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  بمثابة مقدمة
  

الزمــان واملكــان اللــذين ظهــر  يفهــي حماولــة لــيس إال، الكتشــاف يســوع 
  .اليوم إىلفه فه وخيلّالتأثري الذي خلّ يفالفكر الذي طرحه، و يفهما، في

ثقافتنـا   يفإال أني أرجو أن أسـدّ هبـا ثغـرة مـا     . احملاولة واسعة، وال شك
  .العربية، املسيحية وغري املسيحية

  :، ولكن متكاملنيفنيني خمتلها هنجَفيألتزم 
  .ف طويالً، بل طويالً جداً، عند استكشاف بيئة يسوع وزمانهاألول، أتوقّ يف
ــزم        يف ــن واضــحة، الت ــة، ولك ــة، خاطف ــاني، أرســم لوحــات كثيف ــا فيالث ه

خطوطها الكربى، وأبرز بعـض أكثـر األحـداث والتـواريخ، تـأثرياً       يفالوقائع 
الكـثري منـها، أن    يفحبار التفاصيل، تاركاً للقارئ  يفوتوجيهاً، دون الغوص 

  .املراجع املذكورة وسواها إىليعود بنفسه 
  :تايلمن هنا كان املخطط ال

  والديين واالجتماعي الزمين إطاره يف يسوع: األول الفصل
  ذاته يف يسوع: الثاني الفصل

  الرئيسة املصادر  
  اإلجنيل تدوين مراحل .1   
  العلنية احلياة عتبة إىل الطفولة من يسوع حياة .2   

  )7-5 متى: (اجلبل على العظة: يسوع كالم من .3   
  الثانوية املصادر  

  اليهودية املصادر) 1   
  الوثنية املصادر) 2   
  املسيحية املصادر) 3   



    مبثابة مقدمة

8  

  بداياته يف يسوع: الثالث الفصل
  قائداً يسوع  
  شخصه يف قائداً يسوع    
  تالميذه يف قائداً يسوع    
  …يسوع خطى يف قادة التالميذ  

  املسيحية نشوء: الرابع الفصل
  األوىل الكنيسة  
  التأسيس  
  املسيحي االنتشار  
  "العامل"و الكنيسة بني املواجهة  

  كنيسته يف يسوع: اخلامس الفصل
  األوىل القرون يف القداس. 1  
  األوىل القرون يف الصالة. 2  
  السنة مدار على املسيحية األعياد. 3  
  الرتنيم يف املسيحية احلياة. 4  
  املسيحية يف الرهبانية احلياة. 5  

  الفكر املسيحي يف نشأته ووجوهه :السادس الفصل
  آباء الكنيسة -أوالً  

  313أواخر القرن األول حتى إعالن ميالنو عام  "آباء". 1    
  الذهيب" اآلباء"عصر . 2    
  "األباء"آخر عصر . 3    

  "ديوغنيتس إىل الرسالة" :أدب اآلباء من -ثانياً  
  التاريخ يف يسوع: بعالسا الفصل

 مطلــع حتــى ميالنــو إعــالن منــذ ســيما وال للمســيحية، عــام ملمــح. 1  
  والعشرين احلادي القرن
  بشأهنا الكنيسة وتوبة التاريخ، هذا يف احملطات أبرز. 2  
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  إلغائه مواجهة يف يسوع: لثامنا الفصل
  .الصهيوني املشروع األوىل، احملطة) 1  

  الصهيونية والدة: أوىل وثيقة  
  مبكرة نبوءة: ثانية وثيقة  

  .فلسطني اختيار الثانية، احملطة) 2  
  …الصهيونية احلركة جهوزية: أوىل وثيقة  
 الشـأن  يف العـرب " البـاحثني " إىل أوجّهـه  غـري،  ال سؤال: ثانية وثيقة  
  والفلسطيين العربي
ــة   ــة وثيقــ ــة: ثالثــ ــورية، خريطــ ــا لســ ــها كمــ ــة وزارة رمستــ  اخلارجيــ

  .1910 عام الفرنسية
  .الغربية االزدواجية الثالثة، احملطة) 3  

  .العربي العامل لتفتيت الدؤوب وعمله ،األوروبي الغرب كذب: أوىل وثيقة  
  سورية تقسيم على الثورة: ثانية وثيقة  

  .فلسطني تقسيم قرار الرابعة، احملطة) 4  
 يف فلسـطني  تقسـيم  قـرار  مشروع لتمرير وهتديد ابتزاز: أوىل وثيقة  
  املتحدة األمم

    اليهودية املنظمات تسليح حول: ثانية وثيقة  
  .إسرائيل بزوغ اخلامسة، احملطة) 5  

  .1946 عام العربية اجلامعة رئيس تصريح: أوىل وثيقة  
  .اإلسرائيلي الدستور يف اإلنسان مفهوم حول: ثانية وثيقة  
  .إسرائيل دولة يف يفواجلغرا العرقي التطهري حول: ثالثة وثيقة  

  .العدوان دولة السادسة، احملطة) 6  
  .هل صديق إىل" كوهني بنجامان" اإلسرائيلي الربوفسور رسالة: أوىل وثيقة   

  "احملرقة ديانة: "ثانية وثيقة  
  "املتفجر األدنى الشرق: "ثالثة وثيقة  
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  …"العربي الربيع" طالئع السابعة، احملطة) 7  
  …!األكرب الكشف: الكربى الوثيقة  

  .سورية على الكونية احلرب الثامنة، احملطة) 8  
  تشومسكينعوم  من اعرتاف: أوىل وثيقة  
  .فرنسا من حق صوت: ثانية وثيقة  
  احلديثة الرببرية: ثالثة وثيقة  
  اجلديد االستعمار أساليب: رابعة وثيقة  

  .معاً والغرب الشرق يف الكنيسة مسؤولية التاسعة، احملطة) 9  
  شرقيني بطاركة ثالثة عن صادر بيان: أوىل وثيقة  
 األســـاقفة ملـــؤمتر اإلداريـــة اللجنـــة عـــن صـــادر بيـــان: ثانيـــة وثيقـــة  

  .أمريكا يف الكاثوليك
  ؟)2014-1982( الصوفانية يف إهلي خمطط من هل: تاسعال الفصل

  .ذلك هو خمطط هذه احملاولة
ات أسـرة  ان وشـابّ أدين هبا لشـبّ  ،كل ذلك ليس سوى حماولة: قلت وأقول

مســـعى مـــين لإلجابـــة علـــى  يف، "فريـــق ملـــح األرض"والرعيـــة اجلامعيـــة، 
العديــد مــن التســاؤالت الــيت طرحوهــا بــاألمس القريــب والبعيــد، والــيت         

  …الكثريون يطرحها وسيطرحها اليوم وغداً
 يفما هو أبعد وأعمـق،   إىلأرجو هلا أن تستثري البعض، لينطلقوا منها 

ــهم للتحــديات املصــريية   ــى     ،اســتجابة من ــة عل الــيت أفرزهتــا احلــرب الكوني
  .على مستوى املنطقة والعاملسورية، 

الـزمن اآلتـي، لكـل مطّلـع علـى       يفغاية الشـكر، اليـوم و   يفولسوف أكون 
ه، أو إذا مـا بـدرت منـه    فيـ ه رأيـاً شـاركين   فيـ هذا الذي أقدّمه، إذا مـا أبـدى   

  !ة أغنى هبا سوايفيمبادرة ثقا
  15/5/2017 يف

فلسطني يفذكرى النكبة العربية 
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  واالجتماعي والديينإطاره الزمين  يفيسوع 

  
  
  

  .وهو اإلمرباطورية الرومانية ،اإلطار األوسع:  أوالً
  .فلسطني يفوهو اجملتمع اليهودي  ،احمللياإلطار : ثانياً

  اإلمرباطورية الرومانية

  يسوع،فلسطني، وطن 
فـال بـد إذن   . أُحلقت باإلمرباطورية الرومانيةقد . م. ق 64كانت منذ عام 

  .ثانياً أوالً، وحضارةً من دراسة هذا اإلطار األوسع بوصفه دولةً

  الدولة الرومانية: الفقرة األوىل
  :يـفاتساعها اجلغرا) 1
  1:أقاليمها وحدودها -أ

 .م. ق 27عـــــــام .) م. ب 14 -. م. ق 63" (أوغســـــــطوس"عنـــــــدما أصـــــــبح  
م مجيــع الســلطات، كانــت اإلمرباطوريــة تشــمل البلــدان    إمرباطــوراً، فتســلّ 

  :التالية، وكان قلبها روما العاصمة
ــاورة  ــزر اجملـ ــا واجلـ ــر إىل. إيطاليـ ــا  : بالغـ ــرة إيبرييـ ــبه جزيـ ــبانيا (شـ إسـ

السـاحل اإلفريقـي   : اجلنـوب  إىل. ، وبالد غاليـا حتـى هنـر الـراين    )والربتغال
                                                 

 اخلريطة يف امللحق امللونانظر  1



  لفصل األولا  يسوع يف إطاره الزمين واالجتماعي والديين

12  

ــه، مــ  ــل طــارق  كل فلســطني وســورية  : الشــرق إىل. البحــر األمحــر  إىلن جب
اليونــان ومجيــع : الشــمال إىل أخــرياً. وآســيا الصــغرى حتــى أرمينيــا الكــربى

  .جزرها ومكدونيا وتراكيا، وقسماً من ساحل البحر األدرياتيكي
 .م. ب 117عــام " ترايــانوس"وفــاة اإلمرباطــور   إىل. م. ق 27ومــا بــني عــام  

. بلغـت هنـر الفـرات   : الشـرق  إىلفـ . روما منـاطق جديـدة إليهـا   ت جيوش ضمّ
ــا يفو ــأُ: أوروبـ ــدّ خضِـ ــاطق املمتـ ــدانوب  عت املنـ ــر الـ ــوب هنـ ــه  يفو .ة جنـ جانبـ

خضـعت أيضـاً اجلزيـرة الربيطانيـة حتـى      وأُ". داقيـا "خضع إقليم أُ: الشمايل
  .حلقت هي أيضاً باإلمرباطوريةأما بالد اجلرمان، فقد أُ. حدود اسكتلندا

  :األمن الشامل -ب
رومـا، علـى الـرغم مـن اتسـاع أرضـها، أن        يفاستطاعت السلطة املركزية 

بـالطبع مل ختـلُ الظـروف مـن اضـطرابات متفاوتـة       . تبسط األمـن والسـالم  
وقـد سـاهم النظـام    . فارغة هنا وهناك، ولكن السالم الروماني مل يكن كلمةً

ــوري، اجلمهـــوري أوّ ــاليم،  يفالً، ثـــم اإلمرباطـ ــالبعض ربـــط األقـ ــها بـ بعضـ
ــات          ــاً وســريعاً، مــن خــالل شــبكة مدهشــة مــن الطرق اآلخــر، ربطــاً حمكم

: عت هـذه الشـبكة لغـايتني   وقـد أُبـدِ  . هـا الصخرية، بلغت أقاصي األقـاليم كلّ 
األوىل أمنية وعسكرية، والثانية اقتصـادية لنقـل البضـائع واملـواد الغذائيـة،      

مبركباتـه  " الربيـد "حـدث  أ" أوغسـطس "ثم إن اإلمرباطور . وتنقّل املسافرين
  .ر املزيد من األمن والراحةت شبكة الطرقات كلها، فوفّاليت غطّ ،ومراكزه

املتوســط، وكــذلك علــى ســواحل األطلنتيــك      يفالبحــر، وال ســيما   يفو
وقـد سـاعد علـى ذلـك احلملـة الـيت       . وحبر الشمال، كانت املواصالت كثيفـة 

  .على القرصنة البحرية. م. ق 67عام " بومبيوس"قضى هبا القائد الروماني 

أخــذت شــيئاً  ،دةهــذه األثنــاء، مســات مشــرتكة حلضــارة موحّــ   يفبــرزت 
. أو تقـارب مـا بينـها    ،ةفشيئاً تغطي البلدان، وحتـلّ حمـلّ احلضـارات احملليّـ    

  :عملية التوحيد هذه، عوامل كثرية، منها يفوقد ساهم 
  .كثرة املستعمرات الرومانية والالتينية -
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13  

  .املواطنة الرومانية اتساع حقّ -
  .انتشار الفرق الرومانية العسكرية والكتائب امللحقة هبا -
  .وقد بيعوا كعبيد ،كثرة عدد أسرى احلروب -
عوا أرضـاً إال  دَالذين مل يَـ  ،التجارة وتزايد رحالت التجار والباعة منوّ -
  .ئوهاووطِ
انصـهرت   وقد. الكربىانصباب أبناء األقاليم على روما، وتعاظم املدن  -
  .ها اجلماعات القادمة من خمتلف املناطق واملستوياتفي

ى بعـامل الربابـرة،   والعامل املسـمّ  ،لهوبذلك كانت روما واليونان والشرق كّ
د د واملعقـّ كل ذلك كان، وبنسب متفاوتة، يرفد هذا الشكل احلضـاري املوحّـ  

ــات يُ  يف ــذي بـ ــد، الـ ــن   آن واحـ ــو مـ ــمية ال ختلـ ــرف بتسـ ــي  عـ ــطحية، هـ السـ
  .الالتينية -احلضارة اليونانية 

  :تنظيمها السياسي) 2
  :السلطة املركزية -أ

اإلمرباطــور شــخص  يفتتمثــل الســلطة املركزيــة، مــن حيــث القــانون،      
  .والشعب الروماني ،وجملس الشيوخ

  :هفياإلمرباطور وكبار موظّ - 1
أول إمرباطور على روما بعد ما فيهو هو الذي أصبح و - " وسفيأوكتا"كان 

ات جملس الشـيوخ والشـعب معـاً، قـد أحكـم      حرصه على مراعاة حساسيّ يف - 
ز هـا املتـوازن مييّـ   قبضته شيئاً فشـيئاً، علـى جممـوع السـلطات، الـيت كـان تَوزّعُ      

هــا، عــرب فيوســرعان مــا خطــا بعــد ذلــك خطــوات اســتأثر . احلكــم اجلمهــوري
  :أربعة قوانني، كانت على التوايل فقد أصدر. مراحل أربع، بالسلطة الكاملة

السـلطات   ،للسـلطة العليـا  " باملنتخَ"مينح وهو قانون  ،"حول القيادة" -
  .التشريعية والقضائية واإلدارية والعسكرية: األربع الكربى

االمتيــازات الســابقة إليــه يضــيف وهــو قــانون  ،"حــول متثيــل الشــعب " -
  .ة اجملالس الشعبيةورئاس ،رئاسة جملس الشيوخولي الشعب، ملُمثّ
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يعطيـه اإلشـراف املطلـق علـى األقـاليم      وهـو قـانون   ، "حول إدارة األقاليم" -
اخلاضــعة لســلطة اإلمرباطــور اخلاصــة، وتلــك اخلاضــعة لســلطة جملــس   

  .آن واحد يفالشيوخ، 
الــرئيس األعلــى للديانــة   جيعــل منــه، الــذي "حــول الكــاهن األعظــم " -

  .الرمسية
رومــا نفســها،  يفني إمــرة اإلمرباطــور هيئــة واســعة مــن اإلداريّــ  يفوكــان 
، قائدا احلرس اإلمرباطوري، وكانا فنيقمة هؤالء املوظ يفوكان . يساعدونه

وقـد حـدث   . مبثابة معاونَني له، ويتلقّيـان منـه تفويضـاً لسـلطته القضـائية     
، "قيصـر " إىلللقديس بولس، عندما رفع دعواه من حـاكم واليـة اليهوديـة،    

  .ل أمام قائدي احلرس اإلمرباطوريثَأنه مَ
. ، قائــد رومـا، وهـو يشــرف علـى إدارة املدينــة   يلـي قائـدَي احلــرس مرتبـةً   

  .ع بسلطات قضائية واسعةالكتائب اخلاصة بروما، ويتمتّ دفهو يقو
ــه  ــوين "يليـ ــد التمـ ــم "قائـ ــي "، ثـ ــد احلـــرس الليلـ ـــ "قائـ ــا يتمتّ ع ، وكالمهـ

  .تهمامّنطاق مه يفبسلطات قضائية واسعة 
يليهمــا املســؤولون عــن الشــؤون اخلاصــة بامليــاه والتنظيفــات وممتلكــات    

  …الدولة والضرائب اخل
ف بتوسـيع مهـام الـديوان    املكلـّ  ،أخرياً يأتي رئيس الـديوان اإلمرباطـوري  

أما جملس االستشارة اإلمرباطوري، فقد اختـذ شـيئاً فشـيئاً    . وفق املقتضى
  .سة رمسيةحجم وطابع مؤسّ

  :الشيوخجملس  - 2
فهـو يضـم   . ظل اإلمرباطور، على مظهره السابق يفحافظ جملس الشيوخ، 

عمــرهم  ن ال يقــلّصــفوف الطبقـة اخلاصــة بــه، ممّـ   يفعضـو، يُختــارون  ) 600(
 يفوا إحــدى املهــام الكــربى  وعشــرين عامــاً، والــذين كــانوا قــد تولــّ   ةٍعــن مخســ

 د بـأيٍّ دون أن يتقيّـ تعيينـهم،   ه حـقّ ويعـود لإلمرباطـور وحـدَ   . النظام اجلمهوري
ــ ــ. ةمــن القــوانني املرعيّ مــن منزلــة نــبالء العــائالت  ه الواضــح أن حيــطّوكــان مهّ
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. مــةاملقدّ إىلاً، وأن يــدفع باملقابــل وجوهــاً جديــدة   القدميــة، بــل أن يلغيهــا كليّــ  
  .وكانت املرتبة بني أعضاء جملس الشيوخ، تُحدَّد وفقاً للمهام املوكولة إليهم

كما كان من . اإلمرباطور أو إقالته جملس الشيوخ انتخابُ وكان من حقّ
  .ه أيضاً متجيد اإلمرباطور بعد وفاته، أو تلطيخ ذكرهحقّ

ــ املهــام اجلمهوريــة الــيت أبقــى  يفه أيضــاً تعــيني مســؤولني وكــان مــن حقّ
  .اليت احتفظ هبا اإلمرباطور لنفسه" مهمة الرقابة"عليها، باستثناء 
  .بقيت حتت إمرتهاملراكز اخلاصة باألقاليم اليت أُ يفيني ن اإلداروهو الذي يعيّ

بسـمة القـانون، بينمـا األعمـال التشـريعية       سـم ها تتّوكانت قراراته وحـدَ 
كانت تُعترب … اليت كانت تصدر عن اإلمرباطور، من مراسيم وتفويضات اخل

  .مبثابة دستور
وقــد احــتفظ جملــس الشــيوخ بــبعض الصــالحيات القضــائية واملاليــة        

  .وظل قيّماً على التقاليد والطقوس الدينية. اإلداريةو
ن يشـاء، ويـرئس جلسـاته متـى     ته مَـ اإلمرباطور كان خيتار لعضـويّ  إال أنّ

حركاتـــه ونقاشـــاته، بواســـطة  يشـــاء، ويُخضِـــع لرقابـــة وتوجيـــه دقـــيقني كـــلّ
وباختصار، كـان جملـس   ". ممثلَي القيصر العظيم"ممثّلَني عنه حيمالن اسم 

  .بيد اإلمرباطور، ليس إال ذيةٍفيتن أداةٍ إىلل اً، قد حتوّالشيوخ، عمليّ

  :الشعب - 3
ــة مـــن أيّ  ــرِّد الشـــعب بالكليـ ــاركةٍ جُـ ــةٍ مشـ ــوّل . احلكـــم يف فعليـ وقـــد خـ

ع هبا بواسطة اجملالس اليت كان يتمتّ ،الصالحياته مجيع اإلمرباطور نفسَ
ــعبية  ــة    -الشـ ــريعية أو االنتخابيـ ــها التشـ ــواء منـ ــع أنّ -سـ ــور  مـ اإلمرباطـ

ومل يعـد للشـعب البتـة أن    . أبقى هذه اجملالس من حيـث املبـدأ  " أوغسطس"
ــار أيّ ــؤول أليّ خيتـ ــة مسـ ــع   . مهمـ ــى التجمّـ ــر دوره علـ ــاحة  يفواقتصـ السـ

رات جملــس الشــيوخ، مقــرّ إىل، كــي يســتمع "مــارس ســاحة"الكــربى املســمّاة 
ولكي يؤيد باهلتافات اإلمرباطور اجلديد الذي نصّب نفسه أو الذي نصّبه 

  .جملس الشيوخ، حاكماً مطلقاً
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  :إدارة األقاليم أو الواليات -ب
  :تقسيم الواليات - 1

. ز وسـط هـذه اإلمرباطوريـة الشاسـعة    متميّـ  ع بوضـعٍ كانت إيطاليا تتمتـّ 
اختذ سلسلة من اإلجـراءات الـيت وضـعتها شـيئاً فشـيئاً      " أوغسطس" إال أنّ

  .مصاف سائر الواليات يف

مة، باســــــتثناء إبــــــان النظــــــام اجلمهــــــوري، كانــــــت األراضــــــي مقسّــــــ 
ــا،  ــا        إىلإيطاليـ ــك، وإمـ ــفة ممالـ ــا بصـ ــاً برومـــا، إمـ ــات تـــرتبط قانونـ واليـ

عهـــد امللـــك  يففلســـطني كانـــت مـــن ذلـــك مـــثالً أن . بصـــفة مـــدن حليفـــة
 يف، األمـــر الـــذي كـــان يعـــين مملكـــة صـــديقة وحليفـــة ،"ريودس الكـــبريهـــ"

  .ة تابعة ليس إالّكواقع األمر ممل

تلك اليت يعيّنها جملس الشيوخ، : فئتني إىلكان حكام الواليات ينتمون 
ارتـــأى أن " أوغســـطس"ذلـــك أن . هأو تلـــك الـــيت يعيّنـــها اإلمرباطـــور نفسُـــ 

إال أنه احتفظ لنفسه بالواليات . الوالياتيتقاسم مع جملس الشيوخ إدارة 
  .لالضطرابات أو تلك اليت كانت عرضةً ،اليت ضُمّت حديثاً

" لوزيتانيــا: "كانــت الواليــات اخلاضــعة لإلمرباطــور بصــورة مباشــرة هــي 
وإســبانيا الشــمالية وبــالد غاليــا كلــها، ومصــر وجزيــرة   ) الربتغــال احلاليــة(

  .قربص وسورية وكيليكيا

أفريقيــا الشــمالية، آســيا : ت التابعــة جمللــس الشــيوخ، فكانــت أمــا الواليــا
تقـع مـا   " (أيلرييـا "، آكائيـا،  )مشال غرب آسـيا الصـغرى  " (بيتينيا"الصغرى، 

مشال (، مكدونيا، جزيرة كريت، القريوان )ا وإيطاليا والنمسافيبني يوغسال
  .، جزيرة صقلية، سردينيا، وإسبانيا اجلنوبية)شرق ليبيا احلالية

ــ ســع حبكــم الفتوحــات  ت الواليــات التابعــة لإلمرباطــور تتزايــد وتتّ  وكان
وذلــك علــى حســاب الواليــات اخلاصــة      ،اجلديــدة أو التقســيمات الطارئــة  

  .مبجلس الشيوخ
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  :الوالة واملندوبون - 2
وكــان . علــى حكــام الواليــات التابعــة جمللــس الشــيوخ   " ايلو"طلــق اســم  أُ

للشــؤون : االختصاصــات"هــذه املهمــة، مســؤولون مــن خمتلــف      يفيعاونــه 
وكــان تعــيني املســؤول عــن الشــؤون العســكرية . املاليــة والقضــائية والعســكرية

مبجلس  ا الوايل نفسه، فكان يرتبط مباشرةًأمّ. هقاً باإلمرباطور نفسِمتعلّ
ل تـدخّ  حـقّ  إال أنّ. ويراقبـها  ه إدارته ويشـرف عليهـا  الذي كان يوجّ ،الشيوخ

  .مطلق وال حيدّه شيء واليته، حقّ يفاإلمرباطور 
وكانـت هـذه   . لني لإلمرباطـور بـإمرة ممـثّ  " اإلمرباطوريـة "وكانت الواليات 

، مـن حيـث األمهيـة، وقـد كـان لواليـة مصـر        معـنيٍ  الواليات ختضع لرتتيـبٍ 
الـيت مل يكـن قـد مضـى علـى       ،كما كانت بعض املنـاطق . زةمميّ مكانةٌ ،بينها

 هــا علــى حنــوٍفي ن قــد اســتتبّأو الــيت مل يكــن األمــ ،إخضــاعها زمــان بعيــد
يــرتبط مــن حيــث الســلطة، حبــاكم أقــرب الواليــات   مــرضٍ، ختضــع حلــاكمٍ

ام املســيح، يـ وقـد كـان ذلـك ينطبــق علـى مقاطعـة اليهوديـة أ      . اإلمرباطوريـة 
ــره        ــة ســورية، كمــا جــاء ذك ــرتبط حبــاكم والي ــا ي ــل  يففكــان حاكمه اإلجني

  ).2-2/1(حبسب لوقا 

. د منـدوبني عـن اإلمرباطـور   رباطوريـة جمـرّ  كان إذن حكـام الواليـات اإلم  
 أليّ ولـذا كـان حيـقّ   . جـداً بـه   وثيـقٍ  ارتباطٍ يفاهتم فكانوا ميارسون صالحيّ

  .أي حاكم ه، أي شكوى ضدّاإلمرباطور نفسِ إىلمواطن تابع هلم، أن يرفع 

  :لدينا مثالن بارزان على هاتني احلالتني
، حالـة تبعيــة احلــاكم املباشـرة لإلمرباطــور، وهــو مـا حــدث حلــاكم    األول
ــا"واليــة  توجيهاتــه " ترايــانوس"، إذ كتــب يســأل  "بلينــوس األصــغر "، "بيتيني

  .أمر تطبيق القرارات املتعلقة مبالحقة املسيحيني يفاخلاصة 
الثاني، حالة حق رفـع الشـكوى لإلمرباطـور دون الـوايل، وهـو مـا حـدث        

، إذ طلـب رفـع   "وسفِسـتُ "، "اليهوديـة "ل أمـام حـاكم   ثـَ وم مَللقديس بولس، ي
  ).25أعمال الرسل ( مباشرة، وكان له ما أراد" القيصر" إىلدعواه 
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حـاكم اليهوديـة، يـوم    " بـيالطس البنطـي  "وهذا بعينـه مـا خشـي حدوثـه     
 -كمـا كـان حيـاول     -ع إذا هـو متنّـ  " قيصـر " إىلده اليهود برفع شـكواهم  هدّ

  ).16-19/12يوحنا ( ع باملوتعن احلكم على يسو

 يفعــون بســلطات عســكرية مطلقــة،  وكــان هــؤالء احلكــام، باملقابــل، يتمتّ
 يففون علـــى حنـــو مطلـــق بـــاجليوش املرابطـــة     تصـــرّفينطـــاق واليتـــهم،  

عـوا مبثـل   وما كـان حكـام الواليـات التابعـة جمللـس الشـيوخ، ليتمتّ      . حدودهم
  .هذا االمتياز

فكان يعاون حكام الواليات اإلمرباطوريـة،   أما على صعيد اإلدارة املالية،
  .همسؤول يعيّنه اإلمرباطور نفسُ

  :اجليش -ج
  :تكوين اجليش - 1

رق املسـاعدة والقـوات   الق والفِـ فيـ ن من الكان اجليش اإلمرباطوري يتكوّ
  .اخلاصة

وكـان يتـألف   . ه ولقبه، وترتيبـه داخـل اجلـيش   ه وامسُمتُلق سِفي كان لكلّ
رجــل، تتــألف بــدورها مــن ) 600(تضــم كــل منــها  مبــدئياً مــن عشــر كتائــب

كل جمموعة زمرتان تضـم   يفرجل، و) 200(ثالث جمموعات تضم كل منها 
وقـد أحلـق   . رجـل ) 6000(لـق  فيفكان جممـوع رجـال ال  . رجل) 100(كل منها 

  .قوة من الفرسان ،لقفيبكل " أوغسطس"اإلمرباطور 

ث كــان هلــا معســكر الواليــات احلدوديــة، حيــ يف الق منتشــرةًفيــوكانــت ال
ل عـــن لـــق ممثّـــفي وكـــان علـــى رأس كـــلّ. يعـــام وحملّـــ ثابـــت يرئســـه قائـــدٌ

  .ة قادةاإلمرباطور، وبإمرته ستّ

وكانــت الفــرق املســاعدة تضــم كتائــب مــن املشــاة، خمتــارة، بــإمرة قائــد      
خاص هبا، كمـا كانـت تضـم كتائـب مـن الفرسـان أو األجنحـة، ختضـع هـي          

  .أيضاً لقائد خاص هبا
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روما، وكانت تضم الكتائب املسـمّاة   يفأما القوات اخلاصة، فكانت تتمركز 
ــانوس"وقــد رفــع عــددها اإلمرباطــور    ،"بريتوريــة" عشــر، والكتائــب   إىل" تراي

املدنيــة، الــيت تــراوح عــددها بــني ثــالث وتســع، والــيت كانــت مبثابــة الشــرطة،    
وتضـم  . احلرائقاليت كانت مبثابة شرطة الليل ومكافحة " الساهرة"والكتائب 

  .أيضاً رجال احلرس اإلمرباطوري اخلاص، والشرطة السرية
  :عناصرهانتقاء  - 2

ــب    ــال الكتائــ ــان رجــ ــة"كــ ــن   " الربيتوريــ ــراً مــ ــارون حصــ ــة يُختــ واملدنيــ
أمـــا الكتائـــب ". الربابـــرة"اإليطـــاليني، ورجـــال احلـــرس اإلمرباطـــوري مـــن  

أي الــذين عرفــوا  ،"قنيرين أو املُعــتَاحملــرَّ"فكــان عناصــرها مــن   ،"الســاهرة"
فون يتـألّ  ،الق والفرق املساعدةفيوكان رجال ال… ما قوا لسببٍالعبودية وأُعتِ

 علمــاً بــأنّ ،عني وفــدوا مــن الواليــات اإلمرباطوريــةمعظمهــم مــن متطــوّ يف
أما . اجليش يفمني باخلدمة املواطنني الرومانيني كانوا من حيث املبدأ ملزَ

الفــرق املســاعدة، عشــرين   يفوعشــرين عامــاً  ع، فكانــت مخســةًمــدة التطــوّ
الكتائــــب   يفالق، وســــتة عشــــر عامــــاً   فيــــالكتائــــب املدنيــــة وال  يفعامــــاً 

وكان العسكري لدى انتهاء خدمته، ينال مكافـأة كـبرية وراتبـاً    ". الربيتورية"
املواطنـة لـه وجلميـع     الق، فكـان ينـال حـقّ   فيـ ال يفم دَا الـذي خَـ  مّأ. تقاعدياً

  .أفراد أسرته
  :تنظيم البلديات - 3

ني، كانت املدينة هـي اجلهـاز السياسـي الطبيعـي لـدى الرومـان والالتينـيّ       
اً مـا، أُحلقـت بـه    وكانـت املدينـة تعـين مركـزاً مـدنيّ     . كما كانت لـدى اإلغريـق  

 ف سكاهنا مع سكان املركـز املـدني هيئـةً   ة متفاوتة االتساع، يؤلّفيمنطقة ري
  .واحدة ةًسياسيّ

الرومانية أشبه شيء مبدينة، هي روما، وقد أُحلقت  كانت اإلمرباطورية
وكان وضع هذه املدن خيتلـف  . عت لنفسها عدداً كبرياً من املدنهبا أو أخضَ

  .باختالف طبيعة العالقة اليت كانت تربطها بروما العاصمة
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  :اإلمرباطورية يفترتيب املدن والدول . 1
ــت   -1 - ــة األوىل املسـ ــم الفئـ ــة وعتضـ ــتلحقة ا"مرات الرومانيـ ــدن املسـ ". ملـ

ع وهـي تتمتـّ  . عترب جـزءاً ال يتجـزأ مـن رومـا    فاألوىل هلا إدارهتا اخلاصة، وتُ
ع ع سـكاهنا بـاحلقوق نفسـها الـيت يتمتـّ     حبق املواطنة الرومانيـة، كمـا يتمتـّ   

ه فيـ فلها أيضاً حـق املواطنـة، مبـا    " املستلحقات"أما . روما يفهبا القاطنون 
ــق االنتخـــاب، إال أنـــ   ــم أن ميارســـوه إال    هحـ . رومـــا بالـــذات  يفال حيـــق هلـ

 يفواملعــروف أن املســتعمرات الرومانيــة كانــت مــن حيــث املبــدأ تــدين لرومــا  
 كانـت مـدناً قائمـة سـابقاً، وقـد مُنحـت حـقّ       " املسـتلحقات "تأسيسها، بينما 

  .املواطنة الرومانية كلها دفعةً واحدة

فـإن  ". املسـتعمرات الالتينيـة  "و" املدن الالتينيـة "تضم الفئة الثانية  - 2 -
 "املسـتعمرات الالتينيـة  "هي مدن احللف الالتيين القديم، و" املدن الالتينية"

ستها روما نفسـها  سها احللف الالتيين القديم، أو اليت أسّهي املدن اليت أسّ
 مل يكـن ذلـك معـادالً حلـقّ    . نطـاق القـانون الالتـيين    يفما بعد، وأدخلتها في

ــ"كــان يقاربــه حبيــث كــان  املواطنــة، ولكنــه  مبثابــة حلفــاء رومــا  " ونالالتينيّ
  .املواطنة الرومانية عندما يطلبوهنا منحون بسهولة حقّاملمتازين، ويُ

. أمــا ســائر املــدن األخــرى، فكــان هلــا نظــام خــاص خيضــع لرتتيــب آخــر   
  :فهناك

فهي دويالت حتتفظ لنفسـها هبـذه الصـفة، وال    . ة واحلليفةاملدن احلرّ -
، "طرسـوس "خـري مثـال علـى ذلـك مدينـة      . ع أي ضـريبة لرومـا  ختضع لـدف 

ها من التبعيـة  حرية هذه املدن مل تكن لتمنعَ إال أنّ. موطن القديس بولس
  .لروما
فقــد كانــت تــدفع . املــدن اخلاضــعة، وكانــت تضــم مبجموعهــا األقــاليم  -

إدارهتــا ملنــدوب اإلمرباطــور أو    يفلرومــا، وختضــع خضــوعاً تامــاً     ضــريبةً
  .لهممثّ
كانــت رومــا . ة واحلليفــةّوضــع املــدن احلــر  يفوكانــت ك الصــغرية، املمالــ - 
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األقاليم، وإما على حدودها الواسـعة،   يفتبقي عليها إما داخل اإلمرباطورية 
وقــد كانــت تــدفع الضــريبة  . تــاح هلــا الفرصــة البتالعهــا وإخضــاعها  ريثمــا تُ

وخـري مثـال علـى ذلـك الوضـع، مـا كانـت        . ّةلروما، خالفـاً لوضـع املـدن احلـر    
  ".عبحكام الرَّ"عهد هريودس الكبري وأبنائه امللوك أو  يفعليه فلسطني 

  :البلديات يفاجلمعيات واجملالس واملوظفون . 2
ــان يعــيش   ــة أو  يفك ــة هلــا   يفاملدين ــة التابع ــاء   ،املنطق ــون أو غرب مواطن

ـــ . هـــافيمقيمـــون  فكـــان . املواطنـــة هلم حـــقّكنى الغربـــاء لتخـــوّ مل تكـــن سُ
ختتلف  ،فنيوهي بدورها تنتخب جملساً وموظ. لهمللمواطنني مجعية متثّ

ــ" اخلاضــعة"وكانــت حتــى املــدن . أمســاؤهم بــاختالف األمكنــة ها حتكــم نفسَ
وقـد آثـرت رومـا    . لـه بنفسها، ولكن حتت إشراف منـدوب اإلمرباطـور أو ممثّ  

  .تتحمل هي بنفسها هذا العبء أالّ

ــة، وال ســيما  إال أن السياســة ا ترمــي،  ،"أوغســطس"عهــد  يفإلمرباطوري
تقلــيص عــدد املــواطنني،  إىلالبلــدان ذات احلضــارة اهليلينيــة،  يفخصوصــاً 

ــام     ــام الـــدميقراطي الوافـــد مـــن التقليـــد اإلغريقـــي، بنظـ ــتبدال النظـ واسـ
. االقــرتاع مــع واجــب دفــع الضــريبة  ميــنح املــواطن مبوجبــه حــقّ " نُخبــوي"

ــة    ــال مدينـ ــت حـ ــوس"وتلـــك كانـ ــولس  -" طرسـ ــوطن بـ ـــ  - مـ ــدما كلّ ف عنـ
بإحـداث  . م. ق 15، عـام  "لسوف اتينودوروسفيال"أستاذه السابق " أوغسطس"

ع هيمنـة  الوقت نفسه، تشـجّ  يفوكانت السلطة اإلمرباطورية . هذا اإلصالح
ناط هبـم  وأما املوظفون الذين كان يُ. اجمللس على حساب اجملالس الشعبية

وأظهـروا بـدورهم    ،أعباؤهم مرهقـة  الية، فقد كانتبالدرجة األوىل املهام امل
هنايـة   يفن السـلطة اإلمرباطوريـة ابتلعـت    إحبيـث   ،الكفاءة يفمن التفاوت 

  .املطاف حكم املدينة كلياً
هنـا  إومع ذلك، فقد وجدت هذا النظام البلـدي مالئمـاً جـداً هلـا، حتـى      

البلدان الشـبيهة هبـا، أي الـيت كانـت وحـدهتا       يفبالد غاليا و يفأدخلته أوالً 
  ".املدينة"ا هي تقوم على أكثر ممّ ،السياسية تقوم على واقع الشعب
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  :اجلمعيات اإلقليمية. 3
االحتفــال  إىلهتــدف  ،اليونــان، كانــت قــد قامــت احتــادات بــني املــدن    يف

  .املشرتك بعيد ديين
 يف ،األقــاليم يفاً عهــد اإلمرباطوريــة، ازدادت هــذه االحتــادات رســوخ يفو

وقـــد أشــرفت الســلطة نفســـها،   . نطــاق شــعائر العبـــادة لرومــا وأوغســطس    
ــادات، مســـتخدمة    ــذه العبـ ــيم هـ ــة، علـــى تنظـ ــورة عامـ ــبيل ذلـــك  يفبصـ سـ

الكـاهن  "وكان مندوبو املـدن جيتمعـون حتـت رئاسـة     . مؤسسات دينية سابقة
ــ "األعظــم  -جــداً  مرموقــةً صــبح بــذلك شخصــيةً في -ب مــن قبلــهم املنتخَ

الذي كانت املدن تتنافس النتزاع شرف  ،قيم اهليكل أو املعبدحيث كان قد أُ
 م ألعـــابٌنظَّقـــام الشـــعائر الدينيـــة اخلاصـــة، وتـــُ فكانـــت تُ. احلصـــول عليـــه

حــول اهتمامــاهتم املشــرتكة،   جــرون مــداوالتٍ ثــم كــان املنــدوبون يُ . عــةمتنوّ
روما  إىلما بينهم، ويعربون عن رغبات هلم، يرفعوهنا فيويعقدون اتفاقيات 

  .ف بتقدميها ودعمهاعن طريق وفود رمسية تكلَّ

  :وضع األحرار والعبيد -د
  .التسميات كثرية، بعيداً عن التمييز املألوف العام بني أحرار وعبيد

" قنيللمعـتَ "قد ال يكون . قواروا أو باألحرى أُعتِهناك العبيد الذين حترّ
تتفـــاوت حبســـب  ،ميـــارس علـــيهم ســـلطةً" ممعلّـــ"هلـــم دومـــاً  ، إال أنّســـادة

وقـد  . التزايـد  يففون طبقـة كثيفـة، وكانـت آخـذة     قون يؤلّوكان املُعتَ. القانون
احلرية التامـة   إال أنّ. تساءل بعضهم ما إذا كان القديس لوقا واحداً منهم

  .ع هبا على حنو واضح، تستبعد هذا االحتماليتمتّكان اليت 
هـي صـفة   . قـون هم املُعتَفـي الرجال األحـرار فقـط، مبـا     ة صفة ختصّمثّ

ثـم هنـاك   . املواطنة أو عدم املواطنـة، وهـذه األخـرية تعـين الغربـاء املقـيمني      
رومـــا،  يففـــاملواطن األول هـــو املـــواطن املقـــيم : املواطنـــة نفســـها يفمتييـــز 

ــواطن ذ ــة  ووامل ــة الثاني ــواطن ذو احلــقّ   ،املرتب ــيين أو اإليطــايل،   هــو امل الالت
املدينة  يفة أو املدينة احلرّ يفهو املواطن املقيم  ،واملواطن ذو املرتبة الثالثة
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ــة ــل    وحيــقّ. التابع ــواطن مــن هــذا القبي ــة     مل ــى صــفة املواطن أن حيصــل عل
  .دون أن يفقد مواطنة مدينته األصلية ،الرومانية

هي طبقـة جملـس    ،ثالث طبقات إىلمون أما مواطنو روما، فكانوا يقسّ
وكـان معيـار هـذا التقسـيم ثـروة      . الشيوخ وطبقة الفرسان والطبقة الشعبية

  .كل منهم
ــرةً    ــيوخ مقتصـ ــس الشـ ــة جملـ ــت طبقـ ــوظ   كانـ ــار مـ ــى كبـ ــد  فيعلـ العهـ

جملـــس  يفالـــدخول  لتـــهم كفـــاءهتم الســـابقة حـــقّاجلمهـــوري، الـــذين خوّ
  .العهد اإلمرباطوري يفالشيوخ، وأهلية القيام بأعلى املهام 

ــدرّ   ه، خمتلــف مهامّــ  يفالســلك العســكري و  يفج وكانــت طبقــة الفرســان تت
الــذين كــان  ،فنيفقــدمت للســلطة اإلمرباطوريــة ذلــك احلشــد مــن كبــار املــوظ 

  .ه الوجوه اجلديدة على النبالء القدامىفير اإلمرباطور ينتقيهم على حنو يُؤْثِ
  .أما الشعب، فكان ينصرف للصناعة والتجارة واخلدمات العامة

مـدن   يفحـداث مثـل هـذه الطبقـات     إ إىلاألبـاطرة   رّوشيئاً فشيئاً، اضطُ
  .األقاليم، وكانت هي أيضاً تقوم على أساس الثروة

  الالتينية -احلضارة اليونانية : الفقرة الثانية
  :العبادات الرمسية) 1

الواقــع  أنّ إالّ. غريبــة" الالتينيــة -احلضــارة اليونانيــة "قــد تبــدو تســمية 
ــالتــارخيي  الرومــان قهــروا اليونــان عســكرياً،    إنّ: يــل حبــقّ فقــد قِ: رهايفسّ

  .ولكن اليونان قهرت الرومان حضارياً
ــا، إمنـــا هـــي العناصـــر   إىلمـــا يعنينـــا بالدرجـــة األوىل، بالنســـبة   حبثنـ

والعبـادات الرمسيـة جـزء أساسـي     . الروحية اليت قامت عليها هذه احلضـارة 
الت الـيت طـرأت عليهـا،    ولكن التبدّ. حيويتها يفوجزر  وقد خضعت ملدّ. هافي

الت ومن خالهلا على احلياة الدينيـة الرمسيـة، ظهـرت مبثابـة نتيجـة لتبـدّ      
ــابقة ــ ،سـ ــاعي   متّـ ــي واالجتمـ ــع السياسـ ــعيد الوضـ ــى صـ ــة  يفو ،ت علـ احلالـ

  .الالتيين -الفكرية واألخالقية هلذا العامل اإلغريقي 
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  :عبادة املدينة -أ
وقــد كانــت . حيــاة املدينــة يفتلعــب دوراً أساســياً كانــت الطقــوس الدينيــة 

س كانــت طقســاً ميــارَ. املعتقــد إىلالطقــس منــها  إىلالديانــة آنــذاك أقــرب 
 سه القانونكان طقساً مدنياً كرّ. بالضرورة، أكثر مما كان واجباً دينياً فردياً

وقــد . وينطبــق األمــر نفســه علــى القواعــد األخالقيــة الــيت يفرضــها  . العــام
املدينـة ذاهتـا واجلماعـات الـيت تتعـايش      : لوحـدات الدينيـة احلقيقيـة   كانت ا
ل ومل يكـن الفـرد ليشـكّ   . ترتيب معني، من قبيلـة وأخويـة وعائلـة    يفها ضمنَ

هــي املعيــار  ،وكانــت جديــة الــروح املدنيــة . بــأي حــال تلــك الوحــدة الدينيــة  
  .ة العبادة الدينيةيّاحلقيقي جلدّ

مرباطـوري، أخضـع لقيـده القـوي     النظـام اإل " أوغسـطس "عندما أحـدث  
ذاك املدينــة هــي الوحــدة  ولقــد بقيــت عنــد  . لــدان البحــر املتوســط مجيــع ب

 يفوقـد بـرز   . اإلدارية، وبنسبة أدنى، السياسية، لتلك اإلمرباطورية الواسـعة 
أن  إالّ. املناطق اليونانية خصوصاً روح التنظيم البلدي بشيء مـن االعتـزاز  

 اً كـان احلـقّ  أيّـ  ،ةأن املدينة اخلاضعة، بل واحلـرّ  ذلك. رشيئاً ما كان قد تغيّ
ــذي تعــيش   ــ يفال ــزاز، الــيت     ظلّ ــة ذات الســيادة واالعت ه، مل تعــد تلــك املدين
قادهـا   ،اخي العام على قواها القدميـة رتفقد كان شيء من ال. عُرفت سابقاً
ة ودينيــة، أكثــر فيــوحــدات سياســية وثقا يفالــذوبان التــام  إىلشــيئاً فشــيئاً 

اليت كانـت املدينـة تؤكـد     ،ف بالتايل وجه العبادات القدميةوقد ضعُ. اًاتساع
  .وجتعل منها أداة تعبري عن تقليدها الذاتي ،من خالهلا فرادة شخصيتها

  :قيةفيتعدد العبادات والنزعة التو -ب
املدن والعبادات  يفتسريع هذا التبدل  يفة عوامل أخرى سامهت مثّ

  .الرمسية
املــدن الكــربى، مــن   إىلالســكاني الضــخم الوافــد   التجمــع ،هنــاك مــثالً

تقليد العبادة الرمسيـة غريبـاً عليـه، والـذي      األقاليم أو الغرباء، الذي يظلّ
  .حيتفظ لنفسه بعباداته اخلاصة
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ل العجيـب يقـوم بـه اآلهلـة الكـثريون بـني املـدن        هـذا التنقـّ   ،هناك أيضـاً 
ــاس، مــع مــا حيمــل معــه مــن معتقــدات متنوّ     ة وممارســات طقســيّ عــة والن

هنايـة   يفوتشـاهبها   ،خمتلفة، وما ينجم عنه تداخل اآلهلة ببعضها البعض
ــ ،املطـــاف، حبيـــث متَّحـــي شـــيئاً فشـــيئاً  ة، زة للعبـــادات احملليّـــاملالمـــح املميّـ

املـدن بعضـها    ما مضى تشـدّ فيوترتاخى بدورها الروابط القوية اليت كانت 
  .البعض اآلخر إىل

 ،، تصــاعداً عاتيــاً"أوغسـطس "ة عبـادة رومــا و وهنـاك أيضــاً تصـاعد موجــ  
ه رومـا املـدن   فيـ ابتلعـت   ،احلقيقة عن ظهور وضـع سياسـي جديـد    يفر يعبّ
وإن كان هذا الوضع بعيداً عن الـروح الدينيـة، فقـد اسـتطاع أن يلغـي      . هاكلّ

  .مالمح العبادات الدينية احمللية
، ولكـن لـيس   رةًومزدهـ  ت بعض العبادات احملليـة قائمـةً  ذلك، فقد ظلّ إىلو

ــاداتِ  ــذب إليهــا  مدينــة مــا، بقــدر مــا هــي طقــوس حمليّــ      بوصــفها عب ة جتت
مثل هذه العبـادات كانـت تعـود علـى املدينـة بـالنفع املـادي واملعنـوي         . احلجيج
 إىلمـا كانـت تعـود    التقـوى الفرديـة، بقـدر     إىلومل تكن أمهيتـها تعـود   . الكبري

ل مشـهور، كمـا كانـت تعـود     هيكـ  يفوجود صورة أو متثال إللـه شـعيب حمبـوب    
. حل ماديـة تـتقن إدارهتـا   اتـدعمها مصـ   ،نشاط بعض اجلماعـات الكهنوتيـة   إىل

ها للقديس فيوقد حدث أفسس،  يف" ديانا"خري مثال على ذلك، عبادة اإلهلة 
  ).40- 19/23فصل ( أعمال الرسل يفبولس حادث طريف، يرويه القديس لوقا 

  :ومعوقاهتا" أوغسطس"النهضة الدينية اليت رمى إليها  -ج
أن متــوت اآلهلــة، ال نتيجــة ضــربات أعــداء غربــاء، بــل    "خشــي بعضــهم  

ــواطنني أنفســهم   ــان ". نتيجــة إمهــال امل نفســه خيشــى هــذا   " أوغســطس"وك
وسعى بشتى الطـرق ليسـتنهض الـرأي العـام      ،إداريةً خذ إجراءاتٍفاتّ. األمر

 يفواآلهلة األجنبيـة   من أجل إحياء عبادة آهلة روما القدمية، وآهلة الالتني
وأعـاد تنظـيم    ،وأقـام معابـد جديـدة    ،م املعابـد روما نفسها، رمّ يفو. األقاليم

  .اجلماعات الكهنوتية
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يفــوق خطرهــا خطــر   ،ولكــن هــذا املســعى اإلصــالحي اصــطدم بعقبــاتٍ  
ك قية الدينية اليت جنمت عـن تـداخل العبـادات، أو خطـر متسّـ     فيتلك التو

أو خطــر التحلــل الالأخالقــي الــذي أخــذ ينتشــر  ،الفرديـة بــبعض عباداهتــا 
ة والكـربى  كانـت العقبـات احلقـّ   … كـل طبقـات اجملتمـع    يفعلى نطاق واسع 

الً حركة فكرية تبحث عن فهـم األمـور   هذه تأتي من حركة مزدوجة، هي أوّ
هــي حركــة البحــث عــن علــم أخالقــي   ،وإنشــاء علــم مــا، وحركــة رديفــة هلــا 

ني للعبــادات مــن حيــث ن بالضــرورة معــاديتَومل تكــن هاتــان احلركتــا. جديــد
صحيح أهنـا كانـت أحيانـاً تقـول أن اآلهلـة الكبـار ليسـوا سـوى ملـوك          . املبدأ

ة فيولكنــها عقليــة جديــدة أخــذت املــذاهب الفلســ. اآلهلــة مصــفّ إىلارتقــوا 
على مقتضيات نقدية وأخالقية  اجلديدة تصوغها، وأخذت هي بدورها تلحّ

حـني كانـت مجـاهري الشـعب      يفو. هبا فيت الرمسية تمل تعد العبادا ،ودينية
 فنيطقوس وممارسات ال حصـر هلـا، كانـت طبقـة املـثق      يفتضيع  ،املختلفة
هـا الروحيـة،   شـبع حاجاتِ ا يُمضـنٍ عمّـ   حبـثٍ  يف أو تتيـهُ  ،المبـاالة  يفتنغلق 

  .بعيداً جداً عن عبادات الدولة الرمسية

  :ةفياملذاهب الفلس) 2
 يف ،متـه الثقافـة اهليلينيـة   ة هي اإلسهام الذي قدّفيكانت املذاهب الفلس

طلق عليــه اســم ى اإلمرباطوريــة الرومانيــة، فــأُ املســمّ ،هــذا البنــاء الضــخم 
عـن   أبعـد حـدّ   إىلوكان انتشارها مسؤوالً  ."الرومانية -احلضارة اإلغريقية"

ظهور هذه العقلية اجلديـدة الـيت أشـرنا إليهـا، والـيت أدخلـت جديـداً علـى         
منـط   يفذكر ر شـيئاً يُـ  ، حتـى لـو مل تغيّـ   حمتومـةٍ  التٍأت لتبـدّ وهيّ ،سالنفو

وشيء من التحليـل يتناوهلـا    ،تارخيي هلا من سردٍ فال بدّ. احلياة اخلارجي
  .أهم مدارسها يفها بأصول املسيحية، ويتناوهلا من حيث عالقتُ ،بإجياز

  :املذهب الكليب -أ
وضـــع علـــم ". انتيســـتينوس"، وهـــو "ســـقراط"ســـه أحـــد تالمـــذة كـــان مؤسّ

خدمــة علــم األخــالق الــذي دعــا إليــه ســقراط، ولكنــه بــزّ          يف" السفســطة"
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ــ ــا تســــمية الكلبيــــة   - ه، علــــى حنــــو وقــــح فيــ الفرديــــة والنزعــــة  - مــــن هنــ
ــالتهجّ ــة      . ةميّـ ــة ومدنيـ ــن دينيـ ــة، مـ ــاة املألوفـ ــاط احليـ ــل أمنـ ــه كـ ــان جيابـ فكـ

 إىليه الطبيعــــة، داعيــــاً  جياهبــــه مبــــا يســــمّ   وعائليــــة، وكــــل تقليــــد، كــــان   
 إىلبـــل كـــان يـــذهب . الـــرأي العـــام إىلكـــل شـــيء، دون االلتفـــات  يفباعهـــا تّا

. اإلنســـان قـــد اســـتُعبد للتقاليـــد، فـــال بـــد مـــن حتريـــره منـــها    يفالعقـــل ّ أن
نظـــره، فكانـــت بكـــل بســـاطة الطبيعـــة احليوانيـــة جبميـــع   يفوأمـــا الطبيعـــة 

كـــــــان يـــــــرفض االنســـــــياق وراء احلاجـــــــات   إال أنـــــــه. غرائزهـــــــا الثابتـــــــة
وتنــأى   ،، وكلتامهــا ال حــدود هلــا  طبيعيــةً ومــا قــد يبــدو رغبــاتٍ    ،املصــطنعة

ّ احلــــد يففــــال فضــــيلة وال ســــعادة إال . باإلنســــان عــــن الفضــــيلة والســــعادة
  .من الرغبات واالكتفاء بالضروري منها، فالضروري هو الطبيعي

يعود إليه إبداع منـط مـن    ذيالشهري، ال" ديوجانيس"لسوف فيلفه الَوخَ
ت علـى  ا ثبّـ ه، ممّـ ى بـه اجملتمـع كلـّ   أبعـد احلـدود، حتـدّ    إىل شـظفٍ  ،العيش

  .هذا املذهب تسميته بالكلبية
ــاغ الفالســـفة الكلبيّـــ  يفو  يفون ســـالح هـــذا املـــذهب  القـــرن الثالـــث، صـ

، الشــــعيب، ه احلــــوار بــــالوعظ اهلجــــوميفيــــمــــن الــــدعوة، امتــــزج  منــــطٍ
ــى   ــريء حتــ ــوس، اجلــ ــان دومــــاً   القِ احملســ ذا نزعــــة  حــــة والعدوانيــــة، وكــ

ــحة  ــة واضـــ ــرز    يفو. أخالقيـــ ــيحي، بـــ ــرن األول املســـ ــة القـــ ــوف فيهنايـــ لســـ
مـــن آســـيا الصـــغرى، وكـــان لـــه مـــن       " ديـــون كريزوســـتوموس  "كلـــيب هـــو   

ل علـــى تـــأثري هـــذا املـــذهب    مـــا يـــدلّ  ،النشـــاط الفكـــري وســـعة الشـــهرة   
ــها،  يفو. الكــــبري ــا نفســ ــل،   يفرومــ ــاطرة األوائــ ــان عهــــد األبــ ــ"كــ " اظالوعّــ
  .وجيدون هلم مجهوراً واسعاً ،ون منتشرين جداًالكلبيّ

ــ  إىليــدعو  ،معــروفٍ املــذهب الكلــيب هــو أول مــذهبٍ د أنّبوســعنا أن نؤكّ
سـمت  وكان أيضاً أحد أبـرز مـا اتّ  . أساس ديين إىلممارسة أخالق ال تستند 
ــدة    ــة جدي ــه نزعــة فردي ــاً يُــ   ،ب ــيم وزن ــة وملصــلحة  ال تق ــة ذكر للمدين املدين

  .وتقاليدها وقيمها
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  ):األكادميية(أفالطون ومدرسته  -ب
ــ" املثــال"م عــالَ.) م. ق 348-427(يضــع أفالطــون   يفو. يفــوق العــامل احلسّ

والعــامل ". اخلــري"، وخصوصــاً فكــرة "اجلمــال"قمــة عــامل املثــال، تقــف فكــرة 
. نـه هم موجـودَ " اآلهلـة  سـائرُ " الـذي يسـتمدّ   ،"اخلالق"ي صنيعة اإلله احلسّ

ة، وأرواح الكواكــب واألرض، وهــؤالء اآلهلــة ليســوا ســوى أرواح الكــون اإلهليّــ  
  …زوس وأثينا اخل: واسم هؤالء اآلهلة… الذين تُقدّم هلم طقوس العبادة

هـو   ،نا منـها لغرضـنا  ما يهمّ. هاليس لنا أن نعرض لفلسفة أفالطون كلّ
احلسـاب بعـد   منها تأكيـدها علـى خلـود الـروح وعلـى      . ةبضع نقاط مفصليّ

ق الفضــيلة علــى ومنــها أيضــاً تأكيــده علــى تفــوّ. وعلــى فكــرة العقــاب ،املــوت
ــزام بالفضــيلة تشــبّ     ــار االلت ــع األشــياء، وعلــى اعتب ــاة اإلهليّــ مجي . ةهاً باحلي

. اتيّاجلسـد وتبعيـة احلسّـ   " سـجن "والفضيلة تقـوم علـى حتريـر الـروح مـن      
اجلمــال واخلــري، وهــو الــذي   أمــا مصــدر احليــاة الفاضــلة، فإمنــا هــو حــبّ  

ولــيس للجمــاهري أن تبلــغ . الســعادة إىليقودهــا  لٍحيمــل الــنفس علــى تأمّــ
أمـا  . فللجماهري عبادة اآلهلة العاديني. هذه احلياة الفاضلة وال هذا التأمل

ك الــيت حتــرّ ،ع بتعـاون األلوهــة الســامية النخبـة احلكيمــة، فهــي الــيت تتمتــّ 
  .أعماقها يفاأللوهة الكامن  ها قبسَوحدَ

  .):م. ق 322- 384(مذهب أرسطو  -ج
  .اهلل واألخالق: حبثنا يفتان تستوقفنا من مذهبه فكرتان رئيسيّ

 ،طلـق ر ذاته، الكمـال امل ه هو الفعل اخلالص، العقل األول الذي يتفكّإهلُ
 ،"اإللـه "مـا يفتقـر إليـه هـذا     . الكـون عليـه   فوإذن اخلري الكامل الذي يتوقـّ 

عمليـة اخللـق    يفمن حيـث احلريـة    ،"الكون"ينه وبني العالقة ب هو غموض
  .عالقته هبذا الكون ثانياً يف" العناية اإلهلية"الً، وغياب أوّ

 يفك الكواكـب، كمـا   ّحتـر " عقول سامية"مذهب أرسطو،  يفبالطبع هناك 
، كمـا لـدى أفالطـون،    "آهلة السماء اإلغريقيـة "وهناك أيضاً . مذهب أفالطون

  .التخلي عنها وعن طقوس عبادهتا يف صرحيةً أرسطو رغبةً بدِاليت مل يُ
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أن "فهو يـرى  . كبري نطوي على مسوٍّفيأما مفهوم األخالق لدى أرسطو، 
أمـا فكـرة احلسـاب    ". م لأللوهـة قـدّ سرية اإلنسان العاقل هي أعظم تكـريم يُ 

  .عنه خروي، فكانت بعيدةًاأل

ــدرب الــذي شــقّ     ــذ أرســطو ال اهــات خمتلفــة  اجت يف ،هوقــد واصــل تالمي
 اجتـــاهٍ يفبعضـــهم وعلمـــي،  وضـــعيٍّ اجتـــاهٍ يفبعضـــهم : ومتباعـــدة أحيانـــاً
العهد  يفإال أن تأثري هذا املذهب، . يمادّ طبيعيٍّ اجتاهٍ يفنفسي، وبعضهم 

مـن   ،ما استوحته الفلسفة الرواقيـة  يفخاصة  املسيحي األول، ظهر بصورةٍ
الـذي   وقـد يشـرح ذلـك انعـدام الـودّ     . العقلية آنذاك يفها عناصر فعلت فعلَ

مــن آبــاء الكنيســة، حيــال أرســطو، مثــل القــديس " املــدافعون األوائــل"أبــداه 
  …وسوامها" تاتيانوس"و" يوستينوس النابلسي"

  :مذهب الرواقية -د
أن  ،س الرواقيـة مؤسّـ .) م. ق 264-335" (زينون القربصـي "لسوف فييرى ال

إهلي، بوصفه مظهراً مـن  " العامل"ولكن ". العامل"هو  الشيء الوحيد املوجود
ها، ، كسائر األشياء كلّةجسدي" نار"هو ". النار"مظاهر اإلله الكلي الذي هو 

 ههــذ). اللوغــوس" (القــانون والعقــل"، وهــو ةواحــد، نــار عاقلــ  آنٍ يف اولكنــه
تـأتي   االعنايـة الكليـة، ومنـه    ياملصـري وهـ   يللعـامل، هـ   ةحمايث ةالنار اإلهلي

الطبيعــة وآهلــة  يفوكــذلك آهلــة العناصــر املاديــة  ،الــنفس البشــرية العاقلــة
، األثــــري أي اإللــــه زوس، وهــــو األزيل يلاألوّ انقائهــــ يف، اولكنــــه. الكواكــــب

نفسه هـو  " زوس"، فإن "كائناً حياً"أما العامل بوصفه . األوحد واإلله األوحد
بعــث مــن يــة بصــورة دوريــة، ليُوهــذا العــامل تتأكلــه النــار اإلهل. روحــه اإلهليــة
ك النـار  ضـع لـه كـل شـيء، حتـى تلـ      حتمـي خي  قـانونٍ  وفـقَ  ،جديد كما كان

  ".زوس"اإلله  ي هيتال ةاإلهلي
مفهومـه لألخـالق، وهـو    " زينـون "على هذه القاعدة مـن احللوليـة، يـبين    

ولكـن  . فهـو يـرى أن اإلنسـان يسـعى لبلـوغ السـعادة      . نظـره أهـم مـا لديـه     يف
 بـاع تّاتقـوم علـى    الفضـيلة  واحلـال أنّ . سـوى وعـي الفضـيلة    السعادة ليسـت 
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، "اللوغـــوس"ألوهيـــة  يفاإلنســـان بـــه الطبيعـــة، أي العقـــل، أي مـــا يشـــارك 
ز فبـات علـى اإلنسـان أن يركـّ    . اللوغوس الذي هو القانون األعلى لكل شـيء 

بعقلـه مَقاصـد اللوغـوس اإلهلـي ورغباتـه، ليخـدمها        ه على أن يعيَه كلّمهّ
أما . أو على الرغم منها ،منها قه اجلماهري دون وعيٍهذا األمر حتقّ. طوعاً

مصـاف اآلهلـة ويصـبح     يفاً، وهو بـذلك ينـدرج   قه تلقائيّاحلكيم، فإنه حيقّ
  .ال قيمة له، بل إن احلكيم يعتربه ومهاًفما عدا ذلك،  وكلّ. مساوياً هلم

  :أمرين إىلنا أن نشري حسبُ. كثريةً راتٍوقد عرفت الرواقية تطوّ
ها املسـيح، كانـت أكثـر املـذاهب     فيالفرتة اليت ظهر  يفل أن الرواقية، األوّ
  .جانبه الشرقي يفحوض البحر املتوسط، وال سيما  يفة انتشاراً فيالفلس

ه فيـ م يعلـّ " زينـون "لسـوف  فيالذي كان ال املكانالثاني أن امسها ورد من 
  .أثينا يف" بيكيال"مجيالً يدعى رواق " رواقاً"كان : تالميذه
  :اخلالصة عن الفلسفة اإلغريقية -هـ

 بنقــاء أعظــم فكــرةَ  الطويــل، أبــرزَ  فيال شــك أن هــذا االختمــار الفلســ 
  .د اآلهلة واألساطري اليونانية والرومانيةتعدّ إىلبالقياس  ،األلوهة

فـال أفالطـون   . ة كانـت مـا تـزال بعيـدة جـداً     ة اإلهليّإال أن فكرة الوحدانيّ
مفهـوم   يفكـربى   صـوا مـن هنـاتٍ   زينون، اسـتطاعوا أن يتخلّ وال أرسطو وال 

 يفد اآلهلــة تعــدّ" واقــع"روا مــن األلوهــة، وال خصوصــاً اســتطاعوا أن يتحــرّ 
  .مساء اإلمرباطورية

. م الصــريح واألوضــح كــان علــى نطــاق املفهــوم األخالقــي      ولكــن التقــدّ 
للحيـاة  جيـب أن تكـون انعكاسـاً     ،جمع على أن احلياة األخالقيـة فاجلميع يُ

  .نوا قط طبيعة هذا االقتداء وشروط حتقيقهولكنهم مل يتبيّ. هبا واقتداءً

  :ةفياألخويات الصو) 3
  :ةفياألخوية األور -أ

البطــل األســطوري   إىلولكــن امسهــا يعيــدها   . هــايشــوب الغمــوض تارخيَ 
كـت أسـاطري كـثرية    يوقـد حِ . م. القـرن السـادس ق   يف" عـاش "الذي  ،"وسفيأور"
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حبكمها حركة دينية إغريقية صرف، عرفت تطوراً كبرياً، ولكنها حوله، نشأت 
، "زوس"علــى إلــه اآلهلــة " اجلبــابرة"د البــدء متـرّ  يف: ص بالنقــاط التاليــةلخـّ تُ

ــأحرقهم بصــاعقته  ــابرة املصــعوقني، وُ   … ف ــاد اجلب ــذي   مــن رم ــد اإلنســان، ال ل
د خطيئــة متــرّ: أصـبحت روحــه ســجينة جســد مــادي، نتيجــة اخلطيئــة األوىل 

أعماقـه،   يفص القـبس اإلهلـي القـابع    فبـات علـى اإلنسـان أن خيلـّ    … جلبابرةا
رات، تقـوده  فات والتطهّـ اإلنسان، بواسـطة سلسـلة مـن التقشّـ     يفوهو أرقى ما 

  …واخلالص األخرير حتى التحرّ - ص التقمّ - حياة  إىل من حياةٍ
… احلركـة الفكريـة   إىلمنـها   ،الديانـة الطقسـية   إىلة أقرب فيكانت األور

ب مدرّ"الذي يشرف عليه  ،وقد كانت هلا طقوس، منها املعلَن ومنها السري
  ".صمتخصّ

خمتلـف   كمـا وأنّ . الطبقـات الشـعبية   يففت انتشاراً واسعاً حتـى  وقد عرَ
أهنـا مل   صـحيحٌ . اسـتقت منـها  " العبـادات ذات األسـرار  "و ،الفلسفات الدينيـة 

اجملتمعــات القدميــة، ولكنــها أظهــرت    يفة د اآلهلــة املألوفــ ر مــن تعــدّ تتحــرّ
تها منطاً من األخالق والدعوة األخالقية، كان أحد أرقى األمناط اليت عرفَ

ظهـور املسـيحية، كانـت قـد تالشـت بوصـفها        إبـان أهنـا   إالّ. العصور القدمية
  .ت تؤثر كثرياً بوصفها عقليةعبادة، ولكنها ظلّ

  :ثاغوريةفياألخوية ال -ب
بلغ من تأثريه . م. القرن السادس ق يفلسوف إغريقي عاش في "ثاغورسفي"

، فيأن األسطورة تناولته حبيث نشـأت انطالقـاً مـن تفكـريه الرياضـي والفلسـ      
املنحـى التنظيمـي   : نيني اثـنَ ة مبنحـيَ فيـ زت عـن األور دينية أخرى متيّـ  ظاهرةٌ

 أساسَ ،فقد كان يعترب األرقام وبالتايل الرياضيات. فيلي الفلسواملنحى التأمّ
  .اآلهلة نفسها والبشر خيضعون هلا نّإحتى  ،هذا الكون يفكل شيء 

 حيويـةً . م. القـرن الثالـث ق   يفعرفـت   ،طقـوس دينيـة   يفانتظم كل ذلك 
  .روما حظوة االعرتاف الرمسي يفل ها مل تنَأنّ إالّ. ملحوظة

  .رجتىص سعياً وراء خالص مُمن أهم معتقداهتا القول بالتقمّ -ج
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  :العبادات ذات األسرار )4
  .نقتصر على بعضها. كانت كثرية

  ":إيلوزيس"أسرار  -أ
  .الشمال الشرقي من أثينا إىلاليونان تقع  يف" إيلوزيس" مدينة

مركــزاً لعبــادة وفــدت إليهــا مــن جزيــرة   . م. كانــت منــذ القــرن الســابع ق 
كـل سـنة،    تقام مـرةً " األسرار"وكانت مراسم . ها إهلة اخلصبفيم كرّكريت، تُ

ليــة علــى طقــوس أوّ " لــب اخلــالص اط"ه فيــب درَّهــا احتفــاالن، األول يُــ فيو
اجلانــب  -" دمييــتري"هاً بإهلــة اخلصــب تشــبّ -هــا تعــاطي اجلــنس في حيتــلّ

نفســـه، بعـــد عـــام كامـــل، " طالـــب اخلـــالص"ه فيـــاألهـــم، والثـــاني خيضـــع 
دات حـرم مـن هـذه العبـا    ومل يكـن يُ … هاً باإلهلـة لطقوس جديدة تزيـده تشـبّ  
  .سوى كبار اجملرمني والربابرة

 يف، فكانت ضمان اخلالص "األسرار"أما الغاية الكربى من تعاطي هذه 
" طالـب اخلـالص  "م لـزَ احلياة األخرى، وال شيء سوى ذلك، وذلك دون أن يُ

  .بأي تغيري أخالقي أو مسلكي

ولكنــها . رواج كــبري قبــل وبعــد ظهــور املســيحية" األســرار"وقــد كــان هلــذه 
  .فشيئاً، أخلت املكان ألسرار أخرى وفدت من الشرق شيئاً

  ":إيزيس"أسرار  -ب
.). م. مطلـــع القـــرن الرابـــع ق(وفـــدت مـــن مصـــر أيـــام حكـــم البطالســـة  

 يفل االعـرتاف الرمسـي   ولكنـها مل تنَـ  . حـوض املتوسـط   يفوانتشرت سـريعاً  
وكانــت أشــبه شــيء .). م. ب 41-37" (كــاليغوال"عهــد اإلمرباطــور  يفإال  ،رومــا

ــوزيس"بنســخة شــرقية ألســرار   ــني مصــري ". إيل " إيــزيس"ني، مهــا ولكــن إهلَ
ويضاف ". كوريه ودمييتري"ني البطلني اإلغريقيّ هنا حملّ حالّ ،"سريابيس"و
ــا في ــذي كانــت   ،"خــروياخلــالص األُ" إىله ــ"أســرار " تضــمنه"ال ، "يسوزإيل

سـلطتها اإلهليـة علـى    " املؤمن"ل حبيث ينا ،"إيزيس"يقني التكريس لإلهلة 
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ــون، ويفلــت مــن    ــد"الك ــى هــذه      " قي ــى ســائر البشــر عل القــدر املفــروض عل
وهــــو . احليـــاة األخـــرى   يف" ســـجن اجلحـــيم  "األرض، ويفلـــت أيضـــاً مـــن    
مصـاف اآلهلـة السـماويني الـذين،      يفاً، ويـدخل  باختصار يصبح إهلاً نورانيّـ 

  .اآلخرة يفحلظة موته، يستقبلونه كواحد منهم 

  ":كيبيليس"أسرار  -ج
آسيا الصغرى، وقـد انتشـرت علـى نطـاق      يف" فرجييا"وفدت من منطقة 

" كيبيلــــيس"الهــــا اإلهلــــة األم طَبَ. م. القــــرن الثالــــث ق يفرومــــا  يفواســــع 
ــيس"وعشــيقها اإللــه   مصــدر "فهــي . ، الــذي يشــاركها األلوهــة والوظيفــة  "اتّ

والطقـوس  ". إله الـزرع " ، وهو شريكها بوصفه"األم الكربى"بوصفها " احلياة
قــام وكانــت تُ. الطقــوس الســابقة ،هــا تشــبه كــثرياً مبضــموهنا وممارســاهتا في

ثــم يعقبــها . منــه 24منــه و 15خــالل شــهر آذار، علــى مــرحلتني، األوىل يــوم 
  ".اإلهلة األم"ها فيم كرّتُ" فَرِحة"ثالثة أيام متالحقة من أعياد 

طقـوس هـذه األسـرار، تنطـوي علـى احتفـالني        ما جتدر اإلشارة إليه أنّ
، "اإلهلـة األم "حبيـاة  " باملتـدرّ "هـا  فيالوليمـة املقدسـة الـيت يشـرتك     : نيهـامّ 

بــدم " باملتــدرّ"ه فيــ شّرَيُــ ،).م. ب(ضــيف خــالل القــرن الثــاني    واحتفــال أُ
  .اً عن خطاياهفرياألضحية تك

ا بعـض األبـاطرة،   اهـ رومـا، وتبنّ  يفترحيباً كـبرياً  " كيبيليس"القت أسرار 
" اقليمــيس االســكندري"الكنيســة، " آبــاء"ومــن أبــرز ". أوغســطس"بــدءاً مــن 

  .الذي كان، قبل اهتدائه، من أتباعها ،.)م. ب 150-211(

  :آهلة اخلالص )5
  :ص اإلهليلقب املخلّ -أ

 .العهد الـوثين اإلغريقـي، قبـل القـرن السـابع ق      يفعرف هذا اللقب مل يُ
وشــيئاً فشــيئاً . يُطلــق علــى عــدد كــبري مــن اآلهلــة  منــذ ذلــك احلــني بــدأ . م

 ،"هنياملــؤلَّ"طلــق علــى بعــض امللــوك    ثــم أُ. مالزمــة لأللوهــة  أصــبح صــفةً 
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أمـا  . رومـا  يفسورية، وأخرياً القياصـرة   يفمصر، والسلوقيني  يفكالبطالسة 
تـالزم طقوسـهم بالضـرورة، وإن مل    " صاملخلّ"، فكانت وظيفة "األسرار"آهلة 

  .ص دائماًم أنفسهم صفة املخلّطلق عليهيُ

  …ما املعين باخلالص؟ -ب
ة بعــد فيــوخــالص اســتعادة العا. الصــحة بالدرجــة األوىل" خــالص"هــو 
اإلهلني املخلِّصـني بالدرجـة   " أُسكلِيبيوس"و" أبولون"لذا كان اإلهلان : مرض
أمـا  . املرتافق بإقصاء الكوارث واألخطـار  االزدهار" خالص"ثم هناك . األوىل
قــون الســالم  خصوصــاً مــن حيــث أهنــم حيقّ   "خملِّصــني"اصــرة فكــانوا  القي

  .واألمن للفرد واجلماعة
ضـــمان  يف خـــالصٍ د لآلهلـــة دورَحتـــدّ ،"ذات األســـرار"وكانـــت العبـــادات 

  .السعادة بعد املوت

  :طرق حتقيق هذا اخلالص -ج
عـرب ممارسـات طقسـية تفـرتض      ،باإلله أو اآلهلة" السري"يتم باالحتاد 

ضــمان   يفجــدواه   ،"فحشــاً قدســياً  "مــن اخلطيئــة، ولكنــها تبــيح     رالتحــرّ
باحلركـــة "وقـــد يرتافـــق كـــل ذلـــك بإحســـاس داخلـــي  . اآلخـــرة يفالســـعادة 

  .واقع احلال يف، ولكن دون إحداث تغيري أخالقي "اإلهلية

  من هم هؤالء اآلهلة؟ -د
  …وسواهم" اوزيريس"و" ايزيس"و" اتّيس: "كثرت أمساؤهم مثل

ون حاول اإلنسان من خالهلم أشخاص أسطوريّ: هم واحدةإال أن وظيفت
يرضــي علــى حنــو غريــب ومتنــاقض، أســوأ مــا  ،"خالصــاً"أن يصــنع لنفســه 

… ي ذاتـه ختطـّ  إىلاأللوهـة أو   إىله مـن حـنني   فيه من غرائز، وأعمق ما في
صـــحيح أنـــه تصـــور أيضـــاً مـــوت اإللـــه األســـطوري وقيامتـــه، ولكنــــه مل         

. وال خبــالص اإلنســان ،عالقــة خاصــة بوضــع اإلنســان  يف رمها يومــاًيتصــوّ
إمنا موت اإلله جاء نتيجة مغامرة خاصة به، وقيامته جـاءت أيضـاً نتيجـة    
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أي مـــن الـــديانات  يفومل يُلحـــظ … تريـــده لـــذاهتا لـــيس إال" إهلـــة" لتـــدخّ
ــها، وال   ــه املخلــّ   إىلأســرارها، أي إشــارة   يفالقدميــة كل  ص متّأن مــوت اإلل
 إىلولـيس هنـاك أي إشـارة أيضـاً     . ارة عن خطايا البشـر بوصفه تضحية كفّ

  .هو الذي جيلب اخلالص واحلياة ألتباعه" اإلله املخلص"أن موت 

  .ه املسيحفيذلك هو اإلطار األوسع الذي ظهر 
  .وقد اقتصرنا البحث على اخلطوط الكربى
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  1فلسطني زمان املسيح يفالعامل اليهودي : الفقرة الثالثة

  

ــذي محَ     إنّ ــيم الـ ــوع وللتعلـ ــاريخ يسـ ــة لتـ ــة الدقيقـ ــاملعرفـ ــرتض لَـ ه، تفـ
ذلـــك أن الظـــروف الـــيت أحاطـــت . هـــافيحتمـــاً معرفـــة البيئـــة الـــيت عـــاش  

. عـــاتاليهوديـــة مـــن حيـــث األفكـــار والتقاليـــد والتطلّ     إىلبيســـوع تنتمـــي  
ولــيس مــن يشـــك بــأن يســـوع كــان يهوديـــاً، وأنــه خاطـــب اليهــود، واختـــار       

ـــ     ومــــن . ل أتباعــــه كــــانوا يهــــوداً  ودي، وأن أوّتالميــــذ لــــه مــــن وســــط يهـ
  .يهودي جوٍّ يفها متوج األناجيل كلّ الواضح أنّ

ــا   إال أنّ ــي والثقــ ــارخيي والسياســ ــط التــ ــذي   يفالوســ ــاعي، الــ واالجتمــ
تـــه وســـط فلســـطيين،   يّ، هـــو بكلّ"الوســـط اإلجنيلـــي "طلـــق عليـــه اســـم   يُ

وهــو . يهــود الشــتات بصــلة   إىل يهــود فلســطني، وهــو ال ميــتّ    وســطوهــو 
ينــــدرج مــــن حيــــث التوقيــــت الــــزمين، مــــا بــــني مــــوت هــــريودس الكــــبري   

العـــام   يفوقـــد كـــان إطـــاره اجلغـــرا    .ومـــوت يســـوع نفســـه  .) م. ق 4العـــام (
ــي   ــالث هـ ــاطق ثـ ــل  : منـ ــامرة واجلليـ ــة والسـ ــان يتّ. اليهوديـ ــيّ وكـ ــق سياسـ اً فـ

أمــا علــى    .والــوالة الرومــان  " بــع اهلرودوســيني  رؤســاء الرَّ "مــع فــرتة حكــم   
  .يسينيه للفرّفيالصعيد الديين، فكانت السيطرة 

ى ســمّبــالطبع، كــان اليهــود منتشــرين جــداً خــارج فلســطني، وهــذا مــا يُ  
ولســـوف . دراســـتنا إىلهـــم ال يعنونـــا كـــثرياً بالنســـبة  إال أنّ. بيهـــود الشـــتات

ــذ، وال ســيما      نتصــدّ ــوم نــدرس انتشــار املســيحية علــى يــد التالمي ى هلــم ي
  .القديس بولس

                                                 
  .انظر اخلريطة يف امللحق امللون 1
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  مصادر هذه الدراسة )1
  .هذه املصادر كثرية ودقيقة

  :اإلجنيل جبميع أسفاره -1
هــا اإلجنيليــون ســرية  فيال نعــين باإلجنيــل األســفار األربعــة الــيت يــروي   

 …أعمـال الرسـل ورسـائل التالميـذ    أيضـاً  يسوع وحسب، وإمنا حنن نعين به 
والعادات واحلياة الدينيـة   ،ها تزخر بتفاصيل دقيقة حول األفكار الدينيةكلّ

قد تكون تفصيلية . الوسط اليهودي آنذاك يفواألخالقية، اليت كانت سائدة 
يسـي  بشـأن التـأثري الفرّ   ،لرسم مالمح واضـحة  فيها تكبعض الشيء، ولكنّ

  …ر املسيح املنتظر، واملمارسات اليهودية بشأن الشريعة والطقوس اخلوتصوّ
  :"سيفوسيو"فات املؤرخ اليهودي مؤلّ -2

ــد  ــة    يف. م. ب 37حــوايل عــام  " يوســيفوس"ول القــدس، مــن أســرة كهنوتي
بني ، ثم انقلب عليها وأصـبح أحـد املقـرّ   66وكان من قادة ثورة عام . يسيةفرّ

ل مـن  ، وكان أو70ّ، وقد شهد سقوط القدس عام "تيطس"للقائد الروماني 
الشـبهات املشـروعة الـيت    مـن هنـا كانـت    . أرّخ هلذه الثورة ولنهايتها املأساوية

العاديات "، )72-71" (احلرب اليهودية: "فاته األربعة املعروفةحتوم حول مؤلّ
  ).97" (ضد ابيون"و) 95( ،"السرية الذاتية"و ،)93" (اليهودية

  :األدب اليهودي املنحول -3
فوها، واليت متتد من القرن عرف مؤلّفات اليت ال يُهو جمموعة من املؤلّ

ــاني قبــل    إىلهــا تكــاد تنتمــي كلّ . هنايــة القــرن األول بعــده   إىل ،املســيحالث
غريــب، أنبــل التطلّعــات   هــا علــى حنــوٍ فيلطــت تاجلــنس الرؤيــوي، وقــد اخ 

هـا حتـت   عت كلّضِـ وقـد وُ . عات غرابة وإسفافاًالدينية مع أكثر األفكار والتوقّ
  :هاحسبنا أن نذكر أمهّ. أمساء شهرية

وصية " - .) م. ق 100- 150" (كتاب اليوبيالت" - .) م. ق 63- 160" (كتاب اخنوخ"
 - .) م. ق 40- 80" (مــزامري ســليمان" - .) م. القــرن األول ق(" اآلبــاء اإلثــين عشــر

. ق 40- 50" (انتقال موسى" - .) م. القرن األول ق" (مقاطع من مؤلّف صدّوقي"
  ).مثله" (اروخرؤيا ب" - ) هناية القرن األول املسيحي" (كتاب عزرا الرابع" - .) م
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  :التلمود -4
ــة  ــود"كلمـ ــيم " تلمـ ــذا يعـــين مؤلَّ  . تعـــين التعلـ ــم هـ ــم العَلَـ ــم  واسـ ــاً يضـ فـ
مـــن التفاســـري والشـــروحات اخلاصـــة بـــالتوراة، ومـــن الفتـــاوى   جمموعـــاتٍ

 إىلالقانونيــة والــوعظ األخالقــي، والعديــد مــن الــذكريات، بعضــها يرجــع    
  .أصل تارخيي، وبعضها أسطوري

ــدِ . عمــل طويــل  وليــد" التلمــود"جــاء  أواخــر القــرن   يفئ جبمعــه وقــد بُ
" عكيبـــا: "ثالثـــة حاخامـــات هـــم إىله فيـــويعـــود الفضـــل . الثـــاني املـــيالدي

ــةً  امللقــب بالقــدّ " يهــوذا"وخصوصــاً " ميــئري"و ــيم"يس، وقــد ثبّتــوا كتاب " تعل
  ".املراجعة"أي " يشناامل"طلق على هذا العمل اسم وأُ. املعلمني السابقني

تعليقــات وشــروحات جديــدة مــن قبــل   ،"امليشــنا" إىلثــم كــان أن أضــيف 
  ".اجليمارا"طلق على هذه اإلضافة اسم فأُ. مي األجيال الالحقةبعض معلّ

  ".ماراياجل"و" امليشنا"املؤلّف الذي جيمع بني دفتيه " التلمود"وكان كتاب 

للبيئة الـيت   الواحد، نظراً" التلمود"اً قد نشأ ضمن متييزاً أساسيّ أنّ إالّ
فامليشنا حتتوي . "تلمود بابل"و ،"تلمود القدس"فهناك : ها أقسامهفينشأت 

 عاً على ستة أقسـام، وهـي تنقـل أقـواالً وأحكامـاً وتوجيهـاتٍ      فصالً موزّ) 63(
، بسـبب  "امليشـنا "لـذا كانـت   . من وضع حاخـامني سـبقوا املسـيح أو عاصـروه    

  ".اجليمارا"، أعظم قيمةً من قدمها

  :ونفون أغارقة ورومانيّمؤلِّ -5
ثوا عــن تــاريخ اليهــود  القــدامى الــذين حتــدّفنيهنــاك العديــد مــن املــؤلِّ

حـوايل  ( "بوليبوس املـؤرخ : "بالذكر من اليونانيني خنصّ. وديانتهم وعاداهتم
ســــــرتابون "و.) م. قــــــرن األول قال" (ديــــــودوروس املــــــؤرخ "و.) م. ق 200-125

 .ب 125-50حــوايل (املــؤرخ " بلوتــارخوس"و.) م. ب 21 -. م. ق 58" (يفاجلغــرا
تيتـــوس  "واملـــؤرخ .) م. ق 43-106(اخلطيـــب " شِيشَـــرون: "ومـــن الالتـــني .). م

.) م. ب 120-55" (تـــاكيتوس"واملـــؤرخ .) م. ب 17 -. م. ق 59 حـــوايل" (ليفـــوس
  .).م. ب 125-69حوايل " (سُويتُونيوس"واملؤرخ 
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  ةفيحملة جغرا )2
  .السياسيةوالبشرية : هزاويتيتناول املوضوع من هذه اللمحة الوجيزة ت

إبــان مــوت  ،)ســورية الفلســطينية: وامسهــا قــدمياً كــان (كانــت فلســطني 
هريودس الكبري، تُحدّ مـن الشـرق بصـحراء العربيـة، مـن اجلنـوب باململكـة        

ة وشــبه جزيــرة ســيناء، مــن الغــرب بــالبحر األبــيض املتوســط، مــن   النبطيّــ
  .الرومانيةسورية الشمال بوالية 

ــاطق الــيت تقــع حــول ضــفّ   ّ كانــت مملكــة هــريودس تضــم   يت هنــر األردن املن
 إىلأمـا  . الغـرب  إىلوهي اجلليـل والسـامرة واليهوديـة وبـالد آدوم،     : والبحر امليت
أمــا ". برييــه"رب األردن أو مرتفعــات اجلــوالن، وســهول حــوران وعِــ : الشــرق، فهــي
قة املدن العشر الواقعة ما بـني جنـوب   أي منط" الديكابوليس"ـاة باملنطقة املسمّ

  .، فلم تكن ختضع للملك هريودس)برييه" (رب األردنعِ"اجلوالن ومشال 
وكـان عـدد سـكاهنا اليهـود     . 2كـم ) 30.000(كانت مسـاحة فلسـطني تقـارب    

  .ورمبا ثالثة ماليني ،يقارب املليونني

  :اليهودية -)1(

واألردن وبـالد آدوم،   تقـع مـا بـني البحـر املتوسـط والسـامرة      : حدودها. 1
  .سها امللك داود ليس إالّوكانت تقابل، من حيث املساحة، اململكة اليت أسّ

وقد حافظـت علـى   . اًاً وقوميّكانت قلب احلياة اليهودية، دينيّ: تأثريها. 2
 ،ثقلــت بــدقائق مفرطــة العــدد زخــم احليــاة اليهوديــة القدميــة، وإن كانــت أُ 

  .ومنط تفسريهم للشريعة ،ونفريسيّحبكم روح الفتوى اليت أدخلها ال

. العربيـة  ، حمـلّ فـي وقد حلّت منذ الن ،كانت اللغة هي اآلرامية: اللغة. 3
لــدى الكــثريين مــن ســكان القــدس وســكان شــاطئ  وكانــت اليونانيــة مألوفــةً

إال أهنا كانت لغة . اليونانية كانت لغة احملتل وعَبَدة الصنم مع أنّ ،املتوسط
والتجار األجانب، فضالً  ،اج الوافدين من الشتاتاحلجّو ، الرومانفنياملوظ

ــى نطــاق واســع       ــد انتشــرت عل ــة يفعــن أهنــا كانــت ق ــذ العهــد   ،اليهودي من
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 ،أمـا اللغـة العربيـة الكالسـيكية أو القدميـة     . السلوقي وإبـان حكـم هـريودس   
ومــع أهنــا كانــت . دراســة الشــريعة املوســوية يففكانــت وقفــاً علــى الضــالعني 

  .عداد اللغات امليتة يفالطقوس الدينية، فقد كانت  يفتُستخدم 

مـرتاً،  ) 790(ة على ارتفـاع  كانت أعظمها القدس، مدينة جبليّ: هاـمدن. 4
وهـي تنشـر أبنيتـها علـى هضـبتني، شـرقية       . يطلّ عليها شرقاً جبلُ الزيتون

ني فعلــى الغربيــة بنيــت قصــور املكــابيّ    . وغربيــة، يفصــلهما وادي اجلبّــانني  
وعلى الشرقية تقـع  ". املدينة العليا" إىلوهريودس ورئيس الكهنة، باإلضافة 

ــان  ــمّ يقلعـــة احلـــاكم الرومـ ــا"اة املسـ املدينـــة "ومـــن ثـــم  ،، واهليكـــل"انطونيـ
وكانت أسـوار ضـخمة حتـيط باملدينـة مـن كـل جانـب، فضـالً عـن          ". السفلى

قوياً مـن الغـرب    ع حاجزاً طبيعياًضَتَ اليت كانت ،األودية الطبيعية العميقة
  .واجلنوب والشرق

الشــرق مــن القــدس، وعلــى املنحــدر الشــرقي جلبــل الزيتــون، تقــع      إىل
  .وبيت فاجي ،)بلدة لعازر وأختيه مريم ومرتا(بلدتا بيت عنيا 

  .بيت حلم على بعد قرابة عشرة كلم: اجلنوب إىل
مدينـة أرحيـا حيـث     ،)مـرتاً حتـت سـطح البحـر     390(جبوار البحر امليت 

ــمى جببـــل  " جبـــل التجربـــة "غرهبـــا مباشـــرة   إىلر هـــريودس، وقصـــو املسـ
أما بلدة عمّاوس فتقع على الطريـق بـني القـدس وحيفـا، علـى      ". القرنطل"

  .كم) 30(مبعدة 
طغى السكان اليهود على .) م. ق 167عام (ني منذ عهد املكابيّ: كاهناــس. 5

. ومنـها خصوصـاً حيفـا   ، صرفاً ني، فباتت معظم املدن والقرى يهوديةًالوثنيّ
  .بعض مدن الساحل، مثل غزة وعسقالن واشدود تها إالّومل حتتفظ بوثنيّ

  :اجلليل -)2(
إليـه  " جـال "املـوطن الـذي    ،يت كـذلك ألهنـا كانـت قـدمياً    مّسُ: حدودها. 1

منذ مطلع القـرن األول   ،وقد أعاد اليهود إليها حضورهم الكثيف. الوثنيون
  .قبل املسيح
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طربيــا وصــفوريس، ويبــدو أن يســوع مل  : هــافيأبــرز مــدينتني : هاـمدنــ. 2
  .يدخلهما، وكان سكاهنما مزجياً من اليهود والوثن

  ).مرتاً 562ارتفاع ( ،)التجلي(وجبل ثابور  ،الناصرةة بلدة ومثّ  
ومـا حيـيط هبـا     ،)م حتت سطح البحـر  208(هناك أيضاً حبرية طربيا   

مــا يعنينــا . الشــمال إىللغربيــة مــن مــدن وقــرى، علــى ضــفتيها الشــرقية وا 
ــها خصوصــاً هــي   ــق مــن القــدس     إىل: من ــى الطري ــرب، عل : دمشــق إىلالغ

أقصــى الشــمال، بلــدة   يف، و"جَنّصــارت"جمــدل وكفرنــاحوم، وبينــهما ســهل  
بيــت "أوىل مشــارف مرتفعــات اجلــوالن، ســهل  يفالشــرق،  إىلو -" كــورازين"

نـــدراوس أو ،س، منشـــأ كـــل مـــن مسعـــان بطـــر"بيـــت صـــيدا"وبلـــدة " صـــيدا
ــم أوّ فيو ــبس، وهـ ــذليـ ــن   إىلو. ل التالميـ ــوب مـ ــيدا "اجلنـ ــت صـ ــة " بيـ منطقـ
  ".اجلرياسيني"

ومـا كـانوا لريكنـوا    . تـهم اشتهر سكان اجلليـل بعـنفهم وعدوانيّ  : سكاهنا. 3
ل وكانوا سريعي التمـرد، وقـد سـجّ   . الوثنيني نحلكم هريودس، عميل الروما

وما كانوا ليقبلوا بالتفاسري الكـثرية  . هلم التاريخ ثورات كثرية ضد الرومان
  .اليت كانت مألوفة لدى سكان القدس وزعمائها ،التلوّن

 كما كانـت اللغـة اليونانيـة مألوفـةً    . كانت اللغة السائدة اآلرامية: لغتها. 4
. منـذ القـرن الثالـث ق    ،نظراً النفتاح املنطقة على التـأثري اهليلـيين   ،لديهم

  .انية أيضاًوقد يكون يسوع عرف اليون. م

  :الشرق من هنر األردن إىلاملنطقة الواقعة  -)3(
  :ثالثة أقسام إىلقسم تُ
هــي املنطقــة الواقعــة علــى طــول هنــر األردن، حتــى       : "رب األردنعِــ" -أ

ــت، وحتــدّ    ــة   منتصــف شــاطئ البحــر املي ــيالّ"ها مــن الشــمال مدين  إىل، و"ب
مــن أهــم مراكزهــا، ). عمّــان احلاليــة" (افيــالدلفي"و" جــريازا"الشــرق مــدينتا 

 يفقــل، حيــث قلعــة شــهرية للملــك هــريودس، وحيــث اعتُ ،"ماكِريونتــة"بلــدة 
كانـت هـذه املنطقـة، منـذ     . ، يوحنا املعمـدان "يوسيفوس"رأي املؤرخ اليهودي 
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ها يسـوع  فيوقد أمضى . ني، قد أصبحت حتت السيطرة اليهوديةعهد املكابيّ
  .أواخر حياته العلنية يفبعض األشهر، 

اجلنـوب مـن حبـرية طربيـة،      إىلهي املنطقة الواقعة : "دن العشرامل" -ب
، وكانـت تضـم عشـر    "رب األردنعِـ "الشـرق مـن    إىلعلى ضـفيت هنـر األردن، و  

هـا  وكانـت كلّ . افيـ الدلفياحلاليـة، غَـدَرَة، بـيالّ، جـريازة و    " بيسـان "مدن، أمهها 
هنا مـن  قد تأثرت جداً باحلركة اهليلينية منذ أمد بعيـد، وكـان معظـم سـكا    

  .دة الوثنبَعَ
وكـان  . تضم منـاطق حـوران واجلـوالن والتْرَاخـون    : مشال املدن العشر -ج

 ،"سليـبّ فيقيصـرية  "نـا خصوصـاً   مـن مـدهنا، يهمّ  . معظم سـكاهنا غـري يهـود   
هـو أحـد    ،وقد شُيّدت جبوار نبع. اليت تقع على مشارف حدود والية سورية

، إلـــه القطعـــان "بـــان"لإللـــه هـــا معبـــد شـــهري فيروافـــد هنـــر األردن، وأقـــيم 
س ليـبّ فيبع فأعاد رئيس الرّ ."بانياس"والرعاة، وكانت حتمل اسم هذا اإلله، 

ــاً   ،بناءهـــا ــا امســـه واســـم القيصـــر معـ قيصـــرية "، فأصـــبحت وأطلـــق عليهـ
اإلجنيـل، إبـان حادثـة هامـة جـرت ليسـوع مـع         يفوقد جاء ذكرها ". سليبّفي

  ).30-8/27ومرقس  ،20-16/13راجع متى (تالميذه 

  :السامرة -)4(
ــة       : حــدودها. 1  ــل مشــاالً واليهودي ــا بــني اجللي ــة م ــة الواقع هــي املنطق

  .جنوباً، غرب هنر األردن
. م .ق 721عـام   يفو". إسـرائيل "كان يقطنـها اليهـود مـن مملكـة     : سكاهنا. 2

اســتوىل ســرجون الثــاني اآلشــوري علــى العاصــمة، الســامرة، ورحّــل القســم  
بـــالده، واســـتبدهلم مبســـتوطنني جـــدد، اختلطـــوا  إىلســـكان الاألكـــرب مـــن 

وملـا  . نظر اليهود، جنسني، ال جتوز خمالطتهم يففباتوا . بالسكان األصليني
، وأخـذوا  538بالدهـم، عـام    إىلبعـودة اليهـود   " قـورش "مسح امللك الفارسـي  

القــرن  يفو. يعيـدون بنــاء اهليكـل، مل يســمحوا لســكان السـامرة مبســاعدهتم   
ألنـــه تـــزوج امـــرأة  ،"مَنَسّـــى"رد مـــن القـــدس كـــاهن يـــدعى طُـــ. م. الرابـــع ق
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هـيكالً أراده منافسـاً   " رَزيمغِـِ "وبنـى علـى جبـل     ،السـامرة  يفسامرية، فأقام 
  .نيروا منشقّه خدمة كهنوتية، فاعتُبِفيهليكل القدس، ونظّم 

ني وطقوسهم ال ختتلف كثرياً عـن  كانت معتقدات السامريّ: معتقدها. 3
ولكـــن قضـــية املعبـــد والكهنـــوت خلقـــت حقـــداً عميقـــاً  . تلـــك الـــيت لليهـــود

اإلجنيـل إشـارات    يفو. تعـين إهانـة بالغـة   " سامري"وقد باتت صفة . ومتبادالً
ولوقـا   ،19-17/11ولوقـا   - 8/48و -4يوحنا (السامرة والسامريني  إىلكثرية 

9/51-56.(  

  حملة تارخيية )3
  :هريودس الكبري -)1(

ــور يســوع      هتــيمن شخصــيّ  ــة الــيت ســبقت مباشــرة ظه ــى املرحل  يفته عل
ــب بــالكبري لســببني . فلســطني األول لتمييــزه عــن ســابقيه، الثــاني  : وقــد لُقّ

  …احلكم؟ إىلفمن هو وكيف جاء . نظراً للدور السياسي الذي قام به
ــريعة   ــودة ســ ــابقة  إىلعــ ــرتة الســ ــم   ،الفــ ــيت حكــ ــابيّ فيالــ ــا املكــ ون أو هــ

  ".احلَشْمونِيّون"
تـه الشاسـعة   وفاة االسـكندر الكـبري، تقاسـم كبـار قادتـه إمرباطوريّ     إثر . 1

  :نا منهم اثنانوما يهمّ ،)323عام (
البطالسـة أو  : مـن هنـا اسـم السـاللة     -" الجـي "بطليموس األول، ابـن   -

، 306، وأعلـن نفسـه عليهـا ملكـاً عـام      323حكم مصـر منـذ عـام     -الالجيني 
  .283عام  يفّوتو

إثـر  . م. ق 31عـام   نمصر علـى يـد الرومـا    يفوسينتهي عهد البطالسة  -
  .وانتحار كليوباترا" اكسيوم"معركة 

تيـل عـام   غ، وقـد ا "نيالسلوقيّ"سلوقس األول حكم بابل، وأسّس ساللة  -
ــى ســورية وآســيا الصــغرى    . 281 ــوخس األول" ،وقــد خلفــه عل امللقــب " انطي

باســتيالئها  ،64ني عــام كــم الســلوقيّحل ،اًوضــعت رومــا حــدّ وقــد… بــاملُخلِّص
  .على سورية
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 ،طـــوال قـــرن كامـــل تناوبـــت احلـــروب بـــني البطالســـة والســـلوقيني       . 2
ــوري    ــاحل السـ ــطني والسـ ــى فلسـ ــيطرة علـ ــام  يفو. للسـ ــرَد . م. ق) 200(عـ طَـ

ون املصريني هنائيـاً مـن سـورية وفلسـطني، وفرضـوا سـلطتهم علـى        السلوقيّ
عهـد امللـك    يف ،حكـم السـلوقيني   ني ضـدّ اليهودية، حتـى قامـت ثـورة املكـابيّ    

  .ياً الديانة اليهوديةكلّ" ينهي"، الذي حاول أن "انطيوخس الرابع"
قامــت  ،")املطرقــة"كلمــة تعــين  إىلقــد تعــود التســمية (ني ثــورة املكــابيّ. 3

ــاس"علــى يــد كــاهن يهــودي امســه    " يهــوذا"وأوالده، وكــان أشــهرهم   ،"ماتَتْي
، ولكنـها  .)م. ق 160-167(تواصلت الثورة سبع سنوات ". باملطرقة"ب قّالذي لُ
ذلك على  ياً إال بانتزاع السلطة تدرجيياً من السلوقيني، وقد متّكلّ مل تنتهِ
  :مراحل

  .162االعرتاف باحلرية الدينية الكاملة عام  -
  .152عام  ،"يوناتان"وامسه  ،"يهوذا"نح لقب رئيس الكهنة لشقيق مَ -
، "مسعـان "عهد شقيق آخر ليهوذا، هو  يفالضرائب  ي مناإلعفاء الكلّ -
، فحكم من "وسحنّا هريْكانيو"، فخلفه ابنه 134الذي اغتيل عام  ،142عام 
  .104-134عام 
ــان يو"أحــد خلفــاء  . 4 ــا هريك ــان" هــو ،"وسحن  ،)43-63" (الثــاني وسهريك

دخلت فـ ". ارسـتوبولس الثـاني  "علـى السـلطة مـع أخيـه      نـزاعٍ  يفالذي دخل 
فكلــف ". الثــاني وسهريكــان"مــن جيــوش رومــا فلســطني، بنــاء علــى طلــب    

 -ة واملدنيّـ  -) بتعيينه رئيس كهنة(الدينية : تنيباملهمّ وسهريكان" مببيوس"
ــة ( ــاً علـــى اليهوديـ ــه حاكمـ ــورية   يفولكـــن  ،)بتعيينـ ــاكم سـ ــة حلـ ــة تامـ تبعيـ

ل ســـاح ،"حـــاكم اليهـــود"وقـــد انتزعـــت الســـلطة الرومانيـــة مـــن . الرومـــاني
  …"املدن العشر"فلسطني والسامرة و

جانــب  إىل، "مــديراً للــبالط"القــدس مــا يكــاد يكــون   يفأقامــت رومــا  .5
، مُـنح  47عـام   يفو". أَنْتِيبـاتِر "، وامسـه  "آدومـي "الثاني، مـن أصـل    وسهريكان

 ،، فعـيّن أحـدمها  واسـعةً  عسـكريةً  وانتـزع لولديـه سـلطاتٍ    ،"وايل"هذا لقـب  
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حاكمـاً علـى القـدس، وثانيهمـا، وهـو هـريودس، حاكمـاً علـى         " فازائيـل "وهو 
  ".رئيس الربع"لقب  - 45أي عام  -وكان أن مُنِحا بعد فرتة وجيزة . اجلليل

، "الثـاني  وسهريكـان "ر فلسـطني، وأُسِـ  " البـارْتِيّون "الفرتة نفسها، غـزا   يف. 6
ــر  ــل"وانتحـ ــزاة ابـــن  "فازائيـ ــتوبولس ا"، ونصّـــب الغـ ــانياريسـ " انتيغـــوس"، "لثـ

تب لـه النصـر، ودخـل القـدس     بالسالح، واستمرت املعركة ثالث سنوات حتى كُ
  .آن واحد يف، الذي كان ملكاً ورئيس كهنة 37خصمه عام فاحتاً، وقطع رأس 

إرسـاء قوتـه، فتـزوج     إىلاملرحلة األوىل من حكمه، سـعى هـريودس    يف. 7
ــ. نيأمــرية مــن أســرة املكــابيّ ، "الغريــب الــدخيل"نظــر اجلميــع  يفه ظــل ولكنّ

ع السلب والقتل واالغتيـال، ومل يتـورّ   إىلفواجه بقوة وعنف خصومه، وجلأ 
ني يسـيّ وواجـه حـزب الفرّ  . حتى عن قتل زوجته وحَمَاتِـه وسـوامها الكـثريين   

إذ  ،تأييــدهم ن، منحــه الرومــا31عــام  يفو. ، كمــا أرهــب أغنيــاء الــبالديالقــو
  ".ملك اليهود"بـ لقّبوه 

الداخل، بعد أن أرسـى أسـس حكمـه، جعلـت      يفواجه أيضاً عملية بناء . 8
كــل ذلــك قياصــرة   يفد وقــد حــاول أن يقلــّ … بــالده يفصــغرياً " قيصــراً"منــه 

القـدس، بعـد    يفع عن بناء القصور واملُـدرّجات واملسـارح حتـى    تورّيروما، ومل 
القـدس، مل   يفوبـدأ بنـاء هيكـل فريـد     . دها وأعاد بناء سـورها الضـخم  أن جدّ

… أي قبل تدمريه بأربع سـنوات فقـط  . م. ب 66تكتمل أعماله البنائية إال عام 
خمتلـف   يفرومـا، وذلـك    يفتكرمياً ألوليـاء نعمتـه    ،كما أنه بنى هياكل وثنية

أطلـق   ،وأعاد بناء مدينـة السـامرة، وأنشـأ مدينـة علـى البحـر      . أحناء مملكته
وزود مملكتـه بالعديـد   . اًيّـ أرحيـا كلّ د بنـاء مدينـة   وجـدّ ". قيصـرية "عليها اسـم  

علـى الشـاطئ الشـرقي للبحـر     " ماكريونتـة "من احلصون، أبرزها كـان حصـن   
  …قلن يوحنا املعمدان اعتُإ "يوسيفوس"امليت، حيث يقول املؤرخ 

فأحاط نفسه . ة على شعبهحاول هريودس أن يفرض الثقافة اهليلينيّ. 9
نقـــوالوس " اإلغريـــق، أبـــرزهم كـــان املـــؤرخ واخلطيـــب  فنيمـــن املـــثقّ بعـــددٍ
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القـوة   إىلوكـثرياً مـا كـان يعمـد     ). أوائل القرن األول -. م. ق 64" (الدمشقي
ــ. هــذا الســبيل يف  إال أنّ. د نزعتــه هــذه، ولكــن ضــمن حــدودوكانــت رومــا تؤيّ

وعلــى الــرغم مــن دعمــه للحقــوق     . شــعبه مل يكــن ليغفــر لــه هــذا األمــر     
نظـــرهم  يف الـــداخل واخلـــارج، فقـــد ظـــلّ يفنـــة اليهوديـــة اليهوديـــة والديا

أن  إالّ. النـاس عليـه   وكانت الضرائب املرهقة تزيد حقـدَ ". الغريب والدخيل"
اً مــن عنفــه الــدموي، الــذي طــال حتــى أبنــاءه وزوجاتــه، كــان يفــرض جــوّ     

مــن اخلــري : "نفســه يقـول " أوغســطس"القمـع واإلرهــاب، جعــل اإلمرباطـور   
، ذلــك أنــه مل يكــن "نزيــراً لــدى هــريودس، وال ابنــاً لــه لإلنســان أن يكــون خ

أمـر  وقـد  ، "انتيباتر"يأكل اخلنزير، ولكنه أعدم العديد من أبنائه، وآخرهم 
  …!له قبل وفاته خبمسة أيام فقطتبق

وكـــان . م. ق 4أواخـــر آذار عـــام  يف ،مدينـــة أرحيـــا يفهـــريودس  تـــوفّي. 10
فلسـطني، فكـان قامتـاً     يفا األفق أم. سنته األوىل أو الثانية يفيسوع آنذاك 

  .جداً، حاضراً ومستقبالً

  :أبناء هريودس -)2(
  :على النحو التايل ،ة هريودس نصّت على تقسيم مملكته بني أبنائهوصيّ

أركيالوس، ابنه من السامرية، يرث اليهودية وبالد آدوم والسـامرة، مـع    -
  ".ملك اليهود"لقب 

ــ"ذاهتــا، يــرث اجلليــل وانتيبــاس، ابنــه مــن الســامرية  - ، مــع "رب األردنعِ
  .أي الزعيم" ثنارخوساأل"لقب 

الرتاخـــون، وس، ابنـــه مـــن كليوبـــاترا، يـــرث اجلـــوالن وحـــران      ليـــبّفي -
موافقــــة  إىلولكــــن هــــذه الوصــــية كانــــت حباجــــة     . مــــع اللقــــب نفســــه  
ــا  ــن رومـ ــت مـ ــورة    . وتثبيـ ــه ثـ ــت عليـ ــا قامـ ــرعان مـ ــا   يفوسـ ــدس، قمعهـ القـ
ــدم ــوه    إىل ثــــم رحــــل. أركــــيالوس بالــ ــان أخــ ــها، وكــ ــا يطلــــب موافقتــ رومــ

  .نتيباس قد سبقه إليها، للغاية ذاهتاأ
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خمتلف أحنـاء   يفذ اإلمرباطور قراراً ما، اشتعلت الثورات وقبل أن يتخّ
ــالقوة، وعــاد    إىلفأســرع حــاكم ســورية الرومــاني   . فلســطني  إىلإمخادهــا ب
فثارت ثـائرة  . من اجليش الروماني القدس حاميةً يفبعد أن ترك  ،أنطاكية

ــيّ"اليهــود لوجــود   مجيــع  يفالقــدس، واشــتعلت الثــورة كالبــارود     يف" نيوثن
فعـاد  … "اذيهو"اجلليل قاد الثورة ابن قاطع طريق، وكان امسه  يفو. األحناء

ومـن مظـاهر   . النار والـدم  يف، وأمخد الكل "فاروس"حاكم سورية الروماني، 
  …يهودي حتى املوت صُلِب أَلْفا: االنتقام

ل يضـم وجوهـاً مـن    األوّ: انروما وفدان يهوديّ إىلهذه األثناء، وصل  يف
والثــاني يضــم … يرفعــون شــكواهم ضــد أركــيالوس، للقيصــر نفســه ،القــدس

  .س شقيق أركيالوس، وقد جاء يدعم مطالب أخيهليبّفي

  :وقرر اإلمرباطور التايل
ــة وبــالد آدوم     -أ والســامرة، ولكــن بلقــب  أركــيالوس يظــل حيكــم اليهودي

  .ما بعد، إذا برهن عن جدارةفيعلى أن يُعطى له لقب امللك  ،"اثنارخوس"
هما حيكمان املنطقة اليت خصّ ،ن، مها أيضاًس يظالّليبّفينتيباس وأ -ب

  .أيضاً" اثنارخوس"هبا هريودس، بصفة 
 يفتبعيـة تامـة لرومـا، مـن خـالل حاكمهـا        يفولكن الثالثة حيكمون  -ج

  .والية سورية

  :أركيالوس. 1
حتدٍّ صارخ ملشـاعر   يفباحلديد والنار، و: حكم أركيالوس على منط أبيه

ولكثـرة الشـكاوى   . اليهود الدينية، ال سيما عندما أقال رئيس الكهنة مـرتني 
 بعـد مـرور تسـع سـنوات علـى حكمـه، اضـطرّ        رومـا، اضـطرّ   إىلاليت رُفِعـت  

 فـي ونُ ،فجُـرِّد مـن منصـبه ومـن ثروتـه     . للمثول أمام احملكمة اإلمرباطوريـة 
، وفقــاً لرغبــة الوفــود،  "منطقتــه"وأُحلِقــت ". فرنســا" يف" ينــافي"مدينــة  إىل

  .روماني" والٍ"ها فيبوالية سورية، وعُيّن 
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  .):م. ب 39 -. م. ق 4( نتيباسأهريودس . 2
ـــ     ــد صُ ــل، وقـ ــه اإلجنيـ ــذي يشـــري إليـ ــو هـــريودس الـ ــو هـ كّت العمـــالت هـ

ــ"وكــان حيكــم اجلليــل و . بامســهواملــداليات  طــوال الفــرتة الــيت   ،"رب األردنعِ
  .عيد مولدهها يسوع، بُفيعاش 

ومـن  . أرجاء منطقته يفكان مثل والده شغوفاً بالبناء، يكثر منه وينثره 
ة الغربـي، أطلـق عليهـا    أهم ما بنى، مدينة كاملة على شاطئ حبرية طربيّـ 

  .، فكانت طربية"طيباريوس: "اسم ويل نعمته
ــ مل يــنبِ: ولكنــه حتاشــى أن يصــدم مشــاعر شــعبه الدينيــة ة، معابــد وثنيّ

وعنـدما  ). 7/23لوقـا  (األعياد  يفالقدس  إىل ، وكان حيجّةًوبنى كُنُساً يهوديّ
ة عليها إشـارات وثنيـة، عـام    تُروساً تزيينيّ ،"بيالطس"وضع الوايل الروماني 

  .اإلمرباطور إىلني الذين رفعوا شكواهم صوت احملتجّ إىلصوته  ، ضم31ّ

  :اًاً وسياسيّ، قضت عليه دينيّنتيباس خطيئةًأومع ذلك، فقد ارتكب 
طريقــه، التقــى هريوديــا، زوجــة أخيــه مــن   يفو .رومــا إىل، ســافر 26عــام 

ابنــة  ،هــا وأراد الــزواج منــها، ففرضــت عليــه الطــالق مــن زوجتــه أبيــه، فأحبّ
ولكـن ابنـة احلـارث كانـت     . فكان هلا ما أرادت. نياحلارث الرابع ملك النبطيّ

فجنّد والدُها احلارث جيشاً وبدأ الزحـف  . البرتاء يفوالدها  إىلقد سبقته 
  .36نتيباس عام أحنو الشمال، وانتصر أخرياً على 
رومـا   إىلهريوديـا، أن يسـافر    إحلاحعلى  وحاول بعد ذلك بعامني، بناءً

ولكــن اللقــب عينــه ". ملــك"علــى لقــب  "كــاليغوال"ليحصــل مــن اإلمرباطــور 
ن رومـا مـن أعوانـه مَـ     يفالـذي جنّـد لـه     ،"غريبـا أ"أخيـه   إىلكان قد أعطي 

 فـي فجُرّد هو أيضاً من ثروته وصالحياته، ونُ. همونه خبيانة مصاحل رومايتّ
  .39بفرنسا احلالية عام " ليون" إىل

وأحيانــاً كــثرية داً، بــل كــان مــرتدّ. بهنتيبــاس بعنــف والــده وتصــلّأمل يكــن 
ولــذا نــراه علــى حماولتــه إســكات  . حيــرص علــى معاملــة رعايــاه باحلســنى 

أخيــه  ةالــذي هامجــه علنــاً بســبب زواجــه مــن زوجــ ،صــوت يوحنــا املعمــدان
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ولكــن ضــعفه البــالغ حيــال    . ليــبس، حيــرص أيضــاً علــى اإلصــغاء إليــه     في
اولـة  أمـا موقفـه مـن يسـوع، فلـم يتعـدّ حم      … قتله إىلهريوديا، دفعه أخرياً 

أسـبوع اآلالم،   يفو… مـا يبـدو  فيقة ضمن حدود ضيّ) 13/31لوقا " (ختويفه"
فرح للفرصة اليت أتيحت له أن يرى يسوع عـن كثـب، ويشـاهد رمبـا بعـض      

  ).13/32لوقا " (ثعلباً"أما يسوع فكان يعتربه … ولكن أمله خاب… معجزاته

  .):م. ب 34 -. م. ق 40( سليبّفي. 3
 وقد جـاء ذكـره مـرةً   . ألنه كان بعيداً عن أحداث اإلجنيلنا كثرياً، ال يهمّ

 ،املهم أنـه كـان حيكـم منطقـة    ). 3/1(مطلع اإلجنيل حبسب لوقا  يف واحدةً
وكـان  . معظم سكاهنا مـن الـوثنيني، فكـان تعاملـه مـع اليهـود قلـيالً وسـليماً        

مـا   ،حلقـت منطقتـه  وبعد وفاتـه، أُ . روما يفه والة نعمتِ ودّ ه األكرب كسبَمهُّ
 ،د هريودس الكـبري في، حغريباعطيت ألبوالية سورية، ثم أُ ،37-34بني عام 

  ".ملك اليهود"وشقيق هريوديا، الذي خلع عليه اإلمرباطور كاليغوال لقب 

  :الوالة الرومان -)3(
 6عـام  " أركـيالوس " عواحـدة، بعـد خلـ    خضعت اليهوديـة والسـامرة إلدارةٍ  

كانــت القاضــية علــى  ،حيــث قامــت ثــورةٌ ،66واســتمر ذلــك حتــى عــام . م. ب
ــود ــر  … اليهـ ــان املباشـ ــم الرومـ ــود حكـ ــر اليهـ ــد آثـ ــم  ،وقـ ــاء "علـــى حكـ الغربـ

  ".خالءالدّ
الواليات  يفع به احلاكم ا يتمتّختتلف عمّ اتٍع بصالحيّكان الوايل يتمتّ

إال أهنــا كانــت تــوازي تقريبــاً . التابعــة ســواء لإلمرباطــور أو جمللــس الشــيوخ
األمـور   يفات حاكم سورية الروماني، وإن كـان خيضـع لـه خصوصـاً     صالحيّ

قيصرية على ساحل املتوسط، وهي املدينـة   يفوكان الوايل يقيم . العسكرية
خــذ وكانــت ترافقــه حاميــة عســكرية قويــة، تتّ. الــيت بناهــا هــريودس القــديم

  .الشهرية" انطونيا"قلعة  يفقصر الوايل و يفمركزاً هلا 
 .قيصــرية يففمعظــم القــوات تتمركــز . العســكرية واســعةصــالحياته وكانــت 

أمـا سـائر   . تتعـايش بسـالم مـع النـاس     ،القدس حامية صـغرية  يفوكانت تقيم 
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أما . خمتلف املناطق يفوتنتشر  ،القوات، فكانت تُختار من السكان غري اليهود
  )…اخل 8/5ومتى  ،3/14لوقا (… اليهود، فكانوا ال خيضعون خلدمة السالح

ــا اإل ــهل  أمـ ــاألمر السـ ــن بـ ــم تكـ ــة، فلـ ــت  . دارة املاليـ ــرائب كانـ ذلـــك أن الضـ
ــا هـــو   : دةّكـــثرية ومتعـــد ــا هـــو علـــى األراضـــي واملمتلكـــات، ومنـــها مـ منـــها مـ

ــدّ     ــى الــ ــو علــ ــا هــ ــها مــ ــراد، ومنــ ــى األفــ ــائع علــ ــل البضــ ــاألوىل . خل ونقــ فــ
ــون رمسيّــــ   ــا موظّفــ ــوم جبمعهــ ــان يقــ ــة، كــ ــة، فكانــــت  . ونوالثانيــ ــا الثالثــ أمــ

ــاً" تُقتطــــع" أو مجعيــــات، مقابــــل   - وامسهــــم العشّــــارون  -  ألفــــراد اقتطاعــ
فكـــان ذلـــك ســـبباً لســـرقات واســـعة،  … أو اجلمعيـــات يدفعـــه األفـــراد" مبلـــغ"

ــا    ــا ســـــرقة، وألهنـــ عطـــــى للمحتـــــل تُ" ضـــــريبة"يثـــــور منـــــها النـــــاس ألهنـــ
 إال أنّ… عمـــيقني وحقـــدٍ احتقـــارٍ وكـــان القـــائمون هبـــا موضـــعَ   … الرومـــاني

ــع يســوع مــن التعامــل معهــم علــى حنــو مــدهش ومــثري       ــا ( .ذلــك مل مين لوق
  ).…اخل 18/17ومتى  -  2- 19/1ولوقا  -  5/27

 يف، كانت روما قد تركت لليهود حمافلهم تقضي الصعيد القضائيعلى 
ــنْهَدريم(ومنـــها احملفـــل األكـــرب  ،خالفـــاهتم ــ ،)السَـ وكـــان . ةواحملافـــل احملليّـ

 ،يــع القضــايا الدينيــة واملدنيــة واجلنائيــة    مج يفالقضــاة اليهــود ينظــرون   
 حكم باإلعدام يصدر عن السنهدريم، كان ال بدّ كلّ إال أنّ. اخلاصة باليهود

وهــذا مــا حــدث … ، ليصــبح نافــذاً أو العليــه مــن موافقــة الــوايل الرومــاني 
ــا (ليســوع  ــان وحــدَ   ). 18/13يوحن  ه ميلــك حــقّ ذلــك أن الــوايل الرومــاني ك

  .احلياة أو املوت، من حيث املبدأ
وقــد تركــت لليهــود حريــة    . ل رومــا قــط علــى الصــعيد الــديين، مل تتــدخّ   

 يفو القـــــدس يفاأليـــــام العاديـــــة واألعيـــــاد الكـــــربى،   يفإقامـــــة شـــــعائرهم 
ــا وأن مواســــم احلــــج كانــــت حافلــــة بــــالزوار   ــ ،الكُــــنُس احملليــــة، كمــ ون يؤمّــ

م للــــهيكل، ســــواء قــــادِالقــــدس مــــن مجيــــع أحنــــاء الشــــتات، وحيملــــون الت 
يهـــودي كـــان ملزمـــاً بإرســـال     ذلـــك أن كـــلّ … كانـــت مومسيـــة أو اســـتثنائية  

  …د للقدس سنوياًّمبلغ حمد
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ولكـن  . ، من حيـث املبـدأ، يُعيّنـه الـوايل، ومـدى احليـاة      رئيس الكهنةوكان 
قيلـــون رؤســـاء الكهنـــة وفـــق نـــون ويُالـــوالة كـــانوا يعيّ احلقيقـــة العمليـــة أنّ

 6مـن عـام    ،القـدس  يفمثانية رؤساء كهنـة تعـاقبوا    واملعروف أنّ". املقتضى"
  .41عام  إىل

ــام علــــى  ــعيد العــ ــة   الصــ ــتقراطيون وطبقــ ــود األرســ ــعر اليهــ ــان يشــ ، كــ
، بعـد اإلذالل الـذي   معقولـةً  بأهنم ينعمون مبا يبدو هلم حريـةً  ،الكهنوتيني

ــه    حتمّ ــام حكــم هــريودس وأبنائ ــوه أي  يســيون فكــانوا خيضــعون  وأمــا الفرّ. ل
  …هنيلسلطة روما مُكرَ

يُــذكر عــن الــذي ســبق بــيالطس البنطــي، وامســه       . كــثريون والةٌ ىلاتــو
 ، أقـال رئـيسَ  18عام  يفو. 26 إىل 15، أنه حكم من عام "فالرييوس كراتوس"

ــة  ــ"الكهن ــه صــهره   "انحنّ ــا"، وعــيّن حمل ــان يتمتــّ   ،"قياف ــاحرتام الــذي ك ع ب
  .36رئاسة الكهنوت حتى عام  يفوقد ظلّ . اليهود والرومان على السواء

ــولّ 26عـــام  يفو ــام  تـ  "يفوسســـيو"يـــذكر . 36ى بـــيالطس اإلدارة حتـــى عـ
كان حيتقر اليهـود ويعاملـهم   وأنه … أنه كان قاسياً، ظاملاً وجشعاً ،"لوسفي"و
اليهـود الـديين، فسـمح بـدخول      شـعورَ  ،مه اإلدارةفور تسـلّ  ،مدَوقد صَ. ةشدب

وعليها الشعارات الوثنيـة الـيت    ،مُها مُشرعةالقوات الرومانية القدس، وأعال
أمـام قصـره    ،موا مسـريات احتجـاج  ونظّ ،فثار عليه اليهود. القدس" تُنجِّس"

وبعـد فـرتة،   … قيصرية مدة مخسة أيام، فكاد أن يأمر بقتـل املتظـاهرين   يف
… القـدس، فقامـت حركـة مماثلـة     يفأمر بوضع تروس مماثلـة علـى قصـره    

يـــذكر . قيصـــرية يف" أوغســـطس"معبـــد  يفضـــعها وأخـــرياً نـــزع الـــرتوس وو
  ).2-13/1( 29القدس، رمبا عام  يفحصلت  القديس لوقا جمزرةً

ذ فيـ بيالطس تصرف جببانة، إذ وافـق علـى تن   ضح أنّوإبان حماكمة يسوع، اتّ
  .يسوع خالفاً القتناعه الشخصيّ هدريم حبقنحكم اإلعدام الذي أصدره الس

 ، إثـر جمـزرة ارتكبـها حبـقّ    36قيـل مـن منصـبه عـام     واملعروف عنـه أنـه أُ  
  .كاليغوال، كانت هي القاضية إىله شكوى فعت حبقّفرُ ،امرينيبعض الس
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  احلياة الدينية )4
وهي جممل املعتقدات . بديانة أتباع موسى ،عرّف عادة الديانة اليهوديةتُ

الفــرتة املمتــدة مــن عهــد الكــاهن   يفالــيت اكتملــت  ،واملؤسســات واملمارســات
. م. ب 70خــراب القــدس عــام   إىل ،.)م. منتصــف القــرن اخلــامس ق " (عــزرا"

تــت بِّمــن أســفار العهــد القــديم، ثُ  ،"ســفر عــزرا"يرويــه  ،فقــد قــام بإصــالح 
فقد بات هلا، منذ ذلك . مبوجبه أبرز العناصر اليت ختص الديانة اليهودية

. ها وكهنوهتـا وطقوسـها ومعلّموهـا   قدسة، وهيكلُها وكُتبُها املاحلني، معتقداتُ
شـعب  "ه الدينيـة املطلقـة، وقـد بـات     اليهـودي وحدتـَ   واكتسب بذلك الشـعبُ 

علـى   ،ديانتـهم  إىلوبات أبناء إبـراهيم ينظـرون بـاعتزاز    ". الشريعة املوسوية
 وهم يؤمنون بأهنم ورثوهـا مـن  . خاص هبم، ال توازيها كنوز األرض أهنا كنزٌ

وقد جاءته مباشـرةً مـن اهلل الـذي خصّـهم باختيـار مل      ، "إبراهيم أب اآلباء"
سـفر  : راجـع مـثالً  (ذلـك كـثرية    يفواآليـات  . شعب من الشعوب حيظَ به أيّ

  ).9-32/8تثنية االشرتاع، الفصل 
عاملـاً   ،فلسـطني  يفومنذ العودة مـن جـالء بابـل، شـكّل الشـعب اليهـودي       

متــاس مــع ســواهم   ذ بــات كــلّ خاصــاً ومقفــالً، مبنــأى عــن ســائر العــامل، إ   
) 20/26سـفر الالويـني   ( ،ومنذ أن فـرزهم اهلل . أو االحنالل للنجاسة جملبةً

ســائر الشــعوب،  حيــالَ ،وتعــالٍ قٍفون بتفــوّصــرّتوطالبــهم بالقداســة، بــاتوا ي
ه إجـالالً عظيمـاً،   بدون للهيكل وطقوسِـ كون بالشريعة وتفاصيلها، ويُويتمسّ

  .احلرص أشدّوحيرصون على نفقاته وخدمته 
 .بزمـان املسـيح، روح تـديّن مفـرط ومتعصّـ      يفلذا كانت الروح اليهودية، 

ولكنها كانت تعاني أيضاً من غياب األنبياء منـذ أربعـة قـرون، الـذين كـانوا      
" الكهنـوت "بت نتيجة سـيطرة  ور غابت عنهم، وتصلّمرون الشعب أبداً بأيذكّ

مها وكاتبها معلّ -" الشريعة رجل" طوال هذه املدة، وقد احتلّ ،على الديانة
  ".النيب"ه األصل حيتلّ يفان الذي كان كامل -رها ومفسّ

  .الديانة اليهودية، األساسية ماتِنستعرض اآلن بإجياز مقوّ
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  :الديانة -1
 ذلـك تسـطيحٌ   يفو. من هذا القبيل يفـرتض تعميمـاً وتبسـيطاً    وصفٍ كلّ
كل ديانة، فالـذين   يفوكما هي احلال . ات قائمةإال أن األساسيّ. لألمور كثريٌ

يــنجم عــن . خمتلــف الطبقــات وخمتلــف املســتويات إىلميارســوهنا ينتمــون 
اخلاصة بالثقافة الدينية أو  بعض القضايا يف واضحٌ ذلك بالضرورة تباينٌ
األهــم مــن كــل ذلــك، هــو النقــاط اهلامــة الــيت    إال أنّ. املمارســات الطقســية

طوطها الكـربى، وهـذا ال خيتلـف    زمان املسيح، خب يفيهود فلسطني  ختصّ
  .اثنان هفي

  :التوحيد. 1
 يفجـاء هـذا التأكيـد املطلـق     : ن أساس املعتقد اليهـودي هـو التوحيـد   إ. أ

تثنيــة االشــرتاع : العهــد القــديم، مــثالً . (اإلجنيــل يفالعهــد القــديم، وجــاء  
ــدد  21-11/13و  6/4-9  12/28مــــرقس : واإلجنيــــل) (41-15/37وســــفر العــ

  ).28-10/25ولوقا  40-22/34ومتى 

وهــو . وهــو قــائم وال إلــه ســواه  … هــو الكــائن " يهــوه: "ال إلــه إال يهــوه . ب
، باطـل وال  "آهلـة "وكل ما عـداه مـن   . خالق السماء واألرض: اخلالق األوحد

فـاهتم  مجيـع مؤلّ  يفوهـو واضـح   . ذلـك هـو شـعور املـؤمن اليهـودي     . وجود له
خمتلـف   يفكـان هـذا اإلميـان هـو السـبب الرئيسـي        وقد. والعادية" املقدسة"

ــابيّ      ــورة املك ــاك، وال ســيما ث ــورات الــيت قامــت هن ــدّ. نيالث ــا مــن أن   وال ب لن
كـثرية،   هم على أمـورٍ نالحظ هبذا الصدد أن يسوع، وقد وبّخ اليهود ورؤساءَ

معتقـدات وثنيـة أو   "خهم يومـاً علـى   وبلهجة بلغـت منتـهى القسـوة، مل يـوبّ    
  .كما فعل مجيع األنبياء من قبله دون استثناء ،"يةممارسات وثن

وأقـام بينـه وبـني هـذا     : هذا اإللـه اختـار لـه شـعباً دون سـائر الشـعوب      . ج
وقـد أبـرم   . وحقوقـاً   واجباتٍفنيأي عقداً يفرض على الطر" عهداً"الشعب، 

، مثل إبراهيم واسحق ويعقوب، علـى أن يلتـزم   "اآلباء"هذا العهد مع " اهلل"
كـثرياً مـا خـان    " الشـعب املختـار  "ولكـن  . ببنود هـذا العهـد  " أبناؤهم"هؤالء و
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وكـان األنبيـاء   . بابـل  إىل ه اجلالءُدّشعاً، كان أالعهد، فعاقبه اهلل عقاباً متنوّ
وكان . اهلل إىل" بيتُ"إن مل  ،الويالت بأشدّ" الشعب املختار"كثرياً ما ينذرون 

نزّهـه عـن جمـرد ذكـر امسـه،      فيما أعلـى مـن شـأن اهلل،    كلّ، "الشعب املختار"
مستعيضاً عنه بتسميات أخرى كالقدوس والرحيم واملتعايل، يزيد استئثاراً 

ــربه   ــه ويعت ــاً"ب ــه، مســقِ  " مُلك ــع شــهواته   خاصــاً ب ــه مجي ــة"طاً علي ، "القومي
أبعــد مــن ذلــك،   إىلبــل مضــوا . راً بــذلك مجيــع جتاوزاتــه األخالقيــة ومــربّ

الـيت   ،"الوثنيـة "ه اليهود، دون سائر الشعوب مِبنعَ اهلل قد خصّ فاعتربوا أن
أحســن األحــوال   يفوكــانوا . اللعنــات ومظــاهر غضــب اهلل   هلــا إالّ ال حتــقّ

اليهوديـة، كـي يـنعم بـدوره مبعرفـة       يف" وثـين مـا  "خـول  دأمـر   يفيتساهلون 
  .د له، تبعاً لتقاليدهم وطقوسهم طبعاًاهلل والتعبّ

  :التوراة. 2
ــوراة"عنــى كلمــة  م. أ ــيم : "ت ــيم، أي تعل ثــم منــذ مــا قبــل اجلــالء،    … التعل

ــيم"أصــبحت الكلمــة تعــين   ــه كــي يُنقــَ الــذي يلهمــه اهلل ملمثّ " التعل  إىلل لي
علــى جممــل  " تــوراة"طلقــت كلمــة  ، أُ"عــزرا"ومنــذ عهــد الكــاهن  … "شــعبه"

الذي حتتويه أسفار العهد القـديم، اخلمسـة األوىل، وقـد     ،التعليم املوسوي
مرحلـة   يفو. موسـى الـنيب   إىلهـا  نسـب تأليفُ ، ويُ"تـوراة موسـى  "اتت تسمى ب

، ألن الرتمجــات اليونانيــة ألســفار "الشــريعة"طلقــت الكلمــة علــى الحقــة، أُ
اليونانيــة للتعــبري عــن كلمــة   " الشــريعة"العهــد القــديم، اســتخدمت كلمــة   

حيـث  ، فباتـت الكلمتـان مرتادفـتني، مـع أهنمـا غـري متطـابقتني مـن         "توراة"
النــــاموس "اإلجنيــــل، جــــاء االســــتعمال هــــذا مألوفــــاً، فقيــــل  يفو. املعنــــى

الكتــاب "حيــث يُفهــم  ،)والنــاموس كلمــة يونانيــة تعــين الشــريعة" (واألنبيــاء
  …بأسفاره األوىل" ساملقدّ

وتـوراة غـري    ،يقولـون بتـوراة مكتوبـة    ،وكان اليهـود الـذين عاصـروا يسـوع    
أي التقليــد الشــفهي الــذي   ،"النقــل" والتــوراة غــري املكتوبــة تعــين   ،مكتوبــة

  ".الكتبة والتقليد"حديثنا عن  يفسنأتي على ذكره 
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بل هي تكـاد تكـون    :ر اليهود التوراة على أهنا جتسّد اإلرادة اإلهليةتصوّ. ب
… ر مبناقشـتها ن يفكـّ ولـذا فهـي كاملـة، ولـيس مـن اليهـود مَـ       . بديالً عن اهلل

فهي حتظى بتكريم . يكت األساطري حوهلا إلبراز طبيعتها وحسناهتاوقد حِ
بـــل إن تـــوراة موســـى تُعتـــرب نســـخة مطابقـــة ألصـــلها  . العبـــادة يبلـــغ حـــدّ
القـرن  (احها، وهو مسعـان امللقـب بالصـدّيق    وقد مضى أحد شرّ… السماوي
فالتوراة صامدة صـمود  . القول بأن الكون يدين هلا بثباته إىل.) م. الثالث ق

أكثر مـن ذلـك، ذهـب بعـض احلاخـامني      . اهلل، لذا فهي ستبقى دون حتريف
  .د بتعاليمها بدقةعلى دراستها، وأنه يتقيّ التأكيد بأن اهلل نفسه ينكبّ إىل

علـى الـرغم    ،"ففيـ هـا خ نريَ"وجيـد أن  : حيب اليهـودي التـوراة وحيياهـا   . ج
ده هبا مفتـاح  ة اهلل له، وتقيّفكثرة الوصايا داللة حمبّ). 613(وصاياها الـ  من

ه، يضـاعف فرحَـ   مّاملَِ هنّإو. هباده ويفخر بتقيّ ،هافيفهو يطيل التأمل . سعادته
فهو بـذلك يرفـع الشـكر هلل الـذي وهبـه      . ني حمرومون منهاالوثنيّ ه بأنّيقينُ

ال : بكلمـة واحـدة  . اآلخرة يفواحد احلياة على األرض و آنٍ يفاها، ويضمن إيّ
. د بوصــايا التــوراة دون التقيّــ ،يفهــم اليهــودي احليــاة الدينيــة أو األخالقيــة    

ه، موضـع  ه وجمـدَ وجود الشـعب اليهـودي، فخـرَ    رَوبذلك أصبحت التوراة مربّ
بقى هلـم  وهي ما ي. ه، واملبدأ واملنظِّم حلياته الدينية واألخالقيةه وتقديسِحبِّ
. هناية املطاف، إذا ما انتُزعـت منـهم مجيـع خـريات األرض، وحتـى الـوطن       يف

أمنيـة الكـاهن املصـلح     ،زمـان املسـيح   يفق بذلك كان الشعب اليهودي قد حقّ
خــراب القــدس  ذومنــ. فالشــعب اليهــودي حييــا مــن التــوراة وهبــا وهلــا": عــزرا"

  .والرابط األقوى "الوطن النقّال"دهم، أصبحت وتشرّ

  :رة واألرواح الشريرةاإلميان باألرواح اخليّ. 3
يرة، وشـرّ  ةربوجود أرواح خيّ ة،األوساط اليهودي يفانتشر كثرياً االعتقاد 
الفرتة اليت سبقت جميء املسيح، كان قد ساد  يفو. وذلك منذ هناية اجلالء

ونــرى ذلــك . ســواء فــة والشــعبية علــى حــدٍّ مجيــع األوســاط اليهوديــة، املثقّ 
. أعمــال الرسـل ورســائل بـولس والرؤيــا   يفأســفار اإلجنيـل،   يفواضـحاً جـداً   
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اليهود قد تأثروا على هـذا الصـعيد باحلضـارات السـورية      أنّ ،وما من شك
، مـسّ رة وشـريرة مل يَ هم بوجـود أرواح خيّـ  اعتقادَ إال أنّ .والبابلية والفارسية

هــذه   فهــم يــرون أنّ . ة اهللحدانيّــ هم بويــب وال مــن بعيــد، إميــانَ   رال مــن ق
ة، فهـي خملوقـات روحيّـ   . فعاليتها يفاألرواح تدين بوجودها هلل، وختضع له 

مكــان وســط بــني اهلل واإلنســان، وال تنبثــق مــن مبــدأ خيّــر أو   أيّ ال حتتــلّ
  .األساطري اليونانية يفكما  ،مبدأ شرير، وليست أنصاف آهلة

  :املالئكة. أ
ون لإال أهنـم ال يـأك  . حمضاً ةًأثريية نيّرة، وليست روحيّاملالئكة خملوقات 

وهــم كــثريو العــدد، أشــبه شــيء    ). 22/20متــى (وال يشــربون وال يتناســلون  
بشـرية   هيئـةٍ  يف ،ال تراهم العـني، ولكنـهم يـرتاءون للبشـر    . جبيش لدى اهلل

وهم يَمثُلون أبداً أمام ). 1/10وأعمال  16/5مرقس (وبثياب ناصعة البياض 
ــى ( اهلل ــم )18/10متـ ــلُ"، وهـ ــات    وتُ". هرسـ ــن الثقافـ ــأثري مـ ــيهم، بتـ ــب إلـ نسـ

السهر علـى سـري الكواكـب وقـوى الطبيعـة، ومسـار الفصـول،         اجملاورة، مهامّ
ون ألجلـهم،  وهم أيضاً محاة الناس األتقياء، يصـلّ … ورعاية الشعوب واألمم

 ، ومتــى5ســفر طوبيــا (رّاس حــفهــم مالئكــة … الضــيق يفويــأتون لنجــدهتم 
ــال 18/18 ــم ). 15/15، واألعمـ ـــ  يفوهلـ ــان، مهمّ ــر األزمـ ــة آخـ ــى (ة عظيمـ متـ
. واملالئكة ختضع لرتتيب وتصنيف). 25/31ومتى  24/31ومتى  13/39-41،49

" الرئاســـــات"و" القـــــوات"و" فنيالســـــريو"و" الشـــــريوبني"فهنـــــاك حشـــــود  
" ئيـــلاراف"و" ميخائيـــل: "وهنـــاك مالئكـــة تُعـــرف بأمسائهـــا   ". الســـلطات"و
يظهـــر  -" مَــن مثـــل اهلل؟ "وامســـه يعـــين  -فـــاملالك ميخائيــل  ". جربائيــل "و

) 9-12/7(كما أن سفر الرؤيا يصوّره . مبثابة حارس الشعب اليهودي وقائده
ورافائيـل هـو   . وهو يسحق الشـيطان ويطـرد املالئكـة املتمـرّدين مـن السـماء      

رجــل " وامســه يعــين -أمــا املــالك جربائيــل  .)9-6/5طوبيــا (مــالك الشــفاء 
 8/16سـفر دانيـال   (فهـو مـالك الـوحي اإلهلـي      -ار من لدن اهلل أو جبّ" اهلل
  ).26و  1/19ولوقا  9/21و
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  .املالئكة األشرار. ب
هم بطـرق خمتلفـة، منـها مـا     وقد صُـوّر منشـأُ  . هم أعداء اهلل واإلنسان

 يفليس هلـم جسـد، ولكنـهم قـد يظهـرون      ). 10- 12/7(سفر الرؤيا  يفجاء 
الســماء : مجيــع األمكنــة يفشــكل بشــري، وهــم ميــألون الــدنيا، ويقيمــون   

وهــم … أجســاد بعــض النــاس  يفوالقبــور واألمــاكن النجســة، و  ىوالصــحار
وهـم  . عليه قواهم على فعل الشر واحلضّ كلّ أعداء النور واخلري، تنصبّ

ــع الشــرور الــيت تصــيب النــاس     األمــراض واملصــائب  : املســؤولون عــن مجي
التجربـــة واإلغـــراء  إىلوهـــم يعمـــدون … وت العنيـــف والفشـــلوأشـــكال املـــ

قـوهتم هـذه    أنّ إالّ. كما أهنم يلهمون األشرار والكفرة. يقنيليوقعوا بالصدّ
م وســيُحكَ .راملنتظــان جمــيء املســيح  هنايــة األزمــان، إبّــ   يفســوف تنتــهي  

وهــم يــأمترون بــزعيمهم األكــرب    ). 25/41متــى (علــيهم بالعــذاب األبــدي   
وقـد يكـون لـه اسـم آخـر       - " الواشي"أو " العدو"وامسه يعين  -  "الشيطان"

" ملك الشـياطني "ويسمّى أيضاً  - " دومنا نِري"وامسه يعين  - " بليعال"هو 
 12/24متـى  (اإلجنيـل   يفكما جاء ذكره " بعلزبول"أما ). 3/8سفر طوبيا (

ــا  ــه وثــين يُــ     )11/15ولوق ــاً مقصــوداً وســاخراً إلل دعى ، فقــد يكــون حتريف
ــوب" ــاه   "بعلزب ــث يصــبح معن ــل "، حبي ــة الشــياطني،   ". إلــه املزاب ــا مقاوم أم

 داس، واعتمــااهلل واملالئكــة احلــرّ إىلاالبتــهال : بطــرق عديــدة ّفكانــت تــتم
ــاتٍ   ــم كلمـ ــائم تضـ ــتلفّ   متـ ــوراة، والـ ــن التـ ــدّ  مـ ــات ضـ ــأقوال ولعنـ  ،همظ بـ

 -  27و 12/24متـى  . (أي تالوة صلوات خاصة لطردهم ،واستخدام التعزيم
  ).19/13وأعمال  -  9/49قا ولو

  :احلياة األخرى. 4
  :عرف مفهوم احلياة األخرى مراحل كثرية

 "شــيوول"موا بوجــود مكــان خــاص بــاملوتى أمســوه اليهــود القــدامى ســلّ. أ
 حالــة مــن اخلــدر، خاليــة مــن أي نــبضٍ  يف، حيــث تقــيم األرواح )اجلحــيم(

تلك الفرتة، كـان املنظـور القـومي،     يف. حي، ألهنا فقدت مبوهتا مبدأ احلياة
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ر مل يكـن يعـين   ذلـك التصـوّ  . ه يسيطر على فكـرهم اً، هو وحدَاً وأخالقيّدينيّ
هــو " الوجــود الــزمين القــومي"وكــان . لألفــراد ســوى شــيء قريــب مــن العــدم
  .ى هذا املنظور العام والزميناملهيمن، وكانت مسألة احلساب ال تتعدّ

ــالء  . ب ــالل اجلـ ــل، أ إىلخـ ــنيب حزقيـــال كّـــبابـ ــل : (د الـ ــى )18فصـ ، علـ
مات السابقة السائدة، لّها فكرة بعيدة عن املسولكنّ ،ة الفرد وحسابهمسؤوليّ
  .تعارض معها يفوتبدو 

ت ، ظلـّ بعد العـودة مـن بابـل، وحتـى هنايـة القـرن الثـاني قبـل املسـيح         . ج
 يف: العديــد مــن النصــوص يفويتضــح ذلــك . األفكــار القدميــة هــي الســائدة

ــزامري  ــة   يف) 115، 16(املـ ــفر اجلامعـ ــن   يف، و)10، 6-9/4(سـ ــوع بـ ــفر يشـ سـ
ف هـذا السـفر ينتمـي    واجلـدير بالـذكر أن مؤلـّ   ). 41/4و  23-17/22(سرياخ 

  .هناية القرن الثالث قبل املسيح يففه طبقة الكتبة، وقد كتب مؤلَّ إىل

 يفة ر بعضـــــهم بالبيئـــــة اهليلينيّـــــتـــــأثّ. م. خـــــالل القـــــرن الثـــــاني ق. د
 15/15(سـفر احلكمـة    يفوبالفلسفة اليونانيـة، فـانعكس ذلـك     ،اإلسكندرية

 ،سـالم هـانئ   يفحيـون، بعـد مـوهتم،    إمياناً أكيداً بـأن الصـاحلني يَ   ،)9-3/1و
  .همطالُيَ ألن أرواحهم أمانة بيد اهلل، وما من شرّ

. هنـائي ملسـألة احلسـاب    القدس، بزغـت فكـرة قيامـة املـوتى، كحـلّ      يفو. هـ
-12/1(سفر دانيال  يفو) 19-26/17(أشعيا : يئاً فشيئاً، هنا وهناكبزغت ش

وصـــية  " يفو ،املنحـــول " كتـــاب اخنـــوخ " يف، و)46، 12/44و  36، 14، 7/9و  3
ــاء االثــين عشــر  جممــوع هــذه الشــهادات   نّإو). 7/32(ســفر عــزرا   يفو، "اآلب

بفلســطني  ةالبيئــة اليهوديــ يفكانــت ســائدة  ،تثبــت أن عقيــدة قيامــة املــوتى
نـت  واألناجيل وسفر أعمـال الرسـل تـدعم هـذه النتيجـة، إذ بيّ     . زمان املسيح

 33-22/23متـى  (ني والصدّوقيني حول القيامة يسيّاخلالف القائم بني الفرّ
ــرقس  ــال  12/18/27ومـ ــر   ). 8-23/6و 2-4/1وأعمـ ــت تُظهـ ــرة كانـ ــك الفكـ تلـ

  .عبلها الشوقد تقبّ. بوضوح فكرة عدالة اهلل وتطمئن املؤمن
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  :املمارسات الدينية. 5
ز الـيت متيّـ   ،نعين باملمارسات الدينية جممل العادات والطقـوس واملراسـم  

هــا فيو. ســواء األفــراد واجلماعــات علــى حــدٍّ هــا ختــصّوكلّ. الديانــة اليهوديــة
 ،إرضـاء اهلل  يفها ما هـو مـن وحـي الرغبـة     فيفروض تقول هبا التوراة، كما 

  .اًاً عامّوقد أصبح تقليداً دينيّ

  :التطهري. أ
مــارس قــدمياً، رمــزاً    كانــت تُ . الــتطهري ليســت وقفــاً علــى اليهــود     عــادة

وها من سـابقيهم، إال أهنـم   اليهود تلقّ ويبدو أنّ. اجلماعة إىلالنتماء الفرد 
وهـي واقـع ال   ". الشـعب املختـار  " إىلاً، هو االنتمـاء  دينيّ أضفوا عليها معنىً

-5/2سـفر يشـوع    -… 4/24سفر اخلـروج  . (تربير إىله، وال حيتاج فينقاش 
وهـو عالمـة جسـدية للعهـد     ). 5/2يشـوع  (مـن يهـوه    بأمرٍ والتطهري يتمّ). 9

 يفالــدم الــذي يســيل، أثنــاء ختــان الطفــل  نّإحتــى  ،املــربم بــني اهلل وشــعبه
 إىلهنـا  وواليهـود يردّ ". دم العهد"فرتة الحقة،  يفيومه الثامن، سوف يسمى 

التشـريع اليهـودي    يف، وقد جـاء ذكرهـا   )21/4و 14-17/9تكوين ال( ،إبراهيم
ــراحةً ــني ( صـ ــ). 12/3الالويـ ــح   توالـ ــد الفصـ ــال بعيـ ــروري لالحتفـ طهري ضـ
ــورة املكــابيّ    أويــوم منعهــا  . اليهــودي ني، بــات نطيوخــوس الســوري، وقامــت ث

فـرض فرضـاً علـى املرتدّديـن مـن اليهـود،       ياً يُوحتـدّ  ،التطهري رمـزاً خارجيـاً  
الفصــل  -مكــابيني  1(فهــم ذلــك احليــاة   األطفــال، ولــو كلّ  علــىوميــارس 

ليس بشـيء،  " ختان اجلسد" أنّ إىلثم كان أن أشار بعض األنبياء … )األول
إال أن ختان ) …44/7وحزقيال  4/4و 9/24إرميا (بل ختان القلب هو األهم 

  ).…30/12تثنية االشرتاع (من اهلل  ةٍبعطيّ القلب هذا ال ميكن أن يتم إالّ

  :السبت. ب
فهـو أمـر   ). …31/13اخلـروج  (وبـأمر مـن الـرب     ،يوم السبت هو يوم الـرب 

ب بـاملوت  عاقـَ ومـن خيرقـه يُ  . عمـل  ف كـلّ ه يتوقـّ فيو. د بهس جيب التقيّمقدّ
تفصـيل األعمـال الـيت     يف ،رو التوراة والشريعةن مفسّوقد تفنّ ،وفق التوراة
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. طــوات الــيت ميكــن لإلنســان أن خيطوهــا خلواالســبت، جيــب حتاشــيها يــوم 
اليــوم الســابع، بعــد أن خلــق الكــون  يفاهلل " راحــة" إىله فيــويعــود األســاس 

ــ ــار يســوع           يفو. هكلّ ــد أث ــر مــن واضــح، وق ــه أكث ــد ب ــان التقي ــان يســوع ك زم
 17-13/10ولوقــا  5-3/1و  24-2/23مــرقس (بتجــاوزه، اليهــود عليــه مــراراً    

  )…اخل 16-5/1ويوحنا  14/3و
ــوم صـــالة واجتماعـــات   ــوم الســـبت يـ ــ يفعقـــد تُ ،وكـــان يـ ــة نُالكُـ س إلقامـ

  .الطقوس ومساع كالم اهلل

  :األعياد. ج
وأعيـاد التوبـة وأعيـاد     أعيـاد احلـجّ  : ثالثة أقسام إىلقسم كانت األعياد تُ

  .التذكارات

ــاد احلــج  -1 ــاد ســمّتُ. الفصــح والعنصــرة واملظــال : هــي ثالثــة : أعي ى أعي
  .القدس إىلألن االحتفال هبا كان يتم خالل احلج  ،احلج
. هـو عيـد احلريـة   . ر اليهود من عبوديـة مصـر  ر بتحرّيذكّ ،عيد الفصح -

التقــويم  يفغــروب الشــمس (نيســان  14كــان يــدوم مثانيــة أيــام، تبــدأ مســاء 
كان اخلبـز آنـذاك وطـوال    . بوليمة الفصح ،)القديم، كان بداية اليوم التايل

وكانـت  . ي اخلبـز الفطـري  مّبزاً خاليـاً مـن اخلمـرية، ولـذلك سُـ     أيام العيد، خ
ــ نيســان، وكــان الكهنــة  14 بعــد ظهــر يــوم ،اهليكــل يفذبح محــالن الفصــح تُ

البيـت، وحبضـور    يفقـام  ا وليمة الفصح، فكانـت تُ أمّ. ون املذبح بدمائهايرشّ
كانـت الوليمـة   . جلس اجلميع على فرش، على الطريقة اليونانيـة في. األسرة

ثـم يتنـاول احلاضـرون خضـاراً مغمسـة      . بدأ مبباركة أول كأس مـن اخلمـر  ت
ــ. خــاص "زوم" يف شــرح رب األســرة فيعلــى النــار،  شــويؤتى باحلمــل املثــم يُ

ثــم . ر بتحــرر اليهــود مــن عبوديــة مصــر، مبِنّــة مــن الــرب ويــذكّ ،رمــز العيــد
 ثـم . ؤكل احلمـل املشـوي مـع أعشـاب مـرّة     ، ويُطاف بكأس من اخلمر ثانيةًيُ
شـرب كـأس رابعـة    ثم تُ. رفع صلوات الشكر هلل، وتُطاف بكأس اخلمر ثالثةًيُ

الــيت تضــم املــزامري  ،التــهليل مــن اخلمــر، وعنــدها ينشــد اجملتمعــون صــالةَ
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ــوم  يفو. 113-118 ــل نيســـان، تُ 16يـ ــل أوّ إىلحمـ ــن حصـــاد   اهليكـ ل باقـــة مـ
هـود  القـدس الي  إىلكـان عيـد الفصـح أعظـم أعيـاد اليهـود، وجيلـب        . الشعري

 64فصــح عــام  وقــد ذكــر يوســيفوس أنّ. وســائر أحنــاء العــامل نيمــن فلســط
  .القدس قرابة ثالثة ماليني إنسان يفحشد 

والعنصـرة كلمـة   . اًمسني يومـ بعد الفصح خبحتفل به عيد العنصرة يُ -
ى عيـد األسـابيع، ألنـه يقـع سـبعة أسـابيع       سمّوكان يُ. ععربية تعين االجتما

ذكـرى إعـالن الشـريعة املوسـوية علـى جبـل        إىليد يعيده التقل. بعد الفصح
بتقـديم بـاكورة احلصـاد لـه، بعـد أن       ،للـرب  د تكـريمٍ وقد يكون جمـرّ . سيناء

وكـان  . الـيت تفصـله عـن الفصـح     ،يكون اكتمل نضجه خالل اخلمسني يومـاً 
  .يوم واحد يفحتفل به يُ

أوائـــــل  - خـــــر أيلـــــول اأو(تشـــــرين  15 يفحتفـــــل بـــــه عيـــــد املظـــــال يُ - 
ــرين ــود  ). لاألوّ تشـــ ــة اليهـــ ــذكّر بإقامـــ ــان يـــ ــان   يفكـــ ــيناء، وكـــ صـــــحراء ســـ

تواصــــل فيجــــو مــــن الفــــرح والتســــلية،  يفتم فيــــيصــــادف فــــرتة القطــــاف، 
ــام  ــة أيـ ــود  . مثانيـ ــان اليهـ ــون   يفوكـ ــبة ميضـ ــم    إىلاملناسـ ــدس، وهـ ــل القـ هيكـ

ــاليمنى    ــان اآلس بــ ــل وأغصــ ــعف النخــ ــون ســ ـــ  ،حيملــ ــرة الكبّـ ــد ومثــ اد باليــ
ــرى ــل يُنـــ . اليسـ ــان اهليكـ ــل وكـ ــاء الليـ ــوة أثنـ ــبعة   يفو. ار بقـ ــام السـ ــباح األيـ صـ

 ممــن بركــة ســلوا   ســكب علــى املــذبح، املــاء املســتقى    مــن العيــد، كــان املــاء يُ   
 إىلوكــان هــذا الطقــس يرمــز    ). راجــع الفصــل التاســع مــن إجنيــل يوحنــا     (

  .املواسم القادمة يفة األمطار املرجوّ

  :أعياد التوبة -2
ــة هــي سلســلة االحتفــاالت    ــاد التوب ــدءاً مــن األول مــن   الــيت تُ أعي قــام ب

، 10مساءً حتى مسـاء   9ومنذ . منه بعيد الغفران 10وتستمر حتى  ،تشرين
اهليكـل طقـوس الـتطهري     يفقـام  ، بينمـا تُ "حالة حـزن " يفه يكون الشعب كلّ

  .مقابل املعاصي اليت ترهق الشعب واألفراد يف، طلباً لرمحة اهلل، فريوالتك
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  :أعياد التذكارات -3
. حييهـا سـم بـالفرح أو بـاحلزن، وفـق الـذكرى الـيت تُ      هذه األعياد تتّ كانت

 15-14حتفــل بــه يــومي ، ويُعيــد األقــداراألول : ين فقــطوكانــت تضــم عيــدَ
ــزرة     ــن اجملـ ــود مـ ــرى خـــالص اليهـ ــي ذكـ ــو حييـ ــل   يفآذار، وهـ ــارس، بفضـ فـ

والثـاني  . وكان أشبه شيء مبهرجان من األفراح الشـعبية ". مردخاي واستري"
وقـد  . ويـدوم مثانيـة أيـام    ،لأواخـر كـانون األوّ   يفكان يقـع  . التطهريعيد هو 

من  ،"انطيوخوس السوري"ا أحلقه به قيم إحياءً لذكرى تطهري اهليكل ممّأُ
كان عيداً قومياً بكل معنى الكلمة، وجيلب .). م. ق 165عام (تدنيس مقصود 

  .القدس أعداداً هائلة من احلجيج إىل

  :األصوام. د
األوىل التواضع واالمّحـاء  : نظر اليهودي مبيزتني يفكان الصوم يكتسي 

التـوراة مل   إال أنّ. أمام اهلل، والثانية جلب رضا اهلل واحلصول على الغفـران 
، وكــان ذلــك واجبــاً علــى كــل  فرييــوم عيــد الــتك يفتكــن تفــرض الصــوم إال 

 ،يـام التوبـة  أ يفوكـان معظـم اليهـود يصـومون أيضـاً      . هفيـ وال هتاون  ،يهودي
ت بالشــعب ذكــرى الكــوارث الكــربى الــيت حلــّ     يفو. الــيت تســبق هــذا العيــد   

). بابل، خـراب القـدس واهليكـل    إىلني، اجلالء سقوط القدس بيد الكلدانيّ(
األوقــات  يفيفرضــها حمفــل الســنهدريم األكــرب   ،وكــان هنــاك أيضــاً أصــوام

 يفو… جماعـة  احنبـاس األمطـار، أو حلـول    د الشعب، أوخطر يهدّ: العصيبة
ذلـــك، أصـــواماً  كـــلّ إىلزمـــان يســـوع كـــان األتقيـــاء مـــن اليهـــود يضـــيفون  

يصـومون   ني كـانوا يسـيّ الفرّ أنّ -وكذلك امليشـنا   -د واإلجنيل يؤكّ. شخصية
وكــان تالميــذ  ). 18/12لوقــا (يــوم اإلثــنني واخلمــيس   : األســبوع يفتني رمــ

ومل يكـن  ). 2/18 مرقس(دون بالصيام نفسه دون شك يتقيّ ،يوحنا املعمدان
  .أشغال يومية مرهقة يفهنماكه يُفرض على الشعب العادي، نظراً الذلك ل
  :االغتسال والتطهري. هـ
 إىلوالدعوة الكتابية  ،ة عالقة وثيقة بني طقوس االغتسال والتطهريمثّ
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وعلــى . اهلل هــو القــدوس، وعلــى املــؤمن بــه أن يكــون علــى صــورته . القداســة
وقــد . ث مــادي أو معنــويهــاً عــن كــل تلــوّيكــون منزّمثالــه، ينبغــي عليــه أن 

لت أســفار العهــد القــديم وامليشــنا، بصــورة دقيقــة جــداً، كــل حــاالت         فصّــ
فمنها ما يصدر عن اإلنسان نفسه، سـواء أكانـت خطايـا    . النجاسة والتلوث

به االتصال مبا هو جنس، سـواء كـان   الفكر، ومنها ما يسبّ يفاجلسد أو  يف
ة وبعــض ني، والــربص واجلثّــفالنجاســة مــن نصــيب الــوثنيّ: شــيئاً أو إنســاناً

ــات  ــ(احليوان ــركاحليّ ــا لُ   )ة واخلنزي ــي إذا م ــتوّ، وبعــض األلبســة واألوان  …ث
  )15-12سفر الالويني الفصول (

 ،غسـل األيـدي  فإما تُ: فكان على نوعني ،أما االغتسال من أجل التطهري
مـرقس  (ل الطعـام  وكـان غسـل األيـدي مألوفـاً قبـ     . هوإما يغتسل اجلسـم كلـّ  

د احلـــاالت الـــيت توجـــب   حـــدّيُســـفر الالويـــني لَ  وإنّ). 2/6ويوحنـــا  7/2-5
الكهنـة كـانوا ملـزمني باالسـتحمام الطقسـي قبـل        واملعـروف أنّ . االستحمام

  .اهليكل يفالبدء بأسبوع خدمتهم 
  :الصلوات. و

فـإن امليشـنا   . حيـاة اليهـودي اليوميـة    يفكانت الصالة حتتل مكاناً واسـعاً  
 يفاهليكل  يفقام ة، وتُوالصلوات إما طقسيّ. ها بأول فصل من فصوهلاختصّ

ــ يفالقــدس، أو  ر وكــان كتــاب املــزامري يــوفّ . س اليهوديــة، وإمــا شخصــية نُالكُ
الـنفس   يفوكـان تـأثريه   . للصـالة، لألفـراد واجلماعـات    وطبيعيةً واسعةً مادةً

اً فاملزامري غنية الهوتيّـ . ان املسيح، يكاد ينافس تأثري التوراةزم يفاليهودية، 
وزكريـا،  ) 55-1/46لوقـا  (صـالة العـذراء    يفضح لنا تأثريها لذا يتّ. وإنسانياً

اً ومــن الصــلوات مــا كــان يُتلــى يوميّــ). 80-1/67لوقــا (والــد يوحنــا املعمــدان 
تالوهتـا تُفـرض   ة صـالة أخـرى، كانـت    مثـّ . رجل بـالغ  بل كلّبالضرورة، من قِ

مـن ناحيـة   . ه النساء واألطفال والعبيـد فييهودي، مبا  ثالث مرات، على كلّ
وكــان رب . طعــام أو شــراب دومنـا صــالة  أخـرى، مل يكــن اليهــود ليتنـاولوا أيّ  

البيت، قبل الطعام وبعده، يتلو صالة ختتلف باختالف األطعمـة، ويشـاركه   
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دها سفر تثنية االشـرتاع،  دّومن أغرب األوامر اليت حي. ها مجيع احلضورفي
لــألرض عنــدما تأكــل وتشــبع، ستشــكر الــرب اإللــه      ): "8/10: (هــذا األمــر 

  …"الطيبة اليت منحك

  :أعمال الرمحة. ز
، واجبـاً أخالقيـاً ال جيـوز    مـا بينـهم  فيوكانت ممارسة احملبة لدى اليهـود  

 إن العــامل.): "م. القــرن الثالــث ق" (مسعــان الصــديق"يقــول  .ألحــد جتاهلــه
وكــان يفــرض ". التــوراة والعبــادة وممارســة احملبــة: يرتكــز علــى ثالثــة أشــياء

وقــد أفاضــت التــوراة  . األفــراح واألحــزان يفعلــيهم مشــاركة بعضــهم بعضــاً  
م اجلبايـة  نظّوكانـت تـُ  . التأكيد على ذلـك  يفوأسفار العهد القديم من بعد 

ى سـمّ تُ ،هيكـل القـدس غرفـة خاصـة     يفالكُـنُس، كمـا كـان     يفهلذا الغـرض،  
ــربّ فييضــع  ،"غرفــة الصــمت " ــا املت ــه ــه أحــد  ه، دون أن حيــسّع مالَ إال أن . ب

فاحملبة تفرتض اليقظـة حيـال   . احملبة مل تكن تقتصر على املساعدة املادية
ة الــيت يفتقــرون م هلــم املســاعدة الروحيّــاحملــرومني وحيــال املــتخمني، لتقــدّ

  …ما من صفة تعدل طيبة القلب نّإ ،تهموقد قال أحد أئمّ. إليها

  :ة أو تصور املسيح املنتظراملسيحانيّ. 6
علـى جممـوع املـذاهب واملعتقـدات والتصــورات     " ةيّنمسـيحا "طلـق كلمـة   تُ

وبشــخص ودور الــذي ســيقوم علــى األرض،    مبلكــوت اهللقــة واآلمــال املتعلّ
ــيح" ـــ  ،"املسـ ــيكون ممثّ ــذا   ،ل اهلل علـــى األرضالـــذي سـ ــور هلـ ــد املنظـ والقائـ

د األكرب واألوحد من فيالذي سيكون املست ،وبآمال الشعب اليهوديامللكوت، 
  .حلول امللكوت على األرض

ه للشـعب  وقـوي، وأن وعـودَ   عادلٌ اهلل إلهٌ هم قد أكدوا أنّوكان األنبياء كلّ
لــه مــن أن ينتصــر بصــورة فائقــة علــى    فــال بــدّ ،عنــها اليهــودي ال تراجــعَ

انتظـار   يففكان الشعب أبداً … وبالتايل على أعداء الشعب اليهودي ،أعدائه
  …حتقيق هذا امللكوت
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القـرن الـذي سـبق وتـال      يفخاص  على حنوٍ ،جةكانت هذه اآلمال متأجّ
زمان بعيـد مـن ظـروف     ذفقد كان الشعب اليهودي يعاني من. جميء املسيح

 هلـم، واسـتبداد   نيبابـل، واضـطهاد السـلوقيّ    إىلخـراب وجـالء   : قاسية جـداً 
مـا عـانى   فكـان الشـعب، كلّ  … هريودس وأبنائه هبم، وسيطرة الرومـان علـيهم  

بــل أصــبح هــذا االنتظــار   . مــن هــذه الظــروف، ازداد رجــاؤه باملســيح اآلتــي   
ــاً  ــاً وعنيف ــان الكــثريون . حمموم ــه   وك ــوادر جميئ فــاهلل وشــيك  . يســتعجلون ب

ة األربــع، ويعـاد بنـاء األمّــ  عون مـن الريـاح   وأبنـاء إسـرائيل ســيُجمَ  … الظهـور 
تشـمل األرض   ،حـدود أوسـع   يفمن جديد، ويعاد بناء مملكـة يهـوذا، ولكـن    

 يف، وتسـري  "يهـوه "ه عبـادة  العامل كلّ يفوالعدل، وتنتشر  كلها، ويسود احلقّ
، ويبســط اليهــود ســيطرهتم علــى  العــامل نشــوة االزدهــار مــع انتشــار احلــقّ  

  .تهوثنيّ يفه، الغارق العامل كلّ
وقـد جـاء تصـويرها علـى حنـو      . لك هي عناصر هذا احللـم املسـيحاني  ت

ضــعت بُعيــد اســتيالء  ، الــيت وُ"مــزامري ســليمان "مــن  17املزمــور  يفخــاص 
  ).63عام (على القدس " بومبيوس"

تلك هـي العبـارة عينـها الـيت اسـتخدمها يوحنـا املعمـدان         ،"ملكوت اهلل"
  …أيضاًوهي هي اليت استخدمها يسوع . يوم بدأ تبشريه
تسـيطر سـيطرة شـبه كاملـة علـى مفهـوم        ،رات املتـع الدنيويـة  كانت تصوّ

اً ملن يريـد أن  عترب شرطاً أساسيّيُ ،د بشرائع التوراةوإن كان التقيّ ،"امللكوت"
  .ينعم مبتعه هذه

 -أو املُكــرّس ) بالزيــت" (املمســوح"الكلمــة آراميــة وتعــين   -" املســيح"أمــا 
س علـــى الـــذي يُمسَـــح ويكـــرّ ،لـــنيب األعظـــموهـــو ا ،لفهـــو املختـــار واملرسَـــ

. سـون هبـا  كرّمسـحون ويُ يُ ،الطريقة نفسها الـيت كـان امللـوك والكهنـة قـدمياً     
فكـان لـه   . خص إليـه نظـر الشـعب بأكملـه    شْر املنتظر، الذي يَوكان هو احملرِّ

بعــض  يفو ،آداب ذلــك العصـر  يفو. قلـب اليهـودي   يفني مكـان ومكانـة خاصّــ  
وصــف  ، جــاء.)م. ق 77حــوايل عــام  " (كتــاب اخنــوخ"الكتــب املنحولــة، مثــل  
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املسيح على أنه كائن مساوي وإنساني معاً، وهو خمتـار اهلل ومسـيحه، وهـو    
) 7/13(سـفر دانيـال    يفطلقـت  وقد كانت هذه التسـمية أُ ". ابن البشر"أيضاً 

 فهـو خملـوق  . سيبسط سـيطرته علـى مجيـع الشـعوب     على شخص غامض،
جــري ليُ ،آخــر األزمــان  يفى ء كــي يتجلــّ االســم يف ظــلّقــد قبــل العــامل، و 
  .الدينونة العامة

املسيح سيكون إنسـاناً مـن نسـل داود،     نّإأقدم نصوص التلمود، قيل  يفو
وســيكون غــامض املنشــأ،  . األرض يفمــاً ومقيمــاً العــدل  وملكــاً مقــاتالً، معلّ 
وكـان  . هاسيطرته على األرض كلّه ويفرض ر شعبَوحيرّ ،ولكنه سيظهر بقوة
  …ذلك وشيك الوقوع

ر اليهــود القــومي، جــوهره قــومي وزمــين، يعكــس تصــوّ يفهــو إذن مســيح 
  …متع األرض إىله من حرمان وجوع فيبكل ما 

، 53الفصـل   يف.) م. القـرن الثـامن ق  (ره الـنيب أشـعيا   أما املسيح كما صوّ
انـت صـورته غائبـة كليـاً عـن      ، املسـيح املتـأمل، فقـد ك   )…12/10(والنيب زكريـا  

الفكـــر  يفومل تظهـــر مالحمهـــا حقـــاً … إال عـــن قلـــة قليلـــة جـــداً ،األذهـــان
  …منتصف القرن الثاني امليالدي يفإال  ،اليهودي

وإن ذلــك … نظــر اجلميــع، وشــيكاً يفإال أن جمــيء املســيح املنتظــر كــان، 
نـا  يوح(حادثـة السـامرية مـثالً     يفاإلجنيـل،   يفليتضح من بعـض مـا جـاء    

ــود   يفو ،)4 ــيء الوفـ ــدان   إىلجمـ ــا املعمـ ــا (يوحنـ ــبات  يفو ،)7/19لوقـ مناسـ
عـى  الـذين ادّ  ،ذكر العديد مـن املغـامرين  يَلَ "يوسيفوس"ثم إن املؤرخ . أخرى
النــاس وراءه وجلــب هلــم ويــالت ال     منــهم أنــه املســيح املنتظــر، وجــرّ     كــلّ

الـذي أثـار حربـاً     ،"ابن الكوكب"توصف، وكان من أخطرهم وأكثرهم تأثرياً 
، دارت رحاهـا علـى   "هادريـانوس "عهد اإلمرباطور  يف ،طاحنة على الرومان

ــغ فلســطني    يفالشــعب اليهــودي   ــة املطــاف، وقضــت بتفري ــذ ذلــك   ،هناي من
  …من العنصر اليهودي ،احلني
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  :تصوّر املستقبل وهناية العامل. 7
ــة   ــن الكتابـ ــة"مل تكـ ــود  " الرؤيويـ ــى اليهـ ــة علـ ــت أكث . بغريبـ ــل كانـ ــا بـ رهـ

ذين ســـبقا جمـــيء املســـيح، والقـــرن الـــذي اســـتخداماً طـــوال القـــرنني اللّـــ
ــه ــاء   . أعقبــ ــها بعــــض األنبيــ ــة مارســ ــي كتابــ ــل  ،وهــ ــعيا"مثــ ) 27-24" (أشــ

  ".يوئيل"و )32" (حزقيال"و

 ،األســاس تعــين الكشــف مــن قبــل اهلل عــن أحــداث آتيــة        يف" رؤيــا"كلمــة 
 يفأمــــا املوضــــوعات املطروحــــة فكانــــت … ق خصوصــــاً بــــآخر األزمــــانتتعلّــــ

ــة   ــيحانية"الغالـــب ختـــص األزمنـ ــفناها   ،"املسـ ــا وصـ ــابقة  يفكمـ ــرة السـ . الفقـ
ومــا يرافقــه مــن    ،هــا تــدور حــول حلــول امللكــوت    فيالرئيســية  إال أن الفكــرة

ــقٍ ــودي  حتقيــ ــعب اليهــ ــالم الشــ ــة   … ألحــ ــور الغريبــ ــر بالصــ ــلوب يزخــ واألســ
ــار املفاجئـــة والرمـــوز  ــاء… واألفكـ ــاً باحتمـــاالت   ولـــذا جـ ــراً أيضـ تفســـريه زاخـ

  …شتى وغريبة
 ،"وصــية اآلبــاء االثــين عشــر "و ،"كتــاب اخنــوخ: "مــن أبــرز هــذه املؤلفــات 

عــرف واضــعوها، مجيــع هــذه املؤلفــات ال يُ". رؤيــا بــاروخ"و ،"انتقــال موســى"و
 أنّ يفومــا مــن شــك   … ثقلــها أمســاء كــبرية لتزيــدَ   إىلســبت وإمنــا هــي نُ 

ــطبقــة الكتَ إىلواضــعيها ينتمــون   ألهنــم يربهنــون عــن معرفــة عميقــة     ،ةبَ
  .ة واحلكيمةاألوساط التقيّ يفوبالتقاليد واألفكار السائدة  ،بالكتاب املقدس

وإبــان ثــورة  ،فــرتة مقاومــة اليهــود للحكــم الســوري يفوقــد بــرز هــذا األدب 
فقد كان الشعب آنذاك حباجـة  . كما كان سفر دانيال قد أشعل فتيله. نياملكابيّ
… ق األمـاني بعـد االنسـحاق   حيقـّ  ،ه اآلمـال مبسـتقبل  فيـ حيـي  مـا يُ  إىلة ماسّ

، ومجيـع التعارضـات مـع    نطاق هذه الكتابة، كانت مجيع املبالغات متاحـةً  يفو
 يفرت هذه الكتابات كثرياً تكون أثّ وقد ال… الواقع القائم، ممكنة، بل ضرورية

ــ الــيت نــرى  ،راتالتصــوّبعــض  يفة النــاس، إال أهنــا تركــت بصــمتها عقــول عامّ
ر عـامل املالئكـة والشـياطني،    مثل تصـوّ : فات العهد اجلديدمؤلّ يفانعكاساً هلا 

  .ر كوارث هنايات العامل، والقيامة العامة والدينونةوتصوّ
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  :مقاومة احلركة اهليلينية. 8
الفرتة الالحقـة،   يفوتواصلت . الشرق بفتوحات االسكندر" نَةيَهَل"بدأت 

 يففقــد كانــت خاضــعة  . هــا فلســطنيفيوطالــت مجيــع بلــدان الشــرق، مبــا   
، مبملكــة ســورية 198حلقــت عــام لبطالســة مصــر، ثــم أُ. م. القــرن الثالــث ق

ــلوقية ــلوقيّ . السـ ــة والسـ ــال أن البطالسـ ــكندر  واحلـ ــادة االسـ ــانوا مـــن قـ ني كـ
نشــئت مــدن  أُ فضــالً عــن ذلــك، فقــد كانــت  . ســني للثقافــة اليونانيــة املتحمّ

فبــات . فلســطني يفجــوار املنطقــة الــيت يســكنها اليهــود    يف ،هيلينيــة كــثرية
  .التماس طبيعياً ومباشراً بني اليهود واحلضارة اهللينية

القـدس، وال سـيما    يفكانت الطبقة احلاكمة . م. مطلع القرن الثاني ق يف
وكـان  . احلركـة اهليلينيـة   إىل، قد احنـازت مبعظمهـا   ةالكهنالطبقة العليا من 

، "ياسـون "أحد رؤسـاء الكهنـة، وامسـه يسـوع، قـد اسـتبدله باسـم يونـاني هـو          
بــدل  د إليــهكثــرون مــن الــرتدّ  هــا، فكــان الكهنــة يُ  فينشــئ ملعــب رياضــي   وأُ

ــة      يفاخلدمــة  صــور،  إىلاهليكــل، ودرجــت العــادة علــى إرســال مســامهة مالي
كانـت تقـام هنـاك تكرميـاً لإللـه       اليت ،االحتفاالت والذبائح يفمشاركة منهم 

مكـابيني   1(… عيبـاً جيـب إخفـاؤه   " اخلتـان "هم بات يعترب بعضَ بل إنّ… هرقل
قلـــب  إىلبـــذلك دخلـــت العـــادات الوثنيـــة    ). 20- 4/7مكـــابيني  2و  16- 1/11

الـبالد   إىلل ثـم عـاد يتسـلّ   … حـني  إىلبعـد اخلطـر   فقامـت الثـورة وأُ  . القدس
ــا   ــذي اتّ.) م. ق 104عــام " (األولاريســتوبولس : "مــن خــالل حكامه ــه  ال خــذ ل

الـذي أفـاض   ) 40- 63عـام  " (الثـاني  سوهريكـان "، و"حبيب اهليلينيـة "امساً هو 
 يفهذه النزعـة تفاقمـت    إال أنّ. فلسطني إىلبالرتحيب باليونانيني القادمني 

 فنيه للهيلينيـة، فأحـاط نفسـه مبـثقّ    الـذي كـان يفـاخر حببّـ     ،سودعهـد هـري  
ومـدرجاً وملعبـاً لسـباق اخليـل والعربـات       ،القدس يفني، وأقام مسرحاً يونانيّ

ومـن  . رومـا  يفاملختلفة، وقد أراد هلـا أن تكـون جذابـة ومـؤثرة، كمـا       واأللعاب
ل العديـد  ني، تسـلّ املؤشرات البارزة لتأثري اهليلينية على الروح والفكر اليهوديّ

  …ية آنذاكاللغة اآلرامية احملك إىلمن الكلمات اليونانية 
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ــة اهليلينيــة      ــأثر باحلرك علــى مســتويات عــدة    ،جــاء الــرد علــى هــذا الت
ــ يفل اليهـــود ني، تكتّـــعهـــد الســـلوقيّ فـــيف. ىوبطـــرق شـــتّ ة حـــركتني، روحيّـ

ثم إهنم جتاوبوا مـع  . ة، منتا مبرور الزمن وبتفاقم اخلطر اهليليينوعسكريّ
اهليكل أو  يفقام تُ ،كهم بالتوراة وبالطقوسمتسّ يفدوا فتشدّ ،نداء احلكماء

وقـد كانـت اللغـة اليونانيـة     … س، وبالتقاليد املتوارثة، وباللغة نفسهانُالكُ يف
ن التلمــود إن يتعلّمهـا، حتــى  ن يســتخدمها، فكيـف مبَــ ، وكــذلك مَـ مشـبوهةً 

  ".ملعون كالذي يربّي اخلنازير ،إن الذي يعلّم ابنه اللغة اليونانية: "يقول

  :والكهنوتاهليكل  -2
  :القدسهيكل  .1

، وهو رمز اإلميان بوحدانية اهلل، وقلـب احليـاة   "بيت اهلل"كان اهليكل هو 
هيكـل القـدس علـى أنـه اهليكـل       إىلوكان اليهود ينظرون . الدينية والقومية

مع أن يهود مصر كانوا قد بنوا هلـم هـيكلني   . األوحد الذي يرضى اهلل عنه
  .أن يهود فلسطني كانوا يعتربوهنما غري قانونيني إالّ. مصر يف

 .م. ق 587ره الكلــدانيون عــام فــدمّ. كــان ســليمان قــد بنــى هيكــل القــدس  
وقد . ثم أعاد بناءه هريودس الكبري ووسّعه. م. ق 515وأعيد بناؤه ودُشّن عام 

عـدداً مـن    وكـان يضـمّ  . م. ب 64إال عـام   ومل تنتـهِ . م. ق 20بُدئ بأعماله عـام  
ــة والســاحات األ ــإزا    يفويقــوم . بني ــة الســفلى، ب ــدرون،  ءمشــال املدين وادي ق

مـرتاً، وأقصـى عـرض     490وكان يبلـغ أقصـى طـول لـه     . مقابل جبل الزيتون
. عليه هيئة القلعة احلصـينة  فيوكان حماطاً بسور ضخم يض. مرتاً 320له 

  ". يوسيفوس املؤرخ"كتابات  يفوقد جاء أكمل وصف له 

اهليكـــل الكـــبري "يهما قســـمني، يســـعنا أن نســـمّ إىلم قســـكـــان اهليكـــل يُ
مكـان القلـب مـن اهليكـل الكـبري،       فاهليكل الصـغري حيتـلّ   ."واهليكل الصغري

املـدخل، والقـدس،   : ه ثالثـة أقسـام هـي   فيـ و. هفيوهو حيتوي أقدس األمكنة 
وقدس األقداس، حيث كان يوضع تابوت العهـد، والـذي بـات فارغـاً منـذ أن      

أعـواد   هحـرق فوقـ  تُ ،القدس مذبح صغري من الذهب يفو. عهدفُقِد تابوت ال
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، وعليــه الشــمعدان الــذهيب ذو األغصــان   )1/9لوقــا (البخــور صــباح مســاء  
أي البنـاء العـام، فكـان    " اهليكـل الكـبري  "أما … السبعة، ومائدة خبز التقدمة

احملاطــة بأروقــة مــن    الســاحات، ويضــم عــدداً مــن   "الصــغري"يقــوم حــول  
، باحة كـربى  "اهليكل الصغري"اجلنوب والشمال من  إىلف. األعمدة اليونانية

وكـــان الـــرواق . ني بـــدخوهلاى باحـــة األمـــم، ألنـــه كـــان يُســـمح للـــوثنيّســـمّتُ
ــها، ويُ   ــوبي أوســع األروقــة وأمجل ــرواق امللكــي   اجلن ــه اســم ال  إىلو. طلــق علي

وكـثرياً مـا   ). 10/33يوحنـا  (سليمان  ى رواقالشرق، يقوم أقدم األروقة املسمّ
الزاويــة  إىلو. هــذه الباحــة وحتــت األروقــة يفمــون يلقــون الــدروس كــان املعلّ

األعيـاد الكـربى،    يفو". قلعة انطونيا"اة الشمالية الغربية، تقوم القلعة املسمّ
ــارهم وخــرافهم       ــدهم وأبق ــان التجــار والصــيارفة يضــعون موائ باحــة " يفك

وكـان  ). 16-2/14ويوحنا  11/15مرقس (… باعة احلمام ، ومعهم أيضاً"األمم
مبـا يقـارب   " باحـة األمـم  "باحـة داخليـة تعلـو    " اهليكـل الصـغري  "حول يقوم 

ال يُســمح حتــى  مخســة عشــر ذراعــاً، وقــد أحيطــت بــدرابزين مــن احلجــر،  
وكـان  . إذا خلعوا أحذيتهم وتركوا العصي اليت بأيـديهم  إالّ ،لليهود بدخوهلا
أعمـال الرسـل   (حتت طائلة املـوت   ،وثنيني دخول هذه الباحةحيظّر على ال

ــة "هــذه  يفو). 21/28-29 ى ســمّ، كانــت تقــوم باحــة كــبرية تُ  "الباحــة الداخلي
 يفه بـالفوالذ املصـنوع   ي كلـّ طـّ يُدخل إليها عرب بـاب ضـخم غُ   ،باحة النساء
وهنـاك أيضـاً باحـة    ). 3/2أعمـال الرسـل   " (الباب اجلميـل "ى سمّكورنثس، يُ

وكـان يقـوم   . ى باحـة الكهنـة  سـمّ ى باحة إسرائيل، وباحـة ثالثـة تُ  سمّتُ ،ثانية
وكانـت تلـك الباحـات    . مـذبح الـذبائح   ،"اهليكل الصغري"بني باحة إسرائيل و

ى ســمّوتُ ،الــثالث حماطــة بغــرف، كانــت إحــداها تطــل علــى باحــة النســاء     
ــا  ،12/41س قمــر" (غرفــة الكنــز " ن يّوكانــت نقــوش كــثرية تــز  ). 8/20ويوحن

مه الغرباء ومنها ما قدّ ،مه يهودجدران هذه األبنية اخلارجية، منها ما قدّ
  ).21/5ولوقا  ،9/16مكابيني  2(

. ق على هيكل القدس بوفرة عجيبة، ومن كل جانبكانت األموال تتدفّ



 العامل اليهودي يف فلسطني زمان املسيح: الفقرة الثالثة  اإلمرباطورية الرومانية

71  

وكانت أيضاً ضريبة . اج والزوار ومسامهات يهود الشتاتم احلجّفهناك تقادِ
، وكانت )17/24متى (املفروضة على كل يهودي بلغ العشرين  ،"الدرمهني"
أو جباة الضرائب  ،العشارين إىلون بصلة ال ميتّ ،فنيجبى من قبل موظتُ

  .الرومانية

ــةً   ــيقــول . مجالــه ومفخــرة لليهــود مجيعــاً   يف كــان هيكــل القــدس آي ه في
  :يوسيفوس
 ."اإلعجـاب "ما يسـتدعي   إالّ ،واجهة اهليكل اخلارجية كلها يفمل يكن « 

اة بشرائح ذهبية بلغت من الكثافة ما جيعل العني، مغطّ ،الشرق إىلها كانت كلّ
أشـعة   يفا لو كانـت حتـدق   إذ تقع عليها منذ بزوغ الشمس، تبهر أكثر ّمم

ها بلغت فيها ذهب، ولكن احلجارة فيأما اجلوانب األخرى، فلم يكن . الشمس
» . دو من بعيد كجبل مغطى بـالثلج تب ،من البياض ما جيعل هذه الكتلة الرائعة

  ).23-21/5ولوقا  2-13/1ومرقس  3-24/1مىت (

  :رئيس الكهنة .2
كــان رئــيس الكهنــة زعــيم الشــعب اليهــودي حقــاً، إذ كــان ميلــك عليــه         

. اً، مـن مركـزه بالـذات   سلطاته، مبدئيّ وكان يستمدّ. السلطة الدينية واملدنية
ــ ــاء "ســة وهــي وقــف علــى   ه مقدّفوظيفتُ ألحــد  ، ومل يكــن حيــقّ "هــارونأبن

ل الشـعب الرمسـي   فكان رئـيس الكهنـة ممثـّ   . سواهم أن يشغلوا هذا املنصب
بـين قومـه،    يفف برئاسـة الصـالة   واملكلـّ  ،أمام اهلل، وحـارس اهليكـل القدسـي   
ــة وخَدَمــة اهليكــل    ــ(ورئــيس الكهن ــدئيّ ). نيالالويّ ــه مب اً مــدى وكانــت وظيفت

روا رؤسـاء الكهنـة   ن الـوالة الرومـانيني قـد غيّـ    أن عدداً مـ  إالّ .ةالعمر ووراثيّ
. ب 26والعـام  . م. ق 37هذا املنصب، ما بـني العـام    يفن يّفقد عُ: هواهم على

، "املخلـوع "ومـع ذلـك، فقـد كـان رئـيس الكهنـة       . مخسة عشـر رئـيس كهنـة   . م
  .اها، حيتفظ بلقبه وبنفوذ كبري أحياناًنظراً للمسحة اليت يتلقّ

ف كان يرتديها أثناء إقامة الطقـوس، فقـد وصـفها مؤلـّ    أما الثياب اليت 
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 يفري الصـالة الـيت يقيمهـا    ه وصـف سَـ  ، كما أنـّ )13-45/6" (بن سرياخ"سفر 
  ).21-50/5(اهليكل 
فقــد كــان . اجملــال الــزمين والسياســي، كــان لــرئيس الكهنــة نفــوذ كــبري يف

دولــة ال يفل مســؤول عتــرب أوّيُ ،)الســنهدريم(بوصــفه رئــيس احملفــل األكــرب 
  .سوى سلطة الوايل الروماني ،سلطاته اليهودية، ومل يكن شيء حيدّ

 ءورؤسـا  ،الذين كانوا قد نصّبوا أنفسهم ملوكاً ،"احلشمونيني"بزوال عهد 
ــ يفكهنــة   ،القــدس يفذين مــن األســر اليهوديــة ل بعــض املتنفّــآن واحــد، توصّ

فكـان  ". أبنـاء هـارون  "دون أن يكونوا من  ،االستئثار مبنصب رئيس الكهنة إىل
  :هفيحيث جاء  ،التلمود يفت ولنقمة تبدّ ،لفساد كبري ذلك جملبةً

للكارثة "يا . الويل يل بسبب رماحهم": بويثس"يا للكارثة بسبب عائلة "« 
يا للكارثة  .الويل يل بسبب فحيح األفاعي الصادر عنهم": حّنان" عائلةبسبب 

فهم رؤساء كهنـة وأبنـاؤهم   . الويل يل بسبب قبضاهتم: "ايبفي"بسبب عائلة 
امهم يضربون الشعب مؤمتنون على كنوز اهليكل، وأصهرهتم قادة اهليكل، وخّد

  ».هبراواهتم
 دون أن ،"رئــيس كهنــة"تنــال لقــب  ،ات هــذه العائلــةوكانــت أبــرز شخصــيّ

ــوا قــد مارســوا هــذه املســؤولية    ــدى    يفو. يكون ــل، كمــا ل ، "يوســيفوس"اإلجني
  .تصادفنا هذه التسمية الواسعة أحياناً

اثــنني مــن رؤســاء  إىلاإلشــارة  رهــا يســوع، جتــدفيالفــرتة الــيت عــاش  يف
قيـل  رئـيس كهنـة، وأُ  . م. ب 6ن حنّـان عـام   يِّفقـد عُـ  . الكهنة، مها حنّان وقيافا

 ىلا، ولكنه احتفظ بنفوذ عظيم حتى آخر عمره الطويل، إذ قـد تـو  15عام 
وقـد كـان   . الكهنوت، أبنـاؤه اخلمسـة، ثـم صـهره قيافـا      زمانه، على رئاسة يف

رئاسـة الكهنـوت حتـى عـام      يف قاً، حبيث استطاع أن يظـلّ هذا األخري متملّ
وقـد كـان هلمـا دور حمـزن إبـان      . بيـد حنّـان   وقد كـان ألعوبـةً  . قيل، حيث أ36ُ

  ).تابع 18/13و  11/49: ويوحنا 26/3ومتى  3/2لوقا (حماكمة يسوع 
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  :ونوالالويّالكهنة  .3
ة، كــثرية العــدد وذات مراتــب،  كــان يقــوم خبدمــة اهليكــل مجاعــة كهنوتيّــ  

ــانوا كلّ. نيتضـــم الكهنـــة والالويّـــ  ــانوا ". الوي"قبيلـــة  إىلهـــم ينتمـــون وكـ وكـ
  .، املرتبة والوظيفةواضحٍ فون جمموعتني يفصلهما، على حنوٍيؤلّ

  :الكهنة. 1
خدمـة   يفاً نـاوبون دوريّـ  أربع وعشرين طبقـة، يت  إىلعني كان الكهنة موزّ

بوصــفها فرقــة  ،"ابيــا) "أو فرقــة(يس لوقــا طبقــة يــذكر منــها القــدّ. اهليكــل
وكــان الكهنــة يُختــارون بالقرعــة ). 1/5لوقــا (والــد يوحنــا املعمــدان " زكريــا"

وكانـــت بعـــض اخلـــدمات، ذات األمهيـــة    ). 1/9لوقـــا ( :ملختلـــف اخلـــدمات 
أعضــــاء العــــائالت  إىلوكــــل اخلاصــــة، والــــيت تقتضــــي حضــــوراً دائمــــاً، تُ 

ل القـــدس، والـــيت تشـــكّ   يفقـــيم بصـــورة دائمـــة   ة، الـــيت كانـــت تُ الكهنوتيّـــ
ــوكــان الكه. أرســتقراطية الكهنــوت  ــإة اآلخــرون مبعظمهــم، يقيمــون  ن  يفا مّ

القــرى  يفقــيم وكــان بعضــهم يُ ). 1/23لوقــا (الضــواحي  يف مــاإالقــدس، و
ن إهم فكـان ضـخماً، حتـى    ا عـددُ أمّـ . ريف مقاطعة اليهوديـة  يفأو  ،اجملاورة

  .رهم بعشرين ألفاًيقدّ" يوسيفوس"

، فلـم  عملهموأما . هم ترتبط خبدمات طقسية بالغة التعقيدكانت مهامّ
ــالطقوس واالحتفــاالت   ــام ب ها فية الــيت تضــ وكــان طــابع القدســيّ . يعــدُ القي

ــامّ  ــيهم مه ــؤمنني  عل ــاهون بتقــديس   . هم، تضــمن هلــم احــرتام امل ــانوا يتب وك
 يفهــم هم، إال أنّهم ومراكــزَوممارســتها، فهــي تضــمن هلــم امتيــازاتِالشــريعة 

ال بدراسـة الشـريعة، وال باجتـهادات مدارسـها      ،وااحلقيقة مل يكونوا ليهتمّـ 
 ،وكان هذا الواقع ينطبق بصورة خاصة على ذوي املراتـب العليـا  . ومدرّسيها

علـى  من أصحاب املهام الكهنوتية، إذ كانوا شديدي احلرص علـى احلفـاظ   
 يفومضاعفة مدخوهلم، بدل حرصهم على تنمية الروح الدينيـة   ،مراكزهم

وكــــان . الشــــعب، أو العمــــل علــــى هتيئــــة حلــــول ملكــــوت اهلل علــــى األرض 
مثل هـذا، ال   رضاهم عن وضعٍ يفو الطبقة الكهنوتية اليهودية، أرستقراطيّ
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ــذهب الصــدّوقي     حيلمــون إالّ ــم بامل ــور  يفباســتمراره، يأخــذون مبعظمه أم
  .العقيدة واألخالق والسياسة

  :ونالالويّ. 2
أمور الطقوس وسائر أمـور   يفهم، ون مساعدي الكهنة وخدمتَكان الالويّ

 يفوبســـبب هـــذه األعمـــال بالـــذات، كـــانوا دائمـــاً . صـــيانة اهليكـــل وتنظيفـــه
وكـان  . حياة الشعب الدينية أو السياسية يفاعتبار  قام هلم أيّوال يُ ،املؤخرة

لـذا كانـت   . شر املقدّم للهيكل، يعيشـون منـه  د قسماً من العُمدخوهلم الوحي
كـان ضـئيالً    ،شـر جـداً، ذلـك بـأن مـدخوهلم مـن العُ      أوضاعهم املادية باهتـةً 

  .جيوب الكهنة إىلوغري منتظم، ألن القسم األعظم منه كان يذهب 

  :الشعور الديين -3
  :الكتبة والتقليد. 1

أمـا الكاتـب،   . حـدود اهليكـل   ه، مـن كان الكاهن ال خيرج، من حيـث مهامّـ  
ى مهمة تعليم الشعب األمور الدينية، وبالتـايل كـان لـه نفـوذ     فقد كان يتولّ

. ق حبياة الشعب، على الصعيد العـائلي واالجتمـاعي  مجيع ما يتعلّ يفكبري 
  .مهو الدليل الروحي واملوجِّه واملعلّ" الكاتب"فقد كان 

  :نشوء الكتبة -
الشؤون الطقسـية   يفونظراً الهنماك الكهنة منذ العودة من جالء بابل، 

 مـن اهـتمّ   ،)نيالعلمـانيّ : لقـُ لنَ(الصرف، برز من صـفوف الرجـال العـاديني    
مثـل هـذه    إىلواالسـتجابة حلاجـة الشـعب العـادي      ،بشؤون التعليم الـديين 

. مـن قبـل الشـعب    بـالغٍ  اهتمـامٍ  فقـد كانـت التـوراة حمـطّ    . ةالتغذية الروحيّـ 
بعيــدين جــداً عــن الــتفكري حبصــر حيــاهتم  " نيلعلمــانيّا"وكــان الكــثري مــن 

ن ممّـ  عـددٌ  ،فربز عندها مبرور الزمن… إقامة الطقوس ليس إالّ يفالدينية 
، وكانـت كلمـة   "عـزرا "الـذي كـان الكـاهن املصـلح      ،هلـم إثـر أوّ  يفسُمّوا كتبـة،  

. ق 200عـام   يفو. م واملرشـد الـديين  املعلـّ  ،"عـزرا " إىلاإلشارة  يفتعين " كاتب"
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اجملتمـع   يفومعرتفـاً بـه    ،ت مكاناً مرموقـاً قد احتلّ" الكتبة"كانت ظاهرة . م
 على حنوٍ ومنتشرةً ،املعامل واضحةَ ون طبقةًوباتوا يشكلّ. هالديين والعام كلّ

كـــان أبـــرز  ،.)م. ق 67-76(" االكســـندر"عهـــد امللكـــة  يفو. فلســـطني يفواســـع 
لـــي الطبقـــتني مـــع ممثّ نـــبٍج إىلجنبـــاً  ،الســـنهدريم يفالكتبـــة جيلســـون 

ــرســـتقراطيّاأل ــدٌ  يفو. ةة والعلمانيّـ ــام هـــريودس الكـــبري، مل حيـــظَ أحـ  يف أيـ
" هيليــل"وإجــالل، الكاتبــان  هــا، مبثــل مــا حظــي بــه مــن تكــريمٍفلســطني كلّ

يسـعنا أن  . مبثـل هـذا التقـدير    اع العديـد مـن خلفائهمـ   وقـد متتـّ  ". مشّاي"و
يس م القدّمعلّ ،"غماليئيل"القرن األول امليالدي  يف: نذكر على سبيل املثال

، "جفنـة " يفس املدرسـة احلاخاميـة   مؤسّـ  ،"بـن زكـاي   نرابي يوحنا"بولس، و
وهم  ،"رابي يهوذا القديس"و" رابي ميئري"و" بةيرابي عق: "القرن الثاني يفو

  ").املعلم"تعين " رابي"أذكّر بأن كلمة ( .ونالرئيسيّ" امليشنا"رو حمرّ

  :الية الكتبة والتعليق على التوراةفع -
فر ، والسِّـ "فررجل السِّـ "أي " السوفر"كان اسم الكاتب باللغة العربية هو 

 ،"رابــي "ة مــن أمثــال  فيأمــا األلقــاب الشــر  . هــو التــوراة  ممتــازٍ  علــى حنــوٍ 
ــوني"و ــي   -" ربـ ــا معلمـ ــود   -يـ ــا تعـ ــريودس  إىلفإهنـ ــد هـ ــل يفو. عهـ ، اإلجنيـ

ــة،   ــاء التاليـ ــادفنا األمسـ ــاًتصـ ــة طبعـ ــة: "باليونانيـ ــريعة"و" كتبـ " رجـــال الشـ
ــو الشــري معلّ"و ــة  يُ" امليشــنا" يفو". ةعم ــى الكتب ــق عل ــ"اســم  ،طل أي " يمحَكَمِ

  .احلكماء أو العلماء
تقنـوا  سـوهنا ليُ فكـانوا يدرُ . علـى التـوراة   ةًها منصبّبة كلّلية الكتَاكانت فع

وحـــد، كـــي وكانـــت هـــي موضـــوع تعلـــيمهم األ. هـــاهـــا وتطبيقَمعرفتَ: أمـــرين
 نــصٍّ وملــا كــان تعلــيمُ  . وحيملــوا النــاس علــى تطبيقهــا    ،ينشــروا معرفتــها 
ــ ــوب، ال يتحقّـ ــراً    إالّق مكتـ ــوراة أمـ ــات تفســـريهم للتـ ــق، بـ ــرح والتعليـ بالشـ

تُبنـى   ،التـوراة قواعـدَ   يفطلب إلـيهم أن جيـدوا   ضرورياً، ال سيما وأنه كان يُ
ومل يكن .  واملدني معاًعليها ممارسة احلياة اليومية، على الصعيدين الديين

إال أنـه  . عـة أو املطلوبـة  م غالبـاً، األجوبـة املتوقّ  يقـدّ النص املكتوب، بالطبع، لِ
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ها التـوراة وحـدَ   ر اجلـواب، ألنّ لـه يـوفّ   مـن تفسـريٍ   ، فكـان ال بـدّ  املعتمدهو 
كــذا وجــدت املســائل اجلديــدة  هو. اليهــودي إىلهــي قاعــدة احليــاة بالنســبة  

 وضـع نظـامٍ   يفبـة  وقد تفنّن الكتَ. النص املقدس إىلتستند  ،مالئمةً أجوبةً
  .للقواعد املكتوبة ه مطابقةًتأتي ترتيباتُ ،وعُرفٍ

فهــم . التــوراة إىلإضــافة جديــد  يفبــالطبع مل يكونــوا بــذلك يطمحــون  
. أبـداً  جديـدٍ  نظرهم، كلّ يفيستخرجون اجلديد من التوراة، الذي حيتوي، 

 إىلوهــم بــذلك يســتندون  . دونهنــم جيــدّإهم قــال عنــوكــانوا يرفضــون أن يُ
مطلـع   - "رابي يشوع بن الوي"هم، وهو فكان أحدُ. به ومعرتفٍ بعٍمتّ تقليدٍ

أن يُعلِّمــه حبضــور   تلميــذٍ مــا يســع أيّ  كــلّ: "، يقــول.)م. القــرن الثالــث ق 
: هــذا القــول" امليشــنا" يفكمــا جــاء ". معلّمــه، قيــل ملوســى علــى جبــل ســيناء

مها لألقـدمني،  مها ليشـوع، ويشـوع سـلّ   فسـلّ . ناءيسـ  يفى التـوراة  موسى تلقّ"
ــدمون لأل ــل األكـــرب  نواألقـ ــاء احملفـ ــاء ألعضـ ــاء، واألنبيـ ــلة إذن ". بيـ فالسلسـ

  .ا يضمن قيمة التقليد الشفهيصلة احللقات، ممّمتّ
ــ ،مــا بينــهم مجاعــاتٍفيفــون بــة يؤلّوكــان الكتَ اً، ليتدارســوا التــوراة مجاعيّ

من هنـا  . اًروا تطبيقاهتا مجاعيّاً، ويقرّا وشروحها مجاعيّويناقشوا تفاسريه
ها، كـانوا  التوراة وشـرحَ  تهم تعليمَوملا كانت مهمّ. هتم اخلاصةأيضاً كانت قوّ

ــ" يف همتعـــاليم طبيعيـــة، يبســـطون بصـــورةٍ هـــا في، دون أن يشـــغلوا "سنُالكُـ
ذلـك، حيرصـون علـى     إىلوكـانوا  . نيما هم كانوا القادة الروحيّإنّ. ما وظيفةً

 ،ان، حيملــــون تعلــــيمهمإحاطــــة أنفســــهم جبماعــــة مــــن التالميــــذ الشــــبّ 
  .وينطلقون بدورهم حتت إرشادهم

  :تسميات التعليق على الشريعة -
 ،، وهو اسم عام)أي البحث" (املدراش"كان التعليق على الشريعة يسمى 

  .عمل يتناول الشريعة بالتعليق كلّ يفقال يُ
، بـات  الوصـايا والروايـات  مهـا   ،حتتوي عنصرين متميزين وملا كانت التوراة

ــدرا" ــا الشــرح التــوجيهي       " شامل ــانوني للوصــايا، وإم ــا التفســري الق ــاول إم يتن
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 يف" هاجـادا "احلالة األوىل، ويسـمّى   يف" هلكة"يسمّى " املدراش"فكان . للرواية
  .التعليمتعين " اجاداه"تعين الطريق، و" هلكة"وكلمة . احلالة الثانية

أهنا قاعـدة   ، إالّقاعدة للحياة األخالقيةبسط على أهنا تُ" اهللكة"وكانت 
ع ع بالسـلطة ذاهتـا الـيت يتمتـّ    ها تتمتـّ الكتاب املقدس، ولكنّ يفغري موجودة 
  .هبا كالم اهلل
ــ" اهلاجــادا"وكانــت  ــ ربز العــربَتُ الــيت تنطــوي عليهــا  ،ة واألخالقيــةالدينيّ

ــأويالتٍ   . التــوراة يفالقصــص املرويــة    ،واســتنتاجاتٍ فكانــت تتــيح اجملــال لت
أبعــد احلــدود، ال ســيما عنــدما تتنــاول قصــص        إىلهــا اخليــال   فيجيــنح 

ــاء" ــثرية أو    " اآلبـ ــوز الكـ ــاء، أو القصـــص ذات الرمـ ــى واألنبيـ ــل وموسـ األوائـ
ــذا الضــرب مــن ا   إىلو… األســاس األســطوري  ــاب  ه وصــية "ألدب ينتمــي كت

  …"اب اليوبيالتكت"و" ثين عشراآلباء اال

  ":اإلفتاء"تقليد األقدمني و -
علـــى جممـــل هـــذه التعليقـــات    " تقليـــد األقـــدمني "طلـــق اســـم  كـــان يُ

 إىل ،"ةتـــوراة شـــفهيّ"فكـــان مبثابـــة ). 7/4ومـــرقس  15/2متـــى (والتفاســـري 
ــ تتناقلــها األفــواه جــيالً بعــد جيــل بأمانــةٍ ،جانــب التــوراة املكتوبــة ة، وال كليّ

وانتشـر علـى أوسـع نطـاق      ،خ مفهوم التقليـد د ترسّوق. جيوز اخلروج عليها
  ".اهللكة"بظهور 

ســابقيه مــا ابتــدع مــن   إىليضــيف  ،جيــل مــن الكتبــة  بــالطبع كــان كــلّ 
إرسـاء تفاسـريه اجلديـدة علـى قاعـدة التـوراة املكتوبـة،         يفن تفاسري، ويتفـنّ 

اســتنباط  يفن مــن هنــا كــان التفــنّ  . كــي يغطــي مــا عنــده بســلطة ســابقيه   
وقـد  ". اإلفتـاء  فـنّ "ه يَيسـعنا معـه أن نسـمّ    ،التفاسري والتعليقات علـى حنـوٍ  

إال أهنـــم اســـتطاعوا أن . اجملـــال األخالقـــي أوســـع امليـــادين  يفوجـــدوا هلـــم 
، كما استطاعوا أن ينتزعـوا هلـذا العمـل    "سياج الوصايا"ي مّحييطوه مبا سُ

وقـد ذهـب بعضـهم    . ة نفسـها يوازي احرتام الناس للشريعة املكتوب ،احرتاماً
أحـــد  يفوقـــد كُتـــب … التقليـــد فـــوق التـــوراة فوضـــعَ: قصـــدّال يُ مـــدىً إىل
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خطـراً مـن    بـة أشـدّ  رفـض كلمـات الكتَ   إنّ: "فاهتم هذا التأكيـد الفاضـح  مؤلّ
  …"رفض كلمات التوراة

 إىلوه فقـد ختطـّ  . هم على امليدان الديينروا نشاطَومل يكن الكتبة ليقصُ
ــائلي   ــدان الع ــاتوا خيطّ. واالجتمــاعياملي ــة    وب ــاة الفردي ــى للحي  يفطــون حت

. رونوهم املفسّ ،ونفهم املشرّعون وهم القضاة، وهم الالهوتيّ. مجيع دقائقها
وكـانوا  . اً كـان نوعهـا  مجيع اخلالفـات واملنازعـات، أيّـ    يفوكانوا املرجع الدائم 

ويصدرون األحكام، بوصـفهم   ،القواعد القانونية دوناألمور املدنية، حيدّ يف
  .حكاماً أو قضاة

  :اجملتمع اليهودي يفبة مكانة الكتَ -
، وال )39/11 - 38/24( مـديح عظـيم للكتبـة   ، "يشوع بن سـرياخ "سفر  يف

 يفملن يريد أن يستوضح املكانة الفريـدة الـيت كانـت للكتبـة      ،من قراءته بدّ
لــذا كــان األهــل . رامــةه مــا مياثلــه لقبــاً وكفيــفلــم يكــن . اجملتمــع اليهــودي

 يففقــد جــاء … حيلمــون بــأن يصــبح أحــد أبنــائهم، ذات يــوم، كاتبــاً  ،مجيعــاً
 -" ه اهللفيبالقدر نفسه الذي ختشى  ،مكاحرتم معلّ: "امليشنا، أقوال كهذه

" للخـالص  إن دراسة التوراة، إذا ترافقت مع ممارسة مهنة، تصـبح جملبـةً  "
ب خرابــه  ســبّيم لــه،  علــيم املقــدّ واحــدة مــن الت  الــذي خيســر كلمــةً   إنّ" -

 فكـلّ : التـوراة وأعـد حفرهـا    احفر تربةَ": "رابي هيليل"ويقول  -" الشخصي
هـا،  فينفسـك   احـرق دراستها،  يفها نظرك، امضِ العمر فيمسّر . هافي شيءٍ

  ".أعظم من هذا املصري فليس لك مصريٌ: ل عنهاوال تتحوّ
فوصفهم بأهنم جالسـون   .وقد اعرتف يسوع نفسه مبا للكتبة من املكانة

  …على كرسي موسى
دهم فوبّخهم على كربيائهم وتقيّ. ولكن يسوع هامجهم هجوماً بالغ العنف

حجبـت التقليـد اإلهلـي،     ،بالشريعة، وعلى استنباطهم تقاليـد بشـرية   يفاحلر
مــن إجنيــل  23مــن قــراءة الفصــل ّ وال بــد… صــة اخلصّووصــفهم بــالقبور اجمل

  …يسوع يفليقيس اإلنسان مدى الغضب الذي أثاروه  ،القديس متى
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  :ونيسيّالكتبة والفرّ -
وكانوا هم بعض أفضـل  . نيحزب الفريسيّ إىلكان معظم الكتبة ينتمون 

  .فنيحمرت كانوا كتبةً ،"مشّاي"و" غماليئيل"و" هيليل"واملعروف أن . عناصره
 ئــةٌ ني فالكتبــة والفريســيّ  وقــد يبــدو مــن بعــض نصــوص اإلجنيــل، أنّ     

 ،هـؤالء  إىله فيـ نسـب  يسـوع، ومـا يُ   هم كـثرياً مـا جيتمعـون ضـدّ    واحدة، ألنّ
كـانوا   ،مـي الشـريعة  ة معلّغالبيّـ  أنّ إىلذلـك يعـود   . أولئـك  إىلنسب أيضـاً  يُ

التمييـــز  أن احلقيقـــة أنّ إالّ. مـــواقفهم ومطالبـــهم يفني دون الفريســـيّيؤيّـــ
ســنأتي علــى  نالــذي ،نيجيــب أن يقــوم بــني طبقــة الكتبــة وحــزب الفريســيّ  

  .ذكرهم بعد حني

  :الكُنُس أو اجملامع. 2
ترمجــة للكلمــة العربيــة   يفاإلجنيــل،  يفهــي املســتعملة " جممــع"كلمــة 

مكـــان "ثـــم باتـــت تعـــين   ". اجتمـــاع املـــؤمنني "الً وهـــي تعـــين أوّ  ،"كنيســـت"
  ".االجتماع

  :دهاس وتعدّنُأصل الكُ -
اليهـود   فقـد فقـدَ  . بابل يفعهد اجلالء  إىلع تعود أوىل حماوالت التجمّ

هم حباجــة للصــالة، فأخــذوا   هم، وبــاتوا بعيــدين عــن القــدس، ولكــنّ    هــيكلَ
فلســطني،  إىلوملــا عــادوا . وشــرحاً ومســاع التــوراة، تــالوةً ،جيتمعــون للصــالة

وقد سهّل . منهم حلاجتهم الدينية املتنامية احتفظوا هبذه العادة، استجابةً
  .اًة تثقيف الشعب دينيّيقومون مبهمّ الذين كانوا ،"الكتبة"ذلك مهمة 

ــد    ــيس مــن األكي ــد حتوّ   أنّ ،ولكــن ل ــت ســريعاً  هــذه االجتماعــات ق  إىلل
احلــروب  فــيف. م. مــا بعــد، قبــل القــرن الثــاني ق    فيرفــت مؤسســة، كمــا عُ 

. ه اليهـود، أو دمّـره السـوريون   فيـ املكابية، مل يرد أي ذكـر ألي كنـيس اجتمـع    
أو (ني عهد املكـابيّ  يفعلى نطاق واسع،  منتشرةًبدت " سنُالكُ"ولكن ظاهرة 
بقعــة،  كــلّ يف س منتشــرةًنُزمــان يســوع، فكانــت الكــُ   يفأمــا ). احلشــمونيني

القـــدس  مـــن املبالغـــة، أنّ ويـــذكر التلمـــود، رمبـــا بشـــيءٍ. أصـــغرها وأكربهـــا
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وكانـت  . جـوار اهليكـل   يفها كانت حتتضن أربعمائة كنيس، كان أحـدها  وحدَ
  .املنطقة يفبقدر ثراء املؤمنني املتواجدين  ،وزخرفةً ينةًس تكتسي زنُالكُ

  :هندسة الكنيس وترتيبه -
ه من الشـرق،  فيواملدخل . الشمال إىلكان البناء عادة يتجه من اجلنوب 

 كــبريةً وهــو يضــم قاعــةً . القــدس يف" اهليكــل الصــغري " يفكمــا هــي احلــال  
ــد تُ  ــها أعمــدة  ممــرّ إىلقســم مســتطيلة، ق ــاب   و. ات تفصــل بين ــد يســبق ب ق

وكـان يوضـع،   . لها أي تصـوير أما الزينة، فلم يكن يتخلّ. كربى املدخل، باحةٌ
حيتــوي لفــائف الشــريعة، وكانــت بــدورها     " تــابوت"، "املعبــد"مــا يشــبه   يف

واحـد علـى األقـل دائـم      وكـان قنـديلٌ  . غمـد  يف وموضـوعةً  ،انٍكتـّ  يف ملفوفةً
وسـط القاعـة أو املمـر األوسـط، تقـوم منصـة        يفو". التابوت"االشتعال أمام 

وكـان الرجـال املرموقـون    . انتصب عليها مِقرأ، حيـث يقـف القـارئ والـواعظ    
واملنصـة، علـى مقاعـد الشـرف الـيت أشـار       " املعبـد "خذون مكانـاً هلـم بـني    يتّ

  ).23/6مثالً متى (إليها اإلجنيل مراراً 
. م رجـال اجلماعـة  كنيس مسؤول، يُختار من بني أقـد  وكان على رأس كلّ

اً ها، ماديّـ فاً بأمور اجملمع كلّكان مكلّ". رئيس اجملمع"طلق عليه اسم وكان يُ
ون أداء ن يتولّاً، ويسهر على قيام النظام أثناء االجتماعات، ويُعيّن مَوروحيّ

ــ. اخلدمـــة مبختلـــف مراحلـــها ــ ،)4/20لوقـــا (ف وكـــان بإمرتـــه موظّـ ف مكلّـ
وكـان  . بـدء السـبت وهنايتـه    يفوالتبويـق   حبفظ اللفائف، وتقدميها للقارئ،

  .م املدرسةبعض القرى يقوم مبهمة القارئ، ومعلّ يفأحياناً 

  :سنُالكُ يفاالجتماعات  -
ــات تُ  ــت االجتماعـ ــاد   كانـ ــام األعيـ ــبت وأيـ ــوم السـ ــد يـ ــدّ . عقـ ــان ال بـ ــن  وكـ مـ

 ن دومــــاًوكــــان الطقــــس املقــــام يتضــــمّ. ر عشــــرة أشــــخاص علــــى األقــــلتــــوفّ
امســـع "ى ســـمّتُ ،الً صـــالةتلـــى أوّفتُ. الصـــالة وقـــراءة الكتـــاب املقـــدس والعظـــة 

ــا إســرائيل  ــيت يفرضــها الطقــس     ،"ي ــات ال ــم يُ. وصــالة التربيك ــصٌّ ث ــرأ ن مــن  ق
ــوراة ــصٌّ ،التــ ــاء   ونــ ــفار األنبيــ ــن أســ ــر مــ ــا (آخــ ــوراة ). 4/14لوقــ  - وكانــــت التــ
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ــفار اخلمســــة األوىل   ــقــــد قُ - األســ يــــرتاوح أقســــام  إىلفلســــطني  يفمت سِّــ
، حبيـــــث كانـــــت قـــــراءة كامـــــل النصـــــوص تســـــتغرق 175و 154عـــــددها بـــــني 

ــتمّ  . حــوايل ثــالث ســنوات   ــة العربيّــ  وكانــت القــراءة ت ــ. ةباللغ ــان احلضــور  وملّ ا ك
ـــ    وكـــان يُنصَـــح بعـــدم   . اآلراميـــة إىل هـــان يرتمجُال يفقهوهنـــا، كـــان هنـــاك مَ

ــ ــد باحلرالتقيّـ ــرّ فيـ ــي فـــرط التصـ ــاة، وبتحاشـ ــان رئـــيس  . ف هبـ ــم كـ ــع ثـ اجملمـ
وإذا مــــا كــــان هنــــاك . ليــــتلشــــرح النصــــوص الــــيت تُ ،عو أحــــد احلضــــورديــــ

أعمــال الرســل  (طلــب إليــه القيــام هبــذه املهمــة     مــا، فكــان يُ  غريــب ذو مكانــةٍ 
ــاً ). 13/15 ــدهم أحيانــ ــان أحــ ــه   ،وكــ ــاء نفســ ــن تلقــ ــقّ  ،ينــــهض مــ  ويطلــــب حــ

ــالم  ــا (الكـ ــي   ). 4/16لوقـ ــب ينتمـ ــان اخلطيـ ــا كـ ــثرياً مـ ــة،   إىلوكـ ــة الكتبـ مجاعـ
بالكتــــاب املقــــدس، وكــــان الشــــرح  عميقــــةٌ ه معرفــــةٌفيــــفــــرتض ألنــــه كــــان يُ

يســــوع  أنّ ،األناجيــــل يفظ الحَــــويُ. بأســــلوب التعليــــق الــــوعظي ســــم عــــادةًيتّ
 ،4/23متـــى (النـــاس اجملـــتمعني   يفه كلمتَـــ ليقـــولَ، اســـتخدم هـــذه الفـــرص  

وكـــــــــــان ). 18/20و 6/59ويوحنـــــــــــا  ،13/10و 6/6ولوقـــــــــــا  ،1/21ومـــــــــــرقس 
ــاع  ــة االجتمـــ ــتَم بالربكـــ ــاهن،   ،يُخـــ ــا كـــ ــيس   يفيتلوهـــ ــوده، أو رئـــ ــال وجـــ حـــ

  .وخيرجون) أي ليكن هكذا" (آمني"ون بكلمة وجييب املصلّ. اجملمع

ــتٌ  وكــان يُلحــق عــادةً  ــيُعطــى  ،مبثابــة مدرســة  ،بــاجملمع بي ــيم في ه التعل
  .التوراة إىلاستناداً  ،الديين لألطفال

فقــد كــان . نيــة والقوميــةاحليــاة الدي يفكانــت اجملــامع تلعــب دوراً هامــاً  
ــود، بفضــل هــذه االجتماعــات حيــافظ    ــى الرتابــط  واليه ــهم،  فين عل ــا بين م

 ،وتــالوة النصــوص الكتابيــة  ،وكانــت الصــلوات اجلماعيــة . واالتصــال الــدائم
ــ هم قاعــدةًفــيي تغــذّ وبــذلك أصــبح . وثابتــة مشــرتكةً ل أرضــيةًتشــكّ ،ةًدينيّ

وكــان الكتبــة يثبّتــون هــذه الــروابط  . واجتمــاع وتقــديسٍ صــالةٍ الســبت يــومَ
عمّقوهنــا بالتعــاليم املنتظمــة، فكــان ذلــك يزيــد مــن تضـــامن        يو ،الدينيــة 

هم كالـدم  فـي تسـري   ،وقوميةً ةًدينيّ هم ذكرياتٍفيالشعب بني أفراده، ويُحيي 
  .اجلسم الواحد يفالواحد 
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  :األحزاب والبدع -4
احلـــزب  إىلها أقـــرب صـــفوف اليهـــود مجاعـــات كـــثرية، بعضـــ يفنشـــأت 

ــيّ: مــــن هــــؤالء. الــــديين والسياســــي، وبعضــــها شــــبيه بالبدعــــة  ون الفريســ
ــدّوقيّ ــينيّونون واألوالصـــ ــيّ  . ســـ ــان سياســـ ــاً تنظيمـــ ــاك أيضـــ ــا  ،انوهنـــ مهـــ
  .ون والغيوروناهلريودسيّ

  :ونيسيّالفرّ. 1
  :أصل االسم -1
مبعنى  ،"فرز" إىلح إعادته رجَّوتُ. هرت حماوالت تفسري االسم، ومنشئِكثُ

لحقوهـا  مل يُ" صـفة الفصـل  " نّإ ،يقول بعضهم". فصل الذات عن اآلخرين"
مـع   متينـةٍ  بأنفسهم، ألهنم كانوا شديدي احلرص على االحتفـاظ برابطـةٍ  

ي سـواهم  ئـ ماً، كما يرتحلقت هبم هتكّوقد تكون الصفة أُ. ةاجلماعة اليهودي
 يفِـ فـرط واحلر دهم املالذين كانوا يأخذون عليهم تشدَّ ،بل خصومهممن قِ

  .بشأن الشريعة وتطبيقها

  :رهاأصل احلركة وتطوّ -2
إنشــاء حــزب ديــين صــرف، يضــم اليهــود   إىلكانــت احلركــة، أساســاً، ترمــي 

ــدون حتقيــق القداســة     الــيت يطالبــهم هبــا اهلل، وتــأمر هبــا      ،الــذين كــانوا يري
هـا هـذه   فيوقد برزت هذه السمة منـذ اللحظـة الـيت ظهـرت      .الشريعة والتوراة

أي الرجـال   ،"احلاسـيدين "فئـة   إىلفهـم ينتمـون   . نيان ثـورة املكـابيّ  احلركة، إبّـ 
احلركـة   وضـدّ " انطيوخـوس ابيفـانوس  " ني ضـدّ الذين ساندوا املكـابيّ  ،األنقياء
ــ ــلّاهليلينيّـ ــوا تسـ ــة ة، وناهضـ ــاهر الوثنيـ ــات   إىلل مظـ ــودي، فمـ ــع اليهـ اجملتمـ
  .نياد الفريسيّأجد ،هؤالء هم حبق. وهم يدافعون عن دينهم ،معظمهم

 يف إالّ ،ة والدينيــة هبــذا االســم إال أهنــم مل يــربزوا علــى الســاحة السياســيّ 
ولقــد بــرزوا علــى الفــور كحــزب  ). 105- 135" (يوحنــا هريكــانوس"امللــك عهــد 
هنايـة املطـاف، عنـدما     يفإال أهنـم ختلّـوا عنـه    . هذا امللـك  اوقد ساندو. منظّم
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علـى تثبيـت حكمـه وتوسـيع مملكتـه،      ه حرصَ بأنّأواخر عهده،  يفاتضح هلم 
ــثرياً حرصَــ   ــوراة  يفــوق ك ــق الت ــى تطبي ــهم وبــني     .ه عل ــة بين ــت القطيع واكتمل

ــام" ــان خَ يف ،"النظـــ ــه  لَزمـــ ــه وابنـــ ــتوبولس األول"فـــ ــك  ،)104(" اريســـ وامللـــ
ــاوسدالكســن" ــة العجــوز   ). 76- 103" (روس ينّ  ،)67- 76" (الكســندرا"ولكــن امللك

 يف واســعةً وكســبت ودّهــم، فســاندوها وأتاحــت هلــم مشــاركةً  ،هــامنحتــهم ثقتَ
هم لكــي يفرضــوا أوامــر التــوراة فرضــاً،     واســتخدموا نفــوذَ . الشــؤون العامــة 

ني وقيّالصـدّ  إال أنّ". نيالصـدوقيّ " لغوا مجيع القرارات اليت استلهمت توجّهَيو
  ).63- 67" (ولس الثانيباريستو"الساحة والنفوذ مع امللك  إىلعادوا 

فبـادهلم   ،امللك ني بالريبة حيالَيسيّسم موقف الفرّعهد هريودس اتّ يفو
ملـا يشـبه   " السـنهدريم "وأخضـع   ،نيوقيّوأقام رؤساء كهنة مـن الصـدّ   ،العداء
  .ةالعبوديّ

الشــؤون السياســية،   يفتــدخل  الــوالة الرومــانيني، حتاشــوا أيّ  عهــد يفو
فكـان نفـوذهم   . اجملـال الـديين   يف، متزايـدةٍ  ه، وبصـورةٍ هم كلـّ وحصروا نشاطَ

ما برز دورهم كمدافعني عن التوراة والتقليـد، ال سـيما وأن معظـم    يزداد كلّ
  .حزهبم إىلكانوا ينتمون " الكتبة"

  :ون والكتبةيسيّالفرّ -3
فـإن حـزهبم كـان    . ني كـانوا كتبـة  يسـيّ من اخلطأ االعتقاد بأن مجيع الفرّ

 إال أنّ. الطبقـة الكهنوتيـة  جيمع عناصـره مـن خمتلـف الفئـات، وحتـى مـن       
ولقـد  . عامة النـاس  إىلكانوا ينتمون  ،الغالبية الساحقة من أعضاء احلزب

ع ضـمن  بتجمّـ "، فكانوا أشـبه شـيء   )6000(ـ هم بقدّر املؤرخ يوسيفوس عددَ
دون متييـز بـني فقـري     ،وكـان اجلميـع ميارسـون شـيئاً مـن املسـاواة      ". اجملتمع

". الرفـاق "صـفة   ،ما بينهمفيو ،على أنفسهمطلقون هنم كانوا يُإوغين، حتى 
 يفمعرفـــة التــــوراة والشـــريعة بدقــــة، ال   : أمـــا شـــروط االنتســــاب فكانـــت   

تفاصـيلها ومجيـع تطبيقاهتـا، سـواء      يفخطوطها الكربى وحسب، بل أيضاً 
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… ومـا سـوى ذلـك    ،منها ما خيـتص بالسـبت والطهـارة الشـرعية والطقـوس     
ــا يرمـــون إليـــه   ص حبـــقّوقـــد وصـــفهم يوســـيفوس بكلمـــة تلخـــّ  جـــوهر مـ

  :وميثّلون، إذ قال
مون ويقـدّ  ،يريدون أن يفوقوا سـواهم بـالتقوى   ،من اليهود هم مجاعةٌ« 

  ». للشريعة أكثر التفاسري دقةً

  :"الرعاع أو امللعونون"ون ويسيّالفرّ -4
ما  عن كلّ" لالنفصال"مضطراً  ،واقع احلياة اليومية يففريسي  كان كلّ

ا كـــان خطـــر وملّـــ. ســـه، ســـواء كـــان شـــيئاً أو إنســـاناًينجّثـــه أو ميكـــن أن يلوّ
وقـد  . شـبه دائمـة   حالـة انفصـالٍ   يفجانـب، كـان    حميقاً به من كلّ" ثالتلوّ"

وهذا ينطبق على تعاملهم . ما يشبه اخلوف املَرَضي من النجاسة يفوقعوا 
 أمثـال العشـارين جبـاةِ    ،"سـني املنجَّ"ني، كمـا ينطبـق علـى اليهـود     مع الوثنيّ

وشـيئاً فشـيئاً بـاتوا ينفصـلون     … مشـبوه  وضـعٍ  يفن يبدو مَ أو كلّ ،ضرائبال
جـرّهتم حالتـهم هـذه    : أكثـر مـن ذلـك   … احلزب إىلعن الناس غري املنتمني 

ــاموا     إىل ــذين قـ ــاس، الـ ــة النـ ــن عامـ ــال عـ ــوجيههم   يفاالنفصـ ــاس لتـ األسـ
وراة هم مبعرفة التـ وادعاءَ تعاليهم ذلك بأنّ… التوراة والشريعة يفوتثبيتهم 

ــواهم،   ــد، دون ســ ــريعة والتقليــ ــاداهموالشــ ــلّ إىل قــ ــار كــ ــ اعتبــ ن لــــيس مَــ
فكــانوا ال ينفصــلون عنــه وحســب، بــل ". الرعــاع"ومــن  "ملعونــاً"، مبســتواهم

وكـانوا  … التعامـل معـه   حـالٍ  يصفونه باإلنسان اخلاطئ الذي ال جيوز بـأيّ 
ــ ،مثــل هــذا اإلنســان ال ميكنــه أن يكــون صــادقاً   يعلنــون أنّ وأنــه … اًوال تقيّ

… وعلى الشـعب بكاملـه   ،لغضب اهلل عليه ه جملبةٌغضب اهلل، بل بأنّ حمطّ
مـا   م شـهادةً له أن يقدّ ه ال حيقّأبعد من ذلك، فقالوا أنّهو ما  إىلومضوا 

ب علـى  توجّـ في… وظيفـة  لـه أليّ جهله بأمور الـدين ال يؤهّ  وأنّ… احملاكم يف
ع منَـ شـيء منـه، وأن يُ   ء أيّأو شـرا  ،أن ميتنع عن بيعـه أي شـيء   ،مؤمنٍ كلّ

… بيتـه  يف الستضـافة أحـدٍ   ،رفض له كـل دعـوةٍ  من دخول بيت املؤمن، وأن تُ
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سـمح لـه بـالزواج مـن ابنـة      أمـا أن يُ … وأنه ال جتوز عليـه الرمحـة واحلسـنة   
وقـد نقـل التلمـود أقـواالً لـبعض      … مؤمن ما، فكان منتهى النجاسة والكفر

  ":امللعونني"وصفهم هؤالء  يفني، يسيّمي الفرّمعلّ
  )رايب دوزا بن اركينوس( » …جتلب املوت" امللعونني"جمالسة  إنّ« 
رايب يهـوذا  (" امللعـونني "الويل يل، ألين أعطيت قطعة من خبزي ألحـد  "

  ).القديس
  ).رايب اليعازر(" ولو وقع يوم سبت ،حىت يوم الغفران" ملعون"جيوز طعن "
إجنيــل  يف ،ونكلمــة الــيت قاهلــا الفريســيّ فهــم الضــوء هــذا الواقــع، تُ  يف

أن يسـوع   يفوليس من شـك  ). 7/49يوحنا (يوحنا بصدد حبثهم عن يسوع 
ني أحـد أسـوأ امللعـونني، ألنـه كـان جيـالس العشـارين        يسـيّ نظـر الفرّ  يفكان 

 ،)…اخل 3/2و 2/24مـرقس  (وخيرق حرمـة السـبت    ،)2/16مرقس (واخلطأة 
ــ ،)2-15/1متــى (ويهمــل طقــوس الــتطهري   ــة  وال يتقيّ د باألصــوام التقليدي

  ).19-2/18مرقس (
عـن أحـد    يووقد رُ… وحقداً نقمةً: ون حيصدون ما يزرعونيسيّوكان الفرّ

د مبتعـة  أنه كان، يوم كان مـن امللعـونني، يـردّ    ،"عقيبة"ني، وهو أكرب احلاخاميّ
 ه أسـناني في أن أقبض على أحد هؤالء احلاخاميني، ألنشبَ أودّ: "هذا القول
. كال ثم كـال : "، فقال"كالكلب: بل تريد أن تقول: "فقال له تالميذه ،"كاحلمار

  …"ألن احلمار عندما ينشب أسنانه، يكسر العظم، أما الكلب فال
م يســوع علــيهم كمــا جــاء ني، هتجّــيســيّالفرّ يفولكــن مــن أعنــف مــا قيــل 

  .من إجنيل القديس متى 23الفصل  يفوخصوصاً  مراراً،

  :نييسيّة لدى الفرّشكليّالتقليد وال -5
فالتوراة هـي الشـريعة   : مرتبة واحدة يفون التوراة والتقليد يسيّوضع الفرّ

. ال تنفصـل  واحـدةً  فـان كتلـةً  ومهـا تؤلّ . املكتوبة، والتقليد هو الشريعة املقولـة 
 علـى حنـوٍ   ،ابتـداع املسـائل واحللـول    يفنـون  تأويلهم الشـرائع، يتفنّ  يفوكانوا 
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رون أهنـم  صحيح أهنم كانوا يتصـوّ . التفاهة واإلسفاف أحياناًغري معقول من 
هاويـة إنشـاء    إىل، ولكنهم كـانوا ينزلقـون   عظيمةً خيدمون اهلل بذلك خدمةً

بـل إهنـم انتـهوا    … ها من الـروح فيا ر أكثر ممّة والتحجّها من الشكليّفي ،ديانة
. روهناوا يصـوّ اعتبار أنفسهم املسؤولني عن الديانة اليهوديـة، وفـق مـا بـات     إىل

ن التلمـود نفسـه يـذكر سـبع فئـات مـن       عـاء، حتـى إ  االدّ يفاً ولقد بالغوا جـدّ 
مـا   ،ولقد كال هلـم يسـوع مـن الـذم    . واحدة ني، ال ميدح منها إال فئةًيسيّالفرّ

  ).23متى . (ر، ال قبله وال بعدههم به مفكّمل خيصّ

  :ون والعقيدةيسيّالفرّ -6
مـن أن   وال بـدّ . ون عليهـا يسـيّ خيـرج الفرّ مـا خيـص العقيـدة، فلـم     فيأما 

علــى درجــة عاليــة مــن  ،دينيــةٍ يُعــرتف هلــم بفضــلهم علــى صــياغة مفــاهيمَ
ــ ــ. ة والدقــةالروحانيّ ــة اإلنســانية، وإن كــانوا يؤكــّ  فقــد أكّ دون دوا علــى احلريّ

مــوا خلــود الــروح وقيامــة األجســاد، وعلّ… أيضــاً علــى قــدرة اهلل الالحمــدودة
عـون حلـول ملكـوت اهلل، وكـانوا مـن      ويتوقّ ،بوجود املالئكةكما كانوا يؤمنون 

 يفصـحيح أهنـم يغوصـون    . املنتظـر " املسيحاني"للزمان  الناس محاسةً أشدّ
: مات كبرية، كمـا قـال هلـم يسـوع    بيحون أحياناً حمرّتفاصيل تافهة جداً، ويُ

ولفـــرتة  ولكنـــهم كــانوا حبـــقّ … "ون اجلمــل عـــتصــفّون مـــن البعوضــة، وتبل  "
 ،خميفـة  نت اليهودية، كديانة، من الصمود إثر كـوارث القوة اليت مكّطويلة، 
  .م. ب 135وعام . م. ب 70ت هبم عام كاليت حلّ

إال عـدداً   اإلجنيـل مل يـذكر  … اً، ليسوعن يرتاح، ولو سرّولذا كان منهم مَ
 يفو… ونيقودميــوس ،ويوســف الرامــي ،يســيقلــيالً منــهم، مثــل مسعــان الفرّ 

أعمـال الرسـل   (ني املسـيحيّ  إىلمنهم  كبريٌ عددٌ انضمّ ،األوىلعهد الكنيسة 
الذي واجه السنهدريم دفاعاً عن " غماليئيل"وال يفوتنا أن نذكر أن ). 15/5

، وهو "شاول"أما أعظمهم شأناً، فكان . اًيسيّكان فرّ ،)5/34أعمال (التالميذ 
استفانوس، ثم مقتل " شهد"، الذي )6-3/5 لييبفي(يسي ابن الفرّ ييسالفرّ
  …على قيامة يسوع، بل أعظم الشهود" شاهداً"بات 
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  :ونوقيّالصدّ. 2
  :تسميتهم -1

ــاً مواليــاً للنظــام    وقيّل الصــدّيشــكّ ــاً سياســياً واقعي ــانوا علــى  . ون حزب وك
 إىلأما تسميتهم، فقـد تعـود   . نييسيّاً عن الفرّيّالصعيد الديين خيتلفون كلّ

آخـر   كـاهنٍ  عهـد امللـك سـليمان، حمـلّ     يف، حـلّ  "صـادوق "يُدعى اسم كاهن 
مـديح عظـيم    ،"ابـن سـرياخ  "و" حزقيـال "سـفري   يف وقد جاء". ابياتار"امسه 

ــاء صــادوق " ــة العلــي "، بوصــفهم "ألبن ــارخيي  . دون ســواهم" كهن والواقــع الت
  .ةالطبقة الكهنوتيّ إىلمعظم أعضائه ينتمون  ن أنّيبيّ

  :تاريخ احلزب -2
  .رستقراطيأخ حزب سياسي وني هو تاريوقيّتاريخ الصدّ
، بيـد جملـس مـن    "احلشمونيني"القرن الثالث، وحتى عهد  يفكان احلكم 

ــة، وينتمــي مجيــع أعضــائه      أبــرز العــائالت   إىلالشــيوخ، يرئســه رئــيس الكهن
ون، م زمـام السـلطة املكـابيّ   ة، تسلّإثر احلروب املكابيّ يفو. ة والعلمانيةالكهنوتيّ

ولكنـها اسـتعادته   . الكهنوتية والعلمانية معظم نفوذهـا رستقراطية وفقدت األ
ت القطيعـة بينـه وبـني    عـ ووق ،"انوسكـ يوحنـا هري "م احلكـم  قوياً، عنـدما تسـلّ  

الســـاحة  إىلوبعـــودهتم . دوهالفريســـيني، الـــذين كـــانوا لفـــرتة طويلـــة قـــد أيّـــ
بعـض نفـوذه   " الكسـندر ينّـاوس  "امللـك   واستمدّ. ة، ظهروا هبذا االسمالسياسيّ

ثـم  . ومـن دوائـر احلكـم    ،أبعـدهتم مـن الـبالط   " الكسـندرا "لكـة  ملإال أن ا. ممنه
عهــد  يفولكنــهم ". توبولس الثــانيســاري"اســتعادوا كامــل نفــوذهم مــع امللــك   

 يفوا ني، من بطشه وارتيابه، فظلـّ يسيّهريودس، عانوا كثرياً، مثلهم مثل الفرّ
 وا بســرعة، الفلســطني، تالءمــ يفرومــا حكــم الــوالة  مــتوعنــدما أقا… ظــللا

ولكــن . اهليكــل والطبقــة الكهنوتيــة  يفســيما وأهنــم كانــت هلــم اليــد الطــوىل    
  .خراب اهليكل والقدس كان هنايتهم

 كني، أكثـر منـهم قـادةً   ني حمـنّ يسعنا القول بأن الصدوقيني كانوا سياسيّ
. ظ علــى ســلطتهم وامتيــازاهتماوكــان مههــم األكــرب واألوحــد احلفــ. نيروحــيّ
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أمـور املـال    يفمتناوهلم، ألهنم كانوا أصحاب السلطة والنفوذ  يفوكان ذلك 
وبسـبب حرصـهم علـى امتيـازاهتم، كـانوا      . قة هبيكل القدسوالطقوس، املتعلّ

حقيقتــهم ال  يفظهـرون هلــم التأييـد، ولكنــهم كـانوا    ميـالئون الفريســيني ويُ 
  .التخمة، قليلي اإلميان يميون إال ملصاحلهم، انتهازيني عظيهتمّ

  :زعاهتم الدينيةن -3
: يقوم بينـهم وبـني الفريسـيني    ،على صعيد التعليم، كان خالف جوهري

فهم يرون أن التقليد الشفهي ال ميكن أن يكون بأمهيـة التـوراة، وال ميكنـه    
كـان  . لـزَم بالتقليـد  فلـيس مـن إنسـان مُ    ،طبيعة إلزاميـة  أن ينطوي على أيّ

ني يسـيّ كانوا يعتـربون الفرّ  مع مبدأ الفريسيني، ولذا كاملٍ تعارضٍ يفذلك 
  …جمدِّدين، ويسخرون من فتاواهم املفرطة التفصيل

وال  ،وعلى صعيد املعتقد، مل يكونوا يؤمنـون خبلـود الـروح وال بالقيامـة    
أبعـد حـد    إىلصـون  ويقلّ ،ويرفضـون وجـود املالئكـة   . بالثواب والعقاب طبعـاً 

نقـيض مـع    يفـَ طر فكانوا بكل ذلك على… القول برعاية اهلل لشؤون العامل
ا جعلـهم  فكانوا يدّعون التمسك الشديد مبوسـى واألنبيـاء، ممّـ   . نييسيّالفرّ

حـــني كـــانوا علـــى الصـــعيد  يفالـــديين،  شـــديدي احملافظـــة علـــى الصـــعيد
  .نية مفرطتَالسياسي ينادون بانتهازية وليرباليّ

داً مــن الفريســيني، الــذين كــانوا وكــانوا علــى صــعيد احملــاكم، أكثــر تشــدّ 
  …هاجيزُال يبدو أن الشريعة تُ ،فتاواهم جيدون حلوالً كثريةً بفضل

نقـيض أيضـاً    يفـَ علـى طر  ،الطقوس وأمور الـتطهري  إىلوكانوا بالنسبة 
مجيــع  عــوا أنّهنــم ادّإدون كــثرياً، حتــى مــع الفريســيني، الــذين كــانوا يتشــدّ

 ه الشـمعدان فيـ س، مبا املاء املقدّ يفأواني اهليكل جيب أن ختضع للتطهري 
  .ذو األغصان السبعة

  :وضعهم االجتماعي والسياسي -4
مركـزهم االجتمـاعي    إىلعـون بقـوة ونفـوذ يعـودان     كان الصدوقيون يتمتّ

فقـد كـانوا حمـافظني    . العقيـدة  يف أو مسـوّ  ،مثال أعلى إىلتهم، ال وانتهازيّ
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مــا كــانوا في، حتــى التعامــل مــع الــوثنيني، كــثريةً اتٍيبيحــون ألنفســهم حريّــ
ــدّ ــل مـــ   يفدون يتشـ ــى كـ ــريعة علـ ــق الشـ ــداهم نتطبيـ ــاط  . عـ ــان نشـ ــا كـ وملـ

ومبـــا أن أوضـــاعهم . خفل والسّـــالفريســـيني يـــزعجهم، وصـــفوهم بالتطفـــّ 
دة، حرصــوا علــى التعامــل مــع احلكــام     فيــجــداً وم العامــة كانــت مرحيــةً  

رات عـون بـه مـن متـع األرض، مل تكـن تصـوّ      وبسـبب مـا كـانوا يتمتّ    .الرومان
  .تُغريهم ال قليالً وال كثرياً ،"املسيح اآلتي"هد ع يفاحلياة املنتظرة 

  :وناهلريودوسيّ. 3
، والـنص  12/13و 3/6مـرقس  (األناجيـل   يفني مرتني ذُكر اسم اهلريودوسيّ

خ يوســيفوس، الــذي وقــد جــاء ذكــرهم أيضــاً لــدى املــؤرّ ). 22/16املقابــل متــى 
اجلليـل، حتـى قبـل سـيطرة هـريودس الكـبري        يفد أهنـم كـانوا متواجـدين    يؤكّ

 أحكـمَ  ه، يـومَ ءَوقـد كـانوا أعـوان هـريودس الكـبري وعمـال      . الكاملة علـى الـبالد  
اه نظراً للدعم الكبري الذي تلقـّ  ،وكان ذلك أمراً طبيعياً .سيطرته على البالد

وقـد  . بـع بالـدعم املطلـوب   وعلى رؤسـاء الرَّ  ،عليه اليت مل تكن تضنّ ،من روما
 ،الً مصاحلهم، ثانياً الغرية اليت أبداها هـريودس الكـبري  عهم على ذلك أوّشجّ

. أحنـاء الـبالد   يفحيال بناء اهليكل واألعمال اإلنشائية الضخمة الـيت نثرهـا   
من ذلـك أن  : التعامل مع اليهود يفإن رؤساء الربع كانت هلم أيادٍ بيضاء  ثمّ
حنـة زوجـة   "كـر القـديس لوقـا    كبري، وقـد ذ  نيٍكان يعامل رعاياه بل" انتيباس"

أمـا  . من املساعدة ليسـوع ّقيّمه، اليت كانت إحدى النساء اللواتي كنّ يقد" كوزا
ذكر ويُـ . ن السـرية والشـهرة  سَـ بالد آدوم، فقد كان حَ يفبع رئيس الرَّ" سليبّفي"

اسـتُقبل حبمـاس شـديد يـوم      ،)44- 34عـام  " (دس اغريبا األولوهري"أيضاً أن 
فــال . ونــه بصــدق ألنــه كــان يعاملــهم بطيبــةوكــان النــاس حيبّمه احلكــم، تســلّ

  .عجب أن يكون هلم أعوان

ــان اهلريودســيّ  ــون حبــلٍّ وك ــات    ،وســط ون يقول ــذي ب  يفبــني االســتقالل ال
احلـل الوسـط   : نية املطلقة للرومان الوثنيّنظرهم حلماً مستحيالً، والعبوديّ

هـي  دم يهـودي، و هـا  عروق يففهـذه األسـرة جيـري    . هو نظام هريودس وأبنائـه 
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ومـن ناحيـة أخـرى، كـانوا     . اً من االستقالل الظاهريبقيادهتا البالد توفِّر جوّ
، ألهنـم كـانوا حريصـني جـداً     "املسـيحانية "أمـور النظـرة    يفعظيمي االرتيـاب  

إال أهنــم كــانوا . وحتاشــي أي صــدام مــع رومــا  ،علــى مراعــاة مشــاعر الرومــان 
  .وحمدودي التأثري على الصعيد الشعيب ،قليلي العدد

  :الغيورون. 4
وقـد  . م. ب 66يظهر هذا االسم ألول مرة إبـان الثـورة الـيت انـدلعت عـام      

 ،"الغيـورين "بــ  تَوصف يوسيفوس األحداث املخيفة اليت قامـت آنـذاك، فنعَـ   
وقـد ال   .رستقراطية الكهنوتية وعلى الرومانبني الذين ثاروا على األاملتعصّ
اســتعمل هــذا الوصــف قبــل هــذه الثــورة، إال أن احلقيقــة التارخييــة    يكــون 
. ، وُصِـف رجالُهـا بـالغيورين   عنيفـةً  بـأن الرومـان القـوا دائمـاً مقاومـةً      ،تقول

مــن املــؤمنني  فــون مجاعــةًوقــد ال خنطــئ إن قلنــا مــع القــائلني بــأهنم يؤلّ  
يل ذلـك  سـب  يفوقـد اتبعـوا   . سـيادة علـيهم إال سـيادة اهلل    كانوا يرفضـون كـلّ  

د، ني، فهـم يـرون أن حتريـر األرض ال ميكـن أن يـتم إال بـالتمرّ      خطة املكابيّ
  .اً كانتوباستخدام مجيع الوسائل أيّ ،د املسلحوبالتمرّ

كـر امسـه   وقـد ذُ ". الغيـور "يدعى مسعان ويلقب بـ من تالميذ يسوع واحدٌ
ــل  يف ــا (اإلجنيـ ــل   ،6/15لوقـ ــال الرسـ ــاع    ). 1/13وأعمـ ــن أتبـ ــون مـ ــد يكـ وقـ

مـا  فيرفـوا بـه   عهد يسـوع مل يكونـوا بـالعنف الـذي عُ     يفهم الغيورين، إال أنّ
  .66بعد، وال سيما إبان ثورة 

  :وناألسينيّ. 5
هي منطقة تقـع  ". خربة قمران"هو  ،باسم آخر" األسينيني"يرتبط اسم 

 هـي أشـبه شـيء بـديرٍ     ،هـا علـى آثـارٍ   فيثـر  مشال غربـي البحـر امليـت، عُ    إىل
مــن الغــرف الكــبرية   وجمموعــةً ،للتمــوين وآبــاراً وأمكنــةً بركــةً ، يضــمّكــبريٍ

 ،غــر اجلــرف الصــخري اجملــاور مُ يفثــر كمــا عُ. والصــغرية، وجبوارهــا مــدفن
وقــد بــدأ . ســاكين هــذا الــدير إىلهــا خمطوطــة، تعــود كلّ) 600(علــى قرابــة 

علـى   ،، وأشـرفت عـدة فـرق أثريـة    1947ربيع سنة  يفالكشف عن هذه اآلثار 
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 يفاً اً جـدّ وكان هذا االكتشاف حـدثاً هامّـ  . الدير واملغر واجلوارالتنقيب عن 
. قة هبذه اجلماعـة اليهوديـة الغريبـة   د املعلومات املتعلّه جدّتاريخ اآلثار، ألنّ

وحتى ذلك احلني، كانت مجيع املعلومات اخلاصة هبم، وقفاً علـى مـا جـاء    
ــونفي"فــات مؤلّ يف ــؤرخ  " ل ــاني واحلــا "يوســيفوس"االســكندري، وامل كم الروم
  ".بلينوس الشيخ"

  ة؟وما عالقتهم باملسيحيّ ،إذن" األسينيون"ن هم مَ
 إىلإمنا أوىل اإلشارات إليهم تعيدهم … أصل هذه اجلماعة غامض جداً

  .م. منتصف القرن الثاني ق
مجاعــة  يفأو مجاعــة مــن الرهبــان، يعيشــون  ،كــانوا أشــبه شــيء برهبــان

ــت، وهلــم     ــا وهنــاك   ،أخــرى صــغرية " اكــزمر"كــربى جبــوار البحــر املي  يفهن
لـون ويوسـيفوس رقمـاً كـبرياً عنـهم      فيمـن   وقد أعطى كـلٌّ . منطقة اليهودية

ل قوانينهم، بقانون التبتّ قد معظمهم، وف، على الرغم من تقيّ)4000(غ ليب
  …الرهباني

ن مل يرتــــاحوا لســــلوك مــــن الرهبــــان اليهــــود، ممّــــ كــــانوا إذن مجاعــــةً
ــاني ق    يف ،زعمــائهم ــاني مــن القــرن الث ــاة  إىلفانصــرفوا . م. القســم الث حي

وكـان علـى رأســهم    .خاصـة هبـم بعيـداً عـن املراكـز الكـربى، الدينيـة واملدنيـة        
مـا يبـدو، مـن وجـه     فيوقـد هربـوا،   ". م الربّمعلّ"تدعوه املخطوطات  ،"معلّم"

 يففـوا  ومجاعتـه، وألّ " الكـاهن الكـافر  "ن تـدعوه املخطوطـات   االضطهاد ممّـ 
 ،70-66وا هناك حتـى كانـت هنايتـهم إبـان ثـورة      وظلّ". مجاعة العهد"قمران 

حيـث   ،املغر اجملاورة يفهتم إلخفاء خمطوطاهتم اليت قضت عليهم واضطرّ
  .1947 ثر عليها عامعُ

 ،ت، طابعـه الرئيسـي نظـام اشـرتاكي    رهباني يهودي متزمّـ : منط حياهتم
ــة   ــاء اجلماعـ ــع أعضـ ــه مجيـ ــ. خيضـــع لـ ــريعمتسّـ ة موســـى يـــرفض كهم بشـ

القـدس واملراكـز    يف ،اليت ينادي هبـا بعـض املسـؤولني أو مجـيعهم     ،املهادنات
ــا    ــة األخــرى، داخــل فلســطني وخارجه ــب اخلــاص   . اليهودي يرفضــون الرتتي
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ون لالســتحمام ضــطرّحبيــث يُ ،اً قيــود الطهــارةيراعــون جــدّ. هبيكــل القــدس
ن يكون قد سوى مَ ،عدادهم يفومل يكن يُقبَل . اليوم الواحد يفكثرية  اتٍمرّ
وكــان . هتا ســنتانهتا ســنة، والثانيــة مــدّ خضــع لفرتتــي اختبــار، األوىل مــدّ أُ

 ،ه العنصـر اجلديـد  فيـ د يتعهّـ  ،ه قَسَـمٌ االنتماء الرمسي يُفتتح بعماد، يعقبُ
ة تقاليـدها، وبـاحرتام   يّنظام اجلماعة، باحلفاظ علـى سـرّ  بد الكامل بالتقيّ

ك مــا يتعلــق بتملــّ  كــلّ يف ،شــيء مشــرتكاً بينــهم  وكــان كــل. ســةكتبــها املقدّ
يبــالغون . ويعيشــون منــها ،وكــانوا ميارســون الزراعــة. األراضــي ومــوارد الــدير

أمـا  . جه حنو الشـمس م متّهون ووجهُيصلّ… أمور الطهارة الطقسية يفاً جدّ
هيكـــل القـــدس، فكـــانوا يرســـلون إليـــه مـــا تفرضـــه علـــيهم الشـــريعة مـــن    

ه، إذ كـانوا يعتـربون   فيـ يرفضـون تقـديم الـذبائح     مسامهات ماليـة، ولكنـهم  
 ،وكان رفضهم للزواج، وانقطاعهم عـن العـامل  . ةوقدسيّ قيمةً طقوسهم أرفعَ
ــة،  دو ،ةالصـــالة والطقـــوس التطهريّـــ  إىلوانصـــرافهم  راســـة الكتـــب املقدسـ

أو جتلـب هلـم تقـديراً     ،جتذب إليهم الكثريين ،من االحرتام حييطهم هبالةٍ
وقــد كــانوا  . اإلنســان يفوكــانوا مــن دعــاة وجــود الــروح قبــل حلوهلــا    . كــبرياً

  .لني الوحيدين للشعب املختاريعتربون أنفسهم املمثّ

  :ثالثة أقسام إىلثر عليها هناك قسم املخطوطات اليت عُتُ
ــع - ــدم مــا  إو .)باســتثناء ســفر اســتري  (أســفار العهــد القــديم    مجي ن أق

هــذه  تامــةً يكــاد يطــابق مطابقــةً  ،مــن خمطوطــات العهــد القــديم   منلكــه
  …املخطوطات

، "اخنــــوخ"عــــدد كــــبري مــــن الكتــــب القدميــــة غــــري القانونيــــة، مثــــل  -
  …"صالة منسى"، "وصايا اآلباء االثين عشر" ،"بيالتوالي"

ــبٌكُ - ــل      يف ت ــاهتم وآمــاهلم املســتقبلية، مث ــاب "أصــل األســينيني وحي كت
معركة أبنـاء النـور   "ل بعنوان األوّ: اخلاص باجلماعة، وله ملحقان" النظام

ــالــيت تتحــدّ  ،"وثيقــة دمشــق "، والثــاني بعنــوان  "وأبنــاء الظــالم  ا حــلّ ث عمّ
ة للعهـد  وكتـب تفسـرييّ  … "ةأناشـيد روحيّـ  "وهنـاك  … مـن شـدائد   م الربّمبعلّ
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وقد كتبت هـذه املخطوطـات بالعربيـة خصوصـاً،     … وقصص خيالية ،قديمال
  .ثم باآلرامية، وقليل منها باليونانية

  عى البعض؟ة، كما ادّه بينهم وبني املسيحيّهل من وجه شبَ
  :والنقاط املثارة ختص… ع غري علميتسرّ يفونادى به  ،عى ذلكبعضهم ادّ

  :القديس يوحنا املعمدان. 1
ــه      - ــاس، ولكن ــداً عــن الن ــان بعي ــا ك ــاس  يفيوحن ــدعوهم  ،قلــب الن  إىلي

مواقع حياهتم،  يفواحدة، ويدعوهم للبقاء حيث هم  دهم مرةًويعمّ ،التوبة
هـو أقـوى   "ن ئ الناس الستقبال مَـ وكان يهيّ… ل لسلوكهم كاملتبدّ يفولكن 
 ."يــهلَربــاط نع يفــكّ"أن  ، املســيح، الــذي ال يســتحقّ"بلــههــو قَ"ومــن  ،"منــه

قـال  ليُ ،الربيـة  يففلـيس بكـافٍ أن يكـون عـاش     … ذلك ابنـاً لكـاهن   إىلوكان 
  …أو اقتدى هبم ،"أسينياً"أنه كان 

  :ون األوائلاملسيحيّ. 2
ة، كمــا وصــفها ســفر ني األوائــل لالشــرتاكية الطوعيّــممارســة املســيحيّ -

  .نيأعمال الرسل، ال عالقة هلا بنمط احلياة املشرتكة اخلاصة باألسينيّ
ني، لــيس العــربانيّ إىلاة واملســمّ ،يس بــولسالقــدّ إىلالرســالة املنســوبة  -

بـل بينـها وبـني تعـاليمهم مسـافة      … ة صـلة ني أيّـ بينها وبـني تعـاليم األسـينيّ   
منظـور بعيـد جـداً عـن      من ،م عن الكهنوت والعبادةكبرية جداً، إذ هي تتكلّ

فـأمر   ،ة املسيحينيأما أن يكون بعضهم تأثر بنمط حيا… منظور األسينيني
 ،د املسـيحي ل التجـرّ لتقبّـ  ،فهم تربة خصـبة تقشّ يفليس مبستغرب، إذ كان 

  .ةواحلياة املشرتكة اليت عاشها املسيحيون األوائل بصورة عفوية وطوعيّ
  :يسني بولس ويوحنارسائل القدّ يفالثنائية البارزة . 3
ــولس   يف - ــالة بـ ــة رسـ ــورنثيّ إىلالثانيـ ــالته  ،)7/1-6/14(ني الكـ  إىلورسـ

ــ: وســــواها ،)17-6/10و 13-5/6(أفســــس  إىلو ،)13-1/12(كولوســــي  ة ثنائيّــ
واملــؤمن  ،والفجــور، والنــور والظلمــة، واملســيح وبليعــال     واضــحة بــني الــربّ  

  …والكافر، وهيكل اهلل واألوثان
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: رسائل القديس يوحنا وإجنيله أيضاً، ثنائية أخرى واضحة جـداً  يفو -
… لظلمـة، واحلـق والباطـل، واحليـاة واملـوت اخل     ابني اهلل والشيطان، والنـور و 

ــ فــيخي ،الكلمــات يفالتشــابه  إال أنّ والــدعوة  ،املنظــور يفاً اختالفــاً جوهريّ
يح ط حيـــاة املســـومنـــ ،صوشخصـــية املخلّـــ ،ومشوليـــة اخلـــالص ،والعقيـــدة
 ، أبعـد التيـارات اليهوديـة   فنية للعـار حبيث تبدو احلركة األسـينيّ … وتالميذه

  …اليت عاصرت يسوع واملسيحيني األوائل، عنه وعنهم

  :احملاكم أو احملافل -5
  :احملفل األكرب أو السنهدريم. 1

  :امسه وأصله -1
الــيت  ،"ســينيدريون"الســنهدريم هــو الصــيغة اآلراميــة للكلمــة اليونانيــة   

  ".حمكمة"أو  ،"مجعية"أو  ،"جملس"عين ت
  .موسى النيب إىل" السنهدريم"يعيد التلمود أصل 

عهد  يف د أن السنهدريم مل يقم إالّلكن احلقيقة التارخيية تؤكّو
بصفة  ،.)م. ق 187-233(وس الكبري خويعندما أحاط امللك أنط ،نيالسلوقيّ

الشؤون الدينية  يفالسابق، واعرتف له بالسلطة  الشيوخالشرعية، جملس 
  .واملدنية
للســنهدريم ســوى   ني وهــريودس الكــبري، فلــم يبــقَ   عهــد املكــابيّ  يفأمــا 

ــ. ةســلطة امسيّــ ــ ،رف لــه بســلطة مطلقــةولكنــه اعتُ ان ســيطرة رومــا علــى إبّ
فلسطني، إذ كانت روما ال ختشى من سـيطرة الطبقـة الكهنوتيـة اليهوديـة،     

  .بل ترتك لليهود تسيري أمورهم بأنفسهم

  :تأليفه -2
وكـان الـرئيس حيمـل    . رئـيس كان السنهدريم يتألف مـن سـبعني عضـواً و   

أمـا األعضـاء   ). 57و 26/3متـى  (ويشغل وظيفة الكـاهن األعظـم    لقب أمري،
ــفكــانوا يُ طبقــة  ،ثــالث فئــات أو طبقــات، كانــت أوالهــا وأعالهــا  إىلمون قسَ

الـرئيس الفعلـي والرؤسـاء السـابقني وحسـب،       ومل تكن تضـمّ . رؤساء الكهنة
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ــة    ــائالت الكهنوتي ــل أيضــاً زعمــاء الع ــة هــي طبقــة    . ب وكانــت الطبقــة الثاني
ن ختـارون ممّـ  لون األرسـتقراطية العلمانيـة، وكـانوا يُ   الذين ميثّ ،"األقدمني"

وكـان  . تـهم أمّ يفء املراكـز األوىل  لتبوّ ،أو مكانتهم ونفوذهم ،هلم ثروهتمختوّ
عهـــد امللكـــة   يفو. تقريبـــاً نيوقيّحـــزب الصـــدّ  إىلء ينتمـــون مجيـــع هـــؤال 

فوا ، فألّ"مي الشريعةأو معلّ ،بةالكتَ"السنهدريم بعض  إىل الكسندرا، انضمّ
ما يتناسب مـع مـا كـان     ،فكان هلم من التأثري والنفوذ ،هفيالطبقة الثالثة 

 أدقّهم يعرفـون  جمال التشريع والقضـاء مـن مكانـة، إذ كـانوا وحـدَ      يفهلم 
ة عظيمـة هلـذه   عـون بشـعبيّ  هنـم كـانوا يتمتّ  إثـم  . تفاصيل الشريعة اليهوديـة 

 يفبـة،  وكـان الكتَ . السـنهدريم  يفا كـان يزيـد نفـوذهم    األسباب جمتمعة، ممّـ 
 يفأعضـاء السـنهدريم   أن ح ويـرجَّ . ونيسيّمعظمهم، يقولون مبا يقوله الفرّ

  .هافون من هذه الفئات كلّيتألّ ازمان يسوع، كانو

  :اتهصالحيّ -3
فلســطني وخارجهــا، خيضــعون   يفمــن حيــث املبــدأ، كــان مجيــع اليهــود   

  .القدس يفلسلطة السنهدريم 
ان احلكــم الرومــاني،   واقــع األمــر كانــت ســلطة الســنهدريم، إبّــ       يفولكــن  

ــة   ــة اليهوديــ ــاوز واليــ ــرى، وال   . ال تتجــ ــة األخــ ــات اليهوديــ ــن اجلماعــ ومل تكــ
ل، ذا التـــدخّهبـــأو لتقبـــل  ،الســـنهدريمل تات، لتطلـــب تـــدخّ الشّـــ يفســـيما 

  .حاالت استثنائية يفّ إال
الشــؤون  يفوكــان يصــدر أحكامــه  . لســنهدريم دور احملكمــة العليــا لوكــان 

مـا  ة عـن عـدم صـالحياهتا، أو كلّ   ما أعلنت احملاكم احملليّاملدنية والدينية، كلّ
ــولّ ممثــّ  ــه مل يكــن  . األمــور العالقــة بنفســه  حــلّ ،ل رومــامل يت واملعــروف أن

أحكام السنهدريم اخلاصة باألخطـاء أو اجلنايـات    توكان. نادراً ل إالّليتدخّ
كمـا  . وغري قابلة لالستئناف، على الفور اليت ال تستوجب حكم املوت، نافذةً

 .ســم بصــفة القــانون عنــه، تتّ ة والقضــائية، الصــادرةكانــت القــرارات اإلداريّــ 
أمـا األحكـام الـيت تنطـوي     . ت هناك قوة من الشرطة خاصـة لتطبيقهـا  وكان
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هلا من موافقة وتأييـد احلـاكم الرومـاني لتصـبح      على اإلعدام، فكان ال بدّ
. على احليـاة واملـوت   روما كانت قد انتزعت من السنهدريم احلقّ ألنّ ،نافذة

علـى  . ده التلمـو ، ومـا يقـرّ  )18/31(صـرحياً القـديس يوحنـا     وهذا ما يذكره
السـنهدريم نـادراً مـا كـان يصـدر حكمـاً باإلعـدام، وذلـك          كل حال، يبـدو أنّ 

أبعـد احلـدود،    إىلل ألن القوانني النافـذة كانـت تسـاند املتـهم     لسببني، األوّ
ب علـى احملـاكم   احلاخاميني القـدامى كـانوا يقولـون بأنـه يرتتـّ      والثاني ألنّ

  .أن تتحاشى حكم اإلعدام، ما أمكن

  :تهاجتماعا -4
احلـاكم   إىلدون العـودة   ،لـرئيس الكهنـة أن يـدعو السـنهدريم     كان حيـقّ 

 يفأيـام السـبت، وال    يفال  ،ولكن مل يكن جيـوز عقـد االجتماعـات   . الروماني
. تقـوم جبـوار سـور اهليكـل     ،قاعة كبرية يفعقد وكانت جلساته تُ. أيام األعياد

حـــاالت  يفولكـــن . عقـــد مـــا بـــني ذبيحـــة الصـــباح وذبيحـــة املســـاء وكانـــت تُ
قصــر رئــيس  يفاســتثنائية جــداً، كــان ميكــن عقــد مثــل هــذه االجتماعــات،   

  ).14/53مرقس (وهذا ما حدث إبان حماكمة يسوع : الكهنة نفسه

ــاء   ــد جــ ــنا" يفوقــ ــد    يف ،"امليشــ ــنهدريم، حتديــ ــاص بالســ ــم اخلــ القســ
  :اإلجراءات التالية

قال ضد الن مجيع ما ُين مسّجشكل نصف دائرة، ويدّو يفاء جيلس األعض« 
القضـايا الـيت    يفو. لباس احلـداد  يفل مثُهم أن َياملتهم ومعه، وكان على املّت

ملن  ومل يكن حيّق. لون أوالًمثُاملتهم َي تستوجب حكم اإلعدام، كان الشهود ضّد
دلون بـرأيهم أو  وكان على األعضاء، عندما ُي. هشهد لصاحله، أن يشهد ضّد
ة املطلقـة  وكانت الغالبّي. اًبدءاً من أصغرهم سّن ،صوهتم، أن يقفوا أمام اجلميع

. ة صوتني ليس إاللبّياه غفيأما إقرار احلكم باملوت، فكان يك. هملتربئة املّت فيتك
حـال صـدور    يفو. ن على املأل فوراًعلَحال إعالن براءته، كان احلكم ُي يفو

  » .اليوم التايل يف ن إالّعلَاره، فلم يكن ُياحلكم باملوت وإقر
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  :ةاحملافل احملليّ. 2
األمـور   يفتنظر  ،مجاعة يهودية، حمفل خاص أو حمكمة خاصة كان لكلّ

الـيت ميكـن اعتبارهـا مبثابـة      ،وكانت هذه احملاكم. العادية ذات األمهية الباهتة
ولوقــا  ،13/9ومــرقس  ،10/17متــى (ي نهدريم حملّــســأشــبه بحمــاكم شــرطة، 

 ،ه بواســطة جملــس الســنهدريمفيــوكانــت الســلطة القضــائية متــارَس ). 21/12
للقضـاة   وكـان حيـقّ  . وأبـرز أعضـاء اجلماعـة    ،ف مـن رئـيس اجملمـع   الذي يتـألّ 

ــ ،ني أن يصـــدروا أحكامـــاً جزائيـــةاحمللـــيّ ــاً تأديبيّـ ة مثـــل اجللـــد أي أو أحكامـ
  .ذ األحكامفيفاً مبراقبة تنوكان حارس احملفل مكلّ. الضرب بالسياط

وكـــان الـــذين يرفضـــون اخلضـــوع لقـــرارات أو أحكـــام حمكمـــة اجملمـــع،   
رم النهائي، وكان إصدار احلُ. معضون للفصل املؤقت أو الدائم من اجمليتعرّ

ويســـلخه عـــن  ،مصـــاف امللعـــونني يفوهـــو أمـــر نـــادر جـــداً، يضـــع احملـــروم 
  ).9/22يوحنا (اجملتمع اليهودي 

  لقديمنتظر حبسب العهد ااملسيح امل )5
ع العـام  التوقـّ  إىلمـن اإلشـارة    نتظـر، ال بـدّ  قبل احلـديث عـن املسـيح امل   

ال  ،أوصـاف عامـة   يفه خصوصاً لدى األنبياء ع ورد ذكرُهذا التوقّ. ملسيحٍ آتٍ
  .ممكن التباسٍ باً أليّمن رسم خطوطها جتنّ بدّ

 يفالعهـد القـديم، و   يفهنـا وهنـاك    ،"راًحمـرّ "ورد ذكر املسيح بوصفه ) 1
بـل جـاءت قليلـة    . م مالحمه دفعة واحـدة رسَومل تُ. أزمنة خمتلفة ومتباعدة

 ،كمل بعضها بعضـاً تزايد وبروز، يُ يفثم مضت . العدد والوضوح بادئ األمر
  .ظهور مالمح املسيح املنتظر يفج ع هذا التدرّمن تتبّ فال بدّ

إذ يـرون املسـتقبل ويتنبـأون عنـه، ال      ،أهنـم  ،من املعروف عـن األنبيـاء  ) 2
. بــأون عنــها  نبــني املســتويات املختلفــة الــيت يت     ،مييّــزون ضــمن منظــورهم   

ها الرؤى اخلاصـة  فيلوحة واحدة، ختتلط  يفه يبدو مندجماً فاملستقبل كلّ
 مــا خيــصّ  أو مــع حــدثٍ  ،رات اخلاصــة بنهايــة العــامل مــع التصــوّ  ،باملســيح

  .من أخذ هذا األمر بعني االعتبار فال بدّ… همستقبل الشعب اليهودي وحدَ
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ليسـت   ،ف منها وصـف شـخص املسـيح وأعمالـه    إن العناصر اليت يتألّ) 3
ــاهلل      . متجانســة ــة صــرف، مثــل انتشــار اإلميــان ب فبعضــها ذو طبيعــة روحي
ــوتوطيــد حكمــه   ،العــامل يفالواحــد  ه، بالعــدل والرمحــة والقداســة بــني   في

ــعوب  ــع الشـ ــة  . مجيـ ــها ذو طبيعـ ــم   وبعضـ ــد حكـ ــل توطيـ ــرف، مثـ ــة صـ ماديـ
 ،علــى أرض فائقــة اخلصــب " إســرائيل"ة كــالــزمين، وازدهــار ممل" إســرائيل"
وبينمـا تبـدو العناصـر األوىل أساسـية، تبـدو      ". جري منها اللـنب والعسـل  في"

 ،مةوقد ال تكون أحياناً سوى مبالغات ورمـوز مضـخّ  . وثانوية األخرى عابرةً
  .سيان الوعود اإلهليةة نحتذير اليهود من مغبّ إىلترمي 

  نتظر؟هو املسيح املمَن و ،"املسيحانية"ما هي إذن هذه الوعود 

  :أوىل الوعود باملسيح -1
إثر حـدوث   يفالفصل الثالث من سفر التكوين،  يفجاء : الوعد األول .1

  :، حيث قال اهلل للشرير املرموز إليه باحليّة"اخلطيئة األوىل"
، ِكرأَس ها، فهو يسحُقك ونسِلوبني املرأة، وبني نسِل بينِك عداوةً أجعلُ"« 
  ») 15( ."هترصدين عقَب وأنِت

  ".نسل املرأة"يأتيه من  إنه وعد من اهلل لإلنسان خبالصٍ

ــاني  .2 ــوين،     يفجــاء : الوعــد الث ــر  يفالفصــل التاســع مــن ســفر التك إث
ابنـه  وعلـم مـا صـنع بـه      ،وملا أفاق من مخـره … كر الذي أملّ بنوححادث السُ

  :وقال… الصغري، قال
  » ).26" (إله سام تبارك الرّب"« 
 يفداً ولكـن حمـدّ   ،ر هذا الوعد على أنه استمرار للوعـد القـديم  سّوقد فُ

  ."إله سام"خدمة  يفها ن حيذو حذوَومَ ،"عائلة سام"

  :سفر التكوين يفجاء مرة تلو أخرى : الوعد الثالث -3
 إىل ،أبيـك  وعشريتك وبيـتِ  َكأرِضانطلق من : وقال الرب ألبرام"« ) 1(
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 وتكونُ ،كاَمس ك وأعظُّمكبرية، وأباركُ ةًك أّموأنا أجعلُ. ريكاألرض اليت أُ
  » )3-12/1(". األرض عشائرِ بك مجيُع ويتبارُك… مباركيك وأبارُك. بركة

ـ  عن إبراهيم ما أنا صانُع أأكتُم: فقال الرب"« ) 2(  ةًه؟ وإبراهيم سـيكون أّم
نيـه  أنه سيوصي َب وقد علمُت. األرض أممِ به مجيُع ، ويتبارُكمقتدرةً كبريةً
 نجـزَ ، حىت ُيوالعدلِ ، ليعملوا بالربِّالرّب بأن حيفظوا طريَق ،ه من بعدهوأهلَ
  » ).19-18/17" (ه بهَدما وَع إلبراهيَم الربُّ

هـذا األمـر، ومل    ، مبا أنك فعلَت، يقول الرّببنفسي أقسمُت: وقال"« ) 3(
وكالرمل  ،السماء ك كنجومِرنّ نسلَكثّوأُ ،، ألباركّنكَكك وحيَدتذخر ابَن

األرض، من أجـل   أممِ نسلك مجيُع يف ويتبارُك… الذي على شاطئ البحر
  » ).18-22/16" (لقويل أنك مسعَت

األرض  يف ْممصر، بل أِق إىل زلْـال تن: "وقال) اسحق(له  وجتلّى الرّب"« ) 4(
 ك، ألنين لـكَ وأباركُ َكمَع وأنا أكونُ ،هذه األرض نزلِْا. ها لكاليت أعّيُن
ه إلبـراهيم  م الذي أقسـمتُ َسبالقَ يفوأ ،هذه البالد ك سأعطي مجيَعولنسِل
 يف هذه البالد، ويتبارُك ك كنجوم السماء، وأعطيهم مجيَعوأكثّر نسلَ. أبيك
ـ إبراهيم مسع قَ أنّاألرض، من أجل  أممِ ك مجيُعنسِل أوامـري   ظَويل وحِف

  » ).6-26/2" (ووصاياي ورسومي وشرائعي

 ف موضعاً بـاتَ فصاَد. حاران إىلسبع، ومضى  من بئرِ يعقوُب وخرَج"« ) 5(
 يف ه وناَمرأِس ه حتَتَعاملوضع فوَض حجارِة فأخذ بعَض. ه إذ غابت الشمسفي

ـ  ألرضِعلـى ا  كأنّ سلّماً منتصـبةً : فرأى حلماً. ذلك املكان  إىلها ورأُس
: ه فقـال أماَم واقٌف وإذا الربُّ. عليها زلُـوتن اهللا تصعُد ومالئكةُ ،السماء
عليها، لـك   اليت أنت نائٌم األرُض. اسحق إبراهيم أبيك وإلُه ، إلُهأنا الرّب

ك كتراب األرض، وتنمو غرباً وشرقاً، ومشاالً ويكون نسلُ. أعطيها ولنسلك
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ـ . بنسلكواألرض  قبائلِ بك مجيُع وجنوباً، ويتبارُك ك وها أنا معك أحفظُ
لك بكل  يفَك حىت أهذه األرض، فإين ال أمهلُ إىلك ، وسأردُّجهَتحيثما اّت
  » ).16-28/10" (كما وعدُت
علــى أهنــا اســتمرار للوعــد األول     ،مــت هــذه الوعــود املتالحقــة   وقــد فُهِ
  …حيمله نسل إبراهيم للبشرية مجعاء ،باخلالص

 ،ســفر التكــوين، إذ مجــع يعقــوب أبنــاءه يفجــاء أيضــاً : الوعــد الرابــع .4
  :بقوله" يهوذا" ليهب لكل منهم الربكة اليت تعود له، فخصّ

لـك بنـو    يسجُد. كأعداِئ قفاك على يُد. كأخوُت اك حيمُديهوذا، إّي"«   
ال يزول ه؟ قيُمفمن ذا ُي ،وكلبوءة كأسٍد م وربَضجثَ… أسد يهوذا شبلُ. أبيك
وتطيعـه  ) املسـيح (شـيلو  "ه حىت يأيت ومشترع من صلبِ، وجلان من يهوذاص

  » ).10-49/8" (الشعوب
ــد فُ ــنص مــن منظــور    وق ــم هــذا ال ــود    ،"مســيحاني"ه ــدى الشــرّاح اليه ل

فـاآلتي  … التفسـري  يفسواء، علـى الـرغم مـن خالفـات      واملسيحيني على حدٍّ
 فـري سـيحمل معـه عهـد خـري و     الشـعوب  سـتطيعه والذي  ،"يهوذا"ب صلمن 

  ).12-11اآلية (

ســمى بعصــر موســى، ويشــتمل علــى  مــا يُ إىليعــود : الوعــد اخلــامس .5
، من قبل الشرّاح اليهود "مسيحاني"را مبجملهما ضمن منظور سِّين فُوعدَ
والشــعوب، كمــا … ر الشــعباآلتــي ســيحرّ فاملســيح. ني ثانيــاًالً، ثــم املســيحيّأوّ

وسـيمنحهم أيضـاً عهـداً    … مـن مصـر  اليهـودي  فعل موسى إذ أخرج الشعب 
  :جديداً

  …فقال بلعام لباالق"« ) 1(
  .أراه، وليس حاضراً، أبصره وليس بقريب

  » )17- 24/12العدد (" يسعى كوكب من يعقوب، ويقوم صوجلان من إسرائيل
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… ن إخوتك مثلي له تسـمعون ك نبّياً من بينكم، مإهلُ يقيم لك الربُّ"« ) 2(
خاطبهم جبميع فيه، في يفلقي كالمي اً من بني أخوهتم، مثلك، وأُهلم نبّي قيُمأُ

  » ).18، 18/15تثنية " (ه بهما آمُر
ــ: الوعــد الســادس .6 أقــوال تالحقــت عــرب فرتتــي   يف ،اهتواصــل الوعــد إيّ
شــيئاً " املســيحاني"وبدايــة احلكــم امللكــي، وراحــت تضــيّق املنظــور    ،ضــاةالقُ

  ":بيت داود" يفحصرته أخرياً  حتى ،فشيئاً
  .يدين أقاصي األرض الرّب. السماء يف يرعد الرّب"« ) 1(

  » ).2/10امللوك األول " (مسيحهة قّو ، ويرفُعه عّزةًمللِك ُبيَه   
  :ناتان قائالً إىلتلك الليلة  يف كان كالم الرّب"« ) 2(

  تبين يل بيتاً لسكناي؟ أأنَت يقول الربُّ: لعبدي داود لْوقُ ذهْبِا"  
ك مـن  إين أخـذتُ : اجلنـود  رّب هكذا يقولُ: اآلن لعبدي داود لْفقُ… "  

معـك   وكنـتُ  ،لتكون رئيساً على شعيب إسرائيل ،ض من وراء الغنمباملر
وقد أخـربك  … على شعيب إسرائيل قضاةً يوم أقمُت إىل… حيثما سرَت

  …أنه سيقيم لك بيتاً الرّب
ـ  الدهر أماَم إىلك ثابتني ك وملكُبل يكون بيُت"   ك يكـون  وجهك، وعرُش

  » ).16، 11، 9-8، 5-7/4امللوك الثاين " (…األبد إىلراسخاً 

  :املزامري يفو األنبياءاملسيح وأعماله وفق كتابات  -2
، إذا "نتظـر الوعـد باملسـيح امل  " إىلنسبة بال ،قليلة هي النصوص السابقة

  .ما قيست بالفرتة الزمنية اليت جاءت خالهلا

ــدّ    إال أنّ ــاثر وتتحـ ــوف تتكـ ــارات سـ ــذه اإلشـ ــاء و  يفد هـ ــفار األنبيـ  يفأسـ
أحـدمها  : وجهـني متبـاينني   يفنتظـر  وقد رمسـت مالمـح املسـيح امل   . املزامري

ــكٍ  ــاني   ظــافرٍ وجــه مل ــذّ" صــدّيقٍ"وجــه  -وهــو الغالــب   -وغــازٍ، والث . بمع
  :لنرسم هذين الوجهني
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  :امللك -وجه املسيح  .1
  :املزامري يف .أ

والعهد اجلديد، سرياً مـع املقولـة    .النيب داود إىلبعضهم ينسب املزامري 
ــائدة ــاً  ،الســ ــه أيضــ ــبها إليــ ــوران يتميّــــ . ينســ ــها مزمــ ــحتهما ومنــ زان مبســ

نطبـق  تهمـا أوصـاف ال   في، ف109زمور الثاني واملزمـور  امل ، ومها"املسيحانية"
  .وك القدسمن مل على أيّ

ر ملـوك األرض وقـد حتـالفوا علـى الـرب وعلـى       يصـوّ  ،املزمور الثاني -1
فاملسـيح قـد أقـيم    . جنـوهنم  مـن  سـخر الـربّ  في". املسـيح "أي علـى   ،"مسيحه"
  :س والرب يقول لهعلى اجلبل املقدّ "ملكاً"

  .كولدُت ابين، أنا اليوَم أنَت"« 
  .ملكاً لك مرياثاً لك، وأقاصي األرضِ األمَم ين، فأعطيَكلَْس"
  .ترعاهم بعصا من حديد، كآنية خّزاف حتطّمهم"
  ،فاآلن أيها امللوك تعقّلوا، اّتعظوا يا مجيع قضاة األرض"
  » )11، 7" (ه برعدةخبوف، ابتهجوا أماَم اعبدوا الربَّ"

معنــى جمــازي ميكــن أن   ،"أنــت ابــين، أنــا اليــوم ولــدتك  " ،7اآليــة  يف -2
اإلجنيـل نفسـه وجـدال يسـوع      أنّ إالّ". ابـن اهلل "ينطبق على املسيح بوصفه 

ابـن  "، حبيـث يكـون املسـيح    اًمع الفريسيني، يكشـف هلـا بعـداً جديـداً واقعيّـ     
  ).45-22/41إجنيل متى . (اً، وابن اهلل بالطبيعةبشريّ" داود
فاملسـيح مـدعو للجلـوس    . األفكـار نفسـها تقريبـاً    109ور حيتوي املزم -3

وشعبه وجيوشـه كثـر   . ما أعداؤه ينحنون ليطأهم بقدميهفيعلى ميني اهلل، 
األبـد علـى    إىلوقـد أقسـم اهلل بـأن يقيمـه كاهنـاً      . النصـر  إىليسريون معـه  

  ).14/8راجع التكوين " (يصادقكمل"مثال 
وقــد نشــر   ،"امللــك -املســيح "أوصــاف ختــص   إىل 44يشــري املزمــور   -4

  ":إله"نه يستحق لقب إالبشرية، حتى  يفالعدل والسالم 
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  استقامة، ك صوجلانُملِك األبد، صوجلانُ إىل اهللاك يا عرُش"« 
  اإلمث، وأبغضَت الربَّ أحببَت"
  » "…بدهن البهجة أفضل من شركائك ك اهللا إهلكَحمَسلذلك "

حكم املسيح هذا بوصفه حكم سالم أبـدي وشـامل،    71يصف املزمور  -5
  فتموج األرض باخلري األعم، ،ه املظلوم واملسكنيفيينصر 

  » ).11" (األمم د له كلّويسجد له مجيع امللوك، وتتعّه"« 
  :األنبياء يف .ب
  :النيب عاموس )1(
ولكنــه يعــد . نــذر الــنيب عــاموس بالعقــاب اآلتــي بســبب خطيئــة إســرائيل يُ

، أقيم مسكن داود الذي سقطذلك اليوم  يف"و… ه حد للخطأةفيبيوم يوضع 
سـيب   وأردّ… األيام القدمية يفوأقيم ما هتدّم منه وأبنيه كما كان  ،وأسدّ ثلمه

ويغرسـون كرومـاً ويشـربون     بنون املدن املخرّبة، ويسـكنوهنا، فيشعيب إسرائيل، 
  ).14، 9/11" (نشئون جنّات ويأكلون من مثرهامن مخرها، ويُ

  :النيب هوشع) 2(
ه فيـ د هو أيضـاً خبطيئـة إسـرائيل الـيت سـتجلب علـيهم ضـياعاً يكونـون         يندّ

وبعد ذلك يرجعون "ولكنهم … "ال ملك هلم وال رئيس وال ذبيحة" :زماناً طويالً
محهــم اهلل، ويعيــد إلــيهم امســه  فري) 3" (…هــم، وداود ملكهــمإهلَ ويطلبــون الــربّ

  ).22- 2/18و 3/5و  24- 2/23(السالم واخلري  عمّفيبيوهتم،  إىلويعيدهم 
  :النيب أشعيا) 3(

ــأ عــن     ــب حبيــث لُ ،"املســيح"أشــعيا هــو أعظــم مــن تنبّ ــإجنيليّ"قّ العهــد  ب
األنبيـاء السـابقني مـن إنـذار ووعيـد       يفمبثل ما جـاء   فيفهو ال يكت". القديم

دة ف بإضـافة أوصـاف جديـ   أنـه مكلـّ   إىلتشـري   ،ن كل كتاباتهإورجاء قادم، بل 
ــذاك   يففهــم ومهمــة أشــعيا تُ . املســيح إىل ــان ملــك   ،إطارهــا السياســي آن إذ ك

… ضد ملك دمشق والسامرة ،"اشور"قيام حتالف بينه وبني  إىليرمي " يهوذا"
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مـا كـان علـى ملـك     فيشـور أحلقـت بيهـوذا خرابـاً هـائالً،      آوقام حتالف، إال أن 
ه، بيـد اهلل وحـدَ   ومع ذلك فـاخلالص آتٍ … اهلل وحده يفيهوذا أن يضع رجاءه 

" عمانوئيـل "فـإن  . اً للضياع والكفـر اللـذين سـادا آنـذاك    ه سيضع حدّوهو وحدَ
  :وهو يعد باآلتي الذي حيمل اخلالص). 7/14" (عذراء"سيولد من 

عي ه، وُدعلى كتِف ، فصارت الرئاسةُعطي لنا ابٌنلد لنا ولد، وأُألنه قد ُو"« 
السالم، لنمّو الرئاسة، ولسالم  اراً، أبا األبد، رئيَسجيباً، مشرياً، إهلاً جّبه عاُمس

باإلنصاف والعدل، من  هاها ويوطَّده، ليقرَّداود ومملكِت له على عرشِ ال انقضاَء
  » ).7-9/6" (األبد إىلاآلن و

الــذي ســيحمل هــذا اخلــالص   " الولــد" ظهــر ســياق الــنص بوضــوح أنّ  يُ
والصــفات ". عمانوئيــل"العظــيم للشــعب، هــو هــو الــذي وصــفه الــنيب بقولــه 

من ملـوك يهـوذا، سـواء     ال تنطبق على أيٍّ ،هذا" عمانوئيل"سم هبا اليت يتّ
ــى أيٍّ      ــق عل ــا، كمــا وأهنــا ال تنطب ــام أو آحــاز أو حزقي ــهم يوت ــاء   من مــن أبن

الـذي يتصـف بصـفات تكـاد تكـون إهليـة،        ،"لعمانوئي"إن هذا الولد … أشعيا
وهــو هــو ". ابــن داود"املنتظــر، " املســيحاني"ال ميكنــه أن يكــون ســوى امللــك  

  :هفيحيث يقول  11الفصل  يفالذي يصفه بصورة فائقة 
  .من جذر يّسى، وينمي فرع من أصوله خيرج قضيٌب"« 
 ،والقـوة  لفهم، روح املشـورة ا، روح احلكمة والرّب عليه روُح ويستقرُّ"

، وال يقضي حبسب رؤية عينيه، م مبخافة الرّبويتنّع. روح العلم وتقوى الرّب
، وحيكم لبائسي األرض أذنيه، بل يقضي للمسكني بعدلٍ وال حيكم حبسب مساعِ

ويكـون  . س شفتيهه، ويهلك املنافق بنفَفيبقضيب  األرض ، ويضرُببإنصاٍف
 مع احلمل، ويربُض سكن الذئُبفي. يهحزام كشَح حقويه، واحلّق العدل منطقةَ

معـاً، وصـيب صـغري     واملعلـوفُ  والشبلُ مع اجلدي، ويكون العجلُ النمُر
  » ).6-1(… يسوقها

). 66-40( ة قسم مـن نبـوءة أشـعيا يضـم الفصـول األخـرية مـن سـفره        مثّ
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اهم علــى ضــاً إيّــحمرّ ،أســراها هنــاك عــزّيويُ ،بابــل إىله ينتقــل الــنيب فيــف
أن املقاطع الرئيسـية   إالّ. الذي سيأتيهم يقيناً باخلالصجتديد الثقة باهلل 

اً عــن ســابقاهتا، وتضــعنا أمــام   ختتلــف كليّــ  ،"املســيح املنتظــر " الــيت ختــصّ 
  .م سوف نعرض له بعد حنيمتألّ ملسيحٍ صورةٍ

  :النيب ميخا) 4(
يـأتي علـى يـد     ر هـو أيضـاً خبـالصٍ   وقـد بشّـ  . كان معاصـراً للـنيب أشـعيا   

  )5-5/2: (حلم بيتَ إىلأصله  يفقوي ومسامل، يعود  ملكٍ
 ألوف يهوذا، ولكـن منـكِ   يف افراثا، إنك صغريةٌ -حلم  يا بيَت وأنِت« 
. ه منذ القدمي، منذ أيـام األزل وأصلُ ،طاً على إسرائيلن يكون متسلّيل َم خيرُج

ـ  حني تلُد إىلى عنهم تخلّيلذلك س  ةُتلك اليت جيب أن تلد، وعندها ترجع بقّي
 وبعظمة اسم الرّب ة الرّبويرعى بعّز) املسيح(ويقف . بين إسرائيل إىله إخوِت
  » .أقاصي األرض إىلكونون ساكنني، ألنه حينئٍذ يتعاظم فيإهله، 

  :النيب إرميا) 5(
ن حتل عقوبة إولكن ما . ةإرميا، بادئ ذي بدء، يلوّح بالعقوبات اإلهليّ إنّ

بــالعودة مــن املنفــى، ويصــف األزمنــة   ربابــل، حتــى يأخــذ يبشّــ  إىلاجلــالء 
ه اهلل براعٍ صـاحل جيمـع شـعبه مـن جديـد، ويعقـد معـه        شبّفي، "ةاملسيحانيّ"

). 33-30راجــع خصوصــاً الفصــول (القلــوب  يفعهــداً جديــداً أبــدياً ينقشــه  
وقـد   ،أورشـليم  إىلى عـن أصـنامها، وتتوافـد    فستتخلّ ،وأما الشعوب الوثنية

-15-12(دورها الربكـات الـيت مينحهـا لشـعبه     لتنال ب ،"عرش اهلل"أصبحت 
ــ"ثــم إن اهلل ســيهب  ). 22-16/19و 16 الراعــي،  إىلالــيت عــادت  " ة خرافــهبقيّ

  :هكاً حكيماً عادالً ينقذ الشعب كلّلِومَ) 4و 33/3(اء فيرعاة أو
 ملٌك ها لداود نبتاً صّديقاً، وميلُكفي ، أقيُمها إهنا ستأيت أيام، يقول الربُّ« 

أيامه خيلّص يهوذا، ويسكن  يف .األرض يف والعدلَ َمكاً وجيري احليكون حكيم
  » )6-23/5( .نابرُّ الربُّ: دعى بهوهذا امسه الذي ُي. الدعة يفإسرائيل 



  لفصل األولا  يسوع يف إطاره الزمين واالجتماعي والديين

106  

ــ يواصــل عمــل الكهنــوت  " بكهنــوت املســيحاني،"أ إرميــا هلــذا امللــك  ويتنبّ
ــ"هــؤالء الكهنــة ليســوا مقتصــرين علــى   أنّ إالّ… الــالوي مــن  ألنّ، "نيالالويّ

  …ن سيختارهم اهلل من األمم املهتدية أيضاًني مَالكهنة والالويّ

  :النيب حزقيال) 6(
  :داود: شعب اهلل يفى أمر احلكم ن سيتولّد على جميء مَيشدّ

راعياً واحداً، لريعاها عبدي داود، فهو يرعاها وهو ) غنمي(قيم عليها وأُ« 
. وسطهم رئيساً يف هلم إهلاً، وعبدي داود يكونُ ونُكأ وأنا الرّب. يكون راعيها

  » ).24-34/23(مت تكلّ الربُّ اأن
الـذي   ،داود" خادمـه "بعد ذلك يعقد اهلل مـع شـعبه عهـداً أبـدياً يرئسـه      

 يفقــيم في ،ويكــون اهلل إهلهــم". الــرئيس األبــدي"و" الراعــي"و" امللــك"ســيكون 
قـام لـه شـعائر العبـادة     األبـد، وتُ  إىلويكونون هـم شـعبه    ،األبد إىلوسطهم 

ــد مللكــوت اهلل   ،اهليكــل يف ــوت     .وفــق تنظــيم جدي ــان امل وكــل ذلــك بعــد أن ك
راجــع خصوصــاً  : (حتــى بــاتوا أشــبه شــيء بــاملوتى     ،ا هبــمواليــأس اســتبدّ 

  ).37الفصل 

  :النيب حجّاي) 7(
ض النيب حجّاي زعماء الشعب، بعد العودة مـن املنفـى، علـى إعـادة     حيرّ
رائع، على الرغم مـن الضـائقة املاديـة القائمـة، وهـو       يكل على حنوٍبناء اهل

  :راآلتية بأوصاف تفوق كل تصوّ" املسيحانية"يصف األزمنة 
يا يشوع بـن   ْد، وتشّدالربُّ ، يقولُ)حاكم يهوذا(ّبابل يا زُر ْداآلن تشّد« 

، األرض، يقـول الـربّ   شـعبِ  دوا يا مجيَعيوصاداق الكاهن العظيم، وتشّد
كم هبا على حسب الكلمة اليت عاهدُت ،اجلنود واعملوا، وأنا معكم، يقول ربُّ

فإنه هكذا قـال  . ما بينكم، فال ختافوافي كم من مصر، وروحي يقيُمعند خروجِ
واألرض والبحـر واليـبس،    السـماءَ  قليل أزلزلُوقت  إين بعَد: اجلنود ربُّ

 جمداً، قال رّب مأل هذا البيَتأفاألمم،  مجيع األمم، ويأيت مشتهى مجيعِ وأزلزلُ
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وسيكون جمد هـذا البيـت   . اجلنود ة، ويل الذهب، يقول رّبيل الفّض. اجلنود
هذا املوضع أعطي السالم، يقول  يفو. اجلنود األخري أعظم من األول، قال رّب

  » )10-2/5. (اجلنود رّب
  :النيب زكريا) 8(

ــا تنطــوي علــى قســم    ــوءة زكري ــة الســابقة،  ، أحــدمها يواصــل  نينب الرؤي
  ).13-11الفصول (ث عن املسيح املتأمل والثاني يتحدّ

ـــ  ــاي، وركّ ــة    يفز عاصـــر الـــنيب حجّـ نبوءتـــه علـــى تشـــجيع رئـــيس الكهنـ
). 8-3/7(تليق مبجيء املسيح الوشـيك   ،كاملةٍ ومعاونيه على االلتزام حبياةٍ

 إىل" املســـيحاني"يصـــف الـــنيب دخـــول امللـــك  ) 10-9(الفصـــل التاســـع  يفو
  :هافيالسالم  شليم، ليحلّأور

ك يأتيك أورشليم، هوذا ملكُ يا بنَت في، واهتنصهيو اً يا ابنةَابتهجي جّد« 
ة مـن  لََجستأصل الَعأو. أتان ابنِ وجحشٍ صاً وديعاً راكباً على أتاٍنصّديقاً خملّ

م بالسالم لألمـم،  ل قوى القتال، ويتكلّصأَتسرائيم، واخليل من أورشليم، وُتفأ
  » .أقاصي األرض إىلالبحر، ومن النهر  إىله من البحر سلطاُنويكون 

  :النيب مالخيا) 9(
ــ ــا بـــأمرين تتميّـ ــوءة مالخيـ ــرائيل،  األوّ: ز نبـ ــائح إسـ ــور اهلل مـــن ذبـ ل نفـ

  :م لنفسه الذبيحة الالئقة به، يقولليقدّ ،والثاني وعده باجمليء بنفسه
يل بكـم،   ةَإين ال مسّر. عبثاًمذحبي  ناَر أو يوقُد ،األبواب كم يغلُقفين َم« 

 إىلألنه من مشـرق الشـمس   . من أيديكم اجلنود، وال أرضى تقدمةً قال رّب
اهرة، ط ب المسي تقدمةٌوتقرَّق ُتحَر كل مكاٍن يفو ،األمم يف مغرهبا امسي عظيٌم

  » )12-1/10( .أما أنتم، فدّنستموه. اجلنود األمم، قال ربُّ يف عظيٌم ألن امسَي
  :ويقول
هيكله السيد  إىلئ الطريق أمامي، وللوقت يأيت هّيفيمالكي  مرسلٌ هاأنذا« 
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. اجلنود ، قال ربُّه آٍتّنإها . العهد الذي ترتضون به الذي تلتمسونه، ومالُك
  » ).2-3/1( ؟هعند ظهورِ ن يقوُمجميئه، وَم يوَم ن حيتملُفَم

  :ويقول
. العظيم الرهيـب  الربِّ يوُم ا النيب، قبل أن جييَءأرسل إليكم إيلّي هاأنذا« 
األرض  آيت وأضرَب آبائهم، لئالّ إىلالبنني  البنني، وقلوَب إىلاآلباء  ّد قلوَبفري

  » ).24-3/23( .بالتحرمي
  :النيب دانيال) 10(
  :نقطتني واضحتني، وثالثة تكتنفها التأويالت يفص نبوءة دانيال لخّتُ
  :األوىل. 1
أصــل مســاوي، ورمــزه هــو احلجــر الــذي رآه " املســيحاني"أصــل امللــك  إنّ
ف مـن ذهـب   ر التمثـال املؤلـّ  ينفصل عن اجلبـل ويـدمّ   ،"رنصّ نبوخذ"امللك 

  :وفضة وحديد، بينما قدماه من الفخار، ثم ميأل الدنيا
كان هـذا التمثـال الكـبري    . يت، فإذا بتمثال عظيمأر إنك، أيها امللُك« 

التمثال من ذهب  وكان رأُس. ه هائالًاقفاً أمامك، وكان منظُروالكثري البهاء و
ه وفخذاه من حناس، وساقاه من حديد، ة، وبطُنه وذراعاه من فّضخالص، وصدُر
 ما أنت راٍء، إذ انقطع حجٌرفيو .من خزف هما من حديد، والبعُضوقدماه بعُض

. قهماسـحَ على قدميه اللتني من حديد وخزف، و التمثالَ ال باليدين، فضرَب
كُعصـافة  واخلزف والنحاس والفضة والذهب معاً، وصـارت   سحق احلديُدنفا

ا احلجـر الـذي   مأ. ، ومل يوجد هلا مكانالصيف، فذهبت هبا الريُح يفالبيدر 
  » ).35-2/31. (فصار جبالً كبرياً ومأل األرض كلها ضرب التمثالَ

  :الثانية. 2
صـورة حيوانـات خارجـة مـن     خـذ هلـا   هـا تتّ بينما كانت ممالك األرض كلّ

خذ له صورة بشـرية، أو بـاألحرى رمـزاً ذا    يتّ" املسيحاني"البحر، فإن امللك 
  ":على سحب السماء"مالمح بشرية، يأتي 
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ثل ابن البشر آتياً على سحاب السماء، فبلغ رؤى الليل، فإذا ِمب يفورأيت « 
فجميع الشعوب . لكاًوُم أمامه، وأويت سلطاناً وجمداً إىلب رِّالقدمي األيام، وقُ إىل

 .كه ال ينقـرض لْال يزول، وُم يواألمم واأللسنة يعبدونه، وسلطانه سلطان أبد
)7/13-15.( «  

  :هذا احللم للرائي تفسري يفويقول 
… أبد اآلبـاد  إىلاألبد و إىلنه ويسي العلّي يأخذون امللك وحيوزدِّلكن ِق« 
يسـي  دِِّق شـعبِ السماء بأسرها ِلى امللك والسلطان وعظمة امللك حتت عطَوُي

  » )27و 7/18( .ه مجيع السالطني ويطيعونهكه أبدياً ويعبُدلْوسيكون ُم ،العلّي
مـا   يفوقـد جـاء    ،"املسـيحاني "موعد حلول هذا امللـك   ختصّ: الثالثة. 3
وقـد وردت  … كثري، ومـا زال  غطثري حوهلا لاليت أُ ،"نبوءة األسابيع"ى بـيسمّ
  ).27-24(الفصل التاسع  يف

بوصـفه هنايـة    ،"املسـيحاني "حلـول امللـك    إىلإال أن جممل املعنى يشـري  
تشـريان مباشـرة    27-26ولئن كانـت اآليتـان   . ة وحلول العدل األبديئاخلطي

ــة   إىل  -انتيوخــوس "امللــك  دواضــطها ،"ونيــاس الثالــث أ"قتــل رئــيس الكهن
ــانيوس ــه زوش     " ابيفـ ــال اإللـ ــام متثـ ــث أقـ ــهيكل، حيـ ــه للـ ــدس  يفوتدنيسـ قـ

إذ هـي نصـوص    -د أن تشـريا علـى حنـو غـري مباشـر      سـتبعَ فـال يُ  ،األقداس
  .الرومان مقتل املسيح، وخراب القدس على يد إىل -ة نبويّ

  :املتألّم -وجه املسيح  .2
  :املزامري يف .أ

  :املزامري للمسيح املتأمل يفة وجه مثّ
فــه وضــعه ليصــف عــذاباً قــد يكــون مؤلّ. أبــرز هــذه املــزامري 21املزمــور  .1

ه معظـم  فيـ وقـد رأى  . ى مؤلفـه هناية األمـر يتخطـّ   يفعظيماً أملّ به، ولكنه 
اً مسـبقاً لـبعض   شرّاح املزامري صورة املسيح املتألّم، بل أحيانـاً تصـويراً حيّـ   

  :اجملد أعقب هذه اآلالم أنّ يسوع من آالم، إالّ -باملسيح  ما حلّ
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  )2(… إهلي، إهلي، ملاذا تركتين« 
  )7(الشعب  يف عند البشر، ورذالةٌ أنا دودة، ال إنسان، عاٌر"
  )8(الذين يبصرونين، يستهزئون يب، يفغرون الشفاه ويهّزون الرؤوس  كلّ"
  )9(ه، إنه راضٍ عنه نقذْنّجه وُيُيه، فلْأمَر الربِّ إىلض وَّفَ"
  )14(زائرة  داً مفترسةًوهم أسفتحوا علّي أفواَه"
  )17(ورجلّي  بوا يديَّثقَ. يب ْتمن األشرار أحدقَ زمرةٌ. قد أحاطت يب كالٌب"
  )18( يفّها، وهم ينظرون ويتفّرسون إين أعّد عظامي كلّ"
  )19(يقتسمون ثيايب بينهم، وعلى لباسي يقترعون "
  )20(نصريت  إىليت أسرع يا قّو. ، ال تتباعْدوأنت يا رّب"
  » ).23(ك ُحوسط اجلماعة أسّب يفخويت، وإك سأبّشر باِمس"

ــور  .2 ــروح القــدس،      15املزم ــول ال ــوم حل ، اســتخدمه القــديس بطــرس ي
الفصـل الثـاني مـن     يفقـول بطـرس   في: قيامـة املسـيح مـن املـوت     إىلليشري 

  ):28-2/22: (سفر أعمال الرسل
ذلـك الرجـل    ،الناصري يسوَع إنّ: يا بين إسرائيل، امسعوا هذا الكالم« 

ده بينكم مـن املعجـزات واألعاجيـب    الذي أّيده اهللا لديكم مبا أجرى عن ي
م بقضاء اهللا وعلمه السابق، سِلواآليات، كما أنتم تعلمون، ذاك الرجل الذي أُ

فقتلتموه إذ علّقتموه على خشبة بأيدي الكافرين، قد أقامه اهللا وأنقـذه مـن   
  :هفيها، ألن داود يقول أهوال املوت، فما كان ليبقى رهيَن

  .حني كلّ يفأمامي  أرى الربَّ كنُت"
  .أتزعزع فإنه عن مييين لئالّ"
  .لساين قليب وطرَب لذلك فرَح"
  الرجاء، يفبل سيستقّر جسدي أيضاً "
  مثوى األموات، يفنفسي  ألنك ال تترُك"
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  .منه الفساد ك ينالُقّدوَس وال تدُع"
  احلياة، قد هديتين سبلَ"
  » )11-15/8مز ( .وستغمرين سروراً مبشاهدة وجهك"
  :األنبياء يف .ب
  :أشعياالنيب  )1(

م عــن آالم املســيح، حبيــث بــدا أحيانــاً وكأنــه يصــور   هــو أعظــم مــن تكلــّ 
مـا يسـمى بالقسـم الثـاني مـن       يفهـا  وقـد جـاءت نبوءاتـه كلّ   . اآلالم تصويراً
وهـي  ". أناشيد خادم الـرب "اح عنوان طلق عليها من قبل الشرّنبوءته، وقد أُ

بـدءاً مـن   / 50الفصـل  و ،9-49/1والفصـل   ،7-42/1الفصل : املقاطع التالية
وهــي تنقــل القــارئ . 53/12الفصــل  إىل ،13اآليــة  52، ومــن الفصــل 4اآليــة 

الـذي   ،األرضـي " املسـيحاني "يبدو منقطـع الصـلة بالعـامل     ،عامل جديد إىل
بعض الفـرتات مـن ملسـات     يفم عنه سائر األنبياء، والذي مل يكن خيلو تكلّ

أبــرز هــذه الفقــرات، مــع كلمــة مــوجزة حــول  ســتعرضنحســبنا أن ". أبديــة"
  :معنى النص

  :بنفسه املهمة اليت ائتمن عليها" خادم الرب"يعلن  -أ
  …يامسي من أحشاء أّم دعاين من البطن، وذكَر الربَّ إنّ"« 

  …عبدي، فإين بك أمتّجد أنَت: وقال يل
مـن  يعقوب، وتـرّد احملفـوظني    أسباطَ أن تكون يل عبداً لتقيَم قليلٌ: قال
  .إسرائيل

  » )6-49/1(أقاصي األرض  إىلخالصي  لتكونَ ،ك نوراً لألممإين قد جعلُت
  :الرب يفسبيل هذه املهمة، سيتحمّل الكثري، ولكن رجاءه  يفو -ب

  .وجهي عن التعيريات والبصق ، ومل أستْرفنيللنات َيوخدَّ ،للضاربني يظهر بذلُت« 
 ،انوجهي كالصـوّ  ولذلك جعلُت. لذلك مل أخجلْ. ينينصُر د الرّبالسّي
  » )7-50/6". (ىخَزبأين ال أُ وأنا عاملٌ
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ي مّسُـ  ،"خـادم الـرب  "، يرسم النيب أشعيا وصـفاً لــ  53-52الفصلني  يف -ج
اً عــن خطايــا فــريه وصــف آلالم ســيكابدها تكفيــف… "اآلالم حبســب أشــعيا"

 مّمصاف امللعـونني واجملـرمني، ومـن ثـَ     يفيضعه  مشنيٍ البشر، ووصف ملوتٍ
  :برّرهم بتضحيته احلرة نوصف جملد عظيم سوف جيلب له مجوع الذي

  باحلزم، هوذا عبدي يعملُ« 
  .ويتسامى جداً ويرتفُع ىلايتع

ـ ة تشّو، لشّدوه برعبٍفلئن كان كثريون قد رأَ ه ه شـكلَ ه، ولفقـدِ ه وجهِ
  اإلنساين،
  هم،أفواَه امللوُك عجب به، وأمامه سيسّداألمم سُت مجوَع فإنّ
  هلم، يقد ُرو ون ما مل يكْنيَرإذ 

  .مل يكونوا قد مسعوا به وإذ يفهمون ما
  ؟فت قوة الرّبِشراه يؤمن مبا جاءنا من رسالة؟ وملن كُن ُتَم

  .خيرج من أرض جافة رقيقة، وكجذرٍ ه كنبتٍةفهو يرتفع أماَم
  .وال هباء يلفتان أنظارنا، وال منظر له نشتهيه ليس له شكلٌ

  من الناس، لوخمذو ىمزدر
ه دونه، وجَه اإلنسانُ س بالعاهات، أشبه بشيء حيجُبرجل أوجاع، ومتمّر

  .م له أي وزنِقفلم ُن ،روحمتقَ
  نا،نا، وأخذ على عاتقه آالَمأوجاَع ومع ذلك فلقد محلَ

  .ضربه اهللا ويذلّهفيما حنن حسبناه ُيعاقب، في
  ولكنه هو، طُِعن بسبب خطايانا، وُسِحق بسبب آثامنا،

  .هجراِح بفضلِ الذي يولينا السالم، ونلنا الشفاَء حلّ عليه العقاُب وقد
  .طريقه إىل كلٌّ لَا تائهني كالغنم، ومانا، كّنوحنن كلّ

  .ناعليه هو، إمثنا كلّ فأسقط الربُّ
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 خـروفٍ  الـذبح، ومثـلَ   إىلساق ُت شاٍة فاه، مثلَ ، ومل يفتْحوُضرَب أُهَني
  .هالذي جيزُّ أماَم صامٍت
ضي لع من أرض األحياء وقُجائر، ومن يفطن له بعد أن اقُت عليه حبكمٍضي قُ

  عليه، بسبب خطيئة شعيب؟
  .عطي قرباً بني املنافقني، ومثواه األخري بني اجملرمنيوأُ

  .ه بالكذبفُم ومل ينطْق ،جائرة على أعمالٍ ْمقِدمع أنه مل ُي
لو كانت مذنبة، ه كرباً، كما َسه، وقد مأل نفْارتضى أن يسحقَ ولكن الرّب
  ة، ويعيش أياماً طويلة،سوف يرى ذرّي

  .سينجح على يده الرّب وقصُد
  .وسيشبع من معرفته نفسه، سريى الرّب من كربِ َصوبعد أن يتخلّ

ولذلك سأعطيه . ر الكثريين، وسيحمل هو آثامهميق خادمي، سيّربالصّد إنّ
للموت، وأحصي مـع  الكثريين نصيباً له، واجلموع غنيمة له، ألنه سلّم نفسه 

  .اخلطاة
  » ).53و 52/13(هو الذي حيمل خطيئة الكثريين ويشفع من أجل اخلطأة 

  :النيب زكريا) 2(
إال أن . ماح باإلمجــاع وجــه املســيح املتــألّ   همــا الشــرّ فيان رأى لديــه نصّــ 

قهــا الــنص األول لــيس بوضــوح الثــاني، علــى الــرغم مــن الكلمــات الــيت طبّ 
ــ ــى اون أوّاإلجنيليّـ ــأمل الً علـ ــيح املتـ ــيأكت. ملسـ ــارة  فـ ــنص األول  إىلباإلشـ الـ

ف وأتوقـّ ). 9-7اآليـات   13والفصل  ،17-4اآليات  11الفصل (بوصفه مرجعاً 
). 13مـن الفصـل    6اآليـة   إىلبكاملـه   12الفصـل  (عند النص الثـاني قلـيالً   

الـذي  " اخلادم"هذا املقطع يذكّر مبا جاء لدى النيب أشعيا، من حيث موت 
، فجلـــب )12/10(والـــذي طعنـــوه ) 13-11/12" (بـــثالثني مـــن الفضـــة"بيـــع 

  ).6-13/1(اخلالص من األصنام واخلطيئة، للجميع 
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  :مسيح العهد القديم ويسوع املسيح -3
  :جممل أوصاف املسيح حبسب العهد القديم .1
ــاف  ــاك   األوصـ ــا وهنـ ــاثرة هنـ ــدّ   يفاملتنـ ــديم، والـــيت قـ ــد القـ مناها العهـ

مالمــح للمســيح   الفقــرتني الســابقتني، ترســم   يفالشــيء جمتمعــة بعــض  
الً تالميـذ املسـيح،   لوحـة واحـدة، رأى خطوطهـا أوّ    يفجيدر بنا أن جنمعهـا  

  .اليوم إىلني ثم آباء الكنيسة وإمجاع الالهوتيّ

بيـت   يففوالدتـه سـتكون مـن عـذراء،     . أقدم العهود إىليعود أصل املسيح 
  .ر من نسل داود امللكيحلم، وسيتحدّ

أنـت  : "بينه وبـني اهلل، تقـوم، حبيـث سـيقول لـه اهلل      محيمةً عالقةً أنّ إالّ
  ".ابين، وأنا اليوم ولدتك

عظمتــه الشخصــية  إىل آنٍ يفشــري تُ ،ة كــثريةق عليــه أمســاء رمزيّــطلَوســتُ
ري شـ امل"، وهو "اهلل برّنا"، وهو )اهلل معنا" (عمانوئيل"فهو : عظمة رسالته إىلو

  ".رئيس السالم"، وهو "األبد إىلاآلب "، وهو "اهلل القوي"، وهو "العجيب
هبه مواهب احلكمة والفهم واملشورة، والقـوة  فيعليه  روح اهلل يستقرّ وإنّ

  .والعلم وخمافة الرب

وملا كان يتّشح بالعدل واألمانة والوداعة والصرب، فضـالً عـن القـوة الـيت     
كل مكان،  يفثم ف مبحاكمة شعبه ومالحقة الظلم واإللَّكقهر، فإنه سيُال تُ

  .هالعامل كلّ يفوبإقامة حكم ينشر العدل والسالم 
ملـــك واحـــد لـــن يعـــرف انقضـــاء، ال بَنِـــي  يف مّضُـــذلـــك، فإنـــه سيَ إىلو

ــائقني        ــاس الت ــع الن ــل أيضــاً مجي ــائبني وحســب، ب ــ إىلإســرائيل الت د التقيّ
وسـوف يكـون أول هـؤالء    . االنعتاق مـن ظلمـات اخلطيئـة    إىلو ،بشريعة اهلل

  .شواطئ حبرية طربية عبدة األصنام سكانُ ،نرييناملست
عهـد جديـد، كامـل     يفكاً وكاهناً، ليكون الوسيط لِمَ واحدٍ آنٍ يفوسيكون 

قلب املؤمنني الذين سيصبحون مبوجبـه   يفجي، بل منقوش روأبدي، ال خا
  .األبد إىلشعب اهلل 
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فهــو ســيحمل آثــام شــعبه وشــعوب   . مــن دون آالم مهمتــه لــن تــتمّ  إال أنّ
حكم عليــه وســيُ. واملهانــة والعــذاب بشــتى ألواهنــا    ع الــذلّاألرض، وســيتجرّ

ــال يَ ،بصــورة جــائرة وينــزل بــه قضــاء املــوت  . ن معهــا أحــد للــدفاع عنــه فطَ
  .كملعون وجمرم

سـيخرج مـن القـرب دون أن ينـال     : ولكن موته هذا سيكون فجـر انتصـاره  
األبـــد ويـــرث  إىلوســـيحيا . وت، الـــذي نـــال مـــن داود نفســـهمنـــه فســـاد املـــ
ــثريين الــذي  وبعــد أن ينتصــر علــى أعدائــه،    . روا بتضــحيته احلــرة رِّبُــ نالك

  .األبد، عن ميني اهلل إىلسيجلس 

  ":املسيح"و" يسوع"التطابق بني  .2
ــ إىله، بالنســبة، طبعــاً، فيــوال شــك  أبعــد حــدّ إىلالتطــابق واضــح  ن مَ

  .فلنوجزه. بل إنه تطابق مثري. اإلجنيلة م بتارخييّيسلّ
مـذود،   يفلـد  مريم، بفعـل الـروح القـدس، ووُ    "العذراء" يفبل به يسوع حُ

  .حلم بيتَ يف
ــأنّ   ســاللة داودوهــو بوصــفه بشــراً مــن    ــك، وبوصــفه ابــن اهلل املت س، املل

  ".عمانوئيل"
 إىلالـذي دعـا    -يوحنا املعمدان  -" ا جديدإيليّ"د جمليئه، هو والذي مهّ

راجع متى ". (محل اهلل الذي يرفع خطايا العامل"وهو يعلن أنه  .عماد توبة
  ).1/21ويوحنا  28-7/18ولوقا  11

السرية  يفمبا أوتي من حكمة وقداسة  نفإذ. ه روح اهللفيويستقر عليه و
واحملبــة الالمتناهيــة " الفائقــة"ل علــى القــوة تــدلّ التعلــيم، ومــن معجــزاتٍو

تعليمهـا   إىلنصـرف  في ،جيلب إليه النفـوس املسـتقيمة  بكل ذلك  نلديه، إذ
ويصــبح  ،الغالــب كونــه املســيح يفعليهــا  فــيوهــو خي -األساســية  قاحلقــائ
. رين الـذين نصّـبوا أنفسـهم أوصـياء علـى اهلل والشـريعة      لكيـد املتكبّـ   عرضةً

  ).4/18ولوقا  3/16تى مباملقارنة مع  ،2-61/1راجع خصوصاً أشعيا (
، الســالم والعــدل إىلدعو فيــ، جــوار طربيــة يفوأخــذ يعــظ بــادئ األمــر  
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عــون مــن  ا كــان اليهــود يتوقّ داً حلــول ملكــوت اهلل، وإذا بــه بعيــد عمّــ    مؤكّــ
ملكـوت روحـاني،   ها، وإمنا هـو  يبسطونه على الشعوب كلّ ،زمين هلم سلطانٍ

 ،هاذو مرمى أبدي، يستهدف ال أبناء إسرائيل وحسب، بل شعوب األرض كلّ
  .عدل وقداسة يفن يبغي وجه اهلل وكل مَ

فهـم  ليحمّلـهم رسـالته مـن بعـده، وكلّ     ،واختار له زمرة من عامـة النـاس  
  .ها حتى آخر األزماناألرض كلّ يفبنشرها 

ه بـني  فيـ جعـل نفسـه وسـيطاً     ،وقد عرض على البشرية مثاالً من الكمـال 
وقد جعل مـن نفسـه    ،ميهره بدمه" عهداً جديداً"قيم بينهما اهلل واإلنسان، ليُ

رّع من اإلهانات والضرب ما بثالثني من الفضة وجُفبيع . فريفداء وتك ذبيحةَ
، نيبـني لصّـ   ىكم عليه باملوت وقضفحُ ،جريت له حماكمة جائرةتصوّر، وأُال يُ

وعلـى مـرأى    .ولكنه هنض من قربه حيّـاً . ومات. على صليب كما لو كان ملعوناً
  .وجلس عن ميني اآلبالسماء  إىلارتفع  ،من تالميذه معٍومس

بسرعة خارقة وبوسـائل غايـة    ،شرى والعهد اجلديدينونشر تالميذه البُ
الضــعف وفــق املنطــق البشــري، علــى الــرغم مــن مقاومــة شرســة جــداً       يف

اإلميـان   فحـلّ . ومزدوجة، قام هبا اليهود والرومان معاً طوال مئات السـنوات 
ــديم، وأُ  ــدل القـ ــد بـ ــة جدقيمـــت اجلديـ ــات  ذبيحـ ــائح احليوانـ ــدة بـــدل ذبـ يـ

ارة عــن البشــر، ، هــي ذبيحــة املســيح إذ اعتلــى خشــبة الصــليب كفــّ القدميــة
  .وكان الصليب عنواهنا ورمزها

ــد صــدفة      ــأي حــال أن يكــون ولي ــه ب وهــو لــيس  … هــذا التطــابق ال ميكن
ثـــم  ،ثـــم آبـــاء الكنيســـة ،الًأجراهـــا التالميــذ أوّ " تطبيقـــة"بــالطبع نتيجـــة  

إمنـا هـو تطـابق مل يكـن علـيهم إال أن      . اليوم إىلعام  فيون منذ ألالالهوتيّ
توا عنـدها، وعنـدها فقـط، مـن صـحة      أحداث تاريخ يسوع، ويتثبّ يفيقرأوه 

  .ما جاء به األنبياء قبلهم مبئات السنني

كــان املســيح أكثــر ممــا  : ذلــك تطــابق فــاق كــل توقــع األنبيــاء  إىلولكنــه 
  .للكلمة يفِرباملعنى احلَ" عمانوئيل"كان تصوروا، إذ 
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  ذاتــه يفوع ــيس

  املصادر الرئيسة
  
  
  

  اإلجنيلمراحل تدوين  :أوالً
  .اإلجنيل املتداول ليس املصدر الوحيد لسرية وحقيقة يسوع -1

  :مثة مصادر

  :يهوديةمصادر  .1
  :قدمية وممتدة عرب التاريخ ومعاصرة

  :نيمالحظة أولية وأساسية بشقّ) 1(
مـا يلتفـت إليهـا املعاصـرون     وقلّ ،ضـعيفة املعـامل   ،نشأة كل حركة دينية -

  جبدية، فما قولنا باملؤرخني؟

، مل تكـن غريبـة أوالً، ألن   البيئة اليهودية بفلسـطني  يفنشأة املسيحية  -
ولكـن عنـدما بـرزت    … البيئة اليهودية كانت شديدة االضطراب قومياً ودينياً

معاملها بعد سنوات مـن مقتـل يسـوع، جتاهلـها املؤرخـون اليهـود، كمـا فعـل         
-67عام " (تاريخ حرب اليهود"كتابه  يف) يوستوس الطربي(املؤرخ اليهودي 

  ).44" (+اغريبا األول إىلتاريخ ملوك اليهود من موسى "و) 70

إال أن البطريرك فوتيوس، وقـد تسـنى لـه    . هذان املؤلَّفان مفقودان اليوم
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إن الكاتـب، عمـالً منـه بالعيـب     : "مؤلف لـه  يفأن يقرأ الكتاب الثاني، يقول 
لــق مبجــيء املعــروف عــن اليهــود، وهــو يهــودي، قــد أغفــل كليــاً كــل مــا يتع   

  ".املسيح، وما حدث له والعجائب اليت أجراها

كتابــه الشــهري  يف" يوســيفوس"مثــة شــهادة أخــرى للمــؤرخ اليهــودي  ) 2(
هــا عــن تــاريخ اليهــود، وال ســيما عــن  في، الــيت يتحــدث "العاديــات اليهوديــة"

  ).70(حرب عام 

رومانيـاً،  هذا املؤرخ كان مقاتالً يهودياً ضدّ الرومـان، ثـم أصـبح ضـابطاً     
ه ثالثـة  في، و)90(وقد كتب كتابه هذا حوايل عام . وقاتل شعبه مع الرومان

 ،اثنان خيصّان يوحنا املعمدان وحادثـة مقتلـه علـى يـد هـريودس     : نصوص
ابنــة هريوديــا، ومقتــل القــديس يعقــوب بتحــريض   " صــالومي"بطلــب مــن 

ــ"وطلــب مــن رئــيس الكهنــة  ــ"، وهــو ابــن "انحنّ افــا الــذي كــان مــع قي" انحنّ
حـول هـذين النصـني، يتفـق مجيـع املـؤرخني       … احملرّضَني على صلب يسـوع 

  …على صحتهما

: فهـو مثـار لنقـاش طويـل بـني العديـد مـن املـؤرخني        : أما النص الثالـث 
ــد صــحّته، حتــى مــن كــان منــهم خصــماً لــدوداً للمســيحية     . منــهم مــن يؤيّ

هـذا   أما… ومنهم من يرفض صحّته، حتى من كان منهم مؤيّداً للمسيحية
  :ه باحلرف الواحدفيالنص فهو خيصّ يسوع، وقد ورد 

ذلك الوقت عينه، ظهر يسوع، وهو إنسـان حكـيم، إن جـازت     يفو« 
تسميته بإنسان، ألنه قام بأعمال خارقة، وهو معلّم أولئك الذين يتقّبلون احلقيقة 

كـان هـو   . بفرح، وقد جلب إليه العديد من اليهود وكثريين من اليونـانيني 
والذين اّتبعوه مل يتخلّوا . وقد صلبه بيالطس بتحريض من رؤساء أّمتنا. حاملسي
كما كان قد تنّبأ بذلك، وبأشياء أخـرى  . وقد ظهر هلم بعد ثالثة أيام حّياً. عنه

امسه، اسم  إىلاليوم تقوم مجاعة اختذت هلا، نسبة  إىلو. خارقة، األنبياء اإلهلّيون
  .» "نيمسيحّي"
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  .التلمود: ، وهي األوضح واألهمالشهادة الثالثة) 3(
ــابلي   -التلمــود بقســميه   - ــذكر إمــا مباشــرة وإمــا    -األورشــليمي والب ي

إالّ أنّ كـل ذلـك ال يعـدو    . بصورة غـري مباشـرة، أمـوراً كـثرية تتعلّـق باملسـيح      
حلقـــة مفرغـــة، أمالهـــا حقـــد عنيـــد بـــدأ  يفكونـــه أســـطورة وســـخة تـــدور 

واألسـطورة كلّهـا اختـذت    … اطنيباهتامات معاصري يسوع له مبشاركة الشـي 
  …"أصل يسوع"هلا اسم 

  :املؤرخون اليهود عرب التاريخ، وحتى املعاصرون: الرابعة الشهادة) 4(
  …يسوع شخصية تارخيية خرجت على اليهودية فبُتِرت -
ما حلق باليهود من اضطهاد عرب التـاريخ، ومـن    يفولكنه كان السبب  -

  …جلب هلم أبشع مصري" حشو"هنا كان وصف الكثريين له بأنه 

  :وثنيةمصادر  .2
مثة ثالث شهادات لثالثة مؤرّخني رومـان، عاشـوا مـا بـني منتصـف القـرن       
  .األول والقرن الثاني، وهي تتّسم باقتضاب واحتقار يَضمَنان حيادَها وصحّتها

  :يقدم شهادتني هامتني) 141-69" (سويتونوس"املؤرخ ) 1(
حيــاة "كتابــه  يف" كلوديــوس"األوىل، بصــدد حديثــه عــن اإلمرباطــور     -

  :، يروي باحلرف الواحد"األباطرة
إنّ اإلمرباطور كلوديوس قد طرد اليهود من رومـا، بعـد أن أصـبحوا    « 

  ).52-51عام ( ». ، سبباً دائماً للفوضى"املسيح"بتحريض من 
  :لكتاب نفسه، يقولا يفالثانية، بصدد حديثه عن اإلمرباطور نريون،  -

جديـدة  "إنّ التعذيب قد فُرض على املسيحيني، وهم قوٌم يتبعون بدعـةً  «
  … »أعقاب حريق روما يفوقد حدث ذلك ، "وسّيئة

، يقـول بـاحلرف الواحـد، بصـدد احلـديث      )120-55(املؤرخ تاكيتوس ) 2(
  ":احلوليات"كتابه  يفعن األحداث نفسها، 
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 إىليح الذي سلّمه الوايل بيالطس البنطي وهذا االسم، قد جاءهم من املس «
وإن هذه البدعة البغيضة، بعد أن قُمعت . عهد اإلمرباطور طيباريوس يفاملوت، 

اليهودية وحسب، حيث نشأ شّرها، ولكـن   يفالظهور، ال  إىلحينذاك، عادت 
روما أيضاً، حيث كل ما حيتويه العامل من فظائع وموبقات، ينصّب وجيد لـه   يف
  » …زبانية كثريينها في
وقــد حكــم   ). 115-61" (بلينــوس امللقــب باألصــغر  "املــؤرخ واحلــاكم  ) 3(

عهـــــد صـــــديقه اإلمرباطـــــور  يف) تركيـــــا احلاليـــــة يف(مقاطعـــــة بيتينيـــــا 
يكتــب بلينــوس ســائالً عــن اإلجــراءات الــيت يرتتّــب  ). 111(عــام " ترايــانوس"

فظت الرسالة وقد حُ… عليه أن يتّخذها، حيال املسيحيني الذين يوشى هبم
… جمموعـة رسـائل بلينـوس    ، يضمّ"رسائل"كتاب بعنوان  يفواإلجابة عليها، 

 إىلالوضع القانوني للمسـيحيني، و  إىلوكال الرسالة واجلواب مثريٌ، ويشري 
معتقــدهم، علــى أن  يفحــال اســتمرارهم  يفالعــذابات الــيت يتعرّضــون هلــا  

لـة وسـيلة بربريـة غـري     الوشاية صرحية وشخصية، ألن الوشـاية املُغفَ "تكون 
  …جواب اإلمرباطور يف، كما جاء "زماننا يفمقبولة 

قد تبدو هذه الشهادات هزيلـةً باملقارنـة مـع حجـم املسـيحية،      : مالحظة
ولكنــها نظــراً ملصــادرها ووضــوحها، والتأكيــد علــى األحــداث الــيت تتحــدّث     

ذات  نظــر املــؤرّخني وثــائق  يفعنــها، واإلجــراءات الــيت تشــري إليهــا، تشــكل    
  .أمهية

  .اإلجنيل املتداول مل يكن أول ما كتب عن البشرى املسيحية -2
  :حمتوى اإلجنيل مبعناه الواسع أي العهد اجلديد -1
ســفراً، بينــها أربعــة أســفار يُطلــق عليهــا حصــراً اســم   27إنــه يضــم ) 1(

  ".اإلجنيل"
إنّ علم النقد التـارخيي هلـذه األسـفار يُجمـع علـى تـاريخ ظهورهـا        ) 2(

  :ى النحو التايلعل
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خمتلـف   يفويالحظ من قراءهتا أهنا ختـص كنـائس متعـدّدة نبتـت     ) 4(
  .أحناء اإلمرباطورية

ــل   ويالحــظ أيضــاً أن األســفار املســمّ   ) 5( ــل، وباســتثناء إجني اة باألناجي
قـــد  -وقـــد فُقـــد منـــذ الســـنوات األوىل للمســـيحية  -تـــى اآلرامـــي م

أزمنــة أبعــد مــن أزمنــة كتابــة العديــد مــن أســفار العهــد      يفوضــعت 
، )80-70(، ولوقا أيضـاً مـا بـني    )80-70(فمتّى كتب ما بني … اجلديد

  …فقط 64ما مرقس كتب عام في، 94ويوحنا حوايل عام 
ــربيني  ) 6( ــتني الكـ ــا    يفويالحـــظ أن الكتلـ ــد، مهـ ــد اجلديـ ــفار العهـ أسـ

ــة، وكتلـــة رســـائل   " األناجيـــل" ــا ســـفر أعمـــال الرســـل مـــن جهـ ومعهـ
  …القديس بولس

الـذي يقـع بـني    " الكتـابي "مبا امتأل الفراغ : مثة سؤال يطرح نفسه) 7(
  يسوع وأول أسفار العهد اجلديد؟

  :العهد اجلديد كان أوالً -3
  :مرحلتني متميزتني ومتتابعتني يفولكن يسوع  يسوع وال شيء سوى يسوع،

  …فلسطني، يبشّر بذاته حتى صلبه وقيامته يفيسوع احلي  -
  …الكنيسة، يبشّر به التالميذ والكنيسة األوىل يفويسوع احلي  -

  يبشّر بذاته: ذاته يفيسوع احلي ) 1
  …يسوع مل يكتب شيئاً -        
  …ولكنه عاش وبشّر كثرياً -        

ضـمن مـرحلتني   … ، يبشّر به التالميذ والرسلالكنيسة يفيسوع احلي ) 2
  :متميّزتني

  …بولس -مرحلة ما قبل اهتداء شاول) 1(      
  …بولس -مرحلة ما بعد اهتداء شاول) 2(      
… … …  
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 :بولس -مرحلة ما قبل اهتداء شاول) 1(

  :املالمح الرئيسية التالية يفتتجلّى 
  .العذراء مريملبّوا دعوة يسوع النتظار الروح القدس، حول . 1
  .استجابوا لدعوة بطرس الختيار بديل عن يهوذا شاهداً للقيامة. 2
  .نالوا الروح القدس املوعود، فانطلقوا بشراً جدداً بقوة هائلة. 3
  .الذي صلبه اليهود والرؤساء ،بشّروا قبل كل شيء بقيامة يسوع. 4
  …ودعوهم للتوبة… عمّدوا الناس باآلالف، كما أمرهم يسوع. 5
  …ودعوا الناس للصالة… اهليكل يفأخذوا يصلّون . 6
. وأقـــاموا مـــوتى… وا أناســـاً كـــثريين بإميـــان يتحـــدّى كـــل معقـــولفَشَـــ. 7

)9/36-43(  
  …أي أقاموا الذبيحة اإلهلية، كما أمرهم يسوع ،كسروا اخلبز. 8
وعلّمـوا النـاس    -كما كانوا يعيشون مع يسـوع   -عاشوا حياة مشرتكة . 9

  .االشرتاكية منطاً جديداً من
  …واجهوا إغراء املال. 10
  .وأعتقوا أنفسهم للخدمة الروحية وا إغراء السلطة، فتحاشوها فوراً،واجه. 11
حتــــدّوا ): …ضــــرباً وســــجناً بــــل وقــــتالً: (واجهــــوا هتديــــد الســــلطة. 12

  …بشجاعة
  )…استفانوس وسائر الشمامسة(… اختاروا معاونني. 13
  .اإلجراءات اجلديدة إىلما بينهم بالنسبة فيواجهوا اليهودية واختلفوا . 14
ــد والشــرائع     . 15 ــدة، متجــاوزين التقالي ــرب اجلدي ــداءات ال اســتجابوا لن

  …اليهودية
  …استفانوس: بعضهم متثّل يسوع متثّالً كامالً حتى موته. 16

كل ذلك عاشوه دون أن يكتبوا وال كلمة واحدة، ألنّ مجيع مـا  : مالحظة
سـفر أعمـال الرسـل، مـا بـني عـامي        يفكُتب عن هذه املرحلة، إمنا هو كُتب 

  .فقط) 70-80(
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  :بولس -مرحلة ما بعد اهتداء شاول) 2(
تـاريخ املسـيحية، ألسـباب     يف قـة مكانـة خاصـة ومتفوّ  هذه املرحلة حتتل 

  :كثرية، منها
طريقــة فريــدة : املســيحية يفبــولس  -شــاولهبــا قحــم الطريقــة الــيت أُ. 1

حقيقة قيامة يسوع واستمراره حيّاً فعّاالً،  إىلتشري باألصابع العشر 
ســاعات شــاول  يفقلــب الكنيســة، إذ اســتطاع أن يبــدّل   يفوإن غائبــاً، 

ســبيل  يفمبشّــر يغــامر حبياتــه دون أيّ تــردّد  إىلاملضــطهد الشــرس، 
  .دمشق يفوكان ذلك … احلي يسوع هذا

، وال سـيما الـوثين،   اجتـاه العـامل   يفاالنطالقة الـيت عرفتـها املسـيحية    . 2
بولس، وكانت انطالقة منظمة، احتلّـت مدينـة    -فوراً بعد بروز شاول

بــولس أبــرز منظّميهــا   -أنطاكيــة الســورية القلــب منــها، وكــان شــاول  
ســنوات قليلــة، مراكــز  يفوحمرّكيهــا، حبيــث أنّ املســيحية أنشــأت هلــا  

أي  -ها مسؤولون سُمّوا شيوخاً أو أساقفة فيرئيسية سُمّيت كنائس، و
ــراقبني  ــل    -مــ ــام الرســ ــون مبهــ ــة    يفيقومــ ــؤوهنا اليوميــ ــيري شــ تســ

طـــول  يفواالســـتثنائية، كمـــا ينظّمـــون عالقاهتـــا بســـائر الكنـــائس      
  …اإلمرباطورية وعرضها

اك، بقلـم هـذا أو ذاك مـن    ، بشكل رسائل، هنا وهنالكتابات اليت ظهرت. 3
الرســل املبشّــرين أو التالميــذ املبشّــرين، وأمهّهــا عــدداً وحجمــاً وقيمــة، 

وقد جـاءت كلّهـا   … بولس - كانت وال تزال، دون أدنى شك، رسائل شاول
هـذا األمـر أو ذاك، ممـا     يفوليدة مناسبات اضـطرّت التالميـذ للكتابـة    

عيها أن يهتمّـوا، دون  فكـان علـى واضـ   … خيصّ حياة املسـيحيّني األوائـل  
جتاهــل أو إمهــال، باملســائل امللحّــة واملطروحــة للنقــاش أو للتنظــيم أو  

علماً بأهنم كانوا يكتبون ألناس عرف بعضهم يسوع بالـذات  … للتوجيه
معرفة شخصية، أو ألناس أُشبعوا باملعلومـات الـيت يُفـرتض بالبديهـة،     

 يفمساعهـا جمـدّداً    إىلحاجـة   يفأنّ التالميذ غمروهم هبا، فما عادوا 
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ــات ظر  ــرســائل أو كتاب وهــذه احلقيقــة  … ة، هلــا حــدودها وضــروراهتا  في
 - تنطبق، كما قلت سابقاً، بالدرجـة األوىل علـى جممـوع رسـائل شـاول     

بولس، اليت تأتي جزءاً ال يتجـزّأ مـن شخصـيّته الفـذة والقويـة، ألهنـا       
 خمتلـف  يفاستطاعت أن حتمـل العـبء األكـرب مـن تأسـيس املسـيحية       

اإلجابــة بســرعة وعمــق   إىلأحنــاء اإلمرباطوريــة، والــيت كانــت تســارع   
  .مذهل، على حاجاهتا، بل وعلى اعرتاضات البعض

ــيت وردت  . 4 خمتلــف هــذه الرســائل، ممــا خيــص ســرية      يفاملعلومــات ال
مـا بعـد،   في، وإذا هبا توافق موافقة تامة ما سوف جييء بشأنه، يسوع

مــن  -اتيب الرســائل مــن الرســل وكــان مجيــع كــ. األناجيــل األربعــة يف
أهنـم ال يتبعـون   "يؤكـدون   -بـولس   إىليعقوب  إىليوحنا  إىلبطرس 

هنــم شــاهدوا إ"، بــل "شــاهدوا جاللــه"خرافــات سوفســطائية، بــل إهنــم 
، ولــذلك فهــم "احليــاة بعيــوهنم، ومسعوهــا بــآذاهنم، وملســوها بأيــديهم

ــو جــاءه       ــى ل ــالتعليم الصــحيح، حت ــدعون املســيحيني للتمســك ب م ي
  …روا بهرهم خبالف ما بشّمالك من السماء أو بولس نفسه يبشّ

 يفنــوجز هــذه املعلومــات األساســية والثابتــة عــن يســوع، كمــا وردت        . 5
  :النقاط التالية يفرسائل الرسل، 

  )15/21كور  1و 5/15روما (يسوع وُلد من امرأة  -
ومــن ) 7/14عــربا (، مــن قبيلــة يهــوذا )4/16غــال (يســوع كــان يهوديــاً  -

  )1/3روما (بيت داود 
  )4/4غال (يسوع خضع للشريعة اليهودية  -
  )1/9غال (، ومنهم يعقوب )9/5كور  1" (أخوة"كان له  -
 2(وقداســته ) 10/1كــور  2(ووداعتــه ) 8/9كــور  2(يســوع متيّــز بفقــره  -
  )5/21كو 

  )1/22أعمال (نال العماد من يوحنا السابق  -
 9/5كــور  1(ومنــهم بطــرس ويوحنــا  أحــاط نفســه بــبعض التالميــذ،   -

  )3/9وغال  9و 15/7و
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  )2/22أعمال (أجرى العديد من املعجزات  -
  )18-1/16بطرس  2(جتلى أمام التالميذ  -
  )25-11/23كور  1(القربان املقدس  أسس سرّ -
وخيانــة يهــوذا   ) 5/7عــربا  (عــرف النــزاع واآلالم املربحــة وذاق املــوت      -

أعمـال   13و 3/1غـال  (، وعـرف الصـلب   )1/23كور  1وما يليه و 1/6أعمال (
) 13/12عـربا  (، وذلك خارج أسـوار أورشـليم   )2/14كول (ني بني لصّ) 2/23

رومــا (اليــوم الثالــث   يف، وقــام )2/19وأعمــال  15/4كــور  1(وعــرف الــدفن  
  )2/34وأعمال  8/11

  )8-15/5كور  1(ظهر مرات كثرية بعد قيامته، وللعديد من التالميذ  -
  )2/34وأعمال  8/34روما (السماء مبرأى من تالميذه  إىلصعد  -
رســائل  يفجممــل الرســائل، وال ســيما   يفمثــة حقــائق أساســية تــربز  . 6

بــولس، تــأتي متطابقــة بالكليــة مــع احلقــائق الــيت ستضــعها   -شــاول
. ســـرية يســـوع يفاألناجيـــل األربعـــة علـــى لســـان يســـوع، أو ســـتربزها 

  :أمهها إىلحسبنا أن نشري بإجياز 
  )11-2/6ليب في(جتسد كلمة اهلل : احلقيقة الكربى واألوىل -
  )8/39روما (حمبة اهلل لإلنسان  -
  )25-5/16غال (املسيح  يفاحلياة اجلديدة  -
  )1/7كورنتس (املوقف من هذا العامل الزائل والباطل  -
  )5/17كور  2(موت اإلنسان القديم ووالدة اإلنسان اجلديد  -
  )13كور  1(احملبة : احلياة يفربى الشريعة الك -
  )12/13كور  1و 3/26غال (املسيح  يفوحدة البشر مجيعاً  -
  )17-16و 9-3/3كور  1(وحدة اإلميان من وحدة املسيح  -
  )14-13و 5/1غال (مفهوم احلرية املسيحية  -
  )5-5/1يعقوب (املوقف املسيحي من املال واملتمولني  -
  )3يوحنا األوىل، الفصل (احملبة الواقعية  -
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  )15أعمال  يفجممع القدس (مشول البشرى لغري اليهود  -
  )33-5/22وأفسس  7كور، فصل  1(وحدة الزواج املسيحي  -
  )5وبداية الفصل  4/13تسالو  1(احلياة األبدية  -
وهي حقيقة اسـتمرار   ،وأخرياً هناك حقيقة ال بدّ من التوقف عندها. 7

شـتى أحنـاء    يف ،مـا بينـهم  فياالتصال بني الكنائس املختلفة والرسل 
  .اإلمرباطورية

وتلك حقيقة تارخييـة ترسـي عليهـا املسـيحية التطـابق الكامـل بـني مـا         
 يفأسـلوبه و بأراد يسوع من كنيسته، وما أراد الرسل من نشـر البشـرى، كـلٌّ    

ــه ــئالّ يقــال إ   … منطقت ــه املســيحية،   أؤكــد علــى ذلــك ل ــولس، بعــد دخول ن ب
وجعلــهم … فهــا عــن خطّهــا وجــرّ الرســل معــه حيــث مل يشــأ هلــم يســوع  رَحَ

وهذه احلقيقـة تـربز بصـورة    … يقولون عن املسيح ما مل يقله هو عن نفسه
ــزل عـــن      ــد غـــري األناجيـــل مبعـ ــد اجلديـ ــفار العهـ ــارئ ألسـ ــة لكـــل قـ خاصـ

ذلـك يقـول بطـرس     يفو… ضوء األناجيـل؟  يف، فكيف به إذا قرأها األناجيل
  ):16-3/15(رسالته الثانية باحلرف الواحد  يفالرسول 

وا طول أناة ربِّنا وسيلةً خلالصكم، كما كَتَب إليكم بـذلك أخونـا   دُُّع «
مجيع الرسائل كلّما تناول  يفاحلبيب بولس على قدرِ ما أُويت من احلكمة، شأُنه 

الذين ال علَم عندهم وال ثبات، ها أموٌر غامضة حيّرفها فيوقد ورد . هذه املسائل
  » .سائر الكتب، وإمنا يفعلون ذلك هلالكهم يفكما يفعلون 

  .اإلجنيل: يسوع مكتوباً) 3
يسوع مل يكتب ومل يأمر تالميذه بالكتابـة، بـل حبمـل    : حقيقة أوىل) 1(

ــة    … فحملوهــا… البشــرى ــاة الكنيســة األوىل اإلجاب ــا اقتضــت حي وكم
علـــى القضـــايا واألســـئلة املطروحـــة، فجـــاءت رســـائل الرســـل جوابـــاً 

اقتضـــت حيـــاة املســـيحية كلـــها،  يفمكتوبـــاً ثابتـــاً ومعتمـــداً أساســـياً 
عضهم، أهـم أحـداث سـرية يسـوع     الكنيسة األوىل أن يكتب الرسل أو ب
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يسـوع مـا    إىلب نسَـ فيُ، لئالّ تندثر مبوهتم أو باستشـهادهم،  وتعاليمه
فكتبوا مـا نسـمّيه   … غري رجعة إىلمل يقل أو يفعل، فتشوّه املسيحية 

  …منذ القدم اإلجنيل أي البشرى وهي كلمة يونانية معرّبة
منهجيـة ووفـق   مل يكتب التالميذ سرية يسوع بصـورة  : حقيقة ثانية) 2(

املرحلــة األوىل مــن البشــرى،  يف، ال ســيما وأهنــم كــانوا خطــة مســبقة
 ؟ وشـيئاً فشـيئاً  …يتصوّرون أن العامل على وشك االنتهاء، فلم الكتابة

اتضح هلم أن الزمان قد يطول أكثر مما كانوا يتوقّعون، كما واتضـح  
ا مــا يــذكّرهم حقيقــةَ مــا مسعــو   إىلهلــم أيضــاً أن املــؤمنني حباجــة   
  …فكتبوا. وعرفوا من سرية يسوع وتعاليمه

  :حقيقة ثالثة) 3(
، لفئــات مــن املــؤمنني، هلــم فنيبيئــة خمــتل يفمكــان و يفكتبــوا، كــل منــهم 

 يففقدّموا جوهر البشـرى  … تقاليدهم وعاداهتم ومفاهيمهم الدينية السابقة
مـن هنـا كانـت أشـكال     … لبوس خاص ومتميّـز، ولكـن دون أن ميسّـوا اجلـوهر    

كـل مـن األناجيـل األربعـة، علـى اتفـاق        يفأسلوب الكتابة والسرد،  يفاين التب
  …اجلوهر يفواضح 

  :حقيقة رابعة) 4(
ولكنـهم وضـعوا   … وقد كتبوا ما يتّسم باملذكّرات أكثر منه بأي شيء آخر

أهم ما حدث لـه، وأهـم مـا فعـل،      يفواجلوهر كان يسوع . ها اجلوهر حقّاًفي
ــال  ــا قـ ــم مـ ــخيم  . وأهـ ــرقية، ودون أي تضـ ــرة شـ ــوا ذلـــك دون ثرثـ ــل … فعلـ بـ

وأغفلوا للسـبب عينـه كـل مـا عـدا      … اختصروا أقوال يسوع على حنو واضح
مـن ذلـك مـثالً إغفـاهلم املطلـق      : يسوع، وكأنه ال عالقة له جبوهر البشـرى 

الرغم من عظمة الدور الـذي  يس يوسف، على ق بالقدّتقريباً لكل ما يتعلّ
ومن ذلك أيضاً إغفـاهلم للعـذراء مـريم، إال مـا لـه عالقـة هامـة        … نيط بهأُ

ومـن ذلـك أيضـاً إغفـاهلم لقسـم كـبري وطويـل مــن        … جـداً بأصـول البشـرى   
مما أثار شكوكاً لـدى   -وهي الفرتة اليت سبقت حياته العامة  -حياة يسوع 
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ــيني"بعـــض  ــوا علـــى النـــاس ب "العقالنـ ــات مضـــحكة لتفســـري  ، فطلعـ نظريـ
  …رهتم، ألهنم أرادوا هلا تفسرياً بشرياً صرفاًشخصية يسوع اليت حيّ

  :حقيقة خامسة) 5(
والذاكرة بالنسبة إليهم كانت حيـاةً عاشـوها   … كتبوا من الذاكرة ليس إال

… هـا الـزمن  عليمع يسوع يوماً بيـوم، ضـمن أحـداث وكـالم ال ميكـن أن ميـرّ       
… بــل لــآلداب كلــها… والــذاكرة القدميــة كانــت املســتودع األمــني للحيــاة كلــها 

قـد   تاريخ اآلداب القدمية، يعرف متاماً أن مجيع هذه اآلداب يفوكل باحث 
ها مطابع وال كتابة منظمة، بـل  فيوصلت إلينا عرب قرون طويلة، مل تتوفر 

كان نوعـه، شـعراً    ها الذاكرات ما وصلها من نتاج فكري، أياًفيكانت ختتزن 
كان أم فلسفة أم مسرحاً أم تارخياً، وتنقله بأمانـة وباللغـة األصـلية، ولكـن     

ويعرتف هبا العـالِم، هِنـات    ،ضمن هِنات طبيعية يعرتف هبا اإلنسان العادي
مل تكن لتمسّ جوهر ما نُقِـل، فلـيس مـن جيهـل أن الـذاكرة وحـدها نقلـت        

قــديم، وخصوصــاً عمالقــة األدب   إلينــا الشــعر العربــي القــديم، والعهــد ال    
  …القديم، اليوناني والروماني

  :حقيقة سادسة) 6(
تـدعم صـحة نسـبتها     شهادات األقدمني بشأن واضعي األناجيل األربعة،

  .وهي شهادات مستقلة بالزمن واملكان. إليهم

  :، قال)254-185" (أورجيانيس"، كتب املعلم الكبري مصر فيف -
لقد عرفنا من األقدمني أن األناجيل أربعة، وهي وحَدها جديرة بـالقبول  « 

فاإلجنيـل األول  . مجيع أحناء كنيسة اهللا املنتشرة حتت كل مساء يفدومنا نزاع، 
باللغـة   -الذي كان أّوالً عّشاراً، مث صار رسوالً ليسوع املسـيح   -كتبه مىت 

قد ُنمي إلينا أنّ الثاين كتبه مـرقس  و. اإلميان يفالعربية لفائدة اليهود الداخلني 
كما مسعه من بطرس، وأنّ الثالث كتبه لوقا لفائدة غري اليهود، وقد أوحى بـه  

  ".أما األخري فهو إجنيل يوحنا. بولس
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ــونس يفو - ــر  تـ ــب املفكـ ــانوس"، كتـ ــا وزن  ) 240-160" (ترتوليـ ــهادة هلـ شـ
بعــد أن  ترمجاتــه األربــع، حتــى يفخــاص، ألنــه ظــلّ يقــرّ بوحــدة اإلجنيــل  

… بدعـة القـائلني بـأنّ املسـيح ال يغفـر الكبـائر       إىلأواخـر حياتـه،    يفاحناز، 
  :كتب قال

اثنان من الرسل، ومها مىت ويوحنـا،  : أسفارهم يفأربعة يثبتون لنا اإلميان « 
ن السلطة اليت تثبت حقيقـة إجنيـل   إو. واثنان من التالميذ، ومها لوقا ومرقس

وإذا ُنِسـب هـذا   . ناجيل مىت ويوحنا ومـرقس لوقا، هي عينها تثبت حقيقة أ
بطرس، فما ذلك إالّ ألنّ مرقس كان ترمجاناً لبطرس، كما أن إجنيل  إىلاألخري 

  .» بولس إىللوقا ُينسب 
وقـد   .)222-140" (ايرينـاوس "، أسقف مدينة ليون، وهو بالد الغال يفو -

تلميــذاً ، أســقف مدينــة إزمــري، الــذي كــان بــدوره   "بوليكربــوس"كــان تلميــذ 
  :كتب يقول. ليوحنا الرسول

وقد مجع هذا العدد الروح القدس، . إن األناجيل املوحى هبا أربعة ليس إالّ« 
وقد كتب اإلجنيلّيون هذه األسفار املقّدسة، ودفعوها . الزيادة عليه إىلفال سبيل 

وهكذا نشـر مـىت إجنيلـه    . املستقبل يفإلينا لتكون أساَس معتقِدنا وعموَده 
رومـا ويؤّسسـان    يفلغتهم، بينما كان بطرس وبولس يبّشـران   يفانيني للعرب

 يفوبعد أن خرجا من روما، نقل إلينا مرقس، تلميذ بطرس وترمجانه، . الكنيسة
إجنيله، ما كـان   يفق بولس فيوكتب لوقا ر. إجنيله، احلقائق اليت بّشر هبا بطرس

أفسس من أعمـال   يفوأخرياً نشر يوحنا بدوره إجنيله، إذ كان . يبّشر به معلّمه
  .» صدر الرب إىلآسيا، ويوحنا هو التلميذ الذي استحّق أن يسند رأسه 

  :حقيقة سابعة) 7(
إن دراسة املخطوطات اإلجنيلية تدعم، مبا ال يدع جماالً ألي شك، صحة 

وهــي تثبــت أيضــاً تطــابق الــنص احلــايل لإلجنيــل   . ههــذا اإلمجــاع وتارخييتــ 
برتمجاته األربع، مع النص القديم، كمـا أخـذت بـه الكنـائس املسـيحية كلـها،       
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ــة     يف ــية والكاثوليكيــــ ــا األرثوذكســــ ــا، ومبختلــــــف فئاهتــــ خمتلــــــف أقطارهــــ
ثم إن هذه املخطوطات أكثـر مـن أن تُحصـى، وهـي حمفوظـة      . والربوتستانتية

مـــن هـــذه . متنـــاول أي باحـــث يفومتاحفـــه، وهـــي  أشـــهر مكتبـــات العـــامل يف
املخطـوط  : القرن الثاني، مثل املخطوطني التـاليني  إىلاملخطوطات، ما يعود 

السويسـري، وقـد اكتشـفه    " بودمري"مكتشفه  إىلنسبة " (البودمرياني"املسمى 
اإليطــايل " موراتــوري"العــالِم  إىل، نســبة "موراتــوري"، وخمطــوط )1956عــام 

  .القرن اخلامس والسادس إىلومنها ما يعود . 1740ام وقد اكتشفه ع

، القــائم بــني البشــرى اإلجنيليــة   وقــد يبــدو للــبعض أن الفــارق الــزمين  
ــل، والنُّ    ــيح والرسـ ــني املسـ ــة، أي بـ ــاملقولـ ــة، أي  سَـ ــرى املكتوبـ خ األوىل للبشـ

املســيح والرســل،  إىلصــحة مــا يُنســب  يفاملخطوطــات، ينطــوي علــى شــك 
  .صحة البشرى بالذات يفوبالتايل 

فـإن مثـل   . إال أن احلقيقة العلمية علـى خـالف ذلـك، كمـا سـبق وأشـرنا      
عــرف علــم التــاريخ والنقــد    يفهــذا الفــارق الــزمين يكــاد ال يقــوم لــه وزن    

بل إن نتيجة كهذه تبلغ حدّ اليقني الـذي ال يتزعـزع، إذا عمـدنا    . التارخيي
فــارق الــزمين املمتــد مــن مقارنــة نزيهــة بــني مــا حنــن بصــدده، وبــني ال  إىل

تـاريخ ظهـور النسـخ     إىلتاريخ عمالقة األدب القديم، اليونـاني والرومـاني،   
  .األوىل ملخطوطاهتم

فلــئن كــان بــني املســيح وأوىل خمطوطــات اإلجنيــل املكتــوب، فــارق زمــين  
ائة عام، فإنـه مـن الثابـت أن الفـارق الـزمين      ميرتاوح بني مائيت عام ومخس

ني أوريبيدس وسوفوكليس واسخيلوس واريسـتوفانيس  الذي يفصل، مثالً، ب
وتوســيديدس وأفالطــون ودميوســتينوس والشــاعر الالتــيين كــاتولوس، وأوىل  
املخطوطات املعروفة ملؤلفاهتم، هـذا الفـارق الـزمين ميتـدّ مـن ألـف ومـائيت        

ولكـن هنـاك اسـتثناءين ال غـري، مهـا الشـاعران       . ألف وستمائة عام إىلعام 
هنمــا يتمتّعــان بفــارق زمــين يــرتاوح إليــوس وترينســيوس، إذ الالتينيـان فرجي 

  .بني أربعمائة عام وسبعمائة
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  :حقيقة ثامنة) 8(
، منـذ أواخـر القـرن األول،    املسـيحية  يفإن املنازعات والبدع الـيت ظهـرت   

واليت ظلّت تنمو وتتنوّع حتى القرن السادس، مل تتنكّر قـط هلـذا اإلمجـاع    
دت مجيعهـا نـص هـذه املخطوطـات عينـه،      حول وحـدة اإلجنيـل، وقـد اعتمـ    

  .الذي تعتمده اليوم مجيع الكنائس

  :خامتة بعدة نقاط
هـذه الدراسـة، علـى اقتضـاهبا، تـربز بوضـوح تـام أن الرسـل         : نقطة أوىل

، معرفة شخصية، وقد مهـروا  عرفوا يسوع، بشرياً والهوتياًوالتالميذ األُول 
هـو حقيقــة تارخييــة، ال   سـوع لــيس وليــد خيـال، إمنــا  في. شـهادهتم بــدمائهم 

  .ميكن أن يناهلا أيّ شكّ أو تشكيك
رسائل بولس حول سرية  يفإن التشابه املذهل بني ما جاء : نقطة ثانية

األناجيــل األربعــة، مل يــؤثر بــأي حــال علــى صــيغة        يفيســوع وتعاليمــه، و 
األناجيــل، علمــاً بــأن بــولس كتــب قبــل اإلجنيلــيني بســنوات كــثرية، وكانــت     

وإن دل ذلــك علــى … رســائله متداولــة ومنتشــرة يــوم كتــب الرســل أناجيلــهم
الـيت تقيّـد هبـا مؤلّفـو األناجيـل مـن        األمانة املطلقةشيء، فإمنا يدل على 
ميـــان والشـــهادة الـــيت وقـــف بـــولس وســـائر الرســـل  جهـــة، وعلـــى وحـــدة اإل

  .حياهتم هلا ،والتالميذ
عام، بني  فيكل ذلك يربز الرتابط احليوي املستمر منذ أل: نقطة ثالثة

بشارة الرسل والتالميذ، ويسوع احلـي   يفذاته، ويسوع احلي  يفيسوع احلي 
وع لـيس  وإن كان ذلـك يعـين شـيئاً، فإمنـا هـو يعـين أن يسـ       . كنيسته اليوم يف
" كلمـة اهلل "بـل هـو، كمـا هـو دائمـاً،       -مهما كـان اإلجنيـل عظيمـاً     -" كتاباً"

ى لــه عنــدها أن تســنّفيوقــد جتسّــد ليتــيح لإلنســان أن يعــرف حقيقــة اهلل،  
  .نور اهلل، وبالتايل حقيقة الوجود كلّه يفيعرف حقيقة اإلنسان 

  .ذلك هو معنى التجسّد وغايته



 علنيةحياة يسوع من الطفولة إىل عتبة احلياة ال: ثانياً املصادر الرئيسة

133  

  عتبة احلياة العلنية إىللة حياة يسوع من الطفو :ثانياً
تفاصيل اإلجنيل بشأن هذه املرحلة مـن حيـاة يسـوع،     يفقبل أن نغوص 

  .وهي كثرية ومتنوعة. ال بد من إلقاء نظرة على الوثائق اليت حبوزتنا

  .رسائل القديس بولس وأعمال الرسل(+) 
إن رسائل القديس بولس هي أقدم الكتابـات املسـيحية، ومثلـها اخلطـب     

. ســفر األعمــال  يفأيــام الكنيســة األوىل، كمــا وردت   يفلقاهــا الرســل  الــيت أ
وهـي تكشــف جبـالء أنّ الغايــة األوىل مـن البشــارة املسـيحية كانــت اإلعــالن     
عن يسوع بوصـفه املسـيحَ الـذي تنبّـأت بـه أسـفار العهـد القـديم، والداعيـةَ          

ان املبشّـرون  وكـ . مللكوت اهلل، وفادي البشر، والديّان املطلق لألحياء واألموات
سبيل ذلك، على أبرز أحداث حياة يسـوع العامـة، وموتـه     يفاألوائل يركّزون 

  .الظل يفه البشري كثرياً ما يُرتك ؤوكان منش. وقيامته

 يفذلك، يؤكّدون على صـلته الوثيقـة ببلـدة الناصـرة      إىلإال أهنم كانوا، 
سفر  يف، كما ورد مراراً "يسوع الناصري"اجلليل، حبيث كانوا يدعونه عادة 

ــل   ــال الرســ ــان ). 26/9و 22/8و 10/38و 6/14و 4/10و 3/6و 2/22(أعمــ وكــ
وقـد أُعلـن بكـل    ). 24/5أعمـال  " (النصارىشيعة "طلق على أتباعه تسمية يُ

سـب  حب" من نسـل داود "بعض رسائل القديس بولس، أنه  يفثقة، كما جاء 
ــمّيت  ). 2/8تيمــو 2و 1/3رومــا (اجلســد  ــه، فقــد سُ ــا أمّ ســفر األعمــال  يفأمّ

، إذ ذُكر أهنـا كانـت مـع التالميـذ بصـحبة      "مريم أمّ يسوع"بامسها على أهنا 
  ).1/14(العلّيّة  يفبعض النساء، وقد اجتمعوا للصالة 

ــن       ــة مـ ــيئاً، باملرحلـ ــيئاً فشـ ــة األوىل، شـ ــتم الكنيسـ ــاً أن هتـ ــان طبيعيـ وكـ
وتناقــــل النــــاس بعــــض . يســــوع الــــيت ســــبقت ظهــــوره بــــني النــــاس حيــــاة

 يفاملعلومــــات، ومل يطــــل األمــــر هبــــا حتــــى دُوِّنــــت علــــى حنــــو مقتضــــب  
  .كتابات عُرفت باألناجيل
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  .اإلجنيل حبسب القديس مرقس(+) 
. افتتح القديس مرقس إجنيله حبياة يسوع العامـة، منطلقـاً مـن عمـاده    

  .ريب وال من بعيدومل يأتِ على ذكر ما سبق، ال من ق
إال أنه يقدّم بعض املعلومات اهلامة خالل سـرده لألحـداث، حـول منشـأ     

مـن ذلـك أنـه خـالل حديثـه عـن مـرور يسـوع بالناصـرة، يضـع علـى            . يسوع
من أين لـه هـذا؟ ومـا هـذه احلكمـة      : "لسان مواطنيه هذه املالحظة املعبّرة

هــو النجــار ابــن  الــيت أوتيهــا، وهــذه املعجــزات الــيت جتــري علــى يديــه؟ أمــا
" مريم، وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا ومسعان؟ أوَليست أخواته عندنا ههنـا؟ 

)6/2-3.(  

وقـد ذكـر مـرقس    . وتُعـرَف لـه عائلـة وأقربـاء    . ارعُرف إذن يسوع بأنـه جنـّ  
األمـر أن يُـذكَر يسـوع علـى      يفوالغريـب  ). 3/31" (أمّـه وإخوتـه  "حول يسـوع  

عنـد اليهـود كانـت تفـرض تسـمية االبـن       ، علمـاً بـأنّ العـادة    "ابن مـريم "أنه 
ر ذلـك حتـى لـو كـان أبـوه يوسـف قـد فـارق         فكيـف يفسّـ  … أبيـه  إىلبالنسبة 

 إىلاإلجنيلــي أكثــر منــها  إىلهــذه التســمية قــد تعــود  احليــاة؟ واألرجــح أنّ
معاصري يسوع، لغاية واضحة وهـي إبـراز العالقـة اخلاصـة جـداً واملتميّـزة       

  .وأمّه مريم والفريدة، اليت تقوم بني يسوع

فلك أسرة يسوع، ويتحدّث عنها القـديس   يفمثّة شخصيات أخرى تدور 
وقد أثـارت هـذه التسـمية بعـض     ". إخوة وأخوات يسوع"مرقس، وقد مسّاهم 

اللَــبس، ال ســيما منــذ احلركــة اإلصــالحية املعروفــة بالربوتســتانتيّة، ولكــن   
إال أنّ الشــرق، القــديم واحلــديث، . لــيس لــدى أحــد أهــمّ روّادهــا، وهــو لــوتر 

ــداً عــن معنامهــا احلصــري   يعــرف اســتخداماً هلــاتني    فهمــا . الكلمــتني بعي
معنامهـا، كمـا    يفن التـدقيق  إو. تعنيان كلّ قريبني، أية كانـت درجـة القربـى   

، 24/10ولوقـــا  27/56متـــى (اإلجنيـــل حتديـــداً  يفالعهـــد القـــديم و يفورد 
اإلجنيـل، إمنـا هـم     يفالواقع أنّ املقصـود هبمـا    يف، ليكشف )19/25ويوحنا 

سـعنا اسـتنتاج ذلـك مـن إجنيـل مـرقس وحـده، فهـو يـذكر          وي. أنسباء يسـوع 
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مراراً امسني منـهم، ويـذكر اسـم أمّهمـا، فـإذا هبـا غـري مـريم أمّ يسـوع بكـل           
  ).16/1و 15/47و 15/40مرقس (تأكيد 

  .اإلجنيل حبسب القديس يوحنا(+) 
ــا    ــديس يوحنـ ــل القـ ــر إجنيـ ــوع  إىلمل يُشـ ــة يسـ ــوي  . طفولـ ــه حيتـ إال أنـ

ابـن  "فهـو يقدّمـه لنـا علـى أنـه      . معلومات حول منشأ يسوع، بالغـة األمهيـة  
 5-2/3(ويذكر أمّه دون تسميتها، مرّات كثرية ). 1/45" (يوسف من الناصرة

مـريم زوجـة   "، وهـي  "أمّه -أو نسيبة  -أخت "، كما وأنه يذكر )19/25، و12و
ــاً)19/25" (كالوبـــا ، 2/12(" خوتـــهإ"أولئـــك الـــذين يســـمّيهم  ، ويـــذكر أيضـ

  ).10، 5، 7/3و
ــل     ــرة اجلليـ ــن ناصـ ــوع مـ ــذكر أن يسـ ــن ). 19/19و 18/5،7و 1/45(يـ ولكـ

. يوحنا اإلجنيلي يوحي بأن قُرّاءه على علم حبقيقـة أخـرى، بالغـة األمهيـة    
آخـر   يفحدث ذلـك  . وإنه ليجدر بنا أن نروي املناسبة اليت أتاحت له ذكرها

هـذا هـو الـنيب    : "فقد مسعه بعـض النـاس، فقـالوا   . عيد املظاليوم من أيام 
أمــن اجلليــل يــأتي  : "وقــال آخــرون". هــذا هــو املســيح : "وقــال غريهــم". حقــاً

نّ املســيح يــأتي مــن نســل داود، ومــن قريــة بيــت   إأمل يقــل الكتــاب . املســيح؟
  ).43-7/40" (حلم؟

ــا معاصـــــرو    ــا ينقـــــل بدقـــــة الصـــــعوبة الـــــيت واجههـــ واضـــــح أن يوحنـــ
فقـــد كـــان يوحنـــا يعـــرف أن . الناصـــرة يفع، إذ كـــانوا يظنّـــون أنـــه ولـــد يســـو

ــاء   يفيســـوع وُلـــد  ــا تنبّـــأ بـــذلك األنبيـ وإن . بيـــتَ حلـــم ومـــن نســـل داود، كمـ
ــك احلقيقــــة       ــي، ال يلغــــي تلــ ــأ يســــوع احلقيقــ ــلَ اليهــــود ملنشــ إالّ أنّ . جهــ

ــل   ــذا اجلهـ ــد دحـــض هـ ــا ال يقصـ ــاً أن ذلـــك ال  … يوحنـ ــح أيضـ ــن الواضـ ومـ
ــه ــثري       يفو. يقلقـ ــن ليـ ــرتاض مل يكـ ــذا االعـ ــى أنّ هـ ــة علـ ــة قويـ ــه داللـ موقفـ

بيـــت  يفأي قلـــق لـــدى املـــؤمنني بيســـوع، وهـــذا دليـــل علـــى أنّ مولـــد يســـوع 
ــه بالنســـبة    ــاً منـ ــراً مفروغـ ــذا   إىلحلـــم، كـــان أمـ ــان كتابـــة هـ املســـيحيني، إبـ

  .أواخر القرن األول يفاإلجنيل أي 
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ــا مــن املســ       لّمات الــيت ال مثــة حقيقــة أخــرى يفرتضــها القــدّيس يوحن
فهو يؤكد أن يسوع . وهي عقيدة بتولية العذراء على كوهنا أم يسوع: تُناقَش

وهــذا يعــين أن ). 1/14(الناصــري هــو كلمــة اهلل بعينــه، وقــد أصــبح إنســاناً  
. هفيــالكلمــة مل يتّخــذ لــه جســداً ســبق أن وُلــد والدةً طبيعيــة، حبيــث حيــلّ  

بطـن   يف إبـان جتسّـده، تشـكلت    فالطبيعة اإلنسانية اليت اختـذها كلمـة اهلل  
وإنّ ذلـك لـيفرتض مداخلـة    ". هـا إنسـاناً  فيأصـبح  "مريم منذ اللحظة الـيت  
مـن  . املتجسّـد  رجـل تلـد منـه العـذراءُ الكلمـةَ      إىلإهليّة فورية، دون اللجـوء  

ــه بقــوة اهلل       ــد الكلمــة واحلبــل ب ــتالزم املفــروض بــني جتسّ ــا ال نقــاء  يفهن
ــا . مطلـــق ــاً أنّ يوحنـ ــوفة، إذ   إىلمل يُشـــر  وواضـــح أيضـ ــورة مكشـ ذلـــك بصـ

  .يفرتض اإلميان بذلك لدى املؤمنني، من املسلّمات العقائدية

  .اإلجنيل حبسب متى ولوقا(+) 
ومهــا . ينفــرد كــل مــن هــذين اإلجنــيلني بــذكر حملــات مــن طفولــة يســوع  

من ذلك أن . بعض النقاط يفاألساس، إال أهنما يتباعدان قليالً  يفيتفقان 
اهليكل، بعد والدته بأربعني يوماً، ثـم يعـود بـه     إىلتقديم يسوع لوقا يروي 

مصــر،  إىلالناصــرة، دون أن يــأتي علــى ذكــر مذحبــة األطفــال واهلــرب   إىل
ومن ناحية أخـرى، فـإنّ   . اللذين أعقبا، حبسب القديس متى، زيارة اجملوس

القديس متى يوحي بأنّ والدَي يسـوع مصـمّمان، بعـد عودهتمـا مـن مصـر،       
هـا، ويظهـر ذهاهبمـا    فياليهودية، كما لو كانـت إقامتـهما    إىللعودة به على ا

ــا مـــن   إىل ــرة بســـبب خوفهمـ ــه،  " أركـــيالوس"الناصـ ابـــن هـــريودس وخليفتـ
  .وبقصد حتقيق إحدى النبوءات

هذه االختالفـات واقعـة، ولكنـها إن دلّـت علـى شـيء، فهـي تـدلّ علـى أن          
ه مـن املوضـوعية   فيـ ك ما ذل يفو. كال من متى ولوقا كتب مبعزل عن اآلخر

  .وتلك ضمانة لصحّتها. شهادهتما يفوالنزاهة، بل والتكامل 
كــلّ مــن هــذين اإلجنــيلني بشــأن      يفشــيء مــن التفصــيل    يففلنــدخل 
  .طفولة يسوع
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  .اإلجنيل حبسب متى(++) 
هما متّـى عـن طفولـة    فيأثبت النقد األدبي أن الفصلني اللذين يتحدّث 

  .الستّة والعشرين األخرى، وحدةً متماسكةيسوع، يؤلّفان مع الفصول 
ــاً أن املؤلّـــــف خيـــــصّ بكتابـــــه املســـــيحيني الـــــذين    مـــــن الثابـــــت أيضـــ

والـــدالئل علـــى ذلـــك كـــثرية، أبرزهـــا حرصـــه . وفـــدوا مـــن الـــدين اليهـــودي
ــاة يســــوع كلــــها جــــاءت     ــأنّ حيــ الــــدائم علــــى إبــــراز احلقيقــــة الكــــربى بــ

دي مثــل هــذا احلــرص،   ومــا كــان ليُبــ  . تطبيقــاً كــامالً للنبــوءات القدميــة   
ــتمني       ــن املهـ ــدس، ومـ ــاب املقـ ــى الكتـ ــن املطّلعـــني علـ ــرّاؤه مـ ــن قـ ــو مل يكـ لـ

وإال فمـــا الـــذي يفسّـــر   . خصوصـــاً بـــالنبوءات املتعلقـــة باملســـيح املنتظـــر    
، علـــى أنـــه )17-1/1(مطلـــع اإلجنيـــل  يفحرصـــه علـــى ذكـــر نســـب يســـوع 

مــــن نســــل داود وإبــــراهيم؟ وكــــذلك النقــــاش الــــذي أثــــري إبــــان جمــــيء   
  .ه املسيح؟فيوس حول املكان الذي يولد اجمل

. البيئـة اليهوديـة   إىلومن الواضح أيضاً أنّ متى نفسَه ينتمي بكل كيانه 
حـــدّ بعيـــد مـــع العـــادات  إىلفهـــو يعـــرف جيّـــداً الكتـــاب املقـــدّس، ويتـــآلف 

 يفوهــو يــتقن اللغــة العربيــة واللغــة اآلراميــة احملكيــة آنــذاك        … اليهوديــة
راجـع   - 1/23" (عمانوئيـل "حديثه عـن  : على ذلك حسبنا مثَالن. فلسطني
" يســوع"، وكــذلك شــرحه الســم "اهلل معنــا"إذ يفســرها بقولــه ) 7/14أشــعيا 

ألنـه هـو الـذي خيلّـص شـعبه مـن       "ذلك  يف، إذ يقول "املخلّص"الذي يعين 
  ).1/21" (خطاياهم

ــى،        ــد املنقــول بشــأن منشــأ يســوع، كمــا رواه مت ــد أنّ التقلي كــل ذلــك يؤكّ
  .فلسطني يفالكنيسة األوىل  يفئه من يهود متنصّرين، هو تقليد راسخ لقرّا

  .اإلجنيل حبسب لوقا(++) 
فهـو يتّسـم   . يبدو اإلجنيل حبسب لوقـا للوهلـة األوىل مغـايراً بعـض الشـيء     

  .بطابع عام هو طابع هيليين مسيحي، يوحي بأنّ واضعه من اليونان املتنصّرين
ــة يســوع،       ــا طفول ــذين خــصّ هبم إالّ أنّ الدراســة الدقيقــة للفصــلني الل
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توحي أوّالً بأهنما يؤلّفـان مـع كتابـه كلّـه وحـدةً متكاملـة، كمـا وأهنـا تـوحي          
 يفثانيـــاً بـــأنّ هـــذين الفصـــلني يضـــمّان معلومـــات تؤلّـــف تقليـــداً راســـخاً  

  .الكنيسة األوىل، أي كنيسة فلسطني بالذات
 يففهناك األسلوب بصيغته العربيـة، لـيس   . بذلك مثّة أمور كثرية توحي

ذات الطابع الكتابي الصرف وحسب، بـل أيضـاً   ) …زكريا والعذراء(األناشيد 
: فهو يتحدّث عـن أمـور عربيـة وفلسـطينية صـرف     . طريقة السرد نفسها يف

والطقوس … واهليكل هو حمور احلياة كلها… التمسّك بالشريعة وتطبيقاهتا
ــة ودور الكه ــة الديني ــافين ــع … والتقــادم اخلاصــة بــبعض املناســبات  … ه وتوقّ

 إىلاحلديث عن املسيح املنتظر، أقـرب   يفواللغة املستخدمة … املسيح اآلتي
  …لغة املسيحيني األوائل إىللغة معاصري يسوع منها 

بيئـة يسـوع    إىلواضح إذن أنّ التقليد الذي نقلـه لوقـا ميـتّ بصـلة وثيقـة      
  …مريم أمّ يسوع: وماهتا من مصدرها األساسياألوىل، وقد استقى بعض معل

واضــح أيضــاً أنّ املعلومــات املنقولــة مالصــقة بصــورة كاملــة للبيئــة الــيت 
ولــذلك كــان احلــديث عــن تضــخيم أســطوري لشخصــية    . هــا يســوع فينشــأ 

من الباحثني، ضـرباً مـن ضـروب    " العقالنية"أنصار يسوع، كما ادّعى بعض 
  …اخلروج على العقل ليس إالّ

  .تارخيية احلبل البتويل بيسوع) 2
احلديث عن هذه املسألة ضروري لدحض ادعاء بعض العقالنيني حـول  

لشخصــية يســوع، خــرج بــه مــن نطــاق التــاريخ، وأدخلــه   " تضــخيم مزعــوم"
  …نطاق األسطورة

  .اإلجنيل حبسب متى يفاحلبل البتويل (+) 
. ملسيحي، حتتلّ جوهر التقليد ا"عذراء بتول" يفإن قضية احلبل بيسوع 

ــه  يفوال يصــعب علــى املــرء اكتشــاف حضــورها    فــإن نســب . إجنيــل متــى كلّ
  :القول اآلتي، وهو ذو داللة كبرية إىلمطلعه، ينتهي  يفيسوع 

  ).1/16( "املسّمى املسيح اليت ُولد منها يسوعيعقوب َولَد يوسف، خطيَب مرمي، "
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 بشــأن) 19-1/18(ثــمّ هنــاك شــكّ يوســف الــذي رواه متــى بكــل وضــوح   
ــها  ــة مــريم وأمانت ــه أهنــا      . بتولي ــه، إذ يؤكــد ل ــأتي قــول املــالك املطمــئن ل وي

ويدعم متى كلّ ذلك بربطه احلـدث  ). 21-1/20" (حبلى من الروح القدس"
). 23-1/22(الــذي حتــدّث عــن والدة العمانوئيــل مــن عــذراء   ،بنبــوءة أشــعيا

آلداب ا يفالفصل الثاني من أحداث، يربز بصـورة غـري مألوفـة     يفوما جاء 
… لـــيس إالّ" الوصـــيّ"الشـــرقية، دور األم، تاركـــاً ليوســـف مـــا يبـــدو أنـــه دور  

  ).21و 20و 14و 13و 2/11(

  .اإلجنيل حبسب لوقا يفاحلبل البتويل (+) 
فقــد جــاء ذكــر احلبــل البتــويل  . هــذا اإلجنيــل يفالفكــرة ذاهتــا تواجهنــا 

  .هفيال لَبس ) 35-1/34(واضحاً 
فأجاهبـا  " يكون هذا، وأنا ال أعـرف رجـالً؟   أىنّ: "فقالت مرُمي للمالك« 
ك، لذلك يكون املولـود  إنّ الروَح القدَس حيلُّ بِك، وقدرةَ العلّي تظلّلُ: "املالك

  .» قّدوساً، وابَن العلّي ُيدعى
  :37-36واحلبل البتويل إياّه يلوح من خالل اآليتني التاليتني 

شيخوخِتها، وهذا هو  يفبنٍ لت هي أيضاً بابِاليصابات قد َح وإنّ نسيبَتِك« 
  .» ُز اهللافما من شيء ُيعجِ. الشهُر السادُس لتلك اليت كانت ُتدعى عاقراً

كالم املالك سوى التأكيد املطلق على أنّ ما يقوله سيكون مـن   يفوليس 
ــر كــالم مــريم أيضــاً، إن كانــت ســتلد    . عمــل اهلل وحــدَه وإالّ فمــا الــذي يفسّ

ــة، ال ســ   ــة لرجــل امســه يوســف؟    إنســاناً بطريقــة طبيعي يما وأهنــا خمطوب
ــه عــن اليصــابات   يفويــأتي كــالم املــالك   ــد علــى حنــو  "العــاقر"حديث ، ليؤكّ

  …مطلق بأنّ حبَلَها هي بيسوع، سيكون بفعل اهلل الذي ال يُعجزه شيء
" معجـزة "، داللة أكثر من واضـحة علـى   38اآلية  يفجواب مريم  يفولنا 

فلـو  … "فلـيكن يل حبسـبِ قولِـك   . أمـةُ الـرب  ها أنـا  : "احلبل بيسوع، إذ قالت
  كان املولود منها سيأتيها بطريقة طبيعية، ما الذي يربّر جواهبا للمالك؟
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 يفالبشـــارة، و يف: كـــال الفصـــلني يفويـــربز لوقـــا املكانـــة اخلاصـــة ملـــريم 
 "بيتــــها  إىل"عودهتــــا  يف، و)43-42و 1/29(زيارهتــــا لنســــيبتها اليصــــابات   

 يف، و)2/35(تقدمــة يســوع للــهيكل   يف، و)2/19(زيــارة الرعــاة  يف، و)1/56(
 يفمجيـع هـذه األحـداث تظهـر مـريم       في، ف)2/48(اهليكل  يفالعثور عليه 

  .املقدمة، بينما حيتل يوسف مكاناً ثانوياً
من الواضح أن هناك عالقة وثيقة بني رواية : ة اعتبار أخري له أمهيتهمثّ
ل اليصابات معجـزة،  فحبَ. ل العذراء بيسوعة حبَل اليصابات بيوحنا، وروايحبَ

وهو ميهّـد  . ولكن بطريقة طبيعية، وهو معجزة نظراً لتقدّم اليصابات بالسن
ــ ،ملعجــزة أكــرب وهــذا يفســر . ل العــذراء بيســوع بفعــل الــروح القــدس وهــي حبَ

  ".من أين يل أن تأتي أمّ ربّي إيلّ؟: "أيضاً كلمة اليصابات للعذراء
 يفل اإلهلي بيسـوع، فكـرة عميقـة اجلـذور     أن فكرة احلبَإذن من الواضح 

وقــد ســلّم هبــا املؤمنــون والالهوتيّــون . فلســطني بالــذات يفالكنيســة األوىل و
وهي . املؤرّخ، أي مؤرّخ إىلوتلك حقيقة بالغة األمهية بالنسبة . على السواء

ــاً مــع ادّعــاء     ــيّني"تتعــارض كلّيّ بالتضــخيم األســطوري لشخصــية   " العقالن
  .فلنستعرض هذا االدّعاء. يسوع، منذ مولده حتى مماته

  هل احلبل البتويل تضخيم أسطوري؟(+) 
يـــدّعي الفكـــر العقالنـــي أو أصـــحاب النزعـــة العقالنيّـــة أنّ فكـــرة احلبَـــل   

صحيح أهنم ال يزعمـون أهنـا جـاءت نتيجـة ختطـيط      . البتويل ليست جبديدة
إالّ أهنـم يؤكّـدون أنّ اعتبـار يسـوع     . مدروس وصياغة فكرية تبلورت مـع الـزمن  

  …مسيحاً وابنَ اهلل، وضّع تربة خصبة أنبتت أسطورة الوالدة البتولية من اهلل
ضّـع  إنّ مثل هذا االدعاء يفرتض عقوالً أو أقلّه عقليّات قابلة ملثل هـذا التو 

مـن  … واحلال أن العقلية اليهودية أبعد ما تكون عن مثل هذا األمر. والتضخيم
ناحية أخرى، مل تكن البيئة الوثنية نفسها لتقبل مبثل هذا األمر، إذ إهنا كانت 
على العكس مـن ذلـك تنسـب لعظمائهـا منشـأً يفـوق البشـر، وقـد فعلـت ذلـك           

  .أفالطون وبيثاغورس أباطرهتا وبعض فالسفتها مثل إىلمثالً بالنسبة 
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حـال   يفممكنـاً  " التضـخيمي "من ناحية أخرى، مل يكن مثل هذا العمل 
، وال مـن حيـث   "األسـطورة "هـا هـذه   فييسوع، ال من حيـث املـدة الـيت نشـأت     

هـا أي مـادة   فيحياته املتواضعة اليت انتهت مبأسـاة الصـليب، والـيت مل يكـن     
بـدّ مـن مـرور زمـان طويـل       فقد كـان ال . السريع" التضخيم"قابلة ملثل هذا 

على مأساة صلبه، حتى يبدأ النـاس بتصـوّره علـى غـري مـا كـان ومـا فعـل،         
  .لتبدعَ منه كائناً آخر" تضخّمه"ليُسقطوا عليه صفات 

  .مزاعم العقالنيني وتعارضها مع الوقائع(+) 
ــرة احلَبَــل البتــويل مل تظهــر بصــورة متــأخرة، بــل واكبــت نشــوء        (++)  إن فك

هنا كانت من املسلّمات العقائدية منذ أواخر القـرن األول،  إى املسيحية، حت
البيئــة الفلســطينية اليهوديــة بالــذات، علــى الــرغم مــن رفــض اليهــود     يفو

ولنذكّر أن جمرد ادعاء يسوع أللوهية ما، جلب له . املطلق ملثل هذه الفكرة
 إىلفليس من ثمّ أي مكان لفكرة االرتقـاء بإنسـان مـا    . املوت على الصليب

  .والدة بشرية يفمرتبة اإلله، وال لفكرة تدخّل إهلي مباشر 
ال جتوز املقارنة بني روايـة احلبـل البتـويل بيسـوع، والروايـات الـيت       (++) 

هـذه غمـوض    فـي ف. األساطري الوثنيّة القدميـة  يفيُزعَم أهنا متاثلها، 
ــة وقــذارة  ــا . وغرابــة، وأحيانــاً إباحيّ اإلجنيــل، فمنتــهى البســاطة  يفأمّ

ولـيس ألي عقالنـي أن يقـول عكـس ذلـك، إال إذا      . واالقتضاب والنبـل 
واملشهور عـن املـؤرخ واملفكـر العقالنـي الفرنسـي      . كان متعامياً بالكلية

القـول بـأن    إىل، أنه مل يتورّع عن االنتـهاء مـن هـذه املقارنـة،     "رينان"
ــا،    ــث، أي لوق ــل الثال ــان إهلــ "كاتــب اإلجني  يف، وأن مــا يصــادفنا  "يفنّ

ــه  ــنّ إهلــي "روايت ــارة األوىل   ". ف ــب العب ــد كت ــام " ســرية يســوع " يفوق ع
  .1877عام " األناجيل"كتابه  يف، والعبارة الثانية 1867

وأبطال األساطري الوثنية، الـذين نُسِـبت   " شخصية يسوع"واملقارنة بني (++) 
. بــالغ العظمــةإلــيهم والدة بتوليــة، تــربز تفــوّق يســوع علــيهم علــى حنــو    

 إىلمرتبـة متفـرّدة    يفسوع يدّعي لنفسه صفات بشرية وإهليـة، تضـعه   في
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كمــا أنــه بــرهن علــى صــحة ادعاءاتــه بقــدرات فائقــة، ماديــة    . أعلــى حــدّ
وروحيّة، تواصلت حتى بعد غيابـه عـن الـزمن، مـن خـالل أتباعـه الرسـل        

… معــام وحتــى اليــو فــيلــني، وبعــض القدّيســني عــرب التــاريخ منــذ أل األوّ
ناهيك عما له من تأثري فريد علـى البشـر، حتـى بـني الـذين ال يـدينون       

حتميـة منطـق    يفومن الواضح أن القـول ببتوليـة والدة يسـوع يـأتي     … به
  …ظهور هذه الشخصية، أكثر من القول بوالدته والدة طبيعية

ــدعونا      ــا يـ ــها، كمـ ــيلها كلـ ــدعونا تفاصـ ــة تـ ــام لوحـ ــدنا أمـ بـــذلك جنـ
بتارخييــة التقليــد الكنســي األول، حــول والدة اإلقــرار  إىلجمموعهــا، 

اإلجنــيلني  يفيســوع البتوليــة، بوصــف هــذا التقليــد حجــر الزاويــة      
ــة هــذه الواقعــة الرئيســية لتشــكّل ضــمانة    . األول والثالــث وإن تارخيي

  …على صحة األحداث اليت رافقتها وأحاطت هبا

  .تارخيية األحداث املروية بصورة عامة(+) 
، أي الــذين يُنســب "اإلجنيلــيّني"لتارخييــة، صــفة مــن أهــم أســس هــذه ا 

  .إليهم وضع األناجيل
ــتقلّة   (++)  ــة املسـ ــحاب املدرسـ ــرى أصـ ــارخيي أن   يفيـ ــد التـ ــالنقـ ف مؤلّـ

هو يهودي متنصّـر مـن اجليـل الثـاني، ويعتقـدون أنـه        لاإلجنيل األوّ
ــل مــرقس وبعــضٍ مــن خطــب يســوع الــيت تعــود         إىلدمــج بــني إجني
 يفو. الرسل أنفسهم، وقد تكون هذه اخلطب من وضع القـدّيس متـى  

مثل هذه الفرضية أيضاً، يصـحّ االعتقـاد بـأنّ املؤلّـف، وقـد اسـتخدم       
مثــل هــذه الوثيقــة الرئيســية، أي خمتــارات مــن خطــب يســوع يعــود     
وضعها ألحد الرسل األولني، قـد اسـتقى مـن منبـع أصـيل، التقاليـد       

  .مطلع إجنيله يفاليت يرويها 
 يفحـدّ بعيـد، إذا مـا سـلّمنا، كمـا جـاء        إىلمثل هذه النتيجـة تتعـزّز   

احلقيقــة الرســول  يفالتقليــد الكنســي، بــأن هــذا اإلجنيلــي إمنــا هــو  
  .متى نفسه
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، فإنــه يفتــتح كتابــه مبطلــع خيــرب بــه   واضــع اإلجنيــل الثالــث أمــا (++) 
مـا تلقّـى مـن    صـحّة  "إظهـار   إىلنه يرمي منـه  أ، "حبيب اهلل"تلميذه 
علــى علــم  " حبيــب اهلل"وهــذا يعــين بكــل وضــوح أن   ). 1/4" (التعلــيم

ويقول املؤلف أيضـاً، مـن ناحيـة أخـرى، إنـه      … سابق باألحداث املعنية
فهــو حــريص علــى ). 1/2" (حــرص علــى تتبّــع كــل شــيء مــن أصــوله"

ــق … صــحّة حبثــه، وعلــى نقلــه بكــل أمانــة   هــذا النقــل أو  يففهــل وُفّ
كتابــه، إذا مــا قــورن باألناجيــل األخــرى، يؤكّــد  يفيء التبليــغ؟ كــلّ شــ

ذلك . أبعد احلدود، أيّاً كان الرأي حول شخصية املؤلف إىلبأنه وُفّق 
وهـــو أنـــه اســـتخدم جمموعـــة مـــن  : أنّ النقـــاد يُجمعـــون علـــى هـــذا 

اخلطــب شــبيهة جــداً بتلــك الــيت اســتخدمها واضــع اإلجنيــل األول،   
 إىلقـــد تســـنّى لـــه أن يســـتند ف. اجليـــل األول مـــن الرســـل إىلتعـــود 

. مراجــع قدميــة جــدّاً، وذات قيمــة بالغــة بشــأن أصــول يســوع ومنشــئه 
الفصـول األوىل مــن إجنيلـه، يطــابق متــام    يفوهـذا الــذي أدرجـه هــو   

أنه، هو املتنصّر القـادم   إىلاملطابقة مضمون التقليد، ويشري بوضوح 
ماتـه مـن   من آسيا الصغرى ومن الثقافـة اهليلينيـة، قـد اسـتقى معلو    

  .عينهاليهودي  األصلمصادر كنيسة فلسطني، ذات 
فاملقارنــة . ولكــن كــل شــيء يؤكّــد أن هــذا اإلجنيلــي لــيس مبجهــول    

التقليـد   يفالدقيقة بني إجنيله وسفر أعمـال الرسـل، يؤكـد مـا جـاء      
الكنســي الشــفهي واملكتــوب، وهــو أنــه هــو هــو تلميــذ القــديس بــولس  

ــور ولقــد كــان شــديد التمــاس   . لوقــا ق أســفاره، الطبيــب األنطــاكي في
لني، وعلى اتصال مباشر بالتعليم الذي كـان الرسـل   برسل يسوع األوّ

كنيسة فلسطني  يفكل الكنائس، وعلى األخصّ  يفاألولون قد نشروه 
فتسـنّى لـه أن يتحقّـق مـن املصـادر نفسـها، حقيقـة        . والقدس بالـذات 

ستقى الكـثري  أنه ا يفوما من شك . األحداث والتعليم اخلاص بيسوع
 .منها من املصدر الرئيسي نفسه، مريم العذراء، أم يسوع املسيح
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  نص من اإلجنيل املقدس :ثالثاً

  العظة على اجلبل
  )7-5متى (

  
فشرَع . تالميذُه فَدنا إليه وجلَس، اجلَبلَ َصِعَد يسوع اجلُُموَع، َرأى فَلمَّا« 
  :قَال هميَعلُّم

  .السََّموات َملكُوَت هلُم فإنَّ لفقراء الرُّوحِ، طُوىب« 
  .األرَض َيرِثُونَ فإّنهم للُوَدعاِء، طُوىب
  .ُيَعزَّون فإّنهم لمحزونني،ل طُوىب
  .ُيْشَبُعون فإّنهم البِرِّ، إىل والِعطاشِ جِياعِلل طُوىب
  .ُيرَحمون فإّنهم للرَُّحماِء، طُوىب

  .اهللا ُيَعاينونَ طُوىب ألطهارِ القلوب، فإنَّهم
  .ُيْدَعون اهللا أبناَء فإنَّهم السَّالمِ، إىلللساعني  طُوىب
  .السَّموات َملكُوَت هلُم فإنَّ بِرِّ،لللمضطهدين على ا طُوىب
شَتموكم واضطهدوكم وافتَروا عليكم كلَّ كذبٍ من أجلي،  إذا لكم، طُوىب
 األنبياَءاضطهدوا  ذاـفهك عظيٌم، السَّمَواِتيف  أجَركم إنَّ :وابتهجوا ِافرُحوا

  .قَْبِلكم من
ذلك  بعَد َيصلُُح إّنه ال فأيُّ شيٍء ميلُِّحه؟ اِمللُح، فإذا فََسَد األرضِ، ِملُح أنُتم"
  .دوَسه الّناُسفي الدار خارَج ُيطَْرَح ألن إالَّ

ويوضع حتـَت   ِسراٌج ُيوقَُد وال َجبل،على  َمِدينةٌ ختفَىال . عالَمِلانوُر  أنُتم"
 نـوُركُم  فَلُْيِضئْهكذا . َبيِتلا يفالذيَن  ميعِجل ضيُءفُي َناَرِة،ملا على لب كيالِ،ِملا

  .السَّموات يف يذال َمجِّدوا أباكمفيأعمالَكُم الصاحلة،  ِلَريوا للّناسِ،
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. ُألكِمل لُألبطل، ب جئُت ما :األنبياَء الشريعة أو ُألبطلَ جِئُت أنِّي تظنُّوا ال"
يتمَّ كُلُّ شـيٍء، أو   الشريعة حتَّى مَن ُنقطةٌ أو َحرٌف لن يُزولَ: لكُم أقولُ قَّحلا

 الّناَس وَعلَّم وَصايالخالَف وصّيةً من أصغر تلك ا فَمن .تزولَ السماُء واألرض
هبـا   الـذي يعمـل   وأمَّا. السَّماوات ملكُوت يفُعدَّ الصغَري  أن يفعلوا مثلَه،

  .ِتالسَّماوا َملكوِت يف ويعلِّمها، فذاك ُيعدُّ كبرياً
 ملكوَت ، ال تدخلوافَرِّيِسيِّنيلوا كَتَبِةلا على بِرُّكم َيزِْد مل إِنْ: لكم أقولُ فإِنِّي

  .السَّمواِت

 أمَّا ".فإنّ من يقتلُ يستوجُب حكَم القضاء تقُتلْ، ال" :لألّولني ِقيلَ هأن ِمسعُتم
: ألخيِه قالَ وَمن ُحكَم القضاء، اسَتوجَب أخيِه على غِضَب َمْن: لكُم فأقولُ أنا
 نـار  اْسـَتوجبَ  ،"جاهـل  يا": قالَ له وَمن حكَم اجمللس، اْسَتوجَب "يا أمحق"

، َشـيئاً  عليَك ألِخيَك أنَّ وذَكرَت املذَبحِ إىل فإذا كنَت تقرِّب قُرباَنَك. َجَهنَّم
فصاحل أخـاك، مثَّ ُعـد فقـرِّب     أوَّالً واذَهْب عند املذَبحِ، هناَك فَدْع قُرباَنَك

 ُيسـِلَمكَ  لـئالّ  الطَّريـقِ،  يف معه ُدمَت ما إرضاء َخصِمَك إىلسارع . َكقُرباَن
: لَك أقولُ حلقَّا. السِّجنِيف  فَُتلْقى الشَُّرِطيِّ، إىلوالقاضي القاضي،  إىل اخلَصُم

  .فَلْس تؤّدي آخَر حتَّى هناَك ِمنُرَج خت لن

 امـرأةٍ  إىلنظـَر   َمن كلَّ إِنَّ: لكم فأقولُ أناأّما . "َتْزِن ال": ِقيلَ أّنه ِمسعُتم"
 َرٍة لـك، فاقلْعهـا  سبَب عثْ الُيمَنى َعيُنَك كانْت فَإِذا. قَلبِِه يف هَبا َزىن بشهوة،
 كُلُّه خٌري لك من أن ُيلقى َجسُدَك عضٌو من أعَضاِئَك َيهِلَك فَألن عنَك، وألِْقها
 فَألن عنَك، وألِْقَها فاقْطْعهاسبَب عثْرٍة لَك،  ُيمىنلا يُدَك كانْت وإِذا. َجهنََّم إىل

  .َجَهنَّم يف كُلُّه َجسُدَك لَك من أن يذهَب خٌري عضٌو من أعَضاِئَك َيهِلَك

 َمن: لكُم فأقولُ أنا أمَّا ."طالقكتاَب  فَلُْيْعِطهاامرأَته،  طَلَّق َمن": ِقيلَقد و"
  .فقد زىن ُمطلّقةً َيتَزّوُج وَمن عّرضها للزِّىن، حالة الفحشاء يف إالَّ امَرأَته طَلَّق
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 أنـا  أمَّا ،"بأميانِك ِللرَّبِّ أَْوِف لب حتَنثْ، ال" :لألّولني أيضاً أّنه ِقيلَ َسِمعُتم"
 فهي َمْوِطئُ باألرضِ وال فهي عرُش اهللا، بالسَّماِء ال أبداً، ِلفواحت ال: لكُم فأقولُ
 فأنـَت ال  برأِسـَك،  حتِلْف وال. عظيمِلا املَلِك فهي مدينةُ بأُوُرَشِليَم وال قَدَمْيه،
 َنَعـم،  َنَعم: كالُمكُم فليكُْن. َسوداَء أو منه َبيضاَء واحدةً َشعَرةً َتجعلَ أن تقِْدُر
  .الشِّرِّيرِ كان ِمَن ذِلَك على زاَد فما. ال وال

 ُتقَاوِموا ال: لكم فَأقولُأنا  أمَّا. "ّنبالسِّ نَُّوالسِّ بالَعني الَعُني": ِقيلَ أّنُه ِمسعُتم"
 أن أَراَد وَمـن . اآلَخـرَ  األَمينِ، فاعرْض له َخدَِّكعلى  لَطََمَك َمن لَب الشِّّرير،

، اًواِحد معه ِميالً َسخََّرَك وَمن. اًأيض رَداَءك له قميَصك، فَاتُرْك حياكَمَك ليأخذَ
  .نهْض عاستقَرَضك فال ُتعرِ وَمن فأَْعِطه، َسألََك َمن. ميلَْين َمعه فِسْر

 أِحبُّـوا : لكم فَأقولُ أََنا أمَّا. "وأبِغْض عدوََّك قَرِيَبَك أحبِْب": ِقيلَ أّنه ِمسعُتْم"
 يف الـذي  أبِـيكم  أبنـاءَ  لتصـريوا  وصلّوا من أجلِ مضطهديكم،. أعَداَءكم

 األبَرارِ لُ املطر علىنـزوُي واألخيار، األشَرارِ على مشَسه ُيشرُِق ألّنه السَّمواِت،
 َيفَعلـونَ  الَعشَّـاُرونَ  لَيَسأََو لكم؟ أجرٍ فأيُّ من ُيِحبُّكم، أحَببُتم فإِن. والفُجَّار
الوثنّيـون   لَيَسأََو فعلُتم؟ فضلٍ فَأيَّوحَدهم،  إِخَوانِكمعلى  َسلَّمُتم َوإِن ذِلَك؟
  .كاِملٌ السَّماوي أباكم أنَّ كَما كَاِمِلَني، أنتم فَكونوا ذلك؟ َيفَعلونَ

 فال يكونَ لكم َينظروا إليكم، ِلكي اكم أن تعملوا بِرَّكم مبرأى من النَّاسِإّي"
 الُبـوقِ،  يفُينفَْخ أماَمك  فإذا تصدَّقَت فال. السَّمواِت يف الذي أَبِيكم ِعنَد أَجٌر
 لكـم  أَقولُ قَّاحل. همالناُس شأَن ليعظَِّم والشوارع اجملَاِمعِ يف املَُراؤونَ َيفَعلُ كَما
 مييُنَك، َتفَعلُ ما تعلْم ِشَمالَُك فإذا تصدَّقَت، فَال أنَت، أمَّا .أخذوا أجَرهم إنَّهم

  .ُيجازِيك ة ُهوفياخلُ يف َيَرى الذي وأبوَك ة،فياخلُ يف َصَدقُتَك ِلَتكونَ
 اجملَـامعِ  يف قائمَنيحيّبون الصالة  فإنَّهم ،تكونوا كاملرائني فَال صلَّيتم، وإذا"

 أنَت، أمَّا. أخذوا أَجرهم إنَّهم لكم أَقولُ حلقَّا .لرياهم الناس وملتقى الشَّوارعِ،
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ـ  أَبيـكَ  إىل وَصلِّ عليك باَبها حجرَتك وأَغِلْق فَادُخلْ فإذا َصلَّيَت،  يف ذيال
 كـالمَ ال ُتكرِّروا لَّيتم فالوإذا َص. ة ُيجازيَكفياخلُ يف َيَرى ذيال وأبوَك ة،فياخلُ

 فَـال . هلـم  أنَّهم إذا أكثروا الكالَم ُيسـَتَجابُ  يظنُّونَ فهم عبثاً مثل الوثنّيني،
  .َتسألوه أن قبلَ إليه حتَتاجونَ ما َيعلُم أباكم ألنَّ هِبم، َتَتَشبَّهوا
  :هذه الصالة أَنتم فََصلُّوا
  السََّمَوات يف ذيال أباَنا

  اْسُمك ِلَيَتقَدَّْس
  َملَكُوُتك ِلَيأِْت

  ليكْن ما تشاء
  السماء يفاألرض كما  يف

  َيومنا أُرُزقنا اليوَم ُخبَز
  نا مما عليناْعِفوأَ

  نا حنُن أيضاً َمن لنا علَيهْيفَعفقد أَ
  وال ُتعرِّْضنا للتجربة

  .الشِّرِّيرِ ِمَن بل َنجَِّنا

 َتغِفروا مل وإِن ،كمِتزالّ السَّماوِيُّ أبوكم لكميغفْر  ،مهِتزالّ ِللنَّاسِتغفروا  فَإِن
  .ِتكمزالّ أبوكم لكم َيغِفْر ال ،مهِتزالّ للنَّاسِ

 للنَّـاسِ  ِلَيظهَر يكلِّحون ُوجوَههم، فَإنَّهم َراِئَني،ملُتعبِّسوا كا فَال وإذا ُصمتْم
 ُصـمَت،  أنَت، فـإذا  أمَّا. أخذوا أجَرهم إنَّهم لكم أقولُ حلقَّا. أهنم َصاِئمونَ

 الذي َألبيَك َبل ،ائٌمللناسِ أنَك ص َيظهَر ِلكيال َوجَهَك،رأَسَك واغسلْ  فَادُهْن
  .ة ُيَجازِيكفياخلُ يف َيرى الذي وأبوَك. ةفياخلُ يف
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 وَينقُـبُ  والُعـثّ،  السُّـوسُ  ُيفِسُد حيثُ األرضِ، يف كُنوزاًلكم  َتكنِزوا ال"
 ُيفِسـدُ  الحيـثُ   السَّـماِء،  يف كُنوزاًألنفِسكم  اكنُِزوا َبلِ. سرِقونَفي السَّارِقُونَ
  .قَلُبَك َيكونُ كرتَُك يكونُ فحيثُ .نسرِقوفي السَّارِقُونَ َينقُُب وال والعثُّ، السُّوس

 .نيِّـراً  كُلُُّهكان جسُدك سليمةً، كانْت عيُنك  فَإِن الَعُني، هو اجلََسِد ِسراُج
 َكفيالذي  النُّوُر كانَ فإِنْ ،اًُمظِلم كُلُُّه جَسُدَك كان ،مريضةًكانت عيُنك  وإِنْ
  !ا له من ظالمفي ،اًظالم
 أحـَدمها وُيِحـبَّ   ُيبِغَض أن إمَّا ألنَّه يعَملَ لسيَِّدْين، ما من أحٍد يستطيُع أن"

  .ماللول تعملوا هللا تستطيعونَ أنْ ال. أحَدمها ويزَدري اآلَخَر وإّما أن يلَزَم اآلخَر،
. َبسـونَ لَت وال للجسِد مـا  ُيهمَّكم للعيشِ ما تأكُلونَ ال: لكم أقولُ لذِلَك
 طُيـورِ  إىل اُنظُروا اللِّباسِ؟ أعظَم ِمن َسُدجلَوا الطََّعامِ، أعظَم ِمَن َياةُحلا أَلَيَسِت
 السَّـماوِيُّ  وأبـوكُم  األهـراء،  يفختُزنُ  وال حتُصُد وال َتزرُع كيف ال السَّماِء
ُيضيَف  يستطيُع أن اهَتمَّ، إذا منكم، وَمن أمثَن منَها كثرياً؟ أنتم أفلَسُتم. َيرُزقُها
  َواحَدة؟ مقداَر ِذَراعٍ حياته إىل

 جتَهـُد وال  فـال  َتنمو، كيَف احلقلِ إعتبِروا بَزنابقِ همُّكم اللَِّباس؟ي وملاذا"
. منـَها  مثلَ واحَدٍة مل َيلَبْس ،أهبى َمجِدِه يفنفَسه  ُسليَمانَ إنَّ لكم أقولُ. َتغزِلُ
 اُهللا ُيلبُِسـه  التَّنُّـورِ،  يف اًغد وُيطَرُح اليوَم وهو ُيوجُد احلقلِ، ُعشُب كانَ فإِذا

  اِإلَمياِن؟ قَِليِلي يا فما أحراه بأن ُيلبَِسكُم، هكذا،

فهذا كلُّـه   نلبُس؟ ماذا أو نشَرُب؟ ماذا أو نأكلُ؟ماذا : فتقولوا هتَتمُّوا فال"
. كُلِّـه  هـذا  إىل حتَتـاجونَ  أنَّكم َيعلُم اوِيُّالسَّم وأبوكُم يسعى إليه الوثنّيون،

 يهَتمُّ فالَغُد َغِد،لا كم أمُرُيهّم ال. ُتَزادوا هذا كلَّه ،وبِرَّه اِهللا َملَكوَت أَوَّالً فاطلُبوا
  .هفيولكلِّ يومٍ من العناِء ما يك. بَنفِسِه
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 ملـاذا . مبا َتِكيلونَ لكم وُيكالُ ُتدانونَ، فكما َتِدينونَ ُتَدانوا، لئالّ َتِدينوا ال"
 بـل  تأبه هلَا؟ أفَال َعينَِك يف ِتيال واخلََشَبةُ أَِخيَك؟، َعنيِ يف الذي قَذَىلا إىل َتنظُر
 يف َشـَبةُ خلَهي ذي ا فَها ،"َعينَِك ِمن قَذَىلا أُْخرِج َدْعين": ألِخيَك َتقولُ كيَف
 قَذَىلا فُتخرُِج ُتبِصُر وعندِئٍذ أوَّالً، َعينَِك ِمن َشَبةَخلَا أَخرِج أّيها املَُرائي، َعينَِك؟

  .أِخيَك َعنيِ ِمن
 َتدوَسه ِلئَالَّ اخلَنازيرِ، إىلُتلقوا لؤلَؤكم  وال ِكالب ما هو مقدَّس،لا ُتعطُوا ال"

  .مثَّ ترتدَّ إليكم فَُتَمزِّقَكم بأرُجِلَها،

ينـال،   َيسألُمن  كلَّ ألنَّ. ُيفَتْح لكم ِاقَْرعواجتدوا،  اُطلُبوا .ُتعطَواِاسألوا "
رغيفـاً أعطـاه    ابُنه َسألَه إِذا من منكم. لَهُيفَتُح  َيقَْرُع وَمن َيجُِد، َيطلُب وَمْن
 ُتعطـوا  أن َتعرِفونَ األشَرار أنتم فإذا كُنتم أعطاه حيَّةً؟ َمسكةً، ، أو َسألَهاًَحجر

بأن ُيعطي ما هو  السََّمواِت، يف الذي فما أوىل أباكُم العطايا الصاحلة ألبنائكم،
  َيسألونه؟ صاحلٌ للذين
هـي الشـريعةُ    هـذه : أن يفعلَ الناُس لكم، ِافعلوه أنتم هلم أردمت َما فَكلُّ
  .َواألنبَِياُء

اهلَـالِك   إىل املـَؤدِّي  والطَّرِيَق فإنّ الباَب َرحٌب الضَّيِّقِ،الباب  ِمن أُدخلُوا
 إىلاملـؤّدي   الطَّرِيَقوأحرَج  َباَبلا أَضَيَق ما .كثريون يسلكونه نالذيو واسع،
  .ن إليه قَِليلونَيهتدو َنالذيو احلَياِة،

باطنـهم   يفوهـم   لباس الّنعاج، يف الكذّابني، فإّنهم يأتوَنكم إّياكم واألنبَِياِء
 الُعلَّْيق ِتـني؟  ِمَن أو ِعَنٌب، الشَّوِك أُيجىن ِمَن. َتعرِفوَنهم مثَارِِهم ِمْن .َخاِطفَةٌ ِذئَاٌب

فليس  خبيثة، اًاخلبيثة ُتثمُر مثار والشََّجَرةُ طيِّبة، اًطيِّبٍة ُتثِمُر مثار َشَجَرٍة كذلك كلُّ
 وكلُّ. طيِّبة اًُتثمَر مثار اخلبيثة أن للّشجرة وال خبيثة، اًتثمَر مثار الطيِّبة أن للشَجَرة
  .َتعرِفوَنهم ِثَمارِِهم فِمن. النَّارِ يف قَىلوُت ُتقطَُع طيِّباً اًُتثمُر مثَر ال َشجَرٍة
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من يعملُ  َبل السََّمَواِت، َملَكوَت َيْدخلُ ،"َربُّ َيا َربُّ، َيا" يل َيقولُ َمن لَيَس
 ذلـكَ  يفمن النـاسِ   فسوف يقولُ يل كِثريونَ. السََّمواِت يف الذي مبشيئة أَيب

أَتينا  وباِمسَك طردنا الّشَياِطَني؟ وباِمسَك َتَنبَّأنا؟ أما باِمسَك َربُّ، يا َربُّ، يا": َيومِلا
هـا  أّي إليكم عّني يـا . ما عرفُتكم قطّ: فأقولُ هلم عالنيةً" "الكِثَرية؟باملعجزات 
 كَمثَلِ رجلٍ عاقلٍ بىن َبيَتـهُ  ،عملُ بهفين يسمُع كالمي هذا لُ َمثَفَم" !الفاسقون

 فثارت على ذِلَك وسالت األوديةُ وعصفِت الرِّياُح، طُر،ملا فََنزلَ. الصَّخرِ على
فلـم   ،مسع كالمي هذا وَمثَلُ َمن. الصَّخرِ ساَسه علىأ ألنَّ َيسقُطْ، فلم البيِت
 وسالِت األوديةُ، املطُر، فََنزلَ. الرَّملِ على َبيَتُه َبَنى َجاِهلٍ، كَمثلِ َرُجلٍ به، لَْيعَم

  ."شديداً ُسقوطُه وكانَ فَسقَطَ، البيَت فضربت ذلَك وعصفِت الرِّياُح،

 له كََمْن ُيَعلُِّمهم كانَ ألنَّه لَتعِليِمِه، موُعجلُهذا الكالم، َدِهَش ا أمتّ َيسوُع وملَّا
  » .ال مثلَ كََتَبِتهم طانٌ،لُس
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  الثانويةاملصادر 

ــل  يفمــا الــذي نعرفــه عــن يســوع املســيح، خــارج مــا جــاء عنــه        األناجي
  القانونية؟

ومنها ما هـو وثـين، ومنـها مـا هـو       ،منها ما هو يهودي. مثة وثائق كثرية
 يفمل يــرد ذكرهــا   ،املســيح إىلهــا إشــارات  هــا كلّفيو. بــل ومســلم  ،مســيحي
الـيت   ،أو التفاصـيل  ه بعـض املالمـح  هـا أقلـّ  فيفهل يسعنا أن جنـد  . األناجيل
  ما حيك حوله من أساطري؟ يفته، ال تارخييّ يفيسوع  ختصّ

من حتديد ميدان اإلجابة عليه، كـي تـأتي    د وواسع، فال بدّالسؤال معقّ
ل هـذه التحديـدات هـو اسـتبعاد النصـوص      أوّ وإنّ. آن يف وخمتصرةً واضحةً

  .للها لتمثيل التقليد األصيدم ما يؤهّاليت ليس هلا من القِ
  ولكن ما نعين بالقدم؟

ــ جمــع البــاحثون علــى أنّيُ ) 325(ى جممــع نيقيــا النصــوص الــيت تتخطّ
ســتثنى منـــه إال  ذلــك هـــو املعيــار الثابــت، ولـــن يُ   . ليســت جــديرة بالبحـــث  

، أو اليت قد تكون تنقل النصوص اليت ال يزال تاريخ وضعها مدار أخذ وردّ
  .تقليداً سابقاً

" أقـوال "فـون املسـلمون مـن    ا ينسـبه املؤلّ مـ  ة عنـد ف البتـّ لذلك لن نتوقـّ 
وصـية  "ى بــ يسوع، وال عند معظم األناجيل املنحولة، وال عنـد مـا يسـمّ    إىل

  ".سيدنا يسوع املسيح
أما النصوص اليت ستستوقفنا، فإننـا سـنعاجلها بإجيـاز، وسـنذكر منـها      

ــ إىلأهـــم املقـــاطع، وسنشـــري   ــا انتـ ــوا عليهـ ــا أمجعـ إال أن . ئج البـــاحثني كمـ
وتـثري جـدالً دائمـاً، فسـتنال قسـطها       ،نصوص اليت ال تزال ذات قيمـة مـا  لا

  .من التوضيح
ــة، علــى إجيازهــا، تســاعدنا     اكتشــاف ميــدان واســع   يفلعــل هــذه احملاول

  .وهام، مل يتم بعد استكشافه
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  املصادر اليهودية :أوالً
ــ خني اليهــود، الــذين عاصــروا اب أو املــؤرّع أي إنســان أن جيــد لــدى الكتّــيتوقّ

  .نيبشأن يسوع واملسيحيّ غزيرةً أو عاصروا القرون املسيحية األوىل، مادةً ،يسوع
  .العكس هو الصحيح

؟ 45 -. م. ؟ ق20" (لـون في"اليهـودي االسـكندري،   لسـوف  فيال فاملعروف أنّ
  .منها على أي ذكر ليسوع أيّ يف مل يأتِ ،كثريةً فاتٍوضع مؤلّ.) م. ب

ــ ــمثّ ــ" يوســتوس"ف يهــودي هــو ة مؤلّ ا، يقــول عنــه البطريــرك  مــن طربيّ
ــا "امللــك  إىلمــن موســى   إنــه وضــع تارخيــاً لليهــود ميتــدّ  " فوتيــوس" اغريب

  .يحسه مرة واحدة يسوع املفي، مل يذكر ).م. ب 100حوايل " (الثاني

  :بعض أسبابه إىلبوسعنا أن نشري . هذا الصمت مفهوم، على غرابته
عي أنــه املســيح، فبــات واحــداً مــن     ل يهــودي يــدّ مل يكــن يســوع أوّ : أوالً

  .هم جلبوا الكوارث على اليهودكثريين، وكلّ

التاريخ القديم كان على العموم تاريخ امللوك والقادة، وكل مـا سـواهم   : ثانياً
القــرن  يفوهــذا املفهــوم لكتابــة التــاريخ مل يــتالشَ إال   . مل يكــن جــديراً بالــذكر 

  .ويسوع واحد من املشاغبني. الثامن عشر، ومنذ الثورة الفرنسية حتديداً

مـا جـاء   : حسـماً مـن سـابقيه   ة سبب هام جداً، وقد يكون أكثر مثّ: ثالثاً
به يسوع كان نقضاً حقيقياً لليهودية، فلم يكن من السهل علـى أي يهـودي   

الغالـب خـري    يفو خني هـ ، وصمت املـؤرّ ال خبري وال بشرّ ،أن يأتي على ذكره
  …وسائل االغتيال

  .التلمود يفخ يوسيفوس، وإذن ليس أمامنا سوى ما جاء لدى املؤرّ

  :وس يوسيفوسفيفال -1
  .100عام  إىل. م. ب 37ش من عام عا
  :سريته. 1
القدس حتى السادسة عشرة  يف ة، وظلّكهنوتيّ ةالقدس من أسر يفلد وُ
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 ،نية، وما من شك أنه مسع بيسوع وباملسيحيّبيئته إذن بيئة دينيّ. من عمره
الفـرتة   يف، 63حتـى عـام    56وغادر القدس سنوات قليلة، ثم عاد إليهـا عـام   

ــولس اعتُ  أنّ ظــنّالــيت يُ ــورة شــعبيّ   ،هــافيقــل القــديس ب  يفة حــدثت إثــر ث
 ان اضـطهاد نـريون للمسـيحيني، وكـان كـلّ     ، إبّـ 64روما عـام   يفونراه . اهليكل

ما بني املسـيحيني واليهـود مـن اخـتالف      حريصاً على إظهار ،يهودي آنذاك
، "بوبيــا" بتلــك املســمّاةومــن املعــروف أنــه كــان علــى عالقــة وثيقــة . جــوهري
عتقــد أهنــا هــي الــيت أثــارت وهــي يهوديــة، الــيت يُ عشــيقته، ، أوريونزوجــة نــ

يقاتــل ) 70-66(وكــان إبــان الثــورة اليهوديــة الكــربى . نــريون علــى املســيحيني
وأصـبح مـن كبـار القـادة      ،ةالصـفوف الرومانيّـ   إىلمع أبناء دينه، ثم انضم 

عـام   يفو. بـاً جـداً للقائـد تـيطس    الرومانيني ضد أبناء دينه، حتى بـات مقرّ 
اليهــودي، الــذي " اغريبــا الثــاني"رومــا حيــث كــان يلتقــي كــثرياً  إىلعــاد  70

  .نه كان من قضاة القديس بولسإ) 26(يقول سفر أعمال الرسل 

ــرز مؤلّ ــهمــــن أبــ ــام  "احلــــرب اليهوديــــة: "فاتــ ، 78-77، الــــيت صــــدرت عــ
تـب عـن اليهـود    ما كُ ومها أهمّ. 94-93اليت صدرت عام " العاديات اليهودية"و
  .تلك املرحلة يف

  راه قال عن املسيح أو املسيحيني؟فماذا تُ

  ":العاديات اليهودية"كتاب . 2
الـيت ورد ذكرهـا    ،بعض الشخصـيات  إىلهذا الكتاب يشري يوسيفوس  يف

  :األناجيل يف
ج زوجـــة أخيـــه الـــذي تـــزوّ ،"هـــريودس انتيبـــاس"حديثـــه عـــن امللـــك  يف

وهـو  . عمـدان وقتلـه  امليوحنـا   م يوسيفوس على تبشريس، هريوديا، يتكلّلبّفي
إهنـا  : الـيت رقصـت وطلبـت منـه رأس يوحنـا      ،الذي يذكر اسم ابنة هريوديـا 

  .صحة هذا النص يفك خني من يشكّوليس من النقاد أو املؤرّ". صالومة"
م يوســيفوس عــن ، يــتكلّ"هــريودس اغريبــا الثــاني"حديثــه عــن امللــك  يف

 :قولفياستشهاد القديس يعقوب الصغري 
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مـع  "رئيس الكهنة حّنان استغل الفرصة السـاحنة وعقـد جممعـاً    إن "« 
وكان امسه (، وجعله حياكم أخ يسوع امللقب باملسيح )احملفل األكرب(السنهدرمي 

ق ِطومل ُي. اهم بالالشرعية، وحكم عليهم باملوت رمجاًهماً إّيوآخرين، مّت) يعقوب
  » .نواحتراماً للقانو هذا األمر أكثر سكان املدينة نزاهةً

إذن مل يكن يوسيفوس جيهل أسباب مقتل يعقـوب، وهـو يـذكره بوصـفه     
 …لــم بــبعض تفاصــيل هامــة  فهــو إذن علــى ع … "أخ يســوع امللقــب باملســيح "

صــحيح أن هــذا الــنص مل حيــظَ بإمجــاع النقــاد ألســباب ال داعــي لــذكرها  
  …منت النص يفاً ك به ويعتربه أساسيّيتمسّ نأن منهم مَ اآلن، إالّ

تـوحي بـأن    ،"يعقـوب "حديثـه عـن    يف ،يسـوع  إىل" العابرة"إشارته  إنّ ثمّ
 …نص ثالث يفإنه ليذكره و… يسوع ليس بغريب البتة عليه

نـص   يفم يوسـيفوس علـى يسـوع    حديثه عن بيالطس وحكمـه، يـتكلّ   يف
 إىلمشريين خبط  ،ه بكاملهنا أن نذكرَحسبُ. جدالً كثرياً -وما يزال  -أثار 

 :أهم نتائج الباحثني ،ذاكرين باختصار كبرية، وفياملقاطع اخلال

  :النص* 
إن صـّح أن نسـّميه   تلك الفترة، ظهر يسوع، وهو إنسان حكيم،  يف"« 
. احلقيقةون معرفة م الناس الذين حيّبه كان يقوم بأعمال مدهشة، ويعلّألّن. إنساناً

وملـا  . اليونانينيفاجتذب إليه عدداً كبرياً من اليهود، وكذلك عدداً كبرياً من 
ـ  وإنّ. بيالطس، حكم عليه باملوت صلباً إىلتنا وشى به زعماء أّم وه الذين أحّب
داً، بعد ثالثة أيام، وهو حّي، كمـا  وظهر هلم جمّد. اء لهفيوا أوبادئ األمر، ظلّ
ون قد تنّبأوا بذلك، وقد كانوا تنّبأوا أيضـاً بـأمور كـثرية    كان األنبياء اإلهلّي

يت كـذلك  مِّني قائمة، وقد ُساليوم ما تزال مجاعة املسيحّي إىلو .بشأنهوخارقة 
  » .إليه نسبةً
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  :قيمة هذا النص* 
خني مــؤرّ ،مواقــف متناقضــة جــداً  يفمــن غرائــب هــذا الــنص أنــه جَمــعَ    

الربوتسـتانيت  " هرنـاك "فبعضهم، مثل … هم أال جيتمعوافيفرتض وباحثني يُ
وبعضـهم مثـل   … كاملـة  يقـول بصـحة هـذا الـنص صـحةً      ،الليربايل املتطـرف 

ن يأخـذ  وهنـاك مَـ  … وتفصـيالً  يرفضـه مجلـةً   ،"باتيفول"األسقف الكاثوليكي 
وا لـة، حبيـث زجّـ   قَظات حول إقحامات حمتملة أجراها بعـض النَّ به مع حتفّ

. فـق ويهوديـة يوسـيفوس   عـداً إميانيـاً ال يتّ  هذا النص التارخيي الصـرف، بُ  يف
هــي تلــك الــيت أشــرت إليهــا    ،د أن تكــون النصــوص املقحمــة ولــيس مبســتبع 

" الناقـل "ويكون بذلك … وقد يكون هذا هو الرأي األرجح… أو بعضها… خبط
  …املسيح لصاحلشهادة  إىلاملسيح،  حولقد حوّل شهادة يوسيفوس 

  :التلمود -2
  :مضمونه. 1

  :حاقدة ليس إالّ ه، رمستها أيدٍهي صورة قذرة ليسوع وأمّ
ه مرييام من ضابط روماين امسه بنديرا، وامسه ابن بنديرا، ولدته أّم يسوع،« 

ه مـن سـاللة   ّمكانت أ". بافوس بن يهوذا"مع أهنا متزوجة لرجل يهودي امسه 
ـ  يف، فقد أقام "الناصري"أما يسوع … تولكنها شذّ ،ةملكّي م مصر حيث تعلّ

ألعابـه  فلسطني فاجتذب إليه اجلمـوع اليهوديـة بفضـل     إىلالسحر، وعاد 
. اخلطيئـة  إىلوكان يسخر من تعليم حكماء اليهود ويدفع بالشعب . السحرية

تل رمجاً يوم وقُ ،"ةّدل" يفوكم وقف وُحرم وأُعى أخرياً األلوهة، فُحوكان أن اّد
وقـد  . الثالثة والـثالثني  يفوهو  ،لبنق أو ُصاجلمعة عشية عيد الفصح، مث ُش

  » …من الرباز املغلي درٍِق يفم جهّن يفلقي أُ

  :قيمته. 2
نفسـه  " رينـان "هل من حاجة ملناقشـة مثـل هـذه القـذارات الـيت وصـفها       

  ؟"ةجرأسطورة خمزية وفا"بـ
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  املصادر الوثنية :ثانياً
  :املؤلّفون الالتينيّون .1

  "أعمال بيالطس" - 1
رومـا، ملـا قـد يكـون تقريـراً       يفاحملفوظات اإلمرباطورية  يفهل من أثر، 

  أرسله بيالطس، وايل اليهودية، لإلمرباطور، حول حماكمة يسوع ومقتله؟
  .إثبات له ة أيّاألمر ليس مبستبعد، ولكن ليس مثّ

لســوف اعتنــق في، وهــو "يوســتينوس النابلســي"القــديس  مــع ذلــك، فــإنّ 
منتصف القرن الثاني املـيالدي، ووضـع دفـاعني عـن املسـيحية،       يفاملسيحية 
فأسـند إليهـا ثبـوت معجـزات      ،"أعمـال بـيالطس  "األول منـهما   يفوقد ذكـر  

  .املسيح وآالمه وموته
أواخـر القـرن الثـاني املـيالدي، هـو       يفر مسـيحي آخـر،   ومثله، كتـب مفكـّ  

ر طيبـاريوس  اإلمرباطـو  إىلرسـالة كتبـها بـيالطس     إىل، يشـري  "ترتليانوس"
  …حول أيام يسوع األخرية

  …"أعمال بيالطس"األمر بشأن ما يُزعم حول  يفهذا كل ما 

  :بلينوس الصغري - 2
  .ما كتبه هذا الكاتب هو أقدم نص التيين ثابت حول املسيحية

ــان بلينــوس الصــغري ممثــّ   ــا  ك ــى مقاطعــة بيتيني ــان . ل اإلمرباطــور عل وك
الً بشـأن  تقريـراً مفصّـ   112ليه عام صديقه، فكتب إ" ترايانوس"اإلمرباطور 

  .نيموقفه من املسيحيّ
ــرةً    ــئلة يوجّ   حتتـــوي هـــذه الرســـالة فقـ ــوس  تضـــم ثالثـــة أسـ ههـــا بلينـ

الً بشـأن  حمضـراً مفصّـ   هـي تضـمّ   ثـمّ . لإلمرباطور، ويسـأله اإلجابـة عليهـا   
إميــاهنم، ومنــهم  يفبون ومنــهم املتصــلّ. اإلجــراءات املتخــذة حبــق املســيحيني

أي الــذين مل  ،ن كفــروا بــه أو يكفــرون بــه، ومنــهم املنكــروناجلاحــدون الــذي
  .هذه العقيدة يعتنقوا يوماً

  :ني بقولهوهو يصف املسيحيّ
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ومـن   .مل يدخلها هذا املذهب ،حقريةً أو قريةً أو بلدةً ك ال جتد مدينةًإّن"« 
للمسيح بيل الفجر، لينشدوا بينهم األناشيد أيام معينة، قُ يفعادهتم أن جيتمعوا 

يسرقوا، وال يكذبوا، وال يتعـاطوا شـيئاً مـن     أالّ مٍهدون بقَس، ويتّعإله إىلك
  » …ضروب الفحشاء

تصـارنا علـى   قتـه، وعلـى ا  مـا كتـب بلينـوس، علـى أمهيّ     نا من كـلّ ال يهمّ
نشــدوا بينــهم أناشــيد للمســيح ليُ"نــا ســوى قولــه فقــرة واحــدة منــه، ال يهمّ

ني حــول إميــان املســيحيّ  تلــك هــي أقــدم شــهادة لغــري مســيحي  … "إلــه إىلكــ
  .ستهان هباوتلك شهادة ال يُ. باملسيح إهلاً

  :تاكيتوس - 3
  .ومانخني الرّهو أحد أعظم املؤرّ

  :يصف حريق روما زمان نريون، قال ،117- 115حوايل عام  "اتهحوليّ" يفكتب 
، افتـرض  )من أمر اهتامه حبريـق رومـا  (لكي يزيل اإلمرباطور ما شاع « 

العذابات بأولئك الذين جلبت هلم فظـائعهم الكراهيـة،    فأنزل أشّد ،نيذنبُِم
 ،"املسيح"وقد جاءهم هذا االسم من ". نيمسيحّي"يهم والذين كانت العامة تسّم

وهـذه  . زمان طيباريوس يفالذي كان الوايل بيالطس البنطي قد سلّمه للموت 
اليهوديـة،   يفال  حينها، عادت تربز من جديد، يفبحت الشعوذة املقيتة اليت كُ
كل مـا هـو    روما أيضاً، حيث ينصّب يفوحسب، بل  حيث ظهر هذا الشّر

ته، ن جيـاهر مبسـيحيّ  َم فانربى احلكام يعاقبون كلّ. مقيت وخمزٍ وجيد له أتباعاً
 منهم، ال ألهنم أحرقوا روما، بل ألهنم يبغضون اجلنس فريفحكموا على جّم غ

  ).44و 3/15احلوليات ( » .البشري
  .صحته يف ن يشكّهذا النص ليس مَ

تواجـــد   إىلوهـــو مرجـــع تـــارخيي ذو أمهيـــة قصـــوى، لـــيس بالنســـبة       
عهـد نـريون وحسـب،     يفروما واهتامهم املزعـوم بـإحراق رومـا     يفاملسيحيني 

ــ إىلبــل أيضــاً وخصوصــاً بالنســبة   زمــان ومكــان  يفة ظهــور املســيح تارخييّ
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أهنـا جـاءت    ،هـذه الوثيقـة   يف والطريف املهمّ. دين، واحلكم عليه باملوتحمدّ
هامــــاً ل اتّذاهتــــا ال تشــــكّ يفبــــاب احلــــديث عــــن نــــريون، وهــــي  يفضــــاً رَعَ

  …ني، وال دفاعاً عنهمللمسيحيّ

  :سويتونوس - 4
، "حياة القياصرة االثين عشر"ف بعنوان خ روماني، وله مؤلّهو أيضاً مؤرّ

  .خ تاكيتوس، وهو إذن معاصر للمؤر120ّوقد وضعه حوايل عام 
ني ضـاً املسـيحيّ  رَيذكر عَ) 16الفصل " (نريون"حديثه عن اإلمرباطور  يف

  :وهذا بيت القصيد -ويذكر خصوصاً 
  ".شعوذهتم اجلديدة والشريرة"

  :، يذكر أنه أمرَ)4فقرة / 25الفصل " (كلوديوس"حديثه عن اإلمرباطور  يفو
ة قلق علّ) "املسيح(" خريستوس"وا بتأثري مَسبطرد اليهود من روما، ألهنم أَ« 

  » .متواصل
ق الوسـط اليهـودي الضـيّ    يفقد يبدو للبعض أن النص يعين غليانـاً مـا   

ة ال تـذكر  األحـداث التارخييّـ   أنّ إالّ… "املسـيح "بتأثري أحدهم وهـو   ،روما يف
هـا العبـارة، تـوحي    فيالصيغة اليت جاءت  ثم إنّ… روما يف" مسيح ما"ظهور 

  …أوساط روما يفليس نكرة  املذكور" املسيح"بأن 

  :أمرين إىلهذا النص هو إشارته  يفواملهم أيضاً 
كانتـا ال   ،"كلوديـوس "عهـد اإلمرباطـور    يفاليهودية واملسـيحية   نّأ: األول

  .ه التاريخالكثريين تبدوان شيئاً واحداً، وهذا واقع يقرّ إىلتزاالن بالنسبة 
وقـد وصـلت    -املسـيحية   الـيت امسهـا  " البدعة اليهودية"أصل  نّأ: الثاني

ى ك املســـمّاذ إىليعـــود  - "كلوديـــوس"ر، هـــو عهـــد عهـــد مبكّـــ يفرومـــا  إىل
  ).خريستوس" (املسيح"

  …ن ذلك قليل جداًإقد يقول بعضهم 
ــة الصــرف     ولكــنّ  نّذلــك أل. هــذا القليــل يتوافــق مــع احلقيقــة التارخيي



 املصادر الوثنية: ثانياً املصادر الثانوية

159  

باحتقـار،  ب، بـل أحيانـاً   كل ما هو يهودي بتحسّ إىلكانوا ينظرون  نالروما
 فــاليهود كــانوا يــثريون علــيهم أشــدّ    . هــذه النصــوص  يفكمــا بــدا واضــحاً   

فمـــا كانـــت أخبـــارهم . ة، وبصـــورة شـــبه متواصـــلةالقالقـــل، وأكثرهـــا دمويّـــ
عهـــد هـــذا  يف ،همضـــدّ خـــذةإال بقـــدر مـــا كانـــت اإلجـــراءات املتّ  ،هملتـــهمّ

ــ. اإلمرباطــور أو ذاك، تلــزمهم بــذلك مبســيح وا فمــن أيــن كــان هلــم أن يهتمّ
فلسـطني علـى حنـو     يفكـثريين ظهـروا   " حاءسَـ مُ"اً كـان، طاملـا أن   جديد، أيّ

  …متالحق، وكان ظهورهم سبباً ملتاعب مجّة؟
اً حامسـاً  داً تارخييّـ حسبنا من كل ذلـك إذن هـذه اإلشـارات العـابرة، مسـتَنَ     

  .نكرون وجود يسوع التارخيين يُوجه مَ يفوغري مسيحي، وغري هادف البتة، 

  :الفالسفة. 2
ة، بـل هـذا أو   فيكلمة فالسفة ال تعين بالضرورة أصحاب املدارس الفلسـ 

ذاك مـــن القـــائلني هبـــذه أو تلـــك مـــن الفلســـفات، والـــذين وصـــلنا بعـــض   
  .ها هلم ذكر ما للمسيح أو املسيحينيفيو ،فاهتممؤلّ

ق أو واسـع، علـى الـرأي    ن كـان هلـم تـأثري، ضـيّ    وهي تعين أيضاً بعـض مَـ  
ة مهامجـاً،  ى للمسـيحيّ ن تصـدّ ذلـك مَـ   يفني، يتسـاوى  املسـيحيّ العام حيـال  

  .ضاًرَن ذكرها عَومَ
 ني مل يعـودوا نكـرةً  املسـيح واملسـيحيّ   أنّ ،نيوالثابت لـدى الفالسـفة الـوثنيّ   

  .الغالب يفهاً جداً، بل مشوّ بالنسبة إليهم، وإن كان ما يعرفونه عنهم قليالً
  :مارا - 1

نـص سـرياني قـديم جـداً،      يفجاءت لـه رسـالة   . ةمن دعاة الفلسفة الرواقيّ
هــا عــن املســيح دون أن  فيث يتحــدّ. 200حــوايل عــام  ،"ســريابيون"كتبــها البنــه 
 ،"ملك حكـيم "أنه قارنه بسقراط وبيثاغوروس، ووصفه بأنه  إالّ. يذكره بامسه

فانتقم اهلل . ه باملوتحكم الشعب اليهودي بضع سنوات، ولكنه حكم عليه شعبُ
إنه مزيج من  ".شتى أحناء األرض يفته ونفاه أنزل اخلراب بشعبه وشتّإذ "له 

  .س املسيحيةخيال وتاريخ، ولكنه ال خيلو من احرتام وإعجاب ملؤسّ
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  :لوقيانوس الساميساطي - 2
مــا مــاً، وقلّني هتكّأمطــر املســيحيّ. لســوف سفســطائي معــروففيخطيــب و

 يف 170حــوايل عــام  مــن هــذه اإلشــارات الثابتــة، مــا كتبــه  . يســوع إىلأشــار 
  :نييقول عن املسيحيّ". موت برييغرينس"ف له بعنوان مؤلّ

بعضهم للبعض اآلخـر،   ،مشّرع هلم أقنعهم بأهنم مجيعهم إخوةل أّو إنّ"« 
لسوفهم السفسطائي فيوا عن آهلة اليونان ويكفروا هبا، ويعبدوا شريطة أن يتخلّ

  » )11الفصل . (هعويعيشوا حبسب شرائ ،املصلوب

  :قلسيوس - 3
 ،اً، ترك تأثرياً قوي178ّالذي وضعه حوايل عام " اخلطاب احلقيقي"فه مؤلَّ
وا ني األوائل رأوا لزاماً علـيهم أن يـردّ  الكثريين من املفكرين املسيحيّ نّإحبيث 
ف كـبري أمسـاه بامسـه    ه مبؤلـّ الذي خصّ ،"اورجيانيس"وكان من أبرزهم  ،عليه
  …لنا من قلسيوسصَوصول ما وَ يف، وله الفضل "ضد قلسيوس"وهو 

ق فحـاول أن يسـتغل بعـض الفـوار    . على األناجيـل يب كان على اطالع نس
إال أنــه، مــع ذلــك، ابتعــد  … هبــا كمتناقضــات جوهريــة  ليلــوّح ،نصوصــها يف

ــه    يفس علــى الســحر  فــأبرزه كســاحر متــرّ . كــثرياً عــن صــورة يســوع وأعمال
فهو . التلمود هبذا الشأن د اهتاماتفردّ ،ذلك ذو منشأ حقري إىلمصر، وهو 
ادين وعشـارين، خـدع النـاس    أن يتبعه ما يزيد علـى بضـعة صـيّ    ال يستحقّ

مـا   ، ومـع ذلـك، فـإنّ   كلـصّ  عاء األلوهة، فمات علـى صـليبٍ  وتطاول حتى ادّ
  .، وإن كان خيلو من األصالةال خيلو من مسوّ ،دعا إليه من أخالق

  :ووسفيبرو -4
فـاً بعنـوان   وقـد كتـب مؤلّ  . األفالطونيـة احلديثـة  لسـوفاً مـن أتبـاع    فيكان 

  .270حوايل عام " املسيحيني ضدّ"
الستخالص مـا   فيولكنها تك ،مل يصل من هذا املؤلف إال مقاطع قليلة

رمى إليـه مـن روح نقديـة حيـال النصـوص اإلجنيليـة، فتعامـل معهـا بـروح          
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ولكنـه ال  . كـثري سم باحرتام موقفه من يسوع اتّ كما أنّ .بعيدة عن العدوانية
هنايــة املطــاف، املســؤولون عــن  يفهــام تالميــذه بالشــعوذة، فهــم ع عــن اتّيتـورّ 

  …انتشار هذه الشعوذة

  :هيريوكليس -5
وقد ". ديوكليسيانوس"د عهد اإلمرباطور املضطهِ يففاً مشهوراً كان موظّ

. 303، وذلـك حـوايل عـام    "صديق احلقيقـة "ف بعنوان ني مبؤلّاملسيحيّ خصّ
ــ قّ منــه ســوى مقــاطع متنــاثرة ال تســتحقّمل يتبــ ة، لــوال مقطــع كــبري أمهيّ

ه املؤلــف عــن إحــدى أغــرب األســاطري الــيت حيكــت حــول   فيــث منــها يتحــدّ
  :هافيو. األوساط الوثنية يفيسوع 

 يفإن يسوع، بعد أن طرده اليهود، مجع حوله تسعمائة رجـل قـادهم   "« 
  » ".محالت لصوصية

املؤسســة "فــه مؤلّ يف" لكتانســيوس"ف املســيحي كــر هــذه املقــاطع املؤلــّ  ذ
  .304ومات شهيداً عام  ،"هيريوكليس"، وقد عاصر "اإلهلية

  املصادر املسيحية :ثالثاً
إن نـــدرة املعلومـــات الـــيت صـــادفتنا حتـــى اآلن عـــن املســـيح واملســـيحية،  

  .تفرض على الباحث فرزاً دقيقاً ملختلف املعطيات املتوفرة ةتقابلها وفر

  :ت اهلراطقةمؤلفا .1
تغطية أخطائها  إىلمثل هذه املؤلفات يرمي  يفما جاء  من الواضح أنّ

يصـلح   ،"ايرونيمـوس "ومع ذلك فما دعا إليه قدمياً القديس . بسلطة يسوع
الوحـل، فقـد    يفالبحـث ضـروري حتـى    : ملثل هـذا البحـث   خذ قاعدةًتّألن يُ
  .ن قد حبثناأننا نكو وإال، فحسبنا عزاءً. ه على بعض الذهبفينعثر 
  ":حكمة اإلميان" - 1

 ،القـرن الرابـع أو أواخـر الثالـث     إىله، ويعـود  عـرف واضـعُ  ف ال يُهو مؤلَّـ 
. ةبقدر ما هي تتعارض مع املسيحيّ ،ينطوي على مفاهيم غنوصية واضحة
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 ولـذا فكـلّ  . صـلة  إليهمـا بـأيّ   ها من تعاليم يسوع وسريته مـا ميـتّ  فيوليس 
  …مضيعة للوقت… ف عندهاتوقّ

  :األناجيل املنحولة يفأقوال يسوع  - 2
ــثرية، وليســت كلّ    ــل املنحولــة ك ــة واضــحة    األناجي هــا بالضــرورة ذات نزع

 الصــميم، مل يصــل منـــها إالّ   يفاً مــا كــان منــها هرطوقيّــ     إال أنّ. اهلرطقــة 
األناجيـل   يفومل تـرد   ،سـبت ليسـوع  نُ" أقـواالً "غالبـاً مـا تكـون     ،شذرات نادرة

هــم معــرض ردّ يففــات بعــض آبــاء الكنيســة،  مؤلّ يفهــا وردت وكلّ. القانونيــة
اإلجنيـل  "ليسـوع مـن   " قـوالً "أورد " ابيفـانيوس "القـديس   من ذلك أنّ. عليها

اإلجنيــل "آخــر مــن " قــوالً"أورد " هيبوليتــوس"، والقــديس "ليــبسفيحبســب 
  .، وكال القولني غنوصي"حبسب توما

هـم علـى   رض ردّمعـ  يف" آبـاء الكنيسـة  "ليسوع أوردها بعـض  " أقوال"ة مثّ
بلباقــة مــا تريــد  فــي، ولكنــها خت"عكــرة"ل وهلــة اهلراطقــة، قــد ال تبــدو ألوّ

 ننـــابطِيُ" قـــولني" "اكليمنضـــوس االســـكندري "وقـــد أورد القـــديس  . قولـــه
  :الغنوصية حبذر ودراية، مثل هذا القول

  …"خلّص ذاتك وخلص نفسها أيضاً: صاملخلّولذلك يقول "

  :مؤلفات منحولة .2
  :املؤلفات املنحولة الشعبية - 1
العديد من هذه املؤلفات القدمية، وإن كانـت ال تنطـوي علـى منحـى      إنّ

ذلـك  . هرطوقي واضح، ال ختلو من بعض االحنراف حيـال املعتقـد السـليم   
ختضـع بسـهولة أكـرب     ،وسـاط شـعبية  أ يفأوسـاط فئويـة أو    يفألهنا وضعت 

 ســتبعد أن تكــون وثيقــةَ وهلــذا الســبب، يُ . لشــيء مــن االحنــراف العقائــدي  
… األناجيـل  يفا مل يـذكر  ل إليهـا شـيئاً عـن سـرية يسـوع ممّـ      الصلة مبـا يَنقـُ  

إجنيـل  "و" بطـرس  إجنيل"و" كتاب الرسل"منها . والنصوص تشهد على ذلك
  ".نيإجنيل العربانيّ"و" نيإجنيل املصريّ"و" بيونينياأل
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 "كتاب الرسل:"  
الثرثرة منـه   إىله ما هو أقرب فيجمموع الرسل، و إىلنسب ف يُهو مؤلّ

ــر قيمــة    . اإلجنيــل إىل حســبنا هــذا النمــوذج، علــى الــرغم مــن طولــه، لنَخبَ
  :ف بكاملهاملؤلَّ

ـ  . نا، كما قاله لناإليكم ما كشف لنا رّب"«  ي عندما آيت من عنـد اآلب الكلّ
خترق السماوات، وإذ أكون البساً حكمة اآلب وقوته، وإذ أكـون  أالقدرة، إذ 

. ة، باملالئكة ورؤساء املالئكةبقوته اخلاصة، أكون شبيهاً بالكائنات السماوّي شحاًمّت
" التنظيمـات "خترق أ. هيئتهم، أكون مثل واحد منهم يفخترق السماوات أوإذ 
. حني أين أملك كما حكمة اآلب الـذي أرسـلين   يف، "السيادات"و" القوات"و

حىت السـماء  " روفائيل"و" رييلأو"و" جربائيل"و" ميخائيل"وتبعين رؤساء املالئكة 
هل … مثل هذه القدرة أعطانيها اآلب اً منهم، وذلك ألنّاخلامسة، ألنين أشبه أّي

 - . نعـم يـا رب  : قلنا له - ر مرمي؟ ه بّشاملالك جربائيل أتى وأّن كنتم تعرفون أنّ
 إىلأال تذكرون أين كنت قد قلت لكم سـابقاً أنـين بالنسـبة    : فأجابنا وقال لنا

عندها، حتت هيئة املالك : فقال لنا - نعم يا رب : ئكة، أنا مثل مالك؟ فقلنا لهاملال
هـا وآمنـت   والنَ قلُب ،ثت معهـا جربائيل، ظهرت أنا نفسي للعذراء مرمي وحتّد

وهكذا أصبحت أنا نفسـي  . ها وصرت بشراًفيوأنا الكلمة، دخلت . وضحكت
  » ".بعد ذلك، مضيت حنو أيب. لنفسي، وقد فعلت ذلك حتت هيئة مالك خادماً

 أناجيل منحولة مشبوهة:  
  ":إجنيل بطرس" -

هــا بعــض التفاصــيل اجلديــدة حــول مــوت  فيون آيــة، ومنــه إال ســتّ مل يبــقَ
 فاقتــاده ،هــريودس هــو الــذي حكــم عليــه بــاملوت    مــن ذلــك أنّ . وقيامــة يســوع 

. موتـه  يفشـراباً يسـرّع    ،ه وهو على الصليباجلالدون وهم يركضون، وقدّموا ل
وحراس القرب كانوا خليطـاً  . يوسف الرامي غسل جسد يسوع قبل دفنه ثم إنّ

  …أما القيامة فقد ترافقت بأعظم اخلوارق. نيمن اليهود واجلنود الوثنيّ
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  ":نيبيونيّإجنيل األ" -
هــا فيمبــا جــاء  فــيالصــغر، ولكنــها تك يفمل يتبــقّ منــه إال نثــرات غايــة  

  :نزعة أصحابه النباتية إىللتشري 
هـل  : فأجـاهبم "أين تريد أن نعّد لك لتأكل الفصح؟ : فقال له تالميذه"« 

  » "الفصح معكم؟"روا بأين اشتهيت أن آكل حلم ميكنكم أن تفكّ
  ".اهلرطقات"فه مؤلّ يف" ابيفانيوس"وقد أورد هذا احلوار القديس 

  ":إجنيل املصريني" -
وهـو هـذا احلـوار     ،"اكليمنمضوس االسكندري"إال ما أورده مل يتبقّ منه 

  :الواضحة" أو النباتية االنقراطية"ذو النزعة 
 ،"؟مىت سيظل املوت سائداً إىل" :ومة اليت كانت تسألهلأجاب يسوع صا« 

وملّـا ظلـت    .ألين أتيت ألدّمر أعمال املـرأة … النساء تلدن أنّنت طاملا أنكّن
: ، رّد عليها قـائالً "ألين مل أجنب أوالداً ،فعلت حسناً إذن لقد": مة تسألهوصال

  » .ةكُلي من كل األعشاب، ولكن ال تأكلي من تلك العشبة املّر"
   ":إجنيل العربانيني" -
التمسّك بعـادات  نزعة متجّد  ،هذا اإلجنيل نزعة فئوية حملية واضحة يف

  :هفي، وقد جاء يعقوب الرسول لدىاليهود حتى بعد اعتناق املسيحية، 
ه خلادم الكاهن، ومضى حنو يعقوب وظهر له، َنالرب، بعد قيامته، أعطى كفَ إنّ« 
مث أمسك اخلبز وباركه وكسره، مث أعطـاه ليعقـوب   . هاتوا الطاولة واخلبز: مث قال

  » …ابن البشر قام من بني األموات يا أخي، كل خبزك ألنّ: الصّديق قائالً له
  :كتاب معروف يفه أيضاً طرح الهوتي خاطئ، ووصف حادثة نرامها فيو

ين من شعرة ي، اليت هي الروح القدس، حتملُكانت أّم للتّو: صقال املخلّ"« 
  » ".جبل ثابور الكبري إىلوتنقلين  ،رأسي يف

 حــرص الكاتــب علــى جتنيــب يســوع أيّ إىلوقــد ورد هــذا الــنص ليشــري 
  .التجربةاتصال بينه وبني الشيطان إبان 
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عندما يتحـدث مـثالً عـن     ،من ملسات إنسانية" إجنيل العربانيني"ال خيلو 
ذلك يرتكب حبـق   إىلولكنه ). 26- 19/16متى (الشاب الغين الذي دعاه يسوع 

: األول. يسـوع  إىلمن ذلك مثالً قـوالن ينسـبهما   . غري مقبولة يسوع مبالغاتٍ
 يفإال عنــدما جتــدون أخــاكم  ،ال تعرفــوا الفــرح البتــة: قــال الــرب لتالميــذه"

  ".أعظم اجلرائم ىحدإحزن روح أخيه، مذنب بالذي يُ إنّ: "والثاني". حمبة

  :املؤلفات املنحولة الروائية - 2
الـــيت يســـودها اجلـــو الروائـــي  ،هنـــاك جمموعـــات مـــن الكتـــب املنحولـــة

الـذين يـودّون معرفـة     ،ضعت إلشباع فضـول املـؤمنني  صحيح أهنا وُ. الصرف
سـاطري،  ألبا إالّ ولكنـها مل تـأتِ  . من سرية الرب ت جمهولةًيت ظلّاجلوانب ال

االهتمـام   هـا مـا يسـتحقّ   فيفلـيس  . فضالً عن أهنا تكشـف عـن خيـالٍ هزيـل    
  :وهي كثرية. أكثر من سابقاهتا

  ":إجنيل يعقوب" -
ق بأشـخاص  لـّ عضع ليجتذب اهتمام القارئ خبوارق تتمن الواضح أنه وُ

تــربز صــرامة اإلجنيــل   ،هــا خــوارق صــبيانية لّوك. املســيح… كــثريين مــا عــدا 
  …القانوني ورصانته

  ":أعمال بيالطس" -
هو حشد خلوارق من عامل اخليال، حيدث بعضها لنسور، وبعضها ليوسف 

  .اإلجنيل القانوني واقتضابه البالغ الرصانة الرامي، يربز مرة أخرى إجياز

  ":أعمال بطرس" -
حسـبنا هـذا   . ال عالقـة هلـا بيسـوع وتالميـذه     كـثريةٌ  ف ثرثرةٌهذا املؤلّ يف

  :38فصله  يفالنموذج 
إن مل جتعلوا ما هو مستقيم مثل ما : وهبذا الصدد، قال الرب بطريقة املثل« 

مثل ما هو مستقيم، وما هو فوق مثل ما هو حتـت،   ، وما هو معوّجهو معوّج
  » …"األمام، فلن تعرفوا امللكوت يفاخللف مثل ما هو  يفوما هو 
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  ":رؤيا بطرس" -
ف يكشــف يســوع لتالميــذه بالتفصــيل عــن العــذابات الــيت    هــذا املؤلــّ  يف

اعني والزنــاة والقتلــة، اخلــدّ: اجلحــيم يفبكــل فئــة مــن احملكــومني   ســتحلّ
يــال اخل إىلذلــك أقــرب  وكــلّ… ن ميــارس اإلجهــاض، واألغنيــاء األشــرار ومَــ

  .اًوسرية يسوع بالتأكيد بغنى عنه كليّ. أي شيء آخر إىلاجلامح منه 

  :املؤلف ةمؤلفات جمهول - 3
خـذ مـن   ق هذه الفئة عن سابقاهتا، وإن كـان بعضـها يتّ  ئختتلف وثا) 1(

تعلـيم الرسـل   "مـن ذلـك مـثالً كتـاب     . كاذباً له غطاءً ،أحد األمساء املعروفة
، الـيت ال تعـدو كوهنـا    "يسـني ة للرسـل القدّ القـوانني الكنسـيّ  "و ،"االثين عشـر 

ومـن  . اجلماعـات املسـيحية األوىل   يفجمموعة القواعد التنظيميـة السـائدة   
نشـر مـا هـو خـارج عـن       إىلني ال يرمون منها ها احلقيقيّفيمؤلّ الواضح أنّ

 إىلذلـك، شـحيحة جـداً بالنسـبة      إىلوهـي،  . العقيدة أو املمارسات الكنسـية 
  .قة بيسوعاملعلومات املتعلّ
ــلــذا ينبغــ مــا ى الناقــد والباحــث بأقصــى قــدر مــن الدقــة، كلّ  ي أن يتحلّ

  .سرية يسوع إىلصادفته إشارة 
  :يسوع إىلمن احلديث املنسوب ) 2(

نصوصاً معروفة، " يعدّل"، إذ هناك قسم "احلديث"مثة قسمان من هذا 
  .وقسم يثري الشبهة

يسوع قـد   إىلنسب منه وما يُ. ه ما هو كبري أمهيةفيليس : القسم األول
 ليسوع مع شيء من التبديل، أو قد يكون خطأً د استعادة لكلمةٍيكون جمرّ

وقـــد . يـفـــد احلرســـرده بصـــورة بعيـــدة عـــن التقيّـــ يفأو  ،ذكـــر احلـــديث يف
مـا   األحاديـث هـذه   يفولكن لـيس  . رواية احلديث يفمقصوداً  نكتشف خطأً

  :من هذه األمثلة. عترب حديثاً أصيالًقد يُ
وتسـالونيكي   ،30و 4/26أفسس  يفوردتا (لقديس بولس، من مجلتني ل -

  :، هذان التعديالن هلما)5/19األوىل 
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  ".ال تغرب الشمس على حنقكم: قال الرب"« 
كم، وال فـي حزنوا الروح القدس الذي ال ُت: رنا هبذه العباراتوالرب حيذّ"
  » ".كمفيق طفئوا النور الذي يتألُّت
تعلـيم  " يفاإلجنيـل، هـذان التعـديالن كمـا وردا      يفومن كلمات ليسـوع   -

  :حبسب النسخة السريانية" الرسل االثين عشر
. هنم ال يعرفون ال ما يعملون وال ما يقولـون إيا أبت، : نا أيضاًيقول رّب"« 

  )25فصل ( ». اغفر هلم، إن كان هذا ممكناً
علـى  وا ألجـل أعـدائكم، وطـوبى ملـن يبكـون      صـلّ ": اإلجنيل يفولقد كتب 
  ).5/5و متى  23/34راجع لوقا ( "ضياع الكفرة

وإن كـان  … من هذه األقوال ما قد يثري االنتباه، أو الريبة: القسم الثاني
  :منها مثالً… ها أحاديث مثرية للدهشة بصيغتها وفكرهتافي

الويل ألولئك الذين ميلكـون ويأخـذون باالحتيـال،    : قال الرب أيضاً« 
ويريدون أن يأخـذوا العـون مـن     ،وا أنفسهموللذين يستطيعون أن يساعد

  ». الدينونة يفون حساباً عن ذلك فجميعهم سيؤّد: اآلخرين
ــنص ورد   ــذا الـ ــولية " يفهـ ــوانني الرسـ ــورة   )4/3" (القـ ــي بصـ ــو يرمـ ، وهـ

منع استغالل املساعدات اليت كانت اجلماعات املسـيحية األوىل   إىلواضحة 
  …رائهاقمها لفتنظّ

  :هذا القول ،بشأن الصدقة) 1/6" (تعليم الرسل االثين عشر" يفكما ورد 
يدك، حىت تعرف  يفحسنتك تنضح عرقاً  ْعولقد قيل أيضاً هبذا الشأن، َد« 

  »… اها منكن الذي يتلقَّم
  …روح يسوع إىلني منه البخل واحلرص اليهوديَّ إىل أقربُ وهو قولٌ

  :سرية يسوع أساس تارخيي حول بعض التفاصيل اخلالية من أيّ -
 إىلجديد مـن هـذا القبيـل، ال بالنسـبة      فات ال تأتي بأيّجمموع هذه املؤلّ إنّ
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وهـي دون أدنـى شـك، وليـدة مراجـع ختلـو       . سـريته  إىلتعليم يسـوع، وال بالنسـبة   
وقــد يكــون بعضــها نتيجــة  . مــن املتانــة والصــحة، بــل وتفــور بالغرابــة والغمــوض   

خـري مثـالني    وإنّ. حماوالت لتثبيت التنظيم الداخلي للجماعات املسيحية األوىل
حبســب الصــيغة الســريانية، " تعلــيم الرســل االثــين عشــر" يفعلــى ذلــك مــا جــاء 

الصــيام، وقــد  ) 2(وحــول  ،)21الفصــل (تسلســل أحــداث أســبوع اآلالم  ) 1(حــول 
  …جاءت التعليمات بشأنه على لسان يسوع منذ ظهوره األول بعد قيامته

  :مكتشفات حديثة من ورق الربدي -4
منطقـة تعـرف اليـوم     يف، كشفت رمال مصر العشرين منذ مطلع القرن

ــيت     "هبنســة"باســم  ــبرية مــن قطــع الــربدي ال ــوي أقــواالً  ، عــن كميــة ك  حتت
هاً يصـعب معـه اسـتعادة    والكـثري منـها بلـغ تشـوّ    . يسـوع  إىلنسـب  وأحداثاً تُ

مقارنـة   يفها تشكو من تفاهة وسطحية تضـعاهنا  إال أهنا كلّ. النص بوضوح
ة النصوص اإلجنيلية القانونية، وإن كـان بعضـها   مع عمق وجدّ ،باهتة جداً

القـــرنني الثـــاني  إىلضـــح أهنـــا تعـــود وقـــد اتّ… ر باســـم أحـــد الرســـليتســـتّ
ة منحولــة تالشــى والثالــث، وقــد يكــون بعضــها جــزءاً مــن نصــوص إجنيليّــ  

ــا ــإنّ… معظمهـ ــمّ   فـ ــائق هتـ ــذه الوثـ ــل هـ ــيحي  يفالباحـــث  مثـ  يفاألدب املسـ
  .تعليماًو ة على يسوع، سريةًبداياته، ولكنها ال تضيف شيئاً البتّ

  :الكنيسةفات لبعض آباء مؤلّ - 5
ونا تالميـذ يسـوع، أن ميـدّ    إىلمن أقدم آباء الكنيسـة وأقـرهبم   ع قد نتوقّ

اه تقريبـاً  ولكن الواقـع إيّـ  … اإلجنيل يفذكر ا مل يُببعض ما نسعى وراءه ممّ
  .أو من حيث سريته" أحاديث يسوع"سواء من حيث  ،فناديصا

  :وردت لدى بعض اآلباء" أحاديث. "أ
  :من القديس اقليمنضوص -

منا العـدل ورحابـة   ليعلّ الكلمات اليت قاهلا لنا الرّبر خصوصاً لنتذكّ« 
  » "نفسها اليت متارسوهنا"قاَبلون بالرمحة سوف ُت: الواقع يففلقد قال . الصدر
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  :من القديس جوستينوس -
ألن  ،يقنيالتوبة اخلطـأة، ال الصـدّ   إىللقد أتيت ألدعو : مل يقل يسوعَوأَ« 

  » …اطئاآلب السماوي يفضل التوبة على معاقبة اخل
  :من أورجيانيس -

هو قريب من النار، ومـن   ،ن كان بالقرب مينَم: ص نفسهلقد قال املخلّ« 
  .هو بعيد عن امللكوت ،كان بعيداً عين

كنـت  "بسبب الضعفاء، كنت ضعيفاً، وبسبب العطاش، : قال يسوع أيضاً
  » ".عطشاناً

  :من أَفراءات السوري -
  .الةوا وال تتعبوا من الصصلّ: قال الرب« 

كما أن مسعان  ،العامل يفلئال تغرقوا  ،ال تفقدوا الثقة أبداً: وقد قال هلم أيضاً
  » .البحر، عندما راوده الشك يفبدأ يغرق 

  :تفاصيل عن سرية يسوع. ب
قليلة جـداً هـي املعلومـات الـيت أضـافها اآلبـاء علـى اإلجنيـل مـن حيـث           

جوســـتينوس  "أن أهـــم مـــا جـــاء منـــها، كـــان لـــدى القـــديس        إالّ. الســـرية
  :من ذلك مثالً. وإن كانت ضعيفة القيمة ،"النابلسي

 …مذود يفالعذراء ولدت يسوع ووضعته  إنّ -

 …اراً ويصنع احملراث والنرييسوع، قبل حياته العلنية، كان جنّ إنّ -

: يقولمع صوت وُس ،ان عماده، اشتعلت نريان فوق األردنيسوع إّب إنّ -
 .أنت ابين وأنا ولدتك اليوم

كـان مربوطـاً    ،جبلب محار صغري له يسوع قبل دخوله أورشليم، أمَر إنّ -
 .بساق كرمة

 ".حاكمنا: "س على عرش وقيل لهجِليسوع أثناء تعذيب اجلنود له، قد أُ إنّ - 
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جيــب أن  ،"النصــوص"املوقــف املطلــوب حيــال مثــل هــذه   مــن الواضــح أنّ
 يفهــا  فــال تســرّع وال تضــخيم، ألن النصــوص كلّ   . يكــون احلــرص واحليطــة  

أي النصوص القانونيـة   - ا القانونيات هتنتيجة األمر، تبدو باملقارنة مع أخوا
معظمها، كمـا   فضالً عن أنّ. ذكرباهتة جداً، وال حتمل جديداً يُ - اإلجنيلية 

ــيّ ـــ تبـ ــدو كونَ ــبق ووردت  ن، ال يعـ ــوص سـ ــرداً لنصـ ــد   يفه سـ ــل أو العهـ اإلجنيـ
  .وس، جيب كشفهاستكتنفه أحياناً دوافع، بعضها مد ه سردٌالقديم، ولكنّ

  :متغريات املخطوطات اإلجنيلية - 6
بعـض املخطوطـات    يفاليت تصادفنا " االختالفات"املقصود هبذه الكلمة، 

وبعضــها لــيس ســوى خطــأ ارتكبــه  . حــول احلــادث نفســه أو الكلمــة نفســها 
 يفهـا رغبـة الناقـل    فيوالبعض ينطوي على مقاصـد  . الناقل دون قصد منه

ة فيلتصحيح أخطاء صـر  ال تعدو كوهنا حماوالتٍ واألمور عادةً .ما تصحيحٍ
قصوى بعضـها   التٍاح يفل كلمة بأخرى، وستبدَحبيث تُ ،ةأو مصاعب لغويّ

  .ني أو أكثرحداث توازٍ بني نصّإ إىليرمي 
ــد      إال أنّ  ،ســرية يســوع  يفمــن هــذه اإلضــافات مــا حيمــل بعــض اجلدي

  .ف عندها على ندرهتاوجيدر بنا التوقّ
  :بعض املخطوطات" أحاديث" .أ
  :6/4إجنيل لوقا  يف" خمطوط بيزا" يفهناك حديث شهري ورد  -

يـا  : هذا اليوم عينه، إذ رأى يسوع إنساناً يعمل يوم السبت، قال له يف« 
رجل، إن كنت تعرف ما أنت فاعل، فإنك سعيد، ولكن إن كنت جتهله، فأنت 

  » .ملعون وخمالف للشريعة
ع بشهرة احلديث السابق، ال تتمتّ" أحاديث"املخطوط نفسه، وردت  يف -

  :ف إليهاولكن جيدر بنا التعرّ
  :10/23متى  يف -

  "أخرى إىلولكن عندما يطردونكم من مدينة، اهربوا "
  "أخرى إىلوإن طردوكم من هذه، فاهربوا ": واإلضافة
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  :، يقول20/28متى  يفو -
  "ابن البشر مل يأت لُيخَدم، بل لَيخدم ويبذل نفسه فداء عن كثريين وهكذا فإنّ"

  :واإلضافة
فإنكم تسعون، وأنتم صـغار، ألن تصـبحوا   ) والكالم لتالميذه(أما أنتم « 

  » .الواقع فإنكم تصبحون أصغر، بعد أن كنتم أكرب يفكباراً، ولكن 
  :بعض املخطوطات يفأحداث من حياة يسوع  .ب
  :17-3/13أحد املخطوطات يضيف على متى  -

ها الناحية كلّ يفق وبعد أن نال العماد، خرج نور قوي من املاء وأخذ يتألّ« 
  » .مجيع احلاضرين خشية حبيث امتأل

  :23/48من املخطوطات ما أورد هذه اإلضافة على لوقا  -
هذا املكان، شاهدوا ما جرى، وقرعـوا   يف مجيع املتواجدين مصادفةً وإنّ« 

ما الذي جرى لنا؟ الويل لنـا بسـبب   ! الويل لنا: صدورهم وهم يقولون
  » .خراب أورشليم قريب فإنّ… !خطايانا

  ما قيمة هذه اإلضافات وسواها؟ .ج
فبعضـه جـاء علـى    . موضـوع شـبهة  " اإلضافات"احلقيقة أن جمموع هذه 

أراده ناسخ املخطـوط، أو نتيجـة سـعي خللـق     " تصحيح"حنو واضح نتيجة 
العبـــارة أو مجاليـــة موســـيقية مـــا، وبعضـــه ال خيلـــو مـــن شـــبهة   يفتـــوازن 

هـا كـبري فائـدة، إال أهنـا ال تـزال      فيليوم ال جيـدون  ا إىلوالنقاد … التضخيم
  .خاضعة للدراسة

  :أسفار العهد اجلديد باستثناء األناجيل - 7
ســائر أســفار  يفنتاجــاً أفضــل يتوقّــع املــرء هنايــة هــذه اجلولــة اهلزيلــة،  يف

الرسـل ورسـائل    لمـا خـال األناجيـل األربعـة، ونعـين هبـا أعمـا        ،العهد اجلديـد 
ع تربيره القوي، ذلك وهلذا التوقّ. القديس بولس وسائر الرسائل وسفر الرؤيا
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تـب قبـل   ألن الذين كتبوا هذه األسـفار هـم مـن التالميـذ األوائـل، وبعضـهم كَ      
  …وضع األناجيل أو بعضها، والبعض بعد وضع بعض األناجيل بفرتة وجيزة

  .ديدج ع أيّأخرى ليس من وراء هذا التوقّ مرةً
املصادر املسيحية األوىل والقانونيـة مل هتمـل شـيئاً مـن سـرية يسـوع        فإنّ

  .تهوذكرَ جيب ذكره إالّ
أن : فو األناجيل أيضـاً القاعـدة نفسـها   بع مؤلّأما أحاديث يسوع، فقد اتّ

هنـاك أحاديـث نـادرة     أنّ إالّ… يذكروا من أقوال يسوع الضروري واجلـوهري 
القانونية،  مع األناجيل القربىدرجة من  جداً وردت هنا وهناك، وهي على

صــيغتها الصــرحية،  يفمنــها مــا ورد . صــحتها يفأحــداً ال يشــك  نّإحبيــث 
خطبتـه   يفقـول بـولس    من الفئـة األوىل . ومنها ما ورد بصورة غري مباشرة

  :، إذ يقول)20/35" (أعمال الرسل" يف، كما ورد "هميلِ"ألهايل مدينة 
من  العطاء أعظم غبطةً إنّ: الرب الذي قال بنفسهر أقوال جيب أن نتذكّ« 
  » .األخذ

أهـــل  إىلرســـالته  يفأيضـــاً  ومـــن الفئـــة الثانيـــة، قـــول بـــولس الرســـول 
 يفيسـوع، وقـد يكـون عرفـه      إىل، وهو قول ينسبه )4/15(تسالونيكي األوىل 

  :وحي خاص به
  :على قول الرب إّنا لنعلن لكم، بناًء« 

  » .جميء الرب، لن نسبق الراقدين إىلإّنا حنن األحياء، الباقني 
أعمـال الرسـل    يفيسوع، كما  إىل نسب مباشرةًومن األحاديث أيضاً ما يُ

  ).27-11/23(ني الكورنثيّ إىلاألوىل ورسالة بولس ) 1/4-8(
  .األناجيل األربعة يفواليت مل ترد  ،يسوع إىلها املنسوبة تلك هي األحاديث كلّ

مــة ناقليهــا أو بــاألحرى  يوهــي بق ،قيمتــها كــبرية جــداً  وإنــه لواضــح أنّ 
مـــع  ســـم بـــه مـــن تـــآلفٍومـــا تتّ… "اإلنـــاء املصـــطفى"بـــولس  هـــوو ،ناقلـــها

ال  عليها قيمـةً  فيالعقيدة والتوجيه الروحي، يض يف ومن سالمةٍ ،األناجيل
  .تقل عن قيمة األقوال اإلجنيلية
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: لـى منـواهلم  عن نسـج  مَـ وَ ،ونبالطبع هناك سؤال يربزه النقاد العقالنيّ
… عقــل أن يكــون يســوع مل يفعــل ســوى مــا ذُكــر، ومل يقــل ســوى مــا نُقــل؟ يُأَ

هــذا غــري  : االســتنتاج التــايل  إىلوينتقــل هــؤالء النقــاد مــن هــذا الســؤال    
  !"صحة تارخيية وليس له أيّ ،فكري وأدبي قاختال"معقول، وإذن يسوع 

  ما اجلواب؟
  :صه بنقطتنينلخّ

التالميـذ مل يكتبـوا سـرية يسـوع     : هـا القانونية كلّ ختص األناجيل األوىل
رون أن العــامل علــى بــل كــانوا يتصــوّ… ة ووفــق خطــة مســبقةبصــورة منهجيّــ
 ضــح هلــم أنّوشــيئاً فشــيئاً اتّ… شــيء فــال داعــي لكتابــة أيّ ،وشــك االنتــهاء

مــا  إىلاملــؤمنني حباجــة  عــون، وأنّا كــانوا يتوقّالزمــان قــد يطــول أكثــر ممّــ 
منـهم   وكـلٌّ  -فكتبـوا  . يذكّرهم مبا مسعوا وعرفوا من سرية يسوع وتعاليمـه 

إال . رات أكثر منه بأي شيء آخـر سم باملذكّما يتّ - فنيمكان وبيئة خمتل يف
هنـم  إحتـى   ،هـا األساسـي واجلـوهري، دون ثرثـرة أو تضـخيم     فيأهنم وضعوا 

تصـرات  وبعض اخلطب ليسوع، علـى مـا يبـدو خم    األحداثاقتصروا بعض 
ما ليس له عالقة هامة بالرسالة الـيت   وأغفلوا للسبب نفسه كلّ… ليس إال

فلم يذكروا من سرية القديس يوسف مثالً، والعذراء مريم … منوا عليهاائتُ
… إال مـا هـو أقـل مـن القليـل      -على الرغم من عظمة الدور الـذي لعبـاه    -

بالرسالة، فأغفلوا إال ما له عالقة  ،ومل يذكروا كذلك حتى من حياة يسوع
ا أثار شكوكاً من حياته، وهي تلك اليت سبقت تبشريه، ممّ طويلةً اً فرتةًكليّ

  …يّات مضحكةنيقي إىلسرعان ما حوّلوها  ،"العقالنيني"لدى بعض 

. مــا عــدا األناجيــل األربعــة ،هــاأســفار العهــد اجلديــد كلّ ، ختــصّالثانيــة
وليـدة مناسـبات    ،كاألناجيـل هـا  تأليفها، وقـد جـاءت كلّ   وهذه النقطة ختصّ

حيــــاة  ا خيــــصّممّــــ ،هــــذا األمــــر أو ذاك يفاضــــطرت التالميــــذ للكتابــــة 
فكــان علــى واضــعيها أن يهتمــوا باملســائل املطروحــة      … ني األوائــلاملســيحيّ

علمــاً بــأهنم كــانوا يكتبــون ألنــاس عــرف … للنقــاش أو للتنظــيم أو للتوجيــه
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شـبعوا باملعلومـات الـيت    أُ ، أو ألنـاس شخصـيةً  بعضُهم يسـوع بالـذات معرفـةً   
مساعهـا   إىلالتالميذ غمروهم هبا، فما عادوا حباجة  يفرتض بالبديهة أنّ

وهذا ينطبق بالدرجة … ال حدودها وضروراهتا ،ةفيأو كتابات ظر ،رسائل يف
الـيت تـأتي جـزءاً ال يتجـزأ مـن       ،األوىل على جمموع رسائل القديس بولس
ــة، الــيت اســتطاع     ــبء األكــرب مــن    شخصــيته الفــذة والقوي ت أن حتمــل الع

اإلجابـة علـى    إىلخمتلف األقطار، واليت كانـت تسـارع    يفتأسيس الكنائس 
  …حاجاهتا، بل واعرتاضات البعض

ــرىو ــبعض أنّ ي ــا جــاء   ال ــل     يفم ــد، خــارج األناجي أســفار العهــد اجلدي
األناجيـل   يفيسوع، يوافق موافقة تامة مـا جـاء بشـأنه     ا خيصّاألربعة، ممّ

  :فلنوجز. األربعة
  ).15/21كور  1و  5/15روما (يسوع ولد من امرأة 

داود عشـرية  ومـن  ) 7/14عـربا  (من قبيلـة يهـوذا   ) 4/16غال (كان يهودياً 
 )1/3روما (

 )4/4غال (خضع للشريعة اليهودية 

 )1/19غال (، ومنهم يعقوب )9/5كور  1" (أخوة"كان له 

 )5/21كور  2(وقداسته ) 10/1كور  2(داعته ووَ) 8/9كور  2(ز بفقره متيّ

 )1/22أعمال " (السابق"نال العماد من 

و  9/5كــور  1(أحــاط نفســه بــبعض التالميــذ، منــهم بطــرس ويوحنــا       
 .)11/9وغال  9و15/7

 )2/22أعمال (أجرى العديد من املعجزات 

 )18-1/16بطرس  2(ى أمام التالميذ جتلّ

 )25-11/33كور  1(القربان املقدس  س سرّأسّ

ــوت    ــة وذاق املـ ــزاع واآلالم املربحـ ــرف النـ ــربا (عـ ــوذا   ،)5/7عـ ــة يهـ وخيانـ
 15/3رومــا (آالمــه  يفواإلهانــات  ،)1/23كــور  1و ،ومــا يليــه  1/16أعمــال (
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كولـو  (ني بني لصّـ ) 2/23وأعمال  13و 3/1غال (والصلب  ،)14-3/13وأعمال 
وأعمـال   15/4كـور   1(والـدفن   ،)13/12عـربا  (خارج أسـوار أورشـليم    ،)2/14
 )2/24وأعمال  8/11روما (اليوم الثالث  يفوالقيامة  ،)2/19

 )8-15/5كور  1(ظهر مرات كثرية 

 .)2/34وأعمال  8/34روما (السماء مبرأى من تالميذه  إىلصعد 

ــذكر أنّ  ــى يســوع أســفار العهــد    األلقــاب الــيت أطلقَ  واجلــدير بال ــها عل ت
تــأتي منطقيــة ومتماســكة مــع األناجيــل   ،اجلديــد خــارج األناجيــل األربعــة 

  :األربعة
  )5/12روما (إنه املسيح وآدم اجلديد 

 )2/25بطرس األوىل (إنه الراعي الصاحل 

 )9/12أعمال (ص العامل إنه خملّ

 )9/20وأعمال  4-1/3روما (إنه ابن اهلل 

تعــاليم  إىلفهنــاك أيضــاً تلميحــات واضــحة وصــرحية  ،فضــالً عــن ذلــك
  :يسوع حول
  )7/10كور األوىل (الزواج 

كـور األوىل  (حيـاهتم املاديـة    يفهم فـي حق املبشرين باحلصول على ما يك
 - 3و 13/2و 5/4و ،13-4/12كور  1و  ،6/2و 4/17وغال  ،4/8تسالو  1و ،9/14
 )14/14وروما  ،10/1كور  2

أرنســت "فــاً وهــو الفرنســي   مثــة كلمــة شــهرية ألحــد أكثــر النقــاد تطرّ     
 :ها باحلرف الواحدفي، يقول "رينان

روما  إىلليسوع بواسطة رسائل بولس  ف سرية صغريةبوسع املرء أن يؤلّ« 
ولكنـها   ،وهي ليست لبولس ،العربانيني إىلوالكورنثيني والغالطيني والرسالة 

 » .قدمية جداً

ــدع أيّ     ــا ال يــ ــح مبــ ــوجز يوضــ ــذا املــ ــل     هــ ــذ األوائــ ــأن التالميــ ــك بــ شــ
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. هـــا بـــدمائهمومعرفـــة شخصـــية، وقـــد مهرعرفـــوا يســـوع بشـــرياً والهوتيـــاً،  
شـــك  أيّ اة ال ميكــن أن يناهلــ  فهــو لــيس وليــد خيــال، بـــل حقيقــة تارخييّــ      

 .أو تشكيك

ــ الفقــرة  يفمجيــع مــا ورد  ة أمــر أساســي جيــب االنتبــاه إليــه، وهــو أنّ مثّ
بـولس كـان    واحلـال أنّ . ه تقريباًته للقديس بولس وحدَيّيدين بكلّ ،السابقة

وذلك دون أن يكون عرف، كمـا هـو    ،عن املعتقد املسيحي ن كتب شيئاًل مَأوّ
ضـعت  اً من األناجيـل، ال سـيما وأن ثالثـة مـن األربعـة وُ     معروف وواضح، أيّ

رسـائله   يفبـني مـا جـاء     لة هذا التشابه املـذه من هنا أمهيّ. بعد استشهاده
قيمــة التقليــد   يففهــل مــن شــك بعــد   . األناجيــل يفومــا جــاء   ،عــن يســوع 
اجيـل  ناأل يف، عن يسوع أي قيمة ما وصلنا، شفهياً أوالً ثم كتابةًاإلجنيلي، 

ة الوحيـدة الـيت   ريها حتتوي السـ فهي وحدَ… اليت وضعها التالميذ األولون؟
 "األب  ،يسـ ، وهـو الباحـث الفرن  فنيها، كما قال أحد أكثـر العـار  ضعميكن و
    .)1938-1855( "الغرانغألبري 
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#+  

  بداياته يفيسوع 

  
  

 يسوع قائداً

  شخصه يفيسوع قائداً : أوالً
  :مقدمة

  .مستقبلياً حقيقةً واقعة، دون سواهالقائد هو من يرى حلماً ) 1
  .وجه الدنيا يفع بيقني راسخ رسوخ اجلبال، حتى يتمتّ القائد احلقّ) 2
هم بعـض رسـوخه   فـي مشروعه أناسـاً آخـرين،    يفيشرك  القائد احلقّ) 3

  …ويقينه

  :يسوع ويقينه الذاتي) 1(
و مـا هـ   يفأمل تعلما أنـه ينبغـي يل أن أكـون    : "اهليكل يف ،طفولته يف) 1

  "ألبي؟
عمـل عـادي يكسـب منـه      يفصـمت مطبـق واسـتعداد    : حتى الـثالثني ) 2

  .قوته
  ."هكذا حيسنُ بنا أن نتمّ كلّ برّ… هذا هو ابين احلبيب: "يوم العماد) 3
  ."ه حييا اإلنسانليس باخلبز وحدَ: "أثناء التجربة) 4
  "…إهلك ب الربّال جترّ"       
  "…وإيّاه وحدَه تعبد ،ك تسجدإهلِ للربّ"       
  )4/17متى " (فقد اقرتب ملكوت السموات ،توبوا: "بالغه األول) 5



  لثالثالفصل ا  يسوع يف بداياته

178  

  :خمتلف مراحل حياته يفيسوع قائداً راسخاً كالطود ) 2(
  "طعامي أن أعمل إرادة مَن أرسلين: "إزاء اهلل اآلب) 1
  "ال مشيئيت، بل مشيئتك"       
  :إزاء السلطات الزمنية) 2

لوقــا " (أعــطِ مــا لقيصــر لقيصــر، ومــا هلل هلل  : "ةقيصــر والضــريب +)    
20/25(  

  "…اذهبوا قولوا هلذا الثعلب: "هريودس+)    

  :إزاء السلطات الدينية) 3
  …حوار وإحراج متواصالن: فرّيسيّون وصدوقيّون: األحزاب الدينية+)    
  :الكهنة ورؤساء الكهنة+)    
  …حوار غري مباشر ومتواصل) ×      
  )من إجنيل القديس متى 23الفصل (… حب غاضب) ×      
صــمت واعــرتاف مــن جهتــه، وحتامــل أعمــى مــن : إبــان احملكمــة) ×      

  جهة حكامه
  :إزاء الشعب) 4
  .ال األرض ،ملكوت اهلل: قلب املفاهيم رأساً على عقب: علّمه دون كلل+)    
  …ياً عليهمهرب منهم عندما أرادوا تنصيبه ملكاً زمنياً ومسيحاً أرض+)    
  :إزاء أبناء بلدته) 5
  )4/14لوقا (ته عليهم مل يُخفِ هويّ+)    
  )30-14/28لوقا (القى مقاومة شرسة وسخرية +)    
  :أقتصر منها على بعضها ،املواقف كثرية :إزاء تالميذه) 6
 عميــان وأطفــال: يــوم أراد التالميــذ أن مينعــوا عنــه بعــض النــاس +)    

  )43-18/35لوقا (، )17-18/15لوقا (
يــوم تطــاول بطــرس وأراد أن يفــرض علــى يســوع تصــوّراً مســيحياً  +)    

  )23-16/22(متى … آخر
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ــاب     يف+)     ــادي يهــوذا بلهجــة عت ــون ين ــان  يفبســتان الزيت ــة احلن . غاي
  )48-22/47لوقا (

 .العشاء األخري تنبّأ لتالميـذه خبيانتـهم لـه وغفـر هلـم مسـبقاً       يف+)    
  )34-22/31لوقا (

  :رة عن حياتهموت أي إنسان نسخة مكبّ: إزاء املوت) 7
  )23/46لوقا ( …احتاد رائع باهلل اآلب+)    
  )23/34لوقا ( .وغفران رائع جلالديه+)    

  تالميذه يفيسوع قائداً : ثانياً
  :مقدمة

  …القائد احلقّ يشرك معه أتباعاً أحراراً) 1
  …حياة أتباعه ويشركهم حياته يفالقائد احلقّ يشرتك ) 2
  …شيئاً عن أتباعه، وحيمّلهم األمانة كاملة فيالقائد احلقّ ال خي) 3
القائــد احلــقّ جييــد تقيــيم إمكانــات أتباعــه، وقــدرهتم علــى االلتــزام   ) 4

  .أنفسهم، أو بتقييم اآلخرين هلم إىلوال يتأثر بنظرهتم … باألمانة

  :يسوع خيتار له رجاالً يرافقونه) 1(
  …"أنا اخرتتكم، لستم أنتم اخرتمتوني: "االختيار سرّ يف) 1
  …"تعال اتبعين: "هو يدعو+)    
  …"فأجعلكما صيادَي بشر ،اتبعاني"      
  :وهو يرفض أيضاً+)    
  …"دع املوتى يدفنون موتاهم"      
  …"اذهب وحدّث مبا صنع اهلل إليك"      
  …اختيار يهوذا يفالسر األكرب ) 2

  :طاً واضحة وقاسيةيسوع يفرض شرو) 2(
  :يكون اإلنسان املختار منتفخاً بذاته أالّ) 1
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وكشـفتها   ،ت هذه عـن احلكمـاء والعقـالء   فيأشكرك يا أبت ألنك أخ"   
  …"لألطفال

  :أن يكون متحرّراً من متاع الدنيا) 2
 ،ثقـب إبـرة   يففـأهون أن يـدخل مجـل    : ع كل ما لـك وتعـال اتـبعين   بِ"   

  "من أن يدخل غين ملكوت اهلل
  :أال يكون متذبذباً منشطراً) 3

الــوراء، يســتحقّ  إىلمــا مــن أحــد يضــع يــده علــى احملــراث وينظــر    "   
  …"ملكوت اهلل

  …"املوتى يدفنون موتاهم عِدَ"   
  :أي بيسوع: كل شيء جديراً باملعلم يفأن يكون ) 4

  "…ما من تلميذ أفضل من معلمه"   
  …"من أراد أن يتبعين، فليكفر بنفسه، وحيمل صليبه ويتبعين"   

  :استشرافات مستقبلية يفحياته  يفيسوع يشاركهم ) 3(
  …تعاليا وانظرا… ؟أين تقيم: دعوة اندراوس واآلخر) 1
وعلــى هــذا  … أنــت ســتدعى كيفــا  : "يوحنــا بــن يونــا  (دعــوة بطــرس  ) 2

  )"…الصخر
  …الناصرة ميكن أن يكون شيء صاحل؟ن مِأَ: "ليبس ونثنائيلفيدعوة ) 3
  "…سرتون السماء مفتوحة ومالئكة اهلل"        
رتكــان الشــباك وأبامهــا ويتبعانــه فييــدعومها : يعقــوب ويوحنــا أخــوه) 4

  )22-4/21متى (
  )4/19متى . (اتبعاني فأجعلكما صيادَي بشر: اندراوس وبطرس) 5
ــدعوه : دعــوة متــى العشــار  ) 6 ــة،   يفي متــى (قــوم ويتبعــه  فيبيــت اجلباي

9/19(  
متـــى " (أخـــي وأخـــيت وأمـــي"يصـــفهم بـــأهنم : جممـــوع االثـــين عشـــر) 7

12/46(  
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  :جوانب من حياهتم يفيسوع يشاركهم ) 4(
  )1/29مرقس (محاته  فييزور بيت بطرس ويش) 1
  )9/9متى (تعرض لالنتقاد فييزور بيت متى ) 2
تــك ألقــي مل نُصــبْ شــيئاً طــوال الليــل، ولكــن بكلم : "يصــطاد معهــم) 3

  )5/5لوقا " (الشبكة
  عرس قانا: مناسبات يفيرافقونه ) 4
  )6لوقا (يقلع السنبل معهم يوم السبت نتيجة اجلوع ) 5
  )8/22لوقا (نة معهم على ما به من تعب، وال يتخلى عنهم فييركب الس) 6

  يسوع يعلّمهم) 5(
  بسريته أوالً وخصوصاً) 1
  …مبعجزاته) 2
  يعطيه للناسبالتعليم العام الذي ) 3
  :بالتعليم اخلاص هبم) 4

  )13متى " (يتم أسرار ملكوت اهللأنتم أُعطِ: "ينفرد هبم ويعلمهم+)    
  يتجلى أمام خنبة منهم+)    
  حييي ابنة يائريوس أمام النخبة ذاهتا+)    

  …النزاع أمام النخبة إياهايعاني +)    

  :يثبّت إمياهنم به) 5
  …يوبّخهم لقلة إمياهنم+)    
  )15يوحنا (حمبّته  يفيدعوهم للثبات +)    
  حياً بعد قيامتهيرسّخ إمياهنم به +)    
  )12/1لوقا (يعلّمهم الصالة +)    
  …أورشليم يفامكثوا … خذوا الروح القدس: يهبهم الروح القدس+)    
  يعدهم بقوة الروح القدس+)    
  …بشّروا كل األمم: كربىمهم األمانة اليسلّ+)    
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  :يصارعهم كي يثبّت إمياهنم به، على مستويات أساسية ثالثة) 6

يــرفض زعامـــة ميارســوهنا علــى حســابه وعلـــى     : مســتوى النــاس  +)    
  …الرغم منه

  …كنعانية/ عميان/ أطفال: مينعون البعض من الوصول إليه -    
  "كممن ليس عليكم فهو مع"مينعون البعض من طرد الشياطني  -    

  :مستوى املنظور اليهودي للمسيح املنتظر+)    
رؤية عامة وشـعور عـام يقاومهمـا     إىلهم خيضعون، ككل يهودي،  -

  يسوع كل حلظة
  :مواقف معينة، منها يفيتبدّى ذلك  -    

" ناراً مـن السـماء   طلبُنَأَ: "السامرة يفموقف يعقوب ويوحنا ) ×
  )9/51لوقا (
بـــال ( فـــييك… ههنـــا ســـيفان: موقـــف الـــبعض قبـــل اعتقالـــه) ×

  )…!علك
متـــى تـــردّ امللـــك إلســـرائيل : موقـــف الـــبعض قبيـــل الصـــعود) ×
  )1/6أعمال الرسل (

  :مستوى التالميذ الشخصي+)    
: بطرس يريد أن ميلي على يسوع منظوره اخلـاص حـول املسـيح    -
  "يا شيطان فياذهب خل"… "حاشا، لن يكون هذا"

  املسيح اليهودي املنتظر يفخيبة أمل … سلطة… مال: يهوذا -    
  :ما بينهمفيالتالميذ  -    

هبنــا أن جيلــس أحــدنا عــن : "القــدس واملــوت إىلالطريــق  يف) ×
  )10/37مرقس " (جمدك يفميينك، واآلخر عن يسارك 

مــن يعــدّ  يفوقــع بينــهم جــدال  : "العشــاء األخــري بالــذات  يف) ×
  )22/24لوقا " (األعظم بينهم
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  :عمق الطبيعة البشرية يف -    
  )…ديةورمبا التعدّ… نيمخري الفريسيّ(الرئاء : االزدواجية) ×
ممارســة الســلطة   يفوتوجيهــات … غســل األرجــل : الســلطوية) ×

  …كخدمة ليس إال
  )6/24متى " (اهلل واملال: ال تعبدوا ربّني: "املال) ×

  :خامتة
  )5/17كور  2" (املسيح، فهو خليقة جديدة يفمن كان : "قال بولس

ــل اخلمــرة اجلديــدة  (ويســوع خلــق حقــاً مــن التالميــذ بشــراً جــدداً     مَثَ
ومل تكــن قليلــة وال   …علــى عالّهتــم  -بــل خلــق منــهم   ) والزقــاق القدميــة 

  …خلق منهم مسحاء جدداً -بسيطة 

  خطى يسوع يفالتالميذ قادة 
يتضح جلياً من سفر أعمـال الرسـل أن الرسـالة الـيت محلـها التالميـذ،       

، )بولس(األوىل سبقت اختيار الرب لشاول : مرحلتني إىلأدائها  يفتنقسم 
  …والثانية أعقبت هذا االختيار املدهش

  شاولقبل اختيار ) 1

  :حدث مجاعي متعدّد الوجوه) 1(  
يصـلّون بقلـب واحـد    : بيـت واحـد   يفجتمّع التالميـذ مـع العـذراء    +)     

  )14-1/12أعمال (
  :بروز اجلماعة األوىل بقيادة بطرس+)     
  .إحساس مجاعي واضح بضرورة الشهادة لقيامة يسوع ليس إالّ) ×    

ــاً بضـــرورة اكتمـــال عـــدد  ) × لشـــهادة ل) 12(إحســـاس مجـــاعي أيضـ
  )9/15أعمال (للقيامة 

  حلول الروح القدس: حدث روحي خالق وحاسم) 2(  
  .رؤوسهموصورة ألسنة نارية فوق … صوت كالرعد: هو حدث حمسوس+)     
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  :نتيجة احلدث الفورية+)     
شـــهدون لقيامـــة يســـوع بلغـــة    فيانطـــالق التالميـــذ بشـــجاعة،   ) ×
  "صادمة"
ــن     ) × ــمع مـ ــت مبسـ ــوع متّـ ــة يسـ ــرى بقيامـ ــات  البشـ ــثريين بلغـ الكـ

  …خمتلفة
  …توبة ثالثة آالف يهودي وعمادهم الفوري) ×    

  :نتائج الحقة وحامسة أيضاً+)     
  …مواصلة الصالة اجلماعية اخلاصة بالتالميذ) ×    

ــورهم ) ×   ــلة حضـــ : للتبشـــــري بقيامـــــة الـــــرب : اهليكـــــل إىلمواصـــ
  …التحدّي غري معقول  

االشـــرتاكية : حيـــاة اجلماعـــة األوىل  يفإجنـــاز خـــارق وعفـــوي   ) ×
  والتطبيق احلرّ هلا

  …ع التالميذ بقوة الشفاء، ونقمة رؤساء اليهود عليهممتتّ) ×    
  …فرح التالميذ لتعرّضهم لالعتقال والضرب من أجل يسوع) ×    
  …استعداد للموت: اهلل أحقّ بالطاعة من الناس: التحدي األكرب) ×    

الصـالة   إىلدمة املادية، وانصـرافهم  حترّر الرسل من مزالق اخل) ×
  والوعظ فقط

  "شاول"حدوث االستشهاد األول بإشراف ) ×    
) 8/1أعمال (اليهودية والسامرة، ما عدا الرسل  يفانتشار املؤمنني ) ×

  .وانتشار البشرى معهم
أعمــال (نقــل البشــرى  يفل الــروح القــدس بصــورة خارقــة  تــدخّ) ×    

  )3-13/1و 8/26-40

  .بولس -يار شاولمنذ اخت) 2
 يفهذا االختيار املدهش، أحدث مواجهة شاملة، فكـان منعطفـاً حامسـاً    
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نشئ املسيحية اليت نعرفهـا  حبيث اهتم بعضهم بولس بأنه هو مُ… املسيحية
  :فلنستعرض هذه املواجهة… هافياليوم، دون أن يكون ليسوع يد 

  :مواجهة بولس مع ذاته) 1( 
النصــوص كــثرية، أبرزهــا رســالته    (بــولس يهــودي وفريســي ومُضــطهِد    

  )22-11/21(الكورنثيني، وخصوصاً املقطع  إىلالثانية 

  :مواجهة بولس مع اليهودية) 2(
  …فقرات الحقة يفسيعاجل املوضوع مطوالً نسبياً  -    
عقد أول جممع كنسي : أمر واحد فقط إىلحسبنا أن نشري اليوم  -    

حســـماً للخالفـــات القائمـــة آنـــذاك بـــني املتمســـكني       ،القـــدس يف
 إىلبالشــريعة املوســوية مــن املســيحيني اجلــدد والرســل، والــداعني    

  …التحرّر منها باسم حرية املسيح

  :مواجهة بولس مع بعض أبرز الرسل) 3(
  )14-2/11غالطية (مع بطرس بالذات +)   
  )41-15/26و 13/12و 13/3أعمال (اخلدمة  يفبرنابا شريكه +)   

  مواجهة بولس مع الرومان) 4(
  هو مواطن روماني يعرف كيف ومتى يطالب حبقّه وكرامته+)   
ــه وخلدمــة      +)    ــى كرامت ــه للحفــاظ عل عــرف كيــف يســتخدم مواطنيّت

  رسالته

  مواجهة بولس مع تالميذه وبعض املسيحيني) 5(
وقد سبّبت لـه أملـاً ال يوصـف، ولكنـها      ،تلك كانت مواجهة بولس الكربى
  …أغنته فكرياً وروحياً على حنو مذهل

  )28-3/26غالطية (املسيح  يفبشأن تساوي الناس مجيعاً +)   
  )6- 4/1أفسس (و) 9- 3/3و 12- 1/10كور  1(بشأن الوحدة املسيحية +)   
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وبنوّتـه  ) 11-6/9و 17-2/16كـور  1(بشأن قداسة اإلنسان وتقديسـه  +)   
  )10-1/1غالطية (هلل 

، وأولويـــة الرســـالة، وخطـــر املـــال، وســـقوط  بشـــأن البتوليـــة والـــزواج )+
  …الشعب املختار"

  )33-5/21أفسس (قدسية الزواج ) ×    
  )بكامله 7كور  1(وحدة الرابطة الزوجية ) ×    
  )18-9/15كور   2(بشأن حرية الرسول وممارسته العمل للعيش ) ×    
هـو وسـيلة مشـاركة     ،)6/10تيمو  1(هو أصل الشرور : بشأن املال) ×    

تيمـو   1( وهو خطر على األسـقف   ،)29-15/25روما (بني املؤمنني 
  )19-6/17تيمو  1(وعلى األغنياء ) 2/3

  )11-10روما (بشأن اختيار الشعب اليهودي وسقوطه +)   
ــوة الـــرب   +)    ــعفه الشخصـــي وقـ ــبشـــأن ضـ ــار : هفيـ  إىلجـــربوت وافتقـ

 -) 10-12/7كـور   2(اجلسـد   يفشـوكة  ) 13-2/12كـور   2(الصداقة 
  .)11-18/9أعمال (يأس وحضور الرب 
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  نشوء املسيحية

  
  
  

  ."العامل فقد غلبتُ: قواثِ: "لتالميذهة موته، قال يسوع عشيّ
  …هو أيضاً" اهنار"اليوم التايل  يفقاهلا، وكل شيء كان ينهار من حوله، و

  …"غلب العامل"وبعد أيام قليلة، بدا واضحاً لقلة قليلة أنه 
  …العامل" غلب"وبعد سنوات قليلة أيضاً، بدا للكثريين أنه 

  …وجهه يفن صخريّني ارتفعا كجداري" عالَمَني"واجه " أنه"مع 
العـامل الرومـاني   : سنحاول بإجياز بالغ أن نوضح مالمح هذين العـاملني 

  .والعامل اليهودي

  العامل الروماني: أوالً
ولكــن … مــا إن بزغــت املســيحية، حتــى انتشــرت خــارج حــوض املتوســط    

 يفالوقت نفسـه عقبـة كـربى     يفاألول، وكان " موطنها"العامل الروماني كان 
يتضـــح ذلـــك إذا مـــا استعرضـــنا، بإشـــارات خاطفـــة، خصـــائص       . وجههـــا

هــا كلــها فيف. اإلمرباطوريــة الرومانيــة، مــن اتســاع ومتاســك وحضــارة وفكــر  
  …تربة مقاوِمة وتربة مرحِّبة: املسيحية إىلتربة مزدوجة بالنسبة 

  قوة اإلمرباطورية) 1(
رمينيـا غربـاً   أ إىلمـن اسـبانيا   : ثالثة ماليني كيلـومرت مربـع  : املساحة -

  .مصر مشاالً وجنوباً إىلوشرقاً، ومن انكلرتا 
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  .قرابة ستني مليون: عدد السكان -
 ،وقد بلغت قوة السـلطة حـدّاً مل يتخلخـل معـه احلكـم     . كاملة: السيطرة - 

  .ونريون وكاليغوال" كلوديوس"مثل  عهود أباطرة جمانني أو معتوهني، يفحتى 
  .الالتينيةاليونانية، ثم : اللغة السائدة -
مـن إبـداعات   " تفرّخـه "مجيع الـديانات القدميـة، ومـا كانـت     : الديانات -

  …جديدة
 يفحبيـث بــدت املســيحية إزاءه، باملعيــار البشــري،   ،إنـه عــامل ضــخم جــداً 
  …منتهى الضعف والعجز

  اجلو الديين واألخالقي) 2(
ن ها مفيبكل ما … انفتاح كامل على مجيع الديانات والتيارات الدينية -

  …"ممارسات وعادات وأخالق"
، وفـــاء "املـــواطن"تأليـــه لإلمرباطـــور جيسّـــد أقصـــى مـــا يُطلَـــب مـــن    -

  .للسلطة اليت صنعت اإلمرباطورية
د النـاس بـالطقوس الدينيـة، وإن    كثرة املعابد وانتشارها يزيد من تقيّـ  -

  .احلقيقة عن تديّن عميق يفكان ال يعرب 
املزيـد مـن الـديانات واآلهلـة، مـن      اجلنود الرومانيون والتجار جيلبـون   -

شتى أحناء املعمورة، وروما بلغت من الثقة والقوة ما يؤهلها الستيعاب كل 
  …"عسر هضم"ذلك دون 

، تُشـبِع قلـيالً   "ذات األسـرار "بعض هـذه الـديانات، وال سـيما الـديانات      -
 يفاملطلق، ورغبـة   إىلوحنني  يّـفأعماق النفوس من قلق صو يفما يعتمل 

  …اد باأللوهةاالحت
ــدّعات واضـــحة    يفولكـــن  - ــوع، تصـ ــاء الـــديين الضـــخم واملتنـ ــذا البنـ هـ

  :انعكست على الصعيد األخالقي
  …السلطة أفسدت املمسكني هبا ومَن حوهلم -  
  …الثروات الفاحشة أفسدت النخبة املثقفة -  
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على العبيـد وحـدهم، بـات ال ينتظـر مـن      " العمل" يفالشعب املعتمِد  -  
  ".اخلبز واللعِب"ياة سوى الدولة واحل

ــة الـــيت انعكســـت    - ــرة كانـــت البوتقـ ــذه األعـــراض  فياألسـ ــا مجيـــع هـ هـ
السلبية، فضالً عـن الطـالق الـذي كـان سـائداً علـى حنـو شـائع جـداً حتـى           

  …بات هو القاعدة

  العناصر الداعمة للمسيحية أو املؤاتية) 3(
د مـن عِـرق   اإلمرباطورية تعين العامل املتحضّر، وهـي تتقبّـل كـلّ جديـ     -

  .هذا استعداد واضح النتشار املسيحية يفو… ودين وفكر
ــر   - ــالم منتشـ ــفر       يفالسـ ــاطر السـ ــن خمـ ــرغم مـ ــى الـ ــاع، علـ ــل البقـ كـ

  …احلقيقية
  .املواصالت برّاً وحبراً، كثرية وآمنة عموماً -
  …اليونانية والالتينية، يساعد حَمَلة البشرى اجلديدة: انتشار اللغتني -
اإلغريقـي والالتـيين، واالختمـار الفكـري يشـحذان       احلضارة بوجهيهـا  -

  .العقول
الديانات ذات األسرار تفتح القلوب على كل جديد، حيـث تَعِـد النـاس     -

  …باجلواب املنتظر أو األجوبة املنتظرة

  العناصر املقاومة للمسيحية) 4(
ــة    - ــون الســلطة الزمني ــاً بالنســبة    "إهلــاً"أن تك  إىل، أمــر مرفــوض قطع

املطلوب مــن املســيحي أن يصــلّي مــن أجــل اإلمرباطــور، ال أن  فــ… املســيحي
متـرّد علـى السـلطة اإلمرباطوريـة،     " ظاهر"هذا املوقف  يفوكان … يصلي له

  …اليت هي مركز كل شيء
ــا بـــني      - ــوهري كمـ ــارض جـ ــيحية، تعـ ــثرية واملسـ ــديانات الكـ ــا بـــني الـ مـ

ــة املطلقــة   ــة والوحداني ــدا املســيحيون  … التعدديــة اإلهلي حــدين مل"حبيــث ب
  …، جيب ترويضهم وبالتايل اضطهادهم"عنيدين
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وقـد  : نقـيض  يـفـَ الوثنيـة علـى طر  " األخالقيات"األخالقية املسيحية و -
اتُّهِم املسيحيون بأنواع بالغة القذارة من التّهم، جلبت عليهم حقـداً شـعبياً   

  …غذّى مقاومة السلطة هلم

  العامل اليهودي: ثانياً
ه، ولكــن ال بــدّ مــن إشــارات تــربز أهــم  ثنا بشــيء مــن التفصــيل عنــحتــدّ
  :مالحمه

  اليهود داخل فلسطني) 1(
قرابة مليون يبذلون كـل مـا لـديهم، ليـدافعوا عـن وجـودهم ودينـهم،         -  

هنم مل يعرفوا سنة واحدة، طوال القرن األول املسيحي، مل تتخللها إحبيث 
  .م. ب 70دمار القدس عام  إىلحركات مترّد دموية، حتى انتهت 

عب يدّعي االختيار الرباني، وبالتايل يتصرّف باستعالء فظّ حيال ش -  
  …كل ما عداه، ويعتربه جنساً وملعوناً

املسؤولون الدينيون من فرّيسيّني وكهنة وكتبة، يغذّون باستمرار هـذا   -  
  …التعصّب وهذا التعايل القاتل

ــ، ولكنــه ألبَ"املســيح"كــان الشــعب ينتظــر   - ــة سَ ــة سياســية، هــي حلّ  ه حلّ
احملرّر الذي سيطرد احملتلّ الروماني، ويفـرض سـيطرة اليهـود علـى العـامل      

" أمــري الســالم"ومل يكــن مثّــة ســوى قلّــة قليلــة جــداً تنتظــر املســيح،   .أمجــع
  …الذي بشّر به األنبياء منذ القديم

  الشتات يفاليهود ) 2(
خمتلف أحناء العامل، حيث أقـاموا   يفكانوا قرابة مليون ونصف املليون  - 

  :وكانوا يتّسمون بسمات ثالث أساسية… ني أو جتّارفيّإما بصفة عبيد، أو من
تضـــامنهم مـــع يهـــود فلســـطني، إذ ظلّـــت القـــدس قبلـــة قلـــوهبم        )+  

الصــالة،  يفوأنظــارهم، يرســلون إليهــا ضــريبة اهليكــل، ويتوجهــون إليهــا  
ــردّدون الصــلوات    ــا، وي ــاحلج إليه ــان حيــدو  … هبــذا الشــأن  وحيلمــون ب وك

  …اجلميع حلم املسيح اآلتي
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فقـد  … قدرهتم على التكيف على كل صعيد، ما عدا الصعيد الديين )+  
كمـــا أهنـــم ترمجـــوا … مت بعـــض أســـفارهمصَـــلـــوا أفكـــار ســـواهم، فبَتقبّ

ــالني  يفوكــانوا … اليونانيــة إىلس الكتــاب املقــدّ األخــذ  إىلمعظمهــم ميّ
  …كان يهود فلسطني عموماً يرفضوهنا باحلضارة اهليلينية، اليت

التبشري، خبالف يهـود فلسـطني الـذين كـانوا منطـوين       إىلنزعتهم  )+  
وقــد مجعــوا حــول كــل مجاعــة هلــم،   … أبعــد احلــدود إىلعلــى أنفســهم 

ــذين    ــيهم التســمية، مــن    "خيشــون اهلل"مجاعــة مــن ال ــا أطلقــت عل ، كم
  …وثنيّني يتعاطفون مع الوحدانية اليهودية، وانتظار املسيح اآلتي

  العوامل املؤاتية للمسيحية) 3(
  …انتظار املسيح اآلتي -
  …طويلة وعميقة ومن معاناة… حلم عدالة تنبع من وصايا اهلل -
ــاً     يفاإلميــان مترّســت   يفصــالبة  - ــرّد زمان ــات التم االضــطهادات وحرك

  …طويالً
  …تبشريهم يف، ورغبتهم "اآلخرين"انفتاح ذوي النزعة اهليلينية حنو  -

  العوامل املناوئة للمسيحية) 4(
تصـلّب سياسـي صـرف حتـى التطـرف       إىلتوقع املسيح املنتظر حتوّل  -

  …األعمى
، "شـــكلية دينيـــة مطلقـــة  " إىلبالشـــريعة املوســـوية حتـــوّل   التمســـك  -

  …أنستهم اجلوهر واملرجو
يقــني االختيــار اإلهلــي أنســاهم املســؤولية املرتتبــة عليــه حيــال األمــم     -

مقاومـة اهلل   إىلكلها، وغذّى لديهم شعوراً بالتعايل مَرَضياً ومميتاً، دفعهم 
عنــدما  ،"اســتفانوس"نفســه، كمــا قــال هلــم أول شــهداء املســيحية القــديس  

  )53-7/51أعمال الرسل : (قادوه أمام احملفل ليحاكمه
  .كل حني تقاومون الروح القدس يفيا قساة الرقاب، إنكم « 
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  .كما كان آباؤكم، كذلك أنتم
  نّيب من األنبياء مل يضطهده آباؤكم؟ فأّي

ولقد قتلوا الذين أنبؤوا مبجيء الصّديق، ذاك الذي قـد أسـلمتموه اآلن،   
  مت له قتلة،وصر

  » …لّموا الشريعة على يد املالئكة، ومل حيفظوهاَسأنتم الذين َت

  الصغر يفاخلمرية املسيحية املتناهية : ثالثاً
  موت يسوع: حلدث التارخيي األساسيا) 1(

املســيحية كلــها جبميــع كتّاهبــا األوائــل، تؤكــد أن    : الوثيقــة املســيحية  -  
عهـد بـيالطس البنطـي، الـذي كـان حيكـم باسـم رومـا،          يفيسوع مات صلباً 

كـان مـن الناصـرة،    ". ابـن اهلل "نـه  إفقـد قـال عـن نفسـه     : اليهودية والسـامرة 
  …"يسوع الناصري ملك اليهود: "أعلى الصليب عبارة تقول يفوقد علّقت 

ــة  -   ــة الوثنيـ ــاء  : الوثيقـ ــا جـ ــا مـ ــات" يفأبرزهـ ــاني  " حوليـ ــؤرخ الرومـ املـ
إن اســـم "عــن املســيحيني    116الــذي كتــب يقــول حـــوايل عــام     " تــاكيتوس "

عهـد اإلمرباطـور    يفاملسيحيني جاءهم من املسيح الذي حُكِـم عليـه بـاملوت    
  …"طيباريوس، من قبل الوايل بيالطس البنطي

  قيامة يسوع: احلدث األكرب احلاسم) 2(
األناجيل كلـها، كـانوا قـد اهنـاروا بعـد       يفء الواقع أن التالميذ، كما جا -

  …موت يسوع
إنـه حـي، وهـو    : عجيباً فاجأهم صبيحة اليوم الثالـث لوفاتـه   ولكن نبأً -

  …تراءى ويرتاءى لعدد من التالميذ
تسلسل أحداث ترائي يسوع للتالميذ، استمر مدة أربعني يوماً، حبيث  -

ام مــن القــرب، وكلّفهــم ، أي أنــه حــيّ وقــد قــ "املســتحيل"رسّــخ لــديهم يقــني 
  …العامل أمجع، بثقة ال تتزعزع إىلبنقل هذه البشرى الغريبة 
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الواقــع اآلخــر احلاســم أن التالميــذ، علــى قلّــة عــدد مذهلــة، وبعــد أن   -
تلـك كانـت   : املسـيح قـام  : لهم، انطلقوا يعلنـون النبـأ األكـرب   كان اخلوف يكبّ

 يفان زعــيمهم بطــرس املهمــة الوحيــدة الــيت كلّفــوا هبــا، كمــا جــاء علــى لســ 
  ).1/21(سفر أعمال الرسل 

  أمهية حدث القيامة ومرماه: رابعاً
  :يرتتب على حقيقة القيامة، حقيقتان أخريان ال تُفهم املسيحية من دوهنما

  .القيامة هي قلب التاريخ) 1(
علــى الصــعيدين، الشخصــي والعــام، إقــرار القيامــة أو إنكارهــا، يســتتبعه    

فإما هناك معنـى للتـاريخ البشـري،    : احلياد حياهلماموقفان ال ميكن اختاذ 
… وإما أن املسيحية تنطوي على دجل هو أخطر ما تكون البشرية قد عرفتـه 

  …ه احلياة كلهاوعلى هذا وذاك يرتتب موقف أخالقي شامل وحاسم يوجّ

  .التاريخ يفحضور الرب الدائم ) 2(
  …فقد أكد لتالميذه أنه أبداً معهم حتى انقضاء العامل

  …وتَغيُّرهم السريع كان الدليل األكرب واألعظم على هذا احلضور
اليـوم، دليـل آخـر قـاطع علـى هـذا        إىلعـام   فيوظهور القديسني منذ أل

  …احلضور الفريد واحلي

هـذا املكـان أو ذاك، يعجـز     يفبـني حـني وآخـر،    " خـوارق "كما وأن حدوث 
سكاب زيـت مـثالً   ة وانفيالعلم عن تفسريها، وترتافق خبوارق أخرى من أش

 إىلكل ذلك دليل آخر قاطع ملـن يريـد أن يـرى ويفهـم، أن الـرب حـي       … اخل
  …األبد ويُحيِي من يؤمن به

  …عام فيالكنيسة، على دنوّها من األل" ةوّتُفُ"من هنا كانت 

املــؤمنني، بعــد ضــياع أو ســقوط أو حتــى " قيامــة"ومــن هنــا أيضــاً كانــت 
  …"موت"
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  الكنيسة األوىل :خامساً
ــتثنائيني، أوالً       ــاً اسـ ــانوا أناسـ ــل كـ ــيحيني األوائـ ــثريون أن املسـ ــور الكـ يتصـ

ــرب  ــم أقــ ــان  ،ألهنــ ــن حيــــث الزمــ ــاً ألن الوصــــف    إىل ،مــ ــوع، ثانيــ ــرب يســ الــ
جيـــدر . ســـفر األعمـــال، يـــربز لـــديهم جوانـــب مشـــرقة يفالـــذي جـــاء عنـــهم 

ــة   ــا أن نســــتعرض مالحمهــــم امليدانيــ ــفّ   يفبنــ ــريعة، كــــي نستشــ ملســــات ســ
ــه   ــا وجـ ــن خالهلـ ــرب     مـ ــتثناء األكـ ــان االسـ ــذي كـ ــرية،   يفذاك الـ ــاريخ البشـ تـ

  .يسوع الناصري

  هوية املسيحيني األوائل )1(
  :وضعهم املدني .1

فمنـهم الصـيادون   : من حيث العمل، كانوا ميارسـون مجيـع أنـواع العمـل    
، وبعضـهم  )مسعـان القريوانـي  (ومنهم الفالحون ) يوحنا وبطرس ويعقوب(

ــة    ــن الثقافــ ــا مــ ــة مــ ــى درجــ ــ(علــ ــارمتــ ــة  )ى العشــ ــن الكتبــ ــرون مــ ، وآخــ
ــ) نيقودميــوس( ، وبعضــهم )يوســف الرامــي(وبعضــهم غــين ). لوقــا(اء أو أطبّ

إال أن غالبيتـــهم الســـاحقة كانـــت مـــن  ). برنابـــا القربصـــي(صـــاحب أراض 
  .الفقراء أو املتوسطي احلال

، كانوا بـادئ األمـر يهـوداً مـن فلسـطني، ال يتجـاوزون       االنتماءمن حيث 
ن، وقد انتقى منهم يسوع اثين عشر تلميذاً خصّـهم حبضـور   املائة والعشري

ثـم جـاء يهـود مـن الشـتات، بعـد العنصـرة، مـن مجيـع أحنـاء العـامل            . مميز
. ذاك اليـوم  يف، وقد نـال ثالثـة آالف منـهم العمـاد     )11-2/5أعمال الرسل (

بالدهـم حيملـون معهـم البشـرى اجلديـدة،       إىلأهنم عـادوا   يفوما من شك 
ومـا مـن   … مجاعـات مـن املـؤمنني جديـدة، سـوف تنمـو بـدورها        ليقيموا هبـا 

 إىلشــك أيضــاً أن كــثريين، بعــد انطالقــة احلمــاس األوىل، تراخــوا وعــادوا  
هم فــيقــد تــرك " الثالثــة آالف"حيــاهتم الســابقة، دون أن يكــون العمــاد مــع 

  !أثراً يذكر
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  :مسات هذه اجلماعة األوىل .2
  ):47- 2/42(أعمال الرسل  يفما كتبه القديس لوقا  يفجاء خري وصف هلا 

ووقع . كانوا مواظبني على تعليم الرسل، والشركة، وكسر اخلبز والصلوات« 
. اخلوف على كلّ نفس، ألن عجائَب وآياٍت كثريةً قد جرت على أيدي الرسـل 

وكـانوا  . ما بينـهم فيوكان مجيع املؤمنني يعيشون معاً، وكان كلُّ شيٍء مشتركاً 
  .ا على اجلميع حبسب حاجة كلٍّ منهمم، ويوّزعون أمثاهنَيبيعون أمالكَهم ومقتنياهِت

البيوت،  يفوكانوا كلَّ يومٍ يالزمون اهليكل بنفسٍ واحدة، ويكسرون اخلبز 
ويسّبحون اهللا، نائلني حظوةً عند مجيع . ويتناولون الطعاَم بابتهاجٍ وسالمِة قلب

  » .يزيد عدَد املخلَّصنيوكان الرّب، كلَّ يومٍ، . الشعب
هــذا املنــاخ املفعــم بــالفرح والثقــة واالنــدفاع، نتيجــة  يفبوســعنا أن نــرى 

  :منطقية ملشاعر ثالثة رئيسية سيطرت على املسيحيني األوائل، هي

مَــن ميلكــون . فــالنفَس االشــرتاكي واضــح وشــامل: حمبّتــهم الشــاملة -1
ــه صــندوقاً مج     ــذّوا ب ــاً ليغ ــه طوع ــا، يبيعون ــاون، ولصــاحل   شــيئاً م ــاً للتع اعي

اضطرّ معها التالميـذ   ،وسرعان ما نظمت خدمة عامة. األخوة األكثر فقراً
أعمـال الرسـل   (، يكلون إليهم مهمة اخلدمة املادية هذه "مشامسة"الختيار 

). 6/4أعمـــال " (الصـــالة وخدمـــة الكلمـــة" إىل، كـــي ينصـــرفوا هـــم )6/1-7
فحقّقـوا بـذلك مـا    ). 4/24أعمـال  " (مل يكن بينـهم حمتـاج  "ويؤكد لوقا أنه 

  .ة واإلميان واملمتلكاتاحملبّ يفيبدو أنه اشرتاك كامل 
ــت   : املســيح يفوحــدهتم  - 2 : طقــوس كــثرية، أبرزهــا   يفهــذه الوحــدة جتلّ

ه فيــاهليكــل، والعمــاد الــذي ينتمــون  يفالبيــوت أو  يفالصــالة املشــرتكة ســواء 
، أو "عشـاء الـرب  "املسيح قلباً وقالباً، فرداً ومجاعـة، والذبيحـة اإلهليـة أو     إىل

مـا يســمى أيضـاً بكســر اخلبـز، الــذي يُحيــون بـه ذكــرى مـوت الــربّ وقيامتــه،      
كمــا كـان حضـور التالميــذ   . ويعمّقـون بـه احتـادهم الوجــودي الكامـل باملسـيح     

  …وصدى لتعاليمه ما بينهم، امتداداً حقيقياً حلضور الرب نفسه،فياألولني 
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 ،يـوم الصـعود، رأى التالميـذ    فـي ف: انتظارهم لعـودة املسـيح الوشـيكة    -3
… رجلــني عليهمــا لبــاس أبــيض،" ،"الســماء إىلوهــم يشخصــون بأبصــارهم "

السـماء؟ إن يسـوع هـذا الـذي      إىل تنظـرون  فـني ما بـالكم واق : "هلم نيقوال
" السـماء  إىلالسماء، سيأتي هكذا، كما عاينتموه منطلقـاً   إىلارتفع عنكم 

 إىلرســائل التالميــذ   يف ،ع مــراراًويــأتي ذكــر هــذا التوقــّ  ). 11-1/9أعمــال (
فالشـاهد  : "وقد ختم القدّيس يوحنا رؤياه هبـذه العبـارة   .املسيحيني األوائل

" وعتعـال أيهـا الـرب يسـ    . نعم، إني آتٍ عـن قريـب، آمـني   "هبذه األشياء يقول 
  )22/20رؤيا (

  :الكنيسة األوىل يفتوزيع املسؤوليات  .3
الكنيســة األوىل، وكــان مثــة ترتيــب بــني التالميــذ  يفكــان مثــة مســؤولون 

… فقد اختار اثين عشـر مـن بـني اآلالف   . ذلك ما أراده يسوع نفسه. أنفسهم
مَـن مسـع مـنكم، فقـد     : "ما قـال فيوأعطاهم سلطة واضحة حيث قال هلم، 

أمور التوبة، قال  فيف: وخوّهلم صالحيّات غريبة). 80/16لوقا (" مسع منّي
خذوا الروح القدس، مَن غفرمت خطاياهم، تُغفر هلـم، ومـن أمسـكتم    : "هلم

اصـنعوا  : "أمـر الذبيحـة، قـال    يفو). 20/32يوحنـا  " (خطاياهم، تُمسك هلـم 
الســـماء، مهمـــة  إىلبيـــل صـــعوده ومحّلـــهم قُ). 22/19لوقـــا " (هـــذا لـــذكري

اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم، وعمّدوهم باسم اآلب واالبن والـروح  " :ضخمة
كم بـه، وهـا أنـا معكـم كـل      القدس، وعلّموهم أن حيفظـوا مجيـع مـا أوصـيتُ    

  ).20-27/18متى " (انقضاء الدهر إىلاأليام 
تعـيني مسـؤول عنـهم     إىلبل عمَـد ضـمن االثـين عشـر،     . مل يكتفِ بذلك

أنت صـخر، وعلـى هـذه الصـخرة     : ل لكوأنا أقو: "هو بطرس، حيث قال له
وسـأعطيك مفـاتيح ملكـوت    . اجلحيم لن تقوى عليهـا قوى سأبين كنيسيت، و

السـماوات، وكـلّ    يفالسماوات، فكلّ مـا تربطـه علـى األرض، يكـون مربوطـاً      
وقـد  ). 19-16/18متـى  ". (السـماوات  يفما حتلّه على األرض، يكون حملوالً 

وهو هـو  ". األولوية"ها، هذه فيمارس بطرس، مبوافقة من اجلميع ال جدال 
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املســيحية، مــن يــوم العنصــرة ومــا قبلــه، لــدى اختيــار   يفالشخصــية األوىل 
ظهــور بــولس الــذي قصــد القــدس   إىل، )تــابع 1/15أعمــال (خلــف ليهــوذا 

 يفوقـد ذُكـر بطـرس    ). 1/18غالطية (ليقيم لدى بطرس مخسة عشر يوماً 
مــرة، بينمــا مل يــذكر يوحنــا مــثالً، مــع أنــه يوصــف بأنــه     ) 118(األناجيــل 

  …مرة) 38(، إال "هكان يسوع حيبّ"التلميذ الذي 

  واليهودية" املسيحية"الصدام املبكر بني  )2(
ما املوقف الـذي  : وضعاً قاسياً ودقيقاً جداً" املسيحيون"سرعان ما واجه 

يتوجب علـيهم أن يتّخـذوه مـن اليهوديـة، وقـد جـاؤوا كلـهم منـها بـادئ ذي          
اهليكــل أو اجملــامع   يفبــدء؟ فهــم مــا زالــوا مــرتبطني باليهوديــة، ويصــلّون    

ــنُس( واجهــة فكانــت امل… ، ولكنــهم يريــدون الــوالء الكامــل للــرب يســوع   )الكُ
كل مكان بدءاً من القـدس، ولكـل حجّـة حتـى      يفاحملتومة، يفجّرها اليهود 

جـاً،  وممـا زاد الصـدام تأجّ  … لو كانت خمتلقة، كما فعلوا مـع املسـيح نفسـه   
وقد ترتّب على ذلك موقف اختذ … إقبال غري اليهود على اعتناق املسيحية

  :شكلني واضحني ومتكاملني
بــدأ زعمــاء اليهــود مبالحقــة  : عــن اليهوديــة كــان انفصــاالً عنيفــاً: األول

ــاً"رون بيســوع التالميــذ، إذ بلغهــم أهنــم يبشّــ  شــتى  إىلفعمــد الرؤســاء ". حيّ
وكــان جــواب التالميــذ دومــاً مواصــلة  . الطــرق مــن هتديــد وضــرب واعتقــال 

وقــد … التبشــري دون اكــرتاث مبــا يوجــه إلــيهم اليهــود مــن اضــطهاد وهتديــد 
ال نســـتطيع إال أن نقـــول مبـــا رأينـــا " :ص بطـــرس كـــل ذلـــك بكلمـــتنيخلّـــ

ــقّ بالطاعـــة مـــن النـــاس … ومسعنـــا ــرز مـــن ). 5-4أعمـــال " (…إن اهلل أحـ وبـ
صفوف املسيحيني املتأغرقني، وجه جديـد علـى جانـب كـبري مـن الشـجاعة       

فقـد أدرك جـدة املسـيحية وأولويـة     ). 7-6أعمـال  . (هو استفانوس ،واالندفاع
ــاً، ودعــا   . املســيح علــى موســى  ــة،   إىلفقــال بــذلك علن التخلــي عــن اليهودي

ــزة        ــه بفــرتة وجي ــذين حــاكموا يســوع قبل ــاهم ال ــود إي . فحاكمــه زعمــاء اليه
، أن مــا عــدا الرســل  ،فــرأى املســيحيون اجلــدد . وأمــروا برمجــه، وهكــذا كــان 
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ر تــب لــه أن حيــرّ بتطــور جديــد كُ وكــان ذلــك إيــذاناً  … يهربــوا مــن القــدس 
  .جوهر مشوليتها يفاملسيحية من اليهودية، ويطلقها 

كـــان تطـــوراً داخليـــاً نبـــع مـــن الظـــروف اجلديـــدة الـــيت أحاطـــت  : الثـــاني
ــة يفطــرح الســؤال، أول مــا طــرح،    فقــد. باملســيحية مــا يرتتــب علــى   : أنطاكي

ى العـــادات وجـــه اليهـــود واألمـــم معـــاً؟ أيبقـــون علـــ يفاملســـيحيني أن يعملـــوا 
ــد، أم يتخلّــون عنــها      ــة بعــد أن اعتنقــوا اإلميــان اجلدي وال يرهقــون  ،اليهودي

املسـيح بصـلة؟ وقـد     إىلرين اجلـدد بعـادات وطقـوس مرهقـة، ال متـتّ      املتنصّ
تلـك  . رؤيا عاشها بطرس زعيم الرسـل  يفجاء أوالً : جاء اجلواب على مراحل

 يفس وأسـرته، كمـا رُويـت    هي حادثة عماد الضابط الروماني الوثين كورنيليـو 
وكـــان أول  - القـــدس  يفجممـــع عُقـــد  يفوجـــاء ثانيـــاً … )10(أعمـــال الرســـل 
هنايته أن تُـرتك للمتنصّـرين اجلـدد حريـة كاملـة       يفتقرّر  - جمامع الكنيسة 

ومع ذلك، فاألزمة مل تنتهِ، بل ظلّت قائمـة  … إزاء العادات والطقوس اليهودية
ــوم، صــدام     ــام ذات ي ــولس وبطــرس،   لفــرتة، حتــى ق ــة  يفعنيــف بــني ب أنطاكي

): 3/11كولوسـي  (وأخرياً أُخذ مبا يدعو إليه بولس حيث يقول ويردد … عينها
ليس مثة يونـاني وال يهـودي، ال ختـان وال قلـف، ال أعجمـي وال اسـكوتي، ال       "

املسـيح إذن هـو   … "كـل شـيء   يفعبد وال حرّ، بل املسيح، الذي هـو كـل شـيء، و   
 …ينصهر وجود املؤمن، فرداً ومجاعةها فيالوحدة اليت 

  :الكنيسة بني بنائها اخلارجي ووحدهتا الداخلية )3(
هـــل مثـــة توافـــق بـــني كنيســـة األمـــس وكنيســـة اليـــوم؟ أي بـــني جـــوهر   

الكنيسـة اليـوم هـي هـي كنيسـة األمـس        ،بالتـايل  ،املسيحية وظاهرها؟ وهـل 
  واألمس البعيد؟ ،القريب

ــارجي) 1( ــاء اخلـ ــة األوىل: البنـ ــة األمـــس ليســـت  للوهلـ  يبـــدو أن كنيسـ
الكنيسـة األوىل جانـب عظـيم مـن العفويـة والبسـاطة        فـي ف… بكنيسة اليوم

ــة مبؤسســات منــت        ــا مؤسســة مثقل ــوم تواجهن ــا الي ــة، بينم واملشــاركة العام
ولكـن حـذار أن ننسـى أن هـذه الكنيسـة األوىل كانـت هـي        … عام فيطوال أل
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نــاك مــن يقــاوم النزعــة   فه: أيضــاً تعــاني ممــا تعانيــه كــل مؤسســة بشــرية   
املسكونية الكاملة، ومن حيتال على التالميذ ليحـتفظ بقسـم مـن األمـوال     
اليت باع هبا ممتلكاتـه، وهنـاك عالقـات ومشـادّات كـثرية، وفضـائح أخالقيـة        

واحلقيقـة  ). 11و 5و 1: الكـورنثيني الفصـول   إىلراجع رسالة بولس األوىل (
تعـاني مـن كـل مـا      -األوىل مثالية  اليت تبدو لنا للوهلة -أن هذه الكنيسة 
ــة اخلــردل "ثــم إن … يعــاني منــه بشــر  قــد منــت، فجــاءت طيــور كــثرية   " حبّ

  …ها، فكان منطقياً وطبيعياً أن تتعدّد اآلراء ومعها املواقففيلتستظل هبا و
ــة ) 2( ــة اجلوهريــ ــيح : احلقيقــ ــي املســ ــه  : هــ ــوره وفعلــ ــة  يفحضــ الكنيســ

فاللغة واللبـاس والطقـوس   … ابروما عدا ذلك فكل شيء طارئ وع… وتعليمه
قد تستمر فـرتة   ،والتنظيم اإلداري واإلطار االجتماعي، كل ذلك أمور طارئة

إمنـا   ،ل وال يُلغى بأوىل حجـة أما الذي ال يتبدّ… وتنتهي، أو تتبدل بعد فرتة
طقـوس وأسـرار أرادهـا هـو، ولـيس       يفهو املسـيح واالحتـاد بـه عـرب الكنيسـة،      

إعـادة نظـر، لـئال تُنسـينا      إىل ،ولكنها طقوس حتتاج بني حـني وآخـر  … البشر
فاملواجهـة  . اجلوهر، كما ينسينا الثوبُ اإلنسانَ الـذي يرتديـه وقيمتَـه الذاتيـة    

  …األبد إىلبني املظهر واجلوهر، قائمة منذ اللحظة األوىل وستستمرّ 

  التأسيس :سادساً
  طق التاريخ وعلم االجتماعمن )1(

دان أن ما من مؤسسة دامت فرتة إن منطق التاريخ وعلم االجتماع يؤكّ) 1
  …من الزمن، إال وأفرزت مؤسسات تابعة هلا، أملتها احلاجة أو الضرورة

ــت       إو) 2 ــث، ليثب ــة الثال ــا بــني القــرن األول وهناي ــاريخ املســيحي، م ن الت
  .بالوقائع صحة هذا القانون

ــها ضــرورة الرســالة، رتبــة تســمّ    ولقــد كا) 3  إىلى نــت أول مؤسســة أملت
، وهـي هنـا تعـين    )والكلمـة سـريانية تعـين اخلدمـة    " (الشموسية"اليوم، رتبة 

وقـد روى سـفر أعمـال الرسـل     . اخلدمة الزمنيـة املسـاندة للخدمـة الروحيـة    
  ).6الفصل (ظروف نشوء هذه الرتبة 
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تربة املسيحية بصـورة   يفوسينطبق األمر نفسه على أمور كثرية، نبتت ) 4
ــة ــا يتعلــق        … طبيعي ــاد، ومنــها م ــا يتعلــق بالصــالة والطقــوس واألعي منــها م

  …باإلدارة والتنظيم، ومنها ما يتعلق بالتعليم والتبشري والكتاب املقدس
  .أواخر القرن الثالث ومطلع الرابع يفها، مما بدا ثابتاً نستعرض اآلن أمهّ) 5

  تأسيس املسيحية يفاألحداث البارزة  )2(
  .تثبيت أسفار العهد اجلديد: احلدث األول) 1
  كيف ثُبِّتت؟) 1( 

  .مل يكن هناك موقف مسبق ومعلن -1   
وتـــأمالً وتفكـــرياً، أي التعامـــل مـــع  إمنـــا احليـــاة املســـيحية، صـــالةً -2   

التعليم اخلاص بيسوع، والكتابات املتعلقة به، هو الذي أملى القرار مبـرور  
  …خمتلف أمكنة تواجد املسيحيني يفالزمن، و

مقياسني رئيسـيني، أمجـع    إىلتبني أن هذا القرار التلقائي استند  -3   
  :ي وال علينعليهما املسيحيون دون أي اتفاق مسبق، ال سرّ

مجيـع الكنـائس، بوصـفها     يفقبول هذا التعلـيم وهـذه الكتابـات    +) 
  …منسجمة مع العقيدة املُعاشة واملُعلنة

أحـد رسـل    إىلهذا التعليم وهذه الكتابـات بصـورة ثابتـة،     إسناد+) 
، وإمـا بصـورة غـري    )مثـل متـى ويوحنـا   (املسيح، إما بصورة مباشـرة  

  ).مثل مرقس ولوقا(مباشرة 

  متى ثُبِّتت أسفار العهد اجلديد؟) 2( 
القــرن الثــاني، تضــم قائمــة بأســفار العهــد     إىلمثــة وثيقــة تعــود   -1   

. ي بطرس ورسـالة يعقـوب  فها اليوم، باستثناء رسالتَاجلديد، متاماً كما نعر
وموراتوري هـو  ". قانون موراتوري"وهي تُعرَف باسم . روما يفوالوثيقة كتبت 

هـذه املكتبـة    يفحارس مكتبة ميالنو الشهرية، وقد عثر علـى هـذه الوثيقـة    
  .1740ونشرها عام 
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-359بـني  مـا   إىل، تعود "قانون موراتوري"كما عُثر على نسخ من  -2   
  .إفريقيا وآسيا الصغرى ومصر وروما يف، 400

جممع قرطاجة الالئحة النهائية ألسفار العهـد   ، أقر297ّعام  يفو -3   
ومل يطـرأ عليهـا   . اجلديد، كمـا نعرفهـا اليـوم، بأسـفارها السـبعة والعشـرين      

  .أي تغيري منذ ذلك احلني

هـا، يضـم كـل    فيهـل كـل مـا ورد    : مثة سؤال حول مضمون األسفار) 3( 
  ما قال الرب وما كتب التالميذ؟

  …وذلك ألسباب كثرية سبق أن أشرنا إليها. بالتأكيد ال -1   
  …إمنا اجلوهر موجود، وإال ضاعت احلقيقة -2   
ب، واحرتمت أسلوب كل كاتب، تِوالكنيسة أبقت حبرص بالغ على ما كُ - 3   

تصـف القـرن الثـاني،    مع أنه قامت منـذ من … وذلك حفاظاً على صحة الرسالة
  ".تاتيانوس"و" مرقيون"حماوالت توحيد لنص األناجيل، كما فعل كل من 

ــات    ) 4(  ــوع، وأوىل املخطوطـ ــاة يسـ ــزمين بـــني حيـ ــارق الـ ــكل الفـ أال يشـ
  املعروفة ألسفار العهد اجلديد، شائبة على صحتها وأمانتها؟

  …عام) 300(صحيح أن الفارق الزمين املطروح يبلغ قرابة  -1   
ذلــك ســابقاً، بــني   إىلولكــن الفــارق الــزمين املعــروف، كمــا أشــرت    -2   

عيون األدب العاملي القديم، من إغريقي والتيين وعربي، يفـوق هـذا الفـارق    
كبـار الكتـاب والفالسـفة     إىلمبا ال يقـاس، ومـع ذلـك فالنصـوص املنسـوبة      

  …والشعراء، تُقبل دون نقاش يُذكر، بل أحياناً دون أي نقاش
بعـض   إىلثم إن بعض هذه الفوارق الزمنية، تبلـغ مـثالً بالنسـبة     -3   

ــق، مثــل    ــاب اإلغري ــار الكت " اريســتوفانيس"و" ســوفوكليس"و" اســخيلوس"كب
" أوريبيدس"أما الفارق الزمين الذي خيص … سنة) 1400(، "توسيديدوس"و

  …سنة) 1600(بلغ فيمثالً، 
ــذي حيــول    - 4    ــول نصــوص العهــد      يففمــا ال مثــل هــذه احلــال، دون قب

اجلديد، علمـاً بـأن مـا مييـز نصـوص اإلجنيـل عـن سـواها، كـان كالمـاً عاشـه            
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فهـل تُـراهم   … سبيله، حتى قبل أن تُكتَـب كلمـة واحـدة منـه؟     يفالناس وماتوا 
  .يفرّطون به، أم تراهم يتناقلونه حبرص يفوق حرصهم على حياهتم بالذات؟

  .بيت قانون اإلميانتث: احلدث الثاني) 2
مت ذلك علـى مراحـل بتـأثريات خمتلفـة مـن هنـا وهنـاك، بـدءاً بـبعض          

ــوص وردت  ــولس     يفنصـ ــديس بـ ــيما القـ ــل، وال سـ ــذ والرسـ ــائل التالميـ رسـ
ــور  1: مــثالً(وأعمــال الرســل    38-3/13و 38-2/22وأعمــال  8/6و 5-15/3ك

ــواالً   ). 15-1/14ومــرقس  38-13/25و 19-3/13و ــداول النــاس أق وردت ثــم ت
) 117(+لــدى بعـــض آبـــاء الكنيســـة، مثــل القـــديس أغنـــاطيوس األنطـــاكي   

  ).202(ايريناوس والقديس 

القـرن الثـاني، وهـي     يفظهرت أول صيغة معروفة لقـانون اإلميـان    -1   
وهـي بـالطبع ليسـت مـن وضـع الرسـل، ولكنـها        ". قانون الرسـل "حتمل اسم 

  :هذه الصيغة يف وقد وردت. صيغة جامعة يفتكثّف اإلميان وتقدّمه 
  أؤمن باهللا،« 

  .اآلب الكلي القدرة، خالق السماء واألرض
نا، الذي ُحبل به من الـروح القـدس،   وبيسوع املسيح، ابنه الوحيد، سّيِد

عهد بيالطس البنطي، وُصلب ومات وقُرب ونزل  يفوُولد من العذراء مرمي، وتأمل 
السـماوات،   إىلوصـعد   اليوم الثالث قام من بني األموات، يفاجلحيم، و إىل

  .وجلس عن ميني اآلب الكلي القدرة، حيث سيأيت ليدين األحياء واألموات
  وأؤمن بالروح القدس

  )والكلمة أصالً تعين الشمول( الكاثوليكيةوبالكنيسة املقّدسة 
  وبشركة القديسني
  ومبغفرة اخلطايا
  وبقيامة اجلسد

  »  .وباحلياة األبدية، آمني
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وقـد  … اليـوم  إىلصـيغة هـي املعروفـة واملتداولـة      وظهرت بعـد ذلـك   -2   
 يفواستلهمت توضيحات اجملامع املسـكونية  … الصيغة القدمية إىلاستندت 

  :مقاومة بعض اهلراطقة
  )325عام (جممع نيقيا  يفمثل آريوس، حول ألوهية االبن، وذلك +)    
جممــــع  يفومثــــل أبولينــــاريوس حــــول ألوهيــــة الــــروح القــــدس،  +)    

  ).381عام (القسطنطينية 
جممــع  يفاليــوم،  إىلعيدت هــذه الصــيغة، وثُبّتــت بصــورة هنائيــة  وقــد اســتُ

أما صيغته، فهي هي كما نتلوهـا  ). 451عام " (خلقيدونيا"مسكوني هو جممع 
ما مضى، تـأثري   يفاليوم، بفارق كلمة واحدة جيب أن حتذف، وكان إلضافتها 

والكلمـة  . الشـرق  يفالغرب والكنيسـة   يفسيئ جداً على العالقات بني الكنيسة 
  ".…املنبثق من اآلب: اجلملة يف" واالبن"اليت جيب حذفها هي 

  .ظهور الطقوس الكنسية ودورة األعياد: احلدث الثالث) 3
 يفكانـــت الصـــالة املســـيحية األوىل مســـتوحاة مـــن صـــالة اليهـــود    -1   

  …كنس، ومرتكزة أساساً على تالوة املزامريال
ــادرات      -2    ــاك مبـ ــا وهنـ ــت هنـ ــيئاً، نبتـ ــيئاً فشـ ــالة   يفشـ ــة الصـ طريقـ

ــيما  ــة، عُرفـــت    يفومضـــموهنا، ال سـ ــة اإلهليـ ــا خيـــص الذبيحـ ــز  يفمـ املراكـ
وقد متيّـزت  . املسيحية الكربى، مثل أنطاكية واالسكندرية وبيزنطة والقدس

ومضموهنا، فانتشرت شيئاً فشـيئاً، حتـى إهنـا    على سواها جبماهلا وترتيبها 
  .حلّت حملّ صلوات سابقة، مل يبقَ منها إال اليسري

وبات للطقوس، بتأثري هـذه الصـلوات املسـيطرة، منـاذج ثابتـة مـن        -3   
خطوطهـا، ال الكـربى    يفاليـوم   إىلحيث الرتتيب واملضمون، فرضت نفسها 

  .وحسب، بل التفصيلية أيضاً
وقد متّ كل ذلك ضمن دورة من األعياد واألصوام، ترافق األحـداث   -4   

حيـاة   يفكما أن احلـدث األكـرب   . الكربى من حياة يسوع والعذراء، وتذكّر هبا
بعضـهم   إىلالقديسني، كان حدث مـوهتم أو استشـهادهم، فتحـوّل بالنسـبة     
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مـا  سـواه مـن األعيـاد، وتُصـاغ لـه الصـلوات اخلاصـة، ك        إىلعيد يُضـاف   إىل
ولسـوف أفـرد لكـل مـا     . صيغت صلوات خاصـة بأعيـاد الـرب يسـوع والعـذراء     

  .حينها يفيتعلّق بالقداس والصالة واألعياد فقرات خاصة 

  .التنظيم الكنسي: احلدث الرابع) 4 
  :أسبابه -1
  .هذا بديهي… تنظيم إىلكل عمل مجاعي حيتاج بالضرورة ) 1( 
  … واملسؤولنيانتشار املسيحية وتزايد عدد املؤمنني) 2( 
ضرورة األمانة التامة للمؤسس، وبالتايل ضرورة املبادرات الفرديـة  ) 3( 

واحتوائها من جهة ثانية، واسـتبعاد املبـادرات السـلبية، بعـد فشـل تقوميهـا       
  .من جهة ثالثة

  البيئة التنظيمية -2
ــن اختــار اهللَ  (ظهــرت طبقــة اإلكلــريوس  ) 1(  الكلمــة يونانيــة، وتعــين مَ

األسـقف والكـاهن   : ضمن مراتب عديدة ومتنوعـة، كانـت مثانيـة   ) نصيباً له
ــارئ، واملعـــزّم،       ــي، والشـــماس الرســـائلي، واملعـــاون، والقـ ــماس اإلجنيلـ والشـ

  ).ما بعدفيأما رتبة البطاركة فقد ظهرت (والبوّاب 
حتدّدت مناطق نفوذ السلطات الكنسية، وفق أمهية املراكز املدنيـة،  ) 2( 

ــقف   ــة أسـ ــل مجاعـ ــان لكـ ــعة  . فكـ ــات الواسـ ــدن يففاجلماعـ ــات  ،املـ والتجمعـ
والتجمعات الكبرية واملدن الكربى، هلا . الصغرى هلا أسقف ذو نفوذ حمدود

  ".رئيس أساقفة"أسقف يتمتّع بنفوذ أوسع، وأطلق عليه اسم 
، مع التقسيم الكنسـي، مـن   يفوتطابق هذا التقسيم املدني واجلغرا) 3( 

رعايــا  إىلمــدن صــغرية، أو جتمــع قــرى،   إىلواليــة، وإقلــيم، ومــدن كــبرية،  
  …تؤلف الوحدة األساسية الصغرية، هلذا التجمع الكنسي الكبري

ــا عــام   (مطلــع القــرن الرابــع   يفو) 4(  ، )325أي بــدءاً مــن جممــع نيقي
  .أعلن رمسياً أن أسقف العاصمة له األولوية على مجيع أساقفة الوالية
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  .بعض نتائج هذه البنية التنظيمية -3
  .برزت طبقة الكهنوت مبختلف مراتبها، وباملعنى االجتماعي والسلطوي) 1( 
اتسع نفوذ البعض، بقدر مـا كـانوا يضـطلعون مبهـام كـثرية توسـع       ) 2( 

مــن صــالحياهتم، أو رمبــا تــدرّ علــيهم أمــواالً طائلــة، قــد ال تســتخدم دومــاً 
  …للصاحل العام

الزمنيـة، مل  حدثت عدوى حقيقية بني السلطة الروحية والسـلطة  ) 3( 
ه بالسلطة الزمنية بلباسها التشبّ: تكن دوماً لصاحل السلطة الروحية، منها

  …وسكنها ومنط عالقاهتا
  :برز دور األسقف على حنو مثري، فكان) 4( 

رمــز قــوي وثابــت تلتــفّ حولــه  إىلمــن حســناته، أن حتــوّل األســقف +)    
املؤسسة الكنسية كلها، بل أحيانـاً املؤسسـة االجتماعيـة كلـها، عنـدما كـان كـل        

  …شيء على وشك االهنيار، وقد تألق هذا الدور إبان غزوات الربابرة ألوروبا
من مساوئه، أنـه تضـخّم دور األسـقف واسـتأثر بالسـلطة، وانفـرد       +)    

  …الشى شيئاً فشيئاًهبا دون جملس الكهنة، الذي ت

  .رجال الكنيسة إىلل أو الزواج بالنسبة التبتّ: احلدث اخلامس) 5
ــم  -1 ــالتني    يفمل يقـ ــال احلـ ــزام بكـ ــدء أي إلـ ــوع   . البـ ــذ يسـ ــان تالميـ وكـ

ف لقرون عدد من األساقفة الكبار املتـزوجني،  رِمبعظمهم متزوجني، كما عُ
  …يصالنيصَمثل القديس غريغوريوس 

فشيئاً، ظهـرت نزعـة متناميـة تطالـب املسـؤولني األعلـني       ولكن شيئاً  -2
  …بالتبتّل

ــ يف" افــريأل"قــرّر جممــع ) 300(عــام  يفو -3 ل علــى إســبانيا، مبــدأ التبتّ
  :النحو التايل

حيظّر على األساقفة والكهنة والشماسة، أي على مجيع أفراد اإلكلريوس، « 
ميمة مع نسائهم، وينجبوا الذين يقومون خبدمة املذبح، أن يواصلوا عالقاهتم احل

  » .وكل من خيالف ذلك احلظر، جيّرد من الكهنوت. أطفاالً
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  .توافر الشروط املادية لوجود املؤسسة الكنسية: احلدث السادس) 6
ظهــر ذلــك أوالً عــن طريــق تــربّع بعــض املــؤمنني باملقــابر أو البيــوت،  -1

  …ها الصالةفيلتقام 
، نشأت ممتلكـات  "يانوسفريز"عهد البابا  يفهناية القرن الثاني، أي  يف - 2

  .سبيل قانونيزمناً طويالً ف هلا عرَتعاونية خاصة بالكنيسة، دون أن يُ
كــان موقــف الدولــة الرومانيــة مــن هــذا التملّــك، موقفــاً متذبــذباً          -3

ومتناقضاً، فانتهزت اجلماعـات املسـيحية هـذا التذبـذب، لتواصـل التملّـك،       
هناية القرن الثالـث، أمـراً واقعـاً، لـه صـفة       يف حتى كانت ممتلكات الكنيسة
  …قانونية، أقله حبكم التقادم

  .بروز الكنيسة كقوة تارخيية جديدة: احلدث السابع) 7
  :الشرق والغرب على السواء يفاتضح ذلك  -1
الشرق، أدرك اإلمرباطور قسطنطني أن التاريخ يسري لصـاحل   فيف) 1( 

منــه أوالً علــى وحــدة إمرباطوريتــه،  الــدين اجلديــد، فركــب املوجــة، حرصــاً
  …ورمبا ثانياً بدافع ديين ما

الغــرب، كــان كــل شــيء، مــا عــدا الكنيســة، ينــهار حتــت ضــربات  يفو) 2( 
  …اخلالفات الداخلية، والغزوات الرببرية اخلارجية

  :اختذت معامل هذه القوة اجلديدة، مظاهر عديدة، من أبرزها -2
وذلــك  ،وهــي تُســمّى الســينودس   ،الكنســيةانتشــار عــادة عقــد اجملــامع    ) 1( 

ــادرة مــن األســقف احمللــي أو اإلقليمــي، ســواء      ــة، أو حــاالت    يفمبب حــاالت عادي
  .استثنائية

  :بلورة وحدة الكنيسة ومركزيتها يفبروز دور روما وأسقفها، ) 2( 
  مورس هذا الدور بصورة تلقائية، خالل القرون الثالثة األوىل+)   

ــادرة مــن   ) × ــا مبب ــا نفســه   إم ــا   (أســقف روم ــورنتس والباب قضــية ك
  )اقليمنضوس

  .وإما مببادرة من إحدى الكنائس احمللية، إبان أزمة ما) ×
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  :يفوقد واجه هذا الدور بعض املصاعب، كما حدث +)   
  …قضية حتديد عيد الفصح) ×
  .قضية فصل عيد امليالد عن عيد الظهور) ×
ــة  ) × ــول توبـ ــية قبـ ــاقطني"قضـ ــان االضـــطه"السـ ادات، وموقـــف ، إبـ

  .الشهيد" هيبوليتس"القديس 
  …قيصرية يفقضية اخلالف حول سيامة اورجيانيس كاهناً ) ×

  .إال أن املعروف أن القرار النهائي كان دوماً قرار روما+)   
  :وقد اعرتف اجلميع ألسقف روما هبذه األولوية

ــا      ) × ــانوس الــذي كتــب يصــف الباب  يفحتــى اهلراطقــة، مثــل ترتلي
  ".احلرب األعظم وأسقف األساقفة"ه، بأنه فييهامجه منشور له 

 فنيوبعض األباطرة، مثل اوريليانوس، الذي حلّ نزاعاً بني أسق) ×
مرشــحني علــى كرســي أنطاكيــة، أحــدمها كــاثوليكي واآلخــر هرطــوقي،  

  :وفقاً هلذا املبدأ
  ".إن األسقف الوحيد الصاحل، هو ذاك الذي يرتبط بالشركة مع روما"

  .ظهور الفكر املسيحي واملدارس املسيحية: الثامناحلدث ) 8
  :على الصعيد الفردي -1
صفوف األساقفة والكهنـة والعلمـانيني، مفكـرون وخطبـاء      يفظهر ) 1( 

 يفمواجهــة العــامل، وإميــان املســيحيني  يفوكتّــاب، تنــاولوا اإلميــان املســيحي 
  …مواجهة قضاياهم يفخمتلف البلدان، 

، ألهنم صاغوا إميان الكنيسة مبا يغـذّي  "الكنيسةآباء "هؤالء دُعوا ) 2( 
فكر املـؤمنني وحيـاهتم، فكـانوا مبثابـة آبـاء بـالفكر والـروح هلـؤالء املـؤمنني          

  .ولسوف أفرد لآلباء فصالً خاصاً، الحقاً. ولألجيال التالية

  .ظهور الفن املسيحي: احلدث التاسع) 9
الفــرتة الــيت ســبقت  إىلإن قضــية الفــن املســيحي تُعــالَج دومــاً بالنســبة  

  .واليت تلت اإلمرباطور قسطنطني
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  :قبل قسطنطني -1
ــان أول      ) 1(  ــا رســم صــورة للعــذراء، وك ــل إن القــديس اإلجنيلــي لوق قي

ولكـن لـيس مـن يسـتطيع إثبـات هـذا الـزعم بـدليل         . املسـيحية  يفالرسامني 
  …فين ما

  :خضع الفن املسيحي لظروف صعبة إبان االضطهادات) 2( 
بعض الدياميس على رسوم رمزية، يُقصَد منها تعليم  يفثر وقد عُ+)   

  …املؤمنني، منها صورة الراعي الصاحل
تلـك   إىلهناك أيضاً أبنية وكنـائس عديـدة، أو بقايـا كنـائس تعـود      +)   

الفرتة، وهي حتتوي فنـاً بسـيطاً ومتواضـعاً، بعيـداً جـداً عـن تصـنّع        
  .الفن الروماني وزخرفته

  :منذ قسطنطني -2
ى للكنيسـة منـذ ذلـك    مناخ احلرية، الـذي تسـنّ   إىلنا إشارة واحدة حسب

احلني، لنُدرك مدى االزدهار والتنوع الـذي سـيعرفه الفـن املسـيحي آنـذاك      
  .حينه يفما بعد، كما سنأتي على ذكره فيو

إقـــرار اإلمرباطـــور قســـطنطني بشـــرعية الديانـــة : احلـــدث العاشـــر) 10
  .313املسيحية عام 

كــان هــذا احلــدث حــدثاً مفصــلياً خطــري النتــائج، إجيابــاً وســلباً، علــى     
  .حينه يفسوف نذكره . التاريخ املسيحي كله

  االنتشار املسيحي :سابعاً
  :القوى الثالث املتقابلة واملتفاوتة )1(

  القوة الرومانية .1
  .كل مكان ضمن تنظيم دقيق يفمطلقة وإهلية، ومنتشرة : هافيالسلطة  - 1
  شاسعة ومنتشرة حول البحر املتوسط: ةفياملساحة اجلغرا -2
  …أشبه شيء ببحر يبتلع كل شيء، ويفرز كل شيء: ظاهرة الدين -3

  …!الدين اليهودي… ه إالفيما من شيء يثبت على حاله 
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  القوة اليهودية .2
  هافيالسلطة  -1   
  …استعادهتا إىلحنني  يفمنعدمة ومقهورة، و: الزمنية -    
  بيد السنهدريم وتشمل مجيع يهود اإلمرباطورية: يةالدين -    
  القدس يفمركزها فلسطني، وهيكلها  -   املساحة -2   
  …بيهممتتد حتى حاشية األباطرة ومقرّ -           
  "اختيار إهلي" إىلعام، ويستند  فيقرابة أل إىليعود  -  الدين -3   

  هلما يرفض جذرياً كل ما عداه، باستعالء واحتقار ال حدّ -   
  ":حبة خردل" :القوة املسيحية .3
  الروح القدس+ العذراء مريم + رجالً  12 -    
  .ليس هلا من العمر إال أيام معدودة -    
  .د أتباعه أنه حي ومُحييصُلبَ، يؤكّ "ملعون": سندها الوحيد -    

  …كل مقارنة بني هذه القوى الثالث، بشرياً، تبدو أكثر من مضحكة

  نقطة االنطالق وأواخر القرن الثالث ،بني نقطتني رئيسيتني االنتشار ما )2(
  .من حيث االتساع .1
  :نقطة االنطالق -1  
  يسوع -    
  تلميذاً 11 -    
  )1/14أعمال (بعض النسوة + العذراء + تلميذاً  11: يوم الصعود -   
  )2/41أعمال (معمَّد جديد ) 3000)+(120: (ما بني الصعود والعنصرة -    
  :أواخر القرن الثالث -2  
  :داخل اإلمرباطورية -) أ(  
  :بدءاً من والية سورية+)     
  وفلسطني) 9-1أعمال (القدس  -      
  وسورية اجلنوبية) 9أعمال (دمشق  -      
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  .وسورية الشمالية) 26-11/19أعمال (أنطاكية  -      
  :أقاصي اإلمرباطورية إىل+)     
  أقصى الشمال): يورك(انكلرتا  -      
  أقصى الغرب): إسبانيا(قرطبة  -      
  )أقصى اجلنوب(صعيد مصر  -      
  )قلب أوروبا(مناطق الدانوب  -      
  :شيء من التفصيل+)     

  معظم املدن واألرياف: آسيا الصغرى -  
  السواحل وتراكيا ومكدونيا: اليونان -  
  أول بلد تبنّى املسيحية: 200حوايل عام : أرمينيا -  
  نافيروما وميالنو ورا: أساقفة 3): 190(عام  -: إيطاليا -  

  أسقفاً 60 روما ضمّ يفعقد جممع ): 251(عام  -           
  ):فرنسا احلالية(بالد الغال  -  
ــام   -   ــدءاً مـــن عـ ــاوس،   177بـ ــون، ايرينـ ــة ليـ ــر أســـقف مدينـ ، ينشـ

  .كل مكان يفاملسيحية 
أســقفاً، بــدالً مــن ) 12(ليــون وحــدها  يفكــان : القــرن الثالــث يف -  

  .أسقف واحد
  أسقفاً) 35: (إسبانيا -      
  .أسقفاً) 90: (أفريقيا الشمالية -      

  :يفانتشرت بسرعة : خارج اإلمرباطورية -) ب(
  ما بني النهرين -      
  بالد فارس والربتيني -      
  اهلند -      
  احلبشة -      
  )املسماة نوميديا(داخل اجلزائر احلالية  -      
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  )أقصى غرب فرنسا(الفرنسية مقاطعة بريتانيا  -      
  بريطانيا يفمقاطعة الكِلتيني  -      
  .القبائل اجلرمانية والغوطية -      
ــاعي   .2 ــاء االجتمـ ــث االنتمـ ــن حيـ ــيحيون  : مـ ــي املسـ ــف  إىلينتمـ خمتلـ

  :الطبقات
  : من مؤمنني ومعادين، منهمفنيويشهد بذلك كبار املثق": أدناها"من  - 1  

  :يقول ساخراً) منتصف القرن الثاني(فولتري القرون األوىل : قلسيوس -    
   ."إن كان هناك جاهل وأمحق وعدمي الوجود، فليأِت إلينا بكل ثقة"  

  ):القرن الثاني والثالث(احملامي املعادي واملهتدي : ترتليانوس -    
علّمـه  ه إليك، أنت الساذج الذي ال يعلَم شيئاً، خـارج مـا ت  إين أتوّج« 

  » .الطرقات والدكاكني يفاإلنسان 
كتــب يقــول إن معظــم املــؤمنني   ): 3-2(أورجيــانيس، املعلــم األكــرب   -   

  ".ونفينسّاجون، حدّادون، إسكا"
  :يقول) آخر القرن الثاني: (ايريناوس -   

  ".الطبقة احملتقرة الواسعة إىلإن املسيحيني ينتمون "    
نعين هبا تلـك الـيت متلـك السـلطة أو املـال أو الثقافـة       ": أعالها" إىل -2

  :من هؤالء… أو الثالثة معاً
ســبتيموس "طبيــب اإلمرباطــور : احلاشــية اإلمرباطوريــة يفأطبــاء  -   

  )Torpacio" (تورباشيو"وامسه ): 211-193" (ساويروس
  )Evhodus" (ايفودوس"، وامسه "كراكال"مربي اإلمرباطور  -   
) 249-204(ليــبس العربــي  فيعهــد اإلمرباطــور   يفأحــد القناصــلة   -   

  ).Emilianus(" امييليانوس"وامسه 

  :حمامون المعون، مثل -   
  )200(ترتليانوس +)     
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  )270(+القديس غريغوريوس العجائيب +)     
  :كتب يقول ،)258" (+كربيانوس القرطاجي"القديس األسقف +)     

 يفكنـت  . الظلمات كاألعمى، تتقاذفين أمواج حبر هائج يفكنت تائهاً « 
حيايت، ولكن ماء العماد املُحيي غسلين، فانسـكب   جهل مطبق بكل ما خيّص

  » .أعماقي حملّ الشك على حنو مدهش يفالنور السماوي، وحلّ اليقني  علّي
  )165- 100حوايل (النابلسي الشهيد " يوستينوس"فالسفة كبار مثل +)     
، )Perpetua" (دائمــة"ء نبــيالت كالقديســة الشــابة الشــهيدة   نســا+)     

  ).22(سن  يفوهي  ،قرطاجة يفوقد استشهدت 
ــاني    +)      ــيش الرومــ ــباط اجلــ ــار ضــ ــن كبــ ــة مــ ــاورجيوس : جمموعــ جــ

  .ودميرتيوس وسرجيوس، والشهداء األربعون من احلرس اإلمرباطوري اخلاص
ـــ فنيجمموعـــة مـــن كبـــار املـــوظ   +)      األجـــواء إلدارة ؤوا ، الـــذين هيّ

  .مسيحية نظيفة، حلّت حمل اإلدارة الرومانية الفاسدة
  :من حيث العدد .3
أواخـر   يفهل باإلمكان تقديم رقم تقـرييب لعـدد املسـيحيني    : سؤال -1  

  القرن الثالث؟
مثــة معلومــات ذكرهــا بعــض املعاصــرين، ميكــن اســتخالص  : جــواب -2  

  :أرقام تقريبية منها
  :روما يف -أ   
 46: "رسـالة لـه   يف) منتصف القـرن الثالـث  " (كورناي"كر البابا ذ+)     

مساعداً للشمامسة،  42مشامسة رسائليني،  7مشامسة إجنيليني،  7كاهناً، 
  ".أرملة وفقري 1500شخصاً ما بني معزّم وقارئ وبواب،  52

  مسيحي) 50.000-40.000(استنتج بعض املؤرخني وجود ما بني +)     
  .أرقام مماثلة: سكندريةقرطاجة واال يف -ب   
  :الكثافة املسيحية أكرب بكثري: آسيا الصغرى يف -جـ   
  .بعض األماكن تشكل غالبية السكان يف+)     
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  .غريها تشكل جمموع السكان يف+)     

  :شهادة معاصرة -3
من أمجل ما قيل هبذا الشأن، ما كتبه ترتليانوس، احملامي الوثين الذي 

 يفجــاءت شــهادته . آمن هبــا وبــات يــدافع عنــهادرس املســيحية ليهامجهــا، فــ
  ):200عام " (الوثنيني إىلخطاب "مؤلف له بعنوان 

ف بوحي من عداء مكشوف، وليس بوحي من انتقـام  لو شئنا أن نتصّر« 
فنحن من األمس فقط، وها قد … رون أن الرجال ستنقصنا؟سّري، هل تتصّو

واجلزر والبلديات والقالع  املدن: ه حضورفيكل ما هو لكم، لنا . مألنا األرض
والقرى وحىت املعسكرات والقبائل واإلدارات وجملس الشـيوخ والسـاحات   

  » .معابدكم إننا مل ندع لكم إالّ. العامة

  "العامل"املواجهة بني الكنيسة و :ثامناً
  …وانطلقوا… العامل كله يفأطلق يسوع تالميذه 

  "…كنيسيتأنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبين : "قال لبطرس
  "…ثقوا فقد غلبت العامل: "أ وقال هلموعشية صلبه، جترّ

وكانت املواجهة قاسـية بـني املسـيحية    … ولكن العامل مل يكن لقمة سائغة
  :والعامل، على أصعدة كثرية، خنص بالذكر منها ثالثة

  "العامل"على صعيد املواجهة مع ) 1(
رومـــا قلـــب … لـــيتعـــارض كلـــي مـــع النقـــاء اإلجني يفاالحنـــالل األخالقـــي 

بأهنــا  ) تــاكيتوس (خيهــا العــامل القــديم، بــؤرة الفســاد، وقــد وصــفها أبــرز مؤرّ      
ــبّ" ــبّ  مصـــ ــتنصـــ ــامل فيـــ ــاذورات العـــ ــع قـــ ــورنثس … "ه مجيـــ ــان  يفوكـــ اليونـــ

والـــبالد كلـــها تنـــوء إمـــا بثـــروات فاحشـــة، وإمـــا بعبوديـــة        … مفســـدة بـــذاهتا 
ــة   ــكان اإلمرباطوريـــ ــي ســـ ــق ثلثـــ ــادي  … ترهـــ ــعب العـــ ــال الشـــ ــز: "وآمـــ  اخلبـــ

ــب ــخمة   يف" واللعـــ ــدرجات الرومانيـــــة الضـــ ــتى أنواعهـــــا   … املـــ املوبقـــــات بشـــ
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ــذا اجملتمـــــع  يفتتنـــــافس  ــها  يفهـــ ــبالد وعرضـــ ــول الـــ ــاء … طـــ فكيـــــف للنقـــ
  املسيحي أن جيد له متّسعاً أو ظلّ قبول؟

  على صعيد املواجهة مع سلطة اإلمرباطور) 2(
ومــع أن القــديس … الــوالء لإلمرباطــور هــو معيــار الــوالء لإلمرباطوريــة 

اخلضوع للسلطات القائمة، ألن ما من سلطة إال من لـدن  " إىلبولس دعا 
، فقـــد اتُّهـــم املســـيحيّون بــاخلروج علـــى الـــوالء لســـلطة  )13/1رومــا  " (اهلل

 حتـى قـال ترتليـانوس قولـه الشـهري      ،اإلمرباطور، وتعددت مع الزمن التـهم 
ــه مــا مــن أمــر حيــدث إال واملســيحيّ     ــه مــن أن ــان  : ون مســؤولون عن ســواء أك

… ضان النيـل، أو شـبوب حريـق، أو انتشـار وبـاء     فياحنباس مطر، أو احنسار 
، بينمــا املســيحية تــدعو اإلنســان للحفــاظ نظــام رقّثــم إن النظــام القــديم 

الـذي  . حبرص مطلـق علـى احلريـة الداخليـة، أيـاً كـان النظـام االجتمـاعي        
: يفصـلون بالكليـة بـني الـدين والدولـة     أخرياً بدا أن املسيحيني … ضع لهخي

مفهومهــا  يفحــني أن الديانــة،  يف… أعطــوا مــا لقيصــر لقيصــر، ومــا هلل هلل
مــن هنــا كــان   .القــديم، تعتــرب صــيغة مــن االنتمــاء السياســي واالجتمــاعي   

به رفــضُ املســيحيني اخلضــوعَ آلهلــة الــوثن ولإللــه اإلمرباطــور بالــذات، أشــ 
غالبيـة  : وهـل نغفـل سـبباً عميقـاً جـداً     … شيء بالكفر واخلروج على الـدين 

مجيـــع العصـــور تـــرفض أن خيـــرج إنســـان مـــا علـــى عاداهتـــا         يفالنـــاس 
واملسيحيون، دون أن ينفصلوا عن حياة الناس، ال يعيشون مثل … وتقاليدها

… فبدا سلوكهم أشبه شيء بتوبيخ صامت ملا ميارسـه اآلخـرون  . سائر الناس
 يفهنـم اهتمـوا مبمارسـة الفحـش     إانتشرت التهم املختلقة وتنوّعت، حتـى  ف

فقامـت هبّـات   ! اجتماعاهتم، وبالتعبّـد لـرأس محـار، وبأكـل اللحـم البشـري      
ــيئاً     ــيئاً فشــ ــت شــ ــعبية، ترمجــ ــخت   إىلشــ ــادات رســ ــوانني بــــرّرت   يفعــ قــ

وتنـاوب األبـاطرة   … االضطهادات الرمسية، تنظمهـا الدولـة بـني حـني وآخـر     
حمطـتني  تطبيقها، طوال ثالثة قرون، عرفت  يفو القوانني اجلائرة نّسَ يف

عــذّب عتقــل ويُ، حيــث كــان املســيحي يُ  192-64األوىل مــن عــام  : رئيســيتني
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، حيــث كــان 313عــام  إىل 192والثانيــة مــن عــام … مبوجــب وشــاية لــيس إال
 يفوانتشـروا  … وكثـر الشـهداء وتفاوتـت األعمـار    … املسيحي مالحقـاً قانونيـاً  

مجيع أحناء اإلمرباطورية، واختذ املؤمنون املسيحيون مـن بقايـاهم ذخـائر    
وحــدث مــن جــراء ذلــك  … يكرموهنــا، وأقــاموا هلــم أعيــاداً يــوم استشــهادهم  

أمــــر التوبــــة وقبــــول  يفبعــــض املفــــاهيم الالهوتيــــة، خصوصــــاً  يفتطــــور 
هتم إال أن االضطهادات زاد… ، أي الذين أنكروا اإلميان ثم تابوا"الساقطني"

 قــوة وانتشــاراً، وقــد خلــص ترتليــانوس نفســه كــل ذلــك بكلمــة رائعــة يقــول 
 إىلرسـالة مفتوحـة    يفوقـد قـال أيضـاً    ". دم الشهداء بذار مسيحيني: "فيها
ولــو … حنــن مــن أمــس لــيس إال، ولكننــا منــأل مــدنكم   : " الــوثنينيفنياملــثق

 صــدر مرســوم ميالنــو  313عــام  يفو… "انســحبنا منــها، ألفــزعتكم عــزلتكم  
ه اإلمرباطور قسطنطني للمسيحيني حبق العـيش  فيالشهري، الذي يعرتف 

وكان هو أول إمرباطور روماني نال سر العماد، وإن كان ذلـك علـى   … حبرية
  .سرير املوت

  صعيد املواجهة مع الكنيس اليهوديعلى ) 3(
  :عرفت هذه املواجهة أشكاالً عدة

ني، وال سـيما لتالميـذ   مالحقة اليهود للمسـيحي  :الشكل العدائي املباشر
ــدوا   ــا وجـ ــيح، أينمـ ــداث     . املسـ ــأن، واألحـ ــذا الشـ ــارخ هبـ ــال صـ ــفر األعمـ وسـ

ــة، خصوصــاً    ــة الالحق ــا، تزخــر    70-66أعقــاب حــرب   يفالتارخيي ضــد روم
  .باحلقد اليهودي ضد املسيحيني

  :، وقد عرف صيغتنيالشكل العدائي غري املباشر

ــى املســيحيني     - ــة عل ، ال ســيما وأن صــيغة حتــريض الســلطات الروماني
رومـا، كـانوا ذوي نفـوذ وتـأثري، مبـالِهم أو بـبعض نسـائهم،         يفبعض اليهود 

  .عشيقة أو زوجة نريون" بوبيا"وخري مثال على ذلك 
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املسيحية، فتشقّها بفعل هـذه   يفصيغة ابتداع نظريات جديدة تندسّ  -
  .العقائد اجلديدة

  املسيحية يفعلى صعيد املواجهة مع البدع اجلديدة ) 4(
، وكان من الطبيعـي أن حيـاولوا   فنياكتسبت املسيحية بسرعة فئة من املثق

احلركـة  " منـت "وبـذلك  . فهم عقائدها أو شرحها ملن حـوهلم توضـيحاً ودفاعـاً   
وقد كان بعضهم ما يـزال  . وكانت الرّيبيّة هي النزعة السائدة آنذاك. الالهوتية

التواضـع الـذي يفرتضـه املعتقـد      إىلكمـا أن بعضـهم كـان يفتقـر     . متأثراً هبـا 
فكـان  . كتاباهتا وتقاليدها يفاملسيحي، للتسليم مبا تقول به الكنيسة الرمسية 

مـن هنـا كانـت     - بعضهم من العقائد ما يطيب لـه ورفـض سـواها    " اختار"أن 
اليونانية، اليت تعين اختيار الشـيء دون سـواه، أو اختيـار جـزء     " هرطقة"كلمة 

  :ت هرطقات كثرية، كانت أمههاونشأ - منه دون الكل 
أي البدعـة الـيت تقـول بـأن     : أو املظهرية" املتشبّهة: "القرن األول يف -1  

  …ذلك" شُبّه هلم"املسيح مل يتجسد حقاً، بل خيّل للناس أنه جتسّد أو 
 يفأي فلســـفة العرفـــان الـــيت تريـــد  " الغنوصـــية: "القـــرن الثـــاني يف -2

  …نتيجة األمر، أن تُحِلّ الفلسفة حمل الدين، والعقل حمل اإلميان
، الــيت رأت يف الــزواج الثــاني، بعــد مــوت املونتانتيــة: القــرن الثالــث يف -3

  !غفران اخلطايا بعد العمادمنع أحد الزوجني، دنساً، و
املصري، الذي بلغ مـن تأكيـده علـى    " اريوس"بدعة : القرن الرابع يف -4

ســيح، مــا جعلــه ينكــر ألوهيتــه، وينكــر بالتــايل املعتقــد املســيحي  إنســانية امل
وقــد اجتاحــت هرطقتــه الشــرق كلــه، وغــزت      … الثــالوث والفــداء اخل : كلــه

" نيقيـا "قـد جممـع   وقـد عُ … وقبائلـه " أتـيال "الربابرة أنفسهم، وعلـى رأسـهم   
، لــدحض هــذه اهلرطقــة، فصــاغ قــانون اإلميــان الــذي مــا  )325عــام (األول 

  …كل العامل يفاليوم  إىل يزال يتلى
أن " نسـطوريوس "أعلن بطريـرك القسـطنطينية   : القرن اخلامس يف -5
. اإلنســـان واهلل: آن واحـــد يفاملســـيح شخصـــني مـــتالزمني ومنفصـــلني     يف
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ن الـذي مـات هـو اإلنسـان     إفرتتب علـى ذلـك هرطقـة جديـدة، حبيـث قـال       
أم "دعى جيــوز أن تُــن مــريم العــذراء هــي أم املســيح اإلنســان، وال إاملســيح، و

ــام  ". اهلل ، وحـــرم نســـطوريوس وأعلـــن وحـــدة  431فعقـــد جممـــع أفســـس عـ
وأعقـب  ". والدة اإلله"شخصية املسيح، كما أعلن أن العذراء مريم هي حبق 

ــها    ــم عنـ ــور جنـ ــذا أمـ ــدع"هـ ــر    " بـ ــع آخـ ــد جممـ ــتدعت عقـ ــدة، اسـ  يفجديـ
 إىلق الشـر  يفومنذ ذلك احلني انقسم املسيحيون ). 451عام " (خلقيدونيا"
ــه   "كـــينيلَمَ" ــا يقـــول بـ ــور، أو " امللـــك"، أي الـــذين يقولـــون مبـ أي اإلمرباطـ
، وهـم  "الالخلقيـدونيني "، ومعارضي قرارات هذا اجملمـع أي  "اخللقيدونيني"

جمموع الكنائس احمللية والقومية، اليت كـرس نشـوؤها واسـتقالهلا الصـراع     
ســـورية  يفا القـــديم والعنيـــد بـــني القســـطنطينية واألقـــاليم اخلاضـــعة هلـــ
  .وأرمينيا ومصر، فكانت الكنائس السريانية واألرمنية والقبطية

مـي  مثة هرطقة امتطت القرنني الثـامن والتاسـع، هـي هرطقـة حمطّ     - 6
: هلا أسباب كثرية، آخرها ديين، وأوهلا حضـاري، وأمههـا سـلطوي   … األيقونات

- 717(ي كان اإلمرباطور الذي أشعل فتيـل هـذا الصـراع، وهـو الون االويـزور     
وهـو إقلـيم آسـيا الصـغرى،      - حيرص على احلفاظ علـى مـا تبقـى لـه     ) 741

قويــاً متينـاً مبنــأى   - بعـد أن فقـدت اإلمرباطوريــة سـورية ومصــر وفلسـطني     
وكـان يعـرف أن تكـريم األيقونـات يـثري الكـثري       . من أي تصدع حتـى عقائـدي  

دأت بــ… آســيا الصــغرى، بتــأثري اليهــود واجلــريان املســلمني      يفمــن اجلــدل  
 ،، وقد ختلل هذين التارخيني أحـداث 843، ومل تنتهِ إال عام 726املشاكل عام 

ــا الصــــراع بــــني الســــلطة الزمنيــــة والســــلطة الروحيــــة، وبــــني   فيتــــأجج  هــ
ل عـن  القسطنطينية وروما، وبني العنـف السـلطوي الـدامي، واملـدافعني العـزّ     

  …خيطر ببالهم عنف ال ميكن أن األيقونات وهم الرهبان، وقد مورس حبقّ
  على صعيد املواجهة الدائمة) 5(

مثة أشكال أخرى من الصراع عرفتها الكنيسة، وستعرفها عرب مسـريهتا  
  …الطويلة
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  …مع ذاهتا ومع اآلخرين… على املستوى األخالقي -1  
  …مع ذاهتا ومع اآلخرين… على املستوى املايل -2  
  …مع ذاهتا ومع اآلخرين… على املستوى السلطوي -3  
  …مع ذاهتا ومع اآلخرين… على مستوى حقوق اإلنسان -4  
  …اآلخرين إىلذاهتا و إىل… على مستوى نقل البشرى -5  

، "انقضـاء الـدهر   إىلها أنا معكـم كـل األيـام    : "ولئن كان املسيح قد قال
احلد األدنى أن نعرف املسيح الـذي معنـا، أال نـدع     يففإن كالمه هذا يعين 

ــ"حتنّطــه"أو " تكفّنــه"أقنعتنــا الكــثرية  ه ميــزّق ، بــل إنــه يعــين أيضــاً أن ندعَ
الكنيســـة املؤسّســـة وخارجهـــا،  يف" املســـيحية"الكـــذب الـــذي يغلّـــف حياتنـــا 

ليظهر املسيح احلقّ منتصباً حيّاً قويّاً والسوط بيده، جيلـدنا كلمـا حاولنـا    
  …"مغارة لصوص إىل"أن حنوّل بيتَه وبيتَ أبيه 

ــ ن تفعــل ذلــك بــني حــني وآخــر، لكانــت يّض للكنيســة أوالــيقني أنــه لــو قُ
مغنــاطيس  إىللــت ، بــل كانــت حتوّ "املواجهــات"وجههــا معظــم   يفاهنــارت 

  ".فع على الصليبيوم رُ"جيتذب إليه اجلميع، كما حدث ليسوع 
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%+  

  كنيسته يفيسوع 

  
  
  

  القرون األوىل يفالقداس 
إن أقــدم النصــوص املســيحية، واالكتشــافات األثريــة ورســوم الــدياميس،    

هنايــة القــرن  يفننــا مــن تشــكيل فكــرة ال بــأس هبــا عمــا كــان القــداس     متكّ
  .مطلع القرن الثالث يفالثاني امليالدي مثالً، أو 

  أين كان يعقد االجتماع اخلاص بالقداس؟: السؤال األول
كانـت   ،الـدياميس  يفال بد من التصريح مرة أخرى بـأن إقامـة القـداس    

حتــدث بصــورة اســتثنائية جــداً، إمــا احتفــاالً بــذكرى شــهيد مــا، أو إبــان         
األحوال العادية بصـورة   يفإال أن القداس كان يقام … االضطهادات العنيفة

فكــان أحــد املتنصــرين األثريــاء يضــع بيتــه هلــذه املناســبة، حتــت         . علنيــة
ه فيـ وكان بعضهم يقدّم بيته على حنو دائم، لتقام . تصرف مجاعة املؤمنني

اليــوم بأمســاء هــؤالء  إىلوإن العديــد مــن كنــائس رومــا حتــتفظ . الصــلوات
ولقـد وجـدت حتـت أساسـات الكنـائس      … األثرياء الذين قدموا بيوهتم للرب

منطقــة دورا اوربــوس  يفســورية،  يفكمــا عثــر . الكــبرية، أســس هــذه البيــوت
وكان تقسـيم هـذه البيـوت    . البيوت -على الفرات، على إحدى هذه الكنائس 

فهناك املـدخل  : هذه الصلوات الرومانية الثرية الواسعة، يالئم متاماً إقامة
الذي يتسع للموعوظني والضيوف، ثم الباحة الكربى الـيت تتّسـع جلمهـور    
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املؤمنني، ثم يأتي ممر واسـع يصـل السـاحة بـالغرف اخلاصـة، فكـان مكـان        
هــا فيجتمــع الكهنــة، ومــن الغــرف اخلاصــة غرفــة الطعــام، الــيت كانــت تقــام 

  …القداس مراسم
، وقـد فكـر املسـيحيون منـذ هنايـة      فـي تكـن لتك  الكنـائس مل  - إال أن البيوت

… خــاص، نظــراً لتزايــد عــدد املــؤمنني " بيــت للكنيســة"بنــاء  يفالقــرن األول، 
هـــا وأفاميـــا، وأنطاكيـــة الرّ يفرومـــا، خـــالل القـــرن الثـــاني، كمـــا  يففظهـــرت 

ولقـد ظهـرت   . مـا بعـد الكنـائس   فيي واالسكندرية، أمكنة للصالة هي مـا مسّـ  
ومـا مـن   . فلسـطني، قبـل اإلمرباطـور قسـطنطني بزمـان     سورية و يفالكنائس 

ــك  ــطهدوا       يفشـ ــذين اضـ ــانيني الـ ــاطرة الرومـ ــداً، ألن األبـ ــاثرت جـ ــا تكـ أهنـ
  .الكنيسة، سنّوا قوانني بني حني وآخر، طوال القرن الثالث، لتدمري الكنائس

  متى كان يقام القداس؟: والسؤال الثاني هو
وقـد  … لـرب، وانتظـاراً جمليئـه   كان يقام يوم األحد إحيـاء لـذكرى قيامـة ا   

وكـان يُهيّـأ لـه بصـلوات تقـام طـوال الليـل السـابق،         … حلّ حملّ يـوم السـبت  
وكـان  … تتخللها تالوة املزامري، وإلقـاء املـواعظ، وارجتـال الصـلوات املالئمـة     

منتصــف الليــل، كــي يســتقبل املؤمنــون الفجــر   يفاالحتفــال الرمســي يبــدأ 
ــر    ــذكرى قيامــة ال ــاء ل ــب القــديس   . ببالصــالة، إحي ــوس"ولقــد كت " هيبوليت

  :يقول) الثلث األول من القرن الثالث(
ها بنو فيإهنا الساعة اليت أنكر . ها الديك، وصلِّفيالساعة اليت يصيح  يفإهنض « 

  » .قدم النور األبديَم يفها، وحنن حنّدق برجاء كبري فيإسرائيل املسيح، واليت آمّنا 
أيــاً كــان منشــأهم أو مســتواهم أو    كــان احلضــور يــنعم مبســاواة تامــة،     

  .وكانوا يتبادلون التحية باسم املسيح، ويتبادلون قبلة السالم. مركزهم
أمـــا القـــداس، فكـــان يتـــألف مـــن قســـمني واضـــحني، األول عـــام ميكـــن  

ه، والثـاني هـو اخلـاص بالذبيحـة حصـراً، فكـان       فيـ للموعوظني أن يشاركوا 
وهــو  -املصــلني  يفوكــان املتقــدّم . هفيــيُســمح للمعمّــدين فقــط باالشــرتاك 

ــاً   توجيــه  يفيقــف ووجهــه متجــه حنــو الشــعب، ويُعينــه       -األســقف عموم
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الصــالة مشــاس إجنيلــي حيــرّض النــاس، عــرب طلبــات خاصــة وعامــة، علــى  
  .الصالة يفاالشرتاك 

الذبيحة، فكان عبـارة   يفكان القسم األول أشبه شيء بتمهيد لالشرتاك 
يهـــات، يـــردّ الشـــعب احلاضـــر عليهـــا بكلمـــة  عـــن صـــلوات حتريضـــية وتوج

الكتـب القدميـة، ومـن أمههـا      يفوقد جاء وصـف كـل ذلـك    ". رمحاك يا رب"
القــرن الرابــع، ولكنــها جتمــع نصوصــاً  إىلالــيت تعــود " القــوانني الرســولية"

وكــان يعقــب . الكنيســة يفأمــور قدميــة علــى أهنــا تقليــد  إىلقدميــة، وتشــري 
ــراءة مــن منــرب عــالٍ، لن    صــوص قدميــة مــن أســفار العهــد القــديم     ذلــك ق
. وكان كل ذلك يـتم واحلضـور وقوفـاً   ". اآلباء"والعهد اجلديد، أو من كتابات 

ثــم تُلقــى العظــة إمــا مــن قبــل األســقف، أو مــن قبــل مــن يكلّفــه األســقف   
ع مراحـل الصـالة   وإنه ملن الواضح أن هذا القسم من القـداس، يتتبّـ  . بذلك

املصــلني يــدعو   يفثــم كــان املتقــدم   . وديــةالكــنس اليه يفكمــا كانــت تقــام   
اخلـروج مـن الكنيسـة،     إىل، فنياملوعوظني والتائبني وحتى الوثنيني املتعاط

  .إيذاناً ببدء الذبيحة

كــان القســم الثــاني مــن القــداس يبــدأ بتقدمــة مؤلفــة مــن أمــرين، كانــا     
تقدمـــة مـــواد القـــرابني مـــن خبـــز ومخـــر، : يعتـــربان شـــيئاً واحـــداً متكـــامالً

وكان الشمامسـة يفـرزون اخلبـز واخلمـر،     . مة العطايا للفقراء واملعوزينوتقد
حيـث تُـوزّع بعـد الصـالة      إىلليضعوه على اهليكل، وحيملون التقادم األخـرى  

م صـالة مرجتلـة،   انتـهاء عمليـة الفـرز هـذه، يتلـو املتقـدّ       يفو. على احملتاجني
. ايـاهم األرضـية  ها اهلل أن مينح شعبه عطاياه السـماوية، مقابـل عط  فييسأل 

زمـين، واالرتفـاع بقلـوهبم وأفكـارهم      ثم يـدعو احلضـور للتحـرر مـن كـل هـمّ      
البــدء  يفوكانــت  .العــالء، ومــن ثــم تبــدأ صــلوات تقــديس اخلبــز واخلمــر إىل

وكـان  . دت ألسـباب كـثرية، وانتـهت إلينـا مـن القـرون األوىل      مرجتلة، ثم جتمّـ 
عشائه األخـري مـع    يفحمور هذه الصلوات التقديسية، يستلهم كلمات يسوع 

العشــاء  يفتالميــذه، ويســأله موهبــة الــروح القــدس الــيت وعــد هبــا التالميــذ   
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ــه ــرتاك    . نفسـ ــاول، أي االشـ ــان حيـــني وقـــت التنـ ــم كـ ــة يفثـ ــدم : الذبيحـ يتقـ
عد دعوة املتقدم، بعد أن يتبادلوا قبلة السالم، وهم يبسطون اليـد  املؤمنون، ب

جسـد املســيح،  : هـا املتقـدم قطعـة مـن القربـان، وهـو يقـول       فياليمنـى، ليضـع   
ثــم يشــرب املــؤمن مــن الكــاس الــيت يقــف هبــا ". آمــني: "أتي جــواب املتنــاولفيــ

كانـت   ثـم ". دم املسـيح، كـأس احليـاة   : "الشماس أو الكاهن املساعد، وهو يقـول 
توضع جانباً أقسـام مـن القربـان، خاصـة بالسـجناء واملرضـى، لرتسَـل إلـيهم         

. ســجوهنم أو منــازهلم، حيــث يتنــاولون منــها وفــق احلاجــة   إىلمــع احلضــور 
وينتهي كل ذلك بصـالة شـكر مجاعيـة، يرجتلـها املتقـدم، ثـم يبـاركهم باسـم         

  .بيته أو عمله، مع الفجر إىل وينطلق كلٌّ. املسيح

  القرون األوىل يفالصالة 
منتصــف  يف، وقــد عــاش "اريســتيدس"وهــو  -" آبــاء الكنيســة"كتــب أحــد 
  :يقول -القرن الثاني 

  .ون باهللا، وميّجدونه لعطفه عليهماملسيحّي كل ساعة، يترمنّ يفكل صباح و يف« 
  .» الشكر لطعامهم وشراهبم وهم يرفعون له آياِت"

  :أواخر القرن الثاني، يقول يف، "اكليمنضوس االسكندري" "األب"وكتب 
كل مكان  يفاهللا حاضر  حنن جنعل من حياتنا كلّها عيداً، ألننا مقتنعون أنّ« 

 يفاحلقل حنرث األرض، أو  يفد له األناشيد سواء كّنا ننِشوإّنا لَ. وبشىت الطرق
 يفوحىت لو كّنا نتوّجه إليـه  . صالتنا، إن جاز يل التعبري، حديث مع اهللا. البحر

ذلك بأننا نظل، . أعماقنا يففة، فإننا نصلي فيحركة من الشفاه خ يفأو  صمت،
وحنن مرفوعو الرأس وباسطو األيدي حنو السماء، حىت بعـد انتـهاء صـالتنا    

فإن املـؤمن  . ارتعاشة الروح، حنو الكون الروحي يفاملسموعة، نظل مشدودين 
وهـو إذ  . أو يقرأ ّزه، أو يتحّدث، أو يرتاح، أو يعمل،يصلي، سواء أكان يتَن

اآلب السماوي بأّنـات ال توصـف،    إىلصومعة روحه، يبتهل  يفيتأمل وحيداً 
  .» واهللا اآلب قريب ّممن يبتهلون إليه على هذا النحو
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ألِــف املســيحيون األوائــل أن يصــلّوا متــوجهني حنــو الشــرق، ألن الشــرق   
 إىلألرضي، والفردوس ا إىل، وهو يرمز أيضاً "نور العامل"املسيح،  إىليرمز 

  …املدينة املقدسة
تبدأ بصالة الفجر مع صياح الـديك،  : أما مواعيد الصالة، فكانت كثرية

الســــاعة األوىل  يف: وتتواصــــل مــــع مواعيــــد الصــــالة الــــيت ألِفهــــا اليهــــود
الثالثـة بعـد   (والتاسـعة  ) الظهـر (والسادسـة  ) التاسـعة (والثالثة ) السادسة(

هــا صــالة نصــف الليــل، والصــلوات  ويضــاف إلي. ، ثــم ســاعة الغــروب)الظهــر
بــذلك … الكــثرية الــيت تتلــى عــرب النــهار، أوقــات العمــل وقبــل األكــل وبعــده  

   …كل حلظة يفق املؤمن فييكون اهلل ر
ألن كـل  … أما الصلوات نفسها، فلم يصلنا منها كـل مـا يُتلـى أو يُرجتـل    

… ري، وصــالة املــزام)أبانــا(شــيء بــدأ باالرجتــال، فضــالً عــن الصــالة الربّيــة  
، كمــا "مســيحي"وبعــض املقــاطع مــن الكتــاب املقــدس، ولكــن ضــمن منظــور 

فاملسـيح  ). 56-1/46لوقـا  (صالهتا لدى زيارهتا الليصابات  يففعلت العذراء 
وعلـى هـذا   . (األوحـد " اسـرائيل "كان غاية العهد القديم كله، ومربّر انتظـار  

الثـاني، العهـد القـديم    القـرن  " آبـاء "، وال سـيما  "آبـاء الكنيسـة  "النحو فَهـمَ  
كلــه، وقــد ســيطر هــذا املنظــور علــى الالهــوت املســيحي كلــه حتــى القــرون    

  ).الوسطى ضمناً
، "حماضــر الشــهداء" يفوقــد وصــلنا القليــل مــن هــذه الصــلوات، وبعضــها   

 يفوهي تعبّر عن أقصى مـا ميكـن أن يبلغـه اإلنسـان مـن إميـان ورجـاء وقـوة         
الشهيد، " بوليكربس"ات صالة القديس من هذه الصلو. مواجهة املوت الوشيك

  :يقول. الثانية والثمانني يف، وهو 117وهو أسقف إزمري، الذي أُحرق عام 
اإلله، الكلي القدرة، أبو يسوع املسيح، ابنك احلبيب واملبارك،  أيها الرّب« 

يا إله املالئكة وقوات اخلليقة كلها، والصّديقني الـذين  . كمنا أن نعرفَالذي علّ
أباركك، ألنك جعلتين أهالً هلذا النهار وهـذه السـاعة،   . حضرتك يفن حيَيو

كأس مسيحك، ألقـوم للحيـاة    يفوسط الشهداء،  وجعلتين أهالً ألن أشترَك
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ليتين . عدم الفساد، الذي يهبه الروح القدس يفاألبدية، حياة الروح واجلسد، 
أريتين إياه مـن   فإن املصري الذي. حضرتك، ضحية مقبولة يفأُقَبل اليوم معهم 

يا إله احلق، من أجـل  . قبل، أنت متنحين إياه اليوم، أيها اإلله الذي ال يكذب
هذه النعمة، ومن أجل كل شيء، أعظّمك وأباركك وأّجمدك بواسطة الكـاهن  

ه، معه ومـع الـروح   فيفاجملد لك . األعظم، اإلهلي والسماوي، يسوع املسيح
  ». دهر الدهور، آمني إىلالقدس، اآلن و

يتضح مما وصلنا من هذه الصلوات، أن الروح اليت أوحتها كانت بعيـدة  
… جداً عما خيامر املصلي اليوم من فكرة الفعالية الـيت خيـص هبـا الصـالة    

أي  إىلالتســبيح والتمجيــد والشــكر، منــها  إىلكانــت صــالهتم آنــذاك أقــرب 
، ال "سـة آباء الكني"مؤلفات العديد من  يفوإن ذلك ليربز كثرياً … شيء آخر

" ديونيســــــيوس األريوبــــــاغي"ســــــيما القــــــديس كريللــــــس األورشــــــليمي، و
  …"مكسيموس املعرتف"و

  األعياد املسيحية على مدار السنة
كانـت غايـة املسـيحيني    : ما قلناه عن الصـالة، نقولـه جمـدداً عـن الوقـت     

ذلـك بـأن حتديـد مراحـل عـرب      . األوائل تكريس الوقت هلل بدوراته املختلفـة 
هر والسنة، تربط املؤمن باهلل، يعين االنتقال به تـدرجيياً مـن   األسبوع والش

األبدية، ويعين أيضـاً إقامـة رابـط دوري ومتواصـل، بـني احليـاة        إىلالزمان 
فال بد مـن تقـديس الزمـان، كمـا     . األرضية العابرة، واحلياة األبدية الدائمة

  .أنه ال بد من تقديس احلياة كلها
احملور الرئيسي الـذي دارت حولـه    -عيد قيامة الرب  -كان عيد الفصح 
الشـرق   يفوحنن ال نزال  -فهو أقدم األعياد وأعظمها . السنة واألعياد كلها
وقد نشبت بسببه خالفات منذ منتصـف  ". العيد الكبري"نطلق عليه تسمية 

ــائس آســيا الصــغرى،       ــاني، بــني كنيســة رومــا وكن ــا   يفالقــرن الث عهــد الباب
ثـم احتـدم   . ، حـول تـاريخ االحتفـال بـه    )Anicetus) (157-168( "انيكيتوس"

ــدّد العيــد  )198-189" (كتــورفي"عهــد البابــا  يفاخلــالف  ، وانتــهى باتفــاق حُ
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نيسان، وكان هو التاريخ الـذي متسـكت بـه     14األحد الذي يلي  يفمبوجبه 
، "قـديس ايرينـاوس  ال"وقد مت ذلك بفضل تدخّل أسـقف ليـون   . كنيسة روما

 يفوباتــت الكنــائس كلــها حتتفــل بــه  . وســيطاً بــني كنــائس آســيا وبابــا رومــا 
وكــان اجلميــع . التــاريخ الــذي اتفــق عليــه، بــدءاً مــن مطلــع القــرن الثالــث   

ــل يعــود     ــه بصــيام طوي ــدّدت    إىليســتعدّون ل القــرن األول، ومل يكــن قــد حُ
أن مدّته كانت أربعني  إىل، يشري )325عام (فرتته بعد، إال أنّ جممع نيقيا 

وكان التشديد علـى  . يوماً، تشبّهاً بالصوم األربعيين الذي صامه الرب يسوع
وكان الفـرح بالعيـد، عيـد القيامـة،     . الصيام أكثر صرامةً خالل أسبوع اآلالم

يســتمرّ حتــى يــوم العنصــرة، وهــو أيضــاً عيــد كــبري، إذ يُحيــي ذكــرى حلــول  
يـوم اخلمسـني بعـد الفصـح، وكـان بدايـة       ال يفالروح القدس على التالميـذ  

  .العامل إىلانطالق الكنيسة 

إالّ أنّ هنـاك  . ال يُعـرف بالتحديـد زمـان بدايتـه    . ويأتي عيد ميالد يسـوع 
، "هيبـوليتس "و "اكليمنضـوس االسـكندري  "مثل  ،"اآلباء"إشارات لدى بعض 

الغــرب ســيطر   فــيف. إالّ أنّ تارخيــه ومعنــاه خيتلفــان بــاختالف الكنــائس    
الشـمس الـيت   "كانون األول، إذ اختري إللغاء تاريخ وثين هـو عيـد    25اريخ ت

، وقد اختري هذا التاريخ مببادرة من أحد البابوات، ومن بعده عـمّ  "ال تقهر
كــانون  6الشــرق، فكــان التــاريخ الســائد هــو   يفأمــا . الغــرب يفشــيئاً فشــيئاً 

حــني كــان الشــرق  يفيســوع، " مــيالد"إال أن الغــرب كــان يؤكــد علــى  . الثــاني
ق علـى هـذا العيـد اسـم عيـد الظهـور، وكـان        طلـَ ، فكان يُ"ظهوره"يؤكد على 

ــاً  ــوثناملــيالد، وظهــور يســوع  : للعــاملظهــور يســوع  : الظهــور مثلّث ــارة : لل زي
ويبدو أن التـارخيني  . عماد يسوع أو الغطاس: لليهوداجملوس، وظهور يسوع 

ومنذ ذلـك التـاريخ عُرِفـت    . عانتشرا وباتا متداولني منذ مطلع القرن الراب
 -عيـد الصـعود   : بعض الكنـائس، ومنـها عمّـت علـى سـواها      يفأعياد أخرى 

أيلـول،   14وعيـد اكتشـاف الصـليب، يـوم      -اليوم األربعني بعد عيد الفصـح  
  .القدس بالذات طوال أسبوع كامل يفالذي كان يُحتفل به 
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  .الكنيسة األوىل يف وال يفتنا أن نذكر أعياد الشهداء اليت انتشرت سريعاً
وكانت العادة قد درجت منذ أواخر القرن األول، على إحياء ذكرى الشهداء 

ثـم درجـت   . احليـاة احلقيقيـة   يفيوم استشهادهم، الذي اعتُرب يوم دخوهلم  يف
ــذّبوا     ــذين عُ ســبيل اإلميــان دون أن يُستشــهَدوا، ثــم    يفالعــادة علــى تكــريم ال
 ملعوا بسريهتم وتعـاليمهم، حتـى اعتُـربوا    الوجوه الكبرية من أساقفة ومؤمنني

ألِفنــا أن جنتمــع حــول  : "يقــول "افســابيوس"وقــد كتــب املــؤرخ  . قــدوةً حتتــذى
  ".قبورهم، وأن نقيم الصلوات عندها، وأن نكرّم أرواحهم املطوّبة

كمــا درجــت . ووُضــعت مؤلّفــات تــروي سِــريَهم، وتقــدّمها قــدوةً للمــؤمنني 
وانتشـرت شـيئاً فشـيئاً    . ألطفـال يـوم عمـادهم   العادة على إعطاء أمسـائهم ل 

  .الدياميس وسواها من أمكنة العبادة، على حنو بدائي أوالً يفرسوم 

صـحيح أهنـا مل حتـظَ    . وقد برز بني هـؤالء الوجـوه، وجـه العـذراء مـريم     
مبراسيم طقوسية خاصة خالل القرون الثالثة األوىل، ولكن ما حظيت به 

للتطوّر الالهوتي الذي رافق الفكـر املسـيحي    ما بعد، جاء نتيجةً حتميّةًفي
فقــد ظهــرت هنــا وهنــاك هرطقــات، اضــطرّت معهــا    . خــالل القــرون األوىل

ه دور العـذراء مـريم   فيـ التأكيد على جانـب مـن الالهـوت، بـرز      إىلالكنيسة 
يقـول  : أواخـر القـرن األول   يفمن ذلك ردّها علـى املتشـبّهة   . بصورة تلقائية

صُـمّوا آذان  "): القرن األول ومطلع الثاني( "األنطاكياغناطيوس "القديس 
ــلّ ــأنّ مــن حيــدّ  ك ــد مــن مــريم   يســوع املســيح قــد وُ   ثكم دون أن يعــرتف ب ل

أهـل أفسـس القـول نفسـه بصـورة أخـرى، إذ        إىلرسالته  يفويؤكّد  ".العذراء
ة مــريم، ووالدهتــا ليســوع ومــوت   إن أمــري هــذا العــامل جيهــل بتوليّــ  : "يقــول
ولســـوف تظهـــر ". صـــمت اهلل يفار ثالثـــة عظيمـــة متّـــت  تلـــك أســـر: الـــرب

شــيئاً فشــيئاً، علــى جــدران الــدياميس، وينتشــر تكرميهــا شــرقاً  " مالحمهــا"
وال يفتنـا أن نـذكر أن أعظـم احتفـال     . وغرباً بدءاً من أواخـر القـرن الرابـع   

، حيث خرج األساقفة )431(شعيب وعفوي أقيم هلا، كان إثر جممع أفسس 
ن كـــانوا ينتظـــرون ختـــام النقـــاش اجملمعـــي حـــول أمومـــة  واملؤمنـــون الـــذي



  احلياة املسيحية يف الترنيم 

227  

حتيـا  ": تطواف ضـخم طـاف شـوارع املدينـة علـى صـوت       يفالعذراء اإلهلية، 
، منـذ منتصـف القـرن الثالـث، قـد      "آبـاء الكنيسـة  "وكـان بعـض   . "والدة اإلله

وتواصــلت األقــوال بشــأهنا،   ".كعــن منــوذج جلميــع الفضــائل  "تكلمــوا عنــها  
تدشـني الكنـائس   العقيدة األساسية، حتى جاء  يفناً تستنتج ما كان متضمّ

وكان أحد أعظـم مـن تغنّـى هبـا     . بامسها خالل القرن اخلامس أمراً طبيعياً
: ، الــذي وصــفها وصــفاً ال يُضــاهى، معتــرباً إياهــا   أفــرام الســوري القــديس 

عتنا ووسيطتنا، ملجأ ومحاية البشر، السيدة الفائقة القداسـة، والـدة   فيش"
  ".لكة العامل بعد الثالوثاإلله، وم

 "يوسـتينوس "فـإن القـديس   . تكريم املالئكة إىلوال بد أخرياً من اإلشارة 
مـن   "امربوسـيوس "والقديس . ، يشري إليه)منتصف القرن الثاني(النابلسي 

ويشـار إلـيهم علـى أهنـم محـاة      . حيـضّ عليـه املـؤمنني   ) القرن الرابـع (جهته 
كنـائس علـى اسـم املالئكـة، وخصوصـاً       دتيِّومنذ القرن اخلامس، شُـ . البشر

  .املالكني ميخائيل وجربائيل

  الرتنيم يفاحلياة املسيحية 
  .انبثقت املسيحية من رحم اليهودية وانطلقت

مـا بعـد،    يفالرتنيم، كالذي عرفتـه   يفإال أهنا مل تبدع هلا منطاً جديداً 
، وأداءً صــلواهتا، حيثمــا نشــأت، كلمــةً   يفعلــى امتــداد العــامل، بــل التزمــت   

ــزامري، كمــا كانــت مألوفــة     ــان أحــد  . الكــنس اليهوديــة  يفتــالوة امل ويومهــا ك
املصلني يأخذ على نفسـه تـالوة املـزامري بصـوت منفـرد، ولكـن قـوي، رتيـب         

وكان مجهور املصلني، . النغم، قد يشتّت املصلني يفوموزون، منعاً ألي تفرّد 
الوتـه مـن املزمـور، يقـول     ختام املقطع املطلـوب ت  يفختام كل مزمور، أو  يف

، وإمـا  "لـيكن كـذلك  "، ومعناهـا  "آمـني "بصوت واحد، قوي ومديد، إما كلمـة  
  "!هللوا هلل"، ومعناها "هللويا"كلمة 
ــن بعـــض         إىلو ــادرة مـ ــاك، مببـ ــا وهنـ ــائس هنـ ــد ارتـــأت الكنـ ــك، فقـ ذلـ

األساقفة، وتبعاً لبعض الظروف الدينية، وال سيما إبان انتشـار اهلرطقـات،   
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 عـالٍ  ختام تالوة املزمور، ابتهاالت وجيزة، كثيفة، تتلى بصوت يفأن تضيف 
مــن ذلــك مــثالً، أهنــا إبــان انتشــار اهلرطقــة … وجــه هرطقــة أو بدعــة مــا يف

، أو كلمــة "آمــني"مطلــع القــرن الرابــع، أخـذت تســتبدل كلمــة   يفاألريوسـية  
هنـا  ، تأكيـداً علـى إميا  "اجملـد لـألب واالبـن والـروح القـدس     "، بعبارة "هللويا"

  …جتلياهتا الثالوثية يفبعقيدة الوحدانية اإلهلية، 

الكنــائس،  يفومــا كــان هــذا الــنمط الرتيــب، واملتعــارف عليــه، مــن الصــالة   
مـن ذلـك أن   … ليمنع هنا وهناك أيضاً، بعـض النزعـات التجديديـة الطبيعيـة    

فـا فقـط باسـم كـل مـن      رِمطلع القرن الرابـع، وعُ  يفراهبني من سورية، عاشا 
ــودُ" كنائســهما، أن يقومــوا  يفني يعلّمــان املصــلّ ا، أخــذ"انُوسفيــفْال"و" وروسديُ

، على هـذا النحـو   "الرتنيم"كلهم بتالوة املزامري، وكأهنم جوقتان تتناوبان هذا 
ف ترحيبــاً فيــالط" التجديــد"ولقــد وجــد هــذا  . الرتيــب، ولكــن القــوي واملــؤثر 

ــها     يفواســعاً  ــق من ــائس ســورية، وانطل ــة، حيــث تبنّــ  إىلخمتلــف كن اه أنطاكي
قيصــرية  إىلهــا، يوحنــا امللقــب بالــذهيب الفــم، ومــن ثــم  فياخلطيــب الشــهري 

  ."باسيليوس"دعى اه أيضاً أسقف عظيم يُتركيا احلالية، حيث تبنّ يفكبادوكيا 
ــة     ــمة اإلمرباطوريــ ــقف عاصــ ــان أســ ــاه، كــ ــتخدمه وأغنــ ــن اســ إال أن مــ

إال أن ذلــك ". مربوســيوسأ"الرومانيــة، ميالنــو، وكــان أســقفها يومهــا يــدعى 
ال بــد مــن ذكــر جانــب . ظــروف اســتثنائية، بالغــة التــوتر والقســوة يفحــدث 

  .منها، ولكن باقتضاب
وكـان قـد   . مربوسيوس هذا نائباً لإلمرباطور، وحاكماً ملدينة ميالنـو أكان 

حبكمته ونزاهتـه وقربـه مـن النـاس مجيعـاً، وال سـيما الفقـراء، ومل         رهاشتُ
يف وحــدث … أســقف ميالنــو يفّ، تــو374عــام  يفو. لعمــاديكــن بعــد قــد نــال ا

أسـقفاً،  " مربوسيوسأ"بانتخاب  صالة الدفن أن تصاعدت األصوات مطالبةً
" أمربوسـيوس "ورضـخ  … انتخاب األسـاقفة  يفوكانت تلك الطريقة القدمية 

وتبـيّن أن  . أسـبوع واحـد   يفكاهنـاً، ثـم أسـقفاً     مّـد وسـيم  ملطلب املـؤمنني، فعُ 
  .397ق على كل صعيد، حتى وفاته عام فيغاية التو يفان االختيار ك
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اليونـــان،  يفمدينـــة تســـالونيكي،  يف، حـــدث 390شـــهر آب مـــن عـــام  يفو
ــة    ــور . املدينـــة يفشـــغب شـــعيب، قتـــل خاللـــه قائـــد احلاميـ ــأمر اإلمرباطـ فـ

وجهه،  يففهبّ األسقف أمربوسيوس . باالقتصاص من سكان املدينة مجيعاً
معرتضاً حبزم، ومهدّداً إيـاه بـاحلرم الكنسـي إن هـو فعـل، علـى مـا بينـهما         

ــفّ . مــن صــداقة معروفــة   ــان أن الت العاصــمة حــول أســقفهم،    يفالنــاس  وك
الكنيسة ليالً وهناراً، ميضون الوقـت مـع أسـقفهم، بـني صـالة       يفواعتصموا 

ف فأملــت تلــك الفــرتة العصــيبة علــى األســق … وصــمت… ال تنقطــع ووعــظ
مبادرات جديـدة، فوضـع أناشـيد مـن وحـي تلـك األزمـة، كلمـة وحلنـاً، بلـغ           
… بعضها من العمق والتأثري ما جعل األجيال الالحقة تتناقلها على امسه

  …كنائس الغرب كلها يفد اليوم نشَوهي تُ
أقصـى   يفة مبادرة أخرى، خارقة على صـعيد الرتنـيم، حـدثت، ولكـن     مثّ

ها السورية أيضاً، وقد أتت على يـد  مدينة الرُّ يفالشرق من اإلمرباطورية، 
ع بإميــان نــاري، وموهبــة شــعرية فــذّة، وروح  راهــب يــدعى أفــرام، كــان يتمتــّ 

ه إميانـه  فيـ قة، فوضع منطاً جديداً مـن الشـعر الـديين صـاغ     إبداعية متدفّ
أحلـــان أخـــاذة مـــن وحـــي الـــرتاث  يفآن واحـــد، وســـكبه  يفببســـاطة ورقـــي 
فمـا كـان مـن املـؤمنني إال     . كنـائس الرهـا   يفنه النـاس  ي، ولقّاملوسيقي احمللّ

ــوه  ــاجرهم  يفأن محلـ ــا،  يفقلـــوهبم وحنـ ــة الرهـ ــاكن  إىلمدينـ بيـــوهتم وأمـ
ــهم وحتــى األســواق واملرافــئ   ــاً   … عمل مــدن  إىلوانتقــل هــذا اإلنشــاد الحق

  .بقيثارة الروح) 374-306(فلُقّب أفرام … أخرى، وقد عمّ الكنائس كلها

  املسيحية يفاحلياة الرهبانية 
هذا الشأن، جتدر املالحظـة بـأن احليـاة الرهبانيـة ليسـت وقفـاً علـى         يف

ــه . املســيحية . اســتجابتهم لــه أيضــاً شــؤون  يفخلقــه شــؤون، وللنــاس   يففللّ
  .فليست الرهبانية بدخيلة على احلياة اإلنسانية

  .وحديثاً من ذلك، أن اهلندوسية والبوذية كلتيهما، عرفتاها قدمياً
ومــن ذلــك أيضــاً أن اليهوديــة عرفتــها قبيــل ظهــور الســيد املســيح مبائــة 
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ت املئــات مــن الرجــال ، وقــد ضــمّ"نيســينيّاأل"مجاعــة عرفــت باســم  يفعــام، 
 يفواختذت هلا مقـرّاً خاصـاً،   . أوالً، ثم من النساء، ولكن على حنو منفصل

ســـورية  يفالشـــمال الغربـــي مـــن البحـــر امليـــت   يفمنطقـــة موحشـــة، تقـــع 
وقــد انــدثرت إثــر احلــرب الــيت انتــهت بتــدمري مدينــة القــدس         . القدميــة

  .للميالد 70وهيكلها، عام 
ــاة رســله   يفســرية يســوع وتعاليمــه، وال   يفاملســيحية، فلــيس   يفأمــا  حي

س حليـاة  لني وخلفائهم، ما يوحي، ال من قريب وال من بعيد، مبا يؤسّاألوّ
هم فَ، عن حياة النـاس العـاديني، لتصـرِ   رهبانية نظامية، تسلخ رجاالً ونساءً

  .اهلل، صالةً وتأمّالً وتقشّفاً إىل
ولكن مطلع النصف الثاني من القرن الثالث امليالدي، عرف واقعة جديدة 

تلك الفرتة أن بعض الناس أخذت تنتاهبم  يففقد اتضح . حياة املسيحيني يف
حاالت خمتلفة من االنزعاج، بل من االستياء مما بدأت أحوال املؤمنني تؤول 
ــرتف، بفعــل تباعــد االضــطهادات،        ــه، مــن أشــكال االســرتخاء والبدعــة وال إلي

وشـيئاً فشـيئاً، نـزع بعضـهم تلقائيـاً،      . وانتشار إغواءات اجملتمع الـوثين الكـثرية  
صحراء مصر الشاسعة، حبثاً عن  يفاعتزال الناس  إىلذاتية صرف، ومببادرة 

  !اهلل، راضياً بالقليل القليل من املأكل واملشرب واألمان
ــاة    يفإال أن أحــدهم كــان لــه تــأثري كــبري    هــذا الــنمط اجلديــد مــن احلي

ــرف   . املســيحية ــان مــن عُ ، امللقــب "انطونيــوس"مــا بعــد، بالقــديس    يفذاك ك
حبق أول من أبدع منطاً جديداً من احلياة الرهبانية، اليت  بالكبري، ألنه كان

ــت، شــيئاً فشــيئاً، الشــرق ثــم الغــرب   االســكندرية عــام  يفوكــان قــد ولــد  ! عمّ
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، اعتــزال   يففقــرّر . ، مــن أســرة بالغــة الثــراء )251(

ولكنــه مــا إن بلــغ  . العــامل ضــمن الــنمط النســكي االنفــرادي، الشــائع آنــذاك  
صــحراء مصــر الشاســعة،  يفامســة والــثالثني، حتــى قــرّر التوغــل وحيــداً اخل

ــداً عــن ســائر النسّــ   ــة   . اكبعي ــا أراد ســنوات طويل ــه م ــان ل ــيته  . وك غــري أنّ صِ
واملعجـزات الـيت كانــت جتـري علــى يـده، للكــثريين مـن قاصــديه، جلبـا إليــه،       
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واختـذوه  شيئاً فشيئاً، اآلالف مـن املـؤمنني، وقـد التحـق الكـثريون منـهم بـه،        
فكـان أن نشـأت بـذلك حيـاة رهبانيـة مجاعيـة ونظاميـة،        . معلّماً ومرشداً هلم

مســاحات واســعة مــن صــحراء   يفهلــا قوانينــها وأديرهتــا ومواعيــد صــلواهتا،   
جنــوب  يفكــت الكــثريين مــن املــؤمنني  وقــد بلــغ مــن تأثريهــا أهنــا حرّ . مصــر

آسـيا   يفمـن ثـم   مشال سـورية، و  يفما يعرف اليوم بفلسطني، ثم  يفسورية، 
ت آالف الرهبــان، مجيــع هــذه األصــقاع، أديــرة ضــمّ     يففانتشــرت . الصــغرى

  .تاريخ املسيحية واملنطقة يففرتات الحقة، دور كبري  يفالذين كان لبعضهم، 
  .الشرق يفتلك كانت بدايات احلياة الرهبانية 

الغرب، فقد حدث األمر عينه، ولكن بفـارق زمـين يتجـاوز املـائيت      يفأما 
ذلك بأن ما كان جيتاح الغـرب منـذ مطلـع القـرن الرابـع، مـن غـزوات        . امع

اعتزال هـذه   إىلبربرية خلخلت اجملتمعات كلها، دفع بعض املؤمنني أيضاً 
مــا هــي اليــوم إيطاليــا، علــى يــد   يفوكــان ذلــك ! اجملتمعــات، حبثــاً عــن اهلل

 يفشــاب، اختــار احليــاة النســكية، مبحــض إرادتــه، ومبعــزل عــن كــل إنســان،  
واملعـروف أنـه   . رومـا  يفمنطقة جبلية موحشة، بعد أن كان قد أهنى دروسـه  

إال أن . )بنــدكتوس( "مبــارك"وكــان امســه . 480مشــال إيطاليــا عــام   يفولــد 
احلياة النسكية اليت ساقها، وما كان الناس يلمسون لديه مـن فـرح وحريـة    

ــه، وإذ بــاألدي     رة تتكــاثر وســالم، دفــع الكــثريين مــن الشــبّان لاللتفــاف حول
  .العديد من املناطق اإليطالية يفوتنتشر 

ــه، وامسهــا     يفو ــاء، كانــت أخت ، الــيت كانــت قــد  "سكوالســتيكا"هــذه األثن
أُخِــذت مبــا رأت لــدى أخيهــا، مــن حيــاة روحيــة أخــاذة، قــد قــرّرت أن تســوق  
. حياة رهبانية شبيهة حبياة أخيها، على أن تكون خاصة بالفتيات والسيدات

 "مبـارك "وبـذلك، كـان   . رادت، مستعينة دائماً بتوجيهات أخيهـا وكان هلا ما أ
الغــرب كلــه،  يفرائــدَي احليــاة الرهبانيــة " سكوالســتيكا"وأختــه  )بنــدكتوس(

  .بقسميها الرجايل والنسائي
الشـرق والغـرب،    يفبالطبع، هناك صيغ أخرى كثرية من احلياة الرهبانيـة  
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توقف عندها، كما أن احلديث وإنه ليطول ال. قد نبتت مبرور الزمن والظروف
ضـةً قلـيالً،   فيولكن مثة مجعيّتان تستحقّان وقفـةً مست . عنها قد يتشابه قليالً

زمـنني   يفألهنما ظهرتا علـى يـد شخصـيّتَني اسـتثنائيّتني بـاعرتاف اجلميـع،       
  .متباعدين، كانا زاخرين باألحداث والتمزق االجتماعي والديين

ن اليت حتمـل اسـم مؤسّسـها، القـديس     تلك كانت أوالً حال مجعية الرهبا
الربع األول  يفإيطاليا،  يف، واليت أطلقها )1226- 1182( "فرنسيس األسيزي"

مــن القــرن الثالــث عشــر، وتلــك كانــت ثانيــاً حــال مجعيــة اآلبــاء اليســوعيّني، 
- 1491( "اينياســـيو ده لوايـــوال"إســـبانيا، الضـــابط الســـابق،  يفســـها الـــيت أسّ

وقــد كــان لكــال اجلمعيــتني دور   . ثالثينيــات القــرن الســادس عشــر   يف، )1556
وجـــه البـــذخ والـــرتف اللـــذين كانـــا يســـتبدّان   يفاألوىل . زماهنمـــا يفحاســـم 

ــة ومؤسّســـاهتا   ــاً، و يفبرجـــاالت الكنيسـ ــاً،  يفالغـــرب عمومـ ــا خصوصـ إيطاليـ
وجه التمـزق الـديين والفكـري واالجتمـاعي اهلائـل، الـذي سـبّبته         يفوالثانية 

مللمـة اجلـراح ومعاجلتـها الـيت      يفأوروبا كلـها مـن جهـة، و    يفكة اإلصالح حر
حاولت مجعية اليسوعيني، التصدي هلـا، ضـمن احلركـة الكاثوليكيـة املضـادّة      

  .حلركة اإلصالح، من جهة ثانية

ولقد تواصلت احلركة الرهبانية، تطوّراً وانتشاراً، على اخـتالف أوطاهنـا   
ة، ومن ثـم  يـالبلدان السال إىلسيحية من أوروبا وأشكاهلا، تبعاً النتشار امل

عت صـيغ  ولكم تنوّ. الشرق األوسط، فالقارة األمريكية والشرق األقصى إىل
ة، بــل وموســيقية فيــليــة، وتبشــريية، واجتماعيــة وثقا هــا، بــني تأمّفياحليــاة 
كمــا أن بعضــها قــام علــى االعتكــاف الكلــي علــى الصــالة والصــمت     . وفنيــة

. ةفيــحــث العلمــي، مــن الهوتيــة، وتارخييــة، ولغويــة، ومعر  وشــتى أعمــال الب
  .آن واحد يففأغنى كل ذلك املسيحية واحلضارة اإلنسانية كلها 

ذكـر تلـك    يفولئن كان يل أن أخصّ بعضاً منـها بالـذكر، فـإني ال أتـردّد     
وجه املـدّ املـادي الشـرس، الـذي      يفقلب الغرب،  يفاليت أُنشئت هنا وهناك، 

وحشية  يفانتظام مدروس، والذي جيتاح سائر العامل  يفجيتاح الغرب كله 
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ولقد أنشئت بقصد الصالة فقط، أجل الصالة تسـبيحاً هلل،  . مدروسة أيضاً
عزلـة مطلقـة عـن العـامل،      يفوذلك . اً عن البشر، واسرتحاماً بالبشرفريوتك
 يفصــوت الرهبــان إذ يصــلّون أو يرتّلــون   صــمت مطبــق، ال يقطعــه إال  يفو

الغـرب نفسـه،    يفواجلدير بالذكر أن تلك الصيغة الصارمة تلقـى  . الكنيسة
الوقــت الــذي  يف، فنيإقبــاالً مدهشــاً، ال ســيما مــن أوســاط املــتعلّمني واملــثقّ

الكنائس الغربية  يفالكهنوت التقليدي  يفه عن الصيغ املألوفة فيضون يُعرِ
الفئـــة، تنـــدرج رهبانيّـــات كـــثرية، يطيـــب يل أن أذكـــر منـــها  هـــذه يفو. كلـــها

، )Trappistes(، وبالفرنسـية  "الصـامتني "رهبانية للرجال، يطلق عليها اسم 
  ).Carmélites(، وبالفرنسية "كرمليات"وأخرى للنساء، ويطلق عليها اسم 

طيـب يل أن أذكـر رهبـانيّتني نسـائيّتني، يعـود      فيالعصـر احلـديث،    يفوأما 
راهبـــتني خـــارقتني، مهـــا األم الشـــهرية  إىلالقـــرن العشـــرين،  يفســـهما تأسي

مــن ألبانيــا، واألم " مجعيــة راهبــات احملبــة "، مؤسســة )1997- 1910" (ترييــزا"
وقـد  . ، مـن فرنسـا  "راهبـات يسـوع الصـغريات   "، مؤسسـة  )1989- 1898(مادلني 

ل وجــه قســوة عــامل اليــوم، واســتفحا     يفعرفــت كلتامهــا أن تعلّــم راهباهتــا،    
ــة       ــة، واخلدمــ ــة الروحيــ ــني الكثافــ ــي بــ ــع الطبيعــ ــتقنَّ اجلمــ ــه، أن يــ مادّيّتــ

  !ابتسامة دائمة، وفرح صادق، واتّضاع ال يُضاهى يفاالجتماعية واإلنسانية، 
املسـيحية، مـن أن    يفوال بد يل، قبل أن أطوي موضوع احلياة الرهبانية 

ــان    يفأمــر  إىلأشــري  ــان للرهب ــة، ك ــة األمهي ــدور    يفغاي الشــرق والغــرب، ال
  .هفياحلاسم 

 يفاليت صـانت   ، هيالغرب، يؤكد مجيع الباحثني أن أديرة الرهبان فيف
قلب األزمات واحلروب اليت عصفت به، قسـماً هامـاً مـن الـرتاث احلضـاري      

 واملعروف أن األديرة كانت دائماً تضـمّ . العاملي، من خمطوطات وآثار ووثائق
ة ونـادرة، تعـود ملختلـف    ت ومؤلفـات هامّـ  مكتبات ضـخمة احتـوت خمطوطـا   

كمـا أن هـذه األديـرة كانـت تعتـرب مـن املهـام الدينيـة         . احلضارات والثقافـات 
املفروضة على الرهبان، نسخ ما لدى هذه األديرة من آثار وخمطوطـات ال  
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حفـظ   يفوكان له الفضل األكـرب  . حتصى، وقد تواصل ذلك اجملهود اجلبار
  .ساني العامقسم كبري من الرتاث اإلن

 يفالشرق العربي، فلـيس مـن جيهـل أن أديـرة الرهبـان، ال سـيما        يفأما 
لبنان، كانت أول من جلب املطابع العربية، وأكثر املؤسسات الدينيـة حرصـاً   
ــه، مــن خمطوطــات         ــا اســتطاعت مجع ــا وصــلها وم ــى م ــى احلفــاظ عل عل

وهـل  . شـرتك ومؤلفات وآثار ووثائق، تعود كلها للـرتاث اإلنسـاني العريـق وامل   
هناك من ال يعرف أن األديرة كانـت أكثـر مـن حـافظ علـى اللغـة العربيـة،        

مها ألبناء الضاد، يوم كان احلكم العثماني، طوال أربعمئة عام، حيـاول  وعلّ
  قمع العقل والفكر والروح، وإلغاء اللغة العربية؟

  جوهر اإلميان املسيحي
اليـوم أيضــاً كــثريون  مثـة ســؤال هـام، طرحــه الكــثريون قـدمياً، ويطرحــه    

  :وإني ألوجز جوابي بالنقاط التالية. حول إميان املسيحيني باهلل
لــيس مــن جيهــل أن املســيحية نبتــت مــن صــلب اليهوديــة الــيت كانــت   -1

وقد جاء يف طليعة الوصـايا العشـر املنسـوبة إىل    . أوىل الديانات التوحيدية
  :النيب موسى، هذا القول القاطع

  )7-6تثنية االشتراع ". (ال يكن لك إله غريي أنا هو الرب إهلك،" 
ــانوا ال     ــان اليهـــود مـــن التشـــدد بشـــأن وحدانيـــة اهلل، حبيـــث كـ ولقـــد كـ
يسمحون قط بالتلفظ بامسه الكريم، ويستعيضون عـن ذكـره، بـبعضٍ مـن     

  …"اجلبار"، "املتعايل"، "القوي: "صفاته، ومنها

ره، أن مواقـف  يتضح أيضـاً ملـن يطـالع اإلجنيـل املقـدس جبميـع أسـفا        - 2
السيد املسيح وتعاليمه أثارت تساؤالت كثرية وحميّرة لـدى اليهـود، وال سـيما    

ــه  . لــدى رؤســائهم، حــول كنــه شخصــيته وتعاليمــه ورســالته    وملــا طرحــوا علي
، كـان جوابـه واحـداً، وإنـي ألذكـره      "أعظـم الوصـايا يف الشـريعة   "السؤال حول 

: ، حيـث قـال  )38- 22/37صـل  الف(حبرفيته، كما جاء يف إجنيل القديس متّى 
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تلــك هــي الوصــية   . أحبــب اهلل ربــك بكــل قلبــك وكــل نفســك، وكــل ذهنــك     "
  .فالسيد املسيح هو أيضاً دعا لإلميان باإلله الواحد". الكربى واألوىل

إال أن الســيد املســيح أتــى أيضــاً، بشــأن اهلل الواحــد األحــد، مبــا هــو     -3
فعلّـــم تالميـــذه . لقـــةكشـــفٌ جديـــدٌ عنـــه، دون اخلـــروج عـــن وحدانيتـــه املط

والناس، أن اهلل ذو طبيعة تفوق بغناها كل ما يسع اإلنسـان أن يستخلصـه   
ــه   ــوّره خبيالـ ــه أو يتصـ ــه بقلبـ ــه، أو يدركـ ــاس  . بعقلـ ــد يف أن يلقّـــن النـ وجَهـ

فهـو  . وتالميذه، أن اهلل، على وحدانيته املطلقة، ثالثـي الوجـوه أو التجليـات   
اً مــن العــدم، وجتلّــى خملّصــاً مــن قــد جتلّــى أبــاً يف خلقــه الكائنــات مجيعــ 

ــى مقدَّســاً اإلنســان       الشــر، بواســطة الســيد املســيح، كلمتــه املتجســد، وجتلّ
بروحه اإلهلي القدوس، الذي يبعثه يف اإلنسان ليخلق منـه إنسـاناً جديـداً    

  .حيب البشر مجيعاً يف اهلل
وهذا التعليم القـديم اجلديـد، عـن اهلل، مل يسـتخدم السـيد املسـيح،        -4

بـل هـو   . يف تلقينه، أسلوباً مدرسياً ونظرياً، وال منهجية فلسفية أو الهوتية
اســتخدم كلمــات بســيطة، يتــداوهلا عامــة النــاس، وأمثــاالً معــربة وشــفافة،    

وكــان دومــاً يــدعمها مببــادرات لــه، تثبّــت . يفهمهــا اإلنســان العــادي واملثقــف
عــني رجــلٍ وُلــد  ، ويفــتح "أنــا نــور العــامل : "صــحة أقوالــه، كــأن يقــول مــثالً  

، ويعيـــد إىل احليـــاة مَـــن كـــان "أنـــا القيامـــة واحليـــاة: "أعمـــى، وكـــأن يقـــول
وكـان إىل ذلـك   . حمموالً إىل القرب، أو مَن كان مدفوناً فيـه منـذ أربعـة أيـام    

يعــيش مــا يقــول بكــل أمانــة ودقــة، حتــى بــات النــاس، بــدءاً مــن تالميــذه،      
  "من تُرى هذا؟: "يتساءلون فيما بينهم

لميــــــاً أن أول مــــــن كتــــــب يف املســــــيحية، كــــــان مــــــن تــــــزعّم  ثبــــــت ع - 5
ــق    ــم يف دمشـ ــدس، ثـ ــاهلا يف القـ ــه     . استئصـ ــذ لـ ــد اختـ ــاول، وقـ ــه شـ ــان امسـ كـ

وكـــان . امســـاً جديـــداً هـــو بـــولس، بعـــد اهتدائـــه إىل املســـيحية ببضـــع ســـنوات 
ــق       ــهم، وانطلـ ــود يهوديتـ ــن قيـ ــاق مـ ــى االنعتـ ــهم علـ ــذ أنفسـ ــاعد التالميـ أن سـ

ــامل ا  ــيح يف العـ ــر باملسـ ــال   يبشّـ ــه الرحـ ــروح وحـــط بـ ــه الـ ــا دفعـ ــديم، حيثمـ . لقـ
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ــا       ــابع أحواهلـ ــاك، وتـ ــا وهنـ ــثرية، هنـ ــيحية كـ ــات مسـ ــده مجاعـ ــى يـ ــأت علـ فنشـ
ــا   ــة هلـ ــا، والكتابـ ــفر إليهـ ــة،    . بالسـ ــة وتنظيميـ ــائل توجيهيـ ــه رسـ ــا منـ ــت لنـ فكانـ

ــثرية   ــنوات كــ ــل بســ ــة األناجيــ ــبقت كتابــ ــه   . ســ ــا محلتــ ــا مــ ــرح فيهــ ــان يشــ وكــ
وكـــان أيضـــاً جييـــب فيهـــا . جديـــدة املســـيحية مـــن مفـــاهيم وتوجهـــات وأخـــالق

أحيانـــاً علـــى العديـــد مـــن التســـاؤالت، الـــيت كانـــت احليـــاة تطرحهـــا علـــى          
ــدد  ــؤمنني اجلــ ــريعاته    . املــ ــودي وتشــ ــع اليهــ ــة أوىل، اجملتمــ ــن جهــ ــاك، مــ فهنــ

وهنـــاك أيضــــاً، مــــن  . القاســـية ومالحقاتــــه العنيفـــة للتالميــــذ وللمســــيحيني  
ــي    ــاني، املهـ ــوثين الرومـ ــع الـ ــة، اجملتمـ ــة ثانيـ ــاة،   جهـ ــق احليـ ــل مرافـ ــى كـ من علـ

ــاهلة  ــة واملتســ ــه املرتاخيــ ــط    . بأخالقــ ــة، منــ ــة ثالثــ ــن جهــ ــرياً، مــ ــاك أخــ وهنــ
  .احلياة اجلديدة، الذي يفرضه على املؤمنني، إمياهنم اجلديد

وكانــت هــذه الرســائل مــن الغنــى اإلنســاني والعمــق الالهــوتي والواقعيــة  
ألوىل إىل اعتبارهـا  العملية واحلـرارة اللغويـة، مـا دفـع الكنيسـة املسـيحية ا      

جزءاً ال يتجزأ من العهد اجلديد، أي من اإلجنيل، لدى مجيـع املسـيحيني   
وهـي تكـاد تُقـرأ كـل يـوم علـى       . على اختالف كنائسـهم، وعـرب العصـور كلـها    

وإن هـذه  . مدار السنة، حيثما يُقرأ اإلجنيل، يف كـل كنيسـة ويف كـل احتفـال    
لعهــد اجلديــد، علــى صــعيد الرســائل لتشــكل مــع األناجيــل وســائر أســفار ا

احلقــائق الالهوتيــة واألخــالق والتوجيــه، املرجــع املســيحي األساســي األول،  
الذي ال ميكن االستغناء عنه، بأي حال، ملعرفـة املسـيحية، منـذ انطالقتـها     

  .األوىل يف فلسطني

من هذه احلقائق الرئيسـة، الـيت تلقّنـها شـاول يهوديـاً، ولُقّنـها علـى         -6
يف دمشق، ثم نشرها يف أرجاء العامل القديم كله، حقيقـة   يد املسيح نفسه

ــات    ــوه أو التجليـ ــي الوجـ ــوهر، والثالثـ ــد يف اجلـ ــة اهلل، الواحـ ــد . وحدانيـ وقـ
استخدم يف كتاباته كلها، مـن حيـث تشـديده علـى إبـراز هـاتني احلقيقـتني        
األساسيتني، عبارات كثرية، يف غايـة القـوة والتنـوع والوضـوح، يطيـب يل أن      

  :عضها، وليس كلهاأذكر ب
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  ):5- 8/4(اليونان يف يقول يف رسالته األوىل إىل مسيحيي مدينة كورنثس  •
وقـد  . حنن نعلم أن الوثن ليس بشيء يف العامل، وأن ال إله إال اهللا األحد« 

يكون يف السماء أو يف األرض، ما ُيزَعم أهنم آهلة، بل هناك كثري مـن اآلهلـة   
حنن، فليس إال إله واحد وهو اآلب، منه كـل   وكثري من األرباب، وأما عندنا

شيء، وإليه حنن راجعون، ورب واحد هو يسوع املسيح، به كان كل شـيء،  
  .» وبه حنن قائمون

ويقول يف رسـالته األوىل إىل مسـيحيي مدينـة تسـالونيكيا يف اليونـان       •
)1/8-10:(  

نتشـر  من عندكم ترّدد كالم اهللا، ال يف مقدونية وآخائية فحسب، بـل ا « 
فهم خيـربون  . إميانكم باهللا يف مجيع األماكن، ومل يبق بنا حاجة إىل الكالم عليه

كيف جئنا إليكم، وكيف اهتديتم إىل اهللا وتركتم األوثان، لتعبـدوا اهللا احلـي   
احلق، منتظرين أن يأيت من السماوات ابنه الذي أقامه من بني األموات، أال وهو 

  .» غضب اآليتيسوع املسيح الذي ينجينا من ال
  ):23-1/18(ويقول يف رسالته إىل مسيحيي مدينة روما  •

فقد ظهر غضب اهللا من أعلى السماء، غضب اهللا علـى كفـر النـاس    « 
وظلمهم، جيعلون احلق أسرياً للظلم، ألن ما ُيعَرف عن اهللا ُبيَِّن هلم، فقد أبانه اهللا 

ه األزلية وألوهته، ظـاهرة  فمنذ خلق العامل ال تزال صفاته اخلفية، أي قدرت. هلم
فال عذر هلم إذن، ألهنم عرفوا اهللا ومل ميّجدوه وال شكروه . للبصائر يف خملوقاته

زعموا أهنـم  . كما ينبغي هللا، بل تاهوا يف آرائهم الباطلة، فأظلمت قلوهبم الغبية
حكماء، فإذا هم محقى، قد استبدلوا مبجد اهللا اخلالد، صوراً متثّل اإلنسان الزائل 

  .» والطري وذوات األربع والزحافات
  ):16-6/13(ويقول يف رسالته األوىل إىل تلميذه طيموثاوس   •

وأوصيك يف حضرة اهللا الذي ُيحيي كل شيء، ويف حضرة املسيح يسوع « 
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الذي شهد أحسن شهادة مبحضر من بيالطس البنطي، أن حتفظ هذه الوصـية  
  فسيظهره يف وقته،. يسوع املسيحبريئة من العيب واللوم، إىل أن يظهر ربنا 

  ذاك السعيد القدير وحده،"
  ملك امللوك ورب األرباب،

  له وحده اخللود،
  ومسكنه نور ال ُيقترب منه،

  وهو الذي مل يره إنسان، وال يستطيع أن يراه،
  .» له اإلكرام والعزة األبدية، آمني

  ):9- 1/1(ويقول أيضاً، يف رسالته األوىل إىل مسيحيي مدينة كورنتس  •
من بولس الذي شاء اهللا أن يدعوه ليكون رسول املسيح يسوع، إىل كنيسة « 

… اهللا يف كورنتس، إىل الذين قُّدسوا يف املسيح يسوع، وُدُعوا ليكونوا قديسني
  .عليكم النعمة والسالم من لدن اهللا أبينا ومن لدن الرب يسوع املسيح

هو … نعمة اهللا يف املسيح يسوع إين أمحد اهللا إليكم أبداً على ما أوتيتم من
  .» اهللا صادق، دعاكم إىل مشاركة ابنه، ربنا يسوع املسيح

  ):4- 1/3(ويقول أيضاً يف رسالته الثانية إىل مسيحيي مدينة كورنتس  •
تبارك إله رّبنا يسوع املسيح وأبوه، أبو احلنان وإله كل عزاء، فهو الذي « 

ا تلقّينا حنن من عزاء مـن اهللا، أن نعـّزي   يعّزينا يف مجيع شدائدنا، لنستطيع، مب
  .» …سوانا يف أية شدة كانت

ويقـــول أيضــــاً يف رســــالته األوىل إىل مســــيحيي مدينــــة تســــالونيكيا   •
)5/23-24:(  

قّدسكم إله السالم نفسه تقديساً تاماً، وحفظكم مرتّهني عن اللوم، ساملني « 
إن الذي دعاكم صـادق،  ! روحاً ونفساً وجسداً، يوم جميء ربنا يسوع املسيح

  .» ينجز وعده
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يف رسالته الثانيـة إىل مسـيحيي مدينـة     -وليس آخراً  -ويقول أخرياً  •
  ):17-2/16(تسالونيكيا 

نسأل ربنا يسوع املسيح نفسه، واهللا أبانا الذي أحبنا وأنعم علينا بعـزاء  « 
  .» …أبدّي حسن، أن يعّزيا قلوبكم ويؤّيداها يف كلّ صاحلٍ من عمل وقول

ترسخت إذن العقيـدة املسـيحية منـذ نشـأهتا، علـى وحدانيـة مطلقـة         -7
ــة، اختــذت هلــا تســميات هــي اآلب        ــات ثالث ترتجــم ذاهتــا يف وجــوه أو جتلّي
ــز بــني    واالبــن الكلمــة والــروح القــدس، وهــي ال تَفصِــل فيهــا البتــة، بــل متيّ

  .جتليات الذات اإلهلية الواحدة

القرن الثاني للميالد، يف خضـم  وكان أن ظهر يف النصف الثاني من  -8
التفاعل الفكـري والالهـوتي، مـن عبّـر عـن هـذه العقيـدة بطريقـة خاطئـة،          

أحــد الــذين ادعــوا الفصــل التــام بــني كــل مــن اآلب " مــاركيون"وكــان املــدعو 
واالبن والروح القدس، فأفضى بعقيدة الثالوث إىل اعتبارهـا إميانـاً بثالثـة    

ليمهــا الرمســي ويف جمامعهــا الكنســية     فتصــدّت لــه الكنيســة يف تع   : آهلــة
، 262وقد جاء يف أحد النصوص الرمسية، العائد إىل عام . احمللية، وحرمته

  :، ما يلي)42-41(الصفحة  –الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها "يف كتاب 
األمحق، بتقطيع الوحدة وتقسيمها إىل ثالثـة مبـادئ،   " ماركيون"إن عقيدة "

فهـؤالء يعلمـون   … ت تعليم تالميذ املسـيح احلقيقـيني  هي تعليم شيطاني، وليس
جيداً أن الكتاب اإلهلي يـتكلم عـن الثـالوث، ولكـن ال العهـد القـديم، وال العهـد        

فمن الواجـب إذن أالّ تُقسّـم الوحـدة الدائمـة     … اجلديد يتكلمان عن ثالثة آهلة
  ".لهواإلهلية إىل ثالث ألوهيّات، وأالّ يُساء إىل كرامة اهلل وعظمة جال

ويف خضــم احملــاوالت الالهوتيــة املتتابعــة، ظهــر يف مصــر يف مطلــع     -9
، ودعــا إىل التمييــز "أريــوس"القــرن الرابــع املــيالدي، راهــب مســيحي يــدعى  

التام يف الثالوث املسيحي، بني اآلب بوصـفه واجـب الوجـود وحـده، اخلـالق      
األوحـــد، وكلمتـــه بوصـــفه أوىل خملوقاتـــه وأعظمهـــا، فيمـــا انتفـــى الـــروح  
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فتصــدّت لــه الكنيســة مجعــاء يف جممــع عُقــد يف مدينــة نيقيــا،        . سالقــد
، وثبّتت اإلميان بالوحدة اجلوهريـة يف  325بالقرب من القسطنطينية، عام 

الطبيعــة اإلهليــة الواحــدة، القائمــة بــني اآلب واالبــن والــروح القــدس، منــذ  
" قـــانون إميـــان"ويف هـــذا اجملمـــع، صـــاغت الكنيســـة أول  . األزل وإىل األبـــد

مسي هلا، أي أول نص رمسي تعلن فيـه الكنيسـة بإمجـاع مطلـق، األسـس      ر
وقد أكّدت وتؤكـد فيـه حتـى اليـوم، علـى اخـتالف       . الثابتة والواحدة إلمياهنا

تســميات هــذه الكنيســة، مــن كاثوليكيــة وأرثوذكســية وبروتســتانتية، إمياهنــا    
  .املطلق بوحدانية اهلل يف وجوهه أو جتلّياته الثالثية

وهـو يتلـى يف كـل    ". قـانون اإلميـان  "نص الرمسي هو ما يسمى إن هذا ال
قــداس، يف مجيــع الكنــائس ويف معظــم الطقــوس الكنســية، ويف الكــثري مــن 

وهـو يف متنـاول أي إنسـان    . الصلوات اجلماعية والفردية، العادية والرمسيـة 
عادي أو باحث، كما هي شؤون املسيحية كلـها يف مجيـع مؤسسـاهتا الكـربى     

  .لى نطاق العاملوالصغرى، ع

يتضــح للمتتبــع أو املراقــب املوضــوعي أن املســيحيني مجيعــاً ألِفــوا     -10
عرب عصورهم كلها، أن يفتتحوا جـلّ صـلواهتم، ببسـملة أو مبجدلـة، يعلـن      
فيها املؤمن عن إميانه الراسخ مبا هـو قطبـا اإلميـان املسـيحي، الصـرحيان      

أمــا البســملة أو اجملدلــة،  .الوحدانيــة املطلقــة والثــالوث األقــدس: والثابتــان
فكلتامهـــا جممـــوع مـــن مثـــاني كلمـــات يتلوهـــا الكـــبري والصـــغري، والعـــامل  

  :واجلاهل، مبنتهى البساطة، فيقول
  ،"باسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد، آمني"
  ".اجملد لآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد، آمني"

وهـــي األســـاس والبدايـــة، ومثـــة  فثمـــة وحدانيـــة صـــرحية يف املســـيحية،
ثالوث، وهو التعبري الالحق، والنابع مـن الغنـى اجلـوهري هلـذه الوحدانيـة      

  .اإلهلية املطلقة
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  الفكر املسيحي يف نشأته ووجوهه

  
  
  

  آباء الكنيسة
الكنيسة األوىل علـى األسـقف أوالً، بصـفته املسـؤول      يف" أب"أُطلق لقب 

واألســـقف كلمـــة يونانيـــة تعـــين (هـــا عـــن الســـلطة اإلداريـــة والعقائديـــة  في
  ").املشرف"أو " املناظر"

، منــذ القــرن الرابــع، علــى أشــخاص مل   "آبــاء الكنيســة "وأُطلقــت تســمية  
  .ن بنفوذ على صعيد العقيدةيكونوا بالضرورة أساقفة، ولكنهم كانوا يتمتّعو

أبــرزهم أن يكــون ســليم العقيــدة، مســتقيم الســرية، حــائزاً     يفط رِواشــتُ
  .على تأييد الكنيسة، قديم العهد

هذه، مل يظلّ وقفاً على هؤالء، بل مشـل  " األبوّة الروحية"إال أن مفهوم 
ــا عظــاتٍ          ــاولوا مواضــيع يضــمّ طيفُه ــاب الــذين تن ــد مــن الكتّ أيضــاً العدي
ــة وترتيبــات طقســيّة، ومراســالت وأخبــاراً    ــة، وشــروحاً كتابيّ وتفاســريَ الهوتيّ

  .وسِيَراً، وأحباثاً عقائديّة، وردوداً دفاعيّة، وأناشيد كنسيّة

عدد من رجـال الكنيسـة علـى اخـتالف رتبـهم،      " اآلباء" إىلبذلك انضم 
منـهم  فكـان  . ومن العلمانيني على اختالف انتمـاءاهتم االجتماعيـة واملهنيـة   

البــابوات والبطاركــة، واألســاقفة ورؤســاء األديــار والرهبــان والكهنــة، ورجــال  
  !والشعراء القانون والفالسفة، والرحالة والنُسّاك
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اليونانيـــة أوالً، ثـــم الالتينيـــة،    : وقـــد كتبـــوا باللغـــات الســـائدة آنـــذاك     
  .فالسريانية، فالقبطية، فاألرمنية، فالعربية

وم القسـم األكـرب مـن آداب بلـدان املتوسـط      اليـ  إىلوإن ما كتبوه ليشـكّل  
الزمــان مــن آخــر تالميــذ املســيح، أي  يفوهــي آداب متتــدّ . والــدول األوروبيــة

الغرب، وحتى  إىلمن أواخر القرن األول، حتى آخر القرن السابع بالنسبة 
املكـان لتشـمل    يفوهـي تتسـع   . الشـرق  إىلمنتصف القـرن التاسـع بالنسـبة    

إسـبانيا غربـاً،    إىلكلـه، أي بلـدان مـا بـني النـهرين شـرقاً،       " العامل القـديم "
  .مصر واحلبشة جنوباً إىلوإيرلندا مشاالً، و

ها، يسـعنا أن نقسّـمها   فيوتربز طوال هذه احلقبة تواريخ كانت مفاصل 
ن مطلـع القـر   إىلاألول من أواخر القرن األول : ثالثة أقسام إىلمبوجبها، 

وفـاة القـديس اوغسـطينوس عـام      إىلالرابع، والثاني من بدء القرن الرابـع  
ولكــل مــن هــذه . حتــى منتصــف القــرن التاســع 430، والثالــث مــن عــام 430

هــا أمســاء يغــين  فيأمههــا، وقــد بــرزت   إىلاألقســام، بــالطبع، مســات نشــري  
 .ذكرها عن ذكر املئات الثانويني

  313ى إعالن ميالنو عام أواخر القرن األول حت" آباء" - أوالً
  :ثالثة أقسام إىلتقسّم تلك الفرتة بدورها 

ميتــدّ حتــى الثلــث األول مــن القــرن الثــاني، ويطلــق علــى كتّابــه   : األول
  .، ألهنم كانوا آخر من عرفوا رُسُل املسيح"اآلباء الرسوليّني"اسم 

ء اآلبـا "أواخـر القـرن الثـاني، ويطلـق علـى كتّابـه اسـم         إىلميتدّ : الثاني
  ".املدافعني

، ويطلـق علـى كتّابـه اسـم     313عـام  " إعـالن ميالنـو  "ميتدّ حتى : والثالث
  ".اآلباء املعلّمني"

  .اآلباء الرسوليّون) 1(
  :متيّزت مرحلتهم بأمور ثالثة

  .، واقع التواصل بني أقطاهبا وآخر رسل املسيحأوهلا
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ــا ــث      ثانيهـ ــن حيـ ــيحيني، إن مـ ــاة املسـ ــة، حيـ ــة وعفويـ ــويرها، بأمانـ ، تصـ
املعتقدات، وإن من حيث عالقـة الكنـائس بعضـها بـالبعض اآلخـر، وإن مـن       
حيث الطقوس، ال سيما طقوس العمـاد والتوبـة والذبيحـة أو القربـان، وإن     

ــة الســلطة واإلميــان       ــى مركزي ــد عل ــث التأكي شــخص األســقف،   يفمــن حي
  .وخصوصاً أسقف روما

  .، انسالخها الصريح عن اليهوديةثالثها
ولكـن قيمتَـه   . الشـيء الكـثري  " اآلباء الرسوليّني"مل ينتهِ إلينا من كتابات 

  .كبرية بوصفه الشاهد األول على املسيحية األوىل
تعلـيم الرسـل االثـين    : "من هذه املؤلفات ثالثة ال يُعـرف واضـعوها، هـي   

  ".الراعي"و" رسالة برنابا"و" عشر

" أغنــاطيوس"و" اقليمــيس: "، ثالثــة أســاقفة هــمفني املعــروفنياملــؤلومــن 
  ".بابياس"و

  :املؤلفات الثالثة -1
  "تعليم الرسل االثين عشر" -أ  

وهــو أشــبه شــيء . 120و 90الفــرتة الواقعــة بــني عــامي   إىلهــو كتيّــب قــد يعــود  
ق أسلوب مبسّط ومتتابع، أهم نقـاط األخـال   يفمبوجز يستخدمه املؤمن، ويضمّ، 

املســيحية، وقواعــد العالقــات بــني املســؤولني الكنســيني، ونظــام األعيــاد وترتيــب         
  .وقد عرف قدمياً انتشاراً مذهالً. الصلوات اخلاصة بسرّي العماد والذبيحة

  "رسالة برنابا" -ب  
وهي تشبه مبتانـة سـكبها   . ق القدّيس بولسفيبرنابا، ر إىلهي رسالة نُسبت 

ومـا ترمـي   . بـولس  إىلاملنسـوبة  " العـربانيّني  إىلالرسـالة  "وأفكارها، بل وغايتها، 
. هو حتذير للمسيحيّني األوائل من تسلّل التأثريات اليهوديـة إلـيهم  : إليه واضح

ب بعض أقـدم خمطوطـات الكتـا    يفوقد بلغ من نفوذ هذا املؤلَّف أنه عُثر عليه 
  .أوائل القرن الثاني يفاالسكندرية  يفح أنه كُتب ويرجَّ. املقدس
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  "الراعي" -جـ  

أسـلوب رمـزي، حالـة مـن اهلبـوط الروحـي، طـرأت         يفيستهدف الكتـاب،  
حضّ على العـودة  في. حدوث بعض التجاوزات يفعلى كنيسة روما، وتسبّبت 

وال . النهايــةتوبــة صــادقة، قبــل أن حتــلّ   يفاهلل الســاهر علــى كنيســته،   إىل
  ".هرماس: "يُعرف عن املؤلّف سوى امسه

  .املؤلفون الثالثة -2
  .القديس أقليميس -أ  

وقــد شــغل كرســيها علــى    . رومــا يفهــو أحــد خلفــاء القــدّيس بطــرس     
كنيسـة كـورنثس    يف، فدفعته بلبلة حدثت 101عام  إىل 92األرجح من عام 

التـدخل   إىلباليونان، ثار على إثرهـا بعـض املـؤمنني علـى بعـض كهنتـهم،       
. ليضع حدّاً هلذا التمرّد، وليدعو املؤمنني لاللتفاف حول رعاهتم الشـرعيني 

 يفالقــديم، حتــى إهنــا أُحلقــت،   يفوقــد القــت هــذه الرســالة قبــوالً واســعاً،   
  .س، برسائل الرسل األولنيبعض املخطوطات البالغة القدم للكتاب املقدّ

  "اغناطيوس"القديس  -ب  
ــورية    ــة ســ ــى أنطاكيــ ــقفاً علــ ــان أســ ــد، . كــ ــور   يفواقتيــ ــد اإلمرباطــ عهــ

الطريـق إليهـا، كانـت مجـوع      يفو. رومـا، لتفرتسـه الوحـوش    إىل، "ترايانوس"
فكان خيصّـها، بعـد رحيلـه، برسـالة شـكر      . املسيحيني تستقبله مبحبّة بالغة

وكلّهـا حتـذّر مـن االنزالقـات     . نا سـبعٌ مـن هـذه الرسـائل    وانتهى إلي. وتوجيه
ــد املســيح   إىلالعقائديــة، وتــدعو  التمســك باإلميــان الراســخ حبقيقــة جتسّ

 إىلحتمّل العذاب واملوت تشـبّهاً بـه، و   إىلوصلبه وموته وقيامته، كما تدعو 
االلتفاف حول الرئيس الكنسي الشرعي، مثل التفاف الرسـل حـول املسـيح    

  .107روما عام  يفقد استُشهد اغناطيوس و. نفسه
  بابياس -جـ  

النصــف  يفمقاطعــة فرجييــا،  يف" هريابــوليس"كــان أســقفاً علــى مدينــة 
تفاسـري  "، حبثـاً بعنـوان   130وقـد كتـب حـوايل عـام     . األول من القرن الثاني
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ولكـن مضـموهنا كـبري،    . ، مل ينتـهِ إلينـا منـه إال مقـاطع صـغرية     "أقوال الرب
كما أن املؤلِّـف  . أن هذا العمل كان أول حماولة لتفسري اإلجنيلألهنا تظهر 

شهادة الرسول يوحنا نفسه، حـول   إىلها بشهادة له هامة، استناداً فييديل 
الكنيسة، وحول كتابة اإلجنيلَـيْن حبسـب    يفالشفهي ) التقليد(تواتر النقل 

  .كلّ من متى ومرقس
  .اآلباء املدافعون) 2(

  .ه مقاومة داخلية وخارجيةفيكانت فرتهتم صراعاً، واجهوا 
اضــطهاد اإلمرباطوريــة الرومانيــة للمســيحية،   يفتبــدّت اخلارجيــة أوالً 

، )161-138" (انطونيـــوس التقـــي "و) 117-98" (ترايـــانوس "األبـــاطرة أيـــام 
  ).211-193" (سبتيموس ساويروس"، و)180-161" (مرقس اوريليوس"و

م وشــامل، قامــت بـــه   األول، قــانوني ومــنظّ  : شــكلني واختــذ االضــطهاد   
ــة ــه اجلمــاهري احملرَّ    . الدول ــاني انفعــايل وعــابر، تقــوم ب ــان كــال  . ضــةوالث وك

  .هما كليهمافيوقد ثبت أنه كان لليهود أحياناً يد . االضطهادين دموياً
 فنيهجـوم فكـري شـنّه بعـض كبـار املـثق       يفتبدّت املقاومـة اخلارجيـة ثانيـاً،    

الـــذي كـــان صـــديقاً  - " الربتـــاويفرونتونـــوس "وكـــان مـــن أبـــرزهم . الرومـــانيني
لوقيـانوس  "و - " مرقس اوريليوس"، ومربّي ابنه "انطونينوس التقي"لإلمرباطور 
الذي كان أشدّهم خطراً، ألنه كان أكثـرهم  " قلسيوس"، وخصوصاً "الساموساتي

  .آياهتابعض  يفاطالعاً على املسيحية وكتاباهتا، فاستغلّ ظاهر التناقض 
وكانت هذه املقاومة اخلارجية تـربّر هجومهـا بتـهم، منـها أن املسـيحيني      

ــات، وميارســـــون،      ــداولون خرافـــ ــة، ويتـــ ــرون الـــــوالء لإلمرباطوريـــ  يفينكـــ
  .اجتماعاهتم، الفحش وأكل اللحم البشري

ــة، فقــد اختــذت أربعــة أشــكال رئيســية، هــي      النزعــة : وأمــا املقاومــة الداخلي
  ".ةفياألل"و" املونتانية: "، وبدعتان مها"احلركة الغنوصية"و، "املسيحية - اليهودية"

احتواء  إىلها املتصلّب واملعتدل معاً، ترمي في، بطر"املسيحية - اليهودية"كانت 
وكان لِدُعاهتا . اليهودية، واإلبقاء على هيكل أورشليم مركزاً أوحد هلا يفاملسيحية 
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، "إجنيل الناصريني"أو " اإلجنيل حبسب العربانيني"إجنيلهم اخلاص املسمى 
  .)100(وهو صياغة جديدة لإلجنيل حبسب متى، طلعوا هبا حوايل عام 

قـد أتـت وليـدة لقـاء     ) الكلمـة يونانيـة، تعـين املعرفـة    (و" الغنوصـية "وكانت 
ديـــة مـــن جهـــة، والوحدانيـــة اليهو فيبـــني االهتمـــام الـــديين والقلـــق الفلســـ 
فاســـتقطبت نزعـــات فكريـــة وروحيـــة  . والـــدعوة املســـيحية مـــن جهـــة أخـــرى 

الكنيســـة،  يفخمتلفـــة، حاولـــت أن توفّـــق بـــني معطيـــات التعلـــيم التقليـــدي  
فكانــت أشــبه شــيء   . والعديــد مــن الفلســفات القدميــة، وال ســيما الشــرقية     

  .ها املعرفة حمل اإلميانفيفلسفة دينية، حتلّ  إىلمبحاولة حتويل املسيحية 

وهــو مــن   -" مونتــانوس"، فقــد ادعــى مؤسّســها   "املونتانيــة"أمــا بدعــة  
علـى وحـي ثالـث     منتُئـ اأنـه ممثّـل الـروح القـدس، وأنـه       -مقاطعة فرجييا 

ــوحيني الســابقني، اليهــودي واملســيحي    ــد تشــدّد جــدّاً   . يكمــل ال ــور  يفوق أم
ت بعـد مـو   -األخالق والزواج والتوبة، فضاعف الصيام ومنع الزواج الثـاني  

  .رتكب بعد العمادوحرّم غفران اخلطايا اليت تُ -أحد الزوجني 
ــة    ــاألل"وكانــت البدعــة الثاني ــاً حبكــم زمــين    " ةفي تســتوحي ادّعــاءً يهودي

يقيمه املسيح املنتظر مدة ألف عام، تعقبه القيامة العامة، فحلـول امللكـوت   
  .األبد إىلالسماوي 

هـذا الواقـع، مبـا أوتـي مـن      ، كـلٌّ علـى حـدة،    "اآلباء املـدافعون "وقد قابل 
فواجهــوا الســلطات واملفكــرين، حبقيقــة   . باملســؤولية معرفــة وإميــان وحــسّ 

وبسـطوا  . املسيحية واملسيحيني، وطـالبوا بـاحرتامهم أسـوة بسـائر املـواطنني     
نقاطهـــا اهلامـــة، أي تلـــك الـــيت تتعلّـــق بالعقيـــدة واألخـــالق،   يفاحلقـــائق 

ــة  ــوثنيني،   يفضــع ذلــك  واســتخدموا أســلوباً ي . والطقــوس الديني ــاول ال متن
ولكن . وكانوا كثراً.  منهم، ورمبا تأييدهمفنيلعلهم ينتزعون به احرتام املثقّ

مجيــع مــا وصــلنا منــهم ال يتجــاوز مؤلَّفــاً ال يُعــرف واضــعه، وهــو بعنــوان    
ــالة " ــوغنيتس إىلرســ ــة "ديــ ــات لثالثــ ــاء" ، ومؤلفــ ــم" آبــ ــتينوس: "هــ " يوســ
  ".لوس األنطاكيفيثاو"طفات لرابع هو ، ومقت"ايريناوس"و" أثيناغوراس"و
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  "ديوغنيتس إىلرسالة " -1
، وإن كان ال يُعرف واضـعها وال تـاريخ   "اآلباء املدافعني"تعترب رائعة أدب 

وهـي تصـف بلغـة متوهّجـة وفكـر نيّـر ونـربة وديّـة، تفـوّق املسـيحية           . وضعها
  .على اليهودية احلكم إالّ يفوال تقسو . عقيدهتا وأخالقها يفعلى الوثنيّة، 

  .القديس يوستينوس -2
. مطلـــع القـــرن الثـــاني، مـــن أســـرة وثنيـــة يفنـــابلس بفلســـطني،  يفلـــد وُ

واعتنــق املســيحية بعــد حبــث طويــل ودؤوب عــن احلقيقــة، تنقّــل خاللــه بــني  
خدمـة معتقـده اجلديـد كـل مـا أوتـي        يففوضـع  . ةفيخمتلف املـدارس الفلسـ  

دّ الـوثنيني، وضـدّ اليهـود وضـدّ     ودافـع عـن املسـيحية ضـ    . من معرفـة ومقـدرة  
ــدع اجلديــدة  ــث أنشــأ مدرســة لتعلــيم      إىلوانتــهى بــه املطــاف   . الب رومــا حي

سـاحة   إىلهـا مـع العديـد مـن تالميـذه      فيوقـاده جناحـه   . الفلسفة واحلقيقـة 
ولكــن مل ينتــهِ إلينــا، ممــا نُسِــب إليــه   . وقــد كتــب كــثرياً . 165االستشــهاد عــام 

خـصّ هبمـا اجملتمـع    " دفاعـان "اثنـان منـهما    بصورة ثابتة إال ثالثة نصوص،
األول عـام  " الـدفاع "فقـد وجّـه   . هبـا اليهـود   خـصّ " حماورة"الروماني الوثين، و

جملـس  "و" مرقس اوريليـوس "وابنه " انطونيوس التقي"اإلمرباطور  إىل، 152
اإلمرباطـور مـرقس اوريليـوس     إىل"، 164، ووجه الثاني، حـوايل عـام   "الشيوخ

و يبسط هلم حقيقة املسيحية، وحيتجّ على املظامل اليت حتـلّ  وه". لسوففيال
، فقـد  "احملـاورة مـع تريفـون   "وأمـا  . أسلوب واضـح، جـريء ونبيـل    يفبأتباعها، 

االلتــزام  إىلوهــو يــدعوهم  - وتريفــون أحــد حاخامــاهتم  - خــصّ هبــا اليهــود 
  .بأقوال أنبيائهم واإلميان بيسوع الناصري، بوصفه املسيح املنتظر

  "أثيناغوراس" -3
أثينـــا مـــن أســـرة وثنيـــة، وأنـــه درس   يفعـــرف عنـــه ســـوى أنـــه ولـــد  ال يُ

ويُنسـب  . الفلسفة وطالع الكتاب املقدس بقصد دحضـه، فانقلـب مؤمنـاً بـه    
مـــرقس "أوهلمـــا خـــصّ بـــه اإلمرباطـــورين    . إليـــه، بصـــورة ثابتـــة، نصّـــان   

التماس من "، وحيمل عنوان 178-177حوايل عام " كوموديوس"و" اوريليوس
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ــيحيني ــل املسـ ــوان  "أجـ ــا بعنـ ــاد  يف"، وثانيهمـ ــة األجسـ ــا  ". قيامـ ــم مؤلَّفـ يتسـ
وهـو يُخضِـع   .  العقل ومعطيـات اإلميـان  نيق بفيمبحاولة التو "اثنياغوراس"

، "التمــاس مــن أجــل املســيحيني"أمــا مؤلَّفــه . هلــا حتــى عقيــدة قيامــة املــوتى
أول برهنـة عقليـة   "ووضوحه، وهو يضم أسلوبه ومنطقه  يفرب آية فقد اعتُ

  ".على وحدانية اهلل، عرفها األدب املسيحي القديم

  .القديس ايريناوس -4
، "بوليكربـوس "كنـف األسـقف    يف، ونشـأ  140، حوايل عـام  "ازمري" يفولد 

، علــى مدينــة 177وأصــبح أســقفاً بُعيــد عــام . تلميــذ يوحنــا الرســول نفســه
وبدأ عندها مقاومتـه للغنوصـية   ". تينوسبو"القديس الشهيد  ، حملّ"ليون"

عاصـمة  " ليـون "وقد بلغ من نفوذه الكنسي أنه جعل من . وسائر اهلرطقات
ويُرجّح أنه استُشهد إبان املذابح اجلماعيـة الـيت نُظّمـت    . بالد غاليا الدينية

ســـــبتيموس "عهـــــد اإلمرباطـــــور  يف، 203-202ضـــــدّ املســـــيحيني، عـــــامي 
ووصلنا منه حبثـان كـامالن بعنـوان    . كثرياً" ايريناوس"وقد كتب ". ساويروس

هما موجزاً للعقيدة في، يبسط "ضدّ اهلرطقات"و" برهان التبشري الرسويل"
ه علـى ضـرورة   فيـ املسيحية، يتميّز بالوضوح واملوضوعية واالحـرتام، ويشـدّد   

شـخص رعاهتـا، وال سـيما     يفهـي الكنيسـة   التمسك بقاعـدة اإلميـان، الـيت    
  .شخص الراعي األول، أسقف روما

  "لوسفيثاو"القديس  -5
 إىلولــد علــى ضــفاف الفــرات، وتلقّــى تربيــة يونانيــة وثنيــة، ثــم اهتــدى 

مــن أهــم كتاباتــه . أســقفاً علــى مدينــة أنطاكيــة 169املســيحية، وأصــبح عــام 
ســخرية  يف، تطــاول "اوتوليكــوس"، خــصّ هبــا إنســاناً يــدعى "ثالثــة خطــب"

فطـوى خطابـه األول علـى أمهيـة     . على اإلميـان بوجـود اهلل وبقيامـة املـوتى    
 يفوكان . اإلميان، من صفاء نيّة ونقاء سرية إىلالسعي  يفالشروط الذاتية 

حديثـه عـن    يفباليونانيـة،  " ثـالوث "خطابه الثاني، أول مـن اسـتخدم كلمـة    
  .اآلب واالبن والروح القدس
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  .املعلموناآلباء ) 3(
ضــوء الظــروف  يف، تُفهــم "اآلبــاء"أدب  يفعــرف القــرن الثالــث انطالقــة 

  .اجلديدة اليت باتت حتيط باملسيحيني

قـــوة مل يُغفـــل  إىل، أن الكنيســـة بلغـــت مـــن االنتشـــار مـــا حوّهلـــا  أوهلـــا
، عــام "ســبتيموس ســاويروس "فســنّ اإلمرباطــور . حجمهــا معظــم األبــاطرة 

فكــان االضــطهاد مرتبطــاً بقــرارات  . ســيحيني، قانونــاً جييــز مالحقــة امل202
فتقلّبـت األحـوال بـني اضـطهاد عنيـف وشـامل،       . من السلطة العليا وحـدها 

-248" (داكيــوس"و) 238-235" (مكســيميانوس"و" ســاويروس"عهــود  يفكمــا 
ــانوس"و) 251 ــن   )260-249" (فالرييـ ــداً مـ ــة مزيـ ــت للكنيسـ ــة أتاحـ ، ومهادنـ

التنظري الشـامل واملنـتظم،    إىلأقرب " اآلباء"فكان نتاج . االنتشار والتنظيم
  .الدفاع العاجل إىلمنه 

الــديانات : ، هنضــة وثنيــة واضــحة، اختــذت هلــا أشــكاالً ثالثــة هــي ثانيهــا
  .الشرقية، والفلسفة األفالطونية احلديثة، ومذهب املانوية

املســيحية، بــدا بعضــها، علــى جرأتــه،   يفظهــور نزعــات عقائديــة ، ثالثهــا
معظمهــا، تــدور كلــها حــول  يفوكانــت، . مــا تطــرّف غــريهفيمنســجماً معهــا، 
بـــــولس "وكـــــان مـــــن أبـــــرز دعاهتـــــا، أســـــقف أنطاكيـــــة . مســـــألة الثـــــالوث

  ".الساموساطي

توبــة : ، بــروز خالفــات تنظيميــة داخــل الكنيســة، بشــأن أمــور هــي  رابعهــا
أي الذين أنكروا اإلميان بفعـل االضـطهاد    -" الساقطني"وعودة اخلاطئني، 

  .ومنح العماد للهراطقة -ثم تابوا 
ــان  ــاء"ك ــاثروا    " آب ــد تن ــراً، وق ــذا القــرن كث ــة  يفه إال أن . أرجــاء اإلمرباطوري

  .أنطاكية واالسكندرية، وقيصرية وروما وقرطاجة: املدن الكربى يفأبرزهم كانوا 

انيـة، مـا عـدا األفارقـة الـذين كـانوا أول مـن كتـب         وقد كتبوا كلّهم باليون
ــة ــاً علــى جانــب مــن التكامــل،     واســتطاعوا أن يشــيّ . بالالتيني ــاء فكري دوا بن
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فكـانوا  . شاؤوا له أن جياري مبتانته ما قدّمت الفلسفات القدمية مـن نتـاج  
  .بذلك حقاً مؤسّسي الالهوت املسيحي

  :مخسة" اآلباء"أبرز هؤالء 
 إىل، وقــد قــدما "اورجيــانيس"و" اقليمــيس"، مهــا يةاثنــان مــن االســكندر 

مدرســتهما الشــهرية، هــذا مــن مصــر ومــن أســرة مســيحية، وذاك مــن أثينــا 
وأصبح كالمها كاهنـاً،  . فكان األول مديرها، والثاني تلميذه. ومن بيئة وثنية

، 253وعانى كالمها مـن االضـطهاد، فقضـى اورجيـانيس إثـر التعـذيب عـام        
ــك،   ــا كــثرياً، إال أن  . 216و 211الصــغرى مــا بــني   آســيا يفوكــان ذل وقــد ألّف

ومــن أهــم مــا كتــب اقليمــيس،   . الشــرقيني" اآلبــاء"كــان أغــزر " أورجيــانيس"
ــ"، و"اليونــانيني إىلتنبيــه : "ثالثيــة بعنــوان ، وهــو يرمــي "البســاط"، و"ياملربّ

ســرية مســتقيمة،  إىلاملســيحية، ثــم  إىلاقتيــاد الــوثنيني بــاملنطق  إىلمنــها 
ذكر له مما ألّـف،  في، "اورجيانيس"وأما . اإلجنيل يفملء املعرفة  إىلرياً وأخ

ــى االستشـــهاد  "خصوصـــاً  ــارة إميانـــه، و فيـــ، و"التحـــريض علـ ضـــد "ه عصـ
قبلــه وبعــده، مــن دفــاع عــن " اآلبــاء"الــذي فــاق بــه كــل مــا كتــب " قلســيوس

الــذي جــاء بنــاءً فكريــاً شــامالً للعقيــدة املســيحية،  " املبــادئ يف"املســيحية، و
دراسـة  " السداسـية " يفكمـا وأنـه قـدّم    . الذي يعترب آية أعمالـه " الصالة يف"و

علمية ولغوية للكتاب املقدس، مل يسبقه إليها أحد، وباتت منوذجاً يُحتذى 
  .للكثريين من بعده

، مدرسـة  260ساطي، عـام  امللقب بالسامو" لوقيانوس"، أسس أنطاكية يفو
ــها لدراســة الكتــاب املقــدس    وقــد جنّبتــه ثقافتــه  . كــان هلــا شــأن كــبري، خصّ

. يفِـ املعنـى احلر  إىلاألرسطية، خماطر التأويـل الرمـزي، وشـدّته     ةفيالفلس
إال أنّ آراءه وتفاسريه مهّـدت السـبيل أمـام نزعـات مشـبوهة تتعلّـق بعقيـدة        

  ".آريوس"الثالوث، كانت أكثرها تطرّفاً بدعة 
، يطــــلّ علينــــا وجهــــان متقاربــــان ومتباعــــدان معــــاً، مهــــا قرطاجــــة يفو

فكالمها مـن أسـرة وثنيـة،    ). 258- 200" (كربيانوس"و) 240- 155" (ترتليانوس"
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سـبيل الـدفاع عنـها     يفوكالمها شـغف بسـموّ املسـيحية، فسـخّر كـل مـا أوتـي        
طــأة، فخــرج تشــدّده حيــال اخل يفتطــرّف " ترتليــانوس"إال أن . والتعريــف هبــا
، ومـات  "السـاقطني "أصبح أسـقفاً، واحتضـن   " كربيانوس"ما فيعلى الكنيسة، 

  .الالهوت والتنظيم الكنسيني يفوما كتباه ترك بصمته . شهيداً

 ،"رسالة الـدفاع "و ،"األمم الوثنية إىلرسالة "ذكر لرتتليانوس خصوصاً يُ
، وأحـد  "الكاثوليكيـة ري الكنيسـة  أول منظـّ "وقـد اعتـرب   ". الردّ على اليهـود "و

  .أبرز من أعلن أولوية كنيسة روما

  الذهيب" اآلباء"عصر  -ثانياً
. 430وفـاة القـديس اغسـطينوس عـام      إىل 313من إعالن ميالنو عام  ميتدّ

  .وقد ختلّلته أحداث عامة وكنسية، كان هلا أثر كبري على الصعيد املسيحي
ــع القــرن   يف، حــدث تغــيريان أساســيان  علــى صــعيد اإلدارة العامــة  مطل

شـــرقية  إىلقسّـــم اإلمرباطوريـــة  " ديوكليســـيانوس"فـــاإلمرباطور : الرابـــع
الوجـود،   يفميالنو، حقّ املسـيحية   يف" قسطنطني"ثم كان أن أعلن . وغربية

  .وكان هو أول األباطرة املسيحيني

  :وترتب على كال احلدثني نتائج جذرية
ني متباعـدين، وتعـاظم   اجتـاه  يف، أن الشرق والغـرب مضـيا تـدرّجاً    أوهلا

الغـــرب خصوصـــاً، وبفعـــل  يفانـــدفاعهما حتـــت ضـــغط الغـــزوات الرببريـــة 
طموحات القسطنطينية السياسية، مما هدّد ال الوحـدة السياسـية وحسـب،    

  .بل الكنسية أيضاً

شـؤون   يف، أن السلطة الزمنيـة بـدأت مـداخالهتا، املفرطـة أحيانـاً،      ثانيهما
، 392عـام  " تيودوسـيوس " اإلمرباطور وقد تفاقم األمر، بعد أن أعلن. الكنيسة

ازديـاد  : فعاد ذلك علـى الكنيسـة مبكاسـب كـبرية، منـها     . املسيحية ديناً للدولة
التبشــري، واحنســار الوثنيــة شــيئاً   إىلرجــال الكنيســة وانصــرافهم بطمأنينــة  

إالّ أنّ ذلــك عــاد  . ع الكنســيةفشــيئاً، وتعــاظم دور األســاقفة، وتكــاثر اجملــام    
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شـؤون   يفتفاقم تـدخل السـلطة الزمنيـة    : عليها أيضاً مبساوئ جسيمة منها
الكنيسة، حتى االحنياز أحياناً للخارجني عليها، وتبعيـة رجـال الكنيسـة ذوي    

  .الرتب العالية هلا، وبالتايل تساهلهم أحياناً بشأن العقيدة واألخالق

ــي بإميــان يــزداد   إال أن كــل ذلــك مل مينــع اجمل  تمــع املســيحي مــن التحلّ
ــاً وصـــالبة  يفبـــروز مدرســـتني،  يفوقـــد جتلّـــى علـــى الصـــعيد العـــام  . عمقـ

وقــد كــان لكــل منــهما . االســكندرية وأنطاكيــة، كــان هلمــا شــأن الهــوتي كــبري
ــون   ــابي والهــوتي وممثّل فاالســكندرية أخــذت بالتفســري الروحــي    . اجتــاه كت

الفلسـفة   إىلة، اسـتندت  فيهوتيـة صـو  والرمزي للكتـاب املقـدس، وبنزعـة ال   
وكان من أملع دعاهتا . شخص املسيح يفاألفالطونية، فأبرزت اجلانب اإلهلي 

أمــــا املدرســــة األنطاكيــــة، فعُرفــــت  . الثالثــــة" الكبــــادوكيون"و" اثناســــيوس"
ــبتمسّـــكها احلر ــا  يفتفســـري الكتـــاب املقـــدس، وجنحـــت   يف يفِـ  إىلالهوهتـ

إبـراز اجلانـب اإلنسـاني     إىلفـدفعت ممثّليهـا   واقعية غذّهتا فلسفة أرسطو، 
  .املسيح، وكان أعظمهم القديس يوحنا الذهيب الفم يف

ســعي النــاس،  يفأمــا علــى الصــعيد اخلــاص، فقــد جتلّــى هــذا اإلميــان   
ومــع أن . االهتمــام حتــى بأعقــد األمــور الالهوتيــة     إىل وعــاديّني، فنيمــثقّ

زاً هلم على تعميـق إميـاهنم،   مترّسهم باآلداب والفلسفات القدمية، كان حاف
. آراء ومواقـف هـزّت أركـان املسـيحية     إىلفقد كان أيضاً منزلقاً جرّ العديـد  

معظمهـا الثـالوث وألوهيـة املسـيح وحريـة       يففظهرت آنئذٍ هرطقات مسّـت  
" ماكيـدونيوس "أنكـرت ألوهيـة املسـيح، وهرطقـة     " اريـوس "فهرطقة . اإلنسان

اعتـربت الثـالوث امسـاً    " سـابيليوس "ة أنكرت ألوهية الروح القـدس، وهرطقـ  
قالــت بوجــود طبيعــة  " اوتــيخس"شــكلياً لــيس إالّ جلــوهر واحــد، وهرطقــة   

قالت بوجـود شخصـني مسـتقلني    " نسطوريوس"املسيح، وهرطقة  يفواحدة 
ــ ــة فيـ ــرجيوس"ه، وهرطقـ ــدة  " سـ ــود إرادة واحـ ــبوجـ ــة فيـ ــاني"ه، وهرطقـ " مـ

" بيالجيــوس"مــا فيبتواجــد مبــدأين أزلــيني متناقضــني مهــا اخلــري والشــر،  
  .اختيار اخلري دون الشر يفيقول بأولوية إرادة اإلنسان على النعمة اإلهلية 
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وقد ترافق كل ذلك مع اسـتمرار عـادات وممارسـات وثنيـة، طالـت أعلـى       
  .الدولة والكنيسة يفاملسؤولني 

مجيع هـذه املـتغريات مبواقـف اتسـمت أحيانـاً بشـجاعة       " اءاآلب"وقد واجه 
يوحنــا "، و"باســيليوس"، و"أثناســيوس"، و"أمربوســيوس"فائقــة، كمــا حــدث مــع  

وواجهوها أيضاً بنتاج فكري متيّز ". بواتييه"أسقف " هيالريون"، و"الذهيب الفم
 بسـط حقيقـة املسـيحية، خطابـةً     يفاألسـلوب الكالسـيكي   : بسمات ثالث، هـي 

  .املواضيع املعالَجة يفاملعتمد، والشمولية  فياملنطق الفلس يف، واملتانة تابةًوك

 يففثمـة أسـباب رئيسـية دفعـت     . ومل يكن كل ذلك ليأتي حبكم املصـادفة 
فة للمسيحية، اعتناق الطبقة املثقّ: اجتاه هذه القفزة اجلديدة، نذكر منها

احليـاة النسـكية ومنوّهـا    وأمهية املسائل املطروحـة واملتفرّعـة عنـها، واتسـاع     
فجلب ذلك للكنيسة رجاالً على قـدر كـبري مـن الثقافـة والبالغـة،      . املدهش

  .صمت األديرة، تأمالً وصالة يفوقد صقلومها سنوات طويلة 

هذه الفرتة يستحقّون دراسة مستقلّة، فحسبنا اإلشـارة  " آباء"ولئن كان 
  .أهم ما جاؤوا به أو أضافوه إىل

  .الشرق أوالً يف
، 265هـا عـام   في، أسقف قيصرية، وقد ولد "أفسابيوس"، كان فلسطني يف
كتـاب حيمـل    يفالتـاريخ الكنسـي،    يفكـان حقـاً رائـداً    . 325ها عـام  في يفّوتو

  .أصول املسيحية يفهذا العنوان، ويعترب مرجعاً أساسياً 

هـا عـام   في يف، وتـو 313هـا عـام   في، الذي ولد "كريلّس"، أسقفها القدس يفو
ــاوم األريوســية وتعــرض للن   . 386 ــد ق ــراراً فــيوق ــان واعظــاً حيــرص   . م  يفوك

أســلوب تعليمــي، أن يــوفّر لســامعيه، مــن مســيحيني وطــاليب املســيحية، بُنيــة   
عظاتـه معلومـات    يفو. فكرية متينة، وفهماً عميقـاً ملـا ميارسـونه مـن طقـوس     

مثينة بشأن التطور الـذي طـرأ علـى الطقـوس الكنسـية، وال سـيما القـداس،        
  .أقسامها الرئيسية، من خالل وصفه، كما متارس اليوم تقريباً يفاليت تبدّت 
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، وقد 306من نصيبني حيث ولد عام " أفرام"، يطل القديس ومن سورية
جــاء مــن بيئــة وثنيــة، فــاعتنق املســيحية وأصــبح  . 373الرهــا عــام  يف يفّتــو

 يفأناشيد بلغـت مـن السـموّ، مـا جعلـها تنـدرج        يفراهباً، يرتجم عشقه هلل 
اليونانيـة، فكـان هلـا تـأثري      إىلوقد ترمجـت سـريعاً   . كتب الصلوات الكنسية

وقـد اعتـرب أفـرام    . الكنيسة البيزنطية يفالحق على ظهور الشعر اإليقاعي 
  .أوّل وأعظم من كتب بالسريانية

يوحنـا  : طـالق الكنيسـة علـى اإل  " آبـاء "، أعظـم خطبـاء   سورية أيضـاً  يفو
شـبابه،   يف، وتنسّـك  344أنطاكيـة حـوايل عـام     يفولـد  . امللقب بالذهيب الفم

أكــرب كنــائس  يفوكُلّــف بــالوعظ . بعــد أن مــارس احملامــاة، ثــم أصــبح كاهنــاً 
رئــيس  حبيلــةٍثــم اخــتري . املدينــة، فاشــتهر بوعظــه ومؤلّفاتــه علــى الســواء  

فاســد الــبالط  أســاقفة علــى القســطنطينية، حيــث واصــل جهــاده ضــدّ م      
فكـان مـع   . 407منفاه بأرمينيـا عـام    يفواألساقفة احمليطني به، حتى قضى 

إال . وقد تصدّى ملعاجلات كثرية وشـائكة . أغزر اآلباء الشرقيني" أورجيانيس"
أن حمــور تفكــريه كــان يــدور حــول أولويــة اهلل علــى كــل شــيء وكــل ســلطة،   

قيـام   إىلدعـا بصـراحة   كمـا  . وحول استقاللية الكنيسة ووحدهتا ومشوليتها
  .لغي الفوارق الطبقية واملظامل االجتماعيةنظام عادل يُ

ــا، مهــا      مصــر يفو ، ظهــر قدّيســان مــن االســكندرية أصــبحا بطريــركني عليه
ــو" كريلـــس"، و)373- 295" (اثناســـيوس" ــام  يفّالـــذي تـ ــة  . 444عـ ــه بدعـ ــذا واجـ هـ
توضـــيح العديـــد مـــن  يفوســـاهم كالمهـــا ". أريـــوس"، وذاك بدعـــة "نســـطوريوس"

جممـع نيقيـا    يف" اثناسيوس"املفاهيم الالهوتية امللتبسة، فكان موقفهما حامساً، 
جسّـــد " اثناســـيوس"وقـــد قيـــل أن ). 431(أفســـس "جممـــع  يف" كريلـــس"، و)325(

كمـا قيـل أن كريلـس كـان علـى      . مبفرده روح املقاومة واسـتقالل السـلطة الروحيـة   
وتية، جعل منه، لسـنوات طويلـة، حكَـم الكنيسـة     ة والالهفيقدر من الثقافة الفلس

، ألنه كـان أحـد أهـم مـن أرسـى      "الهوتي التجسّد"الشرقية دون منازع، وقد مسّي 
  .املفاهيم األساسية اليت اعتمدهتا الكنيسة هنائياً، حول التجسّد وشخصية املسيح



  الذهيب" اآلباء" عصر -ثانياً  آباء الكنيسة

255  

" غريغوريـوس "وأخوه ) 379-330" (باسيليوس"الثالثة،  "الكبادوكيون"أما 
" نَزايَنــزا"أســقف " غريغوريــوس"، وصــديقهما )394-335" (نيصــص"أســقف 

ــد تلقّـــــ  -) 330-390( ــه   فقـــ ــه وثقافتـــ ــهم علومـــ ــل منـــ ــرية  يفى كـــ قيصـــ
، ومــا بــني  "كبادوكيــا"أحنــاء  يفل كــل منــهم  وتنقّــ. والقســطنطينية وأثينــا 

ومارسوا احليـاة النسـكية   . النهرين وسورية وفلسطني ومصر، سعياً وراء اهلل
ما بينهم، علـى بعـد املسـافة    فيوظلّوا على اتصال . يصبحوا أساقفةقبل أن 

وقــد وعظــوا كــثرياً وكتبــوا يشــرحون   . واخــتالف املهــام اخلاصــة بكــل منــهم  
فتعرضــوا كلــهم لضــغوط سياســية وكنســية،  . العقيــدة ويقــاومون اهلرطقــات

ومــا تركــوه مــن ". باســيليوس"قاســية، واجهوهــا بشــجاعة وجتــرد، خصوصــاً  
، الـذي كـان   "لباسـيليوس " قواعـد النسـك  : "ومتنوع، يربز منها مؤلفات، غين

اخلطــاب "اليــوم، و إىللــه تــأثري بــالغ علــى احليــاة الرهبانيــة شــرقاً وغربــاً    
لغريغوريوس النيصصي، وهو أشبه شيء مبوجز الهـوتي يعتمـد   " الالهوتي

، وكتــاب يوحنــا  "املبــادئ يف"، "اورجيــانيس"مرتبــة مؤلــف   يفالعقــل، ويــأتي  
 إىل، فنشـري  "نزاينـزا "أمـا أسـقف   ". منبع اإلميـان القـويم  "قي العتيد الدمش

 يف، الـذي حـذا حـذوه،    "الكهنـوت "واحد فقط من مؤلفاته الكثرية، أال وهو 
فـــه مؤلّ يف، مهـــا يوحنـــا الــذهيب الفـــم  "اآلبــاء "مــا بعـــد، اثنــان مـــن كبـــار   

  ".اخلدمة الرعوية"كتابه  يف" غريغوريوس الكبري"، والبابا "الكهنوت"

  .الغرب ثانياً يف
  :يستوقفنا منهم أربعة، وباقتضاب" اآلباء"كوكبة من 

هـا عـام   في، وقد ولد "هيالريون"القديس " بواتييه"أسقف  "غاليا"بالد  يف
وأصـبح  . املسيحية من أسرة وثنية ثريـة  إىلقدم . 367ها عام في يفّوتو ،315

، "قونســتانس"ية، بــدعم مــن اإلمرباطــور  وكانــت األريوســ . 354أســقفاً عــام  
آســيا الصــغرى حيــث قضــى أربــع ســنوات   إىل فــيفقــاوم، فن. جتتــاح الغــرب

يطالع الالهوت الشرقي، وينقله للغربيني، فبنـى جسـراً فكريـاً بـني الشـرق      
ضــد "مركــزه، مــن كتابــة رســالة بعنــوان  إىلإثــر عودتــه  ،ومل يتــورّع. والغــرب
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وقــد . الشــؤون الدينيــة يفخالت اإلمرباطــور هــا مبــدافي، ينــدد "اإلمرباطــور
إال أن الـذي جعلـه   . املقاومـة  يفنظـراً لصـالبته   " أثناسـيوس الغـرب  "لقب بـ 
الغرب، هو أنه استطاع، على الصعيد الفكري والالهوتي، أن يوفّق  يفرائداً 

بني تيّارين كانا حتـى ذلـك احلـني، متبـاينني نسـبياً، ومهـا التيـار الالتـيين،         
، والتيـار اليونـاني الـذي كـان أوفـر ثـراءً       "كربيـانوس "و" ترتليانوس"بـ الً ممثّ

  ".أورجيانيس"وتنظرياً، والذي كان يدين بالدرجة األوىل لـ 
نائب كان ). 397- 333" (مربوسيوسأ"، أسقف ميالنو القديس "إيطاليا" يفو

ــة  اإلمرباطــور و ــا"حــاكم والي ــال    ، "إيطالي ــا، فن ــدما اخــتري أســقفاً عليه  يفعن
ــو قــط،  فيغضــون أســبوع واحــد العمــاد والكهنــوت واألســق    ة، ومل يغــادر ميالن

. فاحتاً بابه وقلبه لكـل طـارق، نـدّاً وناصـحاً لألبـاطرة، وأبـاً جلميـع املـواطنني        
ونظم شعراً كنسياً يُنشَد بعضه . الوعظ والكتابة يفوكان ينشر الفكر والكلمة 

ف يُـذكر لـه ممـا ألـّ    . الغـرب  يف اليوم، وكان به حقاً مبـدع الرتنـيم الكنسـي    إىل
تكريم العـذراء   يف، الذي ساهم كثرياً "حالة العذراء مريم يف"خصوصاً نشيد 

الـذي يـنمّ عـن حـسّ مطلـق باملسـؤولية       " مهام رجـال الكنيسـة   يف"الغرب، و يف
ه الــدور الكــبري الــذي يُطلــب مــن األســقف املســيحي  فيــة، وقــد رســم فياألســق

املواقــف البالغــة  يفوقــد كــان هــو نفســه،  . بعــامل مضــطرب ومتقلــّ  يفتأديتــه 
وجه بعض األبـاطرة، النمـوذج احلـي ألسـاقفة الغـرب       يفاجلرأة اليت اختذها 

إال أن أعظـم إجنـاز لـه    . القرون الالحقة، وال سـيما إبـان الغـزوات الرببريـة     يف
  ".اغسطينوس: "الكنيسة" آباء"قد يكون مدى تأثريه على اهتداء أعظم 

ــطني يفو ــديس ، الفلسـ ــوس"قـ ــن   ) 419-347" (ايرونيمـ ــدمها مـ ــذي قـ الـ
العــامل، واإلقامــات هنــا  يفا احلاليــة، بعــد العديــد مــن اجلــوالت  فييوغســال

ــاك، إن  ــا، وإن  يفجــوار البابــا   يفوهن صــوامع األديــرة، حــامالً مــن     يفروم
أصــوله ثقافــة التينيــة ويونانيــة، شــاملة ومتينــة، ومُحمَّــالً مبــا اكتســبه مــن  
لغات جديدة، منها العربية، ومـن مطالعـات واتصـاالت ال حصـر هلـا، حتـى       
استقر به املقـام، كاهنـاً متنسّـكاً، جبـوار بيـت حلـم، يصـلّي ويكتـب ويهـاجم          
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فـألّف  . جيباً بغزارة إنتاجه وجَلَده وعنفهوقد كان ع. ويدافع، ويعظ ويراسل
وكان أعظـم إجنـاز لـه، ترمجتـه     . شتى املواضيع، وخصوصاً الكتابية منها يف

، ليضــع "دامــازيوس"الالتينيــة، بنــاء علــى طلــب البابــا   إىلللكتــاب املقــدس 
حداً للنصوص الالتينيـة املتداولـة، وميكّـن الكنيسـة مـن تبنّـي نـص رمسـي         

ــ ، وأقرّهــا اجملمــع "العامــة"أي " الفولغاتــا"عليهــا اســم د، وقــد أطلــق وموحّ
تأسـيس مـا    يفويُـذكر لـه أنـه كـان سـبّاقاً      . 1564ما بعد عام فيالرتيدانتيين 

، رصـد  "املشـاهري "ف أمسـاه  مؤلـّ  يفميكن أن يُسمّى بتاريخ األدب املسـيحي،  
  .كاتباً مسيحياً، بدءاً من القديس بطرس وانتهاء به) 135(ه أعمال في

 يفســوق أخــراس  يف، فقــد ولــد )430-354" (اغســطينوس"القــديس  أمــا
ثقافـات العصـر    يفاملسيحية، بعد جتـوال طويـل    إىلوقدم . اجلزائر احلالية
الصـالة ودراسـة علــم اهلل،    إىلثــم اعتـزل الـدنيا وانصــرف   . ومتعـه املختلفـة  

ر املنصــب شــيئاً مــن منــط حياتــه   فلــم يغيّــ . 395حتــى اخــتري أســقفاً عــام   
ــده، ــعاعه الفكـــري     وزهـ ــة، وكثّـــف إشـ ــه االجتماعيـ بـــل ضـــاعف مـــن خدمتـ

ــاً،   ــاً وعاملي مــدهش، حتــى بــات مرجعــاً كنســياً ال    حــدّ إىلوالالهــوتي، حملي
صـياغة بعضـها، تقـدّمت بـه      يففات أمضى سنوات ووضع مؤلّ. ستغنى عنهيُ

ــة  إىل ــاء"طليعـ ــزارةً" اآلبـ ــة غـ ــا،   . ونوعيـ ــموهنا ومرماهـ ــاوزت مبضـ ــد جتـ وقـ
ة فيهوتيـــة اآلنيـــة، حتـــى بلـــغ بعضـــها حجـــم عمـــارات فلســـ اخلالفـــات الال

 يفيّض هلا أن توجّه الالهوت املسيحي كله من بعـده، وال سـيما   والهوتية، قُ
، وهـي إن  )400عـام  " (االعرتافـات "من هـذه األعمـال خنـص بالـذكر     . الغرب

، "ةفياحملـاورات الفلسـ  "دنيـا اهلل، و  إىلصح التعبري، سفر خروجه من عاملـه  
احلـوارات  "و. ريه احلثيث حنو اهلل عرب جمهود عقلي ذاتـي ها سَفياليت رسم 

نطـــاق  يفو. بلـــوغ اهلل باملعرفـــة إىل، الـــيت تصـــف تطلّعـــه الـــدؤوب  "الذاتيـــة
مدينـة  "أمـا مؤلَّفـه   ". الثالوث يفمقالة "الالهوت، كان أعمق وأوسع ما كتب 

ع بـني اخلـري والشـر،    فلسفة التـاريخ، يـدور حـول الصـرا     يف، فهو تأمل "اهلل
وقد اعتربه بعضـهم أعظـم املالحـم الـيت صـاغتها      . حتى انتصار ملكوت اهلل
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الثقافــة اإلنســانية بلــغ  يف" اغســطينوس"كمــا أن تــأثري . العبقريــة البشــرية
  .ر معه أحد بناة احلضارة اإلنسانيةبِاعتُ ،حداً

  "اآلباء"آخر عصر  -ثالثاً
  .مساهتا الرئيسية هذه الفرتة طويلة، فال بدّ من إبراز

ها، أوالً، تقسيم اإلمرباطورية، بصورة هنائية منذ أواخر القـرن  فياجلديد 
فمنـذ ذلـك احلـني، بـدا الشـرق متماسـكاً،       . قسمني شرقي وغربـي  إىلالرابع، 

حقيقــة  يفإال أن الشــرق أيضــاً كــان، . مــا الغــرب جتتاحــه موجــات الربابــرةفي
ــامستني   ــتني حـ ــه واقعـ ــر، يواجـ ــيف: األمـ ــل   مش فـ ــدأت القبائـ ــي، بـ ــه الغربـ الـ

ــة، تضـــغط مـــن ضـــفاف هنـــر الـــدانوب  يــــالغوطيـــة والســـال  يفو. ة والبلغاريـ
اجلنوب الشرقي، اتضح أن واليات برمّتها، كمصر وسـورية ومـا بـني النـهرين     

ني، غريبـة عـن احلضـارة اهليلينيـة،     فيوأرمينيا، ما زالـت بغالبيـة سـكاهنا الـري    
إلمرباطوريـة، حتـى أخـذت هـذه الشـعوب      ن اهتـزت أركـان ا  أفمـا  . لغة وثقافـة 

ــرّ إىلع تتطلّـــ ر مـــن هـــذه التبعيـــة، مســـتخدمة وســـائل غـــري مباشـــرة،   التحـ
" زيــــةفياملونو"بــــدع الهوتيــــة مثــــل  يفدت خــــالل فــــرتات متالحقــــة، جتسّــــ

ــطورية"و ــة"و" النسـ ــرض    "املونوتيليـ ــية، لغـ ــتخدمت االريوسـ ــا اسـ ــاً كمـ ، متامـ
وكانـت  . البُرغوندية والغوطية والفانداليـة : الغرب يفمماثل، القبائل الرببرية 

وقـد القـت تشـجيعاً    . طموحاهتا الوطنية تتسـتّر وراء هـذه احلركـات الفكريـة    
ونشـأت  . مستمراً من اإلمرباطورية الفارسية طوال القرن اخلامس والسـادس 

أرمينيا وسورية ومصـر،   يفمنذ ذلك احلني كنائس وطنية مستقلة، ال سيما 
ــان هلــا أ  ــا"يضــاً ك ــأ األجــواء     ". آباؤه ــك هي ــا أن كــل ذل ــرن الثــامن،   يفكم الق

لتحالف هذه الكنائس الوطنية مع القبائل اإلسالمية الزاحفة من اجلنـوب،  
وكـــــان أن حتولـــــت . إبـــــان الفـــــتح العربـــــي ضـــــد ســـــيطرة القســـــطنطينية 
ــوان الثقا  ــعة، ذات األلـــ ــرقية الواســـ ــة الشـــ ــاإلمرباطوريـــ ــة، فيـــ  إىلة املتنوعـــ

  .واحد، هو اللون اهليليين يفِيزنطية متقلصة، ذات لون ثقاإمرباطورية ب
ظل هذه اإلمرباطورية، كانت املسيحية ال تزال متأل كل شيء، ولكن  يفو
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فبات اإلمرباطور، شيئاً فشـيئاً، جيمـع بـني يديـه،     . تبعية متزايدة للدولة يف
 )565-527" (يوسـتنيانوس "وكـان  . بصورة عمليـة، شـؤون الـدنيا والـدين معـاً     

وبــات املســؤولون الكنســيون، مــن بطاركــة وأســاقفة،    . أبــرز مثــال علــى ذلــك  
 يفألبســتهم، وأحيانــاً كــثرية  يفعــاداهتم وعالقــاهتم، بــل و يفتــابعني للدولــة 

وقـد اتضـح ذلـك،    . ي بالهوت الـبالط مواقفهم الالهوتية، حتى ظهر ما مسّ
ذكورة، وإبـان  على أسوأ حنو، إبان مقاومة اإلمرباطورية البيزنطية للبدع امل

خنـوع جممـل املسـؤولني الكنسـيني مـن جهـة،        يفبدعة حتطـيم األيقونـات،   
ضــــد " املســــتقيمو العقيـــدة "عنـــف دمــــوي أحيانـــاً، مارســــه األبـــاطرة     يفو

ة ضئيلة جداً من ومل يوجد من يقاوم هذا االجتاه، باستثناء قلّ. مقاوميهم
اد حتريـر الكنيسـة   املسؤولني الكنسيني، سوى الرهبان، الذين كانوا حبـق روّ 

. وقد بـرز منـهم الكـثريون   . من السلطة الزمنية، فكانوا ضحايا دعوهتم تلك
ــذكر    مكســيموس املعــرتف، ويوحنــا الدمشــقي،    " اآلبــاء"إال أننــا خنــص بال

  ".تاودوروس االستودي"و
كــان هنــاك إذن، علــى الــرغم مــن تأكيــد اجلميــع علــى وحــدة الكنيســة،     

: عاصميت اإلمرباطوريتني يفن يتكثف وكا. هتديد مسلط على هذه الوحدة
القسطنطينية وروما، اللتني كانتا ختضعان النزالق سياسـي حـوّل العالقـة    

  .نزاع على النفوذ إىلبينهما 

الشـرق   فـي ف. الشـرق والغـرب   يفوظهر جديد كثري علـى السـاحة الكنسـية    
  .فلكها يفالغرب روما، ثم الكنائس الدائرة  يفو. بيزنطة، ثم الكنائس الوطنية

، "آبـاء "القـرنني اخلـامس والسـادس، أمسـاء      يف، بـرز  بيزنطة ودائرهتا يف
الذي كان آخر ممثلي مدرسة ) 455-393" (تاودوروس احلراني: "من أمههم

ــة، و ــان آخــــر ممثلــــي  ) 444-380" (كريلــــس االســــكندري"أنطاكيــ الــــذي كــ
ونــس ال"، والالهــوتي "يوســتنيانوس"كمــا بــرز اســم اإلمرباطــور . االســكندرية
وقـــد كـــان لكـــل منـــهم تـــأثري كـــبري، إن . 542عـــام  يفّالـــذي تـــو" البيزنطـــي

ــاهتم، وخصوصــاً   ، الــذي لعــب دوراً  "الونــس البيزنطــي "مبــواقفهم أو مبؤلّف
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، إذ قـد اعتمـد بـدوره    فيتوجيه القديس يوحنا الدمشقي الفلس يفحامساً 
قـرون  ال يفته، فاعتربه الفالسـفة االسكوالسـتيكيون   فلسفة أرسطو ومنهجيّ
  .الوسطى، رائدهم األول

أواخـر   يفظهر كاتب يرجح أنه سوري األصـل، وعـاش    بيزنطة أيضاً يفو
وقـد  ". ديونيسـيوس األريوبـاغي  "س، هو دالقرن اخلامس حتى منتصف السا

اعتمـــد الفلســـفة   يّفِوهـــو صـــو . أثـــريت حولـــه نقاشـــات كـــثرية ملّـــا تنتـــهِ     
ــ. املســيحية ةفياألفالطونيــة احلديثــة، وكــان أول مــن نظّــر للصــو يّض وقــد قُ

مفكّري املسيحية كلها، مـن معاصـريه    يفلتنظريه هذا أن يرتك أبلغ األثر 
ة، فيضــاإبتعليقــات  اليــوم، مــروراً بالقــديس تومــا االكــويين الــذي خــصّ إىل

املراتـــب  يف"و" يفِالالهـــوت الصـــو"و" أمســـاء اهلل يف"أربعـــة مـــن كتبـــه، هـــي 
  ".املراتب الكنسية يف"و" السماوية

" مكسـيموس "، مهـا  "اآلباء"بيزنطة، اثنان من  يفالقرن السابع، برز  يفو
واملعــرتف اصــطالح يُطلــق علــى كــل مــن ميــوت نتيجــة     -امللقــب بــاملعرتف 

، )662-580( -التعــــــذيب، إبــــــان االضــــــطهاد، ولــــــيس حتــــــت التعــــــذيب   
وكانـا متباعـدين مـن حيـث األصـل      ). 638-550" (صفرونيوس األورشليمي"و

ــز  ــأ واملركــ ــن     .واملنشــ ــعة، وذاك مــ ــرة متواضــ ــن أســ ــق ومــ ــن دمشــ ــذا مــ فهــ
وكالمهـا تنسّـك، إال أن   . فلـك الـبالط   يفالقسطنطينية ومن األسر الدائرة 

أصـبح بطريركــاً علــى  " صــفرونيوس"ظــل راهبـاً عاديــاً، بينمـا   " مكسـيموس "
إال أن . القــدس، وهــو هــو الــذي فــاوض اخلليفــة عمــر علــى فــتح املدينــة        

، ومَــن وراءهــا مــن بطاركــة وأبــاطرة، "ة الواحــدةاإلراد"االثــنني قاومــا بدعــة 
 يفنتيجــة العــذاب الــذي أنــزل بــه " مكســيموس"وقــد قضــى . ذلــك يفوكتبــا 
الذي ألّفه مـع  " احلديقة الروحية"، "صفرونيوس"من أهم ما كتب . السجن

ــا ". موســخس"الراهــب والناســك الدمشــقي    جانــب  إىل، فــ"مكســيموس"أم
لسـلطة الروحيـة عـن السـلطة الزمنيـة،      جتسيده البطويل لفكرة اسـتقالل ا 

، "الشهيد والالهوتي"فقد ترك مؤلّفات الهوتية وروحية عديدة، من أبرزها 
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إدخـال فلسـفة    يفوكان لـه دور كـبري   ". كتاب النسك"، و"الناسك واملتصوف"و
حرم الالهوت املسيحي، كما ساهم باملقـدمات الـيت كتبـها حـول      إىلأرسطو 

ــات  ــيوس األري"مؤلفــ ــاغيديونيســ ــة    يف، "وبــ ــفة األفالطونيــ ــال الفلســ إدخــ
  .األوساط املسيحية العليا إىلاحلديثة، جمدداً، 

واجهــت الكنيســة  ، القــرن الثــامن حتــى منتصــف التاســع    ومــن مطلــع  
. حدثني خطريين مهـا بدعـة حتطـيم األيقونـات والفـتح العربـي       البيزنطية

ــة ومانويــة          وقــد جــاءت البدعــة اجلديــدة مثــرة ضــغوط شــتى، مــن يهودي
إعادة  إىل) 740-717" (الون االيزوري"وإسالمية، دفعت اإلمرباطور األرمين 

تنظيمهـا   يفتنظيم اإلمرباطورية من الناحيـة الدينيـة، كمـا كـان قـد جنـح       
وتواصـل الصـدام مـدة    . وكان يتهم الرهبـان بتفريـغ األريـاف   . سياسياً وإدارياً

فكري، قمعاً دموياً وقد عرف، فضالً عن الصراع ال). 842-725(عاماً ) 120(
ــذين جسّــ       ــانوا هــم ال ــان بصــورة خاصــة، إذ ك دوا بشــعاً، مــورس ضــدّ الرهب

ها عدد قليل جداً من املسـؤولني الكنسـيني، خنـص    فيوقد شاركهم . املقاومة
" جرمــانوس"مــن بطاركــة القســطنطينية، هــم  " آبــاء"بالــذكر منــهم ثالثــة  

). 815عـام   يفّتـو " (نيكيفـورس "و) 806عـام   يفّتو" (تاراسيوس"و) 635-733(
يوحنــا "مــن الرهبــان، فحســبنا أن نــذكر اثــنني منــهم، مهــا       " اآلبــاء"أمــا 

وكــان االثنــان،  ). 821-759" (تــاودورس االســتودي "و) 749-675" (الدمشــقي
فقـد كـان كالمهـا مـن      .أمـور كـثرية   يفعلى فـارق الـزمن بينـهما، متشـاهبني     

ــة جــداً، ومقرّبــة مــن الســلطة    دمشــق  يفيوحنــا : الزمنيــة العليــاأســرة ثريّ
وكالمهـا ختلّـى عـن أجمـاد العـامل      . بيزنطة املسـيحية  يفدورس واألموية، وتا

ديـر   يفجبـوار القـدس، وتـاودورس    " سـابا "ديـر القـديس    يفوتنسّك، يوحنـا  
 فيوكان كالمها موسوعي الثقافة، فلسـ . جبوار القسطنطينية" االستوديون"

حالـة   يفكـان  " تـاودورس "إال أن . عاشـا مـا كتبـا   املنهج، حرّ التفكري، فكتبـا و 
ألـف راهـب، فتعـرّض     مواجهة مباشرة مع األباطرة، وكان يرئس ديراً يضـمّ 

  .الكنيسة شرقاً وغرباً يفوما كتباه ترك تأثرياً عظيماً . فيللضغط والن
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ه الهـوت  فيـ الـذي كثّـف   " نبـع اإلميـان القـويم   "فمن أهم ما ألّف يوحنـا  
ــه، وأبــرز   ــالشــرق كل ه نقــاط االخــتالف مــع الغــربيني، مــن حيــث العلــم    في

فـه  رب مؤلّاإلهلي وحرية اإلنسان واخلطيئة األصلية وتنظيم الكنيسة، فـاعتُ 
مؤلفـه الشـهري    يفيس تومـا االكـويين   هذا منوذجاً فريـداً، احتـذى بـه القـدّ    

وكـان  . ، ومجيع الهوتيي املدرسة االسكوالستيكية مـن بعـده  "موجز الالهوت"
  .ذلك، أول من حاور اإلسالم، ولكن باللغة اليونانية إىل، "يوحنا"

عـت مؤلفاتـه، مـا بـني الهوتيـة ونسـكية وسـجالية        ، فقد تنوّ"تاودورس"أما 
رسـالة، يكثّـف علـى    ) 278(إال أن ما وصلنا من رسائله، اليت بلغت . وخطابية

حريـة الفكـر، وحريـة الكنيسـة، وحتـرر      : أكمل وجه، أبرز ما ناضـل مـن أجلـه   
وقـد كتـب كالمهـا شـعراً كنسـياً مرموقـاً،       . املؤمن املطلق من كـل ضـغط زمـين   

  .اليوم إىلكتب الصالة، على مدار السنة، فأغنى الطقوس  إىلأُدخِل 

وحنـــا الدمشـــقي، هـــو تلـــك احلقبـــة، تلميـــذ بعيـــد لي" آبـــاء"ومـــن أواخـــر 
وقـد  . 820- 740سورية، الذي عـاش مـا بـني عـامي      يفأسقف حران " تاودورس"

ــد علــى األرجــح    ــة الرهــا، وترهّــب    يفول ــر القــديس ســابا جبــوار     يفمدين دي
ــدة   ــية عديـ ــات كنسـ ــدس، وكُلِّـــف مبهمـ ــة   . القـ ــريانية والعربيـ ــتقن السـ ــان يـ وكـ

ديــر القــديس  يفاعتكف إال أنــه عــاد فــ. وأصــبح أســقفاً علــى حــران. واليونانيــة
وقد استفاد . فه هبا بطريرك القدسات يكلّمهمّ يفسابا، يكتب أو ينطلق منه 

عهــد اخلليفــتني هــارون الرشــيد واملــأمون، فكتــب       يفمــن االنفتــاح الفكــري   
إال أن ما كتب مل يقصد به، علـى  . للمسيحيني واملسلمني واليهود على السواء

اباتـه توضـيحاً دفاعيـاً لإلميـان املسـيحي،      حنو مباشر اإلسـالم، وإمنـا كانـت كت   
ومن أهم . وقد كتب بالعربية واليونانية والسريانية.  املسلمنيفنيبه املثق خصّ

  ".وجود اخلالق والدين القويم يفمقالة : "مؤلفاته بالعربية
النشـاط   إىلقبل أن نغادر بيزنطة ودائرهتا، ال بد من إشـارات مقتضـبة   

  :الذي طرأ بالطبع على خمتلف جوانب احلياة املسيحية
إيقاعي مل تعرفه اآلداب القدمية وال  ها شعرفياخلامس ظهر القرن  يف
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وقد يكـون جـاء مثـرة تـأثر الشـعراء املسـيحيني       . املسيحية حتى ذلك احلني
بالشعر السـرياني، وال سـيما شـعر القـديس أفـرام، الـذي كانـت أعمالـه قـد          

الفــرتة الواقعــة بــني   يفو. اليونانيــة منــذ أواخــر القــرن الرابــع   إىلترمجــت 
جمـال الشـعر الـديين والطقسـي،      يف، "آبـاء "القرن السـادس والتاسـع، ظهـر    

أغنـــوا كـــثرياً الـــرتاث الكنســـي، خنـــص بالـــذكر منـــهم، فضـــالً عـــن يوحنـــا   
، أســقف جزيـــرة  "انـــدراوس الدمشــقي "، "تــاودورس االســتودي  "الدمشــقي و 

ــت  ــان   ). 740-660(كريـــ ــأثرياً، كـــ ــعراً وتـــ ــم، شـــ ــانوس "إال أن أعظمهـــ رومـــ
أواخـر تلـك املرحلـة، كانـت      يفو. القـرن السـادس   يف، الـذي عـاش   "احلمصي

ــوّ    ع خمتلـــف الكتـــب الطقســـية قـــد اكتملـــت، كمـــا نعرفهـــا اليـــوم، علـــى تنـ
  .دها، على مدار السنة واألعيادالصلوات وتعدّ

أحـداً منـهم مل يبلـغ شـأو      كـثريون، إال أن " آبـاء "، ملع نطاق اخلطابة يفو
حســبنا أن نــذكر ". باســيليوس"و ،"يوحنــا الــذهيب الفــم"ســابقيه مــن أمثــال 

جنــاديوس القســطنطيين "، و)456عــام  يفّتــو" (باســيليوس الســلوقي"منــهم 
، )القـرن اخلـامس  (أسـقف بصـرى   " انتيبـابر "، و)القـرن اخلـامس   يفعاش "(
، "نــــا الدمشــــقي يوح"، و)القــــرن اخلــــامس ( "كريســــيبوس األورشــــليمي "و
ــتودي"و ــاودورس االســ ــليمي"، و"تــ ــو" (ميتوديــــوس األورشــ ــام  يفّتــ ، )634عــ
  .بطريرك القدس" صفرونيوس"و

الـذين تـابعوا   " اآلبـاء "، ال بد من ذكر بعـض  نطاق التاريخ واألخبار يفو
ســــــقراط "و. ، أو شــــــقّوا دروبــــــاً جديــــــدة  "افســــــابيوس القيصــــــري "درب 

القــــرن " (نوس الفلســـطيين ســـوزومي "و) القـــرن اخلـــامس  " (القســـطنطيين 
ــا مســخوس "وأمــا الراهــب  . مــن هــؤالء ) اخلــامس -550(الدمشــقي " يوحن

كتاباً إخباريـاً عـن الرهبـان     "صفرونيوس األورشليمي"، فقد وضع مع )619
كمــا أن ". احلديقــة الروحيــة"اك، كــان لــه، ومــا زال، تــأثري بــالغ، وهــو والنسّــ

ر يَأكثــــر مــــن كتــــب سِــــيعتــــرب ) القــــرن الســــادس" (كريلــــس الفلســــطيين"
  .وأمانة القديسني، دقّةً
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ــة   يفو ــاة الروحي ــذكر مــن  نطــاق احلي ــاء"، يُ ــؤلّ  " اآلب ــان وضــعا م ، فنياثن
إهنمـا  . اليـوم مـن أمثـن الكتـب الروحيـة الـيت خلّفهـا األقـدمون         إىليُعتربان 

ــادوكوس" ــة  ،"ديـ ــوتيكي"أســـقف مدينـ ــان، الـــذي عـــاش  " فـ ــرن  يفباليونـ القـ
، وقـد  "يوحنـا السـلّمي  "، و"الكمـال الروحـي   يف مائـة فصـل  "اخلامس، وكتب 

وكـال الكتـابني   ". م الفضـائل سـلّ "طلق عليه هذا االسم بسبب عنـوان كتابـه   أُ
  .حصيلة خربة روحية شخصية

ــة، مــع الكنــائس      الشــرقية غــري  وال بــد لنــا أيضــاً مــن وقفــة، ولــو عاجل
  .، وخنص بالذكر األرمنية والسريانيةالبيزنطية

. فلك بيزنطة حتى مطلع القرن السـادس  يفنية تدور كانت الكنيسة األرم
تلـك  " آبـاء "ومـن  . وكانت لغتها آنـذاك السـريانية أو اليونانيـة، تبعـاً للمنـاطق     

، الـذي محـل هلـا    )322عـام   يفّتـو " (غريغوريـوس املسـتنري  "احلقبة، األسقف 
ته فيّفــرتة أســق يف، الــذي حباهـا  "نرســيس الكـبري "اإلميـان املســيحي، وخلفـه   

ــة،  مبؤسّ) 373- 364(الــــوجيزة  ــة، ورهبانيــــة وجممعيــ ســــات تربويــــة وتعليميــ
البطريــرك "ومنــهم أيضــاً  . وبقــوانني تنظيميــة، أتاحــت هلــا هنضــة عظيمــة     

، الــذي كــان مــن أعظــم إجنازاتــه، بعثــه  )440 إىل 390مــن " (ســاهاك الثالــث
ــه الراهــب العبقــري       ــة القدميــة، بفضــل معاون ــد "مــزروب"اللغــة األرمني ، وق

. األرمنيـة  إىل، من اللغة اليونانيـة  410ا معاً ترمجة الكتاب املقدس عام أجنز
مـن  : ، حسـبنا ذكـر أمسـائهم   "مـزروب "آخرون، يُعتربون تالميذ لــ  " آباء"ومثة 

ــا،  " غوريــون"، و"باكريفانــت"، أســقف "ازنيــك" األســاقفة ومــن أســقف جورجي
، وكـان مـن أبـرز مـا     "داود األرمين"و" أنانياس"و" كفيكوزو": "اآلباء" املرتمجني
أفسـابيوس  " "أخبـار "، و"لـون في"أعمال أرسطو وأفالطون، ومؤلّفان لـ : ترمجوا

ــاع"، و"القيصــري ــرام، و  "أرســتيدس" "دف ــواعظ للقــديس أف ــاب األيــام  "، وم كت
: ومـن املـؤرخني  . للقديس باسيليوس، وخمتارات ليوحنـا الـذهيب الفـم   " الستة

ــذان ت"موســى اخلــوريين "و" أغــاتنغس" ــاً أساســياً   ، الل ــا مرجع عتــرب مؤلّفاهتم
  .تاريخ األرمن إىلبالنسبة 
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. بيزنطـة وفـارس  : ، فقد كانت واقعة بـني ضـغطني  الكنيسة السريانيةأما 
هــا النســطورية، واختــذت هلــا  فيوقبيــل منتصــف القــرن اخلــامس، انتشــرت  

مركــز إشــعاع رئيســي، مدرســة نصــيبني، الــيت خلفــت مدرســة الرهــا، والــيت    
ــ"أسّســــها أعظــــم  ، )490عــــام  يفّتــــو" (برصــــوما: "الســــريان آنــــذاك" اءآبــ

الشـرق األقصـى    إىلوقد محل األول املسيحية ). 507عام  يفّتو" (نرسيس"و
هـا الثـاني مؤلّفـات الهوتيـة وأخالقيـة وشـعرية       فيحتى الصني، بينمـا تـرك   

وقـد تـألق مـن    ". قيثـارة الـروح القـدس   "وطقسية وكتابية، استحقت له لقب 
، أســقف منــبج "لوكســينوسفي: "مــن الالهــوتينيلســريانية، الكنيســة ا" آبــاء"

ــهد عـــام    ــذي استشـ ــاويروس"، و522الـ ــرك أنطاكيـــة  " سـ ، )538-459(بطريـ
ــون"و ــة   " أرشــيم"أســقف " مشع ــى هنــر دجل ــو(عل ــام  يفّت يعقــوب "، و)540ع

الــذي كــان لنشــاطه ومؤلّفاتــه مــن التــأثري مــا ) 578عــام  يفّتــو" (الربادعــي
". الكنيســة اليعقوبيــة"ألصــق امســه بكنيســته، فبــات بعضــهم يعرفهــا باســم   

، واألسـقف الشـهيد   )536عـام   توفّي" (سرجيوس الراسعيين" ومن الفالسفة
) 521-415" (يعقــوب الســروجي" ومــن الشــعراء، )575عــام " (مــار احوادمــه"

ومـن  ، )514عام  يفّتو" (مشعون الفخاري"ريان، وامللقب بأمري الشعراء الس
" زكريـا الغـزاوي  "و) 587-507( "يوحنا األفسسي"، األسقف الشهيد املؤرخني

  ).536عام  يفّتو(
  .املرحلة األخرية من عصر اآلباء يف عن الشرقهذا 

  .بعيد حدّ إىل، فقد ظهرت معطيات أخرى، مغايرة الغرب يفأما 
ــاً  فســقط بــذلك . كــان اهنيــار اإلمرباطوريــة، حتــت ضــربات الربابــرة، عامّ

إمكان هيمنة السلطة الزمنية على السلطة الروحية، وحتديداً على أسقف 
بل كان أن ظهرت الكنيسة وسط هـذا االهنيـار العـام، علـى أهنـا القـوة       . روما

جيــب وأدرك األســاقفة أن الشــعوب اجلديــدة طاقــات بكــر . الوحيــدة الثابتــة
ذلــك، ال ســيما  يفوكــان البــابوات قــدوة . وهكــذا فعلــوا. احرتامهــا وتوجيههــا

واعرتفت الكنيسـة للشـعوب   ). 604-540(امللقب بالكبري " غريغوريوس"البابا 
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وقـد أقـدم األسـاقفة    . مبكانتها، وهذه بدورها أقرّت للكنيسة بزعامـة روحيـة  
اسـتقالل تـام عـن     يفعلى ذلك بوحي من إمياهنم ومن األحـداث، وبالتـايل   

  .السلطات الزمنية، قدمية كانت أم جديدة

هـــذه الشـــعوب " تربيـــة"الكنيســـة الغربيـــة،  يفوكـــان هـــاجس املســـؤولني 
 وتثقيفها، وكان أيضاً درء خطر البـدع عنـها، القدميـة واجلديـدة علـى حـدّ      

شتى اجملاالت الفكرية والروحية، فعرفت  يفوتدفّقت حيوية الكنيسة . سواء
الغرب، نشاطاً متواصـالً،   يفالكنيسة " آباء"ة األخرية من تاريخ تلك املرحل

إال أن أعظـم  . هـا أمسـاء كـثرية   فيوبـرزت  . التنـوع، مشـل الـبالد كلـها     يفغاية 
ــا  . دون منــازع" املعلــم"، وقــد بــات  "اغســطينوس"مــن بــرز كــان   وســاهم الباب

ية، نشــر أفكــاره ونظرياتــه األساســ  يفبعيــد،  حــدّ إىل" غريغوريــوس الكــبري"
ولســوف حيــتفظ هبيمنتــه تلــك حتــى  . ومــن خالهلــا الفلســفة األفالطونيــة 

وكــان مــن  . القــرون الوســطى  يفظهــور الهــوتيي املدرســة االسكوالســتيكية    
تكــاد ال تعــدو موضــوع    ،الغــرب يفنتيجــة تــأثريه أن اخلالفــات الالهوتيــة    

، اغســطينوسالعالقــة بــني حريــة اإلنســان والنعمــة اإلهليــة، كمــا طرحــه        
  .وجزر حتى القرن السابع عشر مر بني مدٍّوستست

، مل يكونـوا مجيعـاً مـن    "اآلبـاء "ظهر عدد من  ،"اإليطالية"املقاطعات  يف
ــوا الوحــدة املســيحية،    . رجــال الكنيســة  إهنــم أوالً بعــض البــابوات الــذين أول

-390" (الون الكـبري "منـهم رائـدهم البابـا    . إدارياً والهوتياً، اهتمامهم األول
، الذي قُيّض له أن حيافظ مبواقفه وكتاباتـه علـى الوحـدة املسـيحية،     )461
ه الغرب والشرق معاً، دون أن يُهمل لذلك القضـايا  فيالوقت الذي اهنار  يف

-492" (جيالسـيوس "وهنـاك أيضـاً البابـا    . سـائر أحنـاء الغـرب    يفاملطروحة 
ــا )496 ــوس"، والباب ــا  ). 523-514" (هونورات ــا الباب ، "الكــبري غريغوريــوس"أم

كــل مــن  يفشــتى اجملــاالت، إذ أوىل الربابــرة اهتمامــاً ناجحــاً   يففقــد وُفّــق 
. بـــالد غاليـــا وإســـبانيا وانكلـــرتا يفإيطاليـــا وصـــقلية وكُرســـيكا وســـردينيا، و

 ،"منيمدرسة املرنّ"فرنسا  يفواهتم بإعداد الكهنة وتنظيم الطقوس، وأنشأ 
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اليت كان هلا من التأثري على املوسيقى الكنسـية، لقـرون طويلـة، مـا ألصـق      
ومــن مــآثره، الرعايــة الــيت خــصّ هبــا رهبانيــة  . بامســه قســماً متميــزاً منــها

أمــا . اءفيــ، فأكســبته جيشــاً مــن األعــوان األو)بنــدكتوس" (مبــارك"القــديس 
، وذلــك "الغــرب كلــه يفأب الرهبانيــات "عتــرب في، )543-480(هــذا " مبــارك"

، والذي بلغ من تأثريه 529بفضل التشريع الذي أرسى عليه مجاعته، عام 
ــيت كانــت تــدين لـــ       حمــلّ أنــه حــلّ   "سواغســطين"التشــريعات الســابقة، ال

  ".سيزاريوس"و" هونوراتوس"و" كاسيانوس"و

ــ" اآلبــاء"ومــن  -470" (بويســيوس"ي دولــة، أوهلمــا أيضــاً، اثنــان كانــا رجلَ
عهـد اإلمرباطـور    يفمنصـباً عاليـاً   " بويسيوس"شغل ". كاسيودوروس"و) 525

رومــا، ثــم قضــى دفاعــاً عــن العقيــدة واحلــق،     يف" تيودوريكــوس"االريوســي 
، "تعزيـة الفلسـفة   يف"ف كتابـه الشـهري   السـجن، حيـث ألـّ    يفحتت التعذيب 

وقــد اعتــرب رائــد الالهــوتيني االسكوالســتيكيني، كمــا يُعتــرب آخــر ممثلــي        
) 570-477" (كاسـيودوروس "وكـان  . ى القرون الوسطىالغرب حت يفالفلسفة 

السـتني مـن    يفب إال أنـه ترهّـ  ". تيودوريكـوس "حكومـة   يف" بويسـيوس "زميل 
نظام الرهبانيات عنصراً جديداً رئيسياً، هـو عنصـر    إىلعمره، فأدخل معه 

ويُـذكر لـه   . فكـان بـذلك مـن بنـاة احلضـارة اإلنسـانية كلـها        .احليـاة الفكريـة  
، يعلـن  "سـات القـراءات اإلهليـة والدنيويـة    مؤسّ"ف بعنـوان  على األخص مؤلَّ

. ه وحدة املعرفة املقدّسة والعلـم الـدنيوي، مـن أجـل تعلـيم متكامـل حقـاً       في
ســبيل إرســاء نظــام  يفوقــد اســتُخدم هــذا الكتــاب بوصــفه مصــدراً رئيســياً  

  .الغرب يفعات اجلام

هـو أوالً الراهـب   : حسبنا ذكر أبرزهم. كثريون" آباء"، تألّق بالد غاليا يفو
ــوس" ــأ  " هونوراتـ ــذي أنشـ ــراً     يفالـ ــامس، ديـ ــرن اخلـ ــع القـ ــرة  يفمطلـ جزيـ
مركز إشعاع فكري، وكـان   إىلالساحل اجلنوبي الشرقي، حتول  يف، "لريينا"

" فانســان اللرييــين"يس وكــان القــدّ. لــه تــأثري كــبري علــى كنيســة غاليــا كلــها 
موضوع الهـوتي دقيـق، هـو تطـور      يف، منظّره الرئيسي 450عام  يفّالذي تو
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ــدة، وذلــك   ــه الشــهري   يفالعقي ــه"مؤلّف ــع القــرن   يفوملــع أيضــاً  ". التنبي مطل
الـذي كـان رجـل دولـة ذا نفـود، ثـم أصـبح        " توسفيا"السادس اسم آخر، هو 

هدايـة ملـوك    يفقـام بـدور كـبري    وقـد  . وسـط الـبالد   يف" ينايـ"أسقفاً على 
ويذكر له مـن مؤلّفاتـه، ملحمتـه الشـعرية الطويلـة      . الكاثوليكية إىلعصره 

، الــيت تبــوأ هبــا زعامــة الشــعراء املســيحيني مــن القــرن       "أصــول البشــرية "
 يف" ملتــون"وقــد اســتوحاها الشــاعر االنكليــزي . هنايــة الثــامن إىلالســادس 

القـرن   يف كان هلما فنيأسق إىلمن إشارة  وال بد أخرياً". الفردوس املفقود"
، الــذي اعتــرب  "طــور"، أســقف "غريغوريــوس"الســادس شــأن كــبري، أوهلمــا    

عـام   يفّ، وقد تـو "أحد صانعي فرنسا"فاته، ته وعالقاته ومؤلّبفضل شخصيّ
ــة   534 ــا أســقف مدين ــغ  )543-470" (ســيزاريوس"، "آرل"، وثانيهم ــذي بل ، ال

  ".سي كنيسة فرنسامؤسّأحد "تأثريه حداً اعتُرب معه 

ــبانيا ــا إسـ ــام   أمـ ــذ عـ ــرة منـ ــد اكتســـحها الربابـ ــ. 409، فقـ ــا في تفاحتلّـ هـ
ــل    ــال احلــايل قبائ ــل    "نيفيالســوي"الربتغ ــة القبائ ــت إســبانيا احلالي ، واحتل

ريوسـية حـوايل عـام    األ إىلون مـن الكثلكـة   فيّوانقلب السوي". زيقوطيةفيال"
 إىلاسـتعادهتم   إىلائـة عـام،   ، بعـد جهـاد تواصـل م   "اآلبـاء "ولكن وفّـق  . 466

أمـــا القبائـــل  ". براغـــا"أســـقف " مـــارتينوس"وكـــان مـــن أبـــرزهم   . الكثلكـــة
ريوسـية، واضـطهدت الكاثوليـك    زيقوطية، فقد دافعـت بشراسـة عـن األ   فيال

ــقف      ــتطاع أســ ــى اســ ــادس، حتــ ــامس والســ ــرنني اخلــ ــوال القــ ــبيليا إطــ شــ
وقـد وضـع   . لكثلكـة ا إىل، أن يهدي األسرة احلاكمة شيئاً فشيئاً "لياندروس"

" آبــاء"إال أن أعظــم . العديــد مــن املؤلفــات الالهوتيــة والقانونيــة والروحيــة  
". ليانـدروس "أسـقف إشـبيليا، وشـقيق    ) 636-560" (ايسيدورس"إسبانيا، كان 

إسـبانيا، ورئـس الكـثري مـن جمامعهـا، وال       يفكان أبـرز شخصـيات الكنيسـة    
ــة الرابــع الــذي عقــد عــام      ــخــذت والــذي اتُّ ،633ســيما جممــع طليطل ه في

. إسـبانيا علـى أصـعدة ثالثـة هامـة      يفكـان هلـا تـأثري حاسـم ودائـم       ،قرارات
ــدت الطقــوس      ــد، كمــا وُحّ فعلــى الصــعيد الــديين، أُعلــن قــانون إميــان موحّ
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ل على الكهنة، وحُرّر رجال الكنيسة من التبعيـة  الكنسية كلها، وفُرض التبتّ
اســتُنكر إكــراههم علــى اعتنــاق  :وعلــى صــعيد العالقــات مــع اليهــود. للدولــة

املسيحية، ولكن حُظّرت عليهم أية وظيفة ختوّهلم احلق على إصـدار حكـم   
ر علـــيهم اقتنـــاء عبيـــد مســـيحيني، كمـــا قُـــرّر  مـــا علـــى املســـيحيني، وحُظِّـــ 

ــر يُنكــر اإلميــان   وعلــى صــعيد . االســتيالء علــى ممتلكــات أي يهــودي متنصّ
. شــؤون الدولــة يفل التــدخّ ة حبــقّلرجــال الكنيســ أُقــرّ: العالقــة مــع الدولــة

. كـل أبرشـية   يفوعلى صعيد التعلـيم، تقـرّر إحـداث مدرسـة إلعـداد الكهنـة       
ي أحــد مربّــ "رب كــثرياً، وبلــغ مــن تــأثريه أنــه اعتــُ   " ايســيدوروس"وقــد كتــب  

  ".القرون الوسطى

، 430ريوسية منذ عـام  األ" الفاندالية"، انتشرت القبائل مشال إفريقيا يفو
وكتبـوا  " اآلبـاء "فنـهض العديـد مـن    . تدمري الكنيسة الكاثوليكيةوعملت على 

أســقف قرطاجــة " افجــانيوس"باللغــة الالتينيــة، مــدافعني وشــارحني، ومنــهم 
" فـــوجلنس "إال أن أبـــرز هـــؤالء اآلبـــاء، كـــان    . 505عـــام  إىل 480مـــن عـــام  
مـراراً، وقـاوم، وعظـاً وكتابـة،      فـي ، الذي ذاق عـذاب الن )533- 468(القرطاجي 

وقد دفع بنظريات القـديس اغسـطينوس بشـأن    . ريوسية وبدعة بيالجيوساأل
  ".أعظم الهوتيي العصر"رب واعتُ. أقصى مدى هلا إىلالنعمة واحلرية، 

، على يد 600، كانت املسيحية قد دخلتها بدءاً من عام إنكلرتا يفأخرياً 
وقـد ظهـر    ."تاودورس"و" اغسطينوس"، مها "كنرتبري" شغال كرسي فنيأسق
انكلــرتا، وهــو  " آبــاء"هــا راهــب كــاهن شــاب، قُــدّر لــه أن يصــبح أعظــم        في

، "بـارو "ديـر بـالقرب مـن بلـدة      يففقـد ترهّـب   ). 735-672" (بينس"القديس 
الصالة والدراسـة والكتابـة حتـى وفاتـه، دون أن يغـادر       إىلوانصرف بالكلية 

اث تعريف مسيحيي انكلرتا على الـرت  إىلمجيع ما كتب  يفوقد سعى . ديره
وتناول خمتلـف القضـايا املطروحـة، مـن كتابيـة والهوتيـة       . املسيحي السابق

تــاريخ األمــة االنكليزيــة  "ومــن أهــم مــا وضــع  . وروحيــة وقانونيــة وتارخييــة 
عصره مرجعاً يقصده  يفوكان . ، فكان بذلك أب التاريخ االنكليزي"الكنسي
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وقـد  . يّ، بـاملكرَّم ب، وهـو حـ  قـّ احلكام واملثقّفون واألساقفة على حد سواء، فلُ
انكلــرتا، بالــدور عينــه الــذي قــام بــه   يفقــارن بعضــهم الــدور الــذي قــام بــه  

إســــــبانيا،  يف" ايســــــيدوروس االشــــــبيلي "إيطاليــــــا، و يف" كاســــــيودوروس"
  .غاليا يف" غريغوريوس الطوري"و

  :اخلامتة
ــة عصــر   يف ــاء"هناي ــة األساســية     " اآلب ــان صــرح البني ــاً، ك  يفشــرقاً وغرب

 إىلاكتمل، كما كانت معامل عالقاهتا مبـن حوهلـا قـد اتضـحت     الكنيسة قد 
  .حدّ بعيد

تلــك احلقبــة الطويلــة، كــان الكــل ينــادي بالكنيســة الواحــدة، علــى  فــيف
 يفوكانت كنيسـة رومـا،   . الرغم من اخلالفات بالرأي أو االنقسامات الفعلية

  .ةفياألمور اخلال يفكَم الفاصل الغالب، حتتلّ مركز املرجع الالهوتي واحلَ

، علـى  "اآلبـاء "ومن مظاهر تلك الوحدة، كثرة االتصـاالت وتواترهـا بـني    
ــت الوســائل املســتخدمة    ــاً كان ــا أيضــاً، تواجــد    . صــعوبتها، أي ومــن مظاهره

ــاء  ــار ملنشــأ أو ألصــل أو      يفاآلب خمتلــف أحنــاء اإلمرباطــوريتني، دون اعتب
  .النتماء طبقي أو اجتماعي

وحــدة، البنــاء املســيحي املتكامــل واملتنــوع معــاً،   وكــان مــن نتــائج تلــك ال 
فثمة مؤسسة امسها الكنيسـة، هلـا   : كل مكان يفالذي منا على كل صعيد و

وهلــا التنظــيم اخلــاص هبــا، حمليــاً وعامليــاً، وهــو تنظــيم . كتبــها ومســؤولوها
وهلا الهوهتا الشـامل  . قانون معلن، خاص وعام إىلهرمي ومتشابه، يستند 

ــ وهلــا طقوســها  . يفِو الهــوت نظــري وكتــابي وعملــي وصــو  ص، وهــواملتخصّ
القــرون التســعة   يفكــل ذلــك مت  . أيضــاً" آباؤهــا"وهلــا . وتقاليــدها ولغاهتــا 

ــاء"يقــني مجيــع   يفاألوىل، وقــد جــاء وليــد تطــور طبيعــي، منــا     ، مــن "اآلب
  .يسوع الناصري: اجلوهر األول



  "إىل ديوغنيتس الرسالة"  :من أدب اآلبـاء

271  

رياً، أمــا معــامل عالقــات هــذه الكنيســة مبــن حوهلــا، وقــد اتضــحت كــث         
  :أبرزها إىلفحسبنا أن نشري 

اجتــاهني  يفالشــرق والغــرب  يفعالقتــها بالســلطة الزمنيــة أوالً، مضــت  
الغـرب   يفالشـرق، خضـوع عـام للسـلطة الزمنيـة، و      فـي ف: متعاكسني تقريباً

وقــد ترتّــب علــى هــذين االجتــاهني  . حماولــة إخضــاع الســلطة الزمنيــة هلــا 
  .املرحلة الالحقة يف واقعان متغايران، كان هلما تأثري كبري

انفصـال تـدرجيي عنـها، تـزامن مـع       يفعالقتها باليهوديـة ثانيـاً، مضـت    
اضطهاد اليهود للمسيحيني أوالً، واضطهاد املسيحيني لليهود ثانياً، وترافق 

نظريــة  يفأقــوال القــدّيس بــولس، واكتمــل   إىلمــع تــنظري الهــوتي اســتند  
أي الـذي يشـهد بتشـرّده      ،"الشـاهد  -الشـعب "حول " اغسطينوس"القدّيس 

  .على حلول غضب اهلل عليه، نتيجة قتله املسيح

الغــرب صــداماً دمويــاً، تواصــل قرونــاً  يفعالقتــها باإلســالم ثالثــاً، كانــت 
الشــرق تعايشــاً يبحــث عــن حضــور مشــرتك وحــوار، كــان أبــرز    يفطويلــة، و

  .أسقف حران" ثاودوروس" "األب"ليه ممثّ

  :اءـأدب اآلب من
  "ديوغنيتس إىلالرسالة "

  .العامل يفاملسيحيون . 1« 
اللغة، وال  يفالبلد، وال  يفز املسيحيني عن سواهم من البشر، ال ليس ما ميّي

فهم ال يقطنون مدناً خاصة هبم، وال يستخدمون لغة مـا خارقـة،   . العادات يف
اخليال أو  م وليدةَوليست عقيدهتُ. منط حياهتم ما يفصلهم عن اآلخرين يفوليس 
عقيـدة   اُدوهم ال يّدعون، كما يفعل الكثريون، أهنـم روّ . قلقة نفوسٍ أحالَم

  .بشرية املنشأ
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وهـم  . منـهم  اإلغريقية واملدن الرببرية، تبعاً لقََدر كلٍّ يقطنون املدنَ مإهن
حني أهنم  يف. يتآلفون مع التقاليد احمللية، بشأن اللباس، والغذاء وأسباب الوجود

 كالًّ وإنّ. همعيِش لقوانني االستثنائية والصادمة، اليت تقوم عليها طريقةُُيربزون ا
م واجبـاهتِ  وهم ينجزون مجيَع. هفي وطنه اخلاص، وكأين هبم غرباُء يفمنهم يقيم 

هـي   غريبـةٍ  فكل أرضٍ. األعباء، وكأين هبم غرباء لون مجيَعالوطنية، ويتحّم
جـون كسـائر   إهنم يتزّو. غريبة هو بالنسبة إليهم، أرٌض هم، وكل وطنٍوطُن

 مائـدةٍ  إىلوهم جيلسـون  . ون عن أطفاهلمهم ال يتخلّالناس، وهلم أوالد، ولكّن
  .عادية ها ليست مائدةًمشتركة، ولكّن

هم يقضون العمر علـى  . هم ال يعيشون حبسب اجلسداجلسد، ولكّن يفإهنم 
وطريقة عيشهم هم خيضعون للقوانني النافذة، . األرض، ولكنهم مواطنو السماء

ليسـوا  . النـاس، واجلميـع يضـطهدوهنم    ون مجيَعهم حيّب. أرقى من القوانني
إهنـم  . ذلك يفجدون احلياة فيلون، هم ُيقَت. يالحقهم القضاَء ، ولكّنفنيمبعرو

. بوفرة شيٍء شيء، وميلكون كلَّ كلّ إىلهم يفتقرون . فقراء، وُيغنون الكثريين
ى علـيهم، وهـم   ُيفتَر. هما االحتقار، جمَدهذ يفإهنم ُيحتقرون، وهم جيدون 

وُيهـانون،  … بـارِكون فيهـم ُيشـَتمون،   . هتمهذا االفتراء، براَء يفجيدون 
وهم، إذ ُيعاقَبون، . حني أهنم يفعلون اخلري يفوهم ُيعاقَبون كمسيئني، . مونكرِّفي

  .ولدون للحياةيبتهجون كما لو كانوا ُي
مـا األغارقـة   فيو كـانوا غربـاء،   عليهم، كما ل ون احلرَبواليهود يشّن
  .والذين يكرهوهنم، عاجزون عن اإلفصاح عن سبب عداوهتم. يضطهدوهنم

. العـامل  يفون اجلسد، كذلك هم املسيحّي يف كلمة واحدة، ما هي الروُح يف
. مـدن العـامل   يفون مجيع أحناء اجلسد، كما هم املسـيحيّ  يف منتشرةٌ فالروُح
املسـيحيني يقطنـون    ليست ملكاً له، مثلما أنّ تسكن اجلسد، مع أهنا والروُح
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اجلسد املرئي، كذلك  ة أسريةُفّياخل الروَح فإنّ. هماألرض، ولكن العامل ال يتملّكُ
العامل، ولكن العبادة اليت خيّصـون هبـا اهللا،    يفنراهم يعيشون : ونهم املسيحّي
قـد   دون أن تكـونَ ، ها العداَء، ويناصُبالروَح يكرُه اجلسَد إنّ. ةليست مبرئّي

كـذلك هـو العـامل يكـره     . ه من االستسالم للمتعإليه، إال أهنا متنُع أساءْت
  .ههم يقاومون متَعني، دون أن يكونوا قد أساؤوا إليه، ولكّناملسيحّي

أعضـاءه، كـذلك هـم     اجلسد الذي يكرهها، وهي حتّب حتّب الروَح إنّ
اجلسد، ولكنها هي الـيت   جينةُس الروَح إنّ. همن يكرُهون َماملسيحيون، إذ حيّب

. ولكنهم هم حيفظون العامل. سجن العامل يفلني واملسيحيون يشبهون املعتقَ. هحتفظُ
كذلك هم املسيحيون الذين يسكنون : مائتة خيمٍة يفاخلالدة تسكن  الروَح إنّ
هـا اجلـوع   ترتقي بتحّمِل والروُح. السماء يفانتظار اخللود  يفالعامل الفاين،  يف
الـذي   املوقَع إنّ. دون يتضاعفون يوماً بعد يومون املضطَهواملسيحّي. طشوالع

  .ههلم هبجرِ حّدده اهللا هلم، هو من اجلمال حبيث ال ُيؤذَنُ
…  

  .احملبة. 2
مـا علـى    هلم كلَّ وأخضَع. وهلم، قد خلق العامل. البشَر إمنا اهللا قد أحّب

. السـماء  إىلهم بـالنظر  هم وحـدَ ولقد خّص. والفكر هم العقلَمنَح. األرض
دهم مبلكوت السماوات، ه الوحيد، ووَعوأرسل هلم ابَن. ههم على صورِتوأبدَع

  .همه حبَّه ملن مينحوَنالذي سيمنُح
ـ  ه، يا لَتاح لك أن تعرفَل، عندما سُيتأّم ـ . كلفرح الذي سـيمأل قلَب م لكَ
ه، ياً بصالِحمقتد ه، ستكونُوعندما حتبُّ! كمن أحبَّ لَذاك الذي كان أّو ستحبُّ
ه، إذا شاء اهللا له كنِتُم يفذلك  إنّ: اهللا فَيأن يقت عطي اإلنسانُأ إذا ما أُفاَجوال ُت
 تكـديسَ  بالقريب، والسعي للسيطرة على الضعفاء، وإنّ االستبداَد إنّ. ذلك
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ذلك لـيس بسـعادة،    ك، كلُّمن هم دوَن العنف حيالَ الثروات، واستخداَم
هـذه   مجيَع وعلى العكس من ذلك، فإنّ. ه باهللالتشّب وليست هذه هي طريقةَ

  .ةاإلهلّي عن اجلاللِة األعمال غريبةٌ
 يفمـا   بتفـّوقٍ  ُعن كان يتمّته، وَمقريبِ ه، أثقالَن حيمل على كاهِلولكن َم

سخاء،  يفعطي احملتاجني، ن ُياً، وَمه حظّن هو دوَنغين به َمما، وأراد أن ُي ميداٍن
نظـر مـن    يفصبح بذلك إهلاً فيها، على أنه تلقّاها من اهللا، كُاليت ميل اخلرياِت

  ». ه باهللان يتشّبيتلقّوهنا، هذا هو َم
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  ملمح عام للمسيحية
  وال سيما منذ إعالن ميالنو حتى مطلع القرن احلادي والعشرين

  نشأهتا :أوالً
قبــل التــاريخ الرمســي ملولــده،     5أو  7الســنة  يفولــد : حيــاة املســيح  -1

  .فلسطني، خصوصاً ما بني بيت حلم والناصرة والقدس يف 30وعاش حتى 
الفرتة نفسها عرفت اليهودية حياة دينية كثيفة، كان حيركها حزبـان   يف

ــا. رئيســيان مهــا الفريســيون والصــدوقيون    ــور    وك ــا ظه ــرز مظاهره ن مــن أب
الشـمال الغربـي مـن ضـفاف البحـر امليـت،        إىلسينيني املتنسّكني مجاعة األ

  .قمران يف
  :ص العقيدة املسيحية بالنقاط التاليةتلخّ -2
  .تأكيد املسيح على ألوهته، وإدانته هلذا السبب. 1  
  .تواصل مع اليهودية يفالتأكيد على وحدانية اهلل، . 2  
  .خلود الروح وبعث األجساد. 3  
ة اهلل لإلنسان، واعتبار هـذه احملبـة مقياسـاً أوحـد     التأكيد على حمبّ. 4  

  .حملبة اإلنسان لإلنسان
  .اخلالص متاح لكل إنسان، وليس لليهود وحدهم. 5  
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  313- 30 ،اإلمرباطورية الرومانية الوثنية يفاملسيحية  :ثانياً
  )إعالن ميالنو(

  :انتشار املسيحية+) 
  :القدس يف -1
 إىلاً، وتـدعو  ظهور مجاعة، بعد موت املسـيح، تـدّعي اإلميـان بـه حيّـ     . 1  

  .حيياًاإلميان به إهلاً مُ
  .يعقوب: السلطات اليهودية هلم، وقتل أحد التالميذ مقاومة. 2  
  .استفانوس: انتخاب مساعدين للتالميذ، واستشهاد أحدهم. 3  
  :دمشق يف -2
هــا، وتكليــف  فيتصــميم اليهــود علــى القضــاء علــى مجاعــة مماثلــة     . 1  

  .املدعو شاول بذلك
  .ها، ومالحقة اليهود لهفيدمشق وتبشريه باملسيح  يفاهتداء شاول . 2  
  :أنطاكية يف -3
  ".نيمسيحيّ"اسم " هذه اجلماعة"ها على فيطلق ألول مرة يُ. 1  
هــل جيــب إخضــاع الــوثنيني    : هــا الســؤال املطــروح ســابقاً   في يشــتدّ. 2  

  .فيرين للشريعة اليهودية؟ وجممع القدس جييب بالناملتنصّ
  :اإلمرباطورية يف -4

وأبرز هؤالء الرسل، ، "كنائس صغرية"سون رين، ويؤسّينتشر الرسل مبشّ
  .سابقاً" شاول"بولس، : آخرهم دعوة

  :روما العاصمة يف -5
ظهور مجاعة قوية من املسيحيني، من أعضائها بعض أفراد العائلـة  . 1  

  .احلاكمة
  .بروز بطرس ومتحور اجلماعة حوله. 2  
  .عهد نريون، ومنهم بطرس يفاستشهاد الكثريين منهم . 3  

  :اجلديدتدوين أهم أسفار العهد +) 
  64وعام  51ما بني عام : رسائل بولس -1



  313-30املسيحية يف اإلمرباطورية الرومانية الوثنية،  :ثانياً  ملمح عام للمسيحية

277  

  السبعينات يف: مرقس -الستينات  يف: متى: األناجيل -2
  أواخر القرن األول يف: يوحنا -الثمانينات  يف: لوقا        

  :ظاهرة االضطهاد+) 
 85كــل مكــان، ويصــدرون منــذ عــام    يفيالحقــون التالميــذ : اليهــود -1  

  .الصالة يفعترب ملزماً لكل يهودي يتلوه كل يوم حترمياً ألتباع املسيح، يُ
ها رفضهم عبادة يضطهدون املسيحيني ألسباب كثرية، أمهّ: الرومان -2  

وقـد بـدأت االضـطهادات    … اإلمرباطور، وبالتايل هتديد وحدة اإلمرباطورية
" تراجـانوس "و ،)95" (دوميسـيانوس "عهـد   يفوتتابعـت   ،)64(عهد نريون  يف
ــاركوس"و ،)112( ــيوس"و ،)177" (اوريليـــوس مـ ــانوس"و ،)250" (داسـ " فالرييـ
  ).312" (ليسينيوس"و ،)303" (ديوكليسيانوس"و ،)257(

  :اهلرطقات )+
نتيجـة املطـاف،    يف، وتقـول،  "عقلنة املسيحية" إىلترمي : الغنوصية -1  

  .إله اخلري وإله الشر: بوجود إهلني
الفصل بني إله العهد اجلديد الطيب، احملب،  إىلترمي : املاركيونية -2  

  .وإله العهد القديم القبلي والشرير
علــى " األنبيــاء"تقــول بعــودة املســيح القريبــة، وبتفــوق     : املونتانيــة -3  

  .الثاني وبأخالقية صارمة ترفض الزواج ،األساقفة
شكلني مـن   ،الثالوث، وتقول باالبن والروح القدس فيتن: املونارخية -4  
  .ي اهلل اآلب الواحدال جتلّأشك

  :فكرياً وإدارياً والهوتياً: أهم اإلجنازات املسيحية+) 
ــد  -1   ــد اجلديـ ــأن العهـ ــفاره،  : بشـ ــت أسـ ــة تثبيـ ــفار   يفبدايـ ــه األسـ وجـ

  .املنحولة، وال سيما ذات املنشأ الغنوصي
مـــا بينـــها، مـــع الرتكيـــز علـــى فيبـــروز التنظـــيم داخـــل الكنـــائس، و -2  

  .منشأ الكنائس وأولويتها يفاألصالة الرسولية 
 "جوستينوس"بروز أمساء من الالهوتيني مثل : بشأن احلياة الفكرية - 3  
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هــــم … القرطــــاجي "كربيــــانوس"االســــكندري، و "اكليمنضــــوس"النابلســــي، و
الثـالوث، ألوهـة املسـيح،    : توضـيح مفـاهيم الهوتيـة هامـة     يفوسواهم أسهموا 
  …واهلرطقات على اليهودية والوثنية دور الكنيسة، الردّ

  :313إعالن ميالنو عام : احلدث الفاصل+) 
  .املسيحية إىلاهتداء اإلمرباطور قسطنطني  -1  
  .ه رمسياً بشرعية املسيحيةفي، معرتفاً 313 يفإعالنه اإلمرباطوري  -2  

استمرار : 632- 313: رةصّناإلمرباطورية الرومانية املت يفاملسيحية : ثالثاً
  وجتديد

  :االستمرار+) 
  .قسطنطني هلااإلمرباطور انتشار املسيحية، بعد إعالن ميالنو، ودعم  - 1  
، "إيالريــون": ظهــور أمســاء بــارزة مــن آبــاء الكنيســة شــرقاً وغربــاً        -2  

يوحنــا الــذهيب "ي، وصــغريغوريــوس النيص"و "باســيليوس"و "امربوســيوس"و
ــم ــرام"و ،"الفــ ــطينوس"و ،"أفــ ــدافعون  : "ايرونيمــــوس"و ،"اوغســ ــون ويــ يعلّمــ

  …ويبشرون
  :التجديد+) 

، )324عـام  (القسـطنطينية  : تأسيس قسطنطني للعاصمة اجلديـدة  -1  
  .سوف يصبح، بعد قليل، منافساً لروما ،هافيوإنشاء مركز بطريركي 

، املســـيحية الـــدين 393إعـــالن اإلمرباطـــور تيودوســـيوس األول عـــام  -2  
  .الرمسي للدولة

نطــاق اجملــامع   يفشــؤون الكنيســة، وال ســيما    يفتــدخل األبــاطرة   -3  
نظـر   يفوحـدة العقيـدة، و   إىلنظـر الكنيسـة    يفاليت كانت ترمـي   ،املسكونية
  :وحدة اإلمرباطورية إىلاألباطرة 

 يفريوســية، وصــاغ قــانون اإلميــان  أدان اآل: 325عــام : جممــع نيقيــا. 1    
  .وجه اريوس الذي نفى ألوهية املسيح

  .ريوسيةوجه انتشار األ يفالذي ثبّت نيقيا : 381عام : ينيةجممع القسطنط. 2    
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الــذي أدان نســطوريوس القائــل بوجــود  : 431عــام : جممــع أفســس. 3    
املسيح، وأدان بيالجيوس الذي كان يقول بقـدرة اإلنسـان علـى     يفشخصني 

  .حتقيق خالصه بقواه الذاتية
ــدونيا. 4     ــام : جممــــع خلقيــ ــة  : 451عــ ــائلني بالطبيعــ الــــذي أدان القــ

  .املسيح، هي الطبيعة اإلهلية يفالواحدة 
داً الـــــذي أدان جمـــــدّ 533عـــــام : جممـــــع القســـــطنطينية الثـــــاني. 5    

  .النسطورية
  :حياة الكنيسة يفظهور احلياة النسكية وبروز دور الرهبان  -4
ــوس امللقــب  : مصــر وســورية وفلســطني وآســيا الصــغرى    يف. 1     أنطوني
  …كبري، وباخوميوس ومسعان العمودي وباسيليوس وسابابال

أواخـــر ( ،)بنيـــدكتوس" (مبـــارك": متـــأخرة عـــن الشـــرق: الغـــرب يف. 2    
  .هفيهو رائد احلياة النسكية ) منتصف القرن السادس -القرن اخلامس 

  :ظهور الربابرة واجتياحهم للغرب وتدجني الكنيسة هلم -5
  .وجههم، باستثناء الكنيسة يفاهنيار مجيع القوى، حتى العسكرية، . 1    
ــا    . 2     ــة، مارسـ ــي البابويـ ــى كرسـ ــيمني علـ ــروز امســـني عظـ ــاق  يفبـ نطـ

البابــا الون امللقــب : الكنيســة مجعــاء ســلطتهما كمســؤولني رئيســيّني عنــها  
-540(، والبابا غريغوريوس األول امللقـب أيضـاً بـالكبري    )461-400(بالكبري 

604.(  
  1054- 632 ،الشرق والغرب حتى االنقسام الكبري يفاملسيحية  :رابعاً

  :تواجهنا ظاهرتان حامستان: الشرق يف -1
  تنامي دور القسطنطينية. 1  
ــاً+)      ــا، حتـــى   -: داخليـ فـــرض العقيـــدة اخللقيدونيـــة علـــى مقاوميهـ

  …االضطهاد
تكرميهـا لأليقونـات، واضـطهاد     يفتطاول األباطرة على الكنيسـة   -  

  .مكرِّميها
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ــاً+)      ــى      -: خارجي ــافس بــني القســطنطينية ورومــا عل اســتفحال التن
  .زعامة العامل املسيحي

  )1054(انقسام عام  إىلظهور بوادر االنقسامات اليت قادت  -    
بــروز اإلســالم وســقوط منــاطق واســعة مــن الشــرق املســيحي حتــت     . 2  

  …مصر… سورية: سيطرته
  :بوسعنا أن نلخصها بالنقاط التالية: الغرب يف -2
  …داخلي وخارجي، كقوة زمنية: اجتاهني يفتنامي سلطة الكنيسة . 1  
  …نشوء الالسامية، وانتشارها على نطاق واسع. 2  
  .نشوء الدولة البابوية. 3  
  …شؤون الكنيسة، وتصاعد الصراع بينهما يفتدخل السلطة الزمنية . 4  
مشـال إفريقيـا   : واسع من الغرب لسقوطه بيد اإلسـالم فقدان قطاع . 5  

  …وإسبانيا والربتغال
ــروح العائليــة وســيطرة املــال     . 6    يفبان الكنيســة، يتســبّ  يفاســتفحال ال

  …احنطاط مزمن
بروز أسرة الكارولنجيني، وحماولة إعادة الوحـدة السياسـية والدينيـة    . 7  

  …لإلمرباطورية الرومانية اجلرمانية
مـن  : ض البابوات للنـهوض بالكنيسـة ومقاومـة االحنطـاط    جهود بع. 8  

 يفّتـو (، والبابـا الون التاسـع   )867عام  يفّتو(أبرزهم البابا نقوالوس األول 
  )1054عام 
، والشـــعوب )653(تواصـــل انتشـــار املســـيحية بـــني قبائـــل اللومبـــارد  . 9  

 -) 884-862عــام " (ميتوديــوس"و" كريللــس"ة علــى يــد األخــوين   فيالســال
أواخـر  (ة فيالشعوب االسـكندنا  -)1000عام (اجملر  -) 992-960عام (ا روسي

  ).القرن العاشر، ومطلع القرن احلادي عشر
تفاقم التوتر بني روما والقسـطنطينية حتـى االنقسـام الكـبري عـام      . 10  

1054.  
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  بري يف الكنيسة املسيحيةالك االنشقاق: خامساً

  :مقدمة
  .م1054اصطلح الباحثون على حتديد تاريخ االنشقاق الكبري يف املسيحية بعام 

ولكن املعروف أن أحداث التاريخ مل تكن يومـاً وليـدة صـدفة، وال نتيجـة     
فالتــاريخ سلســلة ترتابــط حلقاهتــا وتتوالــد، . حــدث حمــدد بالزمــان واملكــان

  .وهذا يصحّ يف شؤون الدين والدنيا
ســيحية بــني الشــرق والغــرب معــاً، امتــدّ عــرب   فالشــرخ الــذي ظهــر يف امل 
  .قرون، وتقامسا فيها املسؤولية

  :من هنا كانت فقرات حبثنا ثالثاً
  األسباب البعيدة• 
  األسباب القريبة• 
  األسباب اآلنية• 

  :األسباب البعيدة -1
فلسـطني، يف بيئـة يهوديـة    جنوب سـورية، يف مـا هـي    يف  املسيحيةنشأت 

كامــــل ومنــــها انتشــــرت إىل . وريــــة الرومانيــــةخاضــــعة لســــيطرة اإلمرباط
  .فإىل أرجاء اإلمرباطورية كلها ،سورية، فآسيا الصغرى، فمصراألراضي ال

وقد عَرَفـت مـن جـراء جماهبتـها للـدين اليهـودي أوالً، وانتشـارها ثانيـاً،         
ورفضــها للوثنيــة الدينيــة ثالثــاً، وتأثرهــا بالثقافــة اهليلينيــة رابعــاً، عرفــت   

  .على الصعيدين الديين والفكري خماضاً ذاتياً
كمــا عرفــت نتيجــة ذلــك أزمــات عقائديــة وتنظيميــة يف شــرق اإلمرباطوريــة 
  .وغرهبا، تسبّبت أحياناً كثرية يف نشوء انقسامات، بعضها طارئ وبعضها عميق

ــع      ــرن الرابـ ــامات يف كـــل مـــن القـ ــوترات واالنقسـ ــم التـ ــدثت أهـ وقـــد حـ
ومــا ومشـال إفريقيــا وآســيا  واخلـامس والســادس، فظهـرت بــدع جديـدة يف ر   

الصغرى، فيما برزت إىل الوجود كيانات كنسية مستقلة، يف كل مـن سـورية   
  .ومصر واحلبشة وأرمينيا
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ــذه      ــور هـ ــة وراء ظهـ ــة الكامنـ ــباب احلقيقيـ ــؤرخني أن األسـ ــح للمـ فاتضـ
االنقسامات، أقرب إىل التباين احلضاري والثقايف والعرقي والسياسي، منه 

  .إىل الديين

هــذه التــوترات، بــل االنقســامات مل تلــغِ الســمات املشــرتكة بــني        إال أن 
  :معظم هذه الكنائس من حيث أمور ثالثة أساسية

  .االعرتاف بأهم العقائد املسيحية. 1
  .قيام اتصاالت دائمة فيما بينها، وال سيما إبان األزمات الكربى. 2
إىل احلفاظ على روح تبشـريية قويـة، داخـل اإلمرباطوريـة وخارجهـا      . 3

  .أقصى العامل املعروف

ال شك أن العامل الـديين يف اإلنسـان، مـن العمـق والقـوة حبيـث ميكّنـه        
ــي كــل تبــاين حضــاري وثقــافِ   ي وعرقــي، وقــد ميكّنــه مــن  أحيانــاً مــن ختطّ

وكــان مــن املمكــن أن . اســتخدامه ملزيــد مــن غنــى فكــري وروحــي واجتمــاعي
  .حيدث األمر نفسه يف املسيحية، وقد حدث

إجراءً إدارياً هاماً اتُّخذ على صعيد اإلمرباطورية كلها، يف أواخر إال أن 
القرن الثالث، أعقبته إجراءات إدارية أخـرى جـذّرت مفعولـه، فكـان يف رأي     
العديـــد مـــن املـــؤرخني، الســـبب احلاســـم يف شـــطر الكنيســـة املســـيحية إىل 

  .شرقية وغربية
عــام " يســيانوسديوكل"إنــه اإلجــراء الــذي اختــذه اإلمرباطــور الرومــاني   

 -شـــرقي وغربـــي  -للمـــيالد، حيـــث قسّـــم اإلمرباطوريـــة إىل قســـمني  285
منــذ ذلــك احلــني بــدأت تــربز يف . متحــدين مــن حيــث املبــدأ يف كيــان واحــد

الشرق والغرب على حنو متزايد، مالمح سابقة، جليّة التباين علـى صـعيد   
  .اللغة والعقلية والتقاليد والسلطة

ــام  ــاول اإل312ويف عـــ ــور م، حـــ ــطنطني"مرباطـــ ــاإلدارة  " قســـ ــودة بـــ العـــ
ــاً، ممــا اضــطره      اإلمرباطوريــة إىل وحــدهتا الســابقة، فبــدأ بتوحيــدها ديني
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، الـــذي كـــان يناصـــب  "مكســـانس"حملاربـــة شـــريكه يف احلكـــم اإلمرباطـــور  
إعـالن  "م، وأصـدر بعـدها   312املسيحية العداء، وقتله يف معركة شهرية عـام  

  .سيحية وحقها يف الوجودالذي يقر فيه بشرعية امل" ميالنو
م، وحّـد اإلمرباطوريـة كلـها، وأقـام هلـا عاصـمة واحـدة هـي         330ويف عام 

  .بيزنطة، وأطلق عليها اسم القسطنطينية
الــيت " آريــوس"وكــان يف ســعيه الســابق لتوحيــد الــبالد، قــد واجــه بدعــة   

ــاً بــني مؤيــد ومعــارض، فــأمر بعقــد       كانــت قــد قســمت الــبالد مــدنياً وديني
م، 325، عــام )أي يضــمّ أســاقفة املســكونة املعروفــة آنــذاك(ي جممــع مســكون

ــا رومــا    ومنــذ ذلــك احلــني، نشــأت لــدى    . ترأســه مناصــفة مــع مبعــوثي باب
األباطرة البيزنطيني قناعـة بـأهنم يقتسـمون مـع رجـال الكنيسـة مسـؤولية        
اقتيــاد النــاس والشــعوب إىل اهلل، وقــد قــادهتم هــذه القناعــة إىل مــداخالت   

  .صر هلا، يف شؤون الكنيسة واملسيحيةومبادرات ال ح

م، أن يقسّم اإلمرباطوريـة  395رأى عام " تيودوسيوس"إال أن اإلمرباطور 
، "أركــاديوس"و" هونوريــوس"بــني ابنيــه  -شــرقية وغربيــة  -مــن جديــد إىل 

بإيطاليـــا عاصـــمة للقســـم الغربـــي، ظلـــت " رافينـــا"وفيمـــا أُعلِنـــت مدينـــة 
  .القسطنطينية عاصمة القسم الشرقي

، بـرزت  476وملا اهنارت اإلمرباطورية الغربية حتت ضـربات الربابـرة عـام    
. القسطنطينية جمدداً كعاصمة قوية استطاعت أن تصمد يف وجه الربابـرة 

وقد جنم عن هذا احلـدث السياسـي الكـبري أمـران، كـان هلمـا تـأثري واضـح         
  .وحاسم على العالقات بني الشرق والغرب

ر لـــدى املســـؤولني الـــزمنيني والكنســـيني يف منـــو الشـــعو: األمـــر األول• 
واحلقيقـة أن الغـربيني قـابلوا    . الشرق، بالقوة والثقة وبالتعايل على الغـرب 

ذلــك بإعجــاب مُكــره، حيــال تلــك اإلمرباطوريــة الــيت جنحــت يف تثبيــت         
  .سلطتها الزمنية والدينية حيث أخفقوا هم
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ى مـا يف ذلـك مـن    بروز دور روما والكنيسـة الغربيـة، علـ   : األمر الثاني• 
مفارقـــــة، بوصـــــفها الســـــلطة الوحيـــــدة القـــــادرة علـــــى أن حتـــــل حمـــــل  

وكـان ذلـك يعـود للطريقـة الـيت تعاملـت هبـا        . اإلمرباطورية الغربية املنـهارة 
-440(امللقــب بــالكبري " الوون األول"الكنيســة الغربيــة، وعلــى رأســها البابــا  

  .حتضريها، مع جحافل القبائل الرببرية من أجل احتوائها و)م461

وممــا ســاعد يف إبــراز دور رومــا هــذا، أن بيزنطــة فشــلت يف تقــديم احلمايــة     
ــدداً، يف عهـــد     ــا اســـتطاعت جمـ ــرة، مـــع أهنـ ــة الربابـ ــا يف مواجهـ لشـــعوب إيطاليـ

  .، أن تبسط نفوذها على مشال أفريقيا)م565- 527" (يوستنيانوس"اإلمرباطور 
اســـتفانوس "هـــذا الواقـــع السياســـي اجلديـــد واخلطـــري، اضـــطر البابـــا  

الغزاة، ألن يقيم حتالفاً مع ملـك فرنسـا   " اللومبارديني"إزاء خطر " الثاني
  .بل كان منه أن قَدِم إىل فرنسا ليتوّجه ملكاً. م745عام " بيبان القصري"

هلـا   ، الـيت قـيّض  "األسـرة الكارولنجيـة  "هو مؤسس " بيبان القصري"وكان 
  .أن حتكم الغرب ردحاً طويالً

بـالزحف علـى رأس جيشـه    " بيبـان القصـري  "ويف العام نفسـه، قـام امللـك    
، الـذين ضـربوا احلصـار حوهلـا، وقـد      "اللومبـارديني "إلنقاذ روما من الغزاة 

ــا"طــاردهم حتــى انتــزع منــهم منطقــة    ، الــيت كانــت مــا تــزال تابعــة   "رافين
  .أحلقها باملمتلكات البابويةلإلمرباطورية البيزنطية امسياً، و

ذروتــه، " األســرة الكارولنجيــة "وقــد بلــغ هــذا التحــالف بــني البابويــة و     
ــا   ــوّج الباب يف عاصــمته " شــارل الكــبري . "م800عــام " الوون الثالــث"عنــدما ت

فأغضـب بـذلك بيزنطـة، فـازدادت اهلـوة      . ، إمرباطوراً على الغرب كلـه "آخن"
  .الكنيسة يف الغرب والكنيسة يف الشرقاتساعاً بني روما وبيزنطة، أي بني 

  :األسباب القريبة -2
يف هذه األجواء املمتدة مدى قرون، واملتلبدة بالصراع واخلـوف والريبـة،   
تــربز أســباب أُلبِســت لَبوســاً الهوتيــاً وتنظيميــاً، وهــي أقــرب مــا تكــون يف          

  .حقيقتها إىل امتداد للخالفات احلضارية والسياسية والثقافية
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الفـــات الالهوتيـــة بـــني الشـــرق والغـــرب، فقـــد حـــدثت نتيجـــة  وأمـــا اخل
حتمية، يف معظمها وأمهها، للخالف العميق القائم بني سـلطتني وحسـب،   

اخلـامس وانتـهاءً    القرن من، بدءاً بينهماوقد تنوعت كثرياً أسباب اخلالف 
  .بالقرن التاسع

ات تـا سـاحة اخلالفـ   إال أن هناك قضيتني برزتـا أكثـر مـن سـوامها، احتلّ    
  :بني الشرق والغرب

  قضية أولوية البابا. 2  قضية انبثاق الروح القدس. 1
  أوجزمها يف اخلطوط الكربى

  :ماذا عن انبثاق الروح القدس. 1  
ــام  - ــد يف  325عـ ــكوني املنعقـ ــع املسـ ــا"م، اعـــرتف اجملمـ ــوار " نيقيـ جبـ

 .القسطنطينية، بألوهية السيد املسيح

جممع مسكوني أقرّ بألوهية م، انعقد يف القسطنطينية 381ويف عام  - 
الروح القدس، وأضاف هذا اجملمع إىل قانون اإلميان الذي أُعلـن يف  

ــا"جممــع  ــن،     "نيقي ــاآلب واالب ــروح القــدس ب ــارة تؤكــد مســاواة ال ، عب
وقد اجتمعت الكنيسة كلـها شـرقاً وغربـاً علـى     ". املنبثق"والعبارة هي 

 .يةاإلميان بالثالوث األقدس يف وحدانية الطبيعة اإلهل

يف إســبانيا خــالل القــرن الســادس،  " اآلريوســية"ومــع ظهــور البدعــة   - 
ــة الســيد املســيح، ارتــأى بعضــهم أن تضــاف       وهــي بدعــة تنكــر ألوهي

، للتأكيــد مــن جديــد علــى املســاواة  "واالبــناملنبثــق مــن اآلب "عبــارة 
 .الكاملة يف الطبيعة اإلهلية الواحدة بني اآلب واالبن والروح القدس

، إمرباطوراً على الغرب "شارملان"امللقب بـ " ارل الكبريش"وملا أصبح  -
كله، وفشل يف انتـزاع اعـرتاف بيزنطـة بـه، اهتمهـا باهلرطقـة آخـذاً        

 :عليها مأخذين
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o تكرميها لأليقونات. 

o  املنبثق من اآلب واالبن"رفضها للعبارة اجلديدة." 

قــد فـرض هــذه العبـارة علــى كنيســة   " شــارل الكـبري "وكـان  
لعديد من املسؤولني الكنسيني قد سـايروا اإلرادة  الغرب، وكان ا

، "املنبثـق مـن اآلب واالبـن   "اإلمرباطورية، وأخذوا هبـذه العبـارة   
 .يف تالوة قانون اإلميان وبعض الصلوات

، كـان مـن أبـرز مـن رفـض      )م816-795" (الوون الثالـث "إال أن البابا  -
 .ولهذا املصطلح اجلديد، واعتربه اختالقاً الهوتياً غري مقب

ــوح      - ــت هــذا الطم ــا بيزنطــة، فقــد قابل ، الــذي كــان  "الالهــوتي"وأم
ــذلك اتســعت هــوة   . خيفــي طموحــاً سياســياً واضــحاً، باســتعالء     وب

وقـد ذهـب أحـد األبـاطرة البيـزنطيني،      . التباعد بني الشرق والغـرب 
، إىل وصف لغـة الغـرب، وهـي التينيـة، بأهنـا      "ميخائيل الثالث"وهو 

 .ولوج عامل الالهوتلغة الربابرة العاجزة عن 

  ماذا عن قضية أولوية السلطة؟ .2  
ــاً سياســياً بــني الشــرق        ــد، أن خالف ــذ زمــن بعي ــان مــن الواضــح، من ك

فالشــرق . والغــرب يــدور حــول تصــوّر متبــاين ملفهــوم الســلطة وممارســتها
يرى السلطة يف إمجاع الهـوتي وإداري وتنظيمـي يضـم البطاركـة، وبابـا      

 ،)غرب، وإن كان يعترب األول بني متساوينوهو بطريرك ال(روما أحدهم 
فيمـا الغـرب ينطلـق يف فهمـه للسـلطة، مـن ممارسـة        . واألساقفة مجيعـاً 

القـادرة علـى مواجهـة     ،روما وإحساسـها بأهنـا السـلطة الوحيـدة والقويـة     
. األحــداث والبــتّ باخلالفــات القائمــة، أو اآلتيــة، بــني الســلطات الروحيــة 

ا الفهم، هو كـون البابـا خليفـة القـديس     ومستند الغرب الالهوتي يف هذ
لكنيسـته كلـها، كمـا    " األسـاس  -الصـخرة  "بطرس، الـذي اعتـربه املسـيح    

  ).20-16/17اإلجنيل حبسب متى (جاء يف اإلجنيل املقدس 
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ــات،       ــر العديــد مــن اخلالف هــذا التفــاوت الصــارخ يف مفهــوم الســلطة فجّ
  :الكربىونقتصر منها على اثنني، نوردمها يف خطوطهما 

  ":فوتيوس"األول هو قضية البطريرك • 
، واخـــتري "أغنـــاطيوس"م، أُقيـــل بطريـــرك القســـطنطينية 858عـــام  -

حمله رجل مل يكن من رجاالت الكنيسة، إال أنه كان عاملاً والهوتيـاً  
 ".فوتيوس"وسياسياً معروفاً، وهو 

فكتب البطريرك اجلديد، كما درجت العادة منذ القديم، إىل سائر  -
اركة، ومنهم بابا روما، رسالة يعلمهـم فيهـا بانتخابـه وبوحـدة     البط

 .اإلميان املشرتك فيما بينهم

ــا   - ــل البابـــــــ ــوالوس األول"فأرســـــــ ــداً إىل ) م867-858" (نقـــــــ وفـــــــ
القســطنطينية، حيمــل بطاقــة شخصــية إىل البطريــرك اجلديــد،      
علــى درجــة كــبرية مــن الــتحفظ، ورســالة مطولــة إىل اإلمرباطــور،   

واضــحة إىل حــق البابويــة مبمارســة الســلطة العليــا   فيهــا إشــارات 
علـــــى الكنيســـــة مجعـــــاء، وإىل اإلجـــــراءات املشـــــبوهة يف اختيـــــار 
ــيت      ــي الـ ــى األراضـ ــة علـ ــوق البابويـ ــد، وإىل حقـ ــرك اجلديـ البطريـ
ــة ســنة، اإلمرباطــور البيزنطــي        ــذ أكثــر مــن مائ ــا من اســتوىل عليه

 ).م740-717" (الوون الثالث االيزوري"

م، جممـع كنسـي حبضـور    861 القسـطنطينية عـام   وكان أن عُقِـد يف  -
مــن جهــة، " فوتيــوس"الوفــد البــابوي، أُقــرّ فيــه انتخــاب البطريــرك 

 .من جهة ثانية" أغناطيوس"كما أُدين فيه البطريرك السابق 

م، أعلـن فيـه   863فعقد البابا إثر ذلك جممعاً كنسـياً يف رومـا عـام     -
 ".فوتيوس"بطالن انتخاب البطريرك 

ابا إىل أبعد من ذلـك، وأراد أن يسـتغل األزمـة الناشـئة     ثم ذهب الب -
، فطمح يف بسـط تنظـيم موحـد علـى     "أغناطيوس"و" فوتيوس"بني 

الكنيسة مجعاء شرقاً وغرباً، وذلـك بكسـر العقبـة الكـربى يف وجـه      
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فتجـاوز مقـررات   . سلطته، أي كسر سـلطة بطريـرك القسـطنطينية   
م، واســتدعى إىل 863األخــري، املنعقــد عــام " جممــع القســطنطينية"

، لينظـــر يف "أغنـــاطيوس"و" فوتيـــوس"رومـــا كـــالً مـــن البطريـــركني 
قضــيتهما، كمــا كــان قــد فعــل، حيــال أســقفني كــبريين مــن أســاقفة 

فجوبه من قبل . بأملانيا" ماينز"و" كولن"الغرب، مها أسقفا مدينيت 
 .بالصمت التام -املختار واملخلوع  -البطريركني 

 :اء الشعوب السالفية إىل املسيحيةالثاني هو قضية اهتد• 

يف مطلع القـرن التاسـع، كانـت املسـيحية قـد بلغـت بلغاريـا واجملـر          -
 .وسلوفاكيا

، بــدعم مــن  "كاتِســالف"م، اعتلــى عــرش اجملــر امللــك   846ويف عــام  -
 ".لودفيك"اإلمرباطور اجلرماني 

إىل التحرر من التأثري اجلرماني الضاغط، " كاتسالف"وسعى امللك  - 
الطلب إىل روما، سائالً البابـا أن يرسـل إىل بـالده مبشـرين     فتوجه ب

 .يتقنون اللغة السالفية احملكية، فتعذّرت االستجابة لطلبه

ــام  - ــرين   862ويف عـ ــطنطينية يطلـــب مبشّـ ــداً إىل القسـ ــل وفـ م، أرسـ
فرحـب البطريـرك   . بيزنطيني، يلقّنون الشـعب الطقـوس البيزنطيـة   

ــادرة، ورأى يف اال" فوتيـــوس" ــذه املبـ ــاراً علـــى  هبـ ــا انتصـ ــتجابة هلـ سـ
وأقنــع اإلمرباطــور البيزنطــي باإلجابــة إىل  . ســلطة البابــا يف رومــا 

 .طلب ملك اجملر

ــ - ، ومهــا مــن مواليــد مدينــة  "ميتوديــوس"و" كريلــس"وان وكُلِّــف األخَ
 .باليونان، بالقيام هبذه املهمة" تسالونيكي"

ــ - ران البيزنطيــان هبــذه املهمــة علــى شــكل مــدهش، علــى  هنــض املبشّ
 .الرغم من املقاومة اليت جاهبهما هبا املرسلون اجلرمان

" كريلـــــــس"ومـــــــن إجنازاهتمـــــــا العظيمـــــــة يف هـــــــذا اجملـــــــال، إن   - 
ــهم       ــت لغتـ ــدة باتـ ــة جديـ ــالفية لغـ ــعوب السـ ــدع للشـ ــتطاع أن يبـ اسـ
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ــة      ــات اليونانيــ ــن اللغــ ــرها مــ ــم عناصــ ــتلهم أهــ ــد اســ ــة، وقــ القوميــ
والعربيــــة والقبطيــــة، وقــــد اقتــــبس الــــروس فيمــــا بعــــد لغتــــهم        

 .القومية من هذه اللغة السالفية

ــا   865ويف عــام  - ــوريس"م، ســعى ملــك بلغاري ــر كنيســة  "ب ، إىل حتري
فطلـب مـن اإلمرباطـور البيزنطـي املوافقـة      . بالده من نفوذ بيزنطة

 .على تنصيب بطريرك على بلغاريا، فقوبل بالرفض

صوب روما، حيث قوبـل بوعـود مغريـة جـداً،     " بوريس"فتوجه امللك  -
رئيس أساقفة، وليس بطريركـاً علـى بـالده، شـريطة أن      منها تعيني

مــا أراد، وطــرد " نقــوالوس األول"وكــان للبابــا . يكــون خاضــعاً لرومــا
 …املرسلني البيزنطيني" بوريس"امللك 

قـد  " كريلس"وكان شقيقه  - " ميتوديوس"وحده املرسل البيزنطي  - 
ن ظل يف بلغاريا يتابع نشاطه، مـع قلـة مـن تالميـذه، دو     - توفّي 

أن يزعجه أحد، نظراً ملا كان يتمتع به يف طول البالد وعرضـها،  
 .من نفوذ وتأييد

وبــذلك خطــت رومــا خطــوة واضــحة يف توســيع اهلــوة بينــها وبــني      -
ــ. بيزنطـــة ة، أهنـــا مسحـــت للكنيســـة الســـالفية  وممـــا زاد الطـــني بلّـ

  .، إىل قانون اإلميان"االبن املشبوهة"بإضافة عبارة و

  :األسباب اآلنيّة -3
ي الوضــع بــني رومــا والقســطنطينية، طــوال القــرن العاشــر  تواصــل تــردّ

  .وحتى منتصف القرن احلادي عشر

عندها بدت املرجعية الكنسية العليا وكأهنـا فُقِـدت، وال سـيما وأن خضـوع     
وهي يف نظر بيزنطة، عنـوان الرببريـة    - روما لسلطة اإلمرباطور اجلرمانية 

- 1003" (هنري الثـاني "عهد اإلمرباطور بلغ هبا حد السماح للجرمان، يف  - 
  .الشهرية" واالبن"باستخدام طقس خاص هبم، وفيه عبارة ) م1024
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ــاء، اعتلــى الكرســي البطريركــي يف القســطنطينية رجــل      ويف هــذه األثن
-1043(وقــد طــرأ يف عهــده  ". ميخائيــل كريالريــوس"قــوي الشــكيمة، امســه 

نية، حســم الصــراع  تطــور علــى العالقــات بــني رومــا والقســطنطي     ) م1058
  .بينهما إىل القطيعة

، ضــمن اإلصــالحات الــيت ارتآهــا، أن  "كريالريــوس"فقــد أراد البطريــرك 
يُخضع حتى الكنائس الغربية القائمة داخل واليته وعاصمته، إلصـالحات  
يف الصلوات والطقـوس، وبعـض عـادات رجـال الكنيسـة مـن لبـاس ومظهـر،         

  .بااعتُربت مبثابة التطاول على سلطة البا
وجــرى تبــادل رســائل بــني البابــا والبطريــرك، بلغــت هلجــة بعضــها مــن   

ــة     اة مــا دفــع  احلــدّ ــائس الالتيني ــإغالق الكن لبطريــرك إىل إصــدار األمــر ب
  .القائمة يف القسطنطينية

، وفـداً برئاسـة   1054، يف مطلـع عـام   "الوون التاسـع "عندها أرسل البابـا  
ــاني  ــال األملـ ــة الوفـــد   ،يةإىل القســـطنطين" هـــومربت"الكردينـ وطالـــت إقامـ

البابوي يف القسطنطينية، وجرت خالله أحاديث كثرية، حتولت مـع الوقـت   
إىل مساجالت عنيفة، تدور حول توافه، ضاعت يف خضمّها املشاكل الكربى 

  .املطروحة

/ نيســان/ 19قــد تــوفّي يف " الوون التاســع"يف هــذه األثنــاء، كــان البابــا  
  .بلغ القسطنطينية ، دون أن يكون نبأ وفاته قد1054

، أُقـــــــيم احتفـــــــال كـــــــبري يف كـــــــربى كنـــــــائس 1054/ متـــــــوز/ 16ويف 
، وكــان حيضــره )أي احلكمــة املقدســة" (آجيــا صــوفيا"القســطنطينية، وهــي 

فـدخل  . كبار رجاالت الكنيسة والدولة، وعلـى رأسـهم اإلمرباطـور البيزنطـي    
د فيـه بتمـرّد   خطاباً ندّ" هومربت"الوفد البابوي الكنيسة، وألقى الكردينال 

البطريرك على سلطة البابا، ثم وضع علـى اهليكـل الكـبري صـك احلرمـان      
  .اخلاص بالبطريرك، وانسحب
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جممعـــاً كنســـياً يف  " كريالريـــوس"بعـــد أيـــام قليلـــة، عقـــد البطريـــرك     
القسطنطينية، صدر عنه صك حرمان يطـال فيـه الغـربيني مجيعـاً، وعلـى      

  .رأسهم بابا روما

  :خامتة
  .لفرتة ما وكأهنا هنائيةبدت القطيعة 

إال أهنا مل تكـن كاملـة، ال بـني القسـطنطينية ورومـا مـن جهـة، وال بـني         
  .روما وسائر العامل البيزنطي من جهة ثانية

ن ، مَــ"كريالريــوس"ولقـد كــان مــن بطاركــة القســطنطينية الــذين خلفــوا  
  .عاود االتصال بروما

وحــدة، أو أقلــه كمــا جــرت حمــاوالت جــادة وعامــة، فيمــا بعــد، إلعــادة ال   
  .إىل أفضل مما كان عليه احلال ،احلوار

إال أن الشرخ النفسـي والثقـايف مـن جهـة، والصـراع السياسـي مـن جهـة         
  .ثانية، كانا أمنع من مجيع احملاوالت

ويـــــــوم جــــــــاءت رابعـــــــة احلمــــــــالت املســـــــمّاة صــــــــليبية، واحتلــــــــت    
ــام   ــطنطينية عــ ــني،    1204القســ ــذ ذلــــك احلــ ــت منــ ــا حكمــ ــدت وكأهنــ م، بــ

يـــوم، علـــى مجيـــع حمـــاوالت التقـــارب بـــني الكنيســـة الشـــرقية        وحتـــى ال
    .والكنيسة الغربية باملوت
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  املسيحية من االنشقاق الكبري حتى احلركات اإلصالحية الكربى: ساًساد

  :تواجهنا مثاني وقائع: الغرب يف -1
  .1054روما والقسطنطينية تتبادالن احلرم عام . 1  
ــويد عـــام  : رومـــا تواصـــل نشـــر املســـيحية   . 2   ، شـــبه جزيـــرة  1080السـ

بـالد   يف، إنشـاء كنيسـة كاثوليكيـة    1283، بروسـيا عـام   1126الغرونالند عام 
  .1330اهلند عام  يف، وإحداث أبرشيات كاثوليكية 1321فارس عام 

  :البابوية تدير اإلصالحات الكنسية وتفرض هيمنتها. 3  
بفرنســا، بإشــراف  ) Cluny" (كلــوني"يقــوده ديــر  اإلصــالح الكــبري  +)    

  .سيما البابا غريغوريوس الكبري البابوات، وال
  …متأزّ يفالصراع بني البابوات والسلطات الزمنية ميضي +)    
  .إطالق احلمالت الصليبية على الشرق يفدور البابوات الكبري +)    
يـة القـرن احلـادي    وتعزيـزه، مـا بـني هنا   " النظام البابوي امللكي"بروز . 4  

  .عشر ومنتصف القرن الثالث عشر
  :ظهور البدع وتنوعها وردّ الكنيسة. 5  
وبدعـة   -واملانويـة   -) الكاثاريني(بدعة املتطهرين : أهم هذه البدع+)    

  .تشيكيا يف" يان هوس"انكلرتا، و يف" ويكليف"ودعوة  -ا وَودْالفُ
  .1231إنشاء حماكم التفتيش عام : رد الكنيسة+)    
  …الغرب يفمنعطف كبري : فرنسيس األسيزي. 6  
  :الكنيسة على حنوين يفانقسام الغرب على نفسه تبدّى . 7  
تعدّد البابوات وحدوث االنقسام الكبري بشأن شـرعية البابـا ومكـان    +)    

  )نينون بفرنسافِأو ،روما(إقامته 
  …اخلالف الالهوتي حول أولوية اجملامع على البابا أو العكس+)    
  …ظهور عصر النهضة. 8  

  :الكنيسة تواجه ذاهتا، وتواجه الغرب، وتواجه اإلسالم: الشرق يف -2
  :املسيحية الشرقية تواجه ذاهتا. 1  
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  …بيزنطية وأرمنية وسريانية وقبطية إىلاحلقيقة مقسمة  يفهي +)    
  وهي تكاد تكون واحــدة+)    
  .رفضها باإلمجاع سلطة البابا الفعلية يف -    
  .أخذها بأسرار الكنيسة السبعة يف -    
  :اجملامع األوىل يفقبوهلا باألنظمة والقرارات اليت جاءت  يف -    
  .جواز زواج كهنتها يف      
  .تكرميها لأليقونات يف      
  :ما بينها من حيثفيوهي ختتلف +)    
  .الطقوس الدينية ولغاهتا -    
  .انتماؤها العرقي أو القومي -    
  .السيد املسيح يفإمياهنا بطبيعة واحدة أو اثنتني  -    

  :املسيحية الشرقية تواجه الغرب. 2  
، "الصليبية"احلروب  يفت خصوصاً ته اليت جتلّهيمنته وعدوانيّ يف+)    

وكانــت أبشــعها احلملــة الرابعــة الــيت انتــهت بــاحتالل القســطنطينية عــام    
  :قبهاواستباحتها كلياً على أبشع حنو، وما أع ،1204
  .من إحداث إمرباطورية التينية شرقية -    

 يف ،ومن إحداث سلطات كنسية التينيـة حمـل السـلطات السـابقة     -  
  …كل من القسطنطينية وأنطاكية والقدس واالسكندرية اخل

ــة الــيت كانــت      ،اســتغالله البشــع  يف+)     للضــغوط الداخليــة واخلارجي
الوحدة الكنسـية علـى    إىلإلرغامها على العودة  ،تعيشها املسيحية الشرقية
  …النحو الذي يريده الغرب

االخــتالل الــديين والبشــري والسياســي، العنيــف، الــذي عرفــه        يف+)    
  .من جراء الغزو الصلييب ،الشرق كله

  :املسيحية الشرقية تواجه اإلسالم. 3  
ــيحية، +)     ــايش، فـــرتات مـــن    إىلعرفـــت املسـ جانـــب فـــرتات مـــن التعـ
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 يفعهـد احلـاكم بـأمر اهلل الفـاطمي،      يفضطهاد، كـان أسـوأها مـا حـدث     اال
  .مصر وفلسطني

: فقدت املسيحية بلـداناً بكاملـها مـن جـراء سـقوطها بيـد األتـراك       +)    
، فالرها 1078سقوط آسيا الصغرى عام  إىل، 1064من سقوط أرمينيا عام 

ــام  ــام  1143عـــ ــارس عـــ ــتان وفـــ  ســـــقوط إىلبيـــــد املغـــــول،  1238، فرتكســـ
  .1453القسطنطينية عام 

  اليوم إىلاملسيحية من حركة اإلصالح الكربى : اًبعسا
  :الغرب يفاملسيحية الكاثوليكية  -1
  :الغرب يفاإلصالح يقطّع أوصال الكاثوليكية . 1  
  …أملانيا يف) 1520( غر وإعالن أوغسربتلو+)     
  .سويسرا يفزفانكلي وفكرة الدولة املسيحية +)     
ــان"+)      ــه " كالف ــة املســيحية  "وكتاب فرنســا  يف) 1536" (مؤسســة الديان

  .وسويسرا
  …انكلرتا يف) 1533عام (هنري الثامن وقضية طالقه +)     
  :اإلصالح الكاثوليكي املضاد. 2  
  )1563-1545(بواسطة اجملمع الرتيدانتيين +)     
، ايف إسـباني  ظهور مجعيات جديدة قوية مثل الرهبانية اليسـوعية +)     

يف  )St. Vincent de Paul(ة مثـل القـديس منصـور    وشخصيات فذّ
  .فرنسا

تكثيـــف إجـــراءات اإلصـــالح وتشـــجيع البعثـــات التبشـــريية داخـــل  +)     
  .أوروبا وخارجها

مثــل ( تيــارات الهوتيــة جديــدة ظهــور  إىلالغليــان الفكــري يــؤدي  +)     
ــينية ــدة  ) اجلانســـ ــية جديـــ ــات سياســـ ــة  ( ونزعـــ ــل الغاليكانيـــ مثـــ

  ).مثل االستكانية( ة جديدةتقويّ ومناحٍ، )ةفيواجلوزي
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  :تثبيت أقدام الكنائس الربوتستانتية أو اإلصالحية. 3  
  …بينها خالفات عقائدية وإدارية ال بأس هبا+)    
  :ولكنها كلها جتمع على+)    
  .الكتاب املقدس يفرفض كل سلطة إال سلطة كالم اهلل، كما جاءت  -     
  .الكنسية، ومعها سلطة البابا واجملامع الكنسيةرفض مركزية اإلدارة  -    
  .رفض كل شفاعة إال شفاعة السيد املسيح وحده -    
  .القول باخلالص بواسطة النعمة اإلهلية، دون األعمال البشرية -    

دَمــة الكلمــة، بعيــداً عــن أي كهنــوت، باســتثناء      القــول بــزواج خَ  -    
  .الكنيسة االنكليكانية

ة فيأملانيــا والبلــدان االســكندنا يفوقــد كــان هلــا انتشــار ســريع جــداً +)   
هولنــدا، ) والبلــدان املنخفضــة (فرنســا وسويســرا واســكتلندا   يفو) ريــةتلو(

  .فرنسا وأملانيا يف، وكان انتشاراً أحياناً بالغ الدموية )نيةفيالكال(واجملر 

  :أخطاراً مشرتكةالكثلكة واإلصالح يواجهان : منذ القرن الثامن عشر. 4  
  :القرن الثامن عشر وفكر الثورة الفرنسية+)   
  .عقلنة ونقد وعداء لكل دين: انتشار الفكر املوسوعي -    

ــية -   ــورة الفرنسـ ــيم   : الثـ ــريع يلغـــي القـ ــي، وتشـ ــداء معلـــن وفعلـ عـ
  .السابقة واملؤسسات الدينية، ويطارد رجال الكنيسة

  :يةالقرن التاسع عشر وروح الثورة الصناع+)   
أوروبا كلها، وتزايد ابتعاد الفئـات   يفانتشار روح الثورة الفرنسية  -  

  .عن الكنيسة واملسيحيةوالطبقة العاملة املثقفة 
الكنـــائس كلـــها، وال ســـيما  إىلتســـرب الـــروح التحـــرري النقـــدي  -  

: مثـل الكـاهنني املفكـرين الفرنسـيني    (عقائدياً واجتماعياً : الكاثوليكية
  ")لوازي"و" المنيه"

تفاقم املطالب االجتماعية العمالية، واهتام الكنيسة بالتواطؤ مع  -  
  .الفئات الغنية وأرباب العمل
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جانـب بـروز وجـوه     إىلالكنيسة،  يفظهور مؤسسات رهبانية قوية  -  
مــن الكهنــة األفــذاذ، مثــل خــوري آرس، واألب انطــوان شــفرييه، واألب    

ــوردير   ــب الكـ ــو  يفاخلطيـ ــا، واألبـ ــو  افرنسـ ــكو وكوتولينغـ  يفن دون بوسـ
  .إيطاليا

أملانيــا  يفتنــامي الصــدام بــني الكنيســة والقوميــات الناشــئة، كمــا    -  
  .وإيطاليا

هتافت النفـوذ الكنسـي املـادي، وتزايـد النفـوذ الروحـي، وال سـيما         -  
  .للبابوية

ــر،       -   ــث عشـ ــيما البابـــا الون الثالـ ــة، وال سـ ــام الكنيسـ ــد اهتمـ تزايـ
  .بالقضايا العمالية

  :القرن العشرون والثورة الشيوعية واحلركات الفاشية والنازية+) 
  ).البابا بيوس العاشر(واجهت الكنيسة احلداثة بتشنج وشجب  -  

  ).البابا بيوس احلادي عشر(واجهت الشيوعية والفاشية والنازية باإلدانة  -
واجهت العـامل العمـايل والصـناعي بتجربـة جديـدة، ولكـن متـأخرة         -

  …فرنسا يف" العمال -الكهنة "جداً، خاضها بعض 
ــام    - ــه اجملمــع      يفواجهــت التطــور الع ــام ب ــالؤم ق ــة ت ــامل، مبحاول الع

ادرة مـن البابـا يوحنـا الثالـث والعشـرين، وقـد       بـ الفاتيكاني الثـاني، مب 
  :الرئيسية) 1965-1962(كان من أهداف هذا اجملمع 

  .التحاور مع العامل•    
  .الكنيسة يفاإلصالح الكنسي واألخذ بالقيادة أو الرعاية اجلماعية •    
  .التحاور مع الديانات كلها•    
  .الكنيسة يفال مع العلمانيني إحداث تعاون فعّ إىلالسعي •    
 إحداث تقارب فعلي وفعـال، مـع الكنـائس األخـرى مـن      إىلالسعي •   

  .أرثوذكسية وبروتستانتية

  :بوسعنا أن نلخص واقعها العام خبمس وقائع: املسيحية األرثوذكسية )2(



  املسيحية من حركة اإلصالح الكربى إىل اليوم :سابعاً  ملمح عام للمسيحية

297  

  :املسيحية األرثوذكسية حتت احلكم الرتكي: األوىل -1
  .طوال قرون، وإنقاذ ما ميكن إنقاذه" وديعة اإلميان"حتاول احلفاظ على +)   
 يفاحلكــم الرتكــي، ور بالدهــا مــن ة فــور حتــرّنشــأت كنــائس مســتقلّ+)   

  :الفرتة الالحقة
  1833عام     اليونان -
  1879عام     بلغاريا -
  1919عام     جيورجيا -
  1923عام     بولندا -
  1951عام   تشيكوسلوفاكيا -

  1870عام   بالد الصرب -
  1885عام     رومانيا -
  1923عام     فنلندا -
  1937عام     ألبانيا -

  :روسيا يفاملسيحية األرثوذكسية : الثانية -2
  .1589أُعلِنت موسكو مركزاً بطريركياً عام +)   
التحالف بني السلطات الزمنية والكنسـية مل حيـل دون تعميـق اإلميـان     +)   
  .الستاروفسكيم فيرة فريدة من أمثال الراهب سرياوظهور وجوه نيّ ،الشعب يف

وروحي  فيالغليان الفكري والسياسي، ترافق مع اختمار أدبي وفلس+)   
كتّاب مثـل دوستويفسـكي وتولسـتوي وتشـيخوف وغوغـول،       يفى عميق، جتلّ

  .يف وبرديائيففيفالسفة مثل سولو يفو
ظهـــور الشـــيوعية كقـــوة سياســـية حاكمـــة، قيّـــد فعاليـــة الكنيســـة        +)   

  .ن مسؤوليها، ولكن دون أن يلغيهاواضطهد حتى املوت الكثريين م

  :املشرق العربي يفاملسيحية األرثوذكسية : الثالثة -3
  ".وديعة اإلميان"حاولت هي أيضاً احلفاظ على +)   
  :ولكنها تعرضت طوال قرون لضغوط خارجية وداخلية، سياسية ودينية+)   

فرنسـوا  : الـيت أجراهـا ملـك فرنسـا    " معاهـدة احلمايـات  "من جراء •    
، ثـم لـويس الرابـع عشـر عـام      1535مع السلطان الرتكـي عـام    ،ألولا

الت قامـت هبـا دول أوروبيـة    ، وما جرّت علـى املنطقـة مـن تـدخّ    1673
  "مسيحييها"أخرى حبجة محاية 
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املنطقـة   يفمن جراء وصول البعثات التبشريية الالتينية ونشاطها •    
  .العربية

  :انقسامات داخلية جديدةاملسيحية األرثوذكسية تواجه : الرابعة -4
  …العمق وعلى املدى البعيد يفأت البعثات الكاثوليكية ومدارسها هيّ+)   
د رومـا واملنحـى   لظهور مجاعـات داخـل الطوائـف األرثوذكسـية، تؤيّـ     +)   

  .الكاثوليكي
نشأت كنائس كاثوليكية من صلب : عاًومتوقّ" اًمرجوّ"وحدث ما كان +)   

  :األرثوذكسية
  1724عام       مللكيةالكنيسة ا•    
  1740عام     الكنيسة األرمنية•    
  1742عام     الكنيسة القبطية•    
  1781عام     الكنيسة السريانية•    
  1830عام     الكنيسة الكلدانية•    
  1961عام     الكنيسة احلبشية•    

  …، يف لبنان ودمشق1860، أمهها عام اجملازر واإلبادات: اخلامسة -5

املســـيحية الشـــرقية، بفرعيهـــا األرثوذكســـي والكـــاثوليكي،  : السادســـة -6
  :قاسم مشرتك هو انتماؤها العربي يفتتحد 

قدمياً، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، كان ملؤسساهتا الرهبانيـة  +)   
النهضــة العربيــة،  يفلبنــان وســورية، أعظــم األثــر   يفوال ســيما  ،ومؤمنيهــا
  .اجتماعياًاً وسياسياً وعلمياً وفيلغوياً وثقا

 يفالقرن العشرين، تعمّق انتماؤها العربي القومي  يفمنذ األربعينات +)   
، ومدنيـة مثـل   "ايالريـون كبوشـي  "زعامـات دينيـة، مثـل     يفالتـزام شـعيب عـام، و   

ظهـور   يفكان هلا سهم كبري و، "مكرم عبيد"، و"ميشيل عفلق"و" انطون سعادة"
  .ف، والعدو الصهيونية التخلّمواجه يفأحزاب لعبت وتلعب دوراً قيادياً 
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  هذا التاريخ، وتوبة الكنيسة بشأهنا يفأبرز احملطات 
. تاريخ الكنيسـة، شـرقاً وغربـاً    يفتب الكثري عن هذه احملطات املشؤومة كُ

ه الكفايــة، حتــى اآلن، كــان اعــرتاف البابويــة  فيــولكــن الــذي مل يُعــرف مبــا 
الغربيـة عنـها، بلسـان بعـض     بالذات هبـذه األخطـاء، وإعـالن توبـة الكنيسـة      

  .البابوات، وال سيما البابا يوحنا بولس الثاني، وبعض مسؤوليها
هنا، أن أذكر أبرز هذه احملطات، وأقابلـها بـأقوال هـذا أو     أرى لزاماً عليّ

  .كنائس الغرب، اعرتافاً وتوبة يفك من البابوات أو من املسؤولني اذ
ــ ثــالث لغــات دفعــة   يف، 1997ة كتــاب خطــري صــدر هبــذا الشــأن، عــام   مثّ

ــية    ــة والفرنسـ ــة واالنكليزيـ ــي اإليطاليـ ــدة، هـ ــح  . واحـ ــعه الصـ ــد وضـ  فيوقـ
. اإليطايل لوجيي أكاتوللي، بطلب مـن صـديقه البابـا يوحنـا بـولس الثـاني      

  :، وهو بعنوان2011العربية عام  إىلوقد رأيت أن أنقله 
  ".عندما يطلب البابا الغفران"

تها، فيقسمه الثاني، وأوردها حبر يفوحسيب أن أختار منه بعض ما ورد 
  …دون أي تعليق

  "الصليبية"بشأن احلمالت التوبة ) 1(

أن نفهـم   إىلجيب علينا أن نكون شاكرين لروح اهللا، الذي اقتادنا  «. 1
الوقت نفسه، مع  يفعلى حنو أوضح، أنّ السبيل األفضل، واألكثر انسجاماً، 

العالقـات بـني الشـعوب     يفاإلجنيل، ملواجهة املسائل اليت ميكنها أن تنشأ 
والديانات والثقافات، هو سبيل احلوار الصبور، والذي جيمع بني الصـرامة  

  .» واالحترام
عشرة قرون من التصادم العنيف، : إنّ ذكرى املاضي تثقلنا حىت اليوم« . 2

لون، مرات عديدة، اجتياح أوربـا، وشـهدت   شهدت العرب واألتراك حياو
االسـتعمار   إىلالقرون الوسـطى، أو يبـادر    يفالغرب يدعو حلمالت صليبّية 

واليوم، فإنّ احلضارة الغربّية، وهي حضارةٌ علمانّيةٌ، فردّيـة،  . احلديث بالقوة
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العامل اإلسالمي، وتنخره من الداخل، فتـثري رّد فعـل    إىلاستهالكية، تتسّرب 
  ». الكراهية نفسها يفد اإلسالمي، وجتّر معها أيضاً املسيحّية التشّد

  )1995إيطاليا عام  يف، الصادر "التعليم املسيحي للبالغني"من كتاب (

  األنظمة االستبداديةبشأن التوبة ) 2(
ضـوء   يفلو فحصنا اآلن، بعد مرور بضع سنوات على هذه الفتـرة، و « 

رسالة اليوبيل البابوّية، َعَملَنا الرعوي خالل األزمات اخلطرية واملؤملة من ماضينا 
 يفاحلديث، لََوجب علينا أن نقّر، حنن األساقفة، بأّننا مل ُنحسن التمييز بوضوح 

تفّهم وتقييم خطورة الشّر الذي كـان   يفمل ننجح . هافياألحداث اليت اخنرطنا 
، وال سيما املظامل البشعة حبّق كرامة األشخاص، الـيت  يفتك باجلسم االجتماعي

وإّننـا، حبكـم   . هم محاية األّمة بالقـانون فيارتكبها أولئك الذين كان ُيفترض 
املسؤوليات املترّتبة علينا، من أجل كلّ ما أمهلنا القيام به، أو سكتنا عنه، ومن 

اطئ لألحداث، ومن أجل ما مل حنسن فعله بسبب ترّددنا، وُضعفنا أو تقديرنا اخل
فتورٍ أو بطريقٍة غري  يفالوقت املناسب، ومن أجل ما فعلناه  يفأجل ما مل نفعله 

أساقفة (» . مالئمٍة، من أجل كلّ ذلك، ومن صميم القلب، نسأل اهللا الغفران
 ")عندما يطلب البابا الغفران"، من كتاب 92ص ( -) األرجنتني

  ائساالنقسامات بني الكنبشأن التوبة ) 3(

دينامّية احلركة حنو الوحدة، جيب تنقية ذاكرتنـا   يفقبل كلّ شيء، و« . 1
  »… الشخصّية واجلماعّية، من ذكرى مجيع صدامات املاضي ومظامله وأحقاده

  )94ص  - 1980البابا يوحنا بولس الثاني (

 إىلإن حنن مل نتهّرب من الوقائع، يّتضح لنا أنّ أخطاء البشر قادتنـا  « . 2
انقسام املسيحّيني املشؤوم، وإنّ خطيئتنا تواصل احلؤول دون حتقيقنا خطواٍت 

  ». جديدةً، ممكنة وضرورية حنو الوحدة
  )94ص  - 1980البابا يوحنا بولس الثاني (
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  الالساميةبشأن التوبة ) 4(

أنّ اآلالم اليت حتّملها اليهود، هـي أيضـاً    يفال ُيخامرنا أّي شّك « . 1
 يفالكنيسة الكاثوليكّية، مدعاةٌ ألملٍ صادقٍ، ال سّيما إذا ما فكّرنا  إىلبالنسبة 

هـذه   يفالنقمة اليت فّرقت بني اليهود واملسـيحّيني،   يفالالمباالة، وأحياناً 
نا تصميماً أكثر حزماً، على فيأجل، إنّ ذلك ُيثري . الظروف التارخيية اخلاصة

  ». التعاون من أجل العدالة والسالم احلقيقي
  )113ص  - 1987البابا يوحنا بولس الثاني (

الضمري واملمارسة املسيحّيني، أمر  يفأن تكون الالسامية قد تكّونت « . 2
  ». يستدعي فعل توبة واهتداء ومصاحلة

  )116ص  -  1990" كاسيدي"الكردينال (

طاملا ظلّت اليهودية خارج تارخينا اخلالصي، سـنظلّ حتـت رمحـة    « . 3
وبعد أن نكون حّددنا املدى الذي جيـب أن تبلغـه    …الساميةمنعكساٍت 

املصاحلة مع الشعب اليهودي، جيب علينا أيضاً أن نتعّهد، جبّدّية،  يفمهّمتنا، 
علينا أن  …، عن موقفنا حياله الذي استطال قروناًفريالتوبة والتك يفمبهمّّتنا 

كلّ ما بوسـعنا،  علينا أن نبذل  …ُنتقن طلب الغفران من الرّب ومن إخوتنا
   ». كي نعّوض عّما جيب التعويض عنه

  )116ص  -  1983" كاسيدي"الكردينال (

  م غاليليوالعالِبشأن التوبة ) 5(

، البعيد جداً عن زماننا، ظـّن قضـاة   يفهذا الظرف التارخيي والثقا يفو «
 يفعلم الكون، ُمغرقـة   يفعجزهم عن الفصل بني اإلميان ونظرّية  يفغاليليو، 

الِقدم، دون وجه حّق، أنّ األخذ بنظرّية كوبرنيك، ال سيما وأّنها مل تكن بعـد  
قد أُثبتت، كان من شأنه أن يهّز أركان التقليد الكاثوليكي، وأّنه كان يتوّجـب  

احلكم، البالغ الوضوح بالنسبة  يفإنّ هذا اخلطأ الذايت . عليهم أن مينعوا تعليمها
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أّيهـا  ". عاىن منه غاليليو الكثري"خاذ إجراء تأدييب، اّت إىلإلينا اليوم، قد قادهم 
  » .إلينا اآلب األقدس، جيب اإلقرار بصدق هبذه األخطاء، كما طلبَت

  )126ص  -  31/10/1992 يفالكردينال بول بوبار (

  احلرب والسلمبشأن التوبة  )6(

 يفمسؤولّياتنا،  يفمواجهة مجيع احلروب، كلّنا مدعّوون للتأّمل  يف« ) 1(
وبوصفنا مسيحّيني، فإّننا نشعر مبـرارٍة عميقـٍة،   . منحه يفطلبٍ للغفران، و

هذه احلرب، قد جـرت فـوق    يفأنّ أشكال الوحشّية  يفوحنن ُنعِمل الفكر 
ثقافتها وحضارهتا؛ فوق قاّرة ظلّت لفتـرة   يفقاّرٍة كانت تتباهى بازدهارٍ ممّيزٍ 

لذلك، يتوّجب على مسيحّيي و. أطول من سواها حتت تأثري اإلجنيل والكنيسة
  ». أوروبا أن يطلبوا الغفران

  )136ص  - 16/5/1995، يوحنا بولس الثاني(

لقد سّببنا نزاعات، ومل نكن دائماً قادرين على استثمار مجيع فرص « ) 2(
  ». لقد سلّمنا باحلروب، وكثرياً ما بّررناها بسهولة مفرطة. احلوار واملصاحلة

  )136ص  - 20/5/1989، "بال" يفمؤمترها  يفبا تصريح مجيع كنائس أورو(

  احلروب الدينيةبشأن التوبة ) 7(

اليوم، أنا، بابا كنيسة روما، باسم مجيع الكاثوليك، أطلب الغفـران  « ) 1(
  ». بسبب مجيع اإلساءات اليت أُحلقت بغري الكاثوليك، طوال تارخيهم املضطرب

  )137ص  - 1995 يوحنا بولس الثاني،(

كيف كان ميكن الدفاع عن اإلجنيل، باعتماد وسائل ُتناِقض جذرّياً « ) 2(
روح اإلجنيل؟ إنّ الرابطة اجلوهرّية اليت يريد بعضهم أن يقيموها بـني روح  
التسامح واإلحلاد املبدئي، مل تكن سوى الرّد احملزن على تطـّرف احلـروب   

  ». الدينية
  )141ص  - الهوتي الفاتيكان -األب جورج كوتيه (
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  هنود أمريكابشأن التوبة ) 8(

كيف يسُع الكنيسة، اليت كانت دائماً، برهباهنا وكهنتها وأساقفتها، « ) 1(
هذه الذكرى املئويـة اخلامسـة، اآلالم    يفمع السكان األصلّيني، أن تنسى، 
عهد الفتح واالستعمار؟ جيب أن نقـّر   يفاهلائلة اليت أُنزلت بشعوب القاّرة 

ات اليت ارُتكبت، من جّراء غياب احلّب لدى هـؤالء  بكلّ صدق، بالتجاوز
السكان األصلّيني، إخـوةً وأبنـاء هللا    يفاألشخاص، الذين مل يعرفوا أن يَروا 

  ». اآلب بالذات
  )148ص  -  13/10/1992البابا يوحنا بولس الثاني، (

وإنّ طلب الغفران !" ساحمونا: "حنن ال نكّف عن القول هلؤالء الناس) 2(
 إىل، سكان هذه األراضـي اجلديـدة، األصـلّيني    إىلهذا، يتوّجه خصوصاً 

، بصـفة عبيـد،   من أفريقياالذين ُهّجروا إليها  إىل، وكذلك أيضاً، "اهلنود"
  ». ها بأقسى األعمالفيليقوموا 

  )149ص  -  21/10/1992 يف، البابا يوحنا بولس الثاني(

لُنِقم حتالفاً كي نّتخذ من الذكرى املئوّية اخلامسة الكتشاف أمريكا، « ) 3(
 والتوبة، بسبب اإلبـادة العنيفـة   فريمناسبة، ال لالعتزاز، بل لالعتراف والتك

  ». للسكان األصلّيني واستغالهلم
  )153ص  -  12/3/1990-5مؤمتر سيول  يفالبابا يوحنا بولس الثاني (

  املظاملبشأن التوبة ) 9(

إنّ اهللا ال . إنّ األرض هي ملٌك هللا، ولكّنها أُعطَيت للبشر مجيعـاً « ) 1(
يريد ختمة البعض، واجملاعة لآلخرين، الوفرة لبعضهم ألنّ أرضـهم سـخّية،   

ال جيوز أن تكون هناك امتيـازاٌت  . والبؤس لآلخرين ألّنهم ال ميلكون احلظ
هل الكنيسـة تصـّرح    ]…[. ظلم للفقراء واملعاقنيلألغنياء واألقوياء، وال
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إّننا . إنّ أعضاء الكنيسة يعانون أيضاً من ضعف! ة؟ رّبما الفيبذلك، بقّوٍة كا
  ». نشكّل الكنيسة، أنتم وأنا

  )155ص  - 8/10/1988البابا يوحنا بولس الثاني (

املفّضـل لصـاحل   اء اللتزامنا بالفقراء، والحنيازنـا  فيمل نكن دائماً أو« ) 2(
  ».الفقراء

  )158ص  -  25/11/1985 يفالكردينال دانيلس (

ُتقّر الكنائس بأّنه يتوّجب عليها أن تتحّرر من تواطئها مع األنظمة « ) 3(
نعترف نـادمني أّننـا، بوصـفنا    : "نطاق أكثر مشوالً يفاالقتصادّية الظاملة، و

اخلط األول لندافع عن احلقوق اإلنسانّية، وأّننـا قـّدمنا    يفكنائس، مل نكن 
  » .معظم األحيان، من خالل الهوتنا، النتهاكات حقوق اإلنسان يفتربيراً، 
  )159ص  - 12/3/1990-5سيول،  يفتصريح اجلمعية املسكونية العاملية (

  حماكم التفتيشبشأن التوبة ) 10(

ء الكنيسة أالّ يعودوا إليه بروحٍ هناك فصل آخر مؤمل، ال يسُع أبنا« ) 1(
املوافقة املعطاة، خصوصاً خالل بعض القرون، ألساليب خاليـة مـن   : تائبة

  ». خدمة احلقيقة يفالتسامح، بل عنيفة، 
  )160ص  - 2000رسالة اليوبيل / البابا يوحنا بولس الثاني(

اإلميان؟ كيف لنا أن نصمت إزاء مجيع أشكال العنف اليت ارُتكبت باسم « ) 2(
  » وأشكال أخرى من خرق حقوق اإلنسان ،حماكم تفتيش ،حروب دينّية

  )162ص  -  1994البابا يوحنا بولس الثاني عام (

إّنه ليتوّجب على الكنيسة أنّ ُتعيد النظر من تلقاء ذاهتا، على ضوء  «) 3(
اجلوانب املظلمـة مـن تارخيهـا،     يف، اين الثاينـاتيكڤما أعلنه اجملمع الـ

  ». لتتفّحصها على ضوء املبادئ اإلجنيلّية
  )163ص  -  1994البابا يوحنا بولس الثاني عام (
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  التطرف الديينبشأن التوبة ) 11(

 إىللفترة طويلة، ساد التأكيد بأنّ ميزة املسيحي هي شرط انتمائـه  « ) 1(
سبيل الدفاع عن ذاهتا، كانـت   يفو. إطار الدولة املسيحّية يفاجملتمع السياسي 

وكانت الكنيسة، إزاء . امليدان الديين، بوسائل قمعّية خاصة هبا يفالدولة تتدخل 
دفاعهـا   يفوهبذه الطريقة، ملا كانت الدولة، . السلطة الزمنّية إىلذلك، تستند 

عدد كبري من املبـادرات،   يفاملسائل الروحّية، متادت  يفعن سالمتها، تتدّخل 
والكلّ يعلم أّننا بِتنا أمام جتاوزات مؤسفة لّوثت . حتت شعار الالتسامح والعنف

هناية احلروب الدينّية، والقائـل بـأنّ    يفواملبدأ الذي اعُتمد . التاريخ املسيحي
  ». جوهره، مبدأ وثين يف، هو، "الشعوب على دين ملوكها"

  )167ص  -ابا يوحنا بولس الثاني األب جورج كوتيه، الهوتي الب(

تداخلٍ فوضوي بني الـدائرة   إىلاجملتمع احنلّ  يفإنّ حضور الكنيسة « ) 2(
 …استقاللّية الواقع الزمين إىلنقاء الديانة، و إىلالدينّية والدائرة املدنّية، فأساء 

ـ  : ه الكفايةفيقَّر مبا إنّ حّق حّرية الضمائر مل ُي ال من هنا، كان الالتسـامح حي
اليهود، وحماكم التفتيش ضد اهلراطقة، والتنصري القسري لشـعوب برّمتـها،   

  ». واحلروب الدينية
التعليم املسيحي للبالغني، الذي أصدرته هيئة األساقفة اإليطاليني عام "كتاب (

  )168ص  - 1995
  اإلسالمبشأن التوبة ) 12(

املاضي،  يفو مسيحّيون ومسلمون، أسأنا عموماً فْهم بعضنا البعض؛« ) 1(
  » .سجاالت وحروب يفتصادمنا، بل استنفدنا بعضنا بعضاً 

  )172ص  - 1996البابا يوحنا بولس الثاني عام (

اسبانيا، عـام   يفما من شّك أنّ ما فعله املسيحّيون باليهود واملسلمني « ) 2(
  » .، هو بالضبط نقيض ما كان جيب فعله وفق مبادئ إمياننا املسيحي1492

  )174ص  -  26/3/1992، "توريال كسّانته"املطران (
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  االنشقاق الشرقيبشأن التوبة ) 13(

يتحّتم علينا أن نكفّـر عنـها،    …إنّ خطيئة انقسامنا جسيمة جّداً« ) 1(
لقد حرْمنا العامل من شهادة مشتركة، كان  …بطلب الغفران املُلّح من املسيح

من املآسي، أو حـىت أن تغّيـر جمـرى    ميكنها رّبما أن جتّنبه هذا الكّم اهلائل 
أََولسنا أمام مرتلقٍ جديٍد وخطريٍ حنو اخلطيئة، يتوّجب علينا مجيعاً أن  …التاريخ

حناول التغلب عليه بكلّ قوانا، إن كّنا نريد للشعوب اليت تبحث عن إله احملّبة، 
  »أن جتده بسهولة أكرب، بدل أن ُتصدم من جديد، بتمّزقاتنا ومعارضاتنا؟ 

  )205ص  -  6/5/1995، البابا يوحنا بولس الثاني(

كتابة مّوحدة  إىلجيب أن ُيقترح عرض نزيه وشامل للتاريخ، يهدف « ) 2(
وبذلك سيسُهل تبديد األحكام املسبقة، ويتّم . للتاريخ، بلَه مشتركة للكنيستني

االنقسام وسيبّين هذا العرض أنّ أخطاء . ةفيجتّنب استخدام التاريخ لغايات خال
  ». كانت مشتركة، وأّنها تركت لدى األطراف مجيعاً، جروحاً عميقة

  )207ص  - 1993وثيقة البلمند عام (

  جتارة الزنوجبشأن التوبة ) 14(

هذه األجيال من الزنوج والعبيد حتملين على التفكري بـأنّ يسـوع   ) 1(
بودّية نـور  لقد سلّط على الع. املسيح أراد أن يكون عبداً، وأن يصبح خادماً

ولكْن هنـا، املقصـود   ". اهللا حمّبة"الوحي، هذا الوحي اإلهلي الذي يعين أنّ 
  » .خصوصاً هو الظلم؛ إّنها مأساة احلضارة اليت كانت تسّمى مسيحّية

  )217ص  -  1992شباط ، البابا يوحنا بولس الثاني(

هذا املعبد األفريقي، معبد األمل األسَود، نسأل عفو السماء، ونبتـهل   يف« ) 2(
أمانٍة تاّمة، للتقّيد بوصّية احملّبة اليت تركها  يفاملستقبل  يفكي يسلك تالميذ املسيح 

ونصلّي كي ال يكونوا بعد اليوم ظاملني إلخوهتم، أّياً كان هذا الظلـم،  . هلم املعلّم
جنـدة   إىلداء برمحة سامرّي اإلجنيل، الطيب، باملسارعة بل كي يسَعوا دائماً لالقت
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األبد، وبـاء االسـتعباد،    إىلونصلّي كي يتالشى . الناس الذين يعانون من الفاقة
هذه القارة بالذات، مـا   يفأحداٍث مؤملٍة حديثة، جرت  يفأََوليس : ونتائجه معه

ضنية؟ وجيـب علينـا   يدعونا لليقظة الدائمة، وملواصلة تنقية القلب، الطويلة وامل
خبيثـة، مثـل    - الغالب  يف - أيضاً، أن نقاوم أشكال االستعباد اجلديدة، وهي 

  ». الدعارة املنظمة، اليت تستغلّ، على حنوٍ خمزٍ، بؤس شعوب العامل الثالث
  )219ص  - 22/2/1992البابا يوحنا بولس الثاني (

  كنائس الغرب يفاالنشقاقات الكربى بشأن التوبة ) 15(
  .حركات اإلصالح ولوتر

  1415حرق حياً عام أُالذي " يان هوس"حول الكاهن التشيكي  -1
 ذهين حىت اآلن، هذه الكلمات اليت قاهلا الكردينـال  يفإّنها ملاثلةٌ  «) 1(

، رئيس أساقفة براغ، بشأن هذا الكاهن، الـذي لعـب دوراً بـالغ    )بريان(
  » .بوهيميللشعب ال يفالتاريخ الديين والثقا يفاألمهية 

  )143ص  - 21/4/1990 يفالبابا يوحنا بولس الثاني (

د خرق حرية الضمري الرئاء لدى ولِّكلّ مكان، ُي يفكلّ زمان، و يف« ) 2(
وطين، وكأّنها تكفّر عن األخطـاء   يفلذلك، تبدو الكنيسة اليوم،  .الكثريين

واخلطايا، اليت ارُتكبت بامسها باألمس، ضد احلرية الدينية، كما كانت احلال 
القـرن   يف، أو "يان هوس"َمحَرقة األب  إىلالقرن اخلامس عشر بالنسبة  يف

، لقسمٍ كـبريٍ  اإلميان الكاثوليكي إىلة القسرّيالسابع عشر، من أجل العودة 
  ."الناس على دين ملوكهم"، تبعاً ملبدأ "يابوهيم"من شعب 

إنّ هذا االعتماد على السلطة الزمنّية، إذ أريد لـه أن خيـدم الكنيسـة    « 
وإنّ . قلب السكان يفالواقع، جرحاً ثابتاً  يفالكاثوليكّية، أو هكذا ادُّعي، ترك، 

هذه الصدمة قد حالت دون التقدم الديين، وقد وفّرت أيضاً ألعداء الكنيسـة  
فالتاريخ حيذّرنا، إذن، من أّنه يتوّجب علـى هـذا   . سبيل طعنها يفحّجة سهلة 
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اجملمع أن يعلن مبدأ احلرّية الدينّية وحرّية الضمري، بكلماٍت واضـحٍة جـداً،   
وإن حنن فعلنا ذلـك، مـدفوعني   . ليه دوافع انتهازّيةوخالية من أّي حتفّظ قد مت

 عن خطايا املاضي، فإنّ السلطة األدبّية للكنيسـة سـتكرب   فريأيضاً بروح التك
  ». ذلك ألعظم اخلري لشعوب كثرية يفكثرياً، وإنّ 

  )144ص  - 20/9/1965 يف" بريان"الكردينال (

  كالفان وزفانكلي -2
فكرنا ذكرى الَغرية اليت كانت حتّرك شخصـّيَتني   يفهذا العام، نستحضر « 

 Huldrych" (هولدريخ زفانكلي"إحدامها، : تاريخ سويسرا يفدينّيَتني بارزَتني 

ZWINGLI(   ًالذي حتْيون ذكراه املئوّية اخلامسة بشّتى التظـاهرات، تكرميـا ،
، الذي ُوِلد منـذ  )Jean CALVIN" (جان كالفان"لشخصه وعمله؛ والثانية، 

  .أربعمائة ومخسة وسبعني عاماً
دائرة الالهوت والبنية الكنسّية  يفنلمس التأثري التارخيي لشهادهتما، ليس « 

فإنّ ما تركه كـلّ  . واالجتماعي والسياسي يفامليدان الثقا يفوحسب، بل أيضاً 
من هذين الرجلَني، من إرٍث فكرّي وخيارات أخالقّية، يتواصل حاضراً حـىت  

  …خمتلف القطاعات املسيحّية يفندفاع، اليوم، بقوة وا
ـ الذي يصبح  -وإّني ألرجوه وشيكاً  -رمبا سيأيت اليوم " ه الكاثوليـك  في

سويسرا، قادرين معاً على كتابة تاريخ تلك احلقبة املضطربة  يفوأتباع اإلصالح 
سُيتيح وإنّ مثل هذا اإلجناز . واملعقّدة، باملوضوعّية اليت ُتمليها حمّبةٌ أخوّيةٌ عميقةٌ

حرّيـٍة مطلقـٍة،    يفرمحة اهللا، وأن نكون  إىللنا أن نسلّم املاضي، دومنا حتفّظ، 
مشدودين حنو املستقبل، كي جنعله أكثر انسجاماً مع إرادته، هو الذي يريد أالّ 

اإلشـادة   يفيكون للمؤمنني به سوى قلبٍ واحٍد وروحٍ واحدة، كي يّتحـدوا  
  ». مبجد نعمته واإلعالن عنه

 يف مع احتاد الكنائس الربوتستانيّةله لقاء  يف با يوحنا بولس الثانيالبا(
  )146ص  - 14/6/1984 يف ،سويسرا(
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  رتمارتان لوبشأن  -3
اليوم، بعد مرور أربعمائة ومخسني عاماً على وفاته، يتيح لنا الزمان « ) 1(

الذي مضى، أن ندرك، على حنو أفضل، شخص املصِلح األملاين وعمله، وأن 
  …نكون أكثر إنصافاً حنوه
ر بالتركيز الواضح على الفرد، أكثر منها على وجدان تلقد اّتسمت فكرة لو

نّيتـه   يفإنّ إصالح الكنيسة، الذي كان مطلبـه، كـان   . مقتضيات اجلماعة
. حياة كلّ إنسـان  يفالتوبة والتجديد، اللذين جيب أن يبدآ  إىلاألصلّية، نداًء 

النقسام كانت كثرية؛ منها تكرار الرفض من ِقبـل  ا إىلواألسباب اليت قادت 
الكنيسة الكاثوليكّية، هذا األمر الذي كان قد سّبب احلزن للبابـا أدريـانوس   
السادس، فأعرب عنه بكلماٍت مـؤثّرة، منـها إقحـام املصـاحل السياسـّية      

ما هو أبعد مـن   إىلر بالذات، الذي اقتاده تواالقتصادّية، ومنها أيضاً هوى لو
بنيتـها   يفده األوىل، حىت انتقاد الكنيسة الكاثوليكيـة نقـداً جـذرّياً،    مقاص

 إىللقد اقترفنا كلّنا أخطاء، ولذا، فكلّنا مدعّوون للتوبة، وكلّنا حباجة . وعقيدهتا
  ». تنقية الرب لنا على حنوٍ دائمٍ، وبصورة متكررة

  )179ص  - 22/6/1996 يف ،بادربورن بأملانيا يفالبابا يوحنا بولس الثاني، (

إنّ ذكراه، بعد قرون من تباعد مؤمل ومن خصومات، تتيح لنا أن نقّر « ) 2(
القيمة الكبرية اليت اكتسبها إصراره علـى الهـوت   باليوم، على حنو أوضح، 

  ». الكنيسة يفلصيق باألسفار املقدسة، وعلى ما أراد من جتّدد روحي 
  )179ص  - 22/6/1996 يف ،انيابادربورن بأمل يفالبابا يوحنا بولس الثاني، (

بدء حوارنا، أن أعرب لكم عّما يثري مشاعري على  يفامسحوا يل،  «) 3(
الرومانّيني، هذا السِّفر  إىلشهادة الرسالة  إىلعودة  يفأفعل ذلك . حنو خاص

: 1522ر؛ فقد كتب يقول، عام تمارتن لو إىلالذي كان بالغ احلسم بالنسبة 
  ".رائعة أسفار العهد اجلديد، وهي زبدة اإلجنيلهذه الرسالة هي حقاً "
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  :اهتداء إىلحباجة  -كلّنا  -خطى رسول األمم، يسُعنا أن ندرك أننا  يفو
  ).23: 2روما " (ال نريد أن حياكم بعضنا بعضاً"

  ». على العكس من ذلك، نريد أن نعترف معاً خبطيئتنا
 يف أملانيا، يف ريةتلقاء مع الكنيسة اللو يفالبابا يوحنا بولس الثاني (

  )182ص  -  17/11/1980

  الشرق يفاالنشقاقات الكنسية احلديثة بشأن التوبة ) 16(
حسـيب  . نيّيت التصدّي هلا يفوليس . قصة هذه االنشقاقات طويلة ومؤملة

  .اإلشارة إليها بإجياز كبري
من املعروف أن ملك فرنسا، فرنسـوا األول، اسـتطاع أن يـربم مـع البـاب      

، معاهــدة مُـنِح هبــا حـقّ محايــة املســيحيني   1535اســطنبول، عـام   يفالعـايل  
الدولة العثمانية، وحقّ إرسال رهبان كاثوليك يرعون شـؤوهنم   يفالعائشني 
ــدِم رهبــان غربيّــ . الروحيــة . ويســوعيني ون، مــن كبوشــيني وفرنسيســكانيني فقَ
م بـالد الشـام، حتـى إهنـ     يفأوساط اجلماعات املسيحية العربيـة   يفونشطوا 

ــهــا مجعيّــ فيســوا أسّ ــات خرييّ ــة، وأخويّ ة، انتــهى هبــا األمــر، مبــرور   ات تقويّ
كنائسها األرثوذكسية املختلفـة،   يفأن أصبحت كل منها تقريباً،  إىلالزمن، 

ــدعو   ــواة ناشــطة ت ــا  … ن ــذا نشــأت شــيئاً فشــيئاً،   ! لالحتــاد بكنيســة روم وهك
وجـاء يـوم أعلنـت    كنائس كاثوليكية، انشقّت مـن كنائسـها األرثوكسـية األم،    

  …ه، كل منها، احتادها مع رومافي

  …، كانت لبعض الروم كنيستهم الكاثوليكية1724عام  يف 
  …، كانت لبعض األرمن كنيستهم الكاثوليكية1740عام  يفو
  …كانت لبعض األقباط كنيستهم الكاثوليكية ،1742عام  يفو
  …كانت لبعض السريان كنيستهم الكاثوليكية ،1781عام  يفو
  كانت لبعض النسطوريني كنيستهم الكاثوليكية الكلدانية ،1830عام  يفو
  .كانت لبعض األحباش كنيستهم الكاثوليكية ،1961عام  يفو



  التوبة بشأن االنشقاقات الكنسية احلديثة يف الشرق (16)  !الذي مل يكتمل… املنعطف الكبري

311  

واملعـــروف أيضـــاً أن اجنلـــرتا وروســـيا، ســـارعتا، إثـــر هـــذه النجاحـــات        
فكـان  … االتفاق مع الباب العـايل، بذريعـة محايـة مؤمنيهمـا     إىل، "الكنسية"

 ا حــق محايــة املســيحيني األرثــوذكس، كمــا أن الجنلــرتا حــقّ لروســيا بــدوره
اسـتطاعوا بــدورهم أن يكوّنــوا مجاعـات خاصــة هبــم، وأن   " رينمبشّــ"إرسـال  

مجيع قطاعـات احليـاة    إىلتأثريها  ة، امتدّفيسات تربوية وثقانشئوا مؤسّيُ
  !طول الشرق العربي وعرضه يفالفكرية والعلمية والدينية والسياسية، 

  !الذي مل يكتمل… الكبري املنعطف
  ).1965-1962(ارتبط هذا املنعطف باجملمع الفاتيكاني الثاني 

  .ولقد جتلى يف وجهني
بيـان  : "األول منهما صدر عن اجملمـع الفاتيكـاني، وخاللـه، حتـت عنـوان     

وكـان يشـكل حقـاً حتـوالً جـذرياً      ". يف عالقة الكنيسة باألديان غري املسيحية
  .ع األديان، وال سيما باإلسالميف عالقة املسيحية جبمي

ــكُ ولكــين هنــا ســأكتفي بــإيراد فقــرات    .ب الكــثري هبــذا الشــأن كتَب وســيُتِ
، 28/10/1965الـذي صـدر عـن اجملمـع بتـاريخ       ،كاشفة من البيـان الرمسـي  

  .وىل، طبيعة العالقات بني املسيحية واإلسالمألوحدد، للمرة ا
  ):3(جاء فيه باحلرف الواحد، يف الفقرة 

وتنظر الكنيسة أيضاً بتقدير إىل املسلمني الذين يعبدون اهللا الواحد، احلي « 
إهنم يسـعون  . القّيوم، الرمحن القدير الذي خلق السماء واألرض، وكلم الناس

بكل نفوسهم إىل التسليم بأحكام اهللا وإن خفيت مقاصـده، كمـا سـلّم هللا    
وإهنم علـى كـوهنم ال   . الذي يفخر الدين اإلسالمي باالنتساب إليه ،إبراهيم

مون أمه العذراء مرمي، مبتهلني إليهـا  مونه نبياً، ويكّريعترفون بيسوع إهلاً، يكّر
الذي جيازي اهللا فيه مجيع الناس بعد ما  ،مث إهنم ينتظرون يوم الدين. أحياناً بإميان
من أجل هذا يقدرون احلياة األبديـة، ويعبـدون اهللا بالصـالة    . ُيبعثون أحياء

  .والصوم، خصوصاًوالصدقة 
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ولئن كان قد وقع، يف غضون الزمن، كثري من املنازعات والعداوات بـني  
املسيحيني واملسلمني، فإن اجملمع حيّرضهم مجيعاً على نسيان املاضـي، والعمـل   

من  باجتهاد صادق يف سبيل التفاهم يف ما بينهم، وأن حيموا ويعّززوا كلهم معاً،
  ». أجل مجيع الناس، العدالة االجتماعية، والقيم الروحية، والسالم واحلرية

بعثـت الكـثري مـن     ،ليس من جيهل أن هذا البيان قد أسّـس لـروح جديـدة   
. املبادرات اإلجيابيـة والفاعلـة، علـى صـعيد العالقـات بـني املسـيحية واإلسـالم        

. القـات مـع اإلسـالم   فأنشئت يف الفاتيكان هيئة خاصـة باسـم أمانـة السـر للع    
كما أنشـئت يف بعـض الكنـائس األوروبيـة مـا يشـبه أمانـة سـر حمليـة، تعنـى           

وعقدت مؤمترات كنسية، حملية ودوليـة،  . بالعالقات بني املسيحيني واملسلمني
شــؤون هــذه العالقــات، يف ماضــيها وحاضــرها، ومــا يرجــى هلــا مــن     تناولــت 
. العـامل، لتـدريس اإلسـالم   ثت كراسـي يف جامعـات كـثرية عـرب     حـدِ وأُ. مستقبل

وكثــرت األحبــاث والدراســات حــول اإلســالم خصوصــاً، والعالقــات اإلســالمية    
وقد ترافق كل ذلك بتبادل الزيـارات بـني شخصـيات متثـل     . واملسيحية عموماً

  .املراجع العليا يف هذه اهليئات الدينية، كما بني الفاتيكان واألزهر

ــة، يف خطــوكــان أن  ــا بــولس    ت الكنيســة الكاثوليكي ــا يوحن شــخص الباب
الثاني، خطـوة جديـدة وجريئـة بشـأن اإلسـالم، انبثقـت أصـالً مـن تصـميم          
البابا الشخصي، مع العديد من مسؤويل الكنيسة الكاثوليكية، على عملية 

وقد شكل كـل  . مراجعة شاملة لعالقاهتا املاضية كلها، وال سيما مع اإلسالم
عنــدما يطلــب "ان صــادم، هــو ذلــك جــزءاً هامــاً مــن كتــاب خطــري، ذي عنــو 

  .، سبق وأشرت إليه مطوالً يف فقرة سابقة من هذا البحث"البابا الغفران

كان يفـرتض يف مجيـع هـذه التوجهـات اجلديـدة، واجلهـود احلثيثـة، أن        
تفضي إىل ترطيب األجواء، وتنقية القلوب والعقول، على مجيع األصـعدة،  

ه، وإىل طي صـفحات املاضـي،   ال يف الشرق والغرب وحسب، بل يف العامل كل
بكــل مــا ختللــها مــن اهتامــات متبادلــة، قاطعــة، وصــدامات داميــة، وأحقــاد    
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ــة، طيبــة،       متجــذرة، مــن أجــل البــدء بكتابــة تــاريخ جديــد لعالقــات متبادل
  .بناءة، بل إنسانية

أن العكس هو الـذي حـدث وحيـدث، وال سـيما منـذ شـهر أيلـول مـن          الإ
كله يزداد غرقـاً يف جحـيم حـروب متواصـلة،     وإذ بالشرق العربي . 2001عام 

فيما العامل الغربي كله يؤخذ حبمّى التآمر الـدائم واملفضـوح علـى كـل مـا      
هـــو مســـلم، فتســـتعر األحقـــاد املتبادلـــة والدفينـــة، وينطلـــق إرهـــاب عـــاملي  
وحملي يف آن واحد، يفضي يف بعض البلدان العربية، وال سـيما يف سـورية   

رات هـــي األوىل يف تـــاريخ البشـــر، وإىل إبـــادات والعـــراق، إىل اقـــتالع حضـــا
ــدمري       ــاس، وإىل تشــريد ماليــني أخــرى، وإىل ت منتظمــة للماليــني مــن الن
جمتمعــات برمتــها، يف ختطــيط معلــن، وتصــميم فــاجر، وبــرود صــقيعي،       
تشرف على تنفيذه يف ازدواجية مكشوفة، مؤسسات دولية، مثل هيئة األمم 

الــيت وجــدت أصــالً    -ق اإلنســان املتحــدة، وجملــس األمــن، وجملــس حقــو   
حتــت شــعارات طنانــة،   -! لضــمان الســالم ورعايــة العدالــة يف األرض كلــها 

  !ليست سوى الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان

ويؤســفين أن أقــول، أنــا الكــاهن العربــي الكــاثوليكي، إن مجيــع مبــادرات   
هذا الواقع  الكنيسة الكاثوليكية، الصادرة بصورة خاصة عن الفاتيكان، إزاء

اجلديد واملفجع، من تاريخ العامل، وال سـيما إزاء مـا حيـلّ بالعـامل العربـي      
ــالم،      ــل السـ ــن أجـ ــالة مـ ــدعوات إىل الصـ ــدود الـ ــاوز حـ ــالمي، مل تتجـ واإلسـ

، لــيس مــن جيهــل أهنــا "كــربى"رفــع إىل دول والتمنيــات الفارغــة والنافلــة، تُ
ســتخدمه وتوجهــه ، وهــي الــيت ت"اإلســالمي"هــي الــيت خلقــت هــذا اإلرهــاب 

، الـيت يـراد هلـا    "الفوضى اخلالقـة "وتسلّحه وحتميه ومتوّله، بقصد إحداث 
 يف هناية املطـاف، أن تقضـي علـى اإلسـالم وجمتمعاتـه كلـها، بيـد املسـلمني        

  !، وعلى هذا النحو اجلهنميأنفسهم

املسـلمني عمومـاً، يف ختلفهـا وجهلـها املـزمنني مـن        ولئن كـان جلمـاهري  
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رهــا إىل قــادة، سياســيني وحــزبيني، مــؤمنني وصــادقني مــن   جهــة، ويف افتقا
جهــة ثانيــة، مــن أعــذار حقيقيــة الجنرافهــا يف مثــل هــذه احلــروب الذاتيــة، 
املفجعة، فما هو يـا تـرى، عـذر الكنيسـة الكاثوليكيـة يف الغـرب أوالً، ثـم يف        

ــع مســؤوليها دون اســتثناء،     ــي، ومجي ومــثقفني، يف " مــؤمنني"الشــرق العرب
لتام حتى اللحظة، عن التنديد الصريح واجلريء والدائم، بدول االمتناع ا

ــى األرض      "كــربى" ــة املطلقــة عل ــد، االســتمرار يف اهليمن ــا الوحي ــات مهه ، ب
ــم دول      ــاب معظـ ــى حسـ ــه، وعلـ ــاب كوكـــب األرض وطبيعتـ ــى حسـ ــها، علـ كلـ

  األرض، وشعوهبا، وكرامة كل إنسان فيها؟
لقـاً مـع تعـاليم السـيد     تناقض تناقضاً مطيإن يف ذلك لتواطؤاً صرحياً 

املسيح أوالً، وما محله لإلنسان يف كل زمان ومكان، من قيمة ذاتية مطلقة، 
وكرامة ال تعلو عليها إال كرامـة اهلل، كمـا أنـه يتنـاقض ثانيـاً تناقضـاً كليـاً،        
مع بيان اجملمع الفاتيكاني الثـاني، الـذي ملـا ميـضِ علـى صـدوره أكثـر مـن         

  !مخسني عاماً
ــا أمسيتــه املنعطــف     … أيضــاً وإنــه ليتنــاقض  ــاً، مــع الوجــه الثــاني مل ثالث

  .الكبري، الذي خصصت به هذا الفصل، وهو الوجه الذي سأتصدى له اآلن

هذا الوجه رسم مالحمه سبعة عشر أسقفاً كاثوليكياً، شـاركوا يف اجملمـع   
ياً، بعـد انتـهاء اجملمـع بسـنتني فقـط،      دوّالفاتيكاني الثاني، وأصدروه بياناً مُـ 

منهم مثانيـة مـن    ،ع عليه األساقفة مجيعاًوقد وقّ. 15/8/1967لك بتاريخ وذ
الربازيل، واحد من اجلزائر، واحد من أوقيانيـا، واحـد مـن مصـر، واحـد مـن       
كولومبيا، واحد مـن يوغسـالفيا، واحـد مـن لبنـان، واحـد مـن الصـني، واحـد          

ان هلـدر  وكـان مـن أشـهر املـوقعني، املطـر     . من الالوس، وواحـد مـن أندونيسـيا   
  .كامرا من الربازيل، واملطران غريغوار حداد من لبنان

وبقدر ما يسعدني أن أقول إن هذا البيان جاء يف منطـق السـيد املسـيح    
أوالً، ويف امتداد تطلعـات اجملمـع الفاتيكـاني الثـاني ثانيـاً، بشـأن التشـديد        

لــة علــى كرامــة اإلنســان، وال ســيما اإلنســان العامــل والفــالح، وبشــأن العدا  
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االجتماعية، حتى ضرورة توزيع الثروات داخل اجملتمعات وبني الدول كلها، 
حبيث ال يبقـى فقـر مـدقع، وال غنـى فـاحش، علـى صـعيد األفـراد والـدول          

ن األسقف الوحيد الـذي ظـل يف   إعلى السواء، بالقدر ذاته، يؤملين أن أقول 
دق وجرأة أن حدود علمي، وفياً ملا جاء يف هذا البيان، والذي حاول بكل ص

يعيشه يف ذاتـه أوالً، ثـم ضـمن كنيسـته ثانيـاً، كـان مطـران بـريوت األسـبق،          
  .غريغوار حداد

ر إليـه يف وطنـه الربازيـل    نظـَ ، كان يُ"هلدر كامرا"مثة أسقف آخر يدعى 
أوالً، ثم يف جنوب القـارة األمريكيـة كلـها، وأخـرياً علـى نطـاق العـامل، علـى         

ولذا جاء امسه يف رأس قائمـة  . دالة اإلنسانيةأنه الرائد الكنسي األكرب للع
ولقد كـان حقـاً كـذلك يف مجيـع امليـادين،      . املوقعني على هذا البيان الشهري

الصــراع العربــي اإلســرائيلي، هــذا الصــراع الــذي كــان وظــل  … إال يف ميــدان
يغيــب كليــاً عــن مواقفــه وكتاباتــه، حتــى طــوال اعتقــال مطــران القــدس          

  ).1999(حتى وفاته عام وي، وبعد إطالق سبيله، العربي، إيالريون كبوش

أورد هذا البيـان حبرفيتـه، فهـو ال حيتـاج إىل أي تعليـق،       نحسيب اآلن أ
لـون  وهو يتحدث عن نفسه، وعمـا جيـب أن تكـون عليـه مسـؤوليات مـن ميثّ      

  .ولقد ترمجته عن الفرنسية بكل أمانة. السيد املسيح يف كنيسته
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  "اخلروج من بابل"
  بعض أساقفة من العامل الثالثرسالة 
  :تلك هي أمساء املوقعني

  الربازيل - يهورديستن -ريسيفيه "هلدر كامرا، رئيس أساقفة • 
Helder CAMARA, archevêque de Récife-Nordeste,  Brésil 

  الربازيل -باتسيت داموتا ايه البكركيه، رئيس أساقفة فيتوريا  -جان• 
Jean-Baptiste DA MOTA e ALBUQUERQUE, archevêque de Vitoria, Brésil 

  الربازيل -لويس كونزاغا فرنانديز، معاون رئيس أساقفة فيتوريا • 
Luis GONZAGA FERNANDES, auxiliare de Vitoria, Brésil 

  اجلزائر -جورج مرسييه، أسقف الغوات، الصحراء الكربى • 
Georges MERCIER, évêque de Laghouat, Sahara, Algérie 

  أوقيانيا -ا نميشل دارمانسييه، أسقف واليس وفوتو• 
Michel DARMANCIER, évêque de Wallis et Futuna, Océanie 

  مصر -أمان هوبري، مندوب رسويل يف هيليو بوليس • 
Amand HUBERT, vicaire apostolique d'Héliopolis, Egypte - R.A.U 

  كولومبيا -، مندوب رسويل يف فلورنسيا اجنيل كونيربتي• 
Angel CUNIBERTI, vicaire apostolique de Florencia, Colombie 

  الربازيل -سيفريينو ماريانو ديه آغوييار، أسقف باسكويرا، برنامبوكو • 
Severino Mariano de AGUIAR, évêque de Pasqueira, Pernambuco, Brésil 

  يوغسالفيا -سبليت يش، أسقف نفرانك فرا• 
Frank FRANIC, évêque de Split, Yougoslavie 

  الربازيل ،وغادوس ديه انغازيرافأسقف أ ،فرانشيسكو اوسرتجييزيلو ديه ميسكيتا• 
Francisco AUSTREGESILO DE MESQUITA, évêque de Afogados de Ingazeira, Brésil 

  لبنان -غريغوار حداد، أسقف ملكي معاون يف بريوت • 
Grégoire HADDAD, évêque Melchite auxiliaire de Beyrouth, Liban 

  الربازيل -مانويل برييرا داكوستا، أسقف كمبينا غرانديه، باراييبا • 
Manuel PEREIRA de COSTA, évêque de Campina Grande, Paraǐba, Brésil 

  الصني -كارلو فان ملكيبيكيه، أسقف نينغ هسيا • 
Carlo VAN MELCKEBEKE, évêque de Ning Hsia, Chine 

  شيارا الربازيل -أنطونيو باتيستا فراغوزو، أسقف كراتيوس• 
Antonio Batista FRAGOSO, évêque de Crateüs, Ceara, Brésil 

  الوس -ايتيني لوسدريغت، أسقف فيينتيان • 
Eienne LOOSDREGT, évêque deVientiane, Laos 
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  أندونيسيا -مالوكو  -أسقف طوالجاك غرينت، • 
Jacques GRENT, évêque de Tual, Maluku, Indonésie 

  الربازيل -دافيد بيكاو، أسقف سانتوس • 
David PICAO, évêque de Santos, Brésil 

  نص الرسالة الكامل

أمام احلركات العميقة اليت تستنهض اليوم مجاهري العمال والفالحـني يف  « 
، 15/8/1967وّجه بعض األساقفة، رعاة هذه الشعوب، بتـاريخ   ،1العامل الثالث

  .إىل كهنتهم، ومؤمنيهم، وإىل مجيع الناس ذوي اإلرادة الطيبة، هذه الرسالة
  ".تقدم الشعوب"هذه الرسالة تأيت مبثابة امتداد وتطبيق للرباءة البابوية حول 
ـ  حراء الكـربى،  ما بني كولومبيا والربازيل، وأوقيانيا والصني، مروراً بالص

ط الضوء على القضايا ذاهتا لّويوغسالفيا والشرق األوسط، فإن نور اإلجنيل يس
  .اليت تطرح نفسها يف كل مكان ،تقريباً

يف الوقت الذي تعي فيه الشعوب واألعراق الفقرية ذاهتا، واالستغالل الذي 
ستشد أزر مجيع ر نّصها حديثاً، ِشال يزال ميارس عليها، فإن هذه الرسالة، اليت ُن

الذين يتأملون ويناضلون يف سبيل العدالة، اليت هي الشرط الذي ال مفر منه من 
  .أجل حتقيق السالم

حنن أساقفة بعض الشعوب اليت تعاين وتناضل من أجل تطورها، نضـم  ) 1
ـ َت"صوتنا إىل النداء القلق الذي وّجهه البابا بولس السـادس يف براءتـه    م ّدقَ

واجباهتم، وخنص مجيع إخوتنا يف العـامل   ،لكهنتنا ومؤمنينا ، كي حنّدد"الشعوب
  .الثالث، ببعض كلمات تشجيع منا

                                                 
، اليت يرهقها وضع متخلف على "الساعية إىل التطور"على جمموع البلدان " العامل الثالث"تطلق عادة تسمية  1)

ا يوماً بعد هذه البلدان يتنامى وعيها لتضامنه. األصعدة السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، والصناعية، والثقافية
املاضي، ليتدارسوا ) اكتوبر(، الذين اجتمعوا يف مدينة اجلزائر يف شهر تشرين األول "شعوب باندونغ"فهي تضم : يوم

  .قضاياهم املشتركة
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ة إىل إن كنائسنا، حبكم وجودها يف هذا العامل الثالث، جتد نفسـها منجـرّ  ) 2
الصراع الذي يتجابه فيه اليوم، ال الشرق والغرب فحسب، بـل أيضـاً كتـل    

اليت اغتنت يف القرن املاضي، الَبلَـدان   القوى الغربية: الشعوب الثالث الكربى
الشيوعيان الكبريان، اللذان حتّوال بدورمها إىل قوتني كربيني، وأخرياً هذا العـامل  

. الثالث الذي ال يزال يسعى إىل اإلفالت من هيمنة الكبار، كي يتطور يف حريـة 
مل  وداخل األمم اليت حققت تطورها، تقوم طبقات اجتماعية، وأعراق أو شعوب،

فإن اندفاعة ال تقاوم تعتمل يف هذه الشـعوب  . تنتزع حقها يف حياة إنسانية حقاً
فلـئن كـان   . الفقرية، من أجل تقدمها، وذلك بتحررها من مجيع القوى القامعة

معظم األمم قد جنحوا يف انتزاع حريتهم السياسية، إال أن القلة منـهم حققـت   
م اليت تسودها املساواة االجتماعية، هذه ونادرة هي أيضاً األم. حريتها االقتصادية

ة حقيقية، ألن السالم ال ميكنـه أن  املساواة اليت هي الشرط الالزم لتحقيق أخّو
فإن شعوب العامل الثالث تشكل بروليتاريا اإلنسانية الراهنـة،  . يقوم دون عدالة

وحدهم، اليت يستغلها الكبار، واليت هتدَّد يف وجودها بالذات، من قبل من يّدعون 
على الشـعوب األفقـر    رطةًوُش ضاةًألهنم األقوى، امتالك احلق يف أن يكونوا قُ

  .هذا العامل، حكمة واستقامة" كبار"واحلال أن شعوبنا ليسوا دون . منهم مادياً
I- احلرية حيال أنظمة سياسية، اقتصادية واجتماعية  

يس فيها مـا  خالل التطور الراهن للعامل، حدثت ثورات أو هي حتدث، ول) 3
فإن مجيع السلطات القائمة اآلن، قد نشأت، منـذ فتـرة قريبـة أو    . هو مفاجئ

بعيدة، بفعل ثورة، أي بفعل قطيعة مع نظام مل يعد يضمن اخلري العام، وذلـك يف  
فجميع الثورات ليست بالضرورة . مسعى إلنشاء نظام جديد مؤهل أكثر لضمانه

بدال لسلطات، أفضى إىل تبـدالت يف  فمن الثورات ما مل يكن سوى است. صاحلة
فيسـّبب  " ،أكثر مما يولّد من اخلري ،د من الشرومنها ما يولّ. أشكال قمع الشعب
إن اإلحلــاد واجلماعيــة "). تقــدم الشــعوب"بــراءة " (…مظــامل جديــدة

)Collectivisme( ،اللذين ترى بعض احلركات االجتماعية ضرورة االرتباط هبما ،
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ولكن التاريخ يظهر أن بعض الثورات كانـت  . يشكالن أخطاراً فادحة للبشرية
وليس مثة من . ضرورية، وقد حتررت من عدائها املؤقت للدين، فأتت بثمار طيبة

، واليت أتاحت اإلقرار حبقوق 1789يعترض على الثورة اليت قامت يف فرنسا عام 
، األرقام "سالم على األرض"رين، راجع براءة البابا يوحنا الثالث والعش(اإلنسان 

إلحـداث هـذه    ،فإن العديد من أممنا اضطرت أو هي مضطرة اآلن). 27- 11
فما الذي يتوجب على املسيحيني والكنـائس اختـاذه مـن    . التحوالت العميقة

مواقف إزاء هذا الوضع؟ إن البابا بولس السادس قد أنار لنا الطريـق يف هـذا   
  ).32- 30، الفقرات "تقدم الشعوب("الشعوب الشأن، يف براءته حول تقدم 

من وجهة النظر العقائدية، تعرف الكنيسة أن اإلجنيل يفـرض الثـورة   ) 4
، أي االنتقال الكلي من اخلطيئة إىل النعمـة،  "اهتداء"األوىل واجلذرية، املسماة 

وإن هذا االهتداء لـيس  . من األنانية إىل احلب، من الكربياء إىل اخلدمة املتضعة
خلياً وروحياً فحسب، بل هو يستهدف اإلنسان كله، جسدياً واجتماعياً، ويف دا

وهو يكتسب وجهاً مجاعياً، ينطوي على نتائج . الوقت نفسه، روحياً وشخصياً
ثقيلة على صعيد اجملتمع كله، ليس فقط يف ما يتعلق حبياة اإلنسان على األرض، 

شّد بصليبه البشـرية مجعـاء   ولكن خصوصاً باحلياة األبدية مع املسيح، الذي ي
ولذلك كـان اإلجنيـل   . ذلك هو يف نظر املسيحي التفتح الكلي لإلنسان. إليه

دائماً، على حنو منظور أو خفي، داخل الكنيسة أو خارجها، احملّرض األعظـم  
  .للتبدالت العميقة اليت طرأت على البشرية منذ عشرين قرناً

ية على األرض، ترتبط عملياً على حنـو  إال أن الكنيسة، خالل مسريهتا التارخي) 5
دائم، بالنظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي، الذي يضمن، يف هذه أو تلك من 

بل حيدث أن تكـون  . ما م، أو على األقل نظاماً اجتماعياًفترات التاريخ، اخلري العا
، من االرتباط هبذا النظام أو ذاك، حبيث يبـدوان متـداخلني   الكنائس على درجة

ولكن الكنيسة ليس هلا سـوى عـريس   . منصهرين يف جسد واحد، كما يف زواج
بإمربيالية املـال  "فهي غري مرتبطة بأي نظام، أياً كان، وال سيما . واحد، هو املسيح
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، كما أهنا مل تكن يوماً مرتبطة بالنظام امللكـي، أو  ")تقدم الشعوب"براءة " (الدولية
فحسـبنا  . ون مرتبطة غداً هبذه االشتراكية أو تلكبالنظام اإلقطاعي القدمي، ولن تك

لنلحظ أن الكنيسة استمرت بعد اهنيار األنظمة اليت ظّنـت يف   ،التحديق يف التاريخ
واليوم فإن التعليم . وقت ما أنه يتوجب عليها أن حتميها، أو أهنا تستطيع أن تستغلها

حيررها من إمربياليـة املـال    االجتماعي للكنيسة، كما أبرزه اجملمع الفاتيكاين الثاين،
  .تلك، اليت تشكل اليوم إحدى القوى اليت كانت، لفترة ما، قد ارتبطت هبا

بعد اجملمع الفاتيكاين الثاين، ارتفعت أصوات قوية تطالب بوضع حد هلذا ) 6
ولقد . التواطؤ املؤقت بني الكنيسة واملال، والذي يستنكره الكثريون هنا وهناك

وإنه ليتوجب علينا حنـن أيضـاً أن   . 1رواداً يف هذا الشأنكان بعض األساقفة 
جنري فحص ضمري جاداً، حول موقفنا من هذا األمر، لنحرر كنائسنا من كـل  

  !".ال يستطيع أحد أن يعبد اهللا واملال! "تبعية حيال القوى املالية العاملية
إزاء التطور احلايل لإلمربيالية املالية، يتوجب علينا أن نتوّجه ملؤمنينا، وأن ) 7

نردد لذواتنا، اإلنذار الذي وجهه ملسيحيي روما، الرسول يوحنا يف منفـاه يف  
موس، أمام االهنيار الوشيك هلذه املدينة الكبرية الغارقة يف دعارة الغىن تبجزيرة 

اخرجوا منها، يا شـعيب،  : "ب وجتارة العبيدالفاحش، بفعل استبدادها بالشعو
  ".لئال تشاركوا يف خطاياها، فتصيبكم نكبة من نكباهتا

إن الكنيسة، يف ما هو جوهري وثابت فيها، أي مـن حيـث أمانتـها    ) 8
للمسيح يف اإلجنيل، وشركتها معه، ال ميكنها قط التضامن مع أي نظام سياسي، 

ما عن توفري اخلـري العـام، بسـبب    فما إن يكف نظام . اقتصادي واجتماعي
د بالظلم وحسب، بل أيضاً مصلحة بعض الناس، حىت يتوجب عليها، ال أن تنّد

للتعاون مع نظام آخر، يتالءم على حنو أفضل  أ من النظام الظامل، وتستعّدأن تتّرب
  .مع احلاجات القائمة، وميتاز مبزيد من العدالة

                                                 
يف التشيلي، ) Talca" (تلكا"، مثاالً على ذلك، أسقف "تقدم الشعوب"ذكرت براءة البابا بولس السادس،  )1

  ).Manuel Larrin(" مانويل الرين"املرحوم 
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II - األمانة للشعب  
ـ إن ذلك يصلح للم) 9 ح ملسـؤوليهم الكنسـيني   لسيحيني، كما هو يص

ليس لنا ههنا مدن باقيات، ألن رأسنا املسيح اراد أن يتأمل خـارج  . "وللكنائس
حىت لو مل نستطع أن نفعل ذلـك   .)14-13/12الرسالة إىل العربانيني " (املدينة

يف  مبلء حريتنا وبدافع احلب، فلنتعلم أقله أن نرى يد اهللا الذي يوّدبنا كأبنـاء، 
  ).12/5عربانيني (األحداث اليت تضطرنا ملثل هذه التضحية 

أنه يتوجب  ،إننا ال ندين وال نشجب أحداً ممن ظّنوا، أو يظنون أمام اهللا) 10
إن الوحيدين الذين جيـب أن  . عليهم اهلجرة، لينقذوا إمياهنم أو إميان أوالدهم

موهنم مادياً أو روحياً، دون الشعوب، أو يظلُرطْيدانوا حبزم، هم أولئك الذين َي
  .أو يغتصبون أراضيهم

على املسيحيني وعلى رعاهتم أن حيرصوا على البقاء وسط الشعب، فوق 
والتاريخ يظهر أنه قلما يوفّق على املدى البعيـد،  . األرض اليت هي أرضهم

إنه يتوجب عليـه  . الشعب الذي يهاجر بعيداً عن أرضه، ويهرب إىل سواها
رضه ضد غريب ظامل ومعتٍد، وإما أن يسلّم بتغـيريات يف  إما أن يدافع عن أ

وإهنا خلطيئة يرتكبها املسيحيون، إذا هم ختلـوا عـن   . النظام القائم يف بلده
بالدهم وشعبهم يف وقت الشدة، ال سيما إذا كان هؤالء املسيحيون أغنياء، 

ائلة ما صحيح أن ع. ال يبغون اهلرب يف احلقيقة إال إلنقاذ ثروهتم وامتيازاهتم
عن عمل ينسجم مع قـانون اهلجـرة    و شخصاً ما، قد يضطر للهجرة حبثاًأ
ولكن اهلجرات الكثيفة للمسيحيني، من "). سالم على األرض"راجع براءة (

فاملسيحيون مدعوون من قبل اهللا لتحقيـق  . شأهنا أن حتدث أوضاعاً مؤسفة
حياهتم يف أرضهم ووسط شعبهم، تضامناً منهم مع إخوهتم أياً كان دينـهم،  

  .حملبة املسيح للجميع كي يكونوا فيما بينهم، شهوداً
أما حنن، كهنة وأساقفة، فيتحتم علينا واجب أكثر إحلاحاً، للبقاء يف ) 11
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أماكننا، ألننا نواب املسيح الراعي الصاحل، الذي ظل وسط قطيعه، مستعداً 
 ،حلظـة اخلطـر   ،، بدل أن يهرب)18-10/11يوحنا (لبذل حياته من أجله 

وإذا ما قال يسوع لتالميذه أن ينتقلوا من مدينة ملدينة، فإمنا ذلك . كاألجراء
وهـذا  ). 10/23مىت (فقط يف حال حدوث اضطهاد شخصي بسبب اإلميان 

أمر خيتلف عن حال حرب أو ثورة تطال شعباً برمته، ويتوجب على راعيه أن 
قرر الشـعب  وإذا ما . فعلى الراعي أن يظل وسط شعبه. يشعر بتضامنه معه

ولكنه ال حيق له أن خيلّص نفسه . كله الرحيل، يتوجب على الراعي أن يرافقه
  .مبفرده، أو برفقة قلة من املستفيدين أو اجلبناء

أكثر من ذلك، يتوجب على املسيحيني ورعاهتم أن يتقنوا اكتشـاف  ) 12
، بني حني وآخر املتجربين عن عروشهم طّيد اهللا الكلي القدرة يف أحداث حت

اليـوم  . وترفع املتواضعني، ترسل األغنياء خايل الوفاض، وتشـبع اجليـاع  
يطالب العامل بإصرار وجرأة، باالعتراف بكرامة اإلنسان كاملة، وباملسـاواة  "

وإن املسيحيني ومجيـع النـاس ذوي اإلرادة   . 1"االجتماعية جلميع الطبقات
ضطروا للتخلي عن الطيبة، ال يسعهم إال التضامن مع هذه احلركة، حىت لو ا

األخـذ  امتيازاهتم وثرواهتم الشخصية، لصاحل اجملتمع البشـري، يف حـال   
وهـي  . فالكنيسة ليست البتة حارسة للملكيات الشاسعة. باشتراكية أوسع

تطلب مع البابا يوحنا الثالث والعشرين أن تنتشر امللكية للجميع، ألن امللكية 
البابا بولس السادس، منذ فترة، بكلمـة  ولقد ذكّرنا . 2أوالً غاية اجتماعية

من كانت له خريات الدنيا، ورأى بأخيه حاجـة، فـأغلق   : "القديس يوحنا
، وكـذلك  )3/17يوحنا  1". (أحشاءه دون أخيه، فكيف تقيم فيه حمبة اهللا؟

لقد أعطيت األرض للجميـع، ال لألغنيـاء   : "بكلمة القديس امربوسيوس
  ).23رقم " تقدم الشعوب"دس براءة البابا بولس السا" (وحدهم

                                                 
  .، خالل اجملمع الفاتيكاين الثاين27/10/1964البطريرك مكسيموس الرابع، يوم  )1
 ).391-389األرقام " (أم ومعلمة"راجع براءة البابا يوحنا الثالث والعشرين،  )2
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إن مجيع آباء الكنيسة القدامى، الشرقيني والغربيني علـى السـواء،   ) 13
اقتسم هذه الغـالل الـيت   . شارك إخوتك يف حصادك «: يذكّرون باإلجنيل

يا له من خبل فظيع الذي يدع كل شيء للعفن، بدل أن يتـرك  . ستتلف غداً
إن كنت أحتفظ مبـا يعـود    ،سيءملن أ" :يقول البخيل .حصة منه للمعوزين

ما هي اخلريات اليت متلكها؟ من أين جلبتها؟ أنت تشـبه  : ولكن قل يل ."إيل؟
إنساناً يتخذ مكاناً يف املسرح، ويريد أن حيرم اآلخرين من الدخول، كي يتمتع 

إن اخلريات العامة : ذلكم هم األغنياء .وحده باملشهد الذي هو من حق اجلميع
لو كان كـل  . يعلنون أهنم سادهتا، ألهنم كانوا أول احملتلني هلااليت احتكروها، 

واحد حيتفظ لذاته فقط مبا هو يف حاجة إليه، من أجـل ضـروراته اليوميـة،    
إن اخلري الـذي  … ويتخلى عن الفائض للمعوزين، لتالشت الثروة والفقر معاً

والثوب الذي ختفيه يف صناديقك، هو من حـق  . حتتفظ به، هو من حق اجلائع
واملال الذي ختبئـه،  . واحلذاء الذي يتلف يف بيتك، هو من حق احلفاة. العريان

ع أن يوبذلك فأنت تظلم من الناس بقدر مـا تسـتط  … هو من حق البائس
القـديس  ( .» وأنا ال أدين هنا جشعك، بل رفضـك املشـاركة  . تساعدهم

  ).اءضد األغني 6باسيليوس، عظة 
إن الكنيسة، إذ أخذت بعني االعتبار بعض الضرورات من أجـل بعـض   ) 14

التطورات املادية، قد تساهلت منذ قرن، مع الرأمسالية يف ما خيص الـَدين بفائـدة   
ولكنها . قانونية، واستخداماته األخرى، اليت قلما تنسجم مع خلقية األنبياء واإلجنيل

جتماعي على مستوى العامل، أدىن ابتعاداً عـن  ال تستطيع إال أن تفرح لظهور نظام ا
وإنه ليعود ملسيحيي املستقبل، وفق دعوة البابا بـولس السـادس، أن   . يةقهذه اخلل

خالقية، اليت هي األيعيدوا إىل ينابيعها احلقة، وهي مسيحية، هذه التيارات من القيم 
كية احلقة، إمنـا  أن االشترا"ويتوجب على املسيحيني أن يظهروا . ةالتضامن واألخّو

هي املسيحية املعاشة دون انتقاص، يف اقتسام عـادل للممتلكـات، ويف املسـاواة    
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وبدل أن نتجاهلها، فلنتعلم األخذ هبا بفرح، كما بشكل مـن احليـاة   . 1"األساسية
  .ة أكثر مع روح اإلجنيلماالجتماعية، املتالئمة أكثر مع زماننا، واملنسج

بني اهللا والدين مـع اإلقطـاع والرأمساليـة    وهكذا سنجّنب البعض اخللط 
إن هذه األنظمة . الفقراء والعمال ن تظلم عاملواإلمربيالية، اليت هي يف احلقيقة َم

الالإنسانية قد ولّدت بدورها أنظمة أخرى، أرادت أن حترر الشعوب، فظلمت 
ولكـن اهللا  . األشخاص، عندما وقعوا يف االشتراكية الكلية واالضطهاد الديين
على العكس . والدين احلق، ال عالقة هلما البتة مع خمتلف أشكال إله املال الظامل

من ذلك، فإن اهللا والدين احلق مها دائماً مع من يسعون إىل إنشاء جمتمع يتسـم  
  .ة بني أبناء اهللا، ضمن العائلة البشرية الكربىمبستوى أفضل من العدالة واألخّو

 ،از إنسانية جديدة ال ينال فيها التكـرمي ي بفرح واعتزإن الكنيسة حتّي) 15
ذلـك أن  . ن، من عمال وفالحنيوالكادح املتراكم بني أيدي قلة، ولكْن املالُ

من دون ذاك الذي يعطيهـا دون انقطـاع وجودهـا     ،الكنيسة ليست بشيء
، الذي أراد طوال سنوات أن يعمل بيديه ليدلل على صرياوعملها، يسوع الن
ولقد ذكّر بذلك أحد األساقفة يف اجملمع الفاتيكاين . للعمال الكرامة الفائقة اليت

ولقد صّرح أيضاً أسقف . 2"إن العامل يفوق املال مبا ال يقاس: "الثاين، يوم قال
إن مل يستطع العمال أن يكونوا على حنـو مـا،   : "آخر، قادم من بلد اشتراكي

وحىت لو تلقى  .لةمالكني لعملهم، فإن مجيع اإلصالحات التنظيمية تظل غري فاع
العمال أحياناً راتباً أوفر يف بعض األنظمة االقتصادية، فإهنم لن يرتـاحوا هلـذه   

. يف احلقيقة، هم يريدون أن يتملكوا عملهم، ال أن يبيعوه. الزيادات يف األجور
أن العمل يشكل جزءاً ال يتجزأ مـن الشـخص    يفاليوم، يزداد العمال وعياً 

فإن كل . شري ال يسعه أن ُيباع، وال أن يبيع ذاتهولكن الشخص الب. البشري
  …بيع أو شراء لعمل، إمنا هو نوع من االستعباد

                                                 
 .10/11/1964مداخلة املطران جورج حكيم، يف اجملمع الفاتيكاين الثاين  )1

 .28/9/1965الرابع، البطريرك مكسيموس  )2
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إن تطور اجملتمع اإلنساين يتقدم يف هذا االجتاه، وذلك يصح حـىت يف ذاك  "
أي النظـام   يتحسس مثلنا كرامة الشخص البشـري،  النظام الذي يقال إنه ال

  ).4/10/1965غسالفيا، يف يش من يوناملطران فرا( "املاركسي
هذا يعين أن الكنيسة تبتهج إذ ترى أشكاالً من احلياة االجتماعيـة،  ) 16

لقد أخطأنا، . تنمو، حيث حيتل العمل مكانه احلقيقي، الذي هو املكان األول
يف جملس الكنائس ) Borovoï" (بوروفوي"كما اعترف بذلك رئيس الكهنة 

ئ قانونية وثنية ورثناها من رومـا القدميـة،   إذ إننا انسجمنا مع مباد ،العاملي
  .ولكن يف هذا اجملال، لألسف، مل تكن خطيئة الغرب دون خطيئة الشرق

جممل احلضارات املسيحية، فإن احلضارة البيزنطية كانت أكثر مـن   يف« 
فقد تبّنت دون اعتـراض مجيـع   . ساهم ببساطة يف تقديس الشر االجتماعي

فإن القانون . لعامل الوثين، ومنحته املسحة املقدسةالتراث االجتماعي اخلاص با
املدين الذي أخذت به اإلمرباطورية الرومانية الوثنية، احتفظ به حتت غطـاء  
التقليد الكنسي، طوال أكثر من ألف عام يف بيزنطة، ويف أوروبـا القـرون   
الوسطى، وطوال قرون يف روسيا، بدءاً من القرن السادس عشر، عندما أخذ 

ولكن ذلك على طريف نقيض مـع التقليـد   . يعترب نفسه وريث بيزنطة بلدنا
االجتماعي للمسيحية األوىل، وآلباء الكنيسة اليونان، ومع بشارة خملصـنا،  

 » .القدمي، وهذه كلها لن هترم أبداًومع كل مضمون تعليم األنبياء يف العهد 
)12/7/1966(  

III - أمانة لكلمة اهللا  
إن مصدرنا الوحيد هـو  . أحد يف أقوالنا عن توجه سياسي ما ال يبحثّن) 17

إن الكتاب املقدس واإلجنيل ينـددان  . كلمة ذاك الذي تكلم باألنبياء والرسل
. بكل مساس بكرامة اإلنسان املخلوق على صورة اهللا، بوصفه خطيئة ضد اهللا

 ويف هذا املطلب من االحترام للشخص البشري، يتفـق اليـوم امللحـدون ذوو   
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اإلرادة الطيبة واملؤمنون، من أجل خدمة مشتركة لإلنسانية، يف حبثها عن العدالة 
كلمات التشجيع هـذه،   ،ه للجميع، يف ثقةولذلك فإنه يسعنا أن نوّج. والسالم

ألن اجلميع حيتاجون إىل الكثري من الشجاعة والقوة ليحسنوا القيام هبذه املهمـة  
إنقاذ العامل الثالث من البؤس واجلوع، وإنقاذ  اليت تستطيع وحدها ،اهلائلة وامللحة

  1"!ألقوا أسلحتكم! ال حرب بعد اليوم: "البشرية من كارثة حرب نووية
إن مجوع الفقراء، وفقراء الشعوب، الذين أقامتنا يف وسطهم يد اخلالق ) 18

الرحيم، بوصفنا رعاة لقطيع صغري، يعرفون باخلربة أنـه يتوجـب علـيهم ان    
أنفسهم وعلى قواهم الذاتية، أكثر من اعتمـادهم علـى دعـم    يعتمدوا على 

صحيح أن بعض األمم الغنية أو بعـض أغنيـاء األمـم، يقـدمون     . األغنياء
، ولكنه من الوهم الصرف توقع االهتداء احلـر  مساعدات ال بأس هبا لشعوبنا

لن يستمعوا، حىت لو قام واحد مـن  " :رنا أبونا إبراهيم بشأهنمجلميع الذين حذّ
  )16/31لوقا " (األموات

إنه يعود أوالً جلماهري الفقراء، ولفقراء الشعوب أن حيققوا بأنفسهم تقدمهم 
يدوا الثقة بأنفسهم، ليتعلموا ويتحرروا من األميـة، وليعملـوا   عَيستلو. الذايت

بتصميم على بناء مصريهم، ولُيثقّفوا أنفسهم باستخدامهم مجيع الوسائل الـيت  
احلديث يف تصرفهم، من مـدارس وترانزيسـتور، وصـحف،    يضعها اجملتمع 

ُيصغوا ملن يستطيعون أن يوقظوا ضمري اجلماهري ويكّونوه، وخصوصاً لكالم لو
. وعلى هؤالء أن ينشروا فيهم كلمة احلقيقة وإجنيل العدالـة  .رعاهتم الروحيني

حتـريض البابـا بـولس     ،وليتفهم املناضلون العلمانيون يف احلركات الرسولية
  .يف الواقع العملي السادس، ويترمجوه

ودون انتظـار سـليب لألوامـر     ،يعود للعلمانيني، مببادراهتم احلـرة … «
والتوجيهات، أن ينفثوا روح املسيحية يف العقليات والعادات، يف القوانني، ويف 

                                                 
 البابا بولس السادس يف هيئة االمم املتحدة )1
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: وإصالحات عميقة ال بد منها مثة تغيريات باتت ضرورية، .بىن مجاعاهتم احلياتية
تقـدم  ("…» هم أن يسعوا بتصميم على بث روح اإلجنيل فيهـا يتوجب علي
أخرياً فليتحد الفقراء والعمال، ألن احتادهم وحده يهـب  ). 81رقم " الشعوب

  .القوة للفقراء، كي يفرضوا العدالة وينجزوها ضمن احلقيقة
إن شعب اهللا يف جوع قبل كل شيء إىل احلقيقة والعدالة، ويترتب على ) 19

وال بـد  . مجيع من يتحملون مسؤولية تثقيفه وتربيته، أن ميارسوا ذلك يف محاس
كال، إن اهللا ال يريد وجود أغنياء، يستفيدون : من تبديد بعض األخطاء بسرعة

هللا ال يريد وجـود فقـراء   كال، إن ا. من خريات هذا العامل باستغالهلم الفقراء
ين قـوة ترقـى   إن الـدِّ . ين ليس بأفيون للشعبفالدِّ. سهم البؤس دائماًيتلّب

 .باملتواضعني، وهتبط باملتكربين، قوة تعطي اخلبز للجيـاع، وجتـّوع املـتخمني   
، )12/8يوحنـا  (صحيح أن يسوع حيذرنا من أنه سيكون هناك أبداً فقراء بيننا 

ائماً أغنياء حيتكرون خريات هذه األرض، وسيكون ولكن ألنه سيكون هناك د
وإىل عوامـل أخـرى ال    ،أيضاً بعض التفاوتات العائدة إىل فوارق يف القدرات

ولكن يسوع يعلمنا أن الوصية الثانية معادلة لألوىل، ألنـه لـيس   . ميكن جتنبها
البشـر  رنا من أننا كلنا حنن وهو حيذّ. باإلمكان حمبة اهللا دون حمبة إخوته البشر

كنت ذاك الـذي  … كنت جائعاً فأطعمتموين: "م حسب كلمة واحدةسنحاكَ
إن مجيع الديانات الكربى، ومجيع مـدارس  ). 46-25/31مىت (" …كان جائعاً

من ذلك أن القرآن يعلن . احلكمة اليت عرفتها البشرية، تتجاوب مع هذا الكالم
  :اهللا قضاءاالختبار األخري الذي سيتعرض له الناس خالل 

يتيمـاً ذا  . عم يف يوم ذي مسـغبة طأو أ. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة« 
 امث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصو. أو مسكيناً ذا متربة. مقربة
  )18-90/11سورة (» . ، أولئك أصحاب امليمنةبالرمحة
عى بعضهم احتكار إن اّد. يتوجب علينا أن نقتسم خبزنا ومجيع خرياتنا) 20

ما هو ضروري لآلخرين، ألنفسهم وحدهم، فعندها يتوجب على السـلطات  
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وإن البابا بولس السادس ليذكّر . العامة أن تفرض االقتسام الذي حيدث طوعاً
  :بذلك يف براءته األوىل

إن كانت بعض امللكيات  ،إن املصلحة العامة تقتضي أحياناً انتزاع امللكية« 
هار العام، بسبب سعة مسـاحاهتا، واسـتثمارها الضـعيف أو    تسيء إىل االزد

به للسكان، واإلساءة الضخمة الـيت تلحقهـا   املَلغي، بسبب البؤس الذي تسّب
بوضوح، فهو يـذكر  وإن اجملمع الفاتيكاين الثاين، إذ يؤكد ذلك . مبصاحل البلد

لناس، أيضاً بوضوح مماثل أن العائدات املتوفرة ليست متروكة ملزاجية تصرف ا
ولذلك مل يعد جيـوز التسـليم بـأن    . وأن املضاربات األنانية جيب أن ُتستبعد

مواطنني ميتلكون عائدات وافرة، أتتهم من مصادر وفعاليات وطنيـة، ينقلـون   
قسماً عظيماً منها إىل اخلارج، مبا يعود عليهم وحدهم بالنفع، دون االكتـراث  

  ").الشعوب تقدم(" » لألذى الصريح الذي يلحقونه بوطنهم
وال جيوز أيضاً التسليم بأن يأيت أغنياء أجانب ليستغلوا شـعوبنا الفقـرية،   

كما أنه ال جيوز التساهل مع بعض األثرياء . بذريعة ممارسة التجارة أو الصناعة
فإن ذلك يثري تطرف القوميات املؤسفة دائماً، . الذين يستغلون شعبهم بالذات

  .الشعوبواملتعارضة مع تعاون حقيقي بني 
واملؤسف اليوم، أن ليس . وما يصح يف األفراد، يصح أيضاً يف الشعوب) 21

ع اخلريات مثة حكومة عاملية حقاً تستطيع أن تفرض العدالة بني الشعوب، وتوّز
فإن النظام االقتصادي النافذ اليوم، يتيح للدول الغنيـة أن تـزداد   . بالتساوي

. قرية، اليت تزداد فقراً بالنسـبة ذاهتـا  غىن، حىت عندما تساعد قليالً الدول الف
فيتوجب على هذه الدول الفقرية أن تطالب عرب مجيـع الوسـائل املشـروعة    

جلميـع الشـعوب دون    ام عاملي يكون فيه التمثيل متاحـاً واملتاحة، بإنشاء نظ
استثناء، ويكون قادراً على املطالبة بتوزيع عادل للخريات، َبلَه علـى فرضـه،   

، 137، رقـم  "سـالم علـى األرض  "راجع . ( بد منه للسالمبوصفه شرطاً ال
  )78رقم  "تقدم الشعوب"و
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ع العمال حبق وواجب االحتاد يف نقابات حقيقية، كي يتمّت ،داخل كل دولة) 22
ـ من راتب عادل، وُع: يفرضوا حقوقهم ويدافعوا عنها ل مدفوعـة، وضـمان   طَ

عترف َتليس بكاٍف أن … اجتماعي، وتأمينات عائلية، ومشاركة يف إدارة األعمال
فهذه القوانني جيب أن تطبق، ويعود للحكومات . هبذه احلقوق، قوانني على الورق

وإنـه ليتوجـب علـى    . أن متارس سلطاهتا هبذا الشأن يف خدمة العمال والفقراء
ع الطبقي هذا، الذي خالفاً ملا ُيّدعى عادة، كـثرياً  احلكومات أن تضع حداً للصرا

ما يفجره األثرياء ويؤججونه ضد العمال، إذ يستغلوهنم بأجور منخفضة وظروف 
إهنا حرب مدمرة خيوضها املال منذ زمان بعيد، يف دهاء، عرب العامل، . عمل الإنسانية

بنجاعة عن حقها  وقد آن األوان كي تدافع الشعوب الفقرية. بإبادة شعوب برمتها
فإن اهللا، يف احلقيقة، قد جتلـى  . يف الوجود، بدعم وتوجيه من حكوماهتا الشرعية

َوَسـِمْعُت ُصـَراَخُهْم    ،إِنِّي قَْد َرأَْيُت َمذَلَّةَ َشْعبِي الِذي ِفي ِمْصَر: "ملوسى وقال له
  ).3/7خروج " (إِنِّي َعِلْمُت أَْوَجاَعُهم. ُمَسخِّرِيهِْمبسبب 

كي يقودها إىل احلياة األبدية،  ،فإن يسوع محل يف ذاته البشرية كلهاأخرياً 
اليت ُيمّهد هلا على األرض بتحقيق العدالة االجتماعية، اليت هـي أول أشـكال   

وعندما حيرر املسيح بقيامته البشرية من املـوت، يقـود مجيـع    . احملبة األخوية
  .البشرية، إىل ملئها األبديرير حأشكال الت

 1، فإننا نوجه للجميع هذه الكلمة من اإلجنيل، اليت وّجهها بعضـنا ولذا) 23
يف العام املاضي، لشعوهبم اليت كان يستبد هبم القلق ذاته، واليت كـان ميألهـا   

  !الرجاء ذاته الذي ميأل مجيع شعوب العامل الثالث
يف عـامل   إجنيليـةً  ضكم على البقاء ثابتني وشجعاناً، بوصفكم مخـريةً حنّر« 

ـ : "العمل، واثقني من كلمة املسيح كم، فقـد اقتـرب   انتصبوا وارفعوا رؤوَس
  )انتهى البيان( )21/28لوقا (» كم خالُص

                                                 
 .14/7/1966بيان أساقفة مشال شرق الربازيل، ريسيفيه، يف  )1
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*+  

  ائهمواجهة إلغ يفيسوع 
  
  
  

أعــرف أن مثــل هــذا العنــوان مــن شــأنه أن يــثري احتجاجــات كــثرية، بــل   
هــا باســتغاليل للميــدان السياســي،    في مُشــبهات، عربيــة وغــري عربيــة، أُتّهَــ    

  !مثلها إىلبقصد إثارة قضايا دينية صرف، ما من أحد اليوم حباجة 
  .أعلن للتو ابتعادي الكلي عن مثل هذه الفرضيات املغلوطة

إال أنــي أصــر علــى االحتفــاظ هبــذا العنــوان بالــذات، وأســتمهل القــارئ    
حتى ينتهي مـن مطالعـة تفاصـيل هـذا العنـوان ومضـامينه، ليـدرك متامـاً         

مواجهـة مشـروع يتهـدّده ويتهـدّد كـل       يفأين سأصل به، وأين سألتقي وإياه 
 العامل كله، مبـا  يفطول الوطن العربي وعرضه، بل  يفإنسان دون استثناء، 

  !ذ املشروع الصهيونيفيتن يفن اليوم واملتفان" العرب"هم أولئك في
أمــا مــا تشــمله هــذه الفقــرة مــن الــزمن، فقرابــة مائــة وعشــرين عامــاً،     

 يفمطلعهـــا بـــدأ بـــاإلعالن عـــن املخطـــط الصـــهيوني، ومعظمهـــا انقضـــى  
حقيقــة  يفذ امليــداني، بغيــة اهليمنــة علــى الشــرق كلــه، هيمنــة تلغــي فيــالتن

ه فيــوجــود فعلــي أو مــؤثر جلميـع اجملتمعــات الــيت كانــت قائمــة  األمـر، كــل  
  .منذ أقدم العصور، بدءاً باملسيحية منها

القسم الثاني مـن   يفبعته هذه الفقرة، سألتزم النهج عينه، الذي اتّ يفو
 يفوهــذا يعــين أنــي ســأبرز احملطــات الكــربى، دون الغــوص       . دراســيت هــذه 

االستشهاد بوثائق  إىلطة أو تلك، إال أني سأعمد، بني هذه احمل. التفاصيل
  !بعض الباحثني… هامة، قد جيهلها بعض القراء، أو حتى
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  .بضع وثائق إىلحمطات، حتتوي كل منها بضع نقاط، تستند  ة تسعمثّ

  ، املشروع الصهيونياحملطة األوىل )1
  :نها النقاط التاليةأضمّ

-1860" (تيودور هرتزل"يهودي جمري، يدعى  فيظهور كتاب لصح) 1(
  .1894كان ذلك عام ". الدولة اليهودية"، بعنوان )1904
، بقصـد  1897بسويسـرا، عـام   " بـال "مدينـة   يفانعقاد مؤمتر يهودي ) 2(

، دون حتديـد مكـان   "الدولـة "التأسيس للحركة الصـهيونية، سـعياً وراء هـذه    
  .هلا بعد

ــزل، عــن       ) 3( ــة وهرت ــدى مســؤويل هــذه احلرك ــأرجح البحــث ل " هــذه"ت
 يف" األرجنـتني "أفريقيـا، أو   يف" جزيـرة مدغشـقر  "أو " اوغنـدا "ني األرض، بـ 

  .أمريكا اجلنوبية
اآلسـتانة،   يفمساعي هرتزل، احلثيثة واخلائبة، لـدى البـاب العـايل    ) 4(

" أرضــاً"بــدعم مــن آل روتشــيلد، إلقناعــه باملوافقــة علــى اختيــار فلســطني،   
  .هلذه الدولة
  والدة الصهيونية: وثيقة أوىل

 يف، الصــادر )إســرائيل القضــية(، "روجيــه غــارودي"مــن كتــاب  هاأســتمدّ
هــا فيجــاء ). 12-10(، باللغــة الفرنســية، مــن الصــفحات   1983بــاريس عــام  

  :باحلرف الواحد
  .مل تكن فلسطني بوصلة تيودور هرتزل، ال من قريب، وال من بعيد  « 

، وقد كـان  )1904- 1860" (تيودور هرتزل"ولدت الصهيونية السياسية مع 
الدولة "كتابه  يف 1894، مث سكبها نظرية عام 1882ينا، منذ عام في يفصاغ عقيدهتا 

  .1897، عام "بال" يفاملؤمتر الصهيوين األول،  يف، وبدأ تطبيقها العملي "اليهودية
دراستنا، من حيـث   يفهذه الصهيونية السياسية، هي وحدها اليت نتناوهلا "

تيودور "بادئ ذي بدء، فإن . دها إذن بدقة منذ املنطلقولنحّد. أصوهلا ونتائجها



 والدة الصهيونية: وثيقة أوىل احملطة األوىل، املشروع الصهيوين

333  

بل هو يقاوم بشدة مـن  . ، خالفاً للصهيونية الدينية، ملحد حىت العظم"هرتزل
  .حيّددون اليهودية بوصفها ديانة

". شـعب "منظور الصهيونية السياسية، هم قبل كل شيء  يف، "اليهود"إن "
األساسي دينياً، بل سياسياً، يطرح ، الذي مل يكن اهتمامه "تيودور هرتزل"وإن 

  :، على حنو جديد كل اجلدة"الصهيونية"مسألة 
  .واحداً" شعباً"ها، فيالبلدان املختلفة اليت يقيمون  يفإن اليهود يشكلون ) 1
  .كل زمان ومكان، عرضة لالضطهادات يفلقد كانوا كلهم، ) 2
  .هافياألمم اليت يعيشون  يفيستحيل انصهارهم ) 3
احللول املقترحة لوضـع   إىلالنتائج العملية، و إىل" تيودور هرتزل"وخلص "

  :حد هلذا التعارض الدائم والنهائي، كما يرى، على النحو التايل
وال (دول شرق أوروبـا   يفالذي مل يكن أصالً متاحاً  -رفض االنصهار ) 1

غـرب  دول  يف، والذي كان واسع االنتشـار  )اإلمرباطورية الروسية يفسيما 
  )وال سيما فرنسا(أوروبا 

روحي، يكون مركز إشعاع للدين والثقافة اليهوديني، " موطن"ال  ،إنشاء) 2
  .، من شأهنا أن تستوعب مجيع يهود العامل"دولة يهودية"بل 

وكان هذا املفهوم اخلـاص  ". شاغر"مكان  يفوعلى هذه الدولة أن تقوم ) 3
هـذا املكـان    يفحسب أي حسـاب  باالستعمار السائد آنذاك، يعين أنه لن ُي

) وقادة الصهيونية السياسية من بعده(إن هرتزل . ، للسكان األصليني"الشاغر"
هذا املفهوم االستعماري، الذي سـيتحكم مبسـتقبل املشـروع     إىليستندون 

  .الصهيوين، وبدولة إسرائيل الصادرة عنه
، كما سـنرى،  ، ألنه كان"تيودور هرتزل" إىلمل يكن املكان مهماً بالنسبة "
  ".شركته االستعمارية"أوغندا، احتمال إنشاء  يفاألرجنتني، كما  يفيرى 
وكان هرتزل يفكر أيضاً بفلسطني، مكاناً حمتمالً إلنشاء هذه الدولة، سعياً "

  )انتهى(» . منه لدعم حركته، من خالل استثماره لتقليد ديين مل يكن ليؤمن به
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  نبوءة مبكرة: وثيقة ثانية
دعى جنيــب عــازوري، وهــو  مــن مطلــع كتــاب ملفكــر لبنــاني يُــ    هاأســتمدّ

بـاريس، عـام    يف، الذي صدر باللغة الفرنسية "يقظة األمة العربية"بعنوان 
1905.  

  :ها باحلرف الواحد، وهي أشبه بنبوءةفيجاء 
 انتباه جتذبا مل متعارضتان، أهنما بيد الطبيعة، متشاهبيت هامتني،ظاهرتني  إن« 
 األمـة  يقظة: أعين اآلسيوية، تركيا يف اآلونة،هذه  يف ّتضحانت اآلن، حىت أحد

 نطـاق  على القدمية إسرائيل مملكةتكوين  إلعادة ،فياخل اليهود وجهد العربية،
 على إحدامها تنتصر حىت باستمرار تتعاركا أن هو احلركتني هاتني ومصري. واسع

 ميـثّالن الشعبني اللـذين   هذين بني الصراع،النهائية هلذا  وبالنتيجة .األخرى
  )انتهى( …»بأسره العامل مصري يتعلق متضاربني، مبدأين

  ، اختيار فلسطنياحملطة الثانية )2
  :أضمّنها النقاط التالية

ــار    ) 1( ــى اختي ــة الصــهيونية عل ، أرضــاً هلــذه  "فلســطني"تصــميم احلرك
  ".الدولة"

اخليـــار " هـــذا" يفمســـاعي خمتلـــف احلركـــات الصـــهيونية للنجـــاح ) 2(
  .النهائي

ــة، وداخــل       ) 3( ــدول األوروبي ــع ال ــودي الواســع، داخــل مجي النشــاط اليه
الواليات املتحدة األمريكية، الذي قامت به مجيع هـذه احلركـات، مـن أجـل     

إداراهتـا وإعالمهـا، واكتسـاب صـداقات قويـة هلـا،        يفاحتالل مواقع حساسة 
  ".ضاألر"ذها على في األموال الطائلة لتنفريوتو

التنــافس احلــاد بــني خمتلــف احلركــات الصــهيونية، طــوال ســنوات،   ) 4(
ه ال حييـــد عـــن ات اجلســـدية، ولكنّـــفيالتصـــ حـــدّ إىلوهـــو يـــذهب أحيانـــاً 

  ".فلسطني"اة البوصلة املسمّ
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  …جهوزية احلركة الصهيونية: وثيقة أوىل

 Catherine" (نيكـــو كـــاترين" الفرنســـية للباحثـــةأســـتمدّها مـــن كتـــاب 

Nicaud(،  مــن 1992بــاريس عــام  يف، الصــادر "فرنســا والصــهيونية"بعنــوان ،
مناضــل صــهيوني ) 130.000(، حيــث تؤكــد علــى وجــود )52-51(الصــفحتني 
  !1913آنذاك، عام 

  :ه باحلرف الواحدفيجاء 
، وتـدخل  1914شـهر آب مـن عـام     يفأوروبا  يفإن اندالع احلرب « 

احلقيقـة   يفشهر تشرين األول، قَلَبا  يفاإلمرباطورية العثمانية مع القوى املركزية 
فالفرنسيون والصهيونيون كانوا مأخوذين هبموم أخطر بكثري من . مجيع املعطيات

 فريوكان الفرنسيون، وقد فوجئوا باستراتيجية األملان، على ش. عالقاهتم املتبادلة
هذه الظروف، مل يكن مثة جمال لتحديد أهداف احلرب، وال بـأوىل   يفو. اهلاوية

 يفوكانت احلركة الصهيونية العاملية تـرى  . ة األهداف االستعمارية للحربّجح
األمل، ألن احلـرب كانـت   : آن واحد، أمالً، وخطراً عظيماً وفورياً يفاحلرب، 

ولكن . تفتح هلم فرصة سياسية حقيقية إزاء احتمال تفكك اإلمرباطورية العثمانية
 - الصهيوين، ذلك بأن الصـهيونيني  احلرب كان من شأهنا أيضاً أن حتطم التنظيم 

 يفحقيقـة األمـر،    يفيعيشون  - مناضل عرب العامل ) 130.000(وكانوا يقاربون 
  . حول املوقف املطلوب إزاءهافنياملعسكرين املتحاربني، وكانوا خمتل

روسـيا والواليـات    يفتنظيماهتم اهلامة  يفكانت الغالبية منهم، وال سيما 
واحلقيقة أن الكثريين عندها، من يهود . املتحدة، توّد تبّني موقف حمايد بالكلية

ون ويرجون انتصار القوى املركزية، ال بـدافع العـداء   وصهيونيني، كانوا يتمّن
للدولتني الغربيتني الدميقراطيتني، اجنلترا وفرنسا، ولكن بدافع البغض حلليفهما 

ر احلماية لليهـود  احلياد كان من شأنه أن يوفّ ومع ذلك، فإنّ. روسيا القيصرية
حني أنه كان أيضـاً حيمـي    يفاملعسكرين املتحاربني،  يفوالصهيونيني العائشني 

  .فلسطني إىلاهلجرة اليهودية 
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 Otto" (اوتو فـاربورغ "ذي، الذي كان يرأسه األملاين فيواختذ املكتب التن

Warburg(ًاإلعالن عن شيء من احلياد باألمر السـيئ،  مل يكن ! ، موقفاً وسطا
ولكنهم قّدروا أيضاً أن القطيعة بينهم وبني أملانيا، تنطوي على هتّور، ذلك بـأن  

 يفمث إن محاية اليهـود  . احلرب يفأملانيا هي حليفة تركيا، وهي املنتصر املرجح 
ـ  ها، يتوقّفيفلسطني، بل إن حتقيق األحالم الصهيونية  ف فان على ذلـك املوق

، باجلمع 1914شهر كانون األول من عام  يفذي فيفاكتفى املكتب التن. الوسط
من جهة مع برلني، وهي ال تـزال املركـز النظـري للحركـة     : فنيبني موق

الصهيونية، ومن جهة ثانية مع القسطنطينية ونيويورك وكوبنهاجن، حيث يوجد 
  )انتهى(» . مكتب للحركة الصهيونية

  !…غريسؤال ال : وثيقة ثانية

  الشأن العربي والفلسطيين يفالعرب " الباحثني" إىلأوجّهه 
العرب، داخـل فلسـطني   " املناضلني"عدد  - 1913عام  -كم كان يومذاك 

  وخارجها؟
عام  خريطة لسورية، كما رمستها وزارة اخلارجية الفرنسية: وثيقة ثالثة

1910.  
  !الغربيون يقرّرون وجود الدول كما حيلو هلم

  



 .1910سية عام 
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ارة اخلارجية الفرنسا وز ة لسورية، كما رمستها خريطة: وثيقة ثالثة

  

احملطة الثانية،، اختيار فلسطني
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  االزدواجية الغربية الثالثة، احملطة )3
  :أضمّنها النقاط التالية

بــني شــريف مكــة، احلســني، وماكمــاهون  االتفــاق احلاســم، الــذي متّ) 1(
ــاء،     1914عــام  ــع العــرب مــع احللف  حــرهبم ضــدّ  يف، حــول اصــطفاف مجي

العثمــانيني واألملــان، لقــاء تأييــد احللفــاء لقيــام دولــة عربيــة واحــدة، فــور      
  .العاملية األوىل االنتهاء من احلرب

، بني اجنلرتا وفرنسـا، حـول   1916بيكو، عام  -إبرام معاهدة سايكس) 2(
دويـالت   إىلاقتسام الشرق العربي من قبل بريطانيا وفرنسا، بعد تقسـيمه  

، متهيـداً  "فلسـطني "على " منتدبة"ة، على أن تكون بريطانيا فيصغرية، طائ
  .هافيلنشوء الدولة اليهودية 

  .1919، فعلياً، عام "فلسطني"احتالل  إىلمسارعة بريطانيا ) 3(
، بني بريطانيا وفرنسا، 1920بإيطاليا، عام " سان رميو"عقد مؤمتر ) 4(

علـى  " انتداهبما"فرض  ، حقّ"القانون الدويل"حيث منحتا نفسيهما، باسم 
فلســـطني، األردن، لبنـــان،  : الشـــرق العربـــي  يف" الـــدول اجلديـــدة "مجيـــع 
  .والعراق… سورية

، وصـدور  1920شـهر متـوز مـن عـام      يفاحتالل دمشق بقـوة السـالح   ) 5(
دمشـق  : ة حول مـدهنا الرئيسـية  فيأربع دويالت طائ إىلقرار تقسيم سورية 

  .السويداء -الالذقية  -حلب  -
ــورية  ) 6( لطان باشـــا والثـــورة الكـــربى بقيـــادة ســـ   … قيـــام الثـــورات السـ

  .األطرش
  العربي العامل لتفتيت الدؤوب وعمله األوروبي، الغرب كذب: وثيقة أوىل
ــاب  أســتمدّ  Quand la Syrie" (ســورية تســتيقظسعنــدما "ها مــن كت

s'éveillera( ــاتبني ــار البي"، للكـ ــيريشـ ، وطـــالل )Richard Labévière" (ريفـ
مــن الصــفحات  ،2011بــاريس باللغــة الفرنســية، عــام  يفاألطــرش، الصــادر 

)38-41(  
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  :ها باحلرف الواحدفيجاء 
 يفإن احلرب العاملية األوىل وحتالف اإلمرباطورية العثمانية مع أملانيا، سّرعا « 

وقد وعدت بريطانيا العظمى العرب، بإنشـاء  . العظيم" الرجل املريض"تفكيك 
تضم سورية وبـالد مـا بـني     ،36العرض اجلنوب من خط  إىلمملكة مستقلة 

  .النهرين واجلزيرة العربية، مقابل متّرد القبائل العربية على العثمانيني
وخالفاً للمعاهدات املربمة مع العرب، وقّعت لندن سّراً مع بـاريس عـام   

اقتسام اهلالل اخلصيب، بـني   إىل، الرامية "بيكو -سايكس"، معاهدات 1916
ووفقاً هلـذه املعاهـدات،   . مرباطورية العثمانيةفرنسا واجنلترا، بعد تفكيك اإل

، على تفويض على بالد ما بـني النـهرين   "عصبة األمم"حصلت بريطانيا من 
باسـم حقوقهـا   … حني ُمنِحت فرنسا التفويض على سـورية  يفوفلسطني، 

 يفوكانـت بريطانيـا،   ! التارخيية اليت كانت تّدعيها منذ عهد املمالك الصليبية
وعدت اليهود الربيطانيني، مبوجب إعـالن بلفـور بتـاريخ     الوقت نفسه، قد

  .فلسطني يفهلم " وطن قومي يهودي"، بإنشاء 2/11/1917
، قد تـوىل أمـر   "لورنس العرب"، املسمى "توماس ادوارد لورنس"وكان 

فثار العرب على العثمانيني، الذين أخذوا يتقهقرون . الربيطاين -التحالف العريب
، دخلت قـوات  1918األول من تشرين الثاين من عام  يفو. جبهات عديدة يف

عاصـمة   إىلصل، ابن شريف مكة، احلسني، مع اجلنود الربيطـانيني  فياألمري 
  .األمويني العريقة، ووضعت بذلك حداً لسيطرة عثمانية استطالت أربعة قرون
 إهنا: وأعلنت على الفور الدولة العربية املوحدة، العلمانية واملتعددة األديان

. َملَكية برملانية، تضم سورية التارخيية وبالد ما بني النهرين، وعاصمتها دمشـق 
ولكن احلماس تالشى بسرعة، وحلّت حملّه خيبة األمل، إذ اجتاحت القـوات  

" اللـنيب "، احتل اجلنـرال  8/10/1918يوم  يفو. الربيطانية بالد ما بني النهرين
، 21/11/1919 يفبـريوت   إىلووصـل  . بريوت، وطرد منها احلكومة العربية
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متوز  14يوم  يفو. ، بعد أن ُعّين مندوباً سامياً على سورية"هنري غورو"اجلنرال 
احلكومة السورية باالستسالم التام لقواته، دون قيـد أو   إىل، وجه إنذاراً 1920
جنـدي مـزّودين   ) 600(فجمع وزير الدفاع الشاب، يوسف العظمة، . شرط

 -مواجهة القوة الفرنسية بالقرب من احلدود السـورية فة، وقرر فيبأسلحة خ
"! لن ُيقال إن دمشق سقطت دون دفاع العرب عنـها : "ولقد صّرح. اللبنانية

مبا معهم مـن دبابـات    -، سحق عشرة آالف جندي فرنسي 24/7يوم  يفو
فقتـل يوسـف   . ومدافع وطائرات، هذه القوة السورية بالقرب من ميسلون

قلب دمشق، حييي أبداً ذكـرى   يفوإن متثاله املنتصب . كةهذه املعر يفالعظمة 
  .مواجهة االستعمار يفهذه امللحمة 

صل ميضي فيحني كان امللك  يفالغد، دخلت القوات الفرنسية دمشق،  يفو
  …املنفى إىل

قـرب   إىل" اجلنـرال غـورو  "دمشق، مضى املندوب السامي الفرنسي،  يفو
القرن احلادي عشر، ووضع حذاءه على  يفصالح الدين األيويب، قاهر الفرجنة 

  )انتهى(» ". صالح الدين، استيقظ، ها قد عدنا: "ضرحيه وقال

  الثورة على تقسيم سورية: وثيقة ثانية
، ومــن "تســتيقظ ســوريةسعنــدما "أســتمدها مــن الكتــاب الســابق نفســه 

  :هما باحلرف الواحدفيوقد جاء ). 47-46(الصفحتني 
فنظمـوا متـّرداً   . االنكليز والفرنسيني الكاذبةاستاء الوطنيون من وعود « 

. ، كانوا قد هّيؤوه بدقة على نطاق البلد كله29/5/1945مسلّحاً جديداً بتاريخ 
فقُِمع التمّرد بشدة من قبل القوات املنتدبة، اليت قصـفت الربملـان السـوري    

وقد دمر قسم من قلعة دمشق العريقة بقصف . باملدفعية، وكذلك قلب العاصمة
وكانت مدينة السـويداء، عمـالً   . شخص/ 700/قتل قرابة  يفمدفعي تسّبب 

التمرد، أول حمافظة سورية تتحّرر من الوصاية االستعمارية،  يفبتارخيها العريق 
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. بفضل الدعم الربيطاين ملختلف قواها السياسية املقاومة لالنتـداب الفرنسـي  
ترة األخرية، ألن بريطانيا الف يفوكان هذا الدعم اللوجسيت واملايل قد تضاعف 

 يفالعظمى كانت تسعى بكل قواها إلزالة مجيع أنـواع احلضـور الفرنسـي    
وبفعل الضغوط الربيطانية اليت كانت تؤجج اجلبهة الداخلية، غادرت . املشرق

  .17/4/1946القوات الفرنسية هنائياً سورية يوم 
ة، ضد والعلويون والسّنه الدروز واملسيحيون فيوإن التمرد العام الذي شارك 

م تكذيباً صارخاً لنظريـة األقليـات الـيت يسـتند إليهـا      قّدُيتقسيم سورية، لَ
املستشرقون، ليّدعوا أن الشرق العريب مكّون من موزاييك مـن القبائـل غـري    

وإن هذه النظرية، علـى الـرغم مـن يقظـة     . املتجانسة والعاجزة عن التعايش
وما . الدول االستعمارية املتعاقبة حىت اليوم إىلقل القوميات العربية، تتواصل وتتنا

، وهـو  "د بن غوريونفيدا"بني االنتداب الفرنسي واهليمنة الربيطانية، استخدمها 
وهي هي املصدر الرئيسي . ق جريانه ويضعفهمأحد مؤسسي دولة إسرائيل، ليفّر

عهد إداريت  يفقُيِّض هلم أن يؤثروا على السياسة العربية  نللمحافظني اجلدد الذي
  )انتهى(» . بوش، والذي سيؤثر أيضاً على بعض مستشاري باراك أوباما

  ، قرار تقسيم فلسطنياحملطة الرابعة )4
  :أضمّنها النقاط التالية

  …فلسطني إىلتكثيف هجرة اليهود ) 1(
أملانيا، من أجـل   يفالتنسيق الفعلي بني احلركة الصهيونية والنازية ) 2(

  …فلسطني إىلتكثيف هذه اهلجرة 
الضــغط داخــل الواليــات املتحــدة، مــن أجــل إعــادة انتخــاب الــرئيس ) 3(

  .األمم املتحدة يفترومان، على أن يؤيد قرار التقسيم 
الضغط داخل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من أجـل إقـرار قـرار    ) 4(

  .2/11/1947 يفالتقسيم 
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  "خطيئة إسرائيل األصلية"من كتاب  :وثيقة أوىل
حــول انتــزاع األصــوات مــن أجــل التصــويت علــى مشــروع قــرار تقســيم      

ــطني  ــدة  يففلسـ ــم املتحـ ــتمدّ …األمـ ــن كتأسـ ـــها مـ ــرائيل  "اب ـــ ــة إسـ خطيئـ
، 1997بــاريس عــام  يف، الصــادر )D. Vidal" (دالفيــدومينيــك "لـــ " األصـلية 

  :باحلرف الواحد 38الصفحة  يفه فيباللغة الفرنسية ، وقد جاء 
. املعركة يف ثقله بكل فألقى انتخابه، إعادة بشأن قلقاً ترومان هاري كان« 

 للكاوتشـوك،  فايرسـتون شـركة   أن ذلـك  من. الوسائلمجيع  واستبيحت
 األمريكيـة  اإلدارة مـن بتحريض  وذلك اليبرييا،حكومة  حذّرت األمريكية،
 موقفـاً مل تتخـذ   إن اليبرييا، يف مشاريعها يف النظر ستعيد أهنا من الدميقراطية،

 احليوية املساعدات بقطع ذاهتا،فرنسا  التهديدطال  وقد. التقسيملصاحل  مؤيداً
 ردودمـن   خوفاً التقسيم، لصاحلالتصويت  عن امتنعت قدكانت  ألهنا عنها،
 مغلفـات " تسـلّم قبلـوا   الوفود رؤساءبعض  إن مث. إفريقيامشال  دول أفعال
 التقسـيم  العامة اجلمعية فأّيدت …لزوجاهتم متدِّقُ هدايا مثة أن كما ،"خاصة
  )انتهى( … »29/11/1947 بتاريخ ،)13( ضد صوتاً وثالثني بثالثة

  حول تسليح املنظمات اليهودية: وثيقة ثانية
، حــول تســليح  )49-46(أســتمدّها مــن الكتــاب نفســه، مــن الصــفحات      

  :ها باحلرف الواحدفياملنظمات اليهودية، وقد جاء 
 األسلحة يف الدائم النقص علىامللح  التأكيد إىل متيلالقدمية  الروايات إن« 

 األسـلحة  حظـر نتيجة  اإلسرائيلي،الدفاع  وقوات" اهلاغانا" لدى والذخرية
 ،1948 بعـام  املتعلقـة الوثائق  وإن. اليهودية الدولةفرض على  الذي ،الغربية

 التاريخ كتب" أن كما املتحدة،والواليات  بريطانيادوليت  أرشيف يف واملتواجدة
 الـيت  املعقـدة املشكالت  بسبب التقييم، هذا يفاالعتدال  إىل متيل ،"اجلديدة
 من أيضاً العربعاىن  فلقد. والذخائر األسلحةشراء  يف العربيةالدول  واجهت
 األسـلحة، تسـليم   يف التأخري إجراءاتومن  الدائم، أو املتقطع احلظر قسوة
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 يفقدون األردنينيجعلت  اليت األسبابأحد  أن مثالً ذلك من. سياسية ألسباب
 افتقارهم كان استعادهتما، عنويعجزون  ،"الرملة"و" اللد" مدينيت متوز شهر يف

 كانـت، اليهودية  اجلماعات أننضيف  أن جيبذلك،  إىلو. القنابل إىل املريع
 إنتـاج  علـى قدرة  متلك اجملاورة،العربية  وللدول الفلسطينيني للعرب خالفاً

 مـا  أنتجت" اهلاغانا"معامل  فإن وهكذا،. حمدودة ولو بياً،نس متقدمة السالح،
 ،1948 عام من) يوليو(متوز  وشهر ،1947 عام) أكتوبر( األول تشرين شهر بني
 منرشاش ) 16.000(و قنبلة،) 150.000(و مم، 9 عيار منطلقة  ماليني ثالثة
  .بوصات ثالث عيار من" مورتر" مدافع) 210(و ،)STEN شتني( نوع
 وخصوصاً أيضاً حتقق كما عسكرياً،اليهودية  اجلماعاتتفّوق  حتقق بذلك،"

 يشـكلوا  أن بدل عميق، انقسام من يعانون كانوا فقد خصومها، أما. سياسياً
 الوطنيـة احلركـة   إىلبالنسـبة   صحيحاًذلك  وكان. وهادفةمتماسكة  وحدة

 عـام  من املمتدةالكربى  بالثورة حل الذي القمع إثر أبيدت اليت الفلسطينية،
 جورج آنذاك،املتحدة  الوالياتخارجية  وزير وكان… 1939 عام إىل 1936

 لدى الداخليةالضعف  نقاط" لدبلوماسّييه فبّين جيداً، ذلكالحظ  قد مارشال،
 بصـورة  أبرز كما ،"املشتركعملهم  دونحتول  اليت العربية، الدول من العديد
 جهـة،  مـن  والسـوريني  السعوديةالعربية  بنيالقائمة  الغرية أشكال" خاصة،

 متكـني  دونحتول  وهي ثانية، جهة منوالعراق  األردن يف اهلامشية واحلكومات
 يف املتحـدة  الواليات فريس أما". الراهنة قواهم مناجلادة  االستفادة من العرب
 يكـون  سوف العربيةالبلدان  تدخل أن" ،8/5/1948 يفأعلن  فقد األمم، هيئة
  ".الفائدة قليل
 قد املتحدة األممهيئة  كانت فإن… 1948-1947 حربيكمن سّر  ههنا"
 فضـالً (عربية  ودولة يهوديةدولة  إىلفلسطني  تقسيم ،29/11/1947 يف قررت
 آخر، تقسيم هناك كان فقد ،)القدس ملدينة" خاصدويل  نظام ذات" منطقة عن
 علـى  - لندن من بتشجيع - عبداهللاوامللك " مئري غولدا" بنيعليه  االتفاق مت
 اليهوديـة  الدولـة  بـأن يقّر  وهو يوماً،عشر  خبمسةذلك  قبل رمسي،غري  حنو
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 اجلـيش  سيحتله منها األكربالقسم  ألن العربية،الدولة  تقوم أندون  ستقوم،
 طويل، زمان من أعّدتقد  كانت التسوية، وهذه. األردن إىلويضّمه  األردين،

 الشريف مع أقامتها قد الصهيونيةاحلركة  كانت اليت القدمية العالقات خالل من
ـ ح معذلك  سيتواصل كما عبداهللا،ابنه  السيما وخلفائه، احلسني  امللـك  دهفي
 ستضاعف الذي الوقت يف كبرياً، تفوقاً اليهودتسوية متنح  وهي احلايل، حسني

 الذين العتيدة،اليهودية  الدولةخصوم  فإن ولذلك،. العرب بني االنقسامات هفي
 كـانوا  عليها،مطلعني  يكونوا أن دون عبداهللا،امللك " خيانة" يستشعرون كانوا

. فلسـطني علـى   اهلـامشيني  استيالءدون  ليحولوا بوسعهم،كل ما  سيبذلون
 عبـداهللا امللك  ضد ،15/5/1948 يف احلرب العربية،دخلت اجليوش  ولذلك،
 حنو على إالاحلرب  يف الدخولتقّرر  فلم مصر، أما. واحد آن يف إسرائيل وضد
 الوجـه " هـذا  وإن. اهلامشية الطموحاتاألوىل لتقاوم  وبالدرجة جداً، متأخر
 إال املؤرخني، على خباٍفكان  ما والعرب،إسرائيل  بني األول الرتاع من" فياخل
" شالمي ـيڤآ" املؤرخطلع  حىت اجلاد، االهتمام عن بعيداً طويلة، لفترة ظل أنه
)Avi SCHLAÏM (األردن عرب تواطؤ" املثري كتابه يف مجعها اليت بأحباثه."  

  :يقول" شالمي ـيڤآ" املؤرخ كتب ولقد« 
 أواخـر  يف العـريب،  -اإلسـرائيلي  الصـراع تاريخ  يف النظر إعادة إن"

 كانـت  واألبـرز  األوىلالضحية  أن األوىل: هامتني نتيجتني ُتربِز األربعينيات،
 متكّتالً عربّياً عاملاً تواجهكانت  نشوئها، حلظة إسرائيل، دولة بأن القائلة الفكرة

 الشـرق  خريطـة  مـن حموها  على تصميمه يف ومتشّدداً عدائه، يف ومتماسكاً
 الغالية العربية، الوحدة مقولة فهي الكربى،الثانية  الضحية وأما ]…[ األوسط

 الصهيوين اهلامشيالتواطؤ  إن باختصار،. ]…[ العرب القوميني قلب على جداً
 احلركـة تعّرضت  وملاذا فلسطني، قُّسمت كيف يفهمنا الذي املفاتيح، أحد هو

 اليهوديةالوطنية  احلركة أن حني يف احلجم، هذا مبثل لكارثة الفلسطينية الوطنية
 مـن  جـداً  هـام قسـم   على مستقلة يهودية دولة إنشاء يف طموحها حققت
  )انتهى( »" …فلسطني
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  إسرائيل، بزوغ احملطة اخلامسة )5
  :أضمّنها النقاط التالية

  15/5/1948 يفإعالن استقالل إسرائيل ) 1(
  .فلسطني يفحرب اإلبادة والتطهري العرقي، املستمر حتى اليوم ) 2(
  .حتدي إسرائيل الدائم جلميع قرارات األمم املتحدة وجملس األمن) 3(
ــرائيل، مـــن خـــالل    ) 4( ــافر والفاضـــح إلسـ ــدة السـ دعـــم الواليـــات املتحـ

  .مرة 44، )توفيال(ستخدامها حق النقض ا
  1946تصريح رئيس اجلامعة العربية عام : وثيقة أوىل

يهـــوذا "القـــدس،  يفأســـتمدّها مـــن خطـــاب لـــرئيس اجلامعـــة العربيـــة   
، 1946 عـام  هـا، فيافتتـاح العـام الدراسـي     يف، )Judas MAGNES" (مـاغنيس 

 يفوقــد ورد هــذا اخلطــاب  . وكــان يــرأس هــذه اجلامعــة منــذ عشــرين عامــاً  
". األسـاطري املؤسسـة للسياسـة اإلسـرائيلية    "، "روجيه غـارودي "مقدمة كتاب 

  :ه باحلرف الواحدفيجاء 
تلك هي التـوراة  … إن الصوت اليهودي اجلديد يتحدث بأفواه البنادق« 

نا السـماء اآلن  ِقَتِل. جبنون القوة املاديةد العامل يِّلقد قُ. اجلديدة ألرض إسرائيل
إهنا يهودية وثنية، استولت على . تقييد اليهودية والشعب اليهودي هبذا اجلنون

عهـد الصـهيونية    يفكنـا نفكـر،   . قسم كبري من الشتات اليهودي القوي
إن مجيع يهود . الرومانسية، أن صهيون يتوجب عليها أن تفتدي ذاهتا باالستقامة

حـىت الـذين ال   … لون مسؤولية هذه اخلطيئة، وهذا التحـّول يتحّمأمريكا 
ـ   ون جالسـني علـى   يوافقون على أعمال هذه القيادة الوثنية، ولكنـهم يظلّ

  )انتهى(» . موته إىلإن ختدير احلس األخالقي يقود . األيدي يفمقاعدهم، مكتو

  الدستور اإلسرائيلي يفحول مفهوم اإلنسان : وثيقة ثانية
بعنـوان   ،"شـاحاق  إسـرائيل "لباحـث إسـرائيلي يـدعى     كتاب نمها أستمدّ

، 1975بـاريس عـام    يفوقد نشره باللغة الفرنسية  ،"إسرائيل دولة عنصرية"
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  :ها باحلرف الواحدفيجاء . 58الصفحة  يفوقد وردت 
  .احليوانات وضع اليهود ولغري ،بشراً ُيعتربوناليهود وحَدهم  ،اليهودية الدولة يف« 
  .أخرى أحياناً خطرية بل ومؤذية، أحياناً، دةفيم حيوانات هم"
. اليهـود  وغـري  احليوانات معبقسوة  التعامل جيوز ال أنه يَرون أناس مثّة"

  .له أمهية ال ذلك أن يَرون وآخرون
 الدولة يفغري اليهودي  بأن أيضاً يقّر اليهودية،الدولة  مببدأ يؤمن َمن وكل"

 يف غايـةً "ليس  أي ،)KANT" (كانت"لتعريف  وفقاً( بإنسان،ليس  اليهودية،
  )انتهى( ». اليهودية املصلحة وظائف من وظيفة جمّرد هو بل ،")ذاته

  دولة إسرائيل يف يفحول التطهري العرقي واجلغرا: وثيقة ثالثة
أستمدّها من الفصل الرابع من الكتاب السـابق نفسـه، ومـن الصـفحات     

)152-170.(  
حســيب ترمجــة مطلــع الفصــل وخامتتــه، وذكــر أرقــام القــرى املــدمرة،         

  .، تاريخ صدور الكتاب1975والقرى املتبقية حتى عام 
  :ه باحلرف الواحدفيجاء 
  :إسرائيل يفالقرى العربية املدمرة « 

أرض دولة إسرائيل  يفإن احلقيقة حول السكان العرب، كما كانوا يعيشون 
ما من منشور، ما مـن  . أسرار احلياة اإلسرائيلية، هي أحد أهم 1948قبل عام 

إن الغاية من هذا الصـمت هـو   . كتاب أو كتّيب، يعطي أرقامها أو مواقعها
هـذه  … "البلد الصـحراء "بالطبع تثبيت األسطورة الرائجة رمسياً، أسطورة 

ن إ. املدارس اإلسرائيلية، وُتذكَر دائماً أمام الـزوار  يفاألسطورة ُتدرَّس وُتعمَّم 
مثل هذا التزوير للوقائع هو أحد أخطر خروقات القانون األخالقي، وهو أحد 
أبرز املعوقات أمام كل مسعى للسالم، سالم ال يقوم على القـوة، وال علـى   

رأيي، بقدر ما هو مقبول على نطاق العامل  يفوهذا التزوير يزداد خطورة . القمع
د ُدّمرت تقريباً دائماً علـى  وملا كانت القرى العربية ق. خارج الشرق األوسط
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ها من بيوت وحواجز، بل وقبور وأضرحة، حبيث مل يبَق منها وال فيحنو تام، مبا 
  !حجر واحد، فإن الزّوار يسهل عليهم أن يصّدقوا أنه مل يكن هنا سوى صحراء

وإين ألرى أن الواجب األول لكل إنسـان مسـتقيم، داخـل إسـرائيل     "
وضمن هذا . ستطاع، للكشف عن هذه احلقيقةوخارجها، هو أن يسعى، قدر امل
إنه يضم قائمة كاملة جبميع القبائـل والقـرى   : املقصد، أنا أقدم التقرير التايل

، ولتلـك  )5/6/1967حدود  يف(العربية اليت كانت قائمة على أرض إسرائيل 
  …اليت ال تزال قائمة حىت اآلن

راسات اليت قـام هبـا   الد إىل، تستند 1948هذه القائمة لسكان ما قبل عام 
. فلسطني يفني فيالسيد عارف العارف من رام اهللا، وهو أشهر املؤرخني واجلغرا

وإن وجود القرى، قد أُعيدت دراسـته مبسـاعدة الكـثريين مـن العـرب      
  ». اإلسرائيليني

  :هذه األرقام) 156(الصفحة  يفوإسرائيل شاحاق يقدم 
  قرية  475    1948القرى القائمة قبل عام . 1« 

  قرية  90  )1975عام (القرى القائمة حالياً . 2
  )انتهى(» قرية   385      القرى املدّمرة. 3

  ، دولة العدواناحملطة السادسة )6
  :نها النقاط التاليةأضمّ

، بتعاون 1955فلسطني احملتلة عام  يفإنشاء حمطة دميونا النووية ) 1(
  .بريطاني فرنسي

  1956العدوان الثالثي على مصر عام ) 2(
  .، واحتالل سيناء واجلوالن والضفة الغربية1967حرب عام ) 3(
  .1973حرب عام ) 4(
  .1982اجتياح إسرائيل للبنان عام ) 5(
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  .2006احلرب على لبنان عام ) 6(
  .2012-2010-2009احلرب على غزة عام ) 7(
  .2014احلرب على غزة عام ) 8(

  صديقه إىل" نيبنجامان كوه" يرسالة الربوفسور اإلسرائيل: وثيقة أوىل
" بنجامـــان كـــوهني"أســـتمدّها مـــن رســـالة لربوفســـور إســـرائيلي يـــدعى 

)Benjamin Cohen(  ــديقه الكاتـــب اليهـــودي الفرنســـي ــها لصـ ــول . "، كتبـ بـ
، أي إبان 1982حزيران عام  8، بتاريخ )Paul Vidal-Naquet" (ناكيه -دالفي

 le" (لومونـد "صـحيفة   يفاجتياح اجلـيش اإلسـرائيلي للبنـان، وقـد نشـرت      

Monde ( ها باحلرف الواحدفييقول . 19/8/1982الفرنسية بتاريخ:  
أننـا علـى   "، الذي أعلن للتو "الترانزيستور" إىلأكتب لك وأنا أصغي « 

إن هـذه  . لسكان اجلليـل " السالم"وهو ضمان : لبنان يف" وشك حتقيق هدفنا
من الواضـح أن  . باجلنون، تصيبين )Gobbels" (غوبلز"األكاذيب اجلديرة بـ 

تها مجيع احلروب السابقة، ليست هلا أية هذه احلرب املتوحشة، اليت تفوق برببرّي
كيف ليهـود،  … لندن، وال بأمن اجلليل يفعالقة، ال باالغتيال الذي حدث 

… يهود كانوا هم بدورهم ضحايا ما ال حيصى مـن املظـامل  … أبناء إبراهيم
هذا احلد؟ إن النجاح األكرب للصهيونية ليس  إىل كيف يسعهم أن يصبحوا قساةً

  …تهممن يهودّي" إفراغ اليهود: "سوى هذا
" شارون"و" بيغن"، كل ما بوسعكم كي متنعوا أمثال افعلوا يا أصدقائي الغالني

) هذه هي العبارة الرائجة هذه األيـام (ة النهائية فيالتص: هم االثننيفيمن حتقيق هد
  )انتهى(»  .ولإلسرائيليني بوصفهم كائنات بشرية للفلسطينيني بوصفهم شعباً،

  "ديانة احملرقة": وثيقة ثانية
 Gilad(" جـــيالد آتزمـــون"أســـتمدّها مـــن كتـــاب للموســـيقى اليهـــودي  

ATZMON(  ــار  -قصــة أســتري  "بعنــوان  يف، الصــادر "تشــريح الشــعب املخت
  .ترمجته الفرنسية يف، 2012باريس عام 
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قــال . تــهافي، وأترمجهــا حبر)31-29(أختــار فقــرات مــن صــفحاته األوىل 
  :باحلرف الواحد

وأنـا أتفحـص   . دراسيت جتاوزت بضعة خطوط صفراء بضمري بارد يف« 
اخلطاب اليهودي العلماين، الصهيوين منـه   يفاً اجلوانب القبلية، القائمة فيفلس

عـائي أن بعـض   اّد يفل كامل املسؤولية وأنا أحتّم. والالصهيوين على السواء
وإين . القائمة بني الصهيونية والالصهيونية اليهودية، هي مقلقـة  ،بهوجوه الش
ما هو أبعد، فأتساءل ما تعنيه  إىلتفكريي  يف، وأمضي "ديانة احملرقة"ألتفحص 

  .اخلطاب السياسي اليهودي يفمفاهيم التاريخ والزمن، 
، )عباًبوصفهم ش(أن هذا التفكري يقيم متييزاً بني اليهود  إىلجيدر يب أن أشري "

وإن تفكـريي  ). جياوبوصفها ايـديول (، واليهودية )بوصفها ديانة(واليهودية 
ليتركز بصورة خاصة على هذه املقولة األخرية، وهو جيري انتقـاداً للسياسـة   

ومـع أن بعـض مرّوجـي    . الذاتية اليهودية، ولاليديولوجيا اليهودية املعاصرة
إن . ، فأنا أدحض اهتاماهتم"ميالسا"الدعاوة اليهودية أكدوا أن هذا النص هو 

ولكن ذلك ال مينعين . عملي هذا ليس موجهاً، ال ضد اليهود، وال ضد اليهودية
من انتقاد جمموعة من األفكار والفلسفات، ذات طبيعة قبلية، ولكنها تنطـوي  

ويوّد بعضهم أن يصف هذه احلزمة من األفكـار   .ةفيعلى مرامي عاملية غري خا
  .نية، ولكين ال أشاطرهم هذا الرأيوالفلسفات، بالصهيو

الواقع مدلول غامض، وأضيق من أن تفسر تعقيد القوميـة   يففالصهيونية "
  .ته، ايديولوجيته وممارساتهاليهودية املعاصرة، وحشّي

فضالً عن ذلك، فإن القومية اليهودية هي حالة نفسية وذهنيـة ال تعـرف   "
ف أين تنتهي حقاً اليهوديـة،  الواقع، فليس هناك من يعر يفو. حدوداً واضحة

من ذلك أننا ال نعرف أيـن تنتـهي   . وأين تبدأ الصهيونية، والعكس بالعكس
  .مصاحل إسرائيل، وأين تبدأ مصاحل احملافظني اجلدد
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العدالة والسالم، فإن الرسـالة مقلقـة،    طاملا أن املوضوع املطروح هو هّم"
فنحن هنا نواجه ايديولوجيا سياسية، ومجاعات ضغط قوية جداً ال يسـمحون  
بأي انتقاد، وبأوىل حجة بأي معارضة، فمن الواضح، أننـا ال نواجـه فقـط    

احلقيقة، فنحن نواجه فلسفة براغماتية تبلغ منتهى  يفو. إسرائيل أو اإلسرائيليني
إهنـا ممارسـة   . ُتولِّد وُتحِدث نزاعات دولية، ذات حجم كوين التصميم، وهي

إن . أروقة السلطات، وال سيما لدى القوى الكربى يفقبلية تبحث عن النفوذ 
فتح حرب مع إيران، وهذا ليس وليـد   يفاجمللس اليهودي األمريكي يدفع علناً 

  .األمس

الت علناً لتـدخّ  ، يدعونفيمثة ناطقون باسم الصهيونية مثل برنار هنري لي"
بريطانيا العظمى ليمارس باألسلوب العلين ذاته،  يفوإن اللويب اليهودي . حةمسلّ

الضغط على احلكومة الربيطانية، ال لشيء إال ليضمن أن القوانني الربيطانية ذات 
  .الصالحية العمومية، تعّدل لصاحل اإلسرائيليني املتهمني جبرائم حرب

قطاع غـزة،   يفاليني الفلسطينيني ُيجوَّعون ما حيدث كل ذلك، فإن مفيو"
  .اليت باتت سجناً واسعاً، هتدده أزمة إنسانية

ما حيدث كل ذلك، فإن اليهود الذين يّدعون مناهضـة الصـهيونية،   فيو"
) اإليباك(، ينشطون ليحولوا دون انتقاد )ال سيما تشومسكي(ويهوداً يساريني 

، وانتقاد القوى اليهودية، الذي يعرب )ليةجلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائي(
، أو هذا الكتـاب  "ستيفن والت"و" جون مريشامير"عنه اجلامعيان األمريكيان 

  .بالذات
هل األمر يتعلق بإسرائيل فقط؟ هل األمر يتعلق حقاً بالصهيونية؟ أم ترانـا  "

  التسليم بوجود شيء آخر، على جانب أعظم من األمهية؟ إىلسننتهي 

إن . إنقـاذ العـامل   إىليت بأن واقعة التضامن مع الفلسطينيني، تقود إن قناع"
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ولكن ذلك يفرض . إنقاذ فلسطني يعين إعادة اعتبار احلقيقة، والسالم والعدالة
فنحن ال نواجه . علينا شجاعة اليقظة وإدارك أن األمر ليس جمرد معركة سياسية

احلقيقة حرباً علـى   يف إن األمر يعين… إسرائيل وحدها، وال جيشها أو قادهتا
رهينة، وحولته، أقله مؤقتاً، عن ميوله اإلنسانية  إىلذهنية مؤسفة حّولت الغرب 

فإن القتال ضد حالة نفسية أشد صعوبة مـن القتـال ضـد    . وتطلعاته العقلية
الناس، ال لشيء إال ألن ذلك يقتضي القتال ضد اآلثار اليت تكون هذه احلالـة  

ب ، فإنه يتوّج"أورشليم"فإن كنا نريد أن نواجه  .ذواتنا يفالنفسية، قد تركتها 
ذواتنا  إىلرمبا، جيدر بنا أن ننظر . نافيالداخلية " أورشليم"علينا أوالً أن نواجه 

 يف" موّدة"رمبا جيدر بنا أن نبحث عن بقية من . مرآة، وأن ننظر أيضاً حولنا يف
  )انتهى(» ذواتنا، راجني بقاء شيء منها بعد؟ 

  "الشرق األدنى املتفجر": ثالثة وثيقة
، "جــورج قــرم "ها مــن مقدمــة كتــاب للمــؤرخ اللبنــاني املعاصــر      أســتمدّ

 يف، وقــد نشــره بالفرنســية  )2007-1956" (الشــرق األدنــى املتفجــر "بعنــوان 
  :هما باحلرف الواحدفيجاء ). II-III(من الصفحتني . 2007باريس عام 

 يفو. الشـرق األدىن  يفخ ال يين يتعـرض للمفاجـآت   املراقب املؤّر إنّ« 
مطلع القرن املاضـي، أن فلسـطني التارخييـة،     يفالواقع، من كان خيطر بباله 

فلسطني الكنعانيني، وممالك إسرائيل القدمية، فلسطني املسيح وجبل الزيتـون،  
ستصبح دولة إسرائيل، صاحبة القدس،  يففلسطني املسجد الرائع للخليفة عمر 

من كان خيطر بباله  هب قوة عسكرية، بعد الواليات املتحدة وروسيا والصني؟أر
الصـحراء؟ وأهنـا    يفأن الثروة النفطية ستطرق أبواب القبائل البدوية الفقرية 

آلة مالية ضخمة، مرهونة للدعاية الوهابيـة،   إىلل شبه اجلزيرة العربية، ستحّو
ة اإلسالمية، اليت سـيحّوهلا آل  وهي إحدى احلركات اإلصالحية املتطرفة للديان
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تشّدد منـاقض لـروح    إىلسعود، مبا ينطوون عليه من اندفاع للقتال والغزو، 
؟ من كـان  "الوسط القومي"الديانة اإلسالمية، اليت يصفها القرآن بالذات بديانة 

ى به شعراء فرنسا الرومانسـيون،  يتصور أن لبنان الودود واجلميل، الذي تغّن
 يف، سيغوص طوال مخسة عشر عاماً "الفونس دو المارتني"أو " فالنردوجريار "

عنف متالحق؟ وأن الطوائف الدينية اللبنانية، البالغة الشـهرة لـدى علمـاء    
 إىلل االنتروبولوجيا واألعراق، بتفّردها وتداخلها الطيب والسموح، سـتتحوّ 

رفـون  طعام ملدافع زعماء ميليشيات قساة، خيتبئون وراء رعاة أجانـب ال يع 
الرمحة، زعماء جمرمني مل ميثلوا يوماً أمام قضاء، من جراء هتجريهـم القسـري   

  للناس، وارتكاهبم اجملازر اجلماعية؟
قلب زمان  يف، و"متحّضراً"ولكن، من كان خيطر بباله أيضاً أن العامل املسمى "

تارخيي عرف تفكيك االستعمار، وتطبيق املبادئ احلديثة الكربى حلرية الشعوب، 
سيسّهل استعماراً سكانياً جململ أرض فلسطني التارخيية، وقد انتزع منها سـكاهنا  
الفلسطينيني، على الرغم من القرارات الكثرية جداً والصرحية جداً، الصادرة عن 

أماكن أخرى، مثل جنـوب   يفاملستعمرين واملستبدين حني أن  يفاألمم املتحدة، 
تيمور الشرقية، قد أكرهوا على التنحي وعلى  يفروديسيا، أو حىت  يفأفريقيا أو 

منح احلرية للشعوب املستعَبدة؟ من كان خيطر بباله أيضـاً أن منظمـة األمـم    
نسـان  كرامـة اإل  يفها أن جتّسد مجيع املبادئ احلديثـة  فياملتحدة، اليت يفترض 

وشعوب األرض، ستفرض على الشعب العراقي، حصاراً اقتصادياً شامالً، كانت 
نتيجته الوحيدة القضاء على عشرات األلوف من األطفال واملسـّنني الفقـراء،   

ة واملطلقة؟ وأخرياً، من كان خيطر بباله أن الواليات وتدعيم سلطة النظام، املستبّد
العامل العريب من أجـل مقاومـة    يفتوريات املتحدة، بعد دعمها العديد من الدكتا

الشيوعية، وبعد أن اجتاحت العراق بفظاظة، ستبلغ من القحة ما جيعلها تـّدعي  
  )انتهى(»  الشرق األدىن؟ يفمحاية احلرية وحقوق اإلنسان 
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  "الربيع العربي"، طالئع احملطة السابعة )7
  :أضمّنها النقاط التالية

  :التفجريات الداخلية العربية. 1
  …فلسطني يف -  
  .ضد الفدائيني 1970حرب عام : األردن يف -  
  )1990-1973(لبنان  يف -  
  .وبعده 2014السودان حتى انفصال اجلنوب عام  يف -  
  ).1989-1980(احلرب بني العراق وإيران  -  

  )1990(اجتياح الكويت  -  
  )1991(احلرب الدولية على العراق  -  
  .2003احلصار املتواصل على العراق، حتى اجتياحه عام  -  

  :الراهن" الربيع العربي. "2
  2010    تونس يف -  
  2011-2010    مصر يف -  
  ؟؟؟-2011  سورية يف -  
  2011    ليبيا يف -  
  2011  البحرين يف -  
  2015    اليمن يف -  

  …!الكشف األكرب: الكربىوثيقة ال
 جملة من) 14( العدد القدس، يف صدر، ،1982 عام منشباط  شهر يفو

 إسـرتاتيجية " بعنوان مقاالً حيتوي وهو الصهيونية،) التوجّه أي" (كيفونيم"
  :، حبرفيتهافقط فقرات بضع منه أنقل ،"الثمانينات يف إسرائيل
  .الكربى أولوّياتنا من هي طبيعية، موارد من هافي ِلما سيناء، احتالل إعادة إن «
 مسـألة  إلينـا،  بالنسـبة  تشكّل، تُعد مل الداخلية،نزاعاهتا  بفعل مصر، إن"
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 وجَدت الذي الوضع إىل ساعة، 24 من أقلّ يفإعادهتا  لَيمكننا وإنه. إستراتيجية
 ،"العـريب  العامل رائدة"مصر  أسطورة أما. 1967حرب حزيران  بعد نفسها، هفي

ـ جغرا مناطق إىل وتقسيمها …جثّة هياليوم  ومصر. وانتهتماتت  فلقد  ةفي
  .التسعينات يف السياسي هدفنا يكون أنجيب  مستقلّة،

 والسـودان، ليبيـا   مثل بلداناً فإن النحو، هذا على مصر تفكيك متّ ومىت"
  .ذاته التفكيك ستواجه ُبعداً، أكثر أخرى وبلداناً

 لبنان تقسيم فإن. الشرقيةدون اجلبهة  مشاكل تواجه الغربية اجلبهة إن… "
 وإن. العـريب  العـامل مبجمل  سيحلّ ِلما املسبقةالصورة  هو واليات، مخس إىل

 أن جيـب  دينيـة،  أو إثنيةملعايري  وفقاً دة،حمّدمناطق  إىل والعراق سورية تفجري
  …إلسرائيل أولياً هدفاً البعيد، املدى على يكون،

 الضـغوط حتـت   ذاتـه،  لالحنـالل  مدعّوة كلها،اجلزيرة العربية  شبه إن"
  …السعودية العربية وضع خاص، حنو على هو، وذلك. الداخلية

 لـن  البعيـد، املدى  على وهو، لنا، راهن إستراتيجيهدف  هو واألردن"
 إىل السـلطات وانتقـال   حسني، امللكورحيل  احنالله، بعد لنا، هتديداً يشكّل
  …الفلسطينية الغالبية أيدي
 احلـل  سيعين التغيري وهذا اإلسرائيلية،السياسة  إليهترمي  أن جيب ما هذا"
  …الكبرية العربية السكانية الكثافةذات  الغربية، الضفة ملسألة
 مساومةعلى  تنطويخطة  وأية املستقلة، الدولة خطة نرفض أن علينا جيب"
  …القوميتني فصل دون حيول لألراضي، اقتسام أو

 يف إال وطـن  هلـم يكـون   لن أنه يدركوا أنالعرب اإلسرائيليني  وعلى"
 البحـر  بني اليهودية بالسيادة يعترفوا مل ما باألمن،لن ينعموا  وأهنم …األردن
  …والنهر
 أرباع ثالثة يكون بأن نقبل أن النووي، الزمنمداخل  يف وحنن ممكناً، يُعد مل"

 حبكـم  للمخـاطر  وُعرضة السكان،كثيف  ساحلٍ يف جمموعني اليهود السكان
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 سياسـتنا  إىل بالنسـبة  قصـوى، ضـرورة   السكانهؤالء  هتجري وإن. طبيعته
 لبقائنـا  الوحيدةالضمانات  تشكّل واجلليل،اليهودية والسامرة  فإن. الداخلية
 ملصـري  سـنتعرض  فإننـا  اجلبلية،املناطق  يفالغالبية  حنن نصبح مل فإنْ. القومي

  …البلد خسروا الذين الصليبيني
 واإلسـتراتيجية الدميوغرافيـة   األصـعدة  علـى  املنطقةزن اتو إعادة إن"

  …طموحاتنا طليعة يف تكون أن جيب واالقتصادية،
 العريب بالعاملسيحلّ  ملا املسبقةالصورة  هو مناطق، مخس إىل لبنان تقسيم إن
 يف األمـر،  هذا. كلها العربيةاجلزيرة  وشبه والعراق وسورية مصر هفي مبا كله،
 أو عرقيـاً  منسجمة مناطق إىلوالعراق  سوريةتفتيت  وإن. فعالًقائم  هو لبنان،
 جبهتها يف البعيد، املدى على إلسرائيل،اهلدف األول  هو لبنان، يف كما دينياً،

. عسـكرياً هاتني الدولتني  تفتيت هو القريب،املدى  علىهدفها،  وإن. الشرقية
 يصبححبيث  العرقية،لطوائفها  وفقاً كثرية،دويالت  إىل سوريةُتقّسم  ولسوف
 سنية دولةدمشق  ودولة سنية،دولة  حلبومنطقة  شيعية، علوية دولة الساحل
 ستمتّد اليت اخلاصة، دولتهمالدروز  وسينشئ. الشمال يف جلارهتا معادية أخرى،
 هـذه  وستضـمن . األردن ومشالحوران  إىل حال كل وعلى جوالننا، إىل رمبا

 يف اليوم، هو اهلدف، وهذا: البعيداملدى  علىاملنطقة  يف واألمن السالم الدولة
  » .يدنا متناول

  ، احلرب الكونية على سوريةاحملطة الثامنة )8
  :نها النقاط الثابتة التاليةأضمّ

  .دولة، أعلنتها باسم الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان 140 -1  
  .سورية يفدولة ترسل علناً مقاتليها وحمكوميها، للقتال  83 -2  
  .ه، ضد سوريةاإلعالم الغربي كله، والعربي جل -3  
 يفصـــمت مطبـــق إزاء القتـــل والتـــدمري، املمارســـني علـــى ســـورية و  -4  

  .سورية
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  تشومسكينعوم  اعرتاف من: وثيقة أوىل
، وهــو "نعـوم تشومسـكي  "أسـتمدّها مـن كتـاب للمفكـر واملـؤرخ األمريكـي،       

كنـدا، عـام    يفشر برتمجته الفرنسية ، وقد نُ"األوسطبركان الشرق "بعنوان 
  ):186-184(الصفحات  يفجاء . 2007

  :سأورد السؤال ومن ثم اجلواب
  ستيفن شالوماإلسرائيلي  فيسؤال الصح« 

مثة كالم عن احتمال قيام عمل عسكري من قبل الواليات املتحـدة،  : شالوم« 
كيف لك أن تقيِّم . ، مها سورية وإيراناألوسط الشرق يفضد بلدين آخرين 

  سياسة الواليات املتحدة حيال سورية؟
سياسة الواليات املتحدة حيال سورية، كانـت دائمـاً   : تشومسكيجواب 
، كان جورج بوش األب يؤيد كل التأييد بقـاء  1990عام  يف… انتهازية جداً

إال … التحالف املعادي للعراق إىللبنان، ألنه كان يريد هلا أن تنضم  يفسورية 
ال ختضـع  ألن سـورية  موقف خمتلف،  إىلأن واشنطن عادت عرب السنوات، 

معظم البلدان، ينحين املسؤولون أمام الواليات املتحدة  فيف… ألوامر واشنطن
ولكي نرى مدى جدية انتقاد الواليات املتحـدة   .أما سورية، فال. بكل بساطة

لسورية، بشأن خروقها حلقوق اإلنسان، حسبنا أن نلقي نظرة علـى تـاريخ   
 يفإلرهاب، أي دول هـي،  هناك قائمة بدول داعمة لالواقع،  يفو .األحداث

من ذلك، أن كلينتـون  . ، لسبب تافهحقيقة األمر، ال ُترضي الواليات املتحدة
، أن يشطب امسها من هذه القائمة، إن هي قبلت 1994عرض على سورية، عام 

بشأن هضبة اجلوالن، اليت كانت !) كذا" (اإلسرائلية -األمريكية "باالقتراحات 
وملا كانت سورية تريـد اسـترداد   . 1967حرب عام إسرائيل قد احتلتها أثناء 

. قائمة الدول الداعمة لإلرهـاب  يفأرضها، رفضت هذه املقايضة، فبقيت إذن 
  .املزيد من الكالم بشأن هذا املوضوع إىلوال حيتاج األمر 

 يففـاتفق املسـؤولون   . ، توفرت فرصة للتخلص من سـورية 2004عام  يفو"
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فرضوا على األمم املتحدة قراراً يقضي بإرغام القوات الواليات املتحدة مع فرنسا، و
واليوم متارس الواليات املتحدة ضغوطاً قوية لإلطاحـة  . السورية على مغادرة لبنان

إن دافعها احلقيقي . بالنظام السوري، ولكن ال لألسباب اليت تّدعيها الواليات املتحدة
  …!غري مطيعةألهنا : قصف صربيا يفهو الدافع عينه الذي استخدمته 

معارضة سورية، ليست نبيلـة   إىلإن األسباب اليت تدفع الواليات املتحدة 
، بقدر ما يتاح يل أن أعرب عـن  ويسعنا أن نقول األمر نفسه عن فرنسا. البتة
 إىلإن ما دفع الواليات املتحدة بإصرار إلخراج سورية من لبنان، يعـود  . رأيي

احلرب الثانية اليت شنت على العـراق عـام    إىلأن سورية رفضت االنضمام 
ولذلك قررت الواليـات املتحـدة   … ، بل تبّنت، باملقابل، موقفاً معاديا2003ً

  )انتهى(»  .معاقبة النظام السوري

  صوت حق من فرنسا: وثيقة ثانية
بعنــوان " ميشــل رامبــو" الفرنســي، فريأســتمدّها مــن مقدمــة كتــاب للســ 

وقد جـاء  . 2015باريس عام  يف، صدر "بريعاصفة على الشرق األوسط الك"
  :باحلرف الواحد، ما ترمجتُه )33-32(الصفحتني  يف

  .ليس ما يدعو إلخفاء احلقيقة      «
إن االضطرابات الراهنة، سواء كانت من صنع العرب أنفسـهم، أم ال، ال  

املشروع الذي نظّرته وخططته اإلمرباطورية األمريكية منذ  يفتشكل سوى حمطة 
، بفعل ما تنطـوي عليـه مـن    "زعزعة االستقرار"إن عبارة . السنني عشرات

قط مبا يصّور اهلدف االستراتيجي البعيد املدى، الذي  فيغموض وضعف، ال ت
يعنينا، وهو حتقيق التدمري الكلي، جبميع الوسائل املتاحة، هلذا الكون الذي حتول 

 -" الصـاحلني "الكّتاب  إن. من ابتالعه وإلغائه" العوملة"رحابته دون أن تتمكن 
الصاحلني بفعل خضوعهم ملن يستقون منهم أفكارهم، سيحتجون بصراخ عالٍ، 

خبيثة، " توتاليتارية"إذا ما مسعوا أو قرأوا أن العوملة على الطريقة األمريكية هي 
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حتقيـق   يفشكلها، وبالغة القسـوة   يفالغالب عنيفة  يفمتراخية أحياناً، ولكنها 
رأي املهووسني بكل ما هو أمريكي، فإن األمر يعين، ال أكثـر   وأياً كان. هدفها

ه املواطنون أهنـم  فيعلى نطاق العامل، يتوهم " توتاليتاري"وال أقل، حتقيق جمتمع 
حني أهنم يكونـون   يفجمتمع حر باملطلق، لبريايل، متحرر وإباحي،  يفيعيشون 

خاضعني لرقابة كلية، مصورة ومصنفة، تشمل سجالهتم وحتركاهتم وتـنقالهتم  
  .ها التفاصيل اليومية التافهةفيمجيع جوانب حياهتم، مبا  يفولقاءاهتم، حىت 

سبيل اإلسالم السياسي، مل خيفوا يوماً تصميمهم على خلق  يفإن املناضلني "
ئ الشريعة القرآنية الشهرية، اليت يلّوحون جمتمع كلي، تسوده توجيهات ومباد

وجـه خصـومهم،    يفهبا بوصفها العالج الناجع جلميع القضايا ومجيع املظامل، 
وسواء أكانوا انتهزوا هـذه الفـرص   . هم خطراً على احلضارةفيالذين يرون 

ما يظنوهنا لعبة  يفالذهبية أو تعاونوا مع أسياد اإلمرباطورية كي حيققوا غاياهتم، 
  .كية، فاألمر ال يقدم وال يؤخرذ

وجه العدوان الكـوين   يفإن سورية، بدعم من حلفائها األقوياء، صمدت "
إهنا هي العقدة األخرية القـادرة  . الذي استهدفها، وهي تسجل عليه مكاسب

ويبدو أن اإلمرباطورية . على إيقاف تدمري غري مسبوق للشعوب املعنية ولدوهلا
وإن السياق الدويل . حماولتهم يفا فشل اإلسالميون حماولتها، كم يفقد فشلت 

قد تبدل كثرياً، خالل هذه السنوات األربع أو اخلمس، حىت لو بدا للغرب أن 
فليس مثة بعد اليوم من يؤمن بأن للتاريخ . سورية قابل لألخذ والرد يفالصراع 

ن ولكن اإلنسان يتمىن أحياناً أن تكـو ). وقد يكون ذلك خطأ(البشري معىن 
  )انتهى(»  سري الكون عدالة ذاتية يفهناك 

  الرببرية احلديثة: وثيقة ثالثة
بـاريس   يف، الصـادر  "اخـتالل العـامل  "، "أمني معلوف"أستمدّها من كتاب 
مـا  هما في، وقد جاء )75-74(، ومن الصفحتني 2011باللغة الفرنسية، عام 

  :باحلرف الواحدترمجتُه 
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ى انعدام التسامح والظالمية، بـل علـى   الغرب، ال تقوم الرببرية عل يف« 
فقد اجتاح اجليش األمريكي بالد ما بني النهرين، . الغطرسة وانعدام اإلحساس

وباسم احلرية والدميقراطيـة  ! وكأين به حصان حبر ميشي على حقل من التوليب
. والدفاع عن الذات، وحقوق اإلنسان، أساؤوا التصرف، ودّمـروا وقتلـوا  

قتلهم سبعمائة ألف إنسان، وعلى شفاههم كلمة اعتذار  ولسوف ينسحبون بعد
هذه التقديرات  فيعثالثة آالف مليار دوالر، بل ض"وقد أنفقوا قرابة . غامضة

وقد غادروا البلد الذي احتلوه، أشد . أو ثالثة أضعافها، وفق بعض الدراسات
ـ فيوأرادوا أن حياربوا اإلرهاب، ولكن اإلرهاب . فقراً مما كان ن يومـاً  ه مل يك
 يفوتذّرعوا بإميان الرئيس بوش املسيحي، فبات كـل صـليب   . أكثر انتشاراً
واّدعوا نشر الدميقراطية، ولكن ما فعلوه، شّوه . هاً بالتعامل معهمكنيسة، مشتَب

  .مفهوم الدميقراطية حلقبة طويلة
العراق، ولكن العراق لن ينـهض مـن    يفإن أمريكا ستنهض من صدمتها "

ولسوف تفقد أكثر طوائفه الدينية عدداً، مئات اآلالف مـن  . صدمته األمريكية
وهذا يعين . ه مكان بعد اليومفيأبنائها، كما أن أدىن طوائفه عدداً، لن يكون هلا 

ليس املانديني أو اليزيديني وحسب، ولكن أيضاً اآلشوريني والكلدانيني، الذين 
  .ر جمرد ذكر امسهم، حبقبات رائعة من مغامرتنا اإلنسانية العظيمةيذكّ
أحسـن احلـاالت،    فيف. واآلن، فإن مصري مجيع هذه األقليات قد ُحِسم"

منفى بعيد عن أرضهم، أو سُيسَحقون بـني   يفنهون مسريهتم التارخيية سوف ُي
  )انتهى(»  .فكَّي الرببرية املعاصرة، املتباينني

  أساليب االستعمار اجلديد: وثيقة رابعة

أستمدّها من الصفحات الثالث األوىل، مـن كتـاب مرعـب حقـاً، يتوجـب      
اينياســيو "علــى كــل مثقــف قراءتــه ودراســته، وهــو لباحــث فرنســي يــدعى     

والكتـاب  ". لومونـد دبلوماتيـك  "، الذي رئس لفرتة طويلـة صـحيفة   "رامونيه
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، 2002بـاريس عـام    يف، وقد صـدر  "حروب القرن احلادي والعشرين"بعنوان 
  ":الوجه اجلديد للعامل"حتت عنوان  ه باحلرف الواحدفيجاء 

، وبعد احلرب ضد شبكة القاعـدة ونظـام   11/9/2001بعد اعتداءات « 
 يفأفغانستان، ما هي امليزات اجليوسياسية الرئيسية لكوكب األرض،  يفطالبان 

  مطلع القرن احلادي والعشرين هذا؟
. سيطر على العامل، كما مل ُيَتح ألي إمرباطورية سابقةإن الواليات املتحدة ت"

امليدان السياسـي  : اخلمسة ميادين القوة التقليدية يففهي متارس تفوقاً ساحقاً 
يقول أحد احملللني األمريكـيني  . يفواالقتصادي والعسكري والتكنولوجي والثقا

  :7/1/2002، بتاريخ "اهلريالد تريبيون" يف
إهنا متلك القـدرة  . ة هي على حنو ما، أول دولة عامليةإن الواليات املتحد"

على تزّعم صيغة جديدة لإلمرباطورية الكونية، وهي إمرباطورية تلقائية، خيضع 
  )انتهى( ".ها األفراد لسلطتها، راضنيفي

. تاريخ البشرية، خيضع العامل إذن لسلطة متفوقـة وحيـدة   يفللمرة األوىل "
أوالً : أفغانستان هيمنتها اإلمرباطورية بطرق ثالث يفوقد أتيح هلا أن تستعرض 

أسابيع قليلة، نظام الطالبـان وشـبكات القاعـدة     يفبسحقها حتت القنابل، 
ثانياً بإنشائها حتالفاً دبلوماسياً واسعاً جداً، لـدعم  . املسلحة، اليت كانت تدعمه

قت الـذي  الو يف، )وذلك مبساندة خاصة من روسيا والصني(أعماهلا االنتقامية 
احلد األقصى، كل مرجعية ملنظمة األمـم املتحـدة، وأخـرياً     إىله فيقلّصت 

 يفبتجنيدها القوى الربيطانية املتغطرسة سابقاً، بوصفها جمـرد قـوى رديفـة،    
ه حلفاء متهالكني عليها، إذ اعتربهتم مزعجني، مثـل  فيالوقت الذي استبعدت 

  .فرنسا وأملانيا وإيطاليا وكندا أو اليابان
مثل هـذه   يفإال أن مثل هذا االستعراض للقوة العسكرية والدبلوماسية، "

فإن الواليات املتحدة، بالرغم من تفوقهـا  . احلقبة اجلديدة، ينطوي على خداع
احـتالل أفغانسـتان وغزوهـا     إىلاحلقيقة أن هتدف  يفالساحق، ال تستطيع 
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تاسـع عشـر،   القـرن ال  يفكما حاولت أن تفعل، كل من بريطانيا (عسكرياً 
حني أن ذلك ال يشكل بالنسبة إليهـا، علـى    يف، )القرن العشرين يفوروسيا 

 يفملاذا؟ ألن التفوق العسكري مل يعد ُيترَجم، كما . الصعيد التقين، أي صعوبة
القرن التاسع عشر، وخالل النصف األول من القـرن العشـرين، بـاحتالل    

عيد، عصية سياسياً، مكلفـة  األراضي، ذلك بأن األراضي باتت على املدى الب
وقد ثبت أن اإلعالم أصبح عـامالً اسـتراتيجياً مـن    . مالياً، وكارثية إعالمياً

  .الدرجة األوىل
فـإن  . إن مجيع الدول مدفوعة بدينامية العوملـة : مثة ظاهرة مركزية أخرى"

 يفألن العوملة االقتصادية تطال أدىن الزوايا . ذلك يكاد يكون ثورة رأمسالية ثانية
الكرة األرضية، وهي تتجاهل استقالل الشعوب وتنّوع األنظمـة السياسـية،   

  .سواء بسواء
حقبـات   يفبذلك تتعرض األرض حلقبة جديدة من الفتوحـات، كمـا   "

حني أن القائمني الرئيسيني بالتوّسع االستعماري السابق،  يفولكن، . االستعمار
ات والتكتالت الصـناعية  كانوا الدول بالذات، فاليوم فإن الشركات والتجمع

  .واملالية اخلاصة، هي اليت تريد السيطرة على العامل
وهـذه  . مل يكن سادة األرض، يوماً، أقل عدداً وأوفر قوة، منـهم اليـوم  "

. اليابان -االحتاد األورويب  -مثلث الواليات املتحدة  يفالتجمعات تقوم أصالً 
  .الواليات املتحدة يفوإن نصفهم متواجد 

بشكل غري مسبوق خالل ، قد تسارع يف النفوذلرأمسال ولتركيز يف اهذا ا"
  .التكنولوجية الرقمية األخرية، حتت تأثري الثورةالعشرين السنوات 

التقنيـات  مع ة اجلديدة، فيبداية األليلوح ارتباط وتواصل جديد يف األفق ب
  .البشرية احلياةستوى تحكم مباحلديثة اليت تستطيع أن تاجلينية 

 انفتحت، احلصرية العامة للمخزون اإلنساينواإلنساين  اجلينومإن خصخصة 
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احلياة يتعلق بلكل ما  كبريةوإن خصخصة . يف التوسع الرأمسايل جديدةجماالت 
هو يف إطار التحضري لظهور سلطة قد تكون األقوى من كل ما ميكن  ،الطبيعةبو

  .أن نكون قد عرفناه خالل التاريخ اإلنساين
احـتالل   إىلاحتالل البلدان، بقدر ما هي هتـدف   إىلوملة ال هتدف إن الع"

واقـع احلـال، غـزو     يفوإن هاجس هذه السلطة احلديثة لـيس،  . األسواق
األراضي، كما كان حيدث إبان الغزوات الكربى أو حقبات االستعمار، ولكنه 

  .االستيالء على الثروات يف
ة، كما يشهد بذلك االهنيـار  إن هذا الغزو سيتزامن مع أعمال تدمري مرعب"

فقد كان هذا البلـد  . 2001شهر كانون األول من عام  يفاملدهش لألرجنتني 
يعّده منوذجاً عموميـاً، كـان   " صندوق النقد الدويل"النموذج األمثل ملا كان 

ولقد كان سقوط األرجنتني . حياول تصديره بعناد ال يلني، جململ الكرة األرضية
اشـتراكية   إىلية، ما كان سقوط جدار بـرلني بالنسـبة   الربالنيولي إىلبالنسبة 
وبذلك واجه العـامل  . كان إعالناً عن فشل، واكتشافاً لطريق مسدود: الدول

مجيع املناطق، مبا ينطوي عليه  يفبأسره، اهنيار صناعات برمتها على حنو مفاجئ، 
اسـتقرار،   فثمة بطالة كثيفة، واعتماد أعمال تافهة، وعدم: من آالم اجتماعية
االحتـاد   يفمليون عاطل عن العمـل  ) 11(فنجم عن ذلك . وفصل من العمل

… األورويب، ومليار عاطل عن العمل، واعتماد أعمال ثانوية على نطاق العامل
فهنـاك  : عمل األطفال يفعمل الرجال والنساء، واألكثر فداحة،  يفواستغالل 

  .ظروف تّتسم بقسوة بالغة يفمليون طفل ُيستَغلون ) 300(
فإن الشركات الكربى تدّمر البيئة بوسـائل  . والعوملة هي أيضاً هنب للكون"

إهنا تستثمر ثروات الطبيعة، اليت هي ملك مشترك للبشرية، وذلك دون : متمادية
نطاق املال،  يفوإن ذلك ليترافق برتعة إجرامية . وازع من ضمري، ودومنا حدود

واملصارف الكربى، اليت تدّور مبالغ تتجاوز ألـف مليـار    ترتبط بأوساط العمل
  )انتهى(»  .يورو سنوياً، أي ما يفوق جممل الناتج الوطين العام، لثلث البشرية
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  الشرق والغرب معاً يف، مسؤولية الكنيسة احملطة التاسعة )9
أسجل بكل أسـى، غيـاب السـلطة الكنسـية، فرديـاً ومجاعيـاً، عـن جممـل         

مـع  . العامل العربي على األخص يفالعامل كله، و يفهذه األحداث املصريية، 
أن ما جرى، وما كـان جيـري علـى مسـاحة الـوطن العربـي كلـه، منـذ بـزوغ          

قبورهـا،   يفالً بإحيـاء حتـى املـوتى    فـي فلسـطني، كـان ك   يفالكيان الصهيوني 
  …هلعاً وحذراً

  …بالطبع، هلذا الغياب املؤسف واملزدوج، أسباب كثرية، وتربيرات أكثر
عـين الكنيسـة الشـرقية، أن البنيـة الكنسـية املتوارثـة       ما ي يفإال أني أرى، 

هـا، مـن جهـة ثانيـة،     فيللسـلطة  " العريقـة "من جهة، وأن املمارسـة الفرديـة   
أحسـن األحـوال،    يفيتصرف من وحي ذاته  ،جعلتا كل مسؤول كنسي أعلى

دون املسـؤولية  … فكـان اجلميـع  … أسوئها مـن وحـي بعـض احملـيطني بـه      يفو
  !ال يقاس مبا ،املطلوبة منهم

ذلك، فلم يكن خبافٍ على أي متتبّع لألحداث املتفاقمـة، مـن حـروب     إىلو
خارجية واجتياحات، ومن حروب داخلية مروعة، ومـا جنـم عـن هـذه وتلـك،      

وال علـى أي متـابع ملـا    … من قتل ومظامل وتشريد وإفقار وإذالل ورعـب ويـأس  
غرب ذاته، حول مشروع ال يفإسرائيل أو  يفب علناً، منذ زمان طويل، سواء تِكُ
ــة " ــه؛     "الفوضــى اخلالق ــي كل ــهج للوجــود العرب ــدمري الشــامل واملمن ، أي الت

بوصــفه وجــوداً وحســب، علــى اخــتالف مكوناتــه القدميــة واجلديــدة، وعلــى 
مل : اخــتالف انتماءاتــه الدينيــة والعرقيــة واالجتماعيــة والسياســية، أقــول

يســتدعي يقظــة ن مــا حــدث، ومــا حيــدث، ومــا قــد حيــدث،   أ… يكــن خبــافٍ
دائمة، وتأهّباً شديداً، وخطة مدروسة وسـبّاقة، تواجـه هبـا الكنيسـة مجيـع      

  !االحتماالت، أو أقلّه جلّها
ولكـــم متنيـــت مـــن نـــاحييت، لـــو أن رئيســـي الكنســـي األعلـــى، كـــان قـــد    

، 2000اســتجاب، ولــو ملــرة واحــدة، منــذ اعتالئــه الكرســي البطريركــي عــام     
املسـارعة مـع سـائر البطاركـة الشـرقيني،       إىل لدعوتي املتكررة واملكتوبـة لـه،  
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… اإلسرائيلي، قبل فوات األوان -عقد مؤمتر دويل حول الصراع العربي إىل
حتــى كانــت اجلحــيم الكونيــة، املســماة هتكّمــاً   … وكــان قــد فــات منــه الكــثري 

  …"!الربيع العربي"
الكنائس الشـرقية مجيعـاً، وال    يفومع ذلك، فلم تبدر من السلطات العليا 

، والبيانــات الفضفاضــة، بــل  "املغلقــة"بــادرة واحــدة جــادة، خــارج االجتماعــات  
اخلجولة، الفردية منها واجلماعية على حد سواء، إزاء حـرب كونيـة صـرحية    

ــها، وال ســيما      ــة كل ســورية، ال  يفوغــري مســبوقة، تســتهدف اجملتمعــات العربي
  …معامل تارخيها الفريد، القديم واألصيلوجودها الراهن وحسب، بل حتى 

ــن  ــريد       يفأومل يكـ ــب والتشـ ــل والرعـ ــن القتـ ــح مـ ــان الكاسـ ــذا الطوفـ هـ
كنـائس،   يفوالتجويع واإلذالل، ما يلزم بالضرورة مجيع املسؤولني األعلـني  

هــذه بناهــا، وهــذه إداراهتــا، وهــذه عقلياهتــا، ان يتــداعوا، صــالة، وتفكــرياً        
  …ريقة ما؟وحبثاً، ملواجهته معاً، بط

املراجــع  إىلوملــا كانــت دواويــن املؤسســات الكنســية الشــرقية، تفتقــر كلــها     
ب بالبديهــة علــى  املختصــة مبثــل هــذا الشــأن الفريــد واملصــريي، كــان يتوجّــ    

ــرو  ــرباء، معـ ــتعينوا خبـ ــؤوليها أن يسـ ــ وأوفنيمسـ ــية  يفاء، فيـ ــؤون السياسـ الشـ
عسكرية، ممن ختطّـوا  وحتى الواإلعالمية واالقتصادية واالجتماعية والدينية 

د هلـم بـه، ليتدارسـوا وإيـاهم،     شـهَ انتمـاء وطـين وقـومي يُ    إىلكل انتماء ديين، 
خــالل أيــام وأيــام، صــيغة الوقفــة التارخييــة اجلديــدة املطلوبــة منــهم، ومنــهم  

  !وحدهم، بكل أسسها وأبعادها، وتبعاهتا، مهما عظمت، ألهنا مثن الوجود

قفتهم تلـك علـى املـأل، بوصـفها خيـاراً      ترى، لو كانوا فعلوا، ثم أعلنوا و
ــهم      ــرتوا أنفسـ ــانوا اشـ ــا كـ ــد، أمـ ــيحياً، أوحـ ــاً، مسـ ــاً، عربيـ ــريياً، وجوديـ مصـ

اء، فيـ انضـواء مجيـع املـؤمنني األو    يفومؤمنيهم وأوطاهنم مجيعـاً، وسـامهوا   
على اختالف مشارهبم الدينية، صفاً واحداً مرصوصاً، حتت لواء الشـرعية  

قطعـان شـاردة، ال    إىلأن حيوّلوهم، كمـا هـم اليـوم،    الوطنية والدولية، بدل 
  تدري ما تفعل؟
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وإن لغياب مثل هذه الوقفة، من التأثري املدمّر، ما جعلين أدعوهم إليها 
وإنــي . وعبثــاً فعلــت. مــؤمترات رمسيــة، وحتــى علــى شاشــة التلفــاز  يفعلنــاً، 

، لـيس  ألجزم بـأن مثـل هـذه الوقفـة الواحـدة، والقويـة، واجلريئـة، والثابتـة        
اجملتمعــات العربيــة، اهلائجــة  فـي ف. مـن إنســان واحــد مل يكـن حباجــة إليهــا  

لت دون أدنـى شـك، مرجعيـة    واملقتتلة واحلائرة، كانت وقفتهم تلك قـد شـكّ  
ــة هامــة،   ــات اإلســالمية   يفروحي ــاب ســائر املرجعي اجملتمعــات  يفوأمــا … غي

عطـوا أن يتكلمـوا   م كان تأثريها عظيماً، لو كانوا فعلـوا، وقـد أُ  الغربية، فلكَ
  …!أمام أعضاء من الكونغرس األمريكي، وحتى أمام أوباما

 يفإال أن تأثريها األكرب كان يكون علـى الكنـائس الغربيـة كلـها، الغارقـة      
تبعيـة   يفعقدة ذنبها اهلائلة حيال اليهود والصهيونية وإسرائيل، من جهة، و

عمياء لدوهلا، وكأني هبا تريد هبذه التبعية أن تنسي جمتمعاهتا، االسـتبداد  
ختمـة   يفها طوال قرون من جهة ثانية، فضالً عـن غرقهـا   الذي مارسته حبقّ

مادية عارمة، أنستها املسـيح ومقتضـيات إجنيلـه القاطعـة، وممارسـات دوهلـا       
  …تها، من جهة ثالثةالظاملة حبق شعوب برمّ

  .ن شيئاً من كل هذا مل حيدث، وال حبدوده الدنياإين أن أقول ويؤسف

ــة أو        ــات وتصــرحيات مرجتل ــا وهنــاك، مــن بيان وأمــا مــا كــان يصــدر هن
مكتوبــة، فرديــة أو مجاعيــة، مــن هــذه الســلطة الكنســية أو تلــك، فلــم يكــن  

ــع النــاس   بعضــه مــن  يفبــل كــان . يومــاً مبســتوى احلــدث، وال مبســتوى توقّ
ل يسوع من لطغاة األرض، ما ال يليق مبسؤول كنسي ميثّالتزلّف والتوسل 

د فعليـاً، ال علـى املـدى    سته مهـدّ يجهة، ويعرف من جهة أخرى أن وجود كن
هذا، ما مل يكن هو نفسه، … قتالً أو هتجرياً… البعيد، بل على املدى املنظور

  !م اهلجرة لبعض مؤمنيهنظِّن يُلألسف، مَ

ال نـافلني، رأيـت أن أورد وثيقـتني، كمـا     أخرياً، قطعاً لكل مزاودة أو سـج 
  .احملطات الثماني السابقة، تاركاً لقرائها استخالص الرأي هبذا الشأن يف
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  بيان صادر عن ثالثة بطاركة شرقيني وثيقة أوىل،
يوحنا يازجي، وأفرام الثاني، وغريغوريوس الثالـث  : هم أصحاب الغبطة

  :)23/8/2016(بتاريخ وقد صدر البيان … حلام
، زاد تأثري العقوبات االقتصادية واملالية 2011منذ بداية األزمة السورية عام « 

اً أثقل كاهـل الشـعب السـوري    سوريا، ّمما شكل عبئ يفعلى احلياة املعيشية 
فـرض   إىلوهتدف  ،وهذه العقوبات تشكل وجهاً آخر لألزمة. وضاعف معاناته

  .الضغط على األفراد واملؤسسات والشركات، وبالتايل على الشعب بأسره
سـورية،   إىلإن غياب االستثمارات اجلديدة وحظـر الـرحالت اجلويـة    

راج أمسـاء بعـض الشـركات    وإد ،تقليص حجم التصدير إليها إىلباإلضافة 
السورية على القائمة السوداء للتجارة الدولية، ُيعّد من اخلطوات االقتصـادية  

كذلك، فإن إغالق معظـم السـفارات   . اليت تعزل سورية عن اجملتمع الدويل
ق علـى العالقـات   يضـيّ  ،هافيها والعاملني فيوسحب موظ ،سورية يفالغربية 

مـن عالقاهتـا    وحيّد ،ة عن اجملتمع الدويلعزل سوري يفويصّب  ،الدبلوماسية
 يفيضع الشعب  ،ة الدولية مع سوريةفيكما أن منع التداوالت املصر. اخلارجية

  .د لقمة عيشه وكرامته اإلنسانيةضيقة اقتصادية، مما يفقر املواطن ويهّد
وتقلّـص قـدرة املـواطنني     ،وقد نتج عن ذلك موجة من الغالء الفاحش

بسـبب اخنفـاض سـعر     ،السوريني على احلصول على موارد أساسية للحياة
الصرف وتأثريه املباشر على القيمة الشرائية، األمر الذي محل أبعـاداً خطـرية   

مجيع شرائحه وفئاته كافة، وطالـت كـل    يفانعكست على اجملتمع السوري 
  .ظهور مشاكل اجتماعية جديدة إىلّدت كما أ. نواحي احلياة اليومية واملعيشية

سياسية، فهـي قـد    ،وإذا كانت األهداف الرئيسية لفرض هذه العقوبات
بشكل خـاص   ،والطبقة الفقرية والكادحة من الناس ،طالت الشعب السوري

وبالرغم من صمود الشعب . أمور حياهتم اليومية من غذاء واستشفاء يفوحاد، 
احلالة االجتماعية تزداد سـوءاً، ويـزداد فقـر     وجه احملنة، إال أن يفالسوري 
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وهذا دفعنا، حنن البطاركة الثالثة املتخذين . الشعب السوري ومعاناته اإلنسانية
من دمشق مقراً لنا، حيث نعاين عن كثب ما يعانيه السوريون من مجيع األديان 

وبـات  مطالبني برفـع العق  ،هذا النداء اإلنساين يفإعالء صوتنا  إىلواملذاهب، 
االقتصادية عن أبناء سورية املتمسكني بأرضهم وتراب أجدادهم، وحضـارات  

  .عمرها آالف السنني
يأيت نداؤنا هذا دعوة الختاذ إجراءات غري عادية، وقرارات شجاعة وحكيمة 

شرعة حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية،  إىلعد إنساين يستند ذات ُب ،ومسؤولة
فهذا سيلّبي تطلعـات أبنـاء   . صادية عن سوريةمن خالل رفع العقوبات االقت

أرض اآلباء واألجداد،  يفويزيد من جتذّرهم  ،الوطن بتحسني وضعهم املعيشي
من اسـتغالل مأسـاة    إعادة اللحمة بني أبناء الوطن الواحد، وحيّد يفويساعد 

من قبل اجملموعات اليت ال تريد اخلري هلذا البلـد، ويسـّهل    ،الشعب السوري
التداول باملساعدات اإلنسانية وإيصال  يف ،مؤسسات كنسية وإنسانيةعملنا ك

. مجيع أحناء األراضي السورية يفمن حيتاجها  إىلاألدوية النوعية واملعدات الطبية 
 ،ويالقي رغبة عدد من الدول واملؤسسات اإلنسانية ،إن نداءنا هذا ينسجم مع

ف من فيالتخ يفويساهم  ،مبساعدة الشعب السوري الذي يعاين من وطأة األزمة
  .معاناته ومعاجلة األضرار النامجة عن األزمة

كفى حصاراً : نأمل أن يتجاوب اجملتمع الدويل مع صرخة السوريني اإلنسانية
اقتصادياً على الشعب السوري، وارفعوا العقوبات الدولية عن سورية، وامسحوا 

  .سي لكل شعوب العاملاليت هي حق أسا ،هلذا الشعب أن يعيش ويتمتع بالكرامة

  2016آب  23دمشق، 

  
  غريغوريوس الثالث

 بطريرك الروم امللكيني الكاثوليك
  إغناطيوس أفرام الثاين

 بطريرك السريان األرثوذكس
  يوحنا العاشر

 »بطريرك الروم األرثوذكس 
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  أمريكا يفؤمتر األساقفة الكاثوليك ملبيان  :وثيقة ثانية

 ملــؤمتر األســاقفة الكاثوليــك يف أمريكــابيــان عــن اللجنــة اإلداريــة صــدر 
  ".تصريح حول سورية: "، حتت عنوان)10/9/2013(بتاريخ 
  :ه باحلرف الواحدفيجاء 

  تصريح حول سوريا« 
  الواليات املتحدة يفمؤمتر األساقفة الكاثوليك 

  اللجنة اإلدارية
  2013سبتمرب / أيلول 10

 يفاجتمعت اللجنة اإلدارية ملؤمتر الواليات املتحدة لألسـاقفة الكاثوليـك   
العاصمة واشنطن، وعلى بعد ثالثة أميال فقط، مـن   يف، 2013سبتمرب / أيلول

مبىن الكابيتول، حيث يناقش الكوجنرس قراراً، جييز استخدام القوة العسـكرية  
بعـد أن  . سـورية  يفشعب اليوم صلّينا لقادة دولنا، وللكنيسة وال. سورية يف

لصالة والصوم من أجل السالم ليوم األب األقدس " يفشاركنا للتو، مع شعبنا، 
سبتمرب، وحنن نلزم أنفسنا  -أيلول 7، يوم "سورية، والشرق األوسط والعامل يف

  .األيام املقبلة يفمبواصلة الصالة والعمل، من أجل السالم 
ن دولتنا تعتزم التدخل العسكري، حنن نقف تضامناً مـع الكنيسـة   إوحيث 
. سورية، ومع أبينا األقدس فرانسيس، وأساقفة الشـرق األوسـط   يفوالشعب 

، )Timothy Dolan" (تيمـوثي دوالن "نؤكد أعمال ورسائل رئيسنا، الكاردينال 
" بـاتس . ريتشارد اي"ورئيس جلنتنا من أجل العدالة الدولية والسالم، املطران 

)Richard E. Pates( احلوار الوطين يفرغبتهم  إىل، واآلن نضّم صوتنا اجلماعي.  
ليس هناك شـك  . ترسانات أسرة األمم يفاألسلحة الكيميائية ال مكان هلا 

. سورية، كان جرمية بشعة ضد اإلنسانية يفأنّ استخدام األسلحة الكيميائية  يف
زم، إنين أديـن اسـتخدام األسـلحة    مبنتهى احل: "حيث أعلن البابا فرانسيس
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الكيميائية، أقول لكم إن تلك الصور الرهيبة من األيام األخرية، قد كَوت مين 
  !".هناك حكم اهللا والتاريخ على أفعالنا، وال مفر منهما أبداً. العقل والقلب

ات النامجة عن األسلحة الكيميائية، ليست سوى جزء من فيبكل أسى، إن الو
مـن السـوريني   / 100.000/أكثر من  َدقَفَ… ة لسورية هذه األيامالقصة املؤمل

ماليني / 4/ونزح أكثر من . مليون من البالد كالجئني/ 2/وفّر أكثر من . حياهتم
. سـورية  يفكارثة إنسانية تتكّشـف  . داخل سورية، عن ديارهم بسبب العنف

وار جاد إلهناء ندعو دولتنا واجملتمع الدويل إلنقاذ األرواح، عن طريق الضغط حل
الصراع، من خالل االمتناع عن تأجيج املزيد من العنف مع اهلجمات العسكرية 

  .أو عمليات نقل األسلحة، وتقدمي املزيد من املساعدات اإلنسانية
نداءات عاجلة من أبينا األقدس فرانسيس، ومن إخوتنا املتأملني،  إىللقد استمعنا 

أساقفة الكنائس املسيحية اجلليلة القدمية، وبرجاء موّحد، فإهنا تلّح على اجملتمع الدويل 
لقد أوضحوا أن اهلجوم العسكري . سورية يفالتدخل العسكري  إىلعدم اللجوء 

اقم حالة مميتة بالفعل، وسيكون له تف إىلسوف تكون له نتائج عكسية، وسوف يؤدي 
الرأي العام األمريكي،  يفقلقهم هذا سريجع صداه بقوة . عواقب سلبية غري مقصودة

  .احلكمة من التدخل مع عدم وجود دعم دويل يفما من شأنه التشكيك 
 يفنتذكّر قبل عقد من الزمن، عندما حذّر الكرسي الرسـويل، والكنيسـة   

، من "خطرية"، و"ال ميكن التنبؤ هبا"يد، من عواقب الشرق األوسط، بإحلاح شد
. كنا نشارك حكومتنا هذا القلـق … غزو العراق الذي قادته الواليات املتحدة

 إىلعلى الرغم من أن سورية ليست العراق، والقرار أمام الكـونغرس يـدعو   
هجوم حمدود، وليس غزواً، فإنّ التحذيرات اليت نسمعها من الكرسي الرسويل 

احتمال جنـاح اسـتخدام    يفاملنطقة متشاهبة؛ إهنا تشكك  يفساقفة احملليني واأل
وحنن ندرك العبء الثقيـل  . تقصري الرتاع وإنقاذ األرواح يفالقوة العسكرية، 

  .اجليش وأسرهم أيضاً إىلالذي سينتقل 
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أنا أحثّ اجملتمع الدويل على : "هلذا السبب، حنن نتبّنى نداء البابا فرانسيس
ذلك البلـد،   يفهٍد ممكن، لتعزيز مقترحات واضحة لتحقيق السالم بذل كل ج

دون مزيد من التأخري، السالم القائم على احلوار والتفاوض، من أجـل خـري   
وعسى أالّ ُيّدخر أي جهد لضمان املساعدة اإلنسانية . الشعب السوري بأكمله

أُجربوا على  املصابني من جراء هذا الرتاع الرهيب، وال سيما أولئك الذين إىل
  ".البلدان اجملاورة يفالرتوح، والكثريين من الالجئني 

سورية لن يتّم حلّه إال من خالل تسوية  يفالصراع "ويقّر قرار الكونغرس أنّ 
جيب أن تعمـل  . بدالً من استخدام القوة املسلحة ،"سياسية عن طريق التفاوض

لوماسية الكبرية، لبدء احلـوار  دولتنا مع اجملتمع الدويل، وتوّجه مجيع قدراهتا الدب
فاستخدام القوة هو دائماً املالذ األخري، وينبغي استخدامها فقط مـن  . والتفاوض

 يفإنّ غياب اإلمجاع الدويل والوطين . قبل السلطة الشرعية، وفقاً للمعايري الدولية
وإن املقترحات الدولية األخـرية لتـأمني وتـدمري    . هذه احلالة هو مقلق للغاية

  .سورية، تستحّق التقدير والتشجيع واالهتمام اجلّدي يفسلحة الكيميائية األ
حلّ  إىلنؤكّد على املوقف الثابت ملؤمترنا، إن الشعب السوري حباجة ماّسة 

 إىلنطالب الواليات املتحدة بالعمل مع احلكومات األخرى للوصـول  . سياسي
لـدعم اإلنسـاين   مفاوضات جاّدة، وتقدمي ا يفوقف إطالق النار، والشروع 

سورية، حيمي حقـوق   يفبناء جمتمع شامل  إىل، وتشجيع اجلهود الرامية داحملاي
  .ذلك املسيحيني واألقليات األخرى يفمجيع مواطنيه، مبا 

وكما يواجه الكونغرس التحديات املعقّدة، والكارثة اليت اجتاحت سـورية،  
  )انتهى( ». نقّدم صوت الكنيسة اجلامعة، وصلواتنا من أجل السالم



371  

(+  

  ؟)2017- 1982(الصوفانية  يفهل من خمطط إهلي 
  
  
  

يبــدو يل، بــادئ ذي بــدء، مــن الضــروري أن أواجــه اعرتاضــني وجــيهني،    
  .نطاق املفهوم الالهوتي يفنطاق الوقائع املادية، والثاني  يفاألول يأتي 

ما عنيت بالوقائع املادية، هو كل ما يتعلق مبجمل ما جرى من أحداث 
، حتــى 1982ن الثــاني عــام حــي الصــوفانية بدمشــق، منــذ أواخــر تشــري   يف
17/4/2014…  

ــ أحــد بيــوت هــذا احلــي، مــا مل يتوقعــه إنســان،  يفاً ذلــك بأنــه جــرى حقّ
، يرفضـون تصـديقه،   2017عـام   أيـار اليـوم مـن شـهر     إىلن الكـثريين  إحتى 

ه، أو مـا قـد يكـون جـرى     فيـ بل هم ال يريدون أن حياولوا معرفـة مـا جـرى    
باحث تأسيسـه علـى مبـدأ عقلـي أو     إنه رفض مبدئي، يصعب على أي . هفي

  !إنه الرفض للرفض. علمي، أو حتى نفسي
هـذا البيـت، بـدءاً     يفإال أن مثة أموراً غريبـة، منظـورة وملموسـة، جـرت     

ت إليه تلقائياً، ليالً وهنـاراً، وذلـك علـى    بَ، فجل27/11/1982َمن يوم السبت 
ن، وتـــابع فشـــاهد الكـــثريو. مـــدى أيـــام وأســـابيع وأشـــهر، آالفـــاً مـــن النـــاس 

وأعـرض الكـثريون، وأنكـر    . دهشة وصالة، وما زالـوا حتـى اليـوم    يفالكثريون 
  …!الكثريون، واعرتف الكثريون، بل وشهد الكثريون

، بــادئ ذي بــدء، كلــهم دمشــقيّني، مســيحيّني مــن  "الكــثريون"وكــان هــؤالء 
ثــم قَــدِم أنــاس مــن مــدن وبلــدات ســورية . مجيــع الكنــائس، ومســلمني ويهــوداً

… من حلب، ومحص، ومحاة، ومـن اجلزيـرة، وخبـب ودرعـا والسـويداء     أخرى، 
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ثــم قَــدِم . م الكــثريون مــن األردن، ومــن لبنــان، ومصــر والعــراق وإيــران ثــم قــدِ
أناس من الواليات املتحدة وكندا وفرنسـا وأملانيـا والنمسـا وإيطاليـا وبلجيكـا      

  …سيا وبولنداواسرتاليا وسويسرا والربازيل، والسويد والدامنارك والنروج ورو
وكانوا خليطاً عجيباً من أناس عاديني ومرموقني، جلبتهم املعجزة، حتدث 

وكان بينهم إعالميّون، والهوتيّون، وأطبّـاء  . دمشق حتديداً يفأرض عربية، و يف
تعـدّدت اختصاصــاهتم، بـني التصــوير الشـعاعي والتشــريح املرضـي، والتحليــل     

ب واألعصاب، وطب العيـون والقلـب،   املخربي، واجلراحة العامة، وجراحة القل
  …واألعصاب والغدد والكلى، والطبّ النفسي والتحليل النفسي

إالّ أنّ أول مــن جــاء، قبــل أن ينتشــر اخلــرب، كــان أســقفاً ممــثِّالً ألحــد      
  …البطاركة، برفقة كاهنني شابني

  …ثمّ قَدِم مع مجاهري الناس، كهنة كثريون
هذه األثناء، كانت األحداث والوقـائع تتكشّـف عـن مفاجـآت جديـدة،       يف

خارقة، أعقبت انسكاب زيت معطّر على حنو شبه دائم، مـن صـورة صـغرية    
ولقد كانـت تلـك الصـورة نسـخة     . للسيدة العذراء وهي حتمل الطفل يسوع

ــا جنهــل حينئــذٍ أصــلها   فيمــن أيقونــة ســيدة قــازان، شــ  عة روســيا، ولكنــا كنّ
حلقيقــيّني، فأطلقنــا عليهــا االســم املتواضــع الــذي بــات يالزمهــا    وامسهــا ا

ها هـذا البيـت،   فيحتى اليوم، وهو اسم احلارة الصغرية واملغمورة اليت يقوم 
  ".سيدة الصوفانية"فباتت تعرف باسم 

  :وأما األحداث والوقائع اليت أشرت إليها للتو، فقد كانت
احبة األيقونـة العجائبيـة،   مخسة ظهورات للسيدة العذراء، خصّت هبا ص. 1

وقـد محّلتـها خالهلـا    . وامسها مرينا األخرس، زوجة نقـوال نظـور الفتيّـة   
أربــــع رســــائل، متفاوتــــة الطــــول واملضــــمون، بعضــــها باللغــــة العربيّــــة   

وتلــك كانــت هــي املــرة األوىل الــيت   . الفصــحى، وبعضــها باللغــة العاميــة  
  .عام فيألها السيدة العذراء، اللغة العربية منذ فيتتكلّم 

البيت وخارج البيت، من أمراض خمتلفة، مستعصية،  يفة، فيحدوث أش. 2
  .كان أوهلا شفاء امرأة مسلمة
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حدوث حاالت غيبوبة ملرينا، ينسكب خالهلا الزيت مـن وجههـا ويـديها،    . 3
تفقــد شــيئاً فشــيئاً البصــر    فوذلــك مبــرأى مــن اجلميــع وحضــورهم،     

وقــد تفاوتــت مــدّة هــذه الغيبوبــة بــني مخــس دقــائق   . والســمع واحلــس
وقد أطلقنا على هذه احلال من الغيبوبة، اسـم  . وساعة ونصف الساعة

وكنّا أبداً نسـتدعي أطبّـاء مـن    . لغة الالهوت يف، املستخدم "االخنطاف"
 دمشــــق ومــــن خمتلــــف االختصاصــــات، وقــــد كتــــب الكــــثريون منــــهم

ــاء علــى اخــتالف فيــوجــاء يــوم بــات . شــهاداهتم، وأدلــوا بــآرائهم ه األطبّ
اختصاصــاهتم، يــأتون مــن خمتلــف بلــدان العــامل، وقــد كتبــوا بــدورهم   

  .تقاريرهم وشهاداهتم
وكانــت مرينــا، عنــد اســتعادهتا وعيهــا، ختربنــا مبــا رأت، وكــان إمــا نــوراً  

ــداً حتمّلــها     ــة،  ســاطعاً، وإمــا الســيدة العــذراء، وكانــت أب رســالة بالعربي
، سـبق هـذه   1984أيـار عـام    31وبدءاً مـن  . تهافيكانت متليها علينا حبر

احلاالت من الغيبوبة، انسكاب زيت مـن عـيين مرينـا أيضـاً، فضـالً عـن       
وقد اتضح لنا أن انسكاب الزيت من عينيها، كان إيـذاناً  . وجهها ويديها

املسـيح أيضـاً    وكـان السـيد  . مبشاهدهتا السيد املسـيح خـالل االخنطـاف   
أن  إىلوال بدّ يل مـن اإلشـارة   . ميلي عليها رسائله بلغة عربية فصحى

مــرة، مــا بــني يــوم    ) 37(حــاالت االخنطــاف هــذه، قــد حــدثت ملرينــا      
  .17/4/2014، ويوم اخلميس العظيم 28/10/1983اجلمعة 

جنبـها   يفراحيت يديها، ووجـه قـدميها، و   يفجسم مرينا،  يفظهور جراح . 4
ثـم جتـدّد   . 25/11/1983وقد حـدث ذلـك أول مـرة، يـوم اجلمعـة      . األيسر

ــون     يفحدوثــه  ــد  فيالســنوات الــيت كــان مجيــع املســيحيني حيتفل هــا بعي
. 2004، 2001، 1990، 1987، 1984األعـوام   يفتاريخ واحد، أي  يفالفصح 

جبينــها  يف، أن انفتحــت اجلــراح 1990و 1987عــامي  يفوقــد حــدث هلــا  
اليـوم   يفاليـوم نفسـه، وإمـا     يفوكانت مجيع اجلراح تلتئم كلياً، إمـا  . أوالً

  .أي وسيلة طبية إىلالتايل، وذلك دون اللجوء 
واجلدير بالذكر أن مجيع هـذه احلـاالت قـد صُـوّرت وسُـجّلت مـن بـاب        
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ــاء واإلعالمــيّني،    التوثيــق، وقــد جلبــت شــيئاً فشــيئاً، العديــد مــن األطبّ
ــدان   ــن بلـ ــوتيني، مـ ــا والالهـ ــل فرنسـ ــة، مثـ ــا ،غربيـ ــات  ،وإيطاليـ والواليـ

  .ةفياملتحدة، وأملانيا، والنمسا، وكندا، والبلدان االسكندنا
وقد كتبوا مجيعهم تقاريرهم، بل إن بعضهم وضع كتباً حول هذا احلـدث،  

وقد اعرتفوا مجيعهم بعجـزهم عـن   . عدد من اللغات إىلوقد ترجم بعضه 
هـذه احلـاالت االسـتثنائية، علمـاً     تقديم أي تفسري علمي أو طيب، جلميـع  

بأهنم مجيعاً يُجمِعون علـى االعـرتاف بـأن مرينـا إنسـان طبيعـي، مل يعـانِ        
  .يوماً، وال يعاني اليوم من أي خلل مرضي، جسدياً كان أم نفسياً

دنيا الالهـوت، بعـد أن اسـتنفدت مجيـع العلـوم الطبيـة        إىلوهنا نفضي 
  .قدراهتا هبذا الشأن ،والنفسية

  .واملعروف أن الشأن الالهوتي هو من اختصاص الكنيسة
  .هذا األمر يفبالطبع، للكنيسة احمللية املرجعية األوىل والدور احلاسم 

دمشــق، ألن زوج مرينــا ينتمــي  يفوهنــا يــربز دور الكنيســة األرثوذكســية  
  .كنيسة الروم األرثوذكس إىل

حضور فعّال، مبجيء بادئ األمر،  يفواحلق يقال أن هذه الكنيسة كان هلا 
نائـب البطريــرك آنــذاك، املطــران بــولس بنــديل، يرافقــه كاهنــان شــابان، منــذ  

ثم تعاقب حضور الكهنة األرثوذكس طـوال شـهر،   . اليوم األول النسكاب الزيت
ثـم كـان أن   . البيـت، أمـام األيقونـة العجائبيـة     يفللصالة مـع مجهـور املـؤمنني    

مكتبـه اخلـاص،    يفيم مرينا ونقـوال  استقبل البطريرك أغناطيوس الرابع هز
اليوم التايل، صدر بيان رمسي عن البطريركية، يقرّ  يفو. 30/12/1982بتاريخ 

وصف انسكاب الزيت، ويؤكّد أيضـاً   يف" رؤية غري عادية"ه فيمّي حبدوث ما سُ
على ضرورة تشكيل جلنة طبية والهوتية بإشراف السـلطة الكنسـية املسـؤولة،    

كمــا جــاء  - " األيقونــة املقدســة"يــوعز أخــرياً بضــرورة نقــل  ملتابعــة احلــدث، و
وبالفعــل نقلــت . كنيســة الصــليب املقــدس إىلمــن البيــت  - البيــان  يفوصــفها 
موكـب عظـيم،    يف، 9/1/1983كنيسة الصليب صـباح يـوم األحـد     إىلاأليقونة 

الكنيسـة جتلـب املصـلّني مـن كـل حـدب وصـوب، حتـى يـوم اإلثـنني            يفوظلّت 
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. تكتم تام، حيملها كاهنان أرثوذكسيان يفالبيت  إىلحيث أعيدت ، 21/2/1983
 إىلأنّ اللجنــة الطبيــة والالهوتيــة الــيت دعــا البيــان       إىلويؤســفين أن أشــري  

  .، حرباً على ورق2017تشكيلها، ظلّت حتى اليوم من عام 
ولكــن مثــة مراجــع الهوتيــة، أرثوذكســية وكاثوليكيــة، تــدخّلت منــذ ذلــك  

ومل يكــن املرجــع األرثوذكســي ســوى الالهــوتي   . متابعــة الظــاهرة يفاحلــني 
واحملامي األرثوذكسي املعروف، اسبريو جبور، الذي ارتأى أن يتابع احلـدث،  

ــه، وطالـــب   ــا   يفويـــدافع عنـ ــا املراجـــع العليـ ــائل خـــصّ هبـ الكنيســـة  يفرسـ
  .األرثوذكسية، برعايته وإحاطته بالعناية الضرورية

ــ ــاً  إىلارة الصــــرحية والســــريعة، وال بــــد يل هنــــا، مــــن اإلشــ أن مرجعــ
أرثوذكســياً آخــر، كــبرياً حبجــم البطريــرك املرحــوم زكــا عيــواص األول، قــد   

لــه ومــع أن تدخّ. فقــط 1987تــدخل أيضــاً، ولكــن خــالل شــهر آب مــن عــام  
ما بعد، على امتـداد كنيسـته   فيتأثريه القوي واإلجيابي، بسرعة  ذاك، امتدّ
خللــيج، والبلــدان األوربيــة، وكنــدا، والواليــات   الشــرق العربــي وا يفالواســع، 

هـذه   يفب احلـديث عنـه،   املتحدة، وأسرتاليا، وحتـى اهلنـد، فـإني أؤثـر جتنّـ     
  .املرحلة األوىل من انطالقة احلدث

دمشــق، فقــد ارتــأى االحنجــاب،     يفوأمــا اجلانــب الكــاثوليكي املســؤول    
  …ريثما يتضح موقف السلطة األرثوذكسية

ــو،     البــفريغــري أن الســ  ابوي بدمشــق، وكــان يومهــا املطــران نقــوال روتون
رسالة  يفروما، وطلب مين  يفتدخّل على غري ما هو مألوف من املسؤولني 

، تقريـراً مفصـالً   1984شخصية ال حتمل توقيعاً، خالل شهر متوز من عام 
  .وسرياً عن احلدث

شهر أيلول  يفتكتّم تام، حتى مغادرته دمشق  يفوكان أن تابع تدخّالته، ولكن 
ين البابويّني اللذين خَلَفاه فريوقد تواصل هذا التدخل من خالل الس. 1987عام 

، ولكـن علـى حنـو مكشـوف، إذ كـان كـل منـهما ال        1999حتـى عـام    1987من عـام  
خمتلــف  يفالــذكرى الســنوية،  يفع عــن حضــور الصــلوات الــيت كانــت تقــام   يتــورّ

لـوجيي  "ين، وهـو املطـران   فريالسـ بـل إن ثـاني هـذين    . كنائس دمشـق الكاثوليكيـة  
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ســيدة الصــوفانية حلــوار    - األب بيــو "رومــا، مركــزاً باســم    يف، قــد أقــام  "أكــويل
، حبضـور كرادلـة   15/10/1999احتفـال رمسـي يـوم األحـد      يف، وقد دُشّن "األديان

ما كانت مرينا حاضـرة،  فيمسؤولني وشخصيات كاثوليكية، ووسائل إعالم رمسية، 
  .لزيت من يديها أمام دهشة اجلميعوقد انسكب يومها ا

لزيــارة بلــدان  1988أن مرينــا دعيــت منــذ عــام   إىلوال بــد مــن اإلشــارة  
  :26/11/1987كثرية، استجابة ألمر الرب الذي قال هلا مساء 

  ".العامل أمجع، وقويل بال خوف أن يعملوا من أجل الوحدة يفِاذهيب وبّشري "
بــدعوة رمسيــة ومكتوبــة مــن مطــران  إال أهنــا مل تكــن لتغــادر دمشــق إالّ  

وكـان زوجهـا نقـوال يرافقهـا علـى      . كاثوليكي، يتولّى مع مؤمنيه أمر زيارهتـا 
 يفكاهناً من دمشق كان يرافقها، وقد رافقهـا أيضـاً    حنو شبه دائم، كما أنّ

وبـذلك، أتـيح   . ، املطران جورج رياشي بالـذات 1993أسرتاليا عام  يفجولتها 
، مخــس عشــرة مــرة الواليــات     2017ملرينــا أن تــزور حتــى اليــوم مــن عــام      

املتحـــدة، وتســـع مـــرات كنـــدا، وعشـــرات املـــرات البلـــدان األوروبيـــة، مـــرتني   
وكانت احلشود … اسرتاليا، وعشرات املرات أيضاً العديد من البلدان العربية

وجتاوهبــا كــل تصــوّر، ممــا محلــين مــراراً علــى        تتجــاوز بعــددها وهــدوئها  
نتظـر مـن   يالغرب ينامون علـى حبـار مـن اإلميـان،      يفاالعرتاف هلم بأهنم 

  !النفط… يفجّره، مثلما أننا حنن العرب ننام على حبار من
بـه هـذه    السـؤال الكـبري، الـذي افتتحـتُ     إىلوهنا، ال بـد يل مـن العـودة    

  :الفقرة من حبثي، وهو
لصــوفانية جــواب مــا، أو بعــض جــواب علــى مــا حــدث        حــدث ا يفهــل 

الشرق العربي عامة،  يفسورية خاصة، و يفسنوات ونيف، ست وحيدث منذ 
مــن تفتيــت وتــدمري وتقتيــل وتشــريد، خيضــع كلــه ملنهجيــة صــارخة، ومــن    

غرب ماتـت   يفهتجري مقصود للمسيحيني من الشرق كلّه، بقصد تذويبهم 
  ى حنو صارخ، على كل صعيد؟ه القيم الروحية واألخالقية علفي

السؤال كـبري وخطـري، وإنـي ألواجهـه بكـل ثقـة، وأقـول بصـريح العبـارة،          
  :دون أي لبس
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  !حدث الصوفانية أكثر من جواب يفأجل، هذا السؤال جيد 
حـد ذاتـه، مـن حيـث توقيتـه، ووحدتـه علـى تعـدّد مظـاهره،           يففاحلدث 

الت كثرية، يسـتحيل  ومن حيث دميومته، وكثافته، وموقعه، ينطوي على دال
  …جتاهلها، أو حتجيمها، أو تغييبها

املتابعـات الكـثرية الـيت خضـع هلـا، أوالً       إىلوال بدّ من اإلشارة، قبل أي شيء، 
نطاق دمشق، من قبل السلطات الكنسية واألمنية، ومن قبـل املراجـع العلميـة     يف

 يفؤولني األعلـني  والطبية، ومن ثم من قبل املراجع الكنسية العليا، بدءاً من املسـ 
ثـم  … رومـا  يفالسفارة البابوية بدمشق، وعن طريقهم، من قبل املراجع املختصـة  

دمشـق، العديـد مـن األطبـاء      إىلكان من تأثري هذا احلـدث وأصـدائه، أنـه جلـب     
ــان واألردن       ــدءاً مــن لبن ــدان كــثرية، ب والعلمــاء والالهــوتيني واإلعالمــيني، مــن بل

تحـدة، وفرنسـا، وإيطاليـا وكنـدا وأملانيـا والنمسـا       ومصر، ومن ثـم مـن الواليـات امل   
واملعــروف أن مجيــع مــن أتــى مــن هــذه   . ةفيوبلجيكــا وروســيا والبلــدان االســكندنا 

مـا كـان غريهـم مصـرّاً علـى تفسـري       فياحلدود الـدنيا، مشـكّكني،    يفالبلدان كانوا 
ى وقـد انتـه  … أحداث هـذه الظـاهرة، بعوامـل نفسـية، وطبيـة واجتماعيـة لـيس إالّ       

زيائيــة والطبيــة والنفســية عــن فيالتســليم بعجــز العلــوم ال إىلاألمــر هبــم مجيعــاً 
ــاء   . تقــديم أي تفســري معقــول ومقبــول  وقــد مضــى األمــر بعــدد منــهم، مــن أطبّ

إنتـاج أفـالم تلفزيونيـة،     إىلوضع مؤلّفـات كاملـة، بـل و    إىلوالهوتيّني وإعالميّني، 
  .واإلنسانية، اليت تنطوي عليها هذه الظاهرةها األبعاد الدينية والروحية فيأيّدوا 
  :احلدث، أقول إىلعودة كثيفة  يفو

التـاريخ   يفالتـاريخ البشـري العـام، و    يفولدمشـق  … دمشـق  يفإنه حيدث 
اإلسـالمي املشـرتك، مـا لـيس ألي      -التاريخ املسيحي يفاملسيحي اخلاص، و

  …مدينة أخرى على وجه األرض
هــا فيفــرتة تارخييـة حمـددة، عرفـت     يفواحلـدث فاجـأ اجلميـع، وانطلـق     

ســورية اضــطرابات خطــرية وداميــة، طويلــة، اتضــح مبــرور الــزمن، وبتتــابع   
ــي الحقــاً      ســخرية  يفاألحــداث الالحقــة، أهنــا كانــت البــوادر األوىل ملــا مسّ

  "!الربيع العربي"جهنمية 
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ــة،        ــة وروحي ــدة، مادي ثــم أنّ هــذا احلــدث املفــاجئ، تواصــل بوقــائع جدي
املة، شـهدها عشـرات األلـوف مـن النـاس، مـن سـورية ولبنـان         متعدّدة ومتك

 فــيواألردن ومصــر أوالً، مل يســبق أن حــدث مــا يشــبهها أو يقارهبــا، منــذ أل 
طول العامل املسيحي وعرضه، على كثرة وتنـوّع مـا حـدث     يفاليوم،  إىلعام 
  !ه من خوارق وظهورات للسيدة العذراء وللسيد املسيحفي

علـى حنـو غـري مـألوف، فبلـغ مـن العمـر، إن        وقد استطال هـذا احلـدث   
، ما يعادل عمر يسـوع  2014جاز التعبري، مع مفاجأة أسبوع اآلالم من عام 

  !سنة خلت، أي ثالثاً وثالثني سنة فيفلسطني ألل يف
زماننــا  يفداً جديــداً ليســوع طياتــه مــا يكــاد يكــون جتسّــ يفأتـراه حيمــل  

ا ممّـ  ،"د اجلديـد التجسّـ "ذا هذا احلاسم واملصريي، بكل ما ينطوي عليه ه
كــل  يففلســطني، مــن تــذكري بأولويــة اهلل  يفانطــوى عليــه جتسّــده الســابق 

حـد األســرة البشــرية  الســالم، وتتّ شـيء، وبــيقني حبّـه لكــل إنســان، كـي يعــمّ   
لـه   كلها، ومن تصميمه على فداء البشرية مجعاء على الصليب، ومن وعـدٍ 

  العامل بأسره؟ إىلاها نوره من جديد، من دمشق إيّ ةصريح بانطالق
أعرف أن مثل هذا الكالم قد يبدو للكثريين، هلوسة تدغدغ عقـول مـن   
ــة، الــيت       ــة، غــري املألوف ــوازهنم العقلــي والنفســي، األحــداث الرهيب ــت بت أخلّ

سنوات ونيف، بكل حي من أحيـاء سـورية، حتـى    ست عصفت وتعصف منذ 
ها، حتى فيتلك اليت حافظت على شيء من السالمة واهلدوء، وبكل إنسان 

  !ذاك الذي هجرها، وبات على بعد آالف الكيلومرتات منها
هــذا احلــدث العظــيم  فــيمــع ذلــك، أعــود فــأقول بكــل ثقــة وجــرأة، إن ل 

، مـا يشـري   1982ي عام دمشق منذ أواخر شهر تشرين الثان يفالذي جيري 
جالء مطلق، الرسائل  يفخمطّط إهلي صريح، كشفت عنه  إىلبكل وضوح 

اليت واكبت هذا احلدث، والـيت نطقـت هبـا السـيدة العـذراء أوالً، ثـم السـيد        
  !املسيح، على مدى سنوات طويلة، قد تفاجئنا األيام اآلتية، مبزيد منها

واجهــة خمطــط بشــري، م يفوإن هــذا املخطــط اإلهلــي، لريتســم جبــالء 
الغــرب، وعلــى  يفمــن حكــام األرض " املتجبّــرين واملتســلّطني"وضــعه بعــض 

  !رأسهم من حيكمون الواليات املتحدة، وخصوصاً من يتحكّم هبم
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شك من صحة هذا املخطط البشري للتحكم باألرض كلها،  يفومن كان 
لــيس لــه إال أن يكلــف نفســه ويقــرأ بعــض مــا كتــب هبــذا الشــأن بــاحثون          

ــهم، وال خصوصــاً أن جيهــل أو      أ ــون ال جيــوز ألحــد أن جيهل ــون وغربي مريكي
  :بعض هذه األحباث املشهورة إىلحسيب أن أشري . يتجاهل ما جترأوا وكتبوا

  .1987نديل، عام فيالكاتب األمريكي بول " من جيرؤ على الكالم" -1
  .1993نديل أيضاً، عام في، لبول "إخفاقات مقصودة" -2
  .2011نديل أيضاً، عام في، لبول "خطر يفأمريكا " -3
  2005للباحث السويسري جان زيغلر عام " إمرباطورية العار" -4
  2008عام "   "  "  "    " الغربكراهية " -5
  2011عام "   "  "  "    "تدمري شامل" -6
  2009، للباحث اللبناني الفرنسي أمني معلوف، عام "اهلويات القاتلة" - 7
  2011عام "        "       "      "           "      "اختالل العامل" -8
  .1997، عام "روبرت دول"، للباحث األمريكي "الكابوس األمريكي" -9

  .2007، للباحث األمريكي نعوم تشومسكي عام "بركان الشرق األوسط" - 10
، للباحــث الفرنســـي اينياســـيو  "حــروب القـــرن احلــادي والعشـــرين  " -11

  .2002رامونيه، عام 
  .2003، للباحث الفرنسي اميل فالجكي، عام "هاب األمريكياإلر" -12
ــذئاب- جمتمــع اخلــراف " - 13 ــي، عــام    "ال ــل فالجك ، للباحــث الفرنســي امي
2005.  
  .2011، للباحث البلجيكي هبار كيميانكور، عام "سرييانا" -14
، للباحــث الســوري الفرنســي جوزيــف   "هتديــدات ملســيحيي العــراق " -15

  2003يعقوب، عام 
للباحث الفرنسي  ،"مسيحيو الشرق، آخر اآلراميني: اإلبادة املنسية" -16

  2002عام " سيباستيان كورتوا"
للباحــث اإليطــايل  ،"خنبــة الســلطة العامليــة"، "برغرلــديبجمموعــة " -17

  2014عام " دومينيكو مورو"
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بـــالطبع، ملخططـــات البشـــر، قـــوى وأســـلحة، ونفقـــات، ال يعـــرف بعـــض 
  .قليلة من الناسحقيقتها إالّ القلّة ال

ــداً، كمــا جــرى      ــذ أل  يفأمــا خمطــط اهلل، فهــو أب عــام،  فــيفلســطني من
توقيت ال حيـدّده إال اهلل، وبـأدوات    يفاهلل، و… تواضع ال يدركه إالّ يفحيدث 

  !متناهية اهلشاشة، مل تكن يوماً من صنع البشر
البعيدة عن كل واقعيـة بشـرية، لـيس    … هذه الطروحات يفوما أستند إليه 

وى الكلمــات القليلــة الــيت تفوّهــت هبــا الســيدة العــذراء أوالً، ثــم تفــوّه هبــا  ســ
دمشـق، ثـم خـارج     يفالسيد املسيح، على مدى سـنوات بلغـت ثالثـاً وثالثـني،     

  …دمشق، ولكن أبداً ودائماً ضمن هذا احلدث الفريد، حدث الصوفانية
اً تــها، تاركــاً أحيانــ  فيوقــد آن يل أن أســتعرض أهــم هــذه الرســائل حبر    

لكلماهتا وحـدها فـتح اآلفـاق اجلديـدة، أمـام مـن يريـد أن يـرى، أو شـارحاً          
  …هذه العبارة أو تلك، وأحياناً أخرى، طارحاً سؤاالً ما

، قالـــت الســـيدة العـــذراء، خـــالل ظهورهـــا اخلـــامس  24/3/1983ليلـــة  -1
تــها، إبــان االخنطــاف الــذي  فيملرينــا، عبــارة، كررهــا الســيد املســيح حبر 

  :14/4/1990حدث ملرينا، يوم سبت النور 
  أبنائي،« 

  »أنتم ستعلّمون األجيالَ كلمةَ الوحدِة واحملّبة واإلميان 
، قالت هلـا السـيدة   4/11/1983خالل االخنطاف الذي حدث ملرينا يوم  -2

  :العذراء، هذه العبارة املدهشة، باللغة العامية
  » …ما راح حيترق على كل أوالدي بين الوحيد،قليب احترق على ا« 

هذه العبارة الصغرية، ما يُغين عـن كـل تعليـق أو ختمـني، ممـا       يفأوَليس 
القضـاء علـى    إىلشاءت السيدة العذراء أن تنذرنا بـه، مـن أهـوال تنتـهي     

مصـفّ ابنـها الوحيـد يسـوع، حمبّـةً       يفما هي تضعهم كلّهـم  فيالكثريين، 
ه، منذ ذلك احلـني،  فيالوقت الذي شاءت أن تطمئنَنا  يفوقيمةً وقدسيّةً، 

  …حكمته، بتجاوزها؟ يفأن هلذه األهوال حدوداً لن يسمح هلا اهلل،  إىل
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اً فيـ سـورية، وغـري سـورية، مـا مل يكـن تطبيقـاً حر       يفمـا جـرى    يفوهل 
  ؟1983هلذا اإلنذار، يصدر من السيدة العذراء، منذ عام 

ــاً    -3 ــا، أجــدني أقفــز تلقائي ــبرية، الــيت  … الرســالة القصــرية و  إىلوهن الك
 يفأملتــها الســيدة العــذراء ملرينــا، خــالل اخنطــاف حــدث هلــا إذ كانــت   

، أي 15/8/1990، يـوم  "براسـكات "بلدة تدعى  يفإحدى كنائس بلجيكا، 
الســماء، وكانــت الكنيســة يومهــا  إىليــوم عيــد انتقــال الســيدة العــذراء  

. تغــصّ بــالغربيني مــن مــؤمنني وفضــوليني، وعلــى رأســهم كهنــة وأطبــاء
  :هذه الرسالة الوجيزة يفوقد جاء 

  أبنائي،« 
  الشرق، يفوخصوصاً  صلّوا من أجل السالم،

  .»املسيح  يفألنكم كلَّكم أخوةٌ 
  !كان ذلك قبيل احلرب الظاملة على العراق خبمسة أشهر فقط

هل هي إال دعوة للغربيني كـي يـدركوا أن سـكان الشـرق وإيـاهم إخـوة       و
  املسيح؟ يف

  عام القديس بولس نفسه؟ فيأوليس هذا ما كان نادى به منذ أل
  نظر السيدة العذراء؟ يففأين املسيحي، وأين املسلم، إذن، 

ــهم أخــوة         ــع أهنــم كل ــم اجلمي ــول، أن تفه ــد هــي، هبــذا الق  يفأفــال تري
  ابنها بالذات؟ املسيح، الذي هو

الوراء، تستوقفين الرؤيـا الـيت شـاهدهتا مرينـا خـالل       إىلعودة وجيزة  يف - 4
ــوم     ــة     يف 28/5/1987اخنطــاف حــدث هلــا ي ــد أوجزهتــا للكهن دمشــق، وق

تـها األب بـولس   فياحلاضرين فقـط، بالكلمـات التاليـة، الـيت سـجّلها حبر     
  :قالت !ما كانت مرينا ترتعد خوفاً وحزناًفيفاضل على الفور، 

  .جايينا وقت كتري صعب« 
  .مو علينا بس، عكل الناس

  .هو قللي
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  .الزم كتري نصلي
  .ألنو بامسو منخلص

  .شيء عاملي
  …بسورية ككل

  …هو حرب، هو جوع
  »…ما بتخلصوا إال بامسي

، علــى الكهنــة 28/5/1987هــذا بــاحلرف الواحــد، مــا أملتــه مرينــا ليلــة    
بــولس فاضــل، واألب رزق اهلل  األب يوســف معلــويل، واألب  : احلاضــرين

  .مسعان
  …1987شهر أيار عام  يفكان ذلك 

  هل من ذريعة للتهرب؟
  وهل من حاجة لتعليق؟

، فقــــد محــــل 10/4/2004أمــــا اخنطــــاف يــــوم ســــبت النــــور املوافــــق   -5
دمشق، مـن أطبـاء والهـوتيني وإعالمـيني غـربيني، ومـن        يفللحاضرين 

ــان، رســا     ــاء وأنــاس عــاديني مــن ســورية ولبن لة علــى لســان الســيد  أطب
ــية،       ــا القاسـ ــدة، وأحكامهـ ــامينها الواعـ ــع مبضـ ــأت اجلميـ ــيح، فاجـ املسـ

  .ودعوهتا الصارمة والواثقة
  :ها باحلرف الواحدفيوقد جاء 

  :وصّييت األخرية لكم« 
  بيِته إىلارجعوا كلُّ واحٍد 

  .قلوبِكم يفولكن امحلوا الشرَق 
  من هنا انبثَق نوٌر من جديد

  أنتم شعاُعه
  أغوته املادةُ والشهوةُ والشهرة، لعاملٍ
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  .حىت كاَد أن يفِقَد القيَم
  أما أنتم،

  .حافظوا على شرقّيِتكم
  ال تسمحوا أن ُتسلََب إرادُتكم،

  .»هذا الشرق  يفحرّيُتكم وإمياُنكم 
أعـرف متامــاً أن مثــل هــذا الكــالم، الصـادر عــن الســيد املســيح منــذ عــام   

كانت ثقافته أو مواقفه السياسـية   ، من شأنه أن يصدم كل إنسان، أيا2004ً
  .إال أنه كالم قيل، وهلذا الكالم ثقل يفوق ثقل الكون كله… أو علمه

وإن كانــت لكــل وصــية بشــرية قدســيّة، أيــاً كــان صــاحبها، فكيــف هبــا إذا   
  كانت وصية للسيد املسيح، كما ارتأى هو أن يصفَها؟

وإهنا لوصية استثنائية، ما كان ألحد أن يتوقّعها، تطلع على العامل كلّـه  
 يفهـا، أن مصـري البشـرية كلـها مهـدد، إن مل جتـد       فيبرؤيا تعلـن كـل كلمـة    

  .اإلنسانية كلها من يريد أن يراعيها
وهــل مَــن يــتقن معرفــة خــري البشــرية، ســوى اهلل، ومــا خيبــئ البشــر          

ــاً مرجع  يفألنفســهم،  ــة، فســكر بســلطانه، وهــو   غــرب فقــد كلي ياتــه الروحي
يهــدّد بــه البشــر مجيعــاً، ناســياً أنــه، إن مل يرعــوِ ويرتــدع، فإمنــا هــو يهــدد    

  !نفسه بالفناء عينه
مـن هـذا الشـرق عينـه،     نور مـن جديـد   وها هو الرب يعلن فجأة عن انبثاق 

إشارة واضحة  يفاالنطفاء الكلي، ومن دمشق حتديداً،  إىلالظاهر،  يفالسائر، 
غـري   يفدمشـق أيضـاً،    يفعـام،   فـي النور املفاجئ الذي كان قد انبثق قبل أل ىلإ

  …سنوات قليلة يفالعامل  إىلع من مطلق إنسان، والذي انطلق منها توقّ
غرهبم ذاك، الذي  إىلوها هو أيضاً حيمّلهم مسؤولية العودة هبذا النور 

  …"يفقد القيمكاد أن "لطفه الالمتناهي، إنه  يفقال عنه السيد املسيح 
هذه  يفوهنا ال بد يل من وقفة متأنية إزاء كلمة واحدة ليس إال، وردت 

  :هافيالرسالة اخلطرية، إذ جاء 
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  من هنا انبثق نوٌر من جديد"
  "…أنتم شعاُعه لعاملَ أغوته املادة والشهوة والشهرة، حىت كاد أن يفقد القيم

  …"عالَم"هذه الرسالة، فهي كلمة  يفأما الكلمة اليت تستوقفين 
  ترى، ما الذي يعنيه السيد املسيح هبذه الكلمة حتديداً؟

ــية        ــة واقتصــادية وسياس ــن اجتماعي ــة، م ــل املؤسســات الغربي ــو جمم أه
فقط، أي كل مـا ينضـوي حتـت اسـم     … ة وعلمية وعسكرية وفنية اخلفيوثقا

  الكنيسة؟، بعيداً عن كل ما له عالقة بالدين، وبالتايل ب"جمتمع"
ه فيــالغـرب، مبــا   يف، كــل مـا هــو  "عــالَم"أم تـراه يطــوي أيضـاً حتــت كلمـة    

  املؤسسات الدينية والكنسية والروحية؟
نظـر الـبعض، بـل رمبـا الكـثريين،       يفأعرف أن مثل هذا الطرح ينطوي 

على متادٍ فظيع ال مـربر لـه، إذ كيـف للسـيد املسـيح أن يـتّهم كنيسـته، مبـا         
  فقدان للقيم يكاد يكون مطلقاً؟ يتّهم به اجملتمع من

ذلــك بــأن اهتــام . ومــع ذلــك، فأنــا أرجّــح مثــل هــذا االهتــام دون أي تــردد  
وجــود أفــراد كــثريين   فــيالســيد املســيح يتخــذ صــفة العموميــة، الــيت ال تن 

  .هافييتحلّون بقيم راهنة، ال شك 
الكنيسة أيضاً أفراد من أساقفة وكهنة ومؤمنني، يتحلّـون دون شـك    يفو
  .هافيم راهنة، ال مراء بقي

إال أن مواقـــف الكنيســـة الغربيـــة مجعـــاء، إزاء سياســـات حكـــام الغـــرب، 
ذلك بأن ! نظري، بكل وضوح، من كل قيمة يفالظاملة، املدمرة والقاتلة، ختلو 

مقاييس  يفالصمت الذي تنتهجه هذه الكنائس حيال هذه السياسات، ليس 
مـا   إىلوإنـي ألمضـي   . يربّره البتة القوانني البشرية، والشرائع املسيحية، ما

أجـل  . هو أبعد من ذلك، دون أي تردد، فـأقول إنـه صـمت يبلـغ حـد التواطـؤ      
وإال فكيــف يل أن أفهــم أو أفســر الصــمت املطبــق الــذي التــزم بــه    . التواطــؤ

مجيــع مســؤويل كنــائس الغــرب دون اســتثناء، طــوال احلــروب املخزيــة الــيت  
عامـة، وعلـى سـورية خاصـة؟ هـذا، وإن       يشنّها الغـرب علـى البلـدان العربيـة    

تكلم أحدهم ملناسبة ما، فإمنا هو يستخدم كلمات عامة ال تعين شيئاً، سوى 
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  .ما قد يكون مسعى لتخدير ضمريه وضمائر أمثاله
مـا حـدث خـالل زيـارة      يفذلك، فلدي على كل حال، مثـال اسـتثنائي    إىلو

. 2015شـهر أيلـول مـن عـام      يفالواليات املتحدة،  إىلالبابا فرنسيس األوىل، 
 يفتــها فيفلقــد ألقــى خالهلــا خطبــاً كــثرية، وكلــها مكتوبــة، وقــد نشــرت حبر

ــة، املســماة    ) 40(العــدد  يف، "املراقــب الرومــاني "صــحيفة الفاتيكــان الرمسي
ولقــد . 2015مــن عــام  ) اكتــوبر(األول مــن شــهر تشــرين األول    يفالصــادر 

أوقـات   يفأعيد قراءهتا مخس مرات، استوقفتين منها، طويالً، أربع، رأيت أن 
إهنـا اخلطـب الـيت ألقاهـا أمـام أوبامـا       . خمتلفة، لئال أخضع لتأثّر فوري وآني
هيئة األساقفة األمريكـيني، وأمـام   أمام وزوجته، وأمام هيئة األمم املتحدة، و

ــي  ــونغرس األمريك ــارئ أن جيــد    . الك ــي ألحتــدى أي ق ــا، فضــالً عــن   فيوإن ه
خمــاطر البيئــة، ال تقــدّم وال تــؤخّر، ســوى الشــكر    السياســة و يفعموميــات 

وأما ما مارسـته ومتارسـه الواليـات املتحـدة وأجراؤهـا      … !واإلطراء واالعتزاز
سـورية خاصـة،    يفالعامل عامـة، و  يفمن غربيني وعرب منذ عشرات السنني، 

العـراق، وغـري    يفمن إرهاب منتظم، يقوم على االجتياح املباشر، كمـا حـدث   
ألــوف املســلّحني، وإطــالق  مئــات ســورية، بتجنيــدها  يفا حيــدث املباشــر كمــ

قتــل وتـدمري وتشــريد وخطـف وهنــب واغتصـاب، ال يهــدأ وال يــين     يفيـدهم  
ــة        ــل املؤسســات الدولي ــن قب ــة واحــدة م يتمــدد ويتمــدد، دون أن يلقــى إدان
والكنسية، أما كل ذلك، فلم أقرأ للبابا كلمة واحدة بشأنه، وكأني بـه يعـيش   

  !آخرعلى كوكب 
  !إن مل يوصف هذا الصمت الفاضح بالتواطؤ، فبماذا عساه يوصف؟

مواجهة أوبامـا،   يفترى، لو كان السيد املسيح اليوم مكان البابا فرنسيس، 
وهيئة األمم املتحدة، وهيئة األساقفة األمريكيني، والكـونغرس، أكـان سـكت    

إرهاب يـدمر   وشكر، إزاء ما تفعل الواليات املتحدة وحكومات الغرب، من نشر
شعوباً برمتها، بل من نشر أسلحة نووية هتدد البشرية بأسـرها، أم كـان قلـب    

  اهليكل؟ يفاملنصات واملقاعد على رؤوس أصحاهبا، كما فعل قدمياً 
كلمـة احلـق جيـب    : ما من أحد يسمع، أقـول : غباء وجنب يفوملن يقول يل، 

أن تُقال، حتى لو مل يسمع هلا أحد، وهذا بالذات ما فعله السيد املسيح منذ 
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: هفيـ ألن اليـوم آتٍ، وهـو اآلن حاضـر، الـذي يقـول مجيـع النـاس        ! عام فيأل
ملاذا مل تتكلم الكنيسة، كما كان يفعل السيد املسيح؟ وكما فعل قبله يوحنـا  

  املعمدان، وبعده يوحنا الذهيب الفم وأمثاله العظماء؟
أم ننتظر مئات األعوام من اهلول والقتل املمنهجني، حتى يأتي يوم، يطلّ 

قرع الصدر أمام شعوب األرض، وهو يستغفر اهلل والبشـر،  في ،ه بابا جديدفي
، حتـت  1997كتـاب صـدر عنـه عـام      يفكما فعـل البابـا يوحنـا بـولس الثـاني      

  ؟"عندما يطلب البابا الغفران"عنوان 
كل مكان، بدءاً  يفما نفع توبة مئات البابوات، إن مل تستنهض ضمائر الناس 

دون اســتمرار هــذا الطغيــان اجلهنمــي  لْحُــكنــائس الغــرب، وتَ يفمــن املســؤولني 
دعوين حليــاة الــذي قضــى ويقضــي باجملــان، علــى املاليــني مــن خالئــق اهلل، املــ  

  كرمية، هانئة، سعيدة، على وجه البسيطة، حياة تليق حقاً باهلل والبشر؟

هذا بعض ما أثـار ويـثري لـدي، مـن تعليقـات وتسـاؤالت حارقـة، القسـم         
  .10/4/2004الصوفانية، يوم سبت النور  يفاألول من رسالة السيد املسيح 

ه فيــجــاء أمــا قســمها الثــاني، فهــو خيــص أبنــاء الشــرق وحــدهم، وقــد    
  :باحلرف الواحد

  أما أنتم،"
  .حافظوا على شرقيتكم

  !"هذا الشرق يفال تسمحوا أن ُتسلَب إرادتكم، حريتكم وإميانكم 
علـى لسـان   … "أنـتم "من حقّ كل إنسان أن يتساءل ما الذي تعنيه كلمـة  

  .السيد املسيح
  .ها توجيهاً خاصاً باملسيحينيفيبالطبع هناك من يريد أن يرى 

إال أنــي أســتبعد هــذا الــرأي، ال اعتباطــاً، وال اســتنباطاً عشــوائياً، ولكــن  
العديــد مــن الرســائل الــيت وردت علــى لســان الســيدة العــذراء     إىلاســتناداً 

ــدءاً مــن الكلمــة األوىل الــيت        ــف، ب والســيد املســيح طــوال ثالثــني ســنة وني
  :يث قالت، ح18/12/1982افتتحت هبا السيدة العذراء رسالتها األوىل، يوم 

  …"أبنائي اذكروا اهللا، ألن اهللا معنا"
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هذه، املسيحيني وحـدهم، أرى لزامـاً   " أبنائي"كلمة  يفوملن يريد أن يرى 
علي أن أذكّره بالعديد من الرسائل اليت وردت على لسـان السـيدة العـذراء،    

  .4/10/2004واليت تتقاطع مع رسالة 
كلمة هلـا مـن الشـمولية    ، قالت السيدة العذراء 24/11/1983تاريخ  فيف

يومهــا كانــت ســورية تــنعم بأمــان  . مرماهــا يفمــا ال يــدع جمــاالً ألي شــك  
  :واسع، ولو نسيب، فقالت السيدة العذراء، بالعامية

  ".قليب احترق على ابين الوحيد، ما راح حيترق على كل أوالدي"
اً هـا ذكـر  فيتلك الرسالة ال حيقّ ملطلق إنسان، أياً كانت دوافعه، أن يـرى  

إهنــا، بكــل وضــوح، إعــالن صــريح ! اســتثنائياً لفئــة مــن املــؤمنني دون غريهــا
ه السيدة العذراء مجيع سكان هـذا الشـرق، حببـها وحناهنـا، علـى      فيتشمل 

ما هـي تؤكـد مـن جهـة أن مـا سـيحل       فيأهنم مساوون البنها الوحيد يسوع، 
أنـه لـن   هبم من أهوال وآالم، يساوي ما حلّ بابنها يسوع، ومـن جهـة ثانيـة    

  !يُقضى عليهم مجيعاً، كما قُضي عليه هو
إذن فثمة حتذير مرعب، ووعـد قـاطع علـى لسـان السـيدة العـذراء منـذ        

24/11/1983!  
، 15/8/1990 يفوهناك رسـالة أخـرى وردت علـى لسـان السـيدة العـذراء       

ــع مشوليــة الرســالة الســابقة وتعمّقهــا  إحــدى  يفويومهــا كانــت مرينــا  . توسّ
كنــائس بلجيكــا، فحــدث هلــا اخنطــاف مفــاجئ عنــد درجــات اهليكــل، وقــد     

  :جاءهتا خالله الرسالة التالية
  أبنائي،"

  الشرق، يفصلّوا من أجل السالم، وخصوصاً 
  "املسيح يفألنكم كلّكم أخوة 

  !يا لرحابة هذه الكلمات القليلة، وحجم املسؤوليات اليت تثريها
مــا الســيدة فيالشــرق،  يفخيططــون إللغائــه فالســالم بيــد الغــربيني، وهــم 

ومثلمـا أن  "! املسـيح  يفأخـوة  "العذراء تذكّر اجلميع، غربيني وشـرقيني، أهنـم   
املســيح حقيقــة جوهريــة ال تتجــزأ، وتفــرض    يفالســالم ال يتجــزأ، فــاألخوّة  
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وهـل مـن   … التعامل احلسن بـني اجلميـع، أيـاً كـان انتمـاؤهم الـديين الظـاهر       
غالبية سكان هذا الشرق مسلمون؟ واجلدير بالـذكر أن   جيهل أو يتجاهل أن

إال أن ! هذه الرسالة سبقت احلرب الظاملة على العراق خبمسـة أشـهر فقـط   
  !للغرب كله، حكومات وكنائس وشعوباً، آذاناً ال تسمع، وعقوالً ال تفهم

  !ومع ذلك، فقد تكلمت السيدة العذراء
الـذي خيـص بـه أبنـاء      10/4/2004 يفكالم السيد املسيح،  إىلعودة  يفو

  .هذا الشرق، ما يدهش حقاً
. ، دعـوة ووعـد ال ينفصـالن   "حافظوا على شـرقيتكم : "إن جملرد قوله هلم

حـني أنـه علـى     يف، "شـرقيتهم "فهو يدعو الشرقيني للحفاظ على ما مساه 
  .علم جلي مبا بلغوه من هشاشة ذاتية، وغياب فعلي على الساحة الدولية

مسـؤوليتني  " أبنـاء الشـرق  "كالم السيد املسـيح، حيمّـل    يفإال أن ما جاء 
  !احلفاظ على الشرق، ومقاومة ما يدبّر له من أجل تدمريه: كربيني

بـاتوا أعجـز   " أبناء هـذا الشـرق  "أن  ،حكمته الالمتناهية يفأتراه جيهل، 
مــن أن حيــافظوا علــى احلــدود الــدنيا مــن الوجــود، فكيــف بــه يطالبــهم         

مـن   فـي املشـهد العراقـي مـا يك    يفهم؟ أمـا كـان   باحلفاظ حتى على شرقيت
الكــذب والــبطش الغــربيني، ومــن الضــعف والتشــرذم العــربيني، كــي يــدرك      
مجيع أبناء الشرق أنه حُكِم عليهم بالفناء، علـى املـدى القريـب أو البعيـد،     

  بالغاً ما بلغت أشكال مقاومتهم؟
الشـرق،   هـذا  يفبعـدم التخلـي عنـا     فـي أم تراه كـان يَعِـدُنا مـن طـرف خ    

علــى تألــب مائــة وأربعــني دولــة علينــا، علــى رأســها     -ســورية حتديــداً  يفو
ــة وخ       ــه، بكــل مــا ميلــك مــن قــوى معلن ــات املتحــدة والغــرب كل ــالوالي ة، في

كـي يسـتنهض مـا لـدينا مـن إميـان        -وتوحّش مل يعـرف التـاريخ لـه مثـيالً     
كلـها  نـا مـن روح عظيمـة، محلـت األرض     فيالغرب، ومما تبقى  يفبات ميتاً 

ــاة املشــرتكة بــني    النــاس مجيعــاً  أزمــان ســابقة، وعلّمــت  يف منطــاً مــن احلي
املسلمني واملسيحيني واليهود، مل يعرف الغرب كلـه مثـيالً لـه، علـى مـا كـان       

  يدّعي محله من رسالة السيد املسيح، وذلك طوال مئات السنوات؟
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وإزاء خطــر إلغــاء الشــرق كلــه، ومــا حيملــه مــن تــاريخ وحضــارات وقــيم  
ــها دون        ــوارث ســتجتاح األرض كل ــاؤه مــن ك ــا ســيجلب إلغ إنســانية، وإزاء م
رمحة، بفعل اشتعال احلرب الدينية اجملنونة واملمنهجة على نطـاق العـامل   

ه، هـا  فيكله، بني إسالم متطرف ومصطنع، ومسيحية فقدت أصالً وجودها 
  !"حافظوا على شرقيتكم"هوذا يأمر أبناء الشرق مجيعاً، أن 

ن ما كان مييز احلياة أيد أن يفهمنا بالبند العريض، كما يقال، أفرتاه ير
 إىلدمشق حتديداً، منـذ أن دخلـها اإلسـالم، وامتـد منـها       يفبالد الشام، و يف

ــوم، إمنــا هــو عــيش مشــرتك قــام بــني        القــدس فمصــر فاألنــدلس، حتــى الي
املسلمني واملسيحيني واليهود، واستطال مئات السنوات، عيش بات العامل كلـه  

حافظوا على "ما جاء األمر الصريح به أن  إىلما يشبهه، و إىلاليوم حيتاج 
حنـو   ذلك بأن النقيض الذي خيتطـه الغـرب للعـامل بأسـره علـى     "! شرقيتكم

، سـحق  "اخـتالل العـامل  "كتابه  يفمفضوح، إمنا هو، كما وصفه أمني معلوف 
  !العامل، كما يسحق حصان البحر حقالً من التوليب

صــحيح أن هــذه الفــرتة الطويلــة مــن العــيش املشــرتك بــني مســلمني         
ومسيحيني ويهود، ختللتها اضطرابات كثرية ودامية، ولكنها كانت كلها دون 

غــزوات الرببريــة املتالحقــة، وبفعــل تبــدّل أنظمــة احلكــم، اســتثناء، بفعــل ال
وبفعل جور هذا أو ذاك مـن احلكـام احمللـيني، وخصوصـاً بفعـل التـدخالت       
العســكرية والسياســية الغربيــة، بــدءاً مــن احلــروب املســماة صــليبية، ومــروراً 
مبعاهــدات احلمايــة املشــؤومة، الــيت قامــت أوالً بــني فرنســا والبــاب العــايل،  

اجملـازر املـدبرة بـني     إىلبني انكلرتا وروسيا والبـاب العـايل، وامتـداداً     ثانياًو
لبنــان ودمشــق عــام  يفتركيــا وبعــض الــدول الغربيــة، مثــل فرنســا وانكلــرتا  

، 1915أرمينيـا عـام    يف، ثـم  1900مـاردين عـام    يف، وبني تركيـا وأملانيـا   1860
يت كانــت املــدخل ، تلــك الكارثــة الــ1948وانتــهاء بالكارثــة الفلســطينية عــام 

  …تفجري العامل العربي برمته إىلاحلقيقي 
مصــلحة الشــرقيني   يفوخيطــئ مــن يظــن أن احلفــاظ علــى الشــرق هــو     

 إىلمصــلحة الغــربيني الــذين يســعون   يففاحلقيقــة أنــه يصــب أيضــاً  . فقــط
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ــريه  ــرق وتفجـ ــاء الشـ ــة   . إلغـ ــاطر الكامنـ ــون إدراك املخـ ــأهنم يرفضـ  يفذلـــك بـ
با أو القارة األمريكية أو اسرتاليا، من جـراء انتشـار   أورو يفجمتمعاهتم، سواء 

ها بأعداد كبرية، منذ عشرات السنني، دون أن يكون أتيح ملعظمهم فياملسلمني 
هذه اجملتمعات، للعمـل علـى تطويرهـا والنـهوض هبـا مـع سـائر         يفاالنصهار 

 أعقـاب احلـروب الـيت    يفمكوناهتا التارخيية واالجتماعية، حتى باتوا يشكّلون 
ســورية والــيمن، جمتمعــات  يفليبيــا و يفأفغانســتان والعــراق، واليــوم  يفشُــنّت 

كـل حلظـة، وعلـى حنـو مفـاجئ، يسـتحيل علـى أي جهـاز          يفقابلة لالنفجـار  
دعـوة السـيد املسـيح     فـي إن ل! أمين، مهما كان متطوراً، توقّعه وتتبّعه وتداركـه 

  !للشرقيني، إنذاراً صرحياً للغربيني أيضاً
 إىل العـام املوجّـه   فريالقسم الثاني من هذه الرسالة، فهو أشبه بـالن أما 

  .املقاومة إىلاملقاومة، أجل … إىلأبناء الشرق مجيعاً، ليدعوهم 
  !"…ال تسمحوا"

املقاومة، إقراراً صرحياً بتوفّر اإلرادة واحلرية  إىلهذه الدعوة  يفإال أن 
هذا الشرق، على الرغم من مُنكريها من أبنـاء الشـرق والغـرب     يفواإلميان 

 إىلوهو يـدعو بالتـايل   ! وإنه إلقرار خطري، ألنه يأتي من علُ! على السواء
الشـرق والغـرب علـى     يفحقيقـة مـا ميـارس     يفتأمل طويل وعميق وصادق 

ــة وإميــان "مــا يســمى   يفالســواء،  هــذه الــدعوة   يفوإنــي ألرى "! إرادة، حري
أبناء الشرق، وباطنه موجّه  إىل، إعالناً عاماً مزدوجاً، ظاهره موجّه القوية

املقاومـة، وهـي    إىلفمـا هـو ألبنـاء الشـرق، دعـوة صـرحية       . أبناء الغـرب  إىل
هــا ألحــد علــى فيهــا ألحــد البتــة، وال أفضــلية فيدعــوة عامــة، ال ختصــيص 

ان أحــد، ذلــك بــأن أبنــاء الشــرق مجيعــاً مهــدّدون بفقــدان مــا جيعــل اإلنســ  
سورية، على صحة هـذا اإلنـذار،    يفولكم برهنت األحداث الالحقة ! إنساناً

  .وعلى مشوليته ملنفّذيه وضحاياه على السواء
وأمــا بــاطن هــذه الــدعوة، فهــو لغــرب يــدّعي امــتالك اإلرادات واحلريــات 

واقع احلال، ما يسلب بالكلية إرادات وحريات  يفما هو ميارس فيواإلميان، 
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ه شـعوب األرض مـربّرات وجودهـا،    فيـ الوقت الذي يسلب  يف وإميان شعوبه،
  .بل وجودها بالذات، لينهب خريات أرضها

ة تــتحكم بــه، ومــن  فيــهــذا، مــا مل يكــن الغــرب نفســه خاضــعاً لقــوة خ   
  !خالله، بالعامل بأسره

  !املقاومة إىلالرسالة،  يفومع ذلك فثمّة قوة عُليا، تدعو 
  !2004شهر نيسان من عام  يفكان ذلك 

عــني االعتبــار اجتيــاح الواليــات املتحــدة، مــع       يفهــذا يعــين أنــه أخــذ    
كمــا أخــذ بعــني االعتبــار جمــيء أحــد ! جحافــل اجليــوش احلليفــة، للعــراق

  !سورية، حامالً معه هتديداً ووعيداً إىلاكرب املسؤولني األمريكيني 
تــرابط هــذه األحــداث مــع توقيــت الرســالة، مــا يــدهش ويــدعو          يفإن 

  حياة البشر؟ يفهل من دخل هلل : والسؤال األكرب هو! للتساؤل
أيــاً كــان اجلــواب أو األجوبــة علــى مثــل هــذا الســؤال، فــنحن، إزاء هــذه         
  !الرسالة، نواجه حدثاً جلالً ال جيوز التغاضي عنه، وال إنكاره، وال استصغاره

  !حداث ما يدعم صحته وصوابيّتهولقد محلت األ
ــوج،         ــوني، األهـ ــف الكـ ــذا الزحـ ــاوم هـ ــدها أن تقـ ــورية وحـ ــان لسـ ــل كـ هـ

  املتوحّش؟
ســورية ولبنــان وإيــران، القــدرة علــى    يفهــل كــان جلبهــة املقاومــة كلــها   

  وجهه؟ يفالصمود 
… منطــق رســائل الصــوفانية  يفوهنــا، هنــا بالــذات، يــأتي تــدخّل روســيا    

… ضاً، من أسباب سياسية واقتصادية، بل ووجوديـة تدخّلها أي يففضالً عما 
  …ليس من يُنكِرها

" القـرار "هيئة األمم، ضـد   يف) توفيال(فحتى استخدام روسيا حقّ النقض 
ــربط بــني صــورة ســيدة         ــاً ال ــي بضــرب ســورية عســكرياً، مل يكــن جلي األمريك

. ســورية يفواألحــداث اجلاريــة  - عة روســيا فيأي ســيدة قــازان، شــ - الصــوفانية 
ولكــن، يومهــا، ويومهــا فقــط، اتضــح علــى حنــو ال يــدع جمــاالً ألي شــك، أن    

سـورية، وأهنـا ستمضـي حتـى      يفمـا حيـدث    يفروسيا منخرطـة حتـى العظـم    
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الدفاع أيضـاً عـن    يفالدفاع عن ذاهتا، و يفو… الدفاع عن سورية يفآخر الدرب 
غبـاء  العامل كله، ضد املخطط األهوج الـذي رمستـه بعـض األيـادي، وتنفّـذه ب     

  !مطلق، الدول الغربية كلها، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية
 يفمن قبل روسيا والصـني معـاً   ) توفيال(النقض  امتيازكرّر استخدام وتَ

  …ثم كان التدخل العسكري الروسي! هيئة األمم مرات عديدة
سـورية،   يفمل يعد مثة شك، ملن يريد أن يرى ويفهم، إن املعركة الدائرة 

حتــوّل علــى نطــاق العــامل، ميــسّ جــوهر العالقــات بــني الــدول     إىلســتؤول 
  …مجيعاً، وبني شعوب األرض مجيعاً

  .حدث الصوفانية الفريد يفغفلة منا،  يفكل ذلك، كان ينطوي جبالء، ولكن 
وثالثني سنة على بداية هذا احلدث، ونظـراً  مخس واآلن، بعد مضي قرابة 

لتعاقـــب األحـــداث اخلطـــرية الـــيت اجتاحـــت املنطقـــة العربيـــة كلـــها، واحلـــرب  
 يفاجلهنمية اليت شنّت وتشنّ على سـورية، لكَـم بـات واضـحاً املخطـط اإلهلـي       

  !ضوء رسائل السيدة العذراء والسيد املسيح يفمواجهة خمططات البشر، 
 في، مـا يضـ  17/4/2014لسيد املسيح األخرية، بتاريخ رسالة ا يفوإنّ لنا 

بعداً فدائياً على جبهـة املقاومـة كلّهـا، قيـاداتٍ وشـعوباً وجيوشـاً، إذ يسـاوي        
هــــا بــــني جراحــــه وجراحهــــا، أي بــــني فدائــــه وفــــدائها، بــــني خصــــومه في

  .وخصومها، وبالتايل بني قيامته وقيامتها
ذه الرسالة العظيمة اليت ولكم يسعدني أن أختم حماوليت هذه، بكلمات ه

يوم اخلميس العظـيم مـن أسـبوع آالم عـام      يفشاء هلا السيد املسيح أن تأتينا 
  :سورية يفعيد اجلالء  - ! حقاً؟ أهي صدفةٌ - ، الذي كان يصادف 2014

  ،ه األرضعلى هِذ فْتاليت نَز اجلراُح« 
  جسدي، يفاليت  ها اجلراُحهي عيُن
  .واحٌد َبواملسّب السبَب ألنّ

  » .يهوذا مصريِ هم مثلُمصَري ، بأنَّكونوا على ثقٍة ولكْن
15/5/2017دمشق يف 
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