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محبة هللا تنترص يف 
النهاية

)إلــن ج. هوايــت(  الموهوبــة  الُمولِّفــة  يــد  الفــداء« هــو كتــاب خطَّتــه  ــة  »قصَّ
ألوقاتنــا هــذه. فــإذ نقتــرب ِمــن نهايــة العقــد الثانــي ِمــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
تتــرك أحــداث العالَــم عالمــة اســتفهام ُمعلَّقــة فــي األفــق. فهــل قــد ُحِكــَم علينــا 
ــــ بالمزيــد ِمــن االضطرابــات والهمــوم، أْم أنَّ  بيــن  ــــ ونحــن ُســاللَة ِمــن البشــر الُمعذَّ

إلــى المســتقبل ســتتغيَّر نحــو األفضــل؟ نظرتنــا 
ُمــه القــادة السياســيُّون والعلمــاء، لكــنَّ أصــوات ُمعظــم  هنــاك بصيــص أمــل يقدِّ

يــن والدولــة تبــدو أقــلَّ تفــاؤاًل. الفالســفة ورجــال الدِّ
لَِمــن  بالنســبة  نعــم،  مــا؟  مــكان  فــي  وطمأنينــة  أمــل  علــى  العثــور  يمكــن  هــل 
يرفضون اليأس ويُدركون أنَّ هللا ال بُدَّ أنَّه عالِم بحالة البشر الصعبة وأنَُّه سيتدخَّل 
ليُغيِّر مجرى األحداث بشــكل جذرّي ــ بالنســبة لهؤالء ســيكون هناك مخرج نجاة. 
لكــنَّ قــارئ هــذا الكتــاب ســيجد أكثــر ِمــن ُمجــرَّد أفــكار بشــريَّة لدعــم هــذه النظــرة 
الُمتفائلــة. فاإليمــان ســينبت فــي قلبــه ويتفتَّــح إذ يقــرأ هــذا الســجلَّ الُمنيــر والقــويَّ 
والحافــل بالصراعــات العنيفــة التــي يخوضهــا الجنــس البشــريُّ ضــدَّ قــوى الظــالم 
يرة. إنَّ الســرد الــوارد فــي هــذا الكتــاب مبنــيٌّ علــى الموضــوع المحــوريِّ فــي  الشــرِّ
س والــذي يــدور حــول الصــراع الطويــل األمــد بيــن قــوَّات هللا وجنــود  الكتــاب المقــدَّ
ــة خلــق  الشــيطان بهــدف التحكُّــم بــإرادة اإلنســان ومصيــره. ُهنــا يتــمُّ اســتعراض قصَّ
اإلنســان وســقوطه فــي الَْخِطيَّــِة، وكذلــك الســيطرة الشــيطانيَّة التــي أثــارت الحــروب 
وحرَّضــت علــى الجريمــة والُمعانــاة والمآســي فــي العالَــم أجمــع. فــي قَلْــِب هــذا 

الكتــاب ســترى الِفــداء الــذي أنجــزه المســيح علــى الصليــب ألجــل اإلنســان.
إنَّ كلَّ صفحــة ِمــن صفحــات هــذا الكتــاب ســتمنحك إدراكًا ]10[ للتاريــخ نــادًرا 
ــة الفــداء هــي  ســة. إنَّ قصَّ مــا تناولــه أيُّ مؤلِـّـف آخــر مــا عــدا كَتَبَــة األســفار المقدَّ
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ــة صــراع محتــدم بيــن هللا والشــياطين، وقــد امتــدَّ ليشــمل  ــة حــرب حقيقيَّــة ــــ قصَّ قصَّ
ــة تُتَــوَّج بمشــهد االنتصــار الختامــّي الــذي يأتــي بالســالم  اإلنســان أيًضــا. وهــي قصَّ
واالســترداد لجميــع الذيــن يتبعــون يســوع المســيح، ملــك الملــوك الــذي ســيعود 

إلــى األرض ُمنتصــرًا.
بعنايــة  ُمنتقــاة  فقــراٍت  الكتــاب  هــذا  إعــداد  علــى  القائمــون  اســتخلص  لقــد 
ِمــن أربعــة كتــب ســابقة للكاتبــة )إلــن ج. هوايــت( حــول هــذا الموضــوع الهــاّم. 
ــقت أحــداث الســرد الخاّصــة بهــذا الكتــاب حســب التسلســل التاريخــّي،  وقــد نُسِّ
الفصــول  أكثــر  البشــرّي ولِيعــرض  الكامــل للوجــود  بحيــث يشــمل ذلــك االمتــداَد 

الموضــوع. عــن  وإيضاًحــا  شــموليًّة 
ـة تدعونــا جميًعــا. سيكتشــف  إنَّ الوقــت ثميــن، وهــو يمضــي وينفــذ، واألبديَـّ
قــارئ هــذا الكتــاب أنَّ الُمســتقبل ُمضــيء ُمشــرِق. فــاهلل ســينتصر، وقــوى الخيــر 

معــه، فــي نهايــة المطــاف. 
الناشرون ]13[
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1
سقوط لوسيفر

فــي  يأتــي  تمــرِّده. وكان  فــي الســماء كان لوســيفر مــالكًا ســاميًا ورفيًعــا قبــل 
المرتبــة الثانيــة ِمــن ناحيــة الكرامــة بعــد ابــن هللا الحبيــب. وكانــت مالمحــه توحــي 
بالوداعــة وتعبِّــر عــن الســعادة، كمــا كانــت كذلــك حــال غيــره ِمــن المالئكــة. لقــد 
ــا دلَّ علــى قــوى عقــل جبَّــار. وكان تكويُنــه  كان جبينــه عاليًــا وجبهتــه عريضــة، ممَّ
كامــاًل وســلوكُه نبيــاًل مهيبًــا. وكان يُشــرق ِمــن ُمحيَّــاه نــوٌر مميَّــٌز ينيــر حولــه علــى نحــو 
ابــن  يفــوق فــي تألُّقــه وجمالــه النــوَر الُمِشــعَّ حــول بقيَّــة المالئكــة؛ لكــنَّ المســيح، 
هللا الحبيــب، كان يفــوق ببهائــه كلَّ حشــود المالئكــة. لقــد كان واحــًدا مــع اآلب 
قبــل أْن تُخلـَـق المالئكــة. كان لوســيفر يحســد المســيَح، ورويــًدا رويــًدا ادَّعــى لنفســه 

الســلطان الــذي كان للمســيح وحــده. 
فــي  ــة  خاصَّ كرامــة  ابنــه  لِيَْمَنــح  الســماء  أجنــاد  العظيــم  الخالــق  اســتدعى 
حضــور جميــع المالئكــة. وقــد أجلِــَس االبــن علــى العــرش مــع اآلب، واجتمعــت 
ـه قــد قضــى بنفســه أْن  ثــمَّ أعلــن اآلُب أنَـّ يســين.  حولهمــا حشــود المالئكــة القدِّ
فــإنَّ  ابنــه،  كان حضــور  فأينمــا  ذلــك  وعلــى  لــه؛  ُمعــاِداًل  ابنــه،  المســيح،  يكــون 
ــب إطاعــة كلمــة االبــن، تماًمــا  ذلــك يكــون ِمثــَل حضــوره هــو شــخصيًّا. وقــد توجَّ
لتــه قيــادة أجنــاد  كمــا لــو كانــت هــي كلمــة اآلب عينهــا. وفــوَّض البنــه ُســلطة خوَّ
الســماء. وكان علــى االبــن أْن يعمــل متَّحــًدا مــع اآلب بشــكل خــاّص فــي الخلــق 
ــب علــى االبــن أْن  المرتقــب ]14[ لــأرض ولــكلِّ كائــن حــيٍّ ســيوجد عليهــا. وتوجَّ
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ة الفداء 10  |  ِقصَّ

يعمــل إرادة اآلب ومقاصــده، ولكنَّــه لــن يقــوم بشــيء ُمنفــرًدا ِمــن ذاتــه. فــإرادة 
اآلب ســتتمُّ فيــه.

كان لوســيفر يحســد يســوع المســيح ويغــار منــه. ومــع ذلــك، فعندمــا انحنــت 
قــه وســلطته الُعليــا وصــواب ُحكِمــه، انحنــى هــو  المالئكــة أمــام المســيح اعترافـًـا بتفوُّ
ــة. ثــمَّ ُدِعــي المســيح ليكــون شــريًكا  ــا بالحســد والكراهيَّ معهــم؛ لكــنَّ قلبــه كان مليئً
ــة فيمــا يتعلّــق بخططــه، بينمــا لــم يكــن لوســيفر علــى درايــة  فــي مشــورة هللا الخاصَّ
بــأْن يعرفهــا، إالَّ أنَّ المســيح كان  لــه  لــم يفهــم مقاصــد هللا، ولــم يُســَمح  ـه  بهــا. إنَـّ
فــي القــدرة والســلطان مــع هللا  بــه الســماء، وكان واحــداً  الســيَّد الــذي اعترفــت 
ــاًل علــى باقــي مالئكــة الســماء. لقــد كان مركــزه  ذاتــه. لقــد ظــنَّ لوســيفر أنَّــه كان ُمفضَّ
م الحمــد والتســبيح لخالقــه. وكان يطمــح لالرتقــاء  رفيًعــا، إالَّ أنَّ هــذا لــم يجعلــه يُقــدِّ
إلــى منزلــة هللا ذاتــه. وقــد تباهــى بســموِّ مركــزه. وكان يعلــم كيــف كانــت المالئكــة 
ــا ِمــن حضــرة الخالــق  ــة. كان لوســيفر قريبً ــة خاصَّ تكرمــه. لقــد كان عليــه تنفيــذ مِهمَّ
ة المجــد الخالــدة التــي تغمــر اإللــه الســرمديَّ تُشــرُِق عليــه.  العظيــم، وكانــت أشــعَّ
ــة  ــر كيــف أنَّ المالئكــة كانــوا علــى أهبــة االســتعداد لكــي يُطيعــوا أوامــره بهمَّ وقــد فكَّ

وبــكلِّ ســرور. ألــم تكــن ثيابــه ُمضيئــة وجميلــة؟ فلمــاذا يُكــرَّم المســيح أكثــر منــه؟
وهكذا ترك لوسيفر مكانه الُمباِشر في حضرة اآلب، وهو ساخٌط ونفسه مملوءة 
حسًدا تجاه يسوع المسيح. وإذ أخفى حقيقة مقاصده، راح يجمع حشود المالئكة 
ث إليهم وكأنَّ اإلساءة  وطَرََح أمامهم قضيَّته التي كانت تدور حوله هو. لقد تحدَّ
اًل يسوع  قد وقعت عليه ولحق به الضرر، وراح يحكي لهم كيف أنَّ هللا أهمله ُمفضِّ
التي  يَّة الجميلة  الُحرِّ أنَّه ِمن اآلن فصاعًدا قد ولَّت كلُّ تلك  عليه. كما أخبرهم 
مون  كان يتمتَّع بها المالئكة. ألم يتسلّط ]15[ عليهم حاكٌم قد أخضعهم فراحوا يقدِّ
له فروض الوالء والطاعة؟ قال لوسيفر لهم أنَّه َجمعهم مًعا لِيُؤكِّد أمامهم بأنَّه لن 
ي على حقوقه وحقوقهم ولن يسجد للمسيح ثانية؛ بل سينتزع  يخضع لهذا التعدِّ
بنفسه الكرامة التي كان يجب أْن تُمَنح له، وسيكون القائد لكلِّ َمن سيخضع ويتبعه 

ويطيع أوامره.
نشب انقساٌم حادٌّ بين المالئكة. وسعى لوسيفر والُمتعاطفون معه بكلِّ جهد 
إلعادة ترتيب ُحكم هللا. لقد كانوا غير قانعين وتُعساء ألنَّهم لم يقدروا أْن يطَّلعوا 
د المسيَح  على حكمته الخفيَّة ويتأكَّدوا ِمن مقاصد هللا الكامنة التي دفعته ألْن يمجِّ
ابَنه ويمنحه قوَّة وُسلطة غير محدودتَين. وهذا دفعهم ألْن يتمرَّدوا على ُسلطة االبن.

بحيــث  الُمتمــرِّد  القــويَّ  المــالك  ذلــك  اســترداد  الُمخلِصــون  المالئكــة  حــاول 

AR StoryRedemption-Body.indd   10 11/4/19   4:23 PM



سقوط لوسيفر  |  11

الكرامــة  منــح  فــي  هللا  فعلــه  مــا  بــرَّروا  لقــد  خالقــه.  إرادة  مــع  وفــاق  علــى  يكــون 
ــا كان  ـه ليــس أقــلَّ كرامــة اآلن ِممَّ ـة ســعوا إلقنــاع لوســيفر بأنَـّ للمســيح، وبحجــج قويَـّ
عليــه قبْــَل أْن يعلــن هللا عــن الكرامــة التــي أغدقهــا علــى المســيح ابنــه. لقــد أوضحــوا 
ـه كان موجــوًدا معــه قبــل أْن تُخلَــق المالئكــة؛  بجــالء أنَّ المســيح هــو ابــن هللا، وأنَـّ
ولطالمــا كان يقــف عــن يميــن اآلب، وُســلطته الُمِحبَّــة والرحيمــة لــم تكــن أبــًدا محــلَّ 
ـه لــم يُصــِدر أمــرًا قــطُّ إالَّ واســتقبلته أجنــاد الســماء بــكلِّ فــرح  شــكٍّ أو ِجــدال؛ وأنَـّ
ــة التــي منحهــا اآلب  وراحــت تعمــل علــى تنفيــذه. لقــد أكَّــدوا بــأنَّ الكرامــة الخاصَّ
للمســيح، فــي حضــور المالئكــة، لــم تُنِقــص ِمــن الكرامــة التــي ُمِنَحــت للوســيفر حتَّــى 
ـى عــن  ذلــك الوقــت. بكــى المالئكــة. لقــد حاولــوا بــكلِّ إخــالص إقناعــه بــأْن يتخلَـّ
ير وبــأْن يخضــع ]16[ لخالِقهــم؛ فــكلُّ مــا كان فــي الســماء حتَّــى تلــك  ُمخطَّطــه الشــرِّ
اللحظــة كان الســالم واالنســجام، ولكــْن مــا الــذي يُمكــن أْن يُســبِّبه صــوت التمــرُّد 

والشــقاق هــذا؟
ثــمَّ اســتدار مبتعــًدا عــن المالئكــة األمنــاء واتَّهمهــم  رفــض لوســيفر اإلصغــاء، 
بأنَّهــم عبيــد. وقــف هــؤالء المالئكــة األوفيــاء هلل فــي دهشــة وهــم ينظــرون كيــف 
ــا كان  كان لوســيفر ينجــح فــي إثــارة التمــرُّد. لقــد وعدهــم ِبُحكــٍم جديــد وأفضــل ممَّ
يَّــة مطلقــة. وقــد عبَّــرت أعــداد كبيــرة ِمــن  لديهــم، وعدهــم بحكــم يضمــن للجميــع حرِّ
المالئكــة عــن نيَّتهــا فــي قبولــه قائــًدا وزعيًمــا عليهــم. وإذ رأى أنَّ جهــوده قوِبلــت 
بالنجــاح، صــار يُمنِّــي نفســه بأنَّــه قريبًــا ســوف يضــمُّ جميــع المالئكــة إلــى جانبــه، وأنَّــه 
ســيصير ُمعــاِداًل هلل ذاتــه، وسيســَمع جميــع ُجنــد الســماء صــوت ُســلطانه اآلِمــر. 
ره المالئكــة األوفيــاء مــرَّة أخــرى، وأكَّــدوا لــه النتائــج المحتومــة فــي حــال  وقــد حــذَّ
تــه أْن يُفنــي كلَّ  أصــرَّ علــى موقفــه؛ فالقــادر علــى أْن يخلــق المالئكــة يســتطيع بقوَّ
إنَّ  الرهيــب.  وتمرُّدهــم  وقاحتهــم  يُعاِقــب  أْن  يقــدر  واحــدة  وبإشــارة  ســلطانهم، 
ســة كذاتــه هــو أمــر  التفكيــر فــي احتمــال أْن يقــاوم أحــد المالئكــة شــريعة هللا الُمقدَّ
ــوا آذانهــم عــن االســتماع  غريــب! أنــذر المالئكــة األمنــاء إخوتَهــم المتمردِّيــن لِكــي يصمُّ
لحجــج لوســيفر الخاِدعــة، ونصحــوه وجميــَع َمــن وقعــوا تحــت تأثيــره بــأْن يطلبــوا هللا 

ويعترفــوا لــه بخطئهــم لُِمجــرَّد ســماحهم بفكــرة واحــدة تشــّكك فــي ُســلطانه.
أراد الكثيرون ِمن الُمتعاطفين مع لوسيفر أْن يعملوا بمشورة المالئكة األوفياء 
ويتوبــوا عــن عــدم رضاهــم وينالــوا ثقــة اآلب وابنــه الحبيــب مــرَّة أخــرى. حينئــذ أعلــن 
الثائــر القــويُّ بأنَّــه خبيــر عليــم بشــريعة هللا، وأنَّــه إذا قَِبــل الخضــوع لطاعــة الــذلِّ فــإنَّ 
لــه ألْن يتولَّــى مســؤوليَّاته الرفيعــة. قــال  كرامتــه ســتُنَزع عنــه ولــن يعــود محــلَّ ثقــة تؤهِّ
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لتابعيــه بأنَّهــم ]17[ قــد تورَّطــوا معــه وذهبــوا أشــواطًا بعيــدة بحيــث بــات يصعــب 
م عبــادة الــذلِّ  ــل العواقــب، فهــو لــن يســجد ويُقــدِّ عليهــم الرجــوع، وســوف يتحمَّ
يتهــم ويحصلــوا  البــن هللا؛ وهــذا مــا لــن يغفــره هللا، واآلن عليهــم أْن يطالبــوا بحرِّ
تُمَنــح لهــم عــن طيــب خاِطــر. وهكــذا  لــم  التــي  ــلطة  بالقــوَّة علــى المنصــب والسُّ
النــور‹ والمغمــور بمجــد هللا والُمــالزم لعرشــه أصبــح،  »كان أنَّ لوســيفر ›حامــل 

بعصيانــه، شــيطانًا أو )خصًمــا(« )اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 20(. 
هــرع األمنــاء ِمــن المالئكــة إلــى ابــن هللا ليُخبــروه بمــا كان يحــدث بيــن جمــوع 
المالئكــة. وجــدوا اآلب فــي جلســة تشــاور مــع ابنــه الحبيــب لتحديــد وســائل قمــع 
ــلطة المزعومــة التــي خلعهــا الشــيطان علــى نفســه وفــي نفــس الوقــت ضمــان  السُّ
الخيــر األصلــح للمالئكــة األوفيــاء. كان فــي مقــدور هللا العظيــم أْن يطــرح علــى الفــور 
ذلــك الُمخــاِدع الكبيــر إلــى خــارج الســماء؛ لكــنَّ هــذا لــم يكــن قصــده. أراد أْن يمنــح 
الُمتمرِّديــن فُرصــة ُمتســاوية الختبــار قوَّتهــم وبأســهم ضــدَّ ابــن هللا ومالئكتــه األمنــاء. 
وكان علــى كلِّ مــالك فــي هــذه المعركــة أْن يختــار الفريــق الــذي ينضــمُّ إليــه لكــي 
ــوا إلــى الشــيطان  يــراه الجميــع. لــم يكــن ِمــن األمــان الســماح للمالئكــة الذيــن انضمُّ
ـوا ُمقيميــن فــي الســماء. فقــد تعلَّمــوا درس العصيــان علــى  فــي عصيانــه أْن يظلُـّ
شــريعة هللا الثابتــة التــي ال تتغيَّــر، وهــذا مــرٌض ال ِشــفاء منــه. لــو أنَّ هللا كان قــد 
تــه لُِمعاقبــة ذلــك الُمتمــرِّد الكبيــر، لمــا كان باإلمــكان كشــف المالئكــة  لجــأ إلــى قوَّ
الســاخطين؛ لذلــك اتَّخــذ هللا مســلًكا آخــر ألنَّــه أراد أْن يكشــف لــكلِّ ُجنــد الســماء 

عدالتــه وُحكمــه بــكلِّ جــالء ووضــوح.

حرب في السماء
كانــت الجريمــة الكبــرى هــي التمــرُّد علــى ُحكــم هللا. بــدت الســماء كلُّهــا تعــجُّ 
رتبــة  مــالك ذو  لــكلٍّ منهــا  فــي ســرايا، وكان  المالئكــة  انتظمــت  بفوضــى عارمــة. 
ـه  أعلــى فــي مقّدمــة الكتيبــة. دخــل الشــيطان ]18[ فــي حــرب ضــدَّ شــريعة هللا، ألنَـّ
كان يطمــح إلــى تمجيــد نفســه وكان غيــر مســتعدٍّ للخضــوع لســلطان ابــن هللا، قائــد 

الســماء العظيــم.
اســتُْدِعيَت جميــع أجنــاد الســماء للمثــول أمــام هللا اآلب بهــدف البــتِّ فــي كلِّ 
ـه غيــر راٍض علــى أْن ينــال المســيح كرامــة  قضيَّــة. وأعلــن الشــيطان دون خجــل أنَـّ
ـه ينبغــي أْن يكــون ُمعــاداًل هلل  أكثــر منــه. ووقــف بــكلِّ تكبُّــر وغطرســة وألــحَّ علــى أنَـّ
ـه  وأْن يُدعــى للمثــول فــي مجلــس اآلب ويفهــم مقاصــده. أبلــغ هللُا الشــيطاَن بأنَـّ
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لــن يكشــف مقاصــده الخفيَّــة إالَّ البنــه، وأنَّــه طلــب ِمــن الجميــع فــي عائلــة الســماء، 
أنَّ  إالَّ  فيهــا؛  ريــب  كاملــة ال  مــوا البنــه طاعــة  يقدِّ أْن  نفســه،  الشــيطان  ِمــن  ـى  حتَـّ
ـه ال يســتحقُّ أْن يكــون لــه مــكان فــي الســماء. بعــد ذلــك  الشــيطان برهــن علــى أنَـّ
أشــار الشــيطان بتهلُّــل إلــى المتعاطفيــن معــه والذيــن كانــوا يُشــكِّلون حوالــي نصــف 
المالئكــة، وهتــف قائــاًل: »إنَّ هــؤالء معــي! هــل ســتطردهم هــم أيًضــا وتُحــِدث مثــل 
هذا الفراغ في الســماء؟«، ثمَّ أعلن بأنَّه ُمســتعدٌّ لمقاومة ُســلطة المســيح والدفاع 
عــن مكانتــه فــي الســماء ِمــن خــالل فــرض الُقــْدرَة، فالقــوَّة ســتقف فــي مقابــل القــوَّة.

الوقحــة.  الشــيطان  كلمــات  إلــى  يســتمعون  وهــم  األخيــار  المالئكــة  بكــى 
وأعلــن هللا أنَّ المتمرِّديــن يجــب أالَّ يبقــوا فــي الســماء فيمــا بعــد. فحالــة الغبطــة 
طالمــا  لهــم  مالزمــة  تبقــى  أْن  ينبغــي  كان  بهــا  يتمتَّعــون  كانــوا  التــي  والســعادة 
اســتمّروا فــي تقديــم الطاعــة للشــريعة التــي أعطاهــا هللا لُِحكــم خالئقــه. ولكــْن لــم 
يهــم علــى شــريعة هللا. لقــد  يكــن هنــاك تدبيــر يســمح بخــالص َمــن تجــرَّأوا فــي تعدِّ
تمــادى الشــيطان فــي تمــرُّده، وأعــرَب عــن ازدرائــه بشــريعة الخالـِـق التــي لــم يســتطع 
الشــيطان أْن يطيقهــا. لقــد ادَّعــى بــأنَّ المالئكــة ليســوا بحاجــة إلــى الشــريعة، بــل 
ــة التــي سترشــدهم دوًمــا إلــى عمــل  ينبغــي أْن يُتْرَكــوا أحــراًرا التِّبــاع إرادتهــم الخاصَّ
يَّتهــم، وأنَّ إلغاءهــا ]19[ كان هدفًــا ِمــن  الصــواب، وأنَّ الشــريعة كانــت تحــدُّ ِمــن ُحرِّ
األهــداف العظيمــة للموقــف الــذي اتَّخــذه. كان يعتقــد بــأنَّ وضــع المالئكــة كان 
بحاجــة إلــى تحســين، ولــم يكــن ذلــك فكــر هللا الــذي ســنَّ الشــرائع وعظَّمهــا لتكــون 
ُمعادلــة لذاتــه. إنَّ ســعادة الُجنــد المالئكــّي ارتبطــت بطاعتهــم الكاِملــة للشــريعة. 
وكلُّ واحد منهم كان له عمله الخاصُّ المنوط به، وكان النظام في الســماء كاِماًل 

ــا إلــى أن اندلــع تمــرُّد الشــيطان. واالنســجام تامًّ
ثــمَّ حدثــت حــرٌب فــي الســماء، حيــث اشــتبك ابــن هللا، أميــر الســماء، ومعــه 
ــوا إليــه. انتصــر ابــن هللا  مالئكتــه األوفيــاء، فــي صــراع مــع المتمــرِّد األكبــر وَمــن انضمُّ
ومالئكتــه األوفيــاء المخلِصــون؛ وطُــرَِد ِمــن الســماء الشــيطاُن والُمتضاِمنــون معــه. 
اعتــرف كلُّ جنــد الســماء بعدالــة هللا، ولــم يُتْــرَك فــي الســماء أثــٌر للتمــرُّد، وعــاد 
الســالم والوئــام كمــا كانــا فــي الســابق. حزنــت مالئكــة الســماء علــى مصيــر الذيــن 

كانــوا شــركاءهم فــي الســعادة والهنــاء. وشــعرت الســماء بفقدانهــم.
تشــاور اآلب مــع ابنــه حــول تنفيــذ قصدهمــا فــي خلــق اإلنســان ليســكن األرض. 
وكان ســيضع اإلنســاَن رهــن االختبــار ليمتحــن والءه قبــل أْن يُعتَبــر آمًنــا إلــى األبــد. 
فــإِن احتمــل اإلنســاُن االختبــار الــذي ِمــن خاللــه يــرى هللا جدارتــه، فإنَّــه فــي النهايــة 
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مــع  يتحــادث  وأْن  هللا  رضــا  يكســب  أْن  عليــه  كان  للمالئكــة.  ُمعــاِداًل  ســيكون 
ـه ِمــن المناســب أْن  المالئكــة، وكان عليهــم ُهــم أْن يتحادثــوا معــه. ولــم يــَر هللا أنَـّ

يضعــه خــارج نطــاق الِعصيــان. ]20[
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2
الخليقة

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 1.

بــدأ اآلب واالبــن فــي تنفيــذ العمــل العظيــم الرائــع الــذي كانــا قــد اشــتركا فــي 
فــي  آيــًة  الخالــق  يــد  ِمــن  األرض  األرض. وخرجــت  خلــق  وهــو  أال  ــــ  لــه  التخطيــط 
عــات الميــاه.  الجمــال. كانــت الجبــال والتــالل والســهول ُمتداِخلــة مــع األنهــار وتجمُّ
ِمــن رتابــة  بــل كانــت التــالل والجبــال تُغيِّــر  ا،  لــم تكــن األرض ســهاًل واِحــًدا ممتــدًّ
ة. لــم تكــن الجبــال وعــرة وشــاهقة كمــا نراهــا  المشــهد الــذي تركتــه الســهول الممتــدَّ
اليــوم، بــل كانــت ُمتناِســقة وجميلــة الشــكل. ولــم تكــن تـُـرى علــى ســفوحها الصخــوُر 
العاليــة الجــرداء، بــل كانــت مدفونــة فــي بطونهــا، وكأنَّهــا بمثابــة الِعظــام بالنســبة 
التــالل  تزيَّنــت  فــي كلِّ األرجــاء. وقــد  بالتســاوي  تنتشــر  الميــاه  لــأرض. وكانــت 
وشــاهقة  عظيمــة  وأشــجار  وأزهــار  بنباتــات  الجمــال  الفائقــة  والســهول  والجبــال 
االرتفــاع علــى اختــالف أنواِعهــا، وكانــت تلــك أضخــم وأجمــل ِمــن األشــجار التــي 
يًّــا، وبَــَدت األرض وكأنَّهــا  نراهــا اآلن بأضعــاف مضاعفــة. وكان الهــواء نقيًّــا وصحِّ

قْصــر نفيــس. رأت المالئكــة ذلــك وابتهجــت لجمــال أعمــال هللا وروعتهــا. 
واالبن قصدهما  اآلب  ذ  نفَّ عليها،  التي  والحيوانات  األرض  ُخلِقت  أْن  بعد 
الذي خطَّطا له قبل سقوط الشيطان، وهو خلق اإلنسان على صورتهما. وكانا 
»نَْعَمُل  البنه،  هللا  قال  واآلن،  عليها.  ما  وكلِّ  األرض  خلق  في  مًعا  عِمال  قد 
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يد  ِمن  آدم  خرج  وعندما   .)26  :1 )تكوين  كََشبَِهَنا«  ُصورَتَِنا   ]21[ َعلَى  اإلِنَْساَن 
خالقه، كان فاِرع الطول وذا قوام متَّسق متناسب. كان طوله أكثر ِمن ضعف 
طول الرجال الذين يعيشون على األرض في هذه األيَّام، وكان غاية في التناسق. 
كانت مالمحه مثاليَّة وجميلة. وبشرته لم تكن ال بيضاء وال باهتة بل ورديَّة اللون 
ة. كانت حوَّاء أقصر قامة ِمن آدم. وكان رأسها يعلو قلياًل فوق  جة بالصحَّ ومتوهِّ

ُمتناسقة وبارِعة الجمال. التكوين  أيًضا مثاليَّة  كتف آدم. وكانت هي 
ُمتســربلَين  كانــا  بــل  ُمصنَّعــة،  ثيابًــا  يرتديــان  البــارَّان  الزوجــان  ذانــك  يكــن  لــم 
بثيــاب النــور والمجــد، كتلــك الثيــاب التــي ارتدتهــا المالئكــة. وطالمــا كانــا يعيشــان 
مــا عملــه هللا كان  أنَّ كلَّ  ومــع  يكســيهما.  النــور هــذا  رداء  بقــي  فــي طاعــة هلل، 
كاِمــل الجمــال، وبــدت األرض التــي خلقهــا هللا ليجعــل آدم وحــوَّاء فرَحيــن كاِملــة ال 
نقــص فيهــا، إالَّ أنَّ هللا أظهــر محبَّتــه العظيمــة لهمــا حيــن غــرس جنَّــة ألجلهمــا. وكانــا 
يقضيــان جــزًءا ِمــن وقِتهمــا فــي العمــل الُممِتــع بالعنايــة بالجنَّــة وجــزًءا فــي اســتقبال 
ــالت الُمبِهجــة. لــم يكــن عملهمــا  زيــارات المالئكــة واإلصغــاء إلرشــاداتهم وفــي التأمُّ

ــطًا. لقــد كانــت هــذه الجنَّــة الجميلــة مســكنهما. ُمرِهًقــا، بــل كان ُمْمِتًعــا وُمنشِّ
وفــي تلــك الجنَّــة وضــع الــربُّ أشــجاًرا ِمــن كلِّ نــوع للمنفعــة والجمــال. كانــت 
والشــهيَّة  للعيــون  والُمبِهجــة  والَعِطــرة  الوفيــرة  باألثمــار  لــة  ُمحمَّ أشــجار  هنــاك 
كانــت  ســين.  الُمقدَّ الزوجيــن  لذينــك  طعاًمــا  لتكــون  هللا  هــا  أعدَّ وقــد  لــأكل، 
ــا ينمــو ُمنتصبًــا، وقــد انَحَنــت األغصــان تحــت ثقــل  هنــاك أشــجار كــرْم كثيــرة ممَّ
ــا رآه اإلنســان منــذ الســقوط. كانــت الثمــار ضخمــة  أثمارهــا، وال يشــابهها شــيء ممَّ
عــة، ولــون بعضهــا يميــل إلــى الســواد، ومنهــا األرجوانــيُّ  ا وألوانهــا كانــت متنوِّ جــدًّ
واألحمــر والــورديُّ واألخضــر الفاتــح. وتلــك الثمــار الجميلــة التــي نمــت علــى ]22[ 
أغصــان الكــرْم بوفــرة ُدِعيــت بالِعَنــب. لــم تتــدلَّ األغصــان علــى األرض علــى الرغــم 
ِمــن أنَّهــا لــم تكــن مدعومــة بالعرائــش، إالَّ أنَّهــا كانــت تنحنــي تحــت ثَِقــل الثمــار. وكان 
عمــل آدم وحــوَّاء الممتــع تشــكيل عرائــش جميلــة ِمــن أغصــان الكــرْم وتهذيبهــا لتكــون 
لــة  الُمحمَّ الحيَّــة وأوراقهــا وأغصانهــا  الطبيعــة الجميلــة  ِمــن أشــجار  مســاكن لهمــا 

بالثمــار العطــرة الرائحــة.
وكانــت األرض ترتــدي رَِداًء جميــاًل ِمــن الُخضــرة، فــي حيــن كانــت آالف األزهــار 
العطــرة ِمــن كلِّ األنــواع واأللــوان تتفتــح وتنمــو بكثافــة ِمــن حولهمــا. لقــد كان كلُّ 
الــذوق والجمــال والروعــة. وفــي وســط  ِمــن  ــًقا وُمرتَّبًــا بمســتوى رفيــع  شــيء ُمنسَّ
الجنَّــة وقفــت شــجرة الحيــاة التــي فاقــت فــي مجدهــا جميــع األشــجار األخــرى. 
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الخلــود.  إلدامــة  وكانــت  يَّــة،  والفضِّ الذهبيَّــة  ــاح  التفَّ ثمــار  تُشــبه  ثمارهــا  وكانــت 
واحتــوت أوراقهــا علــى خــواصَّ للشــفاء.

آدم وحوَّاء في َعدن
كان آدم وحــوَّاء فــي غايــة الســعادة فــي عــدن. لقــد أعطاهمــا هللا ُســلطانًا غيــر 
محــدود علــى جميــع الخالئــق الحيَّــة. كان األســد والَحَمــل يلهــوان فــي ســالم وأمــان 
أو يغفــو الواحــد عنــد قدَمــي اآلخــر. وكانــت الطيــور بــكلِّ ألوانهــا وأنواعهــا تُرفــرف 
بأجنحتهــا بيــن األشــجار واألزهــار وحــول آدم وحــوَّاء، بينمــا يتــردَُّد صــدى تغريدهــا 
العــذب وســط األشــجار فــي تناُغــم جميــل وهــي تشــدو بالحمــد والتســبيح لخالقهــا.

ببيتهمــا فــي جنَّــة عــدن. ولقــد  الــذي أحــاط  بالجمــال  اُفْتُِتــَن آدم وحــوَّاء  لقــد 
أســرَّتهما الطيــور الصغيــرة الُمغــرِّدة حولهمــا إذ اكتســت بريشــها الُملــوَّن والرشــيق 
وهي تصدح بموسيقى الفرح والسعادة. وانضمَّ إليها آدم وحوَّاء رافَعين صوتيهما 
بترانيــم الحــبِّ والتســبيح والجــالل لــآب والبنــه الحبيــب امتنانـًـا علــى مظاهــر الُحــبِّ 
التــي أحاطــت بهمــا. لقــد أدَركا النظــام واالنســجام فــي الخليقــة، وهــذا مــا دلَّ علــى 
ِحكمــة ومعرفــة غيــر محدوديــن. وكانــا يكتشــفان باســتمرار أشــياء ]23[ جديــدة جميلــة 
ِمــن  بهــاء منزلهمــا فــي جنَّــة عــدن، وهــذا مــأ قلبَيهمــا بمحبَّــة أعمــق وأخــرج  عــن 

ِشــفاههما تعابيــر وتســابيح الشــكر واالمتنــان والتوقيــر لخالقهمــا. ]24[
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الخيــر  وقفــت شــجرة معرفــة  الحيــاة،  ِمــن شــجرة  بالُقــرب  الجنَّــة،  فــي وســط 
. لقد أعدَّ هللا هذه الشجرة لتكون بُرهانًا وتعبيرًا عن إيمانهما به وطاعتهما  والشرِّ
ِمــن هــذه الشــجرة وأالَّ  يــأكال  الــربُّ أبوينــا األوَّليــن أالَّ  لــه. وقــد أوصــى  ومحبَّتهمــا 
ِمــن جميــع  ـة  يَـّ يــأكُال بحرِّ أْن  بإمكانهمــا  ـه  أنَـّ لقــد أخبرهمــا  لكــي ال يموتــا.  ــاها  يمسَّ
شــجر الجنَّــة إاّل ِمــن شــجرة واحــدة، ولكنَّهمــا ســيموتان بــكلِّ تأكيــد إْن همــا أكال ِمــن 

تلــك الشــجرة.
عندمــا وضــع هللا آدم وحــوَّاء فــي تلــك الجنَّــة الجميلــة، كان عندهمــا كلُّ مــا 
ـي الِحكمــة  كانــا يرغبــان فيــه كــي ينعمــا بالســعادة وطيــب العيــش. ولكــنَّ هللا الُكلِـّ
رأى، وفًقــا لخطَّتــه، أنَّــه ِمــن الُمناِســب أْن يختَِبــَر والءهمــا قبــل أْن يصيــرا آِمَنيــن إلــى 
ثان  ث معهمــا وهمــا ســيتحدَّ األبــد. كان عليهمــا أْن ينــاال رضــا هللا، وهــو ســيتحدَّ
ُســِمَح  فقــد  أيديهمــا،  ُمتنــاول  عــن  بعيــًدا  الشــرَّ  هللا  يضــع  لــم  ذلــك،  ومــع  معــه. 
بهمــا. فــإن همــا صمــدا أمــام التجربــة، ســيناال رضــا هللا ومالئكــة  للشــيطان بــأْن يُجرِّ

الســماء إلــى األبــد.
زالــت  فلقــد  الجديــدة،  حالتــه  إليــه  آلــت  ــا  ِممَّ ذهــول  فــي  الشــيطان  وقــف 
ــة الســعادة، كمــا كان هــو  ســعادته ونظــر إلــى المالئكــة الذيــن كانــوا قبــاًل فــي قمَّ
ِمــن  لــم يُفِســد أيُّ ظــلٍّ  ِمــن الســماء. قَبْــل ســقوطهم  أنَّهــم طُــرِدوا معــه  أيضــاً، إالَّ 
قــد تغيَّــر. والمالِمــح  ــا اآلن، فيبــدو أنَّ كلَّ شــيء  أمَّ الكاِملــة.  االســتياء ســعادتَهم 
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التــي كانــت تعكــس صــورة صانعهــم أصبحــت عاِبســة ]25[ يائِســة، واحتــدم الصــراع 
والخــالف وتبــاُدل االتِّهامــات الُمــرَّة فيمــا بينهــم. قبــل التمــرُّد لــم تكــن هــذه األمــور 
معروفــة فــي الســماء. لقــد أدرَك الشــيطان اآلن النتائـِـج الفظيعــة لتمــرُّده. كمــا ارتََعــد 

ــل فــي نهايــة هــذه األمــور كلِّهــا. وَخِشــَي مواجهــة الُمســتقبل والتأمُّ
حــان موعــد ترانيــم الفــرح التــي ترفــع الحمــد هلل والبنــه الحبيــب. كان الشــيطان 
ِمــن قَبــل يقــود الجوقــة الســماويَّة ويُعطــي إشــارة البــدء؛ وبعــد ذلــك تنضــمُّ إليــه كلُّ 
أجنــاد الســماء، وأنغــام الموســيقى الرائِعــة يتــردَّد صداهــا عبــر الســماء تكريًمــا هلل 
ــا اآلن، فبــداًل ِمــن ألحــان الموســيقى العذبــة، ســقطت كلمــات  والبنــه الحبيــب. أمَّ
الشقاق والخالف والغضب على مسامع قائد العصيان العظيم. أين هو؟ أليس 
ــرَِد ِمــن الســماء؟ ألــن تُفتَــح أمامــه أبوابهــا مــرَّة أخــرى  كلُّ هــذا حلــم رهيــب؟ هــل طُ
لِتَْســَمح لــه بالدخــول؟ إنَّ ســاعة العبــادة تقتــرب حيــن تســجد جماهيــر المالئكــة 
وســين أمــام اآلب، وهــو لــن يشــترك فــي التســابيح الســماويَّة فيمــا بعــد، ولــن  القدَّ

ســة أمــام حضــرة اإللــه األبــدّي. ينحــِن بعــد اآلن بخشــوع ورهبــة ُمقدَّ
ولو كان بمقدوره أْن يستعيد ما كان عليه حين كان في حالة الطهارة والصدق 
! ولــم يعــد  ــلطة. لكنَّــه أصبــح ضــاالًّ ـى بســرور عــن ادِّعاءاتِــه بالسُّ واإلخــالص، لتخلَـّ
باإلمــكان خالصــه نظــرًا لتمــرُّده الُمتعجــرف والوِقــح! ولــم يكــن هــذا كلُّ شــيء؛ فقــد 
قــاد إلــى العصيــان وإلــى نفــس حالــة الضــالل التــي كان هــو فيهــا المالئكــَة الذيــن 
لــم يخطــر علــى بالهــم قــطُّ أْن يشــكُّوا فــي إرادة الســماء أو أْن يرفضــوا طاعــة شــريعة 
هللا إلــى أْن جــاء الوقــت حيــن وضــع الشــيطاُن هــذا األمــر فــي عقولهــم، حيــث شــرح 
يَّــة أســمى وأروع. هــذه كانــت الخدعــة التــي  لهــم أنَّهــم قــد يتمتَّعــون بخيــٍر أكبــر وُحرِّ

خدعهــم بهــا. واآلن تقــع عليــه مســؤوليَّة ال يُمِكــن إعفــاؤه منهــا.
لقــد أصبــح أصحــاب هــذه األرواح فــي فوضــى عارِمــة جــرَّاء آمالهــم الخائبــة. 
فقــد صــاروا ]26[ يُقاســون النتائــج الحزينــة لعصيــان الشــريعة وتجاهلهــا بــداًل ِمــن أْن 
ينعمــوا بالخيــر األعظــم. ولــم يعــد ممكًنــا لهــذه الكائنــات التعيســة أْن تقتنــع ِبالُحكــم 
ــة  ــة الحقيقيَّ الرحيــم للمســيح يســوع. لــم يعــد ممكًنــا أْن تُســتنهض أرواحهــم بالمحبَّ
والعميقــة والســالم والفــرح الــذي كان دائًِمــا مصــدر إلهــام لهــم لكــي يرجعــوا إليــه فــي 

طاعــة االبتهــاج واالحتــرام التبجيلــّي.

الشيطان يسعى الستعادة منصبه
ارتعــَد الشــيطان وهــو يُشــاهد مــا أتــى بــه ِمــن أفعــال، وأخــذ يُفكِّــر وحيــًدا فــي 
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فــي  ـه  أنَـّ لــو  كمــا  كيانــه  ارتــجَّ  لقــد  الُمســتقبل.  فــي  وبخططــه  والحاضــر  الماضــي 
ــل إليــه فــي طلــب  عاصفــة. كان مــالٌك ِمــن الســماء عابــراً، فنــاداه الشــيطان وتوسَّ
ُمقابلــة مــع المســيح، وقُِبــل طلبــه. قــال الشــيطان البــن هللا أنَّــه قــد تــاب عــن تمــرُّده 
ويأمل أْن يســتعيد رضا هللا. كان على اســتعداد ألْن يشــغل المنصب الذي عيَّنه 
لــه هللا ســابًقا ويكــون تحــت أمــره الحكيــم. بكــى المســيح علــى المحنــة التــي حلَّــت 
ـه ال يُمكــن قبولــه فــي  بالشــيطان، ولكــن قــال لــه ــــ وهــو )أي المســيح( فكــُر هللا ــــ أنَـّ
بأســرها سيشــوبها  الســماء  إنَّ  فــي خطــر.  الســماء  تُوضــع  أْن  ينبغــي  الســماء. ال 
ـه هــو مصــدر الَْخِطيَّــِة والتمــرُّد، وهــو مــا  الفســاد فــي حــال قُِبــل فيهــا ِمــن جديــد ألنَـّ
ِمــن  التمــرُّد  التِّباعــه مســلك  يكــن هنــاك ســبب  ولــم  التمــرُّد،  ِبــذار  يحتضــن  يــزال 
ــر معــه جمًعــا غفيــرًا  ــر نفســه بشــكل يائــس وحســب، بــل دمَّ األســاس، وهــو لــم يدمِّ
ِمن المالئكة الذين كان يُمِكن أْن يبقوا ُســعداء في الســماء لو أنَّه ظلَّ أميًنا وثابتًا. 

إنَّ شــريعة هللا تقــدر أْن تديــن، لكنَّهــا ال تقــدر أْن تعفــو.
إنَّ الشــيطان لــم يتــب عــن تمــرُّده نتيجــة إدراكــه لصــالح هللا الــذي أســاء هــو 
إليــه. كان ِمــن المســتحيل أْن يكــون ُحبَّــه هلل قــد ازداد إلــى هــذا الحــدِّ منــذ ســقوطه 
بحيــث يقــوده إلــى الخضــوع بفــرح وطاعــة لشــريعة هللا التــي احتقرهــا. إنَّ البــؤس 
بالذنــب  والشــعور  الجميــل،  الســماء   ]27[ نــور  فََقــَد  أدركــه والحظــه عندمــا  الــذي 
فــي  التــي اختبرهــا وجلبهــا علــى نفســه  فــرض نفســه عليــه، وخيبــة األمــل  الــذي 
عــدم تمكُّنــه ِمــن تحقيــق مــا كان يصبــو إليــه، كانــت ســبب حزنــه وكآبتــه. إنَّ كونــه 
قائــًدا خــارج الســماء اختلــف اختالفًــا هائــاًل عــن كونــه قائِــًدا ُمكرًَّمــا فــي الســماء. 
لــه، فتــاق ألْن  ــا أمكنــه تحمُّ إنَّ مــا تكبَّــده ِمــن خســارة لــكلِّ مزايــا الســماء بَــَدا أكثــر ممَّ

ـه. يســتعيد ذلــك كلَـّ
هذا التغيير الكبير في المركز لم يدفع الشيطان ألْن يزداد حبًّا هلل وال لِِحْكمة 
أنَّه لم يعد ممكناً على اإلطالق  شريعته وعدالتها. عندما اقتنع الشيطان تماًما 
أْن يستعيد مركزه في رضا هللا، أظهر حقده بمزيد ِمن الُكره والُعنف الُملتِهب.

كان هللا يعلم بأنَّ مثل هذا التمرُّد الحاِسم لن يظلَّ خاِمًدا، حيث أنَّ الشيطان 
أْن يبتكر سباًل ليُزِعج بها المالئكة السماويِّين ولِيُظهر ازدراءه بُسلطة  كان ُمزمعاً 
هللا. وإذ كان ممنوًعا ِمن دخول أبواب السماء، فها هو ينوي أْن ينتظر بالقرب ِمن 
المدخل لِيَتهكَّم على المالئكة سعيًا إلثارة الخالف والجدال بينهم عند دخولهم 
بها آدم وحوَّاء وأْن يسعى  يهنأ  التي  السعادة  تدمير  وخروجهم. وسوف يحاول 

جاِهًدا ليُحرِّضهم على التمرُّد إذ كان يعلم أنَّ هذا سيُسبّب ُحزنًا في السماء.
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المؤامرة ضدَّ األسرة البشريَّة
بمظهــر  أمامهــم  وقــف  إذ  نفســه  فأثــار  إليــه،  يتطلَّعــون  الشــيطان  أتبــاع  كان 
ي وأطلعهــم علــى خططــه لينتــزع آدم وشــريكته حــوَّاء ِمــن بيــن يــدي هللا. فــإذا  التحــدِّ
اســتطاع بأيَّــة طريقــة أْن يخدعهمــا ويدفعهمــا إلــى عصيــان هللا، فــاهلل ســيوفِّر تدبيــرًا 
مــا بحيــث يمكــن ِمــن خاللــه أْن ينــاال العفــو. وعندئــذ، ســيكون الشــيطان، ومعــه كلُّ 
المالئكــة الســاقطين، فــي وضــع عــادل يســمح لهــم بــأْن يشــتركوا معُهمــا فــي نيــل 
رحمــة هللا. وإذا فشــَل هــذا الُمخطَّــط، يمكنهــم حينــذاك أْن يتَِّحــدوا مــع آدم وحــوَّاء 
ألنَّهمــا حينمــا ]28[ ينتهــكان شــريعة هللا مــرَّة واحــدة، ســيُصبحان خاضَعيــن لغضــب 
يهمــا ســيضعهما أيًضــا فــي  هللا ِمثــَل الشــيطان والمالئكــة الســاقطين جميًعــا. فتعدِّ
حالــة التمــرُّد، وعندئــذ يمكنهــم أْن يتَّحــدوا مــع آدم وحــوَّاء فــي االســتيالء علــى جنَّــة 
عــدن وامتالكهــا كمســكن لهــم. وإذا اســتطاعوا الوصــول إلــى شــجرة الحيــاة التــي 
ــة، فــإنَّ قُوَّتهــم، حســبما اعتقــدوا، ســتصير ُمســاوية لقــوَّة المالئكــة  فــي وســط الجنَّ

يســين، وحتــى هللا ذاتــه لــن يقــدر أْن يطردهــم. القدِّ
علــى  جميعهــم  يكــن  لــم  األشــرار.  مالئكتــه  مــع  مشــاورات  الشــيطان  َعَقــَد 
ــة الخطيــرة والرهيبــة. وقــال  اســتعداد لالتِّحــاد فــي ســبيل االنخــراط فــي هــذه المهمَّ
ــة، وذلــك العتقــاده بأنَّــه  ــا منهــم إلنجــاز هــذه المهمَّ لهــم بأنَّــه لــن يُفــوِّض أو يأتَِمــَن أيًّ
هــو وحــده َمــن يمتلــك الحكمــة الكافيــة للمضــي قُُدًمــا فــي تنفيــذ هــذه المغامــرة 
إلــى ُعزلــة  يَّــة. أرادهــم أْن يتدارســوا األمــر بينمــا يتركهــم هــو ليخلــد  الفائقــة األهمِّ
بهــدف إنضــاج خططــه. لقــد ســعى إلقناعهــم بــأنَّ هــذا هــو أملهــم الوحيــد واألخيــر. 
فــإْن فشــلوا فــي هــذا األمــر، فــإنَّ كلَّ االحتمــاالت فــي اســِتعادة الســماء والســيطرة 

عليهــا، أو أّي جــزء ِمــن خليقــة هللا، ســيكون ميؤوًســا منهــا.
مضى الشيطان وحيًدا لكي يُكِمل الخطط التي كان ِمن المؤكَّد أنّها ستضمن 
سقوط آدم وحوَّاء. ساورته مخاوف ِمن احتمال أْن تفشل مقاصده. ففي حال نجح 
يين على شريعته،  في أْن يدفع آدم وحوَّاء إلى عصيان وصيَّة هللا بحيث يصيران ُمتعدِّ

ن بل سيتفاقم ذنبه أكثر.   ولم يَُعْد عليه ذلك بأّي نفع، فإنَّ قضيَّته هو لن تتحسَّ
َسين السعيَدين في البؤس والندم  ارتعد الشيطان ِمن فكرة إيقاعه الزوَجين الُمقدَّ
الذي كان هو نفسه يُقاسيهما. كان يبدو وكأنَّه في حالة تردُّد: فتارًة كان ثابتًا وحازًِما، 
وتارًة أخرى ُمتحيِّرًا وُمتذبِذبًا. وكان مالئكته يطلبون قائدهم ليعرِّفوه بقرارهم. فُهم 
قرَّروا أْن يتَّحدوا ]29[ مع الشيطان في ُخططه، ومعه سيحملون المسؤوليَّة ويشتركون 

ل العواِقب. في تحمُّ
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ع  طــرح الشــيطان عنــه مشــاعر اليــأس والضعــف، وباعتبــاره قائدهــم فقــد شــجَّ
ى ُســلطة هللا وابنه. لقد  نفســه على أْن يستبســل وأْن يفعل كلَّ ما في قوَّته ليتحدَّ
أطلَعهم على خططه. وأوضح لهم أنَّه إْن واجه آدم وحوَّاء بُجرأة واشتكى على ابن 
ين لِِمثل هذا الهجوم.  هللا، فهما لن يستَِمعا إليه وال للحظة، بل سيكونان ُمستَِعدَّ
وإْن حــاول تهديدهمــا بقوَّتــه، وهــو الــذي كان مــالكًا ذا ُســلطة عليــا منــذ أمــد قصيــر، 

فلــن يُحّقــق شــيئًا. فقــرَّر بــأنَّ الخــداع قــد يأتــي بمــا لــن تأتــي بــه القــوَّة أو الجبــروت.

تحذير آلدم وحوَّاء
جمــَع هللا أجنــاد الســماء التِّخــاذ التدابيــر الالزمــة لتجنُّــب التهديــد الــذي يشــكِّله 
. لقد تقرَّر في المجلس السماويِّ أْن يقوم المالئكة بزيارة جنَّة عدن وتحذير  الشرُّ
. أســرَع مــالكان فــي طريقهمــا لزيــارة  آدم ِمــن أنَّــه فــي خطــر قــد يأتيــه ِمــن ِقبَــل العــدوِّ
ســان هذيــن المالكيــن بفــرح البــراءة ُمعبِّريــن  أبَوينــا األّولَيــن. اســتقبل الزوجــان الُمقدَّ
عن شكرهما وامتنانهما الجزيل لخالقهما على بركاته الوفيرة التي أحاطت بهما. 
ابـًـا كان عندهمــا ليســتمتعا بــه، وبــدا بــأنَّ كلَّ شــيء كان  إنَّ كلَّ مــا كان جميــاًل وجذَّ
ا بحكمــة لِيُناِســب احتياجاتهمــا؛ وكانــت عشــرتهما وشــركتهما مــع ابــن هللا  ُمَعــدًّ
والمالئكــة الســماويّين األمــر الــذي نظــرا إليــه بعيــن التقديــر أكثــر ِمــن جميــع البــركات 
األخــرى، فقــد كان لديهمــا الكثيــر كان بإمكانهمــا أْن يرويــاه عــن كلِّ مــا اكتشــفاه ِمــن 
أمــور جديــدة حــول جمــال الطبيعــة التــي فــي بيتهمــا الجميــل فــي جنَّــة عــدن، وكان 

لديهمــا الكثيــر ِمــن األســئلة حــول أمــور عديــدة لــم يقــدرا أْن يفهماهــا بجــالء.
وقد أطلعتهما المالئكة على ما كانا يرغبان في معرفته ِمن معلومات بكلِّ 
محبَّة ولطف. وأوضحا لهما أيًضا ]30[ التاريخ الُمحزِن لتمرُّد الشيطان وسقوطه. 
ثم أعلموهما بوضوح أنَّ شجرة معرفة الخير والشرِّ قد ُوِضَعت في الجنَّة لتكون 
التي  والرفعة  السعادة  حالة  وأنَّ  هلل؛  ومحبَّتهما  طاعتهما  على  وبُرهانًا  عهًدا 
يسون كانت مشروطة بالطاعة؛ وأنَّ وضعهما كان يشبه  تمتَّع بها المالئكة القدِّ
وضعهم؛ إذ يمكنهما إطاعة شريعة هللا والتمتُّع بسعادة ال توصف، أو عصيانها 

وفقدان مقامهما السامي والغرق في يأس ال أمل في الخروج منه.
قال المالئكة آلدم وحوَّاء أنَّ هللا لن يُجبرهما على الطاعة، وأنَّه لم ينزع عنهما 
يَّة الطاعة أو العصيان.  إمكانيَّة السير عكس إرادته؛ وأنَّهما بشر عقالء لهما حرِّ
كان هناك نَْهٌي واحد فقط رأى هللا أنَّه ِمن الُمناسب أْن يطرحه عليهما. فإْن هما 
. وقالوا آلدم وحوَّاء بأنَّ أسمى مالك ِمن مالئكة  يا إرادته، سيموتان بال شكِّ تعدَّ
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السماء، والذي كان يشغل المنزلة التالية بعد المسيح، رفض إطاعة شريعة هللا 
الموضوعة لحكم الخالئق السماويَّة؛ وأخبروهما بأنَّ هذا التمرُّد تسبَّب في حرٍب 
في السماء، وبالنتيجة طُرِد منها المتمرِّد وأخِرَج ِمن السماء أيًضا كلُّ مالك قد 
الساقط قد  العدوَّ  وأنَّ هذا  العظيم؛  يهوه  ُسلطة  التشكيك في  اتَّحد معه في 

ة باهلل وابنه الحبيب. صار اآلن عدوًّا لكلِّ ما كان له عالقة بالمصالح الخاصَّ
وقالوا لهما بأنَّ الشيطان يهِدف ألْن يوقع بهما الضرر، وِمن الضروري أْن يكونا 
يقظَيْن إذ يُمِكن أْن يجدا نفسيهما في حالة مواجهة مع هذا العدوِّ الساقط؛ إالَّ أنَّه 
ال يستطيع أْن يضرَّهما طالما بقيا خاضَعين طائَِعين لشريعة هللا، ألنَّ جميع مالئكة 
السماء، إذا َدَعت الضرورة، سيأتون لتقديم العون لهما ولن يسمحوا له بأْن يُضرَّهما 
بأّي شكل كان. ولكن إذا لم يُطيعا شريعة هللا، فسيكون للشيطان القدرة على 
ا إذا بقيا ثاِبتَين أمام أولى دسائس ]31[  إزعاجهما وإرباكهما وتكديرهما دائًِما. أّمَّ
الشيطان، فسيكونان آِمَنين ِمثَل مالئكة السماء. ولكْن إذا انصاعا للُمجرِّب، فإنَّ 
ذاك الذي لم يُشِفق على مالئكة السماء لن يُشِفق عليهما أيًضا. وسيكون عليهما 
سة ِمثَل هللا، وهو يطلب الطاعة  يهما، ألنَّ شريعة هللا ُمقدَّ أْن يُقاسيا عقوبة تعدِّ

ة ِمن كلِّ َمن ُهم في السماء وَمن ُهم على األرض. التامَّ
ر المالئكة حوَّاء ِمن االنفصال عن زوجها أثناء قيامها بعملها ألنَّها قد تتواجد  حذَّ
في مواجهة مع هذا العدوِّ الساِقط. فإذا انفصل أحدهما عن اآلخر سيكونان في 
التي  اإلرشادات  ِبدقَّة  يتبعا  بأْن  المالئكة  كلَّفتهما  مًعا.  بقيا  لو  ا  ممَّ أعظم  خطر 
الكاِملة  الطاعة  في  ألنَّ  والشرِّ،  الخير  معرفة  بخصوص شجرة  لهما  أعطاها هللا 
سالمتهما، ولن يكون في قُدرة ذلك العدوِّ الساِقط أْن يخدعهما. لن يسمح هللا 
سين بتجارب ُمستمرَّة. ولن يكون في مقدور  للشيطان بأْن يتعقَّب الزوَجين المقدَّ

الشيطان أْن يصل إليهما إالَّ عن طريق شجرة معرفة الخير والشرِّ.
أكَّد آدم وحوَّاء للمالئكة أنَّهما لن يعصيا شريعة هللا أبًدا، ألنَّ عمل إرادته كان 
ُمتناِغمة  بموسيقى  الترنُّم  آدم وحوَّاء في  إلى  المالئكة  انضمَّ  أقصى سعادتهما. 
سة، وإذ صدحت الترانيم ِمن جنَّة عدن السعيدة، َسِمَع الشيطان صوت  وُمقدَّ
وكراهيَّته  حسده  ازداد  وعندئذ  واالبن.  لآب  المرفوعة  والتمجيد  الفرح  تسابيح 
وحقده وعبَّر ألتباعه عن انزعاجه آِمرًا إيَّاهم بأْن يُحرِّضوا آدم وحوَّاء على العصيان 
ولعنات  كُره  إلى  الحمد  ترانيم  تتحوَّل  وبهذا  فورًا،  عليهما  يُْنزِل هللا غضبه  لكي 

يلعنان بها خالقهما. ]32[
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 3.

ــة عــدن. كانــت الحيَّــة مخلوقًــا جميــاًل ذا  اتَّخــذ الشــيطان هيئــة حيَّــة ودخــل جنَّ
أجنحــة، وإذ كانــت تطيــر فــي الهــواء، كان منظرهــا ُمشــرقًا وُمتألًِّقــا شــبيًها بالذهــب 
المصقــول الالمــع. لــم تكــن تزحــف علــى األرض، بــل كانــت تنتقــل ِمــن مــكان إلــى 
ــة  آخــر عبــر الهــواء، وكانــت تــأكل الفاكهــة ِمثــَل اإلنســان. دخــل الشــيطان فــي الحيَّ
، وبدأ يأكل ِمن ثمرها على مهل.  واســتقرَّ على أغصان شــجرة معرفة الخير والشــرِّ
فــي بــادئ األمــر انفصلــت حــوَّاء عــن زوجهــا ــــ بــدون وعــي ــــ بينمــا كانــت تقــوم 
بعملهــا. وعندمــا أدركــت هــذه الحقيقــة شــعرت بــأنَّ خطــرًا مــا قــد يكــون بانتظارهــا، 
ولكنَّهــا عــادت تُفكِّــر ثانيــة بأنَّهــا فــي أمــان حتَّــى وإْن لــم تبــَق بالُقــرب ِمــن زوجهــا. كان 
لديهــا حكمــة وقــدرة مكَّنتهــا ِمــن أْن تعــرف فيمــا إذا كان الشــرُّ قــد جــاء إليهــا وأْن 
رتهــا المالئكــة ِمــن عــدم ِفعلِــه. وجــدت حــوَّاء  تواجهــه. وكان هــذا بالضبــط مــا حذَّ
ق فــي ثمــار الشــجرة الُمحرَّمــة بمزيــج ِمــن الفضــول واإلعجــاب.  نفســها تنظــر وتُحــدِّ
ا، وتساءلت في نفسها عن السبب الذي دفع هللا ألْن  لقد رأت الثمار جميلة جدًّ
يمنعهمــا منًعــا قاطًعــا عــن أكل الشــجرة أو لمســها. واآلن حانــت فرصــة الشــيطان. 
ــا قَــاَل هللُا الَ تـَـأْكُالَ ِمــْن كُلِّ  لقــد خاطبهــا وكأنَّــه كان يســتطيع قــراءة أفكارهــا: »أََحقًّ
َشــَجِر الَْجنَّــِة؟« )تكويــن 3: 1(. وهكــذا، بكلمــات عذبــة ورقيقــة وبصــوت موســيقّي، 
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خاطــب الشــيطان حــوَّاء التــي كانــت فــي حالــة ِمــن التســاؤل واالســتغراب. بُِهتَــت 
ــم الشــيطان جمالهــا وتفــوُّق حالوتهــا، وهــذا لــم  حــوَّاء عنــد ســماعها حيَّــة تتكلَّــم. فخَّ
يكــن ُمثيــرًا الســتياء حــوَّاء علــى اإلطــالق. ولكنَّهــا كانــت ُمندهشــة ألنَّهــا كانــت تعلــم 

أنَّ هللا لــم يُعــِط الحيَّــة المقــدرة علــى الــكالم. 
استمعت  المكان،  ذلك  ِمن  تِفرَّ  أْن  ِمن  وبداًل  حوَّاء.  فضول   ]33[ استُثير 
الساقط  العدوَّ  يكون  أنَّ ذلك قد  بالها  لم يخطر على  تتكلَّم.  إلى حيَّة  لتُصغي 
ُمستخدًما الحيَّة كوسيط. كان الشيطان هو الذي يتكلَّم وليست الحيَّة. ُخِدَعت 
حوَّاء وفُِتَنت وشعرَت باإلطراء. لو أنَّها قابلت شخصيَّة على هيئة المالئكة وفي 
شبههم لكانت ستحترس، لكنَّ ذلك الصوت الغريب كان ينبغي أْن يقودها إلى 
يَّة. إالَّ أنَّها دخلت  أْن تكون بجانب زوجها لتسأله لماذا يُخاطبها غيرُه بهذه الحرِّ
ا ثََمُر  في ِجدال مع الحيَّة. أجابت على سؤالها: »ِمْن ثََمِر َشَجِر الَْجنَِّة نَأْكُُل، َوأَمَّ
تَُموتَا‹«  لِئاَلَّ  اُه  تََمسَّ َوالَ  ِمْنُه  تَأْكُالَ  ›الَ  فََقاَل هللُا:  الَْجنَِّة  َوَسِط  ِفي  الَِّتي  َجرَِة  الشَّ
)تكوين 3: 2، 3(. فردَّت الحيَّة بالقول: »لَْن تَُموتَا! بَِل هللُا َعالٌِم أَنَُّه يَْوَم تَأْكُالَِن ِمْنُه 

رَّ« )تكوين 3: 4، 5(. تَْنَفِتُح أَْعيُُنُكَما َوتَُكونَاِن كَاهلِل َعارِفَيِْن الَْخيَْر َوالشَّ
أراد الشــيطان أْن يجعلهمــا يظنَّــان أنَّهمــا إذا أكال ِمــن الشــجرة الُمحرَّمــة، فهمــا 
ســيحصالن علــى معرفــة جديــدة وأعلــى قيمــة ِمــن تلــك التــي كانــت عندهمــا حتَّــى 
ذلــك الحيــن. كان هــذا هــو عمــل الشــيطان الخــاّص، وقــد أحــرز فيــه نجاًحــا عظيًمــا 
لــوا علــى أســرار  منــذ بدايــة ســقوطه ــــ أال وهــو أْن يثيــر فــي البشــر الفضــول ألْن يتطفَّ
ـه  ـي القــدرة وأالَّ يقنعــوا بمــا كشــفه هللا وال يهتّمــوا بإطاعــة مــا أمــر بــه. إنَـّ هللا الُكلِـّ
بأنَّهــم يدخلــون عالًَمــا  يعتقــدون  ثــمَّ يجعلهــم  إلــى عصيــان شــرائع هللا،  يقودهــم 
ُمدِهًشــا ِمــن المعرفــة. إنَّ هــذا محــض افتــراض وخديعــة ُمزريــة. ]34[ إنَّهــم يفشــلون 
فــي فهــم مــا كشــفه هللا ويتجاهلــون وصايــاه الصريحــة ويطمحــون إلــى نيــل الِحكمــة 
إنَّهــم يبتهجــون  بمعــزل عنــه، ويســعون لفهــم مــا شــاء هللا أْن يخفيــه عــن البشــر. 
ـق األمــر  م ويُســَحرون بفلســفتهم الفارغــة، ولكــْن عندمــا يتعلَـّ بأفكارهــم عــن التقــدُّ
إنَّهــم  الليــل.  منتصــف  ظلمــة  فــي  طريقهــم  ســون  يتلمَّ فَُهــم  الحقيقيَّــة  بالمعرفــة 

. يتعلَّمــون باســتمرار، ولكنَّهــم ال يســتطيعون الوصــول أبــًدا إلــى معرفــة الحــقِّ
. لقــد  ســان أيَّ شــيء عــن الشــرِّ يُــرِد هللا أْن يعــرف ذانــك الزوجــان المقدَّ لــم 
أنَّ  حــوَّاء  ظنَّــت   . الشــرَّ عنهمــا  منــع  ولكنَّــه  ســخاء،  وبــكلِّ  انًــا  مجَّ الخيــَر  منحهمــا 
ــت التأكيــد البيِّــن والواِضــح: »لَــْن  كلمــات الحيَّــة كانــت كلمــات حكمــة، وقــد تلقَّ
ِمْنــُه تَْنَفِتــُح أَْعيُُنُكَمــا َوتَُكونَــاِن كَاهلِل َعارِفَيْــِن  تَــأْكُالَِن  يَــْوَم  ـُه  أَنَـّ بَــِل هللُا َعالِــٌم  تَُموتَــا! 
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ــرَّ« )تكويــن 3: 4، 5(، وهــذا مــا جعــل هللا يبــدو  أفَّــاكًا. ألمــح الشــيطان  الَْخيْــَر َوالشَّ
بــكلِّ ُجــرأة إلــى أنَّ هللا قــد خدعهمــا ليمنعهمــا ِمــن الحصــول علــى المعرفــة الســامية 
ــا الحيَّــة  التــي ســتجعلهما ُمتســاويين معــه. قــال هللا: »إذا أكلتمــا ســتموتان«، أمَّ

فقالــت: »إذا أكلتمــا لــن تموتــا«.
معرفــة  علــى  ســتحصل  الثمــرة  تــأكل  أْن  بمجــرَّد  بأنَّهــا  لِحــّواء  الُمجــرِّب  أكَّــد 
جديــدة وســامية ســتجعلها معاِدلــة هلل. لقــد لفــت انتباههــا إلــى نفســه، فهــو قــد 
ـة ووجــد أنَّهــا ليســت فقــط غيــر مؤذيــة علــى اإلطــالق بــل  يَـّ ِمــن الشــجرة بحرِّ أكل 
هــا العجيبــة التــي تمنــح  ـه بســبب خواصِّ أنَّهــا لذيــذة الطعــم وُمنِعشــة، وقــال لهــا أنَـّ
ـى ُمجــرَّد لمســها، وذلــك  الحكمــة والقــوَّة فقــد حــرَّم هللا عليهمــا األكل منهــا أو حتَـّ
التــي منعهــا هللا  ثمــر الشــجرة  ِمــن  أكلــه  بــأنَّ  الرائعــة. وقــال  ـه يعــرف مميّزاتهــا  ألنَـّ
عنهــا كان الســبب الــذي جعلــه يمتلــك القــدرة علــى الــكالم. كمــا ألَمــح إلــى أنَّ هللا 
ــذ مــا قالــه. فذلــك كان ُمجــرَّد تهديــد لتخويفهمــا ]35[ وإبعادهمــا عــن الخيــر  لــن يُنفِّ
األســمى. وقــال لهمــا أيًضــا أنَّــه ال يمكــن أْن يموتــا، ألــم يــأكال ِمــن شــجرة الحيــاة التــي 
تُــؤدِّي إلــى الخلــود؟ لقــد قــال بــأنَّ هللا كان يخدعهمــا ليحرمهمــا ِمــن حالــة أســمى 
ِمــن الغبطــة والنعيــم. قطــف الُمجــرِّب الثمــرة وأعطاهــا لِحــوَّاء فأخذتهــا فــي يدهــا. 
قــال المجــرُِّب: »لقــد ُمِنعتُمــا ِمــن ُمجــرَّد لمــس الثمــرة لئــالَّ تموتــا«. وقــال لهــا بــأنَّ 
ــا شــعرت  شــعورها بالشــرِّ والمــوت فــي حــال أكلــت ِمــن الثمــرة لــن يكــون أكثــر ممَّ
بــه عندمــا لمســتها وأمســكت بهــا. ازدادت ُجــرأة حــوَّاء ألنَّهــا لــم تشــعر بأيَّــة إشــارات 
الُمجــرِّب كانــت  بــأنَّ كلمــات  اعتقــدت  لقــد  تــدلُّ علــى عــدم رضــا هللا.  ُمباشــرة 
حكيمــة وصحيحــة. فأكلــت وكانــت مســرورة بالثمــرة. كانــت الثمــرة لذيــذة المــذاق، 

وتهيَّــأ لهــا بأنَّهــا الحظــت فــي نفســها اآلثــار الُمدِهشــة لتلــك الثمــرة.

حوَّاء تصير مصدًرا للتجربة 
بعد ذلك قطفت حوَّاء لنفسها بعًضا ِمن الثمار وأكلت، وتخيَّلت بأنَّها تشعر 
بالقوَّة الُمتسارعة التي جاءت مع كيانها الجديد السامي كنتيجة لتأثير الثمرة الُمحرَّمة. 
لقد دخلت في حالة إثارة غريبة وغير طبيعيَّة وهي تبحث عن زوجها وقد امتأت 
الحيَّة،  ِمن  الذي سمَعتُْه  الحكيم  الخطاب  عليه  ت  وقصَّ الُمحرَّمة.  بالثمار  يداها 
وتمنَّت أْن تأخذه معها في الحال إلى شجرة المعرفة. قالت له بأنَّها أكلت ِمن الثمار، 
وبداًل ِمن أْن تشعر بأّي إحساس بالموت، فإنَّها تختبر تأثيرًا ُمِسرًّا وُمنِعًشا. وبمجرَّد 
أْن َعَصت حوَّاء وتعدَّت، أصبحت وسيلة قويَّة سيُمِكن ِمن خاللها اإليقاع بزوجها.
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لقــد رأيــُت ُحزنًــا يُخيِّــم علــى مالِمــح آدم، حيــث بــدت عليــه عالمــات الخــوف 
والذهــول، وكأنَّ ِصراًعــا كان يعتمــل فــي ذهنــه. قــال لحــوَّاء ]36[ بأنَّــه كان علــى يقيــن 
را منه، وإذا كان األمر كذلك، فال بُدَّ أْن تموت.  ِمن أنَّ ذلك كان العدوَّ الذي ُحذِّ
أكَّــدت لــه حــوَّاء بأنَّهــا لــم تشــعر بــأيِّ تأثيــر ســيِّئ، بــل علــى العكــس، فهــي تشــعر 

ــلت إليــه أْن يــأكل هــو أيًضــا. ا، وتوسَّ بتأثيــر ُمبِهــج جــدًّ
ت علــى النهــي الوحيــد الــذي أقامــه هللا  أدرك آدم جيِّــًدا أنَّ شــريكته قــد تعــدَّ
ــت حــوَّاء بــأنَّ الحيَّــة قالــت بأنَّهمــا  عليهمــا ليكــون امتحانـًـا لوالئهمــا ومحبَّتهمــا. احتجَّ
لــن يموتــا، وال بـُـدَّ أْن تكــون صادقــة فــي مــا قالتــه، وذلــك ألنَّهــا لــم تشــعر بأيـّـة عالمــات 
علــى اســتياء هللا، بــل شــعرت بتأثيــر ُمِســّر كالــذي تشــعر بــه المالئكــة، بحســب مــا 

كانــت تتخيَّــل.
نَِدم آدم ألنَّ حوَّاء ابتعدت عنه، ولكْن ها قد حدث ما حدث وينبغي أْن ينفصل 
عن تلك التي أحبَّ رفقتها كثيرًا. كيف يُمكن أْن يكون ذلك؟ فُحبَّه لحوَّاء كان شديًدا. 
وبمنتهى اإلحباط عزم على أْن يُشاركها مصيرها، واعتقد أنَّ حوَّاء كانت جزًءا منه، 
وإذا كان ال بُدَّ أْن تموت فسوف يموت هو معها ألنَّه لم يحتمل فكرة االنفصال عنها. 
لقد افتََقر إلى اإليمان برحمة خالقه وصالحه، ولم يُفكِّر بأنَّ هللا الذي جبله ِمن تُراب 
األرض وجعله نفًسا حيَّة حسَن الصورة، وخلق حوَّاء لتكون شريكًة له، يقدر أْن يسدَّ 
مكانها. على أيَّة حال، أال يمكن أْن تكون كلمات تلك الحيَّة الحكيمة صادقة؟ ها 
هي حوَّاء واقفة أمامه بجمالها ورقَّتها وتبدو عليها البراءة كما كانت قَبَْل أْن ترتكب 
ا فعلت قَبَْل ِعصيانها، وهذا تأثير  المعصية. لقد عبَّرت عن ُحبِّها له أكثر وأعظم ممَّ
الثمرة التي أكلتها، ولم تَُر عليها أيَّة عالمة ِمن عالمات الموت. لقد أخبرته عن التأثير 
ل العواِقب.  الُمبِهج الذي تركته الثمرة فيها وعن ُحبِّها الشديد له، فقرَّر أْن يتحمَّ
أمسك بالثمرة وجعل يأكل منها بسرعة، ومثل حوَّاء، لم يشعر ُمباشرة بآثارها السيِّئة.

كانت حوَّاء تظنُّ بأنَّها قادرة على التمييز بين ]37[ الصواب والخطأ. إنَّ األمل 
الُمغري بالدخول في حالة ِمن المعرفة األكثر سموًّا قادها إلى االعتقاد بأنَّ الحيَّة 
كانت صديقتها المميَّزة التي تهتمُّ اهتماًما شديًدا بما هو لخيرها. لو أنَّها َسَعت في 
طلب زوجها وَسرَدا على صانعهما كلمات الحيَّة، لكانا قد أنِقذا على الفور ِمن تلك 
التجربة الماكِرة. إنَّ الربَّ لم يكن ليجعلهما يتفحَّصان ثمر شجرة المعرفة ألنَّهما بذلك 
سيتعرَّضان للشيطان وهو ُمَقنَّع ُمتنكِّر. كان هللا يعلم بأنَّهما سيكونان بأمان تامٍّ إذا 

لم يلمسا الثمرة.
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يَّة االختيار عند اإلنسان ُحرِّ
أوصى هللا أبَوينا األوَّلين بخصوص شجرة المعرفة، وكانا على ِعلٍم تاّم نسبيًّا 
بســقوط الشــيطان وبخطــر اإلصغــاء إلــى اقتراحاتــه. إنَّ هللا لــم يحرمهمــا ِمــن القــدرة 
قــا ويؤِمنــا  علــى األكل ِمــن الثمــرة الُمحرَّمــة. لقــد تركهمــا كخالئــق عاِقلــة ُحــرَّة ليُصدِّ
قــا الُمجــرِّب ويعصيــا فيهلــكا. لقــد أكل  بكلمتــه ويطيعــا وصايــاه ويعيشــا أو يُصدِّ
كالهمــا، والِحكمــة العظيمــة التــي ناالهــا كانــت معرفــة الَْخِطيَّــِة والشــعور بالذنــب. 
الشــعور  وطــأة  وتحــت  بســرعة،  اختفــى  بــه  ُمتســربلين  كانــا  الــذي  النــور  وغطــاء 
بالذنــب وفقــدان الغطــاء اإللهــّي انتابتهمــا قشــعريرة وحــاوال أْن يُغطِّيــا جســديهما 

المكشــوفين.
ــــ كلمــات نطقــت  ــــ بحســب اعتقادهمــا  قــا  أْن يُصدِّ أبوانــا األوَّالن  لقــد اختــار 
أيّــة دالئــل علــى محبَّتهــا لهمــا ولــم تفعــل أيَّ شــيء  م  تقــدِّ لــم  أنَّهــا  مــع  بهــا حيَّــة؛ 
ِمــن أجــل ســعادتهما ونفعهمــا، فــي حيــن أنَّ هللا أعطاهمــا كلَّ شــيء كان جيِّــًدا 
أنَّ  إالَّ  ُهنــاك وفــرة وجمــال؛  العيــن كانــت  أينمــا وقعــت  للعيــون.  لــأكل وبهًجــا 
حــوَّاء ُخِدَعــت ِمــن ِقبَــل الحيَّــة لظنِّهــا بــأنَّ هنــاك شــيئًا قــد ُحِجــَب عنهمــا يُمِكــن أْن 
يجعلهمــا أكثــر ِحكمــة ِمثــل هللا. وبــداًل ِمــن أْن تؤمــن بــاهلل ]38[ وتثــق بــه، فقــد ارتابـَـت 

علــى نحــو مخــٍز ودنــيء بإحســانات هللا وتعلَّقــت بكلمــات الشــيطان.
ــل آدم فــي بــادئ األمــر أنَّــه يشــعر أنَّــه ارتقــى إلــى حالــة وجــود  ي تخيَّ بعــد التعــدِّ
يــه. فالهــواء الــذي كان  جديــدة وأكثــر ســموًّا. ولكــْن ســرعان مــا أرعبتــه فكــرة تعدِّ
لطيًفــا وحرارتــه مناســبة لهمــا بــدأ يُشــِعرُهما بالقشــعريرة. وأصبــح يســاور الزوجيــن 
ِمــن المســتقبل وبالعــوز وُعــري  المذنبيــن إحســاٌس بالَْخِطيَّــِة. لقــد شــعرا بخــوف 
النفــس. كمــا بــدا أنَّ المحبَّــة اللطيفــة والســالم والرضــا الهانــئ والنعيــم كلُّهــا قــد 
أزيلــت عنهمــا وحلَـّـت محلَّهــا رغبــة بالحصــول علــى شــيء لــم يختبــراه ِمــن قَبْــل. 
بعــد ذلــك حــوَّال انتباههمــا، ألوَّل مــرَّة، إلــى المظهــر الخارجــّي. قبــل ذلــك لــم يكونــا 
قــد ارتديــا مالبــس، لكــْن كان يكســوهما نـُـوٌر كمــا كانــت الحــال مــع مالئكــة الســماء. 
فــا ِمــن شــعورهما  هــذا النــور الــذي كان يســترهما اختفــى وزال عنهمــا. ولكــي يُخفِّ
ه انتباههما إلى البحث عن غطاء لجسديهما،  بالنقص والُعري الذي أدركاه، توجَّ

إذ كيــف أمكنهمــا أْن يُواجهــا عينــي هللا والمالئكــة وهمــا عريانَيــن؟
يهمــا علــى وصيَّــة  أصبحــت جريمتهمــا اآلن ماثلــة أمامهمــا بــكلِّ وضــوح. إنَّ تعدِّ
هللا الصريحــة بــدأ يأخــذ طابًعــا أكثــر وضوًحــا. ألقــى آدم باللــوم علــى شــريكته حــوَّاء 
أنَّهمــا خدعــا  إالَّ  الحيَّــة.  ِقبَــل  ِمــن  وانخداعهــا  عنــه  ابتعادهــا  فــي  لحماقتهــا  نظــرًا 
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بــأنَّ هللا الــذي أعطاهمــا كلَّ شــيء ليُســعدهما كان بإمكانــه أْن يعفــو  نفســيهما 
عــن عــدم طاعتهمــا ألنَّــه يحبُّهمــا محبَّــة عظيمــة، وفــي نهايــة األمــر فــإنَّ عقوبتهمــا لــن 

تكــون قاســية ورهيبــة.
بــاهلل  الثقــة  لتفقــد  المــرأة  جــرَّب  قــد  فهــا  بنجاحــه،  فرًحــا  الشــيطان  انتشــى 
ــن  ــة الحكمــة. وِمــن خاللهــا تمكَّ ولِتشــكِّك فــي حكمتــه ولتســعى لفهــم خططــه الُكلِّيَّ
أيًضــا ِمــن التســبُّب فــي ســقوط آدم الــذي، نتيجــة ُحبِّــه لحــوَّاء، لــم يُِطــع وصيَّــة هللا 

وســقط معهــا. ]39[
انتشــرت أنبــاء ســقوط اإلنســان عبــر أرجــاء الســماء، وصمتــت كلُّ قيثــارة. طــرح 
المالئكــة أكاليلهــم ِمــن فــوق رؤوســهم وهــم حزانــى. لقــد ثــارت الســماء بأســرها، 
واكتأبــت المالئكــة لجحــود اإلنســان فــي مقابــل غنــى بــركات هللا التــي وفَّرهــا لــه. 
المذنبَيــن. خشــيت  الزوَجيــن  تجــاه  ينبغــي عملــه  كان  مــا  لتقريــر  وُعِقــد مجلــس 
ا أيديهمــا ويــأكال ِمــن شــجرة الحيــاة، وبذلــك يطــول عمرهمــا فــي  المالئكــة أْن يمــدَّ

حيــاة الَْخِطيَّــِة.
افتقــد الــربُّ آدم وحــوَّاء بزيــارة، وأعلمهمــا بنتائــج عصيانهمــا. وإذ َســِمعا صــوت 
اقترابــه العظيــم، حــاوال االختبــاء ِمــن زيــارة ذاك الــذي كانــا يبتهجــان للقائــه عندمــا 

كانــا فــي حالــة البــراءة والقداســة. 
»فََنــاَدى الــرَّبُّ اإِللــُه آَدَم َوقَــاَل لَــُه: ›أَيْــَن أَنْــَت‹؟ فََقــاَل: ›َســِمْعُت َصْوتـَـَك ِفــي 
الَْجنَّــِة فََخِشــيُت، ألَنِـّـي ُعْريَــاٌن‹« )تكويــن 3: 9-11(. ســأل الــربُّ هــذا الســؤال ال 
لكونــه بحاجــة إلــى معلومــات بــل إلدانــة الزوَجيــن الُمذنبَيــن. كيــف صــرَت خجــاًل 
يــه ال بقصــد التوبــة عــن معصيتــه الُعظمــى، بــل إللقــاء  وخائًفــا؟ اعتــرف آدم بتعدِّ
ــَجرَِة فَأَكَلْــُت«  اللــوم علــى هللا. »الَْمــْرأَُة الَِّتــي َجَعلْتََهــا َمِعــي ِهــَي أَْعطَتِْنــي ِمــَن الشَّ
)تكويــن 3: 12(. بعــد ذلــك خاطــب الــربُّ المــرأة قائــاًل: »َمــا هــَذا الَّــِذي فََعلـْـِت؟«، 

فقالــت حــوَّاء: »الَْحيَّــُة َغرَّتِْنــي فَأَكَلْــُت« )تكويــن 3: 13(.

اللعنة
ثــّم خاطــب الــربُّ الحيَّــة: »ألَنَّــِك فََعلـْـِت هــَذا، َملُْعونـَـٌة أَنـْـِت ِمــْن َجِميــعِ الْبََهائـِـِم 
ـاِم  أَيَـّ كُلَّ  تَأْكُلِيــَن  َوتُرَابًــا  تَْســَعيَْن   ]40[ بَطِْنــِك  َعلَــى  ـِة.  يَـّ الْبَرِّ ُوُحــوِش  َجِميــعِ  َوِمــْن 
ـة،  يَـّ َحيَاتِــِك« )تكويــن 3: 14(. بمــا أنَّ الحيَّــة كانــت أرفــع مقاًمــا ِمــن وحــوش البرِّ
كان ينبغــي أْن تنحــطَّ أســفل منهــا جميًعــا وتكــون ُمبَغضــة ِمــن اإلنســان ألنَّهــا كانــت 
ـَك َســِمْعَت لَِقــْوِل  الوســيلة التــي َعِمــَل الشــيطان ِمــن خاللهــا. »َوقَــاَل آلَدَم: ›ألَنَـّ
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ــَجرَِة الَِّتــي أَْوَصيْتُــَك قَائِــالً: الَ تَــأْكُْل ِمْنَهــا، َملُْعونَــٌة األَرُْض  اْمَرأَتِــَك َوأَكَلْــَت ِمــَن الشَّ
ِبَســبَِبَك. ِبالتََّعــِب تـَـأْكُُل ِمْنَهــا كُلَّ أَيَّــاِم َحيَاتـِـَك. َوَشــوْكًا َوَحَســًكا تُْنِبــُت لـَـَك، َوتـَـأْكُُل 
إِلَــى األَرِْض الَِّتــي أُِخــْذَت  ـى تَُعــوَد  تَــأْكُُل ُخبْــزًا َحتَـّ ِبَعــرَِق َوْجِهــَك  ُعْشــَب الَْحْقــِل. 

ـَك تُــرَاٌب، َوإِلَــى تُــرَاٍب تَُعــوُد‹« )تكويــن 3: 19-17(. ِمْنَهــا. ألَنَـّ
لقــد لعــن هللُا األرَض بســبب خطيتهمــا فــي األكل ِمــن شــجرة المعرفــة، وأعلــن 
ـاِم َحيَاتِــَك« )تكويــن 3: 17(. إنَّ هللا قــد أعــدَّ  قائــاًل: »ِبالتََّعــِب تَــأْكُُل ِمْنَهــا كُلَّ أَيَـّ
. واآلن هــو يُعلــن بأنَّهمــا ســيأكالن ِمــن األرض، وهــذا  لهمــا الخيــر ومنــع عنهمــا الشــرَّ

يعنــي أنَّهمــا يجــب أْن يعتــادا علــى الشــرِّ طــوال أيّــام حياتهمــا.
منــذ ذلــك الحيــن كان علــى الجنــس البشــرّي أْن يُقاســي تجــارب الشــيطان، 
وتعيََّن على آدم أْن يحيا حياة التعب والكدِّ والقلق الدائم بداًل ِمن العمل الُمبهج 
الــذي اســتمتع بــه حتَّــى ذلــك اليــوم. كان عليهمــا أْن يختبــرا خيبــات األمــل والحــزن 
واأللــم وأخيــرًا المــوت. لقــد ُجِبــال ِمــن تـُـراب األرض، وإلــى التــراب ال بــدَّ أْن يرجعــا.

لقد تمَّ إعالمهما بأنَّ عليهما أْن يخسرا بيتهما في جنَّة عدن. فهما قد انصاعا 
قــا كلمتــه القائلــة بــأنَّ هللا يكــذب. وهمــا بعصيانهمــا فتحــا  لخديعــة الشــيطان وصدَّ
طريًقــا أمــام الشــيطان ليصــل إليهمــا بــكلِّ ســهولة، ولــم يكــن ِمــن األمــان لهمــا أْن يظــالَّ 
فــي جنَّــة عــدن لئــاّل يتمكَّنــا ــــ وهمــا فــي حالــة الَْخِطيَّــِة ــــ ِمــن الوصــول إلــى شــجرة ]41[ 
ــال أْن يُســمح لهمــا بالبقــاء،  الحيــاة واالســتمرار فــي حيــاة الَْخِطيَّــِة إلــى األبــد. لقــد توسَّ
ــدا بأنَّهمــا  رغــم اعترافهمــا بأنَّهمــا خســرا كلَّ حــقٍّ لهمــا فــي جنَّــة عــدن الهانئــة. وتعهَّ
مان فــي المســتقبل طاعــة كاملــة هلل. تــمَّ إعالمهمــا بأنَّهمــا بســقوطهما ِمــن  ســيقدِّ
حالــة البــراءة إلــى حالــة الذنــب لــم يكتســبا قــوَّة بــل ضعًفــا كبيــرًا. إنَّهمــا لــم يحتفظــا 
باســتقامتهما عندمــا كانــا فــي حالــة القداســة والبــراءة الســعيدة، وســوف تضعــف 
مقدرتهمــا أكثــر علــى ُمحاولــة البقــاء ُمخلَِصيــن أثنــاء وجودهمــا فــي وضــع جعلهمــا 
يــدركان الذنــب. لقــد امتــأا بكــرٍب ونــدٍم شــديَدين إذ أدركا اآلن أنَّ أجــرة الَْخِطيَّــِة 

هــي مــوت.
أرِســلَت المالئكــة فــي الحــال لحراســة الطريــق إلــى شــجرة الحيــاة. كانــت خطَّــة 
الشــيطان المدروســة هــي أْن يعصــي آدم وحــوَّاء هللَا ويقعــا تحــت غضبــه، وبعــد 
ذلــك أْن يــأكال ِمــن شــجرة الحيــاة ويعيشــا حيــاة الَْخِطيَّــِة إلــى األبــد. لكــنَّ المالئكــة 
يســين أرِســلُوا ليمنعــوا وصولهمــا إلــى شــجرة الحيــاة. وحــول هــؤالء المالئكــة  القدِّ

كانــت تومــض ِمــن كلِّ جانــب أشــّعٌة ِمــن نــور أشــبه بســيوٍف المعــة. ]42[
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تدبري الِفداء

امتــأت الســماء ُحزنًــا إذ أدرك الجميــع أنَّ اإلنســان قــد َســَقط والعالَــم الــذي 
خلقــه هللا ســيمتلئ بخالئــق محكــوم عليهــا بالشــقاء والمــرض والمــوت، وليــس ِمــن 
ــب أْن يقــع المــوت علــى عائلــة آدم  وا علــى الشــريعة. توجَّ طريــٍق للنجــاة لَِمــن تعــدَّ
بأكملهــا. رأيــُت يســوع الحبيــب وعلــى مالِمِحــه تعابيــر الشــفقة والُحــزن. وســرعان 
الــذي  المــالك  يلــفُّ هللا اآلب. فقــال  الــذي  النــور الســاِطع  ِمــن  مــا رأيتُــه يقتــرب 
يرافقنــي: »إنَّــه فــي ِحــوار حميــم مــع أبيــه«. بــدا أنَّ قلــق المالئكــة كان يتزايــد حينمــا 
كان يســوع يتشــاور مــع أبيــه. وقــد حجبــه نــوُر اآلب عــن األنظــار ثــالث مــرّاٍت، وفــي 
المــرَّة الثالثــة خــرج ِمــن عنــد اآلب، وكان باإلمــكان رؤيــة شــخصه. كانــت مالِمحــه 
، وكان وجهــه يشــعُّ بعطــف وجمــال ال يُعبَّــُر  هادئــة ال أثَــَر فيهــا للحيــرة وال للشــكِّ

عنهمــا بكلمــات.
ـه قــد تــمَّ إعــداد طريــق لخــالص  بعــد ذلــك أعلــن يســوع للجنــد الســماويِّ بأنَـّ
ــالت ألبيــه، حيــث عــرَض  م التوسُّ الجنــس البشــريِّ الهالـِـك. وأخبرهــم بأنَّــه ظــلَّ يقــدِّ
تقديم حياته فدية ليأخذ على نفســه ُحكم الموت حتَّى يســتطيع الجنس البشــريُّ 
أْن ينــال العفــو بواســطته؛ وباســتحقاقات دمــه وطاعتــه لشــريعة هللا ســينال البشــر 

ــة الجميلــة ويأكلــون ِمــن ثمــار شــجرة الحيــاة. ]43[ رضــا هللا ويعــودون إلــى الجنَّ

لــم يقــدر أْن يشــعر المالئكــة بالفــرح فــي بــادئ األمــر، وذلــك ألنَّ قائدهــم لــم 
ـه  يُخــِف عنهــم شــيئًا ولكنَّــه بســط أمامهــم تدبيــر الفــداء. فقــد قــال لهــم يســوع بأنَـّ
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سيقف بين غضب أبيه واإلنسان الُمذنِب وأنَّه سيحمل الَْخِطيََّة والسخرية، ولكنَّ 
قليليــن ســيقبلونه كابــن هللا. وســيكرهه أغلــُب الباقيــن ويرفضونــه. وســيتخلَّى عــن 
كُلِّ المجــد الــذي لــه فــي الســماء، وســيظهر علــى األرض كإنســان، ويتعــرَّض للــذلِّ 
كإنســان، وهكــذا ســيختبر بنفســه مختلــف التجــارب التــي قــد يتعــرَّض إليهــا البشــر، 
تــه كُمعلِّــم،  بيــن؛ وفــي النهايــة، بعــد أْن تنتهــي مهمَّ وذلــك لكــي يقــدر أْن يُعيــن الُمجرَّ
سيُســلَّم إلــى أيــدي بشــر ويُقاســي منهــم أغلــب صنــوف اإلهانــة والتعذيــب التــي 
إلــى أولئــك األشــرار؛ وســيموت أقســى  بهــا  أْن يوحــوا  يُمكــن للشــيطان ومالئكتــه 
ميتــة ُمعلًَّقــا بيــن الســموات واألرض كخاطــئ ُمجــرم؛ وَســيُكاِبد ســاعات مريــرة ِمــن 
المنظــر  ِمــن  بــل ســيُغطُّون وجوههــم  أْن تشــاهدها،  المالئكــة  تقــدر  لــن  العــذاب 
الرهيــب. وهــو لــن يُكاِبــد مجــرَّد آالم الجســد، ولكنَّــه سيقاســي أيضــاً آالمــاً روحيَّــة 
. وســيُلقى عليــه ِحمــل خطايــا  ال يمكــن أْن يُقاربهــا أو يُقــارن بهــا أيُّ عــذاب جســديٍّ
العالــم أجمــع. لقــد أخبرهــم بأنَّــه ســيموت ويقــوم فــي اليــوم الثالــث، وســيصعد إلــى 

أبيــه ليشــفع فــي البشــر اآلثِميــن الضالِّيــن.

الطريق الوحيد المؤدِّي إلى الخالص
ســجد المالئكــة أمامــه، وعرضــوا التضحيــة بأنفســهم. قــال لهــم يســوع بأنَّــه بموتـِـه 
بالديــن. وحياتــه هــو  تفــي  أْن  وبــأنَّ حيــاة أيِّ مــالك ال يمكــن  ســيُخلِّص كثيريــن، 
وحــده يُمكــن أْن تكــون ]44[ فديــة مقبولــة عنــد أبيــه لفــداء اإلنســان. كمــا أخبرهــم 
ـه ســيكون لهــم دوٌر ليقومــوا بــه، وهــو أْن يكونــوا معــه ويُقــّووه فــي أوقــات  أيًضــا بأنَـّ
تــه لــن تكــون بمثــل  ـه ســوف يتَّخــذ الطبيعــة البشــرية الســاقطة، فقوَّ مختلفــة؛ وبأنَـّ
قــوَّة المالئكــة؛ وبأنَّهــم ســيكونون شــهوًدا علــى إذاللــه وآالمــه الشــديدة؛ وأنَّهــم حيــن 
يشــهدون آالمــه وبُغــض النــاس لــه، ســتختلج فــي قلوبهــم مشــاعر عميقــة، وِمــن فــرط 
لــوا  ِمــن قاتليــه؛ ولكــْن عليهــم أالَّ يتدخَّ ــوه  يُنقــذوه ويُنجُّ أْن  لــه ســيتمنُّون  محبَّتهــم 
بــدور عنــد  يقومــوا  أْن  بــأنَّ عليهــم  لــه؛ وأخبرهــم  يحــدث  أْن  ِمــن  أمــٍر  أّي  ليمنعــوا 

قيامتــه؛ وأنَّ تدبيــر الفــداء قــد أُِعــدَّ وأنَّ أبــاه قــد قَِبــل التدبيــر.
الذيــن  أنَّ  وأعلمهــم  عليهــم  وهــوَّن  المالئكــة  يســوع  عــزَّى  س  ُمقــدَّ وبحــزن 
كثيريــن  ســيفتدي  بموتــه  ـه  وأنَـّ المطــاف،  نهايــة  فــي  معــه  ســيكونون  ســيفتديهم 
وســيبيد ذلــك الــذي كان لــه ســلطان المــوت. وهللا اآلب ســيُعطي ابنــه المملكــة 
وســيهلك  اآلبديــن.  أبــد  إلــى  وســيملكها  الســماء،  كلِّ  تحــت  المملكــة  وعظمــة 
الشــيطان والُخطــاة، ولــن يُعكِّــروا فيمــا بعــد صفــاء الســماء أو يزعجــوا طهــارة األرض 
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ــة التــي قبلهــا هللا، وأْن يفرحــوا  الجديــدة. أمــر يســوع ُجنــَد الســماء أْن يقبلــوا الخطَّ
ألنَّ موتــه ســيُمكِّن اإلنســان الســاقط ِمــن أْن ينــال رضــا هللا ِمــن جديــد وينــال النعيــم 

الســماء. فــي 
حينئٍذ امتأت أرجاء السماء بأفراح ال يمكن وصفها، ورنَّم األجناد السماويُّون 
ترنيمــة حمــد وعبــادة. لقــد عزفــوا علــى قيثاراتهــم نغمــة أعلــى ِمــن أيٍّ وقــت مضــى، 
وذلــك ِمــن أجــل رحمــة هللا العظيمــة وتنازلــه فــي بــذل ابنــه الحبيــب ليمــوت ِمــن 
أجــل جنــٍس ُمتمــرِّد. لقــد فاضــت الشــفاه بالحمــد والتســبيح ألجــل نُكــران المســيح 
لذاتــه وِمــن أجــل تضحيتــه؛ ]45[ إذ قَِبــَل أْن يتــرك حضــن أبيــه ويختــار حيــاة األلــم 

والعــذاب ويمــوت ميتــة شــنيعة ليهــب الحيــاة لآخريــن.
ابنه الحبيب بدون حرب وصراع؟  قال المالك: »أتظّنين بأنَّ اآلب قد بذل 
ال، ال. لقد كان صراًعا حتَّى بالنسبة إلله السماء، صراعاً بين أْن يُترك اإلنسان 
الُمذنب للهالك أو أْن يبذل ابنه الحبيب ليموت بالنيابة عنه«. اهتمَّ المالئكة 
اهتماًما بالًغا بخالص اإلنسان حتَّى أنَّه كان بينهم َمن تمّنوا التخلِّي عن مجدهم 
يرافقني:  كان  الذي  المالك  قال  الهالك.  اإلنسان  أجل  ِمن  حياتهم  وتقديم 
ا حتَّى أنَّ  »ولكنَّ ذلك لم يكن ليُفضي إلى أيِّة نتيجة. كانت المعصية هائلة جدًّ
حياة أيِّ مالك ال يمكن أْن تفي بالدين. ال شيء سوى موت ابنه وشفاعته يمكن 
ين ويخلِّص اإلنسان الساقط ِمن الحزن والشقاء الميؤوس منهما«. أْن يفي بالدَّ

ولكــنَّ عمــل المالئكــة قــد ُعيِّــن لهــم، وهــو أْن يصعــدوا ويهبطــوا ومعهــم بلســم 
ُمقــوٍّ ِمــن المجــد لِيُســكِّنوا آالم ابــن هللا وليخدمــوه. وســيكون عملهــم أيًضــا رعايــة 
أتبــاع النعمــة وِحراســتهم ِمــن المالئكــة األشــرار وِمــن الظلمــة التــي ينشــرها الشــيطان 
يُغيِّرهــا  أو  شــريعته  ل هللا  يُبــدِّ أْن  المســتحيل  ِمــن  ـه  بأنَـّ رأيــُت  باســتمرار.  حولهــم 
ــل مــوت ابنــه الحبيــب  ليُخلِّــص اإلنســان الســاقط والهالــك؛ وألجــل ذلــك فقــد تحمَّ

ي اإلنســان. ألجــل تعــدِّ
فــرَح الشــيطاُن مــرَّة أخــرى ومعــه مالئكتــه ألنّــه ــــ ِمــن خــالل التســبُّب بســقوط 
اإلنســان ــــ اســتطاع أْن يُنــزِل ابــن هللا ِمــن مكانتــه الســامية. وقــال لمالئكتــه بأنَّــه حينمــا 
الســاقطة، ســيتمكَّن  البشــر  يأخــذ طبيعــة  أْن  يســوع  علــى  الواجــب  ِمــن  ســيكون 

ـة الخــالص. حينئــذ ِمــن أْن يتغلَـّـب عليــه ويحــول دون إتمــام تدبيــر الفــداء وخطَـّ
رأيــُت الشــيطان كمــا كان فــي الســابق: مــالكًا ســعيًدا رفيــع المقــام. بعــد ذلــك، 
ــة، وكانــت مالمحــه  ــه كمــا هــو عليــه اآلن. فقــد كان مــا يــزال يحمــل هيئــة ملوكيَّ رأيتُ
ــا تعابيــر ُمحيَّــاه فقــد  ـه  ]46[ فــي األصــل مــالك لكنَّــه ســقط، أمَّ مــا تــزال بجيلــة ألنَـّ
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امتــأت بالقلــق والهــمِّ والتعاســة والحقــد والكراهيــة واألذى والخديعــة وكلِّ مــا هــو 
لتُــه بشــكٍل  شــّر. ذلــك الجبيــن الــذي كانــت طلعتــه توحــي بنبــل صاحبهــا قــد تأمَّ
ـه عــزم علــى الشــرِّ فــي داخلــه  خــاّص. بــدأ جبينــه باالنحســار ِمــن عينيــه. رأيــُت بأنَـّ
ـى أنَّ كلَّ فضيلــة صالحــة لديــه كانــت قــد انحطَـّـت وكلَّ ســمة  لوقــت طويــل حتَـّ
ِمــن ســمات الشــرِّ قــد تطــوَّرت ونمــت. كانــت عينــاه ماكرتيــن وخبيثتيــن وثاِقبتيــن. 
وقامتــه كانــت ضخمــة، وكانــت بنيتــه ُمرتخيــة حــول يديــه ووجهــه. وإذ شــاهدته، 
بــدا ُمســتغرقًا فــي تفكيــر عميــق. كانــت  بيــده اليســرى، حيــث  كان يســند ذقنــه 
تعلــو مالمَحــه ابتســامٌة جعلتنــي أرتعــد إذ كانــت ابتســامة مليئــة بالشــرِّ والخبــث 
الشــيطانّي. وهــي االبتســامة التــي يبتســمها قبــل أْن يتأكَّــد ِمــن جهــة ضحيَّتــه، وإذ 

ــه، تصبــح ابتســامته ُمرِعبــة. يُمِســك بالضحيَّــة فــي فخِّ
وبُــذلٍّ وحــزٍن ال يُعبَّــر عنهمــا تــرك آدم وحــوَّاء الجنَّــة الجميلــة، حيــث كانــا فــي 
ة السعادة إلى أْن أقدما على عصيان شريعة هللا. حينئذ تغيَّر الجوُّ إذ لم يعد  قمَّ
ي. وقــد ألبَســهما هللا قُمصانـًـا ِمــن  ثابتـًـا أو غيــر ُمتقلِّــب الحــرارة كمــا كان قبــل التعــدِّ

. ِجلــد ليحميهمــا ِمــن اإلحســاس بالبــرد وبعــد ذلــك ِمــن حــرارة الجــوِّ

شريعة هللا ال تتغيَّر 
حزنــت الســماء بأســرها بســبب عصيــان آدم وحــوَّاء وســقوطهما الــذي جلــب 
ـه. لقــد قُِطــع اتِّصالهمــا بــاهلل وانغمســا فــي  غضــب هللا علــى الجنــس البشــريِّ كلِـّ
شــقاء ال أمــل فــي الخــالص منــه. لــم يكــن باإلمــكان تغييــر شــريعة هللا لتتناســب مــع 
ـه بحســب تدبيــر هللا، لــم يكــن ِمــن المفتــرض أْن تفقــد  حاجــة اإلنســان، وذلــك ألنَـّ

الشــريعة قوَّتهــا أو أْن يبطــل ولــو أصغــر جــزء ِمــن مطاليبهــا.
أمَر هللا مالئكته أْن يقوموا بزيارة الزوَجين الساقطَين وإبالغهما أنَّ وضعهما 
لم يكن ميؤوًسا منه تماًما على الرغم ِمن أنَّه لن يكون في مقدورهما ]47[ بعد اآلن 
يهما على شريعة  الُمقدَّس في جنَّة عدن وذلك بسبب تعدِّ ببيتهما  أْن يحتفظا 
هللا. ثمَّ َعلِم آدم وحوَّاء بأنَّ ابن هللا، الذي تحاور معهما في جنَّة عدن، قد تحرَّك 
ع ليأُخذ على نفسه القصاص  قلبه بالشفقة إذ رأى حالتهما الميؤوس منها وتطوَّ
انها ويموت ألجلهما كي يستطيع اإلنسان أْن ينال الحياة ِمن  والعقوبة التي يستحقَّ
ارة التي اعتزم أْن يقوم بها المسيح ألجل اإلنسان. وِمن خالل  خالل اإليمان بالكفَّ
المسيح فُِتح باب للرجاء، وهو أنَّ اإلنسان ــ على الرغم ِمن خطيئته الُعظمى ــ لم 
يعد ُمجبَرًا على أْن يبقى تحت سيطرة الشيطان الُمطلَقة. إنَّ اإليمان باستحقاقات 
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ع اإلنسان على أْن يقاوم مكايد الشيطان. وسيخضع اإلنسان لفترة  ابن هللا سيشجِّ
يه على شريعة اآلب وذلك ِمن خالل حياة  اختبار يمكنه أثناءها أْن يُفتدى ِمن تعدِّ
ارة ابن هللا، وهكذا يسمو إلى مرتبة تكون فيها جهوده إلطاعة  التوبة واإليمان بكفَّ

الشريعة مقبولة عند هللا.
يهما على  وقد أخبرهما المالئكة بالحزن الذي ساد السماء حين أعلَِن عن تعدِّ
شريعة هللا، وهو ما يبرِّر أْن يقوم المسيح بتقديم التضحية الُعظمى بحياته الثمينة.

ي  التعــدِّ أنَّ  وكيــف  وقدســيَّتها  شــريعة هللا  عظمــة  وحــوَّاء  آدم  أدرك  عندمــا 
عليهــا اســتوجب تضحيــة غاليــة الثمــن لخالصهمــا وخــالص نســلهما ِمــن الهــالك 
يهمــا  ــال همــا ونســلهما ِعقــاب تعدِّ ــال أْن يموتــا أو أْن يُتــرَكا ليتحمَّ ، عندئــذ توسَّ التــامِّ
م ابــن هللا الحبيــب هــذه التضحيــة العظيمــة. ازدادت حســرة آدم  بــداًل ِمــن أْن يُقــدِّ
وعذابــه. لقــد رأى أنَّ خطايــاه كانــت ثقيلــة للغايــة إلــى درجــة أنَّهــا انطــوت علــى نتائــج 
رهيبــة. فهــل ال مفــرَّ ِمــن أْن ينــزل ِمــن مقامــه الســامي قائــُد الســماء ]48[ الــذي ســار 
ســة، والــذي كرَّمتــه المالئكــة  معــه وتحادثــا ســويًّا عندمــا كان فــي حالــة البــراءة الُمقدَّ

يــه هــو؟ وعبدتــه، لكــي يمــوت بســبب تعدِّ
التــي  فشــريعة هللا،  بالديــن.  تفــي  أْن  يمكنهــا  ال  مــالك  حيــاة  بــأنَّ  آلدم  قيــل 
ســة مثــل قداســة  هــي أســاس ُحكمــه فــي الســماء وعلــى األرض، هــي شــريعة ُمقدَّ
م عنــد  هللا ذاتــه؛ ولهــذا الســبب فــإنَّ حيــاة مــالك ال يُمِكــن أْن تُقبَــل كذبيحــة تُقــدَّ
يسين  يَّة بالنسبة له ِمن المالئكة القدِّ ي عليها. إنَّ شريعة هللا هي أكثر أهمِّ التعدِّ
ِمــن  واحــدة  يُبِطــل اآلب وصيَّــة  أْن  الممكــن  ِمــن  يكــن  لــم  الملتّفيــن حــول عرشــه. 
شــريعته أو يُغيِّرهــا لِتناســب اإلنســان فــي حالتــه الســاقطة. لكــنَّ ابــن هللا، الــذي 
م ألجــل اإلنســان  خلــق اإلنســان ِمــن خــالل عمــل متناغــم مــع اآلب، يمكــن أْن يقــدِّ
يبــذل حياتــه كذبيحــة ويقــع عليــه  أْن  ِمــن خــالل  ــارة مقبولــة عنــد هللا، وذلــك  كفَّ
يــه قــد جلــب المــوت  غضــب اآلب. لقــد أخبــر المالئكــة آدَم بأنَّــه تماًمــا كمــا أنَّ تعدِّ

والشــقاء فــإنَّ يســوع المســيح قــد أنــار الحيــاة والخلــود بواســطة تضحيتــه.

إطاللة على المستقبل
ــة، ابتــداًء بطــرده ِمــن جنَّــة عــدن إلــى  كشــف هللا آلدم أحداثًــا ُمســتقبليَّة هامَّ
ونســله  آلدم  هللا  ابــن  محبَّــة  إنَّ  للمســيح؛  األول  المجــيء  إلــى  وصــوالً  الطوفــان، 
جعلتــه يتنــازل ويأخــذ الطبيعــة البشــريَّة، وباتِّضاعــه ســوف يرفــع كلَّ َمــن يؤمــن بــه. 
مثــل هــذه التضحيــة كانــت ذات قيمــة عظيمــة وكافيــة لخــالص العالـَـم أجمــع؛ ولكــْن 
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ـة قليلــة.  العجيبــة ســوى قلَـّ التضحيــة  م بواســطة هــذه  الُمقــدَّ الخــالص  يقبــل  لــن 
مــوا الشــروط المطلوبــة منهــم ليُصيــروا ُشــركاء فــي خالصــه  وأغلــب النــاس لــن يُتمِّ
ي علــى شــريعة هللا بــداًل ِمــن ]49[ أْن  لون حيــاة الَْخِطيَّــِة والتعــدِّ العظيــم، وســيُفضِّ
مــوا الطاعــة ُمعتمديــن باإليمــان علــى اســتحقاقات تلــك الذبيحــة. إنَّهــا  يتوبــوا ويقدِّ
ِمــن  أغلــى  يقبلهــا  َمــن  تجعــل كلَّ  أنَّهــا  بحيــث  غيــر محــدودة،  قيمــة  ذبيحــة ذات 

الذهــب الخالــص واإلنســاَن أَعــزَّ ِمــن ذهــب أوفيــر.
والذنــوب  الجريمــة  تفاقــم  ورأى  نســله  ِمــن  ُمتعاقبــة  أجيــااًل  آدم  رافــق  لقــد 
ي  ـة التــي تدفعــه للتعــدِّ والفســاد بســبب خضــوع اإلنســان لميولــه الطبيعيَّــة القويَـّ
ة  بشــدَّ التــي ســتقع  لعنــة هللا  عــن  لــه  كُِشــَف  وقــد  ســة.  المقدَّ علــى شــريعة هللا 
ي اإلنســان المســتمر.  متزايــدة علــى الجنــس البشــرّي والبهائــم واألرض بســبب تعــدِّ
وكُِشــَف لــه أنَّ اإلثــم والعنــف ســيزدادان ويتعاظمــان؛ ومــع ذلــك ففــي وســط كلِّ 
وســيظلُّون  هللا  معرفــة  يحفظــون  قليلــون  هنــاك  ســيبقى  البشــري،  البــؤس  تيَّــار 
أنقياء وســط االنحدار األخالقّي الســائد. لقد أتيَحت آلدم فرصة أْن يُدرِك ما هي 
ي علــى الشــريعة. لقــد كُِشــَف لــه بــأنَّ االنحطــاط األخالقــّي  الَْخِطيَّــُة - إنَّهــا التعــدِّ
ي الجنس البشــري، وهو األمر الذي سيســتمّر  والفكرّي والجســدّي هو نتيجة تعدِّ

إلــى أْن يمتلــئ العالَــم بمختلــف أشــكال الشــقاء.
علــى  ي  التعــدِّ فــي  اتَّخــذه  الــذي  المســار  بســبب  قصــرت  اإلنســان  حيــاة  إنَّ 
شــريعة هللا البــارَّة. لقــد وصــل الجنــس البشــريُّ فــي النهايــة إلــى حالــة هائلــة ِمــن 
االنحــالل الــذي أظهــر كيــف انحــدر البشــر إلــى مســتوى متــدنٍّ وكيــف صــاروا تقريبــاً 
روا القيمــة الكامنــة فــي ســرِّ  بــال قيمــة. إنَّهــم، علــى العمــوم، لــم يســتطيعوا أْن يقــدِّ
ــارة العظمــى الســامية وتدبيــر الفــداء، والســبب فــي ذلــك  الجلجثــة وحقائــق الكفَّ
هــو االنغمــاس فــي الفكــر الجســدانّي الشــهوانّي. وبالرغــم ِمــن عجــز البشــر وضعــف 
قواهم الفكريَّة واألخالقيَّة والجسديَّة، فالمسيح باعتبار أنَّه أمين وصادق في إتمام 
القصــد الــذي ِمــن أجلــه تــرك الســماء، مــا يــزال يُظِهــر اهتمامــه بالضعفــاء وقليلــي 
الشــأن والمنحطِّيــن ِمــن البشــر، ويواصــل توجيــه دعوتــه إليهــم لكــي يُخفــوا ضعفاتهــم 

]50[ ونقائصهــم المفرطــة فيــه. فــإذا أتــوا إليــه، فهــو ســيلبِّي كلَّ احتياجاتهــم.

ذبيحة التقدمة
اهــا ِمــن هللا ــــ بتقديــم ذبيحــة عــن  ــة تلقَّ عندمــا قــام آدم ــــ حســب إرشــادات خاصَّ
الَْخِطيَّــِة، كان ذلــك الطقــَس األكثــر إيالًمــا بالنســبة لــه، إذ كان ال بُــدَّ أْن ترتفــع يــده 
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م ذبيحــة َخِطيَّــة. ولــم يكــن  لتنــزع الحيــاة التــي ال يعطيهــا إالَّ هللا، وكان عليــه أن يُقــدِّ
آدم قــد شــاهد المــوت قبــل ذلــك. وإذ نظــر إلــى الذبيحــة وهــي تنــزف دًمــا وتتلــوَّى 
فــي ســكرات المــوت، كان عليــه أْن يتطلَّــع بعيــن اإليمــان إلــى ابــن هللا، الــذي كانــت 

تلــك الذبيحــة ترمــز إليــه، والــذي كان ســيموت ذبيحــة ألجــل اإلنســان.
لقــد كان القصــد ِمــن تلــك التقدمــة الطقســيَّة التــي أَمــَر بهــا هللا أْن تكــون ُمذكِّــرًا 
دائًمــا آلدم بإثمــه، وأيًضــا اعترافـًـا يُظِهــر توبتــه عــن خطيئتــه. إنَّ هــذا الِفعــل المتمثِّــل 
ي  يــه، ذلــك التعــدِّ بأخــذ الحيــاة جعــل آدم يشــعر بإحســاس أوضــح وأعمــق بتعدِّ
ــر عنــه شــيء أقــلَّ ِمــن مــوت ابــن هللا الحبيــب. لقــد تملَّكتــُه  الــذي ال يمكــن أن يُكفِّ
لــه والــذي  الــذي ال مثيــل  ــل صــالح هللا غيــر المحــدود وُحبَّــه  الدهشــة وهــو يتأمَّ
تلــك  يذبــح  آدم  كان  وبينمــا  األثمــة.  خــالص  كهــذه ألجــل  فديــة  م  يُقــدِّ أْن  يمكنــه 
ـه لــو ظــلَّ  ـه يســفك بيديــه دم ابــن هللا. لقــد أدرك بأنَـّ الذبيحــة البريئــة، بــدا لــه وكأنَـّ
ســة، لََمــا مــات حيــوان وال إنســان.  ثابتًــا فــي طاعتــه هلل وُمخلًصــا لشــريعته المقدَّ
ومــع ذلــك، فمــن خــالل الذبائــح التــي ترمــز إلــى التقدمــة العظمــى والكاملــة التــي 
مها ابــن هللا الحبيــب، ظهــر نجــم ِمــن رجــاء لِيُنيــر الظــالم والرعــب اآلتييــن ِمــن  ســيقدِّ

المســتقبل ولِيُزيــل منــه الهــالك واليــأس الشــديد.
وبعــد  بيتــه.  والكاهــن ألهــل  الرئيــس  يُعتَبــر  البدايــة كان رأس كلِّ عائلــة  فــي 
العبــادة  هــذه  يمــارس  أصبــح  األرض،  علــى  البشــرّي  الجنــس  تكاثــر  ومــع  ذلــك، 
ســة المتمثِّلــة فــي تقديــم الذبائــح عــن الشــعب رجــاٌل يحظــون بتعييــن إلهــّي.  المقدَّ
كان القصــد ِمــن هــذه العبــادة هــو أْن يرتبــط فــي أذهــان الُخطــاة دم الحيوانــات ]51[ 
بــدم ابــن هللا. إنَّ مــوت الذبيحــة كان شــهادة لــكلِّ النــاس علــى أنَّ عقوبــة الَْخِطيَّــِة 
وأجرتهــا هــي َمــْوٌت. وعــن طريــق تقديــم الذبيحــة كان الخاطــئ يعتــرف بذنبــه ويُظهــر 
ابــن  مها  التــي ســيقدِّ إلــى الذبيحــة العظمــى والكاملــة  إيمانــه ُمتطلًِّعــا نحــو األمــام 
ــارة ابــن هللا لــم يكــن باإلمــكان  ــة. وبــدون كفَّ هللا، والتــي رُِمــز إليهــا بالذبائــح الحيوانيَّ
أْن تنتقــل البــركات أو الخــالص ِمــن هللا إلــى اإلنســان. إنَّ هللا يغــار علــى كرامــة 
هللا  بيــن  ُمرِعــب  بانفصــال  تســبَّب  الشــريعة  تلــك  علــى  ي  والتعــدِّ شــريعته، 
واإلنســان. وقــد حصــل آدم ــــ وهــو فــي حالــة الطهــر ــــ علــى القــدرة علــى التواصــل مــع 
يــه، أصبــح التواصــل بيــن هللا  خالقــه مباشــرًة وبصــورة ُحــرَّة وبســعادة. ولكــْن بعــد تعدِّ

والبشــريَّة يتــمُّ عــن طريــق المســيح والمالئكــة. ]52[
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6
قايني وهابيل 

وتقدماتهما
يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 4: 15-1.

كان قاييــن وهابيــل، ابنــا آدم، ُمختلفيــن تماًمــا فــي صفاتهمــا. فقــد كان هابيــل 
ــر علــى  ــا قاييــن فقــد كان يُراعــي فــي نفســه أحاســيس التمــرُّد والتذمُّ يخــاف هللا، أمَّ
جــرَّاء  لُِعَنــت  التــي  األرض  وبســبب  آدم  علــى  أعلَِنــت  التــي  اللعنــة  بســبب  هللا 
ه هللا  خطيئتــه. وقــد حصــل هــذان األخــوان علــى إرشــاد بخصــوص مــا كان قــد أعــدَّ
لِخالص الجنس البشرّي. وكان عليهما اتِّباع نظام يقوم على الطاعة المتواضعة، 
حيــث كان عليهمــا إظهــار خضوعهمــا هلل وإيمانهمــا واعتمادهمــا علــى الفــادي 
الموعــود بــه ِمــن خــالل أْن يقومــا بذبــح أبــكار القطيــع وتقديمهــا مــع الــدم بــكلِّ إجــالل 
ُمحرقــًة هلل. كان القصــد ِمــن هــذه الذبيحــة أْن تُبِقــي فــي ذهنيهمــا ذكــرى دائمــة 
مــة  بخطيتهمــا وبالفــادي الــذي ســيأتي والــذي ســيكون هــو الذبيحــة الُعظمــى المقدَّ

بالنيابــة عــن اإلنســان.
بخصــوص  قلبــه  فــي  واإللحــاد  ــر  التذمُّ بــروح  للــربِّ  تقدمتــه  قاييــن  م  قــدَّ لقــد 
ويأتــي  الطاعــة  ـة  بالتمــام خطَـّ يتبــع  أْن  فــي  راِغبًــا  يكــن  لــم  بهــا.  الموعــود  الذبيحــة 
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مــه مــع ثمــار األرض. لقــد اكتفــى بمجــرَّد ثمــار أخذهــا ِمــن األرض ُمهمــالً  ِبَحَمــٍل ويُقدِّ
أْن تحصــل  يمِكــن  بــدون ســفك دم ال  ـه  أنَـّ بيَّــن آلدم  قــد  مطاليــب هللا. كان هللا 
ــا بــأْن يأتــي بتقدمــة ِمــن أفضــل الثمــار. نََصــَح  مغفــرة. إنَّ قاييــن لــم يكــن حتَـّـى ُمهتمًّ
هابيــل أخــاه بــأْن ال يأتــي أمــام الــربِّ ]53[ بــدون دم الذبيحــة. ولكــْن باعتبــار أنَّ قاييــن 
ــر  م تقدمتــه بتذمُّ هــو األخ األكبــر، فهــو لــم يســتمع ألخيــه. لقــد احتقــر مشــورته، وقــدَّ

يَّــة التقدمــات الطقســيَّة، لكــنَّ هللا لــم يقبلهــا. وَشــكٍّ فــي أهمِّ
؛  م هابيــل تقدمتــه ِمــن باكــورات قطيعــه وِمــن أحســنها امتثــااًل ألمــر الــربِّ لقــد قــدَّ
م تقدمتــه بإيمــان كامــل بالمســيَّا اآلتــي وبخشــوع ُمتَّضــع. ونَظَــَر هللا إلــى  وقــد قــدَّ
تقدمتــه وقُربانــه، حيــث نزلــت نــار ِمــن الســماء وأكلــت ذبيحــة هابيــل. لــم يــَر قاييــن 
ـة عالمــة علــى أنَّ قربانــه قــد تــمَّ قُبولــه، فغِضــَب ِمــن هللا وِمــن أخيــه. تكــرََّم هللُا  أيَـّ

وأرســَل مــالكًا إلــى قاييــن ليكلِّمــه. 
ـه إْن َعِمــَل حســًنا واتَّبــع  ســأل المــالُك قاييــن عــن ســبب غضبــه، وأعلَمــه بأنَـّ
اإلرشــادات التــي أعطاهــا هللا لــه، فــإنَّ هللا ســيقبله وينظــر إلــى قربانــه. ولكــْن، إذا 
لــم يخضــع بتواضــع لتدابيــر هللا ويؤمــن بــه ويُطيعــه، فلــن يقبــل هللا تقدمتــه. قــال 
المــالك لقاييــن بــأنَّ مــا حــدث لــم يكــن ظُلًمــا ِمــن جانــب هللا أو ُمحابــاة أظهرهــا نحــو 
ــة  هابيــل، بــل أنَّ هللا لــم ينظــر لتقدمــة هابيــل بســبب خطيئتــه وعــدم طاعتــه لوصيَّ
هللا الصريحة، ولو كان قد فََعل حسًنا لَقِبلَُه هللا ولكان على أخيه أْن يستمع إليه 

ألنَّــه هــو األكبــر وهــو الــذي ســيقوم بــدور القائــد.
ولكــنَّ قاييــن لــم يتُــب حتَّــى بعــد أْن وصلــه هــذا اإلرشــاد بــكلِّ أمانــة. وبــداًل ِمــن 
أْن يلــوم نفســه علــى عــدم إيمانــه، فقــد اســتمرَّ باالشــتكاء ِمــن ظلــم هللا وُمحاباتــه. 
وبســبب حســده وكراهيتــه فقــد تجــادل مــع أخيــه هابيــل ووبَّخــه. أشــار هابيــل بــكلِّ 
وداعــة إلــى ذنــب أخيــه ُمظهــرًا لــه بــأنَّ العيــب فيــه هــو. لكــنَّ قاييــن أبغــض أخــاه منــذ 
تلــك اللحظــة حيــن ظهــرت عالمــة ]54[ القبــول اإللهــّي علــى قربانــه. حــاول هابيــل أْن 
ئ ِمــن غضــب أخيــه ِمــن خــالل توجيــه نظــره إلــى إشــفاق هللا فــي إبقائــه علــى  يُهــدِّ
ـه كان يســتطيع أْن يجلــب عليهمــا المــوت الُمباِغــت. وقــال  حيــاة والَديهمــا مــع أنَـّ
ـم ويحتمــل  وس ليتألَـّ لقاييــن بــأنَّ هللا يحبُّهــم، وإالَّ لمــا كان بــذل ابنــه البــارَّ والقــدُّ

ه اإلنســان بســبب عــدم طاعتــه. العقــاب الــذي يســتحقُّ

بدايات الموت
وإذ راح هابيــل يُبــرِّر تدبيــر هللا للخــالص، ازداد بغــض قاييــن واشــتعل غضبــه 
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ثــورة غضبــه قــام بذبحــه. ســأل هللا قاييــن عــن أخيــه، فنطــق  علــى هابيــل، وفــي 
قابيــل بكذبــة آثِمــة: »الَ أَْعلَــُم! أََحــارٌِس أَنَــا ألَِخــي؟« )تكويــن 4: 9(. عندئــذ أخبــر 
ـى بأفــكار قلبــه، وقــال  ـه عالِــم بــكلِّ عمــٍل وحتَـّ ـه عــارٌف بخطيتئــه وبأنَـّ هللا قاييــن بأنَـّ
لــه: »َصــْوُت َدِم أَِخيــَك َصــارٌِخ إِلـَـيَّ ِمــَن األَرْض. فـَـاآلَن َملُْعــوٌن أَنـْـَت ِمــَن األَرِْض الَِّتــي 
فَتََحــْت فَاَهــا لِتَْقبَــَل َدَم أَِخيــَك ِمــْن يَــِدك. َمتَــى َعِملْــَت األَرَْض الَ تَُعــوُد تُْعِطيــَك 

تََهــا. تَائًِهــا َوَهاِربًــا تَُكــوُن ِفــي األَرِْض« )تكويــن 4: 12-10(. قُوَّ
قبــل ذلــك، كان باإلمــكان الشــعور باللعنــة التــي حلَـّـت بــاألرض ِمنــذ البدايــة 
ــا اآلن فاللعنــة عليهــا قــد تضاعفــت. إنَّ قاييــن وهابيــل  ولكــْن علــى نحــو خفيــف؛ أمَّ
المؤمنيــن، وهمــا  المؤمنيــن وغيــر  األبــرار واألشــرار،  النــاس،  ِمــن  فريَقيــن  يُمثِـّـالن 
الفريقــان اللــذان ال بــدَّ أْن يتواجــدا مًعــا منــذ ســقوط اإلنســان حتَّــى المجــيء الثانــي 
سيحســدون  الذيــن  األشــرار  يُمثِـّـل  هابيــل  أخــاه  ذبــح  الــذي  قاييــن  إنَّ  للمســيح. 
األبــرار ويُبغضونهــم ألنَّهــم أفضــل منهــم. إنَّهــم َســيغارون ِمــن األبــرار ويضطهدونهــم 

ويقتلونهــم ألنَّ صــالح األبــرار هــو إدانــة لســلوك األشــرار الخاطــئ. ]55[
لقــد كانــت حيــاة آدم حيــاة ُحــزن وذلِّ وتوبــة ال تنقطــع. وإذ علَّــم أبنــاءه وأحفــاده 
ــا مــا يُوبَّــخ بمــرارة ألجــل خطيئتــه التــي نجــم عنهــا الكثيــر ِمــن  ، كان غالبً مخافــة الــربِّ
ـه ال  الشــقاء الــذي حــلَّ بنســله. وعندمــا غــادر جنَّــة عــدن الجميلــة، أرعبتــه فكــرة أنَـّ
بــدَّ ِمــن أْن يمــوت، فامتــأ قلبــه خوفًــا. لقــد كان ينظــر إلــى المــوت باعتبــاره كارثــة 
ُمرِعبــة. وقــد تعــرَّف إلــى حقيقــة المــوت ألوَّل مــرَّة فــي العائلــة البشــريَّة عندمــا قتــل 
يــه الشــخصّي  ابُنــه قاييــن أخــاه هابيــل. وإذ امتــأ قلــب آدم ندامــة مريــرة علــى تعدِّ
وِحرمانــه ِمــن ابنــه هابيــل واعتبــار ابنــه اآلخــر قاييــن مجرًمــا قاتــاًل ومعرفتــه باللعنــة 
التــي أوقعهــا هللا عليــه، انحنــى قلــُب آدم حزنًــا وأســى. وكانــت مرارتــه األشــدَّ فــي 
ــل فــي طلــب العفــو  يــه األوَّل الفــاِدح. لقــد توسَّ ُمعاتبــة نفســه وتوبيخهــا علــى تعدِّ
ِمــن هللا بواســطة الذبيحــة الموعــود بهــا، وشــعَر بعمــق غضــب هللا علــى جريمتــه 
التــي اقترفهــا فــي الفــردوس. كمــا شــاهد الفســاد العــامَّ الــذي دفــع هللَا فيمــا بعــد 
الخالــق  هللا  أصــدره  الــذي  المــوت  ُحكــم  إنَّ  بالطوفــان.  األرض  ُســكَّان  إلهــالك 
عليــه، ذلــك الحكــم الــذي بــدا لــه فــي البدايــة حكًمــا ُمرِعبًــا للغايــة وهــو الــذي عــاش 
ة مئــات ِمــن الســنين، بــدا حكًمــا عــاِداًل ورحيًمــا قــد صــدر ِمــن هللا  بعــد ذلــك عــدَّ

لكــي توضــع نهايــة لحياتــه الحزينــة البائســة.
وعندمــا شــاهد آدم أولــى عالمــات االنحــالل فــي الطبيعــة ِمــن خــالل تســاقط 
أوراق األشــجار وذبــول األزهــار، بكــى وانتحــب بحــزن أعمــق ِمــن حــزن النــاس اليــوم 
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ألنَّهــا  العميــق،  الحــزن  ذلــك  ســبب  هــو  األزهــار  ذبــول  يكــن  ولــم  موتاهــم.  علــى 
أكثــر نعومــة ورقَّــة؛ لكــنَّ األشــجار الطويلــة والشــامخة والقويَّــة وهــي تُلقــي بأوراقهــا 
وتتحلَّــل مثَّلــت بالنســبة لــه االنحــالل الــذي شــمل الطبيعــة الجميلــة بأســرها، تلــك 

الطبيعــة التــي خلقهــا هللا ألجــل منفعــة اإلنســان وصالحــه بالــذات.
لقد رسَم آدم ألبنائه وأحفاده حتَّى ]56[ الجيل التاسع صورة دقيقة عن كمال 
ا نتج عن ذلك ِمن نتائج  البيت الذي كان له في جنَّة عدن، وأيًضا عن سقوطه وعمَّ
ُمرِعبة وعن مقدار الحزن الذي حلَّ به بسبب التمزُّق في عائلته والذي انتهى بموت 
ك بشريعته  هابيل. لقد أخبرهم عن اآلالم التي علَّمه هللا ِمن خاللها ضرورة التمسُّ
به،  ُوِجدت  أيِّ شكل  في  الَْخِطيََّة ستُعاقَب  أنَّ  لهم  أوضح  كما  بها.  واالعتصام 

ل إليهم أْن يطيعوا هللا الذي سيرحمهم إذا ُهم أحبُّوه وخافوه. وتوسَّ
وبــأنَّ  الخــالص  بتدبيــر  وأعلمــوه  المالئكــة،  معــه  تواصــل  آدم  ســقوط  وبعــد 
الرهيــب  االنفصــال  أنَّ  ومــع  الفــداء.  يبلغــه  أْن  ِمــن  أبعــد  ليــس  البشــري  الجنــس 
ِمــن خاللــه نجــاة  تــمَّ إعــداد تدبيــر ســتتمُّ  ـه قــد  قــد وقــع بيــن هللا واإلنســان، إالَّ أنَـّ
اإلنســان بواســطة تقدمــة ابنــه الحبيــب. لكــنَّ رجاءهــم الوحيــد هــو فــي حيــاة التوبــة 
المتواضعــة واإليمــان بذلــك التدبيــر. وجميــع الذيــن ســيقبلون المســيح باعتبــاره 
الُمخلِّــص الوحيــد ســينالون رضــا هللا ِمــن جديــد ِمــن خــالل اســتحقاقات ابنــه. ]57[

AR StoryRedemption-Body.indd   44 11/4/19   4:23 PM



7
شيث وأخنوخ

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 4: 25، 26؛ 5: 3-8، 18-24؛ 
ورسالة يهوذا 14، 15.

كان شــيث رجــاًل فاِضــاًل، وكان ِمــن المفتــرض أْن يأخــذ مــكان هابيــل فــي عمــل 
ــة  ــا فــي األمــور الطبيعيَّ الصــالح. وهــو أيًضــا ِمــن أبنــاء آدم، ِمثــل قاييــن الخاطــئ. أمَّ
ــا ورثــه قاييــن. ُولـِـد شــيث فــي الَْخِطيَّــِة، ولكــْن بفضــل  فلــم يــرث إمكانيَّــات أفضــل ممَّ
نعمــة هللا تمكَّــن ِمــن أْن يُكــرِم هللا ِمــن خــالل عمــل مشــيئته، حيــث حصــل علــى 
ِمــن والِــده آدم. لقــد فََصــَل نفســه عــن نســل قاييــن الفاســد،  إرشــادات ُمخلِصــة 
ر لــه أْن يبقــى علــى قيــد الحيــاة،  واجتهــد، كمــا كان يمكــن أْن يجتهــد هابيــل لــو قُــدِّ

فــي ردِّ قلــوب الُخطــاة إلــى طاعــة هللا وإكرامــه.
الفســاد  أدرك  لقــد  قلــب.  ببســاطة  خــدم هللا  وقــد  بــارًّا،  رجــاًل  أخنــوخ  كان 
الــذي حــلَّ بالعائلــة البشــريَّة وفََصــَل نفســه عــن نســل قاييــن ووبَّخهــم علــى شــرِّهم 
إالَّ  بــه،  ويعترفــون  ويعبدونــه  هللا  يخافــون  كانــوا  َمــن  األرض  علــى  كان  العظيــم. 
ِمــن  ـل  ــار، فقلَـّ الُفجَّ النــاس  ِمــن تفاقــم شــرور  البــارَّ حــزن حزنــاً شــديًدا  أنَّ أخنــوخ 
ــا ِمــن أْن يتأثَّــر بإلحاِدهــم فيتوقَّــف عــن توقيــر هللا بذلــك الوقــار  اجتماعــه بهــم خوفً
ه الخالــق والــذي يليــق بجاللــه. لقــد انزعجــت نفســه وهــو  س الــذي يســتحقُّ الُمقــدَّ
يُشــاهدهم يدوســون علــى ســلطان هللا يوًمــا بعــد يــوم، ولهــذا اختــار أْن ينفصــل 
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ــل والصــالة. لقــد انتظــر  ــا ]58[ للتأمُّ عنهــم، وكان يقضــي أغلــب وقتــه منفــرًدا مختليً
مهــا. وبواســطة المالئكــة  ـى طالبًــا معرفــة أوضــح لمشــيئة لكــي يتمِّ أمــام الــربِّ وصلَـّ
ــل اإلنســان  يســين أعطــى هللا ألخنــوخ إرشــادات إلهيَّــة، وأعلــن لــه بأنَّــه لــن يتحمَّ القدِّ
فــي عصيانــه إلــى األبــد، وأنَّ قصــده هــو إهــالك الجنــس البشــرّي اآلثــم بطوفــان ِمــن 

المــاء يأتــي علــى األرض.
ــا جنَّــة عــدن الطاهــرة والجميلــة التــي طـُـرِد منهــا أبوانــا األوَّالن، فقــد بَِقيَــت إلــى  أمَّ
ــر األرض بالطوفــان. كان هللا قــد غــرس تلــك الجنَّــة وباركهــا  أْن قَصــَد هللا أْن يُدمِّ
ِمــن  ِمــن األرض، ولكنَّــه ســيعيدها  العجيــب رفعهــا  تدبيــره  ــة، وفــي  بصــورة خاصَّ
ــا كانــت عليــه قبــل أْن تُرفَــع ِمــن األرض. لقــد قََصــَد  جديــد مزيَّنــة بمجــد أعظــم ممَّ
ــا ِمــن اللعنــة  هللا أْن يحتفــظ بنمــوذج ِمــن عمــل خليقتــه الكاملــة بحيــث يبقــى خاليً

التــي قــد لعــن بهــا األرض.
كشــف الــربُّ ألخنــوخ تدبيــر الفــداء بوضــوح أكثــر، وحملــه بــروح النبــوءة عبــر 
األجيــال التــي كانــت ســتعيش بعــد الطوفــان، وأراه األحــداث العظيمــة الُمتعلِّقــة 

بالمجــيء الثانــي للمســيح وانقضــاء العالــم )يهــوذا 14(.
انزعــج أخنــوخ ِمــن جهــة األمــوات، إذ تــراءى لــه أنَّ األبــرار واألشــرار ســيطويهم 
التــراب مًعــا وهــذه ســتكون نهايتهــم. ولــم يكــن بمقــدوره أْن يــرى بوضــوح حيــاة األبــرار 
ــة بمــوت المســيح ذبيحــًة عــن اإلنســان،  بعــد القبــر. وفــي رؤيــا نبويَّــة تعلَّــم أمــوًرا خاصَّ
يهــب  لكــي  المالئكــة  جمهــور  ومعــه  الســماء  ســحاب  فــي  المســيح  مجــيء  ورأى 
الــذي  أيًضــا حالــة الفســاد  القبــر. كمــا رأى  ِمــن  الحيــاة للموتــى األبــرار ويفتديهــم 
]59[ ســيكون هنــاك  ـه  ــــ وأنَـّ ثانيــة  ســيكون ســائًدا فــي العالــم حيــن يظهــر المســيح 
شــريعة  علــى  والمتمرِّديــن  بأنفســهم  والمعجبيــن  الُمتفاِخريــن  النــاس  ِمــن  جيــل 
ــارة  هللا، حيــث ينكــرون الســيِّد الوحيــد: هللا وربَّنــا يســوع المســيح، ويحتقــرون كفَّ
ِمــن  يُطــردون  األشــرار  بينمــا  والكرامــة  بالمجــد  ُمكلَّليــن  األبــراَر  رأى  لقــد  المســيح. 

حضــرة الــربِّ ليهلكــوا فــي ســعير النــار.
لقد أعاد أخنوخ على مسامع الناس بكلِّ أمانة كلَّ ما أعلنه هللا له بروح النبوءة. 

يرة ليخافوا هللا ويعبدوه. آمن البعض منهم بكلماته ورجعوا عن طرقهم الشرِّ

انتقال أخنوخ
ازداد أخنــوخ تشــبًُّها بحيــاة الســماء أثنــاء تواصلــه وشــركته مــع هللا. كان وجهــه 
ـم َمــن كانــوا يســتمعون إلــى  س يبقــى علــى ُمحيَّــاه بينمــا كان يُعلِـّ يشــعُّ بنــوٍر ُمقــدَّ
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كلمــات حكمتــه. إنَّ هيئتــه ومظهــره الســماويَّ الجليــل أصــاب النــاس بالخشــية. 
أحــبَّ الــربُّ أخنــوخ ألنَّــه تبعــه بثبــات وكــرَه اإلثــم وســعى بــكلِّ أمانــة لينــال المعرفــة 
الســماوية لكــي يصنــع مشــيئة هللا علــى أكمــل وجــه. كان يشــتاق ألْن يرتبــط بــاهلل 
يمــوت  أْن  ليســمح  أوثــق وأعمــق. ومــا كان هللا  ِبِصلــة  ـره وأحبَّــه  الــذي خافــه ووقَـّ
يــرى  أْن  الســماء دون  إلــى  ليأخــذوه  أرســل مالئكتــه  لكنَّــه  البشــر،  كباقــي  أخنــوخ 
المــوت. وهكــذا رُِفــع أخنــوخ ِمــن وســط النــاس بحضــور األبــرار واألشــرار. وقــد ظــنَّ 
أحبَّــاؤه أنَّ هللا قــد يكــون حملــه إلــى أحــد األماكــن التــي كان يلجــأ إليهــا للعزلــة، 
فراحــوا يفتِّشــون عنــه باجتهــاد ولكــْن بــال جــدوى، فأخبــروا النــاس بأنَّــه لــم يوجــد ألنَّ 

هللا نقلــه.
، ِمــن خــالل نقلــه أخنــوخ إليــه وهــو ِمــن النســل الســاقط الــذي خــرج ِمــن  إنَّ الــربَّ
يَّــة، وهــو أنَّ المكافــأة ســتكون ِمــن نصيــب جميــع  آدم، يُعلِّمنــا درًســا فــي غايــة األهمِّ
الذيــن يتَّكلــون باإليمــان علــى الذبيحــة الموعــود بهــا ]60[ ويُطيعــون وصايــا هللا بأمانــة 
ـى مجــيء المســيح ثانيــة ــــ  وإخــالص. نــرى ُهنــا أيًضــا تمثيــاًل لفريقيــن ســيبقيان حتَـّ
األبــرار واألشــرار، الُعصــاة المتمــرِّدون والُمخلِصــون األوفيــاء. وهللا ســيتذكَّر األبــراَر 
ـة،  الذيــن يخافونــه. وباســتحقاق ابنــه الحبيــب ســيُكرِمهم وســيهبهم الحيــاة األبديَـّ
لكــنَّ األشــرار الذيــن يدوســون علــى ســلطانه، فإنَّــه ســيقطعهم ِمــن األرض ويُهلِكهــم 

كأنَّهــم لــم يوجــدوا. 
وبعــد ســقوط آدم مــن حالــة الســعادة الكاملــة إلــى حالــة البــؤس والَْخِطيَّــِة، كان 
هنــاك خطــر فــي أْن يُصــاب البشــر باإلحبــاط والفشــل ويتســاءلون: »َوَمــا الَْمْنَفَعــُة 
اَم رَبِّ الُْجُنوِد؟« )مالخي 3: 14(  ِمْن أَنََّنا َحِفظَْنا َشــَعائِرَُه، َوأَنََّنا َســلَْكَنا ِبالُْحزِْن قُدَّ
طالمــا أنَّ لعنــة ثقيلــة قــد حلَّــت بالجنــس البشــرّي وصــار المــوت هــو نصيــب جميــع 
وتمثَّلــت  ردَّدهــا شــيث  والتــي  أعطاهــا هللا آلدم،  التــي  التعاليــم  ولكــنَّ  النــاس؟ 
بصــورة كاملــة فــي حيــاة أخنــوخ، طــرَدت الظلمــة الحالكــة والكآبــة، ومنحــت اإلنســان 
والُمخلِـّـص  الفــادي  فبيســوع  بــآدم،  أتــى  قــد  المــوت  أنَّ  كمــا  ـه  أنَـّ ـى  حتَـّ الرجــاء، 

الموعــود، ســتأتي الحيــاة والخلــود.
وفــي حالــة أخنــوخ فقــد تعلَّــم األمنــاء اليائســون بأنَّــه حتَّــى لــو عاشــوا بيــن األثمــة 
والفاســدين المتمرِّديــن علــى هللا خالِقهــم تمــرًُّدا وقًحــا وســاِفرًا، إالَّ أنَّهــم، ِمــن خــالل 
أْن يعملــوا الصــالح مثــل  بــه، يســتطيعون  بالفــادي الموعــود  طاعــة هللا واإليمــان 
أخنــوخ األميــن وســيقبلهم هللا، وفــي النهايــة ســيُمجَّدون أمــام عرشــه فــي الســماء.

إنَّ أخنوخ، بانعزاله عن العالَم وقضاء الكثير ِمن وقته في الصالة والشركة مع 
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هللا، يُمثِّــل شــعب هللا األمنــاء فــي األيَّــام األخيــرة، حيــث ســينفصلون عــن العالـَـم. 
سيســود الشــرُّ واإلثــم علــى وجــه األرض إلــى مــدى ُمخيــف، وســيخضع النــاس لــكلِّ 
]61[ تصــوُّرات قلوبهــم الفاســدة وسيُمارســون فلســفتهم الكاذبــة ويتمــرَّدون علــى 

ســلطان إلــه الســماء.
يرة التي يقوم بها َمن ُهم حولهم  إنَّ شعب هللا سينفصلون عن األعمال الشرِّ
س مــع مشــيئة هللا إلــى أْن  وســيجتهدون فــي طلــب نقــاوة الِفكــر والتوافُــق الُمقــدَّ
لهــم لالنتقــال  تنعكــس عليهــم صــورة المســيح. وِمثــل أخنــوخ ســينالون إعــداًدا يؤهِّ
ة لتعليم العالَم وإنذاره، فإنَّهم لن يُشاكِلوا روح  إلى السماء. وإذ يسعون بكلِّ همَّ
ســة ومثالهــم الصالــح.  غيــر المؤمنيــن وتقاليدهــم، بــل ســيوبِّخونهم بســيرتهم الُمقدَّ
إنَّ انتقــال أخنــوخ إلــى الســماء قبــل دمــار العالَــم بالطوفــان يرمــز إلــى انتقــال جميــع 
يســون أمــام الذيــن  د القدِّ األبــرار األحيــاء ِمــن األرض قبــل تدميرهــا بالنــار. وســيتمجَّ

ســة. ]62[ كانــوا يُبغضونهــم بســبب طاعتهــم الُمخلِصــة لوصايــا هللا المقدَّ
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الطُّوفان

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 6؛ 7؛ 8؛9: 17-8.

أطلَِق على نسل شيث اسم أبناء هللا؛ ونسل قايين أطلِق عليه بني الناس. 
فقدوا صفاتهم  وبتزاوجهم معهم  الناس،  ببني  أبناء هللا الختالطهم  وقد فسد 
في  قايين  أبناء  مع  دوا  وتوحَّ عليهم،  زوجاتهم  تأثير  نتيجة  والمتميِّزة  سة  الُمقدَّ
ولكْن  وصاياه.  على  وداسوا  هللا  مخافة  عنهم  الكثيرون  وطرح  األصنام.  عبادة 
ن كانوا يفعلون الِبّر ويخافون خالقهم ويكرمونه. وكان نوح  بقي هناك قليلون ممَّ

القالئل. األبرار  أولئك  وعائلته ِمن ضمن 
ا، وأخذ يتفاقم إلى درجة ُمخيفة حتَّى أنَّ هللا قد  كان شرُّ اإلنسان عظيًما جدًّ
حزن ألنَّه َعِمَل اإلنسان في األرض ورأى أنَّ شرَّ اإلنسان كان عظيًما وأنَّ كلَّ تصوُّر 

يٌر كلَّ يوم. أفكار قلبه إنَّما هو شرِّ
قَبَْل الطوفان بأكثر ِمن مئة سنة أرسل الربُّ مالكًا إلى نوح المؤمن ليُعلِمه أنَّ هللا 
لن يرحم الجنس البشريَّ الفاسد، ولكنَّه لن يتركهم في جهٍل ِمن جهة مقاصده. فهو 
سيرشد نوًحا ويجعله كارزًا أميًنا لِيُنِذر العالَم بالخراب اآلتي، وذلك كي ال يبقى ُعذٌر 
للساكنين على األرض. وتوجَّب على نوح أْن ]63[  يكرز للناس وأْن يقوم أيًضا ببناء فُلك 
وفًقا إلرشاد هللا ألجل خالصه وخالص عائلته. ولم يكن عليه أْن يكرز وحسب، بل كان 
عليهـ ـ ِمن خالل المثال الذي تركه في بناء الفلكـ ـ أْن يُقِنع الجميع بأنَّه يُؤمن بما يكرز به. 
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كان  نوًحــا  لكــنَّ  وعائلتــه،  نــوح  علــى  يكونــا حكــرًا  لــم  إنَّ مخافــة هللا وطاعتــه 
أكثــر تقــوى وقداســة ِمــن جميــع البشــر علــى وجــه األرض، وكان هللا قــد اختــار أْن 
ــم مشــيئته فــي بنــاء الفلــك وإنــذار العالَــم ِمــن الهــالك المحتــوم  يحفــظ حياتــه ليُتمِّ
اآلتــي عليــه. فقــد عــاش متوشــالح، جــدُّ نــوح، حتَّــى الســنة ذاتهــا التــي حــدث فيهــا 
ــن آمنــوا ِبكــرازة نــوح، وأعانــوه علــى بنــاء الفلــك،  الطوفــان؛ وكان هنــاك آخــرون ممَّ
وماتــوا قبــل أْن يَِحــلَّ طوفــان المــاء علــى األرض. لقــد أُديــَن العالَــم ِمــن خــالل كــرازة 

نــوح ومثالــه فــي بنــاء الُفلــك.
إنَّ هللا أعطــى فرصــة التوبــة إلــى جميــع الذيــن اختــاروا، ولكنَّهــم لــم يؤمنــوا ِبِكــرازة 
نــوح. لقــد اســتهزأوا بإنذاراتــه وَســِخروا ِمــن بنــاء تلــك الســفينة الضخمــة علــى أرض 
ــه ظــلَّ ألكثــر ِمــن  يابســة. لــم تنجــح جهــود نــوح فــي إصــالح رفقائــه ِمــن النــاس، ولكنَّ
مئــة ســنة ُمحافظًــا علــى جهــوده فــي إرشــاد النــاس للتوبــة وهلل. فــكلُّ ضربــة ِمــن 
ضربــات المطــارق التــي وقعــت علــى الُفلــك كانــت بمثابــة كِــرازة للنــاس. كان نــوح 

. يُرشــد ويكــرز ويعمــل، بينمــا كانــوا ينظــرون إليــه بدهشــة واعتبــروه ُمختــالًّ

بناء الفلك
أعطــى هللا نوًحــا أبعــاد الفلــك وقياســاته الدقيقــة وتعليمــات صريحــة حــول 
بنائه بكلِّ تفاصيله. ويمكن القول أنَّ الفلك ــ ِمن نواٍح عديدة ــ لم يُبَن على شــكل 
ــا  ســفينة، إاّل أنَّ أساســه كان علــى هيئــة ســفينة لكــي يطفــو علــى وجــه المــاء، أمَّ
الفلــك نفســه فقــد أِعــدَّ بطريقــة تُشــبه البيــت. لــم يكــن هنــاك نوافــذ علــى جوانــب 
نًــا ِمــن ثــالث طبقــات، والنــور كان ينفــذ إليهــا ِمــن ]64[ نافــذة  الفلــك. وقــد كان مكوَّ
ت  ــا البــاب فقــد كان علــى أحــد جوانبــه. والُحُجــرات التــي أِعــدَّ فــي أعلــى الُفلــك. أمَّ
الســتقبال حيوانــات ُمختلفــة قــد بُنيــت بحيــث تقــوم النافــذة الموجــودة فــي األعلــى 
بتوزيــع النــور إلــى جميــع الُحُجــرات. وقــد ُصِنــَع الُفلــك ِمــن خشــب الجفــر أو الســرو 
فــي غايــة  بنــاًء  لقــد كان  الســنين.  بعــد مئــات  ـى  التلــف حتَـّ إليــه  يتطــرَّق  الــذي ال 
ــم، وكان نــوح  المتانــة، ولــم يُمِكــن لِحكمــة إنســان أْن تبتدعــه. كان هللا هــو الُمصمَّ

ــاء الُمحتَــرِف. هــو البنَّ
أجزائــه  بــكلِّ  بالعمــل  يقــوم  لكــي  باســتطاعته  كان  مــا  نــوح كلَّ  َعِمــَل  أْن  بعــد 
بالشــكل الصحيــح، كان ِمــن الُمســتحيل علــى الفلــك أْن يصمــد ِمــن تلقــاء نفســه 
ويُقــاوم ُعنفــوان العاصفــة التــي كان هللا ــــ فــي حمــّو غضبــه ــــ علــى وشــك أْن يجلبهــا 
فــكلُّ قطعــة خشــب  بطيئــة،  الفلــك عمليَّــة  بنــاء  ِمــن  االنتهــاء  علــى األرض. كان 
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مــا  وكلُّ  بالقــار.  ـى  تُغطَـّ كانــت  الشــقوق  وجميــع  وإحــكام،  ِبعنايــة  تُثبَّــت  كانــت 
أمكــن للبشــر أْن يقومــوا بــه قــد ُعِمــل إلنجــاز العمــل بــكلِّ إتقــان؛ ومــع ذلــك، وبعــد 
هــذا كلِّــه، لــم يكــن باســتطاعة أحــد أْن يحافــظ علــى ذلــك البنــاء وســط لجــج الميــاه 

ـة. تــه اإلعجازيَـّ الهوجــاء ســوى هللا وحــده بقوَّ
فــي البدايــة بــدا أنَّ جموًعــا غفيــرة قــد قَِبلــت إنــذار نــوح، إالَّ أنَّهــم لــم يرجعــوا إلــى 
هللا بتوبــة صادقــة. لقــد أعِطيَــت لهــم فتــرة ِمــن الوقــت قبــل حلــول الطوفــان، حيــث 
ــة عليهــم، لكنَّهــم فشــلوا  ُوِضُعــوا أثناءهــا تحــت الُمراقبــة المتحانهــم وإقامــة الُحجَّ
ــوا أخيــرًا إلــى غيرهــم  ــي وانضمُّ ــل التجربــة. لقــد هزمهــم االنحطــاط المتفشِّ فــي تحمُّ
ِمــن الذيــن أفســدتهم الســخرية واالســتهزاء بنــوح األميــن. إنَّهــم لــم يطرحــوا عنهــم 
د الزوجــات واالنغمــاس فــي شــهواتهم الفاســدة. خطاياهــم، بــل اســتمرُّوا فــي تعــدُّ

غيُر  يرى  أْن  ينبغي  وكان  االنتهاء.  على  أوشكت  قد  امتحانهم  ة  مدَّ كانت 
المؤمنين والُمستهزئون ِمن الساكنين على األرض عالمة مميَّزة تدلُّ على قُدرة 
ا نوح فكان قد اتَّبع بكلِّ أمانة وإخالص اإلرشادات التي أعطاها له  هللا اإللهيَّة. أمَّ
هللا. تمَّ إكمال الُفلُك بالتمام والكمال بحسب إرشاد هللا. لقد استوعب الفلك 
ص للناس والحيوانات. وبعد  يَّات ضخمة ِمن الطعام المخصَّ في خزائنه ]65[ كمِّ
أْن اكتمل هذا كلُّه، أمر هللا نوًحا األمين: »اْدُخْل أَنَْت َوَجِميُع بَيِْتَك إِلَى الُْفلِْك، 

ألَنِّي إِيَّاَك رَأَيُْت بَارًّا لََديَّ ِفي هَذا الِْجيِل« )تكوين 7: 1(.

الحيوانات تدخل الفلك
أرِســلَْت مالئكــة إلــى الغابــات والحقــول لَِجمــع الحيوانــات التــي خلقهــا هللا، 
وكانــت المالئكــة تســير أمــام تلــك الحيوانــات التــي كانــت تتبعهــا اثنيــن اثنيــن، ذكــرًا 
هــت الحيونــاُت ِمــن كلِّ نــوع  وأنثــى، والحيوانــات الطاهــرة ســبعة ســبعة. لقــد توجَّ
نحــو الفلــك بســكون وســالم، ابتــداًء بأضــرى وحــوش الغــاب وصــواًل إلــى الحيوانــات 
اختــالف  علــى  المحلِّقــة  الطيــور  ِمــن  بســحاب  ـاة  ُمغطَـّ الســماء  وبــدت  األليفــة. 
ــا الطاهــرة منهــا  هــت إلــى الفلــك اثنيــن اثنيــن، ذكــرًا وأنثــى، أمَّ أنواِعهــا، حيــث توجَّ
انتابهــم  البعــض  ــــ  ِبحيــرة ودهشــة  ينظــر  العالَــم  فقــد جــاءت ســبعة ســبعة. وكان 
ــرت بالِعصيــان حتَّــى أنَّ هــذا اإلعــالن الفريــد  الخــوف، لكــنَّ قلوبهــم كانــت قــد تحجَّ
عــن قــوَّة هللا لــم يتــرك فيهــم ســوى تأثيــر مؤقَـّـت. وبقيــت الحيوانــات تدخــل إلــى 

ة لهــا. ـم دخولهــا إلــى األماكِــن الُمعــدَّ ـام، وكان نــوح يُنظِـّ ة ســبعة أيَـّ الفلــك لمــدَّ
وإذ أبصــر الجنــس المحكــوم بهالكـِـه الشــمَس وهــي تُشــرق فــي بهائِهــا ومجدهــا 
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ـة جميلــة كمــا لــو كانــت جنَّــة عــدن فــي جمالهــا، طــردوا  واألرض قــد اكتََســت بُحلَـّ
عنهــم مخاوفهــم ِمــن خــالل مســرَّات ووالئـِـم صاِخبــة، وبأعمــال ظلمهــم وُعنفهــم بــدا 

كأنَّهــم يســتمطرون علــى أنفســهم الغضــب اإللهــيَّ الُمَعــّد لهــم.
أْن  الُمســتحيل  ِمــن  الــذي كان  الفلــك  لقــد أصبــح كلُّ شــيء جاِهــزًا إلغــالق 
يُغلِقــه نــوح ِمــن الداخــل. شــاهد جمهــور الســاخرين مــالكًا ُمتســرِباًل بنــور ســاطع 
كالبــرق وهــو ينــزل ِمــن الســماء، ويُغلِــق ذلــك البــاب الضخــم ِمــن الخــارج، ثــمَّ يســلك 

طريــق العــودة إلــى الســماء.
ظلَّــت عائلــة نــوح داخــل الُفلــك ســبعة أيَّــام قبــل أْن يبــدأ المطــر بالهطــول. ]66[ 
وفــي أثنــاء هــذه الفتــرة كانــوا يُرتِّبــون أوضاعهــم للبقــاء أيّاًمــا طويلــة داخــل الُفلــك 
لهــٍو وعربــدة  ـام  أيَـّ ـام  تلــك األيَـّ الميــاه علــى ســطح األرض. وكانــت  طالمــا بقيــت 
وتجديــف بيــن جمــوع غيــر المؤمنيــن. لقــد ظنُّــوا أنَّ نوًحــا قــد ُخــِدع ألنَّ نبوءتــه لــم 
العالَــم  ــر  يُدمَّ أْن  الُمســتحيل  ِمــن  ـه كان  وأنَـّ الُفلــك،  بعــد دخولــه  ُمباشــرة  تتحّقــق 
بالطوفــان. لــم يســبق أْن نــزل مطــر علــى األرض قبــل ذلــك الحيــن، وكان يصعــد ِمــن 

الميــاه ضبــاب أنزلــه هللُا أثنــاء الليــل علــى شــكل نــدى ليســقي النبــات ويُنِعشــه.
الظواهــر  تلــك  ــــ  لقــوَّة هللا  مهيــب  اســتعراض  ِمــن  ــا شــهدوه  ِممَّ الرغــم  علــى 
غيــر الطبيعيــة المتمثِّلــة فــي مغــادرة الحيوانــات للحقــول والغابــات ودخولهــا إلــى 
ِمــن  ونزولــه  البــرق  ِمــن  أبهــى  مجــد  ِمــن  بســحابة  الُمتســربل  ومــالك هللا  الُفلــك، 
فــي عربدتهــم وهزئهــم  ــوا قلوبهــم واســتمرُّوا  أنَّهــم قسُّ إالَّ  البــاب؛  لِيُغلــق  الســماء 

هللا. لقــدرة  الفريــد  االســتعراض  بهــذا 

العاصفة تهبُّ 
ولكْن، في اليوم الثاِمن تجمَّعت السُحب الغائِمة السوداء في السماء. وتَِبع 
المطر  بدأ  لقد  والحيوانات.  الناس  لتُرِعب  البروق  ووميض  الرعود  دمدمة  ذلك 
باالنهمار ِمن الغيوم فوقهم. وكان ذلك شيئًا لم يشهدوه ِمن قبل، فامتأت قلوبهم 
البهائم والوحوش في رُعب عظيم، وكأنَّها في ِعوائها  خوفًا وذُعرًا. وقد هامت 
ت العاصفة ُعنًفا حتَّى بدت المياه  وُصراِخها تندب مصيرها ومصير اإلنسان. اشتدَّ
وكأنَّها تنزل ِمن السماء على هيئة سيول جارِفة. فاضت ضفاف األنهار، وغمرت 
المياه األودية. انفجرت ينابيع الغمر العظيم. وانفجرت نافورات المياه ِمن قلب 
األرض بقوَّة ال يُمِكن وصفها، دافعة ]67[  الصخور العظيمة ِمئات األقدام في الهواء، 

لتسقط بعدها على األرض وتدفن نفسها عميًقا تحت السطح.
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الــذي حــلَّ بأعمــال أيديهــم. فاألبنيــة  شــاهَد النــاس أوَّل مــا شــاهدوا الدمــار 
بــروق  رتهــا  الفخمــة وحدائِقهــم وبســاتينهم الجميلــة، حيــث نصبــوا أصنامهــم، دمَّ
الســماء، وتناثــرت أنقاضهــا فــي كلِّ مــكان. كانــوا قــد شــيَّدوا مذاِبــح فــي البســاتين، 
مــون عليهــا ذبائــح بشــريَّة. تلــك التــي أبغضهــا  وكرَّســوها ألوثانهــم التــي كانــوا يُقدِّ
الحــّي، صانــع  اإللــه  قــوَّة  أمــام  فارتعــدوا  أعينهــم،  أمــام  فــي غضبــه  ُهِدَمــت  هللا 
ــَماَواِت واألرض، وعرفــوا أنَّ رجاســاتهم وتقدماتهــم الوثنيَّــة الرهيبــة هــي التــي  السَّ

َدمارهــم. اســتوَجبَت 
اشــتدَّ ُعنــف العاِصفــة، واختلــط تصــاُرع عناصــر الطبيعــة بعويــل النــاس الذيــن 
احتقــروا ُســلطان هللا. فاألشــجار واألبنيــة والصخــور وتــراب األرض، كلُّهــا كانــت 
ــا  تتقــاذف فــي كلِّ اتِّجــاه. كان ُرعــب النــاس والحيوانــات والوحــوش أبعــد وأشــدَّ ممَّ
يُســتطاع وصفــه. وحتَّــى الشــيطان نفســه، إذ كان ُمضطــرًّا للتواجــد وســط العناصــر 
الُمتصارعــة، خــاف علــى وجــوده. لقــد كان مســروًرا ألنَّــه ســيطر بقــوَّة علــى أولئــك 
النــاس، وكان يرغــب فــي أْن يعيشــوا ليُمارســوا رجاســاتهم ويــزدادوا فــي تمرُّدهــم 
ــظ ِبلعنــات علــى هللا، ُمتَّهًمــا إيَّــاه بالظُلــم والقســوة. كمــا  علــى إلــه الســماء. لقــد تلفَّ
ِمــن النــاس، ِمثــل الشــيطان، ولــو كان بمقدورهــم أْن  ف علــى هللا الكثيــرون  جــدَّ

يُنجــزوا عصيانهــم، لكانــوا خلعــوه ِمــن عــرش عدلــه.
وا  فــون ويلعنــون خالقهــم، آخــرون تملَّكهــم الخــوف، فمــدُّ بينمــا كان كثيــرون يُجدِّ
ــلين الدخــول، لكــنَّ  ]68[ ذلــك كان ُمســتحياًل. كان هللا  أيديهــم نحــو الُفلــك ُمتوسِّ
قــد أغلــق البــاب الــذي كان المدخــل الوحيــد، وأقفــل علــى نــوح فــي الداخــل، تــاركًا 
األشــرار فــي الخــارج. ولــم يكــن بإمــكان أحــد أْن يفتــح البــاب غيــر هللا وحــده. لقــد 
ــرة للغايــة، وكذلــك خوفهــم أيًضــا. لقــد كانــوا ُمكرَهيــن علــى  جــاءت توبتهــم ُمتأخِّ
فــوا  ، أقــوى ِمــن اإلنســان، وهــو ذاك الــذي تحــّدوه وجدَّ ـه يوجــد إلــٌه َحــيٌّ معرفــة أنَـّ
لــم تســتمع لصراِخهــم. وبدافــع  أذنــه  لكــنَّ  بــكلِّ لجاجــة،  إليــه  ــلوا  لقــد توسَّ عليــه. 
ت كلَّ  اليــأس حــاول البعــض اقتحــام الُفلــك ُعنــوة، لكــنَّ متانــة ذلــك البنــاء صــدَّ
أفلتــوا  أو  العاتيــة  األمــواج  جرفتهــم  أْن  إلــى  بالُفلــك  البعــض  ـق  تعلَـّ محاوالتِهــم. 

أيديهــم حيــن اصطدمــوا بالصخــور واألشــجار التــي تناثــرت فــي كلِّ اتِّجــاه.
إنَّ الذيــن اســتهانوا بإنــذارات نــوح واســتهزأوا بذلــك الــكارز األميــن الــذي نــادى 
ة وترنَّــح أمــام الريــاح  ــروا فــي التوبــة عــن عــدم إيمانهــم. اهتــزَّ الُفلــك ِبشــدَّ بالِبــّر، تأخَّ
التــي كانــت فــي داخــل الفلــك عــن مخاوفهــا  واألمــواج. وقــد عبَّــرت الحيوانــات 
العناصــر  صــراع  وســط  آِمًنــا  ســار  الُفلــك  ولكــنَّ  المختلفــة؛  بأصواتهــا  الشــديدة 
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الفائقــو  المالئكــة  الفلــَك  قــاد  لقــد  والصخــور.  األشــجار  وتقــاذف  الميــاه  وتالطُــم 
القــوَّة وحفظــوه ِمــن األذى. وفــي كلِّ لحظــة خــالل تلــك العاصفــة الرهيبــة وعلــى 
قــوَّة  تــدلُّ علــى  الفلــك ُمعجــزة  ليلــة، كانــت حمايــة  يوًمــا وأربعيــن  أربعيــن  مــدى 

القــادر علــى كلِّ شــيء.
إنَّ الحيوانــات التــي تعرَّضــت للعاِصفــة اندفعــت صــوب النــاس وهــي تحــاول 
االنضمام إليهم، وكأنَّها تنتظر العون منهم. بعض الناس ربطوا أنفسهم وأوالدهم 
وأنَّهــا  بالحيــاة،  تتشــبَّث  بأنَّهــا  لعلمهــم  ـة،  القويَـّ الحيوانــات  بعــض  ظهــور  علــى 
ستتســلَّق إلــى أعلــى قمــم المرتفعــات لتنجــو ِمــن الميــاه الطاميــة. لكــنَّ العاصفــة لــم 
تهــدأ ِمــن غضبهــا، حيــث تعاظمــت الميــاه أكثــر ِمــن ذي بــدء. والبعــض اآلخــر ربطــوا 
أنفســهم باألشــجار العاليــة فــوق الجبــال والتــالل، ولكــنَّ تلــك األشــجار اقتُلَِعــت 
ِمــن جذورهــا وتطايــرت ]69[ ِبُعنــف فــي الهــواء، وبــدت وكأنهــا قُِذفَــت بغضــب مــع 
األحجــار والطيــن تحــت األمــواج الصاخبــة الثائــرة. كان النــاس والبهائــم يتقاتلــون 
للحفــاظ علــى أماكنهــم فــوق التــالل العاليــة إلــى أْن جرفهــم مًعــا َزبَــد الميــاه الــذي 
وصــل إلــى أعلــى ِقمــم الجبــال. لقــد غطَـّـت الميــاه أعلــى القمــم، وهلــك اإلنســان 

والحيــوان بميــاه الطوفــان.
راقــب نــوح وعائلتــه تناقـُـص الميــاه بفــارغ الصبــر. لقــد كان ُمشــتاقًا للنــزول إلــى 
اليابســة مــرَّة أخــرى، فأرســل ُغرابـًـا ظــلَّ يطيــر ليتــرك الُفلــك ويرجــع إليــه. ولــم يحصــل 
لراحتهــا،  مكانًــا  تجــد  لــم  حمامــة،  فأرســل  أرادهــا.  التــي  المعلومــات  علــى  نــوح 
ــا عــادت  فعــادت إلــى الفلــك. وبعــد ســبعة أيَّــام اُرِســلَت الحمامــة مــرَّة أخــرى، ولمَّ
وورقــة الزيتــون فــي فمهــا، كان فــرٌح عظيــم فــي تلــك العائلــة التــي لــم يــزد أفرادهــا 

عــن الثمانيــة بعــد أْن كانــوا قــد أمضــوا فتــرة طويلــة داخــل الفلــك.
مرَّة أخرى نزل مالٌك ِمن الســماء وفتح الباب. كان في اســتطاعة نوح أْن ينزع 
غطــاء الفلــك فــي األعلــى، ولكنَّــه لــم يكــن يقــدر أْن يفتــح البــاب الــذي أغلقــه هللا. 
كلَّــم الــربُّ نوًحــا بواســطة المــالك الــذي فتــح البــاب، وأمــره أْن يخــرج ِمــن الُفلــك هــو 

وعائلتــه وأْن يُخرِجــوا معهــم كلَّ الخالئــق الحيَّــة.

ذبيحة نوح ووعد هللا
لــم ينــَس نــوٌح هللا الــذي حفظهــم برعايتــه الرحيمــة، وُســرعان مــا بنــى مذبًحــا 
م تقدمــة ُمحرقــة علــى  وأخــذ ِمــن كلِّ الحيوانــات الطاهــرة والطيــور الطاهــرة، وقــدَّ
المذبــح، ُمظِهــرًا إيمانــه بالمســيح الذبيحــة الُعظمــى وُمبرِهًنــا علــى شــكره هلل ِمــن 
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أجــل حفظــه وحمايتــه العجيبــة لهــم. صعــدت تقدمــة نــوح أمــام هللا كرائحــة ذكيَّــة. 
لقــد قَِبــل هللا تقدمــة نــوح وباركــه هــو وعائلتــه. وفــي هــذا درٌس لــكلِّ إنســان ]70[ 
يعيــش علــى األرض، ففــي كلِّ مــرَّة يُظهــر هللا فيهــا رحمتــه ومحبَّتــه تجاههــم، فــإنَّ 
كر الجزيل والعبادة الُمتواضعة. موا هلل الشُّ أوَّل ما ينبغي أْن يقوموا به هو أْن يُقدِّ

الســماء  تمــأ  الســُحب  يــرون  مــرَّة  كلِّ  فــي  ُرعبًــا  النــاس  قلــوُب  تمتلِــئ  ولئــالَّ 
ِمــن طوفــان آخــر، طمــأن  بفــزع دائــم خوفًــا  واألمطــار تتســاقط، ولكــي ال يشــعروا 

نــوح بوعــد قائــالً:  بــكلِّ لطــف عائلــة  الــربُّ 
»›أُِقيــُم ِميثَاِقــي َمَعُكــْم فَــالَ يَْنَقــرُِض كُلُّ ِذي َجَســٍد أَيًْضــا ِبِميَــاِه الطُّوفَــاِن. َوالَ 
ـِذي أَنَــا  يَُكــوُن أَيًْضــا طُوفَــاٌن لِيُْخــرَِب األَرَْض‹. َوقَــاَل هللُا: ›هــِذِه َعالََمــُة الِْميثَــاِق الَـّ
أَْجيَــاِل  إِلَــى  َمَعُكــْم  الَِّتــي  الَْحيَّــِة  األَنُْفــِس  َذَواِت  كُلِّ  َوبَيْــَن  َوبَيَْنُكــْم،  بَيِْنــي  َواِضُعــُه 
ــَحاِب فَتَُكــوُن َعالََمــَة ِميثَــاق بَيِْنــي َوبَيْــَن األَرِْض.  ْهــِر: َوَضْعــُت قَْوِســي ِفــي السَّ الدَّ
ــَحاِب... فََمتَــى  ِفــي السَّ فَيَُكــوُن َمتَــى أَنُْشــْر َســَحابًا َعلَــى األَرِْض، َوتَظَْهــِر الَْقــْوُس 
ــَحاِب، أُبِْصرَُهــا ألَذْكُــَر ِميثَاقًــا أَبَِديًّــا بَيْــَن هللِا َوبَيْــَن كُلِّ نَْفــٍس  كَانـَـِت الَْقــْوُس ِفــي السَّ

َحيَّــٍة ِفــي كُلِّ َجَســٍد َعلَــى األَرِْض‹« )تكويــن 9: 16-11(.
يا له ِمن تساُمح ِمن جانب هللا! يا لها ِمن شفقة ورأفة تجاه اإلنسان الخاطئ 
ــحاب عالمــًة علــى الميثــاق بيــن  أْن يوضــع قــوس القــزح الُملــوَّن والجميــل فــي السَّ
هللا العظيــم واإلنســان! كان قــوس القــزح هــذا بُرهانًــا وشــاِهًدا لــكلِّ األجيــال علــى 
العظيــم. كان قصــد  بالطوفــان بســبب شــرِّهم  ُســكَّان األرض  قــد أهلــك  أنَّ هللا 
ــحاب، عــن  هللا أْن يســأل األبنــاء فــي األجيــال الالحقــة، إذ يــرون القــوس فــي السَّ
ــح لهــم  ســبب وجــود هــذا القــوس المجيــد الظاهــر علــى امتــداد الســماء، وأْن يوضِّ
ــم القديــم بالطوفــان الــذي حــدث ألنَّ النــاس ســلَّموا أنفســهم  آباءهــم هــالك العالَ
، وأْن يخبروهــم أنَّ ]71[ يــد هللا العلــّي قــد وضعــت القــوس فــي  لــكلِّ صنــوف الشــرِّ

الســحاب كعالمــة علــى أنَّــه لــن يــأِت بطوفــان المــاء علــى األرض مــرَّة أخــرى. 
إنَّ الهــدف ِمــن هــذا الرمــز الــذي فــي الســحاب هــو أْن يُثبِّــت إيمــان الجميــع، 
ــخ ثقتهــم فــي هللا، ألنَّــه عالمــة علــى رحمــة هللا وصالحــه تجــاه اإلنســان؛ ومــع  ويُرسِّ
أنَّ هللا فــي غضبــه قــد أهلــك األرض بالطوفــان، إالَّ أنَّ رحمتــه مــا تــزال تلــفُّ األرض. 
يقــول هللا بأنَّــه ســيتذكَّر ذلــك حيــن يُبصــر القــوس فــي الســحاب. لكــنَّ هــذا ال يعنــي 

بأنَّــه يُمِكــن أْن ينســى، إنَّمــا هــو يُخاِطبنــا بلغتنــا لنفهمــه فهًمــا أفضــل. ]72[
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ُبرج باِبل

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 11: 9-1.

لــم يمــِض وقــت طويــل قبــل أْن بــدأ البعــض ِمــن نســل نــوح باالرتــداد. ســار قســٌم 
منهــم علــى ِمثــال نــوح وأطاعــوا وصايــا هللا؛ بينمــا تمــرَّد البعــض اآلخــر فــي عــدم 
ـى هــؤالء لــم يكــن لديهــم الــرأي نفســه بخصــوص الطوفــان، فبعضهــم  إيمــان، وحتَـّ
أنكــروا وجــود هللا، ونســبوا الطوفــان إلــى أســباب طبيعيَّــة، فــي حيــن آمــن آخــرون 
بــأنَّ هللا موجــود وأنَّــه هــو الــذي أهلــك ُســاللة البشــر الذيــن عاشــوا قبــل الطوفــان؛ 
لكــنَّ قلوبهــم، مثلمــا حــدث مــع قاييــن، تمــرَّدت علــى هللا ألنَّــه أهلــك النــاس ولََعــَن 

األرض للمــرَّة الثالثــة بالطوفــان.
أولئــك الذيــن كانــوا أعــداء هللا شــعروا بتأنيــب ُمســتمّر كان مصــدره األحاديــث 
وأطاعــوه  هللا  أحبُّــوا  الذيــن  ِمــن  لُعشــرائِهم  كانــت  التــي  التقــوى  وحيــاة  الدينيَّــة 
وعظَّمــوه. تشــاور غيــر المؤمنيــن فيمــا بينهــم وقــرَّروا االنفصــال عــن المؤمنيــن الذيــن 
إلــى  فرحلــوا  يرة.  الشــرِّ لِطُرُِقهــم  مســتمرِّة  ُمضايقــة  ســبب  التقيَّــة  حياتهــم  كانــت 
مســافة بعيــدة عنهــم واختــاروا ســهاًل فســيًحا ليســكنوا فيــه. وبنــوا ألنفســهم مدينــة، 
المدينــة  فــي  لكــي يســكنوا مًعــا  يناطــح الســحاب  بُــرٍج عــاٍل  بنــاء  ِفكــرة  ثــمَّ تخيَّلــوا 

والبُــرج، وال يتشــتَّتوا فيمــا بعــد.
ــون أنَّهــم بذلــك يضمنــون ســالمة أنفســهم فــي حالــة حــدوث طوفــان  كانــوا يظنُّ
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ــا وصلــت إليــه  آخــر، ألنَّهــم ســيبنون ]73[ بُرجهــم ويرفعونــه إلــى علــوٍّ أعظــم بكثيــر ممَّ
ـه ســيُمجِّدهم، وســيكونون كآلهــة ويتســلَّطون  الميــاه وقــت الطوفــان، والعالَــم كلُـّ
ــم لتحويــل  علــى النــاس. كان القصــد ِمــن ذلــك البــُرج هــو تمجيــد بُناتِــه، وقــد ُصمِّ
ــون إليهــم  انتبــاه األجيــال التــي ســتعيش علــى األرض بعيــًدا عــن هللا، بحيــث ينضمُّ
فــي عبــادة األوثــان. قبــَل أْن يكتمــل بنــاء البُــرج، ســكن البنَّــاؤون فــي ُجــزء منــه. كانــت 
بعــض الُغــرف مفروشــة بقطــع أثــاث فاخــرة وُمزيَّنــة وُمكرَّســة ألوثانهــم. وقــد اعتقــد 
أســباب حــدوث  اكتشــاف  ِمــن  بأنَّهــم ســيتمكَّنون  بــاهلل  يؤِمنــوا  لــم  الذيــن  أولئــك 

الطوفــان إذا تمكَّنــوا ِمــن إيصــال بُرجهــم إلــى الســحاب.
مــوا عملهــم.  لقــد عظَّمــوا أنفســهم أمــام هللا، إالَّ أنَّــه لــم يكــن ليســمح لهــم بــأْن يتمِّ
وكانــوا قــد بنــوا برجهــم إلــى علــوٍّ هائـِـل عندمــا أرســل الــربُّ مالكَيــن إلربــاك عملهــم. 
ــال  ــي األوامــر ِمــن العمَّ لقــد تــمَّ تعييــن رِجــال فــي أماكِــن ُمختلفــة مــن البُــرج بهــدف تلقِّ
فــي  إليهــا  يحتاجــون  التــي  المــواّد  يطلبــون  هــؤالء  كان  حيــث  البُــرج،  أعلــى  فــي 
عملهــم، فيتواصــل األوَّل مــع الثانــي، والثانــي مــع الثالــث، إلــى أْن يصــل الــكالم إلــى 
َمــن كانــوا علــى األرض. وبينمــا كانــت الرســائل تنتقــل ِمــن واحــٍد إلــى آخــر فــي طريــق 
ــال الذيــن  نزولهــا، أربَــك المالئكــة لغــة القــوم. وعندمــا وصلــت الكلمــة إلــى العمَّ
كانــوا علــى األرض، قامــوا بإعــداد طلبيّــة ِمــن مــواّد لــم تــدُع الحاجــة يُحتــاج إليهــا. 
ــال فــي أعلــى البُــرج، وجــدوا أنَّهــا لــم  ــت عمليَّــة إيصــال المــواّد إلــى العمَّ وبعــد أْن تمَّ
تكــن المــواّد التــي طلبوهــا. ونتيجــة شــعورهم بالخيبــة والغضــب ألقــوا باللــوم علــى 

الذيــن اعتقــدوا بأنَّهــم كانــوا ُمخطئيــن.
لــم يعــد هنــاك انســجام وتنســيق بينهــم فــي العمــل بعــد هــذه الحادثــة. وإذ 
الفهــم  ســوء  ــر  يفسِّ ســببًا  يجــدوا  أْن  يقــدروا  ولــم  بعــض،  ِمــن  بعضهــم  غضــب 
والكلمــات الغريبــة فيمــا بينهــم، تركــوا العمــل وتفــرَّق واحدهــم عــن اآلخــر، وانتشــروا 
ـى ذلــك الحيــن كان النــاس ]74[ يتكلَّمــون لُغــة واحــدة.  فــي كلِّ ِبقــاع األرض. وحتَـّ
ـم ُجــزًءا ِمــن ذلــك البُــرج، ُملِقيًــا بــه إلــى األرض، ليكــون  نــزل بــرق ِمــن الســماء وحطَـّ
ذلــك عالمــة علــى ســخط هللا وغضبــه. وهكــذا أظهــر هللا للبشــر الُمتمرِّديــن بــأنَّ فــي 

الســماء إلًهــا هــو األعلــى واألســمى فــوق الجميــع. ]75[
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إبراهيم والنَّسل 

املوعود
يعتمد هذا الفصل على ما جاء في سفر التكوين 12: 1-5؛ 13؛ 15؛ 16؛ 17؛ 

تكوين 21؛ وتكوين 22: 19-1.

ته الوثنيَّة وينفصل  لقد اختار الربُّ إبراهيم لِيُتّمم مشيئته، وأرشده أْن يترك أمَّ
عن عشيرته. أظهر الربُّ ذاته إلبراهيم في شبابه وأعطاه فهًما وحفظه ِمن عبادة 
األوثان. لقد قصد الربُّ أْن يجعله مثااًل لإليمان والتكريس الحقيقّي، بحيث يقتدي به 
شعب هللا الذين سيعيشون الحًقا على األرض. وقد اشتهر إبراهيم باألمانة والكرم 
والضيافة. وكان يحظى باالحترام إذ اعتبره الناس أميرًا عظيًما في وسطهم. إنَّ خشوع 
إبراهيم ومحبَّته هلل، باإلضافة إلى تدقيقه في الطاعة لمشيئة هللا، أكسبه احترام 
عبيده وجيرانه. كما أنَّ مثاله الصالح ونهجه التقيَّ الذي اقترن بالصدق في إرشاداته 

لعبيده وكلِّ أهل بيته، جعال الناس يخافون إله إبراهيم ويخشعونه ويحبُّونه.
ظهر الربُّ إلبراهيم ووعده بأنَّ نسله سيكون بعدد نجوم السماء. وِمن خالل 
الظلمة العظيمة التي وقعت على إبراهيم وأصابته بالرعب، كشف له الربُّ أيًضا عن 

ذُلَّ العبودية الطويلة التي ستلحق بنسله في مصر.
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فــي البدايــة أعطــى هللا إلبراهيــم زوجــة واحــدة، وبهــذا أظهــر هللا نظاَمــه. إنَّ هللا 
لــم يشــأ فــي وقــت ِمــن األوقــات أْن يكــون للرجــل زوجــات عديــدات. كان المــك أوَّل 
َمــن ]76[ انحــرف فــي هــذا المجــال عــن نظــام هللا الحكيــم، حيــث تــزوَّج بزوجتيــن، 
ــا تســبَّب فــي خــالف وِشــقاق فــي عائلتــه. وقــد تســبَّب الَحَســد والغيــرة فــي  ممَّ
تعاســة المــك. عندمــا ابتــدأ النــاس يكثــرون علــى وجــه األرض، وُولـِـدت لهــم بنــات، 
اتَّخــذوا ألنفســهم زوجــات ِمــن كلِّ مــا اختــاروا. وكانــت هــذه واحــدة ِمــن الخطايــا 
الغضــب  عليهــم  جلبــت  والتــي  القديــم،  العالــم  ُســكَّان  ارتكبهــا  التــي  الجســيمة 
اإللهــّي. لقــد ُمورَِســت هــذه العــادة بعــد الطوفــان، وأصبحــت شــائِعة إلــى درجــة 
د الزوجــات. ومــع ذلــك،  أنَّــه حتــى الصالحيــن ِمــن الرجــال ســقطوا فيهــا وعرفــوا تعــدُّ
فهــذا لــم يقلِّــل ِمــن جســامة تلــك الَْخِطيَّــِة، وذلــك ألنَّهــم فســدوا وابتعــدوا فــي هــذا 

األمــر عــن نظــام هللا.
قــال الــربُّ لنــوح وعائلتــه التــي نجــت فــي الفلــك: »ألنــي إيَّــاك رأيــُت بــارًّا لــديَّ 
فــي هــذا الجيــل« )تكويــن 7: 1(. كان لنــوح زوجــة واحــدة فقــط، وقــد اتَّحــد معهــا 
فــي تربيــة أبنائهمــا، وهــذا مــا حظــي ببركــة هللا. وألنَّ أبنــاء نــوح كانــوا أبــراًرا، فقــد 
د الزوجــات فــي حاِدثــة  ُحِفظــوا فــي الُفلــك مــع والدهــم البــاّر. إنَّ هللا لــم يُجــرِّم تعــدُّ
ر  ُمعيَّنــة. إنَّهــا ممارســة تناقــض إرادتــه، وهللا كان يعلــم بــأنَّ ســعادة الرجــل ســتُدمِّ
ِمــن خاللهــا. فالســالم الــذي نَعــَم بــه إبراهيــم شــابَُه تشــوُّه كبيــر بســبب زواجــه غيــر 

الســعيد بهاِجــر.

التردُّد في وعود هللا
بعــد انفصــال إبراهيــم عــن لــوط، قــال الــربُّ إلبراهيــم: »ارْفَــْع َعيَْنيْــَك َوانْظُــْر 
ِمــَن الَْمْوِضــعِ الَّــِذي أَنـْـَت ِفيــِه ِشــَمااًل َوَجُنوبـًـا َوَشــرْقًا َوَغْربـًـا، ألَنَّ َجِميــَع األَرِْض الَِّتــي 
ــرَاِب األَرِْض، َحتَّــى  أَنْــَت تـَـَرى لَــَك أُْعِطيَهــا َولَِنْســلَِك إِلَــى األَبَــِد. َوأَْجَعــُل نَْســلََك كَتُ
« )تكويــن 13: 16-14(.  إَِذا اْســتَطَاَع أََحــٌد أَْن يَُعــدَّ تـُـرَاَب األَرِْض فََنْســلَُك أَيًْضــا يَُعــدُّ
»بَْعــَد هــِذِه األُُمــوِر َصــاَر كَالَُم الــرَّبِّ إِلـَـى أَبـْـرَاَم ِفــي الرُّْؤيـَـا قَائـِـاًل: ›الَ تََخــْف يـَـا أَبـْـرَاُم. أَنـَـا 
ــْم تُْعِطِنــي نَْســاًل،  ا‹ ]77[ .... َوقَــاَل أَبْــرَاُم أَيًْضــا: ›إِنَّــَك لَ تـُـرٌْس لَــَك. أَْجــرَُك كَِثيــٌر ِجــدًّ

َوُهــَوَذا ابْــُن بَيِْتــي َوارٌِث لِــي‹« )تكويــن 15: 3-1(. 
وبمــا أنَّ إبراهيــم لــم يكــن لــه ابــن، فقــد ظــنَّ فــي البدايــة أنَّ خاِدمــه الموثــوق، 
أليعــازر، ينبغــي أْن يُصِبــح وريثــه وابنــه بالتبنِّــي، لكــنَّ هللا أبلــغ إبراهيــم أنَّ خاِدمــه لــن 
يُصيــر ابنــه وال وريثــه، بــل ســيكون لــه ابــن ِمــن صلبــه. »ثـُـمَّ أَْخرََجــُه إِلـَـى َخــارٍِج َوقـَـاَل: 
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َهــا‹. َوقـَـاَل لـَـُه: ›هَكــَذا يَُكــوُن  ــَماِء َوُعــدَّ النُُّجــوَم إِِن اْســتَطَْعَت أَْن تَُعدَّ ›انْظـُـْر إِلـَـى السَّ
نَْســلَُك‹« )تكويــن 15: 5(.

لــو أنَّ إبراهيــم وســارة انتظــرا باإليمــان الواثِــق تحقيــق الوعــد القائــل بأنَّــه ســيكون 
لهمــا ولــد، لــكان باإلمــكان تجنُّــب الكثيــر ِمــن التعاســة. لقــد آمنــا بــأنَّ األمــور ســتجري 
ســنوات  فــي  ابــن  لهــا  ســيكون  ســارة  أنَّ  يؤِمنــا  لــم  لكنَّهمــا  وعــد هللا،  كمــا  تماًمــا 
شــيخوختها. اقترَحــت ســارة خطَّــة يُمِكــن ِمــن خاللهــا ــــ بحســب اعتقادهــا ــــ تحقيــق 
افتقــر  هــذا  وفــي  لــه.  زوجــة  يأخــذ هاجــر  أْن  إبراهيــم  إلــى  ــلت  فتوسَّ وعــد هللا. 
ــة فــي قُــدرة هللا. إنَّ إبراهيــم ــــ ِمــن خــالل إصغائــه  كالهمــا إلــى اإليمــان والثقــة التامَّ
لصــوت ســارة وأخــذه هاجــر زوجــة لــه ــــ أخفــق فــي احتمــال تجربــة إيمانــه فــي قــدرة 
هللا غيــر المحــدودة، وجلــب علــى نفســه وعلــى ســارة الكثيــر ِمــن الشــقاء. قصــد 
الــربُّ أْن يمتِحــن إيمــان إبراهيــم الثابــت واعتمــاده علــى وعــوده التــي قطعهــا معــه.

كبرياء هاجر
كانــت هاجــر مغــرورة ومتعجرفــة، وكانــت تتعاَمــل مــع ســارة بغطرســة. وكانــت 
ــا للشــعب العظيــم الــذي وعــد هللا أْن يخرجــه  تُثنــي علــى نفســها بأنَّهــا ســتكون أمًّ
ِمن صلب إبراهيم. وكان إبراهيم مضطرًّا ألْن يســتمع إلى ســارة وهي تشــتكي ِمن 
]78[ ســلوك هاجــر وتتَّهــم إبراهيــم بأنَّــه أخطــأ فــي األمــر. حــزن إبراهيــم وقــال لســارة 

بــأنَّ هاجــر هــي جاريتهــا وأنَّهــا تخضــع لســلطانها، لكنَّــه ال يســمح بنفيهــا بعيــًدا، ألنَّ 
ــا البنــه الــذي بــه ســيتحقَّق الوعــد حســب اعتقــاد إبراهيــم. قــام  هاجــر ســتُصِبح أمًّ
إبراهيــم بإبــالغ ســارة أنَّــه مــا كان يجــب عليــه أْن يأخــذ هاجــر زوجــة لــه لــو لــم يحــدث 

ذلــك بطلــب خــاصٍّ منهــا هــي.
إلــى شــكاوى هاجــر بســبب ســوء  أيًضــا علــى االســتماع  ُمرَغًمــا  كان إبراهيــم 
ُمعاملــة ســارة لهــا. وقــع إبراهيــم فــي حيــرة ِمــن أمــره، فهــو إذا ســعى إلصــالح أخطــاء 
هاجــر، فإنَّــه ســيزيد ِمــن غيــرة ســارة وُحزنهــا، وهــي زوجتــه األولــى التــي يحبّهــا كثيــرًا. 
هربــت هاجــر ِمــن وجــه ســارة. والتقــى بهــا مــالك الــربِّ وقــام بتعزيتهــا وتوبيخهــا 
أيًضــا علــى ســلوكها الُمتغطــرس، وقــام بدعوتهــا للعــودة إلــى موالتهــا والخضــوع لهــا. 
َعْهِدي  الربُّ إلبراهيم مرَّة أخرى وقال له: »َوأُِقيُم  بعد والدة إسماعيل ظهر 
بَيِْني َوبَيَْنَك، َوبَيَْن نَْسلَِك ِمْن بَْعِدَك ِفي أَْجيَالِِهْم، َعْهًدا أَبَِديًّا« )تكوين 17: 7(. 
ا ألمم  مرَّة أخرى كرَّر الربُّ بواسطة مالكه وعَده بأْن يعطي سارة ابًنا وبأنَّها ستكون أمًّ
كثيرة. لم يكن إبراهيم قد فهم حتَّى ذلك الحين وعد هللا، فاستقرَّ فكره في الحال 

AR StoryRedemption-Body.indd   61 11/4/19   4:23 PM



ة الفداء 62  |  ِقصَّ

مدفوًعا  وتساءل  بها،  الموعود  الكثيرة  األمم  منه ستخرج  وكأنَّ  إسماعيل،  على 
بُحبِّه البنه قائالً: »لَيَْت إِْسَماِعيَل يَِعيُش أََماَمَك!« )تكوين 17: 18(. 

مــرَّة أخــرى يتكــرَّر الوعــد إلبراهيــم بــكالم ال يقبــل االلتبــاس: »بَــْل َســارَُة اْمَرأَتـُـَك 
ِمــْن  ـا لَِنْســلِِه  تَلِــُد لَــَك ابًْنــا َوتَْدُعــو اْســَمُه إِْســَحاَق. َوأُِقيــُم َعْهــِدي َمَعــُه َعْهــًدا أَبَِديّـً
بَْعــِدِه« )تكويــن 17: 19(. لقــد أرِســَل المالئكــة إلــى إبراهيــم للمــرَّة الثانيــة وهــم فــي 
طريقهــم ]79[ إلهــالك ســدوم، وكــرَّروا الوعــد بوضــوح أكثــر بــأنَّ ســارة ســيصير لديهــا 

ولــد ِمــن أحشــائها. 

االبن الموعود
غيــرة  أثــار  مــا  وهــذا  عظيًمــا،  فرًحــا  وســارة  إبراهيــم  فــرح  إســحق  والدة  بعــد 
ـم ِمــن والدتــه بــأنَّ هللا ســيباركه باعتبــار  هاجــر الشــديدة. كان إســماعيل قــد تعلَـّ
ــه فــي مشــاعرها وكان  أنَّــه ابــن إبراهيــم وأنَّــه ســيرث مــا ُوِعــد بــه. شــارك إســماعيل أمَّ
غاضبًــا بســبب الفــرح الــذي ســاد عنــد والدة إســحق. لقــد احتقــر إســحَق العتقــاِده 
ــل عنــه وهــو قــد ُولِــد قبــل إســحق. رأت ســارة تصرُّفــات إســماعيل تجــاه  ـه ُمفضَّ بأنَـّ
ا. كمــا أخبــرت إبراهيــم عــن عــدم االحتــرام الــذي أظهــره  ابنهــا إســحق وتأثَـّـرت جــدًّ
إســماعيل نحوهــا ونحــو ابنهــا إســحق، وقالــت لــه: »اطـْـرُْد هــِذِه الَْجاِريـَـَة َوابَْنَهــا، ألَنَّ 

ابْــَن هــِذِه الَْجاِريَــِة الَ يَــرُِث َمــَع ابِْنــي إِْســَحاَق« )تكويــن 21: 10(.
تضايــق إبراهيــم أشــدَّ ضيــق، فإســماعيل كان ابنــه المحبــوب، فكيــف يطــرده 
ـه لــم يعلــم أيَّ ســبيل يســلك. أبلــغ  ـى إلــى هللا، ألنَـّ بعيــًدا عنــه؟ وفــي حيرتــه صلَـّ
الــربُّ إبراهيــم، بواســطة مالكــه، أْن يســتمع إلــى صــوت ســارة زوجتــه، وأالَّ يســمح 
لحبِّــه البنــه أو لهاجــر أْن يمنعــه ِمــن اإلذعــان لرغباتهــا، وذلــك ألنَّ هــذا كان الســبيل 
الوحيــد الــذي يُمِكــن أْن يســلكه ليُعيــد الوفــاق واالنســجام والســعادة مــرَّة أخــرى إلــى 
يـًـا بــأنَّ إســماعيل لــن يمــوت ولــن يتركــه هللا  م المــالك إلبراهيــم وعــًدا معزِّ عائلتــه. قــدَّ
علــى الرغــم ِمــن انفصالــه عــن بيــت أبيــه، بــل ســيُحَفظ ألنَّــه ابــن إبراهيــم. لقــد وعــد 

ــة عظيمــة. ]80[ هللا أيًضــا بــأْن يجعــل ِمــن إســماعيل أمَّ
ــله  كان إبراهيــم رجــاًل ذا خلــق نبيــل، وكان محبّــا للخيــر. وهــذا مــا ظهــر فــي توسُّ
الُمخلِــص ِمــن أجــل شــعب ســدوم. لقــد عانــت روحــه القويَّــة كثيــرًا. وانحنــى تحــت 
إســماعيل  وابنــه  هاجــر  يطــرد  وهــو  ِبُعمــق  ـة  األبويَـّ مشــاعره  وتأثَـّـرت  الُحــزن،  تأثيــر 

ليصيــرا غريبيَــن هائَميــن فــي أرض غريبــة.
ه إبراهيــم ليطــرد هاجــر  د الزوجــات، لمــا كان ســيُوجِّ لــو أنَّ هللا كان قــد أقــرَّ تعــدُّ
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ـه ينبغــي الِحــرص علــى  ـم الجميــع درًســا، وهــو أنَـّ وابنهــا بعيــًدا. وهــو فــي هــذا يُعلِـّ
حقــوق العالقــة الزوجيَّــة وســعادتها مهمــا كانــت التضحيــة عظيمــة. كانــت ســارة 
ة لحقوقهــا كأّم وزوجــة،  هــي زوجــة إبراهيــم األولــى والحقيقيَّــة. وكانــت ُمســتِحقَّ
ها أحــد آخــر فــي العائلــة. وهــي كانــت تُكــرِم زوجهــا  وهــي حقــوق لــم يكــن ليســتحقَّ
ــا ِمــن أْن يُقاِســم إبراهيــم ُحبَّــه  وتحترمــه، وتدعــوه ســيِّدها، ولكنَّهــا كانــت تغــار خوفً
لهــا مــع هاجــر. لــم يوبِّــخ هللا ســارة علــى المســلك الــذي اتَّخذتــه، لكــنَّ المــالك أنَّــب 
إبراهيــم علــى َعــَدم الثقــة فــي قــدرة هللا، وهــذا مــا قــاده ألْن يأخــذ هاجــر زوجــًة لــه 

وأْن يعتقــد أنَّــه مــن ِخاللهــا ســيتحقَّق الوعــد.

االمتحان األسمى لإليمان
ـه ِمــن الُمالئــم أْن يمتحــن إيمــان إبراهيــم بأكثــر تجربــة  رأى الــربُّ مــرَّة أخــرى أنَـّ
ــل وصمــد أمــام االمتحــان األوَّل وانتظــر بصبــر إتمــام  ـه كان قــد تحمَّ ُمخيفــة. لــو أنَـّ
أْن يخضــع ألقســى  لَمــا كان عليــه  لــه،  يأخــذ هاجــر زوجــة  ولــم  فــي ســارة  الوعــد 
امتحــان يُمِكــن أن يُفــرَض علــى إنســان. أمــَر الــربُّ إبراهيــم: »ُخــِذ ابَْنــَك َوِحيــَدَك، 
ـا، َوأَْصِعــْدُه ُهَنــاَك ُمْحرَقَــًة َعلَــى  ـِذي تُِحبُّــُه، إِْســَحاَق، َواْذَهــْب إِلَــى أَرِْض الُْمِريَـّ الَـّ

ـِذي أَقُــوُل لَــَك« )تكويــن 22: 2(. أََحــِد الِْجبَــاِل الَـّ
إنَّ إبراهيم لم يساوره الشكُّ في هللا ولم يتردَّد، ]81[ وفي الصباح الباكر أخذ 
اثنيــن ِمــن غلمانــه وإســحق، ابنــه، والحطــب ألجــل الُمحرقــة، وذهبــوا إلــى المــكان 
الــذي أخبــره هللا بــه. لــم يكشــف إبراهيــم لســارة الطبيعــة الحقيقيَّــة لرحلتــه، إذ كان 
ــك بابنهــا. لــم  ُمــدركًا أنَّ محبَّتهــا إلســحق ســتؤدِّي بهــا إلــى عــدم الثِّقــة بــاهلل والتمسُّ
يســمح إبراهيــم لمشــاعره األبويَّــة بــأْن تتحكَّــم فيــه وتقــوده إلــى التمــرُّد علــى هللا. كان 
القصــد ِمــن أمــر هللا هــو أْن يهــزَّ أعمــاق نفــس إبراهيــم. »خــذ ابنــك«. بعــد ذلــك، 
أضــاف قائــاًل وكأنـّـه يســبر غــور قلــب إبراهيــم بُعمــٍق أكثــر: »وحيــدك، الــذي تُحبُّــه، 

إســحق«؛ الــذي هــو ابــن الموعــد الوحيــد، »وأصِعــده… ُمحرقــة«.
ــا أعطــاه الوقــت الكافــي  ـام ســافر هــذا األب مــع ابنــه، ممَّ وعلــى مــدى ثالثــة أيَـّ
لِيُجــاِدل ويشــّكك فــي هللا لــو قــرَّر ذلــك. لكنَّــه لــم يفقــد ثقتــه بــاهلل، ولــم يُفكِّــر حينئــذ 
بــأنَّ الوعــد ســيتحقَّق ِمــن خــالل إســماعيل، وذلــك ألنَّ هللا أخبــره صراحــة أنَّ الوعــد 

ســيتحقَّق ِمــن خــالل إســحق.
آمــن إبراهيــم بــأنَّ إســحق هــو ابــن الموعــد. وآمــن أيًضــا بــأنَّ هللا كان يعنــي مــا 
م ابنــه ُمحرقــة. وهــو لــم يتزعــزع مترنًِّحــا  يقولــه تماًمــا عندمــا أمــره أْن يذهــب ليُقــدِّ
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تجــاه الوعــد اإللهــي، بــل آمــن أنَّ هللا، الــذي بعنايتــه اإللهيــة أعطــى ســارة ابًنــا فــي 
شــيخوختها وطلــب منــه أْن يُنهــي حيــاة ذلــك االبــن، يقــدر أيًضــا أْن يهــب الحيــاة 

ثانيــة ويُقيــم إســحق ِمــن األمــوات.
ابنــه  مــع  لوحــده  ســيذهب  ـه  أنَـّ وقــال  الطريــق،  فــي  الُغالَميــن  إبراهيــم  تــرك 
للعبــادة بعيــًدا عنهمــا. لــم يســمح لغالميــه أْن يرافقاهمــا لئــالَّ تمنعهمــا محبَّتهمــا 
إلســحق ِمــن تنفيــذ مــا أمــره بــه هللا. أخــذ الحطــب ِمــن أيــدي الغلمــان ووضعــه علــى 
ــة  المهمَّ لتنفيــذ  ا  ُمســتعدًّ  ]82[ كان  والنــار.  الســكِّين  أيًضــا  أخــذ  كمــا  ابنــه،  كتفــي 

الُمخيفــة الموكلــة إليهــا ِمــن هللا. ســار األب واالبــن مًعــا.
»وَكَلَّــَم إِْســَحاُق إِبْرَاِهيــَم أَِبــاُه َوقَــاَل: ›يَــا أَِبــي!‹. فََقــاَل: ›هأَنَــَذا يَــا ابِْنــي‹. فََقــاَل: 
›ُهــَوذَا النَّــاُر َوالَْحطـَـُب، َولِكــْن أَيـْـَن الَْخــرُوُف لِلُْمْحرَقـَـِة؟‹ فََقــاَل إِبْرَاِهيــُم: ›هللُا يـَـرَى لـَـُه 
الَْخــرُوَف لِلُْمْحرَقـَـِة يـَـا ابِْنــي‹. فََذَهبَــا كاِلَُهَمــا َمًعــا« )تكويــن 22: 7-8(. وبخطــى ثابتــة 
ســار ذلــك األب القــوّي الُمِحــّب الُمعــذَّب إلــى جانــب ابنــه. وإذ اقتربــا ِمــن المــكان 
الــذي عيَّنــه هللا إلبراهيــم، بنــى ُهنــاك مذبًحــا ووضــع عليــه الحطــب للتقدمــة، ثــمَّ 
مه كُمحرقة. وأعاَد عليه الوعد الذي قطعه هللا  أخبر ابنه إسحق بأنَّ هللا أمر أْن يُقدِّ
ــة عظيمــة وأنَّ هللا ســيُحّقق وعــده  ـه بإســحق ســيُصير أمَّ ة مــرَّات والقائــل أنَـّ معــه عــدَّ
ِمــن خــالل أْن يقــوم بتنفيــذ أمــر هللا بــأْن يذبحــه، فــاهلل قــادر أْن يُقيمــه ِمــن األمــوات.

رسالة المالك
أبيــه  إلــه  يُِحــّب  ــة ألبيــه، وكان  ـم الطاعــة التامَّ بــاهلل. كان قــد تعلَـّ آَمــن إســحق 
بعــد  ولكــْن  ذلــك.  يفعــل  أْن  اختــار  ـه  أنَـّ لــو  أبــاه  يقــاوم  أْن  بمقــدروه  كان  ـره.  ويوقِـّ
معانقتــه ألبيــه بــكلِّ مــودَّة، أخضــع نفســه ليُْربـَـط بالحبــال ويوضــع علــى الحطــب. وإذ 
رَفَــع األب يــده ليذبــح ابنــه، نــاداه ِمــن الســماء مــالك هللا الــذي كان يراقــب أمانــة 
إبراهيــم، »َوقـَـاَل: ›إِبْرَاِهيــُم! إِبْرَاِهيــُم!‹. فََقــاَل: ›هأَنـَـَذا‹ فََقــاَل: ›الَ تَُمــدَّ يـَـَدَك إِلَــى 
الُْغــالَِم َوالَ تَْفَعــْل ِبــِه َشــيْئًا، ألَنِّــي اآلَن َعلِْمــُت أَنَّــَك َخائِــٌف هللَا، فَلَــْم تُْمِســِك ابَْنــَك 

َعنِّــي‹.]83[ َوِحيــَدَك 
»فَرَفََع إِبْرَاِهيُم َعيَْنيِْه َونَظََر َوإَِذا كَبٌْش َوَراَءُه ُمْمَسًكا ِفي الَْغابَِة ِبَقرْنَيِْه، فََذَهَب 

إِبْرَاِهيُم َوأََخَذ الَْكبَْش َوأَْصَعَدُه ُمْحرَقًَة ِعَوًضا َعِن ابِْنِه« )تكوين 22: 13-11(.
نبيــل ومشــرِّف، وبأمانتــه  لقــد احتمــل إبراهيــم االختبــار بالكامــل فــي موقــف 
اســتعاد نقــص الثقــة الكاملــة فــي هللا، ذلــك النقــص الــذي قــاده ألن يأخــذ هاجــر 
لــه: «َونَــاَدى  د هللا وعــده  إبراهيــم وثقتــه، جــدَّ إيمــان  بعــد اســتعراض  لــه.  زوجــة 
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، أَنِـّـي  ــَماِء َوقَــاَل: ›ِبَذاتِــي أَقَْســْمُت يَُقــوُل الــرَّبُّ َمــالَُك الــرَّبِّ إِبْرَاِهيــَم ثَانِيَــًة ِمــَن السَّ
ـَك فََعلْــَت هــَذا األَْمــَر، َولَــْم تُْمِســِك ابَْنــَك َوِحيــَدَك، أُبَــارِكَُك ُمبَاَركَــًة،  ِمــْن أَْجــِل أَنَـّ
ـِذي َعلَــى َشــاِطِئ الْبَْحــِر، َويَــرُِث  ــَماِء وَكَالرَّْمــِل الَـّ ـُر نَْســلََك تَْكِثيــرًا كَُنُجــوِم السَّ َوأُكَثِـّ
ـَك  أَنَـّ أَْجــِل  ِمــْن  األَرِْض،  أَُمــِم  َجِميــُع  نَْســلَِك  ِفــي  َويَتَبَــارَُك  أَْعَدائِــِه،  بَــاَب  نَْســلَُك 

]84[ )تكويــن 22: 18-15(.  لَِقْولِــي‹ «  َســِمْعَت 
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زواج إسحق

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 24.

كان الكنعانيُّــون عبــدة أصنــام، وكان هللا قــد أَمــَر شــعبه أالَّ يتزوَّجــوا منهــم، لئــالَّ 
ًمــا فــي الســّن، وكان  يقوُدهــم ذلــك إلــى عبــادة األوثــان. كان إبراهيــم شــيًخا ُمتقدِّ
ينتظر أْن يموت قريبًا. لم يكن إســحق قد تزوَّج بعد، فخشــي إبراهيم على إســحق 
ِمــن المؤثِـّـرات الُمفســدة الُمحيطــة بــه، وكان يتــوق إلــى تزويجــه ِمــن فتــاة ال تُبعــده 
عــن هللا. كلَـّـف إبراهيــم عبــده األميــن الُمحنَّــك، الــذي كان المســؤول عــن كلِّ مــا 

ــة. ــة والمأموريــة الهامَّ كان لــه، القيــام بهــذه المهمَّ
أمــَر إبراهيــم خادمــه ذاك أْن يحلــف أمــام هللا أالَّ يأخــذ البنــه إســحق زوجــة ِمــن 
بنات الكنعانيِّين، بل أْن يذهب إلى عشيرة إبراهيم التي كان أبناؤها يؤمنون باإلله 
الحقيقــّي ويختــار ِمــن هنــاك زوجــة إلســحق. أوصــاه أْن يحتــرز وأالَّ يأخــذ إســحق إلــى 
األرض التــي جــاء منهــا، ألنَّهــم كانــوا فــي غالبيَّتهــم الُعظمــى ُمتأثِّريــن بعبــادة األوثــان. 
وفــي حــال لــم يتمكَّــن مــن إيجــاد زوجــة إلســحق تقبــل أْن تتــرك عشــيرتها وتأتــي إلــى 

حيــث كان هــو، عندئــذ يكــون بريئًــا ِمــن حلــف القســم الــذي قطعــه.
ــة إلســحق ليختــار هــو لنفســه بشــكل ُمســتقلٍّ  لــم تُتْــرَك هــذه المأموريــة الهامَّ
عــن أبيــه. أخبــر إبراهيــم خادمــه أنَّ هللا سيُرِســل مالكــه أمامــه ليُرشــده فــي اختيــاره. 
بــدأ العبــد الــذي كُلِـّـف بهــذه المأموريــة رحلتــه الطويلــة. وإذ دخــل المدينــة حيــث 
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]85[ تســكن عشــيرة إبراهيــم، رفــع صــالة حــارَّة إلــى هللا ليُرشــده فــي اختيــاره زوجــًة 

ــة لكــي ال يُخطــئ  إلســحق. طلــب ِمــن هللا أْن يُمنــح إرشــادات تكــون لهــا داللــة خاصَّ
ــع الكثيــرون. هنــا اجتــذب نظــرَه  االختيــار. اســتراح بالُقــرب ِمــن بئــر، حيــث كان يتجمَّ
ــى ِمــن  اب وســلوكها اللطيــف الُمهــذَّب، وقــد تلقَّ بشــكل خــاّص أســلوب رفقــة الجــذَّ
هللا كلَّ الدالئــل التــي طلبهــا، والتــي تشــير إلــى أنَّ رفقــة هــي التــي ُســرَّ بهــا هللا 
لتكــون زوجــة إلســحق. َدَعــت رفقــة العبــد إلــى بيــت أبيهــا. بعــد ذلــك، أخبــر العبــد 
اهــا ِمــن الــربِّ علــى أنَّ رفقــة هــي التــي ســتكون  والــد رفقــة وأخاهــا بالعالمــة التــي تلقَّ

زوجــة إلســحق، ابــن ســيِّده.
ثمَّ قال لهم عبد إبراهيم: »َواآلَن إِْن كُْنتُْم تَْصَنُعوَن َمْعُروفًا َوأََمانًَة إِلَى َســيِِّدي 
فَأَْخِبُرونِــي، َوإاِلَّ فَأَْخِبُرونِــي ألَنَْصــرَِف يَِميًنــا أَْو ِشــَمااًل« )تكويــن 24: 49(. فأجــاب 
ــٍر.  األب واألخ وقــاال: »›ِمــْن ِعْنــِد الــرَّبِّ َخــَرَج األَْمــُر. الَ نَْقــِدُر أَْن نَُكلَِّمــَك ِبَشــّر أَْو َخيْ
ـَم  تََكلَـّ كََمــا  َســيِِّدَك،  البْــِن  َزْوَجــًة  فَلْتَُكــْن  َواْذَهــْب.  ُخْذَهــا  اَمــَك.  قُدَّ رِفَْقــُة  ُهــَوَذا 
إِلَــى األَرِْض«  لِلــرَّبِّ  ـُه َســَجَد  أَنَـّ إِبْرَاِهيــَم كَالََمُهــْم  ‹. وَكَاَن ِعْنَدَمــا َســِمَع َعبْــُد  الــرَّبُّ

)تكويــن 24: 52-50(.
بعــد أْن تــمَّ إعــداد كلَّ شــيء وتــمَّ الحصــول علــى موافقــة األب واألخ، ُســِئلت 
رفقــة فيمــا إذا كانــت راضيــة بــأْن تذهــب مــع عبــد إبراهيــم وتقــوم بتلــك الرحلــة 
الطويلــة بعيــًدا عــن بيــت أبيهــا لتصيــر زوجــة إلســحق. آَمَنــت رِفقــة وفًقــا لأحــداث 
ــت بــأنَّ يــد هللا قــد اختارتهــا لتصيــر زوجــة إلســحق، »فََقالَــْت:  والمواِقــف التــي تمَّ

›أَْذَهــُب‹« )تكويــن 24: 58(.
ـام تُعَقــد بواســطة اآلبــاء عموًمــا؛ ومــع ذلــك  كانــت عقــود الــزواج فــي تلــك األيَـّ
لــم يكــن األبنــاء يُجبَــرون علــى الــزواج بمــن لــم يكونــوا يُحبُّــون. لكــْن، ]86[ كان لأبنــاء 
ثقــة فــي ِحكمــة آبائهــم، وكانــوا يتبعــون نصائحهــم ومشــورتهم، ويفيضــون عواطفهــم 
علــى أولئــك الذيــن اختارهــم لهــم آباءهــم الخائفيــن هللا والذيــن قــد اختبــروا الحيــاة. 

إنَّ ُمخالفــة ذلــك النظــام كان يُعتبــر جريمــة فــي حــقِّ األبويــن.

مثال على طاعة األبناء
الطاعة. وعندما  تدريبًا على حياة  ــ  ــ في مخافة هللا  تلقَّى  كان إسحق قد 
وصل إلى سنِّ األربعين خضع لالختيار الذي قام به عبد والده، ذلك اإلنسان 
اختيار  بخصوص  المرشد  هو  كان  هللا  بأنَّ  آمن  لقد  هللا.  والخائف  الُمختبر 

له. زوجة 
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ة إسحق لتكون مثااًل لأبناء ليتمثَّلوا بها في األجيال الالحقة،  لقد كُِتبت قصَّ
ة أولئك المعترفين بأنَّهم يخافون هللا. خاصَّ

إنَّ الســبيل الذي ســلكه إبراهيم في تعليم إســحق وتربيته، والذي جعله ُمحبًّا 
ل ِمــن أجــل منفعــة الوالديــن، ويجــب أْن يقودهــم  لحيــاة الطاعــة النبيلــة، قــد ُســجِّ
ليأمــروا أهــل بيتهــم ِمــن بعدهــم. عليهــم أْن يُعلِّمــوا أبناءهــم أْن يخضعــوا لســلطتهم 
هــوا عواِطــف  ويحترموهــا. وعليهــم أْن يشــعروا بــأنَّ مســؤوليَّة تقــع علــى عاتقهــم لِيُوجِّ
أبنائهــم كــي تتركَّــز فــي أشــخاص يمكــن أْن يكونــوا ــــ بحســب حكمــة األهــل ــــ شــركاء 

صالحيــن ألبنائهــم وبناتهــم. ]87[
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يعقوب وعيسو

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في تكوين 25: 19-34؛ وتكوين 27: 32-1.

إنَّ هللا يعلم النهاية ِمنذ البداية. وكان يَعلُم، قَبْل والدة يعقوب وعيســو، نوع 
األخــالق التــي سيكتســبها كلٌّ منهمــا. لقــد َعلِــَم بــأنَّ قَلْــَب عيســو لــن يكــون قلبًــا 
راغبًــا فــي طاعتــه. اســتجاب هللا للصــالة المضطربــة التــي رفعتهــا رفقــة، وأبلغهــا أنَّــه 
ســيكون لهــا ابنــان وأنَّ االبــن األكبــر ســيكون خادًمــا لأصغــر. وكشــف أمامهــا التاريــخ 
تيــن، واحــدة أعظــم ِمــن األخــرى، وأنَّ األكبــر  الُمســتقبلّي البنيهــا وأنَّهمــا ســيكونان أمَّ
ــة  ال بـُـدَّ أْن يخــدم األصغــر. كان ِمــن حــقِّ االبــن الِبكــر أْن يتمتَّــع بمزايــا وامتيــازات خاصَّ

ال تحــقُّ أليِّ فــرٍد آخــر فــي العائلــة.
ـر لــه اللحــم  كان إســحق يُِحــبُّ عيســو أكثــر ِمــن يعقــوب، ألنَّ عيســو كان يوفِـّ
صيــد  فــي  ظهــرت  التــي  وشــجاعته  ابنــه  بجســارة  يَُســرُّ  كان  الصيــد.  طرائــد  ِمــن 
ــل عنــد والدتــه،  الُمفضَّ االبــن  ــا يعقــوب فقــد كان هــو  أمَّ الُمفترســة.  الحيوانــات 
ِمــن والدتــه أنَّ هللا  وذلــك للطــف طباعــه وتصرُّفاتــه التــي أســرَّتها. َعلِــَم يعقــوب 
أْن  إلــى  الشــبابّي  تفكيــره  ابنهــا األكبــر ســيخدم األصغــر، وقــاده  بــأنَّ  قــد أخبرهــا 
ــق إذا بقــي عيســو ُمحتفظًــا باالمتيــازات  لــم يكــن ليتحقَّ يســتنتج أنَّ ذلــك الوعــد 
التــي تُمنــح لالبــن الِبكــر. وذات مــرَّة، عــاد عيســو ِمــن صيــده وهــو يشــعر بتعــٍب 
 ]88[ ليُحــوِّل احتيــاج عيســو لصالحــه  وجــوٍع شــديدين، فاغتنــم يعقــوب الُفرصــة 
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م لــه طبيًخــا ُمقابــل أْن يتنــازل لــه عــن بكوريَّتــه، فبــاع عيســو  وَعــرَض عليــه أْن يُقــدِّ
ليعقــوب. بكوريَّتــه 

اتَّخــذ عيســو لنفســه زوجتيــن عابدتيــن لأوثــان، وكان ذلــك ســبب ُحــزن شــديد 
إلســحق ورفقــة. ومــع ذلــك أحــبَّ إســحق عيســو أكثــر ِمــن يعقــوب. وعندمــا ظــنَّ أنَّــه 
على وشــك الموت، طلب ِمن عيســو أن يُِعدَّ له طعاًما ِمن اللحم كي يُباركه قبل 
أْن يمــوت. لــم يُخبــر عيســو أبــاه أنَّــه قــد بــاع بكوريَّتــه ليعقــوب وأنَّــه ثبَّــت ذلــك بقســم. 
يُْســتَْعبَُد  »وَكَِبيــٌر  لهــا:  الــربِّ  كلمــات  وتذكَّــرت  إســحق،  كلمــات  رفقــة  َســَمَعت 
لَِصِغيــر« )تكويــن 25: 23(، وَعلَِمــت أنَّ عيســو اســتهان ببكوريَّتــه وباعهــا ليعقــوب. 
أقنعــت يعقــوب بــأْن يخــدع أبــاه وأْن يأخــذ بــركات والــده باالحتيــال، إذ ظنَّــت بأنَّــه ال 
ا  يمكــن الحصــول عليهــا بطريقــة أخــرى. فــي بدايــة األمــر، لــم يكــن يعقــوب ُمســتِعدًّ

ألن يُمــارس تلــك الخديعــة، لكنَّــه وافــق أخيــرًا علــى خطَّــة والدتــه.
كانــت رفقــة علــى علــم بانحيــاز إســحق لعيســو، وكانــت ُمقتنعــة بــأنَّ المنِطــق 
لــن يُغيِّــر هدفــه. وبــداًل ِمــن أْن تثــق بــاهلل الــذي يُرتِّــب األحــداث، أظهــرت قلَّــة إيمانهــا 
ِمــن خــالل إقناعهــا يعقــوب بــأْن يخــدع أبــاه. إنَّ منهــج يعقــوب فــي هــذا لــم ينــل 
ــم مقاِصــَده هــو  ـى يُتمِّ موافقــة هللا. كان علــى رفقــة ويعقــوب أْن ينتظــرا هللا حتَـّ
ــة، وفــي توقيتــه الخــاّص، بــداًل ِمــن أْن يحــاوال عــن طريــق اللجــوء إلــى  بطريقتــه الخاصَّ

الخــداع تحقيــق األحــداث التــي ســبق وأخبــر بهــا.
لــو كان عيســو قــد أخــذ ِمــن والــده البركــة التــي كانــت تُمَنــح لالبــن البكــر، لــكان 
نجاحــه ســيأتي ِمــن هللا وحــده؛ ولــكان هللا ســيباركه باالزدهــار، أو ســيجلب عليــه 
الِمَحــن، بحســب مــا تكــون أعمالــه. فــإْن هــو أحــبَّ هللا وأكرمــه، كمــا فعــل هابيــل 
ــا فــي حــال كان ِمثــل قاييــن الشــّرير ولــم  البــاّر، ]89[ كان هللا ســيقبله ويُباركــه. أمَّ
يحتــرم هللا وال وصايــاه، بــل اتَّبــع ســلوكه الفاســد، فإنَّــه لــن ينــال بَركــة بــل ســيُرفَض 
هللا  وأحــبَّ  بــارًّا  ســلوكًا  يعقــوب  ســلوك  كان  ولــو  قاييــن.  رُِفــض  كمــا  هللا  ِمــن 
لــم  ـى وإْن  لتنجحــه، حتَـّ يعقــوب  مــع  يــده  لــكان هللا ســيباركه وســتكون  وخشــيه، 

يحصــل علــى البــركات واالمتيــازات التــي تُمنــح عموًمــا لالبــن البكــر.

سنوات هروب يعقوب ومنفاه
نَِدَمــت رفقــة بمــرارة بســبب مشــورتها الخاطئــة ليعقــوب، فهــي كانــت الســبب 
فــي انفصالــه عنهــا إلــى األبــد. لقــد اضطــرَّ إلــى الهــرب خوفـًـا علــى حياتــه ِمــن ســخط 
عيســو، ولــم تتمكَّــن والدتــه ِمــن رؤيــة وجهــه ثانيــة. عــاش إســحق ســنوات عديــدة 
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بعــد أْن منــح البركــة ليعقــوب، وكان ُمقتنًعــا ــــ بالنظــر إلــى الطريقــة التــي عــاش بهــا 
كُالًّ ِمــن يعقــوب وعيســو ــــ أنَّ البركــة تــؤول بحــقِّ إلــى يعقــوب.

لــم يكــن يعقــوب ســعيًدا فــي عالقتــه الزوجيَّــة، مــع أنَّ زوجتيــه كانتــا أختيــن. 
لقــد رتَّــب عقــد الــزواج مــع البــان بغــرض الــزواج بابنتــه راحيــل التــي أحبَّهــا. وبعــد أْن 
خــدم ســبع ســنوات ليتمكَّــن ِمــن الــزواج بهــا، خدعــه البــان وأعطــاه ليئــة. لــم يقــدر 
يعقــوب أن يُحــبَّ ليئــة عندمــا أدرك الخدعــة التــي أوقعــه فيهــا البــان وأنَّ ليئــة قــد 
لعبــت دوًرا فــي ذلــك. أراد البــان أْن يحتَِفــظ ألطــول فتــرة ِمــن الوقــت بالخدمــات 
مهــا يعقــوب، لذلــك قــام بخداعــه عــن طريــق اســتبدال راحيــل  األمينــة التــي كان يقدِّ
بليئــة. اســتنكر يعقــوب قيــام البــان باللعــب بعواطفــه وإعطــاءه ليئــة التــي لــم يكــن 
ــل البــان إلــى يعقــوب أالَّ يُطلِّــق ليئــة ألنَّ ذلــك كان يُعتبــر عــاًرا عظيًمــا،  يُحبُّهــا. توسَّ
ليــس علــى الزوجــة وحســب، بــل علــى العائلــة ككّل. ]90[ ُوِضــَع يعقــوب فــي مــأزق 
مؤلــم وَحــِرج، ولكنَّــه قــرَّر اســتبقاء ليئــة، والــزواج بأختهــا أيًضــا. لكــنَّ ُحبَّــه لليئــة كان 

ــه لراحيــل. أقــلَّ بكثيــر ِمــن ُحبِّ
كان البــان أنانيًّــا فــي تعاُمالتِــه مــع يعقــوب، وفكَّــر فقــط فــي منفعتــه الشــخصيَّة 
ِمــن خــالل اســتغالل خدمــة يعقــوب األمينــة. كان يعقــوب يرغــب منــذ وقــت طويــل 
َســِمَع  لقــد  ُمالقــاة عيســو.  ِمــن  لكنَّــه كان خائًفــا  الماكــر،  البــان  عــن  الرحيــل  فــي 
ــا ألَِبيَنــا َصَنــَع  أبنــاَء البــان يشــتكون قائليــن: »›أََخــَذ يَْعُقــوُب كُلَّ َمــا كَاَن ألَِبيَنــا، َوِممَّ
كُلَّ هــَذا الَْمْجــِد‹. َونَظَــَر يَْعُقــوُب َوْجــَه الَبَــاَن َوإَِذا ُهــَو لَيْــَس َمَعــُه كَأَْمــِس َوأَوََّل ِمــْن 

أَْمــِس« )تكويــن 31: 2-1(.
شــعر يعقــوب بالكــرب والشــقاء، ولــم يكــن يعلــم إلــى أيــن يذهــب. فرفــع قضيَّتــه 
أمــام هللا وطلــب منــه اإلرشــاد. اســتجاب الــربُّ برحمتــه لصــالة يعقــوب الحــارَّة: 
»َوقـَـاَل الــرَّبُّ لِيَْعُقــوَب: ›ارْجــْع إِلَــى أَرِْض آبَائِــَك َوإِلَــى َعِشــيرَتَِك، فَأَكُــوَن َمَعــَك‹« 

)تكويــن 31: 3(.
ــَة إِلَــى الَْحْقــِل إِلَــى َغَنِمــِه، َوقَــاَل لَُهَمــا: ›أَنَــا  »فَأَرَْســَل يَْعُقــوُب َوَدَعــا َراِحيــَل َولَيْئَ
أََرى َوْجــَه أَِبيُكَمــا أَنَّــُه لَيْــَس نَْحــِوي كَأَْمــِس َوأَوََّل ِمــْن أَْمــِس. َولِكــْن إِلــُه أَِبــي كَاَن َمِعــي. 
ــا أَبُوكَُمــا فََغــَدَر ِبــي َوَغيَّــَر أُْجرَتـِـي  تِــي َخَدْمــُت أَبَاكَُمــا، َوأَمَّ َوأَنْتَُمــا تَْعلََمــاِن أَنِّــي ِبــُكلِّ قُوَّ
َعَشــَر َمــرَّاٍت. لِكــنَّ هللَا لَــْم يَْســَمْح لَــُه أَْن يَْصَنــَع ِبــي َشــرًّا‹« )تكويــن 31: 4-7(. روى 
يعقــوب لهمــا الحلــم الــذي أرســله لــه هللا، وأخبرهمــا بنيَّتــه أْن يتــرك البــان ويرجــع 
والدهمــا.  تصرُّفــات  عــن  عــدم رضاهمــا  عــن  وليئــة  راحيــل  عبَّــرت  إلــى عشــيرته. 
تــرك البــان، قالــت راحيــل وليئــة  وإذ ذكــر يعقــوب لهمــا أخطــاءه واقتــرح عليهمــا 
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ليعقــوب: »أَلََنــا أَيًْضــا نَِصيــٌب َوِميــرَاٌث ِفــي بَيْــِت أَِبيَنــا؟ أَلـَـْم نُْحَســْب ِمْنــُه أَْجَنِبيَّتَيْــِن، 
ألَنَُّه بَاَعَنا َوقَْد أَكََل أَيًْضا ثََمَنَنا؟ إِنَّ كُلَّ الِْغَنى الَِّذي َسلَبَُه هللُا ِمْن أَِبيَنا ُهَو لََنا ]91[ 

ــَك هللُا افَْعــْل« )تكويــن 31: 16-14(. ــاَل لَ ــاآلَن كُلَّ َمــا قَ ــا، فَ َوألَْوالَِدنَ

الرجوع إلى كنعان
أخــذ يعقــوب عائلتــه وكلَّ مــا كان لــه، فــي غيــاب البــان، ورحلــوا عــن البــان. وبعد 
ة ثالثــة أيَّــام، َعلِــَم البــان برحيلهــم، فغضــب غضبًــا شــديًدا وأســرع  أْن تابــع ســيره لمــدَّ
ــٌم علــى أْن يعيــده إليــه بالقــوَّة. لكــنَّ الــربَّ تــرأّف بيعقــوب،  ليلحــق بهــم وهــو ُمصمِّ
وإذ كان البــان علــى وشــك أْن يلحــق بــه، أعطــى الــربُّ البــان حلًمــا وقــال لــه فيــه أالَّ 
يتكلَّــم مــع يعقــوب ال بخيــر أو ِبَشــّر. وهــذا معنــاه أنَّــه ال ينبغــي عليــه أْن يُرغمــه علــى 

العــودة إليــه، أو أْن يحثَّــه باإلغــراء أو اإلقنــاع.
وعندمــا لَِحــَق البــان بيعقــوب، ســأله لمــاذا َهــرََب ِخْفيَــة وســرق بناتــه كســبايا 
بحــدِّ الســيف. فقــال البــان ليعقــوب: »ِفــي قـُـْدرَِة يـَـِدي أَْن أَْصَنــَع ِبُكــْم َشــرًّا، َولِكــْن إِلــُه 
أَِبيُكــْم كَلََّمِنــَي الْبَارَِحــَة قَائـِـالً: اْحتـَـِرْز ِمــْن أَْن تَُكلِّــَم يَْعُقــوَب ِبَخيْــٍر أَْو َشــّر« )تكويــن 31: 
29(. كرَّر يعقوب على مسامع البان المنهج الذي سلكه البان معه والذي تجلَّت 
الشــخصيَّة.  لمصلحتــه  فقــط  يســعى  كان  البــان  أنَّ  وكيــف  والطمــع،  األنانيَّــة  فيــه 
ناشــد يعقــول البــان أْن يعتــرف بأمانتــه واســتقامته حيــن كان عنــده، وقــال: »فَِريَســًة 
لَــْم أُْحِضــْر إِلَيْــَك. أَنَــا كُْنــُت أَْخَســرَُها. ِمــْن يَــِدي كُْنــَت تَطْلُبَُهــا. َمْســُروقََة النََّهــاِر أَْو 
َمْســُروقََة اللَّيْــِل. كُْنــُت ِفــي النََّهــاِر يَأْكُلُِنــي الَْحــرُّ َوِفــي اللَّيْــِل الَْجلِيــُد، َوطـَـاَر نَْوِمــي ِمــْن 

« )تكويــن 31: 39ـ40(. َعيَْنــيَّ
وقــال يعقــوب أيًضــا: »اآَلَن لـِـي ِعْشــُروَن َســَنًة ِفــي بَيِْتــَك. َخَدْمتُــَك أَْربـَـَع َعَشــرََة 
َســَنًة بَابَْنتَيْــَك، َوِســتَّ ِســِنيٍن ِبَغَنِمــَك. َوقـَـْد َغيَّــرَْت أُْجرَتِــي َعَشــَر َمــرَّاٍت. لـَـْوالَ أَنَّ إِلــَه 
أَِبــي إِلــَه إِبْرَاِهيــَم َوَهيْبَــَة إِْســَحاَق ]92[ كَاَن َمِعــي، لَُكْنــَت اآلَن قَــْد َصرَفْتَِنــي فَارًِغــا. 

ــَر هللُا، فََوبََّخــَك الْبَارَِحــَة« )تكويــن 31: 42-41(.  ــْد نَظَ ِتي َوتََعــَب يَــَديَّ قَ َمَشــقَّ
ــد البــان ليعقــوب أنَّــه يهتــمُّ لحــال ابنتيــه وأبنائهمــا، وال يمكــن أن يُســبِّب لهــم  أكَّ
ضــرًرا. كمــا اقتــرح أْن يُقيــم عهــًدا مــع يعقــوب. وقــال البــان: »›فَــاآلَن َهلُــمَّ نَْقطَــْع 
َوأَْوقََفــُه  َحَجــرًا  يَْعُقــوُب  فَأََخــَذ  َوبَيَْنــَك‹.  بَيِْنــي  َشــاِهًدا  فَيَُكــوُن  َوأَنْــَت،  أَنَــا  َعْهــًدا 
ــوا رُْجَمــًة  ــوا ِحَجــارًَة‹. فَأََخــُذوا ِحَجــارًَة َوَعِملُ ــِه: ›الْتَِقطُ ــاَل يَْعُقــوُب إلِْخَوتِ َعُمــوًدا، َوقَ

َوأَكَلُــوا ُهَنــاَك َعلَــى الرُّْجَمــِة« )تكويــن 31: 46-44(.
وقــال البــان: »لِيُرَاِقــِب الــرَّبُّ بَيِْنــي َوبَيَْنــَك ِحيَنَمــا نَتَــَواَرى بَْعُضَنــا َعــْن بَْعــٍض. 
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لَيْــَس إِنَْســاٌن َمَعَنــا. اُنْظُــْر، هللَاُ  تُــِذلُّ بََناتِــي، َوالَ تَأُْخــُذ نَِســاًء َعلَــى بََناتِــي.  ـَك الَ  إِنَـّ
)تكويــن 31: 50-49(. َوبَيَْنــَك«  بَيِْنــي  َشــاِهٌد 

تعهَّد يعقوب أمام الربِّ بأنَّه لن يتزوَّج بنساء أخريات. »َوقَاَل الَبَاُن لِيَْعُقوَب: 
ـِذي َوَضْعــُت بَيِْنــي َوبَيَْنــَك. َشــاِهَدٌة هــِذِه  ›ُهــَوَذا هــِذِه الرُّْجَمــُة، َوُهــَوَذا الَْعُمــوُد الَـّ
ــَك، َوأَنَّــَك الَ تَتََجــاَوُز هــِذِه  الرُّْجَمــُة َوَشــاِهٌد الَْعُمــوُد أَنِّــي الَ أَتََجــاَوُز هــِذِه الرُّْجَمــَة إِلَيْ
ــُه إِبْرَاِهيــَم وَآلَِهــُة نَاُحــوَر، آلَِهــُة أَِبيِهَمــا، يَْقُضــوَن  . إِل ــرِّ الرُّْجَمــَة َوهــَذا الَْعُمــوَد إِلَــيَّ لِلشَّ

ــِة أَِبيــِه إِْســَحاَق« )تكويــن 31: 53-51(. بَيَْنَنــا‹. َوَحلَــَف يَْعُقــوُب ِبَهيْبَ
وإذ مضــى يعقــوب فــي طريقــه، القتــه مالئكــة هللا. وقــال يعقــوب إذ رآهــم: 
»هــَذا َجيْــُش هللِا!« )تكويــن 32: 2(. لقــد رأى مالئكــَة هللا فــي حلــم وقــد خيَّمــوا 
حولــه. أرســل يعقــوب رســالة ســلميَّة يســترضي فيهــا أخــاه عيســو. »فَرََجــَع الرُُّســُل 
إِلَــى يَْعُقــوَب قَائِلِيــَن: ›أَتَيَْنــا إِلَــى أَِخيــَك، إِلَــى ِعيُســو، َوُهــَو أَيًْضــا قَــاِدٌم لِلَِقائِــَك، 
ا ]93[ َوَضــاَق ِبــِه األَْمــُر، فََقَســَم الَْقــْوَم  َوأَْربَــُع ِمئَــِة رَُجــل َمَعــُه‹. فََخــاَف يَْعُقــوُب ِجــدًّ
إِلَــى  ِعيُســو  َجــاَء  ›إِْن  َوقَــاَل:  َجيَْشــيِْن.  إِلَــى  َوالِْجَمــاَل  َوالْبََقــَر  َوالَْغَنــَم  َمَعــُه  الَِّذيــَن 

الَْجيْــِش الَْواِحــِد َوَضَربَــُه، يَُكــوُن الَْجيْــُش الْبَاِقــي نَاِجيًــا‹« )تكويــن 32: 8-6(. 
»َوقَــاَل يَْعُقــوُب: ›يَــا إِلــَه أَِبــي إِبْرَاِهيــَم َوإِلــَه أَِبــي إِْســَحاَق، الــرَّبَّ الَّــِذي قَــاَل لـِـَي: 
ــا َعــْن َجِميــعِ أَلْطَاِفــَك  ــَك. َصِغيــٌر أَنَ ارْجــْع إِلَــى أَرِْضــَك َوإِلَــى َعِشــيرَتَِك فَأُْحِســَن إِلَيْ
َوَجِميــعِ األََمانـَـِة الَِّتــي َصَنْعــَت إِلـَـى َعبْــِدَك. فَِإنِّــي ِبَعَصــاَي َعبَــرُْت هــَذا األردّن، َواآلَن 
ِنــي ِمــْن يَــِد أَِخــي، ِمــْن يَــِد ِعيُســَو، ألَنِّــي َخائِــٌف ِمْنــُه أَْن يَأْتِــَي  قَــْد ِصــرُْت َجيَْشــيِْن. نَجِّ
نَْســلََك  َوأَْجَعــُل  إِلَيْــَك  أُْحِســُن  إِنِـّـي  قَــْد قُلْــَت:  َوأَنْــَت  الْبَِنيــَن.  َمــَع  َويَْضِربَِنــي األُمَّ 

ـِذي الَ يَُعــدُّ لِلَْكثْــرَِة‹« )تكويــن 32: 12-9(. ]94[ كَرَْمــِل الْبَْحــِر الَـّ
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 32: 24-33؛ ِسفر التكوين 11.

إنَّ َخِطيَّــة يعقــوب التــي ارتكبهــا فــي أخــذه بَرَكــة أخيــه بالتحايــل والخــداع عــادت 
تتماثــل أمامــه بقــوَّة، وكان خائًفــا ِمــن أْن يســمح هللا لعيســو بــأْن ينــال منــه ويقتلــه. 
وفــي كربــه صلَّــى إلــى هللا طــوال الليــل. لقــد َمثـُـل أمامــي مــالٌك وكأنَّــه واقــف أمــام 
ليتركــه،  المــالك  اســتدار  وإذ  لخطيئتــه.  الحقيقيَّــة  الطبيعــة  لــه  ُمظِهــرًا  يعقــوب 
ع  أمســك بــه يعقــوب ولــم يدعــه يذهــب. وبصرخــات حــادَّة ممزوجــة بدمــوع تضــرَّ
ــل إليــه ُمعربًــا عــن توبتــه العميقــة عــن خطايــاه وعــن ســلبه مــا ليــس  إلــى هللا وتوسَّ
لــه ِمــن أخيــه، وهــو مــا أدَّى إلــى انفصالــه عــن بيــت أبيــه لعشــرين ســنة. لقــد تجــرَّأ 
علــى المطالبــة بوعــود هللا ودالالت رضــاه عليــه، ِمــن حيــن إلــى آخــر، خــالل تغيُّبــه 

عــن بيــت أبيــه.
تصــارع يعقــوب مــع المــالك طــوال الليــل ُمتضرًِّعــا أْن ينــال البركــة. وقــد بــدا 
المــالك وكأنَّــه كان يُقــاوم صالتــه، إذ ظــلَّ يُعيــد ِذكــَر خطايــاه إلــى ذاكرتــه محــاواًل 
ــك بالمــالك، ال  فــي ذات الوقــت اإلفــالت منــه. كان يعقــوب عازًمــا علــى التمسُّ
إلــى توبتــه  ة اإليمــان الحــّي. وفــي محنتــه أشــار يعقــوب  بــل بقــوَّ ة البدنيَّــة،  بالقــوَّ
ِبــال  يعقــوب  مــع صــالة  تعامــل  المــالك  أنَّ  بــدا  أخطائــه.  نتيجــة  العميــق  وندمــه 
ُمبــاالة، إذ كان يحــاول باســتمرار اإلفــالت ]95[ ِمــن قبضــة يعقــوب. كان بمقــدور 
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ــه لــم  تــه الفائقــة للطبيعــة لإلفــالت ِمــن قبضــة يعقــوب، لكنَّ المــالك أْن يُمــارس قوَّ
يشــأ أْن يفعــل ذلــك.

تــه  ـه لــم يتغلَـّـب علــى يعقــوب، ولكــي يقنعــه بقوَّ لكــْن، عندمــا رأى المــالك بأنَـّ
الخارقــة للطبيعــة، ضــرب ُحــقَّ فخــذه فانخلــع ُحــقَّ فخــذ يعقــوب فــي الحــال. لكــنَّ 
يعقــوب لــم يتخــلَّ عــن جهــوده الجــادَّة تحــت وقــع آالمــه الجســديَّة. كان هدفــه نيــل 
البركــة، وآالم الجســد لــم تكــن كافيــة لِتُحــوِّل عقلــه عــن هدفــه. كانــت عزيمتــه فــي 
اللحظــات األخيــرة للصــراع أقــوى ِمــن ذي بــدء. وإيمانــه نمــا بإخــالص وُمثابــرة أكثــر 
حتَّــى النهايــة إلــى أْن طلــع الفجــر. لــم يُطلِــق يعقــوب المــالك إلــى أْن باركــه. »َوقـَـاَل: 
ـُه قَــْد طَلَــَع الَْفْجــُر‹. فََقاَل)يعقــوب(: ›الَ أُطْلُِقــَك إِْن لَــْم تُبَارِكِْنــي‹.  ›أَطْلِْقِنــي، ألَنَـّ
فََقــاَل لَــُه )المــالك(: ›َمــا اْســُمَك؟‹ فََقــاَل: ›يَْعُقــوُب‹. فََقــاَل: ›الَ يُْدَعــى اْســُمَك 
َوقَــَدرَْت‹.  َوالنَّــاِس  هللِا  َمــَع  َجاَهــْدَت  ـَك  ألَنَـّ إِْســرَائِيَل،  بَــْل  يَْعُقــوَب  بَْعــُد  َمــا  ِفــي 
اْســِمي؟‹  َعــِن  تَْســأَُل  ›لَِمــاَذا  فََقــاَل:  ِباْســِمَك‹.  ›أَْخِبرْنِــي  َوقَــاَل:  يَْعُقــوُب  َوَســأََل 

َوبَاَركَــُه ُهَنــاَك« )تكويــن 32: 29-26(.

اإليمان الذي يغلب
ك يعقوب بالمالك  إنَّ ِجهاد اإليمان الذي كان ليعقوب قد انتصر. لقد تمسَّ
ــد أنَّ خطايــاه قــد ُغِفــرت.  تــه إلــى أْن نــال البركــة التــي كان يتــوق إليهــا، وتأكَّ بــكلِّ قوَّ
ــب إلــى إســرائيل الــذي يعنــي أميــر هللا.  عندئــذ، تغيَّــر اســمه ِمــن يعقــوب الُمتعقِّ
»َوَســأََل يَْعُقــوُب َوقَــاَل: ›أَْخِبرْنِــي ِباْســِمَك‹. فََقــاَل: ›لَِمــاَذا تَْســأَُل َعــِن اْســِمي؟‹ 
َوبَاَركـَـُه ُهَناَك.فََدَعــا يَْعُقــوُب اْســَم الَْمــَكاِن ›فَِنيِئيــَل‹ قَائـِـالً: ›ألَنِّــي نَظـَـرُْت هللَا َوْجًهــا 
يَــْت نَْفِســي‹« )تكويــن 32: 29-30(. إنَّ المســيح هــو الــذي تواجــد مــع  لَِوْجــٍه، َونُجِّ

يعقــوب تلــك الليلــة، وهــو الــذي تصــارع معــه وبقــي ُمتعلًِّقــا بــه إلــى أْن باركــه. ]96[
يقــم  فلــم  عيســو.  قلــب  مقاصــد  وغيَّــر  يعقــوب،  ــالت  توسُّ إلــى  اســتمع هللا 
عيســو بمعاقبــة يعقــوب علــى أيِّ مســلك خاطــئ كان قــد ســلكه تجاهــه. كانــت 
وقــت  أْن حــان  إلــى  بســبب خطيئتــه،  ونــدم  وارتبــاك  يعقــوب حيــاة شــكٍّ  حيــاة 
ُمصارعتــه الُمخلِصــة مــع المــالك وهنــاك حصــل علــى البرهــان بــأنَّ هللا قــد غفــر 

لــه خطايــاه.
ــِت إِيــَل َوُهَنــاَك  »َجاَهــَد َمــَع الَْمــالَِك َوَغلَــَب. بََكــى َواْســتَرَْحَمُه. َوَجــَدُه ِفــي بَيْ

ــَم َمَعَنــا. َوالــرَّبُّ إِلــُه الُْجُنــوِد يَْهــَوُه اْســُمُه« )هوشــع 12: 4، 5(. تََكلَّ
م نحــو يعقــوب ويرافقــه جيــش بهــدف قتــل أخيــه. ولكــْن، بينمــا  كان عيســو يتقــدَّ
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كان يعقــوب يتصــارع مــع المــالك خــالل تلــك الليلــة، أرســل هللا مــالكًا آخــر للتأثيــر 
علــى قلــب عيســو بينمــا كان نائًمــا. رأى عيســو يعقــوب فــي حلــٍم وهــو فــي غربتــه 
عن بيت أبيه خالل عشرين عاًما إذ كان خائًِفا على حياته. وشاهد حزن يعقوب 
حيــن َعلِــَم بــأنَّ والدتــه قــد ماتــت. ورأى فــي حلمــه اتِّضــاع يعقــوب ومالئكــة هللا 
تُحيــط بــه. وحلــم أنَّــه عندمــا التقيــا لــم تكــن لديــه نيَّــة إليقــاع األذى بيعقــوب. وعندمــا 
اســتيقظ عيســو ِمــن نومــه، قــصَّ هــذا الحلــم علــى جنــوده األربعمئــة وأوصاهــم أالَّ 
يوقعــوا األذى بيعقــوب ألنَّ إلــه أبيــه كان معــه. وعندمــا ســيُالقون يعقــوب، لــم يكــن 

ينبغــي ألحــد منهــم أْن يُلحــق بــه األذى.
ــا ُهــَو  »َورَفـَـَع يَْعُقــوُب َعيَْنيـْـِه َونَظـَـَر َوإَِذا ِعيُســو ُمْقِبــٌل َوَمَعــُه أَْربـَـُع ِمئـَـِة رَُجــل... َوأَمَّ
ـى اقْتَــرََب إِلَــى أَِخيــِه. فَرَكَــَض  اَمُهــْم َوَســَجَد إِلَــى األَرِْض َســبَْع َمــرَّاٍت َحتَـّ فَاْجتَــاَز قُدَّ
ــل  ــا« )تكويــن 33: 1-4(. توسَّ ــُه، َوبََكيَ ــَع َعلَــى ُعُنِقــِه َوقَبَّلَ ــِه َوَعانََقــُه َوَوقَ ِعيُســو لِلَِقائِ
يعقــوب لعيســو أْن يقبــل هديّــة ســالم، لكــنَّ عيســو رفــض قبولهــا، فقــال يعقــوب: 
]97[ »›ُخــْذ بَرَكَِتــي الَِّتــي أُتِــَي ِبَهــا إِلَيْــَك، ألَنَّ هللَا قَــْد أَنَْعــَم َعلَــيَّ َولِــي كُلُّ َشــْيٍء‹. 

َوأَلَــحَّ َعلَيْــِه فَأََخــَذ« )تكويــن 33: 11(.

درس في رمز
األبــرار؛  إلــى  يرمــز  يعقــوب  النــاس:  ِمــن  فريقيــن  إلــى  وعيســو  يعقــوب  يرمــز 
وعيســو إلى األشــرار. إنَّ شــعور يعقوب بالكرب والمحنة حين َعلَِم بأنَّ عيســو كان 
م نحــوه ومعــه أربعمئــة رجــل يرمــز إلــى ضيقــة األبــرار عنــد صــدور األمــر بقتلهــم  يتقــدَّ
ــع األشــرار ويحيطــون بهــم، ســيمأهم الخــوف  قبــل مجــيء الــربِّ ُمباشــرة. وإذ يتجمَّ
والجــزع ألنَّهــم، ِمثــل يعقــوب، لــن يقــدورا أْن يــروا أيَّ ســبيل لنجاتهــم. وقــف المــالك 
ـق بــه وتصــارع معــه طــوال الليــل.  ــك يعقــوب بالمــالك وتعلَـّ أمــام يعقــوب، وتمسَّ
وهكــذا األبــرار أيًضــا، فــي ســاعة ضيقهــم وجزعهــم، يتصارعــون فــي صالتهــم مــع 
ـي طالبًــا  هللا، كمــا تصــارع يعقــوب مــع المــالك. قضــى يعقــوب الليــل بطولــه يصلِـّ
النجــاة ِمــن يــد أخيــه عيســو. وهكــذا ســيصرخ األبــرار إلــى هللا ليــاًل ونهــاًرا للنجــاة ِمــن 

أيــدي األعــداء الُمحيطيــن بهــم.
أَلْطَاِفــَك َوَجِميــعِ  َعــْن َجِميــعِ  أَنَــا  اعتــرف يعقــوب بعــدم اســتحقاقه: »َصِغيــٌر 
األََمانَــِة الَِّتــي َصَنْعــَت إِلَــى َعبْــِدَك« )تكويــن 32: 10(. إنَّ األبــرار، إذ يجتــازون فــي 
الضيق، ســتمتلئ نفوســهم بشــعور عميق بعدم اســتحقاقهم. وإذ يذرفون الدموع 
مواعيــد  إتمــام  ألجــل  ــلون  سيتوسَّ يعقــوب،  وِمثــل  قيمــة،  بــال  بأنَّهــم  ســيعترفون 
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مهــا هللا لمثــل هــؤالء الخطــاة  هللا ِمــن خــالل المســيح، تلــك المواعيــد التــي يقدِّ
التائبيــن. العاجزيــن 

م تضرِّعاتــه  تــه ولــم يفلتــه. وإذ قــدَّ إنَّ يعقــوب فــي كُربتــه تعلَّــق بالمــالك بــكلِّ قوَّ
بدمــوع، ذكَّــره المــالك بأخطائــه الماضيــة وحــاول اإلفــالت ِمــن يعقــوب لكــي يختبــر 
بــون لكــي  ]98[ إيمانــه. كذلــك األبــرار، فــي يــوم ضيقهــم، ســيُمتحنون ويُبرَهنــون ويُجرَّ

تظهــر قــوَّة إيمانهــم وصبرهــم ومثابرتهــم وثقتهــم غيــر الُمتزعزعــة فــي قــدرة هللا علــى 
تخليصهــم. 

لقــد رفــض يعقــوُب أْن يعــود خائبًــا خــاوي الوفــاض. كان عالًِمــا برحمــة هللا، 
أخطــاء  عــن  وتوبتــه  حزنــه  إلــى  يعقــوب  أشــاَر  الرحمــة.  طلــب  فــي  منــه  ــل  فتوسَّ
ــل  ــله فــي طَلَــب النجــاة ِمــن يــد عيســو، وهكــذا ظــلَّ يتوسَّ الماضــي، وألــحَّ فــي توسُّ
بإلحــاح طــوال الليــل. وإذ قــام باســتعراض أخطائــه، اقتــرب ِمــن الوقــوع فــي اليــأس، 
ـق بالمــالك بقــوَّة  ـه يجــب أْن يســتعين بــاهلل وإالَّ ســيهلك. تعلَـّ لكنَّــه كان يعلــم أنَـّ

ــل إليــه بصرخــاٍت ُمخلِصــة وُمتألِّمــة إلــى أن انتصــر. وتوسَّ
الماضيــة،  حياتهــم  أحــداث  يراجعــون  فــإذ  األبــرار.  حــال  ســيكون  وهكــذا 
ستتالشــى آمالهــم وســتغرق تقريبًــا. ولكــْن، إذ يُدركــون أنَّ األمــر هــو مســألة حيــاة 
متواضعــة  توبــة  فــي  إليــه  ــلون  ويتوسَّ بإخــالص،  هللا  إلــى  ســيصرخون  مــوت،  أو 
وعــده:  إلــى  وسيُشــيرون  الكثيــرة،  وخطاياهــم  الُمحــزن  تاريخهــم  بخصــوص 
ــُك ِبِحْصِنــي فَيَْصَنــُع ُصلًْحــا َمِعــي. ُصلًْحــا يَْصَنــُع َمِعــي« )إشــعياء 27: 5(.  »يَتََمسَّ
مون إلــى هللا تضرُّعــات ُمخلِصــة ليــاًل ونهــاًرا. لــو لــم يكــن يعقــوب قــد  وهكــذا ســيُقدِّ
تــاب توبــة حقيقيَّــة عــن خطايــاه الســابقة عندمــا حصــل علــى البكوريَّــة بالخــداع، لَمــا 

ســمع هللا صالتــه ولَمــا حفــظ برحمتــه حياتــه.
إنَّ األبرار، ِمثل يعقوب، سيُظِهرون إيمانًا ثابتًا ال يتزعزع وعزًما ُمخلًِصا ال يعرف 
. وسيشــعرون بعــدم اســتحقاقهم، لكــْن لــن يكــون لديهــم خطايــا مخفيَّــة لــم  الشــكَّ
يُْكَشــف عنهــا. إنَّهــم ســيُقَهرون فــي حــال كانــت لديهــم خطايــا لــم يعترفــوا بهــا ولــم 
يتوبــوا عنهــا إذ ســتظهر أمامهــم بينمــا يكتنفهــم الخــوف والعــذاب ويغمرهــم إحســاس 
عميــق بــكلِّ تقصيراتهــم. فاليــأس ســيقطع إيمانهــم الُمْخلِــص، ]99[ ولــن تكــون لديهــم 
ــل بإخــالص إلــى هللا فــي طلــب النجــاة، وســيقضون وقتهــم الثميــن فــي  ثقــة للتوسُّ

االعتــراف بالخطايــا الُمســتترة وفــي النــوح علــى حالتهــم التــي ال رجــاء منهــا. 
وا ليــوم هللا.  إنَّ زمــن الشــفاعة هــو الوقــت الــذي يُمنــح للجميــع لكــي يســتعدُّ
ـه  مــة، فإنَـّ الُمقدَّ للتحذيــرات الصادقــة  يتنبَّــه  وإذا أهمــل اإلنســان االســتعداد ولــم 
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ســيكون بــال ُعــذر. إنَّ إخــالص يعقــوب ومثابرتــه فــي صراعــه مــع المــالك ينبغــي أْن 
يكــون مثــااًل للمؤمنيــن: لقــد انتصــر يعقــوب بفضــل مثابرتــه وعزمــه. 

يعقــوب،  فعــل  كمــا  اإللهيَّــة  البركــة  علــى  الحصــول  يرغبــون  الذيــن  إنَّ جميــع 
يــن وجادِّيــن ومداوميــن علــى الصــالة  ــكون بالمواعيــد ِمثلــه، ويكونــون حارِّ ويتمسَّ
عــون اإليمــان ال يمارســون  ــن يدَّ مثلــه، ســينجحون كمــا قــد نجــح هــو. إنَّ الكثيريــن ِممَّ
اإليمــان الحقيقــّي إالَّ ممارســة ضئيلــة للغايــة وال يثبــت فيهــم إالَّ الشــيء القليــل 
ـدون فــي الروحيَّــات. إنَّهــم ال  ، والســبب هــو أنَّهــم ُمتراخــون وُمتبلِـّ ِمــن ثِقــل الحــقَّ
يرغبــون فــي بــذل الجهــد وال فــي إنــكار الــذات وال فــي المكافحــة أو المجاهــدة أمــام 
هللا والصــالة وقتـًـا طويــاًل وبــكلِّ غيــرة وحــرارة فــي طلــب البركــة، ولذلــك ال يحصلــون 
عليهــا. إنَّ اإليمــان الــذي ســيصمد خــالل وقــت الضيــق ينبغــي أْن يوضــع موضــع 
الممارســة اليوميَّــة فــي الوقــت الحاضــر. وأولئــك الذيــن ال يبذلــون مجهــوًدا كبيــرًا 
ين على اإلطالق لممارســة  اآلن في ممارســة اإليمان الُمثابر ســيكونون غير ُمســتعدِّ

ذلــك اإليمــان الــذي ســيمكِّنهم ِمــن الصمــود فــي يــوم الضيــق. ]100[
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14
بنو إرسائيل

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التكوين 37؛ ِسفر التكوين 39؛ ِسفر 
التكوين 41-48؛ ِسفر الخروج 11: 4-1.

أصغــى يوســف إلــى تعاليــم أبيــه، وكان يخــاف هللا. كان ُمطيًعــا لتعاليــم والــده 
الصالحــة أكثــر ِمــن جميــع إخوتــه. وكان ينظــر إلــى توصيــات والــده علــى أنَّهــا كنــز 
ثميــن، وبنقــاوة قلــب أحــبَّ أْن يطيــع هللا. وكان يحــزن بســبب المســلك الخاطــئ 
البــرِّ  يســلكوا طريــق  لكــي  إليهــم  ــل  توسَّ وداعــة  وبــكلِّ  إخوتــه،  بعــض  اتَّبعــه  الــذي 
كرهــه  إنَّ  لــه.  وبُغًضــا  مــرارة  إالَّ  يزدهــم  لــم  هــذا  لكــنَّ  يرة.  الشــرِّ أعمالهــم  ويتركــوا 
للَخِطيَّــة جعلــه ال يحتمــل أْن يــرى إخوتــه يُخطئــون إلــى هللا، فبســط األمــر أمــام والــده 
علــى أمــل أْن تقودهــم ســلطته إلــى اإلصــالح، لكــنَّ قيامــه بكشــف أفعالهــم الخاطئــة 
ُحــبَّ والدهــم الشــديد ليوســف، وكانــوا  أثــار غضــب إخوتــه عليــه. لقــد الحظــوا 

يغــارون منــه. كبــرت غيرتهــم وتحوَّلــت إلــى كراهيــة وأخيــرًا إلــى قتــل.
هــا علــى إخوتــه ببــراءة قائــاًل: »›فََهــا  أرشــد مــالك هللا يوســف فــي أحــالٍم قصَّ
فَاْحتَاطَــْت  َوانْتََصبَــْت،  قَاَمــْت  ُحزَْمِتــي  َوإَِذا  الَْحْقــِل،  ِفــي  ُحزًَمــا  َحازُِمــوَن  نَْحــُن 
أَْم  ُملْــًكا  َعلَيَْنــا  تَْملِــُك  ـَك  ›أَلََعلَـّ إِْخَوتُــُه:  لَــُه  فََقــاَل  لُِحزَْمِتــي‹.  َوَســَجَدْت  ُحزَُمُكــْم 
أَْجــِل  َوِمــْن  أَْحالَِمــِه  أَْجــِل  ِمــْن  لَــُه  بُْغًضــا  أَيًْضــا  َوازَْداُدوا  تََســلُّطًا؟‹  َعلَيَْنــا  تَتََســلَُّط 

]101[ 7ـ8(.   :37 )تكويــن  كَالَِمــِه‹« 
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ــُه َعلـَـى إِْخَوتـِـِه، فََقــاَل: ›إِنِّــي قـَـْد َحلُْمــُت؟ ُحلًْمــا  »ثـُـمَّ َحلـُـَم أَيًْضــا ُحلًْمــا آَخــَر َوقَصَّ
ــُه َعلَــى أَِبيــِه  ــْمُس َوالَْقَمــُر َوأََحــَد َعَشــَر كَوْكَبًــا َســاِجَدٌة لِــي‹. َوقَصَّ أَيًْضــا، َوإَِذا الشَّ
ـِذي َحلُْمــَت؟ َهــْل نَأْتِــي  َوَعلَــى إِْخَوتِــِه، فَانْتََهــرَُه أَبُــوُه َوقَــاَل لَــُه: ›َمــا هــَذا الُْحلْــُم الَـّ
ــا أَبُــوُه فََحِفــَظ  ــَك إِلَــى األَرِْض؟‹ فََحَســَدُه إِْخَوتُــُه، َوأَمَّ ــَك َوإِْخَوتُــَك لَِنْســُجَد لَ ــا َوأُمُّ أَنَ

األَْمــَر« )تكويــن 37: 11-9(.

يوسف في مصر
ببيعــه كعبــد ليمنعــوه  يُميتــوه، ولكنَّهــم اكتفــوا أخيــرًا  أْن  قصــد إخــوة يوســف 
ِمــن أْن يصيــر أعظــم منهــم. لقــد ظنُّــوا أنَّهــم وضعــوه حيــث لــن يتمكَّــن ِمــن إزعاجهــم 
بأحالمــه فيمــا بعــد، وحيــث لــن يكــون هنــاك احتمــال لتحقيــق تلــك األحــالم. لكــنَّ 
ــدوا أالَّ  هــذا المســار عينــه الــذي ســلكوه قضــى هللا أْن ينتــج عنــه ذاك الــذي تعمَّ

يحــدث أبــًدا، وهــو أْن يكــون ليوســف ســلطان عليهــم.
إنَّ هللا لــم يتــرك يوســف ليذهــب إلــى مصــر وحيــًدا، فالمالئكــة مهَّــدت الطريــق 
وخصــيُّ  الشــرط  رئيــس  فوطيفــار،  اإلســماعيليِّين  ِمــن  اشــتراه  فقــد  الســتقباله. 
فرعــون. وكان الــربُّ مــع يوســف، وكان يُنجحــه وأعطــاه نعمــة فــي عينــي ســيِّده، 
حتَّــى أنَّــه وكَّلــه علــى بيتــه ودفــع إلــى يــده كلَّ مــا كان لــه. »فَتـَـرََك كُلَّ َمــا كَاَن لـَـُه ِفــي 
يـَـِد يُوُســَف. َولـَـْم يَُكــْن َمَعــُه يَْعــرُِف َشــيْئًا إاِلَّ الُْخبْــَز الَّــِذي يـَـأْكُُل« )تكويــن 39: 6(. كان 

يُعتَبــر رجًســا وعمــاًل بغيًضــا أْن يقــوم عبرانــّي بإعــداد الطعــام لمصــرّي.
ي  والتعــدِّ الصحيــح  الطريــق  عــن  االنحــراف  إغــراء  تحــت  عندمــا وقــع يوســف 
م فــي  علــى شــريعة هللا، األمــر الــذي يُثبــت عــدم أمانتــه لســيِّده، قــاوم بحــزم وقــدَّ
ـه يخــاف هللا. وبعــد حديثــه عــن الثقــة  ردِّه ]102[ علــى زوجــة ســيِّده برهانًــا علــى أنَـّ
العظيمــة التــي وضعهــا ســيِّده فيــه ِمــن خــالل ائتمانــه علــى كلِّ مــا كان لــه، صــرخ 
ــَم َوأْخِطــُئ إِلَــى هللِا؟« )تكويــن 39: 9(. لــم  ــرَّ الَعِظيْ ــَف أْصَنــُع هــَذا الشَّ قائــاًل: »َكَيْ
يكــن باإلمــكان إقناعــه تحــت أيِّ إغــواء أو تهديــد باالنحــراف عــن طريــق الِبــرِّ والــدوس 

علــى شــريعة هللا.
ــه  قــت فــي حقِّ هــت إليــه االتِّهامــات ولُفِّ وهــو لــم يغــرق فــي اليــأس عندمــا ُوجِّ
ببراءتــه  يقيــن  علــى  كان  إذ  بــاهلل  ثقتــه  علــى  حافــظ  لقــد  شــنعاء.  دنســة  جريمــة 
قُيِّــد  لقــد  عنــه.  يتخــلَّ  لــم  الحيــن  ذلــك  ـى  حتَـّ معــه  كان  الــذي  وهللا  وصالحــه. 
باألغــالل وأدِخــل إلــى ظلمــات الســجن، لكــنَّ هللا حــوَّل محنتــه هــذه إلــى بَركــة. لقــد 
أعطــاه نعمــة فــي عينــي حــارس الســجن، فــوكَّل إلــى يوســف أمــر جميــع الســجناء. 
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وهنــا مثــال لجميــع األجيــال التــي ســتعيش علــى األرض. فعلــى الرغــم ِمــن أنَّ 
ـه ينبغــي عليهــم أْن يُدرِكــوا علــى الــدوام  النــاس قــد يتعرَّضــون إلــى التجــارب، إالَّ أنَـّ
بــأنَّ فــي ُمتنــاول اليــد ســالًحا يمكنهــم اســتعماله للدفــاع عــن أنفســهم، وســيكون 
الخطــأ خطأهــم هــم إذا لــم يحفظــوا أنفســهم ِمــن تلــك التجــارب. ســيكون هللا عونـًـا 
فــي الضيقــات، وروحــه ســيكون درًعــا لهــم. ومــع أنَّ أقســى التجــارب قــد تحيــط بهــم، 

فهنــاك مصــدر للقــوَّة يمكنهــم طلبهــا لمقاومــة التجــارب.
مــا أقســى الهجــوم الــذي تعرََّضــت لــه أخــالق يوســف! لقــد أتــى ِمــن شــخص 
ذي نفــوذ، وكان الهجــوم األكثــر احتمــااًل ألْن يقــوده إلــى الضــالل. ومــع ذلــك، فقــد 
ة وحــزم. لقــد قاســى يوســف بســبب اســتقامته  قــاوم يوســف تلــك التجربــة ِبِحــدَّ
لنفســها  انتقمــت  والضــالل  تقــوده لالنحــراف  أْن  أرادت  التــي  تلــك  ونزاهتــه ألنَّ 
رهــا، وبتأثيــر نفوذهــا تســبَّبت فــي أْن يُطــرح  ِمــن الفضيلــة التــي لــم تســتطع أْن تُدمِّ
ـه لــم يتخــلَّ عــن  يوســف فــي الســجن وفــي أْن يُتَّهــم باطــاًل. هنــا قاســى يوســف ألنَـّ
نزاهتــه. لقــد وضــع ســمعته ومصالحــه بيــن يــدّي هللا. وبالرغــم ِمــن ُمعاناتــه وابتالئــه 
لفتــرة ِمــن الوقــت، وهــو مــا حــدث ألجــل إعــداده ]103[ ليشــغل منصبًــا أعظــم، إالَّ 
ــاها الســواد بواســطة تلــك  أنَّ هللا رعــاه وحمــى تلــك الســمعة التــي كان قــد غشَّ
ـق وتُِشــعُّ بحســب  يرة، وبعــد ذلــك، فــاهلل جعــل تلــك الســمعة تتألَـّ الُمتَِّهمــة الشــرِّ
ـى الســجن جعلــه هللا طريًقــا لِرِفَْعــة يوســف. إنَّ الفضيلــة  توقيتــه الُمناســب. وحتَـّ
ســتأتي بمجازاتهــا فــي وقتهــا. إنَّ الــدرع الــذي صــان قلــب يوســف كان هــو خــوف 

هللا، وهــو مــا جعلــه صادقًــا وعــاداًل تجــاه ســيِّده وأميًنــا هلل.
ومع أنَّ يوسف ترفَّع حتَّى صار رئيًسا على كلِّ أرض مصر، إالَّ أنَّه لم ينَس هللا. 
لقــد َعلِــَم بأنَّــه كان غريبًــا فــي أرٍض غريبــة، وقــد أبِْعــَد عــن والــِده وإخوتــه الذيــن غالبًــا 
مــا تســبَّبوا فــي ُحزنــه، لكنَّــه آَمــن إيمانـًـا راســًخا بــأنَّ يــد هللا قــد تحكَّمــت بمســار حياتــه 
دت خطواتــه لتضعــه فــي مركــز ُمهــّم. وِمــن خــالل اعتمــاده المســتمّر علــى هللا،  وســدَّ

قــام بإنجــاز جميــع واجبــات وظيفتــه بوصفــه رئيًســا علــى أرض مصــر بــكلِّ أمانــة.
لقــد ســار يوســف مــع هللا، ولــم يمكــن ألّي إغــواء أو تهديــد أْن يُقنعــه بــأْن يحيــد 
ى علــى شــريعة هللا. إنَّ مــا تحلّــى بــه ِمــن اســتقامة وضبــط  عــن طريــق البــرِّ ويتعــدَّ
للنفــس وصبــر فــي الضيقــات وأمانــة ال تهتــزُّ، قــد كُِتــَب ألجــل نفــع جميــع الذيــن 
سيعيشــون الحًقــا علــى األرض. وعندمــا اعتــرف إخــوة يوســف بخطيّتهــم أمامــه، 
ـه ال يُضمــر  غفــر لهــم بــكلِّ ســماحة وأظهــر لهــم عــن طريــق أعمــال الخيــر والحــبِّ أنَـّ

لهــم أيَّ شــعور بالبغــض بســبب قســوتهم عليــه فــي الماضــي.
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أيَّام الشَبع
أنفســهم  أو  أراضيهــم  أو  يبيعــوا قطعانهــم  ولــم  بنــو إســرائيل عبيــًدا.  يكــن  لــم 
إلــى فرعــون ُمقابــل الطعــام، كمــا فعــل الكثيــر ِمــن المصريِّيــن. لقــد ُمِنُحــوا قســًما 
ِمــن األرض ليســكنوا فيهــا ومعهــم قطعانهــم وماشــيتهم مقابــل الخدمــات التــي كان 
مهــا للمملكــة. كان فرعــون ]104[ ينظــر بعيــن التقديــر لِحكَمــة يوســف  يوســف يقدِّ
فــي إدارة كلِّ مــا كان لــه عالقــة بالمملكــة وعلــى وجــه الخصــوص فــي االســتعداد 
لمجابهــة ســنوات الجــوع الطويلــة التــي كانــت فــي طريقهــا إلــى أرض مصــر. كان 
الحكيمــة؛  يوســف  إلدارة  بازدهارهــا  َمدينــة  كانــت  بأكملهــا  المملكــة  بــأنَّ  يشــعر 
أَفَْضــِل األَرِْض  ِفــي  اَمــَك.  ِمْصــَر قُدَّ لــه: »أَرُْض  قــال  وكإقــرار منــه بفضــل يوســف 
ــُه يُوَجــُد بَيَْنُهــْم  ــاَك َوإِْخَوتَــَك، لِيَْســُكُنوا ِفــي أَرِْض َجاَســاَن. َوإِْن َعلِْمــَت أَنَّ أَْســِكْن أَبَ

َذُوو قُــْدرٍَة، فَاْجَعلُْهــْم ُرَؤَســاَء َمــَواٍش َعلَــى الَِّتــي لِــي« )تكويــن 47: 6(.
أَفَْضــِل  ِفــي  ِمْصــَر،  أَرِْض  ِفــي  ُملْــًكا  َوأَْعطَاُهــْم  َوإِْخَوتَــُه  أَبَــاُه  يُوُســُف  »فَأَْســَكَن 
َوإِْخَوتَــُه وَكُلَّ  أَبَــاُه  يُوُســُف  َوَعــاَل  ِفْرَعــْوُن.  أََمــَر  َرَعْمِســيَس كََمــا  أَرِْض  ِفــي  األَرِْض، 

)تكويــن 47: 12-11(.  األَْوالَِد«  َحَســِب  َعلَــى  ِبطََعــاٍم  أَِبيــِه  بَيْــِت 
لــم يفــرض ملــك مصــر أيَّــة ضرائــب علــى والـِـد يوســف وإخوتــه، وســمح ليوســف 
هــم بالطعــام بســخاء. قــال الملــك لحكَّامــه: ألســنا مدينيــن ليوســف وإللهــه  أْن يمدَّ
بهــذا الطعــام الوافــر؟ ألــم نختــزن الكثيــر بســبب حكمتــه؟ فبينمــا يهلــك غيرنــا، لدينــا 

نحــن مــا يكفــي! لقــد أغنــت إدارتــه الحكيمــة المملكــَة بشــكل كبيــر.
ــا بَُنــو إِْســرَائِيَل فَأَثَْمــُروا  »َوَمــاَت يُوُســُف وَكُلُّ إِْخَوتِــِه َوَجِميــُع ذلِــَك الِْجيــِل. َوأَمَّ
ا، َواْمتَــأَِت األَرُْض ِمْنُهــْم. ثُــمَّ قَــاَم َملِــٌك َجِديــٌد  َوتََوالَــُدوا َونََمــْوا وَكَثُــُروا كَِثيــرًا ِجــدًّ
َشــْعٌب  إِْســرَائِيَل  بَُنــو  ›ُهــَوَذا  لَِشــْعِبِه:  فََقــاَل  يُوُســَف.  يَْعــرُِف  يَُكــْن  لَــْم  ِمْصــَر  َعلَــى 
أَكْثـَـُر َوأَْعظـَـُم ِمنَّــا. َهلـُـمَّ نَْحتـَـاُل لَُهــْم لِئـَـالَّ يَْنُمــوا، فَيَُكــوَن ]105[ إَِذا َحَدثـَـْت َحــرٌْب أَنَُّهــْم 

ــوَن إِلَــى أَْعَدائَِنــا َويَُحاِربُونََنــا َويَْصَعــُدوَن ِمــَن األَرِْض‹« )خــروج 1: 10-6(. يَْنَضمُّ

االستعباد
يؤدُّونها  إسرائيل  بنو  كان  التي  العظيمة  بالخدمات  الجديد  مصر  ملك  َعلَِم 
ااًل مقتدرين وذوي فهم، ولم يشأ أْن يفقد عملهم.  للمملكة. كان الكثيرون منهم عمَّ
إنَّ هذا الملك الجديد جعل أبناء إسرائيل في منزلة العبيد الذين باعوا قطعانهم 
ومواشيهم وأراضيهم وأنفسهم للمملكة، »فََجَعلُوا َعلَيِْهْم ُرؤََساَء تَْسِخيٍر لَِكْي يُِذلُّوُهْم 

ِبأَثَْقالِِهْم، فَبََنْوا لِِفرَْعْوَن َمِديَنتَْي َمَخازَِن: ِفيثُوَم، َورََعْمِسيَس« )خروج 1: 11(.
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ِمــْن بَِنــي إِْســرَائِيَل.  وا. فَاْختََشــْوا  »َولِكــْن ِبَحْســِبَما أََذلُّوُهــْم هَكــَذا نََمــْوا َواْمتَــدُّ
ِفــي  ـٍة قَاِســيٍَة  ِبُعبُوِديَـّ َوَمــرَُّروا َحيَاتَُهــْم  ِبُعْنــٍف،  إِْســرَائِيَل  بَِنــي  ـوَن  الِْمْصِريُـّ فَاْســتَْعبََد 
ـِذي َعِملُــوُه ِبَواِســطَِتِهْم  الطِّيــِن َواللِّبْــِن َوِفــي كُلِّ َعَمــل ِفــي الَْحْقــِل. كُلِّ َعَملِِهــِم الَـّ

)خــروج 1: 14-12(. ُعْنًفــا« 
وفرضــوا علــى النســاء العمــل فــي الحقــول كمــا لــو كُــنَّ إمــاًء مســتعبدات، ولكــنَّ 
أعدادهــم لــم تقــّل. وإذ رأى الملــك ومشــيروه أنَّهــم يتكاثــرون باســتمرار، تشــاوروا 
فيمــا بينهــم ليجبروهــم علــى إنجــاز قــدر معيَّــن ِمــن العمــل كلَّ يــوم. لقــد ظنُّــوا أنَّهــم 
ســيتغلَّبون عليهم بتســخيرهم للقيام بأشــغال شــاقَّة، وغضبوا ألنَّهم لم يســتطيعوا 

يَّــة.  أْن يُقلِّلــوا أعدادهــم ويســحقوا أرواحهــم التــي تنــزع نحــو االســتقالل والحرِّ
ونظــرًا ألنَّهــم أخفقــوا فــي تحقيــق غرضهــم، قّســوا قلوبهــم ولجــأوا إلــى إجــراءات 
أشــدَّ قســوة، فأصــدر الملــك أمــرًا بــأْن يُقتــل األبنــاء الذكــور حالمــا يولــدون. كان 
الشــيطان ]106[ هــو الُمحــرِّض علــى هــذه األمــور، إذ كان يعلــم بــأنَّ ُمخلًِّصــا ســيقوم 
وســط العبرانيِّيــن لينقذهــم ِمــن العبوديَّــة. لقــد ظــنَّ أنَّــه إذا اســتطاع أْن يدفــع الملــك 
إلهــالك األبنــاء الذكــور، فســيؤدي ذلــك إلــى إحبــاط قصــد هللا. ولكــنَّ القابلتَيــن 
ــذا مــا أمرهمــا بــه ملــك مصــر، بــل حافظتــا علــى حيــاة المولوديــن  خافتــا هللا ولــم تُنفِّ

ِمــن الذكــور.
لــم تُطيعــا  لــم تتجــرَّأ القابلتــان علــى قتــل أطفــال العبرانيِّيــن الذكــور، وألنَّهمــا 
أمــر الملــك، فقــد باركهمــا هللا. وإذ علــم الملــك أنَّ أمــره لــم يُطَــع، غضــب غضبًــا 
شــديًدا. حينئــذ جعــل أمــره أكثــر إلحاًحــا وشــمواًل، وأمــر كلَّ شــعبه بــأْن يســتمرُّوا 
ِبْنــٍت  كُلَّ  لِكــنَّ  النَّْهــِر،  ِفــي  تَطْرَُحونَــُه  يُولَــُد  ابْــٍن  »كُلُّ  قائــاًل:  دة  المشــدَّ بالُمراقبــة 

.)22  :1 )خــروج  تَْســتَْحيُونََها« 

موسى
ُولِد موسى في الفترة التي كان فيها هذا األمر القاسي سارَي المفعول بأقصى 
ة ممكنة بكلِّ ما أمكنها ِمن حيطة وأمان، ثمَّ جهَّزت قاربًا  ة. خبَّأته والدته ألطول مدَّ شدَّ
صغيرًا ِمن البردّي، وطلته بالقار )الزفت( لتمنع تسرُّب الماء إليه، ووضعته على حافَّة 
النهر، بينما كانت أخته واقفة ِمن بعيد على الشاطئ ُمتظاهرة بعدم االكتراث. كانت 
تُراقب بكلِّ شوق ولهفة لترى ماذا سيُصنع بأخيها الصغير. كما كانت المالئكة تُراقب 
المشهد أيًضا حتَّى ال يلحق أيُّ أذى بالطفل الضعيف الذي وضعته هناك محبَّة 

والدته، وِمن خالل صلواتها الحارَّة الممتزجة بالدموع تعهَّدت ابنها إلى رعاية هللا.
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لقــد أرشــدت تلــك المالئكــة خطــوات ابنــة فرعــون إلــى النهــر بحيــث تمــرُّ قُــرب 
تلــك البقعــة عينهــا حيــث ُوِضــَع ذلــك الطفــل الغريــب البــريء. أثــار انتباههــا ذلــك 
القــارب الصغيــر الغريــب، فأرســلت ]107[ إحــدى جواريهــا لتحضــره إليهــا. وعندمــا 
نزعــت الغطــاء عنــه، رأت طفــاًل جميــاًل، »َوإَِذا ُهــَو َصِبــيٌّ يَبْكــي. فَرَقَّــْت لـَـُه« )خــروج 
ــا عبرانيَّــة عطوفــة وحانيــة قــد لجــأت إلــى هــذه الوســيلة  2: 6(. لقــد أدركــت أنَّ أمًّ
مــت فــي الحــال أْن تتَّخــذه ابًنــا  للحفــاظ علــى حيــاة وليدهــا العزيــز عليهــا، فصمَّ
مــت أخــت موســى فــي الحــال وســألت: »›َهــْل أَْذَهــُب َوأَْدُعــو لَــِك اْمــَرأًَة  لهــا. تقدَّ
ــُة ِفْرَعــْوَن: ›اْذَهِبــي‹.  ــا ابَْن ــْت لََه ــَد؟‹ فََقالَ ــِك الَْولَ ــاِت لِتُرِْضــَع لَ ُمرِْضَعــًة ِمــَن الِْعبْرَانِيَّ

ــِد« )خــروج 2: 8-7(. ــاُة َوَدَعــْت أُمَّ الَْولَ ــِت الَْفتَ فََذَهبَ
هــا تــزفُّ إليهــا األخبــار الُمفرحــة، وبــدون إبطــاء قادتهــا  أســرعت األخــت إلــى أمِّ
ــه لتُرضعــه، وأجــزِل إليهــا العطــاء مقابــل  إلــى ابنــة فرعــون، حيــث ُســلِّم الطفــل إلــى أمِّ
تها الُمفرحة والُمحبَّبة  تربيتها له. وبامتنان عميق باشــرت هذه األمُّ ِمن جديد ُمهمَّ
إليهــا. كانــت واثقــة بــأنَّ هللا قــد أبقــى علــى حيــاة ابنهــا. وبــكلِّ أمانــة َعِملَــت علــى 
تحســين الفرصــة الثمينــة فــي تعليــم ابنهــا عــن طريــق اإلشــارة إلــى حيــاة الخدمــة 
باقــي  تربيــة  فــي  كانــت  ــا  ممَّ أكثــر  إرشــاده  فــي  وحريصــة  دقيقــة  كانــت  والنفــع. 
أوالدهــا؛ وذلــك ألنَّهــا كانــت واثقــة ِمــن أنَّ هللا حافــظ علــى حياتــه ألنَّ عمــاًل عظيًمــا 
ــخت فــي ذهنــه مخافــة هللا وُحــبَّ  كان ينتظــره. وِمــن خــالل أمانتهــا فــي تعليمــه رسَّ

الحــقِّ والعــدل.
لم تتوقَّف مجهوداتها هنا، بل صلَّت إلى هللا بكلِّ حرارة طالبة منه أْن يحفظ 
ـي إلــى هللا الحــيِّ  ابنهــا ِمــن كلِّ العوامــل الُمفســدة. لقــد علَّمتــه أْن يســجد ويُصلِـّ
فهــو وحــده يقــدر أْن يســمعه ويُعينــه فــي أيِّ ظــرف طــارئ. لقــد ســعت ألْن تطبــع 
ـه ســينفصل قريبًــا عــن تأثيرهــا  فــي ذهنــه َخِطيَّــة عبــادة األوثــان، وكانــت تعلــم بأنَـّ
ــه الملكــة التــي تبنَّتــه، حيــث ســيكون ُمحاطـًـا بتأثيــرات ]108[ تجعلــه  وسيُســلَّم إلــى أمِّ

يُنِكــر وجــود صانــع للســماوات واألرض.
اهــا ِمــن والَديــه كانــت تهــدف إلــى تحصيــن  إنَّ الــدروس والتعليمــات التــي تلقَّ
والكبريــاء وســط  بالَْخِطيَّــِة  والفســاد  التعالــي  ِمــن  يحفظــه  درًعــا  لــه  ولتكــون  ذهنــه 
عظمــة حيــاة البــالط الملكــيِّ ورفاهيَّتهــا. كان موســى يملــك ذهًنــا صافيًــا وقلبًــا 
التــي تعلَّمهــا فــي صغــره. أبقتــه  أبــًدا عــن انطباعــات التقــوى  فاِهًمــا، ولــم يتخــلَّ 
والدتــه عندهــا أطــول فتــرة ممكنــة، ولكنَّهــا كانــت ُمضطــرَّة لالنفصــال عنــه عندمــا 

بلــغ حوالــي الثانيــة عشــرة ِمــن عمــره، وبعــد ذلــك صــار ابًنــا البنــة فرعــون.
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هنــا انهــزم الشــيطان، إذ كان يظــنُّ أنَّــه ِمــن خــالل دفعــه فرعــون إلهــالك األبنــاء 
الذكور سيُبطل مقاصد هللا ويُهلك ذاك الذي سيقيمه هللا منقًذا لشعبه. ولكنَّ 
ذلــك المنشــور ذاتــه الــذي حكــم بالمــوت علــى أطفــال العبرانيِّيــن كان الوســيلة التــي 
تحكَّــم بهــا هللا ليضــع موســى فــي العائلــة الملكيَّــة، حيــث ســمحت لــه المميِّــزات 

ــاًل بشــكل بــارز ليقــود شــعب هللا خــارج مصــر. ًفــا ومؤهَّ بــأْن يُصبــح رجــاًل مثقَّ
ـع حفيــده المتبنَّــى ليصــل إلــى العــرش. لقــد علَّمــه  كان فرعــون ينتظــر أْن يُرفِـّ
إلــى  ُمحبَّبًــا  المعــارك. كان موســى  فــي  ويقودهــا  ليتــرأّس جيــوش مصــر  بــه  وهذَّ
ــة  كلِّ أجنــاد مصــر، وكان يحظــى باالحتــرام والتكريــم ألنَّــه كان يديــر الشــؤون الحربيَّ
ُمْقتَــِدًرا  وَكَاَن  الِْمْصِريِّيــَن،  ِحْكَمــِة  ِبــُكلِّ  ُموَســى  َب  فائقــة. »فَتََهــذَّ وِحكمــة  بمهــارة 
ِفــي األَقْــَواِل َواألَْعَمــاِل« )أعمــال الرســل 7: 22(. وكان جميــع المصريِّيــن يعتبــرون 

موســى شــخصيَّة عظيمــة.

إعداد خاّص للقيادة
أعلــم المالئكــة موســى أنَّ هللا قــد اختــاره ليُنِقــذ بنــي إســرائيل. وأخبــر المالئكــة 
أيًضــا شــيوخ بنــي إســرائيل أنَّ ]109[ وقــت نجاتهــم قــد اقتــرب وأنَّ موســى هــو الرجــل 
بنــي إســرائيل  ــم هــذا العمــل. ظــنَّ موســى أنَّ نجــاة  الــذي سيســتخدمه هللا ليُتمِّ
ـه ســيقف علــى رأس الجيــش العبــريِّ ليديــر المعركــة  ســتتمُّ عــن طريــق الحــرب وأنَـّ
ضــدَّ جيــوش المصريِّيــن ويُنقــذ إخوتــه ِمــن نيــر العبوديــة. وإذ كان منشــغاًل بهــذه 
بفرعــون،  أو  تبنَّتــه  التــي  ــه  بأمِّ كثيــرًا  ـق  تتعلَـّ لئــالَّ  موســى عواطفــه  َحــرََس  الفكــرة، 

فيصيــر ِمــن الصعــب عليــه إتمــام مشــيئة هللا.
َحفــَظ الــربُّ موســى ِمــن التعــرُّض ألذى المؤثِّــرات الُمفســدة التــي أحاطــت بــه. 
اهــا فــي صبــاه ِمــن أبويــه الخائفيــن هللا.  ـه لــم ينــَس أبــًدا مبــادئ الحــقِّ التــي تلقَّ إنَـّ
وعندمــا كان فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى الحمايــة ِمــن المؤثـّـرات الُمفســدة التــي أحاطت 
اهــا فــي صبــاه بثمارهــا. كان  بحياتــه فــي البــالط الملكــّي، أتــت الــدروس التــي تلقَّ
ا، وكذلــك كان اعتــزازه عظيًمــا  خــوف هللا أمامــه دائًمــا. وكان حبُّــه إلخوتــه قويًّــا جــدًّ
باإليمــان العبــرّي، حتَّــى أنَّ كونــه وريثـًـا للعائلــة المالكــة لــم يكــن ليجعلــه يُخفــي أصلــه 

حفظًــا لمــاء الوجــه.
عندمــا بلــغ موســى ســنَّ األربعيــن، »...َخــَرَج إِلَــى إِْخَوتِــِه لِيَْنظُــَر ِفــي أَثَْقالِِهــْم، 
فـَـَرأَى رَُجــالً ِمْصِريًّــا يَْضــرُِب رَُجــالً ِعبْرَانِيًّــا ِمــْن إِْخَوتـِـِه، فَالْتََفــَت إِلـَـى ُهَنــا َوُهَناَك َورَأَى 
ــي َوإَِذا  ــْوِم الثَّانِ ــَل الِْمْصــِريَّ َوطََمــرَُه ِفــي الرَّْمــِل. ثُــمَّ َخــَرَج ِفــي الْيَ ــَس أََحــٌد، فََقتَ أَْن لَيْ
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ـاِن يَتََخاَصَمــاِن، فََقــاَل لِلُْمْذنِــِب: ›لَِمــاَذا تَْضــرُِب َصاِحبَــَك؟‹ فََقــاَل:  رَُجــالَِن ِعبْرَانِيَـّ
؟‹.  ــَت الِْمْصــِريَّ ــي كََمــا قَتَلْ ــا َعلَيَْنــا؟ أَُمْفتَِكــٌر أَنْــَت ِبَقتْلِ ــَك رَئِيًســا َوقَاِضيً ›َمــْن َجَعلَ
 ]110[ ِفْرَعــْوُن هــَذا األَْمــَر،  ُعــرَِف األَْمــُر‹. فََســِمَع  ــا قَــْد  َوقَــاَل: ›َحقًّ فََخــاَف ُموَســى 
فَطَلـَـَب أَْن يَْقتـُـَل ُموَســى. فََهــرََب ُموَســى ِمــْن َوْجــِه ِفْرَعــْوَن َوَســَكَن ِفــي أَرِْض ِمْديـَـاَن، 
الــربُّ خطــوات موســى، ووجــد  الِْبئْــِر« )خــروج 2: 11-15(. أرشــد  ِعْنــَد  َوَجلَــَس 
ســكًنا مع يثرون، الذي كان رجاًل يعبد هللا، كما كان راعيًا لأغنام وكاهن مديان 
أيًضــا. كانــت بناتــه ترعيــن قطعانــه. لكــنَّ قطعــان يثــرون ُســرعان مــا صــارت تحــت 

رعايــة موســى، الــذي تــزوَّج بابنــة يثــرون، وبقــي فــي مديــان أربعيــن ســنة.
ع فــي قتلــه للمصــرّي. لقــد ظــنَّ أنَّ شــعب إســرائيل قــد فهمــوا  إنَّ موســى تســرَّ
ـط  يُخطِـّ لــم  لكــنَّ هللا  ُمنِقذهــم،  قــد جعلــه  ه هللا  أعــدَّ الــذي  الخــاّص  التدبيــر  أنَّ 
تــه  ألْن يُنقــذ بنــي إســرائيل عــن طريــق الحــرب، كمــا ظــنَّ موســى، بــل بواســطة قوَّ
يُنَســب المجــد هلل وحــده. إنَّ هللا تحكَّــم بمــا فعلــه موســى فــي  العظيمــة، لكــي 
إلــى  ــم مقاصــده. وفــي تدبيــره الخــاّص أدخــل موســى  قتلــه المصــريِّ بحيــث يتمِّ
العائلــة الملكيَّــة فــي مصــر، حيــث حصــل علــى تعليــم شــامل ومتكامــل؛ ومــع ذلــك 
ا بعــد ألْن يعهــد هللا إليــه بالعمــل العظيــم الــذي أقامــه ِمــن أجــل  لــم يكــن مســتعدًّ
إتمامــه. لــم يســتطع موســى أْن يتخلَّــى علــى الفــور عــن البــالط الملكــّي بمــا فيــه ِمــن 
االنغماســات الممنوحــة لــه كحفيــد للملــك، لكــي يقــوم بــأداء عمــل هللا الخــاّص. 
كان عليــه أْن يقضــي وقتـًـا فــي الحصــول علــى الخبــرة والتعلُّــم فــي مدرســة الشــدائد 
والفقــر. بينمــا كان موســى يعيــش فــي ُعزلــة، أرســل الــربُّ مالكــه ليوصيــه بخصــوص 
ـم بصــورة أعمــق وأشــمل الــدرس العظيــم فــي ضبــط النفــس  المســتقبل. ُهنــا تعلَـّ
والتواضــع. كان يرعــى قطعــان يثــرون، وبينمــا كان يــؤدِّي واجباتــه المتواضعــة كــراٍع، 

كان هللا يُهيِّئــه ليصيــر راعيًــا روحيًّــا لخرافــه ولشــعب إســرائيل.
يَّة، وصل إلى جبل هللا، حوريب، حيث  وبينما كان موسى يسوق القطيع إلى البرِّ
 : »ظََهَر لَُه َماَلُك الرَّبِّ ِبلَِهيِْب نَاٍر ِمن ]111[ َوَسِط ُعلَّيَْقة« )خروج 3: 2(. »فََقاَل الرَّبُّ
ِريِهْم.  ›إِنِّي قَْد رَأَيُْت َمَذلََّة َشْعِبي الَِّذي ِفي ِمْصَر َوَسِمْعُت ُصرَاَخُهْم ِمْن أَْجِل ُمَسخِّ
إِنِّي َعلِْمُت أَْوَجاَعُهْم، فََنزَلُْت ألُنِْقَذُهْم ِمْن أَيِْدي الِْمْصِريِّيَن، َوأُْصِعَدُهْم ِمْن تِلَْك 
األَرِْض إِلَى أَرٍْض َجيَِّدٍة َوَواِسَعٍة، إِلَى أَرٍْض تَِفيُض لَبًَنا َوَعَسالً، إِلَى َمَكاِن الَْكْنَعانِيِّيَن 
يِّيَن َوالْيَبُوِسيِّيَن. َواآلَن ُهَوذَا ُصرَاُخ بَِني إِْسرَائِيَل  َوالِْحثِّيِّيَن َواألَُموِريِّيَن َوالِْفِرزَّيِّيَن َوالِْحوِّ
يَقَة الَِّتي يَُضاِيُقُهْم ِبَها الِْمْصِريُّوَن، فَاآلَن َهلُمَّ فَأُرِْسلَُك  ، َورَأَيُْت أَيًْضا الضِّ قَْد أَتَى إِلَيَّ

إِلَى ِفرَْعْوَن، َوتُْخرُِج َشْعِبي بَِني إِْسرَائِيَل ِمْن ِمْصَر‹« )خروج 3: 10-7(.
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ل هللا عصــا موســى ِمــن عصــا الراعــي  لقــد حــان الوقــت الُمعيَّــن بالضبــط ليبــدِّ
إلــى عصــا هللا التــي ســيجعلها قويَّــة فــي صنــع العالمــات والعجائــب إلنقــاذ شــعبه 

بهم أعداُءهــم. ِمــن العبوديَّــة ولخالصهــم عندمــا ســيتعقَّ
ــة. فــزار أوَّاًل حمــاه وأخــذ موافقتــه للعــودة  وافــق موســى علــى القيــام بهــذه المهمَّ
هــو وعائلتــه إلــى مصــر. لــم يجــرؤ علــى إخبــار يثــرون برســالته إلــى فرعــون خوفًــا ِمــن 
ــة الخطيــرة. لقــد زاده  أْن يرفــض إرســال زوجتــه وأوالده معــه فــي ِمثــل تلــك المهمَّ
ـُه قَــْد َمــاَت  الــربُّ قــوَّة وأزال كلَّ مخاوفــه بقولــه لــه: »اْذَهــْب ارِْجــْع إِلَــى ِمْصــَر، ألَنَـّ

َجِميــُع الَْقــْوِم الَِّذيــَن كَانُــوا يَطْلُبُــوَن نَْفَســَك« )خــروج 4: 19(.  ]112[
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ة اهلل ُتسَتعَلن قوَّ

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر الخروج 5: 1-12؛ وِسفر الخروج 28.

عــاش بنــو إســرائيل ســنوات طويلــة تحــت عبوديــة المصريِّيــن. لقــد نــزل إلــى 
مصــر عــدد قليــل ِمــن عائــالت بنــي إســرائيل، لكنَّهــم صــاروا جمًعــا غفيــرًا. وإذ كانــوا 
محاطيــن بالوثنيَّــة، فََقــَد الكثيــرون منهــم معرفتهــم باإللــه الحقيقــي ونســوا شــريعته، 
أيًضــا  وعبــدوا  والنجــوم،  والقمــر  الشــمس  عبــادة  فــي  المصريِّيــن  إلــى  ــوا  وانضمُّ

الحيوانــات والتماثيــل التــي هــي ِمــن ُصنــع يــد اإلنســان.
ا بحيــث يجعلهــم ينســون هللا  إنَّ كلَّ مــا كان يحيــط ببنــي إســرائيل كان ُمَعــدًّ
اإلله الحّي. ومع ذلك، كان هناك بعض العبرانيِّين الذين حافظوا على معرفتهم 
باإللــه الحقيقــّي صانــع الســماوات واألرض. لقــد حزنــوا لرؤيــة أبنائهــم يُشــاهدون 
مفاســد الوثنيِّيــن المحيطــة بهــم كلَّ يــوم، بــل وينخرطــون فيهــا، ويســجدون آللهــة 
اآللهــة  لتلــك  الذبائــح  مــون  ويُقدِّ والحجــارة،  الخشــب  ِمــن  المصنوعــة  المصريِّيــن 
يهــم  العديمــة اإلحســاس. َحــزن األمنــاء منهــم، وفــي ضيقهــم صرخــوا إلــى الــربِّ ليُنجِّ
ِمــن نيــر المصريِّيــن وليُخرجهــم ِمــن أرض مصــر لكــي يتحــرَّروا ِمــن الوثنيَّــة والتأثيــرات 

الُمفســدة التــي أحاطــت بهــم.
ِمــن  بــداًل  ـة  ِمــن العبرانيِّيــن كانــوا ُمقتنعيــن بالبقــاء فــي العبوديَـّ لكــنَّ الكثيريــن 
الذهــاب إلــى بلــد جديــد ومواجهــة الصعوبــات التــي تترافــق مــع ِمثــل تلــك الرحلــة. 
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أمــام  وعجائبــه  لمعجزاتــه  إعــالن  أوَّل  ِمــن  ابتــداًء  الــربِّ  هــم  ينجِّ لــم  لذلــك   ]113[

فرعــون. لقــد ســيطر هللا علــى األحــداث لتكتمــل تماًمــا روح الطغيــان فــي قلــب 
تــه العظيمــة أمــام المصريِّيــن وأيًضــا أمــام شــعبه، وليجعلهــم  فرعــون ولِيُظِهــر هللا قوَّ

ســين لُمغــادرة مصــر، بحيــث يختــارون طاعــة هللا وخدمتــه. ُمتحمِّ
مــع أنَّ الكثيريــن ِمــن بنــي إســرائيل فســدوا نتيجــة تأثيــر الوثنيَّــة، إالَّ أنَّ األمنــاء 
منهــم ظلُّــوا صامديــن. فُهــم لــم يُخفــوا إيمانهــم، بــل أعلنــوا للمصريِّيــن بــكلِّ صراحــة 
أنَّهــم يخدمــون اإللــه الوحيــد، اإللــه الحــّي الحقيقــّي. لقــد ردَّدوا علــى مســامعهم 
أمــام  كانــت هنــاك فرصــة  الخليقــة فصاعــًدا.  بــدء  منــذ  براهيــن وجــوده وقدرتــه 
المصريِّيــن كــي يتعرَّفــوا علــى إيمــان العبرانيِّيــن وإلههــم، لكنَّهــم حاولــوا تدميــر الُعبَّــاد 
، وانزعجــوا ألنَّهــم لــم ينجحــوا فــي ذلــك ال بالتهديــدات  الُمخلصيــن لإللــه الحقيقــيِّ

ـى بالمُعاملــة الســيِّئة والقاســية. وال باإلغــراءات والُمكافــآت وال حتَـّ
ين، وعامــال العبرانيِّيــن  إنَّ آخــر ملَكيــن اعتليــا عــرش مصــر كانــا طاغييــن مســتبدِّ
خــالل  ِمــن  الخائــر  إســرائيل  بنــي  إيمــان  إنعــاش  إســرائيل  شــيوخ  حــاول  بقســوة. 
ـة التــي نطــق بهــا  تذكيرهــم بالوعــد الــذي قطعــه هللا مــع إبراهيــم والكلمــات النبويَـّ
يوســف قبيــل موتــه، إذ أعلــن ســلًفا أمــر نجاتهــم ِمــن مصــر. أصغــى بعضهــم وآمنــوا، 

وبعضهــم اآلخــر نظــروا إلــى ظرفهــم الُمحــزن بــال رجــاء أو أمــل.

بنو إسرائيل يتأثَّرون بمحيطهم
ـون بمــا كان بنــو إســرائيل يترقَّبــون حدوثــه، وســخروا ِمــن آمالهــم  َعلِــَم المصريُـّ
إلــى حالهــم  هــوا نظرهــم  لقــد وجَّ إلههــم.  قُــدرة  عــن  بــازدراء  النجــاة، وتكلَّمــوا  فــي 
عــاداًل  إلهكــم  كان  »لــو   ]114[ قائليــن:  يعايرونهــم  وجعلــوا  عبيــد،  ــة  أمَّ باعتبارهــم 
ــة ِمــن األحــرار؟  ورحيًمــا ويفــوق آلهــة المصريِّيــن فــي القــدرة، فلمــاذا لــم يجعلكــم أمَّ

لمــا ال يُظهــر عظمتــه وقدرتــه، وال يرفــع ِمــن شــأنكم؟«.
ـون انتبــاه بنــي إســرائيل إلــى حالتهــم كشــعب، حيــث كانــوا  ــه المصريُـّ ثُــمَّ وجَّ
يعبــدون آلهــة بمحــض اختيارهــم، وهــي كانــت آلهــًة اعتبرهــا اإلســرائيليُّون كاذبــة 
النجــاح ومنحتهــم  لهــم  التــي جلبــت  آلهتهــم هــي  أنَّ  ابتهــاج  بــكلِّ  قالــوا  وُمزيَّفــة. 
بيــن  اإلســرائيليِّين  أســلَمت  قــد  آلهتهــم  وأنَّ  الوفيــر،  والغنــى  واللبــاس  الطعــام 
ـى ال  اًمــا لهــم، وأنَّ لديهــم القــدرة علــى إذاللهــم وإهالكهــم حتَـّ أيديهــم ليكونــوا خدَّ
يكونــوا شــعبًا فيمــا بعــد. لقــد ســخروا ِمــن ِفكــرة أْن يتمكَّــن العبرانيُّــون ِمــن النجــاة 

ـة. العبوديَـّ ِمــن 
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تباهــى فرعــون بأنَّــه يريــد أْن يــرى إلــه بنــي إســرائيل وهــو ينقذهــم ِمــن بيــن يديــه. 
لقــد حطَّمــت هــذه الكلمــات آمــال كثيريــن ِمــن بنــي إســرائيل، وظهــر الوضــع لهــم 
ُمعاملــة  يُعاَملــون  بأنَّهــم  يعلمــون  كانــوا  ومستشــاروه.  الملــك  صــوَّره  كمــا  تماًمــا 
أْن  وُحكَّامهــم  أراد مســخِّروهم  مــا  لــوا كلَّ  يتحمَّ أْن  ِمــن  لهــم  بــدَّ  ال  العبيــد، وكان 
يوقعــوه عليهــم ِمــن اضطهــاد. كان أوالدهــم الذكــور قــد قُِتلــوا وطُــورِدوا. كمــا أنَّ 

حياتهــم نفســها كانــت عبئًــا ثقيــاًل، وكانــوا يؤمنــون بإلــه الســماء ويعبدونــه.
ثمَّ قارنوا حالهم بحال المصريِّين. لم يكن المصريُّون يؤمنون البتَّة باإلله الحيِّ 
الــذي لــه القــدرة علــى اإلهــالك والخــالص. بعضهــم كان يعبــد األوثــان والمصــوَّرات 
المصنوعــة ِمــن الخشــب أو الحجــر، بينمــا اختــار آخــرون عبــادة الشــمس والقمــر 
ــة غنيَّــة وُمزَدِهــرة. وبعــض العبرانيِّيــن اعتقــدوا أنَّــه  والنجــوم؛ ومــع ذلــك فقــد كانــوا أمَّ

ــة تعبــد األوثــان. إذا كان هللا فــوق كلِّ اآللهــة فهــو لــم يكــن ليتركهــم عبيــًدا ألمَّ
ام هللا األمناء أنَّ الرََّب سمح لهم بأْن يذهبوا إلى مصر ]115[ بسبب  أدرك ُخدَّ
عــدم أمانتهــم هلل كشــعب وميلهــم للتــزاوج مــع األمــم األخــرى، وهــذا مــا قادهــم 
إلــى الوثنيَّــة. وأكَّــدوا إلخوتهــم بــُكلِّ ثقــة أنَّ هللا ســيُخرجهم ِمــن مصــر وسيكســر نيــر 

عبوديَّتهــم عــن قريــب.
كان الوقــت قــد حــان ليســتجيب هللا لصلــوات شــعبه المقهــور، وليُخرجهــم 
تــه حتَّــى يكــون المصريُّــون مرغميــن علــى  ِمــن مصــر ِمــن خــالل اســتعراض هائــل لقوَّ
االعتــراف بــأنَّ إلــه العبرانيِّيــن، الــذي أبغضــوه، هــو فــوق جميــع اآللهــة. وهــو اآلن 
ســيُعاقبهم علــى وثنيَّتهــم وكبريائهــم وتفاخرهــم بالبــركات التــي أعطتهــا لهــم آلهتهــم 
تــه وترتعــد  العديمــة اإلحســاس. ســيُمجِّد هللا اســمه لكــي تســمع األمــم األخــرى بقوَّ
مــون لــه عبــادة  ِمــن َعظمــة أعمالــه، وهكــذا يرجــع شــعبه بالكامــل عــن وثنيَّتهــم ويُقدِّ

طاهــرة إذ يشــهدون أعمالــه العجيبــة.
لقــد أظهــر هللا، ِمــن خــالل إنقــاذ إســرائيل ِمــن مصــر، رحمتــه المميَّــزة لشــعبه 
ــه ِمــن الُمناِســب أْن  أمــام جميــع المصريِّيــن بــكلِّ جــالء. رأى هللا، بســاِبق علمــه، أنَّ
ــذ أحكامــه علــى فرعــون ليعــرف أنَّ قــوَّة هللا تفــوق كلَّ مــا عداهــا، وذلــك ِمــن  ينفِّ
م هللا لــكلِّ  خــالل اختبــار ُمــرٍّ ومؤلــم، حيــث إنَّــه لــن يقتنــع بأيَّــة وســيلة أخــرى. ســيُقدِّ
ـى  تــه اإللهيــة وعدالتــه حتَـّ األمــم برهانًــا نموذجيًــا وإيضاحيًّــا ال لبــس فيــه علــى قُوَّ
تــه هــذا  يُْعلَــن اســمه فــي المســكونة كلِّهــا. كان قصــد هللا أْن يقــوم اســتعراض قوَّ
بتقويــة إيمــان شــعبه وأْن تعبــده األجيــال القادمــة بثبــات وأمانــة، هــو وحــده الــذي 

أجــرى ألجلهــم عجائــب رحمتــه.
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بعــد أْن أمــَر فرعــون النــاَس بصنــع قوالــب اللبــن بــدون أْن يحصلــوا علــى القــشِّ 
عــي فرعــون عــدم معرفتــه ســيجبره  )التبــن(، أعلــن موســى لفرعــون أنَّ هللا الــذي يدَّ

علــى أْن ]116[ يخضــع لمطالبــه ويعتــرف بســلطته كحاكــم أســمى.

الضربات
لــم تكــن معجــزة تحــوُّل العصــا إلــى حيَّــة وُمعجــزة تحــوُّل الميــاه إلــى دم كافيتيــن 
التــي  الســحر  فأعمــال  إســرائيل.  لبنــي  بغًضــا  زادتــه  بــل  فرعــون،  قلــب  ليتحــرَّك 
صنعهــا الســحرة التابعيــن لــه جعلتــه يعتقــد بــأنَّ موســى أجــرى هــذه المعجــزات عــن 
ـه بعــد أْن رُِفَعــت ضربــة الضفــادع كان لديــه البرهــان القاِطــع  طريــق الســحر، إالَّ أنَـّ
علــى أنَّ األمــر لــم يكــن كذلــك. كان هللا يســتطيع أْن يجعــل تلــك الضفــادع تختفــي 
أو تتحــوَّل إلــى تـُـراب فــي لحظــة، لكنَّــه لــم يفعــل ذلــك لئــالَّ يقــول الملــك والمصريُّــون 
ــــ بعــد إزالتهــا ــــ أنَّ ذلــك كان نتيجــة الســحر، كمــا فعــل الســحرة. ماتــت الضفــادع، 
رائحتهــا  أفســدت  وقــد  أمامهــم،  جثثهــا  يــرون  كانــوا  أكــوام.  فــي  مًعــا  فكوَّموهــا 
المصريِّيــن  وجميــع  الملــك  أمــام  أقيمــت  النقطــة،  هــذه  عنــد  الهــواء.  نــة  المتعفِّ
هــذا  أنَّ  لهــم  تؤكِّــد  وكلُّهــا  تدحضهــا،  أْن  الباطلــة  فلســفتهم  تســتطع  لــم  براهيــن 

العمــل لــم يكــن بفعــل الســحر، بــل كان دينونــة ِمــن إلــه الســماء.
ـى بمجــرَّد  لــم يســمح حتَـّ الــربَّ  أْن يُخرِجــوا البعــوض. إنَّ  لــم يســتطع الســحرة 
لقــد أزال  يتــراءى لهــم أو للمصريِّيــن أنَّ فــي قدرتهــم إخــراج ضربــة البعــوض.  أْن 
الــربُّ ِمــن أمــام فرعــون أيَّ عــذر للشــكِّ وَعــَدم اإليمــان، حتَّــى أنَّ هللا أرغــم الســحرة 

أنفســهم علــى أْن يقولــوا: »هــذا إِْصبَــُع هللِا« )خــروج 8: 19(.
وبعــد ذلــك أتــت ضربــة أســراب الذبــاب. لــم يكــن الذبــاب الــذي ضــرب مصــر 
ِمثــل الذبــاب غيــر المــؤذي الــذي يزعجنــا فــي بعــض فصــول الســنة، بــل كان كبيــر 
الحجــم ومســموًما. وكانــت لســعته تُســبّب آالًمــا شــديدة للنــاس وللبهائــم. فصــل 

هللا شــعبه عــن المصريِّيــن، ولــم يســمح للذبــاب أْن يظهــر فــي مناطقهــم. ]117[
وأرســل الــربُّ بعــد ذلــك ضربــة الوبــاء علــى القطعــان والمواشــي، وفــي الوقــت 
ذاتــه حافــظ علــى مواشــي العبرانيِّيــن، فلــم تمــت منهــا وال واحــدة. جــاءت بعــد 
ذلــك ضربــة الدماِمــل علــى اإلنســان وعلــى الحيــوان، ولــم يســتطع العرَّافــون وال 
البَــرَد  الــربُّ علــى المصريِّيــن ضربــة  ثُــمَّ أرســل  أنفســهم منهــا.  أْن يحمــوا  ــحرة  السَّ
الُمختلط بالنار، ورافقها البرق والرعد. لقد أعطي موعد كلُّ ضربة قبل حدوثها، 
ـى ال يُقــال بأنَّهــا حدثــت بمحــض الصدفــة. أظهــر الــربُّ للمصريِّيــن بــأنَّ األرض  حتَـّ
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كلَّهــا تحــت ســيطرة إلــه العبرانيِّيــن، وأنَّ الرعــد والبَــرَد والعواصــف تطيــع صوتــه. إنَّ 
ـى أْســَمُع  فرعــون الملــك الُمتعجــرف الــذي تســاءل ذات مــرَّة: »َمــْن ُهــَو الــرَّبُّ َحتَـّ
 ، لَِقْولـِـِه فَأطْلــَق إِْســرَائِيَْل؟« )خــروج 5: 2( تذلـّـل وقــال: »أَْخطـَـأُت… الــرَّبُّ ُهــَو الْبَــاْرُّ
ــل إلــى موســى أْن يشــفع ألجلــه أمــام  َوأَنـَـا َوَشــْعِبي األَْشــرَاُر« )خــروج 9: 27(. وتوسَّ

هللا وأْن يُنهــي البــرد والرعــد والبــرق الُمرعــب.
ــى الضربــات بــداًل  بعــد ذلــك أرســل الــربُّ ضربــة الجــراد. اختــار الملــك أْن يتلقَّ
ِمــن أْن يخضــع هلل. لقــد رأى مملكتــه بأكملهــا تُعانــي تحــت وطــأة تلــك الضربــات 
واألحــكام المخيفــة دون أْن يبــدو عليــه النــدم. ثــّم أرســل الــربُّ ظالًمــا علــى مصــر. لــم 
يكــن الظــالم مجــرَّد حرمــان الشــعب ِمــن النــور، بــل كان الجــوُّ خانًقــا للغايــة، بحيــث 
ــس؛ ولكــنَّ العبرانيِّيــن تمتَّعــوا بجــوٍّ نقــيٍّ ونــور فــي مســاكنهم. صــار ِمــن الصعــب التنفُّ

أنــزل هللا علــى مصــر ضربــة ُمرعبــة أخــرى، وكانــت أقســى وأكثــر ضــراوة ِمــن 
طــرف  ِمــن  أتــى  مــه موســى  قدَّ طلــب  آخــر  علــى  االعتــراض  إنَّ  ســابقاتها.  جميــع 
الملــك وكهنــة األوثــان. فالشــعب المصــرّي َرِغــَب فــي أن يُســمح للعبرانيِّيــن بــأْن 
أيًضــا،  إســرائيل  وبنــي  مصــر،  وشــعب  فرعــون  موســى  أخبــر  مصــر.  عــن  يرحلــوا 
الليلــة  تلــك  فــي  الفصــح  فريضــة  ســت  تأسَّ وأثرهــا.  وبطبيعتهــا  األخيــرة  بالضربــة 
الرهيبــة للغايــة بالنســبة للمصريِّيــن ]118[ والمجيــدة للغايــة بالنســبة لشــعب هللا.

والوثنــّي  الُمتكبِّــر  والشــعب  مصــر  ملــك  يخضــع  أْن  ا  جــدًّ الصعــب  ِمــن  كان 
لمطالِب إله السماء. كان خضوع ملك مصر سيتمُّ بشكل بطيء للغاية. فعندما 
كانــت تســقط عليــه أقســى الويــالت كان يخضــع قليــاًل؛ ولكــْن عندمــا كانــت تُرفــع 
الضربــات، كان يســحب كلَّ مــا كان قــد منحــه. وهكــذا، أتــت علــى مصــر ضربــة تلــو 
األخــرى، ولــم يخضــع الملــك إالَّ بإجبــاره علــى الخضــوع عــن طريــق ويــالت غضــب 

هللا المخيفــة. وقــد اســتمرَّ الملــك فــي تمــرُّده حتَّــى بعــد خــراب مصــر.
أخبــر موســى وهــارون فرعــوَن بطبيعــة وتأثيــر كلِّ ضربــة كانــت ســتأتي إثــر رفضــه 
الســماح لإلســرائيليِّين بالرحيــل. وكان يــرى فــي كلِّ مــرَّة تلــك الضربــات تحــدث 
تماًمــا كمــا قيــل لــه؛ ومــع ذلــك لــم يخضــع. فــي البدايــة، كان يســمح لهــم فقــط بــأْن 
مــوا ذبائحهــم هلل فــي أرض مصــر؛ ثــمَّ بعــد أْن قاســت مصــر الكثيــر ِمــن غضــب  يقدِّ
هللا، ســمح فقــط للرجــال بــأن يذهبــوا. وبعــد أْن كادت مصــر تالقــي دمــاًرا شــاماًل 
لــم  لكنَّــه  يذهبــوا،  بــأْن  أيًضــا  وزوجاتهــم  ألبنائهــم  ســمح  الجــراد،  جــرَّاء ضربــة  ِمــن 
يســمح لهــم بــأْن يذهبــوا بماشــيتهم. عندئــذ أخبــر موســى الملــك بــأنَّ مــالك هللا 

ســيقتل كلَّ بكــر ِمــن أبنــاء المصريِّيــن.
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إنَّ كلَّ ضربــة كانــت أكثــر قربًــا ِمــن فرعــون وأكثــر قســوة ِمــن ســابقتها، وهــذه 
الضربــة ســتكون أكثــر قســوة ِمــن كلِّ مــا ســبقها. لكــنَّ الملــك المتعجــرف استشــاط 
الكبيــرة  ـون االســتعدادات  المصريُـّ أو يخضــع. وعندمــا رأى  يتواضــع  ولــم  غضبًــا، 
التــي كانــت تجــري بيــن بنــي إســرائيل ألحــداث تلــك الليلــة الُمرعبــِة، ســخروا ِمــن 

عالمــة الــدم المرشــوش علــى عتبــات أبوابهــم. ]119[
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نجاة إرسائيل ِمن 

العبوديَّة
يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر الخروج 12: 29 ــ 15: 19.

عمــل بنــو إســرائيل بحســب التعليمــات التــي أعطاهــا لهــم هللا؛ وبينمــا كان 
ون  مــالك المــوت يعبــر ِمــن بيــت إلــى بيــت وســط المصريِّيــن، كانــوا هــم يســتعدُّ

للقيــام برحلتهــم وينتظــرون أْن يأمرهــم الملــك الُمتعجــرف وأعوانــه بالرحيــل.
»فََحــَدَث ِفــي نِْصــِف اللَّيْــِل أَنَّ الــرَّبَّ َضــرََب كُلَّ ِبْكــٍر ِفــي أَرِْض ِمْصــَر، ِمــْن ِبْكــِر 
ــْجِن، وَكُلَّ ِبْكــِر بَِهيَمــٍة.  ِفْرَعــْوَن الَْجالـِـِس َعلـَـى كُرِْســيِِّه إِلـَـى ِبْكــِر األَِســيِر الَّــِذي ِفــي السِّ
ِفــي  َعِظيــٌم  ُصــرَاٌخ  وَكَاَن  الِْمْصِريِّيــَن.  َوَجِميــُع  َعِبيــِدِه  وَكُلُّ  ُهــَو  لَيْــالً  ِفْرَعــْوُن  فََقــاَم 
ِمْصــَر، ألَنَّــُه لـَـْم يَُكــْن بَيْــٌت لَيْــَس ِفيــِه َميْــٌت. فََدَعــا ُموَســى َوَهــاُروَن لَيْــالً َوقـَـاَل: ›قُوُموا 
اْخرُُجــوا ِمــْن بَيْــِن َشــْعِبي أَنْتَُمــا َوبَُنــو إِْســرَائِيَل َجِميًعــا، َواْذَهبُــوا اْعبُــُدوا الــرَّبَّ كََمــا 
تََكلَّْمتـُـْم. ُخــُذوا َغَنَمُكــْم أَيًْضــا َوبََقرَكـُـْم كََمــا تََكلَّْمتـُـْم َواْذَهبُــوا. َوبَارِكُونـِـي أَيًْضــا‹. َوأَلـَـحَّ 
ــْعِب لِيُطْلُِقوُهــْم َعاِجــالً ِمــَن األَرِْض، ألَنَُّهــْم قَالُــوا: ›َجِميُعَنــا  ـوَن َعلَــى الشَّ الِْمْصِريُـّ

أَْمــَواٌت‹« )خــروج 12: 33-29(.
ــْعُب َعِجيَنُهــْم قَبْــَل أَْن يَْختَِمــَر، َوَمَعاِجُنُهــْم َمْصــُرورٌَة ِفــي ثِيَاِبِهــْم  »فََحَمــَل الشَّ
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ِمــَن  طَلَبُــوا  ُموَســى.  قَــْوِل  ِبَحَســِب  إِْســرَائِيَل   ]120[ بَُنــو  َوفََعــَل  أَكْتَاِفِهــْم.  َعلَــى 
ــْعِب ِفــي  ــٍة َوأَْمِتَعــَة َذَهــٍب َوثِيَابًــا. َوأَْعطَــى الــرَّبُّ نِْعَمــًة لِلشَّ الِْمْصِريِّيــَن أَْمِتَعــَة ِفضَّ
.)36-34  :12 )خــروج  الِْمْصِريِّيــَن«  فََســلَبُوا  أََعاُروُهــْم.  ـى  َحتَـّ الِْمْصِريِّيــَن  ُعيُــوِن 

كشــف الــربُّ إلبراهيــم هــذا األمــر قبــل أْن يتــّم بحوالــي أربعمئــة ســنة: »فََقــاَل 
لَُهــْم،  لَيَْســْت  أَرٍْض  ِفــي  َغِريبًــا  َســيَُكوُن  نَْســلََك  أَنَّ  يَِقيًنــا  »اْعلَــْم  ألَبْــرَاَم:   ) )الــرَّبُّ
أَنَــا  لََهــا  يُْســتَْعبَُدوَن  الَِّتــي  ــُة  األُمَّ ثُــمَّ  َســَنٍة.  ِمئَــِة  أَْربَــَع  فَيُِذلُّونَُهــْم  لَُهــْم.  َويُْســتَْعبَُدوَن 

)تكويــن 15: 13، 14(. َجِزيلَــٍة«  ِبأَْمــالٍَك  يَْخرُُجــوَن  ذلِــَك  َوبَْعــَد  أَِديُنَهــا، 
ا« )خــروج  »َوَصِعــَد َمَعُهــْم لَِفيــٌف كَِثيــٌر أَيًْضــا َمــَع َغَنــٍم َوبََقــٍر، َمــَواٍش َواِفــرٍَة ِجــدًّ
12: 38(. خــرج بنــو إســرائيل ِمــن مصــر وحملــوا معهــم ممتلكاتهــم التــي لــم تكــن 
ملــًكا لفرعــون، فهــم لــم يبيعــوا ممتلكاتهــم لــه. كان يعقــوب وبنــوه قــد أحضروا معهم 
بنــي إســرائيل وتزايــدت  إلــى مصــر، وقــد تضاعفــت أعــداد  قطعانهــم ومواشــيهم 
ا. أدان هللا المصريِّيــن ِمــن خــالل إنــزال الضربــات  قطعانهــم ومواشــيهم كثيــرًا جــدًّ
عليهــم، وجعلهــم يســتعجلون شــعب هللا لكــي يخرجــوا ِمــن مصــر ويأخــذوا معهــم 

كلَّ ممتلكاتهــم.
أَرِْض  طَِريــِق  ِفــي  يَْهِدِهــْم  لَــْم  هللَا  أَنَّ  ــْعَب  الشَّ ِفْرَعــْوُن  أَطْلَــَق  ــا  لَمَّ »وَكَاَن 
َحْربًــا  رَأَْوا  إَِذا  ــْعُب  الشَّ يَْنــَدَم  ›لِئَــالَّ  قَــاَل:  قَِريبَــٌة، ألَنَّ هللَا  أَنََّهــا  َمــَع  الَْفلَْســِطيِنيِّيَن 
يَّــِة بَْحــِر ُســوٍف. َوَصِعــَد بَُنــو  ــْعَب ِفــي طَِريــِق بَرِّ َويَرِْجُعــوا إِلَــى ِمْصــَر‹. فَــأََداَر هللُا الشَّ
ـُه كَاَن  إِْســرَائِيَل ُمتََجهِِّزيــَن ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر. َوأََخــَذ ُموَســى ِعظَــاَم يُوُســَف َمَعــُه، ألَنَـّ
قَــِد اْســتَْحلََف بَِنــي إِْســرَائِيَل ِبَحلْــٍف قَائِــالً: ›إِنَّ هللَا ]121[ َســيَْفتَِقُدكُْم فَتُْصِعــُدوَن 

)خــروج 13: 19-17(. َمَعُكــْم‹«  ُهَنــا  ِمــْن  ِعظَاِمــي 

عمود النار
ـِة. وَكَاَن الــرَّبُّ يَِســيُر  يَـّ »َوارْتََحلُــوا ِمــْن ُســكُّوَت َونَزَلُــوا ِفــي إِيثَــاَم ِفــي طَــرَِف الْبَرِّ
أََماَمُهــْم نََهــاًرا ِفــي َعُمــوِد َســَحاٍب لِيَْهِديَُهــْم ِفــي الطَِّريــِق، َولَيْــالً ِفــي َعُمــوِد نـَـاٍر لِيُِضــيَء 
ــَحاِب نََهــاًرا َوَعُمــوُد النَّــاِر لَيْــالً ِمــْن  لَُهــْم. لَِكــْي يَْمُشــوا نََهــاًرا َولَيْــالً. لـَـْم يَبْــَرْح َعُمــوُد السَّ

ــْعِب« )خــروج 13: 22-20(. أََمــاِم الشَّ
أرضهــم،  عبــر  مرورهــم  علــى  ســيعترِضون  الفلســطينيِّين  أنَّ  الــربُّ  َعلِــَم 
وســيقولون لهــم بأنَّهــم هربــوا بعيــًدا عــن أســيادهم فــي مصــر وبأنَّهــم ســيحاربونهم. 
ـه إلــه  لذلــك، فــإنَّ هللا عندمــا أرشــدهم إلــى المــرور بطريــق البحــر، أظهــر لهــم بأنَـّ
بهم، وكشــف  الرحمــة وإلــه الدينونــة أيًضــا. أخبــر الــربُّ موســى بــأنَّ فرعــون ســيتعقَّ
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فرعــون  أمــام  د  ســيتمجَّ ـه  بأنَـّ لموســى  وقــال  البحــر.  بجــوار  سيُعســكرون  أيــن  لــه 
وأمــام جيشــه.

ة أيَّــام ِمــن خــروج العبرانيِّيــن ِمــن مصــر، أخبــر المصريُّــون فرعــون بأنَّهــم  بعــد عــدَّ
هربــوا ولــن يعــودوا أبــًدا ليخدمــوه ِمــن جديــد. ونــاح الشــعب حزنًــا ألنَّهــم ســمحوا 
ِمــن  ُحرمــوا  ألنَّهــم  لهــم  بالنســبة  كبيــرة  خســارة  كانــت  لقــد  مصــر.  بُمغــادرة  لهــم 
مهــا اإلســرائيليِّون، ونَِدمــوا ألنَّهــم وافقــوا علــى رحيلهــم.  الخدمــات التــي كان يقدِّ
وبالرغــم ِمــن كلِّ مــا قاســوه ِمــن ضربــات هللا وقضــاء هللا الــذي نــزل عليهــم، فقــد 
ــت قلوبهــم كثيــرًا بســبب تماديهــم فــي تمرُّدهــم وقــرَّروا مطــاردة بنــي إســرائيل  تقسَّ
وإرجاعهــم إلــى مصــر بالقــوَّة. أخــذ الملــك جيًشــا كبيــرًا وســتَّمئة مركبــة ُمنتخبــة، 

وســعوا وراءهــم، وأدركوهــم حيــث كانــوا قــد نزلــوا عنــد البحــر.
ــا اقْتـَـرََب ِفْرَعــْوُن رَفـَـَع بَُنــو ]122[ إِْســرَائِيَل ُعيُونَُهــْم، َوإَِذا الِْمْصِريُّــوَن َراِحلـُـوَن  »فَلَمَّ
. َوقَالـُـوا لُِموَســى: ›َهــْل ألَنَّــُه  ا، َوَصــَرَخ بَُنــو إِْســرَائِيَل إِلـَـى الــرَّبِّ َوَراَءُهــْم. فََفِزُعــِوا ِجــدًّ
يَّــِة؟ َمــاَذا َصَنْعــَت ِبَنــا َحتَّــى أَْخرَْجتََنــا  لَيَْســْت قُبـُـوٌر ِفــي ِمْصــَر أََخْذتََنــا لَِنُمــوَت ِفــي الْبَرِّ
ـِذي كَلَّْمَنــاَك ِبــِه ِفــي ِمْصــَر قَائِلِيــَن: كُــفَّ َعنَّــا  ِمــْن ِمْصــَر؟ أَلَيْــَس هــَذا ُهــَو الْــَكالَُم الَـّ
ـِة‹.  يَـّ ـُه َخيْــٌر لََنــا أَْن نَْخــِدَم الِْمْصِريِّيــَن ِمــْن أَْن نَُمــوَت ِفــي الْبَرِّ فََنْخــِدَم الِْمْصِريِّيــَن؟ ألَنَـّ
ــْعِب: ›الَ تََخافـُـوا. ِقُفــوا َوانْظـُـُروا َخــالََص الــرَّبِّ الَّــِذي يَْصَنُعــُه لَُكــُم  فََقــاَل ُموَســى لِلشَّ
ــْوَم، الَ تَُعــوُدوَن تََرْونَُهــْم أَيًْضــا إِلَــى األَبَــِد. الــرَّبُّ  ــُم الِْمْصِريِّيــَن الْيَ ــْوَم. فَِإنَّــُه كََمــا رَأَيْتُ الْيَ

يَُقاتِــُل َعْنُكــْم َوأَنْتُــْم تَْصُمتُــوَن‹« )خــروج 14: 14-10(.
يــا للســرعة التــي فقــد فيهــا اإلســرائيليُّون ثقتهــم فــي هللا! لقــد شــاهدوا كلَّ 
إطــالق إســرائيل، ولكــْن  الملــك علــى  ليُجبــر  أوقعهــا علــى مصــر  التــي  الضربــات 
ــر علــى الرغــم ِمــن  عندمــا وقعــت ثقتهــم فــي هللا تحــت االمتحــان، أخــذوا بالتذمُّ
تــه التــي ظهــرت فــي خالصهــم العجيــب. وبــدالً ِمــن أْن يضعــوا  رؤيتهــم براهيــن قوَّ
ــروا علــى موســى األميــن، وراحــوا يذكِّرونــه  ثقتهــم فــي هللا فــي وقــت ضيقهــم، تذمَّ
ـه هــو  ظــوا بــه ِمــن كلمــات فــي مصــر تُظهــر عــدم إيمانهــم. لقــد اتَّهمــوه بأنَـّ بمــا تلفَّ
الســبب فــي كلِّ ضيقاتهــم. فهــو الــذي شــجَّعهم علــى أْن يثقــوا بــاهلل ويتوقُّفــوا عــن 
الشــكِّ وعــدم اإليمــان، وعندئــذ ســيرون مــا الــذي ســيفعله الــربُّ ألجلهــم. صــرخ 

ــي شــعبه الُمختــار. موســى متضرًِّعــا إلــى الــربِّ أْن ينجِّ

الخالص عند البحر األحمر
؟ قُــْل لِبَِنــي إِْســرَائِيَل أَْن يَرَْحلُــوا.  »فََقــاَل الــرَّبُّ لُِموَســى: ›َمــا لَــَك تَْصــُرُخ إِلَــيَّ
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ُه، فَيَْدُخــَل بَُنــو ]123[ إِْســرَائِيَل ِفــي  َوارْفَــْع أَنـْـَت َعَصــاَك َوُمــدَّ يـَـَدَك َعلَــى الْبَْحــِر َوُشــقَّ
يُفِهــم موســى  أْن  أراد هللا  )خــروج 14: 16-15(.  الْيَاِبَســِة‹«  َعلَــى  الْبَْحــِر  َوَســِط 
أنَّــه ســيعمل ألجــل صالــح شــعبه ــــ فاحتياجهــم ســيكون فرصــة بالنســبة لــه. وعندمــا 
يصلــون إلــى أبعــد مــا يمكنهــم الوصــول إليــه، كان علــى موســى أْن يطلــب منهــم أْن 
مــوا إلــى األمــام أكثــر؛ وكان عليــه أْن يســتخدم العصــا التــي أعطاهــا هللا لــه  يتقدَّ

ليشــقَّ الميــاه.
ــُد ِبِفْرَعــْوَن  ُد قُلـُـوَب الِْمْصِريِّيــَن َحتَّــى يَْدُخلـُـوا َوَراَءُهــْم، فَأَتََمجَّ »›...َوَهــا أَنـَـا أَُشــدِّ
ــُد  أَتََمجَّ الــرَّبُّ ِحيــَن  أَنَــا  أَنِـّـي  ـوَن  ِبَمرْكَبَاتِــِه َوفُرَْســانِِه. فَيَْعــرُِف الِْمْصِريُـّ وَكُلِّ َجيِْشــِه، 
إِْســرَائِيَل  َعْســَكِر  أََمــاَم  ــائُِر  السَّ هللِا  َمــالَُك  فَانْتََقــَل  َوفُرَْســانِِه‹.  َوَمرْكَبَاتِــِه  ِبِفْرَعــْوَن 
ــَحاِب ِمــْن أََماِمِهــْم َوَوقَــَف َوَراَءُهــْم. فََدَخــَل بَيْــَن  َوَســاَر َوَراَءُهــْم، َوانْتََقــَل َعُمــوُد السَّ
ــَل. فَلَــْم  ــَحاُب َوالظَّــالَُم َوأََضــاَء اللَّيْ َعْســَكِر الِْمْصِريِّيــَن َوَعْســَكِر إِْســرَائِيَل، َوَصــاَر السَّ

يَْقتَــرِْب هــَذا إِلَــى َذاَك كُلَّ اللَّيْــِل« )خــروج 14: 20-17(.
ـون أْن يــروا العبرانيِّيــن، ألنَّ ســحابة الظــالم الكثيــف كانــت  لــم يســتطع المصريُـّ
تــه  أمامهــم، تلــك الســحابة التــي كانــت نــوًرا لبنــي إســرائيل. هكــٰذا اســتعرض هللا قوَّ
م لهــم مثــل تلــك العالمــات  ليختبــر شــعبه فيمــا إذا كانــوا ســيثقون فيــه بعــد أن قــدَّ
رهــم. »َوَمــدَّ  التــي تــدلُّ علــى رعايتــه ومحبِّتــه لهــم، وأيًضــا ليوبِّــخ عــدم إيمانهــم وتذمُّ
اللَّيْــِل،  كُلَّ  َشــِديَدٍة  َشــرِْقيٍَّة  ِبِريــٍح  الْبَْحــَر  الــرَّبُّ  فَأَْجــَرى  الْبَْحــِر،  َعلَــى  يَــَدُه  ُموَســى 
ِفــي َوَســِط الْبَْحــِر َعلَــى  بَُنــو إِْســرَائِيَل  َوَجَعــَل الْبَْحــَر يَاِبَســًة َوانَْشــقَّ الَْمــاُء. فََدَخــَل 
 .)22-21 :14 )خــروج  يََســارِِهْم«  َوَعــْن  يَِميِنِهــْم  َعــْن  لَُهــْم  ُســوٌر  َوالَْمــاُء  الْيَاِبَســِة، 
ارتفعــت الميــاه ووقفــت ]124[ علــى الجانبيــن ِمثــل الجــدران الصامــدة، بينمــا ســار 

إســرائيل علــى أرض يابســة فــي وســط البحــر.
كان المصريُـّـون خــالل تلــك الليلــة يحتفلــون بــأنَّ بنــي إســرائيل قــد وقعــوا فــي 
ا  قبضتهــم مــرَّة أخــرى. لقــد ظنُّــوا بــأْن ال ســبيل أمامهــم للهــروب؛ فالبحــر كان ممتــدًّ
أمامهــم، وجيــوش المصريِّيــن احتشــدت ِمــن ورائهــم. وفــي الصبــاح، عندمــا وصلــوا 
إلــى البحــر، وجــدوا طريًقــا يابًســا، فالميــاه كانــت قــد انشــقَّت، ووقفــت كالجــدران 
علــى الجانبيــن، وكان بنــو إســرائيل يســيرون علــى أرض يابســة فــي منتصــف الطريــق 
وســط البحــر. انتظــر المصريُّــون لبعــض الوقــت لكــي يُقــرِّروا أفضــل طريــق يمكنهــم 
ســلوكه. لقــد أصيبــوا بخيبــة أمــل وتملَّكهــم الغضــب إذ أدركــوا أنَّ طريًقــا غيــر متوقَّــع 
قــد فُتــح أمــام العبرانيِّيــن فــي البحــر بينمــا كانــوا علــى وشــك الوقــوع فــي قبضتهــم 

بوهــم. وكانــوا متمكِّنيــن منهــم. فقــرَّروا أْن يتعقَّ
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ــِه َوفُرَْســانِِه  ــِل ِفْرَعــْوَن َوَمرْكَبَاتِ »َوتَِبَعُهــُم الِْمْصِريُّــوَن َوَدَخلُــوا َوَراَءُهــْم. َجِميــُع َخيْ
بْــِح أَنَّ الــرَّبَّ أَْشــرََف َعلـَـى َعْســَكِر الِْمْصِريِّيــَن  إِلـَـى َوَســِط الْبَْحــِر. وَكَاَن ِفــي َهِزيــعِ الصُّ
ــَع بََكــَر َمرْكَبَاتِِهــْم َحتَّــى  ــَحاِب، َوأَزَْعــَج َعْســَكَر الِْمْصِريِّيــَن، َوَخلَ ــاِر َوالسَّ ِفــي َعُمــوِد النَّ
َســاقُوَها ِبثَْقلٍَة. فََقاَل الِْمْصِريُّوَن: ›نَْهرُُب ِمْن إِْســرَائِيَل، ألَنَّ الرَّبَّ يَُقاتُِل الِْمْصِريِّيَن 

َعْنُهــْم‹« )خــروج 14: 25-23(. 
ه هللا لشــعبه، وســارت مالئكــة  تجــرَّأ المصريُّــون ودخلــوا فــي الطريــق الــذي أعــدَّ
المصائــب،  بهــم  حلَـّـت  لقــد  مركباتهــم.  عجــالت  ونزعــت  جيوشــهم  وســط  هللا 
أوقعهــا  التــي  الضربــات  تذكَّــروا  يســاورهم.  القلــق  وبــدأ  كثيــرًا،  مهــم  تقدُّ وتباطــأ 
عليهــم إلــه العبرانيِّيــن فــي مصــر ليجبرهــم علــى إطــالق إســرائيل، وظنُّــوا أنَّ هللا 
يمكــن أن يُســلِّمهم جميًعــا إلــى يــد بنــي إســرائيل. أدركــوا أنَّ ]125[  هللا كان يُقاتــل 
نيابــة عــن بنــي إســرائيل، وخافــوا خوفًــا عظيًمــا واســتداروا ليهربــوا منهــم، حينئــذ 
قــال الــربُّ لموســى: «ُمــدَّ يَــَدَك َعلَــى الْبَْحــِر لِيَرْجــَع الَْمــاُء َعلَــى الِْمْصِريِّيــَن، َعلَــى 

َوفُرَْســانِِهْم«. َمرْكَبَاتِِهــْم 
َحالِــِه  إِلَــى  بْــِح  الصُّ إِقْبَــاِل  ِعْنــَد  الْبَْحــُر  فَرََجــَع  الْبَْحــِر  َعلَــى  يَــَدُه  ُموَســى  »فََمــدَّ 
ائَِمــِة، َوالِْمْصِريُّــوَن َهاِربـُـوَن إِلـَـى لَِقائـِـِه. فََدفـَـَع الــرَّبُّ الِْمْصِريِّيــَن ِفــي َوَســِط الْبَْحــِر.  الدَّ
ـِذي َدَخــَل َوَراَءُهــْم  ـى َمرْكَبَــاِت َوفُرَْســاَن َجِميــعِ َجيْــِش ِفْرَعــْوَن الَـّ فَرََجــَع الَْمــاُء َوَغطَـّ
ــا بَُنــو إِْســرَائِيَل فََمَشــْوا َعلَــى الْيَاِبَســِة ِفــي  ِفــي الْبَْحــِر. لَــْم يَبْــَق ِمْنُهــْم َوالَ َواِحــٌد. َوأَمَّ
َوَســِط الْبَْحــِر، َوالَْمــاُء ُســوٌر لَُهــْم َعــْن يَِميِنِهــْم َوَعــْن يََســارِِهْم. فََخلَّــَص الــرَّبُّ ِفــي ذلـِـَك 
الْيَــْوِم إِْســرَائِيَل ِمــْن يَــِد الِْمْصِريِّيــَن. َونَظَــَر إِْســرَائِيُل الِْمْصِريِّيــَن أَْمَواتًــا َعلَــى َشــاِطِئ 
فََخــاَف  ِبالِْمْصِريِّيــَن،  الــرَّبُّ  َصَنَعــُه  ـِذي  الَـّ الَْعِظيــَم  الِْفْعــَل  إِْســرَائِيُل  َورَأَى  الْبَْحــِر. 

ــْعُب الــرَّبَّ وَآَمُنــوا ِبالــرَّبِّ َوِبَعبْــِدِه ُموَســى« )خــروج 14: 31-27(.  الشَّ
وإذ شــاهد العبرانيُّــون عمــل هللا العظيــم إذ قــام بتدميــر المصريِّيــن، صــاروا 

نفســاً واحــدة ورنَّمــوا تســبيحة بليغــة المعنــى ومليئــة بالشــكر هلل. ]126[
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17
ترحال إرسائيل

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر الخروج 15: 23 ــ 18: 27.

صالًحــا  مــاًءا  يجــدوا  أْن  دون  ـام  أيَـّ ثالثــة  ة  لمــدَّ ـة  يَـّ البرِّ فــي  إســرائيل  بنــو  ســار 
ــْعُب َعلـَـى ُموَســى قَائِلِيــَن: ›َمــاَذا  ــَر الشَّ للشــرب. كانــوا يُعانــون ِمــن العطــش، »فَتََذمَّ
. فَــأََراُه الــرَّبُّ َشــَجرًَة فَطَرََحَهــا ِفــي الَْمــاِء فََصــاَر الَْمــاُء  نَْشــرَُب؟‹ فََصــَرَخ إِلَــى الــرَّبِّ
ــُه فَِريَضــًة َوُحْكًمــا، َوُهَنــاَك اْمتََحَنــُه. فََقــاَل: ›إِْن كُْنــَت تَْســَمُع  َعْذبًــا. ُهَنــاَك َوَضــَع لَ
َوتَْحَفــُظ  َوَصايَــاُه  إِلَــى  َوتَْصَغــى  َعيَْنيْــِه،  ِفــي  الَْحــقَّ  َوتَْصَنــُع  إِلِهــَك،  الــرَّبِّ  لَِصــْوِت 
ــُه َعلَــى الِْمْصِريِّيــَن الَ أََضــُع َعلَيْــَك. فَِإنِّــي أَنَــا  ــا َوَضْعتُ َجِميــَع فَرَائِِضــِه، فََمرًَضــا َمــا ِممَّ

َشــاِفيَك‹« )خــروج 15: 26-24(. الــرَّبُّ 
يرة بسبب عدم اإليمان. لم تكن لديهم  بدا كأنَّ قلوب بني إسرائيل كانت شرِّ
في  تُصادفهم  الصعاب  كانت  وعندما  يَّة.  البرِّ في  المشقَّات  احتمال  في  رغبة 
ثقتهم باهلل  أمور مستحيلة. وهكذا كانت  أنَّها  إليها على  ينظرون  الطريق، كانوا 
َر كُلُّ َجَماَعِة بَِني إِْسرَائِيَل  تضمحل، وال يرون شيئًا أمامهم سوى الموت. »فَتََذمَّ
الرَّبِّ  ِبيَِد  ُمتَْنا  ›لَيْتََنا  إِْسرَائِيَل:  بَُنو  لَُهَما  َوقَاَل  يَِّة.  الْبَرِّ ِفي  َوَهاُروَن  ُموَسى  َعلَى 
بَعِ. فَإِنَُّكَما  ِفي ]127[ أَرِْض ِمْصَر، إِذْ كُنَّا َجالِِسيَن ِعْنَد قُُدوِر اللَّْحِم نَأْكُُل ُخبْزًا لِلشَّ
أَْخرَْجتَُمانَا إِلَى هَذا الَْقْفِر لَِكْي تُِميتَا كُلَّ هَذا الُْجْمُهوِر ِبالُْجوِع‹« )خروج 16: 3-2(.

لــم يكونــوا بعــد قــد قاســوا آالم الجــوع. كان لديهــم طعــام للوقــت الحاضــر، 
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لكنَّهــم كانــوا خائفيــن تجــاه المســتقبل. لــم يســتطيعوا أْن يدركــوا كيــف ســتتمكَّن 
ـة  يَـّ البرِّ فــي  الطويلــة  رحالتهــم  فــي  الحيــاة  قيــد  علــى  البقــاء  ِمــن  إســرائيل  جمــوع 
ـر لهــم آنــذاك، وبســبب عــدم إيمانهــم  باالعتمــاد علــى الطعــام البســيط الــذي توفَـّ
عندهــم  ينقــص  بــأْن  للطعــام  الــربُّ  ســمح  جوًعــا.  يموتــون  أبناءهــم  رأوا  فقــد 
وللصعوبــات بــأْن تواجههــم، وذلــك لكــي تتَّجــه قلوبهــم إليــه، وهــو الــذي ســاعدهم 
المســاعدة  لهــم  م  يقــدِّ ا ألْن  ُمســتعدًّ بــه. كان  يؤمنــوا  اللحظــة، ولكــي  تلــك  ـى  حتَـّ
لهــم  فــي وقــت احتياجهــم، فهــو ســيُعلن  أنَّهــم يطلبونــه  لــو  الفــور.  والعــون علــى 

المتواصلــة. ورعايتــه  محبَّتــه  دالئــل 
لكْن، بدا أنَّهم لم يكونوا على اســتعداد ألْن يثقوا بالربِّ أكثر ِمن اســتعدادهم 
اإليمــان  امتلكــوا  أنَّهــم  لــو  قدرتــه.  علــى  الدائمــة  ـة  األِدلَـّ بأعينهــم  يشــاهدوا  ألْن 
الضيقــات  احتمــال  فــرح  بــكلِّ  الســتطاعوا  هللا،  فــي  الراســخة  والثقــة  الحقيقــي 
ـى اآلالم الحقيقيــة بعــد كلِّ العظائــم التــي صنعهــا الــربُّ بطريقــة  والعقبــات وحتَـّ
عجائبيــة إلنقاذهــم ِمــن العبوديــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وعدهــم الــربُّ بأنَّهــم إْن 
ـه قــال: »فَِإنِـّـي أَنَــا الــرَّبُّ َشــاِفيَك«  أطاعــوا وصايــاه، فلــن يصيبهــم أيُّ مــرض، ألنَـّ

.)26  :15 )خــروج 
بعد هذا الوعد األكيد ِمن هللا، كان ِمن اإلجرام أْن يستمرُّوا في عدم إيمانهم 
وتوقُّعهــم أْن يمــوت أبناؤهــم ِمــن الجــوع. لقــد عانــوا معانــاة كبيــرة فــي مصــر ألنَّهــم 
أُرِهقــوا فــي العمــل. وقــد قُِتــل أبناؤهــم، واســتجاب هللا لصلواتهــم فــي ضيقهــم 
ومعاناتهــم إذ أنقذهــم برحمتــه. لقــد وعدهــم بــأْن يكــون لهــم إلًهــا وأْن يتَّخذهــم ]128[ 

لنفســه شــعبًا ويأتــي بهــم إلــى أرض واســعة وجيِّــدة.
ـة صعوبــة  لكنَّهــم كانــوا علــى اســتعداد ألْن يُصابــوا باإلغمــاء عنــد تعرُّضهــم أليَـّ
إلــى تلــك األرض. لقــد احتملــوا الكثيــر أثنــاء  كان ينبغــي احتمالهــا فــي طريقهــم 
لــوا اآلالم فــي خدمتهــم  خدمتهــم للمصريِّيــن، لكنَّهــم اآلن لــم يســتطيعوا أْن يتحمَّ
هلل. كانوا على اســتعداد ألْن يستســلموا للشــكوك الكئيبة ويغرقوا في اليأس في 
ــروا علــى خــادم هللا األميــن موســى واتَّهمــوه بالمســؤوليَّة  ســاعة التجربــة. لقــد تذمَّ
يرة فــي البقــاء فــي  عــن جميــع التجــارب التــي حلَـّـت بهــم، وعبَّــروا عــن أمنيــة شــرِّ

مصــر، حيــث كانــوا يجلســون عنــد قــدور اللحــم ويأكلــون خبــزًا للشــبع.

درس لنا اليوم
رهــم يُمثِّــالن شــعب هللا اآلن علــى األرض.  إنَّ عــدم إيمــان بنــي إســرائيل وتذمُّ
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رهــم  وتذمُّ إيمانهــم  عــدم  ِمــن  ويســتغربون  إســرائيل،  بنــي  إلــى  الكثيــرون  ينظــر 
ودالالت  براهيــن  أعطاهــم  حيــث  ألجلهــم،  الــربُّ  فعلــه  مــا  كلِّ  بعــد  المتواصــل 
ُمتكــرِّرة علــى محبَّتــه لهــم وعنايتــه بهــم. إنَّهــم يعتقــدون بــأنَّ بنــي إســرائيل مــا كان 
هكــذا  يفكــرون  الــذي  بعــض  لكــنَّ  ونُكرانهــم.  يُثبتــوا جحودهــم  أْن  عليهــم  ينبغــي 
هللا  إنَّ  أنفســهم.  يعرفــون  ال  إنَّهــم   . أقــلِّ عواقبهــا  أمــور  ِمــن  ويشــتكون  ــرون  يتذمَّ
لهــم  وتحمُّ الشــأن؛  القليلــة  األمــور  فــي  إيمانهــم  ويختبــر  دائمــة،  بصــورة  يمتحنهــم 

القديــم. فــي  إســرائيل  ــل  تحمُّ ِمــن  أكثــر  ليــس  للتجربــة 
إنَّ الكثيريــن ال يحتاجــون إلــى شــيء فــي الحاضــر؛ ومــع ذلــك فهــم لــن يثقــوا 
بالــربِّ فيمــا يتعلَّــق بالمســتقبل. إنَّهــم يُظهــرون عــدم إيمــان ويغرقــون فــي جــزع وكآبــة 
مســالِك  فــي  يوضعــون  عندمــا  أو  الصعوبــات  تظهــر  عندمــا  العــوز.  يتوقَّعــون  إذ 
ــــ ينكمشــون ِمــن  ــــ عندمــا يقــع إيمانهــم بــاهلل ومحبَّتهــم لــه تحــت االمتحــان  عســرة 
ــرون علــى الطريقــة التــي اختارهــا هللا لتطهيرهــم. ]129[ إنَّ محبَّتهــم  التجربــة ويتذمَّ

ال تُثبــت أنَّهــا طاهــرة وكاملــة الحتمــال كلِّ األشــياء.
ينبغــي لشــعب إلــه الســماء أْن يؤمنــوا إيمانـًـا قويًّــا نشــطًا ثابتًــا ــــ وهــذا جوهــر مــا 
، وَكُلُّ َمــا ِفــي  يُرجــى. عندئــذ ســيكون لســان حــال هــؤالء: »بَارِكِــي يَــا نَْفِســي الــرَّبَّ

وَس« )مزمــور 103: 1(، ألنَّــه أحَســن إلــيَّ كثيــرًا. ــارِِك اْســَمُه الُْقــدُّ بَاِطِنــي لِيُبَ
يعتبــر البعــض نكــران الــذات معانــاة حقيقيَّــة. وهــم ينغمســون فــي شــهوات 
الشــراهة والنهــم إلشــباع الرغبــة. إنَّ ضبــط النفــس للســيطرة علــى الشــهوات غيــر 
عــون اإليمــان، إلــى الرجــوع نحــو  يَّــة ســيقود الكثيريــن، حتَّــى ِمــن بيــن الذيــن يدَّ الصحِّ
الخلــف، وكأنَّ المجاعــة الحقيقيَّــة هــي نتيجــة نظــام غذائــّي بســيط. وكمــا فعــل بنــو 
ــى المــوت، بــداًل ِمــن  ــام العبوديــة واألجســام المريضــة وحتَّ لون أيَّ إســرائيل، ســيُفضِّ
نة. إنَّ الخبــز والمــاء هــو كلُّ مــا ُوِعــد بــه للبقيَّــة الباقيــة  االمتنــاع عــن األطبــاق الُمســمَّ

فــي زمــن الضيــق.

الَمّن
يَِّة َشْيٌء َدِقيٌق ِمثُْل قُُشوٍر. َدِقيٌق  ا ارْتََفَع َسِقيُط النََّدى إِذَا َعلَى َوْجِه الْبَرِّ »َولَمَّ
ا رَأَى بَُنو إِْسرَائِيَل قَالُوا بَْعُضُهْم لِبَْعٍض: ›َمْن ُهَو؟‹ ألَنَُّهْم  كَالَْجلِيِد َعلَى األَرِْض. فَلَمَّ
لَْم يَْعرِفُوا َما ُهَو. فََقاَل لَُهْم ُموَسى: ›ُهَو الُْخبُْز الَِّذي أَْعطَاكُُم الرَّبُّ لِتَأْكُلُوا. هَذا ُهَو 
. اِلْتَِقطُوا ِمْنُه كُلُّ َواِحٍد َعلَى َحَسِب أُكْلِِه. ُعِمرًا لِلرَّأِْس  ْيُء الَِّذي أََمَر ِبِه الرَّبُّ الشَّ
َعلَى َعَدِد نُُفوِسُكْم تَأُْخُذوَن، كُلُّ َواِحٍد لِلَِّذيَن ِفي َخيَْمِتِه‹« )خروج 16: 16-14(.
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ــوا ِبالُْعِمــِر،  ــا كَالُ ــٍر َوُمَقلِـّـل. َولَمَّ ــَن ُمَكثِّ ــوا بَيْ ــو إِْســرَائِيَل هَكــَذا، َوالْتََقطُ »فََفَعــَل بَُن
ــِد الْتََقطُــوا كُلُّ َواِحــٍد َعلَــى َحَســِب  ــْم يُْنِقــْص. كَانُــوا قَ ــُل لَ ــْم يُْفِضــِل الُْمَكثِّــُر َوالُْمَقلِّ لَ
بَــاِح‹. لِكنَُّهــْم لـَـْم يَْســَمُعوا  أُكْلـِـِه.  ]130[ َوقـَـاَل لَُهــْم ُموَســى: ›الَ يُبْــِق أََحــٌد ِمْنــُه إِلـَـى الصَّ
بَــاِح، فَتََولَّــَد ِفيــِه ُدوٌد َوأَنْتَــَن. فََســَخَط َعلَيِْهــْم  لُِموَســى، بـَـْل أَبَْقــى ِمْنــُه أُنـَـاٌس إِلـَـى الصَّ
َوإَِذا  أُكْلِــِه.  َحَســِب  َعلَــى  َواِحــٍد  كُلُّ  فََصبَاًحــا  َصبَاًحــا  يَلْتَِقطُونَــُه  وَكَانُــوا  ُموَســى. 

ــْمُس كَاَن يَــُذوُب« )خــروج 16: 21-17(. َحِميَــِت الشَّ
ــاِدِس أَنَُّهــُم الْتََقطُــوا ُخبْــزًا ُمَضاَعًفــا، ُعِمَريْــِن لِلَْواِحــِد.  »ثُــمَّ كَاَن ِفــي الْيَــْوِم السَّ
: َغــًدا  ــُروا ُموَســى. فََقــاَل لَُهــْم: ›هــَذا َمــا قَــاَل الــرَّبُّ فََجــاَء كُلُّ ُرَؤَســاِء الَْجَماَعــِة َوأَْخبَ
. اْخِبــزُوا َمــا تَْخِبــزُوَن َواطْبُُخــوا َمــا تَطْبُُخــوَن. وَكُلُّ َمــا  ٌس لِلــرَّبِّ ُعطْلَــٌة، َســبٌْت ُمَقــدَّ
فَِضــَل َضُعــوُه ِعْنَدكُــْم لِيُْحَفــَظ إِلَــى الَْغــِد‹. فََوَضُعــوُه إِلَــى الَْغــِد كََمــا أََمــَر ُموَســى، 
فَلَــْم يُْنِتــْن َوالَ َصــاَر ِفيــِه ُدوٌد. فََقــاَل ُموَســى: ›كُلُــوُه الْيَــْوَم، ألَنَّ لِلــرَّبِّ الْيَــْوَم َســبْتًا. 
ــاِبُع فَِفيــِه َســبٌْت،  ــا الْيَــْوُم السَّ الْيَــْوَم الَ تَِجُدونـَـُه ِفــي الَْحْقــِل. ِســتََّة أَيَّــاٍم تَلْتَِقطُونـَـُه، َوأَمَّ

الَ يُوَجــُد ِفيــِه‹« )خــروج 16: 26-22(.
ــا كان عليــه  إنَّ هللا فــي أيَّامنــا هــذه ليــس أقــلَّ تدقيًقــا بخصــوص يــوم ســبته ممَّ
ــة ألبنــاء إســرائيل فــي الماضــي. لقــد طلــب منهــم أْن  حيــن أعطــى التعليمــات الخاصَّ
يخبــزوا مــا يخبــزون، ويطبخــوا مــا يطبخــون، فــي اليــوم الســادس، اســتعداًدا للراحــة 

يــوم الســبت.
ِمــن  ُخبــزًا  لهــم  إرســاله  فــي  لشــعبه  ومحبَّتــه  العظيمــة  عنايتــه  أظهــر هللا  لقــد 
تــه  ــَز الَمالئَِكــِة« )مزمــور 78: 25(؛ أْي الخبــز الــذي أعدَّ الســماء. »أَكََل اإلِنَْســاُن ُخبْ
يَّــة ُمضاعفــة منــه فــي اليــوم  لهــم المالئكــة. كان لمعجــزة المــن ثالثــة أبعــاد: توافــر كمِّ
الســادس، وعــدم وجــوده فــي اليــوم الســابع، وحفظــه طازًجــا خــالل اليــوم الســابع، 
ــام األخــرى، ]131[ وكان القصــد منهــا  فــي حيــن لــم يكــن يصلــح لالســتعمال فــي األيَّ

أْن تطبــع فــي عقولهــم قُدســيَّة يــوم الســبت.
راتهــم، وتعهَّــدوا  م لهــم الطعــام بوفــرة، خجلــوا ِمــن عــدم إيمانهــم وتذمُّ بعدمــا قـُـدِّ
بــأْن يثقــوا بالــربِّ فــي الُمســتقبل، لكنَّهــم ســرعان مــا نســوا وعدهــم وفشــلوا فــي أوَّل 

تجربــة امتحنــت إيمانهــم.

ماء ِمن الصخرة
يَّــة ســين وعســكروا فــي رفيديــم، لــم يكــن هنــاك مــاء لكــي  بعــد أن ارتحلــوا ِمــن برِّ

يشــرب الشــعب. 
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ــْعُب ُموَســى َوقَالـُـوا: ›أَْعطُونـَـا َمــاًء لَِنْشــرََب.‹ فََقــاَل لَُهــْم ُموَســى:  »فََخاَصــَم الشَّ
ــْعُب إِلَــى الَْمــاِء،  ؟‹ َوَعِطــَش ُهَنــاَك الشَّ بُــوَن الــرَّبَّ ›لَِمــاَذا تَُخاِصُمونَِنــي؟ لَِمــاَذا تَُجرِّ
ــْعُب َعلَــى ُموَســى َوقَالُــوا: ›لَِمــاَذا أَْصَعْدتََنــا ِمــْن ِمْصــَر لِتُِميتََنــا َوأَْوالََدنَــا  ــَر الشَّ َوتََذمَّ
ــْعِب؟  َوَمَواِشــيََنا ِبالَْعطَِش؟‹ فََصَرَخ ُموَســى إِلَى الرَّبِّ قَائاِلً: ›َماَذا أَفَْعُل ِبهَذا الشَّ

بَْعــَد قَلِيــل يَرُْجُمونَِنــي‹« )خــروج 17: 4-2(.
ــْعِب، َوُخــْذ َمَعــَك ِمــْن ُشــيُوِخ إِْســرَائِيَل.  اَم الشَّ »فََقــاَل الــرَّبُّ لُِموَســى: ›ُمــرَّ قُــدَّ
َوَعَصــاَك الَِّتــي َضَربْــَت ِبَهــا النَّْهــَر ُخْذَهــا ِفــي يَــِدَك َواْذَهــْب. َهــا أَنَــا أَِقــُف أََماَمــَك 
ْخــرََة فَيَْخــُرُج ِمْنَهــا َمــاٌء لِيَْشــرََب  ْخــرَِة ِفــي ُحوِريــَب، فَتَْضــرُِب الصَّ ُهَنــاَك َعلَــى الصَّ
ــْعُب‹. فََفَعــَل ُموَســى هَكــَذا أََمــاَم ُعيُــوِن ُشــيُوِخ إِْســرَائِيَل. َوَدَعــا اْســَم الَْمْوِضــعِ  الشَّ
ــَة َوَمِريبََة‹ ِمْن أَْجِل ُمَخاَصَمِة بَِني إِْســرَائِيَل، َوِمْن أَْجِل تَْجِربَِتِهْم لِلرَّبِّ قَائِلِيَن:  ›َمسَّ

›أَِفــي َوْســِطَنا الــرَّبُّ أَْم الَ؟‹« )خــروج 17: 7-5(.
أرشــَد هللا بنــي إســرائيل أْن يُعســكروا فــي ذلــك المــكان، حيــث لــم يكــن هنــاك 
مــاء، لكــي يختبرهــم ]132[ وليــرى إذا كانــوا ســينظرون إليــه فــي كربهــم وضيقهــم، أو 
رون كمــا فعلــوا ِمــن قبــل. كان عليهــم أْن يؤمنــوا بــه أثنــاء ضيقهــم، وذلــك  ســيتذمَّ
ِمــن خــالل النظــر إلــى مــا قــد فعلــه ِمــن أجلهــم فــي خالصهــم العجيــب. كان ينبغــي 
أْن يُدرِكــوا بأنَّــه لــن يســمح لهــم أْن يهلكــوا ِمــن العطــش، فهــو وعــد أْن يجعلهــم شــعبًا 
ــلوا إلــى الــربِّ باتِّضــاع إلمدادهــم باحتياجاتهــم،  ــا لــه. ولكــْن بــداًل ِمــن أْن يتوسُّ خاصًّ

ــروا علــى موســى وطالبــوه بالمــاء. تذمَّ
كان هللا يُظِهر لهم باستمرار قوَّته بطرق عجيبة لكي يدركوا أنَّه هو مصدر كلَّ 
البركات التي كانوا يحصلون عليها؛ وأنَّه يستطيع أْن يمنحهم تلك البركات أو يمنعها 
تماًما، فكانوا  عنهم، حسب مشيئته هو. في بعض األحيان كانوا يدركون ذلك 
؛ ولكْن حين كان يشتدُّ عليهم الجوع أو العطش، كانوا يتَّهمون  يخضعون أمام الربِّ
راتهم  موسى بكلِّ ما كان يأتي عليهم وكأنَّهم تركوا مصر ليُفرحوه. حزن موسى ِمن تذمُّ
القاسية، وطلب ِمن الربِّ أْن يرشده فيما ينبغي عليه فعله، ألنَّ الشعب كانوا على 
استعداد لرجمه. أمره الربُّ بأْن يذهب ويضرب الصخرة بعصا هللا. استقرَّت سحابة 
يَِّة، َوَسَقاُهْم كَأَنَُّه ِمْن لَُجٍج  مجد هللا فوق الصخرة ُمباشرة. »َشقَّ ُصُخورًا ِفي الْبَرِّ

َعِظيَمٍة. أَْخرََج َمَجارَِي ِمْن َصْخرٍَة، َوأَْجرَى ِميَاًها كَاألَنَْهاِر« )مزمور 78: 15، 16(.
إنَّ موســى ضــرب الصخــرة، لكــنَّ المســيح كان واقًفــا إلــى جــواره، وجعــل الميــاه 
بــوا الــربَّ قائليــن:  ــاء. إنَّ الشــعب فــي عطشــهم جرَّ تتدفَّــق ِمــن تلــك الصخــرة الصمَّ
»أَِفــي َوْســِطَنا الــرَّبُّ أَْم الَ؟«  )خــروج 17: 7(. فــإذا كان هللا قــد أتــى بنــا إلــى ُهنــا، 
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فلمــاذا ال يُعطينــا مــاء ويُعطينــا خبــزًا أيًضــا. إنَّ هــذا التســاؤل الــذي جاهــروا بــه أظهــر 
يرة.  راتهــم الشــرِّ عــدم إيمــان، وجعــل موســى يخــاف ِمــن أْن يُعاِقبهــم هللا علــى تذمُّ
ــروا بســبب  لقــد اختبــر الــربُّ إيمــان شــعبه، لكنَّهــم لــم ]133[ يحتملــوا التجربــة وتذمَّ
الطعــام والمــاء واشــتكوا إلــى موســى. وبســبب عــدم إيمانهــم، ســمح هللا ألعدائهــم 

بمهاجمتهــم، حتَّــى يُبرِهــن لشــعبه ِمــن أيــن تأتــي قوَّتهــم.

يُسلَّمون إلى عماليق
»َوأَتـَـى َعَمالِيــُق َوَحــارََب إِْســرَائِيَل ِفــي رَِفيِديــَم. فََقــاَل ُموَســى لِيَُشــوَع: ›انْتَِخــْب 
ـِة َوَعَصــا هللِا ِفــي  لََنــا رَِجــاالً َواْخــُرْج َحــارِْب َعَمالِيــَق. َوَغــًدا أَِقــُف أَنَــا َعلَــى رَأِْس التَّلَـّ
ــا ُموَســى َوَهــاُروُن  ــُه ُموَســى لِيَُحــارَِب َعَمالِيــَق. َوأَمَّ ــاَل لَ يَــِدي‹. فََفَعــَل يَُشــوُع كََمــا قَ
ـِة. وَكَاَن إَِذا رَفَــَع ُموَســى يَــَدُه أَنَّ إِْســرَائِيَل يَْغلِــُب،  َوُحــوُر فََصِعــُدوا َعلَــى رَأِْس التَّلَـّ
ــا َصــارَْت يـَـَدا ُموَســى ثَِقيلَتَيْــِن، أََخــَذا َحَجــرًا  َوإَِذا َخَفــَض يـَـَدُه أَنَّ َعَمالِيــَق يَْغلِــُب. فَلَمَّ
َوَوَضَعــاُه تَْحتَــُه فََجلَــَس َعلَيْــِه. َوَدَعــَم َهــاُروُن َوُحــوُر يََديْــِه، الَْواِحــُد ِمــْن ُهَنــا َواآلَخــُر 

ــْمِس« )خــروج 17: 12-8(. ــِن إِلَــى ُغــُروِب الشَّ ــَداُه ثَاِبتَتَيْ ِمــْن ُهَنــاَك. فََكانَــْت يَ
وراح  اليمنــى،  يــده  فــي  كانــت  هللا  وعصــا  الســماء،  نحــو  يديــه  موســى  رفــع 
انتصــر إســرائيل وطــردوا أعداءهــم.  العــون. عندئــذ  فــي طلــب  إلــى هللا  ــل  يتوسَّ
وعندمــا كان موســى يخفــض يديــه، بــدا بــأنَّ إســرائيل خســر كلَّ مــا اكتســبه وانهــزم 
أمــام أعدائــه. عــاد موســى ورفــع يديــه نحــو الســماء، فغلــب إســرائيُل وطـُـرِد األعــداء.

إنَّ العمــل الــذي قــام بــه موســى، فــي رَفـْـع يديــه عاليًــا نحــو هللا، كان الهــدف منــه 
ــدون  تــه ويُمجِّ ــكون بقوَّ تعليــم إســرائيل أنَّهــم حينمــا يضعــون ثقتهــم فــي هللا ويتمسَّ
عرشــه، فإنَّــه ســيُحارب عنهــم ويُخِضــع أعداءهــم. ولكــْن، عندمــا يتخلّــون عــن ]134[ 
ــة، ســيصبحون أضعــف ِمــن  تــه هــو ويضعــون ثقتهــم فــي قوَّتهــم الذاتيَّ ــكهم بقوَّ تمسُّ
بعــد  يكــن لديهــم معرفــة هللا، وســيتغلَّب أعداؤهــم عليهــم.  لــم  الذيــن  أعدائهــم 

ــيِْف« )خــروج 17: 13(. ــُق َوقَْوَمــُه ِبَحــدِّ السَّ ذلــك، »َهــزََم يَُشــوُع َعَمالِيْ
ــاِب، َوَضْعــُه ِفــي َمَســاِمعِ  ــْب هــَذا تَــْذكَاًرا ِفــي الِْكتَ »فََقــاَل الــرَّبُّ لُِموَســى: ›اكْتُ
ــَماِء‹. فَبََنــى ُموَســى َمْذبًَحــا  يَُشــوَع. فَِإنِّــي َســْوَف أَْمُحــو ِذكْــَر َعَمالِيــَق ِمــْن تَْحــِت السَّ
. لِلــرَّبِّ َحــرٌْب َمــَع  ــي‹. َوقَــاَل: ›إِنَّ الْيَــَد َعلَــى كُرِْســيِّ الــرَّبِّ َوَدَعــا اْســَمُه ›يَْهــَوْه نِسِّ
ــر بنــو إســرائيل علــى  َعَمالِيــَق ِمــْن َدْوٍر إِلـَـى َدْوٍر‹« )خــروج 17: 14-16(. لــو لــم يتذمَّ

، لَمــا ســمح ألعدائهــم أْن يشــنُّوا حربًــا عليهــم. الــربِّ
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زيارة يثرون 
قبل أْن يترك موسى مصر، أعاد زوجته وأوالده إلى بيت حميه. وبعد أْن سمع 
يثرون بالخالص العجائبّي الذي صار لبني إسرائيل بخروجهم ِمن مصر، قام بزيارة 
ـة، وأحضــر معــه زوجــة موســى وأبنــاءه. »فََخــرََج ُموَســى الْســِتْقبَاِل  يَـّ موســى فــي البرِّ
َحِميــِه َوَســَجَد َوقَبَّلـَـُه. َوَســأََل كُلُّ َواِحــٍد َصاِحبَــُه َعــْن َســالََمِتِه، ثـُـمَّ َدَخــالَ إِلـَـى الَْخيَْمــِة. 
فََقصَّ ُموَسى َعلَى َحِميِه كُلَّ َما َصَنَع الرَّبُّ ِبِفرَْعْوَن َوالِْمْصِريِّيَن ِمْن أَْجِل إِْسرَائِيَل، 

« )خــروج 18: 8-7(. ِة الَِّتــي أََصابَتُْهــْم ِفــي الطَِّريــِق فََخلََّصُهــُم الــرَّبُّ وَكُلَّ الَْمَشــقَّ
، الَّــِذي أَنَْقــَذُه ِمــْن  »فََفــِرَح يَثـْـُروُن ِبَجِميــعِ الَْخيْــِر الَّــِذي َصَنَعــُه إِلـَـى إِْســرَائِيَل الــرَّبُّ
أَيْــِدي الِْمْصِريِّيــَن. َوقَــاَل يَثـْـُروُن: ›ُمبَــارٌَك الــرَّبُّ الَّــِذي أَنَْقَذكُــْم ِمــْن أَيْــِدي الِْمْصِريِّيــَن 
اآلَن  الِْمْصِريِّيــَن.  أَيْــِدي  تَْحــِت  ِمــْن  ــْعَب  الشَّ أَنَْقــَذ  ـِذي  اَلَـّ ِفْرَعــْوَن.   ]135[ يَــِد  َوِمــْن 
كَاَن  ِبــِه  بََغــْوا  ـِذي  الَـّ ــْيِء  الشَّ ِفــي  ـُه  ألَنَـّ اآللَِهــِة،  َجِميــعِ  ِمــْن  أَْعظَــُم  الــرَّبَّ  أَنَّ  َعلِْمــُت 
َوَجِميــُع  َهــاُروُن  َوَجــاَء  هلِل.  َوَذبَائِــَح  ُمْحرَقَــًة  ُموَســى  َحُمــو  يَثْــُروُن  فَأََخــَذ  َعلَيِْهــْم‹. 
ُشــيُوِخ إِْســرَائِيَل لِيَأْكُلُــوا طََعاًمــا َمــَع َحِمــي ُموَســى أََمــاَم هللِا« )خــروج 18: 12-9(.

لهــا موســى، إذ كان  لقــد رأى يثــرون بعيــن بصيــرة ثقــل األعبــاء التــي كان يتحمَّ
الشــعب يأتــي إليــه بــكلِّ األمــور العســيرة، وكان هــو يُعرِّفهــم فرائــض هللا وشــرائعه. 
فقــال يثــرون لموســى: «›اآَلَن اْســَمْع لَِصْوتِــي فَأَنَْصَحــَك. فَلْيَُكــِن هللُا َمَعــَك. كُــْن 
الَْفرَائِــَض  َوَعلِّْمُهــُم  هللِا،  إِلَــى  َعــاِوَي  الدَّ أَنْــَت  ْم  َوقَــدِّ هللِا،  أََمــاَم  ــْعِب  لِلشَّ أَنْــَت 
ــُر  ــُه. َوأَنْــَت تَْنظُ ــِذي يَْعَملُونَ ــِذي يَْســلُُكونَُه، َوالَْعَمــَل الَّ ــُم الطَِّريــَق الَّ ــرَائَِع، َوَعرِّفُْه َوالشَّ
ــْعِب َذِوي قُــْدرٍَة َخائِِفيــَن هللَا، أَُمَنــاَء ُمبِْغِضيــَن الرَّْشــَوَة، َوتُِقيُمُهــْم  ِمــْن َجِميــعِ الشَّ
َعَشــرَاٍت،  َوُرَؤَســاَء  َخَماِســيَن،  َوُرَؤَســاَء  ِمئَــاٍت،  َوُرَؤَســاَء  أُلُــوٍف،  ُرَؤَســاَء  َعلَيِْهــْم 
ــَك،  ــوَن ِبَهــا إِلَيْ َعــاِوي الَْكِبيــرَِة يَِجيئُ ــْعِب كُلَّ ِحيــٍن. َويَُكــوُن أَنَّ كُلَّ الدَّ فَيَْقُضــوَن لِلشَّ
ــْف َعــْن نَْفِســَك، فَُهــْم يَْحِملُــوَن  ِغيــرَِة يَْقُضــوَن ُهــْم ِفيَهــا. َوَخفِّ َعــاِوي الصَّ وَكُلَّ الدَّ
ــْعِب  َمَعــَك. إِْن فََعلْــَت هــَذا األَْمــَر َوأَْوَصــاَك هللُا تَْســتَِطيُع الِْقيَــاَم. وَكُلُّ هــَذا الشَّ

ــالَِم‹« )خــروج 17: 23-19(. أَيًْضــا يَأْتِــي إِلَــى َمَكانِــِه ِبالسَّ
»فََســِمَع ُموَســى لَِصــْوِت َحِميــِه َوفََعــَل كُلَّ َمــا قَــاَل. َواْختَــاَر ُموَســى َذِوي قُــْدرٍَة 
ــْعِب، ُرَؤَســاَء أُلُوٍف، َوُرَؤَســاَء ِمئَاٍت،  ِمْن َجِميعِ إِْســرَائِيَل َوَجَعلَُهْم ُرُؤوًســا َعلَى الشَّ
ــْعِب كُلَّ ِحيــٍن.  َوُرَؤَســاَء َخَماِســيَن، َوُرَؤَســاَء َعَشــرَاٍت. فََكانُــوا يَْقُضــوَن ]136[ لِلشَّ
ِغيــرَِة يَْقُضــوَن ُهــْم  َعــاِوي الصَّ َعــاِوي الَْعِســرَُة يَِجيئُــوَن ِبَهــا إِلَــى ُموَســى، وَكُلُّ الدَّ الدَّ

ِفيَهــا. ثـُـمَّ َصــرََف ُموَســى َحَمــاُه فََمَضــى إِلَــى أَرِْضــِه« )خــروج 17: 27-24(. 
ـم ِمــن حميــه. لقــد أكــرم الــربُّ  ـه أعظــم ِمــن أْن يتعلَـّ لــم يكــن موســى يشــعر بأنَـّ
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مختــاًرا  كونــه  حقيقــة  لكــنَّ  عجائــب،  يديــه  علــى  وأجــرى  عظيًمــا،  إكراًمــا  موســى 
ـه  لــم تجعلــه يُفكِّــر أنَـّ ـم الشــعب ويُرِشــده وليقــوم بتلــك المعجــزات  ِمــن هللا لِيُعلِـّ
ليــس بحاجــة إلــى اإلرشــاد الــذي يمكــن لآخريــن تقديمــه لــه، بــل أصغــى بفــرح إلــى 

]137[ إيَّاهــا تدبيــرًا حكيًمــا.  اقتراحــات حميــه، وعمــل بموجبهــا ُمعتَبــرًا 
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر الخروج 19 و20.

ـِة ِســيَناَء فََنزَلُــوا ِفــي  يَـّ بعــد أْن غــادر بنــو إســرائيل رفيديــم،« ... َجــاُءوا إِلَــى بَرِّ
ــا ُموَســى فََصِعــَد إِلَــى هللِا. فََنــاَداُه  ـِة. ُهَنــاَك نَــزََل إِْســرَائِيُل ُمَقاِبــَل الَْجبَــِل. َوأَمَّ يَـّ الْبَرِّ
الــرَّبُّ ِمــَن الَْجبَــِل قَائِــالً: ›هَكــَذا تَُقــوُل لِبَيْــِت يَْعُقــوَب، َوتُْخِبــُر بَِنــي إِْســرَائِيَل: أَنْتُــْم 
 . رَأَيْتـُـْم َمــا َصَنْعــُت ِبالِْمْصِريِّيــَن. َوأَنـَـا َحَملْتُُكــْم َعلـَـى أَْجِنَحــِة النُُّســوِر َوِجئـْـُت ِبُكــْم إِلـَـيَّ
ــًة ِمــْن بَيْــِن َجِميــعِ  فَــاآلَن إِْن َســِمْعتُْم لَِصْوتِــي، َوَحِفظْتُــْم َعْهــِدي تَُكونُــوَن لِــي َخاصَّ
َســًة. هــِذِه  ــًة ُمَقدَّ ــُعوِب. فـَـِإنَّ لـِـي كُلَّ األَرِْض. َوأَنْتـُـْم تَُكونـُـوَن لـِـي َمْملََكــَة كََهَنــٍة َوأُمَّ الشُّ
ــْعِب  ــُم ِبَهــا بَِنــي إِْســرَائِيَل‹. فََجــاَء ُموَســى َوَدَعــا ُشــيُوَخ الشَّ ِهــَي الَْكلَِمــاُت الَِّتــي تَُكلِّ
ــْعِب  . فَأََجــاَب َجِميــُع الشَّ اَمُهــْم كُلَّ هــِذِه الَْكلَِمــاِت الَِّتــي أَْوَصــاُه ِبَهــا الــرَّبُّ َوَوَضــَع قُدَّ
 » ــْعِب إِلـَـى الــرَّبِّ َمًعــا َوقَالـُـوا: ›كُلُّ َمــا تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ نَْفَعــُل‹. فـَـرَدَّ ُموَســى كَالََم الشَّ

)خــروج 19: 8-2(.
س مــع هللا، وقبلــوه ســيًّدا وحاكًِمــا  لقــد دخــل الشــعب ُهنــا فــي عهــد ُمقــدَّ
الُمميَّزيــن لعنايتــه اإللهيَّــة. »فََقــاَل  الرعايــا  العهــد أصبحــوا  لهــم، وبموجــب هــذا 
ــْعُب ]138[  ــَحاِب لَِكــْي يَْســَمَع الشَّ الــرَّبُّ لُِموَســى: ›َهــا أَنَــا آٍت إِلَيْــَك ِفــي ظَــالَِم السَّ
ِبــَكالَِم  الــرَّبَّ  َوأَْخبَــَر ُموَســى  إِلَــى األَبَــِد‹.  أَيًْضــا  ِبــَك  َمَعــَك، فَيُْؤِمُنــوا  ـُم  أَتََكلَـّ ِحيَنَمــا 
ــْعِب« )خــروج 19: 9(. عندمــا واجــه العبرانيُّــون صعوبــاٍت فــي الطريــق، كانــوا  الشَّ
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ــر علــى موســى وهــارون، ويتَّهمونهمــا بقيــادة جماهيــر إســرائيل  يعمــدون إلــى التذمُّ
ِمــن مصــر إلــى الهــالك. أراد هللا أْن يُكــرم موســى أمامهــم لكــي يقودهــم ذلــك إلــى 

الثقــة بإرشــاداته وليعرفــوا بــأنَّ هللا قــد وضــع روحــه فــي موســى.

االستعداد للتقرُّب إلى هللا
لكي  الشعب  تهيئة  بخصوص  دة  ُمحدَّ إرشادات  لموسى  الربُّ  أعطى  لقد 
يقترب هو منهم ويسمعوا حينما يتكلَّم مع موسى ال ِمن خالل المالئكة بل ِمن 
َوَغًدا،  الْيَْوَم  ْسُهُم  َوقَدِّ ْعِب  الشَّ إِلَى  ›اْذَهْب  لُِموَسى:  الرَّبُّ  »فََقاَل  ذاته.  هللا 
يَْنزُِل  الثَّالِِث  الْيَْوِم  ِفي  ألَنَُّه  الثَّالِِث.  لِلْيَْوِم  يَن  ُمْستَِعدِّ َويَُكونُوا  ثِيَابَُهْم،  َولْيَْغِسلُوا 

.)11-10 :19 )خروج  ِسيَناَء‹«  َجبَِل  َعلَى  ْعِب  الشَّ َجِميعِ  ُعيُوِن  أََماَم  الرَّبُّ 
أْن يمتنعوا عن األشغال واالهتمامات اليوميَّة وأْن تكون  كان على الشعب 
أفكارهم طاهرة. كما أمرهم هللا بأْن يغسلوا ثيابهم. وهللا ليس أقلَّ تدقيًقا اليوم 
يعيشون  الذين  شعبه  ويُطالب  وترتيب،  نظام  إله  إنَّه  حينذاك.  عليه  كان  ا  عمَّ
بثياٍب  هللا  يعبدون  والذين  ة.  التامَّ النظافة  عادات  يُراعوا  أْن  اآلن  األرض  على 
بانِعدام  يُسرُّ  ال  هللا  إنَّ  مقبول.  بسلوٍك  إليه  مون  يتقدَّ ال  نظيفة،  غير  ونفوٍس 
وقارهم له، وهو لن يقبل خدمة الُمتعبِّدين القذرين، ألنَّهم يهينون صانعهم. إنَّ 
ا للغاية، لذلك قال: »َولْيَْغِسلُوا  خالق السماوات واألرض يعتبر النظافة أمرًا هامًّ

ثِيَابَُهم« )خروج 19: 10(.
ْعِب ُحُدوًدا ِمْن كُلِّ نَاِحيٍَة، قَائاِلً: اْحتَِرزُوا ِمْن أَْن تَْصَعُدوا ]139[ إِلَى  »َوتُِقيُم لِلشَّ
ُه يٌَد بَْل يُرَْجُم رَْجًما  وا طَرَفَُه. كُلُّ َمْن يََمسُّ الَْجبََل يُْقتَُل قَتاْلً. الَ تََمسُّ الَْجبَِل أَْو تََمسُّ
ا ِعْنَد َصْوِت الْبُوِق فَُهْم يَْصَعُدوَن  أَْو يُرَْمى رَْميًا. بَِهيَمًة كَاَن أَْم إِنَْسانًا الَ يَِعيُش. أَمَّ
إِلَى الَْجبَِل« )خروج 19: 12-13(. كان القصد ِمن هذا األمر هو أْن تُطبع في أذهان 

هذا الشعب المتمرِّد هيبة هللا الُمشرِّع ومصدر السلطان لكلِّ شرائعهم.

هللا يُعلن عن ذاته في جالل مهيب
بَاُح أَنَُّه َصارَْت ُرُعوٌد َوبُُروٌق َوَسَحاٌب  ا كَاَن الصَّ »َوَحَدَث ِفي الْيَْوِم الثَّالِِث لَمَّ
ِفي  الَِّذي  ْعِب  الشَّ كُلُّ  فَارْتََعَد  ا.  ِجدًّ َشِديٌد  بُوق  َوَصْوُت  الَْجبَِل،  َعلَى  ثَِقيٌل 
الَْمَحلَِّة« )خروج 19: 16(. قامت حشود المالئكة التي رافقت الجالل اإللهّي 
يُشبه صوت بوق، وكان الصوت يتعاظم ويزداد  بجمع الشعب بواسطة صوت 

ارتعدت كلُّ األرض. وأكثر حتَّى  أكثر 
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ــْعَب ِمــَن الَْمَحلَّــِة لُِمالَقـَـاِة هللِا، فََوقَُفــوا ِفــي أَْســَفِل الَْجبَــِل.  »َوأَْخــَرَج ُموَســى الشَّ
ــُن ِمــْن أَْجــِل أَنَّ الــرَّبَّ نَــزََل َعلَيْــِه ِبالنَّــاِر، َوَصِعــَد ُدَخانُــُه  ـُه يَُدخِّ وَكَاَن َجبَــُل ِســيَناَء كُلُـّ
ا« )خــروج 19: 17-18(. نزلــت الحضــرة  ــِل ِجــدًّ كَُدَخــاِن األَتـُـوِن، َوارْتََجــَف كُلُّ الَْجبَ
الذيــن  المالئكــة  ِمــن  رائعــة  بهــا حاشــية  أحاطــت  إذ  فــي ســحابة  لتســتقرَّ  اإللهيَّــة 

ظهــروا كشــعالت ِمــن نــار.
ا، َوُموَســى يَتََكلَُّم َوهللُا يُِجيبُُه ِبَصْوٍت.  »فََكاَن َصْوُت الْبُوِق يَزَْداُد اْشــِتَداًدا ِجدًّ
َونَزََل الرَّبُّ َعلَى َجبَِل ِسيَناَء، إِلَى رَأِْس الَْجبَِل، َوَدَعا هللُا ُموَسى إِلَى رَأِْس الَْجبَِل. 
ــْعَب لِئَــالَّ يَْقتَِحُمــوا إِلَــى  ِر الشَّ فََصِعــَد ُموَســى. فََقــاَل الــرَّبُّ لُِموَســى: ›انَْحــِدْر َحــذِّ
ْس أَيًْضــا الَْكَهَنــُة الَِّذيــَن يَْقتَِربـُـوَن إِلـَـى  الــرَّبِّ لِيَْنظـُـُروا، فَيَْســُقَط ِمْنُهــْم كَِثيــُروَن.  َولْيَتََقــدَّ

‹« )خــروج 19: 22-19(. ]140[ الــرَّبِّ لِئـَـالَّ يَبِْطــَش ِبِهــِم الــرَّبُّ
يؤمــن  ـى  حتَـّ مهيــب  جــالل  فــي  ســيناء  ِمــن  شــريعته  الــربُّ  أعلــن  وهكــذا، 
الشــعب. ثُــمَّ أرفــق هللا إعطــاء شــريعته باســتعراض ُمهيــب لســلطانه لكــي يعرفــوا 
ـه هــو اإللــه الحــيُّ الحقيقــيُّ وحــده. لــم يُســمح لموســى بالدخــول إلــى ســحابة  بأنَـّ
المجــد، بــل ُســمح لــه بــأْن يقتــرب منهــا ويدخــل فــي الضبــاب الكثيــف الــذي أحــاط 

. بهــا، ووقــف بيــن الشــعب وبيــن الــربِّ

إعالن شريعة هللا
تــه، أخبرهــم بهويَّتــه: »أَنَــا الــرَّبُّ  بعــد أْن أعطاهــم الــربُّ تلــك الدالئــل علــى قوَّ
إِلُهــَك الَّــِذي أَْخرََجــَك ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر ِمــْن بَيْــِت الُْعبُوِديَّــِة« )خــروج 20: 2(. إّن هللا 

تــه بيــن المصريِّيــن، نطــق اآلن بشــريعته: ذاتــه الــذي أظهــر قوَّ
»الَ يَُكْن لََك آلَِهٌة أُْخَرى أََماِمي.

ــَماِء ِمــْن فـَـْوُق، َوَمــا ِفــي  ــا ِفــي السَّ »الَ تَْصَنــْع لـَـَك تِْمثـَـاالً َمْنُحوتـًـا، َوالَ ُصــورًَة َمــا ِممَّ
 ، األَرِْض ِمــْن تَْحــُت، َوَمــا ِفــي الَْمــاِء ِمــْن تَْحــِت األَرِْض. الَ تَْســُجْد لَُهــنَّ َوالَ تَْعبُْدُهــنَّ
ــاِء ِفــي الِْجيــِل الثَّالِــِث  ــاِء ِفــي األَبَْن ــوٌر، أَفْتَِقــُد ُذنُــوَب اآلبَ ألَنِّــي أَنَــا الــرَّبَّ إِلَهــَك إِلــٌه َغيُ

، َوأَْصَنــُع إِْحَســانًا إِلَــى أُلُــوٍف ِمــْن ُمِحبِّــيَّ َوَحاِفِظــي َوَصايَــاَي. َوالرَّابــعِ ِمــْن ُمبِْغِضــيَّ

»الَ تَْنِطْق ِباْسِم الرَّبِّ إِلِهَك بَاِطالً، ألَنَّ الرَّبَّ الَ يُبِْرئُ َمْن نَطََق ِباْسِمِه بَاِطالً.
ــا  ـاٍم تَْعَمــُل َوتَْصَنــُع َجِميــَع َعَملِــَك، َوأَمَّ َســُه. ِســتََّة أَيَـّ ــبِْت لِتَُقدِّ »اُذْكُــْر يَــْوَم السَّ
 ]141[ َوابُْنــَك  أَنْــَت  َمــا  َعَمــالً  تَْصَنــْع  الَ  إِلِهــَك.  لِلــرَّبِّ  َســبٌْت  فَِفيــِه  ــابُع  السَّ الْيَــْوُم 
ـِذي َداِخــَل أَبَْواِبــَك. ألَْن ِفــي ِســتَِّة  َوابَْنتُــَك َوَعبْــُدَك َوأََمتُــَك َوبَِهيَمتُــَك َونَِزيلُــَك الَـّ
ــابعِ.  ــَماَء َواألَرَْض َوالْبَْحــَر وَكُلَّ َمــا ِفيَهــا، َواْســتَرَاَح ِفــي الْيَــْوِم السَّ أَيَّــاٍم َصَنــَع الــرَّبُّ السَّ
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َســُه. ــبِْت َوقَدَّ لِذلِــَك بَــارََك الــرَّبُّ يَــْوَم السَّ
َك لَِكْي تَطُوَل أَيَّاُمَك َعلَى األَرِْض الَِّتي يُْعِطيَك الرَّبُّ إِلُهَك.  »أَكْرِْم أَبَاَك َوأُمَّ

»الَ تَْقتُْل.
»الَ تَزِْن. 

»الَ تَْسرِْق. 
»الَ تَْشَهْد َعلَى قَِريِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر.

»الَ تَْشــتَِه بَيْــَت قَِريِبــَك. الَ تَْشــتَِه اْمــَرأََة قَِريِبــَك، َوالَ َعبْــَدُه، َوالَ أََمتَــُه، َوالَ ثَــْورَُه، َوالَ 
ــا لَِقِريِبــَك« )خــروج 20: 17-3(. ِحَمــارَُه، َوالَ َشــيْئًا ِممَّ

إنَّ الوصيَّتيــن األولــى والثانيــة، اللتيــن نطــق بهمــا يهــوه، تمثِـّـالن أحكاًمــا ضــدَّ 
الوثنيَّــة؛ وذلــك ألنَّ عبــادة األصنــام، متــى مــا مورســت، تقــود اإلنســان إلــى التمــادي 
فــي الَْخِطيَّــِة والتمــرُّد، وينجــم عنهــا تقديــم ذبائــح بشــريَّة. يريــد هللا أْن يحمينــا ِمــن 
األولــى  األربــع  الوصايــا  أعِطيَــت  كمــا  الرجاســات.  هــذه  مثــل  ِمــن  اقتــراب  أدنــى 
لتُظهــر لإلنســان واجبــه نحــو هللا. والوصيَّــة الرابعــة هــي حلقــة الوصــل بيــن اإللــه 
ــة، قــد أعطــي لخيــر اإلنســان وإلكــرام  العظيــم وبيــن اإلنســان. والســبت، بصفــة خاصَّ
ــا الوصايــا الســتُّ األخيــرة فهــي تُظِهــر واجــب اإلنســان نحــو أخيــه اإلنســان. هللا. أمَّ

كان قصــد هللا أْن يكــون الســبت عالمــة بينــه وبيــن شــعبه إلــى األبــد. وقــد قُِصــد 
أْن يكــون الســبت عالمــة، بمعنــى أنَّ جميــع الذيــن يحفظــون الســبت يُظهــرون ِمــن 
، خالــق الســماوات واألرض. كان القصــد ِمــن  خــالل ذلــك أنَّهــم يعبــدون اإللــه الحــيَّ
الســبت أْن يكــون عالمــة بيــن هللا وشــعبه ]142[ طالمــا كان هلل شــعٌب علــى األرض 

يخدمونــه ويعبدونــه.
ــُن.  ــْعِب يـَـَرْوَن الرُُّعــوَد َوالْبُــُروَق َوَصــْوَت الْبُــوِق، َوالَْجبَــَل يَُدخِّ »وَكَاَن َجِميــُع الشَّ
ـْم أَنْــَت َمَعَنــا  ــْعُب ارْتََعــُدوا َوَوقَُفــوا ِمــْن بَِعيــٍد، َوقَالُــوا لُِموَســى: ›تََكلَـّ ــا رَأَى الشَّ َولَمَّ
ــْعِب: ›الَ تََخافُــوا.  ـْم َمَعَنــا هللُا لِئَــالَّ نَُمــوَت‹. فََقــاَل ُموَســى لِلشَّ فََنْســَمَع. َوالَ يَتََكلَـّ
ـى الَ  َحتَـّ ُوُجوِهُكــْم  أََمــاَم  َمَخافَتُــُه  تَُكــوَن  َولَِكــْي  يَْمتَِحَنُكــْم،  لَِكــْي  َجــاَء  إِنََّمــا  ألَنَّ هللَا 

تُْخِطئُــوا‹« )خــروج 20: 20-18(.
بَــاِب َحيْــُث كَاَن  ــا ُموَســى فَاقْتَــرََب إِلَــى الضَّ ــْعُب ِمــْن بَِعيــٍد، َوأَمَّ »فََوقَــَف الشَّ
َماِء  هللُا. فََقاَل الرَّبُّ لُِموَسى: ›هَكَذا تَُقوُل لِبَِني إِْسرَائِيَل: أَنْتُْم رَأَيْتُْم أَنَِّني ِمَن السَّ
ســيناء،  فــي  الُمهيــب  هللا  حضــور  إنَّ   .)22-21  :20 )خــروج  َمَعُكــْم‹«  تََكلَّْمــُت 
واضطــراب األرض الــذي أحدثــه حضــوره، والرعــود والبــروق الُمخيفــة التــي رافقــت 
هــذا الحضــور اإللهــّي، أوقعــت فــي قلــوب الشــعب الخــوف والوقــار لجــالل هللا 
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ـى أنَّهــم تراجعــوا علــى الفــور ووقفــوا بعيــًدا ِمــن حضــرة هللا المهيبــة  وقداســته، حتَـّ
خوفًــا ِمــن أاّل يقــدروا علــى احتمــال مجــده الرهيــب.

الخطر الداهم القادم ِمن عبادة األوثان
أراد هللا مــرَّة أخــرى أْن يحمــي أبنــاء إســرائيل ِمــن عبــادة األوثــان، فقــال لهــم: »الَ 
ــٍة، َوالَ تَْصَنُعــوا لَُكــْم آلَِهــَة َذَهــٍب« )خــروج 20: 23(. لقــد  تَْصَنُعــوا َمِعــي آلَِهــَة ِفضَّ
كانــوا ُمعرَّضيــن لخطــر أْن يقلِّــدوا مثــال المصريِّيــن فــي صنــع أصنــام ترمــز إلــى اإللــه.

ِفــي  لِيَْحَفظَــَك  َوْجِهــَك  أََمــاَم  َمــالَكًا  ُمرِْســٌل  أَنَــا  »›َهــا  لموســى:  الــربُّ  قــال 
ـِذي أَْعَدْدتُــُه. اِْحتَــِرْز ِمْنــُه َواْســَمْع لَِصْوتِــِه َوالَ  الطَِّريــِق، َولِيَِجــيَء ِبــَك إِلَــى الَْمــَكاِن الَـّ
ـُه ]143[ الَ يَْصَفــُح َعــْن ُذنُوِبُكــْم، ألَنَّ اْســِمي ِفيــِه. َولِكــْن إِْن َســِمْعَت  تَتََمــرَّْد َعلَيْــِه، ألَنَـّ
فَــِإنَّ  ُمَضاِيِقيــَك.  َوأَُضاِيــُق  أَْعــَداَءَك،  أَُعــاِدي  ِبــِه،  ـُم  أَتََكلَـّ َمــا  كُلَّ  َوفََعلْــَت  لَِصْوتِــِه 
يِّيــَن َوالَْكْنَعانِيِّيــَن  َمالَكِــي يَِســيُر أََماَمــَك َويَِجــيُء ِبــَك إِلـَـى األَُموِريِّيــَن َوالِْحثِّيِّيــَن َوالِْفِرزِّ
يِّيــَن َوالْيَبُوِســيِّيَن، فَأُِبيُدُهــْم‹« )خــروج 23: 20-23(. إنَّ المــالك الــذي ســار  َوالِْحوِّ
تَْســُجْد آللَِهِتِهــْم، َوالَ تَْعبُْدَهــا، َوالَ  أمــام إســرائيل كان الــربَّ يســوع المســيح. »الَ 
تَْعَمــْل كَأَْعَمالِِهــْم، بَــْل تُِبيُدُهــْم َوتَْكِســُر أَنَْصابَُهــْم. َوتَْعبُــُدوَن الــرَّبَّ إِلَهُكــْم، فَيُبَــارُِك 

ُخبْــزََك َوَمــاَءَك، َوأُِزيــُل الَْمــرََض ِمــْن بَيِْنُكــْم« )خــروج 23: 24، 25(.
أراد هللا ِمــن شــعبه أْن يدركــوا أنَّ العبــادة ينبغــي أْن تكــون لــه وحــده؛ وعندمــا 
ِمــن  بــأيَّ صنــم  يحتفظــوا  أالَّ  عليهــم  بهــم،  المحيطــة  الوثنيَّــة  األمــم  علــى  يتغلَّبــون 
الكثيــر  وكانــت  بالكامــل.  يهدموهــا  أْن  بــل عليهــم  يعبدونهــا،  التــي كان  األصنــام 
ِمــن تلــك األصنــام الوثنيَّــة غاليــة الثمــن وجميلــة الُصنــع، وكان باإلمــكان أْن تُغــري 
أولئــك الذيــن شــاهدوا عبــادة األوثــان المنتشــرة علــى نطــاق واســع فــي مصــر إلــى 
ــاء العديمــة اإلحســاس. أراد الــربُّ ِمــن شــعبه  درجــة أْن يحترمــوا تلــك األصنــام الصمَّ
ـه بســبب وثنيَّــة هــذه األمــم التــي قادتهــا إلــى ارتــكاب جميــع صنــوف  أن يُدركــوا أنَـّ
الشــرور، فهــو ســوف يســتخدم بنــي إســرائيل كأداتــه التــي ســيُعاِقب بهــا تلــك األمــم 

ــر آلهتهــا. ويدمِّ
ــُعوِب الَِّذيــَن تَأْتـِـي َعلَيِْهــْم، َوأُْعِطيــَك  »أُرِْســُل َهيْبَِتــي أََماَمــَك، َوأُزِْعــُج َجِميــَع الشُّ
َوالَْكْنَعانِيِّيــَن  يِّيــَن  الِْحوِّ فَتَطْــرُُد  الزَّنَاِبيــَر.  أََماَمــَك  َوأُرِْســُل  ُمْدِبِريــَن.  أَْعَدائِــَك  َجِميــَع 
َوالِْحثِّيِّيــَن ِمــْن أََماِمــَك. الَ أَطْرُُدُهــْم ِمــْن أََماِمــَك ]144[ ِفــي َســَنٍة َواِحــَدٍة، لِئَــالَّ تَِصيــَر 
يَّــِة. قَلِيــالً قَلِيــالً أَطْرُُدُهــْم ِمــْن أََماِمــَك إِلَــى  ــَك ُوُحــوُش الْبَرِّ األَرُْض َخِربَــًة، فَتَْكثُــَر َعلَيْ
أَْن تُثِْمــَر َوتَْملـِـَك األَرَْض. َوأَْجَعــُل تُُخوَمــَك ِمــْن بَْحــِر ُســوٍف إِلـَـى بَْحــِر ِفلِْســِطيَن، َوِمــَن 
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ـِة إِلَــى النَّْهــِر. فَِإنِـّـي أَْدفَــُع إِلَــى أَيِْديُكــْم ُســكَّاَن األَرِْض، فَتَطْرُُدُهــْم ِمــْن أََماِمــَك.  يَـّ الْبَرِّ
الَ تَْقطَــْع َمَعُهــْم َوالَ َمــَع آلَِهِتِهــْم َعْهــًدا. الَ يَْســُكُنوا ِفــي أَرِْضــَك لِئَــالَّ يَْجَعلُــوَك تُْخِطــُئ 
ــا« )خــروج 23: 27-33(. كانــت هــذه  ــْدَت آلَِهتَُهــْم فَِإنَّــُه يَُكــوُن لَــَك فَخًّ . إَِذا َعبَ إِلَــيَّ
الوعــود التــي قطعهــا هللا ألجــل شــعبه مشــروطة بطاعتهــم. فــإْن هــم خدمــوا الــربَّ 

وعبــدوه عبــادة كاملــة، فهــو ســيصنع ألجلهــم العظائــم. 
بعد أْن تسلَّم موسى األحكام ِمن الربِّ وكتبها للشعب وكتب الوعود أيًضا 
َوَهاُروُن  أَنَْت  الرَّبِّ  إِلَى  : »›اْصَعْد  الربُّ له  قال  بالطاعة،  التي كانت مشروطة 
َونَاَداُب َوأَِبيُهو، َوَسبُْعوَن ِمْن ُشيُوِخ إِْسرَائِيَل، َواْسُجُدوا ِمْن بَِعيٍد. َويَْقتَرُِب ُموَسى 
ْعُب فاَلَ يَْصَعْد َمَعُه‹. فََجاَء ُموَسى  ا الشَّ ، َوُهْم الَ يَْقتَِربُوَن. َوأَمَّ َوْحَدُه إِلَى الرَّبِّ
ْعِب  الشَّ َجِميُع  فَأََجاَب  األَْحَكاِم،  َوَجِميعِ  الرَّبِّ  أَقَْواِل  ِبَجِميعِ  ْعَب  الشَّ َث  َوَحدَّ
ِبَصْوٍت َواِحٍد َوقَالُوا: ›كُلُّ األَقَْواِل الَِّتي تََكلََّم ِبَها الرَّبُّ نَْفَعُل‹« )خروج 24: 3-1(.

إنَّ موســى لــم يكتــب الوصايــا العشــر، بــل األحــكام التــي أراد هللا أْن يحفظهــا 
هــذه  موســى  قــرأ  لــه.  بطاعتهــم  المشــروطة  المواعيــد  إلــى  باإلضافــة  الشــعب، 
األحــكام والمواعيــد علــى مســاِمع الشــعب، فتعهَّــدوا بــأْن يُطيعــوا جميــع األقــوال 
م محرقــة  . بعــد ذلــك، كتــب موســى تَعهُّدهــم فــي كتــاب وقــدَّ التــي تكلَّــم بهــا الــربُّ
ــوا:  ــْعِب، فََقالُ ــَرأَ ِفــي َمَســاِمعِ الشَّ عــن ]145[ الشــعب هلل. »َوأََخــَذ كِتَــاَب الَْعْهــِد َوقَ
ــْعِب  َم َورَشَّ َعلـَـى الشَّ ›كُلُّ َمــا تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ نَْفَعــُل َونَْســَمُع لـَـُه‹. َوأََخــَذ ُموَســى الــدَّ
ـِذي قَطََعــُه الــرَّبُّ َمَعُكــْم َعلَــى َجِميــعِ هــِذِه األَقْــَواِل‹«  َوقَــاَل: ›ُهــَوَذا َدُم الَْعْهــِد الَـّ
س بــأن يفعلــوا كلَّ مــا  )خــروج 24: 7-8(. ردَّد الشــعب أمــام الــربِّ تعهُّدهــم المقــدَّ

أوصاهــم بــه وأْن يُطيعــوه.

شريعة هللا األبديَّة
كانــت شــريعة هللا موجــودة قبــل أْن يُخلَــق اإلنســان. وكانــت المالئكــة تُْحَكــم 
ى علــى مبــادئ ُحكومــة هللا.  ـه تعــدَّ حســب تلــك الشــريعة. والشــيطان َســَقط ألنَـّ
بعدمــا ُخلِــق آدم وحــوَّاء، أعلــن هللا شــريعته لهمــا. لــم تكــن قــد كُِتبَــت حينــذاك، 

لكــنَّ يهــوه أعادهــا علــى مســامعهما. 
ــس ســبت الوصيــة الرابعــة فــي جنَّــة عــدن. فبعــد أْن خلــق هللا العالـَـم  لقــد تأسَّ
وخلــق اإلنســان علــى األرض، صنــع الســبت ألجــل اإلنســان. لــم يتغيَّــر شــيء فــي 
العشــر  الوصايــا  مبــادئ  كانــت  لقــد  الَْخِطيَّــِة.  فــي  آدم  وقــوع  بعــد  هللا  شــريعة 
موجــودة قبــل الســقوط، وكانــت صفاتهــا ُمناســبة لحالــة الكائنــات التــي كانــت فــي 
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نظــام ُمقــدَّس. ولــم تتغيَّــر مبــادئ هــذه الوصايــا بعــد الســقوط، بــل أعطيــْت أحــكاٌم 
إضافيَّــة لتُناِســب اإلنســان فــي حالــة الســقوط.

وفــي ذلــك الوقــت ُوِضــع األســاس لنظــام يتطلَـّـب تقدمــة ذبائــح حيوانيَّــة لكــي 
حــوَّاء  قــه  تصدِّ لــم  الــذي  الحــقُّ  ذلــك  الســاقطة  البشــريَّة  أعيــن  أمــام  ماثــالً  يظــلَّ 
بســبب الحيَّــة التــي أوقعتهــا فــي الخدعــة، وهــو أنَّ أجــرة الَْخِطيَّــِة هــي مــوت. إنَّ 
ي علــى شــريعة هللا جعــل ِمــن الــالزم أْن يمــوت المســيح كذبيحــة لكــي يفتــح  التعــدِّ
ي طريًقــا للنجــاة ِمــن العقــاب، وأيًضــا ليحاِفــظ علــى كرامــة  أمــام اإلنســان المتعــدِّ
شــريعة هللا. كان القصــد ِمــن نظــام الذبائــح هــو أْن يتعلَّــم اإلنســان التواضــع، وذلــك 
باعتبــار ]146[ حالتــه الســاقطة، وأْن ينقــاد إلــى التوبــة والثقــة فــي هللا وحــده، ِمــن 
يــات الســابقة علــى شــريعة هللا.  خــالل الفــادي الموعــود بــه ألجــل العفــو عــن التعدِّ
ي علــى شــريعة هللا، لمــا كان هنــاك مــوت علــى اإلطــالق،  لــو لــم يحصــل التعــدِّ
ولمــا كانــت هنــاك حاجــة ألحــكام إضافيَّــة تناســب اإلنســان فــي وضعــه الســاقط.

قــام آدم بتعليــم نســله شــريعة هللا، وقــد ُســلِّمت لأمنــاء ِمــن بعــده مــع تعاقــب 
ي عليهــا إلــى طوفــان  األجيــال. وقــد أدَّى التمــادي فــي انتهــاك شــريعة هللا والتعــدِّ
الميــاه علــى األرض. وقــد حافــظ علــى شــريعة هللا نــوح وعائلتــه الذيــن خلصــوا فــي 
الفلــك بمعجــزة إلهيَّــة بفضــل عملهــم الصــالح. علَّــم نــوح أحفــاده الوصايــا العشــر. 
إنَّ الــربَّ قــد حفــظ لنفســه شــعبًا، ِمــن آدم فصاعــًدا، وكانــت شــريعته فــي قلوبهــم، 
ولهــذا فقــد قــال عــن إبراهيــم: »ِمــْن أَْجــِل أَنَّ إِبْرَاِهيــَم َســِمَع لَِقْولـِـي َوَحِفــَظ َمــا يُْحَفــُظ 

لـِـي: أََواِمــِري َوفَرَائِِضــي َوَشــرَائِِعي« )تكويــن 26: 5(.
ظهر الربُّ إلبراهيم، وقال له:

»أَنَا هللُا الَْقِديُر. ِسْر أََماِمي وَكُْن كَاِمالً، فَأَْجَعَل َعْهِدي بَيِْني َوبَيَْنَك، َوأُكَثِّرََك 
ا« )تكوين 17: 1، 2(. »َوأُِقيُم َعْهِدي بَيِْني َوبَيَْنَك، َوبَيَْن نَْسلَِك ِمْن بَْعِدَك  كَِثيرًا ِجدًّ

ِفي أَْجيَالِِهْم، َعْهًدا أَبَِديًّا، ألَكُوَن إِلًها لََك َولَِنْسلَِك ِمْن بَْعِدَك« )تكوين 17: 7(.
بعــد ذلــك طَلـَـب ِمــن إبراهيــم ونســله أْن يختتنــوا، وهــي عمليَّــة قطــع حلقــة ِمــن 
ــة  اللحــم لكــي تكــون عالمــة علــى أنَّ هللا قــد عزلهــم عــن جميــع األمــم ليكونــوا خاصَّ
لــه. وِمــن خــالل هــذه العالمــة تعهَّــدوا بــكلِّ وقــار أالَّ يتزاوجــوا مــع األمــم األخــرى، 
ســة، ]147[ وســيصبحون  إذ بفعلهــم ذلــك ســيفقدون وقارهــم هلل ولشــريعته المقدَّ

ــة المحيطــة بهــم. ِمثــل األمــم الوثنيَّ
وِمــن خــالل ممارســتهم فريضــة الختــان كانــوا يُعلنــون موافقتهــم علــى إتمــام 
يكونــوا  أْن  وهــي  إبراهيــم،  مــع  هللا  قطعــه  الــذي  العهــد  شــروط  تجــاه  واجبهــم 
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منفصليــن عــن باقــي األمــم ويكونــوا كامليــن. لــو أنَّ نســل إبراهيــم بقــوا منفصليــن 
عــن األمــم األخــرى، لمــا كانــوا قــد تعرَّضــوا إلغــراءات الوثنيَّــة. إنَّ انفصالهــم عــن 
باقــي األمــم كان ســيزيل ِمــن بينهــم الكثيــر ِمــن التجــارب التــي جرَّتهــم لالنخــراط فــي 
الممارســات الخاطئــة والُمتمــرِّدة التــي كانــت تقــوم بهــا تلــك األمــم ضــدَّ هللا. لكنَّهــم 
ســة والمتميِّــزة ِمــن خــالل اندماجهــم مــع  فقــدوا، إلــى حــدٍّ بعيــٍد، أخالقهــم المقدَّ
، فقــد جلــب علــى أرضهــم  الشــعوب األخــرى المحيطــة بهــم. ولكــي يعاقبهــم الــربُّ
مجاعــة أجبرتهــم علــى النــزول إلــى مصــر للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. لكــنَّ هللا، ِمــن 
أجــل عهــده مــع إبراهيــم، لــم يتخــلَّ عنهــم عندمــا كانــوا فــي مصــر. لقــد َســَمَح أْن 
يقــع عليهــم الظلــم واالضطهــاد ِمــن ِقبَــل المصريِّيــن لكــي يعــودوا إليــه فــي ضيقهــم 

ويختــاروا حكمــه البــارَّ الرحيــم ويطيعــوا مــا يطلبــه منهــم.
كان عــدد العائــالت التــي نزلــت إلــى مصــر قليــالً فــي بدايــة األمــر، ثــمَّ تضاعفــت 
أعدادهــم وبلغــوا حشــوًدا كبيــرة. اهتــمَّ بعــض بنــي إســرائيل بتعليــم أبنائهــم شــريعة 
هللا، لكــنَّ كثيريــن ِمنهــم شــاهدوا قــدًرا كبيــرًا ِمــن عبــادة األوثــان حتَّــى أنَّ أفكارهــم 
عــن شــريعة هللا أصبحــت ُمشوَّشــة. أولئــك الذيــن خافــوا هللا صرخــوا إليــه فــي 
ـى  حتَـّ عبوديَّتهــم  أرض  ِمــن  ويخرجهــم  أســرهم  نيــر  يكســر  أْن  منــه  طالبيــن  كربهــم 
يُصبحــوا أحــراًرا فيخدمــوه. وهللا ســمع صرخاتهــم، وأقــام موســى كأداة اســتخدمها 
إلنقــاذ شــعبه. بعــد أْن رحلــوا عــن مصــر، وانشــقَّت ميــاه البحــر األحمــر أمــام أعينهــم، 
ــة ِمــن قلــب  امتحنهــم الــربُّ ليــرى إذا كانــوا ســيثقون بــذاك الــذي أخرجهــم ]148[ كأمَّ
ــة أخــرى ببراهيــن وتجــارب وعجائــب، لكنَّهــم فشــلوا فــي احتمــال التجربــة. لقــد  أمَّ
الطريــق،  فــي  قابلتهــم  التــي  والمشــقَّات  الصعوبــات  بســبب  هللا  علــى  ــروا  تذمَّ

وتمّنــوا العــودة مــرَّة أخــرى إلــى مصــر.

مكتوبة على لوحي حجر
تنــازل الــربُّ بنفســه ِمــن عليــاء ســمائه ونــزل علــى جبــل ســيناء ُملتحًفــا بالمجــد 
ومحاطـًـا بمالئكتــه لكــي يتركهــم بــال عــذر. وفــي مشــهد رهيــب ومهيــب أعلــن شــريعة 
ـى مالئكتــه، بــل نطــق  الوصايــا العشــر. لــم يأتمــن أْن يُعلِّمهــم إيَّاهــا إنســان، وال حتَـّ
يثــق  لــم  أيًضــا  بشــريعته بصــوت مســموع وفــي مســمع كلِّ الشــعب. وفــي هــذه 
بذاكــرة الشــعب الضعيفــة التــي كانــت ُعرضــة لنســيان مطاليبــه، فكتبهــا بإصبعــه 
المقــدَّس علــى لوحــي حجــر. لقــد أراد هللا أْن يمنــع عنهــم كلَّ إمكانيــة تخلــط مبادئــه 

ســة بتقاليــد البشــر، أو تخلــق تشويًشــا بيــن مطاليبــه وممارســات النــاس. المقدَّ
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وبعــد ذلــك، اقتــرب أكثــر إلــى شــعبه الذيــن كانــوا معرَّضيــن دائًمــا لالنقيــاد نحــو 
الضــالل، ولــم يتــرك لهــم الوصايــا العشــر وحســب، بــل أرشــد موســى أْن يكتــب 
أْن  منهــم  أراد  مــا  لــة حــول  إرشــادات دقيقــة ومفصَّ ـاه  إيَـّ ُمعطيًــا  أحكاًمــا وفرائــض 
يفعلــوه، وبهــذا األســلوب حمــى الوصايــا العشــر التــي نقشــها علــى لوحــي حجــر. 
دة لتجــذب اإلنســان الخاطــئ  لقــد أعطــى هللا هــذه المطالــب واإلرشــادات المحــدَّ
إلــى إطاعــة الشــرائع األخالقيَّــة، وهــي الشــرائع نفســها التــي يجــد اإلنســان نفســه 

دائًمــا ُمعرًَّضــا النتهاكهــا.
الســقوط  بعــد  أعطيــت آلدم  كمــا  علــى شــريعة هللا،  اإلنســان حافــظ  أنَّ  لــو 
ِقبَــل إبراهيــم، لمــا  ِمــن  نــوح وأقيمــت واحتُرَِمــت  وُحِفظَــت فــي الفلــك بواســطة 
كانــت هنــاك حاجــة لفريضــة الختــان. ولــو حافــظ نســل ]149[ إبراهيــم علــى العهــد 
الــذي كانــت ترمــز إليــه فريضــة الختــان، لمــا دخلــوا أبــًدا فــي عبــادة األوثــان أو ُســِمح 
لهــم بالنــزول إلــى مصــر، ولمــا احتــاج هللا ألْن يُعلــن شــريعته ِمــن علــى جبــل ســيناء 
دة فــي األحــكام  وأْن ينقشــها علــى لوحــي حجــر ويحميهــا بواســطة إرشــادات محــدَّ

والقوانيــن التــي كتبهــا موســى.

األحكام والفرائض
كتــب موســى هــذه األحــكام والفرائــض التــي خرجــت ِمــن فــم هللا عندمــا كان 
معــه علــى الجبــل. لــو أنَّ شــعب هللا أطاعــوا مبــادئ الوصايــا العشــر، لمــا كانــت 
دة التي أعطيت لموسى، والتي كتبها في  هنالك حاجة لتلك التعليمات المحدَّ
دة  كتــاب، حــول واجباتهــم نحــو هللا ونحــو واحدهــم اآلخــر. إنَّ التعليمــات المحــدَّ
التــي أعطاهــا هللا لموســى بخصــوص واجبــات شــعب هللا نحــو بعضهــم البعــض 
د،  وُمحــدَّ ــط  ُمبسَّ بأســلوب  العشــر  الوصايــا  مبــادئ  نفســها  هــي  الغربــاء،  ونحــو 

وذلــك كــي ال يُخطئــوا فــي فهمهــا.
أعطــى الــربُّ موســى إرشــادات ال ريــب فيهــا بخصــوص التقدمــات الطقســيَّة 
المســيح  لتقدمــة  ِظــالًّ  الذبائــح  نظــام  المســيح. كان  بمــوت  التــي كانــت ســتبطل 

كََحمــل بــال عيــب وال دنــس.
ــس الــربُّ نظــام تقدمــات الذبائــح أّواًل مــع آدم بعــد ســقوطه، وقــد علَّــم  لقــد أسَّ
آدُم ذلــَك النظــاَم لنســله ِمــن بعــده. وقبــل الطوفــان تعــرَّض هــذا النظــام للفســاد 
بســبب الذيــن فصلــوا أنفســهم عــن أتبــاع هللا األمنــاء وانخرطــوا فــي بنــاء بــرج بابــل. 
مــوا ذبائــح آللهــة ِمــن ُصنــع أيديهــم بــداًل ِمــن إلــه الســماء. ولــم تكــن الذبائــح  لقــد قدَّ
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موهــا نتيجــة إيمانهــم بالفــادي الــذي ســيأتي، بــل العتقادهــم بــأنَّ عليهــم  التــي قدَّ
ثــة  الملوَّ الوثنيَّــة  الذبائــح علــى مذابحهــم  مــن  الكثيــر  بتقديمهــم  آلهتهــم  يُرضــوا  أْن 
والفاســدة. لقــد ]150[ قادتهــم خرافاتهــم إلــى الكثيــر ِمــن التبذيــر والتهــوُّر. وعلَّمــوا 
الشــعب أنَّــه كلَّمــا زادت قيمــة الذبيحــة، زاد معهــا رضــا اآللهــة الوثنيَّــة وعظُــَم معهــا 
تهــم. أدَّى ذلــك إلــى تقديــم البشــر، فــي كثيــر ِمــن األحيــان،  الرخــاء والغنــى فــي أمَّ
للتحكُّــم  وأحــكام  قوانيــن  األمــم  لتلــك  وكانــت  ــاء.  الصمَّ األصنــام  لتلــك  كذبائــح 
بأعمــال شــعوبها، وقــد كانــت تلــك النظــم والقوانيــن بالغــة القســوة. وقــد َصــَدرَت 
تلــك القوانيــن ِمــن أشــخاص لــم تعمــل نعمــة هللا فــي قلوبهــم لتليينهــا؛ وبينمــا كانــوا 
ــا، كان تصــدر عــن أصحــاب الســلطان  ــون الطــرْف عــن أبشــع الجرائــم انحطاطً يغضُّ

أقســى العقوبــات علــى أيِّ حــادث أو إســاءة بســيطة.
لقــد أدرك موســى هــذا كلَّــه حيــن قــال إلســرائيل: »اُنْظُــْر. قَــْد َعلَّْمتُُكــْم فَرَائِــَض 
َوأَْحَكاًمــا كََمــا أََمرَنـِـي الــرَّبُّ إِلِهــي، لَِكــْي تَْعَملـُـوا هَكــَذا ِفــي األَرِْض الَِّتــي أَنْتـُـْم َداِخلـُـوَن 
إِلَيَْهــا لَِكــْي تَْمتَلُِكوَهــا. فَاْحَفظـُـوا َواْعَملـُـوا. ألَنَّ ذلـِـَك ِحْكَمتُُكــْم َوِفطَْنتُُكــْم أََمــاَم أَْعيُــِن 
ــْعُب الَْعِظيــُم  ــُعوِب الَِّذيــَن يَْســَمُعوَن كُلَّ هــِذِه الَْفرَائِــِض، فَيَُقولُــوَن: هــَذا الشَّ الشُّ
إِنََّمــا ُهــَو َشــْعٌب َحِكيــٌم َوفَِطــٌن. ألَنَّــُه أَيُّ َشــْعٍب ُهــَو َعِظيــٌم لـَـُه آلَِهــٌة قَِريبَــٌة ِمْنــُه كَالــرَّبِّ 
إِلِهَنــا ِفــي كُلِّ أَْدِعيَِتَنــا إِلَيْــِه؟ َوأَيُّ َشــْعٍب ُهــَو َعِظيــٌم لَــُه فَرَائِــُض َوأَْحــَكاٌم َعاِدلَــٌة ِمثـْـُل 

ــِريَعِة الَِّتــي أَنـَـا َواِضــٌع أََماَمُكــُم الْيَــْوَم؟« )تثنيــة 4: 5ـ8(. ]151[ كُلِّ هــِذِه الشَّ
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر الخروج 40-25.

لقــد ُصِنَعــت خيمــة االجتمــاع ِوفًقــا ألمــر هللا. أقــام الــربُّ رجــااًل حباهــم قــدرات 
فوق الطبيعة إلنجاز ذلك العمل الُمبدع. لم يترك هللا لموسى وال للصنَّاع مسألة 
ـة  تخطيــط شــكل البنــاء وال طريقــة صنعــه. لكــنَّ هللا نفســه هــو الــذي أبــَدع الخطَـّ
دة بالنســبة لحجــم البنــاء وشــكله  وأعطاهــا لموســى، ومعهــا أعطــى تعليمــات ُمحــدَّ
م  د كلَّ قطعــة أثــاث ســتوجد فيــه. قــدَّ والمــواّد التــي ستُســتخدم فــي إنشــائه، وحــدَّ
، وأمــره أْن يصنــع كلَّ شــيء  الَمْقــِدس الســماويِّ ــرًا عــن  هللا لموســى مثــااًل ُمصغَّ
حســب الِمثــال الــذي أعطــي لــه فــي الجبــل. وســجَّل موســى جميــع التعليمــات فــي 

كتــاب وقرأهــا أمــام قــادة الشــعب.
بعــد ذلــك، أمــَر الــربُّ الشــعَب أْن يُحِضــروا تقدمــة طوعيَّــة، لكــي يصنعــوا لــه 
اِم  َمقِدًســا ويســكن هــو فــي وســطهم. »فََخــَرَج كُلُّ َجَماَعــِة بَِنــي إِْســرَائِيَل ِمــْن قُــدَّ
ِبتَْقِدَمــِة  َحتُْه ُروُحــُه. َجــاُءوا  َمــْن َســمَّ َمــْن أَنَْهَضــُه قَلْبُــُه، وَكُلُّ  ثُــمَّ َجــاَء كُلُّ  ُموَســى، 
َســِة. َوَجــاَء الرَِّجــاُل َمــَع  الــرَّبِّ لَِعَمــِل َخيَْمــِة االْجِتَمــاِع َولـِـُكلِّ ِخْدَمِتَهــا َولِلثِّيَــاِب الُْمَقدَّ
النَِّســاِء، كُلُّ َســُموِح الَْقلْــِب، َجــاَء ِبَخزَائِــَم َوأَقْــرَاٍط َوَخَواتِــَم َوقاَلَئِــِد، ]152[ كُلِّ َمتَــاٍع 

« )خــروج 35: 22-20(. َم تَْقِدَمــَة َذَهــٍب لِلــرَّبِّ َهــِب. وَكُلُّ َمــْن قَــدَّ ِمــَن الذَّ
لقــد تطلَّــَب بنــاء الَمقــِدس اســتعدادات عظيمــة وباهظــة التكلفــة. وقــد دعــت 
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يَّــة كبيــرة ِمــن المــواّد النفيســة والغاليــة الثمــن. ومــع ذلــك، لــم  الحاجــة إلــى جمــع كمِّ
يقبــل الــربُّ ســوى التقدمــات الطوعيَّــة. فالتكريــس لَِعمــل هللا وروح التضحيــة ِمــن 
ـة إلعــداد مســكن هلل. إذ كان العمــل  القلــب هــي ِمــن أوَّل الُمســتلزمات الضروريَـّ
م، والشــعب يُحضــر التقدمــات إلــى موســى، وهــو بــدوره  فــي بنــاء المقــدس يتقــدَّ
مهــا للقائميــن علــى العمــل، قــام كلُّ الحكمــاء الصانعيــن كلَّ عمــل الَمقــِدس  يقدِّ
ــص التقدمــات ووجــدوا أنَّ الشــعب قــد جلــب مــا يكفــي، بــل مــا يفــوق الحاجــة  بتفحُّ
بكثيــر. فأعلــن موســى فــي كلِّ المحلَّــة قائــاًل: »الَ يَْصَنــْع رَُجــٌل أَِو اْمــَرأٌَة َعَمــالً أَيًْضــا 

ــْعُب َعــِن الَْجلَــِب« )خــروج 36: 6(. لِتَْقِدَمــِة الَْمْقــِدِس. فَاْمتََنــَع الشَّ

كُتبت ألجل األجيال الالحقة
بسبب  بالتأديبات  إيَّاهم  الربِّ  وافتقاد  الُمتكرِّرة،  إسرائيل  بيت  رات  تذمُّ إنَّ 
لَت في تاريخ ُمقدَّس ألجل فائدة شعب هللا الذين سيعيشون على  ياتهم، ُسجِّ تعدِّ
م إنذارًا  يَّة هو أنَّها ُسجِّلت لتُقدِّ األرض في األزمنة الالحقة، ولكنَّ األمر األكثر أهمِّ
ألولئك الذين سيعيشون قُرب نهاية الزمن. كما أنَّ تكريسهم ورغبتهم وسخاءهم 
في التقدمات الطوعيَّة لموسى قد ُسجِّلت لمنفعة شعب هللا. إنَّ سماحة روحهم 
وفرحهم في إعداد المواّد المطلوبة لبناء خيمة االجتماع هي ِمثال يمكن أْن يحتذي 
رون بَركة  به جميع الذين يُحبُّون هللا ويعبدونه بحّق. عندما يقوم أولئك الذين يقدِّ
حضور هللا الُمقدَّس بإعداد بناٍء يلتقي بهم فيه، عليهم أْن يُظهروا اهتماًما وغيرة 
رون البركات السماويَّة على نحو أسمى  أعظم في العمل الُمكرَّس باعتبار أنَّهم يقدِّ

ون بيتًا هلل. ِمن تقديرهم لرفاهيّتهم على األرض. ]153[ ينبغي أْن يُدركوا أنَّهم يُِعدُّ
ص للقاء هللا بشعبه بكلِّ عناية،  يَّة بمكان أْن يتمَّ إعداد البناء الُمخصَّ ِمن األهمِّ
ل إليه  م له، وينبغي التوسُّ بحيث يكون ُمريًحا وأنيًقا وُمناسبًا، ألنَّه سيُكرَّس هلل ويُقدَّ
م  لكي يمكث في ذلك البيت، فيتقدَّس البيت بحضوره الُمقدَّس. ينبغي أْن يُقدَّ
ال أْن يقولوا: »ال حاجة أْن  ما يكفي للربِّ بسخاء إلتمام العمل، وعندئذ يُمكن للعمَّ

تأتوا بالمزيد ِمن التقدمات«.

بحسب المثال 
بعد اكتمال بناء خيمة االجتماع، تفحَّص موســى كلَّ عمل البنَّائين. وإذ قارن 
بيــن عملهــم وبيــن المثــال والتعليمــات التــي تســلَّمها ِمــن هللا، رأى أنَّ كلَّ جــزء منــه 

كان متوافًقــا مــع المثــال الــذي تســلَّمه وبــارك الشــعَب.

AR StoryRedemption-Body.indd   124 11/4/19   4:23 PM



الَمْقِدس  |  125

ــة  أعطــى هللا لموســى نموذًجــا لتابــوت العهــد، ومعــه أعطــى تعليمــات خاصَّ
حــول طريقــة صنعــه. وقــد ُصِنــَع التابــوت بحيــث يحتــوي علــى لوَحــي الحجــر اللذيــن 
نقــش هللا عليهمــا بإصبعــه الوصايــا العشــر. كان التابــوت علــى شــكل صنــدوق 
ــى ِمــن الداخــل وِمــن الخــارج بالذهــب النقــيِّ الخالِــص. وقــد  ِمــن الخشــب ُمغشَّ
ُزيِّــن فــي أعــاله وحواليــه بأكاليــل ِمــن ذهــب. وغطــاء هــذا الصنــدوق الُمقــدَّس كان 
. وعلــى كلِّ  ِمــن الذهــب النقــيِّ ِمــن قطعــة واحــدة  »غطــاء الرَّحمــة«، المصنــوع 
طــرَف ِمــن غطــاء الرحمــة ُوضــع كــروٌب ِمــن الذهــب النقــّي الخالـِـص. وكان وجــه كلِّ 
ًهــا تجــاه اآلخــر وهمــا ينظــران إلــى أســفل باتِّجــاه غطــاء الرحمــة، وكان  كــروب موجَّ
ذلــك يرمــز إلــى الوقــار والشــغف الــذي يكنُّــه الجنــد الســماوّي لشــريعة هللا المودعــة 
. وكان للكروبيــن أجنحــة، وكان أحــد  فــي التابــوت الــذي فــي الَمقــِدس الســماويِّ
الجناحيــن الــذي لــكلِّ مــالك منبســطًا إلــى أعلــى، بينمــا كان الجنــاح اآلخــر يُغطّــي 
]154[ مثــااًل للتابــوت الحقيقــيِّ فــي الســماء.  تابــوت العهــد األرضــِي  هيئتــه. كان 
، وقــف مــالكان عنــد طرفــي التابــوت، كلُّ  وهنــاك، إلــى جانــب التابــوت الســماويِّ
واحــٍد منهمــا يُظلِّــل بأحــد أجنحتــه غطــاَء الرحمــة، باِســطًا جناًحــا إلــى األعلــى، بينمــا 

يُغطِـّـي بالجنــاح اآلخــر هيئتــه كعالمــة علــى الوقــار والتواضــع.
. وقــد  طلــَب هللا ِمــن موســى أْن يضــع لوحــي الحجــر فــي تابــوت العهــد األرضــيِّ
ي التابــوت أيًضــا باســم  أطلِــق علــى هذيــن الحجريــن اســم »لوَحــي الشــهادة«؛ وُســمِّ

»تابــوت الشــهادة«، ألنَّــه احتــوى علــى شــهادة هللا المتمثِّلــة فــي الوصايــا العشــر.

ُحجرتان
كانت خيمة االجتماع مؤلَّفة ِمن ُحجرتين، وكان يفصل بينهما ستار أو ِحجاب. 
ى بالذهب. وكانت ستائر  وكان األثاث كلُّه مصنوًعا ِمن الذهب الخالِص، أو ُمغشَّ
بين خيوطها صورة  رائع، ونُسجت  تناسق  األلوان وذات  ُمتنوِّعة  خيمة االجتماع 
ة لِتُمثِّل المالئكة السماويِّين المتَّصلين بعمل  للكاروبيم ِمن خيوط الذهب والفضَّ

، والذين هم أرواح خادمة لشعب هللا على األرض. المقدس السماويِّ
ذلــك  وأمــام  الثانــي،  القســم  داخــل  الِحجــاب  خلــف  الشــهادة  تابــوت  ُوِضــع 
س رُِفــَع الِحجــاب النفيــس الرائــع الجمــال. لــم تصــل الســتارة إلــى  التابــوت الُمقــدَّ
الرحمــة،  غطــاء  فــوق  كان  الــذي  مجــد هللا،  رؤيــة  باإلمــكان  وكان  البنــاء.  ســقف 

ِمــن الحجــرة األولــى. أقــل  ِمــن كال الحجرتيــن، ولكــْن بدرجــة  بالنظــر 
الحجــاب  ولكــنَّ  التابــوت،  أمــام  مباشــرة  قائًمــا  الذهبــيُّ  البخــور  مذبــُح  وكان 
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َمــن أشــعل النــار علــى هــذا المذبــح، وكانــوا  فصلــه عــن التابــوت. وكان هللا هــو 
الــذي كان  س،  الُمقــدَّ بالبخــور  ِمــن خــالل إمدادهــا  بــكلِّ قداســة  ُمتَّقــدة  يبقونهــا 
ة أميــال خــارج  يمــأ الَمقــِدس بغيمــة عطــره ]155[ نهــاًرا وليــاًل. وكان العطــر يمتــدُّ لِعــدَّ
، كان ينظــر إلــى  م الكاهــن البخــور أمــام الــربِّ حجــرات الَمقــِدس. وعندمــا كان يُقــدِّ
ـه موجــود  ـه كان يعلــم أنَـّ ـه لــم يكــن يتمكَّــن ِمــن رؤيتــه، إالَّ أنَـّ غطــاء الرحمــة. ومــع أنَـّ
هنــاك. وإذ كان البخــور يرتفــع علــى شــبه ســحابة، كان مجــد هللا يهبــط علــى غطــاء 
الرحمــة ويمــأ قــدس األقــداس وكان يـُـرى فــي الُقــدس، وغالبًــا مــا كان المجــد يمــأ 
قســَمي المقــدس )القــدس وقــدس األقــداس( إلــى درجــة ال يســتطيع معهــا الكاهــن 

أْن يــؤدِّي طقــوس خدمتــه وكان يُضطــرُّ إلــى الوقــوف عنــد بــاب الخيمــة.
ــه صالتــه باإليمــان إلــى غطــاء الرحمــة الــذي  إنَّ الكاهــن فــي القــدس، وهــو يُوجِّ
هــون صلواتهــم نحــو  لــم يكــن يســتطع رؤيتــه، كان يرمــز إلــى شــعب هللا وهــم يوجِّ
. إنَّهــم ال يســتطيعون رؤيــة  المســيح أمــام غطــاء الرحمــة فــي المقــدس الســماويِّ
شــفيعهم بعيونهــم الُمجــرَّدة، ولكــْن بعيــون اإليمــان يقــدرون أْن يــروا المســيح أمــام 
هــوا صلواتهــم إليــه مطالبيــن بثقــة باســتحقاقات شــفاعته. غطــاء الرحمــة وأْن يوجِّ

المنــارة  وكانــت  الضــوء.  بدخــول  تســمح  شــبابيك  الحجرتيــن  لتلــك  يكــن  لــم 
مصنوعــة ِمــن أفضــل أنــواع الذهــب النقــيِّ وكانــت تبقــى ُمشــتعلة ليــاًل ونهــاًرا ناشــرة 
نورهــا فــي الحجرتيــن. كان نــور المصابيــح التــي علــى المنــارة ينعكــس علــى الجــدران 
ــاة بالذهــب وعلــى جوانــب البنــاء وعلــى األثــاث المقــدَّس وعلــى الســتائر  المغشَّ
ــة، والتــي بــدت  الزاهيــة األلــوان التــي نُســج عليهــا الكروبيــم بخيــوط ِمــن ذهــب وفضَّ
س  بروعــة تفــوق الوصــف. تعجــز اللغــة عــن وصــف الجمــال والروعــة والمجــد الُمقــدَّ
الــذي ظهــر فــي ذينــك القســمين ِمــن الَمقــِدس. كان الذهــب فــي الَمقــِدس يعكــس 

ألــوان الســتائر التــي ظهــرت كألــوان قــوس القــزح.
كان رئيــس الكهنــة يدخــل إلــى قــدس األقــداس مــرَّة واحــدة فــي الســنة بعــد أْن 
ــا. لــم تســتطع عيــن بشــرية أْن  يكــون قــد اســتعدَّ اســتعداد اســتعداًدا دقيًقــا وخاصًّ
س الــذي كان يمــأ قــدس األقــداس ســوى رئيــس الكهنــة،  تتطلّــع إلــى البهــاء الُمقــدَّ
المنظــور.  هللا  بمجــد  الخــاصَّ  المســكن  كان  األقــداس  قــدس  ألنَّ  وذلــك   ]156[

ينتظــر  بينمــا  بخــوف وارتعــاد،  األقــداس  قــدس  دائًمــا  الكهنــة يدخــل  رئيــس  وكان 
الشــعب عودتــه فــي خشــوع وســكون. كانــوا يطلبــون بَركــة هللا بــكلِّ قلوبهــم. وكان 
هللا يتحــادث مــع رئيــس الكهنــة أمــام غطــاء الرحمــة. وعندمــا كان رئيــس الكهنــة 
يبقــي داخــل قــدس األقــداس لفتــرة أطــول ِمــن الُمعتــاد، كان الشــعب يشــعر بخــوف 
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شــديد، خشــية أْن يكــون مجــد الــربِّ قــد قتــل رئيــس الكهنــة بســبب خطاياهــم أو 
بســبب َخِطيَّــة اقترفهــا رئيــس الكهنــة نفســه. ولكــْن، عندمــا كانــوا يســمعون صــوت 
رنيــن األجــراس المثبَّتــة علــى ثيابــه، كانــوا يشــعرون بارتيــاح عظيــم. بعــد ذاك، كان 

رئيــس الكهنــة يخــرج ويبــارك الشــعب.
َخيَْمــَة  ــَحابَُة  السَّ ـِت  َغطَـّ »ثُــمَّ  االجتمــاع،  خيمــة  علــى  العمــل  اكتمــل  أن  بعــد 
االْجِتَمــاِع َوَمــأَ بََهــاُء الــرَّبِّ الَْمْســَكَن. فَلَــْم يَْقــِدْر ُموَســى أَْن يَْدُخــَل َخيَْمــَة االْجِتَمــاِع، 
ـْت َعلَيَْهــا َوبََهــاُء الــرَّبِّ َمــأَ الَْمْســَكَن« )خــروج 40: 34-35(. ألنَّ  ــَحابََة َحلَـّ ألَنَّ السَّ
»َســَحابََة الــرَّبِّ كَانَــْت َعلَــى الَْمْســَكِن نََهــاًرا. وَكَانَــْت ِفيَهــا نَــاٌر لَيْــالً أََمــاَم ُعيُــوِن كُلِّ 

بَيْــِت إِْســرَائِيَل ِفــي َجِميــعِ رِْحالَتِِهــْم« )خــروج 40: 38(.
أجزائهــا  فــّك  إســرائيل  بنــي  بإمــكان  بحيــث كان  االجتمــاع  بُنيــت خيمــة  لقــد 

رحالتهــم. كلِّ  فــي  بســهولة  وحملهــا 

السحابة الُمرشدة
كان الربُّ يُرشــد بني إســرائيل في جميع رحالتهم وســط الصحراء. وحين كان 
فــي صالــح الشــعب ولمجــد هللا أْن ينصبــوا خيامهــم فــي مــكان ُمعيَّــن ويقيمــوا فيــه، 
كان هللا يُبيِّــن لهــم إرادتــه بــأْن يجعــل عمــود الســحاب يســتقرُّ منخفًضــا فــوق خيمــة 
االجتمــاع ُمباشــرة. وكان يبقــى هنــاك إلــى أْن يشــاء هللا لهــم أْن يعــاودوا الترحــال 
ِمــن جديــد. عندئــذ كانــت ســحابة المجــد ترتفــع عاليًــا فــوق الخيمــة، فكانــوا يبــدؤون 

الرحيــل ِمــن جديــد. ]157[
حافــَظ بنــو إســرائيل خــالل جميــع رحالتهــم علــى نظــاٍم متكامــل. كان كلُّ ســبط 
يحمــل رايــة فيهــا إشــارة لبيــِت أبيــه، وقــد أِمــَر كلُّ ســبط أْن ينصــب خيامــه بجانــب 
ــة. وعندمــا كانــوا يرتحلــون، كانــت األســباط الُمختلفــة تســير بانتظــام،  رايتــه الخاصَّ
ــة. وعندمــا كانــوا يســتريحون ِمــن ترحالهــم،  كلُّ ســبط تحــت لوائــه أو رايتــه الخاصَّ
تُنَصــب خيمــة االجتمــاع، وبعــد ذلــك كانــت األســباط الُمختلفــة تنصــب  كانــت 
وعلــى  الخيمــة  وحــول  دهــا هللا  التــي حدَّ األماكــن  فــي  وتنســيق  بانتظــام  خيامهــا 

مســافة منهــا.
عندما كان الشعب يستأنف الرحيل، كان تابوت العهد يُحمل أمامهم، »وَكَانَْت 
َسَحابَُة الرَّبِّ َعلَيِْهْم نََهارًا ِفي ارْتَِحالِِهْم ِمَن الَْمَحلَِّة. َوِعْنَد ارْتَِحاِل التَّابُوِت كَاَن ُموَسى 
ْد أَْعَداُؤَك َويَْهرُْب ُمبِْغُضوَك ِمْن أََماِمَك‹. َوِعْنَد ُحلُولِِه  ، فَلْتَتَبَدَّ يَُقوُل: ›قُْم يَا رَبُّ

كَاَن يَُقوُل: ›ارِْجْع يَا رَبُّ إِلَى ِربََواِت أُلُوِف إِْسرَائِيَل‹« )عدد 10: 36-34(. ]158[ 
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20
الجواسيس 

وتقريرهم
يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر العدد 13 و 14 و 39.

أمَر الربُّ موسى أْن يُرسل رجااًل لُمعاينة أرض كنعان التي أراد أْن يُعطيها لبني 
ة. ثمَّ ذهبوا، ورجعوا ِمن استطالع  إسرائيل. واختيَر رئيٌس ِمن كلِّ سبط لهذه المهمَّ
األرض بعد أربعين يوًما، ووقفوا أمام موسى وهرون وكلِّ جماعة إسرائيل، وأروهم ثمر 
األرض. اتَّفق الجميع على أنَّ األرض جيَّدة، وقد عرضوا عيِّنة ِمن ثمارها التي دلَّت 
ا، بحيث حمله رجالن على عصا  على خصوبتها. كان عنقود العنب الواحد كبيرًا جدًّ

ان، وهي كانت ثمارًا تنمو هناك بوفرة. بينهما. كما أحضروا بعًضا ِمن التين والرمَّ
وبعد أْن أتى الجواسيس على وصف األرض وخصوبتها، بدأوا جميعهم، ما 
امتالكها.  على  المحدودة  قدرتهم  ُمحِبطًا عن  يتكلَّمون كالًما  منهم،  اثنين  عدا 
ا وأنَّ المدن ُمحاطة بأسوار  قالوا بأنَّ الشعب الساكن في تلك األرض قويٌّ جدًّ
عظيمة وعالية؛ وفوق كل ذلك، رأوا هناك الجبابرة ِمن بني عناق. بعد ذلك، 
وصفوا كيف أنَّ الشعوب ساكنة حول كنعان وأنَّه سيكون ِمن المستحيل عليهم 

أْن يتمكَّنوا ِمن االستيالء عليها.
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وإذ استمع الشعب إلى هذا التقرير، وجدوا في الصراخ والعويل المريرين 
أنَّ  في   ]159[ ل  والتأمُّ للتفكير  وقتًا  نفسه  الشعب  يُعِط  لم  أملهم.  لخيبة  منفًذا 
هللا، الذي أوصلهم إلى هذا المكان، ال بدَّ أْن يعطيهم األرض، بل انصاعوا فوًرا 
الذي  يثقوا في ذاك  ولم  وس  القدُّ ِمن قدرة هللا  وا  لقد حدُّ واإلحباط.  للفشل 
روا قائلين بعضهم لبعض:  قادهم إلى ُهنا بسالم. وأخذوا يلومون موسى وتذمَّ
»هذه إًذا هي نهاية كلِّ آمالنا. هذه هي األرض التي رحلنا عن مصر لنمتلكها!«.

طلــب كالــب ويشــوع ِمــن الشــعب أْن يصغــوا إليهمــا، لكــنَّ الشــعب كان فــي 
ـى أنَّهــم لــم يســتطيعوا ضبــط أنفســهم ليســتمعوا إليهمــا.  حالــة انفعــال شــديد حتَـّ
بعــد أْن هــدأ الشــعب قليــاًل، تجــرَّأ كالــب علــى القــول: »إِنََّنــا نَْصَعــُد َونَْمتَلُِكَهــا ألَنََّنــا 
الذيــن صعــدوا معــه قالــوا: »الَ  الرجــال  َعلَيَْهــا« )عــدد 13: 30(. ولكــنَّ  قَــاِدُروَن 
ــْعِب، ألَنَُّهــْم أََشــدُّ ِمنَّــا« )عــدد 13: 31(. واســتمرُّوا فــي  نَْقــِدْر أَْن نَْصَعــَد إِلَــى الشَّ
ير قائليــن بــأنَّ كلَّ الرجــال هنــاك كانــوا طــوال القامــة: »َوقَــْد  ترديــد تقريرهــم الشــرِّ
رَأَيَْنــا ُهَنــاَك الَْجبَاِبــرََة، بَِنــي َعَنــاق ِمــَن الَْجبَاِبــرَِة. فَُكنَّــا ِفــي أَْعيُِنَنــا كَالَْجــرَاِد، َوهَكــَذا 

كُنَّــا ِفــي أَْعيُِنِهــْم« )عــدد 13: 33(.

ًدا ر مجدَّ إسرائيل يتذمَّ
َر  ْعُب تِلَْك اللَّيْلََة. َوتََذمَّ »فَرَفََعْت كُلُّ الَْجَماَعِة َصْوتََها َوَصرََخْت، َوبََكى الشَّ
َعلَى ُموَسى َوَعلَى َهاُروَن َجِميُع بَِني إِْسرَائِيَل، َوقَاَل لَُهَما كُلُّ الَْجَماَعِة: ›لَيْتََنا ُمتَْنا 
ِفي أَرِْض ِمْصَر، أَْو لَيْتََنا ُمتَْنا ِفي هَذا الَْقْفِر! َولَِماذَا أَتَى ِبَنا الرَّبُّ إِلَى هِذِه األَرِْض 
يِْف؟ تَِصيُر نَِساؤُنَا َوأَطَْفالَُنا َغِنيَمًة. أَلَيَْس َخيْرًا لََنا أَْن نَرْجَع إِلَى ِمْصَر؟‹  لَِنْسُقَط ِبالسَّ
فََقاَل بَْعُضُهْم لِبَْعٍض: ›نُِقيُم رَئِيًسا َونَرْجُع إِلَى ِمْصَر‹. فََسَقَط ُموَسى َوَهاُروُن َعلَى 

َوْجَهيِْهَما أََماَم كُلِّ ]160[ َمْعَشِر َجَماَعِة بَِني إِْسرَائِيَل« )عدد 14: 5-1(.
وحســب،  موســى  علــى  ــر  بالتذمُّ غضبهــم  عــن  ثــوا  ينفِّ لــم  إســرائيل  بنــي  إنَّ 
ولكنَّهــم اتَّهمــوا هللا أيًضــا بمراوغتهــم باعتبــار أنَّــه وعدهــم بامتــالك أرٍض ال يمكنهــم 
ـيَّ  امتالكهــا. لقــد أمعنــوا فــي عصيانهــم إلــى درجــة كبيــرة ُمتناســين ذراع هللا الكلِـّ
وعجائــب  بمعجــزات  ُهنــا  إلــى  وقادهــم  مصــر  أرض  ِمــن  أخرجهــم  الــذي  القــدرة 
كثيــرة، حتَّــى أنَّهــم قــرَّروا انتخــاب رئيــس يرجــع بهــم إلــى مصــر التــي ذاقــوا فيهــا مــرارة 
اآلالم والعبوديــة. لقــد أقامــوا عليهــم بالفعــل رئيًســا ُمتجاهليــن موســى، قائدهــم 

ــروا علــى هللا بمــرارة. الحليــم والُمحتِمــل، وتذمَّ
بنــي  جماعــة  كلِّ  ام  وقُــدَّ الــربِّ  أمــام  وجهيهمــا  علــى  وهــرون  موســى  ســقط 
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إســرائيل ليلتمســا رحمــة هللا علــى الشــعب المتمــرِّد. لكــنَّ ُحزنهــم وضيقهــم كانــا 
أكبــر ِمــن أْن يُفصــح عنــه. فبقيــا علــى وجهيهمــا فــي صمــت ُمطِبــق. مــزَّق كالــب 
إِْســرَائِيَل  بَِنــي  ويشــوع ثيابهمــا تعبيــرًا عــن حزنهمــا الشــديد. »وَكَلََّمــا كُلَّ َجَماَعــِة 
ا. إِْن ُســرَّ ِبَنــا الــرَّبُّ  ا ِجــدًّ َســَها َجيِّــَدٌة ِجــدًّ قَائِلَيْــِن: ›األَرُْض الَِّتــي َمَررْنَــا ِفيَهــا لَِنتََجسَّ
يُْدِخلَْنــا إِلـَـى هــِذِه األَرِْض َويُْعِطيَنــا إِيَّاَهــا، أَرًْضــا تَِفيــُض لَبًَنــا َوَعَســالً. إِنََّمــا الَ تَتََمــرَُّدوا 
ِظلُُّهــْم،  َعْنُهــْم  زَاَل  قَــْد  ُخبْزُنَــا.  ألَنَُّهــْم  األَرِْض  َشــْعِب  ِمــْن  تََخافُــوا  َوالَ   ، الــرَّبِّ َعلَــى 

َمَعَنــا. الَ تََخافُوُهــْم‹« )عــدد 14: 9-7(. َوالــرَّبُّ 
ـى  »قَــْد زَاَل َعْنُهــْم ِظلُُّهــْم«، أي أنَّ الكنعانيِّيــن قــد مــأوا مكيــال إثمهــم، وتخلَـّ
ين للقتــال؛  الــربُّ عــن حمايتهــم، وشــعروا أنَّهــم فــي أمــان وأنَّهــم ]161[ غيــر ُمســتعدِّ
هــذه  تتــرك  أْن  ِمــن  بــداًل  ولكــْن،  لنــا.  فــإنَّ األرض مضمونــة  وبحســب عهــد هللا، 
الكلمــات التأثيــر المقصــود علــى الشــعب، أمعنــوا أكثــر فــي تمرُّدهــم. لقــد غضبــوا 
غضبًــا شــديًدا، وصرخــوا بأصــوات عاليــة وغاضبــة علــى كالــب ويشــوع يُطالبــون 
الــربُّ ويُظهــر مجــده  ــل  يتدخَّ لــم  لــو  مــا كان ســيحدث  بالحجــارة، وهــو  برجمهمــا 

باســتعراض هائــل فــي خيمــة االجتمــاع أمــام جميــع بنــي إســرائيل.

مه موسى للصفح التماس قدَّ
َمتَــى  ـى  ›َحتَـّ لُِموَســى:  الــرَّبُّ  »َوقَــاَل  ـم هللا.  ليكلِـّ الخيمــة  إلــى  موســى  دخــل 
قُونَِنــي ِبَجِميــعِ اآليـَـاِت الَِّتــي َعِملـْـُت ِفــي  ــْعُب؟ َوَحتَّــى َمتـَـى الَ يَُصدِّ يُِهيُنِنــي هــَذا الشَّ
َوَســِطِهْم؟ إِنِّــي أَْضِربُُهــْم ِبالَْوبـَـِإ َوأُِبيُدُهــْم، َوأَُصيِّــرَُك َشــْعبًا أَكْبَــَر َوأَْعظـَـَم ِمْنُهــْم‹. فََقــاَل 
ِمــْن  ــْعَب  الشَّ تِــَك هــَذا  ِبُقوَّ أَْصَعــْدَت  الَِّذيــَن  ـوَن  الِْمْصِريُـّ : ›فَيَْســَمُع  لِلــرَّبِّ ُموَســى 
ــا رَبُّ ِفــي َوَســِط  ــْد َســِمُعوا أَنَّــَك يَ ــوَن لُِســكَّاِن هــِذِه األَرِْض الَِّذيــَن قَ َوَســِطِهْم، َويَُقولُ
ــْعِب، الَِّذيــَن أَنْــَت يَــا رَبُّ قَــْد ظََهــرَْت لَُهــْم َعيًْنــا لَِعيْــٍن، َوَســَحابَتَُك َواِقَفــٌة  هــَذا الشَّ
َعلَيِْهــْم، َوأَنْــَت َســائٌِر أََماَمُهــْم ِبَعُمــوِد َســَحاٍب نََهــاًرا َوِبَعُمــوِد نَــاٍر لَيْــالً. فَــِإْن قَتَلْــَت 
ــُعوُب الَِّذيــَن َســِمُعوا ِبَخبَــرَِك قَائِلِيــَن: ألَنَّ  ـُم الشُّ ــْعَب كَرَُجــل َواِحــٍد، يَتََكلَـّ هــَذا الشَّ
ــْعَب إِلَــى األَرِْض الَِّتــي َحلَــَف لَُهــْم، قَتَلَُهــْم ِفــي  الــرَّبَّ لَــْم يَْقــِدْر أَْن يُْدِخــَل هــَذا الشَّ

الَْقْفــِر‹« )عــدد 14: 16-11(.
ــة  أمَّ لــم يقبــل موســى أْن يهلــك إســرائيل لكــي يصيــر هــو  الثانيــة  وهنــا للمــرَّة 
أعظــم منهــم. لقــد بَرَْهــن خــادُم هللا هــذا علــى محبَّتــه إلســرائيل وأظهــر إخالصــه 
إلــى  ِمــن مصــر  الشــعب  لهــذا  َغَفــرَْت  ]162[ وكرامــة شــعبه: »كمــا  لمجــد صانِعــه 
ـى اآلن تجــاه هــذا الشــعب  ههنــا، كُنــَت دوًمــا طويــل الــروح وكثيــر اإلحســان حتَـّ
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ــل موســى  الجاحــد؛ ورغــم عــدم اســتحقاقهم، فــإنَّ رحمتــك ثابتــة ال تتغيَّــر«. توسَّ
قائــاًل: »ألــن تصفــح عــن ذنــب هــذا الشــعب هــذه المــرَّة أيًضــا، وتضيــف هــذا األمــر 
إلــى مراحمــك اإللهيَّــة ونعمتــك العظيمــة مــا غفــرَْت فــي الماضــي وأعطيْــَت الكثيــر 

ِمــن قبــل؟«.
: ›قَــْد َصَفْحــُت َحَســَب قَْولِــَك. َولِكــْن َحــيٌّ أَنَــا فَتُْمــأُ كُلُّ األَرِْض  »فََقــاَل الــرَّبُّ
، إِنَّ َجِميــَع الرَِّجــاِل الَِّذيــَن رَأَْوا َمْجــِدي وَآيَاتـِـي الَِّتــي َعِملْتَُهــا ِفــي ِمْصــَر  ِمــْن َمْجــِد الــرَّبِّ
بُونـِـي اآلَن َعَشــَر َمــرَّاٍت، َولـَـْم يَْســَمُعوا لَِقْولـِـي، لـَـْن يـَـَرْوا األَرَْض الَِّتــي  يَّــِة، َوَجرَّ َوِفــي الْبَرِّ
ــا َعبْــِدي كَالِــُب فَِمــْن أَْجــِل  َحلَْفــُت آلبَائِِهــْم. َوَجِميــُع الَِّذيــَن أََهانُونِــي الَ يََرْونََهــا. َوأَمَّ
ـُه كَانَــْت َمَعــُه ُروٌح أُْخــَرى، َوقَــِد اتَّبََعِنــي تََماًمــا، أُْدِخلُــُه إِلَــى األَرِْض الَِّتــي َذَهــَب  أَنَـّ

إِلَيَْهــا، َوَزْرُعــُه يَرِثَُهــا‹« )عــدد 14: 24-20(.

يَّة الرجوع إلى البرِّ
ـة عــن طريــق البحــر األحمــر.  يَـّ أمــر الــربُّ العبرانيِّيــن بالعــودة والذهــاب إلــى البرِّ
ير، خســروا  ا ِمــن األرض الجيِّــدة، ولكنَّهــم، بتمرُّدهــم الشــرِّ لقــد كانــوا قريبيــن جــدًّ
لــكان  الحــال،  فــي  كالــب ويشــوع وصعــدوا  تقريــر  قــوا  أنَّهــم صدَّ لــو  حمايــة هللا. 
هللا أعطاهــم أرض كنعــان. لكنَّهــم كانــوا يشــكِّكون وأظهــروا روًحــا َوِقحــة وَصلِفــة 
أبــًدا أرض  لــن يدخلــوا  بأنَّهــم  أنَّهــم جلبــوا علــى أنفســهم الُحكــم  ـى  ضــدَّ هللا، حتَـّ
الموعــد. وهللا، برحمتــه ورأفتــه، أرجعهــم إلــى طريــق البحــر األحمــر، إذ بينمــا كان 
وا  ــر، َســَمع العماليــق والكنعانيُّــون عــن الجواســيس وأعــدُّ إســرائيل يُماطــل ويتذمَّ

]163[ أنفســهم للدخــول فــي حــرب ضــدَّ بنــي إســرائيل.

يرَِة  ــرِّ »وَكَلَّــَم الــرَّبُّ ُموَســى َوَهــاُروَن قَائـِـالً: ›َحتَّــى َمتـَـى أَْغِفــُر لِهــِذِه الَْجَماَعــِة الشِّ
‹« )عــدد  ُرونَــُه َعلَــيَّ ـِذي يَتََذمَّ ــَر بَِنــي إِْســرَائِيَل الَـّ ؟ قَــْد َســِمْعُت تََذمُّ ــرَِة َعلَــيَّ الُْمتََذمِّ
ـه ســيفعل بهــم  14: 26، 27(. قــال الــربُّ لموســى وهــرون أْن يُخِبــرا الشــعب بأنَـّ
أَْو  ِمْصــَر،  أَرِْض  ِفــي  ُمتَْنــا  ِمــن قبــل: »لَيْتََنــا  كمــا تكلَّمــوا. كان الشــعب قــد قالــوا 
لَيْتََنــا ُمتَْنــا ِفــي هــَذا الَْقْفــِر« )عــدد 14: 2(. اآلن ســيأخذ هللا كلمتهــم هــذه علــى 
. أخبــر هللا خادميــه أْن يقــوال للشــعب بأنَّهــم سيســقطون فــي القفــر،  محمــل الجــدِّ
. ولــن يدخــل  ِمــن ســنِّ العشــرين فصاعــًدا، ألجــل تمرُّدهــم وتذّمراتهــم علــى الــربِّ
َغِنيَمــًة  يَُكونُــوَن  الَِّذيــَن قُلْتُــْم  أَطَْفالُُكــُم  ــا  أرض كنعــان ســوى يشــوع وكالــب. »َوأَمَّ

فَِإنِـّـي َســأُْدِخلُُهْم، فَيَْعرِفُــوَن األَرَْض الَِّتــي اْحتََقرْتُُموَهــا« )عــدد 14: 31(.
ـة ألربعيــن ســنة، بــدًءا ِمــن  يَـّ أعلــن الــربُّ أنَّ أبنــاء العبرانيِّيــن ســيتيهون فــي البرِّ
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وقــت مغادرتهــم مصــر إلــى أْن يمــوت آباؤهــم جميعهــم، وذلــك ألجــل تمــرُّد آبائهــم. 
ـام  لــوا ويُقاســوا عواقــب آثامهــم أربعيــن ســنة، بحســب عــدد األيَـّ عليهــم أْن يتحمَّ
سوا فيها األرض، كّل يوم عن سنة. »فَتَْعرِفُْوَن ابِْتَعاِدي« )عدد  التي عاينوا وتجسَّ
راتهــم  14: 34(. عليهــم أْن يدركــوا تماًمــا أنَّ ذلــك كان عقابًــا علــى وثنيَّتهــم وتذمُّ
الُمتمــرِّدة التــي جعلــت الــربَّ يُغيِّــر قصــده تجاههــم. وعــَد الــربُّ أْن يُكافــئ كالــب 
لهمــا علــى كلِّ جماعــة إســرائيل التــي فقــدت جميــع الحقــوق  ويشــوع، حيــث فضَّ

فــي رضــى هللا وحمايتــه. ]164[
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر العدد 20.

حيــث  نفســه  المــكان  إلــى  جديــد،  ِمــن  ـة  يَـّ البرِّ إلــى  إســرائيل  جماعــة  عــادت 
امتحنهــم هللا بعــد خروجهــم ِمــن مصــر بوقــت قصيــر. لقــد أخــرج لهــم الــربُّ مــاًء ِمــن 
الصخــرة، وظــلَّ المــاء يتدفَّــق إلــى أْن رجعــوا إلــى الصخــرة مــرَّة أخــرى، حيــن أوقــف 
ًدا وليــرى إذا كانــوا  الــربُّ مجــرى المــاء النابــض بالحيــاة ليمتحــن إيمــان شــعبه مجــدَّ

ــر علــى الــربِّ ِمــن جديــد. ســيحتملون اختبــار إيمانهــم أو ســيعودون للتذمُّ
ــروا قــوَّة هللا  عندمــا عطــش العبرانيُّــون ولــم يجــدوا مــاًء، نفــذ صبرهــم ولــم يتذكَّ
التــي أخرجــت لهــم المــاء ِمــن الصخــرة قبــل حوالــي أربعيــن ســنة مضــت. وبــداًل 
ــروا علــى موســى وهــرون، وقالــوا لهمــا: »لَيْتََنــا فَِنيَنــا فََنــاَء  ِمــن أْن يثقــوا بــاهلل، تذمَّ
« )عــدد 20: 3(، وهــذا يعنــي أنَّهــم تمّنــوا لــو أنَّهــم كانــوا مــن ِضمــن  إِْخَوتَِنــا أََمــاَم الــرَّبِّ

الجماعــة التــي هلكــت فــي عصيــان قــورح وداثــان وأبيــرام.
ـِة  يَـّ الْبَرِّ هــِذِه  إِلَــى  الــرَّبِّ  ِبَجَماَعــِة  أَتَيْتَُمــا  »لَِمــاَذا  ُمطالبيــن:  بغضــب  وصرخــوا 
إِلَــى  ِبَنــا  لِتَأْتِيَــا  ِمْصــَر  ِمــْن  أَْصَعْدتَُمانَــا  َولَِمــاَذا  َوَمَواِشــيَنا؟  نَْحــُن  ِفيَهــا  نَُمــوَت  لَِكــْي 
ــاٍن، َوالَ ِفيــِه َمــاٌء  هــَذا الَْمــَكاِن الــرَِّديِء؟ لَيْــَس ُهــَو َمــَكاَن َزْرٍع ]165[ َوتِيــٍن وَكَــرٍْم َورُمَّ

.)5-4  :20 )عــدد  ــرِْب!«  لِلشُّ
»فَأَتَــى ُموَســى َوَهــاُروُن ِمــْن أََمــاِم الَْجَماَعــِة إِلَــى بَــاِب َخيَْمــِة االْجِتَمــاِع َوَســَقطَا 
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. وَكَلَّــَم الــرَّبُّ ُموَســى قَائِــالً: ›ُخــِذ الَْعَصــا  َعلَــى َوْجَهيِْهَمــا، فَتَــرَاَءى لَُهَمــا َمْجــُد الــرَّبِّ
تُْعِطــَي  أَْن  أَْعيُِنِهــْم  أََمــاَم  ْخــرََة  الصَّ وَكَلَِّمــا  أَُخــوَك،  َوَهــاُروُن  أَنْــَت  الَْجَماَعــَة  َواْجَمــعِ 
ْخــرَِة َوتَْســِقي الَْجَماَعــَة َوَمَواِشــيَُهْم‹. فَأََخــَذ ُموَســى  َماَءَهــا، فَتُْخــِرُج لَُهــْم َمــاًء ِمــَن الصَّ

الَْعَصــا ِمــْن أََمــاِم الــرَّبِّ كََمــا أََمــرَُه« )عــدد 20: 9-6(.

موسى يستسلم لنفاذ صبره
ْخرَِة، فََقاَل لَُهُم: ›اْسَمُعوا أَيَُّها الَْمرََدُة،  »َوَجَمَع ُموَسى َوَهاُروُن الُْجْمُهوَر أََماَم الصَّ
ْخرََة ِبَعَصاُه َمرَّتَيِْن،  ْخرَِة نُْخرُِج لَُكْم َماًء؟‹. َورَفََع ُموَسى يََدُه َوَضرََب الصَّ أَِمْن هِذِه الصَّ
فََخرََج َماٌء َغِزيٌر، فََشِربَِت الَْجَماَعُة َوَمَواِشيَها. فََقاَل الرَّبُّ لُِموَسى َوَهاُروَن: ›ِمْن 
َسانِي أََماَم أَْعيُِن بَِني إِْسرَائِيَل، لِذلَِك الَ تُْدِخالَِن  أَْجِل أَنَُّكَما لَْم تُؤِْمَنا ِبي َحتَّى تَُقدِّ

هِذِه الَْجَماَعَة إِلَى األَرِْض الَِّتي أَْعطَيْتُُهْم إِيَّاَها‹« )عدد 20: 12-10(.
الشــعب  ــرات  تذمُّ ِمــن  والضجــر  باإلنهــاك  شــعر  لقــد  موســى.  أخطــأ  لقــد 
ـم الصخــرة، كمــا  ، وبــداًل ِمــن أْن يُكلِـّ المتواصلــة عليــه، وأخــذ العصــا بأمــٍر ِمــن الــربِّ
أمــره هللا، َضَربهــا بالعصــا مرَّتيــن، بعــد أْن قــال: »أِمــْن هــذه الصخــرة نُخــرج لكــم 
ـم موســى ِبطَيــش لِســانه. لــم يقــل موســى، »ســيُريكم هللا اآلن  مــاًءا؟«. ُهنــا تكلَـّ
تــه ويجلــب لكــم مــاًء ِمــن هــذه الصخــرة«. ولــم ينِســب ]166[ هلل  برهانـًـا آخــر علــى قوَّ
القــوَّة والمجــد فــي إخــراج المــاء مــرَّة أخــرى ِمــن الصخــرة، وهكــذا لــم يُعظِّــم هللا أمــام 
الشــعب. وبســبب إخفــاق موســى فــي القيــام بذلــك، لــم يســمح لــه هللا أْن يقــود 

الشــعب إلــى أرض الموعــد.
ــة إلظهــار قــدرة هللا، وهــذا مــا جعــل الموقــف فــي  كانــت هنــاك حاجــة ماسَّ
ه للتأثيــر علــى  غايــة الهيبــة والوقــار، وكان ينبغــي علــى موســى وهــرون أْن يســتغالَّ
الشــعب تأثيــرًا ُمالئًمــا. لكــنَّ موســى كان منفعــاًل، وقــد نفــذ صبــره وغضــب علــى 
راتهم، وقال: »اســمعوا أيُّها المردة. أِمن هذه الصخرة نُخرج  الشــعب بســبب تذمُّ
ــر بأنَّهــم كانــوا علــى  لكــم مــاًء؟«. كان قولــه هــذا اعترافًــا فعليًّــا إلســرائيل الُمتذمِّ
حــقٍّ فــي اتِّهامهــم لــه بأنَّــه هــو الــذي قادهــم ِمــن مصــر. كان هللا قــد غفــر للشــعب 
يــات أعظــم ِمــن هــذه، لكــنَّ هللا ال يمكنــه أْن يحســب َخِطيَّــة قائــد شــعبه كَخِطيَّــة  تعدِّ
الشــعب الــذي كان تحــت قيادتــه. لــم يكــن باإلمــكان أْن يتغاضــى هللا عــن َخِطيَّــة 

موســى ويســمح لــه بدخــول أرض الموعــد.
بهــذا  إليهــم  أتــى  الــذي  أنَّ  علــى  واضًحــا  برهانًــا  لشــعبه  الــربُّ  أعطــى  لقــد 
ـة المصريِّيــن، لــم يكــن موســى، بــل كان  الخــالص العجيــب وأخرجهــم ِمــن عبوديَـّ
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المــالك القديــر، وهــو الــذي كان يســير أمامهــم فــي كلِّ ترحالهــم، والــذي قــال الــربُّ 
عنــه: »َهــا أَنـَـا ُمرِْســٌل َمــالَكًا أََمــاَم َوْجِهــَك لِيَْحَفظـَـَك ِفــي الطَِّريــِق، َولِيَِجــيَء ِبــَك إِلـَـى 
الَْمــَكاِن الَّــِذي أَْعَدْدتـُـُه. اِْحتـَـِرْز ِمْنــُه َواْســَمْع لَِصْوتـِـِه َوالَ تَتََمــرَّْد َعلَيْــِه، ألَنَّــُه الَ يَْصَفــُح َعــْن 

ُذنُوِبُكــْم، ألَنَّ اْســِمي ِفيــِه« )خــروج 23: 21-20(.
ادَّعــى موســى لنفســه المجــد الــذي هــو ِمــن حــقِّ هللا، وجعــل لزوًمــا علــى هللا 
أْن يفعــل مــا فعلــه فــي ذلــك الموقــف، وهــذا مــا ينبغــي أْن يُقِنــع إلــى األبــد شــعب 
إســرائيل المتمــرِّد بــأنَّ الــذي قادهــم ِمــن أرض مصــر لــم يكــن موســى، ]167[ بــل كان 
هللا نفســه. كان الــربُّ قــد أوكل لموســى عــبء قيــادة شــعبه، بينمــا كان المــالك 
فــي جميــع أســفارهم. وألنَّهــم  ههــم  فــي كلِّ ترحالهــم ويوجِّ القديــر يســير أمامهــم 
ين دائًمــا لينســوا أنَّ هللا كان يقودهــم بواســطة مالكــه، وألنَّهــم كانــوا  كانــوا مســتعدِّ
بهــم ليــرى  ينســبون لإلنســان مــا ال يمكــن عملــه إالَّ بقــوَّة هللا، فقــد امتحنهــم هللا وجرَّ
مــا إذا كانــوا ســيطيعونه. ولقــد فشــلوا فــي كلِّ تجربــة. وبــداًل ِمــن أْن يؤمنــوا بــاهلل 
تــه ودالالت عنايتــه ومحبَّتــه،  ويعترفــوا بــه، وهــو الــذي فــرش طريقهــم ببراهيــن قوَّ
فقــدوا ثقتهــم بــه ونســبوا خروجهــم ِمــن مصــر إلــى موســى متَّهميــن إيَّــاه بأنَّــه الســبب 
ــل موســى عنادهــم وتصلُّبهــم بصبــر كبيــر. وذات يــوم  فــي كلِّ مصائبهــم. لقــد تحمَّ

دوه بالرَّجــم. هــدَّ

عقوبة ثقيلة
أراد الــربُّ أْن يزيــل هــذا االنطبــاع ِمــن أذهانهــم إلــى األبــد، وذلــك ِمــن خــالل أْن 
يمنــع موســى ِمــن الدخــول إلــى أرض الموعــد. كان الــربُّ قــد كــرَّم موســى كثيــرًا، 
بَــُه منــه فــي جــوٍّ مقــدَّس علــى الجبــل، وتنــازل  لــه مجــده العظيــم. لقــد قرَّ وأظهــر 
ث اإلنسان مع صديقه. وقد نقل هللا إرادته وأحكامه وشرائعه  ليخاطبه كما يتحدَّ
إلــى موســى، وِمنــه إلــى الشــعب. وكونــه ُمكرًَّمــا عنــد هللا فقــد اعتُِبــرت خطيئتــه 
ة أمام هللا. وقد عبَّر أمام  أعظم قدًرا. لقد تاب موســى عن خطيئته وتواَضع بشــدَّ
كلِّ شــعب إســرائيل عــن حزنــه علــى خطيئتــه. لــم يُْخــِف موســى عــن الشــعب نتيجــة 
خطيئتــه، بــل أخبرهــم بأنَّــه لــن يســتطيع أْن يقودهــم إلــى أرض الموعــد نظــرًا لَفَشــلِِه 
فــي أْن ينِســب المجــد هلل. ثــمَّ قــال لهــم أنَّــه إذا كان هــذا الخطــأ ِمــن جانبــه عظيًمــا 
حــه ]168[ هللا بهــذا األســلوب، فكيــف إًذا سيحســب  إلــى درجــة اقتضــت أْن يصحِّ
ـه الســبب فــي  راتهــم الُمتكــرِّرة فــي كلِّ مــرَّة كانــوا يتَّهمونــه )أي موســى( بأنَـّ هللا تذمُّ

افتقــاد هللا لهــم علــى نحــو غيــر مألــوف، وذلــك نتيجــة خطاياهــم.
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أذهــان  فــي  ينطبــع  أْن  موســى  ســمح  بالــذات  المنفــردة  الحالــة  هــذه  وفــي 
ــب عليــه أن  ـه هــو الــذي أخــرَج لهــم مــاًء ِمــن الصخــرة، بينمــا كان يتوجَّ الشــعب أنَـّ
ــد اســم الــربِّ وســط شــعبه. واآلن سيحســم الــربُّ األمــر مــع شــعبه، فيتأكَّــدوا  يُمجِّ
بــأنَّ موســى كان ُمجــرَّد إنســان يتبــع إرشــادات وتوجيهــات َمــن هــو أعظــم منــه، أي 
ابــن هللا. وبهــذا لــن يــدع لهــم مجــاالً للشــّك. عندمــا يُعطــى الكثيــر، يكــون المطلــوب 
ــة عــن  ر، حيــث أعلَِنــت لــه رؤى خاصَّ كثيــرًا. لقــد فُّضــل موســى بنعمــة وبركــة ال تُقــدَّ
مجــد هللا. وقــد أفــاَض هللا عليــه بغنــى ِمــن نــوره ومجــده. كان وجهــه يعكــس أمــام 
الشــعب المجــَد الــذي أضــاءه الــربُّ عليــه. ســيُدان الجميــع بحســب االمتيــازات 

التــي أعطيــت لهــم والنــور والفوائــد الممنوحــة لهــم.
إنَّها إســاءة هلل بشــكل خاصٍّ أْن يرتكب الخطايا البشــُر الصالحون الذين يُعتبر 
ا ليكــون قــدوة يُحتــذى بهــا. فخطاياهــم تجعــل الشــيطان  ســلوكهم العــامُّ ُمســتحقًّ
اختارهــا هللا،  التــي  الوســائط  ســقوط  بســبب  مالئكــة هللا  علــى  ويتهكَّــم  يبتهــج 
وتُعطــي األثمــة مجــاالً ليتشــامخوا أمــام هللا. لقــد قــاد الــربُّ بنفســه موســى بطريقــة 
متميَّــزة، وأظهــر لــه مجــده كمــا لــم يُظهــره أليٍّ إنســان آخــر علــى األرض. كان موســى 
ــل إلــى حكمــة ِمــن  ــك بقــوَّة بنعمــة هللا وبتواضــع توسَّ بطبعــه عديــم الصبــر، لكنَّــه تمسَّ
الســماء لكــي ينــال ِمــن هللا القــوَّة ويتغلـّـب علــى ِقلَّــة صبــره، حتَّــى أنَّــه ُدعــي ِمــن هللا 

ا أكثــر ِمــن جميــع النــاس الذيــن علــى وجــه األرض. بأنَّــه حليــٌم جــدًّ
مات هارون على جبل هور، وذلك ألنَّ الربَّ ســبق وقال بأنَّه لن يدخل أرض 
الموعــد بمــا أنَّــه كان قــد أخطــأ، هــو وموســى، عنــد إخــراج ]169[ المــاء ِمــن الصخــرة 
ـى ال يُجــرَّب  عنــد مريبــة. قــام موســى وأبنــاء هــارون بدفــن هــارون فــي الجبــل حتَـّ
بارتــكاب  يذنبــون  يقيمــوا مراســيم تشــييع حافلــة لجثمانــه، وبذلــك  بــأْن  الشــعب 

َخِطيَّــة الوثنيَّــة وعبــادة األصنــام. ]170[
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موت موىس

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر التثنية 31 ــ 34.

كان موسى على وشك أْن يموت عندما أتاه أمر هللا بأْن يجمع بني إسرائيل 
وكلَّ  مصر،  تركوا  أْن  منذ  العبرانيِّين  رحالت  كلَّ  عليهم  ليسرد  موته  قبل  مًعا 
يات آبائهم الرهيبة التي جلبت عليهم دينونة هللا والتي جعلته يقول بأنَّهم لن  تعدِّ
. كبَر األبناء،  يَّة، حسب قول الربِّ يدخلوا أرض الموعد. لقد مات آباؤهم في البرِّ
أطفااًل  منهم  الكثيرون  كان  لهم.  سيتحّقق  كنعان  أرض  بامتالك  الوعد  وكان 
صغاًرا عندما أعطيَت الشريعة، ولم يسترجعوا أيَّة ذكرى لذلك الَحَدث العظيم، 
الوصايا  بتلخيص  يقوم  أْن  أوصى هللا موسى  يَّة.  البرِّ في  ُولِدوا  اآلخر  وبعضهم 
العشر وكلِّ الظروف الُمرتبطة بإعطاء الشريعة، وذلك خوفًا ِمن أالَّ يُدركوا ضرورة 

إطاعة الوصايا العشر وجميع الشرائع واألحكام التي أعطيَت لموسى.
كان موســى قــد كتــب كتابًــا دوَّن فيــه جميــع الشــرائع واألحــكام التــي أعطــاه 
ل فيــه بــكلِّ أمانــة كلَّ إرشــادات هللا التــي أعطاهــا لهــم فــي  إيَّاهــا هللا، وقــد ســجَّ
ــرات بنــي  الطريــق، وكلَّ العجائــب والمعجــزات التــي أجراهــا هللا لهــم، وكلَّ تذمُّ
راتهم. ]171[ إسرائيل. وقد سجَّل موسى أيًضا الهزيمة التي لحقت به بسبب تذمُّ
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التعليمات الختاميَّة إلسرائيل
ــع الشــعب كلَّــه أمــام موســى، وقــرأ عليهــم ِمــن الكتــاب الــذي كان قــد كتبــه  تجمَّ
أحــداث تاريخهــم الماضــي. وقــرأ أيًضــا مواعيــد هللا لهــم إْن هــم أطاعــوه واللعنــات 

التــي ســتقع عليهــم إْن كانــوا عصــاة ولــم يطيعــوا. 
قــال لهــم موســى أنَّ الــربَّ قصــد مــراًرا عديــدة أْن يهلكهــم بســبب تمرُّدهــم، لكــنَّ 
ــل أمامــه بــكلِّ إخــالص إلــى أن اســتبقاهم هللا برحمتــه. وذكَّرهــم  موســى كان يتوسَّ
موســى بالمعجــزات التــي عملهــا الــربُّ بفرعــون وبــكلِّ أرض مصــر. وقــال لهــم: »ألَنَّ 
أَْعيَُنُكــْم ِهــَي الَِّتــي أَبَْصــرَْت كُلَّ َصَنائِــعِ الــرَّبِّ الَْعِظيَمــِة الَِّتــي َعِملََهــا. فَاْحَفظُــوا كُلَّ 
ُدوا َوتَْدُخلـُـوا َوتَْمتَلُِكــوا األَرَْض الَِّتــي  الَْوَصايـَـا الَِّتــي أَنـَـا أُوِصيُكــْم ِبَهــا الْيَــْوَم لَِكــْي تَتََشــدَّ

أَنْتـُـْم َعاِبــُروَن إِلَيَْهــا لِتَْمتَلُِكوَهــا« )تثنيــة 11: 8-7(.
ر موســى بنــي إســرائيل بشــكٍل خــاصٍّ ِمــن أْن يقعــوا فــي خدعــة الدخــول فــي  حــذَّ
الوثنيَّــة، وناشــدهم بإخــالص أْن يطيعــوا وصايــا هللا. فــإْن هــم برهنــوا علــى طاعتهــم 
وحبِّهــم للــربِّ وعبــدوه بــكلِّ قلوبهــم وكلِّ أنفســهم، فإنَّــه ســيعطيهم المطــر فــي حينــه 
وســيجعل أرضهــم تُعطــي غلَّتهــا وثمارهــا، وســتزداد مواشــيهم. وســيتمتَّعون أيًضــا 

ــة مميَّــزة، وســينتصرون علــى أعدائهــم. بامتيــازات خاصَّ
لإلعجاب.  ومثير  ُمؤثِّر  نحو  وعلى  بإخالص  إسرائيل  بني  موسى  أوصى 
أكمل موسى جميع  ثمَّ  لُِمخاطبتهم.  األخيرة  تلك ستكون فرصته  أنَّ  يعلم  كان 
 ]172[ الُمختلفة  النظُم  الشرائع واألحكام والوصايا التي أعطاها هللا له، وكذلك 
الذين  الرجال  أليدي  كتبه  الذي  الكتاب  وسلَّم  والتقدمات.  بالذبائح  ة  والخاصَّ
سة لكي يُحفظ بأمان، وأوصاهم أْن يضعوه إلى جانب  كانوا يشغلون خدمة ُمقدَّ
تابوت العهد، وذلك ألنَّ هللا كان يعتني بذلك الصندوق الُمقدَّس بشكل دائم. 
كان ِمن الواجب الحفاظ على كتاب موسى هذا، حتَّى يستطيع قضاة إسرائيل 
الرجوع إليه في حال طرأت حالة تستوجب ذلك. إنَّ الشعب الخاطئ غالبًا ما 
يتفهَّم مطاليب هللا بالطريقة التي تتوافق مع حالته؛ لذلك ُحِفظ كتاب موسى 

في أكثر األماكن قداسة لكي يكون ِمن الممكن الرجوع إليه في المستقبل.
ختم موسى تعليماته األخيرة للشعب بأسمى وأروع ُخطبة نبويَّة مؤثِّرة. لقد 
كانت خطبة مؤثِّرة وبليغة. وبوحي ِمن هللا نطق موسى ببركة على كلِّ سبٍط ِمن 
ركَّز موسى بشكل كبير  الختاميَّة  أسباط إسرائيل، كلٌّ على حدة. وفي كلماته 
إْن هم  األبد  إلى  التي ستدوم  على عظمة هللا وجالله، وعلى سعادة إسرائيل 

كوا بقوَّته. أطاعوا هللا وتمسَّ
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موت موسى وقيامته 
ـِذي  »َوَصِعــَد ُموَســى ِمــْن َعَربَــاِت ُمــوآَب إِلَــى َجبَــِل نَبُــو، إِلَــى رَأِْس الِْفْســَجِة الَـّ
قُبَالـَـَة أَِريَحــا، فـَـأََراُه الــرَّبُّ َجِميــَع األَرِْض ِمــْن ِجلَْعــاَد إِلـَـى َداَن، َوَجِميــَع نَْفتَالـِـي َوأَرَْض 
ائِــرََة بُْقَعــَة  ، َوالَْجُنــوَب َوالدَّ ــى، َوَجِميــَع أَرِْض يَُهــوَذا إِلَــى الْبَْحــِر الَْغْرِبــيِّ أَفْرَاِيــَم َوَمَنسَّ
: ›هــِذِه ِهــَي األَرُْض الَِّتــي أَقَْســْمُت  أَِريَحــا َمِديَنــِة النَّْخــِل، إِلـَـى ُصوَغــَر. َوقـَـاَل لـَـُه الــرَّبُّ
إِلبْرَاِهيــَم َوإِْســَحاَق َويَْعُقــوَب قَائِــالً: لَِنْســلَِك أُْعِطيَهــا. قَــْد أََريْتُــَك إِيَّاَهــا ِبَعيَْنيْــَك، 
َولِكنَّــَك إِلَــى ُهَنــاَك الَ تَْعبُــُر‹. فََمــاَت ُهَنــاَك ُموَســى َعبْــُد الــرَّبِّ ِفــي أَرِْض ُمــوآَب 
. َوَدفََنــُه ِفــي الِْجــَواِء ِفــي أَرِْض ُمــوآَب، ُمَقاِبــَل بَيْــِت فَُغــوَر. َولَــْم  َحَســَب قَــْوِل الــرَّبِّ
يَْعرِْف إِنَْســاٌن قَبْرَُه إِلَى هَذا الْيَْوِم. ]173[ وَكَاَن ُموَســى ابَْن ِمئٍَة َوِعْشــِريَن َســَنًة ِحيَن 

ُــُه« )تثنيــة 34: 7-1(. ــْت نََضارَت ــْم تَــِكلَّ َعيُْنــُه َوالَ َذَهبَ َمــاَت، َولَ
ــة الفســجة. لقــد َوقَــَف  لــم يشــأ هللا أْن يصعــد أيُّ إنســان مــع موســى إلــى قمَّ
ُهنــاك علــى تلــك المرتفعــة علــى رأس الفســجة فــي حضــرة هللا والمالئكــة. وبعــد 
ُمحــارب  اســتراحة  ليســتريح  ُهنــاك  اســتلقى  كنعــان،  أرض  عينــاه  شــاهدت  أْن 
ُمتَعــب. وقــع عليــه نــوم، ولكــنَّ ذلــك كان ســبات المــوت. أخــذ المالئكــة جســده 
ودفنــوه فــي الــوادي. لــم يســتطع بنــو إســرائيل أبــًدا أْن يعرفــوا مــكان دفنــه. إنَّ الســرَّ 
وراء إخفــاء قبــره كان الهــدف منــه أالَّ يتحــوَّل جثمانــه إلــى وثــن، فيقــع الشــعب فــي 

. َخِطيَّــة عبــادة األوثــان ضــدَّ الــربِّ
إلــى هللا.  ـه أفلَــَح فــي جعــل موســى يُخطــئ  ُســرَّ الشــيطان ســروًرا عظيًمــا ألنَـّ
ي وقــع موســى تحــت ســلطان المــوت. فلــو أنَّــه ظــلَّ أميًنــا ولــم  وبســبب هــذا التعــدِّ
تُشــوِّه تلــك الَْخِطيَّــِة حياتــه عندمــا فشــل فــي إعطــاء المجــد هلل علــى إخراجــه المــاء 
ِمــن الصخــرة، لََدخــل أرض الموعــد وأُصِعــَد إلــى الســماء دون أْن يــرى المــوت. لقــد 
نــزل ِمــن الســماء ميخائيــل، أي المســيح، مــع المالئكــة الذيــن دفنــوا موســى، بعــد أْن 

ة قصيــرة، وأقامــوه وأخــذوه إلــى الســماء. مكــث فــي القبــر مــدَّ
وإذ اقترب المسيح والمالئكة ِمن القبر، ظهر الشيطان ومالئكته عند القبر وكانوا 
ى لهم  يحرسون جسد موسى لئالَّ يتمَّ نقله. وإذ اقترب المسيح ومالئكته أكثر، تصدَّ
مهم، لكنَّه أجِبَر على التراجع بمجد وقوَّة المسيح ومالئكته. طالب  الشيطان وقاوم تقدُّ
يه؛ لكنَّ المسيح أشار بتواضع إلى أبيه قائاًل:  الشيطان بجسد موسى، بسبب تعدِّ
!« )يهوذا 9(. ]174[ قال المسيح للشيطان بأنَّه يعلم أنَّ موسى قد تاب  »لِيَْنتَِهرََك الرَّبُّ
باتِّضاع عن خطيئته وأنَّ ال وصمة عار تلطِّخ أخالقه وأنَّ اسمه قد كُتب في سجاّلت 

السماء وال تشوبه شائبة. ثمَّ أقام المسيح جسد موسى الذي طالب به الشيطان.
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قــد  الــذي كان  إيليَّــا  المســيح كان موســى حاضــرًا ومعــه  وفــي حادثــة تجلّــي 
آالمــه  بخصــوص  المســيح  مــع  ثــا  ليتحدَّ أرِســال  وقــد  الســماء،  إلــى  حيًّــا  أصِعــَد 
وعذاباتــه وليحمــال مجــد هللا البنــه الحبيــب. لقــد أكــرم هللا موســى إكراًمــا عظيًمــا. 
ث اإلنســان مــع صديقــه.  وكان لــه امتيــاز الحديــث مــع هللا وجًهــا لوجــه، كمــا يتحــدَّ

وقــد أظهــر هللا لــه مجــده العظيــم، كمــا لــم يفعــل أليٍّ أحــد ســواه. ]175[
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املوعد
يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر يشوع 1؛ 3-6؛ 23، 24.

إلــى أرض  لكــي يقودهــم  ُعيّــَن يشــوع قائــًدا لشــعب هللا  مــوت موســى  بعــد 
الموعــد. كان يشــوع بمثابــة رئيــس وزراء موســى خــالل الجــزء األكبــر ِمــن الوقــت 
العجيبــة  األعمــال  شــاهد  لقــد  ـة.  يَـّ البرِّ فــي  تائهيــن  إســرائيل  بنــو  فيــه  كان  الــذي 
يــد موســى، وكان يفهــم جيّــًدا طبــاع الشــعب وميولهــم.  التــي أجراهــا هللا علــى 
كان واحــًدا ِمــن اإلثنــي عشــر جاسوًســا الذيــن أرِســلوا لُمعاينــة أرض الموعــد، وكان 
عا  مــا تقريــرًا صادقـًـا عــن غنــى األرض وخصوبتهــا وشــجَّ واحــًدا ِمــن االثنيــن اللذيــن قدَّ
ــاًل بشــكل جيِّــد  الشــعب علــى المضــيِّ قدًمــا المتالكهــا بقــوَّة هللا. لقــد كان مؤهَّ
ـه  ـه ســيكون معــه كمــا كان مــع موســى وأنَـّ لهــذا المركــز الهــاّم. وعــد الــربُّ يشــوع أنَـّ
ســيجعل احتــالل أرض كنعــان ســهاًل بالنســبة لــه، شــرط أْن يكــون أميًنــا فــي حفظــه 
ته في قيادة الشــعب  كلِّ وصاياه وأحكامه. كان يشــوع قلًقا بخصوص تنفيذ مهمَّ

إلــى أرض كنعــان، ولكــنَّ هــذا التوكيــد أزال مخاوفــه.
ـام ِمــن الســفر وأْن يســتعدَّ كلُّ  وا لثالثــة أيَـّ أمــر يشــوع بنــي إســرائيل أْن يســتعدُّ
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رجــال الحــرب للمعركــة، »فَأََجابـُـوا يَُشــوَع قَائِلِيــَن: ›كُلَّ َمــا أََمرْتََنــا ِبــِه نَْعَملـُـُه، َوَحيْثَُمــا 
تُرِْســلَْنا نَْذَهْب. َحَســَب كُلِّ َما َســِمْعَنا لُِموَســى ]176[ نَْســَمُع لََك. إِنََّما الرَّبُّ إِلُهَك 
يَُكــوُن َمَعــَك كََمــا كَاَن َمــَع ُموَســى. كُلُّ إِنَْســاٍن يَْعَصــى قَْولـَـَك َوالَ يَْســَمُع كَالََمــَك ِفــي 

ْع‹« )يشــوع 1: 18-16(. ًدا َوتََشــجَّ كُلِّ َمــا تَأُْمــرُُه ِبــِه يُْقتـَـُل. إِنََّمــا كُــْن ُمتََشــدِّ
ــْعِب:  ـا. »َوقَــاَل يَُشــوُع لِلشَّ أراد هللا أْن يكــون عبــور نهــر األردّن عمــالً إعجازيّـً
لِلَْكَهَنــِة:  يَُشــوُع  َوقَــاَل  َعَجائِــَب‹.  َوَســِطُكْم  ِفــي  َغــًدا  يَْعَمــُل  الــرَّبَّ  ألَنَّ  ُســوا  ›تََقدَّ
َوَســاُروا  الَْعْهــِد  تَابُــوَت  ــْعِب‹. فََحَملُــوا  الشَّ أََمــاَم  َواْعبُــُروا  الَْعْهــِد  تَابُــوَت  ›اْحِملُــوا 
َجِميــعِ  أَْعيُــِن  ِفــي  أَُعظُِّمــَك  أَبْتَــِدئُ  ›الْيَــْوَم  لِيَُشــوَع:  الــرَّبُّ  فََقــاَل  ــْعِب.  الشَّ أََمــاَم 
إِْســرَائِيَل لَِكــْي يَْعلَُمــوا أَنِّــي كََمــا كُْنــُت َمــَع ُموَســى أَكُــوُن َمَعــَك‹« )يشــوع 3: 7-5(.

عبور األردّن
كان علــى الكهنــة أْن يســيروا أمــام الشــعب حامليــن تابــوت العهــد وفيــه شــريعة 
ميــاه  انقطعــت  األردّن،  نهــر  ـة  علــى حافَـّ المــاء  فــي  أرجلهــم  انغمســت  وإذ  هللا. 
م الكهنــة حامليــن تابــوت العهــد الــذي كان يرمــز  النهــر المنحــدرة ِمــن أعلــى، وتقــدَّ
للحضــور اإللهــّي؛ وتبعتهــم جماعــة العبرانيِّيــن. عندمــا وصــل الكهنــة إلــى منتصــف 
نهــر األردّن، صــدر األمــر لهــم بــأْن يتوقَّفــوا عنــد اليابســة وســط النهــر إلــى أْن تعبــر 
ــن جيــل بنــي إســرائيل آنــذاك بــأنَّ  ــة األخــرى. وهنــا، تيقَّ جماعــة إســرائيل إلــى الضفَّ
تلــك القــوَّة عينهــا التــي شــهدها آباؤهــم عنــد شــقِّ ميــاه البحــر األحمــر قبــل أربعيــن 
ِمــن هــؤالء أطفــااًل صغــاًرا  الكثيــرون  نهــر األردّن. كان  ســنة كانــت تؤثِـّـر فــي ميــاه 
عندمــا عبــروا البحــر األحمــر. واآلن، هــا هــم يعبــرون نهــر األردّن كرجــال حــرب، وهــم 

علــى أتــمِّ االســتعداد للحــرب والقتــال.
بعــد أن انتهــى كلُّ شــعب إســرائيل ِمــن عبــور األردّن، ]177[ أمــر يشــوع الكهنــة 
تابــوت  النهــر حامليــن  ِمــن وســط  النهــر. وحالمــا صعــد الكهنــة  ِمــن  أْن يصعــدوا 
كمــا  وجــرت  مكانهــا  إلــى  األردّن  ميــاه  رجعــت  اليابســة،  علــى  ووقفــوا  العهــد 
أجــل  ِمــن  أجِريَــت  التــي  الرائعــة  المعجــزة  هــذه  إنَّ  ضفافــه.  كلِّ  إلــى  قبــل  ِمــن 
أبــًدا  تُنســى  ال  ولكــي  ا.  جــدًّ كثيــرًا  إيمانهــم  ِمــن  زادت  قــد  إســرائيل  بنــي  شــعب 
هــذه المعجــزة الرائعــة، أرشــد الــربُّ يشــوع أْن يأمــر رجــااًل ُمعيَّنيــن، رجــالً واحــًدا 
ِمــن كلِّ ســبط، بــأْن يأخــذوا أحجــاًرا ِمــن قــاع النهــر، حيــث وقفــت أقــدام الكهنــة 
فــي  ـا  تذكاريّـً نصبًــا  ويقيمــوا  أكتافهــم،  علــى  ويحملوهــا  العبرانيِّيــن،  عبــور  أثنــاء 
أرض  علــى  األردّن  َعبَــَر  إســرائيل  أنَّ  الذاكــرة حقيقــة  فــي  تبقــى  لكــي  الجلجــال، 
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فاندفعــت  القديــرة،  يــده  رفــع هللا  األردّن،  ِمــن  الكهنــة  أْن صعــد  وبعــد  يابســة. 
الطبيعــّي. فــي مجراهــا  هائــل  الميــاه كشــاّلل 

ميــاه  قــد شــقَّ  الــربَّ  أنَّ  والكنعانيِّيــن  وريِّيــن  األمُّ ملــوك  عندمــا ســمع جميــع 
قــد  إســرائيل  بنــو  كان  الخــوف.  ِمــن  قلوبهــم  ذابــت  إســرائيل،  بنــي  أمــام  األردّن 
بمياهــه  األردّن  نهــر  وســط  العجائبــّي  وعبورهــم  مــوآب.  ملــوك  ِمــن  اثنيــن  قتلــوا 
يشــوع  ختــن  ذلــك  بعــد  عظيــم.  برعــب  قلوبهــم  مــأ  العنيــف  وتيَّــاره  الُمتدفِّقــة 
ـة. وبعــد االنتهــاء ِمــن مراســيم الختــان،  يَـّ جميــع بنــي إســرائيل المولوديــن فــي البرِّ
َدْحَرْجــُت  قَــْد  ›الْيَــْوَم  لِيَُشــوَع:  الــرَّبُّ  أريحــا. »َوقَــاَل  فــي ســهول  الفصــح  عملــوا 

.)9  :5 )يشــوع  ِمْصــَر‹«  َعــاَر  َعْنُكــْم 
لقــد عيَّــرت األمــم الوثنيَّــة الــربَّ وشــعبه ألنَّ العبرانيِّيــن لــم يمتلكــوا أرض كنعــان 
التــي انتظــروا أْن يرثوهــا ســريًعا بعــد خروجهــم ِمــن مصــر. إنَّ أعداءهــم قــد انتصــروا 
هللا  أمــام  بأنفســهم  وتعالــوا  وتشــامخوا  ـة،  يَـّ البرِّ فــي  طويــاًل  تاهــوا  ألنَّهــم  عليهــم 
ـه لــم يقــدر أْن يقودهــم إلــى ]178[ أرض كنعــان. واآلن هــا هــم قــد عبــروا  ُمعلنيــن أنَـّ
ميــاه األردّن علــى أرض يابســة، ولــم يكــن بمقــدور أعدائهــم أْن يُعيِّروهــم فيمــا بعــد.

لقــد اســتمرَّ ســقوط المــنِّ إلــى تلــك الفتــرة، ولكــْن إذ أصبــح بنــو إســرائيل اآلن 
علــى مشــارف امتــالك كنعــان واألكل ِمــن ثمارهــا ومحاصيــل أرضهــا، لــم تعــد لهــم 

حاجــة بالمــنِّ فانقطــع.

رئيس جند الرَّبِّ
ــل والصــالة طالبًــا أْن يرافقــه حضــور  وإذ ابتعــد يشــوع عــن جيــوش إســرائيل للتأمُّ
هللا، رأى أمامه رجاًل بقامة ومكانة جليلة، وكان البًسا ثياب حرب، »َوَسيُْفُه َمْسلُوٌل 
ِبيَــِدِه«. لــم يتعــرَّف يشــوع إلــى هــذا الرجــل باعتبــاره جنديًّــا ِمــن جيــش إســرائيل، ومــع 
ذلــك لــم يظهــر عليــه مــا يشــير إلــى أنَّــه عــدّو. وبحماســته بــادره يشــوع بالقــول: »›َهــْل 
. اآلَن أَتَيْــُت‹. فََســَقَط  لََنــا أَنْــَت أَْو ألَعَدائَِنــا؟‹ فََقــاَل: ›كاَلَّ، بَــْل أَنَــا رَئِيــُس ُجْنــِد الــرَّبِّ
يَُشوُع َعلَى َوْجِهِه إِلَى األَرِْض َوَسَجَد، َوقَاَل لَُه: »ِبَماذَا يَُكلُِّم َسيِِّدي َعبَْدُه؟« فََقاَل 
رَئِيــُس ُجْنــِد الــرَّبِّ لِيَُشــوَع: ›اْخلـَـْع نَْعلـَـَك ِمــْن رِْجلِــَك، ألَنَّ الَْمــَكاَن الَّــِذي أَنـْـَت َواِقــٌف 

ٌس‹. فََفَعــَل يَُشــوُع كَذلـِـَك« )يشــوع 5: 15-13(. َعلَيـْـِه ُهــَو ُمَقــدَّ
ـا، بــل كان الــربَّ يســوع المســيح الــذي قــاد  لــم يكــن ذلــك المــالك مــالكًا عاديّـً
ـة، ملتحًفــا بعمــود النــار ليــاًل وعمــود الســحاب نهــاًرا. لقــد  يَـّ العبرانيِّيــن وســط البرِّ

س المــكان بحضــوره؛ ولذلــك أِمــَر يشــوَع بــأْن يخلــع نعليــه. تقــدَّ
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لقــد أرشــد الــربُّ يشــوَع بعــد ذلــك فــي أيِّ اتِّجــاه يســير لالســتيالء علــى أريحــا. 
كان ينبغــي إعطــاء األوامــر إلــى جميــع رجــال الحــرب بالــدوران حــول المدينــة مــرَّة 
ة ســتَّة أيَّــام، وفــي اليــوم الســابع كان عليهــم أْن يــدوروا حــول أريحــا  واحــدة يوميًّــا لمــدَّ

ســبع مــرَّات. ]179[

االستيالء على أريحا
نُــوٍن الَْكَهَنــَة َوقَــاَل لَُهــُم: ›اْحِملُــوا تَابُــوَت الَْعْهــِد. َولْيَْحِمــْل  بْــُن  »فََدَعــا يَُشــوُع 
ــْعِب: ›اْجتَــاُزوا  ‹. َوقَالُــوا لِلشَّ َســبَْعُة كََهَنــٍة َســبَْعَة أَبْــَواِق ُهتَــاٍف أََمــاَم تَابُــوِت الــرَّبِّ
ــاَل يَُشــوُع  ‹. وَكَاَن كََمــا قَ ــِز الُْمتََجــرُِّد أََمــاَم تَابُــوِت الــرَّبِّ ــرََة الَْمِديَنــِة، َولْيَْجتَ َوُدوُروا َدائِ
 ، الــرَّبِّ أََمــاَم  ــبَْعَة  السَّ الُْهتَــاِف  أَبْــَواَق  َحاِملِيــَن  الَْكَهَنــُة  ــبَْعُة  السَّ اْجتَــاَز  ــْعِب.  لِلشَّ

َوَضَربُــوا ِباألَبْــَواِق. َوتَابُــوُت َعْهــِد الــرَّبِّ َســائٌِر َوَراَءُهــْم« )يشــوع 6: 8-6(.
َوَراَء  َســائِرٌَة  ــاقَُة  َوالسَّ ِباألَبْــَواِق.  اِرِبيــَن  الضَّ الَْكَهَنــِة  أََمــاَم  َســائٌِر  ُمتََجــرٍِّد  »وَكُلُّ 
ــْعَب قَائـِـالً: ›الَ تَْهِتُفــوا  التَّابـُـوِت. كَانـُـوا يَِســيُروَن َويَْضِربـُـوَن ِباألَبـْـَواِق. َوأََمــَر يَُشــوُع الشَّ
ُعوا َصْوتَُكــْم، َوالَ تَْخــُرْج ِمــْن أَفَْواِهُكــْم كَلَِمــٌة َحتَّــى يَــْوَم أَقُــوُل لَُكــُم: اْهِتُفــوا.  َوالَ تَُســمِّ
فَتَْهِتُفــوَن‹. فَــَداَر تَابـُـوُت الــرَّبِّ َحــْوَل الَْمِديَنــِة َمــرًَّة َواِحــَدًة. ثـُـمَّ َدَخلُــوا الَْمَحلَّــَة َوبَاتـُـوا 

ـِة« )يشــوع 6: 11-9(. ِفــي الَْمَحلَـّ
مجموعــة  ســارت  البدايــة،  فــي  تــاّم.  بنظــام  تســير  العبرانيِّيــن  جماعــة  كانــت 
يكــن  ولــم  الحــرب.  مالبــس  يرتــدون  وكانــوا  الُمســلَّحين،  المحاربيــن  ِمــن  ُمنتخبــة 
ذلــك الوقــت للتــدرُّب علــى مهارتهــم فــي القتــال، بــل كان وقــت اإليمــان وطاعــة 
ثــمَّ  الهتــاف  أبــواق  يحملــون  كهنــة  ســبعة  وتبعهــم  لهــم.  تُعطــى  التــي  التعليمــات 
تابــوت عهــد هللا، الُمتألــئ بالذهــب، والُمحــاط بهالــة ِمــن المجــد، وكان محمــواًل 
علــى أكتــاف كهنــة يرتــدون مالبســهم الفاخــرة والمميَّــزة التــي تــدلُّ علــى وظيفتهــم 
ســة. وتبعهــم جيــش إســرائيل العظيــم، وكلُّ ســبط كان يســير تحــت رايتــه  المقدَّ
ــة. وهكــذا داروا حــول المدينــة ومعهــم تابــوت عهــد هللا. لــم يُســَمع صــوٌت  الخاصَّ
ردَّدت  التــي  األبــواق  وأصــوات   ]180[ العظيــم،  الجميــع  ذلــك  أقــدام  وقــع  ســوى 

التــالل صداهــا، وتخلَّلــت أرجــاء مدينــة أريحــا.
حركــة  كلَّ  يراقبــون  بالســقوط  عليهــا  المحكــوم  المدينــة  تلــك  حــرَّاس  كان 
ــلطات الحاكمــة بــكلِّ شــيء. لــم يقــدروا أْن يفهمــوا  بدهشــة وهلــع، ويُبلِّغــون السُّ
ـه باإلمــكان  ِمــن فكــرة أنَـّ معنــى كلِّ هــذا االســتعراض العســكرّي. وســخر بعضهــم 
االســتيالء علــى المدينــة بهــذه الطريقــة، بينمــا ارتعــد آخــرون وهــم يشــاهدون بهــاء 
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رأســهم  وعلــى  إســرائيل  وجيــش  الكهنــة  زيُّ  فرضــه  الــذي  والوقــار  العهــد  تابــوت 
يشــوع. لقــد تذكَّــروا بــأنَّ البحــر األحمــر قــد انشــقَّ أمامهــم قبــل أربعيــن ســنة، وأنَّ 
طريًقــا قــد أِعــدَّ لهــم علــى الفــور عبــر نهــر األردّن. كان خوفهــم شــديًدا للغايــة، حتَّــى 
ابــات المدينــة  بوَّ إبقــاء  أْن يهــزأوا ويلهــوا. وكانــوا حريصيــن علــى  لــم يقــدروا  أنَّهــم 

ابــات جميعهــا. ِمــن أنَّ محاربيهــم يحرســون البوَّ مقفلــة بإحــكام والتأكُّــد 
وطيلــة ســتَّة أيَّــام اســتمرَّت قــوَّات الجيــش بالــدوران حــول المدينــة. وفــي اليــوم 
الســابع داروا دائــرة مدينــة أريحــا ســبع مــرَّات. وكالعــادة، أِمــَر الشــعب أْن يصمتــوا. 
يراقبــوا،  أْن  الشــعب  علــى  كان  وحدهــا.  األبــواق  إاّل صــوت  يَُســمع صــوت  ولــم 
ِمــن المعتــاد، عندهــا يكــون  وعندمــا يطلــق حاملــو األبــواق أصواتًــا عاليــة وأطــول 
ِمــن الــالزم أْن يهتــف الجميــع بصــوت عــاٍل، ألنَّ هللا يكــون قــد أعطاهــم المدينــة. 
ــرََة الَْمِديَنــِة َعلَــى  ــُروا ِعْنــَد طُلُــوِع الَْفْجــِر َوَداُروا َدائِ ــابعِ أَنَُّهــْم بَكَّ ــْوِم السَّ »وَكَاَن ِفــي الْيَ
ــرََة الَْمِديَنــِة َســبَْع َمــرَّاٍت.  ــْوِم فََقــْط َداُروا َدائِ هــَذا الِْمْنــَواِل َســبَْع َمــرَّاٍت. ِفــي ذلِــَك الْيَ
ــْعِب:  ــاِبَعِة ِعْنَدَمــا َضــرََب الَْكَهَنــُة ِباألَبْــَواِق أَنَّ يَُشــوَع قَــاَل لِلشَّ وَكَاَن ِفــي الَْمــرَِّة السَّ
ــْعُب  ›اْهِتُفــوا، ألَنَّ الــرَّبَّ قـَـْد أَْعطَاكـُـُم الَْمِديَنــَة‹« )يشــوع 6: 15-16(. »فََهتـَـَف الشَّ
َهتَــَف  ــْعَب  الشَّ أَنَّ  الْبُــوِق  َصــْوَت  ــْعُب  الشَّ َســِمَع  ِحيــَن  وَكَاَن  ِباألَبْــَواِق.  َوَضَربُــوا 
ــْعُب ]181[ إِلَــى الَْمِديَنــِة كُلُّ  ــِه، َوَصِعــَد الشَّ ــوُر ِفــي َمَكانِ ــا َعِظيًمــا، فََســَقَط السُّ ُهتَافً

رَُجــل َمــَع َوْجِهــِه، َوأََخــُذوا الَْمِديَنــَة« )يشــوع 6: 20(.
أراد هللا أْن يبيِّــن للشــعب أنَّ غــزو كنعــان مــا كان ينبغــي أْن يُنســب إليهــم. 
فرئيــس جنــد الــربِّ هــو الــذي هــزم أريحــا، وهــو الــذي انخــرط فــي ذلــك الغــزو، ومعــه 
مالئكتــه أيًضــا. لقــد أمــر المســيح جيــوش الســماء أْن تُســِقط أســوار أريحــا وتهيِّــئ 
الظــروف ليدخــل يشــوع وجيــوش إســرائيل المدينــة. إّن هللا، فــي هــذه المعجــزة 
الرائعــة، لــم يُقــوِّ إيمــان شــعبه بقدرتــه علــى قمــع أعدائهــم وحســب، ولكنَّــه أيًضــا وبَّــخ 

عــدم إيمانهــم بــه فــي الســابق.
أهلهــا  الســماء. وإذ شــاهد  وإلــه  إســرائيل  ت جيــوش  تحــدَّ قــد  أريحــا  كانــت 
وأحّســوا  ارتعبــوا  يــوم،  كلَّ  واحــدة  مــرَّة  مدينتهــم  حــول  تطــوف  إســرائيل  جماعــة 
والحصينــة،  المرتفعــة  وأســوارهم  ـة  القويَـّ دفاعاتهــم  إلــى  نظــروا  لكنَّهــم  بالخطــر؛ 
وشــعروا بالثقــة فــي قدرتهــم علــى الصمــود أمــام أيِّ هجــوم. ولكــْن، عندمــا اهتــزَّت 
أســوارهم المتينــة وســقطت فجــأة بصــوت تحطَّــم هائــل يشــبه صــوت جلجلــة أقــوى 

ـة مقاومــة. الرعــود، شــلَّ الرعــُب تفكيرهــم وقواهــم ولــم يُبــدوا أيَـّ
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يشوع قائد حكيم وُمكرَّس
وكانــت  قائــًدا حكيًمــا،  كان  شــائبة.  ـة  أيَـّ ســة  المقدَّ يشــوع  أخــالق  تشــب  لــم 
حياتــه بكاملهــا مكرَّســة هلل. وقبــل موتــه دعــا جميــع العبرانيِّيــن، وفــي هــذا كان يتبــع 
يَّــة وأيًضــا ُمعامــالت هللا الرحيمــة معهــم.  مثــال موســى، وأوجــز كلَّ ترحالهــم فــي البرِّ
الحــرب  أعلــن  مــوآب  ملــك  أنَّ  لهــم  لســان. وروى  بفصاحــة  ذلــك خاطبهــم  بعــد 
عليهــم ودعــا بلعــام ليلعنهــم؛ لكــنَّ هللا لــم يشــأ أْن يســمع لبلعــام، »فَبَاَركَُكــْم بَرَكــة« 
، فَاْختـَـاُروا  )يشــوع 24: 10(. ثــمَّ قــال لهــم: »َوإِْن َســاَء ِفــي أَْعيُِنُكــْم أَْن تَْعبُــُدوا الــرَّبَّ
َمــْن تَْعبُــُدوَن: إِْن كَاَن اآللَِهــَة ]182[ الَِّذيــَن َعبََدُهــْم آبَاُؤكُــُم الَِّذيــَن  ألَنُْفِســُكُم الْيَــْوَم 
ــا أَنَــا  ــِر النَّْهــِر، َوإِْن كَاَن آلَِهــَة األَُموِريِّيــَن الَِّذيــَن أَنْتُــْم َســاكُِنوَن ِفــي أَرِْضِهــْم. َوأَمَّ ِفــي َعبْ

« )يشــوع 24: 15(. َوبَيِْتــي فََنْعبُــُد الــرَّبَّ
ــْعُب َوقَالُــوا: ›َحاَشــا لََنــا أَْن نَتْــرَُك الــرَّبَّ لَِنْعبُــَد آلَِهــًة أُْخــَرى، ألَنَّ  »فَأََجــاَب الشَّ
ـِذي  ـِة، َوالَـّ ـِذي أَْصَعَدنَــا وَآبَاَءنَــا ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر ِمــْن بَيْــِت الُْعبُوِديَـّ الــرَّبَّ إِلَهَنــا ُهــَو الَـّ
َعِمــَل أََمــاَم أَْعيُِنَنــا تِلـْـَك اآليـَـاِت الَْعِظيَمــَة، َوَحِفظََنــا ِفــي كُلِّ الطَِّريــِق الَِّتــي ِســرْنَا ِفيَهــا 

ــا ِفــي َوَســِطِهْم‹« )يشــوع 24: 17-16(. ــُعوِب الَِّذيــَن َعبَرْنَ َوِفــي َجِميــعِ الشُّ
َولَِصْوتِــِه  نَْعبُــُد  إِلَهَنــا  »الــرَّبَّ  لــه:  وقالــوا  يشــوع.  مــع  الشــعب عهدهــم  د  جــدَّ
نَْســَمُع« )يشــوع 24: 24(. كتــب يشــوع كلمــات عهدهــم هــذا فــي الكتــاب الــذي 
محبوبًــا  يشــوع  كان  لموســى.  أعِطيَــت  التــي  واألحــكام  الشــرائع  علــى  يحتــوي 
وُمحترًمــا ِمــن جميــع إســرائيل، وقــد ناحــوا عليــه بعــد موتــه مناحــة عظيمــة. ]183[
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر صموئيل األوَّل 3 ــ 6؛ وِسفر صموئيل 
الثاني 6؛ وأيًضا ِسفر ملوك األوَّل 8.

ًســا، وقــد ُصِنــَع بحيــث يحتــوي علــى لوحــي  كان تابــوت عهــد هللا صندوقـًـا مقدَّ
الوصايــا العشــر، وهــي الشــريعة التــي تمثِـّـل الــذات اإللهيَّــة. كان يُنظــر إلــى هــذا 
تــه. واســتقرَّت عليــه العالمــة التــي تشــير إلــى  ـه مجــد إســرائيل وقوَّ التابــوت علــى أنَـّ
الحضــور اإللهــّي نهــاًرا وليــاًل. وقــد تــمَّ تكريــس الكهنــة الذيــن كانــوا يخدمــون أمامــه 
عــة بأحجــار كريمــة ِمــن  ســة. كانــوا يرتــدون صــدرة ُمرصَّ ألداء تلــك الوظيفــة المقدَّ
أنــواع مختلفــة، وهــي نفــس األحجــار الكريمــة التــي تكوَّنــت منهــا األساســات االثنتــا 
محفوظــة  عشــر  اإلثنــي  إســرائيل  أســباط  أســماء  وكانــت  هللا.  مدينــة  فــي  عشــر 
قــة بالذهــب.  داخــل الطــوق، حيــث نُقشــت علــى األحجــار الكريمــة الُمثبَّتــة والمطوَّ
ـي  لتغطِـّ الكاهــن  كتَفــي  ِمــن  تدلّــت  حيــث  وجميلــة،  ثمينــة  تلــك صنعــة  وكانــت 

منطقــة الصــدر.
وكان علــى يميــن الصــدرة وشــمالها حجــران كريمــان كبيــران يتألَّقــان بنــور باهــر. 
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عندما كان يؤتى بقضايا صعبة أمام القضاة بحيث لم يقدروا البتَّ فيها، كانوا 
حال  وفي  يجيبهم.  كان  وهو  هللا،  يسألون  كانوا  وهؤالء  الكهنة،  إلى  يحيلونها 
النور  ِمن  هالة  تُرى  كانت  النجاح،  يمنحهم  أْن  وأراد  بالموافقة  هللا  استجاب 
والمجد وهي تستقرُّ على الحجر الكريم الذي على اليمين. وفي حال لم يرَض 
هللا، كان يستقرُّ ضباٌب أو سحابة على الحجر الذي على اليسار. عندما كانوا 
اليمين  الذي على  الثمين  الحجر  كان  للحرب،  الذهاب  يسألون هللا بخصوص 
يقول، »اذهبوا وانتصروا«. ]184[ في حال أحاط به النور. وعندما كانت السحابة 

تحجب الحجر الذي على اليسار، كان يقول، »ال تذهبوا؛ لن تنتصروا«.
واحــدة  مــرَّة  األقــداس  قــدس  داخــل  إلــى  يدخــل  الكهنــة  رئيــس  كان  عندمــا 
فــي الســنة ليخــدم أمــام تابــوت العهــد فــي حضــرة هللا المهيبــة، كان يســأل هللا، 
وغالبًــا مــا كان يجيبــه بصــوت مســموع. وعندمــا لــم يكــن الــربُّ يجيــب بصــوت، كان 
س تســتقرُّ علــى الكــروب الــذي علــى الجانــب  ة النــور والمجــد المقــدَّ يجعــل أشــعَّ
األيميــن ِمــن التابــوت، وهــذا كان يرمــز إلــى رضــا هللا وقبولــه. وعندمــا كانــت تُرفـَـض 

طلباتهــم، كانــت تســتقرُّ ســحابة علــى الكــروب الــذي علــى يســار التابــوت.
أســفاره،  كلِّ  فــي  دائــم  بشــكل  عهــد هللا  تابــوت  تُــالزم  أربعــة مالئكــة  كانــت 
ــة تُطلــب منهــم ويكــون لهــا  ـة مهمَّ بهــدف حمايتــه ِمــن جميــع األخطــار، ولتنفيــذ أيَـّ
عالقــة بالتابــوت. وعندمــا وصــل التابــوت إلــى نهــر األردّن، كان يســير أمامــه يســوُع، 
وقــف  حضــوره.  أمــام  الميــاه  انشــقَّت  وقــد  الســماء؛  مالئكــة  وتتبعــه  هللا،  ابــن 
المســيح والمالئكــة إلــى جانــب التابــوت والكهنــة علــى اليابســة فــي وســط النهــر إلــى 
أْن عبــر شــعب إســرائيل نهــر األردّن. وقــد حضــر المســيح والمالئكــة دوران التابــوت 
حــول أريحــا، وأخيــرًا أســقطوا أســوار تلــك المدينــة العظيمــة، وســلَّموا أريحــا أليــدي 

شــعب إســرائيل.

نتيجة إهمال عالي
عندمــا كان عالــي رئيًســا للكهنــة، قــام بترقيــة ابَنيــه إلــى مرتبــة الكهنــوت. لــم يكــن 
يُسمح ألحد سوى عالي بدخول قدس األقداس مرَّة واحدة في السنة. كان ابناه 
يخدمــان عنــد بــاب الهيــكل ويعمــالن فــي ذبــح الحيوانــات وعنــد مذبــح التقدمــات. 
اَعيْــن َشــرَِهين  ســة. لقــد كانــا أنانيَّيــن طمَّ وكانــا دائًمــا يســتهينان بهــذه الوظيفــة المقدَّ
وفاِســَقين. وقــد أنَّــب هللا عالــي علــى جــرم إهمالــه فــي تأديــب أســرته. كان عالــي 
ســة،  يوبِّــخ أبنــاءه لكنَّــه لــم يردعهــم. وبعــد أْن تــمَّ تعيينهــم فــي مرتبــة الكهنــوت المقدَّ
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َســِمَع عالــي ]185[ عــن ســلوكهما إذ كانــا يســلبان ذبائــح بنــي إســرائيل، وكذلــك عــن 
ياتهمــا الســاِفرة علــى شــريعة هللا وتجّرؤهمــا، وهــذا مــا جعــل إســرائيل يُخطــئ. تعدِّ

كشــف الــربُّ للصبــيِّ صموئيــل عــن الدينونــة التــي ســيجلبها علــى بيــت عالــي 
بســبب إهمالــه. »فََقــاَل الــرَّبُّ لَِصُموئِيــَل: ›ُهــَوَذا أَنَــا فَاِعــٌل أَْمــرًا ِفــي إِْســرَائِيَل كُلُّ 
َمــْن َســِمَع ِبــِه تَِطــنُّ أُُذنـَـاُه. ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم أُِقيــُم َعلَــى َعالـِـي كُلَّ َمــا تََكلَّْمــُت ِبــِه َعلَــى 
ــرِّ  ــُل. َوقَــْد أَْخبَرْتـُـُه ِبأَنِّــي أَقِْضــي َعلَــى بَيِْتــِه إِلَــى األَبَــِد ِمــْن أَْجــِل الشَّ بَيِْتــِه. أَبْتَــِدئُ َوأُكَمِّ
َولِذلِــَك  يَرَْدْعُهــْم.  َولَــْم  أَنُْفِســِهْم،  ِبــِه اللَّْعَنــَة َعلَــى  أَْوَجبُــوا  بَِنيــِه قَــْد  أَنَّ  يَْعلَــُم  ـِذي  الَـّ
إِلَــى  ِبتَْقِدَمــٍة  أَْو  ِبَذِبيَحــٍة  َعالِــي  بَيْــِت  َشــرِّ  َعــْن  ــُر  يَُكفَّ ـُه الَ  أَنَـّ َعالِــي  لِبَيْــِت  أَقَْســْمُت 

األَبَــِد‹« )صموئيــل األّول 3: 14-11(.
ـه لــم  ـى أنَـّ وس، حتَـّ يــات ابَنــي عالــي ســاِفرة للغايــة وُمهينــة هلل القــدُّ كانــت تعدِّ
ــد. لقــد دنَـّـس هذيــن  ي الُمتعمَّ ــر عــن ذلــك التعــدِّ ـة ذبيحــة أْن تُكفِّ يكــن بإمــكان أيَـّ
ف  الكاهنيــن الُخطــاة الذبائــَح التــي ترمــز إلــى ابــن هللا. وِمــن خــالل ســلوكهما الُمجــدِّ
والكاِفــر كانــا يدوســان علــى دم الكفــارة التــي كانــت مصــدر الطهــارة لــكلِّ الذبائــح.

ِفــي  يَْحُســُن  َمــا   . الــرَّبُّ ›ُهــَو  »فََقــاَل:   : الــربِّ بكلمــات  عالــي  صموئيــل  أخبــر 
َعيَْنيْــِه يَْعَمــُل‹« )صموئيــل األّول 3: 18(. كان عالــي يعلــم أنَّ اإلهانــة قــد لحقــت 
ــة اإلهمــال. أعلــن  هللا، وقــد شــعر بخطيّتــه. وســلَّم بــأنَّ هللا كان يعاقبــه علــى َخِطيَّ
عالــي لجميــع بنــي إســرائيل الــكالم الــذي تكلَّــم بــه الــربُّ مــع صموئيــل. وبعملــه هــذا، 
ير الســابق. والشــرُّ الــذي نُطــق بــه علــى  ــح إلــى حــدٍّ مــا إهمالــه الشــرِّ اعتقــد أنَّــه يُصحِّ

ــر إتمامــه كثيــرًا. عالــي لــم يتأخَّ
خــرج إســرائيل للقــاء الفلســطينيِّين علــى جبهــة القتــال فانهزمــوا، وقُِتــَل منهــم 
بيــن صفــوف العبرانيِّيــن. لقــد علمــوا أنَّ  ]186[ فــدبَّ الخــوف  أربعــة آالف رجــل. 
الشــعوب األخــرى، إذا ســمعت بهزيمتهــم، ستســتمدُّ الشــجاعة لتحاربهــم أيًضــا. 
أقــرَّ شــيوخ إســرائيل أنَّ هزيمتهــم قــد حصلــت ألنَّ تابــوت عهــد هللا لــم يكــن معهــم، 
فأرســلوا إلــى شــيلوه ليأتــوا بــه. لقــد فكَّــروا فــي أحــداث عبــور نهــر األردّن واالحتــالل 
الســهل ألريحــا عندمــا كانــوا يحملــون التابــوت، واســتقرَّ رأيهــم علــى أنَّ كلَّ مــا كان 
الزًمــا لالنتصــار علــى أعدائهــم هــو أْن يجلبــوا التابــوت معهــم. إنَّهــم لــم يدركــوا أنَّ 
قوَّتهــم كانــت تكُمــن فــي إطاعــة الشــريعة التــي كانــت موضوعــة ضمــن التابــوت، 
ثــان،  الُملوَّ الكاِهنــان  س  المقــدَّ التابــوت  مــع  تمثِـّـل هللا ذاتــه. وكان  والتــي كانــت 
حفنــي وفنحــاس، وكانــا ينتهــكان شــريعة هللا. رافــق هــذان الخاطئــان التابــوت إلــى 
محلَّــة إســرائيل. فعــادت الثقــة فــي نفــوس رجــال الحــرب، وشــعروا بثقــة االنتصــار.
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التابوت يؤخذ
ـِة أَنَّ َجِميــَع إِْســرَائِيَل َهتَُفــوا  »وَكَاَن ِعْنــَد ُدُخــوِل تَابُــوِت َعْهــِد الــرَّبِّ إِلَــى الَْمَحلَـّ
ــِت األَرُْض. فََســِمَع الِْفلِْســِطيِنيُّوَن َصــْوَت الُْهتـَـاِف فََقالـُـوا:  ُهتَافـًـا َعِظيًمــا َحتَّــى ارْتَجَّ
ـِة الِْعبْرَانِيِّيــَن؟‹ َوَعلُِمــوا أَنَّ تَابُــوَت  ›َمــا ُهــَو َصــْوُت هــَذا الُْهتَــاِف الَْعِظيــِم ِفــي َمَحلَـّ
إِلَــى  َجــاَء هللُا  ›قَــْد  قَالُــوا:  ألَنَُّهــْم  الِْفلِْســِطيِنيُّوَن  فََخــاَف  ـِة.  الَْمَحلَـّ إِلَــى  َجــاَء  الــرَّبِّ 
ـُه لَــْم يَُكــْن ِمثْــُل هــَذا ُمْنــُذ أَْمــِس َوالَ َمــا قَبْلَــُه! َويْــٌل  ـِة‹. َوقَالُــوا: ›َويْــٌل لََنــا ألَنَـّ الَْمَحلَـّ
لََنــا! َمــْن يُْنِقُذنَــا ِمــْن يَــِد هــؤاُلَِء اآللَِهــِة الَْقاِدِريــَن؟ هــؤاُلَِء ُهــُم اآللَِهــُة الَِّذيــَن َضَربُــوا 
ــالَّ  ُدوا وَكُونُــوا رَِجــاالً أَيَُّهــا الِْفلِْســِطيِنيُّوَن لِئَ ــِة. تََشــدَّ يَّ َربَــاِت ِفــي الْبَرِّ ِمْصــَر ِبَجِميــعِ الضَّ
تُْســتَْعبَُدوا لِلِْعبْرَانِيِّيــَن كََمــا اْســتُْعِبُدوا ُهــْم لَُكــْم. فَُكونُــوا رَِجــاالً َوَحاِربُــوا‹. فََحــارََب 
وَكَانَــِت  َخيَْمِتــِه.  إِلَــى  َواِحــٍد  كُلُّ  َوَهَربُــوا  إِْســرَائِيُل  َوانَْكَســَر   ]187[ الِْفلِْســِطيِنيُّوَن، 
ا، َوَســَقَط ِمــْن إِْســرَائِيَل ثثاَلَثـُـوَن أَلْــَف َراِجــل. َوأُِخــَذ تَابـُـوُت هللِا،  ْربـَـُة َعِظيَمــًة ِجــدًّ الضَّ

َوَمــاَت ابَْنــا َعالِــي ُحْفِنــي َوِفيَنَحــاُس« )صموئيــل األّول 4: 11-5(.
لقــد ظــنَّ الفلســطينيُّون أنَّ هــذا التابــوت هــو إلــه بنــي إســرائيل. ولــم يعلمــوا أنَّ 
، الــذي خلــق الســماوات واألرض، والــذي أعطــى شــريعته علــى جبــل  اإللــه الحــيَّ
ســيناء، هــو الــذي يمنــح النجــاح والفشــل بحســب الطاعــة أو العصيــان لشــريعته 

نــة فــي ذلــك الصنــدوق الُمقــدَّس. المتضمَّ
وقعــت مجــزرة عظيمــة فــي إســرائيل. كان عالــي جالًســا بجانــب الطريــق يُراقــب 
بقلــب مضطــرب ليتلّقــى أخبــاًرا ِمــن الجيــش. كان يخشــى أْن يؤخــد تابــوت عهــد 
ســه جيــوش الفلســطينيِّين. جــاء ســاٍع ِمــن الجيــش راكًضــا نحــو شــيلوه،  هللا وتنجِّ
الهــدوء، إذ  ِمــن  بنــوع  ــى عالــي هــذه األخبــار  تلقَّ قــد ماتــا.  ابنيــه  أنَّ  وأخبــر عالــي 
الســاعي  تابــع  عندمــا  ولكــْن،  األمــر.  حــدوث  ـع  ليتوقَـّ دعتــه  أســباب  لديــه  كانــت 
حديثــه قائــاًل: »َوأُِخــَذ تَابُــْوُت هللِا« )صموئيــل األّول 4: 17(، ارتجــف عالــي علــى 
كرســيِّه حزنًــا وأًســى، وســقط إلــى الــوراء ومــات. لقــد حظــي بنصيــب ِمــن ســخط 
ـه  فــي عصيانهمــا، ألنَـّ إلــى حــدٍّ بعيــد  ُمذنبًــا  ـه كان  إنَـّ ابنيــه.  الــذي وقــع علــى  هللا 
أجــرم عندمــا أهمــل أْن يردعهمــا. كان اســتيالء الفلســطينيِّين علــى تابــوت عهــد هللا 
أعظــم مصيبــة يمكــن أْن تحــلَّ بالشــعب. ولهــذا، أطلقــت زوجــة فينحــاس، التــي 
كانت على وشــك أْن تموت، على ابنها اســم »إِيَخابُوَد« »قَائِلًَة: ›قَْد زَاَل الَْمْجُد 

ِمــْن إِْســرَائِيَل‹. ألَنَّ تَابُــوَت هللِا قَــْد أُِخــَذ...« )صموئيــل األّول 4: 21(.
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في أرض الفلسطينيِّين
يُظِهــر  لكــي  تابــوت عهــده  أْن يســتولوا علــى  إســرائيل  بنــي  ســمح هللا ألعــداء 
إلســرائيل كــم كان ِمــن الَعبَــث الثقــة بالتابــوت الــذي هــو رمــز حضــور هللا، بينمــا 
كانــوا ُهــم يدنِّســون ]188[ الوصايــا الُمحتــواة فــي التابــوت. لقــد أذلَّهــم هللا بــأْن أزال 

س ِمــن وســطهم، والــذي كان فخــر قُوَّتهــم وثقتهــم. ذلــك التابــوت المقــدَّ
بنــي  إلــه  علــى  حصلــوا  ــــ  اعتقادهــم  بحســب  ــــ  ألنَّهــم  الفلســطينيُّون،  انتصــر 
ُرعــٍب  مصــدر  وجعلهــم  العجائــب  لهــم  أجــرى  الــذي  ذاك  الشــهير،  إســرائيل 
ألعدائهــم. ونقلــوا تابــوت عهــد هللا إلــى أشــدود، وأقامــوه فــي معبــد فخــم ُشــيِّد 
إلــى  عهــد هللا  تابــوت  داجــون، ووضعــوا  اإللــه  آلهتهــم شــهرة،  أكثــر  علــى شــرف 
جانــب إلههــم. وفــي الصبــاح دخــل كهنــة ذلــك اإللــه إلــى المعبــد، فارتعــدوا حيــن 
. فأقامــوا إلههــم  رأوا داجــون ســاقطًا علــى وجهــه إلــى األرض أمــام تابــوت عهــد الــربِّ
ــوا بــأنَّ ســقوطه كان محــض ُصدفــة.  داجــون ووضعــوه فــي مكانــه الســابق. لقــد ظنُّ
ولكــْن فــي صبــاح اليــوم التالــي وجــدوه ســاقطًا علــى وجهــه إلــى األرض كمــا فــي 

الســابق، وقــد قُِطــع رأس داجــون ويــداه.
أمــام  الصنــم  ذلــك  أســقطوا  العهــد،  تابــوت  رافقــوا  الذيــن  هللا،  مالئكــة  إنَّ 
، هــو فــوق كلِّ اآللهــة،  التابــوت، ثــم شــوَّهوه ببتــر يديــه، ليُظهــروا أنَّ هللا، اإللــه الحــيَّ
وأنَّ أمامــه كان كلُّ إلــه وثنــّي ال شــيء. كان الوثنيُّــون يُِكنُّــون وقــاًرا عظيًمــا إللههــم، 
تابــوت عهــد هللا،  أمــام  داجــون؛ وعندمــا وجــدوه مشــوًَّها وســاقطًا علــى وجهــه 
ــروا ذلــك  لقــد فسَّ الفلســطينيِّين.  فــأل شــؤم علــى  حزنــوا حزنًــا شــديًدا واعتبــروه 
بأنَّهــم هــم وجميــع آلهتهــم ســيخضعون وســيهلكون علــى يــد العبرانيِّيــن، وأنَّ إلــه 
ِمــن  عهــد هللا  تابــوت  أخرجــوا  لقــد  اآللهــة.  ِمــن جميــع  وأقــوى  أعظــم  العبرانيِّيــن 

هيكلهــم الوثنــّي وأقامــوه فــي مــكان ُمنفــرًدا.
ة ســبعة أشــهر. لقد انتصروا على  احتفظ الفلســطينيُّون بتابوت عهد هللا لمدَّ
بنــي إســرائيل وأخــذوا تابــوت عهــد هللا، حيــث اعتقــدوا أنَّ ]189[ قوَّتهــم تكمــن فيــه، 
وقد ظنُّوا أنَّهم سيكونون في أمان إلى األبد ولن يخافوا بعد ِمن جيوش إسرائيل. 
ولكــْن، فــي غمــرة فرحهــم بانتصارهــم ُســِمَع صــراخ عظيــم فــي كلِّ أنحــاء أرضهــم، 
وكان الســبب علــى الــدوام يُنَســب إلــى تابــوت عهــد هللا. لقــد نُِقــل التابــوت ِمــن 
إلــى أْن تملَّكــت  ِمــن هللا،  أتــى الخــراب  بــكلِّ ُرعــب، وأينمــا حــلَّ  مــكان إلــى آخــر 
كانــت  التابــوت.  حيــال  يفعلــوا  أْن  عســاهم  فيمــا  عظيمــٌة  حيــرٌة  الفلســطينيِّين 
المالئكــة، التــي الزمــت التابــوت، تحرســه ِمــن كلِّ أذى. ولــم يتجاســر الفلســطينيُّون 
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علــى أْن يفتحــوا التابــوت؛ ألنَّ إلههــم داجــون قــد لقــي منــه ذلــك المصيــر حتَّــى أنَّهــم 
خافــوا لمســه أو مجــرَّد االقتــراب منــه. لقــد اســتدعوا الكهنــة والعرَّافيــن، وقالــوا لهــم: 
؟«، فنصحوهــم بإعادتــه إلــى أصحابــه حيــث كان، وأْن  »مــاذا نعمــل بتابــوت الــربِّ
يُرســلوا معــه قربــان إثــم غالــي الثمــن، فــإذا ُســرَّ هللا بقبولــه، فســوف يشــفيهم. كان 
عليهــم أيًضــا أْن يفهمــوا أنَّ يــد هللا كانــت عليهــم ألنَّهــم أخــذوا تابوتــه الــذي كان 

لشــعب إســرائيل دون غيــره ِمــن الشــعوب.

إرجاع التابوت إلى إسرائيل
ـد البعــض إعــادة التابــوت. كان ِمــن الُمهيــن إعــادة تابــوت العهــد، وقــد  لــم يؤيِـّ
ــوا علــى الفلســطينيِّين أالَّ يغامــر أحــٌد منهــم بحياتــه ويحمــل تابــوت إلــه إســرائيل  ألحُّ
ــوا  يُقسُّ أالَّ  النــاَس  ُمستشــاروهم  ناشــد  عليهــم.  المــوت  هــذا  ِمثــل  جلــب  الــذي 
قلوبهــم، كمــا فعــل المصريُـّـون وفرعــون، وإالَّ فسيتســبَّبون بالمزيــد ِمــن المصائِــب 
والضربــات التــي ســتقع عليهــم. وإذ كانــوا جميًعــا ُمرتعديــن ِمــن أخــذ تابــوت عهــد 
َجِديــَدًة  َواِحــَدًة  َعَجلَــًة  َواْعَملُــوا  ُخــُذوا  قائليــن: »فَــاآلَن  الُمشــيرون  هللا، نصحهــم 
َوبََقرَتَيـْـِن ُمرِْضَعتَيـْـِن لـَـْم يَْعلُُهَمــا نِيــٌر، َواْرِبطـُـوا الْبََقرَتَيْــِن إِلـَـى الَْعَجلـَـِة، َوأَرِْجُعــوا َولََديِْهَمــا 
َوَضُعــوا  الَْعَجلَــِة،  َعلَــى  َواْجَعلُــوُه   ]190[ الــرَّبِّ  تَابُــوَت  َوُخــُذوا  الْبَيْــِت.  إِلَــى  َعْنُهَمــا 
َهــِب الَِّتــي تَرُدُّونََهــا لَــُه قُْربـَـاَن إِثـْـٍم ِفــي ُصْنــُدوق ِبَجانِِبــِه َوأَطْلُِقــوُه فَيَْذَهــَب.  أَْمِتَعــَة الذَّ
ــِإْن َصِعــَد ِفــي طَِريــِق تُُخِمــِه إِلَــى بَيْتََشــْمَس فَِإنَّــُه ُهــَو الَّــِذي فََعــَل ِبَنــا هــَذا  ــُروا، فَ َوانْظُ
رَّ الَْعِظيَم. َوإاِلَّ فََنْعلَُم أَْن يََدُه لَْم تَْضِربَْنا. كَاَن ذلَِك َعلَيَْنا َعرًَضا. فََفَعَل الرَِّجاُل  الشَّ
ــِة، َوَحبَُســوا َولََديِْهَمــا ِفــي  ــِن َوَربَطُوُهَمــا إِلَــى الَْعَجلَ ــِن ُمرِْضَعتَيْ كَذلِــَك، َوأََخــُذوا بََقرَتَيْ
َهــِب َوتََماثِيــِل  ْنــُدوِق َوِفيــرَاِن الذَّ الْبَيْــِت، َوَوَضُعــوا تَابـُـوَت الــرَّبِّ َعلـَـى الَْعَجلـَـِة َمــَع الصُّ
بََواِســيرِِهْم. فَاْســتََقاَمِت الْبََقرَتـَـاِن ِفــي الطَِّريــِق إِلـَـى طَِريــِق بَيْتََشــْمَس، وَكَانَتـَـا تَِســيرَاِن 
الِْفلِْســِطيِنيِّيَن  َوأَقْطَــاُب  ِشــَماالً،  َوالَ  يَِميًنــا  تَِميــالَ  َولَــْم  َوتَْجــأَرَاِن،  َواِحــَدٍة  ِســكٍَّة  ِفــي 

يَِســيُروَن َورَاَءُهَمــا إِلَــى تُُخــِم بَيْتََشــْمَس« )صموئيــل األّول 6: 12-7(.
كان الفلســطينيُّون علــى علــم بــأنَّ البقرتيــن لــن تتــركا ولديهمــا فــي البيــت دون 
أْن تدفعهمــا قــوَّة خفيَّــة مــا لعمــل ذلــك. ســارت البقرتــان ُمباشــرة نحــو بيتشــمس، 
كان  عنهمــا.  ُمباشــرة  تبتعــدان  كانتــا  ذلــك  ومــع  ولديهمــا،  ألجــل  تجــأران  وكانتــا 
أقطــاب الفلســطينيِّين يســيرون وراء التابــوت إلــى حــدود بيتشــمس، ولــم يتجــرَّأوا 
علــى أْن يأتمنــوا البقرتيــن بالكامــل علــى التابــوت الُمقــدَّس. كانــوا يخشــون أْن تقــع 
عليهــم مصائــب أعظــم فــي حــال أصابــه أيُّ مكــروه. ولــم يعلمــوا أنَّ مالئكــة هللا 
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كانــوا يرافقــون التابــوت ويُرشــدون البقرتيــن فــي مســارهما نحــو المــكان حيــث كان 
التابــوت موجــوًدا فــي األصــل. 

ِعقاب االستخفاف
كان أهــل بيتشــمس يحصــدون حصادهــم فــي الحقــول، وعندمــا رأوا تابــوت 
ــاًل علــى عجلــة تســحبها البقرتــان، فرحــوا فرًحــا عظيًمــا. لقــد عرفــوا  عهــد هللا ُمحمَّ
أنَّ األمــر كان ِمــن عمــل هللا. جــرَّت البقرتــان العجلــة التــي كان عليهــا تابــوت العهــد 
حتَّــى وصلتــا إلــى حجــر كبيــر، ووقفتــا هنــاك بشــكل تلقائــّي. أنــزل الالويُّــون تابــوت 
مــوا العجلــة والبقرتيــن،  عهــد الــربِّ وتقدمــة اإلثــم التــي أرســلها الفلســطينيُّون، وقدَّ
. عــاد  اللتيــن حملتــا ]191[ التابــوت المقــّدس، وتقدمــة الفلســطينيِّين ُمحرقــة للــربِّ

أقطــاب الفلســطينيِّين إلــى عقــرون، وتوقَّفــت الضربــة.
تكــون داخــل  أْن  التــي يمكــن  القــوَّة  ليكتشــفوا  بيتشــمس  الفضــول أهــل  دفــع 
ذلــك التابــوت، والتــي جعلتــه يقــوم بمثــل تلــك األعمــال الرائعــة. لقــد نظــروا إلــى 
إلــى هللا.  القــوَّة  ينســبوا  ولــم  قــوَّة عظيمــة،  يملــك  ـه  وكأنَـّ ذاتــه  حــدِّ  فــي  التابــوت 
لــم يكــن بإمــكان أحــد، ســوى بعــض الرجــال الُمكرَّســين لهــذا الغــرض، النظــر إلــى 
التابــوت عنــد تجريــده مــن ِغطائــه، دون أْن يالقــي حتفــه، وذلــك ألنَّ هــذا التصــرُّف 
إلــى هللا ذاتــه. وإذ أشــبع الشــعب فضولهــم وفتحــوا التابــوت  كان بمثابــة النظــر 
ســة، وهــو األمــر الــذي لــم يجــرؤ علــى فعلــه  قــوا النظــر فــي داخــل ثنايــاه المقدَّ لِيُحدِّ
حتَّــى الفلســطينيُّون الوثنيُّــون، ضــرب المالئكــُة َمــن كانــوا يالزمــون التابــوت أكثــر ِمــن 

خمســين ألــف رجــل ِمــن الشــعب.
وخــاف أهــل بيتشــمس ِمــن التابــوت، وقالــوا: »›َمــْن يَْقــِدُر أَْن يَِقــَف أََمــاَم الــرَّبِّ 
وِس هَذا؟ َوإِلَى َمْن يَْصَعُد َعنَّا؟‹ َوأَرَْسلُوا رُُسالً إِلَى ُسكَّاِن قَْريَِة يََعاِريَم  اإِللِه الُْقدُّ
، فَانْزِلـُـوا َوأَْصِعــُدوُه إِلَيُْكــْم‹« )صموئيــل  قَائِلِيــَن: ›قـَـْد رَدَّ الِْفلِْســِطيِنيُّوَن تَابـُـوَت الــرَّبِّ
األّول 6: 20-21(. أتــى أهــل قريــة يعاريــم بتابــوت عهــد الــربِّ إلــى بيــت أبينــاداب 
ة عشــرين ســنة بقــي العبرانيُّــون خاضعيــن  ابنــه لِحراســة التابــوت. ولمــدَّ وكرَّســوا 
ع صموئيــل  لقــوَّة الفلســطينيِّين، وقــد تواضعــوا كثيــرًا وتابــوا عــن خطاياهــم، وتضــرَّ
ــل  ِمــن أجلهــم، ومــرَّة أخــرى رحمهــم هللا. فصنــع الفلســطينيُّون حربًــا معهــم، وتدخَّ

الــربُّ بطريقــة معجزيَّــة ألجــل إســرائيل، فانتصــروا علــى أعدائهــم.
ظلَّ تابوت العهد في بيت أبيناداب إلى أْن تُوِّج داود ملًكا. جمع داود جميع 
الرجــال المنتخبيــن ِمــن إســرائيل، ثالثيــن ألًفــا، وذهــب ليُصِعــد تابــوت عهــد هللا. 
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وضعــوا التابــوت علــى عجلــة جديــدة وأخرجــوه ِمــن بيــت أبينــاداب. ]192[ وكان ُعــزَّة 
وأخيــو، ابنــا أبينــاداب، يســوقان العجلــة. وراح داود وكلُّ بيــت إســرائيل يلعبــون 
ــا انْتََهــْوا إِلَــى بَيْــَدِر نَاُخــوَن َمــدَّ ُعــزَُّة  أمــام الــربِّ بــكلِّ أنــواع اآلالت الموســيقيَّة. »َولَمَّ
يَــَدُه إِلَــى تَابُــوِت هللِا َوأَْمَســَكُه، ألَنَّ الثِّيــرَاَن انَْشــَمَصْت. فََحِمــَي َغَضــُب الــرَّبِّ َعلَــى 
ُعــزََّة، َوَضَربَــُه هللُا ُهَنــاَك ألَْجــِل َغَفلِــِه، فََمــاَت ُهَنــاَك لَــَدى تَابُــوِت هللِا« )صموئيــل 
الثانــي 6: 6-7(. غضــب عــزَّة ِمــن الثيــران ألنَّهــا تعثَّــرت. وبذلــك فهــو قــد أظهــر شــكًّا 
واضًحــا فــي هللا، وكأنَّمــا ذاك الــذي أتــى بالتابــوت ِمــن أرض الفلســطينيِّين ال يقــدر 
أْن يهتــمَّ بــه. والمالئكــة الذيــن كانــوا ياُلزمــون التابــوت ضربــوا عــزَّة بســبب اســتهانته 

وتســرُّعه فــي وضــع يــده علــى تابــوت عهــد هللا.
؟«  »َوَخاَف َداُوُد ِمَن الرَّبِّ ِفي ذلَِك الْيَْوِم َوقَاَل: »كَيَْف يَأْتِي إِلَيَّ تَابُوُت الرَّبِّ
إِلَــى  َداُوُد  ِبــِه  َداُوَد، فََمــاَل  َمِديَنــِة  إِلَــى  إِلَيْــِه،  الــرَّبِّ  تَابُــوَت  يَْنُقــَل  أَْن  َداُوُد  يََشــأْ  َولَــْم 
« )صموئيــل الثانــي 6: 9-10(. كان داود يعلــم بأنَّــه رجــل  ــِت ُعوِبيــَد أَُدوَم الَْجتِّــيِّ بَيْ
ا بطريقــة مــا، فيجلــب علــى  خاطــئ، وكان يخشــى أْن يكــون متعجرفًــا أو مســتخفًّ
نفســه غضــب هللا كمــا حــدث مــع ُعــزَّة. »َوبَِقــَي تَابـُـوُت الــرَّبِّ ِفــي بَيْــِت ُعوِبيــَد أَُدوَم 
الَْجتِّــيِّ ثثاَلَثـَـَة أَْشــُهٍر. َوبـَـارََك الــرَّبُّ ُعوِبيــَد أَُدوَم وَكُلَّ بَيِْتــِه« )صموئيــل الثانــي 6: 11(.

أراد هللا أْن يُعلِّم شعبه أنَّه في حين سبَّب تابوت عهده الرعب والموت للذين 
تعــّدوا علــى وصايــاه المحفوظــة فيــه، فهــو أيًضــا بَركــة وقــوَّة للذيــن أطاعــوا. وعندمــا 
سمع داود أنَّ بيت عوبيد قد نالوا بَركة عظيمة، وأنَّ كلَّ ما كان له قد ازدهر بفضل 
تابــوت عهــد هللا، تلهَّــف ألْن يأتــي بالتابــوت إلــى مدينتــه. ولكــْن، قبــل أْن يُقــِدم علــى 
نقــل التابــوت المقــدَّس، قــدَّس نفســه أمــام هللا وأمــَر الرجــال فــي أعلــى ]193[ مراكــز 
ـة، وعــن كلِّ مــا ِمــن شــأنه أْن  ـة أعمــال دنيويَـّ ــلطة فــي المملكــة أْن يمتنعــوا عــن أيَـّ السُّ
ســوا أنفســهم  ــب عليهــم أْن يُقدِّ ســة. وهكــذا توجَّ يُلهــي أذهانهــم عــن العبــادة المقدَّ
بهــدف إيصــال التابــوت الُمقــدَّس إلــى مدينــة داود. »فََذَهــَب َداُوُد َوأَْصَعــَد تَابُــوَت 

هللِا ِمــْن بَيْــِت ُعوِبيــَد أَُدوَم إِلَــى َمِديَنــِة َداُوَد ِبَفــرَحٍ …« )صموئيــل الثانــي 6: 12(.
»فَأَْدَخلُــوا تَابُــوَت الــرَّبِّ َوأَْوقَُفــوُه ِفــي َمَكانِــِه ِفــي َوَســِط الَْخيَْمــِة الَِّتــي نََصبََهــا لَــُه 
َداُوُد. َوأَْصَعَد َداُوُد ُمْحرَقَاٍت أََماَم الرَّبِّ َوَذبَائَِح َســالََمٍة« )صموئيل الثاني 6: 17(.

في هيكل سليمان
نفوذًا،  وأعظمهم  الشعب  شيوخ  جمَع  الهيكل،  بناء  سليمان  أكمل  أْن  بعد 
إلصعاد تابوت عهد الربِّ ِمن مدينة داود. كان أولئك الرجال قد كرَّسوا أنفسهم 
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هلل، وبكلِّ هيبة ووقار رافقوا الكهنة حاملي التابوت. »َوأَْصَعُدوا تَابُوَت الرَّبِّ َوَخيَْمَة 
َوالالَِّويُّوَن.  الَْكَهَنُة  فَأَْصَعَدَها  الَْخيَْمِة،  ِفي  الَِّتي  الُْقْدِس  آنِيَِة  َجِميعِ  َمَع  االْجِتَماِع 
أََماَم التَّابُوِت، َكانُوا  َمَعُه  إِلَيِْه  َوالَْملُِك ُسلَيَْماُن وَكُلُّ َجَماَعِة إِْسرَائِيَل الُْمْجتَِمِعيَن 
يَْذبَُحوَن ِمَن الَْغَنِم َوالْبََقِر َما الَ يُْحَصى َوالَ يَُعدُّ ِمَن الَْكثْرَِة« )ملوك األوَّل 8: 5-4(.

م ذبائــح.  يُقــدِّ أبيــه داود. فبعــد كلِّ ســتِّ خطــوات كان  اتَّبــع ســليمان مثــال 
َعْهــِد  تَابُــوَت  الَْكَهَنــُة  العــزف وباحتفــال عظيــم، »أَْدَخــَل  الغنــاء وآالت  وبأصــوات 
تَْحــِت َجَناَحــِي  إِلَــى  ِفــي قُــْدِس األَقْــَداِس،  الْبَيْــِت  ِمْحــرَاِب  ِفــي  َمَكانِــِه  إِلَــى  الــرَّبِّ 
ـَل  َوظَلَـّ التَّابُــوِت،   ]194[ َمْوِضــعِ  َعلَــى  أَْجِنَحتَُهَمــا  بََســطَا  الَْكُروبَيْــِن  ألَنَّ  الَْكُروبَيْــِن، 

.)7-6 :8 األوَّل  )ملــوك  فَــْوُق«  ِمــْن  َوِعِصيَّــُه  التَّابُــوَت  الَْكُروبَــاِن 
لقــد تــمَّ بنــاء الهيــكل فــي غايــة الروعــة والفخامــة، بحســب المثــال الــذي أظِهــَر 
مــه الــربُّ لــداود فيمــا بعــد. إنَّ الهيــكل األرضــّي قــد بُنــَي  لموســى علــى الجبــل وقَدَّ
فــوق  الكروبيــن  إلــى  باإلضافــة  ــــ  ســليمان  صنــع  الســماوّي.  الهيــكل  مثــال  علــى 
ــــ مالكيــن آخريــن بحجــٍم أكبــر، حيــث وقفــا علــى طرفــي التابــوت، وكان  التابــوت 
يُمثِّــالن حراســة المالئكــة الســماويِّين الدائمــة لشــريعة هللا. يســتحيل وصــف جمــال 
التابــوت  ُحِمــل  االجتمــاع،  فــي خيمــة  كمــا  الهيــكل،  وفــي  وفخاتــه.  الهيــكل  هــذا 
س بــكلِّ وقــار وترتيــب مهيــب، وُوِضــع فــي مكانــه تحــت جناحــي الكروبيــن  الُمقــدَّ

الجليليــن اللذيــن وقفــا علــى األرض.
سة بكلِّ أنواع اآلالت الموسيقيَّة في الحمد هلل.  اتَّحدت أصوات الجوقة الُمقدَّ
وبينمــا صدحــت األصــوات الُمتناغمــة مــع اآلالت الموســيقيَّة التــي تــردَّد صداهــا فــي 
أرجاء الهيكل وُحِملت مع الهواء إلى كلِّ أنحاء أورشليم، تملَّكت سحابة مجد هللا 
ــا َخــرََج الَْكَهَنــُة ِمــَن  البيــت ومأتــه، كمــا كانــت ســابًقا تمــأ خيمــة االجتمــاع. »وَكَاَن لَمَّ
، َولـَـْم يَْســتَِطعِ الَْكَهَنــُة أَْن يَِقُفــوا لِلِْخْدَمــِة ِبَســبَِب  ــَحاَب َمــأَ بَيْــَت الــرَّبِّ الُْقــْدِس أَنَّ السَّ

« )ملــوك األوَّل 8: 11-10(. ــَحاِب، ألَنَّ َمْجــَد الــرَّبِّ َمــأَ بَيْــَت الــرَّبِّ السَّ
وقــف الملــك ســليمان علــى منبــر نحاســّي أمــام المذبــح وبــارك الشــعب، ثــمَّ 
جثــا علــى األرض رافًعــا يديــه إلــى الســماء، وصلَّــى صــالة حــارَّة وُمخلِصــة إلــى هللا 
بينمــا انحنــى الجميــع ووجوههــم إلــى األرض. وبعــد أن انتهــى ســليمان ِمــن صالتــه، 

نزلــت نــار ُمعجزيَّــة ِمــن الســماء وأكلــت المحرقــة والذبائــح.
عنــه   ]195[ حــاد شــعبه  إذا  بالهيــكل  أنَّهــا ســتحلُّ  قــال هللا  التــي  الُمصيبــة  إنَّ 
قــت بعــد بنائــه ببضــع مئــات ِمــن الســنين، وكانــت خطايــا إســرائيل هــي  قــد تحقَّ
الســبب. لقــد وعــد هللا ســليمان أنَّــه إذا بقــي أميًنــا وأطــاع شــعبُه كلَّ وصايــاه، فــإنَّ 
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ذلــك الهيــكل المجيــد ســيبقى قائًمــا إلــى األبــد بــكلِّ عظمتــه ودليــاًل علــى االزدهــار 
والبــركات العظمــى النازلــة علــى الشــعب نتيجــة طاعتهــم.

سبي إسرائيل
ســمح هللا أْن يؤخذ شــعب إســرائيل إلى الســبي لكي يذلّهم ويُعاقبهم بســبب 
امــه  ُخدَّ لبعــض  أعلَــن هللا  الهيــكل،  دمــار  قبــل  وانتهاكهــم وصايــا هللا.  شــرورهم 
األمنــاء عــن مصيــر الهيــكل الــذي كان مدعــاة فخــر إســرائيل، والــذي اتَّخــذوه صنًمــا 
يُعبــد فــي الوقــت الــذي كانــوا يُخطئــون ضــدَّ هللا. وكشــف لهــم أيًضــا عــن ســبي 
س الــذي يحتــوي علــى  إســرائيل. وقــد نقــل أولئــك الرجــال األبــرار التابــوت المقــدَّ
لوَحــي الحجــر قبيــل تدميــر الهيــكل، وبَنــوٍح وأًســى أخفــوه فــي مغــارة ليبقــى مخفيًّــا 
ِمــن  ذلــك  بعــد  إليهــم  ليرجــع  كان  ومــا  بســبب خطاياهــم،  إســرائيل  عــن شــعب 
جديــد. ومــا يــزال ذلــك التابــوت الُمقــدَّس مخفيًّــا حتَّــى يومنــا هــذا، ولــم يُعثــر عليــه 

منــذ إخفائــه. ]196[
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املجيء األوَّل 

للمسيح
لقــد نُِقلــُت إلــى ذلــك الزمــان حيــن كان علــى يســوع أْن يأخــذ الطبيعــة البشــريَّة 

ويضــع نفســه كإنســان ِويُقاســي تجــارب الشــيطان.
ــا  طً كانــت والدتــه خاليــة ِمــن مظاهــر العظمــة الدنيويَّــة، إذ ُولِــد فــي حظيــرة ُمقمَّ
فــي مــذود؛ ومــع ذلــك نــال مولــده كرامــة فاقــت مــا نالتــه والدة أيُّ طفــل ِمــن بنــي 
شــهادتهم  وأتــت  يســوع،  مجــيء  خبــر  للرعــاة  الســماء  مالئكــة  أذاعــت  إذ  البشــر 
ــدوا  مصحوبــة بنــور ومجــد ِمــن هللا. عــزف جنــد الســماء بقيثاراتهــم األلحــان ومجَّ
هللا. وهــا هــم يحملــون بانتصــار بشــارة مجــيء ابــن هللا إلــى عالــم ســاقط ليُنِجــز 
ـة لبنــي البشــر. لقــد  عمــل الفــداء ويجلــب بموتــه الســالم والمســرَّة والحيــاة األبديَـّ

كــرَّم هللا مجــيء ابنــه، وســجدت لــه المالئكــة.

معموديَّة يسوع
القدس على شكل  الروح  ونزل  المعموديَّة؛  حامت مالئكة هللا فوق مشهد 
حمامة واستقرَّت عليه، وبينما وقف الشعب في دهشة عظيمة، وعيونهم ُمركَّزة 
عليه، ُسِمع صوت اآلب ِمن السماء قائاًل: »أنت ابني الحبيب الذي بك ُسررت«.

AR StoryRedemption-Body.indd   159 11/4/19   4:23 PM



ة الفداء 160  |  ِقصَّ

ًنا ِمن أنَّ ذاك الذي أتى ليعتمد منه في نهر األردّن كان هو  لم يكن يوحنَّا ُمتيقِّ
المخلِّص نفسه. لكنَّ هللا كان قد وعده بأْن يُعطيه عالمة ليتعرَّف ِمن خاللها إلى 
]197[ َحَمــل هللا. وقــد أعِطيَــت تلــك العالمــة عندمــا اســتقرَّت الحمامــة الســماويَّة 

إلــى يســوع، وصــرخ  يــده ُمشــيرًا  علــى يســوع وأضــاء حولــه مجــد هللا. مــدَّ يوحنَّــا 
ــا 1: 29(. ــَة الَْعالَــِم« )يوحنَّ ــُع َخِطيَّ بصــوت عــاٍل قائــاًل: »ُهــَوَذا َحَمــُل هللِا الَّــِذي يَرْفَ

خدمة يوحنَّا
أخبــر يوحنَّــا تالميــَذه أنَّ يســوع هــو المســيَّا الموعــود بــه، مخلِـّـص العالَــم. وإذ 
اقتربت خدمته ِمن نهايتها، علَّم تالميذه أْن ينظروا إلى يسوع وأْن يتبعوه باعتباره 
الُمعلِّــم األعظــم. كانــت حيــاة يوحنَّــا حيــاة ُحــزن وإنــكار للــذات. لقــد أعلــن المجــيء 
األول للمســيح، لكــْن لــم يُســمح لــه بُمشــاهدة عجائبــه واالبتهــاج بالقــوَّة التــي تجلَّــت 
فيــه. عندمــا برهــن يســوع علــى أنَّــه معلِّــم، أدرك يوحنَّــا أنَّــه ال بـُـدَّ أْن يمــوت. لــم يكــن 
ـة، وقــد عــاش حياتــه وحيــًدا. وهــو لــم يكــن وثيــق  يَـّ صوتــه يُســمع إالَّ نــادًرا فــي البرِّ
تــه. خرجــت  ــم ُمرســيَّلته ومهمَّ الصلــة بعائلــة أبيــه ليســتمتع برفقتهــم، بــل تركهــم ليتمِّ
ليســمعوا  ـة  يَـّ البرِّ ناحيــة  وتدفَّقــوا  النــاس،  المزدحمــة حشــود  والمــدن  القــرى  ِمــن 
كلمــات ذلــك النبــيِّ العجيــب. لقــد وضــع يوحنَّــا الفــأس علــى أصــل الشــجرة. لقــد 

ــِة دون خــوٍف ِمــن العواقــب، وأعــدَّ الطريــق لََحَمــل هللا. وبَّــخ الَْخِطيَّ
تأثَّر هيرودس عندما سمع شهادات يوحنَّا القويَّة والواضحة، وباهتمام عميق 
هيرودس  بأنَّ  يوحنَّا  علَم  تالميذه.  ِمن  ليصير  فعله  عليه  كان  ما  لمعرفة  سعى 
كان على وشك الزواج ِمن زوجة أخيه في حين كان زوجها ما يزال حيًّا، وأخبر 
هيرودس بكلِّ صدق بأنَّ ذلك الفعل كان مخالًفا للشريعة. لكنَّ هيرودس لم يكن 
على استعداد لتقديم أيَّة تضحيات، فتزوَّج بزوجة أخيه، وإذ وقع تحت تأثيرها، 
ألقى القبض على يوحنَّا وأودعه السجن ُمزِمًعا في نيَّته أْن يُطْلِْقه. وبينما كان يوحنَّا 
حبيًسا داخل السجن، ]198[ َسِمَع ِمن تالميذه عن أعمال يسوع العظيمة. لم يستطع 
فوا عنه بما سمعوا. ولم  هو سماع كلمات يسوع الرقيقة، لكنَّ تالميذه أخبروه وخفَّ
أْن يُقطع رأس يوحنَّا بسبب تأثير زوجة هيرودس عليه.  يمِض وقت طويل قبل 
رأيُت أنَّ أقلَّ التالميذ شأنًا ِمن الذين تبعوا يسوع وشاهدوا عجائبه وسمعوا كلماته 
المعزِّيَّة التي خرجت ِمن شفتيه، كانوا أعظم ِمن يوحنَّا المعمدان؛ بمعنى أنَّهم 

حصلوا على إجالل وكرامة أكثر ونالوا في حياتهم سرورًا أعظم.
جاء يوحنَّا بروح إيليَّا وقوَّته ليُعلِن المجيء األوَّل للمسيح. لقد لُفَت انتباهي 

AR StoryRedemption-Body.indd   160 11/4/19   4:23 PM



مجيء المسيح األوَّل  |  161

إيليَّا وقُدرته  بروح  للذين سيخرجون  أنَّ يوحنَّا هو رمز  األيَّام األخيرة، ورأيُت  إلى 
ليُعلنوا عن يوم الغضب اإللهّي والمجيء الثاني ليسوع.

التجربة
يَّة ليُجرَّب ِمن إبليس.  بعد معموديَّة يسوع في نهر األردّن، اقتيد بالروح إلى البرِّ
كان الروح القدس قد أعدَّ يسوع لمشهد التجارب العنيفة ذاك. ظلَّ يسوع يُجرَّب 
ـام. كلُّ مــا كان  ة أربعيــن يوًمــا، ولــم يــأكل شــيئًا خــالل تلــك األيَـّ ِمــن الشــيطان لمــدَّ
حولــه كان قبيًحــا تنفــر منــه الطبيعــة البشــريَّة. كان مــع الوحــوش الضاريــة وإبليــس، 
فــي مــكان موِحــش ومهجــور. كان ابــن هللا شــاحبًا وهزيــاًل بســبب الصــوم والُمعانــاة. 

ــب عليــه إتمــام العمــل الــذي جــاء ِمــن أجلــه. ولكــنَّ مســاره كان قــد رُِســم، وتوجَّ
انتهــز الشــيطان فرصــة ُمعانــاة ابــن هللا، وأعــدَّ نفســه ليُهاِجــم المســيح بتجــارب 
عــة آِمــاًل أْن ينتصــر عليــه بمــا أنَّــه كان قــد َوَضــَع نفســه كإنســان. جــاء الشــيطان  ُمتنوِّ
بــه قائــاًل: »إِْن كُْنــَت ابْــَن هللِا، فَُقــْل لِهــَذا الَْحَجــِر أَْن يَِصيــَر ُخبْــزًا«. ]199[ لقــد  ليُجرِّ
ـه المســيَّا عــن طريــق  جــرََّب الشــيطاُن يســوع بــأْن يتنــازل لــه ويُعطيــه بُرهانًــا علــى أنَـّ
تــه اإللهيــة. فأجابــه يســوع بلطــف قائــاًل: »›َمْكتـُـوٌب: أَْن لَيْــَس ِبالُْخبْــِز  اللجــوء إلــى قوَّ

ــا اإلِنَْســاُن، بَــْل ِبــُكلِّ كَلَِمــٍة ِمــَن هللِا‹« )لوقــا 4: 3، 4(.  َوْحــَدُه يَْحيَ
كان الشــيطان يطمــح ألْن يُجــادل يســوع حــول كونــه ابــن هللا، فأشــار إلــى حالــة 
ـه أقــوى منــه. لكــنَّ الشــهادة التــي نطقــت  ــح أنَـّ ضعــف يســوع وُمعاناتــه ُمؤكِّــًدا بتبجُّ
بهــا الســماء »أَنـْـَت ابِْنــي الَْحِبيــُب، ِبــَك ُســِررُْت« )لوقــا 3: 22( كانــت كافيــة لتُعيــن 
يســوع خــالل كلِّ ُمعاناتــه. لقــد رأيــُت أنَّ المســيح لــم يكــن ملزًَمــا بــأْن يُقِنــع الشــيطان 
تــه أو بأنَّــه هــو ُمخلِّــص العالَــم. كان أمــام الشــيطان أدلَّــة وافــرة تشــير إلــى مكانــة  بقوَّ
المســيح  لُســلطة  الخضــوع  الشــيطان  رفــُض  وكان  وســلطانه.  الســامية  هللا  ابــن 

الســبب فــي طــرده ِمــن الســماء.
أورشــليم وأوقفــه علــى جنــاح  إلــى  أخــذ يســوع  تــه،  الشــيطان قوَّ يُظهــر  ولكــي 
بــه مطالبًــا إيَّــاه أْن يثبــت أنَّــه ابــن هللا ِمــن خــالل أْن يُلقــي بنفســه  الهيــكل، وُهنــاك جرَّ
ِمــن ُعلـُـوٍّ شــاهق. جــاء الشــيطان بكلمــات موحــى بهــا فــي الكتــاب المقــدَّس: »ألَنَّــُه 
ــوَك، َوأَنَُّهــْم َعلَــى أَيَاِديِهــْم يَْحِملُونَــَك  ــُه ِبــَك لَِكــْي يَْحَفظُ ــُه يُوِصــي َمالَئَِكتَ ــوٌب: أَنَّ َمْكتُ
تَُجــرِِّب  ِقيــَل: ›الَ  ـُه  لَــُه: »إِنَـّ َوقَــاَل  يَُســوُع  ِبَحَجــٍر رِْجلَــَك«. فَأََجــاَب  تَْصــِدَم  لَِكــْي الَ 
الــرَّبَّ إِلَهــَك‹« )لوقــا 4: 10-12(. كان الشــيطان يأمــل بــأْن يجعــل يســوع يتجــرَّأ 
تــه، وكان يتمنَّــى لتدبيــر الفــداء  ــم ُمهمَّ علــى رحمــة أبيــه ويُجــازف بحياتــه قبــل أْن يتمِّ
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أْن يُمنــى بالفشــل؛ لكــنَّ التدبيــر كان قــد بُِنــَي علــى أســاس أعمــق ِمــن أْن يطيــح بــه 
الشــيطان أو يُفســده.

إنَّ المســيح هــو الِمثــال األعلــى لجميــع المؤمنيــن. فعندمــا تصيبهــم التجــارب 
أو تكــون حقوقهــم محــلَّ خــالف، عليهــم أْن ]200[ يحتملــوا ذلــك بصبــر. وال ينبغــي 
تــه لكــي ينالــوا الغلبــة علــى  هــم أْن يدعــوا الــربَّ ليســتعرض قوَّ أْن يشــعروا أنَّ ِمــن حقِّ
أعدائهــم، إالَّ إذا عــاد ذلــك بالمجــد والكرامــة علــى هللا بشــكل ُمباشــر. لــو أنَّ يســوع 
رمــى بنفســه ِمــن علــى جنــاح الهيــكل، لَمــا رجــع ذلــك بالمجــد علــى أبيــه، إذ لــم يكــن 
هنــاك َمــن يُشــاهد ذلــك العمــل ســوى الشــيطان ومالئكــة هللا، وهــذا كان ســيضع 
تــه أللــدِّ أعدائــه. كمــا أنَّ ذلــك ســيكون  الــربَّ فــي تجربــة تجعلــه يقــوم باســتعراض قوَّ

بمثابــة تنــازل لــذاك الــذي ينبغــي أْن يُقَهــر بمجــيء يســوع.
»ثـُـمَّ أَْصَعــَدُه إِبْلِيــُس إِلَــى َجبَــل َعــال َوأََراُه َجِميــَع َمَمالـِـِك الَْمْســُكونَِة ِفــي لَْحظَــٍة 
، ألَنَّــُه إِلـَـيَّ  ــلْطَاَن كُلَّــُه َوَمْجَدُهــنَّ ِمــَن الزََّمــاِن. َوقـَـاَل لـَـُه إِبْلِيــُس: ›لـَـَك أُْعِطــي هــَذا السُّ
قَــْد ُدِفــَع، َوأَنـَـا أُْعِطيــِه لَِمــْن أُِريــُد. فَــِإْن َســَجْدَت أََماِمــي يَُكــوُن لَــَك الَْجِميــُع‹. فَأََجابَــُه 
ـاُه َوْحــَدُه  يَـّ ـُه َمْكتُــوٌب: لِلــرَّبِّ إِلِهــَك تَْســُجُد َوإِ يَُســوُع َوقَاَل:›اْذَهــْب يَــا َشــيْطَاُن! إِنَـّ

تَْعبُــُد‹« )لوقــا 4: 8-5(.
أظهــر الشــيطان أمــام يســوع ممالــك المســكونة بأبهــى صورهــا، وعــرض علــى 
يســوع أْن يتخلَّــى لــه عــن ممتلكاتــه الدنيويَّــة المزعومــة فــي حــال ســجد يســوع أمامــه. 
ـة الخــالص ومــات يســوع ألجــل فــداء اإلنســان،  ــت خطَـّ ـه إذا تمَّ أدرك الشــيطان أنَـّ
بــدَّ أْن تضعــف وفــي النهايــة ســتُنزع منــه وســيالقي الهــالك. ولهــذا  تــه ال  فــإنَّ قوَّ
ــــ دون إتمــام العمــل  ــــ إِن اســتطاع  الســبب، اقتضــت خطَّتــه المدروســة أْن يحــول 
ـة فــداء اإلنســان، ســيحتفظ  العظيــم الــذي بــدأه ابــن هللا. وفــي حــال فشــلت خطَـّ
الشــيطان بالمملكــة التــي ادَّعــى أنَّهــا مملكتــه. لقــد كان يمنِّــي النفــس بأنَّــهـ ـــ فــي حــال 

نجــح ــــ ســيتمكَّن ِمــن الحكــم فــي مواجهــة مــع إلــه الســماء. ]201[

انتهار الُمجرِّب
الســماء.  وتــرك  جانبًــا  ومجــده  تــه  قوَّ يســوع  وضــع  عندمــا  الشــيطان  ابتهــج 
لقــد ظــنَّ بــأنَّ ابــن هللا قــد أصبــح خاضًعــا لُســلطته. عندمــا قــام بتجربــة الزوجيــن 
ـه يقــدر  ـه ظــنَّ أنَـّ ـى أنَـّ يســين فــي جنَّــة عــدن، ســارت األمــور بســهولة بالغــة حتَـّ القدِّ
هــو  حياتــه  يُنِقــذ  وبذلــك  هللا،  ابــن  ـى  حتَـّ يُســِقط  أْن  وخداعــه  الشــيطانيَّة  تــه  بقوَّ
ومملكتــه. وهــو إْن تمكَّــن ِمــن أْن يســتدرج يســوع بحيــث ينحــرف عــن إرادة أبيــه، 
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ــق هدفــه. ولكــنَّ يســوع واجــه الُمجــرِّب بانتهــاٍر قائــاًل: »اذهــب يــا  ســيقدر أْن يُحقِّ
ألبيــه. يســجد ســوى  فيســوع ال  شــيطان!«، 

إلــى يســوع  لــه، وألمــح بدهــاء  ملــٌك  أنَّ مملكــة األرض  الشــيطان  ادَّعــى  لقــد 
ـه ال حاجــة لــه أْن يمــوت لكــي يملــك علــى هــذا  أنَّ كلَّ ُمعاناتــه أمكــن تجنُّبهــا: وأنَـّ
وأمجــاد  األرض  ممالــك  يمتلــك كلَّ  أْن  أمكنــه  للشــيطان  إْن ســجد  فهــو  العالَــم؛ 
حكمهــا. لكــنَّ يســوع ظــلَّ ثابتـًـا ولــم يتزعــزع. لقــد كان يعلــم أنَّ الوقــت ســيأتي حيــن 
ســيفتدي بحياتــه المملكــة ِمــن قبضــة الشــيطان، وأنَّــه بعــد حيــن، ســيخضع لــه كلُّ 
َمــن فــي الســماء وَمــن علــى األرض. لقــد اختــار أْن يســلك الطريــق الــذي عيَّنــه لــه 
أبــوه، ِمــن خــالل أْن تكــون حياتــه حيــاة اآلالم والمــوت المخيــف ويصيــر هــو الوريــث 
الشــيطاُن  ليــده  وســيُدفَع  ـة.  أبديَـّ مملكــة  لــه  وتُعطــى  األرض  لممالــك  الشــرعيَّ 
أيًضــا لكــي يهلــك بالمــوت، وهكــذا لــن يزعــج الشــيطان بعــد ذلــك أبــًدا يســوَع وال 

يســين الذيــن نالــوا المجــد. ]202[ القدِّ
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المالئكــة  ت  وأعــدَّ إلــى حيــن،  يســوَع  فــارق  تجاربــه،  الشــيطان  أنهــى  أْن  بعــد 
دوه، فحلَـّـت عليــه بَركــة أبيــه. لقــد بــاءت أقســى  ـة وشــدَّ يَـّ ليســوع طعاًمــا فــي البرِّ
تجــارب الشــيطان بالفشــل؛ ومــع ذلــك كان يســعى متطلًِّعــا إلــى فتــرة خدمــة يســوع 
حيــن ســيحاول بمكــره وِحيَلــه اإليقــاع بيســوع مــرَّات عديــدة. وهــو مــا يــزال يأمــل أْن 
ينتصــر عليــه ِمــن خــالل التأثيــر علــى الذيــن ســيرفضون أْن يقبلــوا يســوع وإثارتهــم 

ليبغضــوا يســوع ويســعوا إلــى قتلــه.
ــا مــع مالئكتــه الذيــن قــد خابــت آمالهــم وتملَّكهــم  عقــد الشــيطان اجتماًعــا خاصًّ
الغضــب ألنَّهــم فشــلوا فــي إحــراز أيِّ نصــر علــى ابــن هللا. فقــرَّروا أْن يكونــوا أكثــر 
مكــرًا وأْن يعملــوا بأقصــى قوَّتهــم ليُثيــروا فــي عقــول شــعب المســيح الشــكوك حــول 
ـة يســوع. مهمــا بلــغ تدقيــق  كونــه ُمخلِـّـص العالَــم، وبهــذه الطريقــة يُفِشــلون مأموريَـّ
عــن  مغمضــة  أعينهــم  إبقــاء  أمكــن  إذا  وذبائحهــم،  طقوســهم  مراعــاة  فــي  اليهــود 
النبوَّات وجعلهم يعتقدون أنَّ المســيَّا ســيظهر ملًِكا أرضيًّا قويًّا، فربَّما ســيقودهم 

ذلــك ألْن يُبغضــوا يســوع ويرفضــوه.
ا، ومالئكتــه معــه، أثنــاء خدمــة  لقــد أظِهــَر لــي بــأنَّ الشــيطان كان منشــغاًل جــدًّ
إثــارة روح عــدم اإليمــان والكراهيَّــة والســخرية فــي النفــوس. وفــي  المســيح، فــي 
كثيــر ِمــن األحيــان، عندمــا كان يســوع يُصــرِّح بحقائــق الذعــة تؤنِّــب خطايــا النــاس، 
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ابــن هللا.  إلــى قتــل  يثــورون غضبًــا. وقــد ســاقهم الشــيطان ومالئكتــه  ]203[ كانــوا 

وألقــوا عليــه الحجــارة فــي أكثــر ِمــن مناســبة، لكــنَّ المالئكــة حرســته وحملتــه إلــى 
مــكان آمــن بعيــًدا عــن الجمــوع الغاضبــة. ومــرَّة أخــرى، عندمــا تفوَّهــت شــفتا يســوع 
ـة الجبــل  بــه إلــى حافَـّ ســتين بالحــقِّ الواضــح، امتــأ الجميــع غضبًــا وجــاءوا  الُمقدَّ
بــه،  أْن يفعلــوا  مــا ينبغــي  إلــى أســفل. ودبَّ الخــالف بينهــم حــول  لكــي يطرحــوه 
وحينئــذ أخفتــه المالئكــة مــرَّة أخــرى عــن أنظــار الحشــود، وجــاز هــو فــي وســطهم، 

ومضــى إلــى حــال ســبيله.
كان الشــيطان مــا يــزال يأمــل أْن تفشــل خطَّــة الخــالص العظيمــة. لقــد بــذل كلَّ 
ــي قلــوب النــاس ويمــأ نفوســهم بالمــرارة تجــاه يســوع. كان  مــا فــي اســتطاعته ليقسِّ
ـة قليلــة ِمــن النــاس، وهكــذا يعتبــر  يأمــل أالَّ يقبــل أحــٌد يســوع كابــن هللا ســوى قلَـّ
ها حفنــة قليلــة ِمــن النــاس  ا بحيــث ال تســتحقُّ يســوع أنَّ آالمــه وتضحيتــه عظيمــة جــدًّ
م خطَّــة الخــالص حتَّــى لــو لــم يقبلــه كابــن  كتلــك. لكنَّنــي رأيــُت أنَّ يســوع كان ســيتمِّ

هللا ســوى شــخصين اثنيــن ويؤمنــا بــه لخــالص نفســيهما. 

تخفيف آالم المتألِّمين
أعــاد  لقــد  المتألِّميــن.  علــى  الشــيطان  ُســلطة  بتحطيــم  عملــه  يســوع  بــدأ 
ــة إلــى المرضــى، ومنــح البصــر للعمــي وشــفى الُعــرج وجعلهــم يقفــزون فرًحــا  الصحَّ
القاســية  الشــيطان  بقــوَّة  والُمقيَّديــن  للضعفــاء  ــة  الصحَّ ردَّ  كمــا  هللا.  ــدون  ويُمجِّ
بــكالم النعمــة. إنَّ  لســنوات كثيــرة. وقــد واســى الضعفــاء والخائفيــن واليائســين 
يســوع انتزع الضعفاء والُمتألِّمين الذين احتجزهم الشــيطان في قبضته، ومنحهم 
ــدوا هللا ألنَّــه ]204[  ــة الجســد وســعادة وفرًحــا عظيًمــا. لقــد أقــام الموتــى، فمجَّ صحَّ

ـه َعِمــَل بقــوَّة ألجــل جميــع الذيــن آمنــوا بــه.  تــه العظيمــة. إنَـّ أظهــر قوَّ
ــة بالقــول والفعــل. كان  كانــت حيــاة يســوع مــأى بعمــل الخيــر والرأفــة والمحبَّ
ــف عنهــم. لقــد  دائًمــا علــى اســتعداد ألْن يســتمع إلــى مشــكالت َمــن أتــوا إليــه ويُخفِّ
تــه اإللهيَّــة. ومــع  حملــت أجســاد الكثيريــن ِمــن الذيــن شــفاهم دالئــل تشــير إلــى قوَّ
ذلــك، فبعــد أْن أتــمَّ العمــل، شــعر الكثيــرون بالخجــل ِمــن ذلــك الُمعلِّــم المتواضــع 
والعظيم أيًضا. وبما أنَّ الُحكَّام لم يؤمنوا بيســوع، فالشــعب لم يرغب في قبوله. 
ــل العيــش تحــت تأثيــر حياتــه  كان رجــل أوجــاع ومختبــر الحــزن. لــم يســتطيعوا تحمُّ
ــم بالمجــد والكرامــة التــي يعطيهــا  الُمتَّزنــة والُمنكــرة للــذات. كانــوا يرغبــون فــي التنعُّ
تعاليمــه  إلــى  وأصغــوا  هللا  ابــن  الكثيــرون  تبــع  فقــد  ذلــك،  ِمــن  وبالرغــم  العالَــم. 
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وأرواحهــم تتغــّذى بكلمــات اللطــف والرقَّــة التــي نطقــت بهــا شــفتاه. كانــت كلماتــه 
مفعمــة بالمعنــى، ومــع ذلــك كانــت بســيطة يفهمهــا أبســط البســطاء.

ُمعارضة باطلة
لقــد أعمــى الشــيطان ومالئكتــه أعيــن اليهــود وأظلــم عقولهــم، فأثــاروا رئيــس 
بيســوع  ليأتــوا  آخــرون  أرِســَل  الُمخلِـّـص.  حيــاة  علــى  ليقضــوا  والُحــكَّام  الشــعب 
ة إذ اقتربــوا إلــى المــكان حيــث كان. لقــد رأوه مفعًمــا  إليهــم، ولكنَّهــم ُذهلــوا بشــدَّ
ع الضعفــاء  بالعطــف والرحمــة، وهــو يشــهد ُمعانــاة البشــر. لقــد ســمعوه وهــو يشــجِّ
البائســين ويكلَّمهــم بمحبَّــة ولطــف. وســمعوه أيًضــا يتكلَّــم بصــوٍت ينــمُّ عــن ســلطان 
إذ انتهــر الشــيطاَن وأمــر المأســورين بــأْن ينطلقــوا أحــراًرا. لقــد اســتمعوا إلــى كلمــات 
الحكمــة التــي خرجــت ِمــن شــفتيه، فأســرَتهم؛ ولــم يســتطيعوا إلقــاء القبــض عليــه. 

فعــادوا إلــى الكهنــة والشــيوخ بــدون يســوع.
بمــا  ]205[ أخبروهــم  ِبــِه؟« )يوحنَّــا 7: 45(،  تَأتُــوا  لَــْم  ُســئلوا: »لَِمــاَذا  وعندمــا 
التــي  والمعرفــة  والمحبَّــة  ســة  الُمقدَّ الحكمــة  وكلمــات  معجزاتــه،  ِمــن  شــاهدوه 
ســمعوها منــه، وختمــوا بالقــول: »لـَـْم يَتََكلَّــْم قـَـطُّ إِنَْســاٌن هَكــَذا ِمثـْـَل هــَذا اإلِنَْســاِن!« 
ـوا، وَشــَعَر بعــض  )يوحنَّــا 7: 46(. اتَّهمهــم رؤســاء الكهنــة بأنَّهــم هــم أيًضــا قــد ضلُـّ
الرؤســاء بالعــار لعــدم تمكُّنهــم ِمــن اإلمســاك بــه. ســأل الكهنــُة ســاخرين: »ألعــلَّ 
أحــًدا ِمــن الرؤســاء أو ِمــن الفّريســيِّين آمــن بــه؟«. لقــد رأيــُت أنَّ كثيريــن ِمــن الُحــكَّام 
والشــيوخ قــد آمنــوا فعــاًل بيســوع، لكــنَّ الشــيطان منعهــم ِمــن اإلفصــاح عــن ذلــك؛ 

إذ خافــوا ِمــن لــوم الشــعب أكثــر ِمــن خوفهــم ِمــن هللا.
ـة  لــم يســتطع الشــيطان بحيلــه وكراهيَّتــه أْن يُفِســد خطَـّ ـى ذلــك الحيــن،  وحتَـّ
ــم يســوع الهــدف الــذي ِمــن أجلــه جــاء إلــى  الخــالص. كان قــد حــان الوقــت كــي يتمِّ
العالَــم. تشــاور الشــيطان مــع مالئكتــه وقــرَّروا أْن يُثيــروا شــعب المســيح ليصرخــوا 
ــوا عليــه قســوتهم وســخريتهم. كانــوا يأملــون أْن يســتاء  بلهفــة ُمطالبيــن بدمــه ويصبُّ

يســوع ِمــن تلــك الُمعاملــة ويفشــل فــي الحفــاظ علــى وداعتــه وتواضعــه.
يُطلِــع تالميــذه بعنايــة علــى  الشــيطان يضــع خططــه، كان يســوع  وبينمــا كان 
ـه ســيُصلَب وســيقوم فــي اليــوم  اآلالم التــي كان يجــب أْن يقاســيها، وأخبرهــم أنَـّ

ـدة ولــم يســتطيعوا إدراك مــا قالــه لهــم. الثالــث. لكــنَّ عقولهــم كانــت متبلِـّ
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التجلِّي
أْن  لهــم  ُســِمَح  حيــن  ـي،  التجلِـّ حادثــة  فــي  كثيــرًا  التالميــذ  إيمــان  تقــوَّى  لقــد 
يشــاهدوا مجــد المســيح ويســمعوا الصــوت الــذي أتــى ِمــن الســماء ليشــهد لصفاتــه 
ـه هــو المســيَّا  ـا علــى أنَـّ اإللهيَّــة. لقــد اختــار هللا أْن يُعطــي أتبــاع يســوع بُرهانًــا قويّـً
الُمنتظَــر، وذلــك كــي ال ]206[ يفقــدوا ثقتهــم بالكامــل أثنــاء ُحزنهــم المريــر وخيبــة 
أملهــم وقــت صلبــه. وعنــد التجلِـّـي أرســل الــربُّ موســى وإيليَّــا ليتكلَّمــا مــع يســوع 
بخصــوص آالمــه وموتــه. وبــداًل ِمــن أْن يختــار هللا مالئكــة ليكلِّمــوا ابنــه، اختــار هذيــن 

اللذيــن اختبــرا بنفســيهما تجــارب األرض.
ــا مــع هللا، وكانــت خدمتــه مؤلمــة وُمرهقــة، ألنَّ الــربَّ ِمــن خاللــه  لقــد ســار إيليَّ
انتهــر خطايــا إســرائيل. وبالرغــم ِمــن كونــه نبيًّــا هلل، فقــد اضطــرَّ إلــى الَهــرَب ِمــن مكاٍن 
تــه ذاتهــا تُطــارده كالوحــش الكاســر الفتراســه، لكــنَّ  إلــى آخــر لِيُْنِقــَذ حياتــه. وكانــت أمَّ

هللا أصعــد إيليَّــا إلــى الســماء، وحملتــه المالئكــة إلــى الســماء فــي مجــٍد وانتصــاٍر.
ــُه هللا بكرامــة  ــا موســى فقــد كان أعظــم ِمــن أيِّ إنســان عــاش قبلــه. وقــد خصَّ أمَّ
صديــٌق  يُخاِطــب  كمــا  لوجــه،  وجًهــا  الــربَّ  يُخاِطــب  أْن  امتيــاز  ومنحــه  عظيمــة، 
صديَقــه. لقــد ُســِمَح لــه أْن يــرى النــور الســاطع والمجــد األســمى الــذي أحــاط بــاآلب. 
وِمــن خــالل موســى أنقــذ الــربُّ بنــي إســرائيل ِمــن عبوديَّــة مصــر. كان موســى شــفيًعا 
لشــعبه، وغالبًــا مــا كان يحــول بينهــم وبيــن غضــب هللا. وعندمــا كان يحمــى غضــب 
ــة  راتِهــم وخطاياهــم الُمشــينة، كانــت محبَّ الــربِّ علــى إســرائيل لَِعــَدِم إيمانهــم وتذمُّ
موســى لهــم تقــع تحــت االختبــار. وقــد ارتــأى هللا أْن يُهلَِكهــم ويجعــل ِمــن موســى 
أمــام  الُمخلِــص ألجلهــم  بتضرُّعــه  إلســرائيل  محبَّتــه  موســى  أظهــر  عظيًمــا.  شــعبًا 
ـى إلــى هللا طالبًــا منــه أْن يرجــع عــن حمــوِّ عضبــه ويغفــر  . وفــي ضيقــه صلَـّ الــربِّ

إلســرائيل، أو أْن يمحــو اســمه ِمــن كتابــه.
لقــد ذاق موســى المــوت، لكــنَّ ميخائيــل نــزل ِمــن الســماء ومنحــه الحيــاة قبْــَل أْن 
يرى جســده فســاد القبر. حاول الشــيطان أْن يحتفظ بجســد موســى، حيث ادَّعى 
أنَّــه ملكــه؛ لكــنَّ ميخائيــل أقــام موســى وأخــذه إلــى الســماء. ثــار الشــيطان ضــدَّ هللا 
ـه ســمح لفريســة الشــيطان أْن تُنــزع  بمــرارة، حيــث اتَّهمــه ]207[ بعــدم اإلنصــاف ألنَـّ
منــه؛ لكــنَّ المســيح لــم ينتهــر خصمــه علــى الرغــم ِمــن أنَّ تجــارب الشــيطان هــي التــي 
تســبَّبت فــي ســقوط خــادم هللا موســى. أشــار المســيح بوداعتــه إلــى أبيــه، قائــاًل: 

!« )يهــوذا 9(. »لِيَْنتَِهــرََك الــرَّبُّ
كان يســوع قــد أخبــر تالميــذه أنَّ قوًمــا ِمــن الحاضريــن معــه لــن يذوقــوا المــوت 
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حتَّــى يــروا ملكــوت هللا آتيًــا بقــوَّة. لقــد تــمَّ هــذا الوعــد عنــد التجلِّــي، فهنــاك تغيَّــرت 
هيئــة يســوع، وصــار وجهــه ُمضيئًــا كالشــمس، وثيابــه صــارت بيضــاء المعــة. كان 
موســى حاضــرًا، وهــذا مــا رمــز إلــى َمــن ســيُقامون ِمــن بيــن األمــوات عنــد المجــيء 
ــا إيليَّــا الــذي صعــد إلــى الســماء دون أْن يــرى المــوت، فــكان  الثانــي للمســيح. أمَّ
يرمــز إلــى الذيــن ســينتقلون إلــى الخلــود عنــد المجــيء الثانــي للمســيح ويصعــدون 
إلــى الســماء دون أْن يــروا المــوت. وبخــوف ودهشــة شــديدتين نظــر التالميــذ إلــى 
هيئــة يســوع الملوكيَّــة الســامية وإلــى الســحابة التــي غطَّتهــم، وســمعوا صــوت هللا 
بجــالل رهيــب يقــول: »هــَذا ُهــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب. لـَـُه اْســَمُعوا« )لوقــا 9: 35(. ]208[ 
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مــع  الفصــح  يتنــاول عشــاء  يســوع  كان  الحيــن عندمــا  ذلــك  إلــى  نُِقلْــُت  لقــد 
تالميــذ  ِمــن  واحــد  ـه  بأنَـّ يعتقــد  وجعلــه  يهــوذا  خــدع  قــد  الشــيطان  كان  تالميــذه. 
المســيح الُمخلِصيــن؛ لكــنَّ قلبــه ظــلَّ علــى الــدوام قلبًــا شــهوانيًّا. لقــد رأى أعمــال 
يســوع العظيمــة، ورافقــه خــالل خدمتــه، واقتنــع بالبراهيــن الدامغــة علــى أنَّ يســوع 
ــر بغضــب  تذمَّ لقــد  للمــال.  يهــوذا كان بخيــاًل وطامًعــا وُمِحبًّــا  لكــنَّ  المســيَّا؛  هــو 

بســبب الطيــب الثميــن الــذي ُســِكب علــى يســوع.
أحبَّــت مريــم ســيَّدها، فهــو َمــن غفــر لهــا خطاياهــا الكثيــرة وأقــام أخاها الحبيب 
ِمــن المــوت، وشــعرَْت أنَّ ال شــيء أغلــى وأعــّز ِمــن أْن يُوهــب ليســوع. وكُلَّمــا زادت 
قيمــة الطيــب، عبَّــرت أفضــل عــن شــكرها لُمخلِّصهــا ِمــن خــالل تخصيصهــا ذلــك 

الطيــب لــه.
ـه كان ِمــن الممكــن بيــع الطيــب وإعطــاؤه  ولكــي يبــرِّر يهــوذا طمعــه ألــحَّ علــى أنَـّ
للفقــراء. لكنَّــه لــم يقــل ذلــك رغبــة فــي االهتمــام بالفقــراء، بــل ألنَّــه كان أنانيًّــا ولطالما 
ــة إدارتــه بهــدف مســاعدة  اســتولى علــى أمــوال الصنــدوق الــذي أوكلــت إليــه مهمَّ
الفقــراء. لــم يبــاِل يهــوذا براحــة يســوع أو بحاجاتــه، ولتبريــر طمعــه وشــهوته كان دائًمــا 
يشــير إلــى الفقــراء. إنَّ عمــل الســخاء هــذا الــذي قامــت بــه مريــم كان توبيًخــا بالــغ 
ــًدا أمــام تجــارب الشــيطان كــي  القســوة لميولــه للطمــع. لقــد كان الطريــق ]209[ ممهَّ

تالقــي قبــواًل جاهــزًا فــي قلــب يهــوذا.
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كان الكهنــة ورؤســاء اليهــود يبغضــون يســوع، لكــنَّ الجمــوع احتشــدت حولــه 
تأثُـّـرًا  الجمــوع  تأثَـّـرت  العظيمــة.  أعمالــه  ولتشــهد  حكمتــه  كلمــات  إلــى  لتســتمع 
عميًقــا، وتبعــوا يســوع وهــم يتوقــون إلــى ســماع تعاليــم هــذا الُمعلِّــم العجيــب. آمــن 
بــه الكثيــرون ِمــن الرؤســاء، لكنَّهــم لــم يجــرؤوا علــى االعتــراف بإيمانهــم خوفًــا ِمــن أْن 
يُطــرَدوا ِمــن الســنهدريم. قــرَّر الكهنــة والشــيوخ أنَّــه ال بُــدَّ ِمــن القيــام بشــيء لَِصــرِْف 
اهتمــام الشــعب عــن يســوع. كانــوا يخافــون أْن يؤمــن بــه الجميــع. وقــد وجــدوا أنَّهــم 
ــا أْن يفقــدوا مراكزهــم أو أْن يقتلــوا يســوع. وبعــد  ليســوا فــي مأمــن. كان عليهــم إمَّ

تــه. أْن يُنهــوا حياتــه ســتبقى هنــاك شــواهد حيَّــة علــى قوَّ
كان يسوع قد أقام لعازر ِمن الموت، وخافوا أنَّهم إذا قتلوا يسوع، فسيشهد 
تــه العظيمــة. كانــت الجمــوع تحتشــد لتــرى ذاك الــذي أقيــَم ِمــن المــوت،  لعــازر لقوَّ
فعقــد الرؤســاء العــزم علــى قتــل لعــازر أيًضــا إلخمــاد هيجــان الشــعب. وبعــد ذلــك، 
كانــوا ســيُعيدون أبنــاء الشــعب إلــى اتِّبــاع التقاليــد والتعاليــم البشــريَّة وإلــى تعشــير 
النعنــع والشــبث واســتعادة التأثيــر عليهــم. واتَّفقــوا علــى إلقــاء القبــض علــى يســوع 
عندمــا يكــون منفــرًدا، ألنَّهــم إْن حاولــوا اإلمســاك بــه وســط الجمــوع وبينمــا تكــون 

ــة بــه كلَّ االهتمــام، فســوف يرجمونهــم. عقــول الشــعب مهتمَّ
ويهــوذا كان علــى علــم بمــدى لهفتهــم لإلمســاك بيســوع، وعــرض عليهــم أْن 
ــة. إنَّ حبَّــه للمــال  يُســلِّمه إلــى رئيــس الكهنــة والشــيوخ مقابــل قطــع قليلــة ِمــن الفضَّ
قــاده إلــى الموافقــة علــى تســليم ســيِّده أليــدي ألــدِّ خصومــه. كان الشــيطان يعمــل 
ُمباشــرة ِمــن خــالل يهــوذا، وفــي وســط ]210[ المشــهد المهيــب للعشــاء األخيــر، كان 
الخائن يضع الخطط ليُســلِّم معلِّمه. وبكلِّ حزن قال يســوع لتالميذه بأنَّهم جميًعا 
سيشــكُّون فيــه فــي تلــك الليلــة. لكــنَّ بطــرس أكَّــد لــه بحمــاس أنَّــه حتَّــى لــو شــكَّ فيــه 
. عندئــذ قــال يســوع لبطــرس: »ِســْمَعاُن، ِســْمَعاُن، ُهــَوَذا  الجميــع، فهــو لــن يشــكَّ
ــيْطَاُن طَلَبَُكــْم لَِكــْي يَُغْرِبلَُكــْم كَالِْحْنطـَـِة! َولِكنِّــي طَلَبْــُت ِمــْن أَْجلِــَك لَِكــْي الَ يَْفَنــى  الشَّ

إِيَمانـُـَك. َوأَنـْـَت َمتَــى رََجْعــَت ثَبِّــْت إِْخَوتـَـَك« )لوقــا 22: 31، 32(.

في البستان
أْن  بحــزن عميــق  إليهــم  لقــد طلــب  تالميــذه.  مــع  البســتان  فــي  يســوع  رأيــُت 
بون فــي إيمانهــم  يســهروا ويُصلُّــوا لكــي ال يدخلــوا فــي تجربــة. كان يعلــم أنَّهــم ســيُجرَّ
وأنَّ آمالهــم ســتخيب، وأنَّهــم ســيحتاجون إلــى كلِّ مــا أمكنهــم أْن ينالــوا ِمــن عــون 
وقــوَّة ِمــن خــالل الســهر والصــالة الحــارَّة المســتمرَّة. وإذ كان يســوع يبكــي ويصــرخ 
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ــاُه، إِْن ِشــئَْت أَْن تُِجيــَز َعنِّــي هــِذِه الْــَكأَْس.  صرخــات شــديدة، صلَّــى قائــاًل: »يَــا أَبَتَ
َولِكــْن لِتَُكــْن الَ إَِراَدتـِـي بـَـْل إَِراَدتـُـَك« )لوقــا 22: 42(. لقــد صلَّــى ابــن هللا فــي عــذاب 
شديد، حتَّى أنَّ عرقه صار كقطرات دم تجمَّعت على وجهه ونزلت على األرض. 
وكان المالئكــة يحومــون حــول المــكان ويرقبــون المشــهد، لكــنَّ مــالكًا واحــًدا فقــط 
أرِســَل ليُقــوِّي ابــن هللا فــي جهــاده. ومــا كان هنــاك فــرح فــي الســماء. فالمالئكــة 
ألقــوا عنهــم أكاليلهــم وقيثاراتهــم، وباهتمــام عميــق راقبــوا يســوع بصمــت. كانــوا 
يتوقــون ألْن يُحيطــوا بابــن هللا، لكــنَّ المالئكــة اآلمريــن منعوهــم ِمــن ذلــك لكــي ال 
ــة قــد ُوِضعــت، وكان  يقومــوا بإنقــاذه بينمــا يراقبونــه وهــو يتعــرَّض للخيانــة؛ فالخطَّ

 . يجــب أْن تتــمَّ
بعــد أن انتهــى يســوع ِمــن صالتــه جــاء إلــى تالميــذه، لكنَّهــم كانــوا نياًمــا. فــي 
ـى بطــرس،  ـى صلواتهــم. ]211[ وحتَـّ تلــك الســاعة الرهيبــة لــم ينــل عطفهــم وال حتَـّ
الذي أبدى حماًســا شــديًدا منذ وقت قريب، كان قد أثقله النعاس. ذكَّره يســوع 
بتصريحاتــه الواثقــة، وقــال لــه: »أَهَكــَذا َمــا قََدرْتـُـْم أَْن تَْســَهُروا َمِعــي َســاَعًة َواِحــَدًة؟« 

)متَّــى 26: 40(. لقــد صلَّــى ابــن هللا ثــالث مــرَّات بجهــاد وُمعانــاة شــديدة.

يهوذا يُسلِّم يسوع
م ليصافــح  بعــد ذلــك، ظهــر يهــوذا ومعــه عصبــة ِمــن الرجــال الُمســلَّحين. تقــدَّ
تــه اإللهيــة  معلِّمــه كمــا كان يفعــل دائًمــا، فقامــوا بتطويــق يســوع؛ لكنَّــه اســتعرض قوَّ
ُهنــاك، عندمــا قــال لهــم: »َمــْن تَطْلُبـُـون؟« »أنـَـا ُهــَو« )يوحنَّــا 18: 4، 5(، فتراجعــوا 
فــي  يكــون  لكــي  الســؤال  هــذا  يســوع  األرض. ســألهم  علــى  الــوراء وســقطوا  إلــى 
ـه فــي اســتطاعته أْن ينجــو  تــه ويكــون لديهــم البرهــان علــى أنَـّ مقدورهــم أْن يــروا قوَّ

بنفســه ِمــن بيــن أيديهــم إْن أراد ذلــك.
د األمــل فــي نفــوس التالميــذ إذ رأوا ذلــك الجمــع ــــ بــكلِّ مــا كان لديهــم ِمــن  تجــدَّ
ســيوف وعصــّي ــــ وهــم يســقطون علــى األرض بهــذه الســرعة. وإذ وقفــوا ليحيطــوا 
أمــره  الكهنــة.  ِمــن جديــد، اســتلَّ بطــرس ســيفه وقطــع أذن عبــد رئيــس  بابــن هللا 
أَطْلُــَب  أَْن  اآلَن  أَْســتَِطيُع  الَ  أَنِـّـي  »أَتَظُــنُّ  قائــاًل:  مكانــه  إلــى  ســيفه  يــردَّ  أن  يســوع 
َم لِــي أَكْثَــَر ِمــِن اثَْنــْي َعَشــَر َجيًْشــا ِمــَن الَْمالَئَِكــِة؟« )متَـّـى 26: 53(.  إِلَــى أَِبــي فَيَُقــدِّ
رأيــُت مالمــح المالئكــة وقــد انتعشــت بالرجــاء عندمــا قيلــت هــذه الكلمــات. لقــد 
تمّنــوا أْن يحيطــوا بقائدهــم فــي تلــك اللحظــة وذلــك المــكان ويشــتِّتوا ذلــك الجمــع 
ــُل  الغاضــب. لكــنَّ الُحــزن خيَّــم عليهــم مــرَّة أخــرى حيــن أضــاف يســوع: »فََكيْــَف تَُكمَّ
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أيًضــا  التالميــذ  ـى 26: 54(. وقلــوب  )متَـّ يَُكــوَن؟«  أَْن  يَْنبَِغــي  ـُه هَكــَذا  أَنَـّ الُْكتُــُب: 
يُقبَــض عليــه  أْن  يــرون يســوع يســمح  أمــل مريــرة وهــم  يــأس وخيبــة  فــي  غاصــت 

ليســقط بأيــدي أعدائــه.
كان التالميــذ خائفيــن علــى حياتهــم، فتركــه الجميــع وهربــوا. لقــد تُــرِك يســوع 
قه الشيطان حينذاك! ويا  وحيًدا في أيدي الرعاع القتلة. يا له ِمن انتصار ]212[ حقَّ
لــه ِمــن حــزن وأســى ســاد بيــن مالئكــة هللا! لقــد أرِســلَت جماعــات كثيــرة ِمــن المالئكــة 
يســين لمعاينــة ذلــك المشــهد، وكان علــى رأس كلِّ جماعــة مــالٌك قائــد فــارع  القدِّ
الطــول ليكــون مســؤواًل عنهــا. وكان عليهــم أْن يُدوِّنــوا كلَّ إهانــة وكلَّ قســوة تقــع علــى 
لوا كلَّ لحظــة ألــم قاســاها يســوع؛ ألنَّ أولئــك الرجــال الذيــن شــاركوا  ابــن هللا، ويُســجِّ

فــي ذلــك المشــهد الرهيــب ســيرونه ثانيــة فــي مشــاهد حيَّــة. ]213[
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إنَّ المالئكــة، إذ تركــوا الســماء، نزعــوا أكاليلهــم الُمتألئــة فــي حــزن وأســى. لــم 
يســتطيعوا ارتداءهــا بينمــا كان قائدهــم يتلــوَّى ِمــن األلــم وعلــى رأســه إكليــل ِمــن 
الُمحاكمــة بنشــاط لتدميــر  فــي قاعــة  الشــوك. كان الشــيطان ومالئكتــه يعملــون 
ثًــا بفعــل تأثيرهــم.  ـى الجــوُّ ذاتــه كان ثقيــاًل وُملوَّ مشــاعر البشــر وعواطفهــم. وحتَـّ
لقــد أوعــزوا للكهنــة والشــيوخ أْن يُهينــوا يســوع ويســيئوا إليــه بطريقــة أقســى ِمــن أْن 
تحتملهــا طبيعــة البشــر. كان الشــيطان يأمــل أْن تُثيــر تلــك الســخرية وذلــك الُعنــف 
تــه اإللهيَّــة ويُفلــت ِمــن  ــر؛ أو أْن يســتعرض قوَّ فــي ابــن هللا بعــَض االحتجــاج أو التذمُّ
قبضــة الرعــاع، وبهــذه الطريقــة يمكــن أْن تفشــل خطَّــة الخــالص فــي نهايــة المطــاف.

إنكار بطرس
لقــد تبــع بطــرس ســيِّده بعــد تعرُّضــه للغــدر. كان قلًقــا بخصــوص مــا ســيحدث 
ليســوع. ولكــْن، عندمــا اتَّهمــوه بأنَّــه واحــد ِمــن تالميــذه، دفعــه خوفــه علــى ســالمته 
ـى 26: 72(. اشــتهر تالميــذ يســوع بطهــارة  ـه ال يعــرف «الرَُّجــل« )متَـّ أْن يُعلِــن بأنَـّ
بــة، ولكــنَّ بطــرس أنكــر التُّهمــة للمــرَّة الثالثــة بلعــٍن وقََســم  ألســنتهم ولغتهــم الُمهذَّ
ـه ليــس واحــًدا ِمــن تالميــذ المســيح. كان يســوع يقــف علــى  لكــي يُقِنــع ُمتَّهميــه بأنَـّ
مســافة قصيــرة ِمــن بطــرس، فالتفــت ناظــرًا إليــه نظــرة ُحــزٍن وتأنيــب. عندئــذ ]214[ 
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تذكَّــر التلميــذ الكلمــات التــي قالهــا لــه يســوع فــي العلّيَّــة، كمــا تذكَّــر أيًضــا تأكيــده 
ـى 26: 33(. لقــد  ــس: »َوإِْن َشــكَّ ِفيــَك الَْجِميــُع فَأَنَــا الَ أَُشــكُّ أَبَــًدا« )متَـّ الُمتحمِّ
بطــرس وكانــت  قلــب  أذابــت  تلــك  يســوع  نظــرة  لكــنَّ  بلعــٍن وقََســم؛  أنكــر ســيِّده 
د،  ُمــرًّا وتــاب عــن خطيئتــه الهائلــة، وتجــدَّ بــكاًءا  الســبب فــي خالصــه. لقــد بكــى 

ا ليثبِّــت إخوتــه. وبعــد ذلــك أصبــح ُمســتعدًّ

في قاعة الُمحاكمة
صــرخ الجمــع ُمطالبيــن بــدم يســوع. لقــد جلــدوه بقســوة، وألبســوه ثــوب أرجــوان 
س إكليــاًل ِمــن الشــوك. كمــا وضعــوا قصبــة  َملكيًّــا باليًــا، ووضعــوا علــى رأســه الُمقــدَّ
ــالَُم يَــا َملِــَك الْيَُهــوِد!«  فــي يــده، وســجدوا لــه، وألقــوا عليــه التحيَّــة ســاخرين: »السَّ
ــا  )يوحنَّــا 19: 3(. بعــد ذلــك، أخــذوا القصبــة ِمــن يــده وضربــوه بهــا علــى رأســه، ممَّ
جعل األشــواك تخترق صدغ رأســه لتســيل منه الدماء وتتقاطر على وجهه وذقنه.

كان ِمــن الصعــب علــى المالئكــة احتمــال المشــهد. كانــوا يــودُّون أْن ينقــذوا 
يســوع، لكــنَّ قادتهــم منعوهــم ِمــن ذلــك قائليــن بــأنَّ تلــك كانــت فديــة عظيمــة تُدفـَـع 
ألجــل اإلنســان؛ ولكنَّهــا ســتكون فديــة كاملــة وستســبِّب المــوت لــذاك الــذي لــه 
ســلطان المــوت. َعلِــَم يســوع أنَّ المالئكــة كانــوا يُراِقبــون مشــهد إذاللــه. كان فــي 
اســتطاعة أضعفهــم أْن يتســبَّب فــي ســقوط تلــك الجمــوع عاجــزة ويحــرِّر يســوع. 
وكان يعلــم أيًضــا أنَّــه لــو طلــب ذلــك ِمــن أبيــه، فســتُطْلِقه المالئكــة حرًّاعلــى الفــور. 

ـة الخــالص. ــم خطَـّ لكــْن، كان ِمــن الضــرورّي أْن يحتمــل عنــَف األشــرار لكــي يُتمِّ
وقــف يســوع بوداعــة وتواُضــع أمــام ذلــك الجمــع الغاضــب، بينمــا ألحقــوا بــه 
أقســى اإلســاءات. ]215[ لقــد بصقــوا فــي وجهــه ــــ ذلــك الوجــه الــذي ســيتمنَّون يوًمــا 
ِمــن الشــمس.  نــوًرا لمدينــة هللا وسيشــعُّ أكثــر  أْن يختبئــوا منــه، والــذي ســيُعطي 
ـوا رأســه بثــوب بــاٍل،  بيــه بنظــرة غضــب واحــدة. لقــد غطَـّ إنَّ المســيح لــم يــرِم ُمعذِّ
الــِذْي  ُهــَو  َمــْن  »تََنبَّــأ!  قائليــن:  وصرخــوا  وجهــه  علــى  ولطمــوه  عينيــه،  وعصبــوا 
َضَربـَـك؟« )لوقــا 22: 64(. حــدث هيجــان بيــن المالئكــة، إذ أرادوا أْن ينقــذوه فــي 

الحــال، لكــنَّ قادتهــم منعوهــم ِمــن عمــل ذلــك.
ويُشــاهدوا  يســوع  إلــى حيــث كان  ليدخلــوا  ثقتهــم  التالميــذ  بعــض  اســتعاد 
أيــدي  ِمــن  تــه اإللهيَّــة ويُخلِـّـص نفســه  يُظهــر قوَّ أْن  منــه  ينتظــرون  ُمحاكمتــه. كانــوا 
أعدائــه ويُعاقبهــم علــى قســوتهم ووحشــيَّتهم تجاهــه. كانــت آمالهــم ترتفــع وتهبــط 
بحســب مــا كانــت تتَّضــح مشــاهد الُمحاكمــة. ســاورهم الشــكُّ أحيانـًـا، وخافــوا أْن 
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يكونــوا قــد ُخِدعــوا. لكــنَّ الصــوت الــذي ســمعوه علــى جبــل التجلِّــي، باإلضافــة إلــى 
د إيمانهــم بــأنَّ يســوع هــو ابــن هللا، فعــادوا بذاكرتهــم  المجــد الــذي رأوه هنــاك، شــدَّ
إلــى المشــاهد التــي عاينوهــا بأنفســهم والُمعجــزات التــي أجراهــا يســوع، حيــث 
شــفى المرضــى وفتــح أعيــن العمــي وأعــاد الســمع إلــى آذان الصــمِّ وانتهــر الشــياطين 

وطردهــم وأعــاد الموتــى إلــى الحيــاة وحتَّــى الريــح والبحــر أســكتهما.
ـه ِمــن الممكــن أْن يمــوت. لقــد كانــوا يأملــون أْن يســتنهض  قــوا أنَـّ إنَّهــم لــم يصدِّ
تــه ويُشــتِّت بصوتــه اآلِمــر ذلــك الجمــع المتعطِـّـش إلــى الدمــاء، كمــا فعــل عنــد  قوَّ
دخولــه إلــى الهيــكل حيــن طــرَد الباعــة وصرَّافــي الُعملــة الذيــن جعلــوا ِمــن بيــت هللا 
ــا للتجــارة، حيــث فــرُّوا ِمــن أمامــه كمــا لــو كانــت تطاردهــم ِفرقــة ِمــن العســاكر  مكانً
ـه هــو  تــه ويُقِنــع الجميــع بأنَـّ الُمســلَّحين. كان التالميــذ يأملــون أْن يُظهــر يســوع قوَّ

َملِــُك إســرائيل. ]216[

اعتراف يهوذا
امتــأ قلــب يهــوذا بمــرارة النــدم والعــار نتيجــة فعلــه الغــادر فــي خيانتــه ليســوع. 
وعندمــا شــاهد اإلســاءات التــي احتملهــا الُمخلِـّـص، شــعر بهزيمتــه وانهــار. كان 
يهــوذا يحــبُّ يســوع، لكنَّــه أحــبَّ المــال أكثــر. لــم يخطــر ببالــه أنَّ يســوع سيســمح 
بــأْن يلقــي القبــض عليــه أولئــك الرعــاع الذيــن قادهــم هــو فــي الســابق. كان يتوقَّــع 
أْن يصنــع يســوع ُمعجــزة ويُخلِـّـص نفســه ِمــن بيــن أيديهــم، ولكنَّــه عندمــا رأى ذلــك 
الجمــع الغاضــب فــي قاعــة المحكمــة والمتعطِّــش إلــى ســفك الدمــاء، شــعر ِبُعمــق 
ندمــه؛ وبينمــا كان كثيــرون يتَّهمــون يســوع بــكلِّ عنيــف، شــقَّ يهــوذا طريقــه ُمســرًعا 
وســط ذلــك الجمــع وُمعترفًــا بأنَّــه أخطــأ إذ ســلَّم دًمــا بريئًــا. طــرح أمــام الكهنــة قطــع 
ــل إليهــم أْن يُطلقــوا ســراح يســوع، وأعلــن  الفضــة التــي كانــوا قــد دفعوهــا لــه، وتوسَّ

أنَّ يســوع بــريء تماًمــا.
أســكت الغيــظ واالرتبــاك الكهنــة لفتــرة قصيــرة ِمــن الوقــت. فَُهــم لــم يريــدوا أْن 
يعــرف الشــعب بأنَّهــم قــد اســتأجروا أحــد أتبــاع يســوع ليُســلِّمه إلــى أيديهــم. لقــد 
حرصــوا علــى أْن يُخفــوا حقيقــة مطاردتهــم ليســوع كلــصٍّ وإمســاكهم بــه ســرًّا. لكــنَّ 
يهــوذا، باعترافــه ومظهــره الشــاحب والُمذنِــب، فضــح الكهنــة أمــام الجميــع وأظهــر 
أنَّ كرههــم ليســوع هــو الــذي جعلهــم يقبضــون عليــه. وإذ صــرخ يهــوذا ُمعلًنــا أنَّ 
ـى 27: 4(. كان  يســوع كان بريئًــا، أجابــه الكهنــة: »َمــاَذا َعلَيَْنــا؟ أنْــَت أبِْصــْر!« )متَـّ
مــوا علــى أْن يكونــوا علــى يقيــن ِمــن ناحيتــه.  يســوع قــد وقــع فــي قبضتهــم، وقــد صمَّ
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وإذ غمــر الحــزن واألســى قلــب يهــوذا، طــرح المــال الــذي أصبــح يحتقــره اآلن عنــد 
أقــدام أولئــك الذيــن اســتأجروه. وبــكلِّ أســى وُرعــب خــرج وشــنق نفســه.

عــوا حولــه، وقــد أصابــت  الذيــن تجمَّ بيــن  ِمــن  كُثــر  ُمتعاطفــون  للمســيح  كان 
هــة إليــه. وبالرغــم  الدهشــة الجمــوع لعــدم ردِّه علــى األســئلة العديــدة ]217[ الموجَّ
ِمــن كلِّ الســخرية والعنــف ِمــن جانــب الرُّعــاع، إالَّ أنَّ مالمــح وجهــه لــم تكــن توحــي 
الُمشــاهدون  إليــه  ونظــر  ووقــار.  باتّــزان  ثابتًــا  وقــف  لقــد  بالضيــق.  وال  بالعبــوس 
باندهــاش وإعجــاب. لقــد قارنــوا بيــن ثبــات موقفــه وجــالل هيئتــه وكمالهــا ِمن جهة، 
ه فــي المحاكمــة ِمــن جهــة أخــرى. وقــال واحدهــم لآخــر بــأنَّ  ومظهــر القائميــن ضــدَّ
ــا يوحــي مظهــُر أيٍّ ِمــن الُحــكَّام. فهــو لــم  ـه ِملــٌك أكثــر ممَّ مظهــر يســوع يوحــي بأنَـّ
ـه مجــرم. وكانــت عينــاه ســمحتين صافيتيــن،  بأنَـّ يوحــي  أثــر  أو  ـة عالمــة  أيَـّ يحمــل 
وجبهتــه عريضــة وعاليــة. كمــا كانــت جميــع ِســماته تتميَّــز بالخيــر ونبــل المبــادئ. 
لقــد كانــت قدرتــه علــى الصبــر والتســامح أبعــد مــا تكــون عــن تلــك التــي عنــد البشــر، 
ـى هيــرودس وبيالطــس اعتراهمــا قلــق بالــغ ِمــن  وهــذا مــا أرعــب الكثيريــن. وحتَـّ

منظــره اإللهــيِّ النبيــل.

يسوع أمام بيالطس
كان بيالطــس منــذ البدايــة مقتنًعــا بــأنَّ يســوع لــم يكــن إنســانًا عاديًّــا. كان علــى 
ــة ِمــن التهــم المنســوبة إليــه. الحــظ المالئكــة الذيــن  ثقــة بكمــال أخالقــه وبراءتــه التامَّ
كانــوا يُراقبــون المشــهد قناعــات الحاكِــم الرومانــّي. لقــد أرِســَل مــالٌك إلــى زوجــة 
بيالطس إلنقاذ زوجها ِمن االنخراط في الفعل الشنيع المتمثّل في تسليم يسوع 
القضيَّــة  فــي  يُحاكَــم  الــذي كان  أنَّ  ِمــن خــالل حلــم  المــالك  للصلــب، وأطلعهــا 
التــي اشــترك فيهــا زوجهــا كان ابــَن هللا، وأنَّــه كان يقاســي الظلــم وهــو بــريء. وفــي 
الحــال أرســلت رســالة إلــى بيالطــس، وذكــرت فيهــا أنَّهــا تألَّمــت كثيــرًا فــي حلــم ِمــن 
رتــه ِمــن فعــل أيِّ شــيء تجــاه ذلــك اإلنســان البــاّر. اندفــع الرســول  أجــل يســوع، وحذَّ
ليشــقَّ لنفســه طريًقــا وســط الجمــع، وســلَّم الرســالة إلــى يــدي بيالطــس. وإذ قرأهــا، 
اضطــرب وشــحب وجهــه، وقــرَّر علــى الفــور أالَّ يُقــِدم علــى ِفعــِل شــيء يــؤدِّي إلــى 
بــل  ـد طلبهــم،  لــن يؤيِـّ بــدم يســوع، فهــو  مــوت المســيح. ولــو طالــب اليهــوُد ]218[ 

ســيعمل علــى إنقــاذه.
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يُرَسل إلى هيرودس
عندمــا ســمع بيالطــس أنَّ هيــرودس كان فــي أورشــليم، شــعر بارتيــاح كبيــر، 
وإدانتــه.  يســوع  بمحاكمــة  المتعلِّقــة  المســؤوليَّة  كلِّ  ِمــن  يتخلَـّـص  أْن  تمنَّــى  ـه  ألنَـّ
عــون عليــه. إنَّ قلــب  فأرســله فــي الحــال إلــى هيــرودس، ومعــه أرســل َمــن كانــوا يدَّ
ــا المعمــدان قــد تــرك  ــِة، كمــا أنَّ مقتــل يوحنَّ ــر بســبب الَْخِطيَّ هــذا الحاكــم قــد تحجَّ
لطخــة علــى ضميــره لــم يســتطع التحــرُّر منهــا. وعندمــا ســمع عــن يســوع وعــن أعمالــه 
المــوت.  ِمــن  قــام  قــد  المعمــدان  يوحنَّــا  أنَّ  اعتقــد  إذ  وارتعــد،  خــاف  العظيمــة، 
هــذا  هيــرودس  اعتبــر  يديــه،  بيــن  ليَْمثــَل  يســوع  بإرســال  بيالطــس  قــام  وعندمــا 
تــه وُســلطته وحكمــه. وهــذا مــا أدَّى إلــى قيــام صداقــة بيــن هذيــن  الفعــل اعترافـًـا بقوَّ
الحاكِميــن اللذيــن كانــا أعــداًء فيمــا مضــى. فــرح هيــرودس برؤيــة يســوع، وتوقَّــع منــه 
أْن يصنــع آيــة إلرضائــه. إنَّ عمــل يســوع لــم يكــن يتركَّــز فــي إشــباع فضــول هيــرودس 
ـة  تــه اإللهيَّــة والُمعجزيَـّ ـه كان يمــارس قوَّ أو الســعي لضمــان ســالمته الشــخصيَّة. إنَـّ

ألجــل خــالص اآلخريــن ال ألجــل مصلحتــه هــو.
ههــا إليــه هيــرودس؛ كمــا أنَّــه لــم  لــم يُِجــب يســوع علــى األســئلة الكثيــرة التــي وجَّ
ة. استشــاط هيرودس غضبًا ألنَّ  يقم بالردِّ على خصومه الذين كانوا يتَّهمونه ِبشــدَّ
يسوع ــ على ما بدا ــ لم يخْف ِمن ُسلطته، فانضمَّ إلى عسكره في السخرية ِمن ابن 
هللا واالســتهزاء بــه واإلســاءة إليــه. لكــنَّ هيــرودس انبهــر بهيئــة يســوع النبيلــة واإللهيَّــة 

عندمــا أســيء إليــه بــكلِّ إهانــة، وإذ خــاف أْن يدينــه، أعــاده ثانيــة إلــى بيالطــس.
بــون بيالطــس، ويحاولــون اســتدراجه إلــى الهــالك.  كان الشــيطان ومالئكتــه يُجرِّ
حــوا ]219[ إليــه بأنَّــه إْن لــم يشــترك فــي إدانــة يســوع فــإنَّ اآلخريــن ســيقومون  وقــد لمَّ
بذلــك؛ فالجمــوع كانــت عطشــى إلــى دم يســوع؛ وفــي حــال امتنــع بيالطــس عــن 
تــه وكرامتــه الدنيويَّــة، وســيُتَّهم بأنَّــه مؤمــن بذلــك  تســليمه ليُصلـَـب، فإنَّــه ســيفقد قوَّ
تــه وســلطانه فقــد وافــق علــى  ِمــن فقــدان قوَّ ــال. وبســبب خــوف بيالطــس  الدجَّ
مــوت يســوع. وعلــى الرغــم ِمــن أنَّــه جعــل دم يســوع فــي أعنــاق الذيــن اتَّهمــوه، وقــد 
ـى 27: 25(، إالَّ أنَّ  قِبــَل الجمــع ذلــك صارخيــن: »َدُمــُه َعلَيَْنــا َوَعلَــى أْوالِدنَــا« )متَـّ
ــا بــدم المســيح. فهــو أســلم إلــى  بيالطــس لــم يُعــَف ِمــن المســؤوليَّة؛ فقــد كان ُمذنبً
المــوت دم إنســان بــريء لكــي يحافــظ علــى مصالحــه الشــخصيَّة األنانيَّــة وألنَّــه أحــبَّ 
ــة ألبقــى  أْن ينــال الكرامــة ِمــن عظمــاء األرض. لــو أنَّ بيالطــس اتَّبــع قناعاتــه الخاصَّ

نفســه بعيــًدا عــن كلِّ مــا لــه عالقــة بإدانــة يســوع. 
عقــول  علــى  عميًقــا  أثــرًا  الُمحاكمــة  خــالل  وكلماتــه  يســوع  هيئــة  تركــت  لقــد 
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الكثيريــن ِمــن الحاضريــن فــي تلــك الُمناســبة. وقــد ظهــرت نتيجــة ذلــك األثــر بعــد 
ــوا إلــى  ــخت قناعاتهــم وقــت محاكمــة يســوع انضمُّ ــن ترسَّ قيامتــه. إنَّ الكثيريــن ممَّ

الكنيســة فــي تلــك الفتــرة.
اهتــاج الشــيطان اهتياًجــا عظيًمــا، إذ رأى أنَّ كلَّ القســوة التــي دفــع اليهــوَد 
ـه  ــر. ومــع أنَـّ لينزلوهــا علــى يســوع لــم تجعلــه ينطــق بكلمــة واحــدة توحــي بأقــلِّ تذمُّ
اتَّخــذ الطبيعــة البشــريَّة، فقــد كان مدعوًمــا بقــوَّة َجلَــد إلهيَّــة، ولــم يَِحــد عــن إرادة 

أبيــه فــي كبيــرة أو صغيــرة. ]220[
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تبــَع  ليُصلَــب.  الشــعب  إلــى  وُســلِّم  اقتيــَد  الحبيــب،  هللا  ابــن  المســيح،  إنَّ 
ِمــن  بــه  آمــن  َمــن  وكلُّ  التالميــذ  إليهــم  وانضــمَّ  غفيــر،  الجلجثــة جمــٌع  إلــى  يســوَع 
علــى  ُمســتندة  يســوع  والــدة  أيًضــا  هنــاك  وكانــت  الُمجــاورة.  واألقاليــم  المدينــة 
ة الحــزن الــذي ال يُعبَّــر عنــه؛  يوحنَّــا، التلميــذ الحبيــب. كان قلبهــا ينفطــر ِمــن شــدَّ
وهــي ــــ حالهــا حــال التالميــذ ــــ كانــت لــم تــزل ترجــو أْن يتغيَّــر ذلــك المشــهد المؤلــم، 
تــه، ويَظهــر أمــام أعدائــه باعتبــاره ابــن هللا. ومــرَّة أخــرى غــاص  ويفــرض يســوع قوَّ
قلــب األمِّ الــذي كان فيهــا حيــن ذكــرت األقــوال التــي أنبــأ فيهــا ــــ بإيجــاز ــــ بالحــوادث 

التــي كانــت تجــري فــي ذلــك اليــوم.
ابــة الــدار التــي لواليــة بيالطــس عندمــا ُجلِــَب  وبشــقِّ األنفــس اجتــاز يســوع بوَّ
ا لبارابــاس وُوِضــع علــى كتَفيــه الممزّقيــن الدامييــن. ُوِضــع  الصليــُب الــذي كان ُمِعــدًّ
صليبــان أيًضــا علــى اثنيــن ِمــن شــركاء بارابــاس، وكان قــد ُحِكــَم عليهمــا بالمــوت مــع 
يســوع فــي نفــس الوقــت. َحَمــل الُمخلِـّـص صليبــه لمســافة قصيــرة، لكنَّــه، إذ كان 

ة اإلعيــاء واأللــم، ســقط علــى األرض مغشــيًّا عليــه. يفقــد دمــه ويعانــي ِمــن شــدَّ
وعندمــا أفــاق يســوع، وضعــوا الصليــب علــى منكبَيــه مــرَّة أخــرى وأجبــروه علــى 
ـرًا حامــاًل حملــه الثقيــل، ثــمَّ ســقط  الســير نحــو األمــام. خطــا بضــع خطــوات متعثِـّ
ـه قــد مــات، لكنَّــه أخيــرًا اســتعاد  علــى األرض كالميــت. أعلِــَن فــي البــدء ]221[ بأنَـّ
وعيــه ِمــن جديــد. لــم يشــعر الكهنــة والُحــكَّام بــأيِّ عطــف أو رفــق تجــاه ضحيَّتهــم 
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المتألِّمــة؛ بــل رأوا عجــزه علــى حمــل وســيلة التعذيــب إلــى أبعــد ِمــن ذلــك. وبينمــا 
كانــوا ينظــرون فيمــا عســاهم أْن يفعلــوا، جــاء ِمــن الجهــة الُمقابلــة رجــٌل قيروانــيٌّ 
يُدعــى ســمعان، وتالقــى بالجمــع، فأمســكوا بــه بتحريــض ِمــن الكهنــة، وأجبــروه علــى 
ا هو نفســه فلم يكن  حمل صليب المســيح. كان أبناء ســمعان تالميًذا ليســوع، أمَّ

لــه أيَّــة صلــة بــه. 
بــه  ِمــن الشــعب، كثيــرون اســتهزأوا  ـَص إلــى الجلجثــة جمــٌع غفيــٌر  تبــع الُمخلِـّ
وســخروا منــه؛ لكــنَّ بعضهــم كان يبكــي ويحكــي فــي مدِحــه وثنائــه. وأولئــك الذيــن 
كان قــد شــفاهم ِمــن أمــراٍض مختلفــة، ومعهــم الذيــن أقامهــم ِمــن المــوت، أعلنــوا 
بصوٍت غيور أعماله العجيبة، وطالبوا أْن يعرفوا ما الذي اقترفه يسوع كي يُعاَمل 
يــردِّدون بفــرح »أوصنَّــا«  ـام قليلــة كانــوا قــد رافقــوه وهــم  أيَـّ ُمعاملــة ُمجــرِم. قبــل 
ويلوِّحــون بســعوف النخيــل عنــد دخولــه منتصــرًا إلــى أورشــليم. لكــنَّ كثيريــن ِمــن 
دونــه ألنَّ ذلــك كان أمــرًا شــائًِعا بيــن الجمــع،  الذيــن كانــوا يهتفــون لــه وقتئــذ ويمجِّ

ــوا أصواتهــم إلــى َمــن كانــوا يصرخــون قائليــن: »اصلبــُه! اصلبــُه!«. ضمُّ

ر على الصليب ُسمِّ
آالت  إلــى  عليهــم  المحكــوم  أوثــق  اإلعــدام  مــكان  إلــى  الموكــب  وصــل  إذ 
ــان يتصارعــان مــع َمــن وضعوهمــا علــى الصليبَيــن، لــم  التعذيــب. بينمــا كان اللصَّ
تبــدر ِمــن يســوع أيَّــة ُمقاومــة. نظــرت أمُّ يســوع بقلــق وعــذاب، وهــي ترجــو أْن يصنــع 
ُمعجــزة ليُخلِّــص نفســه. لقــد رأت يديــه ممدودتيــن علــى الصليــب ــــ هاتيــن اليديــن 
تــا مــرَّات عديــدة لشــفاء المتألِّميــن.  العزيزتيــن اللتيــن طالمــا وزَّعتــا البــركات وامتدَّ
واآلن قــد جــيء بالمطرقــة والمســامير. وإذ اخترقــت المســامير ]222[ اللحــم الرقيــق 
وثُبِّتــت علــى الصليــب، حمــَل التالميــذ الُمحطَّمــي القلــوب أمَّ المســيح بجســمها 

النحيــل بعيــًدا عــن المنظــر الُمفِجــع القاســي.
ــر أو شــكوى؛ بــل ظــلَّ الهــدوء  لــم تبــدر ِمــن يســوع كلمــة واحــدة تشــفُّ عــن تذمُّ
والرصانــة مرتســمين علــى وجهــه، ولكــنَّ الَعــرَق كان يتصبَّــب ِمــن جبينــه. ولــم تكــن 
العطــف  كالم  وال  المــوت،  عــرق  وجهــه  عــن  لتمســح  رحيمــة  مشــفقة  يــد  هنــاك 
والــوالء الثابــت لتُطمئــن قلبــه البشــرّي. كان يــدوس المعصــرة وحيــًدا؛ وِمــن بيــن 
النــاس جميًعــا لــم يكــن معــه أحــد. بينمــا كان العســكر يقومــون بعملهــم القاســي 
ـى يســوع ألجــل أعدائــه قائــاًل:  ــل أقصــى الُمعانــاة، صلَـّ الُمخيــف، وكان هــو يتحمَّ
»يَاأَبَتَــاُه، اْغِفــْر لَُهــْم، ألَنَُّهــْم الَ يَْعلَُمــوَن َمــاَذا يَْفَعلُــوَن« )لوقــا 23: 34(. إنَّ صــالة 
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المســيح ألجــل أعدائــه شــملت العالــم بأســره. لقــد شــملت كلَّ خاطــئ عــاش أو 
قــد يعيــش منــذ إنشــاء العالــم إلــى انقضــاء الدهــر. 

اء وغــرزوه بعنــف  ر يســوع علــى الصليــب قــام برفعــه رجــاٌل أشــدَّ بعــد أْن ُســمِّ
شــديد فــي المــكان الُمعــدُّ لــه، وهــذا ســبَّب البــن هللا أشــدَّ العــذاب. واآلن حــدث 
مشــهد رهيــب. لقــد نســي الكهنــة والُحــكَّام والكتبــة الوقــار الــذي فرضتــه وظائفهــم 
ــوا إلــى الرُّعــاع فــي الســخرية بابــن هللا الُمحتِضــر واالســتهزاء بــه  ســة، وانضمُّ الُمقدَّ
قائليــن: »إِْن كُْنــَت أنـْـَت الْمســيح، فََخلِّــْص نَْفَســَك ]223[ وإيّانــا!« )لوقــا 23: 39(. 
ــا نَْفَســه فَمــا يَْقــِدُر أْن  ـَص آَخِريَــن َوأمَّ وبعضهــم ســخروا فيمــا بينهــم ُمردِّديــن: »َخلَـّ
يُخلَِّصهــا« )مرقــس 15: 31(. لقــد اتَّحــد الجميــع فــي إســاءتهم إلــى المســيح: كبــار 
علــى  ـق  الُمعلَـّ الُمجــرم  واللــص  القلــوب،  القســاة  والجنــود  الهيــكل،  شــخصيَّات 

الصليــب، والقســاة والُحقــراء ِمــن الجمــوع.
ان المصلوبان مع يسوع عذابًا جسديًّا مشابًها لعذابه: لكنَّ  لقد قاسى اللصَّ
أحدهما أمعن في تصلُّبه وُجرأته واستسلم لتهوُّره ُمتأثِرًا بآالمه. فأخذ ِمن الكهنة 
كلمات استهزائهم، وجدَّف على يسوع قائاًل: »إِْن كُْنَت أَنَْت الَْمِسيَح، فََخلِّْص 
ا  ر القلب. فلمَّ ا اآلخر فلم يكن ُمجرًما ُمتحجِّ نَْفَسَك َوإِيَّانَا!« )لوقا 23: 39(. أمَّ
أَنَْت  انتهره قائاًل: »أََوالَ  الهازئة التي نطق بها زميله في اإلجرام،  سمع الكلمات 
ا نَْحُن فَِبَعْدل، ألَنََّنا نََناُل اْسِتْحَقاَق  تََخاُف هللَا، إِْذ أَنَْت تَْحَت هَذا الُْحْكِم ِبَعيِْنِه؟ أَمَّ
ا هَذا فَلَْم يَْفَعْل َشيْئًا لَيَْس ِفي َمَحلِِّه« )لوقا 23: 40، 41(. وإذ أشفق  َما فََعلَْنا، َوأَمَّ
. وقــد رأى ُمخلِّصــه ورجــاءه الوحيــد  قلبــه علــى المســيح، َغَمــَر عقلَــه نــوٌر ســماويٌّ
ــل إليــه بإيمــان  فــي يســوع المضــروب والُمــزدرى بــه والُمعلَّــق علــى الصليــب، وتوسَّ
ُمتَّضــع: »اذْكُرْنـِـي يـَـارَبُّ َمتـَـى ِجئـْـَت ِفــي َملَُكوتـِـَك«. »فََقــاَل لـَـُه يَُســوُع:›الَْحقَّ أَقـُـوُل 
ــْوَم ]يظهــر المعنــى الحقيقــي للجملــة ِمــن خــالل وضــع الفاصلــة بعــد  لَــَك: إِنَّــَك الْيَ
كلمــة اليــوم، بــداًل ِمــن وضعهــا، كمــا هــو الحــال فــي الترجمــات الشــائعة، بعــد كلمــة 

إنَّــك[ تَُكــوُن َمِعــي ِفــي الِْفــرَْدْوِس‹« )لوقــا 23: 42، 43(.
نظــر المالئكــة بذهــول إلــى المحبَّــة غيــر المحــدودة التــي أظهرهــا الفــادي الــذي، 
فــي  إالَّ  يفكِّــر  يكــن  لــم  فــي ذهنــه وجســده،  العــذاب  ألــوان  أشــدَّ  يقاســي  إذ كان 
ع تلــك النفــس التائبــة علــى اإليمــان. بينمــا كان يســكب حياتــه  اآلخريــن. وقــد شــجَّ
ــن شــاهدوا هــذه  ــا لإلنســان أقــوى ِمــن المــوت. إنَّ الكثيريــن ِممَّ بالمــوت، أظهــر ُحبًّ

األحــداث فــي الجلجثــة ثبتــوا الحًقــا ِمــن خاللهــا فــي إيمانهــم بالمســيح.
انتظــر أعــداء يســوع موتــه بفــارغ الصبــر. لقــد تهيَّــأ لهــم أنَّ موتــه ســيُخِمد إلــى 
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تــه اإللهيَّــة وُمعجزاتــه العجائبيَّــة. كانــوا يخدعــون  األبــد الشــائعات التــي ســرت عــن قوَّ
أنفســهم باالعتقاد أنَّهم لن يرتجفوا خوفًا ِمن تأثيره فيما بعد. إنَّ الجنود العديمّي 
الشــعور الذيــن رفعــوا جســد يســوع علــى الصليــب، اقتســموا ثيابــه فيمــا بينهــم، 
ولكنَّهــم تنازعــوا علــى القميــص، وكان بغيــر خياطــة. أخيــرًا قــرَّروا االقتــراع عليهــا. 
كان الوحــي قــد ]224[ أعطــى وصًفــا تفصيليًّــا لهــذا المشــهد قبــل حدوثــه بمئــات 

الســنين: 
يَــَديَّ  ثََقبُــوا  اكْتََنَفتِْنــي.  األَْشــرَاِر  ِمــَن  َجَماَعــٌة  كاِلٌَب.  ِبــي  أََحاطَــْت  قَــْد  ـُه  »ألَنَـّ
. يَْقِســُموَن ثِيَاِبــي بَيَْنُهــْم، َوَعلَــى لِبَاِســي يَْقتَِرُعــوَن« )مزمــور 22: 16، 18(. َورِْجلَــيَّ

 
درس في المحبَّة البنويَّة

جــال يســوع ببصــره فــي ذلــك الجمــع الملتــفِّ حولــه ليشــاهد موتــه، ورأى عنــد 
أســفل الصليــب يوحنَّــا وقــد اســتندت عليــه مريــم، والــدة المســيح. إنَّهــا لــم تســتطع 
مــه يســوع  البقــاء بعيــًدا عــن ابنهــا، فعــادت إلــى المشــهد الرهيــب. إنَّ آخــر درس قدَّ
ــه المضــروب بالُحــزن، ثــمَّ نظــر إلــى  كان درًســا عــن المحبَّــة البنويَّــة. نظــر إلــى وجــه أمِّ
يوحنَّــا؛ وقــال ُمخاطبًــا إيَّاهــا: »›يَــا اْمــَرأَُة، ُهــَوَذا ابُْنــِك‹. ثُــمَّ قَــاَل لِلتِّلِْميِذ:›ُهــَوَذا 
والثقــة  يســوع  كلمــات  جيِّــًدا  يوحنَّــا  فهــَم  وقــد   .)27  ،26  :19 )يوحنَّــا  ــَك‹«  أُمُّ
الُمرِعــب.  الجلجثــة  عــن مشــهد  ــه  أمَّ أبعــَد  الحــال  وفــي  إليــه،  الموكلــة  ســة  الُمقدَّ
تــه. إنَّ  وظــلَّ ِمــن تلــك الســاعة يرعاهــا كمــا يفعــل االبــن الُمطيــع، وأخذهــا إلــى خاصَّ
ـة، وهــذا المثــال يضــيء بلمعــان  م لنــا مثــااًل كامــاًل عــن المحبَّــة البنويَـّ المســيح يقــدِّ
قــوّي ال تســتطيع كلمــات األجيــال أْن تخفيــه. ففــي غمــرة عذاباتــه لــم ينــَس والدتــه، 

ـر كلَّ مــا كان الزًمــا لُمســتقبلها. بــل دبَـّ
. كان لســانه شــديد  كانــت ُمرســليَّة حيــاة المســيح األرضيَّــة علــى وشــك أْن تتــمَّ
بمــرارة،  ممزوًجــا  خــلٍّ  فــي  إســفنجة  »أنــا عطشــان«، فغمســوا  وقــال:  الجفــاف، 
موهــا لــه ليشــرب؛ وعندمــا تذوَّقهــا، رفــض أْن يشــرب. واآلن فهــا ربُّ الحيــاة  وقدَّ
وهــي  بالَْخِطيَّــِة  ابــن هللا  إحســاس  إنَّ  البشــريَّة.  عــن  ــارة  كفَّ يمــوت  كان  والمجــد 
تســتمطر غضــب اآلب عليــه، باعتبــاره بديــاًل عــن الخاطــئ، هــو الــذي جعــل الــكأس 

ا وســحقه. ]225[ التــي شــربها ُمــرَّة جــدًّ
لقــد ُوِضعــت آثــام الجنــس البشــريِّ علــى المســيح، بديــل البشــر وضامنهــم؛ 
ــا ليفتديهــم ِمــن لعنــة النامــوس. ولقــد كان إثــم كلٍّ واحــد ِمــن  والــذي ُحِســب مذنبً
ــِة  نســل آدم علــى مــرِّ العصــور يضغــط علــى قلبــه؛ كمــا أنَّ غضــب هللا علــى الَْخِطيَّ
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وإعــالن ســخطه الرهيــب علــى اإلثــم مــأ نفــس ابنــه حزنـًـا ورعبًــا. إنَّ احتجــاب وجــه 
يُطــاق جعــل ســهام  الــذي ال  العــذاب  ِمــن  فــي هــذه الســاعة  الُمخلِـّـص  هللا عــن 
الحــزن العميــق تختــرق قلبــه، ذلــك الحــزن الــذي ال يمكــن إلنســان أْن يدركــه إدراكًا 
كامــاًل. إنَّ كلَّ مــا قــد احتملــه ابــن هللا ِمــن ألــم علــى الصليــب ــــ قطــرات الــدم النازلــة 
ِمــن رأســه ويديــه وقدميــه، والعــذاب الــذي صهــر كلَّ جســده، واآلالم التــي ال يُنطــق 
بهــا والتــي غمــرت نفســه عندمــا حجــب اآلب وجهــه عنــه ــــ كلُّهــا تنطــق بأفصــح لســان 
لتعلــن لــكلَّ فــرد ِمــن بنــي اإلنســان قائلــة: ِمــن أجــل أنَّ ابــن هللا أحبَّــك أنــت فقــد 
ــَر ُســلطاَن المــوت  رضــي أْن يحمــل عــبء الذنــوب الثقيــل هــذا، وألجلــك أنــت قََه
ـة. فــذاك الــذي ســكَّن بكلمتــه أمــواج البحــر  وفَتَــح أبــواب الفــردوس والحيــاة األبديَـّ
وجعــل  الشــياطين  أرعــب  والــذي  الثائــرة،  الميــاه  لجــج  فــوق  ومشــى  الصاخبــة 
ِمــن لمســته، والــذي أعــاد للموتــى الحيــاة وفتــح أعيــن العميــان،  األمــراض تهــرب 
م نفســه علــى الصليــب كالذبيحــة النهائيَّــة بالنيابــة عــن اإلنســان. إنَـّـه،  هــا هــو يُقــدِّ

ــل العقوبــة علــى اإلثــم، ويصيــر َخِطيَّــة ألجــل اإلنســان. حامــل الَْخِطيَّــِة، يتحمَّ
اعتصــَر الشــيطاُن بتجاربــه القاســية قلــَب يســوع. لقــد تراكمــت عليــه الَْخِطيَّــُة 
ـه راح يئــنُّ تحــت ثقلهــا. فــال عجــب أنَّ بشــريَّته  ـى أنَـّ بــكلِّ شــناعتها فــي نظــره، حتَـّ
ارتعبــت فــي تلــك الســاعة الرهيبــة. لقــد ُذِهــَل المالئكــة وهــم يــرون عذابــات ابــن هللا 
ويأســه، تلــك العذابــات التــي فاقــت بكثيــر آالم جســده التــي كان بالــكاد يشــعر بهــا. 

وحجــب األجنــاد الســماويُّون وجوههــم كــي ال يــروا ذلــك المنظــر المخيــف. ]226[
وهــو  الُمهــان  ُمبِدعهــا  علــى  عطفهــا  عــن  عبَّــرت  الجامــدة  الطبيعــة  ـى  وحتَـّ
لقــد كانــت  الرهيــب.  المشــهد  ذلــك  إلــى  تنظــر  أْن  يحتضــر. فالشــمس رفضــت 
تها تمــأ األرض نــوًرا فــي وقــت الظهيــرة، ولكــْن فجــأة بــدت تختفــي ِمــن الوجــود  أشــعَّ
وقــد غطَّــت الصليــَب ظلمــة داجيــة كمــا لــو كانــت غطــاء نعــش. اســتمرَّت الظلمــة 
ة ثــالث ســاعات كاملــة. وعنــد الســاعة التاســعة انقشــعت عــن النــاس تلــك  لُِمــدَّ
الظلمــة الداجيــة، لكنَّهــا ظلَّــت تلــفُّ الُمخلِّــص كعبــاءة. بــدا وكأنَّ البــروق الغاضبــة 
ـق علــى الصليــب. حينئــذ »َصــَرَخ يَُســوُع ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم  كانــت ترشــقه وهــو ُمعلَـّ

قَائِــالً: ›إِلُــِوي، إِلُــِوي، لَِمــا َشــبَْقتَِني؟ ‹« )مرقــس 15: 34(.

قد أكِْمل
عــادت  وقــد  الُمخيــف،  المشــهد  ذلــك  نهايــة  يرقبــون  النــاس صامتيــن  وقــف 
الشــمس لِتُشــرق ِمــن جديــد، لكــنَّ الصليــب ظــلَّ ُمكتنًفــا بالظــالم. وفجــأة انقشــعت 
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الظلمــة عــن الصليــب، وبصــوت واضــح كصــوت بــوق بــدا وكأنَّــه يــرنُّ فــي كلِّ أرجــاء 
المســكونة صرخ يســوع قائاًل: »قَْد أكِْمل« )يوحنَّا 19: 30(. «يَا أَبَتَاُه، ِفي يََديَْك 
أَْســتَْوِدُع ُروِحي« )لوقا 23: 46(. وقد أحاط بالصليب نوٌر وأشــرق وجه الُمخلِّص 
بمجــد عظيــم كنــور الشــمس. حينئــذ نكَّــس يســوع رأســه علــى صــدره وأســلم الــروح.

فــي اللحظــة التــي مــات فيهــا المســيح، كان الكهنــة يخدمــون فــي الهيــكل أمــام 
الحجاب الفاصل بين القدس وقدس األقداس. وفجأة شعروا باألرض وهي تهتزُّ 
تحــت أقدامهــم. وحجــاب الهيــكل المصنــوع ِمــن مــواّد متينــة وغاليــة الثمــن، والــذي 
يتــمُّ تجديــده كلُّ ســنة، كان ينشــقُّ إلــى نصفيــن ِمــن أعلــى إلــى أســفل بواســطة اليــد 

ر. الشــاحبة نفســها التــي كتبــت كلمــات اإلدانــة علــى حائــط قصــر بيلشــاصَّ
إّن المســيح لــم يُســلِّم الــروَح إالَّ بعدمــا أكمــل ]227[ العمــل الــذي قــد أتــى إلــى 
العالَــم لينجــزه؛ وفيمــا هــو يُســلِّم الــروح قــال: »قــد أكِمــل!«. ابتهجــت المالئكــة 
عنــد ســماع تلــك الكلمــات، فعمــل الفــداء العظيــم قــد أكمــل بانتصــار. كان هنالــك 
فــرح فــي الســماء، إذ صــار بإمــكان بنــي آدم، ِمــن خــالل حيــاة الطاعــة، أْن يســموا 

إلــى محضــر هللا. لقــد انهــزم الشــيطان، وَعلِــَم أنَّ مملكتــه قــد ضاعــت.

فن الدَّ
إذ  ارتعــد  لقــد  الحبيــب.  أْن يفعلــه بجســد معلِّمــه  ينبغــي  احتــار يوحنَّــا فيمــا 
ــن  ــر فــي احتمــال أْن يُســلَّم الجســد إلــى جنــود قُســاة عديمــّي الشــعور، وأْن يُدفَ فكَّ
ــلطات  ــة ِمــن السُّ ــن ِمــن الحصــول علــى ِمنَّ فــي مــكاٍن حقيــر. كان يعلــم أنَّــه لــن يتمكَّ
را  اليهوديَّــة، ولــم يكــن ينتظــر الكثيــر ِمــن بيالطــس. لكــنَّ يوســف ونيقوديمــوس تصــدَّ
المشــهد فــي ذلــك الظــرف الطــارئ. كان كالهمــا عضَويــن فــي مجمــع الســنهدريم، 
وكانــت لهمــا صلــة ببيالطــس، وكان كالهمــا غنيَّيــن ويتمتَّعــان بنفــوذ قــوّي. وعقــدا 

العــزم علــى أْن يدفنــا جســد يســوع بــكلِّ إكــرام.
ه يوسف إلى بيالطس بكلِّ ُجرأة، وطلب منه جسد يسوع لكي يدفنه. عندئذ  توجَّ
أصدر بيالطس أمرًا رسميًّا بتسليم جسد يسوع إلى يوسف. بينما كان يوحنَّا التلميذ 
مضطربًا ومتحيِّرًا بشأن الُجثمان الُمقدَّس الخاّص بسيِّده الحبيب، عاد يوسف الرامي 
وبيده ترخيص ِمن الحاكِم؛ وجاء نيقوديموس أيًضا ُمتوقًِّعا نتيجة اللقاء الذي جمع 
بين يوسف وبيالطس وحاِماًل مزيًجا ِمن المرِّ والعود الغالي الثمن نحو مئة َمًنا لتحنيط 

الجثمان. إنَّ أرفع أشراف أورشليم ما كان ليظفر عند موته بإكراٍم أعظم ِمن هذا.
التعذيــب،  آلــة  علــى  ِمــن  يســوع  ]228[ بأيديهــم جســد  أنــزال  ووقــار  ـة  رقَـّ وبــكلِّ 
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ودمــوع العطــف تنهمــر ُمتســارعة وهمــا ينظــران إلــى جســده الُمرضــرض والُممــزَّق 
الــذي غســلوه بــكلِّ عنايــة ونظَّفــوه ِمــن بَُقــع الــدم. وكان يوســف يملــك قبــرًا جديــًدا 
منحوتـًـا فــي صخــرة. وكان محتفظـًـا بــه لنفســه؛ وبمــا أنَّــه كان قريبًــا ِمــن جلجثــة فقــد 
ه لجســد يســوع. وبــكلِّ حــرص لُــفَّ الجســد فــي األكفــان مــع األطيــاب التــي  أعــدَّ
جــاء بهــا نيقوديمــوس، وَحَمــل التالميــذ الثالثــة ِحْملَهــم الثميــن إلــى القبــر الجديــد 
دوا تلــك األطــراف الُممزَّقــة، وطــووا  الــذي لــم يُدفــن فيــه إنســان ِمــن قَبــل. هنــاك مــدَّ
اليديــن المثقوبتيــن علــى صــدره الــذي توقَـّـف فيــه القلــب عــن الخفقــان. اقتربــت 
النســاء الجليليــات ليريــن أنَّ كلَّ مــا يمكــن أْن يُعمــل قــد ُعِمــل لُِجثمــان معلِّمهــنَّ 
المحبــوب. ثـُـمَّ رأيــن الحجــر الثقيــل يُدحــَرج ويُوَضــع علــى مدخــل القبــر، وتـُـرك ابــن 
هللا ليســتريح. كانــت النســاء آخــر َمــن تركْــن الصليــب وآخــر َمــن تركْــن قبــر المســيح.

مع أنَّ الحكَّام اليهود نَفَّذوا قصدهم الشيطانيَّ في قتل ابن هللا، إاّل أنَّ قلقهم 
لم يتالَش، وال حتَّى حســدهم للمســيح الميت. إنَّ فرحهم باالنتقام الذي أرضاهم 
والــذي أوقعــوه علــى يســوع قــد امتــزج بخوفهــم ِمــن أْن تعــود الحيــاة إلــى جســده 
يِسيُّوَن إِلَى  الميت الذي ُوِضع في قبر يوسف. لذلك »اْجتََمَع ُرَؤَساُء الَْكَهَنِة َوالَْفرِّ
: إِنِّي بَْعَد ثثاَلَثَِة  ِبيالَطَُس قَائِلِيَن:›يَا َسيُِّد، قَْد تََذكَّرْنَا أَنَّ ذلَِك الُْمِضلَّ قَاَل َوُهَو َحيٌّ
ــالً َويَْســرِقُوُه،  ــَي تاَلَِميــُذُه لَيْ ــالَّ يَأْتِ ــْوِم الثَّالِــِث، لِئَ ــِر إِلَــى الْيَ ــِط الَْقبْ ــاٍم أَقُــوُم. فَُمــْر ِبَضبْ أَيَّ
ــُة األَِخيــرَُة أََشــرَّ ِمــَن األُولَــى!  الَلَ ــاَم ِمــَن األَْمــَواِت، فَتَُكــوَن الضَّ ــُه قَ ــْعِب: إِنَّ ــوا لِلشَّ َويَُقولُ
‹« )متَّى 27: 62-64(. لم يكن بيالطس أقلَّ رغبة ِمن اليهود في أْن ال يقوم يســوع 
بقــوَّة ليُعاِقــب إثــم الذيــن قتلــوه، ]229[ فوضــع فرقــة ِمــن الجنــود الرومــان تحــت إمــرة 
الكهنــة. »فََقــاَل لَُهــْم ِبيالَطُُس:›ِعْنَدكُــْم ُحــرَّاٌس. اِذَْهبُــوا َواْضبُطُــوُه كََمــا تَْعلَُمــوَن‹. 

فََمَضــْوا َوَضبَطُــوا الَْقبْــَر ِبالُْحــرَّاِس َوَختَُمــوا الَْحَجــَر« )متَّــى 27: 65، 66(.
أدرك اليهــود الفائــدة ِمــن وضــع ِمثــل تلــك الحراســة حــول قبــر يســوع. فوضعــوا 
أختاًمــا علــى الحجــر الــذي ســدَّ القبــر كــي ال يتمكَّــن أحــٌد ِمــن أْن يعبــث بــه دون أْن 
تنكسر األختام ويُعرَف ما حدث، وأخذوا جميع االحتياطات الالزمة لمنع التالميذ 
ِمــن القيــام بأيَّــة حيلــة لهــا عالقــة بجســد يســوع. لكــنَّ كلَّ خططهــم واحتياطاتهــم لــم 

تــؤدِّ إالَّ إلــى توكيــد حقيقــة القيامــة وجعــل انتصارهــا أكثــر اكتمــااًل. ]230[ 
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اســتراح التالميــذ فــي الســبت، فــي ِحــداٍد علــى ســيِّدهم، بينمــا كان يســوع، 
ا فــي القبــر. وإذ أقبــل الليــل، تمركــز ُجنــد الرومــان فــي أماكنهــم  ملــك المجــد، ُممــدًّ
لِِحراســة المــكان الــذي كان يســتريح فيــه الُمخلِـّـص، بينمــا كان يحــوم حــول تلــك 
ســة مالئكــة لــم ترهــم عيــن. تناهــى الليــل ببــطء، وفيمــا كان الظــالم  البُقعــة الُمقدَّ
مــا يــزال ُمخيًِّمــا، عــرف المالئكــُة الحارســون بــأنَّ الوقــت قــد أزف إلخــراج ابــن هللا، 
نــزل  انتصــاره بأعمــق مشــاعرهم،  ينتظــرون ســاعة  قائدهــم المحبــوب. وإذ كانــوا 
أبيــض  ولباســه  كالبــرق،  وجهــه  كان  خاطفــة.  بســرعة  عظيــم  مــالك  الســماء  ِمــن 
كالثلــج. لقــد شــتَّت نــوره الظــالم ِمــن طريقــه وجعــل المالئكــة األشــرار، الذيــن طالبــوا 
بجســد يســوع بانتصــار، يهربــون هلًعــا ِمــن نــوره ومجــده. انضــمَّ إلــى المــالك اآلتــي 
ِمــن الســماء واحــد ِمــن المالئكــة الســماويِّين الذيــن شــاهدوا اتِّضــاع المســيح وكان 
يحــرس مــكان راحتــه، ونــزل المــالكان مًعــا إلــى القبــر. اهتــزَّت األرض وتزعزعــت إذ 

اقتربــا منهــا، وحدثــت زلزلــة عظيمــة.
تملَّــَك الرعــُب الحــرّاَس الرومانيِّيــن. أيــن ذهبَــت اآلن قدرتهــم علــى االحتفــاظ 
إذ  الجســد.  التالميــذ بســرقة  بقيــام  أو  بواجبهــم  يُفكِّــروا  لــم  إنَّهــم  بجســد يســوع؟ 
الجنــود  الشــمس، ســقط  نــور  ِمــن  أســطع  نحــو  علــى  المــالك حولهــم  نــور  أشــرق 
الرومــان علــى ]231[ األرض كاألمــوات. قــام واحــد ِمــن المالكَيــن بإمســاك الحجــر 
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الكبيــر ودحرجتــه بعيــًدا عــن مدخــل القبــر، ثــمَّ جلــس عليــه. ودخــل المــالك اآلخــر 
إلــى القبــر وحــلَّ المنديــل ِمــن علــى رأس يســوع.

أبوك يدعوك
بعــد ذلــك، صــرخ المــالك النــازل ِمــن الســماء بصــوت جعــل األرض تتزلــزل: »يــا 
ابــن هللا، إنَّ أبــاك يدعــوك لتخــرج!« مــا عــاد للمــوت ســلطان عليــه. قــام يســوع ِمــن 
ســة أمعنــت المالئكــة النظــر فــي ذلــك  بيــن األمــوات غالبًــا منتصــرًا. وفــي رهبــة مقدَّ
ِمــن القبــر، انحنــى المالئكــة إلــى األرض فــي ســجود،  المشــهد. وإذ خــرج يســوع 

بــوا بــه بأغانــي الغلبــة والنصــر. ورحَّ
لقــد أجِبــَر مالئكــة الشــيطان علــى الهــرب ِمــن نــور المالئكــة الســاطع الُمبهــر، 
واشــتكوا بــكلِّ مــرارة إلــى َملِكهــم بــأنَّ فريســتهم قــد أِخــَذت منهــم بعنــف وأنَّ ذاك 
ة قــد قــام ِمــن األمــوات. كان الشــيطان وأعوانــه يفتخــرون  الــذي كانــوا يبغضونــه بشــدَّ
ولكــنَّ  القبــر،  فــي  الحيــاة  ربِّ  وضــع  قــد  الســاقط  اإلنســان  علــى  ســلطانهم  بــأنَّ 
ِمــن بيــت ســجنه  يــدم طويــاًل. وبمــا أنَّ يســوع قــد خــرج  لــم  انتصارهــم الجهنَّمــيَّ 
ة ِمــن الزمــان وأنَّ مملكتــه  ـه ســيموت بعــد مــدَّ منتصــرًا عظيًمــا، أدرك الشــيطان أنَـّ
بذلــه  مــا  برغــم كلِّ  ــــ  الشــيطان وغضــب ألنَّ يســوع  إلــى صاحبهــا. حــزن  ســتعود 
الشــيطان ِمــن جهــود ــــ لــم يُهــزم بــل فتــح طريًقــا لخــالص اإلنســان، وكلُّ َمــن سيســير 

فيــه ســيخلص.
عقــد المالئكــة األشــرار وقائدهــم مجلًســا تداولــوا فيــه كيــف أمكنهــم مواصلــة 
الكهنــة  رؤســاء  إلــى  يذهبــوا  أْن  امــه  ُخدَّ الشــيطان  أمــَر  هللا.  ُحكــم  ضــدَّ  العمــل 
ــينا  وقسَّ عيونهــم،  أعمينــا  خداعهــم،  فــي   ]232[ نجحنــا  »لقــد  وقــال:  والشــيوخ. 
الرومــان  الحــرَّاس  وأنَّ  ــال،  دجَّ ـه  بأنَـّ يعتقــدون  جعلناهــم  يســوع.  ضــدَّ  قلوبهــم 
ســيحملون األخبــار البغيضــة بــأنَّ المســيح قــد قــام. لقــد قُدنــا الكهنــة والشــيوخ لكــي 
يبغضــوا يســوع ويقتلــوه. واآلن أقِنعوهــم بأنَّــه إذا انتشــر خبــر قيامتــه، فــإنَّ الشــعب 

بريئًــا«. إنســانًا  ســيرجمهم ألنَّهــم قتلــوا 

رواية الحرس الرومانّي
إذ رحــل المالئكــة الســماويُّون عــن القبــر وتالشــى النــور والمجــد، تجــرَّأ الحــرس 
الرومانــيُّ علــى أْن يرفعــوا رؤوســهم لينظــروا حولهــم. لقــد امتــأوا دهشــة إذ رأوا أنَّ 
ذلــك الحجــر العظيــم قــد تدحــرج بعيــًدا عــن مدخــل القبــر وأنَّ جســد يســوع قــد 
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اختفــى. أســرعوا الُخطــى إلــى المدينــة لِيُعلِمــوا الكهنــة والشــيوخ بمــا قــد رأوا. وإذ 
اســتمع أولئــك القتلــة إلــى ذلــك التقريــر العجيــب، شــحبت وجوههــم وتملَّكهــم 
ــرون فيمــا قامــوا بفعلــه. ففــي حــال كانــت تلــك الروايــة صحيحــة،  الرعــب وهــم يفكِّ
فهــم خاســرون. لقــد ظلـّـوا صامتيــن لبعــض الوقــت، ينظــر كلُّ واحــد منهــم إلــى وجــه 
اآلخر ِمن دون أْن يعلموا ما الذي ســيقومون بقوله أو عمله. فقبولهم لتلك الرواية 
هو إدانة ألنفســهم. اختلوا جانبًا ليتشــاوروا فيما ينبغي عليهم عمله. لقد تحاّجوا 
الذيــن  فــإنَّ  بيــن الشــعب،  الُحــرَّاس  انتشــرت روايــة  ـه إن  أنَـّ بينهــم معتقديــن  فيمــا 

اقتــادوا المســيح إلــى المــوت ســيُحكم عليهــم بالقتــل باعتبارهــم قتلــة مجرميــن.
م لهــم  يَّة األمــر، وهكــذا قــدَّ وتقــّرَر اســتئجار الجنــود ألجــل الحفــاظ علــى ســرِّ
الكهنــة والشــيوخ مبلًغــا كبيــرًا ِمــن المــال، وقالــوا لهــم: »قُولُــوا إِنَّ تاَلَِميــَذُه أَتـَـْوا لَيْــالً 
ـى 28: 13(. وعندمــا ســأل الُحــرَّاس عــن المصيــر الــذي  َوَســرَقُوُه َونَْحــُن نِيَــاٌم« )متَـّ
ســيحلُّ بهــم بســبب نومهــم فــي وقــت حراســتهم، ]233[ َوعَدهــم قــادُة اليهــود بــأْن 
يُقِنعــوا الحاكــم ويضمنــوا ســالمتهم. وهكــذا بــاع الحــرَّاُس الرومــان شــرفهم ووافقــوا 

علــى العمــل بمشــورة الكهنــة والشــيوخ مقابــل المــال. 

باكورة الحصاد
بينمــا كان يســوع ُمعلًَّقــا علــى الصليــب، صــرخ قائــاًل: »قَــْد أكِْمــل« )يوحنَّــا 
19: 30(، وتشــقَّقت الصخــور، وتزلزلــت األرض، وتفتَّحــت بعــض القبــور. وعندمــا 
قــام ُمنتصــرًا علــى المــوت والقبــر وبينمــا كانــت األرض تترنَّــح ومجــد الســماء يســطع 
ســة، خــرج ِمــن القبــور كثيــرون ِمــن األمــوات األبــرار ُمطيعيــن  حــول تلــك البُقعــة الُمقدَّ
ندائــه ليكونــوا شــهوًدا علــى أنَّــه قــد قــام. إنَّ أولئــك األبــرار المقامــون والُمنعــم عليهــم 
يســون المختــارون ِمــن كلِّ العصــور، منــذ الخليقــة  ديــن. إنَّهــم القدِّ قــد خرجــوا ُممجَّ
حقيقــة  إلخفــاء  يســعون  اليهــود  قــادة  كان  بينمــا  وهكــذا  المســيح.  زمــان  ـى  وحتَـّ
قــام  قــد  بــأنَّ يســوع  ِمــن قبورهــم ليشــهدوا  يُقيــم جماعــة  أْن  القيامــة، اختــار هللا 

وليعلنــوا مجــده.
بــدا  فبعضهــم  والهيئــة،  القامــة  فــي  المــوت  ِمــن  الُمقامــون  أولئــك  اختلــف 
أكثــر نُبــاًل فــي المظهــر عــن غيرهــم. لقــد أْخِبــرُْت بــأنَّ ُســكَّان األرض اســتمرُّوا فــي 
ـوا يفقــدون قوَّتهــم البدنيَّــة وجمالهــم. إنَّ للشــيطان القــدرة علــى  انحطاطهــم، وظلُـّ
التســبُّب بالمــرض والمــوت، وفــي كلِّ عصــر تظهــر آثــار اللعنــة بوضــوٍح أكثــر، كمــا 
ــام نــوح وإبراهيــم كانــوا  تبــدو قــوَّة الشــيطان بجــالء أوضــح. إنَّ الذيــن عاشــوا فــي أيَّ

AR StoryRedemption-Body.indd   191 11/4/19   4:23 PM



ة الفداء 192  |  ِقصَّ

يُشــبهون المالئكــة فــي هيئتهــم الخارجيــة وجمالهــم وقوَّتهــم. ولكــنَّ كلَّ جيــل ِمــن 
األجيــال الالحقــة صــار أكثــر ضعًفــا وعرضــة للمــرض، كمــا أنَّ أعمارهــم أصبحــت 

ـم الشــيطان كيــف يُزعــج الجنــس البشــري ويُضعفــه. أقصــر. لقــد تعلَـّ
وأولئــك الذيــن خرجــوا ِمــن القبــور بعــد قيامــة يســوع ظهــروا لكثيريــن، وأخبروهم 
مــة ألجــل البشــريَّة قــد أكِملَــت، وأنَّ يســوع الــذي صلبــه  أنَّ الذبيحــة ]234[ المقدَّ
اليهــود قــد قــام ِمــن األمــوات؛ وللبُرهــان علــى كالمهــم أعلنــوا قائليــن: »نحــن قــد 
تــه العظيمــة. لــم يســتطع  أقمنــا معــه«. لقــد شــهدوا أنَّهــم خرجــوا ِمــن قبورهــم بقوَّ
الشيطان ومالئكته، وال رؤساء الكهنة، أْن يُخفوا حقيقة قيامة المسيح بالرغم ِمن 
ســة التــي خرجــت  التقاريــر الكاذبــة التــي انتشــرت؛ وذلــك ألنَّ تلــك الجماعــة المقدَّ
ِمــن القبــور نشــرت األخبــار الرائعــة والُمفرحــة؛ ويســوع أيًضــا أظهــر نفســه لتالميــذه 

ــا لهــم الفــرح واالبتهــاج. ًدا مخاوفهــم وجالبً الحزانــى والمنكســرّي القلــوب ُمبــدِّ

النسوة عند القبر
ـام األســبوع، وقبــل طلــوع الفجــر، جــاءت إلــى  فــي الصبــاح الباكــر فــي أوَّل أيَـّ
يســوع.  جســد  ليدهــنَّ  واألطيــاب  الحنــوط  حامــالت  يســات  القدِّ النســوة  القبــر 
فوجــدن أنَّ الحجــر الضخــم قــد أزيــح بعيــًدا عــن مدخــل القبــر، وأنَّ جســد يســوع لــم 
، وارتعــدن خوفـًـا ِمــن أْن يكــون أعداؤهــنَّ قــد أخــذوا  يكــن هنــاك. لقــد خابــت آمالهــنَّ
الجســد. وفجــأة رأيــن مالكَيــن فــي ثيــاب بيضــاء، وكان وجهاهمــا مشــرقين المعيــن. 
أدرك الكائنــان الســماويَّان مــا كانــت النســوة تنــوي فعلــه، وأخبراُهــنَّ علــى الفــور أنَّ 
يســوع لــم يكــن هنــاك ألنَّــه قــد قــام، ولكــْن كان يمكنهــنَّ أْن ينظــرْن المــكان الــذي كان 
مضطجًعــا فيــه. وأمراهــنَّ أْن يذهبْــن ويُخبــرْن تالميــذه بأنَّــه سيســبقهم إلــى الجليــل. 
وبخــوف وفــرح عظيميــن أســرعت النســوة عائــدات إلــى التالميــذ الحزانــى وأخبَرْنهــم 

بــكلِّ مــا رأيْنــه وســمْعنه.
قوا بأنَّ المسيح قد قام، ولكنَّهم ركضوا مسرعين  لم يستطع التالميذ أْن يُصدِّ
إلــى القبــر برفقــة النســوة اللواتــي أتيــَن باألخبــار. فوجــدوا أنَّ يســوع لــم يكــن هنــاك؛ 
قــوا األخبــار الســارَّة بأنَّــه  ــان، ولكنَّهــم لــم يســتطيعوا ]235[ أْن يُصدِّ ورأوا أقمشــة الكتَّ
ــا شــاهدوا وِمــن األخبــار  بيــن ممَّ قــد قــام ِمــن األمــوات. فرجعــوا إلــى البيــت، متعجِّ

التــي أتــت بهــا النســوة.
وتشــعر  رأتــه  قــد  فيمــا  تُفكِّــر  وهــي  القبــر  عنــد  تبقــى  أْن  اختــارت  مريــم  لكــنَّ 
باألســى لفكــرة أنَّهــا ربَّمــا تكــون قــد ُخِدَعــت. لقــد شــعرت بــأنَّ تجــارب جديــدة كانــت 
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د حزنهــا وانفجــرت فــي بــكاء ونحيــب مريــر. انحنــت مــرَّة أخــرى  فــي انتظارهــا، فتجــدَّ
لتنظــر ثانيــة داخــل القبــر، فوجــدت هنــاك مالكيــن ُمتســربلين بثيــاب بيضــاء. كان 
أحدهمــا جالًســا حيــث ُوِضــع رأس يســوع، واآلخــر جلــس حيــث كانــت رجــاله. 
ثــا معهــا برفــق وســأالها عــن ســبب بكائهــا، فأجابتهمــا بالقــول: »إِنَُّهــْم أَخــُذوا  تحدَّ

َســيِّدي، َولَْســُت أْعلَــُم أيْــَن َوَضُعــْوُه!« )يوحنَّــا 20: 13(.

»ال تلمسيني«
إذ شــاحت مريــم بنظرهــا عــن القبــر، رأت يســوع واقًفــا عــن قــرب، لكنَّهــا لــم 
َمــن  برفــق ُمستفســرًا عــن ســبب حزنهــا وســألها  إليهــا  ث  تحــدَّ لقــد  إليــه.  تتعــرَّف 
أيــن  يُخبرهــا  أْن  إليــه  ــلت  توسَّ البُســتانّي،  كان  ـه  أنَـّ اعتقــَدْت  وإذ  تطلــب.  كانــت 
ـم  وضعــه، إْن كان هــو َمــن حمــل جســد ســيِّدها، لكــي تتمكَّــن ِمــن أْن تأخــذه. تكلَـّ
إليهــا يســوع بصوتــه الســماوّي، وقــال لهــا: »يــا مريــم!«. كانــت تألــف نبــرة ذلــك 
ـم!«  ُمعلِـّ يَــا  تَْفِســيْرُُه:  ـِذْي  الَـّ »َربُّونِــي!  أجابــت:  وبســرعة  عليهــا،  العزيــز  الصــوت 
ة فرحهــا أرادت أْن تحتضــن يســوع؛ لكنَّــه قــال لهــا: »الَ  )يوحنَّــا 20: 16(. ولشــدَّ
تَلِْمِســيِني ألَنِـّـي لَــْم أَْصَعــْد بَْعــُد إِلَــى أَِبــي. َولِكــِن اْذَهِبــي إِلَــى إِْخَوتِــي َوقُولِــي لَُهــْم: 
إِنِـّـي أَْصَعــُد إِلَــى أَِبــي َوأَِبيُكــْم َوإِلِهــي َوإِلِهُكــْم« )يوحنَّــا 20: 17(. فأســَرعت بفــرح 
إلــى التالميــذ حاملــة تلــك األخبــار الســارَّة. ولــم يمــِض الكثيــر ِمــن الوقــت قبــل أْن 
يصعــد يســوع إلــى أبيــه ليســمع منــه أنَّ ذبيحتــه قــد قُِبلــت، وأنَّــه ســينال كلَّ ســلطان 

]236[ فــي الســماء وعلــى األرض. 
هريَّــات أْن  أحاطــت المالئكــة بابــن هللا علــى شــكل ســحابة، وأمــروا األبــواب الدَّ
ترتفــع ليدخــل ملــُك المجــد. لقــد رأيــُت أنَّــه عندمــا كان يســوع ُمحاطًــا بمجــده فــي 
حضــرة هللا، مــع ذلــك الحشــد الســماوّي الباهــر، لــم ينــَس تالميــَذه علــى األرض، 
ة ِمــن أبيــه كــي يعــود ويمنحهــم قــوَّة. فــي نفــس اليــوم عــاد وأظهــر نفســه  بــل نــال قــوَّ

لتالميــذه. وســمح لهــم حينــذاك أْن يلمســوه، ألنَّــه صعــد إلــى أبيــه ونــال قــوَّة.

توما الشكَّاك
لكــنَّ تومــا لــم يكــن معهــم فــي ذلــك الحيــن. ولــم يتَّضــع بمــا يكفــي بحيــث يقبــل 
ـه لــن يؤِمــن ِمــن دون  شــهادة التالميــذ، بــل أكَّــد بإصــرار وبــكلِّ ثقــة فــي النفــس أنَـّ
أْن يضــع أصابعــه فــي أثــر المســامير ويــده فــي جنــب المســيح فــي الموضــع الــذي 
طُِعــن فيــه بالحربــة بــكلِّ قســوة، وبذلــك فهــو قــد أظهــر قلَّــة ثقتــه بإخوتــه. فلــو طالــَب 
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الجميــُع باألدلَّــة نفســها، لمــا قَِبــَل أحــٌد يســوع اليــوم أو آمــَن بقيامتــه. لكــنَّ هللا شــاء 
أْن يكــون الذيــن لــم يتمكَّنــوا ِمــن رؤيــة الُمخلِّــص الُمقــام وســماعه بأنفســهم هــم َمــن 

تلّقــوا األخبــار التــي أشــاعها التالميــذ. 
لــم يكــن هللا راضيًــا عــن شــكِّ تومــا وعــدم إيمانــه. وعندمــا اجتمــع يســوع مــع 
تالميــذه للمــرَّة الثانيــة، كان معهــم تومــا الــذي آمــن عندمــا رأى يســوع. لكنَّــه كان قــد 
أعلــن بأنَّــه لــن يقتنــع ِمــن دون أدلَّــة حســيَّة تقــوم علــى اللمــس والنظــر، وقــد أعطــاه 
ــا 20: 28(.  يســوع الدليــل الــذي أراده. فصــرخ تومــا قائــاًل: »َربِّــي َوإِلِهــي!« )يوحنَّ
ـَك رَأَيْتَِنــي يَــا تُوَمــا آَمْنــَت! طُوبَــى  لكــنَّ يســوع وبَّخــه لعــدم إيمانــه، وقــال لــه: »ألَنَـّ

]237[ لِلَِّذيــَن آَمُنــوا َولَــْم يَــَرْوا« )يوحنَّــا 20: 29(.

قتلة المسيح في ُرعب وارتباك 
إذ انتشــرت األخبــار ِمــن مدينــة إلــى مدينــة وِمــن بلــدة إلــى بلــدة، خشــي قــادة 
اليهــود علــى حياتهــم وأخفــوا بغضهــم تجــاه التالميــذ. كان أملهــم الوحيــد هــو أْن 
تنتشــر روايتهــم الكاذبــة. إنَّ أولئــك الذيــن تمّنــوا أْن تكــون هــذه األكذوبــة صحيحــة 
ــا بيالطــس فقــد ارتعــب إذ ســمع أنَّ المســيح قــد  انتهــى بهــم األمــر إلــى تصديقهــا. أمَّ
مــه الشــهود، ومنــذ تلــك الســاعة لــم يعــرف  قــام. لــم يســتطع أْن يشــّكك فيمــا قدَّ
طعــم الســالم طيلــة حياتــه. لقــد أســلَم يســوَع إلــى المــوت لكــي ينــال مقاًمــا رفيًعــا 
ـه كان يخــاف أْن يخســر ُســلطته وحياتــه. لقــد أصبــح اآلن ُمقتنًعــا  فــي الدنيــا وألنَـّ
تماًمــا بأنَّــه لــم يذنــب بحــقِّ دم إنســان بــريء وحســب، بــل أذنــب بحــقِّ دم ابــن هللا. 
وكانــت حيــاة بيالطــس حتَّــى نهايتهــا حيــاة بائســة. لقــد ســحق فيــه اليــأس والعــذاب 

كلَّ أمــل وشــعور بالفــرح. ورفــض قبــول العــزاء ومــات أشــنع ميتــة.

أربعون يوًما مع التالميذ
بقــي يســوع مــع تالميــذه أربعيــن يوًمــا، وكان ذلــك ســبب فــرح وســعادة لقلوبهــم 
يشــهدوا  أْن  أمرهــم  لقــد  أكمــل.  بشــكل  هللا  ملكــوت  حقائــق  أمامهــم  كشــف  إذ 
َم  ـه قُــدِّ ِمــن أمــور ذات صلــة بآالمــه وموتــه وقيامتــه وأنَـّ بخصــوص مــا رأوا وســمعوا 
ذبيحــة للَخِطيَّــة وأنَّ بإمــكان الجميــع أْن يأتــوا إليــه وينالــوا الحيــاة إْن أرادوا. وبــكلِّ رقَّــة 
ممزوجــة بالصــدق أخبرهــم بأنَّهــم ســيُضطَهدون ويحزنــون، لكنَّهــم ســيجدون العــزاء 
والراحــة فــي اســترجاع ذكــرى اختباراتهــم وتذكُّــر الكلمــات التــي كلَّمهــم بهــا. أخبرهــم 
بأنَّه قد هزم تجارب الشــيطان وأحرز النصرة ]238[ خالل ما مرَّ به ِمن تجارب وآالم. 
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لــن يكــون للشــيطان ســلطاٌن عليــه، إالَّ أنَّ الشــيطان ســيُوِقع تجاربــه عليهــم بشــكل 
ُمباشــر وعلــى كلِّ َمــن ســيؤمنون باســم يســوع. ولكــْن، يمكنهــم أْن يغلبــوا كمــا غلــب 
هــو. لقــد وهــب يســوع تالميــذه قــوَّة لصنــع المعجــزات، وأخبرهــم أنَّ األشــرار ســوف 
يضطهدونهــم، ولكــْن بالرغــم ِمــن ذلــك، فهــو سيُرســل مالئكتــه إلنقاذهــم ِمــن وقــت 
مــوا ُمرســليَّتهم؛ حينئــذ قــد يكــون ِمــن  إلــى آخــر؛ وبيـّـَن لهــم أنَّهــم لــن يموتــوا قبــل أْن يُتمِّ

الــالزم عليهــم أْن يختمــوا بدمائهــم الشــهادة التــي حملوهــا.
اســتمع أتبــاع يســوع الُمتلهِّفيــن إلــى تعاليمــه بفــرح ُملتهميــن بشــوق كلَّ كلمــة 
خرجــت ِمــن شــفتيه الطاهرتيــن. لقــد أدركــوا اآلن يقيًنــا أنَّــه هــو ُمخلِّــص العالـَـم. لقــد 
ــا عــن معلِّمهــم  غاصــت كلماتــه عميًقــا فــي قلوبهــم، وحزنــوا ألنَّهــم ســيفترقون قريبً
شــفتيه.  ِمــن  والنعمــة  التعزيــة  كلمــات  إلــى  بعــد  فيمــا  يســتمعوا  ولــن  الســماوّي 
ولكــْن، مــرَّة أخــرى اســتدفأت قلوبهــم بالمحبَّــة والفــرح العظيــم، إذ قــال لهــم يســوع 
بأنَّــه ذاهــب لِيُعــدَّ لهــم مكانـًـا ثــمَّ ســيأتي ثانيــة ليأخذهــم ليكونــوا معــه إلــى األبــد. لقــد 
وعدهــم أيًضــا أْن يُرســل الُمعــزِّي، الــروح القــدس، لِيُرشــدهم إلــى كلِّ الحــق. »َورَفـَـَع 

ــِه َوبَاَركَُهــْم« )لوقــا 24: 50(. ]239[ يََديْ
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كانــت الســماء كلُّهــا تنتظــر ســاعة االنتصــار عندمــا ســيصعد المســيح إلــى أبيــه. 
حضــرت المالئكــة لتســتقبل ملــك المجــد ولِتُواكبــه ُمنتصــرًا إلــى الســماء. بعــد أْن 
بــارك يســوع تالميــذه، افتــرق عنهــم وأْصِعــَد إلــى الســماء. وإذ كان يقــود الموكــب، 
تبعــه جمهــور الَمســبيِّين الذيــن ســباهم المســيح بإقامتهــم ِمــن األمــوات عندمــا قــام 
فــي  بينمــا كان  الجنــد الســماوّي ذلــك الموكــب،  ِمــن  أيًضــا. ورافــق جمهــوٌر  هــو 

الســماء جمــٌع ال يُحصــى ِمــن المالئكــة فــي انتظــار قدومــه.
ســة، صرخ المالئكة المرافقين ليســوع قائلين:  وإذ صعدوا إلى المدينة المقدَّ
ْهِريَّــاُت، فَيَْدُخــَل َملِــُك  ، َوارْتَِفْعــَن أَيَّتَُهــا األَبـْـَواُب الدَّ »اِرْفَْعــَن أَيَّتَُهــا األَرْتـَـاُج ُرُؤوَســُكنَّ
الَْمْجــِد«، فصــرخ المالئكــة ِمــن داخــل المدينــة بابتهــاج عظيــم قائليــن: »َمــْن ُهــَو 
»الــرَّبُّ  االنتصــار:  بصــوت  المرافقــون  المالئكــة  فأجــاب  الَْمْجــِد؟«،  َملِــُك  هــَذا 
، َوارْفَْعَنَهــا  ــاِل. ارْفَْعــَن أَيَّتَُهــا األَرْتـَـاُج ُرُؤوَســُكنَّ ــاُر ِفــي الِْقتَ ــاُر، الــرَّبُّ الَْجبَّ الَْقِديــُر الَْجبَّ
المالئكــة  يســأل  أخــرى  مــرَّة  الَْمْجــِد«.  َملِــُك  فَيَْدُخــَل  ـاُت،  ْهِريَـّ الدَّ األَبْــَواُب  أَيَّتَُهــا 
المنتظــرون: »َمــْن ُهــَو هــَذا َملـِـُك الَْمْجــِد؟«، والمالئكــة المرافقــون يُجيبــون بصــوت 
ألحــان ُمتناغمــة: »رَبُّ الُْجُنــوِد ُهــَو َملِــُك الَْمْجــِد« )مزمــور 24: 7-10(. ثــمَّ دخــل 

الموكــب الســماوّي إلــى مدينــة هللا.
أمامــه  وســجدوا  ــني،  السَّ بقائدهــم  الســماء  أجنــاد  كلُّ  أحاطــت  ذلــك  بعــد 
بخالــص التوقيــر، ]240[ وألقــوا بأكاليلهــم الالمعــة عنــد قدميــه، ثـُـمَّ عزفــوا بقيثاراتهــم 
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إلــى  هــة  الذهبيَّــة، فامتــأت الســماء بأعــذب األنغــام الموســيقيَّة والترانيــم الموجَّ
الحمــل المذبــوح، ولكنَّــه حــيٌّ ِمــن جديــد بالمجــد والكرامــة.

  
الوعد بالعودة

قــون بأنظارهــم نحــو الســماء ليلقــوا النظــرة  وبينمــا كان التالميــذ الحزانــى يحدَّ
ظهــرا  بيضــاء  بثيــاب  ُمتســربلين  بمالكيــن  وإذا  الصاعــد،  ســيِّدهم  علــى  األخيــرة 
ووقفــا أمامهــم وقــاال لهــم: »أَيَُّهــا الرَِّجــاُل الَْجلِيلِيُّــوَن، َمــا بَالُُكــْم َواِقِفيــَن تَْنظـُـُروَن إِلـَـى 
ــَماِء َســيَأْتِي هَكــَذا كََمــا رَأَيْتُُمــوُه  ــَماِء؟ إِنَّ يَُســوَع هــَذا الَّــِذي ارْتََفــَع َعْنُكــْم إِلـَـى السَّ السَّ
التالميــذ  علــى  الليــل  وانقضــى   .)11  :1 الرســل  )أعمــال  ــَماِء«  السَّ إِلَــى  ُمْنطَلًِقــا 
ومعهــم أمُّ يســوع، التــي كانــت قــد شــهدت إلــى جانبهــم صعــود ابــن هللا، وهــم 
ثــون عــن أعمالــه العجيبــة واألحــداث الغريبــة والمجيــدة التــي حدثــت فــي فتــرة  يتحدَّ

وجيــزة ِمــن الزمــن.

غضب الشيطان
ًدا مــع مالئكتــه، وبكراهيَّــة مريــرة لُحكــم هللا قــال لهــم بأنَّــه  تشــاور الشــيطان ُمجــدَّ
تــه وســلطانه علــى األرض، كان عليهــم أْن يبذلــوا  بينمــا كان مــا يــزال ُمحتفظًــا بقوَّ
مجهــوًدا أقــوى بعشــر مــرَّات ضــدَّ أتبــاع يســوع. إنَّهــم لــم يتغلَّبــوا علــى المســيح فــي 
شــيء، ولكــْن كان عليهــم أْن يُطيحــوا بأتباعــه، إْن أمكــن. وعليهــم أْن يســعوا فــي كلِّ 
جيــل لكــي يقــع فــي شــراكهم الذيــن يؤمنــون بيســوع. لقــد أخبــر الشــيطاُن مالئكتَــه 
بــأنَّ يســوع قــد منــح تالميــذه قــوَّة تمكِّنهــم ِمــن انتهارهــم وطردهــم وشــفاء أولئــك 
الذيــن يبتلونهــم. عندئــذ خــرج مالئكــة الشــيطان كأســود زائــرة ســاعين إلهــالك أتبــاع 

يســوع. ]241[

AR StoryRedemption-Body.indd   198 11/4/19   4:23 PM



32
يوم الخمسني

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 2: 1.

عندما فتح يسوع أذهان التالميذ ليفهموا معنى النبوءات الُمتعلِّقة به، أكَّد 
يذهبوا  أْن  وأمرهم  األرض،  السماء وعلى  إليه في  ُدِفع  قد  أنَّ كلَّ سلطان  لهم 
بأنَّ  القديمة  التالميذ  آمال  انتعشت  وفجأة  كلِّها.  للخليقة  باإلنجيل  روا  ويُبشِّ
ِفي  َهْل   ، رَبُّ أورشليم، وسألوه: »يَا  يسوع سيأخذ مكانه على عرش داود في 
الُمخلُِّص  ترك   .)6  :1 الرسل  )أعمال  إِْسرَائِيَل؟«  إِلَى  الُْملَْك  تَرُدُّ  الَْوقِْت  هَذا 
عقولهم في جوٍّ ِمن عدم اليقين بخصوص الموضوع وردَّ عليهم قائاًل: »لَيَْس لَُكْم 
أَْن تَْعرِفُوا األَزِْمَنَة َواألَْوقَاَت الَِّتي َجَعلََها اآلُب ِفي ُسلْطَانِِه« )أعمال الرسل 1: 7(.

بــدأ التالميــذ يأملــون فــي أْن يقــوم الــروح القــدس الــذي حــلَّ علــى الشــعب 
اليهوديِّ بشــكل عجائبيِّ بالتأثير عليهم ليقبلوا يســوع. امتنع يســوع عن اإلســهاب 
فــي شــرح المزيــد ألنَـّـه كان يعلــم أنَّ الــروح القــدس، عندمــا ســيحلُّ عليهــم بملئــه، 
ستســتنير عقولهــم وســيفهمون بالتمــام العمــل الماثــل أمامهــم، وسيســتأنفونه ِمــن 

حيــث توقَّــف هــو.
اجتمــع التالميــذ فــي العلِّيَّــة ُمتَّحديــن فــي صلواتهــم وتضرُّعاتهــم برفقــة النســوة 
المؤمنــات، وكانــت معهــم مريــم أمُّ يســوع وإخوتــه. لقــد كان أولئــك اإلخــوة غيــر 
ــا اآلن ]242[ فقــد أصبحــوا راســخين فــي إيمانهــم ِمــن خــالل  مؤمنيــن ِمــن قَبــل، أمَّ
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المشــاهد التــي رافقــت صلــب الســيِّد وقيامتــه وصعــوده. كان عــدد المجتمعيــن 
قرابــة المئــة والعشــرين شــخًصا.

حلول الروح القدس
بَْغتَــًة  َوَصــاَر  َواِحــَدٍة،  ِبَنْفــٍس  َمًعــا  الَْجِميــُع  كَاَن  الَْخْمِســيَن  يَــْوُم  َحَضــَر  ــا  »َولَمَّ
َوَمــأَ كُلَّ الْبَيْــِت َحيْــُث كَانُــوا  ِريــٍح َعاِصَفــٍة  ِمــْن ُهبُــوِب  ــَماِء َصــْوٌت كََمــا  ِمــَن السَّ
َجالِِســيَن، َوظََهــرَْت لَُهــْم أَلِْســَنٌة ُمْنَقِســَمٌة كَأَنََّهــا ِمــْن نَــاٍر َواْســتََقرَّْت َعلَــى كُلِّ َواِحــٍد 
ِمْنُهــْم. َواْمتَــأَ الَْجِميــُع ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس، َوابْتَــَدأُوا يَتََكلَُّمــوَن ِبأَلِْســَنٍة أُْخــَرى كََمــا 
أَْعطَاُهُم الرُّوُح أَْن يَْنِطُقوا« )أعمال الرسل 2: 1-4(. إنَّ الروح القدس الذي اتَّخذ 
هيئــة ألســنة ِمــن نــار ُمنقســمة عنــد أطرافهــا، واســتقرَّ علــى أولئــك المجتمعيــن، 
ة لغــات ُمختلفــة لــم يكــن  ـم بطالقــة ِبِعــدَّ وكان يرمــز إلــى مــا نالــوه ِمــن موهبــة التكلُـّ
لهــم بهــا ســابًقا أدنــى علــم. وظهــور النــار كان يرمــز إلــى الحمــاس الُمتَّقــد الــذي كان 

الرســل ســيعملون بــه والقــوَّة التــي ســتُرافق عملهــم.
فــي  ـى  تتجلَـّ بــدأت  المســيح  لهــم  ــرها  أْن فسَّ التــي ســبق  ســة  الُمقدَّ واألســفار 
أذهانهــم ببريــٍق ُمشــرٍق وجمــاٍل واضــٍح وحــقٍّ قــوّي، وذلــك يعــود إلــى تأثيــر تلــك 
االســتنارة الســماويَّة. واآلن قــد أزيــَل الِحجــاب الــذي منعهــم ِمــن أْن يــروا نهايــة مــا قــد 

تــمَّ إبطالــه، وفهمــوا موضــوع رســالة المســيح وطبيعــة ملكوتــه بوضــوح تــاّم.

في قوَّة يوم الخمسين
دوا في كلِّ أنحاء المسكونة، وتعلَّموا التكلُّم  كان اليهود تقريبًا قد تفرَّقوا وتبدَّ
دة. لقد قطعوا مسافات طويلة حتَّى وصلوا إلى أورشليم، ومكثوا  بلغات متعدِّ
هناك مؤقَّتًا ]243[ للبقاء خالل األعياد الدينيَّة التي كان يُحتفل بها وقتها ولحفظ 
هذا  إنَّ  وقتذاك.  المعروفة  اللغات  كلَّ  يمثلون  المجتمعون  وكان  مطاليبها. 
ام هللا في نشر تعليم المسيح  االختالف في اللغات كان عائًقا عظيًما لعمل ُخدَّ
إلى أقصى بقاع األرض. وكان الناس يعتبرون قيام هللا بعمل معجزّي لِسدِّ عجز 
الرسل أقصى تأكيد مثالّي على شهادة الرسل لصالح المسيح. لقد عمل الروح 
القدس ألجلهم ما كانوا هم عاجزين عن القيام به بمفردهم طوال حياتهم؛ لقد 
أولئك  لغة  بدقَّة  يتكلَّمون  وهم  العالَم،  إلى  اإلنجيل  حّق  نشر  ِمن  اآلن  تمكَّنوا 
الذين كانوا يخدمونهم. إنَّ هذه العطيَّة المعجزيَّة كانت أقصى برهان أمكنهم أْن 

مونه للعالَم على أنَّ التفويض الُمعطى لهم كان يحمل ختم السماء. يُقدِّ
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ــَماِء َســاكِِنيَن ِفــي أُورَُشــلِيَم.  ــٍة تَْحــَت السَّ »وَكَاَن يَُهــوٌد رَِجــاٌل أَتِْقيَــاُء ِمــْن كُلِّ أُمَّ
ــُروا، ألَنَّ كُلَّ َواِحــٍد كَاَن يَْســَمُعُهْم  ــْوُت، اْجتََمــَع الُْجْمُهــوُر َوتََحيَّ ــا َصــاَر هــَذا الصَّ فَلَمَّ
لَيْــَس  ›أَتُــَرى  لِبَْعــٍض:  بَْعُضُهــْم  قَائِلِيــَن  بُــوا  َوتََعجَّ الَْجِميــُع  فَبُِهــَت  ِبلَُغِتــِه.  يَتََكلَُّمــوَن 
َجِميــُع هــؤاُلَِء الُْمتََكلِِّميــَن َجلِيلِيِّيــَن؟ فََكيْــَف نَْســَمُع نَْحــُن كُلُّ َواِحــٍد ِمنَّــا لَُغتَــُه الَِّتــي 

ُولِــَد ِفيَهــا؟ ‹« )أعمــال الرســل 2: 8-5(.
ثــار غضــب الكهنــة والرؤســاء كثيــرًا بســبب هــذا اإلعــالن العجيــب الــذي انتشــر 
خبــره فــي جميــع أنحــاء أورشــليم والمنطقــة المحيطــة، ولكنَّهــم لــم يجســروا علــى 
لقــد  الشــعب.  لُكــره  أنفســهم  يُعرِّضــوا  أْن  عــن حقدهــم وخبثهــم خشــية  التعبيــر 
امــه ِمــن أهــل الجليــل غيــر الُمتعلِّميــن  ســلَّموا الســيِّد للمــوت، ولكــْن هــا هــم خدَّ
ـم  يخبــرون النــاس بإتمــام النبــوءات ويُعلِّمــون تعليــم يســوع بــكلِّ اللغــات التــي تكلَـّ
العجيبــة،  الُمخلِـّـص  أعمــال   ]244[ عــن  بقــوَّة  تكلَّمــوا  لقــد  حينــذاك.  النــاس  بهــا 
ـة الخــالص التــي تمثَّلــت برحمــة ابــن هللا والتضحيــة  وكشــفوا لســامعيهم عــن خطَـّ
مها. إنَّ كلماتهم كانت السبب في تبكيت آالف السامعين وتجديدهم.  التي قدَّ
إنَّ التقاليــد والخرافــات التــي طبعهــا الكهنــة فــي األذهــان قــد اكتُِســَحت بعيــًدا مــن 

العقــول التــي قبلــت تعاليــم كلمــة هللا النقيَّــة.

عظة بطرس
لقــد أظهــر لهــم بطــرس أنَّ مــا شــاهدوه كان إتماًمــا ُمباشــرًا لنبــوءة يوئيــل التــي 
هم للقيام بعمٍل خاّص. تنبَّأ فيها أنَّ مثل هذه القوَّة ستحلُّ على رجال هللا لتُعدَّ

تتبَّــع بطــرس نســب المســيح فــي خــطٍّ ُمباشــر ُمرجًعــا إيَّــاه إلــى آل داود الكــرام. 
وهــو لــم يعتمــد علــى تعاليــم يســوع ليدلِّــل علــى مكانتــه الحقيقيَّــة، ألنَّــه كان يعلــم أنَّ 
ــب ســامعيه كان شــديًدا بحيــث أنَّ كالمــه عــن هــذا الموضــوع لــن يتــرك فيهــم  تعصُّ
ليــن فــي  ثهــم عــن داود، الــذي اعتبــره اليهــود ِمــن اآلبــاء المبجَّ أيَّ تأثيــر. لكنَّــه حدَّ
تهــم. قــال بطــرس: »ألَنَّ َداُوَد يَُقــوُل ِفيــِه: ›كُْنــُت أََرى الــرَّبَّ أََماِمــي ِفــي كُلِّ ِحيــٍن،  أمَّ
ـى َجَســِدي  ـَل لَِســانِي. َحتَـّ ـُه َعــْن يَِميِنــي، لَِكــْي الَ أَتَزَْعــَزَع. لِذلِــَك ُســرَّ قَلِْبــي َوتََهلَـّ أَنَـّ
وَســَك  ـَك لَــْن تَتْــرَُك نَْفِســي ِفــي الَْهاِويَــِة َوالَ تَــَدَع قُدُّ أَيًْضــا َسيَْســُكُن َعلَــى رََجــاٍء. ألَنَـّ

ــَرى فََســاًدا‹« )أعمــال الرســل 2: 27-25(. يَ
يُظِهــر بطــرس هنــا أنَّ داود ال يمكــن أْن يكــون قــد تكلَّــم عــن نفســه، بــل قطًعــا عــن 
يســوع المســيح. لقــد مــات داود ميتــة طبيعيَّــة مثــل باقــي النــاس؛ وقــد ُحِفــظ قبــره 
ــه حتَّــى ذلــك الحيــن. وقــد كــرََّم هللا داود  بعنايــة شــديدة مــع التــراب الُمكــرَّم الــذي لفَّ
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ـة كشــف  ــا باعتبــاره نبيًّــا وملِــًكا علــى شــعب إســرائيل. وفــي رؤيــة نبويَـّ إكراًمــا خاصًّ
لــه  ]245[ رفــض اليهــود  لــه حيــاة المســيح وخدمتــه فــي المســتقبل. لقــد رأى  هللا 

ومحاكمتــه وصلبــه ودفنــه وقيامتــه وصعــوده.
شــهد داود بــأنَّ نفــس المســيح لــم تكــن لتُتــرَك فــي الهاويــة وأنَّ جســده مــا كان 
ــق فــي يســوع الناصــرّي.  ليــرى فســاًدا. أظهــر بطــرس أنَّ إتمــام هــذه النبــوءة قــد تحقَّ
لقــد أقامــه هللا ِمــن القبــر بالفعــل قبــل أْن يتحلَّــل جســده. وأصبــح اآلن هــو العلــّي 

ــَماَواِت. ــد فــي ســماء السَّ الُمَمجَّ
والكثيــرون ِمــن الذيــن ســخروا ِمــن فكــرة أْن يكــون شــخص ِمثــل يســوع هــو ابــن 
هللا قــد اقتنعــوا بالحــقِّ فــي تلــك الُمناســبة البــارزة عــدد كبيــر، واعترفــوا بيســوع 
ُمخلًِّصــا لهــم. وانضــمَّ إلــى الكنيســة ثالثــة آالف شــخص. كان الرســل يتكلَّمــون بقــوَّة 
الــروح القــدس؛ ولــم يســتطع أحــد أْن يجادلهــم، ألنَّ كلماتهــم قــد أكَّدتهــا معجــزات 
عظيمــة قامــوا بهــا ِمــن خــالل انســكاب روح هللا. والتالميــذ أنفســهم قــد أذهلتهــم 
النتائــج التــي نجمــت عــن إظهــار قــوَّة هللا وعــن هــذا الحصــاد الســريع والوفيــر ِمــن 
بهــم األعمــى  ــا الذيــن لــم يتنازلــوا عــن تعصُّ النفــوس. لقــد امتــأ الجميــع بالدهشــة. أمَّ
فقــد تملَّكتهــم الرهبــة، حتَّــى أنَّهــم لــم يتجــرَّأوا علــى أْن يحاولــوا إعاقــة العمــل العظيــم 
مؤقَّتــة  بصــورة  معارضتهــم  وتوقَّفــت  العنــف،  بأعمــال  وال  بالصــراخ  ال  منعــه،  أو 

للوقــت الراهــن.
تكــن  لــم  ُمقِنعــة،  أنَّهــا كانــت واضحــة  الرســل، برغــم  مهــا  التــي قدَّ إنَّ الحجــج 
ى للكثيــر ِمــن البراهيــن الُمفِحمــة.  ــب اليهــود الــذي تصــدَّ وحدهــا كافيــة إلزالــة تعصُّ
ولكــنَّ الــروح القــدس أدخــل هــذه الحجــج إلــى قلوبهــم بقــوَّة هللا. وقــد كانــت أقــوال 
الرســل كســهام القديــر الحــادَّة المبريَّــة إذ بكَّتــت النــاس علــى جريمتهــم الهائلــة فــي 
لِبُطْــرَُس  َوقَالُــوا  قُلُوِبِهــْم،  ِفــي  نُِخُســوا  َســِمُعوا  ــا  المجــد وصلبــه. »فَلَمَّ رفــض ربِّ 
َولَِســائَِر الرُُّســِل: ›َمــاَذا نَْصَنــُع أَيَُّهــا الرَِّجــاُل اإلِْخــَوُة؟‹ ]246[ فََقــاَل لَُهــْم بُطـْـرُُس: ›تُوبـُـوا 
فَتَْقبَلُــوا  الَْخطَايَــا،  لُِغْفــرَاِن  الَْمِســيِح  يَُســوَع  اْســِم  َعلَــى  ِمْنُكــْم  َواِحــٍد  كُلُّ  َولْيَْعتَِمــْد 

َعِطيَّــَة الــرُّوِح الُْقــُدِس‹« )أعمــال الرســل2: 38-37(.
وقــد أقنــع بطــرس أولئــك النــاس الُمتبكِّتيــن بحقيقــة أنَّ رفضهــم للمســيح كان 
ــوا يتطلَّعــون  بســبب الكهنــة والرؤســاء الذيــن غــرَّروا بهــم وخدعوهــم؛ وأنَّهــم إذا ظلُّ
ــل أْن  إليهــم فــي طلــب المشــورة وانتظــروا هــؤالء القــادة حتَّــى يعترفــوا بالمســيح قَبْ
يجــرؤوا هــم علــى فعــل ذلــك، فلــن يقبلــوه أبــًدا. إنَّ هــؤالء الرجــال ذوي الســلطان، 
ســون إلــى الغنــى  مــع أنَّهــم كانــوا يعترفــون بالقداســة، فقــد كانــوا يطمحــون ويتحمَّ

AR StoryRedemption-Body.indd   202 11/4/19   4:23 PM



يوم الخمسين  |  203

والمجد األرضيَّين. فلم يريدوا أْن يأتوا إلى المســيح ليحصلوا على النور. وقد أنبأ 
دهــم عــدم اإليمــان،  يســوع بعقــاب رهيــب ســيقع علــى أولئــك النــاس بســبب تعمُّ

علــى الرغــم ِمــن أقــوى األدلَّــة التــي أعطيــت لهــم علــى أنَّ يســوع هــو ابــن هللا.
ــة وبســيطة ومضبوطــة فــي الكلمــة  ومنــذ ذلــك الحيــن صــارت لغــة التالميــذ نقيَّ
والنبــرة ســواء تكلّمــوا بلغتهــم الوطنيــة أو بلغــة أجنبيَّــة. هــؤالء الرجــال المتواضعــون، 
الســمّو  غايــة  فــي  حقائــق  مــوا  قدَّ األنبيــاء،  مــدارس  فــي  قــّط  يتعلَّمــوا  لــم  الذيــن 
أْن  فــي مقدورهــم  يكــن  لــم  إليهــم.  اســتمعوا  الذيــن  أدهشــت  بحيــث  والطهــارة، 
االحتفــال  فــي  قــد حضــر  كان  ولكــْن  األرض؛  أقاصــي  كّل  إلــى  شــخصيًّا  يذهبــوا 
أنــاس ِمــن جميــع أنحــاء العالَــم، وقــد حملــوا الحقائــق التــي تســلَّموها إلــى بيوتهــم 

الُمختلفــة ونشــروها بيــن شــعوبهم، وربحــوا نفوًســا للمســيح.

درٌس لنا اليوم
إنَّ هــذه الشــهادة بخصــوص تأســيس الكنيســة المســيحيَّة لــم تُعــَط لنــا كجــزء 
هــاّم ِمــن التاريــخ المقــدَّس وحســب، ولكنَّهــا أعِطيَــت أيًضــا لتكــون درًســا لنــا. ينبغــي 
علــى جميــع الذيــن يعترفــون باســم المســيح أْن يظلـّـوا منتظريــن وســاهرين ومصلّيــن 
بقلــٍب واحــد. وينبغــي أْن تُلقــى جميــع الخالفــات ]247[ بعيــًدا وأْن تســود الوحــدة 
ــة الرقيقــة بيــن الجميــع. عندئــذ ســتصعد صلواتنــا مًعــا إلــى أبينــا الســماوّي  والمحبَّ

بإيمــان قــوّي وُمخلِــص. وعندئــذ يمكننــا أْن ننتظــر تحقيــق الوعــد بصبــر ورجــاء.
ر أليَّام أو أسابيع،  قد تأتي االستجابة بسرعة خاطفة وبقوَّة ساحقة، أو قد تتأخَّ
فيتعرَّض إيمانُنا لالختبار. لكنَّ هللا يعلم كيف ومتى يستجيب لصلواتنا. إنَّ دورنا 
في العمل هو أْن نضع أنفسنا في اتِّصال مع القناة اإللهيَّة، وهللا سيكون مسؤواًل 
عن دوره في العمل. إنَّه أميٌن وصادٌق في وعده. إنَّ األمر العظيم والمهمَّ بالنسبة 
لنا هو أْن نكون بقلب واحد وفكر واحد واضعين جانبًا كلَّ حسد وحقد، وأْن 
نسهر وننتظر ُمتضرِّعين متواضعين. إنَّ يسوع، نائبنا ورئيسنا، مستعدٌّ ألْن يفعل 

ألجلنا ما فعله للُمصلِّين الساهرين في يوم الخمسين. ]248[
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شفاء األعرج

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 3 و4.

بعــد حلــول الــروح القــدس بوقــت قصيــر كان بطــرس ويوحنَّــا صاعَديــن إلــى 
الهيــكل للعبــادة بعــد أْن قضيــا فتــرة فــي الصــالة الحــارَّة، فشــاهدا رجــاًل بائًســا فقيــرًا 
ِمــن العمــر، ولــم يعــرف فــي حياتــه إالَّ األلــم  ُمصابًــا بالَعــَرج، وكان يبلــغ األربعيــن 
والعجــز. وقــد اشــتاق هــذا الرجــل الســيِّئ الحــظِّ ألْن يذهــب إلــى يســوع لكــي ينــال 
منــه الشــفاء، ولكنَّــه كان عاجــزًا عجــزًا يــكاد يكــون كامــاًل، وقــد أقِصــَي بعيــًدا عــن 
ــالته الُمخلِصــة فــي إقنــاع  مشــهد خدمــات الطبيــب العظيــم. أخيــرًا أفلحــت توسُّ
إلــى  لــدى وصولــه  ولكــْن،  الهيــكل.  بــاب  إلــى  بَحْملِــه  الطيِّبيــن  األشــخاص  بعــض 
هنــاك اكتشــف أنَّ الشــافي، الــذي تركَّــزت فيــه آمالــه، كان قــد مــات ميتــة قاســية. 
وقد أثارت خيبته عطف الذين عرفوا كم ِمن الوقت بقي ذلك المسكين ينتظر 
بشوق ولهفة لكي يشفيه يسوع، فكانوا يحملونه إلى الهيكل كلَّ يوم أَماًل في أْن 
ا عندهم ليسدَّ وإعوازاته الُمؤقَّتة.  تتحرَّك مشاعر العابرين ليجودوا عليه بالقليل ممَّ
فإذ مرَّ به بطرس ويوحنَّا سألهما َصَدقة. فتطلَّع إليه ذانك التلميذان بحنان وإشفاق، 
فاَلََحظَُهَما  إِلَيَْنا!‹  ›انْظُْر  َوقَاَل:  يوحنَّا،  َمَع  بُطْرُُس  ِفيِه  »فَتََفرََّس  بطرس:  له  وقال 
ٌة َوالَ ذََهٌب، َولِكِن الَِّذي لِي  ُمْنتَِظرًا أَْن يَأُْخَذ ِمْنُهَما َشيْئًا. فََقاَل بُطْرُُس: ›لَيَْس لِي ِفضَّ
فَِإيَّاُه أُْعِطيَك: ِباْسِم يَُسوَع الَْمِسيحِ النَّاِصرِيِّ قُْم َواْمِش!‹« )أعمال الرسل 3: 6-4(.
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ــه  ــرت مالمــح ذلــك الرجــل المســكين عندمــا ]249[ أعلــن بطــرس أنَّــه فقيــر، لكنَّ تغيَّ
ـق بنــور الرجــاء واإليمــان عندمــا تابــع الرســول كالمــه. »َوأَْمَســَكُه  أشــرق بعــد ذلــك وتألَـّ
َدْت رِْجالَُه وَكَْعبَاُه، فََوثََب َوَوقََف َوَصاَر يَْمِشي،  ِبيَِدِه الْيُْمَنى َوأَقَاَمُه، فَِفي الَْحاِل تََشدَّ
ــْعِب  َودََخــَل َمَعُهَمــا إِلـَـى الَْهيْــَكِل َوُهــَو يَْمِشــي َويَطُْفــُر َويَُســبُِّح هللاَ. َوأَبَْصــرَُه َجِميــُع الشَّ
َدقـَـِة َعلـَـى بـَـاِب  َوُهــَو يَْمِشــي َويَُســبُِّح هللاَ. َوَعرَفـُـوُه أَنَّــُه ُهــَو الَّــِذي كَاَن يَْجلِــُس ألَْجــِل الصَّ
ــا َحــَدَث لـَـُه« )أعمــال الرســل 3: 10-7(. الَْهيْــَكِل الَْجِميــِل، فَاْمتـَـأُوا َدْهَشــًة َوَحيْــرًَة ِممَّ

اندهــش اليهــود ألنَّ التالميــذ اســتطاعوا أْن يصنعــوا معجــزات شــبيهة بمــا كان 
يصنعــه يســوع. إنَّ يســوعـ ـــ بحســب مــا كانــوا يظنُّــونـ ـــ قــد مــات، وقــد توقَّعــوا أْن تكــون 
مثــل تلــك المظاهــر العجيبــة قــد انتهــت بموتــه. ومــع ذلــك، هــا هــو هــذا الرجــل الذي 
ـه اســتطاع أْن يُحــرِّك أطرافــه  ـاًل ألنَـّ كان أعــرج وعاجــزًا ألربعيــن ســنة يفــرح اآلن متهلِـّ

التــي لــم يعــد فيهــا أيُّ ألــم، وهــو اآلن ســعيد بإيمانــه بيســوع.
الــذي جعلهــم  الســبب  عــن  منهــم  واستفســرا  النــاس،  الرســوالن دهشــة  رأى 
بــون ِمــن الُمعجــزة التــي شــهدوها ويشــخصون إليهمــا بهيبــة وكأنَّهمــا قــد صنعــا  يتعجَّ
ــة. وقــد أكَّــد لهــم بطــرس أنَّ الشــفاء قــد تــمَّ باســتحقاق  هــذا األمــر بقوَّتهمــا الخاصَّ
يســوع الناصــرّي الــذي رفضــوه وصلبــوه، ولكــنَّ هللا أقامــه ِمــن األمــوات فــي اليــوم 
ـِذي تَْنظُرُونَــُه َوتَْعرِفُونَــُه، َواإِليَمــاُن  َد اْســُمُه هــَذا الَـّ الثالــث. »َوِباإِليَمــاِن ِباْســِمِه، َشــدَّ
ــَة أََمــاَم َجِميِعُكــْم. ›َواآلَن أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة، أَنَــا أَْعلَــُم  حَّ ـِذي ِبَواِســطَِتِه أَْعطَــاُه هــِذِه الصِّ الَـّ
ــا هللُا فََمــا َســبََق َوأَنْبَــأَ ِبــِه ِبأَفـْـَواِه َجِميــعِ  أَنَُّكــْم ِبَجَهالـَـٍة َعِملْتـُـْم، كََمــا ُرَؤَســاُؤكُْم أَيًْضــا. َوأَمَّ

َمــُه هَكــَذا‹« )أعمــال الرســل 3: 18-16(. ـَم الَْمِســيُح، قَــْد تَمَّ أَنِْبيَائِــِه، أَْن يَتَأَلَـّ
ــت هــذه المعجــزة احتشــد النــاس فــي الهيــكل، وفــي إحــدى ردهاتــه  بعــد أْن تمَّ
ـم الرســوالن  خاطبهــم بطــرس، ]250[ بينمــا خاطبهــم يوحنَّــا فــي ردهــة أخــرى. وإذ تكلَـّ
بــكلِّ صراحــة عــن جريمــة اليهــود الشــنيعة فــي رفــض رئيــس الحيــاة وتســليمه إلــى 
المــوت، كانــا حريصيــن علــى أالَّ يثيــرا ســخطهم وجنونهــم. رغــب بطــرس فــي أن يُهــوِّن 
ِمن فظاعة ذنبهم بقدر اإلمكان، حيث افترض أنَّهم قاموا بذلك العمل عن جهالة. 
دوا ويتوبــوا عــن خطاياهــم؛ وأنَّ ال  وأعلــن لهــم أنَّ الــروح القــدس يدعوهــم ألْن يتجــدَّ
رجــاء لهــم إالَّ برحمــة المســيح الــذي صلبــوه؛ وباإليمــان بــه وحــده يمكــن أْن تُمحــى 

خطاياهــم باســتحقاقات دمــه.

القبض على الرسل ومحاكمتهم
ـه  وأنَـّ قــام  قــد  المســيح  أنَّ  الوعــظ  بســبب  بعمــق  واهتاجــوا  وقيُّــون  الصدُّ ثــار 

AR StoryRedemption-Body.indd   206 11/4/19   4:23 PM



شفاء األعرج  |  207

بموتــه وقيامتــه ســيُقيم جميــع األمــوات ِمــن قبورهــم فــي نهايــة الزمــان. لقــد شــعروا 
لــة كانــت فــي خطــر وأنَّ ســمعتهم كانــت علــى الِمَحــّك. وكان  بــأنَّ عقيدتهــم الُمفضَّ
وقيِّيــن بعــض مســؤولي الهيــكل وقائــد جنــد الهيــكل. قــام قائــد الجنــد،  ِمــن بيــن الصدُّ
وقيِّين، بالقبض على الرسولَين وإيداعهما السجن، ألنَّ الوقت  بمعونة بعض الصدُّ

ا ولــم يكــن ممكًنــا النظــر فــي قضيَّتهمــا فــي تلــك الليلــة. كان ُمتأّخــرًا جــدًّ
وفــي اليــوم التالــي اجتمــع حنَّــان وقيافــا، مــع كبــار شــخصيَّات الهيــكل لمحاكمــة 
الســجيَنين اللذيــن جــيء بهمــا ليمثــال أمامهــم. فــي نفــس تلــك الــدار وأمــام هــؤالء 
الرجــال ذاتهــم كان بطــرس قــد أنكــر ســيِّده ذلــك اإلنــكار الُمشــين. وقــد حضــر هــذا 
األمــر بــكلِّ وضــوح أمــام ذهــن الرســول عندمــا حــان اآلن وقــت ُمحاكمتــه هــو. كانــت 

ير فــي الماضــي. لديــه فرصــة ليفتــدي بهــا مــا أبــداه ِمــن ُجبــن شــرِّ
تذكَّرت جماعة الحاضرين آنذاك الدور الذي مثَّله بطرس عند ُمحاكمة سيِّده، 
وكانوا يخدعون أنفسهم باالعتقاد أنَّه باإلمكان إخافته عبر تهديده ]251[ بالحبس أو 
الموت. ولكنَّ بطرس السريع االندفاع والواثق بنفسه والذي أنكر المسيح في أحرج 
ســاعاته كان يختلــف اختالفـًـا كبيــرًا عــن بطــرس الــذي جــيء بــه اآلن أمــام الســنهدريم 
د؛ لــم يعــد ُمعتــزًّا وواثًقــا بنفســه، وال ُمتكبِّــرًا  للتحقيــق معــه فــي ذلــك اليــوم. لقــد تجــدَّ
أو فخــورًا. لقــد امتــأ بالــروح القــدس، وِمــن خــالل هــذه القــوَّة صــار ثابتًــا كالصخــر 
وقويًّــا، ومــع ذلــك فقــد صــار متواضًعــا فــي إعــالء المســيح. لقــد كان علــى اســتعداد 

ألْن يمحــو لطخــة ارتــداده بإكــرام االســم الــذي كان قــد أنكــره ســابًقا وتمجيــده.

دفاع بطرس الجريء
ا  لقد تحاشى الكهنة قبل ذلك ذكر أيِّ شيء عن صلب يسوع أو قيامته. أمَّ
موا أغراضهم أجِبروا على أْن يسألوا الُمتَّهَمين بأيَّة قوَّة ُشفي الرجل  اآلن، فلكي يتمِّ
وهو  باحترام،  والشيوخ  الكهنة  بطرس  خاطب  عندئذ،  عجائبّي.  بشكل  األعرج 

مملوء ِمن الروح القدس، وأعلن قائاًل: 
»فَلْيَُكْن َمْعلُوًما ِعْنَد َجِميِعُكْم َوَجِميعِ َشْعِب إِْسرَائِيَل، أَنَُّه ِباْسِم يَُسوَع الَْمِسيِح 
َوقََف هَذا  ِبَذاَك  األَْمَواِت،  ِمَن  هللُا  أَقَاَمُه  الَِّذي  أَنْتُُم،  َصلَبْتُُموُه  الَِّذي   ، النَّاِصرِيِّ
أََماَمُكْم َصِحيًحا. هَذا ُهَو: الَْحَجُر الَِّذي اْحتََقرْتُُموُه أَيَُّها الْبَنَّاُؤوَن، الَِّذي َصاَر رَأَْس 
َماِء، قَْد أُْعِطَي بَيَْن  الزَّاِويَِة. َولَيَْس ِبأََحٍد َغيْرِِه الَْخالَُص. ألَْن لَيَْس اْسٌم آَخُر تَْحَت السَّ

النَّاِس، ِبِه يَْنبَِغي أَْن نَْخلَُص« )أعمال الرسل 4: 12-10(.
بالروح  ُمستنيرًا  كان  ووجهه  المسيح،  بختم  ممهورة  بطرس  كلمات  كانت 
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القدس. وقد وقف الرجل الذي ُشفي بطريقة ُمعجزيَّة إلى جانب بطرس كشهادة 
اآلن  صار  ولكنَّه  عاجزًا،  أعرج  قليلة  ساعات  منذ  كان  الرجل  ذلك  إنَّ  ُمقنعة. 
ة. وهذا كلُّه ــ باإلضافة إلى استنارته بالشهادة المتعلِّقة بيسوع  يتمتَّع بكامل الصحَّ
الناصري ]252[ ــ أضاف شهادة قويَّة إلى أقوال بطرس. لقد صمت الكهنة والرؤساء 
والشعب. لم يمتلك الرؤساء قوَّة للردِّ على تصريحات بطرس. لقد كانوا مرغمين 
أْن يسمعوا ما لم يرغبوا ُمطلًقا في سماعه: حقيقة قيامة يسوع المسيح،  على 

وقدرته في السماء على ُصنع المعجزات بواسطة رسله على األرض.
لقــد أرعبهــم دفــاُع بطــرس، الــذي اعتــرف فيــه بُجــرأة بالمصــدر الــذي اســتمدَّ 
تــه. لقــد أشــار إلــى الحجــر الــذي رفضــه البّنــاؤون ــــ أي قــادة الكنيســة، الذيــن  منــه قوَّ
كان يُفتــرض بهــم أْن يُدركــوا قيمــة ذاك الــذي رفضــوه، ولكنَّــه، بالرغــم ِمــن ذلــك، قــد 
صــار رأس الزاويــة. بهــذه الكلمــات كان يُشــير ُمباشــرة إلــى المســيح، حجــر األســاس 

فــي الكنيســة.
ُدِهش الشعب ِمن ُجرأة التلميَذين. كانوا يظنُّون أنَّ التلميَذين، كونهما صيَّادي 
والشيوخ.  والكتبة  الكهنة  مواجهة  عند  االرتباك  ِمن  سمك جاهلَين، سينهزمان 
المسيح نفسه  الرسوالن، كما كان  تكلَّم  كانا مع يسوع. فقد  أنَّهما  لكنَّهم عرفوا 
يتكلَّم، بقوَّة إقناع أبكمت جميع خصومهم. ولكي يخفي الكهنة والرؤساء حيرتهم، 

أمروا بإخراج الرسولَين ليتشاوروا في األمر فيما بينهم.
وقد أجمعوا الرأي على أنَّه ِمن الَعبَث إنكار حقيقة أنَّ الرجل قد ُشفي بقوَّة 
إخفاء  ِمن  تمكَّنوا  لو  سيُسرّون  كانوا  المصلوب.  يسوع  باسم  الرسوالن  أعطاها 
الُمعجزة باألكاذيب؛ إالَّ أنَّ المعجزة قد ُصِنعت في وضح النهار وأمام جمهور ِمن 
الشعب، وقد علم بخبرها آالف الناس. وقد أحّسوا أنَّ عمل التالميذ ينبغي إيقافه 
على الفور وإالَّ فإنَّ يسوع سيربح مؤمنين كثيرين، ]253[ وسيلحقهم العار بعد ذلك 

ألنَّهم سيُتَّهمون بقتل ابن هللا.
ولكْن، برغم تحرُّقهم إلهالك التلميَذين، لم يجرؤوا إالَّ على تهديدهما بأقسى 
العقوبات إذا استمرَّا يُعلِّمان أو يُخدمان باسم يسوع. عند ذلك أعلن بطرس ويوحنَّا 
بكلِّ ُجرأة أنَّ هللا هو الذي أعطاهما العمل الذي يقومان به، وال يمكنهما إالَّ أْن 
يتكلَّما بما رأيا وسمعا. وكان الكهنة سيُسرّون بمعاقبة هذين الرجلَين النبيلَين على 
سة والًء ال يميل وال ينحرف، لكنَّهم كانوا يخافون الشعب  والئهما لدعوتهما المقدَّ
ُدوَن هللَا َعلَى َما َجرَى« )أعمال الرسل 4: 21(. وهكذا،  »ألَنَّ الَْجِميَع َكانُوا يَُمجِّ

أطلَِق سراح الرسولَين بعد تكرار التهديدات والنواهي. ]254[
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34
الوالء للّٰه تحت 

االضطهاد
يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 5: 42-12.

واصــَل الرســُل مــا كانــوا يقومــون بــه ِمــن أعمــال الرحمــة فــي شــفاء الُمتألِّميــن 
األعــداد  كانــت  والُمقــام.  المصلــوب  الُمخلِـّـص  عــن  بقــوَّة عظيمــة  اإلعــالن  وفــي 
ـة، ولكــْن، لــم يجــرؤ علــى االنضمــام إليهــم  تنضــمُّ إلــى الكنيســة كلَّ يــوم بالمعموديَـّ
أحــٌد ِمــن الذيــن لــم يكونــوا متَّحديــن مــع المؤمنيــن بالمســيح فــي القلــب والفكــر. 
بيــن  توافــدت إلــى أورشــليم جمــوع النــاس وهــم يحملــون معهــم المرضــى والُمعذَّ
ِمــن األرواح النجســة. وقــد ُوضــع كثيــرون ِمــن الُمتألِّميــن علــى األرض فــي الشــوارع 
ـى يبــرأوا إذا خيَّــم ظلَّهمــا عليهــم. إنَّ قــوَّة  التــي كان يمــرُّ فيهــا بطــرس ويوحنَّــا، حتَـّ
الُمخلِّــص الُمقــام قــد اســتقرَّت بالفعــل علــى الرُســل، وقــد أجــروا آيــات وُمعجــزات 

زادت أعــداد المؤمنيــن كلَّ يــوم.
منهــم  وقيُّــون  الصدُّ احتــار  وقــد  ة،  بشــدَّ والحــكَّام  الكهنــة  حيَّــرت  األمــور  هــذه 
علــى وجــه الخصــوص. لقــد رأوا أنَّــه إذا ُســِمَح للرســل بــأْن يكــرزوا بالُمخلَّــص الُمقــام 
ويصنعــوا ُمعجــزات باســمه، فــإنَّ جميــع النــاس ســيرفضون عقيدتهــم التــي تُنكــر 
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يســيُّون فقــد  ــا الفرِّ أمَّ وقيِّيــن.  مــا تســتأصل شــيعة الصدُّ قيامــة األمــوات وســرعان 
ـة  الحظــوا أنَّ نزعــة التالميــذ للكــرازة كانــت تهــدف إلــى تقويــض الطقــوس اليهوديَـّ
اريَّــة عديمــة التأثيــر. إنَّ جهودهــم الســابقة لقمــع هــؤالء الكارزين  وجعــل الذبائــح الكفَّ

لــم تفلــح، ولكنَّهــم قــد عقــدوا العــزم اآلن علــى وضــع حــدٍّ لذلــك االهتيــاج. ]255[

مالك الرَّبِّ أنقذهم
والحًقــا قــد تــمَّ القبــض علــى الرســل وســجنهم، واســتُدِعي أعضــاء الســنهدريم 
للحكــم فــي قضيَّتهــم. وتــمَّ دعــوة عــدد كبيــر ِمــن الرجــال الُمتعلِّميــن، باإلضافــة إلــى 
أعضــاء المجلــس، وتشــاوروا مًعــا فــي مــا كان عليهــم عملــه بحــقِّ الذيــن يعكِّــرون 
َوأَْخرََجُهــْم  ــْجِن  السِّ أَبْــَواَب  فَتَــَح  اللَّيْــِل  ِفــي  الــرَّبِّ  َمــالََك  »َولِكــنَّ  الســالم.  صفــو 
ــا  ــْعَب ِفــي الَْهيْــَكِل ِبَجِميــعِ كَالَِم هــِذِه الَْحيَــاِة‹. فَلَمَّ َوقـَـاَل: ›اْذَهبـُـوا ِقُفــوا وَكَلُِّمــوا الشَّ
بْــِح َوَجَعلـُـوا يَُعلُِّمــوَن« )أعمــال الرســل 5: 21-19(. َســِمُعوا َدَخلـُـوا الَْهيْــَكَل نَْحــَو الصُّ

قادهمــا  كيــف  عليهــم  ــا  وقصَّ المؤمنيــن  بيــن  وظهــرا  الرســوالن  جــاء  عندمــا 
المــالك وســط الجنــود الذيــن كانــوا يحرســون الســجن وأمرَهمــا بــأْن يســتأنفا العمــل 

الــذي قــد أوقفــه الكهنــة، امتــأ اإلخــوة دهشــة وفرًحــا.
العصيــان  تهمــة  الرســل  علــى  يثبتــوا  أْن  المجمــع  ورؤســاء  الكهنــة  قــرَّر  لقــد 
والثورة، وأْن يتَّهموهم بقتل حنانيَّا وسفيرة )أعمال الرسل 5: 1-11(، وأْن يقوموا 
بالتآمــر لقتــل الكهنــة وتجريدهــم ِمــن ُســلطتهم. لقــد كانــوا علــى ثقــة بأنَّهــم ســيُثيرون 
بذلــك ثائــرة الرعــاع ليتولـّـوا األمــر بأنفســهم ويُعاملــوا الرســل كمــا قــد عاملــوا يســوع. 
ــن لــم يقبلــوا تعاليــم المســيح كانــوا يتبرَّمــون ِمــن الُحكــم  لقــد علمــوا بــأنَّ كثيريــن ِممَّ
ــلطات اليهوديَّــة، وكانــوا يشــتاقون ألْن يحــدث  ــفّي الــذي فرضتــه عليهــم السُّ التعسُّ
تغييــر حاِســم. وفــي حــال أبــدى هــؤالء اهتماًمــا بإيمــان الرســل وقبلــوه معترفيــن بــأنَّ 
هــم،  يســوع هــو المســيَّا، سيخشــى الكهنــة ِمــن أْن يشــتعل غضــب الشــعب ضدَّ
مــوا علــى اتِّخــاذ  وعندئــذ سيُســألون ويُحاســبون حتًمــا علــى قتــل المســيح. فصمَّ
الســجناء   ]256[ الســتدعاء  أرســلوا  أخيــرًا  هــذا.  حــدوث  ليمنعــوا  ـة  قويَـّ إجــراءات 
أبــواب  بــأنَّ  يُخبرهــم  َمــن  جــاء  كانــت دهشــتهم عظيمــة عندمــا  أمامهــم.  للمثــول 
الســجن كانــت ُمغلقــة بــكلِّ حــرص وأنَّ الُحــرَّاس كانــوا واقفيــن فــي الخــارج علــى 

حراســتهم، لكنَّهــم لــم يجــدوا الســجناء فــي داخــل الســجن.
ــْجِن ُهــْم  ُســرعان مــا وصلهــم الخبــر: »ُهــَوَذا الرَِّجــاُل الَِّذيــَن َوَضْعتُُموُهــْم ِفــي السِّ
ــْعَب!« )أعمــال الرســل 5: 25(. ومــع أنَّ الرســل  ــَكِل َواِقِفيــَن يَُعلُِّمــوَن الشَّ ِفــي الَْهيْ
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ـة، فإنَّهــم لــم يُعَفــوا ِمــن الفحــص والقصــاص.  خرجــوا ِمــن الســجن بطريقــة معجزيَـّ
ألَنَُّهــْم  نُُفوِســُكْم.  إِلَــى  »فَانْظُــُروا  معهــم:  كان  عندمــا  لهــم  قــال  قــد  المســيح  كان 
علــى  بُرهانًــا  لهــم  م هللا  قــدَّ لقــد   .)9  :13 )مرقــس  َمَجالِــَس«  إِلَــى  َسيَُســلُِّمونَُكْم 
عنايتــه بهــم ويقيــن حضــوره معهــم إذ أرســل لهــم المــالك؛ واآلن فهــا قــد جــاء الوقــت 
الــذي يتألَّمــون فيــه ِمــن أجــل يســوع الــذي يكــرزون بــه. لقــد تفاعــل النــاس كثيــرًا مــع 
مــا رأوه وســمعوه حتَّــى أنَّ الكهنــة والرؤســاء علمــوا أنَّــه ِمــن المســتحيل أْن يثيروهــم 

ضــدَّ الرســل.

الُمحاكمة الثانية
ِبُعْنــٍف، ألَنَُّهــْم كَانُــوا  اِم، فَأَْحَضرَُهــْم الَ  الُْخــدَّ َمــَع  الُْجْنــِد  َمَضــى قَائِــُد  »ِحيَنِئــٍذ 
ــا أَْحَضُروُهــْم أَْوقَُفوُهــْم ِفــي الَْمْجَمــعِ. فََســأَلَُهْم  ــْعَب لِئَــالَّ يُرَْجُمــوا. فَلَمَّ يََخافُــوَن الشَّ
رَئِيــُس الَْكَهَنــِة ِقائـِـالً: ›أََمــا أَْوَصيَْناكـُـْم َوِصيَّــًة أَْن الَ تَُعلُِّمــوا ِبهــَذا االْســِم؟ َوَهــا أَنْتـُـْم قـَـْد 
ــوا َعلَيَْنــا َدَم هــَذا اإلِنَْســاِن‹« )أعمــال  َمأْتـُـْم أُورَُشــلِيَم ِبتَْعلِيِمُكــْم، َوتُِريــُدوَن أَْن تَْجلِبُ
الرســل 5: 26-28(. كمــا أنَّ اســتعدادهم ألْن يقــع اللــوم عليهــم ويكونــوا مذنبيــن 
بتُهمــة قتــل يســوع لــم يكــن هــو نفســه عندمــا رفعــوا أصواتهــم بالصــراخ مــع الرعــاع: 

ـى 27: 25(. »َدُمــُه َعلَيَْنــا َوَعلــى أَْوالِدنَــا« )متَـّ
تابــع بطــرس مــع باقــي الرســل نفــس أســلوب الدفــاع الــذي اتَّبعــه فــي ُمحاكمتــه 
الســابقة: ]257[ »فَأََجــاَب بُطْــرُُس َوالرُُّســُل َوقَالُــوا: ›يَْنبَِغــي أَْن يُطَــاَع هللُا أَكْثَــَر ِمــَن 
النَّــاِس‹« )أعمــال الرســل 5: 29(. إنَّ مــالكًا أرســله هللا هــو الــذي أخرجهــم ِمــن 
الســجن وأمرهــم أْن يُعلِّمــوا فــي الهيــكل، فــإذا أطاعــوا توجيهاتــه كانــوا يُطيعــون أمــر 
هللا، وهــذا مــا ســيواظبون علــى عملــه مهمــا كلَّفهــم ذلــك. تابــع بطــرس القــول: »إِلــُه 
ـاُه َعلَــى َخَشــبٍَة. هــَذا رَفََّعــُه هللُا  يَـّ ـِذي أَنْتُــْم قَتَلْتُُمــوُه ُمَعلِِّقيــَن إِ آبَائَِنــا أَقَــاَم يَُســوَع الَـّ
ِبيَِميِنــِه رَئِيًســا َوُمَخلًِّصــا، لِيُْعِطــَي إِْســرَائِيَل التَّْوبـَـَة َوُغْفــرَاَن الَْخطَايـَـا. َونَْحــُن ُشــُهوٌد لـَـُه 
ـِذي أَْعطَــاُه هللُا لِلَِّذيــَن يُِطيُعونَــُه« )أعمــال  ِبهــِذِه األُُمــوِر، َوالــرُّوُح الُْقــُدُس أَيًْضــا، الَـّ

الرســل 5: 32-30(.
حــلَّ روح الوحــي علــى الرســل، فالُمشــتكى عليهــم صــاروا هــم الُمشــتكين، إذ 
ألقــوا تهمــة قتــل المســيح علــى أعضــاء المجمــع ِمــن الكهنــة والرؤســاء. وقــد اغتــاظ 
مــوا علــى تنفيــذ القانــون بأنفســهم وبــدون  ا بســبب هــذا كلِّــه بحيــث صمَّ اليهــود جــدًّ
ــلطات الرومانيَّــة لقتــل أولئــك األســرى.  محاكمــة أخــرى وبــدون انتظــار قــرار ِمــن السُّ
فــإذ كانــت قــد ثبتــت عليهــم تهمــة قتــل المســيح، كانــوا يتوقــون اآلن ألْن يلطِّخــوا 
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أيديهــم بــدم رســله. ولكــْن، كان يوجــد فــي المجمــع رجــل علــم ومكانــة رفيعــة، وقــد 
رأى بذهنــه الصافــي أنَّ هــذه الخطــوة العنيفــة ســتنجم عنهــا عواِقــب وخيمــة. لقــد 

أقــام هللا رجــاًل ِمــن بيــن مجمعهــم ليوقــف عنــف الكهنــة والرؤســاء.
وذا  الحــذر  شــديد  رجــاًل  ـم،  المتعلِـّ يســّي  الفرِّ الطبيــب  غماالئيــل،  كان 
ســمعة عظيمــة. وهــو طلــب إخــراج األســرى ِمــن ذلــك المــكان قبــل أْن يخاطــب 
الحاضريــن بشــأنهم. عندئــذ بــدأ يخاطبهــم بــكلِّ حــرص وهــدوء قائــاًل: »أَيَُّهــا الرَِّجــاُل 
اإلِْســرَائِيلِيُّوَن، اْحتَــِرُزوا ألَنُْفِســُكْم ِمــْن ِجَهــِة هــؤاُلَِء النَّــاِس ِفــي َمــا أَنْتُــْم ُمزِْمُعــوَن أَْن 
تَْفَعلـُـوا. ألَنَّــُه قَبْــَل هــِذِه األَيَّــاِم قـَـاَم ثـُـوَداُس قَائـِـالً َعــْن نَْفِســِه إِنَّــُه َشــْيٌء، الَّــِذي الْتََصــَق 
ـِذي قُِتــَل، َوَجِميــُع الَِّذيــَن انَْقــاُدوا إِلَيْــِه  ِبــِه َعــَدٌد ]258[ ِمــَن الرَِّجــاِل نَْحــُو أَْربَِعِمئَــٍة، الَـّ
ـاِم االكِْتتَــاِب، َوأَزَاَغ  ُدوا َوَصــاُروا الَ َشــْيَء. بَْعــَد هــَذا قَــاَم يَُهــوَذا الَْجلِيلِــيُّ ِفــي أَيَـّ تَبَــدَّ
ــِه تََشــتَّتُوا. َواآلَن  َوَراَءُه َشــْعبًا َغِفيــرًا. فَــَذاَك أَيًْضــا َهلَــَك، َوَجِميــُع الَِّذيــَن انَْقــاُدوا إِلَيْ
ـُه إِْن كَاَن هــَذا الــرَّأُْي أَْو هــَذا  ــْوا َعــْن هــؤاُلَِء النَّــاِس َواتْرُكُوُهــْم! ألَنَـّ أَقُــوُل لَُكــْم: تََنحَّ
الَْعَمــُل ِمــَن النَّــاِس فََســْوَف يَْنتَِقــُض، َوإِْن كَاَن ِمــَن هللِا فَــالَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْنُقُضــوُه، 

لِئَــالَّ تُوَجــُدوا ُمَحاِرِبيــَن هلِل أَيًْضــا« )أعمــال الرســل 5: 39-35(.
رأى الكهنــة أنَّ آراءه معقولــة؛ فاضطــرُّوا لالنقيــاد إليــه، وبتــردُّد عظيــم أطلقــوا 
الســجناء بعدمــا ضربوهــم بالعصــّي وأوصوهــم مــراًرا وتكــراًرا أالَّ يكــرزوا مــرَّة أخــرى 
ــوا فَرِِحيــَن  ــا ُهــْم فََذَهبُ باســم يســوع، وإالَّ فســيدفعون حياتهــم ثمًنــا لُجرأتهــم. »َوأَمَّ
ِمــْن أََمــاِم الَْمْجَمــعِ، ألَنَُّهــْم ُحِســبُوا ُمْســتَأِْهلِيَن أَْن يَُهانُــوا ِمــْن أَْجــِل اْســِمِه. وَكَانُــوا الَ 
الَْمِســيِح«  ِبيَُســوَع  ــِريَن  َوُمبَشِّ ُمَعلِِّميــَن  الْبُيُــوِت  َوِفــي  الَْهيْــَكِل  ِفــي  يَــْوٍم  يَزَالُــوَن كُلَّ 

)أعمــال الرســل 5: 42-41(.
يــن فــي أْن يضطربــوا عندمــا رأوا أنَّهــم  إنَّ الذيــن اضطهــدوا الرســل كانــوا محقِّ
عجــزوا عــن اإلطاحــة بشــهود المســيح هــؤالء الذيــن كان لديهــم اإليمــان والشــجاعة 
ليحوِّلــوا عارهــم إلــى مجــد وألمهــم إلــى فــرح ِمــن أجــل ســيِّدهم الــذي حمــل الــذلَّ 
واآلالم ِمــن قبلهــم. وهكــذا واصــل هــؤالء التالميــذ الشــجعان التعليــم بشــكل علنــّي، 
وبشــكل ســرّي فــي البيــوت، بطلــب ِمــن ســاكنيها الذيــن لــم يجــرؤوا علــى التصريــح 

ــا ِمــن اليهــود. ]259[ إيمانهــم فــي العلــن خوفً
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 6: 7-1.

ٌر ِمَن الْيُونَانِيِّيَن َعلَى الِْعبْرَانِيِّيَن  »َوِفي تِلَْك األَيَّاِم إِذْ تََكاثََر التَّالَِميُذ، َحَدَث تََذمُّ
أَنَّ أََراِملَُهْم كُنَّ يُْغَفُل َعْنُهنَّ ِفي الِْخْدَمِة الْيَْوِميَِّة« )أعمال الرسل 6: 1(. كان هؤالء 
اليونانيُّــون مواطنيــن قــد قدمــوا ِمــن بــالد أخــرى كان أهلهــا يتكلَّمــون اليونانيَّــة. وقــد 
يــن الجــدد؛  شــكَّل اليهــود المتكلِّمــون باللغــة العبريَّــة األغلبيَّــة الســاحقة ِمــن المنضمِّ
ـة الرومانيَّــة، ولــم  لكــنَّ هــؤالء اليونانيِّيــن كانــوا قــد عاشــوا ِمــن قبــل فــي اإلمبراطوريَـّ
رات بأنَّ أرامل اليونانيَّين لم  يكونوا يتكلَّمون سوى اليونانيَّة. وبدأت تبرز بينهم تذمُّ
تكــن أعوازهــنَّ تَُســّد بمثــل ذلــك الســخاء الــذي شــمل المحتاجــات ِمــن العبرانيِّيــن. 
تــمَّ اتِّخــاذ  ِمــن هــذا النــوع ســيكون ُمحزِنًــا هلل؛ وقــد  إنَّ أيَّ تحيُّــز أو عــدم ُمســاواة 

إجــراءات ســريعة إلعــادة الســالم والوئــام بيــن المؤمنيــن.
ِمــن مســؤولية التوزيــع علــى  إلــى نظــام يُعفيهــم  الــروح القــدس الرُّســَل  أرشــد 
غ لعمل الكرازة بالمسيح.  الفقراء وما شابهها ِمن أعباء، بحيث يتمكَّنون ِمن التفرُّ
»فََدَعــا االثَْنــا َعَشــَر ُجْمُهــوَر التَّالَِميــِذ َوقَالُــوا: ›الَ يُرِْضــي أَْن نَتْــرَُك نَْحــُن كَلَِمــَة هللِا 
يــَن  َونَْخــِدَم َمَوائِــَد. فَانْتَِخبُــوا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة َســبَْعَة رَِجــال ِمْنُكــْم، َمْشــُهوًدا لَُهــْم َوَمْملُوِّ
نَْحــُن فَُنواِظــُب  ــا  َوأَمَّ الَْحاَجــِة.  َعلَــى هــِذِه  َوِحْكَمــٍة، فَُنِقيَمُهــْم  الُْقــُدِس  الــرُّوِح  ِمــَن 

ــالَِة َوِخْدَمــِة الَْكلَِمــِة‹« )أعمــال الرســل 6: 4-2(. ]260[ َعلَــى الصَّ
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وعلــى هــذا األســاس قامــت الكنيســة بانتخــاب ســبعة رجــال مملوئيــن إيمانًــا 
تــمَّ  المســألة.  بهــذه  الُمتعلِّقــة  الخدمــة  بعمــل  يقومــوا  لكــي  ِمــن روح هللا  وحكمــة 
ـم  بالمولــد والديانــة، لكنَّــه كان يتكلَـّ ـا  البدايــة؛ كان يهوديّـً فــي  اْســِتَفانُوس  اختيــار 
ــا بعــادات اليونانيِّيــن وأســاليبهم. لذلــك اعتُِبــر الشــخَص األكثــر  اليونانيَّــة، وكان ُملِمًّ
لأرامــل  صــة  المخصَّ األمــوال  صــرف  علــى  واإلشــراف  الواجهــة  ر  لتصــدُّ مالئمــة 
واأليتــام والفقــراء المحتاجيــن. وقــد لقــي هــذا االختيــار استحســان الجميــع، وأخمــد 

ــر. والتذمُّ االســتياء 
لقــد تــمَّ اختيــار الرجــال الســبعة عــن طريــق الصــالة ووضــع األيــدي، وأفــِرزوا ألداء 
واجباتهــم بــكلِّ وقــار. هــؤالء الرجــال الذيــن رُســموا وُعيِّنــوا لــم يُســتثنوا ِمــن تعليــم 
ــا اْســِتَفانُوس  النــاس مبــادئ اإليمــان، بــل علــى العكــس، فقــد ُدوِّن مــا يلــي: »َوأَمَّ
ــْعِب«  ًة، كَاَن يَْصَنــُع َعَجائِــَب وَآيَــاٍت َعِظيَمــًة ِفــي الشَّ فَــِإْذ كَاَن َمْملُــوًّا إِيَمانًــا َوقُــوَّ
. وكانــوا أيًضــا  ليــن أهليَّــة كاملــة لتعليــم الحــقِّ )أعمــال الرســل 6: 8(. لقــد كانــوا مؤهَّ
ليــن  مؤهَّ وهــذا جعلهــم  هــادئ،  وُحكــٍم  رأي صائــب  وأصحــاب  ليــن  متعقِّ رجــااًل 

ــر أو الغيــرة. للتعامــل مــع القضايــا الصعبــة والتذمُّ
بأعمال  القيام  أجل  ِمن  الرجال  أولئك  تعيين  في  بَركة عظيمة  إنَّ هللا جعل 
. لقد ازدادت الكنيسة  الكنيسة حتَّى يتفرَّغ الرسل لعملهم الخاّص في تعليم الحقِّ
أُورَُشلِيَم،  ِفي  ا  ِجدًّ يَتََكاثَُر  التَّالَِميِذ  َوَعَدُد  تَْنُمو،  هللِا  كَلَِمُة  »وَكَانَْت  وقّوة.  عدًدا 

يُِطيُعوَن اإلِيَماَن« )أعمال الرسل 6: 7(. الَْكَهَنِة  ِمَن  كَِثيٌر  َوُجْمُهوٌر 
شؤون  إدارة  في  والترتيب  النظام  نفس  على  اليوم  نحافظ  أْن  الضرورّي  ِمن 
م العمل يعتمد بشكل كبير  الكنيسة كما كانت عليه الحال في أيَّام الرسل. إنَّ تقدُّ
لون لملء مراكزهم. أولئك  على األقسام الُمختلفة التي يديرها رجال ذوو كفاءة ومؤهَّ
الذين اختارهم هللا ]261[ ليكونوا قادة في عمله يُفترض بهمـ ـ باعتبار النظرة الشاملة 
للمصالح الروحيَّة للكنيسة ــ أْن يتفرَّغوا بقدر اإلمكان ِمن الهموم وتعقيدات األمور 
الزمنية الزائلة. والذين دعاهم هللا ليخدموا بالكلمة والتعليم ينبغي أْن يكون لديهم 
سة. إنَّ بصيرتهم الروحيَّة الواضحة  الوقت للتأمُّل والصالة ودراسة األسفار المقدَّ
تُصبح ُمعتمة كُلَّما دخلوا في تفاصيل العمل والتعامل مع األمزجة المختلفة ألولئك 
المرتبطين مًعا في نظام الكنيسة وإمكاناتها. ِمن المناسب طرح كلِّ األمور ذات 
الطبيعة الزمنيَّة الزائلة أمام الموظَّفين المناسبين ليقوموا هم بالبتِّ بشأنها. ولكْن، 
في حال كانت هذه األمور في غاية الصعوبة بحيث أنَّها تُرِبك حكمتهم، عندئذ 

يجب عرضها على مجلس القائمين على شؤون الكنيسة بأكملها. ]262[
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 6: 8 ــ 7: 60.

ا فــي عمــل هللا، وقــد جاهــر بإيمانــه بــكلِّ ُجــرأة.  كان اْســِتَفانُوس نشــيطًا جــدًّ
َوالَْقيَْرَوانِيِّيــَن  اللِّيبَرْتِيِنيِّيــَن  َمْجَمــُع  لَــُه  يَُقــاُل  ـِذي  الَـّ الَْمْجَمــعِ  ِمــَن  قَــْوٌم  »فََنَهــَض 
َواإلِْســَكْنَدِريِّيَن، َوِمــَن الَِّذيــَن ِمــْن كِيلِيِكيَّــا َوأَِســيَّا، يَُحــاِوُروَن اْســِتَفانُوس. َولـَـْم يَْقــِدُروا 
ـُم ِبــِه« )أعمــال الرســل 6: 9-10(. إنَّ  ـِذي كَاَن يَتََكلَـّ أَْن يَُقاِوُمــوا الِْحْكَمــَة َوالــرُّوَح الَـّ
هــؤالء التالميــذ التابعيــن لكبــار الحاخامــات شــعروا بالثقــة ِمــن إحــراز انتصار ميســور 
علــى اْســِتَفانُوس فــي جــدال علنــّي لكونــه ــــ حســب زعمهــم ــــ غيــر متعلّــم. ولكنَّــه لــم 
ـه كان  ـم بقــوَّة الــروح القــدس وحســب، بــل اتَّضــح أمــام جميــع الحاضريــن أنَـّ يتكلَـّ
ــرًا فــي كلِّ مــا يختــصُّ بالشــريعة. وقــد دافــع بــكلِّ براعــة عــن  تلميــًذا للنبــوءات ومتبحِّ

الحقائــق التــي هــبَّ لمناصرتهــا، وهــزم خصومــه هزيمــة نكــراء.
لقــد امتــأ بالكراهيــة الُمــرَّة الْســِتَفانُوس الكهنــُة والرؤســاُء الذيــن شــاهدوا القــوَّة 
العجيبــة الُمعلنــة التــي تجلَّــت فــي خدمتــه. وبــداًل ِمــن أْن يخضعــوا لِِثقــل األدلَّــة التــي 

مــوا علــى إســكات صوتــه بالقضــاء عليــه بالمــوت. أوردهــا، صمَّ
وهكذا ألقوا القبض على اْسِتَفانُوس وأحضروه للمحاكمة أمام مجمع السنهدريم.

وقــد ُدعــي علمــاء اليهــود ِمــن البلــدان الُمجــاورة لكــي يُفنِّــدوا الحجــج ]263[ التــي 
ســيُدلي بهــا المتَّهــم وينقضوهــا. وكان حاضــرًا أيًضــا شــاول الــذي كان قــد تميَّــز 
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بكونــه ُمقاوًمــا غيــوًرا ضــدَّ تعاليــم المســيح ومضطِهــًدا لــكلِّ َمــن آمــن بــه. وقــد قــام 
هــذا الرجــل الُمتعلِّــم بــدور قيــادّي فــي مقاومــة اْســِتَفانُوس. واســتخدم قــوَّة فصاحة 
المعلِّميــن ومنطقهــم للتأثيــر علــى القضيَّــة وإقنــاع الشــعب بــأنَّ اْســِتَفانُوس كان 

ـم تعاليــم مخادعــة وخطيــرة. يُعلِـّ
لكــنَّ شــاول وجــد فــي اْســِتَفانُوس إنســانًا علــى معرفــة وعلــٍم عــاٍل كعلمــه هــو، 
ووجــد أنَّ اْســِتَفانُوس تمتَّــع بفهــم وإلمــام كامــل بقصــد هللا فــي نشــر اإلنجيــل بيــن 
ربــوع األمــم األخــرى. كان اْســِتَفانُوس مؤمًنــا بإلــه إبراهيــم وإســحق ويعقــوب، وكان 
ــخ فيــه االقتنــاع بمــا يتمتَّــع بــه اليهــوديُّ ِمــن امتيــازات؛ لكــنَّ إيمانــه كان واســع  قــد ترسَّ
األفــق، وكان يعلــم بــأنَّ الســاعة قــد أتــت حيــن لــن يكتفــي المؤمنــون الحقيقيُّــون 
أْن  ســيمكنهم  ولكــن  وحســب؛  البشــر  بأيــدي  مصنوعــة  هيــاكل  فــي  بالســجود 
يعبــدوا هللا بالــروح والحــقِّ ِمــن خــالل الكلمــة. لقــد ســقطت الغشــاوة عــن عينــي 

اْســِتَفانُوس وفطــن إلــى نهايــة ذاك الــذي أبِْطــَل بمــوت المســيح.
الواضحــة  اْســِتَفانُوس  حكمــة  علــى  يتغلَّبــوا  أْن  والرؤســاء  الكهنــة  يســتطع  لــم 
والهادئــة رغــم عنفهــم الشــديد فــي ُمعارضتــه. وقــد عقــدوا العــزم علــى أْن يمثِّلــوا 
بــه، وبينمــا كانــوا بذلــك يُشــبعون كراهيَّتهــم وانتقامهــم أرادوا فــي نفــس الوقــت 
ه بشــكل  أْن يُخيفــوا اآلخريــن ويمنعوهــم ِمــن قبــول عقيدتــه. كانــت التهــم تُثــار ضــدَّ
ف علــى  مهيــب للغايــة. وقــد دفعــوا رشــوة لشــهود زور ليشــهدوا بأنَّهــم ســمعوه يُجــدِّ
الهيــكل والنامــوس، قائليــن »َســِمْعَناُه يَُقــوُل: ›إِنَّ يَُســوَع النَّاِصــرِيَّ هــَذا َســيَْنُقُض 
هــَذا الَْمْوِضــَع، َويَُغيِّــُر الَْعَوائـِـَد الَِّتــي َســلََّمَنا إِيَّاَهــا ُموَســى‹« )أعمــال الرســل 6: 14(.

فــإذ وقــف اْســِتَفانُوس وجًهــا لوجــه أمــام الذيــن كانــوا يحاكمونــه للدفــاع عــن 
تهمــة التجديــف، أشــرق علــى وجهــه نــور مقــدَّس. »فََشــَخَص إِلَيْــِه َجِميــُع الَْجالِِســيَن 
ِفي ]264[ الَْمْجَمعِ، َورَأَْوا َوْجَهُه كَأَنَُّه َوْجُه َمالٍَك« )أعمال الرسل 6: 15(. وكثيرون 
ــن أبصــروا هــذا النــور علــى مالمــح اْســِتَفانُوس ارتعــدوا وغطّــوا وجوههــم، ولكــْن  ممَّ

بُهــم. لــم يتــداَع عــدُم إيمانهــم العنيــد وال تــردَّد تعصُّ

دفاع اْسِتَفانُوس
هــة إليــه، وبــدأ يُدلــي بدفاعــه بصــوت  ــة التهــم الُموجَّ ُســِئل اْســِتَفانُوس عــن صحَّ
م ليتلــو تاريــخ شــعب  واضــح هــزَّ المشــاعر ودوَّى فــي أرجــاء دار المجمــع. وقــد تقــدَّ
هللا الُمختــار بأقــوال أذهلــت المجمــع. كمــا أظهــر ِعلًمــا شــاماًل بالنظــام اليهــودي 
والتفســير الروحــي لــه والــذي تجلَّــى اآلن فــي المســيح. وقــد ابتــدأ ِمــن إبراهيــم وتتبَّــع 
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تسلســل التاريــخ ِمــن جيــل إلــى جيــل، حيــث ســرد كلَّ الســجّل القومــّي لشــعب 
إســرائيل حتَّــى وصــل إلــى ســليمان، مبيًِّنــا النقــاط األكثــر تأثيــرًا للدفــاع عــن قضيَّتــه.

فــي  لهــم  أظهــر  بينمــا  اليهــودّي،  ولإليمــان  هلل  الشــخصيَّ  والءه  أوضــح  وقــد 
الوقــت نفســه أنَّ النامــوس الــذي اتَّكلــوا عليــه للخــالص لــم يكــن قــادًرا علــى تحريــر 
إســرائيل ِمــن عبــادة األوثــان. وقــد أظهــر الترابــط بيــن يســوع المســيح وتاريــخ اليهــود. 
»لِكــنَّ  فقــال:  وســليمان،  إشــعياء  وأقــوال  للهيــكل  ســليمان  بنــاء  إلــى  أشــار  كمــا 
)إشــعياء(:  النَِّبيُّ يَُقــوُل  كََمــا  األَيَــاِدي،  َمْصُنوَعــاِت  َهيَــاكَِل  ِفــي  يَْســُكُن  الَ  الَْعلِــيَّ 
، َوأَيٌّ  . أَيَّ بَيٍْت تَبُْنوَن لِي؟ يَُقوُل الرَّبُّ َماُء كُرِْسيٌّ لِي، َواألَرُْض َمْوِطٌئ لَِقَدَميَّ السَّ
ُهــَو َمــَكاُن َراَحِتــي؟ أَلَيَْســْت يـَـِدي َصَنَعــْت هــِذِه األَْشــيَاَء كُلََّهــا؟« )أعمــال الرســل 7: 

48-50(. إنَّ أســمى مــكان لعبــادة هللا هــو فــي الســماء.
، حــدث شــغب بيــن الشــعب. قــرأ  عندمــا وصــل اْســِتَفانُوس إلــى هــذا الحــدِّ
األســير مصيــره مرتســًما فــي مالمــح الوجــوه التــي كانــت أمامــه. لقــد رأى المقاومــة 
ـه كان  التــي قوبلــت بهــا أقوالــه التــي ]265[ أمالهــا عليــه الــروح القــدس. وعلــَم أنَـّ
رون قيمتــه  ــن قــرأوا خطــاب اْســِتَفانُوس يقــدِّ م شــهادته األخيــرة. إنَّ القليليــن ِممَّ يقــدِّ
التقدير المناســب. ينبغي أْن تؤخذ بالحســبان المناســبة والوقت والمكان بحيث 

ــن كلماتُــه ِمــن إيصــال معناهــا بشــكل كامــل. تتمكَّ
الكاهــن  مــزَّق  الهيــكل،  ث عــن  بالنبــوءات وتحــدَّ المســيح  ربــَط يســوَع  عندمــا 
العمــل  هــذا  وقــد كان  ــا ســمع.  ممَّ واالســتياء  بالرعــب  عــن شــعوره  تعبيــرًا  رداءه 
ـه  بالنســبة الْســِتَفانُوس عالمــة علــى أنَّ صوتــه ســرعان مــا ســيُبكم إلــى األبــد. مــع أنَـّ
كان فــي منتصــف عظتــه، فقــد ختمهــا بشــكل ُمفاجــئ ُمبتَِعــًدا عــن سلســلة التاريــخ، 
الَْمْختُونِيــَن  َوَغيْــَر  الرِّقَــاِب،  قَُســاَة  »يَــا  قائــاًل:  الســاخطين  قضاتــه  إلــى  والتفــت 
الُْقــُدَس. كََمــا كَاَن آبَاُؤكُــْم كَذلِــَك  الــرُّوَح  تَُقاِوُمــوَن  َدائًِمــا  أَنْتُــْم  ِبالُْقلُــوِب َواآلَذاِن! 
أَنْتُــْم! أَيُّ األَنِْبيَــاِء لَــْم يَْضطَِهــْدُه آبَاُؤكُــْم؟ َوقَــْد قَتَلُــوا الَِّذيــَن َســبَُقوا فَأَنْبَــأُوا ِبَمِجــيِء 
ِبتَرْتِيــِب  أََخْذتُــُم النَّاُمــوَس  الَِّذيــَن  ُمَســلِِّميِه َوقَاتِلِيــِه،  أَنْتُــُم اآلَن ِصرْتُــْم  ـِذي  الَـّ  ، الْبَــارِّ

َولَــْم تَْحَفظُــوُه« )أعمــال الرســل 7: 53-51(. َمالَئَِكــٍة 

موت شهيد
وعنــد هــذا الحــدِّ ُجــنَّ جنــون الكهنــة والرؤســاء ِمــن فــرط الغضــب. لقــد كان 
تصرُّفهــم أقــرب إلــى الوحــوش الكاســرة منــه إلــى البشــر، فهجمــوا علــى اْســِتَفانُوس 
ـع حــدوث ذلــك. كان  لــم يرتعــب؛ فقــد كان يتوقَـّ وهــم يصــرُّون بأســنانهم، لكنَّــه 
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الســاخطين  الكهنــة  ِمــن  يرتعــب  ولــم  مالئكــّي.  نــور  عليــه  وأشــرق  هادئًــا،  وجهــه 
ــَماِء َوُهــَو ُمْمتَلِــٌئ ِمــَن الــرُّوِح الُْقُدِس،  ــا ُهــَو فََشــَخَص إِلـَـى السَّ والرُّعــاع الثائريــن. »َوأَمَّ
ــَماَواِت  فَــَرأَى َمْجــَد هللِا، َويَُســوَع قَائًِمــا َعــْن يَِميــِن هللِا. فََقــاَل: ›َهــا أَنَــا أَنْظُــُر السَّ

َمْفتُوَحــًة، َوابْــَن اإلِنَْســاِن قَائًِمــا َعــْن يَِميــِن هللِا‹« )أعمــال الرســل 7: 56-55(.
إنَّ المنظــر الــذي أحــاط باْســِتَفانُوس اختفــى عــن عينيــه؛ ]266[ وانفتحــت أمامــه 
أبــواب الســماء. وإذ نظــر إلــى الداخــل، رأى مجــد مســاكن هللا، كمــا رأى المســيح 
ا لُمســاندة خادمــه الــذي كان علــى وشــك  وكأنَّــه قــام للتــوِّ عــن عرشــه ووقــف ُمســتعدًّ
أْن يمــوت شــهيًدا ِمــن أجــل اســمه. وإذ وصــف اْســِتَفانُوس المشــهد المجيــد الــذي 
كانــت عينــاه تشــخصان إليــه، لــم يعــد باســتطاعة مضطهديــه أْن يحتملــوا أكثــر ِمــن 
ـى ال يســمعوا كالمــه وصاحــوا بأصــوات عاليــة وهجمــوا  وا آذانهــم حتَـّ ذلــك، فســدُّ
عليــه بوحشــيَّة وبنفــٍس واحــدٍة. »فََكانُــوا يَرُْجُمــوَن اْســِتَفانُوس َوُهــَو يَْدُعــو َويَُقــوُل: 
َعِظيــٍم:  ِبَصــْوٍت  َوَصــرََخ  ُركْبَتَيْــِه  َعلَــى  َجثَــا  ثُــمَّ  ُروِحــي‹.  اقْبَــْل  يَُســوُع  الــرَّبُّ  ›أَيَُّهــا 
، الَ تُِقــْم لَُهــْم هــِذِه الَْخِطيَّــَة‹. َوإِذْ قـَـاَل هــَذا رَقـَـَد« )أعمــال الرســل 7: 60-59(. ›يـَـارَبُّ

وســط عذابــات هــذا المــوت القاســي، صلَـّـى هــذا الشــهيد األميــن ــــ كمــا فعــل 
معلِّمــه اإللهــيُّ ــــ ألجــل قاتليــه. لقــد طُلِــَب ِمــن الشــهود الذيــن اتَّهمــوا اْســِتَفانُوس أْن 
يكونــوا أوَّل َمــن يرميــه بالحجــارة. فخلــع هــؤالء ثيابهــم ووضعوهــا عنــد رجلـَـي شــاول، 
الذي كان قد أدَّى دورًا ناشطًا في الخصومة وأعطى موافقته على موت السجين.

ولكــنَّ استشــهاد اْســِتَفانُوس أثَّــر تأثيــرًا عميًقــا علــى كلِّ َمــن شــاهدوه. وقــد كان 
تجربة قاســية على الكنيســة، ولكْن كان ِمن نتائجه اهتداء شــاول واعتناقه اإليمان 
وثباتــه  الشــهيد  إيمــاُن  شــاول  ذاكــرة  ِمــن  يُمســح  أْن  باإلمــكان  يكــن  ولــم  الجديــد. 
والمجــد الــذي ظهــر عليــه. كمــا أنَّ ختــم هللا علــى وجهــه، وكلماتــه التــي لمســت 
ــت قلوبهــم بمقاومــة  ــــ مــا عــدا أولئــك الذيــن تقسَّ قلــوب جميــع الذيــن ســمعوها 
النــور ــــ بقيــت راســخة فــي أذهــان الحاضريــن، وشــهدت علــى صــدق مــا قــد أعلنــه.

كبيــرة  رشــوة  أعطيَــت  بــل  شــرعّي،  بحكــم  عليــه  يُحَكــم  لــم  اْســِتَفانُوس  إنَّ 
بغيــرة  ُمتشــبًِّعا  شــاول  بــدا  القضيَّــة.  هــذه  ــى  تتقصَّ ال  كــي  الرومانيَّــة  ــلطات  للسُّ
ثــار بســبب  قــد  ]267[ غضبــه  أنَّ  وبــدا  اْســِتَفانُوس وموتــه.  مجنونــة عنــد محاكمــة 

يهينونــه. النــاس  كان  بينمــا  اْســِتَفانُوس  أكــرم  قــد  هللا  بــأنَّ  الدفيــن  اقتناعــه 
المؤمنيــن، ويقبــض عليهــم  وقــد ظــلَّ شــاول يضطهــد كنيســة هللا، ويتصيَّــد 
فــي  غيرتــه  إنَّ  ويُقتلــوا.  ليُســجنوا  والرؤســاء  الكهنــة  إلــى  ويُســلِّمهم  بيوتهــم،  فــي 
الُمضــّي قُدًمــا فــي االضطهــاد أرعبــت المســيحيِّين الســاكنين فــي أورشــليم. ولــم 

AR StoryRedemption-Body.indd   218 11/4/19   4:23 PM



موت اْسِتَفانُوس  |  219

ــا إليقــاف أعمــال القســوة تلــك، بــل كانــت  ــلطات الرومانيَّــة مجهــوًدا خاصًّ تبــذل السُّ
تُناصــر اليهــود فــي الخفــاء بهــدف اســتمالتهم وكســب رضاهــم.

ابــن  يــد الشــيطان إلتمــام تمــرُّده علــى  ـة فــي  ـم كان أداة قويَـّ الُمتعلِـّ إنَّ شــاول 
هللا؛ لكــنَّ ســيًِّدا أقــوى وأعظــم ِمــن الشــيطان كان قــد اختــار شــاول ليأخــذ مــكان 
اْســِتَفانُوس الشــهيد فــي الكــرازة ويتألّــم ألجــل اســم المســيح. كان شــاول رجــاًل ذا 
مكانــة عظيمــة بيــن اليهــود نظــرًا لعلمــه وغيرتــه فــي اضطهــاد المؤمنيــن. ولــم يُنتَخــب 
ليصيــر عضــًوا فــي مجلــس الســنهدريم إالَّ بعــد مــوت اْســِتَفانُوس، وذلــك تقديــرًا 

للــدور الــذي لعبــه فــي تلــك المأســاة. ]268[
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37
اهتداء شاول

يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 9: 22-1.

اضطــرب عقــل شــاول اضطرابًــا هائــاًل بســبب مــوت اْســِتَفانُوس االنتصــارّي. 
بــأنَّ  أخيــرًا  أقنعتــه  وحججهــم  والرؤســاء  الكهنــة  آراء  لكــنَّ  تحيُّــزه؛  فــي  تــردَّد  لقــد 
ــر بــه كان ُمحتــااًل، وأنَّ  فـًـا؛ وأنَّ يســوع المســيح الــذي كان يُبشِّ اْســِتَفانُوس كان ُمجدِّ
ســة ال بــدَّ أْن يكونــوا علــى صــواب. وكونــه كان رجــاًل  َمــن يقومــون بالخدمــة الُمقدَّ
حــازم الــرأي ثابــت القصــد، فقــد اشــتدَّ فــي مقاومتــه المريــرة للمســيحيَّة بعــد أن 
ــا بــأنَّ آراء الكهنــة والكتبــة كانــت صحيحــة. قادتــه غيرتــه لالنخــراط  اقتنــع اقتناًعــا تامًّ
يســين أمــام المحاكــم،  طوعيًّــا فــي اضطهــاد المؤمنيــن. لقــد تســبَّب فــي جــرِّ القدِّ
ـة جريمــة لمجــرَّد أنَّهــم  حيــث ُحكــم عليهــم بالســجن أو المــوت دون دليــل علــى أيَـّ
كانوا يؤمنون بيســوع. ولقد تشــابهت هذه الشــخصيَّة ــ ولكْن باتِّجاه آخر ــ مع غيرة 
يعقــوب ويوحنَّــا عندمــا أرادا أْن تنــزل نــار ِمــن الســماء لتلتهــم أولئــك الذيــن أهانــوا 

معلِّمهــم وســخروا منــه.
لكنَّــه  ــة؛  فــي رحلــة عمــل خاصَّ إلــى دمشــق  الســفر  علــى وشــك  كان شــاول 
ــق هدفًــا مزدوًجــا ويبحــث فــي طريــق رحلتــه عــن جميــع  عقــد العــزم علــى أْن يحقِّ
المؤمنيــن بالمســيح. ولتحقيــق هــذه الغايــة قــام بالحصــول علــى رســائل ِمــن رئيــس 
الكهنــة لتُقــرأ فــي المجامــع، وقــد خوَّلتــه تلــك الرســائل أْن يُلقــي القبــض علــى كلِّ 
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الذيــن يُشــكُّ بأنَّهــم مؤمنــون بيســوع وأْن يُرســلهم ]269[ إلــى أورشــليم لكــي يُحاكَمــوا 
ويُعاقبــوا ُهنــاك. وقــد بــدأ رحلتــه وهــو فــي مــلء قــوَّة الرجولــة ونشــاطها وعنفوانهــا 

ُملتهبًا بنار حماسة مضلَّلة. 
وإذ اقتــرب المســافرون المتعبــون ِمــن دمشــق، اســتراحت عينــا بولــس وهمــا 
تنظــران إلــى األراضــي الخصبــة والحدائــق الغنَّــاء والبســاتين الغنيَّــة بالثمــار وميــاه 
الينابيــع البــاردة التــي جــرت هــادرة وســط الشــجيرات الخضــراء. فبعــد رحلــة الســفر 
لهــم  منِعشــة  المناظــر  تلــك  كانــت  المجدبــة،  األراضــي  عبــر  والُمرِهقــة  الطويلــة 
ا. وإذ نظــر شــاول ومرافقــوه بإعجــاب، أبــرق حولــه فجــأة نــور أكثــر لمعانًــا ِمــن  جــدًّ
لمعــان الشــمس، »فََســَقَط َعلَــى األَرِْض َوَســِمَع َصْوتًــا قَائِــالً لَــُه: ›َشــاُوُل، َشــاُوُل! 
: ›أَنَــا يَُســوُع الَّــِذي أَنْــَت  لَِمــاَذا تَْضطَِهُدنِــي؟‹ فََقــاَل: ›َمــْن أَنْتَيَــا َســيُِّد؟‹ فََقــاَل الــرَّبُّ

تَْضطَِهــُدُه. َصْعــٌب َعلَيْــَك أَْن تَرْفُــَس َمَناِخــَس‹« )أعمــال الرســل 7: 5-4(.

رؤية المسيح
كان المشــهد ِمــن أكثــر المشــاِهد تشويًشــا. فرفــاق شــاول امتــأوا خوفًــا، وكاد 
يعميهــم لمعــان النــور الســاطع. لقــد ســمعوا صوتـًـا ولكنَّهــم لــم يــروا أحــًدا، وبالنســبة 
علــى  منطرًحــا  كان  فــإذ  شــاول،  ــا  أمَّ مفهــوم.  وغيــر  غامًضــا  األمــر  كان  فقــد  لهــم 
األرض، فَهَم الكالم الذي قيل له، وبكلِّ جالء رأى أمامه ابن هللا. إنَّ نظرة واحدة 
اليهــودّي  ذلــك  نفــس  فــي  األبــد  إلــى  المجيــد طبعــت صورتــه  الكائــن  ذلــك  إلــى 
عــة. وانســكب  المصعــوق. وقــد اخترقــت تلــك الكلمــات شــفاف قلبــه بقــوَّة مروِّ
فيــض ِمــن نــور فــي مخــادع علقــه المظلــم كاشــًفا لــه عــن جهالتــه وخطئــه. وقــد رأى 
ًســا لخدمــة هللا عــن طريــق اضطهــاد  ـه، إذ كان يتصــوَّر نفســه ُمتحمِّ شــاول اآلن أنَـّ

أتبــاع المســيح، كان فــي الحقيقــة يقــوم بعمــل الشــيطان.
لقــد رأى جهالتــه فــي ثقتــه فــي ]270[ تأكيــدات الكهنــة والرؤســاء الذيــن تمكَّنــوا 
ســة ِمــن التأثيــر علــى عقلــه تأثيــرًا عظيًمــا، وجعلــوه يعتقــد  بفضــل مناصبهــم المقدَّ
إذ  اآلن،  ــا  أمَّ يســوع.  تالميــذ  صنــع  ِمــن  ماكــرًا  اختالقًــا  كانــت  القيامــة  ــة  قصَّ بــأنَّ 
وقــف المســيح نفســه ظاهــرًا أمــام شــاول، فالعظــة التــي ألقاهــا اْســِتَفانُوس عــادت 
بقوَّتهــا إلــى ذهنــه. تلــك الكلمــات التــي قــال الكهنــة أنَّهــا تجديــف بــدت لــه أنَّهــا عيــن 
الحقيقة. وفي ســاعة االســتنارة الرائعة تلك، كان عقله يفكِّر بســرعة عظيمة. لقد 
تتبَّــع نبــوءات الكتــاب المقــدَّس عبــر التاريــخ، ورأى أنَّ رفــض اليهــود ليســوع وصلبــه 
وقيامتــه وصعــوده، كلُّهــا أمــور كان األنبيــاء قــد ســبق فأنبــأوا بهــا وبرهنــت علــى أنَّــه 
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ــَماَواِت  هــو المســيَّا الموعــود بــه. لقــد تذكَّــر كلمــات اْســِتَفانُوس: »َهــا أَنـَـا أَنْظـُـُر السَّ
َمْفتُوَحــًة، َوابْــَن اإلِنَْســاِن قَائًِمــا َعــْن يَِميــِن هللِا« )أعمــال 7: 56(، وَعلِــَم بــأنَّ ذلــك 

الشــهيد الُمحتضــر كان ينظــر إلــى مملكــة المجــد.
مــا كان أعظــم هــذا ِمــن إعــالن يــراه مضطِهــد المؤمنيــن! لقــد أشــرق فــي نفســه 
، لكنَّــه كان نــوًرا رهيبًــا. عــرف شــاول اآلن بــكلِّ يقيــن أنَّ المســيح قــد أتــى  نــوٌر جلــيٌّ
ــت محاكمتــه وصلبــه  ـه رُِفــض وقاســى اإلهانــة وتمَّ إلــى األرض ليُتّمــم إرســاليَّته وأنَـّ
علــى أيــدي َمــن قــد أتــى ليخلِّصهــم. وعــرف أيًضــا أنَّــه قــد قــام ِمــن األمــوات وصعــد 
إلــى الســماوات. فــي تلــك اللحظــة الُمرعبــة تذكَّــر شــاول كيــف أنَّــه وافــق علــى قتــل 
يــس اْســِتَفانُوس، وكيــف أنَّــه كان الوســيلة التــي تســبَّبت بمــوت الكثيريــن ِمــن  القدِّ

يســين األفاضــل بســبب االضطهــاد القاســي. القدِّ
 : ، َمــاَذا تُِريــُد أَْن أَفَْعــَل؟‹ فََقــاَل لَــُه الــرَّبُّ »فََقــاََل َوُهــَو ُمرْتَِعــٌد َوُمتََحيِّــٌر: ›يَــارَبُّ
›قُــْم َواْدُخــِل الَْمِديَنــَة فَيَُقــاَل لَــَك َمــاَذا يَْنبَِغــي أَْن تَْفَعــَل‹« )أعمــال الرســل 9: 6(. 
لــم يتطــرَّق إلــى عقــل شــاول الشــكُّ بــأنَّ ذلــك كان بالحقيقــة يســوع الناصــرّي الــذي 
كلَّمــه، وأنَّــه كان بالحقيقــة ]271[ المســيَّا الــذي ظــلَّ الشــعب ينتظرونــه زمانًــا طويــاًل 

ليأتــي تعزيــة لهــم وفــداًء. 
بعــد أن انســحب ذلــك المجــد الباهــر ونهــض شــاول عــن األرض، وجــد نفســه 
أعمى ال يُبصر. لقد كان بهاء مجد المسيح أعظم ِمن أْن تحتمله العيون البشريَّة. 
ــا انســحب ذلــك النــور اكتنــف عينيــه ظــالُم الليــل الدامــس. وقــد اعتقــد بــأنَّ  فلمَّ
هــذا العمــى هــو قصــاص ِمــن هللا علــى اضطهــاده القاســي لتالميــذ يســوع. وإذ 
ــس طريقــه فــي ذلــك الظــالم الُمخيــف، قــام رفاقــه الخائفــون الُمتحيِّــرون  كان يتلمَّ

باقتيــاده بيــده إلــى دمشــق.

ه إلى الكنيسة يُوجَّ
جــاءت اإلجابــة علــى ســؤال شــاول كمــا يلــي: »قـُـْم َواْدُخــِل الَْمِديَنــَة فَيَُقــاَل لـَـَك 
َمــاَذا يَْنبَِغــي أَْن تَْفَعــَل« )أعمــال الرســل 9: 6(.  لقــد أرســل يســوع ذلــك اليهــوديَّ 
ــب عليــه  مــا توجَّ أْن يحصــل علــى معرفــة  إلــى كنيســته، حيــث أمكنــه  المتســائل 
فعلــه. لقــد قــام المســيح بعمليَّــة اإلعــالن والتبكيــت؛ واآلن أصبــح التائــب فــي حالــة 
ـم ِمــن الذيــن أقامهــم هللا لتعليــم الحــقِّ اإللهــّي. وهكــذا أعطــى  تمكِّنــه ِمــن أْن يتعلَـّ
يســوع موافقتــه علــى ُســلطة كنيســته المنظَّمــة، ووضــع شــاول فــي اتِّصــال بممثِّليــه 
على األرض. إنَّ نور الســماء حرم شــاول ِمن البصر، لكنَّ يســوع، الشــافي األعظم، 
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لــم يُِعــد إليــه البصــر فــي الحــال. إنَّ كلَّ البــركات تفيــض ِمــن المســيح، لكنَّــه اآلن 
ــس كنيســة لتمثِّلــه علــى األرض، وإليهــا يرجــع إرشــاد الخاطــئ التائــب فــي طريــق  أسَّ
الحيــاة. والرجــال أنفســهم الذيــن قصــد شــاول أْن يُهلِكهــم كان ينبغــي أْن يصيــروا 

معلِّميــن لــه فــي الديانــة التــي أبغضهــا واضطهدهــا.
لقــد تعــرَّض إيمــان شــاول المتحــان قــاٍس خــالل ثالثــة أيَّــام ِمــن الصــالة والصــوم 
فــي بيــت يهــوذا فــي دمشــق. كان أعمــى تماًمــا، وكان عقلــه فــي ظــالم ُمطبــق ]272[ 
ـق بمــا كان مطلوبًــا منــه. لقــد تــمَّ إرشــاده للذهــاب إلــى دمشــق، حيــث  فيمــا يتعلَـّ
ســيُقال لــه مــا ينبغــي عليــه أْن يفعــل. وفــي حيرتــه ويأســه صــرخ إلــى الــربِّ بإخــالص. 
»وَكَاَن ِفــي ِدَمْشــَق تِلِْميــٌذ اْســُمُه َحَنانِيَّــا، فََقــاَل لَــُه الــرَّبُّ ِفــي ُرْؤيَــا: ›يَــا َحَنانِيَّــا!‹. 
ـِذي يَُقــاُل لَــُه  : ›قُــْم َواْذَهــْب إِلَــى الزُّقَــاِق الَـّ ‹. فََقــاَل لَــُه الــرَّبُّ فََقــاَل: ›هأَنَــَذا يَــارَبُّ
ُهــَوَذا  ـُه  َشــاُوُل. ألَنَـّ اْســُمُه  يَُهــوَذا رَُجــالً طَرُْسوِســيًّا  بَيْــِت  ِفــي  الُْمْســتَِقيُم، َواطْلُــْب 
لَِكــْي  َعلَيْــِه  يَــَدُه  َوَواِضًعــا  َداِخــالً  َحَنانِيَّــا  اْســُمُه  رَُجــالً  ُرْؤيَــا  ِفــي  رَأَى  َوقَــْد  ـي،  يَُصلِـّ

يُبِْصــَر‹« )أعمــال الرســل 9: 12-10(.
ق كلمــات المــالك الُمرَســل، ألنَّ األخبــار عــن اضطهــاد  لــم يكــد حنانيَّــا يُصــدِّ
مــكان. فتجــرَّأ علــى االعتــراض  فــي كلِّ  انتشــرت  يســي أورشــليم  الُمــّر لقدِّ شــاول 
ــُروِر فََعــَل  ــْم ِمــَن الشُّ ــْد َســِمْعُت ِمــْن كَِثيِريــَن َعــْن هــَذا الرَُّجــِل، كَ ، قَ ــارَبُّ قائــاًل: »›يَ
يِســيَك ِفــي أُورَُشــلِيَم. َوهُهَنــا لـَـُه ُســلْطَاٌن ِمــْن ِقبَــِل ُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة أَْن يُوثـِـَق َجِميــَع  ِبِقدِّ
الَِّذيــَن يَْدُعــوَن ِباْســِمَك‹« )أعمــال الرســل 9: 13-14(. لكــنَّ األمــر الــذي صــدر إلــى 
حنانيَّــا كان قاطًعــا: »اْذَهــْب! ألَنَّ هــَذا لِــي إِنَــاٌء ُمْختَــاٌر لِيَْحِمــَل اْســِمي أََمــاَم أَُمــٍم 

َوُملُــوٍك َوبَِنــي إِْســرَائِيَل« )أعمــال الرســل 9: 15(.
وامتثــااًل لتوجيهــات المــالك خــرج حنانيَّــا طالبًــا الرجــل الــذي كان منــذ عهــد 
َمــن كانــوا يؤمنــون باســم يســوع. وخاطبــه  قريــب ينفــث تهديــًدا وقتــاًل علــى كلِّ 
ـِذي ظََهــَر لَــَك ِفــي الطَِّريــِق  قائــاًل: »›أَيَُّهــا األَُخ َشــاُوُل، قَــْد أَرَْســلَِني الــرَّبُّ يَُســوُع الَـّ
الَّــِذي ِجئـْـَت ِفيــِه، لَِكــْي تُبِْصــَر َوتَْمتَلِــَئ ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس‹. فَلِلَْوقـْـِت َوقـَـَع ِمــْن َعيَْنيِْه 
َشــْيٌء كَأَنَّــُه قُُشــوٌر، فَأَبَْصــَر ِفــي الَْحــاِل، َوقـَـاَم َواْعتََمــَد« )أعمــال الرســل 9: 18-17(.

م المسيح ِمثااًل على أسلوبه في ]273[ العمل ألجل خالص اإلنسان.  وهنا يُقدِّ
كان يُمكنه أْن يقوم بكلِّ هذا العمل ألجل شاول بشكل مباشر؛ لكنَّ هذا لم يكن يتَّفق 
مع خطَّته. فبركاته ينبغي أْن تأتي عن طريق وسائله التي عيَّنها هو. كان على شاول 
أْن يقوم بعمل شيء ِمن ناحية اعترافه ألولئك الذين كان يفكِّر في إهالكهم؛ وكان 

على الرجال الذين كرَّسهم هللا للعمل بالنيابة عنه أْن يقوموا بعمل جاّد وُمخلِص.
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فــي ضــوء  نفســه  يــرى  التالميــذ. وهــو  ِمــن  ـم  يتعلَـّ وهكــذا صــار شــاول طالبًــا 
ــااًل، يــراه  النامــوس خاطئًــا. ويســوع، الــذي كان شــاول فــي جهالتــه قــد اعتبــره دجَّ
ــل  ـام آدم وُمكمِّ ـه األســاس الــذي بُنيــت عليــه ديانــة شــعب هللا منــذ أيَـّ اآلن علــى أنَـّ
ــم  اإليمــان الــذي ظهــر اآلن بــكلِّ وضــوح لبصيرتــه الُمســتنيرة؛ وأنَّــه حامــي الحــقِّ وُمتمِّ
ـه كان يجعــل شــريعة  النبــوءات. كان بولــس ينظــر إلــى يســوع فــي الســابق علــى أنَـّ
هللا عديمة القوَّة والتأثير؛ ولكنَّ هللا عندما ألهب بإصبعه بصيرة شاول الروحيَّة، 
أدرك بــأنَّ المســيح كان هــو ُمبــِدع كلِّ نظــام الذبائــح اليهوديَّــة؛ وأنَّــه أتــى إلــى العالـَـم 
ألجــل الغايــة الصريحــة التــي هــي تزكيــة شــريعة أبيــه؛ وأنَّ فــي موتــه التقــى الرمــز 
بالمرمــوز إليــه. لقــد رأى شــاول نفســه رئيــس الخطــاة فــي ضــوء النامــوس األدبــيِّ 

الــذي آمــن بــه وكان يحفظــه بــكلِّ حمــاس.

ِمن مضطِهد إلى رسول
تنــاول طعاًمــا  ذلــك،  نهــر دمشــق. وبعــد  فــي  يــد حنانيَّــا  بولــس علــى  اعتمــد 
فتقــوَّى. وعلــى الفــور ابتــدأ يكــرز بيســوع فــي المدينــة للمؤمنيــن أنفســهم الذيــن 
ـه كــرز أيًضــا فــي المجامــع بــأنَّ يســوع  ســافر ِمــن أورشــليم بقصــد إهالكهــم. كمــا أنَـّ
الــذي قُِتــل كان بالحقيقــة ابــن هللا. كانــت حججــه التــي اقتبســها ِمــن النبــوءات 
قاطعــة، وكانــت جهــوده مصحوبــة بقــوَّة هللا، حتَّــى أنَّ اليهــود الذيــن قاومــوه ارتبكــوا 
يسيِّين  اه بولس ِمن الحاخامات والفرِّ ]274[ ولم يجدوا جوابًا. إنَّ التعليم الذي تلقَّ

أصبــح يُســتخدم اآلن لفائــدة ِبشــارة اإلنجيــل ولدعــم القضيَّــة التــي ســعى ذات مــرَّة 
لتدميرهــا بــكلِّ جهــوده.

اندهــش اليهــود وُذِهلــوا تماًمــا ِمــن اهتــداء بولــس. كانــوا علــى درايــة بمكانتــه 
فــي أورشــليم، ويعرفــون القصــد الرئيســّي ِمــن رحلتــه إلــى دمشــق وأنَّــه كان ُمســلًَّحا 
بتصريــح ِمــن رئيــس الكهنــة خوَّلــه اإلمســاك بالمؤمنيــن بيســوع وإرســالهم كســجناء 
د إيمــان أولئــك  ــا اآلن فإنَّهــم يُشــاهدونه يكــرز بإنجيــل يســوع ويشــدِّ إلــى أورشــليم؛ أمَّ
الذيــن كانــوا بالفعــل تالميــذ ويواصــل تلمــذة ُمهتديــن ُجــدد إلــى اإليمــان الــذي كان 
يوًمــا مــا يُقاومــه بــكلِّ غيــرة. لقــد أعلــن بولــس لجميــع الذيــن ســمعوه بــأنَّ التغييــر 
ــب، لكنَّــه حــدث بقــوَّة برهــان  الــذي طــرأ علــى معتقــده لــم يكــن بســبب نــزوة أو تعصُّ

قاطــع ال يُقهــر.
وإذ ظلَّ يكرز في المجامع تقّوى إيمانه؛ كما أنَّ حماســه في النداء بأنَّ يســوع 
هــو ابــن هللا ازداد أمــام ُمقاومــة اليهــود الشرســة. لــم يســتطع شــاول البقــاء طويــاًل 
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فــي دمشــق. فبعــد أن اســتفاق اليهــود ِمــن صدمتهــم بهدايتــه العجيبــة ومــا تــال ذلــك 
َمــت أمامهــم فــي صالــح تعاليــم  مــن عمــل قــام بــه، تجنَّبــوا الشــهادة الُمقِنعــة التــي قُدِّ
المســيح. لقــد انقلبــت دهشــتهم ِمــن اهتــداء بولــس إلــى عــداوة شــديدة كتلــك 

العــداوة التــي أظهروهــا ليســوع.

إعداد للخدمة
بمغــادرة  أمــرًا  هللا  ِمــن  ــى  تلقَّ وقــد  بالمخاطــر،  محفوفــة  بولــس  حيــاة  كانــت 
دمشــق لبعــض الوقــت. ذهــب إلــى العربيَّــة؛ ووجــد هنــاك، فــي عزلتــه النســبيَّة، 
ــل والتواصــل مــع هللا. لقــد حــرص علــى أْن ينفــرد بــاهلل  ُمتَّســًعا مــن الوقــت للتأمُّ
ــق فــي توبتــه ويُِعــدَّ نفســه ِمــن خــالل الصــالة والدراســة  ]275[ ويفحــص قلبــه ويتعمَّ

لالنخــراط فــي عمــل بــدا لــه أعظــم ِمــن أْن يقــوم هــو بــه. لقــد صــار رســواًل ال باختيــار 
ـه ســيخدم األمــم ِمــن غيــر اليهــود. النــاس بــل باختيــار هللا، وقــد أعلِــَن بوضــوح بأنَـّ

عندمــا كان فــي العربيَّــة لــم يتواصــل مــع الرســل؛ وقــد طلــب هللَا بــكلِّ قلبــه 
قــد  العظيمــة  خطيئتــه  وأنَّ  قُِبلــت  قــد  توبتــه  أنَّ  يتأكَّــد  ـى  حتَـّ يســتريح  أالَّ  عازًمــا 
ُغِفــرَت. ولــم يكــن ليتخلَّــى عــن الجهــاد حتَّــى يتأكَّــد ِمــن أنَّ يســوع ســيكون معــه فــي 
خدمتــه القادمــة. كان عليــه أْن يحمــل معــه فــي جســده علــى الــدوام عالمــات مجــد 
المســيح، وفــي عينيــه اللتيــن أصيبتــا بالعمــى ِمــن نــور الســماء. وكان يتــوق أيًضــا 
ألْن يحمــل معــه علــى الــدوام ضمــان نعمــة المســيح الســاندة. لقــد دخــل بولــس فــي 
اتِّصــال وثيــق مــع الســماء، وتواصــل يســوع معــه، وثبَّتــه فــي إيمانــه، وأفــاض عليــه 

حكمتــه ونعمتــه. ]276[
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 9: 23-31؛22: 21-17.

فــي تلــك الفتــرة رجــع بولــس إلــى دمشــق وكان يكــرز ُمجاهــرة باســم يســوع. لــم 
يســتطع اليهــود أْن يصمــدوا أمــام ُحججــه الحكيمــة، ولذلــك تشــاوروا مًعــا ليبكمــوا 
فقــرَّروا  خاســرة،  قضيَّــة  لدعــم  الُمتبقيَّــة  الوحيــدة  ــة  الحجَّ وهــي  ــــ  ة  بالقــوَّ صوتــه 
اغتيالــه. وقــد علــم بولــس بمقصدهــم. كانــت أبــواب المدينــة تحــت حراســة يقظــة 
بهــم  فــي الليــل والنهــار بهــدف أْن يقطعــوا عليــه طريــق الهــرب. إنَّ قلــق التالميــذ قرَّ
إالَّ قليــاًل، وذلــك النشــغالهم  ينامــون  لــم يكونــوا  إذ  ِمــن خــالل الصــالة؛  إلــى هللا 
ـة  لــوا إلــى خطَـّ بابتــكار طُــرق ووســائل لتأميــن هــروب الرســول الُمختــار. أخيــرًا توصَّ
ـاه فــي ســلّة أثنــاء الليــل. وبهــذه  ِمــن نافــذة فــوق الســور ُمدلِّيــن إيَـّ تقضــي بإنزالــه 

الطريقــة الُمِذلّــة تمكَّــن بولــس ِمــن الهــرب ِمــن دمشــق.
ــة  خاصَّ ُهنــاك،  الرســل  علــى  التعــرُّف  فــي  راغبًــا  أورشــليم  إلــى  ــه  توجَّ واآلن 
ـى  بطــرس. كان فــي غايــة الشــوق ألْن يلتقــي بالصيَّــاد الجليلــّي الــذي عــاش وصلَـّ
يُقابــل  أْن  المشــتاق  قلبــه  كانــت رغبــة  لقــد  المســيح علــى األرض.  مــع  وتحــادث 
رئيــس الرســل. وإذ دخــل بولــس إلــى أورشــليم، تغيَّــرت نظرتــه إلــى المدينــة والهيــكل. 

لقــد عــرف اآلن أنَّ دينونــة هللا وانتقامــه كانــا يحومــان فوقهــا.
ــه  إنَّ مــرارة اليهــود وغضبهــم بســبب اهتــداء ]277[ بولــس لــم يعرفــا حــدوًدا، لكنَّ
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ح ألصدقائه اختباره  كان ثابتًا كالصخر، وكان يهنِّئ نفسه معتقًدا بأنَّه حينما يوضِّ
العجيــب، فإنَّهــم ســيُغيِّرون عقيدتهــم كمــا فعــل هــو ويؤمنــون بيســوع. لقــد كان 
ــة بمقاومتــه للمســيح وألتباعــه، وعندمــا أوِقــَف وبُكِّــت  ِمــن قَبــل ُمقتنًعــا قناعــة تامَّ
يرة وأعلــن إيمانــه بيســوع. واآلن فقــد  ـى فــوًرا عــن طرقــه الشــرِّ علــى خطيئتــه، تخلَـّ
اقتنــع تماًمــا بــأنَّ أصدقــاءه وزمــالءه القدامــى حالمــا سيســمعون بظــروف اهتدائــه 
يســي الُمتعجــرف الــذي اضطهــد  العجيــب ويــرون مــا طــرأ عليــه ِمــن تحــوُّل ِمــن الفرِّ
المؤمنيــن بيســوع باعتبــاره ابــن هللا وســلَّمهم إلــى المــوت، فإنَّهــم ســيبكَّتون هــم 

ــون إلــى صفــوف المؤمنيــن. أيًضــا علــى خطئهــم وينضمُّ
لقــد حــاول أْن يلتصــق بإخوتــه ِمــن التالميــذ؛ لكــنَّ خيبتــه وحزنــه كانــا شــديدين 
عندمــا وجــد بأنَّهــم لــن يقبلــوه كواحــد منهــم. لقــد تذكَّــروا اضطهاداتــه الســابقة، 
باهتدائــه  ســمعوا  لقــد  نعــم،  ويُهلكهــم.  ليخدعهــم  دوًرا  يمثِـّـل  ـه  أنَـّ فــي  وشــّكوا 
العجيــب، ولكــْن بمــا أنَّــه انعــزل بعــد ذلــك مباشــرة فــي العربيَّــة ولــم يســمعوا المزيــد 

قــوا إشــاعة تجديــده العظيــم.  عنــه فيمــا بعــد، لــم يُصدِّ

اللقاء ببطرس ويعقوب
إنَّ برنابــا، الــذي ســاهم بأموالــه لدعــم عمــل المســيح بســخاء وســدِّ احتياجــات 
إلــى  اآلن  تقــّدَم  وقــد  للمؤمنيــن.  ومقاومتــه  ببولــس  معرفــة  علــى  كان  الفقــراء، 
د تلــك المعرفــة، وَســِمَع شــهادة بولــس بخصــوص اهتدائــه الُمعجــزّي  الواجهــة وجــدَّ
َق كالم بولــس وقَِبلــه تماًمــا، وأخــذه بيــده ]278[  واختبــاره منــذ ذلــك الحيــن. لقــد صــدَّ
وأحضــره إلــى الرســل. وأخبرهــم باختبــار الــذي ســمعه للتــو ــــ وهــو أنَّ يســوع قــد ظهــر 
بشــخصه لبولــس وهــو فــي طريقــه إلــى دمشــق؛ وأنَّــه تحــادث معــه؛ وأنَّ بولــس قــد 
ـه بعــد ذلــك ظــلَّ يُجاهــر بــأنَّ يســوع هــو  اســتردَّ بصــره اســتجابة لصــالة حنانيَّــا؛ وأنَـّ

ابــن هللا فــي مجامــع تلــك المدينــة.
لم يعد الرسل ُمتردِّدين بعد ذلك؛ ولم يستطيعوا ُمقاومة هللا. فقام بطرس 
ويعقوب، وهما كانا الرسولين الوحيدين في أورشليم في ذلك الوقت، بتقديم 
يمين الشركة لذاك الذي كان يوًما ما مضِطهًدا شرًسا إليمانهم؛ وقد أصبح اآلن 
محبوبًا وُمحتَرًما بقدر ما كانوا يخشونه ويتحاشونه في السابق. وُهنا حصل اللقاء 
بين أعظم شخصيِّتين في اإليمان الجديد ــ بطرس، وهو تلميذ ِمن تالميذ المسيح 
الذين اختارهم عندما كان على األرض، وبولس الفرِّيسيُّ الذي منذ صعود يسوع، 
التقى به وجًها لوجه وتكلَّم معه ورآه أيًضا في رؤية وعاين طبيعة خدمته في السماء.
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ولكنَّهــا  الرســولين،  ِمــن  كُلٍّ  علــى  عظيمــة  نتائــج  األولــى  المقابلــة  لهــذه  وكان 
كانــت قصيــرة األمــد، ألنَّ بولــس كان متلهًِّفــا للبــدء بعمــل ســيِّده. وذلــك الصــوت 
نفســه الــذي كان يتنــازع مــع اْســِتَفانُوس فــي المجمــع نفســه بــكلِّ غيــرة، ُســرعان مــا 
ُســِمع معلًنــا بــدون خــوف أنَّ يســوع ابــن هللا، وبهــذا كان يناصــر القضيَّــة نفســها 
وبقلــب  العجيــب،  باختبــاره  أخبرهــم  لقــد  عنهــا.  دفاًعــا  اْســِتَفانُوس  مــات  التــي 
م لهــم ــــ كمــا فعــل اْســِتَفانُوس ِمــن قبــل ــــ  متحــرِّق علــى إخوتــه ورفاقــه الُقدامــى قــدَّ

البراهيــن ِمــن النبــوءات علــى أنَّ يســوع الــذي ُصلِــب هــو ابــن هللا.
لكنَّ بولس أســاء تقدير روح إخوته اليهود، فاالهتياج نفســه الذي انفجر بوجه 
اْســِتَفانُوس وقــع عليــه هــو أيًضــا. لقــد رأى ضــرورة انفصالــه عــن إخوتــه، فامتــأ قلبــه 
ُحزنًا. ]279[ كان على استعداد ألن يُسلِّم حياته للموت لو أمكنه بهذه الوسيلة أْن 
يجعلهــم يُقِبلــون إلــى معرفــة الحــّق. ابتــدأ اليهــود بوضــع الخطــط لقتلــه، وألــحَّ عليــه 
التالميــذ طالبيــن منــه أْن يتــرك أورشــليم؛ لكنَّــه توانــى إذ لــم يكــن راِغبًــا فــي الرحيــل، 
قًا لخدمــة إخوتــه اليهــود لفتــرة أطــول. كان قــد تولَّــى دوًرا ناشــطًا للغايــة  وكان متشــوِّ
ِمــن  تلــك اللطخــة  إلــى محــو  ـه تلهَّــف بعمــق  أنَـّ ـى  اْســِتَفانُوس، حتَـّ فــي استشــهاد 
خــالل جرأتــه فــي تبرئــة الحــقِّ الــذي ألجلــه أســلم اســتيفانوس حياتــه. وكان يعتبــر 

الهــروب ِمــن أورشــليم أشــبه بالجبــن. 

الهروب ِمن أورشليم
ل بشجاعة كلَّ عواِقب تلك الخطوة، كان يُصلِّي إلى  وبينما كان بولس يتحمَّ
هللا في الهيكل بكلِّ إخالص، فظهر له الُمخلِّص في رؤيا، قائاًل: »أَْسِرْع! َواْخرُْج 
َعاِجالً ِمْن أُورَُشلِيَم، ألَنَُّهْم الَ يَْقبَلُوَن َشَهاَدتََك َعنِّي« )أعمال الرسل 22: 18(. كان 
الُعصــاة  اليهــود  إقنــاع  تــرك أورشــليم دون  فــي  الحيــن متــردًِّدا  ـى ذلــك  بولــس حتَـّ
فلــن   ، الحــقِّ أجــل  ِمــن  بحياتــه  ــى  ضحَّ لــو  ـى  حتَـّ ـه  أنَـّ يعتقــد  كان  إيمانــه؛  بحقيقــة 
الــذي أقامــه علــى نفســه بســبب مــوت  يكفــي ذلــك لتســوية الحســاب الُمخيــف 
، ُهــْم يَْعلَُمــوَن أَنِـّـي كُْنــُت أَْحِبــُس َوأَْضــرُِب ِفــي كُلِّ  اْســِتَفانُوس. فأجــاب: »يَــارَبُّ
َمْجَمــعٍ الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِبــَك. َوِحيــَن ُســِفَك َدُم اْســِتَفانُوس َشــِهيِدَك كُْنــُت أَنـَـا َواِقًفــا 
َوَراِضيًــا ِبَقتْلِــِه، َوَحاِفظًــا ثِيَــاَب الَِّذيــَن قَتَلُــوُه« )أعمــال الرســل 22: 19-20(. لكــنَّ 
الــرَّد كان أكثــر حســًما ِمــن ذي قبــل: »اْذَهــْب، فَِإنِّــي َسأُرِْســلَُك إِلَــى األَُمــِم بَِعيــًدا« 

)أعمــال الرســل 22: 21(.
عندما َعلَِم اإلخوة برؤيا بولس وبالعناية التي أحاطه هللا بها، اشتدَّ قلقهم عليه؛ 
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إذ أدركوا أنَّه كان في الحقيقة إناًء ُمختارًا ِمن الربِّ ليحمل الحقَّ إلى األمم، فأسرعوا 
بتهريبه سرًّا ]280[ ِمن أورشليم خوفًا عليه ِمن أْن يقوم اليهود باغتياله. إنَّ رحيل 
بولس أوقف إلى حين المقاومة والعنف ِمن جانب اليهود، ونعمت الكنيسة بفترة 

ِمن الراحة انضمَّ في خاللها أناس كثيرون إلى جماعة المؤمنين. ]281[ 
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 9: 32 ــ 11: 18.

ة. وهناك  يســين المؤمنيــن فــي لــدَّ قــام بطــرس أثنــاء ُمتابعتــه للخدمــة بزيــارة القدِّ
شــفى إينيــاس الــذي ظــلَّ ُمالزًمــا فراشــه ثمانــي ســنوات إذ كان مفلوًجــا. »فََقــاَل 
لَــُه بُطْــرُُس: ›يَــا إِيِنيَــاُس، يَْشــِفيَك يَُســوُع الَْمِســيُح. قُــْم َوافْــرُْش لَِنْفِســَك!‹. فََقــاَم 
 » الــرَّبِّ إِلَــى  رََجُعــوا  الَِّذيــَن  َوَســاُروَن،  َة  لُــدَّ ِفــي  ــاكِِنيَن  السَّ َجِميــُع  َورَآُه  لِلَْوقْــِت. 

)أعمــال الرســل 9: 35-34(.
ة، وفيهــا كانــت امــرأة اســمها طابيثــا ــــ الــذي ترجمتــه  كانــت يافــا قريبــة ِمــن لــدَّ
غزالــة ــــ قــد مرضــت وماتــت فــي تلــك الفتــرة. وقــد كانــت تلميــذة فاضلــة ليســوع 
المســيح، واتَّســمت حياتهــا بفعــل الخيــر والرحمــة للفقــراء والحزانــى وبغيرتهــا فــي 
ســبيل الحــّق. وقــد كان موتهــا خســارة فادحــة؛ حيــث لــم تكــن الكنيســة الحديثــة 
المؤمنــون  النبيلــة. وعندمــا ســمع  قــادرة علــى االســتغناء عــن مجهوداتهــا  العهــد 
ة، رغبــوا كثيــرًا فــي أْن  بأعمــال الشــفاء العجيبــة التــي كان يقــوم بهــا بطــرس فــي لــدَّ

يأتــي إليهــم فــي يافــا. فأرســلوا إليــه مبعوثيــن يلتمســون منــه أْن يعبــر إليهــم.
ــا َوَصــَل َصِعــُدوا ِبــِه إِلـَـى الِْعلِّيَّــِة، فََوقََفــْت لََديـْـِه  »فََقــاَم بُطـْـرُُس َوَجــاَء َمَعُهَمــا. فَلَمَّ
 » ــُة َوِهــَي َمَعُهــنَّ ــا كَانَــْت تَْعَمــُل َغزَالَ َجِميــُع األََراِمــِل يَبِْكيــَن َويُِريــَن أَقِْمَصــًة َوثِيَابًــا ِممَّ
)أعمــال الرســل 9: 39(. أمــَر بطــرس بإخــراج صديقاتهــا الباكيــات النائحــات ِمــن 
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ــة إلــى  م هلل صــالة حــارَّة كــي يعيــد الحيــاة والصحَّ العلِّيَّــة. وجثــا علــى ركبتيــه وقــدَّ
]282[ جســدها الــذي توقَـّـف فيــه القلــب عــن الخفقــان؛ »فَأَْخــَرَج بُطْــرُُس الَْجِميــَع 

َوقَــاَل: ›يَــا طَاِبيثَــا،  الَْجَســِد  إِلَــى  الْتََفــَت  ثُــمَّ  ـى،  َوَصلَـّ ُركْبَتَيْــِه  َعلَــى  َوَجثَــا  َخارًِجــا، 
ــا أَبَْصــرَْت بُطـْـرَُس َجلََســْت، فََناَولََهــا يـَـَدُه َوأَقَاَمَهــا. ثـُـمَّ  قُوِمــي!‹ فََفتََحــْت َعيَْنيَْهــا. َولَمَّ
يِســيَن َواألََراِمــَل َوأَْحَضرََهــا َحيَّــًة« )أعمــال الرســل 9: 40-41(. إنَّ هــذا  نَــاَدى الِْقدِّ
العمــل العظيــم المتمثِـّـل بإقامــة الميِّتــة إلــى الحيــاة كان وســيلة الهتــداء الكثيريــن 

فــي يافــا إلــى اإليمــان بيســوع.

قائد المئة
»وَكَاَن ِفــي قَيَْصِريَّــَة رَُجــٌل اْســُمُه كَرْنِيلِيُــوُس، قَائِــُد ِمئـَـٍة ِمــَن الَْكِتيبَــِة الَِّتــي تُْدَعــى 
ــْعِب،  اإِليطَالِيَّــَة. َوُهــَو تَِقــيٌّ َوَخائـِـُف هللِا َمــَع َجِميــعِ بَيِْتــِه، يَْصَنــُع َحَســَناٍت كَِثيــرًَة لِلشَّ
َويَُصلِّي إِلَى هللِا ِفي كُلِّ ِحيٍن« )أعمال الرسل 10: 1-2(. رغم أنَّ كرنيليوس كان 
ـى عــن عبــادة األوثــان. كان  ـه تعــرَّف علــى اإللــه الحقيقــّي وتخلَـّ ِمــن الرومــان، إالَّ أنَـّ
ُمطيًعــا لمشــيئة هللا، وكان يعبــده بقلــب صــادق. وهــو لــم يربــط نفســه باليهــود، 
ــه كان يعــرف النامــوس األدبــّي ويطيعــه. ولــم يكــن كرنيليــوس مختونًــا، ولــم يكــن  لكنَّ
يشــترك فــي التقدمــات والذبائــح؛ ولذلــك كان اليهــود يعتبرونــه نجًســا، لكنَّــه مــع 
ذلــك كان يدعــم قضيَّــة اليهــود عــن طريــق تبرُّعاتــه الســخيَّة، وقــد اشــتهر هــذا الرجــل 
فــي كلِّ مــكان بأعمالــه الحســنة وســخائه. إنَّ حياتــه البــارَّة أكســبته ُســمعة وســيرة 

حســنة بيــن اليهــود واألمــم.
لــم  لكنَّــه  المســيَّا،  مجــيء  وينتظــر  بالنبــوءات  يؤمــن  كان  كرنيليــوس  أنَّ  ومــع 
بــه هللا  ـه كان يحــبُّ هللا ويطيعــه، فقــد قرَّ يفهــم شــيئًا عــن اإليمــان بالمســيح. وألنَـّ
الدينونــة  إنَّ  لــه.  الُمخلِـّـص عندمــا سيُســتعلن  لقبــول  منــه. وكان علــى اســتعداد 
تأتــي حيــن يرفــض اإلنســان النــور الُمعطــى لــه. كان قائــد المئــة ِمــن عائلــة نبيلــة، 
وكان مركــزه االجتماعــّي محــطَّ كرامــة وثقــة رفيعــة؛ لكــنَّ ظروفــه هــذه لــم يكــن لهــا 
ــر الصفــات النبيلــة ]283[ فــي شــخصيَّته. إنَّ الصــالح الحقيقــّي والعظمــة قــد  أْن تدمِّ
اتَّحــدا ليجعــال منــه رجــاًل ذا قيمــة أخالقيَّــة. وقــد جلــب تأثيــره النفــع والخيــر لــكلِّ 

َمــن احتــكَّ بــه.
ـره  يوقِـّ وكان  واألرض.  الســماء  خالــق  الواحــد،  باإللــه  يؤمــن  كرنيليــوس  كان 
ويعتــرف بســلطانه ويطلــب مشــورته فــي كلِّ شــؤون الحيــاة. كان أميًنــا فــي واجباتــه 
المنزليَّــة كمــا فــي مســؤوليَّاته الوظيفيَّــة، كمــا أقــام فــي بيتــه مذبًحــا هلل. ولــم يكــن 
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ــل أعبــاء مســؤوليَّاته بــدون أْن ينــال العــون ِمــن هللا؛  يجــرؤ علــى تنفيــذ خططــه وتحمُّ
أعمالــه  كلُّ  وكانــت  العــون.  ذلــك  طلــب  فــي  بحــرارة  كثيــرًا  ـي  يُصلِـّ كان  ولذلــك 
إليــه هللا ألجــل طهــارة أعمالــه وإحســاناته وســخائه  مطبوعــة باإليمــان، وقــد نظــر 

واقتــرب منــه عبــر الكلمــة والــروح.

المالك يزور كرنيليوس
وبينما كان كرنيليوس يُصلِّي، أرسل هللا إليه رسواًل سماويًّا ناداه باسمه. ارتعب 
قائد المئة، ومع ذلك فقد علم أنَّ المالك قد أتاه ِمن ِقبَل هللا ليُرشده، فقال: 
»›َماذَا يَا َسيُِّد؟‹ فََقاَل لَُه: ›َصلََواتَُك َوَصَدقَاتَُك َصِعَدْت تَْذكَارًا أََماَم هللِا. َواآلَن 
َب بُطْرَُس. إِنَُّه نَازٌِل ِعْنَد ِسْمَعاَن رَُجل  أَرِْسْل إِلَى يَافَا رَِجاالً َواْستَْدِع ِسْمَعاَن الُْملَقَّ
َدبَّاٍغ بَيْتُُه ِعْنَد الْبَْحِر. ُهَو يَُقوُل لََك َماذَا يَْنبَِغي أَْن تَْفَعَل‹« )أعمال الرسل 10: 6-4(.

أظهــر هللا تقديــره لخدمــة اإلنجيــل ولكنيســته المنظَّمــة مــرَّة أخــرى. فالمــالك لــم 
يُفــوَّض إليــه أْن يُخبــر كرنيليــوس بروايــة الصليــب. ولكــنَّ رجــاًل خاضًعــا للضعفــات 
ــره  والتجــارب البشــريَّة ِمثلــه ــــ كمــا كان هــو أيًضــا ــــ كان هــو الشــخص الُمعيَّــن ليبشِّ
بالمخلِـّـص المصلــوب والُمقــام والُمرتَِفــع إلــى الســماء. لقــد أرِســَل رســول الســماء 
د، وهــو أْن يجعــل ]284[ كرنيليــوس فــي صلــة مــع خــادم هللا، الــذي  لغــرض ُمحــدَّ

ســيُعلِّمه كيــف أمكنــه أْن يخلــص هــو وأهــل بيتــه.
أطــاع كرنيليــوس الرســالة بــكلِّ ســرور، وفــي الحــال بعــث برســل للبحــث عــن 
ـة هــذه التعليمــات التــي ذُكــرت فيهــا  بطــرس بحســب توجيهــات المــالك. إنَّ دقَـّ
ـى حرفــة الرجــل الــذي كان بطــرس نــازاًل عنــده فــي ذلــك الوقــت تُبرِهــن علــى  حتَـّ
إنَّ  الحيــاة.  فــي كلِّ مراكــز  النــاس وعملهــم  تاريــخ  اليقيــن  تعلــم علــم  الســماء  أنَّ 
هللا عليــم بالعمــل اليومــّي الــذي يقــوم بــه العامــل المتواضــع، كمــا أنَّــه عليــم بعمــل 
الملــك الجالــس علــى عرشــه. إنَّ جشــع النــاس وقســاوتهم وأنانيَّتهــم وجرائمهــم 
مــع أعمالهــم الصالحــة  أيًضــا  الحــال  لــدى هللا، كمــا هــي  الخفيَّــة، كلُّهــا معلومــة 

وإحســاناتهم وســخائهم ولطفهــم. فــاهلل ال يخفــى عليــه شــيء.

رؤيا بطرس
وبعــد هــذه الُمحادثــة مــع كرنيليــوس ذهــب المــالك علــى الفــور إلــى بطــرس 
ـي علــى ســطح البيــت. وبينمــا  الــذي كان جائًعــا ومرَهًقــا ِمــن الترحــال، وكان يُصلِـّ
ُمــالََءٍة  نَــازاِلً َعلَيْــِه ِمثْــَل  َوإِنَــاًء  ــَماَء َمْفتُوَحــًة،  ـي شــاهد رؤيــا، »فَــَرأَى السَّ كان يُصلِـّ
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الٍَة َعلَــى األَرِْض. وَكَاَن ِفيَهــا كُلُّ َدَوابِّ األَرِْض  ــٍة ِبأَْربََعــِة أَطْــرَاٍف َوُمــدَّ َعِظيَمــٍة َمْربُوطَ
ــَماِء. افَــاِت َوطُيُــوِر السَّ َوالُْوُحــوِش َوالزَّحَّ

 ! يَــارَبُّ يَــا بُطْــرُُس، اْذبَــْح وَكُْل‹. فََقــاَل بُطْــرُُس: ›كَالَّ  إِلَيْــِه َصــْوٌت: ›قُــْم  َوَصــاَر 
ــرَُه  ألَنِّــي لَــْم آكُْل قَــطُّ َشــيْئًا َدنًِســا أَْو نَِجًســا‹. فََصــاَر إِلَيْــِه أَيًْضــا َصــْوٌت ثَانِيَــًة: ›َمــا طَهَّ
إِلَــى  أَيًْضــا  اإلِنَــاُء  ارْتََفــَع  ثُــمَّ  َمــرَّاٍت،  َــالَِث  ثث َعلَــى  وَكَاَن هــَذا  أَنْــَت!‹  تَُدنِّْســُه  الَ  هللُا 

الرســل 10: 16-11(. )أعمــال  ــَماِء«  السَّ
ـة هللا لتحريــك عجلــة  يمكننــا هنــا أْن نســتوعب الطريقــة التــي تعمــل بهــا خطَـّ
األحداث بحيث تتمُّ مشــيئته ]285[ على األرض كما في الســماء. إلى ذلك الحين 
لــم يكــن بطــرس قــد بــدأ بالكــرازة باإلنجيــل بيــن األمــم. كان الكثيــرون منهــم يصغــون 
ــط، الــذي  بــكلِّ انتبــاه إلــى الحقائــق التــي كان يُعلِّمهــا؛ لكــنَّ حائــط الجــدار المتوسِّ
قــد هدمــه المســيح بموتــه، كان مــا يــزال موجــوًدا فــي أذهــان الرســل، وحــرم األمــم 
ِمــن بــركات اإلنجيــل. إنَّ الخدمــة التــي كان يقــوم بهــا الرســل وصلــت إلــى اليهــود 
ِمــن خــالل اإليمــان بيســوع؛  اليونانيِّيــن، وكثيــرون منهــم اســتجابوا لتلــك الجهــود 

لكــنَّ اهتــداء كرنيليــوس كان هــو األوَّل فــي أهميَّتــه بيــن األمــم.
وكان المقصــود ِمــن رؤيــا المــالءة التــي تدلَـّـت ِمــن الســماء بمــا كانــت تحويــه 
ــاًل فيــه ضــدَّ األمــم؛ وأْن يفهــم أنَّــه  ــب الــذي كان ُمتأصِّ أْن يتحــرَّر بطــرس ِمــن التعصُّ
فــي المســيح صــارت األمــم الوثنيَّــة مشــتركة فــي بــركات اليهــود وامتيازاتهــم، وهكــذا 
فــإنَّ المنفعــة ستشــمل اليهــود كمــا األمــم علــى حــدٍّ ســواء. لقــد جــادل البعــض بــأنَّ 
هــذه الرؤيــا قُِصــد منهــا أْن تدلّــل علــى أنَّ هللا قــد أزال تحريــم أكل اللحــوم التــي 
حكمــت الشــريعة بنجاســتها فــي الســابق؛ وعلــى هــذا األســاس فقــد صــار لحــم 
ا وباطــل تماًمــا، ويُناقــض بــكلِّ  الخنزيــر صالًحــا لــأكل. إنَّ هــذا التفســير ضيِّــٌق جــدًّ

وضــوح نــصَّ اإلنجيــل الــذي وردت فيــه الرؤيــا ومــا ترتَـّـب عليهــا ِمــن نتائــج.
أِمــَر بطــرس أْن  التــي احتــوت علــى كلِّ دوابِّ األرض والتــي  إنَّ رؤيــا المــالءة 
ــره هللا ال ينبغــي أْن يُدعــى  يذبــح ويــأكل منهــا ــــ وهــذا كان تأكيــًدا لــه علــى أنَّ مــا طهَّ
مــه هللا لبطــرس بخصــوص الوضــع  ــــ كانــت ببســاطة توضيًحــا قدَّ نجًســا أو دنًســا 
الحقيقــّي لأمــم؛ وهــو أنَّ األمــم صــاروا بواســطة مــوت المســيح ورثــة مــع شــعب 
هللا. لقــد انطــوت هــذه الرؤيــا علــى توبيــخ وتعليــم لبطــرس. إلــى ذلــك الحيــن كانــت 
جهــوده مقتصــرة بالكامــل علــى اليهــود؛ وكان ينظــر إلــى األمــم علــى أنَّهــم جنــس 
نجــس ومحرومــون ِمــن مواعيــد ]286[ هللا. كان هللا يرشــد ذهــن بطــرس ليســتوِعب 

مــدى اتِّســاع خطَّتــه التــي تشــمل العالَــم بأســره.
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ــاًل فــي معنــى الرؤيــا، تــمَّ تفســيرها لــه. »َوإِْذ كَاَن  ــر متأمِّ وحتَّــى عندمــا كان يُفكِّ
بُطْرُُس يَرْتَاُب ِفي نَْفِســِه: َماَذا َعَســى أَْن تَُكوَن الرُّْؤيَا الَِّتي رَآَها؟، إَِذا الرَِّجاُل الَِّذيَن 
أُرِْســلُوا ِمــْن ِقبَــِل كَرْنِيلِيُــوَس، وكَانُــوا قَــْد َســأَلُوا َعــْن بَيْــِت ِســْمَعاَن َوقَــْد َوقَُفــوا َعلَــى 
ــُب بُطْــرَُس نَــازٌِل ُهَنــاَك؟‹ َوبَيَْنَمــا  الْبَــاِب َونَــاَدْوا يَْســتَْخِبُروَن: ›َهــْل ِســْمَعاُن الُْملَقَّ
بُطْــرُُس ُمتََفكِّــٌر ِفــي الرُّْؤيَــا، قَــاَل لَــُه الــرُّوُح: ›ُهــَوَذا ثثاَلَثَــُة رَِجــال يَطْلُبُونَــَك. لِكــْن قُــْم 
أَرَْســلْتُُهْم‹« )أعمــال  قَــْد  أَنَــا  َشــْيٍء، ألَنِـّـي  ِفــي  ُمرْتَــاٍب  َغيْــَر  َمَعُهــْم  َواْذَهــْب  َوانْــزِْل 

الرســل 10: 20-17(.
ــه لــم يجــرؤ علــى التصــرُّف  وكان هــذا أمــرًا صعــب التنفيــذ فــي نظــر بطــرس؛ لكنَّ
إليــه  أرســلهم  الذيــن  الرجــال  ِمــن مخدعــه واســتقبل  نــزل  وفًقــا لمشــاعره، ولذلــك 
الحــال وافــق بطــرس علــى  الفريــدة. وفــي  تهــم  الرســول بمهمَّ كرنيليــوس، فأخبــروا 
اهــا ِمــن  الذهــاب معهــم فــي اليــوم التالــي، وكان ذلــك امتثــااًل للتعليمــات التــي تلقَّ
هللا فــي تلــك الســاعة. وقــد اســتضافهم فــي تلــك الليلــة بلباقــة، وفــي صبيحــة اليــوم 
التالي انطلق معهم إلى قيصريَّة مصطحبًا معه ستًَّة ِمن إخوته ليكونوا شهوًدا على 
كلِّ مــا ســيقوله أو يفعلــه أثنــاء زيارتــه لأمــم؛ ألنَّــه كان يعلــم أنَّــه ال بــدَّ أنَّــه سيُســتدعى 

م حســابًا عــن مثــل هــذا االنتهــاك الُمباشــر للتعاليــم واإليمــان اليهــودّي. ليُقــدِّ
مضــى يومــان تقريبًــا قبــل انتهــاء الرحلــة، وابتهــج كرنيليــوس إذ نــال شــرف أْن 
يفتــح أبوابــه أمــام خــادم اإلنجيــل، الــذي ســيُعلِّمه هــو وأهــل بيتــه كيــف يخلصــون، 
تهــم، دعــا قائــد المئــة أكبــَر  وذلــك مــا أكَّــده لــه هللا. وعندمــا انطلــق الرجــال فــي مهمَّ
ــا ]287[ وصــل بطــرس،  عــدد ممكــن ِمــن أقربائــه لكــي يتعلَّمــوا الحــقَّ هــم أيًضــا. ولمَّ

وجــد كثيريــن ُمجتمعيــن وهــم ينتظــرون اإلصغــاء إلــى أقوالــه بــكلِّ لهفــة.

الزيارة إلى كرنيليوس
وعندمــا دخــل بطــرس بيــت ذلــك الرجــل األممــّي، لــم يصافحــه كرنيليــوس علــى 
أنَّه إنسان عادّي بل كََمن كرَّمته السماء وكََمن أرسله هللا إليه. ِمن بين عادات أهل 
الشــرق أْن ينحنــي اإلنســان أمــام ملــك أو أميــر أو كبــار الشــخصيَّات المرموقــة، كمــا 
كان علــى األبنــاء أْن ينحنــوا أمــام والديهــم. لكــنَّ كرنيليــوس، إذ غمــره شــعور باالحتــرام 

والتوقيــر لــذاك الــذي أرســله هللا إليــه، ســقط عنــد قدَمــي الرســول وســجد لــه.
ــا فعلــه قائــد المئــة، وأوقفــه علــى قدَميــه قائــاًل لــه: »قُــْم،  فارتعــب بطــرس ممَّ
أَنـَـا أَيًْضــا إِنَْســاٌن« )أعمــال الرســل 10: 26(. بعــد ذلــك، بــدأ بطــرس يُحادثــه بطريقــة 
ودِّيــة ليزيــل ِمــن نفســه اإلحســاس بالرهبــة والتبجيــل الــذي كان يشــعر بــه تجاهــه.

AR StoryRedemption-Body.indd   235 11/4/19   4:23 PM



ة الفداء 236  |  ِقصَّ

ــلطة والمكانــة التــي ُمِنحــت لــه ِمــن ِقبَــل الكنيســة  لــو أنَّ بطــرس قــد ُوِهــب السُّ
م لــه التبجيــل بــداًل ِمــن أْن يقــوم  ع قائــد المئــة علــى أْن يُقــدِّ الكاثوليكيــة، لــكان قــد شــجَّ
بمنعــه. إنَّ خلفــاء بطــرس المزعوميــن يطلبــون ِمــن األباطــرة والملــوك أْن يركعــوا عنــد 

أقدامهــم، مــع أنَّ بطــرس نفســه أعلــن أنَّــه ُمجــرَّد إنســان خاطــئ وُمعــرَّض للخطــأ.
ـق بعــادة  خاطــب بطــرس كرنيليــوس وأولئــك المجتمعيــن فــي بيتــه فيمــا يتعلَـّ
اليهــود التــي تحــرِّم عليهــم أْن يختلطــوا باألمميِّيــن، وكيــف أنَّ هــذا العمــل ينطــوي علــى 
نجاســة طقســيَّة. لــم يكــن ذلــك ممنوًعــا حســب شــريعة هللا، لكــنَّ تقاليــد البشــر 
جعلــت ذلــك طقًســا ُملزًمــا. فقــال لهــم: »أَنْتُــْم تَْعلَُمــوَن كَيْــَف ُهــَو ُمَحــرٌَّم َعلَــى رَُجــل 
ــا أَنـَـا فََقــْد أَرَانـِـي هللُا ]288[ أَْن الَ أَقـُـوَل  يَُهــوِديٍّ أَْن يَلْتَِصــَق ِبأََحــٍد أَْجَنِبــيٍّ أَْو يَأْتـِـَي إِلَيْــِه. َوأَمَّ
َعْن إِنَْساٍن َما إِنَُّه َدنٌِس أَْو نَِجٌس. فَلِذلَِك ِجئُْت ِمْن ُدوِن ُمَناقََضٍة إِِذ اْستَْدَعيْتُُمونِي. 

فَأَْســتَْخِبرُكُْم: ألَيِّ َســبٍَب اْســتَْدَعيْتُُمونِي؟« )أعمــال الرســل 10: 29-28(.
فــي  لــه  الــذي ظهــر  المــالك  قــصَّ عليــه كرنيليــوس اختبــاره وكلمــات  حينئــذ 
إِْذ  َحَســًنا  فََعلْــَت  َوأَنْــَت  َحــاالً.  إِلَيْــَك  »›فَأَرَْســلُْت  بالقــول:  وختــم حديثــه  رؤيــا. 
ِجئْــَت. َواآلَن نَْحــُن َجِميًعــا َحاِضــُروَن أََمــاَم هللِا لَِنْســَمَع َجِميــَع َمــا أََمــرََك ِبــِه هللُا‹. 
ــٍة،  فََفتـَـَح بُطـْـرُُس فـَـاُه َوقـَـاَل: ›ِبالَْحــقِّ أَنـَـا أَِجــُد أَنَّ هللَا الَ يَْقبَــُل الُْوُجــوَه. بـَـْل ِفــي كُلِّ أُمَّ
الَّــِذي يَتَِّقيــِه َويَْصَنــُع الِْبــرَّ َمْقبُــوٌل ِعْنــَدُه‹« )أعمــال الرســل 10: 33-35(. مــع أنَّ هللا 
ــل اليهــود علــى جميــع األمــم األخــرى، لكنَّهــم إذا رفضــوا النــور ولــم يســلكوا  قــد فضَّ
باإليمــان الــذي يجاهــرون بــه، لــن يكونــوا فــي نظــره أرفــع مقاًمــا ِمــن غيرهــم. إنَّ هللا 
ينظــر بعيــن التقديــر إلــى أولئــك األمميِّيــن الذيــن كانــوا يخافونــه، ِمثــل كرنيليــوس، 
يقبــل  إليهــم. إنَّ هللا  الــذي وصــل  للنــور  البــرِّ ويعيشــون وفًقــا  ويصنعــون أعمــال 

مهــا هــؤالء. الخدمــة الُمخلِصــة التــي يقدِّ
لكــنَّ إيمــان كرنيليــوس وبــرَّه لــم يمكــن أْن يكتمــال بــدون معرفــة المســيح؛ لذلــك 
أرســل هللا إليــه ذلــك النــور وتلــك المعرفــة ليــزداد نمــوًّا فــي صفــات الِبــرِّ والصــالح. 
تهــم فــي  إنَّ الكثيريــن يرفضــون أْن يقبلــوا النــور الــذي ترســله إليهــم عنايــة هللا، وحجَّ
ــٍة،  هــة إلــى كرنيليــوس وأصدقائــه: »بـَـْل ِفــي كُلِّ أُمَّ عمــل ذلــك كلمــات بطــرس الموجَّ
ــكون  الَّــِذي يَتَِّقيــِه َويَْصَنــُع الِْبــرَّ َمْقبُــوٌل ِعْنــَدُه« )أعمــال الرســل 10: 35(. إنَّهــم يتمسَّ
باالدِّعــاء بــأنَّ مــا يؤمــن بــه اإلنســان ال يهــمُّ طالمــا أنَّ أعمالهــم صالحــة. إنَّ مثــل هــؤالء 
غيــر ُمِحّقيــن؛ فإيمانهــم ينبغــي أْن يلتحــم بأعمالهــم ويتَّحــد بهــا. عليهــم أْن يمضــوا 
امــه الذيــن نالــوا  لأمــام بالنــور الُمعطــى لهــم. وإذا وضعهــم هللا فــي اتِّصــال بخدَّ
م،  يتقــدَّ الحــقَّ  إنَّ  بفــرح.  يقبلــوه  أْن  عليهــم  كلمــة هللا،  أيَّدتــه  ــا جديــًدا  ]289[ حقًّ
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عــون بــأنَّ إيمانهــم وحــده ســيُخلِّصهم  والحــقُّ يعلــو. وِمــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ َمــن يدَّ
إنَّمــا يتعلَّقــون بحبــل ِمــن الرمــال، ألنَّ اإليمــان ال يتقــوَّى وال يكتمــل إالَّ باألعمــال.

األمم يقبلون الروح القدس
كــرز بطــرس بيســوع أمــام هــؤالء القــوم الذيــن اســتمعوا إليــه بــآذان مصغيــة كــي 
ال تفوتهــم أيَّــة كلمــة؛ وتكلَّــم عــن حيــاة يســوع وخدمتــه وُمعجزاتــه وتعرُّضــه للخيانــة 
وصلبــه وقيامتــه وصعــوده وعملــه فــي الســماء كنائــب وشــفيع عــن اإلنســان ليشــفع 
الــذي كان  بــروح الحــقِّ اإللهــيِّ  ــج قلبــه  ـم، توهَّ بالُخطــاة. وبينمــا كان بطــرس يتكلَـّ
مــه للنــاس. لقــد افتُِتــن الســامعون بروعــة التعاليــم التــي ســمعوها ألنَّ قلوبهــم  يُقدِّ
كانــت قــد تهيَّــأت لقبــول الحــّق. قوِطــع الرســول فجــأة بحلــول الــروح القــدس كمــا 
ظهــر فــي يــوم الخمســين. »فَانَْدَهــَش الُْمْؤِمُنــوَن الَِّذيــَن ِمــْن أَْهــِل الِْختَــاِن، كُلُّ َمــْن 
ــَة الــرُّوِح الُْقــُدِس قَــِد انَْســَكبَْت َعلَــى األَُمــِم أَيًْضــا. ألَنَُّهــْم  َجــاَء َمــَع بُطْــرَُس، ألَنَّ َمْوِهبَ
كَانُــوا يَْســَمُعونَُهْم يَتََكلَُّمــوَن ِبأَلِْســَنٍة َويَُعظُِّمــوَن هللَا. ِحيَنِئــٍذ أََجــاَب بُطْــرُُس: »أَتُــَرى 
الــرُّوَح الُْقــُدَس  الَِّذيــَن قَِبلُــوا  ـى الَ يَْعتَِمــَد هــؤاُلَِء  يَْمَنــَع الَْمــاَء َحتَـّ أَْن  أََحــٌد  يَْســتَِطيُع 
. ِحيَنِئــٍذ َســأَلُوُه أَْن يَْمُكــَث أَيَّاًمــا«  كََمــا نَْحــُن أَيًْضــا؟« َوأََمــَر أَْن يَْعتَِمــُدوا ِباْســِم الــرَّبِّ

)أعمــال الرســل 10: 48-45(.
وبــكلِّ  ـة.  للمعموديَـّ ُمعــاِداًل  يكــن  لــم  األمــم  علــى  القــدس  الــروح  حلــول  إنَّ 
ـة.  ـة للتجديــد هــي: اإليمــان والتوبــة والمعموديَـّ األحــوال، فــإنِّ الخطــوات الضروريَـّ
وهكــذا تكــون كنيســة هللا الحقيقيَّــة متَّحــدة ِمــن خــالل ربٍّ واحــد وإيمــان واحــد 
عــة،  المتنوِّ الطبــاع  تُغيِّــر  أْن  تســتطيع  ســة  المقدَّ هللا  ونعمــة  واحــدة.  ومعموديــة 
فتصبــح المبــادئ الُمميِّــزة نفســها هــي التــي تُنظِّــم حيــاة الجميــع. اســتجاب بطــرس 
ــالت المؤمنين ِمن األمم، ]290[ وبقي معهم لبعض الوقت كارزًا بيســوع لكلِّ  لتوسُّ

األمــم فــي ذلــك الُمحيــط.
وعندمــا ســمع اإلخــوة الذيــن فــي اليهوديَّــة أنَّ بطــرس قــد كــرز إلــى األمــم والتقــى 
بهــم وأكل معهــم فــي منازلهــم، ُدهشــوا وشــعروا باإلهانــة نتيجــة تلــك التصرُّفــات 
الغريبــة ِمــن جانبــه. وقــد أصبحــوا يخافــون ِمــن أْن يكــون تصرُّفــه هــذا الــذي بــدا لهــم 
أنَّــه ينطــوي علــى الكثيــر ِمــن الجــرأة مناقًضــا لتعليمــه. وحالمــا زارهــم بطــرس، راحــوا 
هــون إليــه ألفــاظ اللــوم القاســية، قائليــن: »إِنَّــَك َدَخلـْـَت إِلـَـى رَِجــال َذِوي ُغلَْفــٍة  يوجِّ

َوأَكَلْــَت َمَعُهــْم« )أعمــال الرســل 11: 3(.
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رؤية الكنيسة تتَّسع
ثهــم عــن اختبــاره فــي أمــر  عندئــذ بســط بطــرس أمامهــم المســألة بأكملهــا. فحدَّ
للفــروق الطقســيَّة  بعــد  يقيــم وزنًــا فيمــا  ـى ال  إنــذاًرا حتَـّ أنَّهــا كانــت  الرؤيــا، وقــال 
ــة بالختــان والغرلــة، وأالَّ ينظــر إلــى األمــم علــى أنَّهــم نجســون، ألنَّــه ليــس عنــد  الخاصَّ
هللا ُمحابــاة. وأخبرهــم بأمــر هللا إليــه بــأْن يذهــب إلــى األمــم، وبمجــيء رســل قائــد 
المئــة وســفره إلــى قيصريَّــة ولقائــه بكرنيليــوس والجماعــة الُمجتمعــة فــي بيتــه. لقــد 
ـه بالرغــم ِمــن أنَّ األمــر اإللهــيِّ بالذهــاب  ظهــر إلخوتــه حرُصــه بالنظــر إلــى حقيقــة أنَـّ
إلــى بيــت األممــّي قــد صــدر إليــه هــو، إالَّ أنَّــه أخــذ معــه ســتًَّة ِمــن التالميــذ الحاضريــن 
حينــذاك ليكونــوا شــهوًدا علــى كلِّ مــا ســوف يقولــه أو يفعلــه هنــاك. وقــد روى لهــم 
ثــه فيــه األخيــر عــن  فحــوى اللقــاء الــذي جمعــه بكرنيليــوس، وهــو اللقــاء الــذي حدَّ
الرؤيــا التــي شــاهدها والتــي أرِشــد فيهــا إلــى أْن يرســَل رجــااًل إلــى يافــا لكــي يُحضــروا 

إليــه بطــرس الــذي ســيخبره بكلمــات ســتمكِّنه ِمــن أْن يخلــص هــو وكلُّ أهــل بيتــه.
ــا ابْتـَـَدأُْت أَتََكلَّــُم،  وســرد بطــرس عليهــم أحــداث لقائــه األوَّل باألمــم، قائــاًل: »فَلَمَّ
َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعلَيِْهــْم كََمــا َعلَيَْنــا أَيًْضــا ِفــي الْبُــَداَءِة. ]291[ فَتََذكَّــرُْت كَالََم الــرَّبِّ 
ــِإْن كَاَن  ُدوَن ِبالــرُّوِح الُْقــُدِس. فَ ــْم فََســتَُعمَّ ــا أَنْتُ ــَد ِبَمــاٍء َوأَمَّ ــا َعمَّ ــاَل: إِنَّ يوحنَّ ــَف قَ كَيْ
ــِويَِّة ُمْؤِمِنيــَن ِبالــرَّبِّ يَُســوَع الَْمِســيِح،  هللُا قَــْد أَْعطَاُهــُم الَْمْوِهبَــَة كََمــا لََنــا أَيًْضــا ِبالسَّ

فََمــْن أَنَــا؟ أَقَــاِدٌر أَْن أَْمَنــَع هللَا؟« )أعمــال الرســل 11: 17-15(.
فــإذ ســمع اإلخــوة بهــذا التقريــر، ســكتوا واقتنعــوا بــأنَّ تصــرُّف بطــرس كان إتماًمــا 
بهم القديم وانطواءهم كان ينبغي أْن يتحطَّما بالكامل  مباشرًا لتدبير هللا وأنَّ تعصُّ
ُدوَن هللَا قَائِلِيَن:  ا َســِمُعوا ذلَِك َســَكتُوا، وَكَانُوا يَُمجِّ بواســطة إنجيل المســيح. »فَلَمَّ

›إًِذا أَْعطـَـى هللُا األَُمــَم أَيًْضــا التَّْوبـَـَة لِلَْحيَــاِة!‹« )أعمــال الرســل 11: 18(. ]292[
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السجن
يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 12: 23-1.

كان هيــرودس يُجاهــر باهتدائــه الجديــد إلــى اإليمــان اليهــودّي، وكان حســب 
يديــه  بيــن  ـة  اليهوديَـّ إدارة  كانــت  الشــريعة.  طقــوس  حفــظ  فــي  غيُّــوًرا  الظاهــر 
وخاضعــة لحكــم كالوديــوس اإلمبراطــور الرومانــّي؛ وكان هيــرودس أيًضــا واليًــا علــى 
الجليــل. وتطلّــع هيــرودس بشــوق ليخطــب ودَّ اليهــود ويكســب رضاهــم آمــاًل أنَّ 
هــذا ســيجعله يحتفــظ بوظائفــه وألقــاب الشــرف التــي كانــت لــه. ولذلــك بــدأ فــي 
تنفيــذ رغبــات اليهــود باضطهــاد كنيســة المســيح. وقــد ابتــدأ عملــه بتدميــر بيــوت 
المؤمنيــن وإفســاد أمتعتهــم؛ ثــمَّ ابتــدأ فــي إلقــاء قادتهــم فــي الســجن. وقبــض علــى 
يعقــوب وألقــاه فــي الســجن، ثــمَّ أرســل ســيَّافًا وقتلــه، تماًمــا كمــا فعــل هيــرودس 
ــا المعمــدان. ثــمَّ ازدادت جرأتــه إذ رأى  آخــر ِمــن قبلــه حيــث قطــع رأس النبــّي يوحنَّ
ارتُِكبــت  بطــرس. وقــد  القبــض علــى  بأعمالــه، فألقــى  ُســّروا كثيــرًا  قــد  اليهــود  أنَّ 

أعمــال القســوة والوحشــيَّة تلــك أثنــاء االحتفــال بعيــد الفصــح الُمقــّدس.
ــروا  ــق الشــعب لِقيــام هيــرودس بقتــل يعقــوب، مــع أنَّ بعضهــم تذمَّ وقــد صفَّ
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ـه لــو تــمَّ تنفيــذ ذلــك اإلعــدام علــى  واشــتكوا لكونــه قــد قتلــه فــي خفيــة، قائليــن أنَـّ
المــأ لــكان كفيــاًل بــأْن يلقــي الرعــب فــي قلــوب جميــع المؤمنيــن والمتعاطفيــن 
نََهــم  معهــم. فأجــل هــذا ألقــى هيــرودس ببطــرس فــي الســجن مزمًعــا أْن يُشــبع 
الشــعب إلــى ]293[ رؤيــة مشــهد قتلــه علــى مســمع النــاس ومرآهــم. ولكــن اقتــرح 
الشــعب  كلِّ  أمــام  ليُقتــل  الُمحنَّــك  الرســول  إخــراج  أنَّ  الحاكــم  علــى  البعــض 
كان  إذ  العاقبــة،  مأمــون  يكــون  لــن  الفصــح  عيــد  إلحيــاء  أورشــليم  فــي  المجتمــع 
يُخشــى أْن يُثيــر مظهــره الجليــل عطــف الشــعب واحترامهــم؛ وكانــوا يخشــون أيًضــا 
الشــعب  أيقظــت  أْن  ســبق  التــي  ـة  القويَـّ خطاباتــه  ِمــن  خطابًــا  بطــرس  يلقــي  أْن 
ليقومــوا بالبحــث واالســتقصاء فــي حيــاة يســوع المســيح وصفاتــه، تلــك الخطابــات 
التــي لــم يســتطيعوا بــكلِّ حيلهــم وحججهــم أْن يناقضوهــا أو يُفنِّدوهــا. وفــي هــذه 

الحالــة، خشــي اليهــود أْن يُطلَــب ِمــن الملــك إطــالق ســراحه.
وفــي حيــن أرِجــَئ إعــدام بطــرس إلــى مــا بعــد الفصــح ألســباب وحجــج مختلفــة، 
فقــد أتيــَح لكنيســة المســيح الوقــت الــالزم لفحــص القلــب والصــالة الحــارَّة. كانــت 
ــالت القويَّــة بالدمــوع واألصــوام. وكان المؤمنــون يصلُّــون بــال انقطــاع  تختلــط التوسُّ
الخدمــة  فــي  عنــه  االســتغناء  يســتطيعون  ال  أنَّهــم  أحّســوا  ألنَّهــم  بطــرس؛  ألجــل 
المســيحيَّة؛ وشــعروا بأنَّهــم وصلــوا إلــى الحــدِّ الــذي فيــه ســتُباد كنيســة المســيح 

ــا. م هللا لهــم عونًــا خاصًّ وتتالشــى مــا لــم يُقــدِّ
كانــت  فقــد  ذلــك  ومــع  بطــرس؛  قتــل  فيــه  ســيتمُّ  الــذي  اليــوم  د  ُحــدِّ أخيــرًا 
صلــوات المؤمنيــن تصعــد إلــى الســماء بــال انقطــاع. وبينمــا كانــوا يســتجمعون كلَّ 
نشــاطهم وعواطفهــم فــي صلــوات وتضرُّعــات حــارَّة، كانــت مالئكــة هللا تحــرس 
ة والخطــورة التــي يقــع فيهــا اإلنســان  الرســول الســجين. إنَّ أقصــى درجــات الشــدَّ
وكان  اثنيــن،  عســكريَّين  حراســة  تحــت  بولــس  ُوِضــع  الســانحة.  هللا  فُرصــة  هــي 
بمعصــم أحدهمــا.  ُمثبَّتــة  منهمــا  كانــت كلُّ سلســلة  ُمقيَّــًدا بسلســلتين، حيــث 
ولهــذا لــم يســتطع أْن يتحــرَّك دون علمهمــا. كانــت أبــواب الســجن موصــدة بــكلِّ 
دة. وهكــذا انقطعــت كلُّ فرصــة للنجــاة أو  ت حراســة مشــدَّ إحــكام، وأمامهــا امتــدَّ

البشــريَّة. المعونــة  باالعتمــاد علــى  الهــرب 
إنَّ األوضــاع التــي أحاطــت بالرســول لــم تكــن لتُرهبــه. فمنــذ عودتــه إلــى ســابق 
عهــده بعــد أْن أنكــر المســيح ]294[ ظــلَّ بــكلِّ صالبــة يواجــه المخاطــر ويُظهــر شــجاعة 
عظيمــة وُجــرأة فــي كرازتــه بالُمخلِـّـص المصلــوب والُمقــام والُمرتفــع. لقــد أدرك أنَّ 

م حياتــه ألجــل المســيح. الوقــت قــد حــان اآلن ليُقــدِّ
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كان بطرس نائًما كالمعتاد بين الحارَسين في الليلة التي سبقت إعدامه. وإذ 
ــا ِمــن الســجن الــذي كانــا ُمحتجزيــن فيــه  ــر هيــرودس حيــن هــرب بطــرس ويوحنَّ تذكَّ
بســبب إيمانهمــا، ضاعــف احتياطاتــه هــذه المــرَّة. ولكــي يتأكَّــد ِمــن بقــاء الُحــرَّاس 
فــي أعلــى مســتويات الحــذر واليقظــة، جعلهــم مســؤولين عــن ســالمة الســجين. 
عمــالق،  صخــر  فــي  منقــورة  زنزانــة  فــي  ــــ  ســابًقا  ذُكِــر  كمــا  ــــ  ســجيًنا  بطــرس  كان 
بــكلِّ إحــكام وعنايــة. وقــع االختيــار علــى ســتَّة  وكانــت األبــواب منيعــة وموصــدة 
عشــر حارًســا لتأميــن حراســة الســجين، بحيــث يتناوبــون بصــورة دوريَّــة. وكانــت كلُّ 
نــة ِمــن أربعــة ُحــرَّاس فــي كلِّ نوبــة ِمــن نوبــات الحراســة. ولكــنَّ الحــرس  ـة مكوَّ دوريَـّ
ــال علــى كلِّ أمــل فــي أْن  الرومانــّي والمتاريــس والمزاليــج التــي قضــت بشــكل فعَّ
ينــال الســجين العــون ِمــن البشــر، كانــت موجــودة لِتُثِْبــت كمــال انتصــار هللا فــي 
إنقــاذ بطــرس ِمــن الســجن. كان هيــرودس يرفــع يــده ضــدَّ القديــر، وكان ســيُصاب 

بــإذالل وهزيمــة ماحقتيــن فــي محاولتــه قتــل خــادم هللا.

أنقذه المالك
فــي تلــك الليلــة األخيــرة قبــل تنفيــذ حكــم اإلعــدام، أرســلت الســماء مــالكًا قويًّــا 
ــل إنســان ــــ األبــواب القويَّــة التــي كان  لينــزل ويُنقــذ بطــرس، فانفتحــت ــــ ِمــن دون تدخُّ
يــس هللا محبوًســا خلفهــا؛ وقــام مــالك العلــيِّ بالمــرور ِمــن خاللهــا، ثــمَّ انغلقــت  قدِّ
ثانيــة خلفــه دون أدنــى ضجيــج. ودخــل الزنزانــة المنحوتــة فــي الصخــر، وُهنــاك وجــد 
بطــرس ُمســتلقيًا نائًمــا نــوم االطمئنــان الناشــئ عــن البــراءة والثقــة الكاملــة فــي هللا، 
بينمــا كان ُمقيَّــًدا بقيــود ربطتــه بحارَســين قويَّيــن علــى جانبيــه. ]295[ اســتنار الســجن 
ـه النــوم  بالنــور المحيــط بالمــالك، ولكــنَّ ذلــك النــور لــم يوقــظ الرســول النائــم. إنَـّ

د، وهــذا ينتــج عــن ضميــر صالــح. العميــق الــذي يُنعــش ويُجــدِّ
لــم يســتيقظ بطــرس إلــى أْن أحــسَّ بلمســة يــد المــالك وســمع صوتــه يقــول لــه: 
ة  أبــًدا بأشــعَّ تنعــم  لــم  التــي  الرســل 12: 7(. رأى زنزانتــه  َعاِجــاًل!« )أعمــال  »قُــْم 
الســماء ومــالكًا واقًفــا قبالتــه بمجــد عظيــم. وهــا هــو  نــور  الشــمس وقــد غمرهــا 
أنَّ  يجــد  يديــه،  رافًعــا  ينهــض  وإذ  المــالك؛  صــوت  تلقائيَّــة  بحركــة  يطيــع  بطــرس 
السلســلتين قــد كُســرتا ِمــن معصَميــه. ومــرَّة أخــرى يســمع صــوت المــالك قائــاًل: 

الرســل 12: 8(. )أعمــال  نَْعلَيْــَك«  َوالِْبــْس  »تََمْنطَــْق 
زائــره  فــي  الُمتســائلة  نظراتــه  ُمثبِّتًــا  تلقائيــة  بطريقــة  بطــرس  يطيــع  أخــرى  مــرَّة 
ـه يحلــم أو يــرى رؤيــا. وقــف الجنــود المســلَّحون جامديــن  الســماوّي، وهــو يظــنُّ أنَـّ
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فــي أماكنهــم كأنَّهــم قــد نُحتــوا ِمــن الرُّخــام، ومــرَّة أخــرى يُصــدر المــالك أمــره قائــاًل: 
الكائــن  تحــرَّك  ذلــك،  عنــد   .)8  :12 الرســل  )أعمــال  َواتْبَْعِنــي«  رَِداَءَك  »الْبَــْس 
ــا اآلن فقــد  الســماويُّ صــوب البــاب، وتبعــه بطــرس الــذي كان ثرثــاًرا كعادتــه، أمَّ
عقــدت الدهشــة لســانه. تجــاوزا الحــرس الجامديــن ووصــال إلــى البــاب الموصــد 
بمزاليــج ثقيلــة والــذي انفتــح لهمــا ِمــن ذاتــه، ثــمَّ انغلــق ثانيــة فــي الحــال؛ فيمــا كان 
الُحــرَّاس فــي الداخــل والخــارج يقفــون فــي أماكــن حراســتهم بــدون أدنــى حركــة.

وبعــد ذلــك، وصــال إلــى البــاب الثانــي الــذي كان عليــه أيًضــا حــرَّاس يحرســونه 
أو  بــدون صريــر  األوَّل  البــاب  انفتــح  كمــا  لهمــا  فُِتــح  وقــد  والخــارج؛  الداخــل  ِمــن 
ـة؛ وقامــا بالمــرور عبــره، وانغلــق ثانيــة بــال  ضوضــاء قــد تُصِدرهــا المزاليــج الحديديَـّ
ــة. وبنفــس الطريقــة اجتــازا ِمــن خــالل البــاب الثالــث، وأخيــرًا وجــدا نفســيهما  ضجَّ
فــي الشــارع الخارجــّي. لــم تُســمع كلمــة واحــدة؛ ولــم يشــعر أحــد بوقــع أقدامهمــا؛ 
ــا بطــرس الــذي اســتولت عليــه  م المــالك أمامــه ُمحاطًــا بنــور يُبهــر األنظــار، أمَّ تقــدَّ
ـه يحلــم. وهكــذا عبــرا  الدهشــة والحيــرة فقــد تبــع منقــذه وهــو مــا يــزال يعتقــد بأنَـّ

ــة المــالك، اختفــى فجــأة. شــارًعا تلــو اآلخــر، ]296[ وإذ انتهــت مهمَّ
وإذ اختفــى النــور الســماوّي، أحــسَّ بطــرس بالظــالم الدامــس ِمــن حولــه؛ ولكــْن 
عندمــا اعتــادت عينــاه علــى الظــالم خــفَّ ســواده، ووجــد نفســه وحيــًدا فــي ذلــك 
الشــارع الســاكن ونســيُم الليــل البــارد يُداِعــب جبهتــه. لقــد أدرك اآلن أنَّ مــا أصابــه 
لــم يكــن ُحلًمــا أو رؤيــا. لقــد صــار ُحــرًّا طليًقــا فــي حــيٍّ مألــوٍف ِمــن أحيــاء المدينــة؛ 
ـه  وكان يعــرف ذلــك المــكان معرفــة جيِّــدة إذ كثيــرًا مــا كان يــزوره، وكان ينتظــر أنَـّ
ســيمرُّ فيــه فــي الغــد آلخــر مــرَّة عندمــا كان سيُســاق إلــى مــكان إعدامــه. حــاول أْن 
يســترجع إلــى ذاكرتــه أحــداث الدقائــق األخيــرة، فتذكَّــر أنَّــه كان قــد نــام وهــو موثــق 
ـه كان  أنَـّ ــس جســمه ليجــد  بيــن جنديَّيــن بعــد أْن خلــع نعليــه وثيابــه. فــراح يتحسَّ

البًســا حزامــه وكلَّ مالبســه.
كان معصمــاه متورِّميــن ِمــن أثــر الحديــد القاســي الــذي كان فيهمــا، وقــد تحــرَّرا 
يتــه لــم تكــن خداًعــا أو تضليــاًل، بــل حقيقــة واقعــة  اآلن ِمــن القيــود، وتأكَّــد ِمــن أنَّ ُحرِّ
ُمباركــة. فــي صبيحــة اليــوم التالــي كان سيُســاق ليلقــى حتفــه؛ ولكــْن، هــوذا مــالك 
قد أنقذه ِمن السجن والموت. »اآلَن َعلِْمُت يَِقيًنا أَنَّ الرَّبَّ أَرَْسَل َمالَكَُه َوأَنَْقَذنِي 

ِمــْن يـَـِد ِهيــُروُدَس، َوِمــْن كُلِّ انِْتظـَـاِر َشــْعِب الْيَُهــوِد« )أعمــال الرســل 12: 11(.
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استجابة الصالة
وفي الحال شقَّ الرسول طريقه ُمنطلًقا إلى البيت الذي كان إخوته مجتمعين 
فيــه مًعــا للصــالة؛ فوجدهــم فــي تلــك اللحظــة عاكفيــن علــى الصــالة الحــارَّة ِمــن 
ــا  ــٌة اْســُمَها َرْوَدا لِتَْســَمَع. فَلَمَّ ْهلِيــِز َجــاَءْت َجاِريَ ــرُُس بَــاَب الدِّ ــَرَع بُطْ ــا قَ أجلــه. »فَلَمَّ
َعرَفَــْت َصــْوَت بُطْــرَُس لَــْم تَْفتَــِح الْبَــاَب ]297[ ِمــَن الَْفــَرِح، بَــْل َركََضــْت إِلَــى َداِخــل 
ــا ِهــَي  اَم الْبَــاِب. فََقالُــوا لََهــا: ›أَنْــِت تَْهِذيــَن!‹. َوأَمَّ َوأَْخبَــرَْت أَنَّ بُطْــرَُس َواِقــٌف قُــدَّ
ــا  ــا بُطـْـرُُس فَلَِبــَث يَْقــَرُع. فَلَمَّ فََكانـَـْت تَُؤكِّــُد أَنَّ هَكــَذا ُهــَو. فََقالـُـوا: ›إِنَّــُه َمالَكـُـُه!‹. َوأَمَّ
ثَُهــْم كَيْــَف أَْخرََجــُه الــرَّبُّ  ــِدِه لِيَْســُكتُوا، َوَحدَّ فَتَُحــوا َورَأَْوُه انَْدَهُشــوا. فَأََشــاَر إِلَيِْهــْم ِبيَ
ــْجِن. َوقـَـاَل: ›أَْخِبــُروا يَْعُقــوَب َواإلِْخــَوَة ِبهــَذا‹. ثـُـمَّ َخــَرَج َوَذَهــَب إِلـَـى َمْوِضــعٍ  ِمــَن السِّ

آَخــَر« )أعمــال الرســل 12: 17-13(.
امتــأت قلــوب المؤمنيــن الصائميــن المصلِّيــن بالفــرح والشــكر، ألنَّ هللا قــد 
اســتمع إليهــم واســتجاب صلواتهــم وأنقــذ بطــرس ِمــن يــد هيــرودس. وفــي الصبــاح 
اجتمــع حشــد كبيــر ِمــن النــاس ليشــهدوا إعــدام الرســول. أرســل هيــرودس ضبَّاطًــا 
لكــي  والُحــرَّاس  لأســلحة  كبيــر  اســتعراض  فــي  بطــرس  إلحضــار  الســجن  إلــى 
ويُظهــر  معــه  الُمتعاطفيــن  كلِّ  قلــوب  فــي  الرعــب  وليُلقــي  إفالتــه  عــدم  يضمــن 
قدرتــه وســلطانه. كان الُحــرَّاس مــا يزالــون فــي أماكنهــم عنــد بــاب الســجن، وكانــت 
األقفــال والعــوارض ُمثبَّتــة بإحــكام وقــوَّة فــي أماكنهــا، وكانــت السالســل مربوطــة 

ــا الســجين فــكان قــد مضــى. ]298[ فــي معصمــي الجنديَّيــن؛ أمَّ

عقوبة هيرودس
عندمــا بلغــت هــذه األخبــار مســامع هيــرودس، اهتــاج وغضــب أشــدَّ غضــب، 
أثنــاء  النــوم  بتهمــة  بالمــوت  عليهــم  فُحِكــم  األمانــة،  بعــدم  الســجن  ُحــرَّاس  واتَّهــم 
نوبــة حراســتهم. وفــي الوقــت عينــه، كان هيــرودس يعلــم بــأنَّ يــًدا بشــرية لــم تكــن 
هــي التــي أنقــذت بطــرس، لكنَّــه أصــرَّ علــى عــدم االعتــراف بــأنَّ قــوَّة إلهيَّــة أحبطــت 

ى هللا بــكلِّ جــرأة. أغراضــه ومخطَّطاتــه. فلــم يتواضــع، بــل وقــف يتحــدَّ
ـة إلــى  بعــد نجــاة بطــرس ِمــن الســجن بوقــت قصيــر نــزل هيــرودس ِمــن اليهوديَـّ
قيصريَّــة وســكن هنــاك. وأقــام احتفــااًل عظيًمــا قصــد منــه أْن يُثيــر إعجــاب الشــعب 
ات  ب الســرور والملــذَّ ويظفــر باستحســانهم. وقــد حضــر إلــى هــذا المهرجــان طُــالَّ
ِمــن جميــع األرجــاء، وأقيمــت الوالئــم وكان هنــاك خمــر كثيــر. وقــد ظهــر هيــرودس 
بالذهــب  ـق  تتألَـّ ـة  ِبُحلَـّ ُمتســرباًل  أبَّهــة وعظمــة وفخامــة، وكان  فــي  الشــعب  أمــام 
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ة الشــمس فأبهــرت األنظــار. فوقــف  ــة، وانعكســت بيــن طيَّاتهــا الالمعــة أشــعَّ والفضَّ
أمــام الجماهيــر بأبَّهــة عظيمــة وتشــريفات، وراح يُلقــي عليهــم خطابًــا بليًغــا.

بقــوَّة  المحتفليــن  أولئــك  مشــاعر  هــزَّا  المميَّــزة  لغتــه  وقــوَّة  مظهــره  جــالل  إنَّ 
فــي  وإفراطهــم  نهمهــم  نتيجــة  بالفعــل  تلفــت  قــد  أحاسيســهم  كانــت  عظيمــة. 
الُمتألئــة وســحر تصرُّفاتــه وبالغــة  ُحلَّتــه  أبهرتهــم  الخمــر؛ وقــد  ات وشــرب  الملــذَّ
ســهم لــه، أمطــروه بوابــل ِمــن كلمــات التملُّــق ُمعلنيــن  خطابــه؛ وإذ أفرطــوا فــي تحمُّ
ِمثــل تلــك  لــه  ـه ال يمكــن لبشــر أْن يظهــر بمثــل ذلــك المظهــر أو تكــون  إلــه وأنَـّ ـه  أنَـّ
الفصاحــة. ثــمَّ أعلنــوا فــوق ذلــك أنَّهــم وإْن كانــوا قبــاًل يكرِّمونــه كحاكــم فإنَّهــم ِمــن 

إلًهــا. باعتبــاره  لــه  اآلن فصاعــًدا سيســجدون 
ـه لــم يكــن يســتحقُّ شــيئًا ِمــن ذلــك التمجيــد واإلجــالل؛  كان هيــرودس يعلــم بأنَـّ
ــه. وتألَّــق وجهــه إذ أشــبع  ومــع ذلــك لــم يوبِّــخ وثنيَّــة الشــعب، بــل قَِبلهــا كأنَّهــا ِمــن حقِّ
كبريــاءه عندمــا ســمع الصرخــات ترتفــع قائلــة: »هــَذا َصــْوُت إِلــٍه ال َصــْوُت إِنَْســاٍن!« 
ــد رجــاًل  )أعمــال الرســل 12: 22(. إنَّ األصــوات نفســها التــي تُســمع اآلن وهــي تمجِّ
خاطئًا، كانت منذ سنوات قليلة ترتفع بصيحات مجنونة لإلطاحة بيسوع!، قائلة: 
»اصلبــه! اصلبــه!«. قَِبــَل هيــرودس هــذا التملُّــق واإلجــالل بســرور بالــغ، وخفــق قلبــه 
بفرحة االنتصار؛ لكْن فجأة طرأ عليه تغيير سريع وُمخيف. لقد شحب وجهه ]299[ 
شــحوب المــوت وتشــوَّه ِمــن األلــم؛ ونضحــت مــن جســمه قطــرات كبيــرة ِمــن العــرَق. 
وقــف للحظــة كمــا لــو كان قــد طُِعــَن باأللــم والرعــب؛ ثــمَّ التفــت بوجهــه المحتقــن 
يــأس  ِمــن هــول الرعــب، وصــرخ صرخــات  إلــى أصدقائــه المصعوقيــن  الشــاحب 

دونــه كإلــه قــد طُِعــن بحربــة المــوت!«. جوفــاء: »إنَّ الــذي كنتــم تمجِّ
يرة الصاخبــة  كان يُقاســي أشــدَّ العذابــات الُمبرحــة ِمــن مشــهد العربــدة الشــرِّ
والمرح واألبَّهة والمظاهر التي بات يشــمئزُّ منها اآلن في نفســه. قَبْل ذلك بلحظة 
ا اآلن فقد أحسَّ  كان يقبل بغطرســة التســبيح والعبادة ِمن ذلك الجمع الغفير، أمَّ
ـه بيــن يــدي حاكــم أعظــم وأقــوى منــه. وقــد اكتنفتــه الندامــة وتبكيــت الضميــر؛  بأنَـّ
ــر اضطهــاده ألتبــاع المســيح بــال  ــر أمــره القاســي بقتــل يعقــوب البــريء؛ وتذكَّ إذ تذكَّ
رحمــة أو هــوادة، وعزْمــه علــى قتــل الرســول بطــرس الــذي أنقــذه هللا ِمــن يــده؛ لقــد 
تذكَّــر كيــف أنَّــه فــي خيبتــه وســخطه الفاشــل صــبَّ جامــات انتقامــه غيــر المعقــول 
علــى ُحــرَّاس الســجن وقتلهــم دون رحمــة. لقــد أحــسَّ بــأنَّ هللا الــذي أنقــذ الرســول 
ِمــن المــوت يتعامــل اآلن معــه وهــو المضطَِهــد الُمتصلِّــب الــذي ال يعــرف الرحمــة. 
ولــم يجــد راحــة ال ِمــن آالم الجســد وال ِمــن عــذاب العقــل، ولــم يكــن ينتظــر شــيئًا ِمــن 
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ذلــك. لقــد كان هيــرودس يعــرف شــريعة هللا القائلــة: »ال يَُكــْن لَــَك آلَِهــٌة أُْخــَرى 
أََماِمــي« )خــروج 20: 3(، كمــا كان يعــرف أنَّــه بقبولــه عبــادة الشــعب كان قــد مــأ 

مكيــال إثمــه وجلــب علــى نفســه غضــب هللا العــادل.
إنَّ المالك الذي ترك الســماء لينقذ بطرس ِمن قوَّة ُمضطِهده كان هو رســول 
الغضــب والدينونــة بالنســبة لهيــرودس. لقــد ضــرب المــالك جنــَب بطــرس ليوقظــه 
ير كانت تختلف  ِمن النوم؛ ولكنَّ الضربة التي ]300[ وجهها إلى ذلك الملك الشرِّ
ــا  ــا. لقــد صــبَّ هللا االزدراء علــى كبريــاء هيــرودس. أمَّ إذ جلبــت عليــه مرًضــا مميتً
شــخصه الذي عرضه في مظهر ُمزيٍَّن ومتألِّق أمام ذهول المعجبين ِمن الشــعب، 
ُمتأثِـّـرًا  ـل وهــو علــى قيــد الحيــاة. وهكــذا مــات هيــرودس  الــدود وتحلَـّ فقــد أكلــه 

بعذابــات جســديَّة وعقليَّــة هائلــة تحــت دينونــة هللا وعقابــه.
ــال علــى الشــعب.  إنَّ عــدل هللا الــذي ظهــر بوضــوح قــد تــرك أثــره القــويُّ الفعَّ
فبينما نجا رســول المســيح ِمن الســجن والموت بطريقة معجزيَّة، ُصِعق ُمضطِهده 
بلعنــة هللا. وقــد وصلــت هــذه األخبــار إلــى البلــدان كافَّــة، وكانــت ِمــن بين الوســائل 

التــي عملــت علــى اإلتيــان بالكثيــر ِمــن النــاس إلــى اإليمــان بالمســيح. ]301[
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يعتمد هذا الفصل على ما جاء في ِسفر أعمال الرسل 13: 1-4؛ 15: 31-1.

ــر بالمســيح فــي الُمــدن المحيطــة بأورشــليم الرســُل والتالميــذ الذيــن  لقــد بشَّ
فّروا منها أثناء االضطهاد الوحشــّي الذي احتدم بعد استشــهاد اْســِتَفانُوس، وقد 
اقتصــرت جهودهــم علــى العبرانيِّيــن واليهــود اليونانيِّيــن. »وَكَانـَـْت يـَـُد الــرَّبِّ َمَعُهــْم، 

« )أعمــال الرســل 11: 21(. فَآَمــَن َعــَدٌد كَِثيــٌر َورََجُعــوا إِلَــى الــرَّبِّ
ا؛ وأرســلوا  عندمــا ســمع المؤمنــون فــي أورشــليم باألخبــار الســارَّة فرحــوا جــدًّ
برنابــا »رَُجــالً َصالًِحــا َوُمْمتَلِئـًـا ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس َواإِليَمــاِن« )أعمــال الرســل 11: 24( 
م العــون للكنيســة ُهنــاك. وقــد خــدم  إلــى أنطاكيــة، عاصمــة ســوريا آنــذاك ليقــدِّ
م العمــل ونمــا، ســعى برنابــا ليطلــب الُمســاعدة  برنابــا هنــاك بنجــاح عظيــم. وإذ تقــدَّ
ِمــن بولــس، وكان لــه ذلــك؛ وَعِمــل التلميــذان مًعــا فــي تلــك المدينــة علــى مــدار 
إلــى  ِمــن المؤمنيــن  ســنة كاملــة، حيــث كانــا يُعلِّمــان الشــعب ويضيفــان أعــداًدا 

كنيســة المســيح.
كان فــي أنطاكيــة الكثيــر ِمــن الُســكَّان اليهــود واألمــم؛ وكانــت المدينــة مــأوًى 
بــة  الخالَّ ومناظرهــا  الُمناســب  لموقعهــا  نظــًرا  ات  والملــذَّ الراحــة  لُِمحبِّــي  كبيــًرا 
ومــا تركَّــز فيهــا ِمــن ثــراء وثقافــة ومدنيَّــة. كمــا أنَّ تجارتهــا الواســعة جعلــت منهــا 
يَّــة، حيــث تواجــد فيهــا أنــاس ِمــن أجنــاس مختلفــة. لهــذا  مكانًــا فــي غايــة األهمِّ
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كانــت مدينــة تــرٍف ورذيلــة. وقــد جــاء قصــاص هللا أخيــًرا علــى أنطاكيــة بســبب 
شــرور ســاكنيها. ]302[

وُهنــا ُدعــي التالميــذ مســيحيِّين للمــرَّة األولــى. وقــد أطلــق عليهــم هــذا االســم 
فــي كرازتهــم وتعليمهــم وأحاديثهــم. كانــوا  الرئيســّي  المســيح كان الموضــوع  ألنَّ 
ــون باســتمرار أحــداث حياتــه خــالل الفتــرة التــي تبــارك بهــا التالميــذ بوجــوده  يقصُّ
معهــم شــخصيًّا. كانــوا ال يكلُّــون ِمــن اإلطالــة فــي شــرح تعاليمــه ومعجــزات الشــفاء 
التــي أجراهــا وطــرد الشــياطين وإعــادة الموتــى إلــى الحيــاة. وبشــفاه ُمرتجفــة وعيــون 
ثــوا عــن عذابــه فــي البســتان وتســليمه ومحاكمتــه وصلبــه، وعــن الصبــر  دامعــة تحدَّ
وعــن  وعــذاب،  هــزء  ِمــن  أعــداؤه  عليــه  أوقعــه  مــا  بهمــا  احتمــل  اللتيــن  والوداعــة 
بــه ألجــل ُمضطهديــه. وقــد كانــت قيامتــه وصعــوده  ـى  الحنــان اإللهــّي الــذي صلَـّ
ث  وعملــه فــي الســماء كوســيط عــن اإلنســان الســاقط كلُّهــا مواضيــع ســرَّهم التحــدُّ
عنهــا. وحســًنا فعــل الوثنيُّــون إذ دعوهــم مســيحيِّين، حيــث إنَّهــم كــرزوا بالمســيح 

ورفعــوا صلواتهــم إلــى هللا ِمــن خاللــه.
وقــد وجــد بولــس فــي مدينــة أنطاكيــة المزدحمــة بالســكَّان حقــاًل خصبًــا للخدمــة. 
ال  وبما أنَّه َجَمع بين العلم الواسع والحكمة والغيرة فقد تمكَّن ِمن ممارسة تأثير فعَّ

على السكَّان والُمتردِّدين إلى تلك المدينة التي كانت مركزًا للثقافة والمدنيَّة.
وفــي تلــك األثنــاء كان عمــل الرســل متمركــزًا فــي أورشــليم، حيــث كان اليهــود 
ِمــن كلِّ اللغــات والبلــدان يأتــون للعبــادة فــي الهيــكل فــي األعيــاد والمناســبات. 
فــي تلــك األوقــات كان الرســل يكــرزون بالمســيح بشــجاعة ال تنثنــي، مــع علمهــم 
أنَّهــم بهــذا التصــرُّف كانــوا يُجازفــون بحياتهــم ويُقدمــون علــى مخاطــر عظيمــة. وقــد 
اهتــدى كثيــرون إلــى اإليمــان، وهــؤالء عنــد عودتهــم إلــى أوطانهــم فــي أنحــاء العالـَـم 

المختلفــة، نشــروا بــذار الحــقِّ فــي كلِّ األمــم وبيــن مختلــف طبقــات المجتمــع.
ليكــرزوا  أقامهــم  قــد   ]303[ أنَّ هللا  ِمــن  واثقيــن  ويوحنَّــا  ويعقــوب  بطــرس  كان 
ــا بولــس فــكان قــد تســلَّم مأموريَّتــه  بالمســيح بيــن مواطنــي شــعبهم فــي بلدهــم. أمَّ
ـي فــي الهيــكل، وقــد ُعــرض أمامــه بجــالء ملحــوظ حقلــه  ِمــن هللا بينمــا كان يُصلِـّ
، جعلــه فــي شــركة  ه هللا لهــذا العمــل الواســع والمهــمِّ الكــرازّي الواســع. ولكــي يُِعــدَّ
عــن جمــال  لمحــة  الُمتهلّلــة  بصيرتــه  أمــام  ِمــن شــخصه، وكشــف  قريــب  واتِّصــال 

ومجدهــا. الســماء 
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رسامة بولس وبرنابا
تواصــل هللا مــع األنبيــاء األتقيــاء والُمعلِّميــن فــي كنيســة أنطاكيــة. »َوبَيَْنَمــا ُهــْم 
ــا َوَشــاُوَل لِلَْعَمــِل  ــِرُزوا لِــي بَرْنَابَ ــاَل الــرُّوُح الُْقــُدُس: ›أَفْ يَْخِدُمــوَن الــرَّبَّ َويَُصوُمــوَن، قَ
الَِّذي َدَعْوتُُهَما إِلَيِْه‹« )أعمال الرســل 13: 2(. وهكذا تمَّ تكريس هذين الرســولين 
ًســا ِمــن خــالل الصــوم والصــالة ووضــع األيــادي؛ وتــمَّ إرســالهما إلــى  هلل تكريًســا مقدَّ

حقــل عملهمــا للخدمــة بيــن األمــم.
جهودهمــا  هللا  بــارك  وقــد  للمســيح،  كخادَميــن  يعمــالن  وبرنابــا  بولــس  كان 
ببــركات غزيــرة، ولكــن لــم يكــن أيٌّ منهمــا قــد أقيــم رســميًّا لخدمــة اإلنجيــل بالصــالة 
للنــاس  الحــقَّ  يعلِّمــا  أْن  لهمــا  ــص  ترخِّ لــم  الكنيســة  فــإنَّ  واآلن  األيــادي.  ووضــع 
وحســب، بــل أيًضــا أْن يقومــا بفريضــة المعموديَّــة وتنظيــم الكنائــس، إذ كانــا مزوَّديــن 
ــة فــي التاريــخ الكنســّي. فبالرغــم  بســلطان الكنيســة الكاِمــل. كانــت هــذه حقبــة هامَّ
نُِقــض بمــوت المســيح،  ــط بيــن اليهــود واألمــم قــد  ِمــن أنَّ حائــط الســياج المتوسِّ
وهــذا مــا ســمح بوصــول األمــم إلــى كامــل بــركات اإلنجيــل وامتيازاتــه، إالَّ أنَّ الِحجــاب 
لــم يُرفــع بعــد عــن أعيــن الكثيريــن ِمــن المؤمنيــن اليهــود، ولــم يســتطيعوا أن يُميِّــزوا 
بوضــوح نهايــة مــا أبطلــه ابــن هللا. كان العمــل اآلن مزمًعــا أْن يســتأنف بــكلِّ نشــاط 
بيــن األمــم، ]304[ ونتيجــة لذلــك كانــت الكنيســة ســتتقوَّى بحصــاد عظيــم للنفــوس.

إنَّ الرســولين الــذي تعيَّــن عليهمــا القيــام بهــذا العمــل الخــاصِّ كانــا ســيتعرَّضان 
ــت اليهــود،  ــب والحســد. ونظــرًا النفصالهمــا عــن تزمُّ للُشــبهة والشــكوك والتعصُّ
فــإنَّ تعاليمهمــا وآراءهمــا ســتكون ُمعرَّضــة بطبيعــة الحــال لتُهمــة الهرطقــة؛ وســتكون 
اليهــود  ِمــن  الكثيــر  تســاؤل  موضــع  لإلنجيــل  خادَميــن  باعتبارهمــا  شــهادتهما 
المؤمنيــن الغيُّوريــن. وقــد ســبق هلل أْن رأى كلَّ هــذه المشــقَّات التــي ســيواجهها 
ســة تمنحهمــا ُســلطة ال  خادمــاه، وفــي تدبيــره اإللهــيِّ الحكيــم جعــل كنيســته المؤسَّ

يمكــن التشــكيك فيهــا لكــي يكــون عملهمــا فــوق كلِّ اعتــراض.
وفــي تاريــخ الحــق بعــد ذلــك، أســيء إلــى حــدٍّ كبيــر اســتخدام طقــس الرســامة 
يَّــة ال ُمبــرِّر لهــا، كمــا لــو أنَّ الذيــن يُجــرى لهــم  بوضــع األيــادي؛ فقــد نُِســبَت إليــه أهمِّ
لهــم علــى الفــور لــكلِّ أنــواع الخدمــة الرعويَّــة،  هــذا الطقــس ينالــون قــوَّة مباشــرة تؤهِّ
وكأنَّ القــوَّة تُمنــح لمجــرِّد عمليَّــة وضــع األيــادي. ونحــن ال نجــد فــي تاريــخ هذيــن 
هــذا  وعالقــة  األيــادي  بوضــع  التكريــس  عــن  يَّــة  األهمِّ قليــل  خبــرًا  إالَّ  الرســولين 
التكريــس بعملهمــا. كان بولــس وبرنابــا كالهمــا قــد أخــذا تفويضهــا ِمــن هللا نفســه؛ 
إنَّمــا  إليهمــا نعمــًة جديــدة أو صالحيَّــة فعليَّــة.  تُِضــف خدمــة وضــع األيــادي  ولــم 
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كانــت فقــط شــكاًل بمثابــة وضــع ختــم الكنيســة علــى عمــل هللا ــــ أي شــكاًل معترفًــا 
بــه ِمــن أشــكال التعييــن لوظيفــة ُمعيَّنــة.

المجمع العامُّ األوَّل
قامــت فئــة ُمعيَّنــة ِمــن اليهــود بإثــارة الذعــر بيــن المهتديــن ِمــن األمــم، وذلــك ِمــن 
ـه ال يمكــن لإلنســان أْن  خــالل إثــارة مســألة الختــان. لقــد صرَّحــوا بتأكيــد عظيــم أنَـّ

يخلــص دون أْن ]305[ يختتــن ويحفــظ كلَّ النامــوس الطقســّي.
ــة تركــت أثرهــا علــى الكنيســة علــى المــدى البعيــد.  كانــت هــذه مســألة هامَّ
وقــد واجــه بولــس وبرنابــا هــذه المســألة بــكلِّ حــزم، وقاومــا عــرض الموضــوع علــى 
انحــازوا  أنطاكيــة، حيــث  فــي  المؤمنــون  اليهــود  هــذا  فــي  وقــد عارضهمــا  األمــم. 
الموضــوع  أدَّى هــذا  ـة.  اليهوديَـّ ِمــن  القادمــون  الــذي وقفــه اإلخــوة  الموقــف  إلــى 
إلــى الكثيــر ِمــن النقــاش وقلَّــة التوافــق واالنســجام بيــن أعضــاء الكنيســة. أخيــرًا، إذ 
كانت الكنيســة في أنطاكية تخشــى حدوث انقســام بين صفوف أعضائها بســبب 
االســتمرار فــي النقــاش حــول األمــر، قــرَّروا إرســال بولــس وبرنابــا مــع بعــض الرجــال 
المســؤولين فــي أنطاكيــة إلــى أورشــليم لكــي يعرضــوا األمــر أمــام الرســل والشــيوخ. 
وكانــوا ســيقابلون هنــاك مندوبيــن عــن الكنائــس المختلفــة والذيــن قدمــوا لحضــور 
ينبغــي  أثنــاء ذلــك، كان  قــد أوشــك. وفــي  التــي كان موعدهــا  الســنويَّة  األعيــاد 
ل الرجال المســؤولون في  التوقّف عن كلِّ المشــاحنات والمشــاّدات إلى أن يتوصَّ
الكنيســة إلــى قــرار نهائــّي. وِمــن ثــمَّ كان ينبغــي علــى الجميــع ِمــن مختلــف الكنائــس 

فــي كلِّ البــالد قبــول هــذا القــرار باإلجمــاع.
وعندمــا وصــل المبعوثــون ِمــن أنطاكيــة إلــى أورشــليم التقــوا بمجمــع المؤمنيــن 
القادمين ِمن الكنائس، وعرضوا عليهم أنباء النجاح الذي شهدته خدمتهم واالرتباك 
الذي حدث بسبب إعالن بعض المهتدين ِمن الفرِّيسيِّين أنَّه ينبغي على الُمهتدين 

ِمــن األمــم أْن يُختتنــوا ويحفظــوا نامــوس موســى، لكــي يســتطيعوا أْن يخلصــوا.
أنَّه بما أنَّ  الُمعيَّنة لهم ِمن هللا؛ واستخلصوا  اليهود يفاخرون بخدماتهم  كان 
ح أنَّه سيسمح بأيِّ تغيير أو  د طريقة العبادة للعبرانيِّين فِمن غير المرجَّ هللا قد حدَّ
تبديل في خصائصها وشروطها. فقرَّروا أنَّ على المسيحيَّة أْن تربط نفسها بشرائع 
اليهوديَّة وطقوسها. لقد تباطؤوا في إدراك نهاية ما قد أبِطل بموت ]306[ المسيح وأْن 
اريَّة إنَّما كانت ترمز إلى موت ابن هللا الذي فيه التقى  يستوعبوا أنَّ كلَّ تقدماتهم الكفَّ
الرمز بالمرموز إليه، وهذا جعل نظام الطقوس والذبائح في الديانة اليهودية بال قيمة.
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؛ ولكــن بعــد اســتعالن المســيح  يســيِّ كان بولــس ِمــن قَبــل يتباهــى بتدقيقــه الفرِّ
لــه فــي الطريــق إلــى دمشــق، حصــل علــى إدراك واضــح لرســالة الُمخلِـّـص وعملــه 
الخــاصِّ فــي ِهدايــة األمــم، وفهــم بشــكل كامــل الفــرق بيــن اإليمــان الحــيِّ والطقــوس 
ـه ِمــن أبنــاء إبراهيــم ويحفــظ الوصايــا  عــي بأنَـّ الميِّتــة. لكــنَّ بولــس كان مــا يــزال يدَّ
إلــى  ويهتــدي  د  يتجــدَّ أْن  قبــل  يفعــل  كان  كمــا  أمانــة  بــكلِّ  وحرفًــا  روًحــا  العشــر 
المســيحيَّة، لكنَّه كان يعلم بأنَّ كلَّ الطقوس كانت ســتبطل عن قريب، حيث أنَّ 
، وكان نــور اإلنجيــل يُشــرق بمجــده علــى الديانــة  ــق وتــمَّ مــا كانــت ترمــز إليــه قــد تحقَّ

ـة معطيًــا لِشــعائرها القديمــة معنــًى جديــًدا. اليهوديَـّ

برهان على اختبار كرنيليوس
إنَّ المســألة التــي كانــت قيــد البحــث بــدت وكأنَّهــا تشــلُّ المجمــع بمشــكالت 
ــت مقاربتهــا ِمــن وجهــات نظــر مختلفــة. ولكــنَّ الحقيقــة  ال يمكــن حلُّهــا حتَّــى لــو تمَّ
هــي أنَّ الــروح القــدس كان قــد ســبق فبــتَّ فــي هــذه المشــكلة التــي كان يتوقَـّـف 
علــى الحكــم فيهــا نجــاح الكنيســة المســيحية إْن لــم يكــن كيانهــا ووجودهــا نفســه. 
لقــد ُوِهــَب للرســل نعمــة وحكمــة ومقــدرة مكرَّســة علــى الحكــم والفصــل فــي األمــور 

ــدة. ليقومــوا بالبــتِّ فــي تلــك المســألة المعقَّ
إذ  القضيَّــة  فــي  بــتَّ  قــد  القــدس  الــروح  أنَّ  بالقــول  بطــرس  حاججهــم  لقــد 
حــلَّ علــى األمــم غيــر المختونيــن بقــوَّة شــبيهة بتلــك التــي حــلَّ بهــا علــى اليهــود 
المختونيــن ســواء بســواء. وقــد قــصَّ عليهــم خبــر الرؤيــا التــي أراه هللا فيهــا مــالءة 
ــا رفــض مؤكِّــًدا  فيهــا كلُّ دواب األرض ]307[ والوحــوش وأمــره أْن يذبــح ويــأكل؛ ولمَّ
ــرَُه هللُا اَل تُدنُِّســُه أنْــَت!«  أنَّــه لــم يــأكل قــّط شــيئًا دنًســا أو نجًســا، قــال لــه: »َمــا طَهَّ

الرســل 10: 15(. )أعمــال 
وقــال: »َوهللُا الَْعــارُِف الُْقلُــوَب، َشــِهَد لَُهــْم ُمْعِطيًــا لَُهــُم الــرُّوَح الُْقــُدَس كََمــا لََنــا 
بـُـوَن  أَيًْضــا. َولـَـْم يَُميِّــْز بَيَْنَنــا َوبَيَْنُهــْم ِبَشــْيٍء، إِْذ طَهَّــَر ِباإِليَمــاِن قُلُوبَُهــْم. فـَـاآلَن لَِمــاَذا تَُجرِّ
هللَا ِبَوْضــعِ نِيــٍر َعلـَـى ُعُنــِق التَّالَِميــِذ لـَـْم يَْســتَِطْع آبَاُؤنـَـا َوالَ نَْحــُن أَْن نَْحِملـَـُه؟« )أعمــال 

الرســل 15: 10-8(.
عي َمن يقاومون مطاليب الشريعة  لم يكن ذلك النير هو الوصايا العشر كما يدَّ
الُملزمة؛ لكنَّ بطرس يُشير هنا إلى الشريعة الطقسيَّة التي ألِغيت وأبِطلت بَصلب 
المســيح. إنَّ خطــاب بطــرس هــذا قــد هيَّــأ أعضــاء المجمــع كــي يســتمعوا بحكمــة 

ــا عليهــم اختبارهمــا فــي الخدمــة بيــن األمــم. وتعّقــل إلــى بولــس وبرنابــا اللذيــن قصَّ
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النطق بالُحكم
م يعقوب شهادته بعزم وتصميم معلًنا أنَّه كان في قصد هللا أْن يمنح األمم  قدَّ
نفــس االمتيــازات والبــركات التــي منحهــا لليهــود. لقــد رأى الــروح القــدس أنَّــه ليــس 
حســًنا أْن تُفــرض الشــريعة الطقســيَّة علــى الُمهتديــن ِمــن األمــم؛ وهكــذا رأى الرســُل 
والشــيوُخ المســألة أيًضا بعد أْن قاموا بفحصها بتدقيق، وكان رأيهم ُمتَّفًقا مع روح 
هللا. وبما أنَّ يعقوب كان رئيًسا للمجمع، فكان قراره النهائّي هو: »لِذلَِك أَنَا أََرى 

ــَل َعلـَـى الرَّاِجِعيــَن إِلـَـى هللِا ِمــَن األَُمــِم« )أعمــال الرســل 15: 19(. أَْن الَ يُثَقَّ
لقــد حكــم يعقــوب بأنَّــه ينبغــي أالَّ يُفــرَض علــى األمــم النامــوس الطقســيُّ ــــ وعلــى 
الخصــوص فريضــة الختــانـ ـــ أو أْن يُوَصــوا ]308[ بحفظــه. وقــد حــاول يعقــوب أْن يطبــع 
علــى عقــول إخوتــه حقيقــة أنَّ األمــم بتحوُّلهــم ِمــن عبــادة األوثــان إلــى عبــادة هللا، قــد 
ــي الحــذر الشــديد لئــالَّ يزعجهــم أحــد  حــدث فــي إيمانهــم تغييــر عظيــم؛ وينبغــي توخِّ

بمســائل ُمرِبكــة ومشــكوك فيهــا لئــالَّ تخــور قواهــم ويفشــلوا فــي اتِّبــاع المســيح.
تتعــارض  التــي  العــادات  عــن  يمتنعــوا  أْن  األمــم  علــى  كان  فقــد  ذلــك،  ومــع 
ــب والتَّحيُّــز  مــع آراء إخوتهــم اليهــود، أو التــي يمكــن أن تخلــق فــي عقولهــم التعصُّ
هــم. ولذلــك فقــد أجمــع الرســل والشــيوخ علــى أْن يوصــوا األمــم عــن طريــق  ضدَّ
رســائل يرســلونها إليهــم باالمتنــاع عــن أكل مــا ُذِبــح لأوثــان وعــن الزنــا والمخنــوق 
ســة.  مقدَّ عيشــة  ويعيشــوا  الوصايــا  يحفظــوا  بــأْن  توصيتهــم  يجــب  وكان  والــدم. 
وقــد أكَّــدوا لأمــم بــأنَّ الرجــال الذيــن أعلنــوا لهــم بأنَّهــم ملزمــون بالختــان، لــم يتلّقــوا 

تفويًضــا ِمــن الرســل بذلــك.
نفســيهما  بــذال  قــد  رجليــن  باعتبارهمــا  وبرنابــا  بولــس  لهــم  الرســل  وامتــدح 
. أرِســَل يهــوذا وســيال مــع هذيــن الرســولين ليخبــرا  وخاطــرا بحياتهمــا ألجــل الــربِّ
ام هللا األربعــة إلــى أنطاكيــة ومعهــم  األمــم شــفاًها بحكــم المجمــع. وقــد أرِســَل خــدَّ
ا ونهاية لكلِّ المجادالت؛ ألنَّها كانت صادرة  الخطاب والرســالة التي وضعت حدًّ

عــن أعلــى ُســلطة علــى األرض.
نًــا ِمــن الذيــن  وقــد كان المجمــع الــذي أصــدر حكمــه فــي هــذه القضيَّــة مكوَّ
وكان  واألمــم.  اليهــود  ِمــن  المســيحيَّة  الكنائــس  تأســيس  فــي  الفضــل  لهــم  كان 
حاضــرًا فــي ذلــك المجمــع شــيوخ ِمــن أورشــليم ومندوبــون ِمــن أنطاكيــة، وكانــت 
ِع المجمــع العصمــة ِمــن الخطــأ  أعظــم الكنائــس تأثيــرًا ُممثَّلــة فــي المجمــع. لــم يــدَّ
وعظمــة  النيِّــر  الحكــم  بموجــب  أعمالــه  فــي  يســير  كان  ولكنَّــه  المــداوالت،  فــي 
أجــاب  نفســه  هللا  بــأنَّ  رأوا  لقــد  مشــيئته.  بحســب  هللا  أقامهــا  التــي  الكنيســة 
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عــن تلــك المســألة كونــه قــد أعطــى ]309[ الــروح القــدس لأمــم، وكان عليهــم أْن 
الــروح. يتبعــوا إرشــاد 

لــم يـُـدَع كلُّ أعضــاء الكنائــس المســيحيَّة ليُبــدوا رأيهــم فــي تلــك المســألة. ولكــنَّ 
الرســل والشــيوخ والرجــال ذوي النفــوذ والحكــم الصائــب، هــم الذيــن صاغــوا ذلــك 
الحكــم وبعثــوا بــه، ولذلــك فقــد أجمعــت الكنائــس المســيحيَّة علــى قبولــه. ومــع 
ذلــك فلــم يكــن الجميــع راضيــن عنــه؛ فلقــد كان هنــاك حــزب ِمــن بعــض اإلخــوة 
الكذبــة الذيــن ادَّعــوا بأنَّهــم يقومــون بالعمــل علــى مســؤوليَّتهم. وقــد أمعنــوا فــي 
ــر والكشــف عــن أخطــاء غيرهــم، وكانــوا يقترحــون خططًــا جديــدة ويحاولــون  التذمُّ
تعاليــم  النــاس  ليعلِّمــوا  أقامهــم هللا  الذيــن  الخبــرة  الرجــال ذوي  أنجــزه  مــا  هــدم 
المســيح. وكان علــى الكنيســة أْن تواجــه ِمثــل هــذه العقبــات منــذ البدايــة، وســيظلُّ 

الحــال هكــذا إلــى نهايــة الزمــان. ]310[
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. وكان يُســافر باســتمرار ِمــن مــكان إلــى  كان بولــس عامــاًل دؤوبـًـا ال يــكلُّ وال يمــلُّ
آخــر، وفــي بعــض األحيــان كان يعبــر فــي مناطــق موحشــة، وفــي أحيــان أخــرى كان 
يجــول البحــار وســط العواصــف واألنــواء. ولــم يســمح أْن يعيقــه شــيء عــن القيــام 
ــب عليــه أْن يصنــع مشــيئة هللا. وقــد حمــل،  بعملــه. فهــو كان خــادم هللا، وتوجَّ
بكالمــه الــذي نطــق بــه وبرســائله التــي كتبهــا، رســالة جلبــت العــون والقــوَّة لكنيســة 
هللا علــى مــدى العصــور. وبالنســبة لنــا نحــن الذيــن نعيــش فــي نهايــة تاريــخ العالـَـم، 
د الكنيســة والتعاليــم  فالرســالة التــي حملهــا تحكــي بجــالء عــن المخاطــر التــي ســتُهدِّ

الكاذبــة التــي ســيكون علــى شــعب هللا مواجهتهــا. 
س الكنائس.  ر بالمسيح ويؤسِّ لقد انتقل بولس بين البلدان والمدن وهو يبشِّ
ي للشــرِّ وتوجيــه أقــدام الرجــال والنســاء  وأينمــا َوَجــد مســتمعين اجتهــد فــي التصــدِّ
بفضــل جهــوده  المســيح  قبلــوا  الذيــن  أولئــك  بتنظيــم  قــام  وقــد   . الِبــرِّ فــي طريــق 
ــة  أينمــا كانــوا، بحيــث شــكَّلوا كنيســة. وكان هــذا اإلجــراء يُتَّبــع بغــضِّ النظــر عــن ِقلَّ
َســت بهــذه الطريقــة. ومهمــا كانــت  أعدادهــم. ولــم ينــَس بولــس الكنائــس التــي أسِّ

الكنيســة صغيــرة، فقــد كانــت موضــع عنايتــه واهتمامــه.
يعمــل  كان  حيــث  عــة،  متنوِّ بخدمــات  القيــام  منــه  تطلَّبــت  بولــس  دعــوة  إنَّ 
ــس الكنائــس، ويكتــب رســائل للكنائــس التــي تــمَّ  بيديــه ليكســب معيشــته، ويؤسِّ
عــة:  تأسيســها. ومــع ذلــك فهــو أعلــن قائــاًل فــي خضــمِّ كلِّ هــذه األعمــال المتنوِّ
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]311[ »أَفَْعُل َشيْئًا َواِحًدا« )فيلبي 3: 13(. ولكنَّه وضع أمامه عينيه هدفًا واحًدا 

ــا فــي كلِّ أعمالــه ــــ وهــو أْن يكــون أميًنــا للمســيح الــذي أعلــن ذاتــه لبولــس بينمــا  ثابتً
ف علــى اســمه ويســتخدم كلَّ مــا أوتــي ِمــن وســائل وقــوَّة ليجعــل  كان بولــس يجــدِّ
م الخدمــة  فــون عليــه أيًضــا. إنَّ الغــرض العظيــم فــي حياتــه كان أْن يقــدِّ اآلخريــن يُجدِّ
بــاالزدراء واالحتقــار. كانــت  يوًمــا  بولــس  نفــَس  مــأ اســُمه  الــذي  لــذاك  واإلكــرام 
أمنيتــه الوحيــدة أْن يربــح نفوًســا للمخلِّــص. قــد يقاومــه اليهــود وقــد يضطهــده األمــم، 

ولكــن لــن يقــدر شــيء أْن يحوِّلــه عــن غرضــه.

بولس يراجع اختباره
إذ كتــب بولــس إلــى أهــل فيلبِّــي وصــف اختبــاره قبــل اهتدائــه وبعــده، »إِْن ظـَـنَّ 
َواِحــٌد آَخــُر أَْن يَتَّــِكَل َعلـَـى الَْجَســِد فَأَنـَـا ِباألَْولـَـى. ِمــْن ِجَهــِة الِْختـَـاِن َمْختـُـوٌن ِفــي الْيَــْوِم 
الثَّاِمــِن، ِمــْن ِجْنــِس إِْســرَائِيَل، ِمــْن ِســبِْط ِبْنيَاِميــَن، ِعبْرَانـِـيٌّ ِمــَن الِْعبْرَانِيِّيــَن. ِمــْن ِجَهــِة 
ـِذي ِفــي  . ِمــْن ِجَهــِة الَْغيْــرَِة ُمْضطَِهــُد الَْكِنيَســِة. ِمــْن ِجَهــِة الِْبــرِّ الَـّ يِســيٌّ النَّاُمــوِس فَرِّ

النَّاُمــوِس ِبــالَ لَــْوٍم« )فيلبــي 3: 6-4(.
وبعد اهتدائه كانت شهادته كما يلي:

ِمــْن أَْجــِل فَْضــِل َمْعرِفَــِة الَْمِســيِح  أَيًْضــا َخَســارًَة  إِنِـّـي أَْحِســُب كُلَّ َشــْيٍء  »بَــْل 
ـِذي ِمــْن أَْجلِــِه َخِســرُْت كُلَّ األَْشــيَاِء، َوأَنَــا أَْحِســبَُها نَُفايَــًة لَِكــْي أَْربَــَح  يَُســوَع َربِـّـي، الَـّ
ِبِإيَمــاِن  ـِذي  الَـّ بَــِل  النَّاُمــوِس،  ِمــَن  ـِذي  الَـّ ِبــرِّي  لِــي  َولَيْــَس  ِفيــِه،  َوأُوَجــَد  الَْمِســيَح، 

ِباإِليَمــاِن« )فيلبــي 3: 8، 9(. ِمــَن هللِا  ـِذي  الَـّ الِْبــرُّ  الَْمِســيِح، 
إنَّ الِبــرَّ الــذي كان يعتقــد، حتَّــى ذلــك الحيــن، أنَّــه ذو قيمــة عظيمــة قــد أصبــح 
َة ِقيَاَمِتــِه، َوَشــرِكََة آالَِمــِه،  اآلن فــي نظــره عديــم القيمــة. وكان اشــتياقه: »ألَْعرِفـَـُه، َوقـُـوَّ
ُمتََشــبًِّها ]312[ ِبَمْوتـِـِه، لََعلِّــي أَبْلـُـُغ إِلـَـى ِقيَاَمــِة األَْمــَواِت. لَيْــَس أَنِّــي قـَـْد نِلـْـُت أَْو ِصــرُْت 
كَاِمــالً، َولِكنِّــي أَْســَعى لََعلِّــي أُْدرُِك الَّــِذي ألَْجلِــِه أَْدَركَِنــي أَيًْضــا الَْمِســيُح يَُســوُع. أَيَُّهــا 
اإلِْخــَوُة، أَنـَـا لَْســُت أَْحِســُب نَْفِســي أَنِّــي قـَـْد أَْدَركْــُت. َولِكنِّــي أَفَْعــُل َشــيْئًا َواِحــًدا: إِْذ 
ــِة  اُم، أَْســَعى نَْحــَو الَْغــرَِض ألَْجــِل َجَعالَ ــدُّ إِلَــى َمــا ُهــَو قُــدَّ ــا أَنَْســى َمــا ُهــَو َوَراُء َوأَْمتَ أَنَ

َدْعــَوِة هللِا الُْعلْيَــا ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع« )فيلبــي 3: 14-10(.

خادم يتكيُّف مع الظروف
ب  انظــروا إليــه فــي غياهــب الســجن فــي فيلبِّــي، فبالرغــم ِمــن جســده المعــذَّ
بهــا قطعــت حبــل الصمــت فــي  التــي نطــق  فــإنَّ تســبيحة الحمــد  أثــر اآلالم،  ِمــن 
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منتصــف الليــل. وبعدمــا فتحــت الزلزلــة أبــواب الســجن ُســِمَع صوتــه وهــو ينطــق 
ان الوثنــيِّ قائــاًل: »اَل تَْفَعــْل ِبَنْفِســَك َشــيْئًا  بــكالم الفــرح الــذي وّجهــه إلــى الســجَّ
بقــي كلُّ رجــٍل فــي  َجِميَْعَنــا هُهَنــا!« )أعمــال الرســل 16: 28(، فلقــد  ـا! أِلنَّ  رَديّـً
ان بحقيقــة ذلــك اإليمــان الــذي  مكانــه، إذ ردعــه وجــود ســجين آخــر. اقتنــع الســجَّ
ســاند بولــس، ولهــذا راح يســأل عــن طريــق الخــالص، وانضــمَّ هــو وأهــل بيتــه إلــى 

المســيح. الُمضطَهــدة، أي تالميــذ  الجماعــة  تلــك 
ثــمَّ انظــروا إلــى بولــس فــي أثينــا أمــام المجمــع فــي أريــوس باغــوس وهــو يواجــه 
ـه بتلــك  الِعلــم بالِعلــم والمنطــق بالمنطــق والفلســفة بالفلســفة. الِحظــوا كيــف أنَـّ
اللباقــة التــي هــي وليــدة المحبَّــة اإللهيَّــة يشــير إلــى هللا علــى أنَّــه »اإللــه المجهــول« 
الــذي كان ســامعوه يعبدونــه بينمــا كانــوا يجهلونــه؛ وبكلمــات اقتبســها ِمــن كالم 
أحــد شــعرائهم يصــوِّره لهــم علــى أنَّــه اآلب وهــم أوالده. اســمعوه فــي ذلــك العصــر، 
عصــر التفــاوت بيــن الطبقــات، عندمــا كانــت حقــوق اإلنســان باعتبــاره إنســانًا غيــر 
ُمعتــرف بهــا، وهــو يعــرض أمامهــم الحقيقــة العظيمــة التــي مفادهــا أنَّ البشــر أخــوة، 
ــٍة ِمــَن النَّــاِس يَْســُكُنوَن َعلـَـى كُلِّ  حيــث أعلــن أنَّ هللا: »َوَصَنــَع ِمــْن َدٍم َواِحــٍد كُلَّ أُمَّ
َوْجــِه األَرِْض« )أعمــال الرســل 17: 26(. ثــمَّ ]313[ أظهــر كيــف أنَّــه فــي كلِّ معامــالت 
هللا مــع اإلنســان يتغلغــل قصــد نعمتــه ورحمتــه كخيــط ِمــن ذهــب، وأنَّــه )أي هللا( 
ُســونَُه  »َحتَــَم ِباألَْوقَــاِت الُْمَعيََّنــِة َوِبُحــُدوِد َمْســَكِنِهْم، لَِكــْي يَطْلُبُــوا هللَا لََعلَُّهــْم يَتَلَمَّ

ــَس بَِعيــًدا« )أعمــال الرســل 17: 27-26(. ــا لَيْ فَيَِجــُدوُه، َمــَع أَنَّــُه َعــْن كُلِّ َواِحــٍد ِمنَّ
ثمَّ اســمعوه في بالط فســتوس، عندما صاح الملك أغريباس وقد اقتنع بحقِّ 
اإلنجيل قائاًل: »ِبَقلِيل تُْقِنُعِني أَْن أَِصيَر َمِسيِحيًّا« )أعمال الرسل 26: 28(. وبكلِّ 
لطــف ورقَّــة يجيــب بولــس مشــيرًا إلــى السالســل التــي كبَّلتــه قائــاًل: »كُْنــُت أَُصلِّــي 
ـُه ِبَقلِيــل َوِبَكِثيــٍر، لَيْــَس أَنْــَت فََقــْط، بَــْل أَيًْضــا َجِميــُع الَِّذيــَن يَْســَمُعونَِني  إِلَــى هللِا أَنَـّ

الْيَــْوَم، يَِصيــُروَن هَكــَذا كََمــا أَنـَـا، َمــا َخــالَ هــِذِه الُْقيُــوَد« )أعمــال الرســل 26: 29(.
وهكــذا انقضــت حياتــه كمــا وصفهــا هــو نفســه بكلماتــه إذ قــال: »ِبأَْســَفاٍر ِمــرَاًرا 
كَِثيــرًَة، ِبأَْخطَــاِر ُســيُول، ِبأَْخطَــاِر لُُصــوٍص، ِبأَْخطَــاٍر ِمــْن ِجْنِســي، ِبأَْخطَــاٍر ِمــَن األَُمــِم، 
ـِة، ِبأَْخطَــاٍر ِفــي الْبَْحــِر، ِبأَْخطَــاٍر ِمــْن إِْخــَوٍة  يَـّ ِبأَْخطَــاٍر ِفــي الَْمِديَنــِة، ِبأَْخطَــاٍر ِفــي الْبَرِّ
، ِفــي أَْســَهاٍر ِمــرَاًرا كَِثيــرًَة، ِفــي ُجــوٍع َوَعطَــٍش، ِفــي أَْصــَواٍم  كََذبَــٍة. ِفــي تََعــٍب وَكَــدٍّ

ِمــرَاًرا كَِثيــرًَة، ِفــي بَــرٍْد َوُعــْرٍي« )2كورنثــوس 11: 26، 27(.
»نُْشــتَُم فَُنبَــارُِك. نُْضطََهــُد فََنْحتَِمــُل. يُْفتَــَرى َعلَيَْنــا فََنِعــُظ«؛ »كََحزَانَــى َونَْحــُن 
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َدائًِمــا فَرُِحــوَن، كَُفَقــرَاَء َونَْحــُن نُْغِنــي كَِثيِريــَن، كَأَْن الَ َشــْيَء لََنــا َونَْحــُن نَْملِــُك كُلَّ 
َشــْيٍء« )1كورنثــوس 4: 12، 13؛  2كورنثــوس 6: 10(.

الكرازة في قيود
ـه ظــلَّ ســجيًنا لفتــرة طويلــة ِمــن الزمــن، إالَّ أنَّ الــربَّ جعــل  وعلــى الرغــم ِمــن أنَـّ
التــي  الوســيلة  هــي  بولــس  قيــود  كانــت  بولــس.  بواســطة  م  يتقــدَّ الخــاصَّ  عملــه 
ــد هللا. وإذ كان يُرَســل ِمــن مدينــة إلــى أخــرى  انتشــرت بهــا معرفــة المســيح وبهــا تمجَّ
ليخضــع للمحاكمــة، كانــت تُحكــى أمــام الملــوك والُحــكَّام ]314[ شــهادتُه عــن يســوع 
واألحــداث الُمثيــرة التــي رافقــت تجديــده، وهكــذا لــم يبــَق لهــؤالء عــذر فيمــا يتعلَّــق 

بيســوع. فآمــن اآلالف بــه وفرحــوا باســمه.
ــق ِمــن خــالل رحلــة بولــس فــي البحــر؛  لقــد رأيــُت أنَّ قصــد هللا الخــاصَّ قــد تحقَّ
فقد قصد هللا أْن يشهد طاقم السفينة قوَّته ِمن خالل بولس وأْن يسمع الوثنيُّون 
مشــاهدة  وعبــر  بولــس  تعليــم  بواســطة  الكثيــرون  ويهتــدي  يســوع  باســم  أيًضــا 
والُحــكَّام بحكمتــه وفطنتــه، وبغيــرة  الملــوك  فُِتــن  لقــد  التــي أجراهــا.  المعجــزات 
وقــوَّة آتيــة ِمــن الــروح القــدس كــرز بيســوع وقــصَّ األحــداث المثيــرة فــي اختبــاره، 

ــخ اقتناعهــم بــأنَّ يســوع هــو ابــن هللا. ]315[ وترسَّ
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استشهاد بولس 

وبطرس
بقــي الرســوالن بولــس وبطــرس متباعَديــن عــن بعضهمــا فــي حقــول خدمتهمــا 
لســنين كثيــرة. وبينمــا كان عمــل بولــس هــو حمــل اإلنجيــل إلــى األمــم، َعِمــل بطــرس 
ألجــل اليهــود علــى وجــه الخصــوص. ولكــنَّ العنايــة اإللهيَّــة حملتهمــا علــى تأديــة 
شــهادتهما للمســيح فــي عاصمــة العالـَـم، وعلــى أديمهــا ُســِفك دمهمــا ليكــون بــذاًرا 

يســين والشــهداء. لحصــاد وفيــر ِمــن القدِّ
وفــي نحــو الوقــت الــذي قُبــض فيــه علــى بولــس للمــرَّة الثانيــة، ألقــي القبــض 
تبغضــه  ــلطات  السُّ بطــرس  جعــل  لقــد  الســجن.  فــي  بــه  وزُجَّ  بطــرس  علــى  أيًضــا 
بســبب غيرتــه ونجاحــه فــي كشــف األضاليــل وإســقاط مؤامــرات ســيمون الســاحر 
الــذي تبعــه إلــى رومــا ليقــاوم عمــل اإلنجيــل ويعيقــه. كان نيــرون يؤمــن بالســحر، 
علــى  الغضــب  غايــة  فــي  جعلــه  مــا  وهــذا  ـده.  ويؤيِـّ ســيمون  يرعــى  كان  ولهــذا 

بالقبــض عليــه. أمــرًا  ليصــدر  اندفــع  الرســول، ولهــذا 
الملكيَّــة،  العائلــة  ِمــن  أفــراد  قيــام  جــرَّاء  بولــس  علــى  اإلمبراطــور  اشــتدَّ حقــد 
ســجنه  فتــرة  خــالل  المســيحيَّة  باعتنــاق  المرموقــة،  الشــخصيات  بعــض  وأيًضــا 
األولــى. ولهــذا الســبب جعــل فتــرة حبســه الثانيــة أكثــر قســوة ِمــن األولــى، وهــذا 
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ــم علــى أْن يُنهــي حيــاة  لــم يســمح لــه ســوى بفرصــة ضئيلــة للتبشــير باإلنجيــل؛ وصمَّ
بولــس حالمــا ]316[ يجــد عــذًرا مقبــواًل فــي الظاهــر للقيــام بذلــك. لقــد تأثُـّـر ذهــن 
ـه أرجــأ  نيــرون تأثّــرًا عميًقــا بقــوَّة أقــوال الرســول أثنــاء محاكمتــه األخيــرة، بحيــث أنَـّ
الحكــم فــي القضيَّــة، فــال هــو أطلــق ســراحه وال هــو أدانــه. ولكــنَّ مــا حــدث فقــط 
هــو أنَّ الُحكــم قــد أرِْجــئ النطــق بــه. وبعــد وقــت قصيــر نُِطــَق بالُحكــم علــى بولــس 
، لــم يكــن يُســمح بتعذيبــه، ولهــذا ُحِكــَم  بــأْن يمــوت شــهيًدا. وبمــا أنَّــه مواطــن رومانــيٌّ

بــأْن يُقطــع رأســه.
ــا بطــرس، إذ كان يهوديـًـا وغريبًــا، فقــد ُحكــم عليــه بالجلــد والصلــب. وبانتظــار  أمَّ
إنــكار يســوع ســاعة  فــي  العظيمــة  الرســول خطيئتــه  الُمخيفــة، تذكَّــر  الميتــة  هــذه 
ُمحاكمتــه، وكان تفكيــره منحصــرًا فــي أنَّ موتــه بنفــس الطريقــة التــي مــات بهــا ســيِّده 
ه. كان بطــرس قــد تــاب عــن تلــك الَْخِطيَّــِة توبــة  ــا يســتحقُّ هــو شــرٌف أعظــم بكثيــر ممَّ
صادقــة، وكان المســيح قــد غفــر لــه كمــا يظهــر فــي المأموريَّــة الســامية التــي أســِنَدت 
إليــه، وهــي أْن يقــوم برعايــة خــراف الرعيَّــة وحمالنهــا، لكــنَّ بطــرس لــم يســتطع أْن 
يغفــر لنفســه أبــًدا. وحتَّــى تفكيــره فــي آالم المشــهد األخيــر الرهيــب لــم يســتطع أْن 
ديــه معروفًــا أخيــرًا بــأْن يصلبــوه  ــف ِمــن مــرارة حزنــه وتوبتــه. وقــد طلــب ِمــن جالَّ يخفِّ
علــى الصليــب ُمنكَّــس الــرأس، وقــد أجيــب إلــى طلبــه. وفــي هــذه الوضعيَّــة مــات 

بطــرس الرســول العظيــم.

شهادة بولس األخيرة
ِمــن  قليــل  عــدد  لغيــر  يُســمح  ولــم  اإلعــدام.  مــكان  إلــى  خفيــة  بولــس  اقتيــد 
المشــاهدين أْن يكونــوا حاضريــن عنــد تنفيــذ الُحكــم، وذلــك ألنَّ مضطِهديــه، إذ 
أفزعهــم التأثيــر الواســع النطــاق الــذي كان للرســول، باتــوا يخشــون أْن ينضــمَّ إلــى 
ـى الجنــود  المســيحيَّة مهتــدون جــدد فــي حــال شــاهدوه وهــو يمــوت. ولكــْن، حتَـّ
الُقســاة الذيــن تــمَّ تعيينهــم لمرافقتــه أصغــوا إلــى أقوالــه، وقــد شــاهدوه فــي ذهــول 
لقاتليــه  أظهرهــا  التــي  الغفــران  روح  وكانــت  وبفــرح.  ببهجــة  المــوت  يُواجــه  وهــو 
وثقتــه التــي ال تتزعــزع فــي المســيح إلــى النهايــة رائحــة حيــاة ]317[ لحيــاة بالنســبة 
ــر بــه بولــس،  للذيــن شــاهدوا استشــهاده. وقــد قَِبــل بعــٌض منهــم الُمخلِّــص الــذي بشَّ

بدمائهــم. إيمانهــم  وختمــوا 
كانــت حيــاة بولــس، حتَّــى آخــر ســاعة، تشــهد لصــدق كلماتــه التــي كتبهــا فــي 
رســالته الثانيــة ألهــل كورنثــوس: »ألَنَّ هللَا الَّــِذي قَــاَل: ›أَْن يُْشــرَِق نـُـوٌر ِمــْن ظُلَْمــٍة‹، 
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ُهَو الَِّذي أَْشــرََق ِفي قُلُوِبَنا، إلِنَارَِة َمْعرِفَِة َمْجِد هللِا ِفي َوْجِه يَُســوَع الَْمِســيِح. َولِكْن 
ِة ِهلِل الَ ِمنَّــا. ُمْكتَِئِبيــَن ِفــي كُلِّ  لََنــا هــَذا الَْكْنــُز ِفــي أََواٍن َخزَِفيَّــٍة، لِيَُكــوَن فَْضــُل الُْقــوَّ
ــَر  ــَر يَائِِســيَن. ُمْضطََهِديــَن، لِكــْن َغيْ ــَر ُمتََضاِيِقيــَن. ُمتََحيِِّريــَن، لِكــْن َغيْ َشــْيٍء، لِكــْن َغيْ
َمتُْروكِيــَن. َمطُْروِحيــَن، لِكــْن َغيْــَر َهالِِكيــَن. َحاِملِيــَن ِفــي الَْجَســِد كُلَّ ِحيــٍن إَِماتـَـَة الــرَّبِّ 
يَُســوَع، لَِكــْي تُظَْهــَر َحيَــاُة يَُســوَع أَيًْضــا ِفــي َجَســِدنَا« )2كورنثــوس 4: 6-10(. لــم 
تكــن كفايتــه فــي شــخصه، بــل فــي حضــور روح هللا وعملــه الــذي مــأ نفســه وأخضــع 
كلَّ فكــر إلرادة المســيح. إنَّ حياتــه الشــخصيَّة كانــت مثــااًل للحــقِّ الــذي كــرز بــه، 
وهــذه الحقيقــة أضفــت علــى كرازتــه قــوَّة إقنــاع عظيمــة. والنبــيُّ يُعلــن قائــاًل: »ُذو 
ـُه َعلَيْــَك ُمتَــوَكٌِّل« )إشــعياء 26: 3(. إنَّ  الــرَّأِْي الُْمَمكَّــِن تَْحَفظُــُه َســالًِما َســالًِما، ألَنَـّ

ســالم الســماء الــذي كان يلمــع فــي وجــه بولــس ربــح نفوًســا كثيــرة لإلنجيــل.
ـة العظيمــة ال بغيــر يقيــن أو خــوف، بــل برجــاء  ـع إلــى األبديَـّ كان الرســول يتطلَـّ
د  الجــالَّ ســيف  يــَر  لــم  االستشــهاد،  مــكان  فــي  وقــف  وإذ  ُمشــوِّق.  وانتظــار  ُمفــرح 
الالمــع وال األرض الخضــراء الُمزمعــة أن تســتقبل دمــه قريبًــا؛ لكنَّــه نظــر إلــى فــوق 
عــرش هللا  ليــرى  الصيفــّي  اليــوم  ذلــك  فــي  الهادئــة  الزرقــاء  الســماء  خــالل  وِمــن 
؟  ، أنت عزائي ونصيبي. متى أضمُّك إليَّ الســرمدّي، وحال لســانه يقول، »يا ربُّ

متــى ]318[ أعاينــك وجًهــا لوجــه، دون حاجــز يفصــل بيننــا؟«.
َمــن  وكلُّ  األرض.  علــى  حياتــه  خــالل  الســماء  جــوَّ  معــه  يحمــل  بولــس  كان 
. إنَّ  عاشــروه أحّســوا بقــوَّة اتِّحــاده بالمســيح ورفقــة المالئكــة، وهنــا تكُمــن قــوَّة الحــقِّ
ســة غيــر المقصــودة والتــي ال يحــسُّ بهــا صاحبهــا هــي أقــوى ِعظــة  قــوَّة الحيــاة المقدَّ
ــة، حتَّــى عندمــا تكــون قويَّــة  ُمقنعــة يمكــن تقديمهــا فــي صالــح المســيحيَّة. إنَّ الحجَّ
ســة  ــا الحيــاة المثاليَّــة المقدَّ ال تُــرَّد، قــد ال يكــون لهــا تأثيــر ســوى إثــارة المقاومــة؛ أمَّ

ــة.  فلهــا قــوَّة يســتحيل مقاومتهــا مقاومــة تامَّ
وبينمــا غابــت عــن نظــر الرســول آالمــه القادمــة، شــعر بقلــق عميــق علــى التالميــذ 
واالضطهــاد.  والكراهيَّــة  ــب  التعصُّ ضــدَّ  ليكافحــوا  يتركهــم  أْن  مزمًعــا  كان  الذيــن 
فحــاوَل أْن يُقــوِّي المســيحيِّين القالئــل الذيــن رافقــوه إلــى مــكان اإلعــدام وشــجَّعهم 
مة للُمضطَهدين ألجل الِبّر. وقد أكَّد  ِمن خالل إعادة ِذكر المواعيد الثمينة الُمقدَّ
بيــن  لهــم أنَّــه ال يمكــن أْن تســقط كلمــة واحــدة ِمــن كلِّ مــا قالــه الــربُّ عــن أوالده الُمجرَّ
األمنــاء. إنَّهــم ســيقومون ويســتنيرون؛ ألنَّ نــور الــربِّ سيُشــرق عليهــم. وسيلبســون 
. قــد يحزنــون إلــى حيــن بســبب التجــارب  ثيــاب َجمالهــم حيــن يُســتعلن مجــد الــربِّ
قلوبهــم  دوا  يُشــدِّ أْن  ولكــْن عليهــم  األرضيَّــة؛  الُمتــع  ِمــن  يُحرَمــون  وقــد  عــة،  المتنوِّ
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ـه قــادر أْن يحفــظ وديعتــي. ســرعان مــا  قائليــن: »أنــا عالِــٌم بمــن آمنــُت، وموقــن أنَـّ
ينتهــي تأديبــه، وحينئــذ ينبثــق فجــر الســالم والنهــار الكامــل الُمفــرح«.

إنَّ رئيــس خالصنــا قــد أعــدَّ خادمــه للصــراع العظيــم األخيــر. إنَّ بولــس الــذي 
افتُــدى بذبيحــة المســيح، ]319[ واكتســى بثــوب بــرِّه، واغتســل وتطهَّــر ِمــن خطايــاه 
فــي دم المســيح، كانــت لــه الشــهادة فــي نفســه بــأنَّ نفســه عزيــزة فــي عينــّي فاديــه. 
إنَّ حياتــه ُمســتترة مــع المســيح فــي هللا، وهــو ُمقتنــع بــأنَّ ذاك الــذي غلــب المــوت 
قــادر أْن يحفــظ وديعتــه. إنَّ عقلــه يفهــم ويُــدرك وعــد الُمخلِـّـص: »أَنَــا أُِقيُْمــُه ِفــي 
الْيَــْوِم األَِخيْــِر« )يوحنَّــا 6: 40(. إنَّ أفــكاره وآمالــه ُمركَّــزة فــي المجــيء الثانــي لســيِّده. 
ــع ظلمــات المــوت حــول الشــهيد، فــإنَّ آخــر فكــرة  د وتتجمَّ وإذ يهــوي ســيف الجــالَّ
ِمــن أفــكاره تقفــز إلــى األمــام، كمــا ســيكون الحــال بالنســبة ألوَّل فكــرة ِمــن أفــكاره فــي 
القيامــة العظيمــة، لمالقــاة ُمعطــي الحيــاة الــذي ســيرحِّب بــه إلــى غبطــة المباَركيــن.

لقــد مضــى مــا يقــرب ِمــن عشــرين قرنًــا منــذ ُســفك دم بولــس الشــيخ كشــاهد 
ل يــد أمينــة لأجيــال القادمــة آخــر مشــاهد  لكلمــة هللا وشــهادة المســيح. ولــم تســجِّ
يــس؛ إالَّ أنَّ الوحــي اإللهــيَّ قــد حفــظ لنــا شــهادته التــي نطــق بهــا فــي  حيــاة هــذا القدِّ
ســاعة احتضــاره. وقــد رنَّ صوتــه كصــوت بــوق ِمــن جيــل إلــى جيــل ِمــن ذلــك الحيــن 
فــي  وانتصــاره  فرحــه  المســيح وموِقظًــا صــدى  ِمــن شــهود  آالفًــا  بشــجاعته  ُمقّويًــا 
ــن قــد صعقهــم الحــزن حيــن قــال: »فَِإنِّــي أَنَــا اآلَن أُْســَكُب َســِكيبًا،  قلــوب آالف ِممَّ
ــْعَي،  السَّ أَكَْملْــُت  الَْحَســَن،  الِْجَهــاَد  َجاَهــْدُت  قَــْد  َحَضــَر.  قَــْد  انِْحالَلِــي  َوَوقْــُت 
، الَّــِذي يََهبُــُه لـِـي ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم،  َحِفظـْـُت اإِليَمــاَن، َوأَِخيــرًا قـَـْد ُوِضــَع لـِـي إِكْلِيــُل الِْبــرِّ
ـاُن الَْعــاِدُل، َولَيْــَس لِــي فََقــْط، بَــْل لَِجِميــعِ الَِّذيــَن يُِحبُّــوَن ظُُهــورَُه أَيًْضــا«  يَـّ الــرَّبُّ الدَّ

)2تيموثــاوس 4: 8-6(. ]320[
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الثاني،  مجيئه  ومشاهد  أورشليم  مصير  عن  لتالميذه  يسوع  أعلن  عندما 
أنبأهم أيًضا باختبار شعبه منذ اليوم الذي يُؤخذ فيه ِمن بينهم إلى يوم مجيئه ثانية 
العواصف  الُمخلِّص  الزيتون شاهد  وِمن فوق جبل  كثير.  بقوَّة ومجد  إلنقاذهم 
المستقبل  حجب  ببصره  اخترق  وإذ  الرسوليَّة،  الكنيسة  على  تهبَّ  أْن  الُمزمعة 
رة التي ستهاجم تابعيه في العصور المقبلة، عصور  شاهد األعاصير العنيفة المدمِّ
الظالم واالضطهاد. وبكلمات مختصرة ذات معنى ُمخيف أنبأهم بالنصيب الذي 
طريق  يسلكوا  أْن  المسيح  أتباع  فعلى  هللا.  لكنيسة  العالَم  هذا  رؤساء  سيكيله 
االتِّضاع والعار واأللم نفسه الذي سار فيه سيِّدهم. فالعداوة التي هوجم بها فادي 

العالَم ستُهاِجم كلَّ َمن يؤِمن باسمه.
لقد شهد تاريخ الكنيسة األولى على صدق أقوال الُمخلِّص وإتمامها. فقوَّات 
األرض والجحيم اصطفَّت ضدَّ المسيح في شخص أتباعه. لقد سبق للوثنيَّة أْن رأت 
أنَّه لو انتصر اإلنجيل فستزول هياكلها ومذابحها؛ لذلك استجمعت قَواها لمالشاة 
ها نيران االضطهاد، فُجرِّد المسيحيُّون ِمن ممتلكاتهم  المسيحيَّة، وأشعلت ضدَّ
وطُرِدوا ِمن بيوتهم وأوطانهم. لقد صبروا »َعلَى ُمَجاَهَدِة ]321[ آالٍم كَِثيْرٍَة« )عبرانيّين 
بُوا ِفي ُهزٍُء َوَجلٍْد، ثُمَّ ِفي قُيُوٍد أَيًْضا َوَحبٍْس« )عبرانيّين  10: 32(. »وَآَخرُوَن تََجرَّ
11: 36(. وكثيرون منهم ختموا شهادتهم بدمائهم. فالسادة منهم والعبيد، األغنياء 

والفقراء، العلماء والجهالء، جميعهم قُِتلُوا بال رحمة.
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إنَّ  بالعنف.  يُخربها  أو  المسيح  كنيسة  يُهلِك  أْن  عبثًا  الشيطان حاول  ولكنَّ 
يتوقَّف عندما سقط  لم  بحياتهم  فيه تالميذ يسوع  الذي ضحَّى  العظيم  الصراع 
قُِتَل  لقد  نصرًا.  كانت هزيمتهم  بل  مواقعهم،  أولئك في  األمناء  األعالم  حاملو 
، لكنَّ َعَملَُه ظلَّ سائرًا إلى األمام بثبات. وقد انتشر اإلنجيل  العاملون في كرْم الربِّ
وزاد عدد معتنقي تعاليمه. وتغلغل في أقاليم لم يتسنَّ حتَّى ألعالم روما وجيوشها 
أْن تدخلها. قال أحد المسيحيِّين إذ كان يحاجج الحكَّام الوثنيِّين الذين عزموا على 
بونا وتدينونا… إنَّ ظلمكم لنا هو خير  مواصلة االضطهاد: »يمكنكم أْن تقتلونا وتعذِّ
برهان على براءتنا… ولن تجديكم القسوة نفًعا«. لقد كانت تلك القسوة أعظم قوَّة 
إلقناع اآلخرين بتعاليم المسيحيِّين. ثمَّ تابع ذلك الرجل قوله: »وكُلَّما قصصتمونا 

زاد عددنا؛ إنَّ دم المسيحيِّين هو البذار«.
وقد ألِقَي ألوف منهم في السجون وقُِتلوا؛ ولكْن قام آخرون ِمن رمادهم ليمأوا 
الفراغ الذي تركه موت هؤالء. والذين استشهدوا ألجل إيمانهم ُحِفظوا للمسيح، 
وقد حسبهم منتصرين. لقد جاهدوا الجهاد الحسن وسيُوهب لهم إكليل المجد 
عند مجيء المسيح. إنَّ اآلالم التي كابدها المسيحيُّون قرَّبتهم بعضهم ِمن بعض 
؛ وعلى غير  للحقِّ دائمة  الحيُّ واستشهادهم شهادة  مثالهم  فاديهم. وكان  وِمن 

انتظار ترك عبيد الشيطان خدمته وانضووا تحت لواء المسيح. ]322[ 

المساومة مع الوثنيَّة
ولهــذا فقــد وضــع الشــيطان خططــه ليخــوض حربـًـا أكثــر نجاًحــا ِمــن حربــه الســابقة 
ضدَّ حكم هللا، وذلك ِمن خالل أنَُّه نََصَب رايته في وسط الكنيسة المسيحيَّة. فإذا 
أمكن التغرير بأتباع المسيح وتّم دفعهم ليعملوا شيئًا ما يغيظ هللا أو يحزنه، فحينئذ 

ستخور قواهم ويخذلهم َجلَدهم وثباتهم وسيسقطون فرائس سهلة المنال.
واآلن، فهــا هــو الخصــم العظيــم يُحــاول أْن يكســب بالحيلــة مــا أخفــق فــي الحصــول 
ـه اإلغــراءات الخطــرة، إغــراءات النجــاح  عليــه بالعنــف. فــزال االضطهــاد وحلَـّـت محلَـّ
المــادِّيِّ ومجــد العالَــم الباطــل. وبــدأ الوثنيُّــون يقبلــون جانبًــا ِمــن اإليمــان المســيحيِّ 
رافضين في الوقت نفسه الحقائق الجوهريَّة األخرى. لقد أقرُّوا بأنَّهم يقبلون يسوع 
ــِة  كابــن هللا ويؤمنــون بموتــه وقيامتــه؛ ولكــْن لــم يكــن فــي قلوبهــم تبكيــت علــى الَْخِطيَّ
مــوا بعــض التنــازالت  ولــم يشــعروا بحاجتهــم إلــى التوبــة أو تغييــر فــي القلــب. وإذ قدَّ
ِمــن جانبهــم، اقترحــوا أْن يتنــازل المســيحيُّون عــن بعــض مبادئهــم، حتَّــى يقــف الجميــع 

متَّحديــن علــى مســتوى واحــد، وهــو اإليمــان بالمســيح.
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هنــا وقعــت الكنيســة فــي خطــر مخيــف. لقــد كان الســجن والتعذيــب والنــار 
ـه. حافــَظ بعــض المســيحيِّين علــى ثباتهــم،  والســيف بَركــة عظيمــة مقارنــًة بهــذا كلِـّ
وأعلنــوا أنَّهــم ال يســتطيعون تقديــم تنــازالت للوصــول إلــى اتِّفــاق، بينمــا انحــاز آخــرون 
يــن بــأنَّ هــذا ســيكون  إلــى جانــب التســليم وتحويــر بعــض مبــادئ المســيحيَّة، محتجِّ
وســيلة لتجديــد الجمــوع تجديــًدا كامــاًل. كان ذلــك وقــت كــرب شــديد علــى أتبــاع 
المســيح األمنــاء. لقــد بــدأ الشــيطان يتســلَّل إلــى الكنيســة تحــت ســتار المســيحيَّة 

الكاذبــة لكــي يُفســد إيمــان المســيحيِّين ويحــوِّل أفكارهــم عــن كلمــة الحــّق.
بــأْن يخفضــوا مبادئهــم، فاتَّحــدت  ِمــن المســيحيِّين  أخيــرًا رضــي الجــزء األكبــر 
ــوا  وانضمُّ اهتــدوا  بأنَّهــم  أقــرُّوا  األوثــان   ]323[ عبــدة  أنَّ  ومــع  بالوثنيَّــة.  المســيحيَّة 
ـوا متعلِّقيــن بوثنيَّتهــم ومكتفيــن بتبديــل موضــوع عبادتهــم  إلــى الكنيســة، فقــد ظلُـّ
يســين. وإذ أفِســَح المجــال لتدخــل خميــرة  بتماثيــل المســيح والعــذراء مريــم والقدِّ
الوثنيَّــة الفاســدة علــى هــذا النحــو إلــى داخــل الكنيســة، فقــد اســتمرَّت تعمــل عملهــا 
الُمهلِــك. ولقــد تغلغلــت فــي إيمــان الكنيســة وعبادتهــا العقائــُد الفاســدة والشــعائر 
يــن  الخرافيَّــة والطقــوس الوثنيَّــة. وإذ اختلــط أتبــاع المســيح بعبــدة األوثــان، فســد الدِّ
ــن  المســيحيُّ وفقــدت الكنيســة طهارتهــا وقوَّتهــا. ومــع ذلــك، فقــد بقــي بعــٌض ممَّ
، فكانــوا  ـوا محتفظيــن بوالئهــم لُمبــدع الحــقِّ لــم ينقــادوا وراء تلــك الضــالالت، وظلُـّ

يعبــدون هللا وحــده. 
كان يوجــد علــى الــدوام فريقــان بيــن َمــن أقــرُّوا بأنَّهــم أتبــاع المســيح. ففــي حيــن 
أنَّ فريًقــا منهمــا كان يــدرس حيــاة المخلِّــص ويجتهــد بإخــالص فــي إصــالح نقائصــه 
والتشبُّه بمثال يسوع، فإنَّ الفريق الثاني كان ينبذ الحقائق العمليَّة الواضحة التي 
تفضح ضالالتهم. إنَّ الكنيسة، حتَّى في أحسن حاالتها، لم يكن كلُّ أعضائها ِمن 
ــدون االنغمــاس فــي  األمنــاء واألطهــار الُمخلِصيــن. لقــد علَّــم الُمخلِّــص أنَّ َمــن يتعمَّ
الَْخِطيَِّة ينبغي أالَّ يُقبَلوا في الكنيســة؛ ومع ذلك فقد ضمَّ إليه رجااًل كانت لديهم 
تكــون لديهــم فرصــة  ـى  فــي أخالقهــم، ومنحهــم فوائــد تعاليمــه ومثالــه حتَـّ عيــوب 

تمكِّنهــم ِمــن أْن يكتشــفوا أخطاءهــم ويُصلحوهــا.
ولكْن، ال اتِّفاق بين رئيس النور ورئيس الظالم، وكذلك لن يكون هنالك اتِّحاد 
بيــن أتباعهمــا. عندمــا رضــي المســيحيُّون بــأْن يرتبطــوا بَمــن كانــوا نصــف مهتديــن ِمــن 
. وقــد ابتهــج  ــة، بــدأوا يســيرون فــي طريــق بــدأ ينحــرف شــيئًا فشــيئًا عــن الحــقِّ الوثنيَّ
تــه  الشــيطان لكونــه أفلــح فــي التغريــر بعــدد كبيــر ِمــن تابعــي المســيح. واســتخدم قوَّ
للتأثيــر علــى هــؤالء وأوعــز إليهــم أْن يضطهــدوا ]324[ أولئــك الذيــن حافظــوا علــى 
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والئهــم هلل. ولــم يــدرك أحــٌد إدراكًا جيِّــًدا كيــف يُقــاَوم اإليمــان المســيحيُّ الحقيقــيُّ 
ون اتَّحــدوا مــع رفاقهــم  إالَّ الذيــن كانــوا ُحماتــه ِمــن قَبــل؛ وهــؤالء المســيحيُّون المرتــدُّ

الذيــن كانــوا نصــف وثنيِّيــن فــي محاربــة تعاليــم المســيح الجوهريَّــة.
َمــن بقــوا أمنــاء أْن يثيــروا حربًــا يائســة ليحافظــوا علــى ثباتهــم ضــدَّ  كان علــى 
الثيــاب  تحــت  الكنيســة  إلــى  يــة  متخفِّ دخلــت  التــي  والرجاســات  المخادعــات 
يَّــة  الكهنوتيَّــة. والكتــاب المقــدَّس لــم يُقبَــل علــى أنَّــه مقيــاس اإليمــان، وعقيــدة الحرِّ
الدينيَّــة أطلِــق عليهــا اســم الهرطقــة، وكان معتنقــو هــذه العقيــدة مكروهيــن، فتــمَّ 

بعيــًدا. نفيهــم 

انفصال المؤمنين
وبعد نضال طويل مرير قرَّر األمناء القليلون أْن يفصلوا أنفسهم تماًما عن الكنيسة 
ة فــي حــال رفضــت التحــرُّر ِمــن البُطــل والزيــف والوثنيَّــة. لقــد رأوا أنَّ االنفصــال  المرتــدَّ
كان أمرًا الزًما كلَّ اللزوم إذا هم أرادوا إطاعة كلمة هللا. ولم يجســروا على التســاهل 
مــع الضــالالت الُمهلِكــة، إذ بذلــك يصيــرون قــدوة تعــرِّض إيمــاَن أوالدهــم وأحفادهــم 
موا تنازالت طالما  للخطر. ولكي يضمنوا السالم واالتِّحاد كانوا على استعداد ألْن يقدِّ
ا  كانت ال تتعارض مع والئهم هلل؛ لكنَّهم أحّسوا أنَّ السالم سيُشترى بثمن باهظ جدًّ
ــوا بمبادئهــم. فــإذا لــم يكــن باإلمــكان ضمــان الوحــدة إالَّ ِمــن خــالل  إذا التزمــوا بــأْن يُضحُّ
الُمساومة بالحقِّ والِبرِّ، إذًا فليكن هنالك اختالف بل وحرب إذا لزم األمر. وِمن الخير 
للكنيســة والعالَــم أْن تنتعــش فــي قلــوب المعترفيــن بأنَّهــم شــعب هللا المبــادئُ التــي 

ستها. ألهبت تلك النفوس الثابتة وحمَّ
أعلــن بولــس الرســول بــأنَّ »َجِميــُع الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن يَِعيُشــوا ِبالتَّْقــَوى ِفــي الَْمِســيِح 
يَُســوَع يُْضطََهــُدوَن« )2تيموثــاوس 3: 12(. فلمــاذا إذًا يبــدو أنَّ االضطهــاد ]325[ قــد 
خمــدت نــاره إلــى درجــة كبيــرة؟ الســبب الوحيــد هــو أنَّ الكنيســة قــد شــاكلت العالَــم 
في ُمثُلِِه، ولذلك ال يُثار عليها أيُّ اضطهاد. إنَّ الديانة الشائعة في أيَّامنا هذه ليست 
طاهرة وال مقدَّسة كالتي امتاز بها اإليمان المسيحيُّ في أيَّام المسيح ورسله. ولكْن، 
بســبب روح التســامح مــع الَْخِطيَّــِة وعــدم االكتــراث الــذي تُقابَــل بــه حقائــق كلمــة هللا 
ا، لهــذه  ـة عمليَّــة قــدر ضئيــل جــدًّ العظيمــة، وألنَّ مــا فــي الكنيســة ِمــن تقــوى حيويَـّ
األسباب يبدو وكأنَّ المسيحيَّة مألوفة لدى العالَم ورائجة. ولكْن، متى انتعش إيمان 

د روح االضطهــاد وتشــتعل نيرانــه ِمــن جديــد. ]326[ الكنيســة األولــى وقوَّتهــا، فســتتجدَّ
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أنبــأ الرســول بولــس فــي الرســالة الثانيــة إلــى أهــل تســالونيكي باالرتــداد العظيــم 
ــلطة البابويَّــة. لقــد أعلــن أنَّ يــوم المســيح لــن يأتــي،  الــذي ســيأتي نتيجــة تأســيس السُّ
»...إِْن لَــْم يَــأِْت االرْتِــَداُد أَوَّالً، َويُْســتَْعلَْن إِنَْســاُن الَْخِطيَّــِة، ابْــُن الَْهــالَِك، الُْمَقــاِوُم 
َوالُْمرْتَِفــُع َعلـَـى كُلِّ َمــا يُْدَعــى إِلًهــا أَْو َمْعبـُـوًدا، َحتَّــى إِنَّــُه يَْجلِــُس ِفــي َهيْــَكِل هللِا كَِإلــٍه، 
ر  ُمظِْهــرًا نَْفَســُه أَنَّــُه إِلــٌه« )2تســالونيكي 2: 3-4(. وفضــاًل عــن ذلــك، فالرســول يُحــذِّ
ـى فــي ذلــك  إخوتــه قائــاًل: »ألَنَّ ِســرَّ اإلِثْــِم اآلَن يَْعَمــُل« )2تســالونيكي 2: 7(. حتَـّ
ـة  التاريــخ القديــم رأى الرســول بولــس الضــالالت التــي ســتُِعّد الطريــق لنشــر البابويَـّ

وتطوُّرهــا وهــي تزحــف إلــى داخــل الكنيســة.
وشــيئًا فشــيئًا نــرى »ِســرَّ اإلثــم« يتســلَّل فــي البدايــة بصمــت وســكون، وبعــد 
تــه وتســلَّط علــى عقــول النــاس وهــو  م علًنــا عندمــا ازداد ســلطانه وقوَّ ذلــك نــراه يتقــدَّ
يقــوم بعملــه التجديفــّي الخــادع. وبطريقــة لــم يكــد يحــسُّ بهــا أحــد شــقَّت العــادات 
الوثنيَّة لنفســها طريًقا إلى داخل الكنيســة المســيحيَّة. وقد كُِبحت روح الُمســاومة 
والخنــوع لبعــض الوقــت بواســطة االضطهــادات العنيفــة التــي شــنَّتها الوثنيَّــة علــى 
الملــوك  بــالط  المســيحيَّة  دخلــت  حيــن  االضطهــاد  زوال  بعــد  ولكــْن،  الكنيســة. 
وقصورهــم، ألقــت عنهــا رداء البســاطة التــي للمســيح ورســله واســتعاضت عنــه 
بفخامــة ]327[ الكهنــة والُحــكَّام الوثنيِّيــن وكبريائهــم؛ كمــا اســتعاضت عــن مطالــب 
فــي  الظاهــرّي  اهتــداء قســطنطين اإلســمّي  إنَّ  النــاس وتقاليدهــم.  بمبــادئ  هللا 
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أوائــل القــرن الرابــع ســبَّب فرًحــا عظيًمــا؛ فدخــل العالـَـم إلــى الكنيســة مرتديـًـا صــورة 
كأنَّهــا  بــدا  التــي  والوثنيَّــة  بســرعة.  الفســاد  م عمــل  تقــدَّ الوقــت  ذلــك  الِبــّر. وفــي 
ُهزَِمــت صــارت هــي الُمنتصــرة. فلقــد ســيطرت روحهــا علــى الكنيســة، واندمجــت 
تعاليمهــا وطقوســها وخرافاتهــا بأتبــاع المســيح المزعوميــن فــي اإليمــان والعبــادة.

»إنســان  نضــوج  والمســيحيَّة  الوثنيَّــة  بيــن  مــا  التواطــؤ  هــذا  عــن  نتــج  وقــد 
ـه ســيقاوم هللا ويســعى ليرتفــع عليــه.  الَْخِطيَّــِة« الــذي ســبقت النبــوءة وأنبــأت بأنَـّ
ــة  فذلــك النظــام الجبَّــار الهائــل، نظــام الديانــة الكاذبــة، هــو ذروة قــوَّة الشــيطان وقمَّ

محاوالتــه إجــالس نفســه علــى العــرش ليحكــم علــى األرض كمــا يشــاء.
وبهــدف الظفــر بأربــاح العالَــم وكراماتــه انســاقت الكنيســة ألْن تطلــب رضــى 
عظمــاء األرض ومســاندتهم، وإذ رفضــت المســيح علــى هــذا النحــو، فقــد ُخِدَعــت 

م والءهــا لنائــب الشــيطان، الــذي هــو أســقف رومــا. لكــي تقــدِّ
الــرأس المنظــور لكنيســة  البابــا هــو  بيــن العقائــد الكاثوليكيَّــة الرئيســة أنَّ  ِمــن 
المســيح الجامعــة، وهــو مــزوَّد بســلطان فائــق علــى األســاقفة والقساوســة فــي كلِّ 

أنحــاء العالَــم. وأكثــر ِمــن هــذا، فقــد انتحــل البابــا ألقــاب هللا نفســه.
تمييــز  علــى  النــاس  ستُســاعد  ســة  المقدَّ الكتــب  أنَّ  جيِّــًدا  الشــيطان  عــرف 
هجماتــه  صــدَّ  نفســه  العالَــم  ُمخلِـّـص  ـى  فحتَـّ تــه.  قوَّ أمــام  والصمــود  مخاتالتــه 
بالمكتــوب. وفــي كلِّ هجــوم َحَمــل المســيح تــرس الحــقِّ األبــديِّ قائــاًل: »َمْكتُــوب« 
ِمــن  اقتــراح  كلَّ  وبســلطانها  الكلمــة  بحكمــة  قــاوم  وقــد   .)10  ،8  ،4  :4 )لوقــا 
النــاس  علــى  بســيادته  محتفظًــا  الشــيطان  يظــلَّ  ]328[ ولكــي  الخصــم.  اقتراحــات 
ويُثبِّــت ســلطان البابــا الغاصــب، كان ال بــدَّ لــه أْن يُبقيهــم فــي حالــة جهــل بالكتــب 
ــده، ويضــع النــاس المحدوديــن  ـم هللا ويُمجِّ س يُعظِـّ ســة. إنَّ الكتــاب المقــدَّ المقدَّ
ســة وكبتهــا. هــذا هــو  فــي وضعهــم الصحيــح؛ لذلــك ينبغــي إخفــاء حقائقــه المقدَّ
المنطــق الــذي اعتمدتــه الكنيســة الكاثوليكيَّــة. لقــد ُمنــع النــاس ِمــن نشــر الكتــاب 
س لِمئــات الســنين، كمــا ُحــرِّم عليهــم قراءتــه أو حيازتــه فــي بيوتهــم، وقــد  المقــدَّ
يدعــم  بمــا  تعاليمــه  األخالقيَّــة  المبــادئ  ِمــن  المجــرَّدون  والكهنــة  األســاقفة  ــر  فسَّ
ادِّعاءاتهــم وحججهــم. وهكــذا اعترفــت الغالبيَّــة العظمــى فــي العالـَـم بــأنَّ البابــا هــو 

ــلطة العليــا علــى الكنيســة والحكومــة. نائــب هللا علــى األرض ولــه السُّ

نَّة تغيير األوقات والسُّ
فــإذ اســتُبِْعَد كاشــف الضــالالت، أمكــن للشــيطان أْن يعمــل مــا يشــاء. كانــت 
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ــنَّة«  والسُّ األَْوقَــاَت  يَُغيِّــُر  ـُه  أَنَـّ »يَظُــنُّ  قولهــا:  ـة  البابويَـّ عــن  أعلنــت  قــد  النبــوءة 
ـة فــي محاولــة القيــام بذلــك. وهكــذا أدِخلــت  )دانيــال 7: 25(. ولــم تتباطــأ البابويَـّ
يســين بشــكل تدريجــّي ليكــون لــدى  إلــى المســيحيَّة عبــادة التماثيــل وذخائــر القدِّ
المهتديــن ِمــن الوثنيَّــة إلــى المســيحيَّة شــيٌء مــا كبديــل عــن عبــادة األوثــان، وبالتالــي 
يُدعــم قبولهــم اإلســمّي للمســيحيَّة. وقــد أقــرَّ أخيــرًا أحــد المجامــع الكنســيَّة هــذا 
حــذف  علــى  رومــا  تجــرَّأت  الرجــس،  ذلــك  عمــل  يكتمــل  ـى  وحتَـّ  . الوثنــيَّ النظــام 
الوصيَّــة الثانيــة ِمــن شــريعة هللا التــي تُحــرِّم عبــادة الصــور، وقامــت بتقســيم الوصيَّــة 

العاشــرة إلــى اثنتيــن ليظــلَّ عــدد الوصايــا كمــا كان. 
هــذه الــروح المذعنــة للوثنيَّــة أفســحت المجــال للمزيــد ِمــن االســتخفاف بُســلطة 
السماء. لقد تالعب الشيطان بالوصيَّة الرابعة أيًضا، وَعَمد إلى إغفال يوم السبت 
ــم بــداًل منــه عيــد ]329[ »يــوم الشــمس  ــد وعظَّ ســه، ومجَّ القديــم الــذي باركــه هللا وقدَّ
لــم يحاولــوا إجــراء هــذا  بــادئ األمــر  بــه الوثنيُّــون. فــي  ـر« الــذي كان يحتفــل  الموقَـّ
التغييــر فــي العلــن. ففــي القــرون األولــى كان كلُّ المســيحيِّين يحفظــون يــوم الســبت 
الحقيقــّي، وكانــوا يغــارون علــى كرامــة هللا. وإذ كانــوا يؤمنــون أنَّ شــريعته ثابتــة ال 
تتغيَّــر، فقــد صانــوا قدســيَّة وصايــاه بــكلِّ غيــرة. لكــنَّ الشــيطان اســتخدم أعوانــه بــكلِّ 
مــوا غرضــه. ولكــي يتَّجــه انتبــاه النــاس إلــى يــوم األحــد جعلــوه عيــًدا إلكــرام  دهــاء ليتمِّ
ــة فــي ذلــك اليــوم؛ إالَّ أنَّــه كان يُعتبــر  قيامــة المســيح. وكانــت تُقــام الخدمــات الدينيَّ

يــوم اللهــو والتســليات، إذ كان يــوم الســبت مــا يــزال يُحَفــظ علــى أنَّــه يــوم مقــدَّس.
يــوم  يأمــر فيــه بحفــظ  يــزال وثنيًّــا، منشــوًرا  مــا  الــذي كان  أصــدر قســطنطين، 
ـة الرومانيَّــة. وبعــد اهتدائــه  ــا فــي كلِّ أنحــاء اإلمبراطوريَـّ األحــد باعتبــاره عيــًدا عامًّ
ظــلَّ يدافــع بصالبــة عــن يــوم األحــد، وقــام بفــرض مرســومه الوثنــيِّ لخدمــة مصالــح 
إيمانــه الجديــد. لكــنَّ الكرامــة التــي حظــي بهــا هــذا اليــوم كانــت مــا تــزال غيــر كافيــة 
لتمنــع المســيحيِّين ِمــن اعتبــار الســبت الحقيقــيِّ يــوم الــربِّ المقــدَّس. كان ينبغــي 
اتِّخــاذ خطــوة أخــرى؛ كان يجــب تمجيــد الســبت الزائــف بحيــث يكــون هــو والســبت 
الحقيقــّي علــى قــدم المســاواة. وهكــذا، فبعــد بضــع ســنوات ِمــن إصــدار مرســوم 
. ونتيجــة ذلــك، انســاق  قســطنطين منــح أســقف رومــا يــوم األحــد لقــب يــوم الــربِّ
ـع ببعــض القدســيَّة. ومــع ذلــك، فقــد  النــاس تدريجيًّــا ليعتبــروا أنَّ يــوم األحــد يتمتَـّ

اســتمرَّ النــاس بحفــظ يــوم الســبت الحقيقــّي.
لــم يكــن الُمِضــلُّ األكبــر قــد أكمــل عملــه، فهــو كان عازًمــا علــى أْن يحشــد كلَّ 
العالَــم المســيحيِّ تحــت لوائــه ويســتخدم ســلطانه ِمــن خــالل نائبــه البابــا المتكبِّــر 
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ـه نائــب المســيح. وقــد أتــمَّ غرضــه ِمــن خــالل الوثنيِّيــن الذيــن كانــوا  الــذي ادَّعــى أنَـّ
نصــف مهتديــن وِمــن خــالل األســاقفة الطامعيــن والمســيحيِّين الذيــن أحبُّــوا العالـَـم. 
وِمــن وقــت آلخــر كانــت تنعقــد مجامــع مســكونيَّة واســعة النطــاق يلتقــي فيهــا أحبــار 
يــوم  ِمــن كلِّ ربــوع العالَــم. وفــي كلِّ مجمــع تقريبًــا كان  ]330[ الكنيســة القادميــن 

الســبت الــذي شــرَّعه هللا تَُحــطُّ كرامتــه وتنخفــض شــيئًا فشــيئًا، فــي حيــن أنَّ يــوم 
ــد. وهكــذا آلــت األمــور فــي  ــــ يســمو ويتمجَّ ــــ علــى العكــس ِمــن ذلــك  األحــد كان 
النهايــة إلــى اعتبــار يــوم العيــد الوثنــيِّ مكرًَّمــا كتشــريع إلهــّي، بينمــا اعتُِبــَر ســبت 
الكتــاب الُمقــّدس تشــريًعا يهوديًّــا بائــًدا وأْعلِــَن بــأنَّ حافظيــه ملعونــون ومكروهــون.

لقــد نجــح المرتــدُّ العظيــم فــي أْن يرتفــع »َعلَــى كُلِّ َمــا يُْدَعــى إِلًهــا أَْو َمْعبُــوًدا« 
)2تســالونيكي 2: 4(. كمــا تجــرَّأ علــى تغييــر الوصيَّــة الوحيــدة ِمــن وصايــا الشــريعة 
الحــيِّ الحقيقــّي. فالوصيَّــة  إلــى اإللــه  ـه  ــه الجنــس البشــرّي كلَـّ اإللهيَّــة والتــي توجِّ
الرابعــة تعلــن أنَّ هللا هــو خالــق الســماوات واألرض، وبذلــك فهــو يمتــاز عــن كلِّ 
اليــوم  اآللهــة الكاذبــة. ولكــي تذكِّرنــا هــذه الوصيّــة بعمــل الخلــق فقــد علّمتنــا أنَّ 
اإللــه  إبقــاء  هــو  منــه  القصــد  وكان  لإلنســان.  راحــة  يــوم  ليكــون  أفــِرَز  قــد  الســابع 
الحــيِّ نُصــب عيــون النــاس وعقولهــم علــى الــدوام باعتبــاره أصــل الوجــود وموضــوع 
العبــادة والســجود. إِنَّ الشــيطان يحــاول جاهــًدا أْن يُحــوِّل النــاس عــن والئهــم هلل 
ــه كلُّ جهــوده لمحاربــة تلــك الوصيَّــة  وتقديــم الطاعــة لشــريعته؛ ولذلــك فهــو يوجِّ

التــي تُشــير إلــى هللا كالخالــق.
جعلتــه  األحــد  يــوم  المســيح  قيامــة  أنَّ  القــول  علــى  اآلن  البروتســتانت  يُِصــرُّ 
الكتابــّي.  الدليــل  إلــى  تفتقــر  تهــم  ولكــنَّ حجَّ للمســيحيِّين،  س  المقــدَّ الراحــة  يــوم 
فــال المســيح وال رســله أعطــوا هــذا اليــوم ِمثــل هــذه الكرامــة. إنَّ حفــظ يــوم األحــد 
كتشــريع مســيحّي يجــد أصلــه فــي »ِســّر اإلثــم«، الــذي بــدأ عملــه منــذ أيَّــام بولــس. 
فأيــن ومتــى اعتــرف الــربُّ بابــن البابويــة هــذا؟ وأيُّ ســبب شــرعّي يمكــن إعطــاؤه 

لذلــك التغييــر الــذي لــم يُِقــرَّه الكتــاب الُمقــدَّس؟
فــي القــرن الســادس صــارت البابويَّــة ثابتــة األركان. وقــد ثبــت كرســيُّ ســلطانها 
ـة، ]331[ وأعلِــَن أنَّ أســقف رومــا هــو رأس الكنيســة كلِّهــا.  فــي عاصمــة اإلمبراطوريَـّ
»قُْدرَتَــُه  الوحــَش:  التّنيــُن  أعطــى  لقــد  ـة.  البابويَـّ أمــام  المجــال  الوثنيَّــة  وأفســحت 
ــا اآلن فقــد بــدأت الـــ 1260 )األلــف  َوَعرَْشــُه َوُســلْطَانًا َعِظيًْمــا« )رؤيــا 13: 2(. أمَّ
والمئتــان والســتُّون( ســنة ِمــن الظلــم واالضطهــاد البابــوّي التــي أنبــأت بهــا نبــوءات 
المســيحيُّون  أرِغــَم  )دانيــال 7: 25؛ رؤيــا يوحنَّــا 13: 5-7(. وقــد  دانيــال ويوحنَّــا 
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ـوا عــن نزاهتهــم واســتقامتهم ويقبلــوا  ــا أْن يتخلَـّ ين: إمَّ علــى أْن يختــاروا أحــد الشــرَّ
الطقــوس والعبــادة البابويَّــة، أو أْن تــذوي حياتهــم فــي ظلمــات الســجون أو يُقاســوا 
ــق  آالم المــوت علــى آالت التعذيــب أو حرقًــا بالنــار أو قتــاًل بالســيف. حينئــذ تحقَّ
َواألَقِْربَــاِء  َواإلِْخــَوِة  الَْوالِِديــَن  ِمــَن  تَُســلَُّموَن  »َوَســْوَف  قــال:  حيــن  يســوع  كالم 
أَْجــِل اْســِمي«  ِمــْن  ِمــَن الَْجِميــعِ  ُمبَْغِضيــَن  ِمْنُكــْم. َوتَُكونُــوَن  َويَْقتُلُــوَن  َواألَْصِدقَــاِء، 
)لوقــا 21: 16، 17(. واشــتدَّ االضطهــاد علــى األمنــاء علــى نحــو لــم يســبق لــه مثيــل، 
فصــار العالَــم ســاحة قتــال عظيمــة. وعلــى مــدى مئــات الســنين وجــدت كنيســة 
: »َوالَْمــْرأَُة َهَربـَـْت  المســيح مــالًذا لهــا فــي العزلــة واالختفــاء. وفــي هــذا يقــول النبــيُّ
َوِمئَتَيْــِن  أَلًْفــا  ُهَنــاَك  يَُعولُوَهــا  لَِكــْي  ِمــَن هللِا  ُمَعــدٌّ  َمْوِضــٌع  لََهــا  َحيْــُث  ـِة،  يَـّ الْبَرِّ إِلَــى 

َوِســتِّيَن يَْوًمــا« )رؤيــا 12: 6(.

العصور الُمظلمة
د بــدء العصــور الُمظلمــة. ومــع  إنَّ بلــوغ كنيســة رومــا ذروة القــوَّة والســلطان حــدَّ
تعاظــم ســلطانها، زادت الظلمــة قتامــة. وانحــرف إيمــان النــاس عــن المســيح، الــذي 
ـكَل النــاس علــى ابــن هللا  ، إلــى بابــا رومــا. وبــداًل ِمــن أْن يتَـّ هــو األســاس الحقيقــيُّ
البابــا والكهنــة واألســاقفة  إلــى  ، فقــد تطلَّعــوا  األبــديِّ الخطايــا والخــالص  لغفــران 
يمكــن  ال  ـه  وأنَـّ وســيطهم  هــو  البابــا  أنَّ  علّموهــم  وقــد  بالســلطان.  زوَّدهــم  الذيــن 
إلنســان التقــرُّب إلــى هللا إالَّ بوســاطته، وأكثــر ِمــن هــذا فإنَّــه بالنســبة لهــم فهــو يأتــي 
]332[ فــي مكانــة هللا وينبغــي أْن يُطــاع طاعــة كاملــة، واعتُِبــر االنحــراف عــن أوامــره 

ومطالبــه ســببًا كافيًــا إليقــاع أقســى العقوبــات الجســديَّة والروحيَّــة علــى المذنبيــن.
للخطــأ  المعــرَّض  اإلنســان  إلــى  هللا  عــن  النــاس  عقــول  انحرفــت  وهكــذا 
ــذ  والضــالل والقســوة، بــل انحرفــوا باألحــرى إلــى ســلطان الظلمــة نفســه الــذي نفَّ
تــه ِمــن خاللهــم. لقــد تنكَّــرت الَْخِطيَّــُة فــي ثيــاب القداســة،  أغراضــه واســتخدم قوَّ
ســة وأســِدَل عليهــا الظــالم وصــار اإلنســان يعتبــر نفســه  فمتــى قُِمعــت الكتــب المقدَّ
الســيِّد الُمطْلــق، يمكننــا أْن ننتظــر تفّشــي الخيانــة والخــداع واإلثــم والفســاد. وإذ 
ســادت قوانيــن البشــر وتقاليدهــم الباطلــة، ظهــر الفســاد الــذي يستشــري دائًمــا 

عندمــا يطــرح اإلنســان شــريعة هللا جانبًــا.

أيَّام خطيرة
كانــت تلــك أيَّــام خطــرة علــى كنيســة المســيح. وكان حاملــو لــواء الحــقِّ األمنــاء 
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قليليــن للغايــة. ومــع أنَّ الحــقَّ لــم يُتــرك بــال شــاهد، فلقــد بــدا فــي بعــض األحيــان 
أنَّ الضــالالت والخرافــات ســادت ســيادة ماحقــة، وأنَّ الديانــة الحقيقيّــة قــد طـُـرِدت 
ــا الطقــوس الدينيَّــة فــزادت وتكاثــرت  ِمــن األرض. لقــد غــاب اإلنجيــل عــن األنظــار، أمَّ

فأثِقلــت كواهــل النــاس باألوامــر الصارمــة.
ـم النــاس أْن ينظــروا إلــى البابــا كوســيطهم وحســب، بــل تعلَّمــوا أيًضــا  لــم يتعلَـّ
يحــجَّ  لكــي  الطويــل  عــن خطاياهــم. فالســَفر  للتكفيــر  أعمالهــم  يعتمــدوا علــى  أْن 
ســة، واألعمــال التكفيريَّــة، وعبــادة الذخائــر، وتشــييد  اإلنســان إلــى األراضــي المقدَّ
ومــا  كلُّهــا  هــذه  للكنيســة،  طائلــة  مبالــغ  وتقديــم  والمذابــح،  والمــزارات  الكنائــس 
شــاكلها فُرَِضــت علــى النــاس لتســكين غضــب هللا أو اســتجالب رضــاه؛ كمــا لــو 
مــت لــه  كان هللا شــبيًها بالنــاس يغضــب ِمــن ســخائف األمــور أو يصفــح متــى قُدِّ

ـة! العطايــا أو األعمــال التكفيريَـّ
وقــد شــهدت القــرون التاليــة ازديــاًدا ُمتناميًــا فــي األخطــاء والضــالالت الخارجــة 
ِمــن رومــا. ]333[ وحتَّــى قبــل رســوخ قــدم البابويــة القــت تعاليــم الفالســفة الوثنيِّيــن 
ــن أقــرُّوا باهتدائهــم  قبــواًل ِمــن النــاس، وكان لهــا تأثيــر علــى الكنيســة. وكثيــرون ِممَّ
ـوا متعلِّقيــن بعقائــد فلســفتهم الوثنيَّــة ولــم يكتفــوا باالســتمرار  إلــى المســيحيَّة ظلُـّ
ــوا علــى اآلخريــن للســير علــى نهجهــم معتبريــن أنَّ  فــي دراســتها بأنفســهم، بــل ألحُّ
تلــك الفلســفة وســيلة النتشــار نفوذهــم وبســطه علــى الوثنيِّيــن. وهكــذا أدِخلــت 
علــى اإليمــان المســيحيِّ ضــالالت جســيمة. وِمــن أشــهر تلــك الضــالالت االعتقــاد 
هــي  العقيــدة  هــذه  وكانــت  المــوت.  فــي  وبوعيــه  لإلنســان  الطبيعــيِّ  بالخلــود 
يســين وتمجيــد مريــم  القدِّ إلــى  االبتهــال  بََنــْت عليــه رومــا ضاللــة  الــذي  األســاس 
العــذراء. وِمــن هــذا نبتــت أيًضــا هرطقــة العــذاب األبــديِّ لَمــن يموتــون فــي قســاوة 

ـة. قلوبهــم، تلــك الهرطقــة التــي تســلَّلت فــي وقــٍت ُمبكِّــر إلــى العقيــدة البابويَـّ
حينئــذ أِعــدَّ الطريــق إلدخــال ابتــكاٍر جديــد ِمــن إنتــاج الوثنيَّــة، وقــد َدَعتــه رومــا 
بالخرافــات.  ــكة  المتمسِّ الســاذجة  الجماهيــر  إلرهــاب  واســتخدمته  »الَمطَهــر«، 
الهــالك  يســتحقُّون  َمــن ال  لتعذيــب  مــكان  بوجــود  االعتقــاد  ثبَّتــت  البدعــة  هــذه 
األبــدّي، حتَّــى إذا نالــوا جزاءهــم علــى خطاياهــم وتطهَّــروا ِمــن نجاســتهم ُســِمح لهــم 

الســماء.   بدخــول 
وكانــت ُهنــاك حاجــة إلــى اختــالق شــيء آخــر يُمكِّــن رومــا ِمــن االســتفادة ِمــن 
الغفــران.  صكــوك  بدعــة  فــي  ضالَّتهــا  وجــدت  وقــد  ورذائلهــم.  تابعيهــا  مخــاوف 
فــكلُّ َمــن رغبــوا فــي االنضــواء تحــت لــواء البابــا لشــنِّ الحــروب بغيــة توســيع أمالكــه 
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فــي  ــه  حقِّ إنــكار  علــى  تجــرَّأوا  الذيــن  علــى  القضــاء  أو  أعدائــه  وتأديــب  الزمنيَّــة 
الســيادة، قــد أعطَــوا وعــًدا بالغفــران الكامــل لخطاياهــم فــي الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل، وبالعتــق ِمــن كلِّ اآلالم والعقوبــات. كمــا علّمــوا النــاس أنَّهــم إذا بذلــوا 
أرواح أصدقائهــم   ]334[ وتُعتــق  الَْخِطيَّــِة  ِمــن  للكنيســة، فســيتحرَّرون  أموالهــم  ِمــن 
النــار والعقــاب. فبهــذه الوســائل وأمثالهــا مــأت  الموتــى المحبوســة فــي لهيــب 
ــم والرذيلــة التــي اتَّصــف  رومــا خزائنهــا باألمــوال الطائلــة وســاندت الفخامــة والتنعُّ
بهــا أولئــك الذيــن ادَّعــوا بأنَّهــم نــوَّاب عــن ذاك الــذي لــم يكــن لــه أيــن يســند رأســه.

ــــ كمــا جــاءت فــي الكتــاب  واســتُعيض عــن ممارســة فريضــة العشــاء الربّانــّي 
اس. لقــد تظاهــر كهنــة البابــا  ــــ بالذبيحــة الوثنيَّــة المدعــوَّة بذبيحــة القــدَّ س  المقــدَّ
بأنَّهــم قــادرون بواســطة شــعائرهم ومراســمهم العديمــة المعنــى علــى تحويــل الخبــز 
ادَّعــوا  الفعلــّي. وبوقاحــة تجديفيَّــة  المســيح ودمــه  إلــى جســد  العاديَّيــن  والخمــر 
جهــاًرا أنَّهــم قــادرون علــى »أْن يخلقــوا خالقهــم«. لقــد طُلِــَب ِمــن المســيحيِّين، بعــد 
تهديدهــم بالمــوت، أْن يعترفــوا بإيمانهــم بهــذه الهرطقــة الرهيبــة الُمهينــة للســماء. 

وَمــن رفضــوا ذلــك ذهبــوا طعاًمــا للهيــب النــار.
إنَّ نــور الظهيــرة بالنســبة للبابويَّــة كان ظــالم ُمنتصــف الليــل بالنســبة للعالـَـم ِمــن 
ســة كادت تكــون مجهولــة تماًمــا، ليــس فقــط ِمــن  الناحيــة األخالقيَّــة. فالكتــب المقدَّ
يســيُّون قديًمــا هكــذا كان  ِقبَــل الشــعب بــل حتَّــى ِمــن الكهنــة أيًضــا. فكمــا كان الفرِّ
الرؤســاء البابويُّــون يُبِغضــون النــور الــذي يفضــح خطاياهــم. وإذ أبِْعــَدت شــريعة هللا 
يَّة وينغمسون في الرذيلة  التي هي مقياس الِبّر، كانوا يمارسون سلطانهم بكلِّ حرِّ
ــى االحتيــال والجشــع والبخــل، وســادت الخالعــة والفســق، ولــم  بــال رادع. كمــا تفشَّ
المراكــز  إلــى  الوصــول  فــي ســبيل  ارتــكاب كلَّ جريمــة  يتورَّعــون عــن  النــاس  يعــد 
واألســاقفة  البابــوات  قصــور  وكانــت  الجزيــل.  الغنــى  علــى  والحصــول  العظيمــة 
مســارح ألحــطِّ مشــاهد الفجــور والرذيلــة. كمــا أنَّ بعــض البابــوات الُمتربِّعيــن علــى 
ا، بحيــث أنَّ رؤســاء الحكومــات  ــرة جــدًّ الكرســّي البابــوّي ارتكبــوا جرائــم مثيــرة ومنفِّ
حاولــوا عــزل تلــك الشــخصيَّات المرموقــة ِمــن الكنيســة إذ اعتبروهــم وحوًشــا أحــطَّ 
ِمــن أْن يكــون باإلمــكان احتمــال بقائهــم علــى العــرش. وعلــى مــدى قــرون لــم يحصــل 
م فــي العلــوم أو الفنــون أو المدنيَّــة والحضــارة. لقــد ُشــلَّ العالــم المســيحيُّ  تقــدَّ

ــا. ]335[ ــا وثقافيًّ ــا وأخالقيًّ شــلاًل أدبيًّ
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فــي وســط الظــالم الدامــس الــذي اســتقرَّ علــى األرض خــالل الفتــرة الطويلــة 
التــي كانــت الســيادة فيهــا للبابــوات، لــم يكــن ممكًنــا أْن ينطفــئ نــور الحــقِّ تماًمــا. 
فلقــد كان هلل شــهود فــي كلِّ عصــر ــــ رجــاٌل اعتنقــوا اإليمــان بالمســيح كالوســيط 
الحيــاة  قانــون  باعتبــاره  المقــّدس  بالكتــاب  ــكوا  وتمسَّ والنــاس،  بيــن هللا  الوحيــد 
األجيــال  شــعوب  تعــرف  ولــن   . الحقيقــيَّ الســبت  ســون  يُقدِّ وكانــوا  الوحيــد، 
يــن الكبيــر الــذي فــي أعناقهــم تجــاه هــؤالء األســالف. لقــد ُوِصمــوا  القادمــة ِعظـَـَم الدَّ
بــت نواياهــم وبواعثهــم وُصــوِدرت كتاباتهــم أو ُشــوِّهت أو أُْحرِقَــت  بالهرطقــة وكُذِّ
ـوا راســخين، وِمــن جيــل إلــى جيــل  وعــاب األعــداء أخالقهــم. ومــع ذلــك، فقــد ظلُـّ

حافظــوا علــى إيمانهــم فــي نقاوتــه كميــراث مقــدَّس لأجيــال الالحقــة.
ـه  أنَـّ ـى  حتَـّ ا  جــدًّ مريــرة  س  الُمقــدَّ الكتــاب  علــى  ُشــنَّت  التــي  الحــرب  كانــت 
فــي بعــض األحيــان لــم يبــَق منــه ســوى نســخ قليلــة؛ لكــنَّ هللا لــم يســمح لكلمتــه 
أْن تتالشــى نهائيًّــا ِمــن الوجــود. ولــم يكــن لحقائــق الكتــاب أْن تظــلَّ محجوبــة إلــى 
األبــد. لقــد كان يمكنــه أْن يُطلــق كلمــات الحيــاة ِمــن قيودهــا بالســهولة نفســها التــي 
يســتطيع بها أْن يفتح أبواب الســجون ويفكَّ البوَّابات الحديديَّة ليُطلق عبيده إلى 
يَّــة. فــي دول أوروبــا المختلفــة كان روح هللا يُحــرِّك النــاس ليبحثــوا عــن  رحــب الحرِّ
ســة، راحــوا  ــة إلــى الكتــب المقدَّ الحــقِّ كأنَّــه كنــز مخفــّي. وإذ قادتهــم العنايــة اإللهيَّ
ســة باهتمــام وشــغف عظيَميــن. لقــد كانــوا علــى اســتعداد  يدرســون فصولهــا المقدَّ
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لقبــول النــور مهمــا تكــن التكلفــة بالنســبة لهــم. ومــع أنَّهــم لــم يــروا كلَّ شــيء بوضــوح، 
إالَّ أنَّهــم تمكَّنــوا ِمــن إدراك ]336[ حقائــق كثيــرة كانــت قــد أخفيَــت عنهــم طويــاًل. 
ولقــد خرجــوا كرســل موفديــن ِمــن الســماء يُحطِّمــون أغــالل الضــالل والخرافــات، 

يَّتهــم. ـوا ُمســتعبدين طويــاًل لينهضــوا للمطالبــة بحرِّ ويَدعــون أولئــك الذيــن ظلُـّ
ســة وتوزيعهــا علــى شــعوب البــالد  كان الوقــت قــد حــان لترجمــة األســفار المقدَّ
المختلفــة فــي لغاتهــم األصليَّــة. كان العالَــم قــد جــاز فــي ظلمــة منتصــف الليــل، 
وكانــت ســاعات الظلمــة علــى وشــك أْن تنتهــي، وفــي بلــدان كثيــرة ظهــرت بــوادر 

أنــوار الفجــر اآلتــي.

كوكب صبح اإلصالح
فــي القــرن الرابــع عشــر أشــرق فــي إنكلتــرا »كوكــب صبــح اإلصــالح«. كان جــون 
ويكلــف رائــد اإلصــالح ال فــي إنكلتــرا وحدهــا، بــل فــي العالــم المســيحّي كلِّــه. لقــد 
كان هــو األب الروحــّي لجماعــة )البيوريتــان(؛ وكانــت تلــك المرحلــة أشــبه بواحــة 

فــي صحــراء.
ـه ِمــن المناســب أْن يعهــد بعمــل اإلصــالح إلــى شــخص يتملــك  رأى الــربُّ أنَـّ
قــدرة فكريَّــة تُضفــي علــى خدمتــه طابًعــا ِمــن الهيبــة والكرامــة. وهــذا أســكَت صــوت 
االحتقــار ومنــَع أعــداء الحــقِّ ِمــن أْن يحاولــوا إضعــاف الثقــة بــه عــن طريــق الســخرية 
ِمــن جهــل الُمداِفــع عنــه. عندمــا أكمــل ويكلــف تعليمــه فــي المــدارس، اتَّجــه إلــى 
ســة. فوجــد فــي كلمــة هللا ضالَّتــه التــي طالمــا بحــث عنهــا ِمــن  دراســة الكتــب الُمقدَّ
دون فائــدة. وفيهــا وجــد اإلعــالن عــن تدبيــر الخــالص والمســيح بوصفــه الشــفيع 
المقــدَّس  الكتــاب  طُــرُق  عــن  تخلَـّـت  قــد  رومــا  أنَّ  واكتشــف  باإلنســان.  الوحيــد 
واســتبدلتها بتقاليــد النــاس، فنــذر نفســه لخدمــة المســيح، وقــرَّر أْن يُعلــن الحقائــق 

التــي اكتشــفها.
اللغــة  إلــى  س  المقــدَّ الكتــاب  فــي حياتــه هــو ترجمــة  بــه  قــام  إنَّ أعظــم عمــل 
ـة كاملــة علــى اإلطــالق. وإذ كان فــنُّ  ـة. وكانــت تلــك أوَّل ترجمــة إنجليزيَـّ اإلنجليزيَـّ
ِمــن  ِمــن الممكــن الحصــول علــى عــدد  لــم يكــن  الطباعــة غيــر معــروف حينــذاك، 
أنِجــَز  فقــد  ذلــك،  ِمــن  بالرغــم  ولكــْن   ]337[ وبطــيء؛  ُمضــٍن  عمــٍل  بعــد  إالَّ  النســخ 
العمــل، وحصــل شــعب إنجلتــرا علــى الكتــاب المقــّدس بلغتهــم األصليَّــة. وهكــذا 
د الظــالم. كانــت يــٌد إلهيَّــٌة تُِعــدُّ  ته الســاطعة ليتبــدَّ بــدأ نــور كلمــة هللا ينشــر أشــعَّ

العظيــم. أمــام اإلصــالح  الطريــق 
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ِمــن خنوعهــم واستســالمهم  أيقظهــم  النــاس  إلــى مخاطبــة عقــول  اللجــوء  إنَّ 
ســة  ِمــن الشــعب األســفار المقدَّ ــت الطبقــات العليــا  ـة. وقــد تلقَّ للعقائــد البابويَـّ
العصــر،  ذلــك  فــي  القــراءة  يعرفــون  كانــوا هــم وحدهــم  وتأييــد، وإذ  باستحســان 
فقــد َعلَّــم ويكلــف حينئــذ التعاليــم البروتســتانيَّة المميَّــزة: تعاليــم الخــالص باإليمــان 
ســة. وقــد انضــمَّ إليــه فــي نشــر الكتــاب  بالمســيح والعصمــة الكاملــة للكتــب الُمقدَّ
الجهــود  تلــك  تأثيــر  وكان  الكهنــة؛  ِمــن  الكثيــر  باإلنجيــل  الكــرازة  وفــي  س  المقــدَّ
قبلــوا  إنجلتــرا  نصــف شــعب  أنَّ حوالــي  بحيــث  ا،  جــدًّ ويكلــف عظيًمــا  وكتابــات 

الظــالم. فارتعــدت مملكــة  الجديــد.  اإليمــان 
الحاديــة  ســنته  وفــي  حياتــه،  وتدميــر  عملــه  إليقــاف  أعدائــه  جهــود  فشــلت 

المذبــح. أمــام  الربَّانــيِّ  العشــاء  بخدمــة  يقــوم  وهــو  ســالم  فــي  مــات  والســتّين 

اإلصالح ينتشر
إنَّ مؤلّفــات ويكلــف هــي التــي قــادت )جــون هــس( ِمــن بوهيميــا للتخلِّــي عــن 
الكثيــر ِمــن ضــالالت كنيســة رومــا واالنضمــام إلــى عمــل اإلصــالح. كان هــس، ِمثــل 
. إنَّ احتكامه إلى األسفار  ويكلف، مسيحيًّا نبياًل ورجل ِعلْم وتكريس راسٍخ للحقِّ
ســة وجرأتــه فــي شــجب الحيــاة الفاضحــة والالأخالقيــة التــي كان يعيشــها  الُمقدَّ
يــن أيقظَــت اهتماًمــا واســًعا، فََقِبــل اآلالُف بفــرح إيمانـًـا أكثــر نقــاًء. وهــذا  رجــال الدِّ
مــا أثــار ســخط البابــا واألســاقفة والكهنــة والرهبــان، واســتُدعي هــس للمثــول أمــام 
مجلــس كونســتانس ليُحاكــم بتهمــة الهرطقــة. كان اإلمبراطــور األلمانــّي قــد منحــه 
م لــه البابــا تأكيــًدا شــخصيًّا بأنَّــه  صــكَّ أمــان، ]338[ وعنــد وصولــه إلــى كونســتانس قــدَّ

لــن يقــع عليــه ظلــم.
، طُلِــَب ِمنــه أْن يختــار بيــن  ــك فيهــا هــس بالحــقِّ وبعــد محاكمــة طويلــة تمسَّ
أْن يُنِكــر عقائــده أو أْن يُحكــم عليــه بالمــوت. فاختــار أْن يمــوت شــهيًدا، وبعــد أْن 
شــاهَد كُتُبَــه تلتهمهــا النيــران، أْحــرِق علــى األوتــاد. وأمــام أحبــار الكنيســة ورجــال 
ــلطة  س وأميــن ضــدَّ فســاد السُّ الدولــة المجتمعيــن نطــق خــادم هللا باحتجــاج ُمقــدَّ
البابويَّــة. إنَّ إعدامــه الــذي حــدث نتيجــة انتهــاك َوِقــح لوعــود الحمايــة األكثــر رســميَّة 
أظهــر للعالـَـم أجمــع وحشــيَّة رومــا وغدرهــا. إنَّ أعــداء الحــقِّ بعملهــم هــذا إنَّمــا كانــوا 

يناصــرون ويروِّجــون للقضيَّــة التــي عبثًــا حاولــوا مالشــاتها، وإْن كانــوا ال يــدرون. 
ولكْن، على الرغم ِمن اشتداد االضطهاد فقد رُِفع بعد موت ويكلف احتجاٌج 
الدينيَّــة.  فــي اإليمــان والعقيــدة  ــي  المتفشِّ الفســاد  هــادئ مقــدَّس وصبــور ضــدَّ 
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ــى كثيــرون طوًعــا بأمالكهــم وأموالهــم فــي  وِمثــل التالميــذ فــي العصــر الرســولّي ضحَّ
ســبيل دعــوة المســيح.

لقــد بُِذلــت جهــود ُمضنيــة لتدعيــم البابويَّــة وبســط نفوذهــا، ولكــْن بينمــا اســتمرَّ 
البابــوات باالدِّعــاء بأنَّهــم نــوَّاب المســيح، فقــد ســاد حياتهــم الفســاد الــذي نفــر منــه 
النــاس. وقــد ســاعد اختــراع الطباعــة فــي انتشــار اإلنجيــل علــى نطــاق واســع، وهــذا 

قــاد الكثيريــن ليكتشــفوا أنَّ كلمــة هللا ال تؤيِّــد مبــادئ البابويَّــة وال تعاليمهــا. 
، كان يلتقطهــا  وحيــن كان يُجبَــر أحــد الُمصلحيــن علــى إســقاط شــعلة الحــقِّ
ِمــن يــده آخــر ويرفعهــا عاليًــا بثبــات وشــجاعة باِســلة. لقــد أفضــى هــذا الصــراع إلــى 
أيًضــا.  ـة األمــم والشــعوب  يَـّ بــل حرِّ النــاس والكنائــس وحســب،  ـة  يَـّ ـة، ال حرِّ يَـّ الُحرِّ
وَعبْــَر ]339[ هــوَّة األجيــال التــي دامــت مئــة عــام كانــت أيــادي الرجــال تمتــدُّ لتمســك 
بأيــادي تالميــذ ويكلــف الذيــن عاشــوا فــي أيَّامــه. لقــد انتشــر اإلصــالح فــي ألمانيــا 
علــى يــد مارتــن لوثــر؛ وكــرز كالفــن باإلنجيــل فــي فرنســا، وزوينجلــي فــي سويســرا. 
وهكــذا نهــض العالَــم ِمــن ســبات العصــور إذ تــردَّد بيــن البلــدان صــدى الكلمتيــن 

ـة الدينيَّــة(. ]340[ يَـّ الســحريَّتين: )الحرِّ
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47
مارتن لوثر واإلصالح 

العظيم
ـة  مــة َمــن دعــوا إلــى إخــراج الكنيســة ِمــن ظلمــة البابويَـّ يقــف مارتــن لوثــر فــي مقدِّ
ًســا وُمكرًَّســا ال يعــرف الخــوف ِمــن  إلــى نــور إيمــان أكثــر نقــاًء. كان رجــاًل غيُّــورًا متحمِّ
النــاس، بــل كان يخــاف هللا، وال يعتــرف بأســاس آخــر لإليمــان والعقيــدة غيــر الكتــاب 
المقــدَّس. لقــد كان لوثــر رجــل عصــره؛ وِمــن خاللــه أتــمَّ هللا عمــاًل عظيًمــا إلصــالح 

الكنيســة وإنــارة العالَــم.
وإذ كان لوثر في أحد األيام يفحص بعض الُكتب في مكتبة الجامعة، وجد كتابًا 
ًســا مكتوبـًـا باللغــة الالتينيَّــة. كان قــد َســِمَع ِمــن قَبــل بعــض الفصــوٍل ِمــن اإلنجيــل  ُمقدَّ
ا اآلن فها هو  ة، وكان يظنُّ أنَّها هي كلمة هللا بأكملها. أمَّ والرسائل في العبادة العامَّ
ألوَّل مرَّة يرى الكتاب المقدَّس كاماًل. فراح برهبة ممتزجة بالدهشة يقلب صفحات 
ــفر الُمقــدَّس؛ وإذ كانــت نبضاتــه تتســارع وقلبــه يخفــق بــدأ يقــرأ لنفســه كالم  ذلــك السِّ
الحيــاة، وكان يتوقَّــُف بيــن الحيــن واآلخــر ليصــرخ قائــاًل: »ليــت هللا يُعطينــي ِمثــل هــذا 
الكتــاب ليكــون ملكــي الخــاّص!«. وكانــت مالئكــة الســماء إلــى جــواره، وانحــدرَْت ِمــن 
. وكان دائًمــا يخشــى أْن  ٌة ِمــن النــور لتكشــف لعقلــه وفهمــه كنــوز الحــقِّ عــرش هللا أشــعَّ
ا اآلن فقد استولى عليه اقتناع عميق بأنَّه خاطئ كما لم يحدث ِمن  يُغِضب هللا، أمَّ
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قَبْــل. إنَّ رغبتــه الصادقــة فــي التحــرُّر ِمــن الَْخِطيَّــِة والحصــول علــى الســالم ]341[ مــع هللا 
قادتــه أخيــرًا ألْن يدخــل إلــى أحــد األديــرة ويكــرِّس نفســه لحيــاة الرهبنــة.

كان يُنِفــق فــي الــدرس كلَّ لحظــة تُتــاح لــه بعــد أداء واجباتــه اليوميَّــة حارًمــا نفســه 
النوم بل مستنكرًا عليها حتَّى الدقائق التي يقضيها في تناول طعامه البسيط. وكان 
ًســا مربوطـًـا  يفــرح بــدرس كلمــة هللا أكثــر ِمــن فرحــه بــأيِّ أمــٍر آخــر. وقــد وجــد كتابـًـا مقدَّ

بالسالســل إلــى جــدران الديــر فــكان يتــرّدُد كثيــرًا إلــى هنــاك. 
كان لوثــر قــد رُِســَم كاهًنــا وُدعــي للخــروج ِمــن الديــر ليُصِبــح أســتاذًا فــي جامعــة 
وتنبرج. وهناك عكف على دراسة األسفار المقدَّسة باللغات األصليَّة. ثمَّ بدأ يُلقي 
محاضرات عن الكتاب الُمقدَّس وســفر المزامير واألناجيل والرســائل التي أصبحت 
مكشوفة ألفهام جماهير الناس الذين استمعوا إليه بسرور وشغف. لقد كان مقتدرًا 
ســة، واســتقرَّت عليــه نعمــة هللا. وقــد أَســرَت فصاحتُــه قلــوب  فــي األســفار المقدَّ
م بهما الحقَّ كانا كافيَين إلقناع العقول،  ســامعيه، كما أنَّ الوضوح والقوَّة اللذين قدَّ

فلمَســت غيرتــه العميقــة قلوبهــم.

قيادّي في اإلصالح
ــة أْن يقــرِّر لوثــر زيــارة رومــا. وقــد صــدر مرســوم بابــويٌّ بمنــح  شــاءت العنايــة اإللهيَّ
الغفــران لجميــع الذيــن يصعــدون علــى ركبهــم مــا كان يُعــرَف بـــ )ُســلَّم بيالطــس(. وفــي 
أحــد األيَّــام كان لوثــر يقــوم بهــذا الفعــل، وإذا بصــوٍت كالرعــد يــدوي فجــأة ويقــول لــه: 
»البــارُّ باإليمــان يحيــا!«. فنهــض علــى قدميــه فــي خــزي ورعــب، وَهــرََب ِمــن مســرح 
حماقتــه. ولــم تفقــد تلــك اآليــة تأثيرهــا علــى نفســه أبــًدا. ومنــذ ذلــك الحيــن، ابتــدأ يــرى 
بــكلِّ جــالء، أكثــر ِمــن أيِّ وقــٍت مضــى، ضاللــة االتِّــكال علــى األعمــال البشــريَّة ألجــل 
الخــالص، وضــرورة اإليمــان الدائــم باســتحقاقات المســيح. لقــد انفتحــت عينــاه، ولــم 
تُغلقــا أبــًدا عــن رؤيــة أضاليــل ]342[ البابويَّــة وخدعهــا الشــيطانيَّة. وعندمــا حــوَّل وجهــه 
بعيــًدا ِمــن رومــا حــوَّل قلبــه بعيــًدا عنهــا أيًضــا، ومنــذ ذلــك الحيــن زاد االنفصــال اتِّســاًعا 

إلــى أْن قُِطعــت كلُّ عالقــة لــه بالكنيســة البابويَّــة.
بعدمــا عــاد لوثــر ِمــن رومــا، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الالهــوت ِمــن جامعة 
ــُه  يَّــة فــي أْن يُكــرِّس نفســه للكتــاب المقــدَّس الــذي أحبَّ وتنبــرج. واآلن صــارت لــه الحرِّ
ًســا بــأْن يــدرَس كلمــة  تكريًســا أشــدَّ ِمــن ذي قبــل. لقــد أخــذ علــى نفســه عهــًدا مقدَّ
ــر بهــا بأمانــة ال بأقــوال البابــوات وتعاليمهــم، وأْن يفعــل ذلــك كلَّ أيَّــام  هللا بعنايــة ويبشِّ
حياتــه. فلــم يعــد ُمجــرَّد راهــب أو أســتاذ، بــل صــار الناطــق الُمفــوَّض باســم الكتــاب 
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المقــدَّس. وبوصفــه راعيًــا فقــد كان مدعــوًّا ليُطعــم خــراف هللا الجائعــة والعطشــى 
. وقــد أعلَــَن بــكلِّ ثبــات أنَّ علــى المســيحيِّين أالَّ يقبلــوا تعاليــم ال تســتند  إلــى الحــقِّ
ســة. وكانــت هــذه األقــوال ضربــة أصابــت ســيادة البابــا،  إلــى ســلطان األســفار المقدَّ

ـة. واشــتملت علــى مبــادئ اإلصــالح الجوهريَـّ
باَشر لوثر عمله كمدافع عن الحقِّ بُجرأة وشجاعة. وُسِمع صوته ِمن المنبر وهو 
ا،  ــه إلــى ســامعيه إنــذارًا حــارًّا مقّدًســا. وقــد شــرح للشــعب أنَّ الَْخِطيّــَة كريهــة جــدًّ يوجِّ
ـل بواســطة أعمالــه ِمــن جرمهــا أو  ـه ِمــن المســتحيل علــى اإلنســان أْن يُقلِـّ وعلَّمهــم أنَـّ
يُفلت ِمن عقابها، وال شيء يُخلِّص الخاطئ غير التوبة إلى هللا واإليمان بالمسيح، 
انيــة. لقــد نصــح الشــعب بــأالَّ  وأنَّ نعمــة المســيح ال يمكــن شــراؤها؛ فهــي ِهبــة مجَّ
يشــتروا صكــوك الغفــران، بــل أْن ينظــروا باإليمــان إلــى الفــادي المصلــوب. وأخبرهــم 
باختبــاره المؤلــم المريــر عندمــا فشــل فــي محاولتــه الحصــول علــى الخــالص بــإذالل 
نفســه وأعمالــه التكفيريَّــة، وأكَّــد لســامعيه أنَّــه قــد حصــل علــى الســالم والفــرح لكونــه 

صــرف نظــره عــن نفســه وآمــن بالمســيح. ]343[
استرعت تعاليم لوثر اهتمام الُمفكِّرين ذوي العقول النيِّرة في كلِّ أنحاء ألمانيا. 
وِمــن عظاتــه وكتاباتــه انبثــق النــور الــذي أيقــظ آالف النــاس وأنارهــم. لقــد بــدأ اإليمــان 
ــكة بهــا  الحــيُّ يحتــلُّ مــكان الممارســات الطقســيَّة الميِّتــة التــي ظلَّــت الكنيســة متمسِّ
قرونـًـا طويلــة. وكان النــاس يوًمــا بعــد يــوم يفقــدون ثقتهــم بالُخرافــات البابويَّــة. وبــدأت 
ب تُنقض وتتالشى. وكلمة هللا التي امتحن بها لوثر كلَّ عقيدة وكلَّ  حواجز التعصُّ
يــن يشــقُّ لنفســه طريًقــا إلــى قلــوب النــاس. وفــي  ادِّعــاء كانــت أشــبه بســيف ذي حدَّ
، وظهــر جــوع وعطــش  م الروحــيِّ كلِّ مــكان اســتيقظت الرغبــة فــي الســعي وراء التقــدُّ
إلــى الِبــرِّ لــم يـُـَر مثلهمــا منــذ أجيــال. وعيــون الشــعب التــي ظلَّــت أمــًدا طويــاًل تتَّجه إلى 

الوســطاء والطقــوس البشــريَّة عانقــت اآلن بإيمــان وقــوَّة المســيَح وإيَّــاه مصلوبـًـا.
كانــت مؤلَّفــات ذلــك الُمصلــح وتعاليمــه تنتشــر فــي كلِّ دول العالــم المســيحّي. 
وامتــدَّ العمــل إلــى سويســرا وهولنــدا. كمــا وجــدت بعــض النســخ ِمــن مؤلّفاتــه طريقهــا 
إلــى فرنســا وأســبانيا. وفــي إنجلتــرا قَِبــل النــاس تعاليمــه علــى أنَّهــا كلمــة الحيــاة. وامتــدَّ 
الحقُّ إلى بلجيكا وإيطاليا أيًضا. لقد بدأ آالف الناس يستيقظون ِمن سباتهم الشبيه 

بالمــوت إلــى فــرح حيــاة اإليمــان والرجــاء.

لوثر ينفصل عن روما
كانت روما عازِمة على إهالك لوثر، لكنَّ هللا كان حصًنا له وِمجنًّا. لقد ُسِمَعت 
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تعاليمــه فــي كلِّ مــكان، فــي األديــرة واألكــواخ، فــي ِقــالع النبــالء وفــي الجامعــات، وفــي 
قصور الملوك؛ وقد نهض النبالء في كلِّ مكان لتأييد لوثر في جهوده.

إصــالح  عــن  دفاًعــا  ونبالئهــا  ألمانيــا  إمبراطــور  إلــى  لوثــر  رفعهــا  عريضــة  وفــي 
ـه ألمــر ُمرعــب أْن يــرى اإلنســاُن ذلــَك  المســيحيَّة ]344[ كتــَب عــن البابــا يقــول: »إنَـّ
الرجــَل الــذي يدعــو نفســه نائــب المســيح يتظاهــر بأبَّهــة ووجاهــة ال يــكاد يُســاويه فيهــا 
أيُّ إمبراطور. فهل هو بذلك يُشبه يسوع المسكين أو بطرس الوضيع؟ يقول الناس 
ـه نائبــه، قــال: »مملكتــي  ـه ســيِّد العالَــم! لكــنَّ المســيح، الــذي يتباهــى هــو بأنَـّ عنــه أنَـّ
ليســت ِمــن هــذا العالــم«. فهــل يمكــن أْن يمتــدَّ ســلطان النائــب إلــى أبعــد ِمــن حــدود 

ســلطان رئيســه وســيِّده؟«.
وكتب عن الجامعات يقول: »إنَّني أخشى كثيرًا أْن تكون الجامعات هي أبواب 
الجحيــم العظيمــة إالَّ إذا كانــت تبــذل كلَّ جهــد فــي شــرح الكلمــة اإللهيَّــة الُمقّدســة 
ونقشها على قلوب الشباب. وإنِّي ال أنصح أحًدا بأْن يودع ابنه في جامعة ال يسود 
فيها الكتاب المقدَّس سيادة كاملة. إنَّ كلَّ معهد ال ينشغل الناس فيه على الدوام 

بــدرس كلمــة هللا ال بـُـدَّ أْن يصيــر فاســًدا«.
انتشــرت هــذه الدعــوة بســرعة فــي كلِّ أنحــاء ألمانيــا، وكان لهــا تأثيــر عظيــم علــى 
ــة كلُّهــا لتلتــفَّ حــول رايــة اإلصــالح. وإذ كان خصــوم  الشــعب. لقــد اســتيقظت األمَّ
ه.  ــوا علــى البابــا ليتَّخــذ إجــراءات حاســمة ضــدَّ لوثــر يلتهبــون شــوقًا إلــى االنتقــام، ألحُّ
فصــدر أمــر بإدانــة تعاليمــه علــى الفــور. وأعِطيَــت للمصلــح وألتباعــه مهلــة ســتّين يوًمــا 

إذا لــم يتبــرَّأوا ِمــن تعاليمهــم بعدهــا ســيقع عليهــم جميًعــا الحرمــان البابــوّي.
عندمــا وصلــت النشــرة البابويَّــة إلــى لوثــر، قــال: »إنِّــي أزدريهــا وأهاجمها بصفتها 
إلحاديَّــة كاذبــة… إنَّ المســيح نفســه هــو الــذي ديــن بموجبهــا… أشــعر بالفــرح ألنّنــي 
يَّــة أعظــم،  أحتمــل هــذه الشــرور فــي ســبيل أفضــل دعــوة. لقــد شــعرُت فــي قلبــي بحرِّ
هــو كرســّي  وأنَّ كرســيَّه  ــال،  الدجَّ المســيح  هــو  البابــا  أنَّ  أخيــرًا  قــد عرفــت  ألنَّنــي 

الشــيطان نفســه«.
مــع ذلــك بقيَــت كلمــة البابــا الرومانــّي محتفظــة بقوَّتهــا. كان الســجن والتعذيــب 
الة إلرغام الناس على الخضوع. وكان كلُّ شيء يدلُّ على  والسيف أسلحة ]345[ فعَّ
ــكون بالخرافــات  أنَّ عمــل اإلصــالح كان قريبًــا ِمــن النهايــة. ارتعــب الضعفــاء والمتمسِّ
أمــام مرســوم البابــا، وبينمــا شــاع تعاطُــف عــامٌّ تجــاه لوثــر، شــعر كثيــرون بــأنَّ الحيــاة 

كانــت أغلــى ِمــن أْن يُجازفــوا بهــا فــي ســبيل اإلصــالح. ]346[
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كان قــد اعتلــى عــرَش ألمانيــا إمبراطــور جديــد، يُدعــى شــارل الخامــس، فأســرع 
رُُسل روما يزفُّون إليه التهاني ويحرِّضونه على استخدام قوَّته لمحاربة اإلصالح. وِمن 
م إليــه منتِخــب سكســونيا الــذي كان شــارل مديًنــا لــه بتاجــه إلــى حــدٍّ  ناحيــة أخــرى، تقــدَّ
اًل إليه أالَّ يتَّخذ إجراءات ضدَّ لوثر قَبْل أْن يُعطيه فرصة للدفاع عن نفسه. كبير، متوسِّ

اتَّجه انتباه األحزاب جميعها إلى اجتماع الواليات األلمانيَّة، الذي كان سيُعقد 
ـة. وكانــت هنالــك  فــي مدينــة ورمــس تماًمــا بعــد اعتــالء شــارل عــرَش اإلمبراطوريَـّ
ة أْن يُناقشها ويتدبَّرها؛ ولكنَّ  ة كان على مجلس األمَّ مسائل ومصالح سياسيَّة مهمَّ

يَّــة عندمــا قورنــت بقضيَّــة راهــب ويتنبــرج. هــذه األشــياء بـَـَدت قليلــة األهمِّ
كان شــارل قــد أشــار علــى المنتِخــب ِمــن قَبــل أْن يأتــي بلوثــر معــه إلــى الَمجمــع 
يَّــة  مؤكِّــًدا لــه أنَّ الُمصلــح ســينال الحمايــة ِمــن كلِّ عنــف، وواعــًدا أيَّــاه بــأْن يحظــى بحرِّ
ــة.  كاملــة أثنــاء المناظَــرة والجــدال مــع رجــل ذي كفــاءة لمناقشــة المســائل الخالفيَّ

وكان لوثــر مشــتاقًا للمثــول أمــام اإلمبراطــور.
والعــداء  ــب  التعصُّ ة  شــدَّ يعرفــون  كان  فــإذ  ــوا.  واغتمُّ لوثــر  أصدقــاء  ارتعــب 
ـه حتَـّـى صــكُّ األمــان الُمرَســل إليــه  اللذيــن أضمرهمــا لــه خصومــه كانــوا يخشــون أنَـّ
ــلوا إليــه أالَّ يُخاِطــر بحياتــه. فأجابهــم: »إنَّ البابويِّيــن ال  قــد ال يُحتــرم، ولذلــك توسَّ
يرغبــون فــي ذهابــي ]347[ إلــى ورمــس، بــل يرغبــون فــي إدانتــي وموتــي. ولكــنَّ ذلــك 

ـوا ألجلــي بــل ألجــل كلمــة هللا«. . ال تُصلُـّ ال يهــمُّ
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لوثر أمام المجلس
وقــف لوثــر ُمطــوَّاًل أمــام المجلــس. جلــس اإلمبراطــور علــى عرشــه، وكان محاطـًـا 
مجمــع  أمــام  َمثُــل  أْن  إلنســان  يســبق  لــم  ـة.  اإلمبراطوريَـّ فــي  الشــخصيَّات  بأشــهر 

مهيــب كالــذي وقــف أمامــه مارتــن لوثــر ليُدافــع عــن إيمانــه وعقيدتــه.
 . إنَّ حقيقــة كونــه قــد َمثُــل أمــام المجلــس كانــت عالمــة علــى انتصــار الحــقِّ
كمــا أنَّ مجــرَّد مثــول إنســان كان البابــا قــد أدانــه أمــام محكمــة أخــرى، ِمــن الناحيــة 
الفعليَّة، كان يَُعدُّ إنكاًرا لُســلطة البابا العليا. ذلك الُمصلح الذي حرمته الكنيســة 
وحظــره البابــا ِمــن ِعشــرة النــاس قــد ُمِنــح تأكيــًدا بالحمايــة وأعِطــي فرصــة للدفــاع عــن 
ـة. كانــت رومــا قــد أمرتــه بــأْن  نفســه ِمــن ِقبَــل أعلــى الشــخصيَّات فــي اإلمبراطوريَـّ
ث فــي حضــور اآلالف ِمــن كلِّ أنحــاء  يلــزم الصمــت، لكنَّــه كان علــى وشــك أْن يتحــدَّ
العالَــم المســيحّي. ومــع أنَّ لوثــر كان هادئًــا ومســالًِما فقــد كان شــجاًعا ونبيــاًل، 
م لوثــر جوابــه بصــوت مكبــوت  وهكــذا وقــف كشــاهد هلل أمــام عظمــاء األرض. قــدَّ
متواضــع ِمــن دون عنــف أو غضــب. وكان يبــدو عليــه الخجــل واالســتحياء والوقــار؛ 

ومــع ذلــك فقــد أبــدى ثقــة وفرًحــا أدهشــا المحفــل.
لقــد شــعر بالغضــب ِمــن قــوَّة كالم لوثــر أولئــك الذيــن فــي عنادهــم أغمضــوا 
ــا انتهــى ِمــن  . فلمَّ ـى ال يــروا النــور وأصــرُّوا علــى عــدم االقتنــاع بالحــقِّ عيونهــم حتَـّ
خطابــه قــال لــه الناطــق باســم المجلــس بغضــب: »إنَـّـك لــم تُِجــب علــى الســؤال 
فهــل  وصريًحــا…  واضًحــا  جوابًــا  تُعطــي  أْن  منــك  المطلــوب  عليــك…  المطــروح 

أم ال؟«. تتراجــع 
يــا أصحــاب  يــا صاحــب الجاللــة وأنتــم  أجــاب الُمصلِــح قائــاًل: »حيــث إنَـّـك 
م  فســأقدِّ ًدا  وُمحــدَّ بســيطًا  واضًحــا  جوابًــا   ]348[ منِّــي  تطلبــون  والعظمــة  الســموِّ 
جوابــي، وهــا هــو: أنــا ال يمكننــي أْن أخِضــع إيمانــي فأجعلــه تحــت رحمــة البابــا أو 
المجامــع ألنَّــه واضــح وضــوح الشــمس أنَّهــم فــي أحيــان كثيــرة قــد أخطــأوا وناقضــوا 
ــة  س أو بالمحاجَّ بعضهــم بعًضــا. ولذلــك فــإذا لــم أقتنــع ِمــن شــهادة الكتــاب المقــدَّ
ا، ومــا لــم أقتنــع بواســطة النصــوص التــي قــد اقتبســتها، ومــا لــم تُلــزِم  الواضحــة جــدًّ
تلــك األقــوال ضميــري بواســطة كلمــة هللا، فأنــا ال أســتطيع وال أريــد أْن أتراجــع. ألنَّــه 
أمــٌر غيــر مأمــون العاقبــة أْن يتكلَّــم المســيحيُّ ضــدَّ ضميــره. هنــا أنــا أقــف وال يمكننــي 

أْن أفعــل غيــر ذلــك؛ وليســاعدني هللا. آميــن«.
كلمــة  أســاس  الراســخ،  األســاس  علــى  ثابتًــا  البــارُّ  الرجــل  هــذا  وقــف  وهكــذا 
هللا. وقــد اســتنار ُمحيَّــاه بنــور الســماء. وظهــرت للجميــع عظمتــه وطهــارة خلقــه 
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وســالمه وفــرح قلبــه وهــو يشــهد ضــدَّ ســلطان الضــالل ويُبــِرز ســموَّ ذلــك اإليمــان 
الــذي يغلــب العالَــم.

لقــد وقــف صاِمــًدا كالصخــر، بينمــا تالطمــت عليــه أمــواج أقســى القــوى فــي 
العالـَـم. إنَّ بســاطة كلماتــه وهيئتــه التــي خلــت ِمــن الخــوف وهــدوءه وعينــاه اللتــان 
تنطقــان بأفصــح بيــان وعزمــه الثابــت الــذي ظهــر فــي كلِّ كلمــة وفــي كلِّ تصــرُّف، 
هــذا كلُّــه تــرك أثــرًا عميًقــا علــى نفــوس الحاضريــن. وقــد اتَّضــح أنَّــه ال يمكــن إقناعــه 

بالخضــوع لمطالــب رومــا ال بالوعــود وال بالتهديــد.
ًمــا شــهادته بقــوَّة وعظمــة أثــارت فــي  ـم المســيح علــى لســان لوثــر مقدِّ لقــد تكلَـّ
األصدقــاء واألعــداء علــى حــدٍّ ســواء الرهبــة والدهشــة إلــى حيــن. كان روح هللا 
حاضــرًا فــي ذلــك المجلــس ليؤثِّــر فــي قلــوب رؤســاء اإلمبراطوريَّــة. واعتــرف العديــد 
منهــم  الكثيــرون  واقتنــع  وانفتــاح.  صراحــة  بــكلِّ  لوثــر  قضيَّــة  بعدالــة  األمــراء  ِمــن 
، ولكــنَّ بعضهــم تأثَـّـروا تأثُـّـرًا ]349[ وقتيًّــا. كان هنــاك فريــق آخــر لــم يُفصحــوا  بالحــقِّ
ســة ألنفســهم، أعلنــوا  عــن اقتناعهــم حينئــذ، ولكنَّهــم بعدمــا فتَّشــوا الكتــب المقدَّ

ـام التاليــة عــن اقتناعهــم باإلصــالح بجــرأة عظيمــة. فــي األيَـّ
أمــام  لوثــر  ظهــور  ِمــن  متوّجــس  وهــو  بجــزع  ينظــر  فريدريــك  الُمنتخــب  كان 
المجلــس، وبانفعــال عميــق أصغــى إلــى خطابــه. لقــد فـَـِرَح بشــجاعة الدكتــور وثباتــه 
ورباطــة جأشــه وافتخــر لكونــه الُمداِفــع عنــه. وراح يقــارن بيــن طرفـَـي النــزاع، فــرأى أنَّ 
. وقــد تكبَّــدت البابويَّــة  حكمــة البابــوات والملــوك واألســاقفة قــد أبطلتهــا قــوَّة الحــقِّ

هزيمــة سيشــعر بهــا النــاس فــي كلِّ األمــم وكلِّ العصــور.
لــو كان الُمصلِــح قــد تنــازل عــن بنــٍد واحــد، لــكان الشــيطان وجنــوده قــد أحــرزوا 
الكنيســة وبدايــة عهــد  تحريــر  يتزعــزع كان وســيلة  لــم  الــذي  ثباتــه  النصــرة، ولكــنَّ 
جديــد أفضــل. فهــذا الرجــل الفــرد، الــذي تجــرَّأ علــى أْن يُفكِّــر ويتصــرَّف لنفســه فــي 
الشــؤون الدينيَّــة، كان علــى وشــك أْن يُحــِدث تأثيــرًا فــي الكنيســة والعالَــم ليــس 
يان  فــي عهــده هــو فقــط، بــل فــي كلِّ العصــور الالحقــة. وكان ثباتــه ووالؤه ســيُقوِّ
الجميــع إلــى انقضــاء الدهــر عندمــا يجــوزون فــي ِمثــل ذلــك االختبــار. لقــد ارتفعــت 

قــوَّة هللا وجاللــه فــوق مشــورة البشــر وفــوق قــوَّة الشــيطان الهائلــة.
ًسا وغيّوًرا. كما كان شجاًعا وجريئًا في توبيخ الَْخِطيَِّة  رأيُت أنَّ لوثر كان ُمتحمِّ
. وكان ال يعيــر اهتماًمــا لأشــرار أو للشــياطين؛ كان يعلــم أنَّ  والدعــوة إلــى الحــقِّ
الــذي كان معــه أقــوى منهــم جميًعــا. امتلــك لوثــر الحمــاس والشــجاعة والُجــرأة، 
وأحيانـًـا كان ُمعرًَّضــا لخطــر التطــرُّف فــي تصرُّفاتــه. لكــنَّ هللا أقــام ميالنكثــون الــذي 
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كان علــى نقيــض لوثــر فــي صفاتــه، وذلــك ليكــون ُمعيًنــا يســاعده فــي مواصلــة عمــل 
فـًـا حــِذًرا وصاحــب ]350[ صبــر عظيــم. وكان  اإلصــالح. كان ميالنكثــون خجــواًل متخوِّ
ســة عظيمــة، وكان ســديد  ا عنــد هللا. وكانــت معرفتــه باألســفار المقدَّ عزيــزًا جــدًّ
الــرأي ذا حكمــة ممتــازة. وكان يشــبه لوثــر فــي محبَّــة عمــل هللا. لقــد جعــل الــربُّ 
قلبَــي هذيــن الرجليــن يقترنــان مًعــا؛ وكانــا صديَقيــن ال ينفصــل أحدهمــا عــن اآلخــر. 
كان لوثــر عونًــا كبيــرًا لـِــ )ميالنكثــون( عندمــا كان يتعــرَّض لخطــر الشــعور بالخــوف 
م عونًــا كبيــرًا لـِــ )لوثــر( عندمــا كان فــي  والتــردُّد، بينمــا كان ميالنكثــون بــدوره يُقــدِّ

ع فــي تحرُّكاتــه. خطــر التســرُّ
إنَّ بصيــرة ميالنكثــون البعيــدة النظــر كانــت غالبًــا مــا تســاعد الرجلَيــن علــى 
تجنُّــب المشــكالت التــي كان يمكــن أْن تقــع علــى العمــل لــو أنَّ العمــل تـُـرك لـــِ )لوثــر( 
م إلــى األمــام لــو أنَّــه تُــرك  وحــده؛ وفــي أحيــاٍن كثيــرة مــا كان يمكــن للعمــل أْن يتقــدَّ
لـــِ )ميالنكثــون( وحــده. لقــد رأيــُت حكمــة هللا فــي اختيــار هذيــن الرجلَيــن ليواصــال 

القيــام بعمــل اإلصــالح.
 

استنارة إنجلترا وإسكتلندا
س الُمغلــق علــى الشــعب األلمانــي، دفــع  بينمــا كان لوثــر يفتــح الكتــاب الُمقــدَّ
روح هللا )تِنــِدل( ليقــوم بذلــك العمــل نفســه لشــعب إنجلتــرا. كان تنــدل تلميــًذا 
ــَر النــاس بقناعاتــه عــن  ســة، وِمــن دون خــوف بشَّ ا فــي دراســة األســفار الُمقدَّ ُمِجــدًّ
، وألــحَّ علــى الشــعب أْن يمتحنــوا كلَّ التعاليــم فــي نــور كلمــة هللا. وقــد أثــارت  الحــقِّ
ـة. واشــتبك معــه فــي جــدال عالِــٌم ِمــن  حماســته العــداء ِمــن جانــب أنصــار البابويَـّ
ِمــن  أســاتذة الكاثوليــك ُمصرًِّحــا بالقــول: »خيــر لنــا أْن نســتغني عــن شــرائع هللا 
البابــا وكلَّ  ى  أتحــدَّ بقولــه: »إنِـّـي  تنــدل  البابــا«. فأجابــه  عــن شــرائع  أْن نســتغني 
شــرائعه؛ وإذا أبقــى هللا علــى حياتــي، فَقبْــَل أْن تمضــي ســنوات كثيــرة ســأجعل 

ــا تعــرف أنــت«. الولــد الــذي يســوق الِمحــراث يعــرف ِمــن أقــوال هللا أكثــر ممَّ
ــر فيــه ويهتــمُّ بــه، أال وهــو تقديــم كتــاب العهــد  إنَّ ذلــك الغــرض الــذي كان يفكِّ
ــخ حينئــذ، وفــي الحــال بــدأ  الجديــد للشــعب بلغــة الشــعب، ثبــت فــي ذهنــه وترسَّ
فــي ذلــك العمــل. لقــد بــدا كأنَّ بــالد إنجلتــرا كلَّهــا قــد ]351[ أغلقــت أبوابهــا فــي 
وجهــه، فقــرَّر أْن يبحــث عــن ملجــأ فــي ألمانيــا. وهنــاك بــدأ بطبــع كتــاب العهــد 
الجديــد باللغــة اإلنجليزيَّــة. لقــد تــمَّ االنتهــاء ِمــن ِطباعــة ثالثــة آالف نســخة ِمــن العهــد 

الجديــد، وتلــت الطبعــة األولــى طبعــة ثانيــة فــي الســنة ذاتهــا.
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هــا أعانــت جنــوًدا  وأخيــرًا شــهد إليمانــه بموتــه شــهيًدا، لكــنَّ األســلحة التــي أعدَّ
آخريــن علــى مواصلــة الحــرب علــى مــدى كلِّ العصــور إلــى يومنــا هــذا.

فــي إســكتلندا َوَجــد اإلنجيــل بطــاًل فــي شــخص جــون نوكــس. إنَّ هــذا الُمصلِــح 
ِمــن  الُمتَّقــدة  إنســان. فنيــران االستشــهاد  يكــن يخــاف وجــه  لــم  الُمْخلِــص األميــن 
دة  ًة فــوق قــوَّة. وإذ رُِفَعــت فــأس الطاغيــة فــوق رأســه ُمهــدِّ حولــه زادت ِمــن غيرتــه قــوَّ
ــا فــي الميــدان ال يتزعــزع، بــل كان يضــرب ضرباتــه إلــى اليميــن وإلــى  إيَّــاه، ظــلَّ ثابتً
اليســار بــكلِّ قــوَّة لهــدم الوثنيَّــة. وهكــذا ظــلَّ ثابتـًـا علــى غرضــه، وحافــظ علــى هدفــه 

ــا وُمحاربًــا حــروب الــربِّ إلــى أْن تحــرَّرت إســكتلندا. ُمصلِّيً
س ينبغي أْن  وفي إنجلترا أعلن التيمير ِمن على المنبر قائالً أنَّ الكتاب الُمقدَّ
يُقــرأ بلغــة الشــعب. ثــمَّ قــال أنَّ ُمبــِدَع الكتــاب الُمقــدَّس: »هــو هللا نفســه«؛ وهــذا 
تــه وخلــوده. »ال يوجــد َملِــك أو إمبراطــور وال قــاٍض  الكتــاب يُشــارك ُمبِدَعــه فــي قوَّ
نَِســْر فــي مســالك  ســة« »فــال  الُمقدَّ يُطيــع… كلمتــه  بــأْن  ُملــزٌَم  وال حاكــم… غيــر 
جانبيــة بــل لَِنِســر بحســب إرشــاد كلمــة هللا: ال نَِســر فــي أثــر خطــوات… أجدادنــا، 

وال نحــاول أْن نعمــل مثــل أعمالهــم، بــل لنعمــل مــا كان عليهــم أْن يعملــوه«.
وانبرى بارنز وفريت، اللذان كانا ِمن أخلص أصدقاء تندل للدفاع عن الحّق. 
وجــاء فــي أثرهمــا ردليــز وكرانمــر. فهــؤالء القــادة فــي اإلصــالح اإلنكليــزي كانــوا رجــال 
علــم وثقافــة، وحِظــي أغلبهــم بمراكــز عظيمــة ونالــوا كرامــة ألجــل غيرتهــم أو تقواهــم 
ــة جــاءت  ــة. ولذلــك فــإنَّ مقاومتهــم للبابويَّ ــة الكاثوليكيَّ فــي خدمــة الشــرِكة الرومانيَّ
نتيجــة ]352[ اطالعهــم علــى ضــالالت الكرســّي الرســولّي. إنَّ اطِّالعهــم علــى أســرار 

هــا بقــوَّة أعظــم. بابــل أمــدَّ شــهادتهم ضدَّ
كان  وردليــز  والتيميــر  َوفريــت  تنــدل  بــه  ــك  تمسَّ الــذي  الجليــل  المبــدأ  إنَّ 
المزعومــة  ــلطة  السُّ رفضــوا  لقــد  ســة.  الُمقدَّ الكتــب  وكفايــة  اإللهــيَّ  الســلطان 
ــم فــي ضمائــر النــاس فــي الشــؤون  للبابــوات والمجامــع واآلبــاء والملــوك فــي التحكُّ
الدينيَّــة. كان الكتــاب الُمقــدَّس هــو مرجعهــم ومســتندهم، وبنــور تعاليمــه امتحنــوا 
يســين  الِقدِّ هــؤالء  وبكلمتــه  بــاهلل  اإليمــان  َســَند  لقــد  واالدِّعــاءات.  التعاليــم  كلَّ 

]353[ بالنــار.  للمــوت حرقًــا  أســلموا حياتهــم  عندمــا 
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إنَّ اإلصــالح لــم ينتــِه بمــوت لوثــر كمــا افتــرض الكثيــرون، بــل ســيظّل باقيًــا إلــى 
نهايــة تاريــخ هــذا العالَــم. كان لــدى لوثــر عمــل عظيــم، وهــو أْن يعكــس لآخريــن 
النــور الــذي ســمح هللا أْن يُشــرِق عليــه؛ ومــع ذلــك فهــو لــم يتلــقَّ كلَّ النــور الــذي 
لنــا  يُكشــف  هــذا  يومنــا  إلــى  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  للعالَــم.  يُعطــى  ألْن  ا  ُمَعــدًّ كان 
ســة، وكانــت حقائــق جديــدة  كلُّ يــوم عــن نــور جديــد يُشــرِق علــى األســفار المقدَّ

باســتمرار. تنكشــف 
لقــد أنجــَز لوثــر وزمــالؤه عمــاًل نبيــاًل ألجــل هللا؛ ولــم يكــن ِمــن الُمتوقَّــع أْن يُميِّــزوا 
كلَّ تلــك الضــالالت كونهــم قــد خرجــوا ِمــن الكنيســة الرومانيَّــة، وكانــوا هــم أنفســهم 
تهــم كســر القيــود الرومانيَّــة وتقديــم  قــد آمنــوا ودافعــوا عــن مبادئهــا. وكانــت مهمَّ
فــي  فشــلوا  ــة  هامَّ حقائــق  هنــاك  كانــت  ولكــْن  العالَــم؛  إلــى  س  الُمقــدَّ الكتــاب 
اكتشافها وأخطاء جسيمة لم يتخلُّوا عنها. وقد استمرَّ معظمهم بحفظ يوم األحد 
باإلضافــة إلــى بقيَّــة األعيــاد البابويَّــة. إنَّهــم فــي الواقــع لــم يعتبــروا أنَّــه يمتلــك ُســلطة 
إلهيَّــة، لكنَّهــم اعتقــدوا أنَّــه ينبغــي حفظــه باعتبــاره يوًمــا مقبــواًل للعبــادة بشــكل عــاّم. 
ولكــْن، قــام البعــض فيمــا بينهــم بتكريــم ســبت الوصيَّــة الرابعــة. وينبغــي أْن يوجــد 
بيــن ُمصلحــي الكنيســة موضــع تكريــم ألولئــك الذيــن وقفــوا دفاًعــا عــن حــقٍّ لطالمــا 
ــكوا بصالحيَّــة  ـى ِمــن ِقبَــل البروتســتانت ــــ أولئــك الذيــن تمسَّ تــمَّ تجاهلــه ]354[ حتَـّ
س ُملزًِمــا. وعندمــا اكتســح اإلصــالح  الوصيَّــة الرابعــة واعتبــروا ســبت الكتــاب الُمقــدَّ
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الظــالَم الــذي اســتقرَّ علــى العالــم المســيحّي بأســره، انكشــفت للعلــن جماعــات 
َحَفظَــة الســبت فــي بــالد كثيــرة.

مــوا إلــى األمــام ســالكين نفــس  إنَّ الذيــن نالــوا بــركات اإلصــالح العظيمــة لــم يتقدَّ
المســار الــذي ســلكه لوثــر بــكلِّ نُبــل. ولقــد نهضــت ِمــن حيــن آلخــر جماعــة قليلــة ِمــن 
األمنــاء ليُعلِنــوا الحــقَّ الجديــد ويكشــفوا عــن أخطــاء اعتنقهــا النــاس طويــاًل، لكــنَّ 
أغلبيَّــة النــاسـ ـــ كاليهــود فــي أيَّــام المســيح والبابويِّيــن فــي عهــد لوثــرـ ـــ اكتفوا باإليمان 
لتنحــطَّ  الديانــة  عــادت  ولذلــك  عاشــوا.  كمــا  وبالعيــش  آباؤهــم  بــه  آمــن  قــد  بمــا 
ـى صــارت مجموعــة ِمــن الرســميَّات والشــكليَّات؛ ولقــد أبِقــَي علــى الضــالالت  حتَـّ
ــا لــو أنَّ الكنيســة واصلــت الســير فــي نــور  والُخرافــات التــي كان يمكــن طرحهــا جانبً
كلمــة هللا. وهكــذا خمــدت تدريجيًّــا الــروح التــي ألهمهــا اإلصــالح، إلــى أْن بــرزت 
الحــال  عليــه  كانــت  كمــا  البروتســتانتيَّة  الكنائــس  فــي  لإلصــالح  عظمــى  حاجــة 
ـام لوثــر. فقــد كان هنالــك نفــس الخمــول والركــود  فــي الكنيســة الرومانيَّــة فــي أيَـّ
النــاس والــروح العالميَّــة واالســتعاضة عــن تعاليــم كلمــة  الروحــّي واالحتــرام آلراء 
يــن. وفســدت  هللا بنظريَّــات البشــر. وقــد تعــزَّز الكبريــاء واإلســراف تحــت ســتار الدِّ
الكنائــس بالتحالــف مــع العالـَـم. وهكــذا انحطَّــت المبــادئ العظيمــة التــي َعِمــل لوثــر 

ورفقــاؤه وتألّمــوا كثيــرًا فــي ســبيلها.
عليــه  والقضــاء  الحــقِّ  ســحق  فــي  محاوالتــه  فشــل  ِمــن  الشــيطان  ــق  تحقَّ وإذ 
إلــى  آلــت  التــي  نفســها  التواطــؤ  إلــى حيلــة  أخــرى  مــرَّة  لجــأ  بواســطة االضطهــاد، 
االرتــداد العظيــم وتأســيس كنيســة رومــا. لقــد أغــوى المســيحيِّين علــى أْن يتحالفــوا 
ــا أنَّهــم عبــدة أوثــان ِمــن خــالل  ال مــع الوثنيِّيــن اآلن، ]355[ بــل مــع الذيــن أثبتــوا حقًّ

عبادتهــم إللــه هــذا العالَــم
س عــن النــاس؛ فقــد  يُبِْعــد الكتــاب الُمقــدَّ لــم يعــد الشــيطان قــادًرا علــى أْن 
ليقبلــوا  اآلالف  قــاد  الشــيطان  لكــنَّ  الجميــع.  متنــاول  فــي  متاًحــا  الكتــاب  أصبــح 
س ليتعلَّمــوا  تفاســير زائفــة ونظريَـّـات مغلوطــة ِمــن دون أْن يُفتِّشــوا الكتــاب الُمقــدَّ
الحــقَّ بأنفســهم. وقــد أفســد تعاليــم الكتــاب الُمقــدَّس وحرَّفهــا، فــي حيــن كانــت 
الكنيســة  وكانــت  المالييــن.  حيــاة  ر  ســتدمِّ كانــت  التــي  التقاليــد  جــذور  ــق  تتعمَّ
ــك بهــذه التقاليــد وتُدافــع عنهــا بــداًل ِمــن أْن تجاهــد فــي الدفــاع عــن اإليمــان  تتمسَّ
يســين. كمــا كانــت الكنيســة والعالَــم يقتربــان بســرعة ِمــن أهــمِّ  الُمَســلَّم مــرَّة للقدِّ

وأخطــر حقبــة فــي التاريــخ، أال وهــي حقبــة اســتعالن ابــن اإلنســان. ]356[
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ــفت فــي ســفر الرؤيــا 14،  ــة برســالة المــالك األوَّل، والتــي تكشَّ إنَّ النبــوءة الخاصَّ
وجــدت إتمامهــا فــي الحركــة المجيئيَّــة بيــن الســنوات 1840-1844. ففــي كلٍّ ِمــن 
أوروبا وأمريكا ترك روُح الربِّ في نفوس رجال اإليمان والصالة أثرًا عميًقا، إذ لفت 
انتباههــم إلــى دراســة النبــوءات. وهكــذا، فــإذ تتبَّعــوا التاريــخ الموحــى بــه، رأوا بُرهانـًـا 
مــوا  امــه علــى أْن يُقدِّ ُمقِنًعــا علــى أنَّ نهايــة كلِّ شــيء قــد اقتربــت. حــثَّ روح هللا خدَّ
ـة القائلــة:  اإلنــذار. فانتشــرت فــي األماكــن البعيــدة والقريبــة رســالة البشــارة األبديَـّ

»َخافُــوا هللَا َوأَْعطُــوُه َمْجــًدا، ألَنَّــُه قَــْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه« )رؤيــا يوحنَّــا 14: 7(.
وفــي كلِّ مــكان وصــل إليــه الُمرســلون فــي أنحــاء المعمــورة، أرِْســلَت بُشــارة 
ومنعزلــة  نائيــة  جماعــات  ُوِجــدت  ُمختلفــة  بــالد  وفــي  القريــب.  المســيح  مجــيء 
س إلــى اإليمــان  لــوا عــن طريــق دراســة الكتــاب الُمقــدَّ ِمــن المســيحيِّين الذيــن توصَّ
بــأنَّ مجــيء الُمخلِّــص قــد اقتــرب. فــي بعــض أنحــاء أوروبَّــا، حيــث كانــت القوانيــن 
الصغــار  األطفــال  اندفــع  المجــيء،  بعقيــدة  الكــرازة  منعــت  أنَّهــا  لدرجــة  قمعيَّــة 

ملزَميــن بالــروح إلعــالن الخبــر، وكثيــرون أصغــوا إلــى ذلــك اإلنــذار المهيــب.
ــروا بالرســالة فــي أمريــكا، والنــور الــذي  لقــد أعِطــَي لـِــ )وليــم ميلــر( وزمالئــه أْن يبشِّ
ـى وصــل إلــى بــالد بعيــدة. أرســَل هللُا مالكَــه  اشــتعل ِمــن خــالل عملهــم أضــاء حتَـّ
س وليقــوده ]357[ لفحــص  ليعمــل فــي قلــب ُمــزاِرع لــم يكــن يؤمــن بالكتــاب الُمقــدَّ
لترشــد  مــرَّات عديــدة  الُمختــار  الرجــل  ذلــك  تــزور  كانــت مالئكــة هللا  النبــوءات. 
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ذهنــه وتفتــح إدراكــه ليفهــم النبــوءات التــي ظلَّــت قاتمــة بالنســبة لشــعب هللا. لقــد 
البحــث عــن  ِمــن  ، ونــال إرشــاًدا مكَّنــه  لــه أوَّل حلقــة فــي سلســلة الحــقِّ أْعِطيَــت 
حلقــة تلــو األخــرى إلــى أْن نظــر إلــى كلمــة هللا بإعجــاب وتقديــر. وفيهــا رأى سلســلة 
. لقــد انفتَحــت أمامــه اآلن تلــك الكلمــة التــي كان يعتبرهــا غيــر  متكاملــة ِمــن الحــقِّ
موحــى بهــا، فــرأى جمالهــا ومجدهــا. والحــظ كيــف أنَّ مقطًعــا ِمــن الكتــاب الُمقدَّس 
ــر آخــر، وعندمــا كان يســتغلق عليــه فهــم مقطــع مــا، كان يجــد فــي جــزٍء آخــر ِمــن  يفسِّ
ســة بــكلِّ فــرح ويُِكــنَّ لهــا أعمــق  ــره. كان ينظــر إلــى كلمــة هللا الُمقدَّ الكلمــة مــا يُفسِّ

االحتــرام والتوقيــر.
وإذ تتبَّــع مســار النبــوءات أدرك أنَّ ســكَّان األرض كانــوا يعيشــون المشــاهد 
إلــى  نظــَر  باألمــر.  يعلمــوا  لــم  فهــم  ذلــك  ومــع  العالَــم؛  هــذا  تاريــخ  فــي  الختاميَّــة 
الكنائــس، فــرأى فســادها؛ لقــد نزعــوا عواطفهــم ِمــن يســوع ووضعوهــا فــي العالـَـم؛ 
كانــوا يســعون وراء الكرامــة العالميَّــة بــداًل ِمــن الكرامــة التــي تأتــي ِمــن فــوق؛ وبذلــك 
ــكون بالثــراء الدنيــوّي بــداًل ِمــن أْن يكنــزوا لهــم كنــوزًا فــي الســماء.  فهــم كانــوا يتمسَّ
ت روحــه فيــه. إنَّ هللا دعــاه  لقــد رأى الريــاء والظــالم والمــوت فــي كلِّ مــكان، واحتــدَّ

ليتــرك مزرعتــه مثلمــا دعــا أليشــع ليتــرك ثيرانــه وحقلــه ويتبــع إيليَّــا.
ابتــدأ وليــم ميلــر يكشــف للنــاس بــكلِّ رعــدة أســرار ملكــوت هللا، حيــث حمــل 
ســة  ســامعيه عبر النبوءات إلى المجيء الثاني للمســيح. إنَّ شــهادة األســفار الُمقدَّ
التــي تشــير إلــى مجــيء المســيح ســنة 1843 أيقظــت اهتماًمــا واســًعا. وقــد اقتنــع 
ــة البراهيــن المأخــوذة ِمــن الفتــرات النبويَّــة، ]358[ وإذ ضّحــوا بكبريــاء  الكثيــرون بصحَّ
ام تخلُّــوا عــن وجهــات نظرهم  التشــبُّث بآرائهــم قَِبلــوا الحــقَّ بــكلِّ ســرور. بعــض الُخــدَّ
ومشــاعرهم الطائفيَّــة، وتركــوا رواتبهــم وكنائســهم، واتَّحــدوا مــع غيرهــم فــي اإلعــالن 

عــن مجــيء يســوع.
ام الذيــن قبلــوا هــذه الرســالة؛  ومــع ذلــك، فقــد كان يوجــد قليلــون ِمــن الُخــدَّ
ولهــذا فقــد ُســلَِّمت الرســالة باألكثــر إلــى العلمانيِّيــن البســطاء. لقــد تــرك المزارعــون 
الِمَهــن مراكزهــم؛ ومــع  حقولهــم والميكانيكيُّــون آالتهــم والتجــار تجارتهــم وأربــاب 
ذلــك فقــد كان عــدد العامليــن صغيــرًا مقارنــة بالعمــل الــذي كان ينبغــي إتمامــه. 
إنَّ حالــة الكنيســة اآلثِمــة والعالَــم الــذي انغمــس فــي الشــرِّ أثقلــت نفــوس الُحــرَّاس 
األمنــاء، فاحتملــوا بــكلِّ ســرور ورضــا المشــّقات والحرمــان واآلالم ليدعــوا النــاس 
م العمــل  للتوبــة المؤّديــة إلــى الخــالص. وبالرغــم ِمــن مقاومــة الشــيطان، فقــد تقــدَّ

بثبــات إلــى األمــام، وقَِبــَل اآلالف حقيقــة المجــيء.
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نهضة دينيَّة عظيمة
رة الُخطــاة ِمــن أهــل العالَــم  وفــي كلِّ مــكان ُســِمَعت الشــهادة الفاحصــة ُمحــذِّ
وأعضــاء الكنائــس لكــي يهربــوا ِمــن الغضــب اآلتــي. وكمــا فعــل يوحنَّــا المعمــدان، 
ــوا علــى  الســابق للمســيح، كذلــك وضــع الــكارزون الفــأس علــى أصــل الشــجرة، وألحُّ
ــالتهم الُمثيــرة علــى  الجميــع أْن يصنعــوا أثمــاًرا تليــق بالتوبــة. وكانــت أقوالهــم وتوسُّ
نقيــض تأكيــدات الســالم واألمــان التــي كانــت تُســمع ِمــن المنابــر المشــهورة، وأينمــا 

وصلــت الرســالة، كانــت تؤثِّــر فــي النــاس.
س البســيطة والُمباشــرة، إذ أوصلهــا الــروح القــدس  إنَّ شــهادة الكتــاب الُمقــدَّ
إلــى القلــوب، أحدثــت فــي النفــوس تبكيتًــا شــديًدا عجــز الكثيــرون عــن مقاومتــه 
لقــد  الكاذبــة.  طمأنينتهــم  ِمــن  بالديانــة  المعترفــون  واســتيقظ  كامــل.  بشــكل 
وكثيــرون  وأنانيَّتهــم.  وكبريائهــم  إيمانهــم  وعــدم  للعالَــم  ومحبَّتهــم  ارتدادهــم  رأوا 
طلبــوا الــربَّ تائبيــن متذلُّليــن. والعواطــف ]359[ التــي ظلَـّـت لفتــرة طويلــة ُمتعلِّقــة 
باألرضيَّــات أصبحــت اآلن ُمتعلِّقــة بالســماء. واســتقرَّ روح هللا عليهــم، وبقلــوب 
ليِّنــة وخاضعــة اشــتركوا مــع غيرهــم فــي إطــالق هــذه الصيحــة: »َخافـُـوا هللَا َوأَْعطـُـوُه 

ـُه قَــْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه« )رؤيــا يوحنَّــا 14: 7(. َمْجــًدا، ألَنَـّ
لكــي  أفعــل  أْن  ينبغــي  »مــاذا  قائليــن:  ينتحبــون  وهــم  الُخطــاُة  ســأل  وقــد 
أخلــص؟«. والذيــن اتَّصفــت حياتهــم قبــاًل بعــدم األمانــة صــاروا اآلن راغبيــن فــي 
إلــى  َمــن عثــروا علــى الســالم فــي المســيح تاقــوا  ــا اختلســوه. وكلُّ  التعويــض عمَّ
مقاســمة اآلخريــن هــذه البركــة. لقــد رُدَّت قُلــوب اآلبــاء إلــى أبنائهــم وقلــوب األبنــاء 
م كثيــرون اعترافــات ِمــن  ـم، وقــدَّ إلــى آبائهــم. واكتُِســَحت حواجــز الكبريــاء والتكتُـّ
أعمــاق قلوبهــم، وحــاول أفــراد العائــالت تخليــص الذيــن كانــوا أقــرب إليهــم وأعــزَّ 

ِمــن الجميــع. علــى قلوبهــم 
وكثيــرًا مــا كانــت تُســمع صلــوات شــفاعيَّة حــارَّة. وفــي كلِّ مــكان كانــت توجــد 
ــل إلــى هللا. وكثيــرون كانــوا يقضــون الليــل  نفــوس فــي آالم نفســيَّة شــديدة وهــي تتوسَّ
بطوله مجاهدين في الصالة طالبين الحصول على اليقين بأنَّ خطاياهم قد ُغفرت، 
أو طالبيــن الهدايــة ألقربائهــم أو جيرانهــم. إنَّ ذلــك اإليمــان الُمخلــص الثابــت قــد نــال 
مــوا  ــة علــى هــذا النحــو وقدَّ لــو أنَّ شــعب هللا داَومــوا علــى الصــالة الُملحَّ غايتــه. 
ــا لهــم اآلن. وتــكاد تكــون  طلباتهــم أمــام عــرش الرحمــة، لــكان لهــم اختبــار أغنــى ممَّ
الصــالة والتبكيــت الحقيقــّي علــى الَْخِطيَّــِة منعدميــن؛ كمــا أنَّ االفتقــار إلــى اإليمــان 
مها فادينا الكريم بكلِّ غنى.  الحيِّ يجعل الكثيرين منَّا محرومين ِمن النعمة التي يقدِّ
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تقاطَــر النــاس ِمــن كلِّ الطبقــات لحضــور اجتماعــات األدفنتســت. فاألغنيــاء 
يســمعوا  ألْن  ُمشــتاقين  ــــ  مختلفــة  ألســباب  ــــ  كانــوا  واألدنــون  واألعلــون  والفقــراء 
هــا  عنــَد حدِّ المقاَومــة  روَح  الــربُّ  أوقــف  لقــد  الثانــي.  المجــيء  تعليــم  بأنفســهم 
بينمــا كان عبيــده يشــرحون للنــاس أســباب إيمانهــم. وفــي بعــض األحيــان كانــت 
ــه. وفــي هــذه االجتماعــات  ًة لِحقِّ األداة ضعيفــة؛ لكــنَّ ]360[ روح هللا كان يمنــح قــوَّ
إلــى  ــون  فــكان كثيــرون ينضمُّ يســين،  القدِّ المالئكــة  ــون بحضــور  يُِحسُّ النــاس  كان 
المؤمنيــن كّل يــوم. وعندمــا تُــردَّد البراهيــن التــي تشــير إلــى قُــرب مجــيء المســيح، 
بــدا  تــاّم. وقــد  فــي ســكوٍت  المهيبــة  إلــى األقــوال  كانــت جماهيــر غفيــرة تصغــي 
الكبــار والصغــار  بقــوَّة هللا علــى  الجميــع  تقاربتــا. وأحــسَّ  الســماء واألرض  وكأنَّ 
ــطي األعمــار. وســار النــاس إلــى بيوتهــم والتســبيح علــى شــفاههم، وكانــت  والمتوسِّ
ــن حضــروا هــذه  أصــوات الفــرح تلــك تشــقُّ ســكون نســيم الليــل. لــم يســتطع أحــد ممَّ

االجتماعــات نســيان مشــاهد االهتمــام العميــق هــذه.

الُمعاَرضة
ِمــن  خرجــت  عظيمــة  مقاومــة  المســيح  لمجــيء  د  ُمحــدَّ وقــت  إذاعــة  أثــارت 
ام فــي منابرهــم إلــى أشــدِّ الخطــاة طياشــة  الكثيريــن ِمــن كلِّ الطبقــات، ِمــن الخــدَّ
فــال  الســاعة  وتلــك  اليــوم  ذلــك  ــا  »وأمَّ القــول  هــذا  ظــلَّ  وقــد  للســماء.  يًــا  وتحدِّ
المعترفيــن  ام  والخــدَّ الجريئيــن  الســاخرين  آذان  فــي  يــرنُّ  أحــد!«  بهمــا  يعلــم 
ــوا آذانهــم عــن ســماع الشــرح الواضــح  بوالئهــم للمســيح علــى حــدِّ الســواء. لقــد صمُّ
إلــى ختــام  يُشــيرون  الذيــن كانــوا  أولئــك  مــه  النَّــص والــذي قدَّ والُمتناســق لذلــك 

لمجيئــه. كرمــوز  ذاتــه  المســيح  بهــا  أنبــأ  التــي  العالمــات  وإلــى  ـة  النبويَـّ الفتــرات 
ــن اعترفــوا بمحبَّتهــم للُمخلِـّـص أعلنــوا أنَّهــم ال يقاومــون الِكــرازة  إنَّ كثيريــن ِممَّ
بمجيئــه؛ إنَّمــا هــم فقــط يعترضــون علــى تحديــد الوقــت، لكــنَّ عيــن هللا التــي تــرى 
كلَّ شــيء قــرأت خواطــر قلوبهــم. إنَّهــم لــم يريــدوا أْن يســمعوا عــن مجــيء المســيح 
لــم تكــن تحتمــل  ليديــن العالَــم بالعــدل. فقــد كانــوا عبيــًدا غيــر أمنــاء، وأعمالهــم 
فحــص هللا، ســاِبر القلــوب، ولهــذا كانــوا يخشــون ِمــن لقــاء إلههــم. وِمثــل اليهــود 
بيــن للترحيــب  الذيــن كانــوا فــي أيَّــام المجــيء األول للمســيح، فهــم لــم يكونــوا متأهِّ
بيســوع. ولقــد فــرح الشــيطان ومالئكتــه بذلــك وألقــوا بالســخرية والتعييــر فــي وجــه 
يســين قائليــن أنَّ شــعبه الُمعترفيــن باســمه ال يحبُّونــه  ]361[ المســيح والمالئكــة القدِّ

إالَّ قليــاًل، فهــم غيــر مشــتاقين إلــى ظهــوره.
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م العمــل. وإذ اســتيقظ النــاس وابتــدأوا  إنَّ الُحــرَّاس غيــر األمنــاء أعاقــوا تقــدُّ
الحــقِّ  وبيــن  بينهــم  ليحولــوا  القــادة  هــؤالء  م  تقــدَّ الخــالص،  طريــق  عــن  يســألون 
محاوليــن تخفيــف مخاوفهــم ِمــن خــالل تفســيرهم الــكاذب لكلمــة هللا. وقــد تعــاون 
ام غير ُمكرَّســين مع الشــيطان إذ كانوا يصرخون: »ســالم، ســالم«، مع أنَّ هللا  ُخدَّ
ـام المســيح، رفــض الكثيــرون دخــول  يســيِّين فــي أيَـّ لــم يقــل لهــم ذلــك. وِمثــل الفرِّ
ملكوت الســماوات بأنفســهم، ومنعوا الداخلين ِمن الدخول. وســيُطلَب دم تلك 

النفــوس ِمــن أيديهــم.
النــاس فــي الكنائــس وأعظمهــم  ، كان أفقــر  تُــذاع رســالة الحــقِّ وأينمــا كانــت 
وَرًعــا ُهــم أوَّل َمــن يقبلونهــا. والذيــن درســوا الكتــاب المقــدَّس ألنفســهم لــم يســعهم 
ــة لــآراء الشــائعة عــن النبــوءة. وأينمــا لــم يقــع النــاس  إالَّ أْن يــروا الصفــة غيــر الكتابيَّ
يــن تحريــف اإليمــان، وحيثمــا أمكنهــم أْن  فــي الخــداع بســبب محــاوالت رجــال الدِّ
يتفحَّصــوا كلمــة هللا ألنفســهم، لــم تكــن عقيــدة المجــيء بحاجــة إلــى أكثــر ِمــن أْن 

ســة إلثبــات ســلطانها اإللهــّي. تُقــاَرن بالكتــب الُمقدَّ
وكثيــرون اضطهدهــم إخوتهــم غيــر المؤمنيــن. والبعــض منهــم رضــوا بالســكوت 
عــن التصريــح برجائهــم فــي ســبيل االحتفــاظ بمراكزهــم فــي الكنيســة، لكــنَّ آخريــن 
بيــن  وديعــة  التــي وضعهــا  الحقائــق  إخفــاء  ِمــن  يمنعهــم  والءهــم هلل  بــأنَّ  شــعروا 
آخــر  لســبب  ال  الكنيســة  شــركة  ِمــن  منهــم  قليــل  غيــر  عــدد  قُِطــَع  وقــد  أيديهــم. 
إيمانهــم  تجربــة  احتملــوا  الذيــن  إنَّ  المســيح.  بمجــيء  بإيمانهــم  التصريــح  ســوى 
ا حيــن كتــب: »قـَـاَل إِْخَوتُُكــُم الَِّذيــَن  كانــت كلمــات النبــيِّ ثمينــة وعزيــزة عليهــم جــدًّ
ــا  . فَيَظَْهــُر لَِفرَِحُكــْم، َوأَمَّ ــِد الــرَّبُّ ــْم ِمــْن أَْجــِل اْســِمي: ]362[ لِيَتََمجَّ ــْم َوطَرَُدوكُ أَبَْغُضوكُ

ُهــْم فَيَْخــزَْوَن« )إشــعياء 66: 5(.
النتائــج المترتِّبــة عــن اإلنــذار.  يُراقبــون باهتمــام عميــق  وقــد كان مالئكــة هللا 
ــة، ارتــدَّ المالئكــة مكتئبيــن حزانــى.  فعندمــا رفضــت الكنائــس الرســالة بصــورة عامَّ
بحــقِّ  يختــصُّ  فيمــا  يُختَبــروا  لــم  ــن  ِممَّ كثيــرون  الكنائــس  فــي  يوجــد  كان  ولكــْن، 
فجعلوهــم  واألبنــاء  واآلبــاء  والزوجــات  األزواج  أضلَّهــم  منهــم  وكثيــرون  المجــيء. 
يعتقــدون أنَّــه حتَّــى ُمجــرَّد اإلصغــاء إلــى الهرطقــات التــي يذيعهــا المجيئيُّــون َخِطيَّــة. 
وقــد كُلِـّـف المالئكــة بحراســة تلــك النفــوس بــكلِّ أمانــة؛ ألنَّ نــوًرا جديــًدا آتيًــا ِمــن 

عــرش هللا أوشــك أْن يُشــرق عليهــم.
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االستعداد لُمالقاة الربِّ
إنَّ الذيــن قِبلــوا الرســالة كانــوا يتوقَّعــون مجــيء ُمخلِّصهــم بشــوق ال يُوصــف. 
كان قد اقترب موعد اللقاء الذي توقَّعوه، فاقتربوا ِمن تلك الساعة بوقار هادئ 
رصين، واســتراحوا في شــركة حلوة مع هللا، وهذا كان عربونًا للســالم الذي كانوا 
ـة الُمتألِّقــة المجيــدة. إنَّ َمــن اختبــر هــذا الرجــاء وهــذه  ســيتمتَّعون بــه فــي األبديَـّ
الثقــة ال يمكنــه أْن ينســى ســاعات االنتظــار الثمينــة تلــك. وطــوال بضعــة أســابيع 
ألِقــَي بأكثــر األعمــال الدنيويَّــة جانبًــا ألغلــب الوقــت. وراح المؤمنــون يفحصــون بكلِّ 
ـة كلَّ أفــكار قلوبهــم وبواعثهــم، كمــا لــو كانــوا علــى فــراش المــوت وســتغمض  دقَـّ
عيونهــم عــن المشــاهد األرضيَّــة بعــد ســاعات قليلــة. إنَّهــم لــم يصنعــوا ألنفســهم 
ــوا جميًعــا بالحاجــة إلــى البرهــان  )ثيابًــا ليصعــدوا بهــا إلــى الســماء(، لكنَّهــم أحسُّ
ون لمالقــاة الُمخلِـّـص؛ فثيابهــم البيضــاء كانــت هــي  الداخلــّي علــى أنَّهــم مســتعدِّ

ــارة دم المســيح. طهــارة النفــس والصفــات الُمطَّهــرة ِمــن الَْخِطيَّــِة بكفَّ
لقــد قََصــد هللا أْن يمتحــن شــعبه، ولهــذا فقــد أخفــت يــده خطًــأ فــي حســاب 
الفتــرات النبويَّــة. ولــم يكتشــف منتظــرو المجــيء هــذه الغلطــة، وال ]363[ اكتشــفها 
حســابكم  »إنَّ  الخصــوم:  أولئــك  قــال  فلقــد  علًمــا.  وأغزرهــم  خصومهــم  أذكــى 
للفتــرات النبويَـّـة صحيــح. وإنَّ حدثًــا عظيًمــا يوشــك أْن يقــع، ولكنَّــه ليــس الحــدث 
الذي توقَّعه السيِّد ميلر؛ إنَّما هو اهتداء العالَم وليس المجيء الثاني للمسيح«.

َمــرَّ وقــت االنتظــار، ولكــنَّ المســيح لــم يظهــر لخــالص شــعبه. فالذيــن انتظــروا 
مخلِّصهــم بإيمــان ومحبَّــة خالَصيــن مــرُّوا فــي اختبــار خيبــة مريــرة. ومــع ذلــك، فقــد 
ــت مقاصــد هللا: لقــد امتحــن هللا قلــوب الذيــن أقــرُّوا واعترفــوا بأنَّهــم ينتظــرون  تمَّ
ــن لــم يكــن يدفعهــم إلــى ذلــك غيــر باعــث الخــوف،  ظهــوره. وكان بينهــم كثيــرون ممَّ
ذلــك  ــق  يتحقَّ لــم  وعندمــا  أو حياتهــم.  قلوبهــم  فــي  يؤثِـّـر  لــم  باإليمــان  واعترافهــم 
الحــدث الُمنتظــر، أعلــن هــؤالء القــوم بأنَّهــم لــم يفشــلوا ولــم تُصبهــم خيبــة أمــل؛ 
فهــم لــم يكونــوا يعتقــدون أبــًدا بــأنَّ المســيح ســيأتي. وكانــوا أوَّل الذيــن ســخروا ِمــن 

حــزن المؤمنيــن الحقيقيِّيــن.
بيــن  لكــنَّ يســوع وكلَّ أجنــاد الســماء نظــروا ِبُحــبٍّ وعطــف إلــى أولئــك الُمجرَّ
األمنــاء الذيــن قــد خابــت آمالهــم. ولــو أزيــح الســتار الــذي يحجــب العالَــم المنظــور 
عــن العالَــم غيــر المنظــور لــرأى النــاس المالئكــة وهــم يقتربــون ِمــن هــذه النفــوس 

ون عنهــا ســهام الشــيطان. ]364[  الصامــدة ويصــدُّ
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نــوًرا أشــرق  التــي رفضــت قبــول رســالة المــالك األوَّل رفضــت  إنَّ الكنائــس 
ويُدرِكــوا  يســتيقظوا  لكــي  رحمــة  بــكلِّ  الرســالة  تلــك  أرِســلَت  لقــد  الســماء.  ِمــن 
حالتهــم الحقيقيَّــة، حالــة االرتــداد ومحبَّــة العالَــم، ويســعوا فــي ســبيل االســتعداد 

ســيِّدهم. لمالقــاة 
كان القصــد ِمــن إعطــاء رســالة المــالك األول هــو فصــل كنيســة المســيح عــن 
التأثيــر الُمفِســد للعالـَـم. ولكــْن بالنســبة للجمــوع، بــل حتَّــى للُمعترفيــن بالمســيحيَّة، 
اختــاروا  لقــد  الســماء.  مفاتِــن  ِمــن  أقــوى  بــاألرض  ربطتهــم  التــي  الربــط  كانــت 
التــي  الحــقِّ  رســالة  عــن  بعيــًدا  وتحوَّلــوا  األرضيَّــة،  الحكمــة  صــوت  إلــى  اإلصغــاء 

القلــب. تفحــص 
إنَّ هللا يُعطــي النــور لإلنســان لكــي يطيعــه ويحتضنــه فــي قلبــه، ال لكــي يرفضــه 
بــه.  ون  يُرِســله هللا يُصيــر ظُلمــًة للذيــن يهملونــه ويســتخفِّ الــذي  ويحتقــره. والنــور 
عندمــا يِكــفُّ روح هللا عــن طبــع الحــقِّ فــي قلــوب النــاس، يصيــر االســتماع باطــاًل، 

وكذلــك الكــرازة كُلّهــا. 
رســالة  رفضهــا  خــالل  ِمــن  مشــورته  ت  صــدَّ عندمــا  الكنائــس  الــربُّ  نبــَذ  لقــد 
المجيء. أتى بعد المالك األوَّل َمالٌك ثاٍن وهو يُعلن قائاًل: »َسَقطَْت! َسَقطَْت 
بَاِبــُل الَْمِديَنــُة الَْعِظيَمــُة، ألَنََّهــا َســَقْت َجِميــَع األَُمــِم ِمــْن َخْمــِر َغَضــِب زِنَاَهــا!« )رؤيــا 
عــن   ]365[ إعــالن  أنَّهــا  علــى  الرســالة  هــذه  المجيئيُّــون  فَِهــم  لقــد   .)8 يوحنَّــا 14: 
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تقديــم  تــمَّ  لقــد  األوَّل.  المــالك  رســالة  نتيجــة رفضهــا  للكنائــس  األدبــيِّ  الســقوط 
اإلعــالن »َســَقطَت بابــل« فــي صيــف عــام 1844، وكنتيجــة لذلــك، انســحب ِمــن 

تلــك الكنائــس نحــو خمســين ألــف شــخص.
يتســبَّبوا  أْن  يتوقَّعــوا  أو  يقصــدوا  لــم  األوَّل  المــالك  برســالة  كــرزوا  الذيــن  إنَّ 
بانقســامات فــي الكنائــس أو بتشــكيل هيئــات منفصلــة. فقــد قــال وليــم ميلــر: »فــي 
ـة مصلحــة ُمنفصلــة عــن  كلِّ خدماتــي لــم أكــن أرغــب أو أفكِّــر أبــًدا فــي تأســيس أيَـّ
الطوائــف القائمــة، أو أْن أنفــع طائفــة علــى حســاب طائفــة أخــرى، ولكنِّــي فكَّــرُت 
فــي نفــع الجميــع، حيــث كنــت أفتــرض أنَّ جميــع المســيحيِّين ســيفرحون برجــاء 
مجــيء المســيح، وأنَّ الذيــن لــم يقــدروا أْن يــروا مــا أراه أنــا لــن تقــلَّ محبَّتهــم للذيــن 
ســيعتنقون هــذه العقيــدة، ولــم أكــن أرى ضــرورة لعقــد اجتماعــات منفصلــة. وكان 
مطلبــي الوحيــد هــو تجديــد النفــوس وإنــذار العالـَـم بالدينونــة الُمقبلــة وإقنــاع النــاس 
ـى يتمكَّنــوا ِمــن لقــاء إلههــم بســالم. إنَّ الغالبيَّــة الُعظمــى ِمــن  بإعــداد قلوبهــم حتَـّ
ــوا إلــى ُمختلــف الكنائــس المتواجــدة.  دوا بتأثيــر خدماتــي وكرازتــي انضمُّ الذيــن تجــدَّ
وعندمــا كان يقصدنــي األفــراد متســائلين بخصــوص واجبهــم، كنــُت دائًمــا أقــول 
لهــم أْن يذهبــوا إلــى حيــث يشــعرون كأنَّهــم فــي بيوتهــم ومــع أهلهــم؛ وفــي نصيحتــي 

ــل أبــًدا أيَّــة طائفــة ُمعيَّنــة«. لمثــل هــؤالء لــم أفضِّ
ولكــْن  وخدماتــه،  بمجهوداتــه  ــب  تُرحِّ الكنائــس  ظلَـّـت  الوقــت  ِمــن  ولفتــرة 
يُحدثــه  أْن  يمكــن  اهتيــاج  كلِّ  كبــت  فــي  رغبــوا  المجــيء،  عقيــدة  قاومــوا  عندمــا 
هــذا الموضــوع. وهكــذا، فالذيــن قَِبلــوا مبــدأ المجــيء وجــدوا أنفســهم فــي موضــع 
ارتبــاك وتجربــة عظيمــة. لقــد كانــوا يُِحبُّــون كنائســهم وكرهــوا االنفصــال عنهــا؛ ولكــْن 
ث عــن رجائهــم أو ]366[  إذ صــاروا موضــع ســخرية واضطهــاد، وُحرِمــوا ِمــن التحــدُّ
، نهــض الكثيــرون منهــم وألقــوا  ث عــن مجــيء الــربِّ حضــور االجتماعــات التــي تتحــدَّ

عنهــم النيــر الموضــوع علــى أعناقهــم. 
يعــد  لــم  هللا،  كلمــة  شــهادة  رفضــت  قــد  الكنائــس  أنَّ  المجيئيُّــون  رأى  وإذ 
باإلمــكان اعتبــار أنَّهــا تشــكِّل كنيســة المســيح، »عمــود الحــقِّ وقاعدتــه«؛ وعندمــا 
ــوا أنَّــه ال لــوم عليهــم فــي االنفصــال  بــدأت رســالة »ســقطت بابــل« باالنتشــار، أحسُّ

عــن الروابــط القديمــة.
المــالك األوَّل، حــدث فيهــا تغييــر ُمحــزِن.  الكنائــس رســالة  أْن رفضــت  منــذ 
إذ احتقــر النــاس الحــقَّ قَِبلــوا الضــالل واحتضنــوه، وفتــرت محبَّتهــم هلل وإيمانهــم 

، وانســحب منهــا إلــى حــدٍّ بعيــد. بكلمتــه، وأحزنــت الكنائــس روح الــربَّ
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وقت التباطؤ
عندمــا انقضــت ســنة 1843 بالكامــل ِمــن دون أْن تصلهــا صلــة بمجــيء يســوع، 
اســتولى الشــكُّ والحيــرة لبعــض الوقــت علــى الذيــن انتظــروا ظهــوره بإيمــان. ولكــْن 
ســة ويمتحنــون ِمــن  علــى الرغــم ِمــن خيبتهــم، ظــلَّ كثيــرون يفتِّشــون الكتــب المقدَّ
جديــد براهيــن إيمانهــم، وكانــوا يدرســون النبــوءات بــكلِّ حــرص ليحصلــوا علــى نــور 
جديــد. وقــد بــدا أنَّ شــهادة الكتــاب تســندهم فــي موقفهــم بشــكل واضــح وقاطــع. 
والعالمــات التــي ال يمكــن أْن تخطــئ أشــارت إلــى قـُـرب مجــيء المســيح. لــم يســتطع 
فــي  مرشــدهم  كان  هللا  بــأنَّ  موقنيــن  كانــوا  ولكنَّهــم  فشــلهم؛  تفســير  المؤمنــون 

اختبارهــم الماضــي.
علــى  ــت  نصَّ التــي  ســة  المقدَّ اآليــات  قــرأوا  كثيــرًا عندمــا  إيمانهــم  تقــوَّى  لقــد 
وقــت التأخيــر، وأدركــوا أنَّ مــا ورد فيهــا ينطبــق بشــكل مباشــر وقــويٍّ علــى حالهــم. 
ــم مخطّــط  فــي أوائــل ســنة 1842 أوحــى روح هللا إلــى )تشــارلز فيتــش( بــأْن يُصمِّ
األحــداث النبويَّــة الــذي اعتبــره المجيئيُّــون فــي عمومهــم إتماًمــا لأمــر الــذي أعِطــَي 
إلــى ]367[ النبــيِّ حبقــوق حيــن قــال لــه هللا: »اكْتـُـِب الرُّْؤيـَـا َوانُْقْشــَها َعلـَـى األَلـْـَواِح« 
الــذي أظهرتــه  التأخيــر  لــم يالحــظ وقــت  أنَّ أحــًدا حينــذاك  إالَّ  )حبقــوق 2: 2(، 
النبــوءة نفســها. وبعــد الخيبــة العظمــى اتَّضــح معنــى هــذا المقطــع بشــكل كامــل. 
: »اكْتـُـِب الرُّْؤيـَـا َوانُْقْشــَها َعلـَـى األَلـْـَواِح لَِكــْي يَرْكُــَض قَارِئَُهــا، ألَنَّ  وهكــذا يقــول النبــيُّ
الرُّْؤيـَـا بَْعــُد إِلـَـى الِْميَعــاِد، َوِفــي النَِّهايـَـِة تَتََكلَّــُم َوالَ تَْكــِذُب. إِْن تََوانـَـْت فَانْتَِظرَْهــا ألَنََّهــا 

ــُر« )حبقــوق 2: 2، 3(. َســتَأْتِي إِتْيَانًــا َوالَ تَتَأَخَّ
فَــِرَح الُمنتظــرون وتهلَّلــوا ألنَّ ذاك الــذي يعــرف النهايــة منــذ البدايــة كان قــد 
نظــر إليهــم عبــر األجيــال، وإذ ســبق ورأى خيبتهــم أعطاهــم كلمــات تشــجيع ورجــاء. 
ســة تلــك التــي أظهــرت بأنَّهــم علــى الســبيل الصحيــح،  ولــوال مقاطــع الكتــاب المقدَّ

لَفِشــل إيمانهــم فــي ســاعة التجربــة.
فــي َمثــل العــذارى العشــر الــوارد فــي إنجيــل متَّــى 25، يُصــوَّر اختبــار المجيئيِّيــن 
بمــا يجــري فــي إحــدى حفــالت الــزواج فــي بــالد الشــرق. »ِحيَنِئــٍذ يُْشــِبُه َملَُكــوُت 
الَْعِريــِس …َوِفيَمــا  لِلَِقــاِء  َوَخرَْجــَن  َمَصاِبيَحُهــنَّ  أََخــْذَن  َعــَذاَرى،  َعْشــَر  ــَماَواِت  السَّ

ـى 25: 1، 5(. أَبْطَــأَ الَْعِريــُس نََعْســَن َجِميُعُهــنَّ َونِْمــَن« )متَـّ
يمثَّلهــا  الرســالة األولــى كان  إعــالن  نتيجــة  التــي حدثــت  الواســعة  الحركــة  إنَّ 
خــروج العــذارى؛ بينمــا يرمــز انقضــاء زمــن الترقُـّـب والخيبــة والتأخيــر إلــى تباطــؤ 
د، بقــَي المؤمنــون الحقيقيُّــون ُمتَّحديــن  العريــس. وبعدمــا انقضــى الوقــت الُمحــدَّ
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فــي اإليمــان بــأنَّ نهايــة كلِّ األشــياء قــد اقتربــت؛ ولكــْن ســريًعا مــا اتَّضــح أنَّهــم كانــوا 
يفقــدون إلــى درجــٍة مــا حماســتهم وتكريســهم، وكانــوا يســقطون فــي الحالــة التــي 

رُِمــز إليهــا فــي الَمثــل بنعــاس العــذارى خــالل وقــت التأخيــر. ]368[
ــب بالظهــور. فبعــض َمــن اعترفــوا بأنَّهــم مؤمنــون  وقُرابــة هــذا الوقــت بــدأ التعصُّ
ســون لهــا رفضــوا كلمــة هللا كالدليــل الوحيــد المعصــوم،  بالرســالة وغيُّــورون ومتحمِّ
وإذ ادَّعــوا بأنَّهــم ُمقــادون بالــروح أســلموا أنفســهم لســلطان مشــاعرهم وانفعاالتهــم 
عميــاء،  بــة  ُمتعصِّ غيــرة  أفرادهــا  أظهــر  منهــم  جماعــة  توجــد  كانــت  وخياالتهــم. 
بــة لــم  وشــهَّروا بــكلِّ َمــن لــم يوافــق علــى تصرُّفهــم. إنَّ آراءهــم وأعمالهــم الُمتعصِّ
ـة المجيئيِّيــن؛ ومــع ذلــك فقــد كان ِمــن نتائجهــا أْن  تــالِق تعاطًفــا ِمــن جانــب أكثريَـّ

. لِحــَق العــار بقضيَّــة الحــقِّ
إنَّ الكــرازة برســالة المــالك األوَّل ســنة 1843 وصــراخ نصــف الليــل ســنة 1844 
ــب والقضــاء علــى االنقســام. وأولئــك  أدَّت علــى نحــو ُمباشــر إلــى إخمــاد التعصُّ
ســة كانــوا فــي حالــة توافــق؛ وقــد امتــأت  الذيــن اشــتركوا فــي هــذه الحــركات المقدَّ
قلوبهــم حبًّــا بعضهــم لبعــض وليســوع الــذي كانــوا ينتظــرون أْن يــروه عــن قريــب. 
فاإليمــان الواحــد والرجــاء المبــارَك الواحــد رفعاهــم فــوق تســلّط أو ســيادة أيِّ تأثيــر 

بشــرّي، وبرهنــا علــى أنَّهمــا تــرٌس يقيهــم هجمــات الشــيطان. ]369[
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»َوِفيَمــا أَبْطـَـأَ الَْعِريــُس نََعْســَن َجِميُعُهــنَّ َونِْمــَن. فَِفــي نِْصــِف اللَّيْــِل َصــاَر ُصــرَاٌخ: 
ُهــَوَذا الَْعِريــُس ُمْقِبــٌل، فَاْخرُْجــَن لِلَِقائـِـِه! فََقاَمــْت َجِميــُع أُولِئــَك الَْعــَذاَرى َوأَْصلَْحــَن 

« )متَّــى 25: 7-5(.  َمَصاِبيَحُهــنَّ
الســابقة  فــي حســاباتهم  ـون الخطــأ  فــي صيــف عــام 1844 اكتشــف المجيئيُـّ
بــأنَّ  لقــد ظــنَّ الجميــع  ـة، وقــد اســتقرُّوا علــى الموقــف الصحيــح.  النبويَـّ للفتــرات 
الـــ 2300 يوًمــا الــواردة فــي ســفر دانيــال 8: 14 تمتــدُّ لتصــل إلــى المجــيء الثانــي 
للمســيح، وســاد االعتقــاد بأنَّهــا تنتهــي فــي ربيــع عــام 1844؛ ولكــن كان يُنظَــر إلــى 
وتركَّــزت  نفســه،  العــام  ذلــك  إلــى خريــف  تمتــدُّ  أنَّهــا  علــى  وقتــذاك  الفتــرة  هــذه 
إنَّ   . الــربِّ أنَّهــا موعــد ظهــور  اعتبــار  النقطــة علــى  المجيئيِّيــن حــول هــذه  أذهــان 
اإلعــالن عــن هــذه الرســالة الزمنيَّــة كان خطــوة أخــرى فــي إتمــام َمثـَـل الُعــرس الــذي 

ـه ينطبــق علــى اختبــار المجيئيِّيــن. اتَّضــح أنَـّ
وكمــا فــي الَمثـَـل، فقــد أطْلِــَق الصــراخ فــي نصــف الليــل ُمعلًنــا مجــيء العريــس، 
 ،1844 عــام  ربيــع  بيــن  الفتــرة  منتصــف  فــي  الصــراخ  ارتفــع  فقــد  للَمثــل  ــة  وكتتمَّ
الـــ 2300 يوًمــا ســتنتهي، وخريــف عــام  بــأنَّ  حيــن ســاد االعتقــاد فــي بدايــة األمــر 
الـــ 2300 يوًمــا قــد انتهــت. وكانــت الكلمــات  بــأنَّ  ُوِجــَد فيمــا بعــد  1844، حيــن 
التــي ُســِمَعت فــي تلــك الصرخــة هــي الكلمــات نفســها التــي وردت فــي الكتــاب 

]370[ ـى 25: 6(.  لِلَِقائِــِه!« )متَـّ ُمْقِبــٌل، فَاْخرُْجــَن  الَْعِريــُس  المقــدَّس: »ُهــَوَذا 
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وكموجــة المــدِّ العاتيــة اكتســحت الحركــة كلَّ البــالد. لقــد انتقلَــت ِمــن مدينــة 
ـى وصلَــت إلــى أقصــى ربــوع البــالد واســتفاق  إلــى مدينــة وِمــن قريــة إلــى قريــة حتَـّ
ــب كمــا يختفــي  بالتمــام شــعب هللا المنتظــرون. وأمــام هــذا اإلعــالن اختفــى التعصُّ
د المؤمنــون موقفهــم مــرَّة أخــرى،  صقيــع الصبــاح أمــام الشــمس الُمشــرقة. لقــد حــدَّ

وأحيــا الرجــاُء والشــجاعة قلوبَهــم.
وكان العمــل خاليًــا ِمــن كلِّ تطــرُّف يظهــر غالبًــا عندمــا يكــون هنالــك اهتيــاج 
بشــريٌّ ال يضبطــه تأثيــر كلمــة هللا وروحــه. وقــد كان شــبيًها فــي طبيعتــه بأوقــات 
التذلـّـل والرجــوع إلــى الــربِّ التــي كانــت تحــدث بيــن شــعب إســرائيل قديًمــا عقــب 
ام هللا. كمــا كان يحمــل ذلــك الطبــع الــذي امتــاز  ســماعهم رســائل التوبيــخ ِمــن خــدَّ
بــه عمــل هللا فــي كلِّ عصــر. كان يوجــد قليــل ِمــن الفــرح المذهــل، إنَّمــا الصفــة 
ـة واالعتــراف بالَْخِطيَّــِة وتــرك العالَــم. وكان  الغالبــة كانــت فحــص القلــب بــكلِّ دقَـّ
بــة.  المعذَّ النفــوس  أثقــل  الــذي  الِحمــل  الــربِّ هــو  ــب واالســتعداد لمالقــاة  التأهُّ

ــظ. وكان هنالــك مواظبــة علــى الصــالة وتكريــس هلل فــي غيــر تحفُّ
إنَّ صــراخ نصــف الليــل لــم يُحمــل بالحجــج بالرغــم ِمــن أنَّ البرهــان الكتابــيَّ كان 
ٌة دافعــة تحــرَّك النفــس. لــم يكــن هنالــك  واضًحــا وقاطًعــا. وقــد كان يصحبــه قــوَّ
شــكٌّ أو تســاؤل. فعنــد دخــول المســيح االنتصــاريِّ إلــى أورشــليم، تقاطــرت إلــى 
جبــل الزيتــون جمــوع النــاس الذيــن اجتمعــوا ِمــن كلِّ أنحــاء البــالد إلحيــاء العيــد، 
ــوا إلــى الجمــع الــذي كان يُرافــق يســوع أدركــوا وحــي الســاعة واشــتركوا  وإذ انضمُّ
!« )متَّــى 21: 9(. هكــذا فََعــَل غيــر  فــي الهتــاف قائليــن: »ُمبـَـارٌَك اآلتـِـي ِباْســِم الــرَّبِّ
المؤمنيــن الذيــن تقاطــروا إلــى اجتماعــات المجيئيِّيــن، فبعضهــم جــاؤوا مدفوعيــن 
بالقــوَّة  والجميــع شــعروا  الســخرية،  بقصــد  وآخــرون  والفضــول  االســتطالع  بحــبِّ 

الُمقِنعــة الُمراِفقــة لهــذه الرســالة: »هــوذا العريــس ُمقبــل!«. ]371[
فــي ذلــك الوقــت كان يوجــد إيمــان جعــل الصــالة تُســتجاب، وهــو إيمــان كان 
ــات المطــر علــى األرض العطشــى، هكــذا نــزل  ينظــر إلــى الُمكافــأة. فكمــا تنهمــر زخَّ
روح النعمــة علــى أولئــك الطالبيــن الغيُّوريــن. والذيــن انتظــروا الوقــوف ســريًعا أمــام 
فاديهــم وجًهــا لوجــه شــعروا بفــرح مقــدَّس ال يُوصــف. فقــوَّة الــروح القــدس اللطيفــة 
المؤثِّــرة أذابــت القلــب إذ غمــر مجــُد هللا الُمؤمنيــن األمنــاء كموجــة تتلوهــا أخــرى.

وصــل الذيــن قَِبلــوا الرســالة، بــكلِّ حــذر ووقــار، إلــى الوقــت الــذي كانــوا يرجــون 
ــوا أنَّ واجبهــم األوَّل اقتضــى أْن يحصلــوا  فيــه أْن ياُلقــوا ربَّهــم. وفــي كلِّ صبــاح أحسُّ
علــى برهــان قبــول هللا لهــم. لقــد كانــت قلوبهــم متَّحــدة وُمرتبطــة ارتباطًــا وثيًقــا، 

AR StoryRedemption-Body.indd   302 11/4/19   4:23 PM



ُصراخ نصف الليل  |  303

يجتمعــون  كانــوا  مــا  وكثيــرًا  البعــض.  بعضهــم  وألجــل  مًعــا  كثيــرًا  ـون  يُصلُـّ وكانــوا 
تُســمع  الصلــوات  مــع هللا، وكانــت  لهــم شــركة  لتكــون  أماكــن منعزلــة  فــي  ســويَّة 
وهــي تتصاعــد ِمــن الحقــول والبســاتين. إنَّ اليقيــن بــأنَّ المخلِّــص راٍض عنهــم كان 
لــم يكونــوا  ِمــن الطعــام، وإذا أظلمــت ســحابة عقولهــم،  يَّــة  فــي نظرهــم أكثــر أهمِّ
يســتريحون إلــى أْن تنقشــع. وإذ شــعروا بشــهادة النعمــة الغافــرة كانــوا يتوقــون إلــى 

مشــاهدة ذاك الــذي كانــت تحبُّــه نفوســهم.

خائبون ولكن غير متروكين
ولكــْن، كان ال بــدَّ أْن يُصابــوا بالخيبــة مــرَّة أخــرى. لقــد مــرَّ وقــت االنتظــار ولــم 
يظهــر مخلِّصهــم. وراحــوا ينظــرون إلــى األمــام فــي انتظــار مجيئــه بثقــة ثابتــة، واآلن 
هــا هــم يشــعرون كمــا شــعرت مريــم عندمــا ذهبــت إلــى قبــر المخلِـّـص ووجدتــه 
فارًغــا، فصرخــت باكيــة تقــول: »إِنَُّهــْم أََخــُذوا َســيِِّدي، َولَْســُت أَْعلـَـُم أَيـْـَن َوَضُعــوُه!« 

)يوحنَّــا 20: 13(.
إنَّ شــعورهم بالرهبــة والخــوف ِمــن أْن تكــون الرســالة صادقــة وصحيحــة كان 
فــي  لــم يختــِف  الشــعور  الوقــت. وهــذا  لبعــض  المؤمــن  للعالَــم غيــر   ]372[ رادًعــا 
الحــال بعــد انقضــاء المهلــة؛ ولــم يتجــرَّأوا علــى الشــماتة ِبَمــن خابــت آمالهــم، ولكــْن 
عندمــا لــم تـُـر أيَّــة عالمــة علــى غضــب هللا، أفاقــوا ِمــن خوفهــم واســتأنفوا تعييرهــم 
ــن كانــوا قــد اعترفــوا بإيمانهــم بقــرب مجــيء الــربِّ هجــروا  وســخريتهم. إِنَّ كثيريــن ممَّ
إيمانهــم. وبعــض الذيــن كانــت لهــم ثقــة شــديدة طعنــوا ِبُعمــٍق فــي كبريائهــم بحيــث 
ــروا علــى هللا وطلبــوا المــوت ألنفســهم  شــعروا برغبــة فــي الهــروب ِمــن العالـَـم. فتذمَّ
ســوا إيمانهــم علــى آراء اآلخريــن، ال  بــداًل ِمــن الحيــاة، كمــا فعــل يونــان. إنَّ الذيــن أسَّ
علــى كلمــة هللا، صــاروا اآلن علــى اســتعداد لتغييــر آرائهــم مــرَّة أخــرى. وقــد كســب 
الســاخرون الجبنــاَء والمســتضعفين إلــى صفوفهــم، واتَّحــدوا جميًعــا فــي إعــالن أنَّــه 
، وقــد يظــلُّ  لــم تعــد هنــاك مخــاوف أو توقُّعــات اآلن. لقــد مــرَّ الوقــت ولــم يــأِت الــربُّ

العالَــم علــى حالــه آالف الســنين.
تــرك المؤمنــون الصادقــون الغيُّــورون كلَّ شــيء فــي ســبيل المســيح، وتمتَّعــوا 
مــوا ــــ حســب اعتقادهــم ــــ آخــر إنــذار  بحضــوره كمــا لــم يتمتَّعــوا ِمــن قبــل. لقــد قدَّ
اإللهــّي  ســيِّدهم  ِعشــرة  فــي  قريــب  ــا  عمَّ يُقبَلــوا  أْن  ينتظــرون  كانــوا  وإذ  للعالَــم، 
ـوا  ِمــن جمــوع غيــر المؤمنيــن. لقــد صلُـّ ومالئكــة الســماء انســحبوا إلــى حــدٍّ كبيــر 
لــم  الــرَّبُّ يَُســوُع« )رؤيــا يوحنَّــا 22: 20(، لكنَّــه  أَيَُّهــا  بشــوق حــاّر قائليــن: »تََعــاَل 
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يــأِت. واآلن إذ كان عليهــم أْن يعــودوا ليحملــوا أعبــاء الحيــاة وارتباكاتهــا الثقيلــة ِمــن 
لــوا تعييــر العالَــم الســاخر وهزئــه، كانــت تلــك بالفعــل تجربــة قاســية  جديــد ويتحمَّ

مرعبــة إليمانهــم وصبرهــم.
ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذه الخيبــة لــم تكــن بجســامة الخيبــة التــي مــرَّ بهــا التالميــذ 
فــي وقــت المجــيء األوَّل للمســيح. فعندمــا دخــل يســوع أورشــليم منتصــرًا، اعتقــد 
تابعــوه أنَّــه علــى وشــك أْن يعتلــي عــرش داود ويخلِّــص إســرائيل ِمــن ]373[ ظالميهــم. 
مليكهــم.  إلكــرام  بينهــم  فيمــا  يتســابقون  راحــوا  ُمفرحــة  وتوقُّعــات  عاليــة  فبآمــال 
ينثــرون  كانــوا  أو  عليــه،  يمــرُّ  كبســاط  الطريــق  فــي  ثيابهــم  فرشــوا  منهــم  وكثيــرون 
ســعوف النخيــل وأغصــان الشــجر فــي طريقــه. وفــي فرحهــم الحماســّي هتفــوا مًعــا 

ـى 21: 9(. قائليــن: »أُوَصنَّــا البْــِن َداُوَد!« )متَـّ
يســيُّون منــه أْن ينتهــر تالميــذه إذ أزعجتهــم هــزَّة الفــرح تلــك،  عندمــا طلــب الفرِّ
أجابهــم يســوع قائــاًل: »إِْن َســَكَت َهــؤاُلِء فَالِْحَجــارَُة تَْصــرُُخ!« )لوقــا 19: 40(. كان 
مــون قصــد هللا؛ وبالرغــم ِمــن ذلــك فقــد  ينبغــي أْن تتــمَّ النبــوءة. كان التالميــذ يُتمِّ
ُحِكــم عليهــم بــأْن يُصابــوا بخيبــة أمــل مريــرة. فمــا إْن مــرَّت أيَّــام قليلــة حتَّــى شــاهدوا 
ــق منهــا  لــم يتحقَّ القبــر. إنَّ توقُّعاتهــم  فــي  المــوت ويُوضــع  يُعانــي آالم  مخلِّصهــم 
ســيِّدهم  قيامــة  بعــد  إالَّ  يُدركــوا  لــم  وهــم  يســوع.  بمــوت  آمالهــم  فماتــت  شــيء، 
بهــا،  وأنبــأوا  ســبقوا  قــد  األنبيــاء  كان  األحــداث  تلــك  كلَّ  أنَّ  القبــر  ِمــن  ُمنتصــرًا 
الرســل 17:  )أعمــال  األَْمــَواِت«  ِمــَن  َويَُقــوُم  ـُم  يَتَأَلَـّ الَْمِســيَح  أَنَّ  يَْنبَِغــي  ـه »كَاَن  وأنَـّ
ــت النبــوءات بخصــوص رســالتَي المالكَيــن األوَّل  3(. وبنفــس هــذا األســلوب تمَّ
تــا العمــل الــذي  والثانــي. لقــد أعِطيَــت هــذه الرســائل فــي الوقــت المناســب وأتمَّ

قصــد هللا أْن يتــمَّ ِمــن خاللهمــا. 
كان العالـَـم يترقَّــب منتظــرًا أْن يتخلَّــى النــاس عــن نظــام المجــيء الثانــي بأكملــه 
إذا مــرَّ الوقــت ولــم يظهــر المســيح. ولكــْن، فــي حيــن أنَّ كثيريــن تخلّــوا عــن إيمانهــم 
تحــت ضغــط التجــارب الشــديدة، بقــي آخــرون ثابتيــن. ولــم يســتطيعوا اكتشــاف 
ـة. ولــم ينجــح أقــوى خصومهــم فــي  غلطــة واحــدة فــي حســاباتهم للفتــرات النبويَـّ
اإلطاحــة بموقفهــم. ال يمكننــا أْن ننكــر أنَّــه كانــت هنالــك خيبــة أمــل بالنســبة لذلــك 

الحــدث الُمرتقــب، ولكــْن حتَّــى هــذا لــم يكــن ليزعــزع إيمانهــم بكلمــة هللا. ]374[
إنَّ هللا لم يترك شعبه؛ فلقد مكث روحه مع الذين لم ينكروا بتهوُّر النور الذي 
دوا مشــهِّرين بحركــة المجــيء. والرســول بولــس، إذ نظــر عبــر  حصلــوا عليــه، ولــم ينــدِّ
بيــن والُمنتظريــن فــي هــذه األزمــة وإنذارهــم:  العصــور، كتــب كلمــات لتشــجيع الُمجرَّ
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بِْر، َحتَّى إِذَا  »فاَلَ تَطْرَُحوا ثَِقتَُكُم الَِّتي لََها ُمَجازَاٌة َعِظيَمٌة. ألَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى الصَّ
ا »َســيَأْتِي اآلتـِـي َوالَ يُبِْطــُئ.  َصَنْعتـُـْم َمِشــيئََة هللِا تََنالـُـوَن الَْمْوِعــَد. ألَنَّــُه بَْعــَد قَلِيــل ِجــدًّ
ا نَْحُن فَلَْســَنا ِمَن االرْتَِداِد  ا الْبَارُّ فَِباإِليَماِن يَْحيَا، َوإِِن ارْتَدَّ الَ تَُســرُّ ِبِه نَْفِســي«. َوأَمَّ أَمَّ

لِلَْهــالَِك، بـَـْل ِمــَن اإِليَمــاِن القِْتَنــاِء النَّْفــِس« )عبرانيّيــن 10: 39-35(.
وكان أَْســلَُم طريــق يســيرون فيــه هــو أْن يحتفظــوا بالنــور الــذي حصلــوا عليــه 
ــكوا بثبــات بوعــوده، ويداومــوا علــى تفتيــش األســفار  ِمــن هللا ويعتــزُّوا بــه، ويتمسَّ

ســة، وينتظــروا بــكلِّ صبــر، ويســهروا للحصــول علــى نــور أعظــم. ]375[   المقدَّ
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املَْقِدس 

إنَّ اآلية الكتابيَّة التي كانت ِمن دون كلِّ اآليات األخرى أساس تعليم المجيء 
والعمود المركزي فيه هي اإلعالن القائل: »إِلَى أَلَْفيِْن َوثثاَلَِث ِمئَِة َصبَاٍح َوَمَســاٍء، 
فَيَتَبَــرَّأُ )يتطهَّــر( الُْقــْدُس« )دانيــال 8: 14(. كانــت هــذه كلمــات مألوفــة لــدى كلِّ 
. وكانــت آالف األفــواه تنطــق بهــذه النبــوءة وتُردِّدهــا  المؤمنيــن بقــرب مجــيء الــربِّ
ـه بنــاًء علــى األحــداث الُمنبــأ  علــى أنَّهــا كلمــة ســرِّ إيمانهــم. وقــد أحــسَّ الجميــع أنَـّ
بهــا فــي تلــك النبــوءة تتوقَـّـف أبهــج انتظاراتهــم إشــراقًا وأعظــم آمالهــم. ولقــد تبيَّــن 
أنَّ تلــك األيَّــام النبويَّــة تنتهــي فــي خريــف عــام 1844. كان المجيئيّــون ــــ باالشــتراك 
مــع باقــي العالَــم المســيحيِّ ــــ يعتقــدون حينــذاك أنَّ العالَــم أو جــزًءا منــه كان هــو 
الَمقــِدس، وفهمــوا أنَّ تبرئــة الَمقــِدس أو تطهيــره كان هــو تطهيــر األرض بالنــار فــي 
اليــوم األخيــر العظيــم، وأنَّ هــذا ســيحدث عنــد المجــيء الثانــي للمســيح. وبالتالــي 

اســتنتجوا أنَّ المســيح ســيعود إلــى األرض فــي عــام 1844.
. وكان المؤمنــون يعلمــون أنَّ كلمــة  د مــرَّ ولــم يظهــر الــربُّ ولكــنَّ الوقــت الُمحــدَّ
هللا ال يمكــن أْن تخيــب؛ إًذا فــال بـُـدَّ أْن يكــون هنــاك خطــأ فــي تفســير النبــوءة، ولكــْن 
أيــن كان ذلــك الخطــأ؟ اندفــع كثيــرون فــي طيــش لفــكِّ عقــدة المشــكلة ِمــن خــالل 
إنــكار كــون الـــ 2300 يــوم تنتهــي فــي عــام 1844. ولــم يكــن هنــاك ســبب ]376[ يبــرِّر 
ـع. وقــد  اتِّخــاذ هــذا الموقــف إالَّ القــول بــأنَّ المســيح لــم يــأِت فــي الوقــت الُمتوقَـّ
تحاججــوا قائليــن بأنَّــه لــو كانــت األيَّــام النبويَّــة تنتهــي فــي عــام 1844، لــكان المســيح 
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ـه لــم يــأِت، فــال  قــد جــاء لتبرئــة المقــدس ِمــن خــالل تطهيــر األرض بالنــار؛ وبمــا أنَـّ
يمكــن أْن تكــون تلــك األيَّــام قــد انتهــت.

حســابهم  عــن  تخلّــوا  قــد  كانــوا  المجيئيّيــن  ِمــن  العظمــى  الغالبيَّــة  أنَّ  ومــع 
ــة الحركــة التــي بُنيــت علــى ذلــك  ــة، وبالتالــي أنكــروا صحَّ القديــم للفتــرات التاريخيَّ
ـي عــن نقــاط اإليمــان واالختبــار التــي  الحســاب، فــإنَّ قليليــن لــم يرغبــوا فــي التخلِـّ
كانــت تســندها كلمــة هللا وشــهادة روحــه. لقــد اعتقــدوا أنَّهــم تبّنــوا مبــادئ تفســير 
ــك  ســة، وأنَّ واجبهم حتَّم عليهم التمسُّ ســليمة وصحيحة في درس األســفار المقدَّ
بالحقائــق التــي حصلــوا عليهــا ومواصلــة الســير علــى النهــج نفســه الــذي اعتمــدوه 
األســفار  ودرســوا  موقفهــم  راجعــوا  الحــارَّة  الصــالة  وبــروح  الكتابيَّــة.  بحوثهــم  فــي 
ســة الكتشــاف خطئهــم، وإذ لــم يعثــروا علــى غلطــة واحــدة فــي تفســيرهم  المقدَّ
للفتــرات النبويَّــة، أرشــدهم هللا إلــى فحــص موضــوع الَمقــِدس بعمــق ودقَّــة أكثــر.

الَمقِدس األرضّي والَمقِدس السماوّي
لقــد عرفــوا ِمــن خــالل بحثهــم أنَّ الَمقــِدس األرضــّي الــذي أقامــه موســى بأمــٍر 
لِلَْوقْــِت  «رَْمــٌز  هــو  إنَّمــا  الجبــل،  علــى  لــه  أظِهــَر  الــذي  المثــال  ِمــن هللا وحســب 
ســتين كانتــا «أَْمِثلـَـَة  ُم قَرَاِبيــُن َوَذبَائـِـُح«؛ وأنَّ حجرتَيــه المقدَّ الَْحاِضــِر، الَّــِذي ِفيــِه تَُقــدَّ
ــَماَواِت«؛ وأنَّ المســيح هــو رئيــس كهنتنــا «َخاِدًمــا لِأَقـْـَداِس  األَْشــيَاِء الَِّتــي ِفــي السَّ
ـِذي نََصبَــُه الــرَّبُّ الَ إِنَْســاٌن«؛ «ألَنَّ الَْمِســيَح لَــْم يَْدُخــْل إِلَــى  َوالَْمْســَكِن الَْحِقيِقــيِّ الَـّ
ــَماِء َعيِْنَهــا، ]377[ لِيَظَْهــَر اآلَن  أَقْــَداٍس َمْصُنوَعــٍة ِبيَــٍد أَْشــبَاِه الَْحِقيِقيَّــِة، بَــْل إِلَــى السَّ
أََمــاَم َوْجــِه هللِا ألَْجلَِنــا« )عبرانيّيــن 9: 9، 23؛ عبرانييــن 8: 2؛ عبرانييــن 9: 24(.

إنَّ الَمقــِدس الــذي فــي الســماء حيــث يخــدم يســوع ألجلنــا هــو األصــل العظيــم 
الــذي علــى مثالــه بنــى موســى المقــدس األرضــّي. وبمــا أنَّ المقــدس األرضــيَّ كان 
فــي  أنَّ  يعنــي  وهــذا  األقــداس،  وقــدس  القــدس  وهمــا  حجرتيــن،  علــى  يحتــوي 
الــذي  والتابــوت  ســان.  مقدَّ أيًضــا موضعــان  يوجــد  الســماء  فــي  الــذي  المقــدس 
فــي  المســتخدمة  األخــرى  واآلنيــة  البخــور،  ومذبــح  هللا،  شــريعة  علــى  يحتــوي 
الخدمــة والموجــودة فــي المقــدس األرضــّي، كلُّهــا لهــا مــا يقابلهــا ِمــن نظائــر فــي 
ســة،  القــدس األعلــى. لقــد ُســِمح للرســول يوحنَّــا أْن يدخــل الســماء فــي رؤيــا مقدَّ
ــماِء« رأى  وُهنــاك رأى الشــمعدان ومذبــح البخــور، وإذ »انَْفتـَـَح َهيْــَكُل هللِا ِفــي السَّ
ــا 11: 19(. ــا 8: 3؛ رؤيــا يوحنَّ ــا 4: 5؛ رؤيــا يوحنَّ أيًضــا »تَابُــْوَت َعْهــِدِه« )رؤيــا يوحنَّ

َمــن كانــوا يبحثــون عــن الحــقِّ وجــدوا برهانًــا ال يقبــل الجــدل يؤكّــد وجــود  إنَّ 
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َمقــِدس فــي الســماء. لقــد بنــى موســى المســكن األرضــّي بحســب الِمثــال الــذي 
أظِهــر لــه. وأعلــن بولــس أنَّ ذلــك المثــال كان هــو المســكن الحقيقــّي الــذي هــو فــي 

ـه رآه فــي الســماء. الســماء )عبرانيّيــن 8: 2، 5(. وشــهد يوحنَّــا أنَـّ
فــي ختــام الـــ 2300 يــوم فــي عــام 1844 لــم يكــن هنــاك مقــِدٌس علــى األرض 
علــى مــدى قــرون كثيــرة؛ لذلــك ال بــدَّ أْن يكــون المقــدس الــذي فــي الســماء هــو 
َــالَِث ِمئَــِة َصبَــاٍح  نفســه الــذي أظِهــَر للعيــان فــي اإلعــالن القائــل: »إِلَــى أَلَْفيْــِن َوثث
َوَمَســاٍء، فَيَتَبَــرَّأُ الُْقــْدُس« )دانيــال 8: 14(. ولكــْن، كيــف يمكــن أْن يحتــاج المســكن 
ســة مــرَّة أخــرى،  الســماوّي إلــى تبرئــة؟ وإذ اتَّجــه دارســو النبــوءة إلــى األســفار المقدَّ
عرفــوا أنَّ التبرئــة لــم تكــن عبــارة عــن إزالــة النجاســات بالمفهــوم المــادِّيِّ للكلمــة، 
ألنَّ هــذا مــا كان يحــدث عبــر غســلها بالــدم، ولذلــك ال بــدَّ أْن يكــون المقصــود هــو 
التبرئــة ِمــن الَْخِطيَّــِة. لهــذا يقــول الرســول: »فَــَكاَن يَلْــزَُم أَنَّ أَْمِثلَــَة األَْشــيَاِء الَِّتــي ِفــي 
ــَماِويَّاُت َعيُْنَهــا، ]378[ فَِبَذبَائِــَح  ــا السَّ ــُر ِبهــِذِه ]دم الحيوانــات[، َوأَمَّ ــَماَواِت تُطَهَّ السَّ

أَفَْضــَل ِمــْن هــِذِه ]دم المســيح الغالــي والثميــن[« )عبرانيّيــن 9: 23(.
كان ال بــدَّ ِمــن فهــم خدمــات المقــدس الســماوّي للحصــول علــى معرفــة أكثــر 
بالتبرئــة التــي أشــارت إليهــا النبــوءة. ولــم يكــن باإلمــكان تعلُّــم هــذا األمــر إالَّ ِمــن خالل 
خدمــات المقــِدس األرضــّي؛ ألنَّ بولــس يعلــن بــأنَّ الكهنــة الذيــن خدمــوا هنــاك إنِّمــا 

ــَماِويَّاِت َوِظلََّهــا« )عبرانيّيــن 8: 5(. كانــوا: »يَْخِدُمــوَن ِشــبَْه السَّ

تبرئة الَمقِدس
إلــى  ـا  رمزيّـً تُنقــل  الشــعب  خطايــا  كانــت  إذ  القديــم  فــي  يحــدث  كان  وكمــا 
الَمقــدس األرضــيِّ ِمــن خــالل دم ذبيحــة الَْخِطيَّــِة، كذلــك تُنقــل خطايانــا بالفعــل 
إلــى الَمقــدس الســماوّي بواســطة دم المســيح. وكمــا كان يُطهَّــر القــدس األرضــّي 
رمزيًّــا بإزالــة الخطايــا التــي نجَّســت الشــعب، فبنفــس الطريقــة يتــمُّ تطهيــر المقــدس 
لة هناك أو بمحوها. وهذا يتطلَّب فحص  الســماوّي فعليًّا بإزالة الخطايا الُمســجَّ
ــارة  ل لنــوال بــركات كفَّ لة فيهــا الخطايــا للحكــم فــي َمــن ســيؤهَّ ت المســجَّ الســجالَّ
المقــدس  فتطهيــر  ولذلــك،  الَْخِطيَّــِة.  عــن  والتوبــة  بــه  اإليمــان  بواســطة  المســيح 
يأتــي  أْن  قبــل  إنجــازه  يجــب  العمــل  أيًضــا عمليَّــة دينونــة تحقيقيَّــة. وهــذا  يشــمل 
ـه عندمــا يأتــي ســتكون أجرتــه معــه ليُجــازي كلَّ واحــد  المســيح ليفتــدي شــعبه، ألنَـّ

كمــا يكــون عملــه )رؤيــا يوحنَّــا 22: 12(.
أنَّ  ـة  النبويَـّ الكلمــة  ِمــن  الــذي يشــعُّ  المتزايــد  النــور  تتبَّعــوا  الذيــن  وهكــذا رأى 
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المســيح ــــ بــداًل ِمــن أْن يأتــي إلــى األرض فــي نهايــة الـــ 2300 يــوم فــي عــام 1844ــــ قــد 
ــارة الختامــّي  دخــل إلــى قــدس األقــداس فــي الَمقــدس الســماوّي ليكمــل عمــل الكفَّ

اســتعداًدا لمجيئــه. ]379[
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54
رسالة املالك الثَّالث 

عندمــا دخــل المســيح قــدس األقــداس فــي المقــدس الســماوّي ليُنجــز عمــل 
م إلــى العالـَـم.  امــه بآخــر رســالة رحمــة يمكــن أْن تُقــدَّ ــارة الختامــّي، َعهــَد إلــى ُخدَّ الكفَّ
هــذا هــو إنــذار المــالك الثالــث فــي رؤيــا يوحنَّــا 14. وبعــد إعالنهــا ُمباشــرة يــرى 

النبــيُّ ابــن اإلنســان آتيًــا فــي مجــده ليجمــع حصــاد األرض.
قــدس  فــي  المســيح  فــإنَّ خدمــة  ســة،  المقدَّ األســفار  بــه  وأنبــأت  وكمــا ســبق 
تنطبــق  مــا  وهــذا   .1844 عــام  فــي  ـة  النبويَـّ ـام  األيَـّ ختــام  عنــد  ابتــدأت  األقــداس 
ــَماِء، َوظََهــَر تَابُــوُت َعْهــِدِه ِفــي  عليــه كلمــات الرائــي: »َوانَْفتَــَح َهيْــَكُل هللِا ِفــي السَّ
َهيَْكلِــِه« )رؤيــا يوحنَّــا 11: 19(. يوجــد تابــوت عهــد هللا فــي المســكن الثانــي ِمــن 
الَمقــِدس. وإذ دخــل المســيح إلــى هنــاك ليشــفع ألجــل الخطــاة، انفتــح الهيــكل 
الــذي فــي الداخــل وظهــر تابــوت عهــد هللا. لقــد أعلِــَن مجــد هللا وقدرتــه ألولئــك 
الذيــن شــاهدوا الُمخلِّــص باإليمــان وهــو يقــوم بعملــه الشــفاعّي. وإذ مــأت أذيــال 
مجــده الهيــكَل، ســطع علــى شــعبه المنتظــر علــى األرض نــوٌر ِمــن قــدس األقــداس.

لقــد اتَّبعــوا باإليمــان رئيــس كهنتهــم ِمــن القــدس إلــى قــدس األقــداس، ورأوه 
س  ل باستحقاق دمه أمام تابوت عهد هللا. وفي داخل ذلك التابوت المقدَّ يتوسَّ
كانــت هنــاك شــريعة اآلب نفســها التــي تكلَّــم بهــا ]380[ هللا ِمــن وســط رعــود ســيناء 
حــرف  يتغيَّــر  ولــم  واحــدة؛  وصيَّــة  تُلــَغ  لــم  الحجــر.  لوَحــي  علــى  بإصبعــه  وكتبهــا 
أو نُقطــة. وفــي حيــن أعطــى هللا نســخة ِمــن شــريعته إلــى موســى، فقــد احتفــظ 
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ــع الباحثــون عــن الحــقِّ أثــر الوصايــا  باألصــل العظيــم فــي المقــدس األعلــى. وإذ تتبَّ
ســة، وجــدوا الوصيَّــة الرابعــة فــي قلــب الوصايــا العشــر كمــا أعلِــن عنهــا منــذ  المقدَّ
ــا  َســُه. ِســتََّة أَيَّــاٍم تَْعَمــُل َوتَْصَنــُع َجِميــَع َعَملِــَك، َوأَمَّ ــبِْت لِتَُقدِّ البــدء: »اُذْكُــْر يـَـْوَم السَّ
ــابُع فَِفيــِه َســبٌْت لِلــرَّبِّ إِلِهــَك. الَ تَْصَنــْع َعَمــالً َمــا أَنْــَت َوابُْنــَك َوابَْنتُــَك  الْيَــْوُم السَّ
ــُدَك َوأََمتُــَك َوبَِهيَمتُــَك َونَِزيلُــَك الَّــِذي َداِخــَل أَبَْواِبــَك. ألَْن ِفــي ِســتَِّة أَيَّــاٍم َصَنــَع  َوَعبْ
ــابعِ. لِذلِــَك  ــَماَء َواألَرَْض َوالْبَْحــَر وَكُلَّ َمــا ِفيَهــا، َواْســتَرَاَح ِفــي الْيَــْوِم السَّ الــرَّبُّ السَّ

َســُه« )خــروج 20: 11-8(. ــبِْت َوقَدَّ بَــارََك الــرَّبُّ يَــْوَم السَّ
إنَّ روح هللا قــد عمــل فــي قلــوب تالميــذ كلمتــه أولئــك، فأجِبــُروا علــى االقتنــاع 
ــة الرابعــة ِمــن خــالل إهمالهــم حفــظ يــوم راحــة  بأنَّهــم فــي جهلهــم قــد تعــّدوا الوصيَّ
الخالــق. وهكــذا بــدأوا يفحصــون أســباب حفــظ اليــوم األوَّل ِمــن األســبوع بــداًل ِمــن 
الكتــاب برهانًــا علــى أنَّ  أْن يجــدوا فــي  ســه هللا. ولــم يســتطيعوا  الــذي قدَّ اليــوم 
س  الوصيَّــة الرابعــة قــد ألِغيــت أو أنَّ يــوم الســبت قــد تغيَّــر؛ والبركــة التــي بهــا قُــدِّ
اليــوم الســابع لــم تُنــَزع عنــه أبــًدا. كانــوا يطلبــون بــكلِّ أمانــة أْن يعرفــوا مشــيئة هللا 
يــن علــى شــريعته، مــأ الحــزن قلوبهــم  ويعملوهــا، فــإذ وجــدوا اآلن أنَّهــم كانــوا ُمتعدِّ

وأعلنــوا فــي الحــال والءهــم هلل ِمــن خــالل حفــظ ســبته الُمقــدَّس.
وقــد بُِذلَــت جهــود كثيــرة وجــادَّة لهــدم إيمانهــم، ومــا كان بإمــكان أحــد إالَّ أْن 
 ، الســماويِّ للَمقــِدس  ومثــااًل  صــورة  األرضــّي  الَمقــِدس   ]381[ كان  إذا  ـه  أنَـّ يفهــم 
فالشــريعة المحفوظــة فــي التابــوت علــى األرض كانــت هــي صــورة طبــق األصــل 
عــن الشــريعة التــي فــي التابــوت فــي الســماء، وأنَّ قبــول الحــقِّ الخــاصِّ بالَمقــِدس  
ــن اعترافـًـا بمطالــب شــريعة هللا وااللتــزام بحفــظ الســبت المذكــور  الســماوّي يتضمَّ

فــي الوصيَّــة الرابعــة.
وقد وجد الذين قبلوا النور الخاصَّ بشفاعة المسيح ودوام شريعة هللا أنَّ هذه 
مــة فــي الرســالة الثالثــة. لقــد أعلــن المــالك قائــاًل: »ُهَنــا َصبْــُر  كانــت الحقائــق المقدَّ
ــا 14: 12(.  يِســيَن. ُهَنــا الَِّذيــَن يَْحَفظُــوَن َوَصايَــا هللِا َوإِيَمــاَن يَُســوَع« )رؤيــا يوحنَّ الِْقدِّ
إنَّ هــذه الرســالة قــد ُســِبَقت بإنــذار خطيــر وُمخيــف: »إِْن كَاَن أََحــٌد يَْســُجُد لِلَْوْحــِش 
َولُِصورَتِــِه، َويَْقبَــُل ِســَمتَُه َعلَــى َجبَْهِتــِه أَْو َعلَــى يَــِدِه، فَُهــَو أَيًْضــا َسيَْشــرَُب ِمــْن َخْمــِر 
َغَضــِب هللِا، الَْمْصبُــوِب ِصرْفًــا ِفــي كَأِْس َغَضِبــِه« )رؤيــا 14: 9، 10(. فلكــي نفهــم 
ــر الرمــوز الُمســتعملة فيهــا. فمــا الــذي يرمــز إليــه  هــذه الرســالة ينبغــي علينــا أْن نفسِّ
مة؟ مرَّة أخرى عاد الباحثون عن الحقِّ إلى دراسة النبوءات. الوحش والصورة والسِّ
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الوحش وصورته
هــذا الوحــش األوَّل يرمــز إلــى كنيســة رومــا، التــي هــي عبــارة عــن هيئــة كنســيَّة 
قــد اكتســت بُســلطة مدنيَّــة، وتمتلــك القــدرة علــى معاقبــة جميــع الخارجيــن عــن 
ــا صــورة الوحــش فهــي ترمــز إلــى هيئــة دينيَّــة أخــرى قــد  ين عنهــا. أمَّ طوعهــا والُمنشــقِّ
كســتها قــوى مشــابهة. إنَّ تشــكيل هــذه الصــورة هــو عمــل الوحــش نفســه الــذي ــــ 
نتيجــة صعــوده الســلمّي ومبادئــه اللطيفــةـ ـــ يلفــت األنظــار بشــكل صــارخ إلــى أنَّــه رمــز 
للواليــات المتَّحــدة. وُهنــا يمكــن العثــور علــى صــورة البابويَّــة. عندمــا تتَّحــد كنائــس 
الواليــات المتَّحــدة مجتمعــة حــول نقــاط اإليمــان الُمشــترك فيمــا بينهــا، ]382[ ســتؤثِّر 
ســاتها، وعندئــذ ســتكون  علــى الدولــة لتفــرض قوانيــن تلــك الكنائــس وتدعــم ُمؤسَّ
ــلطة الرومانيَّــة. حينــذاك ســتُهاَجم  البروتســتانتيَّة األمريكيَّــة قــد شــكَّلت صــورة للسُّ

الكنيســة الحقيقيَّــة باالضطهــاد كمــا حــدث مــع شــعب هللا قديًمــا.
َواألَْغِنيَــاَء  َوالِْكبَــاَر،  َغــاَر  الصِّ »الَْجِميــَع:  يأمــر:  بالخــروف  الشــبيه  الوحــش  إنَّ 
َعلَــى  أَْو  الْيُْمَنــى  يَِدِهــِم  َعلَــى  ِســَمٌة  لَُهــْم  تُْصَنــُع  َوالَْعِبيــَد،  َواألَْحــرَاَر  َوالُْفَقــرَاَء، 
ــَمُة أَِو اْســُم الَْوْحــِش  ــُه السِّ َجبَْهِتِهــْم، َوأَْن الَ يَْقــِدَر أََحــٌد أَْن يَْشــتَِرَي أَْو يَِبيــَع، إِّالَّ َمــْن لَ
أَْو َعــَدُد اْســِمِه« )رؤيــا يوحنَّــا 13: 16، 17(. هــذه هــي عالمــة اإلنــذار الــذي نطــق 
بــه المــالك الثالــث. إنَّهــا عالمــة الوحــش األوَّل، أي البابويــة، ولذلــك يمكــن النظــر 
إليهــا علــى أنَّهــا ِمــن بيــن الصفــات المميِّــزة لتلــك القــوَّة. لقــد أعلــن النبــيُّ دانيــال 
األْوقَــاَت  يَُغيِّــُر  ـُه  أنَـّ »يَظُــنُّ  الرومانيَّــة  الكنيســة  إلــى  يرمــز  الــذي  الصغيــر  القــرن  أنَّ 
بهــا بولــس بـــ »إِنَْســان الَخِطيْئَــة« )2تســالونيكي  ــنَّة« )دانيــال 7: 25(، بينمــا لقَّ َوالسُّ
ــة لــم تســتطع أْن  2: 3(، الــذي يرفــع نفســه علــى هللا )2تســالونيكي 2: 4(. والبابويَّ
ترفــع نفســها فــوق هللا إالَّ عندمــا قامــت بتغييــر شــريعته؛ وكُلُّ َمــن يحفــظ الشــريعة 
م إكراًمــا فائًقــا لذلــك الســلطان الــذي  بعــد تغييرهــا وهــو علــى علــم بذلــك إنَّمــا يُقــدِّ

أحــدث هــذا التغييــر.
إنَّ الوصيَّة الرابعة التي َسَعَت روما إلى استبعادها هي الوصيَّة الوحيدة التي 
تُشير إلى هللا على أنَّه خالق السماوات واألرض، وهكذا فهي تُميِّز اإلله الحقيقي 
ه  عن جميع اآللهة الزائفة. لقد فُرِض السبت ليكون ذكرى لعمل الخلق، وبهذا يوجِّ
. ويُشار إلى قُدرته الخالقة في صفحات الكتاب  أذهان البشر إلى اإلله الحيِّ الحقيقيِّ
المقدَّس باعتبارها دلياًل وبرهانًا على أنَّ إله إسرائيل هو فوق كلِّ اآللهة الوثنيَّة. لو 
ُحِفظ السبت على مرِّ األجيال، لكانت أفكار اإلنسان وعواطفه تنعطف إلى صانعه 

بوصفه موضوع اإلكرام والعبادة، ]383[ ولَما ُوجد عابد وثن أو كافر أو ُملحد.
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ســة التــي تُشــير إلــى هللا علــى أنَّــه الخالــق هــي عالمــة علــى ســيادته  تلــك الُمؤسَّ
الشــرعيَّة علــى جميــع الخالئــق التــي صنعهــا. وتغييــر الســبت هــو عالمــة، أو ِســمة، 
تشــير إلــى ُســلطة الكنيســة الرومانيَّــة. والذيــن يختــارون حفــظ الســبت الزائــف بــدل 
مــون بذلــك والءهم لتلك  الحقيقــّيـ ـــ مــع علمهــم بمطالــب الوصيَّــة الرابعــةـ ـــ إنَّمــا يُقدِّ

ــلطة التــي أمــرت بــه ِمــن دون ســواها.  السُّ

رسالة خطيرة
علــى  البشــر  بنــي  إلــى  ــه  ُوجِّ تهديــد  أرهــب  الثالــث  المــالك  رســالة  ــن  تتضمَّ
اإلطــالق. إنَّ تلــك الَْخِطيَّــِة التــي تســتمطر غضــب هللا الصــرف )الــذي ال أثــر للرحمــة 
فيــه( ال بــدَّ أْن تكــون َخِطيَّــة رهيبــة. لــن يُتــرك النــاس فــي الظــالم فــي مــا يختــصَّ بهــذا 
م إلــى العالَــم قبــل افتقــاد دينونــة  األمــر الهــاّم؛ فاإلنــذار الخــاصُّ بهــذه الَْخِطيَّــِة ســيُقدَّ
هللا كي يعلم الجميع لماذا تحلُّ الدينونة بالناس وتكون لديهم فرصة للنجاة منها.

فريــٌق »يَْســُجُد  العظيــم:  الصــراع  فريقــان متعارضــان حــول موضــوع  ســيظهر 
ِســَمتَُه« )رؤيــا يوحنَّــا 14: 9(، وبذلــك يجلبــون علــى  َويَْقبَــُل  َولُِصورَتِــِه،  لِلَْوْحــِش 
الثالــث،  المــالك  أطلقــه  الــذي  التهديــد  فــي  الــواردة  الرهيبــة  الدينونــة  أنفســهم 
والفريــق اآلخــر »يَْحَفظُــوَن َوَصايَــا هللِا َوإِيَمــاَن يَُســوَع« )رؤيــا يوحنَّــا 14: 12( فــي 

العالَــم. مــع  تناقــض ملحــوظ 
ــة التــي انكشــفت أمــام َمــن قَِبلــوا رســالة  تلــك كانــت الحقائــق الخطيــرة والهامَّ
المــالك الثالــث. وإذ أعــادوا النظــر فــي اختبارهــم منــذ اإلعــالن األوَّل عــن المجــيء 
الثانــي حتَّــى انقضــاء الوقــت فــي ســنة 1844، رأوا تفســيرًا لخيبتهــم وأنعــَش الرجــاُء 
والفــرُح قلوبهــم ِمــن جديــد. وقــد ســطع نــوٌر ِمــن الَمقــِدس أنــار الماضــي والحاضــر 
]384[ والمســتقبل، وأدركــوا أنَّ هللا كان يقودهــم بعنايتــه التــي ال تُخطــئ. واآلن هــا 

دة وإيمــان  هــم يشــتركون فــي اإلعــالن عــن إنــذار المــالك الثالــث بشــجاعة متجــدِّ
ــه نحــو الســبت الحقيقــّي منــذ ســنة 1844، وهــذا  راســخ. إنَّ انتبــاه العالَــم يتوجَّ
يحــدث إتماًمــا لنبــوءة المــالك الثالــث. كمــا أنَّ أعــداًدا متزايــدة ِمــن المؤمنيــن ترجــع 

س. ]385[ علــى الــدوام إلــى حفــظ يــوم الــربِّ المقــدَّ
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عــن  راضيــن  أفرادهــا  يكــن  ولــم  وثابتــة،  نــة  ُمحصَّ وقفــت  جماعــة  رأيــُت  لقــد 
الذيــن كانــوا يُزعزعــون إيمــان الكنيســة الراســخ. وكان هللا ينظــر إليهــم باستحســان 
وقبــول. وأظِهــرَت لــي ثــالث خطــوات ــــ رســائل المالئكــة الثالثــة. قــال المــالك الــذي 
يُرافقنــي، »ويــٌل لِمــن ينقــل حجــرًا أو يُحــرِّك مســماًرا ِمــن هــذه الرســائل. إنَّ الفهــم 
ـق علــى الطريقــة  يَّــة، ومصيــر النفــوس ُمعلَـّ الصحيــح لهــذه الرســائل أمــٌر بالِــغ األهمِّ

التــي ســتُقبل بهــا هــذه الرســائل«.
الثمــن  ورأيــُت  الرســائل،  هــذه  خــالل  ِمــن  األرض  إلــى  نزلــُت  أخــرى  ومــرَّة 
الباهــظ الــذي دفعــه شــعب هللا ليشــتروا بــه اختبارهــم. لقــد حصلــوا عليــه بــآالم 
كثيــرة وصراعــات قاســية. كان هللا قــد قادهــم خطــوة تلــو األخــرى إلــى أْن وضعهــم 
ــة ويتفحَّصــون  ــة ثابتــة ال تتزعــزع. لقــد رأيــُت أفــراًدا يقتربــون ِمــن المنصَّ علــى ِمنصَّ
يحاولــون  راحــوا  الفــور، وآخــرون  علــى  البعــض صعــدوا عليهــا فرحيــن  األســاس. 
إيجــاد خطــأ مــا فــي األســاس. لقــد رغبــوا فــي إحــداث بعــض التحســينات، وبعدئــذ 

ــة أكثــر اكتمــااًل، وســيكون النــاس أكثــر ســعادة. ســتكون المنصَّ
ــة ليفحصوهــا، وأعلنــوا أنَّهــا أقيمــت علــى نحــٍو خاطــئ.  نــزل البعــض عــن المنصَّ
ــة بثبــات ونصحــوا الذيــن نزلــوا  لكنَّنــي رأيــُت أنَّ الغالبيَّــة تقريبًــا وقفــوا علــى المنصَّ
ــاء األعظــم وهــم  ــر وشــرحوا لهــم بــأنَّ هللا ]386[ هــو البنَّ عنهــا بــأْن يتوقَّفــوا عــن التذمُّ
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ة  كانوا يُقاومون هللا ذاته. لقد ســردوا أعمال هللا العجيبة التي قادتهم إلى المنصَّ
الراســخة، ورفعــوا أعينهــم إلــى الســماء متَّحديــن وهتفــوا بصــوت عظيــم معطيــن 
ــة التــي  ــرون، فتركــوا المنصَّ المجــد هلل. وهــذا تــرك أثــرًا فــي بعــض َمــن كانــوا يتذمَّ

اعتلوهــا مــرَّة أخــرى والتواضــع مرتســم عليهــم. 

اختبار اليهود يتكرَّر
لقــد تــمَّ توجيــه انتباهــي إلــى اإلعــالن عــن المجــيء األوَّل للمســيح. لقــد أرِســل 
تــه ليُِعــّد الطريــق ليســوع. والذيــن رفضــوا شــهادة يوحنَّــا لــم  يوحنَّــا بــروح إيليَّــا وقوَّ
يســتفيدوا ِمن تعاليم يســوع، ومقاومتهم للرســالة التي ســبقت وأنبأت عن مجيئه 
وضعتهــم فــي ظــرف لــم يســمح لهــم بــأْن يتلّقــوا أقــوى بُرهــان علــى أنَّ يســوع كان 
هــو المســيَّا. لقــد قــاد الشــيطان أولئــك الذيــن رفضــوا رســالة يوحنَّــا ألْن يذهبــوا 
إلــى أبعــد ِمــن ذلــك ويرفضــوا المســيح ويصلبــوه. وهــم بفعلهــم هــذا قــد وضعــوا 
أنفســهم حيــث لــم يمكنهــم أْن ينالــوا فــي يــوم الخمســين تلــك البركــة التــي كان ِمــن 

الممكــن أْن تُرِْشــدهم إلــى الطريــق المــؤدِّي إلــى المقــدس الســماوّي.
تكــن  لــن  ـة  اليهوديَـّ والفرائــض  الذبائــح  أنَّ  أظهــَر  الهيــكل  حجــاب  انشــقاق  إِنَّ 
مــت وقُِبلَــت، والــروح القــدس الــذي  مقبولــة فيمــا بعــد. فالذبيحــة العظمــى قــد قُدِّ
نــزل فــي يــوم الخمســين نقــل أفــكار التالميــذ ِمــن المقــدس األرضــّي إلــى المقــدس 
بــركات  ليســكب علــى تالميــذه  باســتحقاق دمــه  الســماوّي، حيــث دخــل يســوع 
ـة  النــور حــول خطَـّ تُرِكــوا فــي ظــالم داِمــس. لقــد فقــدوا كلَّ  ارتــه. لكــنَّ اليهــود  كفَّ
الخــالص والــذي كان يمكــن أْن يكــون ِمــن نصيبهــم، واســتمرُّوا بالثقــة فــي ذبائحهــم 
محــلَّ  الســماوّي  الَمقــِدس  حــلَّ  لقــد  الفائــدة.  والعديمــة  العقيمــة  وتقدماتهــم 
الَمقــِدس األرضــّي، ومــع ذلــك لــم يكــن لهــم ِعلـْـَم ]387[ بالتغييــر. وبالتالــي لــم يتمكَّنــوا 

ِمــن االســتفادة ِمــن شــفاعة المســيح فــي المقــدس الســماوّي.
ينظــر الكثيــرون برعــب إلــى الطريــق الــذي ســلكه اليهــود عندمــا رفضــوا المســيح 
وصلبــوه؛ وإذ يقــرأون التاريــخ الُمخــزي الذيــن يبيِّــن مــا تعــرَّض لــه ِمــن إســاءة، يظنُّــون 
أنَّهــم يحبُّونــه وأنَّهــم مــا كانــوا لينكــروه كمــا فعــل بطــرس أو يصلبــوه كمــا فعــل اليهــود، 

لكــنَّ هللا الــذي يعــرف قلــوب الجميــع قــد امتحــن حبَّهــم المزعــوم ليســوع. 
رســالة  النــاس  تقبَّــل  كيــف  اهتمــام  بأعمــق  راقبــت  قــد  بأســرها  الســماء  إِنَّ 
وهــم  الدمــوع  وذرفــوا  ليســوع  ُحبَّهــم  ادَّعــوا  ــن  ممَّ الكثيريــن  لكــنَّ  األوَّل.  المــالك 
ــة بمجيئــه. وبــداًل ِمــن أْن  ــة الصليــب، ســخروا ِمــن األخبــار الســارَّة الخاصَّ يقــرأون قصَّ
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يقبلــوا الرســالة بفــرح، أعلنــوا أنَّهــا خدعــة ووهــم. لقــد أبغضــوا الذيــن أحبُّــوا ظهــوره 
وطردوهــم ِمــن الكنائــس. والذيــن رفضــوا الرســالة األولــى لــم يتمكَّنــوا ِمــن االســتفادة 
هم  ِمــن الرســالة الثانيــة؛ ولــم يســتفيدوا ِمــن صــراخ نصــف الليــل الــذي كان ســيِعدُّ
للدخول مع يســوع باإليمان إلى قدس األقداس في الهيكل الســماوّي. وبرفضهم 
للرســالتين الســابقتين، فقــد أظلمــت أذهانهــم حتَّــى أنَّهــم لــم يقــدروا أْن يــروا النــور 
الــذي فــي رســالة المــالك الثالــث، وهــي الرســالة التــي تِصــُف مــا يجــرى ِمــن أحــداث 

فــي قُــدس األقــداس. ]388[
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بــدأ الشــيطان خدعتــه فــي جنَّــة عــدن، حيــن قــال لحــوَّاء: »لــن تموتــا«. كان 
مــه الشــيطان عــن خلــود الــروح، وقــد اســتمرَّ بممارســة هــذه  ذلــك أوَّل درس يقدِّ
الخدعــة منــذ ذلــك الحيــن حتَّــى الوقــت الحاضــر، وسيســتمرُّ إلــى أْن يــردَّ هللا ســبي 
ــة عــدن. فهمــا أكال ِمــن الشــجرة  ــه انتباهــي إلــى آدم وحــوَّاء فــي جنَّ أبنائــه. لقــد ُوجِّ
الُمحرَّمــة، وبعــد ذلــك ُوِضــَع الســيف الُملتِهــب حــول شــجرة الحيــاة، وتــمَّ طردهمــا 
ِمــن الجنَّــة لئــالَّ يتنــاوال ِمــن شــجرة الحيــاة ويعيشــا حيــاة الَْخِطيَّــِة إلــى األبــد. وكان ثمــر 
يَّــة آدم َعبَــر لهيــب  تلــك الشــجرة إلدامــة الخلــود. َســِمْعُت مــالكًا يســأل: »َمــن ِمــن ذرِّ
الســيف المتقلِّــب وأكل ِمــن شــجرة الحيــاة؟«، وَســِمْعُت مــالكًا آخــر يُجيــب: »لــم 
يــة آدم بعبــور الســيف الُملتِهــب واألكل ِمــن تلــك الشــجرة؛ ولهــذا  يقــم أحــٌد ِمــن ُذرِّ
ــــ  ـا  أبديّـً موتًــا  تُخطــئ ســتموت  التــي  النفــس  إنَّ  األبــد«.  إلــى  ســيحيا  فــال خاطــئ 

ســتموت موتًــا ال رجــاء بالقيامــة منــه؛ وعندئــذ سيســكن غضــب هللا.
ــن ِمــن النجــاح إلــى حــدٍّ بعيــد فــي جعــل  إنَّــه ألمــٌر ُمدِهــٌش لــي أنَّ الشــيطان تمكَّ
النــاس يعتقــدون أنَّ كلمــات هللا: »النَّْفــُس الَِّتــي تُْخِطــُئ ِهــَي تَُمــْوُت« )حزقيــال 
18: 4( تعنــي أنَّ النفــس التــي تُخطــئ لــن تمــوت، بــل ســتحيا إلــى األبــد فــي بــؤس 
وشــقاء. قــال المــالك: »الحيــاة هــي الحيــاة، ســواء ]389[ كانــت فــي ألــم أو فــي 

ســعادة. ال ألــم فــي المــوت، وال فيــه فــرح أو كُــره«.
ا لنشر الكذبة التي رُدِّدت أوَّاًل على  أمَر الشيطان مالئكته أْن يبذلوا جهًدا خاصًّ
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مســامع حــوَّاء فــي جنَّــة عــدن: »لــن تموتــا«. وإذ تلّقــى النــاس هــذه الضاللــة وُحِملــوا 
علــى االعتقــاد بــأنَّ اإلنســان خالــٌد، قادهــم الشــيطان ليؤمنــوا بــأنَّ الخاطــئ ســيحيا 
فــي شــقاء أبــدّي. ثُــمَّ تــمَّ إعــداد الطريــق أمــام الشــيطان ليعمــل ِمــن خــالل ُممثِّليــه 
ـه  فيجعلهــم يُصــوِّرون هللا أمــام الشــعب علــى أنَـّـه طاغيــة ُمِحــبٌّ لالنتقــام ــــ علــى أنَـّ
إلــٌه يطــرح فــي أعمــاق الجحيــم جميــع الذيــن ال يرضــى عنهــم، ويجعلهــم يُقاســون 
دائًمــا وطــأة غضبــه عليهــم؛ وبينمــا هــم يُقاســون أهــوال عــذاب ال يوصــف ويتلــوُّون 
فــي النيــران األبديَّــة، يُصــوَّر هللا وهــو ينظــر إليهــم ِمــن عليائــه برضــا وارتيــاح. لقــد َعلِــَم 
الشيطان أنَّه إذا قَِبل الناس هذا الضالل، فإنَّ كثيرين سيبغضون هللا بداًل ِمن أْن 
يحبُّــوه ويوقِّــروه؛ وأنَّ كثيريــن ســينقادون لالعتقــاد بــأنَّ التهديــدات الــواردة فــي كلمــة 
هللا لــن تتحّقــق بشــكل حرفــّي أو واقعــّي، ألنَّــه ِمــن الُمناِقــض لصفــات الخيــر والمحبَّــة 

والرحمــة أْن يطــرح هللا فــي العــذاب األبــدي الخالئــَق التــي خلقهــا.
كمــا اقتــاد الشــيطان النــاس العتنــاق تطــرُّف عقائــدّي آخــر، أال وهــو التجاهــل 
الكامل لعدالة هللا وتهديدات كلمته، وتصويره على أنَّه إله كلِّيُّ الرحمة، ولهذا لن 
يســين وُخطــاًة فــي نهايــة المطــاف. يهلــك أحــٌد بــل ســيخلص فــي ملكوتــه الجميــع قدِّ

ونظــرًا النتشــار ضــالالت خلــود النفــس والشــقاء األبــدّي فقــد قــام الشــيطان 
باســتغالل فريــق آخــر ِمــن النــاس وقادهــم العتبــار الكتــاب المقــدَّس غيــر موحــى بــه. 
فهــم يعتقــدون أنَّــه يُعلِّــم الكثيــر ِمــن األمــور الصالحــة، ولكــْن ال يمكنهــم أْن يعتمــدوا 

ــوه، ألنَّهــم تعلَّمــوا أنَّــه يُعلــن مبــدأ الشــقاء األبــدّي. ]390[ عليــه ويحبُّ
وهناك فريق آخر ِمن الناس قادهم الشيطان إلى ما هو أبعد ِمن ذلك، حيث 
دفعهم حتَّى إلى إنكار وجود هللا. هؤالء ال يُمكنهم رؤية التناسق في شخصيَّة إله 
الكتاب المقدَّس الذي سيوقع عذابًا رهيبًا وأبديًّا على فئة ِمن العائلة البشريَّة. 
ولهذا السبب فُهم يرفضون الكتاب المقدَّس وُمؤلِّفه، ويعتبرون الموت نوًما أبديًّا.

وما تزال هناك فئة أخرى ِمن الخائفين والخجولين. هؤالء يجرِّبهم الشيطان 
عي أمامهم أنَّ أجرة الَْخِطيَِّة ليست موتًا  ليخطئوا، وبعد أْن يقعوا في الَْخِطيَِّة يدَّ
بل حياة يُقاسون فيها أهوال العذاب ويحتملونها على مدى األجيال األبديَّة. إنَّ 
الشيطان يتسلَّط على عقولهم إذ يصوِّر أمام أذهانهم الضعيفة أهوال جحيم ال 
يتهلَّل الشيطان  ينتهي، فيفقدون القدرة على اإلدراك والتكفير السليم. عندئذ 
عون  ومالئكته، وينضمُّ إليهم الكفرة والُملحدون في إلقاء اللوم على المسيحيَّة. ويدَّ
أنَّ هذه الشرور هي النتائج الطبيعيَّة لإليمان بالكتاب المقدَّس وُمؤلِّفه، في حين 

أنَّها في الحقيقة نتائج قبول الناس لهرطقة شائعة.
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سة خيُر حاِفظ األسفار الُمقدَّ
رأيــُت أنَّ الجنــد الســماويِّين امتــأوا غضبًــا علــى هــذا العمــل الوقــح ِمــن جانــب 
الشــيطان. وســألُت لمــاذا يُســمح لجميــع هــذه الضــالالت بــأْن تطبــع تأثيرهــا علــى 
بــكلِّ  يقــدرون  األمــر،  تلّقــوا  حــال  فــي  هللا،  مالئكــة  أنَّ  حيــن  فــي  النــاس،  عقــول 
. ثـُـمَّ رأيــُت أنَّ هللا يعلــم أنَّ الشــيطان ســيُحاول بشــتَّى  ســهولة أْن يكســروا قــوَّة العــدوِّ
الطــرق أْن يُهلِــك اإلنســان؛ لذلــك قصــد هللا أْن تُكتــب كلمتــه، وجعــل مقاصــده 
بالنســبة للجنــس البشــرّي فــي غايــة الوضــوح حتَّــى أنَّ أضعــف إنســان لــن يُخطــئ فــي 
تمييزهــا. بعــد أْن أعطــى هللا كلمتــه لإلنســان، حــرص علــى حمايتهــا لكــي ال يعمــل 
علــى محوهــا الشــيطان أو مالئكتــه، أو أحــد أعوانــه أو نوَّابــه. وبينمــا قــد تتعــرَّض 
كُتــٍب أخــرى لإلبــادة، فــإنَّ هــذا الكتــاب ســيبقى خالــًدا. ومــع اقتــراب ]391[ نهايــة 
ا  الزمــان حيــن تتزايــد ضــالالت الشــيطان، فــإنَّ هــذا الكتــاب ســيتضاعف كثيــرًا جــدًّ
حتَّــى أنَّ جميــع َمــن يرغبــون فــي قراءتــه ســيمكنهم أْن يحصلــوا علــى نســخة منــه، وإذا 

نون أنفســهم ضــدَّ ضــالالت الشــيطان ومعجزاتــه الكاذبــة. فعلــوا ذلــك، ســيُحصِّ
ــة؛ ومــع أنَّ نُســخ  س بصــورة خاصَّ لقــد رأيــُت أنَّ هللا قــد َحِفــظ الكتــاب المقــدَّ
الكتــاب كانــت قليلــة، ففــي بعــض الحــاالت قــام العلمــاء بتغييــر كلماتــه ُمعتقديــن 
بأنَّهــم يجعلونهــا بذلــك أكثــر وضوًحــا، بينمــا كانــوا فــي الحقيقــة يحيطــون بالغمــوض 
مــا كان واضًحــا فــي األصــل، بحيــث تنحــاز أو تميــل إلــى آرائهــم ووجهــات نظرهــم 
بمجملهــا،  كلمــة هللا،  أنَّ  رأيــُت  لكنَّنــي  بالتقاليــد.  كانــت محكومــة  التــي  الثابتــة 
ــره. ال حاجــة للباحثيــن  هــي سلســلة متكاملــة، كلُّ جــزء فيهــا يرتبــط باآلخــر ويُفسِّ
الحقيقيِّين عن الحقِّ أْن يقعوا في الخطأ، ألنَّ كلمة هللا ليســت واضحة وبســيطة 
في إعالن الطريق إلى الحياة وحســب، بل إنَّ الروح القدس قد أعطي ليرشــدهم 

ليفهمــوا الطريــق المــؤدِّي إلــى الحيــاة التــي فيهــا.
رأيــُت أنَّ مالئكــة هللا ليــس لهــم أبــًدا أْن يتحكَّمــوا بــاإلرادة. لقــد وضــع هللا أمــام 
يَّــة االختيــار. يرغــب الكثيــرون فــي الحيــاة،  اإلنســان الحيــاة والمــوت. ولإلنســان حرِّ
لكنَّهــم يســتمرُّون فــي الســير فــي الطريــق الرحــب. إنَّهــم يختــارون التمــرُّد علــى ُحكــم 
هللا بالرغــم ِمــن رحمتــه العظيمــة وإشــفاقه فــي بــذل ابنــه للمــوت ِمــن أجلهــم. ال بــدَّ 
أْن ينــال العقــاب أولئــك الذيــن ال يختــارون أْن يقبلــوا الخــالص الــذي اشــتُري بثمــٍن 
لــوا العــذاب والشــقاء  باهــظ. لكنَّنــي رأيــُت أنَّ هللا لــن يحبســهم فــي الجحيــم ليتحمَّ
ســة،  والُمقدَّ النقيَّــة  الشــركة  الســماء، حيــث  إلــى  يأخذهــم  لــن  ـه  أنَـّ كمــا  األبــدّي، 
لــم  تماًمــا كأنَّمــا  البــؤس. ولكنَّــه ســيهلكهم  فــي غايــة  وذلــك ألنَّ هــذا ســيجعلهم 
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تُــراب  مــن  اإلنســان  ُخلِــق  لقــد  بمطالــب عدالتــه.  الوفــاء  يوجــدوا؛ عندئــذ ســيتمُّ 
األرض، وســيُحرَق الُعصــاة واألثمــة بالنــار ويرجعــون إلــى التــراب ِمــن جديــد. لقــد 
رأيــُت أنَّ رحمــة هللا ]392[ ورأفتــه فــي هــذا األمــر ينبغــي أْن يثيــرا فــي نفــوس الجميــع 
وس. بعــد أْن يهلــك األشــرار ِمــن علــى  اإلعجــاب بطبيعــة هللا والتوقيــر الســمه القــدُّ

األرض، ســيُردِّد كلُّ الجنــد الســماوّي قائليــن: »آميــن!«.
ومــع  المســيح،  باســم  يعترفــون  الذيــن  إلــى  الرضــا  بعيــن  ينظــر  الشــيطان  إنَّ 
ذلــك يتقيَّــدون تقيُّــًدا وثيًقــا بالضــالالت التــي ابتدعهــا الشــيطان بنفســه. وهــو مــا 
يــزال يعمــل علــى ابتــكار ضــالالت جديــدة، وقوَّتــه وأســاليبه فــي هــذا المجــال تــزداد 
وإثــارة  أنفســهم  بتمجيــد  ليقومــوا  والبابــوات،  الكهنــة  نوَّابــه،  قــاد  لقــد  باســتمرار. 
الشــعب ودفعهــم ليضطهــدوا بمــرارة الذيــن رفضــوا ضــالالت الشــيطان ويُهلكوهــم. 
لهــا النفــوس الغاليــة التــي ألتبــاع المســيح! إِنَّ  ــب أْن تتحمَّ يــا لهــا ِمــن آالم وُمعانــاة توجَّ
المالئكة قد احتفظت بسجلٍّ أميٍن لكلِّ ما يحدث. وبابتهاٍج شديد قال الشيطان 
يســين المتألِّميــن أنَـّـه  ومالئكتــه األشــرار للمالئكــة الذيــن كانــوا يخدمــون أولئــك القدِّ
يجــب قتلهــم جميًعــا، بحيــث ال يبقــى علــى وجــه األرض مســيحيٌّ حقيقــيٌّ واحــٌد. 
لــم يكــن هنــاك خطــر  لقــد رأيــُت أنَّ كنيســة هللا كانــت حينــذاك نقيَّــة وطاهــرة. 
ِمــن أْن يدخــل إليهــا أصحــاب القلــوب الفاســدة، ألنَّ المســيحّي الحقيقــّي الــذي 
تجاســر علــى إعــالن إيمانــه ســيتعرَّض لــكلِّ صنــوف التعذيــب التــي يُمكــن للشــيطان 

ومالئكتــه األشــرار أْن يبتكروهــا أو يُلهمــوا عقــول البشــر البتكارهــا. ]393[
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األرواح  مناجــاة  عقيــدة  أمــام  الطريــق  مهَّــدت  الطبيعــيِّ  الخلــود  عقيــدة  إنَّ 
يسين  العصريَّة. فإذا كان يُسمح للموتى بأْن يَْمثلوا في محضر هللا والمالئكة القدِّ
إلــى  إًذا ال يعــودون  ِمــن قبــل، فلمــاذا  ويمتــازوا بمعرفــة تفــوق كثيــرًا مــا كان لهــم 
األرض إلنــارة األحيــاء وإرشــادهم؟ وكيــف يســتطيع الذيــن يعتقــدون بوعــي اإلنســان 
عنــد المــوت أْن يرفضــوا مــا يأتيهــم علــى أنَّــه نــوٌر إلهــيٌّ يصــل إليهــم بواســطة األرواح 
إلتمــام  خاللهــا  ِمــن  يعمــل  الشــيطان  لكــنَّ  ســة،  ُمقدَّ تُْعتَبَــُر  قنــاة  هنــا  ــدة؟  الُممجَّ
قادمــون  رُُســل  كأنَّهــم  يبــدو  أمــره  ــذون  ينفِّ الذيــن  الســاقطون  فالمالئكــة  أغراضــه. 
عــون القــدرة علــى إجــراء اتِّصــال بيــن األحيــاء  ِمــن عالَــم األرواح. ففــي حيــن أنَّهــم يدَّ

والموتــى، فــإنَّ الشــيطان يُمــارس تأثيــره الســاحر علــى عقولهــم.
إنَّ للشــيطان ســلطانًا أْن يُــري النــاس أشــباه أصدقائهــم الراحليــن. إنَّ التزييــف 
كامــل اإلتقــان؛ فالنظــرة المألوفــة والــكالم والنغمــة التــي يُنطــق بهــا تُنســخ وتُمثَـّـل 
ـة عجيبــة. وكثيــرون يتعــزّون بيقيــن كــون أحبَّائهــم يتمتَّعــون بســعادة الســماء،  بدقَـّ
وِمــن دون أْن يشــكُّوا فــي وجــود خطــر يُصغــون إلــى أرواح ُمِضلَّــة وتعاليــم شــياطين.

بهــم،  لالتِّصــال  بالفعــل  يعــودون  الموتــى  بــأنَّ  االعتقــاد  إلــى  وصلــوا  ومتــى 
ين،  عندئــذ يســتخدم الشــيطان أولئــك الذيــن نزلــوا إلــى قبورهــم وُهــم غيــر ُمســتعدِّ
عــون بأنَّهــم ســعداء فــي الســماء وأنَّ لهــم مراكــز  ]394[ حيــث يجعلهــم يظهــرون ويدَّ

ســامية هنــاك؛ وهكــذا ينتشــر التعليــم الُمِضــلُّ الــذي مفــاده أْن ال فــرق بيــن األبــرار 
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واألشــرار. إنَّ أولئــك الــزوَّار المزعوميــن القادميــن ِمــن عالَــم األرواح ينطقــون أحيانًــا 
بإنــذارات وتحذيــرات يتبرهــن أنَّهــا صحيحــة. فمتــى وثــق بهــم مشــاهدوهم، حينئــذ 
ســة. فإذ يتظاهرون  مون تعاليم تُقوِّض بصورة ُمباشــرة اإليمان باألســفار الُمقدَّ يقدِّ
ــون فــي  ــون اهتماًمــا عميًقــا بخيــر أصدقائهــم الذيــن علــى األرض، يدسُّ بأنَّهــم يهتمُّ
أذهانِهــم أخطــر الضــالالت. إنَّ حقيقــة كونهــم يُقــرِّون بعــض الحقائــق ويســتطيعون 
اليقيــن  ُمســتقبليَّة تضفــي علــى تصريحاتهــم طابــع  بحــوادث  النــاس  إنبــاء  أحيانًــا 
قونهــا  ِمــن النــاس يقبلــون تعاليمهــم الكاذبــة بســرعة ويصدِّ والموثوقيَّــة؛ وكثيــرون 
يُلقــي  وهكــذا  الُمقــدَّس.  الكتــاب  حقائــق  أقــدس  كانــت  لــو  كمــا  ُمطلــق  بشــكل 
النــاس بشــريعة هللا جانبًــا ويــزدرون بــروح النعمــة ويحســبون دم العهــد َدنًِســا. إنَّ 
ــة المســيح، بــل تجعــل الخالــق نفســه فــي مســتواها. وهكــذا مــا  األرواح تُنكــر ألوهيَّ
يــزال العاصــي األكبــر يُشــهر تحــت قنــاع جديــد حربــه ضــدَّ هللا، وهــي حــرب بــدأت 

فــي الســماء وظلَـّـت دائــرة علــى األرض مــا يُقــارب ســتَّة آالف ســنة.
روا ظهور األرواح، فينسبونه كُلِّيًّا إلى الِخداع والحيلة  يحاول الكثيرون أْن يُفسِّ
مــا  الخــداع غالبًــا  نتائــج  أنَّ  ِمــن  بالرغــم  الوســيط. ولكــْن،  ِمــن جانــب  اليــد  ــة  وِخفَّ
أنَّهــا ظهــورات حقيقيَّــة، فقــد لوِحظــت أيًضــا بعــض مظاهــر القــوَّة  ُصــوِّرَت علــى 
الفائقــة للطبيعــة. إنَّ أصــوات النقــر الغامضــة التــي ابتــدأت بهــا األرواحيَّــة الحديثــة 
)ُمناجــاة األرواح( لــم تكــن نتيجــة ِحيَــل البشــر أو براعتهــم، بــل كانــت عمــاًل مباشــرًا 
ِمــن أعمــال المالئكــة األشــرار الذيــن أدخلــوا ضاللــة ِمــن أنجــح الضــالالت إلهــالك 
النَّفــوس. إنَّ كثيريــن ســيقعون فــي الفــخ بســبب اعتقادهــم بــأنَّ ُمناجــاة األرواح 
هــي ُمجــرَّد خدعــة بشــريَّة؛ وعندمــا ســيقفون وجًهــا لوجــه أمــام ظهــورات لــم يســعهم 
إالَّ أْن يعتبروهــا ]395[ مظاهــر خارقــة للطبيعــة، ســينخدعون وســينتهي بهــم الحــال 

إلــى االعتقــاد بأنَّهــا قــوَّة هللا العظمــى.
ســة حــول العجائــب التــي  إنَّ هــؤالء النــاس يغفلــون عــن شــهادة األســفار المقدَّ
صنعهــا الشــيطان وأعوانــه. فبمســاعدة الشــيطان اســتطاع ســحرة فرعــون أْن يُزيّفــوا 
فــي  المعجــزات  ســتصنع  التــي  القــوَّة  يصــف  وهــو  يوحنَّــا،  والرســول  هللا.  عمــل 
األيَّــام األخيــرة، يُعلــن قائــاًل: »َويَْصَنــُع آيـَـاٍت َعِظيَمــًة، َحتَّــى إِنَّــُه يَْجَعــُل نـَـاًرا تَْنــزُِل ِمــَن 
ــاكِِنيَن َعلَــى األَرِْض ِباآليَــاِت الَِّتــي  اَم النَّــاِس، َويُِضــلُّ السَّ ــَماِء َعلَــى األَرِْض قُــدَّ السَّ
أُْعِطــَي أَْن يَْصَنَعَهــا« )رؤيــا يوحنَّــا 13: 13، 14(. فالــذي أنِبــَئ بــه ُهنــا ليــس ُمجــرَّد 
احتيــال وخــداع. والنــاس ينخدعــون بالُمعجــزات التــي يســتطيع أعــوان الشــيطان أْن 

يعملوهــا بقوَّتهــم، ال بمــا يتظاهــرون بعملــه.
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السحر في شكل عصرّي
النــاس  بــأنَّ  واالدِّعــاء  ازدراء.  بــكلِّ  اليــوم  تُقابَــل  الســحر  أو  الِعرافــة  كلمــة  إنَّ 
يرة يُعتبــر ُخرافــة ِمــن خرافــات العصــور المظلمــة.  يمكنهــم أْن يتَّصلــوا بــاألرواح الشــرِّ
لكــنَّ مناجــاة األرواح، التــي يبلــغ عــدد معتنقيهــا مئــات األلــوف بــل المالييــن، والتــي 
شــقَّت لنفســها طريًقــا إلــى داخــل األوســاط العلميَّــة واجتاحــت الكنائــس ووجــدت 
قبــواًل ِمــن الهيئــات التشــريعيَّة وحتَّــى فــي بــالط الملــوك، هــذه الخدعــة الهائلــة مــا 

هــي إاِلَّ انتعــاش فــي زيٍّ جديــد للعرافــة التــي تــمَّ النهــي عنهــا منــذ القديــم.
إنَّ الشــيطان يغــوي النــاس اآلن كمــا قــد أغــوى حــوَّاء فــي جنَّــة عــدن عــن طريــق 
إشــعال الرغبــة فــي الحصــول علــى المعرفــة الُمحرَّمــة، حيــث أعلــن قائــاًل: »تَُكْونــاِن 
ــرَّ« )تكويــن 3: 5(. لكــنَّ الِحكمــة التــي تمنحهــا ُمناجــاة  كَاهلِل َعارِفَيْــِن الَْخيْــَر َوالشَّ
األرواح هــي الِحكمــة التــي وصفهــا الرســول يعقــوب بأنَّهــا: »لَيَْســت… نَازِلَــًة ِمــن 

فَــْوُق، بَــْل ِهــَي أَرِْضيَّــٌة نَْفَســانِيٌَّة َشــيْطَانِيٌَّة« )يعقــوب 3: 15(. ]396[
مهــارة  بــكلِّ  تجاربــه  يُكيِّــف  وهــو  جبَّــاًرا،  عقــاًل  يمتلــك  الظلمــة  ســلطان  إنَّ 
ـه يعمــل »ِبــكّل خديعــة  إنَـّ النــاس علــى اختــالف أوضاعهــم وثقافاتهــم.  لِتُناِســب 
اإلثم« )2 تســالونيكي 2: 10( ليســيطر على بني البشــر، لكنَّه ال يســتطيع أْن يحقِّق 
ذلــك إالَّ عندمــا يخضعــون لتجاربــه بمــلء إرادتهــم. إنَّ َمــن يضعــون أنفســهم تحــت 
يرة بالكاد يُدركون  ُســلطان الشــيطان وقوَّته عن طريق االنغماس في طباعهم الشــرِّ
أيــن ســتنتهي بهــم الســبل. وبعــد أْن يتســبَّب الُمجــرُِّب فــي إهالكهــم يســتخدمهم 

إلهــالك غيرهــم.

ال حاجة أْن ينخدع أحد 
عيهــا المتَّصلــون  ولكــْن، ال حاجــة ألحــد أْن ينخــدع باالدِّعــاءات الكاذبــة التــي يدَّ
بــاألرواح. لقــد أعطــى هللا العالـَـم نــوًرا كافيًــا ليمكِّــن النــاس ِمــن اكتشــاف الفــخ. وإذا 
لــم يكــن هنــاك دليــل آخــر، فيكفــي المســيحيَّ أْن يعلــم أنَّ األرواح ال تُفــرِّق بيــن الِبــرِّ 
ــِة، وبيــن أنبــل رســل المســيح وأطهرهــم ِمــن جهــة، وأنجــس عبيــد الشــيطان  والَْخِطيَّ
ِمــن جهــة أخــرى. فــإذ يصــوِّرون أرذل النــاس علــى أنَّهــم فــي الســماء ولهــم فيهــا مكانــة 
رفيعــة، فالشــيطان يُعلــن بصــورة عمليــة للعالَــم: »مهمــا كنتــم أشــراًرا وســواء آمنتــم 

بــاهلل والكتــاب الُمقــّدس أم ال، عيشــوا كمــا يحلــو لكــم؛ فالســماء هــي موطنكــم«.
األرواح  هــذه  وتُقلِّدهــم  تُصوِّرهــم  كمــا  الرُّســل،  فــإنَّ  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الكاذبــة، يُناقضــون مــا كتبــوه بوحــي الــروح القــدس حيــن كانــوا أحيــاء علــى األرض، 
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س هــو هللا، وهكــذا يُقوِّضــون أســاس الرجــاء  ويُنكــرون أنَّ مصــدر الكتــاب المقــدَّ
المســيحّي ويُطفئــون النــور الــذي يكشــف الطريــق المــؤدِّي إلــى الســماء.

إنَّ الشــيطان يجعــل العالَــم يعتقــد بــأنَّ الكتــاب المقــدَّس هــو ُمجــرَّد قصــص 
ـام طفولتــه  ـه كتــاب ال يصلــح للجنــس البشــريِّ إالَّ فــي أيَـّ خياليَّــة، أو علــى األقــلِّ أنَـّ
ــا اآلن فيجــب أْن يُســتخفَّ بــه أو يُلقــى بــه جانبًــا كمــا لــو كان شــيئًا عفــا  األولــى، أمَّ
عليــه الزمــن. وفــي مــكان كلمــة هللا يعــرض الشــيطان الظهــورات الروحانيَّــة. ]397[ 
وهنــا قنــاة تخضــع لســيطرته بالكامــل؛ وبهــا يســتطيع أْن يجعــل العالَــم يعتقــد بمــا 
الــذي ســيدينه هــو وتابعيــه وأعوانــه تماًمــا  الِظــلِّ الكتــاَب  يريــده هــو. فيضــع فــي 
أقــلَّ وال أكثــر.  العالَــم ُمجــرَّد إنســاٍن عــاديٍّ ال  يريــد؛ وهــو يجعــل ُمخلِـّـص  حيــث 
وكمــا أنَّ عســاكر الرومــان الذيــن كانــوا يحرســون قبــر يســوع نشــروا الخبــر الــكاذب 
بــوا نبــأ قيامتــه، كذلــك يحــاول َمــن يؤمنــون  نهــم إيَّــاه الكهنــة والشــيوخ ليكذِّ الــذي لقَّ
باإلعالنــات والمظاهــر الروحانيَّــة أْن يجعلــوا األمــر يبــدو كمــا لــو أنَّ مــا ِمــن شــيء 
عجائبــّي فــي ظــروف حيــاة ُمخلِّصنــا. فبعدمــا يحاولــون بهــذه الطريقــة أْن يضعــوا 
تفــوق  أنَّهــا  ويُعلِنــون  هــم  ُمعجزاتهــم  إلــى  األنظــار  هــون  يُوجِّ ــرة،  المؤخِّ فــي  يســوع 

بأشــواط. المســيح  معجــزات 
يقول النبيُّ إشعياء: »َوإَِذا قَالُوا لَُكُم: »اطْلُبُوا إِلَى أَْصَحاِب التََّوابعِ َوالَْعرَّاِفيَن 
ألَْجــِل  الَْمْوتَــى  أَيُْســأَُل  إِلَهــُه؟  َشــْعٌب  يَْســأَُل  »أاَلَ  َوالَْهاِمِســيَن«.  الُْمَشْقِشــِقيَن 
فَلَيْــَس  الَْقــْوِل  ِمثْــَل هــَذا  يَُقولُــوا  لَــْم  إِْن  ــَهاَدِة.  الشَّ َوإِلَــى  ــِريَعِة  الشَّ إِلَــى  األَْحيَــاِء؟« 
لَُهــْم فَْجــٌر!« )إشــعياء 8: 19، 20(. فلــو كان النــاس علــى اســتعداد ليقبلــوا الحــقَّ 
ســة عــن حالــة الموتــى وعــن عــدم وعيهــم،  الُمبيَّــن بــكلِّ وضــوح فــي األســفار الُمقدَّ
لــرأوا فــي ادِّعــاءات بدعــة مناجــاة األرواح وإعالناتهــا الشــيطاَن وهــو يعمــل بقــوَّة 
وبآيات وعجائب كاذبة. إنَّ جماهير كثيرة ِمن الناس يُغِمضون عيونهم كي ال يروا 
ا لــدى القلــب الشــهوانّي  يَّــة التــي هــي مقبولــة جــدًّ النــور بــداًل ِمــن أْن يتخلـّـوا عــن الحرِّ
مــون فــي طريقهــم إلــى األمــام غيــر مكترثيــن  وعــن الخطايــا التــي يحبُّونهــا. وهــم يتقدَّ
لإلنــذارات، فــي حيــن أنَّ الشــيطان ينســج فخاخــه حولهــم وهكــذا يُصبحــون فريســة 
ـى يَْخلُُصــوا«، لذلــك »َسيُرِْســُل إِلَيِْهــُم هللُا  لــه: »ألَنَُّهــْم لَــْم يَْقبَلُــوا َمَحبَّــَة الَْحــقِّ َحتَـّ

قُوا الَْكِذَب« )2 تسالونيكي 2: 10، 11(.  الَِل، َحتَّى يَُصدِّ َعَمَل الضَّ
النــاس  ]398[ ال يهاجمــون  يُقاومــون تعاليــم عقيــدة مناجــاة األرواح  إنَّ الذيــن 
بــل يهاجمــون الشــيطان ومالئكتــه أيًضــا. لقــد اشــتبكوا فــي حــرب مــع  وحســب، 
ـى  يتخلَـّ ولــن  الســماويَّات.  فــي  الروحيَّــة  الشــرِّ  وأجنــاد  والســالطين  الرياســات 
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الشــيطان عــن موقــع قــدم واحــد ِمــن أرضــه إالَّ إذا كانــت قــوَّة رســل الســماء هــي 
ه وتطــرده. وينبغــي لشــعب هللا أْن يكونــوا قادريــن علــى منازلتــه كمــا  التــي تصــدُّ
قــد فعــل الُمخلِـّـص، بقولهــم: »مكتــوب«. والشــيطان يســتطيع أْن يقتبــس اآليــات 
الكتابيَّــة فــي أيَّامنــا هــذه كمــا كان فــي أيَّــام المســيح، وهــو ســيُحرِّف تعاليــم الكتــاب 
س ليدعــم بهــا ضالالتــه. لكــنَّ عبــارات الكتــاب الصريحــة ســتُِعدُّ أســلحة قويَّــة  الُمقــدَّ

فــي كلِّ صــراع.
أْن  لهــم  ينبغــي  الخِطــر  الوقــت  هــذا  فــي  والصمــود  الثبــات  يريــدون  فالذيــن 
ـه  ــة بطبيعــة اإلنســان وحالــة الموتــى، ألنَـّ ســة الخاصَّ يفهمــوا شــهادة األســفار الُمقدَّ
فــي المســتقبل القريــب ســيُواَجه كثيــرون بــأرواح الشــياطين وهــي تُقلِّــد أقرباءهــم 
أو أصدقاءهــم األحبَّــاء وتنطــق بأخطــر الضــالالت. هــؤالء الــزوَّار ســيلجأون إلــى أرقِّ 
عواطفنــا وســيصنعون عجائــب لتدعــم ذرائعهــم وادِّعاءاتِهــم. فعلينــا أْن نســتعدَّ 
س والقائــل بــأنَّ  ــب للصمــود أمامهــم بقــوَّة الحــقِّ الــذي فــي الكتــاب الُمقــدَّ ونتأهَّ

الموتــى ال يعلمــون شــيئًا، وأنَّ الذيــن يظهــرون هكــذا مــا هــم إالَّ أرواح شــياطين.
وكان  العالَــم.  لتضليــل  األخيــر  لصراعــه  طويــاًل  يســتعدُّ  الشــيطان  ظــلَّ  لقــد 
مــه إلــى حــوَّاء فــي عــدن: »لـَـْن تَُموتـَـا!... يـَـْوَم تـَـأْكُالَِن  أســاس عملــه التأكيــد الــذي قدَّ
ــرَّ« )تكويــن 3: 4، 5(. وشــيئًا  ِمْنــُه تَْنَفِتــُح أَْعيُُنُكَمــا َوتَُكونـَـاِن كَاهلِل َعارِفَيْــِن الَْخيْــَر َوالشَّ
فشــيئًا أِعــدَّ الطريــق لتحفتــه الُمضلِّلــة فــي نشــر ُمناجــاة األرواح. إنَّــه لــم يصــل بعــد 
ــى ِمــن الوقــت،  إلــى تحقيــق أغراضــه كاملــة؛ لكنَّــه ســيصل إلــى ذلــك فــي مــا تبقَّ
ـه سينســاق وينحــاز إلــى صفــوف هــذا الضــالل. وبينمــا يركــن النــاس  والعالَــم كلُـّ

بســرعة إلــى طمأنينــة كاذبــة، يوقظهــم غضــب هللا الــذي ينســكب عليهــم. ]399[
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رأيــُت المالئكــة فــي الســماء وُهــم يُســرعون جيئــة وذهابًــا وينزلــون إلــى األرض 
وا إلتمــام حــدٍث ُمهــّم. ثـُـمَّ رأيــُت مــالكًا  ويصعــدون إلــى الســماء ِمــن جديــد ليســتعدُّ
إلــى المــالك الثالــث  إلــى األرض ويضــمَّ صوتــه  ينــزل  ـا آخــر وقــد أرِســَل لكــي  قويّـً
ويُعطــي قــوَّة وعزًمــا لرســالته. وقــد نــال هــذا المــالك قــّوًة ومجــًدا عظيميــن، وعنــد 
نزولــه اســتنارت األرض ِمــن بهــاء نــوره. إنَّ النــور الــذي رافــق هــذا المــالك انتشــر 
فــي كلِّ مــكان بينمــا كان يصــرخ بصــوت عظيــم قائــاًل: »َســَقطَْت! َســَقطَْت بَاِبــُل 
الَْعِظيَمــُة! َوَصــارَْت َمْســَكًنا لَِشــيَاِطيَن، َوَمْحرًَســا لِــُكلِّ ُروٍح نَِجــٍس، َوَمْحرًَســا لِــُكلِّ 

طَائِــٍر نَِجــٍس َوَمْمُقــوٍت« )رؤيــا يوحنَّــا 18: 2(.
إنَّ رســالة ســقوط بابــل ــــ كمــا نطــق بهــا المــالك الثانــي ــــ تتكــرَّر، ولكــْن هــذه المــرَّة 
يُضــاف إليهــا ذكــر المفاســد والنجاســات التــي دخلــت إلــى كلِّ الكنائــس منــذ ســنة 
1844. إنَّ عمــل هــذا المــالك يأتــي فــي التوقيــت الُمناِســب لالنضمــام إلــى العمــل 
األخيــر والعظيــم الــذي تقــوم بــه رســالة المــالك الثالــث والتــي تتعاظــم لتصــل إلــى 
التجربــة  فــي ســاعة  للوقــوف  ليــن  يكــون شــعب هللا مؤهَّ صــراخ شــديد. وهكــذا 
التــي ســتواجههم عــن قريــب. رأيــُت نــوًرا عظيًمــا يســتقرُّ عليهــم، وقــد اتَّحــدوا مًعــا 

ليعلنــوا رســالة المــالك الثالــث بُجــرأة وبــدون خــوف.
لقــد أرِســلَت مالئكــة الســماء لتســند المــالك القــوّي، وســمعُت أصواتًــا بَــَدا 
أنَّهــا تتــردَّد فــي كلِّ مــكان، »اْخرُُجــوا ِمْنَهــا يَــا َشــْعِبي لِئَــالَّ تَْشــتَرِكُوا ِفــي َخطَايَاَهــا، 
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ــَماَء، َوتََذكََّر هللُا آثَاَمَها«  َولِئاَلَّ تَأُْخُذوا ]400[ ِمْن َضَربَاتَِها. ألَنَّ َخطَايَاَها لَِحَقِت السَّ
إلــى الرســالة الثالثــة  تبــدو هــذه الرســالة وكأنَّهــا إضافــة  )رؤيــا يوحنَّــا 18: 4، 5(. 
عــام  فــي  الثانــي  المــالك  برســالة  الليــل  ُصــراخ نصــف  ارتبــط  بهــا مثلمــا  وُمرتبطــة 
موا اإلنذار  يســين الصابرين المنتظرين، وقدَّ 1844. إنَّ مجد هللا اســتقرَّ على القدِّ
ميــن الدعــوة  األخيــر الخطيــر بــكلِّ ُجــرأة وبــدون خــوف ُمعلنيــن ســقوط بابــل ومقدِّ

لشــعب هللا كــي يخرجــوا منهــا وينجــوا ِمــن مصيرهــا الُمخيــف.
إنَّ النــور الــذي نــزل علــى أولئــك المؤمنيــن المنتظريــن انتشــر فــي كلِّ مــكان، 
وقــد أطــاع النــداَء َمــن كانــوا فــي الكنائــس ووصــل إليهــم بعــض النــور ولكنَّهــم لــم 
يســمعوا الرســائل الثالثــة ولــم يرفضوهــا، وإذ ذاك خرجــوا ِمــن الكنائــس الســاقطة. 
وأمضــى الكثيــرون ســنين طويلــة ِمــن التســاؤل منــذ وقــت إعــالن هــذه الرســائل، 
وأضــاء عليهــم النــور، فــكان لهــم امتيــاز االختيــار بيــن المــوت والحيــاة. اختــار البعــض 
الحيــاة ووقفــوا فــي صــفِّ َمــن كانــوا ينتظــرون ربَّهــم ويحفظــون جميــع وصايــاه. كان 
ينبغــي للرســالة الثالثــة أْن تــؤدِّي عملهــا؛ وكان ينبغــي أْن يُمتََحــن الجميــع بحســب 
مــا ورد فيهــا، وكان ينبغــي علــى تلــك النفــوس الُمخلِصــة الثمينــة أْن تنــال الدعــوة 

لتخــرج ِمــن تلــك الهيئــات الدينيَّــة.
عــن  اإلعــالن  تــرك  بينمــا  األمنــاء،  الُمخلِصيــن  نفــوس  ُمقنعــة حرَّكــت  ًة  قُــوَّ إنَّ 
ـى أنَّهــم مــا  قــوَّة هللا خوفًــا وضيًقــا علــى أقربائهــم وأصدقائهــم غيــر المؤمنيــن حتَـّ
م الذيــن شــعروا بــروح هللا العاِمــل فيهــم. لقــد  اســتطاعوا وال تجــرَّأوا علــى إعاقــة تقــدُّ
ُحِمــل النــداء األخيــر حتَّــى إلــى العبيــد الفقــراء؛ واألتقيــاء منهــم ســكبوا تســابيح الفــرح 
المذهــل للعقــل أمــاًل فــي أْن ينالــوا بهجــة الخــالص ]مالحظــة – إنَّ وجــود عبيــد 
ــا 6: 15، 16(  ــا فــي )رؤيــا يوحنَّ عنــد وقــت المجــيء الثانــي قــد أوضحــه النبــيُّ يوحنَّ
ِمــن خــالل وصفــه الدقيــق، »وكّل عبــد وكّل ُحــّر« يقــول »للجبــال والصخــور« أن 
تســقط عليهــم وتخفيهــم »عــن وجــه الجالــس علــى العــرش« – ]القائمــون علــى 
إعــداد الكتــاب[. لــم يســتِطع ســادتهم ]401[ الســيطرة عليهــم وضبطهــم؛ وأبقاهــم 
الخــوف والدهشــة صامتيــن. ُصِنعــت معجــزات عظيمــة، وُشــِفي المرضــى، وكانــت 
يــس تَِبــَع  اآليــات والمعجــزات تتبــع المؤمنيــن. وضــع هللا يــده فــي العمــل، وكلُّ قدِّ
قناعــات ضميــره بــدون خــوف ِمــن العواقــب، واتَّحــد مــع َمــن كانــوا يحفظــون وصايــا 
هــذه  أنَّ  رأيــُت  لقــد  اتِّجــاه.  فــي كلِّ  بقــوَّة  الثالثــة  الرســالة  وردَّدوا  هللا جميعهــا؛ 

الرســالة ســتُختم بقــوَّة وســلطان يفــوق بكثيــر صــراخ نصــف الليــل.
الســماء  رســالة  ليُعلنــوا  خرجــوا  العــالء  ِمــن  قــوَّة  ُوِهبــوا  الذيــن  هللا  ام  ُخــدَّ إنَّ 
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ووجوههم ُمســتنيرة وُمشــرِقة بتكريس ُمقدَّس. إنَّ النفوس التي تشــتَّت تحت ظلِّ 
الهيئات الدينيَّة استجابت للدعوة، وخرجت النفوس الثمينة ِمن الكنائس الهالِكة 
على عجل تماًما كما خرج لوط مســرًعا ِمن ســدوم قبل دمارها. لقد تقوَّى شــعب 
ســاعة  هــم الحتمــال  وأعدَّ وافــر  بغنــى  عليهــم  اســتقرَّ  الــذي  العظيــم  بالمجــد  هللا 
يِســيَن. ُهَنــا  التجربــة. وســمْعُت فــي كلِّ مــكان أصــوات كثيــرة تقــول: »ُهَنــا َصبْــُر الِْقدِّ

الَِّذيــَن يَْحَفظُــوَن َوَصايَــا هللِا َوإِيَمــاَن يَُســوَع« )رؤيــا يوحنَّــا 14: 12(. ]402[

AR StoryRedemption-Body.indd   331 11/4/19   4:23 PM



AR StoryRedemption-Body.indd   332 11/4/19   4:23 PM



59
انتهاء زمن الّنِعمة

لقــد  الثالــث.  المــالك  رســالة  الزمــان حيــن ســتُختتم  ذلــك  إلــى  توجيهــي  تــمَّ 
وا لســاعة التجربــة  اســتقرَّت قــوَّة هللا علــى شــعبه الذيــن أنجــزوا عملهــم واســتعدُّ
 ، الــربِّ وجــه  ِمــن  اآلتــي  الفــرج  أو  ــر،  الُمتأخِّ المطــر  عليهــم  ونــزل  عليهــم.  الُمقبلــة 
وانتعشــت الشــهادة الحيَّــة. تــردَّد اإلنــذار العظيــم األخيــر فــي كلِّ مــكان، وقــد أثــار 

مــا كانــوا ســيقبلون الرســالة. غضــب الســاكنين علــى األرض الذيــن 
األرض  ِمــن  عــاد  وقــد  الســماء.  فــي  وذهابًــا  جيئــة  يُســرعون  المالئكــة  رأيــُت 
تــمَّ  قــد  عملــه  بــأنَّ  يســوَع  وأبلــغ  إلــى جانبــه،  كانــت  كاتِــب  ِمْحبَــرَة  يحمــل  مــالٌك 
يســين قــد تــمِّ إحصاؤهــم وختمهــم. ثــمَّ رأيــُت يســوع يرمــي الِمبَْخــرَة بينمــا  وبــأنَّ القدِّ
كان يخــدم أمــام تابــوت العهــد الــذي فيــه الوصايــا العشــر. لقــد رَفَــَع يديــه وقــال 
«. وطــرح جميــع األجنــاد الســماويُّون أكاليلهــم عنهــم حيــن  بصــوت عظيــم: »قــد تــمَّ
َوَمــْن ُهــَو نَِجــٌس  نطــق يســوع بذلــك اإلعــالن الخطيــر: »َمــْن يَظْلِــْم فَلْيَظْلِــْم بَْعــُد. 
ْس بَْعــُد«  ٌس فَلْيَتََقــدَّ ْر بَْعــُد. َوَمــْن ُهــَو ُمَقــدَّ ــْس بَْعــُد. َوَمــْن ُهــَو بَــارٌّ فَلْيَتَبَــرَّ فَلْيَتََنجَّ

)رؤيــا يوحنَّــا 22: 11(.
ــا للحيــاة أو للمــوت. وبينمــا كان يســوع  لقــد صــدر الُحكــم فــي كلِّ قضيَّــة: إمَّ
يخــدم فــي الَمقــِدس، كانــت دينونــة األمــوات األبــرار مســتمرَّة، ]403[ وبعــد ذلــك 
ومحــا  شــعبه  عــن  ــارة  كفَّ المســيح  صنــع  أْن  بعــد  األحيــاء.  األبــرار  دينونــة  بــدأت 
خطاياهــم، تســلَّم زمــام مملكتــه، وتــمَّ تعييــن رعايــا ملكوتــه، واكتمــل عــرس الخروف. 
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والمملكة وعظمة المملكة تحت كلِّ السماء قد أعِطيَت ليسوع ولَورثة الخالص، 
وســيملك يســوع كملــك الملــوك وربِّ األربــاب.

المعلَّقــة  األجــراس  األقــداس، ســمعُت جلجلــة  قــدس  ِمــن  يســوع  خــرج  وإذ 
علــى ردائــه؛ وإذ تــرك المــكان، غطَّــت ســحابة ِمــن الظــالم ســاكني األرض. ولــم يعــد 
هنــاك وســيط بيــن البشــر المذنبيــن وهللا الــذي لحقــت بــه اإلســاءة. عندمــا كان 
يســوع يقــف بيــن هللا والبشــر المذنبيــن قبــل ذلــك، كان هنــاك حاجــز رادع يحيــط 
بيــن البشــر واآلب، رُِفــَع  ِمــن موقــع الوســاطة  بالبشــر؛ ولكنَّــه عندمــا خطــا ليخــرج 
ـوا  ذلــك الحاجــز الــرادع وأصبــح الشــيطان مســيطرًا ســيطرة كاملــة علــى الذيــن ظلُـّ

ـى النهايــة.  يرفضــون التوبــة حتَـّ
فــي  يخــدم  يســوع  كان  بينمــا  الضربــات  تســقط  أْن  المســتحيل  ِمــن  كان 
الَمْقــِدس؛ ولكــْن، عندمــا أتــمَّ عملــه هنــاك وانتهــت شــفاعته، لــم يعــد هنــاك مــا 
الُخطــاة  بغضــب شــديد رؤوس  لتضــرب  الضربــات  ونزلــت  يُســكِّن غضــب هللا، 
وا بالخــالص وأبغضــوا  الُمذنبيــن الذيــن لــم يعــد لهــم ملجــأ يحميهــم والذيــن اســتخفُّ
وس ِمــن دون شــفيع فــي  يســين أْن يعيشــوا أمــام إلــه قــدُّ التوبيــخ. كان علــى القدِّ
ذلــك الوقــت الرهيــب بعــد انتهــاء شــفاعة يســوع. إنَّ كلُّ قضيَّــة قــد تــمَّ البــتُّ فيهــا، 
التــي  الخارجيَّــة  الــدار  فــي  تــمَّ إحصاؤهــا. تمهَّــل يســوع للحظــة  قــد  وكلُّ جوهــرة 
للَمْقــِدس الســماوّي، والخطايــا التــي تــمَّ االعتــراف بهــا بينمــا كان يســوع فــي قــدس 
يجــب  والــذي  الَْخِطيَّــِة،  أصــل  هــو  الــذي  الشــيطان  علــى  ُوِضَعــت  قــد  األقــداس 
ــل عقابهــا. ]مالحظــة – إنَّ معانــاة الشــيطان هــذه ليســت بــأيِّ حــال ِمــن  أْن يتحمَّ
ــارة أو بديــاًل عــن اإلنســان. وكمــا ورد فــي فصــل ســابق:  األحــوال أو المعانــي كفَّ
البشــر وضامنهــم«  بديــل  المســيح،  علــى  البشــرّي  الجنــس  آثــام  ُوِضعــت  »لقــد 
بــاب  الكتــاب،  هــذا  ِمــن  المســيح«  عنــوان »صلــب  يحمــل  الــذي  الفصــل  )انظــر 
ـة«، الفقــرة 3(. ولكــْن، بعــد أْن ينــال الفــداء َمــن يقبلــون  »درس فــي المحبَّــة البنويَـّ
ــب علــى الشــيطان،  تضحيــة المســيح، فســيكون ِمــن العــدل بــكلِّ تأكيــد أْن يتوجَّ
الــذي هــو أصــل الَْخِطيَّــِة، أْن يُقاســي العقــاب النهائــّي. وكمــا قالــت األخــت إلِــن 
ــارة فــي القــدس الســماوّي،  هوايــت فــي موضــع آخــر: »عندمــا يكمــل عمــل الكفَّ
توضع في محضر هللا ومالئكة الســماء وجموع المفديِّين خطايا شــعب هللا على 
ـه ُمجــرم فــي كلِّ الشــرِّ الــذي ســاقهم إلــى ارتكابــه« )الصــراع  الشــيطان؛ ويُعلَــن أنَـّ

العظيــم، صفحــة 711، القائمــون علــى إعــداد الكتــاب[. ]404[
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فات األوان! فات األوان!
ثــمَّ رأيــُت يســوع يخلــع عنــه رداءه الكهنوتــّي ويلبــس أســمى مــا لديــه ِمــن الحلــل 
الملكيَّــة. وعلــى رأســه كانــت أكاليــل كثيــرة، إكليــل داخــل إكليــل. وتــرك الســماَء 
إذ كان ُمحاطًــا بالُجنــد الســماوّي. كانــت الضربــات تتســاقط علــى ســكَّان األرض. 
كان البعــض يشــهِّرون بــاهلل ويلعنونــه، بينمــا هــرول آخــرون بســرعة إلــى شــعب هللا 
ــلين إليهــم أْن يُعلِّموهــم كيــف أمكنهــم الهــرب ِمــن دينونتــه. ولكــْن، لــم يكــن  ُمتوسِّ
مونــه لمثــل هــؤالء. كانــت آخــر دمعــة ألجــل الخاطئيــن قــد  يســين مــا يُقدِّ لــدى القدِّ
م.  ُذرِفـَـت، وآخــر صــالة حــارَّة قــد رُِفعــت، وآخــر ِحْمــل قــد ُحِمــَل، وآخــر إنــذار قــد قـُـدِّ
يســون يســعون ألجــل  إنَّ صــوت الرحمــة العــذب لــم يعــد يدعوهــم. عندمــا كان القدِّ
ــوا بأنفســهم. كان المــوت والحيــاة قــد  خالصهــم ومعهــم الســماء بأســرها، لــم يهتمُّ
ُوِضَعــا أمامهــم. الكثيــرون رغبــوا فــي الحيــاة، لكنَّهــم لــم يبذلــوا أيَّ جهــد للحصــول 
ــر الُمذنِــب وال  ــارة يُطهِّ عليهــا. إنَّهــم لــم يختــاروا الحيــاة، واآلن لــم يعــد هنــاك دم كفَّ
ــل ِمــن أجلهــم صارًخــا: »أمهلهــم، أمهــل الُخطــاة زمًنــا أطــول  ُمخلِـّـص رحيــم يتوسَّ
ــت الســماء بأســرها مــع يســوع حيــن ُســِمعت الكلمــات الخطيــرة:  بعــد«. لقــد انضمَّ
أْن  لكــنَّ قليليــن اختــاروا  ــت،  تمَّ قــد  الخــالص  ـة  أكِْمــل«. إنَّ خطَـّ لقــد  تــّم.  »لقــد 
يقبلوهــا. وإذ َخَفــَت صــوت الرحمــة العــذب، تملَـّـك الخــوُف والرعــُب األشــراَر، 

وســمعوا بوضــوح شــديد صوتًــا يقــول: »فــات األوان، فــات األوان«.
روا كلمــة هللا حــقَّ قدرهــا كانــوا يســرعون جيئــة وذهابًــا، وهــم  إنَّ َمــن لــم يُقــدِّ
 ]405[ . تائهون ِمن بحر إلى آخر ومن الشمال إلى الشرق، وهم يطلبون كلمة الربِّ
قــال المــالك: »لــن يجدوهــا. هنــاك جــوع فــي األرض؛ ال جــوع للخبــز، وال عطــش 
. إنَّهــم علــى اســتعداد ألْن يعطــوا أيَّ شــيء فــي  للمــاء، بــل الســتماع كلمــة الــربِّ
ســبيل أْن يســمعوا كلمــة قبــول ِمــن هللا! ولكــن ال، بــل ال بــدَّ أْن يجوعــوا ويعطشــوا 
ات األرضيَّــة أكثــر  أكثــر. لقــد تجاهلــوا الخــالص يوًمــا بعــد يــوم متمنِّيــن الغنــى والملــذَّ
يســيه. ال بــدَّ أْن  ِمــن أيَّ داِفــع أو كنــز فــي الســماء. لقــد رفضــوا يســوع وأهانــوا قدِّ

يبقــى النجــس نجًســا إلــى األبــد«.
استشــاط غضــب الكثيريــن ِمــن األشــرار وهــم يقاســون ويــالت الضربــات. كان 
ذلــك مشــهد عــذاب مخيــف. كان الوالــدون يؤنِّبــون أبناءهــم بمــرارة، وهــذا مــا قــام 
. ُســِمَعت  بــه األبنــاء تجــاه والديهــم واإلخــوة تجــاه أخواتهــم واألخــوات تجــاه إخوتهــنَّ
صرخــات نحيــب شــديدة آتيــة ِمــن كلِّ صــوب، »أنــَت َمــن منعنــي ِمــن قبــول الحــقِّ 
الــذي كان يمكــن أْن يُخلِّصنــي ِمــن هــذه الســاعة المرعبــة«. التفــت الشــعب إلــى 
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بــأنَّ  لنــا  قلتــم  لقــد  رونــا.  تُحذِّ لــم  »إنَّكــم  قائليــن:  وأنَّبوهــم  مريــر  بغضــب  ام  الُخــدَّ
العالَم كُلَّه ســيهتدي، وأعلنتم قائلين »ســالم، ســالم« لتُســكِّنوا كلَّ مخاوفنا. ولم 
بــون وأشــرار  رونــا منهــا أعلنتــم بأنَّهــم متعصِّ تخبرونــا عــن هــذه الســاعة؛ والذيــن حذَّ
ام لــم يهربــوا ِمــن غضــب هللا، فقــد كان  يريــدون إهالكنــا«. لكنَّنــي رأيــُت أنَّ الُخــدَّ

عذابهــم أقســى بعشــرة أضعــاف ِمــن عــذاب الشــعب. ]406[
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جماعــات  فــي  مًعــا  عــون  ويتجمَّ والُمــُدن  الُقــرى  يتركــون  يســين  القدِّ رأيــُت 
تهــم المالئكــة بالطعــام والمــاء، بينمــا  ويعيشــون فــي أكثــر األماكــن انعــزااًل. لقــد أمدَّ
كان األشــرار يُعانــون ِمــن الجــوع والعطــش. ثــمَّ رأيــُت قــادة العالَــم يتشــاورون مًعــا، 
منهــا  نســٌخ  تناثَــرَت  نشــرة  رأيــُت  بنشــاط.  حولهــم  يعملــون  ومالئكتــه  والشــيطان 
ـه مــا لــم يتــرك  فــي أنحــاء مختلفــة ِمــن األرض، حيــث وردت فيهــا أوامــر تفيــد بأنَـّ
ـوا عــن حفــظ الســبت ويحفظــوا اليــوم األوَّل  يســون معتقدهــم الُمميَّــز ويتخلُـّ القدِّ
دة. ولكــْن، فــي ســاعة  ِمــن األســبوع، فســيكون الشــعب مخــوَّاًل بعــد فتــرة زمنيَّــة محــدَّ
ــكين بوعــده  يســون هادئيــن متماســكين واثقيــن بــاهلل ومتمسِّ التجربــة هــذه كان القدِّ

بــأنَّ طريًقــا للنجــاة ســيُعدُّ ألجلهــم.
الوقــت  قبــل  ليقتلوهــم  يســين  القدِّ نحــو  أســرع األشــرار  بعــض األماكــن  وفــي 
د لتنفيــذ الحكــم؛ لكــنَّ مالئكــة فــي هيئــة رجــال حــرب دافعــوا عنهــم. كان  المحــدَّ
يســّي العلــّي،  ــف ليحصــل علــى امتيــاز يمكِّنــه ِمــن إهــالك قدِّ الشــيطان ينتظــر بتلهُّ
د فــي أْن يقيــم عهــده مــع الذيــن  لكــنَّ يســوع أمــر مالئكتــه بحراســتهم. إنَّ هللا ســيتمجَّ
د ِمــن خــالل  حفظــوا شــريعته، أمــام أعيــن الوثنيِّيــن الُمحيطيــن بهــم؛ ويســوع ســيتمجَّ

أْن ينقــل المؤمنيــن الذيــن انتظــروا قدومــه لزمــن طويــل، فــال يــرون المــوت. ]407[
يســين يُقاســون آالًمــا نفســيَّة هائلــة. كمــا بــدا وكأنَّ ســكَّان األرض  رأيــُت القدِّ
هــم، وابتــدأ البعــض يشــعر بالخــوف  األشــرار يحاصرونهــم. كانــت كلَّ الوجــوه ضدَّ
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ِمــن أْن يكــون هللا قــد تركهــم أخيــرًا ليالقــوا الهــالك علــى يــد األشــرار. ولكــْن، لــو كان 
لعيونهــم أْن تنفتــح لــرأوا أنَّ مالئكــة هللا كانــت تحيــط بهــم. بعــد ذلــك جــاء حشــد 
األشــرار الغاضبين، وتبعهم جمهور كبير ِمن المالئكة األشــرار وهم يحثُّون األشــرار 
يســين. ولكــْن، قبــل أْن يتمكَّــن األشــرار ِمــن االقتــراب  علــى التعجيــل فــي قتــل القدِّ
األقويــاء  المالئكــة  فريــق  خــالل  ِمــن  أوَّاًل  يمــرُّوا  أْن  عليهــم  كان  هللا،  شــعب  ِمــن 
يســين، وهــذا كان ُمســتحياًل. فمالئكــة هللا أجبــروا األشــرار علــى التراجــع، كمــا  القدِّ

تســبَّبوا أيًضــا فــي تقهقــر المالئكــة األشــرار الذيــن كانــوا يتدافعــون ِمــن حولهــم.

صرخة ألجل النجاة
يســين. وقــد صرخــوا إلــى  كانــت تلــك ســاعة خــوف وعــذاب شــديد علــى القدِّ
ــا للنجــاة. وبحســب الظاِهــر لــم يكــن هنــاك إمكانيــة لهروبهــم.  هللا ليــاًل ونهــاًرا طلبً
بالفعــل، وكانــوا يصرخــون قائليــن: »لمــاذا ال  ابتــدأوا باالنتصــار  قــد  كان األشــرار 
ينقذكــم إلهكــم ِمــن أيدينــا؟ لمــاذا ال تصعــدون إلــى األعلــى وتُنِقــذون حياتكــم؟«، 
يســين لــم يعيروهــم أيَّ اهتمــام. وقــد تصارعــوا مــع هللا ِمثــل يعقــوب. كان  لكــنَّ القدِّ
المالئكة يتوقون إلنقاذهم، لكْن كان عليهم أْن ينتظروا قلياًل؛ إذ كان على شعب 
هللا أْن يشــربوا ِمــن الــكأس ويصطبغــوا بالصبغــة. واســتمرَّ المالئكــة فــي حراســتهم، 
إذ كانــوا أمنــاء علــى وديعتهــم التــي اســتؤمنوا عليهــا. لــم يكــن هللا ليســمح بــأْن يُهــان 
اســمه وســط عبــدة األوثــان. كان علــى وشــك أْن يحــلَّ الوقــت حيــن يســتعرض هللا 
يســيه بــكلِّ مجــد. وألجــل مجــد اســمه ســيُنجِّي جميــع الذيــن  تــه وينقــذ قدِّ جبــروت قوَّ

انتظــروه بصبــر والذيــن كُِتبــت أســماؤهم فــي ِســفر الحيــاة.
المطــر وجــاء  ]408[ ســقط  نــوح األميــن. عندمــا  ـام  أيَـّ إلــى  انتباهــي  ــه  لقــد توجَّ
م  البــاب. قــدَّ نــوح وعائلتــه قــد دخلــوا الفلــك وأقفــل هللا عليهــم  الطوفــان، كان 
نــوح بــكلِّ أمانــة اإلنــذار لســكَّان العالَــم الذيــن عاشــوا قبــل الطوفــان بينمــا كانــوا هــم 
يســتهزئون بــه ويســخرون منــه. وإذ غمــرت الميــاه األرض وَغرِقَــوا واحــًدا تلــو اآلخــر، 
نظــروا إلــى الفلــك الــذي ســخروا منــه كثيــرًا بينمــا كان يطفــو بســالم فــوق ســطح 
نــوح األميــن وعائلتــه. وبنفــس الطريقــة رأيــُت  الميــاه، وهكــذا حافــظ علــى حيــاة 
روا العالَــم بــكلِّ أمانــة ِمــن الغضــب اآلتــي. لــن يســمح  نجــاة شــعب هللا الذيــن حــذَّ
هللا لأشــرار بــأْن يُهلِكــوا الذيــن ينتظــرون الصعــود ولــم يخضعــوا لأمــر الــذي أصــدره 
يســين،  ـه لــو ُســِمح لأشــرار أْن يقتلــوا القدِّ الوحــش أو يقبلــوا ِســَمتَه. لقــد رأيــُت أنَـّ
لــكان ذلــك مكافــأة للشــيطان ولــكلِّ جنــوده األشــرار ولــكلِّ َمــن يُبغــض هللا. يــا لــه 
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ــن بجبروتــه  ِمــن انتصــار ســيحرزه الشــيطان فــي ذلــك الصــراع النهائــّي فــي حــال تمكَّ
أحبُّــوه!  الــذي  يســوع  ليــروا  طويــاًل  انتظــروا  َمــن  علــى  يتســلَّط  أْن  ِمــن  الشــيطانّي 
تجــاه  يســين سيشــهدون عنايــة هللا  القدِّ ِمــن فكــرة صعــود  الذيــن ســخروا  أولئــك 

شــعبه وســيرون نجاتهــم المجيــدة.
يالحقونهــم  األشــرار  كان  والقــرى،  المــدن  يتركــون  يســون  القدِّ كان  وبينمــا 
ويُحاولــون قتلهــم، لكــنَّ الســيوف المشــرعة ضــدَّ شــعب هللا انكســرت وســقطت 
يســين. وإذ صرخــوا نهــاًرا  عاجــزة كالعيــدان اليابســة. دافــع مالئكــة هللا عــن القدِّ

]409[  . الــربِّ إلــى العــالء أمــام  وليــاًل فــي طلــب النجــاة، صعــد صراخهــم 
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ــي شــعبه. بينمــا كان يســتهزئ  كان الليــل قــد انتصــف حيــن اختــار هللا أْن يُنجِّ
بهــم األشــرار ِمــن حولهــم، فجــأًة ظهــرت الشــمس ُمشــرِقة فــي قوَّتهــا، ووقــف القمــر 
فــي مكانــه. نظــر األشــرار إلــى ذلــك المشــهد بُرعــب وذهــول، فــي حيــن نظــر األبــرار 
س. تبــع ذلــك آيــات ومعجــزات فــي تالحــق ســريع. بدا  إلــى دالئــل نجاتهــم بفــرح ُمقــدَّ
ــت عــن الجريــان،  كلُّ شــيء فــي الطبيعــة خارًجــا عــن نظامــه المألــوف. فاألنهــار كفَّ
وظهــرت ســحب ثقيلــة ســوداء وصــدم بعضهــا بعًضــا. ولكــْن، كانــت هنــاك رقعــة 
واحــدة صافيــة اســتقرَّ عليهــا المجــد، ومنهــا خــرج صــوت هللا كصــوت ميــاه كثيــرة 
ليهــزَّ الســماوات واألرض. حدثــت زلزلــة عظيمــة، وانفتحــت القبــور، وجميــع ِمــن 
ماتوا على إيمان رســالة المالك الثالث وتقديس يوم الســبت خرجوا ِمن قبورهم 

ديــن ليســمعوا عهــد ســالم هللا الــذي ســيقيمه مــع الذيــن حفظــوا شــريعته. ُممجَّ
كان َجلــد الســماء يُفتــح ويُغلــق فــي فوضــى عارمــة. ترنَّحــت الجبــال كقصبــة 
يفــور  البحــر  مــكان. وكان  فــي كلِّ  الوعــرة  وتبعثــرت صخورهــا  الريــح،  مهــبِّ  فــي 
كِقــدر ويقــذف األحجــار نحــو اليابســة. وإذ أعلــن هللا اليــوم والســاعة التــي يأتــي 
فيهــا يســوع وســلّم لشــعبه عهــده األبــدّي، نطــَق بجملــة واحــدة ثــمَّ توقَّــف، بينمــا كان 
صــدى كلماتــه يــرنُّ فــي األرض. وقــف شــعب ]410[ هللا وأنظارهــم ُمثبَّتــة إلــى العــالء 
وهــم يصغــون إلــى الكلمــات وهــي تخــرج ِمــن فهــم هللا كهزيــع أعلــى الرعــود التــي 
ا. وعنــد نهايــة كلِّ  يتــردَّد صداهــا فــي كلِّ أنحــاء األرض. كان المشــهد ُمهيبًــا جــدًّ
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ـا!«. واســتنارت وجوههــم بمجــد  يســون يهتفــون: »مجــًدا! هللويَـّ ُجملــة كان القدِّ
هللا وهــي تلمــع بالمجــد كمــا كان وجــه موســى يلمــع عندمــا نــزل ِمــن جبــل ســيناء. 
ولــم يســتطع األشــرار أْن ينظــروا إليهــم بســبب المجــد. وعندمــا نُِطــق بالبَركــة األبديَّــة 
ًســا، ُســِمع صــوت هتــاف انتصــار عظيــم علــى  علــى َمــن كرَّمــوا هللا بحفــظ ســبته ُمقدَّ

الوحــش وعلــى صورتــه.
بعــد ذلــك، بــدأت األلــف الســنة حيــن ستســتريح األرض. رأيــُت العبــد التقــيَّ 
وهــو ينهــض بانتصــاٍر وغلبــة نافًضــا عنــه السالســل التــي قيَّدتــه بينمــا كان ســيِّده 
ير فــي حيــرة ال يعــرف مــاذا يفعــل، وذلــك ألنَّ األشــرار لــم يســتطيعوا أْن يفهمــوا  الشــرِّ

الكلمــات التــي نطــق بهــا هللا.

المجيء الثاني للمسيح
وسرعان ما ظهرت السحابة البيضاء العظيمة التي جلس عليها ابن اإلنسان. 
عندمــا الحــت هــذه الســحابة ِمــن بعيــد ظهــرت صغيــرة للغايــة. قــال المــالك أنَّهــا 
عالمــة ابــن اإلنســان. وإذ اقتربــت ِمــن األرض اســتطعنا أْن نــرى مجــد يســوع وجاللــه 
يســين، حيــث رافقــوه فــي الطريــق  ــا وبرفقتــه حشــد ِمــن المالئكــة القدِّ إذ خــرج غالِبً

وعلــى رؤوســهم أكاليــٍل ُمتألئــة والمعــة.
ال توجــد لغــة تقــدر أْن تصــف مجــد ذلــك المشــهد. وإذ اقتربــت أكثــر فأكثــر 
ة بالجــالل والمجــد الــذي ال يُضاهــى، اســتطعنا أْن  تلــك الســحابة الحيَّــة المشــعَّ
نــرى بوضــوح شــخص يســوع الحبيــب. لــم يكــن قــد تقلّــد إكليــاًل ِمــن الشــوك، بــل 
كلَّــل جبينــه القدســّي إكليــٌل ِمــن المجــد. وعلــى ثوبــه وفخــذه اســٌم مكتــوب: ]411[ 
ملــك الملــوك، وربُّ األربــاب. وكان وجهــه يســطع ِمثــل نــور شــمس فــي منتصــف 
النهــار، وعينــاه كلهيــب نــار، ورجــاله شــبه النحــاس النقــّي. وكان صوتــه كصــوت 
ُدرج  كأنَّهــا  هربــت  والســماء  امــه،  قُدَّ األرض  ارتعــدت  كثيــرة.  موســيقيَّة  آالت 
ملفــوف، وكلُّ جبــل وجزيــرة تزحزحــا ِمــن موضعهمــا. »َوُملُــوُك األَرِْض َوالُْعظََمــاُء 
ــٍد وَكُلُّ ُحــّر، أَْخَفــْوا أَنُْفَســُهْم ِفــي الَْمَغاِيــِر َوِفــي  ــاُء وَكُلُّ َعبْ ــاُء َواألَُمــرَاُء َواألَقِْويَ َواألَْغِنيَ
ُخــوِر: »اْســُقِطي َعلَيَْنــا َوأَْخِفيَنــا َعــْن  ُصُخــوِر الِْجبَــاِل، َوُهــْم يَُقولُــوَن لِلِْجبَــاِل َوالصُّ
َغَضِبــِه  يَــْوُم  َجــاَء  قَــْد  ـُه  ألَنَـّ الَْخــُروِف،  َغَضــِب  َوَعــْن  الَْعــرِْش  َعلَــى  الَْجالِــِس  َوْجــِه 

الُْوقُــوَف؟«« )رؤيــا يوحنَّــا 6: 17-15(. يَْســتَِطيُع  َوَمــْن  الَْعِظيــُم. 
ون لالنقضــاض علــى أبنــاء هللا األمنــاء  والذيــن كانــوا منــذ وقــت قصيــر يســتعدُّ
وإزالتهــم ِمــن األرض هــا هــم يعاينــون اآلن مجــد هللا الــذي اســتقرَّ عليهــم. وفــي 
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إِلُهَنــا.  هــَذا  »ُهــَوَذا  قائليــن:  بفــرح  يهتفــون  يســين  القدِّ ســمعوا  رعبهــم  غمــرة 
.)9 )إشــعياء 25:  فََخلََّصَنــا«  انْتَظَرْنَــاُه 

القيامة األولى
يســون الراقــدون علــى صــوت ابــن  ترنَّحــت األرض بقــوَّة عندمــا اســتفاق القدِّ
هللا. فلبّــوا النــداء وخرجــوا ِمــن قبورهــم البســين الخلــود المجيــد وهــم يصرخــون: 
»أَيْــَن َشــوْكَتَُك يَــا َمــْوُت؟ أَيْــَن َغلَبَتُــِك يَــا َهاِويَــُة؟« )انظــر 1كورنثــوس 15: 55(. 
معــاً  أصواتهــم  ورفعــوا  الُمقاميــن  يســين  القدِّ إلــى  األحيــاء  يســون  القدِّ انضــمَّ  ثــمَّ 
بُهتــاف انتصــار اســتمرَّ طويــاًل. تلــك األجســاد التــي نزلــت القبــور وفيهــا عالمــات 
يســين األحياء  ة ونشــاط خالَِدين. إنَّ القدِّ المرض والموت صعدت ُمتســربلة بصحَّ
يســين  يتغيَّــرون فــي لحظــة، فــي طرفــة ]412[ عيــن، ويُخطفــون ِمــن المــوت مــع القدِّ
الُمقاميــن لُمالقــاة الــربِّ فــي الهــواء. يــا لــه ِمــن لقــاٍء مجيــد! فهــا قــد اجتمــع مًعــا 

األصدقــاء الذيــن فــرَّق بينهــم المــوت، ولــن يكــون هنــاك فُــراق بعــد اآلن.
كانــت هنــاك أجنحــة علــى كلِّ جانــب ِمــن جوانــب مركبــة الســحاب، وتحتهــا 
عجــالت حيَّــة؛ وإذ كانــت المركبــة تصعــد إلــى الســماء، صرخــت العجــالت قائلــة: 
وهتفــت  وس«،  »قــدُّ قائلــة:  هتفــت  تتحــرَّك  كانــت  إذ  واألجنحــة  وس«،  »قــدُّ
وس،  قــدُّ وس،  قــدُّ وس،  »قــدُّ الســحابة:  حــول  يســين  القدِّ المالئكــة  حاشــية 
يســون الذيــن فــي الســحابة هتفــوا قائليــن: »مجــًدا!  الــربُّ اإللــه القــادر!«، والقدِّ
ســة. وقَبْــل أْن يدخــل  هللويــا!«. وانطلقــت المركبــة صعــوًدا إلــى المدينــة المقدَّ
فــي  يســوع  ميــدان مكتمــل، وكان  انتظمــوا علــى هيئــة  المدينــة،  إلــى  يســون  القدِّ
يســين والمالئكــة. وجميــع  وســطهم. وقــد ارتفــع المســيح بقامتــه وكتفيــه فــوق القدِّ

َمــن فــي الميــدان تمكَّنــوا ِمــن رؤيــة جــالل هيئتــه وجمــال ُمحيَّــاه. ]413[
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ثــمَّ رأيــُت أعــداًدا غفيــرة ِمــن المالئكــة تُحِضــر ِمــن المدينــة أكاليــل مجــد ــــ إكليــاًل 
متها له  يس، مكتوبًا عليه اســمه. وإذ أرســل يســوُع في طلب األكاليل، قدَّ لكلِّ قدِّ
المالئكــة، فوضــع يســوع الحبيــُب بيــده اليمنــى األكاليــل علــى رؤوس القّديِســين. 
يســين.  مهــا يســوع أيًضــا للقدِّ وبالطريقــة نفســها، أتــت المالئكــة بالقيثــارات، وقدَّ
بــدأ قــادة المالئكــة بعــزف النغمــة األولــى، ثــمَّ ارتفــع كّل صــوت بتســبيحة الحمــد 
والفــرح، وكلُّ يــد المســت بمهــارة أوتــار القيثــارة ُمرِســلة نغمــات عذبــة وغنيَّــة وكاملــة 

فــي تناغمهــا.
ثمَّ رأيُت يسوع يقود جماعة المفديِّين إلى بوَّابة المدينة. ثمَّ قبض على البوَّابة 
اللؤلؤيَّة فاتًحا إيَّاها حيث دفعها إلى الخلف، واألمم التي حفظت الحقَّ دعاها يسوع 
للدخول. وفي الداخل كان هناك كلُّ ما تشتهيه العين. وكان الجميع يرون مظاهر 
يسيه المفديِّين؛ كانت وجوههم  المجد الثرّي في كلِّ مكان. ثمَّ نظر يسوع إلى قدِّ
، قال بصوته الموسيقيِّ الرَّخيم:  ق فيهم بعينيَن امتأتا بالحبِّ تشعُّ بالمجد؛ وإذ حدَّ
»ها أنا أرى تعب نفسي، ولكنَّني أشعر بالرضا والراحة. إنَّ غنى هذا المجد ُمتاح 
لكم لتتمتَّعوا به إلى األبد. لقد انتهت أحزانكم، ولن يكون بعد اآلن موٌت وال ُحزٌن وال 
ُصراخ وال وجع«. رأيُت جموع المفديِّين يسجدون ويضعون أكاليلهم الالمعة عند 
قدَمي ]414[ يسوع، وبعد ذلك، إذ رفعتهم يده اللطيفة، لمسوا قيثاراتهم الذهبيَّة 

ومأوا أرجاء السماء بموسيقاهم العذبة وتسابيحهم التي رفعوها للخروف.
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ثــمَّ رأيــُت يســوع يقــود شــعبه إلــى شــجرة الحيــاة، ومــرَّة أخــرى ســمعنا صوتــه 
وكان  بشــر،  أذن  ســمعتها  موســيقى  ـة  أيَـّ ِمــن  وأعــذب  أحلــى  هــو  الــذي  الجميــل 
يقــول: »إنَّ ورق هــذه الشــجرة لشــفاء األمــم. كُلــوا منهــا كلُّكــم«. كانــت شــجرة 
يَّــة،  الحيــاة تطــرح أشــهى الثمــار التــي كان بإمــكان المفديِّيــن أْن يأكلــوا منهــا بــكلِّ ُحرِّ
ِمــن مــاء الحيــاة الصافــي  وكان فــي المدينــة أبهــى عــرش، ومنــه خــرج نهــر عــذب 
كالبلُّــور. وعلــى جانبَــي هــذا النهــر كانــت شــجرة الحيــاة، وكانــت علــى حافَّتـَـي النهــر 

أشــجار جميلــة أخــرى تحمــل ثمــاًرا جيِّــدة لــأكل.
أمامــي،  المشــهد  انبســط  فــإذ  الســماء.  تصــف  أْن  عــن  تماًمــا  اللغــة  تعجــز 
اســتولى علــيَّ شــعور بالدهشــة والعجــب. وإذ انقــادت نفســي إلــى ذلــك المجــد 
العظيــم والبهــاء الفائــق، وضعــُت قلمــي جانبًــا وهتفــُت: »يــا لهــا ِمــن محبَّــة! يــا لهــا 
ِمــن محبــة عجيبــة!«. إنَّ أعظــم لغــة تعجــز عــن وصــف أمجــاد الســماء أو أعمــاق 

]415[ الُمخلِـّـص.  محبَّــة 
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ــه انتباهــي إلــى األرض مــرَّة أخــرى. كان األشــرار قــد هلكــوا وتناثــرت ُجثثهــم  ُوجِّ
علــى ســطحها. وكان غضــب هللا قــد انســكب علــى ســكَّانها فــي الضربــات الســبع 
ــا جعلهــم يقضمــون ألســنتهم ِمــن األلــم ويهينــون هللا. إنَّ الرعــاة الكذبــة  األخيــرة، ممَّ
وألســنتهم  مآقيهــا  فــي  عيونهــم  لقــد غاصــت  أهــداف غضــب هللا.  أبــرز  صــاروا 
يســين  ــت نجــاة القدِّ فــي أفواههــم بينمــا كانــوا واقفيــن علــى أرجلهــم. وبعــد أن تمَّ
بصــوت هللا، تحــوَّل غضــب األشــرار نحــو بعضهــم البعــض. بــدا كأنَّ األرض غارقــة 
فــي طوفــان ِمــن الــدم، وانتشــرت جثــث الموتــى ِمــن أقصــاء األرض إلــى أقصاهــا.

صــارت  الزلــزال  رهــا  دمَّ التــي  والقــرى  فالمــدن  الخربــة،  ـة  يَـّ كالبرِّ األرض  بــدت 
الوِعــرة  والصخــور  واســعة،  كهوفًــا  تاركــة  مواضعهــا  ِمــن  أزيلــت  والجبــال  ركاًمــا، 
التــي قذفهــا البحــر أو اقتُلَِعــت ِمــن األرض نفســها تبعثــرت علــى كلِّ ســطحها. لقــد 
اقتُلَِعــت أشــجار ضخمــة ِمــن جذورهــا وتبعثــرت علــى ســطح األرض. هنــا ســيكون 
ــًدا يجــول  ة ألــف ســنة. هنــا ســيكون ُمقيَّ موطــن الشــيطان مــع مالئكتــه األشــرار لمــدَّ
ة ألــف ســنة  علــى ســطح األرض الخربــة ليــرى نتائــج عصيانــه ضــدَّ شــريعة هللا. ولمــدَّ

ســيكون بمقــدوره أْن يتنّعــم بثمــار اللعنــة التــي تســبَّب هــو بهــا. ]416[
ـه ســيبقى محجــوزًا فــي األرض، فلــن يكــون لديــه امتيــاز الوصــول إلــى  وبمــا أنَـّ
ســيتألَّم  الفتــرة  هــذه  وخــالل  ويزعجهــم.  يســقطوا  لــم  َمــن  لِيُجــرِّب  أخــرى  عوالــم 
دائــم.  بشــكل  تنمــو  يرة  الشــرِّ صفاتــه  كانــت  ســقوطه  ومنــذ  بقســوة.  الشــيطان 
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ــل فــي الــدور الــذي لعبــه  تــه ويُتــرك ليتأمَّ ولكــْن، فــي تلــك الســاعة ســيُجرَّد ِمــن قُوَّ
منــذ ســقوطه ولينظــر بخــوف ورعــب إلــى المســتقبل الُمريــع حيــن ســيكون عليــه أْن 
يُقاســي بســبب كلِّ الشــرِّ الــذي فعلــه وأْن يُعاقـَـب علــى كلِّ الخطايــا التــي كان هــو 

الســبب فــي ارتكابهــا.
وكأنَّهــا  النصــر  هتافــات  يُنِشــدون  المفديِّيــن  يســين  والقدِّ المالئكــة  ســمعُت 
أنغــام صــادرة عــن عشــرة آالف آلــة موســيقية، وذلــك ألنَّ الشــيطان لــن يُزعجهــم أو 

بهــم فيمــا بعــد وألنَّ ُســكَّان العوالــم األخــرى قــد نجــوا ِمنــه وِمــن وتجاربــه. يُجرِّ
ـون معــه؛ وَملَــَك  ثــمَّ رأيــُت عروًشــا، حيــث كان جالًســا عليهــا يســوع والمفديُـّ
أدان  ــــ  شــعبه  مــع  باالشــتراك  ــــ  والمســيح  هللا.  أمــام  وكهنــة  كملــوك  يســون  القدِّ
األشــرار إذ قــاس أعمالهــم علــى كتــاب الشــريعة، كلمــة هللا، وحكــم فــي كلِّ قضيَّــة 
بموجــب األعمــال التــي عملوهــا وهــم فــي الجســد. وحينئــذ كيــل لأشــرار النصيــُب 
الــذي ينبغــي عليهــم أْن يقاســوه بحســب أعمالهــم؛ وتــمَّ تدوينــه أمــام أســمائهم فــي 
يســون. إنَّ عقــاب  ســفر المــوت. والشــيطان ومالئكتــه أيًضــا أدانهــم يســوع والقدِّ
الشــيطان ســيكون أعظــم بكثيــر ِمــن عقــاب الذيــن أضلَّهــم، وعذابــه ســيفوق عذابهــم 
بما ال يحتمل المقارنة. وبعد أْن يهلك جميع الذين قد أضلَّهم الشيطان، سيبقى 

ــا يُقاســي العــذاب لزمــن أطــول بكثيــر. حيًّ
ــت دينونــة األمــوات األشــرار فــي نهايــة األلــف الســنة، تــرك يســوع  بعــد أْن تمَّ
. نــزل يســوع علــى  يســون وموكــب ِمــن الجنــد الســماويِّ ]417[ المدينــة وتبعــه القدِّ

وطأتــه  حيــن  ســهل عظيــم  إلــى  واســتحال  انفلــق  مــا  ســرعان  راســخ  جبــل عظيــم 
قدمــاه. ثــمَّ رفعنــا أبصارنــا ورأينــا المدينــة العظيمــة الجميلــة بأساســاتها اإلثنــي عشــر 
وبوَّاباتهــا االثنتــي عشــرة، ثــالث ِمــن كلِّ جانــب، ومــالك علــى كلِّ منهــا، فهتفنــا: 
ِمــن عنــد هللا!«،  الســماء  ِمــن  نازلــة  هــا هــي  العظيمــة!  المدينــة  المدينــة!  »إنِّهــا 
فنزلَــت غايــة فــي الجمــال والروعــة واســتقرَّت فــي ذلــك الســهل العظيــم الــذي كان 

ه لهــا. ]418[ يســوع قــد أعــدَّ
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وكلُّ حاشــية  ـون  المفديُـّ يســون  القدِّ ومعــه  المدينــة  يســوع  غــادر  ذلــك،  بعــد 
وتبعهــم  طريقــه،  فــي  ورافقــوه  بقائدهــم  المالئكــة  أحــاط  يســين.  القدِّ المالئكــة 
ُمخيــف  وجــالل  رهيبــة  بعظمــة  يســوع  نــادى  ثــمَّ  المفديِّيــن.  يســين  القدِّ موكــب 
المريضــة  الواهنــة  األجســاد  فــي  فخرجــوا  الحيــاة؛  إلــى  ليعــودوا  األشــرار  الموتــى 
نفســها التــي كانــت لهــم عندمــا دخلــوا إلــى القبــر. يــا لــه ِمــن منظــر! يــا لــه ِمــن مشــهد! 
 ، جميــع الذيــن قامــوا فــي القيامــة األولــى خرجــوا ِمــن القبــور فــي ريعــان شــباٍب أبــديٍّ
ولكــْن فــي القيامــة الثانيــة كانــت عالمــات اللعنــة باديــة علــى الجميــع. خــرج الجميــع 
يُّــون.  معــاً ِمــن القبــور: ملــوك األرض ونبالؤهــا، الُحقــراء واألدنيــاء، المتعلِّمــون واألمِّ
منــه  وســخروا  بــه  ازدروا  الذيــن  الرجــال  وأولئــك  اإلنســان؛  ابــن  شــاهدوا  الجميــع 
وس وضربــوه بالقصبــة، هــا هــم  والذيــن وضعــوا إكليــل الشــوك علــى جبينــه القــدُّ
. والذيــن بصقــوا عليــه فــي ســاعة ُمحاكمتــه يريــدون أْن يحوِّلوا  يرونــه بجاللــه الملوكــيِّ
اآلن وجوههــم عــن نظرتــه الثاقبــة وعــن مجــد حضــوره. والرجــال الذيــن ثقبــوا يديــه 
ورجليــه بالمســامير يشــاهدون ســمات صلبــه هــذه. والذيــن طعنــوا جنبــه بالحربــة 
يــرون آثــار قســوتهم علــى جســده. وهــم يعلمــون أنَّــه هــو الــذي صلبــوه وســخروا ِمــن 
آالم احتضــاره. وحينئــذ ترتفــع صرخــة ألــم عاليــة وطويلــة، فيهــرب هــؤالء ليختبئــوا 

]419[ ِمــن حضــرة ملــك الملــوك وربِّ األربــاب.

لــذاك  المهيــب  المجــد  ِمــن  ليحتمــوا  الصخــور  فــي  االختبــاء  الجميــع  يحــاول 
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الــذي كانــوا قــد أهانــوه قبــاًل. وفــي انســحاقهم وُمعاناتهــم ِمــن جاللــه وعظمــة مجــده 
رفعــوا أصواتهــم مًعــا، وصرخــوا بوضــوح مرعــب: »ُمبــارك اآلتــي باســم الــرّب!«.

إلــى  يســين  القدِّ يســون ومعهــم جميــع  القدِّ والمالئكــة  يســوع  عــاد  ذلــك  بعــد 
المدينــة، وعويــل األشــرار الهالكيــن وصرخاتهــم الُمــرَّة كانــت تمــأ األجــواء. ثــمَّ رأيــُت 
الشــيطان وقــد ابتــدأ عملــه ِمــن جديــد، فــراح يتجــوَّل بيــن رعايــاه ويبــثَّ القــوَّة فــي 
تــه هــو ومالئكتــه معــه. وأشــار إلــى المالييــن التــي  الضعفــاء والُمنهكيــن، وأكَّــد لهــم قوَّ
اء  ال تُحصــى ِمــن النــاس الذيــن أقيمــوا ِمــن المــوت. كان هنــاك رجــال حــرب أشــدَّ
وملــوك محترفــون فــي القتــال وقــد قهــروا األمــم. وكان هنــاك جبابــرة بــأس ورجــال 
بواســل لــم ينهزمــوا أبــًدا فــي معركــة. وهنــاك كان نابليــون الُمتكبِّــر والطامــع التــي 
كانــت ترتجــف الممالــك عنــد اقترابــه منهــا. وقــف هنــاك أيًضــا رجــال ذوي مقامــات 

ســامية ســقطوا فــي المعــارك تعطًُّشــا لالنتصــار.
الــذي  ِمــن قبورهــم، فإنَّهــم يســتأنفون تفكيرهــم الســابق نفســه  وإذ يخرجــون 
توقَّف عند موتهم. إنَّهم يمتلكون الرغبة نفسها في االنتصار التي كانت تتملَّكهم 
الملــوك  مــع هــؤالء  يتشــاور  ثــمَّ  مــع مالئكتــه،  الشــيطان  يتشــاور  عندمــا ســقطوا. 
والفاتحيــن والجبابــرة. ثــمَّ ينظــر إلــى الجيــش الهائــل، ويُخبرهــم بــأنَّ المجموعــة التــي 
م لالســتيالء  فــي داخــل أســوار المدينــة قليلــة العــدد وضعيفــة، وأنَّ بإمكانهــم التقــدُّ

علــى المدينــة وطــرد ســكَّانها وامِتــالك غناهــا ومجدهــا ألنفســهم.
ــب للمعركــة.  ينجــح الشــيطان فــي خداعهــم، وفــي الحــال يبــدأ الجميــع فــي التأهُّ
يضــمُّ ذلــك الجيــش الضخــم فــي صفوفــه الكثيــر ِمــن الرجــال الَمَهــرة، وهــا هــم ]420[ 
م تلــك الجمــوع نحــو  يشــرعون فــي صنــع كلِّ أنــواع األســلحة وأدوات الحــرب. تتقــدَّ
مــة ذلــك الجيــش. الملــوك والُمحاربــون يتبعــون  األمــام، ويكــون الشــيطان فــي مقدِّ
الشيطان عن قُرب، والجموع تتبعهم على شكل جماعات منظَّمة. كلُّ جماعة لها 
م تلــك الصفــوف لتزحــف علــى ســطح األرض الُمشــقَّق  قائدهــا، وبدقَّــة حربيَّــة تتقــدَّ
سة. يُغلق يسوع بوَّابات المدينة، فيحاصر هذا الجيش الهائل  نحو المدينة المقدَّ

المدينــة، ويقومــون بتنظيــم الصفــوف منتظريــن انــدالع معركــة شرســة. ]421[  
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ومــرَّة أخــرى يُظهــر المســيح نفســه علــى مــرأى ِمــن أعدائــه. وفــوق المدينــة علــى 
ِمــن الذهــب المصقــول.  ارتفــاع شــاِهق يوجــد عــرش عــاٍل وُمرتفــع علــى أســاس 
وعلــى هــذا العــرش يجلــس ابــن هللا وحولــه رعايــا مملكتــه. وال يمكــن ألفصــح لســان 
أْن يصــف قــدرة المســيح وجاللــه، وال يُمكــن لقلــم كاتــب أْن يُصــوِّره. إنَّ مجــد اآلب 
ابــات  الســرمدّي يُحيــط بابنــه، وبهــاء حضــوره يمــأ مدينــة هللا ويفيــض خــارج البوَّ

غاِمــرًا بلمعانــه األرض كلَّهــا.
ســين  متحمِّ قبــاًل  كانــوا  الذيــن  أولئــك  هــم  العــرش  إلــى  النــاس  أقــرب  ويكــون 
فــي  ُمخلِّصهــم  وتبعــوا  النــار  ِمــن  ُمنتشــلة  كُشــعالت  التُقطــوا  ولكنَّهــم  للشــيطان، 
لــوا الصفــات المســيحيَّة واحتفظــوا  تكريــس عميــق وقــوّي. ويأتــي بعــد هــؤالء َمــن كمَّ
بهــا فــي وســط الكــذب واإللحــاد، أولئــك هــم الذيــن أكرمــوا شــريعة هللا فــي وقــٍت 
اعتبرهــا العالَــم المســيحّي باطلــة، باإلضافــة إلــى المالييــن ِمــن كلِّ العصــور الذيــن 
استشــهدوا ألجــل إيمانهــم. وبعدهــم كان هنــاك »َجْمــٌع كَِثيــٌر لَــْم يَْســتَِطْع أََحــٌد أَْن 
ــُعوِب َواألَلِْســَنِة... أََمــاَم الَْعــرِْش َوأََمــاَم الَْخــُروِف،  ُه، ِمــْن كُلِّ األَُمــِم َوالَْقبَائـِـِل َوالشُّ يَُعــدَّ
لقــد   .)9  :7 يوحنَّــا  )رؤيــا  النَّْخــِل«  َســَعُف  أَيِْديِهــْم  َوِفــي  ِبيــٍض  ِبِثيَــاٍب  ُمتََســْرِبلِيَن 
انتهــت حربهــم وأحــرزوا االنتصــار. لقــد أكملــوا الســعي ونالــوا المكافــأة. وُســعف 
النخــل التــي فــي أياديهــم هــي رمــز ]422[ االنتصــار، والثيــاب البيــض هــي رمــز لِبــرِّ 

المســيح الخالــي ِمــن العيــب الــذي أصبــح اآلن لهــم.
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ـون ترنيمــة حمــد رنَّ صداهــا فــي كلِّ أرجــاء الســماء، »الَْخــالَُص  أنشــد المفديُـّ
إِللِهَنا الَْجالِِس َعلَى الَْعرِْش َولِلَْخُروِف« )رؤيا يوحنَّا 7: 10(. والمالئكة والسرافيم 
الشــيطان  قــوَّة  ـون  المفديُـّ رأى  قــد  التمجيــد. وكمــا  هــذا  فــي  بأصواتهــم  اشــتركوا 
ـه ال توجــد قــوَّة كان يمكــن أْن تمنحهــم  وخبثــه، فقــد رأوا كمــا لــو يــروا ِمــن قبــل أنَـّ
ـق بالنــور لــم يوجــد أحــد  النُّصــرة غيــر قــوَّة المســيح. وفــي كلِّ ذلــك الحشــد الُمتألِـّ
تــه وصالحــه. وال يُذكــر شــيء  ـه قــد انتصــر بقوَّ ينســب الخــالص لنفســه، كمــا لــو أنَـّ
ــا قــد فعلــوه أو قاســوه؛ لكــنَّ الفكــرة الرئيســيَّة لــكلِّ ترنيمــة ومطلــع كلِّ أنشــودة  عمَّ

هــو: »الَْخــالَُص إِللِهَنــا… َولِلَْخــُروِف« )رؤيــا يوحنَّــا 7: 10(.
يتــمُّ التتويــج النِّهائــي البــن هللا فــي محضــر ُســكَّان األرض والســماء مجتمعيــن. 
بُحكمــه  ينِطــق  الملــوك  ملــك  فــإنَّ  الفائَقيــن،  والمجــد  بالجــالل  ُزوِّد  قــد  إذ  واآلن 
وا علــى شــريعته  ــذ العــدل فــي َمــن عَصــوا وتعــدُّ علــى الُمتمرِّديــن علــى ســلطانه وينفِّ
أَبْيَــَض،  َعِظيًمــا  َعرًْشــا  رَأَيْــُت  »ثُــمَّ  هللا:  نبــيُّ  يقــول  وظلموهــم.  شــعبه  وضايقــوا 
ــَماُء، َولـَـْم يُوَجــْد لَُهَمــا َمْوِضــٌع!  َوالَْجالـِـَس َعلَيـْـِه، الَّــِذي ِمــْن َوْجِهــِه َهَربـَـِت األَرُْض َوالسَّ
ــاًرا َواِقِفيــَن أََمــاَم هللِا، َوانَْفتََحــْت أَْســَفاٌر، َوانَْفتَــَح ِســْفٌر  َورَأَيْــُت األَْمــَواَت ِصَغــاًرا وَكِبَ
ِبَحَســِب  األَْســَفاِر  ِفــي  َمْكتُــوٌب  ُهــَو  ــا  ِممَّ األَْمــَواُت  َوِديــَن  الَْحيَــاِة،  ِســْفُر  ُهــَو  آَخــُر 

أَْعَمالِِهــْم« )رؤيــا يوحنَّــا 20: 11، 12(.
وحالمــا تُفتــح األســفار وتقــع عيــن يســوع علــى األشــرار، يشــعرون بــكلِّ َخِطيَّــة 
ارتكبوهــا. ويــرون بدقَّــٍة المــكاَن نفســه الــذي فيــه انحرفــت أرجلهــم بعيــًدا عــن طريــق 
ي  ]423[ الطهــارة والقداســة، وإلــى أيِّ مــدى ســاقتهم الكبريــاء والتمــرُّد إلــى التعــدِّ

علــى شــريعة هللا. والتجــارب الُمغريــة والخاِدعــة التــي شــجَّعوها علــى تضليلهــم 
ِمــن خــالل انغماســهم فــي الَْخِطيَّــِة، والبَــركات والنِّعــم التــي جحــدوا بهــا، وأمــواج 
وهــا بقلوبهــم العنيــدة غيــر التائبــة، هــذه كلُّهــا تظهــر بوضــوح كمــا  الرحمــة التــي صدُّ

لــو كانــت مكتوبــة بحــروف ِمــن نــار.

بانوراما الصراع العظيم
وفوق العرش يُرى الصليب واضًحا؛ وتظهر مشــاهد تجربة آدم وســقوطه كما 
علــى شاشــة بيضــاء فســيحة فــي مشــهد بانورامــّي شــامل، وتظهــر أيًضــا الخطــوات 
الصبــا  وحيــاة  الوضيــع،  الُمخلِـّـص  فميــالد  العظيــم.  الفــداء  تدبيــر  فــي  المتتابعــة 
التــي قضاهــا فــي بســاطة وطاعــة، ومعموديَّتــه فــي نهــر األردّن، والصــوم والتجربــة 
ـة، وخدمتــه العلنيَّــة التــي كشــف فيهــا للنــاس عــن أثمــن بــركات الســماء،  يَـّ فــي البرِّ
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يقضيهــا  كان  التــي  والليالــي  والرحمــة،  المحبَّــة  بأعمــال  ازدحمــت  التــي  وأيَّامــه 
ِمــن مؤامــرات الحســد  نالــه  الــذي  ســاهرًا ومصلِّيًــا ومعتــزاًل فــي الجبــال، والجــزاء 
والكراهيــة والُخبــث فــي مقابــل الخيــر العظيــم الــذي نالــوه علــى يديــه، والعــذاب 
األليــم المخيــف الغامــض فــي جثســيماني تحــت وطــأة ثقــل خطايــا العالَــم أجمــع، 
وتســليمه أليــدي الرعــاع المجرميــن القتلــة؛ واألحــداث الُمخيفــة التــي حدثــت فــي 
ليلــة الرعــب تلــك، واألســير المستســلِم الــذي تركــه تالميــذه األحبَّــاء وهــو يُســاق 
بــكلِّ قســوة وعنــف فــي شــوارع أورشــليم؛ ابــن هللا يوقــف بــكلِّ فــرح وانتصــار أمــام 
حنَّــان ويُحاكَــم فــي قصــر رئيــس الكهنــة، وفــي دار واليــة بيالطــس وأمــام هيــرودس 
بالمــوت، كلُّ  بــوه وُحكــَم عليــه  منــه وأهانــوه وعذِّ وقــد ســخروا  القاســي،  الجبــان 

ذلــك يُصــوَّر بــكلِّ وضــوح.
ـم  فالُمتألِـّ الحاشــد:  الجمــع  ذلــك  أمــام  الختاميَّــة  المشــاهد  تنكشــف  واآلن 
الصليــب،  علــى  ـق  يُعلَـّ الســماء  ملــك  الجلجثــة،  إلــى  الطريــق  فــي  يســير  الصبــور 
الكهنــة المتغطرســون والرُّعــاع المتهكِّمــون يهــزأون بــآالم احتضــاره، ]424[ الظلمــة غيــر 
الطبيعيَّــة تغشــى األرض التــي تزلزلــت، والصخــور التــي تشــّققت، والقبــور التــي 

دة اللحظــة التــي فيهــا أســلَم فــادي العالــم روَحــه. تفتَّحــت ُمحــدِّ
ال  ورعايــاه  ومالئكتــه  فالشــيطان  تماًمــا،  كان  كمــا  المخيــف  المنظــر  يبــدو 
يتذكَّــر  ممثِـّـل  وكلُّ  اقترفــوه.  مــا  تصــوِّر  التــي  الصــورة  عــن  االبتعــاد  يســتطيعون 
الــدور الــذي قــام بــه: هيــرودس الــذي قتــل أطفــال بيــت لحــم األبريــاء لكــي يُهلــك 
ـا الخسيســة التــي يســتقرُّ علــى نفِســها اآلثمــة دم يوحنَّــا  ملــك إســرائيل، وهيروديَـّ
والكهنــة  الســاخرون،  والجنــود  الزمــان،  خــادم  الضعيــف  وبيالطــس  المعمــدان، 
والرؤســاء والجمــع الهائــج الــذي صــرخ قائــاًل: »دمــه علينــا وعلــى أوالدنــا« –الجميــع 
يــرون هــول جريمتهــم. وعبثًــا يُحاولــون االختبــاء ِمــن جــالل وعظمــة طلعتــه اإللهيَّــة 
التــي تكســف بهــاء الشــمس، بينمــا يطــرح المفديُّــون أكاليلهــم عنــد رِجلـَـي الُمخلِّــص 

مــات عنِّــي!«. صارخيــن وقائليــن: »لقــد 
وبيــن جمــوع المفتديــن يوجــد رُُســل المســيح، بولــس الشــجاع وبطــرس الغيــور 
ِمــن  ويوحنَّــا المحبــوب والُمِحــّب وإخوتهــم الُمخلِصــون، ومعهــم الجمهــور الغفيــر 
الشــهداء، بينمــا يوجــد فــي خــارج األســوار مــع كلِّ مــا هــو دنــس ورجــس أولئــك الذيــن 
الــذي  الوحــش  ذلــك  نيــرون،  يوجــد  فهنــاك  وقتلوهــم.  وســجنوهم  اضطهدوهــم 
بهــم وأمجادهــم فيمــا كان يجــد  اشــتهر بالقســوة والرذيلــة وهــو يــرى فــرح الذيــن قــد عذَّ
ه موجودة هناك  ســروره الشــيطانّي في رؤيتهم وهم يُقاســون أرهب العذابات. وأمُّ
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ير قــد انتقــل إلــى ابنهــا،  لتشــهد نتيجــة عملهــا ولتــرى كيــف أنَّ طابــع خلقهــا الشــرِّ
واألهــواء والشــهوات التــي تجــرَّأ علــى الســير فيهــا وتنميتهــا بقــوَّة تأثيرهــا ومثالهــا قــد 

أتــت بثمارهــا فــي الجرائــم التــي جعلــت العالَــم يرتعــد ِمــن هولهــا.
ــن ادَّعــوا أنَّهــم ســفراء المســيح ومــع  ـون ممَّ وهنــاك يوجــد كهنــة وأســاقفة بابويُـّ
ذلــك فقــد لجــأوا إلــى آالت التعذيــب ]425[ والســجون والحــرق بالنــار ليتحكَّمــوا فــي 
ضمائــر شــعب هللا. وُهنــاك البابــاوات المتكبِّــرون الذيــن رفعــوا أنفســهم فــوق هللا 
عــون عليهــم حســاب عســير  وتجــرَّأوا علــى تغييــر شــرائع العلــّي. فآبــاء الكنيســة الُمدَّ
ا أنَّ  ــر جــدًّ مونــه إلــى هللا، وهــم يشــتاقون ألْن يُعفــوا منــه، ويــرون فــي وقــت متأخِّ يُقدِّ
هللا العليم بكلِّ شيء يغار على شريعته وأنَّه ال يُبرِّر الُمذنِب. وهم يعلمون اآلن أنَّ 
المســيح يُقــرِن مصلحتــه بمصالــح شــعبه الُمتألِّــم؛ وهــم يشــعرون بقــوَّة كالمــه القائــل: 

»ِبَمــا أَنَُّكــْم فََعلْتُُمــوُه ِبأََحــِد إِْخَوتِــي هــؤاُلَِء األََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتُــْم« )متَّــى 25: 40(.

أمام كرسيِّ المحكمة
إّن العالَم الشرِّير كلُّه يقف ُمتَّهًما أمام محكمة هللا بتُهمة الخيانة الُعظمى ضدَّ 
ُحكم السماء. وال يجدون َمن يترافع عنهم في قضيَّتهم، فهم بال ُعذر وقد صدر 

األبدّي. بالموت  الُحكم  هم  ضدَّ
لقد اتَّضح اآلن للجميع أنَّ أجرة الَْخِطيَِّة ليست االستقالل النبيل والحياة األبديَّة، 
بل العبوديَّة والدمار والموت. واألشرار يرون ما قد أضاعوه ِمن خالل حياة العصيان 
م إليهم؛ ولكْن  التي عاشوها. إنَّهم احتقروا ثقل المجد األبدّي الذي ال نظير له عندما قُدِّ
كم يبدو مرغوبًا فيه اآلن! تصرخ النفس الهالكة قائلة: »كان يمكنني امتالك هذا كلِّه، 
ولكنَّني أبعدُت هذه األشياء جميعها عنِّي. آه يا له ِمن جنون! لقد استبدلُت السالم 
والسعادة والكرامة بالشقاء والعار واليأس«. والجميع يرون أنَّ طردهم ِمن السماء 

عادل. ففي حياتهم أعلنوا قائلين: »ال نُريد أنَّ يسوع هذا يملك علينا«.
لقد نظر األشرار إلى تتويج ابن هللا وكأنَّهم مفتونون. إنَّهم يرون بين يديه لوحي 
الشريعة اإللهيَّة، الوصايا التي ]426[ قد احتقروها وتعّدوا عليها. ويشهدون الدهشة 
مه الُمخلَّصون. وإذ تجتاح موجة  العارمة والفرح الغامر والتمجيد والتسبيح الذي يقدِّ
النغمات العذبة الجموع خارج المدينة، يصرخ الجميع بصوت واحد قائلين: »َعِظيَمٌة 
َوَعِجيبٌَة ِهَي أَْعَمالَُك أَيَُّها الرَّبُّ اإلِلُه الَْقاِدُر َعلَى كُلِّ َشْيٍء! َعاِدلٌَة َوَحقٌّ ِهَي طُرُقَُك 
مين السجود  يِسيَن« )رؤيا يوحنَّا 15: 3(، ويسقطون على وجوههم مقدِّ يَا َملَِك الِْقدِّ

لرئيس الحياة. ]427[
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يبدو الشــيطان وكأنَّ قواه قد ُشــلَّت عندما يرى مجد المســيح وجالله. فذاك 
ــاًل يذكــر ِمــن أيــن ســقط. كان أحــد الســرافيم الُمتألِّقيــن  الــذي كان قبــاًل كروبًــا ُمظلّ

بْــِح« )إشــعياء 14: 12(؛ كــم تغيَّــرت حالــه وانحــّط! بالنــور، »زَُهــرَُة، ِبْنــت الصُّ
ــٍل  يــرى الشــيطان أنَّ تمــرُّده الــذي أقــدم عليــه بمحــض إرادتــه جعلــه غيــر ُمؤهَّ
للســماء. لقد درَّب قواه على ُمحاربة هللا؛ ولهذا ســتكون طهارة الســماء وســالمها 
قــد  وعدلــه  هللا  رحمــة  ضــدَّ  اتِّهاماتــه  إنَّ  لــه.  هائــل  عــذاب  مصــدر  وانســجامها 
ـه عليــه. واآلن فهــا  أْســِكتَت اآلن. والعــار الــذي حــاول أْن يلصقــه بالــربِّ اســتقرَّ كلُـّ

ه. الشــيطان ينحنــي معترفًــا بعدالــة الُحكــم الــذي صــدر ضــدَّ
لقــد اتَّضــح كلُّ تســاؤل عــن الحــقِّ والضــالل فــي الصــراع الهائــل الطويــل األمــد. 
وهــا هــي عدالــة هللا تقــف ُمبــرَّرة تماًمــا. وأمــام العالَــم أجمــع ُعرِضــت بــكلِّ وضــوح 
الســاعة  أتــت  وقــد  اإلنســان.  واالبــن ألجــل  اآلب  مهــا  قدَّ التــي  العظمــى  الذبيحــة 
ــد فــوق كلِّ رياســة وســلطان وقــوَّة  أ فيهــا المســيح مركــزه الشــرعّي ويتمجَّ التــي يتبــوَّ

ى )انظــر أفســس 1: 21(. وســيادة وكلِّ اســم يُســمَّ
علــى الرغــم ِمــن أنَّ الشــيطان قــد أجِبــَر علــى االعتــراف بعدالــة هللا واالنحنــاء 
أمــام ســيادة المســيح، إالَّ أنَّ صفاتــه تبقــى كمــا هــي ِمــن دون تغييــر. فــروح العصيــان 
ــم علــى عــدم االستســالم فــي  ترتــدُّ عليــه كســيل جــارف. وإذ يمتلــئ بالجنــون يُصمِّ
يائــس   ]428[ أخيــر  صــراع  فــي  يشــتبك  حيــن  الوقــت  حــان  لقــد  العظيــم.  الصــراع 
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ضــدَّ ملــك الســماء. فيندفــع الشــيطان بيــن رعايــاه محــاواًل أْن يُلهمهــم بمــا يضمــره 
فــي صــدره ِمــن ثــورة غضــب ويُثيرهــم لالشــتباك فــي الحــرب علــى الفــور. ولكــْن، 
ِمــن الذيــن قــد أغواهــم علــى العصيــان ال  ِمــن بيــن كلِّ المالييــن التــي ال تُحصــى 
يوجــد اآلن أحــٌد يعتــرف بســيادته. لقــد انتهــى ســلطانه. واألشــرار تملؤهــم الكراهيــة 
قضيَّتهــم  أنَّ  يــرون  لكنَّهــم  هللا.  ضــدَّ  الشــيطان  قلــب  فــي  تعتمــل  التــي  نفســها 
. فيثــور غضبهــم  صــارت ميؤوًســا منهــا وأنَّهــم ال يســتطيعون االنتصــار علــى الــربِّ
ون  ضــدَّ الشــيطان وضــدَّ الذيــن كانــوا أعوانــه فــي الخــداع، وبغضــب إبليســّي يرتــدُّ

عليهــم، ويتبــع ذلــك مشــهد نــزاع عالمــّي.

ناٌر تنزل ِمن السماء
ــق كلمــات النبــّي: »ألَنَّ لِلــرَّبِّ َســَخطًا َعلـَـى كُلِّ األَُمــِم، َوُحُمــوًّا َعلـَـى  حينئــذ تتحقَّ
بْــِح« )إشــعياء 34: 2(، »يُْمِطــُر َعلَــى  كُلِّ َجيِْشــِهْم. قَــْد َحرََّمُهــْم، َدفََعُهــْم إِلَــى الذَّ
ــُموِم نَِصيــَب كَأِْســِهْم« )مزمــور 11: 6(.  األَْشــرَاِر ِفَخاًخــا، نَــاًرا وَكِبِْريتًــا، َوِريــَح السَّ
ــة فــي  ــر، واألســلحة المخفيَّ إنَّ النــار تنــزل ِمــن عنــد هللا ِمــن الســماء، واألرض تتكسَّ
أعماقهــا تخــرج. فتُخــِرج ِمــن فجواتهــا نــاًرا ُمحرِقــة، والصخــور نفســها تشــتعل بالنــار. 
لقــد جــاء اليــوم »الُمتَِّقــُد كَالتَّنُّــوِر« )مالخــي 4: 1(. »َوتَْنَحــلُّ الَْعَناِصــُر ُمْحتَرِقَــًة، 
ت نــار تفتــة  َوتَْحتـَـرُِق األَرُْض َوالَْمْصُنوَعــاُت الَِّتــي ِفيَهــا« )2 بطــرس 3: 10(. لقــد أعــدِّ
)إشــعياء 30: 33( للَملــك، رئيــس المتمرِّديــن والُعصــاة؛ لذلــك فالكومــة عميقــة 
وواســعة، و«نَْفَخــُة الــرَّبِّ كََنْهــِر كِبِْريــٍت تُوِقُدَهــا« )إشــعياء 30: 33(. وبــدا ســطح 
ـه وقــت  ـه كتلــة واحــدة ذائبــة وبُحيــرة واســعة ِمــن النــار التــي تغلــي. إنَـّ األرض كأنَـّ
دينونــة األشــرار وهالكهــم، ]429[ »ألَنَّ لِلــرَّبِّ يـَـْوَم انِْتَقــاٍم، َســَنَة َجــزَاٍء ِمــْن أَْجــِل َدْعــَوى 

ِصْهيَــْوَن« )إشــعياء 34: 8(.
ــا، َويُْحرِقُُهــُم الْيَــْوُم اآلتـِـي،  إنَّ األشــرار ينالــون جزاءهــم فــي األرض. »يَُكونـُـوَن قَشًّ
ب  قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد« )مالخــي 4: 1(. فالبعــض يهلكــون كمــا فــي لحظــة، بينمــا يتعــذَّ
آخــرون أيَّاًمــا طويلــة. والجميــع ســيُعاقَبون بحســب أعمالهــم. وخطايــا األبــرار قــد 
ــل قصاصهــم.  نُِقلَــت إلــى الشــيطان، أصــل الشــّر ومبتدعــه الــذي يجــب أْن يتحمَّ
وألجــل هــذا فهــو سيقاســي وســيتألّم ال ألجــل عصيانــه هــو فحســب، بــل ألجــل كلِّ 
الخطايا التي جعل شــعَب هللا يرتكبونها. إنَّ القصاص الذي ســيقع عليه ســيكون 
أرهــب بكثيــر ِمــن قصــاص الــذي ســيحلُّ بَمــن قــد أضلَّهــم. فبعــد أْن يهلــك جميــع 
الذيــن غــرَّر هــو بهــم، ســيظلُّ حيًّــا وسيُقاســي األهــوال. إنَّ األشــرار يهلكــون فــي آخــر 
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المطــاف أصــاًل وفرًعــا فــي النيــران الُمطهِّــرة. فالشــيطان هــو األصــل وأتباعــه هــم 
يســون وجميــع المالئكــة  ، والقدِّ الفــروع. لقــد أجيبَــت كلُّ مطالــب العــدل اإللهــيِّ

يهتفــون بصــوت عــاٍل قائليــن: »آميــن«.
وإذ تلتــفُّ األرض فــي رداٍء ِمــن نــار هللا الُمهلِكــة، يســكن األبــرار باطمئنــان فــي 
ســة. وأولئــك الذيــن كان لهــم نصيــب فــي القيامــة األولــى لــن يكــون  المدينــة الُمقدَّ
للمــوت الثانــي ســلطان عليهــم )رؤيــا يوحنَّــا 20: 6(. وفــي حيــن أنَّ هللا هــو نــار آكلــة 

« )مزمــور 84: 11(. ]430[ لأشــرار، فِإنَّــه لشــعبه »َشــْمٌس َوِمَجــنٌّ
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األرض الجديدة

ــَماَء األُولَــى َواألَرَْض األُولَــى  »ثُــمَّ رَأَيْــُت َســَماًء َجِديــَدًة َوأَرًْضــا َجِديــَدًة، ألَنَّ السَّ
وكلُّ  األرض.  تُطهِّــر  األشــرار  تحــرق  التــي  النــار  إنَّ   .)1  :21 يوحنَّــا  )رؤيــا  َمَضتَــا« 
ـة لتذكِّــر المفديِّيــن  أثــر ِمــن آثــار اللعنــة يُمحــى. ولــن تكــون هنالــك نــار جحيــم أبديَـّ
بعواِقــب الَْخِطيَّــِة الُمخيفــة. ولكــْن يبقــى مذكِّــر واِحــد: وهــو أنَّ فادينــا ســيظلُّ حاِمــاًل 
فــي جســده عالمــات صلبــه. فعلــى رأســه الجريــح وجنبــه ويديــه ورِجلَيــه توجــد اآلثــار 

الوحيــدة للعمــل الوحشــي الــذي قــد أحدثتــه الَْخِطيَّــُة.
»َوأَنـْـَت يـَـا بـُـْرَج الَْقِطيــعِ، أَكََمــَة ِبْنــِت ِصْهيَــْوَن إِلَيْــِك يَأْتـِـي. َويَِجــيُء الُْحْكــُم األَوَُّل« 
)ميخــا 4: 8(. إنَّ المملكــة التــي ضاعــت بفعــل الَْخِطيَّــِة قــد اســتعادها المســيح، 
يُقــوَن يَرِثُــوَن األَرَْض َويَْســُكُنونََها إِلَــى األَبَــِد«  دِّ ـون ســيمتلكونها معــه. »الصِّ والمفديُـّ
يســين العتيــد مادِّيًّــا أكثــر ِمــن  )مزمــور 37: 29(. إنَّ الخــوف ِمــن أْن يبــدو ميــراث القدِّ
ــع إلــى  ــا الحقائــق التــي تدفعنــا للتطلُّ ــرون تفســيرًا روحيًّ الــالزم جعــل الكثيريــن يُفسِّ
األرض الجديــدة علــى أنَّهــا وطننــا. لقــد أكَّــد المســيح لتالميــذه أنَّــه مــاٍض ليُعــدَّ لهــم 
ا ما يختصُّ بالمسكن  منازل. فالذين يقبلون تعاليم كلمة هللا لن يجهلوا جهاًل تامًّ
الســماوّي. ومــع ذلــك فقــد أعلــن الرســول بولــس قائــاًل: »َمــا لـَـْم تـَـَر َعيْــٌن، َولـَـْم تَْســَمْع 
ُه هللُا لِلَِّذيــَن يُِحبُّونـَـُه« )1كورنثــوس 2: 9(.  أُُذٌن، َولـَـْم يَْخطـُـْر َعلـَـى بـَـاِل إِنَْســاٍن: َمــا أََعــدَّ
]431[ إنَّ لغــة البشــر قاصــرة عــن وصــف مكافــأة األبــرار، ولــن يعرفهــا إالَّ َمــن ســيرونها. 

وال يمكــن لعقــل محــدود قاصــر أْن يـُـدرك مجــد فــردوس هللا.
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يُدعى ميراث الُمخلَّصين في الكتاب المقدَّس »وطًنا« )عبرانيّين 11: 16-14(. 
فهنــاك يســوق الراعــي الصالــح قطيعــه إلــى ينابيــع ميــاه حيَّــة. وشــجرة الحيــاة تُعطــي 
ثمرهــا كلَّ شــهر، وتكــون أوراق الشــجرة لشــفاء األمــم. ويوجــد دائًمــا أنهــار جاريــة 
ة  ــة كالبلُّــور، وعلــى جوانبهــا أشــجار تلقــي بظاللهــا علــى الطــرق الُمعــدَّ صافيــة ونقيَّ
. وهنــاك ترتفــع الســهول الفســيحة لتصيــر تــالاًل آيــة فــي الجمــال،  لمفديّــي الــربِّ
وجبال هللا تعلو بقممها الشامخة. وعلى هذه السهول اآلمنة التي بجوار الينابيع 

الحيَّــة يجــد شــعب هللا الذيــن ظلّــوا أمــًدا طويــاًل غربــاء وتائهيــن، وطًنــا ومســتقرًّا.

أورشليم الجديدة
وهنــاك أورشــليم الجديــدة التــي: »لََهــا َمْجــُد هللِا، َولََمَعانَُهــا ِشــبُْه أَكْــرَِم َحَجــٍر 
ِبأُورَُشــلِيَم  : »فَأَبْتَِهــُج  الــربُّ يقــول  يوحنَّــا 21: 11(.  )رؤيــا   » ـوِريٍّ بَلُـّ يَْشــٍب  كََحَجــِر 
َوأَفَْرُح ِبَشــْعِبي« )إشــعياء 65: 19(. »ُهَوَذا َمْســَكُن هللِا َمَع النَّاِس، َوُهَو َسيَْســُكُن 
َمَعُهــْم، َوُهــْم يَُكونُــوَن لَــُه َشــْعبًا، َوهللُا نَْفُســُه يَُكــوُن َمَعُهــْم إِلًهــا لَُهــْم. َوَسيَْمَســُح هللُا 
كُلَّ َدْمَعــٍة ِمــْن ُعيُونِِهــْم، َوالَْمــْوُت الَ يَُكــوُن ِفــي َمــا بَْعــُد، َوالَ يَُكــوُن ُحــزٌْن َوالَ ُصــرَاٌخ َوالَ 

ــا 21: 3، 4(. َوَجــٌع ِفــي َمــا بَْعــُد، ألَنَّ األُُمــوَر األُولَــى قَــْد َمَضــْت« )رؤيــا يوحنَّ
وفــي مدينــة هللا »َوالَ يَُكــوُن لَيْــٌل ُهَنــاَك« )رؤيــا يوحنَّــا 22: 5(. ولــن يكــون أحــٌد 
ِمــن صنــع مشــيئة  إلــى الراحــة أو يرغــب فيهــا. ولــن يشــعر أحــد بالتعــب  بحاجــة 
هللا وتقديــم الحمــد والتســبيح الســمه. وسنشــعر دائًمــا بنضــارة الصبــاح ]432[ ولــن 
نُــوِر َشــْمٍس« )رؤيــا يوحنَّــا 22:  إِلَــى ِســرَاٍج أَْو  نخشــى أْن ينتهــي. »َوالَ يَْحتَاُجــوَن 
5(. ويفــوق نــوَر الشــمس ضيــاٌء ال يُبهــر األبصــار، ومــع ذلــك فهــو يفــوق بإشــراقه 
ســة بنــور ال يخبــو.  نــور ُمنتصــف النهــار. ومجــد هللا والخــروف يغمــر المدينــة المقدَّ

ـون يســيرون فــي مجــد النهــار األبــديِّ الــذي ال شــمس فيــه. والمفديُـّ
»َولَــْم أََر ِفيَهــا َهيْــَكالً، ألَنَّ الــرَّبَّ هللَا الَْقــاِدَر َعلَــى كُلِّ َشــْيٍء، ُهــَو َوالَْخــُروُف 
َهيَْكلَُهــا« )رؤيــا 21: 22(. ويكــون لشــعب هللا امتيــاز الشــركة المباشــرة مــع اآلب 
واالبــن. »فَِإنََّنــا نَْنظـُـُر اآلَن ِفــي ِمــرْآٍة، ِفــي لُْغــٍز« )1كورنثــوس 13: 12(. إنَّنــا نــرى فــي 
أعمــال الطبيعــة وفــي ُمعامــالت هللا مــع النــاس انعكاًســا لصورتــه كمــا فــي مــرآة؛ 
لكنَّنــا حينئــذ ســنراه وجًهــا لوجــه ِمــن دون حجــاب يحجــب الرؤيــة. وســنمثُل فــي 

حضرتــه وننظــر مجــد وجهــه.
ل العقــول الخالــدة بســرور ال يــكلُّ فــي عجائــب القــوَّة الخالِقــة  هنــاك ســتتأمَّ
أْن  ليُجــرِّب  ُمخــادع  قــاٍس  عــدوٌّ  هنــاك  يكــون  ولــن  الفاديــة.  المحبَّــة  أســرار  وفــي 
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مهــارة، وتحصيــل  النفــس وســتزداد كلُّ  قــوى  وتتطــوَّر كلُّ  يُنســينا هللا. وســتنمو 
المعرفــة لــن يُتِعــب العقــل ولــن يُرِهــق الِقــوى. وهنــاك يُمِكــن تنفيــذ أروع المشــاريع، 
وتحقيــق أســمى التطلُّعــات ونــوال أرفــع المطامــح؛ ومــع ذلــك تظهــر ذرى جديــدة 
ليبلغهــا اإلنســان، وعجائــب جديــدة ليُعجــب بهــا، وحقائــق جديــدة عليــه ليدركهــا، 

دة تتطلَـّـب بــذل قــوى العقــل والنفــس والجســد. وأغــراض متجــدِّ
أغنــى وأمجــد عــن هللا والمســيح.  بإعالنــاٍت  تأتــي  ـة،  تمــرُّ ســنوات األبديَـّ وإذ 
د المحبَّــة والوقــار والســعادة وتزيــد أيًضــا.  د المعرفــة فكذلــك ســتتجدَّ وكمــا تتجــدَّ
]433[ بصفاتــه. وإذ يكشــف  وكلًّمــا ازدادت معرفــة البشــر عــن هللا، زاد إعجابهــم 
يســوع أمامهــم غنــى الفــداء واألعمــال العظيمــة الُمدِهشــة فــي الصــراع العظيــم مــع 
الشــيطان، فــإنَّ قلــوب المفديِّيــن ســتخفق بتكريــس أقــوى، ويشــتدُّ حمــاس أيديهــم 
مــن  ألــوف  وألــوف  ربــوات  ربــوات  فتتَّحــد  الذهبيَّــة،  قيثاراتهــم  علــى  يعزفــون  إذ 

األصــوات إلنشــاد تســابيح الحمــد العظيمــة.
ــَماِء َوَعلـَـى األَرِْض َوتَْحــَت األَرِْض، َوَمــا َعلـَـى الْبَْحــِر،  ــا ِفــي السَّ »وَكُلُّ َخلِيَقــٍة ِممَّ
كُلُّ َمــا ِفيَهــا، َســِمْعتَُها قَائِلَــًة: ›لِلَْجالِــِس َعلَــى الَْعــرِْش َولِلَْخــُروِف الْبَرَكَــُة َوالَْكرَاَمــُة 

ــا 5: 13(. ــِد اآلِبِديــَن‹« )رؤيــا يوحنَّ ــلْطَاُن إِلَــى أَبَ َوالَْمْجــُد َوالسُّ
طاهــرًا،  ـه  كلُـّ الكــون  صــار  لقــد  للخطــاة.  وال  للَخِطيَّــة  وجــود  هنــاك  يعــد  لــم 

األبــد. إلــى  انتهــى  قــد  العظيــم  والصــراع 
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