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 ك�ف نفّسر الغضب اإللهّي في الكتاب المقّدس؟
 مقار�ة في زمن و�اء الكورونا

 *األب د�فید نو�هاوس ال�سوعيّ 

 مثال المسیح الفادي في ریو دي جانیرو مضاء بمشھد طبیب في ظّل فیروس كورونات

 مقّدمة
كة اإلنترنت و�جدون ي الدراسات الكتابّ�ة ومطالعتها عندما یتصّفحون ش�إّنه تمر�ٌن شائك آخر لمحبّ 

صاقها بواقعنا المعاصر. فهؤالء أش�ه �ل�عض اآل�ات من س�اقها الكتابّي و  طاعأّن �عضهم یت�اهى �اقت
أو ما ُ�عرف �اسم ڤیروس الكورونا المستجّد، ما  ١٩-ُ�علنون أّن جائحة �وڤید »أنب�اء الموت والخراب«بـ

 خطیئته.  �غوص فيعالًما هو إّال ع�ارة عن غضب هللا وعقا�ه 

من شأنه أن  أمرٍ ، فُهم �قت�سون اآل�ات في مواجهة أّي اِمَدق�  الكتاب المقّدس�ستعمل هؤالء األنب�اء 
�حّرك حساسّیتهم المفرطة، فیدّ�ون حصون ال�شرّ�ة النازفة والمرهقة. ونستط�ع أن نستشّف غ�طتهم عندما 

 قاب.غاضٌب إلى عالٍم �ستحّق بل �حتاج إلى العِ  �قت�سون آ�ات تتكّلم على اللعنات والكوارث، یرسلها إلهٌ 

                                                   
ن دار ععّدة �تب  له والد�انة الیهودّ�ة في عّدة معاهد �اثول�كّ�ة في الشرق األوسط، صدر الكتاب المقّدسراهب �سوعّي، یدّرس   *

 المشرق.
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، فهم أ�ًضا یتسا�قون »سبق أن نّبهناكم«أخالق��ا  من المتشّددین ُ�ضاف إلى األنب�اء المأَسوّ�ین شّلةٌ 
�ي �عظوا العالم أو �ي �قتنعوا أقّله �صوابّ�ة حكمهم، وأّن طرحهم  الكتاب المقّدسفي ال�حث في 

 لٍم أفضل. األخالقّي هو وصفة لعا

�ة والمتشّددین األخالقّیین �أّكدان على نحٍو مفِزٍع أّن جائحة الكورونا هي ذَ األنب�اء الكَ  يْ إّن مجموعتَ 
  هذا حق�ا؟ الكتاب المقّدسلكن، ألم �قل  استجا�ة إلهّ�ة مناس�ة ِلما �ستحّقه العالم الیوم.

 . داود اّلذي جلب البالء لشع�ه١
 ا، و�بدو أّنهإشكالّ�ةً األشّد تابّ�ة، أستط�ع أن أحّدد �عض النصوص عندما أتصّفح النصوص الك

في سفر  اطبق بوجٍه مناسب للغا�ة على زمن الو�اء اّلذي نع�شه الیوم. وأشّد الروا�ات عنًفا نجدهتن
وعاَد «ع�ارة عن ملحق لقّصة الملك داود. �فتتح الفصل �كلمات تدعو إلى الشؤم:  ي، وهصموئیل الثاني

ذَهْب ا«. و�ن لم �كن ذلك �افً�ا، فا� �حّرض داود على ذلك و�قول: ١» الرَّبِّ فٱحَتَدَم على ِإْسرائیلَغَضبُ 
 ٢.»فَأحِص ِإْسرائیَل وَ�هوذا

ن سفَري األخ�ار أعاد �تا�ة هذه الروا�ة �عد قرنین أو ثالثة، و�قترح أّن  ، وقدتصدم هذه اآل�ة مدوِّ
�طاُن على ِإْسرائیل، فَحرََّض داُوَد «�طان ال من عند هللا: ها أتت من عند الشلالم�ادرة �أكم وَنَهَض الشَّ

مقاومة رئ�س األر�ان یوآب. فمشكلة من رغم �ال. إذ �أمر داود �إجراء اإلحصاء ٣»على ِإحصاِء ِإْسرائیل
 ٤.هذا اإلحصاء أّن الشر�عة أمرت �ه في سبیل جمع التبّرعات لله�كل

فعل شكران، وتقدیر � اّلذي أتّم  علىاّلذي �ات �عّد عدیًدا هائًال، ینّم  ال بّد من أّن إحصاء الشعب
في شغل مكان هللا،  منهاآل�اء. لكّن داود لم �قْم بهذا األمر على ذلك النحو، فُعدَّ اإلحصاء رغ�ًة  َوَعدَ 

واغتصا�ه بتشا�ع  ،٥إل�ه هللا دعُ وأّنه مصدر قّوة الشعب، وهذا میٌل أظهره في رغبته في بناء ه�كل لم یَ 
 ٦.وقتله زوجها

، فرض هللا ثمًنا �اهًظا. فخّیر هللا داود بین ٧أّن داود عّبر عن ندمه �عد اتمامه اإلحصاءمن رغم �ال
أّ�ام �ضرب الطاعون  ةأشهر من الهروب في إثر األعداء، أو ثالث ةثالث سنوات من المجاعة، أو ثالث

. ولم یتوّقف مالك الرّب عن ٨ر، فمات حوالى س�عین ألًفافي أرض داود. فاختار الملك الخ�ار األخی
 .٩ضر�ته إّال حین وصل إلى أورشل�م
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 . البالء دعوة إلى االعتراف �المسؤولّ�ة الشخصّ�ة٢
یبدو أّن عزوف هللا عن إتمام ضر�ته �ان نت�جة اعتراف داود �مسؤولّیته الشخصّ�ة عن تلك 

وء...َأنا الَّذي َخِطئُت وَأنا الَّ «الخطیئة:   ١٠.»ذي َفَعلُت السُّ

 طاعهمأنب�اء الخراب، في اقت نَّ �تالزم الخطیئة والغضب، الهجوم والعواقب المرّوعة. و  هنا إًذا، نجد
(وقبلها على الف�ضانات،  اآل�ات من س�اقها الروائّي والالهوتّي، �طّ�قونها على أزمتنا الحالّ�ة

إلخ) و�جعلونها عالمات الغضب اإللهّي، �ما ُوِصفت في  عصارات، والبراكین، والتسونامي، واإلیدز،واإل
. لكن، من المهّم الداللة إلى أّن هذا النوع من القراءة إشكالّي، فهو یتجاهل الس�اق، ونّ�ة الكتاب المقّدس

في النّص. فتِرد روا�ة اإلحصاء ضمن قّصة طو�لة تبدأ مع دخول أرض  بثوثةالرسالة الالهوتّ�ة الم
فر �شوع بن نون وتتا�ع أحداثها بال هوادة إلى حین دمار أورشل�م وه�كلها في نها�ة سفر الم�عاد في س

 الملوك الثاني. 

وهو  »تقلید تثن�ة االشتراع« الكتاب المقّدسإّن هذه الملحمة الطو�لة هي ثمرة ما ُ�طلق عل�ه مفّسرو 
مان وأورشل�م وما ت�عه من سبٍي مدّون في منتصف القرن السادس قبل المیالد، متأّمًال دمار ه�كل سل�

إلى �ابل. إذ دّونت هذه الروا�ة �أكملها في س�اق الدمار، خسران �ّل شيء. وآخر ما �مكن أن تقترحه 
تعل�م  يهذه الروا�ة هو الخطاب األخالقي اّلذي یلوم و�نتحب. على العكس، نجد أّن نّ�ة الكاتب ه

شخصّ�ة في عالٍم آخذ في االنحراف عن مقصده األّول. الشعب أن �عترف �خطیئته و�تحّمل مسؤولّیته ال
�ستخدم هذا النّص لیتعجرف و�ّتهم اآلخر�ن أساء فهم التعل�م الكتابّي، وُ�نصح �أن ُ�عید قراءته  نْ لعّل مَ 

 ثان�ًة، و�تعّلم أن ُ�قّر �ظلمته الشخصّ�ة (حّتى تعجرفه ولهجته االّتهامّ�ة).

 وال�طولة في اإل�مان ،همعلى ِنعَ إلى شكر هللا  . دعوةٌ ٣
، ُ�عاد سرد القّصة في للكتاب المقّدس�الط�ع، ال تنتهي الروا�ة الكتابّ�ة هنا، ففي القانون المس�حّي 

سفَري األخ�ار (وتتصاعد الملحمة إلى ما �عد السبي، و�عادة بناء أورشل�م واله�كل في سفَري عزرا 
رها، لم �كن مدّون القرن الرا�ع قبل المیالد مهتم�ا �التعل�م إعادة روا�ة القّصة في جوهمن رغم و�الونحم�ا). 

 تهعن التو�ة في ذلك الوقت. فقد تّم َحْ�ك الروا�ة لغا�ة مختلفة: تعل�م عن أهّمّ�ة شكر هللا على نعم
كون الكلمة األخیرة. �العكس، فإّن العظام تّن هللا لم �سمح للموت، والدمار، والسبي أن إوعطا�اه، إذ 

 ، وقد ُوِهب الشعب فرصة جدیدة للع�ش �طر�قة سل�مة.١١�سة قد �ساها اللحم الحّي في ق�امة عجائبّ�ةال�ا

، ثّمة سلسلة ثالثة من �تب التار�خ، من سفر طو�ّ�ا إلى قانون الكتاب المقّدس الكاثول�كيّ ثّم، في 
الندم، والشكران، تقّدم السلسلة سفر المكابّیین الثاني، ُتخِبر القّصة ذاتها مّرة ُأخرى. �عد التر�یز على 

الثالثة أ�طال اإل�مان، طو�ّ�ا، و�هودیت، وأستیر، والمكابّیین، وشهداء المكابّیین. فُهم �قّدمون إلینا القدوة 
 في الع�ش بین هللا المحّب وال�شرّ�ة الصالحة. 
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 ؟»العهد الجدید« . هل تختلف رسالة البالء في٤
، ل�ست تنتهجهاذي تطرحه روا�ة إحصاء داود واإلشكالّ�ة اّلتي من الجدیر ذ�ره أّن التحّدي الّ 

. ففي الكتاب المقّدس�ستخدم صورة الضر�ات �ي �عّلم قارئ  رؤ�ا یوحّنامحدودة �العهد القد�م. فسفر 
 ١٢تها اّلتي حصلت في ِمصرامن الضر�ات اّلتي تذّ�رنا بنظیر  الفصل السادس عشر، نجد سلسلةً 

 ضر�ت شعً�ا خاطًئا. و 

�َعَة على اَألرضا«إذ �أمر صوٌت إلهّي س�عة مالئكة:  . ١٣»ذَهبوا فُصبُّوا َأْكواَب ُسخِط ِهللا السَّ
دًما، واألنهار والیناب�ع �ذلك، ولهیب حارق، وُظلمة،  فتضرب س�ع نك�ات األرض، القروح، و�نقلب ال�حرُ 

 ١٤ وجفاف نهر الفرات، وحّ�ات الَبَرد الكبیرة.

�ة المصائب المفّصلة في هذا الفصل. مجّدًدا، یبدو للوهلة األولى أّن هذا هذه مجّرد خالصة لروا
صور ُتستعمل لجلد  ضرب �ه العالم الجاِحد. و�كّون هذا الفصل تجم�عَ المشهد وصٌف لعقاٍب إلهّي �ُ 

 :عاصر�شرّ�ة �جد فیها أنب�اء الخراب أنفسهم �عزلٍة عنها. لكن، أحق�ا هذا ما قصد النّص قوله لعالمنا الم
 المعاناة في خضّم هذا الو�اء؟ 

العهد ات وء، �ما نبسفر الرؤ�اعن س�اقه األّولّي. إّن  قتطعه�فقد النّص معناه األصلّي عندما ن
سفر تكّون من ثالثة عناصر متشا�كة: التمییز، ووضوح الرؤ�ة، والتجاوب معها. �مّیز تورؤ�اه،  القد�م
د ُأطر قوى هذا العالم بوضوح، وت�عات الوقوف إلى جانب هللا. األزمنة، الماضي والحاضر، و�حدّ  الرؤ�ا

 االمس�ح على الشّر نهائ��ا حّتى و�ن بد �عرض علینا السفر رؤ�ًة مبنّ�ة على عمق اإل�مان. سینتصرُ 
 الصراع طو�ًال. 

 »عكس التّ�ار«. رسالة البالء في عالمنا الیوم ٥
ات متشائمة تحّذر من وءأخیًرا، �سألنا الِسفر أن نتجاوب معه. وال �كون هذا التجاوب على شاكلة نب

الدمار. �العكس، فكّل شيء �عتمد على ��فّ�ة تغییر المؤمنین ح�اتهم في ضوء معرفتهم أّن المس�ح هو 
ا بهّمة في تحو�ل هذا المنتصر في نها�ة المطاف. فعلى المؤمنین أن ینشطوا في حمل الشهادة و�ساعدو 
، في نها�ة ِسفر الرؤ�االعالم، بدل العزوف جانً�ا و�طالق األحكام عندما �غلب علیهم الضجر. �أتي 

 إلى ملكوت هللا.  شدّ ، وشوق أمتن، واهتداء أعمققانون الكتب المقّدسة، و�دعونا إلى إ�ماٍن أ 

أن تسلك عكس الثقافة الشائعة، فال إلى ة أّن الكن�سة مدعوّ � ِسفر الرؤ�افي زمننا الحاضر، یذّ�رنا 
أن تحافظ  علیهامخّیلتها �استمرار، الكن�سة  تؤّ�د ثقافة الخوف، واالّتهام، واالنغالق، والعزلة. فعندما تنّقيّ 

، بل �شراسة العالممعاداة على مسافة معّینة من قوى العالم اّلتي لم تنفتح على المس�ح �عد. ال �عني هذا 
لق�م اّلتي ُت�قینا أمینین ّلي �احوالت�الحوار وذلك خطوًة أ�عد (و�عدها ُأخرى) نحو اهتدائه،  طوَ �خ تحّد�ه �ي

 لرسالة اإلنجیل. 
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�عرض  في حینمستقبلّ�ة مبنّ�ة على الخوف، والحدود المغلقة �إحكام، والجشع،  یرسم العالم نظرةً 
ر. إّن المشار�ة ِص �سوع المنتَ الساّر الذي أطلقه خبر النظرة مغایرة مبنّ�ة على اإل�مان � ِسفر الرؤ�اعلینا 

الفاعلة في تحقیق ملكوت هللا یؤّ�دها الجهاد من أجل الث�ات في رؤ�ة المس�ح المبنّ�ة على الرجاء، 
ر (الخبر الساّر)  اإلنجیلواإللحاح على نشر   �أّن المس�ح انتصر على الموت �موته وق�امته. الذي ی�شِّ

مستمّرة وتعز�ز المخّیلة النبوّ�ة ضرورّ�تان �ي ال نسقط في أنماط ُتمیت إدراكنا إّن تنق�ة الذاكرة ال
في اللحظة الحاضرة. إّن هذه المشار�ة  إلینا�مكاننا اآلن، و�لى أین نتوّجه، وأین هو هللا، وماذا �طلب 

یدّل رجاؤنا  الفاعلة، عالوة على �ّل شيء، هي حضور هللا في عالٍم �جهد عادًة في است�عاد هللا منه.
اآلب، والملك، والمخلِّص. إذ ُیدعى أت�اع �سوع  �ّ او��ماننا ومحّبتنا على حضور هللا في العالم، و��ّشر �

هللا آٍت، وعندما �أتي هللا  نّ أأّن عصر الظلمة محدود، و  إلى اإلشعاع، عندما تبدو األمور مظلمة، تأكیًدا
دعوتنا وصالتنا. هذا ما �قودنا إلى أّن قراءتنا �لمة هللا في  س�فتقد أولئك اّلذین ثبتوا في إ�مانهم. هذه

ح �أحكاٍم أخالقّ�ة، أو جُّ �إلى ت ول�سفي العالم زمن الكوارث،  �جب أن ُتفضي إلى �شارةٍ  الكتاب المقّدس
 متشائمة ومتعجرفة! اتٍ وءنب

 حق�قّیین في عصر البالء؟ . ��ف نكون أنب�اءَ ٦
وأّن الكن�سة  ،في الكن�سة حّتى �عد مجيء المس�ح امستمر�  ا�اء دورً آمن القّد�س بولس �أّن لألنب

�شارة، في العالم. �حّدد القّد�س بولس ال، تتكّلم �كلمة هللا، �لمة انبو��  اتكون جسدً إلى أن بنفسها مدعّوة 
س النبو ١٥دور األنب�اء في الكن�سة: البناء، والتشج�ع، والتعز�ة وعلى م�ادرته ة على ِنعمة هللا، ءَ . ُتؤسَّ

رؤ�ة العالم من من السخّ�ة، و�ذلك على محّ�ة هللا ومحّ�ة اآلخر. إّن النبّوة موه�ة روحّ�ة تمّكن األنب�اء 
د«منظور هللا، فیتحّدثون �كالمه، وهذا الكالم   ال من أجل التجر�ح، والقمع، والهجوم. » َیْبني وَ�ُحثُّ وُ�َشدِّ

ّوون إلى التكّلم في زمن الِمحن. والِمحن (وتعني القضاء في مدع الكتاب المقّدسإّن األنب�اء في 
أصلها الكتابّي الیونانّي) تعني أّن هللا وشع�ه ال یتحاوران وقد انفصال نوًعا ما. لكن، ال �قتصر دور 

ة هللا بین �لم النبّ�ة نفسه ممّزًقا / األنب�اء على التكّلم �اسم هللا، بل تقّد�م الشعب إلى هللا. إذ �جد النبيّ 
 اّلتي ُ�علنها، و�لمة الشعب اّلتي ینقلها إلى هللا. 

. والجدیٌر مالحظته في قّصة إبراه�م وأب�َمالك ١٦هو إبراه�م الكتاب المقّدسإّن أّول من ُدعَي نب��ا في 
. سبب تسم�ة إبراه�م نب��ا لم �كن ت�شیره �كلمة هللا، بل ألّنه نقل �لمة أب�َمالك إلى هللا نَّ أملك َجرار، 

أّن إبراه�م یرغب في تأد�ة دور الشف�ع لل�شرّ�ة الخاطئة. فالشفاعة هي  »تعّلم« أّن هللا وأجرؤ على اقتراح
أحد أدوار النبّي الرئ�سّ�ة. فقبل فصلین، في قّصة سدوم وعمورة، �شف هللا إلبراه�م أّنه على وشك تدمیر 

 ار، بل عّبر �جرأة عن فزعه من مخّطط هللا، ف�قول:ین. لم �ستِكن إبراه�م لهذه األخ�تْ ن اآلثمَ یْ المدینتَ 
 . و�دل أن یوّ�خ هللا إبراه�م لموقفه، أثنى عل�ه.١٧»َلَك! َأَد�َّاُن اَألرِض ُ�لِّها ال َیدیُن �الَعْدل؟ َش حا...«

                                                   
 .٣و ١: ١٤قور  ١راجع   ١٥
 .٧: ٢٠تك راجع   ١٦
 .٢٥: ١٨تك راجع   ١٧



٦ 

. عاش النبّي ح�قوق ١٨في األرض» بر�ة«ُذكر، �انت دعوة إبراه�م األولى أن �كون  فضًال عّما
. إّن ١٩»في الَغَضِب ٱذُ�ْر الَرحمة«النبوّ�ة عندما تشّفع أ�ًضا من أجل شع�ه، فقال �:  دعوة إبراه�م

المعاناة، هو أن تكون منغمًسا في الشفاعة المستمّرة ألجل الشعب،  جوهر أن تكون م�ارً�ا في خضمّ 
 و�ذلك أن تبّث ثقافة البناء، والتشج�ع، والتعز�ة.

 ء؟البال . ما الخبر الساّر في خضمّ ٧
من أّوله إلى نهایته، أال وهو الخبر الساّر، وهو في  الكتاب المقّدس برَ عواحد �ستمّر  ثّمة موضوع

. إّن اإلله ولن یتر�هما صم�م األسفار المقّدسة. والخبر هذا مفاده أّن هللا لم یترك الشّر والظلمة ینتصران
�ّل شيء من أجل أن �عود بنا إلى  ، �ستعملالكتاب المقّدسن، إله و اّلذي ن�ّشر �ه نحن المس�حیّ 

�عد أن شعروا  ،�مبدأ جوهريّ إخوته ، ی�ّشر ِسفر التكو�نملكوته. إّن یوسف الحك�م اّلذي �ظهر في نها�ة 
جر�مة التي عن الموت أبیهم �عقوب، وخوفهم من ثأر یوسف، فُ�علن مجّدًدا مغفرته  إثرَ �الذعر مجّدًدا 

ال َتخافوا. َأَلَعلِّي َأنا َمكاَن هللا؟ َأنُتم َنَو�ُتم َعَليَّ َشر�ا، «قال َلهم یوسف: ف ،رتكبها إخوته �حّقه في الماضيا
 ٢٠.»�ُهللا َنوى ِ�ه َخیًرا...

أجل، لقد حّول هللا الشّر، األذى اّلذي سعى إل�ه إخوة یوسف، إلى أمٍر صالح. ف�عد أن ِب�َع یوسف 
إذ نجوا من المجاعة. وهذا الموضوع،  ،لشع�ه الحًقا عبًدا إلى ِمصر، حملت ت�عات هذا التصّرف الحما�ة

أ�ًضا. إّن األذى اّلذي ُألِحق ب�سوع، أص�ح ینبوع الخالص من  العهد الجدیدهو في جوهر ال�شارة في 
الصلیب، أداة الموت، أص�ح مفتاح الح�اة. إّن النبّي الحق�قّي مدعّو إلى تمییز ��ف إّن  .أجل �ّل ال�شرّ�ة

 اللتین تح�طان بناالموت، والظلمة �انّ�ة هي في طور العمل في ظّل الظروف الراهنة، أّن هذه اإلمك
 .الیوم

 خاتمة
، هو أّن �ارثة �وڤید أطاحت الكثیر من مشار�عي الشخصّ�ة. العزلة، وعدم  ١٩-إّن أمًرا واحًدا جليٌّ

�لمات القّد�س بولس في  مجّدًدا. فأتت على مسمعي الكتاب المقّدسإمكانّ�ة السفر، دفعاني إلى قراءة 
فُكلُّ ما ُ�ِتَب هو ِمن َوحِي هللا، ُ�فیُد في التَّْعل�ِم والتَّْفنیِد والتَّْقو�م والتَّأدیِب «: إلى ط�موتاوسالثان�ة رسالته 

 .٢١»ا ِلُكلِّ َعَمٍل صالحُمَعد�  في الِبّر، ِلَ�كوَن َرُجُل ِهللا �اِمًال 

ا للق�ام ، و�قّومني، و�ؤّهلني في الِبّر، لعّلني أكون مُ ب المقّدسالكتاحق�ا، الیوم أصّلي �ي �عّلمني  عد�
یْ «�األمور الصالحة. ألّنني أعرف:  ن، َینُفُذ ِإلى ما ِإنَّ َ�الَم ِهللا َحيٌّ ناِجع، َأْمضى ِمن ُ�لِّ َس�ٍف ذي َحدَّ

وِح، وما َبیَن اَألوصاِل والِمخاخ، وِ�ُوْسِعه َأن �َ   ٢٢.»حُكَم على َخواِطِر الَقْلِب وَأفكاِرهَبیَن النَّْفِس والرُّ
                                                   

 .٢: ١٢تك راجع   ١٨
 .٢: ٣حب   ١٩
 .٢٠-١٩: ٥٠تك جع را  ٢٠
 .١٧-١٦: ٣ط�م  ٢  ٢١
 .١٢: ٤عب   ٢٢


