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الكائنات البش�رية مخلوقات باحثة عن المعنى، وم�ا لم نتوصل إلى  معنى لحياتنا، فإننا 
نسقط بسهولة فى اليأس.

ا  فى ذلك البحث، فهى ليس�ت وس�يلة حيوية لالتصال فحسب،  وتلعب اللغة دوًرا مهمًّ
ولكنها تساعدنا فى بيان وإيضاح االضطراب لعالمنا الداخلى غير المتماسك. نحن نستخدم 
الكلمات عندما نرغب فى إحداث أمر ما خارج أنفسنا: حينما نصدر أمًرا أو نطلب طلًبا يتغير 
كل ش�ىء حولنا، بطريقة أو بأخرى، مهما كان ذلك متناهًيا فى الصغر. ولكننا عندما نتحدث 
نحصل أيًضا على ش�ىء ما: إذ يمنح، بكل بس�اطة، وضع فكرة فى كلمات تلك الفكرة رونًقا 

وإغراًء ما كانت تملكها من قبل.

إن اللغة ش�فرة معقدة، تحكمها قوانين عميقة تتجمع لتؤلف نظاًما متماسًكا، ال يستطيع 
المتحد ث إدراكه ما لم يتلقى أو تتلقى تدريًبا كعالم لغويات. لكن اللغة فيها قصور متأصل. 
فهناك دائًما شىء ترك دون أن يقال؛ شىء بقى غير معبر عنه. ويجعلنا حديثنا واعين بالتسامى، 

بالتجاوز الذى يميز الخبرة اإلنسانية.

أث�ر كل ه�ذا عل�ى الطريقة الت�ى نقرأ بها الكت�اب المقدس، ال�ذى يعد لكل م�ن اليهود 
ا فى المش�روع الدينى.  والمس�يحيين كلمة الله، وطالما ش�كل الكتاب المقدس عنصًرا مهمًّ
فف�ى كافة األدي�ان الكبرى تقريًب�ا، اعتبر الناس نصوًصا معينة مقدس�ة ومختلف�ة عن الوثائق 
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األخرى. كما اس�تثمروا فى تلك الكتابات أعلى تطلعاتهم وأقصى آمالهم وأعمق مخاوفهم، 
وبشكل غامض منحتهم تلك النصوص شيًئا ما بالمقابل. وصادف القراء ما يبدو كأنه حضور 
ف�ى تلك الكتابات، قادهم إلى التس�امى، كما نظم�وا حياتهم على الكت�اب المقدس � عملًيا 
وروحًيا ومعنوًيا. وعندما تقص عليهم نصوصهم المقدس�ة قصًصا، يؤمن الناس، بوجه عام، 
أنه�ا حقيقي�ة، ولكن حتى وق�ت قريب لم تك�ن الدقة الموضوعي�ة، أو التاريخي�ة فى صميم 

الموضوع.

فل�م يك�ن من الممك�ن تقييم صدق الكت�اب المق�دس دون وضعه موض�ع التطبيق فى 
الش�عائر أو األخالق. وتعطى الكتب المقدسة للبوذيين، على سبيل المثال، للقراء معلومات 
ع�ن حياة ب�وذا، لكنها تضمنت فقط تلك الوقائع التى تع�رض للبوذيين ما يجب عليهم عمله 

ليحققوا استنارتهم.

أما اليوم، فالكتاب المقدس صار ذا س�معة س�يئة؛ إذ يس�تخدم اإلرهابيون القرآن لتبرير 
فظائعه�م، ويج�ادل البع�ض أن عن�ف كتابهم المق�دس يجعل المس�لمين عدوانيين بش�كل 
مزمن. ويشن المسيحيون حمالت ضد تدريس نظرية التطور؛ ألنها تتعارض مع قصة الخلق 
ف�ى الكت�اب المقدس. كما ي�رى اليهود أن وعد الله بأرض كنعان )إس�رائيل الحالية( لنس�ل 
إبراهيم، يجعل سياس�ات القمع تجاه الفلس�طينيين مش�روعة. لقد ش�هدت الكتب المقدسة 
إحياًء اقتحم المجال العام، ويدعى خصوم الدين العلمانيون أن الكتب المقدسة تولد العنف 
والطائفية وانعدام التسامح؛ ألنها تمنع الناس عن التفكير بأنفسهم وتشجع التضليل. إذا كان 
الدي�ن يحض عل�ى التراحم، لماذا توجد كل تلك الكراهية فى النصوص المقدس�ة؟ هل من 

الممكن أن تكون اليوم مؤمًنا اليوم مع أن العلم قوض العديد مما جاء به الكتاب المقدس؟

وحي�ث إن الكتب المقدس�ة صارت موضوًعا متفجًرا، فمن المه�م إيضاح ما تكون وما 
ال تك�ون. ويلقى »تاري�خ الكتاب المقدس« بعض األضواء حول ه�ذه الظاهرة الدينية. ومن 
الضرورة بمكان أن نش�ير، على س�بيل المثال، أن التفس�ير الحرفى بإطالق للكتاب المقدس 
هو ظاهرة حديثة، فحتى القرن التاسع عشر كان قلة قليلة من الناس يتخيلون أن السفر األول 
للتكوي�ن يقدم وصًف�ا حقيقًيا ألص�ول الحياة. وطوال قرون، استس�اغ اليهود والمس�يحيون 
التفس�ير ذا الطابع الش�ديد المجازية واإلبداعية، مع اإلصرار على أن القراءة الحرفية بش�كل 
كام�ل للكت�اب المق�دس غير ممكن�ة، وغير مرغ�وب فيها. كما أع�ادوا كتابة تاري�خ الكتاب 
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المقدس، واس�تبدلوا قصصه بأس�اطير جديدة، وأولوا الس�فر األول للتكوي�ن بطرق مختلفة 
بشكل مدهش.

بدأت النصوص المقدس�ة اليهودية )العهد القديم(،  والعهد الجديد كإعالنات شفوية، 
وحتى بعد أن قيدت بالكتابة، اس�تمر االنحياز للكلمة المنطوقة، ذلك االنحياز تمارسه أيًضا 
األدي�ان األخرى. فمنذ البداية خاف الناس أن يش�جع الكت�اب المقدس المكتوب على عدم 
المرون�ة وع�دم الواقعي�ة، واليقي�ن الصارم. فلي�س ممكًنا نق�ل المعارف الديني�ة كغيرها من 
المعلومات، عن طريق إمعان النظر فى الصفحة المقدسة. ولم تصبح الوثائق »كتًبا مقدسًة«؛ 
ألن الناس اعتقدت من البداية أنها وحى إلهى، بل ألن الناس بدأت تعاملها بش�كل مختلف. 
يص�دق هذا بش�كل مؤك�د على النص�وص المبكرة للكت�اب المقدس، التى صارت مقدس�ة 
عندم�ا جرى االقتراب منها فى س�ياق أداء الش�عائر، مم�ا أدى إلى فصلها ع�ن الحياة العادية 

واألنماط الدنيوية للتفكير.

يتعامل اليهود والمسيحيون مع كتبهم المقدسة باحترام ذى طابع شعائرى، فلفافة التوراة 
هى األكثر قداسة فى المعبد اليهودى؛ حيث تكسى بغطاء ثمين يوضع بداخل صندوق، ويتم 
عرضه�ا فى ذروة الطقس الدينى، حين تدور اللفافة بش�كل رس�مى عل�ى جماعة المصلين، 
الذي�ن يلمس�ونها بأذيال رداء الصلوات. بل إن بعض اليهود يرق�ص مع اللفافة محتضًنا إياها 

كشىء محبب إليه.

يحم�ل الكاثوليك أيًضا الكت�اب المقدس فى المواكب، ويبخروه، ويقفون عندما يتلى، 
راسمين عالمة الصليب على الجبهة والشفتين والقلب.

وفى المجتمعات الپروتستانتية، تعد قراءة الكتاب المقدس أعلى نقطة فى أداء الشعائر، 
وأكثر من ذلك أهمية النظام الروحى، الذى س�اعد اليهود والمس�يحيين منذ عهد مبكر للغاية 
عل�ى دراس�ة الكتاب المقدس وهم ف�ى حالة ذهنية مختلفة. ولذلك تمكن�وا من قراءة ما بين 

السطور ووجدوا أموًرا جديدة؛ ألن الكتاب المقدس كان يعنى دائًما أكثر مما قال.

من�ذ البداي�ات األول�ى، ل�م تك�ن هناك رس�الة مف�ردة للكت�اب المق�دس، فحينم�ا قام 
المحررون باختيار األس�فار للعهدين اليهودى والمس�يحى، جمع�وا رؤًى متباينة ووضعوها 
دون تعلي�ق بجان�ب بعضها البعض. ومنذ البداية ش�عر مؤلفو الكت�اب المقدس بالحرية فيما 

يتعلق بمراجعة النصوص التى توارثوها، وبإعطائها معاٍن مختلفة تماًما.
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أما المفس�رون المتأخرون فقد جعل�وا الكتاب المقدس قالًبا لمش�كالت زمانهم، وفى 
بعض األحيان جعلوه يش�كل رؤيتهم للعالم، لكنهم أيًضا ش�عروا بالحرية فى تغييره وجعله 
يخاطب الظروف المعاصرة، ولم يهتموا، عادة، باكتش�اف المعنى األصلى لمقطع معين من 
الكت�اب المق�دس. لقد أثبت الكتاب المقدس أنه مقدس؛ ألن الناس اس�تمروا فى اكتش�اف 
ط�رق جديدة لتأويله، ووج�دوا أن تلك المجموعة القديمة الصعبة م�ن الوثائق تلقى الضوء 
عل�ى مواق�ف ما كان بمق�دور كاتبيها أن يتخيلوها. إن الوحى عملية مس�تمرة لم تقتصر على 
التجلى اإللهى القديم على طور س�يناء؛ فاس�تمر المفسرون فى جعل كلمة الله مسموعة عند 

كل جيل.

ويص�ر بعض أهم مرجعي�ات الكتاب المقدس أن الخير يجب أن يكون المبدأ المرش�د 
ا. وتزع�م كافة األديان  للتفس�ير: ف�ال يعد أى تأويل يحض عل�ى الكراهية أو االزدراء ش�رعيًّ
العالمية أن الرأفة ليس�ت فقط أول الفضائل ومحك التدين الحقيقى، لكنها تقودنا فى الواقع 
إل�ى نيرڤان�ا، أو اإلله، أو ال�داو. غير أنه من الداعى للحزن أن س�يرة الكت�اب المقدس تمثل 
اإلخفاقات وكذلك النجاحات فى ذلك المس�عى الدين�ى، فلقد كان مؤلفو الكتاب المقدس 

يستسلمون فى كثير من األحيان للعنف والقسوة واالستبعاد الذائعة فى مجتمعاتهم.

تس�عى الكائن�ات البش�رية إل�ى النش�وة )ekstasis( أى )الخ�روج( من الخب�رة الدنيوية 
العادية، وإذا لم يعد بمقدورهم تحصيل النش�وة فى المعبد اليهودى أو الكنيس�ة أو المسجد، 
فإنهم يفتشون عنها فى الرقص أو الموسيقى أو الرياضة أو الجنس أو المخدرات. عندما يقرأ 
الناس الكتاب المقدس بشكل قبولى وحدسى، يجدون أنه يمنحهم تلميحات بالتسامى، فأحد 
الخصائص الرئيسية لذروة البصيرة الدينية هو ذلك اإلحساس باالكتمال والتوحد. وقد أطلق 
عليه )اتفاق األضداد � coincidentia oppositorum(، إذ فى حالة النشوة تلك، تتطابق األشياء 
التى تبدو منفصلة بل وحتى متناقضة، وتكشف عن وحدة غير متوقعة. وتصور قصة الكتاب 
المق�دس الخاص�ة بجنات عدن تجرب�ة الكلية األولية: لم يكن اإلله والبش�رية منفصلين، بل 
عاشا فى نفس المكان؛ لم يعرف الرجال والنساء الفارق النوعى؛ وكانوا يعيشون فى انسجام 
مع العالم الحيوانى والطبيعى؛ ولم يكن هناك تمييز بين الخير والشر. فى مثل تلك الحالة، يتم 
التس�امى عن االنقسامات فى نش�وة منفصلة عن الطبيعة التصارعية والممزقة للحياة العادية. 

لقد حاول الناس إعادة خلق تجربة جنات عدن فى شعائرهم الدينية.

http://kotob.has.it
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وكم�ا س�نرى، طور اليه�ود والمس�يحيون منهًجا لدراس�ة الكت�اب المق�دس يربط مًعا 
النص�وص الت�ى ال يوج�د بينها اتصال فعلى، وع�ن طريق تحطيم حواج�ز االختالف النصى 
تمكن�وا من الوصول إلى نش�وة اتفاق األض�داد، الموجودة أيًضا فى تقاليد الكتب المقدس�ة 
األخرى. فهى ضرورية، على سبيل المثال، للتفسير الصحيح للقرآن. ومنذ فترة مبكرة للغاية، 
تعل�م اآلري�ون فى الهند فهم الق�درة الغامضة للبراهمة عل�ى ربط العناص�ر المتباينة للعالم، 
ا.   حينما ينصتون إلى تناقضات وألغاز تراتيل ريج ڤيدا التى تمزج األشياء غير المرتبطة ظاهريًّ
وحينما حاول اليهود والمسيحيون التوصل إلى الوحدة فى كتبهم المقدسة المتناقضة وذات 
األش�كال المتع�ددة، كان لديه�م أيًضا حدس بالوح�دة اإللهية. لقد كان التفس�ير دائًما نظاًما 

ا وليس مسعًى أكاديميًّا. روحيًّ

كان شعب إسرائيل قد تمكن من إدراك حالة النشوة فى معبد القدس، الذى صمم كنسخة 
رمزية لجنات عدن)1(، وهناك شالوم، وهى كلمة تترجم عادة بالسالم، لكنه من األفضل ردها 
إلى الكلية واالكتمال. وعندما دمر المعبد، توصلوا إلى طريقة جديدة للحصول على ش�الوم 
فى ذلك العالم العنيف والمأس�وى؛ فلقد أحرق المعبد مرتين بش�كل كامل، وفى كل مرة قاد 
تدميره إلى فترة من النش�اط النصى المكثف؛ ألنهم كانوا يبحثون عن الش�فاء واالنسجام فى 

تلك الوثائق التى ستصبح الكتاب المقدس فيما بعد.

* * *
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ف�ى عام 597 )ق. م(، نقض�ت دولة يهوذا الصغيرة فى مرتفع�ات كنعان معاهدة التبعية 
م�ع نبوخذ نصر، حاكم اإلمبراطورية البابلية القوية، وكان ذلك خطًأ كارثًيا. فبعد ذلك بثالثة 
أش�هر حاصر الجيش البابلى القدس عاصمة يهوذا، واستس�لم الملك الش�اب فوًرا، وجرى 
ترحيل�ه إل�ى باب�ل مع قرابة عش�رة آالف م�ن المواطني�ن الذين جعل�وا الدولة قابل�ة للحياة؛ 
كالكهنة والقادة العسكريين والحرفيين وعمال المعادن. وعندما كانوا يغادرون القدس، ألقى 
المنفيون نظرة أخيرة على المعبد الذى بناه الملك سليمان )حوالى 970- 930 ق. م( على 
جب�ل صهيون، والذى ش�كل مركز حياته�م القومية والروحية، وهم يدرك�ون بمنتهى الحزن 
أنه�م على األرجح لن يروه مرة أخرى. ولقد تحقق�ت مخاوفهم، ففى عام 586)ق.م(، بعد 

تمرد آخر نشب فى يهوذا، حطم نبوخذنصر القدس وقام بحرق معبد سليمان بالكامل.

ل�م تتم إس�اءة معاملة المنفيي�ن فى بابل، حيث أق�ام الملك بكل ارتياح مع حاش�يته فى 
القلع�ة الجنوبي�ة، وع�اش الباقون مًعا ف�ى المس�توطنات الجديدة بج�وار القن�وات المائية، 
وس�مح لهم بإدارة ش�ئونهم الداخلي�ة، لكنهم فقدوا بلدهم واس�تقاللهم السياس�ى ودينهم. 
إنهم ينتمون إلى ش�عب إس�رائيل ويؤمنون أن إلههم يهوه وعدهم إذا عبدوه وحده أن يعيشوا 
ا لعبادته،  ف�ى أرضه�م إلى األبد. لقد كان معبد القدس، حيث س�كن يهوه مع ش�عبه، أساس�يًّ
لكنه�م أصبحوا مطرودين إل�ى بلد غريب، محرومين من حضور يه�وه. البد أن ذلك عقاب 
إله�ى إذن. كان اإلس�رائيليون ق�د أخفقوا مراًرا وتك�راًرا فى الحفاظ عل�ى موثقهم مع يهوه، 

الفصل األول

التـــــــــــــوراة
✍
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واستس�لموا إلغ�راء اآللهة األخرى. ولذلك افترض بعض المنفيي�ن أن تصحيح الوضع يقع 
عل�ى عاتقه�م كقادة إلس�رائيل، ولكن كي�ف يمكنهم عب�ادة يهوه من دون المعب�د الذى كان 

الوسيلة الوحيدة لالتصال بإلههم؟

بعد وصول الكاهن الش�اب المس�مى حزقيال إلى بابل بخمس س�نوات، تعرض لرؤية 
مفزعة أثناء وقوفه بجوار قناة ش�بار، كان من المس�تحيل رؤية أى ش�ىء بوضوح بسبب عدم 
توافق أى ش�ىء مع البش�رية المعتادة فى ه�ذا االضطراب العاصف للن�ار والصوت الهائج. 
لك�ن حزقيال عل�م أنه بحضرة كاڤ�ود )Kavod( أى )مجد( يهوه، ال�ذى كان عادة متوًجا فى 
الح�رم الداخل�ى للمعبد)1(. لقد غ�ادر اإلله القدس، وقدم راكًبا على م�ا يبدو أنه عربة حرب 
هائل�ة ليعيش م�ع المنفيين فى باب�ل. وامتدت يد نحو حزقيال تمس�ك بلفاف�ة منقوش عليها 
عويل وندب ونحيب:»كل هذه اللفافة« هكذا أمره صوت مقدس. وعندما أكره حزقيال نفسه 

على ابتالعها، قاباًل ألم وبؤس منفاه، وجد أنها حلوة المذاق كالعسل)2(.

لق�د كانت لحظة تنبؤ. فما زال المنفيون يتطلعون صوب معبدهم المفقود؛ ألنه كان من 
المس�تحيل فى الش�رق األوس�ط آنذاك تخيل الدين بدون معبد)3(. لكن س�يأتى الوقت الذى 
يستطيع فيه اإلسرائيليون االتصال بإلههم عبر الكتابات المقدسة بداًل من األضرحة. لم يكن 
كتابهم المقدس س�هاًل على الفهم، بل كانت رس�الته كلفافة حزقيال، تبدو دائًما حزينة وغير 
متماس�كة. إال أنهم عندما بذلوا الجهد المتصاص ذلك النص المحير بجعله جزًءا من عمق 
كيانهم، ش�عروا بأنهم أتوا إلى حضرة اإلل�ه � تماًما مثلما كانوا يفعلون عند زيارتهم لضريحه 

فى القدس.

لك�ن األمر تطلب س�نوات عدي�دة قبل أن تصبح عب�ادة يهوه دين كت�اب. كان المنفيون 
ق�د أحضروا ع�دًدا من اللفافات معهم إلى بابل من األرش�يف الملكى فى القدس، وفى بابل 
قاموا بدراس�ة وتحرير تلك الوثائق. لو كان س�مح لهم بالعودة إلى وطنهم، لكان باس�تطاعة 
تل�ك الس�جالت للتاريخ ولعبادة ش�عبهم لعب دوًرا مهّما فى اس�تعادة الحي�اة القومية. لكن 
النس�اخ ل�م ينظروا إلى تل�ك الكتابات باعتبارها مقدس�ة، وش�عروا بالحري�ة إلضافة فقرات 
جدي�دة، مغيري�ن إياه�ا لتوائم ظروف�ه�م المتغيرة. ف�لم يكن لديهم حت��ى ذلك الوق�ت أى 

إدراك للنص المقدس.
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حًقا كانت هناك قصص عديدة فى الش�رق األوس�ط عن األلواح الس�ماوية التى هبطت 
بمعجزة لألرض، وكش�فت معارف س�رية ومقدس�ة. وكانت هناك روايات فى إس�رائيل عن 
األحجار المنقوش�ة التى أعطاها يهوه إلى نبيه موسى، الذى تحدث معه وجًها لوجه)4(. لكن 
اللفافات التى كانت فى أرش�يف مملكة يهوذا لم تكن من ذلك النوع، ولم تلعب أى دوٍر فى 

ديانة إسرائيل.

تناقل اإلس�رائيليون دائًما، مثل معظم ش�عوب العالم القديم، تقاليدهم بواس�طة الرواية 
الش�فوية. وف�ى األي�ام األولى م�ن تاريخ أمته�م، أى فى ع�ام 1200 )ق. م( تقريًبا، عاش�وا  
ف�ى 12قبيل�ة فى المرتفعات الكنعانية، لكنهم كانوا يؤمنون بأن لهم س�لًفا وتاريًخا مش�ترًكا، 
احتفل�وا بهم�ا ف�ى األضرحة المرتبط�ة بأحد آبائه�م األولين أو بح�ادث مهم. كان الش�عراء 
الباردي�ون )Bards( يتلون القصص الملحمية عن الماض�ى المقدس، وكان الناس يجددون 
عهد الميثاق الذى يربطهم جميًعا )كأسرة يهوه(. كان لدى إسرائيل بالفعل فى تلك المرحلة 
المبكرة للغاية رؤية دينية متميزة. فلقد طورت معظم ش�عوب المنطقة أساطير وطقوًسا تدور 
حول عالم اآللهة فى األزمنة السحيقة، لكن اإلسرائيليين ركزوا على حياتهم مع يهوه فى هذا 

العالم. ومنذ البداية، أخذوا يفكرون بشكل تاريخى من خالل مصطلحى السبب والنتيجة.

ونستطيع أن نستدل من العناصر المبكرة التى دخلت فى نسيج روايات الكتاب المقدس 
المتأخرة أن اإلس�رائيليين آمنوا بكون أسالفهم بدًوا، قادهم يهوه إلى أرض كنعان، ووعدهم 
أن ذريته�م س�تملك األرض ف�ى أحد األيام. ولس�نوات عديدة عاش�وا كعبي�د تحت الحكم 
المص�رى، لكن يهوه حررهم باآليات والعجائب العظيم�ة، وأعادهم إلى األرض الموعودة 
تحت قيادة موس�ى، وس�اعدهم على االس�تيالء عل�ى المرتفعات من الس�كان المحليين)5(. 
لكن�ه ل�م تكن هناك حتى ذلك الوقت رواية رئيس�ية: ف�كل قبيلة كان لديها نس�ختها الخاصة 
من القصة، وكان لكل إقليم أبطاله المحليون. فلقد اعتقد كهنة دان فى أقصى الش�مال، على 
س�بيل المثال، أنهم ينحدرون من نسل موس�ى؛ لكن إبراهيم، أبا األمة اليهودية بأكملها، كان 
يعي�ش ف�ى الخليل وكان يتمتع بش�عبية خاص�ة فى الجنوب. أم�ا فى جلجال فق�د، احتفلت 
القبائل المحلية بالدخول المعجز إلسرائيل األرض الموعودة، عندما انشقت مياه نهر األردن 
بمعجزة لتس�مح لهم بالمرور. وكان أهالى ش�كيم يجددون س�نوًيا الميثاق الذى عقده يشوع 

مع يهوه بعد غزوه ألرض كنعان)6(.
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وبحل�ول ع�ام 1000 )ق. م(، ل�م يعد النظ�ام القبل�ى مالئًما بأى حال؛ ولذلك ش�كل 
اإلس�رائيليون مملكتي�ن فى مرتفع�ات كنعان: مملكة يه�وذا فى الجنوب؛ ومملكة إس�رائيل 
األكبر واألغنى فى الش�مال. وحلت محل أعياد العه�د القديمة طقوس ملكية عند األضرحة 
القومية التى تدور حول ش�خص الملك. وفى يوم تتويجه يصبح الملك الذى تبناه يهوه )ابن 
اإلله( وعضو المجلس المقدس للكائنات الس�ماوية الخاص بيهوه. وال نكاد نعلم ش�يًئا عن 
عبادة مملكة الشمال؛ ألن مؤرخى الكتاب المقدس لديهم تحيز تجاه يهوذا، غير أن العديد من 
المزامير التى دخلت الحًقا فى الكتاب المقدس كانت تستخدم فى طقوس القدس)7(، وتبين 
أن اليهوذيين تأثروا بعبادة بعل فى سوريا المجاورة، التى كان لديها أساطير ملكية مشابهة)8(. 
لقد عقد يهوه موثًقا غير مش�روط مع الملك داود، مؤس�س األس�رة المالكة اليهوذية، ووعد 

ب�أن نسله سيحكم القدس إلى األبد.

واآلن بعد أن تحررت تلك الحكايات القديمة من الدين؛ اكتس�بت حياة أدبية مس�تقلة. 
ذلك أنه أثناء القرن الثامن )ق.م(، كانت هناك ثورة معرفية فى أنحاء الش�رق األوس�ط وشرق 
المتوس�ط)9(، حي�ث وضع المل�وك الوثائق الت�ى تمجد أقاليمه�م وأودعوا تل�ك الوثائق فى 
المكتبات. ففى اليونان، قيدت مالحم هوميروس كتابة فى هذا الوقت، وفى إسرائيل ويهوذا 
بدأ المؤرخون فى جمع القصص القديمة لخلق قصص بطولية قومية، شكلت الطبقة المبكرة 

من التوراة، أو األسفار الخمسة األول للكتاب المقدس)10(.

وبنى مؤرخو القرن الثامن )ق.م( رواية متماسكة من التقاليد المتنوعة إلسرائيل ويهوذا. 
ويطل�ق الدارس�ون عادة على الملحمة الجنوبية ليه�وذا )J( ألن المؤلفين كانوا يطلقون دائًما 
على إلههم اس�م )يهوه � Yahweh(، أما القصة الشمالية فتعرف ب� )E( ألن أولئك المؤرخين 
فضلوا اللقب األكثر رسمية )إلوهيم � Elohim(. وقد قام أحد المحررين الحًقا بجمع هاتين 

الملحمتين المنفصلتين فى رواية واحدة شكلت العمود الفقرى للكتاب المقدس العبرانى.

كان يه�وه ق�د أمر إبراهيم، أثناء القرن الثامن عش�ر )ق. م(، بمغادرة موطنه ببلدة أور فى 
ب�الد النهرين )العراق( واالس�تقرار فى مرتفعات كنعان، حيث عق�د معه عهًدا، وعده فيه بأن 
ترث ذريته البلد بأكمله. وعاش إبراهيم فى الخليل؛ واستقر ابنه إسحاق فى بئر سبع، وحفيده 

يعقوب )الذى يطلق عليه أيًضا إسرائيل( فى النهاية فى الريف حول شكيم.
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وأثن�اء إح�دى المجاعات، هاج�ر يعقوب وأبناؤه، مؤسس�و القبائل اإلس�رائيلية االثنى 
عش�ر، إلى مصر حيث ازدهرت أحوالهم فى البداية، لكنهم حينما كثرت أعدادهم اس�ُتبعدوا 
واضطهدوا. وأخيًرا، فى حوالى عام 1250) ق. م(، قام يهوه بتحريرهم تحت إمرة موس�ى. 
وعندما فروا، ش�ق يهوه مياه البحر األحمر حتى يمر اإلس�رائيليون كافة بس�الم، لكن فرعون 
وجنوده غرقوا. ولمدة أربعين عاًما، تاه اإلس�رائيليون فى س�يناء، جنوب أرض كنعان، وعلى 
ط�ور س�يناء عقد يه�وه موثًقا غليًظ�ا مع إس�رائيل وأعطاهم الش�ريعة، التى تتضم�ن الوصايا 
العش�ر، المنقوش�ة على ألواح حجره بخط يد يهوه. وأخيًرا قاد يش�وع خليفة موس�ى القبائل 
عب�ر نهر األردن إلى كنعان؛ ودمروا المدن والقرى الكنعانية كافة وأبادوا الس�كان واس�تولوا 

على بالدهم.

ولكن على أى حال لم يجد علماء اآلثار اإلسرائيليين، الذين يقومون بالحفر فى المنطقة 
منذ عام 1967، أى أدلة تدعم تلك الرواية، فليس هناك أى أثر يدل على غزو أجنبى أو تدمير 
جماعى، وال يوجد ما يشير إلى حدوث تغير واسع النطاق للسكان. ويتفق إجماع الدارسين 

على أن قصة ذلك الخروج ليست تاريخية، وهناك العديد من النظريات بهذا الشأن.

كان�ت مص�ر ق�د حكم�ت دوي�الت الم�دن الكنعانية من�ذ القرن التاس�ع عش�ر )ق.م(، 
وانسحبت منها بنهاية القرن الثالث عشر )ق.م(، وذلك قبيل أن تظهر المستوطنات األولى فى 
المرتفعات غير المأهولة فى السابق. ولم نسمع عن شعب يسمى إسرائيل فى هذه المنطقة إال 
فى عام 1200 )ق.م( تقريًبا ألول مرة، ويرى بعض الدارس�ين أن اإلسرائيليين كانوا الجئين 
فى دويالت المدينة المنهارة على الس�هول الس�احلية. ومن المحتمل أن يكون قد لحق بهم 
هن�اك قبائ�ل أخرى من الجن�وب، أحضرت معها إلهها يه�وه، الذى يب�دو أن أصله يعود إلى 
األقالي�م الجنوبية حول س�يناء)11(. وربما يكون أولئك الذين عاش�وا تحت الحكم المصرى 

فى المدن الكنعانية شعروا أنهم تحرروا بالفعل عن مصر �  ولكن فى بلدهم نفسها)12(.

وليس�ت )J( و )E( روايتي�ن تاريخيتي�ن على النمط الحديث، لك�ن المؤلفين، مثلما فى 
حالة هوميروس وهيرودوت، أدخلوا أس�اطير عن ش�خصيات مقدس�ة، وعناصر أس�طورية 
لمحاولة تفس�ير معن�ى ما حدث. إن رواياته�م أكثر من مجرد تأريخ، فمن�ذ البدايات األولى 
 )E( و )J( لم تكن هناك رس�الة مرجعية واحدة فيما س�يصبح الكتاب المقدس، بل قام مؤلفو
بتأويل قصة إس�رائيل البطولية بش�كل مختلف، ولم يقم المح�ررون المتأخرون بأية محاولة 
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إلزال�ة التعارض�ات والتناقضات. والحًقا ش�عر المؤرخ�ون بالحرية ف�ى أن يضيفوا لروايتى 
)J,E( وفى أن يقوموا بتغييرات جذرية.

عل�ى س�بيل المث�ال، تعبر كل م�ن )J( و )E( عن آراء ش�ديدة االختالف ح�ول اإلله؛ إذ 
تس�تخدم )J( صوًرا تشبيهية باإلنس�ان ستتسبب فى إحراج المفس�رين المتأخرين. مثل يهوه 
الذى يتجول فى جنات عدن كحاكم من الش�رق األوس�ط، ويغلق باب سفينة نوح، ويغضب 
ويغي�ر رأي�ه. أما )E( فتعبر عن رؤية أكثر تس�امًيا إللوهيم، الذى يندر حت�ى أن )يتحدث( بل 
يفضل أن يرس�ل أحد المالئكة رسواًل. وستصبح ديانة اإلس�رائيليين الحًقا توحيدية بصورة 
قوي�ة، تؤمن بأن يهوه هو اإلل�ه الوحيد، إال أن أحًدا من مؤلفى )J( أو )E( لم يعتقد فى ذلك. 
ففى األصل كان يهوه عضًوا فى المجلس اإللهى للُمَقدسين، الذى يترأسه إل )EL( إله كنعان 
األعل�ى، مع زوجته عش�تاروت. كان لكل ق�وم فى المنطقة اإلله الحام�ى الخاص بهم، ولم 
يكن يهوه س�وى )اإلله المقدس إلس�رائيل()13(. وبحلول القرن الثامن )ق.م(، طرد يهوه إل 
م�ن المجل�س اإللهى)14(، وحك�م بمفرده عدًدا من )الُمَقدس�ين(، الذين كان�وا محاربين فى 
جيش�ه الس�ماوى)15(. ولم يستطع أى من اآللهة اآلخرين أن يضارع يهوه فى إخالصه لشعبه، 
ففى هذا المجال لم يكن له أنداد أو منافس�ون)16(. لكن الكتاب المقدس يبرز أنه حتى تدمير 

نبوخذ للمعبد فى عام 586 )ق.م( عبد اإلسرائيليون عدًدا من اآللهة اآلخرين)17(.

كان إبراهيم، ذلك الرجل من الجنوب، وليس موسى هو بطل تاريخ )J(، وقد كان مسار 
 )E( إال أن الرواية التاريخية .)حياته والميثاق الذى عقده الله معه يتطلعان إلى الملك داود)18
اهتمت أكثر بيعقوب، تلك الش�خصية الش�مالية، وبولده يوس�ف، الذى دفن فى شكيم. ولم 
تتضمن )E( أى شىء من التاريخ األول � خلق العالم، وقابيل وهابيل، والطوفان، وتمرد برج 

.)J( �بابل � الذى كان فى غاية األهمية بالنسبة ل

كان موس�ى ه�و بط�ل )E(، ال�ذى كان يوق�ر عل�ى نط�اق واس�ع ف�ى الش�مال أكث�ر من 
الجنوب)19(. ولكن لم يذكر )J( وال )E( الش�ريعة التى منحها يهوه لموس�ى فى س�يناء، والتى 
صارت حاسمة فيما بعد، ولم يكن هناك أية إشارة حتى ذلك الوقت للوصايا العشر. وبشكل 
ش�به مؤكد، تضمنت األلواح الس�ماوية التى أعطيت لموسى فى األصل، مثلما فى األساطير 
األخرى للش�رق األدنى، بعض المعارف الدينية الس�رية)20(. وكانت سيناء ذات أهمية خاصة 

لكل من )J( و )E(؛ ألن موسى والشيوخ تلقوا رؤيا ليهوه على قمة الجبل)21(.
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وبحل�ول الق�رن الثام�ن )ق.م(، رغب�ت مجموع�ة صغيرة م�ن األنبياء فى جع�ل الناس 
يقتص�رون عل�ى عبادة يهوه دون ش�ريك، لكن تل�ك الخطوة لم تحظ بالش�عبية. كان يهوه ال 
يش�ق له غبار كمحارب، إال أنه لم يكن لديه أية خبرة بالزراعة، ولذلك حين أرادوا الحصول 
عل�ى محص�ول طي�ب، كان من الطبيعى أن يلجأ ش�عب إس�رائيل ويه�وذا إلى ديان�ة بعل إله 
الخصوبة المحلى وإلى زوجته وش�قيقته عنات، ويمارس�ون طقوس الجنس المعتادة لجعل 
الحقول خصبة. وفى أوائل القرن الثامن، هاجم هوشع، وهو نبى من المملكة الشمالية، هذه 
الممارس�ة، فق�د كانت زوجته جوم�ر تعمل كعاهرة مقدس�ة لبعل، وكان ما يش�عر به من ألم 
لخيانتها، مماثاًل حسبما تخيل، لما يعانيه يهوه عندما يمارس شعبه البغاء بعبادة آلهة أخرى.

إن عل�ى اإلس�رائيليين أن يعودوا إلى يهوه، ال�ذى يمكنه أن يزودهم ب�كل احتياجاتهم، 
ولي�س م�ن المجدى األمل فى إرض�اء يهوه بطقوس المعبد فقط: فق�د كان الوالء فى العبادة 
)حس�د( هو م�ا يريده يه�وه وليس قرابين الحي�وان)22(. وس�تتحطم مملكة إس�رائيل على يد 
اإلمبراطوري�ة اآلش�ورية القوي�ة، وس�تتحول مدنهم إلى خراب وس�يباد أطفالهم، لو اس�تمر 

الناس فى عدم إخالصهم ليهوه)23(. 

ب بشكل  كانت آشور قد أقامت قوة غير مسبوقة فى تاريخ الشرق األوسط، وكانت تخرِّ
منتظ�م أراضى تابعيها المتمردين، وتقوم بترحيل الس�كان. واعتقد النبى عاموس، الذى كان 
يعظ فى إس�رائيل فى منتصف القرن الثامن )ق.م(، أن يهوه يش�ن حرًبا مقدس�ة ضد إسرائيل 
عقاًبا لعصيانها المنظم)24(. ومثلما أدان هوش�ع عبادة بعل التى حظيت باحترام واس�ع، قلب 
عام�وس ديان�ة يهوه المحارب التقليدية على رأس�ها، فلم يعد يأخذ جانب إس�رائيل بش�كل 
تلقائى. وصب عاموس أيًضا احتقاره على طقوس المعبد بالمملكة الش�مالية، فلقد ملَّ يهوه 
الغن�اء الصاخ�ب واللعب عل�ى أوتار القيث�ارات. إنه يريد ب�داًل من ذلك أن تنس�اب العدالة 
كالمي�اه، واإلخ�الص كنه�ر ال ينضب)25(. ومن�ذ ذلك التاري�خ المبكر، أصبح�ت الكتابات 

المقدسة محطمة ومتحدية للمعتقدات السائدة. 

لك�ن إش��عياء من الق�دس ك��ان أكثر تم��س�ًكا بالت�قالي�د، إذ واف�قت نبوءاته بش��كل 
كام�ل األيديولوجية الملكية لبي�ت داود. كان إشعياء قد تلقى تكليفه بالنبوة قرابة ع�ام 740 
)ق.م( فى المعبد، حين رأى يهوه يحيط به المجلس اإللهى للكائنات السماوية، وسمع بكاء 
المالئكة )قدوس قدوس قدوس()26(. كان يهوه منفصاًل ومختلًفا ومتس�امًيا بش�كل جذرى، 
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وأعطى إش�عياء رس�الة مروعة: س�يدمر الريف وس�يلوذ الس�كان بالفرار)27(. لكن إشعياء لم 
يراوده خوف من آش�ور، منذ رأى )مجد( يهوه يمأل األرض)28(، وطالما كان على عرش�ه فى 
معبده بجبل صهيون ستظل يهوذا آمنة؛ ألن يهوه المحارب المقدس سيعاود الزحف ويقاتل 

من أجل شعبه)29(. 

لكن المملكة الش�مالية لم تنعم بمثل تلك الحصانة؛ إذ حينما انضم ملك إس�رائيل إلى 
تحال�ف محل�ى لصد تقدم آش�ور نح�و الغرب فى ع�ام 732 )ق.م(، نزل الملك اآلش�ورى 
تجليث فيالش�ر الثالث واس�تولى على معظم أراضى إس�رائيل. وعقب ذلك بعش�ر سنوات، 
فى عام 722 )ق.م(، بعد تمرد آخر، حطمت الجيوش اآلش�ورية الس�امرة، عاصمة إسرائيل 
الجم�يل�ة، وقام�وا بترحي�ل الطبق�ة الحاكم�ة. وظل�ت مملك�ة يه�وذا، التى أصبح�ت تابعة 
آلش�ور، آمن�ة وتدفق الالجئون على القدس من الش�مال، حاملين معه�م على األرجح قصة 
)E( والنب�وءات المس�جلة لهوش�ع وعاموس اللذين تنب�آ بالكارثة. حفظت تل�ك الوثائق فى 
األرش�يف الملك�ى ليه�وذا، وفى فت�رة الحقة؛ ضم النس�اخ تقالي�د اإللوهي�م )E( للقصص 

.)30()J( الملحمية الج�نوبية ليهوه

أثناء تلك الس�نوات المظلمة، وجد إش�عياء السلوى فى الميالد الوشيك لمولود ملكى، 
وتلك كانت اإلشارة إلى أن اإلله مازال فى صف بيت داود: امرأة شابة )ألماه � almah( معها 
طفل س�تلد س�ريًعا ابًنا ستس�ميه عمانويل )الله معنا()31(. حتى إن ميالد الطفل سيصبح منارة 
أمل و)نور عظيم( لش�عب الش�مال المكروب، الذى )سار فى الظلمات( و)الظل العميق()32(. 
لك�ن الطف�ل حين ولد، س�مى فى الواقع حزقيا، وقد تخيل إش�عياء المجل�س اإللهى بأكمله 
يحتف�ل به�ذا الطفل الملكى، الذى س�يصبح مثل كل ملوك آل داود رمًزا مقدًس�ا وعضًوا فى 
مجلس�هم السماوى. وفى يوم تتويجه س�يطلق عليه اسم )المستشار األعجوبة، اإلله القوى، 

األب األبدى، أمير السالم()33(.

ورغ�م إج�الل مؤرخى الكت�اب المق�دس لحزقيا كملك تقى ح�اول حظر عب�ادة اآللهة 
األجنبية، لكن سياسته الخارجية كانت كارثة. فبعد تمرد طائش ضد آشور فى عام 701 )ق.م(، 
دم�رت الق�دس تقريًبا، وخرب الريف بمنتهى الوحش�ية، وهبطت يه�وذا لتصبح مجرد دولة 
تابعة صغيرة. ولكن تحت حكم الملك منسى )687- 642 ق. م(، الذى أصبح تابًعا آلشور، 
تحسنت حظوظ يهوذا. ففى محاولة لالندماج فى اإلمبراطورية، عكس منسى تشريعات أبيه 
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الدينية، فبنى المذابح لبعل، وأنش�أ تماثيل لعش�تاروت وللخيول المقدس�ة للشمس فى معبد 
القدس، وأرس�ى تقليد قرابين األطفال خارج المدينة)34(. لقد ش�عر مؤرخ الكتاب المقدس 
بالفزع من مثل هذه التطورات، غير أن القلة من الرعايا هى التى شعرت بالدهشة، حيث كان 
ل�دى معظمه�م فى بيوتهم أيقونات مماثل�ة)35(. ورغم ثراء يهوذا، كانت هناك قالقل واس�عة 
االنتش�ار فى المناطق الريفية من وطأة الغزو اآلش�ورى، وبعد موت منس�ى، تفجر الس�خط 
الكام�ن فى صورة انقالب قصر أطاح بآمون بن منس�ى، ووضع ولده يوش�يا البالغ من العمر 

ثماِن سنوات على العرش.

ف�ى ذلك الوقت، كانت آش�ور فى أفول وكانت مصر فى صع�ود، ففى عام 686 )ق.م(
أجبر الفرعون القوات اآلش�ورية على االنس�حاب من ش�رق البحر المتوس�ط، وراقب أهل 
يهوذا بدهش�ة إخالء اآلش�وريين ألراضى مملكة إس�رائيل الس�ابقة. وبينما تصارعت القوى 
العظمى على السيطرة، تركت يهوذا لوسائلها الخاصة، فكان هناك فوران فى المشاعر القومية 
وفى عام 622 )ق.م( بدأ يوشيا فى إصالح معبد سليمان، ذلك التذكار الرمزى لعصر يهوذا 
الذهب�ى. وأثناء البناء، اكتش�ف حلقيا الكاهن األكبر اكتش�اًفا خطيًرا وس�ارع بنقل الخبر إلى 
ش�افان الكاتب الملكى، لقد وجد )لفافة الش�ريعة( )س�فر التوراة( الذى أعطاه يهوه لموسى 

على طور سيناء)36(.

ولكن فى الروايات األكثر قدًما، لم يرد أى ذكر لتدوين تعاليم يهوه )التوراة(، ففى روايات 
)J,E( نقل موس�ى تعليم�ات يهوه عن طريق الكلمة المنطوقة، وصدرت اس�تجابة الناس لها 
شفاهًة)37(. على أن مصلحى القرن السابع )ق.م( قاموا بإضافة مقاطع لقصص )JE( البطولية، 
التى تبين أن موسى )سجل كافة أوامر يهوه كتابًة( وقرأ سفر التوراة للناس)38(. ويزعم حلقيا 
وشابان أن تلك اللفافة قد فقدت ولم تنفذ تعاليمها قط، لكن اكتشافها المقدر يعنى أن يهوذا 
تستطيع أن تبدأ بداية جديدة. ويحتمل أن تكون وثيقة حلقيا تتضمن نسخًة مبكرًة، من السفر 
الخام�س للكت�اب المقدس )التثنية � Deuteronomy(، الذى يصف موس�ى وهو يبلغ )قانوًنا 
ثانًي�ا( )باليوناني�ة Deuteranamion( قبيل وفاته بفترة قصيرة. لكن ب�داًل من كونه كتاًبا قديًما، 
كان الكتاب الخامس كتاًبا مقدًسا جديًدا تماًما، فلم يكن من غير المعتاد بالنسبة للمصلحين 
أن ينس�بوا أفكاًرا جديدة لش�خصيات عظيمة من الماضى. واعتقد واضعو الكتاب الخامس 
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)Deuteronamits( أنه�م إنما يتحدثون بلس�ان موس�ى فى تل�ك المرحلة االنتقالي�ة، وبعبارة 

أخرى، كان هذا ما كان سيقوله موسى ليوشيا لو أنه بلغ )قانوًنا ثانًيا( اليوم.

وب�داًل م�ن وص�ف األوض�اع القائمة؛ كان�ت تلك الم�رة األول�ى التى يدع�و فيها نص 
إس�رائيلى للتغيير الجذرى. وبعد أن تليت اللفافة بصوت عاٍل ليوش�يا، قام بشق مالبسه غًما، 
وشرع على الفور فى برنامج يتبع توراة يهوه الجديدة حرفًيا. فقد أضرم النار فى الدنس الذى 
وضع�ه منس�ى فى المعبد؛ وألن اليهوذيي�ن اعتبروا دائًما األضرحة الملكية لمملكة الش�مال 
غير ش�رعية، قام بتدمير معبدى بيت إيل والس�امرة، وقتل الكهنة فى الصوامع الريفية ولوث 

مذابحها المقدسة)39(.

وم�ن الالفت للنظر أن واضعى الس�فر الخام�س الذين تزعموا ألول م�رة فكرة العقيدة 
المكتوبة، أدخلوا بش�كل مثير للدهش�ة تش�ريًعا جديًدا، كان سيبدل دين إس�رائيل القديم، لو 
ج�رى تطبيقه)40(. فلضمان طهر العبادة، حاولوا جعل الديانة ذات طابع مركزى)41(، وإنش�اء 
نظ�ام قضائى دنيوى مس�تقل عن المعب�د، وتجريد الملك من س�لطاته المقدس�ة، بما يجعله 
خاضًع�ا لحك�م الت�وراة كأى ش�خص آخ�ر. لقد غي�ر واضعو الس�فر الخامس فع�اًل صياغة 
النصوص القانونية القديمة، والقصص البطولية، وكتب الطقوس ليجعلوها تؤيد مقترحاتهم 
وأفكاره�م. ومن بعض النواحى، يش�به الس�فر الخام�س، بطابعه الدنيوى ودولت�ه المركزية 
وملكيت�ه الدس�تورية، أي�ة وثيق�ة حديثة. حتى إن�ه كان أكثر تحمًس�ا للعدال�ة االجتماعية من 
عاموس، وكان الهوته أكثر عقالنية من األساطير الدينية القديمة ليهوذا)42(: فإنك ال تستطيع 
أن ترى الله، وهو ال يسكن فى بناء شيده البشر)43(. وال يملك اإلسرائيليون أرضهم ألن يهوه 

يعيش فى صهيون؛ ولكن ألن الناس يسيرون وفق تعاليمه.

لم يوظف المصلحون الكتاب المقدس لحفظ التقاليد، كما يحدث غالًبا اليوم، بل لعمل 
 )J,E( تغيي�ر جذرى، لذلك أعادوا كتابة تاريخ إس�رائيل، مع إضافة مواد جديدة توائم مالحم
م�ع القرن الس�ابع، بم�ا يعطى اهتماًما خاًصا لموس�ى الذى حرر اإلس�رائيليين من مصر، فى 
الوقت الذى أمل فيه يوش�يا أن يستقل عن الفرعون. ولم تعد ذروة قصة الخروج هى التجلى 
اإللهى فى س�يناء، وإنما هدية س�فر التوراة، وأصبحت األلواح التى أعطاها يهوه إلى موس�ى 
�ع واضعو الس�فر الخامس من قصة الخروج لتشمل غزو  منقوش�ة اآلن بالوصايا العش�ر. وسَّ
يش�وع للمرتفعات الشمالية � النموذج المس�تقبلى إلعادة غزو يوشيا لألراضى الشمالية)44(. 

http://kotob.has.it



23

كما كتبوا أيًضا تاريخ مملكتى إسرائيل ويهوذا فى كتابّى صمويل والملوك، مع المحاجاة بأن 
ملوك آل داود كانوا وحدهم الملوك الش�رعيين إلس�رائيل بأكملها. ووصلت قصتهم ذروتها 

بحكم يوشيا، الذى اعتبروه موسى جديًدا وملًكا أعظم من داود)45(.

لم يش�عر الجميع بالحب تجاه التوراة الجدي�دة، فكان النبى إرميا، الذى بدأت نبوته فى 
ذل�ك الوقت تقريًبا، يقدر يوش�يا ويتفق مع أه�داف العديد من المصلحي�ن، لكنه كانت لديه 
تحفظ�ات ح�ول النص المقدس المكتوب: إذ يمكن للقلم الكاذب للنس�اخ أن يهدم التقاليد 
ع�ن طريق حي�ل القلم، ويمكن للنص المكتوب أن يش�جع نمًطا س�طحًيا للتفكير يركز على 
المعلوم�ات أكث�ر من الحكمة)46(. وفى دراس�ة للح�ركات اليهودية الحديث�ة، طرح الباحث 
الب�ارز حايي�م سولوڤيش�يك ال�رأى القائل بأن االنتق�ال من التقاليد الش�فوية إل�ى النصوص 
المكتوبة قد يقود إلى التشدد الدينى عن طريق منح القارئ يقيًنا غير واقعى حول األمور التى 

ال توصف أساًسا)47(.

اتس�مت عقيدة واضعى الس�فر الخامس فعاًل بالتش�دد، فصور المصلحون موسى وهو 
يعلم سياس�ة القمع العنيف مع الكنعانيين: »دمروا جميع األماكن التى ترثونها، حيث عبدت 
األمم آلهتها، س�واء كانت على الجبال الش�امخة أم على التالل أم تحت كل ش�جرة خضراء،  
واهدموا مذابحهم، وحطموا أنصابهم، وامحوا أس�ماءهم م�ن ذلك المكان«)48(، ووصفوا � 

مستحسنين �  مجازر يشوع لشعب عاى كما لو كان قائًدا عسكرًيا آشورًيا:   

»وع�ندم�ا ت�م القض�اء عل�ى جي�ش ع�اى ف�ى الصح�راء حيث 
تعقب�وا اإلس�رائيليين، وفنوا جميعهم بحد الس�يف، رجع المحاربون 
اإلس��رائيليون إلى ع�اى وق�تلوا كل م��ن ف��يها. ف�كان جم��يع من 
ق�تل ف�ى ذلك اليوم من رج�ال ونس��اء اثنى عش�ر ألفا، وه�م ج�ميع 

أه�ل عاى«)49(.

لق�د تمثل واضعو الس�فر الخام�س الطابع العنيف إلقلي�م عانى طوال قرني�ن تقريًبا من 
قس�وة اآلش�وريين. وكان ذلك مؤش�ًرا مبكًرا أن الكتاب المقدس يعكس إخفاقات المشروع 

الدينى ونجاحاته على حد سواء.
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ومع أن تلك النصوص حظيت باالحترام، لكنها لم تصبح مقدسًة بعد، حيث شعر الناس 
بالحري�ة فى تغيير الكتابات القديمة، ولم يكن هناك قائمة معتمدة بالكتب المقدس�ة، إال أنها 
كانت قد بدأت فى التعبير عن التطلعات العليا للمجتمع. اقتنع كاتبو الس�فر الخامس � الذين 
احتفوا بإصالحات يوش�يا �  بأن إس�رائيل تق�ف على حافة حقبة مجيدة جديدة، لكن يوش�يا 
نفس�ه قت�ل ع�ام 622 )ق.م( فى اش�تباك مع الجي�ش المصرى. وخالل بضع س�نوات احتل 
البابليون نينوى، العاصمة اآلش�ورية، وصاروا القوة العظمى فى المنطقة، وبذلك انتهى عهد 
االس�تقالل القصير ليهوذا التى تأرجح والء ملوكها بين مصر وبابل. ظل العديدون يعتقدون 
أن يهوذا س�تكون آمنة طالما س�كن يهوه فى معبده، رغم تحذير إرميا لهم بأن تحدى بابل هو 
عم�ل انتحارى. وأخيًرا، دمر نبوخذ نصر الق�دس ومعبدها فى عام 586)ق.م(  بعد تمردين 

فاشلين.

وف�ى المنفى، انكب النس�خ عل�ى اللفائف الموج�ودة فى األرش�يف الملكى، وأضاف 
واضعو الس�فر الخامس فقرات لتواريخها تصف الكارثة التى أرجعوها إلى سياس�ات منسى 
الديني�ة)50(. لك�ن بعض الكهن�ة، الذين فق�دوا العالم كله بفق�دان معبدهم، نظ�روا للماضى 
ووج�دوا س�بًبا لألمل، ويطلق الدارس�ون على هذا الج�زء من الت�وراة  )P(، لكننا ال نعلم ما 
إذا كان�ت )P( ت�دل على فرد أو على مدرس�ة بأكمله�ا، كما يبدو أرجح. راج�ع )P( روايات 
)J,E( وأض�اف إليها س�فرّى األع�داد والالويين باالعتماد على الوثائق القديمة � كاألنس�اب 
والقوانين ونصوص الش�عائر � بعضها مدون واآلخر منقول ش�فوًيا)51(. ولعل أهم مصدرين 
ل�)P( هما )قانون القدس�ية()52( )وهو مجموعة من قوانين القرن السابع ق.م( ووثيقة المظلة 
أو الخيمة، وهو وصف لخيمة يهوه المقدس�ة خالل أعوام تيه اإلس�رائيليين فى سيناء، األمر 

.)53()P( ا فى رؤية الذى يحتل مكاًنا مركزيًّ

بعض المواد التى اس�تخدمها )P( مغرقة فى القدم حًقا، لكنه استطاع إرساء رؤية جديدة 
بالكلية للشعب الذى تحطمت معنوياته.

لقد فهم )P( قصة الخروج بش�كل مختلف تماًما عن واضعى الس�فر الخامس، فلم تكن 
الذورة هى س�فر الت�وراة ولكن الوعد اإللهى بحضوره المس�تمر أثناء أع�وام الصحراء. لقد 
أخرج اإلله إسرائيل من مصر حتى يسكن ]skn[  بينهم)54(. ويعنى الفعل )Shakan( )أن يعيش 
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حياة ساكن الخيمة البدوى(، فبداًل من اإلقامة فى بناء ثابت، فضل اإلله أن )يخيم( مع شعبه 
الج�وال؛ إنه ليس مقيًدا بمكان واحد، ب�ل يمكنه صحبتهم فى أى مكان يذهبون إليه)55(. بعد 
مراجعة )P(، انتهى سفر الخروج باكتمال المظلة الخيمة: مأل مجد يهوه الخيمة وغطتها سحابة 
حضوره)56(. مازال اإلله، كما يرى )P(، مع ش�عبه فى تجوالهم األخير فى بابل. وبداًل من أن 
يختم )P( ملحمته البطولية بغزو يشوع � ترك اإلسرائيليين على حدود األرض الموعودة)57(. 

إن إسرائيل ليست شعًبا ألنها تقطن بلًدا معيًنا، ولكن ألنها تعيش بحضرة إلهها.

ش�كل النف�ى، ف�ى تاري�خ )P( المُراَجع، أح�دث حلقة فى سلس�لة الهج�رات: طرد آدم 
وحواء من الجنة؛ وحكم على قابيل بحياة التش�رد دون مس�كن بعد قتل هابيل؛ تبعثر الجنس 
البشرى عند برج بابل؛ وغادر إبراهيم أور؛ وهاجرت القبائل اإلسرائيلية إلى مصر، وعاشت 
ف�ى النهاية عيش�ة البدو فى الصحراء. وفى ش�تاتهم األخير، يجدر بالمنفيي�ن أن يبنوا جماعة 
ليتس�نى للحض�ور اإللهى الع�ودة إليها. ويقت�رح )P( فى نوع م�ن التجديد المذهل أن يس�ير 
الش�عب بأكمله على قوانين التطهر الخاصة بأفراد المعبد،)58( بحيث يعيش كل إنسان كما لو 
كان فى خدمة الحضرة اإللهية. إن على إسرائيل أن تكون )مقدسة( و )منفصلة( مثل يهوه)59(، 
ولذلك صاغ )P( نمًطا للحياة يقوم على مبدأ االنفصال. على المنفيين أن يعيش�وا بمعزل عن 
ج�يرانه�م البابليين، وعليهم أن يتبعوا الق�واعد المتمي�زة للط�عام والنظافة. ح�ينئذ � وحينئذ 
فقط � س�يعيش يهوه بين ظهرانيهم: »س�أنصب خيمتى فى وسطكم وسأتجول بينكم«، هكذا 
أخبره�م الل�ه)60(. وبذلك يمكن لبابل أن تصبح جنة عدن أخرى، عندما كان اإلله يتجول مع 

آدم فى األمسيات الباردة.

كان للقداسة أيًضا مكون أخالقى قوى. لما كان على اإلسرائيليين أن يحترموا )الغيرية( 
المقدس�ة ل�كل مخل�وق، فال يمك�ن اس�تعباد أو امتالك أى ش�ىء، حتى األرض أيًض�ا، تبًعا 
لذل�ك)61(. ال يج�ب عل�ى اإلس�رائيليين أن يحتق�روا الغريب: »ل�و عاش غري�ب معكم فى 
أرضكم، فال تؤذوه. بل عليكم أن تعتبروه واحًدا من أهليكم وتحبوه كأنفسكم � ألنكم كنتم 

ذات يوم غرباء فى مصر«)62(.

وعلى خالف واضعى الس�فر الخامس، كانت رؤية )P( ش�املة، حيث ركزت روايته عن 
الغربة والمنفى بش�كل ثابت على أهمية التصالح مع األعداء الس�ابقين. لم تكن تلك الرؤية 
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بادية بشكل أكثر وضوًحا مما فى كتاب )P( األشهر، اإلصحاح األول للتكوين، حيث يصف 
)P( خلق إلوهيم للسماء واألرض فى ستة أيام.

ل�م يكن ذلك وص�ف حرفى ودقيق تاريخًيا للخلق، ذلك أن المحررين األخيرين عندما 
جمعوا  نص الكتاب المقدس المتبقى، وضعوا قصة )P( بجوار قصة ) J( للخلق، التى كانت 
مختلف�ة عنه�ا تماًما)63(. ففى العالم القديم كانت نظريات أصل العالم ونش�أته، لوًنا من أدب 
العالج، وليس أدب الحقيقة، لما كان الناس يتلون أساطير الخلق بجانب فراش المريض، أو 
عند بدء مش�روع جديد، أو عند بداية العام الجديد � أى وقتما يش�عرون بالحاجة إلى تش�رب 
القوة اإللهية التى أحضرت كل شىء للوجود، بطريقة ما. كانت قصة )P( عزاًء للمنفيين الذين 
شعروا أن مردوك إله بابل َهزم يهوه بشكل مخٍز. وبخالف مردوك، الذى كان يجب أن يتكرر 
س�نوًيا خلق�ه للعالم فى العام الجديد ع�ن طريق االحتفاالت الهائلة ف�ى هيكل إيزاجيال، لم 
يكن لزاًما على يهوه أن يقاتل اآللهة اآلخرين ليخلق كوًنا منظًما. فلم يكن المحيط إلهة البحر 
المخيف�ة تيام�ات التى قاتلت مردوك حت�ى نهايتها األليمة، ولكنه مادة خام للكون؛ وليس�ت 
الش�مس، والقم�ر، والنج�وم آلهة وإنم�ا مجرد مخلوق�ات ذات وظائف. لذل�ك فليس على 

انتصار يهوه أن يتجدد؛ فلقد أنهى عمله فى ستة أيام واستراح فى اليوم السابع)64(.

ولم يكن ذلك س�جااًل صاخًبا عل�ى أية حال، نظًرا لخلوه م�ن التهكم والعدوان. قامت 
اآللهة فى الش�رق األدنى بخلق العالم عادة بعد سلس�لة من المع�ارك العنيفة والمخيفة، حًقا 
أورد اإلس�رائيليون قصًص�ا عن ذبح يهوه لوحوش البحر المقدس�ة فى ب�دء الزمان)65(، لكن 
أس�طورة الخل�ق عند )P( كانت غي�ر عنيفة. فقد نطق اإلله أمر الخلق بمنتهى البس�اطة، فأتت 
مكونات العالم واحدة تلو األخرى إلى الوجود، وبعد كل يوم رأى اإلله أن كل ما قام بصنعه 
كان طيًب�ا. وف�ى اليوم األخي�ر، تأكد يهوه م�ن أن كل ش�ىء كان )طيًبا للغاية( وب�ارك الخلق 
بأكمله، ويشمل ذلك كما هو مفترض البابليين، ويجب على الجميع أن يسلكوا سلوك يهوه، 

فيستريحوا بهدوء يوم السبت ويخدموا عالم الله، ويباركوا كل مخلوق من مخلوقاته.

لك�ن نبًي�ا آخ�ر، كان يق�وم بالدعوة فى باب�ل خالل النص�ف الثانى للقرن الس�ادس قبل 
الميالد، تبنى الهوًتا أكثر عدوانية، ولم يكن يستطيع االنتظار حتى يرى األغيار goyim )األمم 
األجنبية( تسير وراء إسرائيل مقيدة بالسالسل. إننا ال نعرف اسمه، إال أنه بسبب حفظ نبوءاته 
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ف�ى نفس اللفافة مع إش�عياء، فهو يعرف عادة باس�م إش�عياء الثانى. لقد اقترب�ت نهاية النفى، 
فف�ى عام 539 )ق.م( ه�زم قورش ملك فارس البابليين وأصبح س�يًدا على أكبر إمبراطورية 
ش�هدها العالم حتى ذلك الوقت. وألنه قد وعد بإعادة المنفيين كافة إلى وطنهم، أطلق عليه 
إشعياء الثانى اسم )مسيح يهوه( أى الملك المسموح من الله)67(. فمن أجل خاطر إسرائيل، 
استدعى يهوه قورش ليكون أداته، وسبب انقالًبا فى السلطة فى المنطقة. هل يستطيع أى إله 
آخر أن ينافس�ه؟ كال، فقد أعلن يهوه بكل احتقار آللهة األغيار »إنكم ال قيمة لكم وأعمالكم 
ع�دم«)68(. وصار اإلله األوحد »أنا يه�وه الذى ال ين�افس�ه أح�د«، وأعلن بكل افتخار »ليس 
هناك إله آخر إلى جوارى«)69(. ذلك كان أول تصريح توحيدى صريح فيما س�يصبح الكتاب 
المق�دس العب�رى، إال أن نبرت�ه االنتصارية عكس�ت الخاصية المحاربة لذل�ك الدين. حيث 
اس�تند إش�عياء الثانى على رواية غامضة ليس لها س�وى صلة واهية ببقية األس�فار الخمس�ة، 
واس�تخرج األس�اطير القديم�ة ع�ن ذبح يه�وه لتنين�ات البحر حت�ى ينظم الفوض�ى األولى، 
وأعلن أن يهوه على وش�ك تكرار هذا االنتصار الكونى عن طريق هزيمة األعداء التاريخيين 
إلس�رائيل)70(. لكن إشعياء لم يكن يعبر عن آراء المجتمع اليهودى فى المنفى بأكمله، حيث 
تداخلت مع نبؤاته المتفائلة )أغنيات الخادم األربعة()71(، وفيها عهد إلى شخصية أسطورية، 
أطلقت على نفس�ها خادم يهوه، بمهمة إقامة العدل فى أرجاء العالم � ولكن عن طريق حملة 
غير عنيفة. لقد تعرض لالحتقار والرفض، إال أن معاناته خلصت شعبه، لم يكن لدى الخادم 
رغب�ة ف�ى إخضاع األغيار لكنه س�يصبح )نور األمم( ويمكن خالص اإلل�ه من الوصول إلى 

مشارف األرض)72(.

أوفى قورش بوعده، فقرابة نهاية عام 539)ق.م(، بعد بضعة شهور من تتويجه، شرعت 
جماعة صغيرة من المنفيين فى االرتحال نحو القدس، وفضل معظم اإلس�رائيليين البقاء فى 

بابل، حيث قاموا بمساهمة مهمة فى النصوص المقدسة العبرية.

جل�ب المنفي�ون العائ�دون معه�م تس�ع لفافات تتب�ع تاريخ ش�عبهم من�ذ الخلق وحتى 
ترحيلهم: التكوي�ن، والخروج، والالويين، والعدد، والتثنية، ويش�وع، والقضاة، وصمويل، 
والمل�وك؛ كما أحضروا معهم مختارات من نبوءات األنبياء،  وكتاب أناش�يد يتضمن مزامير 
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جدي�دة ألفت ف�ى بابل. مازال األمر لم يكتم�ل، لكن المنفيين كان بحوزته�م العظام العارية 
للكتاب المقدس العبرى.

كان الج�واله، أى جماعة المنفيين العائدين، على اقتناع بأن دينهم الذى جرت مراجعته 
هو النسخة األصيلة الوحيدة لديانة يهوه، غير أن اإلسرائيليين الذين لم يتم ترحيلهم إلى بابل 
وعاش معظمهم فى أراضى المملكة الش�مالية الس�ابقة، لم يش�اركوهم هذا الرأى، ورفضوا 
ذلك الموقف االستبعادى. اكتمل المعبد الجديد أخيًرا، وهو لم يكن سوى ضريح متواضع، 
ف�ى ع�ام 520 )ق. م(، مما جعل ديانة يهوه مرًة أخرى دين معبد. لكن روحانية أخرى بدأت 
فى النمو بش�كل تدريجى للغاية إلى جوار عبادة يهوه، وبمس�اعدة أولئك اإلسرائيليين الذين 
تخلف�وا ف�ى بابل، صار الجواله قاب قوس�ين أو أدن�ى من تحويل نصوصه�م المختلطة إلى 

كتاب مقدس.

* * *
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بمج�رد فراغ اليهوذيين من بناء المعبد الثانى فوق جبل صهيون، ظنوا أنهم سيس�تأنفون 
حياتهم كما كانت فى السابق، إال أن االنهيار الروحى استولى عليهم، فلقد شعر العديد منهم 
بخيبة األمل بسبب المعبد الجديد الذى ما كان يستطيع أن ينافس العظمة األسطورية لضريح 
س�ليمان، ولقى الجواله )المنفيون( معارضة قوية من أولئك الغرباء الذين استقروا فى يهوذا 
أثن�اء غيب�ة المنفيين فى بابل؛ كما لم يلقوا اس�تقبااًل حميًما من أولئك اإلس�رائيليين الذين لم 
يت�م ترحيلهم إلى بابل. أصبح الكهنة كس�الى وغي�ر مبالين ونكصوا عن القي�ادة الروحية)1(. 
ولكن فى عام 398 )ق. م( تقريًبا، أرسل الملك الفارسى وزيره للشئون اليهودية، عزرا، إلى 
القدس بتكليف فرض توراة موس�ى لتصبح قانون البالد)2(. وسيجعل عزرا لتلك المجموعة 

من التعاليم المتنوعة حتى وقتئٍذ قيمة مطلقة، حيث أصبحت التوراة.

كان الف�رس يدرس�ون النظ�م القانونية للش�عوب الخاضعة لهم كافة، حت�ى يتأكدوا من 
مالءمته�ا ألمن اإلمبراطورية، وفى األغلب تمكن خبي�ر التوراة عزرا من الوصول إلى صيغة 
توفيقي�ة بي�ن الش�ريعة الموس�وية والقانون الفارس�ى، وعندم�ا وصل إلى الق�دس صدم مما 
وج�ده. ل�م يحاف�ظ الناس على االنفص�ال المقدس عن األغي�ار الذى أوصى ب�ه )P(، بل إن 
بعضهم اتخذ زوجات أجنبيات. وطوال يوم بأكمله، ش�عر سكان القدس بالفزع عند رؤيتهم 
لمبعوث الملك يش�ق مالبسه ويجلس فى الطريق العام متخًذا هيئة الحداد العميق. ثم طلب 

الفصـل الثاىن

النص املقدس
✍
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عزرا حضور الجواله بأكملهم إلى اجتماع، تحت التهديد بأن كل من يرفض الحضور سيطرد 
من الجماعة وستصادر أمالكه.

وف�ى يوم الس�نة الجديدة، أحضر عزرا الت�وراة إلى الميدان أمام بواب�ة الماء، وأخذ يقرأ 
بص�وت ع�ال وهو واقف على منصة خش�بية مرتفعة، مترجًما وش�ارًحا حت�ى يفهم الناس ما 
يقرأ، بينما طاف بين الحشود الالويون)3( الذين تمرسوا فى التوراة حتى يكملوا أوامره)4(. إننا 
لس�نا واثقين أى قوانين جرى إعالنها فى تلك المناس�بة، ولكن أيا ما كانت؛ فإنه من الواضح 
أن الن�اس لم يس�معوها من قبل أب�ًدا، ولذلك تفجرت دموعهم خوًف�ا من تلك الفروض غير 
المألوفة. لكن عزرا أمر قائاًل: »ال تبكوا«. لقد صاروا اآلن واعين بمعنى ما ذكر على مسامعهم. 
وكان ذلك موسم ) السكوث � Sukkoth(، وهو وقت عيد، وقد شرح القانون الذى يقضى بأن 
يمضى اإلسرائيليون ذلك الشهر المقدس تحت مظالت خاصة فى ذكرى األربعين سنة التى 
قضاها أس�الفهم فى البرية)5(. وعلى الفور أسرع الناس إلى التالل ليجمعوا أغصان الزيتون، 
واآلس، والصنوبر، وس�عف النخيل، وانتش�رت المظالت فى كل أنحاء المدينة، وس�اد جو 

االحتفال، حيث كان الناس يتجمعون كل مساء ليسمعوا ما يشرحه لهم عزرا.

بدأ عزرا فى ابتداع نظام روحى يقوم على نص مقدس، فقد جرى اآلن رفع التوراة فوق 
الكتابات األخرى وأطلق عليها ألول مرة )ش�ريعة موسى(. ولكن إذا كانت التوراة قد قرأت 
كأى نص آخر فإنها بدت شاقًة ومحيرًة، إذ يجب سماعها فى سياق أداء الشعائر التى تفصلها 
ع�ن الحياة المعتادة وتض�ع الجمهور المخاطب فى إطار ذهنى مختل�ف؛ وألن الناس بدأوا 

يعاملون التوراة بشكل مختلف، فقد بدأت تصبح )كتاًبا مقدًسا(.

لع�ل أه�م عنصر فى روحانية الت�وراة هو عزرا ذاته)6(، فهو كاه�ن و)كاتب حاذق لتوراة 
موس�ى( وأح�د حفظة التقالي�د)7(، لكنه كان أيًض�ا نوًعا جديًدا م�ن المس�ئولين الدينيين: إنه 
الدارس الذى وجه قلبه لدراس�ة توراة يهوه، وليطبق ويعلم القانون واألوامر فى إس�رائيل)8(. 
كان ع�زرا يق�دم ش�يًئا مختلًف�ا عن تعلي�م الكهنة المعت�اد لمعرفة الش�عائر، فمؤل�ف الكتاب 
المق�دس يب�رز قوله لنا »إن يد يهوه فوق يده«،  وتلك عبارة تس�تخدم من�ذ القدم لتصف ثقل 
اإللهام الذى هبط على األنبياء)9(. كان الكهنة قبل النفى معتادين أن يستشيروا يهوه عن طريق 
االستقسام بأزالم مقدسة تعرف باسم أوريم وتوميم)10(، أما العراف الجديد فلم يكن منجًما 
 )midrash � ولكنه دارس يمكنه تأويل النصوص المقدس�ة. وس�تحتفظ ممارسة )الميدراش
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التفسير دائًما بذلك الحس بالتطلع للمعرفة)11(، وهكذا لم تكن دراسة التوراة تدريًبا أكاديميًّا 
ولكن سعى روحى.

غي�ر أن ق�راءة عزرا قد س�بقها تهديد اإلس�رائيليين بالط�رد ومصادرة الملكي�ة، وأعقبها 
تجمع أكثر حزًنا فى الميدان المواجه للمعبد، وقف الناس أثناءه يرتجفون من  أمطار الش�تاء 
الغزي�رة وينصتون ألمر عزرا بإبع�اد زوجاتهم األجنبيات)12(. صارت عضوية إس�رائيل اآلن 
مقصورة على الجواله وأولئك الذين خضعوا للتوراة، التى هى القانون الرسمى ليهوذا. لكنه 
كان هن�اك الخط�ر الدائم من أن ي�قود التحمس للنص المقدس إلى التش�دد فى الع�قيدة ذى 

الطابع االس�تبعادى والباعث على االنق�سام والدافع الستخدام القسوة.

ش�كلت قراءة عزرا عالمة على بداية اليهودية الكالس�يكية، تلك الديانة التى تعنى ليس 
بمجرد تلقى الوحى وحفظه، ولكن بإعادة تأويله بش�كل مس�تمر)13(. كان القانون الذى قرأه 
عزرا مجهواًل بش�كل واضح للناس الذين ذرفوا الدموع حين س�معوه ألول مرة، وعندما قام 
الش�ارح بتأويل النص فإنه لم يقم بتكرار الت�وراة األصلية التى نزلت فى الماضى البعيد على 
ا وغير متوقع. وبنفس تلك الطريقة ق�ام كاتبو الكتاب المقدس  موس�ى، بل خلق ش�يًئا جديًدً
بعمله�م، حيث راجعوا بش�كل ج�ذرى تلك النصوص الت�ى ورثوها. لم يك�ن الوحى حدًثا 
موقوًت�ا بزم�ان بعينه، لكنه عملية مس�تمرة ال يمك�ن لها أن تنتهى أبًدا؛ ألن�ه كانت هناك دائًما 

تعاليم جديدة يمكن اكتشافها.

ف�ى ذلك الوق�ت، كانت هن�اك فئتان مس�تقرتان للنصوص المقدس�ة: الت�وراة واألنبياء 
)النڤيي�م � النبي�ون(. ولكن بعد النفى، نتجت مجموعة أخرى من النصوص س�تعرف باس�م 
كتوڤي�م، أى )الكتاب�ات( الت�ى أع�ادت ف�ى بعض األحي�ان تأوي�ل الكتب القديم�ة. ولذلك 
فالحولي�ات،  الرواي�ات التاريخية التى كتبها المؤلفون من الكهنة، ليس�ت س�وى تعليق على 
تاري�خ صمويل والملوك. وحينم�ا ترجم هذان الكتابان إلى اليونانية أطلق عليها )باراليپومينا 
ـ Paralipomena( أى )األش�ياء المحذوف�ة()14(، إذ أخ�ذ المؤلف�ون يكتب�ون ما بين الس�طور 

 )P( �لتصحي�ح ما اعتبروه أوجًها للقصور فى الروايات المبكرة. كما تبنوا التوفيقية الخاصة ب
وأرادوا بناء جس�ور مع اإلس�رائيليين الذين لم يذهبوا إلى المنفى ويقيمون اآلن فى الشمال؛ 
من أجل ذلك حذفوا األطروحات الس�جالية القاس�ية لواضعى السفر الخامس ضد المملكة 

الشمالية.
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وينتم�ى ع�دد ب�ارز من )الكتاب�ات( إلى مدرس�ة منفصلة ع�ن مجموعت�ى )القانون( أو 
)األنبي�اء(، ذلك أنه فى الش�رق األدنى القديم مال الحكم�اء الذين ارتبطوا بالبالط كمعلمين 
أو كمستش�ارين إلى رؤية الواقع بأكمله باعتباره يتش�كل بواسطة مبدأ أساسى هائل يعود إلى 

أصل إلهى، أطلق عليه الحكماء العبرانيون اسم )ُحكمة( أى حكمة.

وخض�ع كل ش�ىء  � م�ن قواني�ن الطبيع�ة والمجتم�ع إلى أح�داث حياة األف�راد � لهذا 
النم�وذج الس�ماوى ال�ذى لم يكن بمق�دور أى كائن بش�رى أن يحيط به بإجمال�ه أبًدا، لكن 
الحكماء الذين كرس�وا حياتهم لتأمل الحكمة، اعتقدوا أنهم يظفرون من آن آلخر بومضات 
من�ه. وعب�ر بعضهم عن بصائره�م من خالل تل�ك المأث�ورات الثاقبة: »يمن�ح الملك البالد 
اس�تقراًرا بالعدالة لكن المغتصب يحيلها خراًبا« أو »من يمتدح جاره فإنما ينصب فًخا تحت 
قدمه«)15(. وفى األصل، ال توجد س�وى عالقة محدودة بين تقاليد الحكمة وموس�ى وسيناء، 
لكنه�ا ترتب�ط بالملك س�ليمان الذى اش�تهر به�ذا النوع من الفطنة)16(، وُنس�بت ل�ه ثالثة من 
)الكتابات(، هى: )األمثال، والجامعة، ونش�يد األنشاد(. أما )األمثال(: فهى تجميع لمقاطع 
نثرية قصيرة تتس�م برجاحة الرأى كالمأثورتين الس�ابقتين، والجامعة: هى تأمالت مغرقة فى 
الش�ك وترى األش�ياء كافة باعتبارها زهًوا فارًغا، يبدو أنها تهدم تقاليد التوراة بأكملها، بينما 

نشيد األنشاد ليس سوى شعر جنسى يفتقد إلى أى مضمون روحى.

تستكش�ف كتاب�ات الحكمة األخرى تل�ك القضية المعق�دة التى تتص�ل بمعاناة الناس 
األبرياء فى عالم يحكمه إله عادل، وهنا يعتمد س�فر أيوب على أس�طورة ش�عبية قديمة، جاء 
فيها: إن اإلله س�مح للش�يطان، المدعى القانونى للمجلس اإللهى، باختبار فضيلة أيوب عبر 
ابتالئه بسلس�لة من النوائب التى ال يستحقها إطالًقا. وأخذ أيوب يبث شكواه بفصاحة لسانه 
ض�د ما ن�زل به من عقاب رافًضا قبول التفس�يرات التقليدية ألصدقائه الذي�ن حاولوا تعزيته. 
وفى النهاية أجاب يهوه أيوب، ليس عن طريق اإلشارة إلى أحداث الخروج من مصر، ولكن 
عن طريق حمله على تأمل الخطة األساسية التى حكمت الخلق. أيستطيع أيوب زيارة المكان 
الذى يحفظ فيه الجليد؟ أو أن يسخر بنات أطلس؟ أو أن يفسر سبب رغبة ثور برى فى خدمة 
بنى البش�ر؟ فاضطر أيوب إلى االعتراف أنه ال يس�تطيع اإلحاطة بالحكمة اإللهية: »لقد كنت 
أسهب فى الحديث عن أمور ما كنت أدريها، وعن عجائب تفوقنى وتفوق علمى«)17(. ويمكن 

اكتساب الحكمة عن طريق التأمل فى عجائب العالم الطبيعى وليس بدراسة التوراة.
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وبحل�ول الق�رن الثان�ى )ق. م(، كان بع�ض كت�اب الحكمة ق�د بدأوا ف�ى االقتراب من 
الت�وراة. فل�م يعد ابن س�يره، وهو حكيم تقى يعي�ش فى القدس، يرى الحكم�ة كمبدأ مجرد 
ولكن�ه تخيلها على هيئة أنثى وعضوة فى المجلس اإللهى)18(، كما صورها وهى تقدم وصًفا 
لنفس�ها أمام أعضاء المجلس اآلخرين. إنها هى الكلمة التى اس�تدعى بها اإلله األش�ياء كافة 
إل�ى الوجود، وهى الروح المقدس�ة التى حامت فوق المحي�ط األول عند بدء عملية الخلق. 
وباعتبار الحكمة كلمة اإلله وخطته الرئيسية، فقد كانت إلهية؛ ومع ذلك منفصلة عن خالقها، 
وحاضرة فى كل مكان على األرض. لكن اإلله أمرها أن تنصب خيمتها مع ش�عب إس�رائيل 
وصحبتهم طوال تاريخهم، فلقد كانت موجودة فى عمود الس�حاب الذى أرشدهم فى التيه، 
وكذل�ك ف�ى طقوس المعب�د، وكانت تعبي�ًرا رمزًيا آخر ع�ن النظام اإلله�ى. ولكن فوق كل 
ش�ىء، كانت الحكمة متماهية مع سفر التوراة )الشريعة التى أمرنا موسى بها()19(. وهكذا لم 
تعد التوراة مجرد نصوص قانونية ولكنها صارت تعبيًرا عن الحكمة العليا والخير األسمى.

ص مؤلف آخر، كان يكتب فى نفس الزمان تقريًبا، الحكمة بطريقة مماثلة، بجعلها  وَشخَّ
مقدس�ة ولكنه�ا منفصلة عن جوهر اإلله. تش�رح الحكم�ة ذلك قائلة: »خلقن�ى يهوه أول ما 

تَ�َكَشَف مقصده، قبل أول مخلوقاته«.

كانت الحكمة إلى جواره � الصانع األعلى � عندما أنش�أ الكون، وأدخلت الس�رور إليه 
يوًم�ا بع�د يوم، وتبدى قدراته�ا فى حضوره وفى كل م�كان فى العالم، مبتهج�ة أنها مع أبناء 
اإلنس�ان)20(. لق�د دخل على )اليهوي�ه( تنوير ونعمة جديدان، فبدأت دراس�ة التوراة تس�تثير 
المش�اعر واألش�واق التى هى جنس�ية ف�ى الغالب. إذ يصف بن س�يرة الحكم�ة تنادى كأحد 
، إنكم تش�تهوننى وامتلئ�وا من فاكهت�ى؛ ألن ذكرياتى  العش�اق عل�ى الحكم�اء: »هلموا إل�ىَّ
أحلى من العس�ل وامتالكى أحلى من أقراص العس�ل«)21(. كان الس�عى فى سبيل الحكمة ال 
نهاية له: »أولئك الذين يطعمون منى سيش�عرون بالجوع للمزيد، ومن يش�ربوننى سيعطشون 
للمزيد«)22(.إن جرس وصور نشيد بن سيرة مماثالن جًدا لنشيد األناشيد، وهو ما يفسر سبب 
ضم ش�عر الحب هذا إلى )الكتابات( فى نهاية األمر. حيث بدا أنه يعبر عن العاطفة الش�عرية 
لدارس السفر عندما كان يدرس التوراة وصادف حضوًرا )أوسع من البحر( وخططه )أعمق 

من الهاوية()23(.
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ويصف بن سيره استغراق دارسى السفر فى النصوص المقدسة كافة: التوراة، واألنبياء، 
والكتابات، فهو ال يغلق نفس�ه بعيًدا عن العالم فى برج عاجى ولكنه يشارك فى أمور الدولة، 
ويأتيه تفس�يره بش�كل كامل من الص�الة: )فى الفجر يلج�أ بكل قلبه إلى ال�رب الذى خلقه( 
ونتيج�ة لذلك فهو يتلقى فيًضا من الحكمة والفه�م)24(، حّوله وجعله قوة خير فى العالم)25(. 
وف�ى عب�ارة فى غاية األهمية، يذهب بن س�يره إل�ى أن تعاليم الحكيم ه�ى )كالنبوءة وتراث 
لألجيال كافة فى المستقبل()26(. فلم يكن الدارس يتعلم ببساطة من األنبياء؛ بل جعله تفسيره 

هو ذاته نبًيا.

وس�يغدو ذل�ك واضًح�ا فى كتاب داني�ال، الذى كتب فى فلس�طين خالل الق�رن الثانى 
)ق.م( ف�ى زم�ن األزم�ة السياس�ية)27(. فق�د صارت يه�وذا فى ذل�ك الوق�ت مقاطعة ضمن 
اإلمبراطوريات اإلغريق�ية التى أسس�ها خلفاء اإلسكندر، الذين غزوا اإلمبراطورية الفارسية 
ف�ى ع�ام 333 )ق. م(. وأدخل اإلغريق نس�خة مخففة من الثقافة األثينية الكالس�يكية، التى 
تعرف باس�م الهيلينية، إلى الش�رق األدن�ى. وقد بهر بعض اليهود بالنم�وذج اإلغريقى، لكن 
المعارضة للثقافة الهيلينية تحصنت فى اليهود المحافظين بعد عام 167 )ق. م(، عندما انتهك 
أنتيخوس إپيفانس، حاكم اإلمبراطورية الس�لوقية فى بالد الرافدين وفلس�طين، معبد القدس 
وأدخل فيه الثقافة الهيلينية: وتمت مالحقة اليهود الذين عارضوا حكمه. وقاد يهوذا المكابى 
وأسرته المقاومة اليهودية، وفى عام 164)ق.م( تمكنوا من إخراج اإلغريق من جبل المعبد 
لكن الحرب اس�تمرت حتى عام 143 )ق.م(، عندما تمكن المكابيون من اإلطاحة بالحكم 

السلوقى وإقامة يهوذا كدولة مستقلة، حكمتها األسرة الهاسمونية حتى عام 63 )ق.م(.

تم تأليف كتاب دانيال أيام الحروب المكابية، وأخذ شكل رواية تاريخية جرت فى بابل 
أثن�اء النفى، ولكن فى الحقيقة كان دانيال واحًدا من أكثر المنفيين فضيلة)28(، ولكن فى ذلك 
الكتاب األس�طورى، صور على أنه نبى رس�مى فى بالط كل من نبوخذنصر، وقورش. وفى 
َم دانيال على هيئة أحد حكماء  الفصول األولى، التى كتبت قبل تدنيس أنتيخوس للمعبد، ُقدِّ
البالط فى الش�رق األوس�ط)29( الذي�ن يتمتعون بالموهب�ة الخاصة بتأويل كاف�ة أنواع الرؤى 
واألح�الم)30(. ولكن فى الفصول األخيرة، التى كتبت بع�د تدنيس أنتيخوس للمعبد، ولكن 
قبل النصر النهائى للمكابين؛ أصبح دانيال مفس�ًرا ملهًما منحته دراس�ته للنصوص المقدس�ة 

بصيرة األنبياء. 
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ش�اهد دانيال سلس�لة من ال�رؤى المحيرة، فق�د رأى تعاقب أرب�ع إمبراطوريات مخيفة 
)تمثل كل منها فى صورة وحش أس�طورى( وكانت كل واحدة أكثر بش�اعة من سابقتها. غير 
أن اإلمبراطورية الرابعة، وذلك فى إش�ارة واضحة إلى اإلمبراطورية الس�لوقية، مثلت نظاًما 
للش�ر مختلًف�ا تماًما، فكان حاكمها )يف�وه بكلمات ضد الرب األعلى ويؤذى قديس�ى الرب 
األعل�ى()31(. وتنب�أ دانيال )بالكراهية الكارثية( لهيلينية أنتيخوس ف�ى المعبد)32(، إال أنه كان 
هناك بصيص لألمل، حيث رأى دانيال »واحًدا كابن اإلنسان قادًما على سحب السماء«، وهو 
ش�كل إنس�انى غامض ولكنه أكثر من إنس�انى،  ويمثل المكابيين. دخل المنق�ذ فى ح�ضرة 
اإلله، الذى أض�فى عليه )الس�يادة والمجد والملكية()33(. وس�تصبح هذه النبوءات فى غاية 

األهمية فيما بعد، كما سنرى فى الفصل القادم، لكن ما يعنينا اآلن هو تأويل دانيال الملهم.

ش�اهد دانيال سلس�لة أخرى من الرؤى لم يس�تطع فهمها، ولذلك فتش عن تفس�ير لها 
فى الكتب المقدس�ة، ُش�غل عل�ى وجه الخصوص بتنب�ؤ إرميا بعدد الس�نوات التى يتعين أن 
تمر »قبل أن تنتهى المرات المتتالية لدمار القدس؛ وذلك تحديًدا هو س�بعون عاًما«)34(. كان 
م�ن الواض�ح أن مؤلف القرن الثانى )ق.م( لم يكن معنًيا بالمعنى األصلى للنص، إذ إن إرميا 
تنب�أ م�ن خالل رقم تقريبى بمدة النفى البابلى. أما مؤلف القرن الثانى، فقد أراد أن يجد داللة 
جدي�دة تماًما فى تلك النب�وءة القديمة، بحيث تجلب الطمأنينة لليه�ود الذين كانوا ينتظرون 
بقلق نتيجة الحروب المكابية. وسيصير ذلك نمطًيا بالنسبة للتأويل اليهودى، فبداًل من النظر 
للخل�ف إلماطة اللثام عن المعنى التاريخى، س�يجعل المفس�ر النص يتح�دث عن الحاضر 
والمس�تقبل. ومن أجل الوصول إلى الرس�الة الخفية إلرميا، فرض دانيال على نفسه برنامًجا 
صارًما للتنسك: »يممت وجهى نحو الرب اإلله سائاًل إياه الوقت للصالة ومتضرًعا بالصيام 
وثي�اب الخي�ش والرماد«)35(. وفى مناس�بة أخرى، قال: »لم آكل طعاًما ش�هًيا ولم ألمس أى 
لح�م أو خم�ر، ولم أتطي�ب بالدهن حت�ى مرت تل�ك األس�ابيع الثالث�ة«)36(. ونتيجة لذلك 
التهذيب الروحى، أصبح مستقباًل لإللهام المقدس: طار جبريل، مالك الوحى نحوه، ومكنه 

من اكتشاف معاٍن جديدة فى المقاطع المستعصية.

لقد أصبحت دراسة التوراة تهذيًبا لألنبياء، حيث صار المفسر اآلن: يعد نفسه لالقتراب 
من تلك الوثائق القديمة عن طريق الطقوس التطهيرية، كما لو كان على وش�ك دخول مكان 
مقدس، واضًعا نفس�ه فى حالة ذهنية بديلة تمنحه بصائ�ر جديدة. وتعمد مؤلف القرن الثانى 
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)ق.م( وصف تنوير دانيال بطريقة تستدعى خبرات الرؤى الملهمة عند إشعياء وحزقيال)37(. 
ولكن فى حين أن إش�عياء اس�تهل النبوية فى المعبد، فإن دانيال عثر عليها فى النص المقدس 
ولم يكن عليه أن يأكل اللفافة من حزقيال؛ بل عاش بداًل من ذلك مع كلمات النص المقدس 

فى ذهنه، واستبطنها ووجد نفسه قد تحول- »تطهر وتنقى وأصبح أبيض)38(«.

وأخيًرا، جعل مؤلف القرن الثانى )ق.م(  بمقدور دانيال التنبؤ بنتيجة الحروب المكابية 
عن طريق العثور على رسالة جديدة تماًما فى كلمات إرميا. ففى آية محيرة ومستعصية، أشار 
جبريل إلى أن المكابيين س�ينتصرون، سواء اس�تغرق ذلك »سبعين أسبوًعا، أو سبعين عاًما« 
لقد أثبت النص قدسيته وأصله اإللهى من خالل التحدث بشكل مباشر إلى الظروف التى ما 

كان باستطاعة المؤلف األصلى أن يستشرفها)39(.

لك�ن م�ن الداعى للحزن أن األس�رة الهاس�مونية الحاكمة التى أقامه�ا المكابيون كانت 
مخيب�ة لآلم�ال بش�كل هائل، ذل�ك أن ملوكها كانوا قس�اة فاس�دين ولم ينح�دروا من داود، 
وأفزعوا اليهود األتقياء عندما انتهكوا قدسية المعبد عن طريق شغل منصب الكاهن األعلى، 
رغم أنهم ال يتمتعون بأصول كهنوتية. أثار ذلك التدنيس الخيال التاريخى للش�عب اليهودى  
فأس�قطه على المس�تقبل. وف�ى نهاية القرن الثانى )ق.م( تفجرت مش�اعر التق�وى الرؤيوية، 
حي�ث ق�ام اليهود فى النصوص الجديدة بوصف الرؤى األخروية التى يتدخل فيها اإلله بكل 
قوة فى الش�ئون البش�رية، ويس�حق النظام الفاس�د، ويدش�ن عهد العدالة والطه�ر. فى غمار 
نضالهم للوصول إلى حل انقسم أهل يهوذا إلى عدد هائل من الفرق، يصر كل منها أنه وحده 

يمثل إسرائيل الحقة)40(. وكانت تلك فترة خالقة بشكل استثنائى.

ولم تكن شريعة الكتاب المقدس قد اكتملت، ولم تظهر بعد نصوص مرجعية أو عقيدة 
تقليدية، وقليل من الفرق شعرت بوجوب التزامها بالقراءات التقليدية )للقانون( و )األنبياء(. 
بل إن بعض الفرق شعر بحريته فى كتابة نصوص مقدسة جديدة بالكامل. انكشف هذا التنوع 

الهائل فى أواخر حقبة المعبد الثانى عند اكتشاف لفائف جماعة قمران عام 1942.

ظه�رت فى قم�ران روح تل�ك الحقبة المعادي�ة الس�تخدام )األيقونات(، إذ انس�حبت 
جماعة قمران من القدس إلى ش�واطئ البحر الميت حيث عاش�وا فى عزلة رهبانية ، وبجلوا 
)القان�ون( و)األنبي�اء(، لكنه�م اعتقدوا أنهم ه�م وحدهم الذي�ن يفهمونهم�ا)41(. فقد تلقى 
قائده�م، معل�م الصالح، وحًيا أقنع�ه أن هناك )أمور خفية( فى الكتب المقدس�ة ال يمكن أن 
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تكتش�ف إال بواس�طة تفسير خاص يفك الش�فرة )pesher(. فكل كلمة على وجه التحديد فى 
)القانون(، و )األنبياء( تتطلع إلى جماعتهم فى تلك األيام األخيرة)42(. كانت قمران بالنس�بة 
لهم تتويًجا لتاريخ اليهود وإسرائيل الحقة، وسوف يقيم الله سريًعا نظاًما كونًيا جديًدا، وبعد 
النصر النهائى ألبناء النور؛ سيشيد معبًدا هائاًل، ال تصنعه يد البشر، وستعاد كتابة ميثاق موسى 
م�ع الله. وفى تلك األثناء، مثل�ت جماعة قمران معبًدا طاهًرا حل محل الضريح المدنس فى 
الق�دس، والتزم أعضاؤها قوانين الكهنة، يطهرون ثيابهم، ويس�يرون فى غرفة الطعام كما لو 

كانوا فى فناء المعبد.

كان�ت قمران جناًحا متطرًفا من حركة اإلس�ينيين )Essene( الت�ى كان قوامها قرابة أربعة 
آالف عض�و بحلول القرن األول )ق. م()43(، وقد عاش معظم اإلس�ينيين أيًضا فى جماعات 
منظم�ة للغاي�ة، وإن كانت ف�ى البلدان، والقرى، ولي�س فى الصحراء، كم�ا تزوجوا وأنجبوا 
أطف�ااًل، لكنهم مارس�وا حياتهم كما لو كانت نهاي�ة الزمان قد بدأت بالفع�ل، متبعين قوانين 
مين  الطهارة، ومتجردين عن الملكية الخاصة، ومستخدمين األشياء كافة على المشاع، وُمَحرِّ
الط�الق)44(. كان�وا يقيمون وجبات جماعي�ة، يتطلعون فيها إلى المملك�ة القادمة، ومع أنهم 

توقعوا تدمير المعبد، إال أنهم استمروا فى أداء العبادة هناك.

أم�ا الفريس�يون، وهم فرق�ة أخرى ضمت حوال�ى 1.2 بالمائة من الس�كان)45(، فكانوا 
يتمتع�ون بدرج�ة عالية من االحترام، ورغم أن منهج تعاملهم م�ع )القانون(، و)األنبياء( كان 
أكث�ر تقليدي�ة، فإنهم كانوا منفتحين على  األفكار الجدي�دة، كالبعث العام للناس، حين يقوم 
الصالح�ون من األجداث، ويش�اركون الرب نصره النهائى. كان معظمه�م من العامة، الذين 
كرس�وا جهودهم للعيش معيشة الكهنة باتباع قوانين الطهارة فى بيوتهم الخاصة كما لو كانوا 

يسكنون فى المعبد.

وقد عارضهم الصدوقيون، األكثر محافظة،  الذين أولوا النصوص المكتوبة بشكل أكثر 
تشدًدا، ولم يقبلوا األفكار المبتدعة عن الخلود الشخصى.

رك�ز الناس عل�ى المعبد ألنه يفتح له�م طريًقا للوصول إلى الله؛ ول�و أخفق المعبد فى 
ذلك، لصار الدين فاقًدا لمقصده. كان هناك بحث مستميت عن طريقة جديدة لدخول الحضرة 
اإللهية، عن نصوص مقدس�ة جديدة، وعن طرق جديدة للحياة اليهودية)46(. وأعادت بعض 
الفرق كتابة النصوص القديمة بالكامل، فتخيل مؤلف الكتاب األول إلخنوخ )Enoch( الله 
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وهو يمزق األرض والوحى الموس�وى إرًبا على طور س�يناء، ليبدأ من جديد بس�جل طاهر. 
وجزع مؤلف اليوبيل، الذى كان يقرأ على نطاق واسع حتى القرن الثانى الميالدى، من قسوة 
بعض الكتابات المبكرة، فراجع بشكل كامل روايات )JEP(: أحًقا حاول اإلله إبادة الجنس 
البش�رى ف�ى الط�وف�ان؟ أحًقا أم�ر إبراهيم بذبح ول�ده؟ وأغرق الجيش المص�رى فى البحر 
األحمر؟ ولذلك ذهب إلى أن اإلله لم يتدخل بش�كل مباش�ر فى ش�ئون البش�ر، وأن المعاناة 

التى نراها حولنا هى من عمل إبليس وقبيله.

قبل القرن األول الميالدى، لم يكن هناك ذلك التوقع الواسع لوصول مسيح، »اإلنسان 
الممسوح بالزيت«، حتى يقيم الحق فى العالم)47(. ورغم وجود إشارات من آٍن آلخر لذلك 
الش�خص، فإن ذلك كان فكرة هامش�ية وغير ناضجة. تخيلت سيناريوهات نهاية العالم � فى 
أواخ�ر حقب�ة المعبد الثانى � أن الله يقيم النظام الجديد دون عون بش�رى. ولم توجد س�وى 
إش�ارات قليلة متناثرة لمفاهيم س�تغدو فيما بعد حاس�مة، فكان هناك ذكر لملك من آل داود 
س�يبدأ )مملكة الل�ه( ويجلس لألبد للحكم عل�ى األغيار)48(. وتحدث ن�ص آخر عن حاكم 
»س�يطلق عليه ابن الله و..... ابن األعلى وس�يجلب الس�الم للعال�م«)49(� وتلك عودة تواقة 
إلى نبوءة إش�عياء بعمانويل. لكن تلك اإلش�ارات المتفرقة لم تشكل حتى ذلك الوقت رؤية 

متماسكة.

تغي�ر ذل�ك بعد غ�زو القائ�د الرومانى پومپى لفلس�طين ف�ى ع�ام 63 )ق. م( وتحويلها 
لمقاطع�ة روماني�ة. كان الحك�م الرومانى نافًعا من بع�ض األوجه، فقد أع�اد الملك هيرود، 
ربي�ب روما، الذى حكم القدس من عام 37 إل�ى عام 4 )ق. م(، بناء الهيكل بطريقة عظيمة، 
وتدف�ق الحج�اج لالحتفال باألعياد. عل�ى أن الرومان لم يتمتعوا بالش�عبية، وانجرف بعض 
القادة، وأبرزهم پونتيوس پيالت )26 � 36م(، فى إهانة المشاعر اليهودية. نتيجة لذلك سعى 
ع�دد من األنبياء لتعبئة الناس للثورة)50(، فقاد رجل يدعى ثيوداس 400 رجل إلى الصحراء، 
واعًدا إياهم أن الله س�يحررهم هناك. وأقنع نبى يعرف باس�م )المصرى( اآلالف من الناس 
بالتجم�ع عل�ى جب�ل الزيتون من أج�ل اقتحام الحصن الرومانى الذى وضع بش�كل مس�تفز 
إل�ى ج�وار المعبد. قمعت روما معظم تلك االنتفاضات بش�كل وحش�ى، وفى أحد المرات 
صلب الرومان ما يصل إلى ألفى متمرد خارج القدس. وخالل العش�رينيات من القرن األول 
الميالدى، اجتذب يوحنا المعمدان، وهو نبى زاهد، ربما انتمى لحركة اإلس�ينيين، جم�وًعا 
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غ�في�رًة إل�ى ص�حراء يه�وذا، حي�ث ألقى مواعظه بش�أن اقتراب )مملكة الس�ماء()51(، التى 
س�يكون فيها حس�اب عظيم يجب أن يستعد اليهود له باالعتراف بخطاياهم، وغمس أنفسهم 

فى نهر األردن، ويقسمون على أن يعيشوا حياة نزيهة وخالية من الذنوب)52(.

وبرغم أن يوحنا لم يعظ ضد الرومان، فقد أعدمته السلطة.

يب�دو أن يوحن�ا كان على قرابة بش�كل ما ليس�وع الناصرى، ال�ذى كان يمارس العالج، 
ورقي�ة الناس، والذى أعل�ن قرب وصول مملكة الله فى نفس ذلك الوق�ت تقريًبا)53(. كانت 
المش�اعر المعادية للرومان تتصاعد على وجه الخصوص أثناء االحتفاالت القومية الكبرى.

أع�دم پونتيوس پيالت يس�وع  فى ع�ام 30 ميالدًيا تقريًبا حينما ذهب إل�ى القدس لالحتفال 
بعي�د الفص�ح، عل�ى أن ذلك لم ينه حركة يس�وع. فقد آم�ن بعض تالمذته بأنه ق�ام من القبر، 
وادعوا أنهم ش�اهدوه فى رؤاهم، وأن بعثه ش�خصًيا يؤذن باأليام األخيرة، حين يقوم الموتى 
الصالح�ون من قبورهم. وس�يعود يس�وع س�ريًعا يحيطه المجد ليب�دأ مملكة الل�ه. كان قائد 
الحركة فى القدس هو جيمس ش�قيق يس�وع ال�ذى عرف بالرجل الصال�ح، وتمتع بعالقات 
جيدة مع كل من الفريسيين واإلسينيين. لكن الحركة اجتذبت أيًضا اليهود الناطقين باليونانية 
ف�ى الش�تات، وكذلك عدًدا بارًزا م�ن األتقياء من غير اليهود الذين كانوا أعضاء ش�رفيين فى 

المعابد.

كانت حركة يسوع غير عادية فى فلسطين، حيث كانت العديد من الفرق معادية لألغيار، 
ولكن فى الش�تات مالت الروحانية اليهودية إلى أن تكون أقل اس�تبعادية  وأكثر انفتاًحا على 
األف�كار الهيلنس�تية. وكان لليهود تجمع ضخم فى اإلس�كندرية بمصر، وهى مدينة أسس�ها 
اإلس�كندر األكب�ر، وص�ارت م�ن أكبر مراك�ز العل�م. درس اليهود الس�كندريون ف�ى مكتبة 
اإلس�كندرية وتكلم�وا اليونانية ونجحوا فى تحقي�ق دمج مثير للثقافتي�ن اليهودية واليونانية. 
ولكن بس�بب عدم ق�درة معظم اليه�ود على قراءة العبرية الكالس�يكية، ل�م يتمكنوا من فهم 
التوراة. وحتى فى فلس�طين ذاتها، تحادث معظم اليه�ود بالفعل فيما بينهم باآلرامية بداًل من 

العبرية، واحتاجوا إلى ترجمة عند تالوة )القانون( و)األنبياء( فى المعبد.

كان اليه��ود ق�د بدأوا فى ترجمة نصوصهم المقدس�ة إل�ى اليونانية خالل القرن الثالث 
)ق. م( عل�ى جزي�رة فاروس، المواجهة لس�احل اإلس�كندرية)54(. هذا المش�روع بدأه على 
األرجح اليهود السكندريون أنفسهم، ولكن بمرور السنين اكتسبت المسألة هاالت أسطورية. 
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فقيل إن بطليموس فيالدلفوس، ملك مصر اليونانى، أعجب للغاية بالكتب المقدسة اليهودية 
لدرج�ة أنه أراد الحصول على ترجمة منها لمكتبته. فطلب من الكاهن األعلى فى القدس أن 
يرسل ستة شيوخ من كل قبيلة من القبائل االثنى عشر إلى فاروس، انكبوا جميًعا على النص 
وأنتجوا ترجمًة على درجة عالية من الكمال حتى إن الجميع وافقوا على الحفاظ عليها لألبد 

)دون أن تبلى أو تتغير()55(.

وعلى ش�رف المترجمين الذين يزيدون على الس�بعين، عرفت باس�م الترجمة السبعينية 
)Septuagint(. ويب�دو أن أس�طورة أخرى اس�توعبت روحًي�ا عناصر الت�وراة الجديدة، وفيها 

أثبت المترجمون السبعون أنهم )رسل وكهنة األسرار(: )جلس كل منهم بمعزل... وصاروا 
كما لو كانوا قد سيطرت عليهم الروح، وتحت اإللهام، كتبوا جميًعا الترجمة المتماثلة كلمة 
كلمة()56(. وهكذا مثل المفس�رين، تلقى المترجمون اإللهام ونطقوا بكلمة الله بنفس طريقة 

مؤلفى الكتاب المقدس.

روى ه�ذه القصة األخيرة المفس�ر الس�كندرى الش�هير فيل�ون )70 ق. م- 45م( الذى 
ج�اء من أس�رة يهودية ثرية باإلس�كندرية)57(. رغم أن فيلون عاصر يوحنا المعمدان ويس�وع 
وهلي�ل )واحد من أبرز الفريس�يين األوائل(، فقد كان يعي�ش فى عالم فكرى مختلف للغاية. 
كت�ب فيلون، الذى كان يتبع مذهب أفلوطين الفلس�فى، عدًدا كبيًرا من التعليقات على س�فر 
التكوين وسفر الخروج، مما حولها إلى رمزيات للعقل اإللهى )Logos(. وكان ذلك لوًنا آخر 
من الترجمة، س�عى من خالله فيلون إلى )تحويل(، أو )حمل( جوهر الروايات الس�امية إلى 

تراكيب ثقافة أخرى ووضعها فى إطار مفاهيمى غريب عليها.

لم يبتدع فيلون المنهج الرمزى، فقد كان نحويو اإلسكندرية عاكفين على ترجمة فلسفية 
لمالحم هوميروس، حتى يتمكن اليونانيون الذين تدربوا على عقالنية أفالطون وأرسطو من 
اس�تخدام اإللياذة واألوديس�ة كجزء من س�عيهم للحكمة. قامت رمزيته�م )allegoria( على 
عل�م األعداد،  وعلم اش�تقاق الكلمات؛ فلكل اس�م بخ�الف معناه فى الحي�اة اليومية معنى 
رمزى أعمق يعبر عن مثال أفالطونى أبدى، ويمكن للناقد أن يكتشف، عبر التفكر والدراسة، 
هذا المعنى األعمق، ومن ثم يحول القصص الهومرية إلى رمزيات للفلس�فة األخالقية. كان 
المفسرون اليهود قد بدأوا فى تطبيق هذا المنهج على الكتاب المقدس، الذى بدا غير فصيح 
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ومس�تعصًيا على الفهم بالنس�بة لعقولهم التى تربت على الثقافة اليونانية. ولجأوا إلى القوائم 
التى تعطى الترجمات اليونانية لألس�ماء العبرية، فصار آدم على سبيل المثال nous أى العقل 
الطبيع�ى، وإس�رائيل psyche أى النف�س؛ وموس�ى sophia أى الحكم�ة. ولذل�ك ألق�ى هذا 
المنه�ج ضوًءا جدي�ًدا بالكلية على قصص الكتاب المقدس، فهل عاش�ت ش�خصياتها وفًقا 
لمدلول أسمائها؟ وماذا كشفته قصة معينة عن المعضلة اإلنسانية؟ وكيف يستطيع القارئ أن 

يطبقها على بحثه الخاص على المعنى؟

لم يعتقد فيلون، وهو يطبق هذا المنهج على قصص الكتاب المقدس، أنه يشوه األصل، 
فق�د كان يأخ�ذ المعنى الحرف�ى لتلك القص�ص بمنتهى الجدي�ة)58(، لكنه كان مث�ل دانيال، 
يبحث عن ش�ىء جديد؛ لقد كان هناك فى القصة أكثر من معناها الحرفى. اعتقد فيلون الذى 
ينتمى للمدرسة األفلوطينية، أن البعد الالزمانى للواقع هو أكثر )واقعية( من بعده المادى أو 
التاريخى. ولذلك فبينما كان معبد القدس، دون ش�ك مبنى فعلًيا، إال أن تصميمه المعمارى 

يرمز للكون؛ ولذلك شكل المعبد تعبيًرا أبدًيا عن الله الذى هو الحقيقة.

أراد فيلون أن يوضح أن قصص الكتاب المقدس هى ما يطلق عليه اإلغريق األس�اطير. 
إنها تلك األحداث التى وقعت فى العالم الحقيقى فى لحظة معينة، لكنها تمتلك بعًدا متجاوًزا 
للزمان، وما لم يتم تحريرها من س�ياقها التاريخ�ى وتصبح واقًعا روحانًيا فى حياة المؤمنين، 
ل�ن يكون لها وظيفة دينية. وهكذا، تترجم العملي�ة الرمزية )allegoria( المعنى األعمق لتلك 

القصص فى الحياة الداخلية للقارئ.

اس�تخدم البالغيون مصطلح الرمزية )allegoria( لوصف خطاب يعنى ش�يًئا مختلًفا عن 
معناه السطحى، أما فيلون فهو يفضل تسمية منهجه hyponoia أى )الفكر األسمى/ األعمق( 
ألن�ه كان يحاول الوصول إلى مس�توى للحقيق�ة أكثر عمًقا. كما أحب الحديث عن تفس�يره 
باعتباره )تحواًل( لكل من النص والمفس�ر؛ فعلى النص أن )يستدير()59(؛ وذلك ألن المفسر 
حينم�ا يتص�ارع مع مقطع غامض، فعليه أن يلويه به�ذه الطريقة وبتلك، حتى يجعله أكثر قرًبا 
من الضوء ليراه بوضوح أكثر. وفى بعض األحيان، يغدو لزاًما على المفسر أن يغير موقفه من 

أجل إقامة عالقة سليمة مع النص وأن )يغير فكره(.
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وتكش�ف عملية إدارة النص عن العديد من المس�تويات المختلفة للقصة، إال أن فيلون 
أص�ر أن المفس�ر يج�ب أن يصل إلى خيط يمر بكاف�ة قراءاته. وكتب فيلون أربع رس�ائل عن 
قصة قابيل وهابيل فى محاولة الكتشاف المعنى الفلسفى الكامن فيها. وأخيًرا، وصل إلى أن 
الخيط الرئيسى هو المعركة بين حب الذات وحب الله، فاسم قابيل يعنى التملك، ولقد أراد 
قابيل أن يحتفظ بكل شىء لنفسه وغرضه األساسى هو خدمة مصالحه الذاتية. أما اسم هابيل 
فه�و يعن�ى )ذلك الذى يحيل كل ش�ىء إلى الل�ه(، ولذلك كانت هاتان الس�متان موجودتين 
ف�ى كل ش�خص، وكانتا أيًض�ا فى حالة ح�رب دائمة بداخل�ه)60(. وفى )تح�ول( آخر، بينت 
القصة الصراع بين الفصاحة الصائبة والخاطئة: فلم يستطع هابيل الرد على حجج قابيل ذات 
اللحن، وظل مقيد اللسان دون حول أو قوة حتى اغتاله أخوه. هذا ما يحدث بحسب فيلون، 
حينما تخرج األنانية عن الس�يطرة وتدمر حب الله داخلنا. لقد منح سفر التكوين، كما ت�أمله 
فيلون، يهود اإلسكندرية ذوى التعليم اليونانى بنية ورمزية مكنتهم من تأمل الحقائق الصعبة، 

ولكنها األساسية، للحياة الروحية.

كم�ا قام فيلون بتنقية مفهوم الكتاب المقدس عن الله، الذى قد يبدو تجس�يًدا لإلنس�ان 
بص�ورة ال أم�ل فيه�ا بالنس�بة لمفكر أفلوطين�ى. فجعل الله يخبر موس�ى »ال يمك�ن للطبيعة 

البشرية إدراك الله، نعم: بل إن ذلك يستعصى حتى على السماوات والكون بأكمله«)61(.

مي�ز فيلون بش�كل هائ�ل بين جوهر الل�ه )ousia(،  والذى ال يمكن إدراك�ه، وبين أفعاله 
)energeiaei(، وقدرات�ه )dynameis( التى نس�تطيع إدراكها فى العالم. فلم تتضمن النصوص 

المقدسة شيًئا عن جوهر اإلله؛ لكننا نقرأ فيها فقط عن قدراته، وأحدها الكلمة أو اللوجوس 
)Logos( اإللهى، وهو التخطيط العقالنى الذى بنى الكون)62(. وكما هو الحال مع بن س�يره، 

اعتقد فيلون أننا إذا استطعنا اإلمساك بومضة من اللوجوس فى الخلق والتوراة، فإننا سننتقل 
أبع�د م�ن قدرات المنطق االس�تطرادى إلى نش�وة اإلدراك ب�أن الله »أعلى من أي�ة طريقة فى 

التفكير، وأثمن من أى فكر«)63(.

وي�رى فيلون أن من الحمق قراءة اإلصحاح األول من التكوين قراءة حرفية، وأن يتخيل 
خلق العالم فى ستة أيام، إذ يرمز العدد )6( إلى الكمال. وقد الحظ وجود قصتين مختلفتين 
تماًم�ا للخلق فى س�فر التكوين، وقرر أن رواية )P( ف�ى الفصل األول تصف خلق اللوجوس 
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)Logos(، أى الخطة األساسية للكون التى هى )المولود األول( لله)64(، وأن رواية )J( األكثر 

التصاًقا باألرض فى اإلصحاح الثانى ترمز إلى تشكيل العالم المادى على يد الصانع اإللهى 
)demiourgos( � كما فى محاورة تيماوس ألفالطون � الذى قام بترتيب المواد الخام للوجود 

حتى ينشئ الكون المرتب.

ل�م يكن تفس�ير فيلون تالعًبا ذكًيا باألس�ماء واألع�داد، ولكنه ممارس�ة روحية، وككل 
مفك�ر أفلوطين�ى تصور المعرفة كاس�ترجاع لما هو مع�روف لديه بالفعل فى مس�توى عميق 
لذات�ه، وبغوصه تحت المعنى الحرفى لرواية الكتاب المقدس، واكتش�افه لمبدئها الفلس�فى 
العمي�ق، فإن�ه يعاين صدم�ة اإلدراك. إذ تصبح القص�ة فجأة منصهرة فى حقيقة تش�كل جزًءا 
م�ن نفس�ه. كان يتصارع بعنف م�ع كتبه فى بعض األحي�ان ويبدو كما لو أن�ه ال يحرز تقدًما، 
ولك�ن حينئذ ويكاد يكون دون إنذار، يش�عر بنش�وة متس��امية، ككاه�ن ف�ى أح�د الط�قوس 

ذات النشوة الغامضة:

لق�د أصبحت فج�أة ممتلًئا، تن�زل علّى األف�كار كالثلج، بحيث 
إنن�ى تح�ت تأثي�ر االس�تحواذ اإللهى امت�أت حم�اس كوريبانتى)*( 
والن�اس،  الم�كان،  ش�ىء:  ب�كل  جاه�ً�  وص�رت   )corybantic(

والماضى، والحاضر، وبنفس�ى وبما قيل وبما كتب. ألننى اكتس�بت 
بياًنا وأفكاًرا، واستمتاًعا بالحياة، ورؤية ثاقبة، ووضوًحا فائًقا لأشياء 

كما قد يحدث فى العيون كنتيجة ألوضح عرض)60(.

وفى العام الذى توفى فيه فيلون، ارتكبت مذابح ضد الجماعة اليهودية فى اإلسكندرية، 
وطوال عهد الرومان، أصبح هناك خوف واس�ع االنتش�ار من نشوب تمرد يهودى، وفى عام 
�ا، نظم�ت مجموعة من اليه�ود الغيورين )Zealots( تمرًدا فى فلس�طين، اس�تطاع  66 ميالديًّ
بش�كل غي�ر متصور أن يحج�ز الجيوش الرومانية لم�دة أربعة أعوام. وقد عزمت الس�لطات 
على قمع التمرد بال رحمة خوًفا من انتش�اره بين الجماعات اليهودية فى الش�تات، وفى عام 
70 استولى اإلمبراطور ڤيسپاسيان بشكل نهائى على القدس، وعندما اخترق الجنود الرومان 
الباحات الداخلية للمعبد، وجدوا ستة آالف من اليهود الغيورين هناك، على استعداد للقتال 

)*( خملوق نصف شيطانى ىف األساطري اإلغريقية الرومانية � )املرتجم(.
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حت�ى الم�وت. وعندما رأى هؤالء النار تش�تعل ف�ى المعبد، انطلقت صرخ�ة مرعبة، وقذف 
بعضهم بنفس�ه على س�يوف الروم�ان، وألقى البعض اآلخر بنفس�ه فى الحري�ق. وفى لحظة 
اختف�اء المعبد، استس�لم اليهود ولم يب�دو أدنى اهتمام بالدفاع عن بقية المدينة، بل ش�اهدوا 

بكل عجز جنود ثيتوس وهم يهدمون ما تبقى من المدينة)66(.

ا للدين اليهودى،  وقف المعبد طوال قرون فى قلب العالم اليهودى، وشغل مكاًنا مركزيًّ
وق�د دم�ر مرة أخرى، لك�ن هذه المرة لم تتم إع�ادة بنائه. ولم يتمكن س�وى فرقتين من تلك 
الالتى توالدت أثناء حقبة المعبد الثانى من أن تجد طريقها للمستقبل. وكان أولها هى حركة 

يسوع التى ألهمتها الكارثة كتابة مجموعة جديدة تماًما من النصوص المقدسة.

* * *
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ليس�ت لدين�ا أي�ة فكرة عم�ا كان يمكن للمس�يحية أن تكون علي�ه  لو لم يدم�ر الرومان 
المعب�د، إذ تظه�ر آث�ار ذلك على نص�وص العهد الجدي�د، والتى كتب العديد منها اس�تجابة 

لتلك المأساة)1(.

كان�ت حركة يس�وع، أثناء أواخ�ر فترة المعبد الثان�ى، مجرد فرقة م�ن العديد من الفرق 
المتصارعة بشراسة، وكان لها سمات غير مألوفة، إال أنه مثل العديد من الجماعات األخرى، 
اعتبر المس�يحيون األوائل أنفس�هم إس�رائيل الحقة، ولم تتوافر لديهم أي�ة نية لالنفصال عن 
اليهودية. ورغم عدم امتالكنا لمعلومات مباش�رة، نستطيع القيام بتخمين علمى بصدد تاريخ 

تلك الجماعة فى األربعين عاًما التى مضت منذ إعدام يسوع على يد پونتيوس پيالت.

مازال يس�وع نفس�ه لغًزا محيًرا، وقد مثلت محاوالت كثيرة مثيرة لالهتمام إلماطة اللثام 
عن ش�خص يس�وع )التاريخى(، نوًعا م�ن الصناعة األكاديمية، ولكن تبقى حقيقة أن يس�وع 
الوحيد الذى نعرفه فعاًل هو يس�وع العهد الجدي�د، الذى لم يكن مهتًما بالتاريخ الموضوعى 
العلم�ى. ال توج�د تقريرات معاصرة أخرى عن رس�الته فى الحياة ووفات�ه، وليس بمقدورنا 
حت�ى أن نتأكد من س�بب صلبه. فتش�ير روايات اإلنجيل أنه س�اد االعتقاد بأن�ه ملك اليهود، 
ومث�ل أن�ه تنبأ باالقتراب الوش�يك لمملكة الس�ماء، لكنه أوضح بش�كل صريح ب�أن مملكته 

ليست فى هذا العالم.

الفصل الثالث

اإلنجــــــــــــيل
✍
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وفى أدبيات أخريات فترة المعبد الثانى، هناك تلميحات أن قلة من الناس كانوا يتوقعون 
قي�ام مل�ك صالح من آل داود ببن�اء مملكة أبدية، ويب�دو أن تلك الفكرة صارت أكثر ش�عبية 
خالل األعوام العصيبة التى قادت إلى الحرب. ويش�ير يوس�يفوس وتاكيتوس وسيوتونيوس 
جميعهم إلى أهمية التدين ذى الطابع الثورى، قبل وبعد التمرد على حد س�واء)2(. كان هناك 
تطلع عارم فى بعض الدوائر إلى المس�يح )Meshiah( )باليونانية كريس�توس Christos( ذلك 

الملك )الممسوح( من بيت داود الذى سيخلص إسرائيل.

ال نعلم ما إذا كان يس�وع قد ادعى أنه هذا المس�يح � فاألناجيل غامضة فيما يتصل بهذا 
األم�ر)3(. وقد يكون آخرون وليس يس�وع نفس�ه أطلق�وا هذا االدعاء نيابة عن�ه)4(، ولكن بعد 
وفاته شاهده بعض أتباعه فى رؤى أقنعتهم بأنه قام من قبره � ذلك الحدث الذى يؤذن ببعث 

الصالحين كافة عندما يبدأ الله حكمه على األرض)5(.

ينحدر يس�وع وأتباعه من الجليل بش�مال فلسطين، وبعد وفاته انتقلوا إلى القدس، حتى 
يكون�وا موجودي�ن على األرجح عندما تص�ل مملكة الله، ذلك أن كاف�ة النبوءات أعلنت أن 
المعبد س�يكون محور النظام العالمى الجديد)6(. وعرف قادة حركتهم باس�م )االثنى عشر(: 

ففى المملكة سيحكمون القبائل االثنى عشر إلسرائيل المعاد تشكيلها)7(.

 وم�ارس أعضاء حركة يس�وع العبادة مًعا كل ي�وم فى المعبد)8(، لكنه�م التقوا أيًضا فى 
الوجب�ات الجماعي�ة حي�ث أك�دوا إيمانهم باالقت�راب الوش�يك للمملكة)9(، واس�تمروا فى 
العي�ش كيه�ود مخلصين متمس�كين بعقيدتهم. ومثل اإلس�ينيين، لم تكن له�م ملكية خاصة 
وإنما تش�اركوا بالمس�اواة فيما ُيمتلك، وكرس�وا حياتهم لأليام األخيرة)10(. ويبدو أن يسوع 
أوصى  بالفقر التطوعى والرعاية الخاصة للفقراء، وبأن الوالء للجماعة يس�مو فوق الروابط 
العائلي�ة، وبأن الش�ر يج�ب أن يقاب�ل بالالعنف وبالح�ب)11(. وعلى المس�يحيين أن يدفعوا 

ضرائبهم ويحترموا السلطات الرومانية وال يجب حتى أن يفكروا فى الصراع المسلح)12(.

واس�تمر أتباع يس�وع فى تقديس التوراة)13( والحفاظ على الس�بت)14(، وكان التمس�ك 
بقوانين الطعام مس�ألة ذات أهمية قصوى بالنس�بة لهم)15(. ومثل هيلل، الفريسى الكبير الذى 
كان معاصًرا ليسوع ويكبره فى العمر، كانوا يعلمون نسخة من القانون الذهبى، الذى اعتقدوا 
أنه أس�اس الدين اليهودى: »عامل الناس دائًما كما تحب أن يعاملوك؛ تلك رس�الة )القانون( 

و )األنبياء(«)16(.
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ويبدو أن أعضاء جماعة يسوع كاألسينيين كانت لهم عالقة غامضة بالمعبد، فقد ورد أن 
يسوع تنبأ بخراب الضريح الرائع الذى بناه هيرود: »أترون هذه المبانى العظيمة؟« قال يسوع 

سائاًل تالمذته: »لن يبقى حجر واحد منها فوق اآلخر؛ وسيدمر كل شىء«)17(.

وأثناء محاكمته، زعموا أنه تعهد بتدمير المعبد وبنائه فى ثالثة أيام، ولكن مثل األسينيين، 
اس�تمر أتباع يسوع فى الصالة بالمعبد، ومن هذه الناحية اتفقوا مع اتجاهات التدين األخرى 

فى أواخر فترة المعبد الثانى.

كانت المس�يحية، عل�ى أية حال، غريبة ومثي�رة للخالف، فلم يكن هن�اك توقع عام بأن 
المس�يح سيموت وس�يقوم من رقاده. وشكلت طريقة موت يس�وع مصدًرا للحرج: إذ كيف 
يمك�ن لرج�ل ميت كأى مجرم عادى أن يكون مختاًرا من الل�ه؟ واعتبر الكثيرون االدعاءات 
المس�يحانية بشأن يسوع نوًعا من العار)18(، كما افتقرت الحركة أيًضا إلى الصرامة األخالقية 
لبع�ض الطوائ�ف األخ�رى، ذلك أنها ادع�ت أن الخاطئي�ن والعاهرات وجامع�ى الضرائب 
الرومانية س�يدخلون المملكة قبل الكهنة)19(. ونش�ر الدعاة المسيحيون اإلنجيل أو )البشارة 
ا، مثل  السعيدة( بصدد عودة يسوع الوشيكة فى مناطق فلسطين الهامشية والمشكوك فيها دينيًّ
السامرة وغزة. كما أقاموا أيًضا تجمعات فى الشتات  � فى دمشق وفينيقيا وقيلقية وأنطاكية)20(� 

حيث تمكنوا من تحقيق اختراق مهم.

ورغم أن الدعاة توجهوا فى المقام األول إلى إخوانهم اليهود، فقد وجدوا أنهم يجتذبون 
األغي�ار أيًضا خاصة من بين من يخافون الله)21(. وكان اليهود فى الش�تات يرحبون بالوثنيين 
المتعاطفي�ن، كما جرى ع�ن قصد تصميم الباح�ة الخارجية الضخمة لمعب�د هيرود الجديد 
لتس�ع حش�ود األغيار الذين أحبوا المش�اركة فى األعياد اليهودية. لم يصبح هؤالء العابدون 
الوثني�ون موحدين، فكانوا ما يزالون يعبدون آلهًة أخرى ويش�اركون ف�ى العبادات المحلية، 
ول�م يبد معظ�م اليهود اعتراًضا على ذلك؛ ألن الله فرض على إس�رائيل فقط العبادة الكاملة 
له. ولكن إذا ما تحول واحد من األغيار إلى اليهودية، لزم أن ُيختتن وأن يتبع التوراة بأكملها 
ويترك عبادة األوثان. ومن هنا وضع وصول أعداد هائلة من األغيار المتحولين لليهودية قادة 
طائفة يس�وع فى مأزق؛ ألنه يبدو أن أحًدا لم يظن بوجوب اس�تبعاد األغيار، إال أنه كان هناك 
ق�در معتب�ر من عدم االتفاق بصدد الش�روط التى يس�مح لهم بالدخول وفًقا له�ا. فبينما ظن 
البعض أن المسيحيين األغيار يجب أن يتحولوا لليهودية ويتمسكوا بالتوراة، ويواجهوا محنة 
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الخت�ان الخطرة، رأى آخ�رون أن التحول غير ضرورى؛ ألن نظ�ام العالم الحاضر فى طريقه 
للفناء. وصار الجدال مس�تعًرا، ولكن فى النهاية ج�رى االتفاق على أن أولئك األغيار الذين 
قبلوا يس�وع كمس�يح، ليسوا بحاجة إلى التحول لليهودية، وإنما عليهم ببساطة أن يتخلوا عن 

الوثنية، وأن يتبعوا نسخة معدلة من قواعد الطعام)22(.

وب�دال م�ن اعتب�ار األغي�ار المتحولين مش�كلة، كان بعض المتحمس�ين يس�عون إليهم 
ويتكبدون مشاق اإلرساليات التنصيرية الطموحة إلى العالم الوثنى. فقد تمكن بطرس، أحد 
االثنى عش�ر، من تحوي�ل البعض إلى النصرانية فى مدينة الحامي�ة الرومانية قيصرية؛ وحظى 
 )ekklesia( بارناب�ا، وهو يه�ودى ناطق باليونانية من قب�رص، بالعديد من األغبار فى كنيس�ته
بأنطاكي�ة)23(. تل�ك المدينة التى أطلق فيها ألول مرة اس�م )المس�يحيين( عل�ى أولئك الذين 
آمنوا أن يس�وع هو المس�يح )كريس�توس � Christos()24(. وظهر ألحدهم � ال نعرف من هو 
� أن يقيم كنيس�ة فى روما، لكن تجمع المس�يحيين بالقدس، وخصوًصا جيمس شقيق يسوع 
وجد ذلك مثيًرا للقلق. أبدى أولئك األغيار استمساًكا والتزاًما مثيرين لإلعجاب بحق، ولما 
كان العديد من اليهود ينظرون للوثنيين باعتبارهم مدمنين بشكل مزمن للعادات الفاسدة)25(، 
ولكن ظهر فى الحقيقة أن الكثرة منهم قادرة على التحلى بالمعايير األخالقية العالية للطائفة 

اليهودية التى انتموا إليها، فقد دلت ذلك على أن الله يعمل بين ظهرانيهم.

ولك�ن لم�اذا كان يقوم بذل�ك؟ لقد كان المتحولون على اس�تعداد للقطيع�ة الكاملة مع 
الديانات التى تشكل أساًسا للحياة االجتماعية فى المدن الوثنية، مما أوقعهم فى منطقة بينية 
ال يحس�دون عليها. فما أصبح باس�تطاعتهم أن يأكلوا اللحم الذى يضحى به لآللهة الزائفة، 
وكذل�ك صار االخت�الط االجتماع�ى بالجيران واألق�ارب مس�تحياًل تقريًب�ا)26(. لقد فقدوا 
عالمهم القديم دون أن يش�عروا بالترحاب الكامل فى العالم الجديد. ومع ذلك اس�تمر تدفق 

األغيار المتحولين. ولكن ماذا يعنى ذلك؟

بدأ المس�يحيون ذوو األص�ول اليهودية فى التفتيش عن إجابة فى النصوص المقدس�ة. 
ومثل جماعة قمران؛ قاموا بتطوير منهج التفسير القائم على فك الرموز، حيث قلبوا )التوراة( 
و)األنبياء( بحًثا عن إش�ارات )األنبياء( ليس�وع واألغيار فى نهاية الزمان. ووجدوا أن بعض 
)األنبي�اء( تنب�أوا بأن األغيار س�يجرى قس�رهم ض�د إرادتهم على عب�ادة إله إس�رائيل، بينما 
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اعتقد آخرون أنهم سيش�تركون فى نصر إس�رائيل ويتخلصون بمحض إرادتهم من أصنامهم 
الزائفة)27(.

ول�ذا قرر بعض المس�يحيين أن تحول األغيار يثبت أن تلك ه�ى بالفعل األيام األخيرة. 
لق�د ب�دأت العملية التى أخب�ر عنها )األنبياء(؛ ويس�وع هو المس�يح حًق�ا والمملكة صارت 

بالفعل فى متناول اليد.

كان بولس أحد األنصار األقوياء لتلك المعتقدات األخروية، وهو  أحد اليهود الناطقين 
باليوناني�ة م�ن طرس�وس ف�ى قيلقية، وق�د انضم للحرك�ة المس�يحية بعد وفاة يس�وع بثالث 
سنوات. ولم يكن بولس على معرفة شخصية بيسوع أبًدا، كما كان فى البداية معادًيا له، لكنه 
تحول بفضل وحى أقنعه أن المس�يح نصبه رس�واًل إلى األغيار)28(. فارتحل بولس على نحو 
واس�ع فى الشتات، ووجد تجمعات فى سوريا وآسيا الصغرى واليونان، وصمم على إيصال 
البش�ارة إل�ى أطراف األرض قبل عودة يس�وع. لقد كتب رس�ائل إلى من تحول�وا على يديه، 
مجيًب�ا على أس�ئلتهم ناصًحا إياهم وش�ارًحا العقي�دة. لم يكن بولس يظ�ن للحظة أنه يكتب 
)كتاًبا مقدًس�ا(؛ ألنه كان مؤمًنا أن يس�وع س�يعود أثناء حياته هو، ولم يدر بخلده أن األجيال 
المس�تقبلية س�وف تقرأ ملًيا رس�ائله. لقد صار ينظر إلي�ه كمعلم أول، لكنه م�درًكا أن مزاجه 
النارى جعله يعى أنه ال يحظى بقبول عام، وبالرغم من ذلك حفظت رسائله إلى الكنائس فى 
روما وقورنتيس، وغالطيا، وفيليبى، وتسالونيكا)29(، وبعد وفاته فى الستينيات، كتب الكتاب 
المس�يحيون، الذين بجلوا بولس، باسمه، وطوروا أفكاره فى رسائل إلى الكنائس فى أفسس 
وكولوس�ى، وكتبوا رس�ائل يفترض أنها ظهرت بعد وفاته مرسلة إلى معاونى بولس، تيموثى 

وتيتوس.

أص�ر بول�س على تخل�ى المتحولين األغي�ار عن الديان�ات الوثنية كاف�ة وعبادتهم إلله 
إس�رائيل وحده)30(، غير أنه لم يعتقد فى ضرورة تحولهم إلى اليهودية؛ ألن يسوع قد جعلهم 
بالفع�ل )أبن�اء الله( دون الخت�ان والتوراة. ينبغى أن يحيوا كما ل�و كانت المملكة قد وصلت 
بالفعل: برعاية الفقراء والتصرف بإحسان وعفة واعتدال وتواضع. إن حقيقة قيام المسيحيين 
األغيار بالتنبؤ وبالمعجزات، وبالتحدث بألس�نة غريبة فى غمار حالة النش�وة الروحية، وهى 
كلها عالمات الزمن المسيحانى)31(، تثبت أن روح الله تعيش فيهم، وأن المملكة ستحل فى 

المستقبل القريب للغاية)32(.
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لك�ن بولس لم يش�ر أب�ًدا بضرورة توقف اليهود ع�ن اتباع التوراة؛ ألن ذلك س�يجعلهم 
ينتهك�ون ميثاقهم مع الله، فلقد تلقت إس�رائيل هدية وحى س�يناء الثمين�ة، وطقوس المعبد، 
وامتي�از كونه�ا )أبن�اء الله( الذي�ن يحظون بعالق�ة وثيقة ب�ه، وكان بولس ُيق�در كل هذا)33(. 
وعندم�ا ن�دد بمرارة ض�د )المهوِدين( ل�م يكن يدين اليه�ود أو اليهودية بذاته�ا، ولكن يدين 
أولئك المسيحيين ذوى األصول اليهودية الذين أرادوا من األغيار أن يختتنوا ويتبعوا التوراة 
بأكمله�ا. وكغي�ره من الطوائف ف�ى أواخر حقبة المعب�د الثانى، كان بول�س مقتنًعا أنه وحده 
يمتل�ك الحقيق�ة)34(. وكانت تجمعاته التى يختلط فيها اليهود واألغيار تمثل إس�رائيل الحقة 

فى الزمن المسيحانى.

وبحث بولس أيًضا فى النصوص المقدسة، التى آمن أن معناها تغير منذ قدوم المسيح، 
وم�ن ثم فأحد المزامير التى بدا أنها تش�ير إلى داود أصبحت تتحدث بالفعل عن يس�وع)35(. 
»حًق�ا إن كل ش�ىء كتب منذ أم�د بعيد فى النصوص المقدس�ة قصد به أن ُيعلمنا ش�يًئا«)36(. 
لقد ظهر اآلن فحس�ب المعنى الحقيقى )للقانون واألنبياء(، لذا لم يعد بإمكان أولئك الذين 
رفض�وا قب�ول يس�وع كمس�يح أن يفهموهما. لم تع�د س�يناء ذات أهمية حاس�مة، لكن حتى 
اآلن لم يدرك ش�عب إس�رائيل أن ميثاق موس�ى كان إج�راًء مؤقًتا وانتق�الًي�ا، ومن أجل ذلك 
)ُحجب�ت( عقوله�م ولم يمكنهم رؤية مغزى النصوص المقدس�ة. الحجاب اليوم مس��دوٌل 

على ع�قولهم، عن�دما ينص�تون إلى الت�وراة فى المعابد.

إن اليه�ود بحاج�ة إل�ى أن )يتحولوا( أو يس�تديروا حتى يروا على وج�ه صحيح. حينئذ 
سيتغيرون هم أيًضا »وستعكس وجوههم السافرة كالمرايا النور اإللهى«)37(.

لم تكن هناك هرطقة فى ذلك. فلقد كان اليهود يتوصلون إلى معاٍن جديدة فى الكتابات 
القديمة منذ وقت طويل، ومارس�ت جماعة قمران نفس ذلك النوع من فك الرموز،  وحينما 
اس�تعان بول�س بقصص النص المقدس لتوجيه م�ن تحولوا على يديه، أوله�ا بطريقة جديدة 
تماًم�ا، فصار آدم ينبئ عن المس�يح، إال أن�ه فى حين جلب آدم الخطيئة إل�ى هذا العالم، فإن 
يس�وع صح�ح عالقة العالم مع الل�ه)38(. ولم يع�د إبراهيم اآلن مجرد أًب للش�عب اليهودى 
ولكنه سلف المؤمنين كافة، وجعله )إيمانه �  faith(  � »نسبة إلى الكلمة اليونانية Pistis، التى 
تجدر اإلش�ارة إلى أنها ينبغى أن تترجم إلى )الثقة( بداًل من )اإليمان(« � مس�يحًيا نموذجًيا، 
قبل قدوم المسيح بقرون. وعندما امتدحت النصوص المقدسة اعتقاد إبراهيم)39(، فإنها كانت 
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تش�ير )إلينا أيًضا()40(. تنبأت النصوص المقدس�ة أن الله سيس�تخدم اإليمان ليطهر الوثنيين، 
وأعلنت البش�ارة الس�عيدة ذلك منذ عهد بعيد، عندما قيل إلبراهيم: »تتبارك فيك جميع أمم 
األرض«)41(. وحينما أمر الله إبراهيم بالتخلى عن خليلته هاجر وابنهما إس�ماعيل فى البرية، 
فإن ذلك كان رمًزا: مثلت هاجر ميثاق س�يناء الذى اس�تعبد اليهود للقانون، بينما تقابل سارة، 

زوجة إبراهيم الحرة، الميثاق الجديد الذى حرر األغيار من فروض التوراة)42(.

كان مؤلف الرسالة إلى العبرانيين، الذى يحتمل أنه كان يكتبه فى الوقت نفسه تقريًبا، أكثر 
راد يكالية من ذلك، فقد حاول أن يهدئ من روع جماعة المسيحيين ذوى األصول اليهودية، 
الذين بدأوا يشعرون بالوجل عن طريق البرهنة بقوة على أن المسيح ينسخ التوراة ويعلو على 
موس�ى)43(، وأن عبادة التضحية قد آذنت بتضحية يس�وع بحياته فى س�بيل البش�رية)44(. وفى 
مقط�ع غير عادى، نظر المؤلف إلى تاريخ إس�رائيل بأكمله باعتباره نموذًجا لفضيلة اإليمان، 
أو الثق�ة ف�ى الوقائع التى مازالت غي�ر مرئية فى الوقت الحاضر)45(. وق�د أظهر ذلك اإليمان 
كل م�ن  هابي�ل، وإخنوخ، ون�وح، وإبراهيم، وموس�ى، وفرعون، وباراك وشمش�ون، وداود 
وصموي�ل واألنبي�اء كاف�ة، وكان ذلك أعظ�م إنجاز لهم، بل ه�و إنجازهم الوحي�د)46(. لكن 
المؤل�ف خلص أنه�م »لم يتلقوا ما وع�دوا؛ ألن اإلله احتاط لنا لنحصل على ش�ىء أفضل، 

وأنهم لم يصلوا إلى الكمال إال معنا«)47(.

وعن طريق ذلك اإلبداع التأويلى، جرى إعادة تعريف التاريخ اإلسرائيلى بأكمله، ولكن 
ف�ى غم�ار ذلك فقدت القصص القديمة، التى كانت تتضم�ن أكثر من مجرد pistis، تعقدها 
الث�رى. أش�ارت التوراة والمعب�د وطقوس العبادة بمنتهى البس�اطة إلى واقع مس�تقبلى؛ ألن 
الله كان يدخر دائًما ش�يًئا أفضل للمس�تقبل. لقد بين بولس وكاتب رسالة العبرانيين لألجيال 
ر  القادم�ة من المس�يحيين كيفية تأوي�ل الكتاب المقدس العب�رى وجعله ملًكا لهم. وس�يطوِّ
ُكّتاب العهد الجديد اآلخرون هذا األس�لوب فى فك الرموز بما يجعل المس�يحيين ال يرون 

فى الكتب المقدسة اليهودية أكثر من توطئة للمسيحية.

كان�ت حركة يس�وع ق�د أصبحت مثيرة للخ�الف حتى قب�ل كارثة ع�ام 70م)48(. صعق 
المسيحيين، كغيرهم من الجماعات اليهودية األخرى، رؤية ضريح هيرود الرائع يتحول إلى 
كوم�ة م�ن األحجار. من المحتمل أنهم حلموا باس�تبدال معبد هيرود ولك�ن أحًدا لم يتخيل 
الحي�اة دون معب�د على اإلطالق. ولكن المس�يحيين أيًضا اعتبروا تدمي�ره رؤيوى، أى وحى 
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أو كش�ف عن واقع كان موجوًدا طوال الوقت لكن لم يش�اهد بوضوح من قبل � أال وهو إن 
اليهودية قد انتهت. إذ كانت خرائب المعبد ترمز إلى أفول اليهودية المأسوى، وأعطت إشارة 

باقتراب النهاية. واآلن سيأتى الله على بقية نظام العالم الفاسد ويقيم مملكته.

كان تدمير المعبد األول فى عام 586 )ق. م( قد ألهم تدفًقا إبداعًيا مدهًشا بين المنفيين 
ف�ى بابل، وأثار تدمي�ر المعبد الثانى جهوًدا فكرية مماثلة بين المس�يحيين. وبحلول منتصف 
القرن الثانى، كانت كل الكتب الس�بعة والعش�رين للعهد الجديد تقريًبا قد اكتملت. وأخذت 
الجماعات تش�ير إلى رس�ائل بولس كما لو كانت نصوًصا مقدس�ة)49(، وصار من المتعارف 
عليه قراءة إحدى س�ير يس�وع المتداولة أثناء قداس األحد. واختيرت األناجيل المنسوبة إلى 
متى ومرقس ولوقا ويوحنا فى قائمة الكتب المقدسة، ولكن كان هناك غيرها الكثير. فإنجيل 
طوم�اس )ع�ام 150 تقريًب�ا( هو مجموعة من األقوال الس�رية ليس�وع تنق�ل معرفة خالصية 
)غنوصي�ة � gnosis(، وكان�ت هن�اك أناجي�ل ص�ارت مفق�ودة اآلن: التجمع�ات اإلبيونيي�ن 
والناصريي�ن، والعبرانيين، التى خاطب�ت التجمعات اليهودية � المس�يحية. كذلك كان هناك 
أناجي�ل )غنوصية( عديدة مثلت ش�كاًل للمس�يحية أكدت على الغنوصي�ة، وميزت بين اإلله 
الروحانى تماًما )الذى أرس�ل يسوع كرسول( والصانع الذى خلق العالم المادى الفاسد)50(. 
 Quelle( ؛ ألنه كان مصدًراQ �وهناك كتابات أخرى لم تحفظ  مثل: إنجيل يعرفه الدارسون ب
باأللماني�ة( لمت�ى ولوق�ا؛ ومقتطف�ات مختلف�ة لتعاليم يس�وع؛ ووصف لمحاكمت�ه وتعذيبه 

وموته.

وف�ى القرن الثان�ى، لم تكن هناك قائمة بالنصوص المقدس�ة؛ ألنه لم يكن هناك ش�كل 
معيارى للمسيحية. فقد أراد مارسيون )حوالى 100- 165م( الذى اعتنق العديد من األفكار 
الغنوصية، الفصل بين المس�يحية والنصوص المقدس�ة العبرية؛ ألنه اعتقد أن المسيحية دين 
جدي�د تماًما. وكتب مارس�يون إنجيل�ه الخاص بناًء على رس�الة بولس وق�راءة مهذبة للوقا، 
األمر الذى جعل الكثير من المسيحيين غير مستريحين بدرجة عميقة لعالقتهم مع اليهودية.

ش�عر إرينيوس، أس�قف لي�ون )حوالى ع�ام 140- 200م( بالرعب بس�بب مارس�يون 
والغنوصي�ة، وأص�ر عل�ى الصلة بي�ن النصوص المقدس�ة القديم�ة والحديثة. وأل�ف قائمًة 
بالنصوص الصحيحة التى نرى فيها الجنين المس�تقبلى للعهد الجديد، وتبدأ القائمة بأناجيل 
مت�ى، ومرق�س، ولوق�ا، ويوحنا � حس�ب ه�ذا الترتيب � وتس�تمر مع أعمال الرس�ل )تاريخ 
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الكنيس�ة المبكرة( وتنته�ى بوصفين تنبؤيين للنهاية وهما: رؤيا يوحن�ا ورعوية هرمس. لكن 
القائم�ة لم تثبت حت�ى القرن الرابع، إذ رفض بعض الكتب الت�ى انتقاها إرينيوس مثل رعوية  

هرمس، وأضيفت كتب أخرى لقائمته مثل، العبرانيين رسالة يهوذا.

كتبت النصوص المقدس�ة المس�يحية فى أوقات متباينة، ف�ى أقاليم مختلفة ولجماعات 
مختلف�ة من المتلقين، لكنها تش�اركت فى لغة ومجموعة من الرموز المس�تقاة من )القانون( 
و )األنبي�اء(، وكذلك نصوص أواخر حقب�ة المعبد الثانى. وربطت تلك النصوص بين أفكار 
ل�م يك�ن بينها عالقة فى األصل � كابن الله وابن اإلنس�ان والمس�يح ومملكة الله � فى تركيبة 
جديدة)51(. ولم ينس�ق المؤلفون ذلك بش�كل منطقى ولكنهم وضعوا النصوص ببس�اطة إلى 
ج�وار بعضه�ا البعض بش�كل متك�رر، مما جعله�ا تمتزج مًعا ف�ى عقل الق�ارئ)52(. لم تكن 
هن�اك نظرة متوافقة ليس�وع، حي�ث أطلق عليه بولس )ابن الله(، بيد أنه اس�تخدم ذلك اللقب 
بالمعنى اليهودى التقليدى: أى إن يسوع كان بشًرا له عالقة خاصة مع الله مثل ملوك إسرائيل 
القدم�اء، ورفع�ه الله إل�ى مرتبة فريدة فى س�موها)53(، لكن بولس لم يدع أبًدا أن يس�وع كان 
إلًها. كذلك متى ومرقس ولوقا � الذين عرفوا بالمتش�ابهين )synoptics(  ؛ ألنهم )نظروا إلى 
األمور مجتمعين( � أيًضا لقب )ابن الله( بنفس الطريقة، لكنهم أرادوا أيًضا بذلك أن يس�وع 
ه�و )ابن اإلنس�ان( الذى ذكره دانيال، مما أعطاه بعًدا أخروًي�ا)54(. أما يوحنا الذى مثل تقليًدا 
مس�يحًيا مختلًف�ا، فرأى يس�وع باعتباره تجس�يد كلمة الل�ه وحكمته اللتين وجدت�ا قبل خلق 
العال�م)55(. وحينما وضع محررو العهد الجديد تلك النصوص مع بعضها، لم تزعجهم تلك 
التناقض�ات، فلقد صار يس�وع ظاهرة ب�ارزة للغاية فى عقول المس�يحيين لدرجة تعذر ربطها 

بتعريف واحد.

وكان لقب )المس�يح( حاسًما فى هذا الس�ياق، فبمجرد تعريف يسوع بأنه )الممسوح � 
كريس�توس( م�ن الله، منح الكتاب المس�يحيون ذلك اللقب معنى جديًدا بش�كل راديكالى. 
فق�د كانوا يقرءون الكتب المقدس�ة العبري�ة فى ترجمتها اليونانية، وكلما صادفوا إش�ارة إلى 
لوها فوًرا كإش�ارة رمزية إلى  الممس�وح )كريس�توس(، س�واء كان ملًكا، أو نبًيا، أو كاهًنا، أوَّ
يس�وع. كما انجذبوا لشخصية الخادم الغامضة فى سفر إش�عياء الثانى، ذلك الذى سيخلص 

عذابه العالم.
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ومع أن الخادم لم يكن شخصية مسيحانية، إال أن المقارنة المستمرة بين الخادم ويسوع 
المس�يح باس�تخدام التكتيك نفس�ه الذى يطمس الفوارق، رس�خت ألول مرة فكرة المسيح 
المع�ذب. وهكذا أصبحت ثالث ش�خصيات منفصلة، هى الخادم والمس�يح ويس�وع، غير 

قابلة لالستغناء عنها فى الخيال المسيحى)56( .

كان التأويل الرمزى للمس�يحيين واس�ًعا للغاية، حتى إنه ندر أال تحمل فقرة من فقرات 
العه�د الجديد إش�ارة للكتب المقدس�ة القديمة. ويب�دو أن كتبة اإلنجيل األربعة اس�تخدموا 
ترجمة التوراة الس�بعينية )Septuagint( كمصدر آخر لس�يرة يس�وع، ونج�م عن ذلك صعوبة 
فص�ل التأويل ع�ن الحقيقة. فهل أعطى الجالدون فعاًل خاًل ليس�وع ليش�ربه، واقترعوا على 
من يأخذ مالبسه، أو أن تلك إشارات من المزامير؟)57( هل روى »متى« قصة ميالد يسوع من 
العذراء، ببس�اطة؛ ألن إشعياء تنبأ أن عذراًء س�تحمل وستلد ابًنا يدعى عمانويل )استخدمت 
الترجم�ة الس�بعينية »الع�ذراء« للكلمة العبري�ة »almah«  التى تعنى امرأة ش�ابة()58(.  وذهب 
بعض الدارس�ين إلى حد أبعد باقتراح أنه من الممكن بناء إنجيل جديد من الكتب المقدس�ة 

اليهودية، دون اقتباس كلمة واحدة عن يسوع نفسه)59(.

إننا ال نعرف من كتب األناجيل، فحينما ظهرت ألول مرة؛ جرى تداولها دون إشارة السم 
المؤلف، ولكنها نس�بت الحًقا إلى ش�خصيات بارزة فى الكنيسة المبكرة)60(. كان المؤلفون 
مس�يحيين يهوًدا )61( من الذين يكتبون باليونانية ويعيش�ون فى المدن الهلنستية لإلمبراطورية 
الروماني�ة، إنهم ليس�وا فقط كتاًب�ا مبدعين � ولكل منه�م تحيزه الخاص � لكنه�م كانوا أيًضا 
منقحي�ن مه�رة قاموا بتحرير النصوص القديمة. كتب مرقس فى ع�ام 70 تقريًبا، ومتى ولوقا 
فى أواخر الثمانينيات، أما يوحنا ففى أواخر التس�عينيات. وتعكس األناجيل األربعة إحساًسا 
بالفزع والخوف المرتبط بتلك الفترة األليمة، حين عاش الشعب اليهودى فى اضطراب، لما 
قس�مت الحرب مع روما العائالت والجماعات، وصار لزاًم�ا على الفرق المختلفة أن تفكر 
مج�دًدا فى عالقتها بتقالي�د المعبد.لكن يب�دو أن )رؤيا( المعبد المدم�ر كانت ضاغطة على 

المسيحيين لدرجة إلهامهم بمسحانية عيسى الذين اعتقدوا أن رسالته ارتبطت بالمعبد.

اهتم مرقس، الذى كان يكتب بعد الحرب مباشرة، بهذا الموضوع على وجه الخصوص، 
فلق�د كان�ت جماعته فى أزم�ة عميقة، إذ اته�م المس�يحيون باالبتهاج لدم�ار المعبد، ويذكر 
مرقس أن بعض أعضاء كنيس�ته ضربوا فى المعابد، وتم جرهم إلى ش�يوخ اليهود ونكل بهم 
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علًنا، وبدأ الكثيرون يفقدون إيمانهم)62(. بدا أن تعاليم يس�وع س�قطت على أرض صماء وأن 
القادة المس�يحيين أنفس�هم كانوا متبلدين تماًما كاالثنى عشر الذين نادًرا ما فهموا يسوع كما 
ج�اء ف�ى إنجيل مرقس)63(. ولذلك تولد إحس�اس م�روع بالقطيعة المؤلمة مع التيار الس�ائد 
لليهودي�ة. فتماًما كما حذر يس�وع »ال أحد يرقع ثوًبا عتيًقا برقع�ة من قماش جديد � وإال فإن 
الرقع�ة الجديدة تنكمش فت�أكل من الثوب العتيق ويصير الخرق أس�وأ، وال أحد يضع خمًرا 
جدي�دة ف�ى ق�رب عتيقة حت�ى ال تفجر الخم�ر الجديدة القربة فت�راق الخمر وتتل�ف القربة، 
إنم�ا الخمر الجديدة توضع فى ق�رب جديدة«)64(. ولما كانت التلمذة لعيس�ى تعنى المعاناة 
والصراع الدائم مع القوى الش�يطانية، فعلى المس�يحيين أن يبق�وا متيقظين؛ يجب أن يكونوا 

على حذر بشكل دائم!)65(.

وألن بولس كان يكتب وقتما كان المعبد س�ليًما، فإنه نادًرا ما ذكره، لكن المعبد ش�غل 
مكاًنا مركزًيا فى رؤية مرقس ليس�وع)66(. ومثل دماره المرحلة األولى فحس�ب فى الكش�ف 
عن الرؤيا الوش�يكة)67(. كان دانيال قد تنبأ بالفع�ل بذلك »التدنيس والخراب« منذ أمد بعيد؛ 
ولذل�ك كان المعبد محكوًما عليه بالدمار)68(. لم يكن عيس�ى مرتًدا كما زعم أعداؤه، ولكنه 
كان متناغًم�ا تماًم�ا مع ش�خصيات الماضى العظيم�ة، ونقل عن إرميا وإش�عياء قوال يبين أن 
المعب�د بنى م�ن أجل األمم كافة كم�ا هو لليهود)69(. وحققت كنيس�ة مرقس، التى س�محت 
بدخ�ول األغيار، تلك النب�وءات القديمة، لكن المعبد لم يتبع خط�ة الله، فليس من العجيب 

أن يجرى تدميره.

كذل�ك ل�م يكن موت يس�وع عاًرا، فق�د تنبأ  )القان�ون( و )األنبي�اء()70( أن أح�د أتباعه 
س�يخونه)71(، وأن تالمذت�ه س�يتنكروا له)72(. غي�ر أن اإلنجيل ينتهى بعالمة ف�زع؛ ألنه عندما 
ذهبت امرأة لتمس�ح الجس�د وجدوا القبر خاوًيا. ورغم أن أحد المالئكة أخبرهم أن يس�وع 
قد قام، لكن »المرأة خرجت وجرت بعيًدا عن القبر؛ ألنهم شعروا برعب شديد، ولم ينبسوا 
بكلم�ة لمخل�وق ألنه�م كانوا خائفي�ن«)73(. وهن�ا تنتهى قص�ة مرقس، ملخصة اإلحس�اس 
بالترق�ب المخي�ف الذى خبره المس�يحيون آنذاك. لك�ن رواية مرقس المختص�رة والفظيعة 

مثلت »بشارة سعيدة«؛ ألن مملكة الله »قد حلت بالفعل«)74(.

على أن تلك اآلمال بدأت فى الذبول بحلول الوقت الذى كان متى يكتب فيه، فى أواخر 
الثمانينيات. إن ش�يًئا لم يتغير، فكيف يمكن للمملك�ة أن تأتى؟ ويجيب متى على ذلك بأنها 
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آتي�ة فى الخفاء، وه�ى تعمل بصمت فى العال�م تماًما كعمل الخميرة فى قطع�ة العجين)75(. 
ش�عرت جماعة متى بالخوف والغض�ب، فقد اتهموا من قبل رفاقهم اليه�ود بهجران التوراة 
واألنبي�اء)76(؛ ب�ل وتعرضوا للجلد بالس�ياط ف�ى المعابد وس�حبوا إلى محاكم الش�يوخ)77(، 
وتوقع�وا العذاب والقت�ل قبل نهاية العالم)78(. من أجل ح�رص متى، على وجه الخصوص، 
عل�ى إظهار أن المس�يحية ليس�ت فقط منس�جمة مع التقالي�د اليهودية، بل تمث�ل تتويًجا لها، 
لذلك فكل حادثة تقريًبا فى حياة يسوع إنما حدثت »لتحقيق النصوص المقدسة«، فقد أعلن 

أحد المالئكة مولد يسوع، تماًما كما حدث إلسماعيل وشمشون وإسحاق)79(.

األربعون يوًما من اإلغواء التى أمضاها فى الصحراء توازى األربعين عاًما لبنى إسرائيل 
فى البرية؛ كما أنبأ إشعياء من قبل بمعجزاته)80(. واألهم من ذلك أن يسوع كان معلًما عظيًما 
للتوراة، وأعلن القانون الجديد للعهد المسيحانى من على قمة جبل)81(� مثل موسى � وأصر 
على أنه أتى ليس ليبطل )القانون( و )األنبياء( وإنما ليكملهما)82(. فعلى اليهود اآلن أن يتبعوا 
الت�وراة بص�ورة أكثر صرامة من ذى قبل، ولم يعد كافي�ا أن يمتنع اليهود عن القتل، بل عليهم 
حت�ى أال يغضب�وا. ولم يعد الزنا محرًما فحس�ب، ب�ل ال ينظر الرجل إلى المرأة بش�هوة)83(. 
وُنس�خ قانون الثأر القديم � العين بالعين والس�ن بالس�ن، وصار على اليه�ود أن يديروا الخد 
اآلخر وأن يحبوا أعداءهم)84(. وتماًما مثل هوش�ع، رأى يس�وع أن الرأفة أكثر أهمية من اتباع 
الش�عائر)85(، وكذلك مثل هيلل فقد كان يدعو للقاعدة الذهبية)86(، لقد كان يس�وع أعظم من 

سليمان والمعبد)87(.

كان الفريس�يون ف�ى أيام متى قد ادعوا أن دراس�ة التوراة تدخل اليه�ود الحضرة اإللهية 
التى كانوا يلقونها فيما مضى بالمعبد: »لو جلس اثنان مًعا، وكلمات التوراة بينهما، ستمكث 

الحضرة اإللهية )السكينة � Shekhinah( بينهما«)88(.

أما يس�وع،  فقد وعد بأنه: أينما التقى اثنان أو ثالثة باس�مى، س�أكون حاضًرا معهم)89(. 
وهكذا أمكن للمسيحيين أن يلتقوا بالحضرة اإللهية )السكينة � Shekhinah( من خالل عيسى 

الذى حل محل المعبد والتوراة.

كان لوقا مؤلًفا لبعض أجزاء )أعمال الرس�ل( وكذل�ك إنجيله، وحرص هو اآلخر على 
أن يبين أن يس�وع وأتباعه يهود مخلصون، لكنه أكد أن اإلنجيل متاح للجميع: يهود وأغيار؛ 
والنس�اء والرجال؛ والفقراء؛ وجامعى الضرائب؛ والس�امرى الطيب واالبن المبذر. ويعطينا 
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لوقا لمحة ثرية عن التجربة الروحية التى منحها التأويل الرمزى )pesher( للمسيحيين األوائل. 
فق�د أورد قصة رمزية عن اثنين من تالمذة يس�وع س�ارا من القدس إل�ى عاموس بعد الصلب 
بثالثة أيام)90(. وكغيرهما من المس�يحيين فى أيام لوقا، شعر االثنان باالكتئاب واالضطراب، 
لكنهما صادفا فى الطريق غريًبا س�ألهما عما يقلقهما، فش�رحا له أنهما من أتباع يس�وع وكانا 
عل�ى يقين أنه المس�يح، لكنه تع�رض للصلب، بل واألس�وأ، أن المرأة التى كان�ت برفقتهما 
نش�رت قصًصا مثيرًة ع�ن القبر الخاوى ورؤي�ة المالئكة. فعاتبهما الغري�ب برفق قائاًل: )أال 
تعلمان أن المس�يح يجب أن يعانى قبل أن يصعد إلى مجده؟ وبدأ بموس�ى ش�ارًحا )الرسالة 
الكامل�ة( لألنبياء. وحينما وصل هذان التابعان إلى المكان المقصود فى ذلك المس�اء، ألحا 
على الغريب أن يش�اركهما فى اإلقامة، وحينما كس�ر الخبز فى العش�اء أدركا فجأة أنهما كانا 
طوال الوقت بحضرة يسوع، لكن )أعينهما حجبت( عن التعرف عليه. ولما اختفى يسوع عن 

نظرهما، تذكرا كيف )احترق( قلباهما بداخلهما عندما )فسر النصوص المقدسة(.

ا متجدًدا فى اإلحس�اس بالحزن والعجب  يع�د التأويل الرمزى المس�يحى تهذيًب�ا روحيًّ
اللذين ينتابان القلب وينيراه. كان المس�يحيون يجتمعون مًعا )مثنى وثالًثا( ليناقش�وا العالقة 
بي�ن كل م�ن )القان�ون( و)األنبياء( ويس�وع. وأثن�اء تحاورهم تنفت�ح النصوص وتش�ع نوًرا 
ا، ويمر ذلك مثلما اختفى يسوع لحظة التعرف عليه، ولكن بعد ذلك تتعانق التناقضات  لحظيًّ
الظاهري�ة ف�ى حميمية للكل خارقة للعادة. لقد لعب الغريب دوًرا حاس�ًما، إذ عندما وثقا فى 

.)pistis( شخص لم يرياه من قبل، قام التابعان بعمل من أعمال الثقة

فى كنيس�ة لوقا، وجد اليهود واألغيار أنه�م حينما يتواصل كل منهم مع )اآلخر(، فإنهم 
يعايشون الحضرة اإللهية التى ساووا بينها وبين المسيح بطريقة متزايدة.

ب�دأ ع�دد م�ن الكنائ�س فى آس�يا الصغرى ف�ى تطوي�ر فهم مختل�ف عن يس�وع، الذى 
ص�وره اإلنجي�ل والرس�ائل الثالث�ة المنس�وبة إل�ى يوحن�ا، وكتاب الرؤي�ا عن آخ�ر الزمان. 
وتل�ك النصوص )اليوحنية( كافة اعتبرت يس�وع � تجس�يد للكلم�ة � الذى نزل على األرض 
باعتباره الوحى النهائى)91(. يس�وع هو حمل الله، أى أضحية إلزاحة الخطايا عن العالم مثل 
الحمل الذى يذبح حس�ب الطقوس فى المعبد فى عيد الفصح اليهودى)92(. اعتقدوا أن أهم 
واجباته�م هى أن يحبوا بعضهم البعض)93(، لكنهم لم يمدوا صلتهم للغرباء، حيث ش�عرت 
تل�ك الجماعة أنها محاصرة فتمس�كت ببعضها فى مواجهة )العال�م()94(. وبدا العالم كذلك 
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مس�تقطًبا إلى نقائض متصارعة: النور ضد الظالم، والعالم ضد الروح، والحياة ضد الموت، 
والشر ضد الخير. وعانت الكنائس مؤخًرا من شقاق أليم حيث وجد بعض أعضائها تعاليمها 
غير محتملة، »وكفوا عن االعتقاد فى يسوع«)95(، فرأى المؤمنون هؤالء المرتدين باعتبارهم 

)أعداء المسيح( )antichrists( تمأل قلوبهم كراهية قاتلة للمسيح)96(.

وكان أعضاء تلك الطائفة المس�يحية مقتنعين أنهم وحدهم على حق وأن العالم بأكمله 
 )in- group( فقد كان إنجيل يوحنا على وجه الخصوص يخاطب جماعة حصرية .)ضدهم)97

لها رمزيتها الخاصة التى ال تفهم بواسطة من هم خارجها.

وهكذا كان على يسوع أن يخبر )اليهود( باستمرار أنهم سيبحثون عنه ولكنهم سيفشلون 
فى العثور عليه: »حيثما كنت فإنكم ال تس�تطيعون المجىء«)98(.لقد كان مس�تمعو يس�وع فى 
حال�ة حي�رة باس�تمرار، لكن يس�وع هو وحى الل�ه النهائى للعال�م، وعدم قبول�ه أمر مقضى، 

فأولئك الذين يرفضونه هم أبناء الشيطان وسيبقون فى الظالم.

وبالنسبة ليوحنا، انتهت اليهودية فعاًل وحًقا، ولقد وصف بشكل ممنهج استبدال يسوع 
لكل عنصر من عناصر الوحى اإللهى إلسرائيل. ومن اآلن فصاعًدا ستصير الكلمة التى قامت 
من الموت هى المكان الذى س�يلتقى فيه اليهود بالحضرة المقدس�ة: س�يقوم يس�وع الكلمة 
بوظيف�ة المعب�د المدمر، وس�يصبح المكان ال�ذى يلتقى في�ه اليهود بالحضرة المقدس�ة)99(. 
عندما س�ار إلى خ�ارج المعبد انس�حبت الحضرة المقدس�ة )Shekhinal( مع�ه)100(، وعندما 
احتف�ل بعي�د المظال )Sukkoth( الذى ُيَصب الماء فيه بش�كل احتفالى عل�ى المذبح، وتوقد 
المش�اعل العمالق�ة فى المعبد، صرخ يس�وع عالًي�ا � مثل الحكمة � أنه ه�و الماء الحى ونور 

العالم)101(.

وفى عيد الخبز غير المختمر: أعلن أنه هو »خبز الحياة«، وبذلك لم يكن فقط أعظم من 
م�وس�ى)102( وإبراهي�م، بل ج�س�د أيًضا الح�ضرة اإللهية: وكان م�ن التهور بمكان ليت��فوه 
باالس�م الم�حرم لله: »قب�ل أن يكون إبراهيم أص�اًل، كنت أنا ه��و«)103(. وبخالف األناجيل 
المتش�ابهة الثالثة األولى، لم يظهر يوحنا يسوع فى صورة من يقوم باجتذاب المتحولين غير 
اليه�ود للمس�يحية، وكانت كنيس�ته يهودي�ة بالكامل عل�ى األرجح فى البداي�ة، وكذلك كان 
المرتدون مس�يحيين من أصول يهودية، ولكنهم وجدوا ما تقوله الجماعة عن المس�يح )علم 
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المس�يح Christology( خالفى، ويحمل بذور التجديف على الله بطريقة ال يمكن التس�امح 
معها)104(.

يكش�ف كتاب رؤي�ا يوحنا عن الم�رارة التى كابدتها المس�يحية اليوحني�ة، فهنا صارت 
االزدواجية التى مثلت موضوًعا متكرًرا فى إنجيل يوحنا معركة كونية بين قوى الخير والشر. 
فلقد هاجم الشيطان وقبيله ميكائيل وجيشه المالئكى فى السماء، بينما هاجم األشرار الطيبين 
على األرض. الح لكنيسة يوحنا المأزومة أن الشر يجب أن يسود، ولكن يوحنا من پطموس، 
مؤلف الرؤيا، أصر أن اإلله سيتدخل فى اللحظة الحاسمة ويفرق شمل أعدائه. كان يوحنا من 
پطم�وس قد تلقى رؤيا خاصة ستكش�ف الحجاب عن الحال�ة الحقيقية لألمور، بحيث يعلم 
المؤمنون كيف يتصرفون خالل األيام األخيرة. س�يطر الخوف على س�فر الرؤيا: فلقد كانت 
الكنيسة ترتعد فرائصها من اإلمبراطورية الرومانية والجماعات اليهودية المحلية والجماعات 
المس�يحية المنافس�ة، لكن المؤلف أكد لهم أن الشيطان سيسلم سلطته فى النهاية إلى وحش 
ا، وعندئذ سيحضر الحمل إلنقاذهم. ورغم  سيخرج من أعماق البحر وسيطلب خضوًعا كونيًّ
أن بابل العاهرة س�تأتى سكرانة من دماء الشهداء المسيحيين، سيصب المالئكة سبع كوارث 
بش�عة على األرض، وس�تمتطى )الكلمة( ظهر حصان أبيض لتدخل المعركة، تقاتل الوحش 
وتدفعه فى حفرة من النار. وس�يحكم يس�وع بعد ذلك األرض لمدة ألف عام مع القديس�ين، 
لكن اإلله بعد ذلك سيطلق الشيطان من سجنه، وسيحل دمار أكثر ومعارك أكثر، حتى يستعاد 

السالم وتهبط القدس الجديدة من السماء كالعروس لتقابل الحمل.

ومث�ل الكتاب�ات اليوحنية كافة، يتس�م كت�اب الرؤيا بالغم�وض المتعم�د، ورموزه غير 
مفهومة لألجانب، إنه كتاب س�ام، وس�يجتذب، كما س�نرى، أناًس�ا يش�عرون مثل الكنائس 
اليوحني�ة، باالغتراب واالس�تياء. وكان أيًضا كتاًبا مثيًرا للخالف حتى إن بعض المس�يحيين 
عارضوا إدراجه فى قائمة الكتب المقدسة، ولكن عندما قرر المحررون األخيرون وضعه فى 
نهاية العهد الجديد، فقد صار ذلك بمثابة النصر النهائى ألسلوب تأويلهم الرمزى للنصوص 
ل كت�اب الرؤيا الرواية التاريخية لصعود المس�يحية إلى رؤيا أخروية  المقدس�ة اليهودية. حوَّ
ذات توج�ه مس�تقبلى. س�تحل القدس الجدي�دة محل القديم�ة: لم أجد ف�ى المدينة هيكاًل، 
فهيكلها هو الرب اإلله المهيمن على كل شىء والحمل. وحلت محل اليهودية وأكثر رموزها 

قدسية، المسيحية المحاربة المنتصرة)105(.
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هن�اك خي�ط من الكراهية يس�ير خالل العهد الجدي�د، ورغم أنه من غي�ر الدقيق وصف 
النصوص المس�يحية المقدسة بالمعاداة للسامية؛ ألن مؤلفيها أنفسهم يهود، إال أن العديدين 
منهم أصبحوا منعتقين من قيود الديانة اليهودية. لم يشاركهم بولس فى عدائهم لليهودية، لكن 
عكس قدٌر كبيٌر من العهد الجديد الشك واسع االنتشار والخوف واالضطراب فى الفترة التى 
تلت تدمير المعبد مباش�رة، حينما مزقت االنقسامات المرة اليهود. وبسبب حرص األناجيل 
الثالثة األولى المتش�ابهة عل�ى أن تمد أيديها لعالم األغيار، فقد تلهف�ت إلعفاء الرومان من 
مس�ئوليتهم عن إعدام يس�وع، وادع�ت بحدة متزايدة أن اليهود يج�ب أن يتحملوا اللوم على 
ذل�ك. حتى لوقا صاحب أكبر نظرة إيجابية تجاه اليهود، فقد أوضح أن هناك إس�رائيل الطيبة 
»التى يمثلها يس�وع وأتباعه«، »وإس�رائيل الخبيثة التى يمثلوها الفريسيون الذين يعتقدون فى 
أنفس�هم أنه�م أقوم الن�اس«)106(. وف�ى إنجيلى متى ويوحن�ا، تحيز أكثر تج�ذًرا، فجعل متى 
ا مطالبة بموت يسوع: »فليكن دمه علينا وعلى أبنائنا«)107(، وستلهم  حشود اليهود تصرخ عاليًّ

تلك الكلمات، لقرون تالية، المذابح التى جعلت العداء للسامية مرًضا ال يشفى بأوروپا.

كان متى شديد السخط على الفريسيين على وجه الخصوص: فلقد كان هؤالء المنافقون 
المدع�ون لألهمية مهووس�ين بحرفي�ة القانون لدرج�ة اإلهمال لروحه؛ »مرش�دون عميان« 
و»أوالد األفاعى« التى أرادت بشكل متعصب تدمير الكنائس المسيحية)108(. كما أدان يوحنا 
الفريسيين أيًضا لكونهم خبثاء وجائرين ومدمنين للشر بشكل مزمن؛ لقد كان الفريسيون هم 

من جمع األدلة ضد يسوع ودبروا موته)109(. 

ولكن لماذا تلك الكراهية العنيفة للفريس�يين؟ بعد تدمير المعبد، كان المس�يحيون أول 
من قام بجهد مش�ترك ليصبحوا الصوت اليهودى األصيل، وبدا أول األمر أنهم بال منافسين. 
إال أنه بحلول الثمانينيات والتسعينيات، أصبح المسيحيون واعين بشكل غير مريح أن أشياء 

خارقة للعادة، تحدث: لقد بدأ الفريسيون عملية إحياء مدهشة.

* * *
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قيل إنه خالل األيام األخيرة من حصار القدس،  تم تهريب الحاخام يوحانان بن زاكاى، 
زعيم الفريس�يين، خ�ارج المدينة فى نع�ش، وذلك لخداع المتحمس�ين اليه�ود الذين تولوا 
حراس�ة البواب�ات. كثي�ًرا ما كرر بن زاكاى أثن�اء الحرب أن التمرد عل�ى روما ليس فقط دون 
طائل ولكنه مدمر للذات أيًضا، وأن حفظ الدين أكثر أهمية من االستقالل السياسى. وبمجرد 
خروجه من المدينة، التمس الس�بيل فى اتجاه المعس�كر الرومانى وطلب من ڤيسباس�يان أن 

يترك مدينة يبنا الساحلية، جنوب غرب القدس لتكون مالًذا آمًنا للدارسين اليهود.

وبع�د تدمي�ر القدس ومعبدها، بدأ الفريس�يون والكتبة والكهنة ف�ى التجمع فى يبنا التى 
ا رائًعا. أصبحت لما يربو على ستين عاًما مركًزا دينيًّ

تتضمن قصة هروب يوحانان الدرامية عنصر من األپوكريفا )Apocrypha()*(، إذ ضمنت 
يبنا بعث صورة جديدة من اليهودية المتمركزة حول المعبد من الحطام القديم.

إنا ال نعرف الش�ىء الكثير عن حقبة يبنا)1(، لكن قاد جماعة الدارس�ين فيها الفريس�يون، 
وعلى رأس�هم فى البداية الحاخام يوحانان وتلميذاه الموهوبان الحاخامان إليعازر ويش�وع، 
ثم الحًقا الحاخام أكيبا. قبل كارثة عام 70م بكثير، ش�جع الفريسيون العامة على العيش كما 

لو كانوا يخدمون فى المعبد، بحيث صار كل بيت مذبًحا، وكل رب أسرة كاهًنا.

)*( األپوكريفا هى كتابات مشكوك ىف صحتها � )املرتجم(.

الفصل الرابع

املـــــــيـدراش
✍
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على أن الفريس�يين اس�تمروا فى أداء العبادة فى المعبد الحقيقى، ولم يتخيلوا أن اليهود 
يمكنهم االس�تغناء عن المعبد فى يوم من األيام. حتى خالل تلك الس�نوات فى يبنا، بدا أنهم 
كان�وا يؤمنون بإمكانية قي�ام اليهود ببناء معبد جديد، لك�ن أيديولوجيتهم كانت مالئمة تماًما 
لعال�م م�ا بعد عام 70م؛ ألنهم قاموا بتصميم حياتهم اليومية، مثلما كانت، حول معبد تخيلى 
ص�ار بؤرة حياتهم الروحية. وس�يقوم الحاخام يوحانان وخلفاؤه ببن�اء هذا الضريح الخيالى 

بتفصيل أكثر.

كان�ت مهم�ة الحاخام�ات األولى فى يبن�ا هى جمع كاف�ة الذكريات المتاح�ة والحفاظ 
عليها، مثل ممارس�ات وطقوس الديانة التقليدية، حتى يمكن اس�تئنافها عندما تتم إعادة بناء 
المعب�د. ق�د يخطط يهود آخ�رون لتم�ردات جديدة ض�د اإلمبراطورية الرومانية، ويس�تطيع 
المس�يحيون اإلص�رار على أن يس�وع حل محل المعبد، لكن الفريس�يين م�ع الكتبة والكهنة 
الذي�ن انضم�وا إليهم فى يبنا س�يقومون بجهد بطول�ى للحفاظ عل�ى أدق التفاصيل للضريح 
المفق�ود فى األذهان، وفى ذات الوقت قام�وا بمراجعة التوراة حتى يلبوا احتياجات عالمهم 
الذى تغير بصورة عنيفة. وسيتطلب األمر أعواًما عديدة حتى يصير الفريسيون الزعماء الذين 

ال ينازعون لليهودية الجديدة.

لكن بعض المس�يحيين فى الثمانينيات والتس�عينيات، كما رأينا س�الًفا، بدءوا يش�عرون 
بتهدي�د خطي�ر من قبل يبنا، الت�ى بدت أطروحاتها للعدي�د من اليهود أكثر تأثي�ًرا وأصالة من 
األناجي�ل. لكن المش�روع الفريس�ى تمت�ع فى الحقيق�ة بالعديد م�ن العناصر المش�تركة مع 
الكنائس المس�يحية األولى. س�يفتش الفريس�يون فى النصوص المقدس�ة أيًض�ا، ويبتدعون 
ش�كاًل آخر للتأويل، وس�يؤلفون نصوًصا مقدس�ة جديدة � رغم أنهم ما كانوا ليدعوا أبًدا أن 

هذه النصوص تشكل )عهًدا جديًدا(.

حينم�ا كان اثن�ان أو ثالث�ة م�ن الفريس�يين يدرس�ون الت�وراة مًع�ا، كان�وا يج�دون مثل 
المس�يحيين أن الحضرة المقدس�ة )Shekhinah( بين ظهرانيهم. وفى يبنا، ابتدع الفريس�يون 
حياة روحية حلت دراس�ة التوراة فيها محل المعبد باعتباره الوس�يلة الرئيسية لبلوغ الحضرة 
المقدس�ة. ولكنهم، بخالف دارسى الكتاب المقدس فى العصر الحديث، لم يعنوا باستعادة 
المعنى األصلى ألحد المقاطع فى النصوص المقدسة. كانوا مثل دانيال، يبحثون عن المعنى 
الجديد. وفى تقديرهم؛ لم تكن هناك مرجعية وحيدة للنصوص المقدس�ة. ومثلما تتكش�ف 
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األحداث على األرض، حتى الله عليه أن يستمر فى دراسة توراته ليكتشف معناها الكامل)2(. 
أطلق الحاخامات على أسلوبهم فى التأويل اسم ميدراش )midrash(، وهو مشتق، كما رأينا 

فى الفصل الثانى، من الفعل َدَرَش )العبرى( بمعنى درس.

فلم يكن معنى النص واضًحا بذاته، بل وجب على المفسر أن يجتهد بحًثا عنه؛ ألنه فى 
كل م�رة يقف يهودى أمام كلمة الله فى النصوص المقدس�ة؛ فإنها تدل على ش�ىء مختلف. 
إن النصوص المقدس�ة معين ال ينضب. لقد طاب للحاخامات اإلش�ارة إلى استخدام الملك 
سليمان لثالثة آالف مثل أو قصة رمزية حتى يبين كل آية فى التوراة، وإلى أنه كان باستطاعته 
أن يقدم ألًفا وخمس�ة تأويالت لكل مثل � وهو ما يعنى أن هناك ثالثة ماليين وخمس�ة عش�ر 

ألف شرح ممكن لكل وحدة من وحدات النصوص المقدسة)3(.

والنص الذى ال يمكن إعادة تفسيره بشكل جذرى لتلبية احتياجات الحاضر هو بالفعل 
ن�ص مي�ت؛ ولقد كانت الكلمات المكتوبة للنصوص المقدس�ة فى حاجة إلى إعادة الحيوية 
إليه�ا عب�ر التأويل الدائم له�ا. وحينئذ فقط ستس�تطيع تلك النصوص الكش�ف عن الحضرة 
المقدسة فى توراة الله. لم يكن الميدراش لذلك سعًيا فكريًّا خالًصا، ولم تكن الدراسة هدًفا 

بحد ذاتها، بل كان عليها أن تكون مصدًرا يلهم الحركة العملية فى العالم.

كان على المفسر واجب تطبيق التوراة على وضعه الخاص، وجعلها تتحدث بما يتصل 
بحال�ة كل فرد من أعضاء الجماعة. ول�م يكن الهدف قط توضيح مقطع غامض، بل مواجهة 
األوض�اع الملتهب�ة للحاضر، فليس باس�تطاعتك أن تفه�م النص إذا لم تجد وس�يلة لوضعه 
موضع التطبيق)4(. أطلق الحاخامات على النصوص المقدس�ة لفظ )مقرا � Miqra( العبرى، 

أى: )استدعاء( أى استدعاء الشعب اليهودى للحركة.

وف�ى المق�ام األول، يجب أن يهت�دى الميدراش بمبدأ الش�فقة، ففى الس�نوات األولى 
للقرن األول، أتى حكيم الفريس�يين العظيم هيلل من بابل إلى القدس، حيث قام بالوعظ إلى 
جوار منافسه شاماى الذى اتسم تصوره للمبادئ الفريسية بصرامة أكثر. وقد قيل أنه ذات يوم 
اقترب أحد الوثنيين من هيلل وتعهد بالتحول إلى اليهودية إذا كان باستطاعة األخير أن يلخص 
التوراة بأكملها وهو يقف على ساق واحدة. فأجاب هيلل وهو واقف على ساق واحدة: »ما 
ال تحبه لنفسك، ال تفعله بإخوانك. تلك هى التوراة بأكملها والباقى هو مجرد تعليق. اذهب 
وادرس�ها«)5(، وكانت تلك قطعة من الميدراش مثيرًة للدهشة، بل وللخالف أيًضا عن قصد. 
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إن جوه�ر التوراة ه�و الرفض المنضبط لتعريض البش�ر اآلخرين لأللم، وكل ش�ىء آخر فى 
الكت�ب المقدس�ة هو مجرد )تعليق( أو حاش�ية على القاعدة الذهبية. ف�ى نهاية تأويله، تلفظ 
هيلل بالمقرا )miqra( أى االس�تدعاء للحركة عندما قال: »اذهب وادرس�ها«. وعندما يدرس 
الحاخامات التوراة فإن عليهم أن يحاولوا الكش�ف عن مركز الرأفة الذى يوجد فى قلب كل 
التشريعات والقصص بالنصوص المقدسة � حتى لو كان ذلك يعنى اعتساف المعنى األصلى 
للنص. وكان حاخامات يبنا من أتباع هيلل. أما الحاخام أكيبا، الحكيم البارز فى أواخر حقبة 
يبنا، فقد أعلن أن أعظم مبادئ التوراة: هو توصية فى سفر الالويين: »تحب جارك كما تحب 
نفس�ك«)6(، لك�ن واحًدا من الحاخامات فق�ط اختلف مع ذلك، ذاكًرا أن الكلمات البس�يطة 
»هذا هو سجل نسل آدم« هى أكثر أهمية ألنها تكشف عن وحدة الجنس البشرى بأكمله)7(.

تلقى الحاخام يوحانان العلم على يدى تالمذة هيلل، وفور كارثة عام 70م مباشرة طبق 
م�ا تعلم�ه على الوقائ�ع القاتمة لعالم ما بع�د المعبد. ففى أحد األيام، كان يس�ير عبر الحطام 
المحترق للمعبد مع الحاخام يشوع الذى أخذ يصرخ فى أسى: كيف يمكن لليهود أن يكفروا 
ع�ن خطاياه�م اآلن، ول�م يعد باس�تطاعتهم القي�ام بطق�وس التضحية هناك؟ لك�ن الحاخام 
يوحانان أخذ فى مواس�اته بأن كرر على مس�امعه كلمات الله التى قالها لهوش�ع: »ال تحزن، 
إن�ا لدين�ا كفارة مس�اوية للمعبد أال وه�ى القيام بأعم�ال المحبة، كما قيل: )إنن�ى أطلب حًبا 
)Hesed( ال ذبيحة«)8(. إن ممارس�ة الرأفة هى عمل كهنوتى س�يكفر عن الخطايا بصورة أكثر 

فعالي�ة م�ن الطقوس التكفيرية القديمة، ويمكن للعامة العاديين أن يقوموا بها، بداًل من كونها 
حكًرا على الطبقة الكهنوتية وحدها. لكن تأويل يوحانان أدهش، من المرجح، هوش�ع، فلو 
أنه ألقى نظرة فاحصة على الس�ياق األصلى ألدرك الحاخام أن الله لم يكن يخاطب هوش�ع 
بش�أن أعمال اإلحس�ان، ذلك أن األكثر مناس�بة هو ترجمة كلمة )Hesed( باعتبارها )الوالء( 
�ا بالطيبة التى ينبغ�ى أن يظهرها البش�ر تجاه بعضهم  ولي�س )الح�ب(. لم يك�ن الله إذن معنيًّ

ا بوالء العبادة الذى تدين به إسرائيل له. البعض، وإنما كان معنيًّ

عل�ى أن ذلك م�ا كان ليصيب الحاخام يش�وع باالنزعاج، ألنه لم يح�اول تقديم عرض 
تاريخى للنص، لكنه كان يسعى لمواساة مجتمعه المكلوم. لم يكن هناك حاجة للحداد على 
المعبد بصورة مس�رفة للغاية؛ بل يمكن لإلحس�ان العملى أن يحل محل الطقوس والش�عائر 
ا تلك االقت�باسات غ�ير  القديمة. كان الحاخام يشوع فى الحقيقة يقوم ببناء سلسلة تربط س�ويًّ
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المت�صلة ببع�ضها فى األصل، إال أنها تكش�ف فور )رب�طها( عن وحدتها وتكاملها)9(. فب�دأ 
باالس�تعانة بتلك الحكمة المعروفة ج�يًدا لس�يم�ون العادل، وه�و كاهن أعلى تمتع بالتقدير 
والتبجي�ل فى القرن الثال�ث ق. م)10(: »بنى الع�الم على ثالث: ع�ل�ى التوراة، وع�لى خدمة 
المعبد، وعلى فعل أعمال المحبة«)11(. وتماًما مثل االقتباس المأخوذ عن هوشع، تثبت تلك 

الحكمة أن الشفقة العملية هى بنفس أهمية التوراة والعبادة فى المعبد.

لقد ش�كلت الطيبة المحبة، س�اًقا، جوهرية فى القوائم الثالثة التى تس�ند العالم بأكمله، 
واآلن مع ضياع المعبد، أصبحت التوراة واإلحسان أكثر أهمية من أى وقت سابق. ولتدعيم 
تل�ك النظ�رة، قام الحاخام يوحان�ان باقتباس � أو ربما أخطأ قلياًل ف�ى اقتباس � مزمور: )بنى 
العالم على الرحمة()12(. وعن طريق وضع تلك النصوص غير ذات الصلة إلى جوار بعضها 
ا بالفعل فى  البع�ض، بين الحاخ�ام يوحانان أن الخير، مثلما ذهب هيلل، يش�غل مكاًنا مركزيًّ
النصوص المقدس�ة، وكانت وظيفة المفس�ر أن يش�رح ذلك المبدأ المخبوء وأن يسلط عليه 

الضوء.

ا بالنسبة للميدراش الحاخامى، حيث أعطت  وهكذا كان عقد سلس�لت الروابط جوهريًّ
المفسر حدًسا بالكلية والكمال، مماثاًل للسالم الذى وجده اليهود فى المعبد التفاق األضداد 

التى عرفها المسيحيون عن طريق التأويل الرمزى.

وق�رأ الحاخام�ات )القان�ون( و)األنبي�اء( بش�كل مختلف، مث�ل المس�يحيين، إذ كانوا 
يمنحونهما معانى لم تكن لها عادة سوى عالقة محدودة بنوايا المؤلفين األصليين.

د الحاخام أكيبا هذا اإلبداع فى الميدراش، ويحب تالمذته أن يروا عنه تلك القصة:  جوَّ
من أن ش�هرة عبقرية أكيبا وصلت إلى موس�ى فى الس�ماء، ولذلك قرر ذات يوم أن ينزل إلى 
األرض حت�ى يحضر أحد دروس�ه. وجلس فى الص�ف الثامن خلف تالمي�ذ أكيبا اآلخرين، 
ولفزعه وجد أن شرح أكيبا لم يكن مفهوًما بالنسبة إليه، رغم أنه قيل إن ما ذكر كان جزًءا من 
الوحى الذى تلقاه موسى على طور سيناء. »لقد فاقنى أبنائى«، هكذا قال موسى متأماًل بحزن 
ولك�ن ف�ى فخر عندما س�لك طريقه عائًدا للس�ماء. لكنه تس�اءل لماذا عهد الل�ه إليه بالتوراة 

عندما كان باستطاعته أن يختار رجاًل بمنزلة أكيبا الفكرية؟)13(.

وعبر حاخام آخر عن ذلك بإيجاز بارع: إن المس�ائل التى لم تنكش�ف لموسى انكشفت 
للحاخام أكيبا وتالميذه)14(. لم يكن الوحى مجرد حدث وقع وانتهى على طور سيناء، ولكنه 
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عملية مس�تمرة وستس�تمر طالما كان هناك مفسرون مهرة يس�عون وراء حكمة النص الخفية 
التى ال تنضب.

تحتوى النصوص المقدسة على جملة المعرفة البشرية فى صورة جنينية، ومن ثم يمكن 
أن نجد »كل ش�ىء فيها«)15(. وليس�ت سيناء س�وى البداية إذن. كان الله يعلم بالفعل، حينما 
أعط�ى موس�ى التوراة، أن على األجيال القادمة إكمالها، فل�م تكن التوراة المكتوبة موضوًعا 
مكتماًل؛ بل كان من المفترض أن يستخدم البشر إبداعهم ليقودوها نحو الكمال، تماًما مثلما 

استخلصوا الدقيق من القمح ونسجوا الثياب من خيوط الكتان)16(.

ب�دا لبع�ض الحاخامات أن أكيب�ا قد تج�اوز المدى، فاتهم�ه زميله الحاخام إس�ماعيل 
بف�رض معاني�ه الخاصة على التوراة: »إنك بالفعل تقول للن�ص، صه حتى أقوم بالتأويل«)17( 
بينم�ا المي�دراش الجي�د يحتف�ظ بقربه م�ن المعن�ى األصلى ق�در اإلم�كان، ورأى الحاخام 
إس�ماعيل أن المعنى األصلى ال ينبغى تغييره إال فى حالة الضرورة المطلقة)18(. ورغم تمتع 
منهج  إس�ماعيل التفس�يرى باالحترام، فإن طريقة الحاخام أكيبا تمتعت بالنجاح ألنها أبقت 
على النصوص المقدس�ة مفتوحة. وبالنس�بة للدارس فى العصر الحديث، تبدو تلك الطريقة 
متج�اوزة للح�دود؛ إذ ذهب الميدراش عادة إلى أبعد المدى، ويبدو أنها تنتهك وحدة النص 
وتسعى وراء معنى على حساب األصل)19(. لكن الحاخامات اعتقدوا أن النصوص المقدسة 
ال نهائي�ة ألنه�ا كلمة الله، ولذلك فكل معنى يكتش�فونه فى النص يعد مقص�ود الله، إذا كان 

يتيح رؤية جديدة ونفًعا للجماعة.

وعندم�ا يق�وم الحاخام�ات بتفس�ير الت�وراة، فإنهم ع�ادة ما يعدل�ون الكلم�ات قائلين 
لتالمذتهم )ال تقرأوا هذا.... ولكن ذاك()20(.

 وبواس�طة تغيير النص بتلك الطريقة، ادخلوا فى النصوص المقدس�ة فى بعض األحيان 
إشارة عن الخير الذى كان غائًبا عن النص األصلى. وحدث ذلك عندما ناقش الحاخام ماير، 

وهو أحد أكثر تالميذ أكيبا بروًزا، ُحكًما فى سفر التثنية:

ل�و حكم بالموت على رج�ل ارتكب جريمة كبرى، وش�نق من 
ف�وق أحد األش�جار، فإن جس�ده  يج�ب أال يبقى متدلًيا من الش�جرة 
حت�ى الي�وم التالى، ب�ل يج�ب أن تدفنوه فى نف�س الي��وم، ألن لع�نة 
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الل�ه )qilelat Elohim( قد حلت بهذا الرجل المش�نوق، وال ينبغى أن 
تدنسوا األرض التى أعطاها يهوه إلهكم لكم لترثوها)21(.

هناك فى هذا التش�ريع عنصر المصلحة � الذاتية؛ ألن اإلس�رائيليين سيخسرون األرض 
ل�و قاموا بتلويثها. على أن الحاخام ماير اق�ترح ق�راءة ج�ديدة مب�نية على تورية بين كلمتين؛ 

فهو يقول )ال تقرأوا qilelat Elohim ولكن qallat Elohim أى )ألم الله(.

ويوض�ح الحاخ�ام ماي�ر أن الن�ص الجديد يكش�ف ع�ن العط�ف اإللهى، فالل�ه يعانى 
م�ع مخلوقات�ه: »وحينما يتعرض ش�خص لمش�كالت خطيرة، م�اذا تقول الحض�رة اإللهية 
)Shekhinah(«؟ إنها تقول: »هناك ألم برأس�ى، وهن�اك ألم بذراعى«)22(. وهكذا أمكن إيجاد 

الحب والقاعدة الذهبية فى أبعد األجزاء عن الحب فى التوراة. وحسب تعليق دارس معاصر: 
»يغ�زل المكوك الميدراش�ى نس�يًجا م�ن التعاطف حول القاع�دة القانوني�ة الصارمة«؛ وألن 
الحاخ�ام دع�ا تالمذته لتغيير النص، فأصبحوا ه�م أيًضا مرتبطين فى العملي�ة الفعالة إلعادة 
التأويل الالنهائية)23(. وينطبق هذا األمر على ش�رح الحاخام يهوذا لكلمات الله لزكريا: »إن 
من يؤذيك )أى إس�رائيل( مثل من يؤذى عين�ه )eyno(«. فقد أمر الحاخام زمالءه: )ال تقرأوا 
عينه )eyno( ولكن عينى )eyni(. وهكذا صار النص اآلن يشير إلى الله المحب يشارك شعبه 

فى األلم: »إن من يؤذى إسرائيل مثل من يؤذى عينى«)24(.

لم يكن من المستطاع أن يوجد تأويل محدد للنصوص المقدسة، وجرت اإلشارة لذلك 
من�ذ األي�ام األولى فى يبنا، عندما اش�تبك الحاخ�ام أليعازر فى جدال ل�دود مع زمالئه حول 
حك�م قانون�ى )halakha( ف�ى الت�وراة، وعندما رفضوا قبول رأيه، س�أل الل�ه أن يؤيده ببعض 
المعجزات، ثم  � ويا للروعة � تحركت شجرة خروب مقدار 400 ذراع لوحدها، وصعد تيار 
الماء إلى أعلى التل، وارتجت جدران بيت الدراس�ة بعنف لدرجة أن المبنى بدا على وش�ك 
االنهيار. ولكن الحاخامات اآلخرين لم يتأثروا بذلك العرض للقوى الخارقة، ولذلك طلب 
الحاخ�ام أليع�ازر فى غمرة يأس�ه )صوًتا يأتي�ه من الس�ماء � bat qol( ليقض�ى بينهم، وأعلن 
 )halakha( الص�وت المق�دس بطريقة آمرة: »م�اذا لديكم ضد الحاخ�ام أليعازر؟ إن الحك�م
مثلم�ا يقول دائًما«. لكن الحاخام يش�وع اقتبس ذلك المقطع من س�فر التثني�ة: »إنه ليس فى 
الس�ماء«)25(. فل�م تعد التوراة مقصورة عل�ى العالم العلوى؛ إذ بمج�رد التصديق عليها فوق 
ط�ور س�يناء، لم تعد ملًكا لل�ه، فقد صارت ملكية ال تقبل التحويل ل�كل يهودى، ولذلك »ال 
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نقيم وزًنا للصوت السماوى« حسبما علق حاخام فى فترة متأخرة. وأكثر من ذلك، فقد قضى 
فى سيناء: »ستقررون عن طريق األغلبية«)26(، ولذلك لم يتمكن إليعازر، الذى مثل أقلية من 
فرد واحد، أن يبطل صوت األغلبية. وعندما سمع الله أن رأيه تعرض لإللغاء، ضحك قائاًل: 

»لقد هزمنى أبنائى«)27(.

ليس هناك قيود على تأويل الميدراش سوى ما يكون من ضعف المفسر، الذى يفتقر إلى 
القدرة على إيجاد معنى مالئم للنص فى موقف محدد أو على الكشف عن معنى جديد)28(.

 كما عنت القاعدة الذهبية أيًضا أن أى تأويل ميدراشى يبث الكراهية غير شرعى، وصار 
يتعي�ن تجنب أى تأويل وضيع ف�ى روحه، يصب االحتقار على الحكماء اآلخرين، ويس�عى 

إلفقادهم المصداقية)29(.

فق�د كان ه�دف المي�دراش ه�و خدم�ة الجماعة ولي�س تضخي�م ذات المفس�ر، الذى 
ينبغ�ى، كم�ا يش�رح الحاخ�ام ماير، أن ي�درس الت�وراة )لذاته�ا( ولي�س )لمنفعت�ه(، ويتابع 
ماي�ر أن المي�دراش الجيد هو الذى ينش�ر العط�ف والوفاق ال الخص�ام، ألن كل من يدرس 
النصوص المقدس�ة بشكل الئق سيمتلئ بالحب وس�يبعث البهجة فى اآلخرين: »فهو يحب 
الحضرة اإللهية وكافة المخلوقات، وس�يجعل الحضرة المقدسة فرحة، وكذلك يجعل كافة 
المخلوقات سعيدة«. وهكذا تقوم دراسة التوراة بتغيير المفسر عبر الزامه التواضع والخوف، 
�ا أميًنا مؤمًنا، ينتف�ع به كل من حول�ه. ويخلص الحاخام ماي�ر إلى: »أن  وجعل�ه مس�تقيًما نقيًّ
تنكش�ف أمامه غوامض التوراة فيصبح مثل ينبوع متدفق وس�يل ال ينتهى.... وتجعله عظيًما 

وترفعه فوق الخلق بأكمله«)30(.

»أال تحرق كلماتى كالنار؟« هكذا سأل يهوه إرميا)31(.

يطلق الميدراش الش�رارة المقدس�ة الخامدة  فى الكلمات المكتوب�ة للتوراة. وفى أحد 
األي�ام، س�مع الحاخام أكيبا أن تلميذه بن ع�ازاى أحاطت به هالة من النور أضاءت من حوله 
أثن�اء ش�رحه للتوراة، فأس�رع للتحقق من األم�ر وأخبره بن ع��ازاى أن�ه كان ي�مارس ع�قد 

:)Horoz( الروابط

كنت أقوم فق�ط بوصل كلمات التوراة مع بعضها البعض ثم مع 
كلم�ات األنبياء، وكذل�ك كلمات األنبي�اء مع الكتاب�ات، فابتهجت 
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الكلمات كما فى ذاك الوقت الذى أوحيت فيه على جبل س�يناء، كما 
ك�انت حلوة مثلما كانت وقت النطق بها ألول مرة)32(.

هكذا كان وحى سيناء يتجدد فى كلمة مرة يواجه فيها يهودى النص، ويفتح نفسه إزاءه، 
ويطبقه على حالته الخاصة. وكما كان الحال مع حزقيال، وجد المفسر الميدراشى أنه عندما 
َب الكلمة بحيث صارت كلمته هو بصورة فريدة، صار مذاق كلمة الله حلًوا كالعس�ل،  َتَش�رَّ

ألهبت العالم.

كان بن عازاى روحًيا كالعديد من الحاخامات األوائل، الذين أحبوا تأمل رواية حزقيال 
عن مش�اهدته لمجد الله )Kavod(، بينما كانوا يمارس�ون بعض الطقوس � كالصوم، ووضع 
رءوس�هم بين ركبهم والتس�بيح بحمد الله � مما يضعهم فى حالة عقلية ش�ديدة التركيز. ومن 
ث�م،  يبدو كما لو أنهم يس�بحون عبر الس�ماوات الس�بع حتى يش�اهدوا المج�د على العرش 
الس�ماوى. غي�ر أن تل�ك الرحلة الروحية حفته�ا المخاطر؛ إذ تحكى قص�ة قديمة للغاية عن 
محاول�ة أربعة من الحكماء )الدخول فى Pardes( وهو بس�تان فاكهة رمزى يس�تدعى جنات 
ع�دن. وقد تمكن بن ع�ازاى من الوصول لتلك الحالة الروحانية قبل موته، لكن تلك الخبرة 
ا باثنين من اآلخرين. ولم يبق س�وى الحاخام أكيبا الذى كان من  ا وعقليًّ ألحقت ضرًرا روحيًّ

النضج بحيث خرج دون ضرر وعاش فترة طويلة ليروى تلك القصة)33(.

وج�د الحاخام أكيبا ذاته نش�يد األنش�اد يفضى إل�ى حالة النش�وة )ekstasis(، إذ لم يكن 
يعنى رمًزا فقط، بل جعل بالفعل الحب الذى يشعر به الله تجاه شعبه حقيقة مشتعلة فى قلب 
الباطنى. »الزمان بأكمله ال يساوى اليوم الذى ُأعطى فيه نشيد األنشاد إلسرائيل«، هكذا أعلن 
الحاخ�ام أكيبا، وأضاف »كل الكتابات )Kethuvim( مقدس�ة، لكن نش�يد األنش�اد هو قدس 
األق�داس«)34(. لقد حل النش�يد فى عالم أكيبا الداخلى محل الح�رم الداخلى للمعبد، حيث 

استوت الحضرة المقدسة على عرشها القديم.

خب�ر حاخامات آخرون روح يهوه كحضرة مقدس�ة ذات أثر صاعق حولهم وبداخلهم، 
فف�ى إحدى المرات عندم�ا ناقش الحاخام يوحانان رؤية حزقيال م�ع تالمذته، نزلت نار من 
الس�ماء وأعلن صوت من الس�ماء )bat qol( أنه مكلف من الله بمهمة خاصة)35(. لكن الروح 
المق�دس عل�ى هيئة النار تنزلت أيًضا على الحاخامين يوحان�ان وأليعازر � مثلما تنزلت على 
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تالمذة يسوع فى عيد الحصاد �  بينما كانا منهمكين فى عقد الروابط )horoz( أى وصل آيات 
النصوص المقدسة ببعضها)36(.

ف�ى تلك المرحلة، لم يكن الحاخامات يكتب�ون أفكارهم، بل يبدو أنهم حفظوا التقاليد 
والرواي�ات الت�ى راكموها عن ظهر قلب وقاموا بنقلها لآلخرين ش�فاهة، رغم أن الحاخامين 
أكيب�ا وأليع�ازر رتبا المواد فى مجموعات مما س�هل حفظها)37(. وب�دا تدوين تلك المعارف 
الثمين�ة نوًعا من المجازفة، فم�ن الممكن أن يحترق الكتاب مثل المعبد، أو أن يقع فى أيدى 
م الحاخامات  المس�يحيين، لكنه س�يكون أكثر أماًنا ف�ى عقول وقلوب الحكماء. كذل�ك عظَّ
الكلم�ة المنطوق�ة أيًض�ا لذاته�ا، فقد أطلق عل�ى خريجى يبن�ا، الذين تمكنوا م�ن تعلم تلك 

النصوص الشفوية عن طريق الحفظ، )tannaim( أى المكررين.

كان�وا يتلون التوراة بصوت عاٍل، ويطورون تفس�يرهم الميدراش�ى أثناء الحديث، ولذا 
كان بيت الدراسة يضج بالمناقشات الحية والمناظرات الصاخبة.

ا بالحاجة إلى سجل مكتوب. أعلن  ومع ذلك شعر الحاخامات بحلول عام 135 ميالديًّ
اإلمبراط�ور هادري�ان، فى محاولة لجذب اليه�ود نحو العالم اليونان�ى � الرومانى الحديث، 
إن�ه ينوى ح�رث بقايا القدس فى األرض، وبن�اء مدينة حديثة فوق ذل�ك الموضع المقدس. 
أصب�ح الخت�ان، وتدريب الحاخامات، وتعليم التوراة ممنوًع�ا بموجب القانون. ومن ثم قاد 
الجندى اليهودى ذو العزم سيمون باركوسيبا تمرًدا ضد روما، وحينما تمكن من طرد الفيلق 
العاش�ر م�ن القدس، نادى ب�ه الحاخام أكيب�ا باعتباره المس�يح. كان أكيبا ق�د رفض التوقف 
ع�ن التدريس، وقيل إن الس�لطات الرومانية أعدمته. ولكن فى النهاية س�حق الرومان بقيادة 

هادريان تمرد كوسيبا بال هوادة فى عام 135)38(.

م�ات آالف اليه�ود، وبنيت المدينة الجديدة، رغم بقاء حطام المعبد، وحرم على اليهود 
اإلقامة فى يهوذا وحصروا فى شمال فلسطين. كذلك أغلق الرومان األكاديمية فى يبنا فتشتت 
كادر الحاخام�ات. لكن الوضع تحس�ن تح�ت حكم اإلمبراطور أنطوني�وس پيوس )158-

161( الذى خفف التش�ريعات المعادية لليهود، ومن ثم أعاد الحاخامات تنظيم أنفسهم فى 
أوشا بالجليل األدنى.
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روع�ت اآلث�ار الكارثية لتمرد باركوس�يبا الحاخامات؛ فمع أن قلة من المتش�ددين مثل 
الحاخام الروحى س�يمون بن يوهاى استمروا فى الدعوة ضد روما، إال أن األغلبية انسحبت 

من السياسة.

صار الحاخامات اآلن يحذرون من المس�يحانية وال يش�جعون على الممارسة الباطنية،  
مفضلي�ن الحي�اة الدراس�ية المنضبط�ة على تحليق�ات الروح الخطيرة. وفى أوش�ا اس�تقروا 
عل�ى قائمة النصوص المقدس�ة التى تؤلف الكتاب المقدس العب�رى وذلك عن طريق القيام 
بانتق�اء أخي�ر للكتابات )kethuvim( من حقب�ة المعبد الثانى)39(. اخت�اروا األعمال التاريخية 
األكث�ر اعتدااًل ورفض�وا الخياالت المرتبطة بآخ�ر الزمان، فوقع االختيار عل�ى أخبار األيام 
)الحوليات( وأس�تير، وعزرا، نحميا؛ ومن كتب الحكمة : األمثال، الجامعة، نش�يد األنشاد، 
أي�وب،  ولكن ليس بن س�يره. وأصبح الكتاب المق�دس، ال�ذى ص�ار مؤلًفا اآلن من التوراة 

واألنبياء والكتابات، يعرف باسم تاناخ.

وب�دأ الحاخامات أيًض�ا بين عام�ى 135و 160 فى تأليف نص مق�دس جديد بالكلية، 
أطلق�وا عليه اس�م الميش�نا، وهو عب�ارة عن مقتطف�ات من التقالي�د والرواي�ات التى جمعها 

الحاخامات يبنا، ورتبوها حسب خطة الحاخامين أكيبا وماير، وقاموا بتدوينها كتابة)40(.

لق�د اعترف الحاخامات ألنفس�هم أخي�ًرا أن المعبد لن يعاد بناؤه أب�ًدا، ولذلك أضافوا 
كمية من المواد الجديدة تناول معظمها طقوس العبادة واالحتفاالت.

وتعنى كلمة ميش�نا العبرية )التعلم بالتكرار(: ورغم ذلك اتخذت شكاًل مكتوًبا، إال أنها 
ما زال ينظر إليها كعمل شفوى، واستمر التالميذ فى حفظها عن ظهر قلب. أتم الحاخام يهوذا 
البط�رك الميش�نا فى حوال�ى عام 200م، وأصبح العه�د الجديد � بالنس�بة للحاخامات. نظر 
الميش�نا �  كالنصوص المس�يحية، للتاناخ على أنه ينتمى إلى حقبة تاريخية ولت لألبد، لكنه 
من الممكن اس�تخدامه إلضفاء الش�رعية على يهودية حقبة ما بعد المعبد. لكن المشابهة بين 
الميشنا والنصوص المسيحية تقف عند هذا الحد، فليس بالميشنا تاريخ أو رواية أو الهوت، 
ولكن�ه ببس�اطة مجموعة رائعة من األحكام القانونية مرتبة فى س�تة أنظم�ة )Sederim(، هى: 
،)Niziqian( واألضرار )Nashim( والنساء ،)Moed( واألعياد ،)أى الزراعة( )Zeraim( البذور

والمقدسات )Qodeshim(، وقواعد الطهور )Tohoroth(. ُقسمت إلى ستة وثالثين رسالة.
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عل�ى خ�الف العه�د الجديد الذى ل�م تفته فرصة قط لالستش�هاد بالنصوص المقدس�ة 
العبري�ة، احتفظ الميش�نا بكل فخر بمس�افة تفصل�ه عن التان�اخ، بحيث كان ن�ادًرا ما يقتبس 
م�ن الكتاب المق�دس )العهد القديم( أو يحتكم إلى تعاليمه. بل لم يدع الميش�نا أنه يس�تمد 
سلطته من موسى، ولم يناقش قط أصوله أو أصالته، لكنه افترض بمنتهى الشموخ أن جدارته 
ليست موضع سؤال)41(. ذلك أن الحاخامات الذين كانوا يعيشون ويتنفسون تجليات التوراة 
يتمتعون بقدرة فائقة على ترجمة إرادة الله وال يحتاجون إلى مساندة من الكتاب المقدس)42(. 
ل�م تكن الميش�نا معنية بما يعتقده اليهود وإنما بكيفي�ة تصرفهم، فإذا كان المعبد قد ولى، فما 
تزال الحضرة المقدس�ة بين ظهرانى إس�رائيل، ومن ثم تتركز مهمة الحاخامات فى مس�اعدة 

اليهود كى يعيشوا فى قداسة، كما لو أن المعبد ما زال قائًما.

كانت األنظمة الس�تة للميش�نا مبنية كالمعبد، إذ تناول النظامان األول واألخير � البذور 
)أى الزراعة( وقواعد الطهور � قداس�ة األرض وقداس�ة الش�عب على التوال�ى، أما النظامان 
األوسطان � النساء واألضرار � فيشرعان لحياة اليهود العائلية والخاصة، ومعامالتهم التجارية. 
لكن موضوع النظامين الثانى والخامس � األعياد والمقدسات كان بمثابة المعبد، ومثل هذان 
النظامان � اللذان ألفا بشكل شبه كامل فى أوشا �)44( عمودين متساويى البعد وحاملين للثقل، 
يقوم البناء بأكمله عليهما، منهما يس�ترجعان بشغف التفاصيل المألوفة للمعبد المفقود: مثل 
اس�تخدام كل غرف�ة من الغرف، وم�كان احتفاظ الكاهن األعلى بالنبي�ذ، وكيف كان حراس 
اللي�ل يتصرفون؟ ماذا يحدث ل�و أن كاهًنا خر نائًما أثناء تأديته لمهامه؟ وبهذه الطريقة يمكن 
للمعب�د أن يعي�ش فى أذهان اليهود وأن يظل مركًزا للحياة اليهودية. بل كانت دراس�ة ش�رائع 

المعبد األثرية المبينة فى الميشنا مماثلة للممارسة الحقيقية للشعائر)45(.

كان الفريسيون األوائل يعيشون ككهنة بينما المعبد ما يزال قائًما، لكن األمر صار مختلًفا 
تماًم�ا حي�ن أصبح كل ما تبقى من المعبد بضع خرائب متفحم�ة. لقد تطلبت الحالة الروحية 
ا ذا طابع بطولى، فلم تنظر الميش�نا ببس�اطة للوراء صوب الماضى، بل  الجديدة إنكاًرا تأويليًّ
وضعت آالف األحكام الجديدة تماًما تعالج الوضع الفعلى للمعبد.  فإذا كان على اليهود أن 
يعيش�وا ككهن�ة، فكيف ينبغى عليه�م أن يتعاملوا مع األغيار؟ ما ه�و دور المرأة التى صارت 
تحمل على عاتقها المهمة الكهنوتية المتعلقة باإلش�راف على قواعد الطهارة فى المنزل؟ ما 
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كان بمقدور الحاخامات أبًدا أن يقنعوا الناس باتباع هذه المجموعة الهائلة من التش�ريعات، 
ما لم تكن تلك المجموعة تمنحهم تجربة روحية تشبعهم.

بع�د االنته�اء من كتابة الميش�نا بقرابة خمس�ين عاًما، قام نص جديد بتزوي�د هذا التقليد 
 Pirke :الشفوى بسلسلة نسب روحى يعود إلى جبل سيناء)46(، حيث تتبع مؤلف )فصل اآلباء
Avoth( خ�ط الرواية من حاخامات أوش�ا ويبنا إلى الحاخ�ام يوحانان بن زاكاى، الذى تعلم 

التوراة على هيلل وش�اماى. ثم اس�تعرض المؤلف كيفية انتقال التعاليم عبر أجيال الحكماء 
المتميزين فى حقبة المعبد الثانى، انتهاء برجال )المجمع العظيم()47(، الذين تلقوا التوراة من 
األنبياء، وكان هؤالء األنبياء قد تلقوا العلم من )الش�يوخ( الذين غزوا األرض الموعودة)48(، 
وأخذ الش�يوخ من يش�وع، ويشوع من موس�ى. وأما موس�ى، الذى يعد مصدًرا للتقاليد، فقد 

تلقى التوراة من الله ذاته.

ل�م يكن المقصود من سلس�لة النس�ب تلك أن تك�ون حقيقية، بل عنت مثله�ا مثل كافة 
األس�اطير بالمعنى وليس بالمعلومات التاريخية الدقيق�ة، كما تولت وصف التجربة الدينية. 
فعندم�ا درس اليهود التوراة حس�بما جاء فى الميش�نا، فإنهم ش�عروا كما لو كانوا يش�اركون 
ف�ى حوار دائر مع حكماء الماضى العظام بل مع الله ذاته. وسيش�كل ذلك أس�طورة الميثاق 
ف�ى يهودي�ة الحاخامات، فلم يكن هناك ت�وراة واحدة وإنما اثنتان: واح�دة مكتوبة، وأخرى 

شفوية، وقد أعطيت االثنتان لموسى.

ليس من المستطاع حبس التوراة فى نص، بل ال بد من إحيائها بواسطة األصوات الحية 
للحكماء فى كل جيل. حينما درس الحاخامات التوراة، فكانوا يش�عرون كما لو أنهم وقوف 

إلى جوار موسى على طور سيناء.

وهك�ذا يس�تمر الوحى فى التكش�ف، وتنفت�ح، بكل تأكي�د، بصائر اليهود ف�ى الماضى 
والحاضر والمستقبل من الله، مثل نزول التوراة المكتوبة على موسى)49(.

كان وضع اليهود فى اإلمبراطورية الرومانية قد تدهور بعد اعتناق اإلمبراطور قسطنطين 
للمس�يحية ع�ام 312م. وبعد تمرد باركوس�يبا، حينما أخفق المس�يح )Christos( فى العودة 
بشكل الفت للغاية، تضاءلت المسيحية ذات األصول اليهودية، وأصبحت رعية الكنائس من 
األغيار بشكل غالب. وعندما جعل اإلمبراطور ثيودوسيوس الثانى )401-450( المسيحية 
الدين الرسمى لإلمبراطورية، حرم على اليهود تولى المناصب المدنية أو العسكرية، وكذلك 
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منع اس�تخدام العبرية ف�ى المعابد، ولو حدث أن حل عيد الفص�ح اليهودى قبل عيد الفصح 
المس�يحى لم يكن ليس�مح لليهود بتأديته ف�ى تاريخه الصحيح. كانت اس�تجابة الحاخامات 
لذل�ك ه�ى إتباع تعالي�م الحكماء فى )فصل اآلب�اء(، الذين حضوا أتباعهم على »بناء س�ياج 
ح�ول الت�وراة«)50(. فأنتجوا المزيد من النصوص؛ التى أحاطت التوراة الحية بش�روح علمية 
ومخلصة، تقوم كدروع حول التوراة بحراس�تها من العالم المعادى لها، مثلما حمت باحات 

المعبد فى يوم من األيام قدس األقداس.

تم تأليف التوس�يفتا )Tosefta(، التى هى تكملة للميش�نا، فى فلسطين بين عامى )250، 
350(: وه�ى عب�ارة عن تعليق على الميش�نا، كلمة بكلمة. كما حاولت الس�فرا )Sifra( التى 
كتب�ت فى فلس�طين ف�ى ذات الوقت تقريًب�ا عكس ذلك المي�ل الذى يبدو أنه يج�رف اليهود 
بعيًدا عن التاناخ، وكذلك س�عت بمنتهى االحترام إلخضاع التوراة الش�فوية لتلك المكتوبة. 
ا أن الشعب اليهودى ال يشعر بميل  لكن التلمودين )تلمود القدس وتلمود بابل( أوضحا جليًّ

التباع هذا الطريق.

كان تلمود القدس الذى يسمى أورشليمى قد اكتمل فى أوائل القرن الخامس بفلسطين، 
فى وقت ش�ديد السوء بالنسبة للجماعة اليهودية. وتعنى كلمة تلمود )Talmud( دراسة، لكن 
أورش�ليمى درس الميشنا وليس الكتاب المقدس العبرى، رغم أنه خفف من افتخار الميشنا 
باس�تقاللها عن التاناخ)51(. قام أورش�يلمى باالقتباس عن الكت�اب المقدس بصورة متكررة، 
مطالًب�ا دوًم�ا بأدل�ة نصية عل�ى أحكامه القانوني�ة، وإن كان لم يس�مح قط ب�أن يصير الكتاب 
المقدس الحكم األوحد فيما يتصل بالتش�ريع. فقد كانت الح�االت القانونية ترتبط بالوقائع 
بمث�ل ارتباطها بالمبادئ، ولم يكن باس�تطاعة التان�اخ أن يقدم تلك المعلوم�ات الضرورية. 
تكون س�دس التلمود األورش�ليمى من تأويالت نصية والنوادر عن الحاخامات العظام، مما 

ساعد على إضفاء الطابع اإلنسانى على تلك المجموعة القانونية الهائلة.

قد تكون الظروف السيئة بفلسطين هى التى أعاقت اكتمال تلمود القدس )أورشليمى(، 
الذى ربما يتعين النظر إليه كعمل غير تام. على أنه أثناء القرن السادس، أنتج يهود بابل تلموًدا 
�ا ومصقواًل بدرج�ة أكبر من س�الفه)52(. كان هناك تبادل مس�تمر بي�ن حاخامات  آخ�ر مرضيًّ
فلس�طين وباب�ل، إذ كان الح�كام الف�رس يتس�مون بدرج�ة أكب�ر م�ن التح�رر م�ن األباطرة 
المسيحيين، ولذلك تمتع اليهود فى بابل بحرية إدارة شئونهم الخاصة تحت إشراف مسئول 
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ا يدع�ى )exilarch(. تدهورت أحوال يه�ود فلس�طين، وأصبحت بابل  يه�ودى معي�ن رس�ميًّ
المرك�ز الفكرى للعال�م اليهودى، كما انعكس ف�ى التلمود الباڤلى، المس�مى بابلى، � نتيجة 
ا بالنسبة ليهودية الحاخامات.  تلك الظروف األكثر مواتاة، وسيصبح ذاك التلمود نًصا مفتاحيًّ
التلمود الباڤلى هو تعليق )gemara( على الميشنا، تماًما مثل األورشليمى، إال أنه لم يتجاهل 
التاناخ، الذى اس�تخدم لتأييد التوراة الش�فوية. كان التلمود الباڤلى من بعض النواحى مماثاًل 
للعه�د الجديد فيم�ا يتصل بأن مؤلفيه � محرريه نظروا إليه كتتم�ة للكتاب المقدس العبرى � 
وحى جديد لعالم متغير)53(. كما اتسم التلمود الباڤلى بانتقائية عالية، مثل العهد الجديد، فى 
تعامل�ه مع النصوص المقدس�ة القديمة، إذ جرى اختيار أجزاء التان�اخ التى وجد أنها مفيدة، 

بينما تم إهمال الباقى.

م�ر تعلي�ق التلم�ود الباڤلى على الميش�نا بش�كل ممنه�ج، مقطًع�ا مقطًعا، وأش�ار ليس 
إل�ى الكتاب المقدس فحس�ب بل إل�ى آراء الحاخامات، واألس�اطير، والتاريخ، والتأمالت 
الالهوتية، والمعارف القانونية أيًضا. ودفع هذا المنهج طالب العلم إلى دمج التقاليد الشفوية 
والمكتوب�ة، بحيث ص�ارت مرتبطة مع بعضها البعض فى ذهنه. وق�د تضمن التلمود الباڤلى 
ق�دًرا جيًدا من المواد التى هى أقدم من الميش�نا ذاتها، لكن بع�ض محتواها كان جديًدا، مما 
اكس�ب طال�ب العلم منظوًرا جديًدا غي�ر من نظرته تجاه كل من الميش�نا والكتاب المقدس. 
احت�رم التلم�ود الباڤلى النصوص األكث�ر قدًما، غير أنه ل�م يعتبر أًيا منها مقدًس�ا. ففى تعليق 
المؤلفي�ن � المحرري�ن، كان�وا ف�ى بعض األحيان يعكس�ون اتجاه التش�ريع فى الميش�نا، بل 
ويضعون رأى أحد الخامات فى مواجهة رأى آخر، ويش�يرون إلى وجود فجوات خطيرة فى 

أطروحات الميشنا.

كذلك فعلوا بالضبط مع الكتاب المقدس، موضحين الثغرات فى نصوصه)54(، مع اقتراح 
م�ا كان ينبغى عل�ى المؤلفين الملهمين قوله)55(، وحتى إنهم غي�روا قوانين الكتاب المقدس 
إلى أحكام أكثر تجانًسامن عندياتهم)56(. ونتيجة لذلك، حينما يقرأ الكتاب المقدس العبرانى 
مقترًن�ا م�ع التلم�ود الباڤلى، س�يتحول الكت�اب المقدس بنف�س الطريقة التى غي�ر بها العهد 
الجديد قراءة المسيحيين )للعهد القديم(. وفى حالة ما إذا تضمن التعليق التلمودى نصوًصا 
من الكتاب المقدس، فإنها ال تناقش أبًدا بحسب مقاصدها وفى سياقها، بل كانت تقرأ دائًما 
من وجهة نظر الميش�نا. فكما أوضح الحاخام أبدينى م�ن حيفا؛ كان الحاخامات هم األنبياء 
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الج�دد: »من�ذ اليوم الذى دمر فيه المعب�د، نزعت النبوة من األنبي�اء وأعطيت للحكماء«)57(. 
وهكذا صارت التوراة واقًعا متجاوًزا تجسد فى شكلين أرضيين: النص المقدس المكتوب، 
والتقليد الش�فوى)58(، وكالهما جاء من الل�ه، وكالهما ضرورى، غير أن الحاخامات منحوا 
امتي�اًزا للت�وراة الش�فوية ألن الن�ص المكتوب يمكن أن يش�جع على عدم المرون�ة والتوجه 
الناظ�ر للوراء، بينم�ا تجعل الكلمة المنطوقة وتيارات الفكر اإلنس�انى المتغي�رة أبًدا الكلمة 

اإللهية أكثر حساسية للظروف المتغيرة)59(.

إنن�ا نس�مع العدي�د من األص�وات ف�ى التلم�ود الباڤل�ى: إبراهي�م، وموس�ى، واألنبياء 
والفريس�يين، والحاخامات، فلم يتم حبس�هم فى عصورهم التاريخية ب�ل ُأحضروا مًعا على 
نف�س الصفح�ة، بحيث ب�دا وكأنه�م يتجادلون م�ع بعضهم البعض عب�ر الق�رون، ودائما ما 
يختلف�ون بش�دة. ولم يكن هذا التلمود يقدم إجابات مح�ددة، بحيث لو انتهى المطاف بأحد 
القضايا إلى طريق مس�دود، كان على طالب العلم أن يقوموا مع معلميهم بحل تلك القضايا 
حس�بما يت�راءى لهم. ولذل�ك وصف التلم�ود الباڤل�ى بأنه أول ن�ص تفاعل�ى)60(، فقد كرر 
منهاجه عملية الدراس�ة التى يستخدمها الحاخامات أنف�سهم، ولذلك دف�ع طالب العلم إلى 

االنخ�راط فى نفس النقاش وتقديم إسهاماتهم الخاصة.

ويعد تنسيق الصفحة فى هذا التلمود ذا أهمية حاسمة: يوضع ذلك الجزء محل النقاش 
م�ن الميش�نا فى المركز، وتحيط ب�ه تعليقات الحكماء من الماضى البعي�د واألكثر قرًبا. ولم 
يك�ن يتم النظر إلى األنبياء واآلباء فى الكتاب المق�دس باعتبارهم يفوقون الحاخامات نظًرا 
لمش�اركتهم فى الوحى األصلى. فمثلما بين الحاخام إسماعيل: ليس هناك سلف وال خلف 
ف�ى الكت�اب المق�دس)61(. وعل�ى كل صفحة م�ن التلمود ترك�ت أيًضا مس�احة خالية حتى 
يضيف طالب العلم تعليقه الخاص، ولذلك تعلم طالب العلم عند دراسته للكتاب المقدس 
عب�ر التلم�ود الباڤلى أنه ليس ألحٍد فصل الخطاب، بل تتغير الحقيقة بش�كل دائم، وأنه على 
ف�رض أن التقاليد مقدس�ة وثمين�ة، لكنها ال يج�ب أن تقيد قدراته الخاصة عل�ى الحكم، بل 
يج�ب أن يضي�ف طالب العلم تعليقه الخاص على الصفحة المقدس�ة، ألنه بدونه س�يتوقف 
خ�ط التقاليد. وحينما يوجه التلمود س�ؤال )ما هى التوراة(؟ ف�إن اإلجابة تكون: »إنها تأويل 

التوراة«)62(.

http://kotob.has.it



77

ا، فقد ش�به الحاخام بيراكيا، أحد حكماء القرن السابع  لم تكن دراس�ة التوراة سعًيا فرديًّ
بفلس�طين، مناقشات الحاخامات بالمكوك:)shuttle coke( تتطاير الكلمات للخلف ولألمام 
حينم�ا يدخ�ل الحكيم فى أحد منازل ال�درس ويناقش التوراة، إذ يذك�ر أحدهم رأيه، ولكن 
آخ�ر يق�رر رأيا غيره، وكذلك يعرض ثالث لرأى مختلف. على أن هناك وحدة أساس�ية، ألن 
أولئك الحكماء ال يقومون بمجرد تالوة آرائهم: »صدرت كلمات هؤالء الحكماء واآلخرين 
كله�م عن موس�ى الراعى مما تلقاه من الواحد الفريد )الله( ف�ى هذا الكون«)63(. وحتى أثناء 
انخ�راط طال�ب العلم فى الجدال المش�تعل بإخالص، فإنه وخصمه يش�اركان بطريقة ما فى 
حوار يمتد للوراء إلى موس�ى، وسيس�تمر فى المس�تقبل، وأن ما يذكران�ه معلوم ومبارك من 

قبل الله سلًفا.

ورغم أن المس�يحيين صاروا ينظ�ر إليهم كأعداء لليهودية، فإنهم كان�وا يقومون بتطوير 
روحانية مماثلة.

* * *
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قبل اعتناق اإلمرباطور قسطنطنى للمسىحىة ىف عام 312، بدا من غرى املرجح أن تتمكن 
قبل  من  مكثفة  كانت  وإن  متفرقة  الضطهادات  املسىحىون  تعرض  إذ  البقاء،  من  املسىحىة 
السلطات الرومانىة. فبمجرد إعالن املسىحىنى أهنم مل ىعودوا أعضاء ىف املعبد الىهودى، نظر 
الرومان إىل الكنىسة باعتبارها خرافة خاصة باملتعصبنى، الذىن ارتكبوا خطىئة العقوق الكربى 
بانفصاهلم عن دىن اآلباء. وكان الرومان ىتشككون بدرجة عالىة ىف احلركات اجلامهرىىة التى 
تقدىس  رفضوا  ألهنم  باإلحلاد  أىضا  املسىحىنى  اهتموا  التقالىد، كام  قىود  عاتقها  عىل  من  تلقى 
اآلهلة احلامىة لروما، مما ىعرض اإلمرباطورىة للخطر. لذلك قصدت االضطهادات إمخاد هذا 
303م  عام  ىف  دقلدىانوس  اإلمرباطور  شن  بسهولة، فقد  ذلك  تستطىع  كانت  الدىن، ولعلها 
كان  الشهىد، الذى  فصار  أثره  واهللع  الرعب  ترك  املرة  هذه  وىف  املسىحىنى.  ضد  إبادة  حرب 
عىل استعداد التباع ىسوع حتى املوت، هو البطل املسىحى بامتىاز، وحاول بعض املسىحىنى 
كتابة  خالل  من  املاىض  تدىن  عن  انفصااًل مدمًرا  متثل  ال  املسىحىة  أن  الوثنىنى  جرىاهنم  إقناع 
حىاة  أن  أطروحاهتم  أبرز  أحد  ولعل  إلىامهنم.  عقالنىة  تفسرىات  أى   ،(Apologiae( دفاع 
ىسوع وموته تنبأ هبام من ِقبل األنبىاء العربانىون، وهى األطروحة التى أخذها الرومان بمنتهى 
الرمزى  التأوىل  اإلنجىلىون  استساغ  بىنام  ولكن  والتنبؤات.  للكهانة  احرتامهم  بفضل  اجلدىة 
)pesher)، فقد وجدها هؤالء املدافعون عن املسىحىة أكثر صعوبة، ومن ثم فقد حض مارسىون 
ذات مرة املسىحىنى عىل نبذ الكتب املقدسة العربىة، بسبب شعور األغىار املعتنقنى للمسىحىة
بشكل متزاىد بعدم االرتىاح جتاه الرتاث الىهودى)1). فإذا كان أحد ال ىامرس العبادة ىف املعابد 

الفصل الخامس

الخــــــــــــــــــــري
✍

http://kotob.has.it



80

بنى  مع  القدىم  للمىثاق  بالنسبة  رأىه  اهلل  بدل  هل  الىهود؟  برب  ىربطهم  الذى  فام  الىهودىة، 
إرسائىل؟ كىف ىمكن للتارىخ املقدس إلرسائىل أن ىكون تارخىا مسىحًىا؟ ماذا علم )األنبىاء( 
حًقا عن ىسوع؟ وكىف عرفوا ذلك؟ ملاذا شغل إشعىاء وزكرىا أنفسهام بىسوع، وهو املؤسس 

لدىانة األغىار؟

كان ُجستنى )100ـ160م)  من أوائل من كتب ذلك الدفاع العقالنى، وهو وثنى اعتنق 
ُجستنى  درس  الشهداء.  مىتة  النهاىة  ىف  ومات  املقدسة  األرض  ىف  السامرة  من  املسىحىة، جاء 
ره اللوجوس  الفلسفات الىونانىة املختلفة، لكنه وجد ما كان ىبحث عنه ىف املسىحىة، فقد ذكَّ
الذى أشرى إلىه ىف متهىد إنجىل ىوحنا بالنفخة النارىة املقدسة التى اعتقد الرواقىون أهنا نظمت 
الواقع بأكمله، وأطلقوا علىها اللوجوس )العقل) أو پنىوما )الروح) أو اهلل. كان الواضح إذن 
كتبهام  اللذىن  الدفاعنى  وىف  املشرتكة.  الرموز  من  جمموعة  ىمتلكون  والوثنىنى  املسىحىنى  أن 
ُجستنى، رأى أن ىسوع جتسىد لذلك اللوجوس، الذى كان ىتحرك ىف العامل عرب التارىخ، وىلهم 
كان  الذىن  )األنبىاء(،  خالل  من  اللوجوس  حتدث  فقد  السواء.  عىل  والعربانىنى  الىونانىنى 
انكشافه  قبل  عدة  أشكاالً  اللوجوس  اختذ  املسىح، كام  بقدوم  التنبوء  ذلك  بفضل  بمقدورهم 
املحدد ىف ىسوع. كان اللوجوس قد حتدث من خالل أفالطون وسقراط، وعندما اعتقد موسى 
أنه سمع اهلل ىتحدث من الشجرة املشتعلة، فإنه كان ىستمع إىل اللوجوس. بل مل ىنطق )األنبىاء)
بنبؤاهتم املوحى الىهم بأنفسهم، وإنام الكلمة املقدسة هى التى حركتهم)2). وىف بعض اآلحىان 
كان اللوجوس ىتحدث مقدًما عن املستقبل، وىف أحىان أخرى ىنطق باسم اهلل، إال أن الىهود 
األول) املولود  كان )اللوجوس  ذلك  أن  ىدركوا  ومل  مبارشة  الىهم  ىتحدث  كان  اهلل  أن  ختىلوا 

هلل)3). ورأوا أن اهلل أرسل ىف الكتب الىهودىة املقدسة رسالة ذات رموز إىل اإلنسانىة، مل ىتمكن 
من فك رموزها سوى املسىحىنى.

صار مفهوم ُجستنى للوجوس مركزىا ىف تأوىل علامء الالهوت الذىن أطلق علىهم )آباء) 
الكنىسة، ألهنم خلقوا األفكار املركزىة اخلاصة باملسىحىة، وعدلوا الدىن الىهودى بام ىتفق مع 
العامل الىونانى ـ الرومانى. ومنذ تارىخ مبكر، اعترب أولئك اآلباء التاناخ نظامًا حمكاًم للرموز. 
وكام رشح إرىانوس، كانت كتابات موسى ىف احلقىقة هى كلامت املسىح، أو اللوجوس األبدى 
الكتابات  من  كمجموعة  القدىم(  إىل )العهد  اآلباء  ىنظر  مل  خالله)4).  من  ىتحدث  كان  الذى 
ولكن ككتاب موحد له رساله واحدة، سامها إرناىوس األطروحة الباطنىة (hypothesis) أى 
األطروحة بأسفل )hypo) السطح. مل ترش الكتب املقدسة العربىة إىل ىسوع بشكل مبارش، لكن 
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حىاته ومماته صاغا النص التحتى الرمزى للكتاب املقدس، وكشفت أىًضا عن أرسار الكون)5). 
األشىاء املادىة واحلقائق غرى املرئىة واألحداث التارخىىة والقواننى الطبىعىة ـ وبالفعل كل ماهو 
ل جزًءا من النظام اإلهلى، الذى سامة إرىانوس النظام . فكل شىء ىتمتع بمكانه  موجود ـ ُتَشكِّ
املناسب ىف النظام وىرتبط بكل شىء آخر بحىث ىتكون كل متجانس، وىعد ىسوع هو جتسىد 
هذا النظام إالهلى. ومثلام فرس بولس، فقد كشف جمىئه عن خطة اهلل: إن الكون، كل شىء ىف 
السامء واألرض من املمكن أن ىتحد )anakephaliosis) ىف املسىح)6)؛ مل ىكن ىسوع سوى العقل 

والغاىة والتتوىج خلطة اهلل الكربى.

النظام  عن  أىضا  تعرب  فهى  العربىة،  املقدسة  النصوص  ىف  القلب  ىف  ىقع  املسىح  ألن 
اإلهلى، لكن هذا النص التحتى لن ىتضح إال ىف حالة تأوىل الكتاب املقدس بصورة صحىحة. 
فالنصوص املقدسة، مثل الكون ذاته، عبارة عن بنىة تركىبىة )textus)، أو نسىج مكون من عدد 
ال هنائى من الكىانات املرتابطة التى نسجت مًعا لتؤلف كال غرى قابل لالنحالل)7)، وىساعد 
بكل شىء  ىمسك  الذى  هو  ىسوع  أن  الناس  فهم  عىل  املقدسة  للنصوص  الرمزىة  البنىة  تأمل 
بىان  مهمة  املفرس  عاتق  عىل  الكىل، وتقع  للنظام  عمًقا  األكثر  الداللة  التأمل  ذلك  مًعا، وىبنى 
مصورة  ألحجىة  املتداخلة  القطع  مثل  مفاتىح النص، متاًما  كافة  بنى  التألىف  طرىق  هذا، عن 
هائلة. وىقارن إرىانوس بنى النصوص املقدسة والفسىفساء املؤلفة مما ال حىىص من األحجار 

الصغرىة التى تشكل صورة ملك وسىم، بمجرد وضعها مًعا بشكل صحىح)8).

عىل أن تأوىل النصوص املقدسة ىتعنى أن خىضع لتعالىم رسل ىسوع، وهو ما ىطلق علىه 
إرىانوس »قاعدة اإلىامن«، بمعنى أن اللوجوس، الذى صار جمسًدا ىف ىسوع، كان متضمًنا ىف 

بنىة اخللق منذ البداىة األوىل)9).

عن  حوار  فىها  أن  بانتباه،  املقدسة  الكتب  ىقرأ  من  كل  سىجد 
املسىح، وكذلك تصوىر مسبق لدعوة جدىدة. وألن املسىح هو الكنز 
املخبؤ ىف هذا املىدان، أى ىف العامل، حىث إن املىدان هو العامل)10(، لكنه 
أىًضا خمبؤ ىف النصوص املقدسة، ذلك أنه قد دلت علىه أشكال وأمثال 
التى  األمور  تلك  حتقق  دون  للبرش،  بالنسبة  فهمها،  املمكن  من  لىس 

جرى التنبؤ بقدومها، أى قدوم املسىح)11(.
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جهد  بذل  املسىحىنى  عىل  أن  عنت  املقدسة  النصوص  ىف  )خمبؤ)  املسىح  أن  حقىقة  لكن 
تأوىىل شاق، لو أرادوا أن جيدوه.

 (allegoria( جماز  إىل  حتوىله  عرب  إال  معنى  للتاناخ  جيعلوا  أن  املسىحىنى  بمقدور  ىكن  ومل 
بحىث تصبح كافة أحداث وشخوص )العهد القدىم) أشكااًل من املسىح ىف )العهد اجلدىد). 
املقدسة  النصوص  ىف  للمسىح  وأمثال  أشكال  عىل  بالفعل  عثروا  قد  األناجىل  ُكتاب  كان 
العربىة، إال أن اآلباء طمحوا ألكثر من ذلك، فكام أرص أىوسبىوس، أسقف قىرصىة )260-

340م): »كل نبى، وكل كاتب، وكل ثورة ىف الدولة، وكل قانون، وكل طقس للمىثاق القدىم 
حارًضا  اللوجوس  املسىح  كان  وحده« )12).  وىمثله  وحده  عنه  وىعلن  فقط،  املسىح  إىل  ىشرى 
وىف  الطائعة؛  الضحىة  اسحق  وىف  الشهىد؛  هابىل  وىف  البرشى؛  للجنس  األعىل  اجلد  آدم  ىف 
أىوب املبتىل)13). وهكذا طور املسىحىون ) عقد الروابط ـ Horoz) اخلاص هبم، بام ىصل الناس 
واألحداث والصور التى ظلت حتى حىنئذ منفصلة، من أجل الكشف عام اعتقدوا أنه ىمثل 
احلقىقة املركزىة للنصوص املقدسة. وكانوا مثل احلاخامات، غرى معنىنى باكتشاف نىة املؤلف 
الكتابى، أو برؤىة النص ىف سىاقه التارخىى، إذ إن التأوىل اجلىد هو ما ىسمح بنظرة عىل النظام 

اإلهلى.

مل ىكن اجلمىع متحمسنى هلذا اإلسلوب املجازى، ففى أنطاكىا، ركز املفرسون عىل املعنى 
احلرىف للنص املقدس، وكان هدفهم العثور عام أراد األنبىاء أنفسهم تعلىمه، ولىس ما ىمكن 
استخدموا  ما  غالًبا  )األنبىاء(  أن  ورغم  حدوثه.  بعد  املاىض  معرفة  بفضل  كلامهتم  ىف  قراءته 
استعارات وتشبىهات، لكن تلك اللغة التصوىرىة اعتربت جزًءا من املعنى احلرىف الذى ىعد 
رضورًىا ملا قصد )األنبىاء( وأصحاب املزامرى قوله. ومل ىر اإلنطاكىون احتىاًجا للمجاز، فقد 
أخالقىة  تعالىم  استنباط  املمكن  من  إن  الرابع.  القرن  ىف  الواعظ  كرىسوستوم  جون  أوضح 
التأوىالت  كل  عن  التخىل  اإلنطاكىون  ىستطع  مل  املقدس.  للكتاب  املبارش  املعنى  من  واضحة 
الدارسنى  حضوا  كتاب األناجىل، ولكنهم  قبل  من  مفرطة  بصورة  استخدمت  ألهنا  النمطىة 
ىر  فلم  جدىدة.  أخرى  عن  البحث  وعدم  اجلدىد  للعهد  املجازىة  باألسالىب  التمسك  عىل 
تىودور، أسقف مبسىوستىا بنى عامى 392 و482 أىة قىمة ىف نشىد األنشاد عىل سبىل املثال؛ 
معان  علىه  فرضت  إذا  إال  مقدس   كنص  قراءته  ىمكن  احلب، وال  عن  شعر  سوى  ىكن  فلم 

غرىبة متاما عنه.
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ثرىة  فرًصا  ىتىح  ألنه  حتدىًدا  وذلك  اإلسكندرىة،  ىف  بالشعبىة  األنشاد  نشىد  متتع  لكن 
تقالىد  ىف  السكندرى  فىلون  مثل  خرباء  اإلسكندرىة  مسىحىو  كان  وملا   .(allegoria)للمجاز
خربة  إلعادة  حماولة  وهو  ـ  الروحى  التأوىل  علىه  أطلقوا  للقراءة  فًنا  طوروا  فقد  التأوىل، 
احلوارىنى عىل الطرىق إىل عاموس. ومثل احلاخامات؛ فقد نظروا للكتاب املقدس  كنص ال 
ىنضب، بحىث ىستطىع أن ىولد ما ال هناىة له من املعانى اجلدىدة، لكنهم مل ىظنوا أهنم ىقرأون 
ىف النص املقدس أموًرا لىست فىها، بل كانوا ىتفقون ـ مع احلاخامات أن »كل شىء موجود 
املؤلفنى  أكثر  ىعد  الذى   (245-185( أورجيون  هو  السكندرىنى  املفرسىن  أملع  وكان  فىه«. 
تأثرًىا وانتاًجا ىف أىامه)14). وباإلضافة إىل رشوحاته عىل الكتاب املقدس، فقد كتب السداسىة 
)Hexapla)، وهى نسخة من الكتاب املقدس وضعت النص العربى اىل جوار مخس ترمجات 
خمتلفة بالىونانىة، فضال عن عملنى ضخمنى مها: ضد سىلزوس وهو دفاع عن العقىدة ضد نقد 

فىلسوف وثنى للمسىحىة؛ واملبادىء األوىل وهو وصف شامل للعقىدة املسىحىة.

ومن وجهة نظر أورجيون، ىعد ىسوع بداىة وهناىة كافة التأوىالت:

القانون،  أرسار  لنا  ىكشف  حىنام  القانون  عن  ىسوع  لنا  ىكشف 
موسى  رشىعة  نزدرى  ال  الكاثولىكىة  الكنىسة  إىل  املنتسبنى  نحن  ألننا 
بل نقبلها، طاملا أن ىسوع هو الذى ىقرأها لنا.ونحن نستطىع ان نحظى 
فعلًىا بفهم صحىح للقانون حىنام ىقرأها لنا، ونحن قادرون عىل تلقى 

ما ىعنىه ونفهمه)15(.

بدوره  اجلدىد، الذى هو  العهد  عىل  ا  مىدراًشً الىهودىة  املقدسة  النصوص  أورجيون  ىعترب 
تعلىق عىل التاناخ، ومن دون املجاز ىفتقر الكتاب املقدس إىل أى معنى، اذ كىف ىمكنك أن 
والقها  اخلطىئة، فاقتلعها  إىل  اضطرتك  الىمنى  عىنك  أن  ىسوع: »لو  أمر  حرفىة  بصورة  تفرس 
بعىًدا«؟)16)، وكىف ىمكن ملسىحى أن ىقبل ذاك األمر اهلمجى بقتل الصبىة غرى املختننى؟)17). 
ىعنى  كان  هل  اخلىمة؟)18)  بناء  عن  املطولة  التعلىامت  بتلك  املسىحىنى  تربط  حمتملة  عالقة  أى 
أتباع  ىرتدى  أال  أرص  أنه  أو  عدن)19)؟  جنات  ىف  ىتجول  اهلل  أن  حًقا  املقدس  الكتاب  كاتب 
الصعوبة،  غاىة  ىف  حرىف، فستغدو »مهمة  بشكل  ذلك  فرست  أنك  لو  أبًدا)20)؟  نعاالً  املسىح 
إن مل تكن مستحىلة« أن تعترب الكتاب املقدس مقدًسا)21). وىؤكد أورجيون مراًرا وتكراًرا أن 
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قراءة النصوص املقدسة هى أبعد ما تكون عن السهولة. ففى العدىد من املرات قام اهلراطقة 
بتحرىف النص ألغراضهم اخلاصة، أو أهنم قدموا تأوىال مبسًطا لفقرة معقدة للغاىة.

بل إنه من العسرى العثور عىل إهلام أو درس صائب ىف بعض القصص الكتابىة  التى تتسم 
باإلشكالىة أو االفتقار اىل التهذىب، غرى أنه بسبب أن اللوجوس ىتحدث ىف الكتب املقدسة، 
أورجيون  استعرض  حىنام  نفعه)22)، ولذلك  ندرك  مل  لو  ممكن، حتى  ذلك  بأن  نؤمن  أن  فعلىنا 
ترصف إبراهىم املرىب فىام ىتعلق ببىع زوجتة للفرعون، متظاهًرا بأهنا شقىقته)23)، فقد رأى أن 

ساره هى رمز للفضىلة وأن إبراهىم أراد أن ىقتسم ذلك وال ىؤثر نفسه به.

ومن الراجح أن ىشعر القارئ املعارص أن أورجيون علىه ذنب تشوىه النصوص املقدسة 
ىبدو  احلاخامات،  مىدراش  مثل  تأوىله،  إن  بل  بقسوة.  انتقدهم  الذىن  اهلراطقة  مثل  متاًما 
متجاوًزا للنص بصورة متعمدة، إذا إن السعى وراء املعنى فىه هوعىل حساب املعنى األصىل 
للمؤلف. عىل أورجيون أن ىواجه املىدراش الىهودى ىف اإلسكندرىة والحًقا ىف قىرصىة، حىث 

أقام أكادىمىته اخلاصة، وكان منهاجه مماثاًل له.

حترر  اعتبار  ـ  الكبرىة  بالصورة  أورجيون  ىقنع  مل  مثال،  اخلروج،  سفر  عىل  تعلىقه  ىف 
اإلرسائىلىنى من العبودىة كنوع من اخلالص الذى أتى به املسىح ـ بل صمم عىل إجياد إشارات 
ىرتكوا  أن  املسىحىنى  كافة  عىل  كان  أمهىة.  بذات  لىست  أهنا  ىبدو  التى  التفاصىل  ىف  للمسىح 

ظالم )مرص) وراءهم، وىنبذوا  أسالىبهم الدنىوىة لىتبعوا ىسوع.

وىف أول خطوة ىف رحلتهم للخروج من مرص، ختربنا النصوص املقدسة أن األرسائىلىنى 
»تركوا رمسىس إىل اخلىام«)24).

ىفتش أورجيون، مثل فىلون، عن األصل اللغوى ألسامء األعالم، واكتشف أن رمسىس 
اجلملة  تلك  أعطت  التى  اإلنجىلىة  االقتباسات  من  )سلسلة)  وجد  ثم  العثة(،  )ثورة  تعنى 
التعلق  من  ىسوع  حتذىر  )العثة)  كلمة  ذكرته  فلقد  متاًما.  جدىًدا  معنى  الظاهر  ىف  اهلامة  غرى 
أن  إذن  مسىحى  كل  فعىل  اخلشب)25).  ودود  بالعثة  لإلصابة  املعرضة  الدنىوىة  باملمتلكات 

)ىغادر رمسىس).

قائدنا  الرب  ىكون  حىث  املكان  ذلك  إىل  تأتى  أن  أردت  لو 
وىتقدمك ىف عمود السحاب)26( و الصخر سىتبعك)27( ، وىقدم لك ما 
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ال ىقل عن غذاء روحى ورشاب  روحى)28(. وال ىنبغى علىك أن ختزن 
الثروة هناك حىث خترب العثة وىنقب اللصوص وىرسقون)29(. هذا ما 
ىقوله الرب رصاحة ىف الكتاب املقدس: لو أردت أن تكون كاملً، فبع 
هو  هذا  السامء)30(.  ىف  كنز  لك  وسىكون  للفقراء  وأعطه  متلك  ما  كل 

إذن ترك فرعون وإتباع ىسوع)31(.

بااللتزام  ىسوع  مطلب  إىل  رمسىس  ىف  لإلرسائىلىنى  املؤقتة  اإلقامة  تطلعت  هنا  ومن 
الكامل.

غزله  جرى  نسىج  أو   (Textus( تركىبىة  بنىة  ألورجيون  بالنسبة  املقدس  الكتاب  َمثَّل 
تستدعى  وهى  اللوجوس  املسىح  هبا  نطق  منها  كلمة  مكثف، كل  بشكل  الكلامت  باستخدام 
القارئ التباعه. مل ىكن أورجيون ىظن أن تأوىله كان تعسفًىا؛ ألن اهلل هو الذى وضع اإلدلة، 
وكانت مهمته )أى أورجيون) أن ىقوم بحلها، وجعل الصوت املقدس مسموًعا بطرىقة مل تكن 

ممكنة قبل جمىء ىسوع.

ىستحرض التأوىل للمفرس وطلبته حلظة الشعور بالنشوة )ekstasis)، أى )ختطى) املجال 
األرىض  النظام  ىف  النص  لوضع  تسعى  الكتاب املقدس  احلدىثة  الدراسة  كانت  اذا  الدنىوى. 

للبىئة األكادىمىة وتتناوله كأى وثىقة قدىمة)32)، فإن أورجيون كان له هدف خمتلف.

احتل ما ُأطلق علىه )الفلسفة الدائمة) مكاًنا مركزًىا بالنسبة للمسىحىة الروحانىة املبكرة، 
كام وجدت أىًضا ىف كافة الثقافات قبل احلدىثة تقرىًبا، ووفق هذا التأمل األسطورى، تقرتن كل 
حقىقة أرضىة بنظرى هلا ىف الدائرة املقدسة)33). كانت تلك حماولة إلىضاح ذلك املعنى البدائى 
ختىلها  نستطىع  التى  إرضاًء  األكثر  الصورة  تلك  عن  بعىًدا  ما،  نوًعا  وممزقة  ناقصة  حىاتنا  بأن 
ىنفصل  فال  للوجود،  الكربى  السلسلة  ىف  مًعا  مرتبطان  واألرض  السامء  وألن  تام.  بوضوح 
 (symballein( من الكلمة الىونانىة (symbol( الرمز عن مرجعه غرى املرئى، وُاشتقت كلمة رمز

أى )أن جتمع مًعا).

اجتامع  مثل  متاًما  ىنفصم،  ال  بشكل  األرضىة  ونسخته  األصىل  النموذج  اجتمع  ثم  ومن 
اجلن والتونىك)*) ىف رشاب الكوكتىل؛ فحتى تتذوق أحدمها ىتحتم تذوق اآلخر أىًضا. كان 

)*)  Gin: اجِلن هو مسكر قوى ـ   Tonic: ماء معدنى ىتضمن أمالح الكربون ومادة الكىننى وىستخدم ىف إعداد املرشوبات املسكرة 
 ـ )املرتجم(.
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أثناء  اخلبز  وىأكلون  اخلمر  املسىحىون  ىرشب  عندما  املسىحى:  الطقس  ذاك  أساس  هو  هذا 
عندما  الطرىقة،  وبنفس  األشىاء.  تلك  متثله  الذى  باملسىح  ىلتقون  فإهنم  املقدس،  القربان 
ىشتبكون مع الكلامت املقىدة بالزمن ىف النصوص املقدسة، فإهنم ىلتقون باللوجوس الذى هو 
النموذج األصىل لكل تعبرى برشى. شغل هذا املفهوم مكاًنا مركزًىا ىف أسلوب التأوىل اخلاص 
بأورجيون، فقال شارًحا: »إن حمتوىات النصوص املقدسة هى أشكال خارجىة لبعض األرسار 
»مندهًشا  متواصل  بشكل  شعر  اجلدىد،  العهد  درس  وعندما  املقدسة«)34).  لألشىاء  وصور 
أتى  التفاتة  كل  ومع  حىتوهىا«؛  التى  هبا  للنطق  القابلة  غرى  لألرسار  العمىق  الغموض  بسبب 
عىل »آالف املقاطع التى تقدم، كام لو كان عرب نافذة، فتحة ضىقة تقود إىل عدد وافر من أعمق 

األفكار«)35).

غرى أن أورجيون مل ىغض الطرف عن املعنى احلرىف للكتاب املقدس، فقد بنى عمله املضنى 
العربىة  فتعلم  علىه.  االعتامد  ىمكن  نص  تأسىس  عىل  تصمىمه   (Hexapla( السداسىة  عىل 
لكن  املقدسة.  األرض  وحىوانات  ونباتات  بجغرافىة  أىًضا  انبهر  كام  احلاخامات،  واستشار 
ماهو  إىل  النظر  إىل  دفعه  الكتابىة  والرواىات  التعالىم  من  للعدىد  املرىض  غرى  السطحى  املعنى 
أبعد منها. إن النص املقدس له جسد وروح. تشكل أجسادنا عقولنا، و أفكارنا،  وتتسبب لنا 
ىف األمل وتذكرنا باستمرار بفناءنا. وهكذا متنحنا حىاتنا املادىة زهًدا فطرًىا سىقودنا لو تعاملنا 
معه بشكل الئق إىل تربىة وهتذىب طبىعتنا الروحىة اخلالدة)36). وبنفس الطرىقة، تدفعنا القىود 
الساطعة ىف جسد النص املقدس ـ أى معناه احلرىف ـ إىل التفتىش عن روحه،فقد وضع اهلل تلك 

احلاالت االستثنائىة عن قصد:

املعنى  ىف  وانقطاعات  عثرة  حجر  وجود  اإلهلىة  احلكمة  هىأت 
ىف  والتعارضات  االستحاالت  من  عدد  وضع  طرىق  عن  التارخىى... 
املنتصف، وذلك حتى تضع الرواىة، مثلام حىدث، حاجًزا أمام القارىء 

وتقوده إىل رفض متابعة السرى ىف سبىل املعنى العادى)37(.

تقودنا هذه املقاطع الصعبة عرب مدخل ممر ضىق إىل طرىق أعىل وأسمى، وذلك حتدىًدا من 
خالل »غلق الباب ىف وجهنا ومنعنا« من قبول املعنى الواضح لتلك املقاطع)38). وهكذا ىقودنا 

إىل »اختبار املعنى الداخىل«)39) بواسطة )استحالة املعنى احلرىف).
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بنفس  املقدسة  النصوص  بتحوىل  نقوم  أن  فعلىنا  شاًقا،  عمال  الروحى  التأوىل  شكل 
الكاملة  »الطهارة  املقدس  الكتاب  تأوىل  ىتطلب  املمتعنة.  أنفسنا  هبا  نحول  التى  الطرىقة 
واالعتدال و... لىاٍل من الىقظة«! فهو مستحىل دون حىاة قوامها الصالة والفضىلة)40). مل ىكن 
األمر مثل حل املسائل الرىاضىة، ألنه ىتعلق بنمط أكثر حدسىة للتفكرى. لكن لو ثابر الدارس 
النفحة أن  املؤكد  فمن  تستحقه،  الذى  والتبجىل  االنتباه  »بكل  املقدسة  النصوص  ىف  ومتعن 
ودراستها  النصوص  هذه  بقراءة  املتعلق  الفعل  ذات  عند  ومشاعره،  عقله  ستلمس  املقدسة 

باجتهاد، وسىدرك أن الكلامت التى ىقرؤها لىس قول برش لكنها لغة اهلل«)41).

اكتسب أورجيون هذا اإلدراك للمقدس تدرجيًىا، وخطوة بخطوة، ففى مقدمة تعلىقه عىل 
نشىد األنشاد، أشار إىل أن الكتب الثالثة املنسوبة لسلىامن ـ األمثال واجلامعة ونشىد األنشاد ـ 
متثل مراحل هذه الرحلة. إن النص املقدس له جسد ونفس وروح تذهب إىل أبعد من طبىعتنا 
األمثال  هبا.  ىفهم  أن  املقدس  للنص  ىمكن  التى  املختلفة  الثالثة  املعانى  تناظر  وهى  الفانىة، 
عىل  الذى  املقدس  للنص  احلرىف  املعنى  ىمثل  فهو  جماز، ولذا  دون  فهمة  اجلسد، ىمكن  كتاب 
املفرس أن ىتقنه؛ قبل أن ىتقدم نحو أى شىء أعىل. أما اجلامعة فتعمل عىل مستوى النفس، قوى 
العقل والقلب؛ وهى تكشف عن عبث تعلىق كل اآلمال عىل العامل املادى من خالل اإلشارة 
اىل عدم جدوى وخواء الشئون األرضىة؛ ولذا فهى متثل املعنى األخالقى للنص املقدس، ألهنا 
قراءة  وىف  للطبىعة.  خارقة  نظرة  تتطلب  ال  حجج  سلوكنا، باستخدام  ىكون  كىف  لنا  توضح 

املسىحىنى للكتاب املقدس، نادًرا ما تقدموا إىل ماهو أبعد من املعنىنى احلرىف واألخالقى.

لكن املفرس الذى مترس بشكل الئق ىف األرسار العلىا للنصوص املقدسة هو وحده من 
ىستطىع االقرتاب من نشىد األنشاد، الذى وضعته العناىة اإلهلىة بعد األمثال واجلامعة، والذى 
ىمثل املعنى الروحى املجازى. وبالنسبة ألوائل املسىحىنى الذىن قرأوا الكتاب املقدس بطرىقة 
عن  ىكشف  املجازى  التأوىل  لكن  حب.  أشعار  سوى  األنشاد  نشىد  ىكن  خالصة، مل  حرفىة 

معناه األعمق:

»وحب العرىس للعروس الساموىة ـ هو ذاته عشق الروح الكاملة لكلمة اهلل«)42).

إن احلب األرىض، الذى ىبدو أنه ىعد بالكثرى، ىكاد ىكون خمىًبا لآلمال دائامً؛ وهو ال ىتحقق 
دراما  األنشاد  نشىد  ىصف  و  املحبة)43)،  هو  الذى  اهلل  فقط،  األصىل  نموذجه  طرىق  عن  إال 
مستوىات، فعندما  ثالثة  عىل  النشىد  بتأوىل  كافة أعامله  ىقوم أورجيون ىف  اإلهلى.  إىل  الصعود 
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درس البىت االفتتاحى: »دعه ىقبلنى قبالت من فىه، بدأ باملعنى احلرىف التارخىى، إذ كانت تلك 
بداىة أغنىة الزفاف: العروس تنتظر عرىسها؛ وهو قد أرسل إلىها املهر لكنه مل ىلحق هبا بعد، 
ولذا فهى تتطلع إىل حضوره. لكن صورة العروس والعرىس تشرى من الناحىة املجازىة، بأىة 
حال، إىل العالقة بنى املسىح والكنىسة، مثلام فرسها بولس)44)، وىرمز هذا البىت االفتتاحى إىل 
الفرتة الزمنىة قبل قدوم املسىح. لقد تلقت إرسائىل )القانون واألنبىاء( كمهر، لكنها ما تزال 
الفرد،  روح  عىل  النص  ىطبق  أن  جيب  وأخرًىا،  سىكلمهام.  الذى  املجسد  اللوجوس  بانتظار 

الذى تتملكه »رغبة واحدة وهى أن ىتحد مع كلمة اهلل«)45).

احلرة،  واإلرادة  والعقل  الطبىعى  القانون  من  املكون  مهرها  بالفعل  متتلك  الروح  كانت 
لكنها مل تستطع إرضاءها. من أجل ذلك ترضعت بالكلامت االفتتاحىة لنشىد األنشاد عىل أمل 
ذاته«)46).  هو  وزىارته  اهلل  كلامت  تنوىر  بواسطة  والعذراء  املطهرة  الطاهرة  روحها  »تضاء  أن 
أن  جيب  الذىن  املسىحىنى،  لكل  نموذج  العروس  أن  البىت  لذلك  األخالقى  املعنى  وىبنى 

ىتدربوا عىل التطلع دون توقف إىل جتاوز طبىعتهم واالحتاد مع اإلله.

التأمل  ألورجيون  بالنسبة  ذلك  عنى  وقد  العمل،  إىل  دائام  ىقود  أن  جيب  التأوىل  إن 
تلقى  من  »ىتمكنوا  حتى  األبىات  تأمل  ىف  ىستغرقوا  ان  القراء  عىل  ىنبغى  حىث   ،(Theoria(
أورجيون  رشوحات  بدت  اهلل.  جتاه  جدىد  بتوجه  سىحظون  ولذلك  احلقىقة«)47)،  مبادىء 
عادة مفتقرة إىل خالصة حاسمة، ألن قراءه ىتعنى علىهم أن ىأخذوا اخلطوة األخرىة والنهائىة 
لىس  السلىم، لكنه  الروحى  املوقف  ىف  وضعهم  سوى  أورجيون  تعلىق  دور  ىكن  مل  بأنفسهم. 
بمقدوره أن ىقوم بالتأمل بدالً منهم. ولذلك فدون تأمل مطول، لىس من املمكن فهم تفسرىه 

بشكل كامل.

كان أورجيون ىتطلع ىف شبابه كى ىصبح شهىًدا، لكنه مل تعد هناك فرص أخرى للشهادة 
ىف  رشعىة  دىانة  املسىحىة  صارت  وبعدما  للمسىحىة،  قسطنطنى  اإلمرباطور  اعتناق  بعد 
القرن  أوائل  وخالل  الرئىسى.  املسىحى  املثال  هو  الراهب  صار  الرومانىة، بل  اإلمرباطورىة 
قوامها  حىاة  ىف  ىنخرطوا  حتى  وسورىا  بمرص  الصحارى  إىل  اخلروج  ىف  النساك  الرابع، رشع 
العزلة والصالة. وكان أحد أعظم هؤالء الرهبان أنطونىو من مرص )250-356) الذى شعر 
الكنىسة  ىف  تقرأ  بقصة  سمع  األىام  أحد  وىف  واإلنجىل.  ثروته  بنى  التوفىق  عىل  قدرته  بعدم 
متلك  ما  وبع  »اذهب  ىسوع:  دعوة  قبول  رفض  الذى  الثرى  الشاب  ذلك  عن  عاٍل  بصوت 
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عاىن  للحاخامات،  بالنسبة  احلال  كان  وكام  واتبعنى«)48).  تعال  للفقراء...ثم  املال  وأعط 
أنطونىو النصوص املقدسة باعتبارها أوامر باملثول أو االستدعاء )miqra)، وبعد ظهرىة نفس 
فاعلو  باعتبارهم  بالتبجىل  الرهبان  حظى  الصحراء.  نحو  وتوجه  ممتلكاته  بكل  تربع  الىوم، 
نصوصها  وحىفظون  املقدسة  الكتب  ىتلون  الرهبان  أخذ  بالصحراء  كهوفهم  الكلمة)49)، ففى 
الداخىل  العامل  من  جزًءا  املقدسة  الفقرات  صارت  وعندما  معانىها.  وىتأملون  قلب  ظهر  عن 
للراهب، أصبح معناها األصىل أقل أمهىة من داللتها الشخصىة. اعتقد الرهبان أن ىسوع بنى 
هلم كىفىة قراءة الكتاب املقدس: حىث أعطى ىف موعظة اجلبل للكتب املقدسة معنى جدىًدا، 
كان  اخلرى.  أمهىة  عىل  أكد  أنه  كام  األخرى.  من  أكثر  املقدس  الكتاب  أجزاء  بعض  عىل  مؤكًدا 
وجب  حىث  لإلنجىل،  خمتلفة  قراءة  تطلب  الذى  اجلدىد  املسىحى  احلىاة  نمط  رواد  الرهبان 
علىهم أن ىسمحوا للنصوص  التى تعلموها أن تدوى ىف عقوهلم، حتى حىققوا نكران الذات 
حرىة  ىمنحهم  ما  وهو  الشخىص  بصاحلهم  االهتامم  عدم  وهو   (apatheia( بالتجرد  املتعلق 

احلب. ومثلام ىبنى أحد الدارسنى املحدثنى:

ىمكنهم أن ىتجاهلوا أنفسهم بالقدر الكاىف، وأن ُىدَعوا إىل خارج أنفسهم بالقدر 
للعامل  االجتامعىة  االحتىاجات  أعمق  تشبع  بطرىقة  حبون  ـُ وى حىًِبون  بحىث  الكاىف، 

املحمل بالتوترات ىف العرص القدىم.

وجدوا  الذى  املخلوق  العامل  وحب  الناس،  وحب  اهلل،  حب  إن 
فىه ـ هذا هو أعظم ختام ىتطلعوا إلىه للتجرد من األنوىة ـ عدم االهتامم 

املنضبط الذى ىفىض إىل احلب)50(.

بىنام أكد أورجيون عىل حب اهلل ىف تعلىقه عىل نشىد األنشاد، ركز الرهبان عىل حب اجلار.
ىضعوا  وأن  حىاهتم  مركز  من  أنفسهم  خىلعوا  أن  علىهم  فكان  مجاعة،  ىف  ىعىشون  كانوا  فلام 
املسىحىنى  آالف  بالفعل  علىهم  هبط  بل  للعامل؛  ظهورهم  الرهبان  ىدر  فلم  حملهم،  اآلخرىن 
كىف  الرهبان  علم  قد  صمت  ىف  العىش  وكان  للمشورة.  طلًبا  املجاورة  والقرى  املدن  من 

ىستمعون.

أحد أكثر املعجبنى بأنطونىو محاسة هو أثاناسىوس من اإلسكندرىة )296 -373) وهو 
أن  فبام  املسىح.  ألوهىة  حول  الرابع  القرن  ىف  دار  الذى  العاصف  اجلدال  ىف  مركزىة  شخصىة 
مثل  الىهودىة  املصطلحات  فهم  ىف  صعوبة  الناس  لألغىار، وجد  دىانة  اآلن  صارت  املسىحىة 
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)ابن اهلل) أو )الروح). هل كان ىسوع إهًلا بنفس الطرىقة كأبىه؟ وهل كان الروح القدس إهلا 
آخر؟ ركز اجلدال عىل أغنىة احلكمة ىف األمثال التى كانت بداىتها: »خلقنى هىوه عندما َتَكَشَف 
مقصوده قبل أقدم أعامله«)51). هل ىعنى ذلك أن املسىح جمرد خملوق؟ وإذا كان كذلك، كىف 
اإلسكندرىة  من  كاهن  أرىوس، وهو  أثاناسىوس، أرص  إىل  رسالة  ففى  إهلا؟  ىكون  أن  ىمكن 
ىتمتع بالكارىزماتىة، عىل أن ىسوع  إنسان رفعه اهلل إىل مرتبة مقدسة، وقام أرىوس باالستعانة 
برتسانة من النصوص املقدسة لىدعم وجهة نظره. وىرى أرىوس أن حقىقة أن ىسوع أطلق عىل 
اهلل اسم )أبىه) ىدل عىل وجود متىىز بىنهام، إذ إن األبوة تتعلق بوجود سابق. كام نقل من الكتاب 
املقدس مقاطع تؤكد عىل برشىة املسىح وعدم عصمته)52). لكن أثاناسىوس تبنى وجهة النظر 
كالرأى  للجدال  مثرىة  فكرة  وهى  اآلب،  اإلله  مثل  الطرىقة  بنفس  إهلا  ىسوع  كان  املضادة: 

السابق ىف ذلك الزمان، ودعمها أثاناسىوس بربهانه اخلاص من النصوص.

ىف بداىة اخلالف، مل تكن هناك تعالىم كنسىة تقلىدىة عن طبىعة املسىح، ومل ىعرف أحد ما إذا 
كان أثناسىوس أو أرىوس عىل صواب. واشتعل النقاش ألكثر من قرننى، وكان من املستحىل 
إثبات شىء من النصوص املقدسة، حىث وجدت النصوص املؤىدة لكال اجلانبنى. عىل أن اآلباء 
الىونانىنى للكنىسة مل ىسمحوا بالنصوص أن تسىطر عىل الالهوت، فقد استخدم أثاناسىوس ىف 
العقىدة، التى صاغها بعد جممع نىقىة )Nicaea(، مصطلًحا ال ىوجد ىف النصوص عىل اإلطالق 
Homoousion) ـ. لكن  ـ  واحدة  مادة  واهلل )من  ىسوع  كان  واهلل:  ىسوع  بنى  العالقة  لىصف 
اآلباء اآلخرىن أسسوا الهوهتم عىل اخلربة الدىنىة بدالً من القراءة التفصىلىة للكتاب املقدس، 

الذى مل ىكن بمقدوره إخبارنا أى شىء عن اهلل املتجاوز لكافة الكلامت واملفاهىم البرشىة.

ذكر باسىل من قىسارىة ىف كاپودوكىا )329-379) أن هناك نوعنى من التعالىم الدىنىة، 
وكالمها مستمدة من ىسوع: كرىجيام )Kerygma) هى التعالىم العامة للكنىسة استناًدا للكتاب 
املقدس، بىنام ُتعترب الدومجا )Dogma) عن كل شىء لىس من املمكن أن ىقال، بل توحى به فقط 

اإلىامءات الرمزىة ىف الطقوس الدىنىة، أو ىعاىش أثناء التأمل الصامت)53).

 (energeiai( الذى ىفوق األفهام، وأفعاله (ousia( ومثل فىلون، مىز باسىل بنى جوهر اهلل
ىف العامل التى تصفها الكتب املقدسة؛ والتى مل تذكر جوهر اهلل)54). كانت تلك التفرقة أساسىة 
 (395-335( نىسا  من  جرجيورى  شقىقه  مع  باسىل  صاغها  التى  التثلىث  لعقىدة  بالنسبة 
 (ousia( واحد  جوهر  اهلل  هلا،  ووفقا   .(391-329( نازىانزوس  من  جرجيورى  وصدىقهام 

http://kotob.has.it



91

ف  اهلل نفسه لنا بتجلىات  سىظل دائام غرى مفهوم بالنسبة لنا، ولكن ىف النصوص املقدسة عرَّ
ثالثة )Hypostases) هى )اآلب واللوجوس والروح) التى هى أعامل إهلىة قامت بمواءمة الرس 

اإلهلى الذى ىفوق الوصف لىتفق مع إدراكنا املحدود.

 (theoria( كان اآلباء الكاپادوكىون)*) مستغرقنى ىف التأمل الروحى، فقد أوصلهم التأمل
الىومى للكتب املقدسة إىل حالة من التسامى أبعد من اللغة املوحاة ىف الكتاب املقدس. وصدق 
األرىوپاجى)55))**)،  دنىس  املستعار  االسم  حتت  كتب  الذى  الىونانى  األب  عىل  األمر  نفس 
األرثوذوكسى.  الىونانى  العامل  ىف  املقدسة  الكتب  سلطة  تقرىًبا  توازى  بسلطة  كتبه  ما  وحىظى 
قدم دنىس الهوت )الصمت) الذى جاء فىه أن اهلل قد كشف لنا عن بعض أسامئه ىف الكتب 
املقدسة، التى ختربنا أن اهلل )طىب) و)رءوف) و)عادل(، لكن تلك الصفات )حجب مقدسة) 
النصوص  إىل  املسىحىون  ىنصت  وحىنام  الكلامت.  تلك  وراء  الكامن  املقدس  الرس  ختفى 
املقدسة، ىنبغى أن ىذكروا أنفسهم باستمرار أن تلك االصطالحات البرشىة أكثر حمدودىة من 
أن تنطبق عىل اهلل؛ ولذا فاهلل )طىب) و)غرى طىب)؛ )عادل) و)غرى عادل). وستسحبهم تلك 
القراءة باجتاة »الظلمة التى تتجاوز العقل«)56)، ونحو حرضة اهلل غرى القابل للوصف. وبىدى 
دنىس إعجابه بقصة السحابة التى هبطت عىل جبل سىناء؛ فعىل القمة أحاطت بموسى سحابة 

كثىفة من املجهول، ومل ىكن باستطاعته رؤىة شىء، لكنه كان بحرضة اهلل.

البىزنطى  الالهوتى  أن  إال  ىسوع،  ألوهىة  قضىة  حسم  املقدسة  النصوص  تستطع  مل 
ماكسىموس املعرتف )حواىل580-662) وضع تفسرًىا أصبح معىاًرا بنى املسىحىنى الناطقنى 
الالجوس  أن  ماكسىموس  ىؤمن  فلم  للمسىح.  الداخلىة  اخلربة  ىعكس  كان  ألنه  بالىونانىة؛ 
حتول إىل إنسان لىعوض عن خطىئة آدم؛ ذلك أن التجسىد كان سىحدث حتى لو مل ىقرتف آدم 
اخلطىئة. إن ىسوع هو أول كائن انسانى تأله بصورة كاملة، وىمكننا مجىًعا أن نكون مثله ـ حتى 
اإلنسان  سىتأله  إهًلا؛  اإلنسانى  الكائن  حتى »ىصبح  حلامً  الكلمة  أصبحت  لقد  احلىاة.  هذه  ىف 
بنعمة من اهلل ـ فاإلنسان الذى هو بحكم الطبىعة روح وجسد سىتحول بأكمله إىل إله روًحا 

وجسًدا بنعمة اهلل«)57).

)*) كاپادوكىا مملكة قدىمة ىف رشق آسىا الصغرى ـ  )املرتجم(.
 )**)نسبة إىل أرىوپاجوس وهو تل غرب األكروپولىس بأثىنا ىف الىونان ـ   )املرتجم(.
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ومن  واقعىة،  أكثر  كانوا  أفرىقىا  وشامل  أوروپا  غرب  ىف  بالالتىنىة  الناطقنى  اآلباء  لكن 
الالفت للنظر أن التأمل )theoria) أصبح ىعنى ىف الغرب البناء العقىل، وعرب اصطالح دومجا 
إذ  الغرب،  ىف  مرعًبا  الزمن  ذلك  كان  الدىن.  عن  قوله  املستطاع  من  شىء  كل  عن   (dogma(

وكان  أوروپا.  ورشق  املانىا  من  اهلمجىة  القبائل  أمام  تتساقط  الرومانىة  اإلمرباطورىة  كانت 
ىدرس  آنذاك  نفوذا  الغربىنى  املفرسىن  أكثر  وأحد  داملاشىا  ىف  املولود   (420-342( جرىوم 
األدب والبالغة ىف روما، وارحتل إىل انطاكىا ومرص هرًبا من القبائل الغازىة قبل أن ىستقر ىف 
بىت حلم، حىث أنشأ  أحد األدىرة. انجذب جرىوم ىف البداىة ملنهج التأوىل املجازى اخلاص 
نظًرا  الالتىنىة،  إىل  بأكمله  املقدس  الكتاب  ترمجة  هو  األساسى  إسهامه  لكن  باالسكندرىة، 
ترمجته  عىل  وأطلقت  والعربىة.  الىونانىة  إلتقانه  زمانه  ىف  ومتمىًزا  موهوًبا  لغوًىا  عاملًا  لكونه 
البداىة  وىف  عرش.  السادس  القرن  حتى  أوروپا  ىف  املعىارى  النص  وظلت   (Vulgate( العامىة
أراد جرىوم، الذى كان لدىه احرتام عظىم )للحقىقة الواردة ىف النصوص العربىة( ـ استبعاد 
األپوكرىفا )Apocrypha) وهى الكتب التى استبعدها احلاخامات من قائمة الكتب املقدسة، 
ولكنه وافق عىل ترمجتها بناًء عىل طلب زمىله أوغسطنى. ونتىجة لعمله املستمر عىل النص، مال 

جرىوم بشكل متزاىد اىل الرتكىز ىف تعلىقاته عىل املعنى احلرىف التارخىى للكتاب املقدس.

درس   ،)430-354( إفرىقىا  بشامل  )بنزرت(  هىپو  أسقف  أوغسطنى،  صدىقه  درس 
البالغة، وخاب أمله ىف البداىة ىف الكتاب املقدس، الذى بدأ أدنى من مستوى الشعراء واخلطباء 
الالتىنىنى العظام، لكنه لعب دوًرا حاسامً ىف اعتناقه للمسىحىة بعد رصاع طوىل وألىم،. ففى 
متكرًرا »التقطه  غنائىا  مقطًعا  ىغنى  املجاورة  احلدىقة  ىف  طفال  سمع  الروحىة  األزمات  إحدى 
واقرأه«، فتذكر أن أنطونىو قرر أن ىسلك حىاة الرهبان بعد قراءته لإلنجىل. وأثناء إحساسه 
العظىم باإلثارة، انتزع نسخة من رسائل بولس وقرأ الكلامت األوىل التى اجتذبت عىنىه: »كف 
عن العربدة املسكرة والزنا والفسق، وجتنب البغضاء أو الغرىة. واختذ الرب ىسوع املسىح درًعا 
لك؛ إنس إشباع جسدك بكافة رغباته«)58). وىف واحدة من أوىل حاالت التحول )املىالد من 
جدىد) الذى سىصبح معلامً للمسىحىة الغربىة، زالت كافة الشكوك من نفس أوغسطنى: »كان 

األمر كام لو أن نور الىقنى الراسخ انسكب ىف قلبى، والذت كافة ظالل الرتدد بالفرار«)59).

اإلحساس  من  نتجت  املقدس  الكتاب  مع  املبكرة  صعوباته  أن  الحًقا  أوغسطنى  أدرك 
الغرور  من  أنفسهم  أفرغوا  الذىن  ألولئك  فقط  مىرسة  املقدسة  الكتب  كانت  فلقد  بالكرب: 
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وبنفس  البرشى،  ضعفنا  ىف  ىشاركنا  حتى  السامء  من  اللوجو  هبط  بالنفس)60).  واالعتداد 
الطرىقة عندما كشف اهلل عن الكلمة ىف الكتب املقدسة، فأنه إنام كان هىبط اىل مستوانا وىستخدم 
صوًرا مرتبطة بالزمن تتقبلها أفهامنا)61). ولىس باستطاعتنا أن ندرك احلقىقة بأكملها ىف هذه 
احلىاة؛ وحتى موسى مل ىتمكن من النظر مبارشة نحو اجلوهر اإلهلى)62). واللغة البرشىة قارصة 
مع  عالقاتنا  ماجيعل  وهو  لآلخرىن  مالئم  بشكل  أفكارنا  ننقل  ما  نادًرا  أننا  ذلك  بطبىعتها: 
التعبرى  باستحالة  املقدسة  النصوص  مع  رصاعنا  ىذكرنا  أن  جيب  ثم  ومن  إشكالىة.  اآلخرىن 
عن الرس اإلهلى باللغة البرشىة، ولذلك تغدو نزاعاتنا املرة والغاضبة حول معانى النصوص 
املقدسة ال معنى هلا. إذ ىعرب الكتاب املقدس عن حقىقة ال هنائىة وأبعد من إدراك أى إنسان 
بمفرده، ولذلك لىس باستطاعة أحد أن تكون له الكلمة االخرىة. وحتى لو ظهر موسى لىرشح 
ىستطىع  منا  واحد  اخلمسة؛ ألن كل  تأوىله لألسفار  البعض قبول  بمقدور  كتبه، لن ىكون  ما 
منازعات  ىف  الدخول  من  وبدالً  ىف عقولنا)63).  من الوحى بأكمله  ضئىل  وجه  ىقبض عىل  أن 
عنىفة، حىث ىرص كل واحد أنه وحده عىل حق، ىمكن لإلعالن املتواضع عن قصور رؤىتنا 

أن ىقربنا مًعا.

خاطر  أجل  »من  هو  إنام  موسى  ماكتبه  وكل  احلب؛  هو  املقدس  الكتاب  موضوع  إن 
املعانى  من  العدىد  منحرًفا: »هناك  أمًرا  املقدسة  النصوص  عىل  التخاصم  ىصبح  لذا  احلب«، 
التى ىمكن استخالصها من تلك الكلامت؛ لذا فمن احلمق إذن أن نكون ىف عجلة لتأكىد ما 
عناه موسى حًقا، خاصة مع تلك السجاالت املدمرة التى تفسد روح احلب ـ بىنام كان من أجل 
خاطر املحبة أن قال موسى كل تلك األمور التى نحاول رشحها«)64). ولقد وصل أوغسطنى 
مثل هىلل واحلاخامات إىل نفس االستنتاج، وهو أن اخلرى هو املبدأ املركزى بالنسبة للتوراة، 
أن  فىه  الرئىسى  غرضه  كان  ذلك  غرى  موسى  ماكتبه  وكل  رشوح.  جمرد  هو  ذلك  ماعدا  وكل 
ىبرش بالوصىة املزدوجة: حب اهلل وحب اجلار. وتلك كانت أىًضا الرسالة الرئىسة لىسوع)65)، 
من  إن  الرب«)66).  نكذب  املقدس »فنحن  الكتاب  باسم  اآلخرىن  إهانة  عىل  أقدمنا  إذا  ولذا 
ىتخاصمون ىف النصوص املقدسة ىملؤهم الكرب؛ وهم »ال ىعلمون املعنى الذى قصده موسى، 
ىدعن  لذا »ال  هبم«)67).  تتعلق  ألهنا  ولكن  صائبة  ألهنا  لىست  اخلاصة  معانىهم  تستهوهىم  بل 
أحدكم الكرب ىملؤه جتاه ما كتبه أخوه«  هكذا توسل أوغسطنى إىل مجاعته »ولكن دعونا نحب 

اهلل ربنا بل قلبنا وبكل روحنا وبكل عقلنا، ولنحب جرىاننا كأنفسنا«)68).
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املعنى  ىرفع  أن  أفالطون،  فلسفة  أتباع  كأحد  ألوغسطنى،  بالنسبة  الطبىعى  من  كان   
الروحى فوق املعنى احلرىف، إال أنه متتع بإحساس قوى بالتارىخ، مكنه من اتباع طرىق وسط. 
أن  إبراز  إىل  أكثر  أوغسطنى  مال  غامضة،  لقصة  جمازى  بتأوىل  باإلدالء  ىترسع  أن  من  فبدالً 
بنى  ومباًحا  شائًعا  الزوجات  تعدد  املثال، ىغدو  سبىل  فعىل  بالثقافة.  ترتبط  األخالقىة  املعاىرى 
الشعوب البدائىة، وحتى أفضلنا ىقع ىف اخلطىئة، ولذلك مل تكن هناك حاجة للتأوىل املجازى 
مجىًعا، طاملا  لنا  كتحذىر  املقدس  الكتاب  ذكرها  لداود، التى  الزوجىة  باخلىانة  املتعلقة  للرواىة 
أنه حتى أصلح الناس ىسقطون ىف اخلىانة)69). ولىست اإلدانة األخالقىة فظة فحسب، ولكنها 
تصنع بقوة الشعور بالرضا عن الذات واالحتفاء هبا، األمر الذى ىمثل عقبة كربى أمام فهمنا 

للنصوص املقدسة.

هكذا  اخلرى«.  مبدأ  سىادة  إرساء  إىل  ىقود  تأوىالً  نجد  نقرأ، حتى  ما  نتأمل  أن  لذا »علىنا 
سوى   شىًئا  تدىن  وال  اخلرى،  سوى  شىًئا  املقدسة  النصوص  تعلم  »ال  أتباعه  أوغسطنى  حث 

اجلشع، وهبذه الطرىقة تتشكل عقول الرجال«)70).

وىرص إرانىوس أن التأوىل جيب أن خىضع )لقاعدة اإلىامن(، وبالنسبة ألوغسطنى مل تكن 
)قاعدة اإلىامن) غرى روح املحبة. فأى ما كان ىقصده املؤلف ىف األصل، جيب تأوىل تلك الفقرة، 

التى التفىض إىل املحبة بصورة جمازىة، ألن مبدأ اخلرى ىشكل مبدأ الكتاب املقدس ومنتهاه:

إن من ىعتقد، من أجل ذلك، أنه ىفهم النصوص املقدسة أو أى 
جزء منها، دون أن ىبنى احلب املزدوج هلل وللجار، فإنه ال ىفهم شىًئا. 
إن من جىد فىها عربة مفىدة إلرساء مبدأ اخلرى، حتى لو مل ىقل ما قصده 

املؤلف ىف ذاك املوضوع، فإنه مل خىدع نفسه)71(.

ىدربنا نظام التفسرى ذلك عىل ذلك الفن الصعب للخرى، فعن طرىق السعى وراء تفسرى 
ىفىض باخلرى لتلك النصوص املتضاربة، ىمكننا أن نتعلم القىام باملثل ىف حىاتنا الىومىة. وكغرىه 
املقدس:  الكتاب  ىف  مركزًىا  مكاًنا  ىمثل  ىسوع  أن  أوغسطنى  اعتقد  املسىحىنى،  املفرسىن  من 
فقد أخذ ىرشح ىف أحد خطبه أن »غرضنا الوحىد من سامع املزامرى واألنبىاء والقانون هو أن 
نرى املسىح فىها، وأن نفهم املسىح منها«)72). غرى أن املسىح الذى لقىه ىف النصوص املقدسة مل 
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ىكن الشخصىة التارخىىة لىسوع، ولكنه املسىح الكامل الذى ال ىنفصل عن اإلنسانىة مثلام علم 
القدىس بولس)73).

وبعد العثور عىل املسىح ىف النصوص املقدسة، ىتعنى عىل املسىحى أن ىعود للعامل وىتعلم 
البحث عنه ىف حب خدمة اجلامعة.

مل ىكن أوغسطنى متخصص ىف اللغوىات، فلم ىكن ىعرف العربىة ومل ىستطىع اإلطالع 
عىل املىدراش الىهودى، إال أنه وصل إىل نفس االستنتاج مثل هىلل وأكىبا. ذلك أن كل تأوىل 
أن  التأوىالت  كافة  عىل  وجيب  رشعى،  غرى  والشقاق  الكراهىة  عىل  حىض  املقدسة  للنصوص 

تسرتشد بمبدأ اخلرى.

* * *
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فى عام 430م، آخر عام فى حىاة أوغس�طىن، ش�اهد الوندال ىحاصرون مدىنة بنزرت، 
بىنم�ا س�قطت األقالى�م الغربى�ة لإلمبراطورى�ة الرومانىة بمنته�ى العجز تحت أق�دام القبائل 
الهمجىة الغازىة. ىشىع حزن عمىق فى أعمال أوغسطىن أثناء تلك األعوام األخىرة، وُىالحظ 
هذا بش�كل خاص فى تأوىله لس�قوط آدم وحواء. فلقد أقنعت مأس�اة سقوط روما أوغسطىن 
أن الخطىئة األصلىة حكمت على الجنس البش�رى باللعنة األبدىة. وحتى بعد الفداء بواس�طة 
المس�ىح، تفس�د الشهوة الجنسىة طبىعتنا اإلنسانىة، وهى رغبة غىر عقالنىة فى الحصول على 
المتع�ة م�ن مخلوقات أخرى غىر الله. وىنتقل ذنب الخطىئة األصلىة إلى نس�ل آدم من خالل 
الفعل الجنس�ى: ذلك عندما تغرق الش�هوة قوانا العاقلة، وننسى الله  وىتمتع الرجال والنساء 
دون حىاء ببعضهم البعض. عكس س�قوط روما على ىد البرابرة، سقوط العقالنىة فى فوضى 
األحاس�ىس والمش�اعر. تنف�رد المس�ىحىة الغربى�ة بهذا التأوى�ل لإلصحاح الثالث من س�فر 
التكوىن؛ فلم ىش�ترك فى هذه الرؤىة المأساوىة الىهود وال األرثوذوكس الىونانىون، الذىن لم 
ىعاىنوا س�قوط روما المأساوى. ألقى انهىار اإلمبراطورىة أوروپا الغربىة فى قرون من الركود 
السىاس�ى واالقتصادى واالجتماعى، وأقنعت الصدمة المسىحىىن األكثر نصىًبا من العلم أن 
خطىئ�ة آدم ق�د أضرت بش�كل دائم بالرجال والنس�اء. فلم ىعد بمقدورهم س�ماع ما قاله الله 

لهم، وهو ما جعل فهم النصوص المقدسة مستحىاًل تقرىًبا.

الفصل الســادس

الدرس املـقدس
✍
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ص�ارت أوروپا قفًرا وثنًىا، فانحصرت التقالىد المس�ىحىة من الق�رن الخامس إلى القرن 
التاس�ع ف�ى األدىرة، الت�ى أصبحت األماكن الوحى�دة القادرة على توفىر االس�تقرار والهدوء 
الالزمىن لدراس�ة الكت�اب المقدس. كان مثال الرهبنة قد وصل إل�ى الغرب عن طرىق جون 
ف أىًض�ا المس�ىحىىن الغربىىن بتأوى�ل أورىجن الثالثى  كاس�ىان )360 � 435م(، ال�ذى َع�رَّ
للنصوص المقدس�ة، وفق المعانى الحرفىة واألخالقىة والمجازىة، لكنه أضاف معنى رابًعا، 
وهو المعنى  الروحى )الباطنى(، الذى ىكشف عن أهمىة النص فىما ىتعلق بالمجال األخروى. 
فعندما وصف )األنبىاء(، على سبىل المثال، أمجاد القدس، فإن ذلك ىشىر باطنًىا إلى القدس 
م كاسىان الرهبان أن دراسة النصوص المقدسة  السماوىة فى سفر الرؤىا فى العهد الجدىد. َعلَّ
هى مهمة تس�تغرق حىاتهم. وحتى ىمكنهم الوصول إلى الحقائق المقدس�ة التى تكمن وراء 
حجاب الكلمات البشرىة، ىجب علىهم أن ىعالجوا طبىعتهم الساقطة � وذلك بتدرىب قواهم 
على التركىز، وفرض االنضباط على أجسادهم بالصوم وصالة اللىل، وتنمىة عادة االستغراق 

الداخلى لدىهم)1(.

كذل�ك كان )ال�درس المق�دس � Lectio divina(  عنصًرا مركزًىا بالنس�بة لنظام القدىس 
بندىك�ت من نورس�ىا )480� 583م(، حىث ىمضى الرهبان البندىكتىون س�اعتىن ىومًىا على 
األق�ل ف�ى دراس�ة النصوص المقدس�ة وكتاب�ات اآلباء. لم تك�ن النصوص المقدس�ة تؤخذ 
ككتاب، إذ لم ىر العدىد من أولئك الرهبان أبًدا الكتاب المقدس فى مجلد واحد، وإنما قرأوه 
فى مخطوطات منفصلة، ووصلت إلىهم معظم معارفهم عنه بصورة غىر مباشرة من الطقوس 
الدىنى�ة أو أعم�ال آباء الكنىس�ة. كان الكتاب المق�دس ىتلى بصوت عاٍل أثن�اء الوجبات، أما 
المزامى�ر فكانت ُتنش�د عل�ى فترات منتظمة خالل الى�وم فى الغرفة المقدس�ة، وصار تكرار، 
وتخى�الت، وتعالى�م الكت�اب المقدس ق�وام روحانىتهم، الت�ى أخذت ُتبنى بص�ورة تراكمىة 

وتدرىجىة ىوًما بعد ىوم، وسنة بعد سنة، بواسطة التأمل المنتظم الصامت.

لم ىكن هناك شىء رسمى أو ممنهج فىما ىتعلق بالدرس المقدس، حىث لم ىفرض على 
الرهب�ان أن ىنه�وا عدًدا معىًنا من اإلصحاحات فى كل جلس�ة. بل كان ال�درس قراءة متروىة 
للن�ص، ىتعل�م من خاللها الراه�ب أن ىجد مكاًنا هادًئ�ا فى ذهنه حتى ىتمك�ن من اإلنصات 
إلى الكلمة المقدس�ة. كذلك لم ىدرس�وا قصص الكتاب المقدس كأحداث تارىخىة، ولكن 
كحقىقة معاصرة، فكان ىتم تش�جىع الرهبان على الدخول فى األحداث بش�كل تخىلى � عن 
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طرىق تصور أنفس�هم إلى جوار موس�ى فى س�ىناء، أو بى�ن الجمهور عندما كان ىس�وع ىلقى 
موعظة الجبل، أو بأس�فل الصلىب. وكان من المفترض أن ىتدبروا المش�هد وفًقا لكل معنى 
من المعانى األربعة على التوالى، بحىث ىنتقلون من المعنى الحرفى إلى المعنى الروحى فى 

عملىة تدل على الصعود نحو االتحاد الروحى مع الله)2(.

كان لجربج�ورى العظى�م )560 � 604م(، الراه�ب البندىكت�ى ال�ذى انتخب لمنصب 
الباباوى�ة، تأثىر تكوىنى ف�ى الغرب. فقد تضلع فى الدرس المق�دس، غىر أن الهوته الكتابى 
ىكش�ف عن الهاجس ال�ذى انتاب الروح الغربىة عقب س�قوط روما. اس�توعب جرىجورى 
بش�كل ت�ام عقى�دة الخطىئ�ة األصلى�ة، رأى أن العقل البش�رى تض�رر وانحرف بم�ا ال ىقبل 
اإلص�الح، بحى�ث صار من العس�ىر علىه الوصول إلى الله. لم نعد نس�تطىع معرفة أى ش�ىء 
عنه. وىس�تغرق األمر جهًدا ذهنًىا هائاًل لإلحس�اس بابتهاج لحظة خالل التأمل قبل االرتداد 
إل�ى الظ�الم الذى هو قوامنا الطبىعى)3(. وفى الكتاب المقدس، أظهر الله تنازاًل تجاه طبىعتنا 
الخاطئة، وهبط إلى مس�توى عقولنا الس�قىمة، لكن اللغة البشرىة تفتتت تحت التأثىر اإللهى. 
وم�ن هن�ا تفارق القواع�د النحوىة ومصطلح�ات ترجمة جى�روم الالتىنىة للكت�اب المقدس 
االس�تخدام الكالس�ىكى للغة الالتىنىة، ولذلك أىًضا ىصعب فى الق�راءة األولى العثور على 
أى قىم�ة دىنى�ة لبعض قصص الكتاب المق�دس. وبخالف أورىجون وجىروم وأوغس�طىن، 
لم ىضع جرىجورى وقته بش�أن المعنى الحرفى، إذ تش�به دراس�ة المعنى الواضح للنصوص 
المقدس�ة النظ�ر إلى وجه ش�خص ما دون التعرف عل�ى ما فى قلبه)4(. ىماث�ل النص الحرفى 
امتداًدا منبسًطا من أرض تحىطها الجبال، التى تمثل المعانى الروحىة التى تأخذنا إلى ما وراء 

الكلمات البشرىة المكسورة)5(.

وبحلول القرن الحادى عشر، بدأت أوروپا فى الخروج من العصور المظلمة، فقد شرع 
اآلب�اء البندىكتىون، فى كلونى بالقرب من پارىس، فى برنامج إصالحى لتعلىم العامة، الذىن 
اتسمت معرفتهم بالمسىحىة بأنها غىر كافىة بشكل مفجع. فلم تكن عامة الشعب بقادرة على 
ق�راءة الكتاب المقدس، بطبىعة الحال، بل تم تعلىمهم أن ىعاىش�وا القداس كمركب مجازى 
ىعىد تمثىل حىاة ىس�وع بش�كل رمزى: فقد كانت القراءات من النصوص المقدسة فى الجزء 
األول من الطقوس تس�تدعى للذاكرة أداءه لمهمته كراع، وخالل تقدىم الخبز والخمر، كانوا 
ىتدبرون تضحىته بحىاته، وىمثل العش�اء الربانى بعثه فى حىاة المؤمنىن. زاد من الغموض أن 
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عامة الناس لم ىكن بمقدورهم متابعة الطقوس بالالتىنىة؛ فمعظم القداس كان ىتلى بواس�طة 
ق�س بصوت خفىض، ونقل الصمت واللغة المقدس�ة الطقوس إل�ى فضاء منفصل بعىد، مما 
ىقدم اإلنجىل للجماعة كسر، وعمل ذى سلطان. ومجرد تمكىن القداس للعامة من الدخ�ول 
 )lectio divinia( بش�كل تخىلى فى قصص اإلنجىل، كان بالنسبة لهم بمثابة الدرس المق�دس
للعامة)6(. كما ش�جع رهبان كلونى العامة على القىام برحالت حج إلى أماكن مرتبطة بىسوع 
والقدىس�ىن. لم ىكن بمقدور الغالبىة القىام برحلة طوىلة إلى األرض المقدس�ة، ولكن بعض 
الرس�ل، مثلما قىل، ارتحلوا إلى أوروپا ودفنوا فىها: بطرس فى روما؛ وىوس�ف من أرىماثى 
ف�ى جالس�تو نبرى؛ وجىمس فى كمپوس�تىال بإس�پانىا. وخ�الل تلك الرحل�ة، كان الحجاج 
ىتعلمون القىم المسىحىة وىعىشون لوهلة كالرهبان، بعد أن خلفوا وراءهم حىاتهم األرضىة، 
ذلك أنهم فى تلك األثناء ىعىشون كعزاب فى جماعة مع الحجاج اآلخرىن، كما حرم علىهم 

القتال أو حمل السالح.

لك�ن أوروپ�ا كان�ت ما ت�زال مكاًنا خطًرا موحًش�ا، إذ اس�تطاع الناس بال�كاد أن ىفلحوا 
أرضهم، كما ش�اعت المجاعة والوباء واالقتتال الدائم بسبب خوض النبالء معارك ال تنتهى 
مع بعضهم البعض، مما تسبب فى لحوق الدمار بالرىف، فأصاب قرى بأكملها. لذلك حاول 
رهبان كلونى فرض هدنة دورىة، وسعى بعضهم إلصالح البارونات والملوك، لكن الفرسان 
كان�وا مقاتلىن وىتعطش�ون لدىن عدوانى. وم�ن ثم مثلت الحملة الصلىبى�ة األولى )1095� 
1099( أول عم�ل تعاون�ى جماع�ى ألوروپ�ا الجدىدة عندم�ا بدأت تحبو خ�ارج عصورها 
المظلم�ة. ولق�د بدأ بع�ض المقاتلى�ن الصلىبىى�ن رحلتهم إل�ى األرض المقدس�ة بمهاجمة 
الجماعات الىهودىة فى وادى الراىن؛ واختتموها بارتكاب مجزرة قتلوا فىها 30 ألف ىهودى 
ومس�لم  ف�ى القدس.  قام�ت الروح الصلىبىة على تفس�ىر حرف�ى لتحذىر المس�ىح بالكتاب 
المق�دس: »لىس من أتباعى من ل�م ىحمل صلىبه وىتبعنى«)7(. خ�اط الصلىبىون صلباًنا على 
ثىابه�م واقتفوا أثر ىس�وع إلى األرض التى عاش ومات فىها، ولعل الس�خرىة المأس�اوىة فى 
هذا الموقف هى أن المشاركة فى الحملة الصلىبىة كان ىبشر بها كعمل من أعمال المحبة)8(. 
أصب�ح المس�ىح الل�ورد اإلقطاعى ألولئ�ك الصلىبىى�ن، الذىن ارتبط�وا به كأتب�اع مخلصىن 
ملتزمىن باسترداد إرثه. تشربت المسىحىة فى الحمالت الصلىبىة عنف اإلقطاعىن فى أوروپا 

وقامت بتعمىده أىًضا.
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بىنما قاتل بعض األوروپىىن المس�لمىن فى الش�رق األدنى، عكف آخرون على الدراسة 
على ىدى العلماء والمسلمىن فى األندلس، الذىن ساعدوا تالمذتهم األوروپىىن على استرداد 
ما فقدوه من ثقافة أثناء العصور المظلمة. ففى مملكة األندلس المس�لمة، اكتشف الدارسون 
الغربىون الطب والرىاضىات وعلم الىونان القدىم الذى حافظ علىه وطوره العالم اإلسالمى. 
وهناك قرأوا ألرس�طو ألول مرة باللغة العربىة وترجموا أعماله إلى الالتىنىة، وهكذا ش�رعت 
أوروپا فى نهضتها الفكرىة. فقد مألت فلس�فة أرس�طو العقالنىة، الت�ى كانت أكثر واقعىة من 
األفالطونىة التى اس�تقاها األوروپىون من آباء الكنىس�ة، نفوس الدارس�ىن الغربىىن حماس�ة 

وشجعتهم على استخدام قواهم الفكرىة.

وأث�ر ذلك ال محالة على دراس�ة الكت�اب المقدس، فما أن صارت أوروپ�ا أكثر تنظىًما، 
وترس�خ فىه�ا النم�وذج العقالن�ى، حتى ح�اول الدراس�ون والرهب�ان فرض نوع م�ن النظام 
عل�ى التقالىد الفوضوىة نوًع�ا ما التى توارثوها. كانت األخط�اء المتراكمة ألجىال من الكتبة 
� الرهب�ان قد أفس�دت نص الترجم�ة الالتىنىة )Vulgate()9(. حىث كان النس�اخ عادة ىقدمون 
لكل س�فر من أس�فار الكتاب المقدس بتعلىق لجىروم أو ألحد آباء الكنىس�ة اآلخرىن. ولذا 
بحلول القرن الحادى عشر، صاحبت أكثر الكتب شعبىة عدة مقدمات، غالبا ناقضت بعضها 
البعض. لذلك اش�تركت مجموعة من الدارس�ىن الفرنس�ىىن فى وضع تعلىق معىارى، عرف 
باس�م المسرد العام Glossa Ordinaria. أراد أنس�لىم من الون )توفى 1117(، الذى بدأ هذا 
العم�ل، فى تزوىد المعلمىن بش�رح واضح لكل فقرات الكت�اب المقدس، بحىث لو جابهت 
القارئ مشكلة، ىصبح باستطاعته النظر إلى المالحظات المكتوبة فى الهوامش أو بىن سطور 
المخطوط، والتى تقدم له ش�روحات جىروم أو أوغس�طىن أو جرىجورى. كان المس�رد أكثر 
قلى�اًل م�ن موجز: إذ كان�ت المالحظات مختصرة بالض�رورة وأولىة كذل�ك، ولم ىكن هناك 
مساحة لشرح مطول للمسائل الدقىقة، لكنه زود الدارسىن بمعرفة أولىة ىمكنهم البناء علىها. 
وفرغ أنس�لىم من شروحه ألكثر الكتب شعبىة، كالمزامىر ورسائل بولس وإنجىل ىوحنا، كما 
جم�ع )اآلراء( Sententiae  وه�ى مختارات م�ن آراء اآلباء، مرتبة حس�ب الموضوعات. أما 
رالف شقىق أنسلىم فقد تفرغ إلنجىل متى، بىنما أنهى تلمىذاه، جىلبرت من پواتىىه، وپىترس 

من لومبارد، المشروع بأكمله.
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فف�ى غرفة الدرس، س�ىقوم األس�تاذ بقراءة الن�ص المصحوب بالحاش�ىة لطلبته، الذىن 
س�تتاح لهم الفرصة لطرح األس�ئلة واالنهماك فى المزىد من النقاش. والحًقا بعد تراكم عدد 
من التس�اؤالت، ىتم تخصىص حصة منفصلة لألس�ئلة، وقد صار النق�اش أكثر حىوىة بعدما 
بدأ الطالب فى ممارسة المنطق والجدل األرسطىىن. كذلك طبق آخرون علم النحو الجدىد 
عل�ى الن�ص الكتابى: لم�اذا تخالف التىنى�ة الترجمة للكت�اب المق�دس )Vulgate( القواعد 
األساس�ىة لالتىنىة الكالس�ىكىة؟ وبالتدرىج تفاقم صدع بىن األدىرة ومدارس الكاتدرائىات، 
إذ ركز المعلمون فى األدىرة على الدرس المقدس وأرادوا أن ىقرأ طالبهم الكتاب المقدس 
بطرىق�ة تأملىة بحى�ث تتنامى روحانىتهم. أما فى مدارس الكاتدرائى�ات، فقد اهتم المعلمون 

بدرجة أكبر بطرىقة التعلىم الجدىدة وبالنقد الموضوعى للكتاب المقدس.

ظهر أىًضا اهتمام بالمعنى الحرفى للكتاب المقدس، الذى اس�تهله الحاخامات بش�مال 
فرنسا. فلم ىبد الحاخام شلومو اسحاق، المعروف باس�م راشى )1040�  1105م( أى اهتمام 
بأرس�طو، ولكنه كان متحمًس�ا لفقه اللغة )علم الفىلولوجى(، وعنى بصورة رئىس�ىة بالمعنى 
الظاهر للنصوص المقدسة)10(. كتب تعلىًقا بلىًغا على نص الكتاب المقدس العبرانى، ركز فىه 
على الكلمات المفردة بطرىقة تلقى ضوًءا جدىًدا على النص. فقد الحظ، على سبىل المثال، 
أن ) bereshit(، وه�ى الكلم�ة األولى فى اإلصحاح األول من س�فر التكوىن، ىمكن أن تعنى 
»فى بداىة كذا«، ولذلك ىجب أن تقرأ الجملة كالتالى: »فى بداىة خلق الله للسماء واألرض، 
كان�ت األرض فراًغ�ا ال ش�كل ل�ه )tohu bohu(«. وهو ما ىدل على أن الم�ادة الخام لألرض 
كانت موجودة بالفعل وقتما شرع الله فى فعل الخلق، وأنه لم ىقم ببساطة سوى بتنظىم ذلك 
ال�)tohu bohu(. كما أورد راش�ى أىًضا أن )bereshit( تعنى فى أحد التفس�ىرات المىدراشىة: 
»بس�بب البداى�ة« وأن الكتاب المقدس أطلق على كل من إس�رائىل والت�وراة »البداىة«. فهل 
كان ذلك ىعنى أن الله قام بخلق العالم حتى ىعطى إسرائىل التوراة؟ فرض منهج راشى على 
القارئ أن ىنظر إلى النص عن قرب قبل أن ىفرض مىدراش�ه الخاص علىه: وس�ىصىر تعلىقه 

أحد أهم األدلة وأكثرها نفوًذا بالنسبة لألسفار الخمسة.

نظر راش�ى إلى تفس�ىره الحرف�ى باعتباره مكم�اًل للتفس�ىر المىدراش�ى التقلىدى، لكن 
خلفاءه كانوا أكثر منه رادىكالىة، حىث رأى ىوسف كارا )توفى 1130م( أن من لم ىركز على 
المعنى الظاهر هو مثل الغرىق الذى ىمسك بقشة. على أن حفىد راشى، الحاخام شموىل بن 
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ماىر، الذى عرف باس�م راشبام )توفى 1174م( كان أكثر تسامًحا فى المىدراش، مع تفضىله 
لتفس�ىر أكثر عقالنىة. وفى تلك األثناء، أخذ منهج راش�ى فى الش�رح الحرفى ىنتش�ر بش�كل 
محموم فى دائرته، و»كانت أمثلة جدىدة تظهر كل ىوم« على حد قوله)11(. كما حاول ىوسف 
بىخور ش�ور، تلمىذ راش�بام، أن ىجد دائًما تفس�ىًرا طبىعًىا للقصص الكتابىة األكثر غرابة)12(. 
ومن ثم لم ىكن هناك أى غموض فى موت امرأة لوط، على سبىل المثال، حىث أحاطت بها 
الحم�م البركانىة التى دمرت س�دوم وعم�ورة. وبنفس الطرىقة، حلم ىوس�ف النبى بالعظمة 
المستقبلىة ألنه كان شاًبا طموًحا، ولم ىكن بحاجة إلى عون الله حىنما فسر أحالم الفرعون، 

فأى شخص ىتمتع بذكاء ىسىر كان بإمكانه أن ىقوم بالمثل.

وبرغ�م الحم�الت الصلىبى�ة، اس�تمرت العالق�ات بىن الىهود والمس�ىحىىن فى فرنس�ا 
جى�دة بدرج�ة معقولة، وبدأ الدارس�ون من دىر القدى�س ڤىكتور على الضف�ة الغربىة من نهر 
الس�ىن، الذىن صار له�م اهتمام بالمعنى الحرفى، فى استش�ارة الحاخام�ات المحلىىن وفى 
تعلم العبرىة. وحاول الڤىكتورىون دمج تقالىد الدرس المقدس بالدراسة األكثر أكادىمىة فى 
المدارس الكاتدرائىة. ولذلك نجد أن هىو من دىر القدىس ڤىكتور، الذى كان ىقوم بالتدرىس 
ف�ى  الدى�ر حت�ى وفاته ع�ام 1411م، كان ملتزًما بالتأم�ل الروحى،  لكنه لم ى�ر ذلك ىناقض 
قدرات�ه الفكرى�ة. بل سىس�اعد النحو والمنط�ق والجدل األرس�طى والعل�وم الطبىعىة الطلبة 
على فهم الكتاب المقدس. كان هىو على اقتناع أن دراس�ة التارىخ هى أس�اس ما أطلق علىه 
دار الش�رح، فلقد كان موس�ى وكتبة اإلنجىل جمىًعا مؤرخىن، ولذلك على الطلبة أن ىبدءوا 
دراس�تهم للكتاب المقدس بالكتب التارىخىة، وبدون فهم حرفى صحىح للكتاب المقدس، 
فمن المحتوم أن ىفش�ل التأوىل المجازى، ذلك أن الطلبة ىجب أال ىقدموا على الجرى قبل 
تعلم المش�ى. وبالتالى علىهم أن ىبدأوا بالتعرف على اإلعراب وثروة الكلمات فى الترجمة 
الالتىنىة حتى ىتسنى لهم اكتشاف ما كان فى نىة المؤلف الكتابى قوله. ال ىجب أن نقرأ معانىنا 

الخاصة فى النصوص المقدسة، بل علىنا أن نستوعب معانى النصوص المقدسة«)13(.

وكان َأن�درو من دىر القدىس ڤىكت�ور )1110� 1175م(، وهو طالب نجىب لهىو، أول 
دارس مس�ىحى ىحاول تقدىم تفس�ىر حرفى كامل للكتاب المقدس العبرى)14(. ورغم أنه لم 
ىك�ن معارًض�ا للتأوىل المجازى، إال أنه لم ىهتم به، فقد تعل�م الكثىر من الحاخامات ووجد 
أن الكتاب المقدس ىقرأ »بصورة أوضح بالعبرىة«)15(. ولم ىخُب التزامه األكادىمى بالمعنى 
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الحرفى قط، حتى مع اس�تبعاد الحاخامات للتأوىالت التى كانت أساس�ىة للفهم المس�ىحى 
للعهد القدىم. وبعد اكتش�افه أن النص العبرى ال ىؤىد التأوىل المس�ىحى التقلىدى الذى ىرى 
اآلىة نبوءة بمىالد ىس�وع من العذراء، تقبل أندرو تأوىل راش�ى لنبوءة إشعىاء: »انظر ستحمل 
المرأة الشابة )almah( وتلد طفاًل«.  )اعتقد راشى أن إشعىاء ىشىر إلى امرأته هو(. وفى شرحه 
ألناش�ىد الخادم، ل�م ىعبأ أندرو حتى بذكر المس�ىح، وتقبل وجهة النظ�ر الىهودىة أن الخادم 
ىرمز إلى شعب اسرائىل. وبداًل من اعتبار ذلك الشخص فى رؤىة حزقىال »مثل ابن اإلنسان« 
نبوءة بىسوع، أراد أندرو ببساطة أن ىعرف ما عنته تلك الصورة لحزقىال والمنفىىن. وقد أخذ 
ذلك االتجاه ألن »ابن اإلنس�ان« مثلَّ العنصر البشرى الوحىد فى تجل غرىب ومخىف للغاىة 

لله، وكان المنفىون ىستعىدون طمأنىنتهم أن الله مهتم بمأزقهم.

لق�د أخذ أندرو وأصدقاؤه الىهود أول خطوة فى اتجاه النقد التارىخى الحدىث للكتاب 
المقدس، لكن أندرو، وهو رجل كئىب وغىر جذاب، لم ىكن له س�وى القلىل من األتباع فى 
حىاته. وخالل القرن الثانى عشر، كان الفالسفة هم رجال الساعة، حىث بدأوا فى تطوىر نوع 
جدىد من الالهوت العقالنى، استخدموا فىه العقل لدعم إىمانهم ولتوضىح ما نظر إلىه حتى 
ذلك الوقت باعتباره مس�تعصًىا على الفهم. ومن هؤالء أنس�لىم من بىك )1033� 1109م( 
الذى س�ىغدو أس�قف كانتربرى عام 1189م، فقد اعتقد أنه من الممكن إثبات أى شىء)16(. 
وكراه�ب، كان الدرس المقدس جوهرًىا بالنس�بة لحىاته الروحىة، لكنه لم ىكتب أىة ش�روح 
للنصوص المقدسة، بل نادًرا ما اقتبس من الكتاب المقدس فى كتاباته الالهوتىة. لكن الدىن 
كالش�عر أو الفن، ىتطل�ب اقتراًبا بالحدس ولىس اقتراًبا عقلًىا خالًصا، وىبرز الهوت أنس�لىم 
حدود ذاك االقتراب العقلى. ففى مقاله )Cur Deus Homo( على سبىل المثال، حاول وضع 
وص�ف منطق�ى للتجس�د، ىخلو م�ن أى عالقة على اإلط�الق بالنصوص المقدس�ة، ألن أىة 
اقتباس�ات كتابىة س�تقوم بمنتهى البس�اطة بإطالة الجدال. أنتج األرثوذوكس الىونانىون أىًضا 
الهوًتا مس�تقاًل عن النصوص المقدس�ة، غىر أن التفس�ىر الجدلى ألنس�لىم ىفتقر إلى النظرة 
الروحىة لماكسىموس. ذلك أنه رأى أن خطىئة آدم تتطلب كفارة، وألن الله عادل ىجب على 
اإلنس�ان أن ىكفر عن الخطىئة، ولكن بسبب أن الخطىئة هائلة، فلىس بمقدور أحد سوى الله 
أن ىقدم ذلك التعوىض، ومن أجل ذلك تجسد الله رجال)17(. لقد جعل أنسلىم الله ىزن األمر 
كما لو كان إنس�اًنا، ولهذا لىس بمس�تغرب أن خشى األرثوذوكس الىونانىون فى ذلك الوقت 
م�ن قى�ام الالهوت الالتىنى بتش�بىه الله باإلنس�ان بأكثر م�ن الالزم. وعلى أى�ة حال، صارت 
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نظرىة أنس�لىم عن كفارة الخطىئة معىاًرا فى الغرب، بىنما اس�تمر األرثوذوكس الىونانىون فى 
تفضىل تأوىل ماكسىموس.

لكن الفىلس�وف الفرنس�ى پىتر أبى�الرد )1079� 1142م( بلور رؤى�ة مختلفة لالفتداء، 
وهى أىًضا ال تدىن سوى بالقلىل للنصوص المقدسة، لكنها أقرب إلى روح اآلباء األوائل)18(. 
فق�د آمن مث�ل بعض الحاخامات أن الله ىعانى مع مخلوقات�ه، ورأى أن الصلب ىعرض علىنا 
إحدى لحظات العاطفة األبدىة لله، وعندما نتأمل صورة ىس�وع الذى تقطع جلده من ضرب 
الس�ىاط، تتح�رك فىنا مش�اعر الرأفة؛ وذلك اإلحس�اس بالتعاط�ف هو ال�ذى ىنجىنا � ولىس 
تضحىة ىس�وع بحىاته. كان أبىالرد نجم الفكر فى عصره، وتزاحم الطالب على دروس�ه من 
كافة أنحاء أوروپا، ومثله مثل أنسلىم، نادًرا ما اقتبس من النصوص المقدسة، وأثار تساؤالت 
دون تقدى�م إجاب�ات، فلق�د كان مهتًما بالفعل بالفلس�فة بدرجة أكبر، واتس�م الهوته بالطابع 
المحافظ. لكن أس�لوب الهوت�ه العدوانى المعادى لألىقونات جعله ىب�دو كما لو كان ىضع 
عقل�ه البش�رى بمنتهى الصلف فى مواجهة الس�ر اإللهى، األمر ال�ذى جعله ىدخل فى صدام 

متهور مع أحد أقوى رجال الكنىسة فى ذلك العصر.

سىطر برنارد )1090 � 1183م(، رئىس دىر كلىرڤو البندىكتى فى بورجندى، على البابا 
ىوجى�ن الثانى، وعلى لوىس الس�ابع ملك فرنس�ا، وقد تمتع بش�خصىة كارزمى�ة مثل أبىالرد 
ولكن بطرىقته الخاصة. فكان ىتبعه عدد هائل من الشباب فى نظام الرهبنة البندىكتى الجدىد 
الذى دخلت علىه إصالحات. اتهم برنارد أبىالرد بمحاولة تدمىر العقىدة المسىحىة الفتراضه 
أن العقل اإلنس�انى ىس�تطىع أن ىحىط بكل الذات اإللهىة)19(. وقد نقل عن تراتىل اإلحس�ان 
لبولس مقطًعا ادعى أنه ىنطبق على أبىالرد: »إنه ال ىرى ش�ىًئا كلغز، وال ىرى ش�ىًئا فى المرآة، 
ولكنه ىنظر إلى كل ش�ىء وجًها لوجه«)20(. وفى عام 1147م، استدعى برنارد أبىالرد، الذى 
كان ىعان�ى فى ذلك الوق�ت من مرض پاركنس�ون، للمثول أمام المجل�س، وهاجمه بمنتهى 

القسوة لدرجة أنه انهار ومات فى العام التالى.

رغ�م أن�ه ىصعب وصف برن�ارد بأنه كان رجاًل ىتس�م بالخى�ر، لكن تفس�ىره وروحانىته 
قامت�ا على حب الله، وأش�هر أعماله هو ش�رحه لنش�ىد األنش�اد فى 86 موعظ�ة ألقىت على 
الرهب�ان بى�ن عام�ى 1135 و 1153م، وتمثل أوج الدرس المق�دس)21(. إن الرغبة هى التى 
تدفعن�ى ولىس العقل، هكذا قال برنارد بإصرار)22(. ففىما ىتصل بتجس�د اللوجوس، رأى أن 
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الله نزل إلى مس�توانا حتى نس�تطىع الصعود إلى المقدس، وىرىنا الله فى نش�ىد األنش�اد أننا 
نق�وم بذل�ك الصعود فى مراحل ثالث. حىنما تصىح العروس قائلة: »لقد حملنى الملك إلى 
حجراته«، فإن ذلك ىشىر مجاًزا إلى معانى الكتب المقدس، فهناك ثالث حجرات: الحدىقة، 
والمخ�زن، وغرف�ة النوم. واقترح برنارد أن »ندع الحدىقة تمث�ل المعنى الواضح غىر المزىن 
للن�ص المقدس، والمخزن معناه األخالقى، وغرفة النوم س�ر التأم�ل المقدس«)23(. إننا نبدأ 
بقراءة  الكتاب المقدس كقصة بسىطة للخلق والخالص، لكننا ىجب أن نتقدم نحو المخزن، 
ذلك المعنى األخالقى الذى ىعلمنا تقوىم سلوكنا. وفى »المخزن«، تتهذب الروح عن طرىق 
ممارسة الخىر، وتصىر دمثة ومعتدلة تجاه اآلخرىن؛ وىقودها »تحمس صادق ألعمال المحبة« 
إلى »نكران الذات وتجاهل مصلحتها الذتىة«)24(. وعندما تنظر العروس إلى عرىسها »باللىل« 
فى غرفة النوم، فإنها ترىنا أهمىة التواضع، فمن األفضل تجنب التقوى المظهرىة والصالة فى 
حجرة خاصة ألننا »لو صلىنا أثناء حضور اآلخرىن، فإن استحس�انهم لفعلنا قد ىجرد صالتنا 
من... أثرها«)25(. ولن ىكون هناك تنوىر، وإنما بفضل الدرس المقدس وممارس�ة اإلحسان، 

سىحقق الرهبان تقدًما تدرىجًىا وثابًتا وغىر مندفع.

وف�ى النهاىة، قد ىس�مح للروح بدخول »غرفة نوم« العرى�س وتحقىق رؤىة الله، رغم أن 
برنارد أقر أنه لم ىحظ سوى بلحظات خاطفة من تلك المعرفة الحمىمة للحالة النهائىة. لىس 
من الممكن فهم نشىد األنشاد بصورة عقالنىة، فمعناه »سر غامض« »مخبأ« فى النص)26( � إنه 
تس�امى باهر س�ىفلت دائًما من قبضة فهمنا)27(. وعلى خالف العقالنىىن، أخذ برنارد ىقتبس 
من النصوص المقدس�ة، إذ ىحتوى تعلىقه على نش�ىد األنش�اد على 5526 اقتباًس�ا بىن سفر 
التكوىن والرؤىا)28(. وبداًل من رؤىة  الكتاب المقدس كتحد أكادىمى موضوعى، عد دراس�ة 
الكتاب المقدس لوًنا من التهذىب الشخصى والروحى.  كان ىقول للرهبان: »إن النص الذى 
سوف ندرسه هو كتاب خبرتنا، علىكم إذن أن تدىروا مشاعركم إلى الداخل، وعلى كل واحد 

منكم أن ىنتبه إلى وعىه الخاص باألشىاء«)29(.

وخالل القرن الثالث عش�ر، اس�تطاعت أخوة الوعاظ الجدىدة، التى أسس�ها اإلس�پانى 
دومىنىك جوزمان )1170�1221م(، من المزاوجة بىن األس�لوب القدىم للدرس المقدس 
وعقالنى�ة الم�دارس. وبذل�ك أصب�ح الدومىنىكنى�ون الورث�ة الفكرىى�ن لكل من الفالس�فة 
والدارس�ىن من أتباع القدىس ڤىكتور)30(، فلم ىهجروا التأوىل الروحى، لكنهم انتبهوا بشكل 
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أكث�ر جدى�ة للمعنى الحرف�ى، فكانوا أكادىمىىن ممنهجى�ن ىهدفون إلى التوفىق بىن الفلس�فة 
األرس�طىة والمس�ىحىة. كان اآلباء ىعقدون المقارنة بىن المجاز وروح  النصوص المقدسة، 
أما بالنس�بة ألرس�طو، فال تنفصل الروح عن الجس�د، بل تحدد وتش�كل نمونا الطبىعى كما 
تعتمد على أدلة الحواس. ولهذا لم تكن )روح( النصوص المقدسة، بالنسبة للدومىنىكانىىن، 

مخبأة تحت النص، بل إنها موجودة بىن طىات المعنى الحرفى والتارىخى.

قام توما األكوىنى )1225� 1274م( فى كتابه »بحث فى الالهوت« بالتوفىق بىن المنهج 
الروحى القدىم والفلسفة الجدىدة. فوفًقا ألرسطو، كان الله هو )المحرك األول( الذى وضع 
الك�ون ف�ى الحركة، فق�ام توما بمد ه�ذه الفكرة موضًح�ا أن الله هو أىًض�ا )المؤلف األول( 
للكتاب المقدس. ولم ىكن المؤلفون البش�رىون الذىن جعلوا الكلمة المقدس�ة واقًعا أرضًىا 
س�وى أدوات لله، فقد دفعهم أىًضا للحركة، لكنهم كانوا مس�ئولىن عن األس�لوب والش�كل 
الحرفى للنص فحس�ب. وبداًل من إهمال المعنى الظاهر، ىس�تطىع المفس�ر أن ىكش�ف عن 
الكثىر من الرس�الة المقدس�ةعن طرىق دراسة هؤالء الكتاب بطرىقة منهاجىة وعلمىة. وتماًما 
مثل عقالنىى القرن الثانى عش�ر، شعر المدرسىون، مثلما أطلق على رجال المدارس هؤالء، 
بالثقة بش�كل واف فى قدراتهم العقلىة، حتى ىحرروا تأمالتهم الالهوىتة من سىطرة التأوىل. 
لك�ن توم�ا األكوىن�ى ذات�ه اتخذ موقًف�ا ذا طابع أكث�ر محافظة، فلم ىك�ن الله بالنس�بة له مثل 
المؤلف البش�رى، الذى ال ىملك س�وى نقل رس�الته على هىئة كلمات، بل تمتع الله بالقدرة 
عل�ى التأثى�ر على األحداث التارىخىة حتى ىكش�ف ع�ن حقىقة الخالص. وم�ن هنا، ىمكن 
الوصول إلى المعنى الحرفى للعهد القدىم من الكلمات التى استخدمها المؤلفون البشرىون، 
لك�ن معناه الروحى ىمكن الكش�ف عن�ه فى حدثى الخروج عن مص�ر، وحمل عىد الفصح، 

اللذىن استخدمهما الله حتى ىنبئ عن قىام المسىح بمهمة الفداء.

وف�ى نفس تلك الفترة، حاول الىهود الذىن عاش�وا فى العالم اإلس�المى تطبىق عقالنىة 
الثقافىة الىونانىة الكالس�ىكىة على الكتاب المقدس،  ووجدوا من الصعوبة بمكان أن ىوفقوا 
بىن الله الذى تكشف عنه النصوص المقدسة والمعبود الذى وصفه أرسطو وأفالطون، ذلك 
المتج�اوز للزم�ان الذى ال ٌىس�بر غ�وره، والذى ال ىعبأ باألح�داث الدنىوى�ة � وهو لم ىخلق 
العال�م ال�ذى ه�و أبدى مثل الله ذاته � ولن ىقوم بمحاس�بته أو الحكم علىه ف�ى نهاىة الزمان. 
وقد أصر الفالسفة الىهود أنه ىجب تأوىل أكثر المقاطع  الكتابىة مىاًل إلى تشبىه الله باإلنسان 
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بصورة مجازىة. ولم ىس�تطىعوا تقبل الله الذى ىمش�ى وىتكلم وىجلس على العرش، وىشعر 
بالغىرة وىغضب وىبدل رأىه.

 ex )وأق�ضت م�ضاجعهم على وج�ه الخص�وص فكرة أن الله خلق العالم )من الع�دم
nihilo، إذ أصر س�عدىا بن ىوس�ف )882  �942م( أن المرء ال ىملك أكثر من القول بأن الله 

موجود؛ ألن الله ىعلو على كل حدىث ومفاهىم)31(. وشعر سعدىا بأنه ملزم بقبول الخلق من 
العدم ألنها فكرة متجذرة فى التقالىد الىهودىة، لكنه جادل بأنك لو قبلت وجود خالق مقدس 
فإن�ك تس�تطىع منطقًىا أن تص�وغ مقوالت أخرى عن�ه. ألن العالم مخطط ب�ذكاء، كما ىتمتع 
بالحى�اة والطاقة، فىس�تلزم ذلك أنه  ىتس�م بصفات الحكم�ة والحىاة والق�درة. وفى محاولة 
الفالسفة الىهود أن ىقدموا تفسىًرا عقالنًىا لكىفىة اشتقاق العالم المادى من إله روحى بشكل 
كام�ل، فقد تخىل�وا الخلق كعملىة تطورىة تتكون من عش�رة فىوضات ص�ادرة عن الله الذى 
صار أكثر مادىة بصورة تدرىجىة. وىولد كل فىض إحدى دوائر الكون وفق تصور بطلىموس: 
النج�وم الثابت�ة، ثم زحل والمش�ترى والمرىخ والش�مس والزه�رة، وعطارد وأخى�ًرا القمر. 
ولكن عالمنا األرضى تطور فى االتجاه العكسى: فقد بدأ كمادة غىر حىة وتطور عبر النباتات 
والحىوانات إلى البش�ر، الذىن تتش�ارك أرواحهم فى العقل اإللهى، لكن أجس�ادهم مستمدة 

من األرض.

حاول موسى بن مىمون )1135� 1204م( أن ىعىد الطمأنىنة إلى الىهود الذىن أزعجهم 
التناقض بىن أرسطو والكتاب المقدس)32(.  ففى كتابه )دلىل الحىران( رأى أنه بما أن الحقىقة 
واحدة، فالبد أن ىنسجم العقل مع النصوص المقدسة، ولم تزعجه مسألة الخلق من عدم ألن 
رأى أرس�طو بخصوص أزلىة المادة لم ىقنعه. وىؤىد مىمون عدم التفس�ىر الحرفى ألوصاف 
الل�ه الواردة فى الكتاب المقدس التى تمىل إلى تش�بىهه باإلنس�ان، بل وح�اول أن ىصل إلى 
أسباب عقالنىة وراء بعض القوانىن الكتابىة األكثر ابتعاًدا عن العقل. ومع ذلك فقد كان ىعلم 
أن الخب�رة الدىنى�ة متجاوزة للعقل، إذ تس�مو المعرفة الحدس�ىة لألنبىاء،  عل�ى المعرفة التى 

نستمدها من قدراتنا العقلىة.

وكان إبراهى�م ب�ن ع�زرا )1089� 1164م(، وه�و أح�د أكابر الش�عراء والفالس�فة فى 
األندل�س، رائ�ًدا آخر فى القرون الوس�طى للنق�د التارىخى الحدىث)33(. فوفق�ا له، ىتعىن أن 
ىمنح التأوىل األولوىة للمعنى الحرفى، فبىنما تتمتع األس�طورة بقىمة روحىة، لكنها ال ىجب 
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أن تخلط بالحقىقة. ولقد وجد تناقضات فى النص الكتابى: من غىر الممكن أن ىكون إشعىاء 
من القدس قد كتب النصف الثانى من الكتاب المنس�وب إلىه، ألن فىه إش�ارات إلى أحداث 
وقعت بعد وفاته بوقت طوىل. كما ألمح بحذر وإىجاز أن موسى لىس مؤلف األسفار الخمسة 
بأكملها: فال ىمكن لموس�ى أن ىقوم، على س�بىل المثال، بوصف موته، ولما كان موس�ى لم 
ىدخ�ل قط األرض الموع�ودة، فكىف ىمكنه كتابة المقاطع االفتتاحىة من س�فر التثنىة، الذى 
جع�ل موضوع موعظته األخىرة  )الجانب اآلخر لنهر األردن()34(. البد أن ش�خًصا آخر كان 

ىعىش فى أرض إسرائىل بعد أن غزاها ىشوع هو الذى كتب ذلك.

ولدت العقالنىة الفلس�فىة حركة روحىة مضادة فى إس�پانىا وپروڤان�س، فقد اعتقد نعما 
نىدس )1194 -1270م(، وهو عالم تلمودى فائق وعضو بارز فى المجتمع الىهودى بقشتالة، 
أن التأوى�ل العقالن�ى البن مىمون ل�م ىكن منصًفا للتوراة)35(. وكتب ش�رًحا مؤثًرا لألس�فار 
الخمسة، أبان فىه بشكل دقىق معناها الظاهر، ولكن فى طرىق دراسته صادف دالالت خارقة 
تتج�اوز المعنى الحرفى بكلىته. وفى أواخر القرن الثالث عش�ر، دفعت مجموعة صغىرة من 
الروحىىن )الباطنىىن( بقش�تالة باألمر إلى أبعد من ذلك، إذ لم تدخلهم دراس�تهم للنصوص 
المقدس�ة إلى مجرد مس�توى أعمق من النص بل إلى الحىاة الداخلىة لله ذاته، وأطلقوا على 
ذلك المجال للمعرفة المقصور على الخاصة اسم كابااله )أى التقلىد المتوارث(، ألنه انتقل 
م�ن المعل�م إلى التلمىذ. باالختالف عن أتباع نعما نىدس، لم ىكن ألولئك الكاباالىىن � مثل 
إبراهىم أبو الفىة وموسى من لىون وإسحاق من التىف وجوزىف جىكاتىال � خبرة بالتلمود، 
وإنما اهتموا جمىًعا بالفلس�فة قبل أن ىقرروا أن اإلله الخائر للفالس�فة ىخلو من أى مضمون 
دىنى)36(. وبداًل من ذلك ش�رعوا فى استكش�اف منهج تأوىلى قد ىكونوا تعلموه من جىرانهم 

المسىحىىن.

بن�وا مىدراش�هم الروحى على القص�ة التلمودىة عن الحكماء األربع�ة الذىن دخلوا إلى 
البستان )pardes()37(، وألن الحاخام أكىبا وحده نجا من تلك التجربة الروحىة الخطرة، زعم 
الكابالى�ون أن تأوىلهم الذىن أطلقوا علىه البس�تان )pardes( والمس�تمد من أكىبا هو الش�كل 
الوحى�د اآلم�ن للفك�ر الروح�ى)38(، ووج�دوا أن منهجهم فى دراس�ة التوراة ىقوده�م ىومًىا 
إل�ى )الف�ردوس()39(. وتمثل ح�روف كلمة )pardes( اختص�اًرا للمعان�ى األربعة للنصوص 
 )darash( وهو المعنى المج�ازى؛  و )remez(وه�و المعنى الحرف�ى؛ و )peshat (:المقدس�ة
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وه�و المعنى األخالقى الوعظ�ى؛ و )sod( وهو التتوىج الروحى )الباطنى( لدراس�ة التوراة. 
وهكذا ش�كل البس�تان )pardes( طقس الدخ�ول الذى ىبدأ بالمعنى الحرف�ى ، وىتصاعد إلى 
علىاء المعنى الروحى غىر القابل للوصف. ومثلما توضح قصة البستان األصلىة، لىست هذه 
المرحل�ة لكل ش�خص ولكنها مقص�ورة على نخبة دخ�ل فىها أعضاؤها بش�كل مالئم. كان 
فىلون الس�كندرى قداستخدم األش�كال الثالثة األولى للمىدراش كلها � الحرفى والمجازى 
واألخالق�ى � وكذل�ك الحاخامات والفالس�فة، ولهذا ألم�ح الكابالىون إل�ى أن روحانىتهم 
الجدىدة تس�ىر فى نفس خط التقالىد، وفى ذات الوقت أش�اروا أن خصوصىتهم هى بلوغهم 
لذروتها فى دراسة التوراة  sod. وىبدو أن ممارساتهم كانت ىهودىة بشكل ذاتى واضح لدرجة 

أنهم لم ىقلقوا من احتمال الصراع مع التىار الرئىسى)40( .

لق�د خل�ق الكابالى�ون مركًب�ا قوًى�ا)41(، حى�ث أحى�وا العنصر األس�طورى ف�ى التقالىد 
اإلس�رائىلىة القدىمة، التى قلل الحاخامات والفالس�فة من ش�أنها،  بل حاولوا اجتثائها. كما 
اس�تلهموا التقالىد الغنوصىة، التى طفت إلى الس�طح مرة أخرى فى كافة الحركات الصوفىة 
فى العالم اإلسالمى الذى كانوا على األرجح على معرفة وثىقة به. وأخىًرا، اعتمد الكابالىون 
عل�ى الفىوضات العش�رة التى تصورها الفالس�فة، والت�ى ارتبطت فىها كاف�ة عناصر الوجود 
ببعضه�ا بسلس�لة. وهكذا لم ىع�د على الوحى أن ىقوم بتجس�ىد فج�وة أنطولوجىة، بل صار 
ىهبط بشكل مستمر داخل كل فرد، وكذلك لم ىحدث الخلق مرة واحدة فى الماضى البعىد، 

لكنه حدث مجاوز للزمان نستطىع أن تشارك فىه جمىًعا.

كانت الكابااله أكثر اس�تناًدا إلى النصوص المقدس�ة من أى ش�كل آخر للروحىة، على 
األرجح، وكان كتابها هو زوهار �  Zohar أى »كتاب اإلش�راق« الذى من المحتمل أن ىكون 
م�ن تألىف موس�ى من لى�ون، لكنه أخذ ش�كل رواىة تع�ود للق�رن الثانى عن الروح�ى الثائر 
الحاخام سىمون بن ىوهاى، الذى كان ىتجول فى فلسطىن، وىلتقى وصحبه لمناقشة التوراة، 
التى »انفتحت« نتىجة تأوىالتهم على العالم اإللهى بشكل مباشر. كان المفسر الكابالى ىقوم 
عند دراسة النصوص المقدسة بالغوص فى النص، وفى ذاته هو، طبقة وراء األخرى، ووجد 
أنه فى ذات الوقت ىصعد إلى مصدر كل الوجود. واتفق الكابالىون مع الفالسفة أن الكلمات 
ال تقدر على نقل التسامى اإللهى المستعصى على الفهم، ورغم إىمانهم بعدم إمكانىة معرفة 
الل�ه، إال أنه ىمكن معاىش�ة وجوده فى رموز النصوص المقدس�ة. واعتق�د الكابالىون أن الله 
قام بترك إش�ارات عن حىات�ه الداخلىة فى النص الكتابى، ومن خالل تفس�ىرهم الروحى قام 
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الكابالىون بالبناء فوق تلك اإلش�ارات، واضعىن قصًصا أس�طورىة ودرامىة، تلك التى قامت 
بدروها بفتح النص الحرفى )peshat(. لقد وجد تأوىلهم الروحى معًنى غامًضا فى كل س�طر 

بالنصوص المقدسة كان ىصف غوامض الوجود اإللهى.

وأطل�ق الكابالىون عل�ى الجوهر الداخلى لإلله )En Sof( أى »بال نهاىة«، هو ما لم ىكن 
مفهوًما وال مذكوًرا فى الكتاب المقدس أو التلمود. لم ىكن ذلك الجوهر شخصىة، ولذلك 
كان من األدق أن ىش�ار إلىه كش�ىء بداًل من كش�خص، إال أن ذلك الجوهر المستعصى على 
الفهم؛ كش�ف عن ذاته لإلنس�انىة ف�ى نفس وقت قىامه بخلق العال�م، وظهر الجوهر الذى ال 
نهاىة له من حجب الغىب التى ال تخترق، مثل ش�جرة كثىفة أخرجت جذًعا وأفرًعا وأوراًقا. 
ولقد انتش�رت الحىاة اإللهىة فى دوائر تزداد اتس�اًعا حتى مألت كل شىء، بىنما بقى الجوهر 
ا، فهو جذر الش�جرة ومصدر االس�تقرار والحىوىة لكن�ه َخفىٌّ لألبد. وهكذا  الداخل�ى مختفىًّ
ظه�ر ما ىطلق علىه الفالس�فة صفات الله � قوته وحكمته وجماله وعقل�ه � غىر أن الكابالىىن 
حولوا هذه الخصائص المجردة إلى قوى دىنامىة. ومثل الفىوضات العشرة للفالسفة، كشفت 
تلك الصفات عن أبعاد للجوهر الداخلى الذى ال ىس�بر غوره، وأصبحت أكثر تحدىًدا وأقل 
اس�تعصاًئا على الفهم، كلم�ا اقتربت من العالم المادى. وأطل�ق الكابالىون على تلك القوى 
العش�ر، األبعاد الداخلىة للنفس المقدس�ة )sefiroth( أى الع�ّد، وكل صفة من تلك الصفات 
)sefirah( تتمتع باسم رمزى خاص بها، وتمثل كذلك مرحلة فى الكشف عن الوحى الخاص 

بالجوهر الداخلى )En Sof(، لكن هذه الصفات ال تمثل »أجزاء« الله، وإن كانت سوًىا تشكل 
إس�ًما أعظ�م واحًدا غىر معلوم للبش�ر. وتلخص كل صفة الس�ر اإلله�ى بأكمله ولكن تحت 

عنوان خاص.

ل الكابالىون اإلصحاح األول من سفر التكوىن باعتباره حكاىة رمزىة تدل على ظهور  أوَّ
الصفات العش�ر؛ فتكش�ف كلم�ة )Bereshit( )أى البداىة(، وهى الكلم�ة األولى فى الكتاب 
المق�دس، ع�ن اللحظ�ة التى اخت�رق فىه�ا )kether Elyon( )أى التاج األعل�ى(، وهو الصفة 
األولى، الس�ر المعجز للجوهر الداخلى لإلله »كشعلة قاتمة«. وألن شىًئا لم ىتم الكشف عنه 
وىمك�ن للبش�ر فهمه فىما ىتصل بتل�ك الصفة األولى، ىقول »كتاب اإلش�راق«: »لم ىكن من 
الممكن التعرف علهىا إطالًقا حتى تسطع لألمام نقطة علوىة خافىة تحت تأثىر هذا االختراق 
النهائ�ى«. ولم تكن تلك »النقطة« س�وى الصف�ة الثانى�ة )Hokhmah( )أى الحكمة(، الخطة 
اإللهى�ة الرئىس�ىة للخلق، الت�ى تمثل حدود اإلدراك اإلنس�انى. وىواصل »كتاب اإلش�راق«: 
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»لى�س بمس�تطاع معرفة أى ش�ىء وراءها«. ولذلك تس�مى )reshit( أى البداى�ة. ثم اخترقت 
الحكم�ة الصف�ة الثالث�ة، Binah أى العق�ل اإلله�ى، الذى كان إش�عاعه غىر المع�روف »أقل 
بقلىل من النقطة المبدئىة من حىث الدقة والشفافىة«. وتتوالى الصفات السبع الدنىا بعد تلك 

»البداىة«، »امتداد فوق امتداد، كل منها ىمثل كغطاء للذى ىسبقه، كحال الغشاء للمخ«)42(.

ُألف�ت ه�ذه األس�طورة لتلق�ى بالضوء عل�ى العملىة الت�ى ال توصف والت�ى من خاللها 
جعل الله نفس�ه معروًفا للبش�ر وأدخل الكون فى حىز الوجود. كان هناك دائًما عنصًرا جنسًىا 
ل�دى الكابالىىن. فقد عرف )Binah( أىًضا باس�م »األم الس�ماوىة« التى ول�د رحمها � بمجرد 
اختراق�ه من قبل »النقط�ة المبدئىة« � الصف�ات الدنىا، التى تعكس أبعاًدا م�ن العنصر اإللهى 
ىمكن للبشر إدراكها، وترمز إلىها األىام السبعة للخلق فى اإلصحاح األول من سفر التكوىن. 
وىمك�ن للبش�ر أن ىتعرفوا على تلك »الق�وى« لإلله فى العالم وفى الكتب المقدس�ة، وهى: 
)Rakhamin( )الرأف�ة( وىطل�ق علىها أىًضا )Tifereth( )النعم�ة(؛ و Din )أى الحكم الصارم( 

الذى ىجب أن ىوازنه دائًما  )Hesed( »أى الرحمة«؛ و Netsakh )الصبر(، و) Hod( )الجالل(، 
)Shekhinah( والذى ىس�مى أىًضا ،)الملكوت( )Malkuth( وأخىًرا )االس�تقرار( )Yesod( و

)السكىنة( وقد تخىله الكابالىون فى صورة شخصىة مؤنثة.

وال ىنبغى النظر إلى الصفات كدرجات سلم تصل اإلله بالبشر، فهى تنفخ الحىاة فى العالم 
وتحىط به، بحىث أننا محاطون ُمتخَلَلون بهذا النش�اط اإللهى الدىنامىكى المتعدد األشكال. 
وتمثل الصفات أىًضا مراحل الوعى البش�رى التى ىقطعها الروحى لىصل إلى الله، حىث أنها 
حاضرة أىًضا فى النفس اإلنس�انىة. وىكشف فىض الصفات عن العملىة التى بموجبها تحول 
الجوه�ر الداخل�ى لإلله غىر المش�خص إلى اإلله المش�خص فى الكت�اب المقدس، فحىنما 
ظهرت الصفات الثالث »العلىا«، تحول الضمىر المرتبط بالجوهر الداخلى لإلله من »ذلك« 
إلى »هو«. وفى الصفات الست التالىة، تحول الضمىر »هو« إلى »أنت«، أى ذلك الواقع الذى 
ىس�تطىع البشر االتصال به. وفى ال� )Shekhinah( أى الملكوت، تحول الضمىر »أنت«، وهو 
الحض�ور اإللهى فى عالمنا، إلى »أنا«، ألن الله كان موج�وًدا أىًضا فى كل ف�رد. وفى غ�مار 
تأوى�ل )pardes(، أصبح الكابالىون تدرىجًىا واعىن بالحضور اإللهى فى أعمق أعماق النفس 

البشرىة.

لقد أخذ الكابالىون عقىدة الخلق من العدم بمنتهى الجدىة، إال أنهم قلبوها على رأسها، 
حى�ث لم ىكن ممكًن�ا أن ىكون ذلك »العدم« خارج اإلله الذى ىمثل الواقع بأكمله. بل كانت   
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الهاوىة)*( داخل الجوهر الداخلى لإلله ذاته، وجرى بطرىقة ما التغلب علىها عن طرىق عملىة 
الخل�ق. كم�ا أطلق الكابالى�ون أىًضا على الصفة األولى، الش�علة القاتمة، الت�ى بدأت عملىة 
الخلق/ الوحى، اس�م »العدم«، ألنها ال تش�به أى واقع ىمكننا التفكىر فىه. وهكذا كان خلق 
حًقا من العدم. والحظ الكابالىون أن هناك وصفىن لخلق آدم، ففى اإلصحاح األول من سفر 
 adam( الذى قرر الروحانىون أنه البش�ر األصلى ،)التكوىن خلق اإلله آدم )الجنس البش�رى
kadmon( وذروة علمىة الخلق، الذى خلق على صورة اإلله: فلقد ظهر الوجود اإللهى عىاًنا 

من خالل الكائن البشرى األصلى، حىث شكلت الصفات اإللهىة جسده وأطرافه.

أما فى اإلصحاح الثانى، حىنما خلق اإلله آدم من تراب، فقد خلق بشًرا أرضًىا كما نعرف، 
وكان من المفترض على آدم األرضى أن ىتأمل فى السر اإللهى بأكمله فى أول سبت، إال أنه 
)Shekhinah( �التمس س�بىاًل أسهل وتدبر أكثر الصفات قرًبا وسهولة فى التفكىر، أال وهى ال

)الملكوت(. كان هذا العمل � ولىس عصىان األمر اإللهى � هو س�بب هبوط آدم، الذى مزق 
وحده العالم اإللهى، بفصله لشجرة الحىاة عن شجرة المعرفة، وال نتزاعه الثمرة من الشجرة 

التى كان ىنبغى أن تظل معلقة علىها.

لقد انتزعت ال� )Shekhinah( من شجرة الصفات وظلت منفىة من العالم اإللهى.

غىر أن الكابالىىن تمتعوا بالقدرة على ضم ال� )Shekhinah( مرة أخرى إلى بقىة الصفات 
ع�ن طرىق القى�ام بالمهمة الت�ى كلف بها آدم. ففى تفس�ىرهم، اس�تطاعوا تدبر الس�ر اإللهى 
بأكمل�ه بكل ما فىه من تعقىد، وصارت النصوص المقدس�ة بأكملها إش�ارة رمزىة إلى تفاعل 
وتشابك الصفات. إن تقىىد إبراهىم إلسحاق)**( ىبىن كىف ىرتبط الحكم والرحمة ببعضهما، 
وىضب�ط كل منهم�ا اآلخر. وتوضح قصة ىوس�ف، الذى ق�اوم اإلغواء الجنس�ى وارتقى فى 
الس�لطة لىتولى تزوىد مصر بالغ�ذاء، أن القىد )الدى�ن(  فى الذات اإللهىة توازنه دائًما النعمة 
)Tiefereth(، ولذلك ىرم�ز نش��ىد األنش�اد إلى التطلع إلى االنس��جام والوحدة الذى ىنبض 

فى كل مستوىات الوجود)43(.

وهك�ذا ىص�ف اإلله ذاته فى الكلمات البش�رىة المح�دودة فى التوراة، تماًم�ا مثلما قام 
الجوه�ر الداخل�ى لإلل�ه بالتح�ول والتجس�د والتقىى�د لذات�ه فى عملى�ة الفى�ض المتدرجة 
للصف�ات. تعلم الكابالىون أن ىستكش�فوا المس�توىات المختلفة للتوراة بنف�س الطرىقة التى 

)*( ُىقصد هبا جهنم ىف الالهوت الكتابى � )املرتجم(.
)**( ىف قصة األمر اإلهلى بذبحه، ثم فداءه بالكبش، والتى ىرى املسلمون أهنا كانت مع إسامعىل � )املرتجم(.
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ىتأمل�ون به�ا طبقات األلوهىة. وقد تم�ت المقارنة فى كتاب »اإلش�راق � Zohar« بىن التوراة 
وبىن فتاة جمىلة، معزولة فى قصر ولها عش�ىق س�رى. وكانت تلك الفتاة على علم بأنه ىس�ىر 
دائًم�ا الطرىق خ�ارج حجرتها على أمل أن ىراه�ا، ومن أجل ذلك فتحت باًب�ا لترىه وجهها � 
للحظة � ثم انس�حبت للداخل. وال ىدرى أحد س�وى العش�ىق بأهمىة هذا الظهور الس�رىع، 
وهكذا تكش�ف التوراة بنفس تلك الطرىقة عن نفس�ها للروحى. إنها تعطىه إشارة فى البداىة؛ 
وبعد ذلك »تتحدث إلىه من وراء الحجاب الذى تسدله على كلماتها، بحىث تناسب أسلوب 

فهم لىتمكن الروحى من التقدم التدرىجى«)44(.

وبمنتهى البطء، ىتقدم الكابالى من مس�توى إلى آخر من مس�توىات النصوص المقدسة 
� م�ن خ�الل التأمالت المعنوى�ة واألخالقى�ة للدرس، وكذل�ك خالل األلغ�از والمجازات 
الخاص�ة للرمز. وبذل�ك تصىر الحجب أرق والعتم�ة أقل، وعندما ىصل أخى�ًرا ذروة الرؤىة 
الروحىة، فإن المحبوبة »س�تقف مكش�وفة، وجًها لوجه معه، وتتجاذب معه أطراف الحدىث 
بشأن كل أسرارها الغامضة، وكافة الطرق السرىة التى كانت مخبوءة فى قلبها منذ األزل«)45(. 
عل�ى الروح�ى إذن أن ىزى�ل المعنى الظاهر للكت�اب المقدس � أى كافة القصص والش�رائع 
واألنس�اب � مثلم�ا ىحى�ط العاش�ق اللثام ع�ن محبوبته وىتعل�م التعرف عل�ى روحها ولىس 

جسدها فحسب.

إن الن�اس من غىر ذوى األفهام ال ىرون إال القصص، أى الثوب؛ 
وأولئ�ك م�ن ذوى النظ�رة األكث�ر نف�وًذا ى�رون الجس�د أىًض�ا، لكن 
الحكم�اء حًق�ا، الذى�ن ىخدم�ون الملك األعل�ى وىقف�ون على جبل 
س�ىناء، فىخترقون كل ش�ىء حتى ىصل�وا للروح، للت�وراة الحقىقىة، 

التى هى الجذر الرئىسى لكل شىء)46(.

ولذلك فإن من ىقرأ الكتاب المقدس بصورة مرئىة ككتاب ىقدم حكاىات وأموًرا ىومىة، 
فقد جانبه الصواب، إذ ال تتمىز التوراة الحرفىة بأى شىء: وىستطىع أى شخص تألىف كتاب 

أفضل � وحتى األغىار أنتجوا أعمااًل أعظم)47(.

وهك�ذا اس�تمر الكابالى�ون فى الجمع بى�ن التأم�الت الروحىة للنصوص المقدس�ة مع 
صلوات اللىل والصىام والحساب المستمر للذات، وكان علىهم أن ىعىشوا سوًىا فى جماعات 
وىقوم�وا بقمع األنانىة واإلث�رة فىهم، ألن الغضب ىدخل النفس مثل الروح الش�رىرة وىمزق 
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االنس�جام اإلله�ى للروح. ومن المس�تحىل أن ىعاى�ش المرء وحدة الصف�ات )sefiroth( فى 
مثل تلك الحالة المنقس�مة)48(. شكل حب األصدقاء أمًرا أساسًىا بالنسبة لإلحساس بالنشوة 
)ekstasis( عن�د الكابالىى�ن. وف�ى »اإلش�راق« ُتعتب�ر صىحة الف�رح إحدى عالم�ات النجاح 

للتفس�ىر الصحىح عندما ىبلغ�ون الحقىقة المقدس�ة، وُىَقبِّل المفس�رون بعضهم البعض قبل 
استئناف رحلتهم الروحىة.

آم�ن الكابالى�ون أن التوراة بها خلل، وغىر كاملة وتقدم حقائق نس�بىة ب�داًل من الحقىقة 
المطلقة، بل إن البعض اعتقد أن كتابىن كاملىن  فقدا من التوراة، أو أن أبجدىتنا ذاتها ىنقصها 
أحد الحروف، بحىث أن اللغة نفس�ها مضطربة. وقام آخرون بصىاغة رواىة أخرى ألس�طورة 
العصور الس�بعة لإلنس�ان، اس�تمر كل عصر منها 7 آالف س�نة وحكمت فىه إحدى الصفات 
الس�بع الدنى�ا )sefiroth(. فقد حكمت العص�ر األول صفة النعمة والرأفة، وعاش�ت فىه كافة 
المخلوقات سوًىا فى انسجام، ولم تتحدث توراتهم عن األفعى أو شجرة المعرفة أو الموت 
ألن تل�ك الوقائع ل�م تكن موجودة. لكننا نعى�ش فى العصر الثانى الخ�اص بالحكم الصارم 
)Din( الذى ىعكس الجانب األكثر قتامة لإلله، ولذلك تحدثت توراتنا عن الصراع الدائم بىن 
الخىر والش�ر، وامت�ألت بالقوانىن واألحكام والتحرىمات، واتس�مت قصصها دائًما بالعنف 
والقس�وة. ولك�ن فى ال�دورة الثالثة تحت صف�ة الرحمة س�تعود التوراة جىدة ومقدس�ة مرة 

أخرى.

ب�دأت الكاب�االه كحرك�ة س�رىة ضئىل�ة، إال أنه�ا ص�ارت حرك�ة جماهىرىة ف�ى الدىانة 
الىهودى�ة، وأثرت أس�اطىرها حتى عل�ى أولئك الذى�ن ال ىتمتعون بقابلىة روحى�ة. ولما أخذ 
تارىخ الىهود منحى أكثر مأس�اوىة، وجدوا أن اإلله الدىنامىكى للروحىة أكثر تعاطًفا من اإلله 
البعىد للفالس�فة، وش�عروا بش�كل متزاىد أن المعنى الواضح للنصوص المقدسة لىس كافًىا 

وال ىستطىع إلقاء أى ضوء دون تأوىل التقلىد الموروث، أى الكابااله.

وعل�ى النقى�ض من ذلك، وصل المس�ىحىون فى أوروپا إلى النتىجة العكس�ىة، ذلك أن 
العال�م الفرانس�ىكانى نىك�والس من لى�ر )1270� 1340م( جمع بىن األس�الىب العتىقة فى 
التأوى�ل مع البصائر الحدىثة للفالس�فة المدرس�ىىن. ودافع عن اس�تخدام »المعانى الروحىة 
الثالثة« للكتاب المقدس، غىر أنه فضل المعنى الصرىح للتفس�ىر التارىخى، وكان نىكوالس 
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ق�د علم نفس�ه العبرىة، واطلع على أعمال راش�ى وأجاد الفلس�فة األرس�طىة. وص�ار تأوىله 
الحرفى للكتاب المقدس بأكمله المسمى )Postillae(، نًصا نموذجًىا.

كش�فت تط�ورات أخرى ع�ن تنامى عدم الرضا ع�ن التأوىل التقلى�دى، فلم ىطق روجر 
بىك�ون )1214 � 1292م(، العال�م الفرانس�ىكانى اإلنجلىزى، صبًرا بالالهوت المدرس�ى، 
وح�ث الدارس�ىن على دراس�ة الكت�اب المقدس بلغت�ه األصلىة. كما س�خط مارس�ىلىو من 
پ�ادوا )1275 � 1342م( على القوة المتنامىة للكنىس�ة المؤسس�ة، وتح�دى مكانة المزاعم 
الباباوى�ة كحام�ى أعلى للكتاب المقدس. ومن اآلن فصاعًدا، س�ىربط كاف�ة المصلحىن بىن 
كرهه�م للباباوات والكرادلة واألس�اقفة، وبى�ن رفض ادعاءهم أنهم القىمون على التفس�ىر. 
لقد ش�عر جون وىكلىف )1329 � 1384م( عالم أكس�فورد بالغضب العارم من جراء فس�اد 
الكنىس�ة، ورأى ضرورة ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات المحلىة، حتى ال ىعتمد  العامة 
على القساوسة، وىصىر بمقدورهم قراءة كلمة الله بأنفسهم. ولقد أصر على أن المسىح »أراد 

أن ىنشر اإلنجىل فى كل العالم«)49(.

وأث�ار وىلى�ام تاىن�دال )حوال�ى 1494� 1536(، ال�ذى ترج�م الكت�اب المق�دس إلى 
اإلنجلىزى�ة، نف�س تلك المس�ائل: أىنبغى أن تكون س�لطة الكنىس�ة أعلى من س�لطة الكتاب 
المقدس؟ أم ىجب أن ىس�ود الكتاب المقدس على الكنىسة؟ وبحلول القرن السادس عشر؛ 
س�تتفجر من هذا الس�خط ث�ورة كتابىة تح�ث المؤمنىن عل�ى االعتماد على الن�ص المقدس 

وحده.

* * *
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أوروپا  ىف  جوانبها  تتكامل  مركبة  عملىة  هناك  كانت  عرش،  السادس  القرن  بحلول 
وستغرى دون رجعة الطرىقة التى تعاىش هبا الشعوب الغربىة العامل، فقد أخذت االخرتاعات 
من  العدىد  ىف  تظهر  للمستقبل،  بالنسبة  أمهىة  وقتذاك  منها  ألى  ىبد  مل  التى  والتجدىدات، 
املستكشفون  كان   . الرتاكمى سىكون حاسماً تأثرىها  أن  واحد، غرى  آن  املختلفة ىف  املجاالت 
الكفاءة  ومنحت  السموات،  ىفتحون  الفلكىون  وأخذ  ا،  جدىداً ا  اـً عالـم ىكتشفون  األىبرىىون 
التقنىة اجلدىدة أوروپا سىطرة أكرب من ذى قبل عىل البىئة املحىطة هبا. وبدأت الروح العلمىة 
الربامجاتىة هتدم ببطء شدىد مدارك العصور الوسطى، بعد إذ خلفت سلسلة الكوارث لدى 
ا بالعجز واهللع. ففى القرن الرابع عرش واخلامس عرش، أودى الطاعون األسود  الناس شعوراً
بحـىاة ثلث سـكان أوروپا، واكتـسح األتراك العثمنىون بىزنطة املسىحىة ىف عام 1453م، كم 
ما  الكبرى، حىنم ظهر  الدىنى  واالنقسام  أڤىنىون (*)  اأَلرس ىف  مـثل  الباباوىة  الفضائح  توالت 
وصل ىف بعض األوقات ثالثة باباوات، ادعى كلٌّ منهم كرسى بولس، أى كرسى الباباوىة، 
وهو ما قاد إىل اغرتاب الكثرىىن عن مؤسسة الكنىسة، ورسعان ما سىجد الناس استحالة ىف 

أن ىصبحوا متدىنني بالطرىقة التقلىدىة، مما سىؤثر عىل قراءهتم للكتاب املقدس.

كان الغرب عىل وشك أن خىلق حضارة مل تكن هلا سابقة ىف تارىخ العامل، ولكن عىل أعتاب 
هذه احلقبة اجلدىدة، أراد الكثرىون أن ىعودوا إىل »منابع« ثقافتهم، أى إىل العامل الكالسىكى 

ا للمسىحىة بني عامى 1309  ا للباباوىة ومركزاً (*) أڤىنىون: مركز زراعى ومدىنة تارخىىة ىف جنوب فرنسا، صارت مقرًّ
و 1377م، وسمىت تلك الفرتة باألرس ىف أڤىنىون ـ )املرتجم(.

الفصل الســابع

الكتاب املقدس وحده
✍
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للىونان وروما، وكذلك املسىحىة املبكرة. انتقد الفالسفة وأنصار املذهب اإلنسانى ىف عرص 
النهضة الكثرى من مظاهر التدىن القروسطىة، خاصة الالهوت املدرسى الذى وجدوه شدىد 
فقد  األوائل(1).  الكنىسة  وآباء  املقدس  الكتاب  إىل  العودة  ىف  ورغبوا  والتجرىد،  اجلفاف 
اعتقدوا أن املسىحىة ىنبغى أن تكون جتربة معاشة ولىس كتلة من املعتقدات، وترشب أنصار 
املذهب اإلنسانى الروح العلمىة لذلك العرص وبدءوا ىف دراسة النص الكتابى بصورة أكثر 
موضوعىة. ورغم أن عرص النهضة دائماً ما ىذكر بإعادة اكتشافه للوثنىة القدىمة، إال أنه امتاز 
اللغة  لدراسة  ا  متاماً اجلدىدة  احلمسة  تلك  جزئىة  بصورة  أهلمتها  ا،  أىضاً قوىة  كتابىة  بشخصىة 
بلغتىهم  إنجىل بولس وأشعار هومرىوس  قراءة  املذهب اإلنسانى  أنصار  بدأ  فلقد  الىونانىة. 

األصلىة، ووجدوا تلك اخلربة صاعقة.

مل ىكن سوى عدد حمدود للغاىة من الغربىني عىل دراىة باللغة الىونانىة ىف العصور الوسطى، 
لكن الالجئني البىزنطىني الذىن فروا من احلروب العثمنىة إىل أوروپا ىف القرن اخلامس عرش 
دىسىدپروس  اهلولندى  قام  1519م،  عام  وىف  خصوصىني.  كمعلمني  أنفسهم  عرضوا 
للعهد  الىونانى  النص  بنرش  اإلنسانى،  املذهب  رواد  أحد  )1466-1536م(،  إىراسموس 
ا عن الرتمجة الالتىنىة  اجلدىد، الذى نقله هو إىل لغة التىنىة أنىقة عىل نمط شىرشون، خىتلف متاماً
كل  فوق  والفصاحة  األسلوب  شأن  من  اإلنسانى  املذهب  أنصار  أعىل   .)Vulgate( القدىمة 
ا باألخطاء التى تراكمت ىف النص عرب القرون، وأرادوا أن خىلصوا  اعتبار آخر، كم اعتنوا أىضاً
الكتاب املقدس من إضافات وأمحال املاىض. مثَّل اخرتاع آلة الطباعة وإتاحتها إلىراسموس 
األناجىل  ىقرأ  أن  بالىونانىة  بإمكان أى شخص عىل دراىة  إمكانىة هائلة لنرش ترمجته، فصار 
بلغتها األصلىة. كذلك كان بإمكان الدارسني اآلخرىن أن ىراجعوا الرتمجة برسعة أكرب من ذى 
قبل وأن ىقرتحوا تعدىالت هلا. وقد أفاد إىراسموس من تلك االقرتاحات ونرش العدىد من 
ا بدرجة عظىمة بأحد  الطبعات األخرى لرتمجته للعهد اجلدىد قبل وفاته. كان إىراسموس متأثراً
رواد املذهب اإلنسانى، وهو اإلىطاىل لورنىزو ڤاال )1405-1457م(، الذى أخرج خمتارات 
من النصوص ـ الربهانىة الرئىسىة للعهد اجلدىد التى ُتستخدم لتأىىد عقىدة الكنىسة، لكنه كان 
ا إىل أن تلك النصـوص ال  ىضع الرتمجة الالتىنىة )الڤوجلات( بجانب األصل الىونانى، مشرىاً
تثبـت عـادة ما تدعىه لعدم دقة الرتمجة الالتىنىة. لكن أعمل ڤاال مل تظهر إال كمخطـوط فـقط؛ 

وقـد نـرشها إىراسمـوس ووصلت عىل الفور إىل مجهور أوسع بكثرى من القّراء.
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ع ذلك املتطلب  لقد صار اآلن من الشائع قراءة الكتاب املقدس بلغاته األصلىة، وشجَّ
ا وتارخىىة جتاه العصور الكتابىة القدىمة. كان املفرسون  الدراسى عىل ظهور موقف أكثر حىاداً
اعتباره جمموعة من كتب  من  بدالاً  واحد  املقدس كعمل  للكتاب  ىنظرون  الوقت  ذاك  حتى 
متنوعة. رغم أهنم مل ىروا النصوص املقدسة ىف جملد واحد من الناحىة املادىة، لكن املمرسة 
املتعلقة بالربط بني النصوص املتباىنة شجعتهم عىل التقلىل من أمهىة االختالفات بني الرؤى 
واملراحل الزمنىة. أما اآلن، فقد بدأ أنصار املذهب اإلنسانى ىف دراسة املؤلفني الكتابىني كأفراد، 
مالحظني مواهبهم وسمهتم اخلاصة، وشعروا باالنجذاب لبولس عىل وجه اخلصوص، الذى 
ا باللهجة الىونانىة األصلىة، فلقد بدا سعىه للخالص املشوب  ا وحىًّ ا مبارشاً اختذ أسلوبه طابعاً
مل  الىوم،  اإلنسانى  املذهب  أنصار  املدرسىني. وعىل خالف  لعقالنىة  بالعاطفة كرتىاق شاٍف 

ىكن هؤالء متشككني ىف الدىن، بل أصبحوا متمسكني بمسىحىة بولس.

باخلطىئة.  احلاد  بولس  إحساس  اخلصوص،  وجه  عىل  ىتفهموا،  أن  باستطاعتهم  صار 
شعر  باخلوف،  تتسم  ما  عادة  املفاجئ  االجتمعى  بالتغرى  املشحونة  الزمنىة  الفرتة  كانت  وملا 
بالضىاع والعجز، وعاشوا ىف غمر األحداث دون أن ىتمكنوا من رؤىة االجتاه الذى  الناس 
ىسلكه جمتمعهم، ولكنهم كانوا ىكابدون حتوالته السفلىة بطرق مشتتة وغرى متمسكة. بجانب 
االنتشار  واسع  إحساس  هناك  كان  األلباب،  ختلب  التى  عرش  السادس  القرن  إنجازات 
)1484-1531م(،  زوىنجىل  هولدرىك  الپروتستانتىني  املصلحني  كال  شعر  فقد  باحلزن، 
ا  وچون كالڤني )1509-1564م( بإحساس حاد باإلخفاق والعجز، قبل أن جىدا حالًّ دىنىًّ
ا.  كم أجهش بالبكاء املصلح الكاثولىكى إجناثىوس لىوال )1491-1556م(، مؤسس  جدىداً
فقد  إمكان  من  حذروه  األطباء  أن  لدرجة  القداس  أثناء  مفرطة  بصورة  الىسوعىني،  مجاعة 
برصه بسهولة. كذلك كان الشاعر اإلىطاىل فرانسىكو پرتارك )1304-1374م( ىدمع بنفس 
الدرجة: بأى سىول من الدمع أسعى لغسل أدرانى فال أستطىع احلدىث عنها دون أن أنتحب؟ 

ا إن اإلله هو األفضل وأنا األسوأ(2). لكن كل ذلك حتى اآلن عبث. حقًّ

ا من ذاك الراهب  وكابد قلة من الناس الشعور باهللع ىف تلك العصور بصورة أشد إىالماً
الصغرى ىف الدىر األوغسطىنى بمدىنة إىرفورت بأملانىا:

رغم عىشى كراهب دون جرم، شعرت بأننى خاطئ بضمرى مثقل 
أمام اهلل، كام مل أصدق أننى أرضىته بأعامىل. وبداًل من أن أحب اهلل العادل 

http://kotob.has.it



120

الذى ىعاقب اخلطاة، كنت ىف الواقع نافًرا منه.... مل ىمنحنى ضمرىى 
مل  لنفسى:»إنك  وقلت  دائم  بشكل  أشك  وكنت  بالىقنى  اإلحساس 
لقد  الكاىف،  بالقدر  نادًما  لست  فأنت  الشأن،  ذلك  ىف  الصواب  تفعل 

أسقطت ذاك األمر من اعرتافك)3(.

تلقى مارتن لوثر )1483-1546م( تعلىمه ىف إطار تقالىد الفلسفة املدرسىة لولىام من 
نعمة  استحقاق  حماولة  عىل  املسىحىني  حىض  كان  الذى  1287-1347م(،  )حواىل  أوكهام 
التدىن  أٌى من أشكال  جُىد  اكتئاب خمىف ومل  فرىسة  لوثر سقط  بواسطة أعمهلم(4). لكن  اهلل 
التقلىدىة ىف التخفىف من فزعه الشدىد من املوت(5). وحتى ىطرد خماوفه، أغرق نفسه ىف حالة 
االهناك املفرط ىف األنشطة اإلصالحىة، وقد غضب بشدة من السىاسة الباباوىة املتعلقة ببىع 

صكوك الغفران حتى متتلئ خزائن الكنىسة.

كان التفسرى هو ما أنقذ لوثر من اكتئابه الوجودى، وعندما شاهد نسخة كاملة من الكتاب 
املقدس؛ دهش ألهنا حتتوى عىل العدىد من الكتابات أكثر مما أدرك(6)، وشعر أنه ىراه للمرة 
األوىل(7). أصبح لوثر أستاذ الكتاب املقدس والفلسفة بجامعة ڤىتنربج، وخالل املحارضات 
ن  ا متكَّ ا روحانىًّ التى أعطاها عن املزامرى ورسائل بولس للرومان والغالطىني؛ عاىش اخرتاقاً

بواسطته من التحرر من سجن الفلسفة األوكهامىة(8).

وتفصىل  برشح  ىقوم  فكان  ا،  متاماً تقلىدىة  بصورة  املزامرى  عن  لوثر  حمارضات  بدأت 
تغرىان مهمن.  األربعة، ولكن جرى هناك  املعانى  ا لكل معنى من  ا وفقاً ا مقطعاً النص مقطعاً
: طلب لوثر من طباع اجلامعة ىوهانس جوتنربج أن ىنتج من أجله نسخة خمصوصة من  أوالاً
كتاب املزامرى هلا هامش كبرى ومساحات واسعة لتدوىن تعلىقاته، ماحىاًا الرشح التقلىدى حتى 
النىة  بـ»احلرىف«  ىقصد  فلم  احلرىف،  للمعنى  ا  متاماً ا  ا جدىداً تعرىفاً أدخل  ثانىاًا،  ىبدأ من جدىد. 
األصلىة عند املؤلف؛ بل عنى به املعنى املرتبط بالعلم اخلاص بشخص املسىح وطبىعته ودوره 
(Christological). فقد رأى أنه ال ىوجد أى شىء ىف النصوص املقدسة سوى املسىح، سواء 
ىف الكلمت الواضحة أو ىف الكلمت الغامضة. وتساءل ذات مرة »أخرج املسىح من النصوص 

املقدسة، وماذا ستجد فىها؟«(10).

مع  ألفته  تنامى  ومع  الكثرى،  ستجد  أنك  هى  السؤال  ذلك  عن  الرسىعة  اإلجابة  لعل 
له سوى عالقة  لىس  املقدس  الكتاب  أكثر  بأن  لوثر عىل وعى  املقدس ككل، صار  الكتاب 
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حمدودة باملسىح. وحتى ىف العهد اجلدىد، توجد كتب ترتكز أكثر من غرىها حول املسىح، وهو 
ما دفعه عرب السنني إىل ابتداع منهج جدىد للتأوىل. فكان احلل الذى توصل إلىه لوثر هو وضع 
»قانون )رشع( داخل القانون )الرشع(«، وملا كان لوثر ابن عرصه؛ فقد كان منجذباًا نحو بولس 
بشكل خاص، حىث وجد رسائله التى تصف اخلربة املسىحىة املتعلقة بقىام املسىح أكثر قىمة 
من األناجىل املتشاهبة التى كانت تتحدث فقط عن املسىح. ولنفس هذا السبب وضع ىف مكانة 
إىل  الرسالة  اهلامش  إىل  أزاح  لكنه  بطرس،  األوىل من رسائل  والرسالة  ىوحنا  إنجىل  سامىة 
العربانىني، ورسائل جىمس وهىوذا، وكتاب الرؤىا. وطبق ذات املعاىرى عىل )العهد القدىم(: 
فتخلص من األپوكرىفا (*) ومل ىمنح سوى القلىل من وقته للكتب التارخىىة واألقسام املتعلقة 
بالرشائع من أسفار موسى اخلمسة. عىل أنه أدخل سفر التكوىن لقائمته اخلاصة بالقانون؛ ألن 
ا نفس الشىء  بولس اقتبس منه، وكذلك فعل مع )األنبىاء( ألنه استرشف قدوم املسىح، وأىضاً

بالنسبة للمزامرى ألهنا ساعدته عىل فهم بولس(11).    

الرب  أو  الصالح  كلمة  معنى  تأمل  ىف  لوثر  بدأ  املزامرى،  كتاب  عن  حمارضاته  وأثناء 
ا  تقلىدىًّ املسىحىون  كان   .)Justitia وبالالتىنىة   tseddeq بالعربىة  )وهى   (Righteousness)
ىقرءون مزامرى داود كنبوءات مبارشة عن ىسوع. ولذلك كانت عىل سبىل املثال تلك اجلملة 
موضع  لكن  املسىح.  إىل  تشرى  امللكى((12)  لالبن  وصالحك  للملك  عدالتك  امنح  رب  )ىا 
ا، فمن منظور علم املسىح الذى حىدد املعنى احلرىف بالنسبة للوثر، كان  تركىز لوثر كان خمتلفاً
ا للمعنى األخالقى، تشرى  الدعاء »خلصنى بصالحك« صالة ىدعو هبا ىسوع أباه، غرى أنه وفقاً
ا  تدرجىىًّ ىتحرك  لوثر  املسىح صالحه(14). كان  الذى ىضفى علىه  الفرد  إىل خالص  الكلمت 
صوب فكرة أن الفضىلة لىست أحد متطلبات النعمة اإلهلىة، ولكنها منحة مقدسة تربط النص 

بشكل مبارش بأزمتة الروحىة اخلاصة: لقد منح اهلل عدالته وصالحه إىل البرش.

ا  تأوىلىًّ ا  بالطوىلة أن حىقق اخرتاقاً لىست  بفرتة  املحارضات  تلك  بعد  لوثر  وقد استطاع 
الدىر، إذ كان جىاهد لفهم وصف بولس للكتاب املقدس كوحى أو كشف  ىف دراسته بربج 
عن صالح اهلل: »ىف الكتاب املقدس ىتكشف صالح اهلل، مثلم هو مكتوب، ىف أن الرجل ذا 
الصالح سىعىش من خالل صالحه«(15). لقد تعلم لوثر من أساتذته األوكهامىني أن ىفهم 
)صالح (Justitia) اهلل( باعتباره العدالة اإلهلىة التى تدىن اخلطاة. فكىف ىمكن أن ىكون ذلك 

(*) الكتب املشكوك فىها ـ )املرتجم(.
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ا  ا(؟ وما العالقة بني صالح اهلل واإلىمن؟ استغرق لوثر ىف تأمل هذا النص لىالاً وهناراً )نبأ سعىداً
حتى بزغ نور الفجر: إن )صالح اهلل( ىف اإلنجىل هو الرمحة اإلهلىة التى تكسو اخلطاة بخرىىة 
اهلل، وكل ما حىتاجه املذنب إذن هو اإلىمن. وعىل الفور انقشعت خماوف لوثر »لقد شعرت كم 

لو أننى ولدت من جدىد، وكم لو أننى دخلت اجلنة ذاهتا من أبواب مفتوحة«(16).

ا، وخالل حمارضات لوثر  وبعد ذلك، اكتسبت النصوص املقدسة بأكملها معنى جدىداً
ا بعادات  عن رسالة الرومان، بدا هناك تغرى ملحوظ، فلقد صار اقرتابه أقل شكلىة وارتباطاً
ز عىل تأوىل الكتاب املقدس املستقى  العصور الوسطى. فلم ىعد ىعبأ باملعانى األربعة ولكنه ركَّ
إذ طاملا حتىل  املدرسىة. مل ىعد هناك مدعاة للجزع،  الفلسفة  بانتقاد  املسىح، وجاهر  من علم 
إنه عادل وهو  بالنسبة ىل.  الكفاىة  اخلاطئ باإلىمن، ىمكنه أن ىقول »لقد فعل املسىح ما فىه 
مالذى. لقد مات من أجىل، وجعل صالحه صالحى«(17). غرى أن لوثر مل ىقصد بـ»اإلىمن« 
واملعرفة  املعلومات  اإلىمن  ىتطلب  الذات: »ال  بالثقة ونكران  ىتسم  ا  وإنم موقفاً »االعتقاد«، 
والىقني، بل التسلىم احلر والرهان املبهج(*) عىل خرىىة اهلل غرى املحسوسة وغرى املجربة وغرى 

املعروفة«(18).     

تلك  ففى  باإلىمن«،  »التربىر  مسألة  ىف  توسع  الغالطىني،  عن  لوثر  حمارضات  وىف 
الرسالة هاجم بولس أولئك املسىحىني من أصل هىودى الذىن أرادوا من األغىار أن ىتبعوا 
(pistis) ىف  الثقة  هو  بولس،  قول  ما هو الزم، عىل حد  أن كل  مع  بأكملها،  رشىعة موسى 
املسىح. وهكذا بدأ لوثر ىف بلورة ثنائىة القانون )الرشىعة( واإلنجىل(19)، فالقانون هو األداة 
التى استخدمها اهلل لىكشف هبا عن غضبه والطبىعة اخلطاءة للبرش. فنحن نواجه القانون ىف 
األوامر اجلامدة ىف النصوص املقدسة، مثل الوصاىا العرش، حتى أن اخلاطئ لرىتعد ىف وجه 
تلك املطالب التى جىدها مستحىلة التحقىق. أما اإلنجىل فهو ىكشف عن الرمحة اإلهلىة التى 
العهد  البشارة »اإلنجىل« ىف  املوسوىة: هناك  الرشىعة  ىقترص عىل  »القانون« ال  تنجىنا. لكن 
القدىم )حىنم تطلع األنبىاء إىل املسىح( وهناك قدر وافر من األوامر املخىفة ىف العهد اجلدىد. 

كالمها، القانون واإلنجىل، صدرا عن اهلل، لكن اإلنجىل وحده بإمكانه أن ىنجىنا.

ا  وىف 31 أكتوبر عام 1517م، علق لوثر 95 مسألة عىل باب الكنىسة ىف ڤىتنربج معرتضاً
عىل بىع صكوك الغفران، وادعاء البابا أنه ىغفر اخلطاىا. وضعت املسألة األوىل سلطة الكتاب 

(*) باملصطلح اإلسالمى: التسلىم الكامل، والثقة امُلَطمَئنة باهلل ـ )املرتجم(.
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املسىح:  إهلنا وسىدنا ىسوع  الكنىسة: »حىنم قال  املتعلقة بأرسار  التقالىد  املقدس ىف مواجهة 
توبوا: فقد أراد أن تكون حىاة املؤمنني بأكملها توبة«. لقد تعلم لوثر من إىراسموس أن الـ 
تعنى  ر"،  metanoia التى جاءت ىف الرتمجة الالتىنىة القدىمة poenitentiam agere أى "َكفِّ

ا( ىف حىاة املسىحى بأكملها، ومل تعنى االعرتاف. ال توجد ممارسة أو تقالىد للكنىسة  )انقالباًا تامًّ
عى لنفسها السلطة اإلهلىة ما مل تكن مؤىدة بالكتاب املقدس. ولذلك أعلن لوثر  ىمكنها أن تدَّ
مبدأه اجلدىد املثرى للجدل )الكتاب املقدس وحده( ألول مرة ىف نقاش عام بمدىنة الىبزج مع 
ىوهان إىك أستاذ الالهوت ىف إنجولشتات )1519م(. وىسأل إىك، كىف ىتسنى للوثر أن 
ىفهم الكتاب املقدس دون الباباوات واملجامع الكنسىة واجلامعات؟ وأجاب لوثر عىل ذلك: 
ا بالكتاب املقدس هلو ىف اعتقاده أعىل من البابا أو املجمع بدون الكتاب  »إن رجالاً عادىاًا مسلحاً

املقدس«(20).

التقالىد  أمهىة  واملسىحىون من شأن  الىهود  أعىل  لطاملا  ادعاء غرى مسبوق(21)،  كان هذا 
التوراة  لفهم  حاسمة  أمهىة  ذات  الشفوىة  التوراة  كانت  للىهود،  فبالنسبة  املوروثة.  املقدسة 
املقدسة  النصوص  وكانت  شفاهة  ىوعظ  اإلنجىل  كان  اجلدىد،  العهد  كتابة  وقبل  املكتوبة. 
املسىحىة هى القانون و)األنبىاء(. وبحلول القرن الرابع، حىنم صارت قائمة الكتب املقدسة 
الكنسىة  املجامع  وقرارات  وشعائرها  عقائدها  عىل  الكنائس  اعتمدت  هنائىة،  اجلدىد  للعهد 
الپروتستانتى،  اإلصالح  جعل  ذلك،  من  بالرغم  املقدسة(22).  النصوص  عىل  وكذلك 
املحاولة املدروسة للعودة إىل أصول اإلىمن، من )الكتاب املقدس وحده( أحد أهم مبادئه. 
العقائد والشعائر طاملا أهنا ال  باستخدام  ا  التقالىد، بل كان سعىداً لوثر  وىف احلقىقة، مل جىحد 
تتعارض مع الكتاب املقدس، وكان عىل وعى أن اإلنجىل كان ىوعظ ىف األصل شفاهة. ومل 
ىدون اإلنجىل، عىل حد تفسرى لوثر، إال عندما خىف علىه من خطر اهلرطقة، وهو ما شكل 
ا، فال ىمكن  ا عن املثال. فال بد أن ىظل اإلنجىل )صىحة عالىة( واستدعاء صوتىًّ ا بعىداً انحرافاً
لكلمة اهلل أن حتبس ىف نص مكتوب، بل ىتعني أن ىتم أحىاؤها بواسطة الصوت البرشى ىف 

الوعظ واملحارضات والرتاتىل واملزامرى(23).

ولكن رغم التزام لوثر بالكلمة املنطوقة، فإن أعظم إنجازاته هو عىل األرجح ترمجة الكتاب 
الىونانى إلىراسموس  النص  ترمجه عن  الذى  اجلدىد  بالعهد  فبدأ  األملانىة،  اللغة  إىل  املقدس 
(1522م(، ثم أهنى ترمجة العهد القدىم ىف عام )1534م( برسعة قاصمة للظهر. ومع وفاة 
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ا ىمتلك نسخة من العهد اجلدىد باللغة املحلىة، وصار الكتاب  لوثر كان واحد من كل 70 أملانىًّ
ا للوحدة األملانىة. خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش، بدأ امللوك  املقدس األملانى رمزاً
مطلقة.  ملكىات  وىؤسسون  الباباوىة  عن  استقالهلم  ىعلنون  أوروپا  أرجاء  قى  واألمراء 
الكتاب  وأصبح  التحدىث،  عملىة  ىف  ا  رئىسىًّ ا  جزءاً املركزىة  الدولة  شكلت  ذلك  غمر  وىف 
فلقد دعمت وحتكمت أرستا  الولىدة.  القومىة  لإلرادة  ا  رمزاً املحلىة  باللغة  املكتوب  املقدس 
تىودو وستىورات امللكىتان ىف كل خطوة تقرىباًا من خطوات ترمجة الكتاب املقدس إىل اللغة 

اإلنجلىزىة، وهو ما نتج عنه كتاب امللك جىمس )1611م(. 

وحده(،  املقدس  )الكتاب  مبدأ  عىل  ا  أىضاً إصالحاهتم  وكالڤني  زوىنجىل  أرسى  كذلك 
وإن اختلفا عن لوثر ىف عدة جوانب مهمة. كان اهتممامها أقل بالالهوت؛ ألهنم كانا معنىني 
أكثر بالتحوالت السىاسىة واالجتمعىة ىف احلىاة املسىحىة، كم كان كالمها ىدىن بالكثرى لرواد 
املذهب اإلنسانى، وأرصا عىل أمهىة قراءة الكتاب املقدس باللغات األصلىة، ومل ىوافقا عىل 
املقدس  بالكتاب  دراىة  عىل  أتباعه  ىكون  أن  منهم  كل  أراد  حىث  القانون«،  داخل  »قانون 
بأكمله. ونرش معهد زوىنجىل الالهوتى ىف زىورخ تعلىقات رائعة عىل الكتاب املقدس ىف كافة 
بأن  ا  مقتنعاً فكان  كالڤن  أما  لوثر.  إنجىل  قبل  للكتاب  زىورخ  ترمجة  أوروپا، ونرشت  أنحاء 
الكتاب املقدس كتب من أجل البسطاء غرى املتعلمني ىف األصل، لكنه اختطفه منهم العلمء. 
غرى أنه أدرك أهنم سىحتاجون إىل إرشاد، ولذلك فعىل الوعاظ أن ىكونوا راسخني ىف معرفتهم 
بتفسرىات احلاخامات واآلباء، وكذلك علىهم أن ىكونوا عىل علم بالدراسات املعارصة هلم. 
ا أن ىنظروا إىل فقرات الكتاب ىف سىاقها األصىل، ولكنهم ىف الوقت ذاته ىنبغى أن  وجىب أىضاً

ا باالحتىاجات الىومىة لتجمعاهتم. جىعلوا الكتاب مرتبطاً

تعلم زوىنجىل من دراسته للكالسىكىات الىونانىة والرومانىة أن ىقدر الثقافات الدىنىة 
ا روحىاًا،  األخرى(24): ال حىتكر الكتاب املقدس احلقىقة املوحاة؛ وتلقى سقراط وأفالطون إهلاماً
وسىقابلهم املسىحىون ىف السمء. واعتقد زوىنجىل مثل لوثر أن الكلمة املكتوبة جىب أن تنطق 
املقدس،   الكتاب  كتبة  مثل  مثله  الروح  من  ا  إرشاداً ىتلقى  الواعظ  ألن  ا  ونظراً عال.  بصوت 
رأى زوىنجىل أن خطبه الكنسىة ذات طبىعة نبوىة. فلقد كانت مهمته أن حىرك الكلمة املكتوبة 
ا بم فعله اهلل ىف املاىض، ولكن بم ىقوم به  وجىعلها قوة حىة ىف اجلمعة، فلىس اإلنجىل متعلقاً

هنا واآلن(25).
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لوثر  مع  واتفق  الكالسىكىة،  للثقافة  الوقت  من  ا  متسعاً كالڤن  جىد  مل  حال،  أىة  وعىل 
الكتاب  النهائى هلل، غرى أن كالڤن قدر قىمة  املقدسة والتجىل  النصوص  أن املسىح هو حمور 
العربانى بدرجة أكرب بكثرى من لوثر. فبالنسبة له، ىمثل الوحى اإلهلى عملىة تدرجىىة تطورىة؛ 
ألن اهلل قام ىف مرحلة من مراحل التارىخ بتكىىف احلقىقة حسب القدرات املحدودة للبرش. 
وهكذا تبدلت وتطورت عرب الزمان تلك التعالىم واإلرشادات التى أعطاها اهلل إلرسائىل(26)، 
فلقد جرى تفصىل الدىن الذى عهد به إىل إبراهىم لىناسب احتىاجات جمتمع أكثر بساطة مما 
ا  ا وتركىزاً جاءت به التوراة إىل موسى أو داود. أخذ الوحى ىصبح بصورة تدرجىىة أكثر وضوحاً
عىل املسىح، حتى زمان ىوحنا املعمدان، الذى نظر مبارشة ىف عىنى ىسوع، لكن العهد القدىم 
مل ىكن ببساطة عن املسىح، حسبم رأى لوثر، بل كان العهد مع إرسائىل وحدة قائمة بذاهتا، 
حىث إنه صدر عن نفس اإلله، وسوف تساعد دراسة التوراة املسىحىني عىل فهم اإلنجىل. 
املقدسة  النصوص  وسىجعل  ا،  نفوذاً الپروتستانت  املصلحني  أكثر  أحد  كالڤن  وسىصبح 

الىهودىة أكثر أمهىة للمسىحىني عن ذى قبل ـ وخاصة بالنسبة للعامل األنجلوـ ساكسونى.

مل حىاول كالڤن قط اإلشارة إىل أن اهلل نزل ىف الكتاب املقدس إىل حدودنا. تقىدت الكلمة 
الكتابىة  القصص  إىل  النظر  ىتعني  ذلك  وعىل  فىها،  نطقت  التى  التارخىىة  بالظروف  املوحاة 
األقل هتذىباًا ىف سىاقها اخلاص، باعتبارها مرحلة ىف عملىة جارىة. ولىس هناك من حاجة إىل 
انتحال املعاذىر هلا عن طرىق التفسرى املجازى. فقصة اخللق ىف سفر التكوىن هى مثال عىل الـ 
balbative املقدس )لغو األطفال املقدس(، الذى ىكىف عملىات شدىدة الرتكىب لعقلىة غرى 

املتعلمني من الناس(27). ولذلك لىس من املفاجئ أن ختتلف قصة اخللق عن النظرىات اجلدىدة 
ا عظىماً للعلم احلدىث، الذى ال جتب إدانته  للفالسفة املتعلمني. لقد كان كالڤن ىكن احرتاماً
ببساطة؛ ألن بعض األشخاص املتعجلني اعتادوا بجرأة عىل رفض كل ما هو غرى معلوم هلم: 
اللثام عن احلكمة اإلهلىة اجلدىرة باإلعجاب(28). ومن  الفلك ىمىط  إنكار أن علم  ال ىمكن 
العبث، أن نتوقع أن تعلم النصوص املقدسة احلقائق العلمىة؛ ولذلك فعىل كل من ىرغب ىف 
أن ىتعلم الفلك أن ىبحث ىف مكان آخر. فالعامَل الطبىعى هو أول وحى هلل، وجىدر باملسىحىني 

أن ىنظروا للعلوم الطبىعىة والبىولوچىة واجلغرافىة باعتبارها أنشطة دىنىة(29).

شارك العلمء الكبار كالڤن وجهة نظره، إذ رأى نىقوال كوپرنىكوس )1473-1543م( 
العلم ذا طبىعة »أكثر إهلىة منها برشىة«(30). وكان افرتاضه بصدد مركزىة الشمس أكثر رادىكالىة 
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الكواكب ىف  تقع األرض وغرىها من  أن  فبدال من  الناس حتمله:  قلة من  باستطاعة  مما كان 
ا فلقد كان ىف احلقىقة ىف  العامل بدا مستقرًّ مركز الكون، فهى تدور حول الشمس؛ ورغم أن 
حركة رسىعة. وقد اخترب جالىلىو جالىىل )1564-1642م( نظرىة كوپرنىكوس عن طرىق 
عىل  الصمت وقرسته  علىه  فرضت  التفتىش  حماكم  لكن  تلىسكوپه.  عرب  الكواكب  مالحظة 
ا دوره ىف إدانته.  ا ما لعب أىضاً الرتاجع عن رأىه، إال أن مزاجه االستفزازى والعدوانى نوعاً
أىد  البابا  العلم اجلدىد بشكل آىل، وذلك أن  الكاثولىك والپروتستانت  البداىة، مل ىرفض  ىف 
والىسوعىون  الكالڤىنىون  الڤاتىكان، كم كان  مرة ىف  نظرىة كوپرنىكوس عندما قدمها ألول 
التوفىق بني  النظرىات اجلدىدة. كىف ىمكن  أزعجته  أن بعضهم  إال  األوائل علمء مدققني، 
القمر، مثلم  التكوىن؟ فلو كانت هناك حىاة عىل  نظرىة كوپرنىكوس والقراءة احلرفىة لسفر 
اقرتح جالىلىو، كىف انحدر أولئك الناس من آدم؟ كىف ىمكن التألىف بني الثورات األرضىة 
وصعود املسىح إىل السمء؟ تذكر النصوص املقدسة أن السموات واألرض خلقتا من أجل 
آخر  كوكب  جمرد  األرض  كانت  إذا  ا  واقعاً ذلك  ىكون  أن  ىمكن  كىف  ولكن  اإلنسان،  نفع 
ىدور حول نجم غرى ممىز؟(31) إن التأوىل املجازى القدىم كان باستطاعته أن جىعل األمر أكثر 
ا عىل املسىحىني ىف التعامل مع عاملهم املتغرى(32). لكن التأكىد املتزاىد عىل املعنى احلرىف  تىسرىاً
للنصوص املقدسة هو أحد منتجات احلداثة املبكرة: فقد فرض األساس العلمى ألوائل الفكر 
احلدىث عىل الناس أن ىروا احلقىقة خاضعة لنفس قوانني العامل اخلارجى. ولن ىستغرق األمر 
فرتة طوىلة حتى ىتمكن بعض املسىحىني من الوصول إىل االستنتاج القاىض بأنه ملا مل ىكن أى 

ا عىل اإلطالق. ا فإنه ال ىمكن أن ىكون صحىحاً ا أو علمىًّ كتاب قابالاً لإلثبات تارخىىًّ

مل ىكن الشعب الىهودى قد استسلم بعد هلذا التحمس للمعنى احلرىف: ففى عام 1492م 
عانوا من كارثة جعلت الكثرىىن ىتجهون صوب العزاء الروحى الذى تقدمه الكاباال. كان 
قد غزىا ىف عام 1492م مملكة  الكاثولىكىان ألراجون وقشتالة،  امللكان  وإىزابىال،  فردىناند 
غرناطة، آخر معقل للمسلمني ىف أوروپا. وضع امللكان أمام الىهود واملسلمني خىارىن: إما 
اعتناق املسىحىة أو الرتحىل، لكن العدىد من الىهود اختاروا املنفى وجلئوا إىل اإلمرباطورىة 
وىف  عثمنىة.  والىة  آنذاك  كانت  التى  فلسطني،  ىف  كبرى  عدد  استقر  حىث  اجلدىدة،  العثمنىة 
أسطورة  )1534-1572م(،  لورىا  إسحاق  الروحى  القدىس  طور  اجللىل،  بشمل  صفد 
كابالىة ال حتمل أى شبه باإلصحاح األول من سفر التكوىن، ولكن بحلول منتصف القرن 
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السابع عرش كانت الكاباال اللورىة حتظى بقدر هائل من األتباع ىف التجمعات الىهودىة من 
ا لدى الىهود منذ ترحىلهم إىل بابل، وبالنسبة  ا مركزىًّ ل النفى اهتمماً پولندا إىل إىران(33). شكَّ
تدمرى  منذ  بشعبهم  حلت  كارثة  أسوأ  وطنهم  خسارة  مثلت  ـ  السفاردىم  ـ  اإلسپان  للىهود 
املعبد. وشعروا أن كل شىء مل ىعد ىف مكانه الصحىح وأن عاملهم بأكمله قد اهنار. فبعد انتزاع 
املنفىني من األماكن املشبعة بالذكرىات احلىوىة بالنسبة هلوىتهم، كان باستطاعتهم أن ىشعروا 
ا بالقسوة اإلنسانىة، فهو ىثرى إشكالىات ملحة  أن وجودهم ذاته ىف خطر. وملا كان النفى مرتبطاً

حول طبىعة الرش ىف عامل خلقه إله من املفرتض أنه عادل وخرى.

ا إىل املنفى، إذ كىف  ا ألسطورة لورىا اجلدىدة، بدأ اهلل عملىة اخللق بالذهاب طوعاً ووفقاً
هى  ذلك  عىل  لورىا  إجابة  وكانت  مكان؟  كل  ىف  موجود  اهلل  أن  لو  ىوجد  أن  للعامل  ىتسنى 
أن خىىل مساحة   ،)En sof  ( الالهنائى هلل  اجلوهر  كان عىل   :)Zimzum( االنسحاب  أسطورة 
واالنفجارات  باحلوادث  للخلق  النظرىة  تلك  وامتألت  للعامل.  مكاناًا  ىفسح  حتى  بداخله 
الذى جاء وصفه ىف  السلمى  املنظم  اخللق  ا عن  متاماً التى ختتلف  اخلاطئة،  والبداىات  األوىل 
(p). ولكن بدت أسطورة لورىا بالنسبة للسفاردىم تقىىماً أكثر دقة لعاملهم املتشظى وغرى القابل 
للتنبؤ به، ففى مرحلة مبكرة من عملىة اخللق، حاول اجلوهر الالهنائى لإلله ملء الفراغ الذى 
خلقه االنسحاب بالنور اإلهلى، لكن »األوعىة« أو »األنابىب«، املصممة لتوصىله حتطمت، 
ولذلك سقطت رشارات الضوء األوىل ىف اهلوة )اجلحىم( التى لىست هى اهلل، وبعض تلك 
ا ىف املجال الالإهلى الذى  الرشارات عادت إىل العامل اإلهلى، لكن البعض اآلخر ظل حمصوراً
تتحكم فىه القابلىة الرشىرة لـ (Din)، الذى حاولت الذات اإلهلىة أن تطهر نفسها منه. وبعد 
ذلك  تصحىح  باستطاعته  كان  آدم  أن  ورغم  اخلطأ،  املكان  ىف  شىء  كل  صار  احلادث  ذلك 
اإلهلىة  الرشارات  ظلت  الوقت  ذاك  ومنذ  اخلطىئة،  ارتكب  لكنه  األول،  السبت  ىف  الوضع 
عالقة ىف املادة. واآلن بعد أن أصبحت احلرضة املقدسة (Shekhinah) ىف املنفى الدائم، ظلت 
تتجول ىف العامل وهى تتطلع إىل التوحد مع بقىة الصفات (Sefiroth). ومع ذلك كان الىزال 
هناك أمل، فلم ىكن الىهود منبوذىن، وإنم كانت هلم أمهىة جوهرىة فىم ىتصل بخالص العامل، 
ذلك أن حرصهم عىل اتباع الوصاىا والشعائر اخلاصة التى ظهرت ىف صفد باستطاعته أن ىؤثر 
عىل إعادة (tikkun) (Shekhinah) إىل اهلل، والىهود إىل األرض املوعودة، والعامل إىل وضعه 

الصحىح(34).
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ا لكاباال لورىا، فإن املعنى احلرىف السطحى للكتاب املقدس هو من أعراض الكارثة  ووفقاً
األوىل، ذلك أن حروف التوراة كانت ىف األصل مقدسة بالضوء اإلهلى لتشكل الصفات، أى 
ا، لكنه عندما ارتكب اخلطىئة متزقت  األسمء الرسىة هلل. ىف بداىة خلق آدم، كان كائناًا روحانىًّ
توراة  البرشىة  احتاجت  الكارثة،  هذه  وبعد  مادىة.  أكثر  طبىعته  وأصبحت  العظىمة،  روحه 
خمتلفة: شكلت احلروف املقدسة اآلن كلمت ترتبط بالبرش وباألحداث األرضىة، بىنم تطلب 
الوصاىا أفعاالاً مادىة لفصل الدنىوى عن املادة املقدسة. وعندما تكتمل (tikkun) ستستعىد 
: »إن ما ىقوم به الرجال األتقىاء اآلن ىف  التوراة روحانىتها األصلىة. وىفرس لورىا ذلك قائالاً
األداء املادى للشعائر هو ما سىفعلونه بعد ذلك ىف ثوب اجلنة الروحىة، مثلم قصد اهلل عندما 

خلق اإلنسان«(35).

كذاك ستقوم (tikkun) بإنقاذ الكتاب املقدس، ذلك أن الكابالىني كانوا عىل وعى منذ 
إله الكتاب  اللورىة، مل ىكن  ا للكاباال  فرتة طوىلة باالختالالت ىف النصوص املقدسة. ووفقاً
اإلنسان   ،(Adam Kadmon) األقدم  اإلنسان   (parzufim) )أوجه(  أحد  سوى  العربانى 
األول، الذى ىتكون من ست من الصفات )الدنىا(: احلكم والرمحة والرأفة والصرب واجلالل 
والثبات. وكانت تلك الصفات ىف األصل ىف حالة توازن كامل، ولكن بعد حتطم  األوعىة، 
انطلقت املىول التدمرىىة لصفة احلكم (Din) من عقاهلا ومل تعد الصفات األخرى تضبطها. 
وملا صارت صفة احلكم تعلو بقىة الصفات وهتىمن علىها، أخذت كلها تشكل جمتمعة )الواحد 
 ،Post- lapsarian أى ذلك اإلله الذى كشفت عنه التوراة الـ ،(Zeir Anpin) )عدىم الصرب
وهلذا السبب ظهر إله الكتاب املقدس ىف مظهر قاس ورسىع الغضب. وبسبب انفصال اإلله عن 

ا بغرى رجعة. Shekhinah، وهى نظرىه املؤنث، فقد أصبح مذكراً

عىل أن تلك األسطورة املأساوىة احتوت عىل عنارص التفاؤل، فعىل خالف لوثر الذى 
أهنم  الكابالىون  اعتقد  ذاته،  هو  بخالصه  ىتصل  فىم  بشىء  اإلسهام  عىل  ىقدر  ال  أنه  شعر 
ىستطىعون تغىرى العامل وإعادة اهلل إىل طبىعته احلقة وتصحىح نصوصهم املقدسة. ومع ذلك، 
مل ىنكروا أملهم عند القىام بذلك، وبالفعل تشكلت الشعائر التى ظهرت ىف صفد ملساعدهتم 
ىف مواجهة ذاك األمل. كانوا ىقومون اللىل وىبكون وىمسحون وجوههم ىف الرتاب حتى ىتم 
مشاعر  جىتازوا  أن  الكابالىني  فعىل   ،(Shekhinah) بالـ  اخلاص  والنفى  نفىهم  بني  التمهى 
ا من البهجة. وكان قىام اللىل عادة ما ىنتهى بالتفكرى  احلزن بطرىقة هادفة حتى ىدركوا قدراً
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ىف االحتاد النهائى بني (Shekhinah)، والواحد عدىم الصرب (Zeir Anpin)، الذى ىتخىلون 
الكابالىون رؤى  فىه أن أجسادهم أصبحت أرضحة أرضىة للوجود اإلهلى. وكذلك شاهد 
وصدمهم من العجب والرعب، مارسوا تسامىاًا منتشىاًا بدل العامل الذى كان ىبدو قاسىاًا جافىاًا 

للغاىة(36).

 (Shekhinah وكان ال بد من ترمجة هذا اإلحساس باالحتاد والبهجة إىل نشاط عمىل؛ )ألن
ا ألن احلزن ىصدر عن قوى الرش ىف  ال تستطىع العىش ىف مكان ممتلئ باألسف واألمل. ونظراً
ا لإلعادة (tikkun). كذلك صـار ال بد من خلو قلوب  ا أساسىًّ العـامل، غدا حتصىل السعادة أمراً
الكابالىني من الغضب أو العدوان، حتى بإزاء األغىار الذىن اضطهدوهم وصادروا أمالكهم 
ملوازنة هىمنة صفة احلكم (Din)، ومن ثم أصبحت هناك عقوبات صارمة لألخطاء املؤذىة 
الوالدىن(37).  البغىضة، وإذالل اآلخرىن، وإهانة  لآلخرىن: كاالستغالل اجلنسى، والنمىمة 
لقد ساعدت إعادة لورىا لكتابة قصة اخللق ذات الطابع األسطورى عىل تنمىة روح البهجة 

والطىبة لدى الىهود، ىف وقت كان من املمكن أن تتملكهم مشاعر الغضب والىأس.

ومقارنة بذلك، مل ىتمكن النظام اجلدىد )الكتاب املقدس وحده( من أن ىفعل ذلك بالنسبة 
للمسىحىني ىف أوروپا، فحتى بعدما حدث االخرتاق الروحى العظىم للوثر، ظل عىل جزعه 
والنساء  والىهود  واألتراك  البابا  جتاه  املكبوت:  الغضب  من  حالة  ىف  دائماً  وظهر  املوت.  من 
واهنمك  الالهوتىني.  خصومه  من  خصم  وكل  املدرسىني  والفالسفة  املتمردىن  والفالحني 
املقدس  القربان  أسس  عندما  املسىح  كلمت  معنى  بشأن  غاضبة  خصومة  ىف  زوىنجىل  ضد 
(Eucharist) ىف العشاء األخرى قائالاً : »هذا هو جسدى«(38). وقد أفزع كالڤن هذا الغضب 
الذى لف بالغمم عقل هذىن املصلحني وتسبب ىف هذا الصدع غرى املقدس الذى كان من كان 
املستطاع والواجب جتنبه: »أخفق الطرفان كالمها ىف التحىل بالصرب لإلنصات لبعضهم، حتى 
ىتبعا احلق دون مكابرة وحىثم وجد«، هكذا استنتج كالڤن: »إننى أجرؤ، بعد تدبر، عىل القول 
بأن االختالف مل ىكن عظىماً بالقدر الذى ىستعىص عىل التوفىق بسهولة، لو أن عقل  كل منهم 
عىل  املستحىل  من  كان  للسجاالت(39).  املتطرف  االنفعال  جراء  من  ا  جزئىًّ الغضب  ىصبه  مل 
املفرسىن أن ىتفقوا عىل كل فقرة من فقرات الكتاب املقدس؛ ولذلك ال بد أن جترى اجلداالت 
ا  السامىة، وكان مستعداً املبادئ  بتلك  دائماً  ىلتزم  مل  ذاته  بتواضع وبعقل مفتوح«. لكن كالڤن 

إلعدام املنشقني عىل كنىسته.
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ىف  اآلخذة  اجلدىدة  الثقافة  مثل  من  العدىد  عن  الپروتستانتى  اإلصالح  حركة  عربت 
كم هو  الزراعى،  اإلنتاج  فائض  أوروپا عىل  اقتصاد  ىعتمد  أن  من  فبدالاً  الغرب،  ىف  الظهور 
شأن كل حضارة سالفة، تأسس عىل املضاعفة العلمىة والتقنىة للموارد، وإعادة استثمر رأس 
الهوت  وسىستخدم  ا.  منتجاً ىكون  أن  املجتمع  عىل  ا  لزاماً صار  ثم  ومن  دائم.  بشكل  املال 
كالڤن لتأىىد تلك األخالق اخلاصة بالعمل، وجىب عىل كل األفراد أن ىشاركوا، ولو بمستوى 
متواضع، كعمل طباعة وأىدى عاملة باملصانع ومستخدمني بالرشكات، ومن ثم وجب علىهم 
سىطالبون  هلذا،  ونتىجة  والكتابة.  بالقراءة  واملعرفة  التعلىم  من  ا  بسىطاً ا  قسطاً ىنالوا  أن  ا  أىضاً
انتفاضات  ستندلع  ولذا  باحلكومة،  اخلاصة  القرار  صنع  عملىة  ىف  أكرب  بنصىب  النهائىة  ىف 
سىاسىة وثورات وحروب أهلىة إلقامة نظم أكثر دىمقراطىة. لقد شكلت التغرىات الفكرىة 
واالقتصادىة والسىاسىة واالجتمعىة أجزاء من عملىة مرتابطة، ىعتمد فىها كل عنرص عىل بقىة 

العنارص، وكان الدىن ال حمالة جمدوالاً ىف ذاك التطور احللزونى.

صار الناس اآلن ىقرءون النصوص املقدسة بطرىقة »حدىثة«، فوقف الپروتستانت أمام 
املقدس وحده. ولكن ذلك كان سىصبح مستحىالاً قبل  الكتاب  اهلل وحدهم، معتمدىن عىل 
ا ممكناًا،  أن جىعل اخرتاع الطباعة امتالك كل مسىحى لنسخته اخلاصة من الكتاب املقدس أمراً
التوجه  سىطرة  ومع  علىه.  لالطالع  الالزمة  والكتابة  القراءة  مهارات  عىل  حصوهلم  وقبل 
العلمى الربامجاتى للحداثة، أخذت قراءة النصوص املقدسة تتزاىد من أجل املعلومات التى 
تقدمها. وملا كان العلم ىعتمد عىل التحلىل الصارم، فإن ذلك جعل النظام الرمزى للفلسفة 
األزلىة عصىة عىل الفهم، ولذلك أصبح اآلن القربان املقدس )Eucharist( ـ وهو املسألة 
التى فرقت بني لوثر وزوىنجىل- جمرد رمز »فقط«. كم فقدت كلمت النصوص املقدسة، التى 
اعتربت ذات مرة النسخ املكررة األرضىة للوجوس املقدس، بُعدها اإلهلى. وعربت القراءة 
الصامتة واملنفردة، التى حررت املسىحىني من رقابة اخلرباء الدىنىني، عن النزعة االستقاللىة 

التى ستغدو جوهرىة بالنسبة للروح احلدىثة.

أن  املمرسة  للخالف؛ ألنه عنى ىف  مثرى  نبىالاً ولكنه  مبدأ  املقدس وحده«  »الكتاب  كان 
كل شخص ىتمتع بحق إهلى ىف أن ىفرس تلك الوثائق شدىدة التعقىد حسبم ىشاء(40). وهكذا 
تكاثرت املذاهب الپروتستانتىة، وكل منها ىدعى أنه وحده الذى ىفهم الكتاب املقدس. وىف 
ىف  مستقلة  ثىوقراطىة  دولة  أخروى(  توجه  )ذات  أپوكالىپتىة  مجاعة  أقامت  )1534م(،  عام 
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الزوجات  تعدد  أباحت  التى  املقدسة،  للنصوص  احلرفىة  القراءة  أساس  مونسرت)أملانىا( عىل 
العمر  قصرىة  التجربة  هذه  واستمرت  اخلاصة.  امللكىة  وحرمت  العنف  أشكال  كل  وأدانت 
ملدة عام واحد فقط، لكنها أصابت املصلحني بالقلق. فلو مل تكن هناك مرجعىة لقراءة الكتاب 
املقدس، كىف ىتسنى ألى شخص أن ىعرف من عىل حق؟ وىتساءل لوثر: من سىمنح ضمئرنا 
معرفة أكىدة بصدد الفرىق الذى ىعلمنا الكلمة اخلالصة هلل، نحن أم خصومنا؟ وهل سىصرى 
لكل متهوس احلق ىف أن ىعلمنا ما حىلو له؟ (41) وىتفق كالڤن مع ذلك: لو كان لكل واحد احلق 
ا وسىصبح دىننا  ا وحكماً ىف هذا الشأن، فال ىمكن أن ىستقر شىء باعتباره مؤكداً أن ىصرى قاضىًّ

بأكمله ملىئاًا بالشكوك(42).

التوافق بشكل  ىتطلب  إشكالىة ىف عامل سىاسى  الدىنىة تصبح ذات طبىعة  احلرىة  بدأت 
ا عىل استعداد لفرضه بالوسائل القمعىة. ففى القرن السابع عرش، زلزلزت  متزاىد، وهو أىضاً
لتها األىقونات الدىنىة، لكنها نتجت ىف الواقع عن احلاجة إىل  احلروب أوروپا، التى ربم فصَّ
نوع خمتلف من التنظىم السىاسى ىف أوروپا اجلدىدة. كان ال بد من أن تتحول اململك اإلقطاعىة 
القدىمة إىل دول مركزىة تتمتع بالكفاءة تستطىع فرض الوحدة بالقوة، حتت حكم امللكىات 
املطلقة. كان فردىناند وإىزابىال ىصهران اململك اإلىربىة القدىمة لىشكلوا إسپانىا املوحدة، لكن 
كانا ىفتقران إىل املوارد التى تسمح لرعاىامها باحلرىة غرى املقىدة. فلم ىكن هناك متسع لوجود 
التفتىش  مثلت حماكم  بل  الىهودىة،  التجمعات  مثل  ذاهتا  داخىل حتكم  استقالل  ذات  هىئات 
األىدىولوچى  التوافق  لفرض  مصممة  حتدىثىة  مؤسسة  املخالفني،  الحقت  التى  اإلسپانىة، 
البلدان  الپروتستانت ىف بعض  احلكام  اتسم  التحدىث،  وبتقدم عملىة  القومىة(43).  والوحدة 
فلم  للدولة.  كأعداء  إلىهم  نظروا  الذىن  الكاثولىك،  رعاىاهم  جتاه  القسوة  بنفس  كإنجلرتا 
تكن احلروب املسمة بالدىنىة )1618-1648( ىف احلقىقة سوى رصاع دام ثالثني سنة خاضه 
الرومانىة املقدسة  لىنالوا استقالهلم السىاسى عن اإلمرباطورىة  ملوك فرنسا واألمراء األملان 
والباباوىة، ولو أن ذلك الرصاع تعقد بسبب املواجهة بني الكالڤىنىة املتشددة والكاثولىكىة التى 

جرى إصالحها واكتسبت قوة جدىدة.

 ، أصىالاً تسامح  عدم  بنىته  ىف  شمل  لكنه  والتمكىنى،  التدرجىى  بالطابع  التحدىث  اتسم 
حرىة  أن  ذلك  اجلدىد،  الغربى  املجتمع  هذا  وغزو  قسوة  جىرب  شعب  دائماً  هناك  وسىكون 
البعض تعنى االستبعاد للبعض اآلخر. وىف عام )1620م(، قام فرىق من املستوطنني اإلنجلىز 
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بتلك الرحلة اخلطرة عرب املحىط األطلنطى ىف سفىنة ماى فالور، ووصلوا إىل مىناء پلىموث، 
والكالڤىنىني  اإلنجلىز   )puritans ـ  )الپىورىتانز  التطهرىني  من  أولئك  كان  ماساشوستس. 
الرادىكالىني الذىن عانوا من مالحقة املؤسسة اإلنجلىكانىة وقرروا اهلجرة إىل العامل اجلدىد. 
ورثوا اهتمم كالڤن بالعهد القدىم وشعروا باالنجذاب لقصة اخلروج؛ ألهنا بدت كاسترشاف 
بالنسبة هلم؛ والرحلة عرب األطلنطى هى  إنجلرتا هى مرص  حرىف ملرشوعهم اخلاص. كانت 
كنعان  أرض  باسـم  عمـدوها  التى  املوعودة،  األرض  إىل  اآلن  وصلوا  وقد  الربىة،  ىف  التىه 

اجلدىدة (44).

كتابىة كاخللىل وسامل وبىت حلم وصهىون وهىوذا،  أسمء  التطهرىون مستوطناهتم  منح   
الذى سىصبح قائدهم عىل متن أربىال عام )1630م(، أعلن  وعندما وصل جون وىنثروپ 
عىل  أولئك  كان  القدماء،  اإلرسائىلىني  ومثل  إرسائىل.  هى  أمرىكا  أن  املسافرىن  زمالئه  إىل 
من  النجاح  التثنىة: سىكون  كلمت موسى ىف سفر  ردد  لكنه  األرض،  االستىالء عىل  وشك 
نصىب التطهرىني لو التزموا بوصاىا الرب، لكنهم سىفنون لو عصوها (45). وقاد االستحواذ 
ىف  ا  مسوغاً وجدوا  ا  أىضاً وهنا  األصلىني،  األمرىكىني  مع  الصدام  إىل  التطهرىني  األرض  عىل 
السكان  أن  البعض  آمن  الالحقني،  )االستعمرىني(  الكولونىالىني  ومثل  املقدسة.  النصوص 
األصلىني ىستحقون مصرىهم، فقد كانوا غرى منتجني، وبدون فن أو علم أو مهارة أو قدرة 
عىل معاجلة األرض أو منتجاهتا، مثلم كتب روبرت كوشمن وكىل أعمل املستوطنة. »كم انتقل 
ا، حىث األرض قفر وبور دون أن  اتساعاً الضىقة إىل تلك األكثر  اآلباء األوائل من األماكن 
ىستغلها أحد...... ولذلك فهو أمر مرشوع اآلن أن نستوىل عىل األرض التى ال ىسعى أحد 
الستغالهلا« (46). وعندما ظل الپىكوت(*) عىل عدائهم، قارهنم التطهرىون اآلخرون بالعملىق 
والفلسطىنىني »الذىن ائتلفوا ضد إرسائىل« ولذلك أصبح ال بد من تدمرىهم (47). ولكن بعض 
املستوطنني اعتقدوا أن األمرىكىني األصلىني كانوا القبائل العرش املفقودة لبنى إرسائىل الذىن 
قام األشورىون برتحىلهم ىف عام )722 ق. م(. وألن بولس تنبأ أن الىهود سىعتنقون املسىحىة 

قبل النهاىة، اعتقد أولئك املستوطنون أن تنصرى الپىكوت سىعجل بالقدوم الثانى للمسىح.

وكان العدىد من التطهرىني عىل اقتناع بأن هجرهتم إىل أمرىكا توطئة لنهاىة الزمان، وأن 
للسالم  ا  جدىداً ا  عهداً ومتثل  إشعىاء،  هبا  تنبأ  التى  التل«  بأعىل  »املدىنة  تلك  هى  مستوطنتهم 

والطوبىة (48). وىف عام )1654م(، نرش إدوارد جونسون تارىخ انجلرتا اجلدىدة:

(*) قبىلة هندىة من السكان األصلىني شمل أمرىكا ـ )املرتجم(.

http://kotob.has.it



133

اعلم أن هذا هو املكان الذى سىخلق فىه الرب سامء جدىدة وأرًضا 
جدىدة وكومنولًثا جدىًدا مًعا..... وتلك لىست سوى بداىة اإلصالح 
أكثر  رائعة  حالة  إىل  وإعادهتا  لكنائسه  املسىح  به  سىقوم  الذى  املجىد 
املبهر  حضوره  نور  سطوع  جعل  ذلك  أجل  من  قبل.  ذى  من  عظمة 
ىتجمع ىف العدسة املحرتقة حلامسة شعبه، ومن هناك ستبدأ ىف ممارسة 

تأثرىها ىف العدىد من أجزاء العامل )49(.

ا  وبالطبع مل ىشرتك كل املستوطنني األمرىكىني ىف تلك الرؤىة التطهرىة، لكنها تركت تأثرىاً
ا ذا أمهىة حاسمة،  ال ىمحى عىل روح الثقافة ىف الوالىات املتحدة. وسىظل سفر اخلروج نصًّ
استلهمه قادة الثورة ىف حروب االستقالل ضد برىطانىا. وقد رغب بنىامني فرانكلني أن حىمل 
الشعار الرسمى لألمة صورة انشقاق البحر األمحر(*)، لكن النرس الذى أصبح رمز أمرىكا مل 

ا بقصة اخلروج (50). ا قدىماً فحسب، بل ارتبط أىضاً ا إمرباطورىًّ ىكن شعاراً

واستلهم مهاجرون آخرون قصة اخلروج بنفس الطرىقة: كاملورمون واألفرىكانر(**) ىف 
ا ىف الوالىات املتحدة.  جنوب إفرىقىا والىهود الذىن فروا من االضطهاد ىف أوروپا ووجدوا مالذاً
فلقد أنقذهم اهلل من االضطهاد وأنشأهم ىف أرض جدىدة، وإن كان ذلك ىف بعض األحىان عىل 
حساب اآلخرىن. وما زال العدىد من األمرىكىني ىنظرون ألنفسهم كالشعب املختار صاحب 
ا لبقىة العامل. وهناك تقلىد للمصلحني األمرىكىني  القدر املبني، وىرون أمتهم باعتبارها نرباساً
القادم،  الفصل  ىف  سنرى  وكم  جدىدة.  بداىة  ىبدءوا  حتى  الربىة،  ىف  بجولة  ىقوموا  أن  وهو 
استمر عدد بارز من األمرىكىني الپروتستانت ىف االهتمم باألىام األخرىة للعامل، وشعروا بتمثل 
مائتى عام  فلمدة  والتحرىر،  باحلرىة  األمرىكىني  التزام  وبالرغم من  ذاتى قوى مع إرسائىل. 

كانت هناك إرسائىل مستعبدة بني ظهرانىهم.

ىف عام )1619م(، قبل أن تصل سفىنة املاى فالور إىل مىناء پلىموت بعام، رست سفىنة 
حربىة هولندىة قبالة ساحل ڤرىجىنىا، مع عرشىن من الزنوج، الذىن اسرتقوا من غرب إفرىقىا 

(*) لىمر خالله موسى وبنو إرسائىل وىغرق فرعون وجنوده ـ )املرتجم(.
(**) املورمون طائفة مسىحىة پروتستانتىة ظهرت ىف أمرىكا ىف ثالثىنىات القرن التاسع عرش، عىل ىد نبىها چوزىف 
لذلك جتد  مارىوت،  عائلة  ومنها  ىوتا،  اخلاص، ومركزهم  إنجىلها  وهلا  الىوم،  األنبىاء حتى  فىها  وىتواىل  سمىث، 
كتاهبم ىف كل غرف الفندق ىف أنحاء العامل، هم ىمرسون تعدد الزوجات، وحىرمون كل املرشوبات املسكرة واملنبهة، 
استعمروا  پروتستانت  وفرنسىون  هولندىون  مهاجرون  هم  واألفرىكانر  السجائر.  وبالطبع  والقهوة  الشاى  حتى 

جنوب إفرىقىا ـ )املرتجم(.
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صاروا  فقد  األفارقة،  هؤالء  وضع  حتدد  )1660م(،  عام  وبحلول  أمرىكا.  إىل  ا  قرساً ونقلوا 
 ،(51) وأطفاهلم  وزوجاهتم  قبائلهم  عن  وفصلهم  وجلدهم  ورشاؤهم  بىعهم  ىمكن  ا  عبىداً
ودخلوا املسىحىة كعبىد وصارت قصة اخلروج هى قصتهم. من املحتمل أهنم احتفظوا بدىانتهم 
التقلىدىة ىف البداىة، إذ شعر مالك العبىد باخلوف من حتوهلم للمسىحىة خشىة أن ىستخدموا 
كانت  املسىحىة  ولكن  األساسىة.  اإلنسانىة  وبحقوقهم  بحرىتهم  للمطالبة  املقدس  الكتاب 
النصوص  ىقتبسون من  الوعاظ  ملا كان  للعبىد،  بالنسبة  النفاق  ستبدو عىل درجة عظىمة من 
املقدسة لتربىر العبودىة. فقد رددوا لعنة نوح عىل حفىده كنعان ابن حام، وهو سلف الشعوب 
العبىد  ىطىع  بأن  بولس  تعالىم  إىل  رجعوا  كم   ،(52) إلخوته«  العبىد  عبد  »سىكون  اإلفرىقىة: 
(53). ولكن بحلول ثمنىنىات القرن الثامن عرش، قام العبىد األمرىكىون من أصول  أسىادهم 

إفرىقىة بإعادة تعرىف الكتاب املقدس حسب مطالبهم.

احتلت أنشودة »الروحانىة« مكانة حمورىة ىف مسىحىة هؤالء العبىد وهى أغنىة تستند إىل 
قضىة كتابىة مصحوبة برضب األرض باألقدام والنحىب والتصفىق والرصاخ، وهى حركات 
القراءة، ركزت  العبىد بإمكاهنم  باملائة فقط من  العبادة اإلفرىقىة. وملا كان مخسة  متىز طقوس 
ا مثل لوثر، وضعوا  األنشودة عىل جوهر القصة الكتابىة بدالاً من املعنى احلرىف للكلمت. ومتاماً
»قانون داخل القانون«، ركزوا فىه عىل القصص التى تتحدث بشكل مبارش عن أحواهلم: مثل 
ومعاناة  األسد،  عرىن  ىف  ودانىال  املىعاد،  ألرض  ىشوع  ودخول  للمالك،  ىعقوب  مصارعة 
وقىام ىسوع من املوت. لكن أكثر الرواىات أمهىة كانت قصة اخلروج: إن مرص بالنسبة للعبىد 

هى أمرىكا، ولكن اإلله سىحررهم ذات ىوم:

عنـــدما كان شعب إســـرائىل ىف أرض مصــــر،

أهىـــا الفــــرعون دع شعــــبى ىذهـــــب!

مضطهد بقسوة حتى إنه ال ىستطىع الوقوف،

أهىا الفــرعون دع شعـــبى ىذهــب!

الكورس: اذهب إلىهم ىا موســـى

ا إىل أرض مــــرص بعــــــىداً

واذكر للمـــلك الفـــرعون

أن ىدع شعبى ىذهب!
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غرى  الظروف  حتمل  ىف  وملعاونتهم  وعىهم  لرفع  اخلروج  قصة  العبىد  استخدم  لقد 
اإلنسانىة، التى كانوا ىعىشون فىها، وللمطالبة بالعدل. عاشت أنشودة »الروحانىة« طوىالاً بعد 
إلغاء الرق بواسطة إبراهام لنكولن؛ فأهلمت قصة اخلروج مارتن لوثر كىنج )األصغر( خالل 
حركة احلقوق املدنىة ىف ستىنىات القرن العرشىن، وبعد اغتىاله عام )1968م( واغتىال مالكومل 
إكس من قبله )1965م(، رأى جىمس هال كون دارس الهوت حترىر السود، أن الالهوت 
ا عىل  املسىحى جىب أن ىصبح الهوتاًا أسود، متمهىاًا بشكل تام مع قضىة املضطهدىن ومؤكداً

الطابع املقدس لرصاعهم من أجل احلرىة (54).

ازدىاد تشجىع  ا، ومع  وهكذا ىمكن لنص واحد أن ىؤول خلدمة مصالح متعارضة متاماً
ا حلىاهتم الروحىة، ازدادت صعوبة العثور عىل رسالة حمورىة  الناس جلعل الكتاب املقدس مركزاً
فىه. ففى الوقت نفسه الذى استند األمرىكىون من أصول إفرىقىة عىل الكتاب املقدس لبلورة 
الهوت التحرىر اخلاص هبم، كانت منظمة كو كلوكس(*) تستخدمه لتربىر قتلهم السود بدون 
حماكمة. غرى أن قصة اخلروج مل تكن تعنى التحرر بالنسبة للجمىع، فقد تم فناء اإلرسائىلىني 
الذىن متردوا عىل موسى ىف الربىة، كذلك  قتل ىشوع وجنوده الكنعانىني، السكان األصلىني. 
وتشرى دراسات الناشطات السود ىف الالهوت إىل أن اإلرسائىلىني امتلكوا العبىد، وأن اهلل أباح 
هلم بىع بناهتم كرقىق، وأنه أمر إبراهىم برتك هاجر األمة املرصىة ىف الصحراء (55). هكذا متكن 
مبدأ »الكتاب املقدس وحده« أن ىقود الناس ىف اجتاه الكتاب املقدس، لكنه مل ىستطع توفرى 
املتعارضة.  النظر  وجهات  تساند  ا  نصوصاً جىدوا  أن  الناس  استطاع  ما  فكثرىا  مطلقة،  سلطة 
مثرى  كتاب  املقدس  الكتاب  بأن  واعني  املتدىنون  صار  عرش،  السابع  القرن  فبحلول  ولذلك 

للحرىة، وكان ذلك ىف عرص احتفى بالوضوح والعقالنىة أكثر من أى وقت سابق.

* * * 

(*) منظمة بىضاء عنرصىة، ما زالت متارس نشاطها الرسمى حتى الىوم ىف الوالىات املتحدة ـ )املرتجم(.
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العلامء  اعتامد  من  وبدلاً  العقل،  عرص  األوروپيون  دخل  عرش،  السابع  القرن  أواخر  ىف 
ا لنبذ  ا نحو املستقبل واستعداداً والدارسني والفالسفة عىل النصوص املقدسة، اكتسبوا توجهاً
حطمت  أن  بعد  مطلقة  ا  أبداً تكن  مل  احلقيقة  أن  يكتشفون  وبدأوا  جديد،  من  والبدء  املاىض 
)جتريبياًا(  إمربيقياًا  احلقيقة  إثبات  متزايد  بشكل  حتتم  القديمة.  الثوابت  اجلديدة  اإلكتشافات 
وموضوعياًا، مع تقييمها حسب فعاليتها وتطابقها مع العامل اخلارجى. نتيجة لذلك؛ صارت 
ا فيها، وتطلع الدارسون ألن يصبحوا  ا نحو احلدس والبداهة مشكوكاً أنامط التفكري األكثر نزوعاً
ا ومتخصصني بدلاً من البقاء عىل ما تم إنجازه. أصبح »رجل عرص النهضة« الذى حييط  رواداً
ا ما سيكون من املستحيل تقريباًا خلبري ىف أحد  باملعرفة بصورة موسوعية شيئاًا من املاىض، ورسعاً
عرفت  التى  الفلسفية  احلركة  عقالنية  وشجعت  آخر.  جمال  ىف  ا  حقاً كفئاًا  يكون  أن  املجالت 
باسم التنوير النمط التحليىل للتفكري: أى بدلاً من حماولة رؤية األشياء ككليات، أخذ الناس 
ا عىل  ا عميقاً يتعلمون ترشيح الواقع املركب ودراسة األجزاء املكونة له. وسيؤثر هذا كله تأثرياً

كيفية قراءة الكتاب املقدس.

وىف رسالته املهمة، النهوض بالتعليم )1602(، كان فرانسيس بيكون )1626-1561( 
يتعني  قدسية  العقائد  أكثر  حتى  أن  رأوا  من  أول  من  انجلرتا،  ملك  األول  جيمس  مستشار 
إخضاعها لألساليب الصارمة للعلوم اإلمربيقية، ولو تعارضت تلك العقائد مع األدلة التى 
ا أنه  تزودنا هبا احلواس فإن عليها أن تذهب دون رجعة. لقد كان بيكون مفتوناًا بالعلم ومقتنعاً

الفصل الثامن
الحـــــــــداثة

✍
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سينقذ العامل ويرث امللكوت األلفى الذى أخرب عنه )األنبياء(، ولذلك ل ينبغى أن يعاق تقدم 
بأنه  قناعة  بيكون عىل  كان  البسيطة. كذلك  العقول  اهليابني ذوى  الدين  يد رجال  العلم عىل 
ل تعارض بني العلم والدين ألن احلقيقة واحدة، لكن رؤية بيكون للعلم ختتلف عن نظرتنا 
له اليوم عىل أى حال. ويتكون املنهج العلمى عند بيكون من جتميع احلقائق التى تم إثباهتا؛ 
ومل يقدر بيكون أمهية عملية التخمني وفرض الفروض ىف البحث العلمى، فاملصدر الوحيد 
للمعلومات التى يمكن العتامد عليها هو حواسنا اخلمس. ول يستعىص أى شىء ذو شأن ـ 
كالفلسفة وامليتافيزيقا والالهوت والفن والتصوف واألساطري ـ عن إثباته إمبرييقيا. سيصبح 
التأثري أقل درجة لدى العنارص  ا بدرجة هائلة، ولن يكون هذا  تعريف بيكون للحقيقة مؤثراً

املحافظة من أنصار الكتاب املقدس.

كان املذهب اإلنسانى اجلديد عدائياًا بصورة متزايدة للدين،  فأكد الفليسوف الفرنسى رينيه 
ديكارت )1596-1650( أل حاجة للنصوص املقدسة املوحاة؛ ألن العقل يزودنا باملعلومات 
ا ما ذكر عامل الرياضيات الربيطانى إسحاق نيوتن )1727-1642(  الوافرة عن اإلله. ونادراً
الكتاب املقدس ىف كتاباته الغزيرة؛ ألنه استقى معرفته باهلل من الدراسة املكثفة للكون. وهكذا 
ا الغوامض الالعقالنية، املتعلقة باإليامن التقليدى، وكان دين الربوبية أخذ العلم يزيح رسيعاً

ا  )Deism( اجلديد الذى اعتنقه جون لوك )1632-1704(، وهو أحد رواد التنوير، متجذراً

املوحى  املقدس  الكتاب  أن  ا  مقتنعاً  )1804-1724( كانط  عامنويل  كان  وحده.  العقل  ىف 
من اهلل ينتهك استقالل وحرية الكائن البرشى. وذهب بعض املفكرين إىل أبعد من ذلك، إذ 
يطرح الفليسوف السكتلندى داڤيد هيوم )1711-1776( رأيه القائل بأنه ليس هناك سبب 
 ،)1784-1713( ديديرو  دينيس  يبال  ومل  حواسنا.  خربة  وراء  شىء  أى  بوجود  لالعتقاد 
الفـيلسوف والناقد والروائى، ما إذا كـان هناك إله أم ل، أما پول هاينريش، بارون هولباخ 

)1723-1789( فريى أن العتقاد ىف إله جماوز للطبيعة عمل من أعامل اجلبن واليأس.

لكن العديد من رجال العقل كانوا يعشقون الثقافة اليونانية ـ الرومانية الكالسيكية التى 
الكالسيكيات،  ديديرو  قرأ  فحينام  املقدسة)1(.  النصوص  وظائف  من  العديد  تؤدى  أهنا  بدا 
جان  وأعلن  املقدس«)2(.  احلامس   .... البهجة  رعدات   ... اإلعجاب  »انتقالت  خرب  فقد 
والرومان مرات ومرات،  اليونان  املؤلفني  دراسة  يواصل  أنه  جاك روسو )1772-1712( 
وكان يرصخ »إننى أحرتق« عندما يقرأ پلوتارك )3(. وملا زار املؤرخ اإلنجليزى إدوارد جيبون 
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بتلك  »يعتمل«  ألنه  أبحاثه  متابعة  يستطيع  ل  أنه  وجد  مرة،  ألول  روما   )1794-1737(
»املشاعر القوية« وخيرب »ثاملة« و»محاسة« شبه دينية)4(. لقد استثمر كل هؤلء املفكرين أعمق 
أمانيهم ىف تلك األعامل الكالسيكية وتركوها تشكل عقوهلم وختلق عاملهم الداخىل، ووجدوا 

باملقابل أن تلك النصوص منحتهم حلظات من التجاوز.

عىل  التشككى  امليل  ذات  النقدية  مهاراهتم  آخرون  دارسون  طبق  أخرى،  ناحية  ومن 
السفاردايم  اليهود  الكتاب املقدس، فقد درس باروخ إسپينوزا )1632-1677(، وهو من 
ذوى األصول اإلسپانية واملولود ىف مدينة أمسرتدام الليربالية، الرياضيات والفلك والطبيعة، 
ووجد أهنا ل توافق معتقداته الدينية )5(. وىف عام )1655(، بدأ يردد أصداء شكوكه مما أقلق 
ا له؛ يثبت التناقض البني ىف الكتاب املقدس أن مصدره ل يمكن أن يكون  مجاعته الدينية: فوفقاً
إهلياًا؛ وأن فكرة الوحى جمرد وهم؛ وأنه ل يوجد رب متجاوز للطبيعة ـ فام نسميه »اإلله« هو 
اليهودى إسپينوزا، وصار  املعبد  البساطة. وىف 27 يوليو عام )1656( طرد  الطبيعة بمنتهى 
ا عن قبضة الدين املؤسس. إسپينوزا اإليامن التقليدى  أول شخص ىف أوروپا يعيش بنجاح بعيداً
ا من الغوامض فاقدة املعنى«، وفضل أن ينال ما أسامه بالغبطة من اإلعامل احلر  باعتباره »نسيجاً
لعقله)6(. كان إسپينوزا قد قام بدراسة اخللفية التارخيية واألدبية للكتاب املقدس بموضوعية 
غري مسبوقة. ووافق بن عزرا أن موسى مل يكتب األسفار اخلمسة بأكملها، ولكن ذهب إىل أبعد 
ا أن النص املوجود هو من عمل عدة مؤلفني خمتلفني. وهكذا صار إسپينوزا رائد  من ذلك مدعيًّ

ا بالنقد األعىل للكتاب املقدس. املنهج التارخيى ـ النقدى الذى سيسمى لحقاً

كان موسى مندلسون )1729-1786(، اإلبن األملعى لدارس التوراة الفقري من مدينة 
دسو بأملانيا، أقل جذرية، فقد وقع ىف حب التعليم العلامنى احلديث، ولكنه مثل لوك مل جيد 
ا. وقد أرسى مندلسون حركة  بدهييًّ ا  أمراً له  الكريم، والتى بدت  قبول فكرة اإلله  صعوبة ىف 
التنوير اليهودية )Haskalah( التى قدمت اليهودية كديانة عقالنية مناسبة للحداثة. فعىل جبل 
سيناء؛ كشف اهلل عن نفسه من خالل نظام قانونى وليس جمموعة من العقائد، وهكذا ُيعنى 
ا بالكلية. وقبل أن يقبل اليهود سلطة  الدين اليهودى باألخالقيات فحسب، ويرتك العقل حَراً
الكتاب املقدس، فعليهم أن يقنعوا أنفسهم بصورة عقالنية بادعاءاته. ورغم أنه من الصعوبة 
بمكان تصور هذا باعتباره الدين اليهودى، لكن مندلسون حاول حرشه ىف قالب عقالنى خاىل 
»املتنورين«  باسم  عرفوا  الذين  اليهود  من  العديد  كان  ذلك،  من  وبالرغم  روحانية.  أى  من 
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)maskilim( عىل استعداد لتباعه، وكانوا متحفزين للفرار من القيود الفكرية للجيتو والنتقال 

إىل جمتمع األغيار ودراسة العلوم اجلديدة والحتفاظ بعقيدهتم كأمر خاص.

وروسيا  وجاليسيا  پولندا  ىف  اليهود  بني  شاعت  روحية  حركة  العقالنية  تلك  واجهت 
بن  إرسائيل  أعلن   ،1735 عام  ففى  احلداثة)7(.  ضد  التمرد  حد  وبلغت  وليثوانيا،  البيضاء 
»سيد  أصبح  أنه  پولندا،  رشق  بجنوب  فقري  خان  حارس  وهو   )1760-1698( أليعازر 
)baal shem(، وهو واحد من العديد من املداوين الروحانيني الذين جيوبون املناطق  السم« 
الريفية بأوروپا الرشقية ويلقون املواعظ باسم اهلل. وكان ذلك  ىف أحد األوقات احلالكة بالنسبة 
لليهود الپولندين، إذ ذبح اليهود بأعداد كبرية خالل إحدى انتفاضات الفالحني ضد النبالء 
)1648-1667( وكان اليهود عرضة للخطر وحمرومني اقتصادياًا. كذلك أخذت الفجوة بني 
ونبذوا  التوراة  دراسة   عىل  احلاخامات  من  العديد  وعكف  ا،  اتساعاً تزداد  والفقراء  األغنياء 
ببساطة التجمعات التابعة هلم. حينئذ أنشأ إرسائيل بن أليعازر حركة إصالحية وصار يعرف 
باسم سيد املكانة الفائقة Baal Shem Tov أو Besht . وعند هناية حياته، جتمع حوله أربعون 

.)Hasidim( ا من األتقياء ألفاً

ادعى بن أليعازر أن اهلل اختاره ليس لدراسته للتلمود ولكن لتالوته الصلوات التقليدية 
بحرارة وتركيز، مما أتاح له الوصول إىل الحتاد والفناء ىف اهلل. وأكد بن أليعازر ـ عىل خالف 
حاخامات العرص التلمودى الذين اعتقدوا أن دراسة التوراة مقدمة عىل الصالة)8(ـ  عىل أولوية 
التأمل والتفكر)9(، وأن احلاخام ل يتعني أن يدفن نفسه ىف كتبه وهيمل الفقراء. قامت روحانية 
األتقياء عىل أسطورة اسحق لوريا اخلاصة بانحباس الرشارات املقدسة ىف العامل املادى، لكن 
بن أليعازر حول هذه الرؤية املأساوية إىل تقدير إجيابى للوجود الكىل هلل. فيمكن لرشارة اهلل 
أن حتل ىف أى جسم مادى مهام كانت وضاعته، ولذلك فليس هناك أى نشاط دنس ـ سواء 
أكان الطعام أو الرشاب أو ممارسة اجلنس أو مزاولة األعامل. ومن خالل ممارسة  »الرتباط« 
ىف  امُلَحّسن  الوعى  هذا  عن  األتقياء  ويعرب  اهلل،  بوجود  دائاماً  وعياًا  التقى  ينمى   )devekut(

الصلوات العنيفة الصاخبة ذات النشوة، التى تصاحبها إيامءات مرسفة، مثل الشقلبة التى ترمز 
إىل انعكاس كامل للرؤية، وتساعد تلك اإليامءات إلقاءهم لكامل كياهنم ىف العبادة.

ومثلام تعلم األتقياء النظر من خالل حجاب املادة لرؤية الرشارة اإلهلية الكامنة ىف أكثر 
ا اخرتاق كلامت الكتاب املقدس ليلمحوا األلوهية املخبؤة حتت  ا، تعلموا أيضاً األشياء اعتياداً
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 En السطح. وملا كانت كلامت التوراة وحروفها أنابيب حتتوى ضوء اجلوهر اإلهلى الالهنائى
Sof ، وجب عىل التقى أل يركز عىل املعنى احلرىف املحض للنص ولكن عىل احلقيقة الروحانية 
ا استقبالياًا ويدع الكتاب املقدس يتحدث له عن طريق كبح  فيه. وعليه أن ينمى ىف نفسه موقفاً
وهو   )1772-1776( بري  دوڤ  من  زيارة  أليعازر  بن  تلقى  يوم  وذات  العقلية.  قواه  مجاح 
أحد العارفني الكاباليني، الذى سيخلفه ىف النهاية ىف قيادة حركة األتقياء، وتدارس الرجالن 
النص  من  املقطع  ذلك  بري  دوڤ  تناول  وعندما  املالئكة،  عن  نص  ىف  وانغمسا  ا  معاً التوراة  
ا، طلب بن أليعازر منه أن يبدى الحرتام للمالئكة الذين يتناقشان عنهم عن  بطريقة جمردة نوعاً
ا. وبمجرد وقوف دوڤ بري عىل قدميه: »أمتأل البيت بالضياء واشتعلت  طريق النهوض واقفاً
النار من حوهلام، وشعرا بحضور املالئكة« . فأخرب بن أليعازر دوڤ بري »إن القراءة البسيطة هى 
مثلام فعلت، لكن طريقة دراستك تفتقر إىل الروح«)11(. ولن تقود القراءة العادية دون مشاعر 

وإيامءات الصالة إىل رؤية ما هو خفى.

وهكذا دراسة التوراة دون صلوات عديمة الفائدة، ومثلام رشح أحد تالمذة دوڤ بري، 
جيب عىل األتقياء أن يقرأوا النصوص املقدسة »بحامس متقد ىف قلوهبم بإجبار كافة ملكاهتم 
النفسية ىف األفكار الواضحة والنقية عن اهلل بشكل دائم، وبالنقطاع عن كافة أنواع اللذة«)12(. 
وبذكر بن أليعازر أهنم لو تناولوا قصة جبل سيناء هبذه الطريقة، فلسوف »يسمعون دائاماً اهلل 
يتحدث إليهم، مثلام فعل أثناء الوحى ىف سيناء، ألن نية موسى كانت أن يصبح بنو إرسائيل 
جديرين بالوصول إىل نفس املستوى مثلام فعل هو«)13(. فليست املسألة هى القراءة عن سيناء 

ولكن املرور بخربة سيناء ذاهتا.

احلاخامات  من  العديد  العلمية  شهرته  اجتذبت  األتقياء،  زعيم  بري  دوڤ  صار  وعندما 
ا، وبذكر أحد تالمذته أن »حينام فتح فمه  ا ونظريًّ والدارسني حلركته، لكن تفسريه مل يعد جافاً
لينطق بكلامت من التوراة، بدا كام لو أنه ليس من هذا العامل عىل اإلطالق، وأن احلرضة املقدسة 
يتوقف وينتظر لربهة ىف صمت.  الكلامت  تتحدث من خالله«)14(، وأحياناًا ىف وسط إحدى 
هكذا كان األتقياء يطورون الدرس املقدس )lectio divina( اخلاص هبم، جاعلني للنصوص 
التقى  عىل  كان  أجزاء،  إىل  ومتزيقه  النص  حتليل  من  وبدلاً  قلوهبم.  ىف  ا  خاصاً مكاناًا  املقدسة 
أن يسكت ملكاته النقدية، فقد اعتاد دوڤ بري عىل القول:»سأعلمكم كيف تتعلمون التوراة 
ا ولكن أن تصبحوا أذناًا منصتة تسمع، دون  بأحسن طريقة، عليكم أل تشعروا بنفسكم إطالقاً
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أن تتحدث هى ذاهتا«)15(. لقد أصبح عىل املفرس أن جيعل نفسه وعاءاً للحرضة املقدسة، وجيب 
أن تعمل التوارة عملها عليه كام لو كان هو أداهتا)16(.

أثارت حركة األتقياء معارضة عارمة من قبل اليهود األرثوذوكس، الذين أرعبهم تشويه 
 )Misnagdim( »بن أليعازر لسمعة الدراسة العلمية للتوراة، وصاروا يعرفون باسم »اخلصوم
وكان زعيمهم إليا بن سولومون زاملان )1720-1797( رئيس أكاديمية ڤيلنا ىف ليثوانيا، الذى 
ا ىف دراسة الفلك والترشيح والرياضيات  شغف بشكل خاص بدراسة التوراة، لكنه أجاد أيضاً
واللغات األجنبية. ورغم دراسته للنصوص املقدسة بصورة أعنف من األتقياء، إل أن منهجه 
كان روحياًا بطريقته اخلاصة، فقد استمتع بام أسامه »جهد« الدراسة، الذى هو نشاط عقىل مكثف 
ا بكتبه طوال الليل وقد غمس قدميه ىف ماء مثلج  أوقفه عىل مستوى جديد للوعى، جعله مقيداً
حتى يمنع نفسه من النوم. وحينام سمح لنفسه أن تأخذه سنة من النوم؛ أخذت التوراة خترتق 
أحالمه، ومر بخربة الصعود إىل املقدس. قد أدعى أحد تالمذته أن »ذلك الذى يدرس التوراة 

يتواصل مع اهلل، ألن اهلل والتوراة واحد«)17(.

ا متزايد الصعوبة، فلقد  ىف أوروپا الغربية، صار العثور عىل اهلل ىف النصوص املقدسة أمراً
أهلم التنوير العديد من الباحثني دراسة الكتاب املقدس بشكل نقدى، لكنه صار من املستحيل 
استخدم  انجلرتا،  وىف  الصالة.  ِمزاج  إيامءات  دون  املتجاوز  ببعده  اخلاصة  باخلربة  يمروا  أن 
هلدم  اجلديدة  البحثية  القرتابات   )Deism( الربوبية  ملذهب  راديكالية  األكثر  األنصار  بعض 
املسيحية  أن   )1752-1667( ويستون  ويليام  الرياضيات  عامل  اعتقد  املقدس)18(،  الكتاب 
منها كل  اجلديد حما  العهد  من  نسخة  عام 1745  أكثر عقالنية. ونرش ىف  ديانة  كانت  األوىل 

إشارة إىل جتسيد اهلل، والتثليث، التى زعم أن آباء الكنيسة دوسوها عىل املؤمنني.

الربوبية،  كام حاول اإليرلندى جون تولند )1670-1722(، وهو من أنصار مذهب 
أن يستبدل العهد اجلديد بمخطوط زعم أنه اإلنجيل اليهودى ـ املسيحى ـ لربنابا املفقود منذ 
أمد بعيد، وهو ينكر ألوهية املسيح. وجادل متشككون آخرون أن نص العهد اجلديد ناله من 
التحريف والفساد ما جيعل من املستحيل حتديد ما قاله بالفعل. غري أن العامل الكالسيكى املتميز 
وباستخدام  املقدس،  الكتاب  عن  ا  دفاعاً علمية  محلة  شن   )1742-1662( بنتىل  ريتشارد 
املمكن  من  أنه  بني  الرومانى،  ـ  اليونانى  األدب  عىل  يومنا  ىف  تطبق  التى  النقدية  التكنيكات 

إعادة تركيب املخطوطات بواسطة مقارنة وحتليل نسخها املختلفة.

العقائدية  السجالت  الذين رغبوا ىف جتاوز  التقوية،  احلركة  أنصار  استخدم  أملانيا،  وىف 
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وهم  املقدس،  الكتاب  مكانة  لتثبيت  التحليلية  املناهج  تلك  الپروتستانتية،  للفرق  العقيمة 
هذه  أنصار  هدف  كان  الطائفى)19(.  الولء  عىل  يسمو  أن  جيب  الكتابى  الناقد  أن  مقتنعون 
احلركة حترير الدين من الالهوت واستعادة اخلربة األكثر شخصية باملقدس. وىف عام 1694، 
أسسوا جامعة بمدينة هال حتى تنرش هذه الثقافة بني العامة حتت غطاء غري مذهبى، وصارت 
هال مركز الثورة الكتابية)20(. وبني عامى 1711 و 1719، طبعت دار النرش اخلاصة باجلامعة 
. وكذلك أنتج دارسو  100ألف نسخة من العهد اجلديد، و80 ألف من الكتاب املقدس كامالاً
هال Biblia Pentapla حتى يشجعوا عىل قراءة عرب مذهبية للنصوص املقدسة: حيث طبعت 
مخس ترمجات خمتلفة جنباًا إىل جنب كى يتمكن اللوثريون والكالڤينيون والكاثوليك من قراءة 
لو  األخرى  العواميد  ىف  الكلامت  صياغة  عىل  الطالع  إمكانية  مع  خيتاروهنا،  التى  النسخة 
صادفوا صعوبة ما. وقام البعض اآلخر من دارسى هال برتمجة الكتاب املقدس بصورة حرفية 
ا حتى يبينوا أن كلمة اهلل أبعد ما تكون عن الوضوح حتى ىف اللغات املحلية. ولذلك جيب  متاماً
ا ىف استخدامهم )للنصوص الربهانية( التى ل تستطيع  عىل الالهوتيني أن يكونوا أكثر حتفظاً
التأويالت الالهوتية املفروضة عليها. وطاملا أن األصل ل يمكن أن يصاغ ىف لغة  محل وزن 
أملانية متأنقة، سيبدو الكتاب املقدس غريباًا وغري مألوف، وستكون تلك تذكرة مفيدة بأن من 

الصعب دائاماً فهم كلمة اهلل)21(.

ومع هناية القرن الثامن عرش، تقدم الدارسون األملان ىف جمال الدراسات الكتابية، وكانوا 
يدفعون باملنهج التارخيى ـ النقدى إلسپينوزا ألبعاٍد جديدة. فاتفقوا عىل أن موسى بالتأكيد مل 
يكتب األسفار اخلمسة بأكملها، والتى يبدو أنه قد اشرتك ىف كتابتها عدد من املؤلفني املختلفني، 
بينام فضل اآلخر  الذين كتب كل منهم بأسلوب متميز. فضل أحد املؤلفني لقب »إلوهيم«، 
أناس خمتلفني كام هو  إطالق لقب »هيوه« عىل اهلل، كام كانت هناك روايات مكررة، من قبل 
واضح، مثل الروايتني للخلق ىف سفر التكوين)22(. لذا رأى جان أسرتوك )1766-1684(، 
الطبيب الپاريسى، وچوان تفريد أيشهورن )1752-1827(، أستاذ اللغات الرشقية بجامعة 
ينا، أن هناك وثيقتني رئيسيتني ىف سفر التكوين: وثيقة »هيوه«، ووثيقة »إلوهيم«. لكن كارل 
داڤيد إجين، خليفة أيشهورن، زعم أن املادة اخلاصة بإلوهيم جاءت من مصدرين منفصلني. 
وڤيلهلم   )1826-1771( ڤاتر  سيڤرين  چوان  ضمنهم  ومن  اآلخرين،  الدارسني  أن  غري 
التبسيط: حيث أن األسفار اخلمسة تتكون  ا ىف  ديڤيته )1780-1849( اعتربوا ذلك مفرطاً

من العديد من الشظيات املنفصلة التى قام حمرر بضمها لبعضها البعض.
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وبحلول القرن التاسع عرش، صار من املتفق عليه بوجه عام من قبل دارسى النقد األعىل، 
أن األسفار اخلمسة هى جتميع ملصادر أربعة مستقلة ىف األصل. ورأى ديڤيته ىف عام 1805 أن 
 Sefer( سفر التثنية هو أحدث كتب األسفار اخلمسة، ومن املحتمل أن يكون هو سفر التوراة
torah( الذى اكتشف ىف زمان يوشيا. واتفق هريمان هوپفيلد )1796-186(، األستاذ بجامعة 

هال، مع إجين عىل أن مصدر »إلوهيم« يتكون من جمموعتني منفصلتني من الوثائق: E1 وهو 
من عمل الكهنة وE2، ويرى أن E1  سابق زمنياًا عىل E2 وJ وD بنفس هذا الرتتيب. لكن كارل 
ا عند طرح الرأى القاىض بأن E1  )وثيقة  ا هاماً هاينريش جراف )1815-1869( حقق اخرتاقاً

الكهنة( هى ىف الواقع آخر املصادر األربعة.

أزعجته  مشكلة  حتل  ألهنا  جراف  بنظرية   )1918-1844( ڤلهاوزن  يوليوس  ومتسك 
ا إىل رشيعة موسى؟ وملاذا جهل كتاب سفر التثنية  منذ عهد بعيد وهى: ملاذا مل يرش )األنبياء( أبداً
بروايةE1 رغم معرفتهم الواضحة بمصدرى إلوهيم وهيوه؟ ومن املمكن تفسري كل هذا لو أن 
املصدر E1  هو بالفعل تأليف متأخر زمانياًا. كام أبان فاهلوزن أن نظرية الوثائق األربعة مفرطة 
ىف التبسيط، وأنه كانت هناك إضافات عىل املصادر األربعة قبل جتميعها ىف رواية واحدة. وقد 
ا للمنهج النقدى، لكن ڤلهاوزن نفسه أدرك  نظر معارصو ڤلهاوزن إىل أعامله باعتبارها تتوجياً

ا بالفعل ليومنا هذا. أن البحث قد بدأ لتوه ـ وهو ما يزل مستمراً

كيف تؤثر تلك الكتشافات عىل احلياة الدينية لليهود واملسيحيني؟ إعتنق بعض  املسيحيني 
ىف  أزعجه  الذى   )1834-1768( شاليرماخر  فريدريش  فهناك  التنوير،  عرص  اكتشافات 
البداية أن الكتاب املقدس أخذ يبدو بمظهر الوثيقة املحملة باخللل)23(. وكانت استجابته هى 
املسيحية عربت عنها  لكن  دين،  أساسية ألى  التى هى  املامرسة  مبنية عىل  يطور روحانية  أن 
ا  بشكل متميز. وعرف تلك اخلربة بأهنا »الشعور بالتبعية املطلقة«)24(. مل يكن ذلك استسالماً
ا وإنام إحساس بالتبجيل والرهبة إزاء غموض احلياة، التى جعلتنا واعني بأننا لسنا مركز  خنوعاً
كاملة،  بصورة  والتسليم  بالعجب  الشعور  هذا  جيسد  يسوع  أن  األناجيل  بينت  وقد  الكون. 

ويصف العهد اجلديد تأثري شخصيته عىل تالمذته الذين أسسوا الكنيسة األوىل.

بمدخلنا  تزودنا  ألهنا  ا  نظراً املسيحية،  للحياة  بالنسبة  جوهرية  املقدسة  النصوص  كانت 
من  فإنه  فيها،  عاشوا  التى  التارخيية  بالظروف  تأثروا  مؤلفيها  ألن  ولكن  ليسوع،  الوحيد 
ا، إل أن الكتاب  املرشوع أن ختضع شهادهتم للفحص النقدى. كانت حياة يسوع وحياًا مقدساً

http://kotob.has.it



145

ا أهنم ارتكبوا  ا عاديني، معرضني للخطأ واخلطيئة، ومن املحتمل جداً الذين سجلوها كانوا برشاً
أخطاء. رغم ذلك فقد هدت الروح القدس الكنيسة ىف اختيارها للكتب املقدسة حتى يستطيع 
املسيحيون أن يضعوا ثقتهم ىف العهد اجلديد. وهكذا فإن مهمة الدارس أن ينزع القرشة الثقافية 
ليكشف عن اللب األبدى بداخلها. ل تتمتع كل كلمة ىف النصوص املقدسة بالسلطة، وهلذا 

يتعني عىل املفرس التمييز بني األفكار اهلامشية والتوجه الرئيسى لإلنجيل.

شكل القانون و)األنبياء( النصوص املقدسة بالنسبة ملؤلفى العهد اجلديد، لكن شاليرماخر 
رأى أن العهد القديم ل يتمتع بنفس سلطة اجلديد عىل املسيحيني، إذ كانت فيه آراء خمتلفة عن 
اهلل واخلطيئة والنعمة، واعتمد عىل الرشيعة بدلاً من الروح. وبمرور الزمن، ربام تراجع العهد 
حركة  لشاليرماخر  الكتابى  الالهوت  عن  تولد  وهكذا  إضاىف،  ملحق  جمرد  ليصبح  القديم 
لألناجيل،  العامة  الدينية  الرسالة  عن  فتشت  التى  الليربالية،  باسم  عرفت  جديدة  مسيحية 
أن  يمكن  بطريقة  اجلوهرية  احلقائق  تلك  عن  التعبري  وحاولت  هامشى،  أنه  بد  عام  وختلت 

جتتذب اجلمهور ىف العرص احلديث.

بواسطة  األجناس  كتابه أصل  داروين )1882-1809(  تشارلز  وىف عام 1859، نرش 
النتخاب الطبيعى، الذى شكل مرحلة جديدة ىف تاريخ العلم. فبدلاً من جمرد مجع احلقائق 
ا: مل ختلق احليوانات والنباتات والبرش بشكل مكتمل  عىل طريقة بيكون، وضع داروين افرتاضاً
ولكنها تطورت ببطء عرب فرتة طويلة  من التكيف التطورى مع بيئاهتا. وىف عمل لحق، هو 
م  َقدَّ والشمپانزى.  الغوريال  أصل  نفس  عن  تطور  البرشى  اجلنس  أن  اقرتح  اإلنسان،  نزول 
ا: فقد  ا شعبياًا عريضاً ا ورصيناًا لنظرية علمية اجتذبت مجهوراً ا دقيقاً كتاب أصل األجناس عرضاً

بيعت 1400 نسخة يوم صدور الكتاب.

بل  الدينى عىل كتاباته خافتاًا،  الفعل  البداية كان رد  الدين، وىف  يعتزم داروين مهامجة  مل 
كانت هناك صيحة اعرتاض أكرب بكثري عندما نرش سبعة من رجال الدين األنجليكان مقالت 
ا للقارئ العادى)25(. وصار اجلمهور اآلن  وعروض )1861( الذى جعل النقد األعىل متاحاً
املعجزات  املزامري، كذلك مل تكن  يعلم أن موسى مل يكتب األسفار اخلمسة، ول داود كتب 
معظم  أن  اتضح  ا  وأيضاً حرفية،  بصورة  تفهم  أن  ينبغى  ول  أدبية،  جمازات  سوى  الكتابية 
أن  وعروض  مقالت  مؤلفو  ورأى  تارخيية.  ليست  املقدس  الكتاب  ىف  املوصوفة  األحداث 
الطرقة  بنفس  بد من القرتاب منه  ينبغى أن حيظى بمعاملة خاصة بل ل  املقدس ل  الكتاب 

النقدية كأى نص قديم آخر.
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ىف هناية القرن التاسع عرش، مثل النقد األعىل وليس الداروينية حمور اخلالف بني املسيحيني 
الليرباليني واملحافظني، فقد اعتقد الليرباليون أن املنهج النقدى سيقود ىف األمد الطويل إىل فهم 
أعمق للكتاب املقدس. ولكن بالنسبة للمحافظني، كان النقد األعىل يرمز إىل كل ما هو خطأ ىف 
ا كافة اليقينيات القديمة)26(. وىف عام 1888،  عامل ما بعد عرص النهضة الذى كان يكسح بعيداً
نرشت الروائية الربيطانى مهفرى وارد رواية روبرت إلسمري، وهى قصة رجل دين يافع هدم 
النقد األعىل عقيدته. حققت هذه الرواية أعىل مبيعات، األمر الذى يشري إىل تعاطف العديد 
من الناس مع أزمة روبرت هذا. ومثلام ذكرت زوجته: »إذا مل تكن األناجيل صحيحة كحقائق 
وكتواريخ، فإننى ل أستطيع أن أرى أهنا صحيحة عىل اإلطالق أو أن هلا أى قيمة«)27(. وهذا 

إحساس يشرتك فيه معها الكثريون ىف زماننا هذا.

إن التحيز العقالنى للعامل احلديث جعل من الصعب ـ إن مل يكن من املستحيل ـ عىل عدد 
شعور  هناك  كان  ولذلك  وقيمتها.  األساطري  دور  يقرروا  أن  الغربيني  املسيحيني  من  متزايد 
متنام أن حقائق الدين جيب أن تكون واقعية، وكذلك ظهر خوف عميق من أن النقد األعىل 
ا. فإذا قمت باستبعاد معجزة واحدة، فسيتطلب التساق رفضها  ا خطرياً سيخلف وراءه فراغاً
كلها. ولذلك يتساءل راعى كنيسة لوثرى: إذا مل يمض يونس ثالثة أيام ىف بطن احلوت، فهل 
يكون يسوع قد قام فعالاً من القرب؟)28(. وأخذ رجال الكنيسة يلومون النقد األعىل عىل انتشار 
السكر واخليانة وارتفاع معدلت اجلريمة والطالق)29(. وىف عام 1886، أسس دوايت مودى 
للكتاب  مودى  معهد  األمريكى،  الدينى  اإلحياء  عرص  ىف  واعظ  وهو   ،)1899-1837(
املقدس ىف شيكاغو ملكافحة النقد األعىل. وكان هدفه ىف ذلك خلق كادر من املؤمنني احلقيقيني 
ا أهنا قادت األمة إىل شفا الدمار. وسيصبح معهد الكتاب  ملنازلة األفكار اخلاطئة التى كان مقتنعاً

ا ىف عامل مضاد لإلله. ا أمناًا ومقدساً املقدس ظاهرة أصولية هامة، وسيمثل مالذاً

املتعددة ىف توحيد  العددى لليرباليني ىف الطوائف  بالتفوق  الذين شعروا  بدأ املحافظون 
صفوفهم، وىف السنوات األخرية للقرن التاسع عرش أخذت شعبية املؤمتر الكتابى ىف الوليات 
املتحدة ىف التزايد املستمر، حيث يتسنى للمحافظني أن يقرأوا النصوص املقدسة بطريقة حرفية 
غري مفتقرة للمعنى ويطهروا عقوهلم من النقد األعىل. كذلك كان هناك جوع واسع النتشار 
ا من الكتاب املقدس ـ وهو أمر مل يقدمه الكتاب  ا متاماً ا جديداً لليقني، فصار الناس يتوقعون أمراً
املقدس قط حتى وقتذاك. فقد أراد األمريكى الپروتستانتى آرثر پريسون )1892(، ىف كتابه 
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بروح علمية  املقدس  الكتاب  بمناقشة  يقوم  أن  براهني ل ختطئ،  الكاشف عدة  العنوان  ذى 
ا: وحمايدة حقاً

إننى أميل إىل الالهوت الكتابى الذى ... ال يبدأ بفرض ويطوى 
جيمع  الذى  بيكون،  نظام  إىل  بل  معتقدنا،  لتناسب  والفلسفة  احلقائق 
أواًل تعاليم كلمة اهلل، ثم يسعى إىل استنباط بعض القوانني العامة التى 

يمكن ترتيب احلقائق عىل أساسها)30(.

أن  غري  التقليدية،  املعتقدات  من  العديد  فيه  تتآكل  وقت  ىف  مفهومة  الرغبة  تلك  كانت 
أساطري الكتاب املقدس مل تستطع تقديم اليقني العلمى الذى توقعه پريسون.

أصبح املعهد الالهوتى للطائفة الپرسبيتارية )املشيخية( ىف پرينستون بنيوجريسى معقل 
الپروتستانتية )العلمية(، ولعل لفظ )معقل( مناسب ألن ذاك السعى ىف سبيل تأويل عقالنى 
ا للكتاب املقدس  بدا دفاعياًا بصورة مزمنة. فقد كتب تشارلز هودج )1878-1797(،  متاماً
أستاذ الالهوت ىف پرينستون: »جيب عىل الدين أن يقاتل من أجل حياته ضد تلك الفئة الضخمة 
من رجال العلم«)31(. وىف عام 1871، نرش هودج املجلد األول من كتابة الالهوت املمنهج، 
ويكشف العنوان وحده عن األساس البيكونى للعمل. يرى هودج أن عامل الالهوت ل جيب 
تعاليم  يرتب  أن  ببساطة  عليه  بل جيب  املقدسة،  النصوص  كلامت  وراء  معنى  يفتش عن  أن 
الكتاب املقدس عىل هيئة نظام من احلقائق العامة ـ وهو مرشوع سيستغرق كاماً هائالاً من اجلهد 

ا للكتاب املقدس. املبذول ىف غري مكانه ألن مثل هذا النظام جماىف متاماً

وىف عام 1881، قام أركيبالد أ. هودج، وهو ابن تشارلز هودج، بنرش دفاع عن احلقيقة 
احلرفية للكتاب املقدس بالتعاون مع زميله األصغر بنيامني ورفيلد. وصار عمالاً كالسيكياًا: 
حمتوياهتا  كل  فإن  ولذا  اهلل،  كلمة  هى  بل  فقط،  اهلل  كلمة  عىل  املقدسة  النصوص  حتتوى  »ل 
وتأكيداهتا ختلو من اخلطأ، وتتطلب إيامن وطاعة الرجال«. وكل مقولة ىف الكتاب املقدسـ  عن 
أى موضوع كانت ـ هى »حقيقة ىف الواقع«)32(. تغريت طبيعة الدين، ومل تعد اآلن هى الثقة 
وإنام النصياع الفكرى ملجموعة من املعتقدات. غري أن ذلك ل يتطلب بالنسبة هلودج وورفيلد 
العقل  باستخدام  »إنه  آخر  مقال  ا، وكتب ورفيلد ىف  متاماً املسيحية عقالنية  الشك ألن  تعليق 
وحده قطعت املسيحية هذا الشوط من الطريق، وباستخدام العقل وحده ستضع أعداءها حتت 

قدميها«)33(.
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احلرىف  املعنى  دراسة  املفرسين  بعض  فضل  املاىض  ىف  إذ  ا،  متاماً ا  جديداً ا  موقفاً ذلك  كان 
املقدسة صحيحة  النصوص  من  مفردة  كلمة  أن كل  قط  يعتقدوا  مل  لكنهم  املقدس،  للكتاب 
كحقيقة. بل أقر العديدون أننا لو قرصنا اهتاممناًا عىل حرفية النص، سيغدو الكتاب املقدس 
. ستصبح عقيدة عصمة الكتاب املقدس، التى كان أول روادها ورفيلد وهودج،  ا مستحيالاً نصاً
كان  لقد  اإلنكار.  من  معترب  بقدر  وسرتتبط  املسيحية،  لألصولية  بالنسبة  حاسمة  أمهية  ذات 
هودج وورفيلد يستجيبان لتحدى احلداثة، إل أهنام من شدة يأسهام قاما بتشويه التقاليد اخلاصة 

بالنصوص املقدسة التى حاول املنافحة عنها.

يصدق نفس هذا األمر عىل الرؤية األخروية اجلديدة التى متلكت الپروتستانت األمريكيني 
املحافظني ىف أخريات القرن التاسع عرش. كانت تلك الرؤية من صنع اإلنجليزى جون تلسون 
داربى )1800-1882( الذى وجد قلة من األتباع ىف بريطانيا، لكنه طاف بالوليات املتحدة 
ليجد هتليالاً ضخاماً بني عامى 1859و 1877)34(. وعىل أساس القراءة احلرفية لكتاب الرؤيا، 
اقتنع داربى أن اهلل سينهى بعد برهة تلك احلقبة من التاريخ بواسطة كارثة رهيبة غري مسبوقة. 
سيتم الرتحيب ىف البداية بعدو املسيح، املنقذ الزائف، الذى تنبأ القديس بولس بقدومه قبل 
النهاية، وسيخدع غري احلذرين)35(. وبعد ذلك سيعرض البرشية لسبعة أعوام من الضطرابات 
واحلروب واملذابح، لكن يسوع سينزل عىل األرض ىف النهاية، وسيهزمه ىف سهل هرجمدون 
التاريخ اإلنسانى  ينتهى  املسيح األرض أللف عام حتى  القدس. وعند ذاك سيحكم  خارج 
ذلك،  لكل  يتعرضوا  لن  املؤمنني  أن  هو  النظرية  تلك  ىف  اجلذب  عامل  وكان  الساعة.  بقيام 
فقد أكد داربى، بناء عىل مالحظة عابرة من قبل القديس بولس الذى أشار إىل أنه عند القدوم 
الثانى للمسيح »َسُيختطف املسيحيون للسحاب«، حتى يقابلوا يسوع)36(. قبيل الضطرابات 
السامء  إىل  سريفعون  الذين  جديد،  من  املولوديني  للمسيحيني  )الختطاف(  هناك  سيكون 

ولذلك سينجون من معاناة آخر الزمان.

وبغض النظر عام تبدو عليه نظرية الختطاف من غرابة، إل أهنا كانت متامشية مع بعض 
إهلية(،  )تدابري  أو  تارخيية  داربى أحقاب  لقد ذكر  التاسع عرش.  القرن  السائد ىف  الفكر  أبعاد 
ا عن احلقب املتتالية التى اكتشفها علامء اجليولوجيا  انتهى كل منها بالتدمري؛ وهو مامل يكن خمتلفاً
ىف احلفائر بالصخور واملنحدراتـ  وانتهى كل منها، كام ظن البعض، بكارثة. ومتاشياًا مع الروح 
احلديثة؛ اتسمت نظرية داربى بالديمقراطية والوضوح احلرىف، فلم تكن هناك حقيقة خافية ل 
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يتسنى سوى للصفوة املتعلمة الوصول إليها. لقد عنى الكتاب املقدس ما ذكره بالضبط: فاأللفية 
تعنى عرشة قرون؛ ولو حتدث )األنبياء( عن )إرسائيل( فهم يقصدون اليهود ل الكنيسة؛ ولو 
ا)37(. وستصبح هذه القراءة  تنبأ كتاب الرؤيا بمعركة خارج القدس، فذلك هو ما سيحدث متاماً
للنصوص املقدسة أسهل بعد نرش مرجع سكوفيلد للكتاب املقدس )1909(، الذى أصبح 
ا فور نرشه. حيث رشح سريوس أى. سكوفيلد نظرية )الختطاف( ورفع  أكثر الكتب مبيعاً
املولودين ثانياًا ىف اهلواء، عن طريق مالحظات تفصيلية ـ وهو حاشية أصبحت بالنسبة للعديد 

من األصوليني املسحيني ذات سلطة تكاد تقرتب من سلطة الكتاب املقدس ذاته.

وأولئك  احلداثة  اعتناق  ىف  الراغبني  أولئك  بني  اآلخر  هو  منقساماً  اليهودى  العامل  كان 
أن  بإمكاهنم  أن   )maskilim( اليهود  املتنورون  اعتقد  أملانيا،  ففى  منازلتها.  عىل  املصممني 
ا بني اجليتو والعامل احلديث. وىف السنوات األوىل من القرن التاسع عرش؛ صمم  يصبحوا جرساً
بعضهم عىل إعادة تشكيل الدين ذاته. وبدت اليهودية اإلصالحية، التى مورست عبادهتا ىف 
أكثر پروتستانتية منها هيودية. وبدأت ىف  املختلط،  الكوراىل واإلنشاد  الغناء  أملانيا عن طريق 
أثار  مما  وبرلني،  هامبورج  ىف  ـ  )املعابد(  اسم  عليها  يطلق  أصبح  التى  ـ  الساينجوجات  بناء 
ا  حنق واشمئزاز اليهود التقليديني. وىف أمريكا، أسس الكاتب املرسحى إسحاق هاربى معبداً
إصالحياًا ىف شارلستون، وبحلول عام 1870 تبنت نسبة معتربة من املعابد املائتني ىف الوليات 

املتحدة بعض ممارسات اليهودية اإلصالحية عىل األقل )38(.

كان املصلحون ينتمون للعامل احلديث، ومل يعد لدهيم وقت للمسائل الغامضة أو األسطورية 
أو الالعقالنية. وىف أربعينيات القرن التاسع عرش، أسس بعض الدارسني اإلصالحيني الذين 
رشعوا ىف دراسة التاريخ اليهودى دراسة نقدية مدرسة تعرف عن جدراة باسم علم اليهودية. 
ىف  رأى  الذى   )1831-1770( هيجل  فريدريش  فيلهلم  وجورج  كانط  بفلسفات  تأثروا 
فينومينولوجيا الروح )1807( أن اإلله، الذى أطلق عليه اسم روح العامل، بإمكانه أن حيقق 
إمكانياته بالكامل فقط إذا ما هبط عىل األرض وحتقق بشكل كامل ىف العقل البرشى. لكن 
هيجل وكانط نظرا إىل اليهودية باعتبارها مثالاً للدين الفاسد: رأى هيجل أن اإلله اليهودى 
ا لرشائعه غري الرحيمة، وقد حاول يسوع أن حيرر البرش من هذا  ا مطلقاً طاغية يفرض خضوعاً

اخلضوع املتدنى، لكن املسيحيني ارتدوا إىل الطغيان القديم.

اهليجلية  املصطلحات  باستخدام  املقدس  الكتاب  قصة  كتابة  اليهودية  علم  علامء  أعاد 
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الروحانية حتى حتقق  املقدس عملية بث  الكتاب  التحيز، ففى أعامهلم يسجل  لتصحيح هذا 
دين  كتابه  ىف   )1889-1808( فورمسترش  سولومون  ويعترب   .)39( الذاتى  الوعى  اليهودية 
األنبياء  أن  ذلك  هلل،  اهليجىل  املفهوم  إىل  وصل  من  أول  كانوا  اليهود  أن   )1841( الروح 
العربانيني تصوروا ىف األساس أن اإلهلام يأتيهم من قوة خارجية، لكنهم أدركوا ىف النهاية أنه 
نابع من طبيعة الروح اخلاصة هبم. كام فطم النفى اليهود عن الدعم والسيطرة اخلارجيني بحيث 
صاروا قادرين عىل القرتاب من اإلله بحرية. وجيادل صمويل هريش )1810-1889( أن 
إبراهيم كان أول إنسان هيجر اجلربية والتبعية الوثنية ليقف بمفرده ىف حرضة اهلل ىف حتكم كامل 
بذاته، بينام ارتدت املسيحية إىل اخلرافة والالعقالنية اخلاصتني بالوثنية. ويتفق نامخان كرومخال 
أوحيت  بأكملها  املكتوبة  التوراة  أن   )1875-1801( فرانكل  وزكريا   )1840-1785(
ملوسى ىف سيناء، لكنهام ينكران الوحى اإلهلى بصدد القانون الشفوى، الذى هو بأكمله من 
-1810( جاجير  أبراهام  ويؤمن  احلارض.  ملتطلبات  لالستجابة  تغيريه  ويمكن  البرش  صنع 

1874(، وهو عقالنى رصيح، أنه جيب أن تنتهى تلك الفرتة الساذجة واخلالقة والتلقائية من 
التاريخ اليهودى، التى بدأت ىف العصور الكتابية. ومع حركة التنوير، كانت هناك مرحلة أعىل 

من التأمل الذاتى ىف طريقها للظهور.

لكن استطاع بعض هؤلء املؤرخني أن يدرك قيمة الطقوس القديمة، التى أراد املصلحون 
فرانكل وليوپولد تسونتس  اعتقد كل من  الطعام.  قوانني  أو  التعويذات  ارتداء  مثل  إلغائها، 
)1794-1886( ىف اخلطر العظيم الذى جيلبه اإللغاء الكامل للتقاليد. ألن هذه املامرسات 
ا جوهرياًا من املامرسة اليهودية وبدوهنا ستنحل اليهودية إىل نظام من العقائد امليتة  صارت جزءاً
املجردة. وخاف تسونتس عىل وجه اخلصوص من أن اإلصالح يفقد ارتباطه بالعواطف: فال 
يستطيع العقل وحده أن ينشئ البهجة والفرحة التى ميزت اليهودية ىف أفضل أحواهلا. وهذه 
نقطة عىل درجة كبرية من األمهية، ففى املاىض، صحب قراءة الكتاب املقدس طقوس ـ  الرتكيز 
والصمت والصيام واإلنشاد واإليامءات الحتفالية ـ التى جتعل الصفحة املقدسة حية. وبدون 
هذا اإلطار الطقوسى يمكن اختزال الكتاب املقدس إىل جمرد وثيقة تقدم معلومات دون ممارسة 
روحانية. وىف النهاية استطاعت اليهودية اإلصالحية العرتاف بحقيقة نقد تسونتس وأعادت 

بعض الطقوس التى كانت قد ألغتها.

املجتمعات  ىف  إخواهنم  لذوبان  مشاهدهتم  عند  العميق  بالقلق  اليهود  من  العديد  شعر 
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ىف  بأهنم  متزايد  بشكل  فيهم  أرثوذكسية  األكثر  وأحس  التقاليد،  خسارة  جراء  من  املحيطة 
حالة حرب. وىف عام 1803، اختذ احلاخام حاييم فولوتسينر، تلميذ سولومون زاملان رئيس 
أكاديمية ڤيلنا، خطوة حاسمة عندما أسس يشيڤا)*()إتس حاييم( ىف مدينة ڤولوتسني، ليثوانيا. 
التاسع  القرن  مماثلة خالل  يشيڤات  ا  أيضاً تأسست  الرشقية  أوروپا  األجزاء األخرى من  وىف 
عرش، وصارت النظائر اليهودية للكليات الكتابية األمريكية. تكونت اليشيڤا ىف املاىض من عدد 
قليل من الغرف لدراسة التوراة والتلمود خلف املعبد. لكن يشيڤا )إتس حاييم( كانت خمتلفة 
ا، فقد جتمع فيها مئات من الطالب النوابغ  من خمتلف أرجاء أوروپا للدراسة مع اخلرباء  متاماً
س حاييم التوراة والتلمود باملنهج الذى تعلمه من رئيس األكاديمية ىف  املتخصصني. وقد درَّ
ڤيلنا، وهو التحليل املنطقى للنص ولكن بطريقة خاّلقة للتجربة الروحانية. فلم يكن الطالب 
هناك حتى يتعلموا )عن( التوراة، بل كانت عملية التعليم بالستظهار والعداد واملناقشة احلية 
الساخنة كلها طقوس مماثلة ىف أمهيتها للنتيجة التى جيرى التوصل إليها ىف قاعة الدرس. لقد 
مثل هذا املنهج شكل من الصالة وعكس بشكل مكثف روحانية رئيس األكاديمية ىف ڤيلنا. 
األرسة  عن  الصغار  الشباب  وفصل  الطوال  الساعات  قبيل  من  الكثري،  املقررات  وتتطلبت 
والصدقاء، وتم السامح للبعض بتمضية القليل من الوقت ىف األمور الدنيوية، لكن نظروا إىل 

ا ثانوية ختتلس الوقت من التوراة)40(. ذلك إليها باعتباره أموراً

)التقوية(  احلسيدية  احلركة  مواجهة  هو  حاييم(  )إتس  يشيڤا  من  الرئيسى  الغرض  كان 
وإعادة تثبيت الدراسة الصارمة للتوراة، ولكن مع مىض القرن التاسع عرش صار هتديد التنوير 
ا بشكل أكرب، فاحتدت القوتان ضد املتنورين اليهود، الذين نظروا إليهم  ا ضاغطاً اليهودى خطراً
ا من حصان طروادة ينقل ىف اخلفاء رشور الثقافة العلامنية إىل العامل اليهودى.  باعتبارهم نوعاً
وبشكل تدرجيى، أصبحت الشيڤات حصوناًا للتوجه األرثوذكسى وتعمل عىل دفع هذا اخلطر 
ا ما يبدأ كمعركة مع  ا هبم، وهو نادراً ا من األصولية خاصاً املحيق. وأخذ اليهود يطورون نوعاً
املؤسسات  ترد  الدين.  ىف  إخواهنم  التقليديون  فيه  يقاتل  داخىل  كرصاع  بل  خارجى،  عدو 
األصولية عىل احلداثة عن طريق خلق جيب للدين النقىـ  سواء أكان كلية اإلنجيل أو اليشيڤاـ  
حيث يستطيع املؤمنون أن يعيدوا تشكيل حياهتم. إهنا حركة دفاعية ذات قابلية حلملة هجومية 
مضادة ىف املستقبل، فمن الراجح أن يصري تالميذ اليشيڤا أو امليدراش أو كلية الكتاب املقدس، 

ا ذا تعليم وأيديولوجية مشرتكة ىف جمتامعتهم املحلية. كادراً
)*( yeshiva: مدرسة هيودية تقليدية خمصصة بشكل أساسى لدراسة التلمود ـ )املرتجم(.

http://kotob.has.it



152

ومع هناية القرن التاسع عرش، ظهر العامل فعالاً كمكان خال من اهلل، وبدلاً من أن يكون 
امللحدين أقلية نائية بنفسها، مثلام ىف املاىض، صارت هلم اليد العليا ىف املجال األخالقى. فقد 
جادل لودڤيج فويرباخ )1804-1872( تلميذ هيجل أن فكرة اإلله تنقص إنسانيتنا وتقلل 
ا من املجتمع املريض، وأفيوناًا جيعل النظام  من قيمتها، وبالنسبة لكارل ماركس كان الدين عرضاً
، ويزيل اإلرادة ىف العثور عىل عالج. كام أطلق الداروينيون  الجتامعى املثقل باألمراض حمتمالاً
الراديكاليون الطلقات األوىل ىف احلرب بني النصوص املقدسة والعلم، والتى مازالت مستمرة 

حتى يومنا احلارض.

قام توماس إتش هكسىل )1825-1892( ىف انجلرتا، وكارل ڤوجت )1895-1817( 
وإرنست هاكل  موليشوت )1893-1822(  بوشنر )1824-1899( وچاكوب  ولودڤيج 
والعلم  الدين  أن  يثبتوا  حتى  التطور  نظرية  بتبسيط  األوروپية  القارة  فى   )1919 ـ   1834(
ا. وبالنسبة لهكسلى، ليس بالمستطاع توفيق العلم والدين التقليدى: أحدهما  متناقضين تماماً

يجب أن ينزوى بعد صراع غير معلوم األجل)41(.

لـو أن المتدينين شـعروا أنهـم فى حرب بحلـول القرن العشـرين، فذلـك ألنهم وقعوا 
بالفعل تحت هجوم، وتعرض اليهود للخطر بفصل عنصرية )علمية( جديدة، قامت بتعريف 
الخصائص البيولوجية والوراثية األساسـية للشـعوب فى أوروپا بشكل ضيق للغاية، حتى أن 
اليهود صاروا )اآلخر()42(. وفى أوروپا الشـرقية؛ قـادت موجة جديدة من المذابح فى مطلع 
القرن العشـرين بعض اليهود غير المتدينين إلى خلق الصهيونية، وهى حركة سياسـية تهدف 
إلقامة وطن قومى لليهود بفلسـطين. ورغم استخدام الصهاينة للرمز الكتابى الخاص بأرض 
إسـرائيل، إل أنهـم لم تحركهم دوافـع الدين وإنما الفكـر العلمانى الحديـث: وهى القومية 

والكولونيالية والشتراكية.

ا عنيفة ومالت إلى إضفاء الطابع  اتسـمت الحداثة العلمانية بالعتدال، لكنها كانت أيضاً
الرومانسـى على الصراع المسـلح، وقد مـات بين عامى 1914 و 1945 سـبعون مليوناًا فى 
أوروپا والتحاد السوڤيتى نتيجة الحروب والصراعات)43(. وقعت حربان عالميتان وحمالت 
تطهيـر عرقـى ذات كفاءة تتسـم بانعـدام الرحمة، فضالاً عـن أعمال إبادة الجنـس، وارتكب 
األلمـان، الذيـن خلقوا أحـد أكثر المجتمعـات ثقافة فـى أوروپا، بعض أفظع هـذه األعمال 
الوحشية. لم يعد من الممكن افتراض أن التعليم العقالنى سيمحو الهمجية، ويكشف مجرد 
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حجم المحرقة النازية ومعسكرات العتقال السوڤييتية عن أصولها الحداثية، فلم يمتلك أى 
مجتمـع سـابق التكنولوجيا الالزمـة لتنفيذ تلك الخطط الضخمة لإلبـادة. وقد انتهت أهوال 
الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945( بانفجار أول القنابل الذرية فوق مدينتى هيروشيما 

وناجازاكى اليابانيتين.

كان الرجـال والنسـاء لقـرون طوال يحلمـون بنهاية للعالـم من صنع اللـه، لكنهم اآلن 
وظفـوا علمهـم الفائـق للبحث عن وسـائل لتحقيقها بأنفسـهم وبكفاءة. ويكشـف معسـكر 
الموت والسحابة الذرية ـ وفى وقتنا الحالى التدمير الجائر للبيئة ـ عن عدمية عديمة الرحمة 
تقـع فى قلـب الثقافة الحديثة. لطالما تأثر تأويل الكتاب المقدس بالظروف التاريخية، وأثناء 
القرن العشـرين بدأ اليهود والمسـيحيون، وكذلك المسـلمون فى بلورة أيديولوجيات قائمة 

على النصوص المقدسة، امتصت عنف الحداثة.

أثنـاء الحـرب العالميـة األولى، دخل عنصـر الرعب علـى الپروتسـتانتية المحافظة فى 
الوليـات المتحـدة: فلقد جعلتهم المذابح غير المسـبوقة يفكرون أنها ل بـد أن تكون تلك 
المعارك التى أخبر عنها كتاب الرؤيا. وألن المحافظين اآلن يؤمنون أن كل كلمة فى الكتاب 
ا للنبوءات  المقدس صادقة بشكل حرفى، بدأوا ينظرون إلى األحداث الجارية باعتبارها تحققاً
الكتابية المحددة. ولما كان األنبياء العبرانيين قد أعلنوا أن اليهود سيعودون إلى أرضهم قبل 
نهايـة العالـم، لذلك عندما أصدرت الحكومـة البريطانية وعد بلفـور )1977(، الذى يتعهد 
بمسـاندة فكـرة الوطن القومى اليهودى فى فلسـطين، شـعر األصوليون المسـيحيون بمزيج 
من الرهبة والبتهاج. واقترح سـيروس سكوفيلد أن روسـيا هى »تلك القوة من الشمال«)44( 
التى سـتهاجم إسرائيل قبل معركة هرمجدون: وبدت الثورة البلشڤية )1917(، التى جعلت 
الشيوعية الملحدة أيديولوجية الدولة، مؤكدة لذلك. كما حقق  إنشاء عصبة األمم بعد الحرب 
نبوءة كتاب الرؤيا 14:16، إذ رأوا ذلك إعادة إحياء لإلمبراطورية الرومانية التى سيقودها بعد 
ا مع الليبراليين  ا عقائدياًا محضاً فترة قصيرة عدو المسـيح. وهكذا صار مـا كان ذات مرة خالفاً
ا على مسـتقبل الحضـارة. فعندما قرأ األصوليون المسـيحيون الكتاب المقدس، رأوا  صراعاً
ـ وما زالوا يرون ـ أنفسـهم على خط المواجهة مع القوى الشـيطانية التى سـتدمر العالم بعد 
فتـرة وجيـزة. وبدا أن الحكايات الجامحة عن الفظائع األلمانية التى جرى تداولها أثناء وبعد 

الحرب تثبت اآلثار اإلتالفية للنقد األعلى على األمة التى أفرخته)45(.
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ا، كما شـعر األصوليون المسـيحيون اآلن بمشـاعر  ا عميقاً لقد كانت رؤية تسـتلهم خوفاً
ا ألنها يمكنهـا أن تؤدى إلـى أكثر أنواع الحكم شـيطانية،   متضاربـة تجـاه الديمقراطيـة، نظراً
والتـى لم يـر العالم لهـا مثيال)46(. وسـتقترن لديهم مؤسسـات حفظ السـالم، كعصبة األمم 
ـا: ألن الكتاب المقدس ذكر أنه سـتكون هناك  واألمـم المتحــدة حالياًا، بالشـر المطلق دائماً
حرب فى النـهاية وليس سـالم، لذا توجد العـصبة على المـسـار الخـاطئ بشــكل شــديد 
الخـطـورة. بـل إن عـدو السـالم، الذى وصفه بولـس بأنه كاذب عن جـدارة، سـيكون على 

األرجـح صانع سالم)47(.

ا محباًا، وإنما صار المسيح المحارب كما فى كتاب الرؤيا،  وهكذا لم يعد يسـوع ُمَخلِّصاً
الـذى »يتقدم لألمام كواحد لم يعد يسـعى للصداقة أو الحب... ومالبسـه غارقة فى الدماء، 
دماء اآلخرين. وهو يهبط حتى يسفك دماء الرجال« مثلما ذكر إسحاق هالدمان أحد  منظرى 
سـفر الرؤيا ومفهـوم الضيقة واختطاف المولودين ثانياًا للسـماء لمالقاة يسـوع البارزين)48(. 
لطالما سـعى المفسـرون فى الماضـى للنظر إلى الكتـاب المقدس ككل، أمـا اآلن فقد أدى 
انتقـاء نص واحد على حسـاب النصوص األخرىـ  وهو ما يشـكل قانـون األصوليين داخل 

القانون ـ إلى تشويه صادم للكتاب المقدس.

فى عام 1920، شن السياسى الديمقراطى ويليام جينينجز بريان )1860ـ 1925( حملة 
صليبيـة ضـد تعليم نظريـة التطور فى المـدارس العامة. ومن وجهة نظره، رغـم ارتباط النقد 
األعلـى والداروينية، فإن األخيرة وليس األول هى المسـئولة عن فظائع الحرب الكبرى)49(. 
قاد البحث بريان إلى القتناع بأن القناعة الداروينية بضرورة بقاء األقوى »أرست أساس أكثر 
حرب دموية فى التاريخ«. وليس من قبيل المصادفة أن نفس ذلك العلم الذى يصنع الغازات 
السـامة لخنق الجنود؛ يبشـر بأن اإلنسان ينحدر من ساللة وحشية ويعمل على محو العناصر 
اإلعجازيـة والخارقة للطبيعة من الكتاب المقدس)50(. وبالنسـبة لبريان، يحيط بالتطور هالة 

من الشر ترمز إلى قابلية القوة الكامنة فى الحداثة.

كانت اسـتنتاجات بريان سـاذجة وغير صحيحة، لكن الناس كانوا مسـتعدين لإلنصات 
له، ألن الحرب أنهت فترة شـهر العسـل مع العلم، وألنهم أرادوا اإلبقاء على العلم فى قيود 
مناسـبة. وجد أولئك الذيـن تبنوا الدين البيكونى الذى يتحدث بوضـوح بغيتهم لدى بريان، 
ا.  الـذى دفع بيـد واحدة موضوع التطـور إلى أعلى األجنـدة األصولية، حيث ما زال مسـتقراً
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ا أن تحل محل النقد األعلى لول ذاك التطور الدرامى الذى حدث  لكنها ما كانت تستطيع أبداً
فى ولية تينيسى.

حتى ذلك الوقت لم تشارك الوليات الجنوبية فى أمريكا سوى بنصيب بسيط فى الحركة 
األصولية، لكنها شعرت بالقلق حيال تدريس نظرية التطور، وقدمت اقتراحات فى المجالس 
التشـريعية بوليات فلوريدا ومسيسيپى ولويزيانا وأركناسـو لحظر تعليم النظرية الداروينية. 
وكانـت القوانيـن المضادة لنظريـة التطور صارمة فى تينيسـى على وجـه الخصوص، إل أن 
جـون سـكوبس المدرس الشـاب فى مدينة دايتـون الصغيرة؛ قرر أن يسـدد ضربة قاضية فى 
من مدير  سـبيل حرية التعبير، واعترف أنه خرق القانون حينما قـام بتدريس مادة األحياء بدلاً
المدرسـة. وفى يوليو 1925 قدم للمحاكمة، وأرسـل التحاد األمريكـى الجديد للحريات 
المدنيـة )ACLU( فريقـا مـن المحامين للدفـاع عنه، يترأسـه كالرينس دارو، المشـارك فى 
الحمـالت المناصـرة للعقالنيـة.  وعلـى الفور تحولـت المحاكمـة إلى صراع بيـن الكتاب 

المقدس والعلم.

كانـت شـهادة بريان كارثة، أمـا دارو فقد خرج مـن المحاكمة كنصير للفكـر العقالنى، 
وأدانت الصحافة بشـكل سـاخر األصولييـن باعتبارهم منتمين لعصور بائـدة، ول أمل فيهم 
وليسوا قادرين على المشاركة فى العالم الحديث. وظهر لكل ذلك أثر بالغ علينا حتى اليوم. 
ا، فقبل ما حدث فى دايتون، كان  حينـما ُيهـاجم األصـوليون، فإنهم يصبحون عادة أكثر تطرفاً
 Creationالمحافظون يحذرون من نظرية التطور، إل أن قلة قليلة منهم اعتنقت )علم الخلق ـ
Sience(، الذى يذهب إلى أن الفصل األول من سفر التكوين صحيح بشكل مطابق للحقائق 

فى كل تفاصيله. وبعد سكوبس، أصبحوا أكثر حرفية بشكل متحمس فى تفسيرهم للنصوص 
المقدسـة، وغدا علم الخلق راية حركتهم. كان األصوليون قبل سـكوبس راغبين فى العمل 
من أجل اإلصالح الجتماعى مع من على يسـارهم، غير أنهم اندفعوا بعد سـكوبس باتجاه 

أقصى اليمين فى الساحة السياسية، وقد بقوا هناك.

بعـد المحرقـة النازية، شـعر اليهود األرثوذكس أنهـم ملزمون بإعادة بنـاء مراكز الَتَقوية 
)الحسـيدية( ويشـيڤات فى الدولة اليهودية الجديدة إسرائيل، وفى الوليات المتحدة كعمل 
من أعمال التقوى لصالح الماليين السـت)51(. صارت دراسـة التوراة اآلن مسـعى يسـتغرق 
العمر بأكمله، وكامل الوقت، بحيث اسـتمر الرجال فى اليشـيڤا حتـى بعد زواجهم، وكانت 
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لهـم عالقات محـدودة بالعالم الخارجـى بفضل الدعم المالـى لزوجاتهـم)53(. اتبع أولئك 
اليهود األرثوذكس المتطرفون الذين عرفوا باسـم المرتجفون )Haredim( )53( الوصايا العشر 
بصـورة أكثـر صرامة عن ذى قبـل )54(، ووجدوا سـبالاً جديدة حتى يصبحـوا ملتزمين بالدقة 
فيما يتعلق بالطعام والتطهر )55(. كان التشـدد الزائد عن الحد غير ُمجد قبل المحرقة باعتباره 
ا لالنقسام، لكن المرتجفين يقومون اآلن بخلق ثقافة مضادة قائمة على الكتاب المقدس  مثيراً
علـى طرف نقيـض مع الكفاءة العقالنية التى سـاعدت على ذبح الماليين السـتة من اليهود. 
لم  تشـارك الدراسـة فى اليشيڤا براجماتية الحداثة فى أى شىء: لم يكن من المستطاع تطبيق 
العديـد مـن القوانين التى تدرس مثل قوانين خدمة المعبـد. كان تكرار الكلمات العبرية التى 
ل اكتشاف دقائق القانون  ا من التصال اإللهى، وكذلك َشكَّ نطق بها الله على جبل سيناء نوعاً
طريقة للدخول الرمزى فى عقل الله، وأصبحت المعرفة الوثيقة بالقواعد القانونية الحاخامية 

)Halakha( طريقة لستيعاب التقاليد التى دمرت بشكل كامل تقريباًا.

ا ضد اليهودية كديانة، وقد  أداهنا  كانت الصهيونية ىف األصل أيديولوجية علامنية، أى مترداً
لليهودية.  الدينية  الرموز  أقدس  أحد  هو  الذى  إرسائيل  أرض  لتدنيسها  األرثوذكس  اليهود 
اإلرسائيليني  الشبان  من  جمموعة  بدأت  العرشين،  القرن  وستينيات  مخسينيات  خالل  ولكن 
املتدينني ىف بلورة صهيونية دينية تستند إىل قراءة حرفية للكتاب املقدس. فلقد وعد اهلل أبناء 
إبراهيم باألرض، وهو ما يعطى اليهود أحقية قانونية ىف فلسطني. مل يقدم الصهاينة العلامنيون 
مثل هذا الدعاء قط: بل سعوا لستمالك األرض بواسطة الديپلوماسية الربامجاتية أو العمل 
ا هلم ىف  ىف األرض أو القتال من أجلها. وىف أواخر مخسينيات القرن العرشين،  وجدوا قائداً
ا  شخص احلاخام زىف هيودا كوك )1891-1982( الذى بلغ من العمر وقتذاك سبعني عاماً
)tout court(؛ وكل  تقريباًا. ومن وجهة نظر كوك، تعد، دولة إرسائيل العلامنية هى مملكة اهلل 
النبؤات  بتأويل  كوك  قام  املسيحيني،  األصوليني  غرار  وعىل  مقدسة.  أرضها  من  تراب  كتلة 
العربانية عن عودة اليهود إىل أرضهم بشكل حرىف: وسيؤدى استيطان األراىض التى يقطنها 
السياسى ىف شئون إرسائيل هو  التدخل  أن  كام  النهائى،  باخلالص  إىل اإلرساع  اآلن  العرب 
اليهود كل أرض إرسائيل، كام حددها الكتاب  صعود صوب الذروة املقدسة)56(. ما مل حيتل 
املقدس عىل وجه الدقة، ليس من املستطاع أن يكون هناك خالص، ولذلك يعد ضم األراىض 

املتعلقة بالعرب اآلن الواجب الدينى األعىل)57(.
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حينام احتل اجليش اإلرسائيىل الضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة ومرتفعات 
اجلولن أثناء حرب يونيو عام 1967، رأى الصهاينة ىف هذا التحقق احلرىف لذلك الواجب 
هناك  يعد  ومل  بدأت.  قد  الزمان  هناية  أن  عىل  إجيابياًا  دليالاً  املقدسة  النصوص  تفرضه  الذى 
سؤال بصدد إعادة األراىض اجلديدة للعرب مقابل السالم. وبدأ أتباع كوك الراديكاليون ىف 
الستيالء عىل األراىض ىف اخلليل، وبنوا مدينة كريات أربع، رغم أن هذا خيالف اتفاقية جنيڤ 
التى حترم الستيطان ىف املناطق التى احتلت أثناء القتال. وازدادت كثافة الستيطان بعد حرب 
اتفاق سالم،  أى  العلامنى ىف معارضته  لليمني  الدينيون  الصهاينة  انضم  أكتوبر عام 1973. 
اإلقليمى واحلفاظ عىل كامل أرض إرسائيل.  التكامل  يعنى  السالم احلقيقى لدهيم  أن  ذلك 
ومثلام رشح احلاخام أليعازر والدمان من أتباع كوك، ختوض إرسائيل معركة ضد الرش، يتعلق 

عليها احتاملت السالم ىف العامل أمجع)58(.

يبدو ذلك التصلب السياسى أمحق، لكنه ل خيتلف عن تصلب الساسة العلامنيني، الذين 
احلرب  خلوض  املقيتة  الرضورة  وعن  احلروب،  كل  ستنهى  التى  احلرب  عن  عادة  يتكلمون 
من أجل احلفاظ عىل السالم العاملى. بصورة أخرى، صاغت جمموعة صغرية من األصوليني 
الفلسطينيني  فيها  تقارن  املقدس،  الكتاب  من  اجلامعية  اإلبادة  قيم  العرشين  القرن  ىف  اليهود 
بالعامليق، ذلك الشعب الشديد القسوة الذى أمر اهلل اإلرسائيليني بقتله دون رمحة)59(. واتضح 
ا ىف تلك احلركة التى أسسها احلاخام مائري كاهانا الذى اتسمت قراءته  نفس هذا التوجه أيضاً
ا  منطقاً يعطى  لليهودية  مميتاًا  هزلياًا  ا  تصويراً صارت  أهنا  لدرجة  بالختزال  املقدسة  للنصوص 
مغتصبون  فالعرب  ولذلك  سارياًا،  إلبراهيم  اإلهلى  الوعد  زال  فام  العرقى.  للتطهري  كتابياًا 
وعليهم أن يذهبوا)60(.  وأرص عىل أنه »ليست هناك رسائل متعددة ىف اليهودية. هناك رسالة 
واحدة... لقد أرادنا اهلل أن نعيش ىف بلد خاص بنا، منعزلني، بحيث يصبح لدينا أدنى اتصال 

ممكن بام هو أجنبى«)61(.

لتدمري  كوك  أنصار  من  صغرية  جمموعة  خططت  العرشين،  القرن  ثامنينيات  أوائل  وىف 
ويعد  معبد سليامن)*(،   موقع  بنى ىف  الذى  الرشيف،  احلرم  املقدسة ىف  اإلسالمية  األرضحة 
ثالث أقدس مكان ىف العامل السالمى. كيف يمكن للمسيح أن يعود وقد تم تدنيس هذا املكان 

)*( مل تسفر احلفريات التى بدأهتا دولة إرسائيل من بعد حرب 1967 عن أى آثار ملعبد سليامن، باإلضافة ألن الكتاب 
املقدس قال عن سليامن أنه كفر وعبد األوثان ـ سفر ملوك األول اإلصحاح 11: 8-3.
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تؤثرعىل اهلل،  قد  بأن أحداث األرض  املتعلق  الكاباىل  للمبدأ  التفسري احلرىف  املقدس؟ ووفق 
بأكمله  العامل السالمى  مع  بإشعال حرب شاملة  املجازفة  أهنم من خالل  املتطرفون  حسب 
تم  لو  كارثية  توابع  للخطة  وليس  إرسائيل)62(.  لنقاذ  املسيح  إرسال  عىل  اهلل  )سيجربون( 
تنفيذها عىل إرسائيل فحسب، ولكن اعتقد السرتاتيچيون ىف واشنطن أهنا ىف سياق احلرب 
الباردة، حينام ساند السوڤييت العرب واألمريكيون إرسائيل)63(، كانت تستطيع إشعال حرب 
القوى  املكان اخلطأ، وذلك ىف عامل كانت  العدمى مل يكن ىف  ثالثة.  لكن ذاك املرشوع  عاملية 

العظمى فيه عىل استعداد لتعريض شعوهبا خلطر اإلبادة النووية حتى هتزم اخلصم. 

أحياناًا كانت الفظائع الوحشية ُترتكب باسم التأويالت املهلكة للنصوص املقدسة، فلقد 
بإطالق  أربع،  كريات  ىف  مستوطن  وهو  جولدشتاين،  باروخ  إىل  كاهانا  أيديولوجية  أوحت 
الرصاص عىل تسعة وعرشين مصلياًا فلسطينياًا ىف احلرم اإلبراهيمى ىف اخلليل، يوم عيد البوريم 
ىف 25 فرباير عام 1994، وىف 4 نوفمرب عام 1995، اغتال إجيال عامري، وهو طالب سابق 
بيشـيڤا صهيونية، رئيس الوزراء إسحاق رابني أثناء جتمع من أجل السالم ىف تل أبيب. وقد 
املقـدسة ىف  التنازل عن األرض  أن  أقنعته  اليهـودى  للقانون  أن دراسـته  ا  ذكر عامري لحـقاً
جعله  مما  للخطر،  اليهودية  احلياة  يعرض  pursuer )رودف(  رابني  من  جعل  أوسلو  اتـفاق 

ا للعقاب. مستحـقاً

الپروتستانت أيديولوجية صهيونية ـ مسيحية،  وىف الوليات املتحدة، طور األصوليون 
اتسمت بشكل متناقض بمعاداة السامية، فلقد كان الشعب اليهودى حمور رؤية داربى)64(، ول 
يستطيع يسوع العودة إل إذا عاش اليهود ىف األرض املقدسة)65(. ولذلك نظر جريى فالويل 
ليسوع  الوشيكة  العودة  إىل  تشري  عالمة  أعظم  باعتباره   1948 عام  إرسائيل  دولة  قيام  إىل 

املسيح)66(.

م األصوليني أن عدو املسيح سيذبح  ولذلك تعد مساندة إرسائيل إلزامية. غري أن داربى علَّ
ثلثى اليهود القاطنني بفلسطني ىف هناية الزمان، لذا تطلع الكتاب األصوليون إىل رؤية مذبحة 

يموت فيها اليهود بأعداد ضخمة)67( )*(.

الباردة  احلرب  وأثناء  بالسالم،  املسيحيون  األصوليون  هيتم  مل  كوك،  أتباع  غرار  وعىل 

البرشـ وليس من الصعوبة  يبلغ مئتى مليون حمارب، وأهنم سيقتلون ثلث  )*( جاء ىف رؤيا يوحنا أن جيش املالئكة 
استنتاج من هم أولئك »ثلث البرش« الذين سـيقتلوهنم  ول يمثل اليهود فيهم أكثر من واحد ىف املائة ـ سفر الرؤيا 

9: 13ـ17ـ )املرتجم(.
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املبرش  ويذكر  الشامل(.  من  القادم  )العدو  السوڤييتى  الحتاد  مع  وفاق  أى  بشدة  عارضوا 
التليفزيونى جيمس روبيسون أن السالم »ضد كلمة اهلل«)68(. مل تقلقهم الكارثة النووية، التى 
تنبأ هبا القديس بولس)69(، والتى لن تؤثر بأى حال عىل املؤمنني الصادقني، الذين ستغمرهم 
السياسة  فعالة ىف  قوة  النظرية)*(  ومازالت  الكربى.  الضيقة  من  الختطاف  وينقذهم  النشوة 
األمريكية، إذا اعتادت إدارة بوش، التى اعتمدت عىل دعم اليمني املسيحى، من حني آلخر 
احلديث عنها. شغل صدام حسني دور )العدو القادم من الشامل( لفرتة عقب سقوط الحتاد 
السوڤييتى، ورسعان ما ستحتل مكانه سوريا أو إيران، وما يزال هناك دعم غري مرشوط، وهو 
ا. ففى يناير عام 2006، بعدما تعرض رئيس الوزراء أرييل شارون لسكتة  ما قد يصبح مهلكاً
القوات  العقاب اإلهلى لنسحاب  دماغية، زعم بات روبرتسون القس األصوىل أن هذا هو 

الرسائيلية من غزة.

ا من األغلبية املعنوية  ويرتبط بات روبرتسون بشكل من األصولية املسيحية هو أكثر تطرفاً
التى أنشأها جريى فالويل. وتذهب حركة إعادة البناء، التى أسسها جارى نورث، القتصادى 
من تكساس، ومحوه سورساس جون رشدونى، إىل أن اإلدارة العلامنية بواشنطن مقىض عليها 
الكتاب  إرشادات  تعمل برصامة عىل هدى  بحكومة مسيحية  اهلل  بالسقوط)70(، وسيستبدهلا 
املقدس، ولذلك خيطط أنصار إعادة البناء إلنشاء كومنولث مسيحى ستلغى فية تلك اهلرطقة 
احلديثة للديمقراطية، وسيطبق فيه كل قانون من قوانني الكتاب املقدس باحلرف: فسيعاد نظام 
الرق؛ وستحظر فيه موانع احلمل؛ وسيحكم فيه باإلعدام عىل الزناة والشواذ جنسياًا وامللحدين 
واملنجمني؛ وسريجم حتى املوت أولئك األطفال املرصون عىل عصياهنم. وليس اهلل ىف صف 
الفقراء، ويفرس نورث ذلك بأن هناك بالفعل »عالقة حمكمة بني الرش والفقر«)71(، ولذلك ل 
جيدر أن تستخدم أموال الرضائب ىف الرفاه، ألن »الدعم املاىل للكساىل هو بمثابة الدعم املاىل 
للرش«)72(. وحيرم الكتاب املقدس كافة أشكال املساعدات اخلارجية للعامل النامى: ذلك أن إدمان 
العامل النامى للوثنية والنحالل األخالقى وعبادة الشيطان هو أسس مشكالته القتصادية)73(. 
كان املفرسون ىف املاىض حياولون اللتفاف حول تلك األجزاء ذات الطابع غري النسانى ىف 
الكتاب املقدس، بتأويلها جمازياًا، إل أنه يبدو أن أنصار إعادة البناء يفتشون عن تلك املقاطع 
عن عمد، ويقومون بتأويلها خارج السياق التارخيى وبشكل حرىف. وبينام استوعب األصوليون 

اآلخرون عنف احلداثة، أنتج أنصار إعادة البناء نسخة دينية من الرأساملية الرشسة)74(.

)*( معركة  هرجمدون ـ )املرتجم(.
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حيظى األصوليون بالعناوين الرئيسية، لكن علامء الكتاب املقدس اآلخرين حاولوا إحياء 
الروحانية الكتابية التقليدية بروح أكثر ميالاً للسلم والتسامح. حينام كان الفيلسوف اليهودى 
الكتاب  أن  يعتقد  كان  العرشين،  القرن  أربعينات  ىف  يكتب   )1965 ـ   1878( بوبر  مارتن 
املقدس يشهد بحضور اهلل ىف وقت حتسبه البرشية غائب. ول بد أن تقود دراسة الكتاب املقدس 
إىل نمط حياة خمتلف، فحينام نفتح الكتاب املقدس جيب أن نتأهب للتغري بشكل جذرى عن 
طريق ما نسمع. وقد استوقفت بوبر حقيقة أن احلاخامات أطلقوا عىل النصوص املقدسة كلمة 
)Migra( وهى تعنى النداء. إن تلك النداءات هى التى مل تسمح للقراء بأن جيردوا أنفسهم من 

مشكالت العامل، بل دربتهم عىل الوقوف برسعة واإلنصات للتيارات التحتية لألحداث.

ويتفق صديق بوبر، فرانز روزينزويج )1886ـ 1929( معه عىل أن الكتاب املقدس يدفعنا 
ملواجهة أزمات الساعة، فالبد أن يستجيب القراء لندائه بنفس الطريقة كاألنبياء ويصيحون: 
)Hinneni( ها أنا ذا ـ ىف كامل استعداد، بكل روحى... أمام الواقع)75(. وليس الكتاب املقدس 

اليومية، وىف مقابل ذلك سيساعدنا  املقدس حياتنا  الكتاب  أن يىضء  ا، بل جيب  ا مقدوراً نصاً
الكتاب املقدس عىل اكتشاف البعد املقدس ىف خربتنا اليومية. قراءة النصوص املقدسة عملية 
استيطان داخىل. ويعلم روزينزويج أن األنسان احلديث ليس بمقدوره أن يستجيب للكتاب 
املقدس  بنفس طريقة األجيال السالفة، فإننا نحتاج  العهد اجلديد الذى وصفه إرميا، عندما 
الدراسة  خالل  من  النص  واستبطان  استيعاب  جيب  لذلك  قلوبنا)76(.  داخل  القانون  ينطبع 

البطيئة املنضبطة، وأن يرتجم إىل أفعال ىف هذا العامل.

التأويل  أن  شيكاغو،  بجامعة  حالياًا  اليهودية  الدراسات  أستاذ  فيشبان،  ميكائيل  يعتقد 
للكتاب  التارخيى  النقد  وجيعل  املقدس)77(.  النص  فكرة  اسرتداد  عىل  مساعدتنا  باستطاعته 
املقدس من املستحيل علينا بعد اآلن قراءة الكتاب املقدس بشكل متزامن، بحيث نربط تلك 
املقاطع التى تفصلها مساحات زمنية واسعة. ولكن النقد األدبى احلديث يقر أن عاملنا الداخىل 
ا.  خلقته شذرات من العديد من النصوص املختلفة التى تعيش ىف عقولنا ويقدم بعضها بعضاً
ا.  إن عاملنا املعنوى يشكله )امللك لري(، و)موبى ديك(، و)مدام بوڤارى( والكتاب املقدس أيضاً
ا ما نستوعب النصوص بأكملها؛ بل تعيش الصور والعبارات والكتل املنعزلة ىف عقولنا  إننا نادراً
ىف جتمعات عديدة سائلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض. وبنفس هذه الطريقة، ل يوجد الكتاب 
القانون(،  إننا نضع )قانوننا داخل  املقدس ىف عقولنا ككل متكامل ولكن ىف شكل شذرى، 
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وجيب أن نتأكد بشكل متعمد أن اختيارنا هو جمموعة من النصوص احلميدة. وتربز الدراسة 
التارخيية للكتاب املقدس أن هناك العديد من الرؤى املتنافسة ىف إرسائيل القديمة، يدعى كل 
الكتاب  نقرأ  أن  اليوم  ونستطيع  هيوه.  لديانة  الرسمية  النسخة  أنه  ـ  عدوانى  وبشكل  ـ  منها 
الكتاب  ويستطيع  العنيفة،  الرسمية  بالعقائد  املىلء  عاملنا  لألنبياء عىل  ا  تعليقاً باعتباره  املقدس 
املقدس أن يقدم لنا الشعور بالتعاطف حتى ندرك أخطار الدومجاتية احلارة ونستبدهلا بتعددية 

مهذبة.

إن الجتاه الرئيسى ىف أعامل فيشابني هو أن يظهر كيف يتسنى للكتاب املقدس أن يقوم 
بشكل مستمر بتأويل وتصحيح ذاته. لقد كانت رؤية إشعياء هى أن جتد كافة األمم سبيلها إىل 
: »تعالوا، دعونا نصعد جلبل هيوه... حتى يعلمنا طرقه...  جبل صهيون، مدينة السالم، قائالاً
ألن القانون سيخرج من صهيون وستخرج نبوءات هيوه من القدس«)78(. وعندما نقل ميخا 
مع  برقة  األمم  تتحدث  العاملى، حينام  السالم  ذلك  إىل  اآلخر  يتطلع هو  كان  الكلامت،  هذه 
ا ختامياًا جريئاًا »ستمىض كل أمة  بعضها البعض، لكنه أضاف، وهو األمر املثري للدهشة، مقطعاً
إىل األمام« ـ بام ىف ذلك إرسائيل ـ »كل أمة باسم إهلها اخلاص«. إنه كام لو أن ميخا استرشف 
أيامنا تلك برؤاها املتعددة التى تلتقى حول حقيقة واحدة، عربت عنها بالنسبة إلرسائيل فكرة 

إهلهم)79(.

فقد  املقدس،  الكتاب  قلب  ىف  باعتباره  للمسيح  النظر  ىف  املسيحيون  املفرسون  استمر 
اعتمد اليسوعى السويرسى هانز أوزڤون بالتازار )1905ـ 1988( عىل مفهوم التجسيد ىف 
لهوته الكتابى. فيسوع، مثلام تقول النصوص املقدسة، هو كلمة اهلل ىف شكل برشى، ويمكن 
معرفة اهلل وهو يستطيع أن يعرب عن نفسه بكلامت يمكننا فهمها. لكن علينا دائاماً أن نتصارع 
نموذجياًا عن  ا  املقدس قصصاً الكتاب  ويقدم  عنها،  غناء  التى ل  الصعبة  النصوص  تلك  مع 
ا مثالياًا ىف  اللقاءات بني اهلل والكائنات البرشية، التى تساعد القراء عىل رؤية اإلهلى باعتباره بعداً
حياتنا، وتستطيع تلك القصص أن ختلب األلباب، مثل امللك لري أو رائعة داڤيد ملايكل أنجلو، 
لكن من املستحيل استخالص )حقائق( أو )أصول( حمددة من الكتاب املقدس. ول يستطيع 
ا أن ينتهى...  ا أن يكون أكثر من انعكاس ىف كلامت ومفاهيم، ول يقبل أبداً الكتاب املقدس »أبداً
ا بشكل كامل«)80(. غري أن النصوص املقدسة ما تزال تتمتع بالسلطة، وخيضع  )أو( أن يثبت أبداً
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ا عىل الكاثوليك أن  اجلميع، بام ىف ذلك البابا والكنيسة، لستدعاءاهتا ونقدها. وأصبح فرضاً
ا عىل روح الكتاب املقدس. يتحدوا الكنيسة لو رأوا منها خروجاً

ا  أما هانز فراى )1922 ـ 1988( وهو متحول من اليهودية إىل املسيحية، وأصبح قسيساً
ا ىف جامعة يال، فقد لحظ أن ىف عامل ما قبل النقد الكتابى، افرتض معظم القراء  أسقفياًا وأستاذاً
التأويل)81(.  بأنامط جمازية من  باألساس  لو كانت متعلقة  تارخيية، حتى  الكتابية  القصص  أن 
غري أن هذا اإلمجاع انفرط أثناء القرن الثامن عرش: فبعد التنوير، رأى البعض القصص الكتابى 
ا أنه ُكتب كقصص، ومن املفرتض أن املؤلف استخدم الرتاكيب  باعتباره حقيقة حمضة متناسياً
واملرتادفات ليؤثر عىل الطريقة التى نفهم هبا تلك القصص. لقد كان يسوع شخصية تارخيية 
من  يغدو  املثال،  سبيل  عىل  القيامة،  عن  الكتابية  الروايات  نتفحص  حني  إننا  بيد  بالتأكيد، 
. وعىل غرار املفرسين اليهود، اعتقد فراى أن الكتاب املقدس  املستحيل حتديد ما حدث فعالاً
الكتاب  يقود وضع  أل  بد  أيامنا احلارضة، ول  متواصل ىف  تفكري  بالرتابط مع  يقرأ  أن  جيب 
الدخول  من  ليمكننا  ولكن  بسيطة،  تأويالت  إىل  جنب  إىل  جنباًا  اجلارية  واألحداث  املقدس 
ا ىف تعقب كل حدث. ول يتعني عىل أى حال استخدام تلك القصص لتدعيم  بصورة أكثر عمقاً
أيديولوجية املؤسسة)*(، وإنام ـ جيب علينا أن نكشف عن اآلمال واملطالب والتوقعات اخلاصة 

ا لذلك. بعرصنا للقصص الكتابى، ونختربها ونفككها ونعيد تشكيلها وفقاً

ا ويلفريد كانتويل سميث )1916ـ 2000(، األستاذ السابق للدين املقارن  ويؤكد مؤخراً
بجامعة هارڤارد، عىل أمهية الفهم التارخيى للكتاب املقدس)82(. من املستحيل أن نقول ما عناه 
( حينام يمكن تأويل كل سطر من سطوره بعدة طرق خمتلفة. وقد وصل  الكتاب املقدس )فعالاً
املتدينون إىل سبل اخلالص اخلاصة هبم ىف إطار مكان وزمان حمددين، وكان الكتاب املقدس 
حمالة  ل  تأويلهم  وتلون  تارخيهم،  مراحل  خمتلف  ىف  واملسيحيني  لليهود  خمتلفة  أشياء  يعنى 
بظروفهم اخلاصة. ولو ركز تأويٌل ما عىل ما ذكره املؤلف الكتابى، وجتاهل الطريقة التى فهمه 

هبا أجيال من اليهود واملسيحيني، فلسوف يشوه أمهية الكتاب املقدس.

* * *

)*( املقصود املؤسسة الدينية.
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م�ا ه�و الطري�ق لألم�ام؟ يوضح ه�ذا التاري�خ القص�ر للكت�اب املق�دس أن العديد من 
االفرتاض�ات احلديثة عنه غ�ر صحيحة، إذ الحيض الكتاب املقدس ع�ى خضوع العبيد. وىف 
التقاليد اليهودية عى وجه اخلصوص، مثلام ش�اهدنا ىف قصة احلاخام أليعازر، ال يستطيع حتى 
صوت اهلل أن يفرض عى املفرس قبول تأويل آخر. ومنذ البداية، ناقض  مؤلفو الكتاب املقدس 
بعضه�م البع�ض، ومجع حمررو النصوص أرؤاهم املتناقضة ىف الن�ص النهائى. كام كان التلمود 
نًص�ا تفاعلًيا يعلم الطالب ويفرض عليه أن جيد إجاباته اخلاصة. لقد كان هانز فراى حمًقا: كان 

الكتاب املقدس وثيقة مدمرة منذ أيام عاموس وهوشع.

تقاليد  عن  والقرارات  للسياسات  الرشعية  ملنح  الربهانية  النصوص  اقتباس  عادة  خترج 
وإنام  الواقع  ىف  نًصا  املقدس  الكتاب  ليس  سميث،  كانتويل  ويلفريد  يرشح  ومثلام  التأويل. 
املقدس  الكتاب  ُاستخدم  ربام  للتسامى.  البرش  من  اآلالف  تدفع  روحية  عميلة  أو  نشاط  هو 
ملساندة العقائد واملذاهب، إال أن تلك ليست وظيفته الرئيسية. يعكس الرتكيز األصوىل عى 
نحو  جتنح  ما  عادة  التى  للتقاليد،  انتهاك  لكنه  النصوص،  من  احلداثى  املوقف  النص  حرفية 
نوع من التأويل املجازى أو اإلبداعى. فليس هناك، عى سبيل املثال، عقيدة واحدة عن اخللق 
ىف الكتاب املقدس، ونادًرا ما متت قراءة اإلصحاح األول من سفر التكوين كوصف حقيقى 
كالڤينيون، لكن  اليوم  الداروينية  يعارضون  الذين  املسيحيني  من  العديد  إن  الكون.  ألصول 
أو  الفلك  علم  أرادوا تعلم  من  علمية، وعى  وثيقة  ليس  الكتاب املقدس  عى أن  أرص  كالڤن 

علم الكونيات أن يبحثوا ىف مكان آخر.

 الخــامتة
✍
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بالكلية،  متعارضة  ومشاريع  أفكار  ملساندة  املختلفة  النصوص  استخدام  شاهدنا  لقد 
يتصل  فيام  الشخىص املتباين  إيامهنام  إلثبات  اقتباسات  يقدما  أن  وأريوس  أثاناسيوس  استطاع 
مل  ألهنم  املقدس،  للكتاب  ترجع  ما  قليًل  الهوتية  بحلوٍل  اآلباء  خرج  وقد  املسيح.  بألوهية 
يستطيعوا العثور عى بينات حمددة ىف النصوص املقدسة. كام فرس ملك العبيد الكتاب املقدس 
بطريقة، وفرسه العبيد بأخرى خمتلفة متاًما. وينطبق نفس األمر اليوم ىف اجلدال املسيحى حول 
ترسيم النساء ىف سلك الكهنوت. وتقريًبا مثل كل الوثائق التى تعود إىل ما قبل العرص احلديث، 
عى  العثور  والقسيسات  النسوية  احلركة  خصوم  وبمستطاع  أبوًيا؛  نًصا  املقدس  الكتاب  يعد 
آراء  لدهيم  اجلديد  العهد  مؤلفى  بعض  ولكن  قضيتهم،  إلثبات  الكتابية  النصوص  من  عدد 
خمتلفة، ويمكن النقل عنهم لتوضيح أنه ىف املسيح ليس هناك ذكر وال أنثى، وأن النساء عملن 
جتميع  ويمثل  األوىل.  الكنيسة  عهد  عى  التبشر(  ىف  و)كمساعدات  العمل(  ىف  )كمساعدات 
النصوص بغرض السجال مسعى عقيامً، إذا ال تستطيع النصوص املقدسة أن تقدم اليقني حول 

هذا النوع من املسائل.
قدر  بالفعل  هناك  أن  املقدسة، ذلك  النصوص  ىف  العنف  بمسألة  يتصل  فيام  األمر  نفس 
ال  بام  الثابت  ومن  القرآن.  ىف  موجود  هو  مما  بكثر  أكثر  الكتاب املقدس  ىف  العنف  من  عظيم 
الوحشية.  األعامل  لتربير  الكتاب املقدس  استخدموا  التاريخ  عرب  الناس  للشك أن  جماالً  يدع 
التارخيى،  السياق  ىف  وتأويله  املقدس  الكتاب  إىل  النظر  سميث، جيب  كانتويل  الحظ  ومثلام 
العدوان  فريسة  والتفسر  املقدس  الكتاب  بالعنف، ووقع  يتصف  مكاًنا  دائامً  العامل  كان  فلقد 
الصليبيون  وجتاهل  أشورى.  كمحارب  هوادة  بل  يقاتل  وهو  يشوع  فقدموا  هلام.  املعارص 
تعاليم السلم ليسوع وانضموا لرحلة إىل األرض املقدسة ألهنم كانوا جنوًدا، وطبقوا قيمهم 
اإلقطاعية بشكل واضح عى الكتاب املقدس. ويصدق نفس األمر ىف عرصنا، حيث يامرس 
العرص احل�ديث عنًفا وق�تلً عى نطاق غر مسبوق، وليس من املثر للدهشة أن هذا قد أثر عى 

طريقة قراءة بعض الناس للكتاب املقدس.
اليهود  للغاية، عى  فاضح  بشكل  استخدامها  إساءة  متت  املقدسة  النصوص  ألن  ولكن 
لتقاليدهم  احلميدة  امللمح  عى  تؤكد  مضادة   � رواية  تأسيس  واجب  واملسلمني  واملسيحيني 
عى  ينبغى  وربام  لبقائنا:  اآلن  رضورًيا  أمًرا  األديان  بني  والتعاون  التفاهم  ويعد  التفسر.  ىف 
ويتكون  للتأويل.  مشرتكة  أسس  إلرساء  مًعا  يعملوا  أن  الثلث  التوحيدية  الديانات  أعضاء 
ذلك من الفحص الروحى واألخلقى والنقدى للنصوص اخللفية ذاهتا، ولكيفية تأويلها عرب 
التاريخ، والدراسة املعمقة لتأويلت الذين يستغلوهنا ىف يومنا هذا. كام ينبغى حتديد مكانة هذه 

النصوص بشكل واضح ىف تقاليد التفسر.
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الشكل  ذات  الكراهية  لتهدئة  القانون(  داخل  بعمل )قانون  فيشبان  مايكل  اقرتاح  ويعد 
الدينى ىف عرصنا ملئامً للغاية. الكتاب املقدس شاهٌد فعلًيا عى خطر رصاع العقائد � ولكن 
ىف أيامنا احلالية ليست كل تلك العقائد دينية. هناك شكل من )األصولية العلامنية( التى تتسم 
بالتعصب والتحيز وعدم الدقة حيال الدين كموقف، أى أصولية تستند إىل الكتاب املقدس من 
العلامنية. هناك أمور جيدة وأخرى سيئة ىف الكتاب املقدس، وقد وعى الكاباليون بشكل دقيق 
أخطاء ثوارهتم ووجدوا سبلً مبتدعة للحد من اهليمنة الصارمة لصفة احلكم )Din(. وهناك 
جدال مماثل داخل الكتاب املقدس ذاته، ففى األسفار اخلمسة تعارض رسالة )P( التصاحلية 
موعظة  الرؤيا  كتاب  معارك  تعارض  اجلديد،  العهد  وىف  اإلشرتاع.  تثنية  لسفر  احلاد  الطابع 
اجلبل ومعارضتها للعنف. وىف أوائل القرن اخلامس، ندد جروم بعنف بخصومه اللهوتيني، 
بينام دعا أوغسطني إىل الرقة والتوضع ىف اجلدال الكتابى، مثلام فزع كالڤن الحًقا من اخلطب 
السجالية بني لوثر، وزوينجى. إن قائمة الكتب املقدسة، التى تنتقى للحد من احلامس العارم 
للعدوان الكتابى، ينبغى ، مثلام اقرتح فيشبان، أن جتعل الكلمة البديلة عالية الصوت ىف عاملنا 
املنقسم. ويرى بوبر، وروزينزويج، وفراى مجيًعا أن دراسة الكتاب املقدس ال جيب أن حتبس 
كان  املعارص.  املشهد  عى  دقيقة  بصورة  تطبق  أن  ينبغى  لألكاديميني، وإنام  العاجى  الربج  ىف 
يفرتض دائاًم ربط امليدراش والتفسر بصورة مبارشة بالقضايا الساخنة لعرصها، وال ينبغى أن 

يكون األصوليون وحدهم الذين حياولون ذلك.

أكد كل من بوبر، وروزينزويج عى أمهية اإلنصات للكتاب املقدس، وخلل هذه السرة 
للنصوص  منفتح  حدسى  اقرتاب  صقل  واملسيحيني  اليهود  حماولة  درسنا  املقدس؛  للكتاب 
املقدسة، وهو ما يعد صعًبا بالنسبة لنا اليوم؛ فإننا جمتمع كثر الكلم ومتمسك برأيه، ولسنا 
بالتخاصم  األكاديمى  واملجال  واإلعلم  السياسة  خطاب  ويتصف  جيدين.  مستمعني  دائامً 
بشكل جوهرى، ورغم أن ذلك مهم بالنسبة للديمقراطية، فإنه قد يعنى أن الناس ال يتقبلون 
احلوارات  ىف  أو  الربملانى،  النقاش  خلل  واضًحا  ويبدو  املعارضة.  النظر  وجهة  احلقيقة  ىف 
الذى  التاىل  الذكى  القول  ىف  ببساطة  املشاركون  يفكر  اخلصوم؛  يتحدث  بينام  أنه  التليفزيونية 
سوف يقولونه هم. وجيرى احلوار الكتابى بنفس  روح املواجهة، التى ختتلف بشدة عن األذن 
الواعية، التى اقرتحها الزعيم احلسيدى دوڤ بر. كام أننا نتوقع إجابات فورية ألسئلة معقدة، 
وصارت األصوات الرنانة هى كل هى شىء. ىف العصور الكتابية، خشى البعض أن تشجع 
النصوص املقدسة املدونة عى قيام معرفة سطحية مبتذلة. ولعل  هذا بكل تأكيد خطر أكرب ىف 

عرص االلكرتونات، حيث اعتاد الناس الوصول إىل احلقيقة بلمسة املاوس. 
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جيعل ذلك القراءة الروحية للكتاب املقدس أمًرا صعًبا. كانت إنجازات املنهج التارخيى 
أية  لنا  يقدم  مل  لكنه  املقدس،  الكتاب  عن  مسبوقة  غر  معرفة  منحنا  فلقد  رائعة،  النقدى   �
وال  خيارات،  و)pesher) املاضية   (haroz(  تأويلت تعد  مل  حق:  عى  فيشبان  كان  روحانية. 
 (migra( حتى التفسرات املجازية املتقنة ألورجيون، الذى متكن من العثور عى دعوة إنجيلية
ىف كل كلمة من النصوص املقدسة العربية. ويصدم هذا النوع من التفسر املجازى احلساسيات 
األكاديمية احلديثة، ألنه ينتهك وحدة النص األصى. إال أن هناك سعة ىف التفسر املجازى ال 
بازدراء،  الكتابية  النصوص  وأورجيون  فيلون،  يرصف  احلديث، فلم  اخلطاب  ىف  عادة  تتوافر 
اخلر«  »مبدأ  أن  فرون  احلديث،  العرص  ىف  اللغة  فلسفة  أما  الشك:  مزية  أعطياها  ولكنهام 
رضورى   ألى شكل من أشكال االتصال. ولو أردنا حًقا أن نفهم اآلخر، فإن علينا أن نفرتض 
أنه ينطق باحلقيقة. وكان التأويل املجازى حماولة للعثور عى احلقيقة ىف النصوص التى بدت 
ويلسون  إل.  إن.  املنطق  عامل  يرى  ملءمة)1(.  أكثر  أسلوب  إىل  ترمجتها  غر مقبولة وقامتة، ثم 
أن الناقد الذى يواجه جسًدا غريًبا من النصوص ينبغى أن يطبق »مبدأ اخلر«، وجيب عليه أن 
يسعى وراء التأويل الذى »ىف ضوء معرفته باحلقيقة، يعظم من احلقيقة بني مجل هذا اجلسد«)2(. 
ويذهب عامل اللغويات دونالد داڤيدسون أن »الوصول إىل معنى عبارات اآلخرين وأفعاهلم، 
فيها«)3(.  والعقل  احلقيقة  من  عظيم  قدر  عى  العثور  يتطلب  شذوًذا،  سلوكياهتم  أكثر  وحتى 
وحتى لو اختلفت معتقداهتم للغاية مع معتقداتك اخلاصة »جيب أن تفرتض أن اآلخر الغريب 
إىل حد كبر مماثل لك أنت، وإال وقعت ىف خطر إنكار إنسانيتهم. وخيلص داڤيدسون أن »مبدأ 
اخلر يفرض نفسه علينا«. »وسواء كنا نحب ذلك أم ال، فلو أردنا فهم اآلخرين وجب علينا أن 
ننظر إليهم باعتبارهم حمقني ىف معظم األمور«)4(. ىف املجال العام؛ يفرتض ىف الناس عادة اخلطأ 

حتى يربهنوا عى صواهبم، وقد أثر هذا ال حمالة عى كيفية فهمنا للكتاب املقدس.

مع  الشعورية«  »املشاركة  واجب  أو  بالتعاطف،  املتعلق  الدينى  املثال  اخلر«  »مبدأ  يوافق 
ويوحانن  وبولس  ويسوع  هيلل  مثل   � املاىض  ىف  املفرسين  أعظم  بعض  أرص  وقد  اآلخر، 
وىف  الكتابى.  للتأويل  رضورة  ال�ُمِحبة  والرقة  اخلر  أن  عى   � وأوغسطني  وأكيبا  زاكاى  بن 
واملسيحيني  اليهود  بني  للتأويل  مشرتكة  ألصول  ينبغى  اخلطر،  باالستقطاب   املتصف  عاملنا 
الثلث،  بالديانات  اخلاصة  املقدسة  النصوص  ىف  الواردة  األخطاء  أوالً  ختترب  أن  واملسلمني 

وحينئذ فقط نستطيع اإلنصات بتواضع ورقة وإحسان إىل تفسرات اآلخرين. 

ماذا يعنى تفسر الكتاب املقدس بأكمله باعتباره »تعليًقا« عى القاعدة الذهبية؟ يتطلب 
ذلك أوالً تقدير النصوص املقدسة لألخرين، ويذكر احلاخام مائر أن أى تأويل ينرش الكراهية 
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أو حيقر احلكامء اآلخرين هو غر رشعى. واليوم ينبغى ادراج حممد وبوذا و)rishis) حتت »احلكامء 
اآلخرين«. وبروح قراءة ما يكل فيشبان إلصحاح ميخا األخر، جيب عى املسيحيني أن يتوقفوا 
عن النظرللتوراة  باعتبارها جمرد توطئة للمسيحية، وأن يتعلموا قيمة أراء احلاخامات؛ وينبغى 

أن يعرتف اليهود بيهودية يسوع وبولس، وأن يتعلموا تقدير آباء الكنيسة.

يزعم أوغسطني بأن النصوص املقدسة ال تعلم شيًئا سوى اإلحسان، فكيف إذن نفرس 
مذابح يشوع وإساءة األناجيل للفريسيني، ومعارك كتاب الرؤيا؟ مثلام نصحنا أوغسطني، يلزم 
وضع تلك املشاهد أوالً ىف سياقها التارخيى ودراستها بالطريقة التى سبق ذكرها. ولكن كيف 
جرى تأويلها ىف املاىض؟ وهل تلقى الضوء عى االفتقار ملبدأ اإلحسان ىف اخلطاب السياسى 

املعارصين؟

من  وبدالً  والعلامنى،  الدينى  املجالني  ىف  احلاد  اليقني  ذلك  من  الكثر  اليوم  نرى  إننا 
القسيسات،  أو  الليرباليني  أو  جنسًيا  الشواذ  من  النيل  بغرض  املقدس  الكتاب  عن  االقتباس 
أكثر  وراء  يسعى  أن  دائامً  املفرس  عى  جيب  ُاغسطني:  لدى  اإليامن  قاعدة  استدعاء  بمقدورنا 
زائلة،  عقيدة  لدعم  املقدس،  الكتاب  مقاطع  استخدام  من  وبدالً  للنص.  إحساًنا  التأويلت 
»الذهاب  وهو  أال  للميدراش،  األصى  املعنى  عى  حيافظ  أن  احلديث  التأويل  علم  عى  يتعني 
للبحث عن«، فالتأويل مسعى وراء معنى جديد. يرى بوبر أن كل قارىء جيب أن يقف أمام 
الكتاب املقدس مثلام وقف موسى أمام الشجرة املحرتقة، منصًتا بتصمم ومتأهًبا لتلقى وحى 
مع  نذكرهم  الدينية، فلعلنا  املؤسسة  ذلك  صدم  ولو  السابقة.  األفكار  ينبذ  أن  عليه  سيفرض 

بالتازار أن السلطات ختضع أيًضا الستدعاء النصوص املقدسة. 

هلل،  ستقدمنا  ساعة  وكل  يوم  كل  التعاطف  ممارسة  أن  عى  كلها  الكربى  الديانات  ترص 
ونرڤانا، وداو. ولعل التفسر القائم عى »مبدأ اإلحسان« سيشكل جماالً روحًيا نحتاجه بشدة 
ىف عاملنا املمزق واملتناثر. إن الكتاب املقدس حييق به خطر أن يصبح رسالة ميتة أو غر ذات 
مغزى؛ فتشوهه مزاعم العصمة احلرفية؛ ويناله األصوليون العلامنيون � دائامً بظلم � بالسخرية؛ 
وهو سيغدو أيًضا ترسانة مسممة تشعل الكراهية واجلدال العقيم. ولذلك يمكن لتطوير علم 

تأويل أكثر تعاطًفا أن يقدم رواية مضادة لعاملنا املتنافر.

* * *
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