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الفكري وما قدّمه الباحث يف عدة حما�ضرات يف املعهد العايل
الكن�سي فوبرتال بيتل وقام بتو�سيع ق�ضايا تلك املحا�ضرات
ومناق�شتها ب�شكل مكثف ودق�ي��ق م��ع الطلبة .ولقيت هذه
املحا�ضرات املدر�سية ال�سهلة الفهم اهتمام امل�ستمعني ،لي�س
فقط من حيث عمق الطرح العلمي ،والأبعاد اجلديدة التي
ت�ن��اول بها الباحث �أط��روح�ت��ه اجل��دي��دة ،التي ميكن فهمها
بدقة من خالل ق�صة �سيدنا �إبراهيم ،ومن خالل احلا�ضر
�أي�ضا .فهذه املحا�ضرات املن�شورة يف هذا الكتاب �أع��دت ليتم
تلقيها من ط��رف جمهور عري�ض وع��ام ،وه��و كتاب ي�ستحق
ق � ّراء حيويني و�إيجابيني ومتفاعلني ،ذل��ك �أن ه��ذا الكتاب
م�شجعاً للحوار ب�ين اليهود وامل�سيحيني
�أري ��د ل��ه �أن يكون ّ
وامل�سلمني� .إن املحا�ضرات التي قدمها الباحث عن �شخ�صية
�إبراهيم و�إ�سماعيل و�إ�سحاق الإجنيلية والقر�آنية يف العهد
العايل الكن�سي قدمت له فر�صة و�إمكانية «تعميق وجتديد
منهجي التف�سري الذين ا�ستعملهما يف كتابه «�آدم� ،إدري�س،
نوح� ،أي��وب :اخللق املبكر للكتاب املقد�س وللقر�آن من خالل
ر�ؤية يهودية و�إ�سالمية» ،فمرت�ضى يعطي يف تف�سريه �إمكانات
فهم جديدة للأ�سئلة اجلديدة وال يقدم تف�سريات نهائية،
وميكن للقارئ دائ�م�اً ط��رح �أ�سئلة على الكاتب ،مما يحفزه
على التفكري اجلديد وي�سند املنهج .وال يرتدد الكاتب يف �أن
يكون كتابه عرب تنوع معانيه ،لبنة �أ�سا�سية للدفع باحلوار
بني اليهود وامل�سيحيني وامل�سلمني .فبالن�سبة لنا ،كل الأنبياء
هم �شخ�صيات انعكا�سية ترجعنا وتقودنا �إىل ما�ضي الب�شرية
بقليل من الأهمية ،لكنهم يجربوننا ب�شكل فردي و�شخ�صي
على التعامل مع حالتنا الراهنة ،من �أجل حتفيز التفكري يف
كيفية تطوير �أنف�سنا باعتبارنا ب�شرا نطور �أنف�سنا.
ق�صة النبي �إبراهيم يف الكتاب املقد�س
�أق�صت التوراة �إ�سماعيل بو�ضوح من عهد اهلل لإبراهيم وذريته،
وب��ال�ت��ايل ف ��إن انتقاد الإ� �س�لام لليهودية ل��ه م��ا ي�ب�رره .ويُعد
الكتاب املقد�س هو امل�صدر الأقدم تاريخياً ،فيما يخ�ص �سرية
النبي �إبراهيم ،حيث جند �أن ق�صة ذلك النبي قد مت تناولها
ب�شكل مكثف يف �سفر التكوين منذ رح�لات �إبراهيم مع �أهله
حتى ظهور الرب لإبراهيم ،الذي �أعطاه الوعد الإلهي عندما
قال له « ِل َن ْ�سل َِك �أُعْ طِ ي ه ِذ ِه الأَ ْر َ
�ض» ،ثم جاء الوعد الثاين من
الرب لإبراهيم ،و�أمر الرب �إبراهيم ب�أن يختنت ،وي�ؤكد �سفر
التكوين �أن �إبراهيم ملا طلب من الرب �أن ي�ستكمل عهده مع
ابنه �إ�سماعيل ،ف ��إن ال��رب رف�ض وق��ال له «عهدي �أقيمه مع
�إ�سحاق الذي تلده لك �سارة يف هذا الوقت يف ال�سنة الآتية» ،ثم
ي�شرح الكتاب املقد�س املحنة الكربى التي تعر�ض لها �إبراهيم
عقب �أن �أمره اهلل بذبح ابنه ا�سحاق ،وكيف �أن الرب قد فدى
االبن بذبيحة بعدما �أظهر �إبراهيم �إمارات الطاعة والت�سليم.
ميكن مالحظة �إق�صاء �سيدنا �إ�سماعيل ل�صالح �سيدنا �إ�سحاق
يف امل�صادر اليهودية املتناق�ضة و�أي�ضا عند امل�سيحيني .لذلك
هناك ن�سيان لإ�سماعيل يجب التغلب عليه حتى يتعرف اليهود
وامل�سيحيون على الإ�سالم كدين �إبراهيم.

م��ن خ�ل�ال ك��ل م��ا ��س�ب��ق ن�ستنتج �أن ال �غ��ر���ض م��ن معاجلة
الكاتب لق�ص�ص الأنبياء يف ال� ّت��وراة ومقارنتها مبثيلتها يف
القر�آن الكرمي هو الو�صول �إىل حقيقة �أن �إبراهيم هو � ً
أي�ضا
من ��وذج رائ ��ع لليهود ،ول�ك��ن لي�س كنبي ،و�إمن ��ا باعتباره �أب �اً
�أ�صليا للم�سلمني وامل�سيحيني واليهود .بالن�سبة للم�سيحيني،
ي�لاح��ظ امل ��ؤل��ف �أن �إب��راه �ي��م يلعب دو ًرا �أ��ص�غ��ر بكثري من
دوره عند اليهود وامل�سلمني ،بالطبع ،ي�ستح�ضر امل�سيحيون
�إبراهيم ،مما ي�ؤكد �أنهم ينتمون �إىل الديانات الإبراهيمية،
لكن الباحث مرت�ضى يعتقد �أن الكثري من االن�شغال ب�إبراهيم
�سيثري حتماً على اجلانب امل�سيحي �أ�سئلة كثرية حول التفكري
يف اهلل� ،أي التوحيد الإبراهيمي مقابل عقيدة الثالوث.
ق�صة النبي �إبراهيم يف القر�آن الكرمي
رغم �أن امل�صادر الإ�سالمية الرئي�سة ،القر�آن الكرمي واحلديث
النبوي ،قد اتفقت مع �سفر التكوين يف العديد من الأحداث
والتفا�صيل التي وردت فيما يخ�ص ق�صة النبي �إبراهيم� ،إال
�أن هناك بع�ض النقاط املهمة التي �شهدت اختالفات وتباينات
وا�ضحة :ا�سم �أب �إبراهيم ،وم�س�ألة �إلقاء النبي �إبراهيم يف
ال�ن��ار وخ��روج��ه منها �ساملاً ،عالقة �إب��راه�ي��م بزوجتيه �سارة
وهاجر ،وم�س�ألة �أهمية �إ�سماعيل و�إ�سحاق وحيز كل واحد
منهما يف �سرية النبي �إبراهيم اخلليل.
وبخ�صو�ص ا�سم �أب��ي �إب��راه�ي��م امل��ذك��ور يف ال �ق��ر�آن ،فقد قال
بع�ض املف�سرين �إن ا�سمه �آزر كما هو يف الن�ص القر�آين ،بينما
قال �آخرون �إن �آزر ميكن �أن يكون �صفة ولي�س بال�ضرورة ا�سماً،
بينما ذهب مف�سرون معا�صرون مثل ال�شعراوي �إىل �أن �آزر هو
عم �إبراهيم ولي�س �أبوه� .أما يف الدرا�سات الإ�سالمية باللغة
الأملانية فقد كتب حممد �أ�سد يف �أن ا�سم �أب��ي �إبراهيم لي�س
�آزر بل تراح ،لكن من املمكن جدا �أن يكون ا�سم �آزر املذكور يف
القر�آن مع �أ�سماء �أخ��رى جمهولة املعنى والأ�صل �إ�شارة �إىل
ال�شكل املعرب ما قبل الإ�سالم ال�سم � Athorأو .Zarah
ميكن ب�سهولة كبرية انتباه القارئ �إىل كونية الأفق يف ق�صة

�إب��راه �ي��م ال�ق��ر�آن�ي��ة� :إب��راه �ي��م �أول م��وح��د .يف م��رك��ز ق�صة
�إبراهيم القر�آنية توجد وحدانية اهلل وت�ف��رده� .صورة اهلل
ه��ذه مت تطويرها بخال�صات �أخ ��رى ال ميكن �إي�ج��اده��ا يف
الق�صة التوراتية .الإمي��ان بالبعث :يف ق�ص�ص �إبراهيم مع
امللك الذي ادعى امللك ،و�س�ؤال مو�سى عن كيفية �إحياء املوتى
يع ّلم اهلل �إبراهيم �أن املوت لي�س النهاية� ،إنه �إميان يعتمد على
الثقة العقالنية.
وم��ن هنا ميكن �أن �أخل��� ّ�ص �أه ��داف ه��ذا الكتاب كما يلي :يف
هذا الكتاب ،يلقي الباحث ال�ضوء على ق�صة النبي �إبراهيم
بح�سب ما وردت يف امل�صادر اليهودية وامل�سيحية ،ويبني �أهم
التف�صيالت التي قدمتها ال��رواي��ة القر�آنية لتلك الق�صة،
وكذلك الكيفية التي �أث��رت بها �شخ�صية النبي �إبراهيم يف
الفكر الإن�ساين والق�ص�ص الديني عند امل�سلمني وغريهم.
يحتل النبي �إب��راه�ي��م م�ق��ام�اً ك�ب�يراً يف ال��دي��ان��ات اليهودية
وامل�سيحية والإ�سالمية ،حيث يعتقد �أتباع الديانات الثالثة
�أن �إب ��راه �ي ��م الأ� �ص ��ل ال �ث��اب��ت وال �ق ��وي ال� ��ذي ت �ف��رع��ت منه
�ساللة الأنبياء والر�سل فيما بعد .وبناء على ما تقدّم م ّرة
�أخ��رى ي�ؤ ّكد الكاتب على �أنّ ال�ق��ر�آن كتاب تعليمي �أخالقي
وروح��ي وك��وين .ف�إبراهيم من��وذج وق��دوة للب�شرية ،ومفهوم
ال �ق ��دوة ي�ح�ي��ل ع�ل��ى �شخ�صية حت�م��ل ق ��وة �إدم��اج �ي��ة كبرية
للأمة الإبراهيمية� .أعطى �سيدنا �إبراهيم اخلليل درو�سا
عديدة للعامل ،حريت الكثريين و�أ�ضحت �إجنازاته تتحدث
عنه ،والتي مل تقت�صر على جمال واح��د بل تنوعت ،لهمته
العالية و�إ� �ص��راره ال�ن��ادر ،م��ن بينها :احلكمة ،والإن�سانية،
والقيادة ،والإقدام ،والت�آزر ،والكفاءة واالعتماد على النف�س،
ومواكبة للع�صر .فمن خالل م�سلك الفهم املتبادل والأخالق
امل�شرتكة ،واملالحظة الإ�سالم ّية واليهود ّية لق�صة �سيدنا
�إبراهيم وذريته يح�صل القارئ على الفهم العميق وال ّتفكري
باهتمام وب��د ّق��ة يف اجل ��ذور ال� ّدي�ن� ّي��ة امل�شرتكة .ويف اخلتام
نكرر �أملنا الكبري ون�ق��ول :ع�سى �أن تتحقّق دع��وات الكاتب
�إىل احلوار بني اليهود ّية وامل�سيحية والإ�سالم ،على الأقل يف
املجال ال ّناطق بال ّلغة الأملانية ،يف انتظار تعميم هذه الوظيفة
ال ّنبيلة يف عاملنا الإ�سالمي �ضمن مراعاة التعددية.
----------------------------------------------الــكــتــاب :إبــراهــيــم  -إسماعيل  -إسحاق
 أيــــــوب :شــخــصــيــات ق ــي ــادي ــة لــلــيــهــود،والمسيحيين ،والمسلمين
الكاتب :محمد سمير مرتضى.
اللغة :األلمانية.
سنة النشر ومكانه :هامبورغ .2018
دار النشرtredition Verlag :
* باحث في الدراسات المقارنة
الرباط ،المغرب
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إبراهيم -إسماعيل -إسحاق :شخصيات قيادية لليهود
والمسيحيين والمسلمين
محمد سمير مرتضى

رضوان ضاوي *

صدر كتاب الباحث في الدراسات اإلسالمية محمد سمير مرتضى الجديد بعنوان «إبراهيم ،إسماعيل ،إسحاق ،أيوب :شخصيات قيادية لليهود والمسيحيين
والمسلمين» في سنة  2018ضمن مشروع فكري يهتم بتطوير الدراسات اإلسالمية المعاصرة المكتوبة باللغة األلمانية ،من باب البحث عن مسالك للحوار
والنقاش الجاد والمثمر والمنصف بين الديانات اإلبراهيمية الثالثة .وإذا كان الكتاب األول ضمن هذا المشروع قد ركز على سيدنا آدم باعتباره أبا للبشر
جميعا ،فإن هذا الكتاب يركز على شخصية سيدنا إبراهيم الخليل القيادية وما ُيمكن أن يقدمه نموذج سيدنا إبراهيم من أجل تشييد قنوات حوار بين
اإلسالم والمسيحية واليهودية.

م�شروع حوار ديني باللغة الأملانية
توا�صل الكتابات الأكادميية الأملانية يف الدرا�سات الإ�سالمية
واحل� ��وار ال� ّدي�ن��ي اال��س�ت�ف��ادة م��ن م ��ادّة ق�ص�ص الأن �ب �ي��اء يف
القر�آن ويف ال� ّت��وراة ،باعتبارها �أ�سا�ساً للحوار بني الديانات
الإبراهيمية وجوهراً له .لهذا ،ميكن الربط بني الكتابني
من �أجل تعميق وتو�سيع الت�صورات التي قدمها الباحث يف
ه��ذا الكتاب ع��ن ق�ص�ص الأن�ب�ي��اء .وم��ن خ�لال ال��رب��ط بني
مراجعتنا لكتاب «�آدم� ،إدري ����س ،ن��وح :اخللق املبكر للكتاب
امل�ق��د���س ول�ل�ق��ر�آن م��ن خ�لال ر�ؤي ��ة ي�ه��ودي��ة و�إ��س�لام�ي��ة» لـ:
حممد �سمري مرت�ضى ،الذي �صدر �سنة ( ،)2017وم�ضمون
ال �ك �ت��اب اجل ��دي ��د ل�ل�م��ؤل��ف ذات� ��ه وامل ��و� �س ��وم ب�ـ�ـ�ـ�ـ «�إب ��راه �ي ��م-
�إ�سماعيل� -إ�سحاق� :شخ�صيات قيادية لليهود ،وامل�سيحيني،
وامل�سلمني» ( ،)2018بهدف حتيني فهم الإ�شكاالت الدين ّية
التي ظ� ّل الباحث مرت�ضى يطرحها يف ج��ل كتاباته ،وهي
�إ�شكاالت احل��وار بني الأدي��ان ،ن�ستطيع التو�صل �إىل نتيجة
مفادها �أنّ الباحث مرت�ضى  -الذي يفهم حياة امل�ؤمن على
�أ ّنها ح��وار متعدّد مع اهلل -ير ّكز على احلوار ّية التي جتمع
امل�ؤمن باهلل؛ بالتايل تكمن �أهم ّية كتاب «�إبراهيم� -إ�سماعيل-
�إ�سحاق� :شخ�صيات قيادية لليهود ،وامل�سيحيني ،وامل�سلمني»
يف �أ ّنه يقدّم قراءة جديدة يف �سياق ال ّنقا�شات ال ّراهنة حول
عالقة دور ال ّن�صو�ص الدّين ّية اليهود ّية والإ�سالم ّية ور�ؤى
ال�ع��امل يف ق�ص�ص الأن�ب�ي��اء .وميكن ال��رب��ط ب�ين �أطروحتي
الكتابني من تعميق وتو�سيع الت�صورات التي قدمها الباحث
يف كتابه اجلديد عن ق�ص�ص الأنبياء من خ�لال �شخ�صية
�سيدنا �إبراهيم اخلليل .فمحمد �سمري مرت�ضى الباحث يف
الدرا�سات الإ�سالمية يقتحم م�سلكا جديداً بخطوات ثابتة
لها امتدادها يف م�شروعه احلواري الذي �أ�س�سه يف كتابه «�آدم،
�إدري�س ،نوح� ،أيوب :اخللق املبكر للكتاب املقد�س وللقر�آن من
خ�لال ر�ؤي��ة يهودية و�إ�سالمية» ويف م�ؤلفات �أخ ��رى .ومن
املفيد الت�أكيد على �أن الأم��ر يتعلق هنا مبنظورات جديدة
قدمها الباحث وعالج بها ق�صة اخلليل �إبراهيم عليه ال�سالم
يف القر�آن وال�ت��وراه :من خالل مبد�أ املُماثلة بني القرارات
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الإل�ه�ي��ة وال �ق ��رارات ال�شخ�صية لإب��راه �ي��م ،وم�ق��ارن��ة ق�صة
�سيدنا �إبراهيم التوراتية والإجنيلية والقر�آنية.
النبي �إبراهيم يف التوثيق الن�صي والب�صري
ا�ستعان امل�ؤلف يف كتابه مبنهج املقارنة ،من خ�لال ا�ستناده
�إىل ال��درا��س��ات الإ��س�لام�ي��ة املعا�صرة والتفا�سري اجل��دي��دة،
ومب �� �ص��ادر �أ��ص�ي�ل��ة م�ث��ل ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي وم �� �ص��ادر ي�ه��ودي��ة
وم�سيحية ،و�ض ّم الكتاب جمموعة من ال�صور/النقو�ش التي
تعود �إىل القرن اخلام�س ع�شر �أو ال�ساد�س ع�شر ،وه��ي �إما
فار�سية �أو �أويغورية .وم�صدر هذه ال�صور الأر�شيف اخلا�ص
بامل�ؤلف ،با�ستثناء ثالث �صور ح�صل عليها الكاتب من كتاب
« Bible Figures in Islamic Art. From
 ».15 :Adam to Jesus. Chrestonلـمارلي�س
بورغ  .)2012( Marlies Borgوي�ضم الكتاب ثالث
جمموعات من النقو�ش -1 :النقو�ش الفار�سية التي تعود �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر :نق�ش «و�ضع قوم �إبراهيم له يف النار»
(� ��ص ،)17.ونق�ش «ت�ق��دمي ق�صة ال�ف��داء» (� ��ص ،)58.ونق�ش
بعنوان «�إبراهيم ولوط متعمقني يف حوار بعد �إبالغهما من
طرف املالك بخرب تدمري �سدوم» (�ص -2 .)161 .النقو�ش
الأويغورية التي تعود �إىل القرن اخلام�س ع�شر :مثل «تقدمي
ق���ص��ة ال� �ف ��داء» (� ��ص )90 .و»ل �ق ��اء ال�ن�ب��ي حم�م��د باخلليل
�إبراهيم �أثناء رحلة الإ�سراء واملعراج»( �ص ،)138 .و»تقدمي
احل��رق اجلزئي لإبراهيم»( �ص -3 .)202 .وهناك نق�ش مل
يحدد الباحث �أ�صله وه��و عبارة عن ت�صوير لـ»تقدمي �آخر
لق�صة ال�ف��داء» (���ص .)110 .وبخ�صو�ص دور ه��ذه النقو�ش
والر�سومات يف الكتاب ،يقول امل�ؤلف �إنها نقو�ش عبارة عن
زخرفة ت�شري �إىل مُعاجلة �سردية لق�صة �سيدنا �إبراهيم يف
الفن الإ��س�لام��ي ،ال �أك�ثر وال �أق ��ل .لكن م��ن وجهة نظري،
وبغ�ض النظر عن طريقة توظيف الكاتب لها يف كتابهُ ،تعلم
هذه النقو�ش �أن النبي �إبراهيم «�أبو الأنبياء» تواترت �أخباره
يف الق�ص�ص الديني وال�شعبي معاً ،وعمل الفن الإ�سالمي
ب��اع�ت�ب��اره ج ��زءًا م��ن ال�ت�راث ال��دي�ن��ي� -إىل ج��ان��ب التوثيقالن�صي ،على توثيق قيمة هذه ال�شخ�صية ب�صرياً من خالل

اللوحات الفنية والنقو�ش واحلفر على اخل�شب .فمن امل�ؤكد
�أن �شخ�صية النبي �إبراهيم قد �أثرت ت�أثرياً قوياً وعظيماً يف
الأديان التوحيدية الثالثة ،ورمبا يدل على هذه الفكرة نعت
الديانات الثالثة ب�صفة الأدي��ان الإبراهيمية .كما �أن هناك
العديد م��ن ال�ت��أث�يرات و�أوج ��ه التقارب التي ربطت م��ا بني
ق�صة النبي �إبراهيم من جهة ،و�أن�ساق دينية وثقافية و�شعبية
خمتلفة من جهة �أخ��رى ،باعتبار �أ َّن ال�شخ�صيات الرئي�سة
يف الديانات الثالثة �إمن��ا هم �شخ�صيات واح��دة ،و�شخ�صية
النبي �إب��راه�ي��م ،ك��ان لها ح�ضور م��ؤث��ر وجت�ل�ي��ات على علم
الكالم ،من خالل الأخ��ذ بالقواعد التي �سار عليها �إبراهيم
للو�صول ملعرفة اخل��ال��ق :املحاججة ،و�شك �إبراهيم ال��وارد
ذكره يف القر�آن »،ق�صة ذبح �إبراهيم البنه والت�ضحية والفداء،
والتوحيد املطلق ،وق�صة جن��اة �إب��راه�ي��م م��ن ال�ن��ار .وميكن
للقارئ املطلع على الكتاب �أن ي�شاهد النقو�ش ويكت�شف �أن
الق�ضايا التي عر�ضتا لها ه��ذه ال�صور املهمة وال�ت��ي متثل
جتليات �شخ�صية �سيدنا �إب��راه�ي��م ه��ي م��ن امل��وا��ض�ي��ع التي
ُقدر لها �أن تلقى رواجاً وذيوعاً على مر القرون ،لي�س فقط
يف التوثيق الب�صري الإ�سالمي ،والتوثيق الن�صي امل�سيحي
وال�ي�ه��ودي ،ب��ل �أي���ض��ا يف امل�خ�ي��ال ال�شعبي ال ��ذي اه�ت��م بهذه
الق�ص�ص وزاد فيها الكثري م��ن التفا�صيل التي تقرتب �أو
تبتعد عن احلكاية الأ�صل املوجودة يف الن�صو�ص الدينية.
هذا الكتاب ومفهوم النموذج/القدوة
ركز الباحث على املفهوم اجلديد «النموذج» باعتبار �سيدنا
�إبراهيم قدوة و�صورة �أ�صلية للخلق كله ،وهو �شخ�صية دينية
ق ��ادرة على دم��ج ك��ل الأم ��ة الإبراهيمية وو�ضعها يف طريق
امل�ستقبل امل�شرتك وامل�صري امل�شرتك .وق��د رف��ع ال�ق��ر�آن من
قيمة �سيدنا �إ�سماعيل ،الذي مت قمعه وتهمي�شه يف الإجنيل
العربي ويف اليهودية .بهذا ي�سلط تف�سري �سمري مرت�ضى
املعا�صر ال�ضوء ب�شكل �إيجابي على �شخ�صية �سيدنا �إبراهيم
و�سيدنا �إ�سماعيل باعتبارهما �شخ�صيتني قياديتني وقيمة
كبرية جداً للحوار املتداخل الأديان.
تت�أ�س�س �أطروحة هذا الكتاب على التزام املحا�ضر مب�شروعه

