هل يمكن أن تحصل قراءة واحدة للنص الديني؟
الدكتور أسعد السحمراين
الكلمات المفتاحية :النص الديين ،اإلسالم ،املسيحية ،اإلجنيل ،القرآن الكرمي ،الكنيسة ،الدين.

تـمـهـيـد
إن األرض تتسع ملليارات البشر ،وعند هذه املليارات تتنوع املعتقدات والشرائع وتتعدد ،وال تستقر عالقات
األفراد داخل األمة الواحدة ،أو عالقات األمم والشعوب على أسس عادلة ما مل حيصل عند اجلميع إقرار بالتنوع
الثقايف ،وبالتعدد يف مواقع اإلنتاج احلضاري.
ويف ميدان الدين فإن البشر منقسمون بني أتباع الرساالت السماوية وفيهم غالبية تتجاوز نصف سكان
العامل بكثري من املسلمني واملسيحيني ،وبني أتباع ديانات وضعية؛ أي ديانات صاغها فالسفة ومتنورون بني
قومهم كالبوذية والكنفوشية ،أو ديانات تشكلت نتيجة تراك ٍم لرتاث شعب كاهلندوسية والشنتوية ،وبني هذه
وتلك اليهودية اليت كانت يف األصل رسالة مساوية محلها موسى عليه السالم ،لكن التدوين لكتاهبا املقدس
املعنون :العهد القدمي أو العتيق استمر قرونا ،ومل تظهر نسخة مكتوبة منه إال أوائل القرن الثالث قبل امليالد ،وقد
حدثت إضافات وزيادات يف العناوين واألسفار ،وجاء النص فيها مشحونا بدفائن النفسية العنصرية القائمة على
فلسفيت اإلستعالء (الشعب املختار) والقوة (حيث التوجيه إىل استخدام العنف واإلجرام ضد كل األغيار).
وجاء نص العهد القدمي كذلك حممال بصياغة للتاريخ أرادها كتّاب العهد القدمي لتوافق ما يريده يهود .وقد مت
شحن النص بأساطري ومزاعم ،وكذلك جاء النص اليهودي يدعو أتباعه إىل إلغاء اآلخر وعدم اإلقرار بالتنوع أو
التعدد ،وقد أسس ذلك ملناخ أنبت الصهيونية ،وبفعل والدة هذه احلركة العنصرية بات من الصعب إدخال
الصهاينة الذين اختلط عندهم الديين بالسياسي فكان مشروعهم اإللغائي من صهيونية غري يهودية عند من غزوا
أمريكا الشمالية وأبادوا اهلنود احلمر واسرتقوا األفارقة ،إىل الصهيونية اليهودية اليت اغتصبت فلسطني ،وحتاول
هتجري وقتل وإبادة سكاهنا واجلوار العريب لفلسطني.
انطالقا من هذه املعطيات سيتخصص حبثنا بإمكانية القراءة الدينية الواحدة على الصعيد اإلسالمي-
املسيحي.

منهج قراءة النص في المسيحية واإلسالم وركائزه
إن النص اإلسالمي الشرعي قرآنا وسنّة نبوية كان يف الظهور الزمين بعد املسيحية ،وقد جاء حيمل املبادئ
ويقر باآلخر خاصة اآلخر املسيحي الكتايب.
واألسس للمجتمع التعدديّ ،
قال اهلل تعاىل{ :وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهلل فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون}.1
وقال تعاىل{ :وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم مبا
عما جاءك من احلق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهلل جلعلكم أمة واحدة
أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم ّ
ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهلل مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون}.2

إن اآلية األوىل تطالب املسيحيني أن حيكموا مبا عندهم يف اإلجنيل ،ومل يطلب منهم أن يطبقوا ما جاء يف
القرآن الكرمي ألن كل قوم آمنوا برسالة عليهم أن يطبقوا ما يف هذه الرسالة.
مث تأيت اآلية الثانية لتؤكد تعدد الشرائع واملناهج رغم وحدة املصدر اإلهلي ،وأن مشيئة اهلل تعاىل أن تكون
األمم متعددة والشرائع متعددة واملؤمن عليه أن يلتزم أمر اهلل تعاىل ،وبذلك يكون التعدد والتنوع حقيقة أرادها اهلل
تعاىل.
إن قراءة النص الديين هنا تقود إىل قبول اآلخر املسيحي ،وهذا مدخل للعيش األخوي الكرمي.
وإذا أردنا اإلنتقال إىل أساس هذا اللقاء اإلسالمي-املسيحي فإن البيان اإلهلي يأتينا يف قوله تعاىل{ :إن
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهبم وال
خوف عليهم وال هم حيزنون}.3
إن اجلامع املشرتك يتمحور يف ثالثة أمور هي:
 .1اإلميان باهلل تعاىل.

 1سورة المائدة ،اآلية .47
 2سورة المائدة ،اآلية .48
 3سورة البقرة ،اآلية .62

 .2اإلميان باليوم اآلخر ،يوم اجلزاء واحلساب.
 .3العمل الصاحل يف احلياة الدنيا.
وإذا كان هذا التحديد قد ورد يف النص الديين اإلسالمي ،فنصوص العهد اجلديد املسيحية قد حوت الكثري
بشأنه حيث الدعوة لإلميان باهلل وإن كانت كلمة اهلل إسم اجلاللة مصطلحا إسالميا وباللغة العربية ،ففي اإلنجيل
وردت كلمة إله فالداللة واحدة وإن اختلف املعىن اللغوي ،وكذلك أتت النصوص املسيحية تتحدث عن يوم
الدينونة واجلزاء يف اآلخرة ،وأما الدعوة للعمل الصاحل فقد ورد بشأهنا الكثري.
الرب األحد ،فاحبب الرب إهلك
يف العهد الجديد جاء بلسان املسيح عليه السالم" :إن الرب إهلنا هو ُّ
كل قوتك.
كل ذهنك ،و ِّ
كل نفسك ،و ِّ
بكل قلبك ،و ِّ
ت يا معلم ،لقد أصبت إذ قلت :إنه األحد وليس من دونه آخر ،وأ ْن حيبه
...فقال له الكاتب :أحسْن َ

اإلنسان بكل قلبه ،وكل عقله ،وكل قوته".4

والناس يف يوم الدينونة أو يوم اجلزاء األخروي ينقسمون إىل قسمني ،وكما جاء يف العهد اجلديد" :يذهب
هؤالء إىل العذاب األبدي ،واألبرار إىل احلياة األبدية".5
وهذا اليوم ال يعلمه إال اهلل تعاىل أو حبسب مصطلح العهد الجديد اآلب ،فقد جاء" :فأما ذلك اليوم
وتلك الساعة ،فما من أحد يعلمهما ،ال مالئكة السموات وال االبن ّإال اآلب وحده".6
أما العمل الصاحل فقد جاء يف رسائل بولس" :ألننا من صْنع اهلل ُخلقنا يف املسيح يسوع لألعمال الصاحلة

اليت أعدها اهلل بسابق إعداده ليمارسها".7

وتدعو النصوص املسيحية ،من أجل الصالح وطرد الشياطني ووساوسها ،الناس إىل التزام الكالم الذي محله
املسيح عليه السالم ونطق به ،ومن يعصي له هو اخلسران .ورد يف إنجيل متى" :مثل من يسمع كالمي هذا
 4إنجيل مرقس ،اإلصحاح  ،12الفقرة  29وما بعدها.
 5إنجيل متى ،اإلصحاح  ،25الفقرة .46
 6إنجيل متى ،اإلصحاح  ،24الفقرة .36
 7رسالة بولس إلى أهل أفشس ،اإلصحاح  ،2الفقرة .10

فيعمل به كمثل رجل عاقل بىن بيته على الصخر .فنزل املطر وسالت األودية وعصفت الرياح ،فثارت على ذلك
البيت فلم يسقط ،ألن أساسه على الصخر.
رجل ٍ
ومثل من مسع كالمي هذا فلم يعمل به كمثل ٍ
جاهل بىن بيته على الرمل .فنزل املطر وسالت األودية
وعصفت الرياح ،فضربت ذلك البيت فسقط ،وكان سقوطه شديدا".8
إن القراءة الدينية الواحدة ميكننا بناؤها على هذه األسس اإلميانية املشرتكة بني املسيحية واإلسالم وإن تنوع
فقه أسس اإلميان هذا ال يلغي أو يعطل إمكانية اللقاء على عقيدة التوحيد ،ويف النص القرآين" :قل هو اهلل
أحد".9
واخلطاب اإلهلي يف القرآن الكريم جاء ليؤكد بأن منطلق اللقاء اإلسالمي املسيحي هو توحيد اهلل تعاىل
وإفراده بالعبادة وجتنب الشرك ،قال اهلل تعاىل{ :قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم ّأال نعبد ّإال
اهلل وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون}.10
إن الشرائع السماوية تنطلق إذا من كلمة سواء هي كلمة ع ٍ
دل وهي جامع هلم مجيعا فتنوع الشرائع يلزمه
اإلميان الواحد باهلل الواحد.
وما ورد عن يوم احلساب أو الساعة يف النص املسيحي وأن اآلب وحده يعلمه جاء كذلك يف النص القرآين
ما يؤكد األمر نفسه يف قوله تعاىل" :إن اهلل عنده علم الساعة".11
وهنا يكون بني اإلسالم واملسيحية أساس إمياين آخر يسهم يف التأسيس للقراءة الواحدة للنص.
أما بشأن طاعة اهلل تعاىل وما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وآله ،واإلحتكام إىل األوامر والنواهي فإن
النصوص كثرية منها قول اهلل تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم
يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إ ْن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال}.12
 8إنجيل متى ،اإلصحاح  ،7الفقرة  24وما بعدها.
 9سورة اإلخالص ،اآلية .1
 10سورة آل عمران ،اآلية .64
 11سورة لقمان ،اآلية .34

األصوب واألسلم تركه هلل تعاىل يفصل فيه بني الناس
ّإال أن القراءة الواحدة ال تلغي اخلصوصية وهذا أمر من َ

يوم القيامة ألن اللقاء والتعاون لنشر عقيدة التوحيد وللعودة إىل ما أمر به اهلل تعاىل ورسله صلوات اهلل عليهم،
حيقق غاية مهمة هي حتقيق سعادة اإلنسان وكرامته ،وتأمني حقوقه ،وردع الظلم والطغيان والبغي.

إن اللقاء العقدي يف رحاب النص يشكل األساس واملنطلق كي يكون اللقاء يف رحاب القيم الناظمة ملسرية
حياة اإلنسان ثقافة وحضارة واجتماعا.
إن القراءة الواحدة ال تكون وال هي واحدة يف فقه أسس العقيدة ،ولكنها واحدة إىل حد كبري يف القواعد
والتشريعات اليت تنظم العالقات اإلنسانية وقد تكون نصوص الوصايا من النصوص اليت تساعد على حتقيق هذه
الغاية املنشودة.
حرم ربكم عليكم
واملقرتح أن تكون االنطالقة مما جاء يف النص القرآين من سورة األنعام{ :قُل تعالوا أُتلو ما َّ
َّأال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إ ٍ
مالق حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما
ظهر منها وما بطن وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .وال تقربوا مال اليتيم
إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشدَّه وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلّف نفسا ّإال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا
ولو كان ذا قُرىب وبعهد اهلل أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون}.13
هذا النص الذي يتضمن قواعد تشريعية لكثري من شؤون احلياة ميكنه أن يكون اجلامع املشرتك ألن نصوصا
يف العهد اجلديد جاءت حتمل القواعد نفسها ،منها" :فقال له يسوع :مملَ تدعوين صاحلا؟ ال صاحل إال اهلل وحده،
أنت تعرف الوصايا:
ال تقتل ،ال م
تزن ،ال تسرق ،ال تشهد بالزور ،ال تظلم ،أكرم أباك وأمك.
فقال له :يا معلم ،هذا كله حفظته منذ صباي .فح ّدق إليه يسوع فأحبه فقال له :واحدة تنقصك :اذهب

فبم ْع ما متلك وأعطه للفقراء".14
 12سورة النساء ،اآلية .59

 13سورة األنعام ،اآليتان  151و.152
 14إنجيل مرقس ،اإلصحاح  ،10فقرة  18وما بعدها.

إن اللقاء اإلسالمي-املسيحي ضرورة ،واألرض العربية مهد رساالت السماء هي املكان األرحب هلذا اللقاء
كي تنهض املؤسسات الدينية والثقافية على أسس إميانية لتقاوم ما يعمل لنشره دعاة العوملة/األمركة من فساد
ورذائل باسم احلرية واحلداثة.
ولبنان يف قلب األمة العربية تعيش فيه التجربة يف التنوع وقبول اآلخر واحلوار ضمن غائية اللقاء.
لقد كان مهما هذا املوقف للبطريرك أغناطيوس هزمي الذي قال فيه" :إن التنوع يف حد ذاته مغ ٍر ،ومن يدري
أن يكون هو السبب يف أزمات الشرق األوسط أو يف منطقتنا حنن .إنه كان يف أساس اإلنتعاشات الروحية
والفكرية واحلضارية اليت نلمسها حىت هذه الساعة واليت ال نلمسها يف مناطق نشأت يف وسط موحد .لذلك أنا
ال أشجب التنوع وإمنا أحبّذه .لكن على إخوتنا مجيعا أن ينظروا إىل التنوع يف البلد كما ننظر اليه يف العائلة

كل له شخصيته ومزاجه ووجوده املتميز وكلنا يعرف هذا .إال أن ذلك
كل له طابعه من أعضائها ،و ّ
الواحدةّ .

يغلف باحملبة واإلرادة يف أن يبقى اجلميع يف عائلة واحدة .هذه الصورة أود أن تنعكس على مجيع اللبنانيني فيبقى

خالق كما قلت".15
التنوع ما بقينا .لكن فلننشئ احملبة لكي نغلف ذلك التنوع ،وهو ّ
إن الكنائس املعاصرة خرجت من فكرة حصر اخلالص باملسيحيني لكي تطرح أن اللقاء يف رحاب التوحيد
ممكن مع املسلمني؛ كانت اإلنطالقة يف قرارات اجملمع الفاتيكاين الثاين الصادرة يف العام  1965حيث جاء يف
احلي القيّوم ،الرمحن القدير الذي
نصوصها" :وتنظر الكنيسة أيضا بتقدير إىل املسلمني الذين يعبدون اهلل الواحدّ ،

خلق السماء واألرض ،وكلّم الناس .إهنم يسعون بكل نفوسهم إىل التسليم بأحكام اهلل وإن خفيت مقاصده،

كما سلّم هلل إبراهيم الذي يفخر الدين اإلسالمي باالنتساب إليه .وإهنم ،وعلى كوهنم ال يعرتفون بيسوع إهلا،
يكرمونه نبيا ،ويكرمون أمه العذراء مرمي ،مبتهلني إليها أحيانا بإميان .مث إهنم ينتظرون يوم الدين الذي جيازي اهلل
فيه مجيع الناس بعدما يبعثون أحياء .من أجل ذلك يقدرون احلياة األبدية ،ويعبدون اهلل بالصالة والصدقة
والصوم ،خصوصا.

 15البطريرك أغناطيوس هزمي ،حوارات (( ،)1988-1979دمشق :منشورات بطريركية الروم األرثوذكس) ،الصفحة .176

ولئن قد وقع ،يف غضون الزمن ،كثري من املنازعات والعداوات بني املسيحيني واملسلمني ،فإن اجملمع حيرضهم
مجيعا على نسيان املاضي ،والعمل باجتهاد ٍ
صادق يف سبيل التفاهم فيما بينهم ،وأن حيموا ويعززوا كلهم معا ،من
أجل مجيع الناس ،العدالة االجتماعية ،والقيم الروحية ،والسالم واحلرية".16
وقد أتى بعد ذلك اإلرشاد الرسويل الذي أعلنه البابا من لبنان يف شهر أيار/مايو من العام  1997ليؤكد
على الوحدة والعيش الكرمي ،وبعدها كان يف شهر حزيران/يونيو من العام  2003اجملمع البطريركي املاروين وبيانه
اخلتامي الذي حسم اجلدل حول مسائل كثرية أمهها اإلقرار باجملتمع املتنوع وبالعيش األخوي وبرفض كل دعوات
التفرقة أو العبث بوحدة اجملتمع.
ويف هذا املدلول نفسه يتحدث البطريرك هزمي فيقول" :كلنا خل َقنا اهلل من أصل واحد ،اهلل وحده هو اخلالق،
وكلنا من صنعه .دعونا حنب بعضنا بعضا ،الشعب حيب بعضه بعضا وحيمل الوطن ،واهلل خلقنا مجيعا وعلينا أن
حنب ما خلق اهلل ،وأن نعتمد على احملبة إن شاء اهلل".17
إن هذا اخلطاب املسيحي الكاثوليكي (الغريب) واألرثوذكسي (الشرقي) يؤسس لعالقات ضرورية مع املسلمني
ملواجهة استحقاقات كثرية أبرزها:
 -1محاية كرامة اإلنسان وحقوقه بدءا من صيانة األسرة موحدة مستقرة مرورا بنشر العدل ورفع
الظلم إىل نشر وسيادة قيم اخلري واحلق.
 -2مواجهة الصهيونية بشقيها اليهودي ،وغري اليهودي الذي يتجسد حاليا يف القيادة األمريكية
السياسية والعسكرية والدينية واإلقتصادية اليت تعادي املسيحية وحتاول فرض مفهوم متهود عليها
وتعادي اإلسالم متهمة إياه باإلرهاب.
 -3نشر القيم األخالقية يف مواجهة املخاطر اليت فرضتها أنظمة اجتماعية أدت إىل ازدياد
املخدرات واإلحنرافات.

 16اجملمع الفاتيكاين الثاين ،أشرف على الرتمجة وقام بقسم منها األب حنا فاخوري ،جونية -لبنان ،املكتبة البولسية ،ط ،1سنة
 ،1992الصفحة .629
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 -4جتاوز حمطات تارخيية سلبية حصلت فيها نزاعات حتت شعارات دينية بني أبناء وأتباع
الرسالة الواحدة أو بني أتباع رسالة وأخرى .وهذا يستلزم أن حيرتم كل فريق ما عليه الفريق اآلخر وليس
على أحد أن يعتقد ما يعتقده سواه.
 -5من نقاط اللقاء األساسية مقاومة اإلحتالل واإلغتصاب الصهيوين لفلسطني ويف قلبها
القدس ،فالقدس هلا مكانتها وموقعها يف املسيحية كما يف اإلسالم ،ويوم استلم مفاتيحها اخلليفة
الراشدي الثاين عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من البطريرك صفرينوس وأعطى العهد ألهلها ،كان يف
العهدة العمرية أن ال يسكن أحد من يهود فيها .وحماولة هتويدها اليوم يشكل حتديا وتعديا على
اإلسالم واملسيحية معا ،وهذا عدوان يدفع املؤمنني باملسيحية وباإلسالم كي يعملوا لردعه ولتحرير
القدس وفلسطني من رجس الصهيونية.
 -6إن العوملة اليت تنطلق على أساس رأمسالية متوحشة ،ومشروع تدمريي يستهدف األسرة
والكرامة والقيم ال ميكن أن تواجه بغري لقاء وتعاون إسالمي -مسيحي عاملي ،ومن هذا القبيل تنبع
أمهية القراءة الواحدة للنص ليس يف إطار الفقه التنظريي فحسب ،وإمنا ألجل فقه تقريري أو ما يسمى
فقه الواقع.

