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�إق�ب��ال�« :إن قتل ّ
ال�شيطان هو كفاح �صعب/ ،لأ ّن��ه يختبئ
يف القلب الأكرث عم ًقا /.الأف�ضل هو� ،أن جنعله م�سلما/،
ونقتله ب�سيف القر�آن»(�إقبال .)1977
� ّإن ممار�سة العنف ت�شعر الفاعل ب�أ ّنه متح ّرر من املراقبة
ال � ّذات � ّي ��ة وم ��ن م��راج�ع��ة ال� � � ّذات ،ف�م�م��ار��س��ة ال�ع�ن��ف تعني
ل��ه ال�ق��وة ال � ّذات � ّي��ة ،واالن�ط�لاق��ة ال�ل�احم ��دودة ال�ت��ي جتد
تعبريها يف حتطيم الأج���س��ام الأخ ��رى ب ��دون نقد ذات��ي.
ويعتقد الكاتب حممد �سمري مرت�ضى � ّأن ابن �آدم امل�سامل
ملحاً يف �إقناع �أخيه املمار�س للعنف ب�أ ّنه يظلمه.
هابيل كان ّ
�إنها ال ّثورة ال�سلمية الف ّعالة �ض ّد العنف .فاالبن امل�سامل ال
يريد حتطيم �أخيه ،و� ّإنا غر�ضه هو �أن ي�شعره باخلجل.
يتوجب على امل�ؤمن مقابلة الكراه ّية التي تواجهه
وعليه ّ
باحلب وفعل اخلري .ففي اليهودية القاتل مل ير من قبل
قتي ً
ال ميتاً .ولهذا كان احلوار الذي ي�س�أل فيه اهلل قابيل
عن �أخ�ي��ه .ودائ�م��ا يف اليهودية ،يف ��س��ؤال اهلل لقابيل عن
�أخيه «�أين هو �أخوك؟» دعوة �إىل احلوار لكي يعرتف القاتل
بذنبه .لهذا ففي ال ّن�سخة الإجنيل ّية مل يكن ّ
التكيز على
هابيل وت�بري��ره مل��اذا مل يقابل ت�ه��دي��دات قابيل بالعنف،
و� ّإنا كان ال ّ
رتكيز على احلوار ،وهو ما يعك�س داللة قو ّية
على �أن اهلل م�ستع ّد لقبول توبة �إن�سان �ضال .فال �إن�سان
يبقى ل�ل�أب��د ح��ام� ً
لا جل��رمي��ة ق��اب�ي��ل .وج ��واب ق��اب�ي��ل عن
ال�س�ؤال ب�س�ؤال ا�ستنكاري« :ه��ل �أن��ا حار�س غري مقبول.
ُيفرت�ض يف امل�ؤمنني احلفاظ على بع�ضهم البع�ض .ففي
ك ّل الديانات :اليهود ّية ،وامل�سيح ّية ،والإ�سالم ،هناك اتفاق
م���ش�ترك ع�ل��ى ح� ّ�ب اخل�ير ل�ل�آخ��ري��ن وه��و ��س�ل��وك واق�ع��ي
وملمو�س .بناء على ذلك يكون ابن �آدم امل�سامل مثا ًال يجب
�أن يحتذي به اليهود ،وامل�سلمون ،كواجب من �أجل تثبيت
ال�سلم وال ّ
العنف ،فهو منوذج لك ّل الب�شر.
عقيدة وثقافة ّ
الق�صة يتع ّلم امل�ؤمنون احلكمة.
وعليه يف هذه ّ
ل �ك��ن م ��ن امل ��ؤ� �س ��ف ح � ّق �اً �أن ن�ل�م����س يف �أت� �ب ��اع ال � ّدي ��ان ��ات
مم��ا �أدى �إىل
الإبراهيم ّية تغيي ًبا
وا�ضحا لهذه احلكمةّ ،
ً
ن�شوب حروب دمو ّية بدال من البحث عن م�سالك جديدة
حل��ل ال��ّ��ص��راع��ات .لهذا ك��ان م��ن ال��ّ��ض��روري �إع ��ادة ال ّنظر
يف حياتنا واالق �ت ��داء ب�ه��ذه احل�ك�م��ة الإل�ه� ّي��ة ال�ت��ي ن�ش�أت
م��ع ميالد بني �آدم ،فحياة الإن���س��ان مقدّ�سة ،وه��ي قيمة
م�شرتكة بني اليهود ّية والإ��س�لام ،وك� ّل من يحتقر حياة
�إن�سان �آخر ال يت�ص ّرف فقط �ض ّد اهلل ،بل يح�صر نف�سه يف
تقليد قابيل.
بنا ًء على ما تقدّم تنطلق ف�صول الكتاب من موقف م�سبق
يتبنى قاعدة «ال يوجد �سالم بني الأمم ب��دون �سالم بني
الأدي ��ان /وال �سالم ب�ين الأدي ��ان دون ح��وار ب�ين الأدي ��ان/
وال ح��وار بني الأدي ��ان دون �أبحاث ت�أ�سي�س ّية يف الأدي ��ان».
وعليه يرى الكاتب حممد �سمري مرت�ضى على اخل�صو�ص
البحث واحل��وار بني اليهود ّية وا إل��س�لام� ،أي بني اليهود
وامل���س�ل�م�ين ،ل�ه�م��ا �أه �م � ّي��ة ك �ب�يرة وخ��ا� ّ��ص��ة دون ال� ّت�ط��رق
لل�صراعات ال ّراهنة بني �أتباع الدّيانتني.
ال�صريح ّ
ّ
ل �ه��ذا ي ��رى ال �ك��ات��ب �أن ��ه ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ال� ّت�خ�ل��ي ال �ي��وم عن
ال ّ
رتكيز الق�صري يف العالقات بني الديانات ،وعلينا عر�ض
ال ّتحدي احلقيقي يف القرن  21وه��و« :احل��وار الإ�سالمي
اليهودي» .فبدون ح��وار م�سامل ال ميكن �أن يكون يف هذا
ال�ع��امل ��س�لام .ل ّأن امل�ك��ان ال��ذي ي�ت� ّم فيه احل ��وار ،ت�صمت
فيه الأ�سلحة ،واملكان الذي يت ّم فيه البحث عن امل�شرتك،
ي�سود فيه الهدوء ،ومن يقود حوارا ويظهر قوة و�صربا يف
اال�ستماع ،يكون ق��ادرا على فهم الآخ��ر .وعليه احل��وار هو

م� ّؤ�س�سة من خالله وفيه ن�أتي �إىل عامل كوين ي�ضمن لنا
العي�ش امل�شرتك ،والأدي��ان هدفها الأ�سمى هو العمل على
خلق عامل مثايل.
لينتقل بنا الكاتب �إىل احلديث عن العالقة الفريدة بني
اهلل و�إدري�س وكيف رفعه �إليه .ففي الدّيانة اليهود ّية يع ّد
�إدري�س منوذجا للمعرفة الر ّبان ّية والعطاء يف ك ّل الأزمنة.
ح�ي��ث ي ��رى ال �ي �ه��ود يف �إدري� �� ��س م�ع� ّل�م��ا ل�ل�ب���ش��ر ّي��ة وك��ات�ب��ا
للح�ضارة .وك��ان من�سجما بطريقة فريدة مع رغبة اهلل
و�إرادتهّ � .إن �أول واجب لإدري�س يف التوراة هو تربية ال ّنا�س
على ال��� ّ�س�لام وع�ل��ى ال� ّ
لاع�ن��ف ،لكي تن�ش�أ احل���ض��ارة .ويف
القر�آن �إدري�س هو رجل �صالح ،تعبريا عن ميزان واعتدال
داخلي ،ميكن للإن�سان �أن يح ّققه .هذا امليزان ي�ش ّع على
ّ
العامل �أجمع.
وي�شري ا�سم «�صالح» �إىل نوع ّية احلياة التي يحاول هذا
النبي والأنبياء كلهم �إىل �شعوبهم وهي ال�سالم ،كما جاء
يف مزامري داوود« :اهتم بالأتقياء ،وانظر �إىل ال�صادقني/،
ال�سالم»� .أ ّما ا�سم �إدري�س فهو
ل ّأن امل�ستقبل هو بيد رجل ّ
يدّل على �أ ّنه ّ
ال�شخ�ص الذي يتع ّلم ويع ّلم ،وله يف القر�آن
ّ
وال �ي �ه��ود ّي��ة ن�ف����س ال�� ّ��ص�ف��ات :م�ع�ل�م��ا ل�ل�ب���ش��ر ّي��ة وم��ؤ�� ّ�س���س��ا
للح�ضارة ور��س��وال ينري درب ّ
ال�شعوب يف القيام بالعمل
ال�صالح.
ّ
	� ّإن �أعمال العنف الب�شري هي امل�شكل الأ�سا�سي
ال��ذي يعيق وج��ود الإن���س��ان .ويف ه��ذا املعنى يكتب امل�ؤلف
الإرثدوك�سي رابيرن ّ � Rabbinerإن اليهود ّية ترف�ض
امل �ي��ل �إىل امل�ث��ال� ّي��ة و�إىل ال�لاخ�ط�ي�ئ��ة .ك��ل �إن �� �س��ان يحمل
جوانب القوة ّ
وال�ضعف يف ذات��ه ح�سب ما ت�ؤكده ال ّتوراة.
ّ
وت���ص��ور ال � ّت ��وراة ن��وح��ا على �أن ��ه �شخ�ص ّية مطيعة لربها
وقريبة منه.
ّ
الق�صة مل تذكره التوراة،
�أ ّما يف القر�آن فيوجد فرع من ّ
وه��و نهاية زوج��ة ن��وح واب�ن��ه :وه�ن��ا ت��أت��ي احلكمة وامل�ب��د�أ
الأ�سا�سي يف ال�ق��ر�آن :اهلل يحاكم ويحا�سب ال ّنا�س ح�سب
�إميانهم وتقواهم ،ولي�س ح�سب �أ�صلهم.
م ّرة �أخرى ي�ؤ ّكد الكاتب على � ّأن القر�آن كتاب تعليمي
�أخ�لاق��ي وروح��ي وك��وين .ت�أ�سي�سا على ما �سبق ف��إن على
امل��ؤم��ن �أن يقنع الآخ��ري��ن ب��الإمي��ان ب��اهلل ب��أد ّل��ة عقالن ّية

فالإن�سان لي�س قا�ضيا على الآخ��ري��ن ،فهذه وظيفة اهلل.
ب�ه��ذا ميكن لنا �أن نثمن النتائج ال�ت��ي خ��رج بها الباحث
من درا�سته لق�صة �آدم ون��وح من خالل تطرقه �أي�ضا �إىل
مفهوم ال ّت�سامح باعتباره ممار�سة تت�ض ّمن وعدا بتج ّنب
العنف ،وت�شجيعا على حر ّية التد ّين وحماية لأتباع دين
ما من اال�ضطهاد ،و�صربا على القناعات الغريبة .وهو
اعرتاف �إيجابي بال ّت�صورات الإميان ّية الأخرى.
وه��و م��ا ّ
مت احل��دي��ث عنه يف امل ��ؤمت��ر ال�ث��ال��ث ل�ل�ح��وار بني
ّ
وبال�ضبط مع رابيرن
الأديان يف الدّوحة بقطر �سنة ،2005
تغي �إبدال يف الدّيانات الإبراهيم ّية التي
الذي حتدّث عن ّ
ّ
ّ
تعرتف ب� ّأن :اهلل حتدّث �إىل كل الأمم ،وكل �أمة لها م�سلكها
اخلا�ص �إىل اهلل ،ولي�س هناك ب�شر ق��ادر على معرفة ك ّل
احلقيقة ،فك ّلنا ال منلك �سوى �شذرات من احلقيقة�« :إن
اهلل �أكرب من كل �شعرية دين ّية �صغرية».
ويف الوقت الذي نتحدّث فيه عن �أخطار ن�شر �أ�سلحة
ال � ّدم ��ار ال��� ّ�ش��ام��ل ،وف���ش��ل يف حت�ق�ي��ق ال ��� ّ�ش��رط الإن �� �س��اين،
ك��ان يجب علينا �أ ّوال �أن نفهم ذوات�ن��ا على �أ ّن�ن��ا مواطنون
عامل ّيون .ك ّلنا نتح ّمل م�س�ؤول ّية هذا الكوكب ،واليهود ّية
والإ�سالم يع ّلماننا �أخ�لاق امل�س�ؤول ّية ال ّذات ّية وامل�س�ؤول ّية
ال�ع��امل� ّي��ة .و�أخ �ل�اق امل���س��ؤول� ّي��ة ه ��ذه ي�ت��وج��ب ع�ل��ى اليهود
وامل�سلمني �أن يح ّققوها.
ك�م��ا ي�ع� ّد ال� ّت���س��ام��ح ج ��زءا ج��وه��ري��ا يف ال� ّدي��ان��ة ال�ي�ه��ود ّي��ة
والإ�سالم ّية� ،إ�ضافة �إىل وجود ت� ّصورات جيدة لل ّت�سامح،
ولكن يجب على الدّيانتني �أن تعرتفا ب�أ ّنهما ال تقومان
ويتوجب عليهما جتاوز �أخطاء املا�ضي وال ّتوجه
بهذا دائما،
ّ
ن�ح��و م�ستقبل م�ل��يء ب ��الأم ��ل .يف ح�ين رك ��زت الن�صو�ص
الدينية يف ق�صة �أيوب على قيمة الأمل باعتبارها جزءا من
الكينونة الب�شرية ،وحتديا للم�ؤمنني ال�صابرين.
هنا ن�ستنتج � ّأن الباحث ي��ر ّك��ز على احل��وار ّي��ة التي
جتمع امل�ؤمن باهلل ،ويجب فهم حياة امل�ؤمن على �أ ّنها حوار
متعدّد مع اهلل .وهذا احل��وار يوجد يف احلياة على ثالثة
م�ستويات :الوحي الذي ي�ؤثر يف تفكري الإن�سان ،و اخللق
باعتباره �آية ربان ّية ،والتجربة املعا�شة.
وع �ل �ي ��ه ،ف � � �� ّإن ف �� �ش��ل ال ّأم � � ��ة يف حت �ق �ي��ق الآي� � ��ة ال �ك��رمي��ة:
«وجعلناكم � ّأم ��ة و��س�ط��ا» ،ه��و ف�شل ت��اري�خ��ي متوا�صل يف
حتقيق هذه الوظيفة ،وف�شلها اليوم يربهن عليه العنف
ال��ذي ي�غ��زو الأم ��ة ،ه��ذا ّ
ال�شر ال��ذي ال ي��ري��د �أن يختفي.
وع�سى �أن تتح ّقق دعوات الكاتب �إىل احلوار بني اليهود ّية
والإ�سالم ،على الأقل يف املجال ال ّناطق بال ّلغة الأملانية ،يف
انتظار تعميم ه��ذه الوظيفة ال ّنبيلة يف عاملنا الإ�سالمي
�ضمن مراعاة التعددية.
---------------------الكتاب«:آدم ،إدريس ،نوح ،أيوب والحوار
الديني في القرآن والتوراة وللقرآن»
الكاتب :محمد سمير مرتضى.
اللغة :األلمانية.
سنة النشر ومكانه :هامبورغ .2017
دار النشرtredition Verlag :
* باحث في الدراسات المقارنة /الرباط،
المغرب
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الحوار الديني في القرآن والتوراة
لمحمد سمير مرتضى
رضوان ضاوي *
الديني في المجال النّاطق باللغة األلمان ّية ،من إحاالت على قصص األنبياء في القرآن وفي
تخلو الكتابات األكاديمية من الحوار ّ
التّوراة .هذا في الوقت الذي كثيرًا ما تتّخذ قصص األنبياء في القرآن والتّوراة من الحوار موضوعًا أساسيًا لها .وعليه اخترت
قراءة كتاب «آدم ،إدريس ،نوح ،أيوب والحوار الديني في القرآن والتوراة « لـ :محمد سمير مرتضى الذي صدر سنة ( )2017بهدف
تحيين فهم اإلشكاالت الدين ّية التي ّ
ظل الباحث مرتضى يطرحها في جل كتاباته ،وهي إشكاالت الحوار بين األديان.
يقدم المؤلّف محمد سمير مرتضى امتدادا لمشروع فلسفي أساسه في كتابيه «اإلسالم ،مدخل فلسفي»
وفي هذا الكتاب ّ
والسنة ،ثم فحص تأثير هذه ال ّرسالة
و»الفلسفة الوجودية اإلسالمية ،قراءة محمد إقبال نتشاويا» .فمن خالل الربط بين القرآن
ّ
الدين ّية على الفرد والمجتمع ،سيكون الهدف من هذا الكتاب هو إعادة التفكير من جديد في عالقة اهلل-اإلنسان من خالل
قصص األنبياء :آدم ،وإدريس ،ونوح وأيوب كما وردت في القرآن والتّوراة.
وم��ن هنا ميكن �أن �أخل��� ّ�ص �أه ��داف ه��ذا الكتاب كما يلي:
رواي��ة ق�ص�ص الأن�ب�ي��اء ب��أم��ان��ة ،كما وردت يف ال � ّت��وراة ويف
ال�ق��ر�آن وال ّتعامل مع ق�ص�ص الأنبياء باعتبارها ق�ص�صا
عن الب�شر الذين �أوح��ى اهلل �إليهم وقبلوا ه��ذه الر�سالة
وتبليغها .فالأنبياء يعتربون منوذجاً نتعلم منه ّ
الطريقة
ال�صحيحة لل ّتعامل وال� ّت���ص��رف ،لأ ّن�ه��م يحملون ر�سالة
تدعو �إىل التح ّلي بالأخالق الفا�ضلة.
من خ�لال كل ما �سبق ن�ستنتج �أ َّن الغر�ض من معاجلة
الكاتب لق�ص�ص الأنبياء يف ال� ّت��وراة ومقارنتها مبثيلتها
يف ال �ق ��ر�آن ال �ك ��رمي ،ه��و ال � ّت �ط��رق �إىل ال�ب�ع��د الإ� �س�لام��ي
واليهودي من �أجل تقوية فكرة اجلماعة الإبراهيم ّية التي
ينتمي �إليها امل�سلمون واليهود وامل�سيحيون .فمن خالل
م�سلك ال�ف�ه��م امل�ت�ب��ادل والأخ �ل�اق امل���ش�ترك��ة ،وامل�لاح�ظ��ة
الإ�سالم ّية واليهود ّية لنف�س الق�ص�ص يح�صل القارئ على
الفهم العميق وال ّتفكري باهتمام وبد ّقة يف اجلذور الدّين ّية
امل�شرتكة.
والكتاب ينطلق من الرغبة يف وجود حوار -ثقايف يهوديّ
�إ��س�لام� ّ�ي ،م��ن خ�لال الرتكيز على التن�شئة على �أخ�لاق
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ب��ال � ّرغ��م م ��ن �أن �أت �ب ��اع ه��ات�ين ال � ّدي��ان �ت�ين ال
ينتبهون لها .وقد دعا القر�آن �إىل الإمي��ان مبن �سبق من
ال ّر�سل والأنبياء .ويقول امل�ؤلف � ّإن الدّيانتني الإ�سالم ّية
وال �ي �ه��ود ّي��ة ل��دي�ه�م��ا حت � ّد ك�ب�ير وه ��و ال�ب�ح��ث ع��ن احل ��وار
امل�شرتك بينهما ،وما يربط بينهما من قناعات �إن�سان ّية
ال�سالم يف ع�صر
م�شرتكة ،في�ساهمان بال ّتايل يف حتقيق ّ
ً
املوحدة .ومن املهم جدا �أن ي�ستند
ّ
ال�صراعات بني الدّيانات ّ
امل���س�ل�م��ون وال �ي �ه��ود يف ��س�ل��وك�ه��م وف�ك��ره��م ع�ل��ى الأخ�ل�اق
وال�ق�ي��م امل�شرتكة ال�ت��ي جن��ده��ا يف الق�ص�ص امل�شرتكة يف
ال ّتوراة والقر�آن.
يعترب �آدم يف ال � ّت��وراة ويف ا إل��س�لام �أول ا ألن�ب�ي��اء .وترجع
بدايات تاريخ الإميان يف الدّيانات الإبراهيم ّية ب�آدم .وق�صة
�آدم متثل الفرتة الب�شر ّية املب ّكرة .وتت�شابه ال ّروايتان يف
ال � ّت��وراة وال �ق��ر�آن ال�ك��رمي يف الكثري م��ن ال ّتفا�صيل ،رغم
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� ّأن الأح �ب��ار ال�ي�ه��ود �أ��ض��اف��وا تفا�صيل م��ن عندهم ح�سب
فهمهم ،وه ��ذه ال� ّت�ف��ا��س�ير وال� ّت�ك�م�ي�لات ت�س ّمى امل��درا���ش.
ويظهر يف احلوار بني اهلل واملالئكة اهتمام كبري بالب�شر،
فقد كرم اهلل �آدم �أمامهم ،وهو تكرمي للإن�سان؛ فالكرامة
هي لكل الب�شر وال يهم جن�سه �أو دينه �أو �أ�صله �أو و�ضعه
االجتماعي ح�سب مبد�أ املفكر الإ�سالمي حممد �إقبال« :ال
�أحد �أف�ضل منك ،لكن �أنت ل�ست �أف�ضل من الآخرين».
ل�ق��د ب��� ّ�ش��ر اهلل يف ال� � ّت ��وراة ويف ال �ق ��ر�آن ب�ك��رام��ة الإن���س��ان
امل�صانة واملحفوظة� .إ ّنها قيمة حتم ّية مرتبطة بالوجود
الإن�ساين� .إ ّنها تتج ّذر يف ال ّربط ال��وج��ودي للإن�سان مع
اهلل ،ولها عالقة كبرية مع �صفات الإن�سان التي مت ّيزه عن
باقي املخلوقات ،وجتعله قادرا على قيامه بدوره باعتباره
حمافظا على الأر�ض وخليفة اهلل عليها.
تكمن �أهم ّية كتاب مرت�ضى ،يف �أ ّنه يقدّم قراءة جديدة
يف �سياق ال ّنقا�شات ال� ّراه�ن��ة ح��ول عالقة دور ال ّن�صو�ص
الدّين ّية اليهود ّية والإ��س�لام� ّي��ة ور�ؤى ال�ع��امل يف ق�ص�ص
الأن �ب �ي ��اء .ف��ان�ط�لاق��ا م ��ن م �ب ��د�أ «اذه� ��ب وت �ع � ّل��م» جتتمع
اليهود ّية والإ�سالم على قواعد م�شرتكة نتعرف عليها يف
ق�صة �آدم التي تع ّلمنا ب� ّأن الإن�سان ال ّ
يحق له فعل ك ّل �شيء
ّ
يريده ،ووظيفته هي« :احلفاظ على الأر�ض».
فق�صة �آدم هي ق�صة تعليم ّية عن ال ّتجربة الأ�صل ّية املب ّكرة
للإن�سان وعالقته باهلل ،و� ّأن لك ّل فعل جزاء ،وب� ّأن الإن�سان
يتح ّمل م�س�ؤول ّية فعاله ح�سب تف�سري عامل الدّين باول
مايبريغر" :Paul Maibergerال ّ
يحق للإن�سان
القيام بكل ��ش��يء ي��ري��د القيام ب��ه ،ولي�س ك � ّل ��ش��يء قابل
للقيام به ،م�سموح به».
� ّأما و�صف ّ
ق�صة �آدم يف القر�آن الكرمي فقد ارتبط
ال�شر يف ّ
بخلق �إبلي�س ،الذي يقوم بت�ص ّرفات و�سلوكات �ش ّريرة ،كما
ارتبط ب�س�ؤال اهلل (البالغي) ع ّما �إذا ك��ان �إبلي�س يعترب
نف�سه الأف�ضل ،وجواب �إبلي�س بالإيجاب يو�ضح خطر ّ
ال�شر
الذي يتنافى مع ال ّتعاليم التي �أر�ساها القر�آن الكرمي ،كما
وتكبه على ما �أنعم اهلل عليه .ومل ينظر
يعك�س �أنان ّيته ّ

�إىل مدى ارتباط خلق �آدم باهلل ،لكنه نظر �إىل � ّأن اهلل م ّيزه
عن بني �آدم عندما خلقه  -من نار .-وهنا يتج ّذر ّ
ال�شر يف
الكربياء ،ويف عدم االحرتام للكرامة الإن�سان ّية.
وق ��د �أ� �ش ��ار ال�ك��ات��ب �إىل �أن دورن ��ا ن�ح��ن امل�سلمني
بالدّرجة الأوىل الوقوف �ض ّد هذا العداء للب�شر ّية ون�شر
ر�سالة الوحي ال ّرائعة عن الكرامة الب�شر ّية .فقد �أ�صبح
االختيار مبد�أ احلياة اخلالقة وجزءا ينتمي �إىل وجودنا.
ق�صة �آدم بني ال� ّت��وراة والقر�آن
ورغ��م وج��ود اختالفات يف ّ
�إ ّال � ّأن هناك جمموعة من ال ّتوافقات نذكر من بينها-:
وال�س�ؤال عن ماه ّية الإن�سان وعالقته
احلديث عن اخللق ّ
باهلل ،وبباقي الب�شر-.التوراة كما القر�آن لهما منذ البداية
�أف��ق ك��وين :ال ّتوحيد وال�ب���ش��ر ّي��ة- .ع��دم امل�سا�س بكرامة
الإن �� �س��ان-.ك��ل م ��ؤم��ن ب ��اهلل ي�ج��ب �أن ي�شعر ب��امل���س��ؤول� ّي��ة
وبالواجب :وهو ما يفر�ض احرتام كرامة الإن�سان الآخر
واحلفاظ عليها -.الإن�سان يتح ّمل حريته بكل م�س�ؤول ّية؛
ال�شر�- .أ�سا�س ّ
يف فعل اخلري �أو ّ
ال�شر وجذوره هي ال ّتكرب،
واحتقار الآخ��ر ،والأن��ان� ّي��ة التي يجب جت ّنبها ،مع الأخ��ذ
بعني االعتبار � ّأن تقرير امل�صري وحتقق ال ّذات هي �شرع ّية
ما دامت ال ت�ؤدّي �إىل خرق امل�س�ؤول ّية� .إنها �أخالق م�شرتكة
مت ّكن امل�سلمني واليهود من بناء ج�سر يف حا�ضرنا.
يقول الغزايل � ّإن الإن�سان ال ميكنه �إخفاء الوجه العنيف
يف �شخ�ص ّيته ف�ه��و ج��زء م��ن تكوينه ال ّنف�سي واخل�ل�ق��ي:
«لكن بوا�سطة الرتب ّية ّ
وال�ضبط ال ّذاتي يتم كبحه» .وقد
اعرتف �إبلي�س بعداوته للب�شر من خالل وعيده للإن�سان
وت �ك ّ�بره ح�ين رف����ض ت�ك��رمي الإن �� �س��ان ،وواج ��ه حم�ب��ة اهلل
بالعنف وال ّتهديد� .إ ّنه خطر «الأنا» على الب�شر حني تعلن
عن املع�صية وال ّتم ّرد.
�إذن فهم ال� ّذات عند �إبلي�س ال تنبع من حم ّبة اهلل بل من
ال�شريرة ّ
«�أناه» ّ
والطامعة يف ال ّتم ّيز ّ
والتفع على اخلالق
واخل�ل��ق ،علماً �أ ّن��ه م��ن خ�لال اخل�ضوع الف ّعال هلل �أو من
ال�سالم يح ّد الإن�سان من «�أناه» فيح�صل على
�أجل �إيجاد ّ
املعرفة الدّقيقة عن نف�سه �أو ح�سب ال ّلغة ال�شعرية عند

