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فاندايك ...هل كنت تعلم؟
العربية
املجلت
ال ّن�رشة ّ � -أم
ّ
ّ
تاريخ الن�رشة

فاندايك...
هل كنت تعلم؟

الواعظ ربيع طالب

وت�ستمر طيلة ٍ
مائة
هل كنت تعلم يا فاندايك ب� َّأن املج ّلة التي � َّأ�س ْ�ستها �ستبقى
ّ
عاما؟ (... )2019 -1863
و�س ّتة وخم�سني ً
ٍ
ل�سنوات
لكن �أن تبقى هذه املطبوعة
أمر
عظيمْ ،
ٌ
� ْأن ّ
يتم ت�أ�سي�س مطبوعة ما ،فهو � ٌ
جال�سا يف مكتبي
ِطوالٍ ُمرافق ًة اجليل تلو اجليل دون � ْأن ت�شيخ ،فهذا �أمر �أعظم ...كنت
ً
�صفرة التي حتمل بني كلماتها
بني �أعداد الن�رشة القدمية� ،أت�ص ّفح �صفحاتها ا ُ
مل ّ
اختبارات وم�شاعر �أنا�س تعبوا فيها قبلنا ،فقر�أت يف عدد � ّأيار  ،1949والذي ُخ ّ�ص�ص
ابتداء ِمن عام
لالحتفال بذكرى الن�رشة الثمانني (نذكر ب� ّأن عمر الن�رشة كان ُيحت�سب
ً
أ�سبوعية» بعد �أن كانت ُتدعى
 ،1869ال�سنة التي �أخذت فيها املج ّلة ا�سم «الن�رشة ال
ّ
دمو�س بعنوان
«�أخبار عن انت�شار الإجنيل يف �أماكن خمتلفة») ،ق�صيد ًة لل�شاعر حليم ّ
دمو�س عدد الن�رشة هذا
ً
«�سالما عليها طفل ًة ثم �شيخ ًة» ،فقلت يف نف�سي :لو قر�أ ال�شاعر ّ
«�سالما عليها طفل ًة ال ت�شيخ!»
غي عنوان الق�صيدة ُلي�صبح
ً
يف العام  ،2019لكان ّ
التجدد واحلياة .فالن�رشة
ت� ّأ�س�ست الن�رشة يف �آذار  ،1863يف ال�شهر الذي ُت�شاركه
ّ
ٍ
حتد ٍ
كثرية منذ ت�أ�سي�سها ح ّتى اليوم ،منها� :ضعف الإيرادات ،تراجع عدد
يات
عانت ّ
(مر عليها احلكم العثماين،
القراء� ،ضغوطات ب�سبب احلروب والأحداث
ال�سيا�سية وال ّ
ّ
أمنية ّ
ّ
أهلية
ل
ا
واحلرب
وحروب،
م�شاكل
من
االنتقاالت
رافق
وما
إ�ستقالل...
ل
فا
الفرن�سي،
االنتداب
ّ
ٍ
ٍ
معدودة ب�سبب
�سنوات
اللبنانية .)...رغم ك ّل ذلك ،مل تتو ّقف الن�رشة عن الإ�صدارّ � ،إل لب�ضع
ّ
القراء ورغباتهم.
احلروب ،ففي ك ّل مرحلة كانت الن�رشة ُت ّدد نف�سها لتتالءم مع تط ّلعات ّ
* رئي�س حترير الن�رشة ،راعي بيت امل�سنني  -هملني
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أي�ضا ،تقف الن�رشة على � ِ
أقدامها ِمن
واليوم � ً
فتحولت
جدي ٍد ُم ّدد ًة �شكلها ُ
طور ًة خدماتهاّ ،
وم ّ
ورقية فقط ،ل ُت�صبِح جم ّل ًة
الن�رشة من مطبوعة ّ
ين
�
إلكرتونية � ً
أي�ضا� .أ�صبح للن�رشة موقع �إلكرتو ّ
ّ
( )annashra.orgتن�رش عليه �أعدادها ،كما
روحية خمتلفة و�أخبار� .إ�ضافة للموقع،
مقاالت
ّ
�أ�صبح للن�رشة �صفحة نا�شطة على في�سبوك،
الرب ،بد�أ العمل
وقناة على يوتيوب .وبنعمة ّ
الفعلي لإيجاد تطبيقٍ
خا�ص بال ّن�رشة،
خليوي
ٍّ
ٍّ
ّ
جما ًنا على � ّأي جهاز �أندرويد �أو
حتميله
ُيكن
ّ
�أيفون ،لقراءة الأعداد من املوبايل ،كما باقي املن�شورات واملقاالت والأخبار.
هل كان يعلم فاندايك ب� ّأن الن�رشة �ستبقى وت�ستمر ك ّل هذه الفرتة؟ ال �أعلم ،لكن
الذي �أعلمه ب�أ ّنه ِ
ٍ
عمل ب� ٍ
كبري ْين لت�أ�سي�س وتطوير املج ّلة .وهل �ستبقى
أمانة
و�شغف َ
أي�ضا ،لكن الذي �أعلمه ب� ّأن ال�سينود�س الإجنيلي
الن�رشة وت�ستمر يف امل�ستقبل؟ ال �أعلم � ً
الوطني يف �سورية ولبنان يعمل من خالل رئي�س وهيئة التحرير بك ّل � ٍ
أمانة ،للإبقاء
دائم.
على الن�رشة وتطويرها ب�شكلٍ ٍ
عاما ،ال ُب ّد � ْأن
اليوم وبعد �أن و�صلت جم ّلتنا العزيزة ّ
ل�سن املائة و�ستة وخم�سني ً
الرب على بركاته الكثرية التي فا�ضت على املج ّلة خالل �سنواتها ،كما ون�شكر
ن�شكر ّ
عام وجلنة الإعالم والن�رش ب�شكلٍ
ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان ب�شكلٍ ّ
الكبري ْين الل َذ ْين � ّأمنا للمج ّلة الأمان املطلوب لال�ستمرار.
خا�ص على الرعاية والدعم
َ
ّ
كما ون�شكر ك ّل من تعب وجهد من ر�ؤ�ساء حترير �سابقني� ،آخرهم الق�س العزيز �أديب
أخريا،
عو�ض ،ومن �أع�ضاء خدموا املج ّلة يف هيئات حتري ٍر �سابقة والهيئة
احلالية .و� ً
ّ
القوة
ومت�سككم بها ،يعطينا
ً
أحباء ،ل ّأن ّ
قراء الن�رشة ال ّ
جميعا ّ
حمبتكم للمج ّلة ّ
�أ�شكركم ّ
وقراءها
الرب جم ّلتنا العزيزة ّ
واحلافز لتقدمي ك ّل ما لدينا لتبقى الن�رشة وت�ستمر .بارك ّ
الأع ّزاء� .آمــــــني
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ّ
ّ
المجلت
النشرة ّ -أم
ّ
العربية
الق�س �أديب عو�ض*

يف عدد �أيلول من العام ُ ،1998ر ِّو�ست ال�صفح ُة الأوىل من «الن�رشة» بعبارة
كل �أعداد «الن�رشة»
رو�س ُّ
«�أوىل املج ّالت العربية  -ت�أ�س�ست عام  ،»1863وما زالت ُت َّ
هكذا حتى اليوم � -إنها � ّأم املجالت العربية قاطبة.
� ّأما د .عدنان �أبو غزالة فيزيد على هذه املعلومة حقيق ًة �أخرى يف كتابه

American Mission in Syria: A study of American Mission Contribution,

أمريكية
( to Arab Nationalism in 19th Century Syriaالرتجمة :الإر�سالية ال
ّ
أمريكية يف [ن�شوء فكرة] القومية العربية،
يف �سورية :درا�سة يف م�ساهمة الإر�سالية ال
ّ
يف �سورية القرن التا�سع ع�رش) ،عندما يذكر «الن�رشة» ك�إحدى م�صادر اال�ستنارة
العربية التي قادت �إىل ن�شوء القومية العربية والثورة �ضد االحتالل العثماين لبالدنا،
مل �شمل ال�سوريني واللبنانيني ،وتوحيد كلمتهم �ضد امل�ستعمر (العثماين ،والح ًقا
و ّ
أمريكيني يف بالدنا.
ملر�سلني ال
الفرن�سي) ،من بني م�ساهمات ا ُ
ّ
خا�صة � ّأن
حول � -إنها مفخر ٌة لأ�صحابها،
يبلغ عمر الن�رشة هذا العام ً 156
ّ
ال�سينود�س  -بكنائ�سه ب�شكلٍ
ق�رسي
خا�ص  -قد �أعاد االهتمام باملج ّلة بعد توقف
ّ
ّ
حتريرها
أهلية ،عندما �أناط
دام �أكرث من عقد من الزمن � ّإبان احلرب
اللبنانية ال ّ
ّ
َ

* رئي�س �سابق لتحرير الن�رشة امل ُّدة2017-2008 :
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بالطيب ال ّذكر ،ال�شيخ يعقوب احلوراين ،و�أعطاه من الدعم ما م ّكنه  -بهم ّته التي ال
�صاعدا،
وغريي ِته التي ت�أبى امللل  -من �أن ينطلق «بالن�رشة» ويعدو بها
تعرف الكلل،
ً
َّ
العمل بح�سب الهدف من املج ّلة ،الذي
فجدد
َ
يل ّفه الفرح بهذه االبنة الكرمية الغاليةّ ،
هو جزء من هدف ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان و�إر�ساليته ب�شكل
�أ�سا�سي.
الطيب
يف ني�سان  ،2006ا�ستلم الواعظ جنيب عو�ض رئا�سة حترير املج ّلة من ّ
الذكر ،ال�شيخ يعقوب حوراين؛ وكان قد �سبق هذا عم ُله كم�ساعد لرئي�س التحرير فرت ُة
رئي�سا للتحرير حتى �شباط  ،2010مع انقطاع من �أيلول
�سنة ون�صف
ً
تقريبا ،وا�ستمر ً
 2008حتى �آب ُ ،2009ك ّل َف خاللها الق�س �أديب عو�ض رئا�س َة التحرير ،وعاد الق�س
�أديب ليرت�أّ�س هيئة حترير «الن�رشة» من �آذار  ،2010حتى حزيران  .2017اليوم
ير�أ�س حترير «الن�رشة» ال�شاب الن�شيط واملوهوب ،الواعظ ربيع طالب ،الذي ا�ستطاع
وهم ِته �أن يحافظ على مكانة «الن�رشة» وعطائها وت�شويقها؛ نرجو له
ُ
بح ْ�سن ذوقه ّ
الرب ي�سوع.
دوام ّ
َ
التقدم والنجاح بربكة ّ
7

مهما ،بدليل
«الن�رشة» ّ � -أول جم ّلة يف اللغة العربيةُ ،ت َع ّد اليوم �أر�شي ًفا
ًّ
عامليا ًّ
ٍ
ع�شة الأخرية عن
أطروحات لدرجة الدكتوراه ُك ِتبت خالل ال�سنوات
� ّأن �أربع �
اخلم�س ْ
َ
دور «الن�رشة» وم�ساهماتها ،ثالث يف �أوروبا (النم�سا � -أملانيا � -إنكلرتا) ،وواحدة
وانكبوا على
يف الواليات املتحدة؛ زار ه�ؤالء (الك ّتاب والكاتبات) مكاتب الن�رشة
ّ
�أر�شي ِفها يف ك ّلية الالهوت لل�رشق الأدنى بانتظام ،كجزء من حت�ضريهم.
وثوقية «الن�رشة» ت�سجي ُلها �
ِم َن الأمثلة الب�سيطة على
أ�سبوعيا ،ولأكرث من قرنٍ
ًّ
ّ
ومعدل ت�ساقط املطر والثلوج،
من الزمن ،حال َة الطق�س يف بريوت وجبل لبنان،
َّ
الفلكية حول العامل وجمريات احلروب (البلقان ،ال�رشق
واحلرارة ،واملظاهر
ّ
الأق�صى ،الهند وباك�ستان� ،شمال �أفريقيا ،احلربيتني العامليتني ،)...وزيارات امللوك
االجتماعية يف «�سورية» (هكذا كانت ترد للداللة
والأباطرة والر�ؤ�ساء ،والأو�ضاع
ّ
وتطور دور املر�أة ومكان َتها،
ال�سورية اليوم)،
واجلمهورية
اللبنانية
على اجلمهورية
ّ
ّ
ّ
ّ
نظرية الن�شوء
وال�سجاالت
تطور الفكر حول العامل (مثالّ ،
ّ
العلمية التي كانت ترافق ّ
إجنيلية (يف «�سورية») وم� ّؤ�س�سا ُتها تتعامل مع
واالرتقاء) ،وكيف كانت الكني�سة ال ّ
أحدية
ومراجع �
امل�ستجدة،
هذه الأفكار
ّ
َ
إجنيلية واملدار�س ال ّ
لنمو الكني�سة ال ّ
ّ
أ�سبوعية ّ
وعدد
انت�شارها
(يف «�سورية») و�أن�شطتها ،وامل�ؤ�س�سات التابعة لهذه الكنائ�س -
ُ
ُ
غي�ض من في�ض ،على �سبيل
و�سعر �رصف العمالت
ومدر�سيها،
العاملية ...هذا ٌ
ّ
َ
طالبِها ّ
أهمية م�صدرٍ كهذا بالن�سبة �إىل الباحثني
املثال ال احل�رص.
فت�صور ،يا قارئي العزيزّ � ،
ّ
يف علوم املال واالجتماع وال�سيا�سة واملناخ وال�س ّكان!
�إليكم هذا ا ِ
أ�سبوعيات العام  ،1865وكان عمر «الن�رشة» �سنتني
ملثال من �إحدى �
ّ
ونيف فقط« :يف �أوائل �شهر كانون الثاين ،خالل مو�سم الأمطار ،عاين �سكان م ّكة،
ّ
هائل من الربوق
املقد�سة عند مائة وخم�سني مليون م�سلم يف العامل ،دف ًقا ً
املدينة ّ
هطول الأمطار عند منت�صف الليل ،وما هي � ّإل
والرعود والأمطار والرياح .ابتد�أ
ُ
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ٍ
احلرم ال�رشيف
و�سط املدينة وملأ
َ
هنيهات حتى اندفع �سي ٌل عرمرم من جبل النور �إىل َ
احلجر الأ�سود ال�شهري (الكعبة) ،و�أتى على
غامرا
قدما (خم�سة �أمتار)
بعمق �ستة ع�رش ً
َ
ً
نياما داخل امل�سجد� .أما اخل�سارة الكبرية الأخرى التي ال
ثالثني من الذين كانوا ً
كتب ال توجد يف
تدمريا
العربية
تعو�ض فكانت تدمري مكتبة الكتب
ً
ً
ّ
َّ
كامل ،وهي ٌ
ٍ
خرب ال�سيل ثالثمائة بيت بالكامل ،وفقد ثالثمائة
� ّأي
مكتبة �أخرى يف العامل .كما ّ
ثلث املدينة بالكامل .»...ويف خرب �آخر من العام ذاته25« :
ود ِّمر ُ
�شخ�ص حياتهمُ ،
�ست مائة،
كانون الثاين  -مع هذا التاريخ بلغ عدد الربوت�ستانت يف منطقة �صيدا ّ
ويف لبنان (جبل لبنان) خم�سمائة ،ويف بريوت مائتني ،ويف حم�ص �أربعني ،ويف
غري هذه وتلك...
طرابل�س ال�شام ثالثني .»...ومعلومات كثرية ًّ
جدا وثمينة ُ
وطالب املعرفة
وي ْق�صده ،الباحثون
يا له من
ٍ
منجم رائع للمعلوماتَ ،ق َ�ص َدهَ ،
ّ
واملتخ�ص�صون من ك ِّل �أرجاء العامل!
ِّ
املربزون يف الأدب والعلم،
مر على «الن�رشة» ر� ُ
ؤ�ساء حترير ُك ُث ،كان من بينهم ّ
ّ
حتدى لغ َة القر�آن يف
�أمثال فاندايك وبو�ست وفورد و�إبراهيم احلوراين ،هذا الأخري ّ
«املعا�صون» ك�أحد
حممد ِك ْرد علي يف كتابه
ِ
ّ
«الر ُقم» ،ف�أبدع ،ويذكره ّ
كتيبه ُ
الطي َبي الذكر
�أ�ساطني اللغة
العربية يف زمانه (القرن التا�سع ع�رش) .ال نن�سى � ً
أي�ضا ّ
ّ
الق�س جورج خوري وعدي َله الق�س حنا حردان اخلوري � -صهرا الق�س مفيد عبد
م�شعل هذه املنارة
حملوا
الكرمي...
َ
َ
وغريهم من الذين انتقلوا �إىل ديار املجد بعد �أن َ
املو�سوعي  -ال�شيخ يعقوب
ال�سينود�سية ب�أمانة وجدارة ،كان �آخرهم حبيبنا
إرثية
ّ
ال ّ
ّ
حوراين.
ه�ؤالء جعلوا «الن�رشة» ،بعد مئة وثالث و�أربعني �سن ًة على ت�أ�سي�سها ،تغدو �أر�شي ًفا
عامليا للدار�سني.
ًّ
ت�ضيق امل�ساحة عند الكالم عن «الن�رشة» يف تاريخ الكني�سة وفكر ال�رشق
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نظمها �أحد «هواة» الن�رشة،
�
أو�سطيني؛ لذا �س�أختم بهذه الأبيات من ال�شعر التي ّ
ّ
و�أر�سلها �إىل التحرير يف حينه:
�إىل «الن�رشة» املظفّرة
بطاقة �شكر ،وتقدير ...
ألباب
يا ن�رش ًة
رفدت ذوي ال ِ
ْ

�صواب
لنهج
ِ
ب�أج ِّل ما َيهدي ِ

مواهب وعوائ ٍد
�شتات
عت
ٍ
َ
َج َم ْ

ٍ
إعجاب
بلغت ذرى ال
ِ
ملعارف ْ

ٍ
قد�سي ٍة �آال�ؤها
رو�ضة
من
ّ

يف الدينِ والدنيا بك ّل َهناتها

آداب
ومكارم الأخالقِ وال ِ
ِ

قلب م�ؤمنٍ
فلها َ�صدار ُة ك ِّل ٍ

�رشاب
لعذب
ِ
كاملورد الأ�صفى ِ

مفر ٌد يف ُد ِّر ِه
فر ثم ٌ
ني َ
ِ�س ٌ

أحقاب
ُيغني ال ُنهى بفرائ ِد ال ِ

واجب
أنبل
فر�ض و� ُ
ٍ
كره ٌ
ما ُ�ش ُ

ٍ
وكتاب
�صحيفة
جالل
ُيطري
َ
ِ

النا�س عن �أعمالهم
يف حيث ُيجزى
ُ

اجللباب
لنا�صع
وذرى النعيم
ِ
ِ

مودتي
نقي ّ
م ّني لأ�رستها ُّ

(جربان نادر ،بقرزال  -ع ّكار،
يف )2015 /12 /11
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ِ
أطياب
قت بطه ِر
نفائ�س ال ِ
َع َب ْ

ح�ساب
ليوم
لعظي ِم ما
ِ
ر�صدت ِ
ْ

ذكرى النشرة ١٥٦

تاريخ النشرة  -من
التأسيس حتى 1949

الأ�ستاذ يو�سف غريب

حرر
يف ذكرى الن�رشة  ،156نن�رش هذه املقالة ّ
القيمة للأ�ستاذ يو�سف غريب الذي ّ
ٍ
العقد ْين الثالث والرابع من القرن الع�رشين .املقالة هذه
ل�سنوات طويلة يف
الن�رشة
َ
املهمة ،وقد ن�رشها الأ�ستاذ غريب يف عدد
فيها الكثري من املعلومات والتفا�صيل ّ
ابتداء
� ّأيار  ،1949يف ذكرى الن�رشة الثمانني .نذكر ب� ّأن عمر الن�رشة كان ُيحت�سب
ً
أ�سبوعية» بعد �أن كانت
ِمن عام  ،1869ال�سنة التي �أخذت فيها املج ّلة ا�سم «الن�رشة ال
ّ
ن�ص املقالة:
ُتدعى « �أخبار عن انت�شار الإجنيل يف �أماكن خمتلفة» ،وهنا ّ
حتتفل الن�رشة يف هذا العام بيوبيلها الأملا�سي ،وكان ِم ْن ح ّقها � ْأن حتتفل بهذا

* رئي�س حترير �سابق للن�رشة (العقدين الثالث والرابع من القرن الع�رشين)
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ٍ
�سنوات غري � َّأن ظروف احلرب حالت دون ذلك .والآن وقد بلغت
العيد منذ خم�س
بهمة ال�شباب ،ت�ستطيب
الن�رشة الثمانني من عمرها ،ف�إ ّنها ترى نف�سها �أ ّنها ال تزال ّ
ملجدية ،غري عابثة بوقر
احلياة وتنه�ض �إىل اخلدمة وتتط ّلب املزيد من الأعمال ا ُ
الثمانني هازئة بقول القائل:
�سئمت تكاليف احلياة ومن يع�ش	

عاما ال ابالك ي�س� ِأم
ثمانني ً

ولكن بهجر الآمال واملثل
الهر َِم لي�س بعدد ال�سنني
�إذ �أ ّنها تعلم ّ
ْ
حق العلم � ّأن َ
ردد باعتزازٍ مع رئي�س حتريرها الأ�سبق (�إبراهيم احلوراين)
العليا .وها هي اليوم ُت ّ
قوله:
فك�أ ّنني يف ك ّل ع� ٍرص �أولد

		
تتجدد
َق ُد َم الزمان و�صبوتي ّ
�سني حياتها الطويلة تبديل وتغيري يف حجمها و�شكلها
ولقد طر�أ على الن�رشة يف ّ
نلم بهما باخت�صار:
مرة ،وها نحن ّ
�أكرث من ّ

�سموها
أمريكيون جم ّل ًة
ملر�سلون ال
�أن�ش�أ ا ُ
ّ
ّ
�سنوي ًة يف � ّأول �سنة  1851يف بريوت ّ
«جمموع فوائد» .وكان مديرها الق�س عايل �سمث .قال عنها الفيكونت فيليب دي
املجلت التي ظهرت باللغة
العربية�« :إ ّنها باكورة
طرازي يف م�ؤ ّلفه تاريخ ال�صحافة
ّ
ّ
ثم
العربية و�أقدمها ً
ّ
عهدا على الإطالق» .وظهر منها ثالثة �أجزا ٍء يف ال�سنة ّ 1855
احتجبت ،فكان جمموع �صفحاتها .144

�شهرية ذات ُ�ص َور حتت ا�سم «�أخبار عن انت�شار
ويف �سنة  1863ظهرت ن�رشة
ّ
أ�سبوعية»
مهدتا لظهور «الن�رشة ال
الإجنيل يف �أماكن خمتلفة» .وهاتان الن�رشتان ّ
ّ
يف ال�سنة ِ .1869
ومن ال�سنة  1879 -1877احتجبت لأ�سباب وظ ّلت منذ ذاك احلني
أ�سبوعية ذات ُ�ص َور �إىل ال�سنة .1914
ُت�صدر �
ّ
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ب�ست ع�رشة �صفحة ،وظ ّلت
�شهري ًة ُمغ ّلف ًة
ويف ال�سنة � 1915صدرت
ّ
كاملجلت ّ
ّ
العاملية الأوىل �أربع
كذلك �إىل �آخر �سنة  ،1916فاحتجبت حينئذ ب�سبب احلرب
ّ
ٍ
�سنوات �إىل �أن كانت ال�سنة  1921فظهرت بثماين �صفحات ،وظ ّلت كذلك �إىل ال�سنة
بوبة على ن�سقٍ جدي ٍد.
 1924فظهرت ّ
�صورة ُ
وم ّ
ب�ست ع�رشة �صفحة ُم ّ

ٍ
�صفحات ،ويف �سنة
ويف بداية �سنة � 1932أُ ْن ِق�ص عدد �صفحاتها فظهرت بثماين
� 1933أدجمت فيها حفيدتها جم ّلة الب�ستان ،التي كان ُي�صدرها احتاد املدار�س
العربية ،عالوة على �رشح درو�س الكتاب التي كان ي�صدها االحتاد
أحدية يف ا�سيا
ّ
ال ّ
�شهري ٍة با�سم «ال ّن�رشة
املذكور يف �شبه جم ّلة ك ّل ثالثة �أ�شهر .ف�صدرت ب�شكل جم ّل ٍة
ّ
متوز � ،1940أُ ْن ِق�ص عدد �صفحاتها �إىل ن�صفها
والب�ستان» يف � 64صفحة .ويف �شهر ّ
واملجلت
املفو�ض ال�سامي الفرن�سي الذي ق�ضى ب�أن ت�صدر اجلرائد
ً
ّ
نزول على قرار ّ
اقت�صادا بالورق .و ِل َك ْيال ي�ضيع �شيء على ال ُق ّراء اع ُتمد احلرف
الورقية بن�صف حجمها
ً
ّ
ال�صغري للطباعة ،بحيث �أ�صبحت ال�صفحة الواحدة ت�ستوعب ما ت�ستوعبه ال�صفحتان.
أمريكية ف�صل
ر�سلية ال
قررت جلنة املطبوعات يف ا ُ
ّ
مل ّ
يف �شهر �آذار �سنة ّ ،1944
الن�رشة عن الب�ستان ،فعادتا �إىل ال�صدور ك ّل منهما على حدة.
تبدل على �إدارة الن�رشة وحتريرها يف هذه ال�سنوات عدد من املر�سلني
وقد ّ
الوطنيني ،فكان � ّأول مدير لها وذلك يف �سنة  1851الق�س
أمريكيني وفريق من
ال
ّ
ّ
عايل �سمث ،وخلفه الدكتور كرنيليو�س فاندايك من ال�سنة  ،1879 -1863فالدكتور
وليم ادي من ال�سنة  ،1883- 1880فالدكتور �صموئيل ج�سب من ال�سنة -1884
 ،1888فالدكتور هرني ج�سب من ال�سنة  ،1902-1889فالدكتور فرنكلن هكن�س
ثم من
من ال�سنة  ،1908 -1903فالق�س وليم مار�ش من ال�سنة ّ 1916 -1909
ال�سنة  ،1923-1921فالدكتور وليم كرين�سليد من ال�سنة  ،1929 -1924ف�إدارة
أمريكية من ال�سنة  1944 - 1930حيث عهد ب�إدارتها �إىل
التحرير يف املطبعة ال
ّ
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الق�س روبرت بايريل مديرها احلايل.
الوطنيني �إبراهيم �رسكي�س ورزق اهلل برباري
قدميا من
وقد �ساعد يف �إن�شائها ً
ّ
و�أ�سعد �شدودي واليا�س بهنا وا�سكندر �صايف.
تخ�ص�صوا لإن�شائها ال�شيخ �إبراهيم احلوراين من �سنة � 1880إىل �أن �أدركته
والذين ّ
الوفاة يف � 2شباط  .1916ونقوال غربيل من ال�سنة  ،1926 -1922و�شاكر ن�صار
من ال�سنة  ،1932 -1927و�ساعد يو�سف غريب يف ان�شائها من ال�سنة -1925
تخ�ص�ص لتحريرها ،ويف �سنة  1948عهد �إىل الأ�ستاذ �إبراهيم مطر
 ،1932وفيها ّ
ب�سكرتريية التحرير.
ويف ك ّل ما طر�أ على الن�رشة من التغيري والتبديل يف �سنواتها الطويلة هذه ،وعلى
رغم ما قام يف وجهها من العقبات كعدم التوازن املايل بني الدخل والنفقة وق ّلة
مادتها والظروف ال�صعبة التي كانت جتتازها ،فهي
عدد م�شرتكيها بن�سبة وفرة ّ
واحلمدهلل ال تزال حمافظة على مبدئها القومي ،وال تزال �إدارتها ت�سعى بك ّل الو�سائط
أدل على ذلك من رخ�ص بدل ا�شرتاكها ،الذي يكاد ال يفي
لزيادة انت�شارها ،وال � ّ
بثمن الورق ،ناهيك عن �أجرة التن�ضيد والطبع والتحرير وك ّل ذلك يف �سبيل جمد اهلل
العامة.
واخلدمة ّ
�أجل لقد قامت الن�رشة بق�سطها من اخلدمة يف املا�ضي ،وها هي اليوم مبنا�سبة
جهدا يف خدمتهم يف معاجلة
للقراء الكرام ب� ّأل َت�أْلو ً
عيدها الأملا�سي ّ
جتدد عهدها ّ
والعلمية.
أخالقية
أدبية وال
املوا�ضيع
ّ
ّ
الدينية وال ّ
ّ
�ستعدة للقيام
وكما قامت بخدمة الأجداد والآباء يف ال�سنني املا�ضية ،ف�إ ّنها ُم ّ
ال�سوي .ح ّقق اهلل الآمال� ،إ ّنه ال�سميع
باحلق ،ناهجة النهج
بخدمة الأحفاد ُمعت�صمة
ّ
ّ
املجيب.
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إجنيليون وال�صوم الكبري
ال ّ
ي�سوع بني الهيكل وال�صليب
رب املجد � ّأو ًل
ّ

ّ
اإلنجيليون
والصوم الكبير
الق�س �إبراهيم ن�صري*

الن�ص الكتابي� :إ�شعياء  ،7 - 1 :58متى 18 - 16 :6
إميانية ب� ّأن الكنائ�س
يف ال�سنوات العديدة املا�ضية ،ي ّت�ضح ِم ْن خالل ا ُ
ملمار�سات ال ّ
خا�صا ِب َف ْ�صل ال�صوم ،والذي يبد�أ قبل ِ�س ّتة �أ�سابيع
مل�صلحة ُتعطي
الإجنيلية ا ُ
ً
اهتماما ًّ
تتح�ض فيه الكني�سة ِم ْن خالل
من يوم اجلُمعة العظيمة .ف�صل ال�صوم هو الف�صل الذي
ّ
وجه ًة �أنظارها على الرجاء امللمو�س
االمتناع عن الأطعمة (ال�صوم) ،ال�صالة ،والت� ّأمل؛ ُم ّ
يظن
يف �شخ�ص ي�سوع امل�سيح ،وا ُ
تج�سد ِم ْن خالل موته على ال�صليب وقيامته .للأ�سف ّ
مل ّ
روحي لدى الأخوة الكاثوليك �أو الأرثوذك�س
كن�سي
البع�ض ب� ّأن ف�صل ال�صوم هو تقليد
ّ
ّ
الدقة ،حيث � ّأن االهتمام بف�صل ال�صوم لدى الإجنيليني وا�ضح،
فقط ،لكن ذلك ح ًّقا ينتق�ص ّ
* راعي الكني�سة الإجنيلية الوطنية يف حلب
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تلم�سه على م�ستوى الأفراد واجلماعات .على �سبيل املثال ال احل�رص ،جتد � ّأن
ت�ستطيع ّ
ليتورجيتها
إ�صالحية �أو حديثة التن�شئة ،يف
�سواء كانت �
بتنوعهاً ،
ّ
ّ
الكنائ�س الإجنيلية ّ
مل�صلحة.
الظاهرة يف الروزنامة
تزايدا على ال�صوم لدى الكنائ�س ا ُ
أكيدا ُم ً
الطق�سية ت� ً
ّ
إجنيليني احلديثي التن�شئة ال�صوم
بينما يف الوقت نف�سهُ ،يالحظ العديد من
امل�سيحيني ال ّ
ّ
بهدوء ِم ْن تلقاء �أنف�سهم.
أهمية ف�صل ال�صوم لدى
�س�أتناول معكم يف هذه العظة ثالثة ُم ّفزات
رئي�سية ِل َفهم � ّ
ّ
الإجنيليني:
أهمية ف�صل ال�صوم ت�أتي من تذكرينا بحاجتنا املُطلقة لل�صليب :يربط ُمعظم
ّ � -1
حد ل�شي ٍء ما» .بالت�أكيدّ � ،إن �إنكار النف�س
النا�س ف�صل ال�صوم مع «و�ضع نهاية �أو ّ
أهمية يف ف�صل ال�صوم ،لكن ف�صل ال�صوم هو �أكرث من ذلك بكثري.
هو �أمر يف غاية ال ّ
يف جوهره ،ف�صل ال�صوم هو الوقت الذي نذكر فيه عمل ي�سوع الفدائي من خالل
قد�سة ِم ْن �أجل خطايانا ،وبالتايل حت�ضري
و�ضع ذاته على خ�شبة ال�صليب ذبيحة ُم ّ
نفو�سنا ،قلوبنا ،وعقولنا لالحتفال بانت�صاره من خالل قيامته املجيدة .ال�صوم،
�سخرها لأجل هذا الهدف ال�سامي .ف�صل ال�صوم
الت� ّأمل ،وال�صالة جميعها و�سائل ُن ّ
ثمن ما قد فعله الرب ي�سوع
راقيا لكي
ّ
هو �صريورة تبني فينا ِح ًّ�سا ً
ن�ستعد ،نرت ّقب و ُن ّ
امل�سيح لأجل اجلن�س الب�رشي ،ولأجل ما قد اختربناه من خال�ص لأتباعه.
إجنيليني ال يزالون حذرين
لكن لنكون �أكرث
�شفافية ،علينا �أن نعرتف ب� ّأن العديد من ال ّ
ّ
ل�سبب وجيه .لقرون عديدة ،كانت
طق�سية ف�صل ال�صوم ،وذلك
ِم َن االنخراط يف
ٍ
ّ
ُمقاربة النا�س لف�صل ال�صوم ِ
متيز
خاط َئة ،حيث اعتربت � ّأن قيامها بال�صوم ُيعطيها ّ
متاما كما فعل ذلك الفري�سي
ورِفعة �أمام اهلل ،فبذلك تكاد ُت�صبِح ذات ف�ضل على اهلل ً
عندما دخل �إىل الهيكل لي�صلي .يف مقالة � -أكرث من رائعة  -قر�أتها لكاتب يدعى
دوغ بوندر بعنوان «ملاذا �أ�صبح ف�صل ال�صوم بارداً يف الكني�سة الإجنيلية؟» ،يقرتح
وحب لعب �أدوار كبرية يف ف�صل ال�صوم جعل هذا
�ستقرةّ ،
الكاتب ب� ّأن احلياة الغري ُم ّ
الف�صل �شبه ٍ
روحيا مع �أع�ضاء الكنائ�س الإجنيلية .ومع ذلك ،فهو ي�ؤكد � ّأن ف�صل
بارد
ًّ
ين
«م ْف َت ِد َ
إجنيليني � ْأن يفتدوه ُم ّ�سدين قول الكتاب ُ
ال�صوم هو الزمن الذي ُيكن لل ّ
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ير ٌة» (�أف�س�س .)16 :5
ام ِ ِّ
ا ْل َو ْق َت لأَ َّن الأَ َّي َ
�ش َ

وطبعا
�شك دعوة لالمتناع عن الطعام،
أحباء � ّإن ف�صل ال�صوم هو بدون ّ
ً
�أيها ال ّ
هذا ما تو ّقعه ي�سوع ِم ْن تالميذه و�أتباعه عندما نقر�أ يف �إجنيل متى  16 :6على
«و َم َتى ُ�ص ْم ُت ْم» .يف �صيامنا هذا الف�صل ،نحن منتنع عن املل ّذات
ل�سان الرب ي�سوعَ :
�ستمر
نيوية ِم ْن �أجل �أن
نتح�س�س ُ�سلطة تلك املل ّذات علينا ،لنتذكر احتياجنا ا ُ
ُ
الد ّ
ّ
مل ّ
للنعمة ،ولنبتهج ب�أن قابليتنا لل�سقوط يف اخلطيئة قد ُغ ِف َرت ،ويف يوم من الأيام
�سريميها الرب يف بحر الن�سيان .هل تعرفون � ّأي م�سيحي بغ�ض النظر على طائفته
يعرت�ض على ذلك!
هوية الأنبياء واملعلمني الكذبة ِ
«م ْن
ونبهنا حول معرفة ّ
الرب ي�سوع ح ّذرنا ّ
�إن ّ
ال�ش ْو ِك ِع َن ًبا� ،أَ ْو ِم َن ْال ََ�س ِك ِتي ًنا؟» (متى .)16 :7
ون ِم َن َّ
ِث َمار ِِه ْم َت ْع ِر ُفو َن ُه ْمَ .ه ْل َي ْج َت ُن َ
ال�صوم احلقيقي والقومي هو �أن يكون الرب ي�سوع امل�سيح املحور ،يف �صلبه ،يف
قيامته ،فهو ال ّثمرة التي ينبغي �أن ُتعرف يف حياتنا ،والتي ينبغي �أن تتجاوز � ّأي
قيمة �أو ف�ضيلة يركز عليها بع�ض امل�سيحيني الآخرين.
حدا
الرغم من �أ ّننا ن�ضع ًّ
 -2الإجنيليني يجدون الربح يف «�إعطاء �شيء ما» :على ّ
لبع�ض �أخطائنا «التو ّقف �أو االمتناع عن �شيء ما» يف ف�صل ال�صومّ � ،إل �أ ّنه هناك
هم لن�صوم من �أجله .وكما الحظ بوغ بوندرّ � ،أن ي�سوع كان يتو ّقع ب� ّأن
هدف ُم ّ
ذكرنا ب�صوم الرب ي�سوع امل�سيح
�أتباعه �سي�صومونّ � .إن ف�صل ال�صوم هو �صورة ُت ّ
حتما كان ُمتو ّقعا
يوما
ّ
ليتح�ض لإر�ساليته وخدمته ،وهو ً
يف الربية ملدة �أربعني ً
بغ�ض النظر عن االمتناع عن الطعام� ،أو التكنولوجيا� ،أو بع�ض
� ْأن يكون ذبيحة فداءّ .
االحتياجات الأخرى� ،أو الرغبة� ،أو الت�شتيت ،ف�صل ال�صوم يبني م�ساحة تالقي مع
اهللُ .يدرك معظم الإجنيليني � ّأن ف�ضيلة ال�صوم تتجاوز ُم ّرد ُمار�سة للحرمان
بجدية .لكن كما ي�شري �إريك
و�إنكار الذات؛ اهلل
يتحدث لأولئك الذين يبحثون عنه ّ
ّ
فريي�س ،م�ؤ�س�س حركة خربات ف�صل ال�صوم� ،إن �أردت �أن ُتق ّزم ف�صل ال�صوم ف�إنك
تنظر �إليه على �أنه «االمتناع عن �شي ٍء ما» ،وهذا يعني �أ ّنك مل ُت�صب الهدف من ف�صل
خ�ص�ص وقت الطعام �أو وق ًتا اعتدت � ْأن ُتار�س فيه
ال�صوم .ف�صل ال�صوم يعني �أن ُت ّ
18
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�شي�أً حتبه ليكون زم ًنا تغو�ص فيه يف ُع ْمق عالقة روحية مع اهللِ ،م ْن ِخالل ال�صالة
روحانية ،بل تعني ب� ّأن ال�شخ�ص
والت� ّأملّ � .إن ذلك ال يعني بتا ًتا ب�أ ّنك �ستكون �أكرث
ّ
مرة �أخرى ،يتع ّلق الأمر مبا يبحث عنه ال�صائم ،هل
ال�صائم يبحث ويتط ّلع ل�شي ٍء ماّ .
عما
امل�سيح هو من تبحث عنه يف �صومك من خالل ال�صالة والت�أمل� ،أم �أنك تبحث ّ
دون �آخر ُم�ش ّكك �إىل
ي�سدد غرورك ك�إن�سان؟ يعجبني ما يقوله دوغ ويل�سون ،وهو ُم ّ
حد ما ،حول هذا الأمر« :باخت�صار� ،إذا كان اجلميع على في�سبوك يعرفون ما الذي
ّ
ال تفعلونه يف ف�صل ال�صوم ،مع كل حتديث تفعله على �شبكة التوا�صل االجتماعي،
الكمية التي لن ت�أكلها ب�سبب �صومك ،فتكون
بالإ�ضافة �إىل لقطة لأكلة كباب مع
ّ
قد نلت ُمكاف�أتك �سل ًفا ِم ْن خالل عدد الإعجابات التي حت�صل عليها ،لأجل ذلك
�أن�صحكم �أن ال ت�ستخدموا �شبكات التوا�صل االجتماعي لتعلنوا ما ال تقومون به
ب�سبب�صيامكم».
�إىل جانب ال�صوم ،ف� ّإن هذا الف�صل هو وقت ملمار�سة تهذيبات وف�ضائل وقيم �سامية
�أخرى ،مثل اخلدمة والعطاء .بالإ�ضافة �إىل «االمتناع عن �شيء ما» ،ف�إن بع�ض
الإجنيليني يدعون �إىل «القيام ب�شيء ما»ّ � ،إما خدمة ما� ،أو القيام ب�شيء ما ،عادة ال
غريب وحيد
لتمد يد العون �إىل �شخ�ص ٍ
نقوم به ب�شكل منتظم .قد يكون هذا �أن تنطلق ّ
ال �أحد له� ،أو التوا�صل مع �شخ�ص ما ث ّقل اهلل على قلبك �أن ُتعيد له الأمل والرجاء
رمبا عن طريق �إر�سال ر�سالة له عرب هاتفه اخلليوي� ،أو ابت�سامة نقية �ش ّفافة تقابله
للم�س ّنني� ،أو �أن
عمل
بها عندما تراه .رمبا يكون ً
ًّ
تطوعيا تقوم به لدار مار َم ْن�صور ُ
�رشدين� ،أو زيارة مر�ضى يف
تعمل
ربة للأطفال ا ُ
تطوعيا ُ
مل ّدة �أ�سبوع يف دار ا َ
ًّ
مل ّ
مل ّ
ملقرتنة بالت�ضحية من
منازلهم �أو يف امل�شايف .ميكن �أن يكون العطاء واخلدمة ا ُ
اجلوانب املهمة يف ف�صل ال�صوم.
 -3الكنائ�س الإجنيلية تعيد الربط مع التقومي الليتورجي الكن�سي� :أعادت العديد
الكن�سية ،حيث � ّأن هذه
أهمية روزنامتها
من الكنائ�س الإجنيلية ا ُ
ّ
مل�صلحة اكت�شاف � ّ
روحي
ال�صريورة يف الروزنامة هي ف�صل للت�أمل وال�صالة والرتكيز على ن�شاط
ّ
عدة ف�صول :ف�صل املجيء  -ف�صل امليالد  -ف�صل
ُم ّيز .وت�شمل الروزنامة
الكن�سية ّ
ّ
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قدم
ال�صوم  -ف�صل العن�رصة ،م�ضا ًفا لها حتما ف�صل �أوقات العبادة «العادية»ُ .ت ّ
خا�صا ل�سنة العبادة ،وهذا ما
الكن�سية
هذه الروزنامة
الليتورجية � ً
ّ
ّ
ور ْون ًقا ًّ
إيقاعا َ
مل�صلحة ،حيث وجدت فيها� ،أي الرزنامة الكن�سيةِ ،غ ًنى
ثمنته الكني�سة الإجنيلية ا ُ
ّ
تجد ًدا.
ُم ّ
يكتب الالهوتي بوبي جيلز عن ر�أيه بالروزنامة الكن�سية :عدد ال ُي�ستهان به من
امل�سيحيني يعيدون اكت�شاف عمق معاين ومفاهيم ممار�ساتهم الروحية عرب
ملطلق ال يجوز
منوا يف عمق حقيقة ومعرفة امل�سيح .با ُ
التاريخ ،لكي يكونوا �أكرث ًّ
قد ً�سا �أو كلمة موحاة
�أن تكون مقاربتنا للروزنامة
كتابا ُم ّ
الكن�سية كما لو كانت ً
ّ
�سا ِم َن �أ�رسار الكني�سة كاملعمودية والع�شاء الرباين� .إنها بب�ساطة ممار�سة
بها� ،أو ِ ًّ
ين يف التاريخ ،والذي ينبغي �أن يح ّثنا على البحث والت� ّأمل
مل ْورو ِث َنا
َ
الروحي الإميا ّ
ّ
�ستمر
والعمل با�ستمرار ،يف قلوب امل�ؤمنون باهلل ليكون اجلميع حدث الب�شارة ا ُ
مل ّ
عرب التاريخ.
مل�صلحة ُت�س ّلط ال�ضوء على ف�صل ال�صوم هذه الأيام.
�صحيح � ّأن الكني�سة الإجنيلية ا ُ
مل�صلحة يف مقاربتها لف�صل ال�صوم هو ما ن�سميه:
� ّإن معيار الكني�سة الإجنيلية ا ُ
نكران الذات ،وال�صالة ،والت�أمل للرتكيز على الرجاء الذي لنا يف امل�سيح .الأمر ال
يتع ّلق بِهم �أو بِنا� ،أو ما يفعلونه �أو ما نفعله� .إنه يتع ّلق مبا قد فعله الرب ي�سوع لأجل
ٍ
ف�ضيلة يف ف�صل
الب�رشية .يقول الكاتب �إريك فريي�س« :ميكنك �أن تالحظ 1000
هم �إن مل ُتعلن يف حياتك �صليب ي�سوع» .لقد ك�سبت
ال�صوم ،ولكن ال �شيء فيها ُم ّ
املتنوعة .وما
الكن�سية وف�صولها
فهما ُم ّي ًزا للروزنامة
الكني�سة الإجنيلية ا ُ
ّ
مل�صلحة ً
ّ
ف�صل ال�صوم � ّإل دعو ًة لإدراك حاجتنا لل�صليب ،وبالتايل �إعداد قلوبنا لالحتفال
حتما لي�س فقط «االمتناع عن �شيء
بقيامة الرب ي�سوع امل�سيح .ف�صل ال�صوم هو ً
يحث القلب وي�شحن العقل ،ليقود الإن�سان
روحي
تهذيبي
ما» ،بل هو نظام
حقيقي ّ
ّ
ّ
ّ
�إىل الرب ي�سوع امل�سيح .يف ا ِ
امل�سيحية لف�صل
خلتام� ،إذا كانت ُمقاربة الكنا�س
ّ
ت�شاركيا ،فينبغي �أن تقود �إىل الرب ي�سوع
جماعيا
�شخ�صيا �أو
طابعا
ال�صوم حتمل ً
ًّ
ًّ
ًّ
امل�سيح وهو املرفوع على خ�شبة ال�صليب ،و�إىل القرب الفارغ لي�سوع امل�سيح.
ف�صل �صوم مبارك
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يسوع بين الهيكل
والصليب
الن�ص الكتابي :مرق�س 41 - 16 :15
ّ

الق�س �سالم ح ّنا*

اليهودية وال�سلطات
ألفي عام ،قامت ال�سلطات
ّ
يف مثل هذا اليوم منذ حوايل ال ّ
الرومانية ب�صلب ي�سوع النا�رصي على ت ّلة اجللجثة بجانب �أور�شليم .ال�سلطات
ّ
الرومانية ُم ّثل ًة
اليهودية ُم ّثل ًة بِر�ؤ�ساء الكهنة والكتبة وال�شيوخ ،وال�سلطات
ّ
ّ
ِ
تو�صلوا �إىل ا ّتفاقٍ بِ�رضورة التخل�ص م ْن ي�سوع ب�إنهاء
ببيالط�س البنطي وجنودهّ ،
و�سبب هذه الرغبة وهذا
حياته ،وبالتايل �إنهاء تعليمه و�أفعاله وحركته وجماعته.
ُ

الالذقية
امل�شيخية يف
إجنيلية الوطنية
ّ
ّ
* راعي الكني�سة ال ّ
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القرار بالتخ ّل�ص ِمن ي�سوع يعود �إىل مواجهة ي�سوع لهم بر�سالة ملكوت اهلل يف عقر
دارهم� ،أي يف �أور�شليم ويف الهيكل.
ن�سميه �أحد ال�شعانني ،دخل يف
الرب ي�سوع �إىل �أور�شليم فيما ّ
فمنذ �أن دخل ّ
ٍ
مواجهة مع �سلطات الهيكل ب�أفعال وتعاليم ونقا�شات اعتربوها م�ستهدف ًة لهم
هدد ًة ِل ُ�سلطتهم .وتذخر الإ�صحاحات الأخرية من الأناجيل ومنها �إجنيل مرق�س
وم ّ
ُ
بالعديد ِمن الأحداث التي تو ّثق هذه املواجهات.
الرب ي�سوع
�سببا
ً
لقد �ش ّكلت هذه املواجهات ً
كافيا ِل�سلطات الهيكل لت�سليم ّ
الرومانية التي ير�أ�سها بيالط�س البنطيَ ،ك ْي ُي ْ�ص َلب ي�سوع ،فيكون ِعرب ًة
لل�سلطات
ّ
يعلن ملكو ًتا خمتل ًفا
لتالميذه و�أتباعه ولك ّل َم ْن
يتحدث بفك ٍر ُمغاي ٍر لتفكريهم� ،أو ُ
ّ
يوجه لهم النقد بالكالم �أو بالأفعال.
عن ممالكهم ،وبالتايل ّ
أهم هذه املواجهات ،هي نقد الرب ي�سوع لهيكل �أور�شليم .وعندما نقول
ِمن � ّ
الهيكل ،فنحن ال نق�صد البناء فح�سب ،بل ما ُي ّثله هذا الهيكل كم�ؤ�س�سة دينية
َ
مركزية احلياة والإدارة يف فل�سطني حتت االحتالل
لت
ك
�ش
و�سيا�سية
واقت�صادية
ّ
ّ
الروماين.
عدة
ويظهر غ�ضب �سلطات الهيكل و�أتباعهم ِم ْن موقف ي�سوع من الهيكل يف ّ
�أماكن :بعد فعل تطهري الهيكل ،يف اليوم الذي تاله عندما كان مي�شي يف الهيكل،
عند املحاكمة ،وعند ال�صلب.
«و َ�س ِم َع ا ْل َك َت َب ُة َو ُر�ؤَ َ�س ُاء ا ْل َك َه َن ِة َف َط َل ُبوا
 .1بعد فعل تطهري الهيكل (مر َ :)18 :11
وه� ،إِ ْذ ُبهِ َت ْال َْم ُع ُك ُّل ُه ِم ْن َت ْع ِل ِ
يم ِه».
َك ْي َف ُي ْه ِل ُكو َن ُه ،لأَ َّن ُه ْم َخا ُف ُ
يم.
ور َ�ش ِل َ
 .2عندما كان مي�شي يف الهيكل (َ :)28 - 27 :11
«و َج ُاءوا �أَ ْي ً�ضا �إِ َل �أُ ُ
وخَ ،و َقا ُلوا
ي ِ�شي ِف ا ْل َه ْي َكلِ � ،أَ ْق َب َل ِ�إ َل ْي ِه ُر َ�ؤ َ�س ُاء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َك َت َب ُة َو ُّ
ال�ش ُي ُ
يما ُه َو َ ْ
َو ِف َ
ان َح َّتى َت ْف َع َل ه َذا؟»».
َل ُهِ « :ب�أَ ِّي ُ�س ْل َطانٍ َت ْف َع ُل ه َذا؟ َو َم ْن �أَ ْع َط َ
ال�س ْل َط َ
اك ه َذا ُّ
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ورا
 .3عند ُماكمة الرب ي�سوع (ُ « :)59 - 57 :14ث َّم َق َ
ام َق ْو ٌم َو َ�شهِ ُدوا َع َل ْي ِه ُز ً
وع بِالأَ َيا ِديَ ،و ِف
�ض ه َذا ا ْل َه ْي َك َل ْ َ
اه َي ُق ُ
ول� :إِ ِّن �أَ ْن ُق ُ
َقا ِئ ِل َ
ال ْ�ص ُن َ
نيَ « :ن ْح ُن َ�س ِم ْع َن ُ
اد ُت ُه ْم َت َّت ِف ُق».
ي َم ْ�ص ُن ٍ
َث َال َث ِة �أَ َّي ٍ
وع ِب َ�أ َي ٍاد»َ .و َال بِه َذا َكا َن ْت َ�ش َه َ
ام �أَ ْب ِني � َآخ َر َغ ْ َ
ون
ان ْ ُ
ون ُي َج ِّد ُف َ
ال ْج َتا ُز َ
 .4عندما كان ُمع ّل ًقا على ال�صليب (َ « :)31 - 29 :15و َك َ
ني�« :آ ِه َيا َن ِ
�ض ا ْل َه ْي َكلِ َو َبا ِن َي ُه ِف َث َال َث ِة
اق َ
و�س ُه ْم َقا ِئ ِل َ
َع َل ْي ِهَ ،و ُه ْم َي ُه ُّز َ
ون ُر ُ�ؤ َ
يب!»».
ال�ص ِل ِ
�أَ َّي ٍ
ام! َخلِّ ْ
�ص َن ْف َ�س َك َوا ْنز ِْل َعنِ َّ
وماد ًة
رئي�سيا
�سببا
ّ
الرب ي�سوع جتاه الهيكل؟ وملاذا �ش ّكل ً
ًّ
فما الذي فعله ّ
أ�سا�سي ًة دفعت �سلطات الهيكل للحكم عليه بال�صلب؟
�
ّ
أي�ضا يف مكا َن ْي:
الرب ي�سوع ِم َن الهيكل � ً
يظهر موقف ّ

الرب ي�سوع للهيكل وقيامه باحلركة املعروفة با�سم تطهري الهيكل
 .1دخول ّ
(مر .)19-15 :11

يما ُه َو َخار ٌِج ِم َن
«و ِف َ
الرب ي�سوع عن الهيكل يف (مر َ )2 - 1 :13
 .2كالم ّ
«يا ُم َعلِّ ُم ،ا ْن ُظ ْر! َما ه ِذ ِه ْ ِ
ال َل ُه َو ِ
ار ُة! َوه ِذ ِه
ا ْل َه ْي َكلِ َ ،ق َ
اح ٌد ِم ْن َت َال ِمي ِذ ِهَ :
ال َج َ
ت ُك َح َج ٌر
وع َو َق َ
يم َة؟ َال ُي ْ َ
اب َي ُ�س ُ
ال َل ُه�« :أَ َت ْن ُظ ُر ه ِذ ِه الأَ ْب ِن َي َة ا ْل َع ِظ َ
الأَ ْب ِن َي ُة!» َف�أَ َج َ
�ض»».
َع َلى َح َج ٍر َال ُي ْن َق ُ
الدينية وما مت ّثله
الرب ي�سوع بالفعل كما القول مبواجهة امل� ّؤ�س�سة
ّ
�إ ًذا فقد قام ّ
ومن متثله وما تقوم به .فماذا عنت تلك الأفعال وتلك الأقوال؟
� ّأو ًل :الفعل يف الهيكل (مر :)19-15 :11

ن�ص ْي عن �شجرة التني غري
ن�ص الفعل يف الهيكل يف �إجنيل مرق�س بني َّ
يقع ّ
ملثمرة (مر .)21 - 20 ،14 -12 :11
ا ُ
ل َي ُك ْن َو ْق َت ال ِّتنيِ» (مر  .)13 :11فال�شهر كان ني�سان،
ي�ضع مرق�س عبارة« :لأَ َّن ُه َ ْ
ملتو ّقع � ّأل يجد الرب ي�سوع تي ًنا.
َو ِم َن ا ُ
23

م�شغول بالتني وال ب�شجرة التني ،و� ّإنا ُي�شري �إىل �أم ٍر �أعمق من
الرب ي�سوع لي�س
ً
ّ
رمزية.
فكرة
هي
فالفكرة
لذا
الهيكل.
وهو
ذلك،
ّ
� ّإن �إحاطة ن�ص تطهري الهيكل قبل وبعد ب�شجرة التني ت� ّؤكد ذلك.

معروف بهذا الأ�سلوب يف الكتابة ،فهو يبد�أ ب ٍ
فيدخل
�إن الب�شري مرق�س
ٌ
ِفكرةُ ،
فكرة ثانيةِ ،
أ�سا�سية التي بد�أ بها.
ثم يعود �إىل الفكرة ال
ّ
ومن ّ
رمزي للهيكل.
جمرد تطهري ،و� ّإنا تدمري
ما ّ
ّ
مت يف الهيكل لي�س ّ

لفهم ما قام به الرب ي�سوع يف الهيكل علينا �أن ن�ستعني بن�ص من �إرميا النبي
(�إر :)4 -2 :7
ِ
يع
الر ِّب َو َنا ِد ُه َن َ
«ق ْف ِف َب ِ
الر ِّب َيا َج ِم َ
اك بِه ِذ ِه ا ْل َك ِل َم ِة َو ُق ْلِ :ا ْ�س َم ُعوا َك ِل َم َة َّ
اب َب ْي ِت َّ
الد ِ
يل:
ال َر ُّب ْ ُ
اب ِل َت ْ�س ُج ُدوا ِل َّلر ِّب .ه َك َذا َق َ
ني ِف ه ِذ ِه الأَ ْب َو ِ
�سا ِئ َ
اخ ِل َ
َي ُهو َذا َّ
ال ُنو ِد �إِل ُه �إِ ْ َ
ال ْو ِ�ض ِعَ .ال َت َّت ِك ُلوا َع َلى َك َال ِم ا ْل َك ِذ ِب
�أَ ْ�ص ِل ُحوا ُط ُر َق ُك ْم َو�أَ ْع َما َل ُك ْم َف�أُ ْ�س ِك َن ُك ْم ِف ه َذا ْ َ
الر ِّب ُه َو!»
َقا ِئ ِل َ
الر ِّبْ ،
هي َك ُل َّ
الر ِّبَ ،ه ْي َك ُل َّ
نيَ :ه ْي َك ُل َّ
جدل ب� ّأن ح�ضورهم وتواجدهم يف
ت�شري هذه الآيات �إىل �أ ّنهم كانوا ُي�س ّلمون ً
مطلوبا ِمنهم
أي�ضا ،ولي�س
الهيكل وح�ضور اهلل فيه ي�ضمن لهم �أمن �أور�شليم و�أمنهم � ً
ً
� ّأي �شي ٍء �آخر.
يوبخهم ويقول لهم ب� ّأن عبادة اهلل بالتواجد داخل الهيكل لي�ست
غري � ّأن �إرميا ّ
إلهية .فهل ك ّل ما يطلبه اهلل هو املواظبة على
كافية ،و�أنها لن تعفيهم من العدالة ال ّ
التواجد يف الهيكل ،بدل ُ�صنع العدل للنا�س؟
يقول �إرميا:
ي ا ِلإ ْن َ�سانِ
«لأَ َّن ُك ْم �إِ ْن �أَ ْ�ص َل ْح ُت ْم ِ�إ ْ�ص َال ًحا ُط ُر َق ُك ْم َو�أَ ْع َما َل ُك ْم� ،إِ ْن �أَ ْج َر ْي ُت ْم َع ْد ًال َب ْ َ
َو َ�ص ِ
ل َت ْ�س ِف ُكوا َد ًما َز ِك ًّيا ِف ه َذا
يم َوالأَ ْر َم َل َةَ ،و َ ْ
اح ِب ِه� ،إِ ْن َ ْ
ِيب َوا ْل َي ِت َ
ل َت ْظ ِل ُموا ا ْل َغر َ
ال ْو ِ�ض ِعِ ،ف
ريوا َو َر َاء �آ ِل َه ٍة �أُ ْخ َرى لأَ َذا ِئ ُك ْم َف ِ�إ ِّن �أُ ْ�س ِك ُن ُك ْم ِف ه َذا ْ َ
َْ
ال ْو ِ�ض ِعَ ،و َ ْ
ل َت ِ�س ُ
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الأَ ْر ِ
ون َع َلى َك َال ِم ا ْل َك ِذ ِب
�ض ا َّل ِتي �أَ ْع َط ْي ُت ل َآبا ِئ ُك ْم ِم َن الأَ َزلِ َو ِ�إ َل الأَ َب ِدَ .ها �إِ َّن ُك ْم ُم َّت ِك ُل َ
ون
ا َّل ِذي َال َي ْن َف ُع� .أَ َت ْ ِ
ون َو َ ْ
ري َ
ون َك ِذ ًبا َو ُت َب ِّخ ُر َ
ت ِل ُف َ
ون َو َت ْز ُن َ
ون َو َت ْق ُت ُل َ
�س ُق َ
ون ِل ْل َب ْعلِ َ ،و َت ِ�س ُ
ون �أَ َم ِ
امي ِف ه َذا ا ْل َب ْي ِت ا َّل ِذي ُد ِع َي
َو َر َاء �آ ِل َه ٍة �أُ ْخ َرى َ ْ
ون َو َت ِق ُف َ
وهاُ ،ث َّم َت�أْ ُت َ
ل َت ْع ِر ُف َ
ا�س ِ
ار ه َذا
ِا�س ِمي َع َل ْي ِه َو َت ُقو ُل َ
الر َج َ
ات؟ َه ْل َ�ص َ
ب ْ
ونَ :ق ْد �أُ ْن ِق ْذ َناَ .ح َّتى َت ْع َم ُلوا ُك َّل ه ِذ ِه َّ
و�ص ِف �أَ ْع ُي ِن ُك ْم؟ ه�أَ َن َذا َ�أ ْي ً�ضا َق ْد َر�أَ ْي ُت،
ار َة ُل ُ�ص ٍ
ِا�س ِمي َع َل ْي ِه َم َغ َ
ا ْل َب ْي ُت ا َّل ِذي ُد ِع َي ب ْ
الر ُّب�( ».إر)11 -5 :7 :
َي ُق ُ
ول َّ
يف هذا ال�سياق ت�أتي عبارة مغارة الل�صو�ص ب�شكلٍ
اليومي
فالظلم
وا�ضح.
ّ
ٍ
ّ
ل�صو�صا ،وهم يظ ّنون � ّأن الهيكل مكان �آمن ،مغارة،
للنا�س يجعل ِمن الكهنة اليهود
ً
َمب�أ وملج�أ لهم يت�سرتون به.
قدمي يقول ب� ّأن اهلل
تراث
مل ي�أتي �إرميا ب� ّأي جديد بهذا التوجيه ،فهناك ٌ
نبوي ٌ
ٌّ
�رص على �إعالء العدالة فوق العبادة .فقد ُذ ِكرت هذه الفكرة «رف�ض العبادة
ال ُي ّ
ب�سبب ق ّلة العدالة» ،والعك�س غري �صحيح فلم ُتذكر فكرة «�أرف�ض عدالتكم ب�سبب قلة
عبادتكم».
كتابية على ذلك:
�أمثلة
ّ
• عامو�س 24 - 21 :5
م َر َقا ِت ُك ْم
«ب َغ ْ�ض ُتَ ،كر ِْه ُت �أَ ْع َي َ
اد ُك ْمَ ،و َل ْ�س ُت �أَ ْل َت ُّذ ب ْ
َ
ِاع ِت َكا َفا ِت ُك ْم�ِ .إ ِّنِ �إ َذا َق َّد ْم ُت ْم ِل ُ ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال�س َال َمة م ْن ُم َ�س َّم َنات ُك ْم َال �أ ْل َتف ُت �إِ َل ْي َها� .أ ْبع ْد َع ِّني
َو َت ْق ِد َمات ُك ْم َال �أ ْر َت�ضيَ ،و َذ َبائ َح َّ
يكَ ،و َن ْغ َم َة َر َباب َِك َال �أَ ْ�س َم ُعَ .و ْل َي ْج ِر ْال َُّق َك ْ ِ
ب َك َن ْه ٍر َدا ِئ ٍم».
َ�ض َّج َة �أَ َغا ِن َ
ال َيا ِهَ ،وا ْل ِ ُّ
• هو�شع 6 :6
ِيح ًةَ ،و َم ْع ِر َف َة ا ِ
م َر َق ٍ
ات»
هلل �أَ ْك َ َ
« �إِ ِّن �أُر ُ
ِيد َر ْح َم ًة َال َذب َ
ث ِم ْن ُ ْ
•

ميخا 8 - 6 :6

ب ْح َر َق ٍ
ات ،ب ُِع ُجول �أَ ْب َنا ِء َ�س َن ٍة؟
الر ِّب َو�أَ ْن َح ِني ِل ِ
َِ
لإل ِه ا ْل َع ِل ِّي؟ َه ْل �أَ َت َق َّد ُم ِ ُ
«ب �أَ َت َق َّد ُم ِ�إ َل َّ
الر ُّب ِب�أُ ُل ِ
ا�شِ ،بر َِب َو ِ
وف ا ْل ِك َب ِ
ات �أَ ْن َها ِر َز ْي ٍت؟ َه ْل �أُ ْع ِطي ِب ْكرِي َع ْن َم ْع ِ�ص َي ِتي،
َه ْل ُي َ ُّ
�س َّ
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ان َما ُه َو َ�صا ِل ٌحَ ،و َما َذا َي ْط ُل ُب ُه
ب َك �أَ ُّي َها الإِ ْن َ�س ُ
َث َم َر َة َج َ�س ِدي َع ْن َخ ِط َّي ِة َن ْف ِ�سي؟ َق ْد �أَ ْخ َ َ
الر ْح َم َةَ ،و َت ْ�س ُل َك ُم َت َو ِ
الر ُّب� ،إِ َّال �أَ ْن َت ْ�ص َن َع ْال ََّق َو ُ ِ
ا�ض ًعا َم َع �إِلهِ َك».
ت َّب َّ
ِم ْن َك َّ
هم وهو �إ�شعياء .)17 - 11 :1
(يوجد � ً
أي�ضا ّ
ن�ص ُم ّ

�إ ًذا بح�سب الأنبياء ،اهلل يهتم بالعدل ،بالرحمة ،باحلق ،وبالتوا�ضع �أكرث بكثري
دينية� .إ ّنني �أرف�ض
من اهتمامه بعبادة وطقو�س وواجبات روتينية ،حتى و�إن كانت ّ
عبادتكم ب�سبب قلة عدالتكم ،وبالتايل �أرف�ض مكان عبادتكم � -أي الهيكل  -لأ ّنكم
ال جترون فيه العدل واحلق.
يسوع ومغارة اللصوص:

أمر منوذجي بالن�سبة
فعل
ت�ضمنت حادثة الهيكل ً
ً
لقد ّ
وتعليما ي�رشح الفعل .وهو � ٌ
ردتا الفعل كانتا متناق�ضتان جتاه فعل وقول ي�سوع :فمن
للرمزية
النبوية .كما � ّأن ّ
ّ
بطلب ِمن ر�ؤ�ساء الكهنة والكتبة ،ومن جهة �أخرى الدعم ِمن ِق َبل
جهة كانت الهالك ٍ
اجلمع.
� ً
يت�ضمن �أربعة � ٍ
أجزاء:
أول� :إ ّن احلركة �أو الفعل الذي قام به الرب ي�سوع،
ّ
	.1ابتد�أ ُيخرج الذين كانوا يبيعون وي�شرتون يف الهيكل.
َ .2ق َلب موائد ال�صيارفة.
َ .3ق َلب كرا�سي باعة احلمام.
مبتاع.
أحدا يجتاز الهيكل
َْ
ٍ
	.4ل يدع � ً
ال ُب ّد �أن نذكر ُهنا ب� ّأن ال�صيارفة وباعة احليوانات كانوا موجودين ب�شكلٍ
�رشعي
ٍّ
مهم ح ّتى يتم ّكن النا�س ِمن
ٍّ
و�رضوري لت�سيري �أعمال الهيكل .فوجود ال�صيارفة ٌّ
دفع �رضيبة الهيكل بالعملة اليهودية املقبولة بالهيكل ،ولي�س بالعملة الرومانية.
و�رشاء احليوانات �أو الطيور كان الطريقة الوحيدة ليت� ّأكد منها احل ُّجاج ب�أن املخلوق
طق�سيا للذبيحة.
مقبول
كان
ً
ًّ
ال�رشعي؟
الذبائحي
فماذا يعني �أن ي�سوع قاطع ن�شاط الهيكل
ّ
ّ
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رمزي ولي�س حريف ،فهو عم ٌل
لكن الإغالق
هذا يعني � ّأن ي�سوع �أغلق الهيكلّ ،
ّ
متاما ك�شجرة التني التي ُحكم عليها باملوت ف َت ْي َب�س لأنها بال ثمر ،هكذا كان
ّ
نبويً ،
ٍ
ٍ
تدمريا لك ّل هذه
ملمار�سات خاطئة فقط ،و� ّإنا
تطهريا
الهيكل .فعمل ي�سوع لي�س
ً
ً
الهيكلية ،وهذا ما ت� ّؤكده �شجرة التني التي َيب َِ�ست ِمن �أ�صولها.
ّ

رمزي؟
مل�شكلة يف الهيكل حتى يتم تدمريه ب�شكل
لكن ال�س�ؤال الآخر ،ماذا كانت ا ُ
ّ
ّ
اجلواب ي�أتي من الكلمة التي َتب َِعت الفعل النبوي.
ثان ًيا :الكلمة:
م؟
وباَ :ب ْي ِتي َب ْي َت َ�ص َال ٍة ُي ْد َعى ِل َِم ِ
يع ا ُلأ َ ِ
« َو َك َ
ان ُي َعلِّ ُم َقا ِئ ًال َل ُه ْم�َ « :أ َل ْي َ�س َم ْك ُت ً
و�ص( ».مر )17 :11
ار َة ُل ُ�ص ٍ
َو�أَ ْن ُت ْم َج َع ْل ُت ُم ُ
وه َم َغ َ

يظن البع�ض ب� ّأن مغارة الل�صو�ص ت�شري �إىل ال�رصافة والبيع وال�رشاء يف
قد ّ
الهيكل ،لكن الإ�شارة هي �إىل �إرميا .فمغارة الل�صو�ص هي خمب�أ �أو بيت �أو ملج�أ
لل�صو�ص ،هي لي�ست حيث الل�صو�ص ي�رسقون فقط ،و� ّإنا حيث الل�صو�ص يهربون
ويختبئون بعد � ْأن يكونوا قد �رسقوا يف مكانٍ ما.
أي�ضا قول ي�سوع عن الهيكل (مر :)2 - 1 :13
� ً
ال َل ُه َو ِ
ام َعلِّ ُم ،ا ْن ُظ ْر! َما ه ِذ ِه
يما ُه َو َخار ٌِج ِم َن ا ْل َه ْي َكلِ َ ،ق َ
اح ٌد ِم ْن َت َال ِمي ِذ ِهَ :
«ي ُ
«و ِف َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ْ ََ َْ َ
ال َج َ ُ َ
ْ َُ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َُ َُُْ
�ض».
ت ُك َح َج ٌر َع َلى َح َج ٍر َال ُي ْن َق ُ
ُي ْ َ
خطرا على الهيكل ،هذا
تهديدا ،ف�إ ّنه ُي�ش ّكل
تنب ً�ؤا �أو
ً
� ّإن هذا الكالم �سواء كان ّ
ً
املكان وهذه امل�ؤ�س�سة اجلوهرية واملركزية يف حياة اليهود الدينية واالقت�صادية
الوجودية.
ورمزيتها
وال�سيا�سية
ّ
ّ

نظن � ّأن ال�صالة والذبائح تكفي
لي�ست امل�شكلة يف ال�صالة والذبائحّ � ،إنا حني ّ
والب وعندما تتم العبادة دون العدالة،
دون �صنع احلق والعدالة .فاهلل هو �إله العدالة ِ ِّ
ف�إن اهلل �سيعترب هذه العبادة زائفة ،وبالتايل �سريف�ض الهيكل بك ّل ما فيه وبك ّل من
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فيه لأ ّنه بال ثمر.

الرئي�سية
الرب ي�سوع ِم َن الهيكل بالفعل وبالقول� ،ش ّكل �إحدى الأ�سباب
ّ
� ّإن موقف ّ
التي قادت ال�سلطات اليهودية لت�سليم الرب ي�سوع لل�سلطات الرومانية كي ُي�صلب.
مت ا ّتهام ي�سوع عند املحاكمة ب�أ ّنه قال �أ ّنه ينق�ض هذا الهيكل
كما ذكرنا ،فقد ّ
ال�صلب
امل�صنوع بالأيادي ويف ثالثة �أيام يبني �آخر غري م�صنوع بالأيادي .وعند ّ
ملجتازين وهم يه ّزون ر�ؤو�سهم قائلني �آه يا
مت التجديف على ي�سوع من ِق َبل ا ُ
ّ
ناق�ض الهيكل وبانيه يف ثالثة � ّأيام .خ ّل�ص نف�سك وانزل عن ال�صليب.
الرب مللكوت اهلل الناق�ض مل�ؤ�س�سة الهيكل وما
الرب ي�سوع هو ثمن �إعالن ّ
�صليب ّ
وم ْن ُت ّثله� .صليب ي�سوع هو ثمن املواجهة بني احلق والباطل ،بني العدالة
مت ّثله َ
والعبادة الزائفة التي تتن ّكر للعدالة ،بني الرحمة والذبيحة ،وبني الإن�سان وال�سبت.
متنوعة ُت�شبِه هيكل �أور�شليم .فنحن نعي�ش ِ�ض ْمن
اليوم ال زال يف عاملنا هياكل ّ
ات وم� ّؤ�س ٍ
وهيكلي ٍ
ٍ
واقت�صادي ٍة وغريها ال ُت ّقق للنا�س
واجتماعي ٍة
ديني ٍة
تركيبات
ّ
ّ
�سات ّ
ّ
حقوقهم وكرامتهم و�سالمهم ،وب�شكلٍ
خا�ص النا�س امل�ساكني والفقراء والب�ؤ�ساء.
ٍّ

والهيكليات ِمن م� ّؤ�س ٍ
�سات
النبوي ينتقد الرتكيبات
وال يزال �صوت ي�سوع
ّ
ّ
ٍ
وهيئات (�سواء كانت كنائ�س �أو �أديان �أو جمتمعات �أو تقاليد بالية �أو جمعيات �أو
جميعا �إىل مواجهتها
إن�سانية الإن�سان .وهو يدعونا
�رشكات �أو غريها) ال ُت ّقق �
ً
ّ
إن�سانية ،وزرع
املحبة والرحمة ،وبناء الإن�سان وال
احلق والعدل ،ون�رش
ب�إحقاق ّ
ّ
ّ
أي�ضا ثمن هذه املواجهة هو ال�صليب ،فامل�سيح ُي�صلب ِم ْن
ال�سالم
واحلرية .وال يزال � ً
ّ
جدي ٍد على يد ُ�سلطات الهيكل.
«م ْن َ�أ َر َاد َ�أ ْن َي ْ�أ ِت َي َو َرا ِئي َف ْل ُي ْن ِك ْر
لقد دعا الرب ي�سوع اجلمع وتالميذه بالقولَ :
يب ُه َو َي ْت َب ْع ِني( ».مر )34 :8
َن ْف َ�س ُه َو َي ْح ِم ْل َ�ص ِل َ

�ستعدون � ْأن نحمل
ي�سوع بني الهيكل وال�صليب ،وال�س�ؤال لنا اليوم :هل نحن ُم ّ
ال�رش يف العامل؟ هذا هو معنى احتفالنا
�صليب مواجهتنا مع هياكل وتركيبات ّ
بذكرى �صلب الرب ي�سوع .له املجد �إىل الأبد� .آمني.
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تأمالت وعظات

ّ
رب المجد ّأو ًل
يو�سف خا�شو*

الن�ص الكتابي :يوحنا 10-1 :14
ّ
نتذكر ونخترب
يف هذه الأيام من ال�سنة
الكن�سية ،ونحن ُمقبِلون على ف�صل القيامة حيث ّ
ّ
املهم � ْأن ن�س�أل �أنف�سنا :من هو ال ّأول يف حياتنا؟ ومن هو الذي
هذا احلدث العظيمِ ،م َن
ّ
ي�ستخدم الرب ي�سوع امل�سيح ِ�سل�سل ًة ِمن �سبعة تعريفات
ي�سود علينا وعلى �أفكارنا؟
ُ
ربنا ي�سوع
تبد�أ بعبارة «�أنا هو» ،هذه العبارات
ُ
تك�شف لنا مبا�رش ًة عن �شخ�ص وجوهر ّ
ام ُة َو ْال ََيا ُة.
امل�سيح .من وحي ف�صلنا
نذكر َ
قول ي�سوع امل�سيح�« :أَ َنا ُه َو ا ْل ِق َي َ
الكن�سيُ ،
ّ
امل�سيح هو القيامة واحلياة،
كان
ات َف َ�س َي ْح َيا» (يوحنا  .)25 :11ف� ْإن َ
َم ْن � َآم َن بِي َو َل ْو َم َ
ُ
ال�سي ُد ال ّأول على حياتنا؟ عالو ًة على ذلك ،كيف لنا نحن
�أفال ن�س�أل �أنف�سنا �إن كان هو ّ
كلية الالهوت لل�رشق الأدنى � -سنة �أخرية
* طالب يف ّ

29

وامل�شو�شة �أن ن�صل لنقول ب� ّأن الرب ي�سوع هو يف احلقيقة ال ّأول
اخلليقة ال�ضعيفة الإرادة
ّ
يف حياتنا؟
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ومييز اخلري ِم َن
منذ بدء التكوين والإن�سان يحاول االعتماد على نف�سه ،كي يعرف ّ
احلق ّ
ركزت على الر�ؤية واملعرفة �إذ
حلواء ،نرى ب�أ ّنها ّ
ال�رش .و�إذا نظرنا لكلمات �إغواء ّ
احلية ّ
ال �أَ َّن ُه َي ْو َم َت�أْ ُك َالنِ ِم ْن ُه َت ْن َف ِت ُح �أَ ْع ُي ُن ُك َما َو َت ُكو َنانِ َكا ِ
«بلِ ا ُ
َي
هلل َعا ِر َف ْ ِ
هلل َع ِ ٌ
قالتَ :
ي ْال ْ َ
احلق يف
ال�رش هي �
أ�سا�سية لتمييز ّ
َو َّ َّ
ّ
ال�ش» (تكوين  .)5 :3هذه املطالب ملعرفة اخلري من ّ
ال�شخ�صية كي
ال�شخ�صي واعتماده على مهاراته
االن�سان ي�ستمر يف �سعيه
احلياة ،ونرى
َ
ّ
ّ
احلق يف حياته� .إذا ت� ّأملنا يف ن�صنا من اجنيل يوحنا الإ�صحاح الرابع ع�رش،
ي�صل �إىل ّ
أي�ضا عن ذات املطالب حول الر�ؤية واملعرفة.
نرى كيف � ّأن تالميذ ي�سوع امل�سيح ي�س�ألون ُه � ً
«يا
«يا َ�س ِّي ُد� ،أَ ِر َنا ال َآب َو َك َفا َنا» (يوحنا  ،)8 :14وكذلك ي�س�أله توماَ :
�إذ يقول فيلب�سَ :
ِيق؟» (يوحنا  .)5 :14هذا املطلب
َ�س ِّي ُدَ ،ل ْ�س َنا َن ْع َل ُم �أَ ْي َن َت ْذ َه ُبَ ،ف َك ْي َف َن ْق ِد ُر َ�أ ْن َن ْعر َِف َّ
الطر َ
حكرا على
حول معرفة ّ
احلق باالعتماد على امل� ّؤهالت ال�شخ�صية ِم ْن ر�ؤية ومعرفة لي�س ً
كثريا ما نرى العديد
املا�ضي ،لك ّنها ظاهرة واقعية نراها حولنا ويف جمتمعاتنا اليومً .
ب�سلبي
يعتمدون على علمهم �أو كفاءاتهم �أو عالقتهم وغريها ،وهذا ك ّله لي�س
من النا�س
َ
ّ
أول يف حياتنا ك�أفراد وجماعات �إميان .عالو ًة
ولكن ال�س�ؤال عن الأولويات ومن هو ال ُ
االن�سانية لطاملا �سعت من �أجل نيلِ اخللود واحليا ِة املديدةِ ،
تنوع
على ذلك ف�إن
ّ
ومن ّ
آداب العاملية نرى الكثري من الأباطرة والفراعنة وغريهم ي�سعون لكي
الأ�ساط ِري وال ِ
لق�صة �سفر التكوين يف الإ�صحاح
ينالوا اخللود فيبحثون عن �إك�س ِري احلياة .و�إذا عدنا ّ
الثالث ،نرى � ّأن اهلل قد منع االن�سان من الأكل ِمن �شجر احلياة بعد �أن �سقط ح�سب الق�صة
بالأكل من �شجرة معرفة اخلري وال�رش� .إ�ضافة لذلك ،و�ضع اهلل الكروبيم ولهيب �سيف نارٍ
ُمتق ّلب حلرا�سة �شجرة احلياة ح�سب �سفر التكوين اال�صحاح الثالث .مل يرد اهلل �أن ينال
االن�سان اخللود وهو يف حالة من الع�صيان .ولكن ما هو احلل للإن�سانية كي تعرف احلق
ومتيز اخلري من ال�رش؟ وكيف ت�صل ب�رشيتنا للحياة الأبدية بعد هذا البعد واالنقطاع بني
أبدية قد ُق ِطع ِمن �سفر التكوين؟ وكيف لنا
االن�سانية واهلل،
ً
وخ�صو�صا � ّأن طريق احلياة ال ّ
ّ
نتنعم بقيامة الرب ي�سوع امل�سيح الذي قد قام من الأموات
نحن
الب�رشية ال�ضعيفة �أن ّ
ّ
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بح�سب الكتاب املقد�س وكان لنا القيامة واحلياة؟
قال اهلل كلمته يف �شخ�ص
إلهي
مت�ضم ٌن بالكلمة الإلهية ا ُ
تج�سدة ،فقد َ
َّ
مل ّ
اجلواب ال ّ
تج�سدة .ويخربنا الكتاب عنه �أ ّنه به كان كل �شيء
احلية ا ُ
الرب ي�سوع امل�سيح ،الكلمة ّ
مل ّ
عظيما
إلها
�شيء مما كان .يف اجنيل يوحنا نرى
َ
ربا و� ً
ي�سوع امل�سيح ًّ
وبغريه مل يكن ٌ
ً
ويغي كل املفاهيم القدمية ،ليك�شف لنا عن
يجوب م�رسح الأحداث والواقع املعا�رص ّ
ُ
زائرا للفكر الذي
خال�صا
ذات اهلل ومينحنا
ًّ
ً
حقيقيا عمي ًقا .نرى الرب ي�سوع امل�سيح ً
والرب
يكون ابراهيم هو كائن .كيف ال
يعترب ابراهيم � ًأبا للم�ؤمنني ،فيقول �أ ّنه قبل �أن َ
ُ
رب على ابراهيم وعلى العه ِد معه .كذلك نرى الرب ي�سوع امل�سيح
ي�سوع امل�سيح هو ٌ
املانح
فيذكر ال�شعب � ّأن اهلل هو
الربيةّ ،
مانحا ّ
ُ
زائرا للفكر الذي يعترب مو�سى ً
للمن يف ّ
ً
منح مو�سى
املانح ج�سده للحياة
امل�سيح هو
ولي�س مو�سى ،و� ّأن
ُ
كعطية �أعظم مما َ
َ
ّ
رب على مو�سى وعلى �رشيعته و�أعماله.
للأكل .كيف ال والرب ي�سوع امل�سيح هو ٌ

الرب ي�سوع امل�سيح
و� ّأما حول ق�ضية معرفة احلق والو�صول �إىل احلياة الأبدية ،ف� ّإن ّ
ِيق َو ْال َُّق َو ْال ََيا ُةَ .ل ْي َ�س
نف�سه هو الطريق واحلق واحلياة �إذا يقول�« :أَ َنا ُه َو َّ
الطر ُ
�أَ َح ٌد َي ْ�أ ِتي ِ�إ َل ال ِآب ِ �إ َّال بِي( ».يوحنا  .)6 :14ف�إن ك ّنا نبحث عن �شجر ِة معرفة اخلري
ملطلق .و�إن ك ّنا نبحث
احلق يف حياتنا ،ف� ّإن
احلق ا ُ
ي�سوع امل�سيح هو ُ
وال�رش لتمييز ّ
َ
الطريق مقطوع ّا يف
عن �شجر ِة احلياة ف� ّإن ي�سوع امل�سيح هو احليا ُة الأبدية .و�إن كان
ُ
للحق
ال�سابق ب�سبب الكريوبيم
ِ
ولهيب �سيف نارٍ ُمتق ّلب ،ف� ّإن ي�سوع امل�سيح هو الطريق ّ
الرب ي�سوع امل�سيح منحنا بقيامت ِه املجيدة خري برهانٍ على نعمة احلياة
واحلياةّ .
أحباء ي�سوع امل�سيح هو
الأبدية ،وكان نف�سه لنا القيامة واحلياة .نعم �أيها الأخوة ال ّ
أي�ضا القيامة واحلياة .لذلك ومع اقرتاب عيد القيامة
ُ
الطريق واحلق واحلياة ،وهو � ً
ِ
الرب ي�سوع
املحبة العظيمة التي �أحبنا فيها اهلل يف
دعونا نت� ّأمل يف هذه
ّ
�شخ�ص ّ
املجانية
مات وقام ليكون لنا الطريق واحلق واحلياة ،ومينحنا النعمة
امل�سيح الذي َ
ّ
بقيامته املجيدة .لذلك دعوتنا �أيها الأخوة �أن يكون الرب ي�سوع امل�سيح القائم من بني
أولوياتنا� .آمني
الأموات ال ّأول على حياتنا
وال�سيد يف �س ّلم � ّ
ّ
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دراسات ومقاالت

إنجيليون وال�صوم�-أربعاء الرماد
ال ّ
�شفاعة امل�سيح
ما وراء َغ ْ�سل ال ْأر ُجل

دراسات ومقاالت

اإلنجيليون َ
ّ
والص ْوم –
أربعاء الرماد؟
الق�س جورج جربا القبطي*

عموما ،ويف الفرتة ال�سابقة لعيد
إجنيليني
دائما على ال
ً
ّ
�أحد الأ�سئلة املطروحة ً
خت�ص بال�صوم .هل ت�صومون � -أيها
القيامة املجيدة
خ�صو�صا ،هو ال�س�ؤال ا ُ
ً
مل ّ
امل�سيحيني؟
إجنيليون  -كما يفعل باقي
ال
ّ
ّ
ترتيبا
أ�سقفية
�إجابتي ً
ً
طبعا تنطلق من كوين �إجنيلي �أ�سقفي ،حيث ت ّتبع الكني�سة ال ّ
أ�سقفية منذ
ت�ضم ًنا يف كتاب ال�صالة
العامة التي ت�ستخدمه الكني�سة ال ّ
خا�صا ُم َّ
ًّ
ّ
مت تعديلها وتطويرها ومراجعتها
 ،1662ك�أ�سا�س جلميع كتب ال�صالة
العامة التي ّ
ّ
ح ّتى يومنا احلا�رض.
املقد�س الذي ال ُيهمل مو�ضوع ال�صوم،
أي�ضا من فهمي للكتاب
وتنطلق �إجابتي � ً
ّ
امل�سيحية
بالإ�ضافة �إىل تراثي ال�رشقي امل�سيحي الذي �أعي�شه يف عالقتي بجذوري
ّ
املمتدة يف هذا ال�رشق منذ العن�رصة الأوىل.
ّ

ٌ ِ
وم ّدة ال�صوم 40
تابي وممار�سة ُم ّتبعة يف
َ
العهد ْين القدمي واجلديدُ ،
ال�صوم مبد�أ ك ّ
مل ّدة �أربعني
ملعتاد .لقد �صام مو�سى على جبل حوريب� /سيناء ُ
يوما هو الرقم ا ُ
ً
مطرانية القد�س للكني�سة اال�سقفية يف القد�س وال�رشق الأو�سط ،راعي كني�سة
* ق�سي�س خادم يف
ّ
عمان
ة-
أ�رشفي
ل
ا
يف
ة
أ�سقفي
ّ
القدي�س بول�س ال ّ
ّ

33

أي�ضا �صام الفرتة ذاتها.
يوما ،والرب ي�سوع امل�سيح � ً
إيليا النبي �صام �أربعني ً
يوما ،و� ّ
ً
العظماء الثالثة كان ي�سبقه �أو يتبعه فرتة من التجربة التي
وال�صيام يف حياة ُ
روحية عالية ملحاربتها.
قوة
ّ
حتتاج اىل ّ
الربية بح�سب العهد
الرقم « »40هو عدد �سنوات التيهان التي عا�شها ال�شعب يف
ّ
قوية.
القدميِ ،ع ً
مترده وعدم ثقته باهلل احلي الذي �أخرجه من م�رص بي ٍد ّ
قابا على ّ
يبد�أ ال�صوم عاد ًة ب َِيوم «�أربعاء الرماد» ح�سب الكنائ�س التي ت ّتبع التقليد الغربي،
بينما يبد�أ يوم «�إثنني الرماد» ح�سب التقومي ال�رشقي .والرماد رم ٌز للتوبة واعرتاف
الإن�سان ب�ضعفه وهزالته ،وقد كان رم ًزا للتوبة حينما نادى يونان النبي �أهل
نينوى بالتوبة� ،إذ �آمن امللك وال�شعب و�صاموا عن الطعام ،و�أجربوا ح ّتى البهائم
تعبريا عن خ�ضوعهم للدعوة
واحليوانات على ال�صوم ،وجل�سوا يف امل�سوح والرماد
ً
النبي ال�شعب « َق ِّد ُ�سوا
إلهية وتلبي ًة للتوبة املطلوبة (يونان  .)3وقد نادى يوئيل
ال ّ
ّ
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ِاع ِت َك ٍ
تعبريا عن التوبة والندم على خطاياهم.
اف» (يوئيل ،)15 :2
َ�ص ْو ًماَ .ن ُ
ادوا ب ْ
ً
التقليدية ،وبع�ض
امل�سيحية
ويف �أربعاء (�إثنني) الرمادُ ،تار�س ُمعظم الكنائ�س
ّ
ّ
أ�سقفية (الأنغليكانية) ،وبع�ض الكنائ�س
الكنائ�س ال
إجنيلية ،منها بع�ض الكنائ�س ال ّ
ّ
مل�ص ّلني بالرماد الناجت
خا�صة يف الغرب ،عادة ر�سم ال�صليب على جباه ا ُ
ّ
امل�شيخية ّ
عن حرق بع�ض ال�سعف املحفوظة من �أحد ال�شعانني ال�سابق واملخلوطة بالزيت �أو
تقدمني
للم ّ
املاء ،لتو�ضع على اجلباه خالل خدمة �أربعاء الرماد ،مع قول الراعي ُ
تراب تعود» (تكوين  .)19 :3وبهذه اجلملة مع
تراب و�إىل ٍ
«�أذكر يا �إن�سان �أ ّنك من ٍ
الب�رشي و� ّأن عليه الرجوع
تقدم �أن ُيف ّكر يف ُ�ضعفه
و�ضع الرماد ،على الإن�سان ا ُ
مل ّ
ّ
ا�ستعدادا
يوما
ً
تائبا اىل اهلل عن ك ّل خطاياه ،ليبد�أ م�سرية ال�صوم ّ
ً
ملدة �أربعني ً
لالحتفال ب�أ�سبوع الآالم والقيامة املجيدة.
يوما بني
يوما ،حيث
وعليه ف� ّإن ُم ّدة ال�صيام ًّ
ي�ستمر ال�صوم لأربعني ً
فعليا هي ً 46
ّ
ويزاد عليها �س ّتة � ّأيام �أ�سبوع الآالم .وبع�ض الكنائ�س
�أربعاء الرماد و�أحد ال�شعاننيُ ،
عيد يومني خالل ال�صوم وت�أكل خاللهما
تبد�أ ال�صوم يوم �إثنني الرماد لأ ّنها ُت ّ
القدي�س يو�سف بتاريخ  ،3/19والب�شارة بتاريخ ( 3/25بح�سب
ال�سمك ،وهما :عيد ّ
التقومي الغربي) ،ولهذا ت�ستعي�ض عنهما بالبدء يومني قبل �أربعاء الرماد.
و�إذا كانت الكني�سة ال�صائمة ال ُت ّبذ ال�صيام يوم الأحد خالل فرتة ال�صوم ،لأ ّنه
املقد�سة الع�شاء
يل بالقيامة
يوم احتفا ّ
يوما لالحتفال بال�رشكة ّ
ً
(خ�صو�صا �إذا كان ً
ٌ
يوما فقط).
الرباين /ال
أفخار�ستية .عندها تكون الكني�سة قد �صامت ًّ
فعليا �أربعني ً
ّ
ّ
م�سيحي ُمتلف:
وهناك ثالثة �أنواع من ال�صوم ،ك ّل منها يعتمد على تراث
ّ

	.1الرتاث ال ّأول يعتمد على االنقطاع عن اللحوم ومنتجات احليوانات،
مر ذكرها خالل فرتة
وال�سماح فقط ب�أكل ال�سمك � ّأيام الآحاد والأعياد ،التي ّ
35

خ�صو�صا الكنائ�س ذات التقليد ال�رشقي
ال�صوم .وتتبع هذا النوع من ال�صيام
ً
عموما ومنها
أي�ضا الكنائ�س ذات التقليد الغربي يف امل�رشق
الأرثوذك�سي ،و� ً
ً
أ�سقفية.
الكني�سة ال ّ
املهم بر�أيي ،حيث ت�ستند الكني�سة
والالهوت خلف هذا النوع من ال�صيام هو
ّ
وحواء واخلليقة قبل ال�سقوط .لقد
يف ال�صوم عن نتاج احليوان على ّ
ق�صة �آدم ّ
وحواء بعدما ُو�ضعا يف ج ّنة عدن �أن ي� ُأكال من �شجر اجل ّنة
الرب من �آدم ّ
طلب ّ
ت�رصيحا بالأكل من احليوانات والبهائم ،رغم �أ ّنه �أعطاهما
فقط ومل يعطهما
ً
�سلطا ًنا عليها.
املقد�س كانت يف �سفر التكوين  ،3حينما
� ّإن الذبيحة الأوىل يف الكتاب
ّ
لي�ست عورتهما بعد ال�سقوط ،واجللد
�ألب�س اهلل �أبوينا ال ّأولني �أقم�صة من جلد ُ
م�أخوذ من احليوانات عادة .لذا تنادي الكني�سة بال�صوم عرب االنقطاع عن
نتاج احليوان كفعل توبة وا�شتياق �إىل حالة النقاء الأوىل التي ُخلق عليها
وحواء ،قبل ال�سقوط واالبتعاد عن اهلل .وهكذا بالعودة �إىل تناول ثمار
�آدم ّ
بتمردنا على اهلل ،و ُنعلن ا�ستعدادنا
قر ب�أ ّننا �أخط�أنا ّ
الأر�ض «و�شجر اجل ّنة» ُن ّ
للعودة �إليه.
مت اختيار ال�صوم «الأربعيني» قبل القيامة (كما � ّأن كثري من
وربا لهذا ّ
ّ
اعتبارا
أي�ضا) ،ح ّتى ن�سري مع ي�سوع
يوما قبل امليالد � ً
الكنائ�س ت�صوم ً 40
ً
الربية و�آالمه و�صليبه وموته وقيامته .ليكون فيه وحده
من جتربته يف ّ
عودة �صادقة �إىل اهلل ،ب َِخال�صه الذي عمله على ال�صليب.
�سمى بالإماتة ،وهذا ال�صوم �شائع يف
عما ُت ّب �أو ما ُي ّ
� .2صوم االنقطاع ّ
حبها ولو كانت من
الغرب
عموما حيث ميتنع الإن�سان عن تناول �أطعمة ُي ّ
ً
نتاج الأر�ض �أو ال�شكوالتة والبع�ض م� ّؤخ ًرا ي�صوم عن التدخني �أو مواقع
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حبها ،وذلك كنوع من �إخ�ضاع
�سيئة ُي ّ
التوا�صل االجتماعي �أو ممار�سة ّ
اجل�سدية ،وبالتايل تكري�س الوقت
النف�س وتدريبها على مقاومة ال�شهوات
ّ
قد�س �أكرث وال�صالة والذهاب �إىل الكني�سة واالهتمام
واجلهد لقراءة الكتاب ا ُ
مل ّ
اخلريية ...الخ
والتطوع يف اخلدمات
بحاجات الآخرين
ّ
ّ
ف�ضل لديه �أو
ولهذا ُ�س ّميت «�إماتة» حيث ُييت ال�صائم �شهوته للطعام ا ُ
مل ّ
ملمتعة له ،لي�ضع تركيزه على �أمورٍ �أخرى خلدمة اهلل والآخرين.
الأمور ا ُ
يوميا من م�رشق
التام عن الطعام
	.3الرتاث الثالث يعتمد على االنقطاع
ًّ
ّ
ال�شم�س �إىل مغربها :رغم � ّأن ال�صائمني عن نتاج احليوان �أو �صوم الإماتة
أبداّ � ،إل � ّأن هناك الكثري من
خ�ص�صون �أوقا ًتا ال يتناولون الطعام فيها � ً
ُي ّ
ف�ضلون هذا النوع الثالث من ال�صوم ،حيث �أ ّنهم ينقطعون عن
ال
إجنيليني ُي ّ
ّ
الطعام طيلة النهار ،وعندما يفطرون يتناولون �أي طعام كان.
أي�ضا مو�سى
هذا ال�صوم مار�سه ال�شعب يف العهد القدمي،
وخ�صو�صا دانيال و� ً
ً
والرب ي�سوع نف�سه انقطع عن
إيليا (رغم امتداد ال�صيام فرتة طويلة)،
و� ّ
ّ
كليا ح�سب م ّتى .4
الطعام ًّ
تدريب للنف�س واجل�سد على
ويجد الذين ُيار�سون هذا النوع من ال�صوم �أ ّنه
ٌ
اخل�ضوع هلل والتوبة له وطاعة لكلمته .مع الت�أكيد � ّأن هذا النوع من ال�صوم
غالبا ما ال يرتبط بف�صل ال�صوم ،بل يعتمد على ترتيب �شخ�صي �أو جماعي
ً
ِال�ص َال ِة
حلاجة ما تلبي ًة لقول امل�سيح « َو�أَ َّما ه َذا ْ ِ
ال ْن ُ�س َف َال َي ْخ ُر ُج �إِ َّال ب َّ
ال�ص ْو ِم» (م ّتى .)21 :17
َو َّ
تتزين فيه الكني�سة باللون البنف�سجي (لون
وقد بد�أ ال�صيام �ضمن ف�صل طق�سي ّ
خا�صا
ف�صل
اال�ستعداد والأمل) يف القر َن ْي الثاين والثالث امليالدي ،وكان
ً
ًّ
للمعمودية ليلة الف�صح /عيد
وي�ستعدون
باملوعوظني الذين �آمنوا حدي ًثا بامل�سيح،
ّ
ّ
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ملعموديتهم.
ا�ستعدادا
القيامة يف �سبت النور ،وكان ه�ؤالء فقط الذين ي�صومون
ً
ّ
اعتبارا من القرن
امل�سيحيني
عاما جلميع
ّ
و�أ�صبح ف�صل ال�صوم «الأربعيني» ًّ
ً
ف�صل للتخزين الروحي واال�ستعداد لالحتفال
الرابع امليالدي ،حيث �أ�صبح ال�صوم ً
بالقيامة املجيدة.
أ�سميهم فيتامني «�ص» ،وهم بالإ�ضافة �إىل ال�صوم ،ال�صالة
ولل�صوم ُرفقاء � ّ
ف�صل لتكري�س الوقت لل�صالة وقراءة الكتاب
وال�صدقة ،حيث ُيعترب ف�صل ال�صوم
ً
حمبة اهلل
ّ
املقد�س والت� ّأمل يف عمل اهلل اخلال�صي من �أجلنا .وعندما نعرف مدى ّ
طوعا للمحرومني
ق�رصا ب�سبب
مما حرمنا منه �أنف�سنا ً
ً
وعطاياه الكثرية لناُ ،نعطي ّ
ميرون بها .وبذلك نتع ّلم يف ف�صل ال�صوم بذل الذات واملال
الأحوال ال�صعبة التي ّ
«ب ْل �أَ ْع َط ْوا
ملن يحتاجهما ،تابعني ما عمله �أهل كورنثو�س الذين �أفا�ضوا يف العطاء َ
�أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َ�أ َّو ًال ِل َّلر ِّب» ( 2كو .)5 :8
لذا يف ف�صل ال�صوم ،لي�س علينا �أن ن�س�أل «هل ن�صوم؟»� ،أو «كيف ن�صوم؟»� ،أو «�أي
طريقة هي الأ�صعب �أو الأ�سهل لل�صوم؟» ،بل يجب �أن ن�س�أل ال�س�ؤال احلقيقي «ملاذا
�أ�صوم؟»...
وم َن ْح ُن َوا ْل َف ِّر ِ
رياَ ،و َ�أ َّما َت َال ِمي ُذ َك َف َال
عندما �س�ألوا ي�سوع ِ َ
ي�س ُّي َ
ون َك ِث ً
«لا َذا َن ُ�ص ُ
ِي�س
وم َ
ون؟»� ،أجابهم الربَ :
«ه ْل َي ْ�س َت ِط ُ
يع َب ُنو ا ْل ُع ْر ِ�س �أَ ْن َي ُن ُ
َي ُ�ص ُ
وحوا َما َد َام ا ْل َعر ُ
ون» (م ّتى :9
وم َ
ام ِح َ
ِي�س َع ْن ُه ْمَ ،ف ِحي َن ِئ ٍذ َي ُ�ص ُ
َم َع ُه ْم؟ َول ِك ْن َ�س َت ْ�أ ِتي �أَ َّي ٌ
ني ُي ْر َف ُع ا ْل َعر ُ
«و َم َتى ُ�ص ْم ُت ْم»
 .)15-14وعندما ع ّلم عن ال�صوم يف املوعظة على اجلبل قالَ :
(م ّتى .)16 :6
يوما ،لك ّنه افرت�ض � ّأن ال�صيام
�إ ًذا الرب ي�سوع افرت�ض � ّأن امل�ؤمنني به �سي�صومون ً
للتقرب �إىل اهلل واال�ستعداد للقائه .ففي املوعظة على اجلبل على ال�صائم
هو فر�صة ّ
رحا بيومه الكبري،
�أن يدهن ر�أ�سه ويغ�سل وجهه ،وهو فع ٌل بر�أيي ميار�سه العري�س َف ً
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فكما يفرح العري�س بيوم فرحه ،هكذا يفرح ال�صائم ب�صومه ،ل ّأن ال�صوم يجعلنا
نتخ ّلى عن �شهوات الأر�ض ُليطلق �أرواحنا للقاء امل�سيح بالروح القد�س.
املبنيني على الإميان الواثق
فك ّلما اقرتبنا من اهلل بال�صوم وال�صالة وال�صدقة
ّ
امل�سيحية ال تقودنا �إىل الإميان ،بل على �أ�سا�س
ملخ ّل�ص (ل ّأن ممار�ستنا
بامل�سيح ا ُ
ّ
الإميان نقرتب �إىل اهلل بال�صالة وال�صوم وال�صدقة وجميع الأعمال ال�صاحلة)،
ُت�صبح حياتنا مليئة بالفرح وال�سالم.
وك ا َّل ِذي َي َرى ِف
خا�صة باهلل تنعك�س يف حياتكَ « ،ف�أَ ُب َ
ال�صوم � ً
أي�ضا ُي ّ
عب عن عالقة ّ
أي�ضا مع بذل الذات والتخ ّلي
َْ
ال َفا ِء ُي َجاز َ
ِيك َع َال ِن َي ًة» (م ّتى  .)18 :6وال�صوم يرتافق � ً
طماع .بال�صوم نخرج من �أنف�سنا ،لنتالقى باهلل
عن ال ّ
أنانية ،ل ّأن االن�سان بطبعه ّ
ومع �أخينا االن�سان ،وهو ما ي� ّؤكد عليه �إ�شعياء النبي يف لغة غا�ضبة يف الإ�صحاح
:12-1 :58
ال�شعب يعاتب اهلل لأ ّنهم �صاموا ،وهو مل ينظر :لقد كان �صومهم بدون رفقاء. ال�شعب يعاتب اهلل لأ ّنهم تذ ّللوا ومل يالحظ :ل ّأن �صومهم كان ُح ًّبا بالظهور. �صاموا ومل يبارك :لأ ّنهم امتنعوا عن الطعام ،و�أبقوا اخل�صومات والنزاعات.حقيقية.
 �صاموا يف الرماد :بالظاهر من دون توبةّ

ال�شَ .ف َّك
ف�أجابهم اهلل على فم �إ�شعياء
ار ُهَ :ح َّل ُق ُيو ِد َّ ِّ
النبي�« :أَ َل ْي َ�س ه َذا َ�ص ْو ًما �أَ ْخ َت ُ
ّ
ال ْ�س ُح ِ
�س ِل ْل َجا ِئ ِع ُخ ْب َز َك،
ُع َق ِد ال ِّنريَِ ،و�إِ ْط َال َق ْ َ
وق َ
ني �أَ ْح َر ًاراَ ،و َق ْط َع ُك ِّل ِنريٍ� .أَ َل ْي َ�س �أَ ْن َت ْك ِ َ
ال َ�س ِ
ا�ضى
َو�أَ ْن ُت ْد ِخ َل ْ َ
وهَ ،و�أَ ْن َال َت َت َغ َ
ني ال َّتا ِئهِ َ
اك َ
ني �إِ َل َب ْي ِت َك؟ �إِ َذا َر�أَ ْي َت ُع ْر َيا ًنا �أَ ْن َت ْك ُ�س ُ
ل ِم َك�( ».إ�شعياء .)7 -6 :58
َع ْن َ ْ
نتذكر �أ ّننا ن�صوم ل ُن�شبع قلب اهلل ونفرح به ،ولت�شبع قلوبنا باهلل وبخدمة
يف ال�صوم ّ
�أخينا الإن�سان .ال�صوم هو رحلة مع امل�سيح ،منوت فيها معه عن �شهواتنا ،لنقوم
معه �إىل حياة �أف�ضل� .آمني
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�صباغ*
الق�س يعقوب ّ

جتميع
مبني على
ٍ
قد ّ
إجنيليني ل�شفاعة ّ
يظن البع�ض � ّأن رف�ض ال ّ
القدي�سني هو � ٌ
أمر ٌّ
انتقائي ل ٍ
قد�س ،مثل:
آيات ِم َن الكتاب ا ُ
مل ّ
ٍّ

يع ِع ْن َد ال ِآب،
َ
«يا �أَ ْو َال ِدي� ،أَ ْك ُت ُب �إِ َل ْي ُك ْم ه َذا ِل َك ْي َال ُت ْخ ِط ُئواَ .و ِ�إ ْن َ�أ ْخ َط َ�أ �أَ َح ٌد َف َل َنا َ�ش ِف ٌ
ال
وع ْ َ
ار ٌة ِل ََط َايا َناَ .ل ْي َ�س ِل ََط َايا َنا َف َق ْطَ ،ب ْل ِل ََط َايا ُك ِّل ا ْل َع َ ِ
َي ُ�س ُ
ال ِ�س ُ
ارَ .و ُه َو َك َّف َ
يح ا ْل َب ُّ
�أَ ْي ً�ضا 1( ».يوح ّنا )2-1 :2
يط َو ِ
وج ُد ِ�إل ٌه َو ِ
يا ِ
هلل َوال َّن ِ
ا�س:
اح ٌد َو َو ِ�س ٌ
اح ٌد َب ْ َ
و�أي�ض ًا 1تيموثاو�س  « :6 -5 :2لأَ َّن ُه ُي َ
يع 1( ».تيموثاو�س )6-5 :2
وع ْ َ
يح ،ا َّل ِذي َب َذ َل َن ْف َ�س ُه ِف ْد َي ًة لأَ ْجلِ ْال َِم ِ
الإِ ْن َ�س ُ
ان َي ُ�س ُ
ال ِ�س ُ

لكن الأمر يزيد على جتميع � ٍ
�شمولية
آيات ،فقراءتنا للكتاب املقد�س يجب �أن تكون
ّ
ّ
إجنيليني ،ي�ستخدمون
إجنيليني وغري ال ّ
غري انتقائية .بداية وكما يبدو يل �أن الطر َف ْي ،ال ّ
أمر ْين ُمتل َف ْي.
َن ْف�س التعبري (ال�شفاعة) ليق�صدوا بها � َ
إجنيليني ُمرتبط ٌة بغفران اخلطايا ،و�إرث امللكوت ل�سبب
� ّإن ال�شفاعة بالن�سبة لل ّ
فداء وك ّفارة امل�سيح .فال�شفاعة مرتبط ٌة بالهوت الك ّفارة وم�صاحلة امل�سيحِ .م ْن هذا
الوطنية يف فريوزة
امل�شيخية
* راعي الكني�سة الإجنيلية
ّ
ّ
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وع�« :أَ َنا ُه َو
ا ُ
ملنطلق ارتبطت ال�شفاعة ب�شفاعة امل�سيح ،لكي نرث امللكوتَ « :ق َ
ال َل ُه َي ُ�س ُ
ِيق َو ْال َُّق َو ْال ََيا ُةَ .ل ْي َ�س �أَ َح ٌد َي�أْ ِتي �إِ َل ال ِآب �إِ َّال بِي( ».يوح ّنا )6 :14
َّ
الطر ُ
� ّإن مفهوم ال�شفاعة والو�ساطة ب�سيط :هناك طرفان خمتلفان بحاجة ملن يتو�سط
بينهما ليقرتبا من بع�ضهما البع�ض ،و ِل ُت�صلح الأمور بينهما .لكي نعرف كيف � ّأن
يتربر ُقدام
امل�سيح �شفيعنا الوحيد ،علينا � ْأن ننطلق من البداية .نحن نعلم �أ ّنه ال �أحد ّ
م ُد ا ِ
نتقدم �أمام
هلل» (رومية  .)23 :3لك ّننا ّ
اهلل من ذاته�ِ « :إ ِذ ْال َِم ُ
يع �أَ ْخ َط�أُوا َو�أَ ْع َو َز ُه ْم َ ْ
اهلل الآب ٍ
يتو�سط بيننا وبني الآب.
بثقة عاملني � ّأن امل�سيح ي�شفع فيناّ � ،أي �أ ّنه ّ
لكن اهلل يريد
بعيدا عن اهللّ ،
ب�سبب �سقوط الإن�سان يف اخلطيئة �أ�صبح االن�سان ً
خال�صنا .غري �أ ّننا خطا ٌة و�أجرة اخلطيئة موت .بل و� ّإن خطيئتنا متنعنا من املثول
وحمق،
عادل
�أمام القدو�س الذي ال ي�ساكنه �رشير .ف�إن عا َق َب َنا اهلل على خطايا فهو
ٌ
ٌّ
ن�ستحق العقاب ،فاهلل بار
وق�صا�صنا لي�س بجائ ٍر لأ ّننا �أخط�أنا جتاه خالقنا ونحن
ّ
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وقدو�س .وهذا ما ي�رشحه القدي�س �أمربو�سيو�س عن �سبب احلاجة �إىل الك ّفارة ...ل ّأن
خطيئة الإن�سان هي يف حق اخلالق ،حيث � ّأن الإن�سان بخطيئته جتاه اهلل �أهان كرامة
اهلل� .إ ًذاْ � ،إن ِ
قو�ص ْ�صنا فاهلل عادل ،لكن كيف لنا �أن نخترب حمبته ورحمته؟ و�إن َقبِلنا
ٍ
بب�ساطة يف ملكوته دون عقاب ،فنحن نخترب رحمة اهلل ونعمته .لكن كيف لنا �أن
اهلل
نقول � ّأن كرامة اهلل قد ُح ِفظت �أو �أن اخلطيئة حو�سبت؟
يف احلقيقة ،ما نراه يف عمل امل�سيح الك ّفاري هو جمع لهذه املعادلة التي تبدو
م�ستحيلة .امل�سيح حمل عنا العقاب ،فاختربنا رحمة الآب وحمبته ،ومت ا ِ
حلفاظ على
�سية �إلهنا �إذ � ّأن اخلطيئة �أُدينت وعوقبت باملوت ،حيث � ّأن امل�سيح ُ�ص ِلب ع ّنا.
ُق ْد ّ
نتذكر �إ ًذا �أ ّنه ينبغي �أن ُيدفع ثمن ما ك�رسه
عندما نتك ّلم عن الو�سيط فعلينا �أن ّ
ملخطئ .فبهذا ال�شكل يكون ي�سوع �شفيعنا الوحيد ل َن ْيل اخلال�ص� ،إذ �أ ّنه دفع ثمن
ا ُ
(ع ِ ِ
ني �أَ َّن ُك ُم ا ْف ُت ِدي ُت ْم َال
خطايانا (لأَ َّن ُك ْم َق ِد ْ
ال َ
ا�ش ُتِي ُت ْم ِب َث َمنٍ 1 ».كورنثو�س  )20 :7و َ
ري ِت ُك ُم ا ْل َب ِ
وها ِم َن ال َآبا ِءَ ،ب ْل ب َِد ٍم
اط َل ِة ا َّل ِتي َت َق َّل ْد ُ ُ
ت َ
ِب�أَ ْ�ش َي َاء َت ْف َنىِ ،ب ِف َّ�ض ٍة َ�أ ْو َذ َه ٍبِ ،م ْن ِ�س َ
يح 1 ».بطر�س .)19 - 18 :1
ميَ ،ك َما ِم ْن َح َمل ِب َال َع ْي ٍب َو َال َد َن ٍ�سَ ،د ِم ْ َ
ال ِ�س ِ
َك ِر ٍ
على هذا الأ�سا�س نقول ب�أن ي�سوع امل�سيح هو �شفيعنا الوحيد ،حيث � ّأن رب املجد
ِيق َو ْال َُّق َو ْال ََيا ُةَ .ل ْي َ�س �أَ َح ٌد َي�أْ ِتي �إِ َل ال ِآب �إِ َّال بِي».
قال يف يوحنا �« :6 :14أَ َنا ُه َو َّ
الطر ُ
كما ذكرت �أعاله.
إجنيليني يحرتمون عقائد الكنائ�س ال�شقيقة و�إخوتهم يف
وحقيقة الأمر � ّأن ال ّ
ير ْون � ّأن
أبدا ا ُ
الإميان ،لك ّنهم ال َي ْق ِدرون � ً
مل�ساومة يف مو�ضوع ال�شفاعة ،حيث �أ ّنهم َ
لنِث
قدم نف�سه ك ّفار ًة ُمت�ش ّف ًعا فينا َ
جوهر عمل االبن هو الفداء واخلال�ص ،ل�سبب �أ ّنه ّ
�شخ�ص مهما �سمت ُق ِ
وقادر
د�س ّيته ُي�شارك يف ال�شفاعة،
اخلال�ص .ف�إن كان هناك � ّأي
ٍ
ٌ
�أن ُيح�رضنا �أمام الآب بال لوم ،ف�إ ّننا جنعل موت امل�سيح الكفاري بدون ثمنّ � .أي �أ ّنه
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قربنا ِم َن اهللَ ،ف ِلم مات امل�سيح؟
رخي�صا بل
مات
ً
ً
وهدرا� .إن كان هناك طريقة �أخرى ُت ّ
نحن نن�سى � ّأن �سبب جميء امل�سيح يف املقام الأول هو لي�صاحلنا مع الآب ال�سماوي،
ك�رسناه بدمه كما يقول الكتاب:
فبه نلنا ُم�صاحل ًة وكانت كامل ًة لأ ّنه دفع ثمن ما ْ
يد ٌة :الأَ ْ�ش َي ُاء ا ْل َع ِتي َق ُة َق ْد َم َ�ض ْتُ ،ه َو َذا ا ْل ُك ُّل
ان َ�أ َح ٌد ِف ْ َ
ال ِ�س ِ
«�إِ ًذا �إِ ْن َك َ
يح َف ُه َو َخ ِلي َق ٌة َج ِد َ
يداَ .ول ِك َّن ا ْل ُك َّل ِم َن ا ِ
يحَ ،و�أَ ْع َطا َنا
هلل ،ا َّل ِذي َ�ص َ َ
وع ْ َ
ال ِ�س ِ
ال َنا ِل َن ْف ِ�س ِه ب َِي ُ�س َ
ار َج ِد ً
َق ْد َ�ص َ
ي َح ِ
ال ِة� ،أَ ْي �إِ َّن ا َ
ا�س ٍب َل ُه ْم
ال َ�ص َ َ
ِخ ْد َم َة ْ ُ
ان ِف ْ َ
يح ُم َ�ص ِالًا ا ْل َع َ َ
ال ِ�س ِ
هلل َك َ
ال ِل َن ْف ِ�س ِهَ ،غ ْ َ
اه ْمَ ،و َو ِ
ال ِة2 ( ».كورنثو�س  .)19 - 17 :6مبعنى �آخر،
ال َ�ص َ َ
ا�ض ًعا ِفي َنا َك ِل َم َة ْ ُ
َخ َط َاي ُ
عندما �ألتجئ �إىل �شفاعة ٍ
طرف �آخر غري امل�سيح ،ك�أ ّنني �أقول � ّإن �شفاعة امل�سيح غري
ٍ
كاملة وغري كافية.
قدي�س فنحن نويل �أو نعزو
أمر �آخر ال نقدر �أن نغفله وهو �أ ّنه عندما ن�صلي لأي ّ
� ٌ
إلهية ،وهو الذي كان �إن�سا ًنا .فنحن نفرت�ض �إ ًذا �أ ّنه الآن ي�سمع
له خ�صائ�ص
ربوبية و� ّ
ّ
وينظر وي�ستجيب وي�ؤ ّثر على ر�أي اهلل يف قبولنا.
إجنيليني� ،أو ما يخيفني �أنا على �صعيد الر�أي اخلا�ص ،يف هذا ال�صدد
ما ُيخيف ال ّ
مل ِ
ت�ص ...وقد نبعت هذه
ملخيف ا ُ
هو �صورة البع�ض عن اهلل :الإله ا ُ
عاقب والذي َي ْق ّ
ال�صورة من قراءة �أو تف�سري خاطىء لبع�ض الن�صو�ص مثل عربانيني  « :29 :12لأَ َّن
ار � ِآك َل ٌة» .لك ّننا عندما نقر�أ ق�صة ي�سوع امل�سيح ،نكت�شف �أن امل�سيح مل يكن له �أين
�إِ َ
له َنا َن ٌ
وحتمل
ي�سند ر�أ�سه وهو يجول باح ًثا ع ّنا ليجدنا وينقذنا .ترك موطنه و� ّأمه العذراء،
ّ
املهان والعار ،لكي يجدنا ح ّتى �أ ّنه وهو الإله نزل �إىل وحل �أقدام التالميذ .وهو الراعي
ِغ�ض النظر عن ثمن
ال�صالح الذي �أخذ زمام املبادرة يف البحث عن اخلروف ال�ضال ،ب ّ
تركه للمكان الأمني و�سعيه وراء اخلروف يف املكان املوح�ش .لذلك عندما ندعو لآخر
حمبة امل�سيح لنا ،ون�ساوم على تعبه
� ْأن ُيخ ّل�صنا �أو يت�ش ّفع فينا ،فك�أ ّننا ُنق ّلل من ِمقدار ّ
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و�سعيه ،بل ولهاثه وراءنا نحن اخلراف ال�ضالة وهو الراعي ال�صالح.
ن�ص ر�سالة العربانيني فهو
ما هو َد ْور ّ
القدي�سني �إ ًذا؟ �أف�ضل ما يجاوبنا هنا هو ّ
وك ْم ِب َك ِل َم ِة ا ِ
هلل .ا ْن ُظ ُروا ِ�إ َل ِن َه َاي ِة
ين َك َّل ُم ُ
يتكلم بو�ضوح واخت�صار« :اُ ْذ ُك ُروا ُم ْر ِ�ش ِدي ُك ُم ا َّل ِذ َ
ميا ِنهِ ْم( ».عربانيني .)7 :13علينا االقتداء ب�إميانهم وكيف �أ ّنهم
ري ِتهِ ْم َف َت َم َّث ُلوا ِب�إِ َ
ِ�س َ

مت�سكوا بخال�ص امل�سيح.
ّ

�أ�ستغرب عندما ُي�شري البع�ض �إىل معجزة قانا اجلليل (يوحنا  )2حيث � ّأن ي�سوع
ا�ستجاب لطلبة العذراء يف حتويل املاء �إىل خمرٍِ ،ع ًلما �أ ّنه مل يكن يريد ذلك يف املقام
اع ِتي َب ْع ُد» (يوح ّنا .)4 :2
«ما ِل َو َل ِك َيا ْام َر�أَ ُة؟ َ ْ
ل َت�أْ ِت َ�س َ
ال ّأول ،وذلك عندما قال لهاَ :
دوما هكذا .فقد كان
ْ
لكن � ْإن قر�أنا بهدو ٍء ف�س ُندرك � ّأن موقف ي�سوع من املعجزات كان ً
النا�س �أن ُي ْقبِلوا �إليه لكالمه ولي�س فقط ملعجزاته .يف احلقيقة �إ ّننا نرى
امل�سيح يريد
َ
هذا املوقف يف ذات الإجنيل ويف ذات القريةّ � ،أي �شهادة يوحنا ،عندما امتع�ض ي�سوع
ٍ
معجزة لكنه فعلها بدافع الر�أفة .لنقر�أ الن�ص من يوحنا :50 - 46 :4
لطلب
ان َخا ِد ٌم ِل ْل َم ِل ِك
وع �أَ ْي ً�ضا ِ �إ َل َقا َنا ْ َ
ال ِليلِ َ ،ح ْي ُث َ�ص َن َع ْ َ
ال َاء َخ ْم ًراَ .و َك َ
« َف َج َاء َي ُ�س ُ
ال ِليلِ ،
وع َق ْد َج َاء ِم َن ا ْل َي ُهو ِد َّي ِة ِ�إ َل ْ َ
ْاب ُن ُه َمر ٌ
وم .ه َذا �إِ ْذ َ�س ِم َع َ�أ َّن َي ُ�س َ
ِي�ض ِف َك ْف ِر َن ُ
اح َ
وعَ «:ال
ان ُم ْ ِ
�ش ًفا َع َلى ْ َ
ال ْو ِتَ .ف َق َ
ا ْن َط َل َق �إِ َل ْي ِه َو َ�س�أَ َل ُه �أَ ْن َي ْنز َِل َو َي ْ�ش ِف َي ْاب َن ُه َلأ َّن ُه َك َ
ال َل ُه َي ُ�س ُ
ل َت َر ْوا � َآي ٍ
وت
ال َل ُه َخا ِد ُم ْ َ
ون �إِ ْن َ ْ
ات َو َع َجا ِئ َب» َق َ
ُت ْ�ؤ ِم ُن َ
ي َ
ال ِل ِك َ
«:يا َ�س ِّي ُد ،ا ْنز ِْل َق ْب َل �أَ ْن َ ُ
وع«:ا ْذ َه ْبِ .ا ْب ُن َك َح ٌّي».
ْاب ِني»َ .ق َ
ال َل ُه َي ُ�س ُ
أحدا ت�ش ّفع
�إ ًذا ،قام ي�سوع بعمل
عجائبي ً
نزول عند طلب الأب ،لك ّنني مل �أ�سمع � ّأن � ً
ّ
بهذا القائد �أو هذا امللك ،كما ي�صفه الن�صِ ،ع ًلما � ّأن موقف ي�سوع يف املعجزتني واحد!
هل ل ّأن ي�سوع نزل عند رغبة هذا الإن�سان ِ
�شفيعا يل؟ �أو على �أن �أ ّتعظ
وط ْلبته �أجعل منه
ً
و�ضوحا يف �أخذ
و�أ�ضع �إمياين بي�سوع كما فعل هذا الإن�سان؟ علينا �إ ًذا � ْأن نكون �أكرث
ً
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لكيفية
قدمها الن�ص الكتابي .ولكن كما يبدو فللكثري منا نظرة م�سبقة
العربة التي ُي ّ
ّ
عمل اهلل ،ونحاول �أن نلوي الن�ص لينا�سب فكرنا.
ق�صة ُمعجزة قانا �سرنى � ّأن هدف املعجزة مل يكن قط لتفادي
كما �أ ّننا � ْإن نظرنا �إىل ّ
احراج نفاد اخلمر� ،أي كما طلبت العذراء ،بل كما يقول يوحنا يف نهاية ن�ص املعجزة:
«ه ِذ ِه ب َِد َاي ُة ال َآي ِ
م َد ُهَ ،ف� َآم َن ِب ِه َت َال ِمي ُذ ُه»
وع ِف َقا َنا ْ َ
ات َف َع َل َها َي ُ�س ُ
ال ِليلِ َ ،و�أَ ْظ َه َر َ ْ
(يوح ّنا � .)11 :2أي � ّأن ي�سوع �صنع املعجزة ُليظهر جمده ُق ّدام التالميذ ليعرفوه.
أود اخلتام بهذه الق�صةُ :يحكى � ّأن بطر�س كان واق ًفا على باب
ذرا للإطالة ،لك ّني � ّ
ُع ً
ليمر املالك ميخائيل .في�س�أله املالك :كم ان�سا ًنا
اجل ّنة
ً
حامل دفرته و�سج ّله بيدهّ ،
دخل امللكوت اليوم؟ فيجيبه بطر�س 500 :ان�سان .فيخربه املالك � ّأن هناك الآالف
يف الداخل وقد دخلوا اليوم ،فعليه �أن ينتبه ،وهو املعروف عنه � ّأن املفاتيح يف يده.
تفاج�أ بطر�س و�أراد �أن يعلم كيف ا�ستطاعت تلك الألوف الدخول .ف�إذ به وهو يبحث،
حامل �صليبه ،والنا�س تتعكز عليه وهي تقفز للداخل
نحنيا
ً
يرى ي�سوع عند ال�سور ُم ً
وت�سمعه يقول :ادخلوا فبطر�س لن ينتبه! هذه هي نعمة امل�سيح ،الرحمة ملن ال ي�ستحق!
�أترككم مع هذه ال�شهادة الأخرية:
ِال َْه ِد
ال َع َّ ِ
ي لأَ ْجلِ ا ْل ُف َّجارَِ .ف�إِ َّن ُه ب ْ
ات ِف ا ْل َو ْق ِت ْ ُ
«لأَ َّن ْ َ
يح� ،إِ ْذ ُك َّنا َب ْع ُد ُ�ض َع َف َاءَ ،م َ
ال ِ�س َ
وتَ .ول ِك َّن ا َ
ي
هلل َب َّ َ
ي ُ
ي َ
َُ
�س �أَ َح ٌد �أَ ْي ً�ضا �أَ ْن َ ُ
ال�صا ِل ِح َي ْج ُ ُ
ارُ .ر َّ َ
با لأَ ْجلِ َّ
وت �أَ َح ٌد لأَ ْجلِ َب ّ
ون
ات ْ َ
ب ُر َ
م َّب َت ُه َل َنا ،لأَ َّن ُه َو َن ْح ُن َب ْع ُد ُخ َطا ٌة َم َ
يح لأَ ْج ِل َناَ .فبِالأَ ْو َل َك ِث ً
ريا َو َن ْح ُن ُم َت َ ِّ
ال ِ�س ُ
َ َ
ول َنا َم َع ا ِ
ب ْو ِت
�ص ِب ِه ِم َن ا ْل َغ َ�ض ِب! لأَ َّن ُه �إِ ْن ُك َّنا َو َن ْح ُن �أَ ْع َد ٌاء َق ْد ُ�ص ِ ْ
هلل ِ َ
ال َآن ب َِد ِم ِه َن ْخ ُل ُ
�ص ب َِح َيا ِت ِه! َو َل ْي َ�س ذ ِل َك َف َق ْطَ ،ب ْل َن ْف َت ِخ ُر
ريا َو َن ْح ُن ُم َ�ص َ
ال َ
ْاب ِن ِهَ ،فبِالأَ ْو َل َك ِث ً
ُون َن ْخ ُل ُ
�أَ ْي ً�ضا بِا ِ
ال َة( ».رومية )11-6 :5
ال َ�ص َ َ
يح ،ا َّل ِذي ِن ْل َنا ِب ِه ال َآن ْ ُ
وع ْ َ
ال ِ�س ِ
هلل ،ب َِر ِّب َنا َي ُ�س َ
دمتم معافني
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ما وراء َغ ْسل ْ
األر ُجل
*الق�س �سهيل �س ّعود

تيم ًنا ب َغ ْ�سل
ُت َ�س ِّمي بع�ض الكنائ�س َّ
ال�شقيقة يوم خمي�س �أ�سبوع الآالم بيوم ال َغ ْ�سلُّ ،
امل�سيح � ْأر ُجل تالميذه .وبهذه املنا�سبة يقوم بع�ض قادة الكنائ�س ب َت ْج�سيد احل ََدث ِمن
اخلا�صة.
مل ْق َعدون وذوي االحتياجات
خالل َغ ْ�سل �أرجل بع�ض الأع�ضاء ،ال �سيما ا ُ
ّ
مما حدث �آنذاك؟
فما الذي كان يق�صده امل�سيح من ذلك؟ وما الذي ن�ستفيد منه اليوم َّ

ن�ص َغ ْ�سل الأرجل (يوحنا  ،)20-1: 13نرى � َّأن ِف ْعل ال َغ ْ�سل الذي
ف�إذا ت� َّأملنا يف ّ
قام به امل�سيح قد و�ضعه الب�شري يف ِ�سياقٍ ُيعطي ال ِفعل معنى �أو�سع و�أعمق و�أبعد
ت�ساهم يف
ومعطيات وخلفية ت�سبق وتلحق احلدث،
ُ
من ذات الفعل .فهناك �سياق ُ
هيء لل ِف ْعل�« :أَ َّما
�إعطائه املعنى الذي ق�صده امل�سيح .وتبد�أ الق�صة ِّ
مبقدمة هامة ُت ِّ
ال �إِ َل ال ِآب،
وع َق ْب َل ِعي ِد ا ْل ِف ْ�ص ِحَ ،و ُه َو َع ِ ٌ
اء ْت ِل َي ْن َت ِق َل ِم ْن ه َذا ا ْل َع َ ِ
َي ُ�س ُ
ال �أَ َّن َ�س َ
اع َت ُه َق ْد َج َ
ال ْن َت َهى» (يوحنا .)1:13هناك
ال� ،أَ َح َّب ُه ْم ِ�إ َل ْ ُ
ين ِف ا ْل َع َ ِ
ا�ص َت ُه ا َّل ِذ َ
ِ�إ ْذ َك َ
ان َق ْد �أَ َح َّب َخ َّ
مت عندما َح ّلت
همان يجب مالحظتهما يف هذه املقدمةّ � .أو ًلَّ � ،إن ِف ْعل ال َغ�سل ّ
� ْأمران ُم ّ
نوعية العالقة التي تربط
�ساعة امل�سيح لين َتقل من هذا العامل مبوته وقيامته.
ً
وثانياّ ،
حمبة �إىل
امل�سيح بخا�صته ،وبال َّتحديد يف ذلك الوقت بتالميذه .فالعالقة هي عالقة ّ
حمبة �سوف ُتكلِّف امل�سيح دمه على ال�صليب .ولذلك قام امل�سيح ب َغ ْ�سل �أرجل
ا ُ
ملنتهىّ ،
ملنتهى.
حمبته لهم �إىل ا ُ
تالميذه كجزء من تعبريه عن َّ

46

إجنيلية الوطنية يف ر�أ�س
االجتماعية
* �أمني �رس جلنة �ش�ؤون اخلدمات
والطبية ،راعي الكني�سة ال ّ
ّ
ّ
واجلميلية
بريوت ،راعي كني�ستي جمدلونا
ّ

دراسات ومقاالت

معا .و�أثناء تناول الع�شاء
قبل ال َغ�سل ،دعا ي�سوع تالميذه وتناولوا الع�شاء الأخري ً
ماء يف مغ�سل وابتد�أ يغ�سل �أرجل
قام عن املائدة و� َأخذ ِمن�شفة وا َّت َزر بها ثم َ�ص َّب ً
تالميذه ومي�سحها باملن�شفة .وعندما و�صل �إىل �سمعان بطر�س حاول ذاك � ْأن مينعه
أ�رص على غ�سل
ِمن فعل ذلك ،غري فاهم معنى ما يقوم به امل�سيحّ � .إل � َّأن امل�سيح � َّ
ونزول عند �إ�رصارهَ ،قبِل بطر�س ،وهكذا غ�سل امل�سيح �أرجل جميع
رجلي بطر�س،
ً
ّ
التالميذ (يوحنا.)10-4 :13
كمن يف �س�ؤاله لتالميذه يف (ع )12
� َّإن املفتاح الأ�سا�س ِل َف ْهم ما قام به امل�سيح َي ُ
ون َما َق ْد َ�ص َن ْع ُت ِب ُك ْم؟»� .أي ،لقد �شاهدمت كيف غ�سلت �أرجلكم ب�إ�رصارٍ  ،فهل
«�أَ َت ْف َه ُم َ
تفهمون معنى ما �صنعته بِكم؟ فهل نحن نفهم اليوم ما قام به امل�سيح؟ � َّإن َغ ْ�سل
عمل يقوم به العبيد لأ�صدقاء �سادتهم و�أرباب بيوتهم،
الأرجل على زمن امل�سيح كان ً
تعبريا عن حفاوة ال�سادة ال�ستقبالهم يف بيوتهم،
لينظفوا �أرجلهم ِمن ُغبار الطريق،
ّ
ً
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ورغبتهم يف �إقامة عالقة حميمة معهم .بهذا الفعل كانت ت�س ُقط وتزول كل احلواجز
مل�ضيف وال�ضيوف .وك ّلنا يعلم �صعوبة القيام بهذا العمل
والعوائق وامل�سافات بني ا ُ
نتحم�س للقيام
خا�صة يف حال عدم وجود عبيد .ف�إىل � ّأي مدى
مل ْخجل لنا
ا ُ
ً
َّ
جميعاّ ،
�ستعد � ْأن يغ�سل �أرجل �أ�صدقائه؟
مبثل هذا العمل ا ُ
ملخجل الذي َن ْ�شمئ ّز منه؟ ومن ِم ّنا ُّم ٌّ
الرب ي�سوع امل�سيح قام بهذا العمل الذي يقوم به العبيد واخل ََدم .قال امل�سيح
لكن ّ
ون ،لأَ ِّن �أَ َنا َكذ ِل َكَ .ف ِ�إ ْن ُك ْن ُت َو�أَ َنا
لتالميذه�« :أَ ْن ُت ْم َت ْد ُعو َن ِني ُم َعلِّ ًما َو َ�س ِّي ًداَ ،و َح َ�س ًنا َت ُقو ُل َ
�ض»
ال َعلِّ ُم َق ْد َغ َ�س ْل ُت �أَ ْر ُج َل ُك ْمَ ،ف�أَ ْن ُت ْم َيجِ ُب َع َل ْي ُك ْم �أَ ْن َي ْغ ِ�س َل َب ْع ُ�ض ُك ْم �أَ ْر ُج َل َب ْع ٍ
ال�س ِّي ُد َو ْ ُ
َّ
لبع�ض
(يوح ّنا َّ � .)14-13 :13إن َق ْول امل�سيح هذا هو دعو ٌة خلدمة التالميذ بع�ضهم
ٍ
ربر مينع �أحد من التالميذ للقيام مبا قام به امل�سيح
بدافع
ّ
املحبة .فلي�س هناك �أي ُم ّ
اك ْم ِ�إ ْن
وب ُ
« ِ�إ َّن ُه َل ْي َ�س َع ْب ٌد �أَ ْع َظ َم ِم ْن َ�س ِّي ِد ِهَ ،و َال َر ُ�س ٌ
ول َ�أ ْع َظ َم ِم ْن ُم ْر ِ�س ِل ِه�ِ .إ ْن َع ِل ْم ُت ْم ه َذا َف ُط َ
وه»( .يوحنا.)17-16 :13
َع ِم ْل ُت ُم ُ

جدا� ،أي
هام ٍة ًّ
� َّإن الغاية ِم ْن فعل َغ�سل الأرجل الذي قام به امل�سيح ،يف مرحلة ّ
نوعية
وجه �إىل ال�صليب ،هي �أن يعلِّمنا حقائق
يف �سياق ال َّت ُّ
روحية عن �شخ�صه وعن ّ
ّ
والعال ،بعد �صعوده
احلياة واملواقف التي يرغب من �أوالده � ْأن يعي�شوها يف الكني�سة
َ
االجتماعية التي و�ضعها املجتمعْ � ،إن كان يف
�إىل ال�سماء .فالأعراف والأ�صول
ّ
كر َ�ست َت ْبجيل وتكرمي وخدمة املعلِّم وال�سيد ،فاجلميع يف
املا�ضي �أم احلا�رض ،قد َّ
الرب ي�سوع امل�سيح َر َف�ض
ِخدمة ال�سادة وامل�س�ؤولني والقياداتّ .
لكن ّ
ال�سيد واملع ّلم ّ
ل َي�أْ ِت ِل ُي ْخ َد َم َب ْل
رف�ضا
قاطعا .يقولَ :
«ك َما �أَ َّن ْاب َن الإِ ْن َ�سانِ َ ْ
هذا املفهوم االجتماعي ً
ً
فالرب ي�سوع امل�سيح هو الإله
ِل َي ْخ ِد َمَ ،و ِل َي ْب ِذ َل َن ْف َ�س ُه ِف ْد َي ًة َع ْن َك ِثري َ
ِين» (متىّ .)28:20
تج�سد واخلادم الذي �أتى ليخدمنا بتقدميه لنا اخلال�ص على خ�شبة ال�صليب .هذه
ا ُ
مل ِّ
هي الهوية التي �أراد � ْأن ُيقرتن بها امل�سيح .وعندما رف�ض بطر�س � ْأن يغ�سل امل�سيح
رج َل ْيه قال لهَ « :يا َ�س ِّي ُد� ،أَ ْن َت َت ْغ ِ�س ُل ر ِْج َل َّي!» (يوح ّنا  .)6 :13لقد �أراد بطر�س � ْأن يلتزم
�شدد على �أنه يجب
بالأعراف والأ�صول االجتماعية ال�سائدة �آنذاك واليوم ،والتي ُت ِّ
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و�سيد ،ولي�س كخادم .لهذا �أجابه امل�سيحَ « :ل ْ�س َت َت ْع َل ُم
التعاطي مع ا ُ
ملع ّلم فقط كمع ّل ٍم ّ
أ�ص بطر�س
�أَ ْن َت ال َآن َما �أَ َنا �أَ ْ�ص َن ُعَ ،ول ِك َّن َك َ�س َت ْف َه ُم ِف َ
يما َب ْع ُد» (يوحنا .)7:13وعندما � ّ
ال�سماح للم�سيح ب َغ ْ�سل رجليهَ « :ل ْن َت ْغ ِ�س َل ر ِْج َل َّي َ�أ َب ًدا!» (يوحنا،)8:13
ثاني ًة على عدم َّ
يب» (يوحنا .)8:13لقد
جوابا
ً
�أجابه ً
قا�سيا�« :إِ ْن ُك ْن ُت َال َ�أ ْغ ِ�س ُل َك َف َل ْي َ�س َل َك َم ِعي َن ِ�ص ٌ
ح ّذر امل�سيح بطر�س من �إمكانية خ�سارته لل َّن�صيب معه يف ملكوت اهللِ ،من �إمكانية
ليتوجه امل�سيح �إىل
خ�سارته لعمل ال�صليب يف حياته ،ال ِ�س ّيما � َّأن ال�ساعة قد �أتت
َّ
ور َف�ض ِف ْكرة امل�سيح
ال�صليبْ � ،إن هو � َ ّ
أ�ص على الأعراف والأ�صول االجتماعية َ
ليخدم حاجة الإن�سان الروحية للخال�ص مبوته على ال�صليب،
اخلادم الذي �أتى
ُ
ملتنوعة .وعندما �سمع
وحاجات النا�س اجل�سدية والنف�سية بعجائبه و�شفاءاته ا ُ
بطر�س �إجابة امل�سيح القا�سية ،ت� َّأكد �أنه ال ُبد � َّأن هناك معنى ما � ْأب َعد ِمن احلدث،
ال�سماح للم�سيح ب َغ ْ�سل رج َل ْيه .عندها َقبِل
ور�سالة �أهم ِمن موقفه وعناده َ
بر ْف�ضه َّ
«يا َ�س ِّي ُدَ ،ل ْي َ�س ر ِْج َل َّي َف َق ْط َب ْل َ�أ ْي ً�ضا َي َد َّي
بطر�س � ْأن يغ�سل امل�سيح رجليه قائ ًال لهَ :
ك�سيد
َو َر�أْ ِ�سي» (يوحنا .)9:13وهكذا بقبول بطر�س للم�سيح يف دوره املفاجئ هذا ّ
مل�شاركة يف ن�صيب ملكوت اهلل.
خادم ،ح�صل بطر�س على فرحة ا ُ
جديد ا�س ُت ِم َّد ِمن مفهوم ي�سوع
مفهوم
يف عامل الرتبية والقيادة� ،أُ ْد ِخل حدي ًثا
ٌ
ٌ
ي�شدد هذا املفهوم
امل�سيح للقيادة ،هو القيادة اخلادمة (ِّ .)Servant Leadership
قدم
اجلديد على � َّأن القائد والرئي�س يف � َّأية م� َّؤ�س�سة تربوية هو َق ْبل كل �شيء خا ِدمُ ،ي ِّ
مثال يف اخلدمة .فر�سالة القيادة اخلادمة هي الر�سالة
جلميع الذين يعملون معه ً
التي �أراد امل�سيح � ْأن يو�صلها لتالميذه يف املا�ضي ،ولنا اليوم .يف ال ّلحظات الأخرية
توجهِ ِه �إىل ال�صليب ُليعلن لتالميذه الأهمية الق�صوى للخدمة يف ملكوت اهلل،
قبل ُّ
ون
ون �أَ َّن ُر َ�ؤ َ�س َاء الأُ َ ِ
ون َع َل ْيهِ ْمَ .ف َال َي ُك ُ
ودو َن ُه ْمَ ،وا ْل ُع َظ َم َاء َي َت َ�س َّل ُط َ
قال�« :أَ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
م َي ُ�س ُ
ون
يما َف ْل َي ُك ْن َل ُك ْم َخا ِد ًماَ ،و َم ْن َ�أ َر َاد �أَ ْن َي ُك َ
ه َك َذا ِفي ُك ْمَ .ب ْل َم ْن �أَ َر َاد �أَ ْن َي ُك َ
ون ِفي ُك ْم َع ِظ ً
جديدا
مفهوما
ِفي ُك ْم �أَ َّو ًال َف ْل َي ُك ْن َل ُك ْم َع ْب ًدا « (م ّتى  .)27-25 :20وبقوله هذا و�ضع
ً
ً
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نظن � َّأن العظمة يف
للخدمة،
يتعار�ض مع املفهوم ال�سائد يف جمتمعاتنا .فنحن ّ
َ
ون ه َك َذا
الت�س ُّلط على املراكز وال�سيادة على حياة النا�س ،لكن امل�سيح يقولَ « :ف َال َي ُك ُ
ِفي ُك ْم» .فالعظمة مبفهومه ،ومفهوم ملكوت اهلل ،هي يف اخلدمة يف غ�سل �أرجل
النا�س.

أي�ضا دعو ًة للم�شاركة يف اخلدمة.
� َّإن دعوة امل�شاركة يف حياة امل�سيح هي � ً
لع ٍ
ملة واحدة.
ولل َأ�سف يحلو للبع�ض �أن يف�صل َب ْي الدعو َت ْي ،لك َّنهما وجهان ُ
ويهمل امل�شاركة يف ي�سوع امل�سيح .فالكثري
ويرغب البع�ض � ْأن ِّ
ي�شدد على اخلدمة ُ

تاريخيا من دعوة امل�سيح للخدمة،
انط َل َقت
من امل� َّؤ�س�سات امل�سيحية اخلريية َ
ًّ
كال�صليب الأحمر وغريها من امل� َّؤ�س�سات ،واهلل يبارك هذه اخلدمة ،لكن الح ًقا

َف َ�صلت هذه امل� َّؤ�س�سات َب ْي الدعو َت ْي ،فال َت َز َمت باخلدمة و� ْأه َملت الإميان بي�سوع

ت ِّ�سد جماعة الإميان حمبة امل�سيح
امل�سيح .وقد قال �أحد الالهوتيني« :عندما ُ َ

بخدمتها للآخرين ،فهي ال تك�شف فقط عن حقيقة هوية ي�سوع امل�سيح ،لك َّنها تخلق
هوية جديدة لها .هوية ت�ؤكد � َّأن امل�شاركة يف حياة امل�سيح تقت�ضي امل�شاركة يف
خدمة الآخرين».

أحبهم �إىل املنتهى،
أرجل تالميذه الذين � َّ
ق�صة َغ ْ�سل امل�سيح � ُ
َّ
مما ال َ�ش َّك فيه � َّأن ّ

وم ّيز ُي�شري �إىل عظمة وتوا�ضع �إلهنا وخم ّل�صنا ي�سوع
�سيبقى لها �أثر عميق ُ
توجه �إىل ال�صليب .لكن ما وراء هذه
امل�سيح ،الذي قام بهذا العمل العظيم ،ومن ثم َّ
جميعا ،هو � َّأن العظمة احلقيقية بح�سب
روحيا �أراد امل�سيح � ْأن نتعلمه
در�سا
ً
ً
الق�صة ً

وملِّ ً�صا
ربا ُ
مقايي�س ملكوت اهلل هي يف خدمة النا�س بتقدمي ي�سوع امل�صلوب لهم ًّ

�سيما الفقراء واملحتاجني منهم� .آمني
وخدمة احتياجاتهم ،ال ّ
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�سفرميخا
�سفر ناحوم
�سفرحبقوق

مقدمة إلى أسفار
العهد القديم
احللقة التا�سعة والع�رشون
الق�س د .هادي غنطو�س*

ُم ّ
قدمة إلى سفر ميخا
االثني ع�رش،
ُنتابع يف حلقتنا هذه رحلتنا مع �أ�سفار الأنبياء ال�صغار �أو �سفر
ّ
حيث �سنقوم يف هذه احللقة بدرا�سة ثالثة �أ�سفار ِم ْن بينهاُ ،مبتدئني ب�سفر ميخا.
ملعتمد يف
وميخا هو ال�سفر ال�ساد�س بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار بح�سب الرتتيب ا ُ
العب ّية للعهد القدمي ،يف حني
ترجمة فاندايك ،يف ا ّت ٍ
باع وت ٍّ
نب ملوقعه يف الن�سخة ْ
ال�سبعينية للعهد القدمي،
اليونانية
�أنه ي�أتي ثال ًثا (بعد هو�شع وعامو�س) يف الن�سخة
ّ
ّ
االفتتاحية للأنبياء
والتي ُتعيد ترتيب �أ�سفار الأنبياء ال�صغار ،كما ر�أينا يف احللقة
ّ
متت فيه
ال�صغار ،ب�شكلٍ يتما�شى مع التاريخ التقليدي ،الذي ِم َن ا ُ
ملفرت�ض �أ ّنه قد ّ
كتابة ك ّل �سف ٍر ِم ْن تلك الأ�سفار.
التقليدي لكتابة ميخا على ِ
أ�سا�سي ْي هما :ال�سفر نف�سه،
عام َل ْي �
ويعتمد التاريخ
َّ
ّ
يخا
والإ�شارة املوجودة مليخا
النبي يف �إرميا .ف�إرميا ُ 18 :26ت ْع ِلن ما يلي�« :إِ َّن ِم َ
ّ
ال َر ُّب
ُْ
ام َح َز ِق َّيا َم ِل ِك َي ُهو َذاَ ،و َك َّل َم ُك ِّل َ�ش ْع ِب َي ُهو َذا َقا ِئ ًال :ه َك َذا َق َ
ور ْ�ش ِت َّي َت َن َّب�أَ ِف �أَ َّي ِ
ال َ
يم ِخ َر ًبا َو َج َب ُل ا ْل َب ْي ِت َ�ش َو ِام َخ َو ْعرٍ».
ُْ
ال ُنو ِد� :إِ َّن ِ�ص ْه َي ْو َن ُت ْف َل ُح َك َح ْقل َو َت ِ�ص ُ
ور َ�ش ِل ُ
ري �أُ ُ
هذه الإ�شارة �إىل ميخا يف �إرميا ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض العنا�رص يف �سفر ميخا نف�سه،
عما ُيفرت�ض �أنه حياة ميخا ،ال�شخ�ص .وبح�سب �إر  18 :26و�سفر ميخا
هي ما نعرفه ّ
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الوطنية يف منيارة ،دكتور
إجنيلية
الكن�سية
* �أمني �رس جلنة ال�ش�ؤون
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والروحية ،راعي الكني�سة ال ّ
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ّ
متخ�ص�ص يف العهد القدمي
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ك�شخ�ص ،كان ِ
فاع ًل يف يهوذا يف ٍ
امتدت ِم ْن
ملفرت�ض � ّأن ميخا،
ٍ
نف�سهَ ،ف ِمن ا ُ
فرتة ّ
قبل �سقوط ال�سامرة يف �سنة  720ق.م (ميخا  ،)7-2 :1وخالل حكم ملوك يهوذا
يوثام ( 735-742ق.م) و�آحاز ( 715-735ق.م) وحزقيا ( 687-715ق.م)،
عا�رصا لإ�شعياء يف الن�صف الثاين للقرن الثامن قبل امليالد.
وبالتايلُ ،م
ً
نظرة ّ
أدبية

نوعية
الن�ص ال ِع ّ
ربي ل�سفر ميخا ِم ْن بني �أ�سو�أ �أ�سفار العهد القدميِ ،م ْن حيث ّ
ُيعترب ّ
مت العثور عليها حتى يومنا هذا.
الن�ص الذي و�صلنا يف املخطوطات القدمية التي ّ
ّ
ٍ
دمر ًة
الن�ص ال ُتعاين ِم ْن � ّأية
م�شكلةّ � ،إل � ّأن � ً
ورغم � ّأن بع�ض �أجزاء ّ
أجزاء �أخرى منه ُم ّ
ٍ
بطريقة كبرية؛ الأمر الذي ُيجرب دار�سي ال�سفر على اال�ستعانة بالرتجمات القدمية
لل�سفر ،كالن�سخة اليونانية ال�سبعينية والرتجمة ال�رسيانية وغريهما.
ِم ْن ٍ
جهة �أُخرى ،يقرتح الباحثون ِع ّدة طرقٍ لتق�سيم ال�سفر وبناء ُب ْن َيته الهيكلية.
حيث ميكن تق�سيم ال�سفر بح�سب املوا�ضيع التي يتعامل معها على ال�شكل التايل:
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.I

.II
.III
.IV
.V
.VI

.VII

.VIII

املُق ّدمة االفتتاحية ()2 -1 :1
دينون ٌة �ض ّد ال�سامرة و�أور�شليم ()7-3:1
حز ٌن ورثاء ()16 -8 :1
خ ّطة الإن�سان وخ ّطة اهلل ()5 -1 :2
الأنبياء الكذبة ()11 -6 :2
وع ٌد باخلال�ص ()13 -12 :2
أنيب للقادة وللأنبياء ()3
ت� ٌ
جبل الرب ()5 -1 :4

 .IXخ ّطة اهلل ()13 -6 :4
حاكم موعو ٌد ِم ْن بيت حلم ()5 -1 :5
.X
ٌ
خال�ص ودمار ()15 -6 :5
.XI
ٌ
 .XIIدعوى الرب �ضد �إ�رسائيل ()8 -1 :6
�	.XIIIإثم ا�رسائيل وعقابها ()16 -9 :6
وم ْ�أ�ساتها ()7 -1 :7
 .XIVمعاناة �إ�رسائيل َ
 .XVوع ٌد بقيام �إ�رسائيل ()13 -8 :7
� .XVIصال ٌة وت�سبيح ()20 -14 :7

مقاطع �أو �أجزا ٍء :ميخا :2-2 :1
يف حني يقرتح �آخرون تق�سيم ميخا �إىل �أربعة
ٍ
تناوبا بني
يت�ضمن
13؛ 8 :4-1 :3؛ 14 :5-9 :4؛ 20 :7-1 :6؛ ك ّل جز ٍء منها
ً
ّ
الكارثة والرجاء ،حيث الكارثة هي نتيجة للخطية ،والرجاء ينبع من �صالح اهلل
يف الذي
ونعمته .وتلك الأجزاء ترتبط ببع�ضها بطريقة تظهر العمل
التحريري االحرتا ّ
ّ
خ�ضع له �سفر ميخا خالل رحلة كتابته.
البنية الهيكلية التالية
يف الوقت الذي يقوم فيه باحثون �آخرون باقرتاح ر�سم ُ
الالهوتية؛ االقرتاح والبنية ال ّل َذ ْين �سنتعامل
اعتمادا على وجهة النظر
مليخا ،وذلك
ً
ّ
معهما يف درا�ستنا الالهوتية لل�سفر �أدناه:
� 1إعالن جميء املوت والدمار (ميخا )1
 2ف�ساد ال�شعب (ميخا )2
 3ف�ساد القادة (ميخا )3
إعالن مل�ستقبلٍ باهر (ميخا )5-4
ٌ �4
 -3ف�ساد املدينة والقادة (ميخا )6
 -2ف�ساد ال�شعب (ميخا )7-1 :7
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� -1إعالن للخال�ص من املوت والدمار (ميخا )20-8 :7
ارتباط بني ميخا و َنب َِّي ْي ِم َن الأنبياء
أدبية ،هناك
ٌ
� ً
أي�ضا ِم ْن وجهة النظر ال ّ
الكبار ،هما �إرميا و�إ�شعياء .فكما ذكرنا �أعالهُ ،ت�شري �إر � 18 :26إىل نبوءة ُمعلنة ِم ْن
لكن تلك النبوءة ت�أتي يف �إرميا يف �سياق
ِق َبل ميخا املور�شتي ،يف � ّأيام امللك حزقياّ .
ق�صة ال �إ�شارة لها يف �سفر ميخا نف�سه.
ق�صة مواجهة بني ميخا وامللك حزقيا .وهي ّ
ّ
ٍ
دينونة
ملعلنة يف تلك املواجهة هي �إعالن
وبح�سب �إر  ،18 :26ف� ّإن نبوءة ميخا ا ُ
م�رشوطة؛ الأمر الذي يجب �أن ُنح ّذر ِم ْن � ْأن ُن�سقطه على �سفر ميخا نف�سه ،والذي كما
مل ْ�ستح ّقة.
�سفر ُت�سيطر فيه نعمة اهلل يف مواجهة الدينونة ا ُ
�سرنى �أدناه هو ٌ

تقريبا ،لإ�شعياء  ،4-2 :2والفارق
ويف نف�س الوقت ،ف� ّإن ميخا  4-1 :4مطابقة،
ً
ون ُك ُّل َو ِ
ت َت ِتي َن ِت ِه،
ت َت َك ْر َم ِت ِه َو َ ْ
اح ٍد َ ْ
«ب ْل َي ْج ِل ُ�س َ
الوحيد بينهما هي ميخا َ :4 :4
ال ُنو ِد َت َك َّل َم» ،والتي ال يوجد مقابل لها يف �إ�ش .2
ون َم ْن ُي ْر ِع ُب ،لأَ َّن َف َم َر ِّب ْ ُ
َو َال َي ُك ُ
ِ
ات ُم ٍ
فر�ضي ٍ
الن�ص
الباحثون بتقدمي
وقد قام
ّ
تلفة لتف�سري ذلك التطابق� ،سواء � ّأن ّ
أ�صل ِم ْن �إ�شعياء �أو من ميخا �أو من م�صدر ُمتلف عن االثنني .ولكن يبقى
ي�أتي � ً
الفر�ضيات على ح�ساب الأخرى .غري � ّأن ذلك
فر�ضية بني تلك
من ال�صعب اختيار �أي
ّ
ّ
للتطور الأدبي للأدب النبوي.
منوذجا
قدم
التطابق ُي ّ
ً
ّ

ّ
تاريخية
نظرة

التقليدية مليخا كانت تفرت�ض ب�أن ميخا ال�شخ�ص قد
كما ذكرنا �أعاله ،فالنظرة
ّ
ٍ
وتنب�أ يف الن�صف الثاين للقرن الثامن قبل امليالد ،يف ٍ
معا�رصة لإ�شعياء
فرتة
عا�ش ّ
النبي ك�شخ�ص .ولكن كما ذكرنا يف حلقات �سابقة ،ف� ّإن النبي يف كتابنا املقد�س هو
ملختلفة برحلة من
مرت
تقريبا جميع �أ�سفار العهد القدمي ا ُ
ً
�سفر ولي�س �شخ�ص ،وقد ّ
الت�أليف والتحرير قبل �أن تبلغ �شكلها النهائي الذي نعرفها عليه يف كتابنا املقد�س
اليوم.
لعملية حترير ب َِي ٍد ُم ٍ
رتفة
فكما ذكرنا �أعالهَ ،ف ِمن الوا�ضح �أن �سفر ميخا قد خ�ضع
ّ
جعلت من ال�سفر جمموعة من �إعالنات الكارثة والرجاء ،كما يظهر يف االقرتاح الثاين
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تدرجة ب�شكلٍ
يل
ت�صاعدي وتناز ٍّ
ٍّ
للبنية الهيكلية لل�سفر �أعاله� ،أو و�ضعت له ُب ْنية ُم ّ
متناظر بني خطيئة ال�شعب وخال�ص اهلل ،كما يظهر يف البنية الهيكلية الالهوتية
التي قدمناها يف االقرتاح الثالث �أعاله.
وي ْع َترب العديد من الباحثني �أن تكرار الدعوة لل�سمع يف 2 :1؛  1 :3وُ 1 :6ت�شري �إىل
َ
� ّأن ال�سفر يت�ألف �أ�ص ًال من ثالثة �أجزاء �أو َم ّر بثالثة مراحل من التحرير خالل رحلة
ت�أليفه .يف كل الأحوال ،من امل�ستحيل حتديد تاريخ املرحلة التي و�صل فيها ال�سفر
النهائي ْي ،و�إن كان من الوا�ضح �أن �سفر ميخا ،كغريه من �أ�سفار
�إىل �صيغته و�شكله
َّ
ٍ
ٍ
طويلة من التحرير والت�أليف ،وال يبلغ �شكله النهائي �إال
برحلة
مر
العهد القدمي ،قد ّ
أي�ضا كغريه من �أ�سفار
يف مرحلة ما بعد ال�سبي .كما �أ ّنه من الوا�ضح �أن �سفر ميخاً � ،
العهد القدمي ،مكتوب من وجهة نظر �أور�شليم ويهوذا.
نظرة الهوتية

معنى ا�سم ميخا والذي هو �صيغة خمت�رصة مليخائيل هو «من مثل (اهلل)»؛ وهو
«م ْن ُه َو ِ�إل ٌه ِم ْث ُل َك...؟» (مي  ،)18 :7والذي ُيختتم به
ال�س�ؤال الأ�سا�سي يف �سفر ميخاَ :
ويعلن كلمته
الهوتي
ال�سفر يف �إعالنٍ
عظيم ِ َ
ٍ
لن هو الإله الذي يدور حوله �سفر ميخا ُ
ٍّ
لل�شعب.

�شك فيه ب�أن عظمة اهلل هي مفهوم �أ�سا�سي يف ميخا .فاهلل هو «...
حيث �أنه مما ال ّ
َ�س ِّي ِد ُك ِّل الأَ ْر ِ
ي ِ�شي َع َلى َ�ش َو ِام ِخ
�ض» (مي  ،)13 :4الذي «َ ...ي ْخ ُر ُج ِم ْن َم َكا ِن ِه َو َي ْنز ُِل َو َ ْ
الأَ ْر ِ
ال ْن َ�ص ِّب
الا ِء ْ ُ
ال�ش ْم ِع ُق َّد َام ال َّنارَِ .ك ْ َ
وب ْال َِب ُ
ان َك َّ
ال َ ْ
ت َت ُهَ ،و َت ْن َ�ش ُّق ا ْلو ِْد َي ُ
�ضَ ،ف َت ُذ ُ
ِف ُم ْن َح َدرٍ « (.)4 -3 :1
قد�س ًة ،ويعبد
وعظمة اهلل بالن�سبة مليخا جتعل ال�شعب ُمطا َل ًبا ب� ّأن يعي�ش حيا ًة ُم ّ
ٍ
ؤول
بطريقة �سليمة .فبح�سب ميخا ،الإن�سان
اهلل
مدعو لأن ُي�صلح طريقه ويكون م�س� ً
ّ
الرب يف طريقة تعامله مع الآخرين يف رحمة وعدالة وا�ستقامة .فما الذي
�أمام ّ
الر ْح َم َةَ ،و َت ْ�س ُل َك ُم َت َو ِ
يطلبه الرب من الإن�سان �سوى «� ...أَ ْن َت ْ�ص َن َع ْال ََّق َو ُ ِ
ا�ض ًعا
ت َّب َّ
َم َع �إِلهِ َك» (مي .)8 :6
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ؤولية الإن�سان هما ُمرتكز ك ّل الهوت ميخا .ولذلك،
وبالتايل ،فعظمة اهلل وم�س� ّ
فميخا يدين ظلم الإن�سان لأخيه الإن�سان (مي 11-1 :2؛ 16-9 :6؛ ،)7-1 :7
مع الرتكيز ب�شكلٍ
الظلم هو
وي ْع َترب ميخا � ّأن ذلك ُ
ؤولية القادة (َ .)3
ٍّ
خا�ص على م�س� ّ
ؤولية الإن�سان �أمام تلك العظمة،
احلقيقي لعظمة اهلل ،والك�رس
التحدي
ّ
احلقيقي مل�س� ّ
ّ
ّ
وبالتايل ،ال�سبب الرئي�سي جللب دينونة اهلل.
هم � ْأن ُن ِ
الحظ ُهنا � ّأن ر�سالة ميخا هي ر�سال ٌة َترتبط فيها دينونة اهلل
لكن ِم َن ا ُ
مل ّ
مبحبة ورحمة ذلك الإله ،التي لها هي كلمة ال َف ْ�صل ،وتدور دينونة اهلل وعدالته
ل�شعبه
ّ
قدمناها يف النظرة الأدبية �أعاله (النموذج
يف فلكها .فبح�سب البنية الالهوتية التي ّ
حمبة اهلل ورحمته وت�سودان يف وجه ف�ساد ال�شعب
الثالث للبنية الهيكلية)ُ ،ت�سيطر ّ
والقادة ،وتكون لهما الكلمة النهائية يف مواجهة املوت والدمار.
قدم ذلك املوت والدمار
وي ّ
حيث يبد�أ ال�سفر ب�إعالن جميء املوت والدمار (مي ُ ،)1
ٍ
ال�شعب (مي  )2وف�ساد القادة (مي  .)3وي�ضع ال�سفر يف مركزه �إعال ًنا
كنتيجة لف�ساد ّ
ورغما عن
للبقية الباقية يف و�سط ذلك املوت والدمار،
مل�ستقبلٍ باه ٍر يبنه اهلل
ُ
ً
ّ
لكن ال�سفر ُيعلن � ّأن الإن�سان ي�ستمر ب�إ�رصاره على رف�ض
ذلك الف�ساد (مي ّ .)5-4
في� ّؤكد على ا�ستمرار ف�ساد القادة (مي  )6وال�شعب
حمبة اهلل ورحمتهُ ،
التجاوب مع ّ
(مي  )7-1 :7على ال�سواء .لكن ورغم ذلك ف� ّإن الإعالن النهائي يف ال�سفر هو �إعالن
�رش الإن�سان وتع ّنته وا�ستمراره برف�ض
للخال�ص بف�ضل حمبة اهلل التي تنت�رص على ّ
اهلل والتجاوب مع حمبته ،حيث ي�أتي الإعالن النهائي يف ميخا ك�إعالنٍ للخال�ص
ي�سببه ف�ساد الإن�سان (مي .)20-8 :7
من املوت والدمار الذي ّ
ِ
جدا لدعوى يرفعها الرب �ضد
مللفت للنظر �أن ميخا
وم َن ا ُ
مميزة ً
يت�ضمن �صور ًة ّ
ّ
وتت�ضمن تلك
�شعبه �أمام اخلليقة التي ي ّتخذها �شاهد ًة وهيئة ُم ّلفني (.)8 -1 :6
ّ
ال�صورة ثالثة �إعالنات الهوتية عظيمة :ف� ّأو ًل (�آ�آ  ،)2-1هذه ال�صورة هي �إعالن
يتحدانا َك ْيما ُندرك � ّأن اخلليقة وطريقة تعاملنا معها هي بطريقة �أو ب�أخرى
الهوتي ّ
ّ
�شهادة مبا�رشة لإمياننا ولعالقتنا باهلل ولفهمنا الالهوتي ال�صحيح له واللتزامنا
وثانياُ ،تعلن تلك ال�صورة �أن اهلل هو املبادر يف عالقتنا به و�أن تلك
بقيم ملكوت اهلل.
ً
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العالقة تعتمد على عمل اهلل يف حياتنا ولي�س على ا�ستحقاقنا نحن �أو ما نفعله نحن
(�آ�آ  .)5-3وبالتايل ،بكلمات �أخرى ،يعلن ميخا � ّأن عالقتنا باهلل هي عالقة نعمة تعتمد
أخرياُ ،تعلن تلك ال�صورة والدعوى التي يرفعها اهلل
على �شخ�ص اهلل وحمبته ورحمته .و� ً
عظيما �آخر ،وهو � ّأن اال�ستجابة ال�صحيحة الوحيدة
الهوتيا
�ضد �شعبه عربها �إعال ًنا
ًّ
ً
جمرد التزام مبظاهر
التي يجب �أن نقوم بها يف مواجهة حمبة اهلل ونعمته هي لي�ست ّ
عينة ،و� ّأن ِمقيا�س عالقتنا باهلل و�إمياننا به والتزامنا بتلك العالقة هو
وممار�سات ُم ّ
تديننا ،ولكن مقدار التزامنا باحلق والرحمة يف عالقتنا بكل من وما
لي�س درجة ّ
حولنا (�آ�آ .)8-6
خاتمة :رسالة ميخا لنا اليوم

هام ًة لنا اليوم .فال�سفر يدعونا لن�ضع اهلل
�شك ب� ّأن ميخا يحمل ر�سال ًة
ال ّ
ّ
الهوتي ًة ّ
� ّأو ًل يف حياتنا ،ونتج ّنب �أن ن�سمح ل ّأي �شي ٍء �آخر �أن يح ّل حم ّله� ،أو �أن ن�ضع ثقتنا
ومرتكز حياتنا يف � ّأي �شي ٍء �آخر ،فلي�س �إله مثل اهلل.
ُ

ؤوليتنا كم�ؤمنني به ،ولندرك � ّأن عظمة اهلل
وميخا يدعونا لندرك عظمة اهلل وم�س� ّ
حمبة اهلل ونعمته الفائقة ،التي لنا بها وحدها رجاء .وتلك ر�سالة
أ�سا�سا على ّ
ترتكز � ً
قدم ميخا لنا ر�سالة رجا ٍء ب� ّأن الكلمة
هامة لنا اليوم يف ال�رشق الأو�سط ،حيث ُي ّ
ّ
النهائية هي خلال�ص �إلهنا ،ولي�س للموت والدمار والدينونة.
تتحدانا كيما
ّ
لكن ميخا يدعونا لرنى تلك املحبة والنعمة على �أ ّنها يف نف�س الوقت ّ
مبحبة كل من وما حولنا ،مبا يف ذلك
نتجاوب معها ب�أن نعي�ش حياة نلتزم فيها
ّ
اخلليقة ،والتي تعترب طريقة تعاملنا معها �شاهداً �أ�سا�سي ًا ملقدار جتاوبنا مع حمبة
ؤولية جتاه الآخرين
حمبة وم�س� ّ
اهلل ونعمته .ويدعونا ميخا لندرك � ّأن التزامنا بعالقة ّ
جمرد التزامنا مبمار�سات
واخلليقة هو ما يعك�س مقدار التزامنا بعالقتنا باهلل ،ولي�س ّ
مغبة ال�سقوط يف فخ القيام بها بال
دينية فارغة فاقدة ملعناها ،ويح ّذرنا ميخا من ّ
معنى .وهو نف�س املوقف الذي �سيقوم ي�سوع بعد عدة قرون بتب ّنيه يف هجومه على
الكتبة والفري�سيني (مت .)23
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ُم ّ
قدمة إلى سفر ناحوم
ال�سفر التايل بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار هو �سفر ناحوم ،والذي ي�أتي يف
اليونانية
العربية �أو الن�سخة
املركز ال�سابع بني الأ�سفار االثني ع�رش �سواء بالن�سخة
ّ
ّ
ابتداء
تماثل بني ال ُن�سختني
ال�سبعينية ،حيث �أن ترتيب الأ�سفار االثني ع�رش ي�صبح ُم ً
ً
ّ
من ناحوم.
«وحي على نينوى� .سفر ر�ؤيا
املقدمة االفتتاحية لل�سفر ُتعلن ب� ّأن ال�سفر هو
ٌ
ناحوم الألقو�شي» ( ،)1 :1وذلك االعالن هو الإ�شارة الوحيدة يف ال�سفر ،ويف العهد
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القدمي ب�أ�رسه حول ناحوم ،ال�شخ�ص .فخارج الكتاب املقد�س ،ا�سم ناحوم ،والذي
�شائعا يف املنطقة .لكن لي�س هناك � ّأية معلومة
ا�سما
ً
يعني «راحة �أو تعزية» كان ً
عن �شخ�ص النبي ناحوم� ،أو ح ّتى عن املكان الذي ِم َن املفرت�ض �أنه ي�أتي منه،
�ألقو�ش ،والذي ال ميتلك الباحثون � ّأي معلومة لتحديد مكان وجوده ،على الرغم من
املحاوالت العديدة التي قام بها الباحثون ،دون �أي نتيجة موثوقة لتحديد موقع
مثل هكذا بلدة.
نظرة أدبية

واحرتام َك َ ِ
أدبي وال�شعري.
يتم ّتع ناحوم بتقدي ٍر
ٍ
بري ْين م ْن حيث ُم�ستواه ال ّ
ِ
ال�شعرية يف العهد القدمي
أهم الأعمال
ّ
فم ْن وجهة النظر ال ّ
أدبيةُ ،يعترب ناحوم ِم ْن � ّ
ٍ
ليتورجية
بطريقة
ويعترب العديد من الباحثني �أن ال�سفر قد ُكتب ُلي�ستعمل
ب�أكلمهَ .
ّ
يف العبادة واالحتفال .وال يقت�رص ال�شعر يف ناحوم على الق�صيدة املكتوبة بنمط
ٍ
بطريقة
مكتوب
ولكن ال�سفر ب�أكمله
ال ( )acrosticsيف بداية ال�سفر (،)9/8-2 :1
ّ
ٌ
جدا.
�شعري ٍة رفيعة ًّ
ّ
ِ
�شعري ٍة ال ُياثله فيها يف
أدبي ٍة
طبعا،
فال�س ْفر يتم ّتع ،باللغة العربية ً
ّ
بهيكلي ٍة � ّ
ّ
متاما
ق�سم �إىل ِن�ص َف ْي ُم
الكتاب ا ُ
مل ّ
َ
ت�ساوي ْي ً
قد�س � ّإل �سفر ن�شيد الأن�شاد .فهو ُم ّ
من حيث عدد الكلمات والعبارات والأبيات واملقاطع ال�شعرية مع املركز يف نا
ابَ ،و َق ْل ٌب َذا ِئ ٌب َو ْار ِت َخ ُاء
 11 :2( 10 :2بح�سب الن�ص العربي) « َف َر ٌ
اغ َو َخ َال ٌء َو َخ َر ٌ
ت َم ُع ُح ْم َر ًة» ،والتي يعتربها الباحثون
ُر َك ٍب َو َو َج ٌع ِف ُك ِّل َح ْقوٍَ .و�أَ ْو ُج ُه َج ِمي ِعهِ ْم َ ْ
مركزيا يف نقل
دورا
ًّ
ً
تلخي�صا لك ّل ال�سفر يف ر�سم دمار نينوى ،وبالتايل تلعب ً
حمتوى ور�سالة ال�سفر ككل.
ميزة �ساهمت يف احلفاظ على ن�ص ناحوم
ال�شعرية
البنية
الهيكلية ا ُ
تلك ُ
مل ّ
ّ
ّ
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جدا ،كما هو احلال مع
باللغة
العربية ،ويف و�صوله �إلينا ب�شكل �سليم �إىل حد كبري ًّ
ّ
ملغ ّنى
فمما ال �شك فيه ب�أن اال�ستخدام الليتورجي املو�سيقي ا ُ
�سفر ن�شيد الأن�شادّ .
أمرا �أكرث �سهولة.
لل�سفر جعل احلفاظ على �صيغته الأ�صلية � ً
يتميز اجلزء الأول من الإ�صحاح ال ّأول من ناحوم �أ ّنه عبارة
وكما ذكرنا �أعالهّ ،
عن مزمور �أو ق�صيدة ِم ْن منط ال (� ،)acrosticsأي �أ ّنها ت ّتبع ت�سل�سل الأبجدية العربية
(�أبجد هوز حطي كلمن �سعف�ص قر�شت؛ النمط الذي �سبق لنا و�رشحناه يف املقدمة
للأ�سفار الأدبية وال�شعرية ويف احللقة اخلا�صة ب�سفر املزامري واحللقة اخلا�صة
كحد �أق�صى.
ب�سفر املراثي) ،ولكن ب�شكل جزئي ميتد بني نا  2 :1وحتى �آ� 8أو �آّ 9
تتحدث عن ٍ
ومما يلفت النظر ب�شكلٍ
وهذه الق�صيدة ّ
إلهيّ ،
ك�شف �أو �إعالنٍ �أو ظهورٍ � ّ
ملرتجم «ينتهر» يف ترجمة فاندايك)
خا�ص يف الق�صيدة هو الإ�شارة �إىل زئري (ا ُ
ٍّ
الرب يف وجه البحر ،وهي نف�س ال�صورة امل�ستخدمة للمواجهة بني بعل والبحر/
ّ
النهر يف الأدب الفينيقي-الكنعاين.
من ٍ
عددا ِم َن اجل َُمل والعبارات وال�صور التي
جهة �أخرى،
يت�ضمن ناحوم  2وً 3
ّ
الكتابية التي
ت�شبه بع�ض اجلمل والعبارات وال�صور امل�ستخدمة يف الن�صو�ص
ّ
مثل يف نا ( 10 :1يوئيل 5 :2؛ عو 18؛ مال
تتحدث عن «يوم الرب» ،كما هو احلال ً
ّ
 ،)19 :3نا �( 4 :2إر 9 :46؛ يوئيل 9 :2؛ عا  ،)16 :5نا �( 8 :2إر  ،)21 ،5 :46نا :2
�( 9إ�ش  ،)7 :2نا �( 11 :2إ�ش 8-7 :13؛ يوئيل  ،)6 :2نا ( 2 :3يوئيل  ،)5 :2ونا :3
�( 10إ�ش 16 :13؛ يوئيل 2 :4؛ عو .)11
ن�سبيا ،وميكن ر�سمها على
�أما بالن�سبة للبنية الهيكلية لل�سفر ،فهي بنية �سهلة
ًّ
ال�شكل التايل:
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.A
.B
.C
.D

املقدمة االفتتاحية ()1 :1
غ�ضب الرب على نينوى ()15 -2 :1
�سقوط نينوى ()2
الويل لنينوى ()3

نظرة تاريخية

مما نقوله هنا ،فكما ذكرنا �أعاله ،يفتقد ناحوم ل ّأية �إ�شارة
لي�س هناك الكثري ّ
التقليدية لتاريخ كتابة
لتاريخ كتابته �سواء يف ال�سفر �أو خارجه .و�إذا كانت النظرة
ّ
ناحوم تعترب ب�أن ال�سفر يجب �أن يكون قد ُك ِتب قبل �سنة  609ق.م ،.وهي �سنة �سقوط
البابليني ،مبا � ّأن ناحوم هو «نبوءة» عن �سقوط
االمرباطورية الآ�شورية على يد
ّ
خ�صو�صا يف �ضوء مفهوم
نينوى ،ف�إن تلك النظرة هي �أبعد ما تكون عن الواقع،
ً
النبوءة يف الكتاب املقد�س ويف �ضوء حمتوى ال�سفر نف�سه.
إعالن
فالنبوءة باملفهوم الكتابي هي لي�ست عرافة و�إعالن للم�ستقبل ،ولك ّنها � ٌ
عي وقراءة للواقع يف �ضوء تلك الكلمة .وبالتايل ،فناحوم يقر�أ
واقع ُم ّ ٍ
لكلمة اهلل يف ٍ
عي
�سقوط نينوى ،الذي �سبق وح�صل ،كما ي�شري حمتوى ال�سفر بو�ضوح ،يف واقع ُم ّ
عينة ِم ْن خالل تلك القراءة.
ُيريد ناحوم �أن ُيعلن له ر�سالة ُم ّ

الفار�سية
فمحتوى ال�سفر ي�شري �إىل �أ ّنه قد ُك ِتب َح ْت ًما يف الفرتة
وبالتايلُ ،
ّ
الهوتي ْي ل�شعب اهلل يف تلك الفرتة ،كما
(القرنني  5و 4ق.م) ويحمل ر�سال ًة و�إعال ًنا
َّ
�سرنى �أدناه.
نظرة الهوتية

حددة
مللفت للنظر �أ ّنه ال يوجد � ّأية قراءة م�أخوذة ِم ْن ناحوم يف القراءت ا ُ
ِم َن ا ُ
مل ّ
الكن�سية ل ّأية كني�سة؛ الأمر الذي ُيعطي االنطباع ب� ّأن جميع الكنائ�س
بح�سب الروزنامة
ّ
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قدمه للكني�سة
الهوتي �أو �
مل جتد � ّأي �شي ٍء
ما ميكن لناحوم �أن ُي ّ
أخالقي �أو غريه ِ ّ
ٍّ
ٍّ
يت�ضمن �أية ر�سالة مبا�رشة ليهوذا �أو دعوة لإ�رسائيل
فنظرا ل ّأن ناحوم ال
ّ
وللم�ؤمننيً .
للتوبة �أو حتى �إالعن للدينونة �ضدها ،و�إمنا هو عبارة عن «احتفال» ب�سقوط نينوى،
أ�صوليا عني ًفا ،يف حني
قوميا �
نف�سا
ً
ًّ
ًّ
كثريا ما نظر �إليه الباحثون على �أنه يحمل ً
رمزية
حاول �آخرون التخفيف من ذلك باعتبار � ّأن �سقوط نينوى يف ال�سفر هو �صورة ّ
النت�صار العدالة يف مواجهة الظلم والقهر.
�ستوي ْي اث َن ْي ،فالكتاب املقد�س كما يقول
ولكن ناحوم يتحدانا
الهوتيا على ُم َ
ًّ
كالفن ،ال ُيعلن لنا فقط ما يجب �أن نكون عليه وتكون عليه الأمور والواقع الذي
أي�ضا َم ْن نحن ،وي�ضعنا يف مواجهة حقيقتنا
نحن
مدعوون �إليه ،لكنه ُيعلن لنا � ً
ّ
وواقعنا الذي نعي�ش فيه ،كيما ُندرك �سقوطنا وانك�سارنا وحاجتنا لنعمة اهلل .ويف
حتد كبرية لنا ،لأ ّنه ي�ضعنا يف مواجهة
�سفرا يحمل ر�سالة ّ
ذلك ال�سياق ،يكون ناحوم ً
حقيقتنا التي تفرح بدمار �أعدائنا ،وترى يف ذلك �سبب خال�ص وفرح واحتفال لنا.
هاما حول اهلل وعالقته بالتاريخِ .
فم َن
يف نف�س الوقت ،يتب ّنى ناحوم
ً
مفهوما ًّ
مرات يف الآية الأوىل منه (نا ،)2 :1
ا ُ
ملثري لالنتباه � ّأن ال�سفر يبد�أ بذكر اهلل �أربع ّ
إلهي ( .)9/8-2 :1وبالتايل ،فالهوت
يفتتح بها ق�صيدة ك�شف �أو �إعالن �أو ظهور � ّ
ناحوم ب�أكلمه يقوم على �إدراكه و�إعالنه ملن هو اهلل ،ك�إله ُي�سك ،بح�سب ناحوم،
ِ
النهائية فيه.
مب ْق َود التاريخ ،وله كلمة الف�صل
ّ
ورغم � ّأن غالبية الباحثني يعتربون الق�صيدة االفتتاحية يف ناحوم (نا 8-2 :1
ملحارب ،غري � ّأن ُمعظمهم مل يتعاملوا مع
�أو  )9هي ق�صيدة و�صف
منوذجية للإله ا ُ
ّ
ال�سفر ب�أكلمه على �أ ّنه ُيعلن تدمري الرب ،الإله املحارب ،لأعدائه الآ�شوريني .فناحوم
آ�شورية لكي ُتدافع عن نف�سها يف مواجهة
ً 2
مثل هي دعوة �ساخرة من اجليو�ش ال ّ
�سببه
الفتح القادم جليو�ش الرب ،الإله املحارب .وناحوم  3ت�صف اخلراب الذي ُي ّ
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الرب املحارب ،الذي هو َم ْن ُيهني نينوى واجليو�ش الآ�شورية .والإ�صحاحات
الثالثة يف ناحوم ،جميعها ت�سخر من امللك الآ�شوري ،الذي يقف عاج ًزا �أمام ال ُقدرة
دورا
اجلبارّ � .أما �صورة ا ُ
الفائقة للرب ا ُ
ملحارب ّ
ملحارب ّ
للرب َفهِ َي تلعب ً
اجلبار ّ
الرب قادر لي�س فقط على
هاما يف الإعالن ُ
ًّ
ملتل ّقي ال�سفر يف الفرتة الفار�سية � ّأن ّ
قادر على تدمري و�إزالة حتى �أعظم اخل�صومِ .
مللفت
وم َن ا ُ
تدمري ال ّ
آ�شوريني ،ولكنه ٌ
للنظر � ّأن ال�سفر ال يحتوي � ّأية �إ�شارة ملا هي خطايا �آ�شور� ،أو �أية دعوة ليهوذا لتتوب،
�أو �أي وعد لها ب�إعادة البناء يف امل�ستقبل .وبالن�سبة لناحوم� ،سقوط نينوى كان
ٍ
ٍ
عقابا من
نتيجة ل ُقدرة الرب ولي�س
نتيجة ل ُقدرة البابليني ،ف�سقوط نينوى كان ً
النبي ،ال�سفر ،كان يهدف كيما يعلن لل�شعب يف الفرتة
الرب لها .وبالتايل ،فناحوم ّ
الرب ،الذي ُي�سك مبقود التاريخ وله الكلمة
ّ
الفار�سية � ّأن م�صري جميع الأمم هو بيد ّ
الف�صل فيه.
خاتمة :رسالة ناحوم لنا اليوم

ال�سلبية لناحومّ � ،إل � ّأن ال�سفر يحمل ر�سالة
التقليدية
على الرغم من ال ّنظرة
ّ
ّ
الب�رشية
وجها لوجه �أمام حقيقة طبيعتنا
هامة لنا اليوم .فناحوم ي�ضعنا ً
ّ
ّ
الهوتية ّ
يتدخل �إىل
نحبهم ،و ُت�ص ّلي �إىل اهلل كي ّ
التي ترجو دمار �أعدائنا� ،أو حتى من ال ّ
جانبنا ويحقق ذلك ،وتفرح عند ح�صوله .ونحن �إذا ما وقفنا وقفة �صدقٍ مع �أنف�سنا
فكثريا ما مت َّن ْينا دمار
كثريا ما فعلنا ذلك خالل الأزمة يف �سورية.
ً
�سنعرتف ب�أ ّننا ً
وف�سنا ذلك على �أنه
داع�ش وغريها ،و�ص ّل ْينا �إىل اهلل كيما ّ
يتدخل ويفعل ذلكّ ،
ج�سدها و�أعلنها
خال�ص لنا ،دون �أن ُندرك كم يتناق�ض ذلك مع طبيعة �إلهنا ،كما ّ
ال�رش باخلري ،والعنف
يف �شخ�ص ي�سوع امل�سيح ،ك�إله حمبة ونعمة وحياة� ،إله يغلب ّ
باملحبة ،واملوت باحلياة� .إله ُيعلن ن�رصة احلياة على كل �رش و�أمل
واحلقد والقتل
ّ
وموت ،باملحبة وال �شيء غري املحبة .ناحوم يدعونا لندرك �أن كلمة الن�رصة
النهائية هي لإلهنا وملحبته وللحياة معه وفيه.
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ُم ّ
قدمة إلى سفر حبقوق
العربية
ال�سفر الثامن بني �أ�سفار الأنبياء ال�صغار االثني ع�رش يف ِكال الن�سخ َت ْي
ّ
ّ
�سفر
واليونانية
ّ
ّ
ال�سبعينية للعهد القدمي هو �سفر حبقوق ،والذي ،كما �سرنى �أدناه ،هو ٌ
امل�سيحيني يجهلون
وم ؤ� ّثر يف الرتاث والالهوت امل�سيحي ،و�إن كان الكثري من
هام ُ
ّ
ٌّ
ذلك.
قدم ال�سفر � ّأي �شي ٍء ُيذكر عن حبقوق ال�شخ�ص� ،أو ح ّتى عن اخللفية التاريخية
ال ُي ّ
قدمة
التي ُك ِتب فيها ال�سفر .فك ّل ما نعرفه عن حبقوق هو ما يذكره ال�سفر يف ا ُ
مل ّ
وق ال َّنب ُِّي» ( ،)1 :1ويف
االفتتاحية لل�سفر ،والتي تدعوه ب�سفر «اَ ْل َو ْح ُي ا َّل ِذي َر� ُآه َح َب ُّق ُ
ّ

وق ال َّنب ِِّي َع َلى
«�ص َال ٌة ِل ََب ُّق َ
حب  ،1 :3التي ُت َع ْنوِن اال�صحاح الثالث من ال�سفر ك َ
ال�ش َجو َِّي ِة».
َّ
�أما عن ا�سم ال�سفر ،ففي الع�صور الو�سطى وبداية الع�صور احلديثة ،اعترب
لكن
ا ُ
خت�صون � ّأن ا�سم ال�سفر ي�أتي من اجلذر العربي «حبق» (ح�ضن ،التقطَ ،قبِل)ّ ،
مل ّ
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«حباقوقو/
ُمعظم ا ُ
خت�صني اليوم يعتربون � ّأن اال�سم ي�أتي ِم ْن امل�صدر الآكادي ّ
مل ّ
حمباقوقو» والذي ي�شري �إىل نوع من نباتات احلدائق.
نظرة أدبية

تنوعة.
مل�شكالت والقراءات ا ُ
ِت�ضمنه العديد من ا ُ
ّ
يتميز الن�ص العربي حلبقوق ب ّ
مل ّ
تت �إ�ضافتها وجمعها
ويعترب ُمعظم الباحثني � ّأن حبقوق يت�أ ّلف ِم ْن �أجزاء ُمت ِلفة َ ّ
ق�سمون حبقوق �إىل
مع بع�ضها خالل رحلة ت�أليف وحترير ال�سفرُ .
فمعظم الباحثني ُي ّ
رئي�سية:
ثالثة �أجزاء
ّ
 .Aحوار بني حبقوق والرب ()4 :2-2 :1

 .Bجمموعة من الويالت ()20 -5 :2
 .Cمزمور ()3
يت�ضمنه حب  2-1هو ،بح�سب ترجمة فاندايك،
حيث � ّأن حب ُ 1 :1تعلن ب� ّأن ما
ّ
ملرتجمة مبعنى «وحي» يف فاندايك
لكن الكلمة
العربية ا ُ
«وحي ر�آه حبقوق النبي»ّ .
ّ
ين �أو حمكمة،
«م ّ�سا» ،وهي ال تعني وحي � ّإنا تعني «ت�رصيح» يف �إطار قانو ّ
هي َ
قد�س للإ�شارة �إىل الطريقة التي ُيك�شف فيها َق ْ�صد اهلل يف
و ُت�ستخدم يف الكتاب ا ُ
مل ّ
العالقات والأحداث الإن�سانية.
يت�ضمن �أربعة �أجزاء�( :أ) �شكوى �أوىل ِم ْن ِق َبل حبقوق بخ�صو�ص
هذا الت�رصيح
ّ
يتعر�ض له «ال�صديق» على يد «ال�رشير» ()4 -2 :1؛ (ب)
ُ
الظلم واال�ضطهاد الذي ّ
إلهي � ّأول لتلك ال�شكوى ُمعل ًنا التهديد القادم للكلدانيني ()11 -5 :1؛ (ج) �شكوى
ّ
رد � ّ
ثانية من حبقوق �إىل الرب حول الطبيعة الظاملة والقا�سية للكلدانيني (:2-12 :1
رد الرب على تلك ال�شكوى الثانية ( ،)4 -2 :2مع �رشح معنى ذلك الرد (:2
)1؛ (د) ّ
.)20 -5
يت�ضمن ،بح�سب ما تعلن حب � ،1 :3صالة حلبقوق على
يف حني � ّأن حبقوق 3
ّ
أي�ضا يف مز  ،7والذي هو مزمور رثاء من�سوب لداود.
«ال�شجوية» ،وهو تعبري يظهر � ً
ّ
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مو�سيقيةّ � ،إنا نوع ِم َن الأغاين �أو الق�صائد
ال�شجوية لي�ست �آلة
وكما يظهر يف املزمور،
ّ
ّ
�أو مزامري املراثي .ووجود تعبري «�ساله» يف حبقوق  ،3وهو تعبري يظهر يف املزامري
أي�ضا مزمور .وبالتايل،
وي�شري �إىل الفوا�صل
املو�سيقية ،ي�شري �إىل � ّأن حبقوق  3هو � ً
ّ
قدمته االفتتاحية ،هو نوع من مزامري املراثي التي ت ّتبع منط
حبقوق  ،3بح�سب ُم ّ
لكن ُمتوى املزمور تغ ّلب عليه� ،أو على الأقل على �أجزا ٍء منهُ ،لغة انت�صار
ال�شجويةّ .
ّ
الت�رضع �إىل
الرثاء .وب�شكله احلايل ،حبقوق  3هو مزمور تغلب عليه لغة
ّ
اهلل ولي�س ّ
ملحت ّلني .ويعترب العديد
قوته يف العامل يف �سبيل تخلي�ص الأر�ض من ا ُ
اهلل كيما ُيظهر ّ
تتم �إ�ضافته �إىل �سفر حبقوق
من الباحثني �أن حبقوق  3كان
مزمورا ُم ًّ
�ستقل قبل �أن ّ
ً
يف مرحلة الحقة.
ٍ
ِم ْن ٍ
تف�صيلية �إىل
بطريقة �أكرث
جهة ثانية ،يقرتح بع�ض الباحثني تق�سيم ال�سفر
ّ
الهيكلية التالية:
البنية
ُ
ّ
.A
.B
.C
.D
.E
.F

املُق ّدمة االفتتاحية ()1 :1
�شكوى �أوىل ِم ْن حبقوق ()4 -2 :1
ر ّد � ّأول ِم ْن الرب ()11 -5 :1
�شكوى ثانية ِم ْن حبقوق ()1 :2-12 :1
ر ّد ثانٍ ِم َن الرب ()20 -2 :2
�صالة حبقوق ()3

نظرة تاريخية

قدم ال�سفر� ،أو � ّأي مو�ضع �آخر يف الكتاب املقد�سّ � ،أية
كما ذكرنا �أعاله ،ال ُي ّ
ٍ
متت يف مراحل الحقة حماوالت
معلومات عن حبقوق النبي ،ك�شخ�ص .ولذلك فقد ّ
أ�سا�سا
عديدة لتحديد هوية حبقوق ،ك�شخ�ص .وهكذا فعدد من الأ�سفار التي ُك ِت َبت � ً
باليونانية (�أبوكريفا//قانونية ثانوية//قانونية) تذكر حبقوق وحتاول �أن
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تر�سم مالمح �أكرب ل�شخ�صه .فبح�سب «بل والتنني» ،وهو جزء ملحق ب�سفر دانيال
ال�سبعينية وتعود كتابته �إىل القرن الثاين ق.م ،.ي�صبح حبقوق
يف الن�سخة اليونانية
ّ
ويتم تعريفه على �أنه «حبقوق ابن ي�شوع،
ً
معا�رصا لدانيال خالل ال�سبي البابليّ ،
من �سبط الوي» (بل  // 1 :1دانيال (يف الن�سخة ال�سبعينية)  .)1 :14كما �أن ِ�س ْف ًرا
حول يعود �إىل القرن امليالدي ال ّأولُ ،يدعى ب»حياة الأنبياء» ُيحافظ على زمن
َم ْن ً
عو�ضا عن
حياة حبقوق املقرتح يف بل والتنني ،ولك ّنه يجعله من �سبط �شمعون ً
�سبط الوي .يف حني �أن كلمنت اال�سكندراين (القر َن ْي  3-2م) يعترب ب� ّأن حبقوق هو
عا�ص لإرميا وحزقيال .ويف النهاية ،يقوم تف�سري
أي�ضا ُم ِ
ُم ِ
عا�ص لدانيال ،ولك ّنه � ً
يهودي ُمت� ّأخر يعود �إىل حوايل �سنة  1,300م ،.يدعى ب»�سفر الزوهار» ،باعتبار � ّأن
حبقوق هو ابن املر�أة ال�شومنية الذي �أقامه النبي �ألي�شع من املوت ( 2مل .)37-8 :4
ملعا�رصون برف�ض كل تلك التقاليد ،ويعتربونها نوع من الأ�ساطري
ويقوم الباحثون ا ُ
كتابي يف ال�سفر �أو غريه.
أ�سا�س
املت� ّأخرة ،كونها جميعها تفتقد �إىل � ّأي � ٍ
ٍّ

ولكن غياب � ّأية معلومات عن حبقوق ك�شخ�ص� ،أو عن تاريخ كتابة ال�سفر ،دفعت
ّ
التاريخية لل�سفر ،ولي�س لل�شخ�ص،
اخللفية
ملحاولة ر�سم
وال زالت تدفع الباحثني ُ
ّ
ّ
مت يف ذلك ال�سياق اقرتاح جمالٍ
ميتد
ٍ
اعتمادا على ُمتواه .وقد ّ
ً
وا�سع ِم َن التواريخ ّ
من غزو امللك الآ�شوري �سنحاريب يف نهايات القرن الثامن ق.م� ،.إىل غزو اال�سكندر
الأكرب يف الن�صف الثاين للقرن الرابع ق.م .ولكن درا�سة حمتوى ال�سفر ت�ساعدنا يف
حتديد الفرتة التي يجب �أن يكون قد ُك ِت َب فيها.

قدمتني
مر َت ْي يف ال�سفرِ ،ك ْلتاهما يف ا ُ
مل ّ
الرغم ِم ْن � ّأن حبقوق ُيدعى ِب َنبي ّ
فعلى ّ
الرئي�سي ْي (الت�رصيح وال�صالة)ّ � ،إل � ّأن كلتا ال َآي َت ْي
االفتتاحي َت ْي (1 :1؛  )1 :3جلز�أَ ْيه
َّ
ّ
كثريا .فاجلزء
بحد ذاته ال ُي�شبه الأ�سفار
ومتوى ال�سفر ّ
النبوية ً
ُهما �إ�ضافة الحقةُ ،
ّ
ال ّأول ِم َن ال�سفر ،الت�رصيح ،هو عبار ٌة عن حوارٍ بني حبقوق واهلل ،من نوع احلوار
املوجود يف �سفر �أيوب .كما �أن ذكر التوراة يف  ،4 :1ي�شري �إىل � ّأن ال�سفر يجب � ْأن
يكون قد ُك ِتب بعد كتابة التوراة ،التي بلغت �شكلها احلايل با�ستثناء بع�ض الإ�ضافات
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الالحقة يف حوايل �سنة  400ق.م .وبالتايل ،ف�سفر حبقوق يجب �أن يكون قد ُك ِتب يف
متدة من القرن الرابع �إىل بدايات القرن الثاين ق.م.
الفرتة ا ُ
مل ّ

نظرة الهوتية

وامل�سيحي على ال�سواء.
اليهودي
التقليد ْين
هاما يف
َ
ّ
دورا ًّ
لعب �سفر حبقوق ً
ّ
فحبقوق  4 :2ب»والبار ب�إميانه يحيا» ُتقتب�س يف رو 17 :1؛ غل 11 :3؛ وعب
 ،39-38 :10ومتثل بالتايل �أ�سا�س عقيدة «التربير بالإميان»؛ الأمر الذي يجهله
الكثريون .كما �أن �سيمالي ،وهو �أحد �أهم معلمي التلمود اليهودي ،يعترب �أن حب 4 :2
لخ�ص جميع الو�صايا ال  613للتوراة.
ُت ّ
ِم ْن ٍ
و�صف للك�شف
اليهودي املت�أخر �أن حب  3هو
جهة �أخرى ،يعترب التقليد
ٌ
ّ
إلهي على جبل �سيناء ،وتتم قراءته يف اليوم الثاين من عيد الأ�سابيع ،وهو العيد
ال ّ
الذي يحتفل فيه اليهود بذكرى نزول التوراة على �سيناء.
فر ْين،
ال�س َ
كما � ّأن هناك ارتباط الهوتي وا�ضح بني حبقوق وناحوم .حيث � ّأن ِكال ِّ
بار �أن
ناحوم وحبقوق ،يتعامالن مع ال�س�ؤال الالهوتي ال�صعب :كيف ميكن لإله ّ
ملعاقبة �شعبه؟ ِ
قدمان �إجابة ُمت�شابهة لذلك ال�س�ؤال،
«�رشيرة» ُ
وك ُ
الهما ُي ّ
ي�ستخدم � ّأمة ّ
أ�سلوب ْي ُمت ِل َف ْي .وتلك الإجابة هي ،كما ر�أينا يف ناحوم ،تنطلق ِم ْن مبد�أ
و�إن ب� َ
ملعاقبة � ّأمة
الرب ُي�سك مب�صري جميع الأمم ،و�أ ّنه ُيعاقب ال ّأمة التي ي�ستخدمها ُ
� ّأن ّ
ت�ستحق ذلك.
�أخرى ،مبا � ّأن جميع الأمم هي حتت �سلطانه وخا�ضعة لعقابه عندما
ّ
البابليني كيما يعاقب يهوذا� ،إال �أن
فبالن�سبة حلبقوق ،رغم �أن يهوه (الرب) ي�ستخدم
ّ
دمر البابليني �أنف�سهم.
يهوه نف�سه ُي ّ
لكن االرتباط بني ناحوم وحبقوق هو لي�س يف جمرد تقدميهما لتلك الإجابة
لكن االرتباط بينهما
املت�شابهة لل�س�ؤال ا ُ
مل�شرتك الذي يتعامالن ويت�صارعان معهّ ،
مل�ستغرب �أن
هو �أكرث عم ًقاَ .فبِما � ّأن نينوى قد �سقطت على يد
البابلينيَ ،ف ِمن غري ا ُ
ّ
يتم و�ضع حبقوق بعد ناحوم مبا�رش ًة عند ترتيب �أ�سفار الأنبياء ال�صغار االثني ع�رش،
ّ
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يف ال ُن�سخ َت ْي العربية وال�سبعينية اليونانية للعهد القدمي .وبالتايل ،فالقارئ الذي
دمروا نينوى� ،سريى يف حبقوق حتقي ًقا لإعالن ناحوم
يعرف � ّأن
ّ
البابليني هم من ّ
الرب يف تدمري نينوى ،و�سي�ساعده ناحوم على فهم
من جهة ،فالبابليون هم و�سيلة ّ
البابليني وتدمريهم على يد الرب من جهة �أخرى ،فالرب ُي�سك مب�صري جميع
م�صري
ّ
الأمم ،كما ُيعلن ناحوم.
خاتمة :رسالة حبقوق لنا اليوم

كما ر�أينا للتو ،هناك ارتباط وا�ضح بني الهوت حبقوق والهوت ناحوم ،وبالتايل
أي�ضا
يف ر�سال َت ْيهما ،و�إن كان َ
لكن حبقوق � ً
أدبيان يختلفان ب�شكلٍ وا�ضحّ .
منط ْيهما ال ّ
يتحدانا بطريقة خمتلفة .فاحلوار الذي بني حبقوق واهلل يف ال�سفر يدعونا كيما نرى
ّ
و�رصاع مع اهلل .ويدعونا حبقوق لرنى تلك ال�صالة ال كمحاولة منا
�صالتنا كحوارٍ
ٍ
لتغيري فكر اهلل ،ولكن كمحاولة منا لنفهم نحن فكر اهلل ولنتغري نحن على �أ�سا�س ذلك
قدمها حبقوق ،هي �رصاع مع اهلل يقودنا لندخل �إىل العمق
الفهم .فال�صالة ،كما ُي ّ
فنقبل �أن اهلل لي�س جمرد �آلة قهوة تلبي لنا طلباتنا ،ولكنه �إله الكون ب�أ�رسه الذي
يدعونا لنقف على مرا�صدنا ُمرت ّقبني ق�صد اهلل وعمله ،ونغو�ص يف عمقه كيما نفهمه
نتربر ونعي�ش
غي حياتنا وفكرنا مبا يتوافق وفكر اهللُ ،مدركني �أ ّننا ّ
ب�شكل �أكرب ،و ُن ّ
بالإميان الذي هو �أ�سا�س عالقتنا باهلل ،ولي�س على �أ�سا�س � ّأي عملٍ �أو ا�ستحقاقٍ م ّنا.

هامة لنا اليوم يف الوقت الذي ن�شهد فيه يف ال�رشق
وتلك الر�سالة هي ر�سالة ّ
تنوعة
الأو�سط
ً
لكية اهلل ُ
�رصاعا حول ُم ّ
وماولة ا�ستخدام اهلل لتحقيق �إرادات ُم ّ
ومتناق�ضة .فحبقوق يدعونا لنقبل �أن اهلل هو �أكرب من � ّأي جماعة �أو دين �أو فكر،
ُ
للمحاربة
وبالتايل يدعونا لنتو ّقف عن حماولة ا ُ
ملحاربة با�سمه �أو ا�ستخدامه ُ
يتحدانا حبقوق كيما
وعو�ضا عن ذلك،
لأجلنا وحماولة ا�سرت�ضائه للقيام بذلك.
ً
ّ
نرمي �أنف�سنا بني يدي اهلل بالإميان وبالثقة ،وب� ّأن م�شيئته هي حياة وحياة �أف�ضل
لكل اخلليقة.
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جان هيرني جويت
ي�سوعال�شاكر

جون هنري ُجويت
1923 – 1863
احللقة التا�سعة والع�رشون
اجلن�سية ،وقد �أ�صبح معرو ًفا كالأعظم
إنكليزي
«جون هرني ُجويت» هو واعظ �
ّ
ّ
وترعرع يف ٍ
م�سيحي،
بيت
فن الوعظ يف ذلك الوقت .ن�ش�أ جون
بني الذين امتهنوا ّ
َ
ٍّ
دائما يعطي الف�ضل لأهله ِلا �أ�صبح عليه� .إ�ضافة لذلك،
الأمر الذي �أ ّثر عليه فكان ً
باحليوية.
ملفعمة
أثري كبري عليه يف طفولته ،بدرو�سها ا ُ
كان ملعلمة مدر�سة الأحد ت� ٌ
ّ
خدم جون ِ
لعدة كنائ�س يف
كراع ًيا ّ
أطل�سي
رتا ،واجتاز املحيط ال
�إنكل ّ
ّ
مر ٍ
ات عديدة .كان
ليعظ يف �أمريكا ّ
م ّي ًزا ب�أ�سلوبه يف الوعظ �إذ كان
َُ
�شديد احلر�ص يف اختيار الكلمات،
ح ّتى �أ ّنه در�س القامو�س وك�أ ّنه
مي ًال
يدر�س � ّأي ٍ
كتاب �آخر .مل يكن ّ
مل�س َت َم ّدة
�إىل الإعتماد على املعرفة ا ُ
ِمن الكتب ،بل كان يدر�س عظا ِته
والتي الت َز َم فيها مبوا�ضيع رفيعة
امل�ستوى يف الإميان امل�سيحي.
كاتبا غزير الإنتاج ،وال زالت
كان ً
كتبه املطبوعة معرو�ضة للبيع يف
ُ
زما ِننا احلا�رض.
* تعريب ال�شيخة �إلهام �أبوعب�سي
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الشاكر
يسوع
ِ
عظة جلون هرني ُجويت ()1923 - 1863
اه
او َل ُه َماَ ،فا ْن َف َت َح ْت �أَ ْع ُي ُن ُه َما َو َع َر َف ُ
ار َك َو َك َّ َ
�س َو َن َ
« َف َل َّما ا َّت َك�أَ َم َع ُه َما� ،أَ َخ َذ ُخ ْب ًزا َو َب َ
اخ َت َفى َع ْن ُه َما» (لوقا .)31 - 30 :24
ُث َّم ْ
ٍ
ال�شخ�صية �أال وهي عاد ُته
ربنا
قرائي �إىل
� ّ
ّ
واحدة من عادات ّ
أود �أن � ّ
أوجه تفكري ّ
الر�سولية
يف رفع �صلوات ال�شكر .ك ّل من يعرِف العهد اجلديد يعرِف كيف � َّأن احلياة
ّ
تغية،
كانت زاخرة بالتمجيد والت�سبيح .وكانت هذه الت�سابيح ،خالل � ّأيامهم ا ُ
مل ّ
وميج ُدهِ .من �أين تع ّلموا هذه الت�سبيحة؟ تع ّلموها ِمن
نهر ُي َ�س ّبح اهلل
ّ
تنط ِلق وكا ّنها ٌ
بد ِمن وجود �شي ٍء
الربّ � .إن عادة «املع ّلم» تركت �
إنطباعا عمي ًقا يف نفو�سهم ،فال ّ
ً
ّ
منط ِل َق ْي �إىل قرية «عموا�س»
خبنا عن تلميذين كانا َ
وممي ٍز ب�ش�أ ِنها .لقد �أُ ِ ْ
ا�ستثنائي ّ
ٍّ
ملقام عندما بد�أ
رب ُهما ا ُ
بعد الأحداث الرهيبة التي حدثت يف بيت حلم ،وكيف عرفا ّ
عب بها عنه.
ي�ش ُكر! عرفاه عندما ك�رس اخلبز .عرفاه من خالل ُ�شك ِر ِه والطريقة التي ّ
ربنا!
ِف بت�سبيحه!
معا َم َث َل ْي �أو ثالثة �أمثلة لهذه العادة ا ُ
ّ
ُعر َ
فلنتذكر ً
ملنرية عند ّ
عاديا ،ولك ّنه
عاديا وم�ألو ًفا ،واخلبز ًّ
«ف�أخذ ي�سوع الأرغفة و�شكر» كان املكان ًّ
العادي
قدم ال�شكر وبهذا التمييز �إنك�شف
يعد املكان
عادياّ .
ربطهما بالإله ،فلم ُ
ًّ
ّ
مقد ً�سا مع احل�ضور
قد ً�ساّ � .إن وجبة الطعام
�رسا ّ
وامل�ألوف ُلي�صبح ُم ّ
العادية �أ�صبحت ًّ
ّ
الرب.
الغري مرئي واحلقيقي الذي ُندركه على مائدة ّ

أي�ضا ِ
�شاك ًرا حلقول ال ُذرة،
� ّإن الإن�سان الذي ُيظهِ ر
ت�سبيحه بوا�سطة الأرغفة �سيكون � ً
َ
الع ّمال،
أ�شعة ال�شم�س ،الندى ،املطر؛
للح�صادين الذين يجمعون الذرة ،للم�سة اهلل يف ُ
� ّ
ّ
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وحلجارة الرحى التي تطحن احلبوب والتي ُي ْ�ص َنع ِمنها اخلبز .الإن�سان الذي �أخذ
أي�ضا لأجل الزنابق يف احلقول ،والأقحوان يف موطنه.
وقدم ال�شكر ،ي�شكر � ً
الأرغفة ّ
عادي �شي ًئا
باحلقيقة� ،أنا �أعتقد �أن عادة «مع ّلمنا» يف الت�سبيح جع َلت ِمن ك ّل �شي ٍء
ّ
تهبة مع اهلل .اهلل الذي هم�س
م�ضي ًئا ،وك ّل ُ�ش َج ْية على جانب الطريق �
ْ
أ�صبحت ُم ْل َ
مو�سيقى ال�شكر يف الق�صبات امل�ألوفة يف احلقول.
�إذا مل يقدر التالميذ �أن يفعلوا ال�شيء عينه ،ونحن بدورنا �إذا مل نلم�س ون�شعر
علينا.
بوجود اهلل يف الأماكن
غريبا وال ّ
العادية ،ف�سيكون (اهلل) �ضي ًفا ً
كثريا ْ
يرتدد ً
ّ
�شيء غري
مركبة ِمن ُخ ُبات �
ل ّأن احلياة ّ
إعتيادية� .أحيا ًنا وفج أ� ًة ،قد يعرت�ض الطريق ٌ
ّ
االعتيادية
يتغي .هي النجوم
اعتياديّ ،
ّ
ّ
نادرا ما ينك�رس �أو ّ
ولكن املحتوى امل�ألوف ً
مير ُمذ ّنب يف الطريق� .أنظر �إىل
التي ُت�ضيء لنا ليلة تلو الليلة ،وبال�صدفة فقط قد ّ
ال�صحة ،النوم ،الزبدة واخلبز ،العمل،
يوميا -
العادية امل�ألوفة
بع�ض الأ�شياء
ًّ
ّ
ّ
يوم
ال�صداقة ،ب�ضعة �أزهار على جانب الطريق� ،ضحكات الأوالد ،خدمة الغناءٌ ،
كنت ال �أرى اهلل يف هذه الأ�شياء فطريقي تافه وال قدا�سة
م�رشق ،ليلة هادئة � -إذا ُ
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فيهِ .
ومن جِ هة �أخرى ،فالإن�سان الذي يكت�شف الإله يف رغيف خبز ،ويرفع �أن�شودة
رائعا ،لأن اهلل يدعوه من ك ّل جانب!
الت�سبيح ،يكون عا ُ
مله ً
ال �أدري كيف ميك ُننا �أن ن�ص ُقل عادات «املع ّلم» دون البدء باخلبز اليومي .ف�إ ّننا
العادية ُم�ضاءة بالإله،
أ�شياءنا
�إذا بد�أنا باخلبز ال ميكن �أن ننتهي هناك� .إذا ر�أينا � َ
ّ
فالأ�شياء
ليل ِمن مكانٍ
العادية الأخرى �س ُت�ضيء ،ح ّتى تبدو احلياة كمدينة ُترى ً
ّ
خفي� .إ ًذا
ُمر َتفع ،وك ّل امل�صابيح امل�ألوفة يف ال�شوارع امل�ألوفة م�شتعلة ومنرية بلهيب ّ
احلادة
ملفاجئة واجلُملة ال�سطحية
قدم ال�شكر بوقار ،ولي�س بالنقرة ا ُ
ّ
لنبد�أ باخلبز ،ول ُن ّ
لنقدم ال�شكر بهدو ٍء ،ب� ٍ
إدراك وبجه ٍد كي ُندر َِك ح�ضور الإله
عامةّ .
على م� ّ
أدبة ع�شا ٍء ّ
و�شكليات ،والتما�س اخلال�ص
ر�سميات
لنقدم ال�شكر دون
ا َ
ملهيب الر�ؤوف والرحيمّ .
ّ
ّ
أ�سلوبنا يف اللغة ،لننحني �أحيا ًنا ب�صمت،
من خالل الكلمات اخلَطرة
ّ
لنغي � َ
املخدرةّ .
املبجل عند �أ�صدقائنا.
أهمية ومغزى ال�سكون
ولن�شارك � ّ
ّ

ال�س َما ِء
دعونا نراقب «معلمنا» ون�صغي �إىل ت�سبيحه�« :أَ ْح َم ُد َك �أَ ُّي َها ال ُآب َر ُّب َّ
َوالأَ ْر ِ
ال َك َما ِء َوا ْل ُف َه َما ِء َو�أَ ْع َل ْن َت َها ِللأَ ْط َفالِ » (م ّتى .)25 :11
�ض ،لأَ َّن َك �أَ ْخ َف ْي َت ه ِذ ِه َعنِ ْ ُ
الروحية لي�ست ِمن ُمتط ّلبات الثقافة ،وال ن�ستطيع �أن
ربنا يحمد الآب ل ّأن الأ�رسار
ّ
ّ
يقدم ال�شكر لأن «هذه» الأ�شياء مل تكن تعتمد
ن�صل �إىل مملكة النعمة باحلذاقة .هو ّ
أكادميية ،وهي لي�ست جوائز للأذكياء ،ولك ّنها �أُ ْع ِل َن ْت للأطفال.
على املعرفة ال
ّ

ذكيا ،وواحد �أن ميتاز
�سجل هذا :ميكن لواحد بني �س ّتة رجال �أن يكون ًّ
والآنّ ،
أولية .ال ميكن
باملعرفة ،ولكن مي ِكن لكل ال�ستة �أن ميتلكوا املعرفة الب�سيطة ال ّ
لل�س ّتة �أن يكونوا بارعني ،ولكن ميكنهم �أن يكونوا متوا�ضعني .ال ميكنهم �أن يكونوا
متع ّلمني ،ولكن ميكنهم �أن يكونوا جديرين بالثقة .ال ميكنهم �أن ي�صلوا �إىل ال�سيادة
ملط َلق .وكل ذلك ِ
يعتمد على ما
احلب ا ُ
ّ
الفكرية ،ولكن ميكنهم �أن يجل�سوا على عر�ش ّ
الرب نظره �إليه؛ �إ ّنه القا�سم امل�شرتك الذي لأجله ُيرفع الت�سبيح .ي�أخذ اخلبز،
ّ
يحدد ّ
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العامة بني النا�س،
ويقدم ال�شكر؛ ي�أخذ الطفل ،الطبقة
املكان امل�ألوف يف احلياةّ ،
ّ
العادية امل�ألوفة .ي�شكر
العامة والأ�شياء
ويقدم ال�شكر .يقدم ال�شكر لأجل الأماكن
ّ
ّ
ّ
لأجل الأ�شياء امل�شرتكة بني �إرا�سمو�س وبيلي براي ،بني �سبيجون وجون جا�سرب،
العامة وامل�ألوفة
بني �أوني�سمو�س والقدي�س بول�س� .إن تقدمي ال�شكر من �أجل الأماكن
ّ
م ّج ًدا.
م ّج ًداّ � :إن تقدمي ال�شكر من �أجل الأ�شياء ال
ي�صنع َ ً
إعتيادية ي�صنع ِع ْر ًقا ُ َ
عالا ُ َ
ّ
�أحدهما يك�شف النقاب عن عا ٍمل هو بيت الآب؛ والآخر يك�شف ال ّنقاب عن ِعرقٍ هو
عائلة الآب.
أنف�سنا على هذا ال�شكل ِمن الت�سبيح؟ �ألي�س
والآن� ،ألي�س ِمن ا ُ
در َب � َ
مل ْ�س َت ْح َ�سن �أن ُن ّ
ِمن ا ِ
بغ�ض النظر عن
حلكمة �أن ن�سمح لأفكارِنا �أن تطوف فوق اجلن�س الب�رشي
ّ
�شرتكة ونرفع ت�سبيحة ال�شكر؟
امل�ستوى والو�ضع الإجتماعي ،ونبحث عن الأ�شياء ا ُ
مل َ
الن�سبية للأ�شياء.
حيويا بالقيم
إح�سا�سا
يحفظ يف �أذها ِننا �
هكذا ت�سبيح ميك ُنه �أن
َ
ًّ
ّ
ً
اجل�سدية
قارن بال�شعور بالوحدة ،و� ّأن الطاقة
علينا �أن ُندر َِك � ّأن العلوم ال
ّ
ّ
أكادميية ال ُت َ
املجرد ال ُي� ّؤخذ بعني الإعتبار
ال�سمو
املقد�س للوداعة ،و� ّأن ذلك
ال مت ِلك ذلك املوقف ّ
ّ
ّ
فقرا والأكرث
يف عا ٍمل مليء
باحلب .وما ُيكن �أن يكون َ َ
م�شت ًكا بيننا وبني الأكرث ً
ّ
جهل هو مقتنيا ُتنا الأثمن.
ً
وعاَ ،و َر َف َع
ان ْ َ
� ُ
مر ًة ثانيةَ « :ف َر َف ُعوا ْال ََج َر َح ْي ُث َك َ
ال ْي ُت َم ْو ُ�ض ً
أنظر �إىل «املع ّلم» ّ
قدم «املع ّلم»
وع َع ْي َن ْي ِه ِ�إ َل َف ْو ُقَ ،و َق َ
َي ُ�س ُ
ال�« :أَ ُّي َها ال ُآب� ،أَ ْ�ش ُك ُر َك َلأ َّن َك َ�س ِم ْع َت ِل» .لقد ّ
قدم الت�سبيح ال
امليت
ال�شكر َ
مو�ضوعا يف القربّ .
ً
قبل القيام باملعجزة ،بينما كان ّ
ح�صل عليهّ � ،إنا
�سيح ّق ُقه .ت�سبيح ُته مل تكن ِمن �أجل ما
َ
النت�صارٍ ح ّق َقهّ � ،إنا النت�صارٍ ُ
ت َّف
خرج امليت خار ًِجا ،وقبل �أن َ ِ
لأجل ما �سيح�صل عليه .لقد ّ
قدم ال�شكر ْ
قبل �أن َي ُ
دموع النائحني .ت�سبيحة ال�شكر هذه كانت يف البداية ولي�س يف النهاية.
ُ
ال ْي ُت( »...يوح ّنا
يمِ « :ل َعا َز ُرَ ،ه ُل َّم َخار ًِجا!» َف َخ َر َج ْ َ
«و َ َّ
لا َق َ
ِ�ص ْو ٍت َع ِظ ٍ
ال ه َذا َ َ
�ص َخ ب َ
َ
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أيقظت امليت.
 !)44-43 :11لقد ارتعد �صوت الت�سبيح يف هذه ال�رصخة التي � ْ
هل تع ّلمنا هذه العادة؟ هل هذا هو النظام ال ّلبِق لأفكارِنا و�أ�شغا ِلنا؟ �أحيا ًنا ن�شكر
اهلل لأجل الطعام الذي �سنتناوله .هل ن�شكر اهلل على الطاقة التي �سنتناو ُلها؟ هل ن�شكر
اهلل على الإنت�صار الذي �سنتناو ُله؟ هل �أخرج يف ال�صباح ملواجهة الن�ضال وال�رصاع
ِ
مذبح �شكري قبل
�شاك ًرا النجاح الآتي ليملأين بالإبتهاج والرجاء
�شي ُ
دت َ
ّ
القوي؟ هل ّ
أحمل �سيفي (كلمة اهلل؟)؟ هل هكذا �أعتلي املنرب ِ
�شاك ًرا اهلل على الإنت�صارات التي
�أن � َ
الرب؟ هل هكذا
�سوف �أفوز بها؟ هل هكذا �أذهب �إىل غرفة �ص ّفي و�أنا ٌ
واثق مبجيء ّ
� ِ
أدافع عن الإ�صالح الإجتماعي؟ هل ت�سبيحة الإنت�صار منت�رشة قبل �أن �أدخل �إىل
احلقل؟ هل ميك ُنني �أن �أبد�أ ب�إن�شاد ت�سبيحة احل�صاد و�أنا يف بيتي �أ�ست ِع ّد للخروج لبذر
أ�سبح اهلل حني يبد�أ ال�رصاع؟ هكذا
واثق من اهللٌ ،
البذور؟ و�أنا ٌ
واثق �أ ّنني �أ�ستطيع �أن � ّ
ثم املعجزة!
كان �أ�سلوب «املع ّلم» .ال�شكر � ّأو ًال ّ
أهمية
للميتّ � .إن � ّ
يوجه كالمه ّ
وهكذا اعترب ي�سوع �أن �صال َته قد ا�س ُتجيبت قبل �أن ّ
هذا ال ِفعل هي �أ ّنه يفرت�ض ِ
جيب ْت...
القوة وال�سلطان قد ا�س ُت َ
�شاك ًرا � ّأن ال�صلوات لأجل ّ
الإمتنان يفتح القنوات للحياة الكاملة للمجيء الإلهي .لي�س هناك �أي مزاج متف ّتح
ومت َل ٍّق كال�شكر؛ فهو ميلأ الروح مبلئ اهلل؛ والروح الكامن يف ِ
الداخل يفعل املعجزات،
ُ
ح ّتى �إقامة الأموات.
أعطيت ثالثة � ٍ
أمثلة على عادة ال�شكر عند «املع ّلم» .وهي حكمتنا العظيمة �أن
لقد �
ُ
ِ
ال�شاكرّ � .إن تقدمي ال�شكر هو خدمة ذات ب�صرية
نظامه ،ك ّل الأ�شياء موعودة للقلب
نتبع َ
ّ
مل ْت َع َبة« :ال
مل ْن َه َكة وا ُ
ي ِق َظة؛ «�ساهرين فيها بال�شكر»ّ � .إن تقدمي ال�شكر هو حاف ٌز للروح ا ُ
ال�شكر هو ٍ
مل َت َج ّد َدة.
�شاف للروح ا ُ
ت�سكروا باخلمر  ...بل كونوا �شاكرين»ّ � .إن تقدمي ّ
أخريا ،ال�شكر ُي ّجد اهلل.
تطهروا،
ٌ
ع�رشة بر�ص ّ
واحد فقط ُ�ش ِف َي و «رجع ُ َ
ي ّج ُد اهلل» .و� ً
خري �شاه ٍد على �صالح �إلهِ نا و�سلطا ِنه� .آمني
� ّإن نور ت�سبيحنا امل�رشِق الذي ّ
نقد ُمه هو ُ
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�أدون نعمان
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حداد
خليل ّ
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على درب الخدمة

أدون نعمان

كلية الالهوت لل�رشق الأدنى،
طالب يف ّ
ألوهيات ،ال�سنة
برنامج ماج�ستري يف ال ّ
امل�شيخية
إجنيلية
ّ
الثالثة .من الكني�سة ال ّ
الالذقية� ،سورية.
الوطنية يف
ّ
ّ
الالذقية تزام ًنا
بد�أت خدمتي يف كني�سة
ّ
اجلامعية يف فرع هند�سة
مع بداية درا�ستي
ّ
يل ،وهو االخت�صا�ص
احلوا�سيب والتح ّكم الآ ّ
الذي �سبق درا�ستي ّللهوت .بد�أت خدمتي
يف الكني�سة ِمن باب اجتماع ال�شبيبة الإعدادي «املرحلة العمرية ما بني .»15-12
ٍ
واحلبُ ،رغم �ضغط الدرا�سة والعمل،
ب�سهولة خدمتي املليئة بالفرح
التذكر
�أ�ستطيع ّ
ّ
متدين بالطاقة لتعطي معنى حلياتي.
فخدمتي يف الكني�سة كانت ّ
� ّإن ُمتعة التواجد مع �أبناء كني�ستي وجمتمعي ووطني ،م�ساعدتهم ،والتوا�صل
امل�سيحي وكتابنا املقد�س ،ك ّلها اختبارات ي�صعب التعبري
معهم مبا يتع ّلق ب�إمياننا
ّ
لكن خدمتي كانت تثقلني وت�ساعدين بنف�س ا ِ
ملقدار الذي كنت �أ�ساعد
عنها بكلماتّ .
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فيه الآخرين ،بل و�أكرث .وانطال ًقا ِمن خدمتي يف الكني�سة ،ويف بع�ض املنظمات
إن�سانية خالل احلرب يف بالدي� ،شعرت بالدعوة لأعي�ش هذه ال ّلحظات اجلميلة
ال
ّ
لي�س ل�ساعات معدودة يف الأ�سبوع فقط ،بل لباقي الأوقات يف حياتي� .إ ّنها الدعوة
خادما �أمي ًنا لي�سوع امل�سيح وللكني�سة.
ب� ْأن �أكون
ً

أكر�س حياتي لي�سوع امل�سيح،
قررت � ْأن � ّ
انطال ًقا ِمن �إمياين و�شغفي باخلدمةّ ،
كر ً�سا للكني�سة ،لأخرب العامل �أجمع عن حمبة اهلل وعن كلمته
و� ْأن �أ�صبح
ً
خادما ُم ّ
املتج�سدة «ي�سوع امل�سيح» ،الذي دخل تاريخنا وعا�ش حياتنا بكل تفا�صيلها ،ح ّتى
أبدية.
�أ ّنه ت� ّأل ومات عنا على ال�صليب وقام ليعطينا احلياة ال ّ
كلية الالهوت لل�رشق الأدنى،
ألوهيات �
أكادميي ًا يف ّ
ّ
� ّإن درا�سة املاج�ستري يف ال ّ
حب اهلل من كل عقلنا ،بعد �أن
هي بالن�سبة يل حتقيق
ّ
لو�صية ي�سوع امل�سيح ب� ّأن ُن ّ
�أحببته خالل �سنني حياتي وخدمتي من كل قلبي وروحي .واليوم و�أنا على �أعتاب
ٍ
حلظة ليعطيني روح
اللهوت� ،أطلب من اهلل �أن يكون معي بِك ّل
كلية ّ
تخرجي من ّ
ّ
التوا�ضع وال�صرب ،لأمنو بنعمة وحمبة �إلهنا احلي ي�سوع امل�سيح.
خيرالله عطاالله

كلية الالهوت لل�رشق
طالب يف ّ
الأدنى ،برنامج ماج�ستري يف
ألوهيات ،ال�سنة الثانية .من الكني�سة
ال ّ
امل�شيخية يف حم�ص،
إجنيلية
ّ
ال ّ
�سورية.
يف احلقيقة لي�س يف �شهادتي
حتول ُمفاجئ ،ولي�س فيها
ق�صة
ّ
ّ
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�شخ�ص غري م�ؤمنٍ �إىل �شخ�ص م�ؤمنٍ  ،ولك ّني
أحتول بعده ِمن
ٍ
رواية عن ز ٍِّر ُ�ض ِغط ل ّ
تدرجت فيها ِمن
منذ �سنني طفولتي الأوىل و�أنا �أح�رض ن�شاطات الكني�سة املختلفةّ ،
اجلامعيني .كانت
أخريا �إىل ال�شبيبة
مدار�س الأحد� ،إىل مرحلة ال�شبيبة
الثانويني ،و� ً
ّ
ّ
تجددة للحياة مع
تنك�شف �أمامي خالل ك ّل مرحلة من هذه املراحل معاين ور ً�ؤى ُم ّ
وِيت يل و�أنا طفل ،تلك املفاهيم التي
وتتو�ضح يل املفاهيم
اهلل،
ّ
امل�سيحية التي ُر َ
ّ
ربنا ي�سوع امل�سيح ،و�شهد لها وعنها الكتاب املقد�س.
�أُعلنت
وجت�سدت لنا يف �شخ�ص ّ
ّ
كنت دائم ًا �أمل�س قيمة هذه املفاهيم وقدرتها على �إحداث الفرق يف حياتنا ونقل
غي.
واقعنا �إىل مكان �أف�ضل ،ل ّأن م�صدرها هو اهلل:
ّ
املحبة التي تعمل و ُت ّ

منوي وح�ضوري يف ن�شاطات الكني�سة ،كنت �أتابع درا�ستي وحت�صيلي
تزام ًنا مع ّ
الب�رشي وتخرجت منها عام  .2015بعد
الطب
كلية
ّ
العلمي ،فبد�أت الدرا�سة يف ّ
ّ
ّ
ِ
الطب يف م�شفى جامعي يف �سورية ،حيث حاولت � ْأن
التخرج بد�أت ممار�سة مهنة ّ
ّ
امل�سيحية التي عرفتها يف قلب امل�شفى ،وكنت �أ�سعى �أن �أعك�س ملكوت
�أعي�ش القيم
ّ
اهلل الذي دعانا ي�سوع لعي�شه ،من خالل تعاملي مع املر�ضى .وال �أخفيكم � ّأن كنت
أطباء كانوا يعي�شون
�أجنح حي ًنا و�أف�شل �أحيا ًنا ،ولك ّني الحظت �أن ً
عددا ِمن زمالئي ال ّ
ٍ
بطريقة �أف�ضلُ ،رغم
وربا
نف�س ما �أحاول �أنا � ْأن �أعي�شه ،ويخدمون بنف�س االندفاعّ ،
�أ ّنهم مل يعرفوا َملكوت اهلل بالطريقة التي �أعرفها �أنا.
خالل تلك الفرتة كانت كني�ستنا يف حم�ص تنه�ض من حتت الدمار والأملُ ،ماول ًة
ٍ
خدمات حاربت فيها الأمل
�أن تعي�ش ملكوت اهلل وت�شهد لعمل ي�سوع فيها ،من خالل
و�شاب ًة ِم ْن
�شابا
بالرعاية واالهتمام .هناك حيث ا�ستطاع ع�رشون ًّ
ّ
بالرجاء ،واحلُزن ّ
ّ
ٍ
ٍ
�ضئيلة فري ًقا �أ�سموه « ُف ْ�س َح َة �أَ َم ْل» .ا�ستقطبوا
إمكانيات
�أبناء كني�ستنا �أن ي� ّؤ�س�سوا ب�
والطائفية
الدينية
من خالله يف ن�شاطهم ال ّأول ُ 180مراه ًقا ِمن ُمتلف االنتماءات
ّ
ّ
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ٍ
ر�سالة مفادها �أ ّنه
قطعت احلرب � ْأو�صالها ،و�أو�صلوا لهم �شهادة امل�سيح يف
يف مدينة ّ
ن�ستمر وننجح.
معا كي
ال ُب ّد لنا ِمن العمل ً
ّ

ك ّل ذلك و�أكرث كان ي�شري يل �إىل حقيقة �أ ّنه ما زال لدينا ،كم�ؤمنني �إجنيليني،
اد
الكثري لنقدمه هنا .تلك احلقيقة التي �أعلنها ي�سوع قبل �ألفي عام حني قالْ :
َ�ص ُ
«ال َ
يدي على ِالحراث و�ألقيت
ري َول ِك َّن ا ْل َف َع َل َة َق ِلي ُل َ
َك ِث ٌ
ون « (م ّتى  .)37 :9وهكذا و�ضعت ّ
أتفرغ ِ
خلدمة الرب.
وقررت � ْأن � ّ
نظرتي الأخرية �إىل الوراءّ ،

الوطني يف �سورية ولبنان ،يف بداية عام  ،2017درا�ستي
إجنيلي
تب ّنى ال�سينود�س ال
ّ
ّ
يف كلية الالهوت لل�رشق الأدنى �ضمن برنامج املاج�ستري يف الألوهيات(Master of
الدرا�سية الثانية ،وبقي يل �سنة درا�سية
 ،)Divinityوقد �شارفت الآن على �إنهاء �سنتي
ّ
أكادميية ،ولكن رحلتي مع ي�سوع وكني�سته  -رغم �أنها
واحدة لأنهي رحلة الدرا�سة ال
ّ
بد�أت منذ طفولتي -ف�إين �أعترب �أنها ما زالت يف بدايتها.
غنية مثل �شهادة و�سرية بول�س الر�سول ،ولكني �أ�صلي �أن
قد ال تكون �شهادتي ّ
يعمل اهلل من خالل ق�صتي الب�سيطة كي �أعلن ح�ضوره ونعمته التي منحت اخلليقة
حياة ومنحت اخلليقة الأف�ضل.
خليل إيليا الحداد

ألوهيات ،ال�سنة
كلية ّ
اللهوت لل�رشق الأدنى ،برنامج ماج�ستري يف ال ّ
طالب يف ّ
امل�شيخية يف �صيدا ،لبنان.
إجنيلية
ّ
الأوىل .من الكني�سة ال ّ
إجنيلية
ُولدت يف بلدة دير ميما�س يف جنوب لبنان .در�ست يف مدر�سة الفنون ال ّ
تخ�ص�صت يف �إدارة
الوطنية للبنات والبنني يف �صيدا .بعد � ْأن �أنهيت درا�ستي،
ّ
ثم التحقت بربنامج املاج�ستري
الأعمال يف اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجياّ ،
لكن �شغفي الدائم كان العمل يف حقل اخلدمة منذ حداثتي ،كما
يف �إدارة الأعمالّ .
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تقارير ومقابالت

الروح القد�س تعمل يف
� ّأن �شعرت بقوة ّ
حياتي ودعوة الرب يل �أن �أعرف املزيد
كلية
تقدمت بطلب ّ
عنه .لذلك ّ
الدرا�سة يف ّ
وكيفية
الرب
الالهوت،
ّ
ّ
للتعمق يف كلمة ّ
والعملية .يف ١
الروحية
تطبيقها يف حياتنا
ّ
ّ
كلية
ت�رشين الأول  ،٢٠١٨بد�أت درا�ستي يف ّ
اللهوت لل�رشق الأدنى ،برنامج املاج�ستري
ّ
إجنيلي
ألوهيات ،بعد تب ّني ال�سينود�س ال
يف ال ّ
ّ
الوطني يف �سورية ولبنان لطلبي.
ّ

معي،
مل تكن ِخدمتي حم�صورة يف حقلٍ ّ ٍ
بل كنت �أخدم ح�سب دعوة الرب يل ،لذلك ت�س ّنت يل الفر�صة �أن �أخدم مع مدار�س
ال�سوريني
الأحد يف مركز �ضهور �شوير الإجنيلي ،وم� ّؤخ ًرا يف مدار�س الأحد ّللجئني
ّ
من خلفيات خمتلفة .هذا االختبار كان عالم ًة فارق ًة يف حياتي ،بعد �أن ر�أيت مدى
حب له�ؤالء الأطفال.
احتياجهم
ودوري يف نقل �صورة ي�سوع ا ُ
للمحبة واالهتمامَ ،
ّ
مل ّ
كما � ّأن اهلل �أكرمنا يف بدء خدمة لل�شبيبة يف �صيدا ،و�أ�شكر اهلل على هذه الفر�صة
يف خدمة �أوالد كني�ستي .يف عام  ،٢٠١٧انتخبني ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف
ع�ضوا يف جلنة الإعالم والن�رش ،والآن هذه �سنتي الثانية يف
�سورية ولبنان لأكون
ً
خدمة اللجنة.
بي حمبته لنا من خالل ابنه ي�سوع امل�سيح ،و�أ�شكر كل من
أود �أن �أ�شكر اهلل الذي ّ
� ّ
دعم م�سريتي و�ساعدين على بدء درا�ستي يف كلية الالهوت لل�رشق الأدنى .كما � ّأن
ال�سار.
خادما �أمي ًنا
�أطلب من الرب املعونة لكي �أكون
ًّ
ً
وحمبا يف ن�رش اخلرب ّ
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رئي�سا
الق�س جوزيف ّ
ق�صاب ً
للمجمع الأعلى
التف�سري العربي املعا�رص للكتاب
املقد�س
ّ

َأ ْخ َب ُار َنا

قصاب ً
القس جوزيف ّ
رئيسا للمجمع األعلى

ق�صاب� ،أمني
ان ُتخب �صباح  18كانون الثاين  2019وبالتزكية الق�س جوزيف ّ
عام ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان ،رئي�س ًا للمجمع الأعلى للطائفة
إجنيلية يف �سورية ولبنان ،خلف ًا للق�س �سليم �صهيوين .كما و�أعيد انتخاب الق�س
ال ّ
نائبا للرئي�س لدورة جديدة.
�صموئيل ح ّنا ليكون ً
أي�ضا الق�س ماكرديج كراكوزيان �أمي ًنا لل�رس ،الق�س ميالد داغر �أمي ًنا للمال،
ان ُتخب � ً
حقوقيا للطائفة .وقد
م�ست�شارا
قر ًرا ،ال�شيخ القا�ضي فوزي داغر
ًّ
ً
الق�س �صموئيل خراط ُم ّ
لع�ضوية املجمع ك ٌّل ِم َن الق�ساو�سة :نائب الطائفة ادكار طرابل�سي ،حبيب بدر،
ان ُتخب
ّ
عماد زعرب ،ليون مق�صوديان ،اندراو�س �سالمة ،ف�ؤاد امل�رصي ،ابراهيم ن�صري� ،سليم
وكرمت الهيئة العامة الق�س �سليم �صهيوين ،عرب الت�صويت بالإجماع
�صابوجني .كما ّ
فخريا للطائفة.
رئي�سا
ًّ
على �أن يكون الق�س �صهيوين ً
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متت يوم اجلمعة الواقع فيه الثامن من �شباط
عملية الت�س ّلم والت�سليم ّ
نذكر ب�أن ّ
�صالحيات رِئا�سة املجمع من الق�س �سليم �صهيوين اىل الق�س
 ،2019حيث ُنقلت
ّ
ق�صاب ،وذلك بح�ضور� ،إ�ضافة للق�س �سليم والق�س جوزيف ،نائب الطائفة
جوزيف ّ
التنفيذية.
الق�س �إدكار طرابل�سي ،و�أع�ضاء اللجنة
ّ
ت�شكر �أ�رسة الن�رشة � ّأو ًل الق�س �سليم �صهيوين على كل اجلهود التي بذلها خلدمة
ق�صاب وللق�س �صموئيل ح ّنا ،ولباقي
الطائفة الإجنيلية ،كما وتبارك للق�س جوزيف ّ
ؤولياتكم اجلديدة للنمو
ال�شخ�صيات ا ُ
ملنتخبةُ ،م�ص ّلني للرب �أن يبارك خدمتكم وم�س� ّ
ّ
بالطائفة.
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ّ
المقدس
التفسير العربي المعاصر للكتاب
�أطلقت دار الثقافة من
بريوت ،يوم اخلمي�س يف
ال�سابع من �شباط ،2019
كتاب «التف�سري العربي
املعا�رص للكتاب املقد�س».
حرر امل�س�ؤول هو الدكتور
ا ُ
مل ّ
الق�س �أندريه زكي ،رئي�س
الطائفة الإجنيلية يف م�رص.
ح�رض احلفل ح�ضور ديني
و�سيا�سي ،نذكر منهم:
دولة الرئي�س �إيلي الفرزيل،
نائب رئي�س جمل�س النواب
اللبناين� ،سعادة نائب الطائفة
إجنيلية الدكتور �إدكار
ال ّ
ق�صاب رئي�س املجمع الأعلى للطائفة الإجنيلية يف �سوريا
طرابل�سي ،الق�س جوزيف ّ
ولبنان و�أمني عام ال�سينود�س الإجنيلي الوطني ،الدكتور جورج �صربا رئي�س كلية
الالهوت لل�رشق الأدنى ،بيرت كوانت مدير م�ؤ�س�سة الجنهام الدولية للن�رش ،الأ�ستاذ
ممتاز ب�شاي نائب رئي�س الهيئة القبطية الإجنيلية ،وقيادات من دار منهل احلياة يف
لبنان ،بالإ�ضافة لعدد من رجال الدين والالهوتيني واملفكرين العرب.
أجيالِ ال َقا ِد َم ِة،
وج ٌه �إىل ال َ
قال الق�س د� .أندريه زكي خالل كلمته � َّأن هذا التف�سري ُم َّ
امل�سيحيون يف ال�رشقِ ال ِ
أو�سط يف ِّكرون فيما واجههم من
يف َكان
لأ َّن ُه �سينقل َلهم َك َ
ّ
ن�صو�ص
�سيعر�ض كيف َفهِ َم امل�سيحيون
حتديات� ،إذ
قد ِ�س يف العق ِد ال َّث ِان
الكتاب ا ُ
ِ
ُ
مل َّ
ّ
َ
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أي�ضا.
لليوم � ً
نافعا للغ ِد َكما ِ
الواح ِد وال ِع�رش َ
تاب ً
ِينَ .هذا َي َ
خالدا ً
ِم َن القرنِ َ
جع ُل ال ِك َ

اركوا يف
اهم ِف � ْأن ُيو َل َد َهذا ا ُ
حل ْلم الكبري ،و�إىل كل من َ�ش ُ
وجه ال�شكر ِل ُك ِّل َمن َ�س َ
كما ّ
اه ُموا
كتاب ِة
تفا�سري ال ْأ�س َفا ِر وك َت َاب ِة ا َ
وال�ساد َة � َ
أع�ض َاء َلنة ال َّتحريرِ ،ا َّل َ
ذين َ�س َ
َ
مل َق َال ِتَّ ،
يف هذا امل�رشوع ال�ضخم.
88

للم�ساهمة يف املجلة
تر�سل جميع امل�ساهمات واملرا�سالت �إىل املج ّلة بالربيد الإلكرتوين على
العنوان:
editor@annashra.org

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

خدمات الن�رشة
الن�رشة املطبوعة
إلكرتونية ()PDF
الن�رشة ال
ّ

(ار�سل لنا بريدك الإلكرتوين)

�أر�شيف الن�رشة على موقع الن�رشة
www.annashra.org

ً
ً
�شيخة!
طفلة ثم
�سالما عليها
ً
لتهدي بني الدنيا �إىل �شاطئ الهدى

ال�شق الحت منار ًة
�أيا ن�رش ًة يف ّ
عاما يف اجلهاد طويتها
ثمانني ً

مرددا
و�صوتك فينا ال يزال ّ

قلم فا�ضت ينابيع �سحره
وكم ٍ

ف�صول يف حقولك ع�سجدا
و�أجرى
ً

قر�أتك من فجر ال�شباب

وقد كان يف نف�سي ملا قلته �صدى

فه ّذبت �أخالقي ب�آياتك التي

�سيد الفدى
ُت ّدث �أهل الروح عن ّ

فكم من ناث ٍر �أهدى �إليك نتاجه

وكم من �شاع ٍر غ ّنى برو�ضك من�شدا

َق ْد �أُ ْ
كمِ لَ
للرب والتقى
وتدعو �شعوب الأر�ض ّ

احلب واخلري والندى
و ُتلقي بذور ّ

ف�سريي �إىل «العهد اجلديد» و�أكملي
خمل�صا
هني ًئا ملن قال احلقيقة
ً

جهادا به الإميان قد طاب موردا
ً

ف�أقواله يف النا�س ما ذهبت ُ�سدى

فيا ن�رش ًة �أحببتها منذ ن�ش�أتي
ٍ
حكمة
إ�صالح وم�شعل
منارة �
ٍ

مقامك عندي اليوم كالأم�س �أو غدا
وم�صباح � ٍ
إر�شاد يقينا من الردى

و� ِ
انفك نورها
أنت ك�شم�س الأفق ما ّ
ٍ
جمموعة تن�رش الهدى
فبوركت من

جتددا
يجدد من �أرواحنا ما ّ
ّ

أحبة والعدى
و ُتر�ضي بذكراها ال ّ

ثم �شيخ ًة
ً
�سالما عليها طفل ًة ّ

كرا خم ّلدا
فقد �أحرزت كالأرز ِذ ً

كوكب
�سالما عليها ما ت�أ ّلق
ً
ٌ

وراحت ُتاري نوره املتو ّقدا...
دمو�س )1949
(ال�شاعر حليم ّ
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