
املشرق الروحيّة
مجلّة رقمّية دورّية صادرة عن دار املرشق

يـختّص هـذا الـعدد بّرس التجّسـد اإللهـّي أو مـيالد سـيّدنـا يـسوع املسـيح «الـكلمة» الّـذي صـار جسـًدا وجـعل لـه مـسكًنا يف وسـطنا. تجـدون 

مـوضـوعـات وصـلوات وتـأّمـل واقـتباسـات حـول: التجّسـد، والـبشارة، واملـيالد، ومـريـم الـعذراء، وتـاريـخ الـخالص، وغريها مـن املـواضـيع. 

ونأمـل أن يـكون هـذا الـعدد زّوادًة لـكم يف حـياتـكم الـيومـيّة وخـاّصـًة يف لـّجة موسـم األعـياد وازدحـامـه. ال ترتّددوا يف مـشاركـة هـذه املجـلّة 

أصدقاءكم وأحبّاءكم عرب وسائل التواصل االجتامعّي، أو بطباعتها وتوزيعها عىل املجموعات الكنسيّة. 

التجّسد خدمة 

وأّمـا الـروحـانـيّة اإلغـناطـيّة، فـاعـتماًدا 

ـد «الـكلمة األزلـّي»، فهـي  مـنها عـلى تجسُّ

روحـانـيّة انحـداريّـة أو تـنازلـيّة، حـيث 

رسـيه الـملكّي» أو مـن  يـنزل الـله مـن «كُ

«عرش الـجالل اإللهـّي» إلـى عـالـم البشـر 

(ر.ر ١٠٦). وبـالـتالـي فـإذا أراد اإلنـسان 

أن يتّحـد بـالـله، فـعليه أن «يتجّسـد» هـو 

اآلخـر فـي عـالـم البشـر، وأن «يـنزل» هـو 

زداد  أيـًضا نـحو إخـوتـه البشـر وهـكذا «يـ

ــد ويــقتدي  ـنا الُمتجسِّ فــي أن يــتّبع ربـَّ

بـه» (ر.ر ١٠٩). فـاإلنـسان ال يجـد الـله 

فـوق فـي الـسماوات - «مـا لـكم قـائـمين 

تـنظرون إلـى الـسماء؟» (رسـل ١: ١١) - 

بـل فـي أسـفل، فـي األرض، فـي عـالـم البشـر 

«كـلُّ مـا فـعلتموه ألحـد هـؤالء الـصغار 

إخـوتـي، فـلي قـد فـعلتموه» (مـتّى ٢٥: 

 .(٤٠

مسـتّل بترصّف مـن كـتاب اإلنـسان اإلغـناطـي، 

األب فاضل سيداروس اليسوعّي، ص ٥٠. 

    عائلة اآلب 

هـذا يـعني أّن كـّل مـا يـعمله الـله هـو 

رمـي بـدفـئها  مـحبّة. فكام أّن الـشمس تـ

ونـورهـا عىل كـّل الـذيـن يـقبلونـها. هـذا 

يــعني أّن الــله ال يــغضب، وال يُــعاقــب. 

عـندمـا نـبتعد عـن الـله ونـتنّكر لـحبّه مـن 

رّاء خـطئنا، نتغرّي نـحن، أّمـا الـله فـباقٍ  جـ

عىل مــا هــو عــليه، ثــابــت عىل حــبّه 

الالمـتناهـّي. والـحّب مـشاركـة، مـشاركـة يف 

الــّذات ويف الــحياة. وهــدف الــله مــن 

خـلقنا هـو مـشاركـة كـّل مـّنا يف ذاتـه ويف 

حـياتـه. فـالـله يف أبـّوتـه يـدعـونـا لـنكون 

عـائـلته اإلنـسانـيّة، لـنكون جـامعـة مـحبّة، 

رادهــا يف ســبيل  رد مــن أفـ يــعمل كــّل فـ

سعادة الكّل.  

مسـتّل بترصّف مـن كـتاب كامل اإلنـسان يف مـلء 

الحياة، األب جان باول اليسوعّي، ص ٢٠٤.
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هل سبق أن قّدمت إ8ى أوالدك جميع أنواع األلعاب والهدايا!  

ماذا عن كتاب عزيزي البابا فرنسيس املوّجھ من البابا فرنسيس إ8ى األطفال؟

٢

www.darelmachreq.com 

إنّـه مشـروع أكـثر مـنه مجرّد كـتاب، ٢٥٩ رسـالـة مـن ٦ قـارات و١٤ لـغة، بـعث بـها أطـفال يـتراوح أعـمارهـم مـا بـين الـسادسـة والـثانـية 

عشرة، وتناولت هذه الرسائل مواضيع متنّوعة، في البيئة، والالهوت، والكريستولوجيا، واإلسكاتولوجيا، باإلضافة إلى الرياضة واألزياء! 

 كـانـت إجـابـات الـبابـا فرنسـيس عـن تـساؤالت األطـفال الّـتي أرفـقوهـا برسومـاتـهم الـخاّصـة سهـلًة وتُـخاطـب لُـغة األطـفال البسـيطة، وهـذا 

ما راعيناه في نقل الكتاب إلى اللغة العربّية.  

رافـق الـبابـا فرنسـيس األطـفال فـي بـحثهم عـن مـعنى حـياتـهم وعـالـمهم، وهـم يـنتظرونـنا نـحن الـِكبار لـمساعـدتـهم عـلى إتـمام ذلـك.  يُ

فـعلينا أن نـمّد يـد الـمساعـدة إلـى أطـفال الـغد ونُـعلِمهم بـأّن جـميع تـساؤالتـهم هـي تـساؤالت صـالـحة تـقودهـم نـحو الـله عـلى الـدوام، 

خاّصًة عندما يطرحونها على أشخاٍص يثقون بهم ويبادلونهم الحّب، ويبذلون ُقصارى جهدهم لمساعدتهم. 

communication@darelmachreq.com :للمزيد عزيزي البابا فرنسيس: البابا يُجيب عن رسائل أطفال من جميع أنحاء العامل.         للطلب 
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إّن األسـالـيب األدبـيّة المسـتعملة فـي إنـجيل مـتّى قـد تـجعلنا 

نـظن أنّـها ليسـت سـوى طـريـقة تـربـويّـة تهـدف إلـى تـعليم الهـوتـيّ 

لـيس لـه أسـاس تـاريـخّي. فـي الـواقـع، يـعرض عـلينا الـقّديـس مـتّى 

راءة صـحيحة لـلتاريـخ، ولـكن الـتاريـخ لـيس فـي مـعناه الحـدثـيّ  قـ

ولكن في أبعاده كلّها.  

عـندمـا يـبدأ مـتى إنـجيله بـالئـحة النسـب الـطويـلة، فـهو يـسعى 

إلـى أن يـعرض عـلينا مسـيرة تـاريـخيّة واقـعيّة، لـيس كـما تـفعل 

كـتب الـتاريـخ الـعاّم بـل كـما يـفهمها إنـسان يـؤمـن بـأّن الـتاريـخ 

الحقيقّي هو الحوار ما بين الله واإلنسان في عالقة ُحرّة.  

فـفي نـظر الـيهودّي، يـبدأ الـتاريـخ مـع إبراهـيم، عـندمـا يُـدِخـل 

ا، جـاعـًال مـنه شـخصيّة فـريـدة، ُمـلقيًا  الـله فـي حـياتـه تـغييرًا جـذريّـٍ

عـلى عـاتـقه مـسؤولـيّة مـصيريّـة - وإبراهـيم هـو رمـز لمسـيرة طـويـلة 

«لخـروج دائـم» إلـى أن يـأتـي الُمخـلِّص. فـيسوع المسـيح هـو 

حـصيلة هـذه المسـيرة الـتاريـخيّة الـطويـلة وانـفتاحـها الـُمطلق عـلى 

الـله - فـهو «الـعمانـوئـيل» الـله مـعنا، لـه اسـم أرضـّي، يـسوع، أخـذه 

مـن يـوسـف بـن داود، فـليس لـيوسـف مـن مـهّمة سـوى تـأصـيل 

المخـلّص فـي السـاللـة البشـريّـة وفـي الـمجتمع اإلنـسانـّي حـتّى يـنمو 

ويـكبر فـيه. أّمـا مـريـم الـعذراء، فرسـالـتها هـي أن تـطيع بجسـدهـا 

للّروح القدس لتوليد يسوع، وتهبه للعالم.  

فـملكوت الـسماوات هـو فـي حـالـة مسـيرة خروج مـنذ تـبرعـمه 

األّول، فـالروح ال يـتالشـى فـي تـربـتنا البشـريّـة، إنّـما يـكّونـها ويـجعلها 

تـحيا. إّن يـسوع اإلنـسان قـد اتّخـذ عـلى عـاتـقه حـقيقة تـاريـخنا 

البشرّي. وتـتبلور رسـالـة يـسوع انـطالقًـا مـن األسـماء الّـتي تُـعطى لـه: 

يـسوع، عـمانـوئـيل، االبـن الـمدعـو مـن مـصر، الـناصرّي الّـذي يـسكن 

فـي قـلب جـماعـة مـلموسـة. هـذه هـي حـقيقة يـسوع ابـن االنـسان 

وابن الله. 

مستّل من كتاب أضواء على أناجيل الطفولة ، الكاردينال جان دانيالو،  

ص ١٧.

YZّة تاريخ الخالص [ي إنجيل مfgمس

األلف والياء 
رغـبتهم وقـال: «مـنذ حـواىل خـمسة  فـاسـتجاب يـسوع لـ

عرش مـليار سـنة، حني بـزغ الـكون عىل شـكل انـفجار 

هــائــل يُــطلق عــليه العلامء كــلمة اإلنــفجار الــعظيم 

«الــبيغ بــانــغ»، كــنُت حــاًرضا يف صــميمه وأنــا الــذي 

أشـعلتُه بـإراديت. ومـنذ تـلك اللحـظة تـولّـيُت عـمليّة 

زمــامــها، فــانغمســُت فــيها  الــتطّور كــلّها مــمسًكا بــ

وأصــبحُت مــحور تــلك الــدّوامــة الــهائــلة.ولــعلّكم 

تـتساءلـون مـا هـو سـبب الوجود والخـلق ذاتـه. واإلجـابـة 

عـن هـذا الـتساؤل هـو أّن الـنشوة الـفائـقة الـتي كـنُت 

اختربها يف حــضن اآلب مل أمتــّكن مــن أن أحــتفظ بــها 

لـذايت، فـقّررت أن أشـارك فـيها مخـلوقـات تسـتطيع أن 

تـعيش قـدر طـاقـتها مـا كـنُت أعـيشه أنـا مـنذ األزل، 

فأوجـدُت ربوات وربوات مـن الـكائـنات الـحيّة: حرشات 

وأسامك وطـيور وزواحـف وفـقريّـات وثـديـيّات... ثـم 

خـلقُت اإلنـسان عىل صـوريت ومـثايل، ذاتًـا شـبيهة لـذايت 

زًءا مـن كـياين. ومـن خـالل الخـليقة كـنُت أعّرب عـن  وجـ

كـياين وأعـيد «بـطريـقة مـختلفة» إنـطالقـة ذايت، فـكان 

هذا االنفجار األّوّيل تجلّيًا منظوًرا لوجودي األزّيل. 

مستّل  بترصّف من كتاب أمثال يسوع بني األمس واليوم، 

األب هرني بوالد اليسوعّي، ص ٩٥.

“َملََك املوىل وارتدى الجالل ولِبَس العزّة إزارا. لقد مكَّنت الكون 
فلن مييد، وثَبت عرُشَك منذ األزل وأنت القديم” (مزمور ٩٣) 
رجـمة األب  رجـمة بـلغة قرآنـيّة، تـ مسـتّل مـن كـتاب مزامري داود الـنبي - تـ

عفيف ُعسريان، ص ٢٠٠.
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رنـا ج. ك. شسـترتـون بـأنّـنا مـديـنون بـوجـودنـا ألّمـهاتـنا  يـذكّـ

الــلواتــي تحــّملن تــسعة أشهــر حــمل وشــّدة الــوالدة. تــحاول 

مـجتمعاتـنا أن تـلغي عـمليّة االنـتظار. لـقد مـحونـا االنـتظار مـن 

الرغـبة هـذه عالمـة تـدّل عـلى أّن الـمجتمع فـقد الـحكايـة الـطويـلة، 

وبالنسبة إليه هناك اللحظة اآلنيّة فقط.  

نــحتاج فــي الــكنيسة أيــًضا إلــى هــذه الــشجاعــة. يــحتاج 

رشـيّة مـيتة  الـعلمانـيّون إلـى شـجاعـة التحـّمل عـندمـا تـكون األبـ

وجـافّـة، وعـندمـا ال يـحصلون عـلى أّي قـوت يـومـّي مـن كـاهـنهم، 

. عـندمـا ال يـتحّقق مـا  وعنـدماـ يكون التخلـّي عنـ الكـنيسة أمـرًا سهالـً

نـنتظره، نـقع فـي تجـربـة الـشعور بـالـتعب. ثـّم قـد نـقع فـي تجـربـة 

االنسحاب واالستمرار في الحياة.  

قـال الـكارديـنال نـيومـان: «المسـيحّي هـو الـشخص الـذي يراقـب 

المسـيح». فـالـسنة الطقسـيّة تـجعلنا أنـاًسـا لـهم شـجاعـة االنـتظار 

حـتّى مـجيء الرّب. يرّوضنـا زمنـ مجـيء المسيـح علـى الصـبر كيـ ال 

نـبدأ بـاالحـتفال بـشكل مـبكر، ونـقاوم تجـربـة االحـتفال بـميالد 

المسـيح قـبل مـجيئه عـلى الرغـم مـن مـلء الـمحّالت بـعالمـات تـقول 

مـيالد مـجيد، ونـقاتـل ضـّد دافـع فـتح الهـدايـا قـبل يـوم عـيد الـميالد. 

إّن المســيح هــو هــديّــة، ويــكون احــترامــها عــبر انــتظار لحــظة 

إهدائها. فهذا االنتظار ليس حالة سلبيّة مجرّدة.  

نـحن حـريـصون عـلى أن نـفتح ذواتـنا عـلى مـا سـيأتـي كـما هـو 

الـحال مـع الـمرأة الـتي تسـتعّد لـكي تـضع مـولـودهـا. فـتتّسم كـّل 

الـسنة الطقسـيّة بلحـظات االنـتظار؛ سـبت الـنور يـجعلنا نـتوقّـف 

بـين الـموت والـقيامـة وانـتظار لحـظة االنـتصار كـما نـنتظر بـين 

عـيدي الـصعود والـعنصرة الـتي هـي عـطيّة الـروح الـقدس. هـكذا 

إًذا تــعطينا الــسنة الطقســيّة تــكويــًنا مــن خــالل الــصبر. لــماذا 

االنـتظار هـو جزء كـبير مـن كـيان المسـيحّي؟ لـماذا ال يـعطينا الـله 

اآلن مـا نـتوق إلـيه، الـعدالـة مـن أجـل الـفقراء والـسعادة الـكامـلة 

مـن أجـلنا؟ لـقد مـضى تـقريـبًا ألـفي عـام عـلى قـيامة المسيـح وال 

زال نـنتظر الـملكوت. لـماذا؟ إّن أحـد أسـباب أخـِذ إلـهنا وقـتًا  نـ

ا فـي الـمجيء هـو أنّـه لـيس أيَّ إلـه. إّن مجـيء الـرّب ال  طـويـًال جـدٍّ

يـكون عـلى شـكل فـارس يـمتطي فرًسـا قـادم لنجـدتـنا. يـأتـي الـله مـن 

عـمق أعـماق داخـلنا، كـما يـقول الـقّديـس تومـا األكـويـنّي؛ فـهو أقرب 

إلينا من قربنا لذواتنا. 

يـأتـي الـله إلـينا كـما 

يـأتـي الـولـد إلـى أُّمـه فـي 

عــمق كــيانــها ُمحــِدثًــا 

تــــحوًُّال بــــطيئًا فــــي 

جسـدهـا. أّمـا غـير ذلـك 

فـيكون عـبارة عـن عـنف 

وإيـذاء. نـحن جسـديّـون 

وأجـسادنـا تـعيش ضـمن 

زمـن مـعيّن. فـترة الحـمل 

تســتغرق تــسعة أشهــر، 

وعـــظامـــنا الـــمكسورة 

تــــحتاُج إلــــى وقــــت 

لتلتحـم، كـما نـحتاُج إلـى فـترة زمـنيّة مـعيّنة لـكي تـزول الحـّمى 

وكـذلـك الـحال مـع الـنمّو والـشفاء. نحـتاج إلىـ الصـبر ألّن اللـه ال 

يـأتـي إلـينا كـعامـل خـارجـّي، بـل مـن خـالل ألـفة حـميمة مـع كـيانـنا 

رّي مـميّز  الجسـدّي الـذي يـعيش فـي زمـن محـّدد. إّن الـكيان البشـ

عـن بـقيّة الـكائـنات الـحيّة ألنّـه يـأخـذ فـترة مـعيّنة لـلنضوج، ويـكمن 

رجاؤنا في الشخص الذي صار بشرًا واحترم نظام حياتنا. 

فـي زمـن مـجيء المسـيح نشـبه أنـاًسـا مـجتمعين حـول السـريـر 

يـنتظرون الـمولود الجـديـد. لـم يـكن مـجيء الـله إلـينا كمجرّد والدة 

طـفل، بـل كـان مـجيء الـكلمة. ربّـما يـقول أحدكـم إنّـه مـثل مـجيء 

الـلغة. إحـتاجـت الـلغة اإلنـكليزيّـة إلـى مـئات الـسنين حـتّى تـطّورت 

رحـيّة هـامـلت. كـان  إلـى الـمرحـلة الـتي كـتب فـيها شكسـير مسـ

يـنبغي لـلّغة أن تـصاغ مـن ِقـبل عـدد ال يـحصى مـن الـناس قـبل أن 

تـصبح جـاهزة لـُقدرة شكسـبير اإلبـداعـيّة. بـالـمنحى نـفسه تـطلّب 

األمـر آالف الـسنين قـبل أن يـكون هـناك لـغة تتحـّدث عـن كـلمة 

الـله فـي صورة المسـيح يـسوع. إحـتجنا إلـى جـميع الـخبرات، خـبرة 

التحـريـر والسـبي وبـناء الـممالـك وهـدمـها. إحتـجنا إلىـ عدـد ال 

يـحصى مـن األنـبياء والـكتبة والـشعراء واآلبـاء الـذيـن جـاهـدوا 

ليجـدوا كـلمة قـبل أن يـولـد يـسوع الـكلمة. فـبدأت آالم الـمخاض 

لوالدة الكلمة عندما بدأ اإلنسان األّول بالكالم. 

رء مسـيحيٍّا؟، تـيمويث  مسـتّل بترصّف مـن كـتاب مـا الـغايـة مـن أن يـكون املـ

راْدكليف الدومينييّك، ص ١١٩ - ١٢٤.

 شجاعة االنتظار
لَِم ال يهبنا إلهنا جميع ما نرجوه من دون انتظار؟ لَِم تأيت نعمة االنتظار يف صميم املسيحّية وهويّتها؟ كيف لنا أن نفهم معنى مسرية الخالص؟ أليس 

االنتظار عقياًم ومسّوًغا لكّل من ال يوّد أم يعمل؟ كيف استقبلت البرشيّة ُمخلّصها وكلمتها؟ وما هي انتظاراتها القادمة؟ 
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حـين يولـد طـفٌل فـي أسرٍة يـهوديّـة، تـعّم الـفرحـة جـميع الـناس، 

وترتـفع الزغـاريـد، ألنّـه ولِـَد لـنا ولـٌد، وأعـطَي لـنا ابـٌن (أشـعيا ٨: ٥). 

فـمنذ أن بـارك الـله إبراهـيم، وجـعل النسـل عالمـة الـبركـة، أصـبحت 

رّب عـن الـوالـديـن. ومـا أكـثر أبـيات  الـوالدة إشـارًة إلـى رضـى الـ

المـة حـلول  الـمزامـير الـتي تـؤكّـد ذلـك اإليـمان. أّمـا الـعقم، فـهو عـ

غـضب الـله عـلى األهـل. فـمن 

دعــاء ألــيصابــات، أّم يــوحــّنا 

الـــمعمدان، يظهـــر كـــيف أنّ 

الـعاقـر عـار فـي وسـط أهـلها 

(لـوقـا ١: ٢٥). واعـتقد الـقدمـاء 

أّن حـــياة الـــمرء فـــي نســـله. 

ويــقول مــعلّمو الشــريــعة إنّ 

الرجـل الـذي لـم يُـرزق أبـناء هـو 

كـالـميت. وفـي العهـد الـقديـم، 

قـبلت الـنساء الـعواقـر أن يـبني 

أزواجـــهّن لـــهّن نســـًال مـــن 

إمــائــهّن، مــثل ســارة زوجــة 

إبراهـيم وراحـيل امرأة يـعقوب. 

وَمـن يـمتنع عـن اإلنـجاب عـمًدا، 

رتــكب إثــًما عــظيًما، ويحــّل  يـ

رّب عــليه كــما حــّل  غــضب الـ

على أونان. 

رن  كـانـت نـساء الـيهود يفخـ

إذا تــّمت الــوالدة بــسهولــة، 

ودون مـساعـدة قـابـلة. فـالـوالدة 

العسـيرة عالمـة عـلى عـقاب الـله. ألـم يـقل لـحّواء حـين طردهـا مـن 

الـجّنة ألكـثّرّن مـشّقات حـملِك تـكثيرًا؟ (تـكويـن ٣: ١٦). لـذلـك 

يـوحـي اإلنـجيليّان مـتّى ولـوقـا إلـى أّن الـعذراء ولـدت دون حـضور 

الـناس، أي والدة سهـلة لـم يـساعـدهـا فـيها أحـد. ألّن الـمولـود هـو 

كـلمة الـله ال يحـمل خـطيئة األجـداد. وحـين يـولـد الـطفل، تـخبر 

الـقابـلة األب بـأمره، فـيدخـل إلـى مخـدع األّم، ويـضع الـولـيد عـلى 

ركـبتيه عالمـًة عـلى اإلقرار بشرعـيّة الـمولـود، وفخره بـأن يـكون لـه 

أبًـا. لـذلـك، صـار يـوسـف خـطيب مـريـم الـعذراء أبًـا لـيسوع،      

وذكـر مـتّى سـاللـته عـلى أنّـها سـاللـة المسـيح (مـتّى ١)، وقـالـت 

مـريـم البـنها حـين وجـدتـه فـي الهـيكل يـا بُـنّي، لِـَم صـنعَت بـنا ذلـك؟ 

فأنا وأبوَك نبحث عنَك متلّهَفين (لوقا ٢: ٤٨). 

وبـعد أن يُـقّمط الـطفل، يـأتـي الـناس لـيروه، ويـبلغ فرح الوالدة 

أوجـه إن كـان الـمولـود األّول ذكرًا. حـينئٍذ يُـدعـى الـطفل بـكرًا. وال 

تــعني تــلك الــكلمة أّن هــناك َمــن 

يـليه. بـل إنّـه سـيتسلّم رئـاسـة األسرة، 

ويتحـّمل مـسؤولـيّة ذلـك الـمنصب 

زايــاه، كـأن يـرث ضــعف حــّصة  ومـ

إخوته. 

بــعد الــوالدة، يــتحتّم عــلى األّم أن 

ترضـع ابـنها. ويـلّح مـعلّمو الشـريـعة 

رضـاعـة  عـلى ذلـك األمـر. وتـدوم الـ

سـنتين أو ثـالث سـنوات، لـكي يشـتدّ 

عوده، ويـتمّكن مـن مـقاومـة األمراض 

الـتي قـد يـصاب بـها مـن الـطعام. وفـي 

رضـاعـة  اآلن نـفسه، تـؤّخـر األّم بـالـ

دورتــها، فــيرتــاح جــسمها قــبل أن 

تحـمل ثـانـيًة. ويـؤكّـد عـلماء الـنفس 

رضـاعـة الـطويـلة تـجعل الـولـد  أّن الـ

حـنونًـا عـاطـفيٍّا وشـديـد الـتعلّق بـأّمـه. 

عــلى أســاس ذلــك، يــمكننا تــقديــر 

عـالقـة يـسوع بـأّمـه. فـقد عـاش مـعها 

حوالـى ٣٠ سـنة، ولـم تـتركـه فـي أثـناء 

حـياتـه الـعلنيّة. وال يـمكننا فـهم كالمـه 

لـها أو فـيها إالّ انـطالقًـا مـن ذلـك االرتـباط (مـتّى ١٢: ٤٦-٤٨، يوحـّنا 

٢: ٤) وعـلى الـصليب، فـي ذروة آالمـه، شـعر بـألـم الـفراق الـذي 

سـتشعر بـه أّمـه. فـاخـتار يـوحـّنا اإلنـجيلّي، الـتلميذ الـذي يـحبّه، 

لـيكون بـالـقرب مـنها فـي الـحياة األرضـيّة (يـوحـّنا ١٩: ٢٦). وعـند 

رة، أسـوًة بـالـولـيمة الـتي أقـامـها  فـطام الـطفل، تُـقام ولـيمة عـامـ

إبراهيم عند فطام ابنه إسحق (تكوين ٨: ٢١). 

مستّل بترصّف من كتاب مجتمع يسوع، األب سامي حّالق اليسوعّي،  

ص ٤٩ - ٥٠.

 كيف كانت أجواء امليالد قبل ألفي عام؟
ما الّذي مُيّيز والدة يسوع من غريه من أطفال زمانه ومجتمعه؟ كيف كان مجتمعه وأُرسته يعيش العادات والتقاليد االجتامعّية؟ ما خصائص املجتمع 

اليهودّي الّذي ولد فيه يسوع املسيح وترىّب؟ إىل أي مدى كانت عالقة يسوع بأّمه متأثّرة بالروابط البيولوجّية؟ 
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- «يـبدو أّن هـذا الـطفل ُمـفعٌم بـاإلمـكانـّيات، لـُنشّجع والـديـه 

يك يسّجلوه يف إحدى مدارسنا.» 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ا».  الطفل ينحدر من أُرسٍة متواضعٍة جدٍّ

من كتاب نوادر يسوعيّة، األب نيكوالس سينتوبني اليسوعّي، ص ٨٣.
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إّن الـكلمة صـار جسـًدا بـحيث قـّدم إلـينا صورًة جـديـدة بـالـتمام 

عـن الجسـد. فـابـن الـله، عـندمـا حـمل جسـدنـا الـمائـت، أراد أن 

يـشاركـنا فـي ضـعفنا وسرعـة عـطبنا. وهـذه الـمعطوبـيّة لـن تـحجب 

عن جسدنا حسُنه وجماله.  

فـي الـواقـع، كـما أّن جسـد يـسوع هـو تجـلّي المجـد األبـدّي، 

ورؤيـة مـا لـيس بـمنظور، وكـتاب الـله بـين البشـر، هـكذا يـكون 

رآة  جسـدنـا، فـي كـمال اللحـم والـروح، مـوّجـًها إلـى أن يـكون مـ

الُحسن اإللهّي.  

ونسـتطيع الـقول إنّـه بسـبب سـّر التجّسـد الّـذي يـبلغ كـمالـه فـي 

سـّر الـقيامـة، قـامـت المسـيحيّة بـوضـع الجسـد والجسـدانـيّة فـي 

محور اهتماماتها.  

فجسـد المسـيح الـمقرَّب مـّجانًـا مـن أجـلنا هـو قـلب الـحياة 

ونـبض الـتفكير المسـيحّي. لهـذا السـبب يـقول الـقّديـس بـولـس إنّ 

جسـدنـا يـتحوَّل إلـى «ذبـيحة مـنطقيّة (بـالـيونـانـيّة لـوغـيكوس 

logikos، وهـو مـا يـتعلّق بـالـعقل الـبطانـّي لـلشخص البشرّي) حـيّة 

رضـيّة عـند الـله» (راجـع روم ١٢: ١). وبـالـتالـي فـإنّـنا ال نـتصّور  مـ

الجسـد بـموجـب األفـكار الّـتي تـنتقص مـن قـيمته، بـل اسـتناًدا إلـى 

قناعاتنا بأنّنا ُملك المسيح، وبأنّنا نمتلك المسيح.  

مـن الـطبيعّي الـقول إّن الجسـد هـو المظهـر الـضعيف والـمائـت 

عـند اإلنـسان، وذلـك يُـعدُّ مـن الـمعطيات الـفعليّة الّـتي تـالزم 

اسـتخدام هـذا الـمصطلح اسـتخداًمـا سـلبيٍّا: فـاالسـتسالم ألهـواء 

الجسـد والـحياة بـموجـب مـتطلّبات الجسـد يـعني االنـغالق عـلى 

الـّذات وعـلى حـدودهـا، وتـحويـل هـذه الحـدود إلـى مـجال لـلدفاع 

عن الذات العدوانيّة. فماذا نقول إًذا عن الجسد؟  

إنّـي أعـترف بـارتـباكـي فـي اإلجـابـة عـن هـذا الـسؤال. إّال أنّـي 

أشـير إلـى أمـر يُـثير عـجبي، بـحيث إّن جسـد اإلنـسان يـتكلّم، 

ويـصغي كـذلـك، ألّن كـّل جسـٍد آخـر يـكلِّمه. فجسـدنـا مـطبوع 

بـالـكلمة، وهـذا مـا يُـعّد مـيزًة خـاّصـة بـه، وهـذا مـا يـمنحه الـكرامـة 

البشـريّـة. إنّـه ال يـتكلّم بـالـكلمات وحسـب، بـل بـطريـقة وجـوده 

الخاّصة أيًضا.  

والـمشكلة تـتلّخص بهـذا الـسؤال: كـيف نـحيا الجسـد الّـذي 

يـفنى أو الّـذي يخـلص؟ والّـذي يـحيا مـن أجـل الـموت أو مـن أجـل 

الحياة؟  

وعـن الجسـد أريـد أن أعرف الـكلمة غـير الـمنطوق بـها، وهـي 

مـطبوعـة فـيه، وتـعلُّمنا مـعنى الجسـد ومـصيره. والـواقـع، إن لـم 

نـفهم تـلك الـكلمة غـير الـمنطوق بـها والـخفيّة، فـإنّـنا نـدّمـر الجسـد، 

راًغـا، نـضّحي مـن أجـله  رًا مـطلًقا وصـنًما وفـ بـحيث نـجعل مـنه أمـ

بـالـحياة نـفسها.  سـوف نجتهـد فـي اإلصـغاء إلـى مـا يـقولـه الجسـد، 

وإلـى الـكلمة الّـتي تـشّكل الجسـد، والـواقـع أّن اإلنـسان يـصبح 

نتيجة تأويل ما هو جسده.  

مسـتّل بترصّف مـن كـتاب أقـوال وجـيزة يف الجسـد، الـكارديـنال كـارلـو مـاريـا 

مرتيني، ص ٤٢ - ٤٤.

سّر التجّسد وسّر أجسادنا 
كيف لنا أن نفهم ّرس جسدنا؟ ما الّذي غرّيته املسيحّية يف مفهوم اإلنسانّية للجسد؟ ملاذا مل تُعد املسيحّية ترفض الجسد (عالمة كّل ما هو أرّيض 

وفاٍن)؟ إن كان الجسد كلمًة، هل ميكن أن نُصغي إليها؟

      « إّن التجـربـة مـتأّصـلة يف الـطبيعة اإلنـسانـيّة، يف حـّريّـة اإلنـسان. ومـن دون تجـربـة، مـا ِمـن كـائـن إنـسايّن حـقيقّي. وهـذه الـحقيقة 

البسـيطة متـثّل تـعزيـة لـنا يف خـضّم آالم التجـربـة، إذ يـتّصل األمـر بـحقيقة إنـسانـيّة رصف. ومـن جرّاء ذلـك، مـا عـاد عـلينا أن نعترب ظـاهرة 

التجـربـة بـارتـباك كبري. فـنحن إّذاك يف صـميم حـالـتنا اإلنـسانـيّة، وحـّريّـتنا عىل املـحّك. أن نـكون بًرشا يـعني أن نُجرَّب؛ وأن نُجرَّب يـعني 

أن نكون بًرشا.» مستّل بترصّف من كتاب الّرش والّرشير، األب هربرت هاغ، ص ٢٣.
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ُولـد نسـطوريـوس فـي جرمـانـيقي الـسوريّـة فـي نـحو سـنة ٣٨١، قـم أقـبل إلـى مـديـنة أنـطاكـيا حـيث تـلقى الـعلم وصـار راهـبًا واقـتبل 

الـدرجـة الـكهنوتـيّة. وتأثّـر بـتعالـيم تـيودوروس الـمصيصّي الـسائـدة فـي أنـطاكـيا والـمناطـق الـمجاورة. وقـد امـتاز نسـطوريوس بقسـط كـبير مـن 

الذكـاء وبـطالقـة فـي الـكالم وفـصاحـة فـي الـتعبير عـن آرائـه. وفـي سـنة ٤٨٢ أُقـيم بـطريركًـا عـلى الـعاصـمة الـبيزنـطيّة، وتـجاوبًـا مـع رغـبة الـملك 

تـاودوسـيوس الـثانـي. ومـنذ بـدء بـطريركـيته سـمح بـإعالن الـتعالـيم الُمسـتقاة مـن كـتابـات تـيودودروس الـمصيصّي، ثـم أخـذ هـو نـفسه يُـنادي 

بـها عـلى الـمأل ويـقول إّن مـريـم الـعذراء لـم تـلد الـله، ولـذا ال يـحّق لـها أن تُـدعـى «أم الـله» (تـيوتوكـس) مـع أّن هـذا الـلقب كـان مـتداوًال فـي 

رَّي التجّسـد  الـكنيسة مـنذ الـقرن الـثالـث عـلى األقـل. وبهـذا خـالـف نسـطوريـوس الـتقليد الـجاري فـي الـكنيسة جـمعاء ووضـع مـفاهـيم سـ

والـفداء فـي خـطر. فـفي نـظر نسـطوريـوس، ليسـت الـوحـدة 

فـي المسـيح سـوى وحـدة خـارجـيّة، وحـدة الـمقّدس مـع 

الـشخص الّـذي يـسكنه، وحـدة الـثوب مـع مـن يرتـديـه، وحـدة 

اآللـة مـع مـن يسـتخدمـها، إلـخ… فـيسوع يُـدعـى إلـًها ألنّـه 

متّحـد بـالـكلمة بـالشرف والسـلطة. فـنرى أّن نـقطة الـضعف 

هـو االنـطالق مـن الـطبيعة بـاعـتبارهـا كـّالً مسـتقّالً بـذاتـه، 

كـامـًال بـميّزاتـه وشـخصه. وهـكذا فـإّن نـظريـتهم الـثنائـيّة تـضع 

وحـدة المسـيح فـي خـطر، ومـن ثـم فهـي تـضع أيـًضا الـخالص 

كـــلّه فـــي خـــطر…ولـــكن إيـــمان الـــكنيسة رفـــض آراء 

نسطوريوس هذه.س 

مسـتّل بترصّف مـن كـتاب تـاريـخ الـكنيسة الرسيانـيّة الرشقيّة - الجزء 

األّول، األب ألبري أبونا، ص ٦٠ - ٦١.

ما النسطورّية؟ وملاذا حّرمstا الكنيسة؟ 

ترنيمة إىل رع عندما يُرشق 

الــجالل لــك يــا َمــن أتــيت مــثَل 
خــالــق اآللــهة.. إنّــك تُشــرق.. إنّــك 
تُـضيء يـا َمـن تـصنع الـضياء لتسـطع 
بـالـنور. لـقد تـوِّجـت مـلًكا عـلى اآللـهة. 
يــا ســيّد الــسماء، يــا أمــير الــحياة 

والعافية والقّوة. 

أيـتّها الـماّدة الـمقّدسـة الّـتي أتـت 
مـنها إلـى الـوجـود كـلُّ أشـكال الـحياة. 
لـقد بـعثت الـكلمة، واألرض غـمرهـا 

الصمت.  

أيّـها الـواحـد الـوحـيد الّـذي عـاش 
فـي الـسماء قـبل الـبدء، قـبل أن تُـصنع 

األرُض والجبال.  

مسـتّل بترصّف مـن كـتاب مـطر مـن ورد، د. 

جوزف لبس، ص ٦٤.

ماذا كان يعمل الله قبل خلقه العامل؟ 

عزيزي البابا فرنسيس،  

إنّـه لرشٌف يل أن أطـرح عـليَك سـؤايل؟ سـؤايل هـو الـتايل: مـاذا كـان يـعمل 
الله قبل خلقه العامل؟  

ريان من كندا، ٨ سنوات. 

«…إن قُلت لَك أّن الله مل يكن يفعل شيئًا قبل خلقه العامل، سأكون 
ُمخطئًا. يف الحقيقة، الله خلق أيًضا الزمن: قبل وبعد. فكِّر يف املوضوع 

بهذه الطريق: قبل أن يخلق الله أّي يشء، الله أحّب. وهذا ما كان يقوم 
به الله… وعندما بدأ الله بخلق العامل كان يُعربِّ عن حبّه بكّل بساطة». 

مسـتّل مـن كـتاب عـزيزي الـبابـا فرنسـيس: الـبابـا يُـجيب عـن رسـائـل أطـفال مـن جـميع 

أنحاء العامل، البابا فرنسيس، ص ١٢.
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من أجل خالصنا 

رتـبط سـّر التجّسـد ارتـباطًـا وثـيًقا بسـّر الـفداء. لـقد بّشـر  يـ

الـمالئـكة يـوم ولـدت مـريـم ابـنها فـي بـيت لحـم «الـيوَم، فـي َمـديـَنةِ 

رّب» (لـوقـا ٢: ١١). وبـعد  داوَد، ُولِـَد لـكم ُمخـلٌِّص ُهـَو المسـيُح الـ

ثـمانـية أيّـام، حـين ُخـتن الـصبّي، حـمله سـمعان الشـيخ عـلى ذراَعـيه 

ـيِّد، تُـطْلُِق  وبـارك الـله قـائـًال:«اآلَن، أَيـُّها السَّ

َسـبيَل َعـبِدَك، عـلى َحَسـِب قولِـَك، فَـيَْذهـُب 

الم؛ ألَنَّ َعــيْنيَّ قــد شــاَهــدتَــا  فــي َســ

َخـالَصـَك». (لـوقـا ٢: ٢٩-٣٠). هـكذا عـبّر 

لـوقـا اإلنـجيلّي، مـنذ الـصفحات األولـى مـن 

كـتابـه، عـن ارتـباط للتجّسـد بسـّر الـفداء 

والـخالص. أّمـا يـوحـّنا فـكتب فـي رسـالـته 

األولـى: «ونـحُن، قـد َعـايـنَّا ونَْشَهـُد أّن اآلَب 

قـد أَرسـَل ابـَنُه ُمخـلًِّصا لـلعالـم.» (١ يـوحـنا 

٤: ١٤). العهـد الجـديـد بـكامـله ال يـنفّك 

يـبيّن بـوضـوٍح أّن هـدف التجّسـد اإللهـيّ 

وغـايـته يـمكن تـلخيصهما بـخالص جـنس 

البشـر. ويؤكّـد المجـمع الـفاتـيكانـّي الـثانـي 

تـعليم الـكنيسة بهـذا الـنّص: «كـلمُة الـله، 

اإلنـسان الـكامـل، الـذي بـه كـّل شـيء كُـوِّن، 

صــار جســًدا لــكي يخــلّص كــّل الــناس 

ويجمع كّل شيء». 

لـكن مـا هـو هـذا الـخالص ومـاذا يـعني؟ كـلّما أتـى العهـد 

الجـديـد عـلى ذكـر كـلمة خالص يحـّملها مـعانـي كـثيرة لـكّنها تـصّب 

جـميعها فـي غـايـٍة واحـدة لـقد تجّسـد المسـيح ليهـبنا الـحياة 

الـحقيقيّة، الـحياة اإللهـيّة األبـديّـة: «لَـقد أَحـبَّ الـلُه الـعالـَم حـتَّى إِنَّـهُ 

بـَذَل ابـَنُه الـَوحـيَد، لـكي ال يَهـلَِك كـلُّ َمـْن يُـْؤمـُن بـِه، بـل تـكوَن لَـهُ 

الـحياُة األَبـديـَّة. فـِإنَّ الـلَه لـم يُرِسـِل ابـَنُه إلـى الـعالَـِم، لِـيَديـَن الـعالَـَم، 

بـل ليُخـلَِّص بـِه الـعالَـم». (يـوحـّنا ٣: ١٦-١٧). فـعندمـا نـعلن أنّ 

المسـيح أتـى لـتكون لـنا الـحياة األبـديّـة، نـقصد بـقولـنا أنّـه يـؤلّـهنا 

بموته وقيامته من طريق البنّوة اإللهيّة. 

يفّسـر آبـاء الـكنيسة هـذا الـخالص بـما دعـوه «تـبادل الـخصائـص 

بـين الـطبيعتين اإللهـيّة واإلنـسانـيّة». فـلّما اتّحـد كـلمة اآلب األزلـيّ 

بـطبعنا فـي شـخصه الواحـد، صـار بـمقدورنـا أن نـقول إنّـه بـالمسـيح 

اإللـه واإلنـسان تـألّـم الـله وذاق اإلنـسان طـعم األلـوهـة. وبـما أنّـه 

ركـنا أيـًضا فـي سـّر تـضامـنه  جـعلنا إخـوًة لـه بـتبّني طـبيعتنا، يشـ

األخوّي، بـخصائـص ألوهـته. وقـد تـّم األمـر عـلى الـصليب حـين صـار 

زًا للبشـريّـة جـمعاء، لـإلنـسان فـي إنـسانـيّته، مـختصرًا حـضورنـا  رمـ

بـحضوره، وكـيانـنا بـكيانـه. حـّقق حـينها الـمصالـحة بـين اإلنـسان 

الرافـض بـالخـطيئة للشركـة مـع الـله، ومـعيًدا إلـى إنـسانـيّتنا كرامـتها 

األولى بإعادة ربط أواصر الشركة مع الله في ذاته.  

ومن أجلنا 

ذهـب بـعض الـمفّكريـن فـي تـساؤالتـهم 

الـالهـوتـيّة حـتّى طـرح الـسؤال الـتالـي هـل 

كـان الـله سـيتجّسد لـو لـم يرتـكب اإلنـسان 

الخـطيئة؟ إّن الـفكر الـغربـّي، بـتأثـيٍر مـن 

فـكر الـقّديـس أوغسـطينس، كـان يـصّر عـلى 

الـخالص فـي مـعالـجته لـنتائـج الخـطيئة فـي 

سـبيل الـعودة بـاإلنـسان إلـى حـالـة الـنعمة 

الــسابــقة لــطرده مــن الــفردوس. لــكنّ 

الالهـوتـّي هـانـس أورس فـون بـالـتازار تجّرأ 

وكـتب أنّـه حـتّى ولـو قـيل إّن المسـيح أتـى 

إلـى األرض ليخـلّصنا مـن الخـطيئة، يـبقى 

أّن تجّســـده ال يشـــترطـــه هـــذا األمـــر. 

فـالتجّسـد فـعل مـحبّة الـله الـسخيّة والحرّة. 

أّمـا الـفكر الشرقـّي فشـّدد أيـًضا عـلى حـاجـة 

اإلنــسان الــجوهــريّــة إلــى الــخالص مــن 

الخـطيئة ومـفاعـيلها عـلى الـرغـم مـن أنّ 

بـعض اآلبـاء، مـثل مكسـيُمس الـمعترف، الـذي عـاش فـي الـقرن 

الـثامـن، كـتب أّن غـايـة التجّسـد األولـى هـي تـألـيه اإلنـسان وإشراكـه 

فـي الـحياة اإللهـيّة إشراكًـا أبـديّـٍا كـامـًال، مـا يـعني أنّـه كـان وارًدا فـي 

قلب الله وذهنه قبل خطيئة اإلنسان. المسيح تجّسد من أجلنا. 

نـختصر فـي قـانون اإليـمان الـحّب اإللهّـي بـعبارة مـن أجـلنا ومـن 

الصـنا، ألّن حـياة يـسوع بـكامـلها كـانـت مـن أجـل اإلنـسان.  أجـل خـ

فـإّن جـميع أقوالـه، ومواقـفه، وأعـاجـيبه، ومواجـهاتـه كـانـت مـن أجـل 

خـير اإلنـسان وهـو لـم يـحَي حـياتـه لـنفسه، بـل لـنا. عـلى هـذا تـقوم 

خـدمـته الـكهنوتـيّة. لـقد قـّدم بـالـحّب ذاتـه ذبـيحًة عـن خـطايـا 

البشـريّـة لـيصالـح بـها الـله واإلنـسان. طـاعـًة لآلب أقـبل إلـى الـعالـم، 

خـادًمـا  وخـادًمـا لـإلنـسان ألّن جـّل خـدمـة الـله تـقوم بـتأمـين خـير 

اإلنسانيّة. 

راءة مــعارصة يف اإلميــان  مســتّل بترصّف مــن كــتاب أؤمــن وأعرتف - قــ

املسيحّي، األبوين غايب هاشم وغي رميون رسكيس، ص ٢٠١ - ٢٠٥.

ماذا يقول قانون اإليمان [ي التجّسد؟
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من أنِت يا بيت لحم؟ 

يـدّل الـنبّي مـيخا عىل بـيت لحـم، فـيقول: 

«وأَنـِت يـا بَـيَت لَحـُم أَفْراتَـة إِنـَِّك أَصـَغُر َعـشائِـرِ 

يَـهوذا ولـِكن ِمـنِك يَخُرُج يل َمـن يَـكوُن ُمتََسـلِّطًا 

عىل إِْرسائيل» مي ٥: ٢. 

عـندمـا يُخربنا إنـجيال مـتّى ولـوقـا أّن يـسوع 

ولـد يف بـيت لحـم، فهام يُخربانـنا حـقيقة يـسوع 

الـقائـد الّـذي أىت مـن مـكاٍن مـتواضـع يك يـكون 

راعـي إرسائـيل كـلّها، ويـتّمم رجـاء شـعب الـله 

وتـوقّـعاتـه. تـبعد هـذه املـديـنة خـمسة أمـيال 

[مثـانـية كـيلومرتات] جـنوب أورشـليم. وقـد تـمّ 

دهن داود النبّي بالزيت ملًكا يف بيت لحم. 

مسـتّل بترصّف مـن كـتاب هـندسـة الـكتاب املـقّدس، 

جو بابرويك، ص ٧٣.
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الله آبًا وأب 

كون الـله آبًـا يـعني حتاًم أّن لـه ولـًدا. أّمـا نـحن، املخـلوقـات الـعابرة، فـلسنا أولـئك األوالد 

الّـذيني يـنبغي أن يـلدهـم الـله لـيُدعـى آبًـا. نـحن نُـعّد بـاملـليارات، وال أحـد مـّنا يـنهم بـالزمـن 

عىل نـحٍو ميـاثـل، ولـو قـليًال، زمـن الـله. فليك يـدعـة الـله آبًـا، آبًـا يـعطي ذاتـه أزلـيٍّا، يـنبغي أن 

يكون له ابن «وحيد»، «مولود - وحيد».  

رار بـوجـود الـخصب يف صـميم الـله. ألنّـه إن مل يـكن الـله يف  تـقوم املسـيحيّة عىل اإلقـ

ذاتـه مـحبّة، الحـتاج لـذلـك إىل الـعامل، وبـالـتايل قُيض عىل ألوهـته، أو لوجـب أن نعترب ذواتـنا 

جزًءا مـن الـله ومنـنح ذواتـنا صـفة «الرضورة». فـاإللـه الّـذي يـجب أن يـكون مـحبًَّة دون أن 

يـكون ثـالـوثًـا - أحـًدا ال ميـكن أن يـكون لـه سـوى مـحبّة ذاتـه، وحـاجـته إىل أن يُـِحَب عـاملًـا 

مختلًفا عنه تظّل يف آخر األمر غري مفهومة.  

يـبقى مـع ذلـك أن نـتساءل نـحن املسـيحيّون عىل الـنحو اآليت: أال يجـدر بـاإللـه الـثالوث - 

األحـد، وهـو الـحّب الّـذي يـعطي ذاتـه مـنذ األزل، أن يـكتفي أيـًضا بـذاتـه مـنذ األزل؟ وقـد 

سـبق أن أطـلقنا عـليه اسـم «خـالـق السامء واألرض»: فلامذا؟ وملـاذا يـريـدنـا مـا دام ال 

يـحتاجـنا ومـا دام يـعرّض نـفسه، مـن جـهة الـعامل ومـا سـيؤول إلـيه، إىل مـشاكـل ال نـهايـة لـها؟ 

وملـاذا يترصّف، عىل حـّد مـا قـالـه الـقّديـس إغـناطـيوس دي لـويوال يف آخـر تـأّمـل مـن تـأّمالت 

كتابه الرياضات الروحيّة الرقم ٢٣٦، ترصُّف «من يقوم بعمٍل شاّق»؟ 

مستّل بترصّف من كتاب نؤمن، تأّمالت يف قانون الرسل، األب هانس أورس فون بَلْتَسار، ص ١٩.

صالة  
أيّها العظمة غري املُدَركة، 

أيّها االسم الرهيب،  

أيّها الكلمة الحيّة،  

أيّها البُرشى املُشتهاة،  

أيّها الجودة املستحّقة التكريم، 
أيّها السيّد يسوع، 

املمدوح واملسجوُد له مع أبيه، 
واملُعظُّم واملعلَن مع روحِه القّدوس: 

أنــَت وحــدك الّــذي تجّســدَت ألجــلنا 
وبحسب طبيعتنا، 

لتجعلنا لَك بحسِب طبيعتك،  

أيّها النور الشامل، الرحوم متاًما،  

القدير الساموّي،  

تفّضل أيّها الرؤوف وجّددين،  

بعمٍل إلهّي عجيب،  

أنا اإلناء الفّخارّي املكسور املحطّم! 

أنا صورتك الّتي أنهكتها الخطيئة،  

أنا البناُء املعدُّ ملكان راحتِك 

يف خيمة جسدي، أصبحت مهدوًما؛ 

ـها  ْل وطهِّــرين أيـُّ ــل إلــيك تــفضَّ فــأتــوسَّ
املُحسن، مع نفيس حارسة جسدي، 

فأصري لك مسكًنا.  

القّديس غريغوريوس النارييّك 

مســتّل  بترصّف مــن كــتاب الــصلوات (مــن 

الرتاث الروحايّن األرمنّي)، ص ١٢٣ - ١٢٥.

ملء الزمان! 

أيّـتها الـبسمة ال تُـغادري الـكون بـعد الـيوم. ويـا أجـراس املـيالد ازرعـي أغـنيتك يف 

رقـصة الجـميلة بني  الـقلوب. وانقيل البرشى إىل الـوجـوه الـكاحـلة. فـالـعرس قـد بـدأ، والـ

الـتالل، والـعيد لـن ينتهـي. أيُّ كلامٍت ميـكنها أن تـصف ِعـظَم األمـل اآليت؟! اإللـه املـالـئ الـكّل 

يأيت إىل عـاملـنا. فـافرحـي يـا أرضـنا بـالـلقاء. هوذا خالُصـِك أقـبل. مـنذ الـقديـم، مـنذ وعـَد حّواء 

مبـجيئه، ونـحن نـنتظر. نبسـط أكـّفنا إىل فوق ونـنتظر. نـشكرك يـا يـسوع عىل مـجيئك. أردتَ 

أن تـحّولـنا إىل إخوة لـك. إنّـها قـّمة الـتاريـخ. إنّـه مـلء الزمـان. طـوبـاَك أيّـها الزمـان فـقد رصتَ 

بابًا ندخل به جّنة الالزمان! 

مستّل من كتاب صلوات من عمق املحبّة، د. خليل كفوري ، ص ٣٨٧.
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ال يـمكننا تأّمـل مـريـم وفـهم سـّر قـلبها بـعض الشـيء إّال بـالـعودة 

إلـى مشهـد الـبشارة فـي إنـجيل الـقّديـس لـوقـا. ومـع مـريـم، فـي 

مشهـد الـبشارة، يـمكننا أن نـعي بـعمق طـريـق الـشكر فـي حـياتـها، 

ومن ثمَّ في حياتنا.  

فـي الـبدء الـله هـو َمـن يـبادر ويـتوّجـه إلـى مـريـم، والـكلمة الـتي 

رّد عــلى رغــبة قــلبها الــعميق وانــتظار حــياتــها  يهــبها لــمريــم تـ

األسـاسـّي، هـي كـلمة حـّب لـشخصها ولـكّل الـناس. وكـما يـقول 

رتـاح قـلبنا حـتّى  الـقّديـس أوغسـطينس: «لـقد خـلقتنا لـك، ولـن يـ

رّب ألنّـها حـّب رائـع وعـظيم هـي َمـن  يسـتقّر فـيك»، فـكلمة الـ

الم الـحقيقّي، وهـو هـبة الـله األسـاسـيّة.  تـعطي قـلب اإلنـسان السـ

«الرّب مـعك»، هـذا هـو سـّر السالم ونـبع الـفرح فـي قـلب اإلنـسان. 

كـان هـذا انـتظار مـريـم، لـذا تـفرح كـما يـطلب مـنها الـمالك، ألنّ 

الرّب معها، يحبّها. الحّب هو ما يبحث عنه كّل إنسان بال كلَل. 

رّة ومـّجانـيّة وردّ  كـلمة الـله هـي فـي الـوقـت نـفسه مـبادرة حـ

فـيّاض عـلى صالة اإلنـسان. تـطلب مـريـم الـحياة فـي صـالتـها وتـريـد 

أن تمّجـد الـله بـحياتـها، ولـكّن رّد الـله ال يـندرج فـي حـسابـات 

الـواقـع وأبـعاده الـمعروفـة. مـا يـعلنه الـمالك لـمريـم ال يسـير فـي 

اتّـجاه مشروعـها لالرتـباط بـيوسـف وبـناء أسرة وبـيت، وفـي الـوقـت 

نـفسه ال يهـدمـه أو يـنفيه. سـتكّون مـريـم ويـوسـف وابـن الـوعـد 

عـائـلًة مـقّدسـًة، ولـكن بـوجـه لـم يـكن فـي الـفكر أو الـمخيّلة. 

رائـعة:  تـضطرب مـريـم اضـطرابًـا شـديـًدا أمـام هـذه الـكلمات الـ

«إفرحـي، أيّـتها الـممتلئة نـعمة، الرّب مـعك» (لـوقـا ١: ٢٨). كـلمة 

الـله يـنتظرهـا الـقلب بـفارغ الـصبر ولـكّنها تـثير دائـًما تـساؤل «مـا 

معنى هذا السالم؟» (لوقا ١: ٢٩). 

وتـفوق كـلمة الـله دائـًما كـّل تـدبـير إنـسانـّي، نـنتظرهـا ولـكّنها 

تـتعّدى كـثيرًا كـّل «مـا نـسألـه أو نـتصّوره» (أفـسس ٣: ٢٠). مـا تهـبه 

مـن حـياة ومـا تـفتحه مـن طـريـق رائـع وعـجيب يـبهج الـقلب، ولـكنّ 

اإلنـسان يـسأل نـفسه مـا مـعنى هـذا األمـر ومـن أيـن يـأتـي؟ هـل هـو 

ا مـوّجـٌه إلـّي؟ أم مـحض خـيال؟ وإذا كـان حـقيقيٍّا، كـيف لـه أن  حـقٍّ

يـندرج فـي الـواقـع كـما أعرفـه، وكـيف يـمكن أن يـتحّقق بـالـفعل؟ 

هـل يـقودونـي إلـى الـحياة الـتي اشـتاق إلـيها؟ ورّد الـله عـلى مـريـم 

واإلنـسان فـي كـّل زمـان: «ال تـخافـي يـا مـريـم، فـقد نـلت حـظوة عـند 

رّب يـنظر إلـيك بـفرح  الـله» (لـو ١: ٣٠). ال تـخف يـا إنـسان، فـالـ

وتهـليل، بـحّب ال يـوصـف وال يـدرك. ال يشـرح الـله كـيف يـتغيّر 

الواقـع، بـل يـدعـو فـقط إلـى الـثقة بـنظرتـه إلـينا، وأن نـتبعه مـتّكلين 

عـلى كـلمة حـبّه لـنا. عـندئـٍذ يُخـلق قـلبنا مجـّدًدا وتـنفتح عـيونـنا 

على حقيقة وجوده في واقعنا. 

  للتأّمل (إقرأ لوقا ١: ٢٦ - ٣٨):
 - ما عالقتي بكلمة الله؟ كيف تلمسني؟ وكيف تجعلني أتحرّك؟
 - ما األحداث أو الكلمات الّتي أيقظت فيَّ الشكر؟ أتذكّر خبرات

  شكر، كيف بدأت؟ كيف تستمّر؟ ما يهّددها؟
 - على أّي خبرات إيجابيّة أبني حياتي اليوم؟ وعلى أّي أساس

  تقوم نظرتي إلى ذاتي، وإلى اآلخرين، وإلى الحياة، وإلى الله؟

ريتـنا الـروحـيّة، األب  مسـتّل بترصّف مـن كـتاب مـن الـشّك إىل الـشكر - مسـ

نادر ميشيل اليسوعّي، ص  ٨٤ - ٨٦.

 تأّمل: البشارة … موقف شكر
«َفقالَت َمريَم: «أَنا أََمُة الرَّّب َفلَيكُْن يل ِبَحَسِب َقْولَِك» (لوقا ١: ٣٨).

    ماذا يقول الكتاب املقّدس عن الخطيئة؟ 

إّن الـكتاب الـمقدَّس ال يتحـدَّث عـن ديـنونـة إلهـيّة إلنـسان 

كُـتبت عـليه الخـطيئة قـضاًء وقـدًرا، بـل عـن ثـمار أعـمال اإلنـسان 

رّة. فـوراء ســّر الخــطيئة تــكمن  ـدة عــن اخــتياراتــه الحـ الــمتولـِّ

مـسؤولـيّة اإلنـسان ومـأسـاة حـّريّـته. والـواقـع أّن الـكتاب الـمقدَّس 

فـي أسـفاره كـافّـة عـندمـا يـتكلَّم عـلى الخـطيئة يـذكـر فـي الـوقـت 

عـينه الـدعـوة إلـى الـتوبـة، كـإمـكانـيّة مـفتوحـة أبـًدا أمـام اإلنـسان. 

د أمـام اإلنـسان الـخاطـئ.  فرحـمة الـله الـُمحبِّة هـي اخـتيار متجـدِّ

والـكتاب الـمقّدس ال يتحـّدث عـن خـطيئة بـالـمعنى الـوراثـيّ 

للكلمة، بل عن تلّوث عاّم بالخطيئة ينتقل من جيل إلى جيل.  

مسـتّل مـن كـتاب الخـطيئة األصـليّة - كـيف نـفهمها الـيوم، األب عـزيـز حّالق 

اليسوعّي، ص ٤٩ - ٥٠.
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القدس ملن؟ 

بقلم األب ميشال الحايك 
الـقدس مـثلما قـالـت الـتوراة، هـي وسـط الـعالـم. ومـهما كـانـت 

حـقيقة هـذا اإلّدعـاء، فـإّن تـاريـخ الـقدس هـو تـاريـخ فـريـد مـن نـوعـه 

بـالـمآسـي الـتي عـاشـتها. وإذا كـان الـله قـد خـلق الجـمال بنسـبة 

عشرة مـطلقة، فـإنّـه قـد أعـطى تـسعة مـنها لـلقدس. فـالـقدس هـي 

رقـّي الـروحـّي. والـله أحـّب الـقدس،  رّي إلـى الـ راج لـلعقل البشـ إخـ

أحّب حتّى غبارها. 

[إّن الـصراع عـلى الـقدس] هـو صراع بـين جـماعـة عـاشـت فـي 

راء وتـحاول الـدخـول إلـى الـمديـنة، وبـين جـماعـة أخـرى  الصحـ

تـعيش فـي الـمديـنة. هـذا هـو تـاريـخ الـشعوب الشرقـيّة، صراع بـين 

اإلنـسان المحـروم واإلنـسان غـير المحـروم. هـذه قـّصة حـضاريّـة 

راع ديـانـات،  روحـيّة، ألّن حـروبـنا ليسـت فـقط قـّصة ديـانـة وصـ

هـناك أبـعد مـن ذلـك. هـذا الـوضـع ال نسـتطيع أن نخرج مـنه ألنّـه 

راهـيم، هـو األب. والـيهود  عـندنـا مـحور ومـرجـع واحـد هـو إبـ

والمسـيحيّون والمسـلمون هـم الـمكلّفون بحـمل الـخالص لـلعالـم، 

وهم نصف العالم. 

رة  إّن قـداسـة الـقدس أتـت مـتأّخـ

جــًدا، فــقد اتّخــذت هــذا الــطابــع 

الـقدسـّي فـي الـوجـدان اإلنـسانـّي فـي 

وقـت مـتأّخـر، واكتسـبت أهـّميّة خـاّصـة 

بـعد الـصليبيّين. وكـنُت قـد طـالـبت 

بــالــسابــق بــتشميل الــقدس ولــيس 

بــتدويــلها، أي أن تــكون مــفتوحــة 

للجـميع ألّن الـمشكلة نـشأت مـن مـحاولـة كـّل فـريـق الـتفرّد 

بـالـقدس، فـي حـين أّن لـلكّل حـّق فـيها، وفـيها يـجب أن نـجتمع 

ونـلتقي. والـيهوديّـة والمسـيحيّة واإلسالم يـعيشون غـربـًة بـعيًدا عـن 

القدس. 

هـناك إخـاء ديـنّي روحـّي وبـيولـوجـّي، طـالـما ننتسـب كـلّنا 

راهـيم. إذن، الـقّصة مـنذ الـبدايـة هـي قـّصة عـائـليّة، خـالف  إلبـ

رم فـعًال،  رم وهـل هـو انحـ رم ولـماذا انحـ عـائـلّي، بـين شـخص انحـ

وبـين شـخص أخـذ، وهـل فـعًال أخـذ شـيئًا، ومـاذا أخـذ؟ إسـحق 

راهـيم حـاول أن  حسـب التفسـير اآلبـائـّي، يـمثّل المسـيح، ألّن إبـ

يـضّحي فـيه عـلى الـجبل. فـالـعالمـات الـموجـودة فـي مـأسـاة إسـحق 

هـي صـورة مسـبقة لـما سـتكون عـليه صـورة المسـيح فـيما بـعد. 

رهـنت أّن المسـيح يشـبه إسـماعـيل أكـثر مـّما يشـبه إسـحق  بـ

إسـماعـيل مـات مـن الـعطش تـحت نـظر أّمـه كـما مـات المسـيح 

تحت نظر أّمه وهو خطيئة العالم. 

رنــا ثـالثــة إســحق، إســماعــيل، المســيح. والمســيحيّ  إذن صـ

مـعركـته لـها طـابـع مـعيّن. هـناك إنـجيل يـخّص المسـيحيّين لـكنّ 

رائــيل ويــعقوب هــي  الــتوراة تــخّصهم أيــًضا. أرض إســحق وإسـ

أرضـهم أيـًضا ألّن المسـيح عـاش بـتلك األرض وهـي تـخّصهم أكـثر 

مـن الـيهود. والمسـيح كـلمة الـله، أّمـه قـّديـسة، لـم يرتـكب خـطيئة، 

ال عــيب فــيه، يـؤمــن بــالــله، يــصلّي ويــصوم، كــّل هــذه األمـور 

مـوجـودة فــي الــقرآن. إذن، هــناك مــقامــات نــلتقي فــيها عــلى 

العمق. وعلينا أن نكمل هذا الرباط. 

الــثالثــة هــؤالء، الــمرتــبطين بــبعضهم، 

يـريـدون الـقدس، وثـالثـتهم يـقولـون إنّ 

زمـان. وبهـذا  المسـيح سـيأتـي فـي آخـر الـ

اإلطـار تُـعتبر الـقدس عـقدة ال تزال قـائـمة 

ولـم تـنتِه بـعد. وإذا كـّنا مؤمـنين بـالـصالة، 

فـالـصالة وحـدهـا تحـّل هـذه الـعقدة، لـكن 

يـجب أن يـكون هـناك اسـتعداد روحـيّ 

عـميق أنّـنا نـريـد أن نخـلص وأن نـقّدم تـضحيات. وال يـجوز أن 

يّدعي شعب ما أنّه تألَّم أكثر من غيره، كّل الشعوب تألّمت. 

كــيف عــلينا أن نــعيش مــع بــعضنا كبشــر، وكــيف يــجب أن 

نـتعامـل مـع بـعضنا؟ هـذا هـو الـسؤال. المسـيح قـال أحـبّوا بـعضكم 

بعًضا. ولكن هذا ال يعني أن أنقض الكالم اآلخر إنّما أحترمه. 

إّن الـيهود يـقّدسـون األرض، والمسـيحّي يـنظر لـلقدس كـمكان 

مولـد المسـيح وموتـه وقـيامـته، والمسـلم يـعتبرهـا الـمديـنة الـثالـثة. 

ولـكن عـند الـثالثـة أمـر مشـترك األرض هـذه هـي مـلتقى لـلديـانـات 

الثالث وال يحّق ألحد امتالكها وحده. 

رتك مـن خـالل الـتعليم  مسـتّل بترصّف مـن كـتاب الرتبية عىل الـعيش املشـ

الدينّي،إعداد وإرشاف نزهة عقل، ص ٤١ - ٤٣.

ليتقّدس اسمك، ال اسمي، ليأِت ملكوتك، ال 
ملكويت، لتكن مشيئتك، ال مشيئتي.  

أعطنا السالم معك، السالم مع البرش، السالم مع 
ذواتنا، ونّجنا من الخوف. آمني. (داغ هامارُشولد) 
مسـتّل بترصّف مـن كـتاب صـلوات غري عـاديّـة، جـمعها 

األب كميل حشيمه، ص ٨.
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Follow Us         دار املشرق ش.م.م
عنوان: األشرفية، بيروت 2150 1100 لبنان

ص.ب: 166778
هاتف: 202423  1 961+

ت/فاكس: 202424  1 961+
communication@darelmachreq.com :ّبريد إلكتروني

© جميع الحقوق محفوظة، دار املشرق ٢٠١٧ إعداد: مكتب التواصل والعالقات العاّمة  
تصميم وإخراج: طوين حميص اليسوعّي

                            

املرشق الرقمّية يف عددها الحادي عرش 

تـطّلعون يف هـذا الـعدد (الّـذي يُنرش يـوم ٢٢ 
راءة مـــعّمقة  كـــانـــون األّول ٢٠١٧) عىل قـــ
لـلحضور املسـيحّي يف الرشق، بـاإلضـافـة إىل بـاقـة 
مــن املــقاالت والــبحوث الــثقافــيّة والــفكريّــة 
راجــعة  والــفنيّة والــفلسفيّة. بــاإلضــافــة إىل مـ

مختارات من جديد إصداراتنا، إنقر هنا.

مجلّة املرشق - السنة الثانية والتسعون 

الجزء األّول، كانون الثاين - حزيران ٢٠١٨ 

تقرأون يف هذا العدد:  

رتَك كـاثـولييّك أُرثـوذكّيس حـول  * وثـيقة كِـيِتي: نـصٌّ مشـ

يُنُدسيّة وعالقتها باألوَّليّة يف األلفيَّة األُوىل  السِّ

* اإلمامة بعد وفاة نبّي اإلسالم.  

* كـــتاب «الرتيوذي». كـــتاب ليُرتجّي لـــلصوم الكبري يف 

الكنيسة البيزنطيّة 

* الرمزيّة واملثاليّة يف مدرسة اإلسكندريّة الالهوتيّة 

رِّجـال  راءة يف ِسـرَي سـّت قـّديـسات تـنّكرَن مبـالبـس الـ * قـ

(ج٢) 

* عن التنظري األديّب يف الرتاث العريّب اإلسالمّي 

* الطاقة النوويّة... نحو اإللغاء الحتمّي! 

* بنو العديم يف حلب يف عهد الدولة اململوكيّة األوىل (٦٥٨-٧٨٤هـ / ١٢٦٠-١٣٨٢م) 

* األرشمندريت أثناسيوس الحاّج الراهب الشويرّي العّالمة املغمور 

* خـطاب الـتعزيـة الـذي أرسـله الـبطريرك أَفـتيميوس كرمـه إىل أهـايل مـديـنة حـلب عـندمـا 

أصابَهم الطاعون يف العام ١٦٣٤. 

مخطوطة مكتبة األب بولس سباط رقم ١٥ الصفحات (١٩٩ - ١٣٣) *

فهرس املحتويات                                    للرشاء إتّصلوا بنا

جديد دار املرشق

هاءنذا أجعل كّل يشء جديًدا  
األب نادر ميشيل اليسوعّي

الهوت التحرير األورثوذكّيس  
األب سامي حّالق اليسوعّي

نوادر يسوعيّة  
األب نيكوالس سينتوبني اليسوعّي 

عّربه طوين حميص اليسوعّي

سلسلة درب العيد  
مركز الرتبية الدينيّة 

راهبات القلبني األقدسني

شمشون قّصة وتاريخ  
ديديه لوسياين ودميان نويل 
عّربه األب إييل طوبجي

الكتاب املقّدس - بالعهدين - 
حجم الجيب  

الرتجمة الكاثوليكيّة
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