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 نشهد؟ و��ف نشهد؟ نْ مَ ِـ ل
 ما �ظهره سفرا الـَمّكابّیین و�عض الم�ادئ اإلنجیلّ�ة �ما �خّص تقد�م الّشهادة

 ∗ب�ار مسعودالشّماس 

 
 )١٨٦٣األّم المكرو�ة �جانب أوالدها ( –استشهاد اإلخوة المكابّیین الس�عة  لوحة بر�شة الفنان أنطونیو سیزاري،

 الـُمقّدمة

عو�ات عدیدة إعالٌن یؤّد�ه اإلنسان خدمة للحق�قة اّلتي یؤمن بها. ولكن قد یواجه صإّن الّشهادة هي 
، ف�حاول حینها أّال �قع في الموار�ات أو الـُمساومات إطالًقا، وقد �صل إلى مجتمعهعندما �قّدم إ�مانه 

ذلك في حال تّم بهذه الحق�قة، و  إلى مرحلة االستعداد لسفك دمه من أجل إظهار قناعته وتعّلقه الكّليّ 
��ا. ف�ص�ح االستشهاد حینها اللغة منعه �اإلكراه عن خدمتها أو ُأجِبَر على اعتناق واحدٍة أخرى َیرُفُضها �لّ 

 ة إلعالن هذا اإل�مان.�َّ مِ السَّ 

                                                   
ة سور�ة الكلدانّ�ة. و�عمل الكسل�ك، لبنان. وهو حال��ا شّماس في أبرش�ّ  –حاصل على إجازة في الالهوت في جامعة الّروح القدس   *

 في مر�ز التدر�ب والتأهیل المس�حّي �حلب.

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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أّي نوٍع من الّشهادة واالستشهاد نتكّلم هنا؟ وهل �ستط�ع أّي امرئ أن �قّدم نفسه شهیًدا  علىولكن 
تي یؤمن بها؟ �الّتالي ما هي الوسائل اّلتي تساعد اإلنسان على الّث�ات في إ�مانه؟ وما هي للحق�قة الّ 

الحق�قة اّلتي ُتْسَتَحقُّ الّشهادة من أجلها؟ وهل الّشهادة تأخذ معناها الحصرّي فقط �سفك الّدم؟ وما هي 
 ستشهاد؟إلى االالّنتائج اّلتي تحملها الّشهادة في حال وصولها 

اث �سردها علینا العهد القد�م في سفَري الـَمّكابّیین حول یهوذا المّكابّي و�خوته اّلذین هناك أحد
استعادوا، �عون هللا، الحكم الّذاتي القومّي وحرّ�ة الع�ادة، وذلك في عهد أنطیوخس الّرا�ع أب�فانیوس 

الیهود. فخاض إذ حاول األخیر أن �قضي على هذین المرتكز�ن األساسّیین لدى  ،ق. م) ١٦٤-١٧٥(
 .١یهوذا و�خوته معارك عّدة للحصول على هذه الحرّ�ة من أجل شعبهم

ر  وال �خفى علینا أّن الكاتب الـُملَهم ینظر إلى تار�خّ�ة ما جرى نظرًة الهوتّ�ة، فاألحداث �ّلها تفسَّ
بل من أجل عودة  ،ِهدین فحسبُ�عتبر �ّل شيء تأدیً�ا للـُمضطَ  على أنها نت�جة مشیئة هللا لشع�ه، �ما وال

 .٢الیهود إلى الّطر�ق الّصح�ح. فانتصارات یهوذا المّكابّي هي عالمة عودة العطف اإللهّي على الّشعب

ما سنقوم �ه هو قراءٌة سردّ�ة الهوتّ�ة لهذین الّسفر�ن ور�ط معط�اتهما �م�ادئ �ضعها أمامنا العهد 
 اد في سبیل إعالن اإل�مان.الجدید �شخص �سوع المس�ح حول: الّشهادة حّتى االستشه

سوف ننطلق من حادثة خ�انة َعهِد ِهللا من ِقَبِل �عض الیهود واّتكالهم على ذواتهم في الحصول 
على الخالص؛ إلى صمود بني إسرائیل ال�اقین في وجه �ّل الّتشر�عات الوثنّ�ة حفاًظا على شرائع إلههم 

ّ�ة اّلتي قّدمت أشخاًصا مؤمنین �ا� عّدوا أنفسهم في خدمته ابالخالصّ�ة، إذ َتَبیََّن ذلك في الّثورة المكّ 
حّتى االستشهاد، و�تضّمن هذا تطّرًقا للعهد الجدید �ما �خّص تقد�م الّشهادة ببذل الّدم من أجل اسم �سوع 

 المس�ح. وصوًال إلى خالصة نوردها في ختام هذا الـَمقال.

 طِهد؟لماذا ُ�قتل الخائن والـُمض
ع مقالنا ��فّ�ة قراءة األحداث العن�فة والّدموّ�ة اّلتي تظهر في سفري الـَمّكابّیین، نورد في مطل

 طِهدیهم.تجاه �عض أو ُتجاه مض�عضهم ا وخصوًصا األحداث اّلتي تبّین قساوة بني إسرائیل إمّ 

)، وقد فعل ذلك ٢٥-ب٢٤: ٢مك ١لقد قام مّتت�ا الكاهن �قتل أحد الیهود على المذ�ح الـمقّدس (
تنفیًذا للشر�عة ودفاًعا عنها. ولكن هل الّشر�عة تطلب سفك الّدم �ي ُ�حاَفظ علیها؟ من الخطر أن نأخذ 
هذا الحدث �شكل حرفّي، فقد ال نفهم هذا الّتصّرف، وغیره مّما س�أتي الحًقا، إذا لم َنُعد إلى الّتشر�ع 

 .١٥-٦: ٢٥: عد وما حدث أ�ًضا في ،١٢-٧: ١٣األساسّي لهذا الفعل الوارد في: تث 

                                                   
 .سفري الـَمكابّیینمقّدمة ، ترجمة اآل�اء ال�سوعّیین، الكتاب الـُمقّدس ١
 سفري الـَمكابّیین.مقّدمة ، ترجمة اآل�اء ال�سوعّیین، سالكتاب الـُمقدّ  ٢



٣ 
 

یدینا تشر�ًعا �قول �قتل �ّل إسرائیلّي یدعو أخاه أ) �ضع بین ١٢-٧: ١٣شتراع (إّن سفر تثن�ة اال
 إلى الع�ادات الوثنّ�ة. ولكن علینا أّوًال أن نعرف األس�اب �ي نفهم الّنت�جة.

ى إ�جاب��ا، فاإلغراء . وهذه الكلمة ال تحمل معنً "ر�ااإلغراء سِ "من المرجع األخیر ترد �لمة:  ٧في آ
و�دعو أخاه إلى د�انٍة �علم أّنها  �الّسّر هو فعل قائٌم على الكذب والخداع وغسل الّدماغ. �أتي الیهوديّ 

كاذ�ة، و�أت�ه سر�ا �ي ال یراه أحٌد و�قوم �منعه. إًذا فالمخادع یذهب إلى أصحاب الّنفوس الّضع�فة اّلذین 
ذ�ة. هذه ااإلغراءات ال�شرّ�ة �ي �قنعه �الك إل�هالّتالي یتفّرد �أخ�ه و�قّدم ال ُ�جیدون الّدفاع عن إ�مانهم. �

 ه.ئما �عط�ه موًتا روح��ا محّتًما، �هللا ال یرضى �موت أبنا ،الحر�ة ُت�ِعد الیهودّي عن هللا تحدیًدا

ن ب). وحدث الخروج هو فعُل عبور م١١ذلك فإّن الّتشر�ع یذّ�ر �الخروج من مصر (آلتأكیًدا 
العبودّ�ة إلى الحرّ�ة، من الموت إلى الح�اة. فالیهودي اّلذي �غري أخاه �االبتعاد عن هللا �قوم �إعادته إلى 

 �ان. وال یر�د موتهم وال موت أيٍّ الح�اة الیهوَد أعطى  �الموت). فا - (العبودّ�ة ثان�ةً أرض مصر 

) ألّن هذا الّداء قد ٩خص الـُمخادع (آهناك أ�ًضا تنب�ه لسامع هذه الخدعة �عدم الّتسّتر على الشّ 
یتفّشى تدر�ج��ا بین شعب هللا، �الّتالي ُ�طَلب من الیهود أن �فصلوا هذا الّشخص من بینهم. فُ�فهم الفصل 
كأّنه موت للّشخص الـَمفصول عن الّشعب، فقد بدأ �عبد آلهًة أخرى ال تعط�ه الح�اة. فل�س المقصود 

، ألّن هذا الّشخص عندما �عبد آلهة أخرى فهو �طلب الموت لنفسه، أي أّنه ارتكاب جر�مة، بل: "الفصل"
 قتل نفسه �ابتعاده عن هللا.

�عد هذا نفهم حق�قة أّن هذا الّتشر�ع �أتي �فعِل غیرة من هللا على اإلنسان الخاطئ إذ �منحه فرًصا 
 من أذّ�ة غیره.ذاته الوقت في متعّددة للّتو�ة ولكن �منعه 

 ) مع موسى وألعازار الكاهن.١٥-٦: ٢٥ما حدث في سفر العدد (ننتقل إلى 

أخرى، فهم من جلبوا الموت على أنفسهم.  آلهةً إّن بني إسرائیل ُضِر�وا من هللا نت�جة ع�ادتهم 
ب) طلب هللا من موسى أن �قتل (�فصل و�عزل) �ّل ١١وخش�ة أن �فنى الّشعب �ّله �ابتعاده عن هللا (آ

 ،من هنا نفهم تصّرف ألعازار على أّنه فعُل غیرة على شعب هللا، فهو �اهن الّربّ  الخائنین لعهد هللا،
 لذلك قام �فصل الّرجل الیهودّي عن الّشعب الرتكا�ه خطیئة خ�انة العهد.

، فهو ابّیین األّول على أّنه غیرٌة للّربّ �عد هذا �مكن أن نفهم تصّرف الكاهن مّتت�ا في سفر المكّ 
 لهة أخرى.آر على شعب هللا وال �قبل �موته في حال ع�ادته كاهن وعل�ه أن �غا

إًذا هذه الحادثة ال ُتظهر فعل قتٍل �قدر ما تبّین الغیرة على شعب هللا وشر�عته و�یته. وهذا ما 
معارك عدیدة من ِقَبِل الیهود ح��ا �شر�عة هللا وعدم خ�انة  على ان�سرده سفرا المّكابّیین �كثرٍة، إذ یتكّلم

القراءة الالهوتّ�ة تشرح األحداث على  الـُمقّدس. فصح�ح أّن الوجه الّروائّي ال�ارز هو العنف ولكنّ  عهده
 ها ث�ات في شر�عة هللا.أنّ 
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 �ظهر مشهٌد عن�ف تجاه شخصّ�ة نكانور، ولكن هل شعب هللا دمويّ  ٤٧: ٧مك ١وأ�ًضا �حسب 
فإّن �قة رمزّ�ة نلحظ أّن بني إسرائیل فعلوا الّصواب، وعن�ف لهذه الّدرجة؟ إذا قرأنا األفعال الـُمستخدمة �طر 

 ِهدین لهم �شّدة و�ذا لم یتّم التخّلص منه فقد یتمادى أكثر.هذا الّشخص �ان من الـُمضط

وعندما �قول الكاتب �قطع رأسه و�ده یبّین أّن هذا الّرجل لم َ�ُعد له ال حول وال قّوة على بني 
والید هي من تنّفذ، بهذه الحال لم َ�ُعد  ،ن �فّكر و�خّطط و�أخذ القراراتإسرائیل، فإّن رأس اإلنسان هو م

هذا الّشخص قادًرا حّتى على الّتفكیر ضّد بني إسرائیل. فا� ال یر�د موت الكفرة بل یر�د أن �حمي شعب 
 .٣إسرائیل منهم

 المصائب على نفسه بُ لِ جْ إسرائیل �َ 

إلى  �عودبل وحدهم لوثنّیین الـُمح�طین بهم إلى اود طهادات ال �عمن اض إّن سبب ما جرى للّشعب
أشخاٍص ال خیر فیهم من الیهود عزموا على ترك شرائع إلههم، إذ اّتفقوا على االنضمام إلى األمم الوثنّ�ة 

وهذه �انت مأساة الیهود اّلتي  ،)١١: ١مك ١أّن الّشرور لحقتهم منذ أن انفصلوا عنهم (�معّللین ذلك 
)، وفي هذا �ّله ١٤-١٢: ١مك ١ة سفري المّكابّیین. فقبلوا بتشر�عات األمم وأحكامها (نجدها في خلف�ّ 

ن الوثنّیین المح�طین بهم وذلك لُ�فِرَدُهم مخ�انة � تحدیًدا اّلذي أقام عهًدا معهم. ف�شرائعه أراد أن �مّیزهم 
 شعً�ا له ی�ّشر األمم �خالصه.

ؤّثر�ن وم�ّشر�ن �إله إبراه�م و�سحق و�عقوب، �اتوا لكن ما حدث هو العكس، فبدل أن �كونوا م
: ١مك ١متأّثر�ن �الع�ادات الموجودة في مجتمعهم. یتبّین ذلك خّص�ًصا عندما "َعِمُلوا ِألَْنُفِسِهم ُقَلًفا..." (

أ) وقد �انت هذه عالمة العهد، فعندما ینكرونها ینكرون العهد اّلذي أقامه هللا معهم، لذلك �صفهم ١٥
" ( كاتب رِّ  ب).١٥: ١مك ١الّسفر "َ�اُعوا َأْنُفَسُهْم ِلَعَمِل الشَّ

یتبّین أّنهم تر�وا  ١٧-١٤: ٤مك ٢إًذا بني إسرائیل هم من جلبوا المصائب على أنفسهم ف�حسب 
خالص إلى اللشر�عة، وهذا ما جلب علیهم أوضاًعا عسیرة وأعداًء ُ�ثًرا، فا� یدعوهم اهللا �مخالفتهم 

فالقوا الموت. �الّتالي �قوم هللا بتأدیبهم �ي �شعروا �أخطائهم تجاهه  ،كّنهم رفضوا ذلك�اّت�اعه ول
: ٥مك ٢ه یر�د خالص شع�ه إسرائیل وخالص من �ح�ط بهم من األمم أ�ًضا (وحده، ألنّ  إل�هو�حاجتهم 

١٧-١٢: ٦، ٢٠-١٧.( 

 ثورة بني إسرائیل لكسب الحرّ�ة

إذ ُمِنعوا  ،طهادتعّرضوا لالض ، فهناك من �قي ملتزًما �ه، �الّتاليبّ لم َ�ِحد �ّل الیهود عن اّت�اع الرّ 
تناول ما  منها:وثنّ�ة و  تو�ج�ارهم على ممارسا من ممارسة د�انتهم، وتّم تدن�س المدینة الـُمقّدسة واله�كل

                                                   
 على ذ�رها. لم نأت العن�فة وغیر ذلك من األحداث ٣
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ائیل رَ سْ ى إِ لَ عَ  لَّ "حَ  :هو محّرم لدیهم. فَمْن قّرر الّصمود في وجه الـُمعتدین نال منهم البال�ا والقتل. �الّتالي
وفرحة بیت �عقوب  ،الـَمْقِدسو  ،)، فاألمور المهّمة ُحِرموا منها: أورشل�م٦٤-٦٢: ١مك ١" (یدٌ دِ ٌب شَ َض غَ 
 ).٤٣: ٣مك ١). لذلك بدأوا �حتشدون للّدفاع عن حرّ�تهِم الـَمسلو�ة (٤٥: ٣مك ١(

 نصر إسرائیل . فصح�ح أّن الّربّ اءً زد�اد الوضع سو إلى ا�الـُمقابل جرت �عض األمور اّلتي أّدت 
یهوذا  يِهدیهم، ولكن نتفاجأ أح�اًنا أّنهم �انوا ُیهزمون. فعلى عهد یوناتان أخفي معار�هم ضّد ُمضطَ 

 ). فلماذا لم ُیْنِقِذ الّربُّ ٤٩ -٤٦: ٩مك ١�ّكید�س ( المّكابّي فشل الیهود �ق�ادته في حملتهم ضّد المدعوّ 
 شع�ه؟

یوناتان، ألّنهم خاضوا قبلها معر�ة انتقام  :لمعر�ة قام بتأدیب شع�ه وخصوًصاإّن هللا في هذه ا
فلم تكن المعر�ة  وحفلة ُعرس، ) وقد فعلوها ضّد أشخاص ینعمون بزفافٍ ٤٢: ٩مك ١ألخ�ه یهوذا (

الحًقا یوناتان الفشل  عرفماعة الـُمبتهجة غدًرا. ولكن أخذوا هذه الجو عادلة، غیر أّنهم انتقموا لدم یهوذا، 
ضّد �ّكید�س. فتظهر هنا صورة هللا، منذ العهد القد�م، اّلذي ینبذ االنتقام للّدم وذلك �ي ی�قى إرساء العدل 

 له وحده و�طر�قته الخاّصة.

)، ولكن ٧: ٦مك ٢أثناء خوضها الحروب للّدفاع عن ذاتها (في ماعة الیهودّ�ة شهداؤها أص�ح للج
 معًنى آخر وهو ذو �عدین: دة أخذتسنرى مع الكن�سة أّن الّشها

 .ذي قّدم نفسه �ّفارة عن الجم�عاالقتداء �المس�ح الّ  -

فال تعود شهادة المس�حّي فارغة بل تحمل معًنى (یو  ،االشتراك الكامل في عمله الخالصيّ  -
٤)٢٠: ١٥. 

مٍر یتع�ه والمس�ح بتقدمة ذاته ال �حّقق تحر�ًرا قوم��ا مثلما �ان في الّسابق، بل �حّرر اإلنسان من أ
 .٥أكثر وهو: الخطیئة. وهذا الّتحر�ر هو نهائيّ 

وفي هذا المنحى یؤّ�د المجمع الفات�كانّي الّثاني أّن محّ�ة المس�ح ظهرت ببذل ذاته من أجلنا، 
برسالِة اآلب ومن أجل  بذل الّذات محّ�ةً "فاّلذي یر�د أن �حّب عل�ه أن �ستخدم لغة المس�ح نفسها: 

). إًذا االستشهاد ُ�عتبر عطّ�ة سام�ة وامتحان المحّ�ة الـُمطَلق، و�ذا �انت هذه ١٦: ٣یو ١( "اآلخر�ن
 .٦م�ع فهذا ال �عني عدم االستعداد الّدائم لتقدمة الّذات في أّي مكان وزمانللج توَهبالعطّ�ة لم 

                                                   
 .٤٦٢، صمعجم الالهوت الكتابيّ  ٤
 .٧٨، ص معجم الالهوت الكتابيّ  ٥
 .٤٢ د، عدفي الكن�سة دستور عقائديّ  ٦
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 خت�ار الّسالمإ

 .القائد الّناجح �ختار الّسالم بدل الحروب -

هذا ال �عني أّن بني إسرائیل  إنّ قد تجلب االنتصار للّشعب المظلوم،  �الّرغم من أّن تقدمة الّذات
 كانوا �فّضلون دائًما الّسالح اّلذي �حمل في طّ�اته العنف.

غیرة بني إسرائیل على التخّلص من اآلثمین اّلذین أفسدوهم،  ٦-٥ب و٢: ٣مك  ١یتبّین في 
..."، فقد سمح هللا �أن �جعل خالصه هِ دِ یَ  نْ عَ  الُص الخَ  حَ جَ نَ والمّكابّي ُ�ظِهر غیرته على شع�ه إذ نقرأ: "وَ 

عن ید إنسان ألّنه قائد �غار على شع�ه، أي أّنه ال ی�حث عن خالص نفسه فحسب. وهذه فعًال من 
 صفات القائد الّناجح.

على قواه كما أّن المّكابّي لم �كترث لكثرة أعدائه وقّلة محار��ه ألّنه اّتكل �الدرجة األولى على هللا ال 
إّال من الّسماء، والّدلیل أّنه لم  يأّن االنتصار ال �أت�آمَن )، ف٢٢و ١٩ - ب١٨: ٣مك  ١وقوى ج�شه (

دون وجود هللا لـُهِزَم من )، فلو �انت القّوة فقط �العدد ٢٣: ٣مك ١بل غلب أعداءه ( ،ُ�َصب �خی�ة أمل
 اإلنسان أمام �ثرة أعدائه.

أ)، بذلك ٤٣: ٥مك ١یتقّدم شع�ه في ساحات القتال وال �ختبئ خلفهم (إّن القائد الّناجح هو اّلذي 
ه. والقائد أ�ًضا هو �كون قدوة لكّل الّشعب في ال�سالة والّتضح�ة، فكأّن �ه �قّدم ذاته أّوًال �ي ینجو شع�ُ 

ّدمار وذلك لمعرفته �أّنها لن تجلب إّال الّدماء وال ،من �حاول قدر الـُمستطاع إ�عاد الحروب عن شع�ه
 ).٤٨: ٥مك ١وض المعر�ة عل�ه اخت�ار الّسالم أّوًال بدل العنف (إلى خطّر والحقد علیهم، فحّتى لو اض

اسمه وال ی�حث  دَ جْ ، فعندما �طلب القائد مَ ٦٧و ٦٣ -٥٥: ٥مك ١نالحظ عكس ذلك �ّل��ا �حسب 
معر�ة نالحظها في ج). والغا�ة الواضحة من ال٦٠عن خالص شع�ه تحدث له ولشع�ه نكسٌة عظ�مة (آ

 فهدفها لم �كن لطلب الخالص. فقادة هذه المعر�ة غّیبوا هللا واّتكلوا على ذواتهم. ٦٢آ

 وذلك في سبیل إنقاذ أبنائه من أيّ  ،�الشرّ  �الّنت�جة �ظهر شعب إسرائیل على أّنه ال �قابل الّشرّ 
مع المدعّو َ�ّكید�س �ي ینقذ  یهوذا المّكابّي الّصلح و�طلب یوناتان أخ ٧٠: ٩مك ١خطٍر �ان. �حسب 

 أبناء قومه من األسر. وفي هذا الحدث یتحّمل یوناتان مسؤولّ�ة شع�ه، وهذا مثال أ�ًضا للقائد الّناجح.

 .إسرائیل �فّضل الّسالم على الحروب -

 وُتجاه أقداسهم اّلتي یؤّدون  ،لحما�ةإلى اهناك فعُل تضح�ٍة �قوم �ه الیهود ُتجاه شعبهم اّلذي �حتاج 
)، فحر�هم ل�ست ح��ا �الحرب. وفي هذا �ّله �ضعون ذواتهم بین یدي ٥٩: ٣مك ١من خاللها الع�ادة � (

 "، فهذا هو إ�مان بني إسرائیل.عْ نَ ْص �َ لْ ، فَ اءِ مَ ي السَّ فِ  هُ تُ ئَ یَ شِ مَ  ونُ كُ ا تَ مَ �َ "وَ  :هللا ومشیئته
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ال، و�عطي الكاتب سبً�ا وجیًها ب ُتسَتخَدُم فكرة الّشر�عة للّذهاب إلى القت٦٤: ٢مك ١و�حسب 
وهو التمجید. فتص�ح الشر�عة سبً�ا لتمجید اإلنسان الـُمحارب ألجلها. ولكن هل  ،للتمّسك �الشر�عة

 تستط�ع فعل ذلك حق�ا؟

، وال ینفعهم االّتكال على ذواتهم. ٧ال ی�قى لبني إسرائیل إّال التمّسك �ا� االضطهادفي وقت 
دة � ول�س ح��ا �القتال والّدم. و�ذا أخذنا األحداث �صورٍة رمزّ�ة نفهم أّن اإلنسان، فالمعارك تبّین فعل ع�ا

في قّمة صراعاته، ال �كّف عن ع�ادة هللا، ألّنه الوحید القادر على تخل�صه، فالتعّلق �ه في الّصعو�ات 
 هو خیر طر�قٍة للّنجاة منها.

 ٤٣ -٤١و ٣٦: ٤مك ١لمّد الّنفوذ، مثًال في إسرائیل المعارك إلراقة الّدماء أو  ولم �ُخض بن
: تطهیر اله�كل والـُمقّدسات. �ما وأّن یهوذا المّكابّي لم �كن هو من �شّن ، وهوهادیتوّضح هدف الج

الحروب على األمم �ي یوّسع ملكه ونفوذه بل �انت األمم المجاورة تتآمر عل�ه وعلى شع�ه �ي تهلكهم 
 ).١٥أ و٣: ٥مك ١موا �ع�ادة إلههم (وتضّیق علیهم الحصار �ي ال �قو 

فالحروب �انت للـُمحافظة على اله�كل والـُمقّدسات لضمان استمرار العالقة بین الّشعب و�لهه، 
وض معر�ة �انوا �خوضونها للّسبب المذ�ور، و�ذا �ان الّسْلُم �حفظ إلى خعي الحاجة فعندما �انت تدّ 

�ان �ستط�ع الیهود فرض س�طرتهم على من  ٦٠: ٦مك ١لهم ع�ادتهم فّضلوه على الحرب، ف�حسب 
 �عادونهم وعدم القبول �الّصلح، ولكن من الواضح أّن هّمهم �ان إحالل الّسالم.

خالص��ا، وعلى هذا �اَن لعالم، فلم َ�ُكن موته عبث��ا بل الخالص ل وهبَ المس�ح �سوع بتقدمة دمه 
من أجل �أتي المنوال أ�ًضا یتا�ع الّشهداء �اسمه شهادتهم، وموتهم ال �أتي انتحاًرا وح��ا �سفك الّدم، بل 

رسالة خالصّ�ة �اسم المس�ح �سوع. فالّشهید �حسب العهد الجدید هو من یبذل دمه للشهادة الواج�ة ل�سوع 
، فتص�ح رسالة اآلب اّلتي حملها �سوع هي نفسها رسالة المؤمن المس�حّي، وهذا �خلق اّتحاًدا ٨لمس�حا

أّنها لم من رغم �الالّشهداء  ةوشر�ًة وث�قة بین اإلنسان �هللا. ومر�م العذراء أعطتها الكن�سة لقب سلطان
 .٩)٣٥: ٢، لو ٢٥: ١٩المس�ح (یو تقّدم دًما ولكّنها حملت شهادة اآلالم �مرافقة ابنها ورّ�ها �سوع 

. لذلك ُتعتبر شهادة ١٠إّن شهادة المس�ح هي شهادة للحّق، أّداها نحو الّرسالة اّلتي أواله إّ�اها اآلب
. ف�عمل الشهید جاهًدا �ي �أخذ سماته من ١١المؤمن للمس�ح شهادة للحّق حّتى لو �ّلفت سفك الّدم

                                                   
 �ا� �كون �التمّسك �شر�عته. التمّسك    ٧
 .٤٦١، ص هوت الكتابيّ معجم الال    ٨
 .٤٦٢، ص معجم الالهوت الكتابيّ     ٩

 .٤٦١، ص معجم الالهوت الكتابيّ   ١٠
 .٢٤٧٢ د، عدالّتعل�م المس�حّي للكن�سة الكاثول�كّ�ة  ١١
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الّصمت والّصبر أمام االّتهامات و الّنعمة اإللهّ�ة ساعة الّضیق، المس�ح الـُمتأّلم نفسه: تشدید العز�مة �
 .١٢مسامحة جّالد�هو الّتغاضي عن آالمه الخاّصة، و واإلهانات، 

 الخالص �أتي من هللا ول�س من ال�شر

) فاالّتكال ٢٣: ٨مك ٢إّن شعب إسرائیل �ان �سمع الكتاب الـُمقّدس قبل االنطالق إلى المعر�ة (
وَن الّصالة وممارسة طقوس الّتو�ة یُ إلى ذلك �انوا ُ�حْ  هللا، فمنه �أتي الخالص. إضافةً األّول هو على 

 وبینما بن ،كل على قّوتهاتتّ  ل�كون حل�فهم وخالصهم، فاألمم المح�طة بهم ،واللجوء إل�ه قبل المعارك
مّكابّي أن ). وال ینسى یهوذا ال٢٨ -٢٥و ١٧ -١٦: ١٠مك ٢یّتكلون على إلههم تحدیًدا (إسرائیل 

 .الّنصرَ ُمتَّق�ه ب)، فحضوره �منح ٢١: ١٥مك ٢�عترف �قّوة هللا على قّوة الّسالح (

یهوذا المّكابّي �طلب من الملك د�متر�وس أن ُ�خرج جنوده من  افي حادثة أخرى نرى یوناتان أخ
في معر�ته، فقبل أورشل�م ألّنهم �حار�ون بني إسرائیل، فوافق األخیر على ذلك شرط أن یؤازره یوناتان 

). ٥٣: ١١مك ١). لكّن الملك خلف بوعده (٤٤ -٤١: ١١مك ١یوناتان بذلك من أجل تخل�ص شع�ه (
 تر�فون �أن �عط�ه مدینة �طلما�س. ُخِدَع یوناتان �عروض المدعوّ  ٤٨ -٤٤: ١٢مك ١وأ�ًضا �حسب 

كل على ال�شر ول�س على ال نتفاجأ �ثیًرا من هذا الفشل ألّن یوناتان، ومن أجل تخل�ص الّشعب، اتّ 
 -٧٠: ١١مك ١هللا. فال�شر �خلفون بوعودهم بینما هللا ثابت ُتجاه شع�ه، واالّتكال عل�ه خیر نصیر لهم (

٧٢.( 

إّن مبدأ االّتكال على هللا �الّدرجة األولى ینطبق على الح�اة المس�حّ�ة الیوم، فالمؤمن ال یؤّدي 
وهذه . ١٣دون ُ�ْعٍد مس�حيّ من و�ّال فشلت و�قیت  ،ن الّروح القدسالّشهادة �قّوته الّشخصّ�ة بل �إمداد م

 .١٤لقاء الحّي مع المس�ح. فالّشهادة حّتى االستشهاد تس�قها ح�اٌة روحّ�ة مستمّرةالعالقة تتقّوى �الصالة وال

 هللا هو القائد والـُمدافع عن شع�ه

ب)، فبهذا تظهر غیرة ٤٢: ٧مك ١هناك أفعال �ثیرة تدّل على أّن هللا هو الـُمدافع عن شع�ه (
الّرّب علیهم وأبّوته تجاههم. وفي المرجع األخیر �ظهر �عٌد ت�شیرّي، إذ �طلب الیهود من هللا أن ُ�َعّرَف 

 ف�عترفوا �ه إلًها لهم أ�ًضا. ١٥خصوَمُهم على أقداسه

                                                   
 .٤٦٢-٤٦١ص ، الكتابيّ  معجم الالهوت  ١٢
 ما معناه إرساء رسالة المس�ح.  ١٣
 .٧٨، ص معجم الالهوت الكتابيّ   ١٤
 فهم ذاته تحدیًدا.أي أن �عرّ   ١٥
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، عندهمة األّول فهو مكان الّصال - ا��لیهود هو �مثا�ة قطع العالقة عند او�ما أّن فقدان اله�كل 
فكانوا �طلبون منه و�ترّجونه أن یدافع عن بیته، ألّنه خاّصته �الّذات  - ُیدعى (بیته) وعلى اسم الّربّ 

َ�ّكید�س ُ�ضرب �مرٍض �شّله عن فعل أّي  یتبّین أّن المدعوّ  ٥٥: ٩مك ١). ف�حسب ٣٧: ٧مك ١(
هللا، فهو بذلك �عمل على قطع العالقة بین ر بیت مّ وذلك ألّنه شرع ید ،شيء حّتى عن إدارة شؤون منزله

مك ٢بني إسرائیل و�لههم، فحّده هللا عن فعله األث�م. إًذا هناك اعتراٌف �أّن هللا هو وحده القائد لشع�ه (
 أ)، وهو من �ساعدهم على تحقیق مقاصدهم، وفي ذلك أ�ًضا ضماٌن لهم �حضوره معهم.٧و ١: ١٠

)، وقد نتوّقع أّن هللا ٢٩: ١٠مك ٢ع�ه و�تقّدمهم في القتال (إّن إله إسرائیل �ظهر �من �حارب ش
�جعل و  رُ خّ سَ ب)، فا� �ُ ٣٠: ١٠�ستخدم ما �فوق الّطب�عة إلنقاذ اإلنسان لكّنه �ستخدم ما خلقت یداه (

 الخل�قة �ّلها تدافع عن اإلنسان.

ده من �حفظ بیته من الّدنس وفي آخر سفر المّكابّیین الّثاني یبّین الكاتب الـُملَهم أّن هللا هو وح
ب)، مع أّن الروا�ة خارج��ا تبّین أّن الّشعب هو من حّقق االنتصارات، ولكّن هللا هو من ٣٤: ١٥مك ٢(

 كان �قود و�حفظ و�نصر شع�ه.

 الخبرة الـُمعاشة تعّزز اإل�مان

هم أن یثبتوا في دائًما. ��ف �مكن لموتَ اه طَهد والمواجِ الـُمض هناك أسئلة قد تشغل �ال شعب هللا
 إ�مانهم وهم في شّدة أل�مة؟ وما هو الّضامن �أّن هللا لن یتر�هم أبًدا؟

وذلك لقّلة عدد  ،األحداث اّلتي تبّین خوف بني إسرائیل من الهز�مة أمام الوثنّیین �عُض  هناك
 ١١-٩: ٤مك ١�أعدائهم. لذلك نالحظ وجود تذ�یر �ما فعل هللا مع شع�ه في الماضي ( جیوشهم مقارنةً 

 ).٢٠-١٩: ٨مك ٢، و٢: ١٦و ٣٠و

وخصوًصا في األزمات، فالّصعو�ات  ثان�ةً الّذاكرة الخالصّ�ة هي ما تدفع الّشعب لالّتكال على هللا 
قد تجعل اإلنسان ینسى هللا و�دخل في صراع إ�مانّي، ولكن قد �عود و�تذّ�ر ما صنعه هللا معه ومع آ�ائه 

ع�ه ألّنه ذلك فإّن هللا �خّلص شلتجعل اإلنسان یثبت في إ�مانه. وتأكیًدا  و�ّتكل عل�ه. فالخبرة الـُمعاشة
 ).٢٥: ٤مك ١" (یلَ ائِ رَ سْ ي إِ فِ  �مٌ ظِ ٌص عَ َال خَ  ومِ الیَ  كَ لِ ي ذَ فِ  انَ �َ وَ اّتكل عل�ه تحدیًدا: "

 االستشهاد ُ�ظِهر األمانة لعهد هللا

). ٣١-١٨: ٦مك ٢ى أكل الـُمَحرَّم (طهاد وُأجبر علتعّرض لالض ،واسمه ألعازار ،إّن أحد الكت�ة
 ینجو بنفسه، ف�موته قام �أمر�ن: �الوقت اّلذي �ان �ستط�ع ف�ه أن ،ففّضل الموت على فعل ذلك

 ،عدم خ�انة هللا -
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فقّرر أن �خسر ح�اته على أن �فقد . تقد�م شهادة أمام بني قومه �الّصمود والتعّلق �ا� وحدهو  -
 عالقته �ا�.

من  ُحرموا) اّلذین استشهدوا وهم أبر�اء و ٧مك ٢على األخوة الّس�عة وأّمهم ( ذاته ینطبق األمر
 �شّددون الّسالح، فقّرروا تلّقي العذا�ات على أن ینكروا عهد هللا اّلذي أسلمه لشع�ه عن ید موسى. و 

سبیله، فقّرروا أن  لمن �قّدم ح�اته األرضّ�ة في �كالمهم على الح�اة األبدّ�ة اّلتي س�منحهم إّ�اها هللا مكافأةً 
 �حصلوا على ما ال یزول أبًدا.

قد ال ُ�قبل هذا الموضوع �المنطق ال�شرّي وُ�عتبر انتحاًرا، ولكن أّیهما أفضل لإلنسان: الّزائل 
هللا لإلنسان، فالمؤمن  یهُبهانعمة اإل�مان اّلتي إلى والفاني أم األبدّي؟ واإلقدام على هذا الفعل �حاجٍة 

 و�علم أّنه لن �خسرها أبًدا حّتى و�ن خسر الح�اة األرضّ�ة الفان�ة والقى اآلالم إلى هللاسه �سّلم جسده ونف
 حة.الـُمبرّ 

أساس��ا من  اُتعتبر اآلالم جزءً  ،وضمن العمل الخالصّي اّلذي حّققه �سوع للعالم ،ذلكلتأكیًدا 
ء جم�عهم ماتوا من أجل رسالة هللا . فاألنب�ا١٦رسالته، وهذا ما تنّ�أ �ه أشع�ا حول "العبد الـُمتأّلم"

ذي �قّدمه الخالصّ�ة، وهذا ما یراه �سوع من مخّطط إلهّي یتحّقق في شخصه تحدیًدا. لذلك فإّن الموت الّ 
)، �الّتالي یرى المس�حّي ١٧: ٢إراقة تأخذ معنى الّذب�حة في نظر هللا (فل  هوالمؤمن من أجل المس�ح 

فال �مكن اعت�ار الموت، �حسب اإل�مان المس�حّي، شر�ا ألّنه  ،ح�اته في الموت ر�ًحا ما دام المس�ح هو
 .١٧أص�ح �ق�امة المس�ح أمًرا غیر ُمقِلق

)، ٣٩-٣٨: ١٠خت�ارات مؤلمة الحقة (مر ال�الّتالي إّن �ّل معّمد قد یتعّرض �فعل المعمودّ�ة 
وُ�عرف عندما یوضع في نار الّشدائد،  ة ُتخِرُج المس�حّي منها ُممّحًصا، فاإل�مان ُ�كَشفهذه الّشدّ  ولكنّ 

االضطهاد ولكّنها منتصرة من هنا یبلغ االخت�ار ذروته �االستشهاد. ونالحظ أّن الكن�سة واقعة دوًما في 
 .١٨)١٠: ٣(رؤ  ومخلََّصة

هم أشّد  ،اّلذین سفكوا دمهم شهادًة لإل�مان والمحّ�ة ،أّن رسل المس�ح وشهداءه�آمنت دوًما  والكن�سة
) وال ١٤-١٣المس�ح، فسفر الّرؤ�ا �قّدم شهادًة عن اّلذین ماتوا من أجل عدم الّسجود للوحش (رؤ اًدا �اّتح

. لذلك تخّصهم ١٩حّتى الّتظاهر �ع�ادته، ألّن ع�ادة الوثن تقف حائًال أمام س�ادة الّرّب واّتحاده �اإلنسان
 .٢٠الكن�سة �محّ�ة خاّصة ملتمسًة شفاعتهم

                                                   
 .٤٦١، صمعجم الالهوت الكتابيّ  ١٦
 .٧٨٦، صمعجم الالهوت الكتابيّ  ١٧
 .٤٦، صمعجم الالهوت الكتابيّ  ١٨
 .٢١١٣ د، عدالّتعل�م المس�حّي للكن�سة الكاثول�كّ�ة ١٩
 .٥٠ د، عدفي الكن�سة دستور عقائديّ  ٢٠



١١ 
 

 انالحرص على خالص اإلنس

إّن یهوذا المّكابّي لم �كن هّمه إحراز المناصب واالنتصارات، بل في مقّدمة اهتماماته: الشر�عة 
�ظهر قائًدا ناجًحا  ٥٦: ٣مك ١. و�حسب شعبلله ول اخالًص فكان یرى فیها  ا.�مقتضاهوالع�ش 

لى الحرب لحصل حینها إ ،دون استثناءمن  ،وحك�ًما، فلو �ان قائًدا �حّب الحروب والّدماء وقاد شع�ه �ّله
، ألّنه في حرفّیتها هي �حدّ  ول�س الذي �خلص �عمله �أحكام الشر�عة على فشٍل ذر�ع. فكان یهّمه اإلنسان

هذه الحادثة لم ُیِرد أن �حرم أّي امرئ من بناء بیته اّلذي �حم�ه، أو خطیبته اّلتي یزمع أن یبدأ معها 
 یومّي، وهذا یبّین اإل�مان اّلذي في قلب المّكابّي.مشروع ح�اته، أو العمل اّلذي �منح القوت ال

یتقّدم اإلنسان على الشر�عة، فال نفهم أّن الثائر�ن على الملك �قومون  ٤١: ٢مك ١وأ�ًضا �حسب 
) �جب ٥٠: ٢مك ١�المعارك ع�ادًة للّشر�عة بل من أجل سالمة اإلنسان. إًذا فعل الغیرة على الّشر�عة (

الشر�عة �ي ال یهلك فالیهود هنا �قومون  إلنسانَ ااإلنسان، فإذا �ان هللا أعطى  أن یلحقه فعل غیرٍة على
فللهدف �فعل �ش�ه فعل هللا: الغیرة. فقد حافظوا على الشر�عة لخیر اإلنسان، و�ذا ما تخّطوها أح�اًنا أخرى 

 .ذاته

نقرأ صورًة  ٥٤: ٥مك ١إضافًة إلى ذلك فإّن هللا نفسه هو من �عتني �اإلنسان و�خّلصه، ف�حسب 
شخص �مكروه �عد المعر�ة، ولكن هذا ُ�ظِهر عنا�ة هللا وحفاظه  أي �عدم إصا�ة أيّ  ،مضّخمة نوًعا ما

ن �قّدم ذاته مَ إذ  ،على ح�اة شع�ه. و�ْن ُقِتَل أو تضّرر اإلنسان َفَنْفُسُه ال ُتفِلت من ید هللا نحو الموت
على لسان �عض األخوة الّشهداء الس�عة  ٧مك ٢في ضحّ�ة له �منحه ح�اًة أبدّ�ة، وقد الحظنا ذلك 

 وأّمهم.

 إسرائیل ی�ّشرون الوثنّیین �إلههم وبن
+) و�قوم بذلك من خالل أشخاص یؤمنون ٢٤: ٣مك ٢إّن هللا ال یر�د موت الخاطئ بل تخل�صه (

ود ُ�َصّلون ب). فالیه٢٨: ٣مك ٢وذلك �ي �قودوا الوثنّیین �شهادة ح�اتهم إلى الّصواب ( ،�ه و�س�ادته
)، �هللا بدوره یؤّدب الخاطئ و�دافع عن ٣٢: ٣مك ٢ِهدیهم (من أجل مضطَ  و�قّدمون ذب�حة الخطیئة

 ).٣٩-٣٨: ٣مك ٢المظلوم (

فشعب إسرائیل �ان مكلًَّفا �أن �شهد � أمام الّشعوب األخرى، وهذه الّشهادة تحمل طا�ع االعتراف 
 :٤٣أّن األصنام ال �مكنها أن تق�م شهوًدا في صالحها ( ، خصوًصا٢١)١٢-١٠: ٤٣بوحدانّ�ة هللا (أش 

٢٢)٩. 

                                                   
 ة.األساسّ�ة بین إسرائیل والّشعوب الوثن�ّ  المشكلةهذه �انت  ٢١
 .٤٦٠، صمعجم الالهوت الكتابيّ   ٢٢



١٢ 
 

شعب هللا ال�عد الّت�شیرّي حّتى في شدائده. وما ُیدهش أّن الیهود �سعون لت�شیر من  إًذا لم ینَس 
 ."أن تتعّرف األمم على إلههم"هدف لدیهم یر�دون تحق�قه:  فثّمة)، ١١: ٤مك ١�ضطِهُدهم تحدیًدا (

یدافع عنهم بینما  ،في حرو�هم ت�شیًرا لألمم �أّن إله إسرائیل موجود لیهودَ ا ف�ص�ح تخل�ص هللا
آلهتهم ل�ست إّال ه�اًء. وقد نجح األمر في نها�ة ح�اة أنطیوخس أب�فانیوس إذ استطاع أن �ع�ش تو�ًة 

ة، فظهرت تجاه ما فعله �الّشعب الیهودّي، فتذّ�ر �ّل المساوئ واألذى تجاه بیت هللا وما ف�ه من قدس�ّ 
 ).١٣-١٢: ٦مك ١تو�ته إذ اعترف �أخطائه (

 الخاتمة

 �عد هذا العرض لما سبق نستخلص األمور الّتال�ة:

 ال نطلب العذا�ات والّشدائد والموت، ولكن إذا عارضت طر�قنا نواجهها �سالح اإل�مان. -

 خی�ة أمل �بیرة، فوحده من �غلب الّشدائد مهما بلغ حّدها. ثّمة�عیًدا عن هللا  -
 ال تؤّدى الّشهادة للمس�ح �عیًدا عن العالقة المستمّرة �ه �قدرة الّروح القدس. -

 ة وفي قدرته على الّث�ات �المس�ح �سوع.�ظهر إ�مان المس�حّي في وقت الشدّ  -
 ثمن الحرّ�ة هو تقدمة الّذات حّتى الموت. -
 االستشهاد �خلو من المعنى إذا لم َ�ُكن وسیلة لت�شیر العالم �خالص هللا. -

لكن أمام هذه الـُمعط�ات الـَمطروحة �ّلها، أّي شهادٍة واستشهاد تؤّدى في عالم الیوم؟ أّي خدمة 
 یؤّدیها شهداء الیوم لل�شرّ�ة جمعاء؟ ولمن و��ف نشهد نحن المس�حّیین في مجتمعاتنا؟

ها َ�َشّككون من إّن لغة عالم الیوم هي القتل والّتهجیر والّدمار. لغة عالم الیوم هي س�اسٌة �ات ممارسو 
اللغات َحوَلهم �مصداقّ�ة عملهم. لغة عالم الیوم هي الـَمصالح اّلتي تغلب حقوق اإلنسان. وغیر ذلك من 

 .اّلتي تط�ح �عالمنا

إّن إ�ماننا المس�حّي �عّلمنا أن ل�س من شاهد وشهید للحق�قة إّال واحد: �سوع المس�ح. وحده من قّدم 
" هِ ودِ دُ ى حُ َص قْ ى أَ لَ م إِ هُ لَ  بُّ الحُ  هِ �ِ  غَ لَ بَ آلب الّسماوّي عن ال�شرّ�ة اّلتي أحّبها "فَ إلى انفسه ذب�حة طاهرة نقّ�ة 

ب). فالحق�قة اّلتي خدمها �سوع المس�ح وقّدم نفسه من أجلها هي حق�قة الحّب؛ هي الحق�قة ١: ١٣(یو 
 اّلتي تجّلت على الّصلیب.

�ه فقط أن �ضع نصب عین�ه حق�قة �سوع المس�ح فمن أراد أن یتعّلم الّشهادة حّتى االستشهاد عل
). فمن أراد ١٣: ١٥" (یو هِ ائِ �َّ حِ أَ  یلِ بِ ي سَ فِ  هُ سَ فْ نَ  لَ ذُ بْ یَ  نْ أَ  نْ مِ  مُ ظَ عْ بٌّ أَ ٍد حُ حَ ِألَ  َس �ْ و�عمل �مقتضاها إذ "لَ 

ع الّناقص ن اّت�مَ و أن �حّب ال �مكنه فعل ذلك �عیًدا عن �سوع فهو الوحید اّلذي بلغ عنده الحّب �ماله، 
 .ومن اّت�ع الكامل لن �جید التكّلم والعمل إّال بلغة الحبّ  ناقَصینكان حّ�ه وشهادته 
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 الئحة المراجع والمصادر

 .التعل�م المس�حّي للكن�سة الكاثول�كّ�ة .١
 .الكتاب المقّدس .٢
 .٢٠٠٨بیروت،  - ، دار المشرق معجم الالهوت الكتابيّ  .٣
 .ّثانيوثائق المجمع الفات�كانّي المسكونّي ال .٤


