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مقدمة

الفراغ أترقب التي الكتب أسماء راجعت كلما نفيس يف أرددها كنت التي رغباتي من
العالم يف دعاتها أكرب رساالت يف تجلت كما الدينية الدعوة تاريخ أدرس أن لتأليفها،

السالم. عليهم — ومحمد واملسيح، والكليم، وأبنائه، الخليل إبراهيم اإلنساني:
تظهر لم اإلنساني العالم يف فريدة ظاهرة — النبوة دعوة — اإللهية الظاهرة هذه
هذه يف النبوات دراسة عنه تكشف سبب من لها بد وال السامية، الساللة غري يف األمم بني

األمم.
أنَّ الديانات، بني الطويلة املقارنة من لنا ظهر فيما التاريخي جانبها من وسببها
والبداوة، الحضارة بني وسطى بيئة ألنَّها القوافل؛ بمدن ترتبط كانت الكبرية النبوات
يف الطريق ومحالت وَمْدين، ويثرب، ومكة، املقدس، وبيت وبعلبك، أور، كانت وكذلك
ترشيع يف تعول التي املدن حضارة إىل ال بيئات وهي الحجاز، وشمال فلسطني جنوب
سنة عىل الحقوق ترشيع يف تعول التي الصحراء بداوة إىل وال الدولة، نظام عىل الحقوق
تقرير إىل حاجتها مع الجانبني، بني وسط — القوافل مدن — ولكنها والغلبة، الثأر
ممن وإيابًا، ذهابًا الطارقني ولكثرة واشتباكها، املعامالت لدوام لحظة، كل يف الحقوق
سوق يف صاحبه يغلب أْن منهم كل ويحاول العارضة، املتعة عن ويبحثون املال، يجدون

واالدعاء. الخداع وحلبة والعطاء، األخذ
وغري الحكومية، الرشيعة مصدر غري للهداية مصدًرا القوافل مدن ترتقب ولهذا
مصدر هو وذلك عليه؛ واملعتدى والعادي واملغصوب، الغاصب بني والتغلب النقمة مصدر
النفوس وشعور البادية، يف النفوس حماسة لها تهيأت وسطى، بيئة يف النبوية الهداية
املرتددة بالقوافل ترتبط التي كالعالقة واسعة، عالقة كل يف األمانة ورباط العهد بقيمة

بعيدة. مسافات عىل
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سرية يف الظاهرة هذه حكمة إىل اهتديت أنني التوفيق، بهذا مغتبًطا إليه، ُوفقُت ومما
حينه، يف ظهر السري هذه وكل السالم، عليهم — واملسيح محمد، وسرية إبراهيم، الخليل
عىل كان بل وحسب، القوية رغباتي من رغبة يكن لم أنَّه له، العالم استقبال من فظهر
استقبال يف برزت نحسبها ال والنِّحل، اآلراء مختلف يف العربية لقراء قوية رغبة التعميم
األخرية. السنوات خالل ألفناه مما الثالثة، الكتب هذه استقبال يف برزت كما حديث، كتاب
الفرتة أنَّ لوال اآلن، قبل الكتاب هذا من الطبعة هذه تظهر أن الواجب من وكان
املسيح للسيد مؤرخ كل تستمهل التي األثرية، والكشوف باملؤلفات ازدحمت قد األخرية
تاريخ أو الداعي تاريخ إىل يُضاف جديد عىل الوقوف يف أمًال املسيحية، الدعوة ولعرص

تعقيب. إىل أو توكيد إىل يحتاج القديم من يشء لتوكيد توقًعا أو الدعوة،
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املباركة الشجرة

ِيف اْلِمْصبَاُح ۖ ِمْصبَاٌح ِفيَها َكِمْشَكاٍة نُوِرِه َمثَُل ۚ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ
ِقيٍَّة َرشْ الَّ َزيْتُونٍَة بَاَرَكٍة مُّ َشَجَرٍة ِمن يُوَقُد ُدرِّيٌّ َكْوَكٌب ََّها َكأَن الزَُّجاَجُة ۖ ُزَجاَجٍة
ِلنُوِرِه هللاُ يَْهِدي ۗ نُوٍر َعَىلٰ نُّوٌر ۚ نَاٌر تَْمَسْسُه َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها يََكاُد َغْرِبيٍَّة َوَال

َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ ۗ ِللنَّاِس اْألَْمثَاَل هللاُ ُب َويَْرضِ ۚ يََشاءُ َمن

(٣٥ النور: (سورة

ُمْختَِلًفا َوالزَّْرَع َوالنَّْخَل َمْعُروَشاٍت وََغرْيَ ْعُروَشاٍت مَّ َجنَّاٍت َ أَنَشأ الَِّذي ﴿َوُهَو
ُه َحقَّ َوآتُوا أَثَْمَر إِذَا ثََمِرِه ِمن ُكلُوا ۚ ُمتََشاِبٍه وََغرْيَ ُمتََشاِبًها اَن َوالرُّمَّ يْتُوَن َوالزَّ أُُكلُُه

ِفنَي﴾ اْلُمْرسِ يُِحبُّ َال إِنَُّه ۚ ُفوا تُْرسِ َوَال ۖ َحَصاِدِه يَْوَم

(١٤١ األنعام: (سورة

* تُِسيُموَن ِفيِه َشَجٌر َوِمنُْه اٌب َرشَ نُْه مِّ لَُّكم ۖ َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَزَل الَِّذي ﴿ُهَو
ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۗ الثََّمَراِت ُكلِّ َوِمن َواْألَْعنَاَب َوالنَِّخيَل يْتُوَن َوالزَّ الزَّْرَع ِبِه َلُكم يُنِبُت

يَتََفكَُّروَن﴾ لَِّقْوٍم َآليًَة

(١٠-١١ النحل: (سورة

اْألَِمنِي﴾ اْلبََلِد ذَا َوٰهَ * ِسيننَِي َوُطوِر * يْتُوِن َوالزَّ ﴿َوالتِّنِي

(١–٣ التني: (سورة
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ا َشقٍّ اْألَْرَض َشَقْقنَا ثُمَّ * َصبٍّا اْلَماءَ َصبَبْنَا أَنَّا * َطَعاِمِه إَِىلٰ اْإلِنَساُن ﴿َفْليَنُظِر
ُغْلبًا﴾ َوَحَداِئَق * َونَْخًال َوَزيْتُونًا * َوَقْضبًا وَِعنَبًا * َحبٍّا ِفيَها َفأَنبَتْنَا *

(٢٤–٣٠ عبس: (سورة

الحوض شجرة الخالد، البحر شجرة الزيتون، شجرة التنزيل: يف املباركة الشجرة هي هذه
قامات خمس تعلو عالية تدور، تزال وال حوله، ودارت اإلنسان حضارة عليه نبتت الذي
تشتهيه ما ثمراتها من تؤتي كريمة نفاد، إىل تصري ال ثم قرون خمسة تبقى باقية وتزداد،
اإلهاب ومسوح والطب النور عصريها من تُؤتي سعيدة الطعام، طيب به وتشتهي األنفس
األبطال أكاليل ورقها ومن املنابر، وأعواد املحاريب صور خشبها ومن العظام، وجبائر
لقوة طلبًا بطيبها فيتمسحون األقدمني األبطال عىل بركتها وتتشابه البشائر، وتحيات
كرة عليهم بركتها وتتشابه ويتناضلون، الرصاع عىل يُقبلون وهم الجسد وقوة النفس

الزيتون! غصن ويرفعون السلم، يعلنون فهم أخرى
يعرف فلم والخواطر، القرائح رموز يف وبُوركت والضمائر، املعابد وحي يف بُوركت
بنعمائها: يذكرونها ال نعمة يذكروا ولم وأسمائها، بسماتها لها يرمزون ال أُمنية النَّاس
منها وتزودوا والرخاء، الخري إىل بها ورمزوا السالم، إىل بها ورمزوا الضياء، إىل بها رمزوا
الصالة محاريب يف للمصابيح واتخذوها واآلخرة، للدنيا وادخروها والحارضة، البادية يف

املسيح». «السيد اسم وهو األسماء، أقدس ِمن باسٍم إليها ورجعوا والتسبيح،
وهبت هذا من نحو وعىل العاملني، منابت يف منها وانترشت فلسطني، يف نبتت ما ِألمٍر
البالغ من غايتها إىل عليني من طافت، حيث رسالته فطافت األمني، للرسول مسحتها

املبني.
وبركتها، مسحتها إىل مردود املبارك االسم هذا أنَّ إال «للزيتونة» تكن لم ولو

والقرون. السنني مدى عىل خرضاء املصون، الخلد به الستحقت
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األول الباب

وتفسرياتمن القمران كشوفوادي
التاريخ فلسفة





القمران وادي يف

أو الربج، هذا طالع يف وقع الحوادث من حادثًا أنَّ املجازية التعبريات بعض يف يُقال
السنوات إنَّ قلنا: التعبري، هذا نستعري أْن لنا جاز فإذا املشهورة، الفلك بروج من ذاك
برج الروحية الثقافة أفق يف يظللها فرتة كانت العرشين القرن منتصف قبل القليلة
أوائل منذ كشفت التي املطوية اللفائف فإنَّ املسيح، السيد تاريخ عن والدراسات البحوث
عامرة مكتبة منها تتألف والردود، واملناقشات الرشوح من أعقبها وما ١٩٤٧م، سنة
من كتاب ذيل إىل مضموم موجز ثبت الساعة وأمامي والتاريخية، الدينية باملوسوعات
الكتب أسماء غري يشء من فيه ليس كبرية، صفحة عرشة خمس يستغرق الكتب هذه
عدا وهذا ١٩٤٧م، سنة منذ املكشوفة اللفائف تلك موضوع يف ظهرت التي والرسائل
لم ممن املوضوع، هذا عن بمعزل املسيح السيد عن الباحثون ألفها التي والرسائل الكتب
السيد سرية من بحثوه ما وبني بينها يربطوا ولم الكشوف، تلك عىل التعقيب إىل يقصدوا

املسيح.
عن والتنقيب فيها البحث باستمرار األحوال تسمح ال حيث اللفائفكشفت، أنَّ واتفق
وتفاقمت األردن، رشق من القمران بوادي كشفت ألنَّها ١٩٤٧م؛ سنة مطلع يف بقاياها،
ولم الجوار، ذلك يف املأمون والتنقيب الهادئ، البحث دون فحالت فلسطني، مشكلة يومئٍذ
استئناف بعد إال املفهوم، البيان أو التفصيل من بيشء الهامة الكشوف تلك خرب يتصل
سنة وهي هذا، كتابي فيها ألفت التي السنة حوايل بدراستها واالشتغال فيها، البحث

١٩٥٢م.
قبل الكتاب طبع إعادة عن توقفت القمران، وادي يف اللفائف هذه بنبأ علمت فلما
تسفر أن عىس مما واالستفادة اللفائف مضامني عىل لالطالع كافية فرصة يل تتهيأ أن
القديم، العهد من كامل كتاب يومئٍذ، قيل كما وفيها، املجهول. التاريخ دفائن من عنه
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زمرة بني السلوك، آداب عن واألوامر بالوصايا واٍف ودفرت أخرى، كتب عىل وتعليقات
والعبادات. الشعائر يف األوىل املسيحية الزمرة تُشبه دينية

وادي لفائف عىل االطالع بنتيجة املرتهن املوضوع يف البت عن التوقف هذا يكن ولم
الخليل عهد عىل بدأت كما النبوة أرسار يف البحث متابعة عن لزاًما ليثنيني القمران؛
من بنا يبتدئ الخليل، عهد عىل األرسار هذه يف البحث فإنَّ الكليم، موىس وعهد إبراهيم
الينابيع، جميع قبل تقدمت التي ينابيعها أو مطالعها من بنا ويقرتب األوىل، البداءة
األنبياء عدد فيها بلغ النبوءات من عهوًدا تفتتح الكليم موىس عهد عىل النبوة ودراسة
بتاريخ كثب من يتصل قد أيًضا الكليم موىس تاريخ ولكنَّ املئات، بل العرشات املتالحقني
وقطًعا التوراة، من ُكتبًا تتضمن لفائف قيل، كما منها، كان إذا القمران، بوادي اللفائف
هذه من نسخ عىل العثور وكان املوسوية، الكتب باسم املشهورة الخمسة الكتب من
ففضلت والالهوتيني، الحفريني العلماء يُساور أمًال عنها الكشف استئناف عند الكتب
الخليل عن بالكتابة مبتدئًا — السالم عليه — موىس عن الكتابة أُرجئ أن هذا أجل من
إىل تفاصيله يف البحث من فعًال وانتهيت األنبياء»، «بأبي عنه كتابي وسميت إبراهيم،
إذ النبوية، الرسالة ي لتلقِّ الصالحة والبيئة القوافل، مدن بني الحاسمة العالقة تقرير
انتقاله وكان زمانه، يف الكربى القوافل مدن من مدينة بكل متتابعة عالقات للخليل كانت
من سلسلة والحجاز، سيناء بني الطريق ومدن املقدس، وبيت بعلبك جوار إىل «أور» من
جالء. أتم املتقاربة صورها عىل وتجلوها الحقيقة، هذه إىل النظر تلفت البارزة، الشواهد
فقد الجديدة، موارده تستقصيني ريثما فيه امليض عن توقفت الذي املوضوع أما
ومنها القمران، وادي لفائف أهمها ثالثة: مصادر عىل ١٩٥٣م سنة حوايل يتوقف كان
يف ينقطع يكن لم سيل ومنها الغربية، اللغات يف املنقحة والجديد القديم العهدين تراجم
النظر وجهة من املسيح السيد عن الدينيني وغري الدينيني املفكرين مؤلفات من السنة تلك

الثانية. العاملية الحرب بعد العرصية
كاملة نسخة عىل تشتمل القمران وادي لفائف أنَّ والنرشات الصحف يف نقرأ كنَّا وقد
التي حبقوق نبوءات تفسري من السالمة بعض سليمة مقروءة ونسخة أشعيا، كتاب من
بني الحرب قصة ى وقىصتُسمَّ ميخا، كتاب تفسري من وشذرات التالية، الحوادث حققتها
غري كتاب من آرامية ونُسخة والصالة، للدعاء منظومة وأناشيد الظالم، وأبناء النور أبناء
القديم، العهد بكتب تلحق شتى كتب من متفرقة وُقصاصات التوراة، كتب بني معتمد
وادي بصومعة زمنًا أقاموا الذين النساك جماعة بني املرعية السلوك آلداب مفصلة ونسخة
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ويبدو املجاورة، بعضالكهوف يف منها الكثري يوجد كبرية جرار يف مودعة وكلها القمران،
الحفريني العلماء عند تُقدَّر ال القبيل، هذا من ودائع عىل تشتمل قد أنَّها ذلك أجل من

اإلجمال. عىل الالهوتيني وجمهرة األديان بني املقابلة وعلماء
يف البحث مسائل تناولت التي والرسائل الكتب بأطراف يُحيط أْن أراد أحًدا أنَّ ولو
وقته، كل لها فرغ ولو جميًعا، استوعبها ملا الخمس، السنوات هذه خالل اللفائف تلك
أو الدينية موضوعاتها يف تشرتك ناحية كل من بُحثت أنَّها يعلم أْن العربي القارئ وحسب
لغات من لغة منها تخُل ولم الصناعية، أو الكيماوية أو الحفرية أو التاريخية أو اللغوية
اللهجات واختالط الكتابة، وقواعد الهجاء مسائل البحوث تناولت فقد الغربية، الحضارة
وما األعالم، أسماء تناولت كما والتجفيف، واللصق واملداد والجلد الورق ومواد واللغات،
األرض، ومواقع والقبائل، الشعوب تواريخ من بها يقرتن وما والصفات، األلقاب من إليها
من حظها حسب عىل فرتة كل يف العبادات وشعائر العقائد وأصول والفلك، وعوارضالجو
واتسع غريها، يف تعهد وال تالزمها التي املصطلحات حسب وعىل االستعارة، أو األصالة
وعادات الفخارية، اآلنية وصناعة البناء، نماذج لتحقيق حدوده غاية إىل البحث نطاق
الزمن تقديرات وتراوحت النبات، وثمرات األطعمة، ومواد الكساء، وأزياء والرشاب، األكل
التوسع هذا كل بعد تستقر ولم امليالد، بعد األول والقرن امليالد قبل الخامس القرن بني

وثيق. قرار عىل والتدقيق اإلمعان هذا وكل
كل وعىل الفروضوالنقائض، من الزاخر الطوفان هذا نستوعب لم أننا البديهي ومن
نحن بل والرتجيح، التشكيك ومواضع والعدول، املراجعة مواضع من البحوث هذه يف ما
تاريخ يف الجديد القول إىل منه نخلص كي واالستقصاء االستيعاب برضورة نشعر لم
ولخصت املسائل، برءوس أملت التي الثقات كتب من نخبة إىل عمدنا ولكننا املسيح، السيد
املطلوبة بالخالصة منها وخرجنا منها، مسألة كل يف الداللة من ومبلغه الخالف محور
أو املسيح، السيد عمل من يزال ال األمر يف الجديد أنَّ الخالصة هذه فكانت يعنينا، فيما
مذاهب وبني — السالم عليه — بينه مشابهة كلَّ وأنَّ الروح، عالم يف املبتكرة فتوحه من
فيما فضله من أسبق فضل عىل تدل وال واألشكال، الظواهر عند تنتهي عرصه، قبل الدين

يديه. عىل الدين عقائد إليه ارتقت
صومعة اك نُسَّ أنَّ واملناقشات، البحوث أكثر إليها خلصت التي األقوال أرجح ولعل
الدينية، لألحكام رعايتها يف املتشددة الطوائف إحدى «اآلسينيني» من زمرة كانوا القمران
يف ذكرناها التي الطائفة هي وهذه املوعود، املسيح بظهور القريب للخالص وانتظارها
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من التطهر إىل اإلرسائيلية الطوائف أقرب أنَّها فحواه ما عنها فقلنا املسيح»، «عبقرية
أحدهم وأنَّ درجات. ثالث عىل النِّحلة يف ينتظمون «كانوا وأنَّهم والشهوات، املطامع أدران
بالحق القسم عليه ويحرم الجماعة، رس عىل واملحافظة األمانة يمني واحدة مرة يقسم
الرش مصدر عندهم واملادة سيادة. وال رئاسة بينهم وليس الحياة، مدى بالباطل أو
يف اثنني اثنني ويصطبحون يتآخون وكانوا والخباثة. بالدنس رسور بها والرسور كله،
الخالص أنَّ معتقدون املخلص، املسيح ورسالة والبعث بالقيامة مؤمنون وهم رحالتهم.
الكالم سياق يف عنهم قلنا ثم والصالح». االستقامة حياة إىل الشعب يهدي روحاني بعث
النُّساك أساتذة كانوا ربما املتنطسني، هؤالء إنَّ Therapeutsبمرص املتنطسني زمرة عىل
مأخوذ االسم أنَّ رجحنا ألنَّنا بعضاملؤرخني؛ قول اآلسينينيعىل أو باآلسني نْيَ املسمَّ اليهود
املتنطسني. بمعنى اليونانية الثريابيني كلمة تُقابل وهي الطبيب، بمعني اآليس كلمة من
أنَّ ذلك من أكثر وصح اآلسني، إىل تنتمي كانت القمران وادي ُزمرة أنَّ صح فإذا
يف فالجديد املعمدان؛ ويوحنا املسيح السيد بها يلوذ كان التي الربية هي كانت صومعتهم
املسيحية الدعوة فضل توكيد أو املسيح، السيد رسالة إىل الحاجة توكيد هو الكشف هذا
ُقبيل اليهودية النِّحل أتباع بني وأنقاها أرقاها عىل وجدتها كما القوم عقائد إصالح يف

امليالد. عرص
الجماعة نظم لنا تصف الصومعة يف وجدت التي — اآلسية أو — اآلسينية فالكتب
ُمصابة تزال ال ولكنَّها قومها، بني املوروثة الشعائر عىل حرصها وشدة سلوكها، وآداب
النصوص عىل الجمود داء وهو الفرتة، تلك يف مداه غاية إىل انتهى الذي القوم بداء
نفسها اآلسينية النِّحلة تزال وال اإليمان، ولباب العقيدة جوهر عن واالنرصاف والحروف،
املتهمة النِّحلة ألنَّ بالشبهات؛ املحاطة أو املتهمة النِّحل من اإلصالح إىل الحاجة عىل أدل
عن زائغة يهودية نحلة وكل القائمة، الديانة أبناء من الراشدين عند إصالحها تجد
الحاجة ولكنَّ اليهودية، الديانة نطاق يف باستقامتها العارفني من يقومها من تجد سوائها
طاقتها كل واستنفدت تبلغه، ما أرقى النِّحلة بلغت إذا الثبوت كل تثبت إنَّما اإلصالح إىل
تتعطش بما الروح تزويد عن قارصة ذلك بعد تزل ولم وتذكريًا، وإخالًصا وتطهريًا تهذيبًا
أيٍّا القمران، وادي لفائف عنها كشفت التي اآلسينية النِّحلة كانت وكذلك إليه، وتفتقر به
املريض يُمهد كما إال املسيح السيد لرسالة تمهد لم فإنَّها وجهتها، كانت وأية اسمها، كان
ولكنَّها بابها، يف نافعة ذخرية املكشوفة اللفائف أنَّ شك وال للدواء، الداء يُمهد أو للعالج
أمر يف جديد بيشء تُخرجنا وال املسيحية، الرسالة حقائق عن معلوماتنا إىل تضيف ال
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النِّحلة غرض من يكن فمهما أوانها، يف ولزومها فضلها لنا تُؤكِّد أنَّها غري الرسالة، هذه
ناظرة محافظتها، يف متشددة تراثها عىل محافظة بقية وفروعها أصولها يف فهي اآلسينية،
النبوءات حسب عىل املوعود للمخلص انتظاًرا املرجو الغد إىل التطلع يف حتى أمسها إىل
الدعوة كانت — والنصوص املراسم عبادة يف التشدد آفة — الوبيلة اآلفة ولهذه الغابرة،
لجة يف غرقوا كلما يتعلموه، أْن إىل حاجة يف هم ما الناس تعلم الزمة رسالة املسيحية
وضمري، فكرة مسألة العقيدة أنَّ تعلمهم املتحجرة، واألشكال امليتة الحروف من راكدة
بجموده املوبوء العرص ذلك يف املسيح السيد رسالة هي وهذه وأشكال. حروف مسألة ال

طالء. وجهه عىل جمود باطنه يف هو إنَّما الرياء ألنَّ السواء؛ عىل وريائه

17





التاريخ فلسفة تفسرياتمن

أو — املناقشة نتيجة تلخيص إىل املكشوفة اللفائف نتيجة تلخيص من ونستطرد
القديم العهد لكتابي اإلنجليزية اللغة يف املنقحة الرتجمة حول — الطويلة املناقشات

الجديد. والعهد
وكدنا املكشوفة، اللفائف بنبأ سماعنا بعد املنقحة الرتجمة هذه بنبأ سمعنا إنَّنا
أنَّ فاعتقدنا القديم، العهد يف أشعيا كتاب يف واحدة فقرة حول الكربى الضجة نحرص
أشعيا كتاب ألنَّ القمران؛ وادي لفائف يف جديد نصٍّ إىل رجعوا الرتجمة بتنقيح املشتغلني
املتفرقة، اآلثار من عليه اشتملت فيما اللفائف تلك عليه اشتملت الذي الكامل الكتاب هو
الكشوف بني عالقة إىل يُشري ما فيه نجد فلم املنقحني، عمل عن الوايف البيان تلقينا ولكننا
الفقرة ألنَّ الخصوص؛ عىل القديم العهد كتب من املتداولة الرتجمة تنقيح وبني الجديدة
ومعارضيه، التنقيح أنصار بني الكربى الضجة حولها وثارت أشعيا كتاب يف جاءت التي
الطرفني من مذهب كل فيه يذهبوا ولم قبل، من يعلموه لم برأي الالهوت علماء تُفاجئ لم

املتقابلني.
بالكلمات العربية اللغة يف مرتجمة السابع اإلصحاح يف فقرة حول الضجة ثارت
عمانويل.» اسمه وتدعو ابنًا، وتلد تحمل العذراء ها آية، نفسه السيد يعطيكم …» اآلتية:
مقابلة يف شابة» «امرأة بعبارة املنقحة اإلنجليزية الرتجمة يف تظهر الفقرة فهذه
جديد وال السبعينية، الرتجمة يف «بارنثوس» Parenthos وكلمة العربية، «عالمة» كلمة
عىل بحثها يدور التي الثالثة املذاهب بني ينقطع لم خالف ألنَّه الخالف؛ هذا يف أيًضا
املذاهب أصحاب فمن السالم. عليه — املسيح أم مريم السيدة ببتولة املقصود تفسري
بالبتولة يقول من ومنهم وبعده، املسيح ميالد قبل الدائمة بالبتولة يفرسها من املسيحية
ومنهم الجديد، العهد كتب يف إليهم اإلشارة وردت ذلك بعد له إخوة والدة ثم ميالده، قبل
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بالبتولة القائلني وجواب تقدم. كما البتول كلمة يذكر وال العربية، النصوص إىل يرجع من
عمومة أبناء أنَّهم الجديد العهد كتب يف املسيح السيد إخوة بذكر املستشهدين عىل الدائمة
القديم الخالف هذا يف ورد ما آخر إىل مريم، خطيب يوسف إىل منسوبون إخوة أنَّهم أو

الجديد.
ولم نعرضله، فلم املسيح» «حياة كتابة عند الخالف هذا تفاصيل أمامنا كانت ولقد
السيد برسالة لها فكاك ال صلة له كانت ما إال الصدد، هذا يف البحوث من لبحث نعرض
شفعت التي الرب» «أخي كلمة معنى نذكر لم ولهذا الروحية، الهداية عالم يف املسيح
قريب «جيمس إنَّه عنه وقلنا العربية، الرتجمة يف يعقوب السم املقابل «جيمس» باسم

املسيح». السيد
العربية الرتجمة عىل نطلع لم ألنَّنا كذلك؛ سميناه أنَّنا الناقدين لبعض خطر وقد
بعيًدا ويحسبه روية، بغري النقد يستسهل من يستسهله لظن وإنَّه الجديد، العهد لكتب
مائة العهدين كتب فتحنا األقل عىل أنَّنا املسيح» «حياة قراءة من يعلم من املستحيل كبعد
نذكر التي املناسبة تعرض فاآلن نقلناه، ما منها وننقل بحثناه، عما فيها لنبحث مرة،
كلمة من جيمس كلمة تصحيف يف رأيًا نُبدي أْن دون عالتها، عىل اإلشارة تلك سبب فيها
التفصيالت. هذه بني له موضع ال فاصًال حكًما العابرة اإلشارة يف نُقرر أْن ودون يعقوب،
من املستخرجة اللفائف وضجة املنقحة، الرتجمة ضجة بني الوقت اتفاق كان وربما
أْن إلينا أوحى الذي هو الضجتني؛ كلتا يف أشعيا كتاب عن الكالم تكرار مع القمران، وادي
املكشوفة، اللفائف ضجة وراء ما ننتظر أْن إلينا أوحى كما الرتجمة ضجة وراء ما ننتظر
املسيح»، «حياة كتابة يف النظر إعادة يُوجب ما واألسانيد النصوص من هنالك يكون فقد
بعد ما إىل لالنتظار موجبًا وحده البتولة تفسري عىل الخالف كان ملا التقدير هذا ولوال
قديم، زمن من معروفة املسألة هذه يف جميًعا الخالف أوجه كانت إذ منه، القول فراغ
السيد عن الكتابة قبل مصادرها يف نتتبعها أن وسعنا يف كان التي املسائل من وكانت

املسيح.
إصدار نميضيف أْن الضمري يريح مما كان هل سنوات: خمس بعد اآلن نسأل أنَّنا إال
الغربية، اللغات يف تتعاقب كانت التي الجديدة الكتب عىل نطلع أْن قبل أخرى، مرة الكتاب
زمانها يف الرسالة هذه إىل املحدثني ونظرات ورسالته، املسيح السيد عن كتاب بعد كتابًا

األزمنة؟ من أعقبه وفيما
تنقيح أنَّ اعتقدنا ألنَّنا الحارضة؛ الطبعة إصدار يف سنوات خمس قبل تمهلنا إنَّنا
لو ترى اليوم: نسأل ولكننا النظر، وإعادة املراجعة توجب أسباب إىل يعود قد الرتجمة
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معروفة؛ قضية يف ُمعاٍد موضوع أنَّها وعلمنا الرتجمة، عىل الضجة محور يومئٍذ علمنا أنَّنا
أصحابها كتبها التي والرسائل الكتب من املتدفق بالفيض ذلك أجل من نستخف كنَّا هل
املخالفة أو املوافقة، من شأنها كان أيٍّا تعنينا، نظر وجهة ومن كموضوعنا، موضوع يف

نظرنا؟ لوجهة
لتعليق كافيًا سببًا كانت الكتب تلك من طائفة عىل باالطالع اشتغالنا أنَّ نحسب
عىل االطالُع غريَّ فإْن األناة، هذه عاقبة إىل مطمئنني األقل عىل الكتاب نصدر كي النظر
وإْن باالنتظار، جديرة فائدة فتلك الكتاب، مواضع من موضع يف آراءَنا الجديدة الكتب
شيئًا ضيعنا وما نحمدها، طمأنينة فتلك نظرتنا، تتغري ولم الجديدة، الكتب عىل اطلعنا

األناة. بهذه
القراءة، متع من متعة كان عليها االطالع إنَّ الجديدة، الكتب عن اآلن نقوله ما وأيرس
واملتخلف، واملتفوق والغث، السمني فيها كان وقد مؤلفني، تُرضينا أن قبل قارئني تُرضينا
منها الغث ألنَّ منها؛ استوفيناه ما حظنا نحمد أْن خلقاء ولكننا تأليف، كل يف يكون كما
وسطور هنا بسطور اإلملام بعد للمتصفح غثاثتها تنكشف التي املقروءات قبيل من كان
من القارئ ينفقه ملا مكافئًا كان كما موضوعه، يف كافيًا كان فقد منها السمني ا وأمَّ هناك،

فيه. والجهد الوقت
من إليه وما التأمل باب واسعني: بابني يف القيمة الكتب هذه نسلك أْن ونستطيع
قواعد عىل العلمي والتحليل التاريخي النقد وباب الوجدانية، والخواطر الفلسفي النظر

األديان. بني املقابلة
املسيح تعاليم بني املقابلة يف العرصي الفيلسوف رأي يعلم أْن ريب وال القارئ ويلذ
وتعاليم املسيح تعاليم بني املقابلة يف رأيه يعلم أو الحارض، العرص يف نيتشه وتعاليم
خطة بني املناقضة ووجوه املشابهة وجوه يعلم أو املاديني، وأصحابه ماركس كارل
يعلم أو الحديثة، القرون يف االجتماع ودعاة الساسة وخطط اإلنساني اإلصالح يف املسيح
والحكمة الجامع الكلم أصحاب من البلغاء بكلمات تقرتن حني املسيحية الكلمات بالغة
أحيانًا يتفق العرصية، الكتب تلك من كثري يف القول مدار هي وأشباهها فهذه املأثورة،
أْن هذا كتابنا يف البحث يقتضينا مما أنَّها نعتقد ال ولكننا أغراضها، عىل عناوينها تدل أن
للوجه املتعددة بالصور أشبه أنَّها عنها نقوله ما وقصارى موجزين، نطويها أو نبسطها

شاء. ملن استزادة محل ولكنَّها تلخيص محل ليست كثرية، لوحات يف الواحد
ما ا حقٍّ ففيها العلمي، والتحليل التاريخي النقد باب يف نسلكها التي الُكتب أما
بطول جديرة بحوث — مراء وال — وفيها املسيحية الرسالة تاريخ يف الباحث به يهتم
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وليس جهاته، جميع من الواسع نطاقه يف كله املوضوع ومواجهة النظر، وإنعام التأمل،
من عدته بكل له استعداد عىل يكن لم ما الواسع األفق هذا يُواجه أن أحد استطاعة يف

واألسانيد. املراجع
البحوث هذه يف واملؤلفني املؤلفات أسماء هنا نرسد أن طائل غري عىل اإلطالة ومن
جوهرها من يشء يفوته ال القارئ أنَّ نرى — منها عليه وقفنا ما بعد — فإننا النقدية،
للقبول تتعرض التي واألقاويل املناقضات جملة يحويان اثنني كتابني عىل منها اطلع إذا
روبرت تأليف القصة» من اآلخر «الجانب كتاب1 بها ونعني البحوث، هذه يف الرفض أو
وكال بردو، وجوشيا جريفس روبرت تأليف يُعاد» النارصي «إنجيل وكتاب2 فرينو،

اإلنجليزية. باللغة مؤلف الكتابني
أنَّها — بداءة — نذكر أْن وينبغي الكتابني، تتخلل التي امللفقة التخمينات وندع
باضطرارهم املؤلفون يعرتف معتسفة تخمينات األحايني بعض يف وأنَّها كثرية، تخمينات
منذ املختلفة األسانيد بقايا من سبكوها التي السلسة يف املفقودة الحلقات إلتمام إليها؛
األسانيد. تلك فجوات يف النقصاملعرتضة مواقع يف خيالهم صنع ومن للميالد، األول القرن
يف الفني التصور عىل يعتمد قصاص — جريفس روبرت — املؤلفني أحد أنَّ ننىس وال
قصة وله الشخصيات، ألوان بني التناسب ومالحظة املالمح وتنسيق األخبار بني التوفيق
التاريخية نظريته الروائي باألسلوب فيها يرشح امللك» «عيىس اها سمَّ نفسه املوضوع يف
كانت باطنية هيئة برعاية نشأ قد املسيح السيد أنَّ وزبدتها املسيح، السيد سرية عن
شعب إلنقاذ داود ذرية من يأتي الذي «املسيح» امللك يد عىل الخالص لتعجل تعمل
حسب عىل املنتظر املسيح اختيار إليه ُوكِّل الذي هو املعمدان يُوحنا وأنَّ املختار، هللا
ممسوًحا أي مسيًحا «ملًكا» وبايعه وعاهده فاختاره النبوءات، يف املحفوظة العالمات
يكونوا لم الهيكل زعماء وأنَّ األقدمني، من املختارين امللوك سنة عىل املقدس بالزيت
الطاعة، ويمني اإليمان يمني بني جمعت التي امُلبايعة هذه رس عىل املطلعني من جميًعا
يف الهيكل سلطان ومن رومة سلطان من حذرون وهم تنفيذها عىل املرشفون وتوالها
وهناك هنا عليها مزيًدا األناجيل، من نعلمه الذي مجراها الحوادث جرت ثم واحد، وقت
أسانيده من املؤلف جمعه كما الباطن والتاريخ الظاهر التاريخ بني الصلة تربط حلقات

.The Other Side of the Story by Rupert Furneaux 1

.The Nazarene Gospel Restored by Graves and Podro 2
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عىل وهناك هنا املضاف الجانب زاد وربما ظنِّه، وتقدير فنه تنسيق أو خياله وحي ومن
األصيل. الجانب

إضافتها، يف الروائي املؤلف اجتهد كما حذفها يف ونجتهد التخمينات، هذه ندع ونحن
اإلثبات. من والرتدد الحرية إىل أدعى بعدها الفراغ ترتك حيث نحذفها، أْن نريد ال ولكنَّنا
املسيح السيد بعد املسيحية الدعوة أنَّ التخمينات هذه حذف بعد يبقى ما وصفوة
ومقره الرب، بأخي ى امُلسمَّ يعقوب) (أي جيمس برئاسة أحدهما مركزين: إىل ترجع كانت
عن بعيًدا فلسطني خارج ومقرها ومريديه، الرسول بولس برئاسة والثانية املقدس؛ بيت
عىل والحرص املحافظة إىل أقرب املقدس بيت شعبة كانت وقد اليهود. هيكل سلطان
من وخارجها فلسطني داخل املسيحي العالم يف املكانة ملحوظَة القديم، العهد شعائر
عليها، الخارج يف املسيحيني أجوبة ومن وصاياها من يظهر كما الرومانية، الدولة بالد

النبوءات. يف تقدمت كما اإلرسائيلية الشعائر رعاية عىل تحث وصايا وكلها
املقدس بيت يف املقيمة الشعبة لهذه معقودة املسيحي العالم عىل الرئاسة وظلت
البالد، أطراف يف الجماعة وتبددت املقدس، بيت مدينة وتقوضت الهيكل، تهدم حتى
يف كبري أثٌر لذلك فكان فلسطني، خارج يف تعمل كانت التي الشعبة إىل الدعوة قيادة وآلت
إىل املوجه الخطاب بني األسلوبان اختلف إذا اإلقناع، وسائل اختيار ويف الدعوة، أسلوب
الخالصعىل كان فبينما اليهود، من النافرين األممني إىل املوجه والخطاب وحدهم، اليهود
العالم كان اليهود، بني منه مفروًغا أمًرا غريهم دون إلنقاذهم إرسائيل بني من فرد يد
يف يتقيدون وال األمميون، يقبلها املخلص الرسول يف إلهية صفات إىل بحاجة الخارجي
كتابة كانت وقد الناموس، بحرف املتشبثون يلتزمها التي والعالمات بالرشوط قبولها
فيها فوضحت املقدس، ببيت املقيمة الشعبة وتفرق الهيكل هدم يوافق وقت يف األناجيل
عىل اإللهية الصفة فيها وغلبت األممني، بالد يف بها املبرشون توالها كما الدعوة دالئل
األناجيل، تدوين إىل الحاجة إلحاح قبل الهيكل، جدار يف املسموعة الصفات من غريها
السيد اعتصام عىل تدل التي اإلنجيلية الكلمات ترديد يف كبريًا إطنابًا ليطنبوا املؤلفني وإنَّ
الكلمات هذه وأشهر الفريسيني، سنة عىل باتباعها التالميذ وتوصية التوراة، بكتب املسيح
عىل «إنَّه متَّى: إنجيل من والعرشين، الثالث اإلصحاح يف جاء كما والجموع للتالميذ قوله
وتعلموه، فاحفظوه تحفظوه أْن لكم قالوا ما فكل والفريسيون، الكتبة كريسموىسجلس

يفعلون.» وال يقولون ألنَّهم تفعلوا، ال أعمالهم حسب ولكن
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ألنقص جئت أنني تظنوا «ال الخامس: اإلصحاح يف جاء كما قوله الكلمات تلك ومن
السماء تزول أن إىل لكم أقول الحقَّ فإني ألكمل، ألنقصبل جئت وما األنبياء، أو الناموس

«… الكل يكون حتى الناموس من واحدة نقطة أو واحد حرف يزول ال واألرض
مدينة وإىل تمضوا، ال أمم طريق «إىل العارش: اإلصحاح يف جاء كما قوله ومنها

الضالة.» إرسائيل بيت خراف إىل بالحري اذهبوا بل تدخلوا، ال السامريني
إرسائيل بيت خراف إىل إال أرسل «لم الخامسعرش: اإلصحاح يف جاء كما قوله ومنها
يف كما الرصيح لفظها من تفهم لم إن مضامينها يف تفهم أخرى أقوال إىل «… الضالة

األقوال. هذه
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أو الكلمات تأويل يف والعنت العناء عن غنى يف النظرية هذه أصحاب املؤلفني أنَّ وعندنا
ابتدأت املسيحية الدعوة أنَّ يثبتوا أن قصاراهم كان إذا املطوية، الصحائف عن التنقيب
بني من املخلص املسيح ظهور وترتقب بالتوراة تدين التي األمة إىل الخطاب بتوجيه
األمم بدعوة القائمني أنَّ يثبتوا أن أرادوا إذا والعنت العناء عن غنى يف كذلك وأنَّهم أبنائها،
الكتب يقرءون الذين إرسائيل بنو عليه يتفاهم الذي غري الدعوة يف أسلوبًا لهم اتخذوا قد
السيد وصفوا قد األمم إىل املسيحية الدعوة رسل وأنَّ النبوءات، من فيها بما ويعتقدون

األناجيل. عنه نقلته الذي كالمه يف املسيح السيد بها يتصف لم بصفات املسيح
األقوال مضامني من عليه األدلة الستنباط والعنت العناء إىل بهم حاجة ال أولئك كل
براهينهم يكلفون النظريات هذه أصحاب املؤلفني هؤالء ولكنَّ املنسية، الصحف طوايا أو
وأنَّ املسيح، السيد عهد يف بدأت قد األمم دعوة أنَّ ينكروا أن حاولوا إذا شديًدا عنتًا
بني عىل األمر آخر يقرصوها وال بدعوته، األمم يشملوا أْن منه تعلموا والرسل التالميذ
ويف مواضعها يف األخبار هذه عىل تواترت كما يشء عىل األناجيل أخبار تتواتر فلم إرسائيل،
يعززها التي الطبيعية بالنتيجة إال األخبار هذه يف األناجيل تأِت ولم املعقولة، مناسباتها
وماذا الحديثة. مصطلحاتنا يف نقول كما األشياء منطق منها ويستلهم الحوادث، سياق
يتجه أْن إال رفضها عىل وإرصارهم دعوته القوم رفض بعد صانًعا املسيح السيد كان
التالميذ عنها فيعدل بتاتًا، عنها ويعدل الرسالة هذه عن يكفَّ أْن أو غريهم، إىل برسالته

إرسائيل؟ إىل وال األمم إىل بها يتجهوا وال والرسل،
باملسيحية األمم برشوا الذين الرسل أنَّ النظرية هذه أصحاب املؤلفني يفوتن وال
تفوَق أْن بعد لها صمدوا الذين وهم سبيلها، يف العذاب أشد احتملوا الذين الدعاة هم
وال إليه، يدعو ملا معتقًدا يكون أن بد ال ذلك يفعل ومن املقدس، بيت يف املسيحية دعاة
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املألوف األسلوب غري بأسلوب إليه السامعني الجتذاب يحتال أنَّه العقيدة من مبلغه يكون
قد األمم بني أعلنوها الذين فالرسل العقيدة، هذه مرجع كان فكيفما إرسائيل. بني عند
عىل النَّاس يروضوا أْن قبل إليها اطمأنوا وقد تصديقها، إىل الناس يدعوا أن قبل صدقوها

فيها. الطمأنينة ابتغاء
عىل معتمدين ابتدعوه بما املؤلفون أثارها التي الضجة نستغرب ال فنحن وبعد
وحي من الفنية الصور بتنسيق التاريخ تكملة يف طريقتهم عىل أو التاريخية، أسانيدهم
قد املؤلفني هؤالء أنَّ نرى فال أنفسنا إىل نعود أنَّنا إال الخيال، وحي من أو القريحة
أمامنا أوضحت التي الصورة يف جوهري يشء تعديل إىل يدعونا طارئ رأي عىل أطلعونا
ويرسنا الكتاب، هذا لتأليف ومعلوماتنا خواطرنا استجمعنا عندما املسيح السيد لرسالة
كان ما إال يُذكر تعديل بغري األوىل طبعته يف بدأناه كما الثانية طبعته يف اليوم نُعيده أنَّنا
مشكوًرا عرفانًا قرائنا من لقينا أنَّنا ذلك قبل ويرسنا والتصحيفات. املطبعيات قبيل من
وال التخصيص، عىل الجليل املوضوع هذا يف التأليف مارس من كل به ويغتبط به، نغتبط
الكاتب يحسبه استنكاًرا أحد من لقي قد املسيح» «السيد عن الكتابة يف منهجنا أنَّ نعلم
السيد عن التأليف أنَّ ظنَّ بعضهم أنَّ هنالك ما وكل املفهوم، النقد حساب يف القارئ أو
يقل ولم واحد، وقت يف مذاهبها بجميع ندين أو باملسيحية ندين أْن منا يقتيض املسيح
وجب األمم أديان عن كتبنا أو برهميني، نكون أن وجب برهما عن كتبنا إذا إنَّنا أحد
وال األديان، تواريخ كتبت ملا باحث عىل ذلك وجب ولو دين، إىل دين من فيها ننتقل أْن
كتب ملا ذلك وجب لو بل يتفقون، ال أو الواحدة، امللة يف يتفقون ممن إليها الدعاة تواريخ
كان من إال املايض عن كتب وال األوربيون، إال أوربة عن كتب وال املشارقة، إال الرشق عن
يف املفروضة الرشوط هذه من لرشط وجوب وال بنيه، من مولود إال املستقبل عن وال فيه،

املفهوم. النقد أحكام من حكم
إىل القلة هذه تحسب بحيث الوفرة من إنهم نقول الغالبة، القراء لكثرة وإنصاًفا
تصادفها وإنَّما املائة، إىل النسبة تحسب أْن من أندر ألنَّها األلف؛ إىل النسبة بحساب جانبها
الخلفاء عن كتبنا فربما الدينية، التاريخية املطالعات من شتَّى شعب يف متفاوتة نسبة عىل
لم كالًما سفيان أبي بن معاوية عن كتبنا أو الشيعة، من أفراًدا يعجب لم كالًما الراشدين
وما يوافقهم ما يقرءون الذين بالقراء هؤالء وراء من العربة ولكن غريها، من أفراًدا يعجب
وخواطرهم، ضمائرهم يف مما مكررة نسخة يعطيهم أن الكاتب من يرضيهم وال يخالفهم
عىل الثانية طبعته اآلن ونقدم الكتاب، هذا من األوىل الطبعة قدمنا القراء هؤالء أيدي وبني

هللا. بركة
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املسيح

يف املخلص الرسول وظهور بالخالص، اإليمان شيوع عىل األديان بني املقارنة علم يدل
تؤمن التي القبائل أنَّ األمريكية القارة يف الحمر القبائل عقائد عىل وظهر مقبل، زمن
من أصل الخري يف الرجاء ألنَّ عجب؛ هذا يف وليس األمريكتني، يف قليلة غري العقيدة بهذه
ضمري يف الخالق يبثها اإلنسانية الحياة مواد من مادة الصالح يف واألمل الديانة، أصول

العيوب. من والخالص الكمال طلب يف االجتهاد سبيل بها لهم ويفتح خلقه،
يرتقبون األوائل املرصيون فكان إليه، الحاجة تشتد حني األمل هذا يشتد وقد
Ipuwer إبيور الحكيم عن برستيد وروى القديمة، الدولة زوال بعد املنقذ «املخلص»
يومه ويقيض الناس، جميع برعاية ويتكفل اللهيب، عىل برًدا «يلقي املوعود امُلخلِّص أنَّ

قطعانه.»1 شمل يلم وهو
الفتنة، لقمع فرتة؛ بعد فرتة األرض إىل «مردخ» بعودة يؤمنون البابليون كان وقد
سنة ألف كل النور إله من رسول بظهور يؤمنون املجوس وكان الفساد، من وتطهريها
يرجعون الذي األكرب املجوسية رسول زرادشت هو إنَّه وقيل إنسان، جسد يف ينبعث
بعد ما إىل العقيدة هذه تخلفت وقد الظالم، وإله النور إله يف االعتقاد بتفصيل إليه
بن إبراهيم أستاذه عن يتكلم وهو الجاحظ إليها وأشار واإلسالم، واملسيحية اليهودية
فإذا له، نظري ال رجل يظهر عام ألف كلَّ أنَّ زعموا السلف «إنَّ قال: حيث النظام سيار

هذه.» عام لأللف النظام كان الزعم هذا صدق

فنيجان. جاك ملؤلفه القديم» الرشق «نور كتاب من ٧٩ صفحة 1
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الصيغة بهذه يعرف فلم خاصة، «املسيح» ى يُسمَّ إلهي رسول بظهور اإليمان أما
إليها. وما والهجادا التلمود يف عليها، التعليقات أو وتفسرياتها التوراة كتب قبل

الخروج، وسفر التكوين سفر يف وردت التي الشعائر إىل نفسها التسمية ومرجع
التقديس شعائر من شعرية املبارك بالزيت املسح فإنَّ األنبياء، أسفار من يليهما وما
ُروي حيث التكوين، سفر من والعرشين الثامن اإلصحاح يف ذلك ورد ما وأول والتكريم،
عموًدا، وأقامه رأسه، تحت وضعه الذي الحجر وأخذ الصباح يف «بكَّر أنَّه يعقوب عن

هللا.» بيت أي — إيل بيت املكان ذلك ودعا رأسه، عىل زيتًا وصب
وأنت … قائًال: موىس كلم «الرب أنَّ الخروج سفر من الثالثني اإلصحاح يف وجاء
وتابوت االجتماع، خيمة به وتمسح … للمسحة مقدًسا دهنًا … األطياب أفخر تأخذ
وتمسح مقدًسا، يكون مسها ما وكل أقداس، قدس فتكون وتقدِّسها، واملائدة الشهادة

«… وتقدسهم وبنيه هارون
املساس عن التوراة وتنهى هللا، مسحاء هذا أجل من ون يُسمَّ واألنبياء األحبار وكان
تُؤذوا وال مسحائي، تمسوا «ال األيام: سفر من عرش السادس اإلصحاح يف جاء كما بهم

أنبيائي.»
هؤالء من وداود شاءول فكان واملبايعة، التتويج شعائر أول امللوك مسح وكان

املسحاء.
الفاريس كورش ي فُسمِّ منذور، مختار كل عىل مجاًزا «املسيح» كلمة أطلقت ثُمَّ
بيده أخذ هللا ألنَّ أشعيا؛ سفر من واألربعني الخامس اإلصحاح يف جاء كما «مسيًحا»
كما مسيًحا كله الشعب ي وُسمِّ جديد، من الهيكل بناء وإقامة اإلرسائيليني، أعداء إلهالك
مسيحك»؛ خالص شعبك: لخالص «خرجت ومنه: حبقوق، النبي وكتاب املزامري، يف جاء

املختار. الشعب بمعنى
باسم املنتظر الرسول إىل اإلشارة التعاليم كتب أو «الهجادا» كتب يف وتكررت
وال — السالم عليهما — موىس عىل وتارة يوسف، عىل االسم هذا يُطلق فتارة املسيح،
رسوٍل صورة يف مسيًحا ينتظرون اليهود طوائف من املسيحية بالرسالة املؤمنون يزال
السالم. عليهما — مريم ابن عيىس برسالة يدينون ال ألنهم مربور؛ شعب صورة أو هاٍد
الهيكل وهدم داود مملكة زوال بعد أشده عىل املسيح بانتظار اإليمان كان وقد
نفسه، داود ذرية من أمري إىل امللك بعودة أنبيائه وعود اإلرسائييل الشعب فردد األول،
إىل امللك بمعنى «باملسيح» اإليمان ترقى ثم لسلطانه، األمم وتدين امللوك، له تخضع
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يف غايته التحول هذا وبلغ والصالح، للهداية املنذور أو املختار، بمعنى باملسيح اإليمان
القوة وصف فمن الوعود، هذه بتكرار امتازت التي أشعيا نبوءة ومنها النبوءات، بعض
سبيل يف املكاره عىل والصرب والتضحية الدعة وصف إىل والصولجان، والصولة والبطش
املنتظر الرسول صفات من والخمسني الثالث اإلصحاح يف جاء وقد والتبشري، التحذير
من التاسع اإلصحاح يف وجاء وأحزان»، أوجاع ورجل الناس، من ومخذول «محتقر أنَّه
كثرية أقوال واتفقت أتان»، ابن حمار عىل يركب وديع، ومنصور «عادل، أنَّه زكريا: سفر
األموات. من منبعثًا (إيلياس) إيليا النبي وهو مجيئه، يُعلن برائد مسبوًقا يأتي أنَّه عىل
اإلرسائييل الشعب أطوار يُصاحب املسيحية الرسالة فهم يف االرتقاء هذا كان وقد
عىل املسيطرة الدول ضعفت كلما امللك املسيح يف الرجاء فيقوى املتعاقب، تاريخه يف
الرجاء ويعود رعاياها، استقالل يف األمل وتعاظم عليها، الثورة خطب وهان فلسطني،
عليهم الخروج يف األمل أنَّ وبدا الغالبني، سلطان استحكم كلما الهادي» «املسيح إىل
وبعثة الدولة رجعة بني املنتظرة الرسالة تفسري تراوح وهكذا عسري، بعيد السالح بقوة
سنة الرومانية الدولة حوزة يف فلسطني دخلت ا فلمَّ التاريخ، أطوار حسب عىل الهداية
يف املتتابع األمل ويخلفه يتضاءل، الدولة قيام يف األمل وأخذ امليالد، قبل وستني خمس
تصطحبان بظاهرتني التحول هذا اقرتن الروحانية، والبعثة املخلص، الرسول انتظار
تحول حني وكهانه الهيكل سلطان فعظم أحيان، جملة تتناقضان بل وتفرتقان، حينًا
قومية رئاسة كل إىل املتطلعني مالذ السلطان هذا وأصبح إليهم، كله القومي السلطان
اليقظة إىل املتعطشة الضمائر جنحت األخرى النَّاحية ومن األجنبية، للدولة تصمد
«الهيكل» جانب غري من البعث بانتظار مؤمنًا القديم، عىل متمرًدا جنوًحا الروحية

واملأثورات. املوروثات من الزمن مع عليه جمد وما وبقاياه،
متحفزين متقابلني املعسكران كان املرقوبة، البعثة وحانت أجله، الكتاب بلغ فلما

استعداد. عىل
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الشعب يف النبوءة بأحوال نلمَّ أْن النبوءة لدعوات امليالد عرص باستعداد العلم تمام من
فإنَّ وأسباطه، قبائله بني والتعليم الرئاسة أعمال وتنوعت عدده، تكاثر منذ اإلرسائييل
يف النظر من خواطرنا إىل تسبق التي الصورة عىل تكن لم الشعب ذلك يف النبوءة أحوال

املتعددة. األمم يف عهودهم بني مضت التي الفرتات وتواريخ األنبياء، كبار تواريخ
النبوءة ادعاء عىل يقدم الذي أنَّ يقني عن ونعلم النبوءة، دعوة نستهول اليوم فنحن
املنكرين قبل املتدينني التهام نفسه ويعرض مستغربة، خارقة عىل يقدم هذا عرصنا يف
الجديد النبي بأنَّ يؤمنون أو النبوءات، بختام يؤمنون األديان أتباع ألنَّ وامللحدين؛
أنبيائهم، وأقوال كتبهم من يعلموه لم ما يُعلمهم أْن لنفسه ويزعم عقائدهم، ينتقص
من غريه يف وال العرص، هذا يف النبوءة دعوى يقبلون ال فهم وامللحدون، املنكرون ا أمَّ

العصور.
عيىس وبني وعيىس، موىس وبني وموىس، إبراهيم بني الفرتة أنَّ نعلم اليوم ونحن
اعتقادنا ففي السنني، بمئات حسبت حتى طالت قد — عليهم هللا صلوات — ومحمد
عمره يف اإلنسان يراه وال جيل، كل يف يتكرر ال جلل حادث األنبياء ظهور أنَّ الدوام عىل

مرتني.
املقدمني تخفيف مصاعب عىل أقدموا أنَّهم األنبياء كبار تواريخ من نعلم اليوم ونحن
وا وغريَّ أحالًما، وسفهوا آلهة، حطموا ألنَّهم تذليلها؛ يسهل ال طرًقا بدعوتهم وشقوا عليها،
السلطان، ذوي سلطان عليها وأقاموا عصور، بعد عصوًرا األمم عليها درجت التي العقائد
موىس صنع وكذلك محمد، صنع كذلك واملحكومني، الحاكمني رشائع عليها أقاموا كما
للعدوان متعرض فهو النحو هذا عىل دعوة إىل الهداية توىل فمن — السالم عليهما —
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يقتحمه أحًدا يرون وال أحد، من اقتحامه يقبلون ال طريًقا الناس عىل مقتحم والبغضاء،
العراقيل. له وأقاموا أعنتوه، إال عليهم

ألنَّها النحو؛ هذا غري عىل نتصورها أن فينبغي إرسائيل بني يف النبوءة أحوال أما
وجوه. جملة من تُخالفه

ولم نُدرة، وجودهم يكن لم إرسائيل بني يف األنبياء أنَّ الفوارق من هنالك ما فأول
العرص يف منهم يوجد فقد فرتة، بينهم تكون أْن لزاًما حتًما يكن لم أو فرتة، بينهم يكن
«األنبياء إرسائيل ملك جمع حيث األول، امللوك سفر يف جاء كما نبي، أربعمائة الواحد

للقتال؟» جلعاد رامة إىل أأذهب وسألهم: رجل أربعمائة نحو
— «محمد» النبي قول إرسائيل بني بني األنبياء مكان وصف يف ورد ما وخري

إرسائيل». بني كأنبياء أمتي «علماء عليه: هللا صلوات
ولم اإلسالمية، األمة يف الفقيه العالم كعمل إرسائيل شعب يف النبي عمل كان فقد
يكن ولم األوقات، من وقت يف العامة أو الخاصة بهم يسمع أن املستغرب من يكن
اتباع عىل وحضٌّ والنذر، للكتب تفسري هو بل قبلهم، من األنبياء لقيام إنكاًرا قيامهم
السابقني، األنبياء من وغريهم ويعقوب وموىس إبراهيم قبل من لهم رسمها التي السنن
ويجعل مثله أنبياء يقيم «أن إرسائيل وعد هللا أنَّ القديم العهد كتب من يعلمون كانوا بل
غري بكالم النَّاس إىل يتحدث قد األنبياء هؤالء بعض وأنَّ تثنية)، ١٨) أفوههم يف كالمه
به يتكلم لم الذي الكالم تعرف كيف قلبك يف قلت «وإن ينبذوه»، أن فعليهم الوحي كالم
يتكلم لم كالم فهذا يرص، ولم يحدث ولم الرب، باسم النبي به تكلم ما أنَّ فاعلم الرب

منه.» تخف فال … الرب به
إىل يستمع أن للشعب يجوز وال والعالمات، األقوال تصدق أْن أحيانًا يجوز بل
أو نبي وسطك يف قام فإذا إرسائيل، إله غري رب عبادة إىل دعوه إذا األنبياء وصايا
إْن الرؤيا صاحب أو النبي ذلك لكالم تسمع فال أعجوبة، أو آية وأعطاك رؤيا صاحب
١٣) … اآلية أو األعجوبة صدقت ولو وتعبدها تعرفها لم أخرى آلهة عبادة إىل دعاك

تثنية).
ُمطاعني شيوًخا أو كهانًا أو كانوا أمراء السلطان، ذوي من بإذن النبوءة تكن ولم
أحيانًا يقوى وال وحيه تبليغ يف فيميض إليه باإليحاء اإلنسان يقني يمتلئ بل القبيلة، يف
رصت فغلبت، عيل وألححت فاقتنعت، رب يا أقنعتني «قد أرميا: قال كما لسانه كف عىل
أنطق وال أذكره، ال فقلت … والسخرية بالعار جللتني الرب وكلمة … وهزءًا أضحوكة

34



إرسائيل بني بني النبوة

طاقة يل تكن فلم … عظامي يف محصورة محرقة نار كأنه قلبي يف فكان بعد، باسمه
أرميا). ٢٠) بالسكوت»

ربه، من النذر تفسري يف ويخالفهم عرصه يف زمالئه عىل ينحى النبي كان ما وكثريًا
كالم تسمعوا فال … كلها األرض إىل نفاق خرج أورشليم أنبياء عند «من أرميا: قال كما

قلوبهم.» برؤيا ويتكلمون عملكم يُبطلون فإنهم لكم، يتنبَّئُون الذين األنبياء
جميع أفواه يف كذلك الروح جعل قد الرب ذا «هو إرسائيل: مللك ميخا قال كما أو

هؤالء.» أنبيائك
أين من له: وقال الفك عىل ميخا «ورضب كنعانة بن صدقيا له فتصدى هذا قال

ليكلمك؟» مني الرب روح عرب
الكشف حالة إرسائيل أنبياء يطلب أْن التوراة كتب روت كما األنبياء يف املعهود وكان
يصوم من فمنهم املتواترة، أخبارهم من علمناه فيما والنساك املتصوفون يطلبها كما
آكل «لم دنيال: قال كما واألنهار، املنازه ويلتمس العيش، فضول عن ويمسك ويتهجد
ويف أسابيع، ثالثة تمت حتى أَدَِّهن ولم خمر، وال لحم فمي يف يدخل ولم شهيٍّا، طعاًما
رفعت دجلة، العظيم النهر جانب إىل كنت إذ األول، هر الشَّ من والعرشين الرابع اليوم

ونظرت.» عيني
كما الغيب، ويستلهم الروح، بصفاء ليشعر بالسماع؛ يستعني كان من منهم بل
أمامهم األكمة، من يهبطون األنبياء من زمرة تُصادف «إنَّك األول: صمويل سفر يف جاء

أول). صمويل ٩) الرب» روح عليك فيحل يتنبئون وهم وعود، وناي ودف رباب
فأتوني اآلن … الجنود رب حي اليشع «فقال الثاني: امللوك سفر يف جاء كما أو

الرب.» يد عليه كانت بالعود العواد رضب ا فلمَّ … بعواد
األنهار جوانب يف وينقطعون الخلوات، يرتادون كانوا أنَّهم هذا مع األغلب ولكنَّ

(حزقيال). هللا» رؤى فرأيت انفتحت خابور نهر «عند
غري من إنسانًا البنيِّ الدليل أو الصالحة بالرؤيا هللا يلهم أن عندهم يمتنع وال
ليعرفوا يلهمون ولكنَّهم وبلعام، أبيمالك ألهم كما إرسائيل، شعب غري ومن األنبياء،

واملرسلني. األنبياء حق بأنفسهم
ينطق امُلتكلِّم أنَّ بها يعلمون آية يطلبوا أْن النبوءات سامعي عىل الغالب وكان
أذن وربما واإليمان، اليقني عىل دليًال عندهم يكن لم اآلية طلب ولكن هللا، من بوحي
اآليات هذه بدليل ربه يجرب أال األدب من فنرى طلبها، يف ويُمعن اآلية، يطلب أْن للنبي

أشعيا). ٧)
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اإلقامة؛ أو الرحلة، أو الحرب، قبل يستشريونهم األنبياء إىل يلَجئون كانوا أنَّهم عىل
الدنيويني أنظار عن املحجوب الغيب عىل يطلعوا أن وأدنى هللا، إىل أقرب أنَّهم لعلمهم
ومن عاليًا، صوتًا الوحي يستمع كان من األنبياء هؤالء ومن الحياة، هموم يف املنغمسني
عىل رسالتهم يقرصون كانوا ما وغالبًا صالحة، رؤيا أو هدية، أو إلهاًما، يحسه كان
تلقاها كما العبادة سواء عن وانحرف األقدمني عىل الشعب خرج كلما بالعقاب النذير
يكن ولم مستغربة، بدعة وال اقتحاًما النبوءة تكن فلم السابقني، األنبياء من آباؤهم
أو الرشيعة، مخالفة عليهم فيأخذ واألمراء، للملوك يتصدى حني إال النبي عىل خطر فيها
بالنبي التنكيل إىل يعمد كان من واألمراء امللوك هؤالء ومن السلف، عن املأثور مخالفة
الكاذب النبي موت كان إذ هللا، عند من يأت لم وأنَّه كذبه للناس ليثبت الحالة؛ هذه يف

دعواه. بطالن عىل العالمات إحدى
األنبياء، عن يبحثون كانوا القوم إنَّ نقول: حني وصفها حق الحالة نصف ولعلنا
وأنَّ تكرارها، يستغربون أو يستهولونها، خارقة ظهورهم يعتربون وال ويرتقبونهم،
بحوافزها، ضمائره جاشت متى الدعوة عن يسكت أن يخىش كان للنبوءة املتهيئ اإلنسان
ونكوًال هللا ألمر عصيانًا رسيرته حكم يف السكوت يصبح حتى أيام، بعد أياًما عليه وألحت
فأسلم اإليمان، يف وضعف هلل، تجربة اآلية طلب أن رسيرته يف استقر ومتى إرادته، عن
يثبت أن ذلك بعد هللا وعىل ويبرش، ينذر أن هللا بروح نفسه تجيش حيث عنده األمور

يشاء. كما إليه الناس ويهدي يهديه وأن نبوءته،
من اإللهية الدعوة بشائر النفوس فيه ترقبت الذي العرص ذلك امليالد، عرص ويف
لصوت اآلذان تتفتح جرم ال طلوعه؛ موعد حان كوكبًا الراصدون يرتقب كما جانب، كل
الخري يف الرجاء قدر عىل منه املطلوب الربهان يكون أْن كذلك جرم وال املوعود، املبرش
الدعوى سهولة من خوًفا امتحانه، يف العرس غاية فيعرسوا الناس، يمتحنه وأن املنتظر،
يُعلِّقه عظيم رجاء فهو الرجاء، عىل اللهفة إبان يف الرجاء بطالن من وخوًفا األدعياء، عىل

عظيم. برهان عىل املرتجون
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مختلفة، طوائف عىل يشتمل املسيح السيد فيه ُولِد الذي العرص يف اليهودي العالم كان
املوعود. املخلص املسيح انتظار يف مذهبه منها لكل

التي العقائد بني الجديدة العقيدة مكان لتقرير رضوري الطوائف بهذه والتعريف
إرسائيل. بني بيئات يف سبقتها

الناقدين عىل به يَُردُّ دليل أقوى — نرى فيما — ألنَّه أخرى؛ جهة من ورضوري
حتى والتشكيك، النقد شهوة بهم وجمحت عرش، الثامن القرن منذ ظهروا الذين املحدثني
يف كأنَّه نفسه، املسيح السيد وجود يف الشك إىل والروايات، النصوص يف ك الشَّ جازوا
اإلحاطة بمجرد الناقدين هؤالء دعوى وتسقط األساطري، شخصيات من شخصية زعمهم
تعديًال كانت املسيحية الدعوة ألنَّ امليالد؛ عرص يف معروفة كانت التي املذاهب بأصول
جملتها يف التعديالت هذه وكانت نواحيه، من ناحية يف املذاهب هذه من مذهب لكل
عن مستقلة «شخصية» من لها بد ال العليا، واملثل القواعد من متماسكة وحدة إىل تثوب
الفكر متناسق واحد محك عىل وعقائدها عرضشعائرها عىل قادرة جميًعا، املذاهب هذه

واإليمان.
منها، بخمس امليالد عرص يف معروفة كانت التي الدينية الطوائف من ونكتفي
هذه من طائفة وكل والسامريني، والغالة واآلسني والفريسيني الصدوقيني طوائف وهي
املذاهب قوة عليها تتوقف التي املزايا من بمزية العرص تاريخ يف مهمة الخمس الطوائف

الدينية.
بأنَّهم الروايات تواترت الذين وأرسته «صدوق» أتباع دعواهم يف هم فالصدوقيون

وسليمان. داود عهد يف الكهانة يتولون كانوا
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املحافظة أنصار الجملة عىل ألنَّهم أصحابها؛ بمراكز مهمة طائفتهم وكانت
والثراء. الوجاهة وأصحاب واالستقرار،

سلطان يؤيدون بالقديم متشبثني والتفسريات، البدع إنكار يف متشددين كانوا وقد
عليه — موىس كتب وهي التوراة، احتوتها التي الكتب أقدم ويقبلون والكهان، الهيكل

بالسماع. املنقولة املأثورات سيما وال عداها، ما ويرفضون — السالم
ظاهر هو فيما عقيدتهم يناقض مسلك إىل القائم النظام عىل املحافظة وتدعوهم
يف املعيشة وعادات اليونانية بالحضارة األخذ إىل اليهود أقرب كانوا فقد لوازمها، من
كما أبيقور، كمذهب الفلسفية؛ املذاهب ببعض يدين كان من ومنهم الرومانية، البيئات
واملتعة الحسية اللذة مذهب أنَّه يومئذ عنه الشائع كان وقد العرص، ذلك يف مفهوًما كان
فإنهم زمن، كل يف أمثالهم وسنة سنتهم يناقضون ال الواقع يف ولكنهم والنعيم، بالرتف
متاعه يحبون ولهذا عليه، الطوىل اليد أصحاب ألنَّهم املجتمع؛ نظام عىل يُحافظون
اليونان من يومئٍذ كانوا وقد السيايس، السلطان أصحاب وبني بينهم ويوفقون ونعيمه،
تذكر ال األوىل اليهودية الكتب بأنَّ يُؤمنون أنَّهم النزعة هذه يف لهم ويميل والرومان،
األخرى للطوائف خالًفا الحياة، هذه بعد حياة الصالحني تِعُد وال اآلخر، اليوم وال البعث

والحساب. بالبعث تؤمن التي
وهما الصدوقيني، الكهنة كبار من اثنني بقيادة املسيح السيد عىل الحملة كانت وقد
سلطان عىل يُحافظون جميًعا الصدوقيني ألنَّ عجب؛ ذلك يف يكن ولم و«قيافا»، «حنانيا»

واالنقالب. الثورة إىل يسرتيحون ال أو القائم، النظام عىل ويُحافظون الهيكل،
مسائل يف متوسعون الدين، مسائل يف حرفيون أنَّهم الصدوقية اآلداب وخالصة
أعمالهم ألنَّ قومهم؛ أبناء كسائر يعتزلونهم وال األجانب، يُعارشون وأنَّهم املعيشة،

السلطان. بذوي متصلة ومراكزهم
الطائفة من أقوى وهي الفريسيني، طائفة هي أخرى طائفٌة الصدوقيني وتقابل
وِعْليَة الشعب سواد بني السمعة وحسن واآلراء، املبادئ وشيوع العدد بكثرة الصدوقية
الرؤساء مرتبة يف كثريون أفرادها بني يكن لم وإن األجانب، يُخالطون ال الذين القوم

والوجهاء.
لفظها يف العربية «الفرز» كلمة تُقارب عربانية كلمة من مأخوذ الفريسيني واسم
تهكًما االسم هذا عليهم يُطلقون وخصومهم املتميزون، أو املفروزون فهم ومعناها،
ا أمَّ األوىل، الجماعة طريق واعتزلوا السلف، عن أنفسهم فرزوا أنَّهم العتقادهم وتحقريًا؛
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هللا خطاب إىل ويردونه أنفسهم عىل املفروزين أو الفريسيني لقب يُطلقون كانوا فقد هم
يُخاطب فهناك الالويني، سفر من العرشين اإلصحاح يف يرونه كما جميًعا، إرسائيل لبني
املميزون أنفسهم عند فهم يل.» لتكونوا الشعوب من ميزتكم «وقد قائًال: الشعَب هللا

املفضلون.
طائفة كل تالزم التي والتعايل االدعاء صفات األحيان بعض يف تالزمهم كانت لهذا
املسيح السيد لحمالت هدًفا بعضهم وكان األخرى، الطوائف بني باملزيد لنفسها تستأثر

والكربياء. الثقة من يُظهرونه بما تنديًدا
يستنكرونها كانوا التي والثروة الوجاهة كربياء الكربياء بهذه يُقابلون كانوا أنَّهم عىل
الهيكل يف كان حيث «الرسمي»، السلطان عىل يثورون وكانوا الصدوقيني، خصومهم عىل
واملراسم، بالشعائر استبدادهم الكهان عىل ينكرون فكانوا األجنبية، املراجع يف أو
واملتسلطني. للحكام محاكاة بهم واملتشبهني األجانب عادات نفسه الوقت يف وينكرون

الرفض، كل يرفضونها كانوا التي األجنبية البدع عىل األوىل ثورتهم كانت وقد
يف ي يُضحِّ أن الهيكل كاهن «أنطيوخس» امللك أمر فلما يقبلها، من يُسامحون وال
أنفسهم وعرضوا واحد، رجل قيامة قاموا امليالد) قبل ١٦٨ (سنة بالخنازير مذبحه
الوايل أن الرومان عهد يف وحدث النجسة، البدعة لهذه كراهة واأللوف باملئات للموت
فسأل وقوتها، ضعفهم مع الرومانية الدولة مقاومة يف عنادهم من عجب «برتونيوس»
ال نحن فقالوا: لقوته؟! أكفاء ولستم قيرص تُحاربوا أن لكم يخطر كيف زعماءهم:
نُخالف وال أبينا، بكرة عىل نموت ولكننا لقوته، أكفاء أننا نزعم وال قيرص، نُحارب

يقولون. ما إلثبات مستعدين رقابهم وكشفوا الرشيعة،
التي الشعائر تعميم يف ورغبتهم الهيكل، استبداد عىل ثورتهم أنَّ نقائضهم ومن
بغري البيوت يف الشعائر هذه إقامة إىل دعتهم التي هي املحاريب يف محصورة كانت
مقدس هيكًال بيت كل من جعلوا أن يلبثوا لم ولكنَّهم املرسومني، الكهان إىل حاجة
املتشددين. من أشد «الرسمي» االستبداد ومقاومة السماحة إىل ميلهم عىل فكانوا املراسم،
أنَّهم النقائض لهذه تتعرض التي األمور عن يبتعدون حني عليهم الغالب أنَّ إال
والتقاليد، النصوص مسائل يف العقل تحكيم إىل أقرب أو والقياس، الترصف إىل أقرب
يقبلون وال بالسن والسن بالعني العني رشيعة عىل يرصون مثًال الصدوقيون فكان
وكان القصاص، عىل واملسامحة ية الدِّ يفضلون ذلك عكس عىل الفريسيون وكان ية، الدِّ
واآلداب الروحانية إىل أقرب هم وكانوا العملية، والقواعد املادية إىل أقرب الصدوقيون
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ينكرونه ما أشد الروحية والحياة البعث إنكار كان وقد والتفكري، التأمل آداب أو النظرية،
انتظار أو الخالص، انتظار إىل مراحل سبقوهم هذا أجل ومن الصدوقيني، خصومهم عىل

والصولجان. الصولة برشوط مقيد غري الروح، عالم يف املخلص املسيح
فالذين «األرستقراطيني»، طبقة بأنَّهم اإلجمال عىل الصدوقيون وصف وإذا
هم العرص؛ ذلك يف اليهود طوائف من غريهم دون الديمقراطيني وصف يستحقون

الفريسيون.
«هلل» الحكيم يتبع منهما فريق فريقني: إىل ينقسمون وهم امليالد عرص جاء وقد
والفريق األجانب؛ معاملة يف الودود السمح الفريق وهو بابل، من فلسطني إىل قدم الذي
دخول يف الراغبني ورد والتضييق، التحرج إىل أقرب وهو «شماي»، الحكيم يتبع اآلخر
«إنَّ املأثورة: وكلمته واملتاعة، الزهد بني االعتدال هلل شعار وكان اليهود، غري من الدين
واحدة، كلمة كلها الرشيعة أنَّ املعاملة يف ورشيعته الدود.» يف زيادة اللحم يف الزيادة
فهو املنزلة األحكام من ذلك عدا ما وكل به، تُصاب أن تكره بما أحًدا تُصيب أالَّ وهي
يطيق، مما أكثر واملتاع الزهد بني االعتدال كان فقد شماي الحكيم ا وأمَّ وتفصيل، تفسري
كانت القديم عىل غريته وأنَّ عمله، كسب من ليعيش التجارة يحرتف كان أنَّه وروي

النصوص. تأويل يف والترصف التجديد عىل إقباله من أقوى
طائفة من كانوا صباه يف املسيح السيد ُمعلمي أنَّ املؤرخني بني الراجح والقول

الفريسيني.

عليهما تزيد أو وتساويهما كثريًا، العدد يف الطائفتني هاتني عن تقل التي الثالثة والطائفة
عرص يف عنها األخبار رواة يكتبها كما اآلسينيني أو اآلسني طائفة هي واألثر القوة يف

امليالد.
آالف، أربعة عىل يزيد ال فيلون والفيلسوف يوسفيوس املؤرخ قدره كما عددها

فلسطني. جنوب يف أكثرهم يعيش
من أعظم داللتهم تكون وقد الخطة، وتنظيم العقيدة رصامة قوتهم ومصدر
وعباداتها، بشعائرها، استقلت قد اإلرسائيلية األمة صميم من طائفة ألنَّهم قوتهم؛
والقومية، بالدين عالقتها يف كلِّه «الهيكل» عن تستقل أن وأوشكت وأرسارها، وآرائها،
مع ولكنَّها اليهود، طوائف من حسبت ملا الهيكل يف القرابني بتقريب تعرتف أنَّها ولوال

النبات. غري من القرابني تقرب وال الحيوان، ذبح تنكر هذا
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مأخوذ االسم أنَّ املتعددة األقوال من الراجح ولكنَّ عليه، مختلف الطائفة هذه واسم
يف املعنى هذا تفيد وهي اآلرامية، اللغة يف النطايس أو الطبيب بمعنى «آيس» كلمة من
يتسمى أن املعقول ومن إليها، السامية اللغات أقرب اآلرامية اللغة تُعد التي العربية اللغة
املرىض إبراء ويدعون الروح، طب يتعاطون كانوا ألنَّهم باآلسني؛ املذهب هذا أصحاب

العقاقري. بخصائص العلم يدعون كما واألوراد، بالصلوات
واقتبست امليالد، قبل الثاني القرن يف باإلسكندرية األغلب عىل الطائفة نشأت وقد
الفلسفية، املذاهب وبعض الرسية، العبادات أنظمة من كثريًا اإلسكندرية املدارس من

بالقليل. والقناعة التقشف إىل ويدعو الحيوان، ذبح يُحرِّم الذي فيثاغوراس كمذهب
أو النعال، من زوجني أو ثوبني، أحدهم يملك أن النِّحلة هذه أبناء عند حراًما وكان
من ويُعَفى بالزواج، له أذن من إال عليهم غالبة الرهبانية وكانت واألقوات، األمتعة يدخر

والبتولة. النسك قيود
الصبيان فيها ويقبلون التلمذة، درجة درجات: ثالث عىل النِّحلة يف ينتظمون وكانوا
يف سنة ويقضون اليمني، يُقسمون الذين وهم املقسمني، درجة ثم الحلم؛ دون فيما
الواصلني درجة إىل املريد ينقل ثم األرسار؛ عىل واالطالع العبادة عىل والتدرب الرياضة
يف الفأس ويحمل وزنار، أزرق ثوب وهو الطائفة شعار يلبس ثم سنتني، فيها ويقيض
متواترة شعائر الثانية واملرحلة األوىل املرحلة بني ولهم الشاق، العمل عن كناية يده،
يمني واحدة مرة أحدهم ويقسم العهود، بعض وتالوة االغتسال، منها األساتذة، بها يقوم
الحياة، مدى بالباطل أو بالحق القسم عليه ويحرم الجماعة، رس عىل واملحافظة األمانة
إدانته، عىل اإلخوان من مائة واتفق يمينه، يف حنث إذا رسمه بعد العضو فصل ويجوز

اإليمان. بقواعد والكفر الخيانة حد الحنث بلغ إذ باملوت؛ عليه الحكم يجوز بل
يوم يف الراحة عىل ويحصلون الفجر، عند ويصلون الحدث، من يتطهرون وهم

الرضورات. إزالة اليوم ذلك يف يستبيح ال من ومنهم السبت،
الزراعة املفضل وعملهم حرام، عندهم والرق سيادة، وال رئاسة بينها وليس
منها وأخبث الئق، غري أو خبيث عمل مذهبهم يف فهي التجارة، أما اليدوية، والصناعة

للقتال. السالح حمل
يغلب وكان والخيانة، بالدنس رسور بها والرسور كله، الرش مصدر عندهم واملادة
رسور فهو الرسور من لهم يباح ما وكل والندم، الصمت وجوم هذا أجل من عليهم
املؤمن إليه يرتفع األثري أعىل يف سماوي عالم وهو األرواح، بعالم االتصال رسور أو الروح

والقنوت. والرياضة بالعبادة
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املدن يف يُشاهدون كانوا وقلما رحالتهم، يف اثنني اثنني ويصطحبون يتآخون وكانوا
الفراغ. وإزجاء للفرجة القصاد يرتادها التي األحياء يف أو بالسكان اآلهلة

بعث الخالص أنَّ معتقدون املخلص، املسيح ورسالة والبعث بالقيامة مؤمنون وهم
هو هللا من الرضا طلب يف ورائدهم والصالح، االستقامة حياة الشعب يهدي روحاني
التقرب من خري والرحمة بالعدل هللا إىل التقرب أنَّ الشعب يعلم كان الذي عاموس، النبي

والهدايا. بالذبائح إليه
فرق من متطرفة فرقة الجلييل يهودا أتباع الجليليون أو الغالة يكون أن يبعد وال
عىل بالحض عليهم ويزيدون والقناعة، التقشف يف مسلكهم يسلكون ألنَّهم اآلسني؛
العصابات ونظموا ثاروا الذين وهم الخالص، يوم وتقريب النبوءات، لتحقيق العمل؛
من صدر الذي اإلحصاء أمر عىل وتمردوا امليالد، قبل السابعة أو السادسة السنة يف
عبيده أو قيرص، رعايا يف معدودين بموجبه اليهود وأصبح سورية، حاكم «كرينياس»
إحصاء وأنَّ األوثان، عبادة من القيرص طاعة أنَّ وحجتهم بالسيادة، له يدينون الذيم
تمثال هريود امللك رفع وملَّا الديانة، من به مروق القيرص عبيد من العتباره الشعب
عنوة، وانتزعاه إليه، الغالة من اثنان ذهب املقدس بيت هيكل فوق القيرصي النرس
يهودا بقيادة اإلحصاء سنة يف هؤالء ثار وقد باملوت، مكانه إىل يعيده من إخوانهما وأنذر
الفتنة تُحذِّر الرومانية الدولة وكانت الثورة، إبان يف وذووه وأبناؤه هو ومات الجلييل،
معاملة يف واملداراة التقية تؤثر فكانت الثالث، القارات بني املتوسطة البقعة هذه يف

واألناة. الحلم سبل بها ضاقت إذا إال والسطوة بالقمع تأخذهم وال الثائرين،

إرسائيل مملكة يف يُقيمون كانوا واآلشوريني، اليهود من خليط السامرية والطائفة
أماكن يف ليسكنوها فلسطني؛ إىل بابل ملوك أرسلها آشورية قبائل إنَّهم يُقال القديمة،
ويُقال بابل، بسبايا ذلك أجل من وسميت النهرين، بني ما إىل نفيت التي اليهودية القبائل
مع بالدها إىل البابلية الدولة تحملهم ولم بالدهم، يف بقوا الذين باليهود اختلطوا إنَّهم
والعبادات، العادات يف اختالط والنسب السكن يف االختالط هذا من فوقع املسبية، القبائل
شعائرهم السامريني من فأنكروا بابل سقوط بعد السبي من رجعوا الذين اليهود وعاد
الجديد، الهيكل بناء يف مشاركتهم ورفضوا األوثان، بعبادة واتهموهم لتقاليدهم املخالفة
هيكل يُدنسوا أْن يتعمدون وجعلوا جرزيم، يف لهم خاص هيكل بناء إىل السامريون فعمد
منافًسا بقي وقد وعبادتهم، حجهم ومثابة هيكلهم يف القبلة ويحرصوا املقدس، بيت
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حناهري املقدس بيت كهان رئيس هدمه حتى سنة، مائتي زهاء املقدس بيت لهيكل
هدمه حتى قائًما وظلَّ بناءه، أعادوا ولكنهم سنة، مائة من بأكثر امليالد قبل كانوس
مدينتهم، فسباسيان هدم وقد للميالد، الخامس القرن يف السامريني ثورة بعد الرومان
اليوم، املعروفة نابلس أو «نيوبوليس» الجديدة املدينة سماها مدينة أنقاضها عىل وأقام
بلغتها، املكتوبة التوراة نسخة عىل وتعتمد بتقاليدها، تحتفظ السامريني بقايا تزال وال
بعاصمة تدين وال املوسوية، بالكتب تعرف التي الخمسة الكتب بعد بكتاب تعرتف وال
يف الهيكلني أصحاب بني العداء استحكم وقد جرزيم، املهدوم هيكلها موطن غري مقدسة
لإلهانة وتعرض األخرى، والبالد السامرة بني السفر يف األمان بطل حتى امليالد عرص

الشمال. أو الجنوب يهود من السامرة إىل بالسفر خاطر من كل والنكال

فكرة أو املسيحية، الفكرة تطور يف شأن لهم كان السامريني هؤالء أنَّ املحقق ومن
مملكة بني القديم النزاع إىل هذا شأنهم ويرجع املوعود، الرسول يد عىل املنتظر الخالص
يعقوب، إىل ينتسبون وهم السامريون، ورثها التي إرسائيل ومملكة الجنوب يف يهوذا

«اإلرسائيليني». باسم الجديرون — غريهم دون — أنَّهم ويدَّعون
هي — املقدس بيت — عاصمتهم أنَّ الجنوب يف يهودا مملكة أصحاب اعتقد فإذا
يرضيهم االعتقاد فهذا داود، ساللة من سيكون املنتظر امللك هذا وأنَّ املنتظر، امللك مقر
الشمال أبناء السامريني ولكن أيديهم، عىل الخالص ويجعل دولتهم، إىل املجد ويرد
وينكرون األسباط، بني القديم النزاع ويثريون وذريته، لداود عدائهم يف يلجون كانوا
السبيل بذلك ويفتحون يهودا، يف امللك أرسة من ملك يدي عىل الخالص عقيدة األقل عىل
الهيكل أحبار يف الثقة ويزعزعون الشعبية، والهداية الروحاني بالخالص اإليمان إىل

املقدور. املوعد حان إذا بامللك، يُبايعوه أن عىس وفيمن الجنوبي،
الطوائف جميع من يئسوا وهناك هنا ناس من — هذا مع — جميًعا البالد تخل ولم
يف شأنهم وارتفع العمران، عن بمعزل الصوامع يف وعاشوا الدنيا، واعتزلوا والنِّحل،
هؤالء ومن والكهان، الساسة بيئات يف للدنيا املغامسني بالدعاة ظنه لسوء الشعب؛ أعني
الناسك هذا وكان سنوات، ثالث الكبري املؤرخ يوسفيوس عليه تتلمذ الذي «بانوس»
التطهر من ويكثر مسألة، وال سعي بغري له يتفق مما ويأكل عزلة، يف يعيش الثائر
يف يُشبهونه متعددون نساٌك بانوس مثال عىل وكان والتالوة، بالرياضة والتزكي باملاء،
يوحنا باسم: األناجيل يف املعروف املغتسل يحيى وأشهرهم واالغتسال، االعتزال شعائر

املعمدان!
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أو املعهود، «الرسمي» املوقف فهو والفرق الطوائف هذه من الهيكل موقف أما
غاية ويجتهدون لذاك، أو لهذا التحيز يتجنبوا أن يُحاولون الذين املسئولني موقف
يف النجاح يتيرس وقلَّما الدولة، سلطان يغضبوا وال الشعب، ثقة يكسبوا أن اجتهادهم

موجود. بكل والتربم والتطلع القلق أوقات يف سيما وال املهمة، هذه
يف يتجىل هللا أنَّ قديًما يعتقد الشعب وكان البداوة، عهد يف خيمة الهيكل كان
ثم التيه، أيام يف وينقل يفك خشب من الخيمة بنيت ثم والكهان، لألنبياء الخيمة هذه
بنائه عىل أنفق إنَّه وقيل الخشبي، واملعبد الخيمة من بديًال هيكله الحكيم سليمان أقام
وأعقابه، أسالفه جمعه ما غري الفضة، من وزنة ألف وألف الذهب، من وزنة ألف مائة
ذلك وضعف الجنيهات، من مليار نصف الحارضة أيامنا بحساب بنائه تكاليف وبلغت
وعظمت الرسمية، وغري الرسمية املعامالت يف املثقال تقدير حسب اآلخرين، حساب يف
أْن بعد البابليون هدمه ثم الزمن، من ردًحا وأحباره كهانه أقدار وارتفعت الهيكل، هيبة
٥٣٦ سنة يف بنائه بإعادة الفاريس كورش أمر ثم قرون، أربعة من أكثر مجده يف قام
أو ذلك وتم إليه، وأضاف بناءه فجدد قرون خمسة بعد هريود امللك وجاء امليالد، قبل

امليالد. عرص يف كاد
من خرس الكهانة، مناصب عىل الدولة وسيطرة العصور، تقلب بعد الهيكل لكن
يف يتداعى الهيكل وسلطان امليالد عرص وبدأ الفخامة، من كسب ما بمقدار املكانة
ويتمكن ثقة، غري عىل يقوم ألنَّه يتداعى الظاهرة؛ الصورة يف ويتمكن الواقعة، الحقيقة
امللك، ذلك إعادة من واليأس ملكهم زوال بعد لقومه بقي الذي الوحيد املوئل كان ألنَّه

امليالد. عرص يف واملغرب املرشق عىل الرومان غلبة مع

كانت دينية وظيفة وهي الكهانة، أصحاب يف محصورة كلها الهيكل وظائف كانت وقد
أعمالهم ومن اليهود، أسباط من غريهم يتوالها قبيلته، أو هارون ساللة عىل موقوفة
يف الدينية والخدمة الذبائح، وتقديم الفقه، مسائل يف واإلفتاء الصالة، إمامة الهيكل يف
إن قيل: حتى الزمن مع عددهم تزايد وقد املقدسة، باآلنية والعناية واملآتم، األعراس
أربعة نحو البابلية البالد من عودته عند معه كان بابل) يف املولود (أي رزبابل القائد
تقوم فرق، إىل يقسمونهم كانوا ولهذا واملتخلفني، السابقني غري كاهن وثالثمائة آالف

واملرتبات. النذور يف جميًعا ويقتسمون الشهر، من أياًما بالخدمة منها فرقة كل
عمل، وبغري علم بغري ألوف منهم ُوجد هارون، ذرية وتكاثرت الزمن تطاول وملا
يف وال الشعب، تعليم يف يشرتكون وال النذور، ويقتسمون الكهانة، صناعة يتعاطون
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وال الدينية، األسفار ويسجلون الكتابة، يعرفون أناس جانبهم إىل ووجد الصلوات، إقامة
فقهاء أو «الكتبة» جماعة هم وهؤالء وأوقافه، نذوره وال الهيكل وظائف من لهم نصيب
ويعتمدون الحديثة، األسفار يقبلون الذين هم ألنَّهم الفريسيني؛ من جميًعا وكانوا الدين،
يقرصون — تقدم كما — كانوا الذين للصدوقيني خالًفا واملعامالت، العبادات يف عليها
يعتمدون وال بعدها، من األديان كتب ويرفضون الخمسة، املوسوية الكتب عىل تالوتهم

والفقهاء. الكتبة جماعة عىل ثَمَّ من
ال ولكنهم الكهانة، صناعة يف يشرتكون الكهان من كثري كان امليالد عرص جاء فلما
ال ولكنهم الدينية، العلوم يف يشرتكون والفقهاء الكتبة من كثري وكان الهيكل، يف يعملون
التي الدينية املسائل يف الكهان إهمال الشعب بني وشاع الوراثيني، رؤسائه من يحسبون
العلماء عىل اإلقبال كذلك الشعب بني وشاع الخصوص، عىل واإلفتاء التعليم إىل تحتاج
الحياة، مسالك يف بهم واالقتداء املعضالت، يف لسؤالهم الرسميني» غري أو الوراثيني «غري
مصحوبة غري الدينية للدعوة الطريق وانفسح قوية، برضبة «التقليدية» املكانة فأصيبت

الخصوص. عىل «الهيكلية» والشعائر «الكهنوتية»، باملراسم
املقدس املجمع يف مصفاة الروايات أشهر عىل الهيكل ووظائف املسيح السيد وولد
ثالثة منهم عضًوا، وسبعون واحد أعضائه وعدة «السنهدرين»، اسم عليه يطلق الذي
التقليدية، الرسمية الصبغة عليهم وتغلب املخصوص، املجلس منهم يتألف وعرشون
األحكام، تنفيذ إىل منها يرجع وما العامة، الشئون يف الدولة برجال أعضاؤه ويتصل

املوسوية. الرشيعة أو املحلية الرشيعة عىل واملحافظة
بأصله يرجعوا أْن «السنهدرين» يف املناصب أصحاب يُحاول املألوف حسب وعىل
يقول: إذ العدد سفر يف ذكره ورد الذي املجلس هو أنَّه يزعمون وكانوا العهود، أقدم إىل
شيوخ أنَّهم تعلم الذين إرسائيل شيوخ من رجًال سبعني إيلَّ اجمع ملوىس: الرب «فقال
وأتكلم أنا فأنزل معك، هناك فيقفوا االجتماع، خيمة إىل بهم وأَْقِبل وعرفاؤه، الشعب
تحمله فال الشعب ثقل معك فيحملون عليهم؛ وأضع عليك الذي الروح من وآخذ معك،

وحدك.» أنت
السنهدرين، ذكر من تخلو نفسها الدينية الكتب ومراجع التاريخية، املراجع أنَّ غري
ووظائفه، حقوقه تفصيل وال عدده، تقدير منها يستفاد ال وهناك هنا عابرة إشارة إال
يف الحكم حق سلب قد املسيح السيد عهد يف كان الذي املجلس أنَّ فيه ريب ال ومما
يف الكربى أحكامه وكانت سنة، أربعني بنحو الثاني الهيكل هدم قبل الكربى الجرائم

يشاء. حني ينقضها أو يربمها الروماني الحاكم إقرار عىل معلقة املسيح أيام
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فيها نرى نكد لم املنتظر» «املسيح برشى من الهيئة هذه موقف إىل نظرنا وإذا
من واليأس كله، الزمن بفساد الحكم تتضمن ألنَّها البرشى؛ بتلك الرتحيب إىل باعثًا
تتنكر أن تستطيع ال هذا مع ولكنَّها أهله، بني الدين شئون عىل القائمني واتهام صالحه،
موقف يف فهي واملرتقبني، املؤمنني وجه يف الوحيد األمل باب هي ألنَّها الدعوة؛ لهذه
للبطش يتأهب من موقف أو يديه، غري عىل يتحقق أن كله الشعب رجاء من الخائف
لم انترشت إذا وهي وانتشارها، شيوعها يف األمل ومخايل عليها، اإلقبال قدر عىل بالدعوة
والعلماء الفقهاء ألنَّ غريهم؛ دون الدهماء عىل مقصوًرا العهد ذلك مثل يف انتشارها يكن
كهان أنَّهم فيهم يصدق أن يأتي وال بالكهان، يسرتيب الذي الفريق من كانوا واملتعلمني
ميزان لهم وينصب النذير، صيحة تدركهم الذين الزمان آخر ألنَّهم مفسدون؛ فاسدون

الحساب.
السيد موطن يف محسوس عمل لها كان التي الدينية القوى عىل الكالم يُستوَىف وال
املنذورين أو النذريني طائفة إىل اإلشارة بغري — السالم عليه — ميالده فقبل املسيح،
املوعود؛ باليوم والتبشري هللا وخدمة القداسة لحياة أهلوهم وهبهم أو أنفسهم وهبوا الذين

الذنوب. من والتطهر والجور الظلم من الخالص يوم
النِّحل أصحاب بني تجمع التي الوحدة تجمعها طائفة النذريون هؤالء يكن ولم
أهله ينذره أو نفسه، منهم كل ينذر متفرقني آحاًدا كانوا ولكنَّهم االجتماعية، واملراسم

بأرسها. األمة جماعة غري واحدة جماعة إىل ينتسبون وال حدة، عىل
يظهر ما عىل واستعريت التجنيد، معنى تُفيد مادة إىل ترجع العربية باللغة والكلمة
كان وربما طليعه، أي نذيره؛ جعله الرجل؛ الجيش نذر يُقال الدين، سبيل يف للجهاد
تدور املادة أنَّ شك وال واملفاجآت، املخاطر عن ويبعدهم بالعدو، قومه ينذر أن عمله من

واألوزان. الحروف اختالف مع العربية يف املعنى هذا حول
ولكنَّه الصوامع، يف الناس ويعتزل العالم، يهجر أن املنذور أو النذري يف يُشرتط وال
بمالمسة جسده يُدنس أن وال الخمر، رشب له يجوز فال التنطس، حياة عىل يُراض
كان إن نذره وفاء قبل يحلقه وال شعره، يُرسل أن وعليه املحرمة، األجسام أو املوتى
عن ويُقال حياته، طول نذره ويمتد مولده، قبل الطفل ينذر وقد مسمى، ألجل منذوًرا
إرسائيل: بني إله يهوا بلسان عاموس النبي قال الفتوة، سن يف النبي بمثابة إنَّه املنذور
وأوصيتم خمًرا، النذيرين سقيتم لكنكم نذيرين، فتيانكم ومن أنبياء، بينكم من وأقمت

سيكون. بما اإلنذار بمعنى هنا والنبوءة النبوءة. يدعوا أن األنبياء
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بدء من الرابعة األلف نهاية وافق ألنَّه املسيح؛ مولد قبيل النذيرون تكاثر وقد
املوعود؛ املسيح لبعثة منتظًرا كان الذي املوعد وهو العربي، التقويم حساب عىل الخليقة
كألف اإللهي اليوم إنَّ يقول كان من ومنهم سنة، ألف كل رأس عىل ينتظرونه كانوا ألنَّهم
العناء يف منه أيام ستة تنقيض إلهي، أسبوع الدنيا عمر وإنَّ املزامري، يف جاء كما سنة
فيدون والسكينة، للراحة السبت يوم يأتي كما ذلك بعد السابع اليوم ويأتي والشقاء،
يعرفونها الغربيون يزال وال العالم، فناء قبل والسالم الخري فرتة هي كاملة، سنة ألف

والسالم. بالسعادة موعود عرص كل عىل ويطلقونها Mellinnium األلفية باسم
يُؤجلون كانوا الخليقة بدء من سنة آالف سبعة بعد تقوم القيامة أنَّ قدروا فالذين
املسيح دولة تسود ويومئذ السادسة، األلف نهاية إىل األرض عىل السماء ملكوت قيام
من سنة ألف انتهت كلما هللا، عند من رسول انتظار يف كغريهم كانوا ولكنَّهم املوعود،
النذيرون، فيه يكثر منذوًرا، أو منظوًرا موعًدا الخامسة األلف بداءة وكانت الخليقة، بدء
الخالص فيكتب القدر يسعده منهم واحًدا لعل أو الخالص، جند من يحسبون لعلهم

يديه. عىل
(يوحنا املغتسل يحيى النبي أنَّ املسيح السيد إىل بالنسبة النذيرين أمر يف واملهم
أو يديه، عىل يعتمد املسيح السيد وكان املعدودين، أعالمهم من علًما كان املعمدان)
عليه ويلتبس النذيرين، من املسيح السيد يحسب املؤرخني بعض وأنَّ عليه، العهد يأخذ
من املؤرخني هؤالء ومن متقاربان، العربي اللفظ يف وهما والنارصي، النذيري بني األمر
تذكر لم ألنَّها وجود؛ لها يكن لم النارصة أنَّ يزعم بل النارصة، من يكن لم أنَّه يزعم
ى تُسمَّ كانت نفسها النارصة أنَّ اعتقادنا يف األرجح ولكنَّ القديم، العهد كتب يف قط
قديًما، العربيون فتحها التي األرض تخوم عىل كانت عندما الطليعة، بمعنى نذيرة:
الشيخ جبل تكشف بها تُحيط التي التلول ألنَّ لالستطالع؛ صالًحا مرقبًا كانت وأنَّها
اعرتضت التي الصعوبة تزول وبهذا عمري، ابن مرج باسم املعروف واملرج والكرمل
األناجيل، لغة اليونانية، اللغة يف الناظرين سيما وال الخصوص، عىل الغربيني املفرسين
والنسبة املنذورين، إىل النسبة بني يفرقوا فال اللساني التصحيف مع يضلوا أْن عجب فال
العربيني ألسنة عىل التصحيف له عرض قد البلدة اسم كان إذا وبخاصة النذيرة، إىل

بالسني. وتارة بالصاد تارة فنطقوه الزمن، طول عىل والغرباء
يوافق مذهب كل إىل ينتمون ولكنَّهم أسلفنا، كما موحدة طائفة النذيرون وليس
فتيان جميًعا ألنَّهم خاصة؛ امليالد عرص يف بال ذات قوات جعلهم وهذا الشباب، حمية
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إىل الدعوة رواد بأنَّهم يؤمنون اإلصالح، عىل نياتهم معقودة باألمل، قلوبهم معمورة
أو طائفة بهم تحيط وال إليه، واإلصغاء به، للرتحيب ظهوره ويرتقبون املوعود، املسيح

محدود. مذهب
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عىل قىض الذي «بومباي» الكبري القائد يد عىل الرومانية للدولة وفلسطني سورية ُفتحت
املشهور. «سبارتاكوس» بقيادة الثالثة العبيد ثورة

بومباي، مجد إىل أضافت التي العظائم من «سبارتاكوس» هزيمة حسبت وقد
مجًدا والدول األبطال عىل تضفي العظائم هذه ولكنَّ الرومان، أبطال بني ذكره وخلدت
الفتنة كتلك فتنة قمع الدولة تستطيع أْن القوة دالئل فمن كبري، خري عىل ينطوي ال
القوة دالئل ريب وال ولكنَّها األقدمني، العبيد ثورات يف مثيل لها يعرف لم التي الجبارة
ملا مخيف، صدع الدولة بنية يف يكن لم فلو آخر، جانب من الضعف دالئل تقابلها التي
سنوات، ثالث زهاء رومة جيوش بهم ويقهر عبد ألف سبعني يجمع أن عبد استطاع
الذين املسخرين األرقاء من العدد هذا أضعاف عىل اشتمل ملا املجتمع، كيان يف خلل ولوال
الحضيض. إىل بها ليهبطوا بالحياة؛ ويجازفون الحقد، نظرة رومة مجد إىل ينظرون

الدولة عىل ثائر رشقي «عبد» أول يكن ولم تراقية، أهل من سبارتاكوس كان وقد
قبل ١٤٣) سنة صقلية يف الثورة إىل الرشقية البالد من آخر رقيق سبقه بل الرومانية،
الثورة هي وهذه سنني، عرش الجزيرة يف استقر عرًشا له يُقيم أن واستطاع امليالد)،
هللا، بيد املتوج امللك شارة ويف املرسل، النبي صورة يف ألتباعه «أونس» قائدها تجىل التي

رشقيون. أتباعه من وكثري سورية يف أصله وكان
مبلغها تبلغ لم قبيلها من ثورات بها ولحقت السوري، أونس ثورة سبقت وقد
منها واحدة وكانت لقادتها، تدعيه فيما دينية صبغة من إحداها تخل ولم العنف، من
النور عبادة إىل رمًزا «الشمس»، حكومة تسميها حكومة لها تنشئ الصغرى آسيا يف
أخشاب عىل باأللوف يعلقون صقلية يف املنهزمون والثوار الحكومة هذه وتقيم والحرية،

الصلبان.
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األجيال يف الرومان ساسة من املصلحني عىل خافيًا الكمني الخطر هذا يكن ولم
إىل بالرجعة االجتماعية العيوب إصالح فأرادوا املسيح، السيد ميالد سبقت التي القريبة
كايوس وظن فدان، خمسمائة عىل املرياث زيادة وتحرم املواريث، تقيد التي الرشيعة
يحد والتجار، الصيارفة من جديدة طبقة بإنشاء اآلفة يُعالج أنَّه Gracchus جراشس
املعوزين تموين إىل وأخوه هو واضطر املتبطلني، الضياع وأصحاب النبالء نفوذ من بها
أعمق األجيال تلك يف كانت الخراب عوامل ولكن تكاليفها، من بأقل الدولة تبيعها بأغذية
امليالد) قبل ١٠٤) سنة يف فيلبس يوليوس حاول فلما والصالح، العمار عوامل من وأفعل
شيرشون: روى كما «التفسريي» خطابه يف قال الزراعية بترشيعاته اإلقطاعات يُنظِّم أن
يف سوءًا الحالة هذه وازدادت ألفني.» عىل يزيدون ال رومة مدينة يف األرض ُمالك «إنَّ
قبضة إىل األفريقية املستعمرة فآلت التواريخ، يف يُوصف كما املجيد أوغسطس عرص

املسخرين. األرقاء من ألوف وفيها املتبطلني، من ستة
رواية يف املسيح السيد فيه قال الذي امليالد عرص هو هذا املجيد أوغسطس وعرص
له فليس اإلنسان ابن وأما أوكاًرا، السماء ولطيور أوجرة، للثعالب «إنَّ َمتَّى: الحواري

رأسه.» يسند أين

اإلنسانية، القوى من أخرى قوة كل دون السيف، بقوة مجيًدا عًرصا كان أنَّه والواقع
األعداء، تصد وسطوة واسعة، فتوح تُعطيه: ما كل السيف قوة من رومة أخذت وقد
ال سنًدا لها فأصبحت القوة، هذه عىل اعتمادها بكل رومة وألقت الثائرين، وتقمع
فباعتها مذبحها، عىل بنفسها ألقت أنَّها القوة تلك إىل الحاجة بها وانتهت عنه، غنى
القيرص رفعت بل املطلقة، القيرصية سبيل يف الجمهورية وضيعت وكرامتها، حريتها
مع عبادته وقررت إله، لقب أوغسطس القيرص عىل فخلعت املعبودة، الربوبية مقام إىل
عهود بعده وتابعت اليوم، إىل باسمه معروًفا يزال ال السنة يف شهًرا له ورصدت اآللهة،
عزَّ حتى بهم، املتشبهني من وغريهم وهادريان طراجان أمثال من العسكريني القيارصة

العسكريني. القيارصة تجد أن األمر آخر عليها
وضاع املطلق، السلطان مع القانون فضاع األول، رومة فخر والنظام القانون وكان
ناحية، من وطغيان وترف ثروة واملحكومني: الحاكمني بني البعيد التفاوت مع النظام
ال بل املجتمع، يف التوازن اختالل مع للدول نظام وال ناحية، من وهوان وضنك وفقر
وإفراط الحياة، من السأم حتى النعيم إفراط مع لها قيمة وال نفسها، للحياة نظام
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الرجل لذلك املسيح السيد وصف كلها رومة يف فصدق الحياة، عىل النقمة حتى الشقاء
وأضاع. فضاع نفسه، وضيع العالم كسب الذي الخارس

ألنَّ افتتاحها؛ أثر عىل واحدة دفعة فلسطني يف الرومانية للدولة األمر يستقر ولم
الرأي وانقسم سنة، عرشين مدى يف قراًرا للبالد يرتك لم والفرس الرومان بني التنازع
واشتد الرومان، يشايع من ومنهم الفرس، يشايع من منهم الدولتني: بني فلسطني يف
عن فضًال الدين مناصب يف الوحشة رضاوة إىل بهم خرج اشتداًدا الفريقني بني التناحر
املقدس، بيت يف الرومان أنصار عىل تغلبوا الفرس أنصار أنَّ أمثلته ومن الدنيا، مناصب
هذا فقبض أورسطبولس، بن أنتيجونس الكهنة لرئاسة يرشحون الفرس أنصار وكان
الكهانة وظيفة وبني بينه ليحول بأسنانه؛ أذنه وقضم هريكانوس، مزاحمه عىل بيديه

العاهات. وذوي املشوهني عىل محرمة الوظيفة هذه كانت إذ حياته، طول
رأس عىل والحزم بالحصافة مشهور زعيم فلسطني من الجنوبية البادية يف وكان
فلسطني عىل النزاع يف الراجحة الكفة أنَّ نظره وبُعد بفراسته َعرف أدوميني، قبائل
بتنصيبه خدمته عىل فكافأته معونتها، يف واستبسل إليها، فانضوى الرومان، لدولة
بالتمادي هو وكافأهم املسيح، السيد ولد حيث والجليل، والسامرة اليهودية عىل ملًكا
ويُداهن الدينية السلطة يُداهن أن حصافته إليه وأوحت الرومانية، املدنية محاكاة يف
عىل بها تدين قبيلته كانت التي اليهودية الغرية يف فتغاىل واحد، وقت يف الدنيوية السلطة
والشارات واملساكن باألزياء واإلغريق الرومان محاكاة يف وتغاىل واملجاراة، املداراة سبيل
من الهيكل رؤساء برتشيح ل تكفَّ ثُمَّ نفقته، عىل الهيكل بناء بإتمام وتكفل واألسماء،
الرومان، محاكاة يف شططه يدارون لعلهم التعبري، هذا صح إن «املرتومنني»، أعوانه بني

النقيضني. بني التوفيق إىل احتاج كلَّما العربانية، التقاليد ومجافاة
عليه مغضوب وهو هريود مات الطرفني، بني التقريب يف املضني الجهد هذا ومع
مبانيه عىل ثارت الغالة من طائفة أنَّ وفاته ُقبيل وحدث دينه، أبناء من الغضب أشد
إىل فحملوه بأجناده وأمر علنية، محكمة لهم فعقد الوثنية، معالم منها لتمسح وأنصابه
فحبسهم املحبوبني، الزعماء عىل وقبض أحياء! وهم بالحرق عليهم قىض حيث املحكمة،
بفرح عليهم الشعب حرسة لتذهب وفاته، إعالن قبل مات إذا تقتلهم أن أخته وأوىص

ترقبوه. الذي بالفرح اليوم ذلك يف يُمتعهم فال فيه، الشماتة
ولد حيث — الجليل فوقعت الثالثة، هريود أبناء بني البالد بتقسيم البلية وتمت
أرخالوس، حصة يف اليهودية ووقعت ائتيباس، الثاني هريود حصة يف — املسيح السيد
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ُرومة إىل امللك يذهب أْن الوالية مراسم من وكان فيليب، حصة يف الشام مشارف ووقعت
املشهور مثله يف املسيح السيد إليه يُشري الذي فهذا القيرص، يََدي من اإلمارة عهد ليتلقى
كورة إىل ذهب النسب رشيف إنسان «كان فحواه: ما يقول حيث لوقا الحواري رواه كما
وراءه فأرسلوا يبغضونه، فكانوا مدينته أهل وأما … ويرجع ملًكا لنفسه ليأخذ بعيدة

«… علينا ملًكا نريده ال يقولون: سفارة
هريود، أبناء بني ممزقة البالد وخرجت والياتهم، يف الثالثة األبناء أقرَّ القيرص ولكنَّ
بوالية، والية تُخيف أْن التمزيق بهذا رومة وقصدت العرش، واملدن النبطيني، وحكومات
الصحراء غارات به تدفع درًعا جميًعا وتتخذهم مرضاتهم، يف بينهم التنافس إىل وتلجئهم

املتعصبني. وهياج
ُولَِد املسيح السيد أنَّ — بعد سيأتي كما السنة تاريخ تصحيح مع — املتواتر ومن
فيها وأهدرت الخصوص، عىل اليهودية فلسطني أقاليم يف اشتعلت جائحة ثورة أعقاب ِيف
صدور عىل محتجني الرومانية الدولة وجه يف هبوا ألنَّهم وأتباعهم؛ الغالة من األلوف دماء
الثورة نار إلشعال األسباب من سببًا الحال بطبيعة اإلحصاء وليس العام، باإلحصاء األمر
خاصة اإلرسائيليني بني أثار ألنَّه فعًال؛ الثورة نار أشعل ولكنَّه مطمئنة، أمة أبناء بني
الذي «يهوا» غري بملك االعرتاف مشكلة إحداهما فلسطني: مشاكل من قديمتني مشكلتني
وخيانة كفر لغريه الشعب ُمبايعة وأنَّ امللك، وهو اإلله هو أنَّه اليهودي الشعب يُؤمن
األرواح فيها تضيع كفارة بعد إال له يغفرهما وال واملحن، بالرضبات عليهما يُعاقبه
مطرود فهو املختارين مسحائه غري أو «يهوا» غري مللك اليهودي دان فإذا واألموال،
اإلحصاء أنَّ اإلرسائييل الشعب حسب وقد والحرمان، للعذاب مستحق هللا، رحمة من
مطالبني للقيرص عبيًدا وتقييدهم فرًدا فرًدا عليهم القيرصية السيادة لفرض ُمقدمة
منهم تؤخذ وهي للجزية، يُذعنون اليهود فقهاء وكان باسمه، الصلوات وافتتاح بعبادته
األكوار عىل جملة يُؤخذ بل باألسماء، األفراد يخص ال الذي االلتزام طريق عن عنوة
بكفر ويحكمون اإلنكار، أشد املبدأ ناحية من الجزية أداء يُنكرون كانوا ولكنَّهم واألقاليم،
يعارشه من معه وينبذون الجماعة، من وينبذونه تحصيلها، يف ويشرتك يجيزها، من
أداء عن الشعب جمهرة أمام ليسألوه املسيح؛ للسيد مكيدتهم دبروا ولهذا إليه؛ ويتحدث
معلم، «يا قائلني: الهروديني من تالميذهم إليه فأرسلوا يجوز، ال أو يجوز هل الجزية
ماذا لنا فقل الناس، وجوه إىل تنظر ال ألَّنك أحًدا؛ تبايل وال بالحق تعلم صادق إنَّك
معاملة أروني املشهور: جوابه فكان يجوز؟» ال أم لقيرص جزية نُعطي أن أيجوز تظن؟
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أجابوه فلما والكتابة؟ الصورة هذه ملن فسألهم: الروماني! الدينار إىل ونظر الجزية!
ال ألنَّهم جوابه؛ وأسكتهم هلل. هلل وما لقيرص لقيرص ما إذن أعطوا لهم: قال لقيرص، أنَّها
ا حقٍّ أداءها يستنكرون كانوا ولو اليهودية، العملة وجود مع القيرصية العملة يرفضون
منهم، الغالة طائفة عدا ما ويدخرونها يكسبونها كانوا وقد وادخارها، كسبها ألنكروا

العام. اإلحصاء تقرير عند ثارت التي وهي
وََعَسف الرضيبة، مشكلة فهي اإلحصاء، تقرير أثارها التي األخرى امُلشكلة أما
واألخرى للهيكل، إحداهما رضيبتني؛ يؤدي اليهودي كان فقد تحصيلها؛ يف الُجباة
املسيح السيد من رضيبة يطلبون كانوا الهيكل ُرسل أنَّ األناجيل يف جاء وقد للدولة،
يا تظن ما سمعان: لتلميذه فقال يؤديها أن مرة ُسئل — السالم عليه — وأنَّه وتالميذه،
قال األجانب؟ من أم بنيهم أمن الجزية؟ أو الجباية األرض ملوك يأخذ ممن سمعان؟
فأمر عاد ولكنَّه أحرار. البنني إنَّ إذن املسيح: السيد فقال األجانب. من بل التلميذ: له

التالميذ. من معه وعمن عنه الرضيبة بأداء تلميذه
تحصيل يف العسف مع — ولكنَّه الفقراء، طاقة فوق عبئًا رضيبتني أداء كان وقد
تحصل كانت الدولة ألنَّ الفقراء؛ عن فضًال املورسون يُطيقه ال عبئًا كان — الدولة رضيبة
ومنح املزايدة، باب فتح السنوي املوعد حان فإذا واملزايدة، االلتزام بطريق الرضيبة
يأخذون العشارون أو الجباة وكان العام، طوال التحصيل حق الراجح املزاد صاحب
الذي غري شيئًا لنفسه يأخذ امللتزم وكان للملتزم، يُسلمونه الذي غري شيئًا ألنفسهم

املطلوب. املال ضعفي عىل يربي املحصل املال فكان الدولة، لخزانة يُسلمه
يغتفر ال اإلرسائييل الشعب وكان الشعب، إىل بغيضة العشارين طائفة كانت ولهذا
املعوزين، أرزاق من حراًما املال ويبتزوا األجانب، امللتزمني لخدمة يتجردوا أن منه ألناس
بيوتهم، ويدخل العشارين، يُخاطب كان أنَّه املسيح السيد عىل إنكارهم كان ثم ومن
يسألونه: الجباية، يف باألمانة ويوصيهم لهم، يستمع كان ولكنَّه مناجاتهم، إىل ويستمع
الذين للجند ويقول لهم. ُفرض مما أكثر تستوفوا ال لهم: فيقول نفعل؟ ماذا معلم! يا
تُرسل كانت الدولة ألنَّ بعالئفكم. واكتفوا بأحد، تشوا وال أحًدا، تظلموا ال يُصاحبونهم:

الناس! من مطاياهم وعالئف طعامهم، يجمعون الجنود
تحصله بما تكتفي ال الدولة أنَّ الدهماء توهم العام، باإلحصاء األمر صدر ا فلمَّ
يف الشطط مع فرًدا، فرًدا اآلحاد من تستوفيها رضائب عليه تزيد أن وتنوي جملة،
كما لعقائدهم وغضبوا الغالة، من الثورة داعي فاستجابوا االلتزام، رضائب تحصيل
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حيث أو ولدوا حيث أسماءهم ليسجلوا بالدهم إىل بالعودة أمروا حني ألرزاقهم، غضبوا
يقيمون.

يف السياسية الحالة أنَّ واألوربيني الرشقيني املؤرخني بني عليه خالف ال ومما
مبلغ تبلغ لم السوء يف إفراطها عىل ولكنَّها تكون، ما أسوأ عىل كانت خاصة فلسطني
يتصفح أْن القارئ َوَحْسب البالء، وعموم القنوط عىل الداللة يف االجتماعية الحالة
البؤس حالة له تتمثل لكي الدينية؛ الوجهة من فيها اعتقاده كان ما كائنًا األناجيل
الجليل إقليم سيما وال فلسطني، أقاليم يف واملدن القرى عىل تَِريُن كانت التي واليأس
املسيح السيد رحالت من رحلة اإلنجيليون سجل فحيثما عنه، الروايات تواترت الذي
اليأس بعد الشفاء لطلب يتعرضون الذين واملرىض العجزة عن أخبار فهناك القرى، بني
والصمم بالخرس ومصابون ومجانني ومفلوجون مشلولون هؤالء وبني عالج، كل من
أو الشياطني، تسكنه جسده إنَّه عنه يُقال من بينهم واألطراف، املفاصل ويبس والعمى
أطفاًال، املرىض هؤالء بعض وكان والنهار، بالليل الشياطني من جملة سكناه يتناوب
والنزيف الربص أمراض إىل وهذا األعمار، مختلف يف والكهول الشبان من وبعضهم

بالجنون. يقرتن ال الذي والرصع
يف دونها أخرى حاالت — شك وال — جانبها فإىل البارزة، الحاالت هذه كانت وإذا
وتركته املجتمع، ذلك يف فشت التي والنفسية الجسدية اآلفات عىل تنم والربوز، الشدة
يف شهد قد امليالد عرص أنَّ هذا إىل ويُضاف والهياج، للسخط عرضة األعصاب، مهيض
ويعتمدون الروحاني، بالعالج املرىض يُطببون الذين األساة من شتى طوائف فلسطني
شهد قد امليالد عرص إنَّ قلنا وإذا والعالج، التطبيب يف املعيشة وطهارة اإليمان قوة عىل
إىل تشري التي الظاهرة هذه إىل ا خاصٍّ التفاتًا نلتفت فنحن األعصاب، مهيض عًرصا
اإليمان، وثقة السكينة إىل العرص كذلك عرص من أحوج فليس جملتها، يف النفسية الحالة
الهادي إىل فيه النفوس اسرتاحت متى والتطهري التسليم إىل تعطًشا منه أشد وليس
كانت حتى املسيحية الرسالة أوان يأِت فلم والتطهري، التسليم يديه عىل يُرجى الذي
أقوى كان وقد السابقني، الرواد عمل وجهتها يف وتعمل لها، تمهد رساالت سبقتها قد
طريق يف الوحيد الرائد هو يكن لم وإن املعمدان، يوحنا أو املغتسل يحيى الرواد هؤالء
بؤرة عىل شعواء حملة وأثارها باملاء، االغتسال من رمًزا للتطهري فجعل والنبوة، الرسالة
باملحارم، الفجور فيها استبيح التي البؤرة فإنَّها هريود، امللك بالط وهو زمنه، يف الفساد
بالبذخ والقداسة العبادة وتدنيس واألبناء، اإلخوة وقتل رشيعة، غري عىل بهن والبناء
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األثيم الطاغية لجسارة كفئًا التطهري عىل النبي جسارة فكانت املنكرات، عىل والجسارة
الرصاح، حملته يف الرسالة عاجل يكون أن الرسول عىل وقيض والخيانة، الدنس عىل
أكله قد هريود جسد فإنَّ الحياة، بقيد ميت جثة وراءه يجر شهيًدا امليدان من وخرج
هدية النبي رأس بذل حني صفاته أصدق نفسه وصف قد عهده وإنَّ دفنه، قبل الدود
أو عاجلة رسالة عرص املغتسل» «يحيى عرص يكون جرم وال الجسد، مبذولة لراقصة
تستويف التي املعركة تبدأ ثم هناك، من وهجمة هنا من هجمة وتمهيد: ارتياد عرص

ومساء. صباح بني ما تنحسم وال كله، امليدان
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املعمور العالم أمم حوزتها يف ودخلت مداها، غاية امليالد عهد عىل الرومانية الدولة بلغت
واللغة الجنس يف مختلفون أناس رعاياها من وأصبح األقىص، الرشق عدا ما كله،
بها يدين عبادة كل املقدس وبيت ونابلس، واإلسكندرية، رومة، يف فشوهدت والعقيدة،
األرباب عن الناس بني الحديث وكثر األطلسية، الشواطئ إىل الهند تخوم من البرش
مدارس انتقال بعد فيها البحث والفالسفة املفكرون وتبادل والعقائد، واملذاهب واألديان
عقيدة، وكل مذهب كل من فيها والعلماء الحكماء وتالقى اإلسكندرية، إىل والعلم الحكمة
والتأمل الدرس أهل بني وبخاصة عاملية، نظرة األمور إىل ينظروا أْن النَّاس وتعوَّد

الروحية. واملطالب
امليالد عرص أنَّ — املسيح حياة — موضوعنا يف أثًرا العاملية النظرة هذه من وأعظم
ومنها نفسها، الرومانية الدولة بالد وتغمر الرشق، من تجري دينية موجات عدة شهد قد
السياسية. القوة لغلبة تبًعا العقائد غلبة من الظن إىل يسبق ملا خالًفا الكربى، العاصمة
كما الرومانية الديانة لسيادة مقدمة الرشق عىل الرومانية الدولة سيادة تكن فلم
هي الرشق عقائد أنَّ ذلك نقيض عىل حدث بل التاريخ، أطوار من كثري يف العادة جرت
الحاكمة، األمة إىل املحكومة األمم من انتقلت التي وهي وأتباعها، رومة عىل غلبت التي
جديًدا تطبيًقا كانت بل القاعدة، هذه من استثناء تكن فلم ذلك بعد املسيحية وجاءت

عليها. متقدم تطبيق كل من وأوسع أعم لها
رسيان فإنَّ وهلة؛ ألول الذهن إىل يبدر كما الطبيعية للسنن مخالفة األمر يف وليس
جميع تؤيدها التي الطبيعية نة السُّ هو كان املرحلة تلك يف الغرب إىل الرشق من العقائد

للتعليل. صالح واحد سبب ينقضها وال األسباب،
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فقد واحد، وقت يف للرعايا وموافًقا للقيارصة، موافًقا الرشقية النِّحل اتخاذ كان
يعلنون الرشق يف املعابد كهان أنَّ يسمعون وكانوا الربوبية، يف يطمعون القيارصة كان
لإلله ابنًا باإلسكندر املناداة تزل ولم للعبادة، ويرشحونهم امللوك، أجسام يف اآللهة حلول
مثل يطمح من منهم به ويتشبه الفاتح، ذلك سرية عىل املطلعون يتناقله خربًا «آمون»
السيد وطن يف عنيفة فتنة إىل الغريب املطمع هذا وجر فتوحه، مثل ويفتح طموحه،
ى وسمَّ الربوبية، بطلب — اإلسكندر خليفة — أنطيوخس امللك تصدى حني املسيح،

اإللهية. ارة الشَّ صاحب أو باإللهي نفسه
االختالط هذا ورسى املختلفة، الشعوب من خليًطا الرومانية الدولة رعايا كان وقد
إبقاءها يتعمدون ثم زمنًا، فيه ويرتكونها املرشق، إىل يسوقونها كانوا التي الجيوش إىل
شأن من يكن ولم العاصمة، يف البقاء أطالت كلَّما ملنازعاتها اتقاء األحيان بعض ثمة
يتشبه أن فوافقه غريها، عبادات عن يعرض أو رومة لعبادات يتعصب أن الخليط هذا

القيارصة! من الربوبية يطلب وأْن اإلسكندر، عهد يف حدث كما باملشارقة،
وأنَّه العلوية، األرسار مهبط هو أنَّه القدم منذ الغربيني عند الرشق سمعة تزل ولم
عىل يطلعون سحرة الرشق كهان وأنَّ الغربية، األمم تعلمه ال ما السماء خرب من تعلم
املجوس، إىل منسوبة Magic عندهم السحر وكلمة الديانات، بواطن إىل وينفذون الغيب،
وتوقيت الحديث، الزمن إىل القديم الزمن من املثل مرضب لغة كل يف البابيل والسحر
موغل رشقي تراث منها يوم كل عىل الكواكب من كوكب يُسيطر التي باألسابيع الزمن

الجنوب. أقىص إىل الشمال أقىص من األوربي التقويم يف بقاياه تزال ال القدم، يف
السماء بأخبار الرشق ألبناء ويسلموا السحر، بهذا القوم يؤخذ أن عجب فال
الكهان من ويجدون يشاءون، كما يحكمونها أيديهم يف األرض دامت ما وأرسارها،

السماء! باسم عليها يبايعهم من والسحرة
املتنطسني، ونحلة «إيزيس» ونحلة «مثرا» نحلة الروماني العالم عىل زحفت لهذا
إىل أيًضا هي ومرجعها الصغرى، آسيا من اليونانية أورفيوس نحلة عليه زحفت كما

القديم. الرشق
املغرب: من الرومانية الدولة أقطار أقىص يف املثرية العبادة آثار ُشوهدت وقد
وشاعت غريها، يف ُشوهدت كما اإلنجليزية، للبالد الروماني السور آثار يف شوهدت
صفتني بني تجمع مزدوجة شخصية كان «مثرا» ألنَّ الجيش؛ شبان بني العبادة
واألخرى الباطل؛ يمحق الذي والحق الظالم، يُبدد الذي النور صفة إحداهما محبوبتني:
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إنَّه «األِفستا» بكتاب املعروف املجوس كتاب يف قيل الذي الجنود رب املناضل صفة
إله كذلك وهو أهريمان، الرش إله عىل أورمزد الخري إله لتغليب منتًرصا؛ جحافله يسوق
ويهتدون واملالحون، الرعاة يعبده بالليل، والعاملني كالرعاة، الجنود؛ غري عند محبوب
كهف يف الفقراء يولد كما اآلدمي، الجسد يف يُولد أنَّه ويعتقدون الليلية، أعمالهم يف بنوره
املعهود الحنني ذلك العباد إىل حببه وربما الكهوف، من املعابد له يتخذون ولهذا مهجور؛
فقد باملجهول، العلم درجات يف الرتقي إىل والطموح األرسار، استطالع إىل الناس يف
املختارين، األئمة أيدي عىل درجة إىل درجة من فيها ينتقلون سبع درجات لعباده كانت
ومنها املقربني، الصفوة من مأل عىل جهًرا أو ا رسٍّ احتفال كل يف الشعائر ويتعاطون
اإليمان. حالوة إىل رمًزا اللسان عىل يوضع الذي املقدس الشهد واعتبار الخبز، تناول

الرومان بالد غزو يف الفارسية «مثرا» بنحلة املرصية «إيزيس» نحلة واقرتنت
الكربى، األمومة صفة وهي املرصية، صفتها ونحلوها «ديمرت» اليونان فسماها واليونان،
ربة ثم من ويعتربونها القمر، وبني بينها يوحدون عبادها وكان األم، الطبيعة صفة أو
حضنها ويف والحنان، الطهارة عىل تنم جميلة صوًرا لها ويرسمون واملالحة، البحر
يحلقون ُكهانها وكان والرباءة، والرب األمومة رمز وجهه من النور يشع رضيع طفل
يُسمونها وعابدات عابدون بينهم لها وكان املرصيني، للكهنة محاكاة الغرب يف رءوسهم
األرسة، بتقاليد اشتهروا الذين الرومان بني عبادتها شيوع ثم ومن واألرسة، البيت حامية
أثرها لها كان إيزيس نحلة تالزم التي الرسية املراسم أنَّ شكَّ وال اآلباء، حقوق وتقديس
من شابهها وما مثرا عبادة يف األثر هذا مثل لها كان كما انتحالها، إىل الناس تشويق يف

العبادات.
املتنطسني نحلة وهي إليها، املنتمني عدد قلة عىل قوية نحلة مرصأيًضا من وخرجت
كانوا أتباعها إنَّ وقال فيلون، اليهودي اإلسكندري الحكيم ذكرها التي Therapeuts
الفلسفية، والدراسة للتأمل الصوامع؛ يف ذلك بعد ويتفرقون السبت، يوم يجتمعون
صوامعهم وأكثر املتنطسون، أو األساة معناه اليوناني واسمهم والجسد، الروح ورياضة
أنَّ املؤرخني بعض ويظن القديمة، مريوط بحرية حول اإلسكندرية من مقربة عىل كانت
وأرشنا اآلسينيني، أو اآلسني يسمون الذين اليهود النُّساك أساتذة هم املتنطسني هؤالء

اليهود. فرق عىل الكالم يف إليهم
الرومان بني األشياع من لها يكن لم اليونانية «أورفيوس» نحلة أنَّ يالحظ ومما
اختصاًصا الدينية «األرسار» يحسبون كانوا ولعلهم الخالصة، الرشقية للنحل كان ما
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بعد وبخاصة والخطابة، والفن الفلسفة مسائل يف اليونان إىل ويرجعون القديم، للرشق
واألخوة التقشف يف الرشق سنة عىل تجري رشقية ديانة إىل «األورفية» الديانة تحولت أن
كان إنَّه أورفيوس وصف يف وقيل فنية، نشأة اليونانية األورفية نشأت وقد الروحية،
تصغى وهي رضاوتها وتنىس والطري، والنعم الوحش عليه فيقبل أوتاره، عىل يعزف
الرش وانتزاع القلوب بني التأليف إىل رمًزا والنعم الضواري بني التأليف أصبح ثم إليه،
ويحرمون والتقشف، بالزهد يدينون واألورفيون امليالد، عرص وجاء األقوياء، نفوس من
واحتفظوا القربان، مراسم يف إال الخمر يذوقون وال البيض، الثياب ويلبسون اللحوم،
عالم يزور أنَّه فزعموا الفنان، أورفيوس عن أساطريهم يف األقدمني اليونان بعقيدة
فيه يحتفلون وموعًدا موته، عىل فيه يحزنون موعًدا لهم وجعلوا منه، ويعود املوتى
يف قيل ما وكثريًا الربيع، إله أدونيس ببعث واالحتفال ببعثه، االحتفال وتشابه ببعثه،
بمعنى وأدوناي اليوناني، اإلله وأدونيس املرصي، اإلله آتون إنَّ األديان بني املقابلة كتب

القديم. املرصي مصدرها إىل ترجع عدة أسماء العربية؛ باللغة الرب أو السيد

بالعبادات وتحتفظ واملريدين، األعضاء تصطفي كانت التي النِّحل هذه أنَّ الواضح ومن
وخوافيها، بظواهرها كافة األمم تبرش عامة ديانات تكن لم الرسية، للصلوات والرموز
بغرض املشتغلني إليها تضم التي والجماعات بالروابط أشبه جوهرها يف كانت وإنَّما
التي الرياضية الفنية الجماعات إىل أقرب وكانت والعاطفة، املزاج يف املتفقني أو واحد،
جميًعا طالبها فكان والنظراء، األشباه بني العالقات وتوحيد األذواق، تخري عىل تقوم
هذه أنَّ يرجحون أو ويعتقدون املجهولة، حياتهم حقائق يستطلعون الذين الشبان من
لها وكان املدربون، املجربون الحكماء إليه يهديهم والدراية العلم أرسار من رس الحقائق
حيث إىل عنها فانرصفوا العامة، الشعائر يف عقيدتهم بطلت والشيوخ الكهول من طالب
النفسية املطالب واتفاق األلفة من جو يف الضمري، براحة ويشعرون الحقيقة، يلتمسون
بمثابة عنده فهي فنية، أو رياضية حلقات عنده النِّحل هذه تكن لم فمن والفكرية،
الجهالة ذوي من األغيار سيما وال و«األغيار»، األخالط من روادها تصون التي األندية

واإلسفاف.
«أوًال» أنَّها امليالد عرص يف النِّحل هذه شيوع من تتجمع التي الكربى الداللة ولكنَّ
من بهم يحيط بما لإليمان املستعدين املخلصني وإحساس االعتقاد، طلب عىل عالمة

واملعتقدات. التقاليد جو يف الخواء
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املعمور، العالم أنحاء يف ترسي أخذت التي العاملية الوجهة عىل عالمة «ثانيًا» وإنَّها
تكن لم ية الرسِّ النِّحل هذه ألنَّ الروحية؛ العقائد طلب يف املختلفة األمم أبناء بني وتؤلف
يفتح من فكل وأصله، جنسه أجل من أحد عىل محرمة تكن ولم أمة، عىل مقصورة

أعالها. إىل أدناها من لدرجاتها مرشح فيها مقبول فهو وآدابها لعقائدها وجدانه
عىل املقصورة الخاصة النِّحل بهذه كثريًا تحفل تكن فلم الشعوب جماهري أما
هذه يف تخُل لم ولكنَّها ومألوفاتها، عاداتها يف سادرة دأبها عىل وكانت ومريديها، طالبها
وتضمهم املختلفة، الديانات أتباع بني الفوارق تنزع عاملية وجهة من واملألوفات العادات
«الربة»، لتلك أو «الرب» لهذا تقام التي العامة األعياد محافل إىل وآخر حني بني جميًعا
األقدمني، عادة عىل بالدين تمتزج كانت التي بصبغتها الطبيعة مواسم يف ترتدد أو
كانت إذ عليه، وتحض تشجعه بل الشعور، هذا تساير الرومانية الدولة سياسة وكانت
يسوسها بمن تهتم ال الشعوب أنَّ الرومان من السياسة دهاقني عند الذهبية القاعدة
تفرح أن شيئًا الدولة يكلف ال الذي اللعب ومن يديها، بني واللعب الخبز، وجدت متى
القداسة، بصبغة تشاء كما وتصبغها واملوالد املواسم يف وتتسابق باألعياد العامة جماهري

والصدام. والفتنة التنازع من أسلم فذلك
أو تقليد حياة كانت أنَّها املعمور العالم يف يومئذ الدينية الحياة عن يُقال ما وجملة
تجري كانت وأنَّها التقليد، عقائد من أنفة وبينة؛ بحث عن االعتقاد يف ورغبة تطلع حياة
جنسها حسب عىل بعقيدتها أمٍة كلَّ تخص وال الناس، تعم التي «العاملية» إىل مجراها يف
حطمت والثقافة اللغة يف «عاملية» واملحافل النِّحل يف العاملية هذه من وأهم وأصلها،
يؤمنون العربانيون كان فقد قرون؛ عرشة زهاء ذلك قبل قائمة كانت التي الحواجز أقوى
املحاريب، يف الكهان به ويُناجي األنبياء، به يخاطب الذي «يهوا» لسان هي العربية أنَّ
من يُشابهها وما اآلرامية، باللغة الوحي كتب إىل واستمعوا الدعاء، قبلوا أن يلبثوا فلم
اليونانية اللغة إىل التوراة برتجمة منهم كبرية طائفة سمحت ثم الرسيانية، اللهجات
وما امليالد عرص يف مداها إىل الحركة هذه اسرتسلت ثم امليالد، قبل الثاني القرن يف
لغة هي اليونانية وكانت والتالميذ، املسيح بها برش التي اللغة هي اآلرامية فكانت بعده،
واحد قرن من أكثر ينقِض وملَّا مًعا، واإلنجيل التوراة لغة الرسيانية وكانت األناجيل،

املسيح. السيد مولد عىل

أنَّ امليالد، ُقبيل العامة الدينية الشئون عىل الكالم سياق يف تسجل التي الظواهر وأهم
فقد اإلفالس، شهر قبل التصفية بحالة تكون ما أشبه حالة يف كانت الوثنية العقائد
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قرابة امليالد) قبل ١٢) سنة يف جمع أوغسطس القيرص أنَّ سويتنوس املؤرخ روى
فأحرقت بها وأمر واإلغريقية، بالالتينية املكتوبة والصلوات النبوءات، من قرطاس ألفي
إىل ونقلها مذهبني، صندوقني يف فوضعها املأثورة، املخلفات من بقليل واحتفظ عالنية،

الجيل. ذلك يف الوثنية العقائد أخبار خالصة الخرب هذا ويف أبولون، اإلله معبد
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ولد حيث الجليل، بالد يف شائعة املثقفون بها يتحدث التي الفكرية املذاهب كانت
قرون، ببضعة امليالد عرص قبل كثريًا والرشقيون الغربيون اختلط وحيث املسيح، السيد
ألنَّها شهرتها؛ عن فضًال تعنينا التي وهي والرواقية، واألبيقورية الفيثاغورية وأكثرها
عرص يف اليونان بني ظهرا مذهبان ومنها واالعتقاد، بالسلوك تتصل التي املذاهب هي
هذين فإنَّ والرواقية، األبيقورية وهما املسيح، السيد فيه ُولد الذي العرص عندهم يُشبه
انتصارها بعد اليونانية البالد غمرت واحدة لحالة فعل رد — تناقضهما عىل — املذهبني
وحالة السادة، جانب من والطغيان واللهو والبذخ الرتف حالة وهي الفارسية، الدولة عىل

واملسخرين. العبيد جانب من النقمة
أنَّ إال والراحة، السكينة طلب هي واحدة غاية يف تتالقى الثالثة املذاهب وهذه
واملزج الروحانية إىل أقرب كانت والسلطان، الرتف عرص قبل ظهرت التي الفيثاغورية
إىل أقرب جميًعا وهي والهنود، والفرس واملرصيني اليونان من املختلفة األمم عقائد بني

الصغرى. وآسيا قربص بني نشأت ألنَّها الرشقية؛ النشأة
بعضها وصلوات، شعائر ذات «أخوة» يف تجتمع طائفة فيثاغوراس أتباع كان وقد
البدائية، القبائل بني تشيع التي واملحرمات املحظورات قبيل من وبعضها معقول
يعتقدون كانوا وقد العادات، بعض عن امتناًعا أو مقدسة، عادات عندها وتستوجب
ألنهم حني؛ بعد وسيبعث يمت، لم وأنه «أبولون»، اإلله ابن أنَّه فيثاغوراس رئيسهم يف
وال الفكاك، تلتمس غريبة الجسد يف الروح وأنَّ األرواح، بتناسخ الهند كأهل يُؤمنون
الفول، أكل كذلك ويحرمون الحيوان، أكل يحرمون وهم األعمال، صالح بغري لها فكاك
رغيف من يأكلوا أال العجيبة محرماتهم ومن العموم، عىل البقول اجتناب ويستحسنون
ينظروا وال الشجر، من الزهر يقطعوا وال األرض، عىل وقع شيئًا يلتقطوا وأال صحيح،
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يُخاطبون أنَّهم يؤمنون ألنَّهم الحيوانات؛ يعظ كان من ومنهم النور، جانب إىل املرآة يف
وآلهة، برش من وأنصاف برش درجات؛ الناس أنَّ وعندهم حني، إىل تسكنها أرواًحا

هؤالء. أحد وفيثاغوراس
األقوات يف املشاركة ويوجب أخوته، يف والنساء الرجل يقبل فيثاغوراس وكان
الكشوف يُلهمهم بأنَّه موته بعد أتباعه ويؤمن الجماعة، أيدي إىل تصل التي واملقتنيات
عنده، «فرجة» كانت الحياة وأنَّ الحسنة، والخالئق الحكمة عظات ويلقنهم العلمية،
األوملبية، األلعاب كساحة الفيثاغوريني رأي يف فالعالم يشبهونه، من عند كذلك وهي
ذلك، فوق وهم للمباراة أناس ويقصدها الزائرين، أخس وهم للتكسب أناس يقصدها
العالم يزورون الذين الفالسفة وكذلك جميًعا، منهم أرقى وهم للفرجة أناس ويقصدها

امليدان. جوائز عىل واملتنازعني املتكسبني أرفع هم والنظر للتأمل
Theory ثيوري الكلمة اشتقاق ويردون هللا، من وحي هي نفسها الفلسفية واألفكار
يتلقاها اإللهية الحكمة من فهي عندهم حكمة فكل باليونانية، Theosثيوس هللا اسم إىل
كله الكون إذ الكون، موسيقى وبني بينه «واالنسجام» واملناجاة بالرياضة الباحث
ألنَّه عندهم؛ كذلك ولعله األربعة، عدد كماله وصورة موسيقية، عددية نسب عندهم

األشياء. جميع منها تخلق التي األربعة العنارص يجمع
اجتماعاتهم يف الدولة عىل يتآمرون كانوا وإنَّهم سياسية، أغراًضا لهم إنَّ وقيل
العالم بقاع يف وساح امليالد، قبل السادس القرن يف فيثاغوراس عاش وقد الرسية،
فيها أقام التي األقطار سيما وال األقطار، جميع يف أخوته أو نحلته، وبقيت كله، املعمور

املسترشقون. اليونان
جميع يف املثقفني بني وانترشتا واحد، عرص يف ظهرتا فقد والرواقية األبيقورية أما
أو متقاربتان الواقع يف ولكنهما متناقضتان، أنَّها عليهما ويبدو املعمور، العالم أنحاء

املعيشة. يف والسلوك التفسري حسب عىل عمًال تتقاربا أن يمكن
األشهر القول عىل — وُولِد امليالد، قبل الثالث والقرن الرابع القرن بني أبيقور نشأ
مع الصغرى بآسيا والذ الصغرى، آسيا شواطئ من مقربة عىل ساموس جزيرة يف —
عرشة، الرابعة نحو يف وهو الفلسفة دراسة عىل أقبل وقد االضطهاد، من هربًا أهله
الثالثني. نحو يف وهو امليالد، قبل ٣١١ سنة بأثينا املشهورة حديقته يف مدرسته وافتتح
ألنَّه متقشفني؛ نساك حياة فهي الشخصية معيشته عىل أبيقور فلسفة قيست وإذا
باللذات اقرتن اسمه لكن والجبن، الخبز عىل أو واملاء، الخبز عىل أيامه يقيضمعظم كان
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لم ما الرسور وأفضل الحياة، غاية هو الرسور أنَّ تالميذه يُعلِّم كان ألنَّه والشهوات؛
الرسور قبيل من ويجعلها البهيمية، الشهوات يجتنب كان ولهذا ندًما، وال أمًلا يعقب
يقسم كان وقد والعناء، الندامة ويعقب بالجهد يقرتن الذي الرسور وهو «املتحرك»،
رسور تقدم كما وأفضلهما ساكن، أو مستقر ورسور متحرك، رسور نوعني: إىل الرسور

والقناعة. والراحة التأمل رسور به ويعني واالستقرار، السكينة
يف حرًجا يرى وال واملأجورات، والراقصات العبيد مدرسته يف يقبل أبيقور وكان
«الخري» الحكيم يتخيل كيف يرى ال بل والندم، األلم من بريئًا يوجد حيث الرسور، طلب
يستطيعه رسور عن أعرض ومن والسماع، والنظر الذوق مرسات حسابه من أخرج إذا

بحكيم. وليس أحمق فهو ندم وال ألم غري يف
محشوة أنَّها زمانه ديانات من وغريها اليونانية الديانات عىل أبيقور أنحى وقد
عن بسعادتها مشغولة ولكنها موجودة، اآللهة أنَّ تالميذه وعلَّم واألكاذيب، بالخرافات
يف إال واملخلوقات األرباب بني عنده فرق وال قضاء، وال فيها لها قدر فال الدنيا، شئون

وجود. املادة لغري وليس املادة من فكلها الرتكيب، ونقاوة املادة لطافة
الطبيعية، األسباب إىل بها يرجع الوجود لظواهر تفسري كل يقبل كان هنا ومن
يف مذهبه عىل نفسه املوت ويواجه والغيوب، األرباب إىل مرجعه كان ما كل ويرفض
مذهب شاع ولهذا الحياة، آالم من خالص فهو مرسة املوت يف يكن لم فإن واأللم، الرسور
املكذبون وفضله بالعناية، واإليمان اليقني وفقدان والسآمة الشك عصور يف أبيقور
أصحابها تعفي ال — للرواقية خالًفا — األبيقورية ألنَّ الرواقيني؛ مذهب عىل بالديانات
ولكنَّها كواهلهم، عىل يثقل واجبًا ضمائرهم أو عقولهم عىل تفرض وال التكاليف، من
التي الدينية، باألوراد أشبه منظومة أصول يف ووصاياها قواعدها تجمع كانت هذا مع

والعبادة. اإليمان ترسم ويرتسمها املريد يستظهرها

والعفة. الصرب هما الكلمتان فهاتان اثنتني، كلمتني يف الرواقي املذهب تلخيص أردنا وإذا
نفسه غري من لإلنسان سعادة وال الشهوات، عن والعفة الشدائد، عىل الصرب
بلغ فقد والهوى، الشهوة وقمع والحزن، األلم مغالبة عىل نفسه راض فمن وضمريه،
نظام كله الكون أنَّ ويعتقدون بالقدر يؤمنون وهم الفناء، ألبناء املقدورة السعادة غاية
من النجوم وطوالع والفأل والرؤيا والوحي اإللهية، املشيئة حسب عىل يجري متناسق
الحيوان مع وبالجسد اآللهة، مع بالعقل اإلنسان ويلتقي وخفاياه، بأرساره العلم وسائل
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هو الجسد وعصيانه الجسد، ويعيص العقل، يطيع أْن هي اإلنسانية وفضيلته األعجم،
السعادة هي كلها اإلنسان وسعادة املعرفة، طلب هي العقل وطاعته الشهوات، مقاومة
السعادة من ذلك عىل زاد فما العلم، وتحصيل الشهوة، عن االستغناء من له تتهيأ التي

فيه. خري ال فضول هو أو يدرك، ال َوْهٌم فهو
ولكنَّهم واحد، أصل كله الوجود بأنَّ يُؤمنون ماديني األول الرواقيون نشأ وقد
الروح بحرية اإليمان إىل بعده وما امليالد عرص يف خلفاؤهم وانتهى الروحانية، يف تدرجوا
املادة، قيود من حرٍّا الجسد يجعل أن يستطيع ال «زيوس» األكرب فاإلله املادة، مواجهة يف
وال وطن بينهم يفرق ال إخوانًا، بنعمته نصبح اإللهية روحه من قبًسا يُعطينا ولكنَّه
القداسة فإنما معبد، أو هيكل إىل بهم حاجة ال هللا، مع فهم يكونوا وأينما لغة، وال جنس
ومن والحداد، البناء يصنعه للعبادة مكان يف القداسة وليست تعبد، التي النفس يف
(٣١٠–٣٣٠) امليالد قبل كليانتس زعيمهم عن أثرت التي املشهورة الصالة صلواتهم
أن أردت حيث إىل بيدي خذ القدر، أيها زيوس. يا «اهدني قائًال: زيوس يُناجي حيث
وتريثت فأحجمت للريب خامرني فإن وجل، وال ناكص غري أتبعك بيدي خذ ترسلني،

نجاة.» وال يل مهرب ال اتباعك فمن
اإلله فإنَّ وكفى، الرضورة هو وليس الخري هو ألنَّه القدر؛ طريق الرواقي ويتبع
محتومة نقائض إال الدنيا يف التي الرشور هذه وما يخلقه، وال ا رشٍّ يريد ال األكرب
محل وال التعب، بغري للراحة محل فال بغريها، الخري يعقل وال الخري، وجود يستلزمها
فالرحمة رذيلة القسوة كانت وإذا القسوة، بغري للرحمة محل وال الجوع، بغري للشبع
إذا فضيلة الرحمة تكون وإنما اإللهية، بالفضيلة ليست والغم للحزن النفس تسلم التي
حيلة، بغري والغم للحزن تخضع وال القسوة، فتنكر قضائه، يف اإلله يتبرص كما تبرصت

بالء. كل ودواء سم، كل ترياق حكمته يف يحمل الحكيم فإنَّ
العالم أنَّ — يظهر ما عىل فيثاغوراس بسبيل — الهند من الرواقيون أخذ وقد
الحكماء أراوح أنَّ بعضهم واعتقد نهاية، لها تعرف ال أبدية دورات يف ويعود ينقيض
األبدية، النار حريق من كله العالم يشمل ما يشملها ثم نهايتها، إىل دورة كل يف تبقى
وجود يف دواليك تعود ثُمَّ أوشابها، من لتخلص املوجودات جميع تطهر التي النَّار وهي

قيامة. بعد وقيامة عالم، بعد وعالم وجود، بعد
يف الكبريين القطبني سيما وال الرشقيني، لألئمة مدينة بأرسها الرواقية واملدرسة
فهم امليالد)، قبل ١٣٥–٥١) وبوزيدون امليالد) قبل ٣٤٠–٢٧٠) زينون املدرسة هذه
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الرشقية، البالد يف زمن منذ وأقاموا استرشقوا الذين اليونان من أو الفينيقيني من جميًعا
«إنَّ هللا عن كتابنا يف لخصناه كما — زينون — األكرب الرواقي اإلمام مذهب وخالصة
أجزاء يتخلل اإلله وأنَّ اإلله، جوهر قوام هو كله الكون وأنَّ ،Soma مادة» ذو جوهر اإلله
أخرى بعبارة وهو — Nomos النَّاموس وأنَّ الخاليا، قرص العسل يتخلل كما الكون
واحد يشء زيوس واإلله هو — الحقة الكلمة أو Orthos Logas الحق للعقل مرادف
ويعتقد إلهية، صفة واأليام للكواكب يرى زينون وكان الكون، مقادير ترصيف عىل يقوم
املوجودات خصائص جميع ناره يف وتستكن بالحريق، ينتهي الفلك أنَّ — أسلفنا كما —
قضاء ويشملها وتقديره، العقل بفعل كرة بعد كرَّة فتعود ومقاديرها، وأسبابها املقبلة
عنده ويرتادف والنظام، الرشيعة حراس عليها يسهر مدينة كأنَّها محكم؛ وقانون مربم
واحد، موجود عىل تدل األسماء من شابهها وما فكلها وزيوس، والقدر والعقل هللا معنى
هواء فأصبح الدنيا، يخلق أْن فشاء له، رشيك ال منفرًدا الواحد املوجود هذا كان وقد
مادة تجري كما Sparmatikos Logos الخلق مادة املاء يف وجرت ماء، الهواء وأصبح
ثم والرتاب، والهواء، واملاء، النار، وهي: األشياء مبادئ منها فربزت األحياء، يف التوليد
القوة أنَّه زينون عند القدر وتعريف التدريج، عىل املبادئ هذه من كلها األشياء برزت
وال منه، يتجرد مما أعظم بالعقل يتصف ما ألنَّ عاقلة؛ قوة وهي الهيوىل، تحرك التي
يف اآللهة تعدد زينون ويفرس عظيم، ألنَّه عاقل فهو Cosmos الكون من أعظم يشء
ونسجوا فعددوها املتكاثرة، الطبيعة مظاهر يف هللا عن بحثوا بأنَّهم العامة معتقدات
مجازية رموز إال هي إن التشبيهات هذه ولكنَّ الخيال، تشبيهات من األساطري حولها

واقعية. حقيقة عىل تدل
يعلم كان — إليه أرشنا الذي بوزيدون — امليالد قبل الرواقيني األقطاب وآخر
حسب عىل السماء يف صعًدا ترتقي وأنَّها الجسد، بفناء تفنى ال الروح أنَّ تالميذه
ومنها األرض، من مقربة عىل يرفرف ما األرواح فمن والفضيلة، املعرفة يف ارتقائها
ألحانها إىل واالستماع إليها، بالنظر وينعم معها، ويسبح العىل، األفالك بني يحلق ما
الجغرافية بحوثه يف بالهند معنيٍّا الحكيم هذا كان وقد القيامة، يوم إىل مرساها يف
كتاب صاحب عنه رواه فيما فقرر الدينية، الفكرية بحوثه يف بها معنيٍّا كان كما الفلكية،
سبعون والهند قادش بني املسافة أنَّ Stoics and Scepties والشكوكيون» «الرواقيون
إنَّ ويقال: مرتًا، وسبعني وخمسة مائة نحو يُساوي يوناني مقياس وهي ستادة، ألف
الغربية. البحار طريق من الهند إىل قصد عندما كوملبس حساب يف كان التقدير هذا
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العالم يف الرواقية املذاهب أعقبته الذي األثر قوة عىل الفلسفة مؤرخو ويتفق
امللوك لتبشري اتساعه من مداه وسعة األثر هذا قوة وتظهر أطرافه، أقىص إىل الروماني
العبد أئمته من فكان قرون، أربعة بنحو — زينون — األول إمامه ظهور بعد واألرقاء
–١٢١) أورليوس ماركس الكبري واإلمرباطور امليالد) بعد ٦٠–١٠٠) إبيكتيتس الرقيق
الرشق زاروا الذين من ورؤساء قادة املذهب هذا إىل باالنتماء وفاخر امليالد)، بعد ١٨٠

فيه. وأقاموا
األبيقوريني ومذهب املذهب هذا كان فقد املسيح، السيد ولد حيث خاصة فلسطني أما
اإلرسائيلية؛ الطوائف بني املذهبان وتغلغل املتدينني، وغري املتدينني أفكار فيها يتقاسمان
الصدوقيون فكان واملدنية، العلم أدعياء بها يرتاءى التي الثقافة أزياء من زيان كأنهما
للتشبه كراهتهم عىل الرواقية بالحكمة يأخذون الفريسيون وكان األبيقورية، إىل يميلون
بالصبغة نحلتهم يصبغ كان الرواقيني بني الرشقيني األقطاب شيوع ولكنَّ باألجانب،

التجديد. إىل نزعتهم مع تمشيًا محاكاتها من الفريسيون يتحرج ال التي الوطنية
أنَّ اإلرسائييل العالم يف الفكرية املذاهب أثر تتبع عىل تُساعد التي املصادفات ومن
الذي يهودافيلون، وهو القديم العرص يف اإلرسائيلية الفالسفة أكرب أنجب امليالد عرص
فلسفته يف ومزج امليالد)، بعد ٥٠) سنة ومات امليالد) قبل ٣٠) سنة باإلسكندرية ُولد
اإلسكندرية، اإلغريقية منبت سيما وال منبت، كل من الفلسفية ومذاهبه عرصه عقائد بني
الزمن يف بها القائلني أول هريقليطس عن الرواقيني من Logos بالكلمة القول أخذ وقد
من الدينية الرموز تفسري وأخذ العالم، بهذا عالقته يف هللا واسطة هي إنَّها وقال القديم،
باإلسكندرية، تأسست التي رسابيس أوزيريس وعبادة إيزيس كعبادة الرسية العبادات
عىل التفسري هذا طبق ثُمَّ اآلسيوية، املوانئ وبعض ورومة وبومبي أثينا يف وتفرعت
وقال التقليدية، رشوحها املسائل من كثري يف يُخالف عقليٍّا رشًحا فرشحها التوراة رموز
أصحاب كأسلوب بأسلوب يأِت لم — السالم عليه — موىس إنَّ العالم خلق عن كالمه يف
وال تنقيح، وال ترصف بغري والحرام الحالل يف قومهم أحكام يحرصون الذين الرشائع
روى وأنَّه والزيادات، األلغاز بها تُحيط التي املبهمة الرشائع أصحاب كأسلوب بأسلوب
ُمطابق النِّظام وأنَّ الرشيعة)، (أو للنظام ُمطابقة الدنيا أنَّ تتضمن رواية الخليقة قصة
وفًقا عمله يف يسري كله، للعالم صالح ُمواطن النظام يتبع الذي اإلنسان وأنَّ للدنيا،

ملشيئتها. وفًقا كلها الدنيا تسري التي الطبيعة ملشيئة
اسم مفًرسا إبراهيم عن كالمه يف فقال األبيقورية، حافة عىل رواقيٍّا فيلون كان وقد
يأتي الذي الضحك غري هنا الضحك ولكنَّ الضاحك، لغتنا يف إسحاق معنى «إن إسحاق:
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لنا روي الذي الفرح هذا الفرح، هو هذا الصالحة، املعرفة رسور فهو الجسد، رسور من
وثيقة صلة عىل الفرح أنَّ الرمز هذا يف ذلك ُمبينا هللا، إىل ُقربانا قدمه إبراهام الحكيم أنَّ
وليس واملتوقعة، الحارضة الرشور من والخوف للُحزن ُعرضة اإلنسان إذ وحده، باهلل

هللا.» طبيعة من الخوف وال الحزن
وخالئقه كله الكون يف ما عىل هلل شكًرا يُصيلِّ اإلنسان أنَّ الصالة يف فيلون ومذهب
جسًدا املصىل ذات ومنها وبرابرة، ويونان ونساءً رجاًال جميًعا آدم بنو ومنها كلها،

تُستجاب. أن جديرة املثال هذا عىل الصالة فإنَّ ا، وحسٍّ وعقًال ومنطًقا وروًحا
هللا؛ ووليد السماء، ووليد األرض، وليد أقسام: ثالثة إىل فيلون عند اإلنسان وينقسم
من هللا ووليد الفكر، متاع يطلب من السماء ووليد الجسد، متاع يطلب من األرض فوليد
من براء الفناء من معصوم العالم هذا فوق عالم عىل بجملته وأقبل الدنيا، عن تَجرَّد

واملرسلني. الهداة زمرة يف املادة،
وإنَّما شيئًا، يصنع ال املكان اختالف ألنَّ الصوامع؛ يف العزلة دعاة من فيلون وليس
يشاء. حيث إىل الروح ركاب يهدي مكان كل يف كائن وهو كان، حيث هللا من كله الخري
الخاصة: الرشائع عن كالمه يف قال كما القرابني ضحية يستعظم يكن لم كذلك
كل النَّاس وُمعطي يشء، كل مالك ألنَّه باملئات؛ ُحسبت ولو بالضحايا يفرح ال هللا «إنَّ
التقرب من عنده أقوم الشعري بخبز التقرب يكون وقد الضحايا، تلك عطاياه ومن يشء
النية، وخلوص الصدق غري شيئًا يحتقب ال بنفسه إليه تقدم من بل والذخائر، بالنفائس

والفعال.» األقوال وييسء األموال يبذل ممن عنده أكرُم
سمي إنَّما إرسائيل إنَّ يقول وكان كافة، اإلنسان بني يُخاطب عامليٍّا فيلون كان وقد
العاملية الدعوة هذه ولكنَّ إرسائيل. هللا إىل ناظر فكل هللا، إىل ينظر ألنَّه االسم بهذا
أنَّهم إرسائيل بني عن كالمه يف قط ينَس ولم القومية، العصبية عن قط ترصفه لم
يرفضون اآلثينيني فإنَّ العشائر، جميع بإعجاب اإلنسان عشائر أحق وأنَّهم األمم، هداة
املرصيني يف يعهد ولم اآلثينيني، شعائر اللقدمونيون يرفض كما اللقدمونيني، شعائر
وأهل املرصيني، بتقاليد يأخذون أنهم السيثيني يف أو السيثيني، بتقاليد يأخذون أنَّهم
ولكن أوربة، أهل عادات عن يعرضون آسيا وأهل آسيا، أهل عادات عن يعرضون أوربة
الكفارة ويوم األقوام، جميع عند الحرمة مرعي اليهود فيه يسرتيح الذي السابع اليوم
القتال، فيه يبطل شهر هو إذ اإلغريق؛ عرف يف الحرام الشهر من أقدس سنة كل من
من هذا وشتان األجسام، وشهوات والطعام الرشاب يف باإلفراط الناس يغري ولكنَّه

إرسائيل. بني عند الصيام موسم
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يف يقول ولكنَّه — السالم عليه — موىس حياة عن كالمه يف قومه، عن هذا يقول
يأخذ ال الغرباء، بني املضيع كاليتيم األمم بني إرسائيل إنَّ الخاصة الرشائع عن كالمه
يدينون أنَّهم النَّاس عند وذنبهم العشائر، وتعصبت األقوام تألبت إذا أحد بنارصهم
والتزمت الطباع، عىل ثقيلة والرصامة املعيشة، يف ويتزمتون الصارمة، بالفرائض أنفسهم
هللا شفقة لها يستجلب إرسائيل يُتَْم إنَّ موىس لنا يقول هذا ومع النفوس. إىل بغيض
الثِّمار بواكري تفرز كما العالم من وفرزت نصيبه، من إرسائيل وقعت الذي الكون ُمدبِّر

الرحيم. واألب للخالق هدية

األتباع ذوي األئمة من فيلون يُعترب وال زمنه، يف فيلون إليه انتهى الذي الشوط غاية تلك
املطلع الحكيم يفهمها كما الديانة لتلك صالًحا نموذًجا يُعترب ولكنَّه املوسوية، الديانة يف

امليالد. عرص أوائل يف املتدين
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أرضاجلليل

كانت ألنَّها اإلرسائيليون؛ يُسميها كان كما األمم جليل أو الجليل، بأرض املسيح السيد ُولد
يف وحدهم لإلرسائيليني سكنه يخلص ولم والغربية، الرشقية األمم لجميع مفتوًحا إقليًما

األزمان. من زمن
بينهم يُحال ممن لكثريين اتَّسعت ألنَّها اإلحاطة؛ الدائرة: بالعربية الجليل ومعنى

الجنوب. سيما وال فلسطني، من أخرى بالد يف اإلقامة وبني
القديم التاريخ يف ُعرفت التي مالية الشَّ الشاطئ أقاليم من جزءًا الجليل وكانت
وهو يظهر، ما عىل األحمر اللون من «فينيقية» اسم اليونان عليها أطلق ثُمَّ كنعان، باسم

والجبال. الصخور لون
البحر من التجارة طريق عىل ووقوعها الصالحة، باملوانئ قديًما كنعان امتازت وقد
وحيفا، وصور صيدا املوانئ هذه يف واشتهرت املرشق، أقىص إىل فارس خليج إىل األبيض
يف َخلت الجنوبية الشواطئ ألنَّ وصور؛ صيدا يف تنحرص واملغرب املرشق تجارة وكادت
مسالك غري للتجارة مطروقة مسالك وراءها تكن ولم الصالحة، املوانئ من القديم الزمن

التكاليف. كثرية األمن قليلة يومئذ وهي الصحراء،
من واملقيمني ياح بالسُّ الزَّمن قديم من الجليل أرض حفلت الفريد املوقع ولهذا
اإلنسانية، الحضارات بجميع صالتها وتوثقت واملغرب، املرشق يف الحضارة أمم جميع
عالقة لها التي املعارف سيما وال والنظرية، العلمية واملعارف الصناعات، فيها وراجت
الفينيقيني تُجار أنَّ تواتر حتى والكتابة، الكواكب، ورصد السفن، بناء كفن باملالحة
األمم سائر إىل انتقلت ومنها األبيض، البحر بالد يف األبجدية نرشوا الذين هم حيهم ومالَّ

األوربية.
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ولكنَّ إنشائها، بعد داود مملكة يف — كنعان أو — الجليل بالد بعض دخل وقد
حرٍب عالقة تكن لم إْن وجفاء، حذر عالقة الدوام عىل ظلَّت واليهودية الجليل بني العالقة
الكنعانيني من أخذوا اليهود أنَّ الكنعانيني بالد عىل اليهودية السيطرة أثر وكان وعداءٍ،
مرة غري القديم العهد يف وجاء والتجارة، الصناعة يف عليهم وعوَّلوا حضارتهم، معالم
اليهودية، والقصور الهياكل تشييد يف كنعان أهل من والخرباء ناع بالصُّ االستعانة ذكر
يأمر أن يرجوه الكنعانيني ملك حريام إىل أرسل ُسليمان أنَّ امللوك سفر يف ذلك ومن
قطع يعرف أحد بيننا ليس أنَّه تعلم «إنَّك له: ويقول الهيكل، لبناء الخشب؛ بقطع
سبط من وأمه صور من أبوه كان الذي املهندس وصف ومنه كالصيدونيني.»1 الخشب

النحاس.» يف عمل لكل ومعرفة وفهًما حكمة ممتلئًا «وكان نفتايل،
يتَّجرون كانوا أنَّهم حزقيال سفر من والعرشين السابع اإلصحاح يف جاء وقد

األخرى. األمم منقوالت من وغريها والحلوى، والبلسان والزيت والعسل بالحنطة
عليهم اعتمادهم ينته ولم والفن، الثقافة شئون يف الكنعانيني عىل اليهود واعتمد
الصلوات، وأناشيد الشعر، وأوزان الكتابة، عنهم فنقلوا والصناعة، التجارة مطالب عند
ذلك وإىل الكنعانيني، عقائد إىل عنها وتحولوا عقائدهم، تركوا أنَّهم مرة غري وحدث
الرب عيني يف الرش إرسائيل بنو «وفعل يقول: حيث القضاة سفر يف القديم العهد يُشري
يُشري أيًضا ذلك وإىل مرص.» أرض من أخرجهم الذي آبائهم إله تركوا البعليم، وعبدوا
تركوا قد إرسائيل بني «إنَّ إيليا: النبي يقول حيث األول، امللوك سفر يف القديم العهد
سبعة إرسائيل يف أبقيت «وقد يقول: أْن إىل أنبياءك»، وقتلوا مذابحك، ونقضوا عهدك،

يُقبله.» لم فم وكل للبعل، تجُث لم التي الركب كل وهم آالف،
والسامرة، كالجليل فلسطني من الشمالية األقاليم يف امُلقيمني اليهود عدد تكاثر وملا
الذين الخوارج إىل نظرتهم اليهودية أبناء إليهم ونظر ومأثوراتهم، عاداتهم تغريت
الجليل أهل أنَّ الواقع وكان وآدابهم، عاداتهم عىل الغرباء وتابعوا أصولهم، عن انقطعوا
لغة وهي باليونانية، أو الداخلية، سورية أهل لغة وهي باآلرامية الكالم تعودوا خاصة
والهند الفرس مأثورات من كثريًا واقتبسوا الصغرى، آسيا من أو البحر من القادمني
ويُرجح الرشقية، القوافل مع القادمني البالد هذه بأبناء يلتقون كانوا ألنَّهم والعراق؛

األول. امللوك من السابع اإلصحاح 1

74



الجليل أرض

َجَلت التي الفاريس الخليج قبائل من كانوا جميًعا األقدمني الفينيقيني أنَّ املؤرخني بعض
ُمحافظة وظلت الروم، بحر شاطئ عىل استقرت حتى القوافل طريق مع وسارت عنه،

الرشقية. بالبحار عالقتها عىل ذلك بعد
املكابي هريكانوس» «حنا أنَّ الشمال يف ِملَّتهم ألبناء اليهودية أهل بغض من وبلغ
فيها من فأعاد الجليل، يف وبالد السامرة، يف بالد ومنها الشمالية، األقاليم عىل أغار
وشارات الختان قبول أو الهجرة بني مال الشَّ يف امُلقيمني وَخريَّ الجنوب، إىل اليهود من
التي البالد من أو وأجدادهم، آبائهم بالد من املهاجرة عىل البقاء ففضلوا اليهودية؛
الجليل أهل ولبث بتقاليدهم، منفردين السامريون ولبث طويل، زمن منذ استوطنوها

واالستغراب. الريبة بعني إليهم منظوًرا متَهمني
كبرية جمهرة أنَّ التاريخ روايات يف كثريًا وتردد املؤرخني، أقوال عليه اتفقت ومما
يلحظها أجنبية بلهجة العربية ويلفظون اآلرامية، يتكلمون عربًا كانوا الجليل أهل من
روية، غري عىل عرًضا منه تبدر قليلة كلمات من بها املتكلم ويميزون الجنوب، أهل

فلسطني. كل يف يعرفون كانوا كما الهيكل يف الحواريون عرف وكذلك
«أنَّه وعاداتهم لتقاليدهم املتعصبني اليهود ألسنة عىل السائرة األمثال من كان وقد
صاحبه: له قال حني عجب نثنائيل أن يُوحنا إنجيل ويف الجليل» من يأتي خري ال
«أمن مستغربًا: فأجابه الجليل، يف النَّارصة من وأنَّه موىس.» عنه أنبأ الذي وجدنا «إننا

صالح؟!»2 يشء يجيء النارصة
«إنَّه متهكمني: يقولون كانوا أنَّهم الهيكل رجال عن يروى أيًضا يُوحنا إنجيل ويف

الجليل.»3 من قط نبي يقم لم
يف وأهله الجليل عىل النقمة هذه سبب هما التحرج وقلة الدينية، السماحة كانت
السبب هذا ولكنَّ حرج، كل عىل والجامدين سماحة لكل املنكرين اليهودية، أبناء نفوس
يف العالم ترقبها التي اإلنسانية للدعوة منبت أصلح الجليل أرض جعل الذي هو بعينه
والجمود. الحجر كنف يف األمم بني اإلخاء دعوة تنبثق أن اليسري من كان فما العرص، ذلك
ملك سلطان من خرجت الجليل أنَّ سنوات ببضع املسيح السيد مولد بعد اتفق وقد
نصيب يف لها املجاورة والبادية هي دخلت وأنَّها الكبري، هريود وفاة أثر عىل اليهودية،

األول. اإلصحاح 2
السابع. اإلصحاح 3
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هدم حينما عمره من العارشة يف — السالم عليه — كان وربما انتيباس، هريود ابنه
النارصة من مقربة عىل طربية الجديدة العاصمة وبنيت الجديد، األمري عاصمة الرومان
ويسمع الرضبة، هذه أخبار يسمع العارشة نحو يف أنَّه شكَّ وال السالم، عليه — نشأ حيث
مشكلة كانت وقد جرائرها، من أعقبته ما بعدها وأعقبت تقدمتها، التي الثورة أخبار
مشكالت من مسمعه طرق ما وأول صباه، حديث الدينية السماحة مشكلة أو التعصب،
سمع طيربيوس الروماني العاهل باسم الجديدة العاصمة سميت وملَّا والدولة، السياسة
السياسة ذوي من العبث وشهد الروماني امللق ذلك عىل الكبار تعقيب — شك وال —
الطاغية وأنَّ تدول، الدول وأنَّ وتُبنى، تُهدم العواصم أنَّ وأدرك األوان، قبل واإلمارة
آفاق يف الربيئة نفسه فسبحت وخواء، زيف الرياء مجد وأنَّ يطغى، واملتزلف يتزلف،
وال تُخالفها الصورة، غري صورة يف السماء ملكوت الذكي لفؤاده وصور اآلفاق، هذه غري

األيام. به تقدمت كلما عنها تختلف تزال
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هذا وعىل للميالد، األوىل السنة يف ُولد املسيح السيد أنَّ امليالدي التقويم رقم من يُفهم
دعا التي السنة وهي للميالد، ٥٣٢ سنة منذ األوربية األمم بني العمل يجري الحساب
وصح للميالد، األوىل السنة من األيام تأريخ إىل Exigus الصغري دينوسيس الراهب فيها

اآلن. إىل حسابه عىل العمل جرى ثُمَّ تقديره، عىل الحساب
من نفسه عىل الصغري لقب أطلق ولكنَّه الدينية، مكانته يف صغريًا الرجل يكن ولم
من يسلم فلم زمانه، يف استطاع ما ومراجعاته بحوثه حقق وقد واالنكسار، التواضع قبيل
استدراكه فتقرر ثبوته، عند الخطأ هذا إصالح تعذر ثم سنوات، بضع حساب يف الخطأ
واعتربوا الخليقة، بدء منذ أصحابه يحسبه الذي القديم التقويم إىل سنوات أربع بإضافة

التقويم. ذلك بحساب وأربع آالف أربعة سنة يف ُولد املسيح السيد أنَّ
السيد ميالد أنَّ فهو الدينيني، وغري الدينيني املؤرخني تقدير يف الراجح القول أما
السنة يف يُولد لم التقديرات أصح عىل وأنَّه سنوات، ببضع األوىل السنة عىل ُمتقدم املسيح

للميالد. األوىل
مات وقد الكبري، هريود موت قبل ُولد قد — والسالم عليه — أنَّه َمتَّى إنجيل ففي

سنوات. بأربع للميالد األوىل السنة قبل هريود
من عرشة الخامسة السنة يف بالدعوة قام املسيح السيد أنَّ لوقا إنجيل يف جاء وقد
الرومانية الدولة طيربيوس حكم وقد الثالثني، يُناهز يومئذ وهو القيرصطيربيوس حكم
أنَّ هذا ومعنى رومة، مدينة تأسيس من ٧٦٥ سنة أوغسطس القيرص مع باالشرتاك
أي رومانية ٧٤٩ سنة ُولد وأنَّه رومانية، ٧٧٩ سنة حوايل الثالثني بلغ قد املسيح السيد

سنوات. بأربع للميالد األوىل السنة قبل
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كل يف — اإلحصاء أي — باالكتتاب أمر أوغسطس القيرص أنَّ لوقا إنجيل ويذكر
الجميع «فذهب سورية عىل واليًا كرينيوس كان إذ جرى األول االكتتاب هذا وأنَّ املسكونة،
مريم مع ليكتتب اليهودية إىل النارصة مدينة من يوسف وصعد مدينته، يف كل ليكتتبوا

البكر.» ابنها فولدت هناك أيامها وتمت ُحبىل، وهي املخطوبة امرأته
إليه أشار الذي باإلحصاء أمر — ظاهر هو ما عىل — هنا باالكتتاب واملقصود
أْن يمكن وال للميالد، والسابعة السادسة السنتني يقابل بما وأرخه يوسفوس، املؤرخ
السيد فيكون السادسة، السنة وهو معروف كرينيوس والية تاريخ ألنَّ ذلك؛ قبل يكون
الثالثة يف وهو بدأت قد دعوته وتكون للميالد، السابعة السنة نحو يف ُولد قد إذن املسيح
ويُخالف األخرى، التقديرات جميع يُخالف تقدير وهو والعرشين، الرابعة أو والعرشين،
بلوغ بعد عمله يُبارش كان عندهم الالوي الكاهن فإنَّ اإلرسائيليني، مأثورات من املعلوم
واإلفتاء للتفسري الجلوس قبل الخمسني يبلغون عندهم املجتهدون األحبار وكان الثالثني،
ِعي َويَدَّ بعد، الخمسني يبلغ لم إنَّه املسيح السيد عن قالوا ولهذا الكربى، الفقه مسائل يف
يُعجبوا أن األحرى لكان الثالثني قبل الدعوة بََدأ أنَّه ولو إليه، ويستمع إبراهيم يرى أنَّه

الالويني. الكهنة سن بلوغه قبل لكالمه
ذكره الذي اإلحصاء هو إليه امُلشار اإلحصاء أنَّ الثقات املؤرخني تقدير عىل ويغلب
إىل سورية وايل Saturninus ساتورنينس عهد يف جرى إنَّه وقال ،Tertullian ترتليان
قد كان املسيح فالسيد املقصود، اإلحصاء هو هذا كان فإذا امليالد، قبل السابعة السنة

للميالد. األوىل السنة يف السابعة بلغ
املجوس ُكهان إنَّ قيل الذي الكوكب قرينة نهملها، أن نريد ال التي القرائن ومن

املسيح. السيد فيه ُولد الذي املكان إىل به ليهتدوا املرشق من تتبعوه
وأنَّهم والتنجيم، بالفلك يشتغلون كانوا وفارس فينيقية ُخرباء أنَّ املعروف فمن
وكانوا امليالد، سنة حوايل البرشي التاريخ يف جلًال حادثًا يرقبون امليالد عرص يف كانوا
حني من املرتقب الجلل الحادث ذلك بشائر طوالعها من ليعرفوا النجوم يرصدون كذلك
البحر، عىل املرشق سكان عند املهمة الطوالع من وُزحل املشرتي قران وكان حني، إىل
الكواكب ترصد حيث الفارسية البالد داخل ويف والتفاؤل، للمالحة الكواكب ترصد حيث
الفينيقية البقعة يف العادة هذه بقايا نذكر أْن ويكفي اإللهية، اإلرادة واستيحاء للعبادة
كان وقد القديم، الزمن يف كانت كما هنالك، األرصاد شأن لنعلم املعري؛ أيام بعد ما إىل
يف خاصة وُزحل املشرتي قران عن ويقول األرصاد، بهذه نفسه يُعنى الرضير املعري

لزومياته:

78



املسيح؟ ُولِد متى

ك��راه��ا م��ن ال��ن��واظ��ر إلي��ق��اظ يُ��رج��ى زح��ًال ال��م��ش��ت��ري ق��ران
اع��ت��راه��ا ل��م��ا ال��ل��ب��ي��ب ف��ط��ن وق��د ض��الل ف��ي ال��ب��ري��ة وه��ي��ه��ات
ث��راه��ا ف��ي أض��ح��ت ث��م ق��ب��ائ��ل وال��ث��ري��ا ال��ف��راق��د رأت وك��م
ت��راه��ا ك��م��ا ال��ن��ج��وم وخ��ل��ف��ت ج��ي��ل ب��ع��د ج��ي��ًال ال��نَّ��اس ت��ق��ض��ي

املعري، أيام إىل الفينيقية البقعة يف باألرصاد العناية من تخلف ما هذا كان فإذا
التنجيم، نرفض ألننا اإلهمال كلَّ األرصاد قرائن نهمل أن للبحث األمانة من فليس

فيه. املجوس دعوى ونرفض
وطوالع الكواكب، رصد من بالغيب علمهم املنجمني عىل نُنكر أْن املعقول فمن
داللته نبطل وأن رصدوه، الذي الكوكب ظهور ننفي أن ذلك من يلزم ال ولكن األفالك،

الدالالت. هذه جميع تتفق حني وبخاصة الدالالت، سائر مع
حقق كيلر الكبري الفلكي أنَّ املسيح»1 «حياة كتابه يف فرار فردريك ذكر وقد
هذه وصف يف فرار ويقول رومانية، ٧٤٧ سنة حوايل وُزحل املشرتي بني القران وقوع
ولكنَّه سنة، عرشين كل مرة نفسه املثلث يف يقع وُزحل املشرتي قران إنَّ الظاهرة
الربوج فلك عبور بعد األول املثلث إىل يعود وال سنة، مائتي بعد آخر مثلث إىل يتحول
وقد يوًما، عرش واثني أشهر وأربعة سنة وتسعني وأربع سبعمائة انقضاء بعد إال كله
يف رومانية ٧٤٧ سنة حدث النحو هذا عىل القران أنَّ له فتبني بالحساب كيلر تراجع

رومانية. ٧٤٨ سنة بهما لحق املريخ وأنَّ الحوتني، أو النونني املثلث
من يُستخلص الذي التاريخ يُضاهي امليالد تاريخ أنَّ الحساب هذا من ويظهر
أو الخامسة السنة نحو يف ُولد املسيح السيد وأنَّ التقريب، وجه عىل األخرى التقديرات

امليالد. قبل السادسة
من الغيب عىل املجوس باطالع اإليمان يستلزم ال الرصد إثبات إنَّ فنقول ونعود
املسيح السيد تاريخ كتبوا الذين أنَّ يُهمل، أْن يجوز وال يُفهم، ما وكل األفالك، مراقبة
أنَّها عىل بداللتها ويؤمنون الظاهرة، تلك خرب يتناقلون كانوا جيلني بنحو عرصه بعد
والنَّاس ُدونت قد األناجيل ولعلَّ املنظور، املسيح ميالد وبني بينها فقرنوا عظيم؛ حدث

كاسل. مطبعة من الثانية الطبعة ٣١ صفحة األول الجزء 1
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يومئذ ظهر فقد هادريان، القيرص حكم يف القران ذلك قبيل من فلكي بقران يتحدثون
«بار الكوكب ابن وسماه املسيحيني، دعوى ليدحض ُعقبة الرباني به آمن كذاب مسيح
بكتاب الذاكرة فعادت كوكب، صورة سكها التي العملة عىل ونقش بالعربية»، كوكبه

سنة. سبعني بنحو املسيحية الدعوة بعد النادرة، الفلكية الظاهرة تلك إىل األناجيل

تاريخ عن يكتب الذي املؤرخ تسوق األديان بني املقابلة علم يف األخرية الدراسات أنَّ عىل
امليالدية، السنة حول يدور الذي املبحث من ا جدٍّ أدق عويص مبحث إىل حتًما املسيح
القديم العلم مقررات يف امُلطلق ك الشَّ مدرسة للنَّاس أخرج قد عرش الثامن القرن فإنَّ
يتناول ك الشَّ وكان واملرسلني، األنبياء وجود يف الكتاب فشك املتواتر، التاريخ ووقائع
يف شكُّوا كما بوذا يف شكُّوا — السالم عليه — محمد غري دين صاحب وكل نبي، كل
شخصية يف فشكُّوا الدين، إىل رسى كما األدب إىل الشك ورسى وعيىس، وموىس إبراهيم
التاريخ يف املتأخرة للشخصيات املثبتني بعض وظن شكسبري، شخصية ويف هومريوس،

بأسمائها. يُنرش ما تكتب ولم إليها، نسبوه ما تضع لم ولكنَّها فعًال، ُوجدت أنَّها
بولنجربوك مدرسة هناك فوجد اإلنجليز، بالد — الشاكِّني إمام — فولتري زار وقد
العالم يسأل نابليون وكان املسيح، السيد وجود عن شبهاتها يف السهولة بغاية تتحدث
القرن وجاء وصفوه؟ كما ُوجد تاريخي شخص املسيح أنَّ يعتقد هل ويالند: األملاني
ألفها التي الكتب من موجات الدينية الدراسات ميدان عىل طغت وقد عرش، التاسع
أنَّ ويُرجحون املؤرخني، أقوال بها يُفندون واإلنجليز والفرنسيون والدنمركيون األملان
أْن الحيز هذا يف املستطاع من وليس الخيال، شخصيات من شخصية املسيح السيد
وعناوين واملؤلفات املؤلفني أسماء فإنَّ املوضوع، هذا يف ُمجملة أو لة ُمفصَّ أقوالهم نُورد
تستغرق املسائل؛ تلك بيان بها شفعوا التي الرباهني وخالصة طرقوها التي املسائل
قامت اللذين املهمني األساسني بتلخيص نجرتئ ولكنَّنا الكتاب، كهذا كتابًا وحدها
يذكر لم — السالم عليه — أنَّه وأحدهما املسيح، السيد وجود يف الشك مدرسة عليهما
سبقت قد عنه التالميذ روايات أنَّ واآلخر عرصه، أخبار فصلت التي القديمة التواريخ يف
األساطري إىل أقرب وبعضها القديم، الزمن شخصيات من أخرى شخصيات عن روايتها

والفروض.
Tacitusوتاستيس Josephusيوسفوس فهم بالذكر خصوهم الذين امُلؤرخون ا أمَّ
املسيح السيد وجود يُثبتوا ولم امليالد، عرص أرخوا ممن وكلهم ،Seutoniusوسوتينوس

أيامه. عن كتبوه بما
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القديس»، «عيىس إىل مقتضبة إشارة يوسفوس تاريخ من نسخ يف وردت نعم
أحد بقلم أضيفت أنَّها ويؤكدون إليه، مضافة بأنَّها يجزمون التاريخيني النُّقاد ولكنَّ
ذلك يف الحوادث أعظم إىل اإلشارة من التاريخ لخلو عجبوا الذين املتأخرين القراء
اعتبار عىل يوسفوس، كالم من كأنَّها اإلشارة تلك يُضيفوا أْن ألنفسهم فأباحوا العرص،
عرفها سواء وحده، املؤلف أمانة وليست يعلمها، من عند أمانة التاريخية الحقائق أنَّ
عن يكتب املسيحية يُنكر الذي اليهودي املؤرخ أنَّ املعقول من كان وما يعرفها، لم أو
إْن — القديس اإلنسان ذلك عيىس، عاش العهد ذلك يف «إنَّه فيقول: الدين هذا رسول
وتلقى النَّاس، وعلَّم البينات، املعجزات من به أتى ما بعد — إنسانًا يُسمى أن جاز

املسيح.» هو وكان واإلغريق، اليهود من كثري واتبعه به، فاستبرش الحق
إيمان يُؤمن وال هذا، يكتب ال دين عىل مات الذي اليهودي يوسفوس إنَّ قالوا:
ثالثة يف العظيم الحادث ذلك بتسجيل اكتفى ملا آمنوا كما آمن أنَّه ولو املسيحيني،

تفصيل. أو تعقيب بغري عرًضا جاءت أسطر،
ألف الذي Horne هورن القس املالحظة هذه عىل عقبوا الذين الالهوتيني ومن
الشكوك هجمة به وأدرك املقدسة»، بالكتب والتعريف النقدية، الدراسة «مقدمة كتابه

١٨٣٦م.2 سنة يف األوىل
التي واملطبوعة املخطوطة النسخ جميع يف موجودة العبارة هذه أنَّ هورن ذكر فقد
النسخة يف موجودة نفسها العبارة وأنَّ العربية، الرتجمة من الفاتيكان مكتبة حفظتها
الخامس والقرن الرابع القرن ُكتَّاب وأن بلبنان، املارونية الطائفة تحفظها التي العربية
قد يوسفوس وأنَّ بها، واستشهدوا عليها اطلعوا قد واملرصيني واإلغريق الرسيان من
السنهدرين عقد حنانا «إنَّ قال: حيث أورشليم بأسقف جيمس إىل آخر موضع يف أشار
بهم أمر ثُمَّ آخرون، ومعه باملسيح، املسمى عيىس أخا جيمس أمامه وأحرض اليهودي،

الرشيعة.» عصيان عىل لهم عقابًا يرجموا أن
كان املتقدمة بالعبارة استشهد َمن أو ،Eusobius أوسبياس أنَّ ولو هورن: قال
يوسفوس، كتاب عىل املطلعني من دسيسته يكشف ناقًدا عدم ملا لها مختلًقا أثبتها قد
كسب املكانة هذه وبفضل الزمن، قديم من الرومان بني موقرة مكانة له كتاب وهو
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ملن اليهود يتصدى أن ا جدٍّ الراجح من كان بل الرومانية، الوطنية رشف يوسفوس
يدعيها. التي للديانة وتفنيًدا له تفنيًدا فيفضحوه األشهر، تاريخهم يف العبارة تلك يدس
كالم يف قط تذكر لم ألنَّها العبارة؛ بتلك تحيط التي الشكوك إىل هورن وأملع
أقطاب ألنَّ ألصحابها؛ حجة تُقيم ال الشكوك هذه إنَّ فقال: أوسبياس، قبل معروف
رسالة يثبتوا أن استطاعتهم مع املؤرخني، بأقوال االستشهاد عن غنى يف كانوا املسيحية

التوراة. كتب نبوءات يف املسيح السيد
املؤرخ يكون أن يستلزم ال معنى إىل يوسفوس عبارة بتوجيه ردوده هورن وختم
عن رواية «املسيح» سماه ولعله املنتظر، املسيح برسالة أو باملسيحية مؤمنًا اليهودي

الغالبة. بشهرته ويعرفونه مسيًحا، يدعونه كانوا الذين أتباعه
فأقدم ميالدية)، ١١٥) سنة حوايل تاريخه كتب الذي تاسيتس الروماني املؤرخ أما
يذكره ولم ميالدية، وستني أربع سنة من أقدم إىل يرجع ال املسيح السيد عن ذكره ما
اإلمرباطور إنَّ قال حيث رومة، حريق عىل الكالم سياق يف اسمه إىل أشار بل مبارشة،
الذين العامة طائفة عىل التهمة فألقى املدينة، بإحراق إياه النَّاس اتهام أقلقه نريون
يف باملوت بيالطس بونتياس عليه حكم الذي املسيح إىل ويُنسبون باملسيحيني، يسمون

طيربيوس. القيرص عهد
كل عىل كانت ولكنَّها النسبة، هذه رواية يف تاسيتس استند َعالَم اآلن يُعرف وال

املسيح. عرص يشهدوا لم كثريين أناس بني شائعة رواية حال
تاريخه يف قال ولكنَّه املسيح، السيد عن مباًرشا خربًا سويتنيوس يذكر لم وكذلك
يُثريون الدوام عىل كانوا الذين اليهود من جماعة رومة من نفى «إنَّه كلوديس: للقيرص
عليه اْلتَبس االسم ألنَّ Chrestus؛ بالالتينية هكذا وكتبها كريستس.» بتحريض املتاعب

املسيح. بمعنى وكريستس الطيب، بمعنى كريستس بني
الرومانية العاصمة أنَّ إال روايته من يُستفاد فال املؤرخ هذا مستند كان وأيٍّا
كان وأنَّه للميالد، الثاني القرن منتصف عند املسيحيني باسم يعرفون أُناس فيها كان

التاريخ. ذلك يف بنفسه أتباعه يُحرض كان كرستس الزعيم أنَّ يحسب
الفيلسوف مثل اليهود، من ومؤرخون ُكتَّاب نفسه املسيح السيد عرص يف عاش وقد
الدعوة أيام الجليل يف عاش الذي الطربي جستس واملؤرخ ذكره، سبق الذي فيلون،
يف ترد ولم للميالد، األول القرن نهاية إىل موىس عهد عن قومه تاريخ وَكتَب املسيحية،

املسيحية. الدعوة إىل مبارشة غري أو مبارشة إشارة تاريخه
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يف املسيحية الدعوة ذكر من التواريخ خلو عىل تقوم التي الحجة ُخالصة تلك
عرصها.

املسيح، السيد عن املروية القصص بني التَّشابه حجة وهي األخرى، الحجة أما
تفصيالت عىل تعتمد فهي القديمة؛ الرشقية العبادات يف األرباب عن املروية والقصص
والبابليني املرصيني من األقدمني ديانات يف والشعائر املعجزات بأخبار تُحيط كثرية
بني املقابلة علماء من الحجة بهذه املتشبثني النُّقاد وأكثر والكنعانيني، والهنود والفرس
أخبار بأنَّ القول ترجيح عليهم ويغلب لغاتها، يف املرشق أديان عىل املطلعني األديان
إىل يُشري الذي عرش» «اثني عدد عليها يدل الشمسية الديانات بقايا من بقية املسيح
الخريفي االعتدال يوم يف بامليالد االحتفال عليها ويدل التالميذ، عدد إىل ويُشري الربوج،
ويُعرف الشمس، يوم أنَّه قديًما اعتقدوا الذي األحد بيوم واالحتفال األقدمني، حساب عىل
يف والوالدة األم، اسم يف املشابهة عدا وذلك النسبة، بهذه األوربية اللغات يف اليوم حتى

واملعجزات. الشعائر من ذلك وغري األتان»، ابن «الحمار وركوب املذود،
لوجود مقبوًال تفسريًا أنفسهم يكلفوا لم أنَّهم العلماء هؤالء شأن يف والغريب
فرضوها التي التفسريات فإنَّ امليالد، عرص من واحد جيل بعد الكثرة بهذه املسيحيني
أن يكفي وال التاريخية، املسيح بشخصية القول من أغرب كلها كثرية لشكوك تتسع
وبغري داع، بغري املسيحية الدعوة لتفسري قديمة والشعائر املعجزات أخبار إنَّ يُقال
ميالدية، وستني سبعة سنة نحو يف الرسول بولس تُويف وقد عليه، تدور معلوم محور
بتاريخ العهد طال قد يكن ولم املسيح، باسم يُبرشِّ سنة ثالثني نحو ذلك قبل وعاش
قبل ظلت التي والشعائر املعجزات من تكوينها يفرس ما ذلك خالل يحدث ولم الدعوة،
تواترها من وأشيع أقوى قديًما تواترها وكان األلسنة، عىل متواترة السنني مئات ذلك

السنني. وتتابع العهد تقادم بعد
لم املؤرخني أنَّ الجزم سبيل عىل املعارصين املؤرخني سكوت من يُفهم ما وكل
طوائف بها تختلج كانت التي املتفرقة الحركات من يميزوها ولم خطرها، يُدركوا
األناجيل يف خاص باسم تذكر لم الجديدة الطائفة أنَّ هذا ويعزز عامة، صفة عىل اليهود
الحادي اإلصحاح يف املسيحيني باسم املسيح السيد أتباع فذكر مرات، ثالث غري جميًعا
يف مرة ألول «مسيحيني» دعوا التالميذ إنَّ قيل حيث الرسول، بولس أعمال من عرش
أنَّه أغريباس امللك لسان عىل والعرشين السادس اإلصحاح يف جاء ثُمَّ «أنطاكية»، مدينة
من الرابع اإلصحاح يف وجاء مسيحيٍّا.» أصري أن به تقنعني بما «أهون محتًجا: قال
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قاتل، ألنه يتألم ال أحدكم إنَّ … لكم فُطوبى املسيح باسم ُعريتم «إْن بطرس: رسالة
يخجل.» فال مسيحي ألنَّه تألَّم فإْن فضول، صاحب أو رش، فاعل أو سارق، أو

وتعيري ازدراء نسبة كانت أنَّها الثالثة املواضع هذه يف الكلمة من يُؤخذ ما وُجملة
لها عنوان ال طائفة عن الكالم يضيع أْن الصعب من وليس املسيحيني، أعداء ألسنة عىل
من تبلغ لم كانت إذا وبخاصة التواريخ، غمار يف الزمن ذلك جماهري عن يكتب ما بني
يستصغروا أن املؤرخني أولئك همِّ من وكان الكربى، الحوادث مؤرخ يدركه ما الخطر
ينكرها، فالهيكل الدولة؛ ومراجع الدين مراجع يف عليها مغضوب طائفة ألنَّها شأنها؛
فلسطني طوائف من طائفة أنَّ ذلك قبل يحدث ولم عنها، ترتفع الرومانية والحكومة
األخبار! عليه تدور بعنوان معروفة غري ذلك مع وهي السلطتني، غضب بني جمعت

دفعت التي هي — األديان بني املقابلة علم — الجديد العلم نَشوة أنَّ لنا ويبدو
فإننا طاقتها، فوق واملقارنات املشابهات تحميل إىل عرش الثامن القرن يف أصحابها
اإلثبات إىل لعلها بل تثبت، وال تنفي ال املشابهات هذه أنَّ العرص هذا يف أمامنا نرى

اإلجمال. عىل النفي إىل منها أقرب
منهم كلٌّ فيَنسب يتنافسون؛ الدينية الطرق أتباع أنَّ العرص هذا يف نرى نحن
يشك وال الكرامات، بتلك يؤمن ألنَّه اآلخرين؛ األولياء جميع كراماِت املختار وليه إىل
اصطفاه الذي الويل وهو بإتيانها، الجدير هو واحًدا وليٍّا أنَّ يعتقد ولكنَّه وقوعها، يف

األولياء. من غريه عىل وفضله
الصفات من صفة يف املشهور أنَّ العصور جميع ويف العرص هذا يف نرى ونحن
يُروى ما كل يف الصفة لتلك علًما ويُصبح وعجائبها، الصفة تلك نوادر إليه تُضاف
واملشهور سند، بغري جميًعا املكارم إليه تنسب بالكرم فاملشهور إليه، وينسب عنها
لم إن مثلها، نادرة صاحب أو النادرة، تلك صاحب هو كأنَّه ذلك بعد يذكر بالشجاعة

بابها. يف عليها وتزيد تفوقها تكن
والتقاليد، املراسم تلك بها تقرتن أن قبل وجدت املسيحية أنَّ نذكر أن وينبغي
يحرم كان من ومنهم ومنعوه، واستنكروه منها كثري عن أعرضوا األوائل املسيحيني وأنَّ
وقد العظيم، الفقيه أوريجني رأسهم وعىل كان، ما كائنًا يوم يف للمسيح بمولد االحتفال
تاريخ يف امليالد بعيد املعتمدة الكنائس من كنيسة تحتفل أن قبل قرون ثالثة مضت
من السادس يف بامليالد الرشقية الكنيسة فاحتفلت الكنائس اختلفت ثم التواريخ، من
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ديسمرب، شهر من والعرشين الخامس يف الغربية الكنيسة به واحتفلت يناير، شهر
التي الوثنية املحافل حضور عن املسيحيني لترصف اليوم هذا اختارت أنَّها ويرجح
االعتدال ألنَّ الظالم؛ عىل النور بانتصار األفراح فيه وتُعلن للشمس، عيًدا تتخذه كانت

النهار. ويطول الليل فيه يقرص الذي املوعد هو الخريفي
الديانة مراكز من مركز وهي طرسوس، يف ُولد قد الرسول بولس أنَّ يخفى وال
يكون وأن وعاداتها، مصطلحاتها بعض بذهنه تعلق أن املستغرب من فليس املثرية،
التبشري سياسة من يزل فلم الجديدة، بالدعوة أتباعها إلقناع تيسريًا بعضها تقبل قد
السياسة هذه ظلت وقد تيسريه، يُستطاع ما الباب هذا يف تيرس أن الدعوات جميع يف
لغريغوري خطابًا اإلنجليزية الكنيسة تاريخ يف Bade الراهب نقل إذ قرون، عدة مرعية
مليتس بالبابوي املستشار بنصيحة فيه يستشهد ميالدية)، ٦٠١ سنة (تاريخه األول
من «وتحويلها عليها اإلبقاء ويرى الوثنية، املعابد هدم عن ينهى كان الذي Mellitus
عليه ويسهل قلبه، خطايا الشعب يهجر كي الحق، اإلله عبادة إىل الشياطني عبادة

ارتيادها».3 تعود التي املعاهد غشيان
هذا تكراره ولكن الديانات، من كثري يف عرش» «اثني العدد تكرار يف خالف وال
خليًقا كان وقد تاريخية، غري أسطورة أو خرافة به معدود كل يكون أن يستلزم ال
املؤرخني أقرب إذ خاصة، بصفة الحقيقة هذه يذكروا أن واملقابالت املقارنات بأصحاب
«الشخصيات من وكلهم عرش»، االثني «القيارصة تاريخ صاحب سوتنيوس إليهم

التاريخية».
الثني بالوالء يدينون وهم اإلمامية، الشيعة مذهب تفصيل اإلسالم تاريخ ويف
غري «شخصية إنَّه فيه يقال أن يمكن من منهم ليس بأسمائهم، معروفني إماًما عرش

تاريخية».
يُوشع وجود يف كذلك شكُّوا قد املسيح السيد وجود يف شكوا الذين النُّقاد أنَّ عىل
الشمسية؛ العبادات رموز من رمز أنَّه املسيح السيد يف ظنوا كما فيه وظنوا نون، بن
يوشع اسم أنَّ النقاد هؤالء علم إىل يصل ولم مسريها، عن ويُوقفها الشمس يَُسريِّ ألنَّه
الفينيقيون أقام حيث إفريقية، بشمال «نوميديا» عند حجر عىل منقوًشا ُوجد نون بن

Paganism into Christianity in الثاني) (الفصل الرومانية الدولة يف املسيحية إىل الوثنية من كتاب 3

.the Roman Empire by Hyde
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الحجر ذلك وعىل قرطاجة، باسم بعد فيما ُعرفت التي حداشة»، «قارة مستعمرتهم
من خرجنا «إننا كاتبوها: يقول بالفينيقية، كتابة ميالدية) ٥٤٠ (سنة كشف الذي
عن الكالم هذا كاتبو وليس نون.»4 بن يوشع الطريق قاطع من بأنفسنا لننجو ديارنا؛
سريته عن الشبهات ونفي وجوده، إثبات عىل بالحرص يتهمون ممن اإلرسائييل النبي

وتاريخه.
وهناك، هنا من املشابهات اصطياد يف كثريًا واملقابالت املقارنات أصحاب تعب وقد
املقارنات استخدام وهو واالجتهاد، بالجهد أوىل هو فيما قط جهًدا أنفسهم يكلفوا ولم
يف حدث فمتى املسيحية، نشأة عن يفرضونه ملا مطابقة واحدة سابقة إلثبات واملقابالت
صورة يف وتخرج نفسها، تلفق واملراسم الشعائر من مبعثرة أشتاتًا أنَّ األديان تاريخ
عبادتها عن منها كل انفصلت وكيف تلفقت كيف أحد يعرف أن دون مستقل مذهب
عىل شاهد وأي الدعوة؟ هذه يف املصلحة صاحب أو الرغبة صاحب هو ومن األوىل؟
التاريخي العامل هذا برز وكيف امليالد؟ لسنة املعارصين الدعاة تواريخ يف وجوده
مصادر يخفي كان وملاذا واحد؟ جيل ينقيض أن قبل فجأة حني عىل الخطري الديني

املسيح؟ للسيد منسوبة إال يُعلنها وال األوىل، واملراسم الشعائر
األديان بمؤرخي أوىل املسابقة هذه تحقيق يف واملقابالت املقارنات استخدام إنَّ

النظري. منقطع فرض إىل به لينتهوا فرقوه؛ أو جمعوه ما كل من

عىل تعتمد أن تستطع لم إذا البالغ، بالعجز نفسها تتهم التاريخي النقد صناعة أنَّ عىل
كالم أيدينا وبني التاريخ، من مكانه وتحقيق القائل» «شخصية تقرير يف املروي الكالم

كثري. عن الناحية هذه يف ينبئنا األناجيل روته كما املسيح السيد
بعض، عىل بعضها اعتماد أو إنجيل كل استقالل يف القول فصل من يكن فمهما
اآلن نفهمها عالمات ألنَّها األناجيل؛ ُكتَّاب يقصدها أن يمكن ال واضحة عالمات فهناك
الرواة رءوس يف محل لها يكن ولم املسيحية، الدعوة تطور من درسناه ملا وفاًقا

الناقلني. أو املشاهدين
ومن نهايتها، إىل الدعوة بداية من املعقول التطور تُطابق األناجيل روايات فإنَّ
تبتدئ وأن عاملية، إنسانية تنتهي ثم عنرصية، قومية الدعوة تبتدئ أن املعقول التطور
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يف الثقة من بقليل تبتدئ وأن واملخالفة، الشدة إىل تنتهي ثم ومحافظة، تحفظ يف
وهكذا واألشياع، األتباع نفوس يف لها حد ال التي بالثقة تنتهي ثُمَّ الداعي، شخصية
التطور، أحوال تطبيق ُكتَّابها يتعمد أن دون األناجيل روتها كما املسيحية الدعوة كانت

األحوال. تلك معنى إىل أذهانهم تلتفت أو
نقًدا تتضمن أقواله أنَّ الداعي شخصية عن اإلبانة يف هذا من أوضح كان وربما
نظر وجهة إىل تُشري األقوال هذه وأنَّ عرصه، يف شائعة كانت التي املذاهب لجميع

الشخصية. تلك غري يف وجود لها يكن لم واحدة
نظر وجهة عن نقدهم يف تصدر ال ولكنَّها الفريسيني، تنتقد املسيحية فاألقوال

السامريني. أو الصدوقيني
اإلباحيني نظر وجهة عن نقدهم يف تصدر ال ولكنَّها النصوص، أصحاب وتنتقد

واملتحللني.
والرواقيني. األبيقوريني أو الفالسفة بآراء تدين ال ولكنَّها املتعصبني، اآلسني وتنتقد
النِّحل من غريها ترفض وال بتاتًا السامرية ترفض ال ولكنَّها السامريني، وتنتقد

محدود. جانب من الرفض كل
تقيد منها قول بكل تتقيد ال ولكنَّها واألنبياء، وإبراهيم موىس بأقوال وتستشهد

للمتبوع. التابع اقتداء بها تقتدي وال املحاكاة،
متناسقة، نظر وجهة إىل كلها نردها أن أمكن واحدة جملة النقد وجوه جمعنا وإذا
الذي التناسق ألنَّ يقع؛ أن ينبغي حيث االستثناء فيها يقع وقد مرسوم، شخيص وقوام
وال املتقدمة، الحية الدعوات طبيعة يوافق ال واحدة وترية اآللية األعمال مجرى يجري

والتثبيت. واملراجعة والبناء الهدم عرص يف الدعوات سيما
املسيح، السيد شخصية عن اإلبانة يف األكرب شأنها لها «موضوعية» عالمات هذه
زمانها، ملطالب وفاًقا إبانها يف جاءت الدعوة أنَّ كله هذا بعد العالمات، تلك وأصدق
أن ال ألمانتها، ويصلح بالدعوة يقول رسول من الزمن يخلو أن الغرابة تكون بحيث
رسوًال يخلق أن أراد العرص ذلك بعد مؤلًفا أنَّ ولو يكون، أن ونستغرب الرسول يوجد

املطبوع. التوفيق ذلك دون الخيال به لوقف املنشودة، رسالته يوافق
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يف املسيحيون تداولها صورة املسيح، للسيد ُحفظت التي الوصفية الصور أقدم من
حاكم بيالطس صديق لنتيولس ببليوس بقلم ُكتبت أنَّها رواتها وزعم الرابع، القرن
امليالد، عرص يف الروماني الشيوخ مجلس إىل رفعها الرومانية، الدولة قبل من الجليل
تالميذه ويدعوه يسوع، ى يُسمَّ خارقة قوى له رجل ظهر الزمن هذا يف «إنَّه فيها: وجاء
والهيبة بالحنان وجهه يفيض االعتدال، بني وقوام نبيل سمت للرجل وكان هللا، بابن
جانب يف ولكنَّه مصقول، غري منرسح الخمر كلون شعره ويخشاه، يراه من فيُحبه مًعا،
بنرضة مرشب أنَّه غري شية، وجهه يف وليس ناعم، صلت وجبينه ملَّاع، أجعد األذن
زرقاوان وعيناه يُعاب، ما أنفه وال فمه يف وليس ورحمة، صدق كلها وسيماه متوردة،
ورآه يضحك، أحد يره لم وعلَّم، دعا إذا محبب وديع أنب، أو الم إذا ُمخيف تلمعان،
يميل ال رصني متزن وكالمه مستقيمتان، جميلتان يدان له طويل وهو يبكي، الكثريون

الرجال.» أكثر يف املعهود تفوق مرآه يف ومالحته اإلطناب، إىل
الروايات جميع ومثلها التاريخية، أسنادها ويف فيها مشكوك الرواية هذه أنَّ إال
أنَّه إال به يظن وال يُعقل، ال ما ومنها بعده، أو العرص ذلك يف النَّاس تداولها التي
أحدب قميئًا كان إنَّه بعضهم كقول األوىل، العصور يف املسيحية أعداء من مدسوس
وسالمة الخلق، سواء الكاهن يف تشرتط كانت املوسوية الرشيعة فإنَّ الصورة، دميم
غري فمن تشويه، أو نقص يعيبه من الدين لخدمة ترسم وال العيوب، من الجسم
الكالم يخلو وأن مًعا، والقماءة والدمامة بالحدب يُعاب من للرسالة يتصدى أن املعقول
معرض أو املذمة، معرض يف ذلك إىل اإلشارة من أنصاره أو خصومه إىل املنسوب

الروحية. باملحاسن الجسدية العيوب ومداراة العجب،
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معلومة برشوط للنبوة يرشحهم راسم لهم يكن لم إرسائيل بني يف األنبياء إنَّ نعم
مع الكتمان طي يف يبقى ال والحدب بالدمامة النبي اتصاف ولكن الكهانة، كرشوط
من ليشفيهم إليه ويساقون يْربئهم، الذين اآلفات وأصحاب املشوهني وعن عنه التحدث

واآلفة. الشوهة
بني من يفهم تلميًحا أو ترصيًحا املسيح السيد سمات إىل إشارة األناجيل يف وليس
الشارة، ملكي املنظر رائع أنَّه مرة ألول رآه حني نثتائيل كالم من يؤخذ ولكن السطور،
تحية بأنَّه ذلك يُفرسِّ أْن املسيح وأراد إرسائيل.» ملك أنت هللا، ابن «أنت له: قال إذ
للدميم وال لألحدب، تُقال ال تحية حال أية عىل ولكنَّها تحيته، عىل الفتى بها يجيب

املشنوء.
إىل الثقة فيوحي يتكلم الطلعة مأنوس كان أنَّه كالمه أثر من نفهم أنَّنا غري
بسلطان»، «يتكلم ألنَّه كلماته أخذتهم إنَّهم مرة غري عنه قيل الذي وذلك مستمعيه،

والكهان. الكتبة يتكلم كما وليس
رسعة العارضة قوة إىل يجمع الخاطر، رسيع اللسان فصيح ريب وال كان وقد
باعرتاض ُفؤجئ كلما الساعة حديث يف إليها يستند التي الكتابية بالحجج االستشهاد
قوالب يف مصوغة وصاياه ألنَّ املرتجلة؛ العبارة وزن عىل قدرة له وكانت مكابرة، أو
عليه ويغلب نسق، غري عىل إرساًال يُرسل وال الشعر، كنظم ينظم ال الذي الكالم من

الشطور. بني املقابلة يف الجرس ورعاية اللوازم، وترديد الفواصل، إيقاع
إىل الدائم واْلِتفاته وتفكريه، تعبريه يف باد هو كما شعوره يف باد الجمال وذوق
عليه طبع ملا عنوان أمثاله، يف بها التشبيه من يكثر التي والجنائن والكروم، األزهار،
والحدائق املروج يرتاد كان ما وكثريًا الطبيعة، بمحاسن واإلعجاب الجمال ذوق من
منه يخطب منربًا — طربية بحرية — البحرية عىل السفينة من ويتخذ بتالميذه،
وصفقات السفينة، هزات عىل كالمه يوقع كأنَّما املعشوشب، شاطئها عىل املستمعني
الخالء يألف كان كما والحارضة املدينة ألف أنَّه عنه يؤثر ولم النسيم، وخفقات املوج،
العوالم مناجاة يف الربيع سهرات أو واألصيل الضحى سويعات يقيض حيث الطلق؛

الزرقاء. القبة وتحت الجبال، قمم عىل األبدية
يتبعنه النِّساء، نفوس يف األثر عظيم كان أنَّه عىل األناجيل روايات أطبقت وقد
نظرات بهم تتعلق من الرجال عظماء ومن ووقار، محبة يف إليه ويصغني سار حيث
ألنَّهم النساء؛ نظرات بهم تتعلق من ومنها مسحورات، مأسورات كأنَّهنَّ النساء؛
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العظيم الرجل ولكنَّ واألهواء، الغرائز ونزعات والدم اللحم بخوالج أفئدتهن يلعجون
الطمأنينة، عليها ويبسط السكينة، فيها يشيع ألنَّه النساء قلوب إليه يجتذب الذي
يف أعظم والفتنة؛ الضعف وساوس من ويريحها والقداسة، الطهر بحنان ويفعمها
له بحبهن ويرتفعن الجسد، ينسني أجله من الذي وهو عظيم، كل من أثًرا نفوسهن

الظنون. مناط فوق
ذلك يمس أن قرينها تُحذِّر كانت بيالطس قرينة إنَّ يُقال أْن نستغرب ال لهذا
وهجرت تبعته، نفوس يف الدنيا محبة عىل التقوى محبة تغلب وأن الصالح، اإلنسان

مطاع. بداع يوم كل الحياة تستدعيهن اللواتي الغواني ومنهن الحياة، زينة
السماء مفتاح الوداعة إنَّ وقال الفؤاد»، متواضع «وديع بأنَّه نفسه وصف وقد
الرحمة ومنها وأفعاله، أقواله من كثري يف الوداعة وتمثلت الودعاء، غري يدخلها فال
من ُمربأ رسول من تأتي حني الغاية تبلغ التي الرحمة وهي والعاثرين، بالخاطئني

والعثرات. الخطايا
الوداعة تضيع حيث الغضب يعرف كان الرحيم الوديع الرسول هذا أنَّ إال
الروح أوارص عندهم تعلو حني جميًعا الرسل شيمة رسالته يف شيمته وكانت والرحمة،
هي «من واألمهات، اآلباء حقوق عىل الهداية حقوق وتتقدم والدم، اللحم أوارص عىل
«من وأمي»، وأختي أخي هو السماوات يف أبي مشيئة يصنع من إخوتي؟ هم ومن أمي
يبغض وال إيلَّ يأتي أحد كان «وإن يفرق»، فهو معي يجمع ال ومن عيلَّ، فهو معي ليس

تلميذًا.» يل يكون أن بقادر هو فما نفسه، حتى وإخوته، وأوالده وامرأته وأمه أباه
الرشوط هي مريديه، عىل يفرضها كان التي الصارمة الرشوط من وأشباهها وهذه
من فيها يكن ومهما والجربوت، السيطرة أمام مستبسلة دعوة لكل عنها غنى ال التي
أوارص من التجرد أنَّ عليه خالف ال الذي الرصاح فالقول والكناية، املجاز أساليب
يف الحرب جنود ملحمة: كل يف الجنود بها يتأدب التي اآلداب أول والشهوات املنافع
الروح فتوح يف الحرب بجنود بالنا فما والسياسة، الحكم فتوح عىل الرصاع ميادين

الكمال. ومطالب
الحق سبيل يف املخاطر عىل يقدموا أْن يأمرهم — السالم عليه — كان ولقد
ال وجوبًا املوت عىل اإلقدام يجب حيث املخاطرة حدود لهم يُقيم كان ولكنَّه والهداية،
خطر يكن لم فإن الحسبان، يف الروح موت كان إذا الروح عىل فالخطر فيه، مثوية
وحكماء كالحمائم، بسطاء وكونوا املخاطرة، يف خري فال الروح عىل وال الجسد عىل

كالحيات.
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أنَّ علم حني البحر جانب إىل بنفسه نجا املسيح السيد أنَّ مرقس إنجيل ويف
حزنه يشكو كان أنَّه األناجيل سائر ويف إلهالكه، به يأتمرون والهريوديني الفريسيني
أن وشيك هو التي الكأس يُجنبه أن هللا يدعو كان وأنَّه الخطر، به أحدق حني وبثه
وأنَّه واسهروا.» هنا ها امكثوا حزينة. جد «نفيس لتالميذه: يقول كان وأنَّه يتجرعها،
وأشجانه، برحاءه يُعاني وهو منه، مقربة عىل نياًما يراهم حني عليهم يعتب كان
حم وقد األمر آخر لهم قال ثم واحدة؟ ساعة معي تسهروا أن قدرتم ما لهم: ويقول

واسرتيحوا! ناموا اآلن القضاء:
واملتالف، املخاوف وجه يف طبيعتها من النفس تتجرد أْن الجهاد عىل اإلقدام فليس
تحب، بمن تلوذ أو بالحيطة، تأخذ أْن الجهاد ذلك سبيل يف النفس عىل محظوًرا وليس
الجسد عىل الخطر تخىش أْن عليها املحظور وإنَّما املحبني، عواطف من العون وتستمد

مالم. وال مخاطرة وال خشية ال ذلك غري ويف الروح، عىل الخشية تجب حيث
من أمثاله فطرة عىل ُخلق املسيح السيد إنَّ يُقال أْن الحاصل تحصيل ومن
وهذه الروحية، الرياضة عن لحظة ينقطعون ال الذين الكربى الرساالت أصحاب
أعماق يف والتنقيب للقلق، عرضة صباهم منذ تجعلهم التي هي الروحية الرياضة
فهم هللا، إىل طريقهم عن االبتعاد أو االقرتاب من مداهم يعرفون لعلهم ضمائرهم،
حني كل يف طواياهم إىل ويعودون حينًا، عنه ويحتجبون حينًا، النُّور عىل يُرشفون
الطريق، معالم يلمحون ألنَّهم تارة؛ ويستبرشون احتجابه، أو إرشاقه عىل يُحاسبونها
عن واالنحراف الجادة عن بالزيغ يتهمونها ألنَّهم تارة؛ بالالئمة أنفسهم عىل وينحون
للثبات وتتهيأ الرياضة، عىل النفس تنمو البشارة وتلك القلق هذا بني وفيما السواء،

واإليمان. لليقني العدة وتتخذ واالستقرار،
الربية يف التجربة بفرتة األناجيل ُكتَّاب عناها التي هي الرياضة هذه أنَّ ريب ال
ورصاع القلق وساوس غري وساوس من هنا للشياطني وما الشياطني، تعيش حيث
هذه تمتحن ثُمَّ ساعة، النفس تطمنئ حيث واإلحجام، اإلقدام بني الطمع وغواية الفتنة
ينبغي حيث بالشك تسليم ألنَّها التجربة؛ تعاف ثم أخرى، ساعة بالتجربة الطمأنينة
من ولكن جزاء، وكل ثمن لكل وأهل فداء، بكل حقيقة هللا رسالة ألنَّ بالثقة؛ التسليم
تجمع أن لك أين فمن الربهان؟! أَوتطلب هللا. لرسالة املختار أنت إنك الضمري؟! أيها لك

اإليمان؟! صدق وبني الربهان، طلب بني
قلق بعد املرسلون األنبياء عليها تغلب كما املحنة هذه عىل املسيح تغلب وقد
للواقع، بالتسليم القبيل هذا من القلق يُعالج كان ذلك بعد ونحسبه أليم، وصرب وجهاد
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الحوادث فيرتك اإلرادة، هذه عنه تحتجب حيث الغيب إرادة الحوادث يستلهم وكان
يحجم أن يُخيفه املواقف هذه ويف املقادير، به تحكم ما وينتظر معها، ويميض تميض
أخريات يف املقدس بيت إىل مسعاه فذاك العواقب، مخافة باإلحجام ضمريه ويتهم
النذر بني يدخلها وهو ومرة والتهليل، الرتحيب بني يدخلها وهو مرة مرتني: رسالته

األصدقاء. ودسيسة األصحاب، وخيانة والشباك،
االستلهام حب فيه ينطوي الذي التسليم خطوات من الخطوات هذه كانت
وما برهان، هنالك يكن لم ما النكوص، من وخريًا الربهان، طلب من خريًا واالستطالع
تظهر أن للمقادير يرتك وهو إال يشاء» ما هللا «ليفعل املواقف: تلك أمثال يف قائل قال

هللا. مشيئة بها تجري حيث الحوادث مجرى من
لحظة ولعل ضمريه، أعماق يف كله اإلنسان يغوص اللحظات كهذه لحظات يف
التي هي أو نفسه، عن غائب إنَّه إليه الناظرون فيها قال التي هي اللحظات تلك من
يكون أن عىس مما املنظور الغيب جواب يرتقب هو ألنَّه جوابًا؛ يحري ال فيها صمت
قاًرصا فكره يكن ولم أمره، وعاقبة بسالمته يُبايل ال فيها أقدم التي هي أو قريب، ا عمَّ
الكربى املشكلة ولكنَّ الحاسمة، املواقف تلك من موقف يف جميًعا العواقب استطالع عن

الربهان؟ من بضمان إال العواقب عىل يقدم ال تراه فهل العواقب، استطالع يف كلها
القاعدة هذه معها نفهم لم ما حقيقتها عىل تُفهم ال الرساالت أصحاب أعمال إنَّ
غاية اإليمان استبقاء وأنَّ يخافونه، ما أخوف كَّ الشَّ أنَّ وهي الرسل، طبيعة يف األساسية
وألنَّ اإليمان، إىل أقرب التسليم ألنَّ األمور؛ جسام عىل يقدمون ما وكثريًا يبتغونه، ما
األحيان. بعض يف يستويان الربهان وانتظار والشك برهان، انتظار أو شك، اإلحجام

رسالته أُخريات يف هللا إىل يبتهل كان املسيح السيد أنَّ عىل الروايات تواترت وقد
أريد.» كما ال أنت تريد كما لكن الكأس، هذه جنبني «اللهم قائًال:

هذا مثل يف عليه أقدم أو ذلك، بعد عليه أقدم عمل كل مفتاح االبتهال هذا ويف
وموضع أراد، كما إياها يُجنبه أن هلل ترك بل يُريد، كما الكأس يتجنب لم فإنَّه املوقف
اجتناب إىل طريقه هو النُّكول وأنَّ يُريده، ما هي السالمة أنَّ الرشيفة نفسه يف الشبهة

اإليمان. طريق هو التسليم ولكنَّ الطريق، هذه غري يف إذن مسريه فليكن الكأس،
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كِّ الشَّ مع التواريخ لكتابة مغزى ال التي الواضحة الحقيقة تثبت جميًعا األديان تواريخ
الكربى، اإلنسانية الحوادث يف الكونية السنن اطِّراد الواضحة بالحقيقة ونعني فيها،
وجاء لحدوثه، تُمهد التي مقدماته سبقته إال الدنيا أو الدين أطوار من طور يحدث فال

ودواعيه. لوازمه وفاق عىل العالم يف رسيانه
تُؤيدها التي الظواهر أقوى من هي بل القاعدة، هذه عن شذوذًا املسيحية وليست
التالية والفصول السابقة، بالفصول اإلحاطة بعد وسنرى وسنراها، مرساها، يف وترسي
بنظره يلتفت كان القديم العرص وأنَّ العرصين، بني االنقطاع كل تنقطع لم الصلة أنَّ
الدعوة أنَّ الكتاب هذا يف مرة غري وسنرى الحديث، العرص وجه إىل فشيئًا شيئًا

زمانها. ملطالب وفاًقا إبانها يف جاءت املسيحية
كلمات يف كلِّه العرص ُصورة تلخيص من الحقيقة هذه جالء إىل أقرب وليس
العقيدة. إىل املوكول عالجها إىل اآلفات بهذه ونهتدي البارزة، آفاته بها نحرص معدودات
الذين املؤرخني أوصاف عليها واتفقت التاريخ، يف برزت التي العرص آفة هي فما

الدين؟ طريق غري من أو الدين، طريق من فيه االنقالب توقعوا
واالجتماع، الدين يف واألوضاع األشكال تحجر إحداهما بارزتان: آفتان له كانت
بُقعة يف املشرتكة املعيشة إىل اضطرارها مع والطوائف األمم بني العالقة سوء واألخرى
بالرشق اليوم نُسميها التي األقاليم تلك الخصوص وعىل املعمور، العالم من واحدة

األدنى.
عىل النَّاس وتهافت يشء، كل عىل املظاهر وغلبت واألوضاع، األشكال تحجرت
ومحافل وأبهة وزينة سمت عندهم الحياة معاني فكل اللباب، حياة دون الُقشور حياة
يحدث كما الجسد، إىل النفس من أو الخارج إىل الداخل من الحضارة وانتقلت وشارات،
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فتميل العمارة تستفيض ثُمَّ والوجدان، الفكر عالم يف تبدأ الحضارات، أعقاب يف دائًما
مظاهر من تكسب ما بمقدار والضمري النفس قوة من وتفقد والتضخم، التجسم إىل

واملال. املادة
أخرى؛ ناحية يف املرهق والجهد الفاقة وتجمعت ناحية، يف والكسل الثروة تجمعت
وهؤالء! هؤالء حياة وفسدت الشقاء، يف واألرقاء العبيد وغرق الرتف، يف السادة فغرق
رت وتحجَّ والغاية، املعنى من خلًوا ومراسم أشكاًال فأصبح املجتمع نظام وتحجر
يف ميزانها يرتفع وأن حجارة، عىل تنقش أن غريبًا يكن فلم والقوانني، الرشائع معه

فارغتان! ألنهما فتستويان؛ الكفتان تفرغ وأن العينني، معصوبة عدالة يدي
بني بني الكتابية العقائد وتحجرت الرومانية، الدولة يف الوثنية العقائد رت وتحجَّ
وساق، قدم عىل الحامية الحرب يُقيم النصني بني الشعرة فرق فأصبح إرسائيل،
وإن املظهر وغلب الرشيعة، مراسم عن وبحثًا بالنصوص، علًما التقوى وأصبحت

والتأويل. اللفظ عىل اختلفوا
لباب. وال هناك جوهر ال وقشور، أشكال

بسوئها الحس وبلغ والطائفة، الطائفة وبني واألمة األمة بني العالقة وساءت
واحد، لحكم ويخضعون واحد، نطاق يف يعيشون سوئها من يُعانون الذين ألنَّ غايته؛

بحال. منه فكاك فال
وضمري هواء باطن ذلك وراء ومن العقيدة، ومظاهر الرتف مظاهر آفتها دنيا
وال الضمري، ببساطة تؤمن كما بيشء تؤمن ال عقيدة يف خالصها يكون جرم فال خواء،
عىل بالخالف تضيق كما بخالف تضيق وال املظاهر، عن تعرض كما يشء عن تعرض

التحليل. وذلك التأويل هذا بني الشعرة وفوارق والحروف النصوص
ملكوت وأنَّ نفسه، وفقد بأرسه العالم ملك إذا خارس اإلنسان أنَّ قوامها عقيدة
فيه، ويفكر يضمره بما املرء وأنَّ والعروش، القصور يف وليس الضمري، يف السماء

واملحاريب. املعابد رصوح من يقيمه وما يلبسه وما يرشبه وما يأكله بما وليس
املظاهر؟ عىل والتناحر املظاهر آفة غري آفة للدنيا كانت هل

الخالص؟ ذلك غري خالص اآلفة لتلك كان وهل
وهيهات يُرجى، حيث من خالصها إىل تدعو التي العقيدة إال املسيحية كانت وهل

خالص؟ غريه يف لها
كله العرص واتَّسم اآلحاد، وبني الطوائف وبني األمم بني األسباب وتقطعت

واملحكوم. والحاكم واملسود السائد يف بالعصبية
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واآلسيوي واليوناني إلهه، بحق العالم سيد واإلرسائييل بحقه، العالم سيد الروماني
زمرة من العبد يخرج واملوىل الهمجية، مثال منهم وكل األمم، سيد منهم كل واملرصي
بني عليه يجمع الذي الرِّق عىل املوت يفضل أو املوت، مقت السيد يمقت والعبد اآلدميني،
البغضاء. وتعمها التهم بينها تشيع طوائف الواحدة األمة وأبناء والجوع، واأللم الذل

بني رب هللا إنَّ لهم يقل لم إن لهم يقول فماذا املنظور، البشري هؤالء إىل ويأتي
األعداء، حب الحب وأفضل الفضائل، أفضل الحب وإنَّ اإلنسان، ابن هو وإنه اإلنسان،
السماوات ملكوت وإن سؤال، بغري تُعطي وأن تسأل، ما فوق تُعطي أن الكرم وإن
ال طالبه يتنازعه الذي املجد وإنَّ هلل، هلل وما لقيرص لقيرص ما وإن األموال، تفتحه ال

لنزاع. فيه موضع ال يُطلب أن يستحق الذي املجد وإنَّ يُطلب، أن يستحق
ذلك يف به موعودون قومه أبناء انتظار: غري عىل فضوًال البشري هذا يأت ولم
يُطاق، ال زمانهم أنَّ يعرفون ولكنَّهم يعرفونه، ال شيئًا ينتظرون األقوام وأبناء الزمن،

تحويل. من لها بد ال حالهم وأنَّ
األسفار فأحرق — رومة قيرص — املعبودين أحد وجاء العبادات، أفلست

الفنون. إله أبولون محراب يف الفنِّ إىل أقرب هو ما إال منها يبَق ولم والنبوءات،
عالمات وهذه منتظرة، نسيئة كله مالها رأس كان فقد تفلس، لم التي العبادة ا أمَّ
وعىل العالمات، عىل خالف هو وإنَّما املنِكر، يمجدها وال املصدق، بها يستبرش السداد

والسماع. العيان من مصداقها
وكفى تتأخر، ولم تتقدم لم أوانها يف بدأت وقد الزمن، طباق الدعوة كانت لقد
باطنهم خربوا أنَّهم النَّاس بالء كان فقد التاريخ، من الصحيح موقعها عىل بُرهانًا بذلك
يخرب أن تبايل ال بشارة البالء؛ لذلك يصلح الذي الرجاء َفَجاءَهم ظاهرهم، ُروا وعمَّ

الضمري. باطن لإلنسان سلم إذا كله الدنيا ظاهر
إليه، سيقت الذي العالم وترقبها الغيب ساقها كما املسيح السيد دعوة هي وهذه

قرون. أربعة عليها استولت ملا يومئٍذ طلبته هي تكن لم ولو
يف شاعت أنَّها هذا من يفهم فال مقاومة، من دين يلقاه ما أشد الدعوة لقيت وقد
هو املطلوب الدين فإنَّما إليها، منه حاجة غري عىل أو منه الرغم عىل اإلنساني العالم
جميًعا النَّاس يقبله الذي هو وليس رفضه، أسباب عىل قبوله أسباب تعلو الذي الدين
األمر مبدأ من تستغني قط دعوة من وما إليه، يدعو ن عمَّ غني كأنَّه مستسلمني طائعني

الدعاة. عن
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وأنَّها الدعوات، أخطر أنَّها يعلم وهو لدعوته، والسالم اإلخاء رسول تصدَّى ولقد
جذور اقتالع إىل يدعو اإلخاء إىل يدعو الذي ألنَّ والقسوة؛ البغضاء دعوة من ا جدٍّ أخطر
جذور اقتالع وليس األقوياء، سالح تحطيم إىل يدعو السالم إىل يدعو والذي البغضاء،
ذلك إىل السبيل وليس حالم، عاللة األقوياء سالح تحطيم وليس الهني، باألمر البغضاء

والوفاق. الرضا سبيل
يسأل وكان تضطرم.» لو فحبذا ناًرا األرض عىل أللقي «جئت يقول: كان لهذا
«كال! فيقول: يُبادر ثُمَّ سالًما؟» األرض ألمنح أتيت «أتحسبونني وسامعيه: تالميذه
عىل واثنان اثنني، عىل منهم ثالثة ينقسم البيت يف خمسة واالنقسام الصدام هو وإنَّما
أمها، عىل والبنت بنتها عىل األم وتنقسم أبيه، عىل واالبن ابنه عىل األب ينقسم ثالثة؛

الحماة.» عىل والكنة الكنة، عىل الحماة وتنقسم
من النَّاس يف «ما ميخا: قال كما إرسائيل بني ألسنة عىل يُقال كهذا كالم كان ولقد
بصديق، تثقوا ال صاحبًا، تأتمنوا ال … الشباك وينصب للدماء، يكمن كلهم مستقيم،
عىل البنت وإنَّ ُمستهني، بأبيه االبن إنَّ حضنك، يف تضطجع التي تلك عن فمك وأوصد

أعداء.» بيته أهل من ولإلنسان الحماة، عىل والكنة … ثائرة أمها
ا عمَّ نبوءة تكن ولم حادث، هو ملا وصًفا كانت شاكلها وما األقوال هذه ولكنَّ
إىل سعيًا الحرب ومن اإلخاء، سبيل يف البغضاء ومن الخري، سبيل يف الرش من سيحدث

السالم.
إىل الدعوة يبسط ألنَّه العداء؛ فناصبوه قومه بني يف الرسول نبوءة صحت وقد

األرجاء. جميع يف للطراق رمز وهم السماء» «طيور بها ويعم اإلخاء،
مدعوون ولكنَّهم واتبعوه، إليه استمعوا لو بالخري قومه يؤثر كان أنَّه الواضح ومن
املثل لهم رضب وكذلك بها، أوىل فهو دعوة بغري حرضها فمن يرفضونها، وليمة إىل
حقًال، اشرتيت إنِّي هذا: «فقال ضيوفه طلب يف عبده الداعي أرسل وقد العرس، بوليمة
ألجربها وسأميض البقر، من أزواًجا اشرتيت إنِّي ذاك: وقال … فأنظره أخرج أْن وعيلَّ
من إيلَّ وهات وأزقتها املدينة طرقات إىل عجًال اذهب لعبده: وقال السيد فغضب …
الرحبة يف يزال وال أمرَت، كما فعلُت قد لسيده: وقال العبد َفَعاد … املساكني من تراه
فلن بيتي؛ يمتلئ حتى وزواياه الطريق أعطاف من غريهم فادع السيد: قال مكان.

الدعاء.» يستجيبوا فلم دعوت الذين أولئك من أحد عشائي يذوق
النظرة حسب عىل يُحىص ال كثري العامة الدعوة تلك وصف يف يُقال أْن ويمكن

األناجيل. يف املسيح كالم إىل القارئ بها ينظر التي
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قريب، أمد يف كله العالم بانتهاء وشيًكا ينتهي حنٍي إىل دعوة إنَّها يُقال أْن يمكن
انتهاء. له يُعرف وال يدوم ملكوت دعوة إنَّها يُقال أن ويمكن

وافتتاح وجهة» «تغيري بأنها وصفناها إذا كله جوهرها نُطابق التحقيق عىل ولكنَّنا
أحد يخدم فلن القبلتني، بني الرتدد إىل وال الوجهتني، بني الجمع إىل سبيل وال قبلة،

سيدين.
الجسد. قبلة أو الروح قبلة

واملال. املادة إله «مامون»1 قبلة أو هللا قبلة
والخشب. الصخر معبد أو الضمري معبد

… هناك أو هنا
فهو تفصيل من ذلك ييل ما وكل يدوم، أمد أي وإىل يكون، أين االتجاه هو فاملهم
وأدار قبلته السالك استقبل متى ترتيث أو وترسع تضيق أو تتسع الطريق خطوات
السيدين! بني خرية من بد وال القبلتني، بني الحاسم املفرتق من بد وال وراءه، ملا ظهره

إله عىل األوربية اللغات يف اآلن وتطلق الجسدية، والشهوات الدنيوية املطامع إىل ترمز آرامية كلمة 1

واملال. املادة
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وجهته يختار أْن السالك عىل وكان الطريق، مفرتق عىل — قدمنا كما — املوقف كان
ما بكل يرفضها أو عليها، وما لها ما بكل فيأخذها حسابها، كل لها ويحسب وقبلته،
يعبد أن مقدوره يف فليس يعبده، الذي الرب خدمة يف كله قلبه ويجمع عليها، وما لها

لسيدين. واإلخالص بالخدمة يدين وأن ربني،
بل عنها، اللبس ويزول جليتها، عىل املسيحية الدعوة تفهم وحده الوجه هذا وعىل
عىل تعتدل االتجاه تصحيح عند ألنَّها واألضداد؛ النقائض من عليها يبدو ما عنها يزول

مستقيم. طريق
عىل األخرى فالوجهة وقالبه، بقلبه «مامون» محراب عىل ُمقبًال الجيل كان إذا

املحراب. هذا من اآلخر الطرف
الشهوة لغري لحظة يفرغون ال الحطام، هموم يف غارقون «مامون» عباد إنَّ
أنقاض وال املحراب، لذلك ظل ال حيث قبلته فلتكن القبلة هذه يستدبر فالذي والطعام،
املادة هم كله املنبوذ وحيث والضمري، الروح هم كله املطلوب وحيث وأوثانه، ألركانه

والجثمان.
البشري: الرسول لهم قال كما أو

تنمو الحقل وزنابق اللباس، من أفضل والجسد الطعام، من أفضل الحياة
منها، واحدة تلبس كما يلبس ال مجده كل يف وسليمان تغزل، وال تتعب وال
هللا، يلبسه التنور يف غًدا ويطرح الحقل يف اليوم يقوم الذي العشب كان فإذا

… اإليمان قلييل يا يلبسكم أن أحراكم فما
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فاطلبوا العيش؛ وقلق والرشاب الطعام عىل العالم أمم تهالكت وإذا نعم.
تنالها ال حيث سماواتها، يف تنفد ال كنوًزا اطلبوا … وأبقى أفضل هو ما أنتم

السوس. يبليها وال السارق، يد

غايتها هي وهذه إليها، يتجه التي القبلة هي فهذه «مامون» قبلة استدبر من
الطريق. يف خطوة كل هي تكن لم وإن القصوى،

يقول: حيث الرحمة رسول السامع يفهم الوجه هذا وعىل

وامرأته وأمه أباه يبغض أن عىل يقدر ال من تلميذًا يل يكون أن بقادر هو ما
… نفسه يبغض بل وإخوته، وبنيه

صليبه يحمل أن عىل يقدر ال من تلميذًا يل يكون أن بقادر هو وما
طريقي. يف ويتبعني

القائل: هو هذا قائل

ادعوا العنيكم، باركوا مبغضيكم، إىل أحسنوا أعداءكم، أحبوا السامعون: أيها
أخذ ومن األيرس، له فحول األيمن خدك عىل لطمك من إليكم، يسيئون ملن
تُطالبه، فال يدك يف ما أخذ ومن فأعطه، سألك من وكل ثوبك، فامنحه رداءك
إن لكم فضل وأي أنتم، لهم فاصنعوه لكم النَّاس يصنعه أن تريدون وما
لكم فضل وأي يحبهم، من ليحبون الخطاة إنَّ يُحبونكم؟ الذين أحببتم
بل يُقارضهم، من ليقرضون الخطاة إن قرضكم؟ يردون من أقرضتم إن

… أجركم تُرجون ال وأنتم وتحسنون أعداءكم، تحبون

القائل: هو هذا وقائل

وتاب مرات سبع إليك أخطأ وإن له، فاغفر تاب وإن فوبخه، أخوك أخطأ إن
توبته. منه فتقبل مرات سبع إليك

ذاك: نقيض وهذا

أحب بها تشمل التي البغضاء نقيض واألحباب األعداء تعم التي الرحمة هذه
والقربى. الرحم وذوي واألبناء واألمهات اآلباء الناس: إىل الناس
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غري قبلة إىل النظر توجيه وهو واحد، وجه عىل إال التناقض غاية تتناقضان إنهما
تستدبرها. التي القصوى الغاية تلك غري قصوى وغاية الوجهة، غري ووجهة القبلة

أن عليك جناح فال هناك، أو هنا تميض أن عليك ووجب الطريقان، افرتقت وإذا
ذويك. عن وانقطعت صليبك وحملت نفسك كرهت ولو خطاك، سددت حيث تميض

واستقاموا سار، حيث ساروا إذا ذووه يحبه وأن ذويه، يُحبَّ أن يأبى أحد من وما
للنصيحة موضع هذا يف وال الحديث، يجري هذا عن فليس استقام، حيث معه
ويتناقضان. الطريقان يتعارض حيث النصح ويستمع الحديث يجري وإنَّما والتفضيل،
مع هنا تميض وحيث القبلتان، تتقابل حيث النصح ويستمع الحديث يجري وإنما

مامون. مع هناك وتميض هللا
اآليات، تلك من آية أو النصائح، تلك من نصيحة بني املفرتق هذا يف تناقض وال
أن ينبغي القصوى الغاية ولهذه غايته، إىل الطريق أول من واحد نهج عىل فكلها

بهواه. وآثرها بُخطاه، َمها يَمَّ من يتحول
بأْن كلِّه املوقف عن لهم عربَّ املسيح أقوال بها تعمر التي األمثلة من مثل ويف

الشامخ. الربج يف حجر بناء قبل كلها النَّفقة يحسبوا

هل ويعلم نفقته، ليحسب يجلس ال — برًجا يبني أن يريد وهو — منكم من
لكماله؟ يلزم ما لديه

فال وإال البناء، أساس يف األول الحجر وضع قبل جميًعا التكاليف حساب فهذا
يرتك أن النَّفقة وتعوزه القدرة، تخذله ملن وخري هناك، برج وال أساس، وال حجر،

والبناء. والحجر األرض
تلك من نظره فلريفع تختلف؛ ومفارق تتقاطع، شعابًا فرأى األرض إىل نظر فمن
ما عندها يتالقى التي القبلة فهناك الركاب، إليه تنص الذي األفق إىل ولينظر الشعاب،

الدروب. من استقام أو اعوج ما إليها وينتهي تشعب،
منه يُعجبون وأتباعه، تالميذه وأولهم املسيح، السيد إىل املستمعون كان ولقد
رآهم حني فانتهرهم املحقرين، للمنبوذين وخطابه الصغار، باألطفال ترحيبه ألمرين:

لهم: وقال القرى أطفال عنه يبعدون

فلن طفًال هللا ملكوت عىل يُقبل لم فمن تمنعوهم، وال إيلَّ يأتون األطفال دعوا
إليه. يدخل
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الهيكل إىل اثنان «صعد بالذنوب: املشهورين واحتقروا أبرار أنهم أيقنوا لقوم وقال
وعشار. فرييس يُصليان،

هؤالء كسائر لست إنني إلهي! يا لك حمًدا صالته: يف يقول فراح الفرييس ا فأمَّ
حق وأؤدي مرتني، اليوم يف أصوم العشار، ذلك كمثل وال الزناة، الظاملني الخاطفني

أقتنيه. ما كل عن العرش
صدره وقرع السماء، إىل عينيه يرفع أن يشاء ال بعيد من فوقف العشار وأما
وذلك مستجاب، هذا بيتهما؛ إىل فهبطا الخاطئ. أنا إلهي يا ارحمني هللا: إىل وابتهل

مربور.» غري
وأحبه به آمن من إليه املستمعني من العجب معها فتكرر األمثلة، هذه وتكررت
رسالته، عرفوا قد العجب ذلك يُعجبون كانوا إذ أنَّهم ولو عليه، وحنق به كفر ومن
ثُمَّ يومه، يف يزهد وأن بعيد، إىل ببرصه يشخص أن عليه أنكروا ملا قبلته، واستقبلوا
لتبديل يُرجى وإنَّما املرتقب، األطفال أولئك يوم الغد يف فإنَّما غده، إىل بالرجاء يمتد

يزول. أن إال الحارض من يعنيه ال من الحال
ملا مناقضة غريبة جديدة دعوة ككل كانت الجديدة الدعوة أنَّ القول وجماع
تستقبلها، التي القبلة إىل نظرنا إذا ونقائضها غرائبها كل عنها تنفض ولكنها حولها،

املآب. ويحسن الشعاب، تلتقي فهنالك
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كانت ولكنَّها سنوات، ثالث من أكثر تطل لم قصرية فرتة يف تجربتها الدعوة استوفت
الطبيعة يف مختلفان رسوالن بهما قام ودعوتني، تجربتني الواقع يف كانت ألنَّها كافية؛

مريم. ابن وعيىس املغتسل) (يحيى املعمدان يوحنا وهما والطريقة؛
كثريًا يُنذر يرتدد، وال يُحابي ال الذي الصارم الناسك مثال املعمدان يُوحنا كان
األتون. يف حطبًا بها يُلقي أن يُبايل وال الشجرة، أصل عىل الفأس ويضع قليًال، ويُبرش
زكريا وهما هارون: أبناء الكهانة ساللة من كالهما يأس، بعد كبريين لشيخني ولد

وأليصابات.
زكريا أنَّ فيه جاء واألم، األب شيخوخة يف املولد هذا لقصة رشح لوقا إنجيل ويف
البخور، وإطالق الهيكل لدخول القرعة فأصابته نوبته، يف الدينية الخدمة يتوىل كان
ال صامتًا إليهم عاد حتى ويتعجب، يرتقب املصلني وجمهور املحراب، يف مكثه فطال
املذبح يمني عىل برص أنَّه ُرِوي ثُمَّ املحراب، داخل الرؤيا به حلَّت قد أنَّه فعلموا يتكلم،
أجاب قد هللا إنَّ زكريا، يا تخف «ال امللك: له فقال رجفة، َوَعَرتْه فاضطرب واقف، بملك
يُولد ألنَّه كثريون؛ به ويفرح به، وتفرح يوحنا، وتسميه ولًدا امرأتك وستلد سؤالك،
إيليا بروح ويتقدم إلههم، إىل إرسائيل بني ويرد القدس، بالروح ممتلئًا أمه بطن من

«… وقوته (إلياس)
َزَكِريَّا َدَعا ﴿ُهنَاِلَك الكريم: القرآن من عمران آل سورة يف زكريا قصة ذكرت وقد
َوُهَو اْلَمَالِئَكُة َفنَاَدتُْه * َعاءِ الدُّ َسِميُع إِنََّك ۖ َطيِّبًَة يًَّة ذُرِّ لَُّدنَك ِمن ِيل َهْب َربِّ َقاَل ۖ َربَُّه
َوَحُصوًرا َوَسيًِّدا ِهللا َن مِّ ِبَكِلَمٍة ًقا ُمَصدِّ ِبيَْحيَٰى َك ُ يُبَرشِّ هللاَ أَنَّ اْلِمْحَراِب ِيف يَُصيلِّ َقاِئٌم
َقاَل ۖ َعاِقٌر َواْمَرأَِتي اْلِكَربُ بََلَغِنَي َوَقْد ُغَالٌم ِيل يَُكوُن أَنَّٰى َربِّ َقاَل * اِلِحنَي الصَّ َن مِّ َونَِبيٍّا
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أَيَّاٍم ثََالثََة النَّاَس تَُكلَِّم أَالَّ آيَتَُك َقاَل ۖ آيًَة يلِّ اْجَعل َربِّ َقاَل * يََشاءُ َما يَْفَعُل هللاُ َكٰذَِلَك
َواْإلِبَْكاِر﴾. ِباْلَعِيشِّ َوَسبِّْح َكِثريًا رَّبََّك َواذُْكر ۗ َرْمًزا إِالَّ

نَاَدٰى إِذْ * َزَكِريَّا َعبَْدُه َربَِّك َرْحَمِت ِذْكُر * ﴿كهيعص مريم: سورة يف وذكرت
ِبُدَعاِئَك أَُكن َوَلْم َشيْبًا الرَّأُْس َواْشتََعَل ِمنِّي اْلَعْظُم َوَهَن إِنِّي َربِّ َقاَل * َخِفيٍّا ِنَداءً َربَُّه
َولِيٍّا لَُّدنَك ِمن ِيل َفَهْب َعاِقًرا اْمَرأَِتي َوَكانَِت َوَراِئي ِمن اْلَمَواِيلَ ِخْفُت َوإِنِّي * َشِقيٍّا َربِّ
اْسُمُه ِبُغَالٍم َك ُ نُبَرشِّ إِنَّا َزَكِريَّا يَا * َرِضيٍّا َربِّ َواْجَعْلُه ۖ يَْعُقوَب آِل ِمْن َويَِرُث يَِرثُِني *
َعاِقًرا اْمَرأَِتي َوَكانَِت ُغَالٌم ِيل يَُكوُن أَنَّٰى َربِّ َقاَل * َسِميٍّا َقبُْل ِمن لَُّه نَْجَعل َلْم يَْحيَٰى
َوَلْم َقبُْل ِمن َخَلْقتَُك َوَقْد ٌ َهنيِّ َعَيلَّ ُهَو َربَُّك َقاَل َكٰذَِلَك َقاَل * ِعِتيٍّا اْلِكَربِ ِمَن بََلْغُت َوَقْد
َفَخَرَج * َسِويٍّا َليَاٍل ثََالَث النَّاَس تَُكلَِّم أَالَّ آيَتَُك َقاَل ۚ آيًَة يلِّ اْجَعل َربِّ َقاَل * َشيْئًا تَُك
اْلِكتَاَب ُخِذ يَْحيَٰى يَا * َوَعِشيٍّا بُْكَرًة َسبُِّحوا أَن إَِليِْهْم َفأَْوَحٰى اْلِمْحَراِب ِمَن َقْوِمِه َعَىلٰ
َوَلْم ِبَواِلَديِْه َوبَرٍّا * تَِقيٍّا َوَكاَن ۖ َوَزَكاًة لَُّدنَّا ن مِّ َوَحنَانًا * َصِبيٍّا اْلُحْكَم َوآتَيْنَاُه ۖ ٍة ِبُقوَّ

َحيٍّا﴾. يُبَْعُث َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم ُولَِد يَْوَم َعَليِْه َوَسَالٌم * َعِصيٍّا َجبَّاًرا يَُكن
بالحصور، الكريم القرآن يف وصفه معنى وذلك للبتولة، منذوًرا الطفل نشأ وقد
العزلة كثري وكان خلواته، يف ويتلوها أبويه من يسمعها الدينية، بالكتب عليًما وكان
من خشن ثوب يف الناس رآه بالدعوة ظهر ا فلمَّ ونسكه، تهجده يف نفسه عىل شديًدا
والعسل الجراد من ويقتات األيام، أكثر يصوم الجلد، من بمنطقة حقويه يلف الوبر
يف الفأس وضعت قد واستعدوا، توبوا صارم: قوي صوت يف بالنَّاس ويهيب الربي،
يف صارخ صوت النار. يف وتُلقى تقطع جيد بثمر تأتي ال شجرة وكل الشجرة، رأس

األقدمون. األنبياء قال كما الربية
الصوت بهذا ينحى فراح دنس، أو خطيئة ذي عن كالمه يف حرًجا يتقي يكن ولم
بقيد يزال ال وزوجها أخته هريودية من تزوج ألنَّه هريود؛ امللك عىل الرصاح القوي
به التنديد عن يكفف ولم يسكت لم حرضته، إىل به وجيء امللك اعتقله فلما الحياة،

هللا. غضب من فراًرا بتطليقها وأمره وبأخته،
بنت رقصت قرصه، يف يحييها أن هريود تعوَّد التي اللهو سهرات من سهرة ويف
فلم كان، ما كائنًا سؤالها يعطيها أن ووعد الطرب فاستحفه يديه، بني «سالمة»1 أخته

«سالومي». باسم املشهورة 1
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كاره، وهو سألت ما فأعطاها طلبها عىل وأرصت طبق، يف يوحنا رأس غري شيئًا تسأله
الجريمة تلك فتقبلوا والفقهاء، الكهان عىل اللسان شديد كان يُوحنا ألنَّ بفعلته ونجا

اعرتاض. أو تشهري بغري
الدينيون يفعل كما لهم، يتنكر أن قبل الثائر للرسول والفقهاء الكهان تنكَّر وقد
فكان زمرتهم، يف يعيشون وال إليهم، ينتسبون ال الذين بالوعاظ عادة «املحرتفون»
إبراهيم، إىل تنتسبون أنَّكم بأخالدكم يهجسن ال األفاعي، أوالد «يا بهم: يصيح يُوحنا

إلبراهيم.» أبناء الحجارة هذه من يُخرج أن قادر هللا إنَّ لكم أقول إنِّي
نعمة الخالص أنَّ الناس فيها سمع الثائر الرسول ذلك من صيحة أول هذه وكانت
البرشية، السالالت سائر دون ساللة أبناء بها يخص وال يشاء، من عىل هللا يُسبغها
ويمسح باملاء، ويرشهم هللا، اسم يذكر أن لدعوته املسيحيني قبول عىل عالمته وكانت
لم ولو الخالص، وطالب التائبني، زمرة يف للدخول أهل ذلك بعد فهم رءوسهم، عىل

وإبراهيم. يعقوب آل يف نسب لهم يكن
الغرور، وعناد الشهوات، بعماية اصطدمت أن تلبث لم الصارمة الدعوة هذه
يُوحنا اسم وبقي السيادة، أهواء تضلها ال التي الدهماء بني سًدى تذهب لم ولكنَّها
أن والنامسيون الكتبة، أراد ا فلمَّ عليه، يجرتئوا أن األدعياء يخاف محبوبًا، مقدًسا
«أوًال» أجيبوني لهم: وقال حرجهم عليهم رد واملعميات باألسئلة املسيح السيد يحرجوا
إذا ألنهم جوابًا؛ يستطيعوا فلم النَّاس؟ من أم السماء من يُوحنا رسالة كانت هل
مفحمني. فصمتوا عليهم، الشعب غضب أنكروها وإذا أنفسهم، اتهموا برسالته اعرتفوا
شديد وهو عليه، الكبري املؤرخ يوسفوس ثناء من يُوحنا مكانة عىل أدلَّ وليس
أوىص صالًحا إنسانًا كان «إنَّه عنه: قال فقد والسلطان، الرأي ذوي إغضاب من الحذر
بها يردد املؤرخ من شهادة وهذه هللا.» يتقوا وأن ببعض، بعضهم يرب أن اليهود
الرسول دعوة باءت وقد أنفسهم، عىل وشهادة للرسول، شهادة وهي قومه، شهادة
الرسول فخرج عرصه، يف الخالص دعوة بهما مرت اللتني التجربتني بإحدى الصارم
واحد، قبيل يف انحرصت إذا ضائعة الخالص دعوة أنَّ يعلم وهو الدنيا، من الصارم

القبيل. ذلك من يكن لم ولو فواته، من ويخىش يطلبه، بمن مرهون الخالص وأنَّ

من نافًرا وال متأبًدا، يكن فلم زكريا، بن يحيى طبيعة غري أخرى طبيعة املسيح وللسيد
يكن ولم واألعراس، الوالئم يشهد وكان والخاطئني، الصالحني مع يميش كان بل النَّاس،
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تالميذه ووبَّخ وُكلفة، نفقة فيها كانت ولو القلب، من تصدر التي الكريمة التحية يكره
طيب قارورة رأسه عىل النساء إحدى تريق أن فاستكثروا وتزمتوا تقشفوا ألنَّهم مرة
ويعطى يُباع أن الطيب بهذا أحرى كان لقد الرسف؟ هذا ملاذا وقالوا: بالدنانري، تُشرتى
بي أحسنت إنَّها املرأة؟ تزعجون بالكم «ما السالم: عليه — لهم فقال للفقراء، ثمنه

حني.» كل يف معكم ولست وغًدا، اليوم معكم الفقراء وإنَّ عمًال،
بهما اصطدمت كما الغرور، وعناد الشهوات بعماية اصطدمت قد السماحة هذه
فقال: الصدمة، وتلك الصدمة، هذه عرصه عىل املسيح السيد أحىص وقد الرصامة، تلك
يأكل اإلنسان ابن جاء ثم شيطان، مس به فقالوا يرشب، وال يأكل ال جاءهم يُوحنا «إنَّ

والخطاة.» للعشارين محب رشيب أكول إنسان إنَّه فقالوا ويرشب،
إنسانية مًعا التجربتني من وخرجت تجربتيها، بل تجربتها استوفت قد رسالة
دعوة دعوتيها: بل دعوتها عن أعرض ن عمَّ وتعرض إليها، يستمع من تُنادي عاملية
قبيل يف تعيش أْن لها ُقدِّر ولو الرضية، السمحة الغرية ودعوة األبية، الصارمة الغرية

العاملون. بها يسمع فلم معه، فانعزلت القبيل ذلك لها الستمع واحد
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البحث جانب أو السيايس، البحث جانب من تنتهي العرص لذلك تاريخية مراجعة كل
وهي واحدة: نتيجة إىل الثقايف أو الديني، أو االجتماعي، البحث جانب أو االقتصادي،
احتمال يفوق ا حدٍّ األثر وسوء العدد، كثرة من فيه بلغوا قد والرياء البذخ، ضحايا أنَّ
طارئ، عليه يطرأ أن دون بعده الذي العرص إىل بها ينتقل أْن يطيق فال واحد، عرص

شامل. انقالب طارئ غري الطارئ ذلك يكون ولن
ضحايا إنَّهم يقال وقد عرصواحد، يف يبلغونه ما غاية والرياء البذخ ضحايا فيه بلغ
ألنَّه االجتماعي؛ الرياء من رضبًا إال البذخ كان فما والنفسية، االجتماعية بألوانه الرياء
األجوف، الظهور بفخفخة النفوس ولع وسيان الظهور. بفخفخة أحواله جميع يف ُمعلَّق

بالرياء. وولعها
الرسالة. تلزم العرص كذلك عرص ويف

فقد الرشيعة، تطبيق من بمزيد وال الرشيعة، من بمزيد العالم لتأتي تلزم ال لكنَّها
عىل النِّفاق فيه وغلب الرياء، ُسنَِّة عىل جرت إذا الرشيعة تطبيق يف كلها املصيبة تكون

واإلنصاف. الصدق
وتنقذ إليه، يحتاج ما العالم لتُعطي العرص؛ ذلك أمثال يف الرسالة تلزم إنَّما

ضحاياه.
والرشيعة، العرف باطن السوس ينخر حني العظمى الحاجة هي اإلنسانية واآلداب
العظمى. الحاجة بتلك ويشعر اإلنسانية، اآلداب تلك يتلقف من أول هم الرياء وضحايا
الضحايا شعور سيما وال شعور، كل إليه فيجذب يشعر كبري قلب رسالة إنَّها

واملظلومني.
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الحاكم جانب يف كلها الجريمة ألنَّ مظلوًما؛ متهم كل يكون أْن الظلم مع ويوشك
عليه. املحكوم جانب يف ال

واإلنقاذ. والعطف بالرحمة النَّاس أوىل هم فاملتهمون اآلفة، هو الظلم يكون وحيث
الدعوة أحضان يف واإلنقاذ والعطف بالرحمة الناس أوىل هم املتهمون كان وقد

والنجاة. بالخالص املبرش الرسول أحضان الجديدة؛
يف للمطرودين طوبى والظماء، للجياع طوبى للمساكني، طوبى للحزانى، طوبى
احملوا واملثقلني، املتعبني جميع يا إيلَّ «تعالوا والرحماء، للودعاء طوبى الرب، سبيل

خفيف. وحميل هني، نريي ألنَّ لنفوسكم؛ راحة فتجدوا مني، وتعلَّموا عليكم نريي
ال الذين واألغنياء جائعون، أنَّهم يعلمون ال الذين الشباعى ويل فهو الويل أما
ال الذين واملتكربين مساكني، أنَّهم يعلمون ال الذين واملتجربين معوزون، أنَّهم يعلمون

منكرسون.» أنَّهم يعلمون

قدر وعىل العزاء، إىل شوقهم قدر عىل الكريم الرسول لصيحة الرياء ضحايا واستجاب
الرسول أنَّ األصح كان وربما املزيفة، والتقوى العمياء، الرشيعة أوقار من يحملونه ما
ورحمته، براحته وشعورهم إليه، حاجتهم قدر عىل الرياء لضحايا عطفه بذل الكريم
املحبة، يف الكرم قدر عىل التوبة يف األمل وأنَّ الغفران، قدر عىل الشكران أنَّ وعلم
يوفيان، ما لهما ليس خمسون، اآلخر وعىل دينار، خمسمائة أحدهما عىل «مدينان،

الكبري.» الدين يف سومح من شكًرا فأجزلهما
كل يف الضحايا ضحية تزل لم ألنها املرأة؛ العرص ذلك يف الضحايا ضحية وكانت
يف الرياء ويعم جانب، من الحرمان عليه ويطغى جانب، من البذخ عليه يطغى عرص
فتنة ألوانها: عىل الفتنة بشقاء تبوء العرص كذلك عرص كل يف تزل ولم الجانبني، كال
ما ألزم والطمأنينة بالثقة. تعصف التي الحرية وفتنة املنحلة، األرسة وفتنة الغواية،

زمان. كل يف املرأة يلزم
الفتنة عليها وأطبقت أحقاب، بعد أحقابًا اللعنة الحقتها التي الفريسة تلك ونظرت
كرسها، ويُجرب ضعفها، يغمر طهور حنان فإذا آكام، فوق أكاًما خاصة العرص ذلك يف
فعلمها جوانحها، بني هللا رحمة يف األمل ويشيع وجدانها، قرارة من اليأس ويمسح
املنافقني، رشيعة يف العقاب دروس من تتعلمه لم ما القديس الحب دروس من درٌس
املريج العرص ذلك ساعات من ساعة يف الزمن صفحة عىل وبرزت املقسطني، وموازين
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صورة عالية، باقية وهي رومة، رشائع وزالت الهيكل، رشائع زالت مرشفة صورة
منبوذة فتاة شخص يف ماثلة التوبة وصورة الكريم، الرسول شخص يف ماثلة الغفران

رأسها. بغدائر وتمسحهما والطيب، الدمع عليهما تسكب قدميه، عىل جاثية
أنَّه يزعم كيف يتساءلون: حوله، من املتعجبني وإىل تلميذه، إىل السيد والتفت
فلم بيتك، دخلت إنِّي املرأة! هذه إىل «أتنظر فقال: خاطئة؟ امرأة أنها ويجهل نبي،
رأسها، بشعر ومسحتهما بالدموع، غسلتهما ولكنَّها ماء، من مسحة فيه لقدمي يكن
بزيت، رأيس تدهن ولم رجيل، تقبيل عن تكف ال دخلت منذ وهي ُقبْلة، تمنحني ولم

خطاياه.» من الكثري له غفر كثريًا أحب ومن بالطيب، رجيل دهنت قد وهي
وتخىش فرائسها، الكاذبة الرشيعة عىل غرو ال مستجيبة ورحمة صادقة، توبة
يبايل وال والرحمة، للتوبة بابًا يفتح ملن وويل وكربيائها، فخرها عىل الزائفة التقوى

والعقاب. للنقمة ُفتحت التي األبواب

أن نفسه عىل أخذ برسالته، التبشري يف املسيح السيد خطاها التي األوىل الخطوة منذ
ال بإنقاذ؛ أو بإبطال لها يتصدى فال ميدانها، عن لها ويتنحى «السلطة»، يعتزل
زمنه، يف الخطة تلك يسلك أن قادر معلم لكل وحق واليتها، لنفسه يدعي وال يبدلها،
والنواهي واألوامر الرشائع من الكظة تشكو دنيا يف نشأ قد — تقدم كما — فإنَّه
وشعائره الهيكل مراسم تملؤه الرشائع رومة من فاض ما واملتحكمني؛ والحكام
وأبنائه هريود سيطرة مألته الهيكل ومن رومة من فاض وما ومحرماته، ومحلالته
إصالح وجب فإذا الُحكَّام، فساد مع األحكام من مزيد إىل حاجة وال وتابعيه، وأذنابه
عىل ضعيفة طائفة تشنها التي الحرب جهد يُساوي ال إصالحه من فالخري بعضها،
الدولتني، تشايع التي اليهودية األدومية الدويلة وعىل الهيكل، دولة وعىل الرومان، دولة
ذلك من ينجم الذي الرشَّ أنَّ املحقق ومن القوتني، هاتني حساب بعد لحسابها وتعمل
بإصالح يُدرك وقد تَأَتَّى، إن ورائه، من يتأتى الذي الخري من وأفدح أخطر الجهد
أصحابها تهدي األخالق من أمثلة اآلحاد وتعليم اإلنسانية، اآلداب وتهذيب الضمائر،

والقوانني. الرشائع تضلهم حيث
ميدانه، له ترتك فلم ميدانها ترك قد السلطة طريق عن الحيدة بهذه أنَّه إال
— يشء كل قبل الدِّين سلطة — السلطة أحست حتى الجموع عليه أقبلت ما ورسعان
التقاليد سلطة عىل خطر محبوب داعية وكل املحبوب، الداعية ذلك من املقبل بالخطر

والجمود.
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بني منه بد ال الذي االشتباك ووقع ميدانهم، لهم تََرك أْن بعد ميدانه يف جاءوا
شعارها دعوة وبني والعقوبات، املخالفات عن والبحث االتهام، يف املبالغة شعارها سلطة

الغفران. يف الرجاء سبل وتمهيد للخاطئني، التوبة تيسري
والعقوبات الخطايا ألنَّ الجديد؛ الداعي ذنوب أكرب والتوبة بالغفران التَّبشري كان

والكربياء. للفخر باب مريحة، مصلحة كونها عىل وهي القائم، السلطان بضاعة
يبطل أن عليه يُثبتوا أن األكرب همهم وكان يُساق، أن أبى حيث إىل يسوقونه فجاءوا
واأللغاز املشكالت عن البحث يف عقولهم فأعنتوا ذريعة، لتنفيذ يتصدى أو رشيعة،
بما فيها يُفتي أو السياسية، القوانني أو الدينية، الرشيعة يخالف بما فيها يُفتي التي

والصالح. السماحة ووصايا الرحمة، آداب يخالف
يقاسمني أخي مر املعلم! أيها له: فقال السامعني، جموع من واحد مرة له برز
فما ومستمعيه، تالميذه عىل الكرامة بحق التقسيم سلطة هنا يتوىل أنَّه وظن املرياث.

حسيبًا؟! أو قاضيًا عليكما أقامني من اإلنسان، أيُّها َقال: أْن عىل زاد
فاقتحم الرشيعة، إنكار أو الحكم، موقف إىل يضطروه أْن الهيكل يف وهو وتعمدوا
وراحوا الحلقة، وسط إىل يدفعونها امرأة ومعهم دروسه والفريسيون الكتبة عليه
نرجم أن موىس أوصانا وقد تزني، وهي أخذت امرأة هذه املعلم، أيُّها يتصايحون:

أنت؟ تقول فماذا الزانية،
ذهبوا لو يمنعهم، أن يملك ال وهو ويستأذنونه، يسألونه بالهم ما هو؟ يقول ماذا
حسبوا فيما مخرج منه وليس األرض، وجه عىل مكشوٌف َك َ الرشَّ إنَّ قضاتها؟ إىل بها
رشيعة فتلك أطلقوها! قال: وإْن يدعيه، الوالية حق فذلك ارجموها! قال: إْن وخمنوا،
مكشوف أنَّه ولو ِك، َ الرشَّ جانبي من الخالص فكيف الهيكل، قلب يف يُنكرها موىس

معروف.
السلطة، به يدَّعي ال حل إىل القضية من ينتهي أنَّه إال خاطر كل ظنهم إىل سبق
يرتقبون، ولبثوا بالتقوى، والكربياء بالدين الرياء مجاملة إىل فيه ينساق وال ينكرها، وال
بأصبعه ويخط إليهم يستمع وهو إليه، دفعوه الذي املأزق من يخرج كيف يدرون وال
يف رياءهم عليهم ورد قائًما فوقف وسؤالهم، جلبتهم من فرغوا حتى األرض، عىل
بال منكم كان «من لهم: يقول وهو طرفيه، كال من بقدميه َك َ الرشَّ وَكَرس وجوههم،

بحجر.» ولريمها فليتقدم خطيئة
هم يدعهم بل رياءهم، يجامل وال تنفيذها، يدعي وال موىس، رشيعة ينقض ال

بالروغان! والخجل الحرية من الخالص يحاولون
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املشتكون أين العارف: سؤال فسألها أمامه، وحدها واقفة املسكينة املرأة وبقيت
أدينك، أنا وال يقول: وهو فأرسلها السيد. أيها أحد ال فقالت: أحد؟ دانك أما منك؟

تُخطئي. وال فاذهبي
قاضيها؛ هو كان ولو القضية، تلك يف يدينها ال أنَّه عليه يحسب وال يدينها، ال نعم،

بينة! وبغري شهود وبغري شكوى، بغري يدين ال القايض ألنَّ
تتصدع أن العرص ذلك يف سهولتهما من بلغ وقد والطالق، الزواج مسألة وتناول
والزوجة الزوج إنَّ فقال قومها، عرف يف الخليلة من أضيع الزوجة تصبح وأن األرسة،
الزنا لعلة إال امرأته طلق «ومن هللا، جمعهما وقد اإلنسان، يفصلهما ال واحد جسد

زاٍن.» فإنَّه مطلقة تزوج ومن الزنا، إىل دفعها
العلم متخذي من املتفيقهني وبني بينه القبيل هذا من قط مناوشة تحدث ولم
أكرم بل جواب أحسن مجيبًا منها وخرج مفحمني، منها ارتدوا إال وأحبولة صناعة

جواب.
إشارة منه ليسمعوا له نصبوه الذي السيايس» ك َ «الرشَّ يحطم أن عليه يصعب فلم
منها ويكنزون قيرص، بنقود يتعاملون أنَّهم وأراهم الدولة، بعصيان أو الجزية، بإعطاء

هلل؟ هلل وما لقيرص، لقيرص ما يعطون ال فلماذا واملال، الثروة
البعث، ينكرون واألولون مًعا، والفريسيني الصدوقيني يُسكَت أن عليه يصعب ولم
تويص موىس رشيعة إنَّ له قيل فلما السواء، عىل وروحيٍّا جسديٍّا به يؤمنون واآلخرون
زوجة القيامة يوم يف تئول ملن وسألوه: لألرسة، حفًظا املتوىف أخيه بزوجة يبني أن األخ
جوابًا السؤال هذا عن يجيب أن يستطيع لن أنَّه إليهم ُخيَِّل إخوة؟ سبعة تعاقبها
األحياء ألنَّ وهؤالء؛ لهؤالء مفحًما جوابه فكان الفريسيني، يُريض أو الصدوقيني، يُريض

يتناسلون! وال العالم، هذا زواج يتزاوجون ال اآلخر العالم يف
كل يف اليوم أمثاله نشهد ما إال املساجالت هذه من لنا تروي ال األناجيل أنَّ والحق
والوعاظ، املعلمني لتعجيز املتفيقهون املتعاملون فيه يتصدى العامة الدروس من درس
واملوضوع. املوضع حسب عىل حلقة كل يف السائلني أسئلة من املقاصد اختلفت وإن

دليل لهي امُلسكتة واألجوبة الرسيعة الردود عىل املسيح السيح قدرة أنَّ والحق
قدرة ألنَّها املتناسقة؛ والدعوة التاريخية، «الشخصية» عىل كثرية أدلة جانب إىل آخر
البواعث أهم إىل يفطنون وال يروونها، هم بل واملستمعني، التالميذ طاقة وراء من
الترشيع، اجتناب عىل قائمة الرسالة هذه فإنَّ املسيحية، الرسالة سياسة يف عليها
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سلطة تدعي ال أنَّها الدوام عىل ووجهتها اإلبدال، أو باإلبطال له التعريض واجتناب
ممالك من وليست العالم، هذا غري من املسيح مملكة وأنَّ والدين، الدنيا سلطات من
وعىل الرومان، حاكم لبيالطس قال وكذلك الهيكل، لكهان قال كذلك والحكومات، الدول
وليس العليا، واملثل اآلداب أسلوب فهو موعظة، كل ويف أمر كل يف أسلوبه جرى ذلك
إذا تُقلع التي العني زنى وعن املطلق، زنى عن وكالمه والقوانني، النصوص بأسلوب
أحد يحمله ال العثرات؛ يف وقعت إذا تُقطع التي اليد خطيئة وعن اشتهاء، نظرة نظرت
اإللزام، مجرى يُجريه ما رسالته يف كله املسيح مسلك يف وليس الترشيع، محمل عىل
فرَّق من الرواة من وقلَّ بحروفه، مقصوًدا ترشيًعا يحسبه من الرواة عىل غلب هذا ومع
ترتفع التي اإلنسانية اآلداب وأسلوب بحرفها املقصودة الرشيعة أسلوب بني فهمه يف
ضمري إىل فيها األمر ويرجع األلفاظ، وراء من املعاني إىل وتنفذ فاألكمل، األكمل إىل
فيها ليتتبع الصدور يف يدخل أو عينًا، يسمل قاٍض إىل يرجع وال صاحبه، يُحاسب
املسيح، السيد عناها كما جميًعا سامعيها إىل املعاني هذه خلصت ولو االشتهاء، بواعث

والتأويل. الفهم اختالف من ثبتت كما له ثبتت ملا
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والنصوص، الكلمات عند بصاحبه يقف فالجمود بالظواهر؛ موكل كالهما والرياء الُجمود
وتوجيهها تأويلها يف يُمعن له شاغًال شغًال فتصبح لذاتها، مقصودة أنَّها إليه يُخيَّل
وفطنة، براعة مسألة اعتبارها إىل به األمر وينتهي منها، واأللغاز العقد واستخراج
ذلك كان وإال يديه، بني من تفلت أن يجوز ال للشارع فرصة والعقوبات األحكام واعتبار
والعقوبات. األحكام بتلك املقصودين غرمائه أمام له وهزيمًة وفطنته، براعته يف مطعنًا
قدرته بمبلغ علمه ويقيس والرشائع، بالنصوص بعلمه يفخر من الجامدين ومن
سوابقها بني املقابلة من أو وسطورها، حروفها خالل من والعقبات العقد خلق عىل
إىل صارت «رشيعة» لكل هذا ويحدث منها، واملناقضة املوافقة مواضع وبني ولواحقها
يفخرون الدواوين ُكتَّاب من أُناًسا مرص يف أدركنا فقد والحرفيني، الجامدين أيدي
تلك أو النص هذا عىل اعتماًدا والردود، املراجعات بني العمل توقيف عىل بقدرتهم
عىل ثم من الدليل وإقامة الدفائن، ونبش العبارات، عرص يف منهم وافتنانًا الحاشية،

والدوران. اللف ومجال الحوار ميدان يف والغلبة العلم سعة
فإنَّما الحرفيني، الجامدين هؤالء عند الحال بطبيعة البرشية للنفس حساب وال
وإنَّما أخرى، جهة من والتخريج العلم ولدعوى جهة، من املكتوب للنص كله الحساب
بإغالق العلم ويتكفل باقتناصها، العقاب يتكفل التي الفريسة هي البرشية النَّفس
أن وخفاياها الرشيعة بأرسار املحيط العالم غرور يف ويقدح وجهها، يف النجاة منافذ
للرشائع خيبة وتلك فريسة، بغري العقاب يرجع وأن الهرب، من املسكينة النفس تتمكن

منها! تفلت أن والقرابني للضحايا تتيح ثم مذابحها تفتح أن لها خيبة والقوانني،
واقتناص الحبائل، مد عىل الشارعني أقدر هو الجمود عرف يف املاهر فالشارع

الضحايا.
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حوله من ويُحكموا الصيد، لها روا يُوفِّ أن الرشيعة لخدام الفخر كل والفخر
الشبكة.

عىل أقدرهم باملفخرة النَّاس أحق ويُصبح عالنية، الفخر بهذا األوداج تنتفخ وقد
اآلخرين. إدانة

للجهالء وتعجيًزا باأللفاظ، اللعب يف براعة االستقامة تُصبح حتى األمر ويتمادى
سبيل يف اللباب ويزول العرض، سبيل يف الجوهر يزول وحتى والفتاوى، بالحيل
وتزول والنصوص، الكلمات سبيل يف الضمري وطهارة االستقامة وتزول القشور،

واألشكال. الظواهر سبيل يف الحقائق
فإنَّ والرياء، الصدق فيها تساوى واألشكال الظواهر إىل الفضائل أمر صار وإذا
الصادق وبني امُلرائي بني فرق فال خواء، باطنه ظاهر شكل مًعا والرياء الصدق غاية
للنفس فيه اعتبار وال حياة، وال فيه، حس ال جموًدا الفضيلة دامت ما فضيلته، يف
واالحتيال. العقاب ووراء والنواهي، األوامر ووراء واألحكام، النصوص وراء البرشية

بالظواهر. موكل كالهما والرياء الجمود إنَّ
الضمري. عالم غري الظواهر وعالم

املسيحية. الدعوة قيام عند لوجه وجًها تقابال اللذان العاملان هما وهذان
وأشكال. قيود كله عالم

الضمري. ساحة يف واألشكال، القيود من طلق وعالم
جئت أنِّي تظنوا «ال قال: املسيح السيد أنَّ الخامس اإلصحاح يف َمتَّى إنجيل روى

ألكمل.» جئت بل ألنقض، جئت ما األنبياء. أو الناموس ألنقض
تدنس ال التي املحرمات من وسخر السبت، يوم يف عمل أنَّه األناجيل وروت

النَّاموس. خطاب بغري الناس وخاطب اإلنسان،
أبرموه؟ ما كل يف اتبعهم أو تقدموه، من املسيح نقض فهل

يشء. كل نقض إنَّه فقل شئت إن
ذرة. مثقال منه ينقض لم إنَّه فقل شئت وإن

الضمري. رشيعة أو الحب برشيعة وجاء والظواهر، األشكال رشيعة نََقَض ألنَّه
تنقض ال ولكنَّها والظواهر، األشكال رشيعة من حرًفا تُبقي ال الحب ورشيعة

عليه. تزيد بل النَّاموس، رشيعة من واحًدا حرًفا
الذي «القوام» هو معناه فإنَّ األذهان، يف الناموس معنى نُصحح أْن هنا وينبغي
اإلنسان ضمري بها يقوم التي األبدية األصول هو العقيدة وناموس يشء، كل به يقوم
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األرض قامت ما — املسيح السيد قال كما — قائًما يزال فلن وجود، للضمري دام ما
والسماوات.

عليه. زيادة وهي الحب، برشيعة جاء ألنَّه ا؛ حقٍّ الناموس رشيعة املسيح كمل ولقد
وال الواجب، عىل فيزيد الحب ا أمَّ الواجب، بقضاء اإلنسان عىل عهد النَّاموس إنَّ

الجزاء. ينتظر وال األمر، ينتظر
والشهود، بالصكوك النَّاس يُعامل ال والحب والرشوط، بالحروف يُحاسب ال الحب
الجزاء. إىل ُمتطلع غري العطاء إىل مسرتيح وهو عليه، ويزيد منه يُطلب ما يفعل ولكنَّه
األشكال رشيعة يف حرف كل املسيح نقض — الحب رشيعة — الرشيعة بهذه

والظواهر.
له وثبت السماء، يُطاول رصًحا للناموس رفع — الحب رشيعة — الرشيعة وبهذه

األعماق. يف يستقر أساًسا
النَّاس وعلَّم والرياء، الكربياء رشيعة عىل قىض — الحب رشيعة — الرشيعة وبهذه
بالتهم اآلخرين ووْصم بالنفس، والتيه والدعوى للزهو تُجعل لم اإللهية الوصايا أنَّ
بالرحمة النَّاس عىل وللعطف غريك، حساب قبل نفسك لحساب ُجعلت ولكنَّها والذنوب،

العيوب. واستطالع الزالت القتناص ال واملعذرة،
وجاللها التاريخي وجودها تثبت لم املسيح السيد «شخصية» أنَّ اعتقادنا ويف
الحب رشيعة الرشيعة؛ هذه بوصايا أثبتتها كما الواقع حقائق من بحقيقة األدبي

والضمري.
ُمناسبة وكل تُقال، أن ينبغي التي الكلمة فهي الوصايا هذه يف قيلت كلمة فكلُّ

االختالق. شبهة إليها تصل وال الخاطر، يف تقع التي املناسبة فهي ُرويت
يف ويلزم اآلخرين، عىل التعايل إىل سبيًال الدِّين يتخذ من الكربياء رشيعة يف يلزم
القذى إىل تنظر «ملاذا بنفسه: املتفاني غريه عىل املتعايل لذلك يقول من الحب رشيعة

عينك؟!» يف الخشبة إىل تنظر وال أخيك عني يف
الخاطئة املرأة يسوق من العورات وراء والسعي بالعقاب، الفرح رشيعة يف يلزم

األعراس. محافل إىل يخف كأنَّما الرجم موقف إىل ويخف املواكب، يف
إىل ويرده رياءه، له ويكشف املنافق، الجمع ذلك ينهى من الحب رشيعة يف ويلزم
فلريمها منكم يُخطئ لم «من يُناديه: السيد استمع حني الحياء إىل ارتدَّ وقد الحياء،

«… بحجر
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عن الصائم يُعلن وأن بصالته، املصيل يفخر أْن والكربياء الرياء رشيعة يف ويلزم
النَّاس ينهى من الحب رشيعة يف ويلزم وضجره، بعبوسه عليه ينم زيٍّا ويتخذه صيامه،
زوايا ويف املجامع، يف قائمني يُصلوا أْن يُحبون ألنَّهم الرياء؛ وصيام الرِّياء صالة عن
وجوههم؛ يُغريون فإنَّهم كاملرائني، عابسني تكونوا فال أنتم صمتم «ومتى الشوارع،
ُصمتم فمتى أنتم ا وأمَّ لهم، أجر فال أجرهم استوفوا فقد صيامهم، للنَّاس ليظهروا
يف املطلع ألبيكم بل للنَّاس، صيامكم يظهر ال وجوهكم، واغسلوا رءوسكم، فادهنوا

الصدور.»
عىل به يستطيل وأن بالعطاء، املعطي يفخر أْن والكربياء الرياء رشيعة يف يلزم
يف ويلزم واألسواق، الطرقات يف صدقته ويُعلن باألبواق، ُقدامه يُصوِّت وأن الفقراء،

اليمني. تفعل ما الشمال تعلم فال املحسنني، أعمال ترس أن الحب رشيعة
املصلح املرشد ويلوم املذنبني، عىل بها ليتكرب تقواه امُلتكرب يتقي الكربياء رشيعة يف
بتقواهم للمرتفعني يُقال والضمري الحب رشيعة ويف والخطاة، العشارين مع يجلس ألنه
قدر عىل الحب يكون وإنَّما الطبيب، إىل املرىض يحتاج إنَّما لهم: يُقال أْن ينبغي ما

الغفران.
ومن البيت، إىل الهيكل من وطغت غايتها، واألشكال» «الظواهر فتنة بلغت وقد
تحرم أو تحل ال أصبحت الطعام لُقمة حتى املائدة، إىل املنرب ومن السوق، إىل املكتب
واملراسم، الشعائر من به تُحاط وما والعزائم، األوراد من عليها يُتىل ما بمقدار إال
الظواهر عالم هنا يصطدم فبحق والوالئم، الذبائح أحكام من الكهان يرسمه وما
وصحاف الطعام لقم عىل والتالوة األيدي بغسل للمتطهرين يُقال وبحق الضمري، وعالم
الذي القلب من يخرج إنَّما الدنس وإنَّ الضمري، يدنس ال الفم يدخل ما «إنَّ املائدة:

والكفران.» والفسوق والزور الرش فيه

الكربياء رشيعِة واألشكال، الظواهر رشيعِة حكم يف كان كله الخري أنَّ القول ومجمل
األمر ويرجع والعنرص، الساللة بفضل أصحابه يحتكره رسمي» «امتياز مسألَة والرياء،

واملأثورات. املوروثات إىل فيه
والفضل إبراهيم، أبناء ألنَّهم إلرسائيل؛ ُمحتكر رسمي» «امتياز األمم بني فالفضل
الكهانة أصحاب الوي وأبناء هارون ألبناء ُمحتكر رسمي» «امتياز اإلرسائيليني بني
أو والناموسيون، الكتبة يحتكرها حرفة والعلم الدين يف والفضل واملرياث، النسب بحق
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مرسوم» َصكٍّ يف «وثيقة تكون أن املختار لشعبه هللا محبة كادت بل الزمان، ذلك فقهاء
أكثر ألنكم «فال الشعوب، سائر دون أعماله به هبطت وإن الشعب، لذلك اإليثار تضمن
وحفظه محبته هي بل الشعوب، سائر من أقل فإنكم واختاركم، الرب الزمكم الشعوب

آباءكم.» عليه عاهد الذي القسم
التي الكلمة هي كلمتها كانت والضمري، الحب برشيعة املسيحية الدعوة قامت فلما

واحتكروه. به استأثروا وما ادعوه، ما كل يف تُقال
وأختي أخي هو هللا بمشيئة يعمل الذي «بل والساللة للنسب ِحكًرا الخري ليس
وإسحاق إبراهيم مع ويتكئون واملغارب، املشارق من يأتون كثريين «إنَّ وأمي»،

بالعراء.» الظلمة إىل فيطرحون امللكوت بنو وأما امللكوت، أرائك عىل ويعقوب
عليه خرج «إنسانًا مثًال: لهم ورضب حرفة. وال نسبة ال عمل، الرحمة وإنَّما
فأهمله كاهن به وعرب واملوت، الحياة بني وتركوه ورضبوه فسلبوه الطريق يف اللصوص
عليه فأشفق رآه سامريٍّا ولكن … إليه يلتفت ولم فمىض الوي وجاء طريقه، يف ومىض
لصاحب أخرج ثم عنايته، وأواله فندق، إىل به وأتى دابته، عىل وأركبه جراحه، وضمد
عند ُموفيه فهو عليه ينفق ومهما به، ويعنى عليه، لينفقها دينارين؛ سفره عند الفندق
الثالثة هؤالء «أيُّ املثل: هذا لهم رضب وقد لتالميذه املسيح السيد قال «… مرجعه
السامري أنَّ بداهة عليه خالف ال الذي والجواب الجريح؟» الرصيع ذلك إىل أقرب

املصطفني! الالويني ومن هارون أبناء من إليه أقرب املنبوذ
ألغاز من فيه وتفننوا وحفظوا علموه بما التياهني العلماء فطاحل يُجبْه وراح
أتباعه حذَّر تعلم.» بما ال تعمل بما الدِّين «إنَّ لهم: فقال الرشيعة، وأحاجي الفقه
األوقار، يحزمون «ألنَّهم دعواهم: مثل يدعوا وأن عملهم، يف بهم يقتدوا أن ومريديه
وإنَّما يزحزحونها، أصبًعا إليها يمدون وال عواتقهم، عىل يحملوها أن النَّاس ويسومون
ثيابهم، أهداب ويطيلون عصائبهم، يعرضون إليهم، الناس لينظر كله عملهم يعملون
يف التحيات ويبتغون املجامع، يف األوىل واملجالس الوالئم يف األول باملتكأ ويستأثرون

«… يذهبون حيث «سيدي!» «سيدي!» لهم: يُقال وأْن األسواق،
عىل يُحاسبون الذين العميان القادة «أيُّها التياهني: املنافقني بأولئك يهتف ثُمَّ
الباطن يف وهما والصحفة، الكأس ظاهر تنفقون إنَّكم الجمل، ويبتلعون البعوضة
كالقبور إنَّكم املراءون! والفريسيون الكتبة أيُّها لكم ويل والدعارة، بالرجس مرتعان

نخرة.» عظام وداخلها جميل، طالء خارجها املبيضة،
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وسألوه: والوصايا، الفرائض وألغاز الكتب أرسار عن باألسئلة عليه تعاملوا وملا
األرسار بني البحث ويُطيل طور، السُّ بني ب سيُنقِّ أنَّه حسبوا النَّاموس؟ يف أعظم أيُّهما
يف جميًعا والكتب كله الدين لهم وَجمع والنصوص، السطور ترك ولكنَّه واأللغاز،
رقيبك تُحب وأن وفكرك، نفسك كل ومن قلبك، بجماع ربك تُحب «أن معدودات: كلمات

نفسك.» تُحب كما
تكون وال واألوراق، القماطر من يحتقبه أن الصالح العابد يلزم ما كل هذا
حيث يتشدد لعلَّه بل يُباح، ال ما يستبيح وأنَّه واألحكام، الفرائض يهدر أنَّه العقبى
ويصنع ضمريه، يُحاسب حيث اإلنسان يتشدَّد كما والحرفيون، النصوصيون يرتخص
وحي الفضيلة تُصبح أن هنالك ما وكل الواجب، سبيل يف يصنعه ال ما الحب سبيل يف
والرشوط، الصكوك وحساب القانون، وحي قصاراها يُصبح وال ضمري، وحساب نفس،

والحروف. السطور بني من الروغان وأساليب
واألشكال؛ الظواهر رشيعة من وأحرج أشد والضمري الحب رشيعة كانت جرم ال
عىل صاحبه يُحاسب وألنَّه والوقائع، األفعال قبل والخواطر بالنيات موكل الضمري ألنَّ

يسوء. أو يرض ما يعمل حتى يرتكه وال ووساوسه، همساته
من إنَّ لكم: فأقول أنا ا أمَّ العقاب. عليه وجب يقتل ومن تقتل، ال للقدماء: «قيل
عليك، ألخيك ا حقٍّ وذكرت ُقربانك قدَّمت فإن … ويُجزى يأثم باطًال أخيه عىل يغضب

أخاك.» فصالح قبل واذهب املذبح، أمام ُقربانك فدع
فقد فيشتهيها امرأة إىل ينظر من إنَّ لكم: فأقول أنا ا أمَّ تزِن. ال للقدماء: «وقيل
عنك، وألقها فاقلعها، العثرات يف بك تُلقي اليمنى عينك كانت فإن قلبه، يف بها َزنَى

كلك.» تهلك أن من لك عضو يهلك أن لك فخري
نعم كله: كالمكم وليكن تحلفوا، ال لكم: فأقول أنا ا وأمَّ تحنث. ال للقدماء: «وقيل

الشيطان.» من فهو ذلك عىل زاد وما ال، ال نعم،
الرش تقابلوا ال لكم: فأقول أنا ا وأمَّ بسن. وسن بعني، عني قيل: أنَّه «وسمعتم
فاذهب واحًدا، ميًال سخرك ومن األيرس، له فحول األيمن خدك عىل لطمك ومن بالرش،

ميلني.» معه
أحبوا لكم: فأقول أنا ا وأمَّ عدوك. وتبغض قريبك، تُحب قيل: أنَّه «وسمعتم
ويطردكم، إليكم يُيسء ملن وادعوا مبغضيكم، إىل أحسنوا العنيكم، باركوا أعداءكم،
والصالحني، األرشار عىل شمسه يطلع فإنَّه السماوات، يف الذي أبيكم أبناء تكونوا لكي
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العشارون أليس يحبونكم، من أحببتم إن لكم أجر وأي والظاملني. لألبرار غيثه ويرسل
الكمال.» يُحب كامل، هللا فإنَّ بالكمال، أنتم فتعلقوا ذلك؟ يفعلون

تهدم ال ولكنَّها ظاهر، شكل بكل وتعصف قائم، عرف ُكلَّ تهدم رشيعة هذه
حيث منها، حرًفا تنقص وال فرائضه، تزيد وقد أركانه، من بركن تعصف وال النَّاموس،
إذا نفسه يُحاسب اإلنسان ألنَّ والقلوب؛ الضمائر إىل العيان ومناظر األوراق من تنقلها

القضاء. عليه يطلع وال الرشائع، تُدركه ال حسابًا أحب
بينهما السجال وكان يتوقع، وكما يتوقع حيث الرشيعتني بني املصطدم كان وقد
تسقط ولم واألشكال، الظواهر ورشيعة والضمري، الحب رشيعة تمليه الذي السجال هو
عىل الجواب يكن ولم والكربياء، الرياء دعاة من منظورة كانت كلمة السجال ذلك من
مناسبة، لغري ويأتي قائل كل يقوله جزاًفا أو وجهته، يف مقصود غري عرًضا منه كلمة
هذا من أصدق بربهان تثبتا لم املتناسقة والدعوة التاريخية الشخصية إنَّ نقول ثم ومن
طاقة وراء من ألنَّه شاء؛ إن املختلق يختلقه ال الرشيعتني بني املصطدم وإنَّ الربهان،
والكربياء، الرياء ورشيعة والضمري، الحب رشيعة الرشيعتني: بطبيعة يلحق أْن املختلق

تجيبان. وما عنه، تسأالن ما عليهما ويُميل تندفعان، حيث بهما ويدفع
فليس مرة اللبس وقع فإذا املنحى، معروفة بيِّنة ومقاصد واضحة، معالم تلك
الحب رشيعة وافق ما فكل الحسنة، النية ذوي عىل اللبس مواضع يف الحسم من أيرس
الظواهر سبيل يف مىش ما وكل هنا، فهو واألشكال الظواهر رشيعة وخالف والضمري
معنى يف اللبس يطول ولن هناك، فهو والضمري الحب سبيل عن وأعرض واألشكال
من وال اإلنصاف من وليس والنصوص، األلفاظ عباد عىل إال املسيح السيد معاني من
إىل يشء بكل وترجع تزدريها التي الدعوة يف والنصوص األلفاظ تحكم أن الفهم حسن
الزق يف الجديدة الخمر وضع هو املسيح السيد قال كما ذلك والضمري، الحب مقاصد

الرديم. الثوب عىل القشيبة الرقعة وضع أو القديم،
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ويرى املسيحية، والديانة الفلسفة تاريخ يف املكانة ملحوظ فيلسوًفا «أوريجني» كان
للميالد، الثالث والقرن الثاني القرن بني نبغوا الذين الدينيني املفكرين أكرب أنَّه الكثريون
يف املفكرين كبار من أربعة أو ثالثة بني حسبانه يف عنده خالف فال كذلك يره لم ومن

األولون. أساتذته منهم مستثنى غري عرصه،
يخصيهم وأُناًسا هللا، يخصيهم أُناًسا إنَّ املسيح السيد قول شبابه يف قرأ الرجل هذا
نفسه َوَجبَّ الحريف معناه عىل فحمله هللا، سبيل يف أنفسهم يخصون وأُناًسا النَّاس،
هذا عن وعدل ذلك، بعد خطأه أدرك ولكنَّه آمن، وهو النساء تعليم عىل ذلك بعد ليقدم

املسيح. السيد ألقوال الحريف الفهم
روايات من العجب يبطل زمانه أعالم من رجل سرية يف الرواية هذه ثبوت أنَّ إال
إذا عينه يفقأ الرجل كان فقد األول، عرصها يف املسيحية الدعوة أخبار بني بقيت كثرية
الشهوات، راودته إذا مسًخا جسده يمسخ وكان اشتهاء، نظرة امرأة إىل نظرت أنَّها علم
وقوة «أوريجني» ذكاء يف شاب كان فإذا الحياة، بقيد وهو الدود منه ليتساقط حتى
طائفة بني الفهم هذا يشيع أْن عجب فال الوجه، هذا عىل املسيحية العظات يفهم فطنته

والدراية. الفطنة يف مبلغه يبلغون ال الذين البسطاء من
وجاء وسبقه أسلفنا، كما زمن بعد خطئه عن عدل قد نفسه «أوريجني» لكن
حني الحروف يقصد ولم املعاني، قصد املسيح السيد أنَّ أيقنوا طبقته من أُناس بعده
اللسان بقطع نعنيه ما إال العني بفقء يعِن فلم الجسد، نزغات عن األعضاء بكفِّ أوىص
الرياضة بقمع نعنيه ما إال الجسد بقمع يعن ولم اإلسكات، أو السكوت به نريد حيث
أن املال بنبذ يعني ال املسيح السيد إنَّ بحق يقول اإلسكندري كلمنت وكان والرتبية،
الوصايا يف الفضائل أكرب من فضيلة اإلحسان يكن لم إال األحوال، جميع يف بتاتًا نرفضه
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أحد، كل عىل الزهد يوجب الدين أنَّ فنفى ذلك بعد أوغسطني القديس وجاء املسيحية،
عليه. يقدر ملن الزهد استحسانه مع

الوجه هذا عىل تفسريها بعد قائًما يزل لم املسيح وصايا فهم عىل الخالف أنَّ إال
الوصايا يف هذا عرصنا إىل قائًما الخالف هذا يزال وال املسيحية، حكماء أقوال يف مرات
الدكتور منحى ينحو املتأولني من قليل وغري خاصة، الحياة رفض عىل تدور التي
الوصايا؛ بتلك النَّاس أوىص قد املسيح السيد أنَّ يرى الذي Schweitzer «شويتزر»
مدى يف بالفناء عليها مقيض يهجرونها التي نيا الدُّ وأنَّ قريبة، الساعة أنَّ العتقاده
اآلخر للعالم الزاد وأنَّ سفر، عىل أنَّهم منه فاملفهوم النَّاس به أوىص ما فكلُّ سنوات،

الزائلة. للدنيا املدخرون يدخره الذي الزاد هذا غري من
لتالميذه املسيح السيد وجهها التي الوصايا عىل للخالف محل ال أنَّه اعتقادنا ويف
ويف هذا، عرصنا يف أو املسيح، عرص يف دعوة كل فإنَّ الدعوة، لنرش املتجردين ورسله
االنقطاع ذلك ومثل التجرد ذلك شلِّ إىل الدعاة من تحتاج الدنيا؛ جهاد أو الدِّين جهاد
عليه، خالف ال معلوم الحديثة الجيوش يف الفداء فرق ونظام األخرى، الشواغل عن

الحياة. يف تفكريه قبل املوت يف املجاهد» «الجندي يُفكر أْن أحكامه وأول
الذين نيا الدُّ أبناء إىل والرسل: التالميذ غري إىل تتجه حني الوصايا عىل الخالف إنَّما
من يطلب فهل وذويهم، أبنائهم من يعولونهم وملن ألنفسهم، ويعملون فيها، يعيشون
يف والنبات بالطري ويتشبهوا حياتهم، ويرفضوا دنياهم، عن ينقطعوا أن جميًعا هؤالء

والكساء؟ الغذاء عىل اعتمادهم
عىل صعوبة فهمها يف أجد وال جميًعا، املسيح السيد وصايا أفهم إنَِّني ا حقٍّ أقول
— السالم عليه — ينكرها كان كما والنصوص الحروف عىل الجمود أنكرنا إذا اإلطالق،
يف كلها حكمته ولخص قال، حني يشء كل قال قد — السالم عليه — أنَّه علمنا وإذا

لإلنسان.» السبت وإنَّما للسبت، اإلنسان «ليس املقال: هذا
املقادير. تغيري ال البواعث تغيري النفيس اإلصالح يف املسيح السيد َهمُّ كان لقد

إذا لألبعاد وال للمسافات قيمة وال محور، إىل محور من اآلداب ينقل أن ه َهمُّ كان
املقصود. هو املحور انتقال كان

فوجب عرصه، يف واآلحاد األمم حياة عليه تدور الذي املحور هي العروض كانت
الحياة. محور هو الصميم الجوهر يكون أْن

اإلنسانية النَّفس تكون أْن فوجب اإلنسانية، النَّفس عىل مقدمة «األشياء» كانت
األشياء. عىل مقدمة
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جناح فال َربحها من ألنَّ الكربى؛ الغنيمة هو اإلنسانية النفس ربح يكون أن وجب
العالم. يخرس أن عليه

يطلب من سيان والقليل: الكثري فسيان الحياة محور هو «الحطام» كان وإذا
عقيم. وسعيه خطأ مداره فكالهما الدراهم، ماليني يطلب ومن الواحد، الدِّرهم

ويقعد يقوم ومن بعينه يشتهي من فسيان الحياة، محور هي «الشهوة» كانت إذا
عليه. يدور الذي املحور لهذا فارغ فكالهما والغواية، اللذة طلب يف وينام ويسهر

يشء، كل فينتقل سابق، فصل يف أسلفنا كما القبلة ننقل أو املحور، ننقل ولكنَّنا
خلق. كل من األصيل اللباب ويتغري

يملك فالذي الحياة، غاية هو — املحور كسب — اإلنسانية النفس كسب أصبح إذا
األشياء. من شيئًا يملك ال الذي أو العرشات يملك كالذي زاهد املاليني
والقرياط. الشرب كمسافة وامليل الفرسخ فمسافة املحور، تغري إذا

كالبعيد. والقريب كالقريب، فالبعيد املحور، بقي وإذا
املسيح. السيد عناه الذي هو املحور وتغيري

ينحرف زمن كل يف الزم العرص، هذا يف الزم العرص، ذلك يف الزم املحور وتغيري
تكن ولم للرساالت، نموذًجا املسيح السيد رسالة كانت ولهذا سوائه، عن االتجاه فيه

اإلنسانية. الحياة يف الرساالت آخر
الدنيا حرض أنَّه لو آخر تغيريًا املحور يُغريِّ كان املسيح السيد أنَّ نعتقد لهذا
بإطعامه ويفرحون الجسد، تعذيب يف يغرقون النَّاس ورأى أجيال، ببضعة عرصه بعد

الحياة. بقيد وهم للدود،
املسيح فإنَّ الخالف، يقبل الذي االحتمال أو هنا، الفرض إىل بنا حاجة ال بل
به تمسح عطر يف الدنانري إنفاق َقِبل حني غريه زمانه؛ يف التغيري هذا املحور َغريَّ قد
بََراءة ويف الحياة، أفراح يف ألتباعه املثل ويرضب األعراس، يشهد أْن قبل وحني قدماه،

الروح. يحزن وال الجسد، ويرس القلب، من يأتي فرح كل
تنهك أنت ومسافات: مقادير مسألة قط الكربى الدعوات يف اإلصالح كان وما

تزيد. وال آالف، عرشة لتكنز نفسك تنهك أن فحسبك مليونًا، لتكنز نفسك
أو األسبوع، يف أياًما عليها فتهالك األوقات، جميع يف اللذات جميع عىل تتهالك أنت

األيام. جميع يف سائرها دون بعضها عىل تهالك
شغًال تجعلهما وال قليًال، بهما فاشتغل والبغضاء، بالعدوان الذهن مشغول أنت

انقطاع. بغري شاغًال
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كان وإنَّما ومسافات، مقادير مسألة قط الكربى الدعوات يف اإلصالح يكن لم كال،
أن ذلك بعد الدنيا وعىل يتغري، «باعث» مسألة أو ينتقل، «محور» مسألة الدوام عىل
يُعاد أو فتعود غايته االنحراف بها يبلغ حتى ومقاديرها، مسافاتها يف شأنها تعرف

جديد. محور إىل أو عنه انحرفت الذي محورها إىل بها
يقول ما يُدرك كان أنَّه نعتقد حني أنفسنا ننصف بل املسيح، السيد ننصف ال إنَّنا

الرداء.» مع قميصك فأعطه رداءك منك أخذ «من يقول: وهو
هما املعطي يُعطيهما اللذين والقميص الرِّداء أنَّ يفوته كان املسيح السيد أترى

السالب؟ يسلبهما أو اآلخذ يأخذهما اللذان والقميص الرداء
ريب. أدنى وال ريب، وال ذلك يفوته كان ما كال،

القميص. أو الرداء هو املقصود وليس املقصود، هي اإلنسانية النَّفس ولكنَّ
أن يصح األمثلة، من بمثل أشيائها، فوق اإلنسانية النَّفس ترفع أْن هو املقصود

سواه! مثًال يكون أن ويصح املثل، هذا يكون
يعطيه، أن يهمه ال ما يعطي أو مجربًا، يُعطي من ألنَّ وطواعية؛ حبٍّا العطاء فليكن

نفسه. يملك وال شيئًا يفقد
ألنَّ يضيعه؛ وال أعطاه ما يكسب إنَّه العطاء: يريد ألنه يعطي من كذلك وليس
أن يُبايل ال كان ومن يأخذه، بما يُقاس الجسد وغنى تعطيه، بما يُقاس النَّفس غنى

العطاء. من بقليل نفسه يربح أن به فأخلق نفسه لريبح كله العالم يُعطي
ما كل وهذا سيدين، يعبد وال واحًدا، سيًدا اإلنساُن يعبد أن املسيح السيد أراد

أراد.
عليه. ُجناح فال للمال عابد غريَ الدنيا أموال يملك فمن

عليه. جناح فال املال ويستعبد هللا، يعبد ومن
غري أو مشكور غري أنَّه قصاراه وليس ُمستطيع، غري فهو ذلك غري حاول ومن

مأجور.
مباح هو ما بني سهًال واضًحا الحد أقام قد سيدين عبادة عن النَّهي أنَّ ونحسب
املال يملك إنسان عىل حرج فال وزينتها. ومتاعها الدنيا طلب يف محظور هو وما
يملك إلنسان نجاة وال هيكله. عىل قربانًا نفسه يقدم وال املال، يعبد ال وهو العريض،

املال. عبادة بغري ينالهما وال درهمني،
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مكان يف مجتمع إقامة يقصد لم املسيح السيد أنَّ نذكر أْن الجملة عىل بنا ويحسن
األمة، وضمري الفرد ضمري به يعتصم إنسانية آداب تهذيب إىل قصد ولكنَّه مجتمع.

بينها. تضارب ال متعددة وصايا يف واضٍح أساس عىل وأقامها
واللباس. الطعام من أفضل فالجسم

السبت. من أفضل واإلنسان
العالم. غنيمة من أربح النفس وغنيمة

والتيجان. العروش ممالك من أبقى إنسان كل قرارة يف الضمري ومملكة
استعىص ملا الحذلقة هذه ولوال والحفاظ، العلماء حذلقة من أصلح اإليمان وبساطة
زمن، كل يف مجراها جرى وما املسيح، السيد وصايا من يسمع ما يفهم أن أحد عىل
مرة تجتهد أن دأبها من وليس تفهم، لكيال تجتهد أن الدوام عىل الحذلقة دأب فِمن
وسبب عمل، كل لتعطيل وسبب فهم، كل لتعطيل سبب آونة كل يف وعندها تفهم، لكي
املتحذلقني بني حالت التي الحذلقة وهذه األمور. بواطن عن األمر آخر يرصفها للظهور

لحكيم. وال لنبي مستمع عندها فليس وصية، بكل عمل كل وبني قديًما،
يجد املبكر العصفور إنَّ القائل: قال حني تفهم أن أبت التي هي الحذلقة إنَّ
يريد ملن نُصح وفيه بىل، السامع؟ يفهمه يشء الكالم هذا يف أفليس غريه. قبل الدودة
لو الدودة إنَّ النصيحة: تلك جواب يف قالت التي هي الحذلقة ولكنَّ ويعمل، يسمع أن

العصفور. أكلها ملا العصفور قبل تبكر لم
العمل؟ خرست حني شيئًا كسبت تراها فهل تعمل، ال ألنَّها هذا؛ تقول الحذلقة إنَّ
يستويان ولكنَّهما التبكري، من للدود أسلم التَّأخري كان إذا تستقيم سخريتها فإنَّ كال!
العيون، ومئات املناقري، ملئات الديدان يُعرِّض أن خليًقا التأخري يكن لم إْن األقل، عىل

عني! وفرد منقار، فرد من بدًال
فتقول الرداء، مع قميصك فأعطه رداءك منك طلب من املسيح: السيد يقول كذلك
أن يُعطيهما ملن يحق وال مًعا، والرداء القميص يملك أن للطالب يحق وملاذا الحذلقة:

حوزته؟! يف بهما يحتفظ
عىل فهًما يصحح وما يفهم، ما فيه بىل، يفهم؟ ما املسيح السيد قول يف أفليس
حساب» «عىل ظهوًرا إال تريد وال تعمل، أن وال تفهم، أن تريد ال الحذلقة ولكنَّ ضالل،
امتحان هو األمر يف الجديد أنَّ عنها غاب ملا ذلك ولوال يقولون. كما والعمل، الفهم
قيمة عىل وال عليه، خالف ال الرفد طالب وإنَّ اإلحسان، يف به يُقتَدى الذي املعطي
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فضيلة من اإلعطاء قيمة هو جديد إىل يحتاج الذي الخالف وإنَّما الفضيلة، من عمله
واإليثار. السماحة

وال — فحسٌن والنفاق، والبغضاء، والرش، الرشه، محور عىل تدور الدنيا كانت لقد
والحب والخري القناعة محور إىل منه انتقلت وإذا املحور، ذلك غري عىل تدور أن — شك

املقادير. تقدير وال املسافات، قياس يف مشاحة فال والصدق،
حيز ويف حني إىل االنتقال هذا يكن لم ولو وافية، كاملة الرسالة إنَّ نقول بل
اإلنسانية وشأن اإلنسانية، حساب إىل الجديدة القيم هذه بإضافة العربة فإنَّما محدود،
ُكلَّما الرسالة تجديد من يستطيعون وما ذلك بعد الرسل وشأن تستطيع، وما ذلك بعد

جديد. محور إىل اإلنسان ضمري احتاج أو الجادة، انحرفت
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ِباْلُمْهتَِديَن﴾ أَْعَلُم َوُهَو ۚ يََشاءُ َمن يَْهِدي هللاَ َوٰلَِكنَّ أَْحبَبَْت َمْن تَْهِدي َال ﴿إِنََّك

(٥٦ (القصص:

وما الكربى، الدينية الدعوات سيما وال دعوة، كل تاريخ من مرجع لها كريمة آية هذه
وبني الدعوات، أصحاب مقاصد بني املقابلة من الطويل التدبر إىل أدعى هو يشء من
إليه، قصدوا ما خالف عىل بل منهم، قصد غري عىل دعواتهم إليها تنتهي التي الغايات
من أهدى كان الدعوات طريق أنَّ فيبدو والغايات، املقاصد وتنطوي الزمن، يميض ثُمَّ
الحكمة عنان يف تسري رة ُمسخَّ وسيلة مًعا والدعاة الدعوات كأنَّما أصحابها، طريق
يسريون. أين وإىل تسري، أين إىل لها املستجيبون يعلم أو الدعاة يعلم أْن دون األبدية،
املسلمون يدخل ولم املحمدية، الدعوة إىل فاستجابوا عقلوا مكة أهل أنَّ لو ماذا

املنترصين؟ الغالبني دخول مكة
ارتفعت أنَّها فلو اإلسالمية، الفتوح فاتحة كانت املدينة إىل مكة من الهجرة إنَّ
ذلك بزوال — نعتقد فيما — يستفيد ال ولكنَّه التاريخ، ذلك َلتغري اإلسالم تاريخ من

اإلسالم. صدر يف العقبات أكرب بل العقبات، من محسوبًا كان الذي الحادث
أبواب له وفتحوا وصدقوه، قبلوه املسيح السيد عرص يف إرسائيل بني أنَّ لو وماذا

مؤمنني؟ مرحبني الهيكل
العهد كتاب يف األنبياء أسماء إىل اسمه يُضاف األنبياء من نبيٍّا أنَّ األمر غاية كان
هذه من كان كما كله العالم ويبقى كانت، كما عزلتها يف إرسائيل وتبقى القديم،
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تُذكر كما تذكر أو تُذكر، ال منسية التاريخ: يف كانت كما النارصة وتبقى الناحية،
املتألهني. والجبارين القيارصة رومة الخالدة؛ رومة تحكمها التي القرى أصغر

أن البديه ومن األوىل، بدعوته إرسائيل أراد قد املسيح السيد أنَّ فيه ريب ال فمما
التي الُكتب أصحاب وألنَّهم األقربون، عشريته ألنَّهم غريهم؛ أحًدا يُريد أن قبل يُريدهم

الغيب. وراء من املخلص الرسول وترتقب بالخالص، تُبرش
أبناء ألنَّهم لألمم؟ تركتم ماذا لهم: ويقول التالميذ يعظ املسيح السيد كان وقد

مختارين. غري وهم كافة، األمم أبناء من الحق إىل تستمع أن بها أوىل أمة
عىل ويُحذِّرهم السامرة، يدخلوا أن وينهاهم للدعوة، التالميذ يُرسل كان وقد

الخنازير. أقدام تحت الآللئ يطرحوا أْن العموم
تلك من كرامة منه أرادت التي الفينيقية املرأة ينتهر كان الخطاب يف رفقه وعىل
أبناء من الخبز يُؤخذ أن بالحسن ليس ألنَّه يعقوب؛ أبناء بها يخص التي الكرامات

الكالب. إىل به ليُلقي البيت
وكان والدِّراسة، الُكتب ووحي الفطرة وحي من قلنا كما بديًها اإليثار هذا وكان
األقربني، العشرية بني امُلساواة فإنَّ النَّجاح، لها يُراد التي الدعوة حكم من حكمة كذلك
شبيًها وال يقينًا، يكن ولم األقربني، تُقيص أْن خليقة كانت املوتورين الغرباء وبني
ويُحاربون يُحاربونه، الذين املوتورين الغرباء أولئك من أحًدا إليه تُدني أن باليقني،

االنتقام؟ وتارات الظن سوء ويُبادلونهم قومه،
لو ماذا احتمال؟ وأيرس حال أحسن عىل الدعوة إىل املدعوون استجاب لو فماذا

استشهاد؟! وبغري عناد بغري استجابوا
العنرصية»، «العصبية نطاق يف الدعوة دخلت فقد الدعوة، إىل جميًعا استجابوا إن

املحدود. النِّطاق ذلك غري يف يشء بها يتغري ولم
أنَّها األمر فغاية شتى، فئات من فئة منهم واستجابت جميًعا، يستجيبوا لم وإْن
فئة أنَّ فعًال حدث قد بل والغالة، واآلسني والصدوقني الفريسيني فرق إىل تُضاف ِفرقة
«األبيونية»؛ بالطائفة ُسميت يهودية» «طائفة أنَّها عىل املسيحية قبلت إرسائيل بني من
اليمني إىل هي فال الغمار، يف الطائفة هذه ذهبت ثُمَّ والدراويش، الفقراء طائفة أي
تاريخ يف نصيٌب لها يبَق ولم اليهود، تاريخ يف نصيٌب لها يبَق ولم اليسار، إىل وال

املسيحيني!
األردن، رشق إىل املقدس بيت هجرت يهودية مسيحية كنيسة أنَّ فعًال حدث بل
وظلت إرسائيل، سائر عىل اإلقامة تحرم حيث رشًقا وأقامت إرسائيل، كنائس واعتزلت
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الغمار يف ذهبت ثم خالصة، مسيحية هي وال خالصة، إرسائيلية هي ال الزمن من ردًحا
األبيونيون. ذهب كما

الذي األمري مثل املتخلفني: للمدعوين املسيح السيد رضبه الذي املثل بنا مرَّ لقد
يفرحوا أْن يدعوهم والصحاب األقرباء من املختارين الصفوة إىل وأَْرَسل الوالئم، أَْوَلَم
تُؤخره بعلَّة منهم كل وتعلَّل أحد، منهم يجبه فلم ورشابه، طعامه يف ويشاركوه معه،
حرض، بمن وليمألنها الدعوة، بََلَغتْه أحد يحرضنها ال فأقسم الوليمة، يوم بعد ما إىل
عىل مكان يبقى أن وأبى الطريق، به تقذف أو األزقة، تزويه ومن يحرض، لم ومن
تعمر وكذا عة، والسَّ الرُّحب عىل مقبوًال ضيًفا طارق كل وأصبح ضيف، من خلًوا املائدة
يشتهون ألنَّهم بها؛ أحق هم من إليها ويتقدم إليها، املدعوون يتأخر التي السماء وليمة

املتبطرون. املدعوون يعافه ما
«إنَّ إنكاره: يف وألحفوا فأنكروه، دعواهم يف وألحف دعاهم ملن املسيح السيد قال
ويُوهب منكم، يُنتزع هللا ملكوت إنَّ الزاوية. رأس عىل صار البناءون رفضه الذي الحجر
سحقه. عليه الحجر سقط ومن رضه، الحجر ذلك عىل سقط من ثماره. تُؤتيه ألمة
القليلون.» إال ينتخب وال الكثريون، يدعى هناك اإلنسان. ورصير البكاء يكون هناك

يخص التي وصاياه قلَّت واملتعصبني الجامدين وبني بينه النبوة استحكمت ومنذ
بها يستحق التي اإلنسانية اآلداب وصاياه يف وكثرت األمم، بني ويفردها «األمة»، بها
وَفِهم إليها، ينتمي التي األمة شأن كان ما كائنًا فرًدا، فرًدا السماوات، ملكوت اإلنسان

أجمعني. اإلنسان بني من يقصده ملن حقٌّ أنَّه امللكوت من السامعون
املتعددة، األناجيل روايات من واحدة صورة عىل يُفهم ال السماوات ملكوت أنَّ غري
هللا، ملكوت باسم يذكرانه ولوقا ُمرقس فإنَّ األناجيل، جميع يف واحد بلفظ يذكر ال بل
باسم األناجيل جميع يف يذكر أن أحيانًا ويتفق السماوات، ملكوت باسم يذكره وَمتَّى

اإلنسان. ابن ملكوت
السامعني األحياء من وإنَّ األبواب، عىل حارض أنَّه األقوال بعض من يبدو كذلك

َمتَّى). ١٦) ملكوته يف آتيًا اإلنسان ابن يرى حتى املوت يذوق ال من
«ال األمد: طويل دعواه يف الضالل وأنَّ بعيد، املدى أنَّ أخرى أقوال من ويبدو
بحروب تسمعون وسوف كثري، بهم فيضل باسمي سيأتون كثريين فإنَّ أحد، يضلنكم
وتحدث مملكة، عىل ومملكة أمة، عىل أمة تقوم بل بعد، الحني يحني وال وأنباء،
يومئذ ويسلمونكم األوجاع، بوادر كلها وهذه شتى، أماكن يف وزالزل وأوبئة مجاعات
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كثريون كذبة أنبياء يأتي ثم سبييل، يف األمم جميع وتبغضكم فتُقتلون، الضيق إىل
ويُناَدى ينجون، املنتهى إىل الصابرين ولكنَّ كثريين، محبة وتفرت كثريين، ويضلون

َمتَّى). ٢٤) األمم» لجميع شهادة املسكونة أنحاء يف هذه امللكوت ببشارة
إذن؛ «اسهروا املوعد: مجهول ُمفاجئ ولكنه قريب، كأنَّه عنه الكالم يأتي وأحيانًا
السارق يأتي هزيع أي يف البيت رب عرف ولو ربكم، يأتي ساعة أيَّة يف تعلمون ال ألنَّكم

اإلنسان.» ابن يأتي لكم تخطر ال ساعة يف ألنَّه كذلك؛ أنتم فاستعدوا رسق، ما
ُمرقس)، ١٣) والساعة باليوم يعلم ال نفسه اإلنسان ابن إنَّ يقول ما النبوءات ومن

الجيل. هذا يف تظهر أْن وشيكة بوادره وإنَّ
ملكوت أوًال «اطلبوا وفرائضه: وأوامره هللا مشيئة بمعنى أحيانًا امللكوت إىل ويُشار

َمتَّى). ١٣) السماوات» ملكوت تعرفوا أْن لكم أعطى «وقد َمتَّى)، ٦) وبره» هللا
لكم «أجعل املسيح: السيد من التالميذ يتعلمها التي الرسالة عىل يُطلق وأحيانًا
والسيد يحسبون كانوا واألتباع التالميذ «إنَّ لوقا: ويقول أبي.» يل جعل كما ملكوتًا

لوقا). ١٩) الحال» يف يظهر أن عتيد هللا ملكوت أنَّ املقدس بيت إىل ذاهب املسيح
وتثري تستغرب املتعددة الصفات هذه أنَّ والتفسريات التعليقات كتب يف رأينا وقد
يشء أقرب اعتقادنا يف وهي تقديرهم، يف منتظر غري أمر كأنَّها اآلراء، ذوي بني البلبال

األمور. وطبائع البداهة إىل
كل يفهم الذي امللكوت إىل حتًما أشار قد املسيح السيد أنَّ أوًال نُقدِّر أْن فيجب
امللكوت ذلك إىل أشار إذا وأنَّه العالم، هذا نهاية يف يأتي وأنَّه اآلخر، العالم هو أنَّه سامع
املفرسين كالم وإىل عالمات، له جعلت التي النبوءات إىل بالبداهة السامعون رجع
السادسة، األلف نهاية أو الرابعة، األلف بنهاية العالمات تلك قرنوا الذين واملرتقبني
يكون وال بمجيئه، األريض العالم ينتهي أو تعود، ثم املرتقب املسيح يأتي هل واختلفوا

املعهود؟! األريض العالم هذا يف ذلك بعد مرجعه
يرجع وأْن املعنى، بهذا السماوات ملكوت عن املسيح السيد يتكلم أْن ا جدٍّ وطبيعي
يخلو أْن الغريب بل الصدد، هذا يف لالستغراب موضع وال النبوءات، تلك إىل السامعون
فيه تتطلع زمن يف بعده ظهر أو الوقت، ذلك يف ظهر سواء النذير، هذا من السيد كالم

والعالمات. والبشائر، النذر، تحقيق وإىل النهاية، إىل األنظار
من باٌب أنَّه الحساب يف فليكن تقديرنا، يف املعنى بهذا امللكوت هذا أدخلنا فإذا
عليه تقوم الذي امللكوت سيما وال األخرى، بمعانيه امللكوت وبني بينه اللبس أبواب

الرساالت. جميع يف الواقع هو كما خاصة، املسيح السيد رسالة
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يف يتحقق رضوان ملكوت جميًعا اآلخر العالم إىل الداعني األنبياء رساالت ففي
العالم، هذا يف لها يستمعون رسالة أو الحياة، هذه يف النَّاس له يعمل وملكوت السماء،

اآلخر. العالم يف امللكوت بها فيستحقون
يف يقع — اإلنسان ابن ملكوت أو املسيحية، الرسالة ملكوت — أيًضا امللكوت هذا

ووصاياه. مطالبه ألتباعه ووصف عنه، تكلَّم قد املسيح السيد أنَّ حتًما البال
ملكوت إىل حينًا املعنى توجيه من يحدث الذي اللبس مع هنا لبس من بد وال

القيامة. يوم قبل امللكوت إىل حينًا وتوجيهه القيامة،
ابن رسالة أو — املسيحية الرسالة عىل يدور الذي امللكوت َفْهِم يف اللبس أما
فامللكوت لها، املستمعني قبول حسب عىل الدعوة تطور إىل جهة من فمرجعه — اإلنسان
بل بها، يخصون ال التي الدعوة يف امللكوت غري اإلرسائيليون بها يخص التي الدعوة يف

أجمعني. األمم وتعم منها، يطردون لعلهم
مناص وال السامعني، مدارك عىل الرسالة سمو إىل أخرى جهة من اللبس ومرجع
أن وتطلعوا ترقبوه مما ا جدٍّ أسمى رسالة إىل السامعون دعي إذا اللبس هذا من

يفهموه.
التالميذ نفوس وبني املسيح، السيد نفس بني الشاسعة املسافة أنَّ نرى وال
عليه، منهم توالت التي األسئلة يف بروزها املواضع من موضع يف برزت قد واألتباع،
لم األعىل املجمع عضو نيقوديموس حتى األسئلة، هذه عليها دلَّت التي الحرية ويف
إنسانًا إليه ويدخل ثانية، والدة يولد أن اإلنسان من يستدعي الذي امللكوت معنى يفهم
ظلَّ ختامها، الدعوة بلوغ بعد وحتى العالم، هذا إىل الوليد الطفل يدخل كما جديًدا
يف هل ! ربِّ يا قائلني: «فسألوه إرسائيل: بني بدولة يأتي امللكوت أنَّ يحسبون التالميذ
التي واألوقات األزمنة تعرفوا أْن لكم ليس لهم: فقال إرسائيل؟ إىل امللك ترد الوقت هذا
وستكونون القدس، الروح عليكم حلَّ َمتَى قوة ستنالون لكنَّكم سلطانه، األب أودعها

املسكونة.» أقىص وإىل السامرة، ويف جميًعا، اليهودية ويف أورشليم، يف يل شهداء
ومدارك املتكلم، مقصد بني املوقف هذا يف ا جدٍّ طبيعي اللبس إنَّ فنقول ونعود
أراده كما امللكوت فهم إىل بنا يُؤدِّي الذي هو البعيد التفاوت هذا وإنَّ السامعني،
ما وكلُّ ويصوروه، يخلقوه أْن التالميذ طاقة يف يكن لم ملكوت ألنَّه املسيح؛ السيد
يلتقط كما والتقطوها فسجلوها سمعوها متفرقة أوصاًفا له يذكروا أْن استطاعتهم يف
ُمفردات األلفاظ تلك نُخرج أن ذلك بعد أمكننا فإذا يفهمها، ال لغة من ألفاًظا السامع
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هي وإنَّها الصورة، تلك صحة عىل اآلية هي فتلك واحدة، صورة عىل مفهومة ُمتناسقة
املقصود. الوصف

ليست مملكة ذكرت شتَّى: مواضع يف للملكوت متناسًقا وصًفا ذكرت قد واألناجيل
فهو ربحها إذا زمان، كل يف اإلنسان ضمري يف قائمة مملكة وذكرت العالم، هذا من
بنفس إال اإلنسان يدخلها ال مملكة وذكرت يجديه، ال كله فالعالم خرسها وإذا الغانم،
بالسيف ما ألنَّه السيف؛ يفتحها ال مملكة وذكرت الربيء، الطفل كنفس صافية طاهرة
ال إنَّه أجابهم: هللا؟ ملكوت يأتي متى الفريسيون سأله «وملَّا يضيع. فبالسيف يُؤخذ
داخلكم» يف اآلن هو ألنَّه هناك؛ ذا وهو هنا، ها ذا هو قائل يقول وال بمراقبة، يأتي

لوقا). ١٧)
يصنعون ماذا والشكوك! التناقض إال فيها يروا ولم األوصاف، استغربوا فالذين
مع الصورة هذه غري تأتي أْن ينتظرون كانوا صورة أيَّة وعىل املتناسقة؟ الصورة بهذه
السامعني أذهان يف امللكوت حضور ومع التالميذ، ومدارك املعلم مدارك بني التفاوت
كانوا كيف بل املعنى؟ بهذا املسيح السيد كالم يف أحيانًا ووروده القيامة، بمعنى
كالم بني منه بد ال تطوًرا الدعوة تطور مع الصورة هذه غري عىل تأتي أْن ينتظرون

األمم؟ جميع إىل موجه وكالم خاصة، أمة إىل موجه
الذي الغربال يف العيب ولكنَّ والحبوب، السنابل بني موجودة املغربلة الُخالصة إنَّ
عىل لزومه موضع وأنَّ الزم، الغربال أنَّ ينىس الذي الغربال حامل ويف عمله، يعمل ال

التخصيص.
وتسنى وأشكاًال، خطوًطا أمامنا ووضع الصينية، اللغة يعرف ال رجل جاءنا إذا
اآليات آية فتلك مفهومة، جملة بها تتم كلمات واألشكال الخطوط تلك من نُخرج أْن لنا
الناقل كالم من عليها باالعتماد أحق إذن الصورة وتلك املنقولة، الصورة صدق عىل
والتبديل التحوير عليه يدخل أو منه، ينقص أو الكالم عىل يزيد أن يستطيع الذي

هواه. حسب
إىل بل األمم، سائر إىل واحدة أمة ومن عامة، إىل خاصة من الدعوة تحولت

إنسان. كل يشمل عنوانًا أو كان، فرًدا «اإلنسان»
وجدانه، أعماق من الجديدة للدعوة متهيئ اإلنساني والعالم التحول هذا وحدث

أغوارها. يسرب أو فهمها، حق يفهمها أْن عليه يسريًا يكن لم وإْن
الدوام عىل يلزم وال إليها، حاجته حسب عىل الدعوات لهذه يتهيأ اإلنساني والعالم

قبيلها. من يشء إىل أو إليها، يحتاج أن يلزم كما يفهمها أن
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محل وال إليه، متعطِّشة له ُمهيأة ألنَّها املطر؛ ينفعها التي الرتبة مثل ذلك يف مثله
األغوار. وسرب الفهم عن للحديث هنا

واألقوام، األمم أسوار وراء من وجدت قد اإلنسانية العالقة أو العاملية، العالقة كانت
قد النَّاس ولعل الضمري، رسائر يف تُوجد ولم األرض، من بقاع يف وجدت قد ولكنَّها
يختربوا أن قبل العصبية، ونفور الجنس وكربياء والبغضاء العداء أرضار منها اختربوا

والصفاء. األخوة إىل ورائها من ويتطلعوا الوحدة، مزايا منها
دعوة أمام تتحطم أْن قبل الشقاء وطأة أمام واألقوام األمم أسوار تحطمت بل
ال الالت، والسُّ العصب جميع من ألُناس املتوحد العالم رقعة فاتسعت والصفاء، األخوة
ربقة يف أو الرصاح، الرق ربقة يف ا إمَّ نك، والضَّ العبودية غري بوحدة بينهم يشعرون

والقنوط. الحرمان ربقة وهي والنِّقمة، القوة يف عنها تقل ال أخرى
دين إىل األقوام يجمع رسول عن الوثني العالم يتمخض أن العسري من كان وقد
الروحية، الحماسة تملؤهم رسًال للدنيا يخرج أن فيه يعهد لم الوثنية تاريخ ألنَّ واحد؛
داعية قط التاريخ يعرف ولم عنهم، البعيدين عن فضًال حولهم من عىل منهم وتفيض
اإلرهاب زواجر من يلقاه بما ُمرتدع وال باملوت، حافل غري واإلنذار للتبشري تجرد وثنيٍّا
الشعوب عىل بها تدين التي الدولة تغلب أْن الوثنية األديان يف يحدث ما وكل والوعيد،
وتفرض وأحكامها، قوانينها طاعة عىل تحملها كما أربابها طاعة عىل فتحملها املقهورة،
ذلك بعد لها ترتك ثُمَّ الرسمية، واملحافل العامة، بالشعائر تتصل التي العبادات عليها

واألصنام. األرباب من تعبده أن يروقها ما
فلم اإلنساني، العالم يف العقيدة لتوحيد الزمة كانت التي الروحية الحماسة أما
الرسل غري قط رسل لها يكن ولم اإللهية، األديان أو الكتابية، األديان غري يف قط تعهد

موجود. كل من وأعظم الدول، من وأعظم الدنيا، من أعظم بإله املؤمنني
بينهم يُوجد ولم قومه، يف مطروًدا الرسول هذا ُوجد الخالدة، الحكم من ولحكمة
من آلية وإنَّها إليه، الحاجة ساعة يف بغيته العالم فيه فوجد عليهم، الدعوة مقصور
يكون التي التوفيقات من ألنَّها واملؤرخني؛ الباحثني تدبر عندها يطول التي اآليات

والتقدير. بالتدبري القول من وأعجب أصعب فيها باملصادفة القول
فإنَّ وسلطانها، صولتها يف الوثنية أيدي عىل يتم ما نقيض الرسول هذا يد عىل وتم
السماوي امللكوت رسالة — الرسالة هذه ا أمَّ الغالبة، الدولة دين ألنَّها تتغلب؛ الوثنية
وتحكمها الغربية، الرومان دولة تارة تحكمها ذليلة، قبيلة عشرية يف نشأت فقد —
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الدولتني، غزت حتى معدودات أجيال غري يمِض فلم الرشقية، الرومان دولة أخرى تارة
— يقله لم أو قاله سواء — جوليان عن رووه ما وصحَّ العاصمتني، عىل واستولت
حاشيته، إىل القيارص وضم القيارص، ممالك عىل السماوي بملكوته «الجلييل» فانترص

هللا! باسم أخذوه وما قيرص، باسم أخذوه ما يأخذون فمنه
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األقل، عىل شيئان انتشارها من ثبت العالم يف الكبرية الدعوات من دعوة انترشت إذا
شيئان وهما لسماعها، ا مستعدٍّ وكان إليها، محتاًجا انتشارها عند كان العالم أنَّ وهما
كالعلة، الدعوة إىل الحاجة ألنَّ والتماثل؛ الرتادف معرض يف يذكران ال مختلفان
وقت يف يتفقان وقد الدواء، لطلب كاالستعداد أو بالعلة، كالشعور لسماعها واالستعداد
العليل. عىل ُعرض إذا قبوله، وال الدواء طلب معها يوجد وال العلة، تُوجد وقد واحد،

أنَّ مىض فيما عليها الكالم لخصنا التي التمهيدية العصور من يُفهم ما وجملة
قرصنا سواء لسماعها، ا مستعدٍّ املسيحية، الدعوة إىل محتاًجا كان امليالد عرص يف العالم

أجمع. العالم به عممنا أو إرسائيل، عالم عىل الكالم
الزمن، من الحقبة تلك يف وبموعده املنتظر، باملسيح يُؤمن كان إرسائيل فعالم
الرجاء، من النفوس وإقفار الوثنية، بإفالس «سلبيٍّا» إيمانًا يُؤمن كان املعمور والعالم
من للتصوف، مستسلمني أو للمتاع، مستسلمني وخاصته ويأس، بؤس يف عامته وكان
التدين عىل مطبوًعا كان ومن بالرواقية، دان أو باألبيقورية، دان يفكر منهم كان
املراسم فيها تحل التي ية ِّ الرسِّ النَِّحِل من ٍة خاصَّ ِبنِْحَلة دان الغيب، شئون يف والبحث

والعبادات. الفرائض محل والشعائر
الرسية، والنَِّحل والرواقية األبيقورية عن بمعزل الخاصة من الكثريون يكون وقد
العقيدة صدد يف عنه يُقال ما وأسلم االمتالء، يسبق الذي الخواء حالة يف إذن َفُهْم
شعور فيكون بقبولها يتفتح قد وأنَّه مثلها، بقوة مقاومتها عىل القوة يملك ال أنَّه املقبلة

فيها. والرغبة عليها اإلقبال أسباب من الخواء
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ريب، ذلك يف ما لسماعها، ا مستعدٍّ للعقيدة محتاًجا امليالد عرص يف العالم كان
عفًوا العقيدة بتلك يظفر أن خليًقا يكن لم االستعداد وهذا الحاجة، هذه مع ولكنَّه

والدُّعاة. الرُّسل أولئك يف عالية كفاية وبغري ودعاتها، رسلها من جهاد بغري صفًوا
أدوات عن للعقيدة مغنيًا لسماعها استعداده وال للعقيدة، العالم احتياج يكن لم
عىل والغلبة األسماع، واجتذاب النفوس، كسب عىل الداعي قدرة وأولها والنجاح، الفالح

والعناد. املكابرة من يُقاومه ما
يف به ونُودي املعلم ي ُسمِّ وبحق املسيحية، ُمعلِّم يف موفورة القدرة هذه كانت وقد
حيوي روحي وإحياء تعليم ُمهمة كانت الكربى ُمهمته ألنَّ واملحافل؛ املجامع مختلف

التعليم. طريق من
ناداه كما تالميذه اللقب بهذا ناداه مرات؛ األناجيل روته فيما باملعلم املسيح نُودي

مخاصمني. وغري متتلمذين غري له يستمعون ومن خصومه، به
واألسفار، بالكتب واسًعا علًما كالمه يف يجدون ألنَّهم اللقب؛ بهذا له نداؤهم وكان
األناجيل من أيدينا بني ما ويكفي عليها، والتعقيب بها، االستشهاد يف حارضة وبديهة
عن فضًال وحزقيال، وأشعيا أرميا كتب يحفظ وكان املزامري، يرتل كان بأنَّه للجزم
يف املذاهب اختالف عن وفضًال — السالم عليه — موىس إىل نُسبت التي الخمسة الُكتب

واألحكام. الوصايا تطبيق
وبني بينه دار الذي الحديث وأنَّ اليونانية، يعرف كان أنَّه املؤرخني بعض ح ويُرجِّ
وكان الجليل، أبناء بني عرصه يف شائعة كانت اليونانية ألنَّ اللغة؛ بهذه كان بيالطس
ترجمة إىل ويحتاجون اآلرامية، وال العربانية يفهمون ال الجليل خارج اليهود من كثري
ومن األعياد، يف املقدس بيت إىل يحتاج كان من ومنهم اليونانية، باللغة املقدسة الكتب
بغري يتفاهمون ال اإلغريق، وبالد اإلسكندرية إىل يُسافرون كانوا من اليهود الجليل أبناء
كما باليونانية، املسيح السيد معرفة يف غرابة فال هناك، جلدتهم أبناء مع اليونانية
الُفصحى العربية يعرف كان أنَّه امُلحقق ولكنَّ الجليل، أبناء من الكثريون يعرفها كان
كالم يتكلمها كان التي اآلرامية يعرف كان وأنَّه واألنبياء، موىس كتب بها تُدرَّس التي
معرفة تكن ولم خطاب معرفة بها معرفته كانت فإنَّما اليونانية عرف إذا وأنَّه البلغاء،
بتلك املكتوبة الثقافة مصادر من واحد مصدر إىل اإلشارة من خلت أقواله ألنَّ دراسة؛
أصلها عن تشف إليه منسوبة اليونانية األناجيل يف جاءت التي العبارات وألنَّ اللغة،

األلفاظ. وإيقاع البالغة، قواعد من أو الجناس، من فيها بما اآلرامي
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اليهود أحبار بني فريًدا يكن لم اإلرسائيلية املوسوية بالثقافة كلَّه الِعْلَم هذا أنَّ عىل
حفظوا والفريسيني الكتبة من مئات يومئٍذ املقدس بيت يف كان فربما اآلونة، تلك يف
عليها والتعقيب بها، االستشهاد عىل واقتدروا املسيح، السيد حفظ ما الكتب تلك من
الحياة يبث الذي امُلعلِّم كفاية منهم لواحد تكن ولم حارضة، وبديهة قوية، بعارضة
حني الرسيرة، راحة تُشبه التي الراحة تلك الخواطر يف وينفث النفوس، يف الروحانية

وتُصاغ. تُجمع أن قبل متنافرة كانت التي األنغام فيها تتناسق
وال ُمشابهة، بغري صاحبها لغة األوىل الدعوة بشائر حملت التي اللغة كانت لقد

والنفاذ. القوة يف ُمناظرة
معانيها، وترصيف بالغتها يف فذَّة ومفرداتها، كلماتها تركيب يف فذَّة لغة كانت
ملا ذلك ولوال املكتوب، أو املسموع الكالم يف آخر طابع يُشبهه ال الذي طابعها يف فذَّة

والقلوب. األذهان عىل القوية غلبته مع املحبوب، املأخذ ذلك بها السامعون أخذ
مالئًما ا خاصٍّ فنٍّا فكانت املنظوم، والشعر املرسل النثر بني نمًطا تركيبها يف كانت
نَْظم يُشبه ال النَّْظِم من نمط وهو والخيال، الذاكرة وحفز والتشويق، التعليم لدروس
غري النَّْظِم من النَّمط هذا ألنَّ العربية؛ اللغة يف نعرفها التي والتفعيالت األعاريض
الفواصل بأسلوب يكون ما أشبه ولكنَّه العربية، اللغة يف وال اآلرامية اللغة يف معروف
ال كانت وإن للقافية، انتظاره السامع ينتظرها التي املرددة والترصيعات املتقابلة

املعاد. بلفظها تتكرر
الرتجمة يف وليس والتقرير، الرتديد فيه يكثر أسلوبًا الكالم إيقاع يف أسلوبه كان
املثال: هذا يف كما بعيد، من عليه تدل التأمل مع ولكنَّها قريب، من عليه يدل ما العربية

تعطوا. اسألوا

تجدوا. اطلبوا
لكم. يفتح اقرعوا

الباب. له يفتح يقرع ومن يجد، يطلب ومن يأخذ، يسأل من ألنَّ
حجًرا. فيُعطيه خبًزا ابنه يسأله منكم من

حية. فيعطيه سمكة يسأله أو
عقربًا. فيعطيه بيضة يسأله أو
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السماء يف الذي باألب فكيف لألبناء، العطاء تحسنون — أرشار وأنتم — كنتم فإذا
يسألون. ملن القدس الروح يُعطي

املثال: هذا يف كما أو

اإلنسان. ابن أيام يف يكون كذلك نوح أيام يف كما
الفلك دخل الذي اليوم إىل ويتزوجون، ويزوجون ويرشبون يأكلون كانوا

الجميع. وأهلك الطوفان، وجاء
ولكنَّ ويبنون، ويغرسون ويبيعون ويرشبون يأكلون كانوا لوط أيام يف كذلك
فأهلك السماء من وكربيتًا ناًرا أمطرت سدوم من لوط فيه خرج الذي اليوم

الجميع.
اإلنسان. ابن فيه يظهر الذي اليوم يف يكون هكذا

ليأخذها. إليها يهبط فال البيت، يف وأمتعته السقف، عىل كان من اليوم ذلك يف
لوط؟ امرأة تذكرون أال الوراء، إىل يرجع فال الحقل يف كان ومن

يُحييها. أهلكها ومن يهلكها، لنفسه الخالص طلب من
فيؤخذ واحد فراش عىل اثنان يكون الليلة تلك يف فاستمعوا: لكم أقول

صاحبه. ويرتك أحدهما
األخرى. وترتك إحداهما تؤخذ تطحنان، اثنتان وتكون

ذاك. ويُرتك هذا يُؤخذ الحقل يف اثنان ويكون
النسور. تجتمع هناك الجثة تكون حيث …

ألورشليم: نذيره املثالني هذين من وقريب

أورشليم! يا أورشليم! يا
املرسلني. وراجمة األنبياء، قاتلة يا

جناحيها. تحت فراخها الدجاجة تجمع كما أوالدك أجمع أن أردت مرة كم
تريدوا. ولم

بالخراب. رهني بيتكم ذا هو
أورشليم. لبنات نذيره منه وقريب

أورشليم! بنات يا
فابكني. وأوالدكن أنفسكن وعىل عيلَّ، تبكني ال
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تُرضع. لم التي والثدي تلد لم التي والبطون للعواقر ُطوبى يقولون أيام
لهم. غطاءً تكون أن واآلكام عليهم، تسقط أن الجبال يُنادون أيام

يصنعون؟ ماذا فباليابس هذا، يصنع الرطب بالغض كان إن

النذير وسياق اللفظ، تركيب يف أسلوبه عىل الداللة بعض فيها النماذج هذه
والتذكري.

األمثال، قوالب من قالب كل يف األمثال نمط منه اشتُهر فقد املعنى أسلوب أما
الذي والقالب الحكمة، عىل يعول الذي والقالب الرمز، عىل يعول الذي القالب ومنه
هو واحد بطابع تتسم وكلها التشبيهات، عىل يعول الذي والقالب القياس، عىل يعول
مثله اعتمدوا قد كانوا وإْن نظري، بغري الدينية الكتب أنبياء بني به انفرد الذي طابعه

األمثال. من شتى رضوب عىل
ليزرع، خرج «زارع والبذور الزارع مثل الرمز عىل يعول الذي املثل نماذج فمن
بعضها وسقط وأكلته، السماء طيور فجاءت البذور، بعض سقط الطريق يف هو وفيما
الشمس عليه أرشقت أن يلبث لم ثُمَّ األثر، عىل فنبتت الرتبة، خفيف محجر مكان يف
الشوك بني البذور بعض وسقط ، جفَّ األرض جوف يف عمق له يكن لم وإذا فاحرتق،
يصعد ثمًرا فأعطى الجيدة األرض يف غريها وسقط يُثمر، فلم وخنقه الشوك فطلع
فليسمع.» للسمع أذنان له من بمائة، وآخر بستني، وآخر بثالثني، واحد فأتى وينمو،
أخذن عذارى عرش السماوات ملكوت «يُشبه العرس: فتيات مثل نماذجه ومن
فقد الغافالت ا أمَّ غافالت، وخمس فطنات، منهن خمس العريس؛ للقاء مصابيحهن
مع آنيتهن يف الزيت فأخذن الفطنات وأما زيتًا، معها يأخذن ولم املصابيح أخذن
منتصف عند الصيحة علت ثُمَّ جميًعا، النُّعاس فغلبهن العريس مقدم وأبطأ املصابيح،
مصابيحهن إىل الغافالت فالتفتت للقائه. فاخرجن أقبل قد العريس ذا هو ها الليل:
واشرتين فاذهبن يكفينا ال لعله فأجبنهن: زيتهن، من قليًال زميالتهن وسألن تنطفئ،
إىل املستعدات الحارضات وصحبته … العريس قدم ذاهبات هنَّ وفيما يُباع. حيث
سيد، يا لنا افتح يُنادين: وطفقن الباب أغلق وقد الغائبات، جاءت ثُمَّ الزفاف، محفل

أعرفكن!» ال إنِّي أنتن؟ من فأجابهن: سيد. يا لنا افتح
يجوع.» ال عيلَّ يُقبل من الحياة، خبز «أنا قوله: ومنه

الخنازير.» أمام رَّ الدُّ تطرحوا «ال الحكمة: عىل يعول الذي املثل نماذج ومن
زقاق يف جديدة «خمر نفسك.» داو امُلداوي «أيُّها لكم.» يُكال تكيلون الذي «بالكيل

145



املسيح حياة

كرامة «ال تعرفونهم.» ثمارهم «من يمينك.» تصنع بما تعلم يسارك تدع «ال قديمة.»
وطنه.» يف لنبي

فأيُّ يُحبونكم من تحبون ُكنتم «إن القياس: عىل يعول الذي املثل نماذج ومن
العشارين؟» شأن ذلك أليس لكم؟ فضل

طبيب، إىل باألصحاء حاجة «ال الخاطئني: صحبة عليه يُنكرون من تبكيت يف ومنه
كم فالظالم ظالًما، فيك الذي النور كان «إْن ومنه: األطباء.» إىل يحتاجون املرىض إنَّما

يكون!»
األرض، ملح «أنتم لتالميذه: خطابه التشبيهات عىل يعول الذي املثل نماذج ومن
أنتم ويُداس، اب الرتُّ عىل يُلقى ألْن إال إذن يصلح ال إنَّه يصلح؟ فبماذا امللح َفَسَد فإْن
تحت ليوضع يُوقد رساج من وما جبل، رأس عىل قائمة بمدينة خفاء وال العالم، نور

ار.» الدَّ يف من جميع به يستيضء املنار عىل يرفع ولكنَّه املكيال،
والصدأ، السوس يفسد حيث األرض عىل ُكنوًزا لكم تكنزوا «ال نماذجه: ومن
وال سوس ال حيث السماء يف كنوًزا لكم اكنزوا بل ويرسقون، السارقون ينقب وحيث

القلب.» يكون الكنز يكون وحيث لصوص. وال صدأ
املعاني، لجالء األضداد بني املقابلة ُحبُّ األمثال جميع يف املسيح السيد عن أُِثَر وقد
الخشبة يرون وال غريهم، أعني يف القذى «يرون املقابلة: هذه وراء من الفوارق وتوضيح
مبيضة، جدران الظاهر «يف الجمل»، ويبلعون البعوضة، عىل «يُحاسبون أعينهم»، يف
الخياط.» سم يف يدخل غليظ كحبل السماء باب يدخل «غني نخرة»، عظام الباطن ويف
تعقيبًا أو سؤال، عن جوابًا الخاطر، عفو مناسباتها يف تأتي األمثلة هذه وُمعظم
غري إىل البصري امُلعلِّم فيها يسرتسل أن فيندر ملكابر، تقريًعا أو عارض، حادث عىل
املقاصد يف املتوالية األمثلة أنَّ املحدثني الرشاح بعض ح يُرجِّ ولهذا توحيها، التي امُلناسبة
وهي — الجبل عىل الخطبة وأنَّ واحدة، جلسة أو واحد سياق يف عنه تصدر لم املختلفة
حسب عىل منجمة كانت متفرقات من جمعت — واملوضوعات باملقاصد الخطب أحفل

ومناسباتها. أوقاتها يف املوضوعات
مناجاتها أوقات يف بنفسه جاشت املسيح السيد عظات من طائفة كانت وإذا
البديهة رسعة كانت فقد امللهمة، البديهة يف املنسوقة املعاني تنتظم كما فيها فانتظمت
يظن قد سهل نسق عىل املألوف مجراها يف كلماته فتجري األحوال، هذه غري يف تُسعفه
ساعته، قبل محًرضا يكن لم الواقع يف ولكنَّه ُمرسل، غري ُمنتظم ألنَّه التحضري؛ به
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التَّفكري من قط يخل لم به يجود الذي الفكر أنَّ التحضري من له يعرض ما وغاية
قريحته بواطن يف التعبري قوالب فانسبكت املتشابهة، املواقف يف التفكري تعوَّد وأنَّه فيه،
وحضور والتعبري التفكري تعوَّد من يعرفها عادة وهي ُمتكلَّفة، وال مقصودة غري
يف الخطابية آياتهم بأبلغ جادوا خطباء سمعت وقد الجماهري، وبني بينهم الشعور
من املنبعثة والحماسة املتجاوب الشعور بني الفياض االرتجال لحظات من لحظة
معهوًدا، كالًما يسمعون أنَّهم غريهم قبل إليهم يُخيَّل مرتجلون فهم واملستمعني، القائل
وعيهم من نقلوه أنهم والواقع اآلن؟ قبل سمعوه ترى يا أين يتساءلوا: أن ويوشك
أنَّ أيًضا والواقع استغرابه، يف سامعيه كشأن شأنهم فكان الظاهر، وعيهم إىل الخفي
يُساورهم كان ألنَّه غريبًا واحد: وقت يف وقريبًا غريبًا يرونه إليه يستمعون حني النَّاس

اإلدراك. عىل استعصائه بعد القائل بالغة بفضل تمثلوه ألنَّهم وقريبًا يدركونه، وال

عىل وتتابعت األنبياء، كتب يف التالوة عىل طفولته ُمنذ تربَّى املسيح كالسيد كان ومن
الوحي عىل فطرته واستقامت املرددة، واألمثال املرتلة، املزامري أصداء ولسانه سمعه
األوىل الصحف بهاتف األسماع يف يحيك بكالم ينطلق أْن من إليه أقرب فليس واإليحاء
يُويص حني يعنيها كان التي البديهة هي وهذه بديهته، وإمالء فؤاده نبع من وهو
تدعوهم التي الساعة قبل والتنميق بالتزويق االهتمام وترك الطبع عىل باالعتماد تالميذه

للخطاب. دواعيها
مرات قوالبها يف األمثال سمعوا قد املسيح عرص يف الدينية العظات سامعي ولعل
غري يف خطيب إىل استمعوا أو معبًدا، دخلوا كلما سماعها يُعاودون كانوا ولعلَّهم كثرية،
قديمة عصور إىل البيانية الصيغ هذه يردون واآلرامي العربي البيان نُقاد فإنَّ املعابد،
التي لقوالبها وال لألمثال، مبدًعا املسيح يكن فلم السنني، بمئات املسيح مولد سبقت
أنَّ املحقق األمر ولكنَّ القياس، منطق أو التشبيهات، أو الحكم، أو الرموز، عىل تعول
أطوائهم، يف تشيع كانت التي األريحية كتلك أريحية قط يعرفوا لم العرص ذلك سامعي
بالغرائب يُناجيهم كان الذي املحبوب، املعلم ذلك إىل وقلوبهم بأسماعهم يصغون وهم
بعض أو ساعة تفارقهم لم أعماقهم يف حارضة أنَّها يحسبون حيَّة، مأنوسة والغيبيات
الطيب عطفه من عليهم ويستويل املرشق، حضوره من يغمرهم كان ما لفرط ساعة،

الطهور. وحنانه
أصغى كلما مصدره من يبتعد أن سامعه إىل ويخيل ويهول يروع ما البيان ومن
تدني أو حاجًزا، ترفع منه كلمة كلَّ أنَّ سامعيه إىل ويخيل ويقرب يجذب ما ومنه إليه،
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املحبوب امُلعلِّم بيان كان البيان هذا من والسميع. القائل بني وحشة وتزيل مسافة،
بعيد، غري يفهم لم ومن قريٌب، َفِهَم فَمن واإلفهام، بالعطف سامعيه تقريب عىل القدير
ظالم يف وهم االستماع عىل يُقبلون البسطاء املستمعني أولئك نتخيل أن وسعنا ويف
األشباه، فيها وتتفق الخواطر، أذهانهم يف تتفتح ثُمَّ سيسمعون، ماذا يدرون ال الجهالة
وراء قبًسا النور ويعقبه سدفة، بعد سدفة الظالم فينجاب األضداد؛ بني الفوارق وتتبني
مرة، ألول بالرؤية مشدوًها برصه يسرتد الذي األعمى شعور مهل عىل ويُداخلهم قبس،
ورحمة، رفق يف هداية باح: الصَّ إىل السحر من الليل يصحب الذي امُلدلج شعور أو

اقتحام. وال عناء غري يف واقرتاب
أو واملعرفة، بالفهم معلمهم من يقرتبون البسطاء أولئك نتخيل أن وسعنا يف

واملودة. بالعطف منه يقرتبون
بغري الحق يف رسالة فال الرسالة، يف الرسول فضل ثَمَّ من نتخيل أْن وسعنا يف
هو الروحية الرسالة مصدر فإنَّ مسيح، بغري املسيحية قيام إىل سبيل وال رسول،
وزيادات. فروع عداه ما وكل ونفاذها، قوتها يف األصيل األصل وهو وجوهرها، زبدتها
له صولة ال إنسان هداية املسيح؛ رسولها لبِّ يف املسيحية الرسالة لبُّ كان لقد
الرسول فضل يكن لم ولو واألفهام، القلوب ومكاشفة واإللهام، العطف غري أحد عىل
يف السبق صاحب ألنَّه امليدان؛ يف بالسبق األوىل هو يُوحنا كان لقد الرسالة، فضل هو
وصاحبها صاحبها، تنتظر كانت دعوة ولكنَّها الشهادة، يف السبق وصاحب الدعوة،
القادر صاحبها بغري تكفي ال املطلوبة الدعوة إىل كلِّه العالم حاجة وكانت املسيح، هو

إليه. محتاج هو ما بالبداهة يملك ال الحاجة صاحب ألنَّ إلقامتها؛ والصالح عليها،
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الدعوة. نرش يف للُمعلِّم ُرشكاء أنَّهم أي دعاة، أنَّهم دعوة كل يف األول التالميذ فضل
يكونوا فلم مستجيبون، أنَّهم فهو املسيحية الدعوة يف للتالميذ األول الفضل أما
إىل السابق األول الصف هم الواقع يف كانوا بل صفوفهم، إىل غريهم يدعون قادة
قبول يف وكلهم مقود، وال قائد فيهم ليس أمثاله، من أخرى صفوف تلته ثُمَّ االستجابة،

سواء. الدعوة
هذا نَعلم أْن بد وال القابلني، أول أنَّهم املسيحية الديانة يف التالميذ فضل كان

العاملني. وطبيعة القابلني، طبيعة بني الفارق
هذا عىل الزمن مع َكُربت الصغرى، أمته هم املسيح السيد إىل بالنسبة فالتالميذ
سابقون فهم االستجابة، يف الصغرية األمة بتلك تقتدي كبرية أمة فأصبحوا املثال،
جيًشا هم وليسوا الواحد، الجيش يف األول الصف وهم قبيلهم، من الحقون أعقبهم

إليه. وينضوي فيلبيه بالدعوة آخر جيًشا يُقابل
أجيال، عدة املسيحية األمة عىل ومىض الرسالة، أول يف املسيحية األمة نموذج كانوا
التَّالميذ إنَّ نقول هنا ومن الطراز، يف وال التكوين، يف النموذج هذا تُخالف ال وهي
مستجيبون جميًعا وغريهم ولكنَّهم غريهم، أُناس عىل عقيدتهم فرضوا دعاة يكونوا لم

رعيل. وراء ورعيًال فوج، بعد فوًجا للدعوة
ومقودون. قادة الدَّعوات يف

السابقني هم كانوا بل لغريهم، قادة يكونوا لم املسيحية الدعوة يف التَّالميذ ولكنَّ
وآخرين. أولني بني بنيتها يف فرق ال وتعاقبت، تالحقت صفوف من

من جميًعا فهم القيادة، بصفة مميزون أنَّهم منه يفهم ما األوىل سريتهم يف وليس
وقعت كأنَّهم متجاورة، بيوت أو ُمتقاربة ساللة من جميًعا كانوا وربما واحدة، بيئة
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عىل والتدريب بالتعليم ذلك بعد امتازوا ثم واملتماثلني، املتشابهني بني القرعة عليهم
املسيح. السيد يدي

عليه يظهر وال فيتبعه اتبعني. له: فيقول بعضهم، إىل ينظر املسيح السيد وكان
السيد فيه يتوسمها التي املزية تكون أن إال نفسية أو عقلية بمزية غريه من أفضل أنَّه

واالتباع. اإلصغاء مزية وهي أجلها، من فيدعوه
عرش اثني القرعة أصابت فلو اآلخرين، من فهمه عىل أقدر أنَّهم منهم يبد ولم
شك وال — كفاءتهم ألنَّ للقبول؛ واستعدادهم التعلم عىل ُقدرتهم مثل يف لكانوا آخرين
علم منهم يكن فلم البيئة، هذه ومن العدد، بهذا طائفة كل يف الوسطى الكفاءة هي —
يف يُقال فال األوىل، للوهلة النظر عليها يقع جماعة أيَّة يف النسبة بهذه يتكرر ال بارز
ما تعلم منهم واحًدا أنَّ أو يتكرر، ال ألف من واحد أو مائة من واحد إنَّه منهم واحد
ُمجنَّد إنَّه يقال ما كل بل القدير، معلمهم عىل حرض كما حرضوا لو أمثاله يتعلمه ال
والتهذيب. التدريب من به ظفر فيما ذلك بعد للقائد والفضل املجندين، من غريه يُشبه

األناجيل. يف جاء كما االختيار عليهم وقع وقد
القائد عىل مستعصيًا أو نادًرا اختياًرا كان أنَّه االختيار ذلك من يبدو ال ولكن
متآلفة، متعارفة طائفة من ُمختارون أنَّهم فيه األكرب العامل ولعلَّ الحصيف، الحكيم
امُلتآلفني فإنَّ متباعدة، بيئات من بدًدا اجتماعهم من وأصلح خري هكذا اجتماعهم وأنَّ

املتباعدين. من بعًضا بعضهم بمصاحبة أوىل
نرى الذي املعنى هذا األذهان إىل يُقرِّب أْن خليق هنا بالتجنيد التَّشبيه أنَّ ونحسب

رسيانها. وأسباب الدعوة فهم يف األول املكان له
يعرضون هذا مع ولكنَّهم التجنيد، رشوط يف ُمتماثلون وكلهم يقرتعون، فاملجندون
عىل تُضارعها األخرى الفئات وكل يراه، فيما متجانسة فئة منهم فيعزل القائد عىل

التجنيد. رشوط يف الجملة
نفثتها التي العلوية النفحة تلك لوال السواد طينة غري البرش من طينة يكونوا لم

القدير. امُلعلم روح فيهم
تلك يف أنفسهم يُغالطون ال وإخالصهم أمانتهم يف وكانوا عيوبهم، يعرف كان

العيوب.
كُّ الشَّ يُخامرهم وكان التوضيح، من مزيًدا فيسألونه يفهمونه، فال يُخاطبهم كان
إيمانًا، يزيدهم أْن وسألوه ابتداء كِّ بالشَّ فاتحوه وربما ينكرونه، فال منهم فيحسه

كوك. الشُّ هذه أمثال يتقون كيف ويعلمهم فيزيدهم
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يُواجهون وأنَّهم تتضعضع، ال عزيمة وأنَّهم يتزعزع، ال طود أنَّهم قط يحسب ولم
األهوال. من هول أمام يوًما النفس ضعف يُدركهم وال حال، كل يف املحنة

وقد معه، يسهروا أن يسألهم وهو ناموا وقد عنه، سيتخلون أنَّهم أنبأهم فقد
اإليمان، عىل جزاءهم يستبطئون ألنَّهم أو السبق، عىل يتنافسون ألنَّهم مرة؛ غري المهم
برشيعة ويدينون النَّاس، بني يُفرِّقون يزالوا لم — وتذكريهم وعظهم بعد — ألنَّهم أو
تفوته أو نظر، مما أكثر منهم ينتظر اليقني عىل يكن ولم والغفران، الحب رشيعة غري
فيه فوجد كله منهم املطلوب علم ولكنَّه أواخرهم، يف له ظهرت حالة أوائلهم يف منهم
العالم يف النَّاس من مطلوبًا وليس مثالهم، عىل يتكرر لغريهم نموذج أنَّهم َعِلَم الكفاية؛
إلصالح االستعداد وحسن اإلخالص مقام فوق اإليمان من مقاًما يُدركوا أْن الواسع
ويجعلوا هللا، أرض يف يسيحوا أْن إليهم وكل يوم التالميذ أدركه قد املقام وهذا العيوب،

املخلصون. به يقتدي مثًال أنفسهم من
فيه، مأخذ وال فيه، عيب ال معصوًما طراًزا ليخرجهم إعدادهم يقصد لم فهو
ويستقبل مسلكهم، يسلك من حولهم ويجمعوا القدوة، ليحسنوا إعدادهم؛ قصد ولكنَّه
ما فوق يقفوهم من يستطيع وقد يستطيعون، ما غاية أنفسهم ويُكلفوا قبلتهم، معهم

استطاعوه.
يف بعيًدا شوًطا مىض املسيح أنَّ اإلنجيل يف الكبري املغزى ذات العبارات ومن
عنه: النَّاس وتساءل القرى، يف ذكره فشاع املنتظر، املسيح هو إنَّه لهم يقل ولم دعوته،
يقول من ومنهم املوتى، من بُعث قد املعمدان يُوحنا إنَّه يقول من فمنهم يكون؟ من
بل املسيح، إنَّه للتالميذ يقول ال واملسيح مبعوث، نبي إنَّه يقول من ومنهم إلياس، إنَّه
فأجابه هو؟ أنا إنِّي تقولون من وأنتم عنه: النَّاس وتساؤل ذكره، شيوع بعد سألهم
مرقس، إنجيل رواية يف ألحد، ذلك يذكروا أال وأوصاهم فانتهره، املسيح. أنت بطرس:
فأجاب الحي.» هللا ابن املسيح هو «أنت قال: بُطرس أنَّ ُروي فقد َمتَّى إنجيل يف أما
لك، يُعلن لم ودم لحم من مخلوًقا أنَّ يونا، بن سمعان يا لك «ُطوبى وقال: يسوع
أبني الصخرة هذه وعىل بطرس،1 أنت إنَّك لك أقول وأنا السماوات، يف الذي أبي ولكنَّه
تربطه ما فكل السماوات، مفاتيح وأعطيك عليها، تقوى لن الجحيم وأبواب كنيستي،

باليونانية. الكلمة ترجمة هي «بيرت» وبطرس العربية، يف كما حجر بمعنى «صفا» اآلرامية الكلمة 1
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يف محلوًال يكون األرض عىل تحله ما وكل السماوات، يف مربوًطا يكون األرض عىل
املسيح.» يسوع هو إنَّه ألحد يقولوا أال تالميذه أوىص ثم السماوات،

يُصيلِّ هو «ففيما ُمرقس: إنجيل رواية إىل أقرب فالرواية لوقا إنجيل يف ا أمَّ
أنَّهم فأجابوا عني؟ الجموع تقول ماذا قائًال: فسألهم معه التالميذ كان انفراد، عىل
وأنتم سألهم: ثُمَّ قام. القدماء من نبيٍّا إنَّ يقولون: وآخرون املعمدان. يُوحنا يقولون:

ألحد.» ذلك يقولوا أال وأوصاهم فانتهرهم، هللا. مسيح بُطرس: فقال تقولون؟ من
النَّاس أنَّ أحسَّ املسيح السيد فإنَّ قدمناه، ما تصوير إىل أقرب يُوحنا يف والرواية
لالثني فقال معه، يمشوا ولم الوراء، إىل رجعوا تالميذه من كثريًا «وأنَّ عنه يرتاجعون
أين إىل رب! يا بطرس: سمعان فأجاب تذهبوا؟ أن أيًضا تريدون أنتم ألعلكم عرش:
الحي. هللا ابن املسيح أنت أنَّك وعرفنا آمنا، قد ونحن عندك، األبدية الحياة كالم نذهب؟

شيطان»! منكم وواحد اخرتتكم؟ أنا ألست فأجابهم:
«قال يُوحنا: إنجيل يف جاء كما لهم فقال التالميذ، باسم كثريون ى تسمَّ وقد
وتعرفون تالميذي، بالحقيقة كنتم كالمي يف ثبتم إْن إنَّكم به آمنوا الذين لليهود يسوع
تقول فكيف ألحد، عبيًدا ولسنا إبراهيم، ذرية إنَّنا فأجابوه: يُحرركم. والحق الحق،
عبٌد فهو للخطيئة يعمل من كلَّ إنَّ لكم أقول الحق الحق قال: أحراًرا؟ ستصريون إنَّكم
االبن حرركم فإْن األبد، إىل االبن فيه يبقى إنَّما أبًدا، البيت يف يبقى ال والعبد للخطيئة،
كالمي ألنَّ قتيل؛ تُريدون لكنَّكم إبراهيم، ذُرية أنَّكم عالم أنا أحراًرا، تكونون فبالحقيقة
أبيكم. عند رأيتم ما تعلمون وأنتم أبي، عند رأيت بما أتكلم أنا موقًعا، منكم يقع ال
دمي، تطلبون اآلن ولكنَّكم عمله، لعملتم أباكم كان لو قال: إبراهيم. أبانا إنَّ فأجابوه:
تعملون وأنتم إبراهيم، يعمله لم هذا هللا، من سمعه الذي بالحق كلمكم إنسان وأنا
هللا كان لو قال: هللا. هو واحد أب لنا ِسَفاح، من نُولد لم إنَّنا له: فقالوا أبيكم. أعمال
نفيس من آِت لم إنَّني إليكم، وأتيت هللا، قبل من خرجت ألنَّني تحبونني؛ لكنتم أباكم

«… إبليس هو واحد أب من أنتم … أرسلني هو بل
من «إنَّ لهم قال أن وبعد شيطان. بك سامري إنك تقول «لحسن اليهود: فأجابه
مات قد شيطانًا، بك أنَّ لنا تبنيَّ اآلن يقولون: عادوا املوت»، يرى لن كالمي يحفظ
ألعلك نفسك؟ تجعل من املوت»، يذوق لن كالمي أحد حفظ «إْن تقول وأنت إبراهيم،

مات؟!» الذي إبراهيم أبينا من أعظم
لتالميذه يذكر ولم زمنًا، دعوته يف مىض املسيح السيد أنَّ القصة هذه من والعربة
ما يُدركون ال أنَّهم عليه التتلمذ يطلبون ممن يعلم كان وأنَّه املوعود، املسيح هو أنَّه
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أْن يوًما أشفق وأنَّه املجاز، لغة أو الروح، ولغة الحس، لغة بني يُفرِّقون وال يقول،
من أنفسهم يحسبوا أن أرادوا الذين هؤالء انفضَّ كما املختارون تالميذه عنه ينفضَّ
باألعمال، هللا بنوة إنَّما لهم: وقال دعواهم، عليهم فأنكر مثله، أنَّهم وزعموا التالميذ،

إبليس! أبناء بأعمالكم أنتم وإنما
يبقى لن وأنَّه األبد، إىل عليه التلمذة طالب مع طويًال يبقى لن أنَّه املسيح علم وقد
فإْن غاية، فوقها ليس التي امُلثىل الغاية تلك واإليمان الدراية من يبلغوا حتَّى معهم
الظن، يحسنون ولكنَّهم أخرى، تارة فهمه يحسنوا وال تارة، يضعفوا أُناس معه َصَمَد
املتتلمذين من خري عالتهم عىل فأولئك الطريق، هذا من الخالص يف األمل ويرتقبون

عليه. ليقضوا به ويأتمرون ويستكربون الفهم، يُسيئون الذين

هذا من واملفهوم الجليل، بحر يف السمك صيادي من طائفة كانوا التالميذ أنَّ والشائع
األميني، الصيد عمال طبقة يف أنَّهم السماع عىل بالصناعة يعرفونهم ممن أُناس عند
تقرأ طائفة كانوا أنَّهم الواقع إذ صائب، غري قياس عىل مبني متعجل َفْهم ولكنَّه
يبلغوا لم النبوءات، عن قيل ما وتراجع والصالة، الوعظ مجامع عىل وترتدد وتكتب
لركبهم زمانهم فقهاء من كانوا لو ألنَّهم خري؛ وهو زمانهم، يف الفقهاء مبلغ العلم يف
الجاهلية األمية مبلغ كذلك يبلغوا لم ولكنَّهم واملكابرة، بالتحدي الدعوة وقابلوا الغرور،
التحصيل، مأمور أو الحسابات بكاتب هذا عرصنا يف يه نُسمِّ من منهم وكان الغباء، يف
باللغة — إنجيل كتابة عىل وقدرته باسمه، املعروف اإلنجيل صاحب ار العشَّ َمتَّى وهو
إليه يُنسب الذي يُوحنا ومنهم املثقفني، لغري تتأتى ال قدرة — األرجح هو كما اليونانية
ناجح عمل صاحب وكان خئولته، بني من أو املسيح خالة ابن وهو الرابع، اإلنجيل
يقول: حيث مرقس إنجيل من يُؤخذ كما يعقوب، أخوه فيه يُشاركه السمك تجارة يف

املسيح. السيد وراء وذهبا األُجراء، مع السفينة يف أباهما تركا إنَّهما
يف لقوته املسيح سماه كما الرعد» و«ابن ويُوحنا، املسيح، قريب جيمس ومنهم
عىل مدرب العزيمة، صلب جريء متكلم وهو بطرس ومنهم النكري، وتشديد اإلنذار
للمناقشة استعداد عىل كانوا وكلهم اإلنجيل، أخبار بعض من يُؤخذ كما السالح حمل
الدعوة، لنرش عمله يف املوت واجه وأكثرهم الدعوة، أمر يف النَّاس ومخاطبة واملساجلة

والسلطان. البأس ذوي بمقاومة يحفل ولم
العلماء، املثقفني من طائفة عرصه وبعد املسيح عرص يف إليها الدعوة استمالت وقد
ومنهم الرسول، بولس صاحب لوقا الطبيب ومثل األعىل، املجمع عضو نيقوديمس مثل
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املثقفني هؤالء وأكثر بالتواريخ، عالم الدين فقه يف أستاذ وهو نفسه، الرسول بولس
ألنَّهم الغاشمة؛ السطوة بهم نكلت الذين املجاهدين التالميذ عىل عطًفا الدعوة إىل مالوا
فعل يجهلون وال املثقفون، أولئك يحتقره والعادة العقيدة من نظام عىل خارجون

عليه. اإلجهاز أو تقويضه يف الروحية املحاسبة

السياسية الفوىض إىل داعيًا املسيح السيد يحسب أْن له يحلو من املعارصين ومن
باسمها، واملنافقني عليها، والجامدين الرشيعة، عىل إنحائه لشدة النظام؛ من متحلًال
صورة يف الفوىض هي املنافقني أو الجامدين أيدي يف الفاسدة الرشيعة أنَّ وفاتهم

النظام. أعداء وال الفوضويني، من يكون لن عليها وينحى يدحضها ومن أخرى،
لهم وترويضه لتالميذه، تنظيمه فهو الحسبان هذا سخف عىل الواقع يف البيِّنة أما
— التالميذ مجتمع — الصغري مجتمعه يف لألعمال وتقسيمه الذات، وإنكار الطاعة عىل
وهم السيد، غيبة يف القطيع يرعى وراع الجماعة، ملطالب ومبارش للصندوق، أمني بني

الطارئني. من وغريهم التالميذ، حسبان مع العرشين تجاوز ال قليلة فئة
بعدهم اختار ثُمَّ تلميذًا، عرش اثني أوًال اختار أنَّه التنظيم باب يف هذا من وأدخل
من عادوا حني وأنَّهم اتجاه، كل يف اثنني اثنني بالدعوة ينطلقوا أن وأوصاهم سبعني
الوصية من ويزيدهم أعمالهم، ويراجع منهم، ليستمع الجبل؛ يف ناحية أخذهم رحلتهم

واإلرشاد.
وكان املختارين، التالميذ أولئك لتعليم مناسبة للدعوة مناسبة كل جعل وقد
فتنة وهي جماعة، كل نظام عليها يتحطم التي املوبقة الفتنة من الدَّوام عىل يُحذرهم
يف فذٍّا مثًال لهم ورضب األول، خادمهم هو فيهم األول أنَّ فعلمهم الرئاسة، عىل التنافس
ليغسل محفل؛ يف فجمعهم ذكروه، كلما الرئاسة غواية جماعتهم ليقوا الدعوات؛ تاريخ
التي العربة علموا حني فأذعنوا عادوا ولكنَّهم األمر، أول بعضهم ونفر بيديه، أقدامهم
يأمرهم لو يودون إنَّهم التقليد هذا من األمر أول نفروا الذين وقال القدوة، بهذه عناها

والرءوس. األيدي غسل يف يُطيعوه بأْن
األعمال يف الفضائل فضيلة وهو الذَّات» «إنكار تعويدهم يف كله جهده وحرص
ضيافة يقبلوا أن لهم أذن ثم عملهم، عىل جزاء ينتظروا وال يعملوا أن فعلمهم العامة،
وال مزوًدا وال كيًسا تحملوا «ال لهم: قال ولكنَّه أهلها، لدعوة يدخلونها التي البيوت
فاخرجوا يقبلوكم ولم دخلتموها، مدينة وأي سالم. فقولوا: دخلتموه بيت وأي … أحذية

أرجلكم.» من غبارها وانفضوا سبلها، إىل
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كيف بالهم يشغلوا «أال فأمرهم والكالم، العمل يف بالبساطة الوصية لهم وكرر
هو بل املتكلمني، هم وليسوا يقولون، ما الساعة تلك يف يلهمون ألنَّهم يتكلمون؛ ومتى

فيهم». يتكلم أبيهم روح
وبسطاء كالحيات، ُحكماء فليكونوا النَّاس، من ويًال ُمالقون أنَّهم عنهم يخِف ولم

الروح. يهلك من وليخاُفنَّ الجسد، يهلك من يخاُفنَّ فال الجدُّ جدَّ إذا ا أمَّ كالحمام،
رياضة تثمره ال ما الروحاني الجند هذا تدريب يف الحب رياضة أثمرت وقد
يف الوناء أنَّ يعلمون وهم يعملون فخرجوا القتال؛ جنود تدريب يف والرصامة القسوة
من النُّفوس عىل أقىس وليس هللا، أمام ويُصغرهم أنفسهم، أمام يُصغرهم األمانة أداء

الصغار. بهذا الشعور
وجهة، كل إىل خرجوا حتى األرض، يف وينترشوا ليعملوا موعدهم حان إال هو وما
كالرسول الرشقية الهند جزر إىل وصل من فمنهم معمور، مكان كل يف الرحلة وأبعدوا
شغل من ومنهم أندراوس، كالرسول الصغرى وآسيا سكيثية إىل وصل من وُمنهم تُوما،
مرص الدَّعوة ت وعمَّ الشمالية، إفريقية إىل صحابته فأرسل األوربية، البالد يف بنفسه

فلسطني. يف الدَّعوة عن فضًال والعراق، العرب وبالد
الجليل يف «األمم» بخطاب حفلوا كما اليهودية، أبناء بخطاب يحفلوا لم ولكنَّهم
وأصحاب اليهود طوائف به سبقهم الذي التمهيد وأفادهم واإلسكندرية، الصغرى وآسيا
الغيورون، والغالة اآلسون يعمل كان كما فعملوا الدعوة، تنظيم يف يَّة ِّ الرسِّ النَِّحل
الخاليا تلك بني الصلة ويحفظون بقعة، كلِّ يف الخاليا وينرشون اثنني، اثنني يخرجون
التي الدعوات من استفادت الجديدة الدعوة إنَّ يُقال أْن يصح وهنا والزيارة، بامُلراسلة
أصابوه الذي النجاح أكرب يكون جرم وال امليالد، لعرص السابق العرص يف سبقتها
والسياح الخاليا نظام قبل من ُعرف حيث واإلسكندرية، الصغرى آسيا يف ملحوًظا

الوعاظ. من املتنقلني
رائعة ظاهرة من الجديدة الدعوة انتشار يف العاملية» «الحالة أثر يبدو كذلك
إىل رساًعا النَّاس جماهري من الجديد الدِّين إىل املدعوون كان فقد ة، أُمَّ كل يف تكررت
«السلطة» قبل من إال خطر الرسل يصب ولم والتأييد، املعاونة عىل حراًصا القبول،

هللا. بعبادة القيارصة عبادة تصطدم حيث الغالبة،
بعض املجاملة هذه تُكسبه أْن رجاء املجاملة إىل يلجأ لدينه حماسة أشدهم وكان
يف بُطرس فكان تقية، بغري احة الرصَّ واجهتهم إذا الدعوة عن يُعرضون الذين املؤمنني
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يعقوب»، «آل من بقوم حوله أحسَّ كلَّما األمم أبناء ويُعارش املحافظني، يُجامل أنطاكية
النَّاس. مرضاة سبيل يف الدعوة مخالفة من وحذَّره عالنية، بولس الرسول فوبخه

سفر يف قال كما وكان املجاملة، ببعض القلوب يتألف كان نفسه بُولس أنَّ عىل
لليهودي ورصت األكثرين، أربح لكي للجميع نفيس استعبدت …» األول كورنثوس
… ناموس بغري كأنَّني ولغريهم كالناموسيني، وللناموسيني اليهود، ألربح كيهودي

«… قوًما حاٍل كلِّ من أستخلص لعيل يشء؛ كل لكل رصت
املسيحية إىل تحولوا ممن أُناٌس األول املسيحيني خالط — شكَّ وال — ثَمَّ وِمْن
بعد لعلهم حينًا، األعضاء وشملهم وشعائرها، عاداتها بعض معهم ونقلوا الوثنية، من

الجديد. الدِّين مناهج عىل يستقيمون الوثنية هجر
فوجدوا األقدمني، تواريخ يف نظروا كلما االتهام، سهولة العرشين القرن بدع ومن
اتهامهم ذلك ومن يعقلونها، وال يشاهدونها، ال وصفات يسيغونها، ال أنباء كالمهم يف
والرواية، النقل أعاجيب أو العيان، أعاجيب من يثبتونه كانوا فيما بالكذب الرسل
القول من تصديًقا أصعب ألنَّه االتهام؛ هذا يأبى حيح الصَّ التَّاريخ أنَّ نعتقد ولكنَّنا
يُبايل ال الذي املؤمن عمل فشتَّان واالختالق، الكذب تعمد من أبرياء الدعاة أولئك بأنَّ
النَّاس يدعو وأنَّه يكذب، أنَّه ويعلم يكذب الذي املحتال وعمل لعقيدته، تصديًقا املوت
يعلم من أوَّل وهو مدخولة، عقيدة سبيل يف املوت عىل يقدم ال هذا مثل األكاذيب، إىل
دينه نرش يف يستبسل من العامدين الكذبة بني يُوجد أْن وهيهات وخداعها، زيفها
إىل القولني بأقرب يأخذ من الصادق املؤرخ كان فإذا املسيحيون، الرسل استبسل كما
قالوا وفيما رووه، فيما يكذبوا لم الرسل أنَّ هو التصديق إىل القولني فأقرب التصديق،
اإلنسان يصدق أن زمن كل يف للمعهود باملخالف وليس رآه، ممن سمعوا أو رأوه، إنَّهم
يُوجد وال تصديقه، عىل األلوف يُجمع حني وبخاصة نفسه، قرارة يف يصدقه ما عيانًا

املستحيل. من يحسبه من وسامعيه قائليه بني
األول القرن يف الرجل من نطلب أنَّنا هذا عرصنا يف التمحيص أدعياء وليذكر
واالختالق، بالتلفيق يتهمه وال إليه، يطمنئ وهو سبب، لغري إنسانًا يُكذِّب أْن للميالد
كلَّما الرواة تكذيب إىل السامعون يُبادر أْن العرص ذلك يف سبب لغري التَّكذيب ومن
يتحدث سمعه ألنَّه إنسانًا يُكذِّب بمن هذا عرصنا يف شبيه فذلك املعجزات، عن تحدثوا
أْن فيه معهود غري املتكلم كان إذا سيما وال فيها، غرابة ال وصناعية فلكية ظاهرة عن

واالختالق. الكذب يتعمد
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إنَّ والخوارق، األعاجيب عىل قام األديان من دينًا إنَّ يُقال أْن السخف أسخف إنَّ
قط دينية دعوة خلت وما اإليمان، كأقوى إيمان نفسه هو واألعاجيب الخوارق تصديق
قط يحدث لم ولكن يُعقل، ال وما منها يُعقل ما واألعاجيب، الخوارق هذه أحاديث من
بنفوس تلقوهم ألنَّهم املسيحية؛ رسل النَّاس به ى تلقَّ الذي الجارف اإلقبال كذلك إقبال
يُصيبهم، ملا مكرتثني غري يُؤمنون مثلهم قوًما فرأوا أمامهم ونظروا متعطشة، مقفرة
عليه — املسيح ثقة ولوال كإيمانهم، وآمنوا إليهم، فأصغوا مقاصدهم، يف متهمني وغري
عن وينفضوا لهم، يُستمع حيث يذهبوا أن تالميذه أوىص ملا اإلقبال بهذا — السالم

والنفور. بالصدود يتلقاها بلد كل غبار أقدامهم
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اإلنجيل

القرن يف املسيحيون تداول وقد الِبشارة، أو السعيد الخرب بمعنى يُونانية كلمة اإلنجيل
— باالقرتاع منها نسخ أربع الكنيسة آباء اعتمد ثُمَّ األناجيل، من النسخ عرشات األول
يُوحنا، وإنجيل لوقا، وإنجيل َمتَّى، وإنجيل ُمرقس، إنجيل وهي: — األصوات بكثرة أي

الجديد. العهد يف امُلدونة الرُّسل أقوال من طائفة مع
نسخة عىل تعتمد جميًعا األناجيل أنَّ املباحث بهذه املختصون املؤرخون ح ويُرجِّ
األصل، بمعنى Quelle كويل كلمة من مختزلة «ك» بحرف إليها يشريون مفقودة آرامية
األقوال بها ويُريدون األقوال، بمعنى Logia «لوجيا» النسخة هذه ي يُسمِّ من ومنهم
اتفاق ويعلِّلون اآلرامية، باللغة عندهم الراجح القول عىل ُكتبت ثُمَّ ُسمعت التي فوية الشَّ

املفقودة. النسخة تلك عىل مًعا باعتمادهما النصوص بعض يف ولوقا َمتَّى
يف ولُوحظ ،Koine العامة باليونانية جميًعا ُكتبت فقد اآلن املوجودة األناجيل ا أمَّ
وترادف الجناس، من فيها ما عىل وتُحافظ آرامية، نصوص عىل تعتمد أنَّها ترجمتها
السيد به فاه ما عىل تحتوي ال األناجيل هذه أنَّ عىل اآلراء وتتفق واملفردات، املعاني،
السيد إىل منسوبة كلمة الجديد العهد نها تضمَّ التي الرسل أعمال يف جاءت إذ املسيح،
من أكثر مغبوط العطاء إنَّ املسيح: كلمات «تذكروا وهي: األناجيل، يف ترد لم املسيح
أوراق وكشفت القبيل، هذا من كلمات تعتمد لم التي األخرى األناجيل يف وجاءت األخذ»،
نصوصها. يف املعتمدة األناجيل تُشبه ال الثَّاني القرن منتصف إىل ترجع مرص يف بردية
يجتمعا لم مسيحيان كتبهما األناجيل من نُسختني أنَّ عىل أيًضا اآلراء وتتفق
من سمعه ما فيها ن دوَّ التي ُمرقس نسخة وهما: منه، يسمعا ولم املسيح بالسيد
رومة يف كتبها وقد كتاب، يف تُجمع أن منه قصد غري وعىل ترتيب، بغري الرسول بطرس
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سنتي بني كتابتها تاريخ ويرتاوح التالميذ، من أحد معه وليس الرسول، مقتل بعد
وسبعني. وستني سبع

منه، سمعه ما فيها ن دوَّ الرسول، بولس صاحب لوقا نسخة هي األخرى والنسخة
اطِّالعه بعد ُمرقس إنجيل من جزءًا ثُمَّ املفقودة، النُّسخة من جزءًا إليها أضاف ولعله

ثمانني. سنة األرجح عىل كتابتها وكانت عليه،
مكتوب أنَّه عىل اد النُّقَّ وأكثر وُمراجعة، كتابة األناجيل آخر فهو يُوحنا إنجيل أما
من كان آخر يُوحنا بقلم أنَّها يعتقدون وآخرون املسيح، السيد تلميذ يُوحنا بقلم
امُلؤلَّف الرؤيا ِسْفر صاحب هو املسيح تلميذ يُوحنا ألن املسيح؛ السيد يَر ولم أفسس،
واحد وقت يف يكتب واحًدا مؤلًفا أنَّ يُظنُّ وال وتسعني، ستٍّ سنة يف األقوال أصح عىل

والفحوى. املنهج يف التباين ذلك مثل بينهما كتابني
يُوحنا إنجيل أنَّ له يعن أكسفورد» «طبعة اإلنجيل ُمرتجم فنتون فرار األب أنَّ عىل
إىل نقله ثُمَّ أربعني، وسنة ثالثني سنة بني بالعربية أوًال كتبه وأنَّه األناجيل، أقدم هو
ما بعض تفصيله من ثابت اإلنجيل هذا فيه كتب الذي الزَّمن تأخر ولكن اليونانية،
أثرت التي العقائد رشح يف وتوسعه الفلسفية، التعبريات يف وزيادته األناجيل، أجملته

وتسعني. ستٍّ سنة قبل ُكِتَب أنَّه يُظنُّ وال الرسول، بولس عن
إنجيل يليه ثُمَّ األناجيل، أقدم هو ُمرقس إنجيل أنَّ املؤرخني عند ل امُلفضَّ تيب والرتَّ
إلمكان املقابلة، أناجيل باسم اشتهرت التي الثالثة األناجيل وهي لوقا، فإنجيل َمتَّى
يف ُكتبت بأنَّها العلم مع الرتتيب، اختالف عىل والوصايا األخبار من فيها ما بني املقابلة
إصحاحات إىل م تُقسَّ ولم واإللحاق، للوقت مواضع وبغري أقسام، بغري ُمرسلة األصل

للميالد. عرش الثالث القرن قبل
تاريخ يف عليها ل يُعوَّ ال عمدة جميًعا األناجيل إنَّ يُقال أْن الصواب من وليس
واملكان، الزمن يف قريب سماع من تُكتب ولم بعيد، سماع عن ُكتبت ألنَّها املسيح؛ السيد
ما الحوادث أخبار من روت وألنَّها والنساخ، النقلة متعدد واحد مرجع أصلها يف وألنَّها
وما النَّاس، بني وطوافهم موتاهم، وبعث القبور، كانشقاق املؤرخني، من أحد يذكره لم

واألهوال. الخوارق من ذلك شابه
بينها االختالف ومواطن التاريخ، ذلك كتابة يف الوحيدة العمدة أنَّها الصواب وإنَّما
أصعب الجملة عىل ورفضها آثارها، وبني بينها واملقارنة أسبابها استقصاء مع معقولة

ذاك. وأسباب هذا، أسباب إىل الرجوع عند قبولها من
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من نفرتهم يُزيل أن ويُحاول اليهود، يُخاطب أنَّه فيه ملحوظ مثًال َمتَّى فإنجيل
األول القرن منتصف يف املقدس بيت كنيسة يُالئم أداء عباراته ويُؤدي الجديدة، الدعوة

للميالد.
رسد يف يتحفظ وال «األمم»، يُخاطب أنَّه فيه ملحوٌظ خالٍف عىل ُمرقس وإنجيل
املسيح. بإلهية واإليمان «املحافظني»، إرسائيل بني بني تحول كانت التي اإللهية األخبار
والوصايا األخبار فيه فيُورد كبري، يٍّ َرسِ إىل ويُقدِّمه طبيب، يكتبه لوقا وإنجيل
وثقافة نسخته إليه أهدى الذي الرسي ثقافة ذهنه يف ويحرض اإلنسانية، الوجهة من

العلية. من أمثاله
،Logos «الكلمة» عن بالكالم وبدأه الفلسفة، فكرة عليه غلبت يُوحنا وإنجيل
محافلهم، حرضوا ومن اليونان، يألفه الذي النحو عىل اإللهي التجسد فيه ووصف

واحدة. عادات عىل معهم ودرجوا
أْن الواجب فمن مصدر، من أكثر أو واحد، مصدر إىل األناجيل هذه رجعت وسواء
عرص إىل النَّاس أقرب هم قوم عليها اعتمد التي العمدة هي أنَّها الحسبان يف يدخل

باالعتماد. منها أحق عمدة سنة ألفي قرابة بعد نحن لدينا وليس املسيح،
حياة لدرس منها أوىف مرجًعا أيدينا بني نجد ولم األناجيل، عىل عولنا قد ونحن
غري طريقة مراجعتها يف نتبع ولكنَّنا ومالبساتها، الرسالة بأطوار واإلحاطة الرسول
تاريخية، وقائع هي حيث من نُراجعها فال واألخبار، الوقائع ُمؤرخو عليها درج التي
واألخبار، الوقائع نجمع ولكنَّنا ورواتها، كتابها أرادها التي املقاصد حيث من وال
الوقائع تنفعنا املراجعة هذه ويف الرسول، شخصية عن اإلبانة من وراءها ا عمَّ ونسأل
املقصودة. وغري املقصودة األغراض وتهمنا املألوفة، الوقائع تنفعنا كما املستغربة،
تلك عىل عالمات هناك كانت إْن مفهومة؟ متناسقة» «شخصية األخبار هذه وراء فهل
أنَّ هنا نفهم أْن وعلينا واألخبار، الوقائع جميع من ذلك فحسبنا امُلتناسقة، الشخصية
كِّ الشَّ أسباب من تكون وال التصديق، أسباب من تكون قد املراجعة هذه يف النقائض
خرب، ولكل واقعة، لكلِّ محكٍّا نفسها الشخصية هذه نجعل أْن لنا يتأتَّى ثم واإلنكار،

فضول. فهو السواء من خرج فما مروية، كلمة ولكل
يطلبون الذين املؤرخني طريقة وبني الطريقة هذه بني االختالف عىل األمثلة ومن
أيدينا، بني ماثًال نجده لم إْن عنه، نبحث أن يجب يشء هنا الغرائب أنَّ لذاتها الوقائع
يدعو الذي املألوف هو وليس يُستغرب، الذي هو الغرائب من التَّاريخ هذا خلوَّ فإنَّ
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يف يشكُّون وال بها، يُؤمنون قوم سجل الغرائب من يخلو وهل اليقني. أو الرتجيح إىل
وجودها؟

األديان، تواريخ يف ُوجدت حيث واملعجزات الخوارق من موقفنا نبنيِّ أْن هنا ونحب
تفسري كان فإْن املسائل؟ من مسألة تفسري يف الزمة املعجزة هذه هل نسأل: فنحن
التَّفسري ألنَّ استحاالتها؛ أو إمكانها يف الجدل إىل بنا حاجة فال بغريها، ميسوًرا املسألة
وامتحان املمكنات، امتحان إىل يضطرنا الذي التَّفسري عن يُغني إنسان كل يقبله الذي

الرُّواة.
العقل فإنَّ األسباب، جميع إمكان يف رأينا فهو املعجزات إمكان يف نحن رأينا أما
امُلسماة األسباب هذه إنَّ يُقال: أْن العقل من وليس بأسبابها، الحوادث تعليل عىل قارص
— الغزايل قول فيها يُقال ما وأصحُّ األشياء، إيجاد يف الفعالة العوامل هي بالطبيعة
عىل ببعض بعضها عالقتها تزيد وال مًعا، تحدث واملسببات األسباب إنَّ — هللا رحمه
منها كل املادات، من أُلوًفا املادة تكون أْن لزم وإال األوقات، يف والتوافق املصاحبة عالقة
فإذا سليم، عقل بذلك يقول وال األخرى، باملواد وعالقته ومؤثراته بخصائصه مستقل
والجزم املعجزات بإنكار يتعجل أن الشطط فمن الطبيعية األسباب يُعلِّل ال العقل كان

باستحالتها.
هذه لتفسري الزمة هي هل األسباب: كُمناقشة لها مناقشتنا فلتكن ناقشناها ومتى
للفهم الزمة املعجزة هذه هل أيًضا: نقول الزم؟ السبب هذا هل نقول: وكما املسألة؟
وغري األديان تاريخ ويدرس الحوادث، تُوزن أن يجب القسطاس وبهذا والتفسري؟

األديان.
منساق الحوادث تفسري ألنَّ األناجيل؛ يف وردت التي للمعجزات نتعرض لم ونحن
بالرسالة اإليمان عىل أحًدا حملت امليالد ُمعجزات أنَّ األناجيل يف فليس بغريها، لنا
تُقنع ال امُلعجزة أنَّ فيها نقرأ ما وكثريًا بالدعوة، املسيح السيد قيام بعد املسيحية
ملا يُعجبون كانوا امُلنكرين وأنَّ يعطاها، وال اآلية يطلب الرشير الجيل وأنَّ امُلكابر،
التعجيل أسباب من كان بل يطان، الشَّ فعل ِمْن أنَّه يزعمون كانوا ولكنَّهم أحيانًا، يرونه

املعجزات. من كثريًا يصنع الكهنة، قال كما أنَّه، املسيح بمصادرة
التاريخية املعجزة هذه هي الكربى املسيح ُمعجزة إنَّ نقول: أْن الحق فمن وبعُد،
بيت يف ينشأ رجل امليالد: عرص يف أيامها بانقضاء تنقض ولم الزمن، عىل بقيت التي
دولة أطوائها يف تضيع دوًال بالكلمة يفتح مقهور، شعب بني خاملة قرية يف ار نجَّ
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ضم يف الجبابرة قضاه ما الفتوح هذه إنجاز يف الزمن من عليه ينقيض وال الرومان،
النَّاس خضع كما يخضع وال النَّري، ويخلع يتمرد ثُمَّ حني، إىل يخضع قد واحد، إقليم

واألجسام. بالقلوب للكلمة
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— املسيح السيد سرية يف الحوادث برتتيب مضنية دقيقة عناية اإلنجيليون اح الرشُّ عني
متفق ترتيب إىل يصلوا لم ولكنَّهم األناجيل، روايات من تستمد كما — السالم عليه
ما لت سجَّ قد األناجيل وبعض األربعة، األناجيل يف مختلف الحوادث سياق ألنَّ عليه؛
حسب ال الرواية مناسبات من لهم عرض حسبما متفرقة أوقات يف كتابها سمعه
الحدوث. وترتيب الكتابة، ترتيب يتفق فلم الحوادث، فيها وقعت التي األزمنة تسلسل
نتائج أنَّه منه يظهر وما ُمقدمات، أنَّه منه يظهر ما فيها السرية حوادث أنَّ عىل
آثار من املعقول حسب عىل لبعض نتيجة بعضها حسبنا فإذا امُلقدمات، لتلك الحقة
يضرينا وال الكربى، خطوطها يف املسيحية السرية ُمتابعة الرتجيح عىل أمكن الحوادث،
كل إىل تُضاف أْن يُمكن التي الحوادث أوضاع تختلف أْن الخطوط هذه استقامة بعد
الحوادث تدور الذي املوضوع جوهر يتغري أو كله، السرية سياق يتغري أن دون فرتة

عليه.
املسيحية. السرية يف الطريق مفرق املعمدان ليُوحنا املسيح لقاء كان

اللقاء ذلك قبل — السالم عليه — املسيح نشأة أخبار من األناجيل لنا تَذُْكر ولم
حادثة واألخرى رضيع، وهو مرص إىل السفر حادثة إحداهما اثنتني، حادثتني غري

عمره. من عرشة الثانية يف وهو املقدس بيت إىل السفر
قائًال: حلم يف ليوسف ظهر الرب مالك «إنَّ فقال: َمتَّى إنجيل األوىل الحادثة روى
فقام ليُهلكه. بي الصَّ يطلب أْن مزمع هريود ألنَّ مرص؛ إىل واهرب وأمه بي الصَّ وخذ ُقم
«وقتل قال: ثُمَّ هريود.» وفاة إىل فيها وبقي مرص، إىل وانرصف ليًال ه وأمَّ بي الصَّ وأخذ

دونهما.» فما سنتني ابن من وتخومها لحم بيت يف الذين الصبيان جميع هريودس
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األرسة وجود سبب اآلن يعرف وال َمتَّى، إنجيل غري يف املذبحة هذه خرب يذكر ولم
إنَّه وقال لوقا إنجيل إليه أشار الذي اإلحصاء ألنَّ — النارصة من وهي — لحم بيت يف
جرائه من وحدثت للميالد، السادسة السنة يف تقرر قد منيتها إىل أرسة كلِّ انتقال سبب

كرينيوس. سورية وايل عهد عىل عنيفة ثورة
الذي لُوقا إنجيل فهو املسيح السيد طفولة وصف يف ع توسَّ الذي اإلنجيل ا أمَّ
ليختنوا أيام ثمانية ت تمَّ ا «فلمَّ املقدس: بيت إىل به والسفر وتسميته ختانه أخبار روى
إىل به «فصعدوا املوسوية الرشيعة حسب التطهري أيام وتمت يسوع.» ي ُسمِّ بي الصَّ
الُقربان وهي حمام»، فرخي أو يمام، زوج ذبيحة: ويقدموا للرب، ليقدموه أورشليم

الفقراء. من املقبول
ا فلمَّ الفصح، عيد يف أورشليم إىل سنة كل يذهبان أبواه «وكان لُوقا: إنجيل قال
رجوعهما عند بي الصَّ وبقي العيد، كعادة أورشليم إىل صعدوا سنة عرشة اثنتا له كانت
وكانا يوم، مسرية ذهبا الرفقة، بني ظناه وإذ يعلمان، ال وأمه ويوسف أورشليم، يف
بعد فوجداه يطلبانه، أورشليم إىل رجعا يجداه لم وملَّا واملعارف، األقرباء بني يطلبانه
سمعوه الذين وكلُّ ويسألهم، يسمعهم امُلعلِّمني وسط يف جالًسا الهيكل يف أيام ثالثة
بنا فعلت ملاذا بُنيَّ يا أمه: له وقالت ُدِهَشا، أبرصاه ا فلمَّ وأجوبته، فهمه من بُهتوا
فلم ألبي.» قيًما أكون أن ينبغي حيث تعلما ألم تطلبانني؟ ُكنتما «ملاذا لها: فقال هكذا؟
لهما، خاضًعا وكان النَّارصة، إىل وجاء معهما، نزل ثم لهما، قاله الذي الكالم يفهما

والنَّاس.» هللا عند والنعمة والقامة الحكمة يف يتقدم وكان
يُوحنا وظهر الثَّالثني، بلغ أْن إىل ذلك بعد بي الصَّ نشأة عن شيئًا اإلنجيل يذكر وال
ليعتمد األردن؛ إىل الجليل من يسوع جاء وحينئذ الخطايا»، ملغفرة التوبة «بمعمودية
وأنت منك، أعتمد أْن محتاج أنا قائًال: يُوحنا فمنعه — َمتَّى إنجيل يف ورد كما — منه
له، فسمح بر. كل نستويف أن بنا يُحمل هكذا ألنَّه اآلن؛ تسمح يسوع: فأجابه إيلَّ؟ تأتي
هللا روح فرأى له، انفتحت قد ماوات السَّ وإذا املاء، من للوقت صعد يسوع، اعتمد ا فلمَّ

الحبيب. ابني هو هذا يقول: السماوات من وصوت عليه، وآتيًا حمامة، مثل نازًال
عن رواية — العربيني إنجيل وهي — املعتمدة األربعة األناجيل غري إنجيل ويف
يُوحنا إنَّ له: قالوا وإخوته أمه أنَّ فيها جاء — السالم عليه — سريته من الفرتة هذه
خطيئة «أيَّ لهم: فقال ليعمدنا. إليه بنا َفَهلُمَّ الخطايا، لغفران التعميد؛ يُوايل املعمدان

ُقلت.» الذي القول هذا يكون أن إال اللهم لتعميدي؟! إليه أذهب حتى جنيُت
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قبل طفولته يف املسيح السيد تعليم عن خرب غريها يف وال األناجيل، يف وليس
مكتب يف يبدأ العرص ذلك يف الرتبية نظام إىل بالقياس ولكنَّه وبعدها، عرشة الثانية
الخازن بمعنى «خزان» أو «حزان» بيعتها عىل يُرشف كبرية قرية كلِّ يف بالبيعة ملحق
الدينية الكتب من املخطوطة النُّسخ عىل التلميذ حصول املكتب يف ويندر والحارس،
التالميذ تعليم عىل بها ولالستعانة الصلوات، يف منها للتِّالوة املعدة البيعة نسخة غري

واالستظهار. الحفظ عىل جميًعا ومعولهم الصغار،
املنتظر، املسيح منها يخرج أن العرص ذلك يف تتمنى يهودية أرسة كلُّ كانت لقد
تُفيدان كلمتني من ُمركب االسم ألنَّ األمل؛ هذا عىل «يهوشع» أو يسوع الطفل ي ُسمِّ وقد
دينية تربية الطفل فرتبَّى «يهوا»، خالص أو «يهوا»، نجدة أو «يهوا»، سعي معنى
تنتظر ألنَّها مولده؛ عند لحم بيت إىل األرسة سفر تعليل علينا يصعب وال خالصة،
املوعود؛ املسيح مولد هي لحم بيت أنَّ النبوءات من أسفار يف ورد حيث هناك، املعجزة

داود. موطن ألنَّها
جميع وََعى قد عمره، من عرشة الثَّانية يف وكان امُلبارك بي الصَّ أنَّ يبعد وال
فقهاء من جديد يشء إىل واستمع القرى، مدارس يف الصغار يتعلمها التي الدُّروس
قريتهم، إىل عودتهم وموعد أهله ونيس استيعابه، إىل نفسه فتاقت وأحباره، الهيكل

واألحبار. الفقهاء دروس بني يتنقل وهو
رآه قد يُوحنا وأنَّ املعمدان، بيُوحنا وثيقة صلة عىل كان أنَّه الظَّن عىل ويغلب
لرسالة تصدَّى عندما األردن يف يلقاه أن قبل سريته وطهارة فضله وعرف وعرفه،

وتمهيد. إعداد رسالة بطبيعتها وهي التعميد،
تذهب لم التعميد ساعة يف الثَّالثني ابن الفتى مع يُوحنا كلمات أنَّ البديهيِّ ومن
األمل، فيها تُعزز أن النَّفس تلك مثل يف آثارها أيرس فمن الواعية، نفسه يف صداها بغري
بني منها ويرجى ترجوه وفيما له، خلقت فيما التأمل عىل وتبعثها اليقني، فيها وتدعم

لسان. كل وعىل مكان، كل يف يومئذ ترددت التي والنذر البشائر
واالمتحان، التَّجربة، خلوة وهي النَّبوية، التَّحية نتائج إحدى هي الربية وخلوة
يستيقن أن وقبل به، أُِمَر بما يصدع أن قبل نبيٍّ كل عالجها التي واالستيثاق والتساؤل،

هللا. عند من به أُِمَر ما أنَّ
عليه — «إنَّه يقول: حيث َمتَّى إنجيل رواية عىل التجربة هذه وصف يف ونعتمد
وقال املجرب، به فتقدم أخريًا، جاع ليلة، أربعني الربية يف صام أن بعد — السالم
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بالخبز ليس أنَّه مكتوب فأجابه: خبًزا. تصري الحجارة لهذه فقل هللا ابن ُكنَت إن له:
املقدسة، املدينة إىل إبليس أخذه ثُمَّ هللا. فم من تخرج بكلمة بل اإلنسان، يحيا وحده
موعود ألنَّك عٍل؛ من نفسك فاطرح هللا ابن ُكنَت إْن له: وقال الهيكل، جناح عىل وأوقفه
يسوع: قال بحجر. رجلك تصطدم فال أيديهم، عىل ليحملوك بك مالئكته يُوىص أن
ممالك جميع وأراه عاٍل، جبل إىل إبليس أخذه ثُمَّ إلهك. الرب تُجرِّب أال أيًضا ومكتوب
عنِّي اْغُرب يسوع: قال يل. سجدت إْن جميعها، هذه أُعطيك له: وقال ومجدها، العالم

تعبد.» وحده وإيَّاه تسجد، إلهك للرب مكتوب فإنَّه يطان، الشَّ أيُّها
إىل انرصف لهريود أسلم يُوحنا أنَّ يسوع سمع وملَّا ذلك: بعد َمتَّى إنجيل قال
قد ألنَّه التوبة؛ إىل داعيًا رسالته وابتدأ ناحوم، كفر يف وسكن النَّارصة َوتََرك الجليل،

ماوات. السَّ ملكوت اقرتب
فكانت أسلفنا، كما املسيحية السرية يف الطريق مفرق املعمدان يُوحنا لقاء كان
اللقاء بعد سريته وكانت وأمًال، واستعداًدا تأهبًا اللقاء ذلك قبل املؤمن الفتى سرية
ويمتحن أغوارها، يسرب طويته إىل النَّذير النَّبي كلمات وردته وعزيمة، وامتحانًا رياضة
وتُوسوس بعثته، ومصدر رسالته، ُكنه إىل ليهديه الغيب؛ ويُسائل ويُسائلها، صربها،
مثلتها التي التجارب هذه من تجربة وكلُّ ليل، الدَّ ويلمس اآلية، يطلب أْن التجربة له
ُكتب يف بها أحاط وما املسيحية الرِّسالة رسِّ عىل تدور اإلنجليزية الرِّواية بساطة
يعمَّ أن ينتظرونه الذي املسيح من النَّاس رجاء يكن ألم واملواعيد؛ البشائر من الُقدامى
الطريق؟ كحجارة يطلبه ملن لقي الخبز ويصبح األرزاق، طلب يف العناء ويبطل الخري،
يكن ألم املالئكة؟ أجنحة عىل محموًال حاب السَّ عىل يُقبل أن املسيح مواعيد من يكن ألم
هي كانت التَّجارب هذه من تجربة كل ولجان؟ والصَّ بالتَّاج العالم ملك مواعيده من
وشفا اإليمان قمة عىل واقًفا املسيحية، بالرساالت مشغوًال ضمريًا تُساور التي التَّجربة
الرباهني عىل ومساومة وسلطان جسد، رسالة هنا من تغريه واحدة، لحظة ويف الهاوية.

الربهان. عىل يُساوم ال ويقني وقداسة روح، رسالة هنا من وتعصمه واآليات،
املسيحية؟ بالرسالة نبوي وحي أول للمسيح يُوحنا كلمات أتكون

فتحت وقد إال مسامعه تطرق لم الحية الكلمات هذه أنَّ الوضوح غاية واضح
كانت ذلك أثر عىل الربية يف الخلوة فرتة وأنَّ والتساؤل، للتأمل بابًا الصافية نفسه يف
عىل والتهجد بالصيام واالستعانة الضمري، أعماق من الحقيقة الستخالص اعتكاف فرتة
هللا، يريدها حاسمة خطوة عىل لإلقدام خالصة عزيمة عىل واالستقرار الغيب، ُمناجاة

واإلحجام. اإلبهام فيها ويبطل
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العظيم الرسول نفس يف اإليمان بمنهاج التعريف عىل يُعني خرب أنفس أنَّ وعندنا
جميًعا املسيح السيد مواقف لنا يُفرسِّ فهو الربية، يف الوحدة تجربة عن الخرب هذا هو
ضمريه يف العمل بدواعي اإليمان منهاج لنا يُفرسِّ أو الحاسمة، ُخطواته عىل اإلقدام قبل

السليم.
التَّفكري يُطيل يزل ولم فيه، التَّفكري أطال الحاسمة األمور من أمر عىل أقدم إذا إنَّه
آية بانتظار مرهون العمل أنَّ له يخطر حتى وامُلراجعة الروية وجوه ويقلب فيه،
العامل ألنَّ هوادة؛ بغري الخاطر هذا نبذ إىل يُبادر وعندئذ هللا، إرادة من بها يستوثق
حبَّة مثقال أنَّ نفسه قوام كان ومن اإليمان، ضعيُف آيٍة انتظار عىل عمله يتوقف الذي
إيمانه يكون فلن منبته، من جر الشَّ ويخلع مكانه، من الجبل ينقل اإليمان من خردل
للنَّفس يبدو حني وبخاصة ملقصده، ويتجرد عمله يعمل أن قبل يراها آية عىل معتمًدا
يشء وكل ، كِّ الشَّ من أحبُّ إذن فالخطر األمان. وضمان الخطر، التقاء ُمنتظرة اآلية أنَّ

الربهان. من بضمان يأتي ال الذي األمان من أسلم إذن
به الجدير فمنهاجه الفاصل، الحدَّ هذا ورويته تفكريه من املسيح السيد بلغ وكلما
يَشرتط وال يتوقاه، ما ليفعل الطريق، هذا من الغيب واستلهام الحوادث، استخارة هو

هللا. إرادة هو كله ذلك بعد يجري فما يشاء، ما هللا وليفعل للوقاية، رشًطا
بل مسيح، رسالة إنَّها ألحد يقل ولم الرسالة، إىل العزلة من املسيح السيد خرج
ون يُبرشِّ تلميذًا ثمانني من أكثر له وأصبح بدعوته، النَّاس تسامع حتى ذلك عن سكت

وحيه. من الهداية ويستمدون برسالته،
القومية الرسالة صبغة وهي مميزة بصبغة الجليل يف األوىل رسالته واصطبغت
السلطان عىل النَّاَس يُثري أال الحرص أشد — السالم عليه — وحرص إرسائيل، إىل
حتَّى استطاع، ما والتقية املباعدة يُؤثر فكان عليه، الحاكم لطان السُّ يُثري وال الحاكم،
من بها انتقل التي األوىل الخطوة بعد أخرى خطوة يف يميض أن وآن أجله، الكتاب بلغ
العامة، اإلنسانية الدعوة هي التَّالية الُخطوة فهذه إرسائيل، بني بني الدعوة إىل الُعزلة
ثبتت التي فة الصِّ وعىل وأبقى، أوسع ميدان يف للغيب واستلهام للحوادث استخارة وهي
كيف القدر حوادث تؤيدها أن إال يبَق ولم هللا، وحي إليها وهداه ضمريه، طوية يف له

شاء.
كالمه يف تكررت فقد ضمريه، طوية يف — السالم عليه — له تثبت التي الصفة أما
ابن وهو الحقيقية، والكرامة الحياة، وخبز العالم نور فهو شتى، صور عىل نفسه عن

اإلنسان. وابن هللا
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التكوين سفر يف فجاء األنبياء، كتب يف ُمتعددة مواضع يف وردت قد اإللهية واألبوة
زوجات» منهن فاتخذوا حسنات النَّاس بنات رأوا هللا أبناء «وأنَّ هللا، أبناء املالئكة أنَّ

تكوين). ٦)
قال حني هللا، أبناء جميًعا إرسائيل بني أنَّ — السالم عليه — موىس كالم يف وورد
حيث التثنية، كسفر أخرى ُكتب يف املعنى بهذا ووردت يخرج.» ابني «دع لفرعون:
٣٢) وبناته أبناؤه بأنَّهم كله الشعب إىل وأشري .(١٤ (تثنية هللا» أبناء «أنتم فيه: جاء
.(٢٩) هللا» أبناء يا للرَّب «قدِّموا قيل: حيث املزامري يف مرة غري كذلك ووردت تثنية).

.(٨٩) هللا» أبناء بني الرَّب يُشبه و«من
الحي.» هللا أبناء «أنتم الشعب: خطاب من فيه وجاء هوشع، يف وردت وكذلك

بدعاء تبتدئ التي الصالة يف وردت األب باسم هللا فُمخاطبة الجديد، العهد يف ا أمَّ
هو واحد «أباكم إنَّ للتالميذ املسيح السيد قال وحيث ماوات»، السَّ يف الذي «أبانا هللا
فهي للروح والدة وكل الجسد، ووالدة الروح والدة عن تكلم حيث السماوات»، يف الذي

هلل. بنوة
العربية، وباللغة اآلرامية باللغة القديم العهد كتب يف وردت فقد اإلنسان ابن أما
«ابن بالعربية وهي إنسان، بمعنى وناش ابن، بمعنى بار من «بارناشا»؛ باآلرامية وهي
نوع هو حيث من اإلنسان عىل أو الخالص، اإلنسان عىل اللغتني كلتا يف وتُطلق آدم»،

األحياء. أنواع يُقابل
الرسول ذلك «يهوا» يخاطب حيث حزقيال، سفر يف مرة تسعني وردت وقد

اإلنسان. بابن فيناديه
اإلنسان ابن باسم النبي يخاطب وهو جربيل، بلسان دنيال سفر يف مرة ووردت

.(٨)
الحيوانات، بصور مخلوقات عن يتكلم حيث اآلرامية باللغة السفر هذا يف ووردت
كابن سحاب «عىل الليل رؤى يف النبي رآه إنسان صورة يف يأتي رسول عن يُنبئ ثم

يزول. لن بسلطان جاء إنسان»
قول منها «اإلنسان»، بمعنى مواضع يف وردت فقد الجديد، العهد ُكتب يف ا أمَّ
عىل كلمة قال ومن للنَّاس، يُغفر وتجديف خطيئة «كل َمتَّى: إنجيل يف املسيح السيد
العالم، هذا يف ال له، يُغفر فلن الُقدس الروح عىل قال من ا وأمَّ له، يُغفر اإلنسان ابن

.(١٢) اآلتي» العالم يف وال

172



األناجيل اح ُرشَّ

نفسه، عن املسيح السيد يتكلم حني «أنا» املتكلم لضمري مرادفة أحيانًا جاءت وقد
مالئكة قدام اإلنسان ابن به يعرتف النَّاس قدام بي اعرتف من «كل :(١٢ (لوقا يف فجاء
أبي قدام به أيًضا أنا أعرتف النَّاس قدام بي يعرتف من «كل :(١٠ (َمتَّى يف وجاء هللا.»

ماوات.» السَّ يف الذي
تالميذه سأل فيلبس قيرصية نواحي إىل يسوع جاء ملَّا «إنَّه :(١٦ (َمتَّى يف وورد

اإلنسان؟» ابن أنا إنِّي النَّاس يقول من قائًال:
ويف فيلبس، قيرصية قرى إىل وتالميذه يسوع خرج «ثم :(٨ (ُمرقس يف وورد

أنا؟» إنِّي النَّاس يقول من قائًال: تالميذه سأل الطريق
عن السيد يتكلم حني املتكلم ضمري من بديل أو مرادفة األناجيل بعض يف فهي
يُنادوا فلم السياق، هذا يف استخدامها عرفوا قد التَّالميذ أنَّ هنا يُالَحظ أن بد وال نفسه،

اإلنسان. ابن باسم قط املسيح السيد
يُجمع «كما قال: حيث دنيال نبوءة يف معناها يُشبه بمعنى حينًا وردت وقد
مالئكته، اإلنسان ابن ويُرسل العالم، انقضاء يف يكون هكذا بالنَّار، ويُحرق الزوان،

.(١٣ (َمتَّى واآلثمني» املعاثر جميع ملكوته من فيجمعون
املوضعني. يف واحدة باآلرامية وصيغتها الدينونة، يوم إىل دنيال كإشارة إشارة وهي
عند أو األوىل دعوته إبان يف املسيح السيد بها ى تَسمَّ التي األسماء هي هذه
تدعونني «ملاذا فيقول: أحيانًا الصالح بامُلعلِّم يُدَعى كان الدعوة هذه أثناء ويف نهايتها،

هللا.» وهو واحًدا، إال صالًحا أحد ليس صالًحا؟
أنت إنَّك بطرس: له قال فلما عنه، النَّاس يقوله ا عمَّ تالميذه سأل نهايتها وعند

بالكتمان. َّأمرهم ثُم باركه، هللا ابن املسيح
أْن الدينية الكتب قراء تعود كما تفهم كانت إنَّما األسماء هذه أنَّ القول عن وغني
حني ذلك غري منها يفهموا أْن تالميذه املسيح السيد يوِص ولم الحني، ذلك يف يفهموها

اإلنسان». «ابن أو هللا» «ابن يذكرون

الرسالة بعد من الجليل يف الدعوة عليه استقامت الذي مجراها يف األمور جرت لو
مع رصاح حرب يف تشتبك أن دون سنوات طريقها يف الرسالة هذه ملضت املسيحية،

املقدس. بيت يف الكهانة دولة
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للميالد، ثالثني سنة اآلن تحسب التي نة السَّ يف حكمها حكمت الحوادث ولكنَّ
ومنها اليهودية، األرس عادة جرت كما املقدس، بيت وزيارة الفصح، عيد موعد وحان

قرباه. وذوو وإخوته أمه املسيح: السيد أرسة
ولم فيها، ضري ال التي الشعائر هذه يف أرسته يُجاري — السالم عليه — وكان
ويفرحوا بها، يحتفلوا أن تعودوا التي املأثورات عىل املحافظة يف النَّاس عىل يُضيِّق يكن
عىل حجر فيه كان ما املأثورات من يُنكر كان وإنَّما التهنئات، وتبادل باالجتماع، فيها
يُشارك كان هذا عدا وفيما املكشوف، والنفاق الكاذبة بالتَّقوى ُمفاخرة أو الضمائر،
بسداد يأمر بل القربان، برشاء ويأمر الهيكل، إىل ويذهب القومية، أفراحها يف أرسته

إرسائيل. بني رءوس من رأس كلِّ عىل تُفرض كانت التي الفرضة
إحدى يف عنه تخلف أنَّه قط يُذكر ولم املقدس، بيت زار مضت سنوات ويف
إىل يعود ثُمَّ القالئل، أصحابه مع يذهب وكان الجليل، يف برسالته بُرشِّ منذ السنوات
ودون الدينية، العاصمة يف أن الشَّ وذوو الهيكل، سدنة زيارتهم يحس أن دون الجليل

نضال. يف الفريقان يشتبك أن
نة؟ السَّ هذه يف املقدس بيت إىل الذَّهاب يكون كيف لكن

املاضية. نوات السَّ يف يذهبون كانوا كما وأصحابه هو العاصمة إىل يذهب ال إنَّه
مسيحيٍّا وثمانني نيًفا أن قدرنا وإذا الجليل، أنحاء يف باأللوف اآلن يُعدُّون إنَّهم
هذا أضعاف عرشة يبلغون قد منهم يُعدون ال الذين فاملسيحيون التالميذ، من يُعدون

يزيدون. أو العدد
وال إليها، يتسللون خفية املقدس بيت إىل معلمهم مع املئات هؤالء يذهب فكيف
االختفاء؟ وهذا التَّسلل هذا وملاذا املدينة؟ إىل معهم يحج الذي للمعلم والءهم يُعلنون
الحوادث. واستخارة الغيب استلهام مواقف نُسميها التي املواقف من موقف هنا
إعالنها من حذًرا لرسالته ُمنكًرا واألتباع التالميذ مئات مع املقدس بيت إىل أيذهب

واالستتار؟! التخفي معه يسهل ال الذي الجمع هذا مع
لم إْن الروحية برسالته املؤمنني نفوس يف واالستتار التخفي أثر من يقع وماذا

املسيحية؟! برسالته تقل
وتسترت الخفاء، يف العالم تعم مسيحية أو روحية رسالة أنَّ منهم أحد أيؤمن
الحذر وهو مرحلة، ألول األذهان إىل يسبق الذي السبب عن فضًال األسباب، من لسبب

واالتقاء؟!
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ولتكن الواجبني، عن محيد وال العالنية، ووجبت املقدس، بيت إىل الذهاب وجب
حني. بعد الحوادث عنه تُسفر ما اإللهية اآلية

يف املسيح السيد منهاج عىل كان املسيحية الرِّسالة يف األخري املوقف عىل يشء وأدل
ليلة سهر — الم السَّ عليه — أنَّه — الحوادث استخارة موقف — املواقف هذه أمثال
كما ال أنت تريد كما أبتاه، يا الكأس هذه عنِّي «اعرب قائًال: ربَّه ويُناجي يُصيلِّ الوداع
أما تجربة، يف تدخلوا لئال وصلوا «اسهروا لهم: وقال النيام، تالميذه أيقظ ثم أريد.»

فضعيف.» الجسد وأما فنشيط، الروح
عزيمة الستبقاء العدة وأعدَّ يُواجهوه، أن بد ال حيث أعدائه ملواجهة عدته أعد وقد
أنَّها أذهانهم عن ورصف بالء، من يُالقونه ما الحتمال أذهانهم يُهيئ فطفق تالميذه،
عىل إذن أنفسهم فليوطنوا نيوية، الدُّ الكهانة دولة عىل عاجلة غلبة عن تنجيل فتح غزوة
أنَّهم الظَّن يُخامرهم وال عنه، فتفرقوا الضعف غلبهم إذا ييأسوا ال بل يكون، ما أسوأ
محالة ال يتبعه مقدور عف الضَّ فهذا الضياع، هزيمة وانهزموا املعركة، خرسوا قد إذن

قريب. نرص
كما أتان، ظهر عىل املقدس بيت إىل دخل — السالم عليه — أنَّه األناجيل وتروي
أمامه، السعف يحملون كانوا وأنَّهم املوعود، املسيح مركب عن النبوءات بعض يف جاء
منذ اليهود يحفظه الذي النَّرص بُهتاف ويهتفون مطيته، أرجل تحت ثيابهم ويفرشون
آخر إىل املستعاد مجده وذكرى داود، لذكرى واملحافل املواكب يف به ويتغنون الطفولة،

الزمان.
والفقهاء للكهان يرعى املقدس بيت يف ظلَّ أنَّه املسيح السيد وصايا من ويُفهم
هذه إحدى ففي ودعاواها، حقوقها من عليه حريصون هم ما عىل يُقلقهم وال مكانتهم،
والفريسيون، الكتبة جلس موىس كريس «عىل والتالميذ: الجموع ُمخاطبًا يقول الوصايا
ألنَّهم تعملوا؛ ال أعمالهم حسب ولكن وافعلوه، فاحفظوه تحفظوه أْن لكم قالوا ما فكلُّ

يفعلون.» وال يقولون
حكمته يف لنفسه اختطه ما بها يغري واحدة كلمة األناجيل رواية يف منه تُسمع ولم
من أسلفه ما يُعيد املقدس بيت يف منه سمع ما فكل هلل، وما لقيرص ا عمَّ املأثورة
التِّيجان بسلطان له شأن وال العالم، هذا غري من وأنَّه إليه، يدعو الذي امللكوت بيان

والعروش.
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كلِّ يف له تُرصد التي األرشاك مكامن ملس املقدس بيت يف األوىل اللحظة من أنَّه إال
إذ إلهالكه، به يأتمرون الَقوم أنَّ عليه تنهال كانت التي األسئلة من وعرف ُخطوة،
العصيان تثبت كلمة إىل استدراجه وهو واحد، هدف إىل تنزع جميًعا األسئلة هذه كانت
عىل كلها أجوبته وكانت الرشيعة، ونقض «الكفر» تثبت كلمة أو الدولة، عىل والتَّمرد
ورسالته، غايته مع وتستقيم ته، ُحجَّ إىل تستند واإلحراج العنت مواضع يف تعودوه ما
سمع قد أنَّه يبعد وال الرياء، حجب من يسرته ما وتهتك إحراجه، يُحاول من وتُخجل
كان «نيقوديموس» وهو أحدهم ألنَّ املحبوكة؛ املؤامرة تفصيل الهيكل رؤساء بعض من

كثريين. من واحد ولعله ليًال، يزوره
متجردين وأناس متنمرين، أُناس بني كذلك، عيد يف يحدث أن بد ال ما حدث ثُمَّ
وسمارسة املسيح السيد فاشتبك لصاحبها، ويتحمسون لنرشها يتطوعون جديدة لدعوة
— السالم عليه — فقلب يدوية، معركة إىل انقلبت أن تلبث لم أدبية معركة يف الهيكل
بيت يف أنَّهم يذكرهم الهيكل وبسمارسة بهم وصاح الضحايا، وباعة الصيارفة، موائد

لصوص. مغارة إىل وطهارة صالة معبد من نقلوه وأنَّهم هللا،
املسيح السيد إليها سعى وربما يظهر، ما عىل الفاصلة الوقعة هي هذه وكانت
الفتنة درء من واتخذت املوغرة، الصدور فامتألت الوجوه، من وجه عىل للموقف تقريًرا
والرواة. النَّقلة أقوال فيه تفرقت الذي النَّحو عىل العمل وبدأ العاجل، العمل إىل ذريعة

العقيدة. دور ويبدأ التَّاريخ دور ينتهي وهنا
وحركت الهيكل، حادثة أعقبت التي األخبار من خرب يف راسخة كلمة للتَّاريخ فليس

والنكاية. للبطش ُكهانه
كان وهل عليه، دلَّ ومن اعتقله من الحوادث ُمتتبع يدري ال االعتقال حادثة ففي

دليل. بغري إليه يهتدي ال مجهوًال كان أو للهيكل زيارته من معروًفا
واحد، يوم يف الحكم وصدر باللَّيل ُحوكم أنَّه عىل الخرب يجري املحاكمة حادثة ويف
يصدر حكم كلِّ وإسقاط الليلية، املحاكمة تحريم عىل املوسوي القضاء نظام ويجري
إذا إال القضايا هذه يف الحكم ينفذ وال واحد، يوم يف واحدة جلسة بعد الدَّم قضايا يف

باإلجماع. صدر
الحاكم إعالن من الرَّغم عىل تَمَّ قد أنَّه عىل الخرب يجري التنفيذ حادثة ويف
نحو يف كان للتنفيذ تسليمه إنَّ يُوحنا إنجيل ويقول عليه، املحكوم براءة الروماني

فصلبوه. الثالثة الساعة كانت إنَّها مرقس إنجيل ويقول ادسة، السَّ الساعة
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تواريخ املسيح» «ُمحاكمة كتابه يف Husband هزباند ريشارد األستاذ بحث وقد
أنَّه فتبنيَّ وثالثني، ثالث سنة إىل وعرشين سبع سنة من سنوات خمس يف الفصح عيد
عىل تجري واألخبار وثالثني، ثالث سنة جمعة يوم وكان ثالثني، سنة خميس يوم كان
خميس مساء كان الفصح عشاء تناول وأنَّ ُجمعة، يوم حدثا لب والصَّ امُلحاكمة أنَّ
وثالثني، وثالث ثالثني سنتي غري األخرى نوات السَّ ا أمَّ أبريل، شهر من ادس السَّ يُوافق
وعرشين، ثمان سنة اإلثنني ويوم وعرشين، سبع سنة األربعاء يوم فيها العيد جاء فقد
سنة اإلثنني ويوم وثالثني، إحدى سنة الثالثاء ويوم وعرشين، تسع سنة األحد ويوم

وثالثني. اثنتني
منها َوَخَرج تفتَّحت، الُقبور وأنَّ ُزلزلت، األرض أنَّ التنفيذ يوم عن األخبار ومن

النَّاس. بني يمشون القديسون
السيد وأنَّ جثة، فيه تُوجد فلم التَّايل اليوم يف ُفتح القرب أنَّ األخبار نََقَلة وروى
فإنَّ وانظروا، «جسوني طيف: أنَّه توهموا ملَّا لهم وقال مرات، للتالميذ ظهر املسيح
سمك من جزءًا فناولوه طعام؟ هنا أعندكم «وسألهم وعظام.» لحم له ليس الروح

لوقا). ٢٤) وأكل» فأخذ عسل، شهد من وشيئًا مشوي،
اإلنجييل شاين كالقس والالهوت العلم أقطاب من طائفة املوضع هذا تناول وقد
والدكتور جينا، بجامعة الرشقية اللغات أستاذ Poulusبوليس هنريك واألستاذ Cheyne
Tool تول هوجو والدكتور األدنى، والرشق مرص يف األثرية بالدراسات املختص ويجال
أخبار يف التفرقة إىل فانتهوا التاريخية، والدراسات الدِّين علماء من وغريهم السويدي،

االعتقاد. ووجهة التاريخ وجهة بني الفرتة هذه
كبري، نظر محل ألنَّه الصدد؛ هذا يف إغفاله يصح ال خرب التاريخية األخبار ومن
هناك ويُسمونه كشمري، بعاصمة يار» «خان طريق يف يُوجد الذي يح الرضَّ خرب وهو
أنَّ سنة مائتي قبل ن ُدوِّ الذي األعظمي تاريخ وروى عيىس، رضيح أو النَّبي، رضيح
هذه إىل َقِدم أنَّه آبائهم عن كشمري أهل ويتناقل آصاف»، «عوس اسمه لنبيٍّ يح الرضَّ
ِكتَاب عن الكريم للقرآن ترجمته يف عيل محمد املولوي وينقل سنة، ألفي قبل البالد
فيه، مذكور آصاف» «عوس اسم عن سنة ألف من محفوظ الدين» «إكمال ى يُسمَّ عربيٍّ
صفحة يف شافاط» ديو «برالم كتاب وإنَّ كثرية، بالد يف ساح رحالة إنَّه عنه قال وإنَّه
يف أمثاله من مثًال يحفظون وأنَّهم «بُرشى»، صاحب أنَّه آصاف عوس عن يذكر ١١١

والبذور. الزارع عن املسيح السيد مثل يُشبه تعليمه
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ابَْن ﴿َوَجَعْلنَا الكريمة: اآلية تفسري يف التعليق هذا عيل محمد املولوي أورد ولقد
.(٥٠ (املؤمنون: َوَمِعنٍي﴾ َقَراٍر ذَاِت َربَْوٍة إَِىلٰ َوآَويْنَاُهَما آيًَة ُه َوأُمَّ َمْريََم

عمران: (آل َوَراِفُعَك﴾ يَك ُمتََوفِّ ﴿إِنِّي تعاىل: قوله تفسري يف منه يقرب تعليًقا وأورد
.(٥٥

السالم. عليه — مريم ابن عيىس حياة تناولت التي القرآنية اآليات من وغريهما

صورة يف املسيحية العبقرية جالء وهو واحد؟ غرض عىل مقصور الكتاب فهذا وبعد
نظري فيها قلَّ وقد وأرسارها، أقدارها عىل العبقريات نفهم كما اآلن نفهمها عرصيَّة،
ُمتسًعا املجيد الغرض هذا يزال وال قاطبة، األزمان تواريخ يف العالية العبقرية هذه
الذخرية هذه إىل يشء لزيادة نوفق أْن لنا ُكتب فإْن عدة، نواٍح من والتجلية للتوفية
يف الجدل إثارة إىل الصفحات هذه يف بنا حاجة وال وكفى، حسبنا فذلك القدسية،

عليه. الرسالة وقرصنا قصدناه، الذي باملقصد ترتبط ال مسائل
كيف التَّاريخية النَّاحية من التحقيق وجه عىل نُقرِّر أْن أسلفنا كما نستطيع وال
انتهت أنَّها التحقيق وجه عىل نُقرِّر أْن نستطيع ولكنَّنا املسيحية، السرية نهاية كانت
دولة فيه ُقدِّمت جيل آخر الجيل ذلك كان فقد إلينا، التَّاريخ أسلمها حيث موعدها يف
وحواء، آدم أبناء من واحدة لساللة ورحمته هللا هداية تحتكر التي الدينية العصبية
فلم اإلنسان، بني من يهتدي من بكل تُحيط إلهية هداية إىل الدَّعوة فيه ت عمَّ جيل وأول
اعتصمت الذي الهيكل وتداعى العصبية، األثرة ديانة تداعت حتى سنة أربعون تنقِض
نور ينبسط كما نورها تبسط حيَّة دعوة اإلنساني للضمري قامت ثُمَّ فيه، وتجددت به
نفسه عن تكلَّم كلَّما ى يتسمَّ أْن داعيها ألهم ما ولحكمة ُمتطلع، وكل ناظر لكل الشمس

اإلنسان. بابن
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يتخيل الرواية أبطال من بطل «دستيفسكي» العظيم الرويس الكاتب روايات إحدى يف
سطوة إبان يف بإشبيلية ونزل عابرة، طوفة يف األرض إىل عاد املسيح السيد أنَّ
واملحزونون واملرىض الضعاف عليه وأقبل امُلعجزات، وصنع النَّاس، فوعظ «التفتيش»

والرحمة. العون ويسألونه قدميه، يلثمون
شكاياتهم له ويبسطون وحنانه، ُحبَّه عليهم يُضفي عب الشَّ بني ليميض وإنَّه
السيد ويتأمل باملكان، يعرب — األعظم املفتش — التفتيش ديوان برئيس إذا ومخاوفهم،
حجر ويودعوه يعتقلوه، أن ويأمرهم الحراس إىل يشري ثم هنيهة، حوله من والشعب

التحقيق. انتظار يف جناء السُّ
إنَّني الكريم: للرسول ويقول الحجرة إىل األعظم املفتش فيذهب املساء ويأتي
العثرات وتلقي تُعوقنا، ملاذا هنا؟ إىل جئت ملاذا حبستك، ولهذا أجهلك، وال أعرفك

سبيلنا؟ يف والعقبات
حرية كلفتهم طاقة؛ به لهم ليست ما النَّاس كلَّفت إنَّك يقول: فيما له يقول ثُمَّ
أوعر كلفتهم ألنفسهم، والرش الخري يعرفوا أْن كلفتهم التمييز، مؤنة كلفتهم الضمري،
عرفنا وقد واآلن … منهم طلبت بما مساعيهم وشقيت كلفتهم ما يطيقوا فلم املسالك
إلينا تعود والشعائر، الرشائع إىل وأعدناهم التكليف، ذلك من وأعفيناهم داءهم، نحن

الضمري؟ وحرية االختيار بحديث جديد من وتُحدثهم سبيلنا، علينا لتأخذ
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محملها، عنه يخف حني منه أسعد وليس الحرية، حمل من اإلنسان عىل أثقل ليس
إليه وفوض له، أطلقها قد أنَّه نفسه الوقت يف ويوهمه الحرية يسلبه ملن طائًعا وينقاد
إىل يتطلع وأن عينيه، يفتح أن جديد من اإلنسان تسوم فلماذا وعمله، اعتقاده يف األمر

يشاء؟ ما يعلم ال وهو يشاء، ما لنفسه يختار وأن املعرفة،
عنه، ننزل أن عزمنا يف وليس تسرتده، أن لك وليس قديًما، السلطان منحتنا إنَّك
وسلطناه غًدا، اإلنسان لهذا أسلمناك وإال أتيت، حيث من وارجع لنا، اإلنسان هذا فدع
قدميك لثم الذي الشعب هذا غًدا ولرتين بمعجزاتك، وأخذناك بآياتك، وحاسبناك عليك
املعذبني من الضحايا ندين كما ندينك وأْن منك، نُخلصه أْن لنا مبتهًال علينا مقبًال اليوم

واملحرومني.
«إنَّ الحوار: وهذا امُللتقى هذا تتخيل التي الرواية بطل كرامزوف» «إيفان قال
ازورار، أو بعبوس العداء وهذا الوعيد هذا يُقابل ولم بكلمة، ينبس لم املسيح يد السَّ
ظالم إىل وخرج شفتيه فلثم — التسعني يف فاٍن شيخ وهو — األعظم املفتش إىل وتقدَّم

األنظار.» عن وغاب املدينة
يراها كما الحياة بحكمة مملوء طويل خطاب يف العظيم الكاتب تخيله ما خالصة

الكريم. الرسول حكمة املسيحية؛ الحكمة يُقابل الذي اآلخر الطَّرف من الحكماء،
ما نستبعد وال الحقيقة، من بعيد العجيب الخطاب هذا يف الخيال أنَّ نحسب وال
عليه ويصب عليه، يثور ملن يُسلِّمه أن الكريم الرسول أنذر حني األعظم امُلفتش قاله

إليه. وتوسل قدميه، ولثم به، أحاط أن بعد والغضب، الويل
إىل يشء وأقرب الحقيقة، من بعيد غري العجيب الخطاب ذلك يف الخيال إنَّ كال،
الرسول عىل نقمته يف األعظم املفتش يتبعوا وأن الصنيع، ذلك يصنعوا أن النَّاس طبائع

الكريم.
مما الكثريَ يُنكر أن — األرض إىل املسيح السيد عاد لو — يكون أن يشء وأقرب
ويُعلمهم الرياء، عليهم ينعى وفريسيني كتبة أتباعه بني يجد وأن باسمه، اليوم يُعمل
بما ال الضمائر يف بما الِعربة وأنَّ للسبت، اإلنسان وليس لإلنسان، بت السَّ أنَّ جديد من
طوايا يف ال اإلنسان طوية يف الحي الوحي وأنَّ الوجوه، عىل ويبدو األلسن، به تفوه

واألوراق. الكتب
وأن سنة، وتسعمائة ألف قبل نعاه ما النَّاس عىل ينعى أن يكون أن يشء أقرب
إعراضه ويف وشقاقه، نفاقه ويف وعداوته، رشوره يف األمس كإنسان اليوم إنسان يجد
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الجحود يف ولجاجه يتقي، حني بالتقوى استعالئه ويف القشور، عىل وإقباله اللباب عن
قديم. زق يف جديدة خمًرا ويعتدي يجحد حني والعدوان

يكون. أن يشء أقرب ذلك
أبي قول اللسان د يُردِّ أْن الخيال، ذلك بالخاطر طاف إذا يُقال أْن يشء وأقرب

العالء:

اج��ت��ه��اد غ��ن��اء إل��ى يُ��ؤدي ال واج��ت��ه��اد ن��اف��ع غ��ي��ر ت��ع��ب

وِفيَم ويذهبون؟ األنبياء يأتي وِفيَم الشهداء؟ يهلك وِفيَم املصلحون، يشقى َفِفيَم
بعد رسول جاءهم ِفيَم هذا؟ كلُّ ِفيَم املتدينون؟ عليها واصطرع الديانات، اختلفت

إحسان؟! بغري أو بإحسان بعدهم التَّابعون تواَىل َوِفيَم رسول؟
وعادوا: جاءوا

ال��ع��ي��اء داؤن��ا ي��زل ول��م ب��اٍق وال��ب��الء وان��ص��رف��وا

الخيال. صورة يف جاءت التي الحقيقة تلك بعد يُقال ما أقرب ليكونن هذا قيل لنئ
من تُرى ال الحقيقة أنَّ هي الحقائق جميع بها توزن التي الكربى الحقيقة ولكنَّ
وتخلد كان، منذ اإلنسان أطوار يف الزمن عىل تخلد التي الحقيقة سيما وال واحد، جانب

يكون. أنَّى معه
إليه، يصل ثم اإلنسان، إليه يرحل املسافة، محدود مطلبًا الضمري حرية ليست

عناء. كلِّ عن بعده ويكف عنه، ويقعد
شوط، بعد شوًطا اإلنسان فيه يتقدم دائب، وعمل دائم جهاد الضمري يَّة ُحرِّ إنَّما
وال مستأنف، جهاد إىل بعده لينظر إال يوًما جهاده من يفرغ وال طبقة، فوق طبقة أو

سالم. يف يلقاه ولن ويجاهده، ليلقاه إال مراحله من مرحلة يف الرشَّ يُودع
بأن أوىل وهي املشكلة، هذه يف الصحيح القياس إىل تهدينا املحسوسة ومطالبنا
يرى حيث مرة العمل إىل وتبعثه بالضمري، تعتلج التي الخفية املطالب من نُدركها

والظلمات. الحجب غري يرى فال يبرص حيث ومرات خطوه، مواقع
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الخامسة، يف وهو الكتاب يحمل الطفل رأى إذا باطل التعليم عناء إنَّ يقول: ذا من
مدى رآه ثم الثالثني، يف ثم العرشين، يف وهو يحمله ورآه العارشة، يف وهو يحمله ورآه

القضاء؟! كلَّ الجهل عىل يقيض وال علم، عن يستغني ال الحياة
بالجراثيم، علمهم بعد يمرضون النَّاس رأى إذا باطل الطب عناء إنَّ يقول: ذا من

الشفاء؟! وموانع الدواء، ومواقع الطبابة، يف افتنانهم وبعد
غاية تتلوها غاية ألنَّها أو طويل، إليها الطريق ألنَّ عبث؛ الغاية إنَّ يقول: ذا من

اكتفاء؟! وال انقطاع بال
كحرية غاية يف نقوله فهل ونلمسها، نلمحها التي محسوساتنا يف هذا نقول ال

يكون؟ وأنَّى كان منذ اإلنسان حياة يف األرسار رسُّ هي مري الضَّ
كيف أو نوقعه، وكيف إليه، ننظر كيف الِعربة ولكنَّ واقع، َّ الرشَّ أنَّ العربة ليست

نتقيه.
منه، مستزيد إليه مسرتيح وهو فيه وقع الذي فليس الرش، يف اثنان وقع وإذا
كالذي يعلمه وهو فيه وقع الذي وليس عليه، نادم إليه مضطر وهو فيه وقع كالذي
القصد وبني والجهل، العلم بني املغالطة موقف منه يقف أو يجهله، وهو فيه وقع

واالضطرار.
اإلنسان ضمري يُقاس وإنَّما ضمري، صاحب ألنَّه البهيم؛ الحيوان غري اإلنسان إنَّما
ال أو وينالها يطلبها التي واملطالب يتمثلها، التي العليا وامُلثل يقومها، التي بالِقيم
مثًال أمامه ويرفعون يُعليها قيمة اإلنسان يعلمون والرسل امُلصلحون دام وما ينالها،
ولم الرشَّ دام وإْن محققة، ونتيجته الزم، وعملهم عاملون، فهم إليه، يتسامى أعىل

اإلحصاء. بأرقام والجرائم الذنوب عدد ينقص
عىل ُقلنا فقد يُدركه، وال الخري يطلب العرص هذا يف اإلنسان إنَّ يوًما قلنا وإذا
مطلوب، غري عمله وإنَّ يعرفه، وال يطلبه ال كان الذي اإلنسان من أفضل إنَّه اليقني

البهيم. الحيوان يعمل كما معروف، وغري
نصيب من تزيده وبما والحوافز، القيم من النُّفوس تُودعه بما األديان تُقاس إنَّما
األديان عملت وقد والقبيح، الحسن بني التمييز حرية يف أو الضمري، حرية يف اإلنسان
جهاد عن يوًما اإلنسان تُغني لن ولكنَّها الكثري، العمل عىل قادرة تزال وال كثريًا،

الضمري.
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فيها وينقطع الخري، فيها يعم سنة ألف ينتظرون َغَرب فيما النَّاس ُجهالء كان
سعداء. أبناء سعداء غري يومئٍذ العالم يف يرى وال الشقاء، ويمتنع الرش،

ُجهالء. إنَّهم هؤالء: عن يقولون «العارفون» وكان
عمًال، يعمل لم األديان من دينًا أنَّ اعتقدوا إذا منهم أجهل العارفني هؤالء ولكنَّ
فيها باٍق البغي، فيها باٍق ، ُّ الرشَّ فيها باٍق نيا الدُّ ألنَّ العبث؛ من عبث غري يكن ولم

الكفران.
الذين الجاهلني وبني تُعاب، ال دنيا الدين من ينتظرون الذين العارفني بني فرق أيُّ
بالعرشات تُعدُّ قرون بعد الزمان، آخر املوعودة «األلفية» يف املطلقة السعادة انتظروا

باملئات؟! أو
يُفكِّرون ألنَّهم العارفني؛ أولئك من الصحيح التقدير إىل أقرب الجاهلني هؤالء لعلَّ

تفكري! بغري الجاهلون انتظرها وقد «األلفية»، وينتظرون
بني كثريًا ولصنع صنعه، ويعيد يصنعه كثريًا لوجد اليوم املسيح السيد عاد لو
الهداة فيها يصنع التي الدنيا ولكنَّ بوصاياه، ويتواصون باسمه، يعملون ومن أتباعه،

الضمري. وجهاد الهداة، لصنيع فيها موضع ال التي الدنيا من خري كثريًا صنيًعا
الضمري شوط هي فتلك والهداية، الخري رسالة الدنيا إىل العائد املسيح يختم ولن

ختام. كل وراء الغاية وهو له، ختام ال الذي
أنَّ — اليوم حتَّى علموا قد يكونوا لم إْن — الحديث العرص يف النَّاس وسيعلم
ولكنَّها عليه، ممتنًا أو للداعي مرضاة فيقبله الخارج من يأتيه ال يشء اإلنسان عقيدة
عند بدنه يصلح كما اإلصالح، إىل احتاج إن يصلحه، الباطنية حياته وقوام ضمريه، هي
اإلنسان، مسألة فالعقيدة ملرضاته، نفسه عالج أنَّه يرى وال عليه، يمتن ال وهو الطبيب،
كما يُعالجها أْن إصالحه عالج إذا وعليه اإلنسان، مسألة ألنَّها إال بها لألنبياء شأن ال
إىل يردها بضاعة كأنَّها يُعالجها وال نفسه قوام يُعالج كما بل نفسه من جزءًا يُعالج

الزمان. آخر إىل العقيدة أمر من فراغ فال أمرها، من ويفرغ صاحبها،
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