وحدانيّة  على  )المرّكز  مغزاه  و�شوح 

الب�شر( اإنّه اأعجوبة مجّهزة بقّوة اإقناع ل تقاَوم.
ومن  القراآن  عن  البيبليا  يميّز  مهّم  اآَخر  تباين  هناك 
اتّجاهات  في  والم�شلمين  الم�شيحيّين  ه  يوجِّ اأن  �شاأنه 
البيبليا  اأن نلّخ�ص ر�شالة  اأردنا  اإذا  ال�شيء.  مختلفة بع�ص 
تاريخ  في  ذاته  يك�شف عن  اهلل  لقلنا:  الأ�شطر  بع�ص  في 
ة باختيار �شعٍب معيَّن،  الخال�ص. هذا التاريخ يتميّز خا�شّ
ال�شعب.  هذا  مع  اأُقيم  الذي  وبالعهد  بالم�شيح،  بالوعد 
هذا الأخير، مع اأنّه بدا غير اأمين، لم ينبذه الرّب رغم اأنّه 
نال عقابه. فالتربية الإلهيّة قادته �شيئًا ف�شيئًا لتكوين فكرة 
ل تنفّك تزداد �شمًوا، مّما اأعانه ليفهم خطيئته بعمق اأكثر 
وليتوّطد بمتانة اأكثر في رجاء تحقيق الوعود الم�شيحانيّة. 
لقد اأ�شبح اإيمان الكني�شة، اإ�شرائيل الجديدة، والمجموعة 
الكتابيّة المدعّوة بالعهد الجديد: "الت�شميم ال�شّرّي" هلل، 
الذي كان مكتوًما لحينه والذي ظهر في البن، ي�شوع 
بموته  الذي،  هو  التاريخ،  محور  هو  ي�شوع  النا�شرّي. 
وقيامته، خلّ�ص الجن�ص الب�شرّي باأ�شره، واأعطى الموؤمنين 
القدو�ص. وهكذا  بف�شل روحه  ي�شاركوه مجده،  اأن  به 
اأ�شبح في متناول هوؤلء اأن يهيّئوا مجيئه الثاني. اإًذا، نحن 
ب�شدد ت�شميم خال�شّي واحد، يمتّد من البدء حتّى نهاية 
"الم�شيح" الذي  ي�شوع،  على  ويتمحور ح�شًرا  الأزمنة 

)3( Jean-Marie Gaudeul, 1975, 7.
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على  تاريخنا  اأخذ  بدوره  وهو  تاريخنا،  في  اهلل  اأدخله 
ة. عاتقه في حياته الخا�شّ

الإ�شالم ل يعرف تاريخ الخال�ص، الذي ي�شتمل على 
الظهور التدريجّي ل�شّر اهلل والذي يبلغ اأوجه في التج�ّشد، 

ال�شليب، القيامة واإر�شال الروح القد�ص.
بين  العالقة  اإلى  ينظر  الواقع،  الإ�شالمّي، في  الإيمان 

اهلل والب�شريّة بطريقة مغايرة:
النا�ص  ليذّكر  اأوقات معلومة  في  الأنبياء  ير�شل  اهلل   -
بوجود ديانة ل تتغيّر. ديانة موؤ�ّش�شة على الطبيعة الب�شريّة 
عبادة  نحو  طبيعيًّا  توجيًها  اإيّاها  واهبًا  اهلل،  خلقها  التي 
الإله الواحد. ر�شالة هذه الديانة الفطريّة هي دائًما ذاتها: 
اهلل واحد. اأعبدوه وحده. تنبّهوا اإلى العدالة الجتماعيّة. 

اآمنوا باليوم الأخير.
مختلفة  وفترات  اأماكن  في  الأنبياء  هوؤلء  يُر�َشل   -
لبع�ص.  بع�شها  ب�شلة  تمّت  ل  مختلفة  جماعات  واإلى 
مع  هلل  م�شتمّر  تاريخ  عن  كناية  لي�شت  القراآنيّة  الروؤية 
�شعبه، وعبره مع الب�شريّة جمعاء. نحن هنا بالأحرى اأمام 
ارتباط يو�شلها  اأّي  اإلهيّة دون وجود  تجاور مداخالت 

ببع�شها.
- ال�شياق ذاته يتكّرر في كلٍّ من هذه المداخالت: 
يكّب النبّي على التب�شير ور�شالته تُرفَ�ص من قبل النا�ص، 
عندها يدمِّر اهلل الجماعة لكنّه يخلِّ�ص ر�شوله. ي�شترجع 
ق�ش�ًشا  م�شتعيًدا  العقوبات  اإلى  الموؤّدية  الأ�شباب  القراآن 
من العهد القديم: نوح والطوفان، لوط و�شادوم، مو�شى 
ت�شتبق  الق�ش�ص  هذه  كّل  ونينوى.  يونان  والم�شريّين، 

خبرة محّمد ذاته.
�شوًطا  قطعت  قد  الب�شريّة  تكون  اأن  وبعد  اأخيًرا،   -
كبيًرا، ير�شل اهلل محمًدا، بمثابة اآِخر الأنبياء وخاتمتهم. 
ر�شالته تقوم على التب�شير بما �شبقه من الأنبياء ال�شادقين، 
الأّمة  عبر  باأ�شرها  وللب�شريّة  له  مثيل  ل  بو�شوح  اإنّما 
الجماعة  على  يتوّجب  محّمد،  النبّي  منذ  الم�شلمة. 
والقواعد  الإيمان  بمثال  تعرِّف  اأن  فقط  لي�ص  الم�شلمة 
اأي�ًشا المحاربة في كّل مكان لياأتي ُملك اهلل  الدينيّة، بل 

الفعلّي في كّل ميادين الوجود بوا�شطة الإ�شالم وال�شريعة 
الإلهيّة. 

2-3-كيف يدرك الم�سلمون البيبليا
لقاء  ي�شترط  للتاريخ  وروؤيته  القراآن  عن  قلناه  ما  اإّن 

الم�شلمين بالبيبليا.
اأّولً  الم�شلمون  يختبر  البيبلّي،  الن�ّص  قراءتهم  لدى 
الأ�شلوب  على  المعتادون  هم  والحيرة.  الغرابة  �شعور 
البيبليا في مواجهة  اإزاء  اأنف�شهم  الأدبّي للقراآن، يجدون 
مكتبة تحتوي كتابات متنّوعة زمنيًّا وثقافيًّا وتختلف من 

حيث الأ�شلوب والم�شمون.
التعليم  ومن  القراآن  من  تعلّموا  الذين  فالم�شلمون 
الم�شيحّي ومن التب�شير اأّن كتاب التوراة اأعطي لمو�شى، 
والمزامير لداود، والإنجيل لي�شوع؛ ي�شبح عليهم �شعبًا 
اأن يطابقوا التوراة وكتب ال�شريعة الخم�شة. كما يتحتّم 
كلمات  لي�شت  المزامير  اأّن  يكت�شفوا  اأن  اأي�ًشا  عليهم 

من�شوبة اإلى اهلل، ولكنّها �شلوات موّجهة اإليه.
وبالتالي، فلي�ص من الم�شتغَرب اأن ي�شعر م�شلمو العالم 
اأجمع اأّن البيبليا قد ُحرِّفت من ِقبَل اليهود والم�شيحيّين. 
ا  فالقراآن قد �شبق واأتّهم "اأهل الكتاب" اأنّهم كتبوا ن�شو�شً
جديدة واأنّهم غيّروا بع�ص كلمات البيبليا. لقد �شبق وقلنا 
اإّن القراآن، وبالتالي الإ�شالم، ل ينظر اإلى اإمكانيّة تاريخ 
خال�ص واحد، يوؤّدي اإلى وحٍي تدريجّي حتّى الو�شول 
للبيبليا،  مواجهتهم  في  ثّم،  من  العودة.  عدم  نقطة  اإلى 

يميل الم�شلمون اإلى التفكير هكذا: 
اهلل  اأوحيت من  فعاًل  لو كانت  التوراة:  اإلى  "اأنظروا 
كما هي الآن، لوجدنا فيها اإ�شارة اإلى قيامة الأموات، اأو 
اإلى وجود ال�شماء والجحيم. األي�ص اأّن كّل كتاب موًحى 
�شرعيًّا عليه اأن يحوي هذه الحقائق الجوهريّة؟ اإذا كانت 
األغوا  اأّن اليهود قد  اإلى  التوراة ل تعلّمها، فال�شبب يعود 
الأ�شا�شيّة.  المعطيات  هذه  تحوي  التي  المقاطع  كّل 
عالوة على ذلك، اإذا كانت التوراة الحقيقيّة قد اأُعطيت 
اأن تُروي موت هذا  اإلى مو�شى، فكيف يُمكنها  من اهلل 

البيبليا والقراآن في حوار
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اأ�شافوا  قد  اليهود  يكون  اأن  ال�شرورّي  من  الأخير؟ 
ة اإلى كلمة اهلل". ن�شو�شهم الخا�شّ

من المهّم اأن يدرك الم�شيحيّون منطق هذه التّهامات 
ال�شماء  الوحي نزل من  اأّن  اإنطالقًا من مبداأ ثابت، وهو 
واأماله اهلل. يمكننا اإًذا اأن نفهم هذا ال�شوؤال الذي طرحه 
الإنترنت  على  موقعي  قراأ  اأن  بعد  الم�شلمين  اأحد  علّي 
كانت  "اإذا   :)www.answers-to-muslim.com(
اأناجيل  وجود  يمكن  كيف  حقيقيّة،  الم�شيحيّة  الديانة 
لالإنجيل  جرى  ما  ي�شاأل  فالم�شلم  بالواقع،  متباينة؟". 
الواحد، الذي اأوحي كلمة كلمة من ِقبَل اهلل اإلى "عي�شى، 
ابن مريم". ولي�ص هذا فقط، فبالإ�شافة اإلى وجود اأربعة 
الم�شلم  يكت�شف  الجديد،  العهد  في  متباينة.  اأناجيل 
عن  تقاليد  تجميع  عن  "الأناجيل"ناتجة  هذه  اأّن  اأي�ًشا 
يتعّرف  لم  بع�شهم  تالميذ،  ونّظمها  رتّبها  وقد  ي�شوع، 
اعتبار  اأّن  ذلك  اإلى  ف  اأ�شِ ي�شوع.  على  �شخ�شيًّا  قّط 
الم�شدر الإن�شانّي لهذه الن�شو�ص اأمٌر بديهّي، لأنّها مليئة 
بالتفاوت والتناق�شات في ما بينها. اأخيًرا، القراآن )الذي 
ي�شوع  وا�شح:  ذاته"(  "اهلل  الم�شلمين  اإلى  بالن�شبة  يعني 
ال�شليب،  على  يمت  لم  نبّي،  من  اأكثر  اأنّه  قط  ِع  يَدَّ لم 

واأخيًرا فقد اأعلن �شراحًة مجيء محّمد.
مجيء  اإلى  بو�شوح  الجديد  العهد  يُ�شر  لم  لماذا 
ال�شوؤال هكذا: لأنّهم  الم�شلم على هذا  محّمد؟ يجيب 
وجهة  من  المجيء.  هذا  عن  الإعالن  الن�ّص  من  نزعوا 
الآثار  بع�ص  اإلّ  البيبليا  في  يبَق  لم  اإًذا،  الم�شلم  نظر 
حيث   18  :18 تث  منها:  نذكر  محّمد.  تم�ّص  التي 
اإخوتهم،  بين  من  يُقيم  اأنّه  الإ�شرائيليّين  اإلى  اهلل  يُعلن 
 )26  :14( يوحنّا  بح�شب  والإنجيل  كمو�شى؛  نبيًّا 
اأّن  حين  ففي  المعّزي.  اأو  البارقليط  بمجيء  يَِعُد  الذي 

القد�ص،  الروح  على  الإعالن  هذا  يطبّقون  الم�شيحيّين 
بالثناء(  جدير  )م�شهور،   periklutos الم�شلمون  يقراأ 
عو�ص parakletos، مّما يخّولهم اأن يوؤّكدوا اأن الكلمة 

تعني محّمد المق�شود با�شمه "ممدوح"4.
اأنّهم  يكت�شفون  عندما  يُحبَطوا  األّ  الم�شيحيّين  على 
متّهمون بتحريف البيبليا. هذه العترا�شات وهذه التهم 
ب اإليهم �شخ�شيًّا، ومن ثّم، عليهم اأن ي�شتعملوا  ل ت�شوَّ
كّل الو�شائل المجّهزة من البحث المعا�شر ومن و�شائل 
الإعالم، من بينها الإلكترونيّة، لإفهام الم�شلمين المثّقفين 

اأّن العقيدة الإ�شالميّة عن "تحريف" البيبليا ل �شند لها.
كما  البيبلّي  بالن�ّص  يقبلون  الم�شلمين  العلماء  بع�ص 
اأّن  هو على حاله، وهذا ما لي�ص بالمفاجئ، ويقترحون 
اإلى  التحريف الذي يتكلّم عنه القراآن ي�شوَّب بالأحرى 
التف�شير الخاطئ للن�ّص من ِقبَل اليهود والم�شيحيّين منذ 
الأزمنة الغابرة، منه اإلى تزوير الن�ّص الحالّي. غيرهم من 
ت�شتند جيًّدا  الأناجيل  اأّن  يعترفون  الجامعيّين  الم�شلمين 
التف�شير  اأّن  يُ�شيفون  ولكنّهم  تاريخيّة،  اأحداث  على 
الم�شيحّي لهذه الأحداث ل يُلغي غيره )التف�شير الم�شلم 

على �شبيل المثال(5.

اإلى  بالن�سبة  والقراآن  للبيبليا  الروحيّة  القيمة   -3
الم�سيحيّين والم�سلمين6

ومعناها:  المقّد�سة  الكتابات  اإلى  3-1-التعّرف 
واجب ال مفّر منه للموؤمنين الم�سيحيّين والم�سلمين في 

وقتنا الحا�سر
اليوم يعي�ص الم�شيحيّون والم�شلمون �شويّة في طاعة 
حقيقة  اأ�شبح  قد  الواقع  الأمر  وهذا  ال�شيا�شيّة،  للدولة 
اأنّهم  مقتنعين  اأ�شبحوا  النا�ص  من  كثير  كلّه.  العالم  في 

)4( Cf. William M. Watt, Muslim-Christian Encounters. Perceptions and Misperceptions, London 1991, 33ss.
)5( Cf. Hava lazarus-yafeh, Art. «Tahrif», in Encyclopédie Islamique, 22000, 111ss.; Christian W. Troll, «Sayyid Ahmad 

Khan on Matthew 5,17-20», in Islamochristiana, vol. 3, 1977 99-105.
)6( Cf. Hans-Martin Barth, Hermeneutik in Islam und Christentum, Beiträge zum interreligiösen Dialog (Rudolf-Otto-Sym-

posium 1996), Hamburg 1997, 9-23.
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بهدف  معه  والتعاون  الآَخر  على  للتعّرف  مدعوون 
اإعالء الخير وتجنّب ال�شّر، اأينما ُوجَدت اإمكانيّة تحقيق 
ذلك. بالن�شبة اإلى الم�شلمين، ين�شوي احتقار "الكتب" 
الأخرى في اإطار عدم الطاعة لر�شالة القراآن. زد على اأّن 
الم�شلمين اأ�شبحوا اأكثر اإدراًكا "ل�شرورة" ال�شتعالم من 
الم�شيحيّين عن تف�شيرهم للبيبليا. هذا الميل نجده اأي�ًشا 
عند الذين يخالون اأّن "اأهل الكتاب" قد زّوروا ن�شو�ص 
اأو  باليهود  يهتّمون  ل  الذين  عند  اأو  المقّد�شة  كتاباتهم 
بالم�شيحيّين اإلّ كونهم كمرتّدين محتَملين اإلى الإ�شالم. 
في كّل الأحوال، ل يمكن للم�شلمين المتعلّقين بالقراآن 
"اأهل  بـ  ة  المخت�شّ الإيجابيّة  ت�شريحاته  عن  وا  يتغا�شَ اأن 
هذه  تحاذي  �شابًقا،  اأ�شرنا  كما  ولو،  حتّى  الكتاب"، 

الت�شريحات اأقوالً �شلبيّة.
ءَايَِت  يتلون  قائمة  اأّمة  الِكتَب  اأهل  من  �شواء  "لي�شوا 
اهلل ءَاناآء الَّيل وهم ي�شجدون. يوؤمنون باهلل واليوم الآِخر 
المنَكر وي�شرعون في  بالمعروف وينَهون عن  وياأمرون 
لحين وما يفعلوا من خير فلن  الخيرات واأولئك من ال�شَ
يُكَفروه واهلل عليم بالمتّقين" )�شورة 3، 115-113(.

تدخل  الإ�شالم  اإلى  ب�شلة  تمّت  ل  اعتبارات  ولكّن 
بجّدية  الهتمام  على  الم�شلمين  وتحّث  الح�شبان  في 
بالبيبليا والتعّرف عليها حقًّا، تماًما كما اأّن غير الم�شلمين 
بذاته.  القراآن  ن�ّص  يتعّودوا على  اأن  يريدون  المعا�شرين 
يواجه  اأن  المحتّم  من  اأ�شبح  الحديثة  مجتمعاتنا  في 
مقاربة  الروحيّة،  للن�شو�ص  النقديّة  المقاربة  الم�شلمون 
لم يكونوا قد اعتادوا عليها حتّى الآن. رّدة فعلهم الأولى 
في  عزيمتهم  د  ت�شدِّ قد  المعا�شر  النقدّي  التف�شير  اإزاء 
قناعاتهم التقليديّة، اأعني به اأّن الن�ّص الأ�شلّي قد ُحرِّف. 
لماذا  اأنف�شهم:  �شي�شاألون  عينه،  الوقت  في  اأنّهم،  غير 
�شّكلت المقاربة التاريخيّة النقديّة للن�شو�ص البيبليّة عامل 
تجديد ومنا�شبة لت�شجيع التف�شير الإيمانّي الغنّي بالمعاني 
ليومنا الحا�شر، عو�ص اأن تق�شي نهائيًّا على الم�شيحيّة؟ 
اأدنى  بدون  �شاهم  النقدّي،  التاريخّي  التف�شير  اأّن  ذلك 
�شّك، وبطريقة م�شتحَدثة، في العتراف بالقيمة الروحيّة 

والالهوتيّة للكتابات.

للقراآن.  جديًدا  اهتماًما  اأي�ًشا  الم�شيحيّة  تكّن 
يمكن  كيف  يت�شاءلون:  يفّكرون  الذين  فالم�شيحيّون 
اليوم، اأن ي�شري ن�ّص كالقراآن في قّوة روحيّة كهذه؟ في 
الواقع، يبدو اأّن الم�شلمين يتلّقون اندفاًعا �شخًما من هذا 
الن�ّص، اليوم كما في الأم�ص. اإًذا، لي�شت اأّولً التاأكيدات 
على تحريف البيبليا التي ت�شّكل تحّديًا للم�شيحيّين، بل 
حوالى  التاريخ  دخل  الذي  الكتاب  هذا  القراآن،  كون 
�شتمائة �شنة بعد ولدة الم�شيح، لم يزل يغّذي اإيمان اأكثر 
من مليار موؤمن ورع؛ وهذا ما يجعل الم�شيحيّين ي�شاألون 
فعاًل عن معنى ذلك: هل اإّن اإله ي�شوع الم�شيح �شمح، ل 

بل �شبّب، بروز هذه الظاهرة الدينيّة؟

االهتمام  بف�سل  روحيّان،  وتطهير  3-2-نمّو 
المتباَدل في كتاباتنا المقّد�سة

رغم اأنّه يبدو اأمًرا �شعبًا ما يمكن اأن تُحدثه الن�شو�ص 
البيبليا  و�شع  في  م�شتَركة  روحيّة  محاولة  من  المتاأتّية 
اإلّ  المهّمة،  من  مفّر  ل  اأنّه  غير  وثاق،  في  والقراآن 
الأخرى.  الروحانيّات  على  عمًدا  ننغلق  اأن  قّررنا  اإذا 
الم�شيحيّون والم�شلمون يمكنهم اأقلّه اأن يغتنوا بالتبادل، 
هو  ما  لبع�ص،  بع�شهم  يقول  اأن  عليهم  معيّن.  حدٍّ  اإلى 
يخالونه  ما  الآخرين،  تجاه  الأ�شا�شّي  الداخلّي  موقفهم 
اأيّة وجهة نظر  اإنطالقًا من  الدينّي،  ا على الم�شتوى  مهمًّ
فالبيبليا  بالتاأكيد،  حياتهم.  ي�شيّروا  اأن  يحاولون  روحيّة 
اإلى الم�شيحيّين والم�شلمين �شوى  بالن�شبة  لي�شا  والقراآن 
نقطة  يبقيان  اأنّهما  والحال  غيرهم،  بين  ممكٍن  قطٍب 
اإًذا  يُمكن  كـ"كتابات".   يقبلونهما  َمن  لإيمان  مركزيّة 
اأن تُطَرح بع�ص الأ�شئلة: ماذا ينفع الم�شلم اأن يتحّقق من 
اأهّميّة البيبليا بالن�شبة اإلى كّل م�شيحّي واإلى الم�شيحيّة في 
جملتها؟ بالطريقة عينها، كيف يُغني الم�شيحيّون بع�شهم 
بع�ًشا حين يكت�شفون تجربة الم�شلم المعا�شة، وكيف اأّن 

كّل الأّمة الم�شلمة مكّونة بف�شل القراآن؟
الأ�شوات  متعّددة  اإجابة  هي  البيبليّة  الن�شو�ص 
الم�شيح  في  التي،  الكلمة  اهلل".  "عجائب  لكت�شاف 
ي�شوع، هي اهلل ذاته، لم تزل تجد اأجوبة دائًما جديدة: 

البيبليا والقراآن في حوار
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تتحّول هذه الأجوبة اإلى �شهادات، اإعالن اإيمان، ب�شرى 
�شاّرة. يعي�ص الم�شيحيّون في وعي يعترف اأّن اهلل، العظيم 
الرّب  النا�شرّي،  ي�شوع  في  يلقاهم  اأن  في  يرغب  اأبًدا، 
الم�شلوب والقائم من الموت والذي يُ�شركنا في حياته 

على "مائدة الخبز" وعلى "مائدة الكلمة".
اأّما الم�شلمون، فيبدو اأنّهم ل ينظرون اإلى القراآن كاأنّه 
جواب من محّمد اأو من اأّي �شاهد اإيمانّي اآخر. بالن�شبة 
اإليهم، بالواقع، القراآن لي�ص اأقّل من كلمة اهلل، المو�شوعة 
خّطيًّا. هذا الن�ّص موجود منذ الأزل، كان محفوًظا في 
ال�شماء ومكتوبًا "في لوٍح محفوظ" )�شورة 85، 22(. 
اأُعطي اإلى محّمد الذي نقله اإلى �شامعيه في اأمانة مطلَقة. 
في  ذاكرتهم وعهدوه  في  باأكمله وحفظوه  قبلوه  هوؤلء 
الكتابة. الموؤمن مدعّو لأن يُجيب على وحي اهلل الخالق 
الخم�شة"  "الأعمدة  اأمين  تطبيٍق  خالل  من  والديّان 
القراآن  اأوامر  من  تُ�شتَنتَج  اأن  يمكن  ال�شريعة  لالإ�شالم. 
اأ�شبح  اإذا  وللجماعة.  لالأفراد  وا�شًحا  توّجًها  ل  فت�شكِّ
للقّوة،  �شّري  �شبه  ومنبًعا  �شوفّي  حبٍّ  مو�شوع  القراآن 

يبقى قبل كّل �شيء هاديًا لأنّه يعبِّر عن اإرادة اهلل الرحيم.

4- بع�س المبادرات في �ساأن قراءة م�ستَركة للبيبليا 
والقراآن

 (Michael Ipgrave) اإيبغراف موؤّخًرا قام ميخائيل 
كنتوربري،  اأ�شاقفة  رئي�ص  با�شم  نّظم  اإذ  ريادّي،  بعمل 
ا�شت�شافه  وقد  الدوحة،  في  اإ�شالميًّا-م�شيحيًّا  موؤتمًرا 
مو�شوع  الموؤتمر  هذا  اأعمال  ت�شّمنت  قطر.  دولة  اأمير 
اأربع  على  الم�شاركون  فتوّزع  حوار،  في  الكتابات 
م�شيحيّين  جامعيّين  من  موؤلّفة  �شغيرة،  مجموعات 
وم�شلمين. اإلتقت هذه المجموعات �شّت مّرات، لقراءة 
ودر�ص مقاطع مختارة ح�شب الأ�شول من القراآن ومن 

البيبليا. اإثر الموؤتمر، كتب اإيبغراف ما يلي:

"في كٍل من الم�شيحيّة والإ�شالم تقاليد غنيّة للتف�شير 
في  التقاليد  هذه  ينّمون  كيف  اأي�ًشا  يعلمون  الكتابّي. 
واأ�شئلة  حالت  على  الإجابة  من  تمّكنهم  عّدة  و�شائل 
جديدة. ولكن توجد اأمكنة ومنا�شبات قليلة لكي يتعّرف 
البع�ص  بع�شهم  تقاليد  على  والم�شلمون  الم�شيحيّون 
َمن  كّل  اأّن  والحال  كتاباتهم...  حول  بحوار  ويبداأوا 
ال�شالم  لإحالل  ويعمل  اأف�شل  فهم  نحو  يتقّدم  اأن  يريد 
بين هاتين الديانتين، عليه اأن ياأخذ هذه الكتابات ب�شورة 
تاريخنا  الأح�شن والأ�شواأ طيلة  جّديّة كونها مرتبطة في 

المن�شرم والحا�شر"7.
مجموعات  وهناك  هنا  تلتقي  الوقت،  بع�ص  منذ 
ب�شورة  المثّقفين  والم�شلمين  الم�شيحيّين  من  �شغيرة 
وقراآنيّة.  بيبليّة  لن�شو�ص  م�شتركة  قراءة  بهدف  منتظمة، 
 Jacques في منت�شف 1980 ن�شر الأب جاك جومييه 
المجموعات  هذه  لم�شاعدة  الوثائق  بع�ص   Jomier
الأب  ومن�شورات  مبادرات  �شوء  على  درا�شاتها.  في 
جومييه، اجتمعت مجموعة من ال�شبّان ب�شورة منتظمة 
وم�شيحيّين  وم�شلمين  يهوًدا  �شّمت  وقد  برلين،  في 
التجربة  ُكرِّرت  بعدها  ومن  متينة،  دينيّة  ثقافة  ذوي 
وبيبليّة.  قراآنيّة  ن�شو�ص  لقراءة  فرانكفورت  في  ذاتها 
يجهد الم�شتركون، من كّل جانب، بوا�شطة هذه القراءة 
التي  الحجج  اأف�شل  بطريقة  يفهموا  اأن  الم�شتَركة، 
ب�شببها ما تزال الن�شو�ص البيبليّة والقراآنيّة ت�شحر وتُلهم 
ال�شوؤال  مفتوح.  بقلب  ويقراأونها  اإليها  يُ�شغون  الذين 
المطروح: على الأرجح هذه القراءة الروحيّة الم�شتَركة 
من  هذا  يقلِّل  ماذا  لكن  البع�ص،  لدى  المتياز  �شتلقى 

القيمة الأ�شليّة لهذه المبادرات؟
م�شلمة  �شبيبة  يدعوا  اأن  الم�شيحيّين  على  بالموازاة، 
والعك�ص  بيبليّة وعلميّة  موؤتمرات  في  لال�شتراك  جامعيّة 
اإ�شالمي- ا الح�شول على حوار  اأردنا حقًّ اإذا  بالعك�ص. 
الم�شيحيّة وفي الإ�شالم  اإلى علماء في  م�شيحّي، نحتاج 

)7( Michael IpGrave, Scriptures in Dialogue. Christians and Muslims Studying the Bible and the Qur'an together, London 
2004, 144.
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بالتعاون  وخال�شاتهم  ومن�شوراتهم  تعليمهم  لأّن 
لالأطر  اأف�شل  فهًما  بالتاأكيد  ل  ت�شهِّ بع�ًشا  بع�شهم  مع 
ة بالديانتين وحواًرا حقيقيًّا بين معاهد الأبحاث  المخت�شّ
ة بكّل منهما. في هذا ال�شياق، من المهّم الإ�شارة  الخا�شّ
اإلى مجموعة الأبحاث الإ�شالميّة-الم�شيحيّة التي تحمل 
ب�شورة  ي�شّم  الذي  الكيان  هذا  الأمد.  طويل  م�شروًعا 
منتظمة جامعيّين م�شيحيّين وم�شلمين من اأوروبّا واأفريقيا 
ت�شجيع  اإلى  يهدف  محلّيّة،  مجموعات  في  ال�شماليّة 
البحث والتداول. يلتقون في جّو من ال�شداقة، ب�شفتهم 
ممثّلين لتقاليدهم على ال�شعيد ال�شخ�شّي ودون اأن يكون 
لهم جدول اأعمال دينّي اأو �شيا�شّي. �شنة 1987 ن�شرت 

هذه المجموعة نتيجة عملها في الفرن�شيّة والإنكليزيّة.
على  تقوم  الأولى  عّدة؛  مراحل  العمل  هذا  ي�شتمل 
تحديد كتاباتهم وتقديم دورها ومدلولها �شواء لالإ�شالم 
والحوافز  الأ�شاليب  في  اأي�ًشا  يتناق�شون  للم�شيحيّة.  اأو 
كذلك  الكتابات،  هذه  ودر�ص  قراءة  على  تحّث  التي 
ت�شليم هذه الن�شو�ص اإلى الأ�شخا�ص اأو اإلى الجماعات 
ينتهي  عليها.  ويُجيبون  يقبلونها  التي  نف�شها  بالطريقة 
الكتاب بت�شريحين: اأحدهما كناية عن تعليق على البيبليا 
من ِقبَل جامعيّين م�شلمين، والآخر كناية عن تعليق على 

القراآن من ِقبَل الم�شيحيّين.
ذكرناه  الذي  الدوحة  لموؤتمر  الفتتاحيّة  كلمته  في 
درا�شات  اأهّميّة  كونتربري  اأ�شاقفة  رئي�ص  �شرح  اأعاله، 

كتابات الديانتين الم�شيحيّة والإ�شالميّة في اآٍن مًعا:
الم�شيحيّون هم م�شيحيّون والم�شلمون هم م�شلمون 
اأنّها  ومقتنعون  بالحقيقة  معنيّون  اأنّهم  ي�شعرون  لأنّهم 
وحدها تُعطي الحياة. ولكّن الم�شيحيّين والم�شلمين ل 
يتّفقون كلّيًّا على طبيعة هذه الحقيقة المطلقة والمحيية. 
التي  الكلمات  يجدوا  اأن  قادرون  فهم  ذلك،  رغم 
التفاق  عدم  ي�شتك�شفوا  واأن  ي�شرحوا  اأن  لهم  ت�شمح 
اأّن عالمهما الدينّي الخا�ّص  هذا. وال�شبب في ذلك هو 

يحوي ممار�شات وق�ش�ًشا م�شتَركة يمكنهم اأن يطابقوها 
بالتبادل. هكذا، فاإّن تاريخهم يعود اإلى خلق العالم من 
ممار�شة  ن�شيان  دون  لإبراهيم،  اهلل  دعوة  ويت�شّمن  اهلل 
قراءة ودمج الكتابات، بغية تحويل حياته اإلى جواب على 
الكلمة التي يوّجهها اهلل اإلى الخلق. نحن هنا لنكت�شف 
�شويّة كيف اأّن كّل جماعة تفّكر اأّن عليها اأن تُ�شغي اإلى 
اهلل، رغم علمنا اأنّنا ل نُدرك ول نتكلّم عن الوحي الإلهّي 
اإلى بع�شنا  اإلى اهلل والإ�شغاء  بالطريقة عينها... الإ�شغاء 
بع�ًشا- اأمم، ثقافات، ديانات- ل ياأخذ دائًما الأّولويّة، 
رغم الإلحاحيّة التي يتقلّدها هذا الم�شعى. هذا ما يُ�شفي 
على هذه الف�شحة من التفكير اأهّميّة بالغة، اإنّه في الوقت 

عينه رمٌز ومثاٌل لهذا النموذج من الإلتزام8. 
م�شتَركة  قراءة  في  ي�شاهم  اأن  يختار  م�شيحّي  كّل 
اإطار  في  لهوتّي  بتبادل  عموًما،  اأو،  والقراآن،  للبيبليا 
الحوار الإ�شالمّي-الم�شيحّي، يعلم اأنّه يذهب في طريق 
اإيمانيّة  معطيات  هناك  اأّن  �شيعي  طبًعا،  الكت�شافات. 
مقارباتنا  اأّن  اأي�ًشا  �شيكت�شف  ولكنّه  م�شتَركة.  جوهريّة 
من  اإختالفات  مختلفة.  جذريًّا  هي  ة  الخا�شّ الإيمانيّة 
الالهوتّي.  والتعليم  الوجود  مفهوم  على  توؤثّر  اأن  �شاأنها 
الم�شيحيّة:  نوعيّة  يواجه  اأن  عليه  خا�ّص،  وبنوع  اأخيًرا 
الإيمان  محور  يكّون  الذي  الم�شيح  ي�شوع  حدث  اأي 
اإ�شرائيل وابن اهلل. كلّما تقّدموا  ابن  الم�شيحّي، ي�شوع، 
وجد  كلّما  والإ�شالم،  الم�شلمين  مع  لقاءاتهم  في 
مجابهة  في  ولهوتيّين،  موؤمنين  اأنف�شهم،  الم�شيحيّون 
اأم  للم�شيحيّين  يمكن  هل  الأ�شئلة:  من  النموذج  هذا 
الالهوتّي  المعنى  في  نبيًّا  محّمًدا  يعتبروا  اأن  عليهم  هل 
اأّن  يعترفوا  اأن  عليهم  هل  اأم  يمكنهم،  هل  للكلمة؟ 
اأّكد ذلك روبير كا�شبار  "يحمل كلمة اهلل"، كما  القراآن 
)Robert Caspar(؟ اأّي ت�شريع اأو اأيّة قيمة خال�شيّة على 

الم�شيحيّين اأن يعزوها اإلى الإ�شالم؟
ل اأهدف من هذا المقال اإلى عر�ص م�شائل كنُت قد 

)8(  M. IpGrave, 2004, XI-XII.

البيبليا والقراآن في حوار
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الخاتمة،  هذه  في  ذلك،  مع  اآَخر9.  مكان  في  عالجتها 
اأوّد اأن اأ�شير باخت�شار اإلى موقفي حول نقطة اأ�شا�شيّة. من 
ناحية، ي�شتحّق محّمد والقراآن الهتمام الأكبر من جهة 
الموؤمنين والالهوتيّين الم�شيحيّين لأّن محّمًدا والكتاب 
حقيقيّة.  دينيّة  لخبرة  ي�شهدان  اهلل  با�شم  به  نادى  الذي 
يجد  الذي  الوحي  �شوء  وعلى  عينه،  الوقت  في  ولكن 
مالأه في الم�شيح ي�شوع، فاإّن اّدعاء نبّي الإ�شالم والقراآن 
الحكم  خالل  من  والنهائّي،  الكامل  الوحي  بكونهما 
رّدة  يُثير  اأن  اإلّ  يمكنه  �شبقه من وحي، ل  ما  واإلغاء كّل 
فعل رف�شيّة لدى الم�شيحيّين. عالوة على ذلك، فتعليم 
م وجهات نظر اأو تاأكيدات ل تتوافق، اأو حتّى  القراآن يقدِّ
كّل  هكذا،  الم�شيح.  ي�شوع  اأن�شاأها  التي  القيم  تناق�ص 
اإكراه  دون  الذات  تقدمة  بخ�شو�ص  ويعلنه  يج�ّشده  ما 
النظر  اأي�ًشا، من وجهة  اأن نقول  وحّب الأعداء. يمكننا 
يدعو  الذي  لالإنجيل  الجزئّي  القراآن  برف�ص  الم�شيحيّة، 
الرّب  د،  المتج�شِّ الم�شيح  بي�شوع  والتّ�شبّه  الكمال  اإلى 

الم�شلوب والقائم من الموت، كمثال للقدا�شة دون اأن 
الم�شيح،  بي�شوع  الذي  ال�ّشارة هلل  الب�شرى  رف�ص  نن�شى 

قّدم ذاته للب�شريّة.
القراآن مع الم�شلمين،  اأن نقراأ وندر�ص  اإلينا،  بالن�شبة 
على  يقوم  الذي  والإيمانّي  الالهوتّي  العمل  اإلى  يعود 
والتجربة  التاأ�شي�شيّة  الن�شو�ص  في  الروح  ثمار  تمييز 
مدعّوون  الم�شيحيّون  الكني�شة،  في  لالأديان.  المعا�شة 
نوًرا  ليكونوا  اأكثر،  ب�شدق  دعوتهم  عي�ص  اإلى  دائًما 
با�شتراكهم في  العالم. وهذا يتحّقق  وملًحا وخميرة في 
حدث التاريخ الكونّي الذي يحّول الثقافات والديانات 
متبادل  وتطهير  نقدّي  وتمييز  ال�شتار،  اإزالة  م�شيرة  في 
للذاكرة والقلب تحت قيادة الروح القد�ص. كلّنا مدعوون 
لأن نََدع الحياة الثالوثيّة هلل تم�ّشنا، هو الذي ظهر لنا حبًّا 
غير م�شروط بي�شوع الم�شيح. هذه هي الب�شرى ال�ّشارة، 

والكتابات المقّد�شة التي يحفظها اإيماننا ويجاهر بها.

)9( Christian W. troll, Der Islam im Verständnis der katholischen Theologie. Überblick und neuere Ansätze, in Marianne 
Heimbach-Steins/ Heins-Günther Schöttler/ Heimo Erti, Religionen im Dialog. Christentum, Judentum und Islam, Mün-
ster 2003, 51-61.

االأب كري�ستيان تُْروّلْ
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مقّدمة
جاءَ في القراآن عدد َوِفير من الآيات القا�شدة اليهود، 
مع  �شواء  كلمة  واإلى  به  الإيمان  اإلى  البداية  في  يدعوهم 
�َشَواء  َكلََمٍة  إِلَى  ا تََعالَْواْ  الِْكتَاِب  اأَْهَل  يَا  قُْل  الم�شلمين: 
بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم اأَلَّ نَْعبَُد اإِلَّ اهلّلَ َوَل نُ�ْشِرَك ِبِه �َشيْئًا َوَل يَتَِّخَذ 
نَا بَْع�شاً اأَْربَابًا مِّن ُدوِن اهلّلِ فَاإِن تََولَّْواْ فَُقولُواْ ا�ْشَهُدواْ  بَْع�شُ
1، ثم يَطلُُب من محّمد بعد فترة زمنيّة اأن  ِباأَنَّا ُم�ْشِلُموَن
لدينهم:  ال�شابق  اإبراهيم  دين  اإلى  ويرجع  عنهم  يَ�شتَقَِّل 
َحِنيًفا  َكاَن  َولَِكن  َراِنيًّا  نَ�شْ َوَل  يَُهوِديًّا  إِبَْراِهيُم  ا َكاَن  َما 
يَُكفِّرهم  النهاية  في   .2 الُْم�ْشِرِكيَن ِمَن  َكاَن  َوَما  مُّ�ْشِلًما 
اهلّلِ  ِباآيَاِت  تَْكُفُروَن  ِلَم  الِْكتَاِب  اأَْهَل  يَا  لهم:  قائاًل  اهلل 

 .3 َواأَنتُْم تَ�ْشَهُدوَن
لمحّمد  لخيانتهم  نتيجًة  اليهود  من  اهلل  قَ�شُد  تَبَّدَل 
�شراعه  اأثناء  المدينة،  في  اإليهم  الحاجة  باأَم�صِّ  كان  يوم 

فََر�َص  "اأُُحد"4.  غزوة  في  ا  خ�شو�شً قري�ص  ُكفَّار  مع 
الواقع الحربّي التاريخّي على اهلل اأن يتفاعل مع مجريات 
اآياٍت  ليُنِزَل  اليهود والم�شلمين،  بين  الغزوات وال�شراع 
ُدُهم بالعذاب  �شديدَة الغ�شِب والَق�شوِة بحّق اليهود تَتََوعَّ
إِنَُّهْم لَن  َوَل يَْحُزنَك الَِّذيَن يُ�َشاِرُعوَن ِفي الُْكْفِر ا العظيم: 
ا ِفي الآِخَرِة  لَُهْم َحظًّ يَْجَعَل  اأَلَّ  يُِريُد اهلّلُ  �َشيْئاً  اهلّلَ  واْ  رُّ يَ�شُ
5، كان كّل ذلك لنُ�شَرة ر�شوله ودينه  َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم

الإ�شالم.
جاءَ تطّور الآيات هذا بعد اأن �َشَعَر محّمد في مّكة اأّن 
اأنَزَل اهلل عليه �شوَرتَي  اإليه6، وحين  اأقرب الأنبياء  مو�شى 
الأولى  ال�شورة  في  اهلل  اإبراهيم  ي�شكر  يو�سف،  و  اإبراهيم 
اأبا  واإ�شحاق  والإ�شالم،  العرب  اأبا  اإ�شماعيل  َوهِبِه  على 
إِ�ْشَماِعيَل  ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى الِْكبَِر ا الَْحْمُد هلِلّ اليهود: 
محّمد و"اأعطى   ،7 َعاء الدُّ لَ�َشِميُع  َربِّي  نَّ  إِ ا إِ�ْشَحَق  َوا

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

اليهود والقراآن

�شورة "اآل عمران": اآية 64.  )1(
�شورة "اآل عمران": اآية 67.   )2(
)3(  �شورة "اآل عمران": اآية 70.

 )4(  كانت هذه الغزوة في �شّوال �شنة ثالث للهجرة، حيث اجتمعت قري�ص لحرب ر�شول اهلل في جبل اأُُحد؛ َخَذَل اليهود محّمًدا؛ يومها ان�شحب عبداهلل 
بن اأبّي بثلث النا�ص، فرجع بمن اتبعه من قومه، من اأهل النفاق والريب. ابن كثير، المغازي النبويّة: 119- 127.  

�شورة "اآل عمران": اآية 176.  )5(
نولديكه 2004: 106.  )6(

�شورة "اإبراهيم": اآية 39.  )7(
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ال�شورة الثانية لأّول الموؤمنين8 من يثرب لياأخذوها معهم 
التي  نَ�َشاأَ محّمد في مّكة  اإلى مدينتهم"9.  لدى عودتهم 
باني  كونه  له  اإكراًما  َكعبَِتها10  في  اإبراهيم  �شورة  تَرفَُع 
بَْراِهيُم الَْقَواِعَد  إِ ْذ يَْرفَُع ا إِ َوا الكعبة باإيعاٍز واإر�شاٍد من اهلل: 
ِميُع الَْعِليُم إِنََّك اأَنَت ال�شَّ إِ�ْشَماِعيُل َربَّنَا تََقبَّْل ِمنَّا ا ِمَن الْبَيِْت َوا

يَاأَمُل محّمد خيًرا من اليهود، فقّرر الِهجَرة  11، فكان 

بالعهد،  الوفاء  ليعلّموهم  نقيبًا  ع�شَر  اثني  ُمر�ِشاًل  اإليهم 
وهم زعماء اأ�شباطهم اأو قادتهم، كما اأمر اهلل مو�شى نبيّه 
ببعثه النقباء الثني ع�شر من قومه بني اإ�شرائيل اإلى اأر�ص 

الجبابرة بال�شام12.
َهاجَر محّمد بِديِنه اإلى نُ�شرِة يهود المدينة قائاًل لهم: 
َمن  واأُ�شاِلم  َمْن حاَربتُم،  اأُحارب  منّي،  واأنتم  منكم  "اأنا 
لَّى محّمد باتّجاه �شخرة  �شالمتم"13. حيَن قِدَم المدينة، �شَ
بيت المقد�ص )مدينة الُقد�ص(؛ بالإ�شافة اإلى ذلك، وَجَد 
اليهود ي�شومون يوم عا�شوراء، ف�شاألهم عنه فقالوا: هذا 
نّجى اهلل فيه مو�شى، فقال: "نحن اأحّق بمو�شى منكم"، 
رَف  اأن �شَ لبَث  بال�شيام"14. لكنّه ما  النا�ص  ف�شامه واأمر 
الِقبْلَة باتّجاه مّكة في �شهر �شعبان بعد ثمانية ع�شر �شهًرا 

اهلل:  من  باأمٍر  ذلك  وكان  المدينة15،  اإلى  َمقدمه  من 
اَها  ِّيَنََّك ِقبْلًَة تَْر�شَ َماء فَلَنَُول قَْد نََرى تََقلَُّب َوْجِهَك ِفي ال�شَّ
ُكنتُْم  َما  َوَحيُْث  الَْحَراِم  الَْم�ْشِجِد  �َشْطَر  َوْجَهَك  فََولِّ 
إِنَّ الَِّذيَن اأُْوتُواْ الِْكتَاَب لَيَْعلَُموَن  فََولُّواْ ُوُجِوَهُكْم �َشْطَرُه َوا

16. زد  يَْعَملُوَن ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  اهلّلُ  َوَما  بِِّهْم  رَّ ِمن  الَْحقُّ  اأَنَُّه 
على ذلك، قد نَ�شَخ اهلل �شيام عا�شوراء ب�شيام رم�شان17 
اإنكارهم  ب�شبب  اليهود  كلّيًا عن  ُم�شتَِقالًّ  ليُ�شبح محّمد 
اأنزل اهلل من  "ما  اإذ قالوا:  القراآن  َر�ُشوِليّة محّمد ونزول 

كتاب بعد مو�شى، ول اأر�شل ب�شيًرا ول نذيًرا بعده"18. 
يدفعنا مخت�شر تاريخ محّمد واليهود هذا اإلى الغو�ص 
في عمق الأ�شباب التي َجَعلَت اهلل يَُغيِّر ا�شم اليهود مّرات 
اإ�شرائيل،  بني  عن  تََكلَّم  النبويّة؛  البعثة  مع  تما�شيًا  عّدة 
اهم يهوًدا.  نََّفهم باأهل الِكتَاب، َعيََّرُهم ُمنافقين، و�شمَّ �شَ
اأو  تَغيَّر ال�شم كلّما تبّدلت العالقة بين محّمد واليهود، 
وهي  واحدة  الغاية  لكّن  وال�شامعين،  الر�شالة  بح�شب 

ارتداد اليهود اإلى الدين ال�شحيح.

بنو اإ�سرائيل   -1
اإ�شرائيل"  بـ"بني  التوراة  �شعب  القراآن  في  اهلل  �شّمى 
ا  حين كان يتكلّم عن الأنبياء ال�شابقين لمحّمد، خ�شو�شً
اليهودّي،  ال�شعب  مع  م�شيرتهم  اإبراهيم ومو�شى، وعن 
إِ�ْشَراِئيَل  ا بَِني  يَا  بنف�شه:  اختاره  الذي  ال�شعب  وعن 
َعلَى  لْتُُكْم  فَ�شَّ َواأَنِّي  َعلَيُْكْم  اأَنَْعْمُت  الَِّتي  ِنْعَمِتَي  اْذُكُرواْ 

.19 الَْعالَِميَن

كان اأّول الموؤمنين من يثرب اأهل �ِشرٍك واأ�شحاب اأوثان يعملون ل�شالح تّجار من قبيلة الخزرج اليهوديّة في المدينة، اأخذوا �شورة يو�سف لأ�شيادهم  )8(
هم على نُ�شرة محّمد. ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 306.   لَح�شّ

نولديكه 2004: 137.  )9(
ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 744.   )10(

�شورة "البقرة": اآية 127.  )11(
الطبري، جامع البيان: 6/ 184- 185.  )12(

ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 315.  )13(
ابن كثير، المغازي النبويّة: 526.   )14(

ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 415.  )15(
)16(  �شورة "البقرة": اآية 144.

ابن كثير، تف�شير ابن كثير: 1/ 318.  )17(
ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 390.  )18(

�شورة "البقرة": اآية 47.  )19(
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في  مّرة  واأربعين  ثالثة  اإ�شرائيل"  "بني  تعبير  َوَرَد 
َد محّمد الكثير من الق�ش�ص  �شوٍر مّكية20 ومدنيّة21. ردَّ
ة ببني اإ�شرائيل في بداية بعثته النبّوية، يوم  البيبلية الخا�شّ
ُم�شِركي  من  �شامعيه  اأمام  الإ�شالم  يُعلن  مّكة  في  كان 
ا  قري�ص الذين يتناقلون الق�ش�ص البيبليّة �شفهيًّا، خ�شو�شً
عن طريق ال�شعر22، وحين كان بحاجة اإلى اإقناع النا�ص 
اإ�شرائيل،  بني  ُر�ُشِل  غرار  على  ُمر�شاًل  كونه  بر�شوليّته 
َواآتَيْنَا  التوراة:  كتاب  �شاحب  مو�شى  ا  وخ�شو�شً
لَّ تَتَِّخُذواْ  إِ�ْشَراِئيَل اأَ ِّبَِني ا ُمو�َشى الِْكتَاَب َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ل

 .23 ِمن ُدوِني َوِكياًل
تكلَّم عن ا�شتعباد فرعون لبني اإ�شرائيل، وعن اإر�شال 
ثُمَّ بََعثْنَا ِمن بَْعِدِهم مُّو�َشى  مو�شى باآيات ليخلّ�ص �شعبه: 
َكاَن  َكيَْف  فَانُظْر  ِبَها  فََظلَُمواْ  َوَملَِئِه  ِفْرَعْوَن  إِلَى  ا ِباآيَاِتنَا 
نِّي َر�ُشوٌل  إِ ِديَن 103 َوقَاَل ُمو�َشى يَا ِفْرَعْوُن ا َعاِقبَُة الُْمْف�شِ
مِّن رَّبِّ الَْعالَِميَن 104 َحِقيٌق َعلَى اأَن لَّ اأَقُوَل َعلَى اهلّلِ اإِلَّ 
إِ�ْشَراِئيَل  بُِّكْم فَاأَْر�ِشْل َمِعَي بَِني ا ِّنٍَة مِّن رَّ الَْحقَّ قَْد ِجئْتُُكم ِببَي

.24 105
عبادتهم  وعن  البحر  اإ�شرائيل  بني  عبور  عن  تكلّم 
قَْوٍم  َعلَى  فَاأَتَْواْ  الْبَْحَر  إِ�ْشَراآِئيَل  ا ِببَِني  َوَجاَوْزنَا  العجل: 
إِلًَها  ا لَّنَا  اْجَعل  ُمو�َشى  يَا  قَالُواْ  لَُّهْم  نَاٍم  اأَ�شْ َعلَى  يَْعُكُفوَن 
عن  وتكلّم   .25 تَْجَهلُوَن قَْوٌم  إِنَُّكْم  ا قَاَل  اآِلَهٌة  لَُهْم  َكَما 
َوَكتَبْنَا لَُه ِفي الأَلَْواِح ِمن  اإنزال األواح ال�شريعة لمو�شى: 

َواأُْمْر  ٍة  ِبُقوَّ فَُخْذَها  لُِّكلِّ �َشْيٍء  ياًل  ْوِعَظًة َوتَْف�شِ ُكلِّ �َشْيٍء مَّ
 .26 قَْوَمَك يَاأُْخُذواْ ِباأَْح�َشِنَها �َشاأُِريُكْم َداَر الَْفا�ِشِقيَن

لغاية  اإ�شرائيل،  بني  مع  مو�شى  تاريخ  محّمد  اخت�شر 
الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن  في نف�شه وهي اتّباع محّمد النبّي الأّمّي: 
ِفي  ِعنَدُهْم  َمْكتُوبًا  يَِجُدونَُه  الَِّذي  الأُمِّيَّ  النَِّبيَّ  �ُشوَل  الرَّ
التَّْوَراِة َوالإِنِْجيِل يَاأُْمُرُهم ِبالَْمْعُروِف َويَنَْهاُهْم َعِن الُْمنَكِر 
ُع َعنُْهْم  ُم َعلَيِْهُم الَْخبَاآِئَث َويَ�شَ يِّبَاِت َويَُحرِّ َويُِحلُّ لَُهُم الطَّ
ِبِه  اآَمنُواْ  فَالَِّذيَن  َعلَيِْهْم  َكانَْت  الَِّتي  َوالأَْغاَلَل  َرُهْم  اإِ�شْ
اأُْولَِئَك  َمَعُه  اأُنِزَل  الَِّذَي  النُّوَر  َواتَّبَُعواْ  ُروُه  َونَ�شَ ُروُه  َوَعزَّ
27. كونه ر�شولً من اهلل اإلى اأهل الأر�ص  ُهُم الُْمْفِلُحوَن
جميًعا، ور�شالته للنا�ص عاّمة بمن فيهم بنو اإ�شرائيل حيث 
ُكِتَب ا�شمه في توراتهم: "يُقيُم لََك الرَّبُّ اإلُهَك نَِبيًّا ِمثلي 

ِمن َو�َشِطَك، من اإخَوِتَك، فلَه تَ�شَمعون..."28. 
اإ�شرائيل  لبني  اهلل  با�شم  قا�شيًا  محّمد  كان  كما 
مو�شوعات  كّل  على  يحتوي  الذي  القراآن  اإلى  ُم�شتنًدا 
بَِني  َعلَى  يَُق�صُّ  الُْقْراآَن  َهَذا  إِنَّ  ا الخالفيّة:  اإ�شرائيل  بني 
اإلى  بالإ�شافة   .29 يَْختَِلُفوَن ِفيِه  ُهْم  الَِّذي  ْكثََر  اأَ إِ�ْشَراِئيَل  ا
ذلك، يجب على محّمد اأن يعمل بال�شريعة الُمنزلة عليه: 
ثُمَّ َجَعلْنَاَك َعلَى �َشِريَعٍة مَِّن الأَْمِر فَاتَِّبْعَها َول تَتَِّبْع اأَْهَواء 
اأهواء  يتبع  ل  اأن  عليه  يجب  اأي   ،30 يَْعلَُموَن ل  الَِّذيَن 

الكّفار الم�شركين بل تتميم ر�شالة اهلل.

مثل �شور: االأعراف، يون�س، واالإ�سراء...  )20(

مثل �شور: البقرة، اآل عمران، والمائدة...  )21(
ا بين الخطباء العرب. Peters 2005: 108. كما كان في بداية القرن ال�شابع ميالدّي  كانت الثقافة في اأيام محّمد مواعظ �شفهيّة، "مدار�ص، خ�شو�شً  )22(
ظهور عبادة "اهلل" تُ�َشيطر على اأهل قري�ص، وكان الكثير من الديانات البدائيّة تكّون �شور اإيمانيّة هلل المتعالي، الذي يُدعى اأحيانًا اإله ال�شماء. تزامنت هذه  

  Armestrong .الحركة الإيمانيّة مع تنزيل القراآن على محّمد، حيث بداأت قري�ص تتخلّى عن عبادة الأ�شنام في الكعبة، لتبحث عن الّدين ال�شحيح  
.69 :2001  

)23(  �شورة "االإ�سراء": اآية 2.
�شورة "االأعراف": اآية 103- 105.   )24(

)25(  �شورة "االأعراف": اآية 138.

)26(  �شورة "االأعراف": اآية 145.

)27(  �شورة "االأعراف": اآية 157.
)28(  تث 18: 15.

�شورة "النمل": اآية 76.  )29(
�شورة "الجاثية": اآية 18.  )30(

اليهود والقراآن
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قبائل  اإلى  يتوّجه  محّمد  كان  حيث  المدينة  في  اأّما 
بني  اهلل  فيُذّكر  التوراة31،  العلم بكتب  لها كامل  يهوديّة 
ِنْعَمِتَي  اْذُكُرواْ  إِ�ْشَراِئيَل  ا بَِني  يَا  عليهم: بنَعِمِه  اإ�شرائيل 
َّاَي  إِي الَِّتي اأَنَْعْمُت َعلَيُْكْم َواأَْوفُواْ ِبَعْهِدي اأُوِف ِبَعْهِدُكْم َوا
اإ�شرائيل،  اأنعم بها على بني  التي  "ونعمته   ،32 فَاْرَهبُوِن
عليهم  واإنزاله  الر�شل،  منهم  ا�شطفاوؤه  ذكره،  جّل 
الكتب، وا�شتنقاذه اإيّاهم مّما كانوا فيه من البالء وال�شّراء 
من فرعون وقومه، اإلى التمكين لهم في الأر�ص، وتفجير 
عيون الماء من الحجر، واإطعام المّن وال�شلوى"33. كان 
محّمد  مع  ي�شتمّر  الذي  الَوِحي  ل�شل�شلة  مقّدمًة  ذلك 
َِّما َمَعُكْم َوَل  ل قاً  دِّ ِبَما اأَنَزلُْت ُم�شَ َواآِمنُواْ  وفي القراآن: 
َّاَي  إِي َل َكاِفٍر ِبِه َوَل تَ�ْشتَُرواْ ِباآيَاِتي ثََمناً قَِلياًل َوا تَُكونُواْ اأَوَّ
34، اأي �شّدقوا ما اأنزل على محّمد من القراآن،  فَاتَُّقوِن
الذي يُ�شّدق لما مع اليهود من بني اإ�شرائيل من التوراة35. 
  ذّكَر محّمد بني اإ�شرائيل في المدينة اأي�ًشا بما َحّرمه 
إِ�ْشَراِئيَل  ا ِّبَِني  ل ِحالًّ  َكاَن  َعاِم  الطَّ ُكلُّ  يعقوب من طعام: 
التَّْوَراُة  َل  تُنَزَّ اأَن  قَبِْل  ِمن  ِه  نَْف�شِ َعلَى  إِ�ْشَراِئيُل  ا َم  َحرَّ َما  اإِلَّ 
وذلك   ،36 اِدِقيَن �شَ ُكنتُْم  اإِن  فَاتْلُوَها  ِبالتَّْوَراِة  فَاأْتُواْ  قُْل 
اإبراهيم في مّكة،  التي و�شعها  الحّج  بفرائ�ص  ليُذّكَرهم 
محّمد:  اإليه  يدعو  ما  اأي  الحنيف،  اإبراهيم  ملّة  ليتّبعوا 
ِمَن  َكاَن  َوَما  َحِنيًفا  إِبَْراِهيَم  ا ِملََّة  فَاتَِّبُعواْ  اهلّلُ  َدَق  �شَ قُْل 

رف�ص  يوم  محّمد  على  ذلك  اهلل  اأنزل   .37 الُْم�ْشِرِكيَن
ذلك  كان  البيت38.  حّج  الإ�شالم  اعتنقوا  الذين  اليهود 
كي ل يكذب بنو اإ�شرائيل على اهلل بعد تالوتهم التوراة 

برف�شهم فرائ�ص الحّج.
مّكة  في  محّمد  كان  يوم  التالي،  ذلك  من  ن�شتنتج 
بحاجة اإلى اإثبات ر�شوليّته على غرار ُر�ُشِل بني اإ�شرائيل، 
اأنزل اهلل اآياٍت توراتيٍّة ي�شّمي ال�شعب اليهودّي فيها "بني 
اإ�شرائيل"، اأنزل ق�ش�ًشا ماألوفًة لدى ُم�شِركي قري�ص، الذين 
يفتّ�شون عن الدين ال�شحيح، ليُثبت ر�شوليّة محّمد �شليل 
ت�شكيك  بمقابل  التوراة،  كتب  في  والمكتوب  مو�شى 
محّمد  كان  يوم  المدينة  في  اأّما  ر�شالته.  ب�شرعيّة  قري�ص 
الم�شمون  مماثلِة  اآياٍت  اهلل  فاأنزل  هجرته،  بداية  في 
اإلى اتّباع  لآيات مّكة ليدفع القبائل اليهوديّة في المدينة 
اأي  به محّمد،  ينادي  الذي  فرائ�شه  بكامل  اإبراهيم  دين 

يدعوهم اإلى الإ�شالم.  

2-  اأهل الِكتاب 
َعَرب  عن  الكتاب"39  بـ"اأهل  اليهود  القراآن  ميَّز 
ول  ُمنَزل  لهم  "كتاب  ل  الذين  الأُّميّين  العربيّة  الجزيرة 
 ِ هلِلّ َوْجِهَي  اأَ�ْشلَْمُت  فَُقْل  وَك  َحاآجُّ فَاإْن  ُملَهم"40:  نبّي 
أَ�ْشلَْمتُْم  اأَا يِّيَن  َوالأُمِّ الِْكتَاَب  اأُْوتُواْ  ِّلَِّذيَن  ل َوقُل  اتَّبََعِن  َوَمِن 

)31(  كان في المدينة يثرب مدار�ص يهوديّة، وكان محّمد يذهب اإلى تلك المدار�ص مع كبار الم�شلمين لمحادثتهم ومجادلتهم في ما كان يحدث بينهم من
  خالف اأو من اأمر يريدون البّت فيه. ويقال اإنّهم عر�شوا اأمام الر�شول كتبهم، فكان يقراأها له بع�شهم مّمن دخل في الإ�شالم ومن كان له علم وفهم في

  العبرانيّة. علي 1970: 6/ 544.
)32(  �شورة "البقرة": اآية 40.

)33(  الطبري، جامع البيان: 1/ 324. 
)34(  �شورة "البقرة": اآية 41.

)35(  الطبري، جامع البيان: 1/ 327.
)36(  �شورة "اآل عمران": اآية 93.
)37(  �شورة "اآل عمران": اآية 95.

الّزحيلّي، واآخرون 2004: 63.  )38(
ُمنَزل، �شماوّي. ويدخل في ذلك  اأهل كتاب  المراد من ذلك  بالكتابة، واإنما  اأ�شحاب علم  اأنّهم كانوا  الكتابة، بمعنى  اأهل  تعني  الكتاب": ل  اأهل   )39(

الن�شارى اأي�ًشا لوجود كتاب �شماوّي لديهم هو الإنجيل. علي 1970: 6/ 567.
)40(  حتّي، ُجرجي وجبّور 2002: 128. هذا ما يوؤّكده الطبري اإذ يقول: "الأّميّون" هم الذين ل كتاب لهم من م�شركّي العرب". الطبري، تاريخ الطبري: 3/ 143.
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الْباََلُغ  َعلَيَْك  فَاإِنََّما  تََولَّْواْ  اإِن  وَّ اْهتََدواْ  فََقِد  اأَ�ْشلَُمواْ  فَاإِْن 
.41 يٌر ِبالِْعبَاِد َواهلّلُ بَ�شِ

قبل دخول محّمد في ِنزاَعات مع اليهود في المدينة، 
بل  الكتاب  اأهل  محاربة  عدم  مّكة  في  عليه  اهلل  اأنزل 
مجادلتهم بالكلمة لأنّهم يوؤمنون بما يوؤمن به الإ�شالم: 
اإِل  اأَْح�َشُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اإِل  الِْكتَاِب  اأَْهَل  تَُجاِدلُوا  َول 
َواأُنِزَل  إِلَيْنَا  ا اأُنِزَل  ِبالَِّذي  اآَمنَّا  َوقُولُوا  ِمنُْهْم  َظلَُموا  الَِّذيَن 
 .42 ُم�ْشِلُموَن لَُه  َونَْحُن  َواِحٌد  إِلَُهُكْم  َوا لَُهنَا  إِ َوا إِلَيُْكْم  ا
ال�شيف،  باآية  من�شوخة  الآية  "هذه  قال:  لكن غير واحد 
اأو  الجزية  اأو  الإ�شالم  واإنّما هو  يبق معهم مجادلة،  ولم 
اأن  قبل  الآية  نزلت هذه  "بل  اآخرون:  ال�شيف"43. وقال 
بالآية  َخت  نُ�شِ الآية  هذه  لكّن  بالقتال"44.  النبّي  يوؤمر 
 .45 قَاِتلُواْ الَِّذيَن َل يُوؤِْمنُوَن ِباهلّلِ َوَل ِبالْيَْوِم الآِخِر التالية: 
ى اأهل الكتاب محّمد في المدينة اإذ ي�شاألونه:  يَتَحدَّ
اأتى  ال�شماء، كما  فاأتنا بكتاب جملة من  نبيًّا،  "اإن كنت 
ْهُل  اأَ لَُك  يَ�ْشاأَ به مو�شى، فاأنزل اهلل تعالى هذه الآية"46: 
َماء فََقْد �َشاأَلُواْ ُمو�َشى  َل َعلَيِْهْم ِكتَابًا مَِّن ال�شَّ الِْكتَاِب اأَن تُنَزِّ
اِعَقُة  ال�شَّ فَاأََخَذتُْهُم  َجْهَرًة  اهلّلِ  اأَِرنَا  فََقالُواْ  َذِلَك  ِمن  اأَْكبََر 
ِّنَاُت  الْبَي َجاءتُْهُم  َما  بَْعِد  ِمن  الِْعْجَل  اتََّخُذواْ  ثُمَّ  ِبُظلِْمِهْم 
47. لكّن اهلل  ِبينًا فََعَفْونَا َعن َذِلَك َواآتَيْنَا ُمو�َشى �ُشلَْطانًا مُّ

اأر�شل لهم نور القراآن على يَِد محّمد غافًرا خطاياهم: 
ا ُكنتُْم  ُِّن لَُكْم َكِثيًرا مِّمَّ يَا اأَْهَل الِْكتَاِب قَْد َجاءُكْم َر�ُشولُنَا يُبَي
تُْخُفوَن ِمَن الِْكتَاِب َويَْعُفو َعن َكِثيٍر قَْد َجاءُكم مَِّن اهلّلِ نُوٌر 
48. بمقابل ذلك رف�شوا التوبة وا�شتمّروا  ِبيٌن َوِكتَاٌب مُّ
َولَْو اأَنَّ اأَْهَل الِْكتَاِب  بكفرهم جاحدين ر�شالة محّمد: 
َجنَّاِت  َولأْدَخلْنَاُهْم  �َشيِّئَاِتِهْم  َعنُْهْم  ْرنَا  لََكفَّ َواتََّقْواْ  اآَمنُواْ 

 .49 النَِّعيِم
قريظة  بنو  فظاهر  بكفرهم،  الكتاب  اأهل  تمادى 
اهلل  فاأنزل  محّمد50،  قتالهم  في  ورا�شلوهم  الأحزاب 
مِّْن  َظاَهُروُهم  الَِّذيَن  َواأَنَزَل  قائاًل:  قلوبهم  في  الرعب 
ْعَب  الرُّ قُلُوِبِهُم  ِفي  َوقََذَف  يِهْم  يَا�شِ �شَ ِمن  الِْكتَاِب  اأَْهِل 
ذلك،  اإلى  بالإ�شافة   .51 فَِريًقا َوتَاأْ�ِشُروَن  تَْقتُلُوَن  فَِريًقا 
فقد تمنّى اأهل الكتاب ال�شّر للم�شلمين، اإذ َعيَّروهم بعد 
اأ�شابكم  ما  اإلى  تروا  "األم  قائلين لهم:  اأُُحد  هزيمة وقعة 
ولو كنتم على الحّق، ما ُهزمتم، فارجعوا اإلى ديننا، فهو 
َودَّ َكِثيٌر مِّْن اأَْهِل  خير لكم"52، فاأنزل اهلل فيهم التالي: 
مِّْن  َح�َشًدا  ُكفَّاراً  إِيَماِنُكْم  ا بَْعِد  مِّن  يَُردُّونَُكم  لَْو  الِْكتَاِب 
َفُحواْ  ِهم مِّن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم الَْحقُّ فَاْعُفواْ َوا�شْ ِعنِد اأَنُف�شِ

 .53 إِنَّ اهلّلَ َعلَى ُكلِّ �َشْيٍء قَِديٌر َحتَّى يَاأِْتَي اهلّلُ ِباأَْمِرِه ا

�شورة "اآل عمران": اآية 20.   )41(
�شورة "العنكبوت": اآية 46. لكّن نولديكه يعتبر اأّن هذه الآية مدنيّة، لأّن ال�ُشَور المّكيّة ل تت�شّمن عبارة "اأهل الكتاب"، بل ت�شتخدم عبارات اأخرى   )42(
ِمُن ِبِه َوَما يَْجَحُد ِباآيَاِتنَا اإِل   ؤْ ِمنُوَن ِبِه َوِمْن َهوؤُلء َمن يُو ؤْ إِلَيَْك الِْكتَاَب فَالَِّذيَن اآتَيْنَاُهُم الِْكتَاَب يُو نَزلْنَا ا َوَكَذِلَك اأَ اأطول، مثل "الذين اأتيناهم الكتاب":   

، "العنكبوت": اآية 47. نولديكه 2004: 140. الَْكاِفُروَن  
ابن كثير، تف�شير ابن كثير: 6/ 202.  )43(

الطبري، جامع البيان: 21/ 4.   )44(
�شورة "التوبة": اآية 29. الطبري، جامع البيان: 21/ 4.  )45(

)46(  الّزحيلّي، واآخرون 2004: 103.
)47(  �شورة "الن�ساء": اآية 153.

�شورة "المائدة": اآية 15.  )48(
)49(  �شورة "المائدة": اآية 65.

الطبري، جامع البيان: 21/ 161.   )50(
)51(  �شورة "االأحزاب": اآية 26. 

)52(  الّزحيلي، واآخرون 2004: 18.
)53(  �شورة "البقرة": اآية 109.

اليهود والقراآن
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الم�شلمين  َمنع  يوم حاولوا  ُكفِرِهم، فكانت  قّمة  اأّما 
وَن َعن �َشِبيِل  دُّ قُْل يَا اأَْهَل الِْكتَاِب ِلَم تَ�شُ عن اإيمانهم: 
ا  اهلّلِ َمْن اآَمَن تَبُْغونََها ِعَوًجا َواأَنتُْم �ُشَهَداء َوَما اهلّلُ ِبَغاِفٍل َعمَّ
قائاًل:       عليهم  المبرم  الحكم  اهلل  فاأ�شدر   .54 تَْعَملُوَن
اهلّلِ  مِّْن  ِبَحبٍْل  اإِلَّ  ثُِقُفواْ  َما  اأَيَْن  لَُّة  الذِّ َعلَيِْهُم  ِربَْت  �شُ
ِربَْت َعلَيِْهُم  ٍب مَِّن اهلّلِ َو�شُ َوَحبٍْل مَِّن النَّا�ِص َوبَاآوؤُوا ِبَغ�شَ
َويَْقتُلُوَن  اهلّلِ  ِباآيَاِت  يَْكُفُروَن  َكانُواْ  ِباأَنَُّهْم  َذِلَك  الَْم�ْشَكنَُة 
 ،55 يَْعتَُدوَن َكانُواْ  وَّ وا  َع�شَ ِبَما  َذِلَك  َحقٍّ  ِبَغيِْر  الأَنِبيَاء 
اأقدام  تحت  اهلل  وجعلهم  لهم  منعة  فال  اهلل  "اأذلّهم  اأي 

الم�شلمين"56.

3- الُمنافقون
َعيََّر اهلل بع�ص اأحبار اليهود في المدينة بـ"المنافقين" 
ا57:  لأنّهم اأعلنوا اإيمانهم بالإ�شالم ظاهًرا، ونافقوا به �شرًّ
ُهم  َوَما  الآِخِر  َوِبالْيَْوِم  ِباهلّلِ  اآَمنَّا  يَُقوُل  َمن  النَّا�ِص  "َوِمَن 
هم اهلل ب�شورة قراآنيّة  ِبُموؤِْمِنيَن"58. زد على ذلك قد خ�شّ
في  محّمًدا  اهلل  يحذر  اإذ  "المنافقون"59،  ا�شمهم  تحمل 
إَِذا َجاءَك الُْمنَاِفُقوَن  ا بدايتها من عدم ت�شديق المنافقين: 
 ُ إِنََّك لََر�ُشولُُه َواهللَّ يَْعلَُم ا  ُ ِ َواهللَّ إِنََّك لََر�ُشوُل اهللَّ قَالُوا نَ�ْشَهُد ا
60. "اإنّما كذب �شميرهم  إِنَّ الُْمنَاِفِقيَن لََكاِذبُوَن يَ�ْشَهُد ا
وقد  اإيمانهم،  يقبل  لم  فكما  النفاق؛  اأ�شمروا  لأنّهم 

اأظهروه، فكذلك جعلهم كاذبين، لأنّهم اأ�شمروا غير ما 
اأظهروا"61.

الذين  اليهود  جميع  على  التَعيير  هذا  ان�شحب  ثّم 
َولْيَْعلََم  اهلل:  نُ�شَرة  ورف�شوا  بجهادهم  محّمًدا  نافقوا 
الَِّذيَن نَافَُقواْ َوِقيَل لَُهْم تََعالَْواْ قَاِتلُواْ ِفي �َشِبيِل اهلّلِ اأَِو اْدفَُعواْ 
قَالُواْ لَْو نَْعلَُم ِقتَالً لَّتَّبَْعنَاُكْم ُهْم ِللُْكْفِر يَْوَمِئٍذ اأَقَْرُب ِمنُْهْم 
اأَْعلَُم  ا لَيْ�َص ِفي قُلُوِبِهْم َواهلّلُ  ِباأَفَْواِهِهم مَّ ِلالإِيَماِن يَُقولُوَن 
62. اأنزل اهلل تلك الآية عندما خذل عبداهلل  ِبَما يَْكتُُموَن
بن اأُبّي الر�شول في معركة اأُُحد اإذ قال: "ما ندري عالم 
نقتل اأنف�شنا ههنا اأيها النا�ص، فرجع بمن اتبعه من قومه، 

من اأهل النفاق والريب"63. 
بالرغم من اختالف الم�شلمين بقتل المنافقين اأو عدم 
فََما لَُكْم ِفي الُْمنَاِفِقيَن  قتلهم64، اأنزل اهلل عليهم التالي: 
لَّ  ن تَْهُدواْ َمْن اأَ�شَ ِفئَتَيِْن َواهلّلُ اأَْرَك�َشُهم ِبَما َك�َشبُواْ اأَتُِريُدوَن اأَ
فائدة  اأي ل   ،65 �َشِبياًل لَُه  تَِجَد  فَلَن  اهلّلُ  ِلِل  يُ�شْ َوَمن  اهلّلُ 
الحكم  نفع من هدايتهم لأّن  منهم، فهم م�شلّو اهلل ول 
ِر الُْمنَاِفِقيَن ِباأَنَّ لَُهْم  بَ�شِّ بهم مبرم وهو العذاب الأليم: 
66، مّما جعله يمنع الموؤمنين من مجال�شتهم  َعَذابًا اأَِليًما
إَِذا  ا اأَْن  الِْكتَاِب  ِفي  َعلَيُْكْم  َل  نَزَّ َوقَْد  لهم:  وال�شتماع 
�َشِمْعتُْم اآيَاِت اهلّلِ يَُكَفُر ِبَها َويُ�ْشتَْهَزاأُ ِبَها فَاَل تَْقُعُدواْ َمَعُهْم 
اهلّلَ  إِنَّ  ا مِّثْلُُهْم  إًِذا  ا إِنَُّكْم  ا َغيِْرِه  َحِديٍث  ِفي  واْ  يَُخو�شُ َحتَّى 

)54(  �شورة "اآل عمران": اآية 99.
�شورة "اآل عمران": اآية 112.   )55(

)56(  الطبري، جامع البيان: 4/ 59.
)57(  ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 369. 

�شورة "البقرة": اآية 8.  )58(
)59(  �شورة "المنافقون" رقمها 63 وعدد اآياتها 11.

)60(  �شورة "المنافقون": اآية 1.
)61(  الطبري، جامع البيان: 28/ 119.

)62(  �شورة "اآل عمران": اآية 167.
)63(  ابن كثير، المغازي النبويّة: 127.
الّزحيلّي، واآخرون 2004: 93.  )64(

)65(  �شورة "الن�ساء": اآية 88.
)66(  �شورة "الن�ساء": اآية 138.

االأب مارون عوده
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اأي   ،67 َجِميًعا َجَهنََّم  ِفي  َوالَْكاِفِريَن  الُْمنَاِفِقيَن  َجاِمُع 
جهنّم  اإلى  لأنّهم  هداية  اأو  و�شاطة  ول  لهم  خال�ص  ل 
ْرِك الأَ�ْشَفِل ِمَن النَّاِر َولَن  إِنَّ الُْمنَاِفِقيَن ِفي الدَّ ا ذاهبون: 
68. هذا ما دفع نولديكه اإلى اأن يقول:  يًرا تَِجَد لَُهْم نَ�شِ
"يلّخ�ص محّمد في هذه الآيات كّل ما في قلبه من حقد 
على اليهود"69؛ فعندما دخل محّمد في �شراع علنّي مع 
َول تُِطِع الَْكاِفِريَن َوالُْمنَاِفِقيَن  اليهود، طماأنه اهلل قائاًل: 
  .70 َوِكياًل  ِ ِباهللَّ َوَكَفى   ِ اهللَّ َعلَى  ْل  َوتََوكَّ اأََذاُهْم  َوَدْع 

4- اليهود
في  القراآن  في  مّرات  ثماني  "اليهود"  تعبير  َوَرَد 
ثالث �شور مدنيّة71. �َشّمَى اهلل اأن�شار المدينة في القراآن 
المدينة  في  اإليهم  محّمد  هاجر  الذين  وهم  بـ"اليهود"، 
اأن  الموؤمنين  حّذر  اهلل  لكّن  غزواته.  في  ونا�شروه 
تَتَِّخُذواْ  َل  اآَمنُواْ  الَِّذيَن  َُّها  اأَي يَا  اأولياء عليهم:  ياأخذوهم 
ْوِليَاء بَْع�ٍص َوَمن يَتََولَُّهم  ُهْم اأَ اَرى اأَْوِليَاء بَْع�شُ الْيَُهوَد َوالنَّ�شَ
 .72 اِلِميَن الظَّ الَْقْوَم  يَْهِدي  َل  اهلّلَ  إِنَّ  ا ِمنُْهْم  فَاإِنَُّه  مِّنُكْم 
ى َعنَك  َولَن تَْر�شَ اهم يهوًدا تمييًزا عن الن�شارى:  و�شمَّ
اَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم قُْل اإِنَّ ُهَدى اهلّلِ ُهَو  الْيَُهوُد َوَل النَّ�شَ
الُْهَدى َولَِئِن اتَّبَْعَت اأَْهَواءُهم بَْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َما 

 .73 يٍر لََك ِمَن اهلّلِ ِمن َوِليٍّ َوَل نَ�شِ
قال  اإذ  ولدته،  قبل  اهلل  بر�شول  �شابًقا  اليهود  اأنذر 
اأهل  كنَّا  يهود،  ن�شمع من رجال  كنَّا  "لما  ا�شحاق:  ابن 
علٌم  عندهم  كتاب،  اأهل  وكانوا  اأوثان،  اأ�شحاب  �ِشرك 

ِنلنا  فاإذا  �شرور،  وبينهم  بيننا  تزال  ل  وكانت  لنا،  لي�ص 
زمان  تقارب  قد  اإنّه  لنا:  قالوا  يكرهون،  ما  بع�َص  منهم 
كثيًرا  فكنَّا  واإرم،  عاٍد  قَتَْل  معه  نقتلُكم  الآن  يُبعث  نبّي 
َرهم من  ما ن�شمع ذلك منهم"74. لكّن محّمد عاد وَهجَّ
اأَ�َشدَّ  لَتَِجَدنَّ  اأعدائه:  اأَ�َشدُّ  اأموالهم لأنّهم  المدينة و�َشبَا 
ِّلَِّذيَن اآَمنُواْ الْيَُهوَد َوالَِّذيَن اأَ�ْشَرُكواْ َولَتَِجَدنَّ  النَّا�ِص َعَداَوًة ل
اَرى َذِلَك ِباأَنَّ  إِنَّا نَ�شَ ِّلَِّذيَن اآَمنُواْ الَِّذيَن قَالَُواْ ا ًة ل َودَّ اأَقَْربَُهْم مَّ
75. حدث  نَُّهْم َل يَ�ْشتَْكِبُروَن يَن َوُرْهبَانًا َواأَ ي�شِ ِمنُْهْم ِق�شِّ
ذلك بعدما اأوحى اهلل لمحّمد اأّن دين اإبراهيم الذي هاجر 
َما  ويجاهد من اأجله هو �شابق لليهود وم�شتقّل عنهم: 
َراِنيًّا َولَِكن َكاَن َحِنيًفا مُّ�ْشِلًما  إِبَْراِهيُم يَُهوِديًّا َوَل نَ�شْ َكاَن ا

 .76 َوَما َكاَن ِمَن الُْم�ْشِرِكيَن

خال�سة
بداأت  حيث  مّكة  في  النبويّة  بعثته  محّمد  بداأ  يوم 
بالظهور اإلى العلن حركات تطالب بالعودة اإلى عبادة اهلل 
الواحد اإله ال�شماء، اأُنِزلَْت على محّمد اآيات قراآنيّة تتكلّم 
عن تاريخ اهلل مع بني اإ�شرائيل، كانت ماألوفة لدى �شامعيه 
من خالل التقليد ال�شفهّي. اأعطى اهلل من خاللها محّمد 
�شرعيّة ر�شوليّة، و�شاللة كتابيّة يهوديّة. كما كانت تلك 
الآيات �شببًا اأ�شا�شيًّا ل�شتقبال محّمد من اأن�شار المدينة، 
ا�شتناًدا  به  يوؤمن محّمد  بما  يوؤمنون  يهوديّة  قبائل  لأنّهم 

اإلى تلك الآيات.

�شورة "الن�ساء": اآية 140.  )67(
)68(  �شورة "الن�ساء": اآية 145.

نولديكه 2004: 183.  )69(
�شورة "االأحزاب": اآية 48.  )70(

�شور: البقرة، المائدة، والتوبة.  )71(
�شورة "المائدة": اآية 51.   )72(
�شورة "البقرة": اآية 120.  )73(

ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 164.   )74(
�شورة "المائدة": اآية 82.  )75(

�شورة "اآل عمران": اآية 67.  )76(

اليهود والقراآن
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الم�شلمين  اهلل  َر  نَ�شَ حيث  "بدر"77  غزوة  بعد  لكن 
من  اهلل  طلب  الطبيعة،  فائقة  بطريقة  قري�ص  كّفار  على 
محّمد ال�شتقالل عن اليهود من خالل تغيير اتّجاه الِقبلَة. 
َكة  الم�شكِّ اليهوديّة  الحركات  بع�ص  بالظهور  اتّخذت 
يهوديّة  حركة  فاأ�شبحوا  ودعوته،  محّمد  بر�شوليّة 
يدافعون عن ُكتُِبهم واآباِئهم، فعَّيرهم اهلل بالمنافقين. اأّما 
تلو  قبيلة  وتهجيرهم  ع�شكريًّا  باإ�شقاطهم  فبا�شر  محّمد 
ا  فار�شً المدينة،  على  ُكلّيّة  �شيطرًة  �شيطر  حتّى  الأخرى 

الإ�شالم على �شّكانها اأو العي�ص كاأهل ذّمة.
في  القراآن  كان  فبعدما  الَوِحي؛  تغيّر  الأ�شباب  لهذه 
فما  بهم،  عنايته  وعن  لليهود،  اهلل  ِنَعِم  عن  يتكلّم  مّكة 
اأن �شاءت العالقة في المدينة بين محّمد واليهود، اتّخذ 

اهلل  اأّن  اليهود، حتّى  بحّق  قا�شية  اأ�شكالً جديدة  الَوحي 
اأعلن الُحكَم المبرم فيهم وهو العذاب في النار، كونهم 
اأ�شّد الأعداء للم�شلمين، لأنّهم يكذبون في قراءة التوراة، 
وينكرون ر�شوليّة محّمد المكتوبة في كتبهم. بالإ�شافة 

اإلى ذلك، لأنّهم يرف�شون فري�شة حّج البيت. 
القراآن،  من  كبيًرا  ق�شًما  اليهود  يحتّل  النهاية،  في 
كما  اأ�شمائهم.  على  قراآنيّة  ب�شوٍر  اآباءَهم  اهلل  خ�ّص  وقد 
احتوى القراآن على بع�ص تعاليمهم من عبادة اهلل الواحد، 
وال�شالة،  ال�شوم  وفرائ�ص  القيامة،  يوم  والح�شاب 
اأخرجهم  اأن  بعد  لكن،  الماأكولت.  بع�ص  وتحريم 

محّمد من المدينة، اأخرجهم اهلل من القراآن.

"كانت ليلة بدر الجمعة، ال�شابعة ع�شر من �شهر رم�شان، �شنة اثنتين من الهجرة". ابن كثير، المغازي النبويّة: 34.  )77(

المرجع 
ابن كثير، تف�شير ابن كثير = ابن كثير الدم�سقّي ]اإ�سماعيل عماد الّدين اأبي الفداء بن ُعَمر[، 2007. تف�شير ابن كثير، ط 

جديدة، بيروت: الكتاب العالمي للن�شر. 
ابن كثير، المغازي النبويّة = كنعان محّمد بن اأحمد )القا�شي ال�شيخ(، 1997. المغازي النبويّة، خال�شة: تاريخ ابن 

كثير، ط اأولى، بيروت: موؤ�ش�شة المعارف.
حتّي فيليب، ُجرجي اإدوار وجبّور جبرايل، 2002. تاريخ العرب، ط حادية ع�شرة، بيروت: دار الك�شاف.

)الـ( وهبة واآخرون، 2004. المو�شوعة القراآنيّة المي�ّشرة، ط ثالثة، دم�شق وبيروت: دار الفكر ودار الفكر  زحيلي 
المعا�شر.

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

دار  بيروت:  رابعة،  الطبري، ط  تاريخ  بن جرير، 2008.  اأبي جعفر محمد  )الـ(  طبري   = الطبري  تاريخ  الطبري، 
الكتب العلمية.

الطبري، جامع البيان = طبري )الـ( ابن جرير، 2001. جامع البيان، ط اأولى، بيروت: دار الفكر.
ل في تاريخ العرب قبل الإ�شالم، ج 6، بيروت: دار العلم للماليين. علي جواد، 1970. المف�شّ

نولدكه تيودور، 2004. تاريخ القراآن، ط اأولى، بيروت: كونراد – اأدناور.
ArmesTrong Karen, 2001. Muhammad a Biography of the Prophet, London: Phoenix Press.
PeTers F. E. 2005. Islam. a Guide for Jews and Christian, New Jersey: Princeton University Press. 

االأب مارون عوده
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مقّدمة
الم�شيحيَّة  بين  المتحاورين  من  العديد  اعتاد 
العدل  مثل  خلقيَّة،  موا�شيع  حول  يلتقوا  اأن  والإ�شالم، 
والحقوق  القيم  حول  والظلم،  والرحمة  وال�شالم 
والواجبات، حول الإ�شغاء اإلى كالم اهلل وقراءة عالمات 
كلُّ  ُم  يقدِّ مثاًل،  اهلل2،  مو�شوع  ُطرح  واإن  الأزمنة1. 
للواحد  يمكن  وما  الآخر،  مع  اللقاء  دون  فكرته  فريق 
على  القديمة  المفاهيم  مت  وقُدِّ يحاوره.  لمن  م  يقدِّ اأن 
م�شتوى الفل�شفة والالهوت، في ما يخ�صُّ مثاًل التوحيد 
الجوهر،  في  واحد  "اهلل  الم�شيحيُّون:  يقول  والتثليث. 
توحيد  يَذكر  من  الم�شلمين  ومن  الأقانيم،  في  مثلَّث 
الم�شيحيِّين ويُرجع العتقاد بالأقانيم الثالثة اإلى العتقاد 
يقوله  ما  يوردون  الموؤرِّخين  اأنَّ  غير  اآلهة"3.  بثالثة 
الطبرّي  ياأخذوا موقًفا. نذكر مثاًل  اأن  الم�شيحيُّون دون 
ل ال�شريعة وم�شاحتها: نوؤمن  في الردِّ على الن�سارى4: "فاأوَّ

الواحد  وبالربِّ  �شيء،  كلِّ  مالك  الآب  الواحد  باهلل 
الواحد..؛  القد�ص  بروح  ونوؤمن  الم�شيح...،  ي�شوع 
جماهير  بها...  الإيمان  على  تجتمع  ال�شريعة  فهذه 
ونقول  والن�شطوريَّة".  واليعقوبيَّة  الملكيَّة  الن�شارى، 
كتاب  في  الح�شنّي  اإبراهيم  بن  القا�شم  عن  عينه  ال�شيء 
الردِّ على الن�سارى5: وكذلك قالت الن�شارى اإنَّ اهلل َخلق 
واإنَّ  قد�شه،  بروح  نف�شه. وحفظها ودبَّرها  بابنه  الأ�شياء 
البَن خلََق الخلق وفطره Démiurge، واإنَّ روح القد�ص 
حفظ الخلق ودبَّره". ونقراأ في الكتاب نف�شه: "زعمت 
الن�شارى كلُّها اأنَّ اهلل �شبحانه ثالثة اأ�شخا�ص )نقول نحن 
اأقانيم(، واأنَّ تلك الأ�شخا�ص الثالثة كلَّها طبيعة واحدة 
غير  فالآب  قالوا:  قد�ص.  وروح  وابن  اآب  متَّفقة... 
والد ول  القد�ص ل  مولود، وروح  فابن  والبن  مولود، 
مولود...". ولكنَّ الم�شلمين عموًما نق�شوا التوحيد مع 
ان الملكّي  ة، اأ�شقف حرَّ التثليث. اأورد ثاودور�ص اأبو قرَّ

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

من اهلل اإلى الب�شريَّة
في الم�شيحّية وفي الإ�شالم

ن�شير ب�شكل خا�صٍّ اإلى �شل�شلة "الم�شيحيَّة والإ�شالم في الحوار والتعاون" التي ت�شدر عن مركز الأبحاث في الحوار الم�شيحّي الإ�شالمّي )حري�شا، لبنان(،   )1(
وتن�شرها المكتبة البول�شيَّة م�شكورة، وقد و�شلت اإلى العدد 48: "الت�شريح النهائّي للندوة الم�شيحيَّة الإ�شالميَّة الدوليَّة" حول طاولة م�شتديرة، فيينّا، 2010.

َّة واالإ�سالم، �شل�شلة "الم�شيحيَّة والإ�شالم"، العدد 20. اهلل في الم�سيحي  )2( 
)3(  بول�ص الخوري، المفاهيم عند الم�سلمين، التوحيد والتثليث، المكتبة البول�شيَّة، 2008، �ص 24.

ي�ص يو�شف"، بيروت، �ص 136. )4(  المرجع ال�سابق، �ص 25. نُ�شر هذا الكتاب في "متفرِّقات جامعة القدِّ
)5(  المرجع ال�سابق، �ص 25. ن�شر الكتاب. 

Ignazio di Matteo, « Confutazione contro I cristiani dello Zaydita Al-Qâsim b.-Ibrahim », Rivista degli Studi Orientali, 
1922, p. 308.  
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الكوفيُّ  "فامتالأ  الماأمون:  مع  المجادلة  ن�صَّ   )825+(
غيًظا، وقال: "اأخبرني عن الآب والبن والروح القد�ص، 
فالم�شيح  واحًدا،  كانوا  اإن  واحد.  اأم  اثنين  اأم  هم  ثالثة 
يكون  اأن  فيجب  اثنين.  كانوا  واإن  قلنا.  كما  مخلوق 
اأحُدهم اأكبر من الآخر واأعظم. واإن كانوا ثلثة، فعيِّْن لنا 
)اأي:  وننذر  نميِّز  حتّى  وقدرته،  منهم  واحد  كلِّ  منزلة 
الراجحة،  العقول  فيه  تتميَّز  الذي  هذا  كالمك  نعلم( 

وتهرب منه المحاججة"6.
التالقي بين الإ�شالم والم�شيحيَّة، وماذا  كيف يكون 
م الم�شيحيَّة لالإ�شالم وللعرب، اأّما مو�شوعنا  يمكن اأن تقدِّ
فيدور حول ثالثة مفاهيم: اهلل، الإن�شان، العالقة بين اهلل 
في  الم�شيح.  ي�شوع  واإن�شان  اإله  هو  من  في  والإن�شان 
خطوة  في  اهلل،  عن  الإ�شالم  يقوله  ما  نقراأ  اأولى  خطوة 
ثانية، ما يقوله الم�شيحيُّون، وفي خطوة ثالثة نحاول اأن 

نمدَّ ج�شًرا به ي�شل الم�شلم اإلى المفهوم الم�شيحّي.

1. اهلل
الوحيد،  لالإله  المعطى  ال�شم  الإ�شالم  في  هو  اهلل 
يرجع  الدينونة.  وربِّ  العالمين  �شيِّد  الخالق،  الواحد، 
 " "األلهمَّ اأّما  اإل.  اإيل،  ال�شامّي:  العالم  اإلى  العربيُّ  اللفظ 
فالنداء للفظ العبرّي: اإ ل ه ي م، لفظ يُ�شتعَمل في الدعاء 
الحقبة  في  ا�شتُعمل  اهلل  ا�شم  اأنَّ  اإلى  ن�شير  وال�شالة. 
نة  مدوِّ في  كما  الم�شيحيِّين.  عند  ول�شيَّما  القباإ�شالميَّة، 
الجمال.  اأمِّ  في  ال�شاد�ص، وقد ُوجدت  القرن  اإلى  تعود 

د ا�شمه "عبد اهلل"7. ر اأنَّ والد محمَّ ونتذكَّ
النظرة  القزِّي  يو�شف  اأ.  يوجز  المجال،  هذا  في 
ل  �شمد،  اأحد،  واحد،  اإله  القراآن  "اإله  فيقول:  اهلل  اإلى 

ي�شاركه اأحٌد في وحدانيَّته، ول في ماهيَّته وطبيعته، ول 
في عبادته". العبارات عديدة في هذا المعنى: "ل اإله اإلَّ 

اهلل". "اهلل اإله واحد". "اإلهكم اإله واحد"8.
اأحد،  اهلل  هو  "قُل   :)112( الإخال�ص  �شورة  ونقراأ 
اأحد".  كفوؤًا  له  يكن  ولم  يُولَد  ولم  يِلْد  لم  ال�شمد.  اهلل 
هذه ال�شورة تجمع جوهر النظرة اإلى اهلل: واحد، اأحد، 
نجد  هنا  بالخلق.  ة  الخا�شَّ العلل  دورة  على  يت�شامى 
رف�ًشا للثالوث: "لم يلد". ذاك ما يقوله الم�شيحيُّون عن 
الآب  من  "المولود  لالبن  رف�ص  هو  يُولَد".  "لم  الآب. 
د والكالم  التج�شُّ قبل كلِّ الدهور" "ل كفوؤ له". يرف�ص 

عن الم�شيح "الم�شاوي لالآب في الجوهر".
"الواحد، الأحد" ل �شريك له في الخلق.  هذا الإله 
ما كان  نف�ص بح�شب  الم�شائر، يجازي  كلَّ  �شيِّد  وهو 
فهو  الخالق،  اأنَّه  وبما  الأر�ص.  على  حياتها  خالل  لها 
في  الب�شر  يقود  من  وهو  الوجود.  اإلى  �شيء  بكلِّ  ياأتي 
طريق يجهلونها: يقودهم في طريق الخير كما يمكن اأن 
القديم.  العهد  اأ�شفار  من  القتراب  هنا  نالحظ  يُ�شلَّهم. 
هذا الإله هو "القّهار"، "الجبّار"، "الجليل"، "الجميل". 
يعاقب ويغفر. اهلل هو "الرحمن الرحيم"؛ فحين الكالم 
بالن�شبة  بُعُد الرحمة: رحمة ل حدود لها  عن اهلل، يطلُّ 
اإلى الإن�شان. رحمة ل حدود لها بالن�شبة اإلى كلِّ اإن�شان. 

رحمته ت�شمل الكون.
اهلل هو الت�شامي المطلق. هنا ياأتي الكالم عن التنزيه: 
والزوج:  والوالد،  الولد،  وعن  ال�شريك،  عن  ه  منزَّ اهلل 
ربُّ  هو  اإلَّ  اإله  ل  الحّق،  الملك  اهلل  )فتعالى(  "فتعلى 
الموؤمنون، 115: 23: 116(.  الكريم )�شورة  العر�ص 
ونقراأ في �شورة الجّن: "لن ن�شرك بربِّنا اأحًدا، واأنَّه تعلى 

الحا�شية 6، �ص 6-7. وفي محاورة مع البطريرك الن�شطورّي طيماثاو�ص، نجد الهجوم ذاته مع بع�ص ا�شتهزاء: "اأيُّ تمييز يُوَجد بين البن والروح، وكيف   )6(
اأنَّ البن لي�ص بالروح، والروح لي�ص بالبن...".

)7( p. Ballanfat, « Allah », dans Dict. du Coran (= DDC), Robert Laffont, Bouquins, Paris, 2007, p. 40.

ة. المجموع 1142. وهكذا يدور كلُّ ما في القراآن والإ�شالم حول  "، 5 مرَّات، و"الإله" وم�شتّقاته 157 مرَّ ة، و"األلَّهمَّ ن�شير اإلى اأنَّ ا�شم اهلل، يرد 980 مرَّ  
اهلل. راجع اأ. جوزف قزِّي، هذا هو االإ�سالم، دار لأجل المعرفة، دار عقل – لبنان، 2007، �ص 151.

)8(  هذا هو االإ�سالم، �ص 152.

المون�سنيور بول�س الفغالي
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)تعالى( جّد ربِّنا ما اتَّخذ �شحبة ول ولًدا" )72: 3-2( 
له، ل و�شَف له، ل �شريك له، ل ولد له،  "اهلل ل مقابل 
ل �شاحبة". قال القراآن الكريم: "اأنّى يكون له ولد ولم 
تكن له �شاحبة". وقال: "لم يَلد ولم يُولَد". وفي �شورة 
المائدة: "كفَر الذين قالوا اإنَّ اهلل هو الم�شيح ابن مريم". 

: "كفَر الذين قالوا: اإنَّ اهلل ثالث ثالثة". ثمَّ
ذلك  ومع  البعيد.  البعيد  هو  اإًذا  المت�شامي.  هو  اهلل 
له وجه وعين  الت�شبيه9.  يُدعى  ما  في  القريب  اأنَّه  ر  ي�شوَّ
ويد، مثل الإن�شان. هو ي�شمع، يب�شر، يجل�ص. ففي �شورة 
طه: "الرحمن على العر�ص ا�شتوى" )20: 5. جل�ص مثل 
اإنَّما  يبايعونك  الذين  "اإنَّ  الفتح:  �شورة  وفي  الملك(. 
اهلل  يد   .)10  :48( اأيديهم"  فوق  اهلل  يد  اهلل:  يبايعون 
حا�شرة. وكذلك وجهه كما تقول �شورة الرحمن: "كلُّ 
من عليها )= الأر�ص( فاٍن، ويبقى وجه ربِّك ذو الجلل 
نحن  كم   .)27-26  :55( والإكرام"  الجالل(  )اأو: 
"وا�شبر  الطور:  �شورة  في  التوراة.  ن�شو�ص  من  قريبون 
باأعيننا" )53: 48: تحت نظرنا(.  فاإنَّك  لحكم ربِّك، 
القمر:  �شورة  في  اهلل،  يقول  نوح  على  الكالم  وفي 
"وحملنه )= وحملناه( على ذات األوح )= األواح( ود�شر 

)= م�شامير( تجري باأعيننا" )54: 14-13(.
في هذا الإطار نقراأ مثاًل في الزبور اأو �شفر المزامير: 
، يا اإلهنا، ارفْع علينا نور وجهك" )4: 7(. "اإلى  "فيا ربُّ
متى يا ربُّ تن�شاني، وتحجب وجهك عنِّي" )13: 3(. 
ثه  ث عن "وجه" اهلل. والموؤمن يحدِّ عبارات عديدة تتحدَّ
، فنح�صُّ  كما يحدِّث والده اأو والدته. ي�شتنير وجُه الربِّ
ففي  يفعل.  الإن�شان  كما  فيفعل  يُده  وتمتدُّ  بر�شاه، 
 :9 )خر  ت�شرب"  الربِّ  "يد  اأنَّ  نعرف  م�شر،  �شربات 
ثنا النبيُّ حزقيّال عن "يد الربِّ القويَّة وذراعه  3(. ويحدِّ
الممدودة" )20: 33(. وفي خبر برج بابل، نقراأ: "نزل 
اأين  من   .)5  :11 )تك  والبرج"  المدينة  لينظر  الربُّ 
"تكلَّم"  يقال:  ثمَّ  ينظر.  لكي  مثلنا  عينان  له  نزل؟ وهل 

)تك 11: 6-5(.

كما  اليهوديِّ  العالم  ر" في  "ي�شوَّ ل  الذي  الإله  هذا 
في العالم الإ�شالمّي، يت�شامى ت�شاميًا مطلًقا على الخليقة 
على هذه  عينه حا�شر  الوقت  في  باريها، وهو  هو  التي 
"�شخ�ًشا"  لي�ص  اأنَّه  مع  به،  تلتقي  اأن  ترجو  التي  الخليقة 
كما يقول التقليد الم�شيحّي؛ فاهلل هو ال�شرُّ )الغيب، 2: 
تجلَّى  الذي  ذاك  عينه  الوقت  وفي  يُدَرك،  ل  الذي   )2
�شورة  في  نقراأ  جهة،  من  خليقته.  وفي  خليقته  بوا�شطة 
الحديد: "له ُملك ال�شماوات والأر�ص، يحيي ويُميت، 
والظهر  والآخر،  ل  الأوَّ هو  قدير.  �شيء  كلِّ  على  وهو 
الذي  هو  عليم.  �شيء  بكلِّ  وهو  والباطن،  )والظاهر( 
ا�شتوى على  اأيّام، ثمَّ  ال�شماوات والأر�ص في �شتَّة  خلق 
 :57( كنتم"  اأينما(   =( ما  اأين  معكم  وهو  العر�ص... 
2-4(. نقراأ هنا ن�شيد حنَّة اأمِّ �شموئيل )1 �شم 2: 6(، 
واإ�شعيا النبّي )44: 6؛ 48: 12(، وبداية �شفر التكوين 
ي�شتريح  بحيث  اأيّام،  �شتَّة  في  الخلق  عن  ث  يتحدَّ الذي 
اهلل في اليوم ال�شابع، هو والإن�شان. هو الإله الخفيُّ فال 
نراه، وهو الظاهر الذي ن�شاهده بعيوننا. هو في ال�شماء 
)67: 16(، وهو على الأر�ص )50: 16(، الملك على 
الأر�ص. اأّما العبارة التي تدلُّ ب�شكل كبير على قرب اهلل 
منّا، فنقراأها في �شورة ق: "ولقد خلقنا الإن�شان، ونعلم 
ما تو�شو�ص به نف�شه، ونحن اأقرب اإليه من حبل الوريد" 

.)16 :50(

وحدانيَّته  يم�صُّ  ما  كلِّ  من  اهلل  بتحديد  القراآن  اهتمَّ 
وعقيدة  الثالوث  عقيدة  رف�ص  يعني  هذا  وت�شاميه: 
د؛ فاهلل الذي هو الغنّي، الجّواد في ذاته، ل يحتاج  التج�شُّ
بالخليقة  بنف�شه. واإن هو اهتمَّ  اأحد بل يكفي نف�شه  اإلى 
تُغَفر  ل  التي  الكفر  خطيئة  اأّما  الرحيم.  الرحمان  فالأنَّه 
فهي ال�شرك والم�شا�ص بوحدانيَّة اهلل، كما نقراأ في �شورة 
الن�شاء: "اإنَّ اهلل ل يَغفر اأن يُ�شَرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن 
ي�شاء. ومن ي�شرك باهلل فقد اقترف اإثًما عظيًما" )4: 48(.

*  *  *

)9( DDC, p. 42.
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الجديد  العهد  اإله  ُعرف  الم�شيحيَّة؟  تقول  وماذا 
لً  ه اأوَّ ب�شوت الذين حملوا الب�شارة، الإنجيل، الذي توجَّ
اأّما  اإلى جميع الب�شر.  اإ�شرائيل )رو 1: 16( ثمَّ  اإلى بني 
ابنه  اإلى  كلَّها  ذاته  يهُب  اهلل  اأنَّ  فهو  اأُعلن  الذي  الجديد 
"كيف ل يعطينا مع  ابنه:  لنا بوا�شطة  ي�شوع، كما يهبها 

ابنه كلَّ �شيء؟!" )رو 8: 32(.

بين  الختالف  على  فتقوم  بالآب  ي�شوع  عالقة  اأّما 
لي�ص البن. في�شوع  لي�ص الآب، والآب  الثنين؛ فالبن 
يوؤدِّي العبادة هلل، �شاأنه �شاأن معا�شريه. وقال: "اهلل وحده 
اإلهي،  "اإلهي  �شليبه:  اأعلى  من  و�شرخ  ال�شالح".  هو 
مع  تجاوب  اهلل،  ى  الم�شمَّ فالآب  تركتني؟".  لماذا 
 )31  :5 )اأع  ورفعه   )15-14  :3 )اأع  واأقامه  ي�شوع 
وجعله ربًّا وم�شيًحا )اأع 2: 36(، رئي�ًشا ومخلِّ�ًشا )اأع 
5: 31(. وقالت الر�شالة اإلى رومة عن ي�شوع اأنَّه "اأقيم 

ابن اهلل" )1: 4(.

والبن.  الآب  بين  الختالف  هو  الختالف  وهذا 
هو  ي�شوع   .monogènes فريان  هو  ي�شوع  ة  بنوَّ وطابُع 
هي  الحبيب.  البن   ،)32  :8 )رو  هلل  الخا�صُّ  البن 
حياة  هي  اهلل  اأعطاها  التي  الحياة  ة:  والبنوَّ ة  الأبوَّ عالقة 
 .)6  :2 )فل  اهلل  �شورة  في  هو  الذي  ي�شوع  يتقبَّلها 
اأّما  ال�شريعة،  ال�شلطة: قيل لكم في  تبيِّن هذه  والأناجيل 
اأنا فاأقول لكم. �شلطة تُحرِّر من كلِّ �شرٍّ، تغفر الخطايا، 
 .)11  :5 )مت  اأجله  من  يتاألَّموا  لكي  النا�ص  تدعو 
راأى  راآني  "من  ي�شوع:  اأقوال  يُ�شمعنا  يوحنّا  واإنجيل 
الآب" )14: 3(. "كلُّ ما لي هو لك، وكلُّ ما لك هو 
لي" )17: 10(. "اأنا والآب واحد" )10: 28(. وبعد 

القيامة، يدعو توما ي�شوع، "ربِّي واإلهي" )20: 28(.

يعمله  الآب  يعمله  "ما  ووحدانيَّته:  اهلل  وحدة  هي 
البن: الآب يقيم الموتى ويحييهم، والبن يقيم ويحيي 
من ي�شاء". اأو: "اأبي يعمل واأنا اأعمل"؛ فالأمثلة عديدة في 

اإنجيل يوحنّا. وبعد �شعود البن، يوا�شل الروح القد�ص 
القد�ص الذي ير�شله الآب با�شمي،  "الروح  عمل البن: 
ركم بكلِّ ما قلته لكم" )14:  �شيعلِّمكم كلَّ �شيء ويذكِّ

10.)26

عن  ثوا  فتحدَّ الجديد  العهد  من  الكني�شة  اآباء  انطلق 
اإلى  فو�شل  وتوا�شل كالمهم  الم�شيح.  ي�شوع  اأبي  اهلل، 
اهلل الثالوث، كما قيل في مجمع نيقية: "نوؤمن باإله واحد 
اآب قدير، خالق كلِّ ما يُرى وما ل يُرى. وبربٍّ واحد 
الآب،  من  المولود  الوحيد،  اهلل  ابن  الم�شيح  ي�شوع 
مجمع  ل  وكمَّ القد�ص".  وبالروح  الآب  جوهر  من  اأي 
الق�شطنطينيَّة مقال نيقية: "وبالروح القد�ص الربِّ المحيي 
اإلى  هة  موجَّ ر�شالة  هنا  ونورد  د".  الم�شجود له والممجَّ

اأ�شاقفة ال�شرق.

كلُّنا نقول بفم واحد اأنَّ الثالوث هو ذو قدرة واحدة، 
وجالل واحد، واألوهيَّة واحدة، وطبيعة واحدة، بحيث 
اأقانيم...  ثالثة  ذلك  ومع  تنف�شل،  ل  قدرة  اإنَّها  نقول 
والكلمة لي�ص مقولً بحيث ننفي عنه الولدة، ول ناق�ًشا 
الالهوت،  ملء  اأو  الآب  طبيعة  ه  �شخ�شُ يفتقد  بحيث 
في  مماثل  وغير  العمل،  في  مماثل  غير  البن  ولي�ص 
القدرة، اأو غير مماثل في كلِّ �شيء، ول هو يقوى بغيره، 
اإلًها  واإنَّما هو مولود من الآب ل كاإله زور، ولكنَّه ُولد 
ا،  ، نوًرا من نوٍر حّق، فال يُح�َشب منقو�شً حقًّا من اإله حقٍّ

ول غير مماثل...

اأي�ًشا باأنَّ الروح القد�ص غير مخلوق، وذو  ونعترف 
الآب  مع  واحدة،  وقدرة  واحدة  وطبيعة  واحد،  جالل 

وربِّنا ي�شوع...11.

العهد  تعليم  هذا  لأنَّ  الثالوث؟  على  الت�شديد  لماذا 
ل   ،personne �شخ�ص،  اهلل  اإنَّ  لنا  يقول  وهو  الجديد. 
ث عن ال�شخ�ص نقول "عالقة".  فرد واحد؛ وحين نتحدَّ
اأ�شخا�ص  بدَّ من ثالثة  العالقة متكاملة، ل  ولكي تكون 

)10(     P. Beauchamp, « Dieu, 2, Nouveau Testament », Dict critique de théologie (= DCT), p. 319-320.

ل �شنة 374. هه البابا دما�شيو�ص الأوَّ َّة في وثائقها، المطبعة البول�شيَّة، 2001، �ص 54-55. هذا الكالم وجَّ )11(  الكني�سة الكاثوليكي

المون�سنيور بول�س الفغالي
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ثالثة  اأقانيم،  ثالثة  اهلل  في  اإنَّ  نقول  واإذ  الأقّل.  على 
اأنَّها عالقة تامَّة، كاملة. ال�شورة البعيدة  اأ�شخا�ص، نعلن 
هي العائلة على الأر�ص. الآب هو اأب واأمٌّ مًعا. ولد ابنه 
منذ الأزل. والروح القد�ص هو الحبُّ الجامع بين الآب 
والبن. لم يعد الحبُّ عاطفة، بل �شخ�ًشا حيًّا. وهكذا 
اأجل،  الأقد�ص".  الثالوث  "عيلة  عن  نتكلَّم  اأن  ن�شتطيع 
ال�شماء،  في  الجال�ص على عر�شه  البعيد،  ذاك  اإلهنا  لي�ص 
الذي يت�شرَّف كملك له ملء ال�شلطان بحيث ل يناق�شه 
الوحيد  البن  اإنَّ  بحيث  مفتوحة،  عيلة  هو  اإلهنا  اأحد. 
القد�ص  فالروح  واأخواته؛  اإخوته  يدعونا  باأن  ي�شتحي  ل 
الأطفال.  "اأبّا"، مثل  نقول هلل  اأن  قلوبنا ويعلِّمنا  يئنُّ في 
اأنَّ اهلل يعمل �شويَّة  "ونحن نعلم  الر�شول يقول:  ون�شمع 
الذين  اأولئك  �شيء.  كلِّ  في  لخيرهم  يحبُّونه  الذين  مع 
�شبق  فاختارهم،  �شبق  فالذين  ق�شده؛  ح�شب  دعاهم 
ابنه حتَّى يكون البن  ليكونوا على مثال �شورة  فعيَّنهم 
بكًرا لإخوة كثيرين" )رو 8: 28-29(. وهكذا ينتفي 
الخوف من القلوب، لأنَّنا ل�شنا بعُد عبيًدا، بل نحن اأبناء، 
وبما اأنَّنا اأبناء، فنحن ورثة مع البن الذي اأحبَّنا و�شّحى 

بنف�شه لأجلنا.

*  *  *

في  الم�شلم  مع  الم�شيحيُّ  يلتقي  اأن  يمكن  كيف 
النظرة اإلى اهلل؟ فاهلل في الإ�شالم لي�ص �شخ�ًشا، بمعنى اأن 
وراأ�ُشنا  اإليه  نقترب  وحيد،  واحد،  فهو  عالقة؛  له  لي�ص 
يعاملنا  هو  اأيّوب.  �شفر  قال  كما  والرماد،  التراب  في 
لأحد  يحقُّ  ل  بحيث  لنا  معاملته  في  حرٌّ  وهو  بالرحمة 
اأن يناق�شه اأو ي�شاأله. ومع ذلك يُقال اإنَّ هذا الإله ي�شمع، 
اأم على  المجاز  م�شتوى  يتكلَّم... هل نحن على  يرى، 
م�شتوى  على  نحن  الم�شيحيَّة  في  الحقيقة؟  م�شتوى 
الثاني  الأقنوم  هو  الذي  البن  د  تج�شَّ وحين  الحقيقة. 
في الثالوث، ا�شتطاع يوحنّا اأن يقول في ر�شالته الأولى: 

ولم�شته  لناه  تاأمَّ الذي  بعيوننا،  وراأيناه  �شمعناه،  "الذي 
�شركاءنا كما  اأي�ًشا  اأنتم  "لتكونوا  ركم"،  اأيدينا... به نب�شِّ

نحن �شركاء الآب وابنه ي�شوع الم�شيح" )1: 1، 3(.

على  والإ�شالم؟  الم�شيحيَّة  بين  اللقاء  يكون  كيف 
ذاك  لي�ص  اهلل  اأنَّ  يعرف  فالموؤمن  الخالق؛  اهلل  م�شتوى 
الكائن المتعالي الذي ل يهتمُّ بخليقته، ول ذاك المحرِّك 
ل الذي يحرِّك العالم، كما قال اأر�شطو، ول هو قدرة  الأوَّ
و�شلطان وح�شب. هو ذاك الذي خلق العالم12. وتنطلق 

الم�شيرة: لماذا خلق اهلل العالم، لماذا خلقنا؟

وما  ا  َعَر�شً اهلل  خلَقنا  فُرف�شت:  اأجوبة  اأعطيَْت 
الأ�شاطير  قالت  كما  غلطة،  كانت  يخلق.  اأن  ا  حقًّ اأراد 
�ص: "وندم الربُّ  الرافدينيَّة، اأو كما نقراأ في الكتاب المقدَّ
قلبه" )تك  في  ف  وتاأ�شَّ الأر�ص،  الإن�شان على  اأنَّه �شنع 
6: 6(. م�شاوئ الإن�شان كثيرة وال�شرُّ يمالأ قلبه! )اآ 5(.

واأعطَي جواب اآخر: �شجر الرّب، ملَّ الجلو�ص على 
عر�شه ول اأحد قربه "ين�شد له، يعلن مدائحه، ي�شجد له"؛ 
اأن  واأراد  الأر�ص  اإلى  اأتى  زيو�ص  اأو  زو�ص  الوثنيُّ  فالإله 
�ص عيلة. طلب "�شاحبة" ينجب منها اأولًدا. هكذا  يوؤ�شِّ
 Junon قيل مثاًل عن جوبتر، ملك ال�شماء، الذي اتَّخذ له

وجعلها ملكة.

فخلقنا  �شبٌب،  اهلل  لدى  يكن  لم  ثالث:  وجواب 
اعتباًطا. ل نبحث عن العلَّة، حيث بدا اهلل وكاأنَّه "يلعب".

�شنة  اأ�شقف م�شر  البو�شّي،  لبول�ص  ل  اأوَّ ونقراأ مقطًعا 
1240، يدلُّ على ت�شامي اهلل13:

مه �شيء، اأزليٌّ ل يَُحدُّ له زمان قديم ل يتقدَّ
خالق ل مخلوق، �شابط ل يُحتوى عليه

قويٌّ ل يُقَهر، �شيِّد ل ي�شوده �شيء
فوق الوقت والزمان والمكان.

 )12( Samir Khalil Samir, « Une lecture de la foi chrétienne dans le contexte arabo-musulman », Proche-Orient Chrétien,  
 tome 42/1-2 (1992) 57-125, ici p. 64.

َّة لبول�س البو�سّي، تحقيق ودرا�شة وفهر�شة كاملة لالأب �شمير خليل الي�شوعّي، التراث العربّي الم�شيحّي، 4،  ة الم�سيحي د و�سحَّ مقالة في التثليث والتج�سُّ  )13(
1983، توزيع المكتبة البول�شيَّة، جونيه، �ص 133-132.
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كلٌّ به كان، وبغيره لم يكن �شيء مّما كان )يو 1: 3(
حاجُة الكلِّ اإليه، وهو غير محتاج اإلى ما لديه.

. وهو بارئهم ومحييهم، به قواُم الكلِّ
ثمَّ اإليه م�شيرهم.

�شعيف؟  هو  هل  خلق؟  حين  اأحد  اإلى  احتاج  هل 
اأفكار  كلُّها  ي�شلِّيه؟  اأن يجد من  فاأراد  بالملل  اأح�صَّ  هل 
راأفٌة،  اهلل  اإنَّ  القول  على  يتَّفقون  فالالهوتيُّون  ب�شريَّة؛ 
رحمُةٌ، لطٌف، جوٌد14. ولكنَّنا نودُّ اأن نتوقَّف عند �شفة 
الإله  عن  القراآن  ث  يتحدَّ انّي.  المجَّ والعطاء  ال�شخاء 
"المنّان" )14: 11، �شورة اإبراهيم(، والأحاديث النبويَّة 
عن الجّواد. يقول المعتزلة مثاًل: "اهلل يفعل للب�شر ما هو 
ين". قال  الأ�شلح لهم، منذ هذا العالم، كما في يوم الدِّ
وعلَّة  جوهره.  في  جّواد  "اهلل  الملل:  في  ال�شهر�شتانّي، 
الكون، فالأنَّه  فاإذا كان اهلل خلق  الكون جوُده"؛  وجود 

اب... اد والمعطي والوهَّ الجوَّ
هي  "تلك  وبول�ص:  يوحنّا  قال  ما  مع  يلتقي  ما  هذا 
يو  اأحبَّنا" )1  الذي  اأحببنا اهلل، بل هو  المحبَّة. ما نحن 
4: 10(. وفي اآ 19 نقراأ: "فعلينا اأن نحبَّ لأنَّ اهلل اأحبَّنا 
رومة:  اإلى  الر�شالة  في  فيُعلن  بول�ص  ي�ص  القدِّ اأّما  اأوَّلً". 
"اإنَّ اهلل برهن عن محبَّته لنا باأنَّ الم�شيح مات من اأجلنا 
ونحن بعُد خاطئون" )5: 8(. وفي الر�شالة اإلى غالطية: 
"اأحبَّني وبذل نف�شه عنِّي" )3: 20(. اهلل يطلب الإن�شان 
قبل اأن يطلب الإن�شاُن اهلل؛ فالمبادرة هي من اهلل، وهي 

دوًما مبادرة حّب.15
من الجود يمكن اأن ننطلق. اإذا كان ا�شم من اأ�شماء اهلل 
هو الجّواد، فهذا يرتبط بطبيعته. وهذا الجود نكت�شفه في 

الخلق. وبما اأنَّ الخلق ل يمكن اأن يكون اأزليًّا، يُفَر�ص 
علينا القول اإنَّ اهلل تغيَّر. ولكنَّ هذا غير معقول؛ فالجود 
هو في اهلل، وكذلك الحبُّ والرحمة. فكيف يمكن اأن 
جواب  ل  �شمائه؟  في  وحده  العائ�ص  مع  الحبُّ  يُوَجد 
والبن  الآب  كاملة،  عيلة  اهلل  حيث  الم�شيحيَّة،  في  اإلَّ 
�شفات  الح�شنى  الأ�شماء  تكون  واإلَّ  القد�ص،  والروح 
عر�شيَّة لم تكن في اهلل، ثمَّ كانت في وقت من الأوقات.

2. االإن�سان
اهلل ذاك الجّواد خلق الإن�شان؛ فالخلق تعليم الأ�شا�شّي 
وقدرته  ال�شمد(  )هو  المطلقة  اهلل  فوحدة  القراآن:  في 
نكت�شفه  هذا  كلُّ  وعدالته،  ورحمته  ولطفه  الخالَّقة، 
ونهايته  الخلق  فبداية  حلقة؛  في  كما  فنحن  الخلق؛  في 
كلَّها،  الخليقة  ه  ويوجِّ يخلق  الذي  اهلل  م�شيئة  في  هما 
كتجلِّي  والخلق  الم�شتقيم.  ال�شراط  في  الإن�شان  ويقود 
جوهر اهلل هو مجموعة اآيات تتيح للب�شر اأن يعرفوا ربَّهم 
والأر�ص  ال�شماوات  في  "اإنَّ  نحوه.  قلوبهم  هوا  ويوجِّ
اآياٌت  لآيات للموؤمنين. وفي خلقكم وما يبثُّ من داآبة، 
لقوم يوقنون" )45: 3-4(، اأي يوؤمنون اإيمانًا ثابتًا. غير 
ه  اأنَّ هذه الآيات تبقى مغلقة على الب�شر. لهذا فهي تتوجَّ
اهلل:  يقودهم  وحدهم  فهوؤلء  والعقالء؛  الفهماء  اإلى 
ظلمات  في  بها  لتهتدوا  النجوم  لكم  الذي جعل  "وهو 
لنا الآيات لقوم يعملون" )6: 97(.  البَّر والبحر. قد ف�شَّ
�شورة  في  نقراأ  كما  الموؤمنون  هي  الآيات  هذه  اأجل 
النور: "يقلِّب اهلل الليل والنهار. اإنَّ في ذلك لعبرة لأولي 

 )14(     D. GimareT, Les noms divins en Islam, Patrimoines, Islam, Cerf, Paris, 1988.
هي الأ�شماء الح�شنى: القادر والقدير، العالم والعليم، الخالق والخالَّق والباري، الرحمان والرحيم، الرازق والجّواد...   

ثوا كثيًرا عن المحبَّة، لأنَّ هذا المفهوم غير متواتر عند الم�شلمين. اأراد الق�شيري والرازي اأن  ن�شير هنا اإلى اأنَّ الالهوتيِّين الم�شيحيِّين لم يتحدَّ   )15(
يريا في لفظ "ولّي"، "المحّب". قال: "يحبُّهم )حا�شية 14، �ص 423(. "اهلل ولّي الذين اآمنوا، يخرجهم من الظلمات اإلى النور" )�شورة البقرة، 

256(. وكانت �شفة "ودود" حيث يقال عن اهلل "وهو الغفور الودود" )�شورة البروج، 3(.

المون�سنيور بول�س الفغالي
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فنه بينهم  الأب�شار"16. وفي �شورة الفرقان: "ولقد حرَّ
ر  التذكُّ وهذا  ُكفوًرا"17.  اإلَّ  النا�ص  اأكثر  فاأبى  ليذكروا، 
يعود بنا اإلى عهٍد قُطع بين اهلل والب�شر. وذلك منذ البداية؛ 
"واإذا  اإيمانه:  اإن�شان حول  ي�شاأل اهلل كلَّ  الدين  يوم  ففي 
يَّتهم، واأ�شهدهم  اأخذ ربُّك من بني اآدم، من ظهورهم، ذرِّ
على اأنف�شهم: "األ�شُت بربِّكم؟!" قالوا: "بلى، �شهدنا!". 

إنَّا كنّا عن هذا غافلين".18 اأن تقولوا يوم القيامة: "ا
مفهوم الخلق هذا في الإ�شالم19، ل يبتعد كثيًرا عّما 
ا�شتعمل فعل  القراآن  اإذا كان  �ص.  المقدَّ الكتاب  نقراأ في 
)البارئ(،  "براأ"  المّرات  وبع�ص  عاّم،  ب�شكل  "خلق" 
فاللغة العبريَّة ا�شتعملت األفاًظا مجازيَّة: ع ث ه )�شنع(، 
)بنى،  ه"  ن  "ب  ثمَّ  ن(.  )كوَّ ن"  و  "ك  اأو  د"  �ص  "ي 
اأّما فعل "ب ر ا"  كما في العربيَّة(، "ي �ص ر" )جبَل(. 
التكوين:  ن�شيد  وفي  اإ�شعيا  مع  ا  خ�شو�شً ًرا،  متاأخِّ فجاء 
"في البدء براأ )خلق( اهلل ال�شماوات والأر�ص" )1: 1(. 
ن في م�شيرة الزمن. اهلل  هذا الن�شيد جعل عمل اهلل يتكوَّ
يعطي ا�شًما لكلِّ خليقة، ثمَّ يباركها، و�شولً اإلى الإن�شان 
ذكًرا  وامراأة،  يخلقه على �شورته كمثاله، رجاًل  "الذي 
واأنثى" )اآ 26(. اأّما الرواية التي ارتبطت ببالد الرافدين 
تبيِّن  اأن  ت  توخَّ فقد  القديمة،  الح�شارات  من  وبعدد 
م�شوؤوليَّة الإن�شان في ما يح�صُّ به من تعب ووجع )تك 
)ف  الثاني  ِق�شمه  في  اإ�شعيا  و�شفر   .)24  :3-4  :2
المنفى )538-587  الذي ُكتب في زمن   ،)55-40
اهلل. وحده خلق،  ووحدانيَّة  الخلق  بين  يربط  م.(،  ق. 
اأو  الحجر  بع�ص  هي  الآلهة  و�شائر  موجود،  وحده  اإًذا 

ة والذهب. كما يربط بين الخلق  الخ�شب المطلّي بالف�شَّ
والخال�ص، بين الكون والتاريخ.20

اهلل  جود  من  هي  كلَّها  الخليقة  اأنَّ  ر  يذكِّ القراآن  اإنَّ 
"علَّم  الرحمن:  �شورة  نقراأ  اأن  ن�شتطيع  قدرته.  وعالمة 
والقمر  ال�شم�ص  البيان،  علَّمه  الإن�شان،  خلق  القراآن، 
بح�شبان. والنجُم وال�شجر ي�شجدان"؛ فاهلل خلق ال�شماء 
�شل�شل  من  الإن�شان  وخلق  والنور.  الظلمة  والأر�ص، 
كالفّخار"، ونفخ في اأنفه ن�شمة حياة )6: 2(. وتجلَّت 
م�شيئته  عن  عبَّرت  التي  الخالَّقة  كلمته  عبر  اهلل  قدرة 
اإذا  ي�شاء.  ما  "اهلل يخلق  اآل عمران:  �شورة  ففي  الإلهيَّة؛ 
ر  نتذكَّ هنا  فيكون".  "كن"،  له:  يقول  فاإنَّما  اأمًرا  ق�شى 
واأمر  �شيء،  كلُّ  فكان  "قال   :9-6  :33 مز  يقوله  ما 
ي�ص بول�ص اإلى  ف�شار كلُّ موجود". وما تقوله ر�شالة القدِّ
ن بكلمة اهلل"  العبرانيِّين: "بالإيمان نعرف اأنَّ العالم تكوَّ

.)3 :11(
بل  وتوقَّف،  الما�شي  من  عماًل  يكن  لم  والخلق 
�شورة  في  نقراأ  كما  د،  ويتجدَّ الدوام  على  يتوا�شل  هو 
ي�ص:  �شورة  وفي  يعيده".  ثمَّ  الخلَق  يبداأ  "اآمَّن!  النمل: 
اأن  يقتدر على  ال�شماوات والأر�ص  الذي خلق  "اأولي�ص 
العليم". ولكنَّ الخليقة  يخلق مثلهم. بلى. وهو الخالُق 
ل ت�شيف �شيئًا على اهلل، فهو يَهبُها كلَّ ح�شن فيها، وما 

يطلبه منها هو ال�شجود.
وهدفًا:  مرًمى  للخليقة  اأنَّ  على  القراآن  د  وي�شدِّ
ترجعون؟"  اإلينا ل  واأنَّكم  عبثًا  اإنَّما خلقناكم  "اأفح�شبتم 

)16(   24: 44. قلَب، alterner. من يعلم؟ اأولئك الذين يب�شرون.

ل الكفر على  . ولكن هناك من ياأبى، من يرف�ص، فيف�شِّ ر ول ين�شى الربَّ )17(   هو التمييز، Le discernement. ب�شط اهلل كلَّ �شيء اأمام الإن�شان ليتذكَّ
الإيمان.

.de leurs reins ،يَّتهم ون�شلهم. خرجوا من ظهورهم )18(   �شورة الأعراف، Les Limbes )7: 172(. اأولد اآدم هم ذرِّ

)19( Kh. azmoudeh, « Création », DDC, p. 193-194; voir Th. o'shauGhnessy, Creation and the Teaching of the 
Qur'an, Rome, Biblical Institute Press, 1985.

 )20( p. Beauchamp, « Création », DCT, p. 283; P. auvray, « Création », Vocabulaire de Théologie Biblique (=VTB), 
Cerf, Paris, 1966, p. 171-174; La création dans l'Orient ancien, L. Derousseaux (éd.), 1987, Congrès de 
l'acfeB, 1985.
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ونقراأ   .)85  :15( "بالحّق"  خلق  فاهلل  115(؛   :23(
الالهوتيُّون  قاله  ما  اإلى  تعيدنا  التي  الدخان  �شورة 
الم�شيحيُّون في القرون الو�شطى: "وما خلقنا ال�شماوات 
بالحّق.  اإلَّ  خلقناهم  ما  لعبين.  بينهما  وما  والأر�ص 
هدف   .)39-38  :44( يعلمون"  ل  اأكثرهم  ولكنَّ 
الإن�شان  يحتلُّ  ولهذا  اهلل.  اإلى  الإن�شان  يعود  اأن  الخلق 
اهلل على  لأنَّه خليقة  مميَّزة،  الخليقة مكانة مركزيَّة،  في 
 .)30  :2( المالئكة  تعرفها  ل  اأموًرا  ويعرف  الأر�ص، 
فرا�ًشا،  "الأر�ص  اهلل  خلق  خدمته،  اأجل  ومن  اأجله  من 
الثمرات  به  فاأخرج  ال�شماء ماء  بناء، واأنزل من  وال�شماء 
رزقًا لكم" )2: 22(. هذا ل يعني اأنَّ الإن�شان ي�شتحقُّ ما 
يُعطى له، بل خلقت ال�شماء والأر�ص" لتجاَزى كلُّ نف�ص 

بما ك�شبت، وهم ل يُظلَمون" )45: 22(.
*  *  *

ماذا تقول الم�شيحيَّة عن الخلق؟ ما اأ�شرنا اإليه انطالقًا 
�ص. اهلل الذي هو في الأزل، خلق في  من الكتاب المقدَّ
الزمن، في وقت �شاءه هو. وماذا تقول عن الإن�شان؟ هو 
مخلوق على �شورة اهلل كمثاله. اإًذا هو القيمة المطلقة. 
�ص اأحًدا، ول  نف�شل بين الرجل  اأنَّنا ل نخ�شِّ هذا يعني 
هنا  والكافر.  الموؤمن  بين  والحّر،  العبد  بين  والمراأة، 
اهلل  اأبناء  كلُّكم  "فاأنتم  الر�شول:  بول�ص  قاله  ما  ر  نتذكَّ
في  جميًعا  دتم  تعمَّ لأنَّكم  ي�شوع،  بالم�شيح  بالإيمان 
اليهوديِّ  بين  الآن  فرق  ول  الم�شيح.  فلب�شتم  الم�شيح 
الواحد(،  الإله  يعرف  ل  اأممّي،  )اأو:  اليهوديِّ  وغير 
رجل  بين  �شلعة(،  وكاأنَّه  يُ�شَرى  )فالعبد  وحّر  عبد  بين 
وامراأة؛ فاأنتم كلُّكم واحد في الم�شيح ي�شوع؛ فاإذا كنتم 
للم�شيح، فاأنتم، اإًذا، ن�شل اإبراهيم ولكم الميراث ح�شب 

الوعد" )غل 3: 29-26(.
عن  نف�شي  اأميِّز  اأن  لي  فكيف  الأمر هكذا،  كان  اإذا 
الآخر؟ اأنا الموؤمن وكلُّ من لي�ص مثلي هو كافر! اأنا الرجل 
لي الحقوق كلُّها، اأّما المراأة فال حقوق لها. وهكذا نعود 
اإلى العهد القديم حيث المراأة تت�شاوى مع البيت والعبد 
ل  اأن  الو�شيَّة  في  قيل  حين  والحمار،  والثور  والجارية 
ي�شتهي الإن�شان "�شيئًا" من كلِّ هذا )خر 20: 17(. ل 

القديم  العهد  في  المه�شومة  المراأة  لذكر حقوق  مجال 
اأن  يمكن  ل�شهادتها.  قيمة  الإ�شالمّي: ل  العالم  في  كما 
ت�شلِّي  اأن  لها  يحقُّ  فال  �شلَّت  اإن  �شاعة.  كلِّ  في  تطلَّق 
امراأته  رجل  لكلِّ  "ليكن  فقال:  بول�ص  اأّما  الرجال.  مع 
د  ولكلِّ امراأة زوجها" )1 كو 7: 2(. اإًذا، ل مجال لتعدُّ
حقَّها،  امراأته  يوفي  اأن  الزوج  "على  وقال:  الزوجات. 
توفي زوجها حقَّه" )اآ 3(. ويكون  اأن  المراأة  كما على 
هذا بالتِّفاق. ولكن هل للمراأة حقوق �شوى الخ�شوع 
ذلك.  عليها  يُفَر�ص  بل  طوًعا،  تعطي  ل  هي  والطاعة؟ 
�شلطة  "ل  نقراأ:  الزواج  عن  الف�شل  هذا  من   4 اآ  وفي 
الزوج، ل  للمراأة على ج�شدها، فهو لزوجها. وكذلك 
مبداأ  يعار�ص  هذا  لمراأته".  فهو  على ج�شده،  له  �شلطة 
بل  عادّي،  اأمٌر  الرجل،  يزني  اأن  العربّي:  العالم  يعي�شه 
ُره عقل:  م�شتحّب، اأّما المراأة فاإن زنت فعقابها ل يت�شوَّ
الَجلد،  بيت؛  لها  بقي  اإذا  البيت  اإلى  والعودة  الطالق، 
الَحب�ص. ثمَّ ي�شتطيع الرجل اأن ياأخذ غيرها، وهي تُرمى 
كما يُرمى �شيء ا�شتعملناه وا�شتنفدناه. وماذا عن المراأة 
التقيَّة؟ هل ت�شتطيع اأن تتحلّى بالتقوى مثل زوجها؟ هذا 
في  كما  اليهوديَّة  في  كلِّه،  ال�شرقيِّ  العالم  في  م�شتحيل 
الإ�شالم. اأّما بول�ص الر�شول فقال: "فالزوج غير الموؤمن 
�ص  تتقدَّ الموؤمنة،  غير  والمراأة  الموؤمنة.  بالمراأة  �ص  يتقدَّ

بالرجل الموؤمن" )اآ 14(.
�شاأن  �شاأنها  اهلل  �شورة  على  فالمراأة  تامَّة!  م�شاواة 
اأنثى. هل  اأم  ذكًرا  اأكان  الولد،  نقول عن  الرجل. وكذا 
اأن  للفتاة  يحقُّ  هل  الرجل؟  مثل  ترث  اأن  للمراأة  يحقُّ 
الفتاة  اأّما  يتعلَّم  ال�شبيُّ  ال�شبّي؟  يت�شرَّف  كما  تت�شرَّف 
فتعمل. ولن نقول �شيئًا عن الأطفال في عالمنا العربّي، مع 
اأنَّ الم�شيح قال: "دعوا الأطفال ياأتون اإليَّ ول تمنعوهم 
اأن  تتخيَّلون! يجب  ال�شماء".  ملكوت  هوؤلء  لمثل  لأنَّ 
ال�شماوات )مت  اإلى ملكوت  اأطفال لندخل  ن�شير مثل 
هوؤلء  من  واحًدا  قبل  "من  ي�شوع:  وقال   .)3  :18
الأطفال با�شمي، يكون قبلني. ومن قبلني ل يكون قبلني 

اأنا فقط، بل الذي اأر�شلني" )مر 9: 37(.
والآخر،  الم�شلم  بين  اليهودّي.  وغير  اليهوديِّ  بين 
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اإن�شان هو على �شورة اهلل،  الم�شيحّي والآخر. كلُّ  بين 
الج�شم،  اأو �شحيح  مقعًدا  اأو معافى،  �شواء كان مري�ًشا 
فالعالم  تلك؛  اأو  "القبيلة"  هذه  من  قريبًا،  اأو  غريبًا 
عليها:  يحافظ  زال  وما  القديمة  بالعادات  اأخذ  العربيُّ 
اأنا ل اأجال�ص الآخر، ل اآكل معه؛ يجب اأن يكون اأكلي 
وما  ناأكل  لما  عبيًدا  �شرنا  �ص.  منجَّ اأكله  لأنَّ  اأكله،  غير 
ن�شرب، وجعلنا حاجًزا بيني اأنا "الموؤمن" والآخر الذي 
يجب اأن اأتحا�شاه، اأبتعُد عنه. ففي الإنجيل نرى "اليهود 
نون  يتمكَّ �شوا، فال  يتنجَّ لئالَّ  الق�شر  يمتنعون من دخول 
نجا�شة  اأهي   .)28  :18 )يو  الف�شح"  ع�شاء  اأكل  من 
الحكم  الكبرى  النجا�شة  اأم  وثنّي؟  بيت  اإلى  يدخلوا  اأن 
تميِّز  القديم  العهد  و�شريعة  بريء؟  اإن�شان  على  بالموت 
بين "ابن الطائفة" و"ابن الطائفة الأخرى". فعلى م�شتوى 
الربى: تقر�ص المال للغريب بما ت�شاء من الربى، اأّما ابن 
طائفتك فال تاأخذ منه ربى. على م�شتوى الطعام، اإذا كان 

نج�ًشا ل ناأكله، بل نطعمه للغرباء.
واأبغ�ص  قريبك  "اأحبْب  الغفران!  م�شتوى  وعلى 
والطائفة.  والقبيلة  البيت  ابن  هو  القريب  عدوَّك". 
ومحبَّتي له تقوم باأن اأ�شاعده في حاجاته. وكلُّ من لي�ص 
اآخذ  اأن  اأ�شرقه،  اأن  اأ�شتغلَّه،  اأن  اأ�شتطيع  "طائفتي"  من 
يتعب  ول  جفن،  لي  يرفُّ  ل  هذا  كلِّ  وفي  امراأته.  له 

�شميري في �شيء.
عدوَّ  ل  الموؤمن  الإنجيل؟  قال  ماذا  هذا،  تجاه 
ال�شعيف  من  اأتقرَّب  اأنا  بل  قريبي،  هو  اإن�شان  كلُّ  له. 
ه  عدوِّ مع   " "ال�شامريُّ فعل  كما  والجريح،  والمري�ص 
زيتًا  و�شكب  منه  "دنا  الجريح،  راأى  "اليهودّي": 
دابَّته  على  حمله  ثمَّ  دها،  و�شمَّ جراحه  على  وخمًرا 
 .)34  :10 )لو  باأمره"  واعتنى  الفندق  اإلى  به  وجاء 
مثل هذا الإن�شان المحتقر لدى ال�شعب اليهودّي عا�ص 
الإنجيل:  يقول  ماذا  بالعمل.  بل  بالكالم  ل  الإنجيل، 
ي�شطهدونكم،  الذين  لأجل  و�شلُّوا  اأعداءكم  "اأحبُّوا 
 :5 )مت  ال�شماوات"  في  الذي  اأبيكم  اأبناء  فتكونوا 
الذين  تحبُّون  كنتم  "اإن  الكالم:  ويتوا�شل   .)45-44
اإلَّ  ت�شلِّمون  ل  كنتم  واإن  لكم؟  اأجر  فاأيُّ  يحبُّونكم، 

على اإخوتكم، فماذا عملتم اأكثر من غيركم؟" )اآ 46-
.)47

ي  الموؤمن هو من يعمل "اأكثر"، يحبُّ "اأكثر"، ي�شحِّ
الذي  الإنجيل  اإلى  ونعود  نف�شه.  يتجاوز  الموؤمن  اأكثر. 
و�شّن  بعين  عين  قيل:  اأنَّه  "�شمعتم  التوراة.  من  ينطلق 
ب�شّن. اأّما اأنا فاأقول لكم: ل تقاوموا من ي�شيء اإليكم. من 
ل  ك الإيمن )اأي: عاملك بالعنف( فحوِّ لطمك على خدِّ
له الآخر )اأي: عامله باللطف(. ومن اأراد اأن يخا�شمك 

لياأخذ ثوبك، فاترك له رداءك اأي�ًشا" )اآ 40-38(.
نف�شه  عن  فيدافع  النتقام،  يطلب  بطبعه  الإن�شان 
�شة  وي�شتعيد حقَّه. ولكنَّ القراآن، �شاأنه �شاأن الكتب المقدَّ
الأخرى، ينطلق من الواقع المعا�ص ويطلب من الموؤمن 

اأن يعمل "اأكثر". ونعطي مثاًل حول النتقام.
الذين  اأيُّها  "يا   :)179-178 :2( البقرة  �شورة  في 
اآمنوا، كتب عليكم بالق�شا�ص )�شريعة المثل = النتقام( 
في القتلى: الحّر بالحّر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى". 
"فمن ُعنَي له من اأخيه �شيء، فاتِّباع بالمعروف والعادة، 
ربِّكم  من  تخفيف  ذلك  )تعوي�ص(  باإن�شان  اإليه  واأداء 
وفي  األيم".  عذاب  فله  ذلك  بعد  اعتدى  فمن  ورحمة. 
النهاية، يدعو اإلى التقوى. "واتَّقوا اهلل واعلموا اأنَّ اهلل مع 

المتَّقين" )2: 194(. اقتدوا باهلل فاإنَّه "غفور رحيم".
اأنَّ  "كتبنا عليهم )= اليهود( فيها  في �شورة المائدة: 
النف�ص بالنف�ص، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن 
)�شريعة  ق�شا�ص  والجروح  بال�شّن.  وال�شّن  بالأذن، 
ق، فهو كّفارة له" )5: 45(، اأي من  المثل(؛ فمن ت�شدَّ
تخلَّى عن حقِّه ب�شخاء، فهذا ينال غفران اهلل؛ فالمغفرة 
اإليها �شوى الموؤمنين  وجه من وجوه التقوى، ول ي�شل 
الحقيقيِّين. اأّما في عالم ال�شرق، من اأخذ �شنّي، ل اآخذ له 
�شنَّه، بل فَمه كلَّه؛ ومن اأخذ عيني، ل اآخذ له عينه فقط، 
اأتقياء،  نفو�شنا  نعتبر  اأن  ذلك  بعد  ونريد  كلَّه.  راأ�َشه  بل 
وقال  غفرنا".  فنحن  رّب،  يا  لنا  "اإغفر  ي�شلِّي:  وبع�شنا 
يغفر  ال�شماوّي ل  فاأبوكم  تغفرون،  كنتم ل  "اإن   : الربُّ
على  والتغلُّب  الذات  تجاوز  اإلى  النداء  هو  ذاك  لكم". 

من اهلل اإلى الب�سريَّة في الم�سيحيّة وفي االإ�سالم
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النزوات وال�شهوات التي ت�شيطر علينا وعلى اأنانيَّتنا.
د الزوجات.  ونعطي مثاًل اآخر في �شاأن الزواج وتعدُّ
لكم  طاب  ما  "فانكحوا  يلي:  ما  الن�شاء  �شورة  في  نقراأ 
تعدلوا،  األَّ  خفتم  فاإن  واأربع،  وثالث  مثنًّى  الن�شاء،  من 
عالم  نف�شه وهو  الرجل  يتجاوز  هنا  فواحدة" )4: 3(. 
"يترك  قيل:  البدء  فمنذ  عادلً؛  يكون  اأن  يمكن  ل  اأنَّه 
الرجل اأباه واأمَّه ويتَّحد بامراأته ويكون الثنان واحًدا". 
اأربع بحيث  اأو  ن�شاء  بثالث  يتَّحد  اأن  للرجل  هل يمكن 
عّما  �شيئًا  نقول  ول  واحًدا؟  ج�شًدا  مًعا  كلُّهم  يكونون 
ندعوه زواج المتعة، وعن عدد ال�شريّات اللواتي يمكن 
اإلى  انحدار  اأم  للذات،  تجاوز  اأهذا  للرجل.  يكنَّ  اأن 
المراأة؟  للرجل، دون  العابرة  ة  اللذَّ الأنانيَّة والبحث عن 
نتكلَّم  ذلك،  وبعد  لها رجال عديدون.  يكون  ل  فهذه 

عن الم�شاواة بين الرجل والمراأة!
هي  ال�شريعة.  اإلى  النظر  فهو  الأ�شا�شيُّ  المبداأ  اأّما 
م الإن�شان هذه  تطلب من الإن�شان اأقلَّ ما يمكن. واإن تمَّ
بواجبه.  قام  لأنَّه  نف�شه  عن  ير�شى  بحذافيرها،  ال�شريعة 
وما هو واجبه تجاه امراأته؟ اأن يوؤمِّن لها الطعام واللبا�ص 
هذا  في  فاته.  ت�شرُّ في  ا  حرًّ يكون  عندئٍذ  والماأوى. 
برِّ  برُّكم على  يزد  لم  "اإن  لتالميذه:  ي�شوع  قال  المجال 
ي�شيِّين لن تدخلوا ملكوت ال�شماوات"، اأي  الكتبة والفرِّ
بعُد  ت�شبحوا  لم  ممكن،  قدر  باأقلِّ  بالو�شايا  اكتفيتم  اإن 
تالميذي. ونفهم عندئٍذ لماذا كان بول�ص الر�شول قا�شيًا 
اليهود والم�شلمون  ال�شريعة، ولماذا يرف�شه  اإلى  بالن�شبة 
ي�شير  مثالً  بل  �شريعة،  و�شع  فما  الم�شيح  اأّما  مًعا؟ 
الإن�شان دون اأن ي�شتطيع بلوغه: "كونوا كاملين كما اأنَّ 
اأباكم ال�شماويُّ كامل هو". وقال بول�ص اإلى اأهل اأف�ش�ص: 
"ت�شبَّهوا باهلل كالأبناء الأحبّاء، و�شيروا في المحبَّة �شيرة 
قربانًا  اأجلنا  من  بنف�شه  ى  و�شحَّ اأحبَّنا  الذي  الم�شيح 
وذبيحة هلل طيِّبة الرائحة" )5: 1-2(. هل ي�شتعدُّ الرجل 
ي بذاته من اأجل امراأته؟ عندئٍذ لن تعود ال�شريعة  اأن ي�شحِّ
كانوا  هكذا  الزوجيَّة.  الحياة  بدايات  �شوى  والقوانين 
تلك  اإلى  نعود  ونحن  القديمة،  الع�شور  في  ي�شنعون 

الع�شور حيث تكون المنفعة لنا.

ر هنا حواًرا بين بطر�ص وي�شوع. قال بطر�ص:  ونتذكَّ
اأ�شبَع مرَّات؟".  اأخي فاأغفر له؟  ة يخطاأ  رّب، كم مرَّ "يا 
اعتبر هذا الر�شول اأنَّه �شنع البطولة. في الواقع، كم واحد 
تين؟ ومع ذلك، ل  ة واحدة اأو مرَّ منّا ي�شتعدُّ لكي يغفر مرَّ
بل  مرَّات،  �شبع  لك  اأقول  "ل  بالحدود:  ي�شوع  ير�شى 
ة �شبع مرَّات" )مت 18: 21-22(. الموؤمن  �شبعين مرَّ

ل يتوقَّف في ال�شعود، بل ي�شل اإلى اأبعد الحدود.

3. �سخ�س ي�سوع الم�سيح
من  اأتى  �شخ�ص  بالأر�ص؟  ال�شماء  يربط  الذي  ما 
ال�شماء وحلَّ على الأر�ص. ما الذي يربط اهلل بالإن�شان؟ 
. القراآن، قال الم�شلمون.  الكلمة، قال ال�شعب اليهوديُّ
اأّما الم�شيحيُّون، فما يربط اهلل بالإن�شان هو الكلمة الذي 

�شار ب�شًرا و�شكن بيننا.
كم تمنَّى الب�شر على مدِّ تاريخهم اأن ياأتي الإله اإليهم. 
ون اإلى حيث يمكن اأن يلتقوا وجه الإله الذي  فكانوا يحجُّ
واأح�شر  اآتي  "متى  المزامير:  �شاحب  وقال  له.  تعبَّدوا 
اأن يقترب من  البعيد  اأمام اهلل؟". ولكن كيف لهذا الإله 
اأن يكون بجانب الخطاأة؟ ُدعَي  و�ص  القدُّ الب�شر؟ والإله 
ي�شتطيع  ل  مو�شى:  وقال  اآكلة"،  "ناًرا  القديم  العهد  في 

اأحد اأن يرى وجه اهلل ويبقى على قيد الحياة.
منتظرين  الظلمة  في  نبقى  هل  بالرّب؟  اللقاء  فكيف 
إنَّنا من اأهل الخال�ص؟ وهل  يوم الدينونة؟ ومن يقول لنا ا
ينزل  وهل  م�شتحيل.  هذا  اهلل؟  اإلى  ن�شعد  اأن  ن�شتطيع 
في  اأّما  والأر�ص.  ال�شماء  من  اأكبر  فاهلل  كالَّ.  اإلينا؟  هو 
الم�شيحيَّة، فاهلل �شار �شغيًرا في �شخ�ص ي�شوع الم�شيح، 
وهكذا بدا كبيًرا في نظر العالم، وكان عملُه الذي ندعوه 
"لّما  اأجل،  التاريخ.  يعرفه  اأن  اأكبر عمل يمكن  د  التج�شُّ
مولوًدا  امراأة،  من  مولوًدا  ابنه  اهلل  اأر�شل  الزمان  ملء  تمَّ 
تحت النامو�ص، لكي يفتدي الذين هم في حكم ال�شريعة 
حتَّى ن�شير نحن اأبناء اهلل" )غل 4: 4(. كلُّ اإن�شان يهتمُّ 
ل  وهكذا  يفعل،  اأن  ينبغي  ما  له  د  تحدِّ لأنَّها  بال�شريعة 
ي�شغل باله. ولكنَّ اهلل يريدنا اأن نرتفع فوق ال�شريعة لننال 
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الآباء:  قال  فكما  اهلل.  وبنات  اأبناء  فنُدعى  التبنِّي،  نعمة 
ابن )وابنة(  اإن�شان  اإن�شانًا لكي يجعل كلَّ  ابن اهلل  "�شار 
اهلل"؛ فما ُدمنا في ال�شريعة، ل ن�شتطيع اأن ن�شبو اإلى هذه 

ة. البنوَّ
ونقراأ هنا الن�شيد التي اعتادت كني�شة فيلبّي اأن تن�شده 

للم�شيح )2: 8-6(:
ذاك الذي هو في �شورة اهلل

.) ك بها و�شدَّ ما اعتبر م�شاواته هلل غنيمة )فتم�شَّ
ذاته،  من  د  )تجرَّ ذاته  اأخلى(  )تخلَّى عن،  بل ل�شى 

تارًكا الأنانيَّة(
واتَّخذ �شورة العبد )اأَما الب�شر عبيد الخطيئة؟(

�شار �شبيًها بالب�شر
وظهر في �شورة اإن�شان

الموت  الموت،  حتّى  اأطاع  اأي�ًشا(،  )تنازل  توا�شع 
على ال�شليب.

ونحن  للعبيد.  محفوظ  موت  هو  ال�شليب  موت 
له  يكن  لم  وتُباع.  تُ�شرى  �شلعة  كان  العبد  اأنَّ  نن�شى  ل 
الحقوق التي لكلِّ اإن�شان، اإلى هذا الم�شتوى نزل ي�شوع 
الم�شيح، ليرفعنا اإلى حيث هو. فالن�شيد يتوا�شل: "لذلك 
ا�شًما فوق كلِّ ا�شم لتنحني ل�شم  ا واأعطاه  رفعه اهلل جدًّ
وتحت  الأر�ص  وعلى  ال�شماء  في  ركبة،  كلُّ  ي�شوع 
الأر�ص، وي�شهد كلُّ ل�شان اأنَّ ي�شوع الم�شيح هو الربُّ 

تمجيًدا هلل الآب" )اآ 11-9(.
اأّما  والعطاء،  الت�شحية  في  المثال  لنا  هو  ي�شوع 
ليغ�شل  ي�شتعدُّ  كان  حين  لها.  حدود  فال  عنده  المحبَّة 
اأرجل تالميذه، قيل فيه: "لّما علم ي�شوع اأنَّ �شاعته اأتت 
اأحبَّهم  ته،  اأحبَّ خا�شَّ الآب،  اإلى  العالم  لينتقل من هذا 
عند  جعلته  المحبَّة  وهذه   .)1  :13 )يو  الغاية"  اإلى 
قدميه.  عند  يكونوا  اأن  منهم  طلب  وما  تالميذه،  اأقدام 
منّا:  واحد  كلِّ  اإلى  ه  يتوجَّ الذي  الدر�ص  وا�شتخرج 
كنُت  فاإن  تفعلون.  وح�شنًا  ومعلًِّما،  ربًّا  تدعونني  "اأنتم 
اأنتم  عليكم  فيجب  اأرجلكم،  غ�شلُت  المعلِّم  الربُّ  اأنا 

اأي�ًشا اأن يغ�شل بع�شكم اأرجل بع�ص. واأنا اأعطيتكم مثالً 
بحيث تعملون ما عملت لكم" )اآ 15-13(.

هنا ياأتي ال�شليب، والموت والقيامة. هو �شعف اهلل 
و�شلطانه.  ته  قوَّ يبيِّن  اأن  فيريد  الإ�شالم  اأّما  النهاية.  حتّى 
ة  اللذَّ ال�شماء  في  فيجد  وال�شماء  الأر�ص  بين  يجمع  هو 
اأن  تودُّ  حربيَّة  ة  قوَّ وهو  الأر�ص.  على  يجدها  لم  التي 
"الموؤمنين"  بين  التما�شك  وعلى  ال�شريعة  على  تحافظ 
بيَّن  والتاريخ  كفَّار.  هم  الآخرين  لأنَّ  الم�شلمين،  اأي 
اأنَّه لم يكن من تعاون بين الم�شلمين من جهة، واليهود 
هناك  تكون  ما  بقدر  اإلَّ  اأخرى،  والم�شيحيِّين من جهة 
العهد  في  ح�شل  كما  الحاجة،  تنتفي  وحين  حاجة. 
"الحكم"،  في  مو�شع  الم�شلم  لغير  يعود  ل  الأموّي، 
"يا  المائدة:  �شورة  نقراأ  هنا  م�شر.  في  الحال  هي  كما 
اأيُّها الذين اآمنوا، ل تتَّخذوا اليهود والن�شارى اأولياء )= 
اأ�شدقاء(؛ فبع�شهم اأولياء بع�ص. ومن يتَولَّهم )= ياأخذهم 
اأ�شدقاء( فاإنَّه منهم. اإنَّ اهلل ل يهدي القوم الظالمين" )5: 
51(. هم �شعوب فا�شدة، فالأف�شل البتعاد عنهم. هي 
يُعَمل بها حيث الإ�شالم  نظرة تاريخيَّة، ف�شارت �شريعة 

هو الحاكم.
الخنوع،  يرف�ص  الذي  الم�شيحيِّ  موقف  ياأتي  هنا 
ة  ته فلي�شت قوَّ اأّما قوَّ الذمِّيِّين.  اأن يكون من  كما يرف�ص 
الفكرّي  والم�شتوى  وال�شهامة  النف�ص  ة  عزَّ بل  ال�شالح، 
ة تكون اأي�ًشا في الغفران والبتعاد عن  والإيمانّي. والقوَّ
الحقد الذي نجعله في قلوبنا. نحن ل نن�شى اأنَّ الم�شيح 
�شيِّد التاريخ وملء اهلل. يقول لنا يوحنّا: "من ملئه اأخذنا، 
مو�شى،  بوا�شطة  لنا  اأعطَي  فالنامو�ص  نعمة.  فوق  ونعمة 
-16  :1( الم�شيح"  بي�شوع  والحقيقة  النعمة  واأتت 

ي: 17(. وبول�ص في الر�شالة اإلى كولو�شِّ
لأنَّ اهلل �شاء اأن يُحلَّ فيه )في الم�شيح( الملء كلُّه

واأن ي�شالح الكلَّ به وفيه
في الأر�ص كما في ال�شماوات

فبدمه على ال�شليب حقَّق الفداء )1: 20-19(.
وفي الف�شل الثاني من الر�شالة نف�شها )اآ 10-9(:

من اهلل اإلى الب�سريَّة في الم�سيحيّة وفي االإ�سالم
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ففي الم�شيح يحلُّ ملءُ الألوهيَّة كلُّه حلولً ج�شديًّا،
وفيه تبلغون الكمال. هو راأ�ص كلِّ رئا�شة و�شلطة.

كما ل نن�شى اأنَّ الم�شيح هو كلمة الآب الأخيرة. جاء 
الكلمة:  فحملوا  اإرميا، حزقيال...  اإ�شعيا،  قبله،  الأنبياء 
هكذا قال اهلل. اأّما الم�شيح فهو الكلمة التي فيها ت�شبُّ 
كلمات الذين اأتوا قبله، ومنها تنطلق كلُّ كلمة عن اهلل. 
فال و�شيط بين اهلل والب�شر اإلَّ ي�شوع الم�شيح، الذي هو 
�شخ�ص حّي. ح�شوره كلمُة  اأبعد من حرف ميت. هو 
اهلل الحا�شرة في الكون حتّى نهاية العالم، على ما نقراأ 
ل  الأوَّ والياء،  الألف  "اأنا   :)23  :22( الروؤيا  �شفر  في 
والآخر"، المبداأ والغاية، وال�شريعة التي ت�شتعبد الإن�شان 
منها  يخلِّ�شنا  ل  ال�شريعة  هذه  يتحرَّك،  ل  جامًدا  وتبقيه 
ر  "ل يهوديٌّ ول يونانّي"، حرَّ الم�شيح. فحين قال:  اإلَّ 
حين  يوم،  وكلَّ  واليوم  اليهوديَّة.  ال�شريعة  من  الإن�شان 
الجانب  في  الآخرين  واأجعل  جانب،  في  نف�شي  اأجعل 
الآخر، اأعود اإلى ال�شريعة التي يقول عنها بول�ص الر�شول: 
في  تعمل  ال�شريعة  اأثاَرتْها  التي  يرة  ال�شرِّ الأهواء  "كانت 
اأع�شائنا لت�شتمرَّ للموت" )رو 7: 5(. ولكن اإذا ُمتُّم عن 
المحبَّة:  اإلى  ن�شل  تثمرون هلل" )اآ 4(. وهكذا  ال�شريعة 
 .)8  :13 )رو  بال�شريعة"  العمل  اأتمَّ  قريبه  اأحبَّ  "من 
ويتوا�شل الكالم في اآ 10: "من اأحبَّ قريبه ل ي�شيء اإلى 
اأحد، فالمحبَّة تمام العمل بال�شريعة". ونقراأ في الر�شالة 
اإلى غالطية: "اخدموا بع�شكم بع�ًشا بالمحبَّة، فال�شريعة 
تحبُّ  مثلما  قريبك  اأحبب  واحدة:  و�شيَّة  في  تكتمل 

نف�شك" )5: 14-13(.
بيني  فتجعل حاجًزا  الخارج  من  تاأتي  بعُد  �شريعة  ل 
قال  واإن�شان.  اإن�شان  بين  تمييز  وبالتالي ل  الآخر.  وبين 
اأو:  والأ�شود"  الأحمر  اإلى  "بُعثُت  النبوّي:  الحديث 
"جئت اأجمع الأبي�ص والأ�شود، والأ�شفر والأحمر"21. 
إنَّنا  ا النا�ص،  اأيُّها  "يا  الحجرات:  �شورة  في  القراآن  ر  نتذكَّ
خلقناكم ذكًرا واأثنى، وجعلناكم �شعوبًا وقبائل لتتعارفوا، 
اإنَّ اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم" )49: 13(. هذا ما يجعلنا 
قريبين من الإنجيل حيث اهلل ل يميِّز الأ�شرار من الأخيار 
حين ي�شرق �شم�شه وير�شل مطره )مت 5: 45-43(. 

كلِّها  ال�شعوب  من  ليخلق  الحواجز  فيزيل  الم�شيح  اأّما 
�شعبًا واحًدا:

فالم�شيح هو �شالمنا.
جعل اليهود وغير اليهود، جعل ال�شعبين �شعبًا واحًدا

وهدم الحاجز الذي يف�شل بينهما، اأي العداوة
واألغى بج�شده �شريعة مو�شى باأحكامها وو�شاياها

ليخلق في �شخ�شه من هاتين الجماعتين
اإن�شانًا واحًدا جديًدا، بعدما اأحلَّ ال�شالم بينهما.

وي�شلح بينهما وبين اهلل ب�شليبه.
فق�شى على العداوة وجعلهما ج�شًدا واحًدا،

بعيدين  كنتم  الذين  اأنتم  بال�شالم  ركم  وب�شَّ جاء 
)اليونانيِّين(

ر بال�شالم الذين كانوا قريبين )اليهود(  كما ب�شَّ
لأنَّ لنا به جميًعا الو�شول اإلى الآب في الروح الواحد 

)اأف 2: 18-14(.
اإلى  الثالوث،  قلب  اإلى  يُدخلنا  هنا.  هو  ال�شليب 
قلب عيلة اهلل. لم يبَق عربيٌّ ول �شعوبّي. لم يبَق غريب 
"رعيَّة  الب�شر  فجميع  نزيل.  اأو  �شيف  يبَق  لم  قريب.  اأو 
بع�شنا  نقبل  فمتى  بيت اهلل" )اآ 19(؛  اأهل  ومن  واحدة 

بع�ًشا كما يريدنا اهلل!

خاتمة
انطلقنا من اهلل فو�شلنا اإلى الب�شريَّة، لأنَّ الب�شَر جميًعا 
وبناته، كما  اهلل  واأبناء  الم�شلمون،  يقول  اهلل، كما  خلُق 
تقول الم�شيحيَّة. هذا الإله خلق ال�شماء والأر�ص. خلق 
�ص:  الإن�شان، لأنَّه المنَّان والجّواد. ويقول الكتاب المقدَّ
على  ملًكا  فجعله  ومثاله،  �شورته  على  الإن�شان  خلق 
وهذا  الجمال  بهذا  الإن�شان  يخلق  والذي  الخليقة. 
الكمال، ماذا يكون هو؟ هو الرحمة والراأفة. وفي النهاية 
هو المحبَّة كما قال لنا يوحنّا في ر�شالته. وهذه ال�شفات، 
هل ُعرفت يوم خلق اهلل الكون، اأم هي في طبيعة اهلل؟ ل 
كان  "جّواًدا" اإن  اهلل  يكون  فكيف  اهلل.  طبيعة  في  �شكَّ 

المون�سنيور بول�س الفغالي
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الواحد الأحد؟ هذا م�شتحيل. وكيف يكون المحبَّة اإذا 
العيلة.  في  يكون  فالحبُّ  �شمائه.  اأعلى  في  منعزلً  كان 
فيه عيلة،  الواحد، ترى  تتكلَّم عن اهلل  والم�شيحيَّة حين 
اإلى  القد�ص.  والروح  والبن  الآب  مع  الثالوث،  ى  ت�شمَّ
وهو  الجميع  اأبو  اهلل  لأنَّ  اإن�شان،  كلُّ  يُدعى  العيلة  هذه 
اأنَّهم  يعني  هذا  الغفور.  الرحيم  لأنَّه  كلَّهم  ي�شتقبلهم 
بين  تمييز  ل  حيث  كبيرة،  عيلة  الأر�ص  على  عا�شوا 
رجل وامراأة، بين عبد وحّر، بين يهوديٍّ وغير يهودّي، 
يعني كلُّ  ماذا  اليونانيَّة(.  يتكلَّم  يونانّي وبربرّي )ل  بين 
هذا؟ كما الأقانيم في اهلل منفتحون الواحد على الآخر، 
الب�شر. كما الآب يعطي ذاته لالبن والبن  هكذا يكون 
بالبذل  الب�شريَّة مطبوعة  ذاته لالآب، هكذا تكون  يعطي 
اأنانيَّته،  من  اإن�شان )وكلُّ جماعة(  فيخرج كلُّ  والعطاء، 
ويتجاوز نف�شه و�شهواته ونزواته. ل يُحلُّ نف�شه في �شريعة 

رون ف�شارت تقاليد ب�شريَّة على  وو�شايا لعب بها المف�شِّ
ح�شاب كالم اهلل. اأّما العالمة اأنَّنا نحافظ على حقوق اهلل 
فهي اأن نحافظ على حقوق الإن�شان، الرجل مع امراأته، 
مع  الحاكم  العبد،  مع  ال�شيِّد  اأولدهم،  مع  الوالدون 
المحكوم، القويُّ مع ال�شعيف؛ فكيف ن�شتطيع اأن نكرم 
اهلل الذي ل نراه حين نحتقر اإخوتنا واأخواتنا ونظلمهم 
ث  ، نكون كاذبين. تحدَّ ويكون �شميرنا مرتاًحا؟ ل �شكَّ
الذي  الطريق  اأنَّه  ي�شوع  واأعلن  الحّق،  دين  عن  القراآن 
واحد  كلِّ  موقع  يكون  فاأين  والحياة؛  الحقِّ  اإلى  يقود 
منّا، وكلِّ جماعة من جماعاتنا؟ اأو نرتفع مًعا اأو ننحدر 
اأحد يهلك وحده.  اأحد يخل�ص وحده ول  مًعا، لأنَّ ل 
وننهي كالمنا بما نقراأ في �شفر التثنية: "و�شعُت اأمامك 
الموت والحياة، ال�شعادة وال�شقاء، واأنت تختار". واأنتم 

يا عائ�شون في هذا العالم العربّي تختارون.
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مّقدمة
ل  م�شلمة  م�شيحيّة  �شداقات  عن  �شمعنا  وكم  كم 
والم�شلمين،  الم�شيحيّين  بين  مختلطة  زواجات  عن  بل 
اإلى  نتطّرق  لم  طالما  مجاريها  في  ت�شير  المياه  وتبقى 
دراما  في  �شندخل  عندها  اإذ  والدين،  العقيدة  مو�شوع 

النزعاج و�شي�شود الرتباك والترّدد.
الأمور  على  الأ�شواء  ت�شليط  البع�ص  يحاول  قد 
اإنّنا نجد في الكتاب المقّد�ص والقراآن  الم�شتركة فيقول 
ا عّدة م�شتركين، على �شبيل المثال نذكر منهم:  اأ�شخا�شً
و�شليمان،  وداود،  ومو�شى،  واإبراهيم،  ونوح،  اآدم، 
هو  فما  بالحقيقة،  ولكن،  ومريم،  )عي�شى(،  وي�شوع 
اإّل  يتعّدى  ل  والقراآن  المقّد�ص  الكتاب  بين  م�شترك 
الأ�شماء، ذلك باأّن الدور الذي يقوم به هوؤلء الأ�شخا�ص 
ل يتطابق اأبًدا في الكتابَين. وتتفاقم الم�شكلة عندما ن�شل 
ل  اأي�ًشا  وهنا  الواحد،  الإله  نعبد  اإنّنا  فيقولون  اهلل،  اإلى 
يتّفق الم�شيحيّون والم�شلمون على اأّي مفهوم هلل �شوى 
البتّة  تبّقى ل يوافق  اأّن كّل ما  "واحد" في حين  اأنّه  على 

نظرة الديانتين له.
اهلل  مفهوم  ح  نو�شّ اأن  �شنحاول  هذه،  درا�شتنا  في 
اأن  هو  والهدف  والإ�شالميّة،  الم�شيحيّة  الديانتين  في 

الكلمات  م�شمون  فنفهم  الآَخر،  ديانة  على  نتعّرف 
التي ي�شتعملها، مّما يوؤّدي بنا اإلى تو�شيح معنى الألفاظ 

واأبعادها، فتقرب الم�شافات ونبني ال�شالم.

مقارنة بين اإله الم�سلمين واإله الم�سيحيّين
-االإله الواحد والثالوث

 يعبد الم�شلمون اإلًها واحًدا، في حين اأّن الم�شيحيّين 
يوؤمنون باإله واحد-ثالوث، وهذا الإيمان بالإله الثالوث 
اإلى  بالن�شبة  اأّما  ب�شيء،  الم�شيحيّة  العقيدة  في  يطعن  ل 
ج�شيًما،  اختالفًا  ي�شّكل  اأنّه  ذلك،  فعك�ص  الم�شلمين 
يقول  اأن  بقّوة.  يرف�شونها  التي  ي�شوع  باألوهيّة  ذا عالقة 
الم�شيحّي اإنّه يوؤمن باهلل الواحد، يبقى كالًما غير واٍف، 
هذا  في  قد�ص.  وروح  وابن  اأب  هو  اإلهه  جوهر  اإّن  اإذ 
اإنّه،  الثاني  بول�ص  يوحنّا  القّدي�ص  البابا  يقول  ال�شياق 
اإله القراآن، ولكن  اإ�شناد اأجمل الأ�شماء اإلى  وبالرغم من 
في النهاية، يبقى غريبًا عن العالم، اإذ هو فقط اإله العظمة، 

دون اأن يكون الـ "عّمانوئيل"، "اإلهنا معنا"1. 
هي  لي�شت  اهلل  اإلى  الم�شيحيّة  فالنظرة  وهكذا، 
لدى  الثالوث  فكرة  اإّن  ذلك  اإليه،  الإ�شالم  نظرة  نف�شها 
المحبّة  واهلل  المخلّ�ص،  اهلل  بفكرة  ترتبط  الم�شيحيّين 

االأخت روز اأبي عاد
دكتوره في لهوت الكتاب المقّد�ص

اأهلل الذي يعبده الم�شيحّيون 
والم�شلمون

)1( Cf. Jean Paul II, Entrez dans l’espérance, Plon/Mame, 1994, 152.
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خال�شّي  مخّطط  له  الب�شريّة.  مع  عهًدا  يقيم  الذي 
للجميع، وبه يمكننا اأن ندخل في قلبه المفتوح ل�شتقبال 
الم�شلمين  اإلى  بالن�شبة  اأمر مرفو�ص  النا�ص، وهذا  جميع 
لأّن اهلل هو المت�شامي والمتعالي؛ اإنّه الولّي الذي ي�شرف 
من فوق على كّل ما �شواه؛ اإنّه المنف�شل ب�شكل جذرّي 
عن �شائر المخلوقات والذي ينتظر من الإن�شان اأن ي�شلّم 

اأمره له، وهذا هو بالفعل معنى لفظة "م�شلم".

- االإله الخالق
اأّن الم�شيحّي يعترف باأّن اهلل خلق الإن�شان  في حين 
ي�شاطره  اأن  الم�شلم  على  ي�شتحيل  على �شورته كمثاله، 
 :42( �شيء"  كمثله  و"لي�ص  يقول:  القراآن  لأّن  الراأي 
قد  اإيمانه.  في  المنطقّي  الترابط  يغيّر  فهو  واإلّ   ،)11
يعتر�ص الم�شلم بقوله اإنّه جاء في القراآن: "ونحن اأقرب 
اإليه من حبل الوريد" )50: 16(، ل بل هناك اآية اأجمل: 
24(؛   :8( وقلبه"  المرء  بين  يحول  اهلل  اأّن  "واعلموا 
واأي�ًشا: "اإذا �شاألك عبادي عنّي فاإنّي قريٌب اأُجيب دعوة 
الداِع اإذا دعاِن" )2: 186(. ولكّن هذه الآيات تفر�ص 
علينا اأن نطرح ال�شوؤال: عن اأّي قُرٍب يتكلّم القراآن؟ األي�ص 
المق�شود به الدللة على معرفة اهلل لكّل �شيء؟ ومراقبته 
لمخلوقاته بحيث ل يغفل عنه اأّي �شيء، هو العالم بكّل 
بينه  �شا�شعة  الم�شافة  تبقى  اأخرى،  ناحية  ومن  �شيء. 
 ، اأحد" )112: 4(  له كفًوا  "لم يكن  اإذ  الإن�شان  وبين 
و"لي�ص كمثله �شيء" )42: 11(. اإًذا، ل�شنا ب�شدد القرب 
العالئقّي الناتج عن العهد حيث يعطي اهلل ذاته، ح�شب 
كالم ي�شوع: "واأنا وهبُت لهم ما وهبَت لي من المجد 
ليكونوا واحًدا كما نحن واحد" )يو 17: 22(، واأي�ًشا: 
"عّرفتهم با�شمك و�شاأعّرفهم به لتكون فيهم المحبّة التي 

اأحببتَني اإيّاها واأكون اأنا فيهم" )يو 17: 26(.

اأرنلديز: روجيه  يقول  الخالق  اهلل  مو�شوع   في 
الم�شيحيّة على الإطالق"2؛ ويوؤّكد  اإله  القراآن  اإله  "لي�ص 
الأب فران�شوا فاريون: "لي�ص ممكنًا حتّى اأن نماثل بين 
بالن�شبة  الخالق  والإله  محمد  اإلى  بالن�شبة  الخالق  الإله 
اإله  هو  لي�ص  الإ�شالم  فاإله  )...(.؛  الم�شيح  ي�شوع  اإلى 
الم�شيحيّة؛ فالم�شلم هو اأمام اهلل، في حين اأّن الم�شيحي 
هو في اهلل"3. واأمام قدرة اهلل المطلقة، لي�ص على الإن�شان 
�شوى الت�شليم، لذلك "فاهلل يعلم واأنتم ل تعلمون"4. وفي 
مكان اآخر نقراأ: "اإنّي اأعلم ما ل تعلمون"5، ولهذا، في 
يعطي  المقّد�ص  الكتاب  في  اهلل  نرى  الخلق،  مو�شوع 
الحقول  حيوانات  جميع  لي�شّمي  ال�شلطان  الإن�شان 
القراآن،  في  اأّما   ،)19  :2 )تك  ال�شماء  طيور  وجميع 
اأ�شماء  اأن ينزل القراآن،  فاهلل يعلّم اآدم، النبيَّ الم�شلَم قبل 
الحيوانات )2: 31-33(. من ناحية اأخرى، ل يمكن 
اإبراهيم اأن يت�شّفع ل�شدوم )11: 77ي(، عك�ص ما يفعله 
يتاأثّر  التكوين )تك 18: 16ي(، وكاأّن اهلل ل  �شفر  في 

بالإن�شان )39: 7(.
الذي  هو  الولّي،  هو  الإ�شالم  في  اهلل  عاّم،  ب�شكل 
ي�شود ب�شورة مطلقة، ويوحي لعبده العتراف بالجميل 
وال�شكر والعبادة؛ فالو�شاية الإلهيّة تفتر�ص تذويب كلِّ 

ما لي�ص اهلل6.

- اإله الوحي
اهلل  وباأّن  للقراآن،  الإلهّي  بالأ�شل  الم�شلمون  يوؤمن 
وحده هو كاتبه، ولكّن الم�شيحيّين ل ي�شاطرونهم الراأي، 
اأّن  يقولون  والم�شلمين  الم�شيحيّين  من  كالًّ  اأّن  علًما 
كتابهم هو كالم اهلل، ولكن دون اأن يكون المفهوم ذاته.

)2( In Annie laurent, Vivre avec l’Islam?, Saint Paul, 1996, 130. 
)3( Cf. François varIllon, Un chrétien devant les grandes religions, Bayard/Centurion, 1995, 48, 65, 69.

رج 2: 216، 232؛ 16: 74؛ 24: 19.  )4(
رج 2: 30؛ 48: 27.  (5)

)6( Cf. François Jourdan, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans. Des repères pour comprendre, Éditions de l’Œuvre, 
2008, 93.
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اإّن  اإذ  هلل،  مفهومه  من  للوحي  الم�شلم  مفهوم  ينتج 
مبا�شرة،  به  يرتبط  �شيء  وكّل  �شيء،  كّل  م�شدر  هو  اهلل 
الوحي،  مبداأ  فقط  لي�ص  فاهلل  وبالتالي،  الوحي.  فيه  بما 
بل هو الموؤلّف الوحيد للقراآن دون اأّي كائن �شواه. اإًذا، 
ي�شتحيل على الإن�شان اأن يكون الموؤلّف الم�شارك هلل في 
�شبقه،  اآخر قد  �شماوّي  اأّي كتاب  القراآن، ول حتّى في 
اأّي نبوءة وردت قبله؛ فاهلل هو �شاحب ال�شيادة  ول في 
لدرجة تالم�ص ظاهريًّا العتباطيّة7. "اهلل يفعل ما ي�شاء"، 
كما "يخلق ما ي�شاء" )3: 40، 47(، وم�شير كّل اإن�شان 
 .)56 :11( بنا�شيتها"  اأخذ  هو  اإّل  داآبّة  من  "ما  بيده: 
وبذا يتّ�شح المفهوم الإ�شالمّي للوحي: يوجد كتاب في 
ال�شماء، على اللوح المحفوظ8، "اأُّم الِكتَب"9؛ وقد اأُنِزل 
�شفهيًّا  واأُعلن  اهلل10،  عند  من  مراحل  على  الكتاب  هذا 
لآدم، ونوح ولوط...، وبع�شهم ا�شتلموه ودّونوه، على 
محمد،  واأخيًرا  وعي�شى،  وداود  ومو�شى  اإبراهيم  مثال 
و�شالمته  القراآن  لم�شداقيّة  فال�شمانة  الأنبياء11؛  خاتمة 
المطلقة تقوم على رعاية اهلل المبا�شرة له، وال�شوؤال الذي 
يطرح نف�شه: لماذا لم يكن لل�شمانة الإلهيّة النفوذ نف�شه 
القراآن  قبل  ال�شماء  من  اأنزلت  التي  ال�شابقة  الكتب  على 

على اإبراهيم ومو�شى وداود وعي�شى؟

فال  الإ�شالم،  في  الوحي  م�شمون  اإلى  بالن�شبة  اأّما 
يعني اهلل الذي هو ال�شمد )112: 2(، اإذ ل يك�شف اهلل 
�شوى عن ر�شوم وقرارات بعيدة عن جوهره وعن طبيعته 

الإلهيّة.

في الم�شيحيّة، ُكتبت الأ�شفار المقّد�شة باإلهام الروح 
القد�ص،؛ هو اهلل األّفها، ولكنّه اختار ل�شياغتها اأنا�ًشا في 
اإمكاناتهم وقواهم، وا�شتخدمهم لكي، بدفع منه  كمال 
ما  كّل  حقيقيّين  كموؤلّفين  يدّونوا  وبوا�شطتهم،  فيهم 

يريده وما يريده فقط12. اإًذا، للموؤلّفين الملهمين دوٌر في 
�شياغة الأفكار، التي ل تُملَى عليهم انطالقًا من كتاب، 
ولكن هذا ل يمنع من اأن يقولوا الحقيقة التي اأراد اهلل اأن 

تُدَرج في تلك الأ�شفار المقّد�شة.

الكتاب المقّد�ص، بالن�شبة اإلى الم�شيحّي، هو كالم اهلل 
المتج�ّشد، هو ل ياأتيه مبا�شرة من ال�شماء، بل هو مكتوب 
اهلل  بين  وثيق  تعاون  ثمرة  اإنّه  القد�ص.  الروح  من  باإلهام 
ا مكتوبة،  والب�شر؛ فالعهد القديم، قبل اأن ي�شبح ن�شو�شً
ال�شفهّي،  التقليد  اإلى قرون من  اإمتّدت  مّر بحقبة طويلة 
فقد  الجديد؛  العهد  ن�شو�ص  اإلى  بالن�شبة  الأمر  كذلك 
ا مدّونًا.  مّرت بالتقليد الر�شولّي ال�شفهّي قبل اأن ت�شير ن�شًّ
المعا�ص  التقليد  فهي  والم�شيحيّة  لليهوديّة  ال�شمانة  اأّما 
في اإطار "العهد". وفي العهد الجديد، لم يكتب ي�شوع 
اأّي �شيء، ولكنّه اأقام الثني ع�شر ر�شولً وخلفاءهم، اأّي 
ال�شلطة التعليميّة، ليميّزوا عمل الروح القد�ص في تدوين 
الكتابات المقّد�شة. اإنّه منطق القرب العالئقّي هلل، ولهذا 
فاهلل هو الموؤلّف الحقيقّي للكتاب المقّد�ص، وفي الوقت 
الموؤلّفون الحقيقيّون له،  الملهمين هم  اإّن الكتّاب  عينه 
ويحافظون  وم�شوؤوليّتهم  بحّريتهم  يتمتّعون  ظلّوا  وهم 
على ثقافتهم المعا�شة في بيئتهم وفي زمانهم. طبًعا هذا 
ما يخالف نظرة الإ�شالم اإلى القراآن الذي اأُنزل من ال�شماء 

دون الحاجة اإلى تقليد �شفهّي ي�شبقه.

ذاته  عن  اهلل  يك�شف  الم�شيحيّة،  وفي  اليهوديّة  في 
ويدخل في تاريخ الإن�شان، ويُظهر ح�شوره فيه باأ�شكال 
�شتّى، فيعطي قيمته للتاريخ، وهذا ما يعجز الإن�شان عن 
والم�شيحيّة  اليهوديّة  ت�شبح  وعليه،  عنه.  بمعزل  فعله 

ديانتَي التاريخ ولي�ص فقط ديانتَين في التاريخ.

)7( Cf. François Jourdan, id., 91.
رج 80: 13-15؛ 85: 22.  )8(

رج 3: 7؛ 13: 39؛ 43: 4؛ 56: 78.  )9(
رج 2: 89؛ 11: 14؛ 41: 2؛ 46: 2؛ 56: 80.  )10(

رج 7: 2؛ 16: 102؛ 20: 2؛ 21: 10؛ 29: 46-47؛ 39: 1-2؛ 76: 23.  )11(
رج المجمع الفاتيكانّي الثاني، د�ستور عقائدّي في الوحي االإلهّي، المقطع 11.  )12(



بيبليا 2013/58

42

ففي الوحي الم�شيحّي يك�شف اهلل عن ذاته تدريجيًا 
رغم  للعقيدة،  ملحوظ  تجان�ص  في  عديدة  قرون  طيلة 
والجتماعيّة،  والثقافيّة  التاريخيّة  الم�شافات  رحب 
وينتهي باأن يعطي ذاته. لقد لفت انتباه البابا يوحنا بول�ص 
الثاني كيف اأّن القراآن يحّد من الوحي الإلهّي الوارد في 
عق من عدم فهم ما قاله اهلل  العهدين القديم والجديد، و�شُ
الأنبياء، ومن  القديم، بوا�شطة  العهد  عن ذاته، بدايًة في 
الوحيد؛  بابنه  الجديد،  العهد  في  نهائيّة،  وبطريقة  ثّم، 
عن  اهلل  به  يك�شف  الذي  الغنى  هذا  كّل  فاإّن  وبالتالي، 
ذاته، والذي ي�شّكل تراث العهَدين القديم والجديد، قد 

تُرك جانبًا في الإ�شالم13. 

-اإله الحّب والعهد
اهلل  عالقة  وا�شحة  تبدو  المقّد�ص،  الكتاب  في 
اهلل  ولكّن  الخلق14.  خالل  من  يكلّمه  وهو  بالإن�شان، 
يذهب اأبعد من ذلك، ففي العهد القديم اأقام عهده مع بني 
ال�شعوب.  اأقامه مع جميع  الجديد  العهد  اإ�شرائيل، وفي 
في مفهوم "العهد"، يعطي اهلل ذاته لالإن�شان دون اأن يجعل 
هذا الأخير ين�شهر فيه، لأّن الن�شهار هو عنف يُلَغى فيه 
اأحد الفريقين، وهو م�شادرة لحقوق الآخر، وبالتالي هو 
ينفي الحّب الحقيقّي. في الم�شيحيّة، اهلل هو المت�شامي، 
بيار  المون�شنيور  يميّز  الحّب.  عينه  الوقت  في  ولكنّه 
كالفري بين موقفين نموذجيَّين بين الإ�شالم والم�شيحيّة: 
يُ�شار  والثاني  الواحد"،  اأنا  "اأعبدني،  بـ  ر  يُخت�شَ فالأّول 
اأحبّك"15. وفي هذا نجد �شدى  اإنّي  "ل تخف،  بـ  اإليه 
لكالم ي�شوع: "ل اأدعوكم خدًما بعد اليوم لأّن الخادم ل 
يعلم ما يعمل �شيّده؛ فقد دعوتكم اأحبّائي لأنّي اأطلعتكم 

على كّل ما �شمعته من اأبي" )يو 15: 15(.

الخالق  بين  ف�شل  هناك  والم�شيحيّة،  اليهوديّة  في 
تهدف  ل  العالئقيّة  الم�شافة  هذه  ولكّن  والمخلوقات، 
اإلى اإبعاد الفريَقين المتحابَّين، بل لتف�شح المجال للحّب 
"قد  له:  الرّب  يقول  يعقوب،  مع  كالمه  في  النا�شج؛ 
اأحببتك..." )اأ�ص  فاإنّي  �شرَت كريًما في عينّي ومجيًدا 
43: 4(؛ وبالمقابل فاإن جوهر ال�شريعة يقوم على محبّة 
"اأحبب  يحبّه:  اأن  به  الموؤمن  من  يطلب  هو  فها  الرّب؛ 
الرّب بكّل قلبك وكّل نف�شك وكّل قّوتك..." )تث 6: 
اأنا  لنف�شك:  قريبك حبّك  "واأحبب  قائاًل:  5(؛ ويكمل 
الرّب" )ل 19: 18(، وهذا ما �شيوؤّكده ي�شوع في العهد 
�شيُظهر  الكالم  بهذا   .)39-37  :22 )مت  الجديد 
الحّب  عهد  خالل  من  والإن�شان  اهلل  بين  الُقرب  مدى 
الذي �شيحّققه هو ذاته بموته وقيامته: "هذا هو دمي، دم 
العهد يُراق من اأجل جماعة النا�ص لغفران الخطايا" )مت 
26: 28(. في العهد بين اهلل والإن�شان، يبقى الفريقان 
متمايَزين؛ فاهلل يوفّر عالقة حّب لتنمو مع الزمن؛ اإنّه ياأخذ 
�شتمتّد  التي  �شعبه  الرفقة في م�شيرته مع  ليخلق  المبادرة 
ز  لقرون. هذا العهد �شيبداأ مع اإبراهيم )تك 17(، و�شيعزَّ
اإ�شرائيل  بني  اأّن  ولو  حتّى   ،)24-19 )خر  مو�شى  مع 
يبدون اأحيانًا "ق�شاة الرقاب"16، ولكّن اهلل يبقى متم�ّشًكا 
بوعوده وعهده على الرغم من بع�ص الأحداث المنافية 
ظاهريًّا كالذهاب اإلى المنفى. اأّما البيان النموذجّي للعهد 
وهو  �شعبًا"،  لي  وتكونون  اإلًها  لكم  "اأكون  الآتي:  فهو 
المقّد�ص،  الخال�ص  تاريخ  اإنّه  عّدة17.  اأماكن  في  يتكّرر 
حيث يفي�ص اهلل اإلهامه على ال�شعب الذي غالبًا ما يبدو 
تتعّرف  اأن  ال�شعوب  لجميع  يمكن  خالله  ومن  خائنًا، 

على ذاتها، اإذ يغدو رمًزا لواقع الب�شريّة جمعاء.

)13(    Cf. Jean Paul II, id., 152.
رج مز 19: 2؛ حك 13: 1-5؛ رو 1: 21-19.   )14(

)15(    Cf. Pierre claverIe, Petit traité de la rencontre et du dialogue, Cerf, 2004, 48. 
رج خر 32: 9؛ تث 9: 6؛ 31: 27؛ 2 مل 17: 14؛ اإر 7: 26؛ 17: 23؛ با 2: 30؛ اإلخ؛ كما نجد مّرات عّدة كيف يتمّرد ال�شعب على الرّب الإله  )16( 

  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، 8؛ نح 9: 26، 29.

رج اإر 7: 23؛ 24: 7؛ 30: 22؛ 31: 33؛ 32: 38؛ حز 11: 20؛ 14: 11؛ 36: 28؛ 37: 23، 27؛ با 2: 35؛ زك 8: 8.  )17(

االأخت روز اأبي عاد
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الفعلّي  التاريخ  في  والإن�شان  اهلل  يتعاون  بالعهد، 
لأنّه  مقّد�ًشا  يدعى  اأن  للتاريخ  ويمكن  عليه،  والم�شهود 

ا تاريخ الثنين �شويّة: تاريخ اهلل وتاريخ الإن�شان. حقًّ

التج�ّشد؛  اإلى  الإلهّي-الإن�شانّي  العهد  ديناميّة  تتوق 
بالعهد  قرون  طيلة  المحّققة  والإن�شان  اهلل  بين  فالعالقة 
كامل  اإن�شان  عينه  الوقت  في  هو  الذي  بالم�شيح  تتبلور 
اإنّه  واإله كامل، وعليه، فالم�شيح هو العهد الم�شخ�شن. 

تتّمة العهد ومحور التاريخ الإن�شانّي.

يوجد  ل  لأنّه  مختار  �شعب  يوجد  ل  الإ�شالم  في 
معناه.  من  فارغ  "الم�شيح"  مفهوم  فاإّن  وبالتالي  عهد، 
اأّي تاريخ، كما  ل وجود للعهد في الإ�شالم، ول يوجد 
على  لياأخذه  الإن�شان  تاريخ  في  البتّة  يتدّخل  ل  اهلل  اأّن 
عاتقه ويتحّمل وزر الب�شريّة، في حين اأّن اهلل في الكتاب 
المقّد�ص يدخل في تاريخ الإن�شان ليقيم معه عهًدا يربطه 

به، ويطلب من الإن�شان الأمانة للعهد.

-اهلل المخّل�س
ويتعّمق  يتطّور  نراه  الخال�ص،  مفهوم  اإلى  بالن�شبة 
الرّب  يخلّ�ص  القديم  العهد  ففي  المقّد�ص؛  الكتاب  في 
ا�شمه  باإعطاء  ذاته  ويهب  م�شر  في  العبوديّة  من  ال�شعب 
فيف�شي  المخلّ�ص18،  ي�شوع  مجيء  اأّما   ،)14  :3 )خر 
اإذ  ي�شل،  اأن  الإن�شانّي  الفكر  يجروؤ  حيث  من  اأبعد  اإلى 
يغفر الخطايا19. في الم�شيح ي�شوع اأعطى اهلل ذاته كلّيًا، 
"ُطِعن  الموت:  حتّى  المتاألّم  الخادم  اأ�شبح  اأنّه  لدرجة 
ب�شبب معا�شينا، و�ُشِحق ب�شبب اآثامنا؛ نزل به العقاب من 
اأجل �شالمنا، وبجرحه �ُشفينا )...(. ب�شبب مع�شية �شعبي 
رب حتّى الموت، فُجعل قبره مع الأ�شرار، و�شريحه  �شُ

فمه  في  يوجد  ولم  عنًفا،  ي�شنع  لم  اأنّه  مع  الأغنياء،  مع 
مكر، ب�شبب عناء نف�شه )...( يبّرر عبدي الباّر الكثيرين، 
وهو  الع�شاة،  مع  اأُح�شي   .)...( اآثامهم  يحتمل  وهو 
)اأ�ص 53:  معا�شيهم  في  و�شفع  الكثيرين،  حمل خطايا 

.)12-11 ،9-8 ،5

مو�شوع الفداء غائب كلّيًا في الإ�شالم، ولذلك فهو 
"ل يوفّر اأّي م�شاحة لل�شليب ول للقيامة )...(؛ فالإ�شالم 
والم�شيحيّة يتباعدان كثيًرا، لي�ص فقط في علم الالهوت، 
بل اأي�ًشا في الأنتروبولوجيا20. ل يقبل الإ�شالم اأبًدا بعهد 
ت�شاعدّي مع جميع الب�شر حيث يقود اهلل التاريخ ويهب 

ذاته لهم ليخلّ�شهم.

-�سخ�س ي�سوع
اإلى  بالن�شبة  الحال  هي  كما  الإ�شالم،  اإلى  بالن�شبة 
الم�شيحيّة، ُولد ي�شوع ب�شورة عجائبيّة من مريم العذراء 
والأّم في اآٍن مًعا21، ويقّر الإ�شالم بهذه الأعجوبة دون اأن 
يعطيها اأّي معنى، في حين اأّن الم�شيحيّة تعي اأنّها مرتبطة 
الكامل،  والإن�شان  الكامل  الإله  ي�شوع  بهّوية  بعمق 
هذا  قواه.  بكّل  الإ�شالم  يرف�شها  التي  باألوهيّته  ة  وخا�شّ
ا�شم  اأّن  القراآن عي�شى، ففي حين  في  يُدعى  ي�شوع  واإّن 
يرمز  ل  عي�شى  ا�شم  فاإن  يخلّ�ص"،  "الرّب  يعني  ي�شوع 
البتّة اإلى خال�ص اهلل. اإًذا، ي�شوع لي�ص له ال�شم ذاته في 
وقيامته، كذلك  موته  ينكرون  الم�شلمين  اإّن  ثّم  القراآن، 
ال�شليب،  على  حّققه  الذي  الخال�ص  اإلى  بالن�شبة  الأمر 
فنجد الرف�ص القاطع ل�شّر اهلل الذي ظهر في الم�شيح، اإبن 
اهلل، عبر �شّر ال�شليب الذي ل يمكننا اأن نتجنّب الإيمان 

به22.

اإ�شم ي�شوع يعني "الرّب يخلّ�ص"؛ رج مت 1: 21؛ لو 1: 31، 69؛ 2: 11، 21؛ 19: 10؛ يو 3: 17؛ 4: 42؛ 10: 9؛ 12: 47.  )18(
رج مت 9: 2-7؛  )19(

)20( Cf. Jean Paul II, id., 152.
هي التي قيل فيها: "والتي اأح�شنَت فرجها فنفخنا فيها من روحنا" )21: 91(.  )20(

)21( Cf. Claude Geffré, La croix et le croissant, Éditions de Paris, 1998, 80.

ناأخذ بع�ص الأمثلة: فهو يتكلّم منذ مولده "اإذ قال اهلل يَعي�شى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى َولدتك اإذ اأيّدتك بروح القد�ص تكلّم النا�ص في   )22(
المهد  وكهاًل..." )5: 110(، واأن يجعل الع�شافير من الطين تطير "اإنّي اأخلق لكم من الّطين كهيئة الطير فاأنفخ فيه فيكون طيًرا واأُبرئ الأكمه 

والأبر�ص واأحيي  الموتى..." )3: 49( وغيره.
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بالمقابل نجد بع�ص التلميحات القراآنيّة اإلى العجائب 
اأعطيت  التي  الألقاب  وبع�ص  ي�شوع23،  اجترحها  التي 
له24. لقد اأعطى عي�شى الإنجيل الذي نزل ب�شكل اإمالء 
�شماويّة: "وقّفينا على اإثرهم بعي�شى ابن مريم م�شّدقًا لما 
بين يديه من التوَرة وءَاتينَُه الإنجيل فيه هدى ونور" )5: 
46(؛ فالم�شيحيّون يقراأون هذه الأعاجيب في الأناجيل 

المنحولة كاإنجيل يعقوب، واإنجيل متى المنحول.
يرى الم�شيحيّون في ي�شوع "ابن اهلل"، وهم معتادون 
الم�شيحيّة25؛  بداية  منذ  التي يجدونها  العبارة  على هذه 
ويعتبر الم�شلمون لقب "ابن اهلل" وكاأنّه اإله ثاٍن مولود من 
ا عن الإيمان  الإله الأّول، ولدة ج�شديّة، وهذا بعيد جدًّ
الم�شيحّي، ل بل نجد في القراآن نوًعا من ال�شخرية في 
مو�شوع الثالوث26: "واإذ قال اهلل يَعي�شى ابن مريم، اأنَت 
قلت للنا�ص اتّخذوني واأّمي اإلَـهين من دون اهلل..." )5: 
116(، وهذا ما يذّكر بزواجات وولدات الآلهة الوثنيّة، 
القراآن  اآلهة27. وبالفعل، يحتّج  اإلى وجود ثالثة  ويوؤّدي 
على ذلك، ويجعل من الم�شيحيّين كّفاًرا كما نقراأ: "لقد 
كفر الذين قالوا اإّن اهلل هو الم�شيح ابن مريم" )5: 17، 
72(. والحال اأّن الم�شيحيّين ل يقولون ما ورد في هاتين 
اإبن  هو  الم�شيح  "اأّن  بـ  اإيمانهم  عن  يعبّرون  بل  الآيتين، 
يتّخذ  اأن  "ما كان هلل  اإذ  العبارة  القراآن هذه  فينتقد  اهلل"، 
اأنّه  نف�شه  ي�شوع عن  يتكلّم  �شبحنه"28. وعندما  ولد  من 
"ابن اهلل"29، والم�شيحيّون يوؤمنون ببنّوته الإلهيّة، فهم ل 

يق�شدون اأّن اهلل يلد اإلًها �شغيًرا بالقرب منه، ول يعنون 
الفرعون  بنّوة  تماثل  الآب  هلل  الم�شيح  بنّوة  اإّن  بقولهم 
اإنّه  بقوله  اليهودّي  ال�شعب  يق�شده  اأي�ًشا ما  لإله ما، ول 
ابن اهلل )خر 4: 22(، ول بالمعنى العاّم حيث اإّن جميع 
الب�شر هم اأبناء اهلل الخالق. غالبًا ما تعني كلمة "اهلل" في 
اإنّه  حتّى  العالم  اأحّب  اهلل  "فاإّن  "الآب"؛  الجديد  العهد 
بل  به  يوؤمن  َمن  كّل  يهلك  ل  لكي  الوحيد  بابنه  جاد 
تكون له الحياة الأبديّة؛ فاإّن اهلل لم ير�شل ابنه اإلى العالم 
العالم" )يو 3: 16-17(؛  به  ليخلّ�ص  بل  العالم  ليدين 
�شخ�ص  على  الم�شيحيّون  يطبّقها  التي  اهلل"  "ابن  فعبارة 
ي�شوع تعني "ابن الآب"، مثاًل: "يا اأبِت، مّجد ابنك" )يو 
"في  "ابن الآب" بـ  اأن نحّدد مفهوم  17: 1(. ويمكننا 
قلب اهلل الواحد"30، اإنّها البنّوة الداخليّة لحياة اهلل؛ ففي 
حميميّة الألوهة الواحدة، اأي اهلل، ي�شوع هو ابن الآب 
منذ الأزل. ولهذا يقول ي�شوع: "اأنا والآب واحد" )يو 
10: 30(، وهذا ما جعل اليهود يهّددونه بالرجم حتّى 
للتجديف،  بل  الح�شن،  للعمل  نرجمك  "ل  الموت: 
لأنّك، واأنت اإن�شان، تجعل نف�شك اهلل" )يو 10: 33(.

اإًذا، ل يطابق ي�شوع الم�شيحّي عي�شى الم�شلم.

خاتمة
لقد اأ�شبح وا�شًحا اأّن الكالم باأّن اإله الم�شلمين واإله 
يخ�ّص  ما  في  اأّي  جزئيًا،  ي�شّح  نف�شه  هو  الم�شيحيّين 

على �شبيل المثال نذكر: "اإذ قالت الملئكة يمريم اإّن اهلل يب�ّشرِك بكلمة منه اإ�شمه الم�شيح عي�شى ابن مريم..." )3: 45(؛ "اإنّما الم�شيح عي�شى ابن    )23(
مريم ر�شول اهلل وكلمته، األَقها اإلى مريم وروٌح منه..." )4: 171(؛ "ما الم�شيح ابن مريم اإلّ ر�شول قد خلت من قبله الر�شل..." )5: 75(.

يفتتح الإنجيلّي مرق�ص اإنجيله بهذه العبارة: "بدء ب�شارة ي�شوع الم�شيح ابن اهلل" )مر 1: 1(؛ ويتكلّم بول�ص الر�شول مع اأهل ت�شالونيقي قائاًل:    )24(
"وتنتظرون اأن ياأتي من ال�شماوات ابنه الذي اأقامه من بين الأموات، األ وهو ي�شوع الذي ينّجينا من الغ�شب الآتي" )1 ت�ص 1: 10(.

)25( Cf. François Jourdan, id., 40.

"يَاأهل الكتب ل تغلوا في دينكم ول تقولوا على اهلل اإّل الحّق اإنّما الم�شيح عي�شى ابن مريم ر�شول اهلل وكلمته األقها اإلى مريم وروح منه فئامنوا   )26(
باهلل ور�شله ول تقولوا ثلثة انتهوا خيرا لكم اإنّما اهلل اإله وحد �شبحنه اأن يكون له ولد له..." )4: 171(.

رج 19: 35؛ 10: 68؛ 25: 2.  )27(

رج مت 11: 25-27؛ لو 2: 48-49؛ 22: 70؛ 23: 46؛ يو 3: 18؛ 5: 19-26؛ 6: 40؛ 14: 13؛ 17: 1.  )28(
)29(  Cf. François Jourdan, id.,40.

االأخت روز اأبي عاد
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وحدته، دون اأن نعنيه هو بذاته.
المت�شامي،  الإله  على  التركيز  يجمل  الإ�شالم  ففي 
يحاولون  المعرفة  يّدعون  الذين  الب�شر  من  وكم  كم  اإذ 
الخالق،  اأخذ مكان  اآلهة ويحاولون  اأنف�شهم  اأن يجعلوا 
وكم وكم من الذين جحدوا اإيمانهم يخلقون اآلهة على 
قدر نظرتهم وي�شبحون عبيًدا لها؛ من ناحية ثانية، يحلو 
التاأّمل باهلل العاِلم بكّل �شيء، لأّن الإن�شان مهما عال من 
�شاأنه، ومهما زاد من معرفته، فهو �شيظّل مكتنًفا بالأ�شرار، 
كما اإّن فكرة ال�شت�شالم للخالق لهي من اأ�شمى درجات 

التقوى لدى الموؤمن.
الذي  الواحد-الثالوث  هو  فاهلل  الم�شيحيّة  في  اأّما 
لي�ص من تاأليف الكني�شة، بل هو ذاته ك�شف عن جوهره 
الفكر  يعجز  وحين  الخال�ص،  تاريخ  عبر  الثالوثّي 
يحّب  الذي  اأّن  يوحنّا  يجيبنا  �شّره  فهم  عن  الإن�شانّي 
هو  اأي  ثالوث،  فهو  ولذلك  وحيًدا،  يبقى  اأن  يرف�ص 
باإله  توؤمن  فالم�شيحيّة  وعليه،  16(؛   :4 يو   1( محبّة 
توؤمن بوحدانيّة اهلل ولي�ص  باإله وحيد، هي  واحد ولي�ص 

بوحدته. ثّم، اإّن اهلل الخالق يخلق الإن�شان على �شورته 
اإنّه الأب  الخلق،  لي�شاركه في  ال�شلطان  كمثاله، ويعطيه 
الذي يريد اأن ينمو اأبناوؤه لي�شبحوا "على مقدار قامته"، 
ولكنّه  المقّد�ص،  الكتاب  بم�شمون  الموحي  هو  واهلل 
الأفكار؛  �شياغة  في  لي�شاركه  لالإن�شان  المجال  يترك 
اإنّه الإله الذي يثق بالإن�شان، �شنعة يديه، ويجعله ناطًقا 
با�شمه، كما اإنّه اإله الحّب والعهد، الإله الذي يتنازل ليقيم 
الإله  الإن�شان، وهو  بينه وبين  الم�شاواة  عالقة على قدم 
المتج�ّشد بالم�شيح ي�شوع الذي اأفرغ ذاته على ال�شعيد 
الأور�شليمّي:  كيرلّ�ص  القّدي�ص  يقول  لأنّه، كما  الإلهّي، 
اأي�ًشا"،  الخال�ص مظهًرا  لكان  التج�ّشد مظهًرا  "لو كان 
وهو الفادي الذي اأخلى ذاته على الم�شتوى الإن�شانّي، 
هو  واأخيًرا،  بنا،  حبًّا  اأوجاعنا"  وحمل  عاهاتنا  "فاأخذ 
الفداء لأنّه، ح�شب قوله:  الذي �شفك دمه على �شليب 
�شبيل  في  نف�شه  يبذل  اأن  من  اأعظم  حٌبّ  لأحد  "لي�ص 

اأحبّائه" )يو 15: 13(.
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مقّدمة 
تعريف  في  الأ�شا�شيّة  الكلمة  هي  "اإلهام"  كلمة 
الم�شيحيّة لعمل الروح القد�ص في دفع الكتّاب الملهمين 
لتحرير الكتب المقّد�شة التي توؤمن بها الكني�شة، اإن في 
اأّما  الجديد.  العهد  كتب  في  واإن  القديم  العهد  كتب 

ل الكلمة "تنزيل" على الكلمة "اإلهام".  الإ�شالم فيف�شّ
الم�شطلح  اأّن  هو  و"التنزيل"  "الإلهام"  بين  والفرق 
الأّول يعبّر عن م�شاعدة الروح القد�ص للكتّاب الملهمين 
عنه  المعبّر  ال�شحيح،  الإيمان  محتوى  كتابًة  لي�شعوا 
في  الب�شريّة  مقّدراتهم  تخّطي  دون  الكتب،  هذه  في 
الكتابة، من حيث اللغة والأ�شلوب، اأو معرفتهم العلميّة 
ل  الإلهام  مفهوم  يذكرونها:  التي  لالأحداث  والتاريخيّة 
يع�شم الكتّاب الملهمين من اإمكانيّة وقوعهم في الخطاأ 
اأو  وقوعه،  مكان  في  اأو  للحدث،  المحّدد  التاريخ  في 
في بع�ص الأ�شماء المذكورة، كما اأّنه ل يعتبر اأّن الروح 
القد�ص قد ا�شتبق واأعطاهم معرفة علميّة اأكبر اأو اأكمل من 
معرفة جيلهم العلميّة لالأمور التي يكتبون ب�شاأنها، والتي 
يمكن اأْن تتخّطاها المعرفة الحاليّة اأو تنق�شها. والتف�شير 
الكتّاب  اأّن  العتبار  بعين  ياأخذ  للن�شو�ص  الم�شيحّي 
اأدبيّة" تت�شّمن �شوًرا بيانيّة  "اأنواًعا  الملهمين ي�شتعملون 
عن  للتعبير  الت�شويريّة  المبالغات  بع�ص  اأو  رموًزا  اأو 
الب�شريّة  الو�شائل  هذه  كّل  عنها.  يُخبرون  التي  الحقائق 

الوحي  اأي  الإيمانّي،  الم�شمون  هي  لي�شت  بالتعبير 
الإيمانّي  الم�شمون  هذا  على  ب�شيء  توؤثّر  ول  الإلهّي، 
نف�شه، بل بالعك�ص، هي تهدف اإلى اإظهاره باأف�شل حلّة 

بح�شب مواهب الكاتب الأدبيّة. 
هو  للقراآن"  الإلهّي  "التنزيل  اأّن  فيعتقد  الإ�شالم،  اأّماأ 
معجزة اإلهيّة تطال، ل م�شمون الآيات القراآنيّة وحدها، 
يت�شّمنها  معلومة  وكّل  الإعجازيّة  القراآن  لغة  اأي�ًشا  بل 
ثابتة ل  اإلهيّة  علميّة  اعتبارها حقيقة  التي يجب  القراآن، 
يمكن نق�شها، وهذا يطال اأي�ًشا ال�شور البيانيّة التي تجب 
قراءتها قراءة حرفيّة. وما يعبّر عن هذا المفهوم الإ�شالمّي 
للتنزيل هو اإيمانه بالمعجزة الأ�شا�شيّة التي عملها اهلل مع 
المالك جبريل،  يد  بتلقينه، على  يكتِف  لم  باأنّه  محّمد، 
قادًرا  بل جعله  القراآنيّة،  لالآيات  الإلهّي  التنزيل  محتوى 
على كتابتها، وهو الأّمّي الذي لم يكن يعرف ل القراءة 
ول الكتابة في زمن تنزيل الآيات. بهذا المعنى، فالآيات 
وكتابة،  ولغة  واأ�شلوبًا  م�شمونًا  بمجملها،  هي  القراآنيّة 
اأّي  اّدعاء  اأّي خطاأ، ول يمكن  اإلهيّة مع�شومة عن  اآيات 
اإمكانيّة لخطاأ ب�شرّي فيها، بما في ذلك محتواها العلمّي 

اأو الجتماعّي... 
اأّما عن مفهوم  والتنزيل،  الإلهام  بين  الفرق  هذا عن 
الوحي في الم�شيحيّة والإ�شالم، فهو ما �شنتناوله تف�شياًل 
بين  الفرق  هنا على  �شنرّكز  اأنّنا  بمعنى  المقالة،  في هذه 
التفا�شيل  في  ل  والكتابّي،  القراآنّي  التعليم  محتوى 

الخوري جان عّزام
دكتور في العلوم البيبلّية
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العقائديّة، بل في جوهر هذا الم�شمون. 
مكتفين  الوحي  عن  اإ�شالميّة  لتعاليم  هنا  و�شنعر�ص 
بتلخي�ص ما تعبّر عنه، ومقابلته بالتعليم الم�شيحّي، كما 
الثاني عن المو�شوع  جاء في تعليم المجمع الفاتيكانّي 
عينه، وذلك في �شبيل اإظهار ما يمكن اعتباره نقاط لقاء 
اأو اختالف بين الإ�شالم والم�شيحيّة في مقاربتهما لهذا 

المو�شوع الجوهرّي. 

الوحي في االإ�سالم   -1
ن�شتعين في ما يلي بما جاء حرفيًّا في بع�ص المقاطع 
�شالح  ال�شيخ  ل�شماحة  مقالة  من  اأّولً  تهّمنا،  التي 
كتاب  من  وثانيًا  الوحي"1،  "ماهيّة  حول  الكربا�شي، 
عنوان:  تحت  الرّزاق،  عبد  م�شطفى  ال�شيخ  ل�شماحة 

الدين والوحي واالإ�سالم2.

اأّواًل: ما هو الوحي ؟
في  "الوحي  الكربا�شي،  �شالح  ال�شيخ  بح�شب 
المحّقق  العاّلمة  قال  كما  هو،  الإ�شالمّي  الم�شطلح 
التي  ا�شمه،  جّل  اهلّل  كلمة  الع�شكرّي3،  مرت�شى  ال�شيّد 
َجاللُه،  َجلَّ  اهلّل  كالم  ب�شماع  ور�شله  اأنبيائه  اإلى  يلقيها 
بن عمران  تكليمه مو�شى  مثل  �شبحانه،  اهلّل  دونما روؤية 
الم(، اأو بنزول ملك ي�شاهده الّر�شول وي�شمعه،  )عليه ال�شَّ
الم( لخاتم الأنبياء )�شلّى اهلل  مثل تبليغ جبرائيل )عليه ال�شَّ
عليه واآله(، اأو بالروؤيا في المنام، مثل روؤيا اإبراهيم )عليه 
الم(،  الم( في المنام اأنّه يذبح ابنه اإ�شماعيل )عليه ال�شَّ ال�شَّ

اأو باأنواع اأخرى ل يبلغ اإدراكها علمنا.

قال اأ�شتاذنا المحّقق اآية اهلل ال�شيخ محمد هادي معرفة 
ملّخ�شه:  ما  القيّمة  القراآنيّة  مو�شوعته  في  اهلل(  )حفظه 
اتّفق  اأق�شامه  باأّي  فاإنّه  روحيّة،  ظاهرة  الوحي  اأّن  "وبما 
فاإنّما كان مهبطه قلب ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله(، 

اأي �شخ�شيّته الباطنة ـ الروح. 
فَاإِنَُّه  ِِّجبِْريَل  ل ا  َعُدوًّ َكاَن  َمن  قُْل  قائل:   ِمْن  عزَّ  قال 
َوُهًدى  يََديِْه  بَيَْن  َِّما  ل قًا  دِّ ُم�شَ اهلّلِ  ِباإِْذِن  قَلِْبَك  َعلَى  لَُه  نَزَّ
ِبِه  نََزَل  َجاللُه:   َجلَّ  قال  و   . ِمِنيَن  ِللُْموؤْ َوبُ�ْشَرى 

 . وُح اْلأَِميُن * َعلَى قَلِْبَك ِلتَُكوَن ِمَن الُْمنِذِريَن  الرُّ
والقلب هو لّب ال�شيء و حقيقته الأ�شليّة".  

وقال العاّلمة الكبير ال�شيّد محّمد ح�شين الطباطبائي 
في م�شاألة نزول القراآن على قلب الر�شول: "وهذا اإ�شارة 
اإلى كيفيّة تلّقيه القراآن النازل عليه، واأّن الذي كان يتلّقاه 
من الروح هي نف�شه الكريمة من غير م�شاركة الحوا�ّص 
خارجيّة؛  جزئيّة  لإدراكات  اأدوات  هي  التي  الظاهرة 
فكان يرى �شخ�ص الملَك وي�شمع �شوت الوحي، ولكن 
ل بهذه ي�شمع اأو يب�شر هو دون غيره، فكان ياأخذه برحاء 
الوحي وهو بين النا�ص، فيوحي اإليه ول ي�شعر الآخرون 

الحا�شرون..."4. 

ثانيًا: اأهّم النظريّات في تف�سير الوحي 
من جهته، ي�شرح ال�شيخ م�شطفى عبد الرّزاق، وهو 
وفي  اللغة  "وحي" في  كلمة  معاني  الأزهر،  م�شايخ  من 
اأهّم  ل�شرح  ينتقل  ثّم  القراآن5،  في  المتنّوع  ا�شتعمالها 

النظريّات في تف�شير الوحي6، وهذا بع�ص ما جاء فيها: 
الوحي في  المتكلّمين  "مذاهب 

http://www.islam4u.com/ar/almojib :1(  �شالح الكربا�شي، "ما هو الوحي؟"، في(
عبد الرّزاق م�شطفى، الدين والوحي واالإ�سالم، القاهرة، 2012، �ص 59-43.  )2( 

مرت�شى الع�شكري، م�سطلحات قراآنيّة.  )3( 
 )4(    http://www.islam4u.com/ar/search/content  

)5(  عبد الرّزاق م�شطفى، المرجع ذاته، �ص 45-35.

)6(  عبد الرّزاق م�شطفى، المرجع ذاته، �ص 59-47.

الخوري جان عّزام
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ا تنزع في  مذاهب المتكلّمين من اأهل ال�شنّة خ�شو�شً
اأكثر  في  ورد  ما  ينا�شب  ج�شمانيًّا  نزوًعا  الوحي  تف�شير 
ال�شنن، وما تدّل عليه ظواهر الآيات في غير مو�شع من 
القراآن الكريم. ويتناول المتكلّمون مباحث الوحي غالبًا 

من ناحيتين:
بوا�شطة  اإلى محّمد  الكريم  القراآن  الأولى: وحي   -

جبريل.
هلل  كالم  ب�شماع  الحا�شل  الوحي  الثانية:  الناحية   -

من غير وا�شطة.

الناحية االأولى: وحي القراآن اإلى محّمد
على  قادرة  لطيفة  اأج�شام  المتكلّمين  عند  المالئكة 
واأوائل  للفال�شفة  خالفًا  مختلفة  باأ�شكال  الت�شّكل 
المعتزلة. والقراآن منزل على النبّي بوا�شطة جبريل، وفي 

كيفيّة اإنزال القراآن ثالثة اأقوال:
اأّولها: اأنّه نزل اإلى �شماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، 
اأو خم�ص  ثالث وع�شرين  في  منجًما  ذلك  بعد  نزل  ثّم 

وع�شرين اأو ع�شرين �شنة ح�شب اختالف الموؤّرخين.
وثانيها: اأنّه نزل اإلى �شماء الدنيا في ع�شرين اأو ثالث 
اأو خم�ص وع�شرين ليلة من ليالي القدر، ينزل  وع�شرين 
في كّل ليلة منها ما يقّدر هلل اإنزاله في كّل ال�شنة، ثم ينزل 

بعد ذلك هذا القدر منجًما في جميع ال�شنة.
اإنزاله في ليلة القدر، ثّم نزل بعد  اأنه ابتدئ  والثالث: 

ذلك منجًما في اأوقات مختلفة من �شائر الأوقات...".
"... واأ�شهر ما قيل في المنزل على النبّي ثالثة اأقوال: 

اأحدها: اإنّه اللفظ والمعنى،
ة، واأنّه علّمها  وثانيها: اأّن جبريل نزل بالمعاني خا�شّ
هذا  اأ�شحاب  تم�ّشك  وقد  العرب،  بلغة  عنها  وعبّر 
 * اْلأَميُن  وُح  الرُّ ِبِه  نََزَل  تعالى:  قوله  بظاهر  المذهب 

؛ َعلَى قَلِْبَك
وثالثها: اأّن جبريل األُقي عليه المعنى، واأنّه عبّر عن هذا 
المعنى بلغة العرب؛ لأّن اأهل ال�شماء يقراأونه بالعربيّة، ثّم 

نزل به في هذه ال�شورة على الر�شول...".
"... ومنهم من قال: كالم هلل المنزل ق�شمان: 

كذا  له  قل  لجبريل  ب�شاأنه  تعالى  هلل  قال  ق�شم   -
وكذا؛ فيجوز تغييره بعبارة نف�شه؛ 

اإقراأ عليه كذا كذا، فهو ل  وق�شم قال له ب�شاأنه   -
يغيّر منه كلمة ول حرفًا. ويرى اأ�شحاب هذا المذهب 
اأّن القراآن هو الق�شم الثاني، واأّن الق�شم الأّول هو ال�شنة، 
اأّن جبريل نزل بال�شنة كما نزل بالقراآن، ولهذا  لما ورد 

لم يجز تغيير نظم القراآن وجاز تغيير لفظ ال�شنة...". 

الوحي في الم�سيحيّة   -2
عن  الكاثوليكيّة  الكني�شة  تعليم  يلي  ما  في  �شنبيّن 
الوحي، وذلك باإيراٍد حرفّي لبع�ص المقاطع كما وردت 
في المجمع الفاتيكانّي الثاني، تحت عنوان: "كلمة اهلل: 

د�شتور عقائدّي في الوحي الإلهّي". 

طبيعة الوحي 
اأن يك�شف  اهلل، بجودته وحكمته،  لدى  َح�ُشَن  لقد 
به  الذي   ،)9  :1 اأف  )رج  اإرادته  �ِشرَّ  ويُعِلَن  ذاِتِه  عن 
بالم�شيِح  القد�ص،  الروح  في  الآب  اإلى  الب�شر  ُل  يتو�شَّ
الإلهيَّة  الطبيعِة  في  �شركاءَ  وي�شيرون  د  المتج�شِّ الكلمِة 
)رج اأف 2: 18؛ 2 بط 1: 4(. فاإنَّ اهلل غير المنظور 
محبّته  من  بَفي�ٍص   )17  :1 تيم   1 15؛   :1 كول  )رج 
 :15 يو  11؛   :33 خر  )رج  كاأحبّاءَ  يُكاِلمهم  للب�شر، 
ليدعوهم  با 3: 38(  اإليهم )رج  ُث  14-15(، ويتحدَّ
يقوُم  هذا  الوحي  وتدبيُر  فيها.  ويقبلهم  �شركته  اإلى 
بالأعمال والأقوال التي ترتبط في ما بينها ارتباًطا وثيًقا، 
الخال�ص  تاريخ  في  اهلل  َقها  التي حقَّ الأعمال  اأنَّ  بحيُث 
تُبِرُز العقيدَة والحقائَق التي تَُعبُِّر عنها الأقواُل وتدعُمها، 
بينما الأقواُل تعلُن الأعماَل وتو�شح ال�شرَّ الذي تَحويه. 
ا الحقيقة الخال�شة التي يُطلعنا عليها الوحي، �شواءَ عن  اأمَّ
اهلل اأم عن خال�ِص الإن�شان، فاإنَّها ت�شطُع لنا في الم�شيح 

الذي هو و�شيُط الوحي بكاِمِله وملوؤُُه في اآٍن واحد.

الوحي واالإلهام والتنزيل  بين االإ�سالم والم�سيحيّة 
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التمهيد للوحي االإنجيلّي
اإنَّ اهلل الذي يَخلُُق كلَّ �شيء بالكلمة )رج يو 1: 3( 
ويحفُظُه، يُعطي الب�شَر �شهادًة دائمًة عن ذاته في الخليقة 
)رج رو 1: 19-20(. عالوًة على ذلك فاإنَّه ُمنذ البدء 
طريق  لهما  يفتَح  اأن  اأراد  اإذ  الأّولَين،  لأبَوينا  ذاتَه  اأَْظَهَر 
بالفداء،  ووعَدهما  �شقَطا  اأن  فبَعَد  الُعلوّي؛  الخال�ِص 
اأقاَمهما على رجاِء الخال�ص )رج تك 3: 15(، واأحاط 
الأبديَّة  الحياَة  ليََهَب  ٍة،  م�شتمرَّ بعنايٍة  الب�شريَّ  الجن�َص 
الخال�ص  يَطلُُب  ال�شالح،  العمل  على  بال�شبِر  َمن  لكلِّ 
)رج رو 2: 6-7(. وفي حينه، دعا اإبراهيَم ليجعل ِمنه 
ًة عظيمًة )رج تك 12: 2( علََّمها بوا�شطِة الآباء، ومن  اأُمَّ
بعدهم بوا�شطِة مو�شى والأنبياِء، اأن تعرفَُه هو الإلُه الوحيُد 
واأن  العادل،  والقا�شي  الُمدبُِّر  الآُب   ، والحقيقيُّ الحيُّ 
المنوال  الموعوِد به. وعلى هذا  الُمخلِّ�ِص  تنتظَر مجيءَ 

َد اهللُ الطريَق لالإنجيِل مدى الأجيال. مهَّ

الم�سيح كمال الوحي
اإنَّ اهلل، بعد اأن تكلَّم تكراًرا وبطرٍق مختلفة بالأنبياء، 
"كلََّمنا في هذه الأيّام الأخيرة بالبن" )عب 1: 1-2(؛ 
فلقد اأر�شل ابنه، الكلمَة الأزلّي الذي يُنيُر كلَّ اإن�شان ليقيَم 
بين الب�شِر ويُخبرهم عن خفيّاِت اهلل )رج يو 1: 18-1(. 
الُمر�َشل  والإن�شاُن  ُد  المتج�شِّ الكلمُة  الم�شيُح،  وي�شوُع 
ُم  اإلى النا�ص)3(، يتكلَُّم اإًذا بكالِم اهلل )يو 3: 34(، ويُتمِّ
يو  ليعمله )رج  اإيّاه الآب  اأعطاُه  الذي  العمَل الخال�شيَّ 
فقد  اأحٌد  راآه  اإن  الذي،  فهو  وعليه  5: 36؛ 17: 4(. 
الكامل  الذاتّي  بح�شوِرِه   )9  :14 يو  )رج  الآب  راأى 
ًة  وبظهوِرِه، وباأعماِلِه واأقواِلِه، وباآياِتِه ومعجزاِتِه، وخا�شّ
بموِتِه وقيامِتِه المجيدة من بين الأموات، واأخيًرا باإر�شاله 
له ويثبّته، اإذ يَ�شَهُد �شهادَة  ُم الوحَي ويُكمِّ ، يُتمِّ روَح الحقِّ
والموِت  الخطيئة  ظلمات  من  لين�شلنا  معنا  اهلل  اأنَّ  الإلِه 
الم�شيحيَّ  التدبيَر  فاإنَّ  وبالتالي  الأبديّة.  للحياة  ويُقيمنا 
ولَن  اأبًدا،  يزوَل  لَن  والنهائّي  الجديُد  العهُد  هو  الذي 
يُرجى اأيُّ وحٍي جديٍد َعلَنيٍّ قبل الظهوِر المجيِد ل�شيّدنا 

ي�شوع الم�شيح )رج 1 تيم 6: 14؛ تي 2: 13(. 

3-  مفهوم الوحي بين االإ�سالم والم�سيحيّة 
تفا�شيل  من  فاتنا  يكون  قد  ما  على  التحّفظ  مع 
اأخرى، ن�شتطيع اأن ن�شتخل�ص من كّل ما �شبق، وبمعزل 
كيفيّة  لجهة  اأو  الوحي  ماهيّة  لجهة  اإن  التفا�شيل،  عن 
ا  ح�شوله، باأّن الوحي كما الإلهام في الإ�شالم، خ�شو�شً
يُعَطى  اإلهيًّا  تعليًما  يت�شّمنان  القراآن،  باإنزال  يتعلّق  ما  في 
اأن  لمحّمد نبّي الإ�شالم، بو�شائل متنّوعة، وعلى محّمد 
يقراأون  الذين  وعلى  القراآن،  في  كتابة،  النا�ص  اإلى  ينقله 
القراآن اأن يعملوا به حرفيًّا كما ورد، مع احتفاظ الجتهاد 
الن�شو�ص  لمحتوى هذه  ولي�ص  الن�شو�ص  تف�شير  لعمليّة 
كما  الوحي،  محتوى  باأّن  اأي�ًشا،  ونالحظ  عينها.  بحّد 
يت�شّمنان  ل  �شواء،  حّد  على  الوحي،  اإي�شال  عمليّة 
اختبار محّمد لإرادة اهلل من خالل ما يفعله اهلل معه ومع 
الأمر  يتعلّق  بل  محّددة،  تاريخيّة  اأحداث  في  الموؤمنين 
بوا�شطة  اأو  جبرائيل  من  محّمد  يتلّقاها  مبا�شرة  بر�شائل 
اأخرى، فيكتبها في القراآن، وهي تت�شّمن التعليم الإلهّي 
التي  المو�شوعات  من  وغيرها  والأخالق  العقيدة  في 
نجدها مكتوبة في القراآن؛ وي�شّدد غالبيّة العلماء على اأّن 
من  اأّي  في  م�شارًكا  يكن  لم  القراآن،  تلّقيه  عند  محّمد، 
المحتوى اأو اللغة اأو الأ�شلوب التي �شيغت فيها الآيات، 
منه القراآن هو اإلهّي ولم يكن لمحّمد  ولذا فجملة ما يت�شّ
اأّي تاأثير عليه، ل بحوا�ّشه، ول بمعرفته الب�شريّة، ول باأّي 
�شكل اآخر. واأخيًرا، نالحظ باأّن البعد التاريخّي للوحي 
�شبه مفقود في القراآن، وجّل ما يحتويه هو تعاليم عقائديّة 

واأخالقيّة و�شننًا وقوانين اإلهيّة ُمنزلة من اهلل العلي. 
اأّما في الم�شيحيّة، فاإّن البعد التاريخّي للوحي الإلهّي 
يقوم في جوهر على ما يعتبره الم�شيحيّون اإظهار اهلل لذاته 
ولإرادته في الخال�ص. ينطلق الوحي في الم�شيحيّة من 
ة الخلق )تك 1-2(، التي ل تّدعي اأنّها اأُنزلت حرفيًّا  ق�شّ
اهلل هو  اأّن  ت�شّدد على  بل هي خال�شة لهوتيّة  اهلل،  من 
الخالق الأوحد وعلى اأنّه خلق كّل �شيء بحّب، بالأخ�ّص 

تجاه الإن�شان المخلوق على �شورة اهلل كمثاله. 

الخوري جان عّزام
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تجاه  خطئ  قد  الإن�شان  باأّن  الُملَهم  الكاتب  ويبيّن 
اهلل، بع�شيانه لأوامره، فنتج عن ذلك غربة الإن�شان عن 
عن  وحتّى  )المراأة(،  الآخر  الإن�شان  وعن  خالقه،  اهلل 
يتراجع  لم  الخطيئة،  هذه  اأمام  ولكن،   .)3 )تك  نف�شه 
�شتذكر  تاريخ خال�ص،  معه  فبداأ  لالإن�شان،  حبّه  اهلل عن 
الف�شول الإحدى ع�شر من �شفر التكوين خال�شته الأولى 
)تك 1-11ٍ(، ثّم �شتبداأ باإخبار هذا التاريخ بالتف�شيل مع 
الرّب  بذراع  م�شر  من  الخروج  مع  ثّم  والآباء،  اإبراهيم 
اأر�ص  اإلى  والدخول  ال�شحراء  في  فالم�شيرة  القديرة، 
الميعاد، ثّم في تاريخ المملكة مع �شاول وداود ون�شله... 
اإلى ال�شبي في بابل والعودة من ال�شبي، ثّم انتظار مجيء 
الم�شيح  ي�شوع  واإلهنا  ربّنا  ولدة  حتّى  الم�شيح... 
وحياته، حتّى �شلبه وموته وقيامته وحلول الروح القد�ص 
على التالميذ وانطالقهم للتب�شير في كّل الأر�ص. كّل هذا 
التاريخ يت�شّمن طبًعا اأقوالً اإلهيّة قالها اهلل لالآباء والأنبياء 
وللر�شل، ولكّن هذه الأقوال تاأخذ معناها الجوهرّي من 
كونها تترافق مع اأعمال اهلل في حياة كّل هوؤلء وفي حياة 
الجماعة التي كانوا ينتمون اإليها. وحتّى اأخبار الحروب 
الآباء  فيها بع�ص من هوؤلء  التي وقع  والخطايا والمعاثر 
والأنبياء والمر�شلين قبل اهتدائهم النهائّي هلل، كما خطايا 
�شعب اإ�شرائيل نف�شه وتمّرده الم�شتمّر، ت�شاعدنا في فهم 
الم�شيئة  هذه  حقيقة  نفهم  وتجعلنا  ة،  الخا�شّ اهلل  اإرادة 
بالأقوال والأعمال، كما  الحبيبة في من كلّمهم  الأبويّة 

يقول المجمع الفاتيكانّي الثاني. 
الآباء  "كلّم  اهلل  باأّن  العبرانيّين  اإلى  الر�شالة  وتقول 
وباأنواع  كثيرة  مّرات  الأنبياء  في  القديم(  )العهد  قديًما 
وكما  بالبن...".  كلّمنا  الأيّام  هذه  اآخر  وفي  �شتّى، 
نعلم، فاإنجيل يوحنّا يوؤّكد باأّن ابن اهلل، ي�شوع الم�شيح، 
هو "كلمة اهلل"، واأّن هذه الكلمة قد "�شار ب�شًرا و�شكن 
لم  ابنه  في  النهائّي  اهلل  فكالم  و14(؛   1  :1 )يو  بيننا" 
اإرادة اهلل واأوامره  اإنزال كتاب عن  اأي�ًشا من خالل  يكن 
تت�شّمنه  بما  كلّها  الم�شيح  حياة  من خالل  بل  وتعليمه، 
لم  التي  ال�شليب،  كلمة  واأعظمها  واأعمال،  اأقوال  من 
حقيقيًّا  فعاًل  بل  الفداء،  عن  تعليًما  اأو  كتابًا  كلمة  تكن 

خالل  من  اأي  ابنه،  الم�شيح  خالل  من  اهلل  به  افتدانا 
حدث موته وقيامته؛ فالم�شيحيّة لي�شت بالدرجة الأولى 
�شماويّة، ول  تعاليًما  تت�شّمن  اأنّها  بمعنى  �شماويّة،  ديانة 
ديانة  حتّى  ولي�شت  ال�شماء،  من  ُمنزل  كتاب  ديانة  هي 
وليدة  هي  الم�شيحيّة  التعبير:  لهذا  المعروف  بالمعنى 
حدث خال�شّي قبل اأن تكون تعليًما عقائديًّا عن اهلل اأو 
حدث  اإنّها  اأوامره.  عن  واجتماعيًّا  اأخالقيًّا  اأدبيًّا  تعليًما 
ويقبله،  به  يوؤمن  لمن  والفعاليّة  الح�شور  دائم  خال�شّي 
وكلمته  معنا،  دائًما  حّي  الحدث  هذا  حّقق  الذي  لأّن 
بل  به،  والعمل  تعليم يجب حفظه  اأبًدا مجّرد  ل تكون 
وتنقله،  ي�شتقبلها،  من  لكّل  فوًرا  الخال�ص  تحّقق  كلمة 
كما الم�شيح، من اأّي واقع موت يعي�شه اإلى واقع خال�ص 

وحياة. 

خال�سة 
ل تهدف هذه المقارنة اإلى تقييم لمفهوم الوحي بين 
اإظهار الفارق بين الإثنين،  اإلى  الم�شيحيّة والإ�شالم، بل 
اهلل  لكالم  التاريخّي  بالبعد  خا�ّص  ب�شكل  يتعلّق  والذي 
الإ�شالم. طبًعا،  في  �شبه غائب  بينما هو  الم�شيحيّة،  في 
الكتب المقّد�شة الم�شيحيّة تت�شّمن اأي�ًشا، عدا عن الوحي 
لأنبيائه  اهلل  قالها  واأقوال  تعاليم  من  بع�ًشا  التاريخّي، 
عقائديّة  تعاليم  تت�شّمن  وهي  لر�شله،  الم�شيح  قالها  اأو 
واأخالقيّة، وبهذا يكون جزءًا من مفهوم الوحي القراآنّي 
ولكن  الم�شيحيّة؛  المقّد�شة  الكتب  في  اأ�شاًل  الموجود 
اأو  دفعة واحدة  منزل  اإ�شالمّي  تعليم  بين  فارق  اأي�ًشا  هنا 
ثمرة  هو  م�شيحيِّ  وتعليم  محدودة،  زمنيّة  فترة  خالل 
اهلل  كلمة  قّمتها  الخال�شّي  التاريخ  في  فّعالة  اإلهيّة  كلمة 
من  الآلف  اختبار  وتطال  الم�شيح،  ي�شوع  المتج�ّشد، 
النا�ص قبل اأن يكتبها الكتّاب الملهمون بدفع من الروح 

القد�ص. 
ل �شّك اأن الإ�شالم والم�شيحيّة هما في حوار م�شتمّر، 
كّل  معرفة  خالل  من  اأّولً  ب�شّدة  مطلوب  الحوار  وهذا 
الذي  الحترام  من خالل  وثانيًا  هو،  كما  لالآخر  واحد 
في  عنه  يختلف  بما  لالآخر  الواحد  يكنّه  اأن  يجب 

الوحي واالإلهام والتنزيل  بين االإ�سالم والم�سيحيّة 
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ال�شتفادة  من خالل  وثالثًا  اآخر،  اأمر  اأّي  في  اأو  العقيدة 
الذي  الب�شارة  عيد  في  موؤّخرا  يجمعنا، كما ح�شل  مّما 
�شار عيًدا وطنيّا لكّل اللبنانيّين. من جهة اأخرى، يجب 
اأن نعترف باأّن الحوار العقائدّي على وجه الخ�شو�ص، 
اأّما  جوهرّي،  اتّفاق  اأّي  اإلى  عبره  الو�شول  ي�شعب 
والت�شامح  والتعا�شد  معا  والعي�ص  التاريخ  في  الحوار 

وتعابير المحبّة التي يكنّها النا�ص بع�شهم لبع�ص، بالقول 
والعمل، في العلن كما في داخل البيوت والمعابد، فهي 
التي تقود اإلى اختبار م�شترك، ولو لكّل على طريقته، باأّن 
اأعظم وحي هو محبّة اهلل لنا جميعا، ورغبته في اأن نحّب 
بع�شنا بع�شا كما هو اأحبّنا: "لي�ص من حّب اأعظم من اأن 

يبذل الإن�شان نف�شه في �شبيل اأحبّائه" )يو 15: 13(. 
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مقّدمة
بنَبّي  َر  بَ�شَّ مريَم  بن  عي�شى  اأّن  القراآن  في  اهللُ  اأنزَل 
يَا  َمْريََم  ابُْن  ِعي�َشى  قَاَل  إِْذ  َوا اأحمد1:  ا�شمه  بعده  ياأتي 
يََديَّ  بَيَْن  ِلَما  قًا  دِّ ُم�شَ إِلَيُْكْم  ا  ِ اهللَّ َر�ُشوُل  نِّي  إِ ا إِ�ْشَراِئيَل  ا بَِني 
اأَْحَمُد  ا�ْشُمُه  بَْعِدي  ِمْن  يَاأِْتي  ِبَر�ُشوٍل  ًرا  َوُمبَ�شِّ التَّْوَراِة  ِمَن 
2. ثّم اأجاَب  ِّنَاِت قَالُوا َهَذا �ِشْحٌر ُمِبيٌن ا َجاءَُهْم ِبالْبَي فَلَمَّ
"دعوة  قال:  نف�شه  عن  ال�شحابة  �شاأله  حين  اهلل  ر�شول 
اأبي اإبراهيم وب�شرى عي�شى وراأت اأمي حين حملت بي 
كاأنه خرج منها نور اأ�شاءت له ق�شور ب�شرى من اأر�ص 

ال�شام"3.
للمهاجرين  قال  الحب�شة  ملك  النجا�شي  حتّى 
الحب�شة  مع�شر  "يا  حمايته:  اإلى  اأتوا  حين  الم�شلمين 
)الم�شلمون(  يزيدون  ما  واهلل  والرهبان  والق�ّشي�شين 
على الذي نقول فيه ما ي�شاوي هذا، مرحبًا بكم وبمن 

جئتم من عنده )محّمد(، اأ�شهد اأنه ر�شول اهلل واأنه الذي 
نجد في الإنجيل واأنه ب�شر عي�شى ابن مريم انزلوا حيث 

�شئتم..."4.
اإّن  ليقولوا  المعطيات  هذه  من  الم�شلمون  ينطلق 
عي�شى  ب�شارة  منه  وحذفوا  الإنجيل  حّرفوا  الن�شارى 
بمحّمد، اإذ جاء في ال�شيرة النبويّة في فقرة �شفة ر�شول 
الإنجيلّي(  )يوحنّا  يَُحنّ�ص  اأثبت  "مما  الإنجيل:  من  اهلل 
الحواريُّ لهم، حين نَ�شخ لهم الإنجيَل عن عهد عي�شى 
اإليهم قال: ... فلو  ابن مريم عليه ال�شالم في ر�شول اهلل 
جاء المنَْحَمنَّا هذا الذي يُر�شله اهلل اإليكم من عند الرّب، 
]و[ روح القد�ص، هذا الذي من عند الرّب َخَرج، فهو 
لكم:  قلُت  هذا  في  معي  كنتم  قديًما  واأنتم  علّي  �شهيٌد 
لكيما ل ت�شكوا. والمنَْحَمنَّا ]بال�شريانيّة[: محمد: وهو 

بالروميّة البَرقليط�ص"5.

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

هل حّرف الن�شارى الإنجيل؟

)1(  قال ر�شول اهلل: "اإن لي اأ�شماء اأنا محّمد واأنا اأحمد واأنا الماحي الذي يمحو اهلل به الكفر..." )ابن كثير، تف�شير ابن كثير: ج 8، �ص 108(. 

)2(  �شورة ال�سف: اآية 6. 

)3(  ابن كثير، تف�شير ابن كثير: ج 8، �ص 109. 

)4(  ابن كثير، تف�شير ابن كثير: ج 8، �ص 109. 

)5(  ابن ه�سام، ال�شيرة النبويّة: 178- 179. جاءت هذه الفكرة يوم كان ابن ا�شحاق يف�شر ن�ّص يوحنّا الإنجيلّي 15: 24- 27 في القرن الثاني 
للهجرة، اأي القرن الثامن للميالد.
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اإنطالقًا من هذا الواقع الكتابّي الإ�شالمّي، ي�شعُر بع�ص 
وهناك  الم�شلمين،  تجاه  ذنٍب  بعقدة  اليوم  الم�شيحيّين 
ق�شم اآخر من الم�شيحيّين يحاولون توثيق هذه المعطيات 
ا ال�شريانيّة  بالرجوِع اإلى اأ�شول اللغات القديمة وخ�شو�شً
فينتظر  الإ�شالم،  عند  المقابلة  الجهة  في  اأّما  واليونانيّة. 
يتناول حقيقة  البع�ص منهم موقًفا كن�شيًّا �شريًحا وعلنيًّا 
الإنجيل  عن  بالك�شف  ويطالبونها  المحّرف،  الإنجيل 

الأ�شيل الموجود في اأقبية الفاتيكان! 
القديمة  واأفكارها  الجماعات  هذه  عن  بعيًدا 
تلك  كّل  تنق�ص  علميّة  اأبحاث  ظهرت  المتجّمدة، 
قبائل  عاديّات  وعلى  التاريخ  على  م�شتندًة  المعطيات 
والمدينة  مّكة  في  ا  خ�شو�شً والحجاز،  العربيّة  الجزيرة 
التي  محّمد،  على  القراآن  اهلل  اأنزل  حيث  يثرب 
الإنجيل  اإلى  تمّت  ل  ن�شرانيّة  كتابات  بوجود  ت�شهد 
الواقع  من  الأبحاث  تلك  تنطلق  ب�شلة.  والم�ش�شيحيّين 
الكتابّي اآنذاك، ومن المعلومات الكتابيّة لدى ال�شحابة 

واليهود الأن�شار في مّكة والمدينة. 
حقيقة  البحث  هذا  في  �شاأحّقق  تقّدم،  لما  نتيجًة 
جماعات  يعرف  محّمد  كان  اإذا  مبيّنًا  اأّولً،  التحريف 
من  اأيًّا  يعرف  كان  وهل  م�شتقيم،  اإيمان  ذات  م�شيحيّة 
الأناجيل القانونيّة )متّى، مرق�ص، لوقا ويوحنّا(، وثانيًا، 
هي  وما  بمحّمد؟  عي�شى  ب�شارة  نزول  اأ�شباب  هي  ما 
ا�شتنادات المف�ّشرين الم�شلمين لتلك الآية القراآنيّة؟ وفي 

النهاية �شاأعلن موقفي ال�شخ�شّي من ق�شية التحريف. 

1-  االأناجيل القانونيّة واالأناجيل المنحولة  
�شنة  روما،  مجمع  في  الجامعة  الكني�شة  حّددت 
382، اأ�شفار العهد الجديد من الأناجيل القانونيّة وهي: 
في  الكني�شة  اإنطلقت  ويوحنّا"6.  لوقا  مرق�ص،  "متّى، 

تحديدها هذا ا�شتناًدا اإلى الحقائق الثالث:  

تنقل  التي  الأربعة،  الأناجيل  تاريخيّة  من  التاأّكد   -
علّمه،  وما  اهلل،  ابُن  ي�شوع  الحقيقة  في  عمله  ما  باأمانة 
�شحابَة حياته بين الب�شر، في �شبيل خال�شهم الأبدّي، اإلى 

اليوم الذي ُرفع فيه اإلى ال�شماء. 
�ُشل بعد �شعوده،  - ما قاله الربُّ وما عملَه، نقله الُرّ
لالأمور  اأعمَق  فهٍم  من  به  نعموا  ما  مع  م�شتمعيهم،  اإلى 
اكت�شبوه من اأحداث الم�شيح المجيدة وعلى �شوء روح 

الحّق.
- دّون الكتّاب الإلهيّون الأناجيل الأربعة مختارين 
بع�ًشا من العنا�شر الكثيرة التي بلَغتهم عن طريق الرواية، 
اأو مدّونين خال�شًة لما تبّقى  اأو عن طريق كتابة �شابقة، 
وناهجين  الكنائ�ص،  تبًعا لأحوال  لها  مف�ّشرين  اأو  منها، 
عن  اأبًدا  لنا  يقّدمون  بحيث  الإر�شادّي،  النهج  اأخيًرا 

ي�شوع اأموًرا حقيقيَّة و�شادقة7. 
الأناجيل  هذه  الجامعة  الكني�شة  تبنّت  اأن  بعد 
منحولة  تعتبرها  التي  الأناجيل  باقي  نبذت  القانونيّة، 
بع�ص  في  معتمدة  كانت  التي  تلك  حتّى  قانونيّة،  وغير 
الكنائ�ص المحلّيّة: مثل اإنجيل الّطفولة العربّي، الإنجيل 
رف�شتها  التّمهيدّي...  يعقوب  واإنجيل  العبرانيّين،  اإلى 
الكني�شة ب�شبب جهل كاتبها الأ�شيل، وكونها ل تعبّر عن 
العقيدة ال�شحيحة التي توؤمن بها الكني�شة، ولأّن بع�شها 
ة تتو�ّشل الغنو�شيّة وا�شطة لمعرفة  ُكتب لجماعات خا�شّ

ال�شّر الإلهّي. 
مولوًدا  طفاًل  ي�شوع  المنحولة  الأناجيل  َرت  �شوَّ
مريم  وو�شعت  الخوارق،  يجترح  �شاحًرا  عذراء،  من 
بوا�شطة  المعجزات  تجترح  الآلهة  بم�شاّف  ي�شوع  اأّم 
اأنكرت حدث �شلب  العبادة.  اأغرا�ص ي�شوع وت�شتحّق 
ي�شوع التاريخّي وموته وقيامته، واأنكرت بنّوته هلل. بينما 
تعلن الأناجيل القانونيّة األوهيّة ي�شوع الم�شيح بالرغم من 
وموته  تاريخيًّا  �شلبه  وتوؤّكد  العذراء.  مريم  من  تج�ّشده 

)6(  الكني�سة الكاثوليكيّة في وثائقها، 2001: رقم 179. 

)7(  التعليم الم�سيحّي للكني�سة الكاثوليكيّة، 1999: رقم 126. 
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وقيامته. وفي النهاية تعلنه محّقق كتب العهد القديم8. 
�شاأن  في  اأمرها  الكني�شة  ح�شمت  لة،  المح�شّ في 
باأكثر  القراآنّي  التنزيل  قبل  والمنحولة  القانونيّة  الأناجيل 
مرق�ص،  متّى،  �شوى  اأناجيل  اإذ ل  ونيّف،  �شنة  مئتَي  من 
ال�شيطان.  لوقا ويوحنّا، وكّل ما زاد على ذلك فهو من 
وتوؤمن الكني�شة الجامعة بي�شوع الم�شيح ابن اهلل المائت 
على ال�شليب والقائم من الموت، وهو محّقق النبوءات، 
لها روحه  اأر�شل  لأنّه  بعده،  ياأتي من  نبيًّا  تنتظر  وهي ل 
اأّما  ال�شرير9.  حيل  من  ويحميها  ليقّد�شها  القدو�ص 
اأو المحّرفة فكلّها مرفو�شة لأنّها ل  الأناجيل المنحولة 
تتكلّم عن ي�شوع الم�شيح الرّب، بل عن �شخ�شيّة اأخرى 
ولت�شتيت  الم�شيح،  ي�شوع  �شورة  لت�شويه  ا�شتعملت 
القائم  الرّب  بالم�شيح  يوؤمنون  الذين  الم�شيحيّين  اإيمان 

من الموت. 

2-  ب�سرى ي�سوع باأحمد  
يوَم كان محّمد يواجه عدم وفاء الأن�شار بعهِدِهم في 
رهم عن فتح مّكة، بعد اأن ترك الكثير منهم مواقعهم  تاأخُّ
داعًما  ال�شّف  �شورة  عليه  اهلل  اأنزل  اأُُحد10،  معركة  في 
ِجهاَد محّمد، وطالبًا من الأن�شار الجهاد في �شبيله قائاًل 
ا َكاأَنَُّهْم  فًّ َ يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاِتلُوَن ِفي �َشِبيِلِه �شَ اإِنَّ اهللَّ لهم: 
محّمد  نبّوة  �شرعيَّة  لهم  اأّكد  كما   .11 و�ٌص َمْر�شُ بُنْيَاٌن 
قَاَل  إِْذ  َوا اأنّبَُهم على مع�شية اأجدادهم لمو�شى:  اأن  بعد 
نِّي َر�ُشوُل  ُمو�َشى ِلَقْوِمِه يَا قَْوِم ِلَم تُوؤُْذونَِني َوقَْد تَْعلَُموَن اأَ
ُ َل يَْهِدي الَْقْوَم  ُ قُلُوبَُهْم َواهللَّ ا َزاُغوا اأََزاَغ اهللَّ إِلَيُْكْم فَلَمَّ ِ ا اهللَّ

إِنِّي  إِ�ْشَراِئيَل ا ْذ قَاَل ِعي�َشى ابُْن َمْريََم يَا بَِني ا إِ الَْفا�ِشِقيَن 5 َوا
ًرا  قًا ِلَما بَيَْن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَ�شِّ دِّ إِلَيُْكْم ُم�شَ ِ ا َر�ُشوُل اهللَّ
ِّنَاِت  ا َجاءَُهْم ِبالْبَي ِبَر�ُشوٍل يَاأِْتي ِمْن بَْعِدي ا�ْشُمُه اأَْحَمُد فَلَمَّ

.12 قَالُوا َهَذا �ِشْحٌر ُمِبيٌن 6
ل نجد اإعالن عي�شى هذا في العهد الجديد اإطالقًا، 
التّوراة  في  به  َر  بُ�شِّ محَمًدا  اأّن  القراآن  في  اأنزل  اهلل  لكّن 
الَِّذي  اْلأُمِّيَّ  النَِّبيَّ  �ُشوَل  الرَّ يَتَِّبُعوَن  الَِّذيَن  والإنجيل: 
يَاأُْمُرُهْم  َواْلإِنِْجيِل  التَّْوَراِة  ِفي  ِعنَْدُهْم  َمْكتُوبًا  يَِجُدونَُه 
يِّبَاِت  الطَّ لَُهُم  َويُِحلُّ  الُْمنَْكِر  َعِن  َويَنَْهاُهْم  ِبالَْمْعُروِف 
َواْلأَْغاَلَل  َرُهْم  اإِ�شْ َعنُْهْم  ُع  َويَ�شَ الَْخبَاِئَث  َعلَيِْهُم  ُم  َويَُحرِّ
ُروُه  َونَ�شَ ُروُه  َوَعزَّ ِبِه  اآََمنُوا  فَالَِّذيَن  َعلَيِْهْم  َكانَْت  الَِّتي 
 .13 َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذي اأُنِْزَل َمَعُه اأُولَِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن

لم تكن غاية الإنزال في �شورة ال�شّف الب�شارة باأحمد 
مع  الجهاد  على  الأن�شار  ح�ّص  بل  لربّه،  الحمد  الكثير 
الجهاد  �شبيل  في  اأموالهم  تزكية  خالل  من  اأو  محّمد 
ليكون لهم الخير بمغفرة خطاياهم. بالإ�شافة اإلى ذلك 
فاإّن الغاية والهدف من تلك الب�شارة منا�شرة اهلل لموؤازرة 
محّمد في فتح مّكة ليزيل الكّفار واأ�شنامهم من الكعبة: 
ِ َكَما قَاَل ِعي�َشى ابُْن  اَر اهللَّ َُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكونُوا اأَنْ�شَ يَا اأَي
ِ قَاَل الَْحَواِريُّوَن نَْحُن  إِلَى اهللَّ اِري ا ِّيَن َمْن اأَنْ�شَ َمْريََم ِللَْحَواِري
إِ�ْشَراِئيَل َوَكَفَرْت َطاِئَفٌة  ا ِ فَاآََمنَْت َطاِئَفٌة ِمْن بَِني  اُر اهللَّ اأَنْ�شَ

 .14 بَُحوا َظاِهِريَن ِهْم فَاأَ�شْ َّْدنَا الَِّذيَن اآََمنُوا َعلَى َعُدوِّ فَاأَي

الجديد  العهد  ُكتُب  تطّرق  عدم  من  وبالّرغم  لكن 
القانونيّة لهذه الواقعة، ينقُل ابن ه�شام عن ابن ا�شحق اأّن 

)8(  يو 19: 36. 
)9(  اأع 2: 4-1. 

)10(  نولدكه 2004: 174.
)11(  �شورة ال�سّف: اآية 4. 

)12(  �شورة ال�سّف: الآيات 6-5. 
)13(  �شورة االأعراف: اآية 157. 

)14(  �شورة ال�سّف: اآية 14. 
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اإذ كتب ذلك  اإنجيل يوحنّا15،  الب�شارة حدثت في  تلك 
العربيّة  التّرجمة  اإلى  م�شتنًدا  الخا�ّص16  باأ�شلوبه  الن�ّص 
ريانيّة الفل�شطينيّة لالإنجيل العبرانّي اأو اإنجيل  للن�شخة ال�شُّ
الحقيقة  من  ا�شحق  ابن  غاية  كانت  حيث  النَّ�شارى، 
�شّحة  ولي�ص  القراآن  مع  التَّطابق  والالهوتيّة  الكتابيّة 

ريانيّة...17 المخطوطات الم�شيحيّة اليونانيّة اأو ال�شُّ

فكانت  باأحمد،  عي�شى  بُ�شرى  من  القراآن  غاية  اأّما 
ة محّمد اأمام جماعة من يهود المدينة اعتُبروا من  اإثبات نبوَّ
اأهل النّفاق والّريب، لأنّهم رف�شوا القتال بجانب محّمد 
الآية من  تلك  اأنزل اهلل عليهم  لذلك  اأُُحد18،  في معركة 
هم على الجهاد مع محّمد بالقتال  ّف، ليح�شّ �شورة ال�شّ
والإنجيل،  بالتَّوراة  ُمِلّمة  جماعة  لأنَّهم  اأموالهم.  ودفع 
فذّكرهم بمو�شى وع�شيان اأجدادهم له وم�شيرهم نتيجة 
لذلك الع�شيان؛ فاأعلن على ل�شان عي�شى اأّن محّمًدا هو 
في  المكتوب  وهو  وعي�شى،  مو�شى  غرار  على  ر�شوٌل 
الّذي  �شول  الرَّ هو  لذلك  �شة،  مقدَّ غزواته  واأّن  توراتهم 

يتكلّم با�شم اهلل. 

محاججة  غايتهم  فكانت  التَّفا�شير  اأ�شحاب  ا  اأمَّ
اإلى  فا�شتندوا  والتّا�شع،  الثّامن  القرنين  في  الم�شيحيّين 
ريانيّة  ال�شُّ ن�شخته  في  الن�شرانّي  اأو  العبرانّي  الإنجيل 
اللّغة  ذات  يوحنَّا  اإنجيل  من  ن�ّص  ل�شرح  الفل�شطينيّة، 
كتابيّة  ونبويّة  ر�شوليَّة  �شرعيَّة  لإعطاء  وذلك  اليونانيّة، 
القديم  العهد  اأنبياء  َخاتَم  اأنّه  على  والتَّاأكيد  لمحّمد، 

والعهد الجديد. 

ما  ت�شويه  في  اأمل  لل�شّك  يبقى  المعطيات  هذه  اأمام 
العلمّي لإعالن حقيقة  اليقين  اإظهار  تقّدم، لذلك يجب 
تحريف  من  الن�شارى  اإبراء  اأجل  من  العلميّة  البحث 

اليهوديّة  الجماعات  اإلى  ا�شتناًدا  وذلك  الإنجيل. 
ولدة  قبل  العربيّة  الجزيرة  في  عا�شت  التي  والن�شرانيّة 
محّمد والتي عاي�شها محّمد وتاجر وتحالف معها، ومن 
ة بتلك الجماعات  الدينيّة الخا�شّ اإنطالقًا من الكتب  ثّم 

والتي اأنزل اهلل ق�شًما كبيًرا منها في القراآن. 

3-  الجماعات اليهوديّة والن�سرانيّة   
عرفت الجزيرة العربيّة جماعات يهوديّة قبل الم�شيح 
الم�شيح  بعد  اآخر  قوم  اإليهم  ان�شم  ثّم  ال�شنين،  بمئات 
اأّن يهود جزيرة  بمئة �شنة. يرى بع�ص الموؤّرخين اليهود 
اأبناء دينهم، واأّن اليهود  العرب كانوا في معزل عن بقيّة 
بل  العقيدة،  في  مثلهم  العربيّة  يهود  اأّن  يرون  الآخرين 
راأوا فيهم اأنّهم لم يكونوا يهوًدا، لأنّهم لم يحافظوا على 
ال�شرائع المو�شويّة ولم يخ�شعوا لأحكام التلمود. ولهذا 
لم يرد عن يهود جزيرة العرب �شيء في اأخبار الموؤلّفين 

العبرانيّين19.

كان ياأتي بع�ص اأحبار اليهود العرب من فل�شطين، ول 
�شيّما من طبريّة التي اكت�شبت �شهرة عظيمة بعد خراب 
مركًزا  وغدت  ال�شنهدريم  فيها  ا�شتقّر  حيث  القد�ص 
للعلوم عند اليهود. كانت ثقافة العرب الدينيّة ب�شكل عاّم 
�شفهيّة، اأقلّه عند المتكلّمين العرب، كانت من المدرا�ص 
ة  ولي�شت من الن�شو�ص القانونيّة. با�شتثناء الكتب الخا�شّ
بالليتورجيّا، فقد ا�شتُبدلت البيببليا بق�ش�ص بيبليّة مو�ّشعة 
الأنبياء  ق�ش�ص  ة  خا�شّ والمدرا�ص،  الأّجداه  �شوء  على 
وعي�شى ومريم، الذين انتقلوا من اليهود اإلى الن�شارى ثّم 

ا�شتقروا في القراآن بتف�شير محّمد الخا�ّص20.
يظهر من بع�ص روايات الأخبار اأّن بع�ص اأهل الجاهليّة 

راجع مقّدمة هذه المقالة.  )15(
)16(  خلط ابن اإ�شحق بين كلمة "المنَحَمنَّا" وكلمة "البرقليط" اأو "الفرقليط". 

)17(  GrIffIth 1985: 131- 135.

كنعان 1997: 127.   )18(
)19(  علي 1970: ج 6، �ص 515. 

)20(  peters 2005: 108.
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كانوا قد اّطلعوا على التوراة والإنجيل، واأنّهم وقفوا على 
ترجمات عربيّة للكتابين، اأو اأّن هذا الفريق كان قد عّرب 
عند  كان  ما  بع�ًشا، ووقف على  اأو  الكتابين كالًّ  بنف�شه 
اأهل الكتاب من كتب في الدين. ثّم اإّن الق�ش�ص اأكثرها 

من التلمود والم�شناه والكتب غير القانونيّة21. 
الُح�شر  العرب  قبائل  اعتنقت  اليهود،  اإلى  بالإ�شافة 
ة  الديانة الم�شيحيّة، ثّم كّونوا كني�شتهم ال�شريانيّة الخا�شّ
في القرن الرابع ميالدّي. اأّما عرب ال�شحراء البدو فكانوا 
كين باليهوديّة والم�شيحيّة، معتقدين اأّن  ب�شكل عاّم ُم�شكِّ
يمثّل  ديانتهم22.  اإلى  بالن�شبة  معّقدتَين  الديانتين  هاتين 
الدين البدوّي اأّول اأ�شكال المعتقدات ال�شاميّة واأب�شطها 
العبرانيّة  العقائد  وبين  بينه  ما  ويرجع  �شذاجة.  واأكثرها 
العديدة  ال�شبه  التوراة من وجوه  المحفوظة في  القديمة 
اإلى اأّن الدينين هما في جذر واحد23؛ فكان البدو العرب 
معتبرين  بنف�شهم،  الفخر  �شديدي  ونجران  الحجاز  في 
متوقّعين  بالكارثّي،  الجنوب  عرب  جيرانهم  اإنهيار  اأّن 
اتّجه  لذلك  التعقيد،  اإلى  والم�شيحيّة  اليهوديّة  و�شول 

عرب ال�شمال اإلى اعتناق الهرطقات الم�شيحيّة24.
الكني�شة  في  ال�شلبة  الفّعالة  الدعائم  الغ�شا�شنة  كّون 
الكني�شة  مع  تجادلت  التي  اليعقوبيّة،  المونوفيزيّة 
الأورثوذك�شيّة في العديد من المجامع الم�شكونيّة؛ فلّما 
الن�شرانيّة  اعتناق  ال�شيا�شيّة  الغ�شا�شنة  م�شلحة  من  كان 
المذهب  على  ولكن  اعتنقوها  البيزنطيين،  دين  وهي 
المذهب  وهو  الواحدة،  الطبيعة  مذهب  المونوفيزّي، 

الوطنّي في البالد ال�شوريّة25.

الكني�شة  من  ن�شارى  الأ�شليّون  الحيرة  �شّكان  كان 
ما  الن�شطوريّة في  )�ُشّميت  ال�شرقيّة  )ال�شوريّة(  ال�شريانيّة 
بعد(. ي�شّميهم م�شنّفو العرب "الُعبَّاد" )اأي عبّاد عي�شى(. 
وقام الن�شارى من �شّكان جنوبّي الفرات بدور المعلّمين 
للعرب الوثنيّين يعلّمونهم القراءة والكتابة والدين. ومن 
الح�شارة.  موؤثّرات  نف�شها  الجزيرة  اإلى  �شارت  الحيرة 
ويقول البع�ص اإّن الكني�شة ال�شوريّة في الحيرة يرجع اإليها 
الف�شل في اإدخال الن�شرانيّة اإلى نجران. ومن الأخبار اأّن 
قري�ًشا اإنّما اأخذت الكتابة من الحيرة واأخذت الزندقة من 

الحيرة اأي�ًشا26. 
ُعِرف من ُكتُب تلك الجماعات الن�شرانيّة "الإنجيل 
العبرانّي" الذي ُكتب في الن�شف الأّول من القرن الثاني 
ميالدّي في م�شر في اللغة اليونانيّة؛ يعتبره جيروم اإنجيل 
متّى ب�شيغة يهوديّة-ن�شرانيّة، اأّما اأبّيفانو�ص فاأعلنه خليًطا 
هذا  كان  الإبيونّي27.  والإنجيل  العبرانّي  الإنجيل  بين 
ا بن�شارى الجزيرة العربيّة ومّكة تحديًدا،  الإنجيل خا�شًّ
كونه قد تُرجم اإلى العربيّة على يد الق�ّص ورقة بن نوفل28. 
تعتبر الكني�شة الكاثوليكيّة هذا الكتاب من �شمن �شل�شلة 

الكتب غير القانونيّة اأو المحّرفة29.
هذا  َمتِن  من  اتّخذ  القراآن  اأّن  الباحثين  بع�ص  يعتقد 
يَا ِعي�َشى ابَْن   ُ ْذ قَاَل اهللَّ إِ َوا الإنجيل فكرة األوهيّة مريم: 
30، حيث  إِلََهيِْن مَِّي ا َمْريََم اأَاأَنَْت قُلَْت ِللنَّا�ِص اتَِّخُذوِني َواأُ
الروح  )مريم(،  اأّمي  "كانت  القد�ص:  الروح  ي�شّميها 

القد�ص، تاأخذني ب�شعري وتحملني اإلى جبل طابور

)21(  علي 1970: ج 6، �ص 680- 681. 
)22(   armestronG 2001: 55.

)23(  حتّي، ُجرجي وجبّور 2002: 142.
)24(   armestronG 2001: 56.

)25(  حتّي، ُجرجي وجبّور 2002: 117. 
)26(  حتّي، ُجرجي وجبّور 2002: 120- 125. 

)27(   Bauer 1996: 51.
)28(  م�سلم، �شحيح م�شلم: رقم 252. 

)29(   schneemelcher 2003: 171- 173. 
�شورة المائدة: اآية 116.   )30(

هل حّرف الن�سارى االإنجيل؟
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نهر  على  التبنّي  فكرة  اأي�ًشا  فيه  جاء  العظيم"31.   
اأفا�ص  الماء،  من  )الم�شيح(  �شعد  "عندما  الأردّن: 
بُنَّي،  يا  له:  فيه وقال  ينبوعه عليه و�شكن  القد�ص  الروح 
واأ�شتريح فيك.  تاأتي  الأنبياء لكي  بين كّل  انتظرتك  لقد 
اأنت مكان راحتي..."32، وهذا ما يعك�ص فكرة رفع اهلل 
إِلَيِْه َوَكاَن  ُ ا بَْل َرفََعُه اهللَّ للم�شيح اإلى ال�شماء قبل ال�شلب: 

.33 ُ َعِزيًزا َحِكيًما اهللَّ
زد على ذلك اأّن مّكة عرفت العديد من الفرق الدينيّة، 
تُْعتَبَر جماعة من قدماء  التي  "الإبيونيّة"،  فرقة  ا  خ�شو�شً
رين، ُعرفوا بهذه الت�شميّة العبرانيّة الأ�شل  اليهود المتن�شّ
التي تعني "الفقراء". ل يعرف عن كيفيّة ظهورها ون�شوء 
عقيدتها على وجه �شحيح اأكيد. وكّل ما يمكن اأن يقال 
اإنّها  والن�شرانيّة؛  اليهوديّة  من  مزيج  اإنّها  معتقداتها  عن 
ن�شرانيّة بنيت على اأ�شا�ص ودعائم يهوديّة، فهي ن�شرانيّة 

ويهوديّة في وقت واحد34.  
الكون.  الواحد خالق  اهلل  "بوجود  الإبيونيّون  يعتقد 
ينكرون راأي بول�ص الر�شول في الم�شيح )يعتبرون بول�ص 
ولي�ص  بالإيمان  يخل�ص  الإن�شان  اأّن  يعتبر  لأنّه  عدّوهم، 
بال�شريعة اأو بالختان )رو 3: 21-23(، التي هي عالمة 
ال�شبت  حرمة  على  يحافظون  اإليهم35.  بالن�شبة  العهد 
وحرمة يوم الرّب. يعتقد اأكثرهم اأّن الم�شيح بَ�َشٌر مثلنا: 
ِ َكَمثَِل اآََدَم َخلََقُه ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل  إِنَّ َمثََل ِعي�َشى ِعنَْد اهللَّ ا
بالنبّوة، وباأنّه ر�شول  امتاز عن غيره   ،36 فَيَُكوُن ُكْن  لَُه 
نِّي َر�ُشوُل  إِ إِ�ْشَراِئيَل ا إِْذ قَاَل ِعي�َشى ابُْن َمْريََم يَا بَِني ا َوا اهلل: 

37، اأر�شله اإلى النا�ص اأجمعين. وهو نبّي كبقيّة  إِلَيُْكْم ِ ا اهللَّ
من �شبقه من الأنبياء المر�شلين. 

للم�شيح  وولدتها  العذراء  بعقيدة  منهم  البع�ص  اآمن 
 َ نَّ اهللَّ إِ إِْذ قَالَِت الَْماَلِئَكُة يَا َمْريَُم ا ا من غير اتّ�شال بب�شر: 
يُح ِعي�َشى ابُْن َمْريََم َوِجيًها  ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمنُْه ا�ْشُمُه الَْم�شِ يُبَ�شِّ
بع�ًشا  اأّن  غير   ،38 ِبيَن الُْمَقرَّ َوِمَن  َواْلآَِخَرِة  نْيَا  الدُّ ِفي 
ابن مريم من يو�شف، فهو  الم�شيح  باأّن  اآمن  اآخر منهم، 
اأّن  اإلى  وذهب  المعروف،  ال�شلب  واأنكر  تماًما،  ب�شر 
يَح  الَْم�شِ قَتَلْنَا  نَّا  إِ ا َوقَْوِلِهْم  الم�شيح:  لم يكن  لب  من �شُ
لَبُوُه َولَِكْن  قَتَلُوُه َوَما �شَ ِ َوَما  َمْريََم َر�ُشوَل اهللَّ ابَْن  ِعي�َشى 
ِبِه  لَُهْم  َما  ِمنُْه  لَِفي �َشكٍّ  ِفيِه  اْختَلَُفوا  الَِّذيَن  إِنَّ  َوا لَُهْم  �ُشبَِّه 
39، وقد �شبّه لمن  نِّ َوَما قَتَلُوُه يَِقينًا ِمْن ِعلٍْم اإِلَّ اتِّبَاَع الظَّ

ا40. �شلبه، فظّن اأنّه الم�شيح حقًّ
اإلى  ن�شبة  "الك�شائيّة"  فرقة  اأي�ًشا  مّكة  عرفت 
"األك�شائي"، عا�شت في بالد ما بين النهرين بين القرنين 
ب�شر  اأنّه  الم�شيح  في  تعلّم  ميالدّي41.  والرابع  الثاني 
ك�شائر الب�شر، واأّن الم�شيح فارق ي�شوع قبل ا�شت�شهاده، 
واأّن الروح القد�ص تارة "اأّم" الم�شيح، فهو بالتالي موؤنّث 
)�شورة المائدة، اآية 116(، وطوًرا هو المالك جبرايل، 
اإليه  دفع  مالًكا  باأّن  "األك�شائي"  ويّدعي  مذّكر.  فهو 
نّزله  مقّد�ص  لوح  في  محفوًظا  كان  ال�شماء  من  بكتاب 

عليه جبريل، وعلّمه اأ�شرار الحكمة والغيب42.

الربيعّي  فا�شل  كتب  الفرق،  تلك  اإلى  بالإ�شافة 
الن�شرانيّة  بين  العربيّة  الجزيرة  في  م�شتميت  �شراع  عن 

)31(  schneemelcher 2003: 177.
)32(  schneemelcher 2003: 177.

)33(  �شورة الن�ساء: اآية 158.
)34(  mImounI 1998: 88- 89, danIelou 1991: 88.
)35(  ehrman 2005: 101.

)36(  �شورة اآل عمران: اآية 59.
)37(  �شورة ال�سف: اآية 6.

)38(  �شورة اآل عمران: اآية 45.
)39(  �شورة الن�ساء: اآية 157.

)40(  ehrman 2005: 100- 001.
)41(  mImounI 1998: 88.
)42(  danIelou 1991: 97.

االأب مارون عوده
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حيث  النبويّة،  وبعثته  محّمد  ولدة  قبل  والم�شيحيّة 
التيّار  اأمام  مريم  بن  عي�شى  نبيّها  عن  الن�شرانيّة  دافعت 
يريد  والذي  العربيّة،  الجزيرة  اإلى  القادم  الم�شيحّي 
ابن  الم�شيح  ي�شوع  بدين  مريم  بن  عي�شى  دين  ا�شتبدال 
اهلل43. هذا ما جعل العاّمة من النا�ص على مماثلة الن�شرانيّة 
دالّة  "ن�شرانّي"  كلمة  اأ�شبحت  حتّى  الم�شيحيّة،  مع 
الإخباريّين  روايات  اأّن  غير  باإطالق.  "الم�شيحّي"  على 
العربيّة  الجزيرة  في  القبائل  "ن�شرانيّة" بع�ص  العرب عن 
من  ول  قريب  من  ل  تدّل  ل  وال�شام،  والعراق  واليمن 
"الم�شيحيّة"  اإلى  الإ�شارة  منها  المق�شود  اأّن  على  بعيد 
عربّي  دين  اإلى  الإ�شارة  بها  َد  قُ�شِ بل  اليوم؛  نعرفها  كما 
نوًعا  للعرب  الم�شيحيّة  بدت  اإذ  "الن�شرانيّة"،  هو  قديم 
دين  بروايتهم عن  متم�ّشكين  الذين ظلّوا  "هرطقة"،  من 

عي�شى بن مريم الذي لم يُ�شلب ولم يكن ربًّا44. 

مح�سلة
ن�شتنتج مّما تقّدم اأّن الجزيرة العربيّة قبل محّمد وفي 
الم�شيح  بي�شوع  توؤمن  التي  الم�شيحيّة  تعرف  لم  اأيّامه، 
على  �شلب  الذي  الزمن،  ملء  في  المتج�ّشد  اهلل  ابن 
عهد بيالط�ص البنطّي، والذي قام من بين الأموات، بل 
�شكنها ن�شارى يعبدون عي�شى بن مريم، ينكرون بنّوته هلل 
وحادثة ال�شلب التاريخيّة، ويعتقد البع�ص منهم باألوهيّة 
مريم. زد على ذلك اأّن هوؤلء الن�شارى كانوا في �شراع 
م�شتميت بوجه الم�شيحيّة التي تريد ا�شتبدال ا�شم عي�شى 

بي�شوع وتريده اإلًها م�شلوبًا ل اإن�شانًا نبيًّا.

اأناجيل  تكون  اأن  من  بّد  ل  ال�شراع  لهذا  نتيجًة 
الم�شيحيّة محّرمة في تلك الحقبة من الزمن، ومرفو�شة 
من  هراطقة  اعتبروا  الذين  الن�شارى  جماعات  من 
يذكر  لم  ال�شبب  لهذا  الر�شوليّة.  الجامعة  الكني�شة  قبل 
وجودها اأّي باحث في تاريخ الجزيرة العربيّة، ولم يجد 
اأثًرا لها اأّي م�شت�شرق اأم�شى حياته في التنقيب عن العالقة 

بين الم�شيحيّة والإ�شالم في لحظة انبعاثه. 

الدين  م�شدر  القراآنّي  التنزيل  اأ�شباب  اإلى  عدنا  اإذا 
وجماعات  محّمد  بين  عالقٍة  اأّي  نجد  ل  الإ�شالمّي، 
مع  عداٍء  على  كانوا  ن�شارى  مع  جدالت  بل  م�شيحيّة 
النجا�شي ون�شارى نجران. زد  اأمام  ا  اليهود، وخ�شو�شً
ن�شارى  رهبان  عن  تتكلّم  النبويّة  ال�شيرة  اأّن  ذلك  على 
والراهب  بحيرة  والراهب  نوفل  بن  ورقة  الق�ّص  مثل 
الأّمّي  العربّي  النبّي  ظهور  ينتظرون  كانوا  ن�شطور�ص، 
المر�شل من قبل اهلل للعرب الأّميّين، المذكور في كتبهم 
اأمام  الحا�شمة  ال�شهادة  والذي حان زمانه، وكانت لهم 
لم  اأّي  الأنبياء،  باأّن محّمد ر�شول اهلل وخاتم  الم�شلمين 
يكونوا م�شيحيّين اآمنوا بالتج�ّشد الإلهّي الذي حّقق كتب 
القراآنيّة  التفا�شير  اأهل  العهد القديم وخاتم الأنبياء. لكّن 
الإ�شالمّي،  الفتح  اأثناء  الم�شيحيّين  مع  تجادلوا  حين 
ف�ّشروا جدالت محّمد مع الن�شارى بكتُب الم�شيحيّين 
وهم على اعتناق الإ�شالم دينًا انطالقًا من اأّن عي�شى  ليح�شّ

َر بمحّمد نبيًّا من بعده.  ب�شَّ

في النهاية نقول للم�شيحيّين اإّن الكني�شة الجامعة بكّل 
مرق�ص،  متّى،  قانونيّة هي:  اأربعة  اأناجيل  لديها  عائالتها 
ي اإنجياًل.  لوقا ويوحنّا، ول تعترف باأّي كتاب اآخر �ُشمِّ
الإنجيل،  تحّرف  لم  الم�شيحيّة  اأّن  فنقول  لالإ�شالم  اأما 
اأر�شل  الذي  الحّي  اهلل  ابن  الم�شيح  بي�شوع  توؤمن  وهي 
ال�شماوّي  ملكوته  اإلى  �شعوده  بعد  القّدو�ص  روحه  لها 
زد  ال�شماوّي.  الآب  اإلى  عرو�ًشا  نقيًّة  ويرفعها  ليقّد�شها 
بم�شيحيّي  لي�شوا  الحقبة  تلك  ن�شارى  اأّن  ذلك  على 
بهم،  ة  الخا�شّ اأناجيلهم  لهم  كانت  اليوم،  اأو  الأم�ص 
ت�شبه ق�ش�شها تلك المنزلة في القراآن، لكنّها ل تمّت اإلى 

ق�ش�ص ي�شوع الم�شيح ب�شلة. 

تحريف  اإلى  بحاجة  الكني�شة  تكن  لم  اأخيًرا  اأما 
الإنجيل لتدافع عن اإيمانها بي�شوع، لأنّه قال لها: "فالآُب 
نَف�ُشُه يُِحبُُّكم، لأنَّكم اأنتم اأَحبَبتُموني، واآمنتُم اأَنّي ِمَن اهلِل 

َخرْجت" )يو 16: 27(. 

)43(  الربيعّي 2009: 13. 
)44(  الربيعّي 2009: 102.

هل حّرف الن�سارى االإنجيل؟
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مقّدمة

الحقيقّي  الموؤ�ّش�ص  اأّن  الم�شلمين  من  الكثير  يّدعي 
اأّن  اأي�ًشا  يّدعون  كما  الر�شول1،  بول�ص  هو  للم�شيحيّة 
بتعاليم  لها  عالقة  ل  الم�شيح  ال�شيّد  األقاها  التي  التعاليم 
الم�شيحيّة2 وغيّر  قد حّرف  الر�شول  بول�ص  واأّن  بول�ص، 
ن�شر  في  ال�شبب  هو  وكان  بالوثنيّة،  تاأثّره  ب�شبب  فيها 
كتّاب  ذاته  ال�شيء  ويعتقد  الخ؛  الحاليّة،  الم�شيحيّة 
وغير  �شلبي3،  اأحمد  د.  اأمثال  م�شلمون،  وباحثون 
كري�شتيان  فرديناند  الألمانّي  الالهوتي  اأمثال  م�شلمين، 
باور4، وِولّْز الذي يقول: "اإن كثيًرا من الثقات الع�شريّين 
يهّمنا  ما  لكن  للم�شيحيّة"5.  الحقيقّي  الموؤ�ّش�ص  يعّدونه 

الآن هو اآراء عدد من الم�شلمين في هذا المو�شوع. 

اإّن القول باأّن بول�ص هو الموؤ�ّش�ص الحقيقي للم�شيحيّة 
باأّن  الإقناع  هو  منه  الغر�ص  ا،  جدًّ قديٌم  طرٌح  هو 
ي�شوع  الرّب  بتب�شير  بها  عالقة  ل  ِديانة  هي  الم�شيحيّة 
هو  واأطلقها  اأ�ش�شها  و�شع  َمن  واأّن  وبتعاليمه،  الم�شيح 
العالَمين  في  الكثيرون،  اّدعاه  ما  هذا  �شاول-بول�ص. 
اليهودّي والإ�شالمّي، وحتّى في ما بين الم�شيحيّين. لقد 
علّق البابا بنديكتو�ص ال�شاد�ص ع�شر على هذا الأمر قائاًل: 

"اإن الأهّميّة التي يوليها بول�ص لتقليد الكني�شة الحّي، 
الذي كان ينقله اإلى جماعاته، تدّل كم كانت مخطئًا راأُي 
َمن ين�شب اإلى بول�ص اختراَع الم�شيحية؛ فقبل اأن يكرز 
بي�شوع الم�شيح �شيّده، كان قد التقاه على طريق دم�شق، 
اإليه من خالل الكني�شة، مراقبًا حياته في الثني  وتعّرف 

ع�شر وفي اأولئك الذين تبعوه على طرقات الجليل"6.

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

جامعة الروح القد�ص، الك�شليك

أ�شي�س الم�شيحّية بول�س وتا
في راأي الم�شلمين

نذكر على �شبيل المثال: محّمد علي بّرو العاملّي، الكتاب المقّد�س في الميزان، الدار الإ�شالميّة، بيروت، لبنان 1413 هـ - 1993م؛ اأحمد زكي،    )1(
اإنزعوا قناع بول�س عن وجه الم�سيح، توزيع دار الحداثة للطباعة والن�شر والتوزيع، بيروت، طبعة اأولى 1995.

اأنظر، مثاًل، عبد الجبّار، تثبيت دالئل النبّوة، المحّرر �شنة 995.   )2(

رج اأحمد �شلبي، �سل�سلة من الكتب في مقارنة االأديان، الجزء الثاني: الم�سيحيّة، ط 10، 1998م، �ص 93؛ محّمد اإبراهيم كركور، تطّور الم�سيحيّة    )3(
بين عي�سى عليه ال�سالم وبول�س، النا�شر: مركز التنوير الإ�شالمّي 2006..

في �شنة 1831 عر�ص الالهوتي الألمانّي فرديناند كري�شتيان باور مو�شوع التناق�ص بين ي�شوع وبول�ص لأّول مّرة في مقال ن�شره في مجلّة تُوبِنِْغن لالهوت:   )4(
 Ferdinand Christian Baur, « Die Christuspartei in der Korinthischen Gemeinde, der Gegensatz des petrinischen und 

paulinichen Christenthums in des ältesten Kirche, der Apostel Paulus in Rom », Tübinger Zeitschrift für Theologie 
4 (1831) 61-206.

)5(   Wells, Outline of History, NY: Macmillan, 31921, vol. 3, p. 695.

)6(  البابا بنديكتو�ص ال�شاد�ص ع�شر، المقابلة العاّمة في �شاحة مار بطر�ص، 24 اأيلول 2008.
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اليهود حول  يقوله  ما  وبالإيجاز  بدايًة  لنعر�ص  لكن 
دور بول�ص في تاأ�شي�ص الكني�شة، قوٌل يتوافق الم�شلمون 

فيه معهم، ولو كان الهدف لي�ص واحًدا بالمطلق. 

بول�س  اعتبار  على  والم�سلمين  اليهود  توافق   –  1
�َس الم�سيحيّة موؤ�سِّ

هو  بول�ص  باأّن  الم�سلمين  قول  م�شاألة  معالجة  قبل 
موؤ�ّش�ص الم�شيحيّة، ل بّد من اأن ن�شير اإلى اأّن لدى اليهود 

ا.  مواقف قد تكون م�شابهة جدًّ

هو  بول�ص  اأّن  على  وباإلحاح  ي�شّددون  فاليهود   -
وهو  ر،  فْلو�شِّ دايِفد  اإلى  بالن�شبة  الم�شيحيّة.  موؤ�ّش�ص 
مثاًل،  اأور�شليم-القد�ص،  في  العبرّي  الجامعة  في  اأ�شتاذ 
لم ي�شاأ ي�شوع اأن يوؤ�ّش�ص ديانًة جديدة، ول حتّى جماعة 
جديدة، بل الدفع باتّجاه تحريك الوعي7. كذلك �َشلُوم 
ي�شوع"8.  "الأخ  يدعوه  لمن  موؤلًَّفا  �ص  ِبن حورين خ�شّ
في هذه الحالة، لماذا الحركة الم�شيحيّة انف�شلت ب�شرعة 
عن اليهوديّة ولم تبَق حزبًا، اأو �شيعة م�شيحانيّة بين غيرها 
في  المذنب  بن حورين،  بنظر  ال�شيع؟  اأو  الأحزاب  من 
اإنّه بول�ص الر�شول. بالموازاة، يوؤّكد  ذلك هو معروف: 
اأّن  على  اليهود،  لإلحاح  مماثل  وباإلحاٍح  الم�سلمون، 
كما  بول�ص،  بل  الم�شيحيّة  اأ�ّش�ص  َمن  هو  لي�ص  ي�شوع 

�شنرى اأدناه. 

- ويّدعي االإ�سالم اأنّه يعرف ي�شوع اأكثر من الجميع 
واأف�شل منهم، لأّن القراآن الذي يتكلّم عليه، هو، في نظر 
الم�شلمين، نازل مبا�شرًة من عند اهلل. ويّدعي اليهود الأمر 

عينه، لأّن ي�شوع كان يهوديًّا. 

هكذا يبني كلُّ واحٍد منهم يَ�ُشوَعه؛ فاأحيانًا هو بمنزلة 
رابّي �شبيٍه بالرابّينيّين الذين كانوا في اأيّامه، والذين ت�شهد 
ح�ّشا�ًشا  م�سلًما  ًّا  نبي اأخرى  واأحيانًا  التلمود،  ِم�ْسنَه  عليهم 
يُْدَرُج  اأق�شى حّد،  اإلى  الفقراء ومت�شامنًا معه  ا تجاه  جدًّ

د. في الخّط النبوّي ومن جهة محمَّ

ا�شتنبَط  َمن  هو  بول�ص  يكون  قد  البع�ص،  َظنِّ  في 
ال�شامل،  والخال�َص  والثالوَث،  واألوهتَه،  ي�شوع،  قيامَة 
والأ�شراَر؛  والب�شر،  اهلل  بين  الوحيدَة  الم�شيح  وو�شاطَة 
بالنتيجة، قد يكون بول�ص هو َمن خلَق العقيدَة الم�شيحيَّة 
 ، والكني�شَة9: ديانة جديدة قد ل يكون ي�شوُع الحقيقيُّ

يهوديًّا كان اأْم ُم�شلًما، قد اأ�ّش�شها ول اأرادها.

الُعْذريّة10،  مريم  اأمومة  على  يوؤّكد  االإ�سالم  لكّن 
لَب(، دون التعرُّ�ص  وارتفاع الم�شيح اإلى ال�شماء )لم يُ�شْ
بانتخاب  توؤمن  النقطتَين. واليهوديّة  هاتين  لبول�ص حول 
دون  محّدد،  عهد  مع  الب�شرّي  التاريخ  في  فريد  �شعب 
َخلِْفيًّا  تدّخل بول�ص. كلُّ واحٍد، كما نرى، يُبقي له فناءً 

لالأمور التي ي�شعب ت�شديقها.

بُنْيَاِته،  ديانة  �ِص  موؤ�شِّ اأيُّ  يَبِْن  لم  الحقيقة،  في 
عة، وعبادتَه، جملًة  وموؤ�ّش�شاِته، وطاقَمه، وعقيدتَه المو�شَّ
�شوى  �شون  الموؤ�شِّ ي�شع  لم  قاطعة.  وب�شورة  وتف�شياًل 

الأُ�ُش�ص، ولكنّهم هم المبادرون والبادئون. 

ا بي�شوع؛ لذا نحن نت�شاءل: هذا الأمر لي�ص خا�شًّ

- هل انف�شل بول�ص عن ي�شوع لي�شنع منه اأ�شطورة ل 
ق، ِعلًْما اأنّها مقبولة من الكثيرين؟ دَّ تُ�شَ

- هل يمكن و�شع بول�ص مقابل ي�شوع؟ واأّي ي�شوع: 
اليهودّي، اأم الم�شلم، اأم الم�شيحّي؟

)7(  Cf. David Flusser, Jésus, Paris: Seuil, 1970.

)8(  Cf. S. Ben-Chorin, Bruder Jesus, München: Paul List, 1967. Cf. H. Maccoby, The Mythmaker: Paul and the Invention 
of Christianity, Londres, Weinfeld and Nicholson, 1986; H. GraeTz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis zur 
Gegenwart, 11 vol., Leipzig, 1853-1870, cité par D. Hagner, op. cit. , 144-145..

محّمد علي بّرو العاملّي، المرجع ذاته، �ص 317ي.   )9(
)10(   محّمد علي بّرو العاملّي، المرجع ذاته، �ص 438ي؛ اأنظر اأي�ًشا �ص 389ي.
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وتقاليدهم،  الم�شيحيّين  ن�شو�ص  عن  اأعر�شنا  اإذا 
اأن  قادَران على  االإ�سالم  اليهوديّة ول  اأنّه ل  نُِقرَّ  اأن  ينبغي 
يقوَل الكثير على ي�شوع، ول اأن يُعِطيَا عنه �شهادة دقيقة 
الم�شيحيّين  بوا�شطة  نعرفه  فالم�شيح  الكفاية؛  فيه  بما 
وكتبهم المقّد�شة، وما حّققه النقد الحديث، بالرغم من 
التلّم�شات ال�شروريّة، لم يكّذب �شّحَة الن�شو�ص، لكنّه 
األَفي  منذ  الحّي  الإرث  لهذا  اأف�شل  لفهٍم  المجال  يُتيح 

�شنة.

�س الم�سيحيّة: كيف يبرهنه البع�س؟ 2 – بول�س موؤ�سِّ
الم�شلمين  الكتّاب  بع�ص  اآراء  يلي  ما  في  �شنعر�ص 
الحقيقّي  �ص  الموؤ�شِّ بول�ص  اعتبارهم  حول  وغيرهم 

للم�شيحيّة وللكني�شة:

1/2 - �سريف محّمد ها�سم
و�شع �شريف محّمد ها�شم موؤلّفه، االإ�سالم والم�سيحيّة 
اأبو مو�شى  في الميزان11، ليرّد به ومن خالله على كتاب 
بول�ص  ر�شائل  "في  اأنّه  يرى  هو  ونبّي12.  ق�سٌّ  الحريرّي، 
يكمن �شّر المر�ص الم�شيحّي الع�شال، واإليها تعود م�شاكل 
الأكبر  الثمن  "اإّن  وي�شيف:  الم�شتع�شية"13.  الم�شيحيّة 
بول�ص،  بمبادئ  اإيمانها  ب�شبب  الم�شيحيّة،  دفعته  الذي 
بتوحيد  وا�شتبداله  للتوحيد...،  النهائّي  طالقها  كان 
ن، ل يغّطيه اإلّ رداء  معّقد مرّكب، هو في الواقع �ِشْرٌك مبطَّ
�شّفاٌف فا�شح من التوحيد... ولم يلجاأ الم�شيحيّون اإلى 
ر�شائل بول�ص، اإل ّ عندما اأخذ العقل الم�شيحّي ي�شطرب 
بمئات من عقائد البدع، وبعد اأن تكاثرت الأناجيل... 
عندها لجاأ الم�شيحيّون اإلى بول�ص... اأ�شحت ر�شائله... 
للم�شيحيّة  بول�ص  ترك  العقائد...  من  لمجموعة  اإطاًرا 

للكني�شة...  اأر�شت نظريّات جديدة  اأربع ع�شرة ر�شالة، 
لت�شبح قاعدة الإيمان الم�شيحّي ومنطلََقه..."14.

يُبِرز ها�شم ما اأدرجه بول�س من عقائد في كلٍّ من ر�سائله، 
التي اأ�شحت بعد ردٍح من الزمن قاعدَة الإيمان الم�شيحّي 
نحن  الذي  الموؤلَّف  في  جاءت  كما  نوردها  ومنطلَقه، 
ب�شدده، وهي توجز ما يكّرره العديد من الم�شلمين في 

هذا ال�شياق:
اأهّم  اإلى اأهل رومة، فيها و�شع بول�ص  "ر�سالة بول�س   -
اأّن  معلنًا  الم�شيح،  حول  نظريّاته  بنيان  في  المداميك 
نادى  وفيها  اإلهيّة.  وطبيعة  اإن�سانيّة  طبيعة  طبيعتيَين،  للم�سيح 
الر�شالة  وفي  والقيامة...  وال�سلب  التج�ّسد  بنظريّة  بول�ص 
عينها �شاوى بول�ص بالخطيئة بين اليهود والوثنيّين، وفيعا 
طعن باأّول واأهّم مبادئ النامو�ص اليهودّي، وهو الختان، 
معتبًرا اأّن الختان هو ختان القلب، ولي�ص ختان الج�شد، 
ولي�ص  بالم�سيح،  باالإيمان  هو  الخال�س  اأّن  اأعلن  وفيها 
ك�شف  اأي�ًشا  وفيها  اليهودّي.  النامو�ص  وفق  بالأعمال 
بول�ص ب�شراحة وو�شوح عن نظريّته القائلة باأّن عي�سى هو 
عدا  ما  �سيء  كّل  في  مثلنا  اإن�سانًا  و�سار  تج�ّسد  واأنّه  اهلل،  ابن 

الخطيئة.
"مبارك اهلل  اأ�شاف:  اإلى قورنتو�س  الثانية  ر�سالته  - في 
اهلل  اأبّوة  بول�ص  اأدخل  حيث  الم�شيح"،  ي�شوع  ربّنا  اأبو 

للم�سيح، اأو بنّوة الم�سيح هلل...
ب�شكل حاّد  بول�ص  اأعلن  اإلى غالطية...  ر�سالته  في   -
كالموؤّدب...  مو�شى  "�شريعة  مو�سى...:  �سريعة  بطالن 
الموؤّدب، ولذلك  اإلى  الم�شيح، فال حاجة  اأّما وقد جاء 
بينما   ،...)20-19  :1 )غل  وزالت"  ال�شريعة  بطلت 
جئُت  اأنّي  تظنّوا  "ل  وحزم:  ب�شراحة  اأعلن  الم�شيح 
لأبطل ال�شريعة والأنبياء..." )مت 5: 17...(. الم�شيح 

)11(    �شريف محّمد ها�شم، االإ�سالم والم�سيحيّة في الميزان، موؤ�ّش�شة الوفاء، بيروت، لبنان 1409 هـ - 1988م.
)12(    اأبو مو�شى الحريرّي، ق�سٌّ ونبّي. بحث في ن�ساأة االإ�سالم، 1979.

)13(    �شريف محّمد ها�شم، المرجع ذاته، �ص 223.
)14(    �شريف محّمد ها�شم، المرجع ذاته، �ص 227-226.
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فيما  ال�شريعة،  من  نقطة  اأو  حرف  يزول  ل  باأن  يو�شي 
يعلن بول�ص بطالن ال�شريعة بكاملها.

- في ر�سالته اإلى اأهل قولو�ّسي يقول بول�ص: "... حيث 
بول�س  رفع  الر�شالة  بهذه  يمين اهلل".  الم�شيح جال�ص عن 

الم�سيح اإلى مرتبة االألوهيّة.... 
- لم ياأت بول�ص بذكر للروح القد�س بمعنى كونه اأقنومًا 
ًّا ثالثًا اإلّ في ر�سالته اإلى اأف�س�س... وفي ر�سالته اإلى اأهل  اإلهي
االإله االآب، واالإله  االأّولَين،  االأقنومين  اكت�سافه  اأعلن  روما... 

االبن. 
- اأّما في ر�سالته اإلى اأهل فيلبّي، فاإّن بول�ص يطالعنا باأمر 
خطير، عندما يعلن الم�ساواة المطلقة بين الم�سيح وبين اهلل، 
بهذه  زاهًدا  الم�شيح  يبدو  لنا،  بول�ص  نقله  ما  في  بل  ل 

الم�شاواة وغير متحّم�ص لها )فيل 2: 6، 7، 8(.
- في ر�سالة بول�س اإلى اأهل قول�ّسي، ن�شتطيع التاأكيد اأّن 
االآب،  اهلل  باأمر  الم�سلوب  الوحيد، وال  االبن  يَعُد  لم  الم�سيح 
واإنّما اهلل بالتمام والكمال، بعد اأن اأ�سبغ عليه بول�س كّل ما يقال 

هلل وهلل وحده )رج قول 1: 15(.
متجنٍّ  موقف  طيموتاو�س  اإلى  بول�س  ر�سالة  في   -
الغواية  �شبب  اآدم  ولي�ص  "هي  اأنّها  يتّهمها  اإذ  المراأة  من 
والمع�شية... وفي هذه الر�شالة عودة من القّدي�ص بول�ص 
اإلى مو�سوع الرّق، حيث نجد لموؤ�ّس�س الم�سيحيّة الحاليّة، 
غريبًا...؛  موقًفا  الدقيق،  الإن�شانّي  المو�شوع  هذا  من 
لهم.  وم�ساعفة خدمتهم  اأ�سيادهم،  بتعظيم  العبيد  يو�سي  فهو 
من  الموقف  هذا  يعتبر  بول�ص  اأّن  ذلك،  من  والأدهى 

�شلب العقيدة الم�شيحيّة... )1 طيم 6: 1(.
- في ر�سالته اإلى اأهل اأف�ّس�س اعتبر اأّن طاعة العبد ل�سيّده 
واجبة وم�شاوية لطاعة العبد للم�شيح نف�شه )اأف 6: 5(. 
عن  الم�سيح  بول�ص  يرّكز  العبرانيّين  اإلى  ر�سالته  وفي   -
الوحيد  وابنه  اهلل  بين  لنا محادثة جرت  يمين اهلل، وينقل 
عينها  الر�شالة  في  ابني..."(.  اأنَت  يوًما:  اهلل  له  )"قال 
بالأنبياء...، من ف�شل على  "اهلل، بعدما كلّم الآباء  قال: 
من  تدّرج  قد  الر�شالة  هذه  بح�شب  فالم�سيح  اأ�شمائهم"؛ 
له،  باأبّوته  الرّب  �شعادة  اإعالن  اإلى  الرّب،  ابن  اإلى  ي�سوع 

اإلى وارث كّل �شيء، اإلى خالق العالمين، اإلى بهاء مجد 
اهلل ور�شم جوهره، اإلى مطّهر الخطايا، واأخيًرا اإلى جال�س 
اًل على المالئكة؛ فمن الر�سالة  في االأعالي اإلى يمين اهلل مف�شّ
اإلى العبرانيّين وما �شبقها من ر�شائل، دخل الم�سيح اإلى اهلل، 
وهو الأمر الخطير الذي ن�سف كّل الج�سور بين الم�سيحيّة 
جدليّة  متاهات  في  وت�شيع  تتوه  وجعلها  والتوحيد، 

فل�شفيّة.
و"ابنه  اهلل  حول  بول�س  نظريّات  غرابة  اإلى  بالإ�شافة 
ر�سائله  كّل  في  ياأِت  لم  اأنّه  اأّولً  نالحظ  و�سواها،  الوحيد" 

أُمّ الم�سيح. بذكر لمريم ا
اأو  الم�شيح،  الواقع  في  يعبدون  الم�شيحيّين  نرى 
اأذهانهم  "اهلل البن"، بعدما طم�شت �شورته الإلهيّة في 

ومخيّلتهم �شورة "اهلل الآب.
الن�شرانيّة  ل  والم�شيحيّين،  الم�شيحيّة  ا�شم  اإّن 
ر�شائله،  كّل  في  بول�ص  تداوله  الذي  هو  والن�شارى، 
وهذا يعّزز اعتقادنا باأّن طغيان ا�سم الم�سيحيّة على الن�سرانيّة 
الم�سيحيّة  ا�سم  واأّن  بول�س...،  اأفكار  طغيان  بتاأثير  كان 
والم�سيحيّين قد �ساع بعدما �سارت اأفكار بول�س في نيقية اأ�سا�س 

الديانة الم�سيحيّة.
من  والمعجزات  والخوارق  للعجائب  ذكر  اأّي  غياب 

ر�شائل بول�ص... هو م�شتغرب.
كان  الم�شيحّي  لالإيمان  قاعدة  بول�س  نظريّات  اعتماد 
االأخرى،  االأناجيل  كّل  ح�ساب  على  لبول�س  انت�سار  بمثابة 

وطعنة نجالء في كبد الحقيقة، والعقل، والمنطق.
وتعلياًل  فل�شفة  لل�شْرك  جعلت  مبادئ  التثليث،  نظريّة 

ولإلغاء وحدانيّة اهلل فدلكة وتبريًرا.
تاريخيّة ل �شّك حولها؟  هل كانت ر�سائل بول�س حقيقة 
اأم اأنّها دخلت هي الأخرى دائرة ال�شّك والتهام، اأ�شوة 

بكّل م�شادر الإيمان الم�شيحّي؟
هذه  حقيقة  باأّن  نذكر  باأن  تق�شي  المّرة  الحقيقة 
الر�شائل التاريخيّة لم ت�شلم من ال�شّك والرتياب، اإن لم 

يكن كلّها فبع�شها على الأقّل"15. 
محّمد  اآراء  من  اأوجزناه  ما  اأّن  ن�شتنتج  تقّدم  مّما 

االأب اأيوب �سهوان
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�شريف ها�شم يتكّرر اأي�ًشا عند اآَخِرين من اأمثاله، �شابقين 
له ولحقين16.

2/2 - اأحمد زكي االأردنّي
اأعداِء الم�سيح"18،  "األدَّ  اأحمد زكي17 في �شاول  يرى 
ويعتبره موؤ�ّس�َس الكني�سة، ولي�ص الم�شيح، الذي ل عالقة 
اأحمد  موقف  م�شمون  قّزي  جوزف  ويوجز  بها.  له 
ال  اأ�ّس�س الكني�سة،  "�ساوؤول هو الذي  زكّي  هذا كما يلي: 
الم�سيح؛ ول عالقة للم�شيح بالكني�شة، بل لم يعرفها، ولم 
الكني�شَة  �شاوؤول هذا  اأ�ّش�ص  لفظها. ولقد  ي�شتعمل حتّى 
مًعا،  والإنجيل  الم�شيحيّة  وعلى  الم�شيح  على  ليق�شَي 
ويعوَد بعدئٍذ اإلى �شفاء اليهوديّة... وكان له هذا عندما 
علّم معتقدات هي اأقرب اإلى الطال�شم والأوهام منه اإلى 
المعتقدات  حّدد  الذي  هو  �ساوؤول  والمقّد�شات.  الحقائق 
قال  الذي  وهو  منطق.  لأّي  تخ�شع  ل  التي  الم�سيحيّة 
وقال  ثالثة.  ي�شاوي  واحد  وبـ  واحًدا،  ت�شاوي  ثالثة  بـ 
والقيامة،  وبال�شلب،  الخطايا،  لمغفرة  بالمعموديّة 
فاأبعَد  وغيرها؛  الأ�شليّة،  والخطيئة  والفداء،  والكّفارة، 
اهلل"  اإلّ  اإله  "ل  بـ  القول  وعن  الواحد،  اهلل  عن  الأمَم 
ة  الذي هو مفتاح الجنّة، التي منعهم عنها، ليتركها خا�شّ

لليهود وحدهم"19. 
اإّن الغاية التي ي�شعى اأحمد زكي اإليها هو اأن "يظِهر لنا 
الم�شيح الحقيقّي"20 الذي غلّفه �شاول بقناٍع نجح به في 

ت�شويه �شورة الم�شيح. 

وفي مكان اآَخر يورد زكي ا�شت�شهاد مت 10: 5 بقول 
ي�شوع لتالميذه، "اإلى طريق الأمم ل تم�شوا"، لي�شتنتج ما 
يلي: "هذا يفيد باأّن ر�شالته لي�شت عالميّة، اإنّما محدودة 
اهلل  اأر�شله  الذي  كمحّمد  ولي�ص  فقط...  اإ�شرائيل  ببني 
هو  الم�شيح،  اأعداء  األّد  �شاوؤول،  لكّن  كافًّة...  للنا�ص 
الذي �شرب عر�ص الحائط باأوامر الم�شيح، فخرج اإلى 
الم�سيح..."21،  دينًا على ح�ساب  لهم  الأمم، وفَبَْرَك  طريق 
"تكونون  لتالميذه:  ي�شوع  قول  عن  تغافل  زكي  لكّن 
وال�شامرة،  اليهوديّة،  كّل  وفي  اأور�شليم،  في  �شهودي 

وحتّى اأقا�شي الأر�ص" )اأع 1: 8(!

ويعلن زكي اأّن الم�شيح، بنظر بول�ص، قد جاء ليرّمم 
بعد  وتحديًدا  الأخيرة،  هذه  لكّن  ويحييها،  ال�سريعة 
-10  :3 رو  )رج  عاجزة  اأ�شبحت  الم�شيح،  مجيء 
18(، ل بل م�سّرة، "لأنّها تن�شئ الغ�شب" )رو 4: 15(، 
وقد "اند�ّشت لكي تكثر الزلّة" )رو 5: 20(، لذلك اأّكد 
بل  ال�شريعة  قيد  في  لي�شوا  "اأنّهم  لقّرائه  بول�ص  القّدي�ص 
في قيد النعمة" )رو 6: 14(. في نظر بول�ص، لقد دعانا 
الم�شيح اإلى الحّريّة )غل 5: 1، 13(، وقد كنّا من قبل 
)رو  ولل�شريعة  للخطيئة )رو 6: 22-18(،  م�شتعبَدين 

6: 14؛ 8: 2؛ غل 3: 13؛ 4: 5؛ رو 7: 1(...

)15(   �شريف محّمد ها�شم، المرجع ذاته، �ص 342-323.
اأنظر، مثاًل، محّمد اإبراهيم كركور، تطّور الم�سيحيّة بين عي�سى عليه ال�سالم وبول�س، النا�شر: مركز التنوير الإ�شالمّي 2006.  

)16(   اأحمد زكي، اإنزعوا قناع بول�س عن وجه الم�سيح، توزيع دار الحداثة للطباعة والن�شر والتوزيع، بيروت، طبعة اأولى 1995.
)17(   اأحمد زكي، المرجع ذاته، �ص 469.

)18(   جوزف قّزي، نزعنا القناع، ِن�ْشبَيْه 1997، لبنان، �ص 87.
)19(    اأحمد زكي، المرجع ذاته، �ص 213.
)20(    اأحمد زكي، المرجع ذاته، �ص 469.

)21(      El Hassan Ben Talal, Islam et Christianisme, Brepols, 1997, p. 38, 45, 57-58

بول�س وتاأ�سي�س الم�سيحيّة في راأي الم�سلمين
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والمنّظرين  الكتّاب  من  به  باأ�ص  ل  عدد  ي�شاطر 
الم�شلمين اأحمد زكي اآراءه، وهم على قناعة باأّن بول�ص 
العمق لكي يفر�ص  الم�شيح و�شربها في  �شّوه ر�شالة  قد 

م�شيحيًّة تنا�شبه وعلى هواه.

3/2 – االأمير ح�سن بن طالل الها�سمّي االأردنّي
يتعلّق  ما  في  الأردنّي،  بن طالل  الأمير ح�شن  يوؤّكد 

بالقّدي�ص بول�ص، ما يلي: 
العامين  بين  ما  نَْت  ُدوِّ التي  االأربعة،  االأناجيل  "اإّن 
)اأي مار  بتعاليمه  تاأثّرت بو�سوح  70 و100 ب. م.، قد 
التي  الم�شيحيّة  اإّن  متفاوتة...  درجات  على  بول�ص(، 
َهيَْمنَْت لت�شبح ديانًة كونيّة، لم تكن م�شيحيَّة الن�شارى، 
العهد  وكتابات  الأناجيل  على  تاأ�ّش�شْت  التي  تلك  بل 
لقد  بول�ص...  ر�شائل  الأخ�ّص  على  الأخرى،  الجديد 
)بطر�ص(،  وال�شفا  يعقوب،  اأور�شليم،  وجهاء  ا�شتقبل 
على  �شيئًا  ي�شيفوا  فلم  برنابا،  ورفيَقه  بول�َص  ويوحنّا، 
الإنجيل الذي عر�شه بول�ص عليهم... من دون �شّك، هو 
الذي  التقليدّي،  اأعطى للكهنوت نظامه االأ�سا�سّي  بول�س مَن 
منه �شيتو�ّشع الكهنوت الم�شيحّي... بول�س لم يكن فقط 
في اأ�سل �سكل الم�سيحيّة التي بقيت على قيد الحياة لت�شبح 
�شة  موؤ�شَّ ب�شفتها  الكني�سة  موؤ�ّس�س  اأي�ًشا  بل  عالميّة،  ديانًة 
�شلطتها  تاأتي  لة،  مف�شّ هرميّة  �شلطة  لها  جيًّدا،  َمة  منظَّ

الر�شوليّة من و�شع الأيدي اأو من "ال�شيامة"22. 
في  طالل،  بن  ح�شن  يعر�ص  الكتاب،  اآِخر  في 
الرئي�شيّة"،  الم�شيحيّة  والطوائَف  "الكنائ�َص  جدوٍل، 

من  يتحّدر  الطوائف  وهذه  الكنائ�س  هذه  مجموع  اأّن  ويرى 
ن�شل،  دون  �شغير  َخطٌّ  وحده  لكن  البولُ�سّي"،  "التعليم 
النا�شرّي.  تعليم  من  ن�شاأ  اليهو-م�سيحيّة"،  "الكنائ�س  هو 
هذه الكنائ�س اليهو-م�سيحيّة تُْعتَبَر اأمينةً لعي�سى الم�سلم الذي 
�شيتكلّم عليه القراآن لحًقا، والذي يعترف به الم�شلمون.

ُع "الحقيقة للجميع" التركّي في فرن�سا 4/2 - تََجمُّ
ٌع  وثّقْت الكاتبة اأَنِّي لوران في مقال لها ما قام به تََجمُّ
على  ي�شير  الذي  للجميع"23،  "الحقيقة  يُدَعى  تركّي 
ْكِراْي  مدينة  في  ه  ومقرُّ المت�شّدد،  الإ�شالمّي  المنوال 
الحجاب  م�شاألة  انفجرت  حيث  الفرن�شيّة،   )Creil(
ُع المذكور حفيظَة الرعايا  �شنة 1989؛ فلقد اأثار التجمُّ
الكاثوليكيّة في فرن�شا خالل �شيف 2005 عندما اأر�َشَل 
نبذ  اإلى  �شراحًة  فيها  يدعوها  مطويًّة  الرعايا  هذه  اإلى 
القّدي�َس بول�َس،  الم�شيحيّة واعتناق الإ�شالم، وفيها "يهاجم 
رابّي روما" )كذا(، الذي ي�شفه باأنّه المَزوِّر الرئي�سّي، اإذ اإنّه 
"اأدخل في الم�سيحيّة عقيدة الثالوث، ونَ�َسَب االألوهة اإلى النبّي 

ي�سوع"24.
ن�شير اإلى اأّن اليهود هم مع هذا الطرح المالئم لهم، 

لكن بطريقة اأكثر جدليّة، وم�شتفي�شة، ومتحاملة. 

(Platti) 5/2 – اإميليو بَّْلتّي
ائّي في الإ�شالميّات، ما يلي:  يوؤّكد بّْلَتّي25، الأخ�شّ

باأنّه  بول�َس  القّدي�َص  المتاأّخُر  الإ�شالميُّ  التقليُد  "يتّهم 
ًها هكذا المعنى الأ�شلّي  ت�سّوَر اإعادةَ تف�سيٍر لالإنجيل، م�شوِّ

)22(     « La vérité pour tous », Creil, France.

النا�ص حقيقة  تعريف  اإلى  يهدف  باأنّه  فيقول  فرن�شا،  ْكَراْي،  في  التركّي  ع  التجمُّ بهذا  للجميع"،  بـ"الحقيقة  الخا�ّص  الإلكترونّي  الموقع  يعّرف     
http://www.net1901.org/) الإ�شالم، واإزالة القناع الذي يغلّف الوجه الحقيقّي الإ�شالم، من ثَمَّ اإفهام النا�ص ذهنيَّة ديانٍة تدفع هوؤلء اإلى الخير

.(association

)23(     Annie LaurenT, « L’offensive de Creil », in L’Homme Nouveau, no 1351, 4 septembre 2005. 

)24(     Emilio PlaTTi, Islam…étrange?, Cerf, 2000.

)25(   Emilio PlaTTi, op. cit., p. 171-172.
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ِل�ُشنِّة  الأ�شا�شّي  المظهِر  اإخالء  طريق  عن  ي�شوع  لر�شالة 
جديد  من  نجد  ر�شالته"26.  من  "ال�سريعة"،  اأي  اهلل، 
حّرفوا  باأنّهم  الم�شيحيّين  اإلى  َهَة  الموجَّ التهمة  مو�شوع 
الكتب المقّد�سة، كما اأي�ًشا اإلى اليهود باأنّهم حّرفوا التوراة. 
الكبيَر.  المحّرَف  بنظرهم  بول�ُس  قد يكون  ال�شياق،  في هذا 
الجبّار، وهو  عبد  بنوع خا�ّص  َعُه  و�شَّ قد  الراأي كان  هذا 

اأحد المعتزلة، في اأواخر القرن العا�شر27.
ت�شويٍر  في  تفيد  وب�شكٍل جوهرّي،  ب�شريًّة  بَلَْوَرًة  اإّن 
ب�شكل  ع  ُو�شِ اإلهّي،  باأنّه  جوهريًّا  ي�شتهر  لن�صٍّ  م�شبٍق 
مع  بالتطابق  اهتماًما  اأكثر  للتحليل  تبدو  ا�شتعادّي، 
وبالأمانة  بالأ�شالة  الهتمام  من  البولُ�شيّة  المفاهيم 
لالأ�شل؛ هي تبدو لعلماء الإ�شالم "ت�شويًها غير معقول" 
مع  ول  اهلل،  ر�شالة  مع  ل  وعقائديًّا،  تاريخيًّا  يتطابق  ل 

تعليم ي�شوع، ول مع الطق�ص الذي حفظه ي�شوع"28. 

)Serge Laffitte( 6/2 - �ِسْرج اَلِفّيّت
المجال  في  �ص  متخ�شّ �شحفّي  هو  َلِفّيّت  �ِشْرج 
الدينّي في Le Monde des Religions. يتكلّم َلِفّيّت 
�َس  على "بول�س الطر�شو�شّي، الذي �ُشرعان ما �شيُدعى موؤ�سِّ

َرها"29. الم�سيحيّة ومنظِّ

 3 – تو�سيحات وردود 
اأطروحات  لي�شت  بول�س  ر�سائل  باأّن  يعترف  الكّل 
محّددة.  في ظروف  َعت  ُو�شِ كتابات  هي  بل  لهوتيّة، 
لي�ص بالإمكان اإًذا الإغالق عليه في واحدة من ُجَمِله، اإذ 
ا يُلِزم  يمكن معنى الكلمات اأن يتبّدل َوفَْق ال�شياقات، ِممَّ
التعاطي باأكبر قدر ممكن من الفطنة عندما ن�شع الواحَد 

مقابل الآَخر، كما يلي:
- الإيمان-الأعمال،

- الإلغاء-التتميم،
- ي�شوع التاريخ-ي�شوع الإيمان. 

األْم يعلن بول�ص قائاًل: "اأفَنُبِْطُل ال�شريعة بالإيمان؟ معاذ 
اهلل! على العك�ص، نحن نثبت ال�شريعة!" )رو 3: 31(.

قائمة  التي كانت  الكني�سة  في  بول�س  قبول   - 1/3
قبله

قبل  قائمة  كانت  الكني�شة  اأّن  اليقين  علم  يعلم  كلّنا 
اإلى  ا  طرًّ م�شَ نف�شه  وجد  �شاول  اأّن  بدايًة  نذكر  بول�ص. 
واأن  قبله  قائمة  كانت  م�سيحيٍّة  كني�سٍة  اآراِء  �شّد  يجاهد  اأن 
ي�شطهدها، لأنّه كان يرى فيها خطًرا وجوديًّا على �شعبه 

عبد الجبّار، المرجع ذاته. رج :   )26(
 Gabriel Said Reynolds, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu: 'Abd Al-Jabbār and the Critique of 

Christian Origin, Brill, Leiden, 2004.

حول مو�شوع التحريف، �شلّط ج. �ص. راينولد�ص )G. S. Reynolds( ال�شوءَ على الم�شادر الإ�شالميّة لموؤلَّفه، األ وهو كتاب عبد الجبّار المذكور.    
   رج أيًضا مقاالت S. Pines في:

 Pines Shlomo, in The Collected Works of Shlomo Pines, Vol. IV, Studies in the History of Religion by Guy G. STroumsa, 
The Magnes Press, Jerusalem 1996, p. 211-486.

)27(   H. Boubakeur, Le Coran, Fayard 1985, p. 94.

يعود الكتاب اإلى ابن َحْزم الأندل�شّي، الف�سل في الملل واالأهواء والنِحل، مطبعه المو�شوعات، م�شر �شنه 1904، ج 2، 2. هو كتاب في درا�شة    
الأديان والفرق والمقارنة بينها. يَُعّد ابن َحْزم )994م-1064م( من اأكبر علماء الأندل�ص واأكبر علماء الإ�شالم ت�شنيًفا وتاأليًفا. متكلّم، اأديب، 

و�شاعر، وناقد محلّل، بل و�شفه البع�ص بالفيل�شوف. وكان وزيًرا �شيا�شيًّا لبني اأُميّة. اأنظر اأي�ًشا:
  H. Boubakeur, Traité moderne de théologie islamique, 1985, p. 95-97, 108.
)28( Le Monde des religions, no 22, mars-avril 2007, p. 39.
)29( Cf. Jean-Yves Empereur, Alexandrie Hier et Aujourd'hui, Gallimard - Collection : Découvertes Gallimard,  

 Culture et Société 2001. 
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دُره يَنُفُث تَهديًدا وتَقتياًل  ا �شاول ما زاَل �شَ وديانته: "اأَمَّ
ِمنه  وَطلََب  الَكَهنَة،  َعظيِم  اإِلى  َد  فَق�شَ ّب.  الرَّ ِلتاَلميِذ 
َر�شاِئَل اإِلى َمجاِمِع ِدَم�شق، حتَّى اإِذا َوَجَد اأُنا�ًشا على هِذه 
ريَقة، ِرجالً وِن�شاء، �شاقَهم موثَقيَن اإِلى اأُوَر�َشليم" )اأع  الطَّ
ولم  الكني�سة،  يوؤ�ّس�س  لم  اأ�سالً  اأنّه  يعني  هذا  1-2(؛   :9
بالم�شيح  الإيمان  اإلى  اهتدى  اأن  بعد  بالتالي،  يكن عليه 

)اأع 9: 3-19(، اأن يقوم بهذا العمل؛ 

ا منها،  - فهو، وقبل الن�شمام اإليها، كان مت�شايًقا جدًّ
اإ�شطفانو�ص:  الهلّينّي  ال�شّما�ص  َرْجَم  اأيّد  قد  كان  لذلك 
َوقََع  اليوم  ذلَك  وفي  قَتِْله.  على  ُموافًقا  �شاوُل  "وكاَن 
ا�شطهاٌد �شديٌد على الكني�شِة الَّتي في اأُور�شليم، فت�شتَّتوا 
امرة"  وال�شَّ اليهوِديَِّة  ناحيتَِي  في  �شل،  الرُّ عدا  ما  جميًعا، 

)اأع 8: 1(؛

اهتدائه على طريق دم�شق،  بعد  - لحًقا، وتحديًدا 
ا�شتقبله حنانيا التلميذ الموؤمن بالم�شيح في كني�شة دم�شق، 

واأو�شح له ما كان عليه اأن يعمل )اأع 9: 3-19(؛ 

وفي  النبطيّين  عند  ثالث  �شنوات  الإقامة  وبعد   -
دم�شق )غل 1: 17( ، اأقام خم�شة ع�شر يوًما مع بطر�ص 
لهتمامه بم�شاألة ال�سركة معه ومع الكني�سة التي كانت قائمة 
اأُور�شليَم  اإِلى  ِعدُت  �شَ �شنوات  ثالِث  "وبَعَد  ذلك:  قبل 
يوًما"  ع�شَر  خم�شَة  عنَده  فاأَقَمُت  ْخر،  �شَ اإِلى  ِف  للتَّعرُّ
ويوحنَّا،  ْخٌر  و�شَ يعقوُب  َعَرَف  ا  "ولَمَّ 18(؛   :1 )غل 
نعمة،  ِمن  لي  ُوِهَب  ما  الكني�شة،  اأَعمدَة  يُح�َشبوَن  وُهم 
وا اإِليَّ واإِلى برنابا يُمنى الم�شاركة، فنذَهُب نحُن اإِلى  َمدُّ

الوثنيِّين وهم اإِلى المختونين" )2: 9(. 

كانت  الذي  التلميُذ  وهو  برنابا،  عنه  بحث   -
اأن وجده، وجاء  اإلى  في طر�شو�ص  به،  تعترف  الكني�شة 
به اإِلى اأَنطاكية، كما جاء في اأع 11: 25-26: "فم�شى 
اإِلى  به  ا َوَجَده جاءَ  اإِلى طر�شو�َص يَبَحُث عن �شاول، فلمَّ
اأَنطاكية، فاأَقاَما �شنًة كاملًة يَعمالِن مًعا في هذه الكني�شة، 
ٍة  َل َمرَّ ي التَّالميُذ اأَوَّ ُويَعلِّماِن َخلًقا كثيًرا. وفي اأَنطاكيَة �ُشمِّ

م�شيحيِّين". 

َد بيَت  - ويبيّن َحَدُث بطر�ص في قي�شريّة، حيث َعمَّ
اأّن   ،)18  ،11-1  :10 )اأع  المئة  قائد  كورنيليو�ص 

االنفتاح على غير اليهود كان قد بداأ قبل بول�س وبرنابا؛ 

- وكانت الر�سالة لدى الوثنيّين في اأنطاكيا قد بداأت قبل اأن 
تر�سل الكني�سة برنابا اإلى هناك: "غيَر اأَنَّه كاَن منهم قُبُر�شيُّوَن 
ا قَِدموا اأَنطاِكيَة، اأََخذوا يَُكلِّموَن اليونانيِّيَن  وقيِرينيُّون، فلمَّ
رونهم بالرَّبِّ ي�شوع. وكانت يُد الرَّبِّ معهم  اأي�ًشا ويُبَ�شِّ
فاآَمن منهم عدٌد كثير فاهتَدوا اإِلى الرَّّب" )اأع 11: 20-

21(، كما كانت قائمة في اأور�سليم مع فيليبّ�س واإ�سطفانو�س: 
ياأتي  ة،  والقوَّ النِّعمِة  ِمَن  امتالأَ  وقَِد  اإِ�شطفانُو�ص،  "وكاَن 
8(؛  :6 )اأع  عب"  ال�شَّ في  مبينٍة  واآياٍت  باأَعاجيَب 

- فقط بعد �شبع �شنوات تقريبًا من دخول بول�ص في 
الجماعة الم�شيحيّة، انطلق في رحلته الر�شوليّة الأولى؛

تحت  كانت  الجماعة  هذه  اأّن  هو  والملفت   -
بول�ص  يَتََولَّ  ولم   ،)24-22  :11 )اأع  برنابا  م�شوؤوليّة 
م�شوؤوليًّة مبا�شرًة اإلّ بعد حوالى اثنتي ع�سرة �سنة من العي�س 
موجودة  كانت  الكني�سة  اأّن  يعني  الذي  الأمر  الكني�سة،  في 

قبله.

2/3 - كنائ�س محّليّة عّدة ن�ساأت قبل بول�س
قبل  ن�شاأت  عّدة  محلّيّة  كنائ�ص  اأّن  نوؤّكد  اأن  يمكننا 
قائمة  كانت  الكني�شة  اأّن  يعني  مّما  لحًقا،  ومعه  بول�ص 

قبله، ولي�ص هو موؤ�ّش�َشها:

اإلى تلك المدينة، كان  اأف�س�س، ولدى و�شوله  - في 
التقليد  على  مّطلعون  المعمدان،  ليوحنّا  تالميذ  هناك 
اعتََمُدتم؟  معموديٍَّة  ََّة  فاأَي "فقال:  به:  الإنجيلّي وعارفون 

قالوا: معموديََّة يوحنَّا" )اأع 19: 3(؛

هناك  كان  التي  الهلّينيّة  المدينة  االإ�سكندريّة،  في   -

)30( Étienne Trocmé, Saint Paul, Que sais-je?, 2003, p. 89.
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جماعات  هناك  كانت  كما  قوّي30،  يهودّي  ح�شور 
خارج فلَِك بول�ص؛

- في بالد ما بين النهرين، اأديابين، والرها، وغيرهما، 
كما اأي�ًشا في مناطق الفرتيّين؛

كنائ�ص  ول  روما،  كني�شة  بول�ص  يوؤ�ّش�ص  لم   -
وعّكا،  )�شور،  فينيقيا  كنائ�ص  ول  �سوريا،  وباقي  اأنطاكيا 
وقبر�س،  فل�شطين،  قي�سريّة  كنائ�ص  ول  و�شيدون(، 

والقيروان؛
في  تن�ّشاأ  الذي  اأبُّولّ�ص  كان  ال�سغرى،  اآ�سيا  في   -
بول�ص.  قبل  وكورنت�ص  اأف�س�س  في  يعلّم  الإ�شكندريّة، 
لي�ص بول�ص  ِّيتينيا، وكيليكيا )موطنه(  كبّادوكيا، وب كذلك 

َمن ب�ّشرها بالإنجيل؛
- اأّما كنائ�ص �شفر الروؤيا )روؤ 1: 4ي(، اأف�س�س )2: 
-12  :2( وبّرغامو�س   ،)11-8  :2( واإزمير   ،)7-1
 ،)6-1 :3( )2: 18-29(، و�سردي�س  17(، وتياتيره 
 ،)22-14  :3( والَُوِدِقيّة   ،)13-7  :3( وفيالدلفيا 

فكانت كلّها في حقل ر�شالة يوحنّا ولي�ص بول�ص. 

3/3 – التقليد الكن�سّي ال�سفهّي ن�ساأ قبل بول�س
قبل اأن ي�شع بولُ�ص ر�شائله، التي هي زمنيًّا وبالتاأكيد 
الكتابات الم�شيحيّة الأولى من العهد الجديد، كان هناك 
في الكني�سة االأولى تقليد �سفهّي حّي لجماعة م�شيحيّة ملتئمة 
منهم؛  واحًدا  بول�ص  يكن  لم  الذين  ع�شر،  الثني  حول 
اأعمدة  هم  ويوحنّا  وال�شفا  "يعقوب،  باأّن  يُقّر  ذاته  هو 
بو�شوح  اإنّنا  ثبّتوه.  الذين  وهم  الكني�شة" )غل 2: 9(، 
في  اأنّه،  اإلى  هنا  الإ�شارة  بّد من  الر�سولّي. ل  التقليد  اأمام 
العالم البيبلّي، ت�شبق الحياُة الملمو�شة التطّوَر التاأويلّي.   

اأن يكون هناك م�شلمون اأقّل تاأثًّرا بالتقليد ال�شفهّي، 
تقليد  دون  ال�شماء  من  القراآن  اأُنِزل  اإليهم،  ا�شتناًدا  لأنّه، 
ولكن  نتفّهمه؛  اأن  با�شتطاعتنا  ما  فهذا  لذلك،  �شابق 
�شاأن  في  المْعلومة  هذه  ن�شوا  قد  اأنّهم  اليهود  يبدو  اأن 
بول�ص، فهذا ما يثير الده�ص. قبْل اأن يكتب بول�ُس ر�سائله، 
الأناجيل.  �شيعطي  الذي  الحّي  الر�سولّي  التقليد  في  غا�س 

لأقوال  تداول  هناك  كان  الأناجيل  وقبل  بول�ص  وقبل 
وفق  قراءتها  اأُعيدت  اأفعاله،  ولأخبار  ي�شوع   )logia(
الطرق اليهوديّة، ونجد تحريرها الأخير في اأ�شفار العهد 
الجديد. اإّن اأ�شا�ص هذه التقاليد هو ال�شهادة لموت الرّب 
هي  التي  وقيامته  ي�شدم،  موت  ال�شليب،  على  ي�شوع 

لي�شت اأقّل تحييًرا. 
ُمحيِّرون،  ُوَدعاء،  اأحياء،  �شهوًدا  الروايات  تُبرز 
الرومانّي في  المئة  مثل: زّكا )لو 19: 1-10(، وقائد 
كفرناحوم )لو 7: 2-10(، والمراأة ال�شوريّة-الفينيقيّة 
والمراأة  )يو 4(،  ال�شامريّة  والمراأة  )مر 7: 30-24(، 
الزانيّة )يو 7: 53 - 8: 11(، وبرطيما في اأريحا )مر 
10: 46-52(، ولعازر )11: 1-45(، وغيرهم؛ لقد 
تّمْت اإعادة قراءة هذه الروايات على �شوء الف�شح، وهذا 
طبيعّي، ولكّن هذا ل يقلّل �شيئًا من قيمتها. ل يعود بول�ص 
في ر�شائله اإلى روايات ي�شوع واأقواله التي يعرفها، والتي 
ين�شرها التقليد الر�شولّي، بل يعر�ص توليفيًّا م�شمونها ذا 
ومكّمل  مميّز  اإ�شهام  اإنّه  والروحّي.  الالهوتّي  المدلول 
لباقي الن�شو�ص المحفوظة؛ فهو يبيّن ما يعنيه العي�ص "في 

الم�شيح" )غل 2: 29-16(. 

4 - لم يُقبَل بول�س في الكني�سة اإالّ �سيئًا ف�سيئًا
التاريخيّة المتوفّرة لدينا حول  اإذا راجعنا المعطيات 
باأنّه  االّدعاء  اأّن  لنا  يتبيّن  الجامعة،  الكني�شة  في  قبول 
اأنّه  الوا�شح  فمن  واقعّي؛  غير  هو  للم�سيحيّة"  �س  "موؤ�سِّ
و�شيئًا  لحًقا  اكت�شبها  التي  بالأهّميّة  البدء  منذ  ينعم  لم 
قيد  زال على  ما  فعندما كان  الم�شيح؛  كني�شة  في  ف�شيئًا 
الحياة، حّقق نجاحات ر�شوليّة لفتة في مدينتَي اأف�ش�ص 
وكورنت�ص، اإلّ اأنّه ُهِزم في اأور�شليم، اإذا جاز التعبير، اإذ 
تّم توقيفه )اأع 21: 27، 34( وتجميد ن�شاطه الر�شولّي 
فل�شطين  قي�شريّة  في  �َشجينًا  خاللها  كان  �شنتين  لمّدة 
َع لمّدة �شنتين في الإقامة  ثّم ُو�شِ )اأع 24: 23، 27(، 
اأن  قبل   ،)30  ،16  :28 )اأع  روما  مدينة  في  المراقبة 
يُقطع راأ�شه، كما يُخبرنا التقليد. ل نعرف �شيئًا وا�شًحا 
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عن نهاية حياته في روما، وهذا ما يبدو م�شتغربًا بالن�شبة 
يقول  ديانة!  �ص  موؤ�شِّ اأنّه  يُعتَبَُر  ا�شتثنائّي  �شخ�ص  اإلى 
اأي  نادر،  ب�شكل  اإلّ  بين معا�شريه  اأنّنا ل نجد  تُْروْكِمي 
في الجيل الم�شيحّي الأّول، َمن يرى فيه المفّكر القوّي 
الكني�شة  لتنظيم  جراأة  الأكثر  وال�شابق  الم�شيح،  لديانة 

العتيد31.

لقد ا�شتغرق "قبوُل" بول�ص في الكني�شة بع�ص الوقت، 
اإذ توّجب عليه اأن يجاهد �شّد اليهود الذين نبذوه، و�شّد 
وقد  الوثنيّين.  تب�شير  على  المتحّفظين  اليهو-م�شيحيّين 
�شاهم لوقا، من خالل و�شعه �شفر اأعمال الر�شل، حوالى 
خم�شة ع�شر عاًما بعد غياب بول�ص، في رّد العتبار اإليه. 

وتحديًدا  بول�ص،  اإلى  المن�شوبة  الر�شائل  اأّن  يبدو 
الر�شائل اإلى تلميَذيه تيموتاو�ص وتيط�ص، واأهل اأف�ش�ص، 
رت بعد ثالثين عاًما من غيابه، لكّن هذه الم�شاألة  قد نُ�شِ

لي�شت الآن مو�شوع اهتمامنا. 

اإّن ر�شالة بطر�ص الثانية )حوالى �شنة 125(، بالرغم 
"الكتب"، هي �شاهد  اأنّها ت�شنِّف ر�شائَل بول�َص بين  من 
حا�شم اأي�ًشا في هذا المجال: "بول�ص، اأخونا و�شديقنا، 
ر�شائله  له... في  ُوِهبت  التي  الحكمة  اإليكم وفْق  كتب 
وغير  الجهلُة  يحّرفها  �شعبة،  مقاطع  هناك  كلّها...  

الثابتين" )2 بط 3: 16-15(. 

يرقى  المعنى،  في  التحويل  هذا  عن  جيّد  مثٌل  لدينا 
اإلى حوالى �شنة 140، األ وهو مْرقْيُون الهرطوقّي الذي 
كان يرذل البيبليا اليهوديّة؛ فلقد حاول اأن يُن�شئ نوًعا من 

البولُ�شيّة الجذريّة، معتمًدا في ذلك على ر�شائل بول�ص. 
لم يتّم تكري�ص هذا الأخير فعليًّا �شوى �شنة 180 تقريبًا. 

يقراأون  اإًذا  القراءة  على  القادرون  الم�شيحيّون  كان 
فكر  اأّن  نقول  اأن  يمكننا  قد  ذلك،  مع  بول�ص.  ر�شائل 
لقد  حال،  كّل  في  ف�شيئًا.  �شيئًا  اإلّ  يُ�شتَوَعب  لم  بول�ص 
كّل  الم�شيحّي.  لالإيمان  حقيقيًّا  عاموًدا  بول�ص  اأ�شبح 
�س"  ذلك يدفعنا اإلى ال�شتنتاج اأنّنا بعيدون عن فكرة "موؤ�سِّ

مفتر�س للم�سيحيّة.

5 - بول�س يعرف اأقوال ي�سوع وينقلها باأمانة
الرّب  اأقواَل  بول�ص  القّدي�ص  ر�شائل  في  نكت�شف 
ب�شارته  في  الأمم  ر�شول  علّمه  ما  وراء  الكامنَة  ي�شوع 
وفي ر�شائله، والتي يبدو بو�شوح اأنّه كان مت�شبًّعا منها32. 
في مقال اآَخر مكمِّل33 �شن�شتّل بع�ص الأمثلة من ر�شالته 
اإلى  عائدة  مماثلة  باأقوال  ونقابلها  الكورنثيّين  اإلى  االأولى 
نوؤّكد  اأن  الأناجيل، بهدف  ي�شوع ومحفوظة في  الرّب 
ي�شوع  لأقوال  امتداد  هو  ر�شائله  في  بول�ص  ما خّطه  اأّن 
الحّي  الر�شولّي  التقليد  من  تلّقاه  ما  وهذا  لها،  و�شدى 
القائم قبله، والذي يعلن بو�شوح اأنّه نقله باأمانة، وهذا ما 
اأّكده في ر�شالته الأولى اإلى اأهل كورنت�ص: "فَاأَنَا تَ�َشلَّْمُت 

إِلَيُْكم..." )1 كو 11: 32-23(. ِبّ َما �َشلَّْمتُُه ا ِمَن الَرّ

الحقة  هي  واليهوديّة  الم�سيحيّة  بين  القطيعة   -  6
لبول�س

نتبيّن انف�شال الم�شيحيّة عن اليهوديّة34 من خالل  ما 
جرى في مجمع اأور�شليم، الذي التاأم حول الر�شل الثني 

)31( Cf. Tom WrighT, Che cosa veramente ha detto Paolo, Torino, Claudiana, 1999.

)32(   اأيوب �شهوان، "بول�ص يعرف اأقوال ي�شوع وينقلها باأمانة. مقارنة بين كورنتو�ص الأولى والأناجيل"، مجلّة بيبليا 59 )2013(.
)33( Steven T. KaTz, "Issues in the Separation of Judaism and Christianity after 70 C.E.: A Reconsideration", Jour-

nal of Biblical Literature, 103/1, p. 64s. Cf. James D. G. Dunn, Jews and Christians: the parting of the ways, 
A.D. 70 to 135, 1992.

)34( Cf. andré Paul, Jésus Christ, la rupture. Essai sur la naissance du christianisme, Paris, Bayard 2001.
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ع�شر وبول�ص )اأع 15: 5-29(؛ فلقد رف�ص المجتمعون 
ختان الوثنيّين الذين كانوا يهتدون اإلى الم�شيحيّة، وكان 
ذلك بمثابة نوع من القطيعة مع اليهوديّة التوراتيّة35. وفي 
ثورة �شنة 70 ب. م.، التي قام بها اليهود على الرومان 
بهدف التحّرر منهم، رف�ص اليهو-م�شيحيّون اأن يدخلوا 
اأن  اإلى  منهم  كثيرين  ا�شطّر  مّما  الرومان،  �شّد  الحرب 
بِّاّل. ب�شبب ذلك،  اإلى  اإلى عبر الأردن، وتحديًدا  يفّروا 
هْت البركة الثانية ع�شرة من �شالة الـ"عِميده" اليهوديّة،  ُوجِّ
ِعلًْما   ،36 الهراطقة"  �شّد  "بركة  وهي 
اأجل  من  اليهو-م�شيحيّين37  على  لعنة  الواقع  في  اأنّها 
اإبّان  الظاهرة  هذه  تزايدت  المجمع38.  من  ا�شتبعادهم 
الرومان،  �شّد  ُكوْخبا  بَْر  قادها  التي   135 �شنة  ثورة 
والتي رف�ص اليهود الم�شيحيّون الم�شاركة فيها، فراح بَْر 
ُكوْخبا ي�شطهدهم بال هوادة، فارت�شم طرقان مختلفان، 

وتثبّتت القطيعة بين الثنين39.

7 - هو ي�سوع من اأ�ّس�س الكني�سة ولي�س بول�س
تطّور  نحو  اليهوديّة  دفْع  في  الأّول  بول�ُص  يكن  لم 

بارعة،  بطريقة  لذلك  الطريق  ي�شوع  فتح  فلقد  جديد؛ 
وهو الذي �شنع الجوهرّي في هذا المجال. 

الر�شُل من بول�ص، في الوقت الذي كان فيه  يتبّراأ  لم 
يمكن اأن تكون هناك توتّرات هاّمة معه، ل بل بالعك�ص 
من ذلك؛ وكما يخبر �شفر اأعمال الر�شل، ا�شتقبله الإخوة 
لْنا  ا َو�شَ وَمن معه بفرح لدى و�شولهم اإلى اأور�شليم: "فلَمَّ
َب بنا الإِخوُة فِرحين" )اأع 21: 17(.  اإِلى اأُور�شليم َرحَّ
الأ�شا�شيُّة  العقيدُة  بول�ص  اأ�ّش�شها  التي  للكنائ�ص  وكانت 

ذاتُها التي لغيرها من الكنائ�ص. 
ي�شوَع40،  ال�شّدوقيُّة  الهيكل  ا�شتقراطيُّة  نبذت  لقد 
اإلقاء  ومن  الرجم  من  عّدة  مّرات  نجا  قد  كان  اأن  بعد 
القب�ص عليه )لو 20: 19(، كون �شخ�شيّته ور�شالته كانتا 
اإ�شكاليّتَين، اإلّ اأّن تعليمه كان مثيًرا اأو حتّى �شادًما، وهذا 

ما نتبيّنه مّما يلي:
اأن يغفر  اأّن ي�شوع كان يريد �شراحًة  - من الوا�شح 
ي�شوُع  راأَى  ا  "فلمَّ الخطايا، كما جاء في مر 2: 6-5: 
، ُغِفَرت لَك خطاياك. وكاَن  اإِيمانَهم، قاَل للُمقَعد: يا بُنَيَّ
بيَن الحا�شريَن هناَك بع�ُص الكتبة، فقالوا في قلِوبهم: ما 

)35( Pieter Willem van der HorsT, "The Birkat ha-minim in Recent Research", The Expository Times, 1994, p. 367s; Pi-
eter Willem van der HorsT, Hellenism, Judaism, Christianity: Essays on their Interaction, Kok Pharos: 1998, p. 113: 
"... who humblest the insolent" (Palestinian recension). The 12th berakhah in the Jewish Shemoneh Esreh (Eighteen 
[benedictions]) is usually called the Birkat ha-minim, 'the blessing of the heretics', which is a euphemism for a curse".

)36( Rashi on BT Megillah 17b: "The minim are disciples of Jesus the Notzri which is why they put Birkat haMinim ...". Cf. 
Marvin R. Wilson, Our father Abraham: Jewish roots of the Christian Faith, Wm. B. Eerdmans: 1989, p. 68: "We must 
emphasize that only two texts of the Birkat ha-Minim (both found in the Cairo Genizah) explicitly mention Christians. 
Both texts refer to "the Christians [notzrim, ie, the Nazarenes] and the heretics / minim]". Simon C. Mimouni, « La 
«Birkat ha-minim»: « Une prière juive contre les judéo-chrétiens », Revue des Sciences Religieuses 71 (1997) 275-298. 
Liliana Vana, « La Birkat ha-minim est-elle une prière contre les judéo-chrétiens? », in Nicole Belayche et Simon C. 
Mimouni, Les communautés religieuses dans le monde gréco-romain. Essais de définition, Turnhout, 2003, p. 201-241. 

)37( "Blessing on the heretics" is a Jewish prayer of blessing on heretics in general, and sometimes Christians, though in 
this context "blessing" may also be a euphemism for a curse. The blessing is the 12th of the Eighteen Benedictions or 
Amidah.

)38(  Cf. James D. G. Dunn, Jews and Christians: the parting of the ways, A.D. 70 to 135, 1992.

"وَدنا  به:  الإيقاع  والفّري�شيّون  ال�شّدوقيّون  فيها  حاول  عّدة  حوادث  الأناجيل  وتذكر  ي�شوع.  معاداة  على  الفّري�شيّين  مع  ال�شدوقيّون  اتّفق     )39(
ال�شهيرة  ماء" )مت 16: 1(. ويورد مت 22: 23-33 الحادثة  ال�شَّ ِمَن  اآيًة  يُِريَهم  اأَن  اأَن يُحِرجوه، ف�شاأَلوه  يُريدوَن  وقيُّوَن  دُّ ي�شيُّوَن وال�شَّ الِفرِّ
للمجابهة بين ال�شّدوقيّين وي�شوع عندما �شاألوه عن قيامة الموتى، بح�شب رواية اإنجيل متّى، وا�شتطاع ي�شوع البرهان باآية من �شفر الخروج عن 

القيامة، فقّدم بذلك خدمة جليلة للفري�شيّين.
)40(  Ibid, p. 110.
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إِنَّه لَيَُجدِّف؛ فَمن يَقِدُر اأَن  ُجِل يَتََكلَُّم بذلك؟ ا باُل هذا الرَّ
يَغِفَر الخطايا اإِلَّ اهللُ وحَده؟". 

ا�شتثنائيّة  بطريقة  اهلل  ابن  باأنّه  ي�شوع  تاأكيُد  يعّزز   -
)يو  واحد"  واأنا  "الآب  قال:  فلقد  �شخ�شيّته؛  اإ�شكاليَّة 
اأجل  من  "لي�ص  المتوقَّع:  اليهود  ردَّ  فتلّقى   ،)10  :14
اأنت  لأنّك  تجديف،  ب�شبب  بل  نرجمك،  �شالح  عمل 
ل�شت �شوى اإن�شان تجعل من ذاتك اإلًها" )يو 10: 30-

 .)33
الوا�شح  بالت�شريح  ي�شوع  فاه  اآخر،  مكان  في   -
والقوّي التالي: "قبل اأن يكون اإبراهيم، اأنا كائن؛ فالتقطوا 

عندها حجارة لير�شقوه بها" )يو 8: 59-58(. 
- قّدم نف�شه لل�شامريّة على اأنّه الم�شيح: "اأنا هو، اأنا 

الذي يكلّمِك" )يو 4: 26-25(. 
يونان...  من  اأعظم  هنا  "ها  قال:  هويّته  وعن   -
هنا  و"ها  41-42(؛   :12 )مت  �شليمان"  من  واأعظم 
اأعظم من الهيكل... ابن الإن�شان هو رّب ال�شبت" )مت 
12: 5، 8(. لقد عا�ص ي�شوع هذا اللقب بطريقة لي�شت 

زمنيّة محيّرة وغير متوقّعة.
- اتّخذ موقًفا �شّد الطالق )مت 19: 3-9(، وتبعه 

بول�ص في ذلك )1 كو 7: 10(. 
- يبقى منطق الم�شامحة جوهريًّا بالن�شبة اإلى بول�ص، 
�شامحكم  "لقد  الكول�ّشيّين:  اإلى  ر�شالته  في  اأعلن  لذلك 
الرّب، فا�شنعوا كذلك اأنتم اأي�ًشا" )كول 3: 13(؛ وذّكر 
ا المحبَُّة  الت�شالونيكيّين بذلك عندما كتب اإليهم قائاًل: "اأَمَّ
الأَخويَّة فال حاجَة بُكم اإلى اأَن يُكتََب اإليكم فيها لأَنَّكم 
كم بع�ًشا" )1 ت�ص 4: 9(. تَعلَّمتُم ِمَن اهلِل اأَن يُِحبَّ بع�شُ

في اإثر ي�سوع �سار بول�س باأمانة:
م  قدِّ بل  ال�شّرير،  تقاوموا  "ل  قال:  قد  ي�سوع  كان   -

له الخّد الآخر... اأحبّوا اأعداءكم" )مت 5: 39، 43-
48(؛ و"طوبى للودعاء فاإنّهم يرثون الأر�ص" )مت 5: 
4(؛ وتبعه بول�س في ذلك )رو 12: 14-21( واأعلن: 
"ما هو �شعيف في العالم، اختاره اهلل لكي يخزي القّوة" 
)1 كو 1: 27(؛ "عندما اأكون �شعيًفا، فعند ذلك اأكون 
قويًّا" )2 كو 12: 10(؛ فاإّن الأر�ص التي �شيرثها الودعاء 
حول  تُْروْكِمى  اإ.  يوؤّكد  ي�شوع.  به  ب�ّشر  ملكوٌت  هي 
كي�شوع  ثورّي،  هو  بول�ص  "الر�شول  باأّن  النقطة،  هذه 

بالذات"41.
ال�شيا�شيّة  ال�شلطات  تجاه  الأ�شا�شّي  الولء  يترافق   -
ما هو  لقي�شر  "اأّدوا  قوله:  في  ي�سوع  عند  اأخِذ حّريّة  مع 
بول�س  وعند  21(؛   :22 )مت  هلل"  هو  ما  وهلل  لقي�شر، 
ريبة،  ال�شَّ له  ِلَمن  ريبَة  ال�شَّ َحقَّه:  لكلٍّ  اأَدُّوا   " اأي�ًشا: 
المهابة،  له  ِلَمن  والمهابَة  الَخراج،  له  ِلَمن  والَخراَج 
لم  هذا  لكّن  7(؛   :13 )رو  الإِكرام"  له  ِلَمن  والإِكراَم 
يُحل دون الحكم على بول�ص بالموت على يد الرومان، 

كما ح�شل لي�شوع. 
اليهوديّة،  الديانة  متطلّبات  ي�سوع  ا�شتوعب  لقد   -
"بالروح  اإيّاها  مكّماًل   ، "الو�شايا"  وبالتحديد 
رِت  َح�شَ وقد  �شاعٌة،  تاأتي  "ولكن  قال:  كما  والحّق"، 
الآن، فيها الِعباُد ال�شادقون يَعبُدوَن الآَب بالرُّوِح والحّق؛ 
فِمثَْل اأُولئَك الِعباِد يُريُد الآب. اإِنَّ اهللَ ُروح، فَعلَى الِعباِد 

اأَن يَعبُدوُه بالرُّوِح والحّق" )يو 4: 24-23(. 
بُْعًدا  اأُعِطي  والنج�ص  الطاهر  نظام  ي�سوع،  مع   -
دَخَل  اإِذا  الإِن�شان  عِن  خارٍج  �شيٍء  ِمن  "ما  روحيًّا: 
�ُشه، ولِكن ما يَخُرُج ِمَن الإِن�شان هو الَّذي  الإِن�شاَن يُنَجِّ
فَهَم  ل  اأَي�ًشا  اأَنتم  اأَهكذا  لهم:  فقاَل  الإِن�شان...  �ُص  يُنَجِّ
الخاِرج ل  ِمَن  الإِن�شاَن  يدُخُل  اأَنَّ ما  تُدِركوَن  اأََل  لكم؟ 
ثُمَّ  الَجوف،  اإِلى  بل  الَقلب،  اإِلى  يَدُخُل  �ُشه، لأَنَُّه ل  يُنَجِّ

عنهم،  ليبحث  يخرج  كان  ونعمته.  محبّته  بفي�ص  ويغمرهم  اإليهم،  يذهب  كان  ي�شوع  لكّن  وكثَُرت،  الخطيئة  ع�ش�شت  الخطاأة  قلوب  "في     )41(
برار،  اءُ بمحتاجيَن اإِلى طبيب، بِل الَمر�شى. ما جئُت لأَدُعَو الأَ �شحَّ ويدعوهم قائاًل: تعالوا اإلّي! وعندما ي�شاألونه �شرًحا كان يقول لهم: لي�َص الأَ

بِل الخاِطئين، جئت لأ�شفي واأُخلّ�ص" )البابا فرن�شي�ص، عظة في 2013/10/22(.
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ُكلَّها  الأَطِعَمَة  َجَعَل  ذلك  قَوِله  وفي  الَخالء.  في  يَذَهُب 
طاِهرة " )مر 7: 15، 18-19(؛ هذا ما �شيطبّقه بول�س 
ًة مع غير اليهود: "اأنا اأعلم، واأكيد بالرّب ي�شوع،  خا�شّ

لي�ص �شيء نج�ًشا بحّد ذاته" )رو 14: 15-14(. 
لل�شامريّة:  قاَل  عندما  الهيكل  ي�سوع  روحن  لقد   -
َّتُها المراأَة، تاأتي �شاعٌة فيها تَعبُدوَن الآب ل  اأَي قيني  دِّ "�شَ
في هذا الجبل ول في اأُور�َشليم" )يو 4: 21(؛ لقد روحنه 
الحيوانات وبتقدمته  ذبائح  اإزالة  واأي�ًشا من خالل  اأي�ًشا 
اأُِقْمُه  الهيكل  "اأُنُق�شوا هذا  لليهود:  قال  ج�شده هو كما 
�ِشتٍّ  في  الهيكُل  هذا  بُِنَي  اليهود:  فقاَل  َّام.  اأَي ثالثِة  في 
اأَمَّا هو فكاَن  اأيَّام؟  تُقيُمه في ثالثة  اأَواأَنَت  واأَربعيَن �شنة، 
بول�س  �شيقول  )يو 2: 19-22(؛  هيكَل ج�شِده"  يَعني 
نََع العالََم وما فيه، والَّذي  كالًما مماثاًل: "اإِنَّ اهللَ الَّذي �شَ
نََعتها  يَ�شُكُن في هياكَل �شَ ماِء والأَر�ص، ل  ال�شَّ هو َربُّ 
نَُّكم هيكُل اهلل،  الأَيدي" )اأع 17: 24(؛ "اأَما تَعلَموَن اأَ
واأَنَّ ُروَح اهلِل حالٌّ فيكم؟ َمن َهَدَم هيكَل اهلِل َهَدَمه اهلل، 
كو   1( اأَنتُم"  هو  الهيكُل  وهذا  �ص،  ُمقدَّ اهلِل  هيكَل  لأَنَّ 
3: 16-17(؛ "اأََو ما تَعلَموَن اأَنَّ اأَج�شاَدُكم هي هيكُل 
واأَنَُّكم  اهلل،  ِمَن  ِنلتُُموه  قد  فيُكم  وهو  القد�ص،  وِح  الرُّ

كم؟" )1 كو 6: 19(.  ل�شتُم لأَنف�شِ
- �شي�شدم ي�سوع بمعا�شرته الخطاأة42، كال�شامريّة )يو 
ي�شوع  اأّن  بول�س  و�شيقول  )لو 19(؛  الع�ّشار  وزّكا   ،)4
�شار خطيئة لأجلنا: "ذاَك الَّذي لم يَعِرِف الخطيئَة َجَعله 
ِبرَّ اهلل" )2: كو 5:  اأَْجِلنا كيما نَ�شيَر فيه  اهللُ خطيئًَة ِمن 
21(؛ "لأنّه "حيث كثرت الخطيئة فا�شت النعمة" )رو 
انفتاح  تو�شيح  �شوى  �شيئًا  بول�ص  يفعل  لن   .)20  :5
والم�شامحة  الإيمان  والتتميم،  الإلغاء  اأي  ي�شوع، 

هاويًا  يكن  لم  اأنّه  اإلى  الإ�شارة  مع  والأعمال،  المّجانيّة 
اأن  يمكن  كان  الذي  الأمر  لهوتيّة،  اأطروحات  لكتابة 

�ُص ديانٍة ما.  يقوم به موؤ�شِّ

8 - ي�سوع خارج القاعدة وبول�س على خطاه
ا الفكَر اليهوديَّ  لقد زلزل �شخ�ُص ي�سوع وتعليُمه جدًّ
يتمتّع  بول�س  بالتالي، هل كان  والب�شريَّ على حّد �شواء؛ 
ِقبل  من  معتَمًدا  كهذا  ي�شوًعا  ليجعل  الكافي  بال�شلطان 
غير  اآَخر  ي�شوع  مع  عا�شوا  قد  يكونوا  اأن  يمكن  ُر�ُشٍل 
َراأَوُه  الَّذي  ذاك  �َشِمعوه،  الَّذي  "ذاك  عرفوه،  الذي 
 :1 يو   1( يَداهم"  ولََم�َشتْه  تَاأَمَّلوه،  الَّذي  ذاَك  ِبَعينَيهم، 
لََفَقَد م�شداقيّته ونُِبذ  اآ 3(؟ لو فعل بول�ص ذلك  1؛ رج 
اقتحاُم  ينبغي  العك�ص من ذلك، كان  هو ور�شالته. على 
ي�شوع،  مثل  تماًما  الماألوف،  عن  خارجٍة  �شخ�شيٍّة 
واأحداث غيِر معتادة، كي يفر�ص اإنجيلُُه ذاتَه على يهوٍد 
تقديم  من  المح�شو�شة،  الماّديّة  الممار�شة  على  معتادين 
وغير  وبمتطلّباته،  بالحّج  وقيام  وتقادم،  وقرابين  ذبائح 
ذلك من العادات والتقاليد التي تكاثرت اإلى حّد �شارت 

اأنّها �شارت "اأحمالً ثقيلة" )مت 23: 4( ل تُطاق. 
الحيّة  الم�شيحّي  الإيمان  وحدة  تكون  اأن  يمكن  ل 
وبتنّوع  الجغرافّي  بالتنّوع  يتميّز  الذي  وتناغمها، 
اإلّ  ة،  الأ�شخا�ص، مع ما لدى كلٍّ منهم من ميول خا�شّ

عمل الرّب ي�شوع. 
الم�سيحيّة، يجب  �َس  موؤ�سِّ يكن  لم  بول�س  اأّن  التاأكيد  مع 
الإقرار بالمقابل باأنّه �شاعد الم�شيحيّين على اأن يكت�شفوا 
على  المفتوح  اهلل  قلب  مع  الجديدة  عالقتهم  تداعيات 

النا�ص كلّهم43.

)42(  Paul bony, « La place de Paul dans le développement du Christianisme », Esprit et Vie, no 126 avril 2005, p. 1-8.
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خاتمة
التاريخّي،  الواقع  من  وانطالقًا  تقّدم،  ما  اإلى  ا�شتناًدا 
الم�شيحيّة  موؤ�ّش�ص  هو  بول�ص  باأّن  الّدعاء  اعتبار  يمكننا 
بالتالي  يجوز  فال  الخالي،  الزمن  من  قولً  اأم�شى  قد 
اعتباره  حّد  اإلى  دوره  وفي  بول�ص  اأهّميّة  في  المبالغة 
موؤ�ّش�ص الم�شيحيّة. لم يت�شّرف بول�ص وكاأنّه �شخ�ص من 
الخارج، هبط من العدم في و�شط اأتباع ي�شوع الأوائل، 
اعتبار  يمكن  ل  اأنّه  كما  ر�شولً،  ومثلهم   معهم  و�شار 
ي�شوع  فبين  بالكلّيّة؛  �شخ�شيّة  واآراءه  وتعاليمه  مواقفه 

اأّي فراغ، بل حبٌّ �شديٌد جذَب  لم يكن هناك  وبول�ص 
وحبٌّ  �شاوَل-بول�ص،  م�شطِهَده  اإليه  ي�شوُع  الربُّ  به 
�شديٌد كان يحّرك قلَب بول�َص اإلى حّد الإعالن: "حياتي 
هي الم�شيح" )فيل 1: 21(. لح�شن الطالع لدينا ر�شائل 
�شة على  ر بثمن، لأنّها موؤ�شَّ مكتوبة بخّط يد بول�ص ل تَُقدَّ
�شخ�ص ي�شوع، ما هي اإلّ امتداد لر�شالة الرّب ولتعليمه.

الحقيقّي  الموؤ�ّش�ص  هو  وحده  ي�شوع  اأّن  نوؤّكد  لذا 
لحًقا  ُدُعوا  َمن  اإليه  جذب  الذي  وهو  للم�شيحيّة، 

م�شيحيّين )اأع 11: 26( و�شّكلوا مًعا الكني�شة.
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