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 حوار األديان

 فاق المستقبلجذور مشتركة بين اإلسالم والمسيحية: المنطلق وآ

 طو جابر العلوانيأ.د/ 

 المقدمة

 -Alwani chair for Muslimsأعدت ىذه الورقة لتكوف وثيقًة أساسيَّة من وثائق 
Christian Understanding.. 

وىي ورقٌة على وجازهتا واختصارىا استعرضت نقاطًا شديدة األمهية تناولت األسس التارخييَّة للعبلقة 
ة، واجلوانب ادلشًتكة بينهما يف زلاولٍة لبناء عبلقٍة سليمٍة بُت العادلُت اإلسبلمّي بُت اإلسبلـ وادلسيحيَّ 

ديكن أف يؤدي إىل خدمة اإلنسانيَّة كلها، ويكوف منطلًقا ضلو آفاؽ سلٍم  اوادلسيحّي، وتفامهًا مشًتك
رنارًلا طموًحا للتعاوف ابة والتسامح، والتعارؼ، والتعاوف. فهي ورقة عمٍل تقّدـ بعادلّي تسوده عوامل 

 أف يوفق لتحقيقو يف إطار اجلهود ادلشًتكة.  (بحانو وتعاىل)سادلشًتؾ أسأؿ ا 

 وا ويل التوفيق.

صلى ا عليو وآلو -على يد زلمد بن عبد ا  سبلـ منذ بدايتو يف إصدارتو اخلاسبةأّكد اإل أواًل:
 إىل األمور األخرى6  يف أمرين أساسيُت، إضافةً على وحدة الدين  -وسلم

النطق بتلك  -عليو السبلـ-قد نسب إىل إبراىيم  (تبارؾ وتعاىل)فا  6وحدة التسمية .1
تلك  «ة األنبياء وادلرسلُت الواحدةمَّ أُ »التسمية، وحكى يف القرآف الكرمي خاصة كيف ضبلت 

لينسجم  «ب العادلُتسبلـ الناس وجوىهم  ر إ»دبعٌت  -اإلسبلـ- األمانة الكربى بذلك االسم
اإلنساف مع الكوف الذي سّبح حبمد ا، وسجد جلبللو، فنقل القرآف عن صبيعهم دوف استثناء 
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عليو -ى لساف إبراىيم الذي جاء امسو عل «دين اإلسبلـ»إقرارىم بأهنم على دين واحد ىو 
 ﴾ُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمينَ َوأُِمْرُت َأْن أَ ﴿نقل القرآف عنو قولو لقومو6  ومن قبلو نوح الذي -السبلـ

اُكُم اْلُمْسِلميَن ﴿وسيدنا إبراىيم نفسو قاؿ ا عنو6  (72:يونس) مّْلََّة أَبِيُكْم ِإبْ َراِىيَم ُىَو َسمَّ
 وأعلن القرآف ،﴾ِمن قَ ْبُل َوِفي َىَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداء َعَلى النَّاسِ 

يَن َفالَ َتُموُتنَّ  ﴿ولو6 نفسو ق َوَوصَّى ِبَها ِإبْ َراِىيُم بَِنيِو َويَ ْعُقوُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ الّلَو اْصطََفى َلُكُم الدّْ
وقاذلا يعقوب مع سيدنا إبراىيم، مث وّصى ّٔا أبناءه من  (132:)البقرة ﴾َإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ 

يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِو َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِدي قَاُلوْا  َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضرَ ﴿بعده 
 ﴾نَ ْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَو آبَاِئَك ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق ِإَلًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُمونَ 

 (.133)البقرة:

ُقوُلوْا  ﴿إطبلؽ ىذه التسمية الواردة يف سورة البقرة  ةيَّ نة والنصرامن شأف اليهوديَّ  وليس تقليبلً 
َنا َوَما أُنِزَل ِإَلى ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب َواألْسَباِط  َوَما ُأوِتَي آَمنَّا بِالّلِو َوَمآ أُنِزَل ِإلَي ْ

ُهْم َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُمونَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِّْهْم اَل ن ُ  )البقرة:  ﴾َفرُّْق بَ ْيَن َأَحٍد مّْن ْ
و كاف وأيًضا حينما نفى القرآف الكرمي عن سيدنا إبراىيم أنَّ . (تعاىل)  ألهنا تعٍت االستسبلـ (136

ِنيًفا مُّْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن َكاَن ِإبْ َراِىيُم يَ ُهوِديِّا َواَل َنْصَرانِيِّا َوَلِكن َكاَن حَ   ما﴿ على غَت ملة اإلسبلـ
"اليهودية" نسبة إىل قـو من مل يكن من ذريّاهتم فإنّو لن  ذلك ألفَّ  ؛(67)آل عمران: ﴾ اْلُمْشرِِكينَ 

يستطيع ضبل ذلك االسم. و"النصرانيَّة" نسبة إىل حادثة سؤاؿ ادلسيح من حولو "من أنصاري إىل 
 مرتبطة تسميتواإلبراىيميَّة و التسمية فهي  "اإلسبلـ"زلددة. أما ا" فهي نسبة ترتبط بواقعة تارخيية 

 ، وىو فعٌل يستطيع أي أحد القياـ بو، واالتصاؼ بو يف أي زماف ومكاف.(تعاىل)باالستسبلـ  
، والتزمها سيدنا يوسف يوناىيم ووصيتو، كانت وصية يعقوب لبوعلى ىذه الوتَتة من ملة سيدنا إبر 

َربّْ َقْد آتَ ْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمن تَْأِويِل ﴿ (تعاىل) لن يف دعائو إىل افأع -عليو السبلـ-
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نُ َيا َواآلِخَرِة تَ َوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقِني  َماَواِت َواأَلْرِض أَنَت َولِيّْي ِفي الدُّ اأَلَحاِديِث فَاِطَر السَّ
نا سليماف يعلن ذلك أيًضا حيث قاؿ وىو حيمد ا على وكاف سيد (101يوسف:) ﴾بِالصَّاِلِحيَن 

، وأعلنتها بلقيس (42)النمل: ﴾َوُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمن قَ ْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمينَ ﴿والنبوة6  ما آتاه من ادللك
إبراىيمّي يقف يف مقدمتو  فموكب األنبياء كافة موكبٌ  أسلمت مع سليماف  رب العادلُت.حُت 
َوقَاَل ُموَسى يَا قَ ْوِم  ﴿، وقاؿ موسى6 إبراىيم، يعلنوف إسبلـ وجوىهم صبيًعا  رب العادلُت نوٌح مث

ُلوْا ِإن ُكنُتم مُّْسِلِمينَ  ، وأنبياء بٍت إسرائيل كافة (84)يونس: ﴾ِإن ُكنُتْم آَمنُتم بِالّلِو فَ َعلَْيِو تَ وَكَّ
ْورَاَة ِفيَها ُىًدى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها ﴿هم بأهّنم أسلموا  وجوى (تبارؾ وتعاىل)وصفهم ا  ِإنَّا أَنَزْلَنا الت َّ

ّلِو وََكانُوْا َعَلْيِو النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا لِلَِّذيَن َىاُدوْا َوالرَّبَّانِيُّوَن َواأَلْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفظُوْا ِمن ِكَتاِب ال
َواْخَشْوِن َواَل َتْشتَ ُروْا ِبآيَاِتي َثَمًنا َقِلياًل َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل الّلُو ُشَهَداء َفاَل َتْخَشُوْا النَّاَس 

وعلى العهد وادليثاؽ الذي وّّف بو األنبياء السابقوف كاف  .(44)المائدة: ﴾فَُأْولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ 
حد الذي جاء بو األنبياء كافة، فقد يدعو حوارييو إىل ذلك الدين الوا -عليو السبلـ-سيدنا عيسى 
ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنَصاِري ِإَلى الّلِو قَاَل اْلَحَوارِيُّوَن َنْحُن  ﴿قاؿ حلوارييو6  ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْ فَ َلمَّ

َوِإْذ  ﴿6  (جل شأنو)وقاؿ  (،52)آل عمران: ﴾أَنَصاُر الّلِو آَمنَّا بِالّلِو َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 
 ﴾َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَوارِيّْيَن َأْن آِمُنوْا ِبي َوِبَرُسوِلي قَاُلَوْا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَن ََّنا ُمْسِلُمونَ 

َر اإِلْساَلِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل  ﴿يف القرآف الكرمي6  (تعاىل)وحُت قاؿ  ،(111)المائدة: َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْ
عٌت بو الدين الذي جاء بو إبراىيم  (85)آل عمران: ﴾ِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ ِمْنُو َوُىَو ِفي اآلِخرَ 

 فإفَّ  (تبارؾ وتعاىل)والذي جوىره إسبلـ الناس وجوىهم إىل ا  -عليهم  السبلـ- واألنبياء كلهم
لو بل وسلك طريًقا غَت ما شرعو ا، وضبن ابتغى غَت ذلك الدين الواحد فإنّو مل ُيسِلم وجهو ، مَ 

 أنبياؤه!!

 :وحدة الموضوع والقيم .2
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األسس وفيو لو ا ة السليمة، وجعل الواحد يف الفطرة اإلنسانيَّ اإلذلّي غرس ىذا الدين فقد  
 ادلشًتكة اليت تقـو على دعائم ثبلث6

يف ده ووحدانيتو ة، والصفات، واإلدياف بتفرّ ة، واأللوىيَّ بالربوبيَّ  (تبارؾ وتعاىل)إفراد ا  أولها:
 ذلك كلو.

ة، وتصوره، وبيئتو، وحياتو، تزكية اإلنساف وتطهَته يف اعتقاده، وفكره، ورؤيتو الكونيَّ  6ثانيها
 وسلوكو.

ا ميداف الفعل اإلنساّّي، وميداف إعمار األرض واالبتعاد عن اإلفساد فيها وزبريبها؛ ألهنَّ  6ثالثها
 االستخبلؼ.

و أنَّ  -مصلى ا عليو وآلو وسلّ -زلمد  رسوؿ اعن  يف الصحيحُت وىناؾ حديث مروي
 . «إنا معاشر األنبياء ديننا واحد وأف أوىل الناس بابن مرمي ألنا إنو ليس بيٍت وبينو نيب 6»قاؿ

بو األدياف والرسل كافة ىو موضوع واحد  تادلوضوع األساس الذي جاء ومن ىنا يتضح أفَّ 
 (25)األنبياء: ﴾ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو أَنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدونِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ﴿

 ﴿ة لرساالت األنبياء يؤكدىا القرآف الكرمي يف سور وآيات عديدة فيقوؿ6 وىذه الوحدة ادلوضوعيَّ 
 (،45)الزخرف: ﴾َمِن آِلَهًة يُ ْعَبُدونَ َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رُُّسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمن ُدوِن الرَّحْ 

، ويف سورة (36النحل:) ﴾َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلّْ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوْا الّلَو َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوتَ  ﴿
الوحدة ادلوضوعية لرساالت األنبياء  (جل شأنو)الشعراء، وسور أخرى مثل األعراؼ يعرض ا 

فَات َُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِن * ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  ﴿ 6د تقريًبا فيذكر نوًحا عليو السبلـبأسلوب واح
ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُىْم ُىوٌد َأاَل  ﴿ 6ا، مث يذكر ىودً (108-106الشعراء: ) ﴾(108:الشعراء)

ُقوَن  َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ  *َوَأِطيُعوِن  فَات َُّقوا اللَّوَ * ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  *تَ ت َّ
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ُقوَن  ﴿ 6صاحل يأيت مث (127-124) ﴾َعَلى َربّْ اْلَعاَلِميَن   *ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُىْم َصاِلٌح َأاَل تَ ت َّ
ا َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربّْ َومَ * فَات َُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِن * ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 

ُقونَ  ﴿6 مث لوط (،145-142)  ﴾اْلَعاَلِميَن  ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل  * ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُىْم ُلوٌط َأاَل تَ ت َّ
ْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربّْ اْلَعاَلِميَن َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو مِ * فَات َُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِن * َأِميٌن 

ُقوَن  ﴿6 شعيبيأيت ، مث (164-161) ﴾(164:الشعراء) ِإنّْي  *ِإْذ قَاَل َلُهْم ُشَعْيٌب َأاَل تَ ت َّ
َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربّْ َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن * فَات َُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِن * َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 

 .(141-133) ﴾اْلَعاَلِميَن 

قَاَل َأفَ َرأَيْ ُتم مَّا ُكنُتْم تَ ْعُبُدوَن  ﴿قاؿ6 فك سيدنا إبراىيم ّٔذا ادلنطق من قبل وسبسّ 
ِذي َخَلَقِني فَ ُهَو الَّ  *فَِإن َُّهْم َعُدوّّ لّْي ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن * أَنُتْم َوآبَاؤُُكُم اأْلَْقَدُموَن  (75:الشعراء)

 ﴾َوالَِّذي يُِميتُِني ثُمَّ ُيْحِييِن  * َوِإَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشِفينِ * َوالَِّذي ُىَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن * يَ ْهِديِن 
قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَن  ﴿وقاذلا موسى لفرعوف حُت قاؿ لو فرعوف6  ،(81-75)الشعراء:

نَ ُهَما إن ُكنُتم مُّوِقِنيَن  قَالَ  * َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ  *قَاَل ِلَمْن َحْوَلُو َأاَل َتْسَتِمُعوَن * َربُّ السَّ
عندما  ولذلك قاذلا عيسى للحواريُت(؛ 32-632 الشعراء) ﴾قَاَل رَبُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكُم اأْلَوَّلِيَن 
ويف ، (112)المائدة:﴾قَاَل ات َُّقوْا الّلَو ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن  ﴿ طلبوا منو إنزاؿ ادلائدة من السماء6

َناِت قَاَل َقْد ِجْئُتُكم بِاْلِحْكَمِة َوأِلُبَ يَّْن َلُكم بَ ْعَض الَِّذي  ﴿6 سورة الزخرؼ ا َجاء ِعيَسى بِاْلبَ ي ّْ َوَلمَّ
 ﴾َو ُىَو رَبّْي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم  ِإنَّ اللَّ  *َتْخَتِلُفوَن ِفيِو فَات َُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِن 

(63-64.) 

صلى ا عليو وآلو -النيّب ؤّذه الوحدة دلوضوع رساالت األنبياء كافة وّجو القرآف الكرمي 
ِمن رُُّسِلَنا  َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلكَ  ﴿ 6سؤااًل يف سورة الزخرؼليسأؿ األمم السابقة  -وسّلم
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، ويف سورة الشورى آيٌة جامعة وىي اآلية (45)الزخرف: ﴾َأَجَعْلَنا ِمن ُدوِن الرَّْحَمِن آِلَهًة يُ ْعَبُدونَ 
يِن َما َوصَّى ِبِو نُوًحا ﴿ «وحدة ادلصدر ووحدة ادلوضوع»( تؤكد على 12) َشَرَع َلُكم مَّْن الدّْ

َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّ  يَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِو َكبُ َر َوالَِّذي َأْوَحي ْ َنا ِبِو ِإبْ َراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدّْ ي ْ
 ﴾َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيِو اللَُّو َيْجَتِبي ِإلَْيِو َمن َيَشاء َويَ ْهِدي ِإلَْيِو َمن يُِنيبُ 

َسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو أَنَُّو اَل ِإَلَو َوَما َأرْ  ﴿6 (جل شأنو)وقاؿ  (13:)الشورى
 .(25)األنبياء: ﴾ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن 

ن ذُكر يف القرآف، وَمن مل مَ  -عليهم الصبلة والسبلـ-وأّكد على اإلدياف جبميع رسل ا  
َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُىْم َعَلْيَك ِمن قَ ْبُل َوُرُساًل لَّْم  ﴿ بو ومن مل يعرّفنا بو (تعاىل)يُذكر، َمن عرّفنا ا 

رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِو * نَ ْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم الّلُو ُموَسى َتْكِليًما  رُُّساًل مَُّبشّْ
ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن الّلُو َعزِيًزا َحكِ  وبُّت أفَّ الرسل كافة جاء كٌل  (165-164)النساء: ﴾يًما ُحجَّ

و ىو واضع كل إىل أنَّ  (جل شأنو)منهم دبا يشبو أف يكوف حلقًة من حلقات الدين الذي أشار ا 
من  عاىم إىل اعتناقو، وكّلف كل رسوؿبو، وىو الذي ديَّة وأنعم على البشر  نَّ لبناتو، وىو الذي مَ 

الذي أُرِسل إليها  ألُمَّة ذلك النيبّ  ، حلقة مناسبةمن ذلك الدين الواحد أولئك الرسل حبمل حلقةٍ 
 ﴿ح مسار حياهتم، وتضعهم على الطريق ادلستقيم، أو الطريقة ادلستقيمة، وتقيمهم عليها لتصحّْ 

َناُىم مَّاء َغَدقًا ع إقرار القرآف آّيد الرسل م وأفَّ  (16:الجن) ﴾َوأَلَِّو اْستَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقي ْ
تبارؾ )فإفَّ ا  ،وتوصيلها بوجود نوٍع من التفاضل بينهم حبسب أدوارىم يف خدمة الرسالة ادلشًتكة

 ، واالسم واحد، وادلوضوع واحدواحدةية ، والغاةأّكد على أفَّ ادلبدأ واحد، وادلسَتة واحد (وتعاىل
َنا ِعيَسى تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى ب َ ﴿ ُهم مَّن َكلََّم الّلُو َورََفَع بَ ْعَضُهْم َدرََجاٍت َوآتَ ي ْ ْعٍض مّْن ْ

َتَتَل الَِّذيَن ِمن بَ ْعِدِىم مّْن ب َ  َناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاء الّلُو َما اق ْ ْعِد َما اْبَن َمْرَيَم اْلبَ ي ّْ
َناُت َوَلِكِن اْخت َ  َتتَ ُلوْا َوَلِكنَّ َجاءتْ ُهُم اْلبَ ي ّْ ُهم مَّن َكَفَر َوَلْو َشاء الّلُو َما اق ْ ُهم مَّْن آَمَن َوِمن ْ َلُفوْا َفِمن ْ
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 (جل شأنو)منو  م ا" وأخذ رسالتو مباشرةً فمنهم من كلّ "  (253:البقرة) ﴾الّلَو يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ 
ه بروح القدس. ولو شاء ا ورفع بعضهم درجات، وآتى عيسى ابن مرمي البينات وأيد مثل موسى.

ة، وقوهتا وقدراهتا ادلطلقة أي اختبلٍؼ يقع بُت أتباع النبيُت، وأي األلوىيَّ يَّة دلنع حباكم (جل شأنو)
َتتَػُلواْ َوَلِكنَّ الّلَو يَػْفَعُل َما يُرِيدُ ﴿اقتتاٍؿ ديكن أف ينشب بينهم.   .﴾َوَلْو َشاء الّلُو َما اقػْ

صغَتة بدوف أف يرسل ذلا نبًيا ة ية واحدة أو شعبا أو قر مَّ و مل يًتؾ أُ وفضلو أنَّ من عدؿ ا  إفَّ  ثانًيا:
أو رسواًل يبّلغها من دين ا ورسالتو الواحدة ما هتتدي بو يف إصبلح شأهنا، وبناء حياهتا البناء السليم 

َعَث َرُسوالً َوَما ُكنَّا مُ  ﴿ (24:فاطر) ﴾َوِإن مّْْن أُمٍَّة ِإالَّ خاَل ِفيَها َنِذيرٌ  ﴿ بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  ﴾َعذّْ
حبسب عادات  "أو خارقًا للعادة سلطانًا أو معجزةً "وىؤالء الرسل كلهم قد آتاىم ا  (15:اإلسراء)

ن دل (تعاىل)لتنزؿ تلك اخلوارؽ أو ادلعجزات منزلة قوؿ ا  ؛وابُتعث فيهم ،وأعراؼ من أُرِسل إليهم
ادلعجزة أمٌر خارٌؽ للعادة ال  ذلك ألفَّ  «دؽ عبدي يف كل ما يبلغ عٍّت ص»ابُتعث النيب فيهم أو أُرِسل6 

ومنهم األنبياء وادلرسلوف إال غَته من البشر الذين مل خيًتىم ا لتبليغ رساالتو ديكن أف يأيت بو إنساٌف 
ى دبدٍد من ا، وإذٍف منو، ومساعدة؛ لتقـو دليبًل على صدقو. وصبيع ىؤالء الرسل يتصفوف بأعل

مستويات اخللق والسلوؾ اإلنساّّي، وزلفوظوف حفظًا إذلًيا من اذلبوط عن ذلك ادلستوى أو النزوؿ عنو. 
وف شيًئا، ومن أىم صفاهتم األمانة يف تبليغ كل ما أمرىم ا بتبليغو ألقوامهم، فبل يكتموف شيًئا وال يغَتّ 

دوف ويلتزموف التزاًما كامبًل تاًما يف  بل يتقيّ  ،موفحيرّْ  وف لغَتىم والموف، وال حيلّْ وف ألنفسهم وال حيرّْ وال حيلّْ 
تغيَت ليَّة صبلحيَّة كل ما يأمرىم ا بإببلغو إىل الناس، وال يأتوف بشيٍء من عند أنفسهم، وال ديلكوف أ

بّْي َورَبَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َما قُ ْلُت َلُهْم ِإالَّ َما َأَمْرتَِني ِبِو َأِن اْعُبُدوْا الّلَو رَ  ﴿ما أنزؿ ا عليهم من وحي 
ا تَ َوف َّْيَتِني ُكنَت أَنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَنَت َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيدٌ   ﴾َشِهيًدا مَّا ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمَّ

 .(117:المائدة)
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 عن السقوط يف ادلعاصي فبل (جل شأنو)ومع أمانة التبليغ فهم معصوموف زلفوظوف حبفظ ا 
ال مثل الذنوب اليت وردت يف الوصايا العشر، وال يصروف و  ،يرتكب األنبياء أي شيء من كبائر الذنوب

َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإَلى َما أَنْ َهاُكْم َعْنُو ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما  ﴿، يستمروف على صغائر الذنوب
ْلُت َوِإلَْيِو أُنِيبُ اْسَتطَْعُت َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ  فهم معصوموف عن الذنوب  (88:ىود) ﴾بِالّلِو َعَلْيِو تَ وَكَّ

 (تبارؾ وتعاىل)ا  وكل ما ال يليق بادلقاـ الذي وضعهم ا فيو، مقاـ التأّسي واالتباع فإفَّ  ،واجلرائم
َتِدْه ُقل الَّ ُأْولَِئَك الَِّذيَن ىَ ﴿وف بو ويتبعونو بًل من ىؤالء قدوًة للناس يقتدجعل ك َدى الّلُو فَِبُهَداُىُم اق ْ

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة ﴿ (651األنعاـ) ﴾َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإْن ُىَو ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَعاَلِمينَ 
وىم معصوموف عن  (21:األحزاب) ﴾ِثيًراَحَسَنٌة لَّْمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّو كَ 

الَّ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ ﴿األصل يف كٍل منهم أف يطاع بطاعة ا  ألفَّ يَّة واألخبلقيَّة رات الطبيعادلنفّ 
فيهم سوؼ تنّفر الناس عن يَّة أو سلوكيَّة ووجود منفرات طبيع ،(64)النساء: ﴾لُِيطَاَع بِِإْذِن الّلوِ 

 م، واالقتداء ّٔم.اتباعه

أنزؿ ا عليهم كتًبا أو صحًفا، وىناؾ رسٌل ضبلوا إىل َمن أُرِسلوا إليهم شرائع  ىناؾ رسلٌ  ثالثًا:
وأمور زلدودة متصلة ّٔا، ورسٌل تعرضوا إىل نظم حياة، وآتاىم  أّكدوا على العقيدة ونظم حياة، ورسلٌ 

ولذلك فقد اشتملت  ؛ليماف، وداوود، وأمثاذلما احلكم والنبوة، فحملوا شرائع، ومنهم موسى، وس
 التوراة وىو الكتاب الذي أُنزِؿ على موسى على شريعة.

وحُت وقع بعض اإلمهاؿ من بٍت إسرائيل يف اتباع الشريعة اليت جاء موسى ّٔا، وأصابتهم قسوة 
ليعيد الناس إىل  ومتمًما؛ّدًدا، ونبًيا مكمّْبًل ذلم سيدنا عيسى رسواًل رل( تبارؾ وتعاىل)القلوب بعث ا

ئ الناس لقبوؿ الرسالة ويهيّ  هم.، وسليماف، ومن سبقوداوود ،وىاروف ،تعاليم ىؤالء األنبياء موسى
فهو قد   للنبوة اخلاسبة ات، وفاربةً األخَتة اخلاسبة فكاف موقف نيب ا عيسى خاسبًة لعهٍد وأجياٍؿ من النبوّ 

قًا دلا بُت يديو من التوراة ، ومل يغَّت يف شريعة موسى بل أمره ا بإخبار بٍت إسرائيل حبل بعض كاف مصدّْ
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ذلك مل  . لكنّ -عليو السبلـ-ونشاطًا لئلدياف بو ما كاف زلرًما عليهم لعل ذلك جيعلهم أكثر رغبًة 
وزلاوالهتم. وقد  نياه من مؤامرات ادلتآمر ورفعو ا إليو وصلّ  -عليو السبلـ-حيدث، وجرت زلاولة صلبو 

اختبلفًا كبَتًا، وأوضح القرآف الكرمي موقفو جببلء منو  -عليو السبلـ-ختلفت ادلواقف من سيدنا عيسى ا
* ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِو َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُو ِمن تُ َراٍب ِثمَّ قَاَل َلُو ُكن فَ َيُكوُن  ﴿عليو السبلـ فقاؿ6 

و كلمتو و رسوٌؿ نيب، وأنَّ وبُّت أنَّ ، ﴾(60-59 :آل عمران)اْلُمْمَترِيَن اْلَحقُّ ِمن رَّبَّْك َفاَل َتُكن مّْن 
ٌؽ دلا بُت يديو، وأنّو وأمّ  ألقاىا إىل مرمي وروح و طاىرة آيات ا، وأّف أمّ من يَّة و آمنو، كما بُّت أنّو مصدّْ

لكرمي اإلجابة عنها، توىل القرآف ا وكل ادلسائل اليت أثَتت حوؿ السيد ادلسيح من ِقَبل خصومو صديقة.
 وطهره وزّكاه ونسب إليو الفضائل اليت تليق دبقامو.

 -صلى ا عليو وآلو وسّلم-ألخيو زلمد  -عليو السبلـ-ما الذي قّدـ سيدنا موسى  رابًعا:

أخذ ميثاؽ بٍت إسرائيل بعد أف أخربىم دبا قالو ا لو يف موعظة اجلبل على أف يؤمنوا بو ويوقروه 
، وقد سّجل القرآف ىذا ادلوقف لسيدنا موسى وكماذلا ويناصروه، ويؤازروه ألف معو سباـ الرسالةوحيًتموه، 

ا َأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة قَاَل َربّْ َلْو  ﴿يف اآليات التالية6  َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُو َسْبِعيَن رَُجاًل لِّْميَقاتَِنا فَ َلمَّ
َنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمن َتَشاء ِشْئَت َأْىَلْكتَ ُهم مّْن قَ ْبُل َوإِ  َفَهاء ِمنَّا ِإْن ِىَي ِإالَّ ِفت ْ يَّاَي أَتُ ْهِلُكَنا ِبَما فَ َعَل السُّ

ُر اْلَغاِفرِيَن  َنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخي ْ نْ َيا  *َوتَ ْهِدي َمن َتَشاء أَنَت َولِي ُّ َواْكُتْب لََنا ِفي َىِذِه الدُّ
ي اآلِخَرِة ِإنَّا ُىْدنَا ِإلَْيَك قَاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَشاء َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َحَسَنًة َوفِ 

ُقوَن َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُىم ِبآيَاتَِنا يُ ْؤِمُنوَن   الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ  *َفَسَأْكتُبُ َها لِلَِّذيَن يَ ت َّ
َهاُىْم عَ  ْورَاِة َواإِلْنِجيِل يَْأُمُرُىم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ِن اْلُمنَكِر األُمّْيَّ الَِّذي َيِجُدونَُو َمْكُتوبًا ِعنَدُىْم ِفي الت َّ

ُهْم ِإْصَرُىْم َواأَلْغاَلَل الَّ  ِتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَّْباِت َوُيَحرُّْم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث َوَيَضُع َعن ْ
ُقْل يَا أَي َُّها  *وَن فَالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَل َمَعُو ُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلحُ 

َماَواتِ  َواأَلْرِض ال ِإلََو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َويُِميُت  النَّاُس ِإنّْي َرُسوُل الّلِو ِإلَْيُكْم َجِميًعا الَِّذي َلُو ُمْلُك السَّ
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)األعراؼ6 ﴾ُدوَن َفآِمُنوْا بِالّلِو َوَرُسوِلِو النَِّبيّْ األُمّْيّْ الَِّذي يُ ْؤِمُن بِالّلِو وََكِلَماتِِو َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهتَ 
وعاىد بٍت إسرائيل عليو، ورفع  (جل شأنو)فهذا إعبلٌف سابق من موسى قاـ بو بأمر ا  (1146111

صوتو بو ليوّصلو إىل سائر ادلديات اليت كاف عليو أف يوّصل نداءه إليها. يف مقابل ذلك جاء القرآف 
الكرمي ليتناوؿ كل التفاصيل الدقيقة اليت حدث خبلؼ بُت اليهود حوذلا من شأف موسى، وتناوؿ حياتو 

ة، والزواج من ابنة شعيب، إىل تلقي الرسالة يف طور سيناء، إىل من قبل الوالدة مرورًا ّٔا وبالنشأة، والسَت 
 ربريره بٍت إسرائيل من فرعوف، وإيصاذلم األرض ادلقدسة.

صلى ا عليو وآلو -أعٍت أجياذلم ادلعاصرة لرسوؿ ا زلمد -أما قصة عدـ التزاـ بٍت إسرائيل 
 ناحيتو فقد قاـ دبا أمره ا بو. ا موسى منفذلك أمٌر آخر مل يتبعوا موسى فيو. أمَّ  -وسلم

للرسالة ة ياٍت وتصرفاٍت منافأ القرآف سائر األنبياء والرسل شلا ُنِسب إليهم من سلوكيَّ برّ  خامًسا:
فنفى عنهم الكذب بشكٍل مطلق، ونفى عنهم أّف أيًا منهم قد دعا الناس لعبادتو، واالنصراؼ عن 

ا فضيحة، أو ارتكاب أي ذنب. أمَّ يَّة جردية، أو التورط بأيَّة ب أعبادة ا نفًيا مطلًقا، ونفى عنهم ارتكا
ما أخذه اإلسبلـ والقرآف ورسوؿ ا، فهي تلك البشارة دبجيئو خاسبًا للنبيُت، وحامبًل آلخر حلقات 

خيرب يف أحد األحاديث ادلشهورة بقولو6  -صلى ا عليو وآلو وسلم-. ورسوؿ ا زلمد الدين ورسالتو
ِإنَّ َمثَِلى َوَمَثَل » قَاَل  -صلى اهلل عليو وسلم  -َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  -رضى اهلل عنو  -أَِبى ُىَريْ َرَة َعْن 

، َفَجَعَل النَّاُس ْوِضَع لَِبَنٍة ِمْن زَاِويَةٍ ، ِإالَّ مَ ْيًتا فََأْحَسَنُو َوَأْجَمَلوُ األَْنِبَياِء ِمْن قَ ْبِلى َكَمَثِل رَُجٍل بَ َنى ب َ 
. 1«، َوأَنَا َخاِتُم النَِّبيّْينَ َنُة قَاَل فَأَنَا اللَِّبَنةُ ، َويَ ُقوُلوَن َىالَّ ُوِضَعْت َىِذِه اللَّبِ وُفوَن ِبِو َويَ ْعَجُبوَن َلوُ َيطُ 

لذنوب واجلرائم ة واإلسبلـ على ربرمي كبائر اة وادلسيحيَّ لقد اتفقت األدياف، وخباصٍة اليهوديَّ  سادًسا:
 ربى، وىي ما ُعرؼ بالوصايا العشر. فنجد فيما بُت القرآف والتوراة6الك

الفصل -يف التوراة )سفر اخلروج يف القرآف
                                                           

1
 .وغيرهما ومسلم البخاري رواه  
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 العشرين(
 ﴾َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاهُ  ﴿

 (32)اإلسراء6
 ال يكن لك آذلة أخرى أمامي

 ﴾اأْلَْوثَافِ فَاْجَتِنُبوا الرّْْجَس ِمَن  ﴿
 (21)احلج6

 ال تصنع لنفسك آذلة مسبوكة

َدْيَاِنُكمْ  ﴿  ﴾َواَل ذَبَْعُلوْا الّلَو ُعْرَضًة ألّْ
 (332)البقرة6

 ال تنطق باسم الرب إذلك باطبل

 وأمك أكـر أباؾ (32)اإلسراء6 ﴾َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ﴿
  تقتلال (35)النساء6 ﴾َوالَ تَػْقتُػُلواْ أَنُفَسُكمْ  ﴿
ُقل لّْْلُمْؤِمِنَُت يَػُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم  ﴿

َوحَيَْفظُوا فُػُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى ذَلُْم ِإفَّ اللََّو َخِبٌَت 
َوُقل لّْْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن  (21)دبَا َيْصنَػُعوَف 

 ﴾ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوحَيَْفْظَن فُػُروَجُهنَّ 
 (21،21)النور6

 ال تزف

 ﴾َوالسَّارُِؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوْا أَْيِديَػُهَما ﴿
 (24)ادلائدة6

 ال تسرؽ

 ال تشهد على قريبك شهادة زور (621احلج) ﴾َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّورِ ﴿
َواَل تَػَتَمنػَّْوْا َما َفضََّل الّلُو ِبِو بَػْعَضُكْم  ﴿

ُبوْا َولِلنَّْساء َعَلى بَػْعٍض لّْلرَّْجاِؿ َنِصيٌب شلَّّْا اْكَتسَ 
 (23)النساء6 ﴾َنِصيٌب شلَّّْا اْكَتَسْبَ 

ال تشتو بيت قريبك... وال شيئا شلا 
 لقريبك

  
ليس الوصايا العشر فقط ىي ادلتفق عليها بُت القرآف والتوراة، لكن ىناؾ أحكاًما أخرى تتعلق 

 بعمل القلب واجلوارح منها6
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َع اْلَفاِحَشُة يف ِإفَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَف َأف َتِشي ﴿
نْػَيا َواآْلِخرَِة َواللَُّو  الَِّذيَن آَمُنوا ذَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

 (615النور) ﴾يَػْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَػْعَلُموفَ 

 ( 1632ال تقبل خربًا كاذبًا )خروج 

 ﴾َواَل تَػَعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوافِ  ﴿
 (3)ادلائدة6

ثَتين إىل فعل الشر )خروج ال تتبع الك
3632) 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِمَُت بِاْلِقْسِط  ﴿
َرِبَُت  ُشَهَداء لِّلِو َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواألَقػْ
ِإف َيُكْن َغِنيِّا أَْو فَػَقَتًا فَالّلُو َأْوىَل َِِّٔما َفبَل تَػتَِّبُعواْ 

َوى َأف تَػْعِدُلوْا َوِإف تَػْلُووْا َأْو تُػْعِرُضوْا فَِإفَّ الّلَو َكاَف اذلَْ 
 (6121النساء) ﴾دبَا تَػْعَمُلوَف َخِبَتًا

ال رُباب مع ادلسكُت يف دعواه )خروج 
2632) 

 ساعد غَتؾ (3)ادلائدة6 ﴾َوتَػَعاَونُواْ َعَلى اْلربّْ َوالتػَّْقَوى ﴿
ْشرُِكوْا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن َواْعُبُدوْا الّلَو َواَل تُ ﴿

ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكُِت َواجْلَاِر 
ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاجلَنِب َواْبِن 

 (22)النساء6 ﴾السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أدَْيَاُنُكمْ 

الغريب النازؿ كالوطٍت منكم يكوف لكم 
 (22615عندكم )الويُت 

لّْلسَّاِئِل * َوالَِّذيَن يف أَْمَواذِلِْم َحقّّ مَّْعُلوـٌ  ﴿
 ﴾(31-32 6ادلعارج) ﴾َواْلَمْحُروـِ 

افتح يدؾ ألخيك ادلسكُت والفقَت يف أرضك 
 (11611)تثنية 

ِن َواْعُبُدوْا الّلَو َواَل ُتْشرُِكوْا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَديْ ﴿
ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكُِت َواجْلَاِر 
ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاجلَنِب َواْبِن 

 (22)النساء6 ﴾السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أدَْيَاُنُكمْ 

ال تضطهد الغريب وتضايقو )خروج 
31633) 

ْم يف اْلِكَتاِب يف يَػَتاَمى َوَما يُػتػَْلى َعَلْيكُ  ﴿
 ﴾النَّْساء الَّبليت اَل تُػْؤُتونَػُهنَّ َما ُكِتَب ذَلُنَّ 

ال تسيء إىل أرملة ما وال يتيم )خروج 
33633) 
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 ﴾َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفبَل تَػْقَهرْ ﴿، (6133النساء)
 (65الضحى)

َوِإَذا َحَكْمُتم بَػُْتَ النَّاِس َأف رَبُْكُمواْ  ﴿
 (14)النساء6 ﴾ؿِ بِاْلَعدْ 

 (11615ال ترتكبوا جورًا يف القضاء )الويُت 

َواَل ذُبَاِدْؿ َعِن الَِّذيَن خَيَْتانُوَف أَنُفَسُهْم ِإفَّ  ﴿
َيْسَتْخُفوَف ِمَن * الّلَو اَل حيُِبُّ َمن َكاَف َخوَّانًا أَثِيًما 

بَػيُّْتوَف النَّاِس َواَل َيْسَتْخُفوَف ِمَن الّلِو َوُىَو َمَعُهْم ِإْذ يػُ 
َما اَل يَػْرَضى ِمَن اْلَقْوِؿ وََكاَف الّلُو دبَا يَػْعَمُلوَف زلُِيطًا 

 ﴾(114-113 6النساء)

 (3632ابتعد عن كبلـ الكذب )خروج 

َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَُت َعِن النَّاِس َوالّلُو  ﴿
 (6122آؿ عمراف) ﴾حيُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ 

 (14615 ال تنتقم )الويُت

الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى * َوْيٌل لّْْلُمَطفِّْفَُت  ﴿
َوِإَذا َكالُوُىْم َأو وََّزنُوُىْم خُيِْسُروَف * النَّاِس َيْستَػْوُفوَف 

 (2-61 ادلطففُت) ﴾

ال ترتكبوا.. ال يف القياس وال يف الوزف وال يف 
 (21615الكيل )الويُت 

 ﴾وبَِنا ِغبلِّ لّْلَِّذيَن آَمُنواَواَل ذَبَْعْل يف قُػلُ  ﴿
 (11)احلشر6

 (14615ال ربقد على أبناء شعبك )الويُت 

(، 35)آؿ عمراف6 ﴾َوَلِكن ُكونُوْا َربَّانِيُّْتَ  ﴿
ِفيِو رَِجاٌؿ حيُِبُّوَف َأف يَػَتَطهَُّروْا َوالّلُو حيُِبُّ  ﴿

 (6114التوبة) ﴾اْلُمطَّهّْرِينَ 

 كن قديًسا طاىرًا

جيَُِدوَف يف ُصُدورِِىْم َحاَجًة شلَّّْا أُوُتوا َواَل  ﴿
َويُػْؤثُِروَف َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِِّْٔم َخَصاَصٌة َوَمن 

 ﴾يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو َفُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 
 (65احلشر)

 (14615ربب قريبك كنفسك )الويُت 
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الّلِو أَنَداداً  َوِمَن النَّاِس َمن يَػتَِّخُذ ِمن ُدوفِ  ﴿
 ﴾حيُِبُّونَػُهْم َكُحبّْ الّلِو َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبِّا لّّْلوِ 

 (121)البقرة6

 (165الرب إذلك من كل قلبك )تثنية فتحب 

  
 بُت اإلصليل والتوراء6

 اإلصليل القرآف
زُيَّْن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَّْساء  ﴿

ْلَقَناِطَِت اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّىِب َواْلِفضَِّة َواْلَبِنَُت َوا
َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواألَنْػَعاـِ َواحلَْْرِث َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة 

نْػَيا َوالّلُو ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ  آؿ ) ﴾الدُّ
 (612عمراف

طوَب للمساكُت بالروح ألف ذلم ملكوت 
 (261السموات )مىت 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَّْن اخْلَوِؼ َواجْلُوِع َولَنَ  ﴿ بػْ
ِر  َونَػْقٍص مَّْن اأَلَمَواِؿ َواألنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشّْ

 (6111البقرة) ﴾الصَّاِبرِينَ 

 (261طوَب للحزاىن ألهنم يتعزوف )

َوَسارُِعوْا ِإىَل َمْغِفَرٍة مّْن رَّبُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها  ﴿
آؿ ) ﴾اأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقُتَ السََّماَواُت وَ 

 (6122عمراف

 (161طوَب للودعاء ألهنم يرثوف األرض )مىت

ِإفَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوْا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا ﴿
َوِإَذا انَقَلُبواْ  *َوِإَذا َمرُّوْا ِِّْٔم يَػتَػَغاَمُزوَف  *َيْضَحُكوَف 

َوِإَذا رََأْوُىْم قَاُلوا ِإفَّ  *َفِكِهَُت ِإىَل أَْىِلِهُم انَقَلُبوْا 
 *َوَما أُْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِظَُت * َىُؤاَلء َلَضالُّوَف 

َعَلى * فَاْليَػْوـَ الَِّذيَن آَمُنوْا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَف 
َىْل ثُػوَّْب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا * اأْلَرَاِئِك يَنظُُروَف 

طوَب للجياع والعطاش إىل الرب ألهنم يشبعوف 
 (261)مىت 
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 (22-35 6طففُتادل) ﴾يَػْفَعُلوفَ 
 
 ﴾ِإالَّ َمْن أََتى اللََّو ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ﴿

 (645الشعراء)
 (461طوَب لؤلنقياء القلب )مىت 

الَّ َخيػَْر يف َكِثٍَت مّْن صلََّْواُىْم ِإالَّ َمْن أََمَر  ﴿
بَلٍح بَػُْتَ النَّاِس َوَمن ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ِإصْ 

يَػْفَعْل َذِلَك ابْػتَػَغاء َمْرَضاِت الّلِو َفَسْوَؼ نُػْؤتِيِو َأْجرًا 
 (6112النساء) ﴾َعِظيًما

 (561طوَب لصانعي السبلـ )مىت 

َلُوفَّ يف أَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن  َ ﴿ تُػبػْ
ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكواْ الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قػَ 

أًَذى َكِثَتًا َوِإف َتْصربُوْا َوتَػتػَُّقوْا فَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ 
 (6142آؿ عمراف) ﴾األُُمورِ 

 (1161طوَب للمطرودين من أجل الرب )

مُثَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَػَواَصْوا بِالصَّرْبِ  ﴿
أُْولَِئَك َأْصَحاُب  (613البلد)ضَبَِة َوتَػَواَصْوا بِاْلَمرْ 

 ﴾(14-13 6البلد)اْلَمْيَمَنِة 

 (361طوَب للرضباء ألهنم يُرضبوف )مىت 

ليس فحسب "ال تقتل" وإمنا ال تغضب من  (122)آؿ عمراف6 ﴾َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيظَ  ﴿
6 1أخيك وتقوؿ لو "رقا" أو "يا أضبق" )مىت 

31-33) 
َا اْلُمْؤمِ  ﴿ ُنوَف ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَػُْتَ َأَخَوْيُكْم ِإمنَّ

 (611احلجرات) ﴾َواتػَُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم تُػْرضَبُوفَ 
فإف قدمت قربانك إىل ادلذبح وىناؾ تذكرت 
أف ألخيك شيًئا عليك فاترؾ ىناؾ قربانك واذىب 

 (32-633 1أوالً اصطلح مع أخيك )مىت
ِمْن أَْبَصارِِىْم َوحَيَْفظُوا ُقل لّْْلُمْؤِمِنَُت يَػُغضُّوا  ﴿

* فُػُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى ذَلُْم ِإفَّ اللََّو َخِبٌَت دبَا َيْصنَػُعوَف 
قد مسعتم أنو قيل للقدماء6 "ال تزف" وأما أنا 

كم6 إف كل من ينظر إىل امرأة ليشتهيها فأقوؿ ل
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َوُقل لّْْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوحَيَْفْظَن 
 (21-21)النور6  ﴾فُػُروَجُهنَّ 

 (35-633 1فقد زىن ّٔا يف قلبو )مىت

َدْيَاِنُكْم َأف تَػبَػرُّواْ  ﴿ َواَل ذَبَْعُلوْا الّلَو ُعْرَضًة ألّْ
يٌع َعِليمٌ   ﴾َوتَػتػَُّقوْا َوُتْصِلُحوْا بَػُْتَ النَّاِس َوالّلُو مسَِ

 (6332البقرة)

ؿ لكم6 قد مسعتم... ال ربنث، وأما أنا فأقو 
 (22-622 1ال ربلفوا البتة )مىت

)آؿ  ﴾َىاأَنُتْم أُْوالء ربُِبُّونَػُهْم َواَل حيُِبُّوَنُكمْ  ﴿
 (115عمراف6

مسعتم أنو قيل6 ربب قريبك وتُبغض عدوؾ، 
-622 1وأما أنا فأقوؿ لكم6 أحبوا أعدائكم )مىت

22) 
ْم َوأَقَا ﴿ ُمواْ َوالَِّذيَن َصبَػُروْا اْبِتَغاء َوْجِو َرِّّْٔ

َناُىْم ِسرِّا َوَعبلَنَِيًة َوَيْدَرُؤوَف  الصَّبَلَة َوأَنَفُقوْا شلَّا َرَزقػْ
 ﴾بِاحلََْسَنِة السَّيَّْئَة أُْولَِئَك ذَلُْم ُعْقََب الدَّارِ 

 (633الرعد)

 (622 1أحسنوا إىل مبغضيكم )مىت

َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم  ﴿
 (6134التوبة) ﴾ َرُؤوٌؼ رَِّحيمٌ بِاْلُمْؤِمِنُتَ 

وصلوا ألجل الذين يسيئوف إليكم ويطردونكم 
 (622 1)مىت

 ﴾َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اجْلَاِىُلوَف قَاُلوا َسبَلًما ﴿
 (622الفرقاف)

إف سلمتم على إخوانكم فقط فأي فضل 
 (623 1تصنعوف  )مىت

َل اْلَمْشرِِؽ لَّْيَس اْلربَّ َأف تُػَولُّوْا ُوُجوَىُكْم ِقبَ  ﴿
َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِالّلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر 
َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَُّْت َوآَتى اْلَماَؿ َعَلى 

 (133)البقرة6 ﴾ُحبّْوِ 

اعط الذي يطلب منك، وال توِؿ ظهرؾ دلن 
 يريد أف يقًتض منك

 ﴾َودَيْنَػُعوَف اْلَماُعوفَ  *وَف الَِّذيَن ُىْم يُػرَاؤُ  ﴿
 (3-62ادلاعوف)

احًتزوا من أف تصنعوا صدقتكم قداـ الناس 
 (61 2)مىت

إف غفرمت للناس زالهتم يغفر لكم أيًضا أبوكم َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ربُِبُّوَف َأف يَػْغِفَر اللَُّو  ﴿
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 (61 2السماوي )مىت (633النور) ﴾َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم 
َوربُِبُّوَف اْلَماَؿ * تَْأُكُلوَف التػُّرَاَث َأْكبًل لَّمِّا  َ ﴿
 (31-615الفجر) ﴾ُحبِّا صَبِّا

6 2ال تكتنزوا لكم كنوزًا على األرض )مىت
6 2( بل اكتنزوا لكم كنوزًا يف السماء )مىت15
31) 

 

 بصورٍة خاصة؟!يَّة ماذا بين اإلسالم والمسيح

بُت "اإلسبلـ" و"النصرانيَّة" من العبلقات والوشائج الشيء الكثَت، شلا لو  فَّ  ما تقدـ فإباإلضافة إىل
أعطى من االىتماـ ما يستحقو لقامت بُت ضبلة الدينُت أوثق العبلئق، ولتهاوت أمامها سائر دعوات 

جيزة سنقدـ أمثلة يسَتة . ويف ىذه الدراسة الو ادلسيحيّ  الفرقة والتناحر بُت العادلُت اإلسبلمّي والنصراّيّ 
وربريضات من أصحاب يَّة على متانة تلك العبلقات اليت غّطت عليها أفكار دخيلة، ومطامع سياس

مصاحل يف ىذا التناقض والصراع، الذي يسود العبلقات بُت العادلُت اإلسبلمّي والنصراّّي منذ فًتة طويلة، 
واسعة على وجو األرض وال شك أنّو لو تضافرت جهود والبدائّية" يَّة شلا أعطى فرصة لبقاء رقعة "الوثن

من ىذا العار، واالرتقاء باإلنساف الوثٍّت يَّة والبدائيَّة" وزبليص اإلنسانيَّة من "الوثنيَّة العادلُت لتحرير البشر 
يف جعلو ة يفالبدا -والبدائّي إىل مستوى إنساّّي بقطع النظر عن الدين الذي سوؼ يتدّين بو بعد ذلك

ث يستطيع أف يعي ذاتو ويدرؾ أنّو آدمّي خلق على صورة أبيو آدـ ليكوف خليفة يف ىذه األرض، حبي
ال  -كّلها–يَّة مؤسبًنا عليها، مسئواًل عن إحيائها وإعمارىا، وجعلها بيًتا واحًدا آمًنا مطمئًنا لؤلسرة البشر 

 على ذلك، وال شك أفَّ  سيحيّ ادل شك أّف ذلك شلكن لو تضافرت جهود العادلُت اإلسبلمّي والنصراّيّ 
وثنّيُت وبدائّيُت يفتك ّٔم الثبلثّي البغيض6 )اجلهل يَّة عار بقاء ما يقرب من ثلث البشر –ىذا العار 

، اإلسبلمّي والنصراّّي ادلسحيّ  والفقر وادلرض( ينايف مبدأ "اخلبلص" الذي ىو أمر زلورّي لدى العادلُت
ما إّف ىذا العار يقع على عاتق العادلُت قبل أّي أحد آخر، وإف اختلفت حقيقتو ووسائلو عند كل منه

 وعلى رجاؿ الدينُت خاّصة.
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إلنقاذ ذلك  -مًعا–جهودمها  ادلسيحيّ  إّف اقتبلع ىذا العار، وضم العادلُت اإلسبلمّي والنصراّيّ 
ّي الشامل قد يعّده "العامل الثالث" ال بادلعٌت االقتصادّي الشائع حالًيا للعامل الثالث، بل بادلعٌت احلضار 

الكربى اذلامَّة بدأت أحبلًما، وردبا بدأت يَّة البعض من قبيل األحبلـ لكن كثَتًا من اإلصلازات البشر 
ألّف ذلا  ؛بتخيُّبلت لكنها صارت حقائق بعد حُت، وضلن ال نستطيع أف نلغي األحبلـ أو نتجاوزىا

 وجوًدا يف جوانب عديدة من حياتنا.

إىل مراجعة مبدأ "اخلبلص" وإخراجو من دائرة "اخلبلص الفردّي" إىل  -صبيًعا–ا ىذا احللم حيتاج منّ 
 "اخلبلص اإلنساّّي الشامل" لتحقيق "اخلبلص الفردّي" يف الدار اآلخرة.

مث ربديد "أولويّات اخلبلص" ورصد األزمات وادلشكبلت اليت ىي موضع اىتماـ "اإلسبلـ 
ت ا، للخروج بإطار مؤّسسّي يضم ىيئدلؤسَّسات ادلختصة يف العادلُتوالنصرانّية" مًعا، مث التحاور بُت ا

ت اعلومات عن أىم األزمات وعقد لقاء، مث صبع ادلادلسيحيّ  وقيادات سبّثل العادلُت اإلسبلمّي والنصراّيّ 
مشًتكة لوضع سلَّم أولويّات دلعاجلة ىذه األزمات وتوزيع األدوار ادلشًتكة بُت الفريقُت للوصوؿ إىل 

 حللوؿ وادلعاجلات البلزمة ذلا.ا

إفَّ رلموعة األزمات الكربى عادليَّة، وىي يف حاجة إىل تكاتف عادلّي يبدأ بتنسيق إسبلمّي نصراّّي 
دلعاجلة تلك األزمات، وتقدمي احللوؿ  -كّلها–ادلتحّضرة يَّة يعقبو تضافر إنساّّي جيمع جهود اإلنسان

 ألزمات6البلزمة للخروج منها، ويف مقّدمة تلك ا

أزمة اغًتاب اإلنساف ذات الُشعب ادلتعّددة الشاملة إلنساف العامل ادلتقّدـ وإنساف العوامل  .1
ادلتخّلفة، فللتقدُّـ أزماتو وللتخلُّف أزماتو، وكّلها هتّدد إنسانًا حيرص الديناف اإلسبلمّي والنصراّّي على 

 ضبايتو وخبلصو يف الدنيا واآلخرة.
يَّة اطر اليت هتّددىا يف الرب والبحر واجلو، وىي أزمة ال تستطيع الكيانات السياسأزمة البيئة وادلخ .3

إيقاؼ سلاطرىا على األحياء واحلياة، وىي حباجة إىل جهود يَّة واحلدود اإلقليميَّة وال ادلنّظمات الدول
 ياة واألحياء.عادليَّة، تبدأ بتكاتف العادلُت اإلسبلمّي والنصراّّي للحد منها ودرء سلاطره عن احل
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أزمة سباؽ التسّلح بأسلحة الدمار الشامل على حساب توفَت موارد األرض دلقاومة اجلوع  .2
واجلهل وادلرض. فعلى مستوى التسّلح نستطيع القوؿ إّف ما سبتلكو بعض الدوؿ ادلختلفة من كربى 

مرّاٍت عديدة، ومل تبذؿ  وغَتىا من أسلحة دمار شامل وأسلحة أخرى صار كافًيا لتدمَت احلياة واألحياء
زلاوالت جاّدة إليقاؼ ىذا اجلنوف، ويف كل يـو تتطّور األسلحة الفتاكة وتتزايد مصانعها، وتزدىر 

 تزدىر صناعات األسلحة واحلروب الصغَتة والكبَتة.يَّة صناعتها، وكّلما استفحلت األزمات االقتصاد
حّظها ادلناسب من االىتماـ العادلّي؛ أزمات اجلوع والفقر واجلهل وادلرض اليت مل تأخذ  .2

ادلبّددة يف صناعات أخرى، بعضها ضار بالبشريَّة، يَّة فاستفحلت وتضاعفت وبالرغم من القدرات البشر 
مهدّْد حلياهتا فإّف نسب التصحُّر والتلّوث والتدمَت صارت هتّدد بنقص كبَت يف قدرات األرض على بلوغ 

لكل من خيلق على ظهرىا، ولكن سوء استعماؿ ة يكافيَّة  الضرور يَّة للحاجات اإلنسانة يحد الكفا
 اإلنساف ذلا وتفريطو حبمايتها قد أّدى إىل بروز ىذا النوع من التهديد واألزمة. 

ادلشًتكة بالبحوث والدراسات ادلتعلقة بالكتب ة يفيما يتعلق بالدراسات ادلتعمقة ال بد من العنا .1
يف رلاالت القيم إلبراز ما ىو متفق عليو بُت الكتب  بينها القرآف وادلقارنةالثبلثة؛ التوراة واإلصليل مث 
لتصبح ىذه ادلقاصد الثبلثة من وسائل كشف   «والعمرانيَّة التوحيد والتزك»الثبلثة فيما يتعلق دبقاصد 

وسائر  «والمساواة وحقوق اإلنسانيَّة العدل والحر »نُت والعادلُت إضافة إىل قيم يادلشًتكات بُت الد
 القيم ادلشًتكة. 

اليت كثَتًا ما تشّكل عناصر ضغط وتأثَت سليّب على الذاكرة ادلعاصرة  يَّة فيما يتعلق باألمور التارخي .2
ومسّتها ادلصادر  «بحروب الفرنجة» «اإلسالمّيةيَّة المصادر العرب»تها التارخييَّة اليت مسّ كاحلروب 

للموريسكيّين »إلضفاء ادلعٌت الديٍت عليها. وكذلك ما حدث  «ةبالحروب الصليبيّ »يَّة األوربيَّة التارخي
بأوامر منسوبة إىل الكنيسة   -إسبانيا-من ربريق وتعذيب وتدمَت دلمتلكاهتم يف األندلس  «المسلمين

تعيد ة يحبث مشًتكة زبرج برؤ  ادة دراسة ىذه القضايا ادلشكلة يف مراكزأو البابا شخصيِّا . ال بد من إع
 ه القضايا تفسَتًا ال يسمح جبعل ذلك ادلاضي مسيطرًا ومعيًقا لتحركنا يف احلاضر ضلو التفاىم. تفسَت ىذ

على القرابة والتقارب واتساع نسبة ادلشًتكات  «سورة المائدة»إّف القرآف آّيد قد نّص يف 
ُنوا الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َولََتِجَدنَّ َأقْ َربَ ُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آمَ ﴿ بُت ادلسلمُت والنصارى فقاؿ6
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يِسيَن َورُْىَبانًا َوأَن َُّهْم ال َيْسَتْكِبُروَن  ُهْم ِقسّْ َوِإَذا َسِمُعوا َما أُْنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل  *َذِلَك بَِأنَّ ِمن ْ
ا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقّْ يَ ُقوُلوَن رَب َّ  ْمِع ِممَّ اِىِديَن تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ َنا َمَع الشَّ  *َنا آَمنَّا فَاْكتُب ْ

 *يَن َوَما لََنا ال نُ ْؤِمُن بِاللَِّو َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحقّْ َوَنْطَمُع َأْن يُْدِخَلَنا رَب َُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاِلحِ 
َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء  فَأَثَابَ ُهُم اللَُّو ِبَما قَاُلوا َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنْ َهارُ 

. إّف ىذه اآليات قد جعلت الذين سبّسكوا بالسيد ادلسيح (85-82)المائدة: ﴾اْلُمْحِسِنينَ 
 على صعيد واحد مع ادلسلمُت دوف أي اختبلؼ.

واعترب القرآف ارض على قتل ادلسيح وادلدعي لذلك، ومن رّوج للقتل والصلب، وطعن يف أـ 
فَِبَما نَ ْقِضِهْم ﴿6 (جل شأنو)يقة، اعترب ذلك رللبًة لغضب ا على كل ىؤالء، فقاؿ ادلسيح الصد

َها ِميثَاقَ ُهْم وَُكْفرِِىْم ِبآيَاِت اللَِّو َوقَ ْتِلِهُم األَنِْبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوقَ ْوِلِهْم قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف َبْل طَبَ  َع اللَُّو َعَلي ْ
َوقَ ْوِلِهْم ِإنَّا قَ تَ ْلنَا  *َوِبُكْفرِِىْم َوقَ ْوِلِهْم َعَلى َمْرَيَم بُ ْهَتانًا َعِظيًما  *ِإال َقِليال  ِبُكْفرِِىْم َفال يُ ْؤِمُنونَ 

تَ َلُفوا ِفيِو اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اللَِّو َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَّْو َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اخْ 
َبْل رَفَ َعُو اللَُّو ِإلَْيِو وََكاَن اللَُّو َعزِيًزا  *ي َشكٍّ ِمْنُو َما َلُهْم ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإال ات َّْباَع الظَّنّْ َوَما قَ تَ ُلوُه يَِقيًنا َلفِ 

 ﴾ُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًداَوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإال لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِو قَ ْبَل َمْوتِِو َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يَ  *َحِكيًما 
 (. 159-155)النساء:

وىم  «أصحاب األخدود»لتسجيل واقعة  «سورة البروج»والقرآف الكرمي خّصص سورة كاملة ىي 
وأحرقوا وقتلوا دبذحبة صباعّية. وال تزاؿ آثار ىذا األخدود ظاىرة يف  ادلؤمنوف النصارى الذين اضطهدوا

 اليمن.
ّصصت للدفاع عنها وبياف طهارهتا ونقائها، وصدؽ السيد ادلسيح يف  اليت خ «سورة مريم»وىناؾ  

عديدة. ويف سورة آؿ عمراف يَّة كل ما جاء بو، إضافًة إىل ذكرىا وولدىا عيسى ابن مرمي يف سور قرآن
صلى ا -خصص القرآف ما يزيد عن شبانُت آية، وىو ما يقرب من نصف السورة للحوار بُت رسوؿ ا 

-رسوؿ ا ستضافهم ا اراف العرب، وكاف عددىم ستُت شخصً ووفد من نصارى صل -سلمعليو وآلو و 
و فكاف من يف مسجده يف ادلدينة ادلنورة وأصر على أف يقـو خبدمتهم بنفس -صلى ا عليو وآلو وسّلم
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يَّة و، وكيفهارًا للرب ّٔم، وبُّت ذلم تصور اإلسبلـ والقرآف للسيد ادلسيح وألمجيلب ذلم ادلاء والطعاـ إظ
خلقو ودوره يف احلياة، واحًتامو وتقديره لو وعبلقتو بو. وجلس وفد صلراف عنده فًتًة طويلو حياوره وجيادلو 

ادلنفتح شلا يبُت توجهات احلوار يَّة يف كل صغَتة وكبَتة من ادلتفق عليو وادلختلف فيو بُت اإلسبلـ وادلسيح
  للتفاىم.يَّة ل لو ويعتربه الوسيلة األساسويؤصّ ، بُت الدينُت واألمَّتُت، والتعارؼ والتعاوف

يَأَي َُّها الَِّذيَن ﴿يف السلم كاّفة  -صبيًعا-إنّنا يف حاجة إىل تذكر كل ىذه ادلشًتكات وإحيائها لندخل 
ْيطَاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ مُ  ْلِم َكافًَّة َوال تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ   (.208)البقرة: ﴾ِبينٌ آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السّْ

ا ربكمو القيم
ً
ادلشًتكة ويسوده األمن والسبلـ والطمأنينة، وزبتفي منو مظاىر العنف  ونوجد عادل

 واالستضعاؼ واالستقواء واإلرىاب.
بعد ىذا العرض الوجيز ادلركز جلذور التفاىم اإلسبلمّي ادلسيحّي ادلبُتّْ إلمكانات التعاوف لبناء 

ؾ قد تكوف اخلطوات ادلبلئمة تبدأ حبلقات نقاش حوؿ ىذا ادلشروع ادلقًتح يُدعى مستقبل إنساّّي مشًت 
إضافًة إىل بناء مقرر أكادديّي يتناوؿ سائر اجلذور ادلشًتكة اليت أشرنا إليها، مشًتؾ، إليها يف إطار جهود 

اء كافة إليو؛ لتعمر وكيفية تفعيلها يف واقعنا ادلعاصر إلعادة بناء عامل السبلـ ادلنشود الذي دعا األنبي
األرض بالسبلـ يف ظل عبادة ا الواحد األحد، وإحياء القيم الدينية ادلشًتكة اليت ضبلها األنبياء 

 وادلرسلوف كافة.


