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عادل تيودور خوري���

�سالم وامل�سيحيّة، عالقات ُقربى وثيقة، واإن باع��دت بينهما بع�ض اأيّام التاريخ. ومن املهّم  ثّم��ة، بني الإ

خالقيّة والقواعد  ��ل للعنا�رص امل�سرتكة بينهما يف الدين والقيَم الأ جّداً، اليوم، العكوف على تبياٍن مف�سّ

لهيّة وبركة الروح القد�ض،  امل�سلكيّة اإذ ميثاّلن جتّلياً للبحث عن اخلري واحلقيقة املدفوعني بنعمة العناية الإ

واإن كان للم�س��يحيّة، لدى الكاتب، ف�سٌل حا�سم ل�س��لتها املبا�رصة بامل�سيح. ومثل هذه الدرا�سة ومثل 

هذا العر�ض ميّهدان ال�سبيل اإىل فهم متبادل اأدّق واأو�سع اأو اإىل تفاهم اأكرث �سموًل.

	

ال يّت�ض��ع املجاُل، يف ه��ذا العر�ض املقت�ضب، لتناول جميع نواحي املو�ض��وع. فاإّن هناك منطلقات 

ًة، وهناك اأحكاٌم خمتلفة وحماوالت  �ضالِم خا�ضّ ديان غري امل�ضيحّية جملًة وتقييم االإ خمتلفة يف تقييم االأ

 .
ّ
لهي طار ال�ضامل لنظام اخلال�ض االإ �ضالم يف النظرة امل�ضيحّية حول االإ خمتلفة يف حتديد مكان االإ

غر�ضي، يف هذا املقام، تو�ضيح بع�ض النقاط املهّمة يف مقطعني:

ديان غري امل�ض��يحّية عاّمة، ومنها  ّ اإىل االأ
 والتف��ات الالهوت امل�ض��يحي

ّ
اأّواًل، املنطل��ق امل�ض��يحي

�ضالم. االإ

 ]اإذ اإّن هناك بع�ض االختالف عند 
ّ
 – الكاثوليكي

ّ
ثانيًا، عر�ض مقت�ض��ب ملوقف الفكر امل�ضيحي

�ضالم يف بع�ض نواحيه.  خرى[ من االإ غريه من املذاهب امل�ضيحّية االأ

؛ متفرغ للتاأليف حاليًا.
ّ
مدير ق�ضم الالهوت يف جامعة مون�ضرت باأملانيا �ضابقًا؛ م�ضت�ضار �ضابق للكر�ضي الر�ضويل يف مو�ضوع احلوار الديني  ���

اإلسالم في الِفكر الدينّي المسيحّي
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أّواًل: المنطلق المسيحّي

أ. معطيات اإلنجيل والعهد الجديد

جنيل والعهد اجلديد عن اخلال�ض وو�ضائله. اأذكر منه   من اأ�ضا�ض ما جاء يف االإ
ّ
ينطلق الفكر امل�ض��يحي

�ضا�ضّية: يات التي تو�ضح النقطة االأ بع�ض االآ

.
���

قال ال�ضّيد امل�ضيح: »اأنا الطريق واحلّق واحلياة«

جاء يف اأعمال الر�ضل: »ما من خال�ض باأحد غريه، اإذ لي�ض حتت ال�ضماء ا�ضٌم اآخر اُأعطي للنا�ض 

.
���

به ينبغي اأن نخل�ض«

ّن اهلل واحد، والو�ضيط بني اهلل والنا�ض  وىل اإىل تيموثاو�ض: »الأ وكتب بول�ض الر�ضول يف ر�ضالته االأ

.
���

ن�ضان ي�ضوع امل�ضيح« واحد، هو االإ

ب. األديان غير المسيحّية

ديان غري امل�ضيحّية باأّنها �ضالٌل بجملِتها  1. مّرت اأّياٌم كان الفكُر امل�ض��يحيُّ يحكم فيها على االأ

تباعها ما يلزم لنيل خال�ض اهلل. م الأ وباأّنها ال ُتقدِّ

�ضالم ن�ضيٌب عري�ض من هذا  ديان. وقد كان لالإ �رصاُر على التهّجم على هذه االأ من هنا انطلق االإ

غرا�ض ال�ضيا�ضّية وتتابع  التّيار لكرثِة احتكاِك امل�ض��يحّيني بامل�ضلمني �رصًقا وغربًا، ولكرثِة ت�ض��ادم االأ

اجلوالت احلربّية بني الطرفني.

2.  اأورد هنا باخت�ضار – على �ضبيل املثال – ما جاء يف ذلك عند الالهوتّيني امل�ضيحّيني القدماء 

 .
ّ
يف مملكة بيزنطية ال�رصقّية الناطقة باليونانّية ويف الغرب الالتيني

 قد ن�ض��به لرّد 
ّ
 الذي كان الالهوت امل�ض��يحي

ّ
�ض��الم بالنظ��ام الدفاعي لقد ا�ض��تعان مهاجمو االإ

�ضالم  اعرتا�ضات خ�ضوم امل�ضيحّية وتقدمي الدليل على �ضّحة العقيدة امل�ضيحّية. فراأوا اأّنه، اإْن كان االإ

نظومة الالهوتّية، فعند ذلك يجب اعتباره ديًنا باطاًل، وذلك بالن�ضبة  ال يفي مبا تتطّلبه معايري هذه االأ

اإىل الذي ب�رّص به واإىل كتابه واإىل عقيدته و�رصيعته.

اإجنيل يوحنّا، �4: 6  ���

اأعمال الر�سل، 5: ��.  ���

وىل اإىل تيموثاو�ض، �: 5. الر�سالة الأ  ���
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�ض��الم وامل�ض��يحّية تو�ضح اأّن هناك فوارق  الء الالهوتّيون على اأّن مقارنة بني االإ من هنا اأ�رّص هوؤ

خالقّيات والعبادات، واأّن القراآن يناق�ض الكتاب املقّد�ض ال�ض��حيح  ج�ض��يمة بينهما يف العقيدة واالأ

نبياء، واألهمه الُر�ُض��َل وكاتبي  يف كث��ري م��ن نقاطه، ذلك الكتاب الذي اأوحى به اهلل اإىل مو�ض��ى واالأ

�ضالم ديٌن باطل. ناجيل. وكانت نتيجة عر�ضهم اأّن االإ االأ

ديان غري امل�ضيحّية. وقد   حيال االأ
ّ
3. يف القرن الع�رصين حدث حتّوٌل يف موقف الفكر امل�ضيحي

ديان املقارنة، وتقارِب  ح�ض��ل هذا التحّول حتت تاأثري املعارف اجلديدة التي و�ض��ل اإليها تاري��خ االأ

النا���ض املتزايد، مّما اأّدى اإىل حت�ّض���ض جديد للتقاليد الدينّية عند ال�ض��عوب املختلفة. وقد عّب املجمع 

على يف الكني�ض��ة الكاثوليكّية – بو�ض��وح عن هذا التحول يف  الفاتي��كاين الث��اين – وهو املرجع االأ

ديان غري امل�ض��يحّية، واأثبت بذلك ما �ضبق من  وثائقه، وال �ض��ّيما ت�رصيحه حول عالقة الكني�ض��ة باالأ

جهود العديد من الالهوتّيني.

1.3. أهمّية األديان في حياة الشعوب

ديان  - حيوّية األديان: اإّن الكنائ�ض امل�ض��يحّية يّت�ضح لها، ب�ضكٍل متزايد، املقام الذي حتتّله االأ
يف الع��امل والوظيفة التي تقوم بها يف حياة ال�ض��عوب. اإّنها يف معظمه��ا ُتعتب قوامًا حلياة اجلماعة اأو 

ديان يف خمتلف  م�ض��همة يف تاأم��ني هذه احلياة، وبالتايل لها اإ�ض��هامها يف حياة الب�رصيّة جمع��اء. واالأ

ّدي ن�ضاطًا فّعااًل. اإىل  قّل خارج الدول الغربّية( ت�ض��هد اليوم نه�ضة وا�ضحة وتوؤ بلدان العامل )على االأ

ذل��ك، فاإّن قيام البحث عن اأبعاد تف��وق الدنيا، واإفاقة البحث عن معنى احلي��اة واملجتمع والتاريخ 

ن�ضان باهلل وحاجته اإىل اخلال�ض وتطّلعه  بعاد ال�ضامية، اإّن كّل هذا لدليٌل وا�ضح على تعّلق االإ وعن االأ

اإىل �ضبل هذا اخلال�ض.

دي��ان بدور ال غنى عنه، اإذ  طار الب�رصّي تقوم االأ - نظام ِقَيم ووســيلة خالص: يف هذا االإ
اإّنها تقّدم جمموعة منتظمة من حقائق خال�ض��ّية، تو�ض��ح معنى احلياة وغايتها بالن�ضبة اإىل اهلل وعالقة 

ديان  ن�ض��ان به، وبالن�ض��بة اإىل الكون، واإىل احلياة واملوت، واإىل تاريخ الب�رصّية ال�ضامل. وتقّدم االأ االإ

ّكده ل�رصح اأبعاد الكون واحلياة والن�ض��وء والتاريخ، توجيًها ي�ض��اعد على اال�ضطالع  بوا�ض��طة ما توؤ

ديان تقّدم قبل كّل  املوّفق مبهاّم احلا�رص واال�ض��تفادة من عب املا�ض��ي والتخطيط مل�ض��تقبل ُمْفلح. واالأ

ن�ضان   واخلال�ض. فرت�ضد االإ
ّ
خالقي ال املتعّلق بالواجبات ومنهج الت�رّصف االأ �ض��يء جوابًا عن ال�ض��وؤ

ّدي اإىل م�ضاحلته مع نف�ضه ومع �ضائر النا�ض، وم�ضاحلته مع اخلليقة والبيئة، وم�ضاحلته  اإىل ال�ض��بيل املوؤ

مع اهلل.
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2.3.  االستعداد للحوار

نظًرا اإىل اأّن العامل ت�ضيُق رقعُتُه واأّن ال�ضعوب النائية تزداد قربًا، ت�ضعى الكنائ�ض امل�ضيحّية اأن تنظر 

ديان. وقد عّب عن ذلك املجمع الفاتيكاين  من وراء الفوارق الفا�ضلة اإىل ما هو م�ضرتك بني النا�ض واالأ

الث��اين كما يل��ي: »وفقًا ملهّمتها يف اأن تدعم الوحدة واملحّبة بني الب�رص وبذلك بني ال�ض��عوب، تنظر 

)الكني�ضة( اإىل ما هو م�ضرتك بني النا�ض ومن �ضاأنه اأن يقودهم اإىل ال�رصكة بع�ضهم مع بع�ض«.

 
ّ
�ضا�ض��ي دي��ان غري امل�ض��يحّية يجب االهتمام له��ا، والتعّرف اإليه��ا وتقديرها. اإّن املوقف االأ االأ

ديانهم  للم�ض��يحّيني يف لقائهم م��ع غريهم من الب�رص يقوم على اجلهد يف االهتمام الن�ض��وح لهم والأ

�ضئلة: ما هو  �ضئلتهم ال�ضحيحة املهّمة يف حياتهم. وقد �رصد املجمع الفاتيكاين الثاين اأهّم هذه االأ والأ

مل وما معناه؟  ن�ض��ان؟ وما هو معنى حياتنا وغايتها؟ ما هو اخلري وما هي اخلطيئة؟ ما هو م�ضدر االأ االإ

ما هو ال�ض��بيل اإىل ال�ض��عادة احلّقة؟ ما هو املوت واحل�ضاب والثواب بعد املوت؟ واأخرًيا ما هو ذلك 

خري الذي ال ميكن التعبري عنه، �رّص حياتنا الذي منه ناأتي واإليه ن�ض��ري؟ فاإّن ما هو م�ض��رتك بني  ال�رّص االأ

لّف قاعدة كافية حلوار منفتح وتعاون مثمر. ديان غري امل�ضيحّية يوؤ  واالأ
ّ
الرتاث امل�ضيحي

4. ماذا تغّير؟

ديان غري امل�ض��يحّية مل َيُعد ُيحَك��ُم عليها بدون متييز  1.4. خ��اص غير المس��يحّيين: اإّن االأ
ك�ضالٍل وبطالن، ومل َتعد ُترَف�ض تعاليمها ومقايي�ضها ونظمها العملّية مبجملها.

ّن الذي مل يبلغ اإىل معرفة حقيقة اإجنيل امل�ض��يح  فغري امل�ض��يحّيني ميكنهم البلوغ اإىل اخلال�ض، »الأ

وكني�ض��ته، وذل��ك بدون ذن��ب منه، ولكّنه يبحث عن اهلل بقلب �ض��ادق ويحاول بفع��ل النعمة اأّن 

بدّي. فاإّن العناية  يتّمم عملّيًا اإرادَتُه التي اّطلع عليها يف نداء �ضمريه، فهذا ميكنه اأن ينال اخلال�ض االأ

مور ال�رصوريّ��ة للخال�ض اأولئك الذين مل يبلغوا بع��د اإىل االعرتاف ال�رصيح باهلل،  لهّي��ة ال حترم االأ االإ

وذلك بدون ذنب منهم، ولكّنهم يجتهدون بفعل النعمة اأن يحيوا حياة قومية«.

، وذلك بوا�ضطة 
���

وهكذا فاإّن �ضبيل غري امل�ضيحّيني اإىل اخلال�ض يتعّلق باحلقيقة التي يبلغون اإليها

. وهذه احلقيقة وهذا اخلري هما الرباط الذي يربطهم بنعمة اهلل ويقيم 
���

دينهم، وباخلري الذي يفعلونه

جل جميع النا�ض والذي ارت�ض��ى اهلل اأن   الذي مات الأ
ّ
عالقة ما بينهم وبني عمل امل�ض��يح اخلال�ض��ي

راجع الر�سالة اإىل العربانينّي، ��: 6.  ���

وىل، �: �9. راجع اأعمال الر�سل، �0: �5؛ الر�سالة اإىل الرومانينّي، �: �0؛ ر�سالة يوحنّا الأ  ���
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.
���

ي�ضالح به اجلميع مع نف�ضه

ديان غري  2.4.	تأوي��ل أدّق للمطالبة بمطلقّية الدين المس��يحّي: اإّن القب��ول بفاعلّية االأ
 باملطلقّية فهمًا اأف�ضل والتعبري 

ّ
امل�ض��يحّية بالن�ض��بة اإىل اخلال�ض يدعو اإىل فهم مطالبة الدين امل�ض��يحي

عنه تعبرياً اأدّق. فامل�ضيحّية كبنية اجتماعّية للعقيدة امل�ضيحّية، ويف �ضكلها كجماعة قانونّية معّينة، ال 

ميان، اأي اإّنه يف النهاية  ميكن اعتبارها مطلقة. فاملطلق يف امل�ض��يحّية هو امل�ضيح، وهي النعمة وهو االإ

. فامل�ضيحّية والكني�ضة 
���

لي�ض هناك مطلق اإاّل اهلل وحده. وامل�ضيح وحده هو »الطريق واحلّق واحلياة«

كي ي�رصق فيها 
 
منني عليها اأن توّجه خطاها بوحي امل�ضيح، واأن ُتنّقي ذاتها كبنية قانونّية وجماعة موؤ

وجه امل�ض��يح اإ�رصاًقا يزداد �ض��فاء. هذا يعني اأّن امل�ضيحّية يف �ضورتها احل�ض��ّية تبقى جماعة ت�ضوبها 

. هذا مع العلم اأّن امل�ضيحّية لها 
���

زمنة اخلطيئة. ولكّنها ت�ض��عى حّتى تبلغ اإىل ملء امل�ض��يح يف اآخر االأ

ف�ضل حا�ضم، هو عالقتها ال�رصيحة املبا�رصة بامل�ضيح اأْي باخلال�ض الذي ال يعلوه خال�ض، الذي اأنعم 

اهلل به على الب�رص يف امل�ض��يح. لذلك تعتب الكني�ض��ة ذاتها، على ما ي�ض��وبها من نق�ض��ان وتعرّث، مقام 

ديان. اكتمال احلقيقة واخلري اللذين تت�ضمّنهما االأ

5. عاقة الدين المسيحّي باألديان غير المسيحّية

دي��ان غري امل�ض��يحّية، مبا فيها   باالأ
ّ
هن��اك نظريّ��ات خمتلفة حتاول حتدي��د عالقة الدين امل�ض��يحي

�ضالم.  االإ

1.5.	المسيحّية تحكم على األديان: هذا احلكم ميكن فهمه كق�ضاء واإدانة. هذه هي املقولة 
ديان حماوالت ب�رصّية  �ضا�ض��ّية يف الالهوت امل�ض��تند اإىل البوت�ض��تانتي كارل بارت. وكان يعتب االأ االأ

ديان غري امل�ض��يحّية والدين  لال�ض��تيالء على اهلل، ومن ثّم �ض��باًل خاطئة. فلي�ض هناك توا�ض��ل بني االأ

، لي�ض هناك جمال اإاّل االرتداد اجلذرّي.
ّ
امل�ضيحي

مور واإبداء ال��راأي فيها. هذا متعّلق بالتمييز بني احلّق  ��ا وزَن االأ ولكّن احلكم ميكن اأن يعني اأي�ضً

لهّية واآثار حقيقة امل�ضيح، كما اأعرب عنه  والباطل، وبني اخلري وال�رّص، وبالبحث عن بذور الكلمة االإ

املجمع الفاتيكايّن الثاين وجعله اإحدى مهّمات الكني�ضة.

ديان  2.5.	الدين المس��يحّي هو إتمام األديان كّلها: اإّن البحث عن احلقيقة واخلري يف االأ

الر�سالة اإىل الكول�سينّي، �: �9 – �0.  ���

اإجنيل يوحنّا، �4: 6.  ���
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لهّية و�ض��عاع من حقيقة امل�ضيح.  امل�ض��يحّية يرتكز على اأّن هذه احلقائق وهذا اخلري من فعل العناية االإ

 هو نقطة ارتباط 
ّ
وهكذا فاإّنها لي�ض��ت غريبة عن الكني�ضة وامل�ضيحّية. وبالعك�ض فاإّن الدين امل�ضيحي

ّن غري امل�ض��يحّيني على ح��ّد قول املجمع الفاتي��كاين الثاين »ينتظمون يف  دي��ان ومقام اإمتامها. الأ االأ

جنيل وهبة  ديان من خري وحقيقة متهيًدا لالإ االجتاه اإىل �ضعب اهلل«. والكني�ضة »تعتب كّل ما جتده يف االأ

امل�ض��يح الذي ينري كّل اإن�ض��ان«. هذا اأ�ضا�ض املطالبة واملهّمة باأّن امل�ضيحّيني »عليهم اأن يتدّبروا كّل ما 

حتتويه قلوب النا�ض وعقولهم و�ضعائر دينهم وثقافتهم من بذور اخلري، ويجتهدوا يف �ضفائه وال�ضمّو 

.
���

به واإمتامه«

قرار باأّن امل�ضيحّية نف�ضها يف  ا على االإ ديان، حتتوي اأي�ضً واإّن مهّمة امل�ضيحّية باأن تكون كمال االأ

 .
���

م�ض��رية نحو املعرفة التاّمة حلقيقة امل�ض��يح الكاملة. فملء قامة امل�ض��يح ال ُيبَلغ اإاّل يف اآخر الزمان

وحّت��ى البلوغ اإىل هذا الهدف، على الكني�ض��ة اأن تنقاد لعمل الروح القد�ض »ير�ض��دها اإىل احلقيقة 

خرى وا�ض��تعداد الكني�ض��ة  . واإّن اأح��د �ض��بل الروح القد�ض ه��و اللقاء بالتقاليد الدينّية االأ
���

كّله��ا«

ديان والطواعّية لعمل الروح القد�ض احلّر يف عمله واجّتاهاته. لالنفتاح جتاه تراث هذه االأ

ثانًيا: اإلسالم في النظرة المسيحّية
 ،

ّ
ن من معطيات ينطلق منها الفكر امل�ض��يحي ن اإىل تطبيق ما جئنا على ذكره حّتى االآ نتحّول االآ

.
ّ
�ضالمي �ضالم، ونحاول اأن نو�ضح بطريقة اأدّق موقف امل�ضيحّية من الدين االإ على االإ

أ. القيم المشتركة بين اإلسام والمسيحّية

�ضالم وامل�ضيحّية اأكب مّما يظّن البع�ض. ونوعّية هذه القَيم امل�ضرتكة  اإّن حجم القيم امل�ضرتكة بني االإ

اأف�ض��ل مّما يتوّهُم من ال ميلك اإاّل معرفة �ض��ئيلة ملا ورد يف م�ض��ادر الوحي عند الدينني، اأي الكتاب 

جنيل واأ�ض��فار العهد اجلديد عند امل�ض��يحّيني والقراآن الكرمي عند امل�ض��لمني،  املقّد�ض، وال �ض��ّيما االإ

 لبع�ض اأحوال الُبعد والنفور 
ّ
مور اإاّل من خ��الل االختبار العملي واأعم��ق مّما يعي من ال يحكم يف االأ

بني امل�ضلمني وامل�ضيحّيني.

 حمّمداً كان له اإملاٌم 
ّ
�ض��الم على هذا القرب من امل�ض��يحّية، اإذ اإّن النبي وال عجب يف اأن يكون االإ

نور ال�سعوب، �6 – �7.  ���

ف�س�سينّي، 4: ��. راجع الر�سالة اإىل الأ  ���
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غري ي�ض��ري مبا جرى عليه الرهبان يف مواطن ن�ض��كهم والرعايا امل�ضيحّية يف البقاع املمتّدة بني �ضمايّل 

اجلزيرة العربّية وم�ضارف فل�ضطني و�ضورية. فكان للقراآن الكرمي ذكٌر طّيب للرهبان يف تعّبدهم.

نبياء، ومن اأنباء عن ال�ضّيد امل�ضيح ومرمي  ثّم اإّن ما نقراأه يف �ضفحات القراآن الكرمي من ق�ض�ض االأ

�ضالم منذ مطلع دعوته كان يرى بني مقّوماته ومقّومات امل�ضيحّية   على اأّن االإ
ّ
البتول اأّمه، لدليل جلي

قرابة فريدة. 

�ض��الم وامل�ض��يحّية التي نحن ب�ضددها كثرية يف اأ�ض��ولها وفروعها. وال  فالقيم امل�ض��رتكة بني االإ

يّت�ضع املجال هنا اإاّل لذكر القليل القليل منها. فاأكتفي بذكر َمَثلني يو�ضحان ما اأملحُت اإليه من القرب 

�ضالم وامل�ضيحّية. بني العنا�رص الدينّية يف االإ

دعي��ة التي نقراأها يف القراآن الك��رمي ويف احلديث النبوّي ال�رصيف فيها من  1. اإّن الت�ض��ابيح واالأ

دعية امل�ضيحّية. واأورد هنا على �ضبيل  ا مّما جنده يف تراث ال�ض��لوات واالأ الن�ض��و�ض ما هو قريب جدًّ

املثال ال�ضالة التي عّلمها ال�ضّيد امل�ضيح لتالميذه، واُأقابلها مبا ُنقل يف احلديث ال�رصيف.

- قال ال�ض��ّيد امل�ض��يح: »فاأنتم �ضّلوا هكذا: اأبانا الذي يف ال�ّض��ماوات، ليتقّد�ض ا�ضُمَك، لياأِت 

ر�ض كما يف ال�ضماء. خبَزَنا كفافنا اأعطنا اليوم. واترك لنا ما علينا  ملكوُتَك، لتكن م�ضيئُتَك على االأ

.
���

كما تركنا نحن ملن لنا عليه، وال ُتدخلنا يف التجربة، بل جنِّنا من ال�رصير«

نقابل بني هذه ال�ض��الة التي يتلوها امل�ضيحّيون بطريقة متوا�ضلة والدعاء الذي دّونه اأبو داود يف 

 حمّمد: »رّبنا اهلل الذي يف ال�ض��ماء، تقّد�ض ا�ضُمك، اأْمُرَك يف ال�ضماء 
ّ
�ض��ننه عن اأبي الورداء، عن النبي

ر�ض. اغفر لنا َحوَبنا وخطايانا، اأنَت رّب  ر�ض. كما رحمتك يف ال�ضماء فاجعل رحمتك يف االأ واالأ

الّطيبني. اأنزل رحمًة من رحمتك و�ضفاًء من �ضفائك على هذا الوجع فيباأ«.

ح�ضان،  �ضالم وامل�ضيحّية هو يف جمال االإ 2. اإّن اأو�ض��ح ما َيظهر الُقرب يف القَيم امل�ضرتكة بني االإ

خالقّية وما ينتج عنها من و�ضايا تاأمر باخلري وتنهى عن ال�رّص. يف القَيم االأ

وو�ض��ايا اهلل ه��ذه تاأمر بعب��ادة اهلل، واحرتام ا�ض��مه القّدو�ض، واإكرام الوالدي��ن، وحترمي القتل، 

.
���

جنيل والقراآن والزنى، وال�رصقة، و�ضهادة الزور. وقد وردت باآيات متماثلة يف التوراة واالإ

�ضالم وامل�ض��يحّية عالقات ُقربى، واإن باعدت  اّت�ض��ح مّما جاء عر�ض��ه يف هذه الُعجالة اأّن بني االإ

اإجنيل متّى، 6: 9 – ��.  ���
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ا العكوف على تبيان  بينهم��ا بع�ض اأيّام التاريخ. وقد يكون يف حقبة التاريخ احلا���رصة من املهّم جدًّ

خالقّية والقواعد امل�ضلكّية. فمثل هذه الدرا�ضة  ل للعنا�رص امل�ض��رتكة بينهما يف الدين والقَيم االأ مف�ضّ

ومثل هذا العر�ض ميّهدان ال�ضبيل اإىل فهم متبادل اأدّق واأو�ضع اأو اإىل تفاهم اأكرث �ضمواًل. وما اأحوجنا 

، ون�ضعى فيه مًعا اإىل بناء م�ضتقبل 
ّ
اإىل ذلك يف ع�رص نعي�ض فيه مًعا حا�رًصا م�ضرتًكا على ال�ضعيد العاملي

م�ض��رتك، منار�ض فيه الت�ضامن ال�ض��امل ونعود فنكت�ضف �ضدق ما �رّصح به املجمع الفاتيكاين الثاين: 

 القّيوم الرحيم القادر على كّل 
ّ
»تنظر الكني�ض��ة باحرتام اإىل امل�ض��لمني الذي يعبدون اهلل الواحد احلي

ر�ض، الذي كّلم الب�رص«. �ضيء، خالق ال�ضماء واالأ

ث��ّم نعود فنختب ونتذّوق ما اأّكده القراآن الكرمي يف �ض��ورة املائدة: {ولتج��ْدنَّ اأقَربَُهم موّدًة للذين 

.
اآمنوا الذين قالوا اإنّا ن�سارى…}���

ب. سؤال أساسّي: ما يقول الفكر المسيحّي في صّحة بعثة النبّي محّمد وإنزال 
القرآن؟

1. النواحي اإليجابّية

 يقابل بالتقدير اأّن ر�ضالة حمّمد وتعاليم القراآن قد اأّدت اإىل تقريب النا�ض من خال�ض 
ّ
اإّن الفكر امل�ضيحي

�ض��الم قيم  تباع االإ ميان باهلل الواحد واأو�ض��حت لهم والأ اهلل. فاإّنها قد قادت امل�رصكني العرب اإىل االإ

اخلري وقواعد ال�ض��الح. ثّم اإّنها ت�ض��ّمنت معرفة – ولو كانت غري كاملة يف نظر امل�ضيحّيني – لل�ضّيد 

 يرى – ولو اأّن 
ّ
امل�ض��يح. واأّدت بذلك كّله اإىل التغّلب على الكفر بامل�ض��يح. وهكذا فالفكر امل�ضيحي

ميان بثالثة اآلهة  قد�ض باأّنها �ض��بيهة باالإ القراآن اأنكر األوهّية ي�ض��وع امل�ض��يح ونعت عقيدة الثالوث االأ

– اأّن حمّمًدا بف�ضل موقفه من ي�ضوع امل�ضيح واإميانه به، يجب اعتباره على �ضلة به. وهذا يعني اأّنه 
ل االنف�ض��ال واالبتعاد عنه متامًا، بل هو ال يزال قائمًا يف نطاق  مل يرف�ض التوّجه اإىل امل�ض��يح ومل يف�ضّ

معرفة وا�ضحة للم�ضيح واعرتاف �رصيح به.

وا قبل امل�ضيح. هذا يعني بالن�ضبة اإىل حمّمد اأّنه جاء  نبياء الذين جاوؤ وهكذا ميكن اعتباره �ضبيهًا باالأ

نبياء القدماء الذين  ، على مثال االأ
ّ
ميان امل�ض��يحي وب�رّص قبل القبول بي�ض��وع امل�ض��يح كما يعرتف به االإ

اأبلغوا ر�ضالتهم واأ�ضاروا اإىل امل�ضيح – وقادوا النا�ض اإىل معرفته –  واإن كانت هذه املعرفة ناق�ضة.

�ض��خا�ض الذين ذكره��م العهد العتيق من الكتاب  ث��ّم اإّنه ميكن اإدخال حمّمد يف عداد اأولئك االأ

ية �8. �ضورة املائدة: االآ  ���
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بوا من  املقّد�ض، وحّدث عن بع�ض كالمهم واأّكد اأّن هذا الكالم جاء بوحي من عند اهلل، واإن مل ُيح�ضَ

نبياء املعرتف بهم. ِعداد االأ

�ض��ّحاء الذين هَدوا النا���ض باأعمالهم واأقوالهم اإىل  نبياء االأ اأو ميك��ن اعتب��ار حمّمد من جماعة االأ

ّكدوا  ميان باهلل والتوبة، دون اأن يطالبوا باأّنهم ُيبلغون النا�ض ر�ضالة نهائّية من عند اهلل، ودون اأن يوؤ االإ

اأّنهم كانوا يف ت�رّصفهم خالني من اخلطاإ وال�ضطط.

ه��ذا كّله يعني اأّنه ال يجوز احلكم املجمل اخلايل م��ن التمييز العادل على حمّمد باأّنه نبي كاذب. 

ّن الن�ض��اط النب��وّي املحّدد اأو الكالم الذي يق��ود النا�ض اإىل احلقيقة  م��ن جهة اأخرى يجب التنبيه الأ

واخلري، ال يدّل من باب ال�رصورة على اأّن ذلك الن�ضاط وذلك الكالم قد ح�ضال من جّراء وحي اإلهيٍّ 

�ض��حيح، اأي اإّنه، اإن كان اأحد يقول احلّق ويدعو اإىل اخلري، فذلك ال يعني اأّنه يعمل ب�ض��لطان مبا�رص 

.
ّ
من عند اهلل وبفعل وحي اإلهي

2.  موقف الاهوت المسيحّي

، وبذلك اإىل 
ّ
 النهائي

ّ
�ضالم الدين احلقيقي �ضالم ينظر اإىل بعثة حمّمد كدعوة اإىل اعتبار االإ ولكّن االإ

�ضالم. ميان والعمل. هذا يعني بطريقة وا�ضحة الدخول يف االإ اخل�ضوع له يف االإ

ال هو: هل ي�ضتطيع امل�ضيحّيون انطالًقا من معايري اإميانهم اخلا�ض اأن يتقّبلوا هذه الدعوة  وال�ض��وؤ

ويّتبعوها؟

 القاعدة للبّت يف ق�ض��ّية �ض��ّحة بعثة حمّمد النبوّية 
ّ
ميان امل�ض��يحي هنا تكّون احلقائق امللزمة يف االإ

ميانّية امللزمة، ال ميكن اأن  يف نظر امل�ضيحّية. هذا يعني اأّن من ينادي بر�ضالة تناق�ض �رصيًحا احلقائق االإ

ميان والعمل. ّكد �ضلطان ر�ضالته ال�ضاملة ويطالب باخل�ضوع لها يف االإ يكون نبّيًا، يحّق له اأن يوؤ

هذه هي النقطة احلا�ض��مة التي تف�ضل بني امل�ض��يحّيني وامل�ضلمني يف قرار اإميانهم. فاإّن ما جاء يف 

القراآن الكرمي عن ي�ض��وع امل�ض��يح )اأي اأّن عي�ض��ى لي�ض ابن اهلل، بل رجاًل اأنعم اهلل عليه ونبّيًا، واأّنه 

قد���ض )الذي تعتبه اأكرثّية  ال �ض��لة له باخلال�ض كاأن يك��ون خمّل�ض العامل(، وما جاء عن الثالوث االأ

امل�ض��لمني ق��واًل بثالثة اآله��ة(، كّل هذا يناق�ض مناق�ض��ة �رصيحة احلقائق املركزيّ��ة امللزمة يف العقيدة 

امل�ضيحّية. 

 وامللزم 
ّ
�ضالم يعتب القراآن كالم اهلل النهائي ، واالإ

���
 ثّم اإّن القراآن ينعت حمّمًدا باأّنه »خامت النبّيني«

ية 40. حزاب: االآ �ضورة الأ  ���
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عاّمة، موّجًها اإىل النا�ض جميًعا. مثل هذه املقولة التي ال تّتفق واإميان امل�ض��يحّيني باأّن اهلل اأوحى بذاته 

 ال ميكن التفّوق عليه يف ي�ضوع امل�ضيح.
ّ
بنوع نهائي

�ضالم. ي�ضتطيع امل�ضيحّيني  �ضا�ض��ّية التي تف�ضل بني العقيدة امل�ضيحّية واإميان االإ هذه هي النقاط االأ

 حمّمد الرفيع��ة من فطن��ة وحكمة، وح��زم وغريها. وميكن 
ّ
وامل�ض��لمون اأن يهيب��وا ب�ض��فات النب��ي

ميان باهلل  امل�ضيحّيون اأن يعتبوا حمّمًدا رجاًل نابغة تلّفظ هنا وهناك بكلمات نبّوية قّربت النا�ض من االإ

وحّثتهم على ممار�ضة اخلري.

بالغ   اهلل ور�ض��وله الذي بعثه الإ
ّ
ميان الذي يعرتف باأّن حمّمداً نبي خري، ق��رار االإ ولك��ّن القرار االأ

�ض��الم  ر�ض��الة وحي �ض��ماوّي اإىل جميع النا�ض، واأّن القراآن من ثّم وحٌي من�زٌل من عند اهلل، واأّن االإ

مر الذي يف�ضل بني اإميان امل�ضلمني واإميان امل�ضيحّيني اإىل مدى ال يعلمه غري  دين احلّق، هذا �ضيبقى االأ

اهلل تعاىل. 

وينبغي للم�ض��يحّيني وللم�ضلمني اأن ي�ض��بوا على هذا االختالف وعلى اأمثاله بني عقائدهم يف 

جّو من التفّهم والت�ضايف. واأن ال يعّطل ذلك ا�ضتعدادهم للحوار الن�ضوح والتعاون اخلرّي.


