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مقدمة العدد

كلمة رئي�س التحرير
ت�سجل يف معه ٍد لتعليم
�شاعري مرهف الأحا�سي�س
�شاب
ّ
ٍّ
ُيحكى عن ٍّ
وحمب للطبيعةّ ،
الر�سم .بعد انق�ضاء �شهور يف التدريب ،طلب اال�ستاذ من تالميذه �أن ير�سموا الطبيعة
من خارج النافذة كما يرونها .ف�أخذ ال�شاب ير�سم الأ�شجار ،النباتات ،البيت املقابل
را�ض عن النتيجة« .يوجد
ذا القرميد القدمي .كان ك ّلما ر�سم جزءاً ،يتفح�ص اللوحة غري ٍ
�شيء ناق�ص ...ما هو يا ترى؟» هذا كان ت�سا�ؤله الدائم ،حتى جاء اال�ستاذ ،اخلبري يف
الر�سم ،ت�أمل لوحته ،عقد حاجبيه ،وقال:
 �أال ترى يا جورج� ،أن اللوحة داكنة ب�ألوانها؟غائم والطبيعة داكنة!
 لكن يا ا�ستاذ� ،أنت ترى �أننا يف �شهر كانون الأول ،والطق�س ٌ طيب يا ابني �أعطني ري�شتك قلي ًالغطها يف اللون الأ�صفر املائل �إىل الربتقايل ،وو�ضع �ضوءاً
�أخذ اال�ستاذ الري�شةّ ،
جداً يف ال�سماء الداكنة ،كما �أنه ر�سم انعكا�س ال�ضوء ال�صغري على زجاج البيت
�صغرياً ّ
املقابل .نظر ال�شاب اللوحة وفرح ،نعم �إنها �أجمل .كنت �أت�ساءل عن ال�شيء الناق�ص
يف لوحتي ،وهذا ال�ضوء ال�صغري �صنع الفارق الكبري...
يا �أحباء ،منذ �أكرث من �ألفي �سنة ،كانت الأجواء ملبدة بغيوم الي�أ�س .كانت النا�س
متعط�شة لبارقة �أمل تنت�شلها من جو ال�رش ،احلرب ،الإحتالل والظلم .و�إذ بطفل �صغري
يولد يف مذود ،جنمه يف ال�سماء ي�سطع� ،إنه ك�ضو ٍء �صغ ٍري ُو�ضع يف لوحة كبرية
داكنة ،لكنه �صنع الفارق الكبري .الطفل ي�سوع ،الكلمة الذي �صار ج�سداً ،يعطينا
الأمل وال�شجاعة .هذا النور ال�صغري يد ّلنا على الطريق ال�صحيح ،فال ن�سري يف الظلمة
فيما بعد...
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�إن جم ّلة الن�رشة ،تخ�ص�ص عدد كانون الأول مليالد الطفل ي�سوع ،لت�صبح كزجاج
ي�رسنا �أن نخرب
النافذة الذي يعك�س ال�ضوء ال�صغري للنا�س.
ً
ابتداء من هذا العددّ ،
قراء الن�رشة الأعزاء عن �إ�ضافة بابني جديدين للمجلة ،فبالإ�ضافة لباب «ت�أمالت
ّ
يتعمق
الذي
ومقاالت»
«درا�سات
وباب
للقراء،
إجنيلي
ل
ا
املنرب
يجلب
الذي
وعظات»
ّ
فيه القارئ بدرا�سات دينية ،وباب «�أخبار للن�رش» حيث نن�رش �أبرز الأخبار امل�ستجدة،
مت ا�ضافة هذين البابني بهدف خلق تنوع وغنى يف املجلة:
ّ
 الغرب عن ُقرب :يف هذا الباب� ،ست�ضيئ الن�رشة على الالهوت الغربي ،حيثالقراء على �شخ�صيات وكتابات غربية بارزة ،نرتجمها �إىل اللغة
عرف ّ
�س ُن ّ
العربية.
 كان يا ما كان :من م ّنا ال يحب الق�ص�ص الق�صرية ذات العرب الكبرية ،يف هذاخا�صة للن�رشة ،مع ت�أمل ب�سيط
مل�صاغة بطريقة
الباب �سنن�رش الق�ص�ص ا ُ
ّ
و�آيات كتابية داعمة.
قراء الن�رشة الأع ّزاء مبيالد امل�سيح ،م�ص ّلني �أن يولد دائم ًا يف
�أخرياً ،نعايدكم ّ
قلوبنا وبالدنا ،حام ًال معه الأمل ،ال�سالم والفرح.

�آيات ميالدية
ل َي َ�ش ْ�أ َ�أ ْن ُي ْ�ش ِه َر َها�َ ،أ َرا َد َت ْخ ِل َي َت َها
اراَ ،و َ ْ
و�س ُف َر ُج ُل َها �إِ ْذ كَ َ
َ 19ف ُي ُ
ان َب ًّ
ُ
ٱلر ِّب َق ْد ظَ َه َر
�ساَ ٢٠ .و َلك ِْن فِ َ
ِ ًّ
يما ُه َو ُم َت َفك ٌِّر ِف َه ِذ ِه � ْ أٱل ُمو ِر� ،إِذَا َم َلكُ � َّ
ي � ْٱم َر َ�أ َتكَ .
و�س ُف � ْٱب َن َد ُاو َدَ ،ل َت َخ ْف �أَ ْن َت�أْ ُخ َذ َم ْر َ َ
َل ُه ِف ُحل ٍْم َقائ ًِلَ « :يا ُي ُ
وح �ٱ ْل ُق ُد ِ�س ٢١ .ف ََ�س َت ِل ُد � ْٱب ًنا َو َت ْد ُعو
ٱلر ِ
ِ ألَ َّن �ٱ َّلذِي ُحبِلَ ِب ِه فِ ي َها ُه َو مِ َن � ُّ
اه ْم» .متى 21-19 :1
ِّ�ص َ�ش ْع َب ُه مِ ْن َخطَ ا َي ُ
� ْٱ�س َم ُه َي ُ�س َ
وع ِ .ألَ َّن ُه ُي َخل ُ

4

2

ت�أمالت وعظات

امل�سيا غري املنتظر؟
ي�سوعّ :
ميالدامل�سيحيفالظروفال�صعبة
الفرح من خالل العطاء

ي�سوع :امل�س ّيا غري املنتظر!

الواعظ ربيع طالب (رئي�س التحرير)

الن�ص الكتابي :ا�شعياء ١٠ -١ :٣٥

م�سبب� ،صحيح �أننا نعي�ش يف احلا�رض ،لكن علينا �أن
لكل حا�رض ٍ
ما�ض ،ولكل �أثر ّ
نف�سي ويخربه عن م�شكلة
ندرك ب�أن املا�ضي يعي�ش فينا .عندما ي�أتي رجل ما لطبيب
ّ
ترافقه ،ف�إن الطبيب يعود بالرجل �إىل املا�ضي ليبحث هناك عن امل�سبب ،ويف �أغلب
الأحيان يكون الرجوع �إىل املا�ضي البعيد �أي الطفولة.
عندما نقف اليوم كم�سيحيني ونت�ساءل ،ملاذا مل ي�ؤمن كل اليهود بامل�سيح؟ ملاذا
ملا �أتى مل يتعرفوا عليه؟ كيف ي�ستطيع ان�سان �أن يرى رج ًال
انتظروا
امل�سيا طوي ًال ،و ّ
ّ
ي�شفي مر�ضى (بر�ص ،عمي  ،وعرج ،)...ويقيم موتى ،ومع ذلك ال ي�ؤمن به؟ ملحاولة
بد من الرجوع للما�ضي (ما�ضي ال�شعب) ،لعلنا ن�ستطيع ايجاد
ايجاد اجلواب ال ّ
م�سبب ما.
امل�سيا املنتظر؟ ملاذا كل هذا ال�شغف وال�شوق
علينا �أن نبد�أ من هذا الت�سا�ؤل :ملاذا
ّ
امل�سيا؟
عند اليهود �إىل جميء
ّ
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يف ن�صنا الكتابي من �سفر ا�شعياء النبي الأ�صحاح اخلام�س والثالثني (الن�ص
امل�سيا ب�ش ّقني :الأول يتحدث عن امل�سيا املخل�ص من العدو واملنتقم،
يتنب�أ عن جميء
ّ
امل�سيا الرحوم) ،واذا ما دققنا يف كالم النبي وحالة ال�شعب،
والثاين يتحدث عن
ّ
�سندرك املعلومات التالية:
ٍ
وبحاجة لن�رص.
مل،
تعب ،مت�أ ٌ
�شعب ُم ٌ
ٌ .1

�سيتدخل «هو ي�أتي
هد�أ ال�شعب ويدعوه للتحلي بال�صرب ،لأن اهلل
ّ
 .2نبي ُي ّ
امل�سيا).
ويخل�صكم» (الوعد مبجيء
ّ

 .3الن�رص ي�أتي مع امل�سيح ،حيث االنتقام والرحمة لل�شعب...

للم�سيا املنتظر ،هو انتظار
�أو ًال علينا �أن ندرك ب�أن انتظار ال�شعب اليهودي
ّ
امل�سحوق للمخل�ص� .إن كان النبي ا�شعياء يتحدث لل�شعب امل�سبي لبابل .ف�إن ال�سبي
هذا لي�س �أول هزمية لل�شعب ،فانهم اعتادوا �أن ينتقلوا من حتت حكم اىل �آخر،
فع�سكري ًا� ،إن مملكة ا�رسائيل اجلنوبية خا�ص ًة ،كانت من �أ�ضعف املمالك يف املنطقة،
دمر للبدء بحياة جديدة وكرمية ،و�إذ
لذا نراهم يخرجون من حكم حماولني ترميم ما ّ
حكم �آخر لي�س بالأرحم...
بهم يجدون �أنف�سهم حتت ٍ
زكريا وابنه يوحنا املعمدان ،كانا من �أهم ال�شخ�صيات التي رافقت والدة ي�سوع
مهد الطريق لقدوم
النا�رصي� .أبو يوح ّنا كتب ت�سبحة ملنا�سبة والدة امل�سيح ،وابنه ّ
عمداً ملغفرة اخلطايا .يف �إجنيل الب�شري لوقا ،الأ�صحاح الأول،
امل�سيا ،داعي ًا للتوبة ُ
ّ
وم ّ
مبتدئني بالعدد  ،67نقر�أ ت�سبحة زكريا .لكن الالفت �أن �أغلبية الآيات تتحدث عن
ال�شق الأول من ن�ص �إ�شعياء � ،35أي �شق الإنتقام لل�شعب ،دون التطرق بالتف�صيل
لل�شق الآخر عن الرحمة...
«خال�ص من �أعدائنا ومن
امل�سيا كالتايل:
يتنب�أ زكريا عن قدوم
ٍ
ّ
ففي الآية ّ 71
امل�سيا املنتظر الأ�سا�سي� ،أال وهو الث�أر لل�شعب
�أيدي جميع مبغ�ضينا ».هذا كان دور
ّ
�ضد كل الأمم واملمالك التي �أهانتهم عرب التاريخ .حتى بالن�سبة ليوحنا املعمدان،
امل�سيا ي�أتي لينتقم
الذي كان تركيزه �أي�ض ًا على ال�شق الأول من نبوءة �إ�شعياء ،35
ّ
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املمهد يف لوقا 7 :3
عدو �صانع لل�رش ،من ال�شعب كان �أو الأمم .فيقول
ّ
لل�شعب من كل ّ
«يا �أوالد الأفاعي ،من �أراكم �أن تهربوا من الغ�ضب الآتي؟».
امل�سيا املنتظر ،هو الذي يخل�ص ال�شعب من الأعداء ،وينقي العامل من
هذا هو
ّ
جيداً .لكن
فاعلي الإثم .هو الذي ي�أتي والف�أ�س بيده ليقطع كل �شجرة ال ت�صنع ثمراً ّ
ال�صدمة كانت بعد �سنوات من بدء ار�سالية ي�سوع .نحن ال زلنا حتت االحتالل ،ال يزال
اجلبار
الأعداء ُكرثاً ،وال يزال ال�رش طاغي ًا� ...إن �صورة
امل�سيا املنتظر ،هذا امل�سيح ّ
ّ
القوي ،الذي يقلب الأحوال وينتقم لل�شعب ،مل تت�ضح يف �شخ�صية ي�سوع النا�رصي.
فما كان من يوحنا املعمدان امل�سجون واملهدد باملوت ،بعد �أن رفع ال�سقف
اجلبار واملنتقمّ � ،إل و�أر�سل اثنني من تالميذه لي�سوع لي�س�ألوه
وحتدث عن
ّ
امل�سيا ّ
ّ
التايل�« :أنت هو �أم ننتظر �آخر؟» (لوقا  .)19 :7لع ّل زكريا �أي�ض ًا ،لو كان �أ�صغر يف
ال�سن وعا�رش ار�سالية امل�سيح ،من املحتمل �أن ي�س�أل نف�س ت�سا�ؤل ابنه� ...أين االنتقام؟
امل�سيا؟
�أين اخلال�ص من �أيدي الأعداء؟ �أين حتقق كل هذه النبوءات عن
ّ

� ّإن �أق ّل ما ميكننا قوله عن هذا الت�سا�ؤل ب�أنه م�رشوع .اليوم وبعد �أكرث من �ألفي
جت�سد امل�سيح ،هل تخ ّل�صنا من �أعدائنا؟ هل نعي�ش يف �سالم؟ �أال يزال
�سنة على ّ
ويقتلون؟ �أال تزال الكنائ�س ُترق و ُتدمر؟
امل�سيحيون ُي�ضطهدون ُ
كيف ن�ستطيع فهم هذه النبوءات؟ لقد ر�أى بع�ض الالهوتيني ،وبهدف الدفاع عن
هوية ي�سوع النا�رصي ،ب�أن احلل هو برتميز النبوءات هذه� ،أي �أن امل�سيح �سيخل�صنا
من �أعدائنا �أي اخلطايا وال�رش ...لكن دعونا نتفق على رف�ض هذه الطريقة ال�سطحية
الب�سيطة لفك العقدة� .إن املق�صود هنا هم الأعداء واخل�صوم دون �أي رمزية ُتذكر.

يف احلرب بني طرفني ،وبعد معارك طاحنة ،تكون الغلبة لطرف �ضد الآخر .حيث
الطرف املغلوب هو الذي ُيقتل بع�ض �أبنائه وي�ؤ�رس البع�ض الآخر .كيف يكون �إذاً
اخلال�ص من الأعداء؟ املنطق الب�رشي يتجه دائم ًا يف هذا املنحى� ،أي �إزالة العدو
ك�شخ�ص بالقتل �أو اال�ضعاف واخل�ضوع .لذا� ،إن كان هذا هو املقيا�س لتحقيق ي�سوع
نبوءة «اخلال�ص من الأعداء» ،فال �شك � ًّأن ي�سوع قد ف�شل .لكن هل هذا هو املقيا�س
ال�صحيح؟ هل هكذا يكون اخلال�ص من الأعداء؟
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بعد حوايل خم�سة �أ�صحاحات من ت�سبحة ذكريا ،يف لوقا  ،28-27 :6جند
ال�س ِ
ون� :أَ ِح ُّبوا
حل العقدة من فم امل�سيح نف�سه الذي يقول« :ل ِك ِّني �أَ ُق ُ
ام ُع َ
ول َل ُك ْم �أَ ُّي َها َّ
ون �إِ َل ْي ُك ْم».
ين ُي ِ�سي ُئ َ
�أَ ْع َد َاء ُك ْم� ،أَ ْح ِ�س ُنوا �إِ َل ُم ْب ِغ ِ�ضي ُك ْمَ ،بار ُِكوا ال َِع ِني ُك ْمَ ،و َ�ص ُّلوا لأَ ْجلِ ا َّل ِذ َ
نعم جنح ي�سوع امل�سيح يف حتقيق النبوءة ،فاخلال�ص من الأعداء مل يعنِ التخل�ص
من الأ�شخا�ص� ،إمنا التخل�ص من العداوة ،وذلك من خالل حمبة العدو لي�صبح �صديق ًا
«ول ِك َّن ا َ
م َّب َت ُه َل َنا،
هلل َب َّ َ
ي َ َ
وحبيب ًا .يقول الر�سول بول�س يف ر�سالته لأهل رومية َ 8 :5
يح لأَ ْج ِل َنا ».ففي الوقت الذي و�ضعنا فيه �أنف�سنا
ات ْ َ
لأَ َّن ُه َو َن ْح ُن َب ْع ُد ُخ َطا ٌة َم َ
ال ِ�س ُ
أحبنا حتى املوت لينهي
ك�أعداء هلل ،هو مل يقتلنا ومل يتلخ�ص من �أعدائه� ،إمنا � ّ
أحباء...
العداوة ،ويعطينا فر�ص ًة للم�صاحلة ،فال ندعى فيما بعد �أعداء بل � ّ
عندما �أر�سل يوحنا املعمدان تلميذاه لي�س�أال ي�سوع �إن كان هو امل�سيح �أم ينتظر
�آخر ،كان جواب امل�سيح هو نف�سه ال�شق الثاين من �سفر �إ�شعياء  .35ففي الوقت الذي
ملخل�ص من الأعداء،
ثبت يوحنا نظره على ال�شق الأول الذي يتحدث عن امل�سيح ا ُ
ّ
ليو�سع نظر يوحنا ،حم ّقق ًا نبوءات الرحمة.
النبوءة
ي�سوع
أكمل
�
ِّ
ا�شعياء ِ 6-5 :35
«حي َن ِئ ٍذ َت َت َف َّق ُع
ال�ص ِّم َت َت َف َّت ُح.
ون ا ْل ُع ْم ِيَ ،و�آ َذ ُ
ُع ُي ُ
ان ُّ
ن
ت َّ ُ
ِحي َن ِئ ٍذ َي ْق ِف ُز الأَ ْع َر ُج َكالإِ َّيلِ َو َي َ َ
ان الأَ ْخ َر ِ�س ،لأَ َّن ُه َق ِد ا ْن َف َج َر ْت ِف
ِل َ�س ُ
ار ِف ا ْل َق ْفرِ».
ب َّي ِة ِم َي ٌ
ا ْل َ ِّ
اهَ ،و�أَ ْن َه ٌ

ال
وع َو َق َ
اب َي ُ�س ُ
لوقا َ 22 :7ف�أَ َج َ
با
َل ُهم َا« :ا ْذ َه َبا َو�أَ ْخ ِ َ
وح َّنا ِ َ
با ُي َ
ون،
�ص َ
َر�أَ ْي ُت َما َو َ�س ِم ْع ُت َما� :إِ َّن ا ْل ُع ْم َي ُي ْب ِ ُ
ون،
�ص ُي َط َّه ُر َ
ي ُ�ش َ
ونَ ،وا ْل ُ ْ
َوا ْل ُع ْر َج َ ْ
ب َ
ون،
ونَ ،و ْ َ
وم َ
ال�ص َّم َي ْ�س َم ُع َ
ال ْو َتى َي ُق ُ
َو ُّ
ال َ�س ِ
ون...
َو ْ َ
�ش َ
اك َ
ني ُي َب َّ ُ

يتعرفوا
للأ�سف �إن اجلزء الأكرب من اليهود ،الذين انتظروا
ّ
امل�سيا ل�سنني طويلة ،مل ّ
تخيلوا
عليه لأنهم انتظروا
امل�سيا الذي ينا�سبهم ،الذي يحقق لهم رغباتهم .هم ّ
ّ
بامل�سيا اخليايل ورف�ضوا احلقيقي.
�شخ�صية امل�سيح يف �أذهانهم ،لدرجة �أنهم �آمنوا
ّ
ّ
�س�أختم الت�أمل بق�صة تتحدث عن �صبي �صغري ،ابن وحيد مللك ،كان والده
جداً حتى �إ ّنه منعه من مغادرة الق�رص� .أم�ضى الأمري ال�صغري �سنينه يف
يخاف عليه ّ
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يق�ص
الق�رص ،فكل ما ُيطلب ي�أتيه للداخل .يف يوم من ال ّأيام ،كان حكواتي الأمري ّ
عليه ق�ص�ص ًا جميلة عن خروف .فكان ي�س�أل الولد احلكواتي ب�شكل دائم� ،أخربين عن
اخلروف ،ما هو؟ وما كان من الرجل �إال وو�صف للأمري اخلروف ،مع القليل من
املبالغة املتوقعة من حكواتي .بعد �أيام ،نادى الأمري والده امللك ،طالب ًا منه ر�سم ًا
ر�سام ًا �أن ير�سم لوحة خروف للأمري .بعد �أن
خلروف يعلقه يف غرفته .ف�أمر امللك ّ
ردة فعل الأمري
انتهى من الر�سم ،جلب الر�سام اللوحة وعر�ضها على الولد ،غري �أن ّ
كانت ُم�ستغربة ،فبكى و�رصخ راف�ض ًا اللوحة وقائ ًال «ال هذا لي�س بخروف!»
ير خروف ًا يف حياته ،لكنه �أخذ
ا�ستغرب امللك ردة فعل ابنه ،فهو يدرك ب�أنه مل َ
ي�أمر ر�سام ًا تلو الآخر بر�سم اللوحة ،لع ّل واحدة تنال ر�ضى الأمري .لكن كل اللوحات
رف�ضت والأمري العنيد ي�رصخ «هذا لي�س بخروف!» ظل احلال على نف�سه ،اىل �أن جاء
ر�سام حكيم� ،سمع بق�صة الأمري ،فتربع بر�سم اللوحة .لي�س �إال ب�ضع دقائق حتى جاء
ّ
الر�سام بلوحته� ،أراها للولد الذي انده�ش وقال «ما هذه اللوحة؟ �أين اخلروف؟ �أنا
ال �أرى �سوى �صندوق خ�شبي!» فرد الر�سام احلكيم عليه قائ ًال�« :أح�سنت! �إن اخلروف
موجود يف اللوحة ،لكنه بداخل ال�صندوق!» ففرح الأمري فرح ًا عظيم ًا وع ّلق اللوحة
فوق تخته يف غرفة النوم...
فلما ر�أى اخلروف
�إن الطفل ر�سم يف خميلته �شكل اخلروف الذي �سمع عنهّ ،
احلقيقي مل يقبله لأنه مل يتعرف عليه ،ف�أهمية لوحة ال�صندوق هنا هي ب�أنها �سمحت
للأمري باحلفاظ على نف�س �صورة اخلروف يف خميلته� .إنها نف�س احلالة لل�شعب الذي
امل�سيا يف خميلته ،انتظر جميئه كانتظار الأمري للوحة ،غري �أن النتيجة كانت
ر�سم
ّ
وحتول الوقت لي�صبح كال�صندوق الذي
امل�سيا احلقيقي،
فرف�ض
ّ
ُمبِطة لأنه خمتلفُ ،
ّ
للم�سيا املنتظر...
يحافظ على �صورتهم
ّ
يا �أحباء ،يف كل عيد ميالد ،ونحن نخترب والدة الطفل ي�سوع ،هذا امل�سيح الذي
ح�ض
يخل�صنا ويرحمنا ،دعونا نكون جاهزين للتعرف عليه كما هو حقيق ًة ،دعونا ُن ّ
أم�س
قلوبنا وعقولنا كلوحة نا�صعة البيا�ض لن�ستقبل ّ
م�سيا امليالد .فكم نحن ب� ّ
امل�سيا الذي يعلمنا
احلاجة ،خا�صة يف منطقتنا امل�شتعلة باحلروب ،للتعرف على
ّ
كيف نحب كل ان�سان حتى الأعداء ،وكيف نرحم كل حمتاج حتى الغرباء...
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ميالد الرب ي�سوع يف
الظروف ال�صعبة

القـ�س �سـالم حنـَّا

�إجنيل لوقا 7 - 1 :2
ال ْ�س ُكو َن ِة.
�ص ِب�أَ ْن ُي ْك َت َت َب ُك ُّل ْ َ
ام َ�ص َد َر �أَ ْم ٌر ِم ْن �أُ ُ
َ 1و ِف ِت ْل َك الأَ َّي ِ
وغ ْ�س ُط َ�س َق ْي َ َ
ال ُ�سور َِّي َة.
و�س َو ِ َ
َ 2وه َذا ْ
اب الأَ َّو ُل َج َرى �إِ ْذ َك َ
االك ِت َت ُ
ان ِكريِي ِن ُي ُ

يع ِل ُي ْك َت َت ُبواُ ،ك ُّل َو ِ
اح ٍد �إِ َل َم ِدي َن ِت ِه.
َ 3ف َذ َه َب ْال َِم ُ
ا�ص ِة ِ�إ َل ا ْل َي ُهو ِد َّي ِة� ،إِ َل َم ِدي َن ِة
و�س ُف َ �أ ْي ً�ضا ِم َن ْ َ
ال ِليلِ ِم ْن َم ِدي َن ِة ال َّن ِ َ
َ 4ف َ�ص ِع َد ُي ُ
ري ِت ِه،
َد ُاو َد ا َّل ِتي ُت ْد َعى َب ْي َت َ ْ
ل ٍمِ ،ل َك ْو ِن ِه ِم ْن َب ْي ِت َد ُاو َد َو َع ِ�ش َ
وب ِة َو ِه َي ُح ْب َلى.
ي ْام َر َ�أ ِت ِه ْ َ
ال ْخ ُط َ
ِ 5ل ُي ْك َت َت َب َم َع َم ْر َ َ
ام َها ِل َت ِل َد.
َ 6و َب ْي َن َما ُه َما ُه َن َ
اك َ َّ
ت ْت �أَ َّي ُ
َ 7ف َو َل َد ِت ْاب َن َها ا ْل ِب ْك َر َو َق َّم َط ْت ُه َو�أَ ْ�ض َج َع ْت ُه ِف ْ ِ
ل َي ُك ْن َل ُه َما َم ْو ِ�ض ٌع ِف
ال ْذ َو ِد�ِ ،إ ْذ َ ْ
ال ْنزِلِ .
َْ
منذ �سنوات و�أعياد امليالد متر علينا فيما تعي�ش �شعوب منطقتنا يف ال�رشق
�أزمات متعددة امل�ستويات والت�أثريات .من �أزمات احلروب والنزاعات� ،إىل �أزمات
الإرهاب وعدم اال�ستقرار �أو تدهور االنتاج واالقت�صاد� ،أو التهجري والنزوح واللجوء،
والالئحة تطول وتتنوع بتنوع املناطق.
�صورة واقعية قامتة حلالة �صعبة ،يبحث فيها النا�س عن ب�صي�ص نور �أو ف�سحة
�أمل كي يبقوا �صامدين متفائلني م�ستمرين.
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فكيف لنا �أن نحتفل ونفرح بعيد ميالد الرب ي�سوع يف و�سط هذه ال�صعوبات؟
كيف �سيكون للميالد معنى ومتعة فيما الكثري مما هو حولنا والعديد ممن هم حولنا
ميرون ب�ضيقة و�أزمة خانقة؟
ّ

ونحن نعي�ش هذا ال�رصاع بني واقع احلالة ال�صعبة وبني حماولة فرحنا بالعيد،
قد نبحث عن م�صدر ما ليبعث فينا البهجة وال�رسور ،قد نراه يف ثياب جديدة �أو
وليمة كبرية �أو حفلة م�سلية� ،أو �أي �أمر �آخر من مظاهر العيد..
لكن هل ميكن �أن تكون ق�صة امليالد بذاتها ر�سالة رجاء بحياة �أف�ضل ونحن
و�سط الأزمة ؟
فما هي ر�سالة �إجنيل امليالد لنا ؟ دعونا نرى:

بالعودة �إىل زمن ميالد الرب ي�سوع يف القرن الأول امليالدي وبقراءة التاريخ
والإجنيل وما بني �سطوره ،نكت�شف �أن حالة فل�سطني حينها كانت م�شابهة جداً
حلالتنا ومل تكن �أف�ضل كثرياً مما نعي�شه نحن اليوم .ويف ق�صة امليالد مفاتيح عدة
تخربنا عن تلك احلالة.
ففي ذلك الزمان ،هيمنت على العامل القدمي امرباطورية ُعظمى ا�سمها االمرباطورية
الرومانيةُ ،عرفت بقوتها الع�سكرية القائمة على �شن احلروب واالنت�صارات عن
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وعرفت �أي�ض ًا
�سالم من خالل العنف بهزمية الطرف الآخرُ ،
طريق «ال�سالم الروماين»ٌ :
ب�سلبها خريات ال�شعوب املحتلة عن طريق فر�ضها لل�رضائب وخا�صة للجزية على كل
رعايا االمرباطورية.
لقد ولد الرب ي�سوع يف زمن روما االمرباطورية .وحتديداً يف زمن �أعظم �أباطرتها
«�أغ�سط�س قي�رص» الذي نقل جمهورية روما لت�صبح امرباطورية تو�سعية مهيمنة على
معظم العامل القدمي �أنذاك .وكلمة امرباطور هي من �أ�صول التينية  Imperatorوكانت
لقب ًا ُيعطى لت�رشيف اجلرنال الروماين العائد من احلرب منت�رصاً.
«املبجل» ،وقد �أُعطي من جمل�س
كذلك �أغ�سط�س هو لي�س ا�سم ًا و�إمنا لقب ويعني
َّ
ال�شيوخ الروماين عام  27ق.م .للحاكم �أوكتافيانو�س تقديراً لعظمته.
يف ن�ص الإجنيل من لوقا  ،2ي�ضع لوقا الإطار التاريخي وال�سيا�سي للزمن
«املبجل» ر�أ�س االمرباطورية
واحلالة التي ولد فيهما الرب ي�سوع .حيث قام �أغ�سط�س
ّ
هيمن عليها
الرومانية ب�إ�صدار �أمر االكتتاب على جميع رعايا امل�سكونة القدمية ا ُ
مل َ
من قواته .وقد كانت غاية االكتتاب �أو الإح�صاء هذا �أمرين اثنني :طلب ال�صاحلني
للخدمة الع�سكرية لتو�سيع تخوم االمرباطورية الرومانية ،وفر�ض ال�رضائب �أو اجلزية
على الرعايا املحتلة لتعزيز غنى وثروة روما .ولكن مبا �أن اليهود �آنذاك مل يخدموا
اخلدمة الع�سكرية الرومانية ،لذا يكون الهدف من �إح�صائهم هو جمع ال�رضائب لروما.
وقد قاد هذا الأمر االمرباطوري �آالف الرعايا للنزوح من �أماكن �سكنهم �إىل
�أماكن �أ�صلهم .ومن بني ه�ؤالء النازحني �شخ�صان قرويان م�سكينان :يو�سف النجار
وخطيبته مرمي العذراء احلبلى ،اللذان ا�ضطرا �إىل النزوح داخل فل�سطني من مكان
�إقامتهما الدائم يف النا�رصة �شماالً� ،إىل مكان الأ�صل الذي ينحدر منه يو�سف �إىل
بيت حلم جنوب ًا.
مل تكن تلك رحلة �إرادية م�سلية ،بل كانت نزوح ًا ق�رسي ًا ا�ستجابة لطلب االمرباطور.
فالقرويان الفقريان يو�سف ومرمي العذراء ،ي�صالن �إىل بيت حلم وال يجدان مكان ًا
ليبيتا فيه �إال حظرية احليوانات.
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أمر من �أباطرة
�أال ت�شبه حالة يو�سف ومرمي هذه ،حالة الكثريين اليوم؟ �إذ �صدر � ٌ
هذا الع�رص بالهيمنة الع�سكرية واالقت�صادية على ٍ
بالد عدة ومنها بالدنا .فقاموا
بتجنيد مقاتلني بالوكالة ومنحهم ال�سالح ودفعهم للقتال حتت ذرائع عدة ،فا�شتعلت
نار احلرب يف مناطق متنوعة مما قاد �إىل اخلراب والدمار والنزوح واللجوء ملاليني
النا�س ،و�إىل تدمري االقت�صاد و�إفقار �شعوب املنطقة ب�شتى الطرق .الأمر الذي جعل
النا�س يتوقون للح�صول على �أب�سط مقومات املعي�شة و احلياة .والكثري من هذه
مكان لتبيت
العائالت اليوم هم كعائلة يو�سف ومرمي ،عائالت نازحة لي�س لديها
ٌ
فيه حتى و�إن كان املكان حظرية.
لكن ق�صة يو�سف ومرمي ال تتوقف �أو تنتهي با�ست�سالم �سلبي لأمر االمرباطورية.
بل ت�ستمر ق�صتهما مبفاج�أة �سارة لهما وللعامل� .إذ يف قلب احلالة ال�صعبة ع�سكري ًا
واقت�صادي ًا وب�رشي ًا والناجتة عن �أمر �أغ�سط�س ،يف قلبها ُيولد الرب ي�سوع خمل�ص العامل.

�إن و�ص َفي لوقا التاريخي وال�سيا�سي لأمر االكتتاب االمرباطوري ،وو�صفه نزوح
يو�سف ومرمي طاع ًة لهذا الأمر ،وو�صف احلالة التي يولد فيها الطفل ي�سوع يف مذود
البقر ..كل هذا الو�صف لي�س عبثي ًا.
بل ما يريد لوقا �أن يقوله� :إ ّنه يف �أ�شد الأزمات �صعوب ًة ،يفتقد اهلل �شعبه بوالدة
ي�سوع املخل�ص .لي�س يف �أجمل الأزمنة ولي�س يف �أح�سن الظروف ،ولي�س يف �أف�ضل
الأماكن ولي�س عند �أغنى و �أرفع العائالت ..بل ُيولد ي�سوع املخل�ص يف �أ�صعب
الأزمنة (زمن هيمنة االمرباطورية) ويف �أق�سى الظروف (ظروف احلرب و ال�ضغط
االقت�صادي) و�أو�ضع الأماكن (يف مذود البقر يف حظرية حيوانات يف قرية فل�سطينية
�صغرية ا�سمها بيت حلم) ،ومن عائلة قروية فقرية وغري معروفة لكنها م�ؤمنة باهلل
متكلة عليه واثقة بوعوده :عائلة يو�سف ومرمي..
تنحدر ق�صة امليالد يف �إجنيل لوقا انحداراً �شديداً� ،إذ تبد�أ من �أعظم امرباطور
روماين �أغ�سط�س قي�رص املرتبع على عر�ش روما وتنتهي بوالدة طفل من عائلة
مكان �إال يف مذود البقر يف قرية بيت حلم.
نازحةُ ،يولد الرب ي�سوع ولي�س له
ٌ
هذا االنتقال الفجائي من العظمة الأر�ضية املتجربة يف روما �إىل العظمة الإلهية
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املتوا�ضعة يف املذود ،يحمل ر�سالة خال�صية مفادها� :أنه و�إن كان العامل يخ�ضع
لإمرباطورية مهيمنة بالعنف الع�سكري واالقت�صادي وما ت�سببه من كوارث وم�صائب
على ال�شعوب امل�سكينة� ،إال �أن اهلل لن يرتك �شعبه وخا�صة املتكلني عليه الواثقني
بوعوده.
لذا �إن كنا ن�شعر �أحيان ًا ب�أ َّنه ال مكان يف هذا العامل العنيف لإله املحبة والرحمة
والعدالة وال�سالم ،ف�إن اهلل �سيفاجئنا ب�أنه من قلب الأزمة �سيجد له مكان ًا ُليولد فيه
من حالة ال نتوقعها ومن مكان ال ننتظره ،لكن من عائلة م�ؤمنة .اهلل �سيح�رض على
الرغم من �أن كل �شيء يبدو عك�س ذلك ،حتى و�إن بدا �أنه لي�س له مو�ضع يف املنزلَّ � ،إل
�أن ح�ضوره لأجل خال�صنا �سريتبه اهلل يف حكمته ووقته وطريقته.
هذا ما تقوله ق�صة ميالد الرب ي�سوع يف �إجنيل لوقا .فعمانوئيل الذي يعني «اهلل
حا�رض معنا يف �أ�صعب الظروف .و يف �أق�سى الأحوال يولد الرجاء ليخل�ص
معنا» هو
ٌ
العامل باملحبة و العدالة و ال�سالم.
فهل ن�ؤمن ،هل ت�ؤمن ،هل ت�ؤمنني �أن اهلل � -إله املحبة و الرحمة و العدالة و ال�سالم
 يح�رض معنا الآن و نحن يف قلب الأزمات و ال�صعوبات؟�أحبائي� ،إن ميالد الرب ي�سوع لي�س جمرد �شجرة خ�رضاء مزينة� ،أو مغارة جميلة،
�أو بابا نويل وهدية وليلة رومان�سية ..وهو لي�س جمرد حفلة �صاخبة �أو ثياب جديدة �أو
مائدة طعام �شهية .مظاهر امليالد هذه  -على جمالها  -لي�ست هي ما يعطينا املعنى
احلقيقي للميالد والر�سالة الإلهية منه ..ميالد الرب ي�سوع هو ق�صة ح�ضور اهلل معنا يف
ح�ضور ليكون معنا يقف �إىل جانبنا و يقوينا و ي�سندنا و يحفظنا و
الظروف ال�صعبة.
ٌ
يخل�صنا.
اليوم و نحن نعي�ش ظروف ًا �صعبة و قا�سية ،لنكن واثقني �أن اهلل �سيفتقد �شعبه
بح�ضور ي�سوع املخل�ص معنا و بيننا و فينا ،ليعطينا ر�سالة قوة و ت�شجيع و فرح ،و
هو �سيح�رض من خالل �إمياننا به و اتكالنا عليه و ثقتنا بوعوده.
لذا ال نخاف �إذ لنا ب�شارة بفرح عظيم هو جلميع ال�شعب �أنه ولد لنا خمل�ص حا�رض
معنا دائم ًا ،له املجد �إىل الأبد �آمني.
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الفرح من خالل العطاء
الق�سي�سة روال �سليمان

�سكروج ( )scroogeهذه ال�شخ�صية ال�شهرية يف عيد امليالد ،والتي هي �أبعد
ما تكون عن مفهوم وروح امليالد .معظم قنوات التلفاز تعر�ض فيلم �سكروج
�أثناء فرتة امليالد ،لي�س ل�شخ�صيته اللطيفة ،بل لر�سالة هذا الفيلم .كما يعلم
معظمنا ،ف�إن �سكروج هو رجل م�سن ،لئيم ،يحب نف�سه ،ويكره عيد امليالد.
يزوره ثالثة �أرواح للميالد :روح ما�ضي امليالد ،روح حا�رض للميالد ،روح
م�ستقبل امليالد.
روح ما�ضي امليالد :يف ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف الليل ،ي�ؤخذ �سكروج
�صبي ًا بائ�س ًا وعا�ش يتيم ًا ،بعد وفاة والديه يف ال�شارع،
�إىل املا�ضي ،حيث كان ّ
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فانتقل للعي�ش يف مدر�سة للأيتام .نتيجة لذلك ،كره �سكروج النا�س و�أ�صبح
ان�سان ًا قا�سي ًا.
روح حا�رض امليالد :يف ال�ساعة الثانية بعد منت�صف الليل ،ي�أخذ �سكروج �إىل
بيت ابن عمه من الطبقة املتو�سطة ،حيث الأخري �سعيد مع عائلته رغم مر�ض ابنه،
ورغم فقره مقارنة ب�سكروج .ثم ي�أخذه اىل مكان يعي�ش فيه �أطفال فقراء جداً.
روح م�ستقبل امليالد :يزوره لرييه كيف � ّأن ابن ابن عمه مات من مر�ضه ،وكيف
�أن بعد موت �سكروج ورثه �أقربا�ؤه وتنعموا مباله .مل يت�أ�سف �أحد على موته ،وكل
ما تبقى له هو لوحة حرب حقرية مكتوب عليها ا�سمه .بكى �سكروج على قربه وعلى
�آخرته احلزينة .فرتجى �سكروج الروح ليمنحه فر�صة ثانية ،ليتوب ويغري حياته.
وعندما �أفاق يف ال�صباح ،اكت�شف �أنه يف �صباح امليالد ،و�أن اهلل �أعطاه فر�صة كي
يتوب ويغري حياته.
فقرر �سكروج �أن يحول احلياة التي كان يعي�شها ،وحيداً تعي�س ًا وحقوداً،
فحولها اىل حياة م�شاركة وعطاء .وعندها فقط اخترب �سكروج لأول مرة معنى
الفرح واملحبة.
�أعزائي ،نحن ال ن�ستطيع �أن نخترب الفرح احلقيقي واملحبة الال حمدودةّ ،ال
اذا �شاركنا ما لدينا مع الآخرين (الفقراء ،احلزانى ،وال�ضعفاء) .ال ن�ستطيع اختبار
ِ
ونعط بال حدود.
الفرح الداخلي ما دامت قلوبنا مليئة بالكره واحلقد ،وما مل نحب
عيد امليالد يزورنا كل عام ،مرافق ًا له كل مظاهر العيد من احتفاالت وزينة
وهدايا ،لكن جوهر عيد امليالد لن نختربه اال بالعطاء واملحبة للآخرين .هذا ما
فعله ربنا حيث �أعطانا ي�سوع امل�سيح مولوداً يف مذود ،متوا�ضع ًا كي يعلمنا �أن
الفرح يكمن يف العطاء واملحبة للآخر.
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قر�أت عن ق�صة حقيقية ،تتحدث عن �سيدة غنية ،ذهبت عند طبيب نف�سي
ال�ست�شارته ب�أمر يزعجها .كانت ت�شعر �أن حياتها فارغة بال معنى .وعندها نادى
الطبيب امر�أة م�سنة كانت تعمل بتنظيف املكتب ،وقال لل�سيدة الغنية ا�صغي لهذه
ال�سيدة التي �ستخربك كيف تغريت حياتها ووجدت ال�سعادة .فجل�ست ال�سيدة،
وابتد�أت تخربها الق�صة .قالت � َّإن زوجها مات مبر�ض املالريا ،وبعد موت زوجها
بثالثة �أ�شهر ،تويف ولدها الوحيد بحادث �سري .بعد �أن كان لديها عائلة جميلة،
وجدت نف�سها وحيدة ،فلم يبق حلياتها �أي هدف .عانت مطو ًال من ت�أثريات ال�صدمة
هذه ،فلم ت�أكل �أو تنم جيداً ،حتى �إ ّنها فكرت باالنتحار .يف م�ساء يوم عادي،
هرة �صغرية اىل البيت.
ح�صل معها �أمر ب�سيط وهي عائدة من العمل ،اذ تبعتها ّ
�شعرت ال�سيدة بال�شفقة لأن الطق�س كان بارداً ،ف�أدخلت الهرة للمنزل ،وو�ضعت لها
احلليب يف ال�صحن� .أحبت الهرة ال�سيدة وبد�أت مت�شي بني �أقدامه ًا خمرب ًة عن �شكرها
وامتنانها .فابت�سمت ال�سيدة وكانت هي االبت�سامة الأوىل لها منذ �أ�شهر .وبعدها
فكرت للحظة� ،إذا م�ساعدة هرة �صغرية �أ�شعرتني بال�سعادة ،فرمبا م�ساعدة النا�س
الآخرين� ،ست�شعرين ب�سعادة �أكرث .يف اليوم التايل خبزت بع�ض الب�سكويت و�أخذته
جلار كان مري�ض ًا يف الفرا�ش .ففرحت بعملها ،وقررت اال�ستمرار بفعل اخلري .تابعت
ال�سيدة وقالت ب�أنها ال تظن ب�أنه يوجد �شخ�ص ي�أكل وينام �أف�ضل منها ،فلقد وجدت
ال�سعادة ب�إعطائها للآخرين .عندما �سمعت الغنية ما ح�صل مع ال�سيدة التي كانت
تعمل بالتنظيف ،بكت لأنها كانت متلك كل �شيء ت�ستطيع �رشاءه باملال.
الفرح ،املحبة ،العطاء والرحمة هم جوهر امليالد ،ومفتاح ال�سعادة يف هذه
احلياة .عندما ندخل الفرحة اىل قلوب نا�س يائ�سة ،من�سح دمعة احلزانى ،وندافع
عن املظلوم ،عندها ن�شعر بفرح وم�رسة ال تو�صف .كما ب�رش املالئكة الرعاة قائلني:
امل�رسة» .له املجد واالكرام،
«املجد هلل يف الأعايل ،وعلى الأر�ض ال�سالم ،وبالنا�س
ّ
الآن وكل حني� ،آمني.
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ال�سيد امل�سيح يف القر�آن
ميالد ّ
كيف ولد امل�سيح؟ وملاذا؟
م�سيا امليالد؟
هل ر�أى النبي �أيوب ّ
املكان والزمان قبل امليالد
�شجرة عائلة ي�سوع

ميالد ال�سيد امل�سيح
يف القر�آن!
الق�س د .جورج قبطي
تظهر �أهمية �شخ�ص ال�سيد امل�سيح يف القر�آن من تكرار ا�سمه و�أعماله وبع�ض
تعاليمه يف القر�آن الكرمي ،ويف �أكرث من �سورة .هذا الظهور الذي يتكرر حوايل 93
نواح متعددة بدءاً مبيالد امه العذراء مرمي ،وحياتها
مرة ،تكلم عن ي�سوع من ٍ
الطاهرة التي �أهلتها لتكون م�صطفاة من اهلل ،فري�سل لها مالكه جربائيل ليب�رشها
بحبلها بي�سوع (عي�سى) امل�سيح من غري زرع ب�رش ،وهو ما يثري الرهبة واخلوف يف
قلب مرمي التي ف ّكرت قبل كل �شيء ب�سمعتها كفتاة �رشقية منعزلة للعبادة وال�سجود،
فكيف حتبل بدون رجل؟ وما هي تبعات هذا احلبل «بدون زوج �رشعي» يكون �أب
لهذا الطفل املولود؟
�إن احلديث عن ميالد امل�سيح ي�سوع يف القر�آن يرتكز يف �سورتني �أ�سا�سيتني هما
�سورة �آل عمران ( 1 )3و�سورة مرمي ( ،)19مع ذكر بع�ض الأمور اخلا�صة عن ميالده
يف بع�ض ال�صور الأخرى.
�سورة �آل عمران ( )44-33 :3تتحدث ب�شكل خا�ص عن ميالد العذراء مرمي ،تلك
الفتاة التي اختارها اهلل لتكون �أم امل�سيح عي�سى ،والذي �سيدعى با�سمها «عي�سى ابن
2
مرمي».
يف الآيات من  36-33 :3جند �أن القر�آن يتكلم عن ا�صطفاء عبادة ال�صاحلني
الذين لهم �ش�أن ور�سالة ومهمة ي�ؤدونها قبل �آدم ونوح وابراهيم و�آل عمران �أنف�سهم.
20
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وجند �أن زوجة عمران تنذر ما يف بطنها هلل .رمبا كانت عاقراً وحبلت �أي�ض ًا بنعمة
خا�صة مما �أوجب عليها النذر ،حيث جرت العادة الإميانية يف الأديان
�إلهية
ّ
ال�سماوية �أن يتم نذر املولود اجلديد هلل� ،إن كان الطفل «موعود به» ومنتظر كهدية
�إلهية.
عادة ما يفكر ال�رشقيون �أن الوعد الإلهي بطفل يكون طف ًال ذكراً ،لأن الذكر
«فلما
يحمل ا�سم �أبيه ويقيم له ن�س ًال خالف ًا للأنثى .لذا جند امر�أة عمران تقولّ :
و�ضعت ،ولي�س الذكر كالأنثى،
و�ض َعتها ،قالت ربي �إين و�ضعتها انثى واهلل �أعلم مبا
َ
ُ
و�إين �سميتها مرمي»  .36 :3وي�شري القر�آن �أن اهلل تقبلها كنذيرة هلل و�أنبتها نبات ًا
ح�سن ًا ،وقد كانت حتت رعاية زكريا الكاهن (والد يوحنا املعمدان /النبي يحيى)
يف املحراب �أي الهيكل ،وكان اهلل ير�سل لها زادها ويرزقها من حيث ال تدري هي
و زكريا راعيها.
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ت�أتي �أوىل الب�شائر مبيالد امل�سيح يف الآية  ،42 :3حيث ت�أتي على فم املالئكة
(ولي�س مالك واحد)« ...و�إذ قالت املالئكة يا مرمي �إن اهلل ا�صطفاك وطهرك وا�صطفاك
على ن�ساء العاملني »...ويكرر يف �« 44 :3إذ قالت املالئكة يا مرمي �إن اهلل يب�رشك
ٍ
بكلمة منه ،ا�سمه امل�سيح عي�سى ابن مرمي وجيه ًا يف الدنيا والآخرة ومن املقربني.
ويكلم النا�س يف املهد وكه ًال ومن ال�صاحلني».
مي�سها رجل ،يكون اجلواب «كذلك
وعندما تبدي مرمي ا�ستغرابها من احلبل دون �أن ّ
اهلل يخلق ما ي�شاء ،اذا ق�ضى �أمراً ف�إمنا يقول له :كن فيكون»  .47 :3وهنا �أول ا�شارة
اىل �أن ي�سوع خملوق� ،أي اهلل خلقه بكلمة منه كما خلق كل اخلليقة بكلمته ،لكن ما
مييز الب�شارة بعي�سى امل�سيح هو و�صفه ب�أنه هو كلمة اهلل! ولي�س هناك تو�ضيح ٍ
كاف
بالن�ص عن كيف كلمة اهلل ُخلق بكلمة اهلل!
تلخ�ص �سورة التحرمي � 12 :66أن ي�سوع كان نفخة من روح اهلل قائ ًال «ومرمي
و�صدقت بكلمات ربها وكتبه،
بنت عمران التي �أح�صنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ّ
وكانت من القانتني» (راجع �أي�ض ًا الأنبياء  .)91 :21وهو ما ي�ؤكد حبل امل�سيح
من مرمي بدون زواج �أو عالقة جن�سية مع رجل ،وهو ما اعتمد عليه يف اال�صطالح
امل�سيحي «احلبل بال دن�س».
تكرر �سورة مرمي  22-16 :19الب�شارة مبيالد امل�سيح عي�سى من مرمي التي «
التعبد والزهد ،ف�أر�سل اهلل
�رشقي ًا» �أي �أنها انعزلت بهدف
انتبذت من �أهلها مكان ًا
ّ
ّ
�سوي ًا» والروح هنا املق�صود فيه جربائيل
�سماه القر�آن «روحنا فتمثل لها ب�رشاً ّ
ما ّ
املالك ،وظهور رجلٍ لها يف مكان خلوتها كان داعي ًا للخوف واال�ستغراب ،خا�صة
التعبد ،فكانت ردة فعلها �أن
�أنها بح�سب �سياق الن�ص كانت ت�سعى للطهارة وحياة ّ
تقيا» �أي جعلت اهلل حكم ًا وحامي ًا لها من
قالت «�إين �أعوذ بالرحمان منك �إن كنت ّ
هذا «الرجل» الغريب الداخل عليها.
زكي وكما فعلت
عندها ي�رشح لها جربائيل الق�صد من �إر�ساله ويب�رشها بغالم ّ
22
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مي�سها رجل ،ال حال ًال وال حرام ًا! فيكون
يف �سورة �آل عمران ،ت�ستغرب �أن حتبل ومل ّ
جواب املالك املتمثل ب�رشاً �أن اهلل قادر على كل �شيء و�أن الغالم القادم �سيكون �آية
للنا�س ورحمة من اهلل».
هكذا نرى مرمي حتاول �إخفاء حبلها عن النا�س وعائلتها خوف ًا من العار والتهم
التي تقود لرجمها حتى املوت ح�سب �رشيعة مو�سى� ،أو خج ًال مما �أ�صابها وال
تعرف كيف تف�رسه لنف�سها �أو لغريها.
جوابا عن توتر مرمي وخوفها من النا�س وعقاب ال�رشيعة املتعارف عليه برجم
الزانية ،نرى � َّأن القر�آن يذكر �أوىل معجزات امل�سيح وهي معجزة التك ّلم يف املهد.
حيث يتكلم ي�سوع (عي�سى) مرتني:
هدئ من روعها بعدما فاج�أها املخا�ض حتت جذع
وي ّ
�أوالًُ :ليطمئن والدته ُ
مت قبل هذا وكنت ن�سي ًا
نخلة .والتي من وجع الوالدة مت ّنت املوت «قالت يا ليتني ُّ
من�سيا»  .23 :19والظاهر �أن �أوجاع الوالدة �أ�صابتها �أي�ض ًا باجلوع حيث مل يكن
أحد معها ليعتني بها ،ف�أ�شار الطفل الوليد �أن تهز �إليها جذع النخلة (وهو �أمر غري
� ٌ
وقا�س) لت�سقط لها رطب ًا لت�أكل وت�ستمد قو ًة.
منطقي لأن جذع النخل عري�ض
ٍ
ثاني ًا :لريد على اتهامات النا�س لأمه بالزنى والفاح�شة ،حيث طلب منها عدم
الكالم بحجة انها «نذرت ال�صمت هلل» ،فعندما عاتبوها قائلني «يا �أخت هارون ما
بغيا».
كان �أبوك امر�أ �سو ٍء وما كانت �أمك ّ

نبي ًا ،وجعلني
عندها �أجاب الطفل الوليد « قال �إين عبد اهلل �آتاين الكتاب وجعلني ّ
وبرا بوالدتي ومل
مبارك ًا �أين ما كنت و�أو�صاين بال�صالة والزكاة ما دمت ّ
حي ًاّ ،
حيا» مرمي :19
علي يوم ولدت ويوم �أموت ويوم �أبعث ّ
يجعلني جباراً �شقيا ،ال�سالم ّ
32-30
هكذا نرى �أن ميالد عي�سى امل�سيح يف القر�آن يتمايز عن احلدث يف الأناجيل
املقد�سة و�إن كان يتفق معها يف بع�ض الأناجيل:
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 .1بداي ًة ،يتفق امل�صدران على طهارة العذراء مرمي وقد�سيتها وحفظها لنف�سها
بدون دن�س قبل احلبل بي�سوع (عي�سى) امل�سيح.
 .2تتفق الرواية القر�آنية عن اعتزال مرمي وتعبدها هلل يف الهيكل /املحراب
مع بع�ض الروايات املوروثة يف بع�ض التقاليد غري القانونية والتي ُرف�ضت
م�سيحي ًا ،بالإ�ضافة اىل نف�س التقاليد التي ت�شري اىل قدرة ي�سوع على الكالم
3
يف املهد.
النجار ،الذي
	.3ال ذكر يف الرواية القر�آنية ال من قريب �أو بعيد للقدي�س يو�سف ّ
وغطاء لها يف حبلها وحامي ًا لها
كان يف الروايات الكتابية خطيب ًا ملرمي
ً
من تهمة الزنى .يف الأناجيل ،يو�سف هو من �أغلق الباب �أمام ت�أويالت
واتهامات النا�س لعذراء حتبل بدون زواج وتلد ابن ًا.
 .4يتفق القر�آن والكتاب املقد�س على �أن ي�سوع (عي�سى) امل�سيح جاء من دون
زرع ب�رش ،و�أن مرمي مل مي�سها رجل �أو يتزوجها لكي حتبل وتلد ي�سوعّ � .إن
احلبل العذراوي ُم ّتفق عليه هنا.

 .5بينما تذكر الأناجيل �رصاح ًة � ّأن ي�سوع ولد يف مدينة بيت حلم الفل�سطينية،
القر�آن ال يحدد املدينة ،بل يحدد املوقع الذي رمبا يكون على �أطراف
ال�صحراء ،بح�سب ما ذكره القر�آن �أن مرمي وقت والدتها ت�ضايقت كثرياً حتى
جاءتها التعزية من وليدها ،وان�شقت الأر�ض عن ما ٍء جارٍ (�سورة مرمي :19
� )25-24رضوري لتطهري الوالدة والوليد .بالإ�ضافة اىل وجود نخلة ورطب
يف ال�صورة ،وهو رمبا يعك�س �أن الرواية القر�آنية للميالد ت�أثرت نوع ًا ما
بالبيئة ال�صحراوية التي جاء فيها القر�آن!
 .6بينما ال تذكر الأناجيل �أية معجزات قام بها ي�سوع وهو طفل ،بل الرتكيز
مرة،
كان دائم ًا على ما ح�صل وقت والدته حيث ظهرت املالئكة �أكرث من ّ
وظهر جنم �سماوي ملجو�س علماء بالفلك ،وزاره الرعاة واملجو�س ب�إر�شاد
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الهي .جند �أن القر�آن يجعل ي�سوع (عي�سى) امل�سيح ي�صنع �أوىل معجزاته وهو
ال يزال يف املهمد متكلم ًا �إىل خ�صوم امه .وهذا �أي�ض ًا يتما�شى مع بع�ض
الروايات املوروثة يف بع�ض التقاليد امل�سيحية غري القانونية التي تداولتها
بع�ض الفرق «امل�سيحية» يف البدايات ،والتي جعلت ي�سوع ي�ستخدم قواه
4
املعجزية وهو طفل �أو �شاب يافع.
(الإجنيل لوقا  52-41 :2يذكر �أن ي�سوع �أده�ش معلمي الالهوت وال�رشيعة مبنطقه
ومعرفته بالكتب املقد�سة ولي�س باملعجزات اخلارقة للطبيعة).
� .7أخرياًَّ � ،إن الغر�ض من رواية الب�شارة وامليالد يف القر�آن تتلخ�ص يف خامتة
�سورة مرمي ( )36-34 :19للق�صة حيث تقول «ذلك عي�سى ابن مرمي قول احلق
الذي فيه ميرتون ،ما كان اهلل �أن يتخذ من ولد �سبحانه� ،إذا ق�ضى �أمراً ف�إمنا
�رصاط م�ستقيم».
يقول له ،كن فيكون .و�إن اهلل ربي وربكم فاعبدوه هذا
ٌ
فالرتكيز هنا على �أن عي�سى امل�سيح خملوق بكلمة اهلل يف �أح�شاء مرمي ،وهو ابن
مرمي ونبي ار�سله اهلل لبني ا�رسائيل كما ار�سل االنبياء قبله مع انه يتفوق عليهم
جميع ًا ،بينما الروايات الإجنيلية تهدف اىل ت�أكيد الر�سالة الإلهية �أن ي�سوع هو
الكلمة (اللوغو�س) الإلهي الذي جت�سد مثلنا ويكون ا�سمه ي�سوع «لأنه يخل�ص �شعبه
من خطاياهم» ،ويدعى عمانوئيل الذي معناه «اهلل معنا» .وهذا الت�أكيد الكتابي ي�شري
وروح من ُه» (الن�ساء .)171 :4
اليه القر�آن عندما ي�ؤكد ان عي�سى امل�سيح هو «كلمة اهلل
ٌ
� .١سورة �آل عمران هي �سورة �أهل العذراء مريم بو�صف القر�آن الكريم ،ويعتقد �أن هنالك خلط ًا بين مريم
العذراء ومريم اخت مو�سى ،لأن والدهما كان ا�سمه عمرام (خروج  )1و�أ�صبحت بالعربية عمران.
 .٢ا�سم عي�سى بالعربية هو محاولة تعريب لغوي لال�سم اليوناني لي�سوع .في الأ�صل اليوناني ،اي�سو�س
التي �أ�صبحت في اللغات الأجنبية جي�سي�س ( )Jesusو بالعربية عي�سو�س ،ومع الزمن �أ�صبحت عي�سى
J.K. Elliot (ed.) The Apocryphal Jesus: Legends of the Early Church. (NY: Oxford University .٣
.)1996 ,press
 .٤نف�س الم�صدر ال�سابق.
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كيف ولد امل�سيح؟ وملاذا؟
الق�س �أمري ا�سحق

(�إ�شعياء  /7-1 :9لوقا 38-26 :1

)

عيننيِ ،م ْثل َح َدث
مع ذكريات ميالد امل�سيح َّ
نتذكر � ْأحداث ًا ُم َّددة و� ْأ�شخا�ص ًا ُم َّ
والرعاة ،واملجو�س .و� ْأ�شخا�ص ًاِ ،م ْثل �ألي�صابات
ظهور املالك ليو�سف ،ومرمي ،وزكرياُّ ،
بيةِ ،
ال�ش ْيخ .ف ِت ْلك � ْأحداث و�أولئك � ْأ�شخا�ص � ْأ�س َهموا يف
و�س ْمعان َّ
وح َّنة ال َّن َّ
وهريود�س َ
ِق َّ�صة ميالد ي�سوع .وال ِع ْيد يف َم ْفهومنا ُم ْر َتبط بهذه ال ِّذكريات ،كما �أ َّنه ُمرتبط �أي�ض ًا
ِ
املبار َكة
واللب�س .ما َي ْجعل هذه ال ِّذكرى
بعادات
عينة ،يف ال ْأكل ُّ
وال�شب ْ
ومظاهر ُم َّ
َ
مل ْظ َهر دون � ْأن ي َت َع َّمق يف
يار�س ا َ
ُم ْق َت ِ�صة على َف ْر َحة ْ
ومن ُ َ
املظ َهر الوق ِت َّية ف َقطَ .
ِ
ويتذكرُ ،م َّرد َت َذ ُّكرِ ،ت ْلك الأحداث و�أولئك
املظاهر،
ويار�س تلك
َّ
احل ََدث واجل َْو َهرُ ،
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و�س ْوف َي ْخرج ِمن ال ِع ْيد كما َد َخل.
ال ْأ�شخا�صَ ،ل ْن يتم َّتع بال ِع ْيد يف َم ْعناه َّ
ال�صحيحَ ،
ق�صة امليالد و َن َتو َّقف �أمام � ْأ�ص َعب �س�ؤال يف ق�صة امليالد ،كما
لذلك َدعونا ن َت َع َمق يف َّ
يرويها الإجنيلَ :ك ْيف ُو ِل َد؟ وال�س�ؤال الثاين :ملاذا ُو ِل َد؟
( ) كيف ُو ِلد ي�سوع؟

١

عوبة الأوىل
ال�س�ؤالَ .
ال�ص َ
فهل ُو ِل َد َحق ًا ِم ْن َع ْذراء؟ ُّ
ُهناك ُ�صعوبات با ِل َغة يف هذا ُّ
وجود ُع ْن�رص َذكري .وال َّثانية كتاب َِّية،
با�س ِتحا َلة احل ََبل دون ُ
ُهنا بيولوجِ َّية ،تتع َّلق ْ
تتع َّلق ِ
ب�س ْل ِ�س َلة ال َّن َ�سب الوار َِدة يف � ْإني َل ّي م َّتى ولوقا .وال َّثالثة ُل َغو َِّية ،ت َتع َّلق بكلمة
«ع ْذراء» التي ا ْق َت َب َ�سها م َّتى من ِ�س ْفر � َإ�ش ْعياء.
َ
عوبة الأوىلِ ،ع ْل ِم َّية:
ُّ
ال�ص َ
باملرةَّ � .إن ِغياب
مية
هناك َم ْن َي ْر ُف�ض َع ِق ْي َدة امليالد َ
الع ْذراوي لأ َّنها َغ ْي ِع ْل َّ
َّ
ِ
مل ْم ِكن ُحدوثه
ا�ستحا َلة ُحدوث َح َبل ب� ِّأي حال .هذا ال ْأمر ِمن ا ُ
العامل ال َّذ َكري ُي ِّثل ْ
ويو�سف.
ال�صناعي ،ال ْأمر الذي َ ْ
َف َقط َعن طريق ال ْإناب ِّ
ل ي ُكن َم ْعروف ًا يف َز َمن َم ْر َي ُ
الع ْن ُ�ص ال َّذكري.
ا�س ِت ْبعاد ُ
وح َّتى يف هذه احلا َلة ،ال ُ ْ
ي ِكن ْ

وج ْغرافي ًا.
�أوالًَ :يجِ ب � ْأن َن ْعرف � َّأن الكتاب َّ
املقد�س لي�س كتاب ًا ِع ْلمي ًا وتاريخي ًا ُ
مل ِح ّب ِ
لي ْعرف طريق اخلَال�ص الذي َد َّبره
�إ َّنه ر�سالة اهلل ا ُ
الب�س ْي َطة للإ ْن�سان اخلاطئَ ،
له اهلل� .إ َّنها ر�سالة ِ
أنا�س ُم َع َّينني يف
وع ِم ْي َقة يف الو ْقت َن ْف�سه� ،أُ ْع ِط َيت �أو ًال ل ٍ
ب�س ْي َطة َ
وم ْعرفتهم ،ومع ذلك،
�أوقات ُم َع َّينةَ ،
وم ْعلوماتهِ م ال ِع ْل ِم َّية َ
وبح َ�سب ُم ْ�س َتوى َف ْهمهم َ
ووا�ض َحةُ ،ت ِ
ود ِق ْي َقة ِ
خاطب َج ِم ْيع ال ْأجيال.
قوية َ
فهي ر�سالة َّ

عوب ِتها ال ِع ْل ِم َّيةَ ،ي ْرف�ضون
ثاني ًا :الذين َي ْر ُف�ضون َع ِق ْيدة امليالد َ
ل�ص َ
الع ْذراوي ُ
ي ِع ْلمي�َ .ص ِح ْيح � َّأن � ْأمر ميالد
� ْأي�ض ًا ُك ّل ما جاء يف الكتاب
َّ
املقد�س و َل ْي�س َله َت ْف ِ�س ْ ٌ
تعار�ض
امل�سيح ِمن َع ْذراء ِم ْن دون َم ْعر َفة َر ُجل � ْأم ٌر خارِق لقوا ِن ْي َّ
الطبيعة ،لك َّنه ال َي َ
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الع ْقل دون
مع
طبيعة اهلل ال َقا ِدر على ُك ّل �شيءَ .هذا هو الإميان� ،إ َّنه َف ْوق ُم ْ�ستوى َ
َ
فما � ْأك َث الأمور
يتعار�ض َم َع ُه ،و َف ْوق ُم ْ�ستوى احلَوا�س دون � ْأن
� ْأن
يتعار�ض َم َعهاَ .
َ
َ
يكن �إ ْنكارهاِ .م ْثل
التي َي ْ�ص ُعب َ ْ
ومع ذلك فهي َم ْقبولة َم ْن ِطقي ًا وال ُ ْ
تليلها ِع ْلمي ًاَ ،
تعادتها؟
حقيقة ا َ
ا�س َ
الروح عن اجل ََ�سد؟ وملاذا ال ُ ْ
ي ِكن ْ
مل ْوت ،ف َك ْيف َي ْح ُدث ا ْن ِف َ�صال ُّ
الظ ِ
ومع
الطبيعة وا ُ
تليل هذه َّ
� َّإن قوانني َّ
مل ْختربات ال ِع ْل ِم َّية َت ْع َجز متام ًا َعن َ ْ
اه َرةَ ،
مدود ،و َف ْوق ُم ْ�ستوى احلَوا�س لأ َّنها
ذلك فهِ ي َم ْقبولة� .إ َّنها َف ْوق ُم ْ�ستوى َ
الع ْقل ،لأ َّنه َ ْ
ل�شيء َي ْعني �أ َّنه ُخرا َفة
دودة .كما �أ َّننا ال َن ْ�س َتطيع � ْأن نقول � َّإن َع َدم � ْإدراك
حوا�سنا َ
م َ
َ ْ
ّ
مل ْحدودة َغ ْي قا ِد َرة على � ْإد ِ
فهو
وغ ْي َم ْوجود ،ل ِكنه َي ْعني � َّأن ُقدراتنا ا َ
َ
راكه ،ومع ذلك ُ
رجل� ،إ َّنه
ت ُّ�سد اهلل،
حقيقيَ .هكذا حقيقة َ َ
َ
ي�سوع ِم ْن َعذراء من دون َم ْعرفة ُ
بوالدة ُ
ِ
بيعة .واهلل َو ْح َده هو الذي
َح َدث َف ْوق ُم ْ�ستوى ُعقولنا
وحوا�سنا� ،إ َّنه َك ْ�س لقوانني َّ
الط َ
بيعة التي َو َ�ضعها ،ل ْإظهار ُق ْدرته الفا ِئ َقة.
مل ْط َلق على َك ْ�س
ال�س ْلطان ا ُ
قواني َّ
ْ
الط َ
له ُّ
بيعة ،ل ِك َّنه َي ْعمل � ْأحيان ًا ِمن ِخالل َك ْ�سها
� َّإن اهلل َي ْعمل كثرياً ِمن خالل قوانني َّ
الط َ
ِ
ال�س ِ
ام َية.
ل َت ْح ِق ْيق
مقا�ص ِده َّ
ثالث ًا :ل ُكل عملية َح َبل جانبان :جانب ب�رشي ،بوجود َذ َكر و�أ ْنثى �صاحل َْي
ِ
مليات
لل ْإناب،
يتم � ّأي َح َبل ِم ْن دونه .فما � ْأك َث َع َّ
وعامل �إ َلهي �أ�سا�س ،ال ميكن � ْأن ّ
ار�س ،ل ِك َّن القليل جِ داً ِم ْنها هو ما َي ْن ُتج َع ْنه َح َبل ووالدة �إ ْن�سان جديد،
ا ِ
جل ْن�س التي ُت َ
إلهي ْي .فكان
بامل�شيئة وال ُقدرة الإلهيتنيَّ � .أما والدة ي�سوع ف َقد كان اجلانبان فيها � َ
ميالده ِم ْيالداً َب َ�شي ًا َ�ص ِح ْيح ًا طبي ِعي ًا ،ل ِك َّن احل ََبل بِه كان ُم ْعجزِي ًا ِ
الروح
ُ
بوا�س َطة ُّ
متت
ل َت ِلد َم ْرمي ْاب َنها ي�سوع َب ْعد � ْأ�سبوع �أو َ�ش ْهر من احل ََبل بِهَ ،ب ْل َّ
ال ُق ُد�س .لذلك َ ْ
ملا « َّ
فو َل َدت ْاب َنها ال ِب ْكر» (لوقا  .)7-6 :2وكان َج َ�سد ي�سوع َطبي ِعي ًاَ ،ي ْنمو
�أيامها ل َت ِلدَ .
الب�شَّ � .أما َك ْونه َم ْع�صوم ًا ِمن اخلطية ،ف َل ْي�س لأ َّنه
وي ْ�شب وي َت َح َّرك ِم ْثل ب ِق َّية َ
وي� ُأكل َ
ل يو َلد َعن طريقة عال َقة جِ ْن ِ�سيةَ ،بل لأ َّنه ْابن اهلل.
َْ
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عوبة الثَّا ِن َيةِ ،كتاب َِّية:
ُّ
ال�ص َ
�ض � َّأن م َّتى ولوقا ف َقط ُهما َمن َتك َّلما عن ميالد امل�سيح ِمن َعذراءَ ،ب ْينما
َي َرى َب ْع ٌ
لهذا ال ْأمر يف ِ
الر ُ�سل وكرازتهِ م ،وال يف ر�سائل بول�س التي
َْ
ل َيرِد � ّأي ِذ ْكر َ
مواعظ ُّ
املرة ِ
الوح ْي َدة التي �أ�شار فيها بول�س
َت َ�ض َّمنت � ْأك َب و� َأه ّم العقائد امل�سيحية! وح َّتى َّ
لء ال َّزمان � ْأر َ�سل اهلل ْاب َن ُه َم ْولوداً
جاء ِم ُ
�إىل هذا ال ْأمر يف (غالطية  )4 :4قال« :وملا َ
عوبة ،هو � َّأن م َّتى ولوقا ِع ْندما َذ َكرا
ِمن ْامر�أة»ْ َ ،
ول َي ُقل ِمن َع ْذراء! وما يزيد ال ْأمر ُ�ص َ
ال�شعي
بيو�سف ولي�س مبرميْ ،
باعتبار يو�سف الأب َّ ْ
ي�سوع ،ف َقد َر َبطاها ُ
ن�سب ُ
ِ�س ْل ِ�سلة َ
لب َه َنة
ل ي ُكن هو �أباه ا َ
لي�سوع .ف َلو َ ْ
حل ِق ْيقي ،ما َذ َكر متى ولوقا �سل�سلة ن�سبه ليو�سفْ َ ،
�أ َّنه امللك احلقيقي ْابن داود .فماذا نقول يف هذا؟

الع ْذراوي ،ل ِكن َهذا
يح � َّأن م َّتى ولوقا َف َقط ُهما َمن َّ
حتدثا عن ميالد امل�سيح َ
َ�ص ِح ٌ
الع ْهد اجلديد
الر�سل وك َت َبة � ْأ�سفار َ
ال ُي َقلِّل ِم ْن َ�ش�أن هذه َ
الع ِق ْيدة ،وال َي ْعني � َّأن ب ِق َّية ُّ
�ص ِ
واحد َي ْر ُف�ضها .كما �أ َّنهما ،م َّتى ولوقاَ ،ي ْن�سبان ي�سوع
َر َف�ضوها .فال َ
يوجد َن ّ
ملرمي ،دون � ْأن َي ْذ ُكرا �شيئ ًا عن َن ِ�سب مرمي .وهذا � ْأمر َغر ِْيب ،ف َك ْيف
ُ
ليو�سف ولي�س ْ
العذراوي ،ويف الوقت َن ْف�سهُ ،هما و َل ْي�س َغ ْيهماَ ،ي ْن�سبانه
ي َت َّ
حدثان عن ميالده َ
كالة ها ِت ِف َّية
ي�س َت ِمع �إىل ُم َ
ليو�سف؟ َه ِذه �صعوبة كبرية بال ِّن ْ�س َبة لنا� .إ َّننا هنا َ
ُ
كمن ْ
ن�س َمع َط َرف ًا ِ
واحداً َف َقط ِم ْن ُهما� .إ َّننا َن ْ�س َمع م َّتى ولوقا ،وال َن ْعرف ما
َب ْي َ
طر َف ْي ،لك َّننا ْ
إجابة
أمام ُهما ِمن َّ
الط َرف ال َآخر ،حتى �أجابا هذه ال َ
هي ال ْأ�سئلة التي كا َنت َم ْط َ
روحة � َ
امل�س ِل ِم ْي ،يف دفاعهم عن حقيقة ميالد
ا ُ
مل َح َّد َدة .يف هذا ال ْأمر يرى َب ْع�ض من ال ْأخ َوة ْ
وي ْثبتها،
امل�سيح من عذراءَّ � ،أن ال ْإنيل َن َفى هذه العقيدة ِمن َح ْيث �أراد � ْأن ُي َبهنها ُ
رجل َم ْرميَ .ب ْينما
َ
ليو�سف باعتباره ُ
وه َد َمها ِمن َح ْيث �أراد � ْأن َي ْب ِن َيها� ،إ ْذ َن َ�سب ي�سوع ُ
� َّأكد ال ُقر�آن ميالده املعجزي.
ملة ها ِت ِف َّية ِمن جا ِنب ِ
واحد ،لك َّننا ن�ستطيع
َ�ص ِح ْيح �أ َّننا َن ْ�س َتمع كما �إىل مكا َ
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قراء م َّتى ولوقا يف اجل ِْيل امل�سيحي ال َّأول .ل َقد كا َنت
ا�ستنتاج الأ�سئلة التي يطرحها َّ
ويو�سف ُم ْ�شكلتان كبريتان :الأوىلَ ،ه ْل يو�سف ،الذي � َأخ َذ َت ْكليف ًا �إلهِ َّي ًا
�أمام َم ْر َي
ُ
الط ْفل ي�سوع ِ
امل�ش ِك َلة
برِعاية ِّ
وحمايته هو و� ّأمهِ ،من َن َ�سب داود � ْأي�ض ًاِ ،م ْثل َم ْر َي؟ ْ
قهما � َأح ٌد �إذا
�سيواجِ هان ا ُ
اليهودي بذلك ا َ
�سي َ�ص ِّد ُ
مل ْولودَ ،هل ُ
ال َّثا ِن َية ،كيف ُ
مل ْج َتمع َ
الع ْذراوي؟
قاال مبِيالده َ

ال�شعي لي�سوع
فكان ال ُبد من �إثبات � َّأن يو�سف �أي�ض ًا ِمن بيت داودُ ،
فهو الأب َّ ْ
بال َّتبني وبال ْأمر الإلهي عن طريق املالك .وهكذا َن ْقر�أ ما قا َل ْته مرمي لي�سوع ِع ْندما
كان ْابن ا ْث َن َتي ع�رشة �سنة ،حني مل َيجداه« :هوذا �أبوك و�أنا( »...لوقا  ،)48 :2وكان
النا�س يقولون عنه ح ّتى ُع ْمر الثالثني�« :أ َل ْي�س هذا ابن ال َّن َّجار؟» (لوقا  .)22 :4هذا
الطب ِْيعي ،لي�سوع ،وقد ُعرِف ي�سوع طيلة
ال�شعي ،و َل ْي�س َّ
�صحيحَّ � ،أن يو�سف هو الأب َّ ْ
ال�س�ؤال
حياته ال ْأر ِ�ض َّية ب�أ َّنه ابن يو�سف ال َّنجار .لذلك ْ
اه ّ
تم متى ولوقا بالإجابة على ُّ
«و َهل كان يو�سف � ْأي�ض ًا ِم ْن َب ْيت داود؟»� ،إىل جوار �إثباتهما حلقيقة ميالد
املطروحَ :
الع ْذراوي.
ي�سوع َ

ل ت ُكن يف ُح ْ�سبان م َّتى ولوقا ِح ْي َك َتبا
الي ْوم َ ْ
� َّإن الأ�سئلة التي تدور يف �أ ْذها ِننا َ
ق�صة ميالد ي�سوع .لقد كانا ُي�ؤ ِّكدان على هذه احلقائق عن ي�سوع� ،إ َّنه� :إ ْن�سان حقيقي،
َّ
ْابن �آدم ..وهو امللك احلقيقي ،ابن داود ..وهو �إ�رسائيلي حقيقي ،ابن �إبراهيم ..وهو
الروح القد�س ..وهو ابن يو�سف
مولود بطريقة
َّ
معجزية ،بحبل مرمي وهي عذراء من ُّ
بالرعاية وال َّتبني وال ْأمر الإلهي.
ّ

املج َتمع اليهودي امل َت َع ِّ�صب بهذا
� َّأما عن امل�شكلة الثانية ،ف َك ْيف ُ
�سيواجهان ْ
وطهارتها ِ
وع َّفتها� ،س َتجِ د ُ�صعوبة
ا َ
العجِ ْيبَّ � .إن � َّأية َفتاةَ ،م ْهما كانت َتقواها َ
مل ْولود َ
ري َقة ُم ْعجزية.
با ِل َغة � ْأن َت ِقف �أمام ال َّنا�س وتقول :هذا ِط ْفلي ،و�أ َّنها َق ْد َح َب ْل ُت بِه َ
بط ْ
يو�سف َن ْف�سه عندما َع َرف بال ْأمر �أراد « َت ْخ ِل َي ِتها» (متى
فمن ُ ْ
َ
يكن � ْأن ُي َ�ص ِّدقها؟ � َّإن ُ
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يو�سف
� ،)19 :1أي َت ْط ِليِقها ِ َّ
�ساً ،لكن املالك � ْأر َج َعه َع َّما كان َي ْنوي َع َل ْيه .ولو � َّأن ُ
ري َقة ُم ْعجزية»،
الو َلد َل ْي�س ْابني ،ل َقد َح َب َلت بِه َخ ِط ْيبتي َ
َخ َرج وقال للنا�سَ :
بط ْ
«هذا َ
مل َت َع ِّ�صب � ْأن َي ْح ُكم على َم ْرمي
مل ْج َتمع ا ُ
ال�س ْهل على ذلك ا ُ
َم ْن كان ُ
�سي َ�ص ِّدقه؟ كان ِمن َّ
مل ْ�ستحيل لذلك املجتمع،
ويو�سف ب�أ َّنهما زا ِنيان ،وعلى ي�سوع ب�أ َّنه ْابن زنا .كان ِمن ا ُ
متمعْ � ،أن َي ْقبل ِم ْثل هذا الكالم ِمن َخ ِط ْي َب ْي َي َّد ِعيان �أ َّنه َل ْي َ�ست بينهما عال َقة
ول ِّأي ُ ْ
جِ ْن ِ�س َّية.

الو ِح ْيد وال ْأم َثل هو � ْأن ُي َكلِّف اهلل يو�سف ِ
الط ْفل و� ِّأمه ِمن
فكان ا َ
بحماية ذلك ِّ
حل ّل َ
وي ْرعاهما .وبذلك ،يقوم يو�سف
ُهجوم ذلك ا ُ
وي ْحميهما َ
مل ْج َتمع ،ب� ْأن َي ِعي�ش معهما َ
والرعاية َف َقط.
مل ْجتمعَ ،ب ْينما هو يف ا َ
ال�شعي �أمام ا ُ
َ
بد ْور الأب َّ ْ
حل ِق ْي َقة �أبوه بال َّتبني ِّ
� َّأما هذه احلقيقة َف َلم ُت ْع َلن �إ َّال َب ْعد قيامة ِ
امل�س ْيح ،لأ َّنها � ْأ�ص َب َحت � ْأك َب دليل على ِم ْيالده
وت َفظ َج ِميع هذه الأمور يف َق ْلبها
ا ُ
مل ْعجزي .ولذلك كا َنت مرمي ُتتابِع ُكل َ�شيء ب ِد َّقةْ َ ،
الو ْقت
املعيَ ،ب ْعد قيامة امل�سيح ،ف َق َّ�صت
ُد َ
َّ
ون � ْأن ُت ْف ِ�صح بِها ل ِّأي َ�ش ْخ�ص .ح َّتى جاء َ
ني َ�سة الأوىل .فقيامة امل�سيح هي التي َب ْر َه َنت ِ�ص َّحة َد ْعواها ب� َّأن
ُك ّل ِت ْل َك ال ْأحداث لل َك ْ
احل ََبل به كان َع ْذراوي ًا ُم ْعجِ زي ًا.
عوبة الثَّا ِلثَة ُل َغو َِّية:
ُّ
ال�ص َ
ت َبل و َت ِل ُد ْابن ًا»،
الع ْذراء َ ْ
� َّإن كلمة َ
ا�س َت ْخدمها �إ�شعياء يف قوله« :ها َ
«ع ْذراء» التي ْ
يكن � ْأن َت ْعرف َر ُج ًال»َّ � .أما
هي الكلمة ال ِع ْب َّية َ
«�س ِّيدة َّ
�شابة ُ ْ
(ع ْل َمه) ،التي َت ْعنيَ :
ال�س ْبعي ِن َّية الكلمة اليونانية (بارثينو�س) التي َت ْعني:
م َّتى َف َقد ا ْق َت َب�س ِمن َّ
الت َج َمة َّ
ويقابلها يف ال ِع ْب َّية (بتول) .لقد كان َت ْ�شديد � َإ�ش ْعياء على
َ
«ع ْذراء ال تعرف رج ًال»ُ ،
ال�سيد
ال�سيد َن ْف ُ�سه � َآية» ولي�س على كلمة َ
قوله ُ
«ع ْذراء» .ف�أراد � ْأن يقول � َّإن َّ
«ي ْع ِط َي ُكم َّ
للعادة .كما � َّأن
للطبيعة وخا ِر َقة
الرب َ�س ْوف ُي ْع ِط َي ُكم َن ْف ُ�سه َ
بطري َقة ُم ْعجزية فائ َقة َّ
َ
َّ
الوقار
�صية
(ع ْل َمه) َت ْعني بال ْأك َثَ :
الكلمة ال ِع ْبية َ
ن�سائية َّ
َّ
«�ش ْخ َّ
�شابة َم ْرمو َقة» ،دليل َ
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بهذا املعنى قال ي�سوع ل ِّأمه يف ُع ْر�س قانا اجلليل« :ما يل و َل ِك يا ْامر�أة»،
واالحرتامَ .
ْ
للداللة على وقارها
أر�سل اهلل ابنه مولوداً من ْامر�أة»َّ ،
وباملعنى َن ْف�سه قال بول�سَ �« :
واحرتامها ،و َل ْي�س لل َّت ْقليل ِمن َ�ش�أ ِنها.
ْ
( ) ملاذا ُو ِلد؟

2

واح َدة ،جاءت يف ال ُّنبوءة عن ِ
ال�س�ؤال يف َك ِل َمة ِ
«يو َلد َلنا
امل�س َّياُ :
ال َ
إجابة عن هذا ُّ
الي ْوم»
«و ِل َد َل ُكم َ
للرعاةُ :
َو َل ٌد و ُن ْعطى ْابن ًا» (�إ�شعياء  ،)6 :9وجاءت على ِل�سان املالك ُّ
إجابة ِ
وا�ض َحة ُك ّل الو�ضوح .ل َقد ُو ِل َد ل ْأج ِلنا،
(لوقا  .)11 :2فالكلمة (لنا ..لكم) َت َ�ضع ال َ
ِ
املقد�س
ال�صورة التي َي ْن ِقلها لنا الوحي َّ
حل�سابِنا ،لأ َّنه َي ُخ ّ�صنا َن ْحنُ ،و ِل َد ِم َّنا و َلناَّ � .إن ُّ
هي وك�أ َّننا َجميعنا � ّأم ًا ِ
لي ُموتوا .و َف َر ُحها
�صاب ًة يف �أوال ِدهاَ ،ت ِل ُ
دهم َ
عاقراً� ،أو � ّأم ًا ُم َ
ال�سعيد يف ُع ْمرها،
ب� ِّأي ْابن ِم ْن � ْأبنائها َف َر ٌح عاب ٌِر كا ِذ ٌب َق ِ�صري .ل ِك ْن جاءها َ
الي ْوم َّ
الذي ال َي ْح ُدث �إ َّال َم َّرة ِ
لي ُموت،
واح َدة يف ال َّتاريخ .ل َقد ُو ِل َد لها ْاب ٌن َ�سماويْ َ ،
ل ُيو َلد َ
واب ُن الإ ْن�سا ِن َّية ُكلِّها .وك�أ َّننا
لي ْحيا ُ
كب ِق َّية �أوالدهاَ ،ب ْل َ
َ
وي ْحيِيُ .ه َو ْاب ُن الإ ْن�سان ْ
بوءته:
َج ِم ُ
يعنا َح َم ْلنا بِه دون � ْأن َن ْدريَ .ه ِذه هي احلقيقة التي � َّأك َدها � َإ�ش ْعياء يف ُن َ
«و ِل َد َل ُكم».
للرعاة َ ْ
ُ
ت ِق ْيقهاُ :
«يو َلد َلنا» ،و� َّأكد املالك ُّ

مل ْوت � ْأن َي ْلغيه .ف َل ْم َي ُعد ُح ْز ٌن على َم ْو ٍت يف
فما � ْأع َظم هذا ال َف َرح الذي ال َي ْ�س َتطيع ا َ
ِ
قيامة َمكا َنة
امل�س ْيح ي�سوع ،ل َّأن ا َ
�صار َل ُه َر ٌ
جاء و َف َر ٌح � ْأع َظم جِ داً ،ب َق ْدر ما ِل ْل َ
مل ْوت فيه َ
� ْأع َظم ِمن مكا َنة امليالد اجل ََ�سدي� .إ َّنه مولود «ل ْأج ِلنا» ،ومبيالده � ْأد َخ َلنا يف ِّاتاد
بالروح ون َّت ِحد
اتد هو َ
الب َ�ش َّية ،و َف َتح لنا َّ
تبادلٍ َمعه .لقد َّ َ
ُم َ
بطب ِْي َع ِتنا َ
الطريق ل ُنو َلد ُّ
اده بِنا َ�ص َّيه �إ ْن�سان ًا ِ
كام ًال،
الع ِظ ْيم .مع الفارِق الكبري ،ف� َّإن ِّات َ
�س َف َرحنا َ
بِه .هذا هو ِ ّ
العجِ ْيب هو ِ
م َّدداً
واتادنا بِه َ ْ
ِّ
ل َي ْج َعلنا �آ ِل َهة .هذا ال َّتنا ُزل َ
حل�سابِنا نحن .ف ْل َن ْ�سمع ُ َ
«و ِل َد َل ُكم».
َ�ص ْوت � َإ�ش ْعياءُ :
«يو َلد َلنا»َ ،
و�ص ْوت املالئكة ِمن َج ِديدُ :
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هل ر�أى النبي �أيوب م�س ّيا امليالد؟
�سعود
الق�س �سهيل ّ
يخربنا الكتاب املقد�س� ،أن حدث ميالد امل�سيح يف العامل ،مل ي� ِأت �صدفة وال
ح�ض لهذا احلدث منذ القدمي ،من خالل الآباء والأنبياء .فهناك الكثري
فج�أة ،بل اهلل ّ
من املراجع الكتابية والنبوءات يف كتب العهد القدمي ،والتي قد ت�صل اىل 300
امل�سيا املنتظر ،الذي جاء اىل عاملنا يف طفل بيت حلم با�سم ي�سوع
مرجع ،ت�شري اىل
ّ
امل�سيح .فهل تكون �آيات �سفر �أيوب ( ،)27-23 :19نبوءة عن امل�سيا املنتظر؟ وهل
جت�سده يف امليالد؟
من املمكن �أن يكون النبي �أيوب قد ر�أى امل�سيا قبل ّ

فلنت�أمل بكلمات �أيوب« ،ليت كلماتي الآن تكتب .يا ليتها ر�سمت يف �سفر ،ونقرت
حي ،والآخر
اىل االبد يف ال�صخر بقلم حديد وبر�صا�ص� .أما �أنا فقد علمت �أن ّ
وليي ّ
على الأر�ض يقوم .وبعد �أن يفنى جلدي هذا ،وبدون ج�سدي �أرى اهلل ،الذي �أراه �أنا
لنف�سي وعيناي تنظران ولي�س اخر .اىل ذلك تتوق كليتاي يف جويف».

امل�سيا ،لكن هناك مف�رسون
ال يرى بع�ض املف�رسين �أن هذه الأعداد تتنب�أ عن
ّ
�آخرون ،وجدوا يف هذه الأعداد نبوءة عن امل�سيا املنتظر .فكيف وجد �أولئك
امل�سيا يف هذه الآيات؟ وبالتايل ،بناء لتف�سريهم ،هل ر�أى النبي �أيوب
املف�رسون،
ّ
التج�سد؟
م�سيا امليالد ،حوايل � 2000سنة قبل
ّ

يدون الر�سول بطر�س « ،اخلال�ص الذي فت�ش وبحث عنه
يف ر�سالته االوىلّ ،
�أنبياء ،الذين تنب�أوا عن النعمة التي لأجلكم ،باحثني �أي وقت �أو ما الوقت ،الذي
كان يدل عليه روح امل�سيح الذي فيهم ،اذ �سبق ف�شهد للآالم التي للم�سيح والأجماد
التي بعدها» (1بطر�س .)10 :1وبكلمة اخرى ،يقول الر�سول بطر�س � َّإن �أنبياء قدماء
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كان فيهم روح امل�سيح ،وتنب�أوا عن عهد النعمة الذي حتقق يف امل�سيح .فهل يكون
النبي �أيوب واحدا منهم؟ يف حواره مع بع�ض اليهود ،يف اجنيل يوحنا الأ�صحاح
الثامن ،قال امل�سيح لهم� « ،أبوكم ابراهيم تهلل ب�أن يرى يومي ،فر�أى وفرح».
وعندما تفاج�أ اليهود بقول امل�سيح هذا �أجابوه« ،لي�س لك خم�سون �سنة بعد� ،أفر�أيت
ابراهيم؟ حينئذ �أجابهم امل�سيح ،احلق احلق اقول لكم ،قبل �أن يكون ابراهيم �أنا
كائن» (يوحنا  ،) 57-56 :8معلنا لهم ب�أنه كان موجودا ،قبل �أن يوجد ابراهيم

الذي عا�ش منذ � 2000سنة قبل جميئه اىل الأر�ض .و�أن ابراهيم نف�سه ته ّلل ب�أن
يرى يومه ،فر�أى وفرح .وبالتايل ،هل ن�ستطيع �أن نبني على قول امل�سيح هذا ،ب�أن
للم�سيا امل�سيح فته ّلل وفرح ،كما ح�صل ابراهيم على
�أيوب ح�صل على اختبار ر�ؤيته
ّ
ذلك االختبار ،كون �أن امل�سيح كان موجودا وكائنا قبل ابراهيم؟.
ي�ستهل الكاتب �أيوب �سفره بحديث دار بني اهلل وال�شيطان ،واملو�ضوع كان
امتحان �أمانة �أيوب يف اميانه باهلل .يقول اهلل لل�شيطان «هل جعلت قلبك على عبدي
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�أيوب ،لأنه لي�س مثله يف االر�ض .رجل كامل وم�ستقيم يتقي اهلل ويحيد عن ال�رش،
�سيجت حوله
ف�أجاب ال�شيطان الرب وقال ،هل جمانا ي ّتقي �أيوب اهلل؟ �ألي�س �أنك ّ
وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية .باركت �أعمال يديه فانت�رشت موا�شيه
يجدف عليك.
وم�س كل ما له ،فانه يف وجهك ّ
يف الأر�ض ،ولكن �أب�سط يدك الآنّ ،
فقال الرب لل�شيطان هوذا كل ما له يف يدك .وامنا اليه ال متد يدك»�( .أيوب :1
 .) 12-8وهكذا تبد�أ امل�آ�سي تنهال على �أيوب ،الواحدة تلو االخرى .فيفقد كل ثروته
و�أمالكه وموا�شيه .ثم يخ�رس عائلته� :أبناءه ال�سبعة وبناته الثالث يف عا�صفة ريح
�شديدة ،ت�صدم زوايا بيته ،في�سقط البيت عليهم ويقتلهم .يورد الكاتب ،ردة فعل
�أيوب على هذه امل�آ�سي املوجعة ،باخل�ضوع مل�شيئة اهلل ،مرجعا الف�ضل الأول يف
كل العطايا التي متتع بها ،اىل اهلل املبارك .تقول الأعداد 30و 31من الأ�صحاح
وخر على الأر�ض ،و�سجد قائال:
الأول« ،فقام �أيوب وم ّزق ّ
جبته ،وج ّز �شعر ر�أ�سهّ .
عريانا خرجت من بطن �أمي وعريانا �أعود اىل هناك .الرب �أعطى والرب �أخذ ،فليكن
يتقرح كل
ا�سم الرب مباركا» .وبعد هذه امل�صائب ،ي�صاب �أيوب مبر�ض جلدي ،اذ ّ
ج�سمه ،من باطن قدمه اىل هامته ،مما جعله يت�أمل كثرياً .ي�صف �أيوب حالة الي�أ�س
واملرارة وت�ضا�ؤل الأمل التي عا�شها بقوله« ،ف�أين اذا �آمايل؟ �آمايل من يعافيها.
تهبط مع ًا يف الرتاب ،اذ نرتاح يف مغاليق الهاوية» (�أيوب .)15 :17وبالرغم من
�صرب �أيوب على �آالمه ،فان �أ�صحابه الثالثة� :أليفاز التيماين ،وبلدد ال�شوحي،
و�صوفر النعماتي .وبدال من �أن يعزوه ويوا�سوه ،اذ بهم يزيدون عليه �آالمه ،بقولهم
له �أن �سبب هذه الآالم وامل�صائب الكثرية التي �أ�صابته ،هي ب�سبب خطايا وتعديات
ارتكبها ،م�ش ّككني ب�أمانة �أيوب واميانه باهلل .فانزعج �أيوب منهم كثرياً ،وطلب �أن
يرتكوه و�ش�أنه ويرحلوا.
مل ي�ستطع �أيوب �أن يفهم ،ملاذا انهالت كل هذه امل�صائب عليه ،مع �أنه كان �أمين ًا
و�صادق ًا وحمب ًا هلل .لكن و�سط الآالم واجللو�س يف وادي ظل املوت ،نرى نوراً ي�رشق
على �أيوب ،كما قال ا�شعياء النبي ،حني تنب�أ عن ميالد امل�سيح« .ال�شعب ال�سالك يف
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الظلمة �أب�رص نوراً عظيم ًا .اجلال�سون يف �أر�ض ظالل املوت� ،أ�رشق عليهم نور» ،وذلك
امل�سيا؟ مما جعله
يف اال�صحاح  ،19الأعداد ( .) 27-23فهل هذا النور كان نور
ّ
ت�سجل يف ال�صخر ،بقلم من حديد ور�صا�ص،
يكتب تلك الكلمات التي �أرادها �أن ّ
لتدوم وتدوم ولت�شهد لعظمة هذا االختبار املميز؟ قال �أيوب« ،ليت كلماتي الآن
تكتب .يا ليتها ر�سمت يف �سفر ،ونقرت اىل االبد يف ال�صخر بقلم حديد وبر�صا�ص».
حي،
(�أيوب  .)23 :19ثم يقول يف الأعداد الالحقةّ �« ،أما �أنا فقد علمت �أن ّ
وليي ّ
والآخر على الأر�ض يقوم .وبعد �أن يفنى جلدي هذا ،وبدون ج�سدي �أرى اهلل ،الذي
�أراه �أنا لنف�سي وعيناي تنظران ولي�س اخر .اىل ذلك تتوق كليتاي يف جويف»(�أيوب
 . )27-26 :19فماذا تعني هذه الكلمات؟
حي» ،هي املفتاح الأ�سا�سي لفهم اختبار
ان عبارة «�أما �أنا فقد علمت �أن ّ
وليي ّ
يل» ( )go-elبالأ�صل العربي ،وبح�سب تقليد يهودي تذكره
النبي �أيوب .فكلمة «و ّ
ال�رشيعة ،تعني ال�شخ�ص الأقرب يف العائلة الذي ي�أتي ،ليفدي �أو يخ ّل�ص �أخاه �أو
قريبه من �أزمة �أو �صعوبة وقع فيها ،وليعيده اىل حالته ال�سابقة .وقد تكون الأزمة،
اما فقراً �أو �أ�رساً يف العبودية �أو غريها .مثال ،تقول �رشيعة الالويني يف اال�صحاح
ويفك مبيع �أخيه».
وليه الأقرب اليهّ ،
« 25:25اذا افتقر �أخوك ،فباع من ملكه ،ي�أتي ّ
يل ،يف املعنى االجتماعي العربي ،هو الفادي �أو املخ ّل�ص ،الذي
وبالتايل ،فالو ّ
يل ،قد ا�ستخدم
يفدي ويخل�ص وينقذ ،قريبه الأقرب اليه من حمنته .اال �أن لقب الو ّ
�أي�ضا يف الكتاب املقد�س ك�أحد �ألقاب اهلل ،كونه فدى �أو خ ّل�ص ال�شعب اليهودي
ب�إخراجهم بوا�سطة النبي مو�سى من �أزمتهم االجتماعية والروحية ،كونهم عا�شوا
يل �أوالده امل�ؤمنني اذ ي�أتي
� 400سنة يف العبودية يف م�رص .و�أي�ضا كون اهلل و ّ
اليهم ،كيما يفديهم ويخ ّل�صهم من حمنهم التي يواجهونها يف حياتهم اليومية.
وليك الرب» (ا�شعياء
يقول النبي ا�شعياء ،م�ستخدم ًا لقب الويل هلل�« ،أرحمك ،قال ّ
وليهم» (مزمور  .)35 :78و�أي�ضا« ،يا رب
� .)8 :54أي�ض ًا قال املرمن« ،واهلل العليّ ،
ووليي» (مزمور .)14 :19
�صخرتي ّ
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وللعودة اىل ق�صة �أيوب ،يرى بع�ض املف�رسين �أن قول �أيوبَّ �« ،أما �أنا فقد علمت
حي» (�أيوب  ،)25 :19له �سياق �أو�سع و�أبعد و�أعمق ،من ال�سياق االجتماعي
�أن ّ
وليي ّ
يل»  .) )go-elوبالتايل ،فال�س�ؤال الأ�سا�سي الذي يطرح نف�سه:
العربي ،لكلمة «و ّ
يل �أيوب؟ هل هو �شخ�ص ب�رشي؟ فاختبار �أيوب يف عالقته مع الب�رش كان
من هو و ّ
اختباراً �سلبي ًا جداً .ف�أيوب يعي�ش وحيداً يف عزلة كاملة .لقد خ�رس عائلته و�أمالكه،
وهجره �أقربا�ؤه� .أما �أ�صدقا�ؤه الذين �أتوا لتعزيته ،فقد ف�شلوا يف مهمتهم وانقلبوا
عليه و�صاروا يعريونه ويتهمونه بارتكاب اخلطايا �ضد اهلل ،لهذا قالوا �إ ّنه م�ستحق
م�صائبه .وبالتايل ،ف�أيوب بحاجة ما�سة ،ملن يفديه ويخ ّل�صه من �أزمته املتعددة
الأوجه ،ال �سيما �أزمته الروحية ،املتمثلة يف �صمت اهلل �أمام مواجهته كل تلك
الآالم ،و�شعوره بغ�ضب اهلل عليه .ولكن من هو هذا الويل الأقرب اليه ،الذي �سي�رسع
اىل جندته ويفديه ويخل�صه من �آالمه ويعيده اىل حالته ال�سابقة ،وين�صفه بالإعالن
ب�أن �أزمته لي�ست ق�صا�ص اهلل عليه ،وامنا فقط امتحان اهلل لإميانه وثباته يف
يل �أيوب �شخ�ص ًا ب�رشي ًا ،فهو طبعا �شخ�ص �سماوي.
حمبته ،و�سط �آالمه؟ ان مل يكن و ّ
وليه
ومن خالل كلماته ،نفهم �أن هذا الويل ،لي�س بعيدا منه وال غريبا عنه ،لكنه ّ
«وليي» .و�أي�ضا نفهم �أن هذا الويل لي�س �شخ�صا ميت ًا ،لكنه حي�« ،أما �أنا
ال�شخ�صي ّ
حي» .واحلي هي �صفة الهية  ،كما ي�صف النبي ا�شعياء اهلل� « ،أما
فقد علمت �أن ّ
وليي ّ
الرب االله فحق ،هو اله حي ،وملك �أبدي» (ا�شعياء  .)10:10ف�أيوب يتوق للح�صول
وي�شدد على هذا الرغبة بتكراره كلمة
وليه اهلل ب�أم عينيه.
ّ
على امتياز واختبار ر�ؤية ّ
«ر�أيت» ثالث مرات« .وبعد �أن يفنى جلدي هذا ،وبدون ج�سدي �أرى اهلل ،الذي �أراه
�أنا لنف�سي وعيناي تنظران ولي�س اخر .اىل ذلك تتوق كليتاي يف جويف» .انه يرغب
وليه ،كيما يطلب منه اال�رساع يف فدائه وتخلي�صه من حالته امل�أ�ساوية،
بر�ؤية ّ
وان�صافه واعادته اىل حالته ال�سابقة .وهنا ينق�سم املف�رسون ،ليظن بع�ضهم �أن
�أيوب يرغب يف احل�صول على هذا االختبار قبل موته ،بينما يظن البع�ض الآخر �أنه
يرغب بذلك بعد موته.
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يف �سياق امياننا امل�سيحي بوجود العديد من املراجع الكتابية والنبوءات يف
امل�سيا الذي جاء يف �شخ�ص ي�سوع امل�سيح يف العهد
العهد القدمي ،التي ت�شري اىل
ّ
يل �أيوب هو ،امل�سيا
اجلديد .مييل بع�ض املف�رسين امل�سيحيني اىل االعتقاد ب�أن و ّ
يل»
املنتظر .هذا امليل نراه يف ا�ستبدال الرتجمة الالتينية للكتاب املقد�س ،كلمة «الو ّ
بكلمة «امل�سيا» .وكذلك �أي�ضا ،امل�صلح االجنيلي مارتن لوثر يف ترجمته لهذا الن�ص
يف الكتاب املقد�س ،مما �ساهم بانت�شار هذا التف�سري والتفكري بني بع�ض االجنيليني.
فو ّلينا ي�سوع امل�سيح ،الذي هو الأقرب الينا نحن الب�رش .وبدافع حمبته العظيمة لنا،
وجت�سد بيننا طفال ،وعا�ش معنا و�شاركنا �آالمنا و�أفراحنا .وقد �أدرك
�أتى اىل عاملنا
ّ
�سببتها
حاجتنا الق�صوى اىل الفداء واخلال�ص من حمنتنا و�أزمتنا الروحية التي ّ
ت�ستبد فينا .لهذا «�أخلى نف�سه �آخذا �صورة عبد� ،صائراً يف �شبه النا�س،
اخلطية التي
ّ
واذ وجد يف الهيئة كان�سان ،و�ضع نف�سه و�أطاع حتى املوت موت ال�صليب» (فيلبي
 ،)7 :2كيما يفدينا ويخ ّل�صنا من خطايانا حتى ن�ستعيد �صورة اهلل فينا ،لأنه خلقنا
على �صورته ومثاله .تقول ق�صة امليالد� ،إ ّنه عندما ظهر مالك الرب ليو�سف ،ليخربه
عن حبل امر�أته مرمي بالروح القد�س ،قال له ،بان ا�سم الطفل �سيكون ي�سوع «لأنه
يخ ّل�ص �شعبه من خطاياهم» (متى .)21 :1
وبالعودة اىل ق�صة �أيوب .من املثري لالهتمام ،ب�أن �سفر �أيوب ينتهي ،با�ستعادة
كوليه
�أيوب حلالته ال�سابقة ،مما قد ي�شري اىل قيام
امل�سيا مبهمته يف حياة �أيوب ّ
ّ
ال�شخ�صي الذي �أ�رسع اىل معونته ،وفداه وخ ّل�صه ُمعيداً له ،كل ما خ�رسه من عائلة
و�أمالك و�أقرباء و�أ�صدقائه الثالثة .ينتهي �سفر �أيوب ،بو�صف ا�ستعادة �أيوب حلالته
ال�سابقة ،فيقول « فجاء اليه كل اخوته وكل �أخواته وكل معارفه من قبل ،و�أكلوا
معه خبزا يف بيته ،ورثوا له وع ّزوه عن كل ال�رش الذي جلبه الرب عليه ...وبارك الرب
�آخرة �أيوب� ،أكرث من �أواله ...وكان له �سبعة بنني وثالث بنات ...وعا�ش �أيوب بعد
هذا مئة و�أربعني �سنة ،ور�أى بنيه وبني بنيه اىل �أربعة �أجيال .ثم مات �أيوب �شيخ ًا
و�شبعان �أيام» (�أيوب � .)17-11 :42آمني.
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املكان والزمان قبل امليالد
الواعظة هالة بيطار
عزيزي القارئ (ال�شاب وال�شابة) وكل من يهتم مبعرفة الأمور وحقائقها .هل
عما كان يحدث قبل ميالد امل�سيح ,عن العبادة ،الطقو�س،
�سبق و�س�ألت نف�سك َّ
ال�سيا�سة ،اللغة ،الثقافة ،وكثري من الأفكار؟ هل �سبق و�س�ألت نف�سك ملاذا جاء
امل�سيح (ملء الزمان) يف ذلك الوقت بالتحديد من التاريخ؟ �أو ملاذا اختار امل�سيح
(اهلل الكلمة املتج�سد) الوقت واملكان ومل ي�سبقهما ب  100عام �أو حتى  500عام �أو
يت�أخر عنها؟ طبع ًا ال ن�ستطيع حتديد الأ�سباب بدقة ولكننا ن�ستطيع التقدير بقراءة
عابرة ملا حدث يف التاريخ ،وخا�صة بال�سنوات التي ما قبل امليالد .من خالل هذه
ال�صفحات� ،سنقدم عر�ض ًا لأهم الأحداث التي حدثت بني العهدين ،و�س�أقدم بع�ض
املقرتحات التي تف�رس رغبة اهلل يف دخول التاريخ باجل�سد.
�آخر  100عام من العهد القدمي (امل�سجل):
تخربنا كتابات كتب عزرا ،نحميا ،ا�ستري ما حدث يف �آخر  100عام من العهد
القدمي( .رغم عدم ترتيبها ك�آخر كتب يف ترتيب اال�سفار يف العهد القدمي) ُيخربنا
عما حدث
عزرا ونحميا عن عودة بع�ض اليهود امل�سبيني اىل �أر�ضهم .ويخربنا �أي�ض ًا ّ
لليهود الذين بقوا يف بالد الفر�س خالل هذه الفرتة .يخربنا �أي�ض ًا بع�ض الأنبياء
عن الأحداث التي جرت يف ذلك الوقت .النبي مالخي ،هو �آخر �أنبياء العهد القدمي.
يف كتاب مالخي ،جند �أن فل�سطني ما زالت حتت ت�رصف بالد الفر�س ،الهيكل مت
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�إعادة بناءه (برغم حجمه الأ�صغر من هيكل �سليمان)� .أي�ض ًا جند �أن كهنة من �ساللة
هارون (�أو على رتبة هارون) مازالوا يعبدون ويديرون �أعمال الهيكل.
ي�سى �سقط يف �أي ٍد �رشيرة عرف النا�س
امللك املوعود من عائلة داوود و�سبط ّ
من هو امللك القادم املنا�سب ،ويف كتابات حجي وزكريا ومالخي� ،أعطي له ا�سم:
زر بابل امللك الأمري .مل يحكم �أي ملك يف تلك الآونة ،فقد تتالت ممالك كثرية على
حكمها وكانت الدولة لعبة ال�شعوب ودميته يف زمن �سيطرة الفر�س .بالرغم من
ت�شتت الو�ضع وت�رشذم ال�شعب� ،إال � َّأن البقي املتبقي منهم احتدوا ومل يت�رشذموا
حتت �أحزاب وفئات خمتلفة ،ولكن عندما نقر�أ ال�صورة يف العهد اجلديد ،ال جند هذا
مر  400عام .خالل هذا
امل�شهد متام ًا .من نحميا ومالخي �إىل بداية العهد اجلديدَّ ،
الوقت ،ال جند كتابات لأنبياء تكلموا �أو كتبوا .تدعى هذه ال�سنوات غالب ًا «بال�سنني

ال�صامتات»  ،ولكن هل كان فع ًال ال�شعب �صامت ًا؟ لقد جرى كثري من الأحداث
ت�ستحق ذكرها.
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ماذا حدث خالل هذه ال�سنوات:

ن�ستطيع فهم العهد اجلديد بطريقة �أف�ضل �إن ا�ستطعنا معرفة ما الأحداث التي
مرت بني العهدين� ،أو بني نحميا ومتى .يذكر
جرت خالل الأربعمائة عام التي ّ
ملا جاء ملء الزمان� ،أر�سل اهلل ابنه
بول�س يف ر�سالته �إىل �أهل غالطية « 4:4ولكن ّ
عي من قبل اهلل .لكن
مولوداً من امر�أة ،مولوداً حتت النامو�س»� .أي �أن الوقت قد ّ
دعونا ننظر اىل الوقت ب�أعني ب�رشية �أي�ض ًا.
تعترب هذه الفرتة وك�أنها فرتة حت�ضريية بكل معنى الكلمة للمجيء ،حتى � َّإن
�شبهها بتح�ضري طاقم �سفينة لرحلة طويلة قد تر�سي يف �أحد ال�شواطئ� .إن
�أحدهم ّ
نظرنا �إىل خارطة الأر�ض املقد�سة �آنذاك ،جندها �أر�ض ًا ت�شبه ج�رس عبور يربط ثالث
قارات مع بع�ضها البع�ض� :آ�سيا� ،أوروبا ،و�أفريقيا .فب�سبب هذا املركز اجلغرايف
اال�سرتاتيجي .توالت كل الدول والإمرباطوريات على �سيطرتها.
يف �سنة  435ق.م ،.عندما توقف مالخي عن كتاباته ،حتول مركز القوى
العاملي من ال�رشق اىل الغرب .حتى ذلك الوقت ،بابل كانت هي القوة العظمى ،ولكن
مت يف نبوءة دانيال  5 :7يف
هذا مل يكتمل حيث ظهر الفر�س واملاديون ،وهذا ما ّ
قمة �سيطرة الدولة الفار�سية ،ظهرت مقدونية (التي عرفت باليونان الحق ًا) �شمال
وحد فيلب�س
البحر الأ�سود ،وظهر رجل ا�سمه فيلب�س املكدوين الذي قاد مقدونياّ .
جزر اليونان وحكمها كلها ،ومن بعده جاء ابنه املعروف بحاكم العامل (اال�سكندر
املكدوين).
عام  330ق.م ،.ويف معركة قاتلة بني الفر�س واليونان ،تغري جمرى التاريخ
كلي ًا .كان عمر اال�سكندر ع�رشين عام ًا فقط .قاد اجليو�ش لالنت�صار على قوى
ّ
الفر�س ،ومن بعده حتول مركز القوة يف العامل للغرب وولدت هنا االمرباطورية
اليونانية ،االغريقية.
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بعد عام فقط ،قاد اال�سكندر املكدوين جيو�شه اىل �سوريا وم�رص ويف طريقه
حا�رص �أور�شليم .عندما و�صل النب�أ اىل اليهود ،وخا�صة رئي�س الكهنة الذي دعي
يدوع) نحميا  ،22 :12وكتاب دانيال النبي ،جمع كهنة معه،
يدوع (�أو من ع�شرية ّ
ّ
�ألب�س كهنته ثياب ًا بي�ضاء وذهب ملقابلة اال�سكندر املقدوين خارج �أبواب املدينة
املحا�رصة.
خب يو�سيفو�س �أن الإ�سكندر ترك جيو�شه وذهب ملقابلة الكهنة .حيث �أخربهم
ُي ّ
يدوع ال�سفر
�أنه ر�أى ر�ؤية« :رجل كبري يلب�س �أبي�ض ويخربه خرباً عظيم ًا»� .أخرج ّ
وقر�أ للإ�سكندر من نبوءة دانيال .فهم اال�سكندر الر�ؤية على �أنه املخل�ص الذي
�سيخل�ص ال�شعب من �سيطرة الفر�س واملاديني و�أنه �سيحكم العامل .فوعد اال�سكندر
ب�أنه �سينقذ �أور�شليم من احل�صار و�أر�سل الكهنة واعداً امل�ساعدة.
مات اال�سكندر عام  323ق.م ،.بعمر �صغري يناهز الثالثة والثالثني عام ًا ،وبعد
موته متزقت االمرباطورية بني قواده الأربعة مبا �أنه ال ميلك وريث ًا حلكمه .اثنان
من قواده ،بطليمو�س �أخذ م�رص وبد�أ حكم البطاملة ،و�سيلي�سيو�س �أخذ �سوريا و�شمال
فل�سطنيّ � .أما فل�سطني فاعتربت مع بطليمو�س.
خالل حكم بطليمو�س يف م�رص ،متت ترجمة الكتاب املقد�س من اللغة العربية
لأول مرة �إىل لغة اخرى يف  284ق.م ..دعا امللك �سبعني عامل ًا لرتجمة الكتاب
املقد�س (القدمي) من الن�سخة العربية اىل اليونانية ،وعندما انتهوا� ،أطلق على هذه
الرتجمة ،الرتجمة ال�سبعينية.
يف عام  203ق.م ،.حكم انتيكيو�س العظيم �سوريا و�شمال فل�سطني .فاحتل
�أور�شليم من البطاملة ،وبعد موته حكم اخوه انتيكيو�س ابيفانو�س ،الذي اعتربه
اليهود من الأعنف والأكرث عدوانية يف كل تاريخهم .فدعي امللك هذا «عدو امل�سيح»
تف�سرياً لر�ؤية دانيال .دبر امللك �رسقة رتبة الكهنة من عائلة هارون �إىل عائلة
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اخرى (عائلة يا�سون املذكورة يف �أعمال  ،)9-5 :17وهي عائلة ال متت للكهنوت
ب�أية �صلة.
عام  171ق.م .احرق انتيكيو�س ابيفانو�س وهد وخرب كل ما �أتى يف وجهه.
مرة ،ولكن هذه املرة كانت الأ�شنع.
فدمر مدينة �أور�شليم �أكرث من �سبع وع�رشين ّ
وهنا بع�ض �أعماله:
 �أوقف عبادة اليهود هلل الواحد ،وفر�ض عبادة الآلهة املتعددة ،وعبادةاالله زو�س.
جرب التخل�ص من كل ن�سخ التوراة و�أحرقها.
ّ -

 فر�ض عبادة االله زو�س ،وو�ضع له متثا ًال يف الهيكل ،وفر�ض ذبائح حية لهاملحرم من قبل اليهود.
كذبيحة اخلنزير
ّ

جن�سها.
 ّمما ّ
ر�ش دم اخلنزير على كل جدران الهيكل ّ

ت�رصف بهذه العدوانية كرد فعل ملا فعله اليهود عند ت�رسب
 يقال �إ ّنهّ
خرب مقتله.
وح�ضوا �أنف�سهم للثورة
 يف �أحد الأيام ت�رسب خرب مقتله لليهود ،فاحتفلواّ
قوي ًا وتوجه اىل
على حكمه .فما ان و�صل اخلرب ال�شائع له ،حتى ّ
ح�ض جي�ش ًا ّ
�أور�شليم وذبح خالل ثالثة �أيام �أكرث من �أربعة �آالف �شخ�ص.
�إن ما فعله انتيكيو�س كان يفوق قدرة ال�شعب على االحتمال ،وهذا ما قاد اىل
ثورة املكابيني (الذين ينتمون �إىل الأ�شمونيني) .وهم �أي�ض ًا كهنة من عائلة كهنة
معروفة .كانت هذه العائلة من العائالت املحبوبة .انت�رصت ثورة املكابيني و�صار
احلكم لهم ،لكن هذا احلكم مل يدم طوي ًال ،حتى جاءت روما و�سيطرت وانت�رصت
بالقوة وب�سطت �سيطرتها على �أور�شليم يف عام  63ق.م.
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كانت النتيجة جتديد يف القوانني ،العبادات ،ال�سيا�سات ،وثورات دامية و�صلبان
معلقة يومي ًا .ف�س�أم ال�شعب من هذه احلالة ،حتى � ّإن الرومان قتلوا الكهنة اليهود
الذين كانوا ي�صلون يف الهيكل ،مما جعل اليهود يتطلعون للخال�ص كحلم ورجاء.
رجا�ؤهم كان جميء خمل�ص ،ينقذ حياتهم و�أرواحهم من القهر ،الذل ،وكل
�أنواع اال�ضطهاد.
املرحلة حت�رضت وح�رضت ،والرحلة قد و�صلت ملكان و�صولها:
لقد اختار اهلل الوقت لو�صول ر�سالة احلب وجت�سد املخل�ص املوعود به ،لو�صول
ر�سالته لي�س لأور�شليم فقط بل لكل املعمورة .عندما �سيطر االغريق على العامل
ومدوا �سيطرتهم وهيمنتهم على كل البالد ،فر�ضوا تعلم اللغة اليونانية كلغة ال�شعب
ّ
العامة املتداولة لكل البالد التي مت احتاللها من قبلهم .وعندما جاء الرومان
معبدة ت�صل كل البلدان ببع�ضها .ر�سالة الرجاء
للحكمّ ،
جهزوا �شبكة طرقات ّ
وتعاليم امل�سيح احتاجت لهذه اللغة الواحدة ولهذه الطرقات املمهدة واملفتوحة.
وها هي االعدادات اللوج�ستية متت وما بقي هو اعداد الفكر والقلب.
خالل الأعوام املا�ضية ،وعد اهلل �شعبه باخلال�ص ،وب�إر�سال خمل�ص ووعدهم
� َّإن هذا املخل�ص �سيكون من �صلب ي�سى ومن عائلة داوود ،لقد �أخرب الرب الأنبياء
الكثري عن املخل�ص املوعود.
بعد �أربعمئة عام من ال�صمت ،ك�رس الرب جدار ال�صمت والغ�ضب واخلراب ،ودخل
�شخ�صي ًا بالتاريخ ليقدم للب�رشية نف�سه ،وليقول للعامل �أجمع �إ ّنه لي�س ببعيد .وهكذا
ّ
ت�سطرت �سطور العهد اجلديد مبيالد املخل�ص ،وكذلك �ست�سطر �سطور حياتنا جميع ًا
مبيالد املجيد يف مدننا ،بالدنا ،وحياتنا .و�سيكون حل�ضوره يف كنائ�سنا وحياتنا
فعاالً ،لي�س ببعيد عن حياتنا وزماننا ،فلقد دخل اهلل التاريخ منذ اخللق
ح�ضوراً ّ
ولن يرتك زماننا ويرتكنا بال رجاء و�أمل.
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�شجرة عائلة ي�سوع

الواعظ اليا�س جبور

أهمية كبرية ل�شجرة
ٌ
كثري من ال ّنا�س  -يف ف�صلي املجيء وامليالد  -يعطون � ّ
عاملي دنيوي ن�ش�أ يف �أملانيا ،ولي�س له عالقة
الرغم من �أ ّنها رم ٌز
امليالد ...فعلى ّ
ٌّ
امل�سيحيني يهتمون بها وبزينتها،
الكتابية ،نرى � ّأن معظم
مبا�رشة بق�ص�ص امليالد
ّ
ّ
الر ّب ي�سوع امل�سيح يف احلظرية،
بكراتها وب�أ�ضوائها ...وين�سون م�شهد املهد وميالد ّ
الرعاة �أو املجو�س و�أي�ض ًا املا�شية ...وا ّلذي بالكاد ُيرى
مع يو�سف ومرمي العذراء ومع ّ
ال�شجرة العظيمة.
مهم�ش ًا �أ�سفل ّ
لأ ّنه �صغري ّ
ن�سبي ًا ويو�ضع بالعادة ّ
لق�صة امليالد ،فيمكن �أن نربطها بـ
ال�شجرة ب�صورٍ
�إن �أردنا �أن نربط ّ
ّ
كتابية ّ
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«�شجرة احلياة» يف ج ّنة عدن (تكوين 9 :2؛ 22 :3؛ ر�ؤيا يوح ّنا 7 :2؛ )2 :22؛ �أو برمز
أخروية» ا ّلتي �ستجمع ك ّل امل�ؤمنني واملخلوقات حتت �أغ�صانها (حزقيال
ّ
«ال�شجرة ال ّ
كري ٍ
ات
وحيني ،ولذلك نحن نع ّلق عليها ّ
الر ّ
)31؛ �أو ممكن �أن نربطها بال ّثمر والإثمار ّ
وذهبية دالل ًة على ال ّثمر!
حمراء
ّ
بق�صة امليالد؟!
ولكن هل ممكن �أن نربط ّ
ال�شجرة ّ

الر ّب ي�سوع امل�سيح
نعم ...ممكن �أن نربطها ،ولكن بطريقة خمتلفة� :شجرة عائلة ّ
ربا نقوم نحن بتجاهل هذا ال ّن�ص لدى قراءتنا ق�ص�ص امليالد
(م ّتى ّ .)17-1 :1
ولربا نقول
وال�صعبة القراءةّ .
وذلك الحتوائها على قائمة طويلة من الأ�سماء املم ّلة ّ
لأنف�سنا« :ال �شيء ممكن �أن نتع ّلمه و ُن َعلِّم ِمن ُه من هذا املقطع اجلاف ».ولكن بال ّن�سبة
مل�سيحيني من �أ�صلٍ
يهودي يف زمانه ،بعد �أن ُد ِّم َر هيكل
للب�شري م ّتى ،وا ّلذي كتب
ّ
ّ
اهتمام
ومانية الغا�شمة،
الر
وح ِر َق ْت �أور�شليم على �أيادي ال
�سليمان ال ّثاين ُ
ّ
ّ
ٌ
إمرباطورية ّ
خا�ص بذكر �شجرة عائلة ي�سوع ون�سبه يف بداية �إجنيله.
ففي �أوقات الأزمات ،يف �أوقات احلروب ...يف �أوقات الظالم وال�رش ،الأمل واملوت
هويتنا نحن كم�سيحيني �أتباع ي�سوع
علينا �أن ّ
هوية م�سيحنا ،وبالتايل �أ�سا�س ّ
نتذكر ّ
ابن مرمي النا�رصي.
ال�سل�سلة� ،سل�سلة ن�سب ي�سوع امل�سيح ،تو ّفر اجلذور ملن لي�س له جذور.
هذه ّ

هناك العديد من الدرو�س لنتع ّلمها من �شجرة عائلة ي�سوع ،لكننا �سنح�رص
درا�ستنا الآن مبا ينا�سب الو�ضع لعيد امليالد هذا ويف � ّأيامنا هذه ،الآن و هنا.

ي�سمي �شجرة العائلة هذه �أو �سل�سلة ن�سب ي�سوع بـ «كتاب ميالد ي�سوع
م َّتى ّ
ذكر يف ترجمة الفاندايك بني �أيدينا ،ولكن بالرتجمة الدقيقة ل ّلغة
امل�سيح» كما ُي َ
الأ�صلية للن�ص فهو ُيدعى« :كتاب تكوين ي�سوع امل�سيح� »،أي كما ُيدعى ِ�سفر ال ّتكوين
ق�صة التكوين اجلديدة :ق�صة
يف العهد القدمي� .أي م ّتى يريد من كتابه �أن يكون ّ
البدايات اجلديدة واخلليقة احلقيقية اجلديدة يف ي�سوع امل�سيح.
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ق�سم كتاب تكوين ي�سوع امل�سيح �إىل ثالثة
م ّتى الب�شري ُي ّ�سهل علينا الأمر جداً ،هو ُي ّ
املميز 14
اللهوتي
الرقم ّ
ّ
�أق�سام �أو �إىل ثالث حقبات؛ ويف كل حقبة يقودها ذات ّ
كما تقول الآية (:)17
يع الأَ ْج َيالِ ِم ْن ِ�إ ْب ِ
�ش جِ ي ًالَ ،و ِم ْن َد ُاو َد ِ�إ َل َ�س ْب ِي َباب َِل
« َف َج ِم ُ
يم ِ�إ َل َد ُاو َد �أَ ْر َب َع َة َع َ َ
راه َ
�ش جِ ي ًال».
�ش جِ ي ًالَ ،و ِم ْن َ�س ْب ِي َباب َِل ِ�إ َل ْ َ
ال ِ�س ِ
�أَ ْر َب َع َة َع َ َ
يح �أَ ْر َب َع َة َع َ َ
 .في�سوع امل�سيح هو �أو ً
ال ابن ابراهيم:

١

و لكن من هو ابراهيم؟

هو �أب امل�ؤمنني ،هو �أب �شعب اهلل� ،أول �آباء العهد القدمي وتاريخ �شعب اهلل ...ملاذا؟
لأن اهلل ابتد�أ العهد مع �شعبه من خالله وقطعه معه ،في�سوع هو ابن ذلك الأب الأول
ٍ
�صاف ،وهو وحده ا ّلذي ب�إمكانه حتقيق
دم
ابن
حقيقي ل�شعبه من ٍ
وبالتايل هو ٌ
ٌ
متط ّلبات ذلك العهدُ .ن ِ�ض ْف على ذلك � ّأن اهلل �أعطى ابراهيم مواعيد لهذا العهد عندما
كعدد ال ُّنجوم» (تكوين 5 :15؛  )6-2 :17و «فيك ويف ن�سلك
قال له�« :س�أكرث َن�سلك َ
�ستتبارك الأمم» (تكوين 3-1 :12؛ غالطية  .)8 :3في�سوع هو وريث ابراهيم ومم ّثل
ال�ص ُة تاريخه وحده ،الذي �سيقدر على منح وحتقيق هذه الوعود ل�شعبه.
�شعب اهلل ُ
وخ َ
ابن لكل
«ي�سوع امل�سيح ابن ابراهيم» ُّ
تدل على احلقيقة �أن ي�سوع هو ابن �شعبه و�أي�ض ًا ٌ
ق�صة ميالد امل�سيح مع زيارة الأمم
الأمم والإن�سانية جمعاء .فيبتدئ �إجنيل م ّتى من ّ
العظمى لتالميذه ب�أن «يذهبوا
أمورية ي�سوع ُ
املجو�س (م ّتى  )13-1 :2وينتهي مب� ّ
والروح القد�س» (م ّتى :28
و يتلمذوا جميع الأمم ّ
معمدين � ّإياهم با�سم الآب واالبن ّ
مييزه ويبعده عن
 .)19فال دين وال طائفة وال انتماء حزبي وال تعليم وال جن�سيةّ ،
�أخيه الإن�سان املحتاج له.

٢

.

ي�سوع هو ابن داود:

«ابن داود» هو اللقب ال�صحيح لوريث العر�ش امللوكي على �شعب اهلل .كما يقول
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يم ِل َد ُاو َد ُغ ْ�ص َن ب ِّرَ ،ف َي ْم ِل ُك َم ِل ٌك َو َي ْن َج ُحَ ،و ُي ْجرِي
ام َت�أْ ِتيَ ،ي ُق ُ
ارمياَ :
الر ُّبَ ،و�أُ ِق ُ
«ها �أَ َّي ٌ
ول َّ
َح ًّقا َو َع ْد ًال ِف الأَ ْر ِ
ال�شهري يف ف�صل امليالد
�ض�( ».إرميا  .)5 :23وكما يقول ال ّن�ص ّ
م َل َك ِت ِهِ ،ل ُي َث ِّب َت َها
ل�س َال ِم َال ِن َه َاي َة َع َلى ُك ْر ِ�س ِّي َد ُاو َد َو َع َلى َ ْ
من ا�شعياءِ « :ل ُن ُم ِّو ر َِي َ
ا�س ِت ِهَ ،و ِل َّ
بِ ،م َن ال َآن �إِ َل الأَ َب ِد�( ».إ�شعياء .)7 :9
َو َي ْع ُ�ض َد َها ب ْ
ِال َِّق َوا ْل ِ ِّ
ال�سابقني
داود هو �أهم ملوك �شعب اهلل يف التاريخ؛ هو امللك النموذج ،وك ّل امللوك ّ
والالحقني ُي َقا�سون به .و «ي�سوع ابن داود» هو ذاك امللك املنتظر على منط داود ،بل
امل�سيا �أو امل�سيح �أي املم�سوح
ي�سى �أبي داود؛» هو
و�أعظم منه؛ هو «ال ُ
ّ
أ�صل البازغ من ّ
ليكون ملك ًا على �شعبه كما يف العهد القدمي .لذلك « وبالأخ�ص يف �إجنيل م ّتى» هناك
«ملوكية ي�سوع� »،أثناء حماكمته و�صلبه:
نقدية يف �آخر الإجنيل �إىل
ّ
�إ�شارة �ساخرة ّ
فعندما مثل ي�سوع �أمام بيالط�س �س�أله�« :أ�أنت ملك اليهود؟» (م ّتى  ،)11 :27ومن
رداء قرمزي ًا
ثم الع�ساكر
فعروه و�ألب�سوه ً
ّ
الرومانيون بكامل الكتيبة اجتمعوا عليه ُّ
و�ضفروا �إكلي ًال من ال�شوك وو�ضعوه على ر�أ�سه ،وق�صب ًة يف ميينه .وكانوا يجثون
«ال�سالم يا ملك اليهود» (م ّتى  .)29-27 :27ع ّلته
�أمامه و ي�ستهزئون به قائلنيّ :
على ال�صليب ُقرِئت« :هذا هو ي�سوع ملك اليهود» (م ّتى  .)37وحتى ر�ؤ�ساء الكهنة
والكتبة وال�شيوخ �أهانوه وهو مع ّلق على اخل�شبة�« :إن كان هو ملك ا�رسائيل فلينزل
الآن عن ال�صليب فن�ؤمن به» (م ّتى « .)42 :27ي�سوع ابن داود» �إذاً هو اعرتاف �أن
وملك على منط داود ،والذي �سي�سود على عر�شه �إىل الأبد.
ي�سوع هو ملكٌ ،

٣

.

ال�سبي:
ي�سوع هو ابن ّ

م ّتى يل ِّقب ي�سوع ب�أ�سماء �أجداده الكبار « :كتاب تكوين ي�سوع امل�سيح ابن داود
نركز على اجلد الثالث .ف�صحيح �أن
ابن ابراهيم» (م ّتى  .)1 :1ولكن �سنحاول هنا �أن ّ
ي�سوع هو ابن ابراهيم (�أب �شعب اهلل والعهد واملواعيد والأمم) ،وهو ابن داود (�أعظم
ال�سبي البابلي .يف �سنة 587
ال�سبي ،ابن ّ
امللوك)ّ � ،إل � ّأن ي�سوع امل�سيح هو �أي�ض ًا ابن ّ
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ودمرت ومل ترتك حجراً على
قبل امليالد �أتت االمرباطورية البابلية بجيو�شها ،فحرقت ّ
و�س َبت ن�صف �شعب اهلل عبيداً �إىل بابل .فما حدث
حجر من الهيكل وال من �أور�شليم َ
ل�شعب اهلل حينها ي�شبه ما يحدث لنا اليوم يف �أوطاننا وم�رشقنا ،من تدم ٍري للكنائ�س
الرقة و دير ال ّزور وحم�ص ودم�شق وك�سب
وتهج ٍري
ّ
للم�سيحيني ،كما يف حلب و�إدلب و ّ
ومعلوال والقريتني ومناطق �أُخرى ،و�أي�ض ًا ما حدث ويحدث يف العراق مع هجر �أكرث
آ�شوريني للبالد وا�ضطهاد اليزيدين يف املو�صل و�شمال العراق.
ال ّ

كل ما ُكتب يف العهد القدمي كتب بعد ذلك التاريخ  587ق.م وبوجهة نظره� ...أي
كتب بعد الأزمة ،بعد خراب ودمار كل �شيء .وبح�سب م ّتى ،ي�سوع امل�سيح ابن داود،
ال�سبي ،ابن الأزمة ،ابن الأمل ،ابن
ابن ابراهيم ،و ابن اهلل! هو يف الوقت نف�سه :ابن ّ
اللجوء .لأجل ذلك يف ق�صة امليالد يف م ّتى واال�صحاح الثاين ،نقر�أ عن قتل هريود�س
للأطفال دون ال�سنتني وعن جلوء ي�سوع مع يو�سف ومرمي �إىل م�رص املرتافق مع
ريَ .ر ِ
يل َت ْب ِكي َع َلى
اح ُ
اء َو َعوِي ٌل َك ِث ٌ
الراثيَ :
الر َام ِةَ ،ن ْو ٌح َو ُب َك ٌ
«�ص ْو ٌت ُ�س ِم َع ِف َّ
ن�شيد ارميا ّ
ين» (م ّتى 18 :2؛ �إرميا .)15 :31
ب ْو ُجو ِد َ
�أَ ْو َال ِد َها َو َال ُتر ُ
ِيد �أَ ْن َت َت َع َّزى ،لأَ َّن ُه ْم َل ْي ُ�سوا ِ َ

وب ِق َي من َب ِقي ...متام ًا كق�صتنا نحن
ُق ِت َل من ُق ِتلَ ،ه َر َب من َه َر ْب َ
ول�أَ من َل�أْ َ
امل�رشقيني اليوم .وي�سوع ابن ال�سبي ُولد هنا �ضمن الأزمة يف و�سط ال�ضيق والأمل
ّ
واملوت والقتل ...لذلك هو عمانوئيل اهلل معنا (م ّتى  ...)23 :1ال يرتكنا؛ يفهمنا؛
اخترب �أملنا! (عربانيني  .)18 :2ي�سوع يفهم الالجئني ويعرف اخلائفني واملذعورين،
واخترب جتربة املت�أملني واملجروحني واحلزانى ،و�أخرياً مات لأجلنا فـ «نزل �إىل
ق�صة
حمدوديتنا يف املوت ليقوم بنا �إىل الوجود
الهاوية» و�شاركنا
ّ
القيامي ...هذه ّ
ّ
ال�سبي.
امليالد احلقيقية ...ي�سوع ابن ّ
ال�سبي �إىل امل�سيح رجعوا
م ّتى
ّ
الب�شريي ال يخربنا �أن الـ  14جي ًال الذين كانوا من ّ
يف ٍ
اليهودية مع البقية
عاد �إىل
زربابِل َ
ال�سبي ،فنحن نعرف �أن َ
ّ
وقت من الأوقات من ّ
ال�سبي لأ ّنه يريد �أن يقول الهوتي ًا:
ليبنوا من جديدّ � ،أما م ّتى ،فيدعهم جميع ًا يف ّ

49

�سيحررهم من ال�سبي.
ي�سوع هو الذي
ّ

«من ابراهيم �إىل داود  14جي ًال؛ من داود اىل ال�سبي  14جي ًال؛ من ال�سبي اىل
امل�سيح  14جي ًال».
ملاذا 14؟ رمبا لأنه �ضعفي الرقم  7رقم الكمال� ،أو لأنه قوة حروف ا�سم داود
الالهوتية:
العربية ،ولكن اليوم �أي�ض ًا نتع ّلم در�س ًا يف الريا�ضيات
يف اللغة الأ�صلية
ّ
ّ
�( 3 * 14أجيال) = 42 = 7 * 6

ومبيالد ي�سوع فقط ُتف َت َتح الأجيال ا ّلتي تلي و ما بعد الـ � 3 * 14أو الـ � 7 * 6أي
الـ .7 * 7
وال� 7أي�ضا يف الهوت العهد القدمي هو رمز لل�سنة ال�سابعة التي يرتاح فيها
ملطلق (الويني  ،)25فيعلن
ال�شعب من �أعماله ،وهي داللة �إىل الراحة الآخرة وال�سالم ا ُ
(ال�سنة اليوبيلية) .لي�ست الـ 50
هنا م ّتى � ّأن ي�سوع هو املح ّقق للـ � ،7 * 7أي للـ ّ 49
ال�سالم .مبيالده،
ّ
(عاملي ًا) بل الـ ( 49الهوتي ًا) هي اليوبيل ّ
ال�صحيح� ،سنة الراحة و ّ
أخروية
جاء ي�سوع وك�شف لنا يف ال ّتاريخ الإن�سا ّ
الراحة ال ّ
ين والزمن املحدود يوم ّ
بالرغم
ال ّ
أبدية (لوقا  .)19-18 :4فلذلك نحن كم�سيحيني دائم ًا لدينا رجاء نعلم �أنه ّ
والظلمة ،الكلمة الأخرية �ستكون هلل  ...للخال�ص
وال�ش والأمل ّ
من الدينونة احلالية ّ ّ
لل�سالم.
للتحرير لل�شفاء ،لل ّنور ،للخري ،و ّ

رجاء بي�سوع امل�سيح ،لأ ّننا ندرك � ّأن احلرب ال ّنهائية
كم�سيحيني نعلم دائم ًا � ّأن لنا
ً
ال�ش
فغلب
ال�ش قد ُح ِ�س َمت يف التاريخ مبجيء ي�سوع امل�سيح،
ُ
اخلري ّ َّ
الأًخروية مع ّ ّ
َ
ال�ش
احلقيقي .كما
ال�سالم
و�س َيغ ِل ُب اخل ُ
َري ّ َّ
ّ
َ
هائي وحده في�سود ّ
ّ
نهائي ًا بتدخل اهلل ال ّن ّ
امل�سيحي هو متام ًا كا ّلذي ينظر �إىل الفجر ،فنحن
إميان
ل
ا
إن
�
الالهوتيني
أحد
�
يقول
َّ
ّ
د�شن يف ي�سوع
ال�شم�س �ستبزغ رغم �أ ّننا مل نرها بعد .فامللكوت ّ
ندرك من ال ّنور � ّأن ّ
وها نحن ننتظر برجاء حلول ملئه.
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ٍ
جلنود بريطانيني كانوا �أ�رسى يف �أملانيا لدى ال ّنازيني.
تاريخية
ق�صة
ّ
ُيحكى عن ّ
ٍ
للراديو � ّأن احلرب انتهت بخ�سارة
يوم من ال ّأيام �سمعوا عن طريق
ويف ٍ
موجات ّ
ال�سجن وحتت حرا�سة اجلنود
ال ّنازيني وانتحار هتلر .ولك ّنهم ما زلوا حلينها يف ّ
ال�سجن
الأملان ا ّلذين مل ي�صلهم اخلرب بعد .فعلموا �أ ّنهم كانوا منت�رصين وغالبني رغم ّ
بالرغم
بالرجاء
وال ّتعذيب! كذلك
امل�سيحي يدرك �أ ّنه ٌ
القيامي يف ي�سوع امل�سيح ّ
غالب ّ
ّ
ّ
واال�ضطهادات يف ال ّزمان احلا�رض!
من ك ّل الآالم
ّ
يقول �أوغ�سطينو�س:
مرب َرهم ُو ِلد
«ليفرح الأبرار ،لأن ّ
ليفرح املر�ضى العاجزون ،لأن خم ّل�صهم قد ُولد
ليفرح الأ�رسى ،لأن فاديهم قد ُو ِلد
�سيدهم قد ُو ِلد
ليفرح العبيد ،لأن ّ

حمررهم قد ُو ِلد
ليفرح الأحرار ،لأن ّ

ليفرح كل امل�سيحيني ،لأن ي�سوع امل�سيح  -ابن ابراهيم ابن داود ابن ال�سبي  -قد ُو ِلد»
ميالد جميد مب�رش بال�سالم جلميعنا! �آمني
�آيات ميالدية

مل ِِّ�صي ِ ٤٨ ،ألَ َّن ُه
ٱلر َّبَ ٤٧ ،و َت ْب َت ِه ُج ُروحِ ي ِب ٱ� ِ
هلل ُ َ
َ 46ف َقال َْت َم ْر َ ُ
يُ « :ت َعظِّ ُم َنفْ�سِ ي � َّ
ِير َ�ص َن َع
َنظَ َر ِ�إ َل ٱ� ِّت َ�ض ِ
اع �أَ َم ِتهَِ .ف ُه َوذَا ُم ْن ُذ � ْٱل َآن َجمِ ُ
يع � ْ أَٱل ْج َيالِ ُتطَ ِّو ُبنِي ِ ٤٩ ،أَل َّن ٱ� ْل َقد َ
ِين َي َّت ُقو َن ُه�َ ٥١ .ص َن َع
و�سَ ٥٠ ،و َر ْح َم ُت ُه ِ�إ َل ِجيلِ � ْ أٱلَ ْج َيالِ ِل َّلذ َ
بِي َعظَ ائ َِمَ ،و� ْٱ�س ُم ُه ُق ُّد ٌ
ين ِب ِف ْك ِر ُقلُوب ِِه ْم� ٥٢ .أَ ْن َزلَ � َْ أٱلعِ َّز َاء َع ِن ٱ� ْلك ََرا�سِ ِّي َو َرف ََع
ُق َّو ًة ِبذ َِراعِ هِ�َ .ش َّت َت � ْٱل ُْ�س َتك ِ ِ
ْب َ
�ُْ
�سائِي َل
ي ٍ
ني� ٥٣ .أَ ْ�ش َب َع � ْ ِ
�ص َف � َْ أٱل ْغ ِن َي َاء فَارِغِ َ
ٱل َّت ِ�ض ِع َ
ٱل َي َ
نيَ ٥٤ .ع َ�ض َد �إِ ْ َ
ات َو َ َ
اع َخ ْ َ
يم َو َن ْ�س ِل ِه ِ�إ َل � ْ أَٱل َبدِ» .لوقا 54 -46 :1
َف َتا ُه ِل َيذْكُ َر َر ْح َمةً ٥٥ ،كَ َما كَ ل ََّم �آ َب َ
اء َناِ ِ .إل ْبراهِ َ
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ورقة من � َأمل

حبا كبرياً ،هما مل يدركا يف �أي وقت بد�أت
أحبا بع�ضهما ّ
كان هناك رجل وامر�أة � ّ
م�شاعر احلب هذه ،ذلك لأنهما عا�شا مع ًا منذ الطفولة يف ميتم واحد .مل يكن لأي
�شخ�ص منهما عائلة ،فكانا من �أعز الأ�صدقاء ،وظ ّلت العالقة قوية بعد اخلروج من
قرر الرجل
امليتم للبدء بحياة جديدة .بعد ع�رش �سنوات ،وبعد اال�ستقرار يف العملّ ،
واالمر�أة الزواج بعد اكت�شاف عمق احلب الذي يجمعهما .ما هي �إال �سنتان حتى
ولدت الأم بنتيها التو�أم اجلميلتني ،يا�سمني وليلى� .أ�س�س الزوجان عائلة كلها حمبة
وفرح ،فاحلب الذي جمع الأهل ،انتقل للطفلتني ،اللتني كانتا �أ�صدقاء و�أخوات يف
وقت واحد.
53

مرت الأيام ،كربت الطفلتان ودخلتا املدر�سة يف �سن الثالثة .اعتاد الأهل �أن
ّ
يو�صلوا يومي ًا بنتيهما للمدر�سة �صباح ًا ،ويرجعوهما للبيت عند الثانية والن�صف.
يف اخلام�س من � ّأيار بعد �سنتني من املدر�سة ،كان اليوم الأ�سود� ،صعد الأهل يف
ال�سيارة ليذهبوا ويجلبوا بنتيهما للبيت .لكن ما هي اال ربع �ساعة حتى حدث احلادث
روع .نزل اخلرب كال�صاعقة على االبنتني اللتني
الكبري ،فتويف الأهل يف حادث �سري ُم ِّ
ال متلكان �أي قريب �أو معني .يف النتيجة ،وبف�ضل العالقة احل�سنة للأهل مع موظفي
امليتم� ،أخذوا البنتني للميتم حيث عا�شتا يف غرفة واحدة.
بعد �سبع �سنوات ،عندما كانت يا�سمني وليلى بعمر الثانية ع�رشة� ،أدركت ليلى
ب�أنها م�صابة مبر�ض ي�صعب ال�شفاء منه .فحزنت حزن ًا عميق ًا على نف�سها ،وعلى
اختها التي �ست�صبح وحيدة بعد موتها و�أهلها .لكن يا�سمني مل تفقد الأمل ب�شفاء
�صحي ًا ،حتى �أ�صبحت
اختها ،فكانت ت�شجعها دائم ًا .لكن الأيام جعلت ليلى ترتاجع
ّ
يوم من
غري قادرة على مغادرة الفرا�ش .فاعتنت يا�سمني ب�أختها اعتناء كبرياً ،ويف ٍ
�شهر �أيلول ،قالت ليلى ليا�سمني:
 يا�سمني� ،أ�أنت نائمة يا �أختي؟ كال يا ليلى� ،أخربيني هل تريدين �شيئ ًا؟ نعم ،هل ت�ستطيعني �أن تنظري من النافذة لتخربيني كم ورقة باقية يف �شجرةالتني؟
 ح�سن ًا لكن ملاذا؟ لأنني �أ�شعر ب�أنه ب�سقوط �آخر ورقة لل�شجرة� ،ستكون اللحظة الأخرية يل. ال تي�أ�سي يا �أختي رجاء ،ومع ذلك فال�شجرة مليئة بالأوراق الآن. �شكراً يا يا�سمني...54
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 ليلى! �سوف ن�ستمتع مع ًا بحياتنا حتى اللحظة الأخرية ،لو كانت قريبة �أمبعيدة...
 طبع ًا يا �أختي.جوي اخلوف واحلزن .لكن ليلى يف
�أخذت يا�سمني تهتم ب�أختها وت�سليها لتخرق ّ
كل يوم كانت ت�س�أل اختها عن �أوراق ال�شجرة .ويف يوم من الأيام ،ع ّلقت يا�سمني
مر�آة يف ال�شباك ،لكي ت�ستطيع ليلى �أن ترى ال�شجرة يف كل وقت تريد .كان الوقت
بالن�سبة للأخت املري�ضة قا�سي ًا جداً ،فاخلريف قد اقرتب واملوت معه .بعد ا�سبوع،
ومع نهاية �شهر ت�رشين الأول ،الحظت ليلى ب�أن الأوراق بد�أت بالت�ساقط ،ففي كل
يوم تق ّل �أوراق �شجرة التني .كانت يا�سمني حتاول جاهدة �إ�سعاد اختها التي مل
يفارق عينيها احلزن� .أخرياً� ،سقطت كل الأوراق ما عدا واحدة ،فكانت بالن�سبة لليلى
كالإنذار الأخري لتوديع احلياة ومعها اختها احلبيبة يا�سمني .لكن مرت الأيام ومل
ت�سقط الورقة ،حتى جاء ف�صل ال�شتاء ب�أمطاره وعوا�صفه ،ومل ت�سقط الورقة �أي�ض ًا.
�شعرت ليلى بفرح كبري ،فاعتربت � ّأن الذي حدث هو معجزة �إلهية ،وهو كر�سالة
وا�ضحة من اهلل �أنه لن ي�صيبها مكروه.
بف�ضل جرعة الأمل الكبرية التي �أخذتها الفتاة من االختبار هذا� ،أ�صبحت �أكرث
�سعادة .ومع الوقت� ،أطل الربيع وابتد�أت �شجرة التني تنبت من جديد �أوراق ًا جديدة.
جاء الطبيب مب�رشاً الفتاتني ب�أن ليلى تتح�سن ،فهي تتغلب على املر�ض بفعل حبها
للحياة .ما هي اال �أ�شهر ،وعادت ليلى مت�شي من جديد ب�صحة جيدة ،فرتكت �رسيرها
ورك�ضت .خرجت من غرفتها واختها يا�سمني ترك�ض وراءها ،ظ ّلت ترك�ض حتى
و�صلت ل�شجرة التني ،نظرت للورقة التي �صمدت و�أعطتها الأمل ال�شايف ،وقالت لها:
 يا ورقة التني يا رفيقتي ،مع �أنك �صغرية ومتعلقة بجذع يف �أ�سفل ال�شجرة ،اال�أنك �أنقذتني من املوت بتحديك ال�سقوط ،ف�شكراً لك!
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مدت ليلى يدها لتلم�س الورقة وعيناها مليئتان بدموع الفرح ،واذ بها تتجمد يف
ّ
مكانها من ال�صدمة ،قائلة:
 يا �إلهي! انها ورقة بال�ستيكية ،ومل�صقة ب�إحكام لكيال تقع ...من فعل هذا؟ �أنا فعلت (قالت يا�سمني من ورائها) ،لأنني ال اريد �أن �أخ�رسك ،ف�أ�رصيت علىابقاء ورقة يف ال�شجرة.
 ليلى ،اختي احلبيبة� ،شكراً لك ،فبهذه الورقة �أعطيتني الأمل الذي بدوره�ساعدين لل�شفاء!
فغمرت االختان بع�ضهما بع�ض ًا والدموع تت�ساقط ،وفوقهما الورقة ،ورقة من � َأمل...

يا �أحباء ،نحن كل ّنا مر�ضى ،كلنا نت�أمل ،كلنا نخ�رس عزيزاً وقريب ًا ،كلنا ن�صل
ملكان �صعب ال نعرف كيف نخرج منه ،كلنا نتعر�ض لتحديات قا�سية يف هذه
احلياة .لكن الدعوة هي �أن ننظر لهذا الطفل ،كما نظرت ليلى لورقة التني ،ننظر
وندرك ب�أنه لطاملا يوجد طفل املذود هذا ،لطاملا الرب معنا ،فنحن بخري .انه الأمل
يف �أ�صعب الأوقات� ،إنه الفرح يف �أحزن ال�ساعات ،ففي الوقت الذي ن�شعر بال�ضعف،
دعونا نتذكر ب�أنه «عمانوئيل» ،اهلل معنا...

«يا
الر ِّب َق ْد َظ َه َر َل ُه ِف ُح ْل ٍم َقا ِئ ًالَ :
َول ِك ْن ِف َ
يما ُه َو ُم َت َف ِّك ٌر ِف ه ِذ ِه الأُ ُمورِ�ِ ،إ َذا َم َال ُك َّ
وح
الر ِ
ي ْام َر َ�أ َت َك .لأَ َّن ا َّل ِذي ُحب َِل ِب ِه ِف َ
و�س ُف ْاب َن َد ُاو َدَ ،ال َت َخ ْف �أَ ْن َت ْ�أ ُخ َذ َم ْر َ َ
ُي ُ
يها ُه َو ِم َن ُّ
اه ْم»َ .وه َذا ُك ُّل ُه
�ص َ�ش ْع َب ُه ِم ْن َخ َط َاي ُ
ا�س َم ُه َي ُ�س َ
وعَ .لأ َّن ُه ُي َخلِّ ُ
ا ْل ُق ُد ِ�سَ .ف َ�س َت ِل ُد ْاب ًنا َو َت ْد ُعو ْ
ون
ان ِل َك ْي َي ِت َّم َما ِق َ
«ه َو َذا ا ْل َع ْذ َر ُاء َ ْ
ت َب ُل َو َت ِل ُد ْاب ًناَ ،و َي ْد ُع َ
َك َ
الر ِّب بِال َّنب ِِّي ا ْل َقا ِئلِ ُ :
يل ِم َن َّ
ري ُه :اَ ُ
هلل َم َع َنا .متى 23-20 :1
ا�س َم ُه ِع َّما ُنو ِئ َ
يل» ا َّل ِذي َت ْف ِ�س ُ
ْ
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كان يا ما كان يف قدمي الزمان ،كان هناك رجل حكيم متقدم يف ال�سن .يف يوم
�شاب من قرية جماورة بحكمة العجوز هذا ،فقرر �أن يراقبه من بعيد
من الأيام �سمع ٌ
ليتع ّلم منه .جاء اىل القرية �سائ ًال عن احلكيم:

 مرحب ًا يا فتى ،هل تعرف رجل يدعونه باحلكيم يف قريتك؟ طبع ًا �أعرفه ،فمن ال يعرف العم احلكيم! هل ت�ستطيع �أن تعطيني عنوانه ،ف�أنا بحاجة ال�ست�شارة منه.�ضيق ،ادخل من
 ح�سنا ،اذهب يف هذا الطريق ،بعد مفرقني ترى مفرق ًا لطريق ّهناك ،فمنزله هو الرابع.
� -شكراً لك على املعلومات.
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م�شى ال�شاب نحو منزل احلكيم ،لكنه مل يطرق الباب ،فهو �أراد �أن يراقبه من بعيد
ليتعلم منه وهو بكامل عفويته .فم�شى متخطي ًا املنزل املق�صود ،وجل�س على حجر
مرت �ساعات ومل ُيفتح الباب ،حتى �إ ّنه بد�أ ي�ضجر من االنتظار،
منتظراً خروجهّ .
املارة .نظر نظرة اخرية
ومن نف�س احلجج التي ي�ستخدمها للإجابة عن ت�سا�ؤالت ّ
م�سن حاين الظهر .ا�ستغرب
للباب قبل �أن يغادر ،ف�إذ بالباب يفتح ليخرج منه رجل ّ
من �شكله الذي يبدو عليه تعب ال�سنني� ،أخذ مي�شي وراءه من مكان اىل �آخر� ،إىل �أن
ٍ
�شجرة ،و�أخذ ي�شاهد
قريب من القرية .جل�س ال�شاب خلف
و�صل امل�سن ل�ض ّفة نه ٍر
ٍ
احلكيم اجلال�س على ال�ضفة .مرت حوايل ن�صف ال�ساعة ،واحلكيم ال يعمل �شيئ ًا �سوى
م�شاهدة مياه النهر اجلارية .و�إذ بامل�سن ي�شهق م�ستغرب ًا:
 يا لهذا العقرب امل�سكني ،انه يحاول النجاة من الغرق ،بتم�سكه بعود�شجرة �صغري.
فمد الرجل احلكيم يده مل�ساعدة العقرب ،الأمر الذي �أثار ا�ستغراب ال�شاب ،قائ ًال
ّ
يف نف�سه «من ي�ساعد العقرب ،لو كنت مكانه لرتكته ميوت» .ما هي �إ ًال ثوانٍ حتى
�رصخ امل�سن مت�أمل ًا من ل�سعة العقرب الذي رف�ض م�ساعدة الرجل .لكن احلكيم مل
مد يده مرة اخرى للعقرب حماو ًال امل�ساعدة .هنا بد�أ ال�شاب ي�شك بحكمة
ي�ست�سلم ،بل ّ
املرة الأوىل ،فكيف من
العجوز ،ف�أب�سط النا�س قد يعرف كيف يبتعد عن اخلطر من ّ
الثانية ،ال بد �أنه جمنون .ثم �أتى �رصاخ الرجل من ل�سعة العقرب الثانية كدليل لل�شاب
على حالة امل�سن الغريبة ،قائ ًال يف نف�سه «هو ي�ستحق ما جرى له ،لعله يتعلم من
خط�أه وي ّتعظ!»
ومد يده للمرة الثالثة .الأمر الذي �أثار غ�ضب ال�شاب
غري �أن امل�سن حلق بالعقرب ّ
املتخفي وراء ال�شجرة .فقفز و�رصخ للرجل قائال له:
 -ملاذا تفعل ذلك؟ �أمل تتعظ من املحاولتني الفا�شلتني؟ ابتعد عن العقرب...
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ومد يده للم�ساعدة .لكنه ا�ستطاع
نظر امل�سن لل�شاب ،ثم التفت للعقرب من جديد ّ
اخراجه من املاء هذه املرة ،فنجى العقرب من املوت املح ّتم .و�ضع احلكيم العقرب
على الأر�ض ،وم�شى باجتاه ال�شاب حتى و�صل اليه .نظر يف عيونه والب�سمة على
وجهه ،ثم قال له:
 من �أين خرجت؟ هل كنت تراقبني من �أول احلادثة؟ نعم كنت اراقبك ،لأنني �سمعت بحكمتك ،و�أردت التعلم منك ،لكنني مل �أعد واثق ًابذلك ،ملاذا �ساعدت العقرب مرات عدة بعدما ل�سعك؟ �أي�ستحق كل هذا العناء؟
 يا بني ،اذاً اليك الدر�س الأول« :من طبع العقرب �أن يل�سع ،ومن طبعي �أنا �أن�أحب و�أرحم»...
مل كل هذه الت�ضحية لإنقاذ �شعب لطاملا
جت�سد الإله؟ َ
�أحيان ًا ن�س�أل �أنف�سنا ،ملاذا ّ
وخيب �آماله؟ ملاذا ال ي�ست�سلم ويدعنا نغرق يف نهر خطايانا و�رشورنا؟
رف�ض حمبته ّ
جواب احلكيم قد يكون اجلواب الأن�سب لت�سا�ؤالتنا .ف�شكراً هلل الذي يعاملنا ال بح�سب
ا�ستحقاقنا و�أفعالنا ،و�إمنا بح�سب حمبته العظيمة ،التي جتعله يقوم بامل�ستحيل
وينجينا من املوت الأبدي املح ّتم.
لينقذنا ّ
ال�ش ْع ِب:
ال َل ُه ُم ْ َ
َف َق َ
يع َّ
ون ِل َِم ِ
يم َي ُك ُ
�ش ُك ْم ِب َف َر ٍح َع ِظ ٍ
ال َال ُكَ « :ال َت َخا ُفوا! َف َها َ�أ َنا ُ�أ َب ِّ ُ
ون
الر ُّبَ .وه ِذ ِه َل ُك ُم ا ْل َع َال َم ُةِ َ :
�ص ُه َو ْ َ
�أَ َّن ُه ُو ِل َد َل ُك ُم ا ْل َي ْو َم ِف َم ِدي َن ِة َد ُاو َد ُ َ
ت ُد َ
ال ِ�س ُ
ملِّ ٌ
يح َّ
ِط ْف ًال ُم َق َّم ًطا ُم ْ�ض َج ًعا ِف ِم ْذ َو ٍد» .لوقا 12-10 :2
�آيات ميالدية

َ 30فقَالَ َل َها � ْٱل ََلكُ َ :
يَ ِ ،أل َّنكِ َق ْد َو َج ْد ِت ِن ْع َم ًة عِ ْن َد �ٱهللَِ ٣١ .و َها
اف َيا َم ْر َ ُ
«ل َت َخ ِ
يماَ ،و� ْٱب َن �ٱ ْل َعل ِِّي
وعَ ٣٢ .هذَا َيك ُ
ني َو َت ِلد َ
�أَ ْنتِ َ�س َت ْح َب ِل َ
ِين � ْٱب ًنا َو ُت َ�س ِّمي َن ُه َي ُ�س َ
ُون َعظِ ً
وب �إِ َل � َْ أٱل َبدِ،
ٱلر ُّب � ْ إِٱل َل ُه كُ ْر�سِ َّي َد ُاو َد �أَبِيهَِ ٣٣ ،و َ ْ
يلِكُ َعلَى َب ْيتِ َي ْع ُق َ
ُي ْد َعىَ ،و ُي ْعطِ ي ِه � َّ
ُون ِ ُ
ل ْل ِك ِه ِن َها َيةٌ» .لوقا 33-30 :1
َو َل َيك ُ
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�سرية حياة
الق�س مارتن لوثر كينغ،
و�أبرز �أقواله

«مارتن لوثر كينغ»

هو زعيم �أمريكي من �أ�صول �أفريقية ،ق�س ونا�شط وكاتب �سيا�سي �إن�ساين .طالب
ب�إنهاء التمييز العن�رصي �ضد الزنوج« .عندي حلم» عبارة ارتبطت مبفجر حركة
احلقوق املدنية يف الواليات املتحدة «مارتن لوثر كينغ» .فقد كان ال�سود حمرومني
حتى من الأحالم  ،لكن «كينغ» عمل على حتقيق حلمه وحلم املاليني منهم .
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ولد «مارتن لوثر كينغ» يف  15كانون الثاين عام  ،1929يف مدينة �أتالنتا.
وحددت �سنوات طفولته الباكرة وجهته امل�ستقبلية ،وهي الكفاح ال�سلمي من �أجل
امل�ساواة .توقف الطفل «مارتن لوثر كينغ» طوي ًال �أمام رف�ض �أترابه البي�ض اللعب
معه وب�أمر من �أمهاتهم �أحيان ًا ،لكن �أمه كانت حت ّثه على عدم االكرتاث لذلك
ح�سب قوله.
تدرج يف مراحل التعليم حتى اجلامعة حيث در�س الالهوت والفل�سفة� .ألهمته
ق�صة «روزا بارك» ال�سوداء التي رف�ضت االمتثال لقوانني النقل العام يف مدينة
مونتغمري ،والتي تن�ص على الف�صل بني البي�ض وال�سود يف احلافالت .كان ذلك
عام  1955حيث بد�أ الر�أي العام الأمريكي والعاملي يتعرف على «كينغ» وم�رشوعه
�صعد كينغ ن�شاطه مطا ِل ًبا بامل�ساواة ومبنح ال�سود حق الت�صويت
�أو حلمه .لقد ّ
يف االنتخابات.
ليتعرف على جتربة «املهامتا غاندي» يف الكفاح ال�سلمي
زار الهند عام 1959
َ
والع�صيان املدين .قاوم «كينغ» توجهات بع�ض ال�سود للعنف وكان دائم الت�أكيد لهم
�سيف�ضي �إىل نهاية �سعيدة.
�أن ال�سلم ُ

�صال كنغ وجال و�أ�شعل ال�ساحة الأمريكية مب�سريات وخطب م�ستعرة طوال
الن�صف الأول من ال�ستينيات وتكللت جهوده بالنجاح �أخرياً ب�صدور قانون احلقوق
املدنية عام  ،1964وهو العام الذي فاز فيه بجائزة «نوبل لل�سالم» كما اختارته
جملة «التامي» رجل العام.
هي �إذاً م�سرية كفاح �سلمي حتى �أقدم «جيم�س �إيرل راي» على اغتيال «مارتن
لوثر كينغ» يف فندق �صغري مبدينة ممفي�س بوالية تين�سي يف الرابع من �أبريل عام
 ،1968وكان «مارتن لوثر كينغ» حينها يف التا�سعة والثالثني من العمر.
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من �أهم �أقواله:
 يف النهاية لن نذكر كلمات �أعدائنا ،بل �صمت �أ�صدقائنا. الرتاجيديا الكربى لي�ست اال�ضطهاد والعنف الذي يرتكبه الأ�رشار ،بل �صمتالأخيار على ذلك.
 احلب هو القوة الوحيدة القادرة على حتويل عدو �إىل �صديق. الإميان هو �أن ت�أخذ اخلطوة الأوىل حتى ولو مل ت�ستطع ر�ؤية الدرج كله. لي�س ال�سالم هدف ًا بعيداً ن�سعى �إليه ،بل كذلك و�سيلة ن�صل بها �إىل هذا الهدف. علينا �أن نتعلم العي�ش مع ًا ك�إخوة� ،أو الفناء مع ًا ك�أغبياء. نحن ال ن�صنع التاريخ ،بل التاريخ هو الذي ي�صنعنا. لقد تعلمنا التحليق يف اجلو كالطيور والغو�ص يف البحر كالأ�سماك ،لكننا ملنتعلم �أب�سط الفنون �أال وهو فن العي�ش مع ًا ك�إخوة وك�أخوات.

�آيات ميالدية

ات �ٱلل َّْيلِ َعلَى
ا�س ِ
ين َي ْح ُر ُ�س َ
ُور ِة ُر َعا ٌة ُم َت َب ِّد َ
َ ٨وكَ َ
ون حِ َر َ
ان ِف ِتلْكَ �ٱ ْلك َ
اء َح ْو َل ُه ْم ،ف ََخافُوا
ٱلر ِّب �أَ َ�ض َ
ٱلر ِّب َو َق َف ب ِِه ْمَ ،و َ ْ
م ُد � َّ
َرعِ َّيت ِِه ْمَ ٩ ،و�إِذَا َم َلكُ � َّ
يماَ ١٠ .فقَالَ َل ُه ُم � ْٱل ََلكُ َ :
�شكُ ْم ِبف ََر ٍح
«ل َت َخافُوا! َف َها �أَ َنا �أُ َب ِّ ُ
َخ ْوفًا َعظِ ً
ُون ِ َ
ِّ�ص
يع � َّ
ٱل�ش ْع ِب� ١١ :أَ َّن ُه ُو ِل َد َلك ُُم �ٱ ْل َي ْو َم ِف َمدِي َن ِة َد ُاو َد ُ َ
يم َيك ُ
لمِ ِ
َعظِ ٍ
مل ٌ
ون طِ ف ًْل ُم َق َّمطً ا ُم ْ�ض َج ًعا ِف
ٱلر ُّبَ ١٢ .و َه ِذ ِه َلك ُُم �ٱ ْل َع َل َمةُِ َ :
ت ُد َ
ُه َو � ْٱلَ�سِ ُ
يح � َّ
ور مِ َن � ْ ُ
ني
ٱل�س َم ِ
او ِّي ُم َ�س ِّبحِ َ
ٱل ْن ِد � َّ
مِ ْذ َودٍ »َ ١٣ .وظَ َه َر َب ْغ َت ًة َم َع � ْٱل ََلكِ ُج ْم ُه ٌ
�ٱ َ
ا�س
نيْ �« ١٤ :ٱل َْج ُد ِ ِ
ٱل�س َل ُمَ ،وبِال َّن ِ
ل ِف � ْ أَٱل َع ِالَ ،و َعلَى � ْ أَٱل ْر ِ
هلل َو َقا ِئ ِل َ
�ض � َّ
َ�س ُة» .لوقا 14-8 :2
� ْٱل َ َّ
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�سالم على الأر�ض
الق�س مارتن لوثر كينغ
عظة �ألقاها الق�س مارتن لوثر كينغ عام ( 1967قبل عام على اغتياله)
وحائرا ،فال جند ال�سالم
ب�رشيا مرتب ًكا
عن�رصا
يطل علينا ف�صل امليالد هذا ليجدنا
ً
ً
ً
خماوف تعذبنا يف النهار ،وتالزمنا
ال يف الداخل وال يف اخلارج .يف كل مكان ،
ٌ
مري�ض باحلروب .فكيفما اجتهنا نرى �إمكانياته امل�ش�ؤومة .ولكن
يف الليل .عاملنا
ٌ
�أ�صدقائي ،ال ميكن �رصف النظر عن رجاء امليالد لل�سالم والرجاء ال�صالح لبني
�صلح اجتماعي تقي� .إذا مل منتلك الرجاء ال�صالح لبني الب�رش،
الب�رش ،وك�أنه حلم ُم ٍ
�سوف ندمر �أنف�سنا ب�إ�ساءة ا�ستخدام معداتنا وقوتنا� .إن احلكمة وليدة التجارب يجب
�شيىء قدمي .رمبا كان هناك وقت حني نفعت احلرب كعامل
�أن تخربنا �أن احلرب
ٌ
�سلبي �صالح مينع انت�شار �أو منو قوى ال�رش ،ولكن القوة املدمرة للأ�سلحة احلديثة
يف احلروبُ ،تزيل ومتحو �إمكانية �أن احلرب تنفع كعامل �سلبي �صالح .لذلك� ،إذا
افرت�ضنا �أن احلياة جديرة بالعي�ش ،و�أن للإن�سان احلق بالعي�ش ،يجب علينا �أن جند
ْ
ن�سب �أغوار �رشوط ال�سالم .دعونا هذا ال�صباح
البديل للحرب .دعونا هذا ال�صباح ُ
جندد �أفكارنا مبعنى رجاء هذا امليالد« .على الر�ض ال�سالم والرجاء ال�صالح لبني
الب�رش» .وبينما ن�سرب �أغوار �رشوط ال�سالم� ،أود �أن �أقرتح �أن يتوجه الإن�سان احلديث
(�إن�سان اليوم) ليدر�س معنى وفل�سفة وا�سرتاتيجية «الالعنف».
لقد اختربنا معنى الالعنف من خالل ن�ضا ِلنا لأجل العدالة العن�رصية ،ولكن الآن
حان الوقت الختبار الالعنف يف كل جماالت النزاع الب�رشي ،وهذا يعني ال عنف
على �صعيد عاملي.
تعريب ال�شيخة �إلهام �أبو عب�سي
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دعوين �أقرتح �أو ًال �أننا �إذا �أردنا ال�سالم على الأر�ض ،فوالءاتنا يجب �أن ت�صبح
م�سكونية ال �إقليمية .والءاتنا يجب �أن تتجاوز عرقنا ،قبيلتنا ،طبقتنا ،و�أمتنا؛ وهذا
وحيدا ،وطاملا
احد �أن يعي�ش
منظورا
يعني �أنه علينا �أن نن�شئ
ً
عامليا .ال ي�ستطيع ٌ
ً
ً
نحن نحاول� ،ستكرث احلروب يف هذا العامل� .إن عدالة اهلل فوقنا ،وعلينا �أن نتعلم
معا ك�أغبياء.
معا ك�إخوة� ،أو الفناء ً
العي�ش ً
�أجل ،نحن ك�شعوب وك�أفراد يعتمد واحدنا على الآخر .لقد �أخربتكم �ساب ًقا عن
زيارتي �إىل الهند قبل �سنوات .كانت جتربة رائعة ،ولكن يف هذا ال�صباح �أخربكم
�أنه كانت هناك تلك اللحظات احلزينة .كيف ال ت�شعر باحلزن و�أنت ترى ب�أم عينك
ماليني من النا�س ينامون وهم جياع؟ كيف ال ت�شعر بالك�آبة و�أنت ترى ب�أم عينك
ماليني من النا�س ينامون على الأر�صفة لي ًال؟ هناك �أكرث من مليون �شخ�ص ينامون
كل ليلة على الأر�صفة يف «بومباي» .و�أكرث من ن�صف مليون �شخ�ص ينامون كل
أ�سة ينامون عليها .عندما
ليلة على الأر�صفة يف «كالكوتا»! ال منازل يدخلونها .ال � ِ َّ
�شيء ما �رصخ يف داخلي« :هل ن�ستطيع نحن يف �أمريكا �أن نقف
ر�أيت هذه الأمورٌ ،
غري �آبهني وال نكون معنيني؟ وجاء الرد« :كال» .وبد�أت �أفكر بحقيقة هنا يف بالدنا
قلت لنف�سي� « :أنا
حيث ن�رصف ماليني الدوالرات كل يوم لنخزن الطعام الفائ�ض! ثم ُ
�أعرف �أين ميك ُننا �أن نخزن هذا الطعام دون تكاليف .يف بطون املاليني من �أوالد
اهلل يف �آ�سيا� ،أفريقيا� ،أمريكا الالتينية ،وحتى يف بالدنا  ،ه�ؤالء الذين ينامون يف
الليل وهم جياع».
باخت�صار� :إن احلياة كلها يف عالقة متبادلة  ،ونحن عالقون يف �شبكة من
التبادلية ،ومربوطون بثوب القدر .وما يت�أثر به الفرد مبا�رش ًة ،ي�ؤثر على الكل بطريقة
غري مبا�رشة .نحن ُخ ِلقنا لنعي�ش مع بع�ضنا بع�ض ًا ب�سبب البنية التبادلية للواقع .هل
أبدا �أنه ال ميكنك الذهاب �إىل عملك كل �صباح دون �أن تعتمد على جز ٍء كبري
فكرت � ً
�صباحا وتتوجه �إىل احلمام وتتناول الإ�سفنجة فيعطيك �إياها
من العامل؟ تنه�ض
ً
لوحا من ال�صابون فيعطيك �إياه عام ٌل فرن�سي .تذهب �إىل
عامل يف البا�سفيك .تتناول ً
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في�سكبها يف فنجانك عامل يف �أمريكا اجلنوبية،
املطبخ لت�رشب قهوتك ال�صباحية،
ُ
�صيني .و�إن رغبت ب�رشب الكاكاو ف�سي�سكبها لك
و�إن �أردت ال�شاي ف�سي�سكبها لك
ٌ
مزارع يتكلم
عام ٌل من غرب �أفريقيا .ثم ت�أخذ خبزك املحم�ص «تو�ست» فيعطيك �إياه
ٌ
الإنكليزية ،دون ذكر اخلباز .وقبل �أن تنهي فطورك يف ال�صباح تكون قد اعتمدت
على �أكرث من ن�صف العامل! هكذا عاملنا مبني ،وهذه ميزته التبادلية .لن يكون �سالم
على الأر�ض �إن مل ندرك هذه احلقيقة اجلوهرية للبنية التبادلية للواقع ب�أكمله.
يتقبلوا
ثانيا ،دعوين �أقول� ،إذا �أردنا ال�سالم على الأر�ض ،على الب�رش والأمم �أن َ
ً
تثبيت وت�أكيد الالعنف ،حيث يجب �أن تتحد (تلتحم) الغاية والو�سيلة .و�أحد �أعظم
املناق�شات الفل�سفية دار حول م�س�ألة الغاية والو�سيلة .وكان دائما هناك من ناق�ش
م�س�ألة الغاية تربر الو�سيلة و�أن الو�سيلة لي�ست مهمة .املهم هو الو�صول �إىل الغاية.
جمتمع عادلٍ � ،أملهم �أن تنجح يف ذلك ،وال تهم
كنت ت�سعى لإن�شاء
ٍ
يقولون� ،إذا َ
الو�سائل؛ �أية و�سيلة �ست�صلح ما دامت حتقق النجاح .رمبا كانت عنيفة� ،أو غري
�صادقة� ،أو غري عادلة لغاية عادلة .هناك الكثريون الذين ناق�شوا هذا عرب التاريخ.
ولكننا لن نحقق ال�سالم يف العامل حتى يدرك كل الب�رش ويف كل مكان �أن الغايات ال
تنف�صل عن الو�سائل ،لأن الو�سائل متثل املفهوم يف ال�صناعة ،والنهاية �أثناء عملية
ال�صنع .ويف النهاية ال ميكنك �أن ت�صل �إىل غايات �صاحلة م�ستخدما و�سائل �رشيرة،
لأن الو�سائل متثل البذور والغايات متثل ال�شجرة.
من �أغرب الأمور �أن العباقرة الع�سكريني يف العامل حتدثوا عن ال�سالم .وال ُغزاة يف
القدمي الذين قتلوا �ساعني �إىل ال�سالم ،الإ�سكندر ،يوليو�س قي�رص� ،شارملان ،ونابليون،
كانوا �أن�سباء يف ال�سعي �إىل ال�سالم العاملي� .إذا قر� َأت «ماين كمف» ()Mein Kampf
بدقة� ،ستكت�شف �أن هتلر �أكد �أن كل ما قام به يف �أملانيا كان لأجل ال�سالم .يتحدثون
هدف بعيد ،كغاية ن�سعى �إليها ،ولكن �سي�أتي يوم نرى فيه �أن
عن ال�سالم وك�أنه ٌ
ال�سالم لي�س جمرد هدف بعيد  ،ولكنه الو�سيلة التي بها ن�صل لذاك الهدف! علينا �أن
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ن�سعى وراء غايات �سلمية من خالل و�سائل �سلمية .يف نهاية التحليل وباخت�صار،
يجب على الغاية والو�سيلة �أن ت َّتحدا لأن الغاية موجودة م�سب ًقا يف الو�سيلة ،ويف
اجلوهر� ،إن الو�سائل الهدامة ال ميكن �أن ت�أتي بغايات ب ّناءة.
والآن ،دعوين �أقول � َّإن ال�شيء الآخر الذي يجب �أن نهتم به �إذا �أردنا ال�سالم على
الأر�ض والرجاء ال�صالح لبني الب�رش ،هو تثبيت وت�أكيد الالعنف لتقدي�س احلياة
الب�رشية .كل �إن�سان هو �شخ�ص ذو �ش�أن لأنه ابن اهلل .فعندما نقول «ال تقتل» فنحن
باحلقيقة نقول �إن حياة الإن�سان �أكرث قدا�سة من �أن ُت�س َلب على �أر�ض املعارك يف
العامل .الإن�سان هو �أكرث من �إلكرتونات �صغرية وهمية يف دوران م�ستمر� ،أو حفنة
من الدخان اخلامد غري املحدود .الإن�سان هو ابن اهللُ ،خ ِلق على �صورته ،لذلك يجب
احرتامه على ما هو عليه! �إىل �أن يرى الب�رش هذا يف كل مكان� ،إىل �أن ترى الأمم هذا
�شخ�ص ما ب�أنه رغم الفروقات
�سيذ ِّك ُرنا
ويوما ماُ ،
ٌ
يف كل مكان� ،سنخو�ض احلروبً .
ال�سيا�سية والعقائدية بيننا ،الفيتناميون هم �إخوتنا؛ الرو�س هم �إخوتنا؛ ال�صينيون
معا على طاولة الإخاء .ولكن يف امل�سيح لي�س
ويوما ما يجب �أن جنل�س ً
هم �إخوتنا؛ ً
ذكر وال �أنثى .يف امل�سيح لي�س
هناك يهودي وال �أممي .يف امل�سيح لي�س هناك ال ٌ
عبد .كلنا واحد يف ي�سوع
هناك �شيوعي وال ر�أ�س مايل .يف امل�سيح لي�س ُح ٌر وال ٌ
امل�سيح .وعندما ن�ؤمن ح ًقا بقدا�سة الإن�سان ،لن ن�ستغل النا�س ،لن ندو�س على النا�س
أحدا.
و�أقدامهم مكبلة بحديد العبودية ،لن نقتل � ً
هناك ثالث كلمات لكلمة «احلب» يف العهد اجلديد باللغة اليونانية؛ �إحداها كلمة
«�إيرو�س – �( »Erosإله احلب عند الإغريق) وهي تعني نوع ًا من الإح�سا�س ،احلب
كثريا عن هذا احلب يف حواراته على �أنه توق الروح
الرومان�سي .لقد حتدث �أفالطون ً
�شيء جميل عن «الإيرو�س»
دائما� ،أو ميكن �أن يكون هناك ٌ
�إىل العامل الإلهي .وهناك ً
بع�ض من �أجمل احلب يف العامل ُع ِب عنه
حتى يف تعابريه عن الرومان�سية.
ٌ
بهذه الطريقة.
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وتتحدث اللغة اليونانية عن «فيليا  Philia« -وهي الكلمة الثانية لل «حب»
 .فيليا هي نوع من احلب احلميم بني الأ�صدقاء  .هذا النوع من احلب الذي تك ُنه
للأ�شخا�ص الذين تن�سجم معهم ،وه�ؤالء الذين حتبهم لأنك حمبوب.
كلمة �أخرى للحب باللغة اليونانية هي كلمة «�أغابي  »Agape -وهي �أكرث من
احلب الرومان�سي� ،أكرث من ال�صداقة .هي التفهم ،وم َت ِ�سمة بالإبداع ،وهي الرجاء
ملقابل.
ال�صالح االفتدائي لبني الب�رش .هي احلب املن�سكب الذي ال يطلب �شي ًئا با ُ
علماء الالهوت يقولون �أنها حب اهلل العامل يف قلوب الب�رش .وعندما ت�سمو باحلب
تود ُهم �أو ُتيل �إليهم ،ولكنك حتبهم لأن
�إىل هذا امل�ستوى ف�إنك حتب الب�رش ال لأنك ُ
يحب ُهم .وهذا ما ق�صده ي�سوع عندما قال «�أحبوا �أعداءكم» .و�أنا �سعيد لأنه مل
اهلل ُ
«وِدوا �أو ميلوا �إىل �أعدائكم» ،فهناك كثريون من النا�س �أجد من ال�صعب �أن �أميل
يقل ُ
�إليهم .هذا النوع من احلب هو حنان عاطفي ،و�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أحب من يفجر بيتي
 .ال �أ�ستطيع �أن �أحب من ي�ستغلني .ال �أ�ستطيع �أن �أحب من يدو�سني ُظ ْل ًما .ال �أ�ستطيع
�أن �أحبهم! ال �أ�ستطيع �أن �أحب من يهدد بقتلي يوما بالداخل ويوما باخلارج .ولكن
امل�سيح يذكرنا �أن احلب �أعظم من املودة  .احلب هو التفهم ،امليل �إىل الإبداع ،هو
الرجاء ال�صالح االفتدائي لبني الب�رش .و�أظن �أننا نحن ههنا ،ك�شعب ،يف ن�ضالنا
للعدالة العن�رصية .ال ميكن �أن ن�ست�سلم .يجب �أن نعمل ب�شغف و بجدية لأجل مواطنية
من الدرجة الأوىل .ال يجب �أن نتباط�أ� ،أثناء ت�صميمنا ،يف حذف كل ذرة من التمييز
العن�رصي من وطننا ،ولكن يجب علينا �أ ّال نتخلى عن امتيازنا «�أن نحب».
كثريا من الكراهية ،ر�أيت الكره على وجوه كثريين من ُع َمد
لقد ر�أيت
ً
�شخ�صيا ً
�شخ�صيا،
البلدات ،واملر�شدين البي�ض ،والكثريين من �أهل اجلنوب �أريد �أن �أكرههم
ً
ويف كل وقت �أرى ذلك� ،أقول لنف�سي� ،إن الكراهية حم ٌل ثقيل .بطريقة ما علينا �أن
نقف ونواجه �أعداءنا اللدودين ونقول�« :سنواجه قدرتكم على �إيذائنا بقدرتنا على
حتمل الأمل� .سنواجه قواكم اجل�سدية بقوانا الروحية� .أفعلوا بنا ما ت�شا�ؤون و�سنبقى
على حبكم .ال ميكننا و�ضمائرنا �صاحلة �أن ُنطيع قوانينكم الظاملة و�أن نلتزم
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بنظامكم الظامل وغري العادل ،فعدم التعاون مع ال�رش لهو واجب ُخ ُلقي كما التعاون
وهد ُدوا �أطفا َلنا،
مع ال�صالح ،فارموا بنا يف ال�سجون و�سنظل نحبكمَ .ف ِّج ُروا بيو َتنا ِّ
ورغم �صعوبة الأمر� ،سنظل نحبكم� .أر�سلوا قتلتكم الإرهابيني امللثمني �إىل �أحيائنا
يف منت�صف الليايل وا�سحبونا �إىل جوانب الطرقات واتركونا �أن�صاف �أموات و�أنتم
بتحم ِلنا الأمل،
نحب ُكم .وت�أكدوا �أننا �سننهككم و ُنرهقكم
�رض ًبا ،و�سنظل ُ
تو�سعوننا ْ
ُ
ويوما ما �سنفوز بحريتنا .لي�س حريتنا وح�سب بل �سننا�شد قلوبكم و�ضمائركم ونفوز
ً
مزدوجا.
بكم يف النهاية ،و�سيكون انت�صارنا
ً

�صالح لبني الب�رش ،يجب �أن ن�ؤمن ب�أخالقيات
ورجاء
�سالم على الأر�ض
ليكون
ٌ
ٌ
ٌ
هذا العامل ،ون�ؤمن �أن كل احلقيقة تتوقف على �أ�س�س �أخالقية� .شيء ما يجب �أن
يذكرنا ،بكل هذا �إذ نقف مرة جديدة يف ف�صل امليالد ونفكر بالف�صح على التوايل،
معا .جاء امل�سيح لريينا الطريق� .أحب النا�س الظلمة بدل النور
فالف�صلني يتما�شيان ً
و�صلبوه ،وهناك ،يوم اجلمعة العظيمة على ال�صليب �ساد الظالم ،ولكن جاء الف�صح
الذي يذكرنا �أن احلقيقة امل�سحوقة �سوف تقوم ثاني ًة .الف�صح ُي ْثبت قول «كاراليل -
« »Carlyleال تعي�ش كذب ٌة للأبد» .وهذا هو �إميا ُننا ،بينما ن�ستمر نرجو ال�سالم على
الأر�ض والرجاء ال�صالح لبني الب�رش :لنعلم �أننا خالل هذه العملية منتلك رفقة كونية.
عام  ، 1963يف �شهر �آب ،بعد ظهر �شديد احلرارة ،وقفنا يف وا�شنطن وحتدثنا
عن �أمور كثرية .ويف نهاية ذلك الع�رص ،حاولت �أن �أحتدث لل�شعب عن حلم كان لدي،
ويجب �أن �أعرتف لكم اليوم �أنه بعد �أن تكلمت عن حلمي ب�أ�سابيع قليلة� ،رصت �أراه
كابو�سا .كان ذلك عندما ُق ِت َلت �أربع فتيات زجنيات ،م�ساملات ،بريئات وجميالت
ً
تنقلت
يف كني�سة «بريمينغهام � -أالباما» .ر�أيت ذلك احللم يتحول �إىل كابو�س عندما
ُ
يف �أحياء الأقليات ال�شعبية ور�أيت �إخوتي و�أخواتي ميوتون على جزيرة منعزلة من
الفقر و�سط حميط وا�سع من االزدهار املادي ،وال�شعب ال يفعل �شي ًئا ُلي�صارع م�شكلة
الفقر عند الزنوج .ر�أيت ذلك احللم يتحول �إىل كابو�س عندما راقبت �أخواين و�أخواتي
الزنوج و�سط غ�ضبهم وثورتهم ال�صاخبة ،و�سط �آالمهم ،و�سط خيبتهم ،يتحولون �إىل
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�شغب ُم َ�ض َللة حلل امل�شكلة .ر�أيت ذلك احللم يتحول �إىل كابو�س عندما �شاهدت
�أعمال ٍ
عيوا باملر�شدين الع�سكريني الأقوياء� ،ستة
احلرب يف فيتنام تت�صاعد ،ور�أيت من ُد ُ
ع�رش �ألف يتحولون �إىل جنود حماربني ،وحتى اليوم خم�سمائة �ألف �شاب �أمريكي
مدم َرة،
يحاربون على تراب �آ�سيوي .نعم� ،أنا
ٌ
�شخ�صيا �ضحية �أحالم م� َؤج َلة� ،آمال َ
وبالرغم من ذلك ف�أنا اليوم �س�أختم بقويل «ال زال عندي حلم» لأنه كما تعلمون ال
ميكن �أن ن�ست�سلم وني�أ�س يف احلياة� .إذا خ�رسنا الأمل ف�سنخ�رس تلك احليوية التي
ُتبقي احلياة م�ستمرة� ،سنخ�رس ال�شجاعة التي ت�ساعدكم على اال�ستمرار رغم كل �شيء.
وهكذا فانا اليوم ما زال عندي حلم.
معا ك�إخوة.
لري ْوا ماذا فعلوا ليعي�شوا ً
يوما ما �سي�ستيقظ ال�شعب َ
عندي حلم �أنه ً

حاكم كل زجني يف هذا البلد وكل
�سي َ
يوما ما ُ
ما زال عندي حلم هذا ال�صباح �أنه ً
�إن�سانٍ ملون يف العامل ،على �أ�سا�س �أخالقياته ولي�س لون ب�رشته! و�أن كل �إن�سان
�سيحرتم كرامة وقيمة ال�شخ�صية الب�رشية.
مل ْه َم َلة يف «�أباال�شيا»
�سيعاد �إحياء ال�صناعات ا ُ
يوما ما ُ
ما زال عندي حلم �أنه ً
والبطون الفارغة يف امل�سي�سيبي �ستمتلئ! والإخاء �سيعني �أكرث من كلمات قليلة يف
نهاية ال�صالة ،بل على ر�أ�س قائمة جداول الأعمال ال�رشعية يف العمل.
يوما ما �ستن�ساب العدالة كاملياه ،واحلق �سيجري كمياه
ما زال عندي حلم �أنه ً
نهر عظيم.
�سين َت َخبون ليدخلوا �إىل
يوما ما �أن رجال دولتنا ُ
ما زال عندي حلم اليوم �أنه ً
جمال�س الدولة ُليقيموا العدالة ،ويحبون الرحمة وي�سريون بتوا�ضع �إىل جانب �إلههم.

ويحول الرجال �سيو َفهم �إىل
يوما ما �ستنتهي احلرب،
ما زال عندي حلم اليوم �أنه ً
ِّ
ٍ
مناجل لت�شذيب الأ�شجار؛ وال تقوم �أم ٌة على �أمة ،وال
ورماحهم �إىل
�شفرات للحراثة،
َ
َ
أحد �إىل احلرب بدل الدرا�سة.
يذهب � ٌ
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يوما ما �سريب�ض اخلروف مع الأ�سد ،و�سيجل�س كل
ما زال عندي حلم اليوم �أنه ً
أحد باخلوف.
�إن�سان حتت كرمته وتينته ،ولن ي�شعر � ٌ

يوما ما كل وط ٍء �سريتفع وكل �أكمة وجبل �سينخف�ضان،
ما زال عندي حلم اليوم �أنه ً
جميعا.
في ْع َلن جمد الرب ويراه الب�رش
وي�صري املعوج
ً
�سوياُ ،
م�ستقيما واملع َقد ً
ً
�ض جمال�س الي�أ�س ون�أتي
ما زال عندي حلم �أنه بهذا الإميان �سن�ستطيع �أن ن ُف َ
ن�سِع اليوم الذي فيه
بالنور �إىل قاعات الت�شا�ؤم املظلمة! بهذا الإميان �سنقدر �أن َ
ورجاء �صالح لبني الب�رش!
�سيكون �سالم على الأر�ض
ٌ
فرحا.
يوما
ً
جميدا ،وجنوم ال�صباح �ستن�شد ً
معا ،و�أبناء اهلل �سي�رصخون ً
�سيكون ً

�آيات ميالدية
ٱلر ُّب
َ 67و� ْٱم َت َ أ
ٱلر ِ
وح �ٱ ْل ُق ُد ِ�سَ ،و َت َن َّب�أَ َقائ ًِلُ ٦٨ :
«م َب َ
اركٌ � َّ
ل َزكَ ِر َّيا �أَ ُبو ُه مِ َن � ُّ
�ص ِف
ام َل َنا َق ْر َن َخ َل ٍ
ِ�إ َل ُه ِ�إ ْ َ
�سائِي َل ِ أَل َّن ُه �ٱ ْف َت َق َد َو َ�ص َن َع فِ َد ًاء ل َِ�ش ْع ِبهَِ ٦٩ ،و�أَ َق َ
ِين ُه ْم ُم ْن ُذ �ٱل َّد ْه ِر،
ني �ٱ َّلذ َ
َب ْيتِ َد ُاو َد َف َتا ُه ٧٠ .كَ َما َت َكل ََّم ِب َف ِم �أَ ْن ِب َيا ِئ ِه �ٱ ْل ِق ِّدي�سِ َ
ِ�ضي َناِ ٧٢ .ل َي ْ�ص َن َع َر ْح َم ًة
يع ُم ْبغ ِ
َ ٧١خ َل ٍ
�ص مِ ْن �أَ ْع َدا ِئ َنا َومِ ْن �أَ ْيدِي َجمِ ِ
َم َع �آ َبا ِئ َنا َو َي ْذكُ َر َع ْه َد ُه � ْ ُ
يم �أَبِي َنا٧٤ :
ٱل َق َّد َ�س� ٧٣ ،ٱ ْل َق َ�س َم �ٱ َّلذِي َحل ََف ِ إِل ْب َراهِ َ
ا�سةٍ
�أَ ْن ُي ْعطِ َي َنا ِ�إ َّن َنا ب َِل َخ ْو ٍفُ ،م ْن َقذ َ
ِين مِ ْن �أَ ْيدِي �أَ ْع َدا ِئ َناَ ،ن ْع ُب ُد ُه ِ ٧٥ب َق َد َ
ٱل�صب ُِّي َنب َِّي �ٱ ْل َعل ِِّي ُت ْد َعى،
َو ِب ٍ ّر ُق َّد َام ُه َجمِ َ
يع �أَ َّي ِ
ام َح َيا ِت َناَ ٧٦ .و�أَ ْن َت �أَ ُّي َها � َّ
�ص
ٱلر ِّب ِل ُت ِع َّد طُ ُر َق ُهِ ٧٧ .ل ُت ْعطِ َي َ�ش ْع َب ُه َم ْع ِر َف َة � ْٱل ََل ِ
ِ أَل َّنكَ َت َت َق َّد ُم �أَ َم َ
ام َو ْج ِه � َّ
ُ�شقُ مِ َن
ب ْغف َِر ِة َخطَ ا َي ُ
َِ
اه ْمِ ٧٨ ،ب�أَ ْح َ�شا ِء َر ْح َم ِة �إِل َِه َنا �ٱ َّلتِي ِب َها �ٱ ْف َت َق َد َنا � ْٱل ْ َ
ني ِف �ٱلظُّ ل َْم ِة َوظِ َللِ � ْٱل َْو ِتِ ،لك َْي َي ْهد َِي
يء َعلَى � ْٱلَالِ�سِ َ
�ٱ ْل َع َلءِِ ٧٩ .ل ُي ِ�ض َ
ٱل�س َل ِم» .لوقا 79 -67 :1
�أَ ْق َد َام َنا ِف طَ رِيقِ � َّ
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تكرمي ال�شيخ عرفان جرجور
احتفاالتالكنائ�س
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تكرمي الق�س �أديب عو�ض
كرم زمالء الق�س �أديب عو�ض يف مكاتب ال�سينود�س يف
يف � 22آب ّ ،2017
الرابية ،رئي�س حترير الن�رشة ال�سابق الق�س �أديب عو�ض ،حيث �أقيمت م�أدبة غداء
ق�صاب كلمة �شكر تناول فيها الق�س
على �رشفه� .ألقى الأمني العام الق�س جوزيف ّ
هدية تذكارية ،كعربون
�أديب بخدمته و�صفاته ،واختتمت الكلمة بت�سليم الق�س �أديب ّ
حمبة و�شكر.
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تكرمي ال�شيخ عرفان جرجور
�أقام ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سوريا ولبنان خالل انعقاد جمل�سه الإداري
ع�شاء تكرميي ًا لل�شيخ عرفان جرجور على خدمته التي
بتاريخ ،2017/11/9
ً
امتدت  20عام ًا ،متولي ًا لأوقاف ال�سينود�س يف �سوريا� .ألقى الأمني العام كلمة �شكر
تناول فيها ال�شيخ جرجور عرفان ًا بخدمته و�صفاته ،اختتمت بتقليد ال�شيخ عرفان
�شعار ال�سينود�س و�سام ًا على �صدره ،كعربون �شكر وامتنان .وقد جاء يف كلمة الأمني
العام الق�س جوزيف ق�صاب:
«� َّإن االحتفاليات باليوبيل الـ  500لذكرى اال�صالح االجنيلي يف هذا العام،
ت�ستعيد قوة مبادئ الإ�صالح و�رضورتها يف �إعادة احليوية للكني�سة تبع ًا حلقائق
الكتاب املقد�س.
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نلتف جميع ًا لتكرمي ال�شيخ عرفان جرجور .و�إذا �أحببنا �أن نختار
يف هذا امل�ساء ّ
�أحد تلك املبادئ الإ�صالحية لن�ستذكرها ون�شدد عليها يف هذه املنا�سبة ،لكانت
بال�رضورة «كهنوت جميع امل�ؤمنني» .هذا املبد�أ الذي �أطلق دور العلمانيني يف
الكني�سة ليكونوا �رشكاء يف �إدارتها وتنظيمها وتعليمها و�إر�ساليتها.
يكتب بول�س الر�سول اىل كني�سة ت�سالونيكيُ « :ث َّم َن ْ�س�أَ ُل ُك ْم َ�أ ُّي َها الإِ ْخ َو ُة َ�أ ْن َت ْع ِر ُفوا
ريا جِ ًّدا ِف
ين َي ْت َع ُب َ
ا َّل ِذ َ
ب ُ
الر ِّب َو ُي ْن ِذ ُرو َن ُك ْمَ ،و�أَ ْن َت ْع َت ِ ُ
وه ْم َك ِث ً
ون َب ْي َن ُك ْم َو ُي َد ِّب ُرو َن ُك ْم ِف َّ
الوا َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضا ».الحظوا ال�صفات التي يكتبها بول�س
ال َح َّب ِة ِم ْن �أَ ْجلِ َع َم ِلهِ ْم�َ .س ِ ُ
َْ
الر�سول.
ين
وخ ْ ُ
«�أَ َّما ُّ
ال�ش ُي ُ
اع َف ٍةَ ،و َال ِ�س َّي َما ا َّل ِذ َ
ال َد ِّب ُر َ
ون َح َ�س ًنا َف ْل ُي ْح َ�س ُبوا �أَ ْه ًال ِل َك َر َام ٍة ُم َ�ض َ
ول «ا ْل َف ِ
اع ُل ُم ْ�س َت ِحق �أُ ْج َر َت ُه»».
اب َي ُق ُ
َي ْت َع ُب َ
ون ِف ا ْل َك ِل َم ِة َوال َّت ْع ِلي ِم ،لأَ َّن ا ْل ِك َت َ
فكيف �إذا كان الفاعل لي�س له �أجر ،وهو �أ�ص ًال ال يريد �أجراً!!!
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ال�شيخ عرفان (�أبو فرا�س) ،هو �شيخ يج�سد الكثري من ال�صفات التي حث عليها
الكتاب املقد�س ،ومبادئ الإ�صالح� .أن تكون متولي ًا لأوقاف ال�سينود�س يف �سوريا،
أمر يحتاج بال�رضورة اىل �إجماع املجل�س الإداري على الثقة به وب�أمانته
فهو � ٌ
وبحكمته وبقدرته على املتابعة واال�ستعداد لل�سفر .هذه م�س�ؤولية تلقى على
الأ�شخا�ص ،وال يحاربون من �أجلها .ففيها الكثري من «ت�سويد الوجه» من �أجل احلفاظ
على حقوق الكني�سة .ع�رشون �سنة وال�شيخ عرفان ينوب عنا يف كل ذلك.
ال�شيخ عرفان حمب  -لي�س للأ�شخا�ص فقط  -بل للحق .هو مليء بامل�شاعر،
لكن �إن غ�ضب فال تغيب ال�شم�س على غ�ضبه .يف حم�ص هو حم�صي حتى العظم،
لكن عندما يتع ّلق الأمر مب�صلحة ال�سينود�س العليا فهو حري�ص �أن يجعل من كني�سة
حم�ص منوذج ًا يحتذى به من باقي الكنائ�س يف احلر�ص على ال�سينود�س.
«نعما �أيها
ما من كلمات ن�ستطيع �أن ن�شكر فيها �أبو فرا�س �إال كالم ال�سيد امل�سيح ّ
العبد ال�صالح».
با�سم ال�سينود�س وجمل�سه الإداري نقول ل�شيخنا احلبيب� :شكرا من القلب وليبارك
الرب خطواتك حيثما ذهبت .يف زمن الـخم�سمائة �سنة على الإ�صالح نقول� :إن كان
من �إ�صالح يف ال�سينود�س ف�أنت �أحد رموزه ،و�أنت القدوة لكثريين».
�آيات ميالدية

وع ِف َب ْيتِ َ ْ
ريو ُد َ�س � ْ َ
و�س مِ َن
َ 1و َلَّا ُو ِل َد َي ُ�س ُ
ام هِ ُ
ل ِم �ٱ ْل َي ُهود َِّيةِِ ،ف �أَ َّي ِ
ٱللِكِ � ،إِذَا َ ُ
م ٌ
ني�َ « :أ ْي َن ُه َو � ْٱل َْولُو ُد َملِكُ �ٱ ْل َي ُهودِ؟ َف ِ�إ َّن َنا َر�أَ ْي َنا
ِيم َ ٢قا ِئ ِل َ
ور َ�شل َ
� ْٱل َْ�شِقِ َق ْد َج ُاءوا ِ�إ َل �أُ ُ
ريو ُد ُ�س � ْ َ
يع
َْ
ٱللِكُ � ْٱ�ضطَ َر َب َو َجمِ ُ
ن َم ُه ِف � ْٱل َْ�شِقِ َو�أَ َت ْي َنا ِل َن ْ�س ُج َد َل ُه»َ ٣ .فل ََّما َ�سمِ َع هِ ُ
ٱل�ش ْع ِبَ ،و َ�س�أَ َل ُه ْم�« :أَ ْي َن ُيو َل ُد
ِيم َم َع ُه ٤ .ف ََج َم َع كُ َّل ُر�ؤ ََ�سا ِء �ٱ ْل َك َه َن ِة َوكَ َت َب ِة � َّ
ور َ�شل َ
ُ�أ ُ
«ف َب ْيتِ َ ْ
وب ِب�ٱل َّنب ِِّيَ ٦ :و�أَ ْنتِ
يح؟»َ ٥ .ف َقالُوا َل ُهِ :
� ْٱلَ�سِ ُ
ل ِم �ٱ ْل َي ُهود َِّيةِ ِ .ألَ َّن ُه َه َكذَا َم ْك ُت ٌ
ي ُر�ؤ ََ�سا ِء َي ُهوذَاَ ِ ،أل ْن مِ ْنكِ َي ْخ ُر ُج ُم َد ِّب ٌر
يا َب ْي َت َل ٍْم�َ ،أ ْر َ
ٱل�ص ْغ َرى َب ْ َ
�ض َي ُهوذَا ،ل َْ�ستِ � ُّ
�سائِيلَ» .متى 5-1 :2
َي ْر َعى َ�ش ْعبِي �إِ ْ َ
76

�أخبار للن�رش

ملخ�ص عن احتفاالت الكنائ�س
يف الذكرى
اخلم�سمائة للإ�صالح
من ت�رشين الأول عام  ،1517تاريخ اندالع ال�رشارة الأوىل لبدء الإ�صالح وهي
تعليق امل�صلح مارتن لوثر البنود على باب كني�سة ووتنربغ� ،إىل ت�رشين الأول
مرت من الإ�صالح الإجنيلي.
 ،2017خم�سمائة عام ّ

االحتفال بذكرى اال�صالح يف كني�سة علما ال�شعب و�صور
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ح�ضت واحتفلت
�شغلت هذه املنا�سبة كل الكنائ�س الإجنيلية يف العامل التي ّ
بالذكرى ،فكان لل�سينود�س ح�صة يف االحتفاالت هذه .فكل كنائ�سنا يف �سوريا
ولبنان احتفلت على طريقتها اخلا�صة ،منها من �أقام برنامج احتفال يومي ،ومنها
ح�ض لربنامج ا�سبوعي .يف االحتفاالت هذه� ،أقيمت خدمات عبادة خا�صة
من ّ
بالذكرى ،كما �ألقيت حما�رضات عن الإ�صالح الإجنيلي ،ويف بع�ض الكنائ�س كان
هناك ن�شاطات �أخرى ك�إقامة معر�ض كتابي �أو حفلة ترنيم وغريها من الأن�شطة.
يف هذا امللخ�ص� ،سنعر�ض بع�ض ال�صور من هذه االحتفاالت ،لن�أخذ ملحة
�رسيعة .لكن ملن يريد االطالع على �أغلبية ن�شاطات الكنائ�س بتفا�صيلها ،ميكنه
زيارة �صفحة ال�سينود�س على الفا�سبوك.

االحتفال بذكرى اال�صالح يف كني�سة احل�سكة
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االحتفال بذكرى اال�صالح يف كني�سة املية ومية

االحتفال بذكرى اال�صالح يف كني�سة حم�ص
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االحتفال بذكرى اال�صالح يف كني�سة منيارة

االحتفال بذكرى اال�صالح يف كني�سة دم�شق
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وفاة ال�شيخ ريا�ض اليا�س
يوم الثالثاء الواقع فيه الثالث من ت�رشين الأول  ،2017رقد على رجاء القيامة
ال�شيخ ريا�ض �إدمون اليا�س ،عن عمر ناهز  ٥٢عام ًا �أم�ضى منها حوايل  ٢٠عام ًا
�شيخ ًا بالكني�سة الإجنيلية يف زحلة .كان ال�شيخ ريا�ض من املواظبني على ح�ضور
اجتماعات الكني�سة ،اىل �أن �أ�صيب مبر�ض ع�ضال منذ حوايل ال�سنة حتمل خاللها
�آالم املر�ض ب�صمت .نذكر �أن ال�شيخ ريا�ض كان ع�ضواً يف جلنة اخلدمات الطبية
واالجتماعية ،وكذلك يف جلنة ال�ش�ؤون املالية والأمالك.
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�أبرز ن�شاطات كني�سة
طرابل�س للعام
ق�سي�سة،
عام  2017مل يكن كباقي الأعوام ،فقد ّ
توج بر�سامة راعية الكني�سة ّ
وذلك يف ال�ساد�س والع�رشون من �شهر �شباط .هذا احلدث التاريخي بالن�سبة للكني�سة
بدء من الأعياد
وال�سينود�س ،جعل للمنا�سبات الكن�سية والتي حتدث �سنوي ًا طعم ًا �آخرً ،
املعمودية والع�شاء الرباين.
ال�رسين
ّ
وكان �أولها الف�صح ،مروراً مبمار�سة ّ

الأحد يف اخلام�س والع�رشون من �شهر حزيران ،خالل خدمة العبادة املخ�ص�صة
لعيد الأب ،مت تعميد الطفل فيكتور رودولف نزهة ،لتكون هذه املعمودية الأوىل لطفل
يف كني�سة طرابل�س بعد ر�سامة الق�سي�سة روال �سليمان.

يف نف�س اليوم وبعد خدمة العبادة ،مت تكرمي ال�شيخني �أ�سعد الرا�سي وغ�سان
عادل ،حيث احتفلت الكني�سة بتكرمي �شيخاها وتقدمي درع تقدير لكل منهما كعربون
حمبة وتقدير جلهودهما وخدمتهما الطويلة يف الكني�سة.
الأحد يف الثامن من �آب ،خالل خدمة العبادة ،مت تعميد الطفلة رينيه �سمري عون،
لتكون هذه املعمودية الثانية يف العام .2017
ختام ًا ،تبارك الكني�سة لوالدي الطفل فيكتور نزهة ’ رورولف وكري�ستيل’،
والطفلة رينيه عون ’ �سمري وكارول’ ،وتتعهد بالوقوف بجانب الأهل
الحت�ضان الأوالد وامل�ساعدة يف تن�شئتهم على �أ�س�س الرتبية امل�سيحية احلقة .كما
وتبارك الكني�سة �شيخيها� ،شاكرة على رعايتهم وعطائهم ،وتتمنى لهما العمر الطويل
واملثمر.
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احتفال عيد ال�شكر
يف كني�سة دم�شق

�أقامت الكني�سة االجنيلية الوطنية بدم�شق ،يوم االحد الواقع يف ،2017/11/12
قدم الق�س مفيد قره جيلي ،راعي
خدمة خا�صة بيوم �أحد ال�شكر .بهذه املنا�سبة ّ
الكني�سة االجنيلية يف حم�ص ،عظة حول العطاء بفرح و�سخاء� .شارك يف خدمة
العبادة كل من راعي الكني�سة الق�س بطر�س زاعور نائب رئي�س ال�سينود�س االجنيلي
الوطني يف �سوريا ولبنان ،والق�س �صموئيل حنا نائب رئي�س الطائفة االجنيلية يف
�سوريا ولبنان ،الوقور الق�س �سالم حنا راعي كني�سة الالذقية ،والوقور الق�س فرا�س
فرح راعي كني�سة القام�شلي .يف ختام العبادة ،وبعد طلب بركة الرب ،توجه احل�ضور
اىل �صالون الكني�سة لتناول فنجان قهوة مع احللوى.
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للم�ساهمة يف املجلة
تر�سل جميع امل�ساهمات واملرا�سالت �إىل املج ّلة بالربيد الإلكرتوين على
العنوان:
info@annashra.org

�أو ميكن �إر�سا ُلها با�سم رئي�س التحرير �إىل العنوان الربيدي التايل:
ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان  -جملّة الن�رشة
�ص .ب70-890 .
�أنطليا�س  -لبنان
هاتف الن�رشة)+961( 5-531921 :

لال�شرتاك باملج ّلة

أمريكي ًا،
لبنان 50000 :ل.ل.؛ �سورية 500 :ل�.س .؛ الأردن والعراق وم�رص 25 :دوالراً �
ّ
أمريكي ًا
�أمريكا وباقي الأقطار 50 :دوالراً �
ّ
تر�سل اال�شرتاكات با�سم جم ّلة الن�رشة مبوجب �شيكات ت�سحب
على م�صارف لها فروع يف بريوت على العنوان التايل:
Annashra Magazine
Rabieh st # 34
P.O.Box 70-890 | Antelias - Lebanon

يرجى من الأخوة امل�شرتكني يف الن�رشة
املبادرة �إىل ت�سديد ا�شرتاكهم لدعم ر�سالة املجلة.
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�أجدد املطبوعات:

كل العيلة

الإ�صالح الإجنيلي وت�أثريه
يف نواحي احلياة

�سعود
الق�س �سهيل ّ

الروزنامة 2018

عالمات �أ�سا�سية يف احلياة امل�سيحية

God’s Word to People
in the Midst of Storms
Rev. Dr Hadi Ghantous

Facebook.com/alnashra1863

�أ�س�س الدين امل�سيحي
امل�صلح جون كلفن

www.synod-sl.org
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