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يف امل�شرتك الإن�ساين بني امل�سيح ّية والإ�سالم

3

نادية اللمكية

� ّإن من �أهم مقومات العي�ش امل�شرتك بني ال�شعوب والديانات املتعددة هي الإميان ب�أحقية االختيار ،وبحتمية االختالف ،وما يرتتب على ذلك من ممار�سات مبن ّية على
قائم على الود هو البحث عن القيم امل�شرتكة .الباحث
الت�سامح ونبذ التطرف واحرتام الآخر وامل�ساواة والعدل ،كما � ّأن الدعوة الأهم بني هذه املقومات من �أجل ٍ
عي�ش ٍ
الأمريكي «دوغال�س ليونارد» تناو َل القيم امل�شرتكة بني امل�سيحيني وامل�سلمني مما ا�ستخل�صه من كتاب «الإجنيل» يف مقالٍ �صدر له يف جم ّلة التفاهم بعنوان «القيم
امل�شرتكة بني امل�سيح ّية والإ�سالم» ،تار ًكا الف�سح َة �أمام القارئ ملالحظة ما بني الإ�سالم وامل�سيح ّية من تقارب.
ي�ستعر�ض ليونارد �أربعة ق�ضايا �إن�سان ّية وردت يف «�إجنيل
م� ّت��ى» م�ستم ّدة م��ن ف�صوله اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع
ق�صة خ�ط��اب ال�سيد امل�سيح للجموع م��ن على
ال�ت��ي حكت ّ
اجلبل وهي ُتعرف عند امل�سيحيني بـ «موعظ ٌة على اجلبل»
بالن�صو�ص ال��وارد ِة على ل�سان
م�ست�شهدًا يف هذه الق�ضايا
ِ
ال�س ّيد امل�سيح ،وهي كما يلي:
 القيم ُة الأوىل� :إ�صال ُح ذات البنيي�ت�ت�ب��ع ال �ك��ات��ب ب�ع����ض الأف� �ع ��الِ ال �ت��ي ُت���ض�ف��ي �إىل ال �ن ��زا ِع
واخل �ل��اف واحل �ق ��د ب�ي�ن ال�ب���ش��ر وال �ت ��ي ج ��اء حت��رمي �ه��ا �أو
مي القتل بو�صفه
التوجي ُه برتكها يف الإجنيل ومنها؛ حتر ُ
� �ش ��رارة ال �ع �ن��ف ،وجت � ّن ��ب ال���ش�ت��م ل�ك��ون��ه ي� ��ورثُ ال��رغ �ب��ة يف
االن �ت �ق��ام ،وت � ُ
�رك ��س��وء ال�ظ��ن ب��ال�ت�م��ا���س ال �ع��ذر ل�ل�آخ��ري��ن،
والكاتب يف ك� ّ�ل ذل��ك ي�ستخدم التحليل املنطقي يف اجلمع
بني هذه القيم املُثلى وبني الطبيعة الب�شرية التي تتفاعل
مع م�ؤثراتٍ نف�سية كثرية منها الغ�ضب و�سوء الفهم والنق ُد
ال�سلبي ،بل ي�سعى جاهدًا للتوفيق بني فكرتني مه ّمتني يف
امل�سيح �إىل الت�سامح وغ�ض الطرف يف �سبيل تعزيز
دع��وة
ِ
ُ
التنازل ال يعني ال�ضعف ،واالنتقا ُم
العالقاتِ الإن�سانية هما:
ال يعني ال �ق��وة .وه��ات��انِ ال�ف�ك��رت��انِ جن��د ��ص��دام��ا �أي��ً��ض��ا يف
تعاليم الإ��س�لام؛ يقول اهلل تعاىلَ ( :ي��ا �أَ ُّي� َه��ا ا َّل��ذِ ي��نَ �آ َم� ُن��وا
اح َذ ُروهُ ْم َو ِ�إن َت ْع ُفوا
�إِنَّ مِ نْ �أَ ْز َواجِ ُك ْم َو َ�أ ْو َل ِد ُك� ْم َع ُد ًّوا َّل ُك ْم َف ْ
َو َت ْ�ص َف ُحوا َو َت� ْغ� ِف� ُروا َف ��إِنَّ َّ َ
الل َغ� ُف��و ٌر َرحِ �ي� ٌم) (التغابن)14:
وال�سعي
ويف نتيج ٍة مبا�شرة على املجتمع ،ي�صبح الت�سامح
ُ
لل�صلح دواء مبا�شرا ملظاهر اجتماع ّية خ�ط�يرة ،كالعنف
وتف�شي الإ�شاعات والكراهية والقطيعةّ .
ّ
ولعل الكاتب هنا
مل ُي�شر �إىل الإ�صالح بني املتخا�صمني بوجود وا�سطة كما
يت�ضح من مفهوم «�إ�صالح ذات البني» ،وقد �ش ّرع الإ�سالم
هذا الأم��ر وجعل له �أهم ّية كبرية ،يقول اهلل تعاىل ( ِ�إ َّ َ
ن��ا
امل ُ��ؤْمِ � ُن��و َن �إِخْ � � َو ٌة َف�أَ ْ�صل ُِحوا َب ْ َ
�ين �أَخَ � َو ْي� ُك� ْم) (احل�ج��رات)10:
وم�ه� ّم��ة امل�صلح ب�ين ال�ن��ا���س عظيمة و�أث��ره��ا على املجتمع
والفرد كبري.
احلب لكل بني الب�شر
 القيم ُة الثانيةُّ :جم ��د ًدا يفرت�ض ال�ك��ات��ب �أ ّول حديثه مثال ّية ح� ّ�ب الب�شر

جمي ًعا� ،أع�ن��ي؛ ال�صديق وال�ع��دو ،ال�ع��ادل وال�ظ��امل ،امل�ؤمن
وامللحد ،لكنه ي�ؤ ّكد �أنّ ذل��ك ممكن بح�سب ت�شريع ال�س ّيد
امل�سيح كما يقول« :افعلوا اخلري لأولئك الذين يكرهونكم»
(ل��وق��ا  )27:6لأنّ ال �ع��واط��ف الإن���س��ان�ي��ة ق ��ادرة ع�ل��ى خلقِ
�إطا ٍر من التفاهم والود حتى مع االختالف ،كما �أنّ مبادئ
عملي حلب الآخرين،
االحرتام وامل�شاركة والتعاون هي وج ٌه ٌّ
وقد �أ�شاد الإ�سالم � ً
أي�ضا بذلك ،فقد ُروي عن النبي حممد
 �صلى اهلل عليه و�سلم -قوله« :امل�ؤمن ي�أ َلف و ُي�ؤلف ،والّا�س �أنف ُعهم لل َنّا�س».
ري ال َن ِ
ري فيمن ال ي�أ َلف وال ُي�ؤلف ،وخ ُ
خ َ
 القيمة الثالثة :اعط الآخرين ب�سخاء و�ساعد الفقراءتق ّرر عد ٌد من الديانات حق الفقراء واملحتاجني من �أموال
الأغنياء ،وير ّكز الكاتب هنا على فكرة حتول الأم��والِ من
مفهومها امل ��ادي امل �ج � ّرد يف ال��دن�ي��ا �إىل نتيجتها امل�ع�ن��و ّي��ة
عند اهلل يف الآخ ��رة ،والأك�ث ُ
�ر م��ن كونها مرتبط ًة مبنفع ٍة
ف��رد ّي��ة ه��و �أ ّن �ه��ا تتعلق ب�ب�ن��ا ِء جم�ت�م� ٍ�ع م�ت�م��ا��س��ك ،يرف�ض
الظلم وي�ؤ�س�س للت�ضامن والعدالة االجتماعية ،ولإن كانت
تعاليم امل�سيح تدعو �إىل منح املحتاج وم�ساعدته فالإ�سالم
هو الآخر يجعل من هذا املنح واج ًبا فرد ًّيا لكل مقتدر ،بل
هو �أحد الأركان اخلم�سة التي يقوم عليها ،وقد حدد �صوره
يف خمتلف �أ�شكال الأم ��والِ وف��ر���ض الن�سبة التي يجب �أن
ُتنح ،و�أفراد املجتمع امل�ستحِ قّني لها.
 القيمة الرابعة :التوا�ضعي�ج�ع� ُ�ل ال�ك��ات��ب م��ن ق�ي�م� ِة ال�ت��وا��ض��ع �أ� �س��ا�� ً�س��ا للقيم ك� ّل�ه��ا؛
فحب النا�س باختالف طبقاتهم ،وم�ساعدتهم يف حمنهم،
ُّ
َ
وخف�ض
النف�س
ي�ستوجب �صفاء
والتغا�ضي ع��ن زالت�ه��م
ِ
ُ
رب �أو احتقا ِر الآخ��ري��ن ،والدين
ال�ط��رف ،والبعد ع��ن التك ِ
النف�س على التوا�ضع بد ًءا من �أداء العبادات
يعل ُمنا تعويد
ِ
مبختلف �صورها التي �ستوجب التذلل واخل�ضوع بني يدي
اهلل ،وكما يدعو ال�س ّيد امل�سيح �إىل التوا�ضع ف ��إنّ ال�ق��ر�آن
نف�سه جاء لي�ؤكد حقيقة �أنّ امل�سيح  -عليه ال�سالم� -شيمته
التوا�ضع ،يقول اهلل تعاىلَ ( :لنْ َي ْ�س َت ْنكِفَ ْالَ�سِ ي ُح �أَنْ َي ُكو َن
َع ْبدًا ِ َّ ِ
ل َوال ْالَال ِئ َك ُة ْال ُ� َق� َّر ُب��و َن َو َم��نْ َي ْ�س َت ْنكِفْ َع��نْ عِ َبا َد ِت ِه
ب َف َ�س َي ْح ُ�ش ُرهُ ْم ِ�إ َل ْي ِه َجمِ ي ًعا) (الن�ساء)172:
َو َي ْ�س َت ْك ِ ْ

ثم ينقلنا دوغال�س ليونارد من هذه القيم الأربع يف الإجنيل
�إىل ت��أك�ي��ده��ا يف ك �ت��ابِ ال�ع�ه��د اجل��دي��د ع�ل��ى ل���س��ان بول�س
الر�سول ال��ذي �أوج��ز القيم امل�سيح ّية يف ر�سالة وجهها �إىل
الرومان .وما كاد الباحث ينتهي من احلديث حول التوافق
ٍ
بني امل�سيح ّية والإ�سالم حتى دخل يف
منعطف �آخ��ر مغايرٍ
متا ًما وهو ذكر الفروق اجلوهر ّية بني الإ�سالم وامل�سيح ّية
يف مق�صدٍ �أراد منه احل�صر مبا يفيد الق ّلة و�إحاطة القارئ
ب�أنّ االختالف �إمنا جاء يف هذا الذي ذكرت فقط ،وبالرغم
ُ
«والفرق اجلوهري بني
من افتتاحه هذه الفكرة بالقول:
الإ�سالم وامل�سيح ّية هو �أنّ امل�سيحيني يفهمون عي�سى على
�أ ّن ��ه �أك�ث�ر م��ن ن �ب��ي »...ن ��راه ي�ع��ود ليبحث ف��رو ًق��ا �أخ ��رى؛
منها �إميانُ امل�سيحيني ب�أنّهم مذنبون ،وب�أنّ خال�صهم جاء
بت�ضحية امل�سيح ،وب�أنّهم معتمدو َن على رحمة اهلل لينجيهم،
وهذا اخلال�ص  -بح�سب اعتقادهم -ممنوح للب�شر جمي ًعا،
وهو ما يختلفون فيه عن امل�سلمني بح�سب قوله.
يبدو �أنّ الكاتب مل ي�ستطع اخلال�ص �إذن من فكرة الأن��ا
(امل���س�ي�ح��ي) والآخ��ر(امل �� �س �ل��م) ب��ال���ص��ورة ال�ت��ي ع�ب ّ�رت عنها
بالرغم من حماولت ِه ت�أكيد ذل��ك يف مق ّدمة
القيم الأرب��ع
ِ
مقاله ،فقد ب��د�أ ب��امل�ب��ادئِ العقدية امل�شرتكة ،ث��م �أ ّك��د على
القيم الإن�ساني ِة املتوافقة م�ست�شهدًا بن�صو�ص الإجنيل،
ِ
رب
ليعو َد يف خامت ِة مقاله ويخ ُلق خ�صو�صية امل�سيح ّية ع َ
النب�ش يف االخ�ت�لاف .لكننا ،ولنكون بعيدين ع��ن املثالية
ِ
اجل ّمة ،ال نري ُد �أك َ
رث مما يريده الكاتب وهو الت�أكي ُد على
نقطة االلتقاء التي �ستمنحنا حيا ًة �أف�ضل وجمتمعاتٍ �أكرث
تقار ًبا وهي كما �أ ّ
خل�صها« :دع ما اختلفنا وانظر في َم نتّفق
لنعي�ش ب�سالم»
إنّ
وم �ه �م��ا ي �ك��ن م ��ن �أم� ��ر ف� � �� ال �ق ��واع � َد ال���س�ل��وك� ّي��ة وال �ق �ي � َم
الإن�سانية التي �أ�س�س لها كل من امل�سيح ّية والإ�سالم كفيلة
ب�أن َت��ردم تلك اله ّوة بينهما ،بل بني كل الديانات الداعية
�إىل الت�سامح واحل��ب وال�سالم ،ال عن طريقِ االن�صهار بل
عرب التوافقِ واالن�سجام.
nkha008@gmail.com

