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  اإلجنيل حركة
ا اة املسيح ومواقفه اليت دّونها جقراءة يف حياة الرّب يسوع يه قراءة معارصة للكمات وحي

 وتأمُّل واٍع واقيعٍّ  أكرث من كونها حلظات سكونٍ  نّظًما متتابًعا،ليست رشًحا وتفسرًيا مُ . وناإلجنيليّ 
فالكثري من لكمات وأفعال املسيح تستوقفك وتمسك بك وال تريد أن  .املعارص ة يف وخئِنافقة الوصيّ 

د رؤيتكلِ طْ يُ  قد  .ومدارك املجتميع مس هذا احكجديد واقعك الشخلْ ويَ  ،وإنسانيّتك قك ح جُتدِّ
ل بل أنّ  اجتد بها نُتفً  اخكقافة اإلنسانّية  من املعارف اإلنسانّية اليت تتواءم مع روح اإلجنيل، وهو د

، من خالل خربات  شاهدةً ّية عن واقع اإلجنيل بل تصبح يف العديد من األحيان تغّربة باللُكِّ ليست مُ 
  .كوارِ دْ صورة اهللا ولو لم يُ  بلالبرش يف حياتهم عرب األزمان واألصقاع؛ فالبرش 

تورجّية الِعماد فنقولنُصيلِّ    : يف 
ُّ السّيد الرّب    اإل أيّها األز

ي جبل اإلنسان كصورته ومثا    ...ا
دين اجلُُدد [ افتح أعني قلوبهم    ] الُمعمَّ

  ليستضيئوا بضياء إجنيل ملكوتك

ات اإلنسانّية املتقوقعة حول وجودها ي لثّ من لكمات اإلجنيل خُتلِّق نوًخ من احكحدّ  لكمةٍ  لكَّ إّن 
 ّ ، تريد أن ُيطْ ا ِّ  قها لرتى الوجودلِ ا طُ  ، متجاوزةً اليلكُّ

ُ
د واكيئة والطباع ار الزمأ ن واملاكن واحكقا

كما ينترص اجور بل الظلمة، بالفجر  ،ي قائًما يف حياتنا ح تنترص اللكمة احكحدّ ويبىَق ... واملعارف 
تمعّية، واليت جْ المُ  مات اإلنسانّيةسلَّ  لّك قناخت اجفس القديمة املأخوذة من المُ كرسِّ فتُ  والرشوق،

 لكمات اإلجنيل، حيلتُ فق، لَ ومتغّربني عن لّك ما هو ُمطْ  ،نقلها بعضنا كعٍض وحنن يف غيبوبة النسبّيةن
احلراك وقتها يبدأ  .غري  املكتمل قبل نََسَمة احلياة أي تعود به إىل أصله ،ا إىل تراٍب م اإلنسان الرُت خل

ّ وز ، ويبدأ جتاالكينونة اإلنسانّية سطحاألبدي يف الظهور بل  وحاملا يلمس  .قلَ طْ ات واحلارض إىل المُ ا
ي طاملا حبث عنه، ينال املعىَن اإلليه قلَ الُمطْ  أي اإلنسان، النسيب، يراه نابًضا يف قلبه وعقله  . ا

 اإلجنيل فال يبىَق  .حييهاتمّر كنبضاٍت إىل كينونة اجفس، فتُ  واليت إنّها احلياة اإلهلّية. وجوهره اإلنسا
ي يدفع اإلنسان إىل اكتشاف الرّس كتابًا يُع ربِّ عن هوّية دينّية، بل كتاب احلياة واحلركة والوجود، ا
، كما يقول ”القلب يف أعماقِ  عن حننٍي قائمٍ  ارصيُّ يتلكَّم اجّ “وقتها . ، كما من زجاٍج شفاٍف واملسرية

     .جربان
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د كنقطة اكدء   احكجسُّ
خول إىل رِسّ  د اهللا املسيح دون اال يمكننا ا وال يمكن احلديث عن اإلجنيل  .لقبول حبقيقة جتسُّ

َ »صار جسًدا وحّل بيننا«دونما القبول حبقيقة ألوهة اللكمة؛ فاللكمة   ، تلك يه رسالة اإلجنيل األو
إّن هذا اإلعالن . إنسانّية وجمتمعّية الحقة ةبطونها أيّة قيمنطلق من وت أي حديٍث  اواليت يبدأ منه

د ف .ية بالنسبة إليمانناحجر زاو بمثابة داليت قيقة احلهو احكجسُّ إهلنا  بل األلوهة ذاتها، إذ أنّ  جا تؤكِّ
�ُد بل لّك  قادرٌ  ي !!ء ح احكجسُّ حلقة  رْسِ بمقياس قدرته بل كَ  اجيعل إهلنا منطقيًّ  األمر ا

د كذلك فإنّ . املستحيل  اقبليًّا كمسي يوم شخص هسلّماتألّن ما  ة شخصّيةحقيقة وجوديّ  هو احكجسُّ
ي به صبغة اجعمة اخلالصيّ   املوت والقيامة يف املعموديّة،رِسّ  وهو ما ينعكس يلّع  ،ةهو اجلسد ا

خول إىل عمقه يعود باملسيحيّ . بالرضورة، إنسانيًّا د ووعيه وا ديانة  جمّرد كونها ة منا فإّن احكجسُّ
يق إىل اآلب من خالل إىل كونها الطر ما يراها اكعض،، كوسط ديانات أخرى جمتمعّية راقية،ة أخالقيّ 

د ال   .لكمةجتسُّ

،يكتب إرنست رينان ي “: فيقول ، الاكتب الفرن جاء يسوع من وطنًا خمضورًضا هو اجلليل ا
ي تكسو أرضه الصخور وال ينبت يف تربته  هوديّة املقفر ا يتألَّق ضاحاًك خصيبًا يف مقابل قطاع ا

هناك تأّصلت . هناك يف ذلك الفردوس األر تّم قبول املسيح وفهمه. مٍ يعق عقائديٍّ  كرٍ املجدبة إّال ف
م وم وبعد انقضاء ثمانية عرش قرنًا. أو حلظات الفكر املدعو إىل قيادة البرشّية حنو احكقدُّ  آنذاك [ وا

يانة يسوع بالشمول واخللود ]   .”بل هذا احلدث ال يسعنا إّال االعرتاف 

من األحوال، فاألناجيل شهادة ليسوع اإل  الوقائع الُمجّردة لم تكن هدف األناجيل بأي حالٍ إّن 
د أكرث من كونهاالمُ  ع، هكذا ينبيغ علينا أن ندخل شهادة علمّية عن تارخيّية وجود يسو جُمّرد تجسِّ
 به وعظاتهخلُطَ  ميل لُّغويأو جت هلعملِ  دون َمنَْهجة ،كما هو م جا املسيحفاألناجيل تُقدِّ . دار األناجيلم

ي أسبغه بل املجتمع واضٍح  زمينٍّ  أو تقسيمٍ  ، كما ؛ فلكمات املسيح كفيلة بقّوتهاملراحل احكجديد ا
  .  ردود أفعاجا اإليمانّية؛ الفرديّة واجلماعّيةأن تُشلكِّ  يه،

 أو الرفض، وهذا حقيقةلل ؛ إّما القبول الشخًما ما تضعنا أمام االختيار الصادملكمات املسيح دائ
ٍّ  قالٍب  يه أبرعُ “، بتعبري، جارسيا ماركزي، ”احلقيقة“فـ  قّوتها؛ أرسار من   .”أد

ِّ تُ للرسالة املسيحّية أن  من األمور الّهامة ات جمتمعّية سامية تشهد للنبع ملسي أخالقيّ  يف او
ي منه يرتشف لم يأت املسيح  أنّه يف املقابل، يبدْ . معج سلواًك حيًّا إجيابيًّا يف املجترِ فُيخْ  ،الصاف ا
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ل من بعض السلوكيّ  أخاليقٍّ  بكتاٍب  ، أوًال وقبل ، ولكّنه جاءاجتمايعٌّ  حٌ لِ ات البرشّية وكأنّه ُمْص ُعدِّ
ءٍ  ومن خالل تلك القوى اجلاذبة تنشأ فضائل تنعكس بل اجظرة اليت  ،جتذبنا إىل امللكوت ،لّك 

 تقديم املسيح وهو ،اآلن اًها يغمر بعض املجتمعات املسيحّيةإّن هناك اجّت  .عنا بها املجتمعطالِ يُ 
 د يمكن احلديث عن إنسانٍ  احكجسُّ فبدًال من احلديث عن رِسّ  !!!األخاليق عوًضا عن املسيح اإل

، وبدًال من احلديث عن بذل احلّب، يمكن احلديث عن مقايضات )اإلنسان األبل: نموذج نيتشه( فائٍق 
إلخ، ... ات العّفة يمكن احلديث عن املخاطر املرضّية لالحنالل ، وبدًال من احلديث عن أخالقيّ احلب

بعينها،  يُعاد صياغتها حككون نموذًجا مقبوًال يف جمتمعاٍت  ، بني بعض اجلماخت،أي أّن اكنية املسيحّية
ًّ  لٍح أن يُعاد تقديم املسيح كُمْص  وتلك يه اخلطورة؛ ى كبديل عن تقديمه كأحد رفيع املستو إنسا

ي ال يفهمه الكثريون ذهنيًّا إنّه نوع من احكغرُّب عن  !!وباحكايل يرفضونه ،أقانيم اخكالوث، األمر ا
، يف اجمتمعيًّ  من اجصوص ختدم تماساًك  تٍف زال اإليمان والالّهوت بنُ رسالة اإلجنيل حياول مداراة هُ 

  . بل حساب هوّية اإليمان حلظة زمنّية راهنة،

نني، قائالً  إّن جتربيت مع املسيح “: لقد كتب الاكتب الرو جنجزي أجتماتوف احلائز بل جائزة 
فإّن خطر الاكرثة . ترجع إىل حنو عرش سنوات، عندما بدأت أدرك للمّرة األو هشاشة العالم احّكامة

ي حُيْ  لت ق بالبرشّية دفعين إىل القيام بعملية حبث أفضت  إدِ اجووّية ا ىل الروحانيات، حبيث توصُّ
ٍّ  ع الرضوري للّك عملٍ جِ رْ ، هو المَ ةإىل استخالص أّن وجه املسيح، من اجاحية األخالقيّ    . ”إنسا

ه فيقول” احللم والواقع“يكتب الفيلسوف الرو برديائيف يف كتابه  إّن املسيحّية “: عن وا
يه ح أصبحت جمّرد أن نكون ظرفاء مع إخو هذا عينه ما دفع الاكتب  !!”اننا البرشانكمشت 

قول كثريون مّمن كتبوا سريتك يا يسوع، حاولوا إظهارك بمظهر إنساٍن فاتٍن، بعد أن “: أديب مصلح 
فحّولوك إىل صفٍر يضيف حلقة إىل سلسلة األصفار اليت تمأل خملنا ومكتباتنا، !! جّردوك من ألوهتك

  .”مع أنك مالئ اللّك 

فء  ا للشعوب،يسوع إهلاًما ُمعارِصً  الرّب  وند أن يكمن اجليّ  ودافًعا لربط البرش بروابط ا
ُ  واللُّطف، د كمسيحيّ ولكن من الرضوري أن ن ي قدَّ شدِّ مه للعالم وعدم ني بل ألوهة مصدر اإلهلام ا

حن فن !!!االكتفاء بمشاعر الغبطة اليت تعرتينا حكأثري يسوع يف احكاريخ والشعوب، ولكن دونما ألوهة
، عظيمٌ  مٌ علِّ يف قو عن يسوع إنه مُ  )١٧٣٣ ـ ١٦٩٤(ملا هريمان صموئيل ريماروس خ األال نوافق املؤرِّ 

س  ءٍ  إّن يسوعنا هلٌ!! ”ومرموق ، بسيٍط ، جميدٍ عميلٍّ  ديٍن “ومؤسِّ   .قبل لّك 
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: ينشتاينفأجاب أ ”سّيدي هل تؤمن باهللا؟“: ، قائالً ألربت أينشتاين ،نيحينما سأل أحد الصحفيّ 
إّن اهللا يف إيماننا هو الظاهر يف اجلسد، كأحد أقانيم اخكالوث، يف . ”تتلكّم، فأجيبك هلٍ ل يل، عن أّي ق“

ي نبين عليه الرصوح األخالقّية  اإليماساس األمع اآلب والروح القدس، ذاك هو  تاّمةٍ  وحدةٍ  ا
  .احنرفت عن جاّدة الصواب وتعود بها إنْ  صوِّب سلوكّيات املجتمعاتواملجتمعّية اليت من شأنها أن تُ 

انسكبت من جوهر األلوهة بل البرش، آمن باهللا  لقد آمن الروا ألفريد ُدبلن باملسيح كطاقة ُحبٍّ 
د بل اقرتاب اهللا من البرش، إذ يقول إّن يسوع ال يكتيف كسقراط باالقرتاب من “: كقّوة فاعلة تؤكِّ

، وال يكتيف بتنوير األفاكر، بل يلجأ رَب ـعطي العِ طيفة احلكمة، وال يُ جوء إىل السخرّية اللّ البرش واللّ 
   .”... بٌّ ُمشعٌ فيسوع حُ . لعْ إىل الفِ 

د؛ رِسّ  من هذا احلُّب يُستعلن   .أرضنا ار جسًدا ورضب خبيمته يفص بالفعل اللكمةأّن  احكجسُّ

ّن درجة حرارة الزيوت وقتها، إّن حرائق الزيت ال يُطفئها املاء وذلك أل: هناك حقيقة علمّية تقول
ر املاء ُمكوِّ فهرنهيت، تكون أبل من درجة غليان املاء مّما يؤدّ  ٢١٢ بًا هائلة من حُ نًا سُ ي إىل تبخُّ

مّرة قدر املياه السائلة اليت تّم صبُّها إلطفاء احلريق، مّما يؤدي إىل  ١٧٠٠اكخار الساخن يبلغ حجمها 
ملنع  مناسٍب  واحلّل هو تغطية احلريق بقماٍش . يق أكرث وأكرثتشتُّت قطرات الزيت فينترش احلر

 
ُ
  !!! كسجنياأل

ي انترش هلبه بالسقوط جيًال بعد جيلٍ  ي اإلنسا ا ، ولكّما حاول اإلنسان بقواه هكذا احكعدِّ
ي ومزيد من نريان اخلطيئة اإلنسانّية احكخلُّص من لعنة السقوط اكن ذلك إيذانًا بمزيد من احكعدّ 

اخلّيةعلة يف كينونة ااملشت ر الاكمل،  فقط منع اهلواء. إلنسان ا نه من احكطهُّ عن جسد اخلطيئة يُمكِّ
ولكن موت اجلسد ال يقوم به سوى من لم يكن يوًما . تماًما كمنع األكسجني عن نريان الزيت

، وقَ  د املسيح وهو اإل ا جتسَّ جسد املوت وهو  َل بِ ُملتهبًا بشهوات اجلسد؛ فاجريان ال تُطفئها نريان، 
لكيما يوقف  خطيئة بل صليب اللّعنة من أجلنا، هصريورتغري املائت، وخش بال خطيئة بالرغم من 

ا تقتبس البرشّية لكمات جربان عن . ن إبادة عشب احلياة اجلديدة اليت وهبنا إياهاهلب اجلحيم ع
د املسيح، فتقول   :جتسُّ
  ليايل،يف خاطر ال صامتةً  كنت باألمس لكمةً 

  ...بل ألسن األيام  مفرحةً  فأصبحت أغنيةً 
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ء املسيح، وذاك مآهلا بعدما قَ  ةتلك حال اللكمة بل  رَبَ اإلنسانّية الصامتة أمام هول واقعها قبل م
نعم ميالد ابن اهللا هو اللّحظة . بل ألسنة البرش جديدةً  لق أغنيةً  احلياة، وكأنّه خَيْ أرضنا وقّدم جا رِسّ 

د األمور حنو األبدلت مسار احكاريخ، وامتأل بها الزمان، ليُ اليت عدَّ    .سلِّم الالّزمان مقا

  

  ميالد ابن اهللا
ّ ( تطالعنا بعض األناجيل  يوسف ومريم إىل مدينة بيت حلم ألجل االكتتاببرحلة  ) ولوقام

  )احكعداد(
َ
ي أ هوديّة حكق. به أوغسطس قيرص رَ مَ ا  حّقة،تَ سْ ييم الرضائب المُ اكن االكتتاب يتّم يف ا

ي اكن حيدث يف خمتلف أرجاء اإلمرباطورّية ، ولكن حكجنيد الفتيان، لّك أربعة عرش خًما األمر ا
  . باإلضافة حكقييم الرضائب

 بني قّمتنْي  كهضبةٍ  ،مدَ قَ  ٢٥٠٠بة املرتفعة عن سطح اكحر بما يربو من يبيت حلم، تلك اكقعة اخلص
مع احكاريخ؛ فالقرية  بل موعدٍ  ، آنذاك،اكنت بيت حلم. ”بني اجلبال كمرسٍح “ :وكأنّها بتعبري أحدهم

 ّ الصغرية اجائية اليت شهدت طفولة داود وعشقه األّول للطبيعة، واليت احتضنت رخيته خلراف ي
ه، وتراتيله اليت اكن يُ    . دنا فيها سماء يهوه وشموسه، تتأهَّب الستقبال ملك اخلليقة ورّب داووا

 
َ
َ أ ي اكن موضع مرّسة الرّب، سحة داود بيدِّ تشهد بيت حلم مِ  مْ ل كسبق نبّوة  صموئيل؛ ذاك الغالم ا

  .الرّب  عن اقتباهلا االبن الوحيد؛ مسيحُ 

ّ يهنألِ طْ ألم يكن من املمكن أن فُ ولكن،  ٍ  يسوع ق أغسطس اكتتابه بعد ميالد الطفل ح  بمو
؟؟ يبدو  يف بيٍت ُمعدٍّ  مدينة  قٍّ السماء اكنت تقود دّفة األمور حكؤهِّل مدينة داود حكرِص حب وكأنّ الستقبا

ا «امللك العظيم؛  مَّ
َ
نِْت  أ

َ
فَْراتَةَ  حَلِْم�َ َنيَْت  يَا أ

َ
نِْت  أ

َ
نْ  َصِغرَيةٌ  َوأ

َ
لُوِف  َننْيَ  تَُكوىِي  أ

ُ
 يِل  خَيُْرجُ  فَِمنِْك  َفُهوَذا أ

ِي
َّ اثِ  ُمتََسلِّطاً بَلَ  يَُكونُ  ا يَّامِ  ُمنْذُ  الَْقِديمِ  ُمنْذُ  َوخَمَارُِجهُ  يَل إِرْسَ

َ
َزلِ  ك

َ
  .)٢: ٥يم( » األ

بل رفقة  يعقوببيت حلم اليت نبت من أرضها عوبيديا، وبل أطرافها ُدفنت راحيل وسط أحزان 
خول ملك املجد ولكن يف ثياٍب العمر، واكنت مُ  ا لراعوث وبوعز، ترشع أبوابها  ال يبدو عليها  ستقرًّ

  !! داملج

، يف إشارة إىل كونها )القرن الرابع عرش قبل امليالد(العمارنة  كيت حلم ورد يف نصوص تّل  رٍ كْ أقدم ذِ 
؛ آهلة اكرئ يف اجقب   . بيت ل
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من اّجارصة إىل بيت حلم؛ رحلة تتجاوز التسعني ميًال مسافًة، واخلمسة  ،انطلق يوسف برفقة مريم
خر أيام محلها، اكن يصعب عليها ما تالقيه من عناء منحدرات الطريق أيام زمنًا، إّال أّن امرأة يف أوا

ابّة وشمس الظهرية وصقيع الليل،  ّ مثل قلب مريم اكن يتغلّب بل عناء  اقلبً  أنْ  بيدواهزتازات ا
مةً  َمته اجلسد بأنشودة العيل؛ ُمعظِّ

َ
هور أمام كرامة احلَبَل وجمد املولود قبل ا. الرّب اجاظر إىل اتّضاع أ

 َ ا ليس حبنا للعذراء  .م ولكمة األلوهةحِ ل أنينه شوقًا ملعاينة نبت الرَ  أتعاب اجلسد ويتبدّ تتال حقًّ
ا فائًقا من ا، فقد أظهرت ُحبًّا وَجَتً ـً ذ بدء البشارة وح منتىه اآلالم، وصارت جديرة مريم هباًء وعبثـ

ة اإل    .بلقب وا

وستني الشهيد وكذلك  َ بأنّه وُ  س رأيًا خبصوص مو يسوع؛ إذ قاالأورجيانواكن  بل  يف مغارةٍ  ِ
ًدا األمر مشرًيا إىل أّن املغارة قد . بيت حلم، وبداخلها يوجد املذود ختوم ومن بعدهم جاء جريوم مؤكِّ
م وقد أخد ٥٢٩ورة السامريني اإلمرباطور قسطنطني، وقد تهّدمت بفعل ث لت إىل بازيلياك بل يدِّ حتوّ 
  .ا جوستنيانهبناء

ت فرتك ،املرأة الرومانّية ذات الرشف واألصول امللكّية ،شوقًا للقديسة باوال ،لقد اكنت بيت حلم
فّضلت ها ـّ إن“ :لهيف أطول رسائِ  لقد قال عنها جريوم .بيت حلمملولود  رومة وقّدمت حياتها تكريًما

لقد استوعبت  .”بالطني وٍخ مطيلٍّ بيت حلم بل لّك نعيم رومة، واستبدلت زخارف قرصها الُمذّهبة بك
وقد  ، بالقلب،الفقرية؛ هناك خينت املسيح القرّية ت حلم وخشت به وماتت بني أكواخدرس بي

   .تسلّمت رّس احكجرُّد

  :لقد ُكتب بل رضحيها عقب موتها، كما رسد جا جريوم
  يف هذا الرضيح ترقد حفيدة شيبيون

نوس العريق   وابنة بيت بو
  غرايك من نسل أجاممنون العظيموفرع من ال

يها وابنتها يوستوكيا   هنا تسرتيح السّيدة باوال حبيبة وا
  إنّها األو من سّيدات رومة

  بًّا يف املسيحختتار معاريج بيت حلم حُ 
  هنا قرب باوال حمفوًرا يف الّصخر

  كن نفسها يف الّسماءحك
  وعن لّك صداقاتها وثرواتها ةختلّت عن روم
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  يف هذا املاكن القفر وأتت لتستقر
  حيث مهد املسيح

ه امللوك ي قَِدم إ   وسجدوا  وقّدموا هدايا ا

ه، بقدر ما صمت اإلجنيليّ  بقدر ما صمتت اجلموع ت أحبارهم وريشتهم عن ملاذا توّقفَ . نوأمام مو
خشية  اكن هل صمتهم. حظات الفريدة اليت اكنت بمثابة فجًرا نديًّا للبرشّية؟؟ ال أعرفرشح تلك اللّ 

هم لم حيصلوا بل أم أنّ !! ميالد املسيح حال يكون عرثة أمام قبول حقيقة ألوهته؟ االستطراد حول
ي قانونال اكن ة؟؟ قد يرجع ذلك لكون صمت مريم العذراءاكفي معلوماٍت  حفظت به بهاء الرّس يف  ا

لم . ظهوره كين إرسائيل يف األردن ر حياته اخلاّصة قبلكْ يف ذِ  لم يسرتسل املسيح يبدو وأنّ  قلبها، كذلك
ي أراد أن حيرث بذاره يف القلوب ه احلّق ا ه باجلسد ألّن مو هو  ،يكن الرّب يسوع يتحّدث عن مو

ي جعل يوحّنا يستهل إجنيله باحلديث  .ميالده فينا يوم نقبله بالقلب واحلياة ولعّل هذا هو السبب ا
أ جا باجعمة واحلّق عن ميالده األز مقرتنًا بصريورته ج   .سًدا 

ُ لقد أورد اإلجنيليّ  ع نهم ُعّشاق الُمخلِّص للتعرُّف عليه ـِ بشْ ون مو اللكمة يف عبارة مقتضبة ال ت
كم كّنا يف حاجة ملن يصف جا امليالد حلظة . بدًءا بأو حلظات خروجه إىل زمن اإلنسان املخلوق

ر وعينا اجلديد بعطر احكجسُّ  ُعطِّ   . د؛ فاللكمات راحة للقلب املتشوِّق لوجه املحبوببلحظة 

عينه، هكذا كتب  ”ألّن اجلهل بالكتاب هو جهٌل باملسيح“يسوع؛ وذلك  الرّب  يف اإلجنيل ناليق
القيناه بل اكحرية يصارع الطبيعة، القيناه بل قارب يف عرض اكحر يمأل الشباك  .يريناؤسالقديس إ

عظ اجلموع اجلائعة إىل احلّق، القيناه يف بيوت األثمة واخلطاة ينتشل غر اخلاوية، القيناه بل تلّة ي
املوت، القيناه بل قارعة الطريق خيلق بصائر جديدة، القيناه يف أروقة اهليلك يزيل أتربة احكديُّن 

، فقط ألحبائه، القي ناه يف الزائف عن لفائف احكوراة، القيناه بل جبل احكجيل يطلق الهوته منرًيا كرسٍّ
الُعلّية يصنع عهًدا جديًدا، القيناه يف املحاكمة يقبل جريمة اإلنسانّية، كما القيناه ُمدانًا لريسل الرّب 

خلق كون فُ ـً لإلنسانّية، القيناه بل الصليب  هور،  ّك ا جديًدا، القيناه يف القرب  أصفاد أرسى ا
صعد بإنسان اهللا إىل اآلب  وكم كّنا يف شوٍق جالقيه يف بيت حلم جتوّقف ... القيناه بل جبل الزيتون 

م تراتيلنا مع أناشيد املالئكة د ولكن يبىَق . عنده قليًال متأمِّلني يف صفاء الرّس جُقدِّ  رّس احكجسُّ
  .خمتوًما جا، ال نلمس منه سوى األهداب، وال نرتشف من آباره سوى القطرات املتناثرة
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مه اكن اختياره ماكن امليالد وطريق ة امليالد ورفقة امليالد مبادئ أراد أن يرسيها يف أو لكمات تعا
جا؛ فاحلياة اجلديدة لن تنسكب يف األوا الُمذّهبة ولن تتفّتح أزهارها حتت أضواء مصطنعة ولن 
 حُتّقق توقعات البرش بألوهة القّوة وتسايم امللوكّية؛ فاملزود مبدأ يبدأ يف احكثبُّت منذ اآلن فصاعًدا

يستِطع اكتشاف املسيح ملاًك يف قماط الطفولة يف بيت  لم نْ ا فإّن مَ  .كأحد أعمدة اإليمان اجلديد
  .حلم، يصعب عليه االعرتاف بربوبيّته عند الصليب

 َ ِ وكأنّه يريد أن . ، وبينهما َقَمل جّناًراخشيبٍّ  وُصِلب بل صليٍب  خشيبٍّ  بل ِمزودٍ  يسوع لقد ُو
ر األشجار من حينما اقتطف منها، قديًما، ثمرة العصيان فيبست وتشّققت يف قلبه  ،لعنة آدم يُطهِّ

ي حيوي .شجرة احلياة وظلّلها ُعشب املوت  َف لَ عَ  أّما القديس كريلس الكبري فريى أّن املذود ا
ي هو جسد احلياة“ احليوانات قد استقبل املسيح وهو ي من السماء ا حوِّل طبائعنا من ”اخلزب ا  ،

  .خلوق بل صورة خالقهلكها احليوا إىل ألَق وبهاء اإلنسان اجلديد املش

ُ “: يقول مالكوم ماجرييدج َ يف تلك الليلة يف بيت حلم  ِ د خمزون إيمان العالمإّن املسيح ُو . ”جدِّ
 صميم انّية حُتقِّق امللكوت يفإىل معاينة إيم األسري من رجاء باالنتقال بيد أّن ما حدث هو حتوُّل نويع

ر رجاء بواقع حضور اهللا يف خلم اإلنسان  حتوَّل إىل إيمانٍ  ُمقّيًدا أي أّن املخزون اكن رجاءً . عينه احكحرُّ
  .     بأدوات اإلنسان

ِ يسوعلقد    ... خُملِّص العالم من قيد العالم  ،ُو

هري من رحم اإلنسانّية الفقرية  ِ اخلري ا   ... ُو

طلق صوته  ِ الرايع  دعو قطعانه ويعطيهم أسماءً من ذلبة الُو جديدة ويقودهم خارج  وجود 
هري   . ذلبة الشتاء القارص إىل مروج الربيع ا

ابل ذبول أغصان شجر اخلريف من بعد  محو نغمة العبوديّة من نشيد اإلنسانّية ا ر  ِ الُمحرِّ ُو
  . العاصفة

زنع ثياب اهلموم عن أحّبا ِ الفرح  ـّرئه، َمْن يُو   . برباءتهين رتمون عند مزوده متدثـ

د بعث ضوء جنوم الرجاء اليت توارت خلف غيوم الرشّ  ُجدِّ  ِ   . ُو

 ُ ل نهار، أكسريه وعٌد بدماٍء أّن ُو يسوع  طبِّب البرشّية بأكسري احلياة بعد رسيان سموم احكعّدي 
  . داء اخلطّية لن يدوم
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فطم البرشّية من الزمان احلارض  ِ رتكوا لنب الطفولة إىل طعام اكالغني باإليمان ماكنًا يف ُو  
  . جملس القّديسني

ُزِنل قيثارات شعبه من بل صفصاف الغربة لريتّلوا ترتيلة املواطنة السمائّية اليت ألقت بأوتاد   ِ ُو
  . خيمتها يف قلوب َمْن قبلوه

َ ليُشيِّد معابد السالم يف قلوب أحّبائه لرُتتَّ  ِ   .فيها أحلان الغفران إىل األبد لُو

َ وُ  ذوة اجار أو باألحرى إلخدة اكتشاف رّس اجار يف قلب البرشّية، بعد أن ذبلت إلحياء جُ  ِ
  . رشارتها

ِ ليك يُعيد لُّغة احلنان والرمحة إىل لسان اإلنسانّية العجماء   . ُو

ِ يسوع حال يبىَق    . ايني ووحشته اإلنسان طريًدا رشيًدا هائًما بلعنة قُو

رتدَّ  َ لكيما يرسل رنني الُطهر إىل مسامع اإلنسانّية  ِ   . طاردًة العصيان ،د صداهاُو

زنع خر وريقات احكوت وليسرت عري اجلنس البرشي جبسده اخلاص ِ يسوع    .ُو

َ يسوع  ِ كون عيد احكناغم بني اإلنسان والكون بعد أن ضجر الو خلق من باطن الكآبة هناًء،ُو
من خطّية اإلنسان؛ فقد ضجرت الشمس من رصاخت الظهرية، وضجر املساء من قبائح الليل، وضجر 

  !!!السكون من رصاخ املظالم، ح لقد ضجرت القبور من راحئة املوت

ِ يسوع دفئ ـً ُو هورـ   .ا ونوًرا وحبًّا ويقينًا وحياًة إىل أبد ا

مزج فيها الرّس بالواقع  من قبل، رسم بقلمه لوحةً  أحدٌ  كما لم يعزفها لقد عزف جربان أنشودة ميالدٍ 
ها، كما ملعزوفات املوسيىق، بالوجدان أكرث من العقل،  بأنغامٍ لكماته أشبه .. الرمز باحلقيقة ..  نستمع إ

والوجدان ينقل خربة ميالد يسوع الطفل عرب رشيان املشاعر إىل أعمق أعماق اجفس والروح 
ء عظيم “: يقول جربان. وه نقرات املوت مهما اشتّدتحكحفرها نقًشا ال تمح هود يرتّقبون م اكن ا

 ُ هور  ونان ترى أّن موعوٌد به منذ ابتداء ا خلِّصهم من عبوديّة األمم، واكنت اجفس الكبرية يف ا
ما عبادة املشرتي وميرنفا قد ضعفت، فلم تعد األرواح تشبع من الروحّيات، واكن الفكر السايم يف رو

يتأّمل فيجد أن ألوهّية آبولون أصبحت تتباعد من العواطف، ومجال فينوس األبدي قد أخذ يقرتب 
م مرتفِّ  عة عن من الشيخوخة، واكنت األمم لكّها تشعر بل غري معرفة منها بمجاعة نفسّية إىل تعا

. يبه بنور الشمس ومجال احلياةعميق إىل احلرّية الروحّية اليت تُعلِّم اإلنسان أن يفرح مع قر املادة وبميلٍ 
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ل اإلنسان أن يقرتب من القّوة غري املنظورة بال خوٍف وال وجٍل بعد تلك يه احلرّية اجلميلة اليت ختوِّ 
ا بأنه يقرتب منهم من أجل سعادتهم  لة واحدة، بل يف ساعة واحدة، بل يف ... أن يقنع اجاس طرًّ فيف 

 ’لكمة احلياة‘أقوى من األجيال، انفتحت شفاه الروح ولفظت  ملحة واحدة تنفرد عن األجيال، ألنّها
اليت اكنت يف اكدء عند الروح، فزنلت مع نور الكواكب وأشّعة القمر وجتّسدت وصارت طفًال بني 

ذلك الطفل اجائم .. ذرايع ابنة من البرش، يف ماكٍن حقري، حيث حييم الرخة مواشيهم من كوارس اللّيل 
ابس لة بنري يف مذود اكقر ـ ذلك امللك اجلالس فوق عرٍش مصنوٍع من القلوب املثقّ  بل القّش ا

العبوديّة، واجفوس اجلائعة إىل الروح، واألفاكر احكائقة إىل احلكمة ـ ذلك الرضيع امللتف بأثواب أّمه 
عشاب بني الفقرية قد انزتع بلطفه صوجلان القوة من املشرتي وأسلمه للرايع املسكني املّتكئ بل األ

أغنامه، وأخذ احلكمة من ميرنفا برقّته ووضعها بل لسان الصّياد الفقري اجلالس يف زورقه بل شاطئ 
اكحرية، واستخلص الغبطة حبزن نفسه من آبولون ووهبها لكسري القلب الواقف مستعطيًا أمام 

ـّ األبواب، وسكب اجلمال جبما من فينيس وبث ائفة من قساوة ه يف روح املرأة الساقطة اخلـ
ي ينرث يف احلقل اكذور مع هِ املضّط  دين، وأنزل اكعل عن كر جربوته وأقام ماكنه الفّالح اكائس ا

هذا احلّب العظيم اجلالس يف هذا املذود املزنوي يف صدري، هذا احلّب اجلميل امللتف ... عرق اجلبني 
 ،اجفس قد جعل األحزان يف باطين مرّسةئ بل صدر كِ بأقمطة العواطف، هذا الرضيع اللّطيف املتّ 

أس جمًدا ات املعنوّية قد أخد بصوته احلياة أليايم . والوحدة نعيًما ،وا هذا امللك املتعايل فوق عرش ا
موع، وانتشل بيمينه آمايل من جلّة القنوطاملائتة، وأرجع بمالمسة اجور إىل أجفا املقرّ  اكن . حة با

ًال  صار فجًرا وسيصري نهاًرا ألّن أنفاس الطفل يسوع قد ختّللت دقائق الفضاء ف.. لّك الزمن 
واكنت حيا حزنًا فصارت فرًحا وستصري غبطة ألّن ذرايع الطفل قد ضّمتا . ومازجت ثانويات األثري

   ”.قليب وخنقتا نف

  

  سكون املذود وصخب املدينة
َ متتبّ  جاءه جموٌس  كلِّل جنُم عظمة وجمد يُ !! ينتهم، عرفوا أنّه جنم ملوكّيةًال يف مد عَ مَ عني جنًما ل

حزموا أمتعتهم وركبوا دوابهم وقصدوا الطريق، ال يهديهم سوى . اإلنسانّية يف تلك اللّحظة من الزمان
منيفة وبثياٍب من برفري منسوجة  من بني قصورٍ  ُق رْبِ فُ  محلوا معهم حلمهم بمجٍد هائلٍ . جنٍم يف سماء

ب بل الطريق حرّضوا لكمات الوالء وُخطَ . الرشق؛ فامللوكّية اكنت دماء ونسل ووراثةبأفضل أقمشة 
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 ِ ي تشهد  أفالك الُعىَل  ِك لِ مَ املديح ل هوديّة مملكة ذات شأنٍ . الغّد املرتقب ا ولم خيرج  لم تكن ا
مستوطنة ت املغوارين من القادة؛ فقط اكنت منها زخمات مّدت يدها حكحفر هلا اسّما يف سجالّ 

م والءها وجزيتها لقيرص خًما بعد خم   . رومانّية تُقدِّ

مشرًيا إىل تلك القبائل اليت  ،إّن لكمة جموس أّول ما ظهرت، ظهرت يف مؤلّفات هريودوت املؤرِّخ
ّ . اكنت تسكن أرض مادي قد اقترصت اللكمة بل لو .سع نطاق اللكمة فيما بعد ليشمل أرض فارسات

يرى اكعض أنّهم من ُقّباد اّجار، ويرى آخرون أنّهم . ويت واملرتبط حبركة األفالكممار العمل الكهن
نا مشرًيا إىل كَ لم يُذْ . مشريون حكماء للمملكة ر عددهم يف اجّص الكتا ولكن احكقليد وصل إ

مة للطفل د . كونهم ثالثة، ولعّل هذا ارتباًطا باهلدايا اخكالث الُمقدَّ حكذكر وامتّدت بعض احكقا
دة: أسمائهم ويه د غري مؤكَّ   . اكسرب، بلتشارس، ملخيور، ولكّنها تقا

  !! قادهم اججم إىل أورشليم؛ مدينة السالم، واختىَف 

لة مو إبراهيم، وصل إىل ديار تارح، خَ  هودي أنّه  ومعهم رجال  ،مهدَ يذكر جا احكقليد الرابيين ا
. وحاملا خرجوا رأوا جنًما ساطًعا يف السماء السوداء. دوملولحكماء من عند نمرود احلاكم، لالحتفال با

ات رْ  علم الفلك يف بالد الفُ هل أصبحت تلك احلادثة تقليًدا بني الشعوب، ومنه استىَق  س مؤرشِّ
  .امللوكّية يف كبد السماء؟ قد يكون

اججم اكارز من  لقد رأى بعض اآلباء يف نبّوة بلعام قبًسا من الضوء تعّرفوا من خال بل رمزّية
هُ . اآلنَ  ليَْس  َولِكنْ  أَراهُ  «: يعقوب، إذ يقول بلعام برِْصُ

ُ
ً  ليَْس  َولِكنْ  أ  )starجنم (َكْوَكٌب  َفرْبُزُ . قَِريبا

  .)١٧: ٢٤عد( » َفْعُقوَب  ِمنْ 

م باريلك أنّه يف الفرتة ما بني و  فيف أول أيام“حدثت ظاهرة فلكّية غري خديّة؛  .م. ق٢ـ  ٥يورد و
، وإذا علمنا غري خديٍّ  ظهر اججم سرييوس يف مرشق الشمس، وأضاء بلمعانٍ ’ مزيوري‘الشهر املرصي 

ر هؤالء املجوس أّن ملاًك عظيًما قد ر كيف فكَّ فكِّ نستطيع أن نُ ’ مو أمري‘معناها ’ مزيوري‘أّن لكمة 
 َ ِ   .”ُو

ي يلمع ساطًعا بمو ملٍك الاكن كوكب املشرتي هو  كما فهل اكن . ، هكذا اعتقد القدماءكوكب ا
بأّن اججم ما هو إّال تالٍق بل  كذلك هناك رأيٌ . إنّه رأي من وسط آراء كثرية!! اججم هو املشرتي؟

أّن  )م١٦٠٣خم ( بينما رأى العالم كبلر .م. ق ٧ـ  ٦خط واحد حدث بني زحل واملشرتي يف مارس 
  . اججم هو انبعاث ضويي من انفجار جنم بعيد
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ًرا من القّوة الُعليا، إنّه آية ظهور املسيح“ ، كما كتب ”إّن ذاك اججم أظهر حضور املسيح، ُمسخَّ
  .القديس غريغوريوس الالّهويت

ها جنًمااججم سوى رسالة إهلّية نرّية ملعت يف السماء وكأن ليس اد أرباب الفلك إىل أعتاب ت، حكقـّ
  .بيت حلم، وإىل داخل مغارة الطفل امللك

وكأّن اججم الظاهر هو . ”إنّه جاء إىل األرض لريفعك إىل اججوم“: مربوسيوس قائالً تب ألقد ك
باكورة اججوم يف سماوات جّدة الَعالقة بني اهللا واإلنسان، كما صار املسيح باكورة الراقدين، ينري 

  .امللك الطريق ججوم إنسانّية حكجد هلا ماكنًا بل ثوب الربِّ 

ءولكن أين مظاهر الفر اللّك يسىع بل رزقه واكتة هادئة تتحّرك بل . ح بوالدة امللك؟؟؟ ال 
ويمى روتينها طَ خُ  درايتهم بألغاز األفالك؟؟ من يف اججم أو يف علمهم و هل تشّكك املجوس. ا

و الوفاض. املحتمل هود؟؟؟ بد: بدأوا يتساءلون. إّال أنّهم قّرروا أّال يعودوا خا ا أين املولود ملك ا
ويبدو أنّهم بدأوا يرشحوا سبب . بشمسها بل رؤوسهم ْت سَ قَ  للمدينة أّن سؤاهلم هذيان صحراءٍ 

اكنت إجابة عوام اجاس أنّهم ال يعرفون . ارحتاهلم من بالدهم وعبورهم آالف األميال ملالقاة امللك
تها إىل مسؤو إّال أن تساؤالتهم لم تذهب ُسدًى فقد حّطت بل مسامٍع أوصل. ملاًك سوى هريودس

لم يكن سؤاهلم سوى صدمة انتقل صداها للقرص املليك ح وصلت إىل العرش حيث . القرص
  . هريودس

َ اكم اجلائر دائًما ما يكون مرتعبً إّن احل اًك خفيًّا يظهر لريّد  من ُملْ ا من عقاب األقدار، دائًما خي
ماء الربيئة اليت سفكها، حّق  ًال خوفًا من  سبب قلق هريودس، هذا اكن ا ولعلّه اكن يقوم منتفًضا 

  . املستقبل املجهول بل يّد ملٍك أعلنته األفالك

قول جفسه أهناك ملك : إّال أنّه اكن يستجمع قوى عظمته، ويستحرض شجاعته من أرض املعارك 
هوديّة سوى هريودس؟ أو أجترؤ األفالك بل إعالن ملك! ؟سوى هريودس؟ َ بل ا فوق سماء جنٌم  عُ طَ سْ ي

أورشليم ليشري إىل عرٍش آخر سوى عرش هريودس؟؟ اكنت تساؤالته بمثابة مذابح يقيمها للخوف 
  . املرابض بل قلبه وعقله

إّال أّن حرية هريودس اكنت عظيمة، فعدّوه ليس برًشا يقطع رأسه بكلمٍة، عدّوه خيتيف خلف 
ظلِّل بل أورشليم ماء؟؟؟ كيف  أن يُ كيف لسيف هريودس أن يذبح جنًما يف الس. األقدار اإلهلّية

  حجب عنها نور اججم؟؟؟ 
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لبس رداء احليلة وكاس السياسة خ بدماء األعداء،  . دخ املجوس. ترك هريودس سيفه الُملطَّ
ك نتظرتاصطنع فرًحا وشوقًا ملعانقة امللك اجلديد، أرسلهم  د، وجلس    .شفوا رّس اججم وماكن الو

الً  لقد جنح يف معارك . للسماء وكأنّه يبحث  عن جنٍم يصارع به جنم األقدار اإلهلّية اكن ينظر 
ين يدينون  السيف ومعارك اخلطابة، ذبح أبناءه وزوجته املحبَّ  به محايًة لُملكه، عنّي رؤساء الكهنة ا

ر عن  هيالًك بديًعا لبالوالء، واستطاع أن يأمن جانب الرومان بالوالء الاكمل، كما بىَن  كفِّ ليهود 
، إّال أّن، كما يبدو، تلك املعركة ةأخطائه يف حّق بنيهم ولكيما يُنسيهم تقدمته لثبائح جلوبيرت يف روم

  !!ليس  قِبًَال بها؛ إنّها معركة مع السماء

  

  هريودس
َ  واضطراٌب  قلٌق  ،يف لّك عرصٍ  مر والقتل  للتآه؛ يسىَع كِ لْ  بل صوجلان مُ خيلقه حاكٍم خي

عانق كرسيه عناقًا أبديًّا، يرجو لو يكون قربه عرًشا منقوًشا بماء اخللود، ولكن  ،واإلبادة فقط 
  . هيهات كين آدم أن يرشبوا من مياه اخللود دونما يسوع

ء، اكن مطلبه هو قطعة  حينما أعطى اإلسكندر األكرب، الفيلسوف ديوجينس، إماكنّية طلبه أي 
: سال أملك أن أهبك إياها، فرّد عليه ديوجين :سكندر إّال أن قال د، فما اكن من اإلمن اخللو ةصغري

فلماذا إًذا يتجّشم اإلسكندر لّك هذا العناء لغزو العالم، وهو ال يستطيع أن يضمن !! أال تستطيع؟
هنأ به   !!!جفسه حلظة واحدة 

ي جيرح الظلمة ضطراب العالم مال اكن رمًزا من والدة يسوع اضطراب هريودس ن والدة اجور ا
كما تُصوِّر قصص اخليال  ،ويطعنها يف رسّيتها؛ فالظلمة رِسٌ الليل إن أرشقت الشمس عليها ذابت

ماء مّص  ين يذوبون كشمٍع سخنيٍ .. أرباب اللّيل .. اصو ا   . حتت ضوء اجهار ا

سائسإّن  ماء وسكونه قناع يواري ا   !!! ل القصور ميلء با

يف لك عرٍص . حلظة ضياء ترشق بل املسكونة تزلزل أراكن العالم وتضّج مضاجع عظمائه نولك
 ُ م رصخة طفوحكه قبل أن تكتمل وتصري لكمة حترير كمِّ هناك هريودس يسأل عن مو يسوع 

  . للجموع وشعلة ضياء إلنارة ساكين الظلمة
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ين ال خيجلون من خّسة ما يرت إنّ “ بقات حتت جنح الظالم، ال ون من املوبكاألشخاص ا
. ، هكذا تكّلم شكسبري  بلسان بريلكيس يف روايته”حيجمون عن تكرار قباحاتهم يف وضح اجهار

ي يألف القساوة واالستبداد ي يهوى فيه امللك ا رك ا   .إنّه ا

ما وهو  ”جنون العظمة“إّن القسّوة ال جُتّزأ؛ فقد اكن هريودس األدويم، من نسل عيسو، يتمّلكه 
ه ِّ عنده شعور دائم باحكآمر مّمن حو ح أقرب اجاس إ من ) مريمن(لقد شنق زوجته الُمفّضلة . يو

ث؛ أنتيباتر، وهو بل ألكسندر وأرستوبولس، وأعدم اخكال ؛بني زوجاته العرش، وقتل اثنني من أبنائه
اكنت  شعبّية  )خو زوجتهأرستوبولس أ(كما يُذكر أّن أحد رؤساء الكهنة من الشباب  .فراش املوت

هودي، وُجِ  قام  مناحة وأ!!!! أقدام غريًقا يف بركة ال يزيد عمقها عن بضعة دَ منافسة  يف املجتمع ا
در مدعوي َ لّك ذلك !! هاكبرية تصَّ ا قال عنه . فضًال عن الكثري من اجلرائم اليت ال ُيّعد وال حُت

ومن مالمح اجلنون . ”!!!دس أفضل من أن تكون  ابنًاأن تكون أحد خنازير هريو“: اإلمرباطور
 َ هودي، أنّه اكن خي ها يوسيفوس املؤرِّخ ا ى هريودس اليت يشري إ  أّال ينوح عليه أحد املطبق 

 !!!عقب وفاته، فما اكن منه إّال أن أمر بذبح نبالء بالط القرص عقب موته ح يضمن مناحة الئقة
  .ما ماتولكن لم ينجح األمر حين

إّن أرواح الطغاة تبدو كأنّها تتنّقل عرب العصور ملحارصة آمال البرش؛ فيف لّك عرٍص يوجد هريودس 
ماء ويهرقها وكأنّها سكيٌب ..  مه آلهلة العظمة ح تُبقيه عظيًما فتيًّا أبد  يوجد طاغية يستبيح ا يُقدِّ

هور ين حبثوا عن جمٍد بني أشال. ا ، هذا ةني؛ نريون إمرباطور رومء املسيحيّ من بني طغاة الزمان ا
ي قيل عنه ي أحرق رومسِ فْ نا يعرف المُ لكّ “ :ا نا يعلم كيف قتل لكّ . وقتل الشعب ةد نريون ا

ب وجهه. شقيقه وكيف لّطخ يديه بدم أّمه موع اليت ترطِّ وإنما . وعندما أبرص اجلسد اهلامد لم جيد ا
اٍس يا  من قدر ق لسلطان الرفيع أن يوقف جرائم نريون؟هل استطاع ا. راح يطري اجلمال الضائع

  .”السيفحني تلتيق شهوة القتل بسلطان 

أراد هريودس قتل يسوع . وقد احكقت شهوة القتل بسلطان السيف عند هريودس فاكن طاغيةً 
رزحون اآلن الكهما ُطغاة ي... ه كِ ه، وأراد نريون قتل أبناء يسوع خوفًا بل ُملْ كِ لْ الطفل خوفًا بل مُ 

هرّية   . حتت أصفاد سخرية اجلحيم وصداه الُمرِعب يف الظلمة ا
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هود بالرغم من حماوالته السياسّية، يف بعض األحيان، للتقرُّب منهم،  اكن هريودس مكروًها من ا
إنّه تسلّل إىل العرش تسلُّل اخكعلب، وحكم ُحكم اجمر، ومات ميتة “: فقد قيل عنه عقب موته

  ”!!اللكب

هود، كما ورد يف احكلمود اكابيل )م٦٣ق م ـ ٢٠(م يشفع  بناء اهليلك ل ي قال عنه الرابيون ا  Babaا

Bathra 4a :“بالرغم منذ ذلك، لم  ولكن. ”َمْن لم يرى هيلك هريودس لم يرى مبىًن مجيًال يف حياته
 َ هود دموّيته فقال قادتهم يف احكلمود ين ئ،  اهليلك رجٌل خاطِ د بىَن لق“: Numbers Rabbah 4:14 ا

هود ]للتطهري[إذ أراد به أن يصري  مسحة      .”إذ قد ذبح حكماء ا

، أنّه )القرن السادس عرش(الفيلسوف السيا اإليطايل  Niccolò Machiavelli لقد رأى ماكيافليل
واخلداع، وأنّه  ليك ينجح احلاكم عليه أن يتنّصل من املبادئ األخالقّية وأن يعتمد فقط بل القّوة

مها قدّ أضمن للحاكم أن يكون خميًفا من أن يكون حمبوًبا، ألّن احلّب يلزمنا بأشياء كثرية نُ 
وهذا ال خييب .. اجاس من العقاب دائًما  أّما اخلوف فهو فزعُ .. عة للناس، إن حتّققت ينسونها برس

 اأمّ  ،بعد فيما جين اخكمار من نمكِّ القاسية يُ  اجلريمة ارتكاب سنحُ “: ويكتب قائالً  !!!أبًدا

 الوقت، مرور مع من يعارضوننا أعدد من فإنها تزيد خاطئة بطريقة الفظائع هذه ترتكب عندما

 عالج يمكنهم )أحد امللوك( مثل أجاث األو الطريقة هذه يستخدم ومن ،عليهم تق وال

ين لآلخرين بالنسبة اأمّ  ،ما بطريقة أخطائهم  عليهم الصعب فمن اخكانية يستخدمون الطريقة ا

  .”واستمرارهم أنفسهم بل احلفاظ

ين تأثّروا به هتلر وستالني، كما اكن نابليون ينام وحتت رأسه نسخة من  لقد قيل أّن من بني ا
  .ملاكيافليل ”األمري“كتاب 

الح أو إّن ملوك العالم يرون السعادة تعادل السلطة وأّن السلطة تُقتنص حبيل السياسة أو بقّوة الس
بٍّ حال تفّك أصفاد أرسى احلديد لطة حُ إلخ، وجّل ما خيشونه هو سُ .... باحكحالف مع أعداء الشعب 

َمْن حيكم بالكراهّية جياهد حال يصّب احلّب مخره يف كؤوس البرش؛ فخمر . واجار مّمن حيكمونهم
احلّب تُذهب  مخرُ . بين جتتهعاقره ال يستطيع إالَّ أن يسكب ذاك اخلمر يف كؤوس احلّب ُمسِكر ومن يُ 

ُ ..  العقل وتعلو به إىل علٍو شاهٍق  عاين سكَرى احلّب األبدي اجلالسني يف عوالم األبديّة تدفعه 
سع قلوبهم ملزيد من احلبِّ يرتشفون من نهر حمّبة اجلالس بل العرش، وإذ يبرصونه يتجّدد شوقهم وتتّ 

...  



- ٢٦  - 
 

  جه الطفلو
ولكن املتتبِّع للنجوم لن . ن من فقر الطفلفتحوا كنوزهم وهم مندهشو، رةاملغاوصل املجوس إىل 

م تقدماته؛ فموضع ثقته يف السماء وليس يف املظاهريتوقِّف ح يُ  ي. قدِّ دار بني  ال نعلم ما احلوار ا
ته مريم والشيخ الكهل يوسف، إّال أّن اإلجنيل يؤكِّ  املجوس د أّن الغرباء وبني خئلة الطفل يسوع؛ وا

نهم من ملوكّية الطفل هود مّما يشري إىل تيقُّ مت بالفعل للمولود ملك ا ي اكن . اهلدايا قُدِّ فاججم ا
قني رفيقهم لعددٍ  عاودهم اخكقة وا ، وتوقَّف فوق ممزوج بالفرح العظيم من الشهور خود الظهور 

د أنّه لم يكن جنًما طبيعيًّا حمك ي يؤكِّ وم بقواعد األفالك، ويسبح يف اآلفاق الصيب، وهو األمر ا
  . الُعليا

بةً  لة امليالد املجيد، ُمعقِّ ة الكنيسة تُسبِّح يف    :بل اإلجنيل بتلك اللكمات البسيطة واملعربِّ
  أرشق يف املشارق جنمٌ 

  املجوس تبعوه
  ح أدخلهم بيت حلم
هور   فسجدوا مللك ا

 ، ولكن سسجدوا كما مللٍك، فالسجود خضوع لسلطةٍ 
ُ
ق فُ لطة الطفل اليت اكنت حُتلِّق يف أ

اكنت هداياهم . سجود بالروح واحلّق البأقل من  فيما بعد يقبل ي لناإلنسانّية يه سلطة احلّب ا
هب واللُّبان والمُ األيامكمثل تقليد تلك  مدلوالت اهلدايا من ملوكّية   بل أحدٍ ، وال خيىَف رّ ؛ ا

تُعربِّ عن ماهّية الطفل اإلنسانّية اخلالصّية واإلهلّية وكهنوت وآالم؛ ضفرية واحدة ال تنفصل 
  .الرسمديّة

ي اكن ووكما جاؤ ا متتبعني جنًما، خدوا أدراجهم متتبعني حلًما، دون أن يعرجوا بل هريودس ا
   .نلَ ينتظر حلظة انطالق السيف جحر امللوكّية املزمعة أن تُستعْ 

أمام بسمة طفٍل حتمل رّس الفرح احلقييق للعالم من بعد يا لعجب احلياة حينما يرتعد عتاة العالم 
 َ هور فاختنقواذّرات األ ي ال حيب شذا أزهار الربيع وال .  اليت مألت صدور البرش عرب ا من ذا ا

د راحئة حياة اخكالوث اليت !! الصباح؟انعاكسات قمر منتصف الشهر وال نسمات حبر  اكن يسوع الو
أراد . ّرة منذ أّن ذبلت زهرة اإلنسانّية بالعصيان وعدمت راحئتها بالسقوطتنّسمها البرش ألّول م

اكن يبحث عن نرُصٍة مدوّية . هريودس قطف الزهرة السماوّية قبل أن تتفّتح حتت شمس اإلنسانّية
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ولكن هل من قّوة تستطيع !!! اعتادها أمام أعدائه ليك ما يُسّطرها  احكاريخ، بهزيمة طفل بيت حلم
د إنسانًا؟؟؟ هل يستطيع سيف اجلنون أن يزنع رأس البرشّية األلوهة وعشقها المُ  قدرةغاِلب أن تُ  تجسِّ

؟؟؟؟ إنّه رصاعٌ  ي حلاميل سيف حيمل يف طّياته اهلزيمة واالنكسار املدوِّ  السماوي عن جسدها الرتا
َ يسوع وبيق. الّالزمان الزمان يف وجه ِ   !!!عة يف وجه احلياةرغًما عن ترسانة املوت الُمرش لقد ُو

طلق من بني بطون األساطري اإلغريقّية،  جيل،اننستشعره من األ، كما وجه هريودسإّن 
ُ
أشبه بمارٍد أ

ًال ملقيًا جبرذان الرعب يف قلب مدينة السالم أحيانًا ما يكون الواقع ولكن . ينفث ناًرا ويعوي 
ّة من األسطور    !!ة نفسهاأسطورًة أكرث خيا

 .اإلليه تنعكس عليه إرشاقات اجعمة يف ملئها، صفاء الكون يستلهم منه مجاالً  الطفل بينما وجه
، تُطلَق يف ظلمة الليل احلالك وكأنّها إعالنات لم تُفرسَّ بعد ألّن الليل لم عيناه أشبه بُُشهٍب من نورٍ 

ة العالم، فقط العقول املسترتة خلف أهداب حكم ال تدركه وجهه رِسٌّ . ير سدو عن أعني البرش
القلب اخلاشع يلمس الرّس ويتعلَّم أّن هناك خلًما وِعلًما ال تعرفه معاهد املوسيون السكندري وال 

ّة األكاديمّية األثينيّ  ّ هيلك أورشليم، أمام رّس طفوحكه حيتار املنطق األرسطي وختفق املثا ة وال ح
 جهاحكه ويتعّذر بل هريودوت أن يلتقط ريشته األفالطونّية ويرتّد سينياك الروما إىل خلف ُمدِراكً 

رّسه نشيد وِشعٌر مؤثِّر يف اجفس . حياته دراما تستع بل شكسبري ودستويفسيك وتولستوي. ؤرِّخ
  . أكرث من قصائد هوراس والمرتني

  :يكتب القديس كريلس الكبري قائالً 
  حينما ترى الطفل ملفوفًا باألقماط

ز بل اجلسد ف   قطال تركِّ
ل جمده اإلليه   ارتفع إىل تأمُّ

ًا   ارفع عقلك خ
  اصعد إىل السماء

. للكمة احلّب خمتومة جبسٍد إنسااوالدته يه والدة  أمام وجه الطفل ال تملك إّال أن حُتّب وكأنّ 
ة ظلمة اللّيل ّ نس وعبث اهلوى و   . تلك الوالدة تزنع عن احلّب نزق ا

ه معموديّة للروح الواهنة العليلةك ولكن هذا ارَصَ يف وجهه يغرق بَ  . لغرق حُميي، وكأّن اجظر إ
د يصبح اإلنسان أكرث إنسانّية، فقط أمامه ترجع اإلنسانّية إىل جذورها، وكأّن َجْذَر السقوط  أمام الو
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ا ، بميالد الُمخلِّص،قد صار ئ الرميل حيث أحرف اإلنسانّية منقوشة بعد لم يَنل واستعاد الشاطِ  ،َمدًّ
  .نها ماء اكحر وأمواجهم

  

  ملكوت األطفال        
من والدة يسوع تستمد لكماته ودعوته ووصّيته بُعًدا جديًدا برضورة ارتدادنا إىل نبع الطفولة 

ا ألنّها  سحًرا خاصًّ الطفولة تبىَق . ومن ثّم يف األبديّة ،يف املسيح ،رّس وجودنا األز من ويع لرنتشف
اتهم دت ثقافاتهم وخلفيّ ل حلنها إىل خمتلف مسامع البرش مهما تعدّ رسِ ر اجقّية اليت تُ نغمة الُطه

لريى مالمح املالئكة، وكأّن اجظر إىل  أمام نغمات الطفولة اللّك يستليق ...وأعمارهم وأجناسهم 
م وجتديد حللمها بأن تصري جبوار املالئكة تنعم بالسال قباحتهاللنفس من  الطفولة هو تطهريٌ 

ُ “األبدي؛ فـ    .دستويفسيك كما يقول ” حينما تكون يف صحبة أطفالٍ شىَف اجفس ت

  : يكتب خوان أرياس عن الطفولة فيقول
  . هللا وأقربها إىل روح اإلجنيل صورة إّن الطفل سيظل أصىَف 

  . مناقشة قبلوا املسيح دوناألطفال 
  . احتاكره أن حياولوا تركوه يأخذ بمجامع قلوبهم دون

  . يصل بطبيعته إىل حدود احلرّية يف التسليم واملحّبةالطفل 
  يرى أنّه من الطبييع أن جيرتح أبوه املعجزات 

  . ويكون أقوى اجاس وأفضلهم
  ... حه غريه وُيعلِّمه لِ ْص الطبييع أن يُ من يرى 

  . الطفل يطرح الكثري من األسئلة ولكّنه يؤمن
  . م األشياءالطفل يشعر يف صميم حياته أّن احلّب هو يف صمي

  ا فإّن باستطاعته خماطبة حجارة الطريق 
  وطني احلقول وماء اجلداول، 

لعب مع   ابن اخلادم وابن الوزير، إنّه 
  . مع املرأة الطهور ومع املرأة الفجور بل حدٍّ سواء

العالم عليه أن يم  إّن الطفل هو رأيًا إهليًّا بأنّ “:  Carl Sandburgاكرل سانبورج يقولو
َ يُ  فلّك طفلٍ . ”يسريو ن البرشّية وإفاقتها من   يف العالم نتحّسس فيه رجاًء الو يزال قائًما يف حتسُّ
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احلياة  يكيف أن تنظر إىل طفٍل يو حكتيّقن أن اهللا يصّب يف قالب احلياة مزيًدا من!! بلوغها املميت
إهلامها من اهللا دون أن نقوكها  ولكن علينا أن نرتك تلك احلياة تتلىقَّ  .إلصالح ما فسد من احلياة

إْن خنقنا حياة الطفل بمنطقنا . باالمتياز عن الطفل يف معارفنا وخرباتنا وحكمتنا اجابعة من شعورٍ 
ي فينا قانونًا وواقًعا يف حياة األجيال القادمة   .اخلّاص ازدادت ضحايا اإلنسانّية وأبقينا بل التشوُّه ا

يرى فيه اإلنسان كينونته األو قبل انشطاره بني اخلري والرّش وقبل ؛ إّن الطفل هو ماٍض ومستقبلٍ 
كما أّن الطفل هو مستقبل، . ل أقالم الرشِّ خطوطها السوداء بل لوحة اهللا اإلنسانّية اكديعةسِ أن تُرْ 

عوة، رمزيًّا، إىل م ة سذاجة الفطر لكوته، والطفل عند املسيح ال يعينفهو، كما أّكد املسيح، صاحب ا
  . اإلنسانّية، ولكن باألحرى حالة قلبّية ال تشوبها شائبة اختيار العصيان ورفض اخلالص

  يدخله فلن و مثل اهللا ملكوت يقبل ال من
  ١٥: ١٠مر

ي يضعنا يف  الطفولة كما يريدنا املسيح أن حنياها يه القدرة بل احكخلُّص من قيود املجتمع ا
حو ملا  نْ ئ بردود أفعال مَ فالطفل يتحرَّك يف خمله غري خبِ !!! عن احلّق  خدًة ما نُستْعبَد  راغبني قالٍب 

اخيل يف أعماقنا كثرًيا ما تلك القيمة يريدها املسيح مّنا بشّدة ألّن اتّ . يقوم به باع صوت اهللا ا
ل مسريتنا ومرّستنا يف املسيح يد اآلخر أن نتحّرر من ق. يصطدم بمخاوف جمتمعّية مّمن حوجا مّما يُعطِّ

عوة دونما حسابات.. أن نكون ..    . ذاك درٌس من الطفولة جا ،أن نطيع ا

  : يكتب طاغور فيقول
ي يرتدي ثوب اإلمارة   إّن الطفل ا

  ويضع حول عنقه األطواق
ته لكّها يف اللّعب ّ   يفقد 

  فإّن ثوبه يعيق لّك خطوة خيطوها

نعمل ما يزيد من شأننا عظمة وما يبلغ بصيتنا إىل  رق اجلوهري بيننا وبني األطفال هو أنّنااإّن الف
كنا، بشلٍك واٍع أو  اآلفاق وما جيلب جا املزيد من املال وما حُيبِّب فينا اجلموع، أي أنّنا أرسى قيود حُترِّ
غري واٍع، بينما الطفل ملٌك حييا يف مملكته القائمة بل قانون الشغف اخلاص به، ال تعنيه نظرات 

يبحث عن مناصب، وال يبحث عن أموال، وال يبحث عن سلطة، فلكّها ال تعين  شيئًا  اآلخرين، وال
مردود هو أمام حلظة تمتُّع بما حُيبُّه؛ فالطفل مركز أفعا شغفه اخلّاص، بينما اجاضج مركز أفعا 
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ه فينا ا الشغف هلذا يريدنا املسيح أن نتبع شغفنا اخلّاص، اكألطفال،. ا، عليهالفعل، جمتمعيًّ  ِّ ي يو
ي الىَق  عوة اإلهلّية؛ فلقد حزن الغين ا مه جا ا ي تُقدِّ  يسوع ألنّه طلب منه أن يتخىلَّ عن الروح وا

تبعه ي ال يريد أن يستبد بل يريد أن يضع املسيح إىل . أموا  حزن ألّن املال عنده اكن املركز ا
لب إىل فرقتني، واحدة حلياة العالم واألخرى حلياة جواره، ولكن املسيح ال جيتمع مع آخر يقسم الق

ي أراد أن يدفن موتاه ثّم يتبع املسيح، وكأنّه يقول إّن املجتمع لن يساحمين إن . األبد هكذا أيًضا ا
 َ ي أخ ين .  فقدان تعاطفهفعلت هذا، واملجتمع هو إليه ا ولكن املسيح ينظر حزينًا ألّن ا

قودهم، كما يستسلم الطفل إىل شغفه اخلاص؛ يريدون أن يتبعوه لم يُسلِّ  موا كيانهم بُكلّيته  
ى بشغف فالطفل ال يرى العالم حينما يستبّد به الشغف لعمٍل ما، هكذا يريدنا املسيح أن حنظَ 

ٍء عداه ي يعيم بصائرنا عن أي  لم  نْ فالرجل العظيم هو مَ “تلك يه العظمة احلّق؛ . الطفولة ا
  . Menciusيوسسهكذا كتب مينو” ل بعديفقد قلب الطف

الطفولة براءة ال تتحّرك بل وقع الشهوة؛ تلك طبيعة يف الطفل، يريدها املسيح فينا اختياًرا؛ أن 
 نتيجة كيمياء فسيولوجّية غري ُمهّذبة ،نرفض حتريك الشهوة جا بل وقع اجلنس، ودفعها جا صوب آخر

أن تكون ساذًجا، حبسب فكر الاكتب الفرن املعارص أن تكون بريئًا ال يعين . بضابط أخاليق
قد يرى اكعض أن  .”أن ترى العالم بل اتساعه مفتوًحا، مثلما تراه بعيين طفل“روجيه شارتييه، بل 

،طاكاملتلك  ّة مستحيلة تؤدي إىل كبٍت يه مطاكة  ة باالنضباط اجلن ٍّ  مثا أخطر من  جن
ولكن يف واقع األمر إّن دعوة املسيح للتعفُّف وضبط . حو االنفالت اجلن بل الشخص وَمنْ 

 ُ دها روح اهللا يه واقع حقييقالغريزة باإلرادة اليت يقودها وي فهل نتخّيل جمتمع يتحّرك فيه اجلميع . شدِّ
، هل يمكن أن يكون هذا املجتمع سوى مرتع دونما ضوابط وفًقا حلراكتهم الغريزّية وإلشباعها

د الرغبة الفرديّة بقانون خم!!! ة واالحنطاط األخاليق؟للرغبة احليوانيّ  به ( إّن هناك ضوابط جمتمعّية تُرشِّ
إًذا فهناك إماكنّية لضبط الغريزة . )ميل من الطرف اآلخر( ورغبة مقابلة )عقوبات رادعة يف حاالت احكعّدي

ٍّ  وفًقا لقانون جمتميع وثوابت جمتمعّية، دون أن يتحّول هذا إىل كبٍت  تلك ضوابط أخالقّية . جن
إًذا فإّن الرغبة الفرديّة ترايع قانونّية . فراد وخصوصّيتهمحلماية حرّيات األ حتّولت لقوانني جمتمعّية،

بينما يف املسيحّية ال ننال  .الفعل قبل أن خترج إىل اجور، أي أّن الرغبة ُمقّيدة يف آخر األمر بضابٍط 
ق أحيانًا، بقدر وعينا فِ ئط نعمة حكطبيق الوصّية؛ ننجح أحيانًا وخُن بل قدرة ووسا ،وصايا وضوابط جُمّردة

وتمرُّسنا يف استغالل الوسائل، وبقدر وعينا حبيل الغريزة ومسالكها إىل عقوجا، وبقدر إيماننا بالقيمة 
 يعين إلغاء ف الإّن احكعفُّ . زمنيًّا وأبديًّا... األخالقّية اليت تضفيها علينا الوصّية؛ جمتمعيًّا وكنسيًّا 



- ٣١  - 
 

والطفولة اليت يتلّمسها املسيح مّنا يه أن نملك خيط . الغريزة اإلنسانّية بل ضبطها وقيادتها وتوجيهها
  .الغريزة بني أيدينا قدر اإلماكن وال جنعله جيتذبنا إىل مدارات اخلرنوب ألنّها ُمّرة وقاسية

ت  وكأنّها ”  فل هو ما يصريه املجتمعما يصريه الط“أّن  Suzanne LaFolletteيف رأي سوزان الفو
 ، فقد اكن املسيح حيّب الطفولة ألنّه يرى فيها مستقبلٍ لألطفال رؤية املسيح املستقبلّية من تستلهم
إعداده أعددنا معه الكنيسة اليت بال غضن وال عيب؛ فيف وجه الطفل اكن يرى املسيح  إن تمّ  مرشقٍ 

ن يكتمل طهرها باالختيار؛ فالطفولة اإلنسانّية غري مكتملة وجه البرشّية اجقّية الطاهرة، ويتمىّن أ
نعم طفولة السنني . بل عون اجعمة مستندٍ  ألنّها فطرّية، تكتمل فقط باجلنوح إىل الطهارة كقرارٍ 

ي يعود إىل حضن الرباءة األو باالختيار الوايع  ،ليست يه غرض املسيح ولكن طفولة القلب ا
هن  لس تلك احلقيقة وقال أّن ما ينشده اهللا أن نكون أطفاًال يف الرشّ أدرك القديس بو. احلرّ  ال يف ا

إن نظرنا إىل أعوامنا املاضّية . يف عمر اخلطّية وسنيها ال يف ويع الرّب ورصاعه أن نكون أطفاالً .. 
و عمرنا وقّسمناها بني الرّب والرّش، فكم يا ترى السنون اليت تكون يف الرّش وكم يف الرّب؟؟؟ ذاك ه

، وإن ناضجني يف املسيح يف الرشّ  أطفاالً احلقييق؛ إن اكنت السنون اليت قضيناها يف الرّش قليلة كّنا 
هذا هو ... اكنت السنون اليت قضيناها يف سماوات الرّب قليلة كّنا أطفاًال يف الرّب ناضجني يف اخلطيئة 

يعة حال تصبح حلظات اخلطيئة ساخت وأيام حلظات قبوجا اخلطيئة باحكوبة الرس من لقلِّ جهادنا أن نُ 
  .    وشهور وسنني وترتكنا عند القرب أطفاًال ولكن يف الرّب فال يتعّرف علينا اآلب

  : لقد كتب أحدهم قائالً 
  أن أليق بنف يف عليائك، هذا هو عميق، 

  ...  أن أخيف نف يف نقائك تلك يه براء 

ي قبل ... ا للوجود املسيح يريد أن تعود الرباءة قانونً  يريد أن يُعمَّد الكون من جديد يف إنسان اهللا ا
ن ال جيدها اكن اكنت الرباءة يه مبحث املسيح يف القلوب وحينما اك. صّك حرّيته وبراءته من يّد اهللا

لروح ع ألنّه ال سبيل ملالقاة اآلب إّال يف االبن وال سبيل لسكىن االبن إّال بالروح، وايعرضها بل اجلمو
  .ال يأ لَمْن خاصم براءته

علن لألطفال رغم عدم قدرة احلكماء وأرباب 
ُ
لقد ابتهل املسيح باحلمد هللا اآلب ألّن الرّس قد أ

مْحَُدكَ : يَُسوعُ  قَاَل  الَْوقِْت  َذلَِك  يِف  «الفهم بل اكتشافه؛ 
َ
َها أ فُّ

َ
َماءِ  رَبُّ  اآلُب  ك رِْض  السَّ

َ
نََّك  َواأل

َ
ْخَفيَْت  أل

َ
 أ

ْعلَنْتََها َوالُْفَهَماءِ  احْلَُكَماءِ  َعِن  هِ َهذِ 
َ
ْطَفالِ  َوأ

َ
إّن الفارق بني الطفل وحكيم هذا العالم  .)٢٥: ١١مت( » لِأل
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هو القدرة بل احكصديق بالرغم من متضادات احلقيقة الظاهرة؛ فالطفل حيركه احلدس اجيق بينما 
كه العقل )احلكمة صفة من ُفْطلَق عليهم( احلكيم ، ولكن يف اإليمانّيات  حُيرِّ ا الُمحلِّل اجقدي ا

  .ويأ احكحليل بعد قبول احلّق اإليما كوسيلة للولوج إىل عمقة يتغلَّب احكصديق بل احكحليل،

 نْ فالطفل هو مَ ... من مالمح الطفولة الفريدة؛ القدرة بل الغفران ونسيان اإلساءة دون جهد يذكر 
ساءة؛ فروحه الغّضة اككر تلتئم جراحها رسيًعا قبل أن تتقّيح وتُديم يغفر لآلخر متجاوًزا جراح اإل

ي لم يُصنِّف البرش بعد، يه دعوة ال .. بغضة وكراهية  إّن املغفرة اليت يقتنيها الطفل يف قلبه اككر ا
قها   .يمكن أن ننال ملكوتًا دون أن حنقِّ

  

  اغفروا.. اغفروا 
ولكن ملاذا !!! الفضيلة األقّل شعبّية بني الوصايا املسيحّية وه إس لويس،. الغفران، بتعبري س

ا جيب علينا أن نتمث َـّ طاكنا املسيح بالغفران؟ هل فقط ألنّه غفر لصاكيه  ُـّ ـل به تمثـ هل ! ؟أعىَم  الً ـ
ع من نو هل هو بمثابة!! تقام واالنتقام املقابل؟ألّن الغفران طريقة آمنة للحياة بعيًدا عن خماطر االن

خلق مّنا كيانات سلبّية يسهل االنقضاض بل !! لم أقرب إىل احككيُّف؟احكعايش مع الظُ  هل 
   ...تساؤالت قد جتول خباطر اكعض  !!حقوقها؟

  ملك ُفْغَفر وااغِفر
  ٣٧: ٦لو

؟؟  إّن الغفران قيمة مسيحّية بل وعمود من أعمدة بناء املحّبة يف قلوبنا؛ فهل من مسي دونما حبٍّ
د جوهرّية الغفران للمسي ال كإضافة إىل !! ل من ُحبٍّ دونما غفران؟وه أسئلة استناكرّية تؤكِّ

  . فضائله ولكن كأساس حكواجده يف املسيح وانقياده بالروح

جيعلنا نعاين وخنترب احلياة  إذرّس وجودنا وكينونتنا يف املسيح، بالروح واحلّق،  يُظهر بهاءالغفران 
فالغفران . حنا اليت لكّت من اكحث عن املياه يف لّك ماكن ولم تنل سوى لكماتاإلهلّية تنعش أروا

يسوع يف حياته  الرّب  كما قّدمه جا )األذل(اكاذل  مدخل هائل لرّس املسيح؛ فهو تعبري عن احلّب 
إّن !! ةيف صلبه للخطيئة وصلبه من اخلطيئ.. يف صمته والكمه .. يف إنسانيّته وألوهته .. وموته وقيامته 

د الغفر الغفران يستوقفنا .. القائم بل مغفرة اهللا جا وحنن بعد خطاة ان تعبري عن وعينا برّس احكجسُّ
 تعسةٍ  أمام الصليب ويرصخ فينا أن نتأّمل املشهد؛ فاإل قابض املسكونة بيمينه يغفر ملخلوقاٍت 
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ُ لَ بِ قَ  أن يغفر ملن يتعّدون عليه !! منطق اإلنسالحُمريِّ ليغفر اهللا هذا  أن. رم الصلبك يف جُ شارِ ت أن ت
وأن !! هائل وأن يغفر وهو يملك جّل القدرة بل إبادة األعداء فذاك رسٌّ !! هذا يفوق اإلدراك اإلنسا

تقييم مواقفنا  ا نعيدّب صاكيه فتلك حرية ما بعدها حرية حتوم حول عقوجا حكجعلنيغفر ألنّه حُي 
   .، كما نُسبِّح كنسيًّا”)الظاهرة(ما هو أعظم من القّوة  )الظاهر(أظهر بالضعف “ انّية؛ إذاإلنس

  : لقد كتب فوحكون شني قائالً 
  مثل األشجار العطرّية اليت تغرق الفأس اليت تقطعها بطيبها، 

  فإّن قلب يسوع الكبري سكب وهو بل شجرة احلّب 
  صالة أكرث منها رصاًخا، 

  . فح والغفرانصالة خلوة هادئة وديعة، إنّها صالة الص
ي تنقلب فيه الشجرة ضّده وتصري صليبًا،    و نفس الوقت ا

صري مسامرَي،    وينقلب احلديد ضّده 
  وتنقلب الزهور ضّده حكصري أشوااًك، 

صري جالًّدا صاًكا إلهله،    وينقلب فيه اإلنسان 
  فإّن من فم يسوع، وألّول مّرة يف تاريخ العالم، 

  : اءتنسكب صالة ألجل األعد
  يا أبتاه، اغفر هلم ألنّهم ال يعلمون ماذا يفعلون

إنّنا ال نغفر ملجّرد التشبُّه السط البسيط باملسيح؛ فالتشبُّه املبارش غري املبين بل تأمُّل ملا وراء 
وألن أي ُحّجة برشّية لن جتد  !!عدم غفراننا جريمة بمقياس الصليبحنن نغفر ألّن . احلدث ال يدوم

 ، ومقابلهاملطلق والغفران املطلق أمام الصليب بمشهده املتناقض بني القدرة املطلقة واحلّب  هلا ماكنًا
ذا فَمْن !!! جرام واإلساءة واإلهانة من برٍش ال يملكون حلظة وجود آمنة يف احلياة دونما اهللالكراهّية واإل

ي  َ ك مرارة ظُ يملُ ا ي أوقعه لمظُ ال من لٍم أق ا فإّن الغفران يف  .لعالم؟؟ ال أحدالعالم بل نور ا ا
  .إماكنّية لّك أحد

ل اإلنسا بإطاعة وصّية إهلّية، ونرتكن بل تضحياتنا ـّ نكما إ نا ال نغفر كنوع من احكفضُّ
  !!!اإلنسانّية اهلائلة هللا، ونطاكه بِنَعٍم ُمقابِلة بل مستوى اجلسد واجفس والروح

الاكتب  ،، حبسب تعبري إرنست رينان”املرء“و. ورة اهللا ومثاحنن نغفر ألنّنا برش خملوقني بل ص 
 ، ِ  مسكونٌ “الفرن م أرثر فيقول. ”دائًما بهاجس اكحث عن أصو   : ا يكتب و
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  حنن أشبه بالوحوش حينما نقتل
  قاوأشبه بالبرش حينما نُ 

  وأشبه باهللا حينما نغفر

َ . إّن غفراننا يُعربِّ عن كينونتنا ات املالك املحفورة يف احكاريخ املسي للقديس  لكموال نن
ماكريوس أّب برّية شيهيت حينما أرّص بل سرت خطيئة أخٍّ أخطأ يف الربّية، وجلس بل جّرة لوثتها 

، واليت يتمّناها أي مسي طوباك يا مقاره، “: الرغبة، فتطّهرت باحلّب، فاكنت لكمات املالك العذبة 
نوب مثله لقد تشّبهت خبالقك، تغفر   .منا أنّنا رصنا مسكنًا للروحإنّها مشابهة إهلّية فريدة تُعلّ . ”ا

ي يغفر لآلخر ال يرى خطيئة وال ضعف، بل مرض حيتاج إىل طبيب، وداء حيتاج إىل دواء،  ا
ي تفرشه األيدي احلانية بل القلوب الكسرية واألرواح  واء هنا هو احلّب؛ ذلك اكلسم اجاعم ا وا

  .املوت وعواصفه ساد املدنّسة بأنفاسمة واجفوس املهرتئة واألجاملهشّ 

ي خلقه، ولكنّ يأكل ال يُ  نْ ّن مَ بل سبيل املثال، جند أ م تضحية هللا بأن حيافظ  بل اجلسد ا ه قدِّ
حيا، ا إن لم نغفر . دون أن يأكل سيموت، سيتحّول إىل كومة تراب حقِّق وجوده اجلسدي، يأكل 

وال عن األلوهة الاكمنة يف قلب اإلنسانّية  يف أصلها باملثل لكومة تراب ال تُعربِّ عن اإلنسانّيةنتحّول 
  . ني حنيا بكلمة اهللا وبمنهجه يف احلياةوال عن الفداء واملسحة اليت نلناها كمسيحيّ 

ئة إس لويس، وجدناها صحيحة ما. ، إن تأّملنا تلك اللكمات لـ س”فقط اإلنسان يمكنه أن يغفر“
باملائة؛ فالاكئن العاقل الوحيد هو اإلنسان وهو القادر بل استخدام العقل حنو احلركة اإلجيابّية ويه 

ل بل العقل والعقل مزية إنسانّية خاّصة وفريدة .املغفرة ل ملاكته اإلنسانّية . فاملغفرة د ومن يُعطِّ
   .ينحدر إىل درك احليوانّية الّالخقلة

د بالتشيّف  علم اجفس احلديث أنّ  ت بعض أحباثلقد أّكد  يه طاقات الرغبة يف االنتقام واحكثُّ
يبحث عن  نْ منتفخة ومتضّخمة؛ فمَ  ”أنا“االنتقام هو حالة . سلبّية تأخذ من اإلنسان وال تضيف 

ا وآذيتين جيب أن أؤذيك يف املقابل كنوع  االنتقام يرى أن الكون هو األنا واألنت فقط، إنْ  رصت عدوًّ
اهللا  ، وتأكيد أنّ ورصيٍح  هو إًذا إنكار لأللوهة بشلٍك مبارشٍ . احكوازن الوجودي القائم بل القّوةمن 

  . خارج معادلة القوى يف الوجود

هيب الفم تسع خطوات أو مراحل أو سلّمات للمحّبة الغافرة، ويه   :يضع القديس يوحّنا ا
  .نبدأ حنن بالظلم أالّ : األو



- ٣٥  - 
 

  .خلطأ خبطأ وأال نثأر بانتقام موازٍ نقابل ا أالّ : اخكانية
  .نا بنفس املعاملة، بل أن نهدأ تماًمايرضّ  نْ نعامل مَ  أالّ : ثاخكًا
ناخُي  نْ أن نبذل ذواتنا ألجل مَ : رابًعا   .طئ إ

  .ب اآلخر أو يعطيأن نعطي أكرث مما يطلُ : خامًسا
  .ايفعل بنا رشًّ  نْ نكره مَ  أالّ : سادًسا
  .أن حنب هذا اآلخر: سابًعا
ه أيًضا: ثامًنا   .أن حنسن إ

ُ  نْ أن نصيل ألجل مَ : تاسًعا ناي   .ء إ

ء آخر؛ فقد يغفر إنسان ُظِلَم ألنه ال يملك سوى خيار  إّن الغفران هو حالة قلبّية قبل أي 
. هنا ال يصبح غفرانًا ولكّنه خنوًخ . يملك أدوات انتقامه ال جتعله الغفران الشيلك فمعايري القوى

إذ ال ينتقم “؛ ئخطِ نوال احلّق بالقّوة واجيل من المُ بماكنّية اإل لكحكجتاوز و هو حركة صعود فالغفران
 عن بل نسانّيةاإل قدرةال يصدر عنالغفران ال  قرارإّن  .كما يكتب جربان” جفسه سوى الضعيف

يربط اإلنسان بذكريات ما التسايم فوق ب ذاتها عربِّ عناليت تُ  تلك املرتشدة باجعمة، ،نسانّيةاإل وّيةاهل
حّقه يف املطاكة  إىل ما هو قّدام، مع احلفاظ بل ح يمتدّ  وذلك حبال االنتقاماملا من خالل 

  .دون مشاعر كراهّية حُترِّك اخلطوات اليت عليه أن يّتخذها السرتداد احلقوق ، باتزاٍن،هقوقحب

 الصليب بالغفران لصاكيه، ال مطلب الغفران هو  رضورة مسيحّية نابتة من لكمات املسيح بل
العالج يُقّدمه املسيح ألبنائه؛  خطئني، ولكن كشلٍك من أشاكلكنوع من اإلشفاق املر بل المُ 

فاالنتقام واملرارة يه موت حمّقق قبل موت اجلسد، يه انقسام للنفس وتمزُّعها يف اكحث عن عقوبة 
إنها تنخر اكلسوس يف كينونة  !!قبل سوى لألسوألن تستطيع تغيري املا ولن تستطيع تغيري املست

هنا وحيدث خلط عند الكثريين بني املغفرة املسيحّية واملغفرة اجلنائّية  .اإلنسان حكحيله رماًدا
ل،  واملجتمعّية؛ فاألو رضورة للّك مسي يف لّك  ماكن مهما بلغ الظلم ومهما تعاىل االستبداد وتغوَّ

ب رش  يعين بأي حال من األحوال أن يُطالَب قاٍض باملغفرة لقاتل، وال أن يُطالَ ولكن هذا ال
فحقوق !! ، هنا تداخل غري مفهوم للفضيلة مع القانوناستناًدا بل شفقة إنسانّية باملغفرة لسارق

املجتمع  طبِّق قانون جُمرَّد لضمان سريفالقا ال يملك حق الغفران ألنّه يُ . املجتمع حيفظها القانون
ي يتألّم أللم املخطئ مهما تعاظم خطئه ولكن حّق . وانضباطه . الغفران حيفظه قلب املسي ا

  .  واالنتقام لكمات ال تستقيم بل سطور املسيحّية اليت كتبتها دماء االبن الوحيد باحلّب التشيفِّ 
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ّة بني القانون و تلك، أورد شكسبري ”تاجر اكندقّية“يف مرسحّيته  يف سياق  )الرمحة( الغفراناجلد
ي أراد أن يقتطع رطًال من  هودي ا املرافعة اليت قامت بها بورشيا لتفاع عن أنطونيو من قسوة ا

يٍن لم يُ  ا  َ جسده سدًّ   :ه، فيه تقولوانِ  يف أو
،   اكلرذاذ بل ما حتتها يه تهبط من السماء يلعَّ

  :يه تبارك الطرفني مًعا
  اكن موضعها نْ اكن مصدرها ومَ  نْ مَ 

  يه تبدو يف أقوى صورها يف أقوى اّجاس
  زّينه تاجهأكرث مّما يُ  يِّن امللك بل عرشهفزُت 

نيوّية وملهابته وجالحكه   قد يكون صوجلانه رمًزا لسلطته ا
  فهو مصدر خشية اجاس وخوفهم من امللوك

   شأنًا من احكاج والصوجلانأّما الرمحة فأبَل 
  مللكإنّها جتلس بل عرش قلب ا

  ويه من صفات اهللا نفسه
نيوّية شبًها بقدرة اهللا    مّما جيعل يف السلطة ا

  ... حني جُتلَّل بالرمحة والعدالة
  مّنا اخلالص حدٍ ألإن الزتمنا بالعدالة وحدها فلن يُكتب 

  إنّنا يف دخئنا نطلب ألنفسنا الرمحة
خء ذاته يُ    علّمنا واجب اإلشفاق بل اآلخرينوهذا ا

كأحد  القديس مو األسود، ،امليالدي يف القرن الرابع يف شيهيت،  شيوخ الربّيةتدىَع ساحينما 
ل بل دينونة أحد األخوة احلكماء، ومن ثّم فصله من املجمع، لم يستِطع أن يشاركهم، فقد  ،إلقامة ا

استطاع لقد  !!الكثرية وقد غفرها املسيح، فكيف ال يغفر ألٍخ القليل من األخطاء؟اكن يرى خطاياه 
ي اك ألنّه خين غفرانه  ن بل وشك أن حُيَاَكم يف الربّيةالقديس مو األسود أن يغفر للراهب ا

القديس ماكريوس وظهر املالك ماسًحا السواد من  الشخ بعينيه حينما اكن يعرتف جبرائمه بل يدِّ 
صري لكّه أبيض  ال حنتاج لّك مرة . نّه نَِعم بالغفراناألبيض فقط يستطيع أن يغفر ألالقلب ... اللّوح 

قني قليب حينما يأ اهللا ومعه نسمات السالم، وقتها ندرك  ملالك ولوح جتيّقن من الغفران ألّن ا
ات البرش عرب العصور، إذ يعرب قّوة حّب تتجاوز لّك ضعفات وتعّدياكتمال الغفران، كما ندرك اهللا ك
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كسوها باحلّب واملغفرة؛ تلك ة حلياة اهللا يف أعماقنا،  يف خواء اخلربة الوجدانيّ خربة دونها نبىَق  عليها 
  . ومن ثّم حلياة اهللا يف سلوكياتنا وتعامالتنا

ك،  لقد قال سجني سابق، بعد أن خرج للعالم ولم جيد من يقبله؛ فاللّك  اكن يرمقه بنظرات التشكُّ
.. ما هو أكرث تعبرًيا عن املسيحّية من الغفران ال يوجد “: اكن يتمّتع حببٍّ ومغفرة يف الكنيسة إّال أنّه

، كما كتب القديس ”قّوة الوصّية اإلجنيلّية“يف الغفران تكمن . ”!!!تثق فيمن سقط من قبل أنْ 
انوس اإلمرباطور          .غريغوريوس الالّهويت، يف خطابه اخكا إىل يو

اخلّية؛ فإن كّنا حنيا متعة ا إنّه  اتنا، أمكننا أنْ فرة اإلهلّية جا من بعد تعّديملغانعاكس حلاحكنا ا
نتيجة البتعادنا عن اهللا أو نتيجة  إليهٍّ  حوجا غفرانًا، ولكن إن كّنا ال نتمّتع بغفرانٍ  نْ نعكسها بل مَ 

لفهمنا القارص عن اهللا وكأنّه قوة تأديبّية عمياء ينتقم  ر أو نتيجةً لقسوتنا بل ذواتنا بشلٍك غري ُمربَّ 
ي بداخلنا تعكسه . حوجا نْ ئ ولو بعد حنٍي، فإّن هذا سينعكس بالرضورة بل مَ طِ مّمن خُي  اهللا ا

إنيّن : عدم القدرة بل الغفران هو رصخة ألم داخلّية تقول ا فإنّ . مواقفنا وقناختنا ورصاختنا وآالمنا
خلف مشاعر اكغضة ئ ـِ تلك الرصخة ختتب. ال أستطيع أن أنعم بمصاحلة مع ذا وبمصاحلة مع اهللا

انعاكس لرؤية مشّوهة نّه للنفس، كما أ ا فإّن عدم القدرة بل املغفرة هو مرٌض . واالنتقام والتشيفِّ 
ينونة أبًدا كونها اإلنسان   .عن اهللا فصّورته ممساًك بسياط ا

“ َ ُ إّن االنتقام األق لفيلسوف ، تلك لكمات ماركوس أوريليوس، ا”عتدي عليكه المُ ـِ شاب هو أّال ت
، جخس بّناءً  القد أدخل ماركوس انتقاًما يف قاموس السلوك اإلنسا ولكّنه انتقامً . الروما الشهري

ر ، فيف الكثري من األحيان خُيدَّ نهجهتك تتشّبه به وتنهج وهو حرمان العدو من رؤي ئ،طِ خْ ضمري المُ 
 نْ اكن نغمة شاذة وسط مَ  ولكن إنْ ِطئ حينما جيد نفسه يف جمتمٍع متصارع بل شالكته، ضمري الُمخْ 

، اكنت تلك قسوة ما بعدها قسو ي يشعل حو لتهم لّك  الُمخِطئ، ضمرية؛ إنّها قسوة احلّب ا
  . تربيرات األخطاء

يْ  حَنْنُ  َغْغِفرُ  َكَما ُذنُوَبنَا َجَا ْغِفرْ اوَ «: لقد تعلّمنا منذ نعومة أظافرنا الصالة الرّبانّية اليت نقول فيها
َ
 اًض أ

ْنَا لِلُْمْذنِِبنيَ  َ
 َزالَّتِِهمْ  لِلنَّاِس  َلَفْرُيمْ  إِنْ  فَإِنَّهُ  «: لقد أضاف املسيح يف نفس السياق قائالً و. )١٢: ٦مت(» إِ

يًْض  لَُكمْ  َفْغِفرْ 
َ
بُوُكمُ  اأ

َ
َماوِيُّ  أ بُوُكمْ  لَُكمْ  َفْغِفرْ  الَ  َزالَّتِِهمْ  لِلنَّاِس  َيْغِفُروا لَمْ  َوإِنْ  .السَّ

َ
يًْض  أ

َ
 » َزالَّتُِكمْ  اأ

م جا أنّه إاكن احك .)١٥ـ  ١٤: ٦مت( ٍّ ن أردنا غفرانًا إهليًّ عليم البسيط الُمقدَّ ا علينا أن نبادر بغفراٍن إنسا
  !! ام مقايضة إهلّية إنسانّيةوكأنّنا أم



- ٣٨  - 
 

نابتة  فنا،، كما أسلاألمر يتخّطى مفهوم املقايضة؛ فالغفران هو تعبري عن كينونة مسيحّية حّقة إنّ 
من غفران إليه بالفداء ومؤديّة إىل غفران إليه أبدي ُمؤهِّل للملكوت؛ فنحن ال نغفر ألحٍد ما ونقول 

ي يبدو وكأّن غفران اهللا جا نتيجةً !! هللا يف صالتنا عليك بغفران تلك اخلطيئة يف املقابل  األمر ا
حلّب وم املغفرة نفسه القائم بل تقديم اوهو ما يبعدنا عن مفه !!نلناه بغفراننا لآلخرين الستحقاقٍ 

ينا  هيب الفم، نغفر حلاجة  لكن اهللا ال “بالرغم من القساوة املقابلة؛ فنحن، بتعبري القديس يوحّنا ا
ي يتحّدث عنه املسيح ليس غفرانًا وقتيًّا يف حالة بعينها ا فإّن  .”يغفر الحتياجه ألحد الغفران ا

ٍّ  ث عن قلٍب دون األخرى، ولكّنه يتحدّ   ينكرس باحلّب اكاذل املتجاوز لإلساءة، وقد ،غفورٍ  إنسا
 ٍّ ا هو يمارس الغفران بشلٍك تلقا ن وإًذا فغفران اهللا جا مره. اكتشف طبعه األصيل يف املسيح، 

غافرين كعض األشخاص يف بعض األوقات وفًقا كال فقط  ،لآلخرين طبائع ذلفرة بتحوُّل طبائعنا إىل
  .احلسابات كعض

، بني احلني إّن هذا احكحوُّل يف طبيعتنا ملشابهة اهللا بالغفران ال يمنع من املقاومة اليت تبديها ذواتنا
ينا مرارة نسكبها يف الصالة حال تمتلكناواآلخر، ملّجانّية الغفران يغفر  نْ فمَ . ، وال يمنع أن تكون 

  . بل أرض الواقع أن تتحّول لسلوٍك ومواقَف  ايصارع أفاكر اكغضة يف داخله وال يسمح هل لآلخر

ّن القلب ال يميل دوًما للغفران ألنّه يستمد حياته من املسيح رأًسا، واملسيح ال يف املقابل، جند أ
  .يف قلوبنا سوى حبًّا وغفرانًا بُّ ُص يَ 

 “: يكتب أبكتيتس
َ
يقة، بينما من االنتقام، ألّن الغفران هو تعبري عن طبيعة رق مرُّ إّن الغفران أ
، اجظري عن الغفران رائعهنا وقد يقول اكعض إّن الالكم . ”االنتقام هو تعبري عن طبيعة متوّحشة

  فكيف نغفر؟؟؟... املرارة قاسية والظلم قاٍس  جند أنّ  ولكن بل أرض الواقع

ة ج حياة إهليّ ولكّنه نتا ،نّتخذه وحنن هانئون ا جمّرًداشخصيًّ  اعلينا أن ندرك أّن الغفران ليس قرارً 
فوق قلوبنا عوًضا عن شاكيناه  لَّ للظلمة تريد أن حَتِ  تعمل يف داخلنا يصاحبها رصاع ضّد لّك غيمةٍ 

ا، ولن نستطيع أن نغفر إن لم . احلضور اإلليه إًذا لن نستطيع أن نغفر إن لم نكن حنيا باملسيح حقًّ
يع الغفران وإن اكنت خطيئته غري فغري احكائب ال يستط. جنوز مرارة الرصاع ججين شهد الغفران

غِلَق دونه، مرئّية ألحدٍ 
ُ
؛ ألّن الظلمة مازالت تسيطر بل قلبه، وال يستطيع اجور أن يقتحم قلبًا أ

نعم بمعّية ورفقة اخلطيئة إًذا علينا أن نفحص ذواتنا جيًِّدا جبحث . وأوصده اإلنسان باإلرادة احلّرة 
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هناك خطيئة أو خدة أو سلوك ة يف إذالل األعداء؛ فقد يكون والرغبكنا بأفاكر االنتقام أسباب تمسُّ 
  .أن تنهمر بل القلب اجلاف إلحيائه تمنع مياه اجور

املواقف احلياتّية الصغرية  ألحّباء يفل أن نتعلَّم املغفرة ،ألعداءل قبل حماولة الغفرانكذلك علينا 
رة،المُ  ؛ فالغفران من الفضائل املتدرِّجة واليت حتتاج ا املسيححينما يغفر ج أيًضا نغفر ألنفسناأن و تكرِّ

  .إىل ممارسة بل عّدة مستويات ح تصّل يف نهاية األمر إىل الغفران لألعداء

م إىل املسيح املفلوج الُمدىلَّ  م إليمانهم أجّل هديّة إهلّية ويه  املسيح أراد ، باحلبالحينما قُدِّ أن يُقدِّ
  . )٢: ٩مت ( » َخَطايَاكَ  لََك  َمْغُفوَرةٌ  .. «   : الغفران، فقال 

ده ملالقاة احلياة دونما انكسارات اجفس  ره من اآلثام وجتدُّ ماذا يبتيغ اإلنسان أعظم من تطهُّ
ولكن اإلنسان يف أغلب األحيان ال يعلم ماذا يريد، مهموم  تشوُّهاتها اليت خلّقتها اخلطيئة؟؟و

اكنت لكمات املسيح صادمة آلذان الكتبة الواقفني  !!ا وأناقتهمج..  ته وصّحتهباجلسد وحاجته؛ قوّ 
ضعوها يف سجّالت احكجاديف حكصبح فيما بعد صحائف اتّهاميتلقّ  لم يعرفوا . فون لكمات احلياة 

لو تفّتحت بصائرهم للحظة من الزمان  ماهّية الغفران وماهّية املسيح، لم يدركوا أنّهم أمام نبع غفرانٍ 
فّتت معابد القساوة اليت ر، فما أحوجهم إىل معاول الغفران حكُ مْ هم يف مياهه ح الغَ لطرحوا ذوات

َم يف ثياب ديٍن  هود تعا ه. انعكست بل مجوع ا ؛  ،اكن عدم إدراكهم للغفران وحاجة اإلنسان إ  «رشٌّ
اجلسد من علّته ، هكذا خاطبهم يسوع، وأضاف أّن األيرس هو شفاء » ملاذا تفّكرون بالرشِّ يف قلوبكم

منحرًسا يف إّن َمْن حييا . ف اإل جسًدا ودماءكلِّ يُ بينما شفاء الروح بطيب الغفران ليس يسرًيا ألنّه 
تالمس مع آفاق  ينفلت َمنْ لكن اجلسد ال يطمح سوى يف معجزات اجلسد، و مدار الروح من القيد 

  . يطمح يف انطالق الروح؛ وما من انطالق دونما غفران

ً  للكتبة والفريسيني ّدم املسيحقلقد  ًال بل ألوهته حبسب منطقهم، بشفاء جسٍد، ُمتحرسِّ ا بل د
   !!مقياس األلوهة هو غفران اخلطايا لم يدركوا أن قادةٍ 

ونانّية جاءت بمعىن اإلطالق  ق طلِ يُ  ، من تلك الزاوية،؛ فالغفرانreleaseإّن لكمة غفران يف ا
ي يقود إىل العناد واالستمرار يف الرشّ طلِ اإلنسان من قيد االنتقام ويُ    ... ق اآلخر من قيد اخلوف ا

إنّه رسالة مسيحّية قادرة بل حتويل جمتمعات بأكملها حنو املسيح ورساحكه؛ .. إّن الغفران كرازة 
 اجلبني قضبةعات اإلنسانّية المُ بل جبني املجتم لها أزاهريَ سِ  رسالة تبتيغ قلوب تتبّناها لرُتْ ولكن تبىَق 

  يًّا حّقه وذاته من أجل إعالن املسيح؟؟ يبعث بالرسالة متخّط  نْ فهل مَ . احلزينةو
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  ... رساحكنا نكتشفها بل قارعة الطريق وبرفقة الطريق ولكن

  

  الطريق
أّن مخسة أنماط من البرش  ،)الصالح( يف مثل السامري الرؤوف ،)٣٧ـ  ٣٠: ١٠(يرسد جا القديس لوقا 

ي صار عُ قد سلكوا  الالّوي، والاكهن، وصوص، اللّ ورضة هلجمة اللّصوص، نفس الطريق؛ الشخص ا
 طريٌق منهم اكن  ات الرتاب ولكن الكًّ وا نفس ذرّ هم سلكوا نفس الطريق، وطئامري؛ لكُّ السو

هودي(  من احلياة رضبات موجعة غري متوّقعةلىّق فهناك الضحّية اليت تت. خاٌص   نْ هناك مَ  ، كما أنّ )ا
، وهناك )اللّصوص( قّرروا خوض مغامرة احلياة بل حساب اآلخرين فاكن رحبهم يرتوي بأذى اآلخرين

ينّية وقد اخزتلوا اإليمان يف ممارسات ذباحئّية وهيلكّية وتعبُّ  ة دونما جتسيد ديّ من حتّجر يف املسرية ا
قد سبق وصّنفها املجتمع  حانّيةٌ  قلوٌب  ، وهناك)الاكهن والّالوي( ة فعل العبادة بل نمط احلياةسلويك لردّ 

ين أو املذهب أو اللّون أو اجلنس أو املنشأ أو اخكقافة  قسوة  إّال أنّ  إلخ، ...حبسب العرق أو ا
 أو صديٍق  لعدوٍّ  احكصنيف اإلنسا لم تمنع طاقات احلّب وينابيع الرمحة من أن تفيض دونما حساٍب 

منهم قانونه اخلاص، يتجاورون يف احلياة ولكن  يق ولكن للكٍّ اط تسري بل نفس الطرأنم. )السامري(
  .وحياة هناك جبال فاصلة بني حياةٍ 

   تذهب أين مُ نعل السن سيِّد اي: اتوم  قال
ِريق فرنع أن نقدر فكيف    ؟الطَّ

  : يسوع  قال
ريق هو اأن   . اةُ واحلي قُّ واحل الطَّ

    الَّ إ اآلب إىل يأ دٌ أح ليس
  ٦، ٥: ١٤يو

نماريك،يكتب كريكجارد إّن السؤال ال ينبيغ أن يكون أين “: فيقول للمسيحينّي  ، الفيلسوف ا
فقبول اإليمان باملسيح هو قبول الطريق إىل  .”هو الطريق؟ ولكن باألحرى، كيف نسري بل الطريق؟

ا ال ينبيغ بل املسي أن يُكرِّ  ألنّه آمن به عن الطريق  من جديد السؤال راآلب يف شخص املسيح، 
  .بالفعل
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واملستوى اخكا  .بعد لم جيده هناك مستويان للتساؤل؛ املستوى األّول يسأل عن الطريق لَمنْ  إنّ 
  .يبحث يف كيفّية املسرية لَمْن عرف الطريق

هودي أنّ  الطريق انفتح أمام الشعب اهلارب من جنود فرعون  تقول القصة املنقولة عن احكقليد ا
قبل أن نبدي  فالطريق ال يظهر جا دفعة واحدة، وإمجاًال،. يف املياه  ل قدمع مو أوّ قديًما حينما وض

وكأّن دورنا فقط هو السري وفق قانون الطريق، ولكن، الطريق  نوايانا من خالل احلركة الفاعلة،
ي به خنطو خطوات مسريتنا حاذين أرجلنا بثقة قد تبدو  المنطقّية ينفتح كرّدة فعل ملقدار اإليمان ا

ومّية المُ العَ  ها نبُت ولكنّ    .دة واملستمرة مع اهللاتجدِّ القة ا

، عرب نفس الطريق، وحتت نفس السقف وقفوا، يوالفرّ  ارلقد صعد اثنان إىل اهليلك؛ العشّ 
ن اإلليه طريًقا، بينما لّحة إىل العوذ من الشيئيّته وحاجته المُ ولكن طريقيهما لم يلتقيا؛ فاألّول اخّت 

 طريق املا احلافل باملمارسات احكقوّية اخلارجّية، مستنًدا بل تطبيق ظاهر اجاموس ريختار األاخ
  .طريقان ال يلتقيان.. دون جوهره 

 ال ثالث هلما، يف سياق احلديث الرمزي عن احلياة مع اهللا واحلياة بمنأى ثنا الكتاب عن طريقنْي دّ حُي 
ٌّ  لٌب طْ مَ الطريق األّول رحب، والرحابة . عن اهللا فس اكاحثة عن راحة اجلسد جيذب اج إنسا

، طريٌق ورفاه . درّب حواسه الروحّية حكتبنّي اجلمال احلّق  نْ لمَ  ه جاذٌب ولكنّ  متهالاًك يبدو  ته، بينما اخكا
 اجهاية والغاية ولكن تبىَق .. منهما نقاط قّوة يرتّبح منها برًشا  للكٍّ .. قوى جذب  امنهم طريقان للكٍّ 

  يه
ُ
ي يَ ملمح أ ر قرِّ يريد أن يُ  نْ ا بل مَ . للسائرين ح اجهاية فائقةٍ  د بأجمادٍ عِ حادي للطريق اخكا ا

تساءل عن خطِّ وِ  فقط كهاء مناظره  أن نسري بل طريٍق  ِق مْ اجهاية؛ فمن احلُ  جهة املسري أن يتوّقف 
ضبابّية ذلمضة ال جتد هلا ماكنًا يف اخلطاب الطريق الرحب  جهةُ وِ . دون أن نتعّرف بل الوجهة اجهائّية

خ هلذا الطريق؛ فقوى اجلذب منصّبة بل مباهج امل بينما مدعوي الطريق . سرية فقط دون سواهاا
اليت تتخّطى أحالم وأفاكر وطموحات اإلنسان يف تارخيه ِهجة ملون وثيقة ضمان اخلاتمة اكَ حي املتهالك

املحسوسة قد جيدها بل الطريق الرحب،  ة املنظورةريد بهجة املسريي نْ من هنا فإّن مَ . ومستقبله
املتالطم  ؛ألّن قانونها قانون أمواج اكحر وغري آمنةٍ  برضورة رفض اخلالص، ها مرشوطةٌ ولكنّ 

قّرر أن يسري يُ  نْ مَ  ،بل اجلانب اآلخر. دائًما دونما ضمانٍ ، فيه الصاخب تارًة، والساكن اهلادئ تارةً 
هو خياره األرجح  تهالكالغاية اجهائّية واليت يه بدء لعالم ممتد بال حدود، فإّن الطريق املوفق قياس 

فقة إهلّية وبمحّفزات بل الطريق، وهنا الضمان ال يأ بسكون املوج بوثيقة ضمان وبر ه خيارٌ ولكنّ 
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يكيف االختيار، إذ  ولكن تذّكر، ال .وحده ولكن برفقة رّب املوج القادر أن ُفبِْكم الطبيعة باللكمة
  ...ل خيارك بالسري عليك أن تُفعِّ 

  :يكتب روبري فروست عن الطريقنْي، قائالً 
  يف ذلبة صفراء افرتق طريقان

  هما، ما تمكنت من سلوك الكواأسفاه
  أنا املسافر، وقفت طويالً  ،وحيًدا

  وإىل اكعيد اكعيد أطلقت نظري يف طريٍق 
ّ احكوت ء توارت ،ح   و الّال

  لكت الطريق األخرى واكن يف ذلك حقٌّ وعدٌل فس
  وقد اخرتت ما ظننته األفضل

  !فاألو رحبة وكأنّها تصيح وتدعوىي
لك، تُ    ها األقدامتْ رَ بَ  ،رىأ

  ت من األقدام قدًرا مماثًال؟رَ ويه بَ 
  افالطريقان، ذاك الصباح امتدّ 

  برشٍ  ُل جْ غطيهما أوراق شجٍر لم تمّسها رِ ي
  !ٍم آخرو ولتركت األ! آه

  و نف خشية وشكٍّ كبري وخبوٍف وويع سلكت اآلخر
  ولكيّن ما من ماكن أجهله وزمن قد تفصلين عنه أجيال

د، و نف ارتياٍح وسالم   :سوف أردِّ
  طريقان افرتقا يف ذلبٍة،

  مشاها نْ وأنا سلكت تلك اليت قّل مَ 
  وهذا أحدث فرًقا لّك الفرق، يف حيا

فعاالت الَعالقة مع الرّب يسوع؛ فتحّية الُمخلِّص اكنت بفرش ثياٍب بل شهد الطريق لّك انلقد 
اآلب  تها يدُ رَ ذَ  يستعطي بل الطريق، وبذار الُمخلِّص بَ أعىَم  من فمِّ  ، ونداء الُمخلِّص انطلققيالطر

بل الطريق، بل  خلِّص لرؤية تالميذه من جهته حّلقت فوق رؤوسهم وهمالمُ  تبل الطريق، وتساؤال
ب احكها .وهم بل الطريق املزمعة هلم حول املسّيا جرت وقائعها عن املاكنة فيما بينهم حماجاة احكالميذو

 كولس َجَرْت الطريق، بل ومعاينة الُمخلِّص  أيًضا شهدها ،لُمخلِّصبكلمات ا تلميذي عمواس، قلب
ا بل قارعة وهو    .الطريق صارت املسيحّية نفسها تُدىع باسم ، فال عجب أنالطريق، 
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 ملنشودة يف رحلة اكحث احلياتّية؛دعيت املسيحّية بالطريق ألّن من وجد املسيح وجد ضاحكه ا
ًّا . فاملسيح هو الطريق، ومن ثّم فإّن املسيحّية يه الطريق بًا ساذًجا انفعا ليست تلك الرؤّية حتزُّ

املسيحّية تتفّرد  أنّ تستند بل املعتقدات األخرى؛ ولكن تلك الرؤية  يف لّك  يمكن أن جتد  مثيالً 
د إليه وفداء إليه وتداخل إليه يف صميم املادّ  ة ة البرشّية حكحويلها إىل مادّ بكونها قائمة بل جتسُّ

فلكمة الطريق تعين .  األبديّة يف ردائها الزمينىَن كْ قادرة أن تتخّطى حدود الطبيعة املحدودة حكقبل سُ 
من خالل اجقلة  تتحّقق مة مسيحّيةيه وغري القابل للتوقُّف، ويه سِ غري املنتو املمتد الطريق املفتوح

من طبيعة حمدودة حبدود  )واليت تبدأ يف قلبه من الزمان احلارض( اجوعّية اليت يناهلا املسي يف أبديّته
افظ حُت  ،وال يوجد خارج املسيحّية نقلة نوعّية كتلك. احلواس إىل طبيعة فائقة باجعمة اإلهلّية الفائضة

 ّ فلّك الطرق خارج املسيحّية يه امتداد للطريق الزما  ،ساعه إىل املنتىَه بل امتداد الطريق وات
  .ا فاملسيحّية يه الطريق .ومصمتةٌ  منتهّيةٌ  ٌق رُ واملاك واملحدود باحلواس، ومن ثّم فيه طُ 

لكنها تنتيه دائًما يمكن أن توجد خارج املسيحّية طرائق للحياة وُطرق ترشح ما بعد احلياة، و
إنّنا حينما نقبل احكوصيف الكتا للمسيحّية . عند مفاهيم حمصورة يف معطيات احلياة اجلسديّة عينها

من خالل احكبين باجعمة اليت يناهلا املسي (” الطريق إىل اآلب“بأنّها الطريق يمكن أن نضيف أنّها 
ي جيعلنا رشاكء طبيعته اإلهلّيةا“أو  ”اد باهللالطريق املؤّدي لالحّت “أو  )كحقيقة ، فتلك يه ”لطريق ا

ي جيعلك تدخل يف الحمدوديّة الُمطلق، ، إنّه الطريق ا  حكأخذ منه باستمرارٍ  نوعّية الطريق املسي
يهم الطريق أن يُ . ا ال ينتيه الطريق أبًدا ،دونما توقٍُّف  ين يرون أّن  ي وهنا بل ا فوا الطريق ا وصِّ

اد بمقياس احلواس الزمنّية واملاكنّية أو احّت  ، ولكّنه يف نهاية األمر لن خيرج عن جّنةٍ  عونيتشيّ 
أّن الطبيعة والكون خملوقات حمدودة أي منتهّية كما بلم بالطبيعة والكون من خالل اجريفانا، مع العِ 

   . مصمتًا ومنتهيًاا فإّن الطريق يبىَق  ،احلواس

 تمرارّيةٍ واس ومن خالل ممارستها بانضباٍط  ،ثّية األخالق واحكأمُّل واحلكمةقائمة بل ثالإّن اكوذيّة 
ٌّ  ومن املالحظ أن هناك اندفاعٌ . االستنارة أو حالة اجريفانا يهحيصل اكوذي بل ما يسمّ  صوب  غر

ينّية وال بهدف الوصول إىل اجريفانا ٌّ  ه اجنذاٌب ولكنّ  ،اكوذيّة ال بصفتها ا ول أحد ، وكما يقنف
لّية اليت تساعدهم بل أن يكونوا أكرث فاعلّية يف هم اجنذبوا إىل الطقوس احكأمُّ إنّ “: املختّصني

ِـّ مثجمتمعاتهم، فيه تُ  يه طريقة حكنقية . من حتسني األداء اجف يف مواجهة إحباط احلياة ل نوًخ ـ
   ”األهداف والطموح
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ة الوصول إىل احلقيقة جا بمجهودنا وبقوانا اخلاّص إنّها تتيح “: ويقول أحد قادة الرهبان اكوذيني
   ”!!!الاكملة

عوة املسيحّية تَ  ا للمسي من خالل رشكة الروح خاّص  قدراَت  ُب هِ ولكن يف املقابل فإّن ا ة جدًّ
صري مدفوًخ بقوى إهلّية حكخ صري فاعًال يف املجتمع القدس  ّطي حمدوديّة الطبيعة اإلنسانّية، ال 

د طاقات الرجاء لإلنسان فاقد لهِ مُ و فحسب، وبل ًما  من خالل حياته اليت تشري إىل األبديّة، فتُجدِّ
  .بإرشاقة الغد، فيستنري يومه بالرضورة ،احلّس 

ٍّ  واملسيحّية ال تعرتف بمجهودٍ  ر اإلنسان، ولكن اجلهد اإلنسا هو رِّ يستطيع أن حُي  اكملٍ  إنسا
ر ،هما تعاظمم ،)وإن اكن رضورة( اجلانب األضعف  ويبىَق . لصالح اجعمة اإلهلّية ،يف منظومة احكحرُّ

ي هو شخص اللكمة، ربّ  نا اهلدف املسي ليس هو الوصول إىل احلقيقة ولكن االحّتاد باحلّق ا
ل للحقِّ . يسوع جّردة واحلياة ، هو الفارق بني احلالة العقلّية المُ كبريٌ  فرٌق  اد باحلقِّ واالحّت  وما بني احكوصُّ

  . الفاعلة واملنطلقة من بل صخرة احلقِّ 

ي تأ به بعض العقائد، أمرٌ  احكعليم األخاليقإّن  ولكنه ال يزوِّد الشخص سوى بطريقة  ،جّيدٌ  ا
ر وأنت سائرٌ  العمل اجظرّية  ويرتك الكرة يف ملعبك وحدك حكعا من ضعفك وعدم قدراتك بل احكحرُّ

ُ  بل الطريق، إنّه إنّه طريقة ولكّنه ليس . ه ناقٌص ولكنّ  إنّه جّيدٌ . ة للمسريةوات العمليّ مك األدسلِّ ال ي
ٍّ  ونقٍص  هلذا جاء املسيح لكيما يتكّمل فيه لّك عجزٍ  .طريقال بأّن املسيحّية يه  قرُّ ا فحينما نُ . إنسا

  . ينّيةّية ا، ال جيب أن ُغّتهم بالشوفينها االنفتاح من خالل والدة األز يف خلم الزمنـّ الطريق ألن

صري مالاًك قحكفعيل إماكنيات اإلنسان الُمعّطلاملسيحّية جاءت بالقّوة إّن  اراه وخياره، وباحكايل رة 
اليت تعني املسي يف مسرية  إّن تلك القّوة. ا قبلما يكون خارجيًّاداخليًّ  سلوكه األخاليقلضابًطا 

ي ي لكّما أطاع  تتجىّل قّوته، ةاملسيحيّ  يف حياته ئمٍ دا عونٍ  أخذه كختمٍ الطريق يه الروح القدس، وا
        .دون احلياة عقلّيةٍ  ترك إيمانه أسري نظرّياَت  نْ ولكن الروح ال يعمل فيمَ .  ملشورتهالروح واحنىَن 
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ا نملك إيمانًا   أحقًّ
إِنَْساٌن هَكَذا ِمثَْل هَذا  لَْم َفتلََكَّْم َقطُّ  «: لقد قال اخلّدام لرئيس الكهنة والفّريسيني عن املسيح

؛ فاللكمة تهب بصرية للمستمع ”تكلّم لكيما أراك“ :قال سقراط قديّماكما . )٤٦: ٧يو( » اِإلنَْسانِ 
ة أيّما تعبريٍ . يتلكَّم نْ كتشف اهلوّية احلقيقّية لمَ   اكنت لكمات احلّق اجابعة من فم اللكمة اإلليه ُمعربِّ
ا اكنت جاذب   .ة إىل مدار اإليمانعن األلوهة، 

   وبينما هو يتلكّم بهذا آمن به كثريون
  ٣٠: ٨يو

دائًما أبًدا؛ لغته تنطوي بل احكجريد واحكحليل والربهان واالشتباك  العقلإّن الفيلسوف خياطب 
متع . الفكري، وتهدف إىل إقناع اآلخر واألديب خياطب يف اجاس، الوجدان واخليال والعاطفة 

اليت عرّب عنها و اليت تشمل العقل والوجدان، بينما املسيح خياطب فينا الكينونة. العقلاجفس وأحيانًا 
ي فَ  هن أحيانًا أخرى، ومطلبه هو اإليمان ا  بل العقل وال رُب عْ الكتاب بلفظة القلب أحيانًا وا

صَيْعرُب بل املشاعر ويتجاوزها، و َيْعرُب و يتوّقف عنده، باجفس إىل ل بل الغاية ليستقوي بها، 
ُ ٍق لَ ُمطْ  املسيح، يف حلظة تسامٍ  ي يشهد دة بل تالمُ يق بكلمات إيمانه املستنِ لْ ،  سه كيانيًّا مع الروح ا

هن واملشاعر خترج . داخله باحلّق  أين يشهد؟؟ وكيف يشهد؟؟ يف األغلب ال يعرف، ولكن القلب وا
  .بلمسات من شهادة الروح، حُكنِْتج إيمانًا حيًّا

  ،م جاء ابن اإلنسان نولك
  ؟بل األرض انألعلَّه جيد اإليم

  ٨: ١٨لوقا 
وم حيتاج  إنّ . ح عنها اللكماتِص فْ يُ  وامجةٍ  حزينةٍ  وبنربةٍ  عميٍق  لكمات قاهلا املسيح بتنهُّدٍ  إيماننا ا

إىل إخدة فحص، ولعّل الكثري مّمن حنّدثهم عن اإليمان خيزتلون اإليمان يف مرحلة قبول اإليمان 
 ، وقد يكون اجلدل . مرحلة ثمار اإليمان األخرية، وينسون أو يتناسون مرحلة مسرية اإليمان وأاألو

ّ مع ظهور احلراكت اإلصالحّية يف إخدة تعريف اإليمان ومن ثّم إخدة تعريف احلياة  ي تو ا
د نظرّية ان وكأنّنا بصدن اإليماملسيحّية بل قياس الفهم اجلديد لإليمان جعلنا ندور يف دائرة نظرّية م

 ّ لك هل حًقا نم ؛ السؤالولكن يبىَق . تها ونتاجئهاتها ومرشوعيّ علمّية أو فلسفّية نتجادل حول معقو
ٍّ  اإليمان؟؟ دون جواٍب    .، يف الكثري من األحيانواضٍح  شخ
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، وهذا ال  أملهلقد أعلن املسيح عن  يعين من إماكنّية تضاؤل وجود اإليمان إبّان جميئة اخكا
طابقة نمطهم احليا بل قياسات ه يعين مدى مُ ني يف العالم ولكنّ تراجع ألعداد املسيحيّ بالرضورة 

ء يف إطار تعريف اإليمان، فقط املواقف . اإليمان حبسب فكر املسيح فاألعداد ال تعين أي 
   .اإليمانّية وااللزتام املسي رغم إغراءات العالم يه اإلشارة الصادقة لإليمان

مصفوفة، وال أشعاًرا منظومة من ثمار  عّلبة، لكماَت مُ  ليس عقائدَ “إّن اإليمان، كما قال أحدهم، 
  .”.. الربجوازّية الفكرّية

ليس مشهًدا مرسحيًّا حكلقُّف .. يفرت عنه الفم وجتاهر به احلنجرة  اوال إعالنً  اإليمان ليس فكرةً 
ليس .. ل مع الوقت اشة تذبُ من العواطف اجليّ  ةً محاسيّ  ليس ثورةً .. إعجاب اجلموع داخل الكنائس 

ليس .. نتفنّن يف إخراجها بالشلك األمثل  ليس عظةً .. ننشدها وكأنّنا امتلكنا ملء اإليمان  ترنيمةً 
..  األمر نا عليها يوًما وانتىَه رَب قَ  مسيحّيةً  ليس بديهّيةً .. موقًفا رتيبًا يف احلياة حنياه كما لقوٍم خدة 

  .. ال، ليس شيئًا من هذا ... إلقناع أنفسنا بأّن جا إيمانًا  حنفظها عن ظهر قلٍب  ليس آياَت 

ءٍ  فالعالم لّك يوم . م العالميَ د أخطار املواجهة مع قِ بتجدُّ  دٌ تجدِّ مُ  هو موقٌف  إّن اإليمان قبل لّك 
اتّية وخُيلِّق ميثاقه األخاليق بعد إجراء احكعديالت الالَّ جُي  حسب توجيهات قانون زمة ّدد قيمه ا

ه قُ  اإلنتاج واالستهالك، من هنا تنشأ املواجهة ويبدأ الصدام ويتخلّق  السلطة، ِب طْ وحسب توجُّ
  .. املوقف اإليما 

ومّية أو قُ  ل اللّحظّية جداءات اإليمان ليس فقط احكصديق، ولكنه تفعيل تلك القناعة بالطاعة ا
حلة احكصديق وأقمنا االحتفاالت وأعلّنا االنتصار وجاهرنا حبيازة توّقفنا عند مر إنْ . اهللا حكغيري احلياة

للتخلُّص من مرض اإليدز، ولكنه لم  منطقّيةً  منهجّيةً  علمّيةً  ر نظرّيةً أصدَ  نْ امللكوت، نكون أشبه بمَ 
إن لم هكذا اإليمان  !!ذ بها حياة البرشقِ نْ حلياة ولم فُ خيترب اجظرّية يف املعامل ولم يرصد نتاجئها بل ا

ئ من قلق اإلنسان دون أن تضعه يف مواجهةٍ   نظرّيةً بل احلياة نفسها، يبىَق  يكن  مردودٌ  مع  تُهدِّ
  .ذاته ومن ثّم مع املسيح

 ”قلقةحقيقة مُ “ولعّل من اللكمات املدهشة اليت قرأتها، لكمات كريكجارد اليت يرى فيها اإليمان 
ف من تلك العبارة إذ أّن اإليماَن مصدٌر للسالم والراحة هنا وسيبدأ اكعض باحكخوُّ ! !لإلنسان املسي

والفرح، وهذا حقييق، ولكن قبل لّك تلك اخكمار واجتائج اإليمانّية، يأ اإليمان كحقيقة ال تتوافق 
يق افال تساكن املنهج احكو.. ال تتوافق مع أطياف الظلمة يف حياة شبه املسي .. مع اإلنسان العتيق 
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ِ .. بني اهللا والعالم يف احلياة  .. ال تعبأ ح باحلياة نفسها .. م اخلوف والرتاجع أمام إعالن احلّق ال تُسال
ي جيب أن  جراء تغيريات ثورّية بل وانقالب حكمكني خيضع إلوهنا ينشأ القلق لإلنسان العتيق ا

د احلكم بل موطن اجفس ها يف إطار إّن تلك اللكمات يمكن تفسري. اإلنسان اجلديد من مقا
ِّ  َيُظنُّوا الَ  « ؛لكمات املسيح

َ
  ِجئُْت  ك

ُ
رِْض  بَلَ  اَسالَمً  ليِْقَ أل

َ
  ِجئُْت  َما. األ

ُ
: ١٠مت( » اَسيْفً  بَْل  اَسالَمً  ليِْقَ أل

ي جيوز يف اجفس حينما تقبل اإليمان بكلِّ  .)٣٤ تبعاته وهو ما يقلب احلياة  فالسيف هو السيف ا
ي يرفضه املسيح هو السالم الزائف املبين بل أنقاض احلّق والعدل رأًسا بل عقب، والسالم  .. ا

  !!!ئـِ السالم اخلانع املختب

ي يدخل إىل املسيحّية، فتبعات تبعّية املسيح  إّن القلق اإليما يظهر جليًّا يف موقف اإلنسان ا
ر القلق لإلنسان واإليمان به باهظة وهو أمٌر مقلق ألي إنسان، ولكن هنا يبدأ اإليمان، ا ي يُصدِّ

العتيق، يف إعالن قّوة وفاعلّية اإلنسان اجلديد خلوض الطريق مع املخلِّص وجمابهة األخطار والصمود 
ي يُصدِّ . أمام لّك السهام اخلارجّية املرشعة لرضب السالكني بل درب اإليمان مع الرّب  ر فاإليمان ا

سان اجلديد، وبني القلق والرجاء تظهر املحنة اإلنسانّية ر الرجاء لإلنالقلق لإلنسان العتيق، يُصدِّ 
د اإليمان من الصفة اجظرّية اليت رِّ ويتوّجب االختيار ويبدأ الرصاع وتنشأ املغامرة وهذا هو ما جُي 

  .يسبغها عليه اكعض

ث بكلمات احلّق اجابعة عن احلّب وإن لكّفنا ذلك “تكتب باميال رييف أّن  اإليمان هو احكحدُّ
فمثًال . ةهناك رضيبة لإليمان ينبيغ أن نقبل بدفعها، تماًما كأي موقف يف احليا. ”ملناصب والعالقاتا

  إْن اخرتنا حياة الزيف
َ
َ واالنكماش أمام خماطر احلّق ندفع رضيبتنا أ الضمري وثورة القلب وخنس  مْ ل

القات، فللّك طريق لعَ اخرتنا حياة الصدق وإعالن احلّق قد تكون الرضيبة املناصب وا وإنْ  .الروح
ي حتّدث عنه املسيح حكابعيه؛  ،رضيبته وللّك مسرية تكلفتها  اَكنَ  إِنْ  «من هنا يبدأ حساب اجفقة ا

َحدٌ 
َ
ِ  أ

ْ
بَاهُ  ُفبِْغُض  َوالَ  إِيَلَّ  يَأ

َ
هُ  أ مَّ

ُ
تَهُ  َوأ

َ
ْوالََدهُ  َواْمَرأ

َ
َخَواتِهِ  َوإِْخَوتَهُ  َوأ

َ
َّ  َوأ ً فَالَ  َغْفَسهُ  َح يْضا

َ
نْ  َفْقِدرُ  أ

َ
 أ

ً  يِل  يَُكونَ  ِ  َصِليبَهُ  حَيِْمُل  الَ  َوَمنْ  .تِلِْميذا
ْ
ِ  َوَيأ نْ  َفْقِدرُ  فَالَ  َوَرا

َ
ً  يِل  يَُكونَ  أ  وَُهوَ  ِمنُْكمْ  َوَمنْ  .تِلِْميذا

نْ  يُِريدُ 
َ
ًال َوحَيِْسُب  جَيِْلُس  بُرْجاً الَ  يَبيِْنَ  أ وَّ

َ
ِ؟ يَلَْزمُ  َما ِعنَْدهُ  َهْل  اجََّفَقةَ  أ ِ   )٢٨ـ  ٢٦: ١٤لو( » ِلَكَما

لقد حسب . ن اجتائج مع اآلالم، والربح يف مقابل اخلسارةزِ حينما حنسب نفقة الطريق فإنّنا نَ 
أّن آالم الزمان احلارض ال تُقاس باملجد العتيد  ،القديس بولس اجفقة  وخرج بمعادلة إيمانه الشهرية

  .ن، ومن ثّم اختار اإليمانلَ أن يُستعْ 
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م جا املسيح لكماته عن نفقة الطريق يف سياق محل الصليب وُبغضة األقارب واألهل من أجل قدّ 
 ”عدم القدرة / القدرة“ حساب اجفقة، إنّها يف فهم معىَن  ولعّل لكماته تضع أيدينا بل الرسِّ . احكلمذة

نْ  َفْقِدرُ  الَ «
َ
  .»اتِلِْميذً  يِل  يَُكونَ  أ

   ُفْعَط من أال يقدر أحٌد أن يأ إيل إن لم 
  ٦٤: ٦يو

ة جتعل قمزَّ تلك اجّية المُ . نّية احكلمذة للمسيح ال تكيف إن اكنت ممّزقة بني حمّبتها هللا وحمّبتها للعالم
. رَب ال ُفعْ  ومن االلزتام بالوصّية وادٍ  ثقيالً  اومن احلياة املسيحّية نريً  هائلةً  الصليب مشّقةً  لِ من مَحْ 

ي يُ  ر يف أهفاجلندي ا رضة أكرث من غريه لطعنات ه يف ساحة الويغ يكون عُ ه وأحّبائِ ـِ ه وأقاربلِ فكِّ
 ا يصعب بل اجلندي ذي. بكلّيته يوف أو طلقات الرصاص ألّن احلرب تستلزم اجنماع الفكرالسّ 

ّة ولكن النقسام فكرهال لقلّة إماكنيّ  ؛الفكر املنقسم أن يصمد يف ميدان املعركة . اته ومهاراته القتا
اتِ يُ  نْ ا فمَ  ه أو باألحرى ريد احكجنُّد يف معركة اإليمان عليه أن جيلس لريسم خطوط اإليمان 

د الفكر وتناغم اجّية مع اإلرادة، وحينما اجُ  يتسلّمها من اهللا، خرفًا بأّن رسَّ  رصة يكمن أوًال يف توحُّ
د الفكر يصل بالرضورة إىل احكصالح مع ذاته و من ثّم يتصالح مع رضيبة اإليمان يصل اإلنسان إىل توحُّ

فيتحّول القلق اإليما إىل رجاء إيما ألّن مركز اإلنسان نفسه حتّول من اإلنسان العتيق إىل اإلنسان 
  .اجلديد

  س اإليمان؟ مارِ هل تُ : وقد نسأل أحد املسيحيني

  . بالطبع فأنا مسي ؟ما هذا السؤال الساذج: جيب بل الفورسيُ 

القاتك يف اكيت والكنيسة والعمل واملجتمع؟ اًال يف عَ ل يظهر هذا اإليمان حيًّا فعّ ولكن ه: ونسأ
ني أم خامل ال يشهد للمسيح وال يشهد للحّق وجينب أمام االنتصار للمظلوم جماهر هل هو إيمان فاعل

رد تراجع يف املوا إن اكنت اجتيجةويصمد يف الفضيلة  إن نالك من جّراء ذلك األذى؟ هل إيمانك
  ...اللكمات؟  أّم فقط لصالةاملاديّة؟ وهل إيمانك قائم بل ا

  .. يف مواقيف أؤثر السالمة بكّل ما قلت، ولكىّن  اإّن يل إيمانً : وجييب

  هل بل حساب اإليمان؟: ونسأ

  .. إّن احلكمة تقت ذلك.. كونوا حكماء اكحلّيات : وجييب
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  ممارسة اإليمان؟تعفيك من  ،كما تراها أنت ،هل احلكمة: ونسأ

  . ويبدأ يف ترديد قانون اإليمان..  مسي وصادق يف إيما ولكيّن : وجييب صديقنا

هنّية بل احلفظ، ولكن نسألك عن اإليمان؟ : ًدادَّ جُم  ونقول    حنن ال نسألك عن قدراتك ا

تحّدث أحد ولم ي يف الكنيسة و عظات هذا عددها كبريٌ  أنا خادمٌ : وجييب وقد بدأ ينفذ صربه
   !!مثيل عن اإليمان

وال بل قدراتك اخلطابّية،  ،حنن ال نتحّدث عن ماكنتك الكنسّية: ونعيد عليه الكّرة من جديد
  ا؟ـً ولكن نسألك عن اإليمان، هل لك إيمان

  ..أنا أكرث منك إيمانًا مئات املّرات : هجييب وقد بدا الغضب بل وجهِ 

  اإليمان، فالسؤال بسيط، هل لك إيمانًا؟؟ ارمقدحنن ال نقارنك بآخرين يف : ونقول 

ا ألننا فقط نسأ عن اإليمان   ... !!فيفارقنا صديقنا وقد اخّتذ مّنا موقًفا حادًّ

كم من قيم مشّوهة يف عقول اكعض تق بل حقيقة اإليمان وتسلبه ثورّيته بل الظلم .. آه 
فّرقوا بني منطوقات اإليمان أو حتديدات اإليمان إّن الكثريين ال يستطيعوا أْن يُ . واخلطيئة واخلوف

، وبني حياة اإليمان املسي د معرفيت فاملنطوقات اإليمانّية يه تلك القناخت اليت حُت . املسي دِّ
القيت بالكنيسة، واليت يتّم صّبها يف قوانني إيمان، ولكن حياة اإليمان يه احكطبيق ّدد عَ باخكالوث وحُت 

  .املسي من خالل تفعيله يف العالم العميل لقبو احلّق 

إّن إبراهيم أبو اآلباء آمن بالوعد وفّعل إيمانه باخلروج والطاعة من أرضه إىل األرض اليت اختارها 
إيمان إبراهيم اهلائل يكمن يف قبو أن خيرج من السياق الطبييع للحياة يف جمتمعه طاملا أّن .  اهللا

هنأ بل واكنت حي. هناك دعوة إهلّية اة إبراهيم سلسلة متشابكة من املحن اإليمانّية، لم يتوّقف يوًما 
، فاإليمان يعين مسرية حياتّية متواصلة وخربات متجّددة بتجّدد  بانتصاره يف إحداها ويكتيف باملا

  . هنا يظهر التشابك بني القناعة والفعل حكعريف اإليمان. احلياة مع اهللا

، لم حُي وحينما أجاب القديس بطرس بل ب إيمانًا بل سَ  سؤال الرّب مؤّكًدا أنه املسيح ابن اهللا ال
إذ أنه فشل الحًقا  ،و املقابل اكنت صالة املسيح من أجله ليك ال يفىن إيمانه .)١٧: ١٦انظر مت(إعالنًا 

هود بل  يف تفعيل اإليمان بالشهادة للمسيح، وحتويل قناعته إىل صمود أمام هجمة قادة وشعب ا
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إًذا ال يكيف اإلعالن، ولكن املطلب احلقييق هو اإليمان احكطبييق حينما يقت . املسيح وأتباعه
هنّية اليت يزرعها الروح يف قلوبنا وعقوجا   .األمر، وهذا هو املؤرّش الصادق لصدق القناعة ا

فًا بل منطوقات اإل حياة لكنه ختوُّف بل يمان احلقييق، وإّن ختوُّف املسيح من قلّة اإليمان ليس ختوُّ
ء آخر  وحينما حنيا باإليمان الفاعل احكطبييق اجلّاد .. اإليمان اليت تسري بقّوة دفع اللكمة اإلهلّية وال 

ُ .. فإننا حنمل فكر املسيح جعالج به قلق اإلنسان املعارص  رشى األبديّة لإلنسان اخلائف من حنمل ب
حنمل سرية املسيح ..  والقيمة وسط طوفان الّثة الغامر م املعىَن ذلب عنه نْ حنمل قيمة احلياة لمَ .. املوت 

حياة اإليمان .. خاروا يف منتصف الطريق أو ناهلم اإلعياء أو تملّك عليهم اخلوف  نْ لمَ  نهضةً حكصري 
  .الفاعل فقط يه احكعبري األكمل عن احلياة املسيحّية

هيب الفم، يف عظته اخكانية وا لعرشين بل رسالة القديس بولس إىل يكتب القديس يوحّنا ا
  : العربانيني، عن اإليمان فيقول

  اإليمان حيتاج إىل عطاء وسخاء ونفس متجّددة ونرضة، 
  ح نتجاوز لّك األمور املحسوسة، 

  . ونتغلّب بل ضعف األفاكر اإلنسانّية
  ألنّه من غري املمكن أن يصري املرء مؤمًنا 

   .عتادةإن لم يسمو بنفسه فوق األمور امل

ليك يسمو اإلنسان فوق ما هو معتاد حبكم الطبيعة واجلسد واحلواس حيتاج دوًما لقوى جاذبة 
ي يرى منه جوهر الوجود وذليته   .ترفعه فوق ذاته إىل موطن احلّق ا

  

  قوى جاذبة
، كما جيذب املغناطيس برادة احلديد ويثبِّتها بل سطحه فيمغِنط لّك ذّرة فيها“: يكتب مورياك

 َ .  بغرائزنا ورغباتنا وأهوائنا ومشاعرنا وأفاكرناكذلك جيذبنا املسيح ويثّبتنا ويمنحنا احكناغم وير
ة    .”وهو، إذ يفعل لّك هذا، يعيد بناء أرواحنا يف حّبه، وتتم بذلك الوحدة اخلا

ذبنا ساكة كثيفة، جيتاجلاذب للبرشّية مهما اكنت شحناتها ال ،القطب املوجب ،املسيح وحدهُ 
  .ق كينونتنا فيهحقِّ وّحدنا جُ 

  ألّن الشعب لكّه اكن متعلًِّقا به يسمع منه
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  ٤٨: ١٩لو

هودي قديًما يسوع؟؟ سؤال يبدو ساذًجا لَمْن آب رّس تعلُّق اجلموعما  من بألوهيّته، ولكن املجتمع ا
  لرّس؟؟احكعلُّق به، فما ا ةشديد ت اجلموعبألوهته بعد، ورغم ذلك اكن قد آمن  لم يكن

ّب حي ؛املسيح حُيّب اإلنسان كما هو كونيكمن يف  أحد املالمح الرئيسّية هلذا احكعلُّقأّن أعتقد 
اإلنسان يف خوفه وقلقه، يف أمله ومرضه، يف انكساره وسقوطه، يف فرحه ونشوته، يف حريته وعقالنيّته 

 ّب فاكعض حُي . هو احلال معنا لم يكن حّب املسيح مرشوًطا حبالة إنسانّية دون عداها، كما .إلخ ...
ّبون الشخص اخكائر املناضل، وآخرون حُي . طيف الَمْعرَش الرقيق الطباعالشخص الوديع اهلادئ، اللّ 

 مع طبائعنا نُقيِّم من خالهلا اآلخر جضعه يف قائمة هناك تركيبة إنسانّية تتالىَق . احلقو اهلادر
رجة األو وذاك درجة ثانية وهكذا إىل أن نصل القات اإلنسانّية اخلاّصة بنا؛ فهذا صدالعَ  يق من ا

إّال أّن املسيح أحّب يف اإلنسان إنسانيّته بكّل تناقضاتها . إىل أشخاص غري مرغوبني بل اإلطالق
ا استطاع أن يكون بؤرة جاذبة ومركز تعلُّق للّك من جلس حتت أقدام لكماته مُ  تعلًِّما وغرابتها، 

   .من نور ومرتجيًّا ولو فتاٍت 

  .يسوع الرّب  تعامل مع نْ لمَ  ةرّس جاذبّية هائل بل اآلخر هوغري املرشوط  االنفتاحاكن 

فقد اكن يتوغَّل يف !! لم تكن حمّبة املسيح لإلنسان حمّبة حاملة يرى من خالهلا البرش مالئكة
ُطاِلع تأثريات األهل والاجفس اإلنسانّية خُم  طباع واكيئة واألصدقاء رتقًا طبقات الصخر اخلارجّية 

خلق  املستقبل املالئمحن، واملواقف واحكجارب وامل  .تعرَّف بل اإلنسان يف سياق ماضيه وحارضه 
كّن حّبه لم يقشعّر لم يكن حّب املسيح لإلنسان تائًها عن أتون األهواء املستعرة يف قلب اإلنسان ول

  .دصرّيه ندًى باريُ  أن األتون ألنّه قادر من هلب

ي أرسلين   ال يقِدر أحٌد أْن ُفْقِبل إيّل إن لم جيتذبه اآلب ا
  ٤٤: ٦يو

ينيّ “: عن خربة قبو اإليمان فيقول عرفات يكتب تيموىب ة؟ لقد إًذا، ماذا حدث يف أزميت ا
فحدث اجنذاب ملسيح اإلجنيل وأيضا حدث نفور من اإل  المُ . حدث جذب ونفور هل اإلجنيل، . تعسِّ

مه وترصفاته ومواقفه جتاه الرقيق ا ه جباذبيّته حيث هو جّذاب يف تعا ملتواضع القلب، يشّد اجاس إ
فإن اكن عمل . واالستقطاب هذا ة يف اإلجنيل تأ بل مستوى الشدِّ مجيع أمور املسيحيّ . بين البرش

  .”اهلداية يف اكداية هو عمل يبدأه اهللا
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جند  لوجدناها كثرية وُمتعّددة، ولكن من بينها اجلموع جذب يف إّن حلّلنا قوى تأثري الُمخلِّص
  : ، همااملسيح تأثريه اهلائل بل اجلموع أظهر من خالهلما متداخلنْي   رئيسنْي خملنْي 

  ـ كينونته اإلهلّية املنرية ١
  . ـ تعليمه األخروي عن امللكوت٢

لوق بل الصورة واملثال تنجذب إىل أصلها؛ فاألصل اإلليه لإلنسان كمخ دائًما ما إّن الطبائع
ِـّ مثيُ  يسوع؛ فالطري، بل سبيل املثال، بطبيعته، ينجذب  الرّب  ل قوى جذب خفّية للجميع من حنوـ

يبدو األمر وكأّن هناك قوى مغناطيسّية يف كينونة اإلنسان جتد قطبها اآلخر يف . للتحليق يف السماء
ر ما تزداد قوى احكجاذب حكصل إىل االحكصاق،  بشلٍك مبارش مع املسيح بقداملسيح، وبقدر ما تتالىَق 

لقد جاء املسيح . )٨: ٦٣مز( » احكصقت نف بك «: ويه اخلربة اليت يتحّدث عنها داود اجيب فيقول
بالضبط من أجل تلك احلالة، لكيما يفسح املجال للتاليق املبارش مع خليقته دونما عوائق ح تزتايد 

من خالل  ة الصورة اإلهلّية يف دواخلنااد باهللا؛ إنّها عملّية تنقيحّت قوى اجلذب واحلّب حكصل إىل اال
، كما ”فلنلتصق بالرّب بطاقتنا القصوى، وهو بل استعداٍد أن يرُْسِع بأن يهبنا العون“العون اإلليه؛ 

    .كتب القديس ماكريوس الكبري

ارًة بالغفران وتارًة بالشفاء، تارًة إّن كينونة املسيح اإلهلّية اليت اكن يُعلن عنها بني اآلن واآلخر، ت
، تارًة باللكمة وتارًة بالفعل، يه جوهر سلطة املسيح اهلائلة بل قلوب البرش وقد . باحكجيلِّ وتارة باحكخيلِّ

ملاذا لم يستِطع جذب لّك القلوب حنوه، وتغيري املجتمع إْن اكن األمر كذلك،  يتساءل اكعض،
ّة اآلب قانونًا اليت ارتضاها السبب هو احلرّيةإّن بأكمله؟؟؟  ، وإن اكن ثمنها رفضه ورفض إرسا

  !!!بالغفران

ل اهلاجس ”إّن اإلنسان ال يقنع بمصرٍي متناهٍ “ ي أّكد من خالهلا بل تأصُّ ، تلك لكمات رينان، ا
م العليم واخك ي اكن سائًدا يف عرصه بأّن احكقدُّ ، متخطيًا الفكر ا يين يف الوجدان اإلنسا قايف من ا

ين تماًما ق، ال يستطيع أن لَ طْ ولكن الكيان اإلنسا يبحث عن وجوده يف المُ . شأنه أن يق بل ا
يؤمن بتالشيه يف الفضاء الكوىي بعد املوت وكأنّه لم يكن إنسانًا خقًال حارًضا يف صميم الوجود، 

تصديق اإلجابة،  يقّية يفناك من يبحث دون رغبة حقيبحث يف الطريق اخلاطئ، وه نْ ولكن هناك مَ 
ّة؛ اإلجيابّية منها والسلبّية، وهناك مَ  نْ وهناك مَ  ك احلّق رِ دْ يُ  نْ يفّر من تساؤل الوجود يف قلبه باملشغو

. ولكّنه غري مستعد حكحمُّل احكبعات السلوكّية حلقيقة خلوده األبدي ُمسلًِّما ذاته لقانون الّثة واللّهو
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األفراح طلق الوجود والزمنّية احلياة اجلديدة وملكوت  اإلشارة إىل مُ يسوع يرُّص بلالرّب ا اكن 
دة اليت يناهلا املسي بعد اعتصاره من عنقود املوت، الروحّية اليت ال تتوّقف، وكذا الطبيعة اجلدي

  .صري سكيًبا بل أرض األحياء إىل األبد

ه يف اجلموع، فلم يستِطع معلمو من هنا اكن تعليمه األخروي بملكوت اهللا بل رأس قوى تأثري
م عن احلياة األخرى، فجّل ما قّدموه تفسريات للوصايا، وكيفّية تطبيقها  موا تعا هوديّة أن يُقدِّ ا

يف  سلوكيًّا، وترشيعات طالت منا احلياة ح أدّقها، ولكن الغاية من لّك ذلك، لم يكن هلا ماكنٌ 
هودي بل اإلطالق، ح إنّ  ك حكجد من الصعوبة بماكن احلصول بل رؤى واضحة لألبديّة احكعليم ا

هودي يف أيٍّ من مؤلّفاتهم   !!! ؛ فمنتىه احللم كنعان وُملك املسّياحبسب الفكر ا

إّن أكرب مؤثر يف حركة اإلنسان هو وضوح الغاية ومجال اهلدف ويقينّية املاكفأة، إن اكنت الغاية 
ي يعرفه الكثريون، هو مثل ضبابّية غري واضحة فقد اإلنسان قدر ته بل مواصلة السري، ولعّل املثل ا

األرنب والكب احلراسة، فقد استمر األرنب يف العدو هربًا من تلك الالكب، ولكّنها ظلّت تتبعه، 
ي اكن يرى األرنب  ،ولكّنها اكنت ختور واحًدا بعد اآلخر، ألنّها لم تكن ترى األرنب، فقط اللكب ا

  . دته ح حصل عليه منفرًدااستمر يف مطار

ا اكن املسيح حريًصا لّك احلرص بل ربط أي تعليم أخاليق بالغاية امللكوتّية، وربط لّك وصّية يف 
ي لم يستطع الكتبة والفريسيني أن جياروه؛ . الزمان باجلزاء األبدي من هنا اكن يتخلَّق السلطان ا

هود وكأنّها من وراء سياٍج فرؤية املسيح لألبديّة كما من زجاٍج شفاف، ب ال  مصمت ينما رؤية معلمو ا
  ..، ولكنهم يُعِملون فيه اخليال يرون ما خلفه

  اكلكتبة ليسو انٌ سلط  كمن يُعلِّمهم اكن ألنَّه
  ٢٩: ٧مت

لقد عقد القديس م مقارنة بني ما علّم به املسيح وما علّم به الكتبة، وخلُص إىل أّن املسيح اكن 
ا يف لكماته، إذ لم تكن لكماته نقلّية بل اكنت خالّقة أو قل خالقة، يستطيع من خالهلا يملك سلطانً 

د اليت اكنت تتحّكم يف لّك  اكنت تلك جرأة يف جمتمعٍ . أن يعيد صياغة رؤية اإلنسان قّيدته احكقا
ف يكتب ياروسال. واحكقليد عدّو احكجديد، واجقل عدو اإلبداع، واحلرف نقيض احلرّية. ء

ين سبقونا ورقدوا، بينما “: فيقول Jaroslav Pelikanبليكن  إّن احكقليد هو اإليمان ال ألوحك ا
هودي أقرب . إنّه هنا يفرِّق بني احكقليد واجلمود .”احكقليديّة يه اإليمان املّيت لألحياء اكن احكعليم ا
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هود أن إىل اجلمود واحكقليديّة القائمة بل حتجيم حركة العقل فيما ورا ء اجّص، ليك يستطيع قادة ا
مهناك ديانا إنّ . يملكوا وحدهم سلطة احكأويل حبسب رغباتهم احلّق؛  ت ختليقّية تنشأ من بطون احكعا
يانات !! ينفجر يف وجه اإليمان ويمحوه تبدأ ذلًكا بتقييد احلرّية اإلنسانّية وكأنّها لغمٌ  وتبدأ تلك ا

فّتم حتويل  األخالقّية استندوا بل احكقوى خمتلفةٍ  أشخاٍص عرب عصورٍ احكخليقّية تستمد وجودها من 
؛ فللّك زيٍف مداخلما كتبوه إىل عقائد وإن تن . من أبواب اجصوص اخللفّية افت مع احلّق الكتا

ولعّل تلك سمة بارزة يف جمتمعات الرشق بشلٍك خاص، إذ يتّم شخصنة اإليمانّيات؛ فلّك ما ينطق به 
  !! ّبه عقيدةحُن  نْ ولك ما يُعلِّم به مَ !! حاحكيق صحي

 
َ
َ أ يانة  مْ ل تتحّول املدارس الرابينّية واليت خلَّقت اهلجاده واملدراش واحكلمود إىل ديانة أخرى مقابل ا
  !كر؟ـِ اك

  ! تقليدكم بسبب ابَّ  وصّية أبطلتم قد
  ٦: ١٥مت

هود، أيام املسيح، مدرستان ك هلِّل واألخرى بريتان إحداهما لرا لقد اكنت تتحّكم يف عقلّية ا
اكن . حكقواهما العامل األكرب يف حتوُّل تأويالتهم إىل عقائد مضافة إىل اجّص الكتا لرا شّماي، واكن

املسيح يعمل جاهًدا بل ختليص اجّص من أثقا وحتريره من معتقدات البرش والعودة به إىل منابعه 
هود يف أمورٍ . اهللا األو حيث احكاليق املبارش مع ؛ منها السبت كثريةٍ  إّن رصاع املسيح مع قادة ا

رتُ  اكن يهدف إىل حترير اإليمان من أثقالٍ  إلخ، ...ارين واحكطهريات ومعاملة الزناة والعشّ  . قيِّد وال حُترِّ
فّتتهاسلطان املسيح يف قدرته بل االشتباك مع العقائد اجلا ا اكن يظهر  بل ضوء مدة احكخليقّية 
ر اإلنسان من خالل تالقيه مع اهللاة الغاية اجهائيّ    .اليت تنضوي يلع حترُّ

يانات احكخل ىحدإ قتصاديّة يقّية يه خلق شبكة من املصالح االأدوات القّوة اليت تعوِّل عليها ا
اليت تنشأ  فمثًال اكنت الوثنّية مرتبطة بتجارة اآلهلة، وباآلالف من األعمال!! ”الشبه دين“تدعم هذا 

يانة توّقفت  .إلخ... من الكهنة والعّرافني  كبريٍ  إبّان األعياد املختلفة، فضًال عن مجعٍ  إن توّقفت ا
هوديّة؛ اكنت هناك جتارة . أرزاق البرش، مّما جيعل الصدام جمتميع مع لّك أفاكر حتريرّية بل صعيد ا

، تنشأ )٧: ١٢مت( » إ أريد رمحة ال ذبيحة «رمحة؛ لثبائح واسعة االنتشار، إّن تّم االستغناء عنها بال
هودي كذلك . فجوة اقتصاديّة، ويه األزمة اليت يسىع القادة إلشعاهلا  ااكن بمثابة مّقرً فإّن اهليلك ا

هوي، تّم حتويل اإلنسان إىل هيلك اهللا، بطُ  إنْ . بني األمم لليهود كرمزٍ  ارئيسيًّ  لت احلاجة إىل اهليلك ا
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هودي وختلَّقت ِ  بِهِ  اجْلَِميعُ  يُْؤِمنُ  َهَكَذا تََرْكنَاهُ  إِنْ  «؛ فجوة سياسّية وجمتمعّية واقتصاديّة للشعب ا
ْ
 َفيَأ

وَماِغيُّونَ  ُخُذونَ  الرُّ
ْ
تَنَا َموِْضَعنَا َوَيأ مَّ

ُ
  .)٤٨: ١١يو(»  َوأ

ين ّ ضمنوا قوّ يتلك نماذج من شبكة املصالح اليت خُيلِّقها بعض القادة ا ناء ة ومتانة تركيبة اكني 
ي جيلسون بل قّمة هرمه يين ا ويملكون خيوطه، ولكن دون أن يدركوا أّن اهللا قادر بل حتويل  ا

ءٍ األمور يف طرفة عنيٍ    .من الزمان يف حلظةٍ  ، فينهار لّك 

مد أمام لّك تلك الشباك اليت غزحكها أيدي القادة خبيوط االقتصاد واملصالح والسياسة لم تص بيد أنْ 
ا اكنت تبعّيته تتطلّب جترُّد    .قوى جذب املسيح للجموع، 

إّن ما ينقصنا تلك األيام هو احكعلُّق احلّق باملسيح؛ فحياتنا موجّية الطابع ليس هلا وجهة وليس هلا 
السيادة .. القّوة مع الوهن .. االشتياقات مع االنكسارات .. مسار، تتالطم فيها الرغبات مع األخطاء 

اكاحثة عن خمرج  اهلجني تنالّك تلك احكداخالت تشلكِّ إنسانيّ . إلخ.. الفرح مع القنوط .. ع العبوديّة م
للتعلُّق بما يقّدمه جا  ،كأطفالٍ  ،تذبذبنا يف أننا كثرًيا ما جننح رسّ ويكمن . والطاحمة يف حتقيق كماهلا

لقد كتب . هّيأ عقله حكلك املغرياتو ،وأسلم حواسه ،خال قلبه نْ العالم، هو يقدر أن يبهر لّك مَ 
 ؛الرّب مذهلة يف احكأثري اكنت جاذبّية بالرّب يسوع ويسمع منه، ان متعلِّقً القديس لوقا أّن الشعب اك

 رة إىلوفتح طاقات حقيقّية للرجاء وإشا جديدٍ  لم تكن اكريزما شخص بل جمال حضور ونفث روٍح ف
  .جلس يف الظلمة نْ شّع بل لّك مَ ر ليبهاء اإلنسان حينما يكتمل، وإخدة بعث اجو

 

  املبادئ     
يسوع يه جرأته بل طرح احلقيقة الرّب من بني القوى اجلاذبة اليت اكنت تؤّدي إىل تعلُّق اجلموع ب

قًا ّ لو اكن ُمفرِّ !! دون مواربة سياسّية وال أغطّية جمتمعّية؛ اكن يطلق احلّق ح لو اكن صادًما ح
الكثريون مّنا ال يستطيعون . إىل العالم من صميم عمل اجور احلقييق اآلت اجور والظلمة فالفرقة بني

وهنا . منوا احلقيقة اليت ذلًكا ما تكون صادمة للحشود مّما قد يؤدي النفضاضهم من حوهللِ عْ أن فُ 
عم تكمن عظمة املسيح أنّه يُعلِّقنا به ال جفعه و  مغوارٍ  اسمه كقائدٍ مملكته الزمنّية وال لتسطري ال 

حيينا؛ حنن اهلدف احكّ  ِت يف سجالّ  قائق والساخت واأليام والسنني، بل يُعلِّقنا به  اريخ املنقوشة با
  .لصريورته طريًقا إىل اآلب
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، يف حلظة اكن يمكنه بسهولة استقطابها  قة للجموع من حو لقد اكنت لكمات املسيح الّصادمة ُمفرِّ
ا فَ  يرتىجَّ حلّق، ولكن املسيح لم يكن الظالل بل اض بوضع بع ك بل تابعيه لُ مْ أعداًدا تتبعه بل حقًّ

  . ؤّهلهم ملعّيته حول العرش السماوي

ا فقد كَ  اء، ألّن السبت من أجل الشف رَسَ املبدأ عند املسيح اكن اإلنسان ال الوصّية احلرفّية 
ل مبادئ. السبت من أجل اإلنسان فيني من رْ احلَ  ها عليهصبّ اليت سيُ  دانةاإل َ ه ح يتحالم يؤجِّ

هود دون اجظر إىل اجتائج السلبّية بالقياس  بالزمان واملاكن ااملبدأ اكن عند املسيح مرتبطً . رجاالت ا
ُقْ  الشعبوي؛ ألّن إعالن احلّق    .ل من اآلخرينبَ ال جيب أن يتجّمل 

تكريس بيت اهللا   مبدألك، لرُي الغنم واكقر من اهليلقد كّب دراهم الصيارف، وطرد باعة 
ـّ من خقبة فعله بل شعبيّته حينما تتأث شلم خَيْ . للعبادة إذ  ر أرزاق البرش؛ فاملبدأ هو ما سيبىَق ـ
  .عليه اكناء فيما بعد من قِبَل الكنيسة سريتفع

ّته وكينونته اإلهلّية اليت تسبق ميالد إبراهيم، صدمة شديدة لشعب يُ  قدِّس اكن تأكيده بل أز
نَا اَكئِنٌ  «إبراهيم؛ 

َ
ْن يَُكوَن إِبَْراِهيُم أ

َ
ت ن ح لو امتدّ لِ ُفعْ  ولكن املبدأ جيب أن ،)٥٨: ٨يو( » َقبَْل أ

هوراأليدي الحكق   !!اط حجارة لرجم األز قبل ا

ي اكن مَ  ًـّ نلقد حتّدث عن اخلزب اجازل من السماء مشرًيا إىل ذاته كتحقيق للرمز ا الشعب ا يف رحلة ـ
َكلُوا آبَاُؤنَا«؛ العربا

َ
يَّةِ  يِف  الَْمنَّ  أ نَّهُ : َمْكُتوٌب  ُهوَ  َكَما الرَْبِّ

َ
ْقَطاُهمْ  ك

َ
َماءِ  ِمنَ  اُخزْبً  أ ُكلُوا السَّ

ْ
َأ  لَُهمْ  َفَقاَل  .ِ

قُوُل  احْلَقَّ  حْلَقَّ ا: يَُسوعُ 
َ
َ  لَيَْس : لَُكمْ  أ ْقَطاُكمُ  ُمو

َ
َماءِ  ِمنَ  اخْلزُْبَ  أ ِ  بَْل  السَّ

َ
 احْلَِقييِقَّ  اخْلزُْبَ  ُفْعِطيُكمُ  أ

َماءِ  ِمنَ  نَّ  .السَّ
َ
ِ  ُخزْبَ  أل َماءِ  ِمنَ  اجَّاِزُل  ُهوَ  ابَّ اكن يُر مبدأ . )٣٣ـ  ٣١: ٦يو( »لِلَْعالَمِ  َحيَاةً  الَْواِهُب  السَّ

ولكن . ت يف رشكتهـِ ثبًبا، إن أردنا أن نُ رْشَ مللكوته وهو قبول جسده احلقييق مأكًال ودمه احلقييق مَ 
   !!!ولو بل حساب احلّق  سياسّيةً  حقوقّيةً  شعبّيةً  اجلموع ال تريد مبادئ ولكّنها تريد قيادةً 

ّ ألقرب أقربائه إن  القد طرح خيارً  بل    ..اكنت رفقتهم  بل حساب احلّق تركه ح

  :عرش لالثين يسوع فقال
  وا؟تمض أن تريدون اأيًض  أنتم ألعلّكم

  ٦٧ :٦يو
، وكأّن اللكمات تشري إىل صداه أمام مبادئ اإلجنيل اليت تطاكنا بتقديم تنازالَت  يرنُّ  ه سؤاٌل إنّ 

إنّه لن يغرّي قانون ملكوته من أجل مداهنتنا أو استقطابنا،  .استحالة تبعّية املسيح دونما قبول مبادئه
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سيحمله السائرون بل ليبًا ا اكن املسيح دائم احكلميح واإلشارة واإلعالن واملجاهرة بأّن هناك ص
 الطريق

ٌ
ا فإّن قّوة املسيحّية المُ ال يبدو جاذبًا ألحدٍ  ، ذاك مبدأ ا يه أنّها قامت بل مبادئ هِ دْ ،  شة حقًّ

مركزّية  بة وال معوليست متوافقة مع غريزته غري الُمهذّ  نسان العالمإل جاذبةأرساها املسيح ليست 
صري إنسان اهللا، ولكّنها السلطوي أو املادي طموحه درك رّس قبول  ،استطاعت استقطابه وجتديده 

  .حمتجبة بني أشواك جسثيمااحلقيقة اإلهلّية وإن اكنت 

ي جنرح به املسيح، يكمن يف كوننا كثرًيا ما نتخىلَّ عن املبادئ والقيم اليت سكب  إّن اجلرح ا
لسلوك فقط بل تمتّد لتشمل اهلدف تلك املبادئ ليست معنّية باألخالق وا. من أجلها دمه اجيق

فمثًال حينما يتحّول اكذل إىل مبدأ من مبادئ حياتنا اجلديدة يف املسيح سيتحّول . والغاية واحكطبيق
والقدرة بل  ،احلواجز بيننا وبني اآلخرين رْسِ يف القدرة بل املغفرة والقدرة بل كَ  واقيعٍّ  إىل تطبيٍق 

القدرة بل العمل اجلمايع من أجل بناء بهاء الكنيسة كذلك و ،داوتهقبول اآلخر رغًما عن قسوته أو ع
ل لوجودنا يف املسيح . الواحدة يف العالم فاملبدأ الواحد ينعكس تطبيقات متعّددة يف حياتنا لكّها تؤصِّ

  . وتشهد 

ّة  دئ والقيم، يه أنّها قائمة بل املصالح وتبادل األدوار دون احلفاظ بل املبا ناجمتمعاتإّن إشاك
 صلبةٍ  ةٍ ّب السياسة، وقد انعكس هذا األمر بل سلوك األفراد يف املجتمعات دون وجود ملادّ وهذا هو لُ 

   .يف عقيدتنا اإلنسانّية تُسىّم املبادئ اليت ال تقبل احكغيري

راه لقد اكن السوفسطائيون قديًما يشيعون يف اجاس رأيًا بأّن اإلنسان هو مقياس احلّق جفسه، فما ي
ي جيعل للّك فردٍ  ، األمر ا اص فيما يتعلّق بالصواب من اجاس معياره اخلّ  احلّق هو حّق بالنسبة 

كتور زيك جنيب   .واخلطأ وفيما هو فضيلة ورذيلة، كما كتب ا

ًرا يف العقول أو هلجة قديمة آتية من عصور اجلهل واحكخلُّف، ولكّنها رّس  املبادئ ليست حتجُّ
بىَق  ّن ثقافة االستهالك أصلها يف الوجود، إذ أ  إىل سلعةٍ لوجود عوًضا عن حتوّ يف صميم ا اإلنسان 

  . يدفع أكرث نْ وعرضه لمَ  ،، تشييئهحتويل اإلنسان إىل سلعةٍ 

املبادئ ال تُربِّح املال وال تستقطب السلطة بل بل العكس فإّن أنوار املبادئ جتعل فلول املال 
ا فإن ذوي املبادئ ليسوا األشهر وال األغىَن والسلطة تهرب إىل خمابئها ا  وال األقدر ولكّنهم لظالمّية؛ 

  .برش كما ينبيغ أن يكونواال
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، محلوا يف دواخلهم رّس الرصاع واكأس بل تالل الزمان اإلنسا شاخمةٌ  باسقةٌ  أشجارٌ إنّهم 
هريمان  ولعّل لكمات .ماجقاب عن سريته َف والصمود، وقد تألألت مبادئهم بعد رحيلهم حينما ُكشِ 

ترسم جا من واقع الطبيعة رّس األشجار، واليت يمكن أن  ،)١٩٤٦( احلائز بل جائزة نوبل هيسه
  : ”جتوال“يف مؤلّفه  إذ يقول نستشّف من خالهلا رّس الشخص واإلنسان،

  يف مقطع جذعها؛  جبالءٍ  األشجار منقوٌش  إّن تاريخَ 
الة بل أعوام عمره ّ   ا، يف احللقات ا

  يف ندوبها، 
  لّك الرصاخت واآلالم، 

  لّك األمراض، 
  لك اهلناءات والرخاءات، 

  ، ودّقةٍ  منقوشة هناك بأمانةٍ 
  سنوات الضيق، وسنوات اكحبوحة، 

  الصمود أمام اهلجمات، واخكبات يف وجه العواصف، 
  يف القرية  وما من صيبٍّ 

 َ    واألنبل إّال ويعرف أّن اخلشب األق
   مزيِّ حبلقاته األضيق،هو ذاك املت

  وإّن يف قنن اجلبال وحسب، 
ّة،    ووسط األخطار املتالحقة تنبت األشجار املثا

   األشجار األشد بأًسا ومنعة
ومسيحّيتهم الرثّية سرنصد ندبات احلياة وبأسها،  عم حينما نشّق قلب رّس إنسانّية رجال املبادئن

   .تلنيأنّهم أصحاب مبادئ ال ولكّنها الشهادة بل 

 وإن اكنت اجتيجة جتاَت  ،حينما ُطِلَب من الرسل أّال جُياهروا باسم الُمخلِّص وقيامته، رفضوا
يوضع حتت مكيال بل يُرَْسل كخمرٍي ؛ فالكرازة باسم اخلالص مبدأ ال وملكّيةً  شعبّيةً  ومالحقةً  ساخنةً 

  .يف عجني البرشّية إلعالن اجور

َ  وحينما رأى القديس بولس مواربةً   ؛ مبدأ العهد اجلديدبها راحئة احكهوُّد عند بطرس، ثار، وأر
اكن بولس آخرهم يف قبول املسيح، ولكّنه  .بأّن الرموز انتهت بتحقيق اخلالص بذبيحة االبن الوحيد
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ك بمبادئ اإلجنيل يه اليت تسبغ  .إلجنيل وإن اكن أمام صخرة الرسل؛ بطرستمّسك بمبدأ ا فاحكمسُّ
  .اكنتهم يف قلب اهللا، ال ماكنهم بني مّتكئات البرشني مبل املسيحيّ 

وا ، تمّسكوا باحلّق إىل اجهاية ولم يسلّمرفيعٍ  من طرازٍ  الكنيسة بأمجعهم رجال مبادئٍ  كما اكن آباءُ 
لكُّهم خنوا من أجل . قودوا بها خراف املسيح إىل حظائر خارجّية صوجلان املبادئ جلموع املخالفني

ا اك   .نوا أهًال باحلّق ملجالسة املسيح حول عرشهمبادئهم، و

  : يكتب القديس غريغوريوس الالّهويت، يف رساحكه السالمّية األو
  يق املرء بنفسه يف اّجار، لْ إنّه ألفضل أن يُ 

  يبذل نفسه للسيف  وأنْ 
  وأن جيتاز حاالت العذاب الصعبة 

  ويُسلَّم للعتاة 
  . ياءبدًال من أن يصري رشيًكا يف اخلبث والر

َ املرء شيئًا   . ال ينبيغ أن خي
َ إّال اهللا ونكران احلّق    .ال جيب أن خي

د ثوابت اإلنسان اليت جيول  ، فيه حُتدِّ إّن املبادئ مأخوذة من بدء ويه تعين نقطة االنطالق األو
دئ عقائديّة هناك مبا. بها يف العالم وجيابه بها املشالكت وياليق بها اخلطوب ويتحّصل بها بل املنافع

 مركزٍ لكّها تنطلق من  ،ملكوتّية )أخروّية( ومبادئ وجوديّة ومبادئ سلوكّية ومبادئ إسخاطولوجّية
فاملبادئ  )١٢: ٥عب( » مبادئ أقوال اهللا «: اليت يسميها الرسول تلك هو املسيح وتتعلَّق به، أوحدٍ 

ون للمبادئ املسيحّية اليت جيب علينا العقائديّة يه ما نؤمن به وما نعليه يف قانون اإليمان، وهو قان
من تلك املبادئ العقائديّة تنشأ املبادئ الوجوديّة اليت تبحث . ني مسيحيّ دىَع فق عليها جُ مجيًعا أن نتّ 

يف هدف وجودي كمسي يف العالم إن كنت آمنت باخكالوث واخلالص، ومنها تنشأ املبادئ السلوكّية 
َ  يعرف هدف وذلية وجوده نْ إذ أّن مَ   بقّوة الروح اإلليه الساكن فيه،  تلك املعرفة،يسلك بمقت

ٍّ  ومن تلك اجقطة تظهر بوادر امللكوت يف قلب املسي حكخلق مبادئ بما هو آٍت اكختبارٍ  ال  شخ
  .ويفرسِّ السلوك والوجود والعقيدة كقانون خم للجميع، فتصبح األبديّة  مبدأ يتحّقق يوًما بعد يومٍ 

  نسانٍ إّن للّك إ
ٌ
ه، إن وجده  مبدأ بؤرة اجور املفقودة يف وجد ينطلق منه يف احلياة وتنطلق منه احلياة إ

  .عن الوجود نفسه وقد يعين ذلك غيبوبةً .. يعين غياب املبدأ  إىل عمق احلياة لوج اجوروعدم . حياته
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