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ت�أمالت وعظات

هل افتقدك اهلل يف ف�صل املجيء؟
اهلل معنا
املجو�سواملفاج�آت
املولودالعجيب

هل افتقدك اهلل يف
ف�صل املجيء؟
قراءة �أوىل  :مزمور 145

ق�صاب*
الق�سي�سة جنال ّ
ّ

قراءة ثانية  :لوقا 25-5 :1
قراءة ثالثة  :لوقا 80-57 :1
الر�سام ال�شهري بابلو بيكا�سو Pablo Picasso
ُيحكى �أ ّنه يف �أحد ال ّأيام بينما كان ّ

ال�سارق قد �أخذ
خارج منزلهَّ ،
تعر�ض بيته لل�رسقة ،فعاد بيكا�سو �إىل بيته ليجد �أن ّ
ال ِتلفاز واملجوهرات وغريها من الأ�شياء الثمينة؛ فما كان من بيكا�سو � ّإل � ْأن �رصخ
ٍ
ب�صوت عالٍ «� ّإن �أ�شعر بالإهانة واحلزن» .فاقرتب �إليه �صديقه وقال له «كفاك

العاملية للكنائ�س املُ�صلحة
امل�سيحية ,رئي�سة ال�رشكة
* مديرة دائرة الرتبية
ّ
ّ
4

ت�أمالت وعظات

حزن ًا» فيمكنك �أن ت�شرتي تلفازاً جديداً وجموهرات وت�ستبدل ما ُ�سق منك ،فقال له
بيكا�سو «ما ي�ؤملني � ّإن ال�سارق مل ي�أخذ � ّأي من لوحاتي» ،فهو مل يعتربها ثمينة ومل
يعرف قيمتها.
مر ٍ
مهم ًة ال نعرف قيمتها «لوحة
ات كثرية نن�سى لوح ًة ّ
يف حت�ضريات عيد امليالدّ ،
نتح�ض
زكريا و�ألي�صابات» .نحن الآن يف الأحد الرابع من ف�صل املجيء� ،إ ّنه ف�ص ٌل
ّ
ّ
ق�صة
إىل
�
جوع
الر
دون
الطفل
ال�ستقبال
نتح�ض
أن
�
نقدر
وال
ي�سوع،
الطفل
لوالدة
فيه
ّ
ّ
ّ
زكريا
زكريا و�ألي�صابات ال ّلذان �ساهما يف التح�ضري لوالدة طفل املذود �آنذاك .كان ّ
ّ
أبيا» من ن�سل هرون ن�سل الكهنوت ،وقد تكاثر عدد الكهنة وازداد
�
«
فرقة
من
كاهنا
ّ
فتق�سموا �إىل �أربعة وع�رشين فرق ًة جتتمع ك ّلها مع ًا للخدمة
ة،
االعتيادي
عدد اخلدمات
ّ
ّ
ثم َت ْخدم ك ّل ٍ
يت�شوق لهذا
تي يف ال�سنة ،فكان الكاهن
مر ْ
يف الأعيادّ .
ّ
فرقة �أ�سبوع ًا ّ
احلقيقية حلياة الكاهن� ،إذ كان الكاهن يقوم بالذبائح
الأ�سبوع لأ ّنه ُيعترب املر�آة
ّ
الرب ،لذلك
أ�سعد حلظاته هي وقت تقدمي ّ
ويقدم ّ
البخور على املذبح ،و� ُ
البخور �أمام ّ
ويبخر (لوقا )9 :1
ملا �أ�صابته ال ُقرعة �أن يدخل �إىل هيكل الرب
نرى فرح
زكريا ّ
ّ
ّ
ال َال ُكَ « :ال َت َخ ْف َيا َز َكر َِّيا ،لأَ َّن
ال َل ُه ْ َ
فظهر له مالك الرب ووقع عليه اخلوفَ 13 .ف َق َ
ون َل َك
وح َّناَ 14 .و َي ُك ُ
ي�ص َاب ُ
ات َ�س َت ِل ُد َل َك ْاب ًنا َو ُت َ�س ِّمي ِه ُي َ
ِط ْل َب َت َك َق ْد ُ�س ِم َع ْتَ ،و ْام َر َ�أ ُت َك َ�أ ِل َ
الر ِّبَ ،و َخ ْم ًرا
ون ِب ِوال ََد ِت ِه 15 ،لأَ َّن ُه َي ُك ُ
ون َ�س َي ْف َر ُح َ
ري َ
اجَ ،و َك ِث ُ
َف َر ٌح َو ْاب ِت َه ٌ
يما �أَ َم َ
ون َع ِظ ً
ام َّ
ِين ِم ْن َب ِني
الر ِ
وح ا ْل ُق ُد ِ�سَ 16 .و َي ُر ُّد َك ِثري َ
َو ُم ْ�س ِك ًرا َال َي ْ َ
�ش ُبَ ،و ِم ْن َب ْطنِ �أُ ِّم ِه َ ْ
ي َت ِل ُئ ِم َن ُّ
وب ال َآبا ِء ِ�إ َل
�سا ِئ َ
ام ُه ب ُِر ِ
وح ِ�إي ِل َّيا َو ُق َّو ِت ِهِ ،ل َ ُ
ِ�إ ْ َ
الر ِّب ِ�إلهِ هِ ْمَ 17 .و َي َت َق َّد ُم �أَ َم َ
ي َّد ُق ُل َ
يل ِ�إ َل َّ
الأَ ْب َنا ِءَ ،وا ْل ُع َ�صا َة ِ�إ َل ِف ْك ِر الأَ ْب َرارِِ ،ل َك ْي ُي َه ِّي َئ ِل َّلر ِّب َ�ش ْع ًبا ُم ْ�س َت ِع ًّدا»( .لوقا )17-13 :1
«ك ْي َف �أَ ْع َل ُم ه َذا ،لأَ ِّن
زكريا ب�سبب مقابلة املالك وطلب منه عالم ًة فقالَ :
لقد ُذ ِعر ّ
�أَ َنا َ�ش ْي ٌخ َو ْام َر�أَ ِتي ُم َت َق ِّد َم ٌة ِف �أَ َّي ِ
«و َها �أَ ْن َت
ام َها؟» (لوقا  .)18 :1و�أعطاه املالك عالم ًة َ
ون َ�ص ِ
ل ُت َ�ص ِّد ْق َك َال ِمي
ون ِفي ِه ه َذا ،لأَ َّن َك َ ْ
ام ًتا َو َال َت ْق ِد ُر �أَ ْن َت َت َك َّل َم� ،إِ َل ا ْل َي ْو ِم ا َّل ِذي َي ُك ُ
َت ُك ُ
ا َّل ِذي َ�س َي ِت ُّم ِف َو ْق ِت ِه»( .لوقا)20 :1 :
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زكريا عن اخلروج� ،إذ كان الكاهن بعد الدخول �إىل ُقد�س
وهكذا ح�صل فقد ت� ّأخر ّ
البخور ويتوجه نحو
الأقدا�س ي�أتي �إىل احلاجز الذي بني ال�ساحتني بعد احرتاق ّ
ال�شعب ليباركهم.
ال�شعب ،لي�س هذا فح�سب بل �إ ّنه خرج ِ
�صامت ًا.
زكريا ت� ّأخر و�أبط�أ يف مباركة ّ
لكن ّ
زكريا ر�أى ر�ؤي ًة ما .وهكذا ح�صل �إذ عاد �إىل بيته وحبلت �ألي�صابات
فت� ّأكد للنا�س � ّأن ّ
لِ ،ل َي ْنز َِع
يها َن َظ َر �إِ َ َّ
الر ُّب ِف الأَ َّي ِ
ام ا َّل ِتي ِف َ
و�أخفت نف�سها قائلة«« :ه َك َذا َق ْد َف َع َل ب َِي َّ
ي ال َّن ِ
ا�س»( .لوقا )25 :1
َعارِي َب ْ َ
ٍ
ٍ
وزكريا ،جند � َّأن اختبار امل�شاركة يف
ق�صة �ألي�صابات
نظرة
يف
ّ
�رسيعة على ّ
خطة اهلل الذي عا�شاه كان اختباراً �صعب ًا .فبالرغم من فرح ها َذ ْين امل�س َن ْي ب�أ ّنهما
ّ
�سيزقا ولداً و�سيكون ابن ًا و�أن اهلل ِ
الروحي يف
ر�ضي عنهما ،فالإجناب كان له بعده
ُ
ّ
ذلك الوقت ،فمفهوم الإجناب عند جماعة الإميان يختلف عما هو اليوم� .إذ كانت
جماعة الإميان ت�ؤمن �أ ّنه من الأ�شخا�ص الذين ُيحرمون من اهلل :اليهودي الذي ال
واملتزوج الذي ال ولد له.
زوجة له،
ّ
زكريا و�ألي�صابات ،فقد �ص ّليا يف
للوهلة الأوىل ِق ّل ٌة م ّنا يريد �أن َيقف موقف
ّ
خادم ْي �أمي َن ْي و�أطاعا ال�رشيعةّ � .إل � ّأن اهلل �أجاب
ك ّل وقت لأن ُيرزقا طف ًال ،وكانا
َ
ِ
وقت ُمت� ّأخرٍ ،ويف ٍ
لطلبتهما يف ٍ
بالعجز
وقت كان ُالتو ّقع �أن يرتاحا ،ويف وقت �شعرا
ْ
أبو ْين
مهم ًة جديد ًة ب�أن يكونا � َ
وب� ّأن دورهما قد انتهى ،ها هو اهلل يطلب منهما ّ
ٍ
مهمة ال ّتح�ضري لوالدة
مهم ٍة
عظيمة وهي ّ
ليوح ّنا الطفل القادم� ،أي �رشي َك ْي يف ّ
الطفل ي�سوع.
ّ

ال�ضوء على طريقة عمل اهلل� ،إذ � ّأن اهلل
� ّأوالًّ � ،إن حياة
زكريا و�ألي�صابات ُت�س ّلط ّ
ّ
املرات ُنريد � ْأن نخدم بطريقتنا و ِتبع ًا
اختار الوقت املنا�سب يف عينيه .يف الكثري من ّ
زكريا ت�ؤكد �أن عمل اهلل هو تبع ًا لوقت اهلل ال
لوقتنا وو�ضعنا وظروفناّ ،
لكن ق�صة ّ
ٍ
الجناب ما،
لأوقاتنا نحن .فقد ن�صلي لأم ٍر ما يف حياتنا ،ل�شفا ٍء ما،
خلدمة ما ،لأمورٍ
ٍ
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ركز على وقت اهلل ال
زكريا و�ألي�صابات تقول لنا �أ ّنه علينا � ْأن ُن ّ
عائلي ٍة ماّ ،
لكن ق�صة ّ
ّ
على وقتنا نحن.
بالرغم من الظروف ال�صعبة التي عا�شاها.
ثانياّ ،
زكريا و�ألي�صابات مل ي�ست�سلما ُّ
ٍ
جم ٍة � ّأولها كان تهمي�ش العامل لهما ،ف� َّإن عدم الإجناب يف
تعر�ضا
ل�صعوبات ّ
فقد ّ
�شك ب� ّأن
ال�شخ�ص خارج دائرة عمل اهلل ونعمته .لذا فال ّ
ذلك الزمان كان يعني � ّأن ّ
كاهن ،لذا فهو خادم اهلل ،فكيف يكون
زكريا هو
املجتمع قد هم�شهما،
ٌ
وخا�ص ًة � ّأن ّ
ّ
بال مولود؟
التحديات التي عا�شاها.
أحبا اهلل بعيداً عل ك ّل
ظل
غم ذلك فقد ّ
ّ
ُر َ
َ
خادمني �أمي َن ْيّ � ،
أهمية الرتكيز على اهلل
يف التح�ضريات لف�صل املجيء يعلِّمنا
ّ
زكريا و�ألي�صابات � ّ
ٍ
مر ٍ
ال�صعبة عليناَ ،ف َي�صعب ر�ؤية اهلل.
ات
كثرية ُت�سيطر ظروفنا ّ
ولي�س على ظروفنا .يف ّ
زكريا ،الرجاء امل�سيحي هو يف القدرة على ر�ؤية النور،
هذا هو الرجاء الذي عا�شه ّ
بالرغم من الظروف ال�صعبة واملظلمة .ونحن نقرتب من والدة الطفل ،ي�س�أل النا�س
امل�رشدة
كيف لنا � ْأن نفرح بوالدة الطفل و�سط كل الآالم من حولنا ،و�سط الأطفال
ّ
أحباء �إ ّننا نفرح
واملت� ّألة وا ُ
هجرة واملحرومة من حولنا ،كيف لنا � ْأن نفرحّ � .أيها ال ّ
مل ّ
الطفل ي�سوع الذي ولد ،هو نف�سه يف
لأ ّننا نرى نوراً و�سط ك ّل الآالم .لنا
رجاء بوا�سطة ّ
ٌ
ٍ
ٍ
�صعبة ،وكاد �أن ُيقتل.
ظروف
زكريا يف حت�ضرياته حياة الرجاء يف ف�صل املجيء ،ينظر �إىل ك ّل واح ٍد
يعلمنا ّ
نتم�سك بالرجاء و�سط كل الظروف والآالم.
فينا ليقول لنا � ْأن ّ
زكريا
زكريا و�ألي�صابات ُتع ّلمنا �أي�ض ًا � ّأل ي�ستهن �أحد ب�شيخوختك .لقد كان ّ
ق�صة ّ
ّ
تقدمة من العمر ،واهلل �أعطاهما ُفر�ص ًة جديد ًة ِ
للخدمة
مل
ا
�سنينهم
يف
ألي�صابات
و�
ُ ّ
وال�شهادة واال�شرتاك يف عمل اهلل .يف �شيخوختنا قد ترتاجع ِ�ص ّحتنا �أو حتى ِثقتنا
ّ
�صحتنا
ب�أنف�سنا ،وبالتايل ّ
ن�شك �أن اهلل �سي�ستخدمنا للخدمة .وقد ن�شعر بالإحباط ل ّأن ّ
زكريا و�ألي�صابات ترمز كيف � ّأن
ق�صة ّ
ترتاجع ،وحركتنا تتباط�أ ،و�أوجاعنا تتزايدّ .
7

زكريا يعني اهلل تذكرنا  -افتقدنا،
اهلل يف جت�سده ا�ستخدم كل الأعمار والطاقات ،ا�سم ّ
واملجيء هو ف�ص ٌل افتقدنا اهلل به ،و�ألي�صابات تعني اهلل هو عهدي ويوحنا يعني اهلل
حتنن.
ٍ
أحباء ب� ٍ
ب�شيخوخة ما وبعج ٍز ما .قد ننظر �إىل حياتنا
إحباط ما،
قد ن�شعر � ّأيها ال ّ
ٍ
مرتبط بالعمر و� ّإنا بالظروف ،وها
م�ش ّككني � ّأن اهلل قادر � ْأن ي�ستخدمنا ،وهذا غري
ق�صة ت�ؤكد لنا افتقاد اهلل ،وعد اهلل
ق�صة والدة يوحناُ ،لي ّ
عد الطريق لطفل املذودّ ،
هي ّ
وحتنن اهلل علينا.
زكريا و�ألي�صابات جاءت يف ٍ
وقت كانا ي�شعران �أن
�شك � ّأن �صعوبة مهمة
ال ّ
ّ
دورهما قارب على االنتهاء ،و�أنه ال ميكن هلل �أن ي�ستخدم عجوزين ،ظنا �أن دورهما
«ك ْي َف �أَ ْع َل ُم ه َذا ،لأَ ِّن
قد انتهى «خل�ص دورنا» كما نقول
زكريا َ
بالعامية ،لهذا �س�أل ّ
ّ
�أَ َنا َ�ش ْي ٌخ َو ْام َر�أَ ِتي ُم َت َق ِّد َم ٌة ِف �أَ َّي ِ
إن�سانيته
زكريا هو �
ام َها؟» (لوقا  .)18 :1ما ّ
ّ
ركز عليه ّ
حمدودية ج�سده ،لكن اهلل و�ضع �أمامه فر�ص ًة جديد ًة للخدمة ،مفاج�أة
املحدودة� ،أي
ّ
جديدة ،نه�ضة جديدة ،ثقة جديدة � ّأن اهلل قادر �أن ي�ستخدمه.
� ّأيها الأحباء عدد كبري بيننا ي�شعر بهذا الإحباط وال�ضعف وحتى بني ال�شباب
�أحيانا ،هناك مناخ � ٍ
إحباط يحيط بنا �سواء يف العمل �أو الإنتاجية �أو ح ّل النزاعات �أو
الربيع العربي الذي ن�سمع عنه وال نرى �شم�سه .اليوم هو الأ�سبوع الرابع و� ّأيام قليلة
تف�صلنا عن امليالد والعامل م�شتت ،كيف ميكن لنا �أن نحتفل ،ف�إ ّننا ن�شعر بالعجز
وال�شيخوخة .كنائ�سنا ت�شعر �أ ّنها �شاخت كما �أوطاننا ،ون�س�أل كيف يكون لنا طف ٌل
نفرح به و�سط �شيخوختنا.
زكريا ي� ّؤكد لنا �أ ّنه ال عمر
هل هناك ما يجعلك ت�شعر بال�شيخوخة والإحباط؟
ّ
وال حمدودية تقدر �أن توقف عمل اهلل يف حياتنا .اهلل مل ين ِه عمله معنا ومن خاللنا.
ملفاج�أتنا.
يعينه اهلل ُ
فالفر�صة موجود ٌة دائم ًا ،يبقى �أن ننتظر الوقت الذي ّ
زكريا ،وكان
زكريا و�ألي�صابات هي �صمت ّ
والر�سالة الأخرية التي تهزنا يف ق�صة ّ
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ون َ�ص ِ
ام ًتا َو َال َت ْق ِد ُر �أَ ْن َت َت َك َّل َم� ،إِ َل ا ْل َي ْو ِم ا َّل ِذي
«و َها �أَ ْن َت َت ُك ُ
اهلل قد وبخه لأ ّنه مل ّ
ي�صدق َ
ل ُت َ�ص ِّد ْق َك َال ِمي ا َّل ِذي َ�س َي ِت ُّم ِف َو ْق ِت ِه»( .لوقا)20 :1 :
ون ِفي ِه ه َذا ،لأَ َّن َك َ ْ
َي ُك ُ
ٍ
زكريا وت�شكيكه يف مقدرة اهلل ،وبني مرمي العذراء
يف
مقارنة �رسيعة بني اختبار ّ
زكريا وجعله
التي ت�ساءلت «كيف يكون هذا و�أنا ل�ست �أعرف رجال؟» جند � ّأن اهلل عاقب ّ
�صامت ًا لكن مل يفعل ال�شيء نف�سه مع مرمي .و�أف�ضل ما قر�أت حول هذه املقارنة � ّأن
أ�شد .لرمبا
�صدق ،ولهذا كان تعامل اهلل معه ب�شكل � ّ
زكريا كان خادم ًا مكر�س ًا ومل ُي ّ
ّ
أحباء نحن يف دائرة اخلدمة ،نعتاد على اهلل فال ن�صدق �أ ّنه قادر على �صنع
�أيها ال ّ
معجزة يف حياتنا.
نتذكر
أحباء هو ف�صل املعجزات ،قال �أحدهم �أنه ف�ص ٌل ال ّ
ف�صل املجيء �أيها ال ّ
الطفل ،واليوم نعي�ش
فيه ما ح�صل يف املا�ضي ،بل نعي�ش املا�ضي بتح�ضريات والدة ّ
زكريا و�ألي�صابات.
احلدث مع ّ
هل فاج�أك اهلل يف الوقت الذي اختاره؟
هل ا�ست�سلمت �أمام ال�صعوبات؟
جدد اهلل �شيخوختك؟
هل ّ
�صدقت انه قادر ا�ستخدامك الآن ملجد ا�سمه؟
هل ّ
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اهلل معنا
الق�س ف�ؤاد �أنطون*

امل�سيحية �سنجدها مليئة بالفرح وال�رسور ،ح ّتى يف
�إذا الحظنا ود ّققنا بالأعياد
ّ
ال�صليب جند الأمل والرجاء ،فكم باحلري عندما نتك ّلم عن امليالد ،الذي هو هدية
ّ
ال�سماء للأر�ض والتج�سد الإلهي وب�شارة اخلال�ص.
«اهلل معنا» ،هذه العبارة التي ن�ستعملها يوميا يف حتياتنا ومقابالتنا ،ن�ستخدمها
لبناء �أف�ضل العالقات ،فهي تعك�س الثقة والراحة واالطمئنان� .إ ّنها نف�س ال ّتحية التي
قالها الرب ي�سوع للتالميذ بعد القيامة وهم جمتمعون يف العلية ولكن ب�شكل �آخر:
ربا مل ي�سمعها �أو
«�سالمي لكم» .البع�ض َقبِلوا
التحية ّ
ّ
وردوا عليها ،البع�ض الآخر ّ
وه
«و�أَ ُّي َب ْي ٍت َد َخ ْل ُت ُم ُ
حاول جتاهلها وهذا ما ق�صده امل�سيح بقوله لل�سبعني ر�سوالَ :
ال�س َال ِم َي ُح ُّل َ�س َال ُم ُك ْم َع َل ْي ِهَ ،و�إِ َّال
ان ُه َن َ
َف ُقو ُلوا �أَ َّوالً�َ :س َال ٌم ِله َذا ا ْل َب ْي ِتَ ،ف�إِ ْن َك َ
اك ْاب ُن َّ
ّ
م»( .لوقا )6-5 :10
ي ُ
َف َ ْ
جع �إِ َل ْي ُك ْ
ال�سماء ،والذي كان بعيداً ع ّنا،
الك ّل يعرتف ويقول ب� ّأن اهلل ال�ساكن يف �أعماق ّ
ان ِم َن ا ْل َب ْد ِء،
�أ�صبح قريب ًا .وهذا ما �أ�شار �إليه يوح ّنا يف ر�سالته الأوىل « :1:1اَ َّل ِذي َك َ
ل َ�س ْت ُه �أَ ْي ِدي َناِ ،م ْن جِ َه ِة َك ِل َم ِة
اه ْد َن ُاهَ ،و َ َ
ا َّل ِذي َ�س ِم ْع َن ُاه ،ا َّل ِذي َر�أَ ْي َن ُاه ب ُِع ُيو ِن َنا ،ا َّل ِذي َ�ش َ
ْال ََيا ِة» .كذلك قول �أندراو�س لأخيه بطر�سَ « :ق ْد َو َج ْد َنا َم ِ�س َّيا» (يوح ّنا � ،)41 :1أي
* راعي كني�ستي مرجعيون و�إبل ال�سقي ,نائب رئي�س ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان
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وجدنا املخ ّل�ص ،املحبة وال�سالم ،وجدنا املغفرة ،الرحمة والعدل .فالقلب يطمئن
والقلق يزول.
لنعد قلي ًال �إىل الوراء ونبحث عن كلمة ِع َّما ُنو ِئيل يف العهد القدمي .فالنبي �إ�شعياء،
ُ
هو الوحيد الذي َذ َكر هذا اال�سم يف َمكانني .ال ّأول يف �إ�شعياء  14 :7حيث يقول:
ا�س َم ُه ِ
يل» ».
«ع َّما ُنو ِئ َ
ال�س ِّي ُد َن ْف ُ�س ُه � َآي ًةَ :ها ا ْل َع ْذ َر ُاء َ ْ
َ
ت َب ُل َو َت ِل ُد ْاب ًنا َو َت ْد ُعو ْ
«ول ِك ْن ُي ْع ِطي ُك ُم َّ
بَ .ي ْب ُل ُغ ا ْل ُع ُن َق.
«و َي ْن َد ِف ُق �إِ َل َي ُهو َذاَ .ي ِف ُ
ي�ض َو َي ْع ُ ُ
والثاين يف ا�شعياء  8 : 8حيث يقول َ :
اح ْي ِه ِم ْل َء َع ْر ِ
يل» .هنا الإ�شارة وا�ضحة �إىل
�ض ِب َال ِد َك َيا ِع َّما ُنو ِئ ُ
َو َي ُك ُ
ون َب ْ�س ُط َج َن َ
�شخ�ص كما يف االقتبا�س ال ّأول ،لكنه ا�سم مكان �أو �أر�ض.
� ّأن ِع َّما ُنو ِئيل لي�س ا�سم
ٍ
هذا اال�سم مل ُيذكر يف � ّأي مكان �آخر يف العهد القدمي .لكن الب�شري م ّتى هو الوحيد
الذي اقتب�س من �إ�شعياء تعبري ِع َّما ُنو ِئيل ،وزاد عليه «الذي تف�سريه اهلل معنا» .فكلمة
عيمانو �إيل وتعني معنا اهلل .الب�شري م ّتى ُيعلن بِ�شارة
ِع ّما ُنوئيل هي عربية ،اي ّ
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خال�ص وظهور املخل�ص لليهود � ّأوالً ،وتقدمي املجو�س الهدايا عالم ًة على �أ ّنه امللك
ٍ
والكاهن والنبي.
والت�رصف .فاملالك جربائيل
قدمة القول �أو العمل
التحية هي بداية ّ
وم ّ
الطريق ُ
ّ
ّ
ار َك ٌة �أَ ْن ِت ِف ال ِّن َ�سا ِء
يظهر ملرمي ويقول لها�َ :س َال ٌم َل ِك �أَ َّي ُت َها ْ ُ
لر ُّب َم َع ِكُ .م َب َ
ال ْن َع ُم َع َل ْي َها! اَ َّ
(لوقا  .)28 :1حتى عندما �س ّلمت مرمي على �ألي�صابات ارتك�ض اجلنني يف بطنها،
عالمة احلياة والراحة.
ال ْج ُد ِ
هلل ِف الأَ َع ِالَ ،و َع َلى الأَ ْر ِ
�ض
وير ّتلونَ ْ :
حتيتهم ُين�شدون ُ
املالئكة �أي�ض ًا يف ّ
ال�س َال ُمَ ،وبِال َّن ِ
إلهية ل َت ُع ّم العامل �أجمع.
ا�س ْ َ
ال َ َّ
�س ُة (لوقا  .)14 :2هكذا انطلقت ال ّتحية ال ّ
َّ
و�سيد� .إ ّنها ت�شمل امل�سكونة ب�أرجائها .الكبار وال�صغار،
ني و َفقري �أو عب ٍد ّ
ال ُت ّ
فرق َب ْي َغ ّ
الآباء والأبناء وحتى املالئكة والأنبياء� .إ ّنها التحية التي تختلف من بلد لآخر ومن
ديانة لأخرى وما يرافقها من طقو�س وعادات.
نحن يف يومياتنا غالب ًا ما ُنلقي ال ّتحية بالقول :مرحب ًا ،والكلمة م�أخوذة من
املحبة واخل�صب ،وبال ّتايل تعني
الأ�صل ال�رسياين من كلمتني :مار �أي الإله ،وحبا �أي
ّ
ال�سالم عليكم وهي غالب ًا
وال�سالم والأمان� .أحيان ًا ن�ستعمل ّ
الكلمة �إله اخل�صب واملحبة ّ
بتحية ُال�سلمني .فكلمة ال�سالم هي من �أ�سماء اهلل احلُ�سنىّ � .أما اليهود فقد
معروفة
ّ
بال�سالم ،لأ ّنهم كانوا دوم ًا يف حالة خوف وا�ضطراب وهروب.
كانت حتيتهم متعلقة ّ
ال�سالم ،وتعني الراحة والطم�أنينةّ � .أما كلمة نعمة
لذلك على اليهودي �أن يرفع حتية ّ
فهي ُمتع ّلقة �أكرث بالفل�سفة اليونانية ،وهي التي ا�ستعملها بول�س الر�سول بكرثة يف
ملقدمة فيقول مث ًال يف ر�سالته �إىل �أف�س�سِ :ن ْع َم ٌة َل ُك ْم
ُمعظم ر�سائله ،وكانت مبثابة ا ُ
َو َ�س َال ٌم ِم َن ا ِ
يح (�أف�س�س .)2 :1
وع ْ َ
ال ِ�س ِ
الر ِّب َي ُ�س َ
هلل �أَبِي َنا َو َّ
ملقدمات ن�ستعملها ِمن :اهلل معنا ،ال�سالم عليكم ،مرحبا،
ك ّل هذه
التحيات وا ُ
ّ
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وال�سالم وبناء الثقة وما يرافقها من عادات مثل
وال ّنعمة .وتدعو ك ّلها �إىل ال ّتقارب ّ
امل�صافحة وال ّتقبيل واالحت�ضان.
التالميذ والر�سل كانوا ي�ؤدون ال ّتحية فيما بينهم للتعريف عن �أنف�سهم وال ّتعبري
ال�سمكة وتعني الأحرف الأوىل
عن �إميانهم .فا ّتخذوا بع�ض الرموز لزيادة ال ّثقة ،مثل ّ
�رسية ال يعرفها
من اجلُملة اليونانية ،ي�سوع امل�سيح ابن اهلل .كذلك ا ُ
مل�صافحة بطريقة ّ
� ّإل التالميذ واجلماعات امل�سيحية الأوىل .ح ّتى ذهب البع�ض بالقول ب� ّأن و�ضع �إ�شارة
امل�سيحية
ال�صليب على اجلبني ب�إ�صبع واحد كانت نوع من التعريف عن �شخ�صيتهم
ّ
ّ
و�إميانهم بي�سوع امل�سيح.
الأهم يف املو�ضوع هو بناء الثقة والدعوة لل�سالم ،وبناء ج�سور املحبة واالنفتاح
ال�شكة
ؤولية والتعا�ضد ونبذ اخلالفات واحلقد والكراهية .هي ّ
على الآخر بروح امل�س� ّ
التي ال ِغنى عنها يف املجتمعات امل�سيحية لتج�سيد الإميان بالأفعال� .إ ّنها الكني�سة �أي
جماعة امل�ؤمنني بي�سوع امل�سيح الذي دعانا لنعمل ح�سب �إرادة الآب لن�ستحق ملكوت
ال�سماوات .هذا هو امليالد ،ترانيم و�أنا�شيد وت�سابيح و�أجرا�س ومعايدات قائلني :اهلل
معنا .انه دعاء احلمد والت�سبيح �ضارعني من اهلل �أن يرافقنا يف م�سريتنا مع ِع ّما ُنو ِئيل.
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املجو�س واملفاج�آت
ق�سي�س*
الق�س د .ريا�ض ّ

ق�صة املجو�س الذين �أتوا
مر ًة كل ٍ
عام هي ّ
ِمن �أجمل الق�ص�ص التي نذكرها ولو ّ
�ست مفاج� ٍآت فيها :ظهور
ِمن ا َ
ثمة ّ
مل�رشق .هي ق�صة مليئة باملفاج�آت ،على الأقل ّ
جنم يف امل�رشق ،ملك اليهود لي�س يف ق�رص هريود�س ،هريود�س امللك يخاف من
ال�صبي ي�سوع ،ظهور جنم جديد ور�ؤية ي�سوع ،حكماء من الأمم ي�سجدون لي�سوع،
للم�ضي يف طريق �آخر .هذه الق�صة نقر�ؤها فقط يف بِ�شارة
وحلم للتنبيه والتوجيه
ّ
تمم
أمر ْينّ � :أولهما ،ال ّت�أكيد على �أن ي�سوع امل�سيح ُي ّ
م ّتى ،ل ّأن الب�شري م ّتى َحرِ�ص على � َ
نب�ؤات العهد القدمي ،ولذلك بد�أ ب�شارته يف الف�صل الأول باحلديث عن ن�سب ي�سوع
امل�سيح ابن داود؛ وثانيهما ،الت�أكيد على � ّأن امل�سيح ي�سوع جاء لك ّل النا�س كما يف
ق�صة املجو�س يف الف�صل الثاين من ب�شارته.
ّ
نتحدث عن املجو�س
ال�شيقة املليئة باملفاج�آت ،دعونا
ّ
ونحن نقر�أ هذه الق�صة ّ
يف ثالث نقاط:
 .1بحثوا
 .2وجدوا
 .3ق ّدموا
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 .1بحثوا

مل� ّؤرخ «هريودت�س» املجو�س ب�أ ّنهم جماع ٌة ِمن
من هم املجو�س؟ َي�صف ا ُ
ا ِ
البع�ض �أنهم �أتوا من
ديانيني ،كانوا ُيقيمون يف الإمرباطورية الفار�سية ،ويعتقد َ
مل ّ
جلزيرة العربية .ولكن ما هو �سبب َميئهم �إىل فل�سطني؟ نقر�أ يف م ّتى �« 2 :2أَ ْي َن
�شبه ا ّ
ال ْ�شِقِ َو�أَ َت ْي َنا ِل َن ْ�س ُج َد َل ُه» ماذا ر�أوا يف
ن َم ُه ِف ْ َ
ُه َو ْ َ
ود َم ِل ُك ا ْل َي ُهو ِد؟ َف�إِ َّن َنا َر�أَ ْي َنا َ ْ
ال ْو ُل ُ
مل�شرتي
وكوكب ا ُ
امل�رشق؟ يف العام ال�سابع قبل امليالد حدث ّاتاد بني كوكب ُزحل َ
«نم جديد»( .مثل هذا احلدث يحدث مرة واحدة يف كل
االتاد وك أ� ّنه َ
فظهر هذا ّ
 ٧٩٤عام ًا) ،وحيث �أن كوكب زحل كان ُيدعى كوكب فل�سطني وكوكب امل�شرتي
كوكب الكون ،ا�ستنتج املجو�س �أن �شخ�ص ًا كوني ًا عظيم ًا �سيظهر يف فل�سطني .بالطبع
ال ميكننا معرفة تفا�صيل ما ر�أوا ولكن بك ّل ت�أكي ٍد َنعلم �أنهم بد�ؤوا رحلة البحث.
ومتعبة :م�سافات �شا�سعة ،حيوانات �رش�سة ،قطاع طرق ...ورغم
الرحلة �شا ّقة ُ
كانت ّ
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وبالطبع وجدوا ي�سوع يف نهاية املطافُ .يخطيء
ا�ستمروا يف م�سريتهم،
ك ّل ذلك فقد
ّ
ّ
وال�سري مع ي�سوع هما �أمران َي�سريان .هناك املتاعب
من ّ
ال�سري �إىل ي�سوع ّ
يظن �أن ّ
الرحلة َت�ستحق البحث
واملخاطر ِّ
وال�صعاب وال ّتحديات وحمل ال�صليب ،ولكن نهاية ّ
وامل�ضي ِقدم ًا!
ّ
 .٢وجدوا

بعد م�س ٍري طويلٍ و�صلوا �إىل �أور�شليم ،واجتمعوا بهريود�س امللك لأنهم ظنوا �أن
ال�شخ�ص الكوين ال بد �أن ي�سكن الق�صور .وهنا مفاج�أ ٌة �أخرى :امللك ي�ضطرب (متى
ّ
عينه �أوغ�سط�س قي�رص حاكم ًا يف العام � ،٣٧أعدم
 .)٣ :٢من هو هريود�س؟ عندما ّ
�أع�ضاء ال�سنهدرمي ،وتزوج من  ١٠ن�سا ٍء ،و�أجنب  ١٠بنني و ٥بنات .اثنان من �أبنائه
حاكمهما يف روما و�أُعدما ،كما �أعدم �إبن ًا �آخر يف نهاية حكمه ،و�أعدم �إحدى زوجاته.
ولكي يجرب النا�س على البكاء يوم مماته� ،أمر َ�سلف ًا ب�إعدام العديد من النا�س يوم
مماته ،لدرجة �أن �أغ�سط�س قي�رص قال عنه« :من الأمان لك �أن تكون خنزيراً يف بيت
هريود�س من �أن تكون ابن ًا له ».هريود�س القا�سي والعنيف واجلبار� ،أجل هريود�س
ن َمت عنها
هذا يخاف ويرجتف وي�ضطرب! ونتيجة ا�ضطرابه ُيف ّكر مبكيدة �أخرى َ َ
ونِ ،ل َك ْي �آ ِت َي
ال�صب ِِّيَ .و َم َتى َو َج ْد ُ ُ
ب ِ
ت ُ
وه َف�أَ ْخ ِ ُ
جمزرة« :ا ْذ َه ُبوا َوا ْف َح ُ�صوا بِال َّت ْد ِقيقِ َعنِ َّ
�أَ َنا �أَ ْي ً�ضا َو�أَ ْ�س ُج َد َل ُه» (متى  .)٨ :٢ونعلم �أي�ض ًا � ّأن املجزرة طالت ك ّل ِ
ال�صبيان من عمر
مل�ضطرب والقا�سي واملجرم
�سنتني وما دون ...والآن لننتقل من م�شهد هريود�س ا ُ
ملباركة مرمي ،لننتقل من م�شهد
�إىل م�شهد ي�سوع وهو يف �أمانٍ واطمئنانٍ يف ح�ضن ا ُ
قوته
ُ
العنف والدم �إىل م�شهد َ
الباءة وال�سالم .وجد املجو�س هريود�س يف ق�رصه ،يف ّ
وجربوته وكربيائه وغروره .ووجدوا يف املقابل �أي�ض ًا ي�سوع يف �ضعفه وبراءته
خيار علينا �أن نختاره نحن
وتوا�ضعه .كان اخليار �أمامهم :هريود�س �أم ي�سوع؟ �إنه
ٌ
خا�صة ونحن نقر�أ ق�صة املجو�س يف هذا املو�سم امليالدي .فما هو ِخيارنا؟
�أي�ض ًاّ ،
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وما هو قرارنا؟ وهل هو اجلواب نهائي (على حد قول جورج قرداحي يف برناجمه
«من �سريبح املليون»؟).
قدموا
ّ .٣

«قدموا» ،غالب ًا ما يتبادر �إىل �أذهاننا �أ ّنهم
ِعندما َنقر�أ �أو َن�سمع � َّأن املجو�س ّ
والهدايا ثاني ًا.
لل�صبي ي�سوع .لقد ّ
قدموا الهدايا ّ
ّ
ال�سجود �أو ًال َ
املادية ّ
قدم املجو�س ُّ
هذان الأمران ينبغي �أن يرتافقا مع ًا يف حياتنا ويف م�سريتنا مع امل�سيح :التكري�س
ِ
حا�صل!
حت�صيل
وال�سجود والعبادة �أوالً ،وبعد ذاك ُي�صبح تقدمي املال والهدايا
َ
وي�ستخدم يف
لقد ّ
الرائحة ُي�ستخرج من الأ�شجار ُ
قدموا ال ّذهب ،ال ّلبان (�صم ٌغ َع ِطر ّ
وي�ستخرج ِمن الأ�شجار ُلي�ستخدم يف تكفني
العبادة)،
مر ّ
الطعم ُ
واملر (�صم ٌغ ٌ
عطر ّ
ّ
املوتى) .يعتقد البع�ض �أن ثمة معان رمزية هنا ،فالذهب �إ�شارة ل�سيادة امل�سيح
ال�رسمدية وملكه الدائم ،اللبان �إ�شارة للم�سيح الكاهن الذي ي�ستحق العبادة ،واملر
الدور
�إ�شارة �إىل موت امل�سيح الفدائي .ولكن من ناحية �أخرى هذه الهدايا كان لها ّ
الفعال يف م�ساعدة مرمي ويو�سف للهروب �إىل ِم�رص و�إقامتهم فيها .لقد �أر�سل اهلل
ّ
العجيب هذه الهدايا لكي يتم ّكنوا من الهرب والعي�ش يف م�رص.
تعاىل بتدبريه َ
أحبائنا
وبينما نقوم بالتح�ضري
ّ
لعيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة ،ونف ّكر بالهدايا ل ّ
قدم ل�صاحب العيد؟ مواهب ،وقت� ،أموال،
نود �أن ُن ّ
و�أ�صدقائنا ،لن�س�أل �أنف�سنا :ماذا ّ
م�ساعدة يتيم...
كانت فتا ٌة �صغري ٌة ُت�شارك والدتها يف تزيني �شجر ِة امليالد وترتيب الهدايا حتت
ال�شجرة ،وفج�أة �أم�سكت ب�رشيط هدية ( )ribbonو�ضعتها على ر�أ�سها وهرعت �إىل
هدية ( )ribbonيف هذا
� ّأمها قائل ًة« :ماما ،ماما! �أنا َه َد ْي ُتك!» هل ن�ضع �رشيطة ّ
املو�سم املجيد ونتجه �إىل ي�سوع امل�سيح قائلني له�« :أنت يا رب هدية ال�سماء يل،
و�أنا َه ِد ّي ُتك!»
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املولود العجيب
الأخت نهاد �صهيوين*

أبحرت يف
قبعت يف قلب ال ّتاريخ،
حت ُ�سطور ال ّأيام ،و� ُ
جل�ست يف ُركن الأزمان ،ت�ص ّف ُ
ُ
ُ
غ�ص ُت يف بحر الوجود ،وقر� ُأت ما ُك ِت َب للخلود.
�سفينة الأعوامْ ،
عجيب �أتى من �أقا�صي
مولود
ي�صور ،وي�صف ما قر�أت وما �سمعت،
وها قلمي ّ
ٌ
ٌ
يخطّ ،
قدير �سبق الدهور
غريب كان قبل الوجود� ،إل ٌه
كائن
ال�سماء ومن ملئ الزمان،
ٌ
ٌ
ٌ
الدنيا وك ّل ما فيها يف �سبعة �أيام.
ن�سق ال�شهور والأيام ،وخلق ُ
والأعوامّ ،
* �شقيقة الق�س د� .سليم �صهيوين ،رئي�س املجمع الأعلى للطوائف الإجنيلية يف �سورية ولبنان
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القدو�س ،وجعله
َج َبل الإن�سان ُكتل ًة ِمن ُترابَ ،
وكم�ش ًة ِمن �رساب ونفخ فيه من روحه ّ
وقطع
ف�سدت ونخرها ال�سو�س ّ
على �صورته و�شبهه .ولكن للأ�سف ال�شديد ،هذه اجلبلة ُ
�أو�صالها ال�صد�أ.
الرب بطيء الغ�ضب ،كثري الرحمة .بعد �أن عاقبه
مما �أحزن الإله و�أغ�ضبه ،ولكن ّ
عدة طرقٍ وبكث ٍري
أمر ق�صا�ص .عاد ليبحث عنه وي�ساحمه ،يف ّ
� ّ
أ�رش عقاب وقا�ص�صه � ّ
من الو�سائل .ف�أر�سل له الأنبياء ،الواحد تلوى الآخر ،وتك ّلم معه من ال�سماء� ،أكان
ويرده عن �ضالله،
غيه ،ويوقظه من ثباتهّ ،
يف ال�صباح �أو امل�ساء .كي ُيرجعه عن ّ
قا�س عنيد ،و�أفكاره �رشيرة
�صوانٍ ،
وميحو له ّ
خطيته .ولكن قلب الإن�سان ُق َّد من ّ
دائم ًا.
مرة وي�سوء
مرة
مرات ،يرى حين ًا ُ
ّ
ويعمى ل�ساعات ،يفهم ّ
وي�صم �آذانه ّ
كان ي�سمع ّ
و�صمم �أن ُيخ ّل�ص هذا الإن�سان الذي خلقه
فقرر
ّ
ملراتّ .
مما �أتعب الإله و�آملهّ .
فهمه ّ
فيعيده �إىل ج ّنته التي طرده منها ،و�إىل ع�صمته التي �أبعده عنها .وكان
أحبهُ .
و� ّ
ملحي واملخ ّل�ص .وهو �أن ُيخلي نف�سه ويتوا�ضع ويولد من عذراء.
قراره ال�صعب ،ا ُ
�صدق ك ّل ما جرى وما حدث لوال الإميان بك يا �إلهي؟
�أن�ستطيع � ْأن ُن ّ
يا �إله الأر�ض وال�سموات ،يا ُم�سك ًا بيمينك �صوجلان الع ّزة واجلالل ،ورافع ًا بي�سارك
بالقوة وال�س�ؤدد واجلربوت.
ُتر�س الف�ضيلة والإح�سان ومتمنطق
ّ
وقد ُولدت حق ًا يف مذود بيت حلم ،لأجلنا ولأجل خال�صنا ،ح ّتى ال ترتكنا فري�س ًة
�ضائع ًة ،و�شا ًة �شارد ًة بني �أنياب �إبلي�س املزجمر والغا�ضب.
ترد اعتبارك وتوفيك ولو النذر القليل من
ّ
ولكن ال�سماء التي �أخليتها �أبت �إ ّال �أن ّ
اعتيادي الح يف الأفالك ،ف�أذهل العقول وزاغت من بريقه
بنجم غري
حقك .ف�إذا
ٍ
ٍّ
«ال ْج ُد ِ
هلل ِف
رنونَ ْ :
ال�سماء يتهام�سون ،وجوقة من املالئكة ُي ّ
العيون .و�إذا بجند ّ
ال�س َال ُمَ ،وبِال َّن ِ
الأَ َع ِالَ ،و َع َلى الأَ ْر ِ
�س ُة» (لوقا .)14 :2
ا�س ْ َ
ال َ َّ
�ض َّ
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وحتي العقالء ،وقام دار�سو
الرعاة ،و ُذعر احلُماة،
ٌ
ّ
حدث خلبط الأمور ،فخاف ّ
الأفالك يف ّت�شون ،يبحثون ،يت�ساءلون عن ٍ
لد حديث ًا ،وها جنمه يف الف�ضاء
ملك ُو َ
�شع ًا .فاقتفوا �أثر النجم ،الذي �أر�شدهم وهداهم ،بعد �أن وقف يف
وم ّ
ُم�رشق ًا ُم�ضيئ ًا ُ
ويجدوك ِطف ًال �صغرياًُ ،م َق َّمط ًا وم�ضجع ًا
املكان الذي ُو ِل ْد َت فيه .ف�إذ بهم َيدخلونَ ،
واملر وال ّلبان» .لي�س وحدهم من
فخروا لك �ساجدين ومقدمني «الذهب
ّ
يف مذودّ .
�سجد يف تلك الآونة ،بل الأر�ض وال�سماء ،الكواكب والنجوم ،ال�سحب والأفالك ،وكل
من يف الدنيا من �إن�سان وكائنات وحتى النبات .كيف ال والطفل امللك قد ُولد� ،إلهنا
�سيد الأكوان معنا وبيننا .وكل هذا ليكمل ما ُر ِ�سم
ّ
ال�رسمدي �أخذ �صورة َب َ�ش ّيتناّ ،
وخ ِطط ،ب�أن يفدينا ،يحمينا ،وينقذنا ،فكان ال ّثمن ،ثمن الفداء ،باهظ ًا جداًُ ،م ّراً
ُ
كالعلقم ،وطعمه كاحلنظل .فكم القى من عذابات وم�ش ّقات و�صعوبات يف ذهابه
و�صلب وت� ّأل وتب ّلل ،وهو ّرب الإفتخار
وب�ش� ،أهني
و�إيابه؟ وكم �سار ،وجال ّ
وحتملُ ،
ّ
و�سيد الأ�سياد وخم ّل�ص العباد.
والقوة والإنت�صارّ ،
ّ
ب�صلبه وعذابه و�آالمه ،بت�ضحيته وبال�صك الذي دفعه من دمه ،وبالهوان الذي حلقه
املجانية .بدون
أبدية
ّ
ّ
وبالذل الذي �أحاطه ،وباملوت الذي �أحاقه� ،أ�صبح لنا احلياة ال ّ
�أن ندفع � ّأي ثمنٍ � ،سوى �أن نلتجئ �إليه ونطلب املغفرة من َل ُدنه والنعمة من كرمه.

يعا َه ُل ُّموا �إِ َل ْ ِ
ال َيا ِهَ ،وا َّل ِذي َل ْي َ�س
�إذ يقول ب�أ�شعياء النبي �« :1 :55أَ ُّي َها ا ْل ِع َط ُ
ا�ش َج ِم ً
توا ِب َال ِف َّ�ض ٍة َو ِب َال َث َمنٍ َخ ْم ًرا َو َل َب ًنا».
توا َو ُك ُلواَ .ه ُل ُّموا ْ
َل ُه ِف َّ�ض ٌة َت َعا َل ْوا ْ
ا�ش َ ُ
ا�ش َ ُ
�أخرياً ،لك ّل من يلج�أ لذاك احلمل الوديع واملتوا�ضع ،ومن وعوده ال�صادقة والأمينة،
الطفل العجيب
لك ّل من ي�أتي �إ َّ
يل ،ال �أخرجه خارج ًا .ف�شكراً لك يا �إلهي ،يا �أيها ّ
والرجاء واحلياة الأبدية ،فهنيئ ًا ملن احتمى بك
والإله القدير ،يا فاحت �أبواب ّ
ال�سماء ّ
واعرتف بف�ضلك فظ ّللته ِ
جناحي رحمتك.
وخب�أته حتت
ب�سرتك ّ
ْ
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ك ّل ما �أرغب به يف امليالد
�سل�سلةامليالد
ر�أ�س ال�سنة والوقت
التقليد ْين
«الظهور» بني
َ

ّ
كل ما �أرغب به
يف امليالد
الق�س �أديب عو�ض*

يجد ولداي  -هيفاء وبا�سم � -صعوب ًة كبرية ك َّل عيد ميالد يف اختيار
هدية تر�ضيني؛ ويقوالن يل مبرارة :دادي� ،إنتا �شخ�ص م�ش معقول  ...ملاذا
ّ
الهدية م�سبق ًا؛ وال�سبب
أ�رص على معرفة
ّ
ينعتانني ِب «امل�ش معقول»؟ لأنني � ّ
أجيبهما على �إحلاحاتهما.
وبو ْف َرة» ،كما � ُ
� ّأن «عندي كل �شيء �أحتاجهَ ،

هدية واحدة �أحتاجها ،و�أحتاجها  365يوم ًا يف العام ،و�أعتقد
لكن ،هناك ّ
هدية عيد ميالد  2018التي �أريدها هي «النعمة».
�أنكم جميعكم حتتاجونها! ّ

ويرددون :ههه! «النعمة»
«النعمة» .ي�سمع
الالهوتيون بيننا هذه الكلمةّ ،
ّ
انية  -من اهلل  -ال
املجانية من غري ا�ستحقاق
عطية اهلل
جم ّ
ّ
ّ
ّ ...
(عطية ّ
امل�سيحية  -يف معاجم اللغة.
جيد ،ال جنده  -بعنا�رصه
ّ
�أ�ستح ّقها) .تعريف ّ
أقل درجة من هذه  ...و�أكرث ب�ساطة� .أحتاج
لكن «النعمة» التي �أف ّكر يف نوالها � ُّ
ّ
�إىل نعم ِة الأ�صدقاء واجلريان والأخوات والإخوة يف امل�سيح.
ملاذا «النعمة»؟  ...ب�رصاحة! لأنني ،يف م�شوار حياتي الطويل ،ر�أيت ما
ي�شبه جتفيف ًا مرعب ًا ملنابع «النعمة» يف عاملنا وجمتمعاتنا؛ �إنها تتق ّل�ص
رث ف�أكرث .هل الحظتم هذا؟ يا �إلهي! ال �أثر للكلمة يف معامالتنا
رث ف�أك َ
�أك َ
وامل�صارف �شيئ ًا من «النعمة»
مكاتب الرهن
تقدم
ُ
اللهم � ّإل عندما ّ
ُ
وعالقاتناّ ،
* رئي�س �سابق لتحرير الن�رشة امل ُّدة2017-2008 :
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ي�شتد ال�ضغط على العملة؛ غري ذلك ال �أثر
يف م�ضارباتهم وتناف�ساتهم ،وحني ّ
يريد  ...ولتكن
يريد ،وبالطريقة التي ُ
يريد ،ومتى ُ
للكلمة .نحن جمتمع يريد ما ُ
ال�سماء يف عون َمن يجر�ؤُ على �إزعاجنا ولو عن غري ق�صد! يف املجتمع� ،إن
مل ُي ِ
أحدهم يف
أحدهم تو ّقعا ِتنا،
م�صريه الطرد �أو املالحقة؛ �إن مل يفلح � ُ
ر�ض � ُ
ُ
كمجتمع
م�صريه االبعاد وال�رش�شحة! قد ينظر التاريخ �إلينا
اخل�ضوع لنا،
ٍ
ُ
أمر حتوم حوله ال�شكوك) ،لكننا �أ�ضحينا جمتمع ًا «م�ش كتري»
ّ
متح�ض (وهو � ٌ
متح�ض!! ف�أين هي «النعمة» اليوم؟
ّ
بودي لو �أ�ستطيع �أن �أقول �إن اجلواب على �س�ؤايل هو يف الكني�سة! يف
ّ
الواقع ،من املفرت�ض �أن يكون اجلواب يف الكني�سة؛ لكن الكني�سة غالب ًا ما
تعك�س حال املجتمع ،بدل �أن تعك�س احلال التي يجب �أن تعك�سها؛ وهكذا تغدو
«متح�ضة» هي الأخرى .قر� ُأت خرباً يف �إحدى الن�رشات
الكنائ�س �أحيان ًا غري
ّ
الدينية (يف الواليات امل ّتحدة) بعنوان «اخلالفات مت ّزق كني�سة  ....يف بلدة
ّ
 ،»...وهذه ترجم ُته:
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برنامج ميالدي يف كني�سة  .......هذا العام .ال �إكليل �صنوبر
لن يكون هناك
ٌ
على باب الكني�سة؛ ال طفل يف املذود هذا امليالد� .شاخ�صة ا�سم الكني�سة
ا�سم الراعي م�شطوب .مل ِ
مت�ض ب�ضع ُة �أ�شه ٍر على �إعادة ترميم الكني�سة
ّ
مغطاة؛ ُ
لكن ال�رصاعات �أنهكت �أع�ضاء
ذات ال�سقف القرميدي الرمادي اجلميلّ ،
عدة مرات �أثناء
الكني�سة لدرجة �أن الراعي �صار ُي َ
قاط ُع بالأ�سئلة واال�ستفزازات ّ
مرة ل�صالح الأفرقاء املتخا�صمني؛
وت َّرر
العظةُ ،
ّ
�صينيات التقدمة �أكرث من ّ
يحتد ،ليف�صل
مرة عندما كان اجلدال
ا�ضط َّر البولي�س
كما ُ
ّ
ّ
للتدخل �أكرث من ّ
ميالدية من تقدمي
متثيلية
بينهم .منذ �أ�سبوعني كانت الكني�سة على موعد مع
ّ
ّ
لكن قا�ضي الناحية � ...أمر ب�إغالق الكني�سة ب�سبب بروز «تهديد
الأطفالّ ،
حقيقي ل�سالمة امل�شاركني واملجتمع».
على ال ِ
امل�رسة  ...ها ،ها ،ها!
أر�ض ال�سالم ،وبالنا�س
ّ

رث من ٍ
�شبيه يف كنائ�سنا ِلا حدث
�صدقوين ،يف م�شوار حياتي الطويل
عاينت �أك َ
ُ
ّ
لهذه الكني�سة يف الواليات امل ّتحدة!
عجب ًا ،ماذا ح ّل ِب «النعمة»؟! �آخرون �أي�ض ًا ي�س�ألون ال�س�ؤال ذا َته.
ذهلون لعدد
حمرك غوغل ،و�س ُت َ
حاوِلوا �أن تكتبوا عبارة «انهيار املجتمع» يف ّ
املقاالت التي ال ُت�صى عن حقيقة تف ّكك املجتمعات ،و�أ�سباب ذلك ،واقرتاح احللول
 ...وهاكم واحدة من املقاالت التي وجد ُتها  -ال على التعيني ،من بني املئات
املتوافرة:
والناظر �إىل ال�ش�أن االجتماعي حالي ًا يقر�أ عناوين �ساخنة تعك�س حالة من
التف�سخ االجتماعي بعد انت�شار اجلرمية داخل الأ�رسة الواحدة� ،أو على نطاق
ّ
املجتمع ككل .هذه اجلرائم �أ�صبحت حتمل معها خطورة االبتعاد عن االلتزام
بالقوانني ،ف�ض ًال عما ت�شكله هذه اجلرائم من خلخلة يف بنية املجتمع ،وتفكيك
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انزواء لثقافة الت�سامح ،وتغييب ًا لروح
يف ن�سيج الأ�رسة الواحدة ،وهو ما ي�سبب
ً
احلوار ،حتى �أ�صبح ا�ستخدام العنف االجتماعي هو ال�سبيل حلل اخلالفات؛
ِ
أمن الوطن ،وا�ستمراره ي�ؤدي �إىل تراجع
و�آثاره طالت الإن�سان
واملمتلكات و� َ
�سلطة القانون وي�ؤثر على هيبة الدولة التي هي م�صلحة �أ�سا�سية للجميع..
ذات العالقة للق�ضاء على هذه الآفة ،لأن
لذلك ال بد �أن تتعاون
جميع اجلهات ُ
ُ
ا�ستمرار ذلك �سوف ي�ؤدي �إىل ت�شويه الوجه امل�رشق ملجتمعنا الطيب .ويتم
ذلك من خالل ت�شخي�ص دقيق للأ�سباب ،وو�ضع احللول العملية ال�صحيحة
لها ،وتنوير وتثقيف النا�س ب�أننا نعي�ش يف دولة ي�سودها القانون كو�سيلة
ح�ضارية حلل جميع النزاعات ،وعلى اجلميع االبتعاد عن �رشيعة الغاب.
�شخ�صي ًا ،بتم ّنالهم من قلبي النجاح! لكن ،مهما ُك ِتب وقيل عن طرق عالج هذه
ّ
امل�سيحي حتديداً ...
مبفهومها
«النعمة»
اكت�شاف
إعادة
�
إىل
�
بحاجة
نحن
الظاهرة ...
ّ
و� ّإل!
أ�سا�سها
� ّإن ق�صة ميالد الطفل ي�سوع هي يف ُ�صلب مفهوم «النعمة» ال ّ
إلهية ،بل � ُ
بون نعم ِة
جت�س َد ي�سوع امل�سيح يف عاملنا منذ �أكرث من �أل َفي عام هو َع َر ُ
وبِطا َن ُتها؛ ل ّأن ّ
أكيد لها ،وكلمة اهلل وا�ضحة بهذا اخل�صو�ص .يف
اهلل لنا  -من دون ا�ستحقاق ،وت� ٌ
أ�سا�سية فيها هي القراءة من لوقا
الكن�سية ليوم امليالد لهذا العام قراءات ،ال
الروزنامة
ّ
ّ
2؛ لكن �أي�ض ًا قراءة ق�صرية من الر�سالة �إىل تيط�س ،حيث يكتب الر�سول بول�س «لأَ َّن ُه
َق ْد َظ َه َر ْت ِن ْع َم ُة ا ِ
يع ال َّن ِ
روح امليالد
هلل ْ ُ
ال َخلِّ َ�ص ُةِ ،ل َِم ِ
ا�س» ( .)11 :2نعم« ،ال ِنعمة» هي ُ
وجوهره!
ُ
أثريها � ّإل عندما
أحدهم،
قال � ُ
املحبة ت�شبه الأرغف َة اخلم�سة وال�سمكتني  -ال يظهر ت� ُ
ّ
مبجتمع
ي�صح هذا القول على «النعمة» �أي�ض ًا .من امل� َّؤكد �أننا �سنتم ّتع
ٍ
ُت َ
وهبُ /ت َق َّدمُّ .
ملي ٍء �أكرث مبظاهر «النعمة» � ْإن قمنا ،نحن الذين يف الكني�سة قد ق ِب ْلنا ِنعم َة اهلل يف
امل�سيح ،بتقدميها �إىل العامل ،واحلياة مبوجبها؛ و�س ُت ِ
ثم ُر فرق ًا �شا�سع ًا حيثما ُوجِ دنا.
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اعتدت ،بعد ظهر كل يوم خمي�س ،على املرور على
�أثناء رعايتي لإحدى الكنائ�س،
ُ
مر ًة ن�سيت �أن �أمر على �إم
امل�أوى ،لآخذ �إم توفيق يف �سيارتي �إىل
جمعية ّ
ّ
ال�سيداتّ .
فق�صدت امل�أوى ،وقبل �أن �أعتذر من �إم توفيق،
توفيق؛ ومل �أفطن � ّإل يف اليوم التايل؛
ُ
مرة نزلت َع باب
بادرتني بالكالم« :ال ِتع َتل ّ
هم ،يا ق�سي�س؛ كانت للخري� .أ�ص ًال وال ّ
ال�سيدات
اخلتيارية ،وقلت ُّلن هيدا وقت
امل�أوى وانطرتك .قع ِدت مع هال�صبايا
جمعية ّ
ّ
ّ
ؤولياتو كثرية َ -ج ّد
ِع ّنا يف الكني�سة؛ َ
وه ْيئتو ق�سي�س �أديب  -اهلل يكون بعونو �شو م�س� ّ
املقد�س وح َكيت ّلون در�س الأ�سبوع املا�ضي
عليه �شي ما قدر يجي .فافتحت كتابي ّ
و�ص ّليت ،ور ّتلت ّلون ترنيمة يا ترى � ُّأي �صديقٍ � .شو انب�سطو ،يا ق�سي�س؛ قالويل منيح
امل�سيحية ،وقلتلها« ،يا �إم توفيق،
ما �إجا الق�سي�س» .ترقرقت عيناي بدموع «ال ِنعمة»
ّ
رجعتيني َ�ش ّب!»
ّ
متنحنا ،ومتنح العامل« ،حيا ًة �أف�ضل».
 ...هكذا هي «النعمة» ُ

هدية لعيد امليالد ،يل ولكم ،هذا العام « -النعمة»� .أريد �أن �أكون
هذا ما �أريده ّ
بهم/بهن .وهذا �أ�ص ّليه
حام ًال لنعمة امل�سيح ،يف �أقوايل و�أفعايل� ،إىل كل من �ألتقي
ّ
خم َّل�صون»؛ وبـــــِ «النعمة» يخل�ص
من �أجلكم �أنتم �أي�ض ًا ،لأننا جميع ًا بـــــِ «ال ِنعمة َ
يع ا ْل ِق ِّد ِ
ي
«ل �أَ َنا �أَ ْ�ص َغ َر َج ِم ِ
العامل .يقول بول�سِ :
�ش َب ْ َ
ي�س َ
ني� ،أُ ْع ِط َي ْت ه ِذ ِه ال ِّن ْع َم ُة�َ ،أ ْن ُ�أ َب ِّ َ
يح ا َّل ِذي َال ُي ْ�س َت ْق َ�صى» (�أف.)8 :3
م ِب ِغ َنى ْ َ
ال ِ�س ِ
الأُ َ ِ
ملح الأر�ض»!!!
نور العامل � ...أنتم ُ
�ألي�س هذا ما َ
الرب حني قال�« :أنتم ُ
رام �إليه ّ
ُن�ص ّلي:

� ّأيها الآب ال�سماوي؛ غالب ًا ما تخلو �أقوا ُلنا و�أفعا ُلنا من مظاهر «النعمة» جتاه
بع�ضنا البع�ض� .إننا نعرف هذا ،ون�شعر بالأ�سف عليهِ � .أع ّنا لنحم َل نعم َتك الفائق َة
ي�سوع امل�سيح �إىل معارفنا و�أعمالنا وجمتمعنا .با�سمه ن�ص ّلي
ربنا
َ
الو�صف يف ميالد ِّ
� -آمني.
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�سل�سلة امليالد
ميهد للفرحة
ُي ّ
عد ف�صل املجيء ِمن �أجمل الف�صول الكن�سية ،لأنه ّ
الكربى ،ميالد ربنا وخمل�صنا ي�سوع امل�سيح .فمن ناحية نحن
�صباغ*
الق�س يعقوب ّ
نت� ّأمل يف والدة طفل ،فما �أجمله من حدث .ومن ناحية �أخرى
ف�إن هذا الطفل ،رمز النقاء والرباءة واجلمال ،هو املخ ّل�ص .يت�ألف هذا الف�صل من �أربعة
ٍ
حمد ٍ
مرتبطة بف�صل املجيء .كما
دة
يتم الت� ّأمل خاللها يف موا�ضيع ّ
�أ�سابيع� ،أو �أربعة �آحادّ ،
�شموع مع �شمعة يف الو�سط ،ويتم
املجهز ب�أربع
يتم تزيني املائدة يف الكني�سة بطوق امليالد
ٍ
ّ
ّ
�إ�شعالها بالتتابع يف هذا الف�صل املبارك �إىل �أن ن�صل �إىل يوم امليالد حيث ُت�شعل جميعها
ال�سالم ،الفرح،
مع �إ�شعال ّ
الرجاءّ ،
ال�شمعة التي يف الو�سط� .أما موا�ضيع هذا الف�صل فهيّ :
أود �أن �أ�شارككم هذه املوا�ضيع� ،أي �أن نت� ّأمل يف �أثر ميالد ي�سوع.
واملحبة .لهذا ال�سبب � ّ

الرجاء:

ري ُه :اَ ُ
هلل َم َع َنا»
«ه َوذَا ا ْل َع ْذ َر ُاء َ ْ
ت َبلُ َو َت ِل ُد ْاب ًناَ ،و َي ْد ُع َ
ُ
ا�س َم ُه عِ َّما ُنوئِيلَ ا َّلذِي َتفْ�سِ ُ
ون ْ
(متى.)23 :1
الوطنية يف فريوزة
امل�شيخية
* راعي الكني�سة الإجنيلية
ّ
ّ
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يف ك ّل �سنةٍ نرت ّقب ميالد ي�سوع ارتقاب ًا مل�ؤه الرجاء ،ل َّأن الذي يولد هو املُخلّ�ص.
وفعل
بال�شقاء والعناء ،فكم نحن بحاجةٍ لكلمةٍ �صادقةٍ
ٍ
عامل ملي ٍء ّ
نحن نعي�ش يف ٍ
الرجاء يف قلوبنا .نحن بحاجة لنافذةٍ ت�سطع نوراً ف ُيب َّدد الظّ الم والقتام،
� ٍ
أمني ُيحيي ّ
فنفو�سنا ت�صغر �أمام املُ�شكالت التي تبدو معقدة وبال حل ،كالأزمة يف بالدنا التي
تتابع تغريها يف حقبات وب�أ�شكال خميفة ،كاملر�ض وال�ضعف ،كاحلزن واحلرمان،
كالفقر واملعاناة ،كف�شلنا يف تقدمي الأف�ضل لأوالدنا ،كاخلطايا التي نرتكبها ونظن
الرب وجتديد �أذهاننا.
�أ ّنه ال خال�ص منها ،وكف�شلنا اليومي يف عي�ش و�صية ّ
�رضوري لك ّل �إن�سان .نحن
�سيتبي لنا ب� ّأن الرجاء
�إذا ت� ّأملنا قلي ًال فيما ذكرت �أعاله،
ّ
ّ
طعم ولون ،فارغة وخالية،
الرجاء ،ف ُت�صبح حيا ًة بال ٍ
ال نقدر �أن نحيا حيا ًة معدومة ّ
داوية .فالرجاء هو تلك الن�سمة املُنع�شة التي تلفح وجوهنا
وال�س ْو ّ
مليئة باالكتئاب َ
ومتل�ؤنا حياةَّ � .إن الرجاء هو الذي يجعلنا نحيا حياة الرت ّقب الإيجابي ،فيعطينا
الثقة ب� ّأن تعبنا وحماوالتنا للنجاح وتغيري واقعنا لن تبوء بالف�شل .لذلك يقول
الر َجا ِء �أَ ْن
بول�س الر�سول« :لأَ َّن ُه َي ْن َبغِي ِلل َْح َّر ِ
اث �أَ ْن َي ْح ُر َث َعلَى َر َجاءٍَ ،ولِل َّدا ِر ِ�س َعلَى َّ
�شيكًا ِف َر َجا ِئهِ» ( 1كو  .)10 :9عمل الأر�ض بحاجة �إىل قوة و�صرب ،وهذا ما
ُون َ ِ
َيك َ
يفعله الرجاء.
عما نراه يف ثقافتنا .لقد
يتكلّم الكتاب املق ّد�س عن الرجاء ب�صورةٍ تختلف كثرياً جداً ّ
كان الفال�سفة واملفكّرون الوثنيون ال ُقدامى َيزدرون بالرجاء وال يعتربوه ف�ضيلةً ،بل
كانوا َيرونه ُخدع ًة ووهماً ،لذلك و�صفهم بول�س يف �أف�س�س  2ب�أنهم «ال رجاء لهم».
لقد كَ ُم َنت ُم�شكلتهم يف �أ ّنهم مزجوا بني الرجاء والأمل� ،أو الرجاء والتفا�ؤل .لذلك
فمن ال�رضوري �أن نفهم ونعرف الفرق بينهما� .أما اليوم ،فنحن نرى للأ�سف انعدام
ال�شخ�صية� ،أو ما يقدمه الآخرون لهم-
ُب�ش ُمتعلّقة على �أفعاله
الرجاء ،فك ّل �آمال امل ّ
ّ
أمل فقط .لذلك ،وكما قلت،
مبعنى �أن اهلل غائب عن ال�صورة ،فيتحول الرجاء �إىل � ٍ
أر�ضيةّ � ،أما
علينا معرفة الفرق بني االثنني ،فالأمل
تعبري �إن�سا ٌّ
ٌ
ين ُمرتبطٌ بالأماين ال ّ
الروحية
الرجاء فتعبري كتابي مرتبط باملواعيد الإلهية ال�صادقة الأمينة ،وبالأ�شواق
ّ
احلقيقية.
ّ
الرجاء ُم ّرد تفا� ٍؤل ،فهو لي�س فقط ال ُقدرة على ال ّنظر للأمور وقبولها وامل�ضي
لي�س ّ
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�إىل الأمام! فهذا لي�س برجاء .ولي�س الرجاء موقف ًا �إيجابي ًا ن ّتخذه بوجه ال�صعوبات
�رضوري .ولي�س ال�شخ�ص الذي يرجو هو ال�شخ�ص الذي
وامل�شاكل ،مع � ّأن هذا الأمر
ّ
يقبل ك ّل �شيء .الرجاء �أ�سمى من كل ذلك ،فالرجاء هو اليقني � ّأن كل هذا العامل مبا
فيه هو حتت ُ�سلطان �إلهنا الذي وهبنا ابنه ي�سوع امل�سيح .فطاملا نحن ن�ضع �إمياننا
حقيقي نختربه ك ّل يوم� .إن الرجاء يف امل�سيح
وثقتنا يف هذا املخل�ص ،فالرجاء
ّ
م�ستقبلية مبنية ،لي�س على توقعاتنا و�أفكارنا وعملنا فح�سب ،بل يف
مرتبطٌ بر�ؤيا
ّ
املقام الأول على �صدق الوعود الإلهية.
الرب لوعوده،
يرتجى ال�شعب؟ كان ّ
يف ق�صة امليالد ،ماذا كان ّ
يرتجى حتقيق ّ
لي�س لأنهم ي�ستح ّقون َجزاء من ال�سماء ،كما نقول ون�ؤمن ،بل لأ ّنهم و�ضعوا ثقتهم
يف اهلل الأمني احلافظ العهد .لهذا ال�سبب نقدر �أن نقول ب�أن الرجاء هو الذي يعطي
الإميان معنى .لهذا ال�سبب ،ولأ ّننا ن�ؤمن � ّأن ك ّل مقا�صري الأر�ض هي بيد �إلهنا ،نقدر
الرجاء امل�سيحي هو �أنه لي�س حمكوم ًا بالظروف ال�سائدة ،وال
�أن نقول ب� ّأن ما مييز ّ
بالإمكانيات الب�رشية املتاحة ،وال يعتمد على ما ميلكه الإن�سان� ،أو على ما ي�ستطيع
املميزة للرجاء هو
القيام به ،لكنه ُمتو ّقف على �إمياننا بعمل خمل�صنا .من الأمثلة ّ
يف ابراهيم ووعد اهلل له بابن يف �شيخوخته ،فيقول بول�س الر�سول يف رومية :4
مميزة
« : 18فهو على خالف الرجاء �آمن على الرجاء» .مل ميتلك �إبراهيم ظروف ّ
يتم�سك برجاءه ،فقد طعن يف ال�سن هو وزوجته ،لكنه �آمن
و�إمكانيات ّ
جيدة جتعله ّ
را�سخ يف عمل اهلل ،فكان له ما �أراد.
على رجا ٍء ٍ
ِناء على ثقتنا ب�أمانته ،نحن نوقد �شمعة
بناء على فعله اهلل ،و ب ً
�إذاً يا �إخوتيً ،
حب �شعبه و يفتقده.
رجائنا� .أر�سل اهلل ابنه ك ّفارة عن الإن�سان� ،أي �أ ّننا ننظر �إىل �إلهٍ ُي ّ
لذلك فنحن ننظر بيقني �إىل امل�ستقبل ،لأ ّننا نعلم �سلف ًا ب�أن اهلل �سيكون فيه معنا.
بركات قد ال نقدر �أن نراها ،ولكن بالإميان نختربها .فالرجاء �إذا
نرتجى
ٍ
نحن ّ
يعمق
هو امتدا ٌد للما�ضي واحلا�رض عرب
ٍ
م�ستقبل غري منظورّ � .إن الرجاء هو الذي ّ
الروحية
الإميان ،يف � ّأن اهلل هو هو �أم�س ًا واليوم و�إىل الأبد� .إن الرجاء هو تلك الطاقة
ّ
التي تغذي الإميان وتدفعه للعمل والبذل� .إن الرجاء هو م�صدر العزمية وال�شجاعة يف
�رس الفرح وقت ال�ضيق .لذلك تقول ترنيمتنا:
حتمل �أعباء احلياة واخلدمة ،هو ّ
29

يف تعب و�أمل ،يف كدر ويف �سقام
و�سوف حتظى بالذي ترجو ب�أن تنظره...

تنتظر اليوم الذي فيه ترى نور ال�سالم
وتب�رص املُلك الذي ت�شتاق �أن تب�رصه

ِالر َجا ِء
�شبه كاتب ر�سالة العربانيني الرجاء باملر�ساةَ « :ن ْح ُن ا َّلذ َ
ُي ّ
ِين ا ْل َت َج�أْ َنا ِل ُن ْم�سِ كَ ب َّ
تنَةٍ َوثَا ِب َتةٍ»(عب ّ � .)19 ،18 :6إن
ام َنا،ا َّلذِي ُه َو َل َنا كَ مِ ْر َ�ساةٍ لِل َّنف ِْ�س ُم ؤْ� َ َ
ْال َْو ُ�ض ِ
وع �أَ َم َ
الرجاء .ميتلك الرجاء
ت�شبيه الرجاء باملر�ساة هو من �أجمل ُّ
ال�صور لأنه يعك�س حقيقة ّ
قيم ًة عظيمةً ،فهو مبثابة ال�سل�سلة غري املنظورة واملرتبطة ب�شاطىء احلياة الأبدية،
التي ُن�سك بها الآن ،ونحن يف قارب احلياة املنظور و�سط بحر العامل امل�ضطرب .غري
حرك القارب نحو ال�شاطىء الآخر
�أ ّنه يف ك ّل وقت جنذب فيها هذه ال�سل�سلة بالإميانُ ،ن ّ
غري املنظور� .إذاً ف�إن هذه املر�ساة هي حبل النجاة �أي�ضاً ،فلنم�سكها دون خوف ،فهي
خيب الأمل ،وال تقتلعها
م�ؤمتنة وثابتة ،وال ُيخ�شى �أن تغدرنا فنقع يف اخلطر ،لأنها ال ُت ّ
الرياح والأمواج مهما ا�شتدت .نحن ندرك كل هذا لأنه لنا معرفة مبن هو �إلهنا ،هو
«وه ِذ ِه هِ َي ْ َ
ال َيا ُة الأَ َبد َِّيةُ� :أَ ْن َي ْع ِرفُوكَ �أَ ْن َت ا ِلإل َه ْ َ
القِيق َِّي
الذي قال فيه الرب ي�سوعَ :
يح ا َّلذِي �أَ ْر َ�س ْل َت ُه « (يوحنا .)3 :17
َو ْح َدكَ َو َي ُ�س َ
وع ْالَ�سِ َ
من املُ�صطلحات الدارجة نقول :خاب �أملي  -رجائي فيك .نعم تكلّمنا عن الرجاء وعن
�أثره يف حياتنا وعن ارتباطه يف ف�صل املجيء ،لكن �إن دققنا ف�سرنى �أننا دوم ًا نتاول
نرتجى جميء املخل�ص،
املوا�ضيع من زاويتنا فقط� .صحيح �أ ّنه يف ف�صل املجيء ّ
لكن ويف هذه املنا�سبة دعونا ن�صلي �أال يخيب رجاء �إلهنا فينا �أي�ضاً .نحن نبتغي �أن
يت� ّأ�صل رجا�ؤنا يف امل�سيح و عمل اهلل معنا ،لكن هل ن�س�أل �أنف�سنا ماذا يرجو اهلل نف�سه
م ّنا؟ هل نحمل ثمراً ،و يدوم ثمرنا؟ هل ُننكر ذواتنا ونحمل �صليبنا ونتبع املخل�ص
ُقمط ،بل م�ضى يف درب الآالم لأجلنا؟ �أ�صلّي �أن نحيا حيا ًة
الذي مل يبقى ذاك الطفل امل ّ
حمبته لنا ،كقول
ُتدخل البهجة �إىل قلب املُخلّ�ص ،لأن �إلهنا ميلك م�شاعر تندفق من ّ
ت َت
اخ َها َ ْ
امل�سيح يف �أور�شليم« :كَ ْم َم َّرةٍ �أَ َر ْد ُت �أَ ْن َ�أ ْج َم َع �أَ ْو َال َدكِ كَ َما َ ْ
اج ُة فِ َر َ
ت َم ُع ال َّد َج َ
ل ُت ِري ُدوا» (متى.)37 :23
اح ْي َهاَ ،و َ ْ
َج َن َ
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ال�سالم:

«ال ْج ُد ِ
ال�س َال ُمَ ،وبِال َّن ِ
هلل ِف الأَ َع ِالَ ،و َع َلى الأَ ْر ِ
�س ُة( ».لوقا .)14 :2
ا�س ْ َ
َْ
ال َ َّ
�ض َّ

تبدين يف
لقد كانت هذه ب�شارة املالك واجلند ال�سماوي الذين ظهروا للرعاة ا ُ
مل ّ
حرا�سات الليل .لقد �صدمهم اخلرب املفاجئ ،فنحن نرى جمموع ًة ِمن النا�س ُمنهمكني يف
أود �أن �أنظر
عملهم اليومي الروتيني لتفاجئهم ال�سماء ويف قلب �سكون الليل بخ ٍرب
ٍ
عجيبّ � .
«و َع َلى الأَ ْر ِ
ال�س َال ُم» ،تبدو لنا هذه العبارة وك�أنها ب�صيغة
�إىل هذه العبارة املتو�سطةَ :
�ض َّ
ر�ؤيا �أو ٍ
إلهي .ال يبدو لنا هذا الوعد � ّأن اهلل ،يف ميالد
إلهي ،بل و�أي�ض ًا ك�صيغة وع ٍد � ٍّ
ك�شف � ٍّ
امل�سيح� ،سيحفظ ال�سالم يف الأر�ض فح�سب ،بل � ّأن اهلل �سي�صنع يف ميالد امل�سيح ال�سالم
على الأر�ض .نرى يف ميالد امل�سيح ُ�صنع ًا لل�سالم ،وحتقيق للوعد الإلهي « َف َي ْ�س ُك ُن ال ِّذ ْئ ُب
َم َع ْال َُر ِ
ال َ�س َّم ُن َم ًعا» (�إ�شعياء .)6 :11
ال�ش ْب ُل َو ْ ُ
�ض ال َّن ِم ُر َم َع ْال َْد ِيَ ،وا ْل ِع ْج ُل َو ِّ
وفَ ،و َي ْر ُب ُ
حببة يف ف�صل املجيء وامليالد ،لذلك
ن�ص �إ�شعياء  11من الن�صو�ص ا ُ
مل ّ
لطاملا كان ّ
دعانا نت� ّأمل قلي ًال يف هذه الكلماتّ � .إن هذه ال�صورة تعك�س ال�سالم ب�شكلٍ جدي ٍد ،فمنذ
متى ت�سكن الوحو�ش وال�ضواري مع فرائ�سها ب�سالم؟ �إخوتي ،ال يقدر الذئب والنمر والدبة
�شبع واكتفاءّ � .إن هذه احلقيقة
ال�سكن مع اجلدي واخلروف والبقرة �إال �إذا كانوا يف حالة ٍ
ّ
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الكتابية هي حلقيقة �سامية تك�شف لنا �أ�سباب غياب ال�سالم ،فال�سالم يغيب عندما ال
ي�شعر الإن�سان باالكتفاء وال�شبع ،فرناه يعيث ف�ساداً ودماراً وافرتا�س ًا لإ�شباع جوعه
واحتياجاته و�شهواته ،وهذا ما نراه يف هذه الأيام.
قدر حقيقة النعمة التي يعي�ش فيها �إال عندما يخ�رسها .ولي�ست
�أعتقد � ّأن الإن�سان ال ُي ّ
ٍ
مر الع�صور والأزمان .لقد كان
هذه املقولة
بجديدة ،فهي ُخال�صة جتربة الإن�سان على ّ
(كخ ّدام
مو�ضوع ال�سالم من �آخر املوا�ضيع التي ُتدرج على قائمة الت�أمالت وال�صلوات ُ
يف �سورية) ،فقد ك ّنا ن�شاهد ون�ستمع لن�رشات الأخبار ،مراقبني الأمل الذي يحيط ببلدان
يعوزها ال�سالم ،وكنا ننظر بعني ال�شفقة �إليهم ونخت�رص املوقف بكلمة �أ�شبه برفع العتب
(اهلل يدبر)�.أما اليوم فقد بات ال�سالم احلاجة الأوىل ،ل ّأن احلروب وويالتها ع�صفت
ال�سالم ب�شكلٍ ُم ٍ
تلف ،فما �أحوجنا اليوم �إىل ال�سالم.
ببالدنا� .أ�صبحنا اليوم ُن ّ
قدر قيمة ّ
�أ�صبحنا ُندرك � ّأن ال�سالم هو احلل والعالج ،ولكن يبدو � ّأن هذا العالج �أ�صبح ي�شبه رحل ًة
حمفوف ًة باملخاطر ،لقطف زهرة مزروعة يف قمة جبل بعيد كما تقول الروايات .فما نراه
ملقابل عمل اهلل
اليوم يف بالدنا ما هو � ّإل نتيج ًة لعمل الإن�سان ،الذي ُيو ّلد اخلراب ،ويف ا ُ
ُيو ّلد ال�سالم .نحن ُن�ص ّلي �أن يفتقدنا اهلل بال�سالم� ،سالم امل�سيح .هذا هو اختبارنا ،نحن
الذين نعي�ش يف �أزمنة احلروب والقالقل وعدم اال�ستقرار .نعي�ش اخلطر ،ال ِق ّلة ،ا ِ
حلرمان،
ُبعد و�سفر �أوالدنا و�أهلنا ،وانعدام ُفر�ص العملُ � .أيعقل � ّأن غياب ٍ
ٍ
واحدة يف احلياة
قيمة
ملزري؟ اجلواب هو نعم ،هذا ما يفعله انعدام ال�سالم.
غي احلياة �إىل هذا ال�شكل ا ُ
ُت ّ
�ش َة لغة
ُيقال �أ ّنه على الأع�ضاء يف جمل�س الأمن �أن يحفظوا كلمة «�سالم» َّ
ب�ست َع ْ َ
�سالم غري ٍ
ثابت ،بل
أود هنا �أن �أقول ب� ّأن � ّأي �سالم خارج امل�سيح هو
خمتلفة .لكن � ّ
ٌ
تغي ،م�ؤ ّقت ،غري �آمن ،بل ويختفي بلمح الب�رص� .إ�ضاف ًة لذلك ،ف� ّإن ال�سالم �أو حفظ
ُم ّ
قدم
ال�سالم مبفاهيم الب�رش لي�س �سالم ًا
جماني ًا بل هو مرهون ب�أثمان و�رشوط .ال �أحد ُي ّ
ّ
لنا عرو�ض ًا لل�سالم باملجان ،فعلى ال�شعوب �أن تدفع ثمن ًا باهظ ًا من حياتها وخريات
طبيعي ،طاملا � ّأن من ي�صنع ال�سالم هو الإن�سان،
بالدها لنيل ال�سالم املن�شود .ك ّل هذا
ّ
فبك ّل ت�أكي ٍد �سيبقى هذا ال�سالم ناق�ص ًا وغري كامل .ما نقر�أه يف الكتاب املقد�س هو عك�س
�سالم امل�سيح هو جماين
ذلك ب�شكل كامل :اهلل يدفع ثمن �سالمنا ،وكان ذلك يف امل�سيحُ .
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وح ُه َو
الر ِ
ام ْال ََ�س ِد ُه َو َم ْو ٌتَ ،ول ِك َّن ْ
ودائم .يقول بول�س يف رومية �« :6 :8أَ َّن ْ
اه ِت َم َ
اه ِت َم َ
ام ُّ
َح َيا ٌة َو َ�س َال ٌم» .نحن ن�ضع ثقتنا يف امل�سيح ،لأ ّنه رئي�س ال�سالم ،كقول �إ�شعياء « :6 :9لأَ َّن ُه
لها
ُيو َل ُد َل َنا َو َل ٌد َو ُن ْع َطى ْاب ًناَ ،و َت ُك ُ
ريا�ِ ،إ ً
ا�س ُم ُه َعجِ ً
يباُ ،م ِ�ش ً
الر َي َ
ا�س ُة َع َلى َك ِت ِف ِهَ ،و ُي ْد َعى ْ
ون ِّ
ال�س َال ِم».
يرا� ،أَ ًبا �أَ َب ِد ًّياَ ،ر ِئ َ
َق ِد ً
ي�س َّ
ٍ
ٍ
كثري ِم ّنا ُيعاين ِمن م�شاكلٍ
كموجات ت�رضب
وا�ضطرابات ال ذنب له فيها ،فهي تبدو
ٌ
كراع ،هناك
اختباري
هو
وهذا
لذلك،
العا�صفة.
يف
بحر
ت
ها
ن
�
أ
�سوى
لها
ذنب
ال
�سفين ًة
ٍ
ّ ُ
الكثري من النا�س الذين ابتد�ؤوا يف خ�سارة �سالمهم الداخلي� ،أي � ّأن ُظلمة احلرب بد�أت يف
طبيعي ،ففي الكثري من الأحيان ت�أتي الأحمال �أكرب من قدرة
الت�س ّلل �إىل نفو�سهم .وهذا
ّ
حتملها .وهنا ي�أتي دور الكني�سة ،ج�سد امل�سيح ،لكي ُت�ص ّلي وتخدم لئال نخ�رس
الإن�سان على ّ
�سالمنا� .أكرث ما ُيفرحني ويعزيني هو عندما التقي �أنا�س ًا ع�رصتهم الأزمة على �صعيد
الفقر ،التهجري ،املر�ض ،وخ�سارة �أحد �أفراد �أ�رستهم يف احلرب ،ومع ذلك �أجدهم رابطي
اجل�أ�ش ي�شكرون اهلل على ح�ضوره يف حياتهم .ي�شاركون �آالمهم واختباراتهم القا�سية،
لكن يف الوقت نف�سه ي�ؤكدون �أن الأزمة مل تقدر �أن تنزع �سالم اهلل من قلوبهم .لكن ما
يحزنني ،ولرمبا عرفتم �سلف ًا يا �إخوتي� ،أن هذه ال�رشيحة �أم�ست ال ِق ّلة القليلة يف كنائ�سنا.
هناك مثل �صيني يقول « :القارب الذي يطفو على املياه ُيكن �أن يغرق فيها ».ونحن
تت�رسب هذه الظلمة �إىل
بال�رش والظلمة ،وما نخ�شاه هو �أن
�أي�ض ًا نعي�ش يف عا ٍمل ملي ٍء
ّ
ّ
�سالم يف القلب،
نفو�سنا .لذلك ،عندما �أتك ّلم عن ال�سالم داخل الإن�سان ،ف�أنا �أتك ّلم عن ٍ
�سالم يف الفكر ،و �سالم يف الروح .وال�شخ�ص الذي لديه �سالم ًا كهذا ،هو ال�شخ�ص القريب
من امللكوت ،وهو ال�شخ�ص الذي يعرف ربنا ي�سوع امل�سيح .بالإ�ضافة لذلك ،ف�إن هذا
الإن�سان ال�صادق ي�شيع ال�سالم �أي�ض ًا �أينما ح ّل� .أما الإن�سان الذي يفقد �سالمه فيقع يف
في�صبح
اال�ضطراب والقلق ،هو يقع �أي�ض ًا يف اخلوف وما ينجم عنه من �آثار
و�سلبياتُ ،
ّ
ودوام ًة ال خال�ص منها.
مر�ضي ًة
انعدام ال�سالم حال ًة
ّ
ّ
حقيقي ًة ،بل ّ
لذلك �إخوتي يف فرتة املجيء �أدعوكم لتطلبوا من الرب �أن ُي ِ
دخل �سالم طفل املذود
�إىل حياتكمّ � .إن الطفل هو رمز النقاء والوداعة ،وعندما ننظر �إليه ال ُب ّد � ْأن ن�شعر بال�سالم
والهدوء الذي يعك�سه الطفل ،فكم باحلري عندما نتك ّلم عن الطفل ي�سوع .مبيالد هذا الطفل
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نخترب هذا التوازن اجلديد وهذا ال�سالم اجلديد -ح ّتى املجو�س الذين �أتوا من امل�رشق،
رجال احلكمة وال�سلطان ،عندما �أتوا ليقدموا له كنوزهمَ ،م َثلوا �أمامه و�أمام � ّأمه العذراء
مرمي ويو�سف (وهما املعروفان �أنهما من خلفية فقرية ومهم�شة) ،فكان هناك توازن
جديد بني النا�س ل�سبب قدوم اجلميع ،الفقري والغني ،حل�رضة الطفل .وليدم �سالمه يف
قلوبكم� .آمني

الفرح:

الر َّبَ ،و َت ْب َتهِ ُج ُر ِ
وحي بِا ِ
اع �أَ َم ِت ِهَ .ف ُه َو َذا
ملِّ ِ�صي،لأَ َّن ُه َن َظ َر �إِ َل ا ِّت َ�ض ِ
هلل ُ َ
« ُت َع ِّظ ُم َن ْف ِ�سي َّ
و�سَ ،و َر ْح َم ُت ُه
ُم ْن ُذ ال َآن َج ِم ُ
يع الأَ ْج َيالِ ُت َط ِّو ُب ِني� ،أَ َّن ا ْل َق ِد َ
ير َ�ص َن َع بِي َع َظا ِئ َمَ ،و ْ
ا�س ُم ُه ُق ُّد ٌ
ين َي َّت ُقو َن ُه( ».لوقا )50 - 46 :1
�إِ َل جِ يلِ الأَ ْج َيالِ ِل َّل ِذ َ
حببة للم�سيحيني ،حتى � ّأن الكثريون
ُتعترب ت�سبحة مرمي من �أكرث الن�صو�ص ا ُ
مل ّ
يرددون كلمة (يا عدرا) �ضمن ُمفرداتهم اليومية� ،أي �أ ّنها � ْأم َ�ست ِ�ضمن ال ّثقافة
امل�سيحية .يف هذا اجلانب من الت�أمل �أود ت�سليط ال�ضوء على �شخ�ص العذراء� .إن ن�شيد
معن �إىل
العذراء� ،أو ت�سبحة مرمي ،هو ن�شيد ٍ
فرح باملقام الأولِ ،علم ًا �أ ّنه �إن نظرنا ِب َت ّ
�سريتها� ،سنجد هناك �أموراً تدعونا للتو ّقف عندها.
قدر الباحثون �أن الفتاة
كانت العذراء مرمي فتا ًة يافع ًة عندما �أتتها البِ�شارة ،و ُي ّ
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�ست ع�رشة �سنة.
املخطوبة يف ذلك الزمن البعيد مل تكن لتزيد عن خم�س ع�رشة �أو ّ
للمخ ّل�ص
لكن دعونا ننظر �إىل م�ضمون تلك الب�شارة .تقول الب�شارة �أ ّنها �ستكون � ّأم ًا ُ
الذي �سيفتدي �شعبه ،و�أ ّنها �ستحبل دون رجل! ال �أعتقد �أن � ّأي ٍ
عادي ٍة ت�ستطيع
فتاة ّ
ؤولية اجل�سيمة .كانت العذراء مرمي من قرية النا�رصة،
قدر
�أن ُت ّ
وتتحمل هذه امل�س� ّ
ّ
املف�سين ،ف�إننا ننظر �إىل قرية ت�ضم حوايل  4500ن�سمة يف ذلك الزمن� ،أي
وبح�سب
ّ
� ّأن النا�س تعرف بع�ضها البع�ض .فكيف �سينظر �إليها النا�س وهم يرونها ُحبلى قبل
�ساً يف
�أن تن�ضم �إىل بيت َر ُجلها؟ حتى � ّأن يو�سف ،بح�سب �شهادة متى� ،أراد تخليتها ِ ّ
البداية .ال ُب ّد لنا �إذاً من الأخذ بعني االعتبار الظروف االجتماعية والعادات والتقاليد
ملحافظ جداً ،بل ال بد لنا �أن ندرك نظرة النا�س لها وموقفهم
يف ذلك املجتمع ال�رشقي ا ُ
وو ِع ٍر
منها .يقول
املف�رسون �أي�ض ًاّ � ،أن �سبب َ�س َفرها وهي ُحبلى ِ�ضمن طريقٍ طويلٍ َ
ّ
�إىل اجلبال لزيارة �ألي�صابات ،كان ب�سبب ا�ضطهاد املجتمع لها و�إال َف ِل َم �سافرت وهي
أود � ْأن �أقف عند النتيجة �أو
احلامل يف وقت انعدمت فيه و�سائل ال ّنقل ا ُ
ملريحة؟ لذلك � ّ
الثمن ،ثمن ا�ستجابة العذراء لب�شارة املالكّ � .إن قبول العذراء لر�سالة املالك وو�ضع
عر�ض ل�ش ّتى
ذاتها حتت �إر�شاد الروح ،هو دلي ٌل على ِع َظم امل�س� ّ
ؤولية ،وقبولها �أن ُت َّ
وربا التعيري يف �سبيل ر�سالة اخلال�ص� .أي �أ ّننا � ْإن عملنا ح�ساباتنا
�أنواع اال�ضطهادّ ،
بال�شكل ال�صحيح ،ف�إن اختيار مرمي ،بالن�سبة لها على الأقل ،مل يكن مبعنى الت�رشيف
ؤولية واخلدمة ،فهي التي �سرتعى املخل�ص يف طفولته .ويقول لها
بل مبعنى امل�س� ّ
�سيف! ما نراه يف �شخ�ص العذراء هو
الحق ًا �سمعان ال�شيخ �أنه �سيجوز يف نف�سها ٌ
ت�ضحية كبرية ،ونكران للذات والت�سليم الكامل مل�شيئة الآب ال�سماوي وللدرب الذي
ر�سمه لها.
�أمام ِع َظم امل�س�ؤولية �أود �أن �أقف عند �س�ؤال :ما هي تلك القوة التي يف داخلها التي
القوة
�أعطتها ال�صرب لتتحمل ما �ستتحمله الحق ًا يف حياتها؟ �أقول �أ ّنها الفرح .نعم � ّإن ّ
كانت من الفرح يف الرب ،ب�أ ّنه �سيكون لها ن�صيب ًا يف ر�سالة اخلال�ص� .إنه الفرح ب�أ ّنها
طوب من جميع الأجيال .والأكرث من ذلك هو
مهما قا�ست يف �سبيل الرب لكنها �س ُت ّ
الفرح الذي نراه يف افتقاد الرب ل�شعبه.
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رد ٍ
�شعوري ٍة
حالة
�إخوتي ،عندما نتك ّلم عن الفرح مبعناه
امل�سيحي ،ف�إ ّننا ال نق�صد ُم ّ
ّ
ّ
انفعالي ٍة وقتية وزائلة فح�سب ،بل الفرح احلقيقي الذي هو �أ�سلوب ٍ
روحية عميقة،
حياة
ّ
ّ
وينبع من الداخل.
تغيت ك ّل حياتها وحياة �شعبها ب�سبب
أمر
ٌ
خمتلف ،فقد ّ
ما حدث مع العذراء مرمي هو � ٌ
هذا احلدث العظيم .فقد قال املالك بح�سب اجنيل الب�شري لوقا يف الب�شارة �أمرين �أ�سا�سيني:
�أنها مباركة يف الن�ساء ،و�أن الرب �سيعطي ولدها كر�سي داود �أبيه� .أي �أ ّننا نتك ّلم عن
ملخ ّل�ص .لقد
اخلال�ص الذي �سيختربه ال�شعب يف ي�سوع ،و�أ ّنها �ستكون �أم ًا لهذا الطفل ا ُ
للم�ضي يف حياتها القا�سية �إىل النهاية.
كانت فرحها عظيم ًا ،وهو الذي �أعطاها القوة
ّ
طب ،قبل �أن نتخيل
بفرح
نحن ن�شعر ٍ
ٍ
يتخرج �أحد �أوالدنا من الثانوية مبعدل ّ
عظيم عندما ّ
�سنوات الدرا�سة القا�سية ،لرمبا هي ع�رشة ،بل وقبل �أن نتخيل �صعوبة املهنة ومنط احلياة
أ�سا�سية هنا هو �أ ّننا نعلم االمتيازات
التي �سيعي�شها ابننا �أو ابنتنا .لكن �سبب الفرحة ال
ّ
تدر املك�سب وت�ؤمن له حيا ًة كرمي ًة،
العظيمة التي �سينالها ابننا ،فقط لأ ّنه �سيمتهن مهنة ّ
وكيف �سينظر له املجتمع باحرتام.
ما نراه يف ت�سبحة مرمي هو الآتي� :إن امل�ستفيد ال ّأول من هذه الب�شارة و هذا
التج�سد هو نحن! الب�رشية كلها ،ولي�س هي فقط! هي تدفع الثمن الأغلى ،يجوز يف نف�سها
ملخ ّل�ص منها (�أي ا�ضطهاد النا�س لها) ،و ر�ؤيتها له معلق ًا على عود
�سيف ،لقاء والدة ا ُ
يل َف َت ُاه ِل َي ْذ ُك َر َر ْح َم ًةَ ،ك َما َك َّل َم � َآب َاء َنا.
�سا ِئ َ
ال�صليب .تقول مرمي يف نهاية الن�شيدَ :
«ع َ�ض َد �إِ ْ َ
لإِ ْب ِ
يم َو َن ْ�س ِل ِه �إِ َل الأَ َب ِد» (لوقا � .)55-54 :1أي � ّأن الفرح الذي يف داخلها يخ�ص خال�ص
راه َ
�شعبها ،ولي�س هي فقط ،فامل�سيح ُم ّل�صها كما هو ُم ّل�ص �شعبها.
ُتذ َّلل ك ّل ال�صعوبات وامل�ش ّقات واال�ضطهادات لأجل ن�صيب قليل من هذا الفرح
احلقيقيّ � .إن وقت املجيء هو وقت الفرح ،لكننا ومع الأ�سف اختزلناه واقت�رصناه
على الزينة واالحتفاالت� .أنا �أعلم �أننا جميع ًا ،كباراً و�صغاراً ،قد ِ
�سمعنا مواعظ كثرية
عن املعنى احلقيقي للميالد التي تبقى بعيد ًة عن �أ�سلوب تعبرينا عن الفرح مب�ضمونه
أود �أن ننظر �إىل ن�شيد مرمي ،وهو الذي ُيقر�أ عاد ًة يف الأحد
ال�صحيح .ومع ذلك ف�إنني � ّ
واملعني بالفرح ،لنتع ّلم منه �أموراً لرمبا كانت غائب ًة عن
الثالث من ف�صل املجيء
ّ
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كثري .لكن كما اختربت العذراء الفرح وهي العاملة
�أذهاننا� .أعلم � ّأن ما نعانيه اليوم هو ٌ
أود �أن يكون فينا الن�ضج لنخترب يف فرتة امليالد فرح ًا ي�شابه
كيف �ست�ؤول الأمورّ � ،
فرحها ،فرح ًا ي�شبه نوراً و�سط الظلمة ،لكنه ٍ
ويثبت �أنظارنا عليه �أكرث
كاف لينري حياتنا ّ
�ش ُك ْم
من الظلمة التي حتيطه .دعونا ّ
نتذكر ب�شارة املالك للرعاةَ « :ال َت َخا ُفوا! َف َها �أَ َنا �أُ َب ِّ ُ
عب” (لوقا  .)10 :2يا ليتنا نحمل هذه الب�شارة لنا ولك ّل
ال�ش ِ
يع َّ
ون ِل َِم ِ
يم َي ُك ُ
ِب َف َر ٍح َع ِظ ٍ
القوة ،كما فعلت العذراء مرمي ،لكي تقيتنا وتغ ّذينا يف
من هم من حولنا ،لن�أخذ منها ّ
رحلة حياتنا يف امل�سيح� .آمني

املحبة:

ام َها ِل َت ِل َدَ .ف َ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 ْ ِ
ال ْذ َو ِد،
«و َب ْي َن َما ُه َما ُه َن َ
اك َ َّ
ت ْت �أَ َّي ُ
َ
ال ْنزِلِ » (لوقا .)7 ،6 :2
ل َي ُك ْن َل ُه َما َم ْو ِ�ض ٌع ِف ْ َ
ِ�إ ْذ َ ْ
ملخ ّل�ص ،وك�أن
ال نقدر �أن نغفل يا �إخوتي عن الظروف القا�سية التي ُو ِل َد فيها ا ُ
الب�رشية ال تريده �أن ي�أتي! ال �أقدر �أن �أن�سى �أن يو�سف هو من ع�شرية داود� ،أفال يجد من
ّ
هذه الع�شرية يف بيت حلم من ي�ستقبلهم؟ نحن نقول اليوم �أ ّننا من بيت فالنٍ وعائلة
ؤولية حلفظ هذا
فالن ،فما فائدة اال�سم الكبري هذا � ْإن مل تكن العائلة على قدرٍ من امل�س� ّ
ٍ
�شخ�صي ًا ال �أقدر �أن
عديدة ،لك ّنني
جوانب
املف�سون ن�صو�ص امليالد من
اال�سم؟ يتناول
ٍ
ّ
ّ
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لق�صة امليالد.
�أجتاهل هذا اجلانب من ق�صة امليالد ،اجلانب الذي يتكلم عن نبذ النا�س ّ
�ضط َهدة ،كما �أ�رشت �أعاله ،فلم ي�ستقبلهم �أحد من عائلة يو�سف لدرجة
كانت العذراء ُم َ
�أن العذراء و�ضعت ر�ضيعها يف مذود .كان يو�سف ،كالعذراء مرمي ،من �س ّكان نا�رصة
ملغرتب يف زماننا احلايل .وللأ�سف ف�إ ّننا ال نقدر �أن
اجلليل� ،أي �أ ّننا نقدر �أن نعتربه كا ُ
جنزم �سبب انتقاله من موطنه بيت حلم� ،سواء كان هجرة �أو نزوح �أو �أي �أمر �آخر .بيت
كل .ماذا �ست�شعر
الق�صيد هو �أ ّنه عاد الآن �إىل موطنه ،لكن هل ا�ستقبله �أحد من ع�شريته؟ ّ
ٍ
�سنوات �إىل موطنك ومل يقم �أحد من عائلتك بواجب اال�ستقبال والزيارة؟
لو عدت بعد
ملخ ّل�ص منذ والدته من �أجلنا،
ق�صة امليالد عن حقيقة خالدة ،ت�ضحية ا ُ
تخربنا ّ
دل هذا على �أمر فهو يدل على حمبة اهلل لنا .نعم � ّإن ق�صة امليالد
معاناته من �أجلنا ،و�إن ّ
حمبة باذلة.
ق�صة رجا ٍء
و�سالم ٍ
ٍ
وفرح ولك ّنها �أي�ض ًا ق�صة ّ
هي ّ
يبحث اهلل منذ والدة ي�سوع يف تلك الأيام وح ّتى يومنا هذا عن مكانٍ ي�سكنه بيننا،
م�ستعد
عن مكانٍ له يف قلوبنا .لكن يا ترى هل �سيجد مكان ًا له؟ هل يوجد من هو
ٌّ
ال�ستقباله؟ هل نعرف �سبب جميئه وهل نفهم ر�سالته؟ كتب الروائي الدمناركي «هانز
كري�ستيان �أندر�سن» رائعته ال�شهرية :بائعة الكربيت .وتتكلم الق�صة عن �إهمال النا�س
جلرب خاطر هذه الفتاة الفقرية التي كانت ُتاول بيع ال ِكربيت � ّأيام احتفال النا�س يف
لكن النا�س �أهملوها ومل َي�شرتوا منها وهم مهتمون فقط ب�رشاء املالب�س اجلديدة،
امليالدّ .
ذكرين هذا الإهمال يف هذا اجلانب بق�صة والدة ي�سوع .يو�سف يف ٍ
واد وع�شريته يف بيت
ُي ّ
حلم يف ٍ
واد �آخر .هل تخيل �أحدنا املعاناة؟ هم على طريق �سفرٍ ،العذراء الفتاة ال�صغرية
قليلة التجربة يف جمال املخا�ض والوالدة ،وما من امر�أة تعينها يف �ساعتها ،يو�سف
ملخ ّل�ص .لذلك نت�ساءل هل
يدق الأبواب يبحث عن بيت ي�ستقبلهما .يف ظروف كهذه ُولد ا ُ
ّ
من قلوب ت�ستقبله يف يوم جميئه؟
ربا �سيجد قلوب ًا بارد ًة كاجلليد ،ال دفء فيها ،لأنها ال تعرف ال�صالة� ،أو قد تعرفها
ّ
ردد يف الهواء ،وال ُت ّرك �شيئ ًا داخل ُم�ص ّليها� .أو قلوب ًا جا ّف ًة قاحل ًة
ت
كلمات
فقط:
بال�شكل
ُ ّ
ٍ
ٍ
جمل
مبحبة
ال تعرف املحبة ومل تخترب عذوبتها ،ال تعرف كيف � ّأن عم ًال �صغرياً
كبرية ُي ّ
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رتب ٍ
عة يف
احلياة ويجعلها
بطعم خمتلف� .أو ح ّتى قلوب ًا ُت�شبه مدينة � ٍ
ٍ
أ�شباح ب�شياطنيٍ ُم ّ
وحتول �صاحب القلب �إىل عب ٍد لها ول�شهواته.
كل زاوية من زواياها ،تخيف القادمني لها ّ
لكن يبقى ال�س�ؤال الأهم :هل �سيجد قلب ًا خافق ًا باحلب؟ قلب ًا متوا�ضع ًا يدخله؟ �إن املذود
ق�صة امليالد
هو رمز التوا�ضع وهو ي�شري �إىل الفقر ،والفقر بحاجة �إىل غنى .فلنتع ّلم من ّ
كيف �أ ّنه مهما امتلكنا من متاع الدنيا ،علينا االعرتاف ب�أ ّننا بحاجة لنكون �أغنياء يف
قر ونعرتف مبحدوديتنا ون�ضع نفو�سنا بتوا�ضع �أمام
ربنا ُ
امل�سيح ّ
وم ّل�صنا .عندما ُن ّ
اهلل ،فقط حينها يكون للمخ ّل�ص مكان ًا يف قلوبنا ،والقلب ي�شري للمحبة.
الرب قلوب ًا حا�رضة ،ون�صلي �أن يجد قلوب ًا �ساهرة بال�صالة،
لذلك ُن�ص ّلي �أن يجد ّ
قلوب ًا دافئة ،لي�أتي هو �إليها .جتعلنا هذه الظروف القا�سية التي ولد فيها ي�سوع ،كما
وجتعلنا ق ّلة اهتمام الب�رش به �أن ن�ضع �أمام عيوننا بع�ض احلقائق:
• ال يكفي ا�سم العائلة الكبري لكي يجعلك �إن�سان ًا ُم ّب ًا ،فلم يكن هناك من بيت داود
كله من ا�ستقبل يو�سف ومن معه .بل تكمن املحبة بفتح بابك للآخرين وا�ستقبالك
�ضحي.
لكم وا�ست�ضافتهم ،فاملحبة يف املقام الأول والأخري هي عمل باذل ُ
وم ّ
• من النقطة الأوىل نتعلم �أن املحبة ال تكمن يف الكالم املع�سول ،فك ّل ما نفعله اليوم
املحبة تتج ّلى فيما ن�صنع .كما
هو الكالم فقط� :أي �أننا نقدم املحبة بالكالم .لكن
ّ
ق�صة امليالد
قلت �أعاله ،نقدر �أن ُن ّ
قدم عم ًال ب�سيط ًا يعك�س ّ
حمبة كبرية .لنتع ّلم من ّ
� ّأن املعرفة وحدها ال تكفي ،فعندما َ�س�أَل هريود�س ك ّل ر�ؤ�ساء الكهنة وكتبة ال�شعب
يحركوا �ساكنني لل ّذهاب للقاء
عن مكان مولد امل�سيح ،اكتفوا بت�سميع الآيات له ومل ّ
نا�س من هذه ال�رشيحة ،يقولون لك� :أعلم ،و�أعرف .لكن ن�س�أل:
امل�سيح .نلتقي كثرياً ب�أُ ٍ
�إىل �أين تقودك معرفتك؟

ق�صة
على حمبتنا �أن تكون كامل ًة غري ناق�صة .لننظر �إىل حمبة اهلل لنا يف ّ
ق�صة امليالد والظروف القاهرة جداً التي ولد فيها ي�سوع
امليالد ونتع ّلم منهاُ .تذكرنا ّ
بكلمات بول�س الر�سول�« :أخلى نف�سه ».فقط حمبة اهلل تدفعنا لن�س�أل :ملاذا؟ واجلواب هو
«لأجلنا»� .آمني
ميالد جميد.
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ال�سنة والوقت
ر�أ�س ّ
جبور
الواعظ اليا�س ّ

الن�ص الكتابي :اجلامعة 13-1 :3
�أعتقد � ّأن بِناء الكني�سة يجب �أن يحتوي على �ساعة حائط ،فال�شخ�ص الذي يقف
وبالطبع ،يف كث ٍري من الأمكنة حول العامل ،ال ُيعري
خلف املنرب يجب �أن ُيع ّلم الوقت.
ّ
ت�ستمر خدمة العبادة ل�ساعات.
ال�صني مث ًال،
ال�ساعة اهتمام ًا .يف ّ
ُّ
جمهور العابدين ّ
طع َم�سا َف ٍ
ات طويلة
في�ستيقظ العابدون هناك قبل بزوغ ال�شم�س ،لأ ّنه ينبغي عليهم َق ُ
ال�سفر ،ينتظر ويتو ّقع
الرحلة ّ
وتكبد م�ش ّقات ّ
�سفراً للو�صول �إىل الكني�سة .وبعد ك ّل هذه ّ
قوي ٍة طويلة ،فقد ي�شعرون با ِ
ٍ
خلداع �إن كانت الوعظة
ه�ؤالء امل�سافرون �سماع
وعظة ّ
ٍ
�ساعة و ن�صف ال�ساعة� .آمل � ّأل تكون احلال كذلك يف كنائ�سنا.
�أق�رص من
ٍ
ِف عنه �أ ّنه دائم ًا ما �أنهى خدمته
تتحدث عن راعي
كني�سة ُمعتربُ ،عر َ
ق�صة ّ
هناك ّ
الر ّب ،حدث
يف متام ّ
ال�ساعة ال ّثانية ع�رشة ُظهراً .ولكن ،يف �إحدى خدمات عبادة يوم ّ
ال�ساعة ال ّثانية ع�رشة وال ّن�صف .وعند ال ّتحية  -لدى
امل�ستحيل! ف�أطال
َ
الوعظ �إىل ّ
خروج جمهور العابدين من الكني�سة � -س�أله �أحد �شيوخ كني�سته غا�ضب ًا« :ما ا ّلذي
نعناع يف فمي
�أ�صابك اليوم؟» ف�أجابه الراعي« :ل�سنني و�ضعت قطعة �سكر (بنبونة)
ٍ
مع ابتداء اخلدمة ،و كنت دائم ًا � ُأد ُّ�سها جانب ًا ،فكانت تنتهي متام ًا يف منت�صف
لكن هذا
ال ّنهار ،وبهذه ّ
ال�ساعة �أو �أهتم بالوقتّ .
الطريقة مل �أكن بحاجة لأن �أنظر �إىل ّ
الأحد مل تذب البنبونة ،و�أدركت �أخرياً ّان كنت قد و�ضعت يف فمي ز ِّراً».
*
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والوعاظ وحدهم ،بل بنا جميع ًا.
ق�ضية ح�سبان الوقت غري منوطة بالق�ساو�سة
ّ
� ّإن ّ
أوقات
هناك مواعيد
نهائية لت�سليم الفرو�ض والواجبات يف الدرا�سة والعمل ،وهناك � ٌ
ّ
وال�ساعات �أ�ضحت
لن�ستق ّل احلافالت املدر�سية �أو
اخلدمية ال ّن ّ
ّ
الروزنامات ّ
قليةّ .
�أ�سياداً لنا يف املجتمع احلديث .يكتب جريميي ريفكن  Jeremy Rifkinيف كتابه
م�سيط ٌر عليها
«حروب ال ّزمن» عن الفكرة ب� ّأن حياتنا ،واحلوادث التي حت�صل فيها،
َ
الرهبان
املعينة ،وهي فكرة حديثة ّ
بِكتلٍ من الأوقات ّ
ن�سبي ًا .وهذه الفكرة ن�ش�أت مع ّ
ٍ
حلظة يف اليوم ،انطالق ًا من معتقد
البنديكتيني ،ب�شغفهم لرتتيب وتنظيم وملء ك ّل
أعداء ال ّنف�س!» فقط يف القرن اخلام�س
«الك�سل والبطال َة
القدي�س بنديكت � ّأن
َ
َ
والفراغ � ُ
ال�ساعات بال ّتزاحم يف �أبراج الكنائ�س ويف �ساحات البلدات واملدن
ع�رش بد�أت ّ
بالطبع
الدقائق! ّ
ال�ساعات عقارب ّ
ال�سابع ع�رش �أُ ِ�ضيف لهذه ّ
ب�أوروبا ،وفقط يف القرن ّ
كان لهذا الأمر �أثره من ناحية الإنتاج وال ّتنظيم .ولكن ،عندما ُق ِّ�س َم ِت احليا ُة �إىل
ٍ
يومي ًا.
�ساعات
َ
ودقائق وثوانٍ  ،خ�رسنا � َ
أ�شياء عديدة �أخرى ،ونحن نخترب هذه اخل�سارة ّ
بيعي للحياة يزداد ويكرب ،ونادراً ما جند �شيئ ًا يتما�شى مع
عد َنا عن الإيقاع ّ
فب ُ
ُ
الط ّ
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ال�صيف ا ّلتي
ف�صله ّ
بيعي ووقته .ب�إمكاننا احل�صول على البندورة� ،أكرث خ�رضوات ّ
الط ّ
�شهينا ،يف � ّأي ٍ
ال�سنة الآن (مع �أ ّنها قد تكون بال طعم ورائحة!)� .أي�ض ًا بد�أنا
ُت ّ
وقت من ّ
يوم ،ال بل وك ّل حلظة ،هي
نبتعد عن املفهوم القدمي
(ولكن اخلالد بدميومته)ّ � ،أن ك ّل ٍ
ّ
ٍ
ملن ِعم ،ولي�ست ِ�سلع ًة نتاجر بها ونق�ضيها
عطية غري ُم
كت�سبة وغري م�ستح ّق ٍة من اهلل ا ُ
ّ
كما �شئنا!
للوقت!
ال�سنة اجلديدة� ،أعتقد � ّأن الوقت حان ل ُنعيد تقييمنا
ّ
بينما تبد�أ هذه ّ

أ�صلية للعهد القدمي
كان هنالك مع ّلم ًا قدمي ًا يف احلكمة والأدبُ ،ل ِّق َب باللغة ال ّ
(العربية) بالـ ِ
العربية (جامعة
قوه ِلت �أو اجلامعة كما نعرفه اليوم برتجمة الفاندايك
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
 ،)1 :1و هذا ا ّللقب يعني« :ا ّلذي يعقد جمل�س ًا ليخاطبه ».والقوهلت هذا َفهِ َم الوقت
ٍ
ٍ
البابلي،
ال�سبي
بطريقة
خمتلفة نوع ًا ما عن فهمنا له اليوم .هو كتب كتابه بعد ّ
ّ
إن�سانية مل تكن �أبداً كال ّتن ّزه
ال�سبي هذا ع ّلم �شعب اهلل يف حينها � ّأن ال ّتجربة ال
ّ
واختبار ّ
أر�ضية
يف احلديقة .البع�ض ّ
يظن �أن اجلامعة كان �أديب ًا �ساخراً مت�شائم ًا ،وتوجد � ّ
«الكل
ني َم ّر ًة يف ِ�سف ِر ِه العبارة:
لهذا الإ ّتهام ،فكاتب احلكمة هذا َي ُ
ُّ
ذك ُر َث َمانٍ و َثال ِث َ
العملي
طبيقي
والالهوتي ال ّت
«ال�ساخر»،
باطل ».لكن �أنا � ّ
ألقبه بالـ «واقعي» بد ًال من ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
وردية اللون ،وا ّلذي يريد �أي�ض ًا ل�سامعيه من
ا ّلذي يرف�ض ال ّنظر �إىل احلياة
بعد�سات ّ
الوردية اللون.
ملجتمعني» � ّأل ي�ضعوا �أنف�سهم هذه العد�سات
«ا ُ
ّ

تعددة للحياة:
ميز يف جامعة  ،3ي�ضع �أمامنا قائم ًة بالف�صول ا ُ
�ص ا ُ
مل ّ
مل ّ
هذا ال ّن ّ
ٍ
حقيقة ال َر ْيب
عب عن
ثماني ٌة وع�رشون ف�ص ًال ،وك ٌّل منها عبارة عن ٍ
زوج ُم ّ
ت�ضاد ُي ّ
أ�سا�سي ًة� :أ ّنه يف
جداً ،و تبد�أ ب�أكرث احلقائق �
ين .قائمة
فيها يف الوجود الإن�سا ّ
حقيقية ّ
ّ
ّ
احلتمية ،تنتهي حياتنا:
معيُ ،و ِلدنا يف هذا العامل ،و من بعدها ،و بذات
ٍ
يوم ّ
ّ
« ِل ْل ِو َال َد ِة َو ْق ٌت َو ِل ْل َم ْو ِت َو ْق ٌت( ».جامعة )2 :3

الفرن�سي هيكتور بريليوز  Hector Berliozر�أيه قائ ًال:
املو�سيقي
ُيبدي امل�ؤ ّلف
ّ
ّ
«الوقت ُمع ّل ٌم كبري ،ول�سوء احلظ� ،إ ّنه يقتل ك ّل تالميذه» .ويوافق على هذا حكيمنا
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الظرف «�سوء احلظ» .فبال ّن�سبة له ،الأمور جتري كما
اجلامعة مع اعرتا�ضه على ّ
ميتد بح�سب نظامه اخلا�ص وجمموعة
وم َّركة من قبل اهلل .الكون ّ
ينبغيُ ،مدارة ُ
غام�ض وخملوقٍ بوا�سطة � ٍإله ُلغز
ٍ
من الف�صول ،واهلل وحده يدرك ملاذا! وبوجه كونٍ
�ضد
(كورنثو�س الأوىل  ،)12 :13ال يجب على ّ
ي�ضي َع طا َق َت ُه باجلري ّ
ال�شخ�ص �أن ّ
يا
احلياة؛ بل ،ين�صح اجلامعةَ :
ي� ،إِ َّال �أَ ْن َي ْف َر ُحوا َو َي ْف َع ُلوا َخ ْ ً
«ع َر ْف ُت �أَ َّن ُه َل ْي َ�س َل ُه ْم َخ ْ ٌ
الالهوتية يف �أف�ضل تطبيقٍ لها.
ِف َح َيا ِتهِ ْم» (جامعة  .)12 :3هذه هي ال ّن�صيحة
ّ
ال�سيطرة عليها ،من احلكمة �أن
مبا � ّأن هنالك العديد من الأمور ا ّلتي ال نقوى على ّ
نكون ُ�سعداء ونبحث عن الفرح .عالو ًة على ذلك ،وبالإ�ضافة لعدم االهتمام والقلق
بالأ�شياء ا ّلتي ال ن�ستطيع ال ّتح ّكم بها وال ّتم ّتع ب ِن َعم اهلل ،يعطينا اليوم اجلامعة
طبي ًة �أخرى للحياة ،وهي ب� ْأن َن ِقف �أمام اهلل دائم ًا و�إىل الأبد ب ٍ
ِخ�شية َو َورع،
و�صف ًة ّ
فال �شيء ميكننا فعله لنزيد على �أفعاله العظيمة �أو ُننق�ص منها (�آية  .)14اهلل خالق
ويحدد �إيقاع الوجود:
الوقت ،وهو ي�ضبط
ّ
« ِلل َّن ْو ِح َو ْق ٌت َو ِل َّلر ْق ِ�ص َو ْق ٌتِ ،ل ْل َك ْ�س ِب َو ْق ٌت َو ِل ْل َخ َ�س َار ِة َو ْق ٌت» (جامعة )6 ،4 :3

فرق بني اجلاهل واحلكيم .البع�ض ُيع ّلق ك ّل حياته ب�شي ٍء
� ّإن معرفة الوقت ُت ّ
ٍ
البقية،
عالقة مل َتعد نافعة ،و�أما
نجز؛ �آخرون يرف�ضون ال ّتخلي عن
ٍ
وم َ
منتهي ُ
ّ
التجر�ؤ على
جداً ،بدل
فيحاولون ا�سرتداد َن َف�س احلياة �إىل خدمة
كن�سية قدمية ّ
ّ
ّ
دفنها والبدء باجلديد.
« ِل ْل ِو َال َد ِة َو ْق ٌت َو ِل ْل َم ْو ِت َو ْق ٌتِ .ل ْل َه ْد ِم َو ْق ٌت َو ِل ْل ِب َنا ِء َو ْق ٌت» (جامعة )3 :3

وحروب يف هذا
مت�سك بالفكرة� ،أ ّنه �ستكون كراهي ٌة
ٌ
الرغم من � ّأن الكاتب ّ
على ّ
ٍ
بطريقة
�شعري ًا ،ال هو فقط ُي َو ِّ�ص ُف احلقيقة
�صف كالم ًا
العامل ،دعونا ال نعتقد ب�أ ّنه َي ُّ
ّ
الر ّب ي�سوع امل�سيح �أتى للعامل ُماط ًا بالكراهية
أدبي ٍة
ّ
� ّ
�شعرية .ينبغي � ّأل نن�سى � ّأن ّ
�سمواً وارتفاع ًا،
الطريق نحو � ٍ
واحلرب ،بالأذى واحلزن .هو �أتى ُليينا ّ
أر�ض �أكرث ّ
يل لأجلنا)؛ هو �أتى
ال�سالم (ق�صد اهلل الأو ّ
وليمنحنا ال ّتعليمات للو�صول �إىل ملكوت ّ
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لي�سرتده لنا .ي�سوع �أعلن «اقرتاب ملكوت اهلل»� ،أتى ليتغ ّلب على ك ّل ما يف�صلنا عن
ّ
اهلل وعن بع�ضنا البع�ض .يف � ّأي ٍ
وقت ُن ِق ُّر و ُن َ�ص ِّد ُق على الكراهية با�سم اهلل ،نكون
ائفية
والبغ�ض ّ
قد فعلنا ما يخالف تقليدنا الإميا ّ
ين .وما �أكرث عبارات الكره ُ
والط ّ
امل�رشقية اليوم .دعونا يا
يني ا ّلتي تتغلغل مبجتمعاتنا وببالدنا
والتع�صب ّ
ّ
ّ
الد ّ
نتح�س ونقول« :هذه الأمور ال تقبل ال ّتغيري ،بل تبقى هكذا!» ال� ...إن
أحبائي � ّأل
� ّ
ّ
متمدن
فظ و غري
وقت لقتل ك ّل عملٍ ٍّ
ّ
كان الوقت �إىل الآن وقت ًا للقتل ،فالآن هو ٌ
ال�شوارع �إىل قتل الإن�سان
وفا�سد و�إبداله ب�آخ ٍر
رمي ال ُّن َفايات يف ّ
ّ
ح�ضاري ،من ّ
لل�شفاء
الوح�شي وال
إرهابي وتدمري ّ
وقت ّ
الطبيعة الغري �إن�سا ّ
ين .اليوم يجب �أن يكون ٌ
ّ
ّ
ووقت حل�صد ثمار العقل والإدراك؛ علينا �أن نعرف ما هو الوقت ،لي�س فقط يف
ٌ
ال�ساعات ب�أيدينا ،بل مبا يجري من حولنا!
ّ

يوم من ال ّأيام اجتمع الـ دايل الما مع حم ّللٍ
نف�سي من الهند ،يف حوارٍ �أمام
يف ٍ
ٍّ
ال�سليم �سيكون
العامة حول مو�ضوع
الكراهية .فقال ا ُ
ف�سي ب� ّأن ّ
ّ
ّ
ال�شخ�ص ّ
ملح ّلل ال ّن ّ
وال�سمو عن
قادر من بعدها على الرت ّفع
كاره ًا ُ
ّ
ومب ِغ�ض ًا يف بداية الأمر ،ولك ّنه ٌ
ق�ص ًة
كراهيته .ف�أجابه الـ دايل الما ب� ّأن هذه مل تكن وجهة ال ّنظر
ّ
ّ
البوذية .ف�أخرب ّ
الرجل
ال�ص ّ
ِ�س يف ال ّتيبت و ُع ِّذ َب من قبل ّ
عن رجلٍ ُحب َ
ينيني .وبعد �إطالقه� ،أخرب هذا ّ
ال�سجن .ف�س�أله الـ
الـ دايل الما �أ ّنه يف حادثتني كان الو�ضع فظيع ًا بال ّن�سبة له يف ّ
مرتني كنت
الرجل« :ال ،بل ّ
دايل الما �إن كان ال�سبب هو اقرتابه من املوت؟ ف�أجابه ّ
الرجل لأ ّنه
ال�ص ّ
على و�شك �أن �أكره ّ
ينيني!»ّ � .إن االقرتاب من كراهية الآخر �أخاف هذا ّ
الرب ي�سوع يف موعظته على
اعتربه �أمراً فظيع ًا وموت ًا ،موت ًا
ّ
روحي ًا .وهكذا يع ّلمنا ّ
ل َيز ِْد ب ُِّر ُك ْم َع َلى ا ْل َك َت َب ِة َوا ْل َف ِّر ِ
ني َل ْن َت ْد ُخ ُلوا
اجلبل ،فيقول للجموع�« :إِ َّن ُك ْم �إِ ْن َ ْ
ي�س ِّي َ
ماو ِ
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب
اتَ .ق ْد َ�س ِم ْع ُت ْم �أَ َّن ُه ِقي َل ِل ْل ُق َد َما ِءَ :ال َت ْق ُت ْلَ ،و َم ْن َق َت َل َي ُك ُ
َم َل ُك َ
ال�س َ
وت َّ
ول َل ُك ْم� :إِ َّن ُك َّل َم ْن َي ْغ َ�ض ُب َع َلى �أَ ِخي ِه َب ِ
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب
ُْ
ال ْك ِمَ .و�أَ َّما �أَ َنا َف�أَ ُق ُ
اط ًال َي ُك ُ
ون
ُْ
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب ْ َ
ال ْج َم ِعَ ،و َم ْن َق َ
ال ْك ِمَ ،و َم ْن َق َ
الَ :يا �أَ ْح َم ُقَ ،ي ُك ُ
ال لأَ ِخي ِهَ :ر َقاَ ،ي ُك ُ
ُم ْ�س َت ْوجِ َب َنا ِر َج َه َّن َم» (متى �« )22-20 :5أَ ِح ُّبوا �أَ ْع َد َاء ُك ْمَ .بار ُِكوا ال َِع ِني ُك ْم� .أَ ْح ِ�س ُنوا
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ون �إِ َل ْي ُك ْم َو َي ْط ُر ُدو َن ُك ْم» (متى  .)44 :5نعم،
ين ُي ِ�سي ُئ َ
�إِ َل ُم ْب ِغ ِ�ضي ُك ْمَ ،و َ�ص ُّلوا َلأ ْجلِ ا َّل ِذ َ
بال�ش ،و الب�شاعة بالب�شاعة ».هذا
هذا هو الوقت املنا�سب ملجتمعنا ،ب�أن «ال ّ
ال�ش ّ ّ
نرد ّ ّ
مل�صاحلة لأن ُي ْط َل َق العنان لها يف حميطنا من خاللنا!
ملحبة اهلل ا ُ
هو الوقت املنا�سب ّ
ما هو الوقت الآن؟!

الهندو�سية تقول كلماتها« :ا�ستمع
ن�سكريتية
بال�س
ّ
ّ
ق�صيدة �شعرية عمرها �ألفي عام ّ
مدته الق�صرية
لتحية الفجر ...و انظر لهذا اليوم ،فهو حيا ٌة من احلياة ذاتها .يف ّ
ّ
القوة .فالبارحة هو ُم ّرد
ّ
تتو�ضح ك ّل حقيقة الوجود؛ فرح ال ّنمو ،روعة الفعل ،وعظم ّ
كل
ذكرى،
ولكن اليوم� ،إن �أجدنا َع ْي�شهُ ،ت�صبح البارحة ذكرى �سعيدة و ُّ
والغد ر�ؤية؛ ّ
ُ
غ ٍد ر�ؤية رجاء».
ان» (مرق�س .)15 :1
عندما بد�أ ي�سوع خدمته يف ا ّ
جلليل �أعلن قائ ًالَ « :ق ْد َك َم َل ال َّز َم ُ
«ه َو َذا ال َآن َو ْق ٌت
و عندما ن�سمع ذات الكرازة اليومُ ،ت ْخ َل ُق � ٌآن جديد ٌة :كما يقول بول�س ُ
احلدود ما بني
ولُ .ه َو َذا ال َآن َي ْو ُم َخ َال ٍ
َم ْق ُب ٌ
�ص» ( 2كورنثو�س  .)2 :6هنا نحن على ّ
والدهر اجلديد ،حني ميلك ي�سوع! يف ال ّن�صف ال ّأول من القرن الع�رشين،
الدهر القدمي ّ
ّ
إيجابية
إمكانية ال
مل ْ�ص َلح الكبري كارل بارت ع�رصه بزمان «ال
و�صف
الالهوتي ا ُ
ّ
ّ
ّ
احلرب ْي العاملي َت ْي الأوىل وال ّثانية ،و�أُ ِ
ق�ص َي من
العظيمة!» ،مع �أ ّنه عا�ش َف ْتتي
َ
ال�سنة ،2019
ازية .نعم ،واليوم نحن يف ال ّ
�أملانيا من قبل ال ّن ّ
ألفية ال ّثالثة ور�أ�س ّ
�صحيح � ّأن
إلهية العظيمة.
ون�ص ّلي ب�أ ّنها �ستكون مملوءة وفائ�ضة بال
إمكانيات ال ّ
ّ
ٌ
املا�ضي مل َي ْن َق ِ
ونهائي بعدّ � ،إل � ّأن الع�رص اجلديد قد �أتى ح ّق ًا.
تام
�ض ب�شكلٍ ّ
ّ
ي�سوع ع ّلم ك ّل ما �أحتاج �إليه ب�ش�أن الوقت ،هو عرف �أن «�ساعته» قد �أتت ليعطي
التاتيل
حياته .وعلم مبن يثق بحياته ،يف جميئه وذهابه .تقول كلمات �إحدى ّ
الدجى بها�ؤه ثوب ًا من الأنوار».
حلم
الربى يف بيت ٍ
كوكب �أنار ،يك�سو ّ
ّ
ٌ
امليالدية« :على ّ
ال�ساطع و�سط �شوارع عاملنا املظلمة .ي�سوع مل يعلم فقط
لقد كان هو ال ّنور ال ّ
أبدي ّ
إن�سانية
الوقت يف حياته ،بل كان نف�سه احلدث ا ّلذي التقت به ك ّل خماوف و�آمال ال
ّ
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حتول و نقطة ارتكاز ال ّتاريخ.
ال�سنني و القرون .امل�سيح هو نقطة ّ
على مدى ّ

روحي وتلميذه:
حكيم
الق�صة القدمية عن
ٍ
�س�أختم بهذه ّ
ٍّ
1 .1ي�س�أل ال ّتلميذ�« :أين يجب �أن �أنظر لكي �أ�ستنري؟»
2 .2يجيب احلكيم« :هنا!»
3 .3ي�س�أل ال ّتلميذ« :متى �ستحدث؟»
4 .4يجيب احلكيم�« :إ ّنها حتدث الآن متام ًا!»
5 .5ي�س�أل ال ّتلميذ�« :إذاً ملاذا ال �أختربها؟!!»
6 .6يجيب احلكيم« :لأ ّنك ال تنظر».
7 .7ي�س�أل ال ّتلميذ« :عالم يجب �أن �أنظر؟»
حمدد ،فقط �أنظر».
8 .8يجيب احلكيم« :لي�س على �شي ٍء ّ
9 .9ي�س�أل ال ّتلميذ�« :أنظر �إىل ماذا؟!»
1010يجيب احلكيم« :على � ّأي �شي ٍء تكت�شفه عيناك».
خا�صة؟!»
علي ال ّنظر بطريقة ّ
معينة ّ
1111ي�س�أل ال ّتلميذ« :لكن هل ّ
االعتيادي ٍ
كاف».
1212يجيب احلكيم« :ال ،ال ّنظر
ّ
ٍ
اعتيادية؟!»
بطريقة
1313ي�س�أل ال ّتلميذ�« :أال �أنظر
ّ
1414يجيب احلكيم« :ال ،ال �أنت تفعل ذلك �أبداً».
1515ي�س�أل ال ّتلميذ« :ملاذا �أبداً؟!»
1616يجيب احلكيم« :لأ ّنه لكي ت�ستطيع ال ّنظر ،عليك �أن تكون هنا! و �أنت غالب ًا
مبكانٍ �آخر يف فكرك!!!»
او ِ
ات َو ْق ٌت( ».جامعة )1 :3
انَ ،و ِل ُك ِّل �أَ ْم ٍر َ ْ
« ِل ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َز َم ٌ
ال�س َم َ
ت َت َّ

لكن اليوم� ،إن �أجدنا عي�شهُ ،ت�صبح
الغد ر�ؤية ،و ّ
جمرد ذكرى ،و ُ
«فالبارحة ّ
البارحة ذكرى �سعيدة و ك ّل غ ٍد ر�ؤية رجاء».
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«الظهور» بني
التقليد ْين ال�رشقي
َ
والغربي

الق�س جورج جربا القبطي

الكن�سية عيد امليالد املجيد ور�أ�س
يختم عيد الظهور الإلهي للأمم يف الروزنامة
ّ
امليالدية ،حيث يقع العيد يف ال�ساد�س من �شهر كانون الثاين من ك ّل عام.
ال�سنة
ّ
املعموديةّ � .إن هذه الت�سميات لها دالالتها،
وللعيد ت�سمي ًة �أخرى هي عيد الغطا�س �أو
ّ
م�سيحي ْي.
تقليد ْين
حيث � ّأن هناك منا�سب َت ْي ُيحتفل بهما بح�سب َ
َّ

 .1التقليد الغربي :يحتفل بالظهور الإلهي للأمم ،وهو ا�ستذكار لزيارة املجو�س
�إىل مزود الرب ي�سوع املولود يف بلدة بيت حلم.
املجو�س كانوا � ّأول الأمم الذين زاروا الرب ي�سوع يف بيت حلم وقبلوه ليكون
ونبي ًا وملك ًا» ب� ٍ
إلهي ِمن خالل النجم الذي قادهم من بالد فار�س
«كاهن ًا ّ
إر�شاد � ٍّ
رحلة ا�ستغرقت �أق ّله �س ّتة �أ�شهر �إىل ٍ
ٍ
�سنة كاملة،
(على ما ُيظن) �إىل بيت حلم ،يف
تطورة ،كما وعدم وجود
ب�سبب ُبعد امل�سافة وانعدام و�سائل النقل ال�رسيعة وا ُ
مل ّ
ف�س لنا طلب هريودو�س ذبح �أطفال
ربا هذا ُي ّ
طرقات �سهلة لل�سفر كما يف �أيامناّ .
بيت حلم من ابن �سنتني وما دون ،ولي�س �أطفال من ابن يوم �أو �أ�سبوع مث ًال ،وذلك
قد�سة يف البيت (متى  )11 :2ولي�س يف املغارة
فعلي ًا العائلة ا ُ
مل ّ
ل ّأن املجو�س زاروا ّ
كما هو ُمتعارف عليه.

مطرانية القد�س للكني�سة اال�سقفية يف القد�س وال�رشق االو�سط ,راعي كني�سة
* ق�سي�س خادم يف
ّ
عمان
أ�سقفية يف ال ّ
القدي�س بول�س ال ّ
أ�رشفيةّ -
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طلب هريودو�س مقابلة املجو�س ِ
ت َّق َق
ود ُ�س ْ َ
�ساَ ،و َ َ
ري ُ
«حي َن ِئ ٍذ َد َعا ِه ُ
و�س ِ ًّ
ال ُج َ
ان ال َّن ْج ِم ا َّل ِذي َظ َه َر» (متى  ،)7 :2قبل �أن ير�سلهم لر�ؤية ي�سوع .لقد
ِم ْن ُه ْم َز َم َ
الهامة يف التاريخ �أمراً �شائع ًا قبل
كان اعتماد الظواهر الفلكية ملعرفة الأحداث
ّ
امل�سيحية وبعدها.
ّ

ملب ّكر ،خ�صو�ص ًا كتب التاريخ امل�سيحي قبل
للدار�سني تاريخ الكني�سة ا ُ
تاريخ �سعيد ابن البطريق ،وابن الراهب ،وثيوفيلو�س اليوناين ،وبع�ض الكتابات
ال�رسيانية ،جند �أن ال ُك ّتاب ومعظمهم من البطاركة والأ�ساقفة والرهبان ،يربطون
وع�سكرية ،كما والدة عظماء التاريخ قبل امليالد وبعده ،بظواهر
�سيا�سية
�أحداث
ّ
ّ
فلكية كاخل�سوف والك�سوف واملذ ّنبات والثلوج والزالزل وغريها .ففي
طبيعية �أو ّ
ال�سن ي� ّؤرخون �سنة والدتهم
املجتمع الأردين  -الفل�سطيني مث ًال ،ال زال بع�ض كبار ّ
الطبيعية ،مثل «الثلجة الكبرية» �أو «�سنة اله ّزة» ،وذلك يف ظ ّل
ب�إحدى هذه الظواهر
ّ
ر�سمية للمواليد.
�سجلت
غياب ّ
ّ
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الهوتية للطفل املولود ،هو �إ�شارة وا�ضحة � ّأن
� ّإن تقدمي هدايا ثمينة ذات دالالت
ّ
عظيم يف امل�ستقبل .و َت ْذ ُكر
ه�ؤالء املجو�س عرفوا ما �سيكون عليه هذا الطفل من �ش�أنٍ
ٍ
هوية ي�سوع الكاهن من
ال ِق ّ�صة يف الإجنيل � ّأن العائلة قبِلت الهدايا التي ُت�شري �إىل ّ
ملر ،وي�سوع امللك من
خالل تقدمي اللبان (البخور) ،ي�سوع النبي من خالل تقدمي ا ُ
خالل تقدمي الذهب.
قبول العائلة للهدايا من املجو�س الأمم الذين اعتربهم الفكر اليهودي �أجنا�س،
ٍ
م�سيحي ٍة �شاملة جلميع �أ�شكال الب�رش و�أجنا�سهم .بينما ف�شل �أهل
لر�سالة
هو بداية
ّ
بيت حلم والقد�س (�أور�شليم) من متييز وجود الطفل املولود بينهم ،جاء الأمم من
حمبة ت�شمل اجلميع بدون
بعي ٍد ليزوروه .هذا � ٌ
حمبة ي�سوع امل�سيح هي ّ
إعالن على � ّأن ّ
ا�ستثنا ٍء �أو متييز.
الع�شار التائب،
ملفرح معرفة � ّأن من
من ا ُ
بق�صة املجو�س هو م ّتى ذلك ّ
يخت�ص ّ
ّ
ب�شهم من بداية اجنيله �أن
واليهودي الذي كتب اجنيله لليهود ا ُ
تن�صين وهو ُي ّ
مل ّ
ي�سوع جاء لك ّل الب�رش ،على اختالف �أ�صولهم و�ألوانهم و�أعراقهم وخلفياتهم .هذا
القبول الذي رمبا نبع من خربة م ّتى ،الذي كان منبوذاً يف جمتمعه والقى يف ي�سوع
دعو ًة وقبول.
التقليد ال�رشقي:

واملعمودية
املعمودية.
التقليد ال�رشقي يحتفل بهذا اليوم ( 6ك )2بعيد الغطا�س� ،أو
ّ
ّ
أهم من عيد امليالد نف�سه ،لأ ّنها ت� ّؤ�س�س لبداية خدمة امل�سيح
يف الفكر ال�رشقي هي � ّ
والعلنية ،ور�سالته ال�شاملة لك ّل الب�رش �أي�ض ًا .لذا جند � ّأن معظم املظاهر
اخلال�صية
ّ
ّ
إحتفالية بعيد امليالد ،من �شجرة و�سانتا وزينة ت�أتي من التقليد الغربي ،وهو
ال
ّ
ال�رشقية ،قبل جميء الكنائ�س
تعارف عليه كثرياً يف املجتمعات
الأمر الذي مل يكن ُم
ٌ
ّ
ذات التقليد الغربي �إىل ال�رشق .لذا ُيكن املالحظة � ّأن الكنائ�س ال
أورثودك�سية نادراً
ّ
الرعية
ما ت�ضع �شجرة عيد امليالد داخل الكني�سة ،وعادة ما يزور الكاهن بيوت
ّ
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للتكري�س واملباركة يف عيد الغطا�س ولي�س يف امليالد .وال زالت بع�ض الكنائ�س
والقبطية
أرمنية
ّ
ال�رشقية حتتفل بعيد امليالد يف  6كانون الثاين ،مثل الكنائ�س ال ّ
ّ
متعددة من هذا ال�رشق.
ال
أورثودك�سية يف مناطق ّ
ّ

الظهور �أو الغطا�س يف الفكر ال�رشقي يخت�ص بالإعالن الإلهي عن نف�سه يف
عمداً ،والروح القد�س على �شكل
الثالوث الأقد�س ،وقت
ّ
املعمودية :الآب ُمتك ّلم ًا ،الإبن ُم ّ
تج�سدة الرب ي�سوع امل�سيح.
حمامة نازلة من ال�سماء على �شخ�ص الكلمة ا ُ
مل ّ

متالزم ْي يف ال�رشق حتى �أواخر القرن الرابع
لذا الإحتفال بالظهور وامليالد كانا
َ
مت الحق ًا الف�صل بني الظهور الذي
امليالدي ،يف م�رص و�أنطاكيا والق�سطنطينيةّ .
وع ّي يوم  25كانون ال ّأول ليكون عيداً مليالد الرب.
�أ�صبح عيد الغطا�سُ ،

ٍ
ثالوثي ٍة بامتياز ،بد�أ ي�سوع
إلهي ٍة
بعد اعتماد امل�سيح يف نهر الأردن
ّ
مبباركة � ّ
خدمته بني النا�س ،جميع النا�س .فقد جال ي�سوع ي�صنع خرياًُ ،يع ّلم وي�شفي ويرعى
كل ان�سان �إلتج�أ �إليه �أو احتاج ملعونته .لقد �شفى من لعنتهم ال�رشيعة وح�سبتهم
ب�ش
�أجنا�س ًا كالإمر�أة نازفة الدم ،فتح عيون الأعمى الذي ظ ّنوه خاطئ ًا (�أو �أبويه)ّ ،
ال�سامرية التي كانت ُتعترب من �أعداء قومه� ،شفى الأبر�ص املنبوذ من �شعبه� ،شفى ابن
ّ
ال�ضالة ...يف خدمته ،مل ُي ّيز ي�سوع
النفو�س
ورعى
ِياع
جل
ا
أ�شبع
�
و
ة،
أممي
ل
ا
ة
الكنعاني
ّ
ّ
ّ
بني اليهودي والأممي ،بني املري�ض وال�صحيح ،بني ال�ضعيف والقوي ،بني الب�سيط
وذو املركز ،وبني الفقري والغني.
التقليد ْين ال�رشقي والغربي،
من خالل احتفالنا بعيد الظهور الإلهي للأمم بح�سب
َ
نتذكر ككني�سة � ّأن ر�سالة الرب ي�سوع
املجو�س وعيد الغطا�س
(املعمودية) ،نحن ّ
ّ
حمبة وقبول وانفتاح على الآخرينّ � .إن ر�سالة ي�سوع ال تقف
امل�سيح هي ر�سالة ّ
بفرح هي
تتعدانا �إىل كل �إن�سان� .إظهار
املحبة وم�شاركتها مع الآخرين ٍ
عندنا ،بل ّ
ّ
ر�سالة عيد امليالد املجيد وعيد الظهور والغطا�س .علينا �أن نكون كذلك النجم الذي
�أر�شد املجو�س ،حتى ي�سرت�شد بنا النا�س اىل ي�سوع ،ولتكن خدمتنا ُم�ستلهمة لعمل
م�رسة الآب فيه� .آمني...
ي�سوع وخدمته ،لأ ّنه ابن الآب الذي علينا �أن ن�سمع �أقواله لنجد ّ
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�سفرعامو�س
�سفرعوباديا
�سفر يونان

مقدمة �إىل
�سفر عامو�س
احللقة التا�سعة والع�رشون

الق�س د .هادي غنطو�س*

بعد �أن بد�أنا يف حلقتنا ال�سابقة رحلتنا مع �أ�سفار الأنبياء ال�صغار ،ف�ألقينا
وقدمنا ِدرا�س ًة �رسيع ًة ل ّأول ِ�سفرين بينها،
عامة على تلك الأ�سفار «الإثني ع�رش»ّ ،
نظر ًة ّ
�سفري هو�شع ويوئيل ،نتابع يف حلقتنا هذه ِدرا�سة ِع ّدة �أ�سفارٍ �أخرىُ ،مبتدئني ب�سفر
عامو�س ،والذي هو ال�سفر الثالث بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار بح�سب ترجمة فاندايك
العربية للعهد القدمي؛ � ّأما يف الن�سخة اليونانية ال�سبعينية للعهد
التي تب ّنت الن�سخة
ّ
القدمي ،ف�إن �سفر عامو�س هو ال�سفر الثاين بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار.
وبح�سب ما يعلنه ال�سفر
ذاته ،من املفرت�ض � َّأن عامو�س
النبي قد عا�ش يف القرن الثامن
ق.م ،وقد كان فاع ًال يف اململكة
ال�شماليةُ .و ِلد �أ�ص ًال يف اململكة
ّ
اجلنوبية ،وقد كان راعي ًا وجاين
ُج ّميز (1 :1؛  .)17-10 :7ومبا
� َّأن عامو�س قد تنب�أ ،بح�سب
التقليدية ،يف حوايل
النظرة
ّ
ُمنت�صف القرن الثامن ق.م،
قليدي ًا،
ف� َّإن عامو�س ُيعتربَ ،ت ّ
�أقدم �سفر بني جميع �أ�سفار الأنبياء من حيث تاريخ كتابته.
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الوطنية يف منيارة ،دكتور
إجنيلية
الكن�سية
* �أمني �رس جلنة ال�ش�ؤون
ّ
والروحية ،راعي الكني�سة ال ّ
ّ
ّ
متخ�ص�ص يف العهد القدمي

در�س كتاب

نظرة �أدبية

يتميز �سفر عامو�س ِب ِغناه ال ّلغوي والأدبي ،حيث �أ ّنه يقوم با�ستخدام العديد
ّ
واملتميزة .يت�ضمن ال�سفر ر ً�ؤى ،وحي،
ة
الغني
اللغوية
والتعابري
ة
أدبي
ل
ا
قنيات
ّ
ّ
ّ
من ال ِت ّ
ٍ
ٍ
بالغي ًة
ال�سفر �أ�ساليب
�شهادات،
لعنات� ،أمثاالً ،حكم ًةً ،
ّ
رثاء ،ومتجيداً .وي�ستخدم ّ
ٍ
ومقارنات ،و�صوراً ،ورموزاً ،ولعب ًا على
ُمتلفة عن ال ّلعب على الكلمات ،وت�ضاداً،
الأرقام .كما ي�ستخدم تعبري« :هكذا قال/يقول الرب»ِ ،
تنوع ًة منه ،حوايل
و�ص َيغ ًا ُم ّ
مرة .وبالتايل ،فال�سفر هو �أحد �أغنى الأ�سفار النبوية لغوي ًا و�أدبي ًا ،مبا
الع�رشين ّ
يتناق�ض ب�شكلٍ
�صارخ مع الإعالن املوجود على ل�سان �شخ�ص عامو�س يف -14 :7
ٍ
ٍ
 ،15حيث �أ ّنه ِمن الوا�ضح � ّأن �سفر عامو�س هو �إنتاج ي ٍد �أو بالأحرى � ٍ
بارعة
أياد
ومتم ّك ٍ
والهوتي ًا.
أدبي ًا
ُ
ّ
نة � ّ
رئي�سيني،
االفتتاحية يف عا ِ 1 :1من جِ ز�أين
قدمة
يت�أّلف �سفر عامو�س ،بعد ا ُ
مل ّ
ّ
ّ
هما وحي ( :)14 :6 - 2 :1يت�ضمن هذا اجلزء العديد من الإعالنات ،ور ً�ؤى (:9 - 1 :7
يتو�سطها ما ُيفرت�ض �أ ّنه ِق�صة عامو�س ال ّنبي.
ّ :)15
 .Iاملقدمة االفتتاحية ()1 :1
� ..IIإعالنات موحى بها ()14 :6-2 :1
� .Aإعالنات موحى بها ()14 :6-2 :1
� .Bإعالنات وكلمات متنوعة ()14 :6-1 :3
 .iدينونة �إ�رسائيل ()13 :4-1 :3
 .iiرثاء ومرا�سم دفن ()17-1 :5
 .iiiيوم الرب ()27-18 :5

.II

ر�ؤًى ()15 :9-1 :7

 .Aر ً�ؤى متنوعة (9-1 :7؛ )15 :9-1 :8
	.iاجلراد والنار وامليزان ()9-1 :7
� .iiسلة القطاف ()14-1 :8
 .iiiدمار �إ�رسائيل ()10-1 :9
 .ivرد امل�سبيني ()15-11 :9
« .Bق�صة عامو�س» ()17-10 :7

� .ivإدانة لل�رش ()14-1 :6

�ضد الأمم
أدبية وال ّلغوية للإعالنات ّ
ومن الهام �أن ُن�شري هنا �إىل �أن ّ
الدرا�سة ال ّ
لعمليات حتري ٍر وتطوي ٍر خمتلفة .فرغم نقاط
ُتثبت ب� ّأن تلك الإعالنات قد خ�ضعت
ّ
التالقي والت�شابه املختلفة يف اللغة والهيكلية العامة لتلك الإعالنات� ،إال �أ ّنها
�ضد �صور و�أدوم
تت�ضمن العديد من نقاط االختالف
الهامة ،وخا�ص ًة يف الإعالنات ّ
ّ
ّ
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ويهوذا ،التي من الوا�ضح ب�أنها �إ�ضاف ًة الحق ًة لل�سفر.
العدو ْين
يتميز �سفر عامو�س بالغياب الوا�ضح واملثري االهتمام لآ�شور وبابل،
ّ
َّ
الأ�سو�أ لإ�رسائيل ويهوذا ،يف الإعالنات �ضد الأمم يف ال�سفر ( .)16 :2-2 :1وال ميكن
ال�سفر قد بلغ �شكله النهائي ،وخ�صو�ص ًا �إعالناته �ضد
تف�سري ذلك الغياب �إال ب� ّأن ّ
ٍ
ٍ
والبابلية � ّأية وجود.
آ�شورية
مرحلة
الأمم ،يف
ّ
الحقة مل يعد فيها للمملك َت ْي ال ّ
نظرة تاريخية

وتنب�أ يف
كانت النظرة التقليدية �إىل عامو�س تفرت�ض ب�أنه قد عا�ش
ّ
ُمنت�صف القرن الثامن ق.م ،وذلك اعتماداً على عا  ،1 :1و�إ�شارتها �إىل يربعام الثاين
ملك �إ�رسائيل وعزيا ملك يهوذا والزلزلة التي ح�صلت يف �سنة  760ق.م ،كما ُتثبت
الأبحاث اليوم ،وتركت �آثارها على الكثري من املواقع يف �إ�رسائيل القدمية.

خت�صني اليوم �أنه كما هي احلال يف باقي
لكن �أ�صبح من الوا�ضح بالن�سبة ُ
للم ّ
�أ�سفار الأنبياء ال�صغار ،ف�إن عا  ،1 :1والتي ُتعلن ب�أن عامو�س قد عا�ش ولعب دوره
عزيا ملك يهوذا ويربعام الثاين ملك �إ�رسائيل ،هي �إ�ضافة الحقة
النبوي يف زمن ّ
ومت�أخرة جداً لل�سفر .ويعترب معظم الباحثني اليوم � ّأن تلك الإ�ضافة قد جاءت من
م�صدر ْين ُمتل َف ْي هما :امل�صدر الأول هو ال�سفر نف�سه يف �إ�شارته �إىل يربعام ،ملك
َ
�إ�رسائيل و�إىل «بيت يربعام» يف 11-9 :7؛ يف حني �أن امل�صدر الثاين هو �سفر امللوك
الثاين ،حيث يتزامن حكم يربعام الثاين يف �إ�رسائيل مع حكم امللك عزيا يف يهوذا (2
مل  .)1 :15وبالتايل ،فعامو�س  1 :1وحتديد الزمن الذي «عا�ش» وتنب�أ فيه عامو�س
�إمنا تعتمد يف النهاية على الإ�شارة �إىل «بيت يربعام» يف عامو�س  .9ولكن هذه
يتحدث عن يربعام الثاين ،حيث � ّأن االحتمال
ال�سفر
الإ�شارة ال تعني
ّ
ّ
بال�ضورة � ّأن ِّ
قدمه �سفر امللوك على
الأكرب هو �أن بيت يربعام �إمنا ي�شري �إىل يربعام الأول ،الذي ُي ّ
�أنه م�ؤ�س�س اململكة ال�شمالية ،وبالتايل فال�سفر يتحدث عن مملكة �إ�رسائيل ب�شكل
عام ،ولي�س عن زمن ملك معني ،حيث �أ ّنه كان من ال�شائع يف ال�رشق الأدنى القدمي
بدعوة اململكة ك «بيت» م�ؤ�س�سها ،كما هو احلال مع «بيت داود».
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التقليدي ب�أّ ّن الزلزلة التي ُي�شري �إليها ال�سفر يف  1 :1ويف
وبالتايل ،فاالفرتا�ض
ّ
 ،1 :9هي الزلزلة التي ح�صلت حوايل  760ق.م ،هو افرتا�ض غري �صحيح .ف�إذا كانت
عا  1 :1هي �إ�ضافة الحقة لل�سفر ،تكون الزلزلة التي ت�شري �إليها هي �أي�ض ًا �إ�ضافة
الحقة ،وبالتايل ،فلي�س من ال�رضوري قراءة عا  1 :9على �أنها ت�شري �إىل زلزلة ،لأنها
باحلقيقة ت�شري �إىل دمار الهيكل يف �إطار حرب وقتال و�سيف؛ وهو ما ي ّتفق مع دمار
الهيكل و�أور�شليم على يد البابليني �سنة  586ق.م.
فمع دمار �أور�شليم وهيكلها على يد البابليني يف  586ق.م ،وهو ما ت�شري �إليه
الرئي�سية من �أ�سفار
مت نقل الأجزاء
عا ( 1 :9ولي�س زلزلة  760ق.م) ،ال ُب ّد ب�أ ّنه ّ
ّ
الكتاب املقد�س التي كان قد بو�رش بكتابتها يف تلك الفرتة ،ومنها �سفر عامو�س
وربا �أي�ض ًا �صفنيا)� ،إىل العا�صمة اجلديدة التي اعتمدها
(و�سفري هو�شع وميخا ّ
البابليون يف امل�صفاة يف بنيامني .وهناك يف هيكل بيت �إيل ،القريبة من امل�صفاة،
متت �إعادة بناء
خ�ضعت تلك الأ�سفار الأربعة
لعملية تطوي ٍر و�إعادة حتريرٍ� ،إىل �أن ّ
ّ
�أور�شليم يف الن�صف الثاين من القرن اخلام�س ق.م ،حيث عادت عندئذ تلك الأ�سفار
لعملية تطوي ٍر و�إعادة حتري ٍر جديدة .وهذا ما جعل عدة
�إىل �أور�شليم حيث خ�ضعت
ّ
باحثني يفرت�ضون اليوم ب�أن ق�صة رحلة عامو�س يف ِ
ال�سفر هي باحلقيقة ق�صة رحلة
ِ
بحد ذاته.
ال�سفر ّ

متت كتابته خالل رحلة طويلة بد�أت بكتابة
�سفر قد ّ
وبالتايل ،ف�سفر عامو�س هو ٌ
�أجزاء �صغرية منه قبل دمار �أور�شليم يف بداية القرن ال�ساد�س ق.م ،ورمبا قبل ذلك،
ولكنها تطورت ب�شكلٍ
وا�ضح يف فرتة ما بعد ال�سبي ،ومل تبلغ نهايتها �إال يف احلقبة
ٍ
اليونانية يف القرن الثالث ق.م ،خالل ذلك انتقل ال�سفر من �أور�شليم �إىل بيت
الهيلينية
ّ
ّ
�إيل قبل �أن يعود �إىل �أور�شليم ُم ّدداً .ميكننا ،يف ذلك ال�سياق� ،أن نربط املواجهة بني
عامو�س ويربعام امللك و�أم�صيا الكاهن يف عا  17-10 :7باملواجهة بني يربعام
الهوية يف  1مل  ،10-1 :13واملواجهة بني �أم�صيا ملك يهوذا
ونبي جمهول
ّ
الأول ّ
الهوية يف � 2أخ  .16-14 :25ومن املثري لالهتمام � ّأن املواجهة بني
ونبي جمهول
ّ
يربعام والنبي املجهول يف  1مل  10-1 :13حت�صل يف بيت �إيل ،وهو نف�س املكان
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تثبت الأبحاث اليوم �أنه لعب دوراً
الذي َع َ َ
ب ِمنه �سفر عامو�س ،وهو الهيكل الذي ّ
عملية تطور �أ�سفار الكتاب املقد�س خالل فرتة دمار �أور�شليم.
هام ًا يف ّ

أمر
وهكذاَ ،فرِحلة عامو�س النبي يف ال�سفر هي
ٌ
انعكا�س لرحلة ال�سفر نف�سه؛ وهو � ٌ
حد مع ما ك ّنا قد � ّأكدنا ِمراراً وتكراراً عليه يف درا�ستنا للأ�سفار النبوية
ي ّتفق �إىل �أبعد ٍّ
ب� ّأن النبي الكتابي هو �سفر ولي�س �شخ�ص .فعامو�س النبي هو �سفر عامو�س املوجود
يف كتابنا املقد�س اليوم.
يف النهاية ،ال ُب ّد لنا من الإ�شارة �إىل ٍ
هام ٍة � ٍ
مللفت
أخرية هنا وهي �أ ّنه من ا ُ
نقطة ّ
العدو الأهم لإ�رسائيل يف �سفر عامو�س (عا ،)5-3 :1
للنظر � ّأن دم�شق ُت َّ
قدم على �أنها ّ
حيث �أنه ت�أتي �أوىل بيت الأمم التي يت�ضمن ال�سفر �إعالنات �ضدها وحزائيل ملك �آرام
الوحيدين ال َّلذين ُيذكران
الغريبني
مل ِلكني
دم�شق الأهم يف التاريخ وابنه بنهدد هما ا َ
َ
َ
باال�سم يف جميع �أ�سفار الأنبياء ال�صغار .وذلك �إذا ما �أ�شار �إىل �شيء ف�إنه ي�شري �إىل
الأثر الكبري الذي تركه حزائيل ومملكته التي مت ّكن من �إقامتها يف كامل �سورية
ولبنان وفل�سطني يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ق.م يف ذاكرة كتابنا املقد�س.
نظرة الهوتية

املحوري الأهم يف عامو�س هو مو�ضوع العدالة
�شك ب� ّأن املو�ضوع
	ال ّ
ّ
الظلم وا�ضطهاد ال�ضعيف على يد القوي وف�ساد الق�ضاء (:2
االجتماعية ،ومواجهة ّ
7-6؛ 10 :3؛ 12-10 ،7 :5؛  .)6-5 :8يف مواجهة ك ّل ذلك ،ي�رصخ عامو�س« ،ليجر
والرب ،ولي�س املمار�سات
ويعلن ب� ّأن ّ
احلق كاملياه ،والرب كنهر دائم» (ُ ،)24 :5
احلق ّ
والتقوية من � ٍ
ٍ
وم ٍ
ٍ
وترنيم
وذبائح
وتقدمات
رقات
أعياد
والتعبدية
الدينية
ٍ
ٍ
واعتكافات ُ
ّ
ّ
ٍ
وعبادة ( ،)23-21 :5هما ما يطلبها اهلل من �شعبه.
وبالتايل ،فعامو�س ُيعلن لإ�رسائيل � ّأن كونها �شعب ًا ُمتاراً هو لي�س امتيا ٌز ولك ّنه
م�س�ؤولي ٌة كبري ٌة ،تعني ب� ّأن عليها �أن تعي�ش كما يليق ب�شعب اهلل وبتحقيق م�شيئة
ٍ
دينونة
خال�ص �إىل يوم
حول «يوم الرب» من يوم
ٍ
اهلل ،و� ّأن ف�شلها يف حتقيق ذلك قد ّ
ملفاجئ � ّأن عامو�س قد
وظالم ودمارٍ (12 :4؛ 20-18 :5؛  .)10-9 :8لي�س من ا ُ
ٍ
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�أ�صبح معروف ًا بنبي الكارثة ،ب�سبب ُ�ص َور احلرب (11 :3؛ 14 :6؛  )17 :7والهزمية
( )3 :5والدمار ( )6-1 :9والتهجري (3-2 :4؛ 7 :6؛  )17 ،11 :7واملوت (،3-2 :5
16؛  )9 :6العديدة التي يت�ضمنها.
خامتة :ر�سالة عامو�س لنا اليوم
مما ال �شك فيه �أن الر�سالة الأهم التي يحملها �سفر عامو�س لنا اليوم هو
�رصخته يف وجه الظلم وا�ضطهاد ال�ضعيف ،واختياره للعدالة االجتماعية كر�سالة
يتحدانا اليوم لنقف بوجه
مركزية له و�إعالنه لها يف وجه امللك والكاهن .فعامو�س ّ
والرب.
ال�سلطات الدينية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية الظاملة ،ل ُنعلن ّ
احلق ّ
ٍ
تعبدي ٍة
مبمار�سات
جمرد التزام
ّ
كما �أ ّنه يدعونا ل ُندرك ب� ّأن التزامنا بذلك ،لي�س ّ
فارغة ،بل هو مقيا�س التزامنا ب�إلهنا ور�سالة ملكوته .عامو�س يدعونا ل ُندرك ب�أن
ؤولية ال امتياز .وما �أحوجنا
عالقتنا باهلل و�إمياننا امل�سيحي هما يف العمق م�س� ّ
ملت�أمل وامل�ضطرب اليوم ،حيث ُيعاين
�إىل �رصخة عامو�س تلك يف ال�رشق الأو�سط ا ُ
ال�شكلي هما اللذان ي�سودان على
الطائفية وااللتزام
الظلم والفقر ،وحيث
الكثريون من ُّ
ّ
ّ
ح�ساب الإميان الفاعل ،وحيث تتبارى الطوائف والأديان يف االفتخار مبن منها هو
«املختار» من اهلل.

مقدمة �إىل �سفر عوبديا
ملعتمد يف الن�سخة
ال�سفر التايل بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار ،بح�سب الرتتيب ا ُ
ِّ
ملتب ّنى يف ترجمة فاندايك ،هو �سفر عوبديا.
العربية للعهد القدمي (�سفر الإثني ع�رش) وا ُ
يف حني � ّأن هذا ال�سفر ي�أتي خام�س ًا بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار يف الن�سخة اليونانية
ال�سبعينية.
ال�سفر ،الذي هو �أحد �أق�رص �أ�سفار الكتاب املقد�س (� 21آية فقط)ّ � ،أية
ال يت�ضمن ّ
معلومة عن �شخ�ص عوبديا ،الذي من املفرت�ض �أنه يحمل ا�سمه .من جهته ،التقليد
ال�سفر هو نف�سه امل�س�ؤول عن ق�رص امللك
اليهودي الالحق اعترب �أن عوبديا كاتب ّ
57

الرب يف  1ملوك
�آخاب ،وقام ب�إنقاذ �أنبياء ّ
أ�سا�س
ولكن هذه املقاربة تفتقر �إىل � ّأي � ٍ
ّ .18
نوع كان ،لك ّنها تتوافق مع الأ�سلوب
من � ّأي ٍ
الذي كان �شائع ًا يف ذلك الزمان مبحاولة
ربط الأ�سفار املقد�سة ب�شخ�صيات معروفة.
فمث ًال ،التقليد اليهودي الالحق يعترب ب� ّأن
�إرميا هو كاتب �سفر امللوك؛ الأمر الذي
أ�سا�س حقيقيّ � .أما حول
بدوره يفتقر �إىل � ّأي � ٍ
هم �أن ُندرك ب� ّأن كلمة
هوية عوبدياَ ،ف ِمن ا ُ
ّ
مل ّ
عوبديا تعني عبد ،خادم� ،أو عابد (عوبد)
للرب (يا = يهوه) ،وهذا الإ�سم كان �شائع ًا
يف �إ�رسائيل القدمية .يعترب الباحثون اليوم
�أن اال�سم هو ،كما يف حالة مالخي الذي
وم�ضاف �إىل
�سندره الحق ًا ،ال ي�شري �إىل
ٍ
�شخ�ص ُم ّد ٍد بِعينه ،بل ُم ّرد ا�سم ُم َ َ
تع ُ
فالنبي عوبديا هو ال�سفر الذي
هوي ٍة لأحد �أجزاء �سفر الإثني ع�رش،
ال�سفر بهدف و�ضع ّ
ّ
يخدم الرب.
�ضد �أدوم ،وهو بذلك
ال�سفر حول �أدوم ،حيث يدور معظم ال�سفر حول �إعالنٍ ّ
يتمحور ّ
ٍ
إعالنات ِ�ض ّد
تت�ضمن �
النبوية الأخرى التي
مل ّتبع يف العديد من الأ�سفار
ي�شبه الأ�سلوب ا ُ
ّ
ّ
الأمم (�إ�شعياء؛ �إرميا؛ عامو�س .)...و�إن كان تركيز عوبديا على �أدوم وحدها يجعل من
ال�سفر ككل يبدو كجزء من جمموعة الإعالنات �ضد الأمم يف الأ�سفار الأخرى� ،أو بكلمات
ّ
�أخرى ،كجزء من �سفر .وت�أتي دينونة �أدوم يف ال�سفر مرتافقة مع خال�ص �إ�رسائيل ،وهو
النبوية ب�شكلٍ عام (�إ�ش 27-13؛ �إر 25؛ �صف .)...3
�شائع يف الأ�سفار
أ�سلوب
ٌ
ّ
� ٌ
نظرة �أدبية

يت�ضمنه هو «ر�ؤيا عوبديا» (عو �1أ) ،مما يفرت�ض � ّأن
ال�سفر ِب� ْأن ُيعلن ب� ّأن ما
ّ
يبد�أ ّ
ؤيوي ،لكنه ُيعلن بعد ذلك مبا�رش ًة ب� ّأن ما يت�ضمنه هو
ال�سفر هو اختبار ر� ّ
م�ضمون ّ
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ال�سفر هو من نوع الوحي
«ما قاله ال�سيد الرب عن �أدوم» (عو 1ب)� ،أي � ّأن م�ضمون ّ
البنية الهيكلية لل�سفر على ال�شكل
ا ُ
ملعلن �أو الإعالن املوحى به .وميكن تلخي�ص ُ
التايل:
1 )1ب7-؛ دينونة الرب على �أدوم.
14 -8 )2؛ يوم اللعنة ،الذي ينتظر �أدوم ل�صالح يهوذا.
21 -15 )3؛ يوم الرب ،الذي يجلب دينونة وخال�ص ًا.
احلية التي تنتمي �إىل ٍ
�ستخدم
منط ُم
ٍ
يتميز �سفر عوبديا بلغته ال�شعرية ،وب ُ
ِ�ص َوره ّ
ّ
التكب واالحتقار
ب�شكلٍ كب ٍري يف الأ�سفار النبوية .فعلى �سبيل املثال ،التناق�ض بني ّ
ٍ
موجودة يف �إ�ش  2ويف ق�صيدة �سقوط �صور يف حز .28
يف عو  4-2يرتبط ب�أفكارٍ
وفكرة �أن يكون مو�ضوع ًا بني النجوم (عو  )4ترتبط ب�صورة �سقوط الزهرة ،بنت
ال�صبح يف �إ�ش  .14-12 :14ومفهوم «يوم الرب» يظهر �أي�ض ًا بو�ضوح يف عا :5
20-18؛ �إ�ش 22-12 :2؛ و�صف  .1ومفهوم خيانة الأ�صدقاء �أو احللفاء (عو ،7
م�ستخدم �أي�ض ًا لأدوم بالذات يف عا .11 :1
مفهوم
 )14-12 ،10هو
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
أهمها ،على �سبيل
م�شكالت
يعاين ن�ص عوبديا من
عديدةُ ،يكننا تلخي�ص � ّ
املثال ال احل�رص ،يف النقاط التالية:
يت�ضمن ِع ّدة ٍ
نقاط ُتالقي و ُت�شابه
قدم �إر � 22-7 :49إعالن ًا �ضد �أدوم،
ُ .1ت ّ
ّ
ن�ص عوبديا ،وخ�صو�ص ًا �إر  16-14 :49وعو  ،4-1و�إر  9 :49وعو 5؛ الأمر الذي
دفع الباحثني ملقارنة ال ّن َ�ص ْي والبحث عن العالقة بينهما .حيث يعترب الباحثون
�أ ّنه يف ِمثل هكذا حاالت يتجاوز حتم ًا مبد�أ امل�صادفة وال بد و�أن يكون �أحد ال ّن�صني
قد ت�أ ّثر بالآخر �أو قد ت�أثرا كالهما مب�صدر ثالث.
 .2يطرح الباحثون الكثري من الأ�سئلة والت�سا�ؤل حول وحدة �سفر عوبديا،
كاتب واح ٍد �أو �أنه يعود �إىل م�صادر خمتلفة تقف وراء
وحول �إذا ما كان يعود �إىل ٍ
عدم االن�سجام الذي يعاين منه ال�سفر.
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نظرة تاريخية

ال �شك ب� ّأن �سفر عوبديا ي�ضع العالقة بني �أدوم ويهوذا يف قلب احلدث .فلماذا هذه
الكراهية لأدوم؟ وما هي الكارثة التي ُيعلنها ال�سفر �ضد �أدوم؟ ومتى ُكتب ال�سفر ،هل
قبل تلك الكارثة �أم بعدها؟

عو  11ت�شري بو�ضوح �إىل دمار �أور�شليم على يد البابليني ،وت�شري بو�ضوح
�إىل م�شاركة �أدوم يف حتمل م�س�ؤولية ذلك الدمار .مز  137يجمع بابل و�أدوم مع ًا،
ويحمل ر�سالة م�شابهة لعوبديا يف حتميل �أدوم م�س�ؤولية امل�شاركة يف دمار �أور�شليم
(مز  .)7 :137ويف نف�س الوقت ،حتمل مرا  21 :4ر�سالة م�شابهة .يعترب الباحثون
اليوم ،وبح�سب ما تثبت الأبحاث التاريخيةّ � ،أن �أدوم ،والتي كانت هي اجلارة
�رصاع مع يهوذا على الأر�ض ،فقد حتالفت
احلنوبية لإ�رسائيل ويهوذا ،يف حالة
ٍ
ّ
مع البابليني يف حملتهم �ضد �أور�شليم وح�صلت باملقابل على بع�ض الأرا�ضي التي
كانت تابعة ليهوذا .هذا الدور هو ما يقف خلف العداوة الوا�ضحة لأدوم يف العهد
ال�صاع بني يعقوب (�أي �إ�رسائيل) و�أخيه الأكرب عي�سو
القدميُ ،
ق�صة ّ
وي�ش ّكل خلفية ّ
(�أي �أدوم) وح�صول يعقوب على حقوق عي�سو يف الربكة والبكورية .وتثبت الأبحاث
التاريخية � ّأن تلك العداوة وذلك ال�رصاع بني �إ�رسائيل و�أدوم ،وهما يف الأ�صل قبائل
ّ
من �أ�صول م�شرتكة ،ا�ستمرا حتى القر َن ْي ال ّأول والثاين ق.م.
وبالتايل ،فنحن ن�ستطيع �أن نكون واثقني ب� ّأن عوبديا قد ُك ِتب يف فرتة ما
بعد �سقوط �أور�شليم وال�سبي .يف نف�س الوقت ،ت�شري الأبحاث التاريخية �إىل �أن �أدوم
نف�سها قد �سقطت بيد البابليني بعد فرتة لي�ست بالطويلة ل�سقوط يهوذا؛ الأمر الذي
ي�شري �إليه عوبديا يف دينونته لأدوم و�إعالناته �ضدها .فكما ذكرنا �سابق ًا ،النبي هو
ويقر�أ
عراف �أو ُم ّب بامل�ستقبل ،ولكن النبي هو من يعلن كلمة اهلل لواقع ُم ّ
عي َ
لي�س ّ
ذلك الواقع يف �ضوء كلمة اهلل .وهكذا فعوبديا ال «يتنب�أ» ب�سقوط �أدوم ،كما ينظر �إىل
ويع ِلن
النبي باملفهوم التقليدي اخلاطئ ،ولكنه يقر�أ �سقوط �أدوم يف �ضوء كلمة اهللُ ،
إلهي لأدوم ب�سبب م�شاركتها يف دمار
� ّأن ذلك ال�سقوط ،مبفهومه الإمياين ،هو
ٌ
عقاب � ٌّ
�أور�شليم وا�ستفادتها من ذلك ال�سقوط.
60

در�س كتاب

من جهة �أخرى ،عو  21-17ت�شري �إىل مرحلة العودة من ال�سبي وبدء الإعمار من
جديد؛ وهو ما ح�صل يف القرن اخلام�س ق.م ،وب�شكل �أ�سا�سي يف الن�صف الثاين منه.
�سفر ُكتب بعد �سقوط �أور�شليم ومن ثم �أدوم ،ومل يبلغ �شكله
وعليه ،ف�سفر عوبديا هو ٌ
النهائي قبل نهاية القرن اخلام�س ق.م على �أقل تقدير.
نظرة الهوتية

ال �شك ب�أن �سفر عوبديا ،كما هو احلال مع معظم �أ�سفار الأنبياء ال�صغار ،يتب ّنى
الالهوت التثنوي امل�رشوط ،الذي يتب ّنى مفهوم املجازاة (الثواب والعقاب) ،فيعترب
إلهي نتيجة للخطيئة واالبتعاد عن اهلل ،يف حني
ملعاناة والأمل هم
ال�رش وا ُ
�أن ّ
ٌ
عقاب � ٌّ
لل�صالح وااللتزام بكلمة اهلل والتوبة �إليه.
�أن اخلري والنمو واخلال�ص هم نتيجة ّ
إلهي لها ب�سبب
وهكذا ،فدمار �أدوم هو نتيج ٌة مل�شاركتها يف دمار يهوذا
ٌ
وعقاب � ٌّ
العدو
ذلك؛ ودمار �أدوم ذاك نف�سه هو جزء �أ�سا�سي من خال�ص يهوذا ،حيث �أن دمار
ّ
جزء من اخلال�ص ،بح�سب ذلك املفهوم.
هو ٌ

خامتة :ر�سالة عوبديا لنا اليوم

ما الذي ميكن �أن نتع ّلمه من �سف ٍر مثل �سفر عوبديا الذي يدور حول دينونة � ّأمة ،مل
يعد لها وجود من زمن بعيد ،ويتب ّنى الهوت ًا نعتربه يف �أف�ضل الأحوال لي�س نا�ضج ًا
ب�شكلٍ ٍ
طبق القانون
كاف؟ فالأطفال هم من يحتاجون �إىل مفهوم املجازاة ،والدول ُت ّ
بهذا املنطق للمحافظة على ال ّنظام و�سري الأمور ،لكن الكني�سة وامل�ؤمنون النا�ضجون
ال�شكل .فال�رش والأمل واملعاناة ،كما هو
ُيدركون �أن احلياة وعالقتنا باهلل ال ت�سري بهذا ّ
بناء على �إميانه �أو �صالحه.
احلال مع النجاح واخلري واالزدهار ،ال متيز بني �إن�سان و�آخر ً
هام ًة لنا اليوم ،خ�صو�ص ًا يف ال�رشق
مما ال ّ
�شك فيه ب�أن �سفر عوبديا يحمل ر�سال ًة ّ
ّ
ملت� ّأل والذي ت�سود فيه ال�رصاعات الإميانية ويتبارى فيه امل�ؤمنون يف
الأو�سط ا ُ
مل�صلح جان كالفن« :الكتاب
تدخل اهلل �إىل جانبهم �ضد «�أعدائهم» .فكما ُيعلن ا ُ
طلب ّ
املقد�س ال ُيعلن لنا فقط كيف يجب �أن نكون وتكون عليه الأمر ،لكنه �أي�ض ًا يك�شف لنا
واقعنا وي�ضعنا يف مواجهة حقيقتنا».
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فح�ص
يتحدانا لن�ضع �إمياننا ومفاهيمنا الإميانية مو�ضع
وهكذا َف ِ�سفر عوبديا
ٍ
ّ
وتدقيقٍ  ،خ�صو�ص ًا يف ظ ّل اال�ضطراب واملعاناة واملوت التي ت�رضب ال�رشق الأو�سط
كعقاب من اهلل؟ هل نحن نعترب �أن دمار
اليوم .فهل نحن نتعامل مع الأمل واملعاناة
ٍ
خال�ص لنا؟ هل نطلب من �إلهنا �أن يق�ضي على من يعادوننا وينتقم
«�أعدائنا» هو
ٌ
منهم لرنى يف ذلك �إثبات ًا لربكة اهلل علينا؟ للأ�سف فنحن كثرياً ،ودون �أن ُندرك ،ما
نتب ّنى هذا النوع من الالهوت ونن�سى �أن �إلهنا هو �إله النعمة واملحبة ،الذي يرف�ض
�أن يجازي ال�رش بال�رش ،ولكنه يغلب ال�رش باخلري واحلقد باملحبة واملوت بالقيامة.
و�سفر عوبديا يدعونا لندرك ذلك ،لرنى حقيقتنا تلك ،ولنتب �إىل �إلهنا ب�سبب مفاهيمنا
الإميانية اخلاطئة عنه ،ونلتزم بر�سالة حمبته ونعمته التي تطلب احلياة ،واحلياة
الأف�ضل ،لك ّل اخلليقة.

مقدمة �إىل �سفر يونان

ننتقل الآن لدرا�سة ال�سفر اخلام�س بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار كما هو ترتيبها
ق�صته �إحدى �أ�شهر
يف العهد القدمي لكتابنا املقد�س ،وهو �سفر يونان ،والذي ُتعترب ّ
ق�ص�ص الكتاب املقد�س .فالكثريون قد �سمعوا بق�صة النبي الذي ابتلعه «احلوت»،
الق�صة
والتي كانت وال زالت �إحدى �أجمل الق�ص�ص لأطفال مدار�س الأحد .ولع ّل �شهرة ّ
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هي �إحدى �أهم �أ�سباب امل�شكالت التي يواجهها من يريد �أن يدر�س �سفر يونان بطريقة
جدية ،ويت�صارع مع الر�سالة التي ُيعلنها ال�سفر ب�أمانة.
ّ
ي�أتي �سفر يونان �ساد�س ًا بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار بح�سب الرتتيب الذي تتب ّناه
ال ُن�سخة اليونانية ال�سبعينية .يف حني تقدم املخطوطة ( ،)4QXIIaوهي �إحدى
امليت ،والتي ُتعترب �أقدم املخطوطات موجودة يف �أيدينا حتى
خمطوطات البحر ّ
اليوم لأ�سفار العهد القدمي ،ترتيب ًا ُمتلف ًا لأ�سفار الأنبياء ال�صغار يف �سفر الإثني
أهمية
ع�رش ،حيث �أ ّنها ت�ضع يونان ك�آخر �سف ٍر بني تلك الأ�سفار ،وذلك املو�ضع له � ّ
خا�صة يف الر�سالة التي يحملها �سفر يونان ،كما �سرنى �أدناه.
نظرة �أدبية

ٍ
يتميز �سفر يونان بتمتعه ب ُِب ٍ
جداً ،حيث �أ ّنه ُيق�سم �إىل �أربعة
هيكلة
نية
خا�ص ٍة ّ
ّ
ّ
ٍ
إ�صحاحات ب�شكل يبدو معه ك�أن هناك توازي ًا بني الإ�صحاحني الأول والثاين من
�
جهة والإ�صحاحني الثالث والرابع من جهة ثانية.
الإ�صحاح 1
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إلهية ليونان (قم ،اذهب ...وناد) (�آ )2
1دعوة � ّ
2يقوم يونان-ويهرب �إىل تر�شي�ش (�آ )3
3الرب يفعل-ير�سل عا�صفة (�آ )4
يتجاوبون-ي�ص ّلون �إىل �آلهتهم (�آ )5
البحارة
4
ُ
ّ
وي�ص ّلون
5البحارة ي�سعون لتحقيق �إرادة الرب ُ
�إليه لكي ال يهلكوا (�آ�آ )14-6
6تتوقف العا�صفة (�آ )15

الإ�صحاح 2

1 .1ينجو يونان
2 .2ي�صلي يونان
3 .3اهلل ي�ستجيب

الإ�صحاح 3
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1دعوة �إلهية ليونان (قم ،اذهب ...وناد) (�آ )2
2يقوم يونان-ويذهب �إىل نينوى (�آ )3
3يونان يفعل-ينادي بدمار نينوى (�آ )4
�4أهل نينوى يتجاوبون-ي�ؤمنون ،وي�صومون
ويلب�سون م�سوح ًا (�آ )5
5امللك وجميع �أهل نينوى ي�سعون لتحقيق �إرادة
الرب وي�صلون �إليه لكي ال يهلكوا (�آ�آ)9-6
6يندم الرب (�آ )10

الإ�صحاح 4

1 .1يغ�ضب يونان
2 .2ي�صلي يونان
3 .3اهلل ي�ستجيب
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ٍ
ٍ
إ�شارات �إىل �أ�سفارٍ �أخرى يف العهد
باقتطافات و�
مليء
يتميز �سفر يونان ب�أ ّنه
ٌ
ّ
القدمي ،منها على �سبيل املثال ال احل�رص :يو  9 :3امل�أخوذة من يوئيل 14 :2؛
ويو  4:2امل�أخوذة من خر 6 :34؛ � ّإن �صورة يونان يف الإ�صحاح الرابع ُت�شري �إىل
يقدم لنا
�صورة احلمامة «الرعناء والتي بال قلب» يف هو  .11 :7فكاتب �سفر يونان ّ
ركب ًة ومليئ ًة بالإ�شارات واملقتطفات من �أنبياء الأ�سفار الأخرى .كما �أن
�شخ�صي ًة ُم ّ
ّ
ال�صالة التي يرفعها يونان ِمن َج ْوف احلوت هي عبارة عن تركيبة خا�صة للكثري من
متنوعة.
املقتطفات من مزامري ّ

ٍ
ٍ
و�صفات مثل
كلمات
يتميز ،ورغم �صغر حجمه ،با�ستخدام
كما � ّأن �سفر يونان ّ
عظيم/عظيمة و�شديد�/شديدة ،والتي ترد كثرياً وكثرياً جداً على طول ال�صفحات
القليلة لهذا ال�سفر (نينوى ،الريح ،نوم يونان ،خوف البحارة ،ال�سمكة التي ابتلعت
يونان (ما يبتلع يونان يف اللغة العربية هو �سمكة كبرية ولي�س حوت) ،ا�ستجابة
غم يونان وفرحه يف يو
�أهل نينوى وتوبتهم و�صومهم الذي ال مثيل له يف التاريخّ ،
ٍ
 .)4من ٍ
لنبي يف جميع �أ�سفار
جهة �أخرى ،ر�سالة يونان يف ال�سفر هي �أق�رص
ر�سالة ّ
نبوي ًة �أو �إعالن ًا
الأنبياء يف الكتاب ا ُ
مل ّ
قد�س ،و�أبعد ما تكون عن �أن ت�سمى ر�سال ًة ّ
ال�سفر
نبوي ًا ،وال
ّ
ّ
ت�ستحق �أن ُي�سافر �شخ�ص من �أجلها كل تلك امل�سافة يف زمن كان ّ
فيه �صعب ًا للغاية .فالر�سالة التي ُيعلنها يونان لأهل نينوى تت�ألف من خم�سة كلمات
فقط ال غري« :بعد �أربعني يوم ًا تنقلب نينوى» (يو .)4 :3

وبالتايل ،فك ّل ما يف �سفر يونان مبال ٌغ فيه ب�شكلٍ يفوق واقع احلياة ب�شكلٍ كبري،
حرفية لل�سفر �إمنا
فيدرك � ّأن � ّأية قراءة
ال�سفر لكي يقر�أ بني ال�سطور ُ
ّ
ما يدعو قارئ ّ
�شخ�ص يف جوف �سفينة
منطقي � ْأن ينام
واقعي �أو
أمر
ٌ
تتناق�ض وطبيعته .فهل هو � ٌ
ٌّ
ٌّ
�شخ�ص ما يف جوف
منطقي � ْأن يعي�ش
واقعي �أو
أمر
ٌ
تتعر�ض لنو ٍء عظيم؟ هل هو � ٌ
ٌّ
ٌّ
ٍ
منطقي � ْأن ُي�ص ّلي
واقعي �أو
أمر
رن مزموراً
وي ّ
�سمكة ّ
�شخ�ص ُ
ٌ
ملدة ثالثة � ّأيام؟ هل هو � ٌ
ٌّ
ٌّ
واقعي
أمر
ال�سمكة �إىل �أن تقذفه تلك ال�سمكة؟ هل هو � ٌ
حول هيكل �أور�شليم من جوف ّ
ٌّ
منطقي �أن ت�صوم احليوانات والبهائم وتلب�س م�سوح ًا وتندم على خطاياها ،و� ّأية
�أو
ٌّ
منطقي �أن تنمو نبتة يف ٍ
ٍ
حجم يكفي
ليلة
واقعي �أو
أمر
واحدة �إىل ٍ
خطايا؟ وهل هو � ٌ
ٌّ
ٌّ
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لتظليل �إن�سانٍ بالغ ،ومن ثم َت ْيب�س يف اليوم التايل؟ ما هو الواقعي �أو املنطقي
ٍ
واقعي ٍة تتناق�ض
حرفي ٍة
بطريقة
يف ك ّل ذلك؟ � ّإن �أي �إ�رصار على قراءة هذه الق�صة
ّ
ّ
وطبيعتها ،التي وب�شكلٍ
ملبالغة واخليال
رمزية تغرق يف ا�ستعمال ا ُ
ٍ
ق�صة ّ
وا�ضح هي ّ
وغنية باملعاين ،وبالتايل تدعو ُق ّراءها لر�ؤية ما هو �أبعد
لتنقل �إلينا ر�سالة عظيمة ّ
خ�ضمها ودرا�ستها بعمقٍ الكت�شاف املعاين العظيمة التي
من امللمو�س ،والغو�ص يف
ّ
حتملها وتقدمها.
نظرة تاريخية

اخللفية
من ال�صعوبة مبكانٍ حتديد كاتب �أو تاريخ كتابة �سفر يونان� ،أو ح ّتى
ّ
التاريخية التي ُكتب فيها ال�سفر .حيث متتد التواريخ املختلفة التي يقرتحها
ّ
الباحثون لكتابة ال�سفر من القرن الثامن �إىل القرن الثاين ق.م ..ولكن هناك نقطتي
ال�سفر،
عالم ت�ساعداننا يف ت�ضييق ذلك املجال ،وو�ضع ّ
ت�صور لل ّزمن الذي ُكتب فيه ّ
وهما :تاريخ كتابة �سفر امللوك وو�صف مدينة نينوى يف �سفر يونان.
� ّإن نقطة العالم الأوىل هي تاريخ كتابة �سفر امللوك ،حيث �أ ّننا نفرت�ض ب� ّأن �سفر
�شخ�صية بطل ال�سفر .وعلينا هنا �أن
يونان قد اعتمد على �سفر امللوك وا�ستعار منه
ّ
ال�سفر.
ُندرك ب� َّأن ِ�سفر يونان ُي ّ
قدم يونان بن �أمتاي على �أنه بطل الق�صة ولي�س كاتب ّ
هوية كاتبه� .أما من هو «يونان بن �أمتاي» الذي
فال�سفر ال
يت�ضمن � ّأية �إ�شارة �إىل ّ
ّ
ّ
�شخ�صي ًة
تتحدث عنه هذه الق�صة العجيبة؟ فقد اختلف الباحثون حول �إذا ما كان
ّ
رمزي ًة ،كما ي�شري ا�سمه الذي يعني حرفي ًا «حمامة ابن حقي �أو حقيقتي».
تاريخي ًة �أم ّ
ّ
ٍ
إ�شارات خمتلفة �إىل ا�سم �أو كلمة «يونان» خارج �سفر
يت�ضمن ثالث �
فالعهد القدمي
ّ
ق�صة نوح والطوفان،
يونان .الإ�شارة الأوىل جندها يف �سفر التكوين وحتديداً يف ّ
حيث �أن كلمة يونان يف اللغة العربية (يونا) تعني احلمامة ،وبالتايل فالكلمة
ت�ستخدم للحمامة التي ير�سلها نوح للبحث عن �أر�ض ياب�سة يف قلب الطوفان ،وتعود
�إىل نوح حامل ًة معها ُغ�صن زيتون لت�شري �إىل نهاية الكارثة (تك  ،)11 :8وانطالق ًا
وابتداء من هناك �أ�صبحت احلمامة رمزاً لل�سالم بالن�سبة للب�رش ،ورمزاً للروح القد�س
ً
بالن�سبة للم�سيحيني� .أما الإ�شارة الثانية �إىل «يونان» ف�إننا جندها يف  2مل :14
65

 29-23حيث ت�شري �إىل نبي ا�سمه يونان بن �أمتاي من جت حافر يف عهد ملك
ا�رسائيل يربعام بن يو�آ�ش ( 745-785ق.م) ،وهذا النبي هو الذي يتم عادة اعتباره
نف�س بطل �سفر يونان� .أما الإ�شارة الثالثة والأخرية �إىل ا�سم �أو كلمة «يونان» يف
العهد القدمي خارج �سفر يونان فتوجد يف �صف  ،1 :3حيث تدعى نينوى ب»هاعري
هايونا» ،والذي ميكن ترجمته بطريقتني خمتلفتني؛ الأوىل هي «املدينة الظاملة �أو
اجلائرة» ،وهي الطريقة امل�ستخدمة يف ترجمة فان دايك� ،أما الرتجمة الثانية فهي
«مدينة يونان».
وبالتايل ،ف� ّإن �أو�ضح ارتباط هو بني يونان بن �أمتاي يف �سفر يونان والنبي
ٍ
تف�سريات خمتلفة
يونان بن �أمتاي يف  2مل  .29-23 :14وقد اقرتح الباحثون
لكن ُمعظم الباحثني ي ّتفقون اليوم على �أن كاتب �سفر
للعالقة بني ال�شخ�صيتنيّ ،
يونان قد ا�ستعار �شخ�صية يونان بن �أمتاي يف  2مل  14وجعلها بطلة ال�سفر الذي
ٍ
بطريقة
أهم ما يدعم هذا املوقف هو �أن �سفر يونان يبد�أ
�أ�صبح يحمل ا�سمها .ولع ّل � ّ
ٍ
وم ّي ٍ
تقليدي ًة
زة جداً« ،و�صار قول الرب �إىل يونان بن �أمتاي »...لي�ست بداي ًة
غريبة ُ
ّ
نبوي ،بل بالأحرى هي بداية لنمط الرواية وت�أتي وك�أنها َت ِت ّمة ل�شيء �سابق �أو
ل�سف ٍر ٍّ
�شخ�صية يونان بن �أمتاي .كما � ّأن ما يعلنه يونان
كانها تفرت�ض ب� ّأن القارئ يعرف
ّ
يف يو  2 :4حول معرفته واختباره لطبيعة اهلل الرحيمة ت�شري �إىل اختبار يونان
و�رشها.
بني �أمتاي يف  2مل  25 :14لرحمة الرب على �إ�رسائيل رغم خطيئتها ّ
تذكرنا ما ذكرناه يف
وبالتايل ،فكاتب �سفر يونان كان يعرف �سفر امللوك؛ و�إذا ما ّ
درا�ستنا ل�سفر امللوك حول �أن املرحلة الأهم يف كتابة �سفر امللوك تعود �إىل الن�صف
الأول للقرن الرابع ق.م ،يكون �سفر يونان قد كتب حتم ًا بعد هذا التاريخ.
�أما نقطة العالم الثانية ،حيث �أن مدينة نينوى كما تظهر يف �سفر يونان ت�أخذ
(الهلن�ستية) وتتبع منوذج مدينة
الهيلينية
ال�صورة التقليدية لأي مدينة يف الفرتة
ّ
ّ
الهيلينية ،وبالتايل
الإ�سكندرية .وبالتايل فكاتب �سفر يونان كان مت�أثراً باحل�ضارة
ّ
فال�سفر مل يبلغ �شكله النهائي قبل نهاية القرن  4ق.م.
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نظرة الهوتية

قدم ر�سالة الهوتية عظيمة ،كثرياً ما نف�شل يف �إدراكها.
يتميز �سفر يونان ب�أنه ُي ّ
ّ
ف�شخ�صية يونان بن �أمتاي يف �سفر يونان تتناق�ض مع �شخ�صيات و�صور معظم
ّ
الأنبياء يف الكتاب املقد�س .ف�إذا ما در�سنا �أ�سفار الأنبياء يف كتابنا املقد�س ،ف�إننا
ٍ
إ�صحاحات
يتميزون جميع ًا ب�
�سنجد ب�أن الأنبياء الذين تتحدث عنهم تلك الأ�سفارّ ،
ٍ
ٍ
ومليئة بال ّلعنات والر�ؤى �ضد خمتلف الأمم ،ولكنهم ُيعلنون كل ذلك فيما
طويلة
مل�ستهدفة ،مما ي�شري �إىل
يجل�سون يف بيوتهم ،مما يعني �أن كلمتهم ال ت�صل �إىل الأمم ا ُ
�أن الهدف من كل تلك اللعنات والر�ؤى مل يكن قيادة تلك الأمم املجاورة لإ�رسائيل
�إىل التوبة ،بل �إعالن �سلطان يهوه فوق كل الأمم (نا 3-2؛ �صف 2؛ حب  )1من جهة،
وحتقيق خال�ص �إ�رسائيل عرب دمار �أعدائها من جهة ثانية .ولذلك فذهاب يونان �إىل
نينوى و�إعالنه لدمارها هناك؛ و�إن كان ب�شكل �إجباري من قبل الرب ،هو �أمر جديد
يت�صف بطريقة خمتلفة
كلي ًا وخمتلف كلي ًا بالن�سبة للأدب النبوي .وبهذا فيونان ّ
ين ُيعلن دمار � ّأمة جماورة.
كنبي عربا ّ
كلي ًا عن بقية الأنبياءّ ،
وعما هو ُمتو ّقع منه ّ

هذا لي�س الأمر املختلف والغريب الوحيد ،فعندما ي�صل يونان �إىل نينوى ُيعلن
ر�ؤيته يف خم�س كلمات فقطِ ،عو�ض ًا عن مقطع �أو �إ�صحاح �أو �إ�صحاحات طويلة
(قارن مع �إر 51-46؛ عا 6-1؛ عوبديا .)...ولكن الأغرب من ذلك هو � ّأن تلك الكلمات
اخلم�س ُت ّقق ا�ستجابة ال مثيل لها ،حيث �أن ملك و�أهل نينوى عندما ي�سمعون
الكلمات اخلم�س ليونان ف�إنهم عو�ض ًا عن �أن ي�سخروا منه �أو حتى ي�ضعوه يف ال�سجن
جند �أنهم ي�ستجيبون ويتوبون يف رد فعل مفاجئ وال ي�شبه ما هو متوقع .ال بل و�أكرث
من ذلك ،ف�إن هذه اال�ستجابة العظيمة غري املتوقعة ،والتي من املفرت�ض �أن ت�سبب
ف�ضل املوت
�سبب غم ًا عظيم ًا ليونان الذي ُي ّ
الفرح ليونان لأن كلمته قد �أتت بفعلهاُ ،ت ّ
على �أن يرى نينوى ت�ستجيب لكلمة الرب .فيخرج �إىل خارج املدينة ليجل�س حتت
أ�شعة ال�شم�س احلارقةُ ،منتظراً �أن ير�سل الرب ناراً من ال�سماء ليحرق املدينة.
� ّ

نبي ًا بال�صورة التي نرى عليها بقية
فمن الوا�ضح يف هذا ال�سفر �أن يونان لي�س ّ
الأنبياء ،ونينوى تختلف كلي ًا عن ال�صورة املعتادة لها �أو لبقية املدن والأمم
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املجاورة لإ�رسائيل؛ مما ي�شري �إىل �أن يونان لي�س جمرد نبي ونينوى لي�ست جمرد
عا�صمة الآ�شوريني بل كالهما ي�شريان �إىل ما هو �أبعد من ذلك بكثري.
�شخ�صية يونان كما ير�سمها ال�سفر هي �شخ�صية غريبة
والأكرث من ذلك هو �أن
ّ
ِ
نبي ُيعلن ب� ّأن اهلل
وعجيبة ،ال بل ون�ستطيع �أن نقول َه َز ّ
لية .و�إال فماذا ُيتو ّقع من ّ
هو خالق البحر والرب (يو  ،)9 :1ويف الوقت نف�سه يهرب من هذا الإله بالإبحار يف
نبي هلل �أن يكون على هذه الدرجة من عدم االعرتاف
االجتاه املعاك�س؟ كيف ي�ستطيع ّ
بالف�ضل للبحارة ( )8 :2يف الوقت الذي فعلوا ك ّل ما يف و�سعهم لإنقاذه (-13 :1
عظم هيكل �أور�شليم ()7-4 :2؟
)14؟ كيف ُيغ ّنى يونان من جوف احلوت مزموراً ُي ّ
إ�رسائيلي على هذه الدرجة من البعد
نبي �
ّ
وملاذا يكون �شخ�ص ًا من املفرو�ض �أنه ّ
عن اهلل والل�ؤم والإ�رصار على الدمار ،يف حني يظهر كل من �أهل نينوى والبحارة
الفينيقيني كنموذج للإميان احلقيقي؟
تتحدى ال�صورة واملفهوم
� ّإن يونان بب�ساطة هو �صورة كاريكاتورية للأنبياء،
ّ
التقليدي ْي للأ�سفار النبوية؛ �صورة ُتظهر ب�أن يهوه هو �إل ٌه يتجاوز الهيكل و�أور�شليم
َّ
و�إ�رسائيل ،ليكون �إله ًا كوني ًا لك ّل ال�شعوب .يوجد يف كل مكان حتى يف جوف الهاوية،
يرف�ض العنف واملوت والدمار ،يعلن خال�صه لكل ال�شعوب ،ويريد �أن يدعو اجلميع
دون ا�ستثناء للخال�ص والتم ّتع مبلئ احلياة.
يتلخ�ص يف نهاية ال�سفر (يو
لكن ال ِغنى
الالهوتي الأعظم يف �سفر يونان �إمنا ّ
ّ
ّ
 ،)11-10 :4والتي نف�شل يف �إدراك ما تعلنه ب�سبب تغيريها يف ترجمات الكتاب
ملختلفة .فعادة ما ُيقر�أ ما يقوله اهلل يف هذه اخلامتة على ال�شكل التايل:
املقد�س ا ُ
يها َو َال َر َّب ْي َت َها ،ا َّل ِتي ِب ْن َت َل ْي َل ٍة َكا َن ْت َو ِب ْن َت
«�أَ ْن َت َ�ش ِف ْق َت َع َلى ا ْل َي ْق ِطي َن ِة ا َّل ِتي َ ْ
ل َت ْت َع ْب ِف َ
ث ِمنِ ا ْث َن َت ْي
َل ْي َل ٍة َه َل َك ْت� .أَ َف َال �أَ ْ�ش َف ُق َ�أ َنا َع َلى ِني َن َوى ْ َ
يها �أَ ْك َ ُ
وج ُد ِف َ
يم ِة ا َّل ِتي ُي َ
ال ِدي َن ِة ا ْل َع ِظ َ
�ش َة ر ِْب َو ًة ِم َن ال َّن ِ
ري ٌة؟» �أي � ّأن
ين َال َي ْع ِر ُف َ
ا�س ا َّل ِذ َ
ون َيِي َن ُه ْم ِم ْن ِ�ش َما ِلهِ ْمَ ،و َب َها ِئ ُم َك ِث َ
َع َ َ
اهلل ُيعلن هنا ليونان �أ ّنه �أ�شفق على نينوى وقرر عدم تدمريها .وبالتايل ،فر�سالة
�سفر يونان هي �أنه �إذا ما تبنا وعدنا �إىل الرب ب�شكل حقيقي ف�إنه �سريفع عنا الأمل
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وال�رش الل َذين هما عقاب �إلهي.
ّ

ولكن هذا ك ّله �سيتغري �إذا ما �أدركنا �أن يو  11 :4يف اللغة العربية هي جملة خربية
ولي�ست �س�ؤال بالغي� .أي �أنها يجب �أن ُتقر�أ كالتايل�« :أنت �شفقت على اليقطينة ...و�أنا
�ستدمر،
ال �أ�شفق على نينوى »...وبالتايل ،فاهلل ُيعلن ب�أ ّنه لن ُي�شفق على نينوى ،و�أنها
ّ
رغم توبة �أهلها .وذلك بب�ساطة ي ّتفق مع الواقع ،حيث �أن نينوى كانت قد دمرت منذ
فرتة طويلة عندما ُكتب �سفر يونان ،وكل من قر�أ ال�سفر يف ذلك الوقت كان يعرف
ذلك .وبالتايل ،فال�سفر يريد �أن يعلن ب�أن دمار نينوى ال عالقة له بتوبة �أهلها �أو عدم
توبتهم ،فالدمار جزء ال يتجز�أ من احلياة .نينوى� ،أعظم مدينة واليقطينة التي كانت
دمران ومتوتان لأنها طبيعة احلياة .وبالتايل ،فال�س�ؤال
بنت ليلة واحدة ،كلتاهما ُت ّ
عن �سبب الأمل واملعاناة ي�صبح بال معنى ،ل ّأن الأمل واملعاناة هما لي�سا عقاب على
طبيعي من احلياة ،يختربه ك ّل خملوق� .أما عالقتنا باهلل
معي ،ولك ّنهما جزء
�شي ٍء ّ ٍ
ّ
ال�ش
فهي لي�ست عالقة جمازاة (ثواب وعقاب) ولكنها عالقة نعمة .فاهلل ُي�شفق على ّ
(يو  ،)10 :3ولكنه لي�س املت�سبب له لكي يعفينا منه �إذا ما ُتبنا .اهلل كثرياً ما ال مينع
ال�رش ،لأنه �أ�سا�س ًا ال ي�صنعه .لكن اهلل الذي ن�ؤمن به هو الإله الذي يبكي �أمام قرب
ويحول املوت �إىل قيامة.
لعازر (يوحنا  ،)11ي�شاركنا �آالمنا ُمع ّلق ًا على ال�صليب،
ّ

هذا ما ُيعلنه �سفر يونان ،الذي يدعو ُق ّراءه ليدركوا �أن الأمل جزء طبيعي من
حياتهم ،وذلك هو �سبب دمار �أور�شليم ،ولكي يدركوا �أن ر�سالة الأنبياء التي ُتعلن
عن العالقة امل�رشوطة باهلل هي ر�سالة �أبعد ما تكون عن واقع احلياة وعن طبيعة
اهلل ،الذي هو �إله نعمة وحمبة.

و�إذا تذكرنا هنا ما ذكرنا �أعاله حول �أن املخطوطة  4QXIIaت�شري �إىل �أن يونان
كان ي�أتي �أخرياً بني الإثني ع�رش يف الرتتيب القدمي لتلك الأ�سفار ،وبالتايل الأخري
بني جميع �أ�سفار الأنبياء ،ندرك �أن �سفر يونان كان هناك كيما ي�سخر من كل ما
ٍ
ٍ
طويلة من
�سل�سلة
حتمله ر�سالة الأنبياء من وعيد وتع�صب وخوف و�رشوط .فبعد
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تع�صبني العنيفني،
الأ�سفار املليئة
و�صور الأنبياء ا ُ
بالتع�صب والوعيد والدمار ُ
مل ّ
ّ
قدم �صور ًة ُمتلفة ومناخ ًا خمتلف ًا يتعاك�س مع ال�صورة واملناخ
ي�أتي �سفر يونان ُلي ّ
هام ًة ُتعاك�س ر�سالة �أ�سفار الأنبياء الأخرى التي تقدم اهلل
التقليدي ْيُ ،
َّ
ويعلن ر�سال ًة ّ
تع�صب ،فرِ�سالة يونان تعلن � ّأن الأمل واملوت هما جزء ال يتجز�أ
على �أنه �إل ٌه
ٌ
عنيف ُ
وم ّ
عي �أو
يحده مكان ُم ّ
من احلياة ،ولي�سا من �صنع اهلل ،الذي هو �إله ك ّل الكون الذي ال ّ
عي ،بل هو �إله اجلميع ويريد احلياة واخلال�ص للجميع ،وهو �إله نعمة ال �إله
�شعب ُم ّ
عقاب،و �إله حياة ال �إله موت.
خامتة :ر�سالة يونان لنا اليوم

هامة لنا
ال ُب ّد و�أنه قد �أ�صبح من الوا�ضح لنا �أن �سفر يونان يحمل ر�سالة ّ
كم�سيحيني يف ال�رشق الأو�سط اليوم ،ونحن نعي�ش يف و�سط كل هذا املوت والدمار
وال�رش الذي يحيط بنا ونعاين منه وتعاين منه منطقتنا� .سفر يونان يحمل ر�سال ًة
وت ّزقه العن�رصية والتمييز
هام ًة لنا اليوم ونحن نعي�ش يف عامل ُي�سيطر عليه العنفُ ،
ّ
التع�صب
�صوت
فيه
ويرتفع
واجلغرافيا،
والعرق
الدين
أ�سا�س
�
على
�سكانه
بني
ّ
ح�رصي باهلل الذي
حلق
ويع ِلن فيه الكثريون امتالكهم ٍّ
والوعيد والعنف والدمارُ ،
ٍّ
املقد�سة وتدمري �أعدائه وحتقيق يومه الرهيب.
ّ
وكلهم بتحقيق م�شيئته و�إعالن حربه ّ
و�سفر يونان يحمل ر�سالة هامة لنا اليوم ونحن نت�ساءل عن �سبب كل ال�رش والأمل
واملعاناة التي تفتك بنا.
ليتحدى ال�صورة والالهوت الل َذ ْين تقدمهما
فكما جاء �سفر يونان يف العهد القدمي
ّ
�أ�سفار الأنبياء التي متلأ كتابنا املقد�س ،ي�أتي �سفر يونان اليوم ليتحدى الإحياء
ويعلن من
مل�ستحدث لل�صورة والفكر ا ُ
ا ُ
تع�صب والعنيف املوجود يف �أ�سفار الأنبياءُ ،
مل ّ
معي �أو فكر
معينة �أو دين ّ
�شعب ّ
معي �أو �أمة ّ
جديد �أن �إلهنا هو �إله ال يحده وال ميتلكه ٌ
معي ،بل هو �إله نعمة وخال�ص لكل الكون .و�سفر يونان ُيعلن لنا � ّأن
معي �أو مكان ّ
ّ
ٍ
طبيعي من احلياة ،ويدعونا
جزء
�إلهنا براء من ك ّل ما نختربه من �أ ٍمل
ومعاناة ،فهما ٌ
ٌّ
لرنى عالقتنا ب�إلهنا كعالقة نعمة ال م�رشوطة.
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املدار�س الإجنيلية يف لبنان ج2

املدار�س الإجنيلية
يف لبنان
(اجلزء الثاين)

(دورها يف النه�ضة العرب ّية منذ
بدايات القرن التا�سع ع�رش)

د .ع�صام احلوراين

العاملي على مناطق ال�رشق الأو�سط
خ�ضم التنازع
إر�ساليات يف
ال
ّ
ّ
ّ

منذ م�سته ّل القرن ال ّتا�سع ع�رش ،والدول الكربى يف العامل �آنذاك :فرن�سا ،رو�سيا،
العثمانية ال�ضعيفة
إمرباطورية
بريطانيا ،النم�سا ت�سعى لب�سط نفوذها على واليات ال
ّ
ّ
و�سورية ،وفل�سطني ،وذلك من خالل
امي :لبنان،
�سيما ا ُ
ملث ّلث ّ
ّ
الواهية ،وال ّ
ال�ش ّ
وال�صداقات التي كانت تربط هذه
ال�سيا�سية
امل�صا ِلح
ّ
ّ
واالقت�صادية ،واالمتيازاتّ ،
مثل كانت تربطها
الدول الكربى
بامل�سيحيني يف هذا اجلزء من ال�رشق الأو�سط .فرن�سا ً
ّ
الرو�س عطفهم على طائفة
الكاثوليكية
�صداقة متينة بالطوائف
ّ
ّ
واملارونية ،و�أبدى ّ
تر�سخ ذلك مبوجب معاهدة كوت�شوك كاينارجي امل�شهورة
الروم الأرثوذك�س ،وقد ّ
ّ
عام  .1774كذلك الإنكليز الذين كانت لهم م�آرب يف هذا ال�رشق فقد ا�ستطاعوا
قدم يف هذه البالد.
يكون لهم
الدروز ل�سبب �أو لآخر من �أجل �أن
َ
مو�ضع ٍ
التقرب من ّ
ُ
ّ
إر�ساليات والبعثات من البالد
ول املجاور ُة مرك ًزا لتد ُّفق ال
هكذا �أ�صبح
والد ُ
ُ
لبنان ُّ
ّ
املعني الثاين الكبري �أو قبل ذلك ،وال
الدين
الغربية .بد�أ ذلك منذ عهد الأمري فخر ّ
ّ
ّ
والبندقيني والإنكليز وغريهم .وقد جت ّلى هذا الن�شاط قبل
الفرن�سيني
التجار
ّ
ّ
ّ
�سيما مع ّ
املارونية يف روما عام  1584التي �أعطت
الن�شاط الإجنيلي بافتتاح دائرة الالهوت
ّ
والدرا�سات
وبخا�صة لبنان
العربي
ال�رشق
ً
َ
كبارا يف عامل الثقافة والبحث ِّ
ّ
رجال ً
ّ
ال�صهيوين (1577
ومنهم :البطريرك �إ�سطفان ُّ
الدويهي ( ،)1704 - 1630وجربائيل َّ
�سيدة اللويزة
* كاتب وباحث ،يحمل دكتوراه يف اللغة العربية و�آدابها ،ويحا�رض يف جامعة ّ
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 ،)1648وابراهيم احلاقالين (،)1664 - 1600ال�سمعاين ( ،)1768- 1687الذي
ويو�سف �سمعان ِّ
والعربية
والعربية
ال�رسيانية
بحث باملخطوطات
ّ
ّ
ّ
أرمنية .نذكر
والرتكية
والفار�سية
واحلب�شية وال ّ
ّ
ّ
ّ
كذلك ميخائيل الغزيري ( .)1791-1710لقد
املارونية يف درا�سة
طل ُب هذه املدر�سة
�أ�سهم ّ
ّ
العلمي
امية ويف البحث
ال�س ّ
ال ّتاريخ وال ّلغات ّ
ّ
قدموه خلري النه�ضة
املنهجي ف�أثروا لبنان وما جاوره من بلدان مبا �أجنزوه وما َّ
ّ
والرو�س
ني
عازاري
ل
وال
ني
والي�سوعي
ني
الكبو�شي
ال�سبيل
هذا
يف
ا
أي�ض
�
نذكر
واحل�ضارة.
ِّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الطائفة التي
أرثوذك�سيني .كان لكلٍ من ه�ؤالء لونه
ال
اخلا�ص الذي يتالءم ودعوة ّ
ّ
ّ
إ�سالمية فقد بقيت يف عهدة الدولة
ينتمي ك ٌّل منهم �إليها يف لبنانّ � .أما الطوائف ال
ّ
العثمانية.
ّ
عاما مل�صلحة
التناف�س بني ال
إر�ساليات على فتح املدار�س كانت نتائجه ً
خريا ً
ّ
مرة وكان
ر�سلني ال
ال ّنا�س يف هذه املدن والبلداتُ .يروى � ّأن �أحد كبار ا ُ
ِّ
مل َ
إجنيليني قال ّ
ملا ُ�سئل عن �سبب
ذاهب الفتتاح
ذاهبا الفتتاح مدر�سة لهم يف �صيدا� :أنا
مدر�ستي! و ّ
ْ
ً
ٌ
الي�سوعيون
نحن نفتتح لنا مدر�سة ويف اليوم التايل �سوف ي�أتي
قوله هذا� ،أجابُ :
ّ
مدر�ستي
ويفتتحون لهم مدر�سة �إىل جوار مدر�ستنا ،وهكذا نكون بالفعل قد افتتحنا
ْ
ال مدر�سة واحدة .نعمّ � ،إن هذا التناف�س ال�شديد من ِق َبل ه�ؤالء املر�سلني الأجانب لك�سب
ينية والإميان والتعاطف وال�صداقة وما �إىل ذلك
ود ال ّنا�س من خالل ا ُ
مل�شاركة ّ
ّ
الد ّ
إفال�س
ملحبطني ،وما �أحاط بهم من � ٍ
لهو دليل عافية بالن�سبة �إىل ال ّنا�س الغرقى ا ُ
وتع�ص ٍب وجهلٍ وقلقٍ
وظلم
ومعنوي ،ومن قهر وب� ٍؤ�س و ُذ ٍّل وفق ٍر
ومادي
يف
ثقا ّ
ٍ
وجوع ٍ
ٍّ
ّ
ُّ
ٍ
بحاجة ُم ِل َّحة �إىل ب�صي�ص �أملٍ ُينري بقايا زوايا يف هذا الليل
وحروب ودما ٍء ،فهم
ٍ
ٍ
قطرات من رجاء تروي هذه النفو�س العط�شى الياب�سة ،فكانت
الطويل ،و�إىل
الدام�س ّ
جدا من
هذه الإر�ساليات يف ذلك ال ّزمن مبنزلة املنقذ واملخلِّ�ص .وكانت ً
مهما ًّ
عامل ً
العربية التي ما زلنا نحيا حتت ظالل �أغ�صان دوحتها الوارفة
عوامل هذه النه�ضة
ّ
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التودد يف اخلفاء
مما كان ُيقال يف الكوالي�س من � ّأن خلف هذا ُّ
الرغم ّ
املباركة ،على ُّ
مبن كان يحمي هذه الإر�ساليات
ربا م�آرب
خا�صة َ
نوايا َّ
�سيا�سية ّ
ّ
معينة �أو ّ
خفية ّ
أجنبية.
والبعثات ُ
وي ِّولها من الدول ال ّ

عملية النه�ضة واالنبعاث،
لقد �أ�سهمت هذه احلركة
الربوت�ستانتية �إىل ٍّ
حد بعيد يف ّ
ّ
توجهاتها:
متطورة ،فهي حتمل طعم
إن�سانية
تتميز مببادئ �
احلرية يف ُّ
ّ
ّ
ذلك �أ ّنها ّ
ِّ
ينية من
ال�شخ�صي ،وكذلك
وحرية الفكر
وحرية ال�ضمري،
حرية التفكري،
احلرية ّ
الد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ن
ال
مبتناول
ليكون
�س
املقد
الكتاب
ن�رش
خالل
تنوع طبقاتهم ومراتبهم
على
هم
ل
ك
ا�س
ّ
ّ
َّ
ّ
العربية لغة النا�س
املقد�س �إىل
االجتماعية وثقافاتهم ،وعمدوا �إىل ترجمة الكتاب ّ
ّ
ّ
الدميقراطية احلديثة،
وبلغة �سهلة يفهمونها� .سعت هذه احلركة نحو توطيد �أركان
ّ
ال�سيد امل�سيح�« :أعطوا
مبا فيها ف�صل الدين عن الدولة بح�سب ما جاء على ل�سان ِّ
العلمية
ما لقي�رص لقي�رص ،وما هلل هلل .»...وكذلك فقد احت�ضنت هذه احلركة النه�ضة
ّ
الدينية �إىل
بو�ساطة ن�رش الكتاب وافتتاح املدار�س واجلامعات ،و�إيفاد البعثات
ّ
االجتماعي وبحث ق�ضايا تتع ّلق
أي�ضا �إىل الإ�صالح
خمتلف بقاع الأر�ض .ودعوا � ً
ّ
العمال ب�أرباب العمل وغريها
باجلرمية واحلروب
ّ
والعن�رصية ،والعالئق التي تربط ّ
ال�رشقية .هي
جميعا يف هذه املجتمعات
ا�س
املتنوعة التي
من الأمور
ً
ّ
ِّ
ّ
تخ�ص ال ّن َ
حركة تنوير مباركة �أخذت طريقها ب�صعوبة يف هذه البالد .لك ّنها ما لبثت �أن بد�أت
تقدم
وطنيا
�شكل
ً
تدريجا تتخذ ً
م�ستقل عن الكني�سة الأم يف �أمريكا �أو �إنكل ّ
رتا ،عندما ّ
ًّ
ً
بطلب
الب�ستاين
بطر�س
مة
العل
برئا�سة
1847
عام
إجنيلي
ل
ا
املذهب
اعتنقوا
الذين
ٍ
ّ
وطنية م�ستق َّلة.
أمريكية ُيعلنون فيه عن رغبتهم يف ت�شكيل كني�سة
إر�سالية ال
�إىل ال
ّ
ّ
ّ
العربي يف 31
وطنية يف العامل
إجنيلية
ّ
وافقوا على طلبهم ،و ُن ِّظ َمت � ّأول كني�سة � ّ
ّ
الوطني الذي ا�ستق ّل عن
إجنيلي
ال�سينودو�س ال
�آذار من عام  ،1848وكذلك كان �أمر ِّ
ّ
ّ
إر�سالية ال
ال
أمريكية عام .11940
ّ
ّ
املميزة
اخلا�صة
واتاهاتها
إ�صالحية بلونها
هذه احلركة ال
الغربي اجلديد ِّ
َّ
ّ
ّ
ّ
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الربع الثاين من القرن التا�سع ع�رش ،وكانت
التي �أ�رشنا �إليهاَّ ،
قدمت �إىل بالدنا منذ ُّ
تئن حتت نري الظلم والقهر واجلهل وغريها من امل�صائب وامل�صاعب التي
البالد ّ
ُ
رويدا
ح ّلت بال�رشق
العربي ك ّله يف �أثناء احلكم العثما ّ
ين ،و�إذا باملدار�س تن�رش الوعي ً
ّ
احلرية تدغدغ جباه النا�س امل�ساكني املحرومني .نالحظ ب� ّأن
رويدا ،و�إذا بن�سائم
ً
ّ
وال�شوف
ووا�سعا يف مناطق بريوت واملنت
ن�شاط املر�سلني كان مك َّث ًفا
اجلنوبي ّ
ً
ّ
وال�شمال
وحا�صبيا ...وكان
وعاليه و�صيدا ومرجعيون
ً
حد ما يف البقاع ّ
خجول �إىل ٍّ
ّ
ابتداء من املنت ال�شمايل .ونالحظ كذلك ب� ّأن الطوائف التي ا�ستطاعت احلركة
ً
والروم
الربوت�ستانتية اخرتاقها �أو العمل يف و�سطها كانت الطوائف ال
ّ
ّ
أرثوذك�سية ّ
الغربي
أرثوذك�سيني �إىل هذا املذهب
تقرب ال ّنا�س من ال
الكاثوليك ُّ
ّ
والدروز .ولع ّل ُّ
ّ
تع�صب
اجلديد القادم هو ب�سبب ما كانت تتم ّتع به هذه ّ
الطائفة من م�ساملة وق ّلة ّ
الطائفة والتي
بعروبيتهم ،كذلك
وحياد وانفتاح وتع ّلق
تتميز بها هذه ّ
احلرية التي َّ
ّ
ّ
العرى والتما�سك والروابط التي كانت
قد تبلغ �أحيا ًنا ّ
حد الفو�ضى ،نتيجة له�شا�شة ُ
الرعيةّ � .أما بالن�سبة �إىل الدروز فقد ذكرنا ذلك
وحيني و�أفراد
ّ
الر ّ
قائم ًة بني الر�ؤ�ساء ّ
التودد والعطف من ِق َبل الإنكليز نحو �أبناء هذه الطائفة وبناتها وذلك يف غمرة
ُّ
ال�شام واملحيط ،والربوت�ستانت كما ذكرنا كانوا
بالد
على
لل�سيطرة
يل
الدو
اع
ال�ص
ّ
ّ
ِّ
الديني
وال�صاع
بالع�صبية
يحتمون بالإنكليز حلماية �أنف�سهم يف عامل م�شحونٍ
ِّ
ّ
ّ
واملذهبي ،وذلك منذ قدومهم �إىل هذه البالد.
ّ
إجنيلية
العربية من ِخ ّريجي املدار�س واجلامعة ال
روا ٌد يف ع�رص النه�ضة
ّ
ّ
ّ
إجنيلية و�إليهم كان
خريجي هذه املعاهد ال ّ
قال د� .أني�س فريحة ،وهو ٌ
علم من ّ
ال�سيا�سية ،وهذا ال�سعي لتحرير البالد
الدميقراطية
للحر ّية ،وهذه
ّ
ّ
ينتمي« :هذا التوق ّ
التب�شريية التي نقلت
أجنبي ،هذه وغريها وجدت ترب ًة �صاحل ًة يف املدر�سة
من ٍ
ّ
حكم � ّ
أكيدا
روحا جديدة
�إىل ال�رشق بذور احل�ضارة
وعزما � ً
الغربية ،ففتحت يف ال ّنا�س ً
ً
ّ
فخرا �أ ّنهم ترجموا التوراة
على حماربة اجلهل والفقر واملر�ض ،ويكفي �أولئك ّ
الرو ُاد ً
العربية ٍ
�إىل
بلغة �سهلة» 2.كانت عطاءاتهم تتج ّلى باملدار�س املنت�رشة يف املدن
ّ
املقدمة
امل�سيحيني بال�رشق الأدنى ،العمل الإجنيلي يف ال�رشق
ُ -2يراجع :رابطة الك ّتاب
العربي ،مكتبة امل�شعل ،من ِّ
ّ
ّ
بقلم د� .أني�س فريحة.
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أمريكية يف بريوت اليوم)،
إجنيلية (اجلامعة ال
وبالكلية
والبلدات والقرى،
ّ
ال�سورية ال ّ
ّ
ّ
العربي
قدمت �إىل لبنان وال�رشق
والعلمية
إن�سانية
ومب� ّؤ�س�ساتهم ال
والفكرية التي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
روادها الأوائل ،ونذكر منهم:
والعامل
ً
كبارا �أ�سهموا يف النه�ضة وكانوا من ّ
رجال ً

إجنيليني الأوائل ومن
الرواد ال ّ
املعلِّم بطر�س الب�ستاين ( )1883 - 1819وهو من ّ
الوطنية) يف بريوت عام ،1863
العربية ،فلقد � ّأ�س�س (املدر�سة
رواد ع�رص النه�ضة
ّ
ّ
ّ
وكان � ّأول َمن طالب بتعليم املر�أة .وهو �صاحب قامو�س حميط املحيط ،ودائرة
العربية �إذ �أن� أش�
رواد ال�صحافة
ّ
املعارف ب�أجزائها ال�س ّتة الأوىل .كما �أ ّنه كان من ّ
ٍ
�سورية  ،1860وكذلك اجلنان واجل ّنة واجلنينة ،ودعا �إىل
�صحف م�شهورة :نفري
�أربع
ّ
الوطنية.
أوروبي و�إىل الوحدة
االطالع على الفكر ال
ِّ
ّ
ّ
م�شاقة ( ،)1888 - 1800الطبيب
أي�ضا نذكر :ميخائيل ّ
إجنيليني � ً
الرواد ال ّ
من ّ
ال�شهابية
امل�شهور يف زمانه والذي برع يف املو�سيقى وله فيها كتاب (الر�سالة
ّ
أي�ضا :خليل �رسكي�س ( )1915 - 1842وهو الأديب
يف قواعد �أحلان املو�سيقى) ،و� ً
ين املعروف ،و�صاحب جريدة ل�سان احلال .1877
وال�صحا ّ
يف ال ّلبنا ّ
ِّ

الرعيل :ال�شيخ �إبراهيم احلوراين ( )1916 - 1844الأ�ستاذ
نذكر � ً
أي�ضا من هذا ّ
إجنيلية ،و�صاحب امل�ؤ ّلفات الكثرية يف علوم الفلك ،واملنطق،
ورية ال ّ
ال�س ّ
يف ّ
الكلية ّ
ينية ،والفل�سفة وغريها.
والطبيعة ،والن�شوء واالرتقاء ،وال ّلغة ،والأدب ،والرتانيم ّ
الد ّ
قدر الدكتور بو�ست عدد ما �أ ّلفه احلوراين وما ترجمه
كما له ترجمات كثرية ،وقد ّ
أي�ضا �إ�سهامه يف الأدب
و�صححه من املن�شورات بنحو �أربعني �ألف �صفحة .نذكر � ً
َّ
نظما ودرا�س ًة.
ال�شعبي
ّ ً
يف :فار�س منر ( ،)1951- 1856يعقوب
ال�صحا ّ
الرواد � ً
أي�ضا نذكر املث ّلث ِّ
من ّ
�رصوف (� ،)1927 - 1852شاهني مكاريو�س ( )1910-1853الذين ا�شرتكوا يف
ّ
إجنيلية
�إ�صدار
َّ
ورية ال ّ
ال�س ّ
خريجي ّ
املقطم واملقتطف .يعقوب ّ
الكلية ّ
�رصوف وهو من ّ
ريا�ضية
العربية برتجماته الكثرية يف مو�ضوعات
أمد املكتبة
أديب وعا ٌ
مل لبنا ٌّ
ين � ّ
ّ
ّ
� ٌ
(�رس ال ّنجاح) ،و(ب�سائط علم الفلك) ،و(العلم
وفل�سفية
ّ
ّ
وعلمية .كما �أ ّنه �أ ّلف كتبّ :
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والعمران) ،وله روايات كثرية منها�( :أمري لبنان) ،و(فتاة م�رص).
الع�صامي بامتياز ،مل يدخل
� ّأما �شاهني مكاريو�س و�أ�صله من بلدة �إبل ال�سقي ،فهو
ّ
مدر�س ًة يف حياته ف�صار بف�ضل جهده وذكائه مدر�سة يف الفكر والتاريخ والأدب.
وتول �إدارة جم ّلة املقتطف .له م�ؤ ّلفات كثرية يف
� ّأ�س�س جم ّلة ال ّلطائف يف م�رصّ ،
املا�سونية( :لطائف
واملا�سونية والأدب ،ومن �أ�شهرها عدا كتبه الكثرية يف
ال ّتاريخ
ّ
ّ
ا�سمه
ومنافع) ( ،1886ح�رص اللِّثام عن نكبات ّ
ال�شام)  ،1895ومل يذكر امل�ؤ ِّلف َ
أي�ضا (تاريخ �إيران) ( ،1898تاريخ
ب�سبب الأحوال الرديئة يف تلك ال�سنوات ،وله � ً
و(ال�صبا) وهذا الأخري
(الراوي) ،و(�شهريات الن�ساء)،
ال
إ�رسائيليني) ،1904وله � ً
ّ
ّ
أي�ضا ّ
وق�صائد نظمها يف � ٍ
مو�ش ٍ
متفرقة.
عدة
ي�ضم َّ
َ
حات ّ
هو ديوان ّ
أوقات ِّ
إجنيلية فقد �أ�سهم يف
الكلية
ال�سورية ال ّ
ّ
تخرج يف ّ
فار�س منر (احلا�صباين) الذي ّ
العربية
در�س ال ّلغة
والظواهر
مدر ً�سا للجرب والهيئة ّ
ّ
ّ
حقل التعليم ِّ
اجلوية ،وكذلك فقد ّ
إنكليزية،
العلمية عن ال
إجنيلية ،و�أ�سهم برتجمة الكتب
ّ
ّ
ورية ال ّ
ال�س ّ
و�آدابها يف ّ
الكلية ّ
اجلوية)
الظواهر
و�أ ّلف (بزوغ �شم�س الرب)  ،1874و(مبادئ علم امليتورولوجيا يف ّ
ّ
عملية �ألإ�صالح والتنمية
 ،1876و(حاجتنا الكربى)  ،1884وهذا الكتاب يتناول فيه ّ
ينية ،وغريها من الكتب.
ناعية،
ال�ص ُعد
أدبيةّ ،
الزراعيةِّ ،
على ُّ
والد ّ
والعلمية ،وال ّ
ّ
وال�ص ّ
ّ

العلمي
فانديك (املجمع
�رصوف وكرنيلو�س
َ
� ّأ�س�س فار�س منر مع يعقوب ّ
ّ
أدبية يف لبنان)« :وكان
(رواد النه�ضة ال ّ
ال�رشقي) ،يقول كمال اليازجي يف كتابه ّ
ّ
ممن در�س على
هم
ل
ج
الناه�ضني،
�صارى
ن
ال
ري
ك
مف
من
جماعة
احلركة
هذه
اد
رو
ِّ
ّ
ّ
ّ
من ّ
إجنيلية ،فقد تنادوا �إىل
الكلية
الكبري ْين،
اليازجي والب�ستاين
َ
ال�سورية ال ّ
ّ
وتخرج يف ّ
ّ
ثورية بواقع احلال .وكان
الظاهر لك ّنها
علمية،
ت�أليف
خطابية يف ّ
�سيا�سية ّ
ّ
ّ
جمعية ّ
ّ
نوعا من اال�ستقالل
ذاتيا ي�ضمن للن�صارى ً
حكما ًّ
هدفها � ّأو ًل املطالبة مبنح لبنان ً
ثم ا ّت�سع نطاق ن�شاطها فغدا العمل من �أجل ا�ستقالل �سوريا بحدودها
ّ
اخليّ .
الد ّ
اجلغرافية م�شتمل ًة على لبنان وفل�سطني ...وكان الدكتور فار�س منر من �أع�ضائها
ّ
بخط اليد ُتل�صق
العاملني ...كانوا يجتمعون
ب�رسية يف ر�أ�س بريوت ويكتبون ن�رشات ّ
ّ
املا�سونية الكبار.
على احليطان» .كان يعقوب ومنر ومكاريو�س من رجال
ّ
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بد لنا �أن نذكر فار�س
رواد املدار�س
الربوت�ستانتية ال َّ
ّ
يف �سياق كالمنا على �أبرز ّ
إجنيلية ،ومدر�سة الفنون
خريج مدر�سة بلدته الكفري ال ّ
اخلوري ( )1962 - 1875فهو ّ
إجنيلية يف بريوت .لقد
ورية ال ّ
ال�س ّ
وخريج ّ
ال ّ
الكلية ُّ
إجنيلية يف عني احللوة ب�صيداّ ،
أدبية يف �سورية
ال�سيا�سية
مهما يف احلياة
والفكرية وال ّ
ّ
ّ
أثرا ًّ
ترك هذا الرجل الكبري � ً
�سورية فكان الأ�ستاذ يف احلقوق ،وال ّنائب،
العربي ،وذلك بعد �أن هاجر �إىل
والعامل
ّ
ّ
الوطنية .كان رئي�س
ثم حزب الكتلة
ّ
والوزير ،وم� ِّؤ�س�س حزب ال�شعب يف �سوريةّ ،
عامي 1947
عامي  1944و ،1945ورئي�س جمل�س الأمن يف َ
جمل�س الوزراء بني َ
الرابعة عام  .1954كان فار�س اخلوري
ال�س ّ
و ،1948ورئي�س احلكومة ّ
للمرة ّ
ورية ّ
احلقوقية ،و�شذور
املالية ،و�أ�صول املحاكمات
أي�ضا �صاحب امل�ؤ ّلفات :موجز يف علم
� ً
ّ
ّ
الرجل العمالق الذي
ال ّذهب يف لطائف العرب ،وله ديوان �شعر� .إ ّنه يخت�رص حكاية ّ
كبريا يف بلد
خرج من بلدة �صغرية يف جنوب لبنان على ظهر �أتان ،ف�إذا به ُي�صبح ً
أجنيلية له.
العرب ويف العامل ،بف�ضل ذكائه الو ّقاد ومقدرته وم�ساعدة ال
إر�سالية ال ّ
ّ
ُيروى عنه �أ ّنه يوم �أبلغه اجلرنال غورو � ّأن فرن�سا جاءت �إىل �سورية حلماية
أموي يف يوم
م�سيحيي ال�رشق ،فما كان من فار�س اخلوري � ّإل �أن ق�صد اجلامع ال ّ
تدعي �أ ّنها احت ّلت �سورية حلمايتنا
جمعة و�صعد �إىل منربه ،وقال� :إذا كانت فرن�سا ّ
نحن امل�سيحيني من امل�سلمني ،ف�أنا كم�سيحي من هنا �أ�شهد � ّأن ال �إله �إال اهلل «ف�أقبل
أموي وحملوه على الأكتاف وخرجوا به �إىل �أحياء دم�شق
عليه م�ص ّلو اجلامع ال ّ
امل�سيحيون
طويل ،وخرج �أهايل دم�شق
دم�شق
تذكرته
ً
القدمية يف م�شهد وطني ّ
ُ
ّ
يومها يف تظاهرات حا�شدة ملأت دم�شق وهم يهتفون ال �إله �إال اهلل».
رواد مدار�سها
نذكر � ً
أي�ضا من الذين ت�أ َّثروا بالثقافة ال ّ
إجنيلية وكانوا من ّ
ين ( )1927- 1856الذي �أقام �صالت
رحال املرجعيو ّ
وجامعتها الدكتور �أ�سعد ّ
ميقراطية وامل�ساواة يف اجلنوب،
والد
وثيقة مع دعاة الإ�صالح واال�ستقالل
واحلرية ّ
ّ
ّ
ال�شيخي �أحمد ر�ضا ( ،)1953 - 1872و�سليمان ظاهر (1873
مقدمتهم نذكر
ْ
ويف ّ
رحال جريدة املرج  ،1909التي عاجلت املو�ضوعات
  .)1961لقد � ّأ�س�س الدكتور ّبهمة ولده الدكتور
أدبية
ال�سيا�سية
وا�ستمرت ُّ
واالجتماعية وال ّ
ّ
ّ
بال�صدور بعد وفاته ّ
ّ
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الوطني الذي بد�أه
اخلط
رحال ( )1952 - 1888الذي تابع م�سريتها بح�سب ّ
�أديب ّ
ّ
والده.
الرا�سي و�أوالده �أني�س
ابتداء من املعلِّم ال
الرا�سي
ً
إجنيلي ال ّأول ُيواكيم ّ
وال نن�سى �آل ّ
ّ
جميعا
أقرباءه �أ�سعد وخليل وميخائيل الذين �أ�سهموا
ً
و�سامي ومنح و�سالم ،وكذلك � َ
والفكرية منذ �أواخر القرن ال ّتا�سع
أدبية
و�إىل ٍّ
ّ
حد بعيد يف �إر�ساء دعائم النه�ضة ال ّ
ع�رش.
إجنيلية ف�ضلو احلوراين
خلريج
ورية ال ّ
ال�س ّ
ّ
الكلية ّ
ويف جديدة مرجعيون كان ّ
بتوجهات اجلامعة من
كثريا بلغة العرب و�آدابهم ،وت�أ ّثر � ً
الأثر املهم ،فقد ت�أ ّثر ً
أي�ضا ّ
وبخا�صة برئي�سها يومذاك الدكتور
إنكليزية ،كما ت�أ ّثر ب�أ�ساتذتها
الثقافية ال
الناحية
ّ
ّ
ّ
دانيال ْب ِل ْ�س .حمل ف�ضلو احلوراين معه �إىل مان�ش�سرت ك ّل هذه امل�شاعر احلميمة جتاه
إجنيلية .اجلدير بالذكر � ّأن والده عي�سى كان � ّأول
ثقافة العرب كما وثقافة طائفته ال ّ
الربي�سبيتاري يف بلدته جديدة مرجعيون.
إجنيلي
َمن اعتنق املذهب ال
ّ
ّ
وا�ستمر
قط،
ين
ين�س بالده ّ
العربي القحطا ّ
ف�ضلو احلوراين ،اللبنا ّ
ين الأ�صل ،مل َ
ّ
ّ
العربية التي
ورية
ُينا�ضل ،وهو يف مان�ش�سرت ،يف �سبيل هذه الأر�ض
ّ
وال�س ّ
ّ
اللبنانية ّ
ال�سورية التي � ّأ�س�سها يف هذا ال�سبيل ،وكان على ا ِّت�صالٍ
اجلمعية
أحب ،من خالل
ّ
ّ
� ّ
بال�سري مارك َ�س ْي ِك�س  ،Sir Mark Sykesوبجورج بيكو  ،Georges Picotو�صار هذان
ّ
ورية من ٍ
وقت �إىل �آخر� .سنة ّ � 1915أ�س�س ف�ضلو
ال�س ّ
ّ
ال�سيا�سيان على ات�صال باجلالية ّ
ال�سورية يف مان�ش�سرت» Manchester Syrian
«اجلمعية
احلوراين و�أمني ك�سباين
ّ
ّ
تربى �أوالده الذين ُولدوا يف هذه املدينة العريقة ،وفيها ن�ش�أوا
 ،Associationوهكذا ّ
إنكليزي ،ف�إذا
الرغم من ل�سانهم ال
ينهلون من الثقافات ال
ّ
ّ
إنكليزية وغريها .وعلى ّ
الق�ضية
وبخا�صة
بهم ُيتابعون م�سرية والدهم فيعملون يف �سبيل ق�ضايا العرب،
ّ
ّ
الربيطانيو املولد
الفل�سطينية� .أ�سهم �أبناء ف�ضلو احلوراين جورج و�ألربت و�سي�سيل
ّ
ّ
إجنيليون العرب بالوراثة� ،أ�سهموا
ل
ا
ون
اللبناني
أوك�سفورد،
�
جامعة
يجو
وخر
ّ
ّ
واللِّ�سانِّ ،
العاملي ،كما يف ن�رش الثقافة
العربي على امل�ستوى
وم�ستمر يف ن�رش الفكر
ب�شكل بارز
ّ
ّ
ّ
العربي ،و�شاركوا العرب يف همومهم وق�ضاياهم.
ال�سوري
ين
العربية والتاريخ ال ّلبنا ّ
ّ
ّ
ّ
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عمليا يف
القيمة يف هذا املجال ،كما يف �إ�سهامهم ّ
الفعال ًّ
وذلك من خالل م�ؤ ّلفاتهم ّ
العربي يف نيويورك وغريه ،وذلك يف
�رشح ق�ضايا العرب للعامل من خالل املكتب
ّ
العاملية الثانية.
غمرة �أزمات العرب ال�شائكة مع اندالع احلرب
ّ

عملية النه�ضة
مهما يف ّ
دورا ًّ
ه�ؤالء وغريهم من ّ
الرواد الأوائل والالحقني م ّثلوا ً
إجنيلية يف
وال�سيا�سي
الفكري
التيار
ّ
واالجتماعيّ � .إن انت�شار املدار�س ال ّ
العربية ،ويف ّ
ّ
ّ
ّ
إجنيلية
ورية ال ّ
ال�س ّ
مدن وبلدات وقرى لبنان و�سورية وفل�سطني ،كذلك ت�أ�سي�س ّ
الكلية ّ
واالجتماعي ،و�صار هناك َمن
وال�سيا�سي
�أ�سهمت ك ّلها يف ا�ستيقاظ الوعي الفكري
ّ
ّ
وري ،و�إىل اخلروج
القومية
الوطنية و�إىل
يدعو �إىل الوحدة
ال�س ّ
ّ
ّ
ّ
العربية ،و�إىل الكيان ّ
ميقراطية
والد
الغربي حيث مواطن
بالبالد نحو �آفاقٍ �أرحب ،ونحو العامل
احلرية ّ
ّ
ّ
ّ
التكنولوجية .ن�سمع بطر�س
والعقالنية ،والثورة
العلمي
واال�ستقالل ،وحيث الوعي
ّ
ّ
ّ
إجنيلي يقول يف خطبة له يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش:
الرائد ال
الب�ستاين ّ
ّ
ي�سرتدوه منهم ،وهم بذلك � ّإنا
أوروبا ،فعلى العرب اليوم �أن
ّ
«� ّإن َ
العلم انتقل �إىل � ّ
حممد
ي�سرتدون ما كان لهم .نعم ،لقد ح�صل ُّ
ّ
تقد ٌم ٌ
كبري يف الفرتة الأخرية ،بف�ضل ّ
ملحة �إىل �أكرث من ذلك،
الكاثوليكية
إر�ساليات
علي وال
والربوت�ستانتيةّ ،
ّ
ّ
ّ
لكن احلاجة ّ
ومن اخلط�أ االعتقاد � ّأن يف �إمكان العرب �أن يعرثوا يف تراثهم على ك ّل ما يحتاجون
ني العديدة
�إليه لنه�ضتهم .لك ّنهم �إذا ما اردوا �أن يتع ّلموا ،فما مكث فيه الإفر ُ
جن ال�سن َ
3
ملدد املديدة ميكن للعرب �أن يك�سبوه يف �أقرب زمانٍ مع غاية االتقان والإحكام».
وا ُ
أهمية
أي�ضا يف
ٍ
وقال الب�ستاين � ً
يجب تع ُّلمه � ّإنا هو � ّ
خطاب �آخر لهّ �« :إن � ّأو َل ما ُ
الوطنية وواجب جميع ا ّلذين يعي�شون يف البلد الواحد �أن يتعاونوا على قدم
الوحدة
ّ
�رشقيون
أ�صل :فك ّلنا،
امل�ساواة ،وذلك � ّأو ًل باالعرتاف ب� ّأن
جميع الأديان واحد ٌة � ً
َ
ّ
ٍ
ٍ
لي ،وك ّلنا
ب�رشية ،وك ّلنا
واحدة
طبيعة
وغربيون ذوو
أبو ْين ال ّأو ْ
ِّ
متحدرون من ال َ
ّ
ّ
نعبد الإله الواحد» .وجاء يف جم ّلة اجلنان لبطر�س الب�ستاين التي � ّأ�س�سها عام 1860
ُ
ال�صالح � ّإل بف�ضل
مزدهرا
ب� ّأن ال�رشق كان
ِّ
ومتمد ًنا يف املا�ضي ...وال يقوم احلكم ّ
ً
� - 3ألربت حوراين ،الفكر العربي يف ع�رص النه�ضة ،بريوت  ،1977دار النهار للن�رش� ،ص 128
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ال�سلطة
الدين عن ال�سيا�سة ،وف�صل ال�سلطة
ا�شرتاك اجلميع فيه ،وف�صل ّ
ّ
الق�ضائية عن ُّ
عامة مفيدة ،وجعل التعليم
التنفيذية ،وفر�ض �رضائب
ّ
ّ
نظامية ،و�إجراء �أ�شغال ّ
4
واالتاد بني �أبناء الأديان املختلفة.»...
�
إجباريا ،وقبل ك ّل �شيء� ،إقامة العدل ِّ
ًّ

الربوت�ستانتية يف القرن ال ّتا�سع ع�رشّ � .إن
رواد
تلك كانت
ُ
ّ
دعوات واح ٍد من �أوائل ّ
ال�سيا�سي
إر�ساليات وجامعتها متنطقوا بالوعي
خريجي مدار�س هذه ال
ّ
كثريين من ّ
ّ
بالقومية
خا�ص
ين ،وب�شكل
وبالقومية
احل ُّر
العربية التي تقوم على � ٍ
أ�سا�س علما ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خا�ص
بنوع
ورية ،يقول ّ
العلمة �ألربت حوراين « :وكانت فكرة �سوريا منت�رشة ٍ
ٍّ
ال�س ّ
ُّ
ال�سهل معرفة �سبب ذلك،
إر�ساليات ال
متخرجي مدار�س ال
بني
ّ
ّ
أمريكية ،ولع ّله من َّ
ِّ
إجنيليني ،وفيما بعد من امل�سلمني
�إذ كان معظمهم من
امل�سيحيني الأرثوذك�س وال ّ
ّ
الفرن�سية وانت�شار
والد ُروز .فكان ا�ستقالل لبنان يعني لهم �سيطرة املوارنة والثقافة
ُّ
ّ
الفرن�سية ،بينما كانت فكرة (�سوريا) تبدو لهم كو�سيلة للتخ ُّل�ص
نفوذ احلكومة
ّ
أي�ضا
أقلية ،من دون الوقوع حتت �سيطرة �أخرى .على �أ ّنه كان هناك � ً
من و�ضع ال ّ
مرد
م�سيحيون كاثوليك ذوو تربية وميول
ال�سورية ،ولع ّل ّ
ّ
ّ
فرن�سية ي� ِّؤيدون الفكرة ُّ
البلجيكي هرني المن�س ،وكان �شديد
الي�سوعي
جزئيا على الأق ّل� ،إىل ت�أثري الأب
ذلك،
ًّ
ّ
ّ
5
الإميان بكيانٍ ا�سمه �سوريا».
إر�ساليات
الرا�شد �أن ُينكر ف�ضل هذه ال
� ً
ّ
أخريا ال ي�ستطيع الباحث العارف ،واملف ِّكر ّ
العربية ،من خالل املدار�س واملعاهد الكثرية التي � ّأ�س�سوها يف
عملية النه�ضة
ّ
يف ّ
أمريكية التي م ّثلت
لبنان ب�شكلٍ خا�ص ويف الدول املجاورة ،وكذلك نذكر اجلامعة ال
ّ
ال�سيا�سي ،والثقافة على
عملية ن�رش العلم ،واملعرفة ،والوعي
دورا بار ًزا
ومهما يف ّ
ًّ
ً
ّ
م�شعة يف ع� ٍرص �ساد
توجهاتها ،وكانت تلك املدار�س وهذه اجلامعة منائر َّ
اختالف ّ
فيه
والظلم منذ قرونٍ عديدة.
الظالم ُّ
ُ

أي�ضا اجلنان عدد )1779( 10
ويراجع � ً
 - 4اجلنان ،عدد ُ ،)1870(1
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�أخبار للن�رش

زياد �أبو عب�سي على رجاء القيامة
الرجاء
غري�س ّ
�سعود� ...شمعة ّ
د�شن مبناها اجلديد
كني�سة حلب ُت ّ

�أخبار للن�رش

زياد �أبو عب�سي على رجاء القيامة

�رصاع مع
ملخرج اللبناين زياد �أبو عب�سي ،بعد
رقد على رجاء القيامة املم ّثل وا ُ
ٍ
الع�ضو يف هيئة
زياد ،هو �شقيق ال�شيخة �إلهام �أبو عب�سيُ ،
املر�ض .نذكر ب� ّأن الدكتور ّ
إجنيلية امل�شيخية يف �صيدا.
حترير ال ّن�رشة ،وال�شيخة يف الكني�سة ال ّ
أحر التعازي من عائلة الفقيدُ ،م�ص ّلني �أن يع ّزي اهلل بروحه
ّ
تتقدم جم ّلة ال ّن�رشة ب� ّ
القدو�س العائلة .امل�سيح قام ،ح ًّقا قام...
ّ
ملحة عن �سرية حياة «زياد �أبو عب�سي»:

الفخار،
ُولد زياد �أبو عب�سي يف مدينة �صيدا
اجلنوبية ،لعائلة �أ�صلها من بلدة را�شيا ّ
ّ
زياد الرحباين ،نذكر منها« :فيلم �أمريكي طويل»
لعب �أدواراً يف م�رسحيات الفنان ّ
(�« ،)1980شي فا�شل» (« ،)1983بخ�صو�ص الكرامة وال�شعب العنيد» ( ،)1993و«لوال
ف�سحة الأمل» (.)1994
كما �شارك يف عدة اعمال درامية منها «ع�رشة عبيد �صغار» ( )2014و «�سنعود
زياد يف امل�رسح اجلامعي �أثناء درا�سته
بعد قليل» ( .)2013يف عام � ،1974شارك ّ
قدم دوره الأول مع زياد
املحا�سبة يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية؛ يف عام ّ 1978
الرحباين يف «بالن�سبة لبكرا �شو»؛ يف عام  1986عاد مباج�ستري من «جامعة هيو�سنت»؛
ويف عام � 2011شارك يف فيلم نادين لبكي «هلق لوين؟».
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الرجاء
غري�س ّ
�سعود� ...شمعة ّ
ملحاربة
�سعود» .هي ال�شابة ا ُ
الرجاء «غري�س ّ
مع بداية ف�صل الرجاء� ،أُط ِف َئت �شمعة ّ
التي �أ ّثرت يف الكثريين ،حاربت املر�ض بابت�سامتها التي عك�ست ُعمق �إميانهاِ .من
بر الأمان ،لكن ماذا يحدث �إذا
ال�سهل �أن ن�ؤمن يف الأوقات ا ُ
ّ
ملريحة ،ونحن على ّ
دخلنا ال�سفينة؟ ماذا يحدث �إذا هاجت البِحار ودخلت املياه �سفينتنا فج�أ ًة ،كما دخل
املر�ض حياة غري�س؟ �أيبقى الإميان �أم يتال�شى؟

ٍ
ال�شمعة
دخلت املياه �سفينة غري�س ،دخلت
وعنف ،دخلت ل ُتطفئ هذه ّ
بغزارة ُ
ملنرية ،لع ّل نورها يخفت و�إميانها ي�ضعف ،فما كان من ال�شمعة � ّإل وازداد ُ�شعاعها،
ا ُ
�شعة.
وك� ّأن امل�سيح ُي ّ
وم ّ
قطر عليها من �أ�صابعه ْ
زيت ًا لتبقى ُم�ضيئ ًة ُ

ملحاربة
يحق لهذه
ال�صبية ا ُ
لكن و� ْإن كان ل ّكل ُم ٍ
حق الراحة بعد احلرب� ،أفال ّ
ارب ّ
ّ
أحبته؟
يحق لها �أن ترقد ب�أمانٍ
�أن ترتاح من �آالمها؟ �أال ّ
ٍ
أحبها و� ّ
و�سالم يف ح�ضن من � ّ
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�أُط ِف َئت ال�شمعة ...لكن لي�س قبل � ْأن ت� ّأكدت واطم�أ ّنت ِمن �إ�شعال الكني�سة ل�شمعة
تتم�سك برجائها
الرجاء الأوىل! وك�أ ّنها تقول ر�سالتها الأخرية للكني�سة ،وهي �أن
ّ
ّ
�شعل ال�شمعة الأخرية ،في�أتي
يف امل�سيح� ...س ُت�شعل ال�شموع ،وينت�رش النور� ،إىل �أن ُت َ
الرب على حياتنا �إىل الأبد...
العري�س ،ابن الإن�سان ،فيلملك ّ
�شكراً غري�س ،نلتقي عن قريب حول عر�ش املجيد احلبيب...

�سعود� ،أن
مع تعزيات �أ�رسة الن�رشة ،و�صلواتها للعائلة وعلى ر�أ�سها الق�س �سهيل ّ
الرجاء الذي �شاركته غري�س ُم ّتقداً يف قلب كل
يبل�سم ّ
الرب اجلراح ويرتك دائم ًا نور ّ
قريب وعزيز� ...آمني
الواعظ ربيع طالب
رئي�س التحرير

كني�سة حلب ت ّ
ُد�شن مبناها اجلديد
بعنوان «ببيتك تليق القدا�سة» ،قام ال�سينود�س االجنيلي الوطني يف �سورية
ولبنان ُم ّث ًال بقادته ورعاته و�شيوخه ،وعلى ر�أ�سهم الأمني العام الق�س جوزيف
ق�صاب ،بتد�شني املبنى اجلديد للكني�سة االجنيلية العربية يف حلب .ح�رض خدمة
ّ
التد�شني بالإ�ضافة للعابدين� ،أ�صحاب ال�سيادة ر�ؤ�ساء الطوائف امل�سيحية يف حلب،
�سماحة مفتي اجلمهورية العربية ال�سورية ال�شيخ الدكتور احمد بدر الدين ح�سون،
و�سيا�سية
أمنية
�سماحة مفتي حلب ال�شيخ الدكتور حممود عكام� ،إ�ضافة
ّ
ل�شخ�صيات � ّ
ّ
اخلريية.
اجلمعيات
وتربوية ،ومم ّثلني عن
ّ
ّ
ّ

التم�سك بالرجاءَ ،ف َم ْهما
أكيد على
� ّإن تد�شني املبنى اجلديد للكني�سة يف حلب ،هو ت� ٌ
ّ
ٍ
ٍ
وعنف ،ومهما ُد ّمرت مبانيها ،ف�إ ّنها �س ُتبنى من جديد
ا�ضطهادات
عانت الكني�سة من
لتجمع امل�ؤمنني ،ولتبقى موجودة يف هذا ال�رشق ،حتيى ب�سالم وت�شهد على �إميانها

85

يبدد الظالم.
لك ّل من حولها ،عاك�س ًة نور امل�سيح الذي ّ
بعد اخلدمة ُدعي اجلميع لتقطيع قالب الكاتو ،احتفا ًال بهذه املنا�سبة اجلليلة  .وقد
خا�صة باملنا�سبة.
مت ت�صنيع
ّ
ميدالية ّ
ّ
ف�ضية ّ

ورعيتها بالتهاين على
تتقدم من راعي الكني�سة الق�س ابراهيم ن�صري
�أ�رسة الن�رشة ّ
ّ
ال�سورية ،لتبقوا
�رش ،كما باقي املدن
ّ
البناء اجلديدُ ،م�ص ّلني للرب �أن يحفظكم ِمن ّكل ّ
ال�ش� .آمني
حمبة يف وقت يزداد احلقد ،وتن�رش �سالم ًا يف وقت يتكاثر ّ
ت�شع ّ
منارة ّ
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