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 : نقاط التقاء جديدة2ومحّمد 1عيسى

  تيم وينتر

 عبد الحكيم مرادترجمة: 

 تيم وينرت، عبد احلكيم مراد، اإلسالم السامي، الالهوت املسيحي، اإلزائية الكلمات المفتاحية: 

ا كان  ويبردو    نم الجرجي   .3نرا ااتننراق لرول الر ورر يرردمد الويريمة المامنرة  مرو الويرايا العنررا عنردما  م النبم رّبم
االصررا   يننرللارل  ،-، إىل اهلرال ااملواقات هي ما يؤدمي، حرفي ر-إىل هذه املواقة  لليل االلنفاتالديينم يف  يمامنا 

إىل اهلرال  يف العراا ار،رر، اإلشرار  فير   وإلن كانر احلكرم النبرويم. هذا ال يللي لكوم  والنخاطب العا  السقف.
 .ا يج   لامت يف هذا العاا ننوي  الديينم على  ،ذنا إىل مصريالنحريف واللدر   نفين فنحو ال نسنطيع  ن

وراة النجرامو  فيقنجري السرعي Wim Bijlefeld 4ومي اييلفيلرد عبراة حتر  هذا  ،طايبهي يف  مما توت
 Markوالنكافررل مررع اة اعررة الرر  الن مرر  رفررة هررذه امل ارسررة البليجررة. اسررن عوا معرري إىل مررار  سوانسررون 

Swanson لقرد " ،رمي  هارتفورد، حني يسجمل دين  إىل الربوفسرور اييلفيلرد هرذه الكل رات ، الالهويتم اللوثريم و
 علرريهم، يف عاللررنهم ااملسررل ني،  ناعنرررب اعررة املسرريحيمني  رم  شررار يف مالحأررة الحقررة  نمرر  يقصررد اييلفيلرردا  نم 

ون شررعائرهم وينرررحون معنقرردهم، و ن يقررر وا كنرراهم املقرردم  ميارسرر حررنيإلرريهم اعنايررة واحرررتام  وينصررنوا يدرسرروهم
يقبلررر  مرررا يف الرررروخ مرررو سرررخاة، ومرررو رم  ن مررراولوا يرررياغة فهرررم ل سرررالم،  غرررريه مرررو نصويرررهم النكسيسررريمة اكرررلم و 

 .5"انبصمره املسل ون ويقرمون

                                                           
 )علي  السالم(. املرتتم. 1
 )يلمى اللم  علي  وآل (. املرتتم. 2
 .145، اإليمان؛ مسلم، 23، الوصاياالبخاري،  3
م د. وينرت ورلن  حت  عنوان "حماضر  اييلفيلد".2007هذه املقالة هي يف األيل حماضر   لقاها د. وينرت يف حوز  هارتفورد يف  يلول  4  . لدم
5 22 (2002), 270Word and World Mark Swanson, "“Thinking Through” Islam", in . 
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حرررني يكرررون هرررذا  او،صوي ررر- الرررذي يسرررلك  هرررذا الالهرررويتم، عنررردما يسرررنعر  ار،رررر ،إنمررر  لررردرق مسرررنقيم
تارخييمرة  نرروه الهروت  ديران حمردمد  و ،ريطرة ،رال احبسرب شرروه هرذا األ،رري، ال  -ار،ر  همم آ،رر يف عاملر 

هلررم هررم ارركن يكونرروا  فجرريلة إاراهي يمررة، تنطلمررب السرر اخاررل إنم الكياسررة ارراه اللرارراة، ّبررا هرري جيرردها مالئ ررة  لرر . 
ااملسررريحيمني . هرررذا مرررا يعرررين الويرررول اللمررر ق مرررع عهرررده املطلررر ةاملرررر  النررر ام يفالنرررهداة علرررى  نفسرررهم، دو رررا مسررراومة 

 ف والس احة والسخاة.تاز   القول، ملؤها النعاط ، إن رثوذكسيمة واملسل ني إىل عاللة توافقيمة

ررر هرررذه املقارارررة يف حماولرررة تسرررييلسررروح  حررراول، يف هرررذا املقالرررة،  مرررو  كمرررر  ا إ،جررراا، واحرررد لنقيررريم، ورّبم
مثمرة يف و . "القهرر"و "اللطف"مرا يسر مي  املسرل ون ارراملسريحيمة؛ عنير  هرا -للعاللات املسرل ة اوتوتري   اتواتر  القطبيمات 

اد، االنفصال ك ا كائوكلم ما هو    مبدافالرقم اإلجنيليم  ؛مماثال   ااملسيحيمة توترمر   ومرو هنرا  ،، اةحيم ك ا النعريماالحتم
" ؟اخلرروح،لق  مو ،لقك هو نفس  الذي  "هل Tyger لنايلر Blake االيكالبياينم الذي توتم  ا  سؤال ال
. حرادم   يف ووضرعهايف املينافي يقيمرات النوحيديمرة اةديمرة، وإن كانر   البرديهيمات مو و ومليمة، وهي عنيقةاملسكلة ، فاإذ  

املسريحيمة،  فنن راهىنم النؤون الراهنة، يف اللرق، تقر   يساة لراةهتاا على ضروة هرذه اةدليمرة، وحبسب الأاهر، فإ
اوتري  من ايرد ، مرع القهرر. يف العراا اإلسرالميم، مرو ناحيرة  ،رر ، ، اإلسالموين اهى واالنا  اللرق، مع اللطف، 

رؤيرة مروفمفي البير  إجنيليمرة تعنربهرا حموريمرة  يف ة  تج م الصحافة انكويالت تجع السياسات األمرييكيمة يف سريا  نبرو 
 .1األاية الكونيمة، يف حني يعر  العاا اإلسالميم كجحيمة اريئة ومألومة

 سرعينا. فلد  مو الناحية املنهجيمة ،امنساول    تاز النبادليمة، فلو يكونة، وإن  مما الرتكي  على هذه املوضوع
اييلفيلد، حنناج إىل البدة اوالع  نم حيا  املؤسمسني، ك را يرويهرا  يقرتح الذي مو النوا  -واالنا  حلم - وراة تفسري

ك سررراا   علرررى األكمررر، ،لنررا فاملسرريي يصرررومر الناحيرررة السياسرريمة. يف اوضرروخ تفررررت لنررا املؤرم،ررون وكنمررراق األناتيررل، 

                                                           
 ,Brattleboro VT:  All in the Name of the BibleDonald Wagner and Hassan Haddad)  نأر، 1

Amana, 1985); Waleed Aly, People Like Us: How Arrogance is Dividing Islam and the West 
(Sydney: Picador, 2997); Aftab Ahmad Malik (ed.), With God on Our Side: Politics and the 
Theology of the War on Terrorism (London: Amal, 2006); Şule Akbulut Albayrak, Hiristiyan 

Fundamentalizmi (Istanbul: Etkileşim, 2007). 
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صررا  اخلطايررا الالمنناهيمررة للعرراا. المن اكافي ررالتناهيرر  اإلهلرريم  لنررا  يصررومرنحويررل العنررف يف زمانرر  إىل حمبمررة، و مننررلل ا
ررد فيعررر   ررد  ااسررنطاا  ن ميسررك اقرررين الطرراغوت ويطرحرر   رض رر -ككنبيرراة العهررد القرردمي- اا ررحمار  انبي رر ممررا حم م  ا، موحم

اليرروم مررو  يم زمررو مجرررى.  حيويمررة  اللررررب  عررو ترردال عنيررف، لرردمي يف  يررل ،  كمرررر  إيمرراه. هنررا تنجلرري اشررعب  وحمرررمر  
رررر  ااننبررراهي ألشررررري إىل نقطرررة النقرررراة ،  علررررى األلرررلم، نسررررنطيع واحرررد  ويررروق هررررذه النقطرررة احلاميمررررة،  ريرررد  ن  توتم

حبر   ي ن يكون. هرذه ارارة يف لالرب اييلفيلردهو الكنف عنها إذا ما اتمبعنا الوييمة ارت  ار،ر يكون ك ا يريد 
 .البلجاة والعداو  اإحباه  مال   ،منولمعةالالعو النناهات  منجبط

 

 : قطبّية غير ضروريّةالساميّ اإلسالم 

كمرري  يصررم علرى ثنائيمرة   الرذي Kenneth Craggتنخيصنا على اةانب املسريحيم مرع كينير  كررا   فلنسنهلم 
يف اإلسرالم. إنمر  لررار مرو  ترل اة اعرة، مرو  مرا سرواه  "إنم القرار احمل مديم"، يكنب كرا ، "ينبين علي  كلم النداول

ولرريأ  لررلم -الصررليب  احلكررم.  ممررا لررراراسررط السررلم و  إحكررام، مررو  تررل النصررر اخلررارتيم، مررو  تررل  تررل املقاومررة
 .1"املعاكأالقرار  فهو -،  و تكسيسيمة ،  و مشوال  اوعي  

 يم  حيرررر  ال يصررررل إىل القلررررب ارر،  إىل ،، االنسرررربة إىل كرررررا ، يعررررين  ن تنمجرررر  إىل البرررراطوا ن تكررررون ديني رررر
وعررود   إىل  ع  اةهرراديم لدعررداة الرروثنيمني، ارتكاسررة  مؤسررفة  النرربم، اإ،جررا ولررذا، فإنمرر  يررر  يفإيررالخ اتن رراعيم. 

الرر   السرراميمة ."الساميمة"كرررا  اررر  يقررع يف اخلانررة الرر  يسرر ميهاديررو هررو  رروذج الررديو االتن رراعيم يف العهررد القرردمي. و 

                                                           
1 (New York, Oxford University Press, 1956), 93. MinaretThe Call of the Kenneth Cragg,  
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رررة السررري يفيمةيعةها، ولهريمنهرررا وتقيمررردها االنرررر اإلصرررائيمن رررد امله م  العبميمرررةا انليرررري العررراا مرررو ،رررالل تليرررري انررراه  1، تنعهم
 .2وسياسن 

ا لفاتعة  ن يصلي  ن يرر   نم اهليكرل لرد الرا حياتر   اإحيراة تسرده املير ، رافج ر ويعيداإلسالم اهليكل  إّنم
منهرا  سرو  و  ارلوهكذا تكون الساميمة المانيمرة، اعبرار  كررا ، ااهأرة  ك را األوىل،  ل سيي.لاةديد  واحلقيقيمة كجسد 

ررا نيكروفيليمرةإذ تفنقرر إىل نرداة انرار  إسررائيل.   ممرا مسررجد  .5 للرد اسنئصر 4رفرات منحطمرة لنرررعويمةها شررائع 3إّنم
، فينبرنيم  نمر  يف الوالرع  كررب مركز  "إمساعيرل ايرد"اسرنك ال وضرع املدينرة علرى  -سطحيمة- إشار لبمة الصخر ، وهو 

اإعرراد  انرراة اهليكررل، وإعرراد  ترررميم النأررام القرردمي، وإعرراد   6يوليررانأ اةاحررداحللررم اونررون ل حتقمررقإنمرر  يف النرراري ، 
 كررلم اعررل   ،يف النرراري  املقرردم  Christic 7الفررداة. إنم نقطررة النحررومل املسرريحاويمة-لبررل السرراعة إىل الرروراة، إىل مررا
 العهد الفار  واملهوو  االنعائر. اعد  ن ادمدت كلم األشياة عندما تروحو، هراة  املينة  يعةاسنحجار لعأام النر 

                                                           
م ل يف امليمولوتيا اإلغريقيمة وهو رم  العذاق األاديم. ،دا سي يف إل  املوت ثاننو  فعالب  زيو  اكن تعل   Sisyphusنسبة  إىل سي يف  1

 .وادي، فيعود إىل إيعادها مو تديد، ويأل هكذا حّتم األاديخر  مو  سفل اةبل إىل  عاله، وكلم ا ويل إىل الق ة تدحرت  الصخر  إىل ال
 املرتتم.

2  Semitism: The Whence and the Where. "How Dear Are your Counsels"Kenneth Cragg, 
(Brighton and Portland, Sussex Academic Press, 2005). 

 النيكروفيليا هي االجنذاق النهواينم إىل األتساد املينة. املرتتم. 3
 االلن ام املرضيم االنريعة. املرتتم. 4
London:  Muhammad and the Christian: a question of a response) ؛ و يج ا كناا ,Semitism 7 نأر،  5

Darton, Longman and Todd, 1984)  حي  خيومل  تعريف  لر"الساميمة"  ن خين ل النبوم  إىل "تعليم" و"لياد ".  126-125الصفحات
 E. P. Saunders, “Jesus, Ancient Judaism, and Modern Christianity: the questواد يف مقالة 

continues,”  الوارد  يف كناق Paula Fredriksen and Adele Renhartz (eds.), Jesus, Judaism and 
Christian Anti-Judaism: Reading in the New Testament after the Holocaust (Louisville and 

London: Westminster John Knox Press, 2002),  ."نقج ا حيوي ا مل اها  اليهوديمة ار"النرعويمة 
. هو ااو  ،  لسطنطني 361ينيمة ونودي ا   مرباطور ا يف . ولد يف القسطنطJulian the Apostate( 363-331يوليانأ اةاحد ) 6

 دار املنر ،)اريوت   الطبعة األوىل ،معجم اإليمان المسيحيّ يبحي احل وي، ، فلقمب  املسيحيمون ااةاحد. الكبري. شجمع الديو اليوناينم الروماينم 
 . املرتتم.559 ، الصفحة(1994

 نسبة  إىل شخص املسيي. املرتتم. 7
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كرلم النصرر  مررو عردد لريأ اقليررل مرو الالهروتيمني املسررنعدميو   ،"السرراميمة"يف هجومرر  العنيرف علرى جيرد كررا ، 
الع ير   علرى  يعةالنرر و  االسنحجرار السرريع لمنائيمرة النع رة يور لدمية لعاللة اإلسرالم ااملسريحيمة مرو لبيرلللجوة إىل 

إذ ل سرريي ك حرررمر اتن رراعيم  و سياسرريم فهررم ل يم  ضرردم  جيررادل هررؤالة .1اإليررالخ انرركل ،ررا م  للرروق الهرروتيمي
حرردم  هررذه ترردفعنا االنررا ،  .2إيررالخ هررذا العرراالل قولررة البولسرريمة ااسررنحالة  اإعرراد  هتويررد لرر  ورفج رريرررون يف ذلررك 

نقررد مرليرروينم "إىل الكررالم عررو األيرروات 
اليرروم لرردمي الطررراز؛ لكرروم هررذه يف ،طرراق معرراد لليهوديمررة جنررده  ، منجررذمر"3

 هلا وهلذا فليس  تعدم األنصار. الوي   اسند   اد يف عدد مو النصو  لطروحاتا

اسرنعاد  معقمرد  لنولمعرات العهرد القردمي، فهرم، يف لمنائيم. يف هذا امل اج ا ا مما املسل ون، فهم ا ينجرفوا اعيد  
القرردميأ  ا يج رر كرررا ، ورّبررا   وردهررا. لكرروم القرررآن ال جييرر  لرر  الالتولمعيمررة الراديكاليمررة الرر  4ايحاني  منرر يسرروايعرتفررون ا
إذ ورام طبيعنر   اللمر وا مررمهم  خملمرص يركمرهم االوفراة لنرريعنهم،عنردما دعروا إىل اننأرار  واا خيردعفراليهود ارولأ. 

 يف يهوديمن  مو املسيي يف إعالن اولأ. اصطلحات توحيديمة حب . إنم يسوا املسلم  للم ترويع  ّب يعلنوّنا كلم يوم

سرررالم يف  يمرررل تررردو  ولي رررة النررركام املنفعرررل، مثمرررة نقرررد ل  عقرررممرررا ادمعررراه مرررو يف مقاارررل هجررروم كررررا  علرررى 
لرة. ،رذ، علرى سربيل املمرال، املالمرة الر   طلقهرا حم مرد عبرده اراه مرا يرراه يف إسالميم منطومر لالعنفيمة اإلجنيل املنخيم 

                                                           
Muslim -Trinity in Unity in Christianهو ممال تيمد عو هذا امليل املرليوينم يف كناا   Risto Jukkoسنو توكو ري 1

relations (Leiden: Brill, 2007), 165 يقول  "الوحي يف اإلسالم هو نأام لانوينم ينرما اواسطن  اللم  كلم ما ينعلمق االنؤون .
 -كلمها- وردها الكاتب هلذه العبار  فهي شية الطاعة والفعل العباديم دون النحليل الالهويتم".  مما املصادر ال   اإلنسانيمة. يطلب اإلسالم لبل كلم 

، حي  يصف الوحي اكون  "إمما شخصي ا وإمما حرفي ا"، حميي ا جمدمد ا 159مصادر غري إسالميمة ما خيربنا الكمري عو ارمد مقاران .  نأر  يج ا الصفحة 
 لدمية يف النعاطي املسيحيم مع اليهوديمة.  مسكلة  

 ,London: SPCK,  The Lively Credentials of GodKenneth Cragg)لنعرح نقد كرا  لالهوت النحرير،  نأر  2
 John L. Allen Jr., Cardinal Ratzinger: the Vatican"s enforcer of the؛ وانأر  يج ا 15، الصفحة (1995

faith (London: Continuum, 2005) ا لوي ا.174إىل  131، الصفحات  ، حي  اد يوت ا مساند 
م فكسمأ كنيسة  هرطوليمة  اعن دت على كناا  "النقائة" الذي حاول في   ن يربهو 144م( الذي حرم يف عام 160-85نسبة  إىل مرليون )حوا   3

عارض ا.  فاخلالق يف العهد اةديد هو غريه اإلل  العطوح الذي يكنف عن  العهد ت –وإجنيل اولأ اوت  ،ا م  – نم اني العهديو القدمي واةديد 
معجم اإليمان ف. اةديد وههنا ثنائيمة مماثلة لمنائيمة اللنوييمني. كان مرليون يسنخلص مو ذلك مسيحانيمة فاهريمة و ،الليمة مفرطة يف النقنم 

 . املرتتم.452الصفحة  ،مصدر سااق ،المسيحيّ 
 . املرتتم.265 الصفحة ،مصدر سااق ،معجم اإليمان المسيحيّ  ق الرتاة األ،رييم.القول اكنم املسيي هو املنيمي  ي هو مو مقم  4



6 
 

 erosاهلرررو   إيررررو ا  .1اننهاكرررات الطواغيررر امبرررال   ،ررررويم غرررريومعنقرررد  escapismاملسررريحيمة مرررو هترمايمرررة 
ّبمررال إنسرراينم  ،فررق يف تقرردمي  رروذج ع لرريم  املقيمررد ، غريبرران عررو املسرريحيمة عبررده ، عنرردpolisوالسياسررة  ارروليأا 

منرراهة   انه ررةتلقرري  الرا رركمررر السرراميمة اليهوديمررة األفنررداول، القليررل ال اإلسررالميم  ااةررداللرريأ هررذا و  .2يف كليه ررا
 .3، مو يرح االننباه عو هذا العاا"اوروحي   ا، تسدي  ا"ليأ مو شية  كمر تدمري  

ررا  لررق يف هررذا العرراا ثنائيمررة غررري سررلي ة انكريسررهال سرريحيمة، ل هنقررد يعنرررب عبررده، يف  هرراللمرر  ووكين الررروخ  ّنم
مرع  يف الكنااات اإلسالميمة املعايرر  فاسرن رم  اولد يار هذا الن ط مو النقد رائج  ليصر مو حكم اةسد واون ع 

عنفيمرررة اإلجنيرررل ا ترارررك ال. لكنمررر  مرررو املفيرررد  ن ننرررذكمر  نم 4( وغرررريهما ،ررررت ) حيان رررو سررروات يلرررديريو، و  ارررو زهرررر ، 
 ا، إىل هررذا احلرردم. فاإلسررالم األومل يقرردمم عرردد  وااررو لرريمم والطررويفم   األوائررل حررول املسرريحيمة، كررالقريفم الكنمرراق املسررل ني

مرررو األمملرررة عرررو اخليرررارات الالعنفيمرررة القوميرررة يف مواتهرررة الطررراغوت )إنم لرررراري احلسرررو واحلسرررني املنلرررايريو ين نمعررران 
واحلررق  ،رر ،   ار اهلدنرة  حيان رد السنمة ك ا عند النيعة(. ك ا  نم املؤسمأ نفس ، يف املدينة، ا،نرااس عة طيمبة عن
ررة. ووام رر عنرردالنصرراو واملسرراحمة ك ررا ا،نررار   انطرروتاألناتيررل العنفيمررة االكليمررة اررل  ا تكرروك ررا   االفررني احلاسررم ملكم

الل و ارر منه كررة   ،املوضرروا واحديمررة ال ا تكررو  اررد  فررإنم سررري  الرسررو  ،5مررو لبيررل تطهررري اهليكررل عنفيمررة  حرردا علررى 
 والصراا.

                                                           
 )األيل المال (. 25و 24الصفحنان (، . ه 1373)القاهر   دار املنار،  اإلسالم والنصرانّية مع العلم والمدنّيةحم مد عبده،  1
 Chritianity/Islam: Essays in Esoteric Ecumenismرو ،  نأر  كناق فرينيوح شوون حول املسيحيمة واإلي 2

(Bloomington: World Wisdom, 1985), 112-113. 
3 (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, Halakhic Man Joseph B. Soloveitchik, 

 .93و 43؛  نأر  يج ا الصفحات 41 ,(5743/1983
 ,Mevcut Kaynaklara Göre Sual Yıldırım(؛ 1942)القاهر   مطبعة العلوم،  محاضرات في النصرانّيةحم مد  او زهرا،  4

Hıristiyanlık (Istanbul, Işık, 2005), 24-25. 
5 336; Oscar -1(Manchester University Press, 1967), 33Jesus and the Zealots S. G. F. Brandon, 

Cullman, Jesus and the revolutionaries (New York: Harper and Row, 1970), 31-50  ك ا  نم كرا  يف .
إىل فعل   Zealots( ينعاطى مع حادثة تطهري اهليكل ااالدمعاة  نم نيمة يسوا كان  تذق اننباه الليموريو  املنعصمبنيا Semitism, 66)كناا  

 "ليسنطيع  ن يردمهم اطريقة  لويمة".



7 
 

مثمررة  ...ا إشررارات واعررد  اوتررود فهررم منرررت  نررام اررني املسررل ني  وهررذا مممررا كرران اييلفيلررد لررد سررلمم اصررحمن  
األ،برررار الررروارد  عرررو مسررريحيمي  مريكرررا الالتينيمرررة ومنااعرررة فيف ميررردان األ،رررال  االتن اعيمرررة.  اواملسررريحيمني، ،صوي ررر

اوتررررود مسررريحيمني يرررررون يف ا ررررراطهم يف  امررررو املسرررل ني واعي رررر اكبررررري    ااملسرررل ني مررررو  حنرررراة العررراا هلررررا تعلرررر  عررردد  
مو الن امهم الديينم  االصراعات االتن اعيمة وااللنصاديمة والسياسيمة ت ة  

1. 

ت الهوتيمرررة وثقافيمرررة تطرررومرا لامررر . فعلرررى مررررم العقرررود القليلرررة املاضرررية، هرررذه الرؤيرررة امنفررررد  اييلفيلرررد  وا يكرررو
لعرب الهروت النحريرر ، اي سرنمينات القررن املاضري حتديرد  فروعيسرى. ف النبايو الذي تعل اني حم مد انفني  إطالليمة

كنررراق هررران  كونررررا يقرررردمم  و  ،االصررروفيمة انقريررررب املمرررل العليرررا للرررردياننني و عه رررا يف حررروار واعرررد واالهن رررام احملرررد 
Hans Küng  ،نقطرررة اررراملعل السرررالفاكنمررر  يرررويفم وحتررررمريم فيررر  عررررمح اإلسرررالم  ولرررداةديرررد حررول اإلسرررالم ،

، إذ  Leonardo Boffمقالة حديمرة لليونراردو اروح  اوكذا فعل   يج   .2االلنقاة هذه كحصيلة ممري  لالهن ام
ار   إهليمرة  وإشر إهلام لل قراتلني يف سربيل احلرميمرةمصدر ديو النبم  لريوا يفموضوعها األسا  هو دعو  املسيحيمني  كان

 .3يوليمة األمريكيمةملقاومة اهلي نة األ

،  نم "النرهاد  املنكلم رة، املنفعلرة"، مرو النروا الرذي يف كنراق لر  عرو كررا شااري  ،رت، الباح  املسلم ير  و 
إنم ،طرراق الهرروت النحريررر املنبررين  اررل .4ألناتيررلالررذي تعلم نرراه ا الرردر  الوحيررديقصرري الجرر ري املسررلم، ليسرر  

املسرررل ني الرررذيو و اليررروم ارررني املسررريحيمني  ايررر  اسرررنع ال القررروم ، هرررو شرررائع ترررد  وعلرررى نصويررر  الررر  اعلرررى اإلجنيرررل، 

                                                           
1 Muslim Relations: A Burdensome Past, a Challenging -Willem A. Bijlefeld, “Christian

future”, in Word and World 16 (1996), 127. 
2 45.-(Oxford: Oneworld, 2007), 32Islam: Past, Present and Future Hans Küng,  
3 (London: SPCK, uture of Humanity Fundamentalism, Terrorism and the FLeonardo Boff, 

2006), 43-44. 
4 (London: Bellew, The Final Imperative: an Islamic Theology of Liberation Shabir Akhtar, 

1991), 9-15. 
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رررديم -اليسررروعيم "يررررح، النبرررايو يسرررعون إىل تقلررريص، إن ا نقرررل   Keith Wardكايررر  وارد   ، ومرررنهم"احمل م
 .1و يلر علي إجنينري

، املسراا واحملرارق، املسريمأ والنرائي انفسر  عرو السياسرة، حمرلم املرذكوريو النروتمر ارني االحن رالنيكذلك كان 
يف الدراسررات األارررز السرؤال  كرران،  مررا اعررد احملرلرة عراافرري مواتهرة م سرري ف. اليهروديمني املعايررريوتكممرل الالهرروتيمني 

 سرررو  نمررر  ال يبررريي النحررردمي والن يمررر  واال رررراه السياسررريم  م  اليهررروديم    هرررل جييررر  اإلر  احلرررربيم هرررو النرررا  العربيمرررة
ررا و . إن ترراز القررول ،كررال اخليرراريو، احمل مررديم واملسرريحيم ينرريي  اإلجنيررل العررربيم ف؟ نع اليمررة الراديكاليمررةاال إىل  يرتعررانرّبم

 كناارر  ، يفJoseph Soloveitchikتوزيررف سولوفييننرريك وهكررذا، فررإنم إلجنيررل. ذا االلحأررة النكسيسرريمة هلرر
 النكرويويف سرفر يف كال اردمرني املرذكوريو  ير ، The Lonely Man of Faith رجل اإليمان المتوّحد

 وارتسررري ، منرررلول ااسرررنيطان األر  وحك هرررا، اآدم األومل  كمرررر ت م ررر  نم  يجررردف. حمرررطم تكممرررل واسرررنخال  عررررب
سولوفييننريك  خينرار.  مما آدم المراين ف نمجر  يروق ذاتر  وااطنر ، منكممرل، و،اضرع للقردر وللطبيعرة. فيها اللم عدالة 

احلردي ، ولكنمر ، مررع  علرى ضروة االسرنحالة الأاهريمرة إليرالخ العراا ا ن تن راهى مرع ثراين هرذيو، ،صوي رنفسر  ل
وعلررى املررؤمو،  ،ضررروريمان لنررفاة العرراامررني د. رم يسررننن   نم كررال ارة آدم األومل كخيرراريصرررم علررى يررالحيم  ،هررذا

 .2ياحلني ،  ن مرتمه ا كخياريو يهوديمنياتنباه لنفس الة النأر عو الن وذج الذي 

لصرررار ، تقليرردينالررد ال يرترراخ هلررا معأرررم املسررل ني  و املسرريحيمني. فلررو طبمقنرراه علررى  تليمررةولدمررر تررداعيات 
 علرى االنسررال  عرو السياسرة والنوتمر  حنرو الروحانيمرة، يف حرني يقرروم، فنحممنرا األناتيرل ه امن م رني لبعجر النقليرديو

                                                           
1 Keith Ward, “Muhammad from a Christian Perspective,” in Norman Solomon, Richard 

Harries and Tim Winter (eds.), Abraham"s Children: Jews, Christians and Muslims in 
Conversation (London and New York: T&T Clark, 2005) 124-131 حي  اد نقده  130؛  نأر الصفحة

 Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements inا ؛ لكر 
Islam (Delhi: Sterling, 1990)  وليس  هت ةم النجرمد السياسيم ال  يطلقها اعة املسل ني على املسيحيمة اقاالة للنطبيق ك ا ينخيملون .
يس ا يف الكنيسة النرليمة )وليأ هامني ا  ن يس مى اإلمرباطور لسطنط  ,Charles Matson Odahlني ار"الرسول المال  عنر"، ويكون لدم

Constantine and the Christian Empire [London and New York: Routledge, 2004], 268-284.) 
2 (New York: Doubleday, 1992). The Lonely Man of FaithJoseph Soloveitchik,  
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لررد  .1يف تقبمله ررا الالهوتيمررون يررعواة   يررر  والواميمررة ينطرروي علررى نقررصوهررذا  ،القرررآن اإيررالخ مفاسررد هررذا العرراا
رردوا علررى لرردر  تقليرردهم علررى تكسرريأ حجررار   لررو يرضرر  ، ك ررا عادلررةيريررد املسرريحيمون، وةايمررة النحرمريمررون،  ن يؤكم

 يف اعده الروحاينم. ااملسل ون أليم نوا مو املدمعيات االسننراليمة ال  اعل القرآن لاير  

املسريي   ؛اإلنسرانيمة ان اميمنهراللطبيعرة  اآدمي ر ااسررتداد   ،عو ذلك، ير  كرلم مرو الردينني يف مؤسمسريه ا اعوض  
الرةم و الذي، ك دم، لرد "تعلمرم األمسراة كلمهرا". ي ممل اإلنسان الكامل فحم مد  مما  ،حللم اخلطيئة األيليمة اكاح وام  

ىل مرا  ل منرا ار  النأر عو تاذايمة الرتاخ سولوفييننيك ةصو  وتود آدمني  و  وذتني، فإنمنرا حباترة إىل العرود  إ
ا   رديكرا م ملهامهااللنقراة ارني يسروا وحم مرد علرى ضروة تقليرديه ا، ال مرو ،رالل تصرومر را  نفسنا مو حتديرد لنقراه

 .االكامل ال يكون إالم واحد    ة  و معن د  على اعجها؛ك ن م 

رررة مرررو ارررني البررراحمني وجيرررد طررررخ كهرررذا مرررورد لررروم  يف اعرررة النحرررومالت احلديمرررة يف الدراسرررات اإلجنيليمرررة.  فم م
 Robertشخصررررريمات من يمررررر   ممرررررل رواررررررت  ي  ررررران املعايرررررريو، املنه كرررررني يف دراسرررررة يسررررروا النرررررارخييم، 

Eisenman  وتررراميأ ترررايبورJames Tabor ، ارررني "مسررريحهم" النرررب  الواضررري إىل  اسرررنطاع  اإلشرررار
ن. مررو ناحينرر ، الوحررد  اةوهريمررة لالهوترر ، ك ررا يروّنررا، مررع تلررك الرر  يف القرررآإىل املسرريي يف النصررومر اإلسررالميم، و و 

، وإن ايراحل   ارسرولي   احن راال   -ماإلسالم مرنه لذيو، ار ي ، ينحدمرا املسيحيمون الساميمون- 2ألايونيمنيايف  كوناير   
آنفرو الرذكر، االكنيسرة األيرليمة املفكمررون  مهل، يف العصر املسيحيم األومل. االنا ، هو يرذهب إىل ويرفهم، ومعر  

انصررراو مرررع اإلسرررالم   و مرررال  ، نرررارخييم ارررني النصررررانيمة واليهرررودلصررردا الل اردم رررإعررراد  االعنبرررار إلررريهم يرررر  يف األوىل و 
إنم املسريحيمة الر  نعرفهرا مرو "  2007، على سربيل املمرال،  فكرار الربوفسرور ترايبور الر  ننررها عرام كذلك. ها 

                                                           
(, الصفحة 1958)القاهر   دار الكنب احلديمة،  مًعا على الطريق: محّمد والمسيح نأر، مو ناحية  ،ر ، رؤية ،الد حم مد ،الد، يف كناا   1

ا االعدل فيكونان "تناحا السالم". ال  علم كيف يسنطيع ،الد  ن يقر  هذه الن طيمة الهوتي ا.182  ، حي  مياهي يسوا االرمحة وحم مد 
مصدر  ،معجم اإليمان المسيحيّ  اعة مسيحيمة لومية اإلميان ومرتبطة جب اعة  ورشليم املسيحيمة األوىل، تعلو وسمكها االنريعة اليهوديمة. مو  2

 . املرتتم.14الصفحة  ،سااق
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 نسررخة  مررو وممررلاملسرريحيمة احليمررة، -وغريهررا مررو املصررادر اليهوديمررة 3ومررو الذيذا،ررة 2، ومررو رسررالة يعقرروق1وثيقررة  
مو تفريرق، اليهرود واملسريحيمني واملسرل ني. إن ا يكرو لنرية  على توحيد، ادال   لادر    يم  املسيحيمايسوعاإلميان ال

للحروار  واسرعة  ومم رر    امعنيم لسراللة يسروا تسرنطيع  ن تفرني  اواا ر مو ،الل فهم آ،ر، فإنم االسنبصارات الوارد 
ّبرا ال  مننالجرةحقم يسروا  نم آراةهم يف  حني  نمنا لطاملا اعنربناوالفهم املنبادل اني هذه النقاليد المالثة العأي ة يف 

 .4"يفسي يف اوال أليم حوار

  امنسررج   الفهرم اإلسررالميم ليسروا نرر  إنمر  ملرو احملررريم  نم "  Jeffrey Bützوهرذا مرا يقولرر  تيفرري اروت  
 .5"-املسيحيم األيليم ليسوا الفهم اليهوديم -األرثوذكسيمة املسيحيمة األوىل مع  اكمري  

 والسيرة 6على محمل الجّد: ما بعد اإلزائّيةأخذ النّص 

 املرذكور  يف العهرد اةديرد رغرمنحقيقات المقاراة الهوت النحرير و  حتن لهايف نقاه االلنقاة ال   هنا   ملاالطبع 
، في ا تبقى مرو هرذه الدراسرة،  ن  ودم يف احلوار اإلسالميم املسيحيم املعاير. لكنمين عدم اسنيفاة املقارانني حقمه ا 

لكالسريكيمة للنكويرل احرتام املعرايري ا ،ر"دراسة شاملة للنبوم "تس ين  اّبا لد يصيم  مقارا   سنهلم . املاير   ا سلك درا  
                                                           

األملانيمة وتعين املصدر  و املنبع( هي نصم يوناينم مفرت  مفقود يف  يمامنا. يعنربه البعة  quelleمو كل ة  Q) Q document الوثيقة   1
 املصدر النارخييم املنرت  إلجنيلي لولا ومّتم يف حني ينكمك آ،رون يف وتوده. املرتتم.

 رسالة لانونيمة تنسب إىل يعقوق األيلر،  ومل  سقف على  ورشليم. املرتتم. 2
وهي ترلى إىل ّناية القرن األومل. والراتي  1875يونانيمة األيل تعين النعليم. مو  لدم وثائق  دق الكنيسة القدمية، عمر عليها يف ذيذا،ة كل ة  3

م كانوا ي  . املرتتم.226الصفحة  ،مصدر سااق ،معجم اإليمان المسيحيّ سنع لوّنا لنعليم املوعوفني. مو  ّنم
4 y: The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the The Jesus DynastJames D. Tabor, 

Birth of Christianity (New York: Simon and Schuster, 2007), 287-288. 
5 (Rochester VT:  The Brother of Jesus and the Lost Teachings of ChristianityJeffrey J. Bütz, 

Inner Traditions, 2005), 186; Robert Eisenmann, James the Brother of Jesus: Recovering the 
True History of Early Christianity (London: Faber and Faber, 1997), 3, 164-165; Haiki 
Räisänen, “The Portrait of Jesus in the Qura"an: reflections of Biblical scholar,” Muslim World 

   "تكنف اعة مسنويات العهد اةديد عو تناا  مذهل مع النصوير القرآينم ليسوا".127 ,(1980) 70
وهو تدول يوضع في  تنب ا إىل تنب ما ورد يف  ناتيل مّتم ومرلأ ولولا )ويوحنما  حيان ا( مو  synopsisنسبة  إىل  Synopticsاإلزائيمة  6

 . املرتتم.33الصفحة  ،مصدر سااق ،معجم اإليمان المسيحيّ نناهة، لل قارنة اينها  حيان ا. مو نصو  م
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واأل،رييمة للسجلمني النصميمني مع األيقونات الر  نرمسهرا  والنقوائيمة والنسكيمة النعبمديمة امل ثر تج ني إىل امجاف  النصميم 
ااعنقرادي  نم العديرد مرو البراحمني املسرل ني واملسريحيمني علرى . اراهن رلر   و اسرنبعدت لرد اوه  لل ؤسمسني اطريقة 

ونرر  مررو   وثررق مررع   ررةمالئحرردم سررواة، لرراموا انه رريحم  اعرراد حمرردمد  مررو معنقررداهتم النارخييمررة والنصمرريمة حلسرراق مررا ينومهم
 .وال تقومضه ا القطبيمة واالنقسام تفالمعو يسوا وحم مد  ارسمخ  عندنا يور  ، هذه األاعاد ،سار  لكوم  .احلداثة

. اللمر نبد  ااعنقاد كلم ديرو اكرون مؤسمسر  يرور   كاملرة  عرو على نفأ هذا اخلطم مو النحقيق، نسنطيع  ن 
اركنم آدم لرد ،لرق  -يف الكناارات املسريحيمة الالحقرةو تكررمر يف العهرد اةديرد  ولرد- (26 1) انص   يف النكويو جند

كررذلك اررد يف اسررنعاد هررذه العصرر ة اردميمررة.   فقررد. وعنرردما ولررد املسرريي مررو دون ،طيئررة  يررليمة، اللمرر علررى يررور  
ولررد اسررنخدم مررو لبررل املنكلم ررني واملنصررومفة ككسررا   1،لررق آدم علررى يررورت " اللمرر احلرردي  املنررهور ارركنم "اإلسررالم 

اكفجرل يرور . ورغرم كرلم ا،نالفراهتم يف احملنرو  والنررب ، فرإنم  النربم حم مرد لعقيدهتم يف اإلنسران الكامرل، الرذي ميمملر  
ه تعكسرررران اإلهلرررريم و نم يف ا رررررا نينمفقرررران علررررى  نم  وذتيه ررررا مرآتررررا مررررو الالهرررروتني اإلسررررالميم واملسرررريحيم  كررررال  

، لكرو لبررل  ن ننرااع، علينرا  ن حنررذر ايبردو األمررر واعرد   .2اللمر بعة يررفات لر ااسريد   ةاألرضرريم  البيئرةيف  الن روذتني
 احلجارتني.كال يف   "imago dei اللم يور  " لفكر  املخنلفةمو االسنع االت 

 النررررررداةاملسرررررريحيمة اترررررركمر اإلشررررررارات األ،الليمررررررة الأاهريمررررررة للخررررررال . ، اسررررررريع   ،ننجرررررراوزلررررررد نسررررررنطيع  ن 
imitatio   3؛ وهرررذه هررري االنحديرررد اللايرررة مرررو النسرررامي الننرررااعي وإك رررال النرررريعةا، ال تفصررريلي  يكرررون شرررامال. 

عرو اعرة األ راه فاملسلم عندما ينخلمرى السنمة، جبانبيها الأاهريم والباطينم. ا اااللنداةاإلسالم، يف املقاال، ينصي 
. يركيت اإلسرالم  ايصري منوائ   اإلراديمة لصاو االلنداة االن وذج النبويم،  مرع الك رال الرذي ميممرل اردوره مررآ  النسراميم

                                                           
 ,Dieu à l"image de Daniel Gimaret. ةصو  هذا احلدي ،  نأر، 115؛ مسلم، الربم، 1البخاري، االسنئذان،  1

l"homme: les anthropomorphisms de la sunna et leur interpretation par les théologiens (Paris: 
Cerf, 1997), 128-135. 

، انكويل هذا احلدي ؛  نأر  2 ؛ مثمة نفأ يويفم غينم يف هذه 132و 131 انن، الصفحGimaret غيماريلام الرازي وغريه، يف سيا  كالميم
 املقاراة.

 (.100واسبب اللاية مو االلنداة، يأهر املسيي نفس  "ن وع ا حنو النبسيط املما م لل  كنات األرضيمة" )شوون،  3
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اإلنسان اهلررراال،يم "ا يسررر مي  سولوفييننررريك اررررمممررر اهنرررا لريب ررر
اإلنسررران الرررذي يعررريحم، مرررو ،رررالل النرررعائر، عاللرررة   ؛"1

اررني  اوهكررذا جنررد، اطبيعررة احلررال، ،الف رر .2ار،ررر، ك ررا ومررع الررروخ ّبررا هرري روخاألر  و  مررع يررحيحة  مررع اةسررد،
 ، اررلمررادم يف لبررال مررو دون  ن نكررون مجررطرميو إىل تبسرريط املسرركلة إىل نع ررة اسرررتاتيجيمنني للنكيمررف مررع العلررويم، 

 .االسرتاتيجيمننية اني د  يرتبط االدم  احلقيقيم والنراكا،نالح يف احلفه ها ك

مررو ع ليمررة النكيمررف الباطنيمررة مررع  لنرراالصررورتان  تكنررف، ف رراذا مررو تجررارق هرراال،يم، يرروريم  مثمررةوإن كرران 
لبررل -عررو اسررنعاد  لصررور  آدم مررو ،ررالل عرر و من لررة مررا ال النقليررديو ينحرردم ، نالحررأ  نم كررالنسررق اإلهلرريم؟  ومال  

وآدم ارني  انبي ر كرانوالنربم  ، 3كران يف البردة  آدميمة لنخصيمة  ،رييمة ّنائيمة ومماليمة. املسيي، االطبع، هو الكل ة الذي
 .وعند تبل حراة 5السنمة ال  جيب النداةها حتقمق  يوم البنار و . 4الطني واملاة

 فالطونيمررة منجررذمر  يف -مررو ،ررالل رؤيررة نيرروااللنررداة، يف كررال احلجررارتني، ة ، يررار يرمرر  إىل موضرروعاترردرجي  
مرو رم  ،كصرور  لر   the Oneعو الواحد  nousهنا تصدر النو  . خللق العاا Enneadsالناسوعاة  تصومر
ررل مأهرهررا، ف مصرردرهايف  تنكممررل ، وهكررذا، إىل  ن psyche الررنفأ، اثالم رر اترروهر   -الع ليمررة إيماهررايف - تولمرردو نك م

 النرداة  و هلرا،  . وعند كلم ،طرو ، تكرون املرتبرة األنطولوتيمرة يرور   لسرااقنها، وك راال  املعروحتنن  الن وذج االنبماليم 
إىل  اتومال رالكرائو البنرريم  يقف دىن املسنويات املادميمة،  وعندمافأ على الديناميمة الن وليمة هلذا النأام.  ما أهرها،ّب

 .6العليا، ومو رم مع الواحد لدنفأنفس  االنكيمف مع الصور  الناممة  شفاة

ثررة هررذه مررو يررعواات حررادم  واتهرر  املسرريحيمة   نم  ايررداإلسررالم. و ا  ررل طريقررة النفكررري األفالطونيمررة احملدم
ر الرنفأاعرل مرو  اكن تصري فجريلة  ذاتيمرة   -املفهوم الواسعا-هدح الفلسفة   هرائال  كران   العليرالل عقروالت  اانعكاس 

                                                           
،  و اهلجماده. املرتتم.  1  اهلاال،ة يف الديو اليهوديم، شرخ لانوينم وطقسيم للكناق املقدم ، وهو خينلف عو النرخ األ،الليم
2 Halakhic Man.Soloveitchik,  
 املسيي هو "اداة  ،ليقة اللم ". 14 3يور  اللم  غري املنأور اكر كلم ،ليقة"؛ الوحي   املسيي هو "15 1 نأر  يج ا الرسالة إىل  هل كولوسي  3
 .28، فضائل الصحابة؛ مسلم، 119، األدبالبخاري،  4
ا سنصبي  مم املسيي. املرتتم. 5  يوم انمرت مرمي على يد املال  تربيل اكّنم
6 , V, 2, 1; VI, 3, 7; V, 3, 8.EnneadsPlotinus,  
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السررينويمة والنوماويمررة وغريهررا مررو املنأومررات الصرروفيمة الرر  الهوتيمررة وفلسررفيمة مررو لبيررل  يف يررياغات ا، وحموري ررهترركثري يف 
شرديد  النعقيرد  علرى األديران النوحيديمرة  طهرا هرذه الرؤيرة  فرضر مرو ،الهلرا الر  الع ليمة اةبمار  ولد كان تل . 
األنطولرروتيم  ن  االلنررداةهررذا  نريررده مررومررا البسرريط. ومررع هررذا، فإنمرر  مررو املفيررد لنوضرريي  االسنقصرراةعلررى  وعصرريمة  
 املسكلة.ر    مهميمة موالف واحد  و اثنني مو الالهوتيمني، مو كال اةانبني، مممو  لجن م 

يرر  القردميأ تومرا . 1ديونيسريو الحأاتر  علرى األمسراة اإلهليمرة عنرد القردميأ واالنحديرد ّب سكاد  ااألكويينم 
رررة تراتبيمرررة مندرمترررة االجررررور ،  امسرررنعين  األكرررويين،  مرررو ولررر  ر،رررر ارررااو سرررينا،  نم اإلنسررران الكامرررل يقرررف عنرررد ل م

 وسرريمل اللمرر  ررا كرران املخلررو   فجررل، كلم ررا عكررأ الواعيررة والنخصرريمة ارركن ينجلمررى. وكلم  اللمرر تعكررأ ترردرمتاهتا رغبررة 
ّبقردار مرا يقررتق مرو املأهرر اإلهلريم  يصرري النرية  كمرر ك راال   -انعبريه- إذ 2الند  ا ،ريه اصور   متم، واالنا  

3 .
رر الررروخ موضررعهررو فهرري تسررد اإلنسرران؛  اهليئررات يف العرراا املررادميم   ك ررلو  االطبيعررة اإلهليمررة وإن   ،االرر  ترررتبط، حن  

القررردميأ عنرررد احلررردم الفايرررل ارررني الفي يقررريم واملينرررافي يقيم، وهرررذا  يقرررف ن،إذ. مرتبرررة    دىن اةرررواهر الروحانيمرررة كانررر 
. يف 4الوتررود واحليررا  واملعرفررة الرر  يررذكر منهررا األكررويينم  اإلهليمررة ينررن ل، انحررو فريررد يف اخللررق، علررى يررور  الصررفات

ررة  االعقررل وحررده، ك ررا اعنرررب  وغسررطنيإوالررع األمررر،  ررة ليسرر  منكهلم  ا"لرريأ ك ررال اإلنسرران عقلي رر  نم اإلنسررانيمة املنكهلم
 نطولررروتيم يف  يرررل " فحسرررب، ارررل هرررو

حبيررر   اموترررود يف ذاهتررر لكرررلم كيفيمرررة entelechyإنم الك رررال األومل . 5
لرروفر  الطبقررات األدىن للوتررود.  اا،نبررار   ا يج رر وتكررونانررب مررو توانررب احليررا  ة analogiaومماثلررة   اتكررون ترررداد  

ينومتهرا يف امل اج األفلوطيينم احلقيقيم، تنو  كلم هيئة دنيا إىل ،صائص األمسى منهرا، مرا ينرن  شربكة  وتراتبيمرة  رال 

                                                           
األمساة  ديونيسيو  املننحل. كاتب غري معروح  لمف  راع مقاالت فلسفيمة مسنوحا  مو األفالطونيمة احملدثة، يرلى عهدها إىل القرن اخلامأ، وهي  1

ونيسيو  الباريسيم. احلسل، والالهوت الصويفم، والدرتات الكنسيمة والدرتات الس اويمة. كمري ا ما ولع النبا  اين  واني ديونيسيو  األريوااغيم  و دي
 املرتتم.. 221الصفحة  ،مصدر سااق ،معجم اإليمان المسيحيّ مو 

2 (Leiden: E. J. Brill, Dionysius and the Metaphysics of Aquinas -PseudoFran O"Rourke, 
1992), 262. 

 .263، الصفحة املصدر نفس  3
 .267إىل  265 ات، الصفحاملصدر نفس  4
 .269الصفحة ، املصدر نفس  5
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مررا جيعررل ايرران و . اللمرر دون الق ررر اإلنسرران الررذي منررلم هررذا املولررع افعررل تولرر  إىل النكيمررف مررع ك رراالت  مررا يف عرراا
رران  ،نم الصرردور والعررود  مررو ،ررالل االلنررداة و هررو إيررراره علررى النكرروي سررفرمررع مررا ورد يف  امنسررج    األكررويينم  ين م
 إراد  واعية وشخصيمة. اواسطة

ي   imagoلصور  ملوضوعة ا املنطومرهذا الفهم وات   املعايرر، وةايمرة مرو  ولئرك الرذيو  مو الالهروت احتدم
ارررارت لررريأ لديررر  الكمرررري ليقولررر   نأرررر  سرررريعة،  نم كرررارلاولرررد يأررروم، مرررو اإلنسررران ال ارررالعكأ.  اللمررر  ينطلقرررون إىل

الوتررررود " فكررررر  يصرررررح، "26 1النكررررويو "فرررري إحررررد  كناااترررر  عررررو . فةصررررو  النكممررررل األفالطرررروينم القروسررررطيم 
إن مسحرنم  "ادعرة  " و فدلل - "ملسيي الدتمالإحد  ا،رتاعات ا"كر  عند األكويينم  "analogia entisاملن اثل 

، الرذي وحردهارل هرو يسروا،  ،لمر ل اإفهرار  املخلرو  البنرريم ليأ . -   يأهرر، اإلنسران الكامرل، اإلنسران احلقيقريم
يرررور  شرررخص علرررى تقررردمي  ايصرررري لررادر  ف يف جمن عررر  عنرردما ينصررراو مرررع املسررريي إنم املسررريحيم مررردعوم ليعررريحم .1اللمرر 

 .2عجيبإنساينم انكل 

رريبرردو اررارت لكرروم  تلنقرري مررع النعريفرررات اطريقررة  "اللمرر يررور  " ،ررر ، علررى معاةررة موضرروا  انررواخ، امنفنح 
 دمت إىل  لرد السرقطة اركن تكرونال يقبرل ، ويف تعار  مرع الكلفينيمرنيعلى األللم يف كنااات  األ،ري   فهو، املسل ة.
 صور  للمرر حنررنفأ، رغررم اخلطيئررة، اررر ااأليررليمة  ن تنكسررر. فررنحو  يع رر اللمرر ال ميكررو لصررور   ، إذ"اللمرر يررور  "،سررار  

Gottebenbildlichkeit  اإلهلريم  اإلنسراينم  وةايمة إىل ذلرك الوترودخلالق،  اىلإ تو  للويولتك،ذ شكل
مرا  إىل وهرذا مرا يعرني ارارت علرى االننقرال. 3معها احلقيقيمة ال  جيب على هيئاتنا النكيمف  النواؤما اللم وهو يور  

عقررالينم"  اللمر ّببرد   نم "اإلنسران عقررالينم ك را  "اللمرر يرور  "اسررنهلم  إيرينراؤ ، والرذي حصررر معرل وراة العهرد الرذي 
ررريو املعايررريو  ررد اعررة املفكم املبررد   اصررالحيمةوالررذي رغررم اعرتافرر  إليرر  اررول تيلرريحم،  ينجررمم . هنررا اصرردمهوالررذي تعهم

                                                           
1 The Cambridge Wolf Krötke, “Karl Barth"s anthropology,” in John Webster (ed.), 

Companion to Karl Barth (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 159-179; 167. 
 .174، الصفحة نفس  املصدر 2
3 , III/i (Edingburgh: T. and T. Clark, t al.etr. J. W. Edwards Church Dogmatics, Karl Barth, 

1958), 190-1. 
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اإلنسران يرور   نم إ"  ، يرذهب إىل القرول"اللمر يرور  "حرول  المالثة الطروحات كواحد مو  إيريناؤ اعند   العقالينم 
ّبرا  اللمر يف  مكن لرة ومنمحرد  هريك را   اوام ر ،على  سا  ،رالقيم في  العناير األنطولوتيمة مكن لة ومنمحد   إذ ،اللم 

 .1خللق"هو  سا  ا

رررريو اإلسرررالميمني. نلنفررر    النررربم مرررو املعلررروم  نم اللررر ا  كررران مرررو  اررررز  نصرررار مرررا كررران يسررر مي  ارن إىل املفكم
لم واحرد مرو األمسراة النسرع إىل تانب كيدومن الل ا  احلسل،  اللم يف كناا  حول  مساة و  .2"اللم النخلمق اك،ال  "ار

ب عرفرررة ف. كرررلم اسرررم مرررو األمسررراةالنرررا  مرررع الك رررال اإلهلررريم مرررو ،رررالل   تطرررااق، مالحأرررات حرررول كيفيمرررة والنسرررعني
مررع ديونيسرريو  واألكررويين، ك ررا وهررذا مررا ينررن ،   .3مررا اوّبحبمنهررا ننمصررف هررا شرريئ   ،، نصررل إىل حمبمنهررااللمرر يررفات 
يف  اإهلي ر ويصرري فراعال   اللمر ، يصل إىل معرفرة اللم اكمساة  النبل والقرق. ومو ين يمو كلي  حبسب درتات اك اليمة    تراتبيمة  

 .5"النكلم "الل ا  اسم  يطق عليها  هذه هي الع ليمة ال .4{رمى اللم وما رمي  إذ رمي  ولكوم }هذا العاا، 

، هرا. ولكنم اللمر  نصريبعرو  اتوهري  نلف خي هااإلنسان من "نصيب"الل ا   نم  يؤكمد ،دمساةعرض  لو،الل  
رراك ررال،   يررفاتّبررا هرري  رر  ن  ،، مررمال  تفررر  علينررا الن امررات ،ايمررة. فررامسي الرررمحو والرررحيم يقنجرريان منمررا فإّنم  نوتم
 يقنجررري مررروالرررودود واسرررم مرررع الفقرررراة والجرررعفاة.  وننعررراطفحيررر  يإىل  اللمررر عرررو مررروارد غجرررب  ااعيرررد   ارفرررقالنرررا  

مررو  يررل" هررذا مررا ينررري إليرر  احلرردي  املنررهور،السررائريو علررى درق القداسررة  ن يررؤثروا ار،ررريو علررى  نفسررهم. و 
 كاملة  عو احلبم اإلهليم.  االنكلم  جيعل منما يور   .6"و فل ك م لطعك، و عط مو حرمك، واعف ع

                                                           
1 (London: Nisbet, 1953), I, 288. Systemic TheologyPaul Tillich,  
2 Nine Beautiful Names of -Ghazali, The Ninety-AlDavid B. Burrell and Nazih Daher (trs.), 

God ،الصفحة، المقصد األسنى في شرح األسماء الحسنى (Cambridge: Islamic Texts Society, 1992), 149. 
 .31، الصفحة نفس  املصدر 3
 .47، الصفحة  نفس  املصدر ؛9، ارية األنفالسور   4
 .52، الصفحة  نفس  املصدر 5
 .119، الصفحة  نفس  املصدر 6
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ة إهليمرررة مرررو لبيرررل الباعررر . فهرررذه ارررالطبع يرررف مرررع  مسررراة هرررذا منرررروع  يف كررررب جيرررد يرررعواة  لكررروم اللررر ا   
 ،ررر   ى غررريه مررو اةهررل إىل املعرفررة فقررد  ننرركه ننررك   ومررو رلمرر  " اللجرروة إىل يرريلة جمازيمررةاالكامررل، واالنررا  عليرر  

 اهررو  يج رر اللمرر ف األمسرراة اة اليمررة وحرردها سرربل النكلمرر . . مررع هررذا، هررو يرررفة حبرردم   ن تكررون1"بررةطيم  و حيرراه حيررا   
عرو احلرر   اهردح مقردم  جيرب فصرل  وام رفنكسريأ العدالرة يف األر  . على اإلنسان  ن يكرون كرذلكو  املقسط

للرريه مرو  مرو نفسر  رم  ال  مو هذا االسم مو يننصرف  وم  او وفر العباد حأ  " على املصلحة النخصيمة. وك ا يكنب 
 .2"غريه وال يننصف لنفس  مو غريه

 ال مو  تل . -ليحقمق العدل اينهم-لوم  كان ألتل لنبم  الذي لام ا  ااملنجرمد   نم الكفاخوهكذا نفهم 

. ، مرو دون  ن يردلوا اردلوهم فير "اللمر يرور  "مينرو، موضروا  وا يرت  املنكلم ني املعايريو، مو  ممال مىي
ل انركل تيمرد االنعطافرة احلنبليمرة املعندلرة ف ممرلنركويالت الوهماايمرة تكثمر مينو ارااو تي يمرة ولكنمر  اسرنطاا  ن ينفراد  ا
احلرردي   لرد  لرراة عرو كررلم نقرص لرد يطررر   اللمر مرا، إىل تن يرر   ايف اإلسرالم املعايرر، والرر  تسرعى، ّبر اج ارراريتم نوع ر

، ارل اللمر مرع يرفات  ontic وتروديم  ، ال افجرل تطرااقالنبم هرو اإلنسران الكامرل ،عند مينواملنعلمق ةلق آدم. 
. ال اك اهلرا أل،رال  القرآنيمرةتنجلمرى فير  وتنحقمرق ا، احي ر الرآن ر، يف حياتر  اليوميمرة وليادتر  النبويمرة ة اعنر  ألنم  يرار

 ن يكررون يررور   ل هلرريم،  ال يسررنطيع النرروا البنررريم "  اجمازي رر "اللمرر يررور  "مررو تكويررل حرردي   , واحلررال كررذلك،ارردم 
تكديررررة إراد   يف القررررادريو علررررىّبعررررل  نم اللايررررات األ،الليمررررة تنجلمررررى  ،ي"لكنمرررر  لررررادر علررررى  ن يكررررون "لنررررا   للنجلمرررر

 .3"الس اة

. اللمرر عكررأ اإلنسرران العرراديم  ن ي يمررةإمكانترررفة  لنصررومفيمةضررد ا انعطافررة  نصمرريمة  كررلم مررو اررارت ومينررو   ميممررل
رررة.  ،مبرررد  النكلمررر  يف كرررال النقليرررديو مرررا زال وسررريلة  تيمرررد   للنقررردمم، ال  لرررلم لكررروم  ومرررو ألنمررر  منجرررذمر يف نصرررو  مه م

                                                           
 .123، الصفحة املصدر نفس  1
 .142، الصفحة  املصدر نفس  2
3 Abraham"s Yahya Michot, “The Image of  God in Humanity from a Muslim Perspective,” in 

Children, 163-174. 
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 لاعررد ، إذ يفرررت  اإلسررالم  نم النقليرديواررني  احلرردم الفايررل "Incarnationالنجسمرد "عقيررد  وممررل  نم  الطبيعريم 
لل قرردم  يف  "حلررول"اعررل مررو  يم  "finitum non capax infinitiاملننرراهي ال يرردر  الالمننرراهي "

ويصررررم علرررى  نم مرررا تكنسرررب   امسررريحي   الرررذا يننقرررد اللررر ا  مرررا يرررراه إفراط رررانررركل مفرررره.  اومنهافن ررر ااإلنسررران مننالج ررر
. 1إذ  نم عر و القردر  والعلرم الكليمرني ل نسران يعرين تكليهر   الصرفاتا هلرا كامال    اليأ مأهر  اإلنسانيمة مو الصفات 

. يف 2نفسرها النرار  ،رذاملصرباخ مرو النرار، وال يعرين  إضراة " ينرب  اللمر "اكنسراق يرفات  فرإنم  انعبري اخلفاتي، و 
املسرريحيم املكن ررل هررو نسررخة عررو هررذه و ؛ اللمرر  Bildاملسرريحيمة، مررو ناحيررة  ،ررر ، فررإنم املسرريي هررو نفررأ يررور  

يف ،صرو   ، نم املسريحيمة ا". تؤكمد لنرا هرذه املسريحانيمة العاليرة ترد  واثل الالمن اثلني، هو "Ebenbildالصور  
؛ sui generisعو النصومرات اإلسالميمة. فاملسريي، كإلر ، هرو فريرد مرو نوعر   اتبنعد كمري   ،هذا املعنقد األساسيم 

ا ليس  إهليمة.اإسالمي    ، يف املقاال، مثمة عدد مو الن اذج الكاملة، رغم  ّنم

ا كان اإلسالم  كمر اانس ر ،ر  االفعل.  هنا  ا،نالفات  فالطونيمرة -حيمة مرع املنأومرة النيرومرو املسري افلرّبم
الالتمليميم للحقيقة األمسى اسبب فه  

 كمرر يف احلجرارات اإلسرالميمة  ولعلم هذا هو السربب يف رواج النصرومفيمة . 3
(. لكنم  مو الواضري  نم اخلطراق اتد   االلرق الالتيينم )رغم  نم  يم حماولة للربهنة على هذا القول سنقودنا اعيد   مو

 ساسرريمة يف النفاضررل  ديناميمررةك  اللمرر صررفات ا االلنررداةالررذي ليمررد لرر   ن يسررود يف كررال الرردياننني كرران لررد تقبمررل فكررر  
 ،paradigmaticممراليمني  فرق علرى كرون املؤسمسرني  روذتني ينم  نم كال الفريقني  ضف إلي  .4والرتاتبيمة الوتوديمة

                                                           
 .151، الصفحة األسماء الحسنىالل ا ،  1
)اريوت  دار الكنب العل يمة،  نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض محد او حم مد اخلفاتي، حتقيق حم مد عبد القادر عطا،  2

1421/2001 ،)I ، 167الصفحة. 
 ,The New Orientalists: Ian Almondلد  نينن ، املعادي لل سيحيمة،  سباق  ،ر  العنبار النبم " فالطون العرق"   3

Postmodern Representations of Islam from Foucault to Baudrillard (London: I. B. Tauris, 
2007), 18-19. 

، ارحما  4 مع "الصال   "  و يال  يسواChriste eleisonلد نسنطيع  ن نجيف ما نلحأ  مو واثل اعة الصلوات كالر"كرياليسون  يا رقم
رمحة )الرازي على النبم"، وهي ليس  اصال  ألتل ، إذ جيعل ك ال  مو ذلك للو ا، ال هي، انقرير احلدي ، سبيال  لنحأى اصال  اللم  ألتلنا، وهي ال

)اريوت   القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيعوارمدي(،  و اللفران )األرموي، البيجاوي، القريف(.  نأر حم مد او عبد الرمحو السخماويم، 
 .83 إىل 51الصفحات (، 1422/2002مؤسمسة الريمان، 
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إن ا نقرررل  ّنم رررا يعكسررراّنا ان امهرررا، اة اليمرررة ك رررا  اللمررر الطيرررف الكامرررل لصرررفات  ا ن يعكسررر ،اإذ  ، ف رررو البرررديهيم 
،  و، انعبرري اارو "mysterium tremendum et fascinans "السررم الرهيرب والسررم اةرذماق  ،ةاةالليمر
 .1، "يداه الي ل واليسر "اللم عطاة 

. إنمررين  ر   نم اسررااق   " الررذي كنرر  لررد وعرردت ارر للنبرروم  "العلررم النررامل رحلررة  ودم  ن  سنحجرررعنررد هررذه امل
رر-احلرروار الررديينم  ، ااعنقررادي، ّبررا هررو يف ّنايررة األمررر اسررنيالة عل رراينم  و علررى األكمرررد مرر -ااصرريلن  األكمررر روات 

، ودون اإلر  "النر ائل"دون  "السرري "د، حنرو نقنصرر علرى يف حالرة النربم حم مر عقالينم على حيايت يسوا وحم مرد.
حرول دور النربم األ،ررييم  االحق ر الر  تراك ر النصميم الواسع واملادم  

ومرّت مرا متم إضرعاح النربم علرى هرذا النحرو،  .2
سرريي تررمد إىل حردم اعيرد مررو جمرده األ،ررييم. مررا ينبقمرى هرو سررري  مل امجراهي  مرو لبرل املسرل ني  و املسرريحيمني، يصرري 

 ردمرر ر"تلاير ال ميكررو جنرردنا راغبررني اررالنوافق مررع تنررخيص كرررا  املررنجهمم لرر ،وعلررى هررذا املسررنو يف مقااررل اإلزائيمررة؛ 
irreducible disparity". 

، ااأليقونوغرافيمررررة النرررراملة ةنننررررازل عررررو واتبننررررا النقديمررررة النارخييمرررر ن ، مررررو دون ال ارررردم لنررررا  ن ن يررررد اهن امنررررا
 ؟ فلنرذكمر  نفسرنا للريال  اليروماملرؤمنني احملرافأني  يف يرفوح ا يج رال مو ما لبل احلدي  فحسب، ال يف النائعة، ال 

 ّناية العاا. ّبا ينولمع لل ؤسمسني حتقيق  عند

 سرررم تسرر يةفيهررا، إدرا   والعرردل القهررراملسرريحيمني املنه كررني االسررنمة، وجبوانررب  يصررعب علررى ،لنبررد  اررالنبم 
وسرع  رمحنر  }مبرد   وإفهراروملفرتر   اللمر حرور حرول إفهرار رمحرة ن مدوره األ،ررييم  كلم إذ  . 3"اللم حبيب "النبم ار

                                                           
-19(، Louisville KY: Fons Vitae, 2005) في إسقاط التدبيركتاب التنوير ااو عطاة اللم  اإلسكندريم، تر ة سكوت كوغلي،  1

 :Sachiko Murata, The Tao of Islam.  نأر {ما منعك  ن تسجد ملا ،لق  ايديم  لال يا إاليأ} 75ارية  ،ص  ؛ لارن سور  20
A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought (Albany NY: State University of 

New York Press, 1992), 81-116."حي  اد حتقيق ا مفصمال  يف مسكلة "اليديو ، 
حياة كلي يمة كناق اإلسالم، ك ا يراه كونا، في  ممل هذا القصور؛ ولكنم  موتود  يج ا يف السري اإلسالميمة  يج ا  مو األمملة املناسبة على هذا يف اإلن 2

 (.London: Shorouk, 1983ر ة الفارولي )(، ت1956-1888حمل مد حسني هيكل ) محّمد
 Cambridge: Islamic) ذكر الموت وما بعده؛ لارن  او حامد الل ا ، تر ة تيم وينرت، 8، المقّدمة؛  او داود، 1، المناقبالرتمذي،  3

Texts Society, 1989،) 216 الصفحة. 
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مرررذعور   مرررو العررردل واللجرررب  يررروم القيامرررة اإلنسرررانيمة ، يصرررفمرررو  شرررهر األحاديررر  افكنررر  ارررد واحرررد  . 1{غجرررب 
واملنرهد، اويرف ،  اللمر علرى ميرني  ، والرف"سيمد ولد آدم" وحم مد،اإلهليم، مننقملة  مو نبم إىل نبم، راتية  شفاعنهم. 

ا  امرررو حمامرررده وحسررو المنررراة عليررر  شررريئ     اللمرر يفرررني  رم  لرررريبم  احترر  العررررع فررركلع سرراتد   فررركنطلق فررر يت" كالنررا  
يرا  " مر   مر  ’ر سري فركلول فكرفع .‘عد ارفع ر سك سل تعط واشفع تنفم يا حم م ’  يقال رم  لبلي يفنح  على  حد

نك مو ال حساق عليهم مو الباق األميو مو  اواق اةنة وهرم شرركاة النرا  د  د،ل مو  مم يا حم م ’  فقال ،‘رقم 
 .2"‘في ا سو  ذلك مو األاواق

 يف سوريا. ،اني مكمة واصر ة ك ا اني املصراعني مو مصاريع اةنم ما وينمجي  ن 

لررد " النرربم ل هلررم يقررو يف اعررة العنرراويو النصمررية لدنبيرراة؛ ف وجنررد يررحااة النرربم، يف حرردي  آ،ررر يننالنررون
ررر  اللمررر وهرررو كرررذلك وعيسرررى روخ  اللمررر  وهرررو كرررذلك وموسرررى جنررريم  اللمررر إارررراهيم ،ليرررل  نم  بكم مسعررر  كالمكرررم وتعجم

وال فخرر و نرا حامرل لرواة احل رد يروم  اللمر  ال و نرا حبيرب  ،تعراىل وهرو كرذلك اللمر وكل ن  وهو كرذلك وآدم ايرطفاه 
 لررر  اللمررر ة فيفرررني   حلرررق اةنمرررل مرررو مررررم القيامرررة وال فخرررر و نرررا  وم  ع يرررومل منرررفم ل شرررافع و وم القيامرررة وال فخرررر و نرررا  وم 

 .3"لني وار،ريو وال فخرفكد،لها ومعى فقراة املؤمنني وال فخر و نا  كرم األوم 

راإمياني ر مرو رمحرة النرربم الفريرد   يررال   هرذه األسررأ النصمريمة الصررلبة تعلر  لعقائررد األشرعريمة واملاتريديمررة  ا، وعل  
 .النفاعة رفة املعن لة إتاز  لكو كان ال ادم هلا لبل ذلك مو  طمي ،واحلنبليمة سواة

األناتيرررل اننرررلل   . ويرررحيي  نم اولقرررد ردمدت األناتيرررل واألدايمرررات املسررريحيمة الالحقرررة هرررذه الفكرررر  مررررار  
يف رسرائل  اوهرذا واضري  يج ر-ل إنباةنا اصرامن  يوم القيامة لم السيمد املسيي ومساحن ، وإن ا تلفاالنككيد على ح

، يقردمم النربيرر ملبرد  النعروية ف. تكفمرل انمبير  هرذه الصرور  المانيرةالرذي  ، لكنم  سفر الرؤيرا4-اولأ فري هرذا الرنصم

                                                           
 .14، التوبة سور  ؛ مسلم،15، التوحيدالبخاري،  1
 .214 الصفحة ،ذكر الموتالل ا ،  2
 .216، الصفحة مصدر سااق 3
 .4 2؛ الرسالة المانية إىل  هل تسالونيكي 36إىل  31 ، الصفحات25الصفحة  ،مّتى نأر، على سبيل املمال،  4
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ولكنمر  يف ارن واهلنرا،  ارني الفينرة واأل،رر يف العهرد اةديرد  اللمر ينبردم  ثركر "  forceful restitution البليرا
. هنرررا يصرررل مفهررروم المررركر اإلهلررريم املنكررررمر يف العهرررد اةديرررد إىل ذروتررر ، ال  1"علرررى املنرررهد عنرررد ّنايرررة العررراايطلرررى 

الوالررع  اللمرر مررو ،ررالل املسرريي، الررذي يصررومر ك لررة لعررذاق  اللمرر  لعرردلإىل اليهوديمررة، اررل كنجررلم حن رريم  "ارتكاسة"كررر
 .2على الأاملني والكافريو

يف العهرد اةديرد  املن سمركني اقصرورحم مد عبده  و شااري  ،رت  و غريهم مو املسرل ني لو اد يف كنااات و 
حرررني يعرررود لررريحكم ويرررديو القهريمرررة املسررريي  يرررفاتإىل سرررفر الرؤيرررا اررراملرم ، وال إىل  إشرررار   لك رررال املسررريي، تصرررويره 

 اضررر    لرلم عقي ة وليسر  واالنا  جند  نفسنا  مام لطبيمة   .Pantocratorوميار  دوره كالسيمد املطلق والقدير 
 .للنبم حم مد مو النصومر املسيحيم 

املوضرة الرائجرة فلقرد ركمر ت ا حرذر . تصرفيةولد  لراة  سفر الرؤيا يف هذا السيا ، ال ادم مو ع ليمة فلررت   
النرركويالت اوازيمررة.  رتمحرر سررااقة الرر  علررى العنررف يف الررنصم وااهلرر  امليررول ال "نبرروة  اإلجنيررل"ةصررو   احالي رر

حير ، يف ذرو   Hal Lindseyهلرال ليندسري  "Blood Moonل رر الردم "،ذ، على سربيل املمرال، روايرة 
املسرريي ملواتهررة اةرريحم الفلسررطيينم املنقرردمم حنررو  يرركيتعلررى إسرررائيل،  انووي رر اإطررال  إسرررائيل هجوم رر واعررد، املنررهد

                                                           
المكر احلا م، سوح يسنفيد ، اعد  ن يسنعر  فه   لنعليم العهد اةديد ةصو  المكر، إىل النا   "اعد تنريعة H. G. L. Peelsخيلص ايل   1

" يف رسالة اطر  األوىل -(. وترد نفأ فكر المكر "الرمسيم 4 13اللم  مو احلكومة  ...ا )الرومان  . ميكو للمكر اإلهليم  ن ينجلمى يف 14 2النرعيم
 H. G. L. Peels, The Vengeance of God: the meaning(، ولكنم   ساس ا مسكلة مسنقبليمة". )22 21احلاضر )لارن لولا 

of the root NQM and the function of the NQM-texts in the context of divine revelation in the 
Old Testament [Leiden: Brill, 1995], 310.) 

  "ليأ الكناق األ،ري مو اإلجنيل "تراتع ا إىل اليهوديمة" ال هو ،الية لويمة ملواعأ العهديو القدمي واةديد  ...ا إنم 312ايل ، الصفحة  2
 :T. Longman, “The Divine Warriorاإلعالن يف العهد اةديد يكيت يف نفأ سيا  موضوا المكر يف العهد اةديد".  نأر  يج ا 

The New Testament Use of an Old Testament Motif”, Westminster Theological Journal 44 
(1982), 290-307; S. H. Travis, Christ and the Judgment of God: Divine Retribution in the 

New Testament (Basingstoke: Marshall Pickering, 1986). 
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القاتلررة املنبمقررة مررو  عررني يسرروا، "ذاق حل هررم يف ثرروان وهررم والفررون علررى  لرردامهم، ويف مواتهررة األشررعمة القررد . 
 .1واحرتل   عينهم يف حدلاهتا وتفسمخ   لسننهم يف  فواههم"

ينحومل يسوا إىل شخصيمة ممل آرنولد شوارزينلر، يسوا املردممر؛ وطبيعريم  ن ينعرار   ،ففي رؤية ليندسي 
ررد الررذي يلررن أ الرمحررة  ررد( لررد تبررادال هررذا مررع حم م لدمررم. هنررا يرررتاة  للقرراّر العرراديم  نم الن رروذتني )يسرروا وحم م

 ." الذي نقرتح  ال يننهي انا إىل ممل هذا الننافر املرعب  النامل للنبوم العلم . لكوم "ااألدوار وام  

؟ ييف سرفر الرؤيرا  ن  للقهر اليسوعيم املذكور كيف ر ي يقرول اركنم مثمرة سراهم انركل انمراة يف االلنقراة املرتروم
، مررو John Wansbrough، ومثمررة مررو البرراحمني، ممررل تررون وانسررربو الرؤيررا هررو كنرراق مرروخ إسررالمي  سررفر ا

وك را القررآن، املسريحيمة واليهوديمرة الواسرعة واحمل ومرة.  2والرؤيويمرةاني النصم اإلسالميم احلدود الفايلة يرغب اإزاحة 
مرررررو ملرررررك مقنررررردر  (، تسرررررلم   النررررربم 10 19، 19-18، 10، 7 22، 3 1فرررررإنم سرررررفر الرؤيرررررا كنررررراق نبررررروة  )

اخلرافررررة اليهوديمررررة والسرررراميم (. والررررنفأ السرررراميم اررررارز فيرررر  اوضرررروخ اللنباسرررر  مررررو 16 22)
االنحررررذير  . إنمرررر  ي ،ررررر3

. هررو يصرررمخ ارركنم اخلررال  ينرركتمى مررو 4احتديررد  السرريمئة  املعامالتيمررةاأل،ررال  ضرردم اخلطيئررة اةنسرريمة و  والنهديررد والنررواي 
 ، إنم   شب  ّبال  يكيت االعقاق ااسم ارق.الع ل ال مو النع ة. املسيي هنا إهليم انكل ملنبأ

فكرر   وغسرطني  وال تعفينرا .حرريفم  انكلسفر الرؤيا  -اض ن  إيريناؤ  ولقطنطيو  - ومل  الكنيسة األوىل 
. إنم 5نيوالقجراة اإلهليمر كوسريلة للقهرريسروا   لصرور النصم  األومليمة ال  يعطيهامو  ،اكنم األلفيمة هي الكنيسة نفسها

"إنم   Paul Spilsburyسربيل اوري تسوية عنفيمة للحسااات.  و ك را يقرول ارول  ،اال ريب ،اوية اةديد هو

                                                           
1 s, CA: Western Front, 1996), 313.(Palos Verde Blood MoonHal Lindsey,  
 نسبة  إىل سفر الرؤيا. املرتتم. 2
3 Critical -The Genre of the Book of Revelation form a SourceFrederick David Mazzaferri, 

Perspective (Berlin: De Gruyter, 1989), 39-46, 52. 
4 ferri, 189aMazz 
5 (New  the End: Apocalyptic Traditions of the Middle AgesVisions of Bernard McGinn, 

York: Columbia University Press, 1979), 27. 



22 
 

ال ينفصررل عرو منرراهد اللجررب اإلهلريم" the Lambاخلرروح 
 the Beastو ولئررك الرذيو اتمبعرروا الرروححم  .1

 ليندسرري عررو املرردمعى اإليررالحيم  وال يبنعررد .2مررام اخلررروحو يسررني املالئكررة القدم  مررام انررار وكربيرر   وناسرروح يعررذم 
 .Anabaptistsالع ررراد  لررروثريمني والكرررالفينيمني واديرررديميالررر  جنررردها ارررني ال "احلرفيمرررة"النرررائع ااسرررنعاد  القرررراة  

إىل الفعررررل  -ميكنهررررا  ن تقررررود و -اطريقررررة معقمررررد ، فررررإنم االسررررنعاد  اإليررررالحيمة للنفسررررري الرسررررو م ل جنيررررل تقررررود 
 وهلرذا .السياسيم، وإىل اسنع ال نصو  سفر الرؤيا  حول يسوا املادميم كدليل نصميم على نأريمات احلررق العادلرة

"ملعرون مرو املرؤمنني مرو يسرحب سريف     ن يقولروا Hussite leaders 3يسرنطيع القراد  اهلوسمريمون االنحديرد،
 .4مو دماة ،ص اة لانون املسيي"

اإلجنيلررريم الراديكرررا م كسررروة لرررراة   "اةهررراد"هرررذا  إىل ،  ن ينأرررروامرررو  وغسرررطني إىل كررررا  ،ادالنقمرررويسرررنطيع 
،  و علررررى األلررررل سرررروة فهررررم لللايررررات السرررراميمة )يسرررر مي اوسرررروي  ربوتسررررناننيمني ال  ممررررال هررررؤالة Bossuet 5للررررنصم

رغررم النجررييقات النهررومد،  افرررتا   نم مالحأررة عررو إيرردار األحكررام، مررا عرردا  فنسررنلين ،حنررو ممررا (. 6"املنهومديو"اررر
، مرا  ريرد  ن  لولر  هرو اد  يف الالهروت املسريحيم املعايرر. جمردم  مردعا   للنحقرري، لريأ "السراميمة"القاسيمة لكرا  علرى 

ررر، كاننقررام يؤسررف عليرر  السرراميمة ل جنيررل، ال تقنجرري االجرررور   ن  "اخلاوررة"  نم هرذه ننأررر إلير  كنرروا مررو لرررآن مبكم

                                                           
1 146 of Markus Bockmuehl and James Carleton Paget -Paul Spilsbury, “The Apocalypse”, 136

(eds.), Redemption and Resistance:  The Messianic Hopes of Jews and Christians in Antiquity 
(London and New York: T.&T. Clark, 2007), 141. 

 .10 14الرؤيا  2
مو  يمة فكعدم حرل ا.(. الهويتم، واعأ شعبم ل يالحيمة اإلجنيليمة. هاتم األملان احملافأني والسلطات الكنس1415-1369 تباا تان هو  ) 3

 . املرتتم.527الصفحة  ،مصدر سااق ،معجم اإليمان المسيحيّ 
4 Bernard McGinn, “Wrestling with the Millennium: Early Modern Catholic Exegesis of 

Apocalypse 20,” in Abbas Amanat and Magnus Bernhardsson (eds.), Imagining the End: 
Visions of the Apocalypse from Ancient Middle East to Modern America (London: I. B. 

Tauris, 2002), 267. 
الصفحة  ،مصدر سااق ،معجم اإليمان المسيحيّ مو (. راعي كنيسة فرنسا املصلحة ومو روماد احلركة املسكونيمة. 1970-1627تا  اوسوي  ) 5

 . املرتتم.117
 .166، الصفحة مصدر سااق 6
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را كانر ،العكرأ. على اللم ة ااطلة مو العاللة مع سخلن  نمر  اعردإىل   يف إشرار ، احجروره   العنايرة اإلهليمرة سرببفرّبم
 ممررا  مررا زال مرنفأ ارردور مررا. اقرروم ، احلاضررر يف اإلجنيرل العررربيم  ،، فرإنم إلرر  العرردلم ن لرال اإلجنيليمررون واررولأ كل ررنه

سروح يرنحطمم ليصرر االصروةان  للكنيسة يف آسيا الصرلر . ويف النهايرة،، االضطهاد الروماينم االسيا  فهو، حن   
اإلهلريم، يأهرر ك الر   "اة رال"األوائة الر  يركيت هرا اخلرروح. هنرا يسروا، واعرد  ن تسمرد يف األناتيرل ااحلديديم و 

 .القهر والعدل ،اإلهليم اإضافة يفات اةالل

اةائر  حرول املهرامم األ،رييمرة ليسروا وحم مرد، لرد نسرنطيع االرتوا عو هذه او وعة الكبري  مو النع ي ات و 
، لرو يعرود املؤسمسرني جمررمد sitz im leben الوضرع يف احليرا   ن نقرتخ ،الية  مفادها  نمنرا مرّت مرا  حبنرا لقاعرد 

 ،ّنايرة الر مو ويف. يسرراهالي رل  و  اللمر يد  ،على حنو غري منوازن ،لو ميممل  يم منه ا . يقوننني لمنائيمة الروخ والنرا
رر ، تصررري الطبيعررة اإلهليمررة للكررائنني الكرراملني تليمررة 1احين ررا يكررون البصررر حديررد   ،لوترر  اعنرردما نسررنطيع النأررر وته 

علررى  ك ررل هررذا املجرر ون  األ،رييمنرانسمررد النخصرريمنان ا، فكرذلك كررلم رسررل ، و  ررال وتررالل اللمرر . وك ررا  نم اوام ر
 .وت 

، والنردم ، علير   ن ميممرل الرمحرة اللمر يف حني  نم املسيي، يف اسيده كليمرة و للرمحة.  األ،ري  تبقى الكل ةلكوم 
  تعررراىليقرررول  ،ة ويعن رررد عليهرررانرررنقم مرررو الرمحرررياللجرررب   نم  . ويصررررم اارررو عرررريب علرررىتسرررود يف النهايرررةفرررإنم الرمحرررة 

}ورمح  وسع  كلم شية{
. 3احلراالت والأرروح األمرر اإلهلريم ةصرو  اعرة ليف حرني  نم اللجرب ميممرل ك را 2

                                                           

 .22 ارية ،ق  سور   1 

 .156ارية  ،األنعامسور   2 
3  The Sufi Path of Knowledge: Ibn Arabi"s Metaphysics of ImaginationWilliam Chittick, 

(Albany NY: State University of New York Press, 1989), 21, 23 ، .  ضف إىل ذلك  نم االلنداة حمكوم ّببد  احلبم
 (.Chittick, 284-285يفات اللم  ألنم  مبم ، وعندها مبم اللم  العارح حلصول هذه الك االت في  ) إذ يكنسب العارح
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ررد، خيربنررا السررخم  إنم رمحرر  سرربق  "علررى الرسررول، املررذكور  يف القرررآن، هرري وعررد دائررم   اللمرر اوي  نم اركررة ومررع حم م
 .1"غجب

                                                           
1 Islam and Sakhawi, 52; Willem Bijlefeld, “Eschatology, Some Muslim and Christian Data,” 

Christian-Muslim Relations 15 (2004), 54. 


