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من القلب
السالم وثقافة الالعنف في حل النزاع
أصبح العنف في عصرنا الحاضر مشكلة المشاكل حيث أنه اتخذ لنفسه أشكاال متعددة وصورا مختلفة فبعد أن
كان العنف قاصرا علي أماكن معينة ومحددة في العالم أصبح اآلن متغلغال في معظم بقاع األرض حتى أنه
طال الدول الكبرى التي كانت تظن أنھا تستطيع أن تؤمن وتحمي نفسھا وأصبحت صناعة الحروب ھي
الصناعة األولي الرائجة في العالم.

وإنه لمن المؤسف أن القرن العشرين الذي يعتبر قمة التمدين والحضارة والذي
فيه تغلب اإلنسان علي الكثير من المشكالت ومن األمراض الفتاكة واخترع فيه
الكثير من االختراعات الباھرة وارتاد فيه الفضاء في رحالت ناجحة ووطأ فيه
سطح القمر من المؤسف أن نقول أن قتلي الحروب في ھذا القرن يفوق كثيرا
الذين قتلوا في الحروب الماضية في كل تاريخ البشرية السابق.
وھذا ما يجعلنا نتساءل في حسرة أين السالم ؟! ھل أصبح السالم حلما تالشت معالمه مع نھار الحياة المؤلمة
؟! وھل أصبح لحنا ضاع صداه وسط ضوضاء الحروب المزعجة ؟! لقد أصبحت كلمة السالم اليوم في عالم
الخيال وأصبح الناس ينظرون إلي السالم كما ينظرون إلي حلم جميل عذب صعب المنال يتراءى في أعماق
الغيب وصار كل شخص ال يذكر ھذه الكلمة إال وقلبه يتقطع من الحزن واألسي .فما أغزر الدموع التي تسيل
مدرارا وما أكثر الدماء التي تسفك أنھارا فالدول من حولنا تحارب بعضھا بعضا واإلنسان يقتل أخاه اإلنسان
والقوي يريد أن يفتك بالضعيف والغني يصم آذانه عن سماع تأوھات الفقير .لقد فقد عالمنا ھدوءه وسالمه
وأصبحنا نعيش في شبه غابة موحشة يتصارع فيھا المخلب والناب غابة صار فيھا البقاء لألقوى وأضحت
االستمرارية للعنيف ولكن ھل بارحت حمامة السالم عالمنا إلي غير رجعة ؟! وھل طغت أبواق الحرب علي
موسيقي السالم ؟ّ! وھل انھزم النور أمام طغيان الظالم؟

كال فإن الكلمة للعليا للسالم ال للحرب وإن االنتصار الختامي للنور ال للظالم نعم إن
ھناك أمل ورجاء متي أدرك اإلنسان أن القوة الحقيقية تكمن في التسامح والغفران ال
في التشفي واالنتقام.
وھذا ما جاء من أجله وعلمه وعمله السيد المسيح فلقد ولد في عصر كله حروب ومنازعات ولكن يوم ميالده
أنشدت السماء أنشودة السالم .وفي كل حياته رفض السيد المسيح استخدام أسلوب العنف بكل أشكاله .فلقد
جاء السيد المسيح إلي عالم كان العنف فيه وسيلة سياسية عادية للوصول إلي األھداف ولقد شھد القرن األول
في فلسطين مھد السيد المسيح الكثير من العنف ولكن المسيح رفض اللجوء إلي األساليب العنيفة فقد تبعته
جماھير كثيرة ومع أنه لم يكن محبوبا من أصحاب السلطة.
المزيد في الصفحة التالية
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إال أنه كان محبوبا من رجل الشارع ولو طلب المسيح من الجموع أن يتوجھوا إلي المعسكرات الرومانية في
أورشليم لمحاربتھا لما ترددوا في أن يطيعوه ولكن يسوع أختار طريق السالم فھو لم يجد في العنف طريقه
إننا نستطيع أن نغير الحدود الجغرافية بالعنف ويمكن أن نحصل علي السلطة السياسية .لتغيير قلوب الناس
بالعنف ويمكن أن نأخذ ماال بالعنف ولكم العنف ال يمكن أن يكسب والء القلوب وھذا ما جاء المسيح ليفعله
فھو جاء ليملك علي قلوب الناس ولما كان ملكوت ﷲ روحيا وليس جغرافيا.

إن سبيل المسيح ھو سبيل السالم الذي يأسر قلوب البشر وعقولھم بالمحبة .ولقد
فعل المسيح ھذا فھو جاء إلي عالمنا ولم يعلن حربا ولم يشكل جيشا ولكنه حارب
الخطية والظلم والفساد لم يركب جوادا ولم يرفع سيفا وال حتى صوتا لقد كان سيفه
الوداعة ورمحه المحبة وسلطانه سلطان الغفران والتسامح  .لم يفتح مدينة ولكنه
فتح أعين العميان وآذان الصم كما فتح أبواب األمل أمام البائسين والساقطين  .لم
يثر مشاعر البغضة ولم يحرض أحدا علي أحد لكنه حرض الجميع علي الحب
والتآخي والعطاء والغفران بال حدود.

لذا قال عنه نابليون بونابرت ) إن اإلسكندر األكبر وأنا أقمنا اإلمبراطوريات بقدرة وعبقرية وأسسناھا علي
القوة والسالح أما المسيح فقد أقام إمبراطوريته وأسسھا علي الحب( .حقا إن يسوع المسيح ھو صانع السالم
األعظم وھو المعلم الوحيد الذي عاش عمليا ما علمه نظريا لقد كان السالم ھو الركيزة األساسية في كل حياته
فھو لم يدرب جنديا ولم يطلق مدفعا ولم يعلم أتباعه أن يحملوا سالحا أو سيفا وأن كان مفھوم القوة ارتبط في
ذھن بعض المجتمعات وبعض الجماعات بالعنف والقتل وإراقة الدماء وبدون العنف يصبح اإلنسان ضعيفا
خانعا  .ولكن في حقيقة األمر ھذا المفھوم ليس صحيحا دائما فھناك قوة في الال عنف وھناك قوة في النضال
السلمي الال عنفي ومن الممكن مكافحة القوة بالحب بدال من مكافحة القوة بالقوة فالمظلومون والمقھورون
يمكنھم أن يحققوا السالم من خالل الال عنف ولكنھم عندما يردون علي الظالمين بنفس الطريقة التي
يستخدمھا الظالمون – استخدام العنف – فإنھم بذلك يخسرون قوتھم األخالقية! يقول السيد المسيح" :احسنوا
الى مبغضيكم  ،و صلّوا الجل الذين يسيئون اليكم و يطردونكم" اي ان ال تكون قلوبكم قاسية تحب االنتقام
والثأر  ..كونوا من احباء ﷲ وكونوا القريبين منه ألن ملكوت السماء ال يعرف الحاقد ومن قلبه يفيض كرھا
ت .فَ َم ْن
اوا ِ
حتى لو كان العدائه .ويقول أيضا :إِ ْن لَ ْم تَرْ ِجعُوا َوتَ ِ
صيرُوا ِم ْث َل ْاألَوْ َال ِد فَلَ ْن تَ ْد ُخلُوا َملَ ُكوتَ ال ﱠس َم َ
ْ
ً
ً
ض َع نَ ْف َسهُ ِم ْث َل ھ َذا ْال َولَ ِد فَھ َُو ْاألَ ْع َ
احدا ِمث َل ھ َذا بِا ْس ِمي فَقَ ْد قَبِلَنِي"
َو َ
تَ .و َم ْن قَبِ َل َولَدا َو ِ
ت ال ﱠس َما َوا ِ
ظ ُم فِي َملَ ُكو ِ
ما اجمل ان نعود كاالطفال بعيدا عن ھموم الدنيا والتفكير ببراءة  ...لم يقصد يسوع بالمعنى الحرفي كما
يتفاخر البعض بالتفسير انه على المؤمن بالرب ان يعود من الناحية الجسدية الى جسد طفل حتى يقبل في
ملكوت السماوات  ...بل قلوبنا التي يجب ان تتغير وتمتلئ بالحب  .....ومن يقبل ھذا االيمان ويقبل اخوة
ي أَ ِخي َوأَنَا
المؤمنين فھو كأنما يقبل السيد المسيح .وسأل بطرس السيد المسيح :يَا َربﱡ َ ،ك ْم َم ﱠرةً ي ُْخ ِط ُئ إِلَ ﱠ
ال لَهُ يَسُو ُ
ت»
ت ،بَلْ إِلَى َس ْب ِعينَ َم ﱠرةً َس ْب َع َمرﱠا ٍ
عَ « :ال أَقُو ُل لَكَ إِلَى َسب ِْع َمرﱠا ٍ
أَ ْغفِ ُر لَهُ؟ ھَلْ إِلَى َسب ِْع َمرﱠا ٍ
ت؟» قَ َ
ما اجمل رحمتك يا رب  ....تعلمنا معنى التسامح ونحن ملؤنا الكره وعدم الصبر ). ....متى (22-18:21
فلنصبر على بعضنا سبعين مرة سبع مرات ،واظن بعد ذلك لن يعرف الحقد والعنف طريقا إلى قلوبنا.
نادر عبد األمير

www.ushaaqallah.com

كلمات من ذھب

اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ )ﻣﺘﻰ :(5

اﻟﺴﻼ َِم ،ﻷَﻧﱠ ُﻬ ْﻢ أَﺑْ َﻨﺎ َء ِ
ﷲ ﻳُﺪْ َﻋ ْﻮنَ "
"ﻃُ َ
ﻮىب ﻟِ َﺼﺎﻧِ ِﻌﻲ ﱠ

اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻮﻟﺲ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ إﱃ أﻫﻞ روﻣﺎ :12

ﺎس"
ﻴﻊ اﻟ ﱠﻨ ِ
"إِنْ ﻛَﺎنَ ُﻣ ْﻤ ِﻜ ًﻨﺎ َﻓ َﺤ َﺴ َﺐ ﻃَﺎ َﻗ ِﺘﻜ ُْﻢ َﺳﺎﻟِ ُﻤﻮا َﺟ ِﻤ َ

أﻧﻄﻮن ﺗﺸﻴﺨﻮف:
ﺳﻨﺠﺪ اﻟﺴﻼم ،ﺳﻨﺴﻤﻊ اﳌﻼﺋﻜﺔ .ﺳرنى اﻟﺴامء ﺗﺘﻸﻷ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻫﺮ.
ﺑﻨﺠﺎﻣني ﻓﺮاﻧﻜﻠﻦ:
مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﺑﺪا ﺣﺮب ﺟﻴﺪة أو ﺳﻼم ﳼء.
دوريث ﺛﻮﻣﺒﺴﻮن:
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻼم أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ،يك ﻳﺼﺎن .ﻓﻬﻮ ﻧﺘﺎج اﻹميﺎن ،اﻟﻘﻮة ،اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﻹرادة ،اﻟﻌﻄﻒ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،اﻟﺨﻴﺎل
واﻧﺘﺼﺎر اﳌﺒﺪأ .وﻫﻮ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﺑﺪا ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ.
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دواﻳﺖ د .آﻳﺰﻧﻬﺎور:
ﻧﺴﻌﻰ اﱃ اﻟﺴﻼم ،ﳌﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ان اﻟﺴﻼم ﻫﻮ ﻣﻨﺎخ اﻟﺤﺮﻳﺔ.
اﻟﺪﻻي ﻻﻣﺎ:
اﻟﺴﻼم مبﻌﻨﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﺮب ،وﻫﻮ ذو ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﺸﺨﺺ ميﻮت ﺟﻮﻋﺎ أو ﺑﺮدا .ﻓﻬﻮ ﻟﻦ ﻳﺰﻳﻞ أمل اﻟﻌﺬاب
اﻟﺬي ﻳﺤﺎق ﺑﺴﺠني اﻟﻀﻤري .وﻫﻮ ﻟﻦ ﻳﻬﺪئ ﻧﻔﺲ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا أﺣﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﻃﻮﻓﺎن أﺣﺪﺛﻪ اﻟﺘﺼﺤﺮ
ﻋﺪﻳﻢ اﳌﻌﻨﻰ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺠﺎور .اﻟﺴﻼم ميﻜﻨﻪ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻳﻐﺬى اﻟﻨﺎس،
وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻷﻓﺮاد واﻷﻣﻢ أﺣﺮارا.
أﻧﺪﻳﺮا ﻏﺎﻧﺪي:
ﻻ ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺼﺎﻓﺢ اﻟﻘﺒﻀﺔ.
ﺟﻴﻤﻲ ﻫﻨﱰﻛﺲ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻗﻮة اﻟﺤﺐ ﻋﲆ ﺣﺐ اﻟﻘﻮة ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎمل اﻟﺴﻼم.
ﺟﻮن ف .ﻛﻨﺪي:
مل ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻊ اﻟﺤﺮب ﻏري اﳌﴩوﻃﺔ أن ﺗﺆدي اﱃ ﻧﴫ ﻏري ﻣﴩوط .مل ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺣﻞ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت .مل ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ وﺣﺪﻫﺎ .ﻓﻜﺎرﺛﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ،ﺗﻨرثﻫﺎ اﻟﺮﻳﺢ واﳌﻴﺎه
واﻟﺨﻮف ميﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺒري واﻟﺼﻐري ،اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘري ،اﳌﻠﺘﺰم وﻏري اﳌﻠﺘﺰم ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء .ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أن ﺗﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﺤﺮب وإﻻ ﻓﺎن اﻟﺤﺮب ﺳﺘﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﺎرﻳﺎ ﻣﻮﻧﺘﺴﻮري:
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺋﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺑﻮي :ﻛﻞ ﻣﺎ ميﻜﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ أن ﺗﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب.
ﻣﺎرﺗني ﻟﻮﺛﺮ ﻛﻴﻨﻎ ،اﻟﺼﻐري:
اﻟﺴﻼم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮﺗﺮ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ وﺟﻮد اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
اﳌﻬﺎمتﺎ ﻏﺎﻧﺪي:
ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﺣﱰام ﻟﻶراء اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
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مقالة العدد
السالم وحل النزاع في اإلسالم
صناعة السالم بأبعاد متعددة متزامنة

صناعة السالم عملية متعددة األبعاد و بالغة التعقيد  ،فھي تنطوي على التنسيق مع
عدد من الجھات الفاعلة ،وليس الجھات الدينية فحسب ،بل تتطلب العمل في الوقت ذاته
على مستويات مختلفة وفي مناطق متعددة مع المجتمع  ،فال توجد منظمة واحدة قادة
على امتالك جميع مھام بناء السالم.
كما أن جھود صناعة السالم تعزز األمن للبشرية في المجتمعات المتنازعة ،وتعزز قدرتھا على إدارة
الصراع بصورة عامة دون اللجوء إلى العنف .لذا فان صناعة السالم في المجتمعات المسلمة تتطلب التركيز
على السالم بصورة سلبية وإيجابية على حد سواء ،وغياب العنف الجسدي والنفسي فضال عن وجود
الظروف الھيكلية والثقافية واإلقتصادية والقانونية التي تتيح لألفراد تحقيق قدراتھم ،فھناك حاجة لتعزيز
التعاون وحل النزاعات عبر تشجيع أطراف الصراع أو األفراد إلى التعاون لوضع الحلول التي تدعمھا جميع
الجھات المعنية ،بدال من خلق التنافس والتھديدات .
و يحتاج صناع السالم من المسلمين لتقييم نقدي وفھم للرد على األسباب الجذرية للصراعات العنيفة ،بما في
ذلك التفاوت الھيكلي ،ودون ذلك فإن المشاركين يسألون حول الجدوى الحقيقية من وراء ھذا النشاط .الحقيقة
ھي أن المنظمات الراعية الستراتيجيات صناعة السالم بحاجة لزعماء دينيين تلقوا تدريبات في صناعة
السالم ،في حين ھذه المنظمات في حد ذاتھا بحاجة للتعرف على التزامات طويلة األمد لمقاربة شاملة تركز
على اشراك القيادات المتوسطة والعليا .
تدريب القادة الدينيين على حل النزاعات وصناعة السالم
ينبغي التركيز على استراتيجية يتبناھا الزعماء الدينيون ومؤسساتھم بحيث تكون ذات رؤية واضحة ومنھجية
لبناء عالقات وممارسات تحول دون نشوب الصراعات ،وتعنى بتضميد الجراح والرخاء بالمجتمع.

على الزعماء الدينيين المعرفة المباشرة بما يحيط بھم من القضايا المحلية ،ويمكن
الحصول على التعاون المحلي بسھولة والوصول المباشر إلى المتنازعين  .و يجب أن
يكون ھناك تركيز على نزع غريزة االنتقام والعنف ،الناجمة من الخوف وغياب األمن
ومن الشائع في برامج حل النزاعات .والذكريات التاريخية التي غاب فيھا العدل
التوصية بتخريج مجتمع نابض بالحياة إلى جانب منظمات تعمل في تطوير عملية طرق
وسلوك وقيم صناعة السالم.
المزيد في الصفحة التالية
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و يجب أيضا أن توضع جھود صناعة السالم اإلسالمي في كتيبات تدريب خاصة تتضمن السياسات الثقافية
والسياسية واالجتماعية ،ويجب إتمام ذلك عبر شبكة دولية يقوم عليھا متدربون ينقلون المعلومات والمھارات
والتقنيات التي تؤكد على قدرتھا في تحويل استراتيجية البنية التحتية االجتماعية على المستوى الجزئي
والكلي .
و قد يدفع مشاركة صانعي السالم لورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بھذا اإلطار ومن ثم مواجھة الواقع
القاسي ومواجھة الصراع للتشاؤم والنفور وتحطيم اآلمال  ،وبالتعامل مع ھذه الحقائق فإنه يتحتم على صناع
السالم اإلسالميين الخبراء إلى جانب العلماء المتمرسون التعاون مع الخبراء الدوليين لحل النزاعات ومناقشة
كيفية تطوير وتعزيز سبل فعالة لصانعي السالم في أجواء النظم السلطوية المغلقة.

د .قمر الھدى )بتصرف(
)د .قمر الھدى مثقف عربي مرموق وموظف كبير في برنامج صناعة السالم ،وعالم إسالمي في المعھد
األمريكي للسالم .تمعن في الفقه اإلسالمي والتاريخ الفكري واألخالقي ،ولغة العنف والنزاعات ،ونبذ
العنف والتطرف في اإلسالم المعاصر(.

للمزيد من المقاالت زوروا ركن المقاالت بموقع "عشاق ﷲ"
www.ushaaqallah.com
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حكاية العدد

قصتي مع الحرب والسالم
حقيقي؟ لقد كان حلما ً بالسالم .رأيت قائدين ينظران عبر طاولة آملين أن يستطيع
وسيطھم الصادق مساعدتھم على اتخاذ القرارات الصعبة .ورأيت رجاالً من الطرفين
يبدون رغبتھم في إحالل السالم ،ويقسمون بأن ذلك ھو الحل الوحيد ،ويص ّلون من
أجل إنھاء العنف.
كما سمعتھم يتحدثون عن التعايش ،ويقر كل طرف منھم بحق أطفال الطرف اآلخر في العيش بسالم وأمان.
كما سمعت كل طرف يؤكد على حب الطرف اآلخر لألرض المقدسة .ثم صحوت من النوم باكية صباح
اليوم ...ھل ھذا حقيقي ؟

في الحقيقة رأيت اثنين من صناع السالم ،أحدھم يرتدي الزي العسكري واآلخر يلعب
دور القائد العام ،وكل منھما يلقي بنفس اللوم القاسي على اآلخر .رأيت حجارة
ورصاص ،رأيت جثث قتلى وأجساد مشوھة ،رأيت إطارات محروقة ودبابات مدججة
بالسالح .رأيت أعالما ً مضرجة بالدماء وبنايات دمرتھا القنابل .ووسط كل ھذا ،كانوا
يصرحون" :إننا نريد السالم"
غسلت وجھي محاولة التخلص من تلك الصور القبيحة ،ولكي استعيد تفاؤلي المعھود .قمت بتشغيل جھاز
التليفزيون وسمعت صوتا ً خفيضا ً من خالله يصلي "يا إلھي لعل كل ذلك قد انتھى" .وسمعت رجاالً مثقفين
ونساء مثقفات ينددون بالعنف النابع من استخدام الحجارة بنفس الغضب األخالقي الذي ينددون به بالعنف
النابع من إطالق الرصاص .كما سمعتھم يصفون جيشا ً كامل العدة  -بجنوده المدربين ودباباته ومدرعاته
وأسلحته  -بالضحايا الذين يدافعون عن أنفسھم ضد آلة حربية مكونة من أطفال وشباب مسلحين بالحجارة
واإلطارات المحروقة .إنه جيش شعب من جانب ،وانتفاضة شعب من الجانب اآلخر.
أنا ال أشك في أنھم يعتقدون أنھم يتصرفون بدافع الدفاع عن النفس ،وإنھم يخافون من تھديد حقيقي من عدو
يتربص ببالدھم وشعبھم .ولكنني أتساءل ھل بإمكانھم أن يشعروا بأن الطرف اآلخر له نفس المخاوف
واآلمال؟ وأنھم يقفون حداداً على كل ميت ويعتصرھم نفس األلم؟ وأنھم أيضا يعجزون عن الكالم حين
يواسون األب أو األخ أو االبن أو الصديق المكلوم؟ وأنھم أيضا ً يفقدون نفس الحس األخالقي مع كل يوم يمر
تضيع فيه حياة اإلنسان ھبا ًء.

المزيد في الصفحة التالية

www.ushaaqallah.com

إن صور األرجل الھاربة تعيد إلى األذھان صور تالميذ جنوب أفريقيا .كما أن صور
الدبابات ببنادقھا تعيد إلى األذھان صور ميدان تينمان .كما أن صور المحتل والبالد
الذي يحتلھا تجر معھا ذكريات االستعمار والمستعمرات .أين مانديال اآلن؟ أين ذلك
الرجل الذي يقف وحيداً أمام الدبابات؟ وأين روح الماھاتما غاندي؟ أيمكنك سماع
صوته الھادئ وھو يتوسل إلينا أن نترك حجارتنا وأسلحتنا؟

أيھا الفلسطينيون واإلسرائيليون ،أيھا المسلمون والمسيحيون واليھود ،لقد آن األوان
كي تصلوا جميعكم من أجل مدينة الصالة.
أيھا الفلسطينيون واإلسرائيليون ،أيھا المسلمون والمسيحيون واليھود ،لقد آن األوان كي تصلوا جميعكم من
أجل مدينة الصالة .فإذا كان التعايش السلمي فرصتنا الوحيدة ،فال بد أن السواد األعظم من الفلسطسنيين
واإلسرائيليين الذين كانوا يدعمون عملية السالم لديھم الكثير من الصفات المشتركة بينھم أكثر من ھؤالء
المتطرفين القابعين كل في معسكره .إن التخلي عن الحجارة ينم عن القوة ال عن الضعف ،وإن سحب قواتكم
ودباباتكم ينم عن القوة ال عن الضعف .فلتكن معاناتكم سبيالً ألن تشعروا بمعاناة عدوكم ،بدالً من أن تكون
دافعا ً لقسوة قلوبكم على آدميته .فلتواجھوا بعضكم عزالً من السالح ،ولتنظروا في أعين بعضكم ،ولتكن
وسائلكم بنفس نبل قضيتكم.
إن من حق كل رجل وامرأة وطفل أن يحب القدس وأن يزورھا ويصلي فيھا .وباإلمكان التلميح لذلك الحق
بصورة أفضل عن طريق مسيرة مھيبة يسير فيھا المسلمون والمسيحيون واليھود جنبا ً إلى جنب ،أو حتى يداً
بيد ،في مكان يحترمونه جميعا ً .إن العنف ليس صالة يقبلھا ﷲ .فلتجعلو معنى القدس حالً ال مشكلة ،ولتجعلوا
جوھرھا عالجا ً ال جرحا ً .فلنجعل حبنا لھا يجلب لنا السالم ال الحرب.
بقلم :منى علي الخليل

مع التحية
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قصة حياة
ليو تولستوي :داعية السالم والمساواة
في أسرة روسية من كبار النبالء اإلقطاعيين ذات ثراء ھائل ،ولد أديب روسيا األول ليو تولستوي عام ،1828
رحلت والدته وھو ال يزال في الثانية من عمره  ،ثم تبعھا والده الذي كان مدمنا ً للكحول ،بعد عدة أعوام فتكفل
به أقاربه.

وفي السادسة عشرة من عمره التحق بجامعة "كازان" لكنه ضاق بمناھجھا الدراسية فقرر أن يكمل دراسته في
بيته ،معتمداً على نفسه ،وخالل سنوات قليلة أتقن عدة لغات ،واستوعب العلوم الطبيعية واالجتماعية
والرياضيات والموسيقى والفن التشكيلي والطب والزراعة.
نشأ في بيئة مسيحية متدينة لكنه عندما بلغ سن  18بدأ يطرح عالمات تساؤل عن التدين الشكلي ،وكان يقول
"كان داخلي شعور ما بأني أؤمن بشئ ما ،أؤمن بإله أو بمعنى آخر ال أنكر وجوده ،ولكن أي إله؟ لم أكن أدرك
على وجه التحديد .أذكر أيضا أني لم أكن أنكر تعاليم المسيح؟ لكن ماذا كانت تعني لي ھذه التعاليم وقتھا؟ ال
أستطيع أن أعرف تماما".

كان دائما يفكر عن الھدف من حياة االنسان وفي رسالة ألحد أصدقائه قال "على المرء
إذا أراد أن يعيش بشرف وكرامة أن يتمزق بقوة ،وأن يصارع كل المثبطات ،فإذا أخطأ
بدأ من جديد ،وكلما خسر عاود الكفاح من جديد ،موقنا ً أن اإلخالد إلى الراحة إنما ھو
دناءة روحية وسقوط!"
وكان يبكت نفسه بشدة إذا أحس منھا تھاونا ً أو تراجعا ً ..فكتب بمذكراته وھو ال يزال في العشرين من عمره:
"لم أفعل شيئا ً .كم يعذبني ويرعبني إدراكي لكسلي! إن الحياة ،مع الندم ،محض عذاب! سأقتل نفسي إذا مرت
علي ثالثة أيام أخرى دون أن أقوم بفعل شيء ينفع الناس!".
المزيد في الصفحة التالية
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تعمق تولستوي كثيرا في القراءات الدينية ،وقاوم الكنيسة األرثوذكسية في روسيا ،ودعا للسالم وعدم
االستغالل ،وعارض القوة والعنف في شتى صورھما .ولم تقبل الكنيسة آراء تولستوي فكفرته وأبعدته عنھا.
وفي السنوات األخيرة عاش في الحقول مرتديا المالبس الخشنة يكسب مما يعمل بيديه .ففي يناير  1869كتب
بمذكراته" :شيئان ھما إكسير حياتي! حبي التعبير عن أفكاري بالكتابة الروائية ،وحبي زوجتي الحبيبة
صوفيا أندريفنا! ماذا يريد المرء من حياته أكثر من ذلك؟! لقد سعدت بحبي لصوفيا! وسعدت بأبنائي،
وسعدت بھذه المزرعة الكبيرة ،والشھرة ،والثراء ،والصحة ،والسالمة البدنية والعقلية ،ولكنني أحس بأن
حياتي قد توقّفت فجأة! لم تعد لدي رغبة في شيء .والحقيقة أن الرجل العاقل ،يجب أال يرغب في شيء! إن
الحياة نفسھا وھم! وقد بلغت الحافة التي ال أجد بعدھا إال الموت! أجل .ھذا صحيح .الحياة وھ ٌم كبير! وھأنذا
المحسود على الثراء ،وعلى السعادة والشھرة .وعلى حبي لزوجتي! ﱡ
بت أشعر بأنه لم يعد من حقي أن أعيش
أكثر مما عشت"!

أنجز تولستوي العديد من الروائع األدبية التي ال زالت تحتل مكانه مرموقة في المكتبة
العالمية وأھمھا:
"الحرب والسالم" ،وعنھا يقول الروائي اإلنجليزي أي أم فورستر أن بالرواية "جماال
يشبه جمال الموسيقى" ،مثلما يراھا دليال على اكتمال العمل الروائي الخال من العيوب.
تشتمل الرواية علي أكثر من  600شخصية ،كل شخصية قائمة بذاتھا ،متفردة بمعالمھا،
بتاريخھا.
ويُعد كتاب الحرب والسالم )1869م( من أشھر أعمال الكاتب الكبير ،ويتناول فيه مراحل
الحياة المختلفة ،كما يصف الحوادث السياسية والعسكرية التي حدثت في أوروبا في
الفترة مابين  1805و1820م ،وتناول غزو نابليون لروسيا عام 1812م.
اما روايته "أنا كارنينا" فقد نشرت كسلسلة في الفترة من عام 1773إلي  1877م وقد أثارت جدال واسعا في
األوساط الثقافية ،وعنھا يقول دستويفسكي "ليس ثمة عمل أدبي أوروبي يمكن مقارنته بأنا كارنينا" .وتدور
الرواية حول امرأة أرستقراطية تدعي " آنا" تفشل في حياتھا الزوجية وتنشأ عالقة رومانسية بينھا وبين
الكونت فيرونسكي حيث يبدي كل منھما ازدرائھما التام ،ألفكار الطبقة األرستقراطية الراقية ،التي ينتميان
إليھا ،وتنتھي الرواية بانتحار البطلة ،نتيجة الصعوبات التي واجھت ارتباطھما.
ويري النقاد أن روعة آنا كارنينا ليست من طبيعة الحكاية ولكنھا تنبع من براعة تولوستوي في التداخل مع
الحدث في جريانه ...فأحداث الرواية ساحة تتحرك في رحابھا طبقة من النبالء الروس الذين ودعوا نظام
القنانة وانتقلوا من اإلقطاع القديم إلى ارستقراطية جديدة .وكتب تولستوي العديد من األعمال األخري شملت
كتاب "ما ھو الفن"؟ في عام  1898وفيه يضع نظرية "الفن للحياة" ،التي تضفي على الفن بعداً دينيا ً أو
أخالقيا ً أو اجتماعيا ً.
المزيد في الصفحة التالية
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وقد رفض تولستوي قبول جائزة نوبل األدبية مرتين ألنه كان يرى أن النقد األدبي المجامل ،مثله مثل
الجوائز والمكافآت الكبيرة ،تؤدي إلى فساد الخلق الفني واألدبي للمبدع وابتذاله.
أصيب تولستوي بالتھاب رئوي حاد ونقله تلميذه الذي كان يرافقه ،وطبيبه الذي أصر على البقاء معه ،إلى
مكان متواضع في إحدى محطات السكك الحديدية.
وفي مكان متواضع بمحطة قطار "آستابوفو" رحل تولستوي في العشرين من نوفمبر عام 1910م متأثراً
بااللتھاب الرئوي الذي أصابه وھو في طريقه إلي بلغاريا.
وقد رثاه أمير الشعراء أحمد شوقي بقوله:

ي تُجري آيَةُ ال ِع ِلم دَم َعھا
تولُستو ُ
س َوفَقي ُر
َعلَي َك َو َيبكي بائِ ٌ
َوش ٌ
ضعيفُ ال ُرك ِن زا َل نَصي ُرهُ
َعب َ
عيف نَصي ُر
وم لِل َ
ض ِ
َوما ُك ﱡل يَ ٍ
ُب فَ ّالحونَ أَنتَ َمنا ُرھُم
َويَند ُ
راج َغيﱠبوهُ ُمني ُر
س ٌ
َوأَنتَ ِ
يُعانونَ في األَ
كواخ ظُلما ً َوظُل َمةً
ِ
َوال يَملُكونَ ال َب ﱠ
ث َوھ َو َيسي ُر
نان َوبِال ِرضى
تَطوفُ َكعيسى ِب َ
الح ِ
َعلَي ِھم َوتَغشى دو َرھُم َوتَزو ُر
َويَأسى َع َلي َك الدينُ إِذ لَكَ لُ ﱡبهُ
َولِلخا ِدمينَ الناقِمينَ قُشو ُر
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شعر
لكل شيء زمان

مقتطف من سفر الجامعة
ت َو ْق ٌ
لِ ُكلﱢ َش ْي ٍء زَ َم ٌ
ت.
اوا ِ
انَ ،ولِ ُكلﱢ أَ ْم ٍر تَحْ تَ ال ﱠس َم َ
ُوس َو ْق ٌ
س َو ْق ٌ
ت َو ْق ٌ
لِ ْل ِوالَ َد ِة َو ْق ٌ
ت.
ت َولِ ْل َموْ ِ
ت َولِقَ ْل ِع ْال َم ْغر ِ
ت .لِ ْلغَرْ ِ
ت َولِ ْلبِنَا ِء َو ْق ٌ
ت .لِ ْلھَ ْد ِم َو ْق ٌ
ت َولِل ﱢشفَا ِء َو ْق ٌ
لِ ْلقَ ْت ِل َو ْق ٌ
ت.
ص َو ْق ٌ
ح َو ْق ٌ
ت َولِلضﱠحْ ِك َو ْق ٌ
لِ ْلبُ َكا ِء َو ْق ٌ
ت.
ت َولِل ﱠر ْق ِ
ت .لِلنﱠوْ ِ
ار ِة َو ْق ٌ
يق ْال ِح َجا َر ِة َو ْق ٌ
ت.
ت َولِ َج ْم ِع ْال ِح َج َ
لِتَ ْف ِر ِ
ال ع َِن ْال ُم َعانَقَ ِة َو ْق ٌ
لِ ْل ُم َعانَقَ ِة َو ْق ٌ
ت.
ت َولِال ْنفِ َ
ص ِ
ح َو ْق ٌ
ت .لِلصﱢ يَانَ ِة َو ْق ٌ
ار ِة َو ْق ٌ
ب َو ْق ٌ
ت.
ت َولِ ْلخَ َس َ
لِ ْل َك ْس ِ
ت َولِلطﱠرْ ِ
ت َولِلتﱠ َك ﱡل ِم َو ْق ٌ
ت َو ْق ٌ
يط َو ْق ٌ
يق َو ْق ٌ
ت.
ت .لِل ﱡس ُكو ِ
ت َولِلتﱠ ْخيِ ِ
لتﱠ ْم ِز ِ
ْ
ح َو ْق ٌ
ب َو ْق ٌ
ض ِة َو ْق ٌ
لِ ْلحُبﱢ َو ْق ٌ
ت.
ت َولِ ْلبُ ْغ َ
ت .لِ ْل َحرْ ِ
ت َولِلصﱡ ل ِ
فَأَيﱡ َم ْنفَ َع ٍة لِ َم ْن يَ ْت َعبُ ِم ﱠما يَ ْت َعبُ بِ ِه؟
ْت ال ﱡش ْغ َل الﱠ ِذي أَ ْع َ
قَ ْد َرأَي ُ
طاهُ ﷲُ بَنِي ْالبَ َش ِر لِيَ ْشتَ ِغلُوا بِ ِه.
صنَ َع ْال ُك ﱠل َح َسنًا فِي َو ْقتِ ِهَ ،وأَ ْيضًا َج َع َل األَبَ ِديﱠةَ فِي قَ ْلبِ ِھ ِم ،الﱠتِي بِالَھَا الَ يُ ْد ِر ُ
ك
َ
اإل ْن َس ُ
ان ْال َع َم َل الﱠ ِذي يَ ْع َملُهُ ﷲُ ِمنَ ْالبِدَايَ ِة إِلَى النﱢھَايَ ِة.
ِ
ع ََر ْف ُ
ْس لَھُ ْم َخ ْيرٌ ،إِال ﱠ أَ ْن يَ ْف َرحُوا َويَ ْف َعلُوا َخ ْيرًا فِي َحيَاتِ ِھ ْم.
ت أَنﱠهُ لَي َ
ب َويَ َرى َخ ْيرًا ِم ْن ُكلﱢ تَ َعبِ ِه ،فَھ َُو َع ِطيﱠةُ ﷲِ.
ان َويَ ْش َر َ
َوأَ ْيضًا أَ ْن يَأْ ُك َل ُكلﱡ إِ ْن َس ٍ
قَ ْد ع ََر ْف ُ
ت أَ ﱠن ُك ﱠل َما يَ ْع َملُهُ ﷲُ أَنﱠهُ يَ ُك ُ
ون إِلَى األَبَ ِد .الَ َش ْي َء يُزَ ا ُد َعلَ ْي ِهَ ،والَ َش ْي َء يُ ْنقَصُ ِم ْنهَُ ،وأَ ﱠن ﷲَ َع ِملَهُ َحتﱠى
يَخَ افُوا أَ َما َمهُ.
ون فَ ِمنَ ْالقِد َِم قَ ْد َكانَ َ .وﷲُ يَ ْ
َما َكانَ فَ ِمنَ ْالقِد َِم ھُ َوَ ،و َما يَ ُك ُ
ضى .
طلُبُ َما قَ ْد َم َ
ق ھُنَاكَ ﱡ
َوأَ ْيضًا َرأَي ُ
ض َع ْال َح ﱢ
ض َع ا ْل َع ْد ِل ھُنَاكَ ْال َجوْ ر
الظ ْل ُمَ ،و َموْ ِ
سَ :موْ ِ
ْت تَحْ تَ ال ﱠش ْم ِ
فَقُ ْل ُ
ت فِي قَ ْلبِي" :ﷲُ يَ ِد ُ
ير ،ألَ ﱠن لِ ُكلﱢ أَ ْم ٍر َولِ ُكلﱢ َع َمل َو ْقتًا ھُنَاكَ "
ين الصﱢ دﱢي َ
ق َوال ﱢشرﱢ َ
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دفتر أفكار
"ما جئت أللقي سالم الً بل سيفا ً")متى (34 :10

صحيح أن رسالة السيد المسيح ھي رسالة السالم ،والمعلوم أن يسوع جاء ليبشر بالسالم وليس بالسيف.
وعندما ُولد في مدينة بيت لحم ترنمت األجناد السماوية قائلة" :المجد  في األعالي وعلى األرض السالم"
)لوقا  .(14 :2ونبوة إشعياء عن المسيح تقول" :ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ً وتكون الرياسة على كتفه،
ويدعى اسمه عجيبا ً مشيراً ،إلھا ً قديراً ،أبا ً أبدياً ،رئيس السالم" )إشعياء  .(6 :9والمسيح نفسه علّم قائالً:
"طوبى لصانعي السالم ألنھم أبناء ﷲ يدعون" )متى  .(9 :5إذاً كيف يقول المسيح ھنا إنه لم يأتي ليلقي
سالما ً على األرض ،فھل من تناقض في قوله؟
ليس ھناك تناقض في أقوال المسيح وإن بدا لنا ذلك أحيانا ً لعدم فھمنا مضمون بعض اآليات .فالمسيح جاء
ليلقي السالم .ويعلّم السالم الحقيقي بواسطة رسالته وحياته وفدائه ،وإن تعالمه كلھا تدعو إلى السالم والمحبة
واإلخاء والتسامح .وھو لم يقصد أن يعلّم الناس بالسيف أو يرغمھم على اتباعه بالقوة .وأعتقد أنه من
المناسب أن نقرأ األعداد الثالثة التي تلي اآلية التي نحن بصددھا ،ألن ذلك يساعدنا على فھم قصد المسيح
بطريقة أفضل .فھو يقول في إنجيل متى اإلصحاح العاشر " :ال تظنوا أني جئت أللقي سالما ً على األرض،
ما جئت أللقي سالما ً بل سيفاً ،فإني جئت ألفرّق اإلنسان ضد أبيه ،واالبنة ضد أمھا ،والكنه ضد حماتھا" .ثم
يقول" :من أحب أبا ً أو أما ً أكثر مني ال يستحقني" )متى (37-34 :10
بعد قراءة ھذه الكلمات ربما يتوھّم البعض أن السيد المسيح داعية المحبة ورئيس السالم ،أراد أن ينشر
تعاليمه بالسيف .ولكن من يطالع الكتاب المقدس بإمعان يالحظ ،أن السيد المسيح لم يستعمل العنف مطلقاً ،بل
دعا إلى المحبة واإلخاء والمسامحة والغفران ونبذ األحقاد والعنف والقتال .كما أن أتباع يسوع والمؤمنين به
ّ
تحث على المحبة والمسالمة.
اتّبعوا أسلوب معلمھم نفسه في كرازتھم .كما أن تعاليم اإلنجيل المقدس بكاملھا
وإن قول المسيح ھذا ال يناقض قوله" :طوبى لصانعي السالم" )متى  .(9 :5فكلمة سيف الوارد ذكرھا في
قوله ھي كلمة مجازية ذكرھا المسيح في معرض حديثه عن الصعوبات التي تالقيھا رسالة اإلنجيل في
طريقھا إلى قلوب الناس ،وليس المقصود ھنا بكلمة "سالما ً" السالم السياسي ،وال بكلمة "سيف" السيف الذي
يُستعمل في الحرب .فإشارة المسيح إلى السالم والسيف تشير بلغة مجازية إلى المعاناة النفسية التي يم ّر بھا
اإلنسان المؤمن والصعوبات التي تواجھه في حياة اإليمان .فالمؤمن الحقيقي ھو صراع مستمر مع أجناد
الش ّر .وسيف الروح الذي ھو كلمة ﷲ ،ھو السيف الفعّال للتغلّب على الشرور واألباطيل التي تواجھنا في
حياتنا .وانتصارنا على الشر ھو بواسطة المسيح المخلص الذي يقول للمؤمنين" :في العالم سيكون لطم
ضيق ،ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم" )يوحنا  .(33 :16ويقول أيضا ً" :ھا أنا معكم كل األيام إلى انقضاء
الدھر" )متى .(20 :28
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فالمسيح لم يأتي ليفرّق العائالت ويقيم أعضاءھا بعضھم على بعض ،ولم يأتي ليفرّق االبن عن أبيه وال ليثير
الكنه ضد حماتھا .ولكن المقصود .ھو أنه إذا آمن رجل بالمسيح ولم تؤمن زوجته ،كان اإلنجيل بمثابة سيف
يفرّق الزوجة عن رجلھا بسبب االختالف في العقيدة .بين المؤمن وغير المؤمن .وعندما قال يسوع ھذه
الكلمات بأنه جاء ليلقي سيفاً ،وأن أعداء اإلنسان أھل بيته ،إنما كان يحاول أن يوضح لھم الصورة التي كانت
في أذھانھم ،بأنه عندما يأتي يوم الرب ستحدث انقسامات خطيرة بين أفراد األسرة الواحدة كما ورد آنفاً،
وكأن الرب يقول لجماعة اليھود ،إن يوم الرب الذي تنتظرونه قد جاء.
فتعاليم المسيح تدعو اإلنسان ألن يختار بين نظام الحياة القديمة التي كان يحياھا في الخطية قبل اإليمان،
والتي تربطه فيھا صالت وعالقات متنوعة مع أھل بيته وأصدقائه وكافة الناس على اختالف أنواعھم ،وبين
متطلبات الحياة الجديدة التي يستلزمھا إيمانه باإلنجيل والسير حسب تعالمه في القداسة والحق والتضحية ،فقد
يتطلب اإلنجيل من الفرد أن يضحي بكل عزيز لديه في سبيل الرسالة المسيحية ،ألن تعاليم المسيح تتطلب
الخضوع الكامل له .فھو يقول" :من أحب أبا ً أو أما ً أكثر مني فال يستحقني .من ال يأخذ صليبه ويتبعني فال
يستحقي" )متى .(38-37 :10
فاإليمان بالمسيح والوالء المطلق ،يكون بمثابة سيف في حياة اإلنسان المؤمن يجعله في صراع مستمر مع
أجناد الشر .فالمسيح جاء ليشھد للحق ويثبّت دعائم المحبة والسالم .فكالمه عن السيف أمر مجازي وھو كناية
عن الحرب الروحية التي البد من أن تستمر وتشتد في وجه الشيطان وكل أعماله .إلى أن يتغلب الخير على
الشر وتتغلب إرادة ﷲ على إرادة الشيطان ،حينئذ يسود السالم ويع ّم الفرح في النفوس والطمأنينة في القلوب.
وھذا ما قصده المسيح عندما قال" :ال تظنوا أني جئت أللقي سالما ً على األرض ،ما جئت أللقي سالما ً بل
سيفا ً".

صوت الشباب المسيحي )إعداد شوقي األحمدي(
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نفحات صوفية
سالَ ِمي أ ُ ْع ِطي ُك ْم.
سالَ ًما أَ ْت ُر ُك لَ ُك ْمَ .
َ
أو آخر كلمات السيد المسيح
الَ تَضْ َ
ط ِربْ قُلُوبُ ُك ْم .أَ ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِاِ فَآ ِمنُوا بِي.
ت قَ ْد قُ ْل ُ
يرةٌَ ،وإِالﱠ فَإِنﱢي ُك ْن ُ
ضي ألُ ِع ﱠد لَ ُك ْم َم َكانًا،
َاز ُل َكثِ َ
ت لَ ُك ْم .أَنَا أَ ْم ِ
فِي بَ ْي ِ
ت أَبِي َمن ِ
يَ ،حتﱠى َحي ُ
ْت َوأَ ْع َد ْد ُ
ضي ُ
ْث أَ ُك ُ
ون أَنَا تَ ُكونُونَ أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا،
َوإِ ْن َم َ
ت لَ ُك ْم َم َكانًا آتِي أَ ْيضًا َوآ ُخ ُذ ُك ْم إِلَ ﱠ
َوتَ ْعلَ ُمونَ َحي ُ
ق.
ْث أَنَا أَ ْذھَبُ َوتَ ْعلَ ُمونَ الطﱠ ِري َ
)(...
ق َو ْال َح ﱡ
»أَنَا ھُ َو الطﱠ ِري ُ
ب إِالﱠ بِي.
ق َو ْال َحيَاةُ .لَ ْي َ
س أَ َح ٌد يَأْتِي إِلَى اآل ِ
ْرفُونَهُ َوقَ ْد َرأَ ْيتُ ُموهُ».
لَوْ ُك ْنتُ ْم قَ ْد ع ََر ْفتُ ُمونِي لَ َع َر ْفتُ ْم أَبِي أَ ْيضًاَ .و ِمنَ اآلنَ تَع ِ
)(...
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن ي ُْؤ ِم ُن بِي فَاألَ ْع َما ُل الﱠتِي أَنَا أَ ْع َملُھَا يَ ْع َملُھَا ھُ َو أَ ْيضًاَ ،ويَ ْع َم ُل أَ ْع َ
ق ْال َح ﱠ
اَ ْل َح ﱠ
اض
ظ َم ِم ْنھَا ،ألَنﱢي َم ٍ
إِلَى أَبِي.
َو َم ْھ َما َسأ َ ْلتُ ْم بِا ْس ِمي فَذلِكَ أَ ْف َعلُهُ لِيَتَ َم ﱠج َد اآلبُ بِاال ْب ِن.
إِ ْن َسأ َ ْلتُ ْم َش ْيئًا بِا ْس ِمي فَإِنﱢي أَ ْف َعلُهُ.
اي،
صا ي َ َ
إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبﱡونَنِي فَاحْ فَظُوا َو َ
َوأَنَا أَ ْ
ب فَيُ ْع ِطي ُك ْم ُم َع ﱢزيًا آخَ َر لِيَ ْم ُك َ
ث َم َع ُك ْم إِلَى األَبَ ِد،
طلُبُ ِمنَ اآل ِ
ْرفُونَهُ ألَنﱠهُ َما ِك ٌ
رُو ُح ْال َح ﱢ
ث َم َع ُك ْم
ْرفُهَُ ،وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَتَع ِ
ق الﱠ ِذي الَ يَ ْست َِطي ُع ْال َعالَ ُم أَ ْن يَ ْقبَلَهُ ،ألَنﱠهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَع ِ
َويَ ُك ُ
ون فِي ُك ْم.
الَ أَ ْت ُر ُك ُك ْم يَتَا َمى .إِنﱢي آتِي إِلَ ْي ُك ْم.
بَ ْع َد قَلِيل الَ يَ َرانِي ْال َعالَ ُم أَ ْيضًاَ ،وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَت ََروْ نَنِي .إِنﱢي أَنَا َح ﱞي فَأ َ ْنتُ ْم َستَحْ يَوْ نَ .
يَ ،وأَنَا فِي ُك ْم.
فِي ذلِكَ ْاليَوْ ِم تَ ْعلَ ُمونَ أَنﱢي أَنَا فِي أَبِيَ ،وأَ ْنتُ ْم فِ ﱠ
اي َويَحْ فَظُھَا فَھ َُو الﱠ ِذي ي ُِحبﱡنِيَ ،والﱠ ِذي يُ ِح ﱡبنِي ي ُِحبﱡهُ أَبِيَ ،وأَنَا أُ ِحبﱡهَُ ،وأُ ْ
ظ ِھ ُر لَهُ َذاتِي».
صايَ َ
اَلﱠ ِذي ِع ْن َدهُ َو َ
)(...
»إِ ْن أَ َحبﱠنِي أَ َح ٌد يَحْ فَ ْ
ظ َكالَ ِميَ ،وي ُِحبﱡهُ أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَصْ نَ ُع َم ْن ِزالً.
ب الﱠ ِذي أَرْ َسلَنِي.
اَلﱠ ِذي الَ ي ُِحبﱡنِي الَ يَحْ فَظُ َكالَ ِميَ .و ْال َكالَ ُم الﱠ ِذي تَ ْس َمعُونَهُ لَي َ
ْس لِي بَلْ لِآل ِ
بِھ َذا َكلﱠ ْمتُ ُك ْم َوأَنَا ِع ْن َد ُك ْم.
َوأَ ﱠما ْال ُم َع ﱢزي ،الرﱡ و ُح ْالقُ ُدسُ  ،الﱠ ِذي َسيُرْ ِسلُهُ اآلبُ بِا ْس ِمي ،فَھ َُو يُ َعلﱢ ُم ُك ْم ُك ﱠل َش ْي ٍءَ ،ويُ َذ ﱢك ُر ُك ْم بِ ُكلﱢ َما قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم.
ْطي ْال َعالَ ُم أُ ْع ِطي ُك ْم أَنَا .الَ تَضْ َ
َسالَ ًما أَ ْت ُر ُ
ط ِربْ قُلُوبُ ُك ْم َوالَ تَرْ ھَبْ .
ك لَ ُك ْمَ .سالَ ِمي أُ ْع ِطي ُك ْم .لَي َ
ْس َك َما يُع ِ
)(...
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أَنَا ْالكَرْ َمةُ ْال َحقِيقِيﱠةُ َوأَبِي ْال َكرﱠا ُم.
ي الَ يَأْتِي بِثَ َم ٍر يَ ْن ِز ُعهَُ ،و ُكلﱡ َما يَأْتِي بِثَ َم ٍر يُنَقﱢي ِه لِيَأْتِ َي بِثَ َم ٍر أَ ْكثَ َر.
ُكلﱡ ُغصْ ٍن فِ ﱠ
ب ْال َكالَ ِم الﱠ ِذي َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِ ِه.
أَ ْنتُ ُم اآلنَ أَ ْنقِيَا ُء لِ َسبَ ِ
ي َوأَنَا فِي ُك ْمَ .ك َما أَ ﱠن ْال ُغصْ نَ الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَأْتِ َي بِثَ َم ٍر ِم ْن َذاتِ ِه إِ ْن لَ ْم يَ ْثب ْ
ُت فِي ْالكَرْ َم ِةَ ،كذلِكَ أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا إِ ْن
اُ ْثبُتُوا فِ ﱠ
ي.
لَ ْم ت َْثبُتُوا فِ ﱠ
ْ
ان .الﱠ ِذي يَ ْثب ُ
ص ُ
ير ،ألَنﱠ ُك ْم بِ ُدونِي الَ تَ ْق ِدرُونَ أَ ْن تَ ْف َعلُوا
أَنَا ْالكَرْ َمةُ َوأَ ْنتُ ُم األَ ْغ َ
ُت فِ ﱠ
ي َوأَنَا فِي ِه ھ َذا يَأتِي بِثَ َم ٍر َكثِ ٍ
َش ْيئًا.
ف َويَجْ َمعُونَهُ َويَ ْ
يي ْ
إِ ْن َكانَ أَ َح ٌد الَ يَ ْثب ُ
ارجًا َك ْال ُغصْ ِن ،فَيَ ِج ﱡ
ار ،فَيَحْ ت َِر ُ
ق.
ُت فِ ﱠ
ط َرحُونَهُ فِي النﱠ ِ
ُط َر ُح خَ ِ
ي َوثَبَتَ َكالَ ِمي فِي ُك ْم ت ْ
َطلُبُونَ َما تُ ِري ُدونَ فَيَ ُك ُ
ون لَ ُك ْم.
إِ ْن ثَبَ ﱡت ْم فِ ﱠ
ْ
ير فَتَ ُكونُونَ تَالَ ِمي ِذي.
بِھ َذا يَتَ َم ﱠج ُد أَبِي :أَ ْن تَأتُوا بِثَ َم ٍر َكثِ ٍ
َك َما أَ َحبﱠنِي اآلبُ َكذلِكَ أَحْ بَ ْبتُ ُك ْم أَنَا .اُ ْثبُتُوا فِي َم َحبﱠتِي.
اي ت َْثبُتُونَ فِي َم َحبﱠتِيَ ،ك َما أَنﱢي أَنَا قَ ْد َحفِ ْ
إِ ْن َحفِ ْ
صايَا أَبِي َوأَ ْثب ُ
ظ ُ
ُت فِي َم َحبﱠتِ ِه.
ت َو َ
صايَ َ
ظتُ ْم َو َ
َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِھ َذا لِ َك ْي يَ ْثبُتَ فَ َر ِحي فِي ُك ْم َويُ ْك َم َل فَ َر ُح ُك ْم.
ض ُك ْم بَ ْعضًا َك َما أَحْ بَ ْبتُ ُك ْم.
صيﱠتِي أَ ْن تُ ِحبﱡوا بَ ْع ُ
ھ ِذ ِه ِھ َي َو ِ
ْس ألَ َح ٍد حُبﱞ أَ ْع َ
ض َع أَ َح ٌد نَ ْف َسهُ ألَجْ ِل أَ ِحبﱠائِ ِه.
ظ ُم ِم ْن ھ َذا :أَ ْن يَ َ
لَي َ
وصي ُك ْم بِ ِه.
أَ ْنتُ ْم أَ ِحبﱠائِي إِ ْن فَ َع ْلتُ ْم َما أُ ِ
الَ أَ ُعو ُد أُ َس ﱢمي ُك ْم َعبِيدًا ،ألَ ﱠن ْال َع ْب َد الَ يَ ْعلَ ُم َما يَ ْع َم ُل َسيﱢ ُدهُ ،ل ِكنﱢي قَ ْد َس ﱠم ْيتُ ُك ْم أَ ِحبﱠا َء ألَنﱢي أَ ْعلَ ْمتُ ُك ْم بِ ُكلﱢ َما َس ِم ْعتُهُ ِم ْن
أَبِي.
اختَرْ تُ ُمونِي بَلْ أَنَا ْ
ْس أَ ْنتُ ُم ْ
ْطيَ ُك ُم اآلبُ ُك ﱠل َما
لَي َ
اختَرْ تُ ُك ْمَ ،وأَقَ ْمتُ ُك ْم لِت َْذھَبُوا َوتَأْتُوا بِثَ َم ٍرَ ،ويَ ُدو َم ثَ َم ُر ُك ْم ،لِ َك ْي يُع ِ
َ
طلَ ْبتُ ْم بِا ْس ِمي.
ض ُك ْم بَ ْعضًا.
وصي ُك ْم َحتﱠى تُ ِحبﱡوا بَ ْع ُ
بِھ َذا أُ ِ
َضنِي قَ ْبلَ ُك ْم.
إِ ْن َكانَ ْال َعالَ ُم يُ ْب ِغ ُ
ض ُك ْم فَا ْعلَ ُموا أَنﱠهُ قَ ْد أَ ْبغ َ
صتَهَُ .ول ِك ْن ألَنﱠ ُك ْم لَ ْستُ ْم ِمنَ ْال َعالَ ِم ،بَلْ أَنَا ْ
لَوْ ُك ْنتُ ْم ِمنَ ْال َعالَ ِم لَ َكانَ ْال َعالَ ُم ي ُِحبﱡ خَ ا ﱠ
اختَرْ تُ ُك ْم ِمنَ ْال َعالَ ِم ،لِذلِكَ
ض ُك ُم ْال َعالَ ُم.
يُ ْب ِغ ُ
طھَ ُدونِي فَ َسيَضْ َ
ْس َع ْب ٌد أَ ْعظَ َم ِم ْن َسيﱢ ِد ِه .إِ ْن َكانُوا قَ ِد اضْ َ
ط ِھ ُدونَ ُك ْمَ ،وإِ ْن َكانُوا قَ ْد
اُ ْذ ُكرُوا ْال َكالَ َم الﱠ ِذي قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم :لَي َ
َحفِظُوا َكالَ ِمي فَ َسيَحْ فَظُونَ َكالَ َم ُك ْم.
ْرفُونَ الﱠ ِذي أَرْ َسلَنِي.
ل ِكنﱠھُ ْم إِنﱠ َما يَ ْف َعلُونَ بِ ُك ْم ھ َذا ُكلﱠهُ ِم ْن أَجْ ِل ا ْس ِمي ،ألَنﱠھُ ْم الَ يَع ِ
لَوْ لَ ْم أَ ُك ْن قَ ْد ِج ْئ ُ
ْس لَھُ ْم ُع ْذ ٌر فِي خَ ِطي ﱠتِ ِھ ْم.
ت َو َكلﱠ ْمتُھُ ْم ،لَ ْم تَ ُك ْن لَھُ ْم خَ ِطيﱠةٌَ ،وأَ ﱠما اآلنَ فَلَي َ
ضنِي يُ ْب ِغضُ أَبِي أَ ْيضًا.
اَلﱠ ِذي يُ ْب ِغ ُ
لَوْ لَ ْم أَ ُك ْن قَ ْد َع ِم ْل ُ
ت بَ ْينَھُ ْم أَ ْع َماالً لَ ْم يَ ْع َم ْلھَا أَ َح ٌد َغي ِْري ،لَ ْم تَ ُك ْن لَھُ ْم خَ ِطيﱠةٌَ ،وأَ ﱠما اآلنَ فَقَ ْد َرأَوْ ا َوأَ ْب َغضُونِي أَنَا
َوأَبِي.
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ب.
وس ِھ ْم :إِنﱠھُ ْم أَ ْب َغضُونِي بِالَ َسبَ ٍ
ل ِك ْن لِ َك ْي تَتِ ﱠم ْال َكلِ َمةُ ْال َم ْكتُوبَةُ فِي نَا ُم ِ
ب يَ ْنبَثِ ُ
ق ،فَھ َُو يَ ْشھَ ُد لِي.
ب ،رُو ُح ْال َحقﱢ ،الﱠ ِذي ِم ْن ِع ْن ِد اآل ِ
َو َمتَى َجا َء ْال ُم َع ﱢزي الﱠ ِذي َسأُرْ ِسلُهُ أَنَا إِلَ ْي ُك ْم ِمنَ اآل ِ
َوتَ ْشھَ ُدونَ أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا ألَنﱠ ُك ْم َم ِعي ِمنَ اال ْبتِدَا ِء.
قَ ْد َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِھ َذا لِ َك ْي الَ تَ ْعثُرُوا.
َسي ُْخ ِرجُونَ ُك ْم ِمنَ ْال َم َجا ِم ِع ،بَلْ تَأْتِي َسا َعةٌ فِيھَا يَظُ ﱡن ُكلﱡ َم ْن يَ ْقتُلُ ُك ْم أَنﱠهُ يُقَ ﱢد ُم ِخ ْد َمةً ِ.
اآلب َوالَ ع ََرفُونِي.
ْرفُوا
َ
َو َسيَ ْف َعلُونَ ھ َذا بِ ُك ْم ألَنﱠھُ ْم لَ ْم يَع ِ
ت السﱠا َعةُ ت َْذ ُكرُونَ أَنﱢي أَنَا قُ ْلتُهُ لَ ُك ْمَ .ولَ ْم أَقُلْ لَ ُك ْم ِمنَ ْالبِدَايَ ِة ألَنﱢي ُك ْن ُ
ت َم َع ُك ْم.
ل ِكنﱢي قَ ْد َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِھ َذا َحتﱠى إِ َذا َجا َء ِ
)(...
ق ْال َح ﱠ
اَ ْل َح ﱠ
ح.
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠ ُك ْم َستَ ْب ُكونَ َوتَنُوحُونَ َو ْال َعالَ ُم يَ ْف َر ُح .أَ ْنتُ ْم َستَحْ زَ نُونَ َ ،ول ِك ﱠن ح ُْزنَ ُك ْم يَتَ َح ﱠو ُل إِلَى فَ َر ٍ
ط ْف َل الَ تَعُو ُد ت َْذ ُك ُر ال ﱢش ﱠدةَ لِ َسبَ ِ ْ
ت ال ﱢ
اَ ْل َمرْ أَةُ َو ِھ َي تَلِ ُد تَحْ ز َُن ألَ ﱠن َسا َعتَھَا قَ ْد َجا َء ْ
ح ،ألَنﱠهُ قَ ْد
تَ ،ول ِك ْن َمتَى َولَ َد ِ
ب الفَ َر ِ
ُولِ َد إِ ْن َس ٌ
ان فِي ْال َعالَ ِم.
فَأ َ ْنتُ ْم َكذلِكَ ِ ،ع ْن َد ُك ُم اآلنَ ح ُْز ٌنَ .ول ِكنﱢي َسأ َ َرا ُك ْم أَ ْيضًا فَتَ ْف َر ُح قُلُوبُ ُك ْمَ ،والَ يَ ْن ِز ُع أَ َح ٌد فَ َر َح ُك ْم ِم ْن ُك ْم
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ُك ﱠل َما َ
ق ْال َح ﱠ
َوفِي ذلِكَ ْاليَوْ ِم الَ تَسْأَلُونَنِي َش ْيئًا .اَ ْل َح ﱠ
ْطي ُك ْم.
ب بِا ْس ِمي يُع ِ
طلَ ْبتُ ْم ِمنَ اآل ِ
َطلُبُوا َش ْيئًا بِا ْس ِمي .اُ ْ
إِلَى اآلنَ لَ ْم ت ْ
طلُبُوا تَأْ ُخ ُذوا ،لِيَ ُكونَ فَ َر ُح ُك ْم َكا ِمالً.
ب َعالَنِيَةً.
قَ ْد َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِھ َذا بِأ َ ْمثَالَ ،ول ِك ْن تَأْتِي َسا َعةٌ ِحينَ الَ أُ َكلﱢ ُم ُك ْم أَ ْيضًا بِأ َ ْمثَال ،بَلْ أُ ْخبِ ُر ُك ْم ع َِن اآل ِ
فِي ذلِكَ ْاليَوْ ِم ت ْ
َطلُبُونَ بِا ْس ِميَ .ولَس ُ
اآلب ِم ْن أَجْ لِ ُك ْم،
ْت أَقُو ُل لَ ُك ْم إِنﱢي أَنَا أَسْأ َ ُل
َ
اآلب نَ ْف َسهُ ي ُِح ﱡب ُك ْم ،ألَنﱠ ُك ْم قَ ْد أَحْ بَ ْبتُ ُمونِيَ ،وآ َم ْنتُ ْم أَنﱢي ِم ْن ِع ْن ِد ﷲِ خَ َرجْ ُ
ت.
ألَ ﱠن
َ
بَ ،وقَ ْد أَتَي ُ
ْت إِلَى ْال َعالَ ِمَ ،وأَ ْيضًا أَ ْت ُر ُ
ك ْال َعالَ َم َوأَ ْذھَبُ إِلَى اآلب.
خَ َرجْ ت ُز ِم ْن ِع ْن ِد اآل ِ
)(...
صتِ ِهَ ،وتَ ْت ُر ُكونَنِي َوحْ ِديَ .وأَنَا لَس ُ
ْت َوحْ ِدي
اح ٍد إِلَى خَ ا ﱠ
ت اآلنَ  ،تَتَفَ ﱠرقُونَ فِيھَا ُكلﱡ َو ِ
ھُ َو َذا تَأْتِي َسا َعةٌَ ،وقَ ْد أَتَ ِ
اآلب َم ِعي.
ألَ ﱠن
َ
قَ ،ول ِك ْن ثِقُوا :أَنَا قَ ْد َغلَ ْب ُ
ضي ٌ
ي َسالَ ٌم .فِي ْال َعالَ ِم َسيَ ُك ُ
ت ْال َعالَ َمَ.
ون لَ ُك ْم ِ
قَ ْد َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِھ َذا لِيَ ُكونَ لَ ُك ْم فِ ﱠ
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www.ushaaqallah.com
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صفحة الختام
المزمور 37
ال تغر من األشرار ،وال تحسد عمال اإلثم
فإنھم مثل الحشيش سريعا يقطعون ،ومثل العشب األخضر يذبلون
اتكل على الرب وافعل الخير .اسكن األرض وارع األمانة
وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك
سلم للرب طريقك واتكل عليه وھو يجري
ويخرج مثل النور برك ،وحقك مثل الظھيرة
انتظر الرب واصبر له ،وال تغر من الذي ينجح في طريقه ،من الرجل المجري مكايد
كف عن الغضب ،واترك السخط ،وال تغر لفعل الشر
ألن عاملي الشر يقطعون ،والذين ينتظرون الرب ھم يرثون األرض
بعد قليل ال يكون الشرير .تطلع في مكانه فال يكون
أما الودعاء فيرثون األرض ،ويتلذذون في كثرة السالمة
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