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يعرف اإلنسان هللا .. لكنه ال يدركه تمام اإلدراك، فاهلل 

ف نفسه لإلنسان .. وهذا ما سماه اآلباء "اإلعالن اإللهى" ..  يُعّرِ

ولكن اإلنسان ينمو فى معرفة هللا بقدر صدقه وحبه للحقيقة .. ويظل 

 هللا "غير الُمدَرك".

الطبيعة قته .. فى جالل وهللا يُعلن عن نفسه فى خلي

.. فى اإلنسان وضميره الحي .. ومن خالل األنبياء األمناء وتناسقها

اْلَكِلَمةُ َصاَر "حاملى رسالته، ويُكمل اإلعالن اإللهى بتجسد الكلمة .. 

ٌْنَا َمْجدَهُ  ٌْنَنَا َوَرأَ .. وفى المسيح عرفنا هللا ..  (11:  1)يو  "َجَسداً َوَحلَّ بَ

 الذى كان مجهوالً. 

فُُهْم .. "ب تعليم المسيح نفسه ولكن حس ْفتُُهُم اْسَمَك َوَسأَُعّرِ َعرَّ

..  (62:  11)يو  "ِلٌَكُوَن فٌِِهُم اْلُحبُّ الَِّذي أَْحبَْبتَنًِ بِِه َوأَكُوَن أَنَا فٌِِهمْ 

تظل المعرفة تستمر وتنمو وتمتد داخل الحياة األبدية إلكتشاف 

  حدود.روعة هذا اإلله األبدى والتمتع بأبوته بال

هذه المعانى العميقة .. تغوص بنا الخادمة والكاتبة فى 

..  لنتأمل فى معانى معرفة هللا من  دكتورة/ نيفين عادلالقديرة .. 

ف على المسيح عن قرب  خالل شخصية المولود أعمى .. الذى تعرَّ

 فى الوقت الذى تاهت معرفته عن كثيرين من المبصرين فى جيله. 

وأيضاً فى قصة الخلق .. وحياة آدم وحواء اللذان إفتقرا إلى 

ودخال وأدخال البشرية من  ـ رغم كل اإلعالنات األولىـ معرفة هللا 

 حتى أنارها المسيح بتجسده. ورائهما إلى ظلمة الفساد ..
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ربنا يعوض تعبها وخدمتها .. ويجعل هذه الكلمات العميقة 

 .. والباحثة عن هللا. سبب تأمل وشبع للنفوس الحائرة

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا األنبا تواضروس 

 الثانى، الرب يحفظ حياته لنا سنيناً كثيرة وأزمنة سالمة مديدة.

 .. صلوا من أجلى

 داود ملعىأبونا/ 
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ةَ ِقٌَاَمِتِه، َوَشِرَكةَ آالَِمِه، ُمتََشبِّهاً ِبَمْوِتهِ "   "ألَْعِرفَهُ، َوقُوَّ

 (ٓٔ:  ٖ)فً 
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رؼبة ألهبت قلب القدٌس بولس حتى أنه وجد أن  ألعرفه ..

عتبر ذهٌداً  ٌُ  .. من مركز ثقافى ودٌنى ومال وجاه له نحكل ما مُ 

 هللا ..  معرفةمقارنة  ب

ً َخَساَرةً ِمْن أَْجِل فَْضِل َمْعِرفَِة " ٌْضا ٍء أَ ًْ بَْل إِنًِّ أَْحِسُب كُلَّ َش

اْلَمِسٌحِ ٌَسُوَع َربًِّ، الَِّذي ِمْن أَْجِلِه َخِسْرُت كُلَّ األَْشٌَاِء، َوأَنَا 

ٌَْس لِ  ًْ أَْربََح اْلَمِسٌَح. َوأُوَجدَ فٌِِه، َولَ ي أَْحِسبَُها نُفَاٌَةً ِلَك ً بِّرِ

الَِّذي ِمَن النَّاُموِس، بَِل الَِّذي بِِإٌَماِن اْلَمِسٌحِ، اْلبِرُّ الَِّذي ِمَن هللِا 

ً بَِمْوتِِه،. ةَ قٌَِاَمتِِه، َوَشِرَكةَ آالَِمِه، ُمتََشبِّها  بِاإِلٌَماِن. ألَْعِرفَهُ، َوقُوَّ

 .(ٔٔـ  8:  ٖ)فً  "لَعَلًِّ أَْبلُُغ إِلَى قٌَِاَمِة األَْمَواِت.

كلمة ٌقولها القدٌس بولس بفخر وبفرح وبإحساس  ألعرفه ..

ألنه كفٌلسوؾ عرؾ أن أرقى  عن الحكماء من هذا العالم،بالتمٌٌز

ن العقل ٌفترض أ" واقالن ون العقلٌوأنواع الملحدٌن وهم الملحد

ال  وجوب وجود إله للعالم، لكن هذا اإلله أسمى من إدراكنا، ولذلك

ً  نستطٌع أن نعرف عنه ناهٌك عن الملحدٌن المادٌٌن الذٌن ال  ."شٌئا

 ٌإمنون بوجود هللا من األصل.

الذى قٌل عنه أن كُْنه الحٌاة األبدٌة هى  كٌؾ نعرؾ هللا؟

ًَّ "..  معرفته؟ ًَ اْلَحٌَاةُ األَبَِدٌَّةُ: أَْن ٌَْعِرفُوَك أَْنَت اإِللَهَ اْلَحِقٌِق َوَهِذِه ِه

 .(ٖ:  7ٔ)ٌو  "الَِّذي أَْرَسْلتَهُ  َوْحدََك َوٌَسُوَع اْلَمِسٌحَ 

الَِّذي ِعْندَهُ َوَصاٌَاَي َوٌَْحفَظَُها "..  وتؤتى اإلجابة من فم السٌد

)ٌو  "فَُهَو الَِّذي ٌُِحبُّنًِ والَِّذي ٌُِحبُّنًِ ٌُِحبُّهُ أَبًِ َوأَنَا أُِحبُّهُ َوأُْظِهُر لَهُ ذَاتًِ

بٌن حفظ وصاٌا هللا وإظهار وهنا تظهر العبلقة الوطٌدة ..  (ٕٔ:  ٗٔ

 هللا ذاته لنا لنعرفه.
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ل بحث الالهوتٌٌن والدارسٌن هل معرفة هللا هى مجا

بالقطع ال، ألنه لو كان كذلك ألصبح الفقراء والبسطاء  ..فقط؟

 ً نعلم أن  والمعوزٌن من قلٌلى األنصبة فى تلك المعرفة. ونحن جمٌعا

لى السماء، وأن هناك الفقراء والبسطاء هم من أوابل المهاجرٌن إ

معرفة خاصة بهإالء، معرفة فى بساطتها تتحدى كل أنواع المعرفة 

األخرى، معرفة تتكون فى قلب هإالء بٌقٌن الحب وبساطة اإلٌمان، 

فتتحول إلى صبلة تتخطى كل الحواجز، لتصل ببساطة إلى قلب 

 هللا.

 ً َوفًِ تِْلَك " والرضعانتنضم فبة األطفال  ولهإالء أٌضا

وحِ َوقَاَل:  أَْحَمدَُك أٌََُّها اآلُب َربُّ السََّماِء »السَّاَعِة تََهلََّل ٌَسُوعُ بِالرُّ

ٌَْت َهِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُهَماِء َوأَْعلَْنتََها ِلألَْطفَاِل. نَعَْم  َواألَْرِض ألَنََّك أَْخفَ

ةُ أََما بل إن هللا  .. (ٕٔ:  ٓٔ لو) "«َمكَ أٌََُّها اآلُب ألَْن َهَكذَا َصاَرِت اْلَمَسرَّ

إِْن لَْم تَْرِجعُوا َوتَِصٌُروا ِمثَْل "ٌطلب منا أن نصٌر مثل األطفال 

 .( ٖ:  8ٔ )مت "األَْوالَِد فَلَْن تَْدُخلُوا َملَكُوَت السََّماَواِت.

ز العبلمة أورٌجانوس بٌن نوعٌٌن من معرفة هللا، وقد مٌَّ 

 .. الحقابق البسٌطة فى اإلٌمان  نوع ٌناسب البسطاء وٌعتمد على

ونوع ٌناسب  ،ومن حٌاة هإالء نتبلمس مع الكثٌر من المعجزات

ومن هإالء خرج  ،البالؽٌن الشؽوفٌن بالمعرفة والمنطق والتحلٌل

فى معانى  أبحروا كل معلمى مدرسة اإلسكندرٌة األوابل الذٌن

ابع كلمات الكتاب ومزجوا بٌن الفلسفة والروح وأخرجوا لنا رو

 الفكر الروحى والتفسٌر العمٌق للكتاب المقدس.

 التفوق هنا ٌأتى لحساب البالغٌن ..ولعل 
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ألَنَّ كُلَّ َمْن ٌَتَنَاَوُل اللَّبََن هَُو َعِدٌمُ "..  فالقدٌس بولس ٌقول

ا الطَّعَاُم اْلقَِويُّ . اْلِخْبَرِة فًِ َكالَِم اْلبِّرِ ألَنَّهُ ِطْفل   فَِلْلبَاِلِغٌَن، الَِّذٌَن َوأَمَّ

ٌِْر  ٌَْن اْلَخ بَةً َعلَى التَّْمٌٌِِز بَ ِن قَْد َصاَرْت لَُهُم اْلَحَواسُّ ُمدَرَّ ََّمرُّ بَِسبَِب الت

 (.ٗٔـ  ٖٔ:  ٘عب ) "َوالشَّرِّ 

نعم األطفال ٌتمٌزون بالبساطة والوضوح، فمواقؾ الحٌاة 

واألسود، وال مجال ط هما األبٌض عندهم لٌست ملونة إال بلونٌن فق

ق على األطفال فى ٌتفوّ قد الرمادى، ولكن اإلنسان البالػ  للون

بخبرات كثٌرة  مرَّ فهو قد  .وعشرته مع هللا الطوٌلة فى الحٌاة خبرته

الحزن والفرح، الصلٌب والقٌامة، الضعؾ والقوة، السقوط  فى

ناً اوالقٌام وفى هذه جمٌعها عرؾ ألواناً من المتناقضات، عرؾ ألو

ٌحتوى  الذى الرمادى بٌن اللونرمادٌة، ولدقته الشدٌدة أصبح ٌمٌز 

، والرمادى الذى ٌحتوى على األبٌضنسبة أكثر من اللون على 

و أمام طرٌق ضٌق ٌإدى ، أى هل هنسبة أكثر من اللون األسود

 عاقبتها طرق الموت!.ومستقٌمة ق تبدو طر للحٌاة األبدٌة أم

الصواب  نفال ٌمٌزون ببساطة بٌكان األط إذا .. والخبلصة

على شرط أن ٌكون الصواب ناصع البٌاض والخطؤ حالك  ـوالخطؤ 

السواد ـ فالبالؽٌن ٌستطٌعون بخبرتهم الطوٌلة والعمٌقة مع هللا أن 

 ٌمٌزوا بٌن الصواب والخطؤ فى مواقؾ الحٌاة األكثر تعقٌداً.

ْن تََرَك بٌُُوتاً كُلُّ مَ "َتثٌر الحٌرة  المسٌح آٌة قالها السٌد :مثال

ً أَِو اْمَرأَةً أَْو أَْوالَداً أَْو ُحقُوالً ِمْن أَْجِل  ً أَْو أُّما أَْو إِْخَوةً أَْو أََخَواٍت أَْو أَبا

 وأٌضاً  .. (9ٕ:  9ٔ مت) "اْسِمً ٌَأُْخذُ ِمئَةَ ِضْعٍف َوٌَِرُث اْلَحٌَاةَ األَبَِدٌَّةَ.

ٌْتاً أَْو إِْخَوةً أَْو أََخَواٍت أَْو أَباً أَْو أُّماً أَِو اْمَرأَةً أَْو أَْوالَداً " ٌَْس أََحد  تََرَك بَ لَ

أَْو ُحقُوالً ألَْجِلً َوألَْجِل اإِلْنِجٌِل. إِالَّ َوٌَأُْخذُ ِمئَةَ ِضْعٍف اآلَن فًِ َهذَا 
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ً َوإِْخَوةً َوأََخَواٍت َوأُمَّ  َماِن بٌُُوتا َهاٍت َوأَْوالَداً َوُحقُوالً َمَع اْضِطَهادَاٍت الزَّ

 .(ٖٓ ـ 9ٕ:  ٓٔ مر) "َوفًِ الدَّْهِر اآلتًِ اْلَحٌَاةَ األَبَِدٌَّةَ.

باإنا الرسل بالحرؾ، قد تحتاج منا أالتى طبقها هذه اآلٌة 

ترك إمرأته تدقٌق شدٌد لتمٌٌز الظروؾ التى تسمح للرجل بالٌوم ل

ادل الذى ال ٌمكن أن ٌسمح لؤلذى النفسى وأوالده من أجل هللا الع

اإلجابة تنبع من نٌات القلب، هل تْرك  ربما بناء.للزوجة واأل

الزوجة هو نوع من الهروب من المسبولٌة والبحث عن تمجٌد 

ً شدٌداً فى هللا  كر وبذالً للذات وإٌمان شدٌد أن تالذات، أم حبا

 وأال ٌكون قراراً . رعاٌة هللاوالد لهو تسلٌم األ والد من أجل هللااأل

 ً دعى ن ٌُ مَ ها تجعل زوجة أن للزوجة. ومن حكمة الكنٌسة إجبارٌا

فى هذا القرار حتى تكون راضٌة باإلستؽناء  ةشاركملكهنوت ل

 الجزبى عن زوجها.

ربما تشكل  وهناك العدٌد والعدٌد من اآلٌات والوصاٌا التى 

الصواب ، ما هو الحد الفاصل بٌن آلخر شخص موضع حٌرة من

ماذا ٌرٌد  نٌة، خدمة اآلخر وخدمة الذات؟ أىوالخطؤ، العطاء واألنا

كمن فى هللا من كل إنسان على حده فى كل موقؾ؟ اإلجابة ت

الذى ٌعرؾ هللا سٌعرؾ ماذا ٌرٌد هللا منه وخصوصاً إن ف"ألعرفه" 

بالحكمة  ، عقل البالؽٌن لٌمٌزتمتع بعقل البالؽٌن وقلب األطفالكان ٌ

وقلب األطفال الذى ٌحب هللا فٌتبلمس بسرعة مع   كل موقؾ

  .حٌثٌات وتعقٌدات دون الوقوع فىمشٌبته 
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هللا ظهر فى الجسد وتراءى لنا فى هٌبة إنسان، وفى  

ى المخابا لم ٌعلم أحد بل علم الناس على السطوح وفى الحقول حت

ً ٌتسنى للكل رإٌته ومعرفته. و اه كما رآه مدعوون لنر نحن أٌضا

 ٌنا اإلنجٌل وكاتبٌه كشهود عٌان.هإالء من خبلل ما نقل إل

ولكن طموحنا الروحى ٌرٌد أن ٌتبلمس بشكل شخصى مع 

هللا، ٌرٌد أن ٌعرؾ هللا وقوة قٌامته وشركة آالمه، ٌرٌد كما أراد 

فُُهْم ِلٌَكُوَن فٌِِهُم اْلُحبُّ الَّ "َالمسٌح  ْفتُُهُم اْسَمَك َوَسأَُعّرِ ِذي أَْحبَْبتَنًِ بِِه َعرَّ

ً و .. (ٕٙ:  7ٔ ٌو) "َوأَكُوَن أَنَا فٌِِهمْ  إِنًِّ َسأَْسكُُن فٌِِهْم َوأَِسٌُر " أٌضا

ٌْنَُهْم، َوأَكُوُن لَُهْم إِلَهاً َوهُْم ٌَكُونُوَن ِلً َشْعباً.  .(ٙٔ:  ٙ كوٕ) "بَ

فاإلنسان ٌرٌد معرفة خاصة به، ٌرٌد أن ٌتحدث له هللا بلؽة 

أحد آخر إال هو، ٌرٌد أن ٌترآى له هللا بشكل خاص  ال ٌفهمها

بُّ ِمْن بَِعٌٍد: َوَمَحبَّةً أَبَِدٌَّةً أَْحبَْبتُِك ِمْن " وشخصى فٌقول تََراَءى ِلً الرَّ

ْحَمةَ. . ٌرٌد أن تكون هناك كلمة . (ٖ:  ٖٔ رإ) "أَْجِل ذَِلَك أَدَْمُت لَِك الرَّ

 السر واإلشارة الخاصة بٌنه وبٌن هللا.

لذلك سنرى المعرفة الشخصٌة من خبلل شخص كان أعمى 

خر أبصر هللا آواآلن ٌبصر وفى العمى أبصر هللا وعرفه, وشخص 

ً لوجه ـ آدم ـ ومع ذلك لم ٌستطع أن ٌرى هللا ولم ٌستطع أن  وجها

 ٌعرفه!. 

إذن نحن أمام شخصٌتٌن آدم من العهد العتٌق، والمولود 

د من سفر التكوٌن الذى بدأ أعمى من العهد الجدٌد. شخصان واح

بكلمة فى البدء وٌقصد بدء الخلٌقة، والشخص اآلخر من البشارة 
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 ً ولكن  ،بكلمة "فى البدء" بحسب معلمنا ٌوحنا والتى بدأت أٌضا

الؽرٌب أنها هنا تعنى لٌس بدء الخلٌقة المادٌة ولكن السرمدٌة حٌث 

أقدم بكثٌر من كان الكلمة اللوؼوس، وهذا البدء الذى ال بداٌة له هو 

"البدء" الذى تكلم عنه سفر التكوٌن. وكنا نتصور أن سفر التكوٌن 

م لنا أقدم حدث فى الكتاب ولكن ٌوحنا الحبٌب آخر كاتب من قدَّ 

لبلهوت ٌعود بنا بزمن قبل سفر لكتاب البشابر األربع  بعمق فهمه 

 .(ٔ:  ٔ)ٌو  "فًِ اْلبَْدِء َكاَن اْلَكِلَمةُ "التكوٌن بؤزلٌة السنوات حٌث 

. أحدثهما ـ المولود .إذن سنتعرؾ على شخصٌن عرفا هللا   

ؾ على هللا األزلى ببصٌرة أقوى من الحاسة البصرٌة أعمى ـ تعرَّ 

وهو أعمى، واآلخر ـ آدم ـ رأى هللا ببصره ولم ٌعرفه حق المعرفة 

هللا فى  ادخلهبالرؼم من قوة اإلبصار ووضوح صورة هللا. لذلك 

العمى والظلمة المإقتة حتى ٌستطٌع أن ٌرى هللا ببصٌرته بعد أن 

ختفى هللا من أمام ناظرٌه بعد الطرد من الفردوس. أتجاسر وأقول ا

ن شجرة معرفة الخٌر والشر، أى شجرة معرفة النور والظلمة أ

كانت بداٌة رإٌة هللا. ولم ٌكن آدم لٌدرك جمال النور اإللهى إال 

ط كثٌراً فى الظلمة، لم ٌكن لٌدرك إحسانات هللا علٌه بعدما تخبَّ 

وقٌمة التدلٌل الذى حباه هللا به فى الفردوس إال بعد أن ذاق مرارة 

الحسك وتؤذى بجراحات الشوك، حٌث تعامل مع األرض التى تنتج 

شوكاً وحسكاً كما قال الرب. وبدأ ٌتعلم أن ٌفرح وٌشكر على أبسط 

ٌس أوؼسطٌنوس ]الفرح الذى ٌسبقه عذاب األشٌاء، كما ٌقول القد

 مضن قاس، هو أعظم فرح[.

]العذاب هو الخٌط الذى ٌحاك منه نسٌج الفرح[ هنرى دو لو 

 باك.
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فنحن  المقدس وبما أننا سنتحدث عن إثنٌن فقط من الكتاب

إذن نتحدث عن صخرتٌن صؽٌرتٌن فى جبل كبٌر، حٌث 

كبٌر هو كل والجبل ال ،الصخرتان هما آدم والمولود أعمى

 شخصٌات الكتاب منذ البدء إلى األبد. 

وسنعرؾ من  ،سنعرؾ من المولود أعمى كٌؾ عرؾ هللا

 آدم كٌؾ نعرؾ وصاٌاه من خبلل شجرة معرفة الخٌر والشر.   

 هى أن اإلنسان  ،أما عن معرفتنا الشخصٌة هلل فهناك مشكلة

 ً ونها أسود نظارة معتمة ملونة، فلو كان لمن خبلل ٌرى هللا أحٌانا

ـ حاشا  ن كان لونها أحمر سٌرى هللاإ، وجباراً سٌرى هللا قاسٌاً مهٌباً 

ً ومُ  ـ ً لئلنتقام، وإن كان لونها أصفر سٌرى هللا دموٌا تسامحاً مُ حبا

. ومهما ـ متسٌباً بعض الشًء حاشاـ ربما ودوداً ال ٌحب العقاب و

ً بلون مختلؾ عن حق ٌقته. فما كان لون النظارة سٌكون هللا متلونا

ن ال ٌالقلب النقٌتٌن اللت .. الحل أن نرى هللا بعٌنٌىالحل إذن؟ 

 ترٌدان تؽٌٌر شكل هللا بما ٌتناسب مع مٌول النفس ورؼباتها. 

هتم بإرجاع اإلنسان إلى صورته األولى إن كان هللا قد او

ٌب أن الكثٌر وأزال عنها التشوٌه الذى حدث نتٌجة الخطٌة، فالؽر

واحد ٌصوره كإله ٌحب العنؾ  .. صورة هللا! هواوشمن الناس قد 

ٌحٌا فى هٌام مع اإلنسان وكؤن  حالمواإلنتقام وآخر ٌصوره كإله 

ل جتهاد وتحمّ االحٌاة الروحٌة حب وهٌام ولٌس بها عمل و

 لٌة، وآخر فى طمعه فى مادٌات الدنٌا ٌصور هللا كما لو كانللمسإ

 ً تشوٌه صورة هللا  ارحتى ص ،على محبٌه للكنوز المادٌة موزعا

من صنع  ةآلهاألصنام هى  تألٌس .. قرٌب من عبادة األصنام!

 . ؟!اإلنسان وهوى قلبه
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فهإالء الذٌن ٌرون هللا قاسى هم فى الحقٌقة ٌعبدون القوة 

 وٌرٌدون إلهاً بهذا الشكل.

والذٌن ٌرون هللا هٌمان فى اإلنسان على طول الخط ٌعبدون 

 وٌرٌدون لها التدلٌل طوال الوقت.ذواتهم وٌتمركزون حولها 

و الذٌن ٌجرون وراء المعجزات فقط ٌعبدون الحٌاة المادٌة 

 بما فٌها من مال ونجاح وصحة.

الحقٌقة أن هللا ٌستعمل الكبلم القوى  .. لكن أٌن الحقٌقة؟

لؤلشرار لٌتوبوا حٌث أن حساسٌتهم قلٌلة، بٌنما الخطاة البسطاء ال 

فالسٌد  توبون بالقلٌل من كلمات العتاب.ٌستعمل معهم العنؾ حٌث ٌ

ت الحزم لقساة بٌنما السٌد ٌوفر كلما ال ٌقصؾ القصبة المرضوضة،

والؽرٌب أن اإلنسان الحساس والرقٌق  ".وٌل لكمالقلوب فٌقول لهم "

ن ٌتؤثر بالكبلم الموجع وٌؤخذه على نفسه، بالرؼم أن القلب هو مَ 

مثال على ذلك حٌنما تكلم هذا الكبلم ؼٌر موجه له من األساس. و

لم ٌرق  (ٕٔ:  ٕٙ)مت  "إِنَّ َواِحداً ِمْنكُْم ٌَُسلُِّمنًِ"الرب عن ٌهوذا قاببلً 

بٌنما التبلمٌذ األنقٌاء ٌؤخذون الكبلم على أنفسهم  .. قلب ٌهوذا!!

َ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم ٌَقُوُل لَهُ: " ؟ َهْل أَنَا هَُو ٌَا»فََحِزنُوا ِجدّاً َواْبتَدَأ  "«َربُّ

 .(ٕٕ:  ٕٙ مت)

منهم هو الًمْعنٍى بالتوبٌخ بل  وهنا طمؤنهم الرب أن ال أحد

ُجِل " ن ٌؽمس معه فى نفس الصفحة ثم استطرد قاببلً مَ  ٌْل  ِلذَِلَك الرَّ َو

ُجِل لَْو لَْم ٌُولَدْ  ٌْراً ِلذَِلَك الرَّ :  ٕٙ مت) "الَِّذي بِِه ٌَُسلَُّم اْبُن اإِلْنَساِن. َكاَن َخ

ٕٗ). 
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ً  ولكن فبلبسى  إننا نرى أكثر من شخصٌة هلل .. حقا

 من تلقاء أنفسهم، بل هذه الصور هللاالنظارات لم ٌإلفوا صورة 

أحٌانا تشكلت من رإٌتهم لبعض مواقؾ الكتاب التى ٌبدو هللا فٌها 

 ً  فكٌؾ ذلك؟ ,شدٌداً وأحٌاناً رقٌقا

ها من قد سبق وأشرنا إلى أن الناس تخلق آلهة على هوا

أذهانها. فهل هللا ذو شخصٌة ثابتة أم له عدة شخصٌات؟ ربما 

اإلجابة التى تبدر إلى الذهن أن هللا له شخصٌة واحدة وهو أنه إله 

أن هللا ٌتشكل لنا بحسب بسٌط. وهذه حقٌقة ولكن األدق واألعجب 

وهذا هو كمال محبته، طالما هذا التشكٌل فى إطار محبته  إحتٌاجاتنا

زمه وعدله، فاهلل كمحب حقٌقى ٌتشكل بحسب ما ٌرٌده ورحمته وح

محبوبه اإلنسان كى ما ٌعجبه، فاهلل ـ وهو الثابت فى جوهره ـ 

ٌترآى بالطرٌقة التى تعجب كل إنسان على حده. فهو ٌتحدث مع 

توما العقبلنى بالدلٌل العلمى على قٌامته وهو اللمس، وكؤنه فى 

بؤن المسٌح قام من األموات معمل وٌرٌد أن ٌثبت له صحة النظرٌة 

بطرٌقة "التجربة والمشاهدة واإلستنتاج". بالرؼم أن هللا نفسه ال 

ٌفضل هذه الطرٌقة، فهو ٌفضل وٌعطى الطوبى لمن آمنوا دون أن 

 .( 9ٕ: ٕٓ)ٌو  "طُوبَى للَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌََرْوا" ٌروا

ومع شخص آخر كٌهوذا لم ٌكن لٌفضل أن ٌوضع  

ٌَْس ألَنَّهُ " الصندوق فى ٌد إنسان سارق مثله بَاِلً بِاْلفُقََراِء َكاَن ٌُ  َهذَا لَ

ْندُوُق ِعْندَهُ َوَكاَن ٌَْحِمُل َما ٌُْلقَى فٌِهِ  ً َوَكاَن الصُّ  "بَْل ألَنَّهُ َكاَن َساِرقا

لمال والتعامل مع المال ترك ، ولكن لعلمه أن ٌهوذا ٌحب ا(ٙ:  ٕٔ)ٌو

ر من طول الوعظ أو لعل كثرة وجود المال فى المال له لعله ٌتؽٌّ 

 ٌدٌه تجعله ٌذهده.
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المجنون بؤن أعطى له معجزة شفاء إلبنه  وتشكل ألبو الولد 

أُوِمُن " بالرؼم أن األب أخل بشرط اإلٌمان البلزم لحدوث المعجزة

 . فالشرط ٌقول كل شًء(ٕٗ:  9 )مر "إٌَِمانًٌَِا َسٌِّدُ فَأَِعْن َعدََم 

مستطاع لدى المإمن، أما األب المسكٌن فلم ٌكن عنده ما ٌكفى من 

اإلٌمان لٌحصل على معجزة الشفاء، ولكن هللا ٌتشكل له وٌعطٌه 

الَ "مراده بالرؼم من عدم إٌمانه. فاهلل المحب ال ٌطلب ما لنفسه 

 .(٘:  ٖٔ كؤ) "تَْطلُُب َما ِلنَْفِسَها

ً إنه إ ً والقلب  للبشرله محب حقا ومحبته تمؤل العقل شبعا

لذلك نتضرع مع القدٌس أوؼسطٌنوس قابلٌن ]هبنى ذاتك ٌا  اً.فرح

ً فزدنى إ لهى وإستسلم إلىَّ ألنى أحبك. وإذا لم ٌكن حبى لك كافٌا

منه. عاجز أنا عن معرفة ما ٌنقص محبتى لتصبح كافٌة إللقاء 

توجٌهها إلٌك لتختبا فى سر وجهك. أنا حٌاتى بٌن ذراعٌك و

سٌا إلىَّ، أكان فى الداخل أم فى الخارج، أعرؾ أن كل ما عداك ٌُ 

  [.وأدرك أن كل ما أعتبره ؼنى لى ماخبلك، بإس هو وشقاء

تجتاحه الفوضى والدمار  ألن العالم بدون هللا .. سأعرفه

إن هللا إذا "دستوٌفسكى" ٌقول ]تى أن الكاتب والخوؾ والقلق. ح

 .، الخٌر والشر ـ الفضٌلة والرذٌلة[جابزاً  اختفى أصبح كل شًء

والمفكر الفرنسى فولتٌٌر ٌهاجم دعاة اإللحاد فى عصره 

واله لخانتنى زوجتى وسرقنى كون فى وجود هللا؟ ولقاببلً ]كٌؾ ٌش  

 .[خادمى
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وقٌمة  ،ألن الحٌاة بدون هللا ستكون ببل معنى .. سأعرفه

اإلنسان لن تكون أكثر من قٌمة حٌوان ناطق ٌؤكل وٌشرب وٌتعلم 

وٌعمل ثم ٌكبر وٌمرض ألنه ؼداً سٌموت. بٌنما الحٌاة مع هللا هى 

كمال الشبع بدؾء إله ٌحب وٌحمى، ٌعلم وٌتكلم مع اإلنسان لٌورثه 

 .  ولٌرفعه لرتبة خلٌله وتاج خلٌقته ءىكل ش
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تبدأ معرفة المولود أعمى عن هللا منذ نعومة أظفاره، فلربما 

ٌَا ُمعَلُِّم َمْن أَْخَطأَ: َهذَا أَْم "وصلت إلٌه همسات الناس الُمتٍْعبَة القابلة 

، صحٌح أن هذه الجملة سمعها من (ٕ:  9 )ٌو "أَبََواهُ َحتَّى ُوِلدَ أَْعَمى؟

التبلمٌذ فٌما بعد ولكن الذى قاله التبلمٌذ ما هو إال إنعكاس لفكر 

َرت تلك  المجتمع وآراء البٌبة السابدة فى تلك الفترة. ََ ولربما أثَّ

نظرته هلل وألبوٌه ولنفسه، فلربما إستشعر اإلحساس  األقوال على

بالقهر من هذا اإلله المسٌطر على البشر الذى ٌعطى البصر وٌمنعه 

شاء بقواعد ال ٌعرفها أحد إال هو، وقد حرم على البشر كٌفما ٌ

اإلعتراض ولربما سمح ببعض اإلمتعاض. أما عن أبوٌه فلعل 

الحٌرة تملكته والخزى أخجله بٌنما السإال ٌدور فى ذهنه، ٌا ترى 

ما هى الفعلة الشنٌعة التى إقترفها أحد أبوٌه أو كلٌهما حتى تمت 

والدته؟! وإن كانا قد أخطؤ، أفما عقوبتهما بإنجاب طفل أعمى منذ 

عاقب من أن ٌُ  كان ٌجب على هللا أن ٌعاقبهما هما بفقد البصر بدالً 

 هو!؟

ومتى  ؟ ..ترى ماذا فعلت ٌاأما أصعب سإال سؤله لنفسه " 

هل وأنا فى الرحم أم قبل أن .. هل قبل أن أولد؟!  ! ..فعلت الخطؤ؟

وأى منطق ذاك الذى ٌقوله الناس أننى أعمى بسبب  .. !؟ٌُْحبل بى

أم .. ! ؟خطؤى وأنا لم ٌتح لى من الزمن أى زمن قبل أن أولد أعمى

نادى بها الفبلسفة أن اإلنسان ربما ٌا ترى ٌصدقون الخرافة التى ٌُ 

 . "وها هو ٌعاقب فى الحٌاة الحاضرة؟!أخطؤ فى حٌاة سابقة 

ان العادى تإرقه األسبلة أسبلة ببل إجابات. وإن كان اإلنس

وسط إنشؽاالت الحٌاة، فلنا أن نتخٌل حجم األسبلة التى تحارب 

 األعمى الذى ال ٌجد شٌباً ٌفعله فى الحٌاة ؼٌر التفكٌر واإلستعطاء.
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 المولود أعمى قضى سنوات من الجلوس على باب الهٌكل

، سنوات من سماع عظات عن هللا إله العهد ٌرٌد أن ٌعرؾ هللا

م، ربما بعضها تكلم عن مراحمه وربما بعضها تكلم عن القدٌ

دٌنونته ونقمته، ولربما أتاح له الفراغ ؼربلة المعلومات وتخٌل 

 شكل خاص عن هللا. 

ثم ٌؤتى ذلك الٌوم الذى ٌمر علٌه جمهرة من التبلمٌذ 

ٌحٌطون بسٌد ٌُقال عنه أنه نبى ٌصنع معجزات، وتتردد بعض 

لمسٌا المنتظر وإن كان فقره وتواضعه ال الشابعات أنه لربما ٌكون ا

 ٌوحٌان بتلك الفكرة.

 .(ٔ:  9 ٌو) "فٌَِما هَُو ُمْجتَاز  َرأَى إِْنَساناً أَْعَمى ُمْنذُ ِوالَدَتِهِ "

لو قارننا بٌن حب هللا ألوالده وحب األبرار ألبنابهم لربما 

ً على أبنابهم من هللا. فبل ٌمك ن أن تراءى لنا أن األبرار أكثر حنانا

ٌختار أب بار إلبنه العمى أو العرج أو أى شكل من أشكال اإلعاقة 

الجسدٌة. الٌمكن أن ٌحتمل البار رإٌة أوالده جوعى أو مرضى أو 

عرٌانٌن أو مكروبٌن أو مذلٌن. ال ٌمكن أن ٌرتضى البار ألبنابه 

ً على أبنابه من مؽبة الٌتم  ً على حٌاته ولكن خوفا بالتٌتم لٌس خوفا

اإلنسانى المصاحب له. بل ال ٌمكن ألب أن ٌرى بناته واأللم 

ً ولكن  ً وال ٌثور ؼاضبا ٌتعرضن لئلؼتصاب الجنسى وٌقؾ ساكنا

هللا ٌرى وٌصمت حتى أن راهبات األرمن كانوا ٌُساء إلى عفتهن 

ً ق . ولعل صمت هللا أحد أسباب ؼضب بل إؼتٌالهن وهللا ال ٌفعل شٌبا

اإلنسان ٌقول فى قلبه إن كان هللا  اإلنسان الؽٌر مإمن من هللا، ألن

أب وإن كان هللا حنان فكٌؾ نفهم صمته وسكوته على ألم أبنابه 
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 ً على منع المخاطر عن أوالده. ولٌس  أنه ٌمتلك القدرة وخصوصا

سراً أن بعض القدٌسٌن إستاءوا من هذا الصمت حتى أن داود النبى 

 ..  والملك قال

ٌِق؟. فًِ ٌَا َربُّ ِلَماذَا تَِقُف " بَِعٌداً؟ ِلَماذَا تَْختَِفً فًِ أَْزِمنَِة الّضِ

ٌِر ٌَْحتَِرُق اْلِمْسِكٌُن. ٌُْؤَخذُوَن بِاْلُمَؤاَمَرِة الَّتًِ فَكَُّروا  ّرِ ِكْبِرٌَاِء الّشِ

ُف. ٌُِهٌُن  ٌَر ٌَْفتَِخُر بَِشَهَواِت نَْفِسِه َواْلَخاِطُف ٌَُجدِّ ّرِ بَِها. ألَنَّ الّشِ

. ا بَّ ٌُر َحَسَب تََشاُمخِ أَْنِفِه ٌَقُوُل: الَ ٌَُطاِلُب. كُلُّ أَْفَكاِرِه أَنَّهُ الرَّ ّرِ لّشِ

 (ٗـ  ٔ:  ٓٔ)مز  "الَ إِلَهَ.

لماذا ٌولد أناس عمٌان كل طموحاتهم فى  ؟! ..وأٌن العدل

الحٌاة أن ٌروا خطوات أرجلهم فى الطرٌق لببل ٌتعثروا، وأناس 

شاهد خلٌعة. وٌتسابل اإلنسان ألم ٌفسدون أعٌنهم بمناظر شرٌرة وم

 ٌكن المسكٌن أولى بالنظر من الشرٌر الذى ال ٌستحق البصر؟.

وماذا نقول عن الذٌن ال ٌعٌشون فترة طوٌلة من العمر 

سواء بنظر أو بؽٌر نظر، هإالء األطفال الذٌن ٌموتون بالمجاعات 

 . !واألوببة أو الحروب واألهوال. أٌن العدل؟

ت البعض ٌقتنع بفكرة اإللحاد على إعتبار هذه األحداث جعل

أنها أكثر قبوالً للعقل، من فكرة أن هللا ٌسمح لؤللم ألوالده لكى ما 

  .ٌحصلوا على بركات الصلٌب وأمجاد الحٌاة األبدٌة... إلخ

ولسنا هنا بصدد مناقشة لماذا ٌسمح هللا باأللم ولكن ما 

مة على قلة حب سنتطرق إلٌه هو حقٌقة أن التعرض لؤللم لٌس عبل

. والدلٌل بسٌط فإن كان هللا اآلب سمح إلبنه الوحٌد المحبوب . هللا

ٌسوع المسٌح باأللم والمهانة والظلم والفقر فهذا معناه أن أبوة هللا 
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لئلنسان لٌست معناها خلو حٌاته من األلم والمهانة والظلم. وإن كان 

ً هللا سمح ألمه السٌدة العذراء أحب النساء إلى قلب  ه بؤن تعتصر ألما

 ً معناه أن أبوة  على رإٌة وحٌدها ٌتعرض آلالم الصلب، فهذا أٌضا

 هللا للبشرٌة ال تلؽى هذا النوع من آالم القهر واإلعتصار. 

ا لماذا ٌسمح هللا بهذه األنواع من اآلالم، بٌنما الٌسمح أمَّ 

تلؾ األبرار ألوالدهم بمثل هذه األنواع؟ ألن أولوٌات هللا ألبنابه تخ

عن أولوٌات األبرار ألبنابهم. فؤولوٌات البشر ألبنابهم هى الصحة 

والعافٌة والسعادة ورؼد العٌش والراحة، بٌنما أولوٌات هللا هى فى 

 الحٌاة األبدٌة ومعرفة هللا والتحرر من إرتباطات العالم الزابل.

كما أن األلم هو الذى ٌكشؾ عظمة اإلنسان. ]العظٌم من 

ً فى  ً فى القٌود كان عظٌما ً فى السجن، عظٌما الشقاء، عظٌما

صٌرنا عظماء مثل األلم ٌُ  ال شًءوالسبلسل[ تشارلز دٌكنز. ]

 العظٌم[ ألفرٌد دو موسٌه.      

ٌَا ُمعَلُِّم َمْن أَْخَطأَ: َهذَا أَْم أَبََواهُ َحتَّى ُوِلدَ »فََسأَلَهُ تالَِمٌذُهُ: "

 .(ٕ:  9)ٌو  "«.أَْعَمى؟

ها هو ذا السإال ٌتكرر وٌفتح جرحاً قدٌماً فى قلب المولود  

أعمى، كلما أوشك أن ٌلتبم أُِعٌد فتحه من جدٌد بالسإال القدٌم من 

لماذا ال ٌتركونه وشؤنه على  !"أهذا أخطؤ أم أبواه؟"أى عابر سبٌل 

كل ما ٌطلبه من الناس أن  .. هل إشتكى إلنسان من عماه؟؟.. عماه

من المال أو الخبز أو الماء أو الكساء لٌشبع جوعه أو ٌعطونه القلٌل 

. والتبلمٌذ ٌتركونه لحال سبٌلهٌروى ظمؤه أو ٌستر عرٌه، و

 .عطونه شٌباً إال األلم من السإالاألطهار لم ٌ
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 ً نرٌد أن نعرؾ اإلجابة على السإال.  ولكننا اآلن نحن أٌضا

 لماذا ولد أعمى؟  

العمى ولكن هللا لم ٌذكر الحقٌقة إن األخطاء الجٌنٌة تسبب 

هذه المعلومة، ربما ألن أحداً لم ٌكن لٌفهم ما ٌقوله، فلم ٌكن أحد 

ٌعرؾ فى جسم اإلنسان إال األعضاء الكبٌرة المنظورة بالعٌن 

الَ َهذَا "المجردة. لذلك آثر هللا أن ٌجٌب على سإال التبلمٌذ هكذا 

ِ فٌِهِ أَْخَطأَ َوالَ أَبََواهُ لَِكْن ِلتَْظَهَر أَعْ  . والجمٌل أن هللا (ٖ:  9)ٌو  "َماُل اَّللَّ

ولم  "ِلتَْظَهَر أَْعَماُل اَّللَِّ "ٌتحدث عن الجانب اإلٌجابى من القصة 

ٌتحدث عن الجانب السلبى.  فلكل قصة وجهتا نظر على األقل. 

فهوذا هللا ٌنظر إلى الجانب اإلٌجابى من القصة وٌروٌها بكلمات 

 مفرحة وإٌجابٌة.

على  "الَ َهذَا أَْخَطأَ َوالَ أَبََواهُ "ولنا أن نتخٌل وقع كلمات السٌد 

المولود أعمى، فؤلول مرة فى حٌاته ٌسمع كلمات تعفٌه هو ووالدٌه 

 ً من اللعنة التى حلت  من مسبولٌة العمى، وتعلن براءتهم جمٌعا

علٌهم بالعمى، ولنا أن نتخٌل كم الحب الذى استشعره هذا األعمى 

لسٌد الذى أشعره بإنسانٌته وآدمٌته. ولعل ذلك ٌفسر لنا تجاه ا

الطاعة العمٌاء التى أطاع بها األعمى السٌد والدفاع المستمٌت عنه 

 أمام الفرٌسٌٌن فٌما بعد. 

ِ فٌِهِ "   (ٖ:  9)ٌو  "الَ َهذَا أَْخَطأَ َوالَ أَبََواهُ لَِكْن ِلتَْظَهَر أَْعَماُل اَّللَّ

ر أن السٌد المسٌح قال . ولكن المحٌّ أى لٌبرأ فٌإمن الكل باهلل

عمال بصٌؽة الجمع ولم ٌقل لتظهر أعمال هللا وتحدث عن األ

= البصٌرة والبصر! إذن الموضوع أكثر بكثٌر من البصٌرة عمبلن
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والبصر بل هى أعمال ربما ٌومٌة، ففى كل ٌوم ٌشعر األعمى 

ً بإٌمانه وم بضعفه ٌلجؤ هلل حٌث ال ملجؤ آخر سواه تمسكناً متمسكا

ه لئلله القوى القدٌر، فتجرى أمام عٌنٌه معجزات هللا منهمرة، بضعفِ 

فتجعله متمسكاً أكثر بضعفه مكتفٌاً رؼم فقره ألن قوة هللا تكمل فى 

 ضعفه.

وهذه تعزٌة للعمٌان الذٌن لن تتاح لهم نعمة اإلبصار طوال 

  ٌصنع معهم هللا معجزة اإلبصار.حٌاتهم أى الذٌن ال

ٌْل  ِحٌَن  ٌَْنبَِغً" . ٌَأْتًِ لَ أَْن أَْعَمَل أَْعَماَل الَِّذي أَْرَسلَنًِ َما دَاَم نََهار 

 .(ٗ:  9)ٌو  ."الَ ٌَْستَِطٌُع أََحد  أَْن ٌَْعَملَ 

ٌستطٌع أحد أن ٌعمل فى اللٌل: ربما ٌقصد به الموت أو  ال

ربما ٌقصد به لٌل األشرار حٌن ال ٌستطٌع أحد أن ٌعمل فى وجود 

شرٌر مظلم ال ٌرٌد أن ٌبرأ. حاول داود أن ٌعمل عمل الحب قلب 

فى ظلمة قلب شاول بكل ما أوتى من نور قلبه وتواضعه وؼفرانه 

نٌر، وما إستطاع داود أن ٌعمل، ولكن أبى قلب شاول العنٌد أن ٌُ 

نعم إن أعماله قد أضحت كنزاً له فى السماء وأكالٌل مجد على 

 رٌر شاول.رأسه ولكن ما عملت فى قلب الش

 !الميل؟ هل يستطيع السيد أن يعمل فى الميل أم مثل كل أحد ال يعمل فى
 ..كثيرة ال يعمل فى الميل. فيقول الكتاب . اإلجابة أن هللا أحيانا  .

ٌِْه " ٌَْر أَنَّهُ َوَضَع ٌَدَ ةً َواِحدَةً َغ َولَْم ٌَْقِدْر أَْن ٌَْصنََع هُنَاَك َوالَ قُوَّ

َب ِمْن َعدَِم إٌَِمانِِهْم. َوَصاَر َعلَى َمْرَضى قَِلٌلِ  ٌَن فََشفَاهُْم. َوتَعَجَّ

 .(ٙـ  ٘:  ٙ)مر  "ٌَطُوُف اْلقَُرى اْلُمِحٌَطةَ ٌُعَلُِّم.
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..  فإذا كان عدم اإلٌمان ظلمة فالمسٌح ال ٌقدر أن ٌعمل فٌها

 .(٘:  9)ٌو  "َما دُْمُت فًِ اْلعَالَِم فَأَنَا نُوُر اْلعَالَمِ "

ضٌا ؼرفة النوم كما أن المصباح ٌُ ٌعقوب ]ٌقول األب 

المظلمة، هكذا خوؾ هللا عندما ٌدخل القلب ٌنٌره وٌعلمه كل 

 .الفضابل ووصاٌا هللا[

ن سٌضا ولكن ماذا ٌحدث ٌا هللا عندما تصعد من العالم؟ مَ 

 العالم؟

َوَها أَنَا "..  ضٌا العالم بى أٌضا ألنى لن أترك العالم بلسٌُ 

 .(ٕٓ:  8ٕ مت) "األٌََّاِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّْهرِ َمعَكُْم كُلَّ 

  ً أَْنتُْم نُوُر "ضا العالم بؤبنابى الذٌن قلت لهم سٌُ  وأٌضا

فالقدٌسٌن هم أنوار العالم ولست أقصد فقط  .. (ٗٔ:  ٘)مت  "اْلعَالَِم.

الناسكٌن العظماء ولكن البسطاء الذٌن إستطاعوا أن ٌصنعوا وصاٌا 

 الكتاب فى أحلك الظروؾ. هإالء ٌضٌا هللا من خبللهم.

بن فى سن البلوغ وٌوماً ما أتى اومن هإالء إمرأة كان لها 

هو أن زمٌل إلٌها ضباط شرطة ٌنعون لها خبراً من أقسى األخبار و

إلبنها فى المدرسة قد قتله بالرصاص. وماجت الدنٌا من حولها، 

ولحظة من الزمان عبرت كؤنها دهراً، وتحولت هذه المرأة من أم 

إلى ثكلى، ومن صاحبة أسرة إلى أشبلء أسرة، و جاء الموت ؼادراً 

لت أقدارها على أن إبنها فلو كان إبنها مات جراء مرض عضال لتقبّ 

ٌته من المصباح بؤمر إلهى فٌتعزى قلبها، أما وأن ٌذهب قد نفذ ز

ة ال تراقب مقتنٌات إبنها ؼدراً بسبب طٌش مراهق وإهمال أسر

وسوء دولة وتاجر جشع ٌستبٌح بٌع السبلح لطفل صؽٌر  القاتل
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ً فى الربح فهذا ش . نٌران . ال ٌُؽتفر وال ٌُنسى وال ٌُشفى ءىطمعا

تطفبها أنهار العالم كله، ولكن  مرارة وكراهٌة وؼل من القاتل ال

من اإللتقاء  هفقط حد من إنتشارها أن الشرطة تمنع أهل المجنى علٌ

نتظرت األم شهوراً طواالً تتمنى ابالجانى إال بعد صدور الحكم. و

الٌوم الذى تواجه فٌه قاتل إبنها وثاكلها لتقذؾ علٌه أصعب الوٌبلت 

ً َعلَّ نارها تهدأ قلٌبلً. ومضى الوقت  ب كعادته فى أوقات األلم  طٌبا

وهى تتعجب من الزمن الذى ٌكٌل بمكٌالٌن، طول األناة فى وقت 

األلم وشدة السرعة فى وقت الفرح. فسنوات تمتعها بإبنها مرت 

راقه كدهور طوٌلة كقطار مسرع فى طرٌقه، بٌنما تمر األٌام بعد ف

ء بعد حكم جاء ٌوم الحكم على القاتل وبالتالى جاء اللقاال تنقضى. و

المحكمة علٌه بقضاء سنوات طوٌلة فى السجن. وهنا سُِمَح لها 

برإٌة القاتل، ودخلت ووجدت القاتل المراهق طفبلً ٌبكى، فقد تبرأ 

ت على وجهه عبلمات الرعب والفزع من وترسمَّ  اهمنه والد

المصٌر المنتظر. والمعروؾ أن فى السجن ٌتعرض السجناء 

لئلعتداءات بكافة أنواعها. وهنا رأت األم القاتل ال كمجرم حرمها 

من إبنها، بل طفل ُحِرَم من أمه بل ربما مجنى علٌه من إهمال أسرة 

الحٌاة ٌعبث  ما علمته وما أرشدته للصواب والخطؤ بل تركته  فى

ما شاء حتى صار كزرع برى ٌنمو فى أى إتجاه. وهنا نظرت األم 

بنى لهو اإلٌه وربتت على كتفٌه وقالت "ٌا بنى إن سمعى عن موت 

علم أننى ابنى ٌلقى مصٌر كمصٌرك. وامن أن أسمع أن  أهون علىَّ 

 ًءنى سؤكون لك أُماً إذا ما إحتجت إلى شأأسامحك من كل قلبى و

تى وتكتمل القصة أن هذه السٌدة داومت على زٌارة هذا ستطاعافى 

اإلبن فى سجنه وداومت على الكتابة له حٌنما نقل إلى سجن أبعد، 

فى حٌن أن أسرته لم تزره وال مرة واحدة. والناس من حول هذه 
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المرأة ٌتعجبون من قوة الؽفران وعظم المحبة التى للقدٌسٌن نور 

 العالم أبناء النور الحقٌقى.

ٌِن " قَاَل َهذَا َوتَفََل َعلَى األَْرِض َوَصنََع ِمَن التُّْفِل ِطٌناً َوَطلَى بِالّطِ

ٌْنًَِ األَْعَمى  .(ٙ:  9)ٌو  "َع

ربما تكون هذه هى المرة الوحٌدة التى لم ٌقل فٌها هللا ألحد 

"أترٌد أن تبرأ" فاهلل ٌحترم حدود اإلنسان وال ٌمكن أن ٌخترقها إال 

عنده وسابق معرفة به، ولعل هناك عبلقة سابقة  ةٌن له دالة قولمَ 

بٌن األعمى والسٌد جعلته ٌستشعر أن هذه الٌد الؽرٌبة التى صنعت 

 ً لٌست بؽرٌبة، بدلٌل إستسبلمه لتلك الٌد بكل إحساس  من التفل طٌنا

ً  باألمان والثقة بالرؼم من أن ما ، فكٌؾ تصنعه تلك الٌد ٌبدو مإذٌا

. ولكن ها هوذا رجل ؼرٌب ٌتعدى . ن!لطٌن أن ٌصٌر دواء للعٌ

على عٌنٌه وٌتصرؾ دون سإال وٌفعل ما ٌشاء دون إذن وكؤنه 

فهو صاحب العٌنٌن وخالق .. صاحب الدار الحقٌقى. وهذه حقٌقة 

المقلتٌن، ربما تؤخر قلٌبلً فى خلقتهما تؤخٌراً ٌساوى عدد سنٌن عمر 

أه، فقد رسم ولكن ها هوذا ٌعود لٌكمل ما قد بد ،المولود أعمى

التى ٌنوى فٌها أن  العٌنٌن إلى تلك اللحظةالمقلتٌن ولكن أرجؤ رسم 

 طلى بالطٌن عٌنى المولود أعمى.ٌَ 

وال شك أن المولود أعمى ٌتمتع بفضٌلة الطاعة والتى ٌقال 

عنها ]الطاعة تكون من أجل الطاعة، فاإلنسان إذا أطاع هللا فإن هللا 

 ٌطٌعه[ األب مٌوس الذى من فٌلٌوس. 

ولعل برتٌماوس األعمى شعر بؽٌرة قوٌة من المولود أعمى 

فة أخرى، الذى نال الشفاء دون أن ٌطلب وٌصرخ وٌلح. وهنا لنا وق
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لماذا ٌشفى هللا البعض بعد لجاجة وإلحاح منهم ووساطة من قدٌسٌه، 

لعل اإلجابة أن هناك  .بٌنما البعض اآلخر ٌسعى هللا بنفسه إلٌهم؟ .

من تظلمهم الحٌاة، فٌسارع هللا بنفسه للتعوٌض عن هذا الظلم دون 

إستشارة اإلنسان، بٌنما آخرون ٌنتظر منهم هللا الطلبة حتى ال 

روا ما فعله هللا من أجلهم.ٌ  فرض نفسه علٌهم، وحتى ٌُقَدِّ

سمح المولود أعمى للسٌد أن ٌمس نقطة ضعفه "المقلتان 

  .. الفارؼتان"!

المحبوب لنا هو من نسمح له أن ٌمس نقاط ضعفنا ولٌس  

ً للحظات وٌطلٌها بالطٌن، فٌصبح  ذلك فقط بل قد ٌزٌدها ضعفا

ن هذا هو السبٌل الوحٌد لتبرأ شكلها لوهلة أسوأ من األصل ولك

 وترى. 

الَِّذي تَْفِسٌُرهُ «. اْذَهِب اْغتَِسْل فًِ بِْرَكِة ِسْلَوامَ »َوقَاَل لَهُ: "

 (.7:  9)ٌو  "ُمْرَسل . فََمَضى َواْغتََسَل َوأَتَى بَِصٌراً.

ً  .. ؼتسلا .. ذهبا لى أن ٌشرك اإلنسان ما ٌصر هللا ع دابما

ى خبلِصه. فاهلل ال ٌحب التواكل، ولو بسٌط ف فى عمل أى شًء

ولكن هناك مشكلة صؽٌرة وهى أن المولود أعمى ال زال أعمى ولم 

ألٌست هذه قسوة من هللا أن ٌؤمر أعمى بالذهاب  .. تنفتح عٌنٌه بعد!

حساسه باآلخرٌن؟ ربما أى إنسان اإلى مكان ال ٌراه؟ أٌن حنان هللا و

ستطاع أن ٌطلب هذا اا رقٌق القلب فى مكان ربنا ٌسوع المسٌح لم

الطلب من األعمى ولربما أحضر بنفسه بعض الماء فى إناء من 

ولكن  ..ٌحرجهبركة سلوام للمولود أعمى حتى ال ٌتعبه وٌرهقه و

حتى ال نه ٌرٌد أن ٌستثمر كل ملكات اإلنسان أهللا له حكمة أخرى! 
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تضمر، فالمولود أعمى ٌستطٌع أن ٌتحرك فلماذا ال ٌتحرك حتى لو 

تعرض لبعض المشقة؟ وحكمة هللا هذه ال ٌفهمها بعض البشر، 

فنجدهم كثٌرى الحنان والرأفة على الضعفاء، والنتٌجة أن الضعٌؾ 

 ٌزداد ضعفاً، بل وضموراً وربما كسبلً وتراخٌاً. 

ؾ ٌتكرر عشرات المرات موقؾ هللا مع المولود أعمى موق

ٌنتظر هللا وال  .. فى حٌاة المإمنٌن. فحٌنما تكون هناك تجربة ثقٌلة

وال ٌفهم  اإلنسان، ٌستجٌب سرٌعاً، بل وإذ به ٌطلب شٌباً ٌسٌراً من

اإلنسان ما الداعى إلى هذا الثقل اإلضافى، ولكن هللا بهذا الثقل 

م. كما ٌقول أحد ٌقوى إرادة وإمكانٌات اإلنسان لٌصٌر أقوى وأعظ

فى الدنٌا أرحب وأكثر بطولة ونببل وإرهافاً  ما من شًءالحكماء ]

 .من نفس سلٌمة فى جسد مرٌض[

ٌَْس »فَاْلِجٌَراُن والَِّذٌَن َكانُوا ٌََرْونَهُ قَْبالً أَنَّهُ َكاَن أَْعَمى قَالُوا: " أَلَ

 (.8:  9)ٌو  "«.َهذَا هَُو الَِّذي َكاَن ٌَْجِلُس َوٌَْستَْعِطً؟

 قهذا المنظر ال ٌعجب هللا ولربما تفوَّ  .. ؟!ٌجلس وٌستعطى

األول ٌمٌل للحركة والسعى  المفلوج على المولود أعمى حٌث أن

 وال ٌجعل من بطء حركته زرٌعة للجلوس واإلستعطاء.   

ا هَُو «. إِنَّهُ ٌُْشبُِههُ »َوآَخُروَن: «. َهذَا هُوَ »آَخُروَن قَالُوا: " َوأَمَّ

 .(9:  9)ٌو  "«.إِنًِّ أَنَا هُوَ : »فَقَالَ 

بعدما ختلؾ قلٌبلً أنه ٌشبهه ألن شكل المولود قد اقالوا 

 بعٌنٌن. أصبح
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ٌْنَاَك؟»فَقَالُوا لَهُ: " ٌَْف اْنفَتََحْت َع إِْنَسان  ٌُقَاُل لَهُ »أََجاَب:  «.َك

ًَّ َوقَاَل ِلً: اْذَهْب إِلَى  ٌْنَ ً َوَطلَى َع بِْرَكِة ِسْلَواَم ٌَسُوعُ َصنََع ِطٌنا

ٌُْت َواْغتََسْلُت فَأَْبَصْرتُ  ٌَْن ذَاَك؟»فَقَالُوا لَهُ: «. َواْغتَِسْل. فََمَض « أَ

 .(ٕٔـ  ٓٔ:  9)ٌو  "«.الَ أَْعلَمُ »قَاَل: 

 ً عندما نُسؤل عن هللا  أن نجٌب "ال أعلم" من الحكمة أحٌانا

أَْبعَدَ أَْحَكاَمهُ َعِن اْلفَْحِص َوطُُرقَهُ  ٌَا لَعُْمِق ِغنَى هللِا َوِحْكَمتِِه َوِعْلِمِه! َما"

 .(ٖٖ:  ٔٔ)رو  "َعِن ااِلْستِْقَصاِء!.

 .. ت من فمه كنوز من الحكمةوالمولود أعمى إنسان تجلَّ 

ألنه ال ٌنطق بما ال ٌعرؾ إال عندما تكتمل معرفته. فى كبلمه 

ن ٌتكلم على هللا حكمة وفى صمته حكمة كما ٌقول القدٌس بٌمن ]مَ 

 ن ٌصمت حباً باهلل ٌفعل حسناً[.ٌفعل حسناً ومَ 

ٌِسٌٌَِّن بِالَِّذي َكاَن قَْبالً أَْعَمى." َوَكاَن َسْبت  ِحٌَن  فَأَتَْوا إِلَى اْلفَّرِ

ٌَْف  ً َك ٌْضا ٌِسٌُّوَن أَ ٌِْه. فََسأَلَهُ اْلفَّرِ نَ ٌْ ٌَن َوفَتََح َع َصنََع ٌَسُوعُ الّطِ

ًَّ َواْغتََسْلُت فَأَنَا َوَضَع »أَْبَصَر فَقَاَل لَُهْم:  ٌْنَ ً َعلَى َع ِطٌنا

 .(٘ٔـ  ٖٔ:  9)ٌو  "«.أُْبِصرُ 

أدرك من طرٌقتهم أنهم هو ٌرٌد أن ٌبرئ المسٌح فقد  

، والعجٌب أننا كبشر نستطٌع أن نفهم ما ٌخببه اآلخرٌن ٌنوون شراً 

من لإم بمجرد النظر فى عٌونهم ألننا نكتسب مع الزمن خبرة فهم 

لؽة جسده وباألكثر لؽة عٌنٌه، أما المولود أعمى فبل اآلخر من 

ٌمتلك أى من تلك الخبرات، فهذه أول مرة فى حٌاته ٌرى اآلخرٌن، 

ربما  .. م وتعبٌرات وجوههم. ولكن كٌؾ عرؾ؟هناهٌك عن نظرات

فنبرة الصوت قادرة إلى حد كبٌر على  .. عرؾ من نبرات صوتهم
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ك الذى اعتمد علٌها لسنوات إظهار ما تبطنه الكلمات، بالذات لذا

 طوال فى فهم فكر اآلخرٌن لٌعوض عن حاسة البصر المفقودة.

ٌِسٌٌَِّن: " ِ ألَنَّهُ الَ »فَقَاَل قَْوم  ِمَن اْلفَّرِ ٌَْس ِمَن اَّللَّ َهذَا اإِلْنَساُن لَ

ٌَْف ٌَْقِدُر إِْنَسان  َخاِطئ  أَْن ٌَْعمَ »آَخُروَن قَالُوا: «. ٌَْحفَظُ السَّْبتَ  َل َك

ً ِلألَْعَمى: « ِمثَْل َهِذِه اآلٌَاِت؟ ٌْضا . قَالُوا أَ ٌْنَُهُم اْنِشقَاق  َوَكاَن بَ

ٌَْك؟» نَ ٌْ ٌُْث إِنَّهُ فَتََح َع إِنَّهُ »فَقَاَل: « َماذَا تَقُوُل أَْنَت َعْنهُ ِمْن َح

  ً ِق اْلٌَُهودُ َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن أَْعَمى فَأَْبَصَر حَ «. نَبِ تَّى دََعْوا فَلَْم ٌَُصدِّ

أََهذَا اْبنُكَُما الَِّذي تَقُوالَِن إِنَّهُ ُوِلدَ »أَبََويِ الَِّذي أَْبَصَر. فََسأَلُوهَُما: 

ٌَْف ٌُْبِصُر اآلَن؟ نَْعلَُم أَنَّ َهذَا اْبنُنَا »أََجابَُهْم أَبََواهُ:  «.أَْعَمى؟ فََك

ٌَْف ٌُْبِصُر اآلنَ  َوأَنَّهُ ُوِلدَ أَْعَمى. ا َك فالَ نَْعلَُم. أَْو َمْن فَتََح  َوأَمَّ

. اْسأَلُوهُ فَُهَو ٌَتََكلَُّم َعْن نَْفِسهِ  ّنِ ٌِْه فالَ نَْعلَُم. هَُو َكاِمُل الّسِ نَ ٌْ «. َع

قَاَل أَبََواهُ َهذَا ألَنَُّهَما َكانَا ٌََخافَاِن ِمَن اْلٌَُهوِد ألَنَّ اْلٌَُهودَ َكانُوا قَْد 

َرَف أََحد  بِأَنَّهُ اْلَمِسٌُح ٌُْخَرُج ِمَن اْلَمْجَمعِ. ِلذَِلَك تَعَاَهدُوا أَنَّهُ إِِن اْعتَ 

ّنِ اْسأَلُوهُ »قَاَل أَبََواهُ:   .(ٖٕـ  ٙٔ:  9)ٌو  "«.إِنَّهُ َكاِمُل الّسِ

هذه الجملة توضح  نوع أبوى "هو كامل السن .. اسؤلوه" .. 

ا، المولود أعمى، فهما ٌرفعان عن كاهلهما المسبولٌة تجاه إبنهم

وكل همهما حماٌة أنفسهما وتؤمٌن مستقبلهما من الٌهود، هم مثال 

 صارخ لآلباء المتجردٌن من الشفقة. 

ولعل طرٌقة األبوٌن تضٌؾ ثقبلً آخر على المولود أعمى، 

فهو ٌعلم أن أبواه لن ٌعٌناه، ولعله ٌستشعر فى قلبه أنه لٌس له أحد 

 لٌدافع عنه فى وقت الشدة. 
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أَْعِط َمْجداً »ٌَةً اإِلْنَساَن الَِّذي َكاَن أَْعَمى َوقَالُوا لَهُ: فَدََعْوا ثَانِ "

ِ. نَْحُن نَْعلَُم أَنَّ َهذَا اإِلْنَساَن َخاِطئ    .(ٕٗ:  9)ٌو  "«.َّلِلَّ

ً وتحت التهدٌد، ألن جملة  هم ٌملون علٌه اإلجابة مسبقا

. عِط مجداً هلل" كانت تُقال للمحكوم علٌهم بالموت قبل إعدامهمأ"

  حتى ما إذا نال اإلعدام كمجازاةوكؤن المجرم ٌعترؾ أنه مإمناً باهلل

على أخطابه على األرض، ٌستحق بعد ذلك المكافؤة األبدٌة على 

أساس أنه مٌت على رجاء القٌامة واإلٌمان بوجود هللا. ولكن 

المولود أعمى هنا ال ٌهاب الموت، وبحكمة ٌبتعد عن اآلراء التى 

ٌبلً وٌركز على الحقابق "كنت أعمى واآلن ستجعل الحوار طو

أبصر". وبهذا ٌخرج من مؤزق أن المسٌح ـ حاشا ـ خاطا ألنه نقد 

 السبت، إلى مدخل المسٌح نبى ألنه أبرأه.

ٌون ٌحكمون على المسٌح أنه خاطا ألنه ٌسهإالء الفرٌ

كسر السبت وهى نظرة قاصرة منهم، هإالء ال ٌعرفون هللا ولم 

 إله إسمه الحرؾ.  ٌروه بل ٌعبدون

ً َواِحداً: أَنًِّ »فَأََجاَب: " ٌْئا أََخاِطئ  هَُو؟ لَْسُت أَْعلَُم. إِنََّما أَْعلَُم َش

 .(ٕ٘:  9)ٌو  "«.كُْنُت أَْعَمى َواآلَن أُْبِصرُ 

كنت أعمى وفى العمى أبصرت هللا مثلما أبصر ٌونان هللا 

ه بؤلقاب ال تنطبق علٌه. فى ظلمة جوؾ الحوت. أٌوب رأى هللا ولقبَّ 

بَِسْمعِ األُذُِن قَْد َسِمْعُت َعْنَك َواآلَن "ولكن فى النهاٌة بعدما عرفه ٌقول 

ٌْنًِ.  .(٘:  ٕٗ)أى  "َرأَتَْك َع
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ٌْضاً: " ٌَْك؟»فَقَالُوا لَهُ أَ ٌْنَ ٌَْف فَتََح َع أََجابَُهْم: «. َماذَا َصنََع بَِك؟ َك

ٌْضاً؟ أَلَعَلَّكُْم قَْد قُْلُت لَكُْم َولَْم تَْسمَ » عُوا. ِلَماذَا تُِرٌدُوَن أَْن تَْسَمعُوا أَ

أَْنَت »فََشتَُموهُ َوقَالُوا: «. أَْنتُْم تُِرٌدُوَن أَْن تَِصٌُروا لَهُ تالَِمٌذَ؟

ا نَْحُن فَِإنَّنَا تالَِمٌذُ ُموَسى. نَْحُن نَْعلَُم أَنَّ ُموَسى  تِْلِمٌذُ ذَاَك َوأَمَّ

 ُ ٌَْن هُوَ  َكلََّمهُ اَّللَّ ا َهذَا فََما نَْعلَُم ِمْن أَ ُجُل: «. َوأَمَّ إِنَّ فًِ »أََجاَب الرَّ

. َونَْعلَُم  ًَّ ٌْنَ ٌَْن هَُو َوقَْد فَتََح َع َهذَا َعَجباً! إِنَّكُْم لَْستُْم تَْعلَُموَن ِمْن أَ

َ الَ ٌَْسَمُع ِلْلُخَطاِة. َولَِكْن إِْن َكاَن أََحد  ٌَتَِّقً ا َ َوٌَْفعَلُ أَنَّ اَّللَّ َّللَّ

 ًْ ٌْنَ َمِشٌئَتَهُ فَِلَهذَا ٌَْسَمُع. ُمْنذُ الدَّْهِر لَْم ٌُْسَمْع أَنَّ أََحداً فَتََح َع

 ً ٌْئا ِ لَْم ٌَْقِدْر أَْن ٌَْفعََل َش «. َمْولُوٍد أَْعَمى. لَْو لَْم ٌَكُْن َهذَا ِمَن اَّللَّ

« لَتَِك َوأَْنَت تُعَلُِّمنَا!فًِ اْلَخَطاٌَا ُوِلْدَت أَْنَت بُِجمْ »قَالُوا لَهُ: 

 .(ٖٗـ  ٕٙ:  9)ٌو  "فَأَْخَرُجوهُ َخاِرجاً.

فما أن تم الشفاء  .. لؤللم الذى تعرض له المولود أعمى وٌا

وبدأت الدنٌا تنٌر فى وجهه، حتى بدأت المتاعب وهى التحقٌقات 

المستمرة حول طبٌعة شخص هذا الطبٌب الذى ال ٌراعى حرمة 

السبت. وبرؼم أن هللا قد قال سابقا "أرٌد رحمة ال ذبٌحة" إال أن 

 هإالء تهمهم الذبٌحة ال الرحمة. 

بٌد وتؤخذ بالٌد األخرى. هذه هى طبٌعة الحٌاة الدنٌا، تعطى 

هذه الحٌاة ال تترك اإلنسان ٌهنؤ بالخٌر ٌوماً كامبلً دون أن تنؽصه 

لٌس إنسان "بموقؾ ٌُْنِقص من فرحته، حتى أننا نستطٌع أن نقول 

  ".ٌفرح ٌوماً كامبلً ولو كانت حٌاته ٌوماً واحداً على األرض

لو تعرض إنسان آخر لما تعرض له المولود أعمى لربما 

ألم  .. قال "ماذا جنٌت من بصرى إال األتعاب والتهدٌد بالموت؟

ٌكن من األفضل لى أن أحٌا أعمى بدالً من هذا اإلضطهاد الكثٌر 
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وأنا أبصر؟". و لكن أبداً لم ٌكن هذا فكره، فهو ٌُقَِدر الجمٌل وٌشكر 

على النعمة وٌفرح بالعطٌة، ولٌس ككثٌرٌن ٌتذمرون على عطاٌا 

 أعطاهم هللا شٌباً ٌتبعه ألم! ننعمته أهللا و

ن ٌطلب من هللا عمبلً فٌعطٌه هللا عمبلً ولكن فهناك مَ  

ر. ٌعطى هللا مصحوب ببعض المتاعب، فٌبدأ اإلنسان فى التذمّ 

 اإلنسان خدمة ما فٌشعر اإلنسان بالضٌق من أتعاب الخدمة. 

ٌعطى هللا اإلنسان عبلقات وأصدقاء فٌبدأ اإلنسان فى 

الء األشخاص ومما تحمله العبلقات من أتعاب الشكوى من هإ

للمحافظة علٌها ومجامبلت وإلتزامات. ٌعطى هللا لئلنسان شرٌك 

حٌاة وأبناء، وبعد أن ٌفرح بهم قلٌبلً ٌبدأ فى األنٌن منهم ومن 

 متطلباتهم.

ً فََوَجدَهُ َوقَاَل لَهُ: "  أَتُْؤِمنُ »فََسِمَع ٌَسُوعُ أَنَُّهْم أَْخَرُجوهُ َخاِرجا

ِ؟ ُ أِلُوِمَن بِِه؟»أََجاَب: «. بِاْبِن اَّللَّ فَقَاَل لَهُ «. َمْن هَُو ٌَا َسٌِّد

ٌْتَهُ والَِّذي ٌَتََكلَُّم َمعََك هَُو هُوَ »ٌَسُوعُ:  أُوِمُن ٌَا »فَقَاَل: «. قَْد َرأَ

 .(8ٖـ  ٖ٘:  9)ٌو  "َوَسَجدَ لَهُ.«. َسٌِّدُ 

لود أعمى نتهت قصة التخبط والظبلم برإٌة المووهكذا ا

 للمسٌح وإٌمانه به ومعرفته، فقد عرفه وأحبه ونفذ وصاٌاه وشهد له.

ٌُْت أَنَا إِلَى َهذَا اْلعَالَِم َحتَّى ٌُْبِصَر » فَقَاَل ٌَسُوعُ: " َ ٌْنُونٍَة أَت ِلدَ

 .(9ٖ:  9)ٌو  "«.الَِّذٌَن الَ ٌُْبِصُروَن َوٌَْعَمى الَِّذٌَن ٌُْبِصُرونَ 

ٌبصرون" تعنى أن هللا سٌسمح  وربما جملة "ٌعمى الذٌن

 للمبصرٌن الذٌن ال ٌروا هللا أن ٌذوقوا العمى لكى ما ٌبصروه.
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ٌِسٌٌَِّن َوقَالُوا لَهُ: " أَلَعَلَّنَا »فََسِمَع َهذَا الَِّذٌَن َكانُوا َمعَهُ ِمَن اْلفَّرِ

؟ ٌْضاً عُْمٌَان  ً »قَاَل لَُهْم ٌَسُوعُ: «. نَْحُن أَ لََما َكانَْت  لَْو كُْنتُْم عُْمٌَانا

 9)ٌو  "«لَكُْم َخِطٌَّة . َولَِكِن اآلَن تَقُولُوَن إِنَّنَا نُْبِصُر فََخِطٌَّتُكُْم بَاقٌَِة  

 .(ٔٗـ  ٓٗ: 

 ،هللا ٌحب اإلعتراؾ بالخطؤ وإدراك اإلنسان طبٌعة حاله

لكن هإالء منشؽلٌن برإٌة أشٌاء أخرى ؼٌر هللا. واألب ثٌوناس 

األعلى فى ؼٌر رإٌة هللا نسقط أسرى  ٌقول ]بسبب إنشؽال العقل

 [.األهواء الجسدٌة

نتهت القصة بؤن هإالء المبصرون الذٌن ٌظنون اوهكذا 

بٌنما المولود أعمى  هللا هم فى الحقٌقة عمٌان وجهال، أنهم ٌعرفون

ً أصبح أقوى المبص رٌن الذٌن رأوا هللا الذى ٌظن أنه ال ٌرى شٌبا

ً وصار ا وعرفوا هللا، بسر البصٌرة، سر المعمودٌة،  سمه مقترنا

وصار كثٌرون ٌعمدون أبناءهم فى أحد المولود أعمى من الصوم 

 المقدس، مرنمٌن فى قلوبهم "كنت أعمى واآلن أبصر". 
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من خبلل قصة آدم سنعرؾ بعض صفات هللا )محب الجمال 

قراطى ـ د اإلحتٌاج وٌسدده ـ الدٌمُ ـِ البستانى ـ ٌُوجللخلٌقة واإلنسان ـ 

من خبلل لؽز  وصاٌاه ل اللوم بدل اإلنسان(، وسنفهم بعضٌتحمَّ 

 شجرة معرفة الخٌر والشر.

ةً فًِ اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرَض. َوَكانَِت األَْرُض َخِربَ "

َوَخاِلٌَةً َوَعلَى َوْجِه اْلغَْمِر ظُْلَمة  َوُروُح هللِا ٌَِرفُّ َعلَى َوْجِه 

 .(ٕـ  ٔ:  ٔ)تك  "اْلِمٌَاِه.

هذا  رنا فى ماهٌةخلق هللا السموات واألرض, ولطالما تحٌَّ 

الكون العجٌب وكل تلك النجوم والمجرات البعٌدة والقرٌبة والبعٌدة 

إلٌنا بعد، بٌنما الكوكب الوحٌد الذى ها لم ٌصل بجداً والتى ضو

توجد علٌه حٌاة هو كوكبنا، ولكن إن كنا نحن الوحٌدون فى هذا 

إذن كل هذا الكون الفسٌح ُصِنَع لخدمة اإلنسان من إله ..  الكون

 ر اإلنسان.ٌقدّ 

ٌشتمل دٌنً على [أذهله الكون فقال أٌنشتٌن  محتى أن العالِ 

 ىتكشؾ ف ىعلٌا ؼٌر المحدودة التك الروح الاإلعجاب المتواضع بتل

تستطٌع عقولنا المتواضعة  ىها عن بعض التفصٌبلت القلٌلة التسر

عتقاد بوجود قوة حكٌمة لقلبً العمٌق واإلإدراكها. وهذا اإلٌمان ا

 ىفكرت ىعلٌا، نستطٌع إدراكها خبلل ذلك الكون الؽامض، ٌلهمن

ً ]عن اإلله لخالق ٌلعب النرد أن ا أن أعتقد ىال ٌمكنن[: . وقال أٌضا
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أنه لم ٌخلق العالم فحسب، بل خلقه بحكمة وفطنة،  ىبالدنٌا أ

 .]ولؽرض ثابت خاص

هللا راِعى للعالم كله ومهندس الكون وبما أنه ٌعرؾ أنه 

سٌخلق اإلنسان فهو إذن قد صنع ما سٌسدد إحتٌاجاته. كما أن هللا 

اً، لذا تتكررت هتم بؤن ما تصنعه ٌداه ٌكون جمٌبلً متناسقافنان لذلك 

."فى سفر التكوٌن آٌة   .. "َوَرأَى هللاُ النُّوَر أَنَّهُ َحَسن 

 ".ٌَْن النُّوِر َوالظُّْلَمِة . َوفََصَل هللاُ بَ  ٔ)تك " َوَرأَى هللاُ النُّوَر أَنَّهُ َحَسن 

 :ٗ.) 

 " .ًَوُمْجتََمَع اْلِمٌَاِه دََعاهُ بَِحارا ً َوَرأَى هللاُ َودََعا هللاُ اْلٌَابَِسةَ أَْرضا

.  (.ٓٔ:  ٔ)تك " ذَِلَك أَنَّهُ َحَسن 

 " َوبَْقالً ٌُْبِزُر بِْزراً َكِجْنِسِه َوَشَجراً ٌَْعَمُل ً فَأَْخَرَجِت األَْرُض عُْشبا

.  (.ٕٔ:  ٔ)تك " ثََمراً بِْزُرهُ فٌِِه َكِجْنِسِه. َوَرأَى هللاُ ذَِلَك أَنَّهُ َحَسن 

 " ٌَْن النُّوِر َوالظُّْلَمِة. َوَرأَى َوِلتَْحكَُم َعلَى النََّهاِر ٌِْل َوِلتَْفِصَل بَ َواللَّ

.  (.8ٔ:  ٔ)تك " هللاُ ذَِلَك أَنَّهُ َحَسن 

 " فََخلََق هللاُ التَّنَانٌَِن اْلِعَظاَم َوكُلَّ نَْفٍس َحٌٍَّة تَِدبُّ الَّتًِ فَاَضْت بَِها

ِجْنِسِه. َوَرأَى هللاُ ذَِلَك أَنَّهُ اْلِمٌَاهُ َكأَْجنَاِسَها َوكُلَّ َطائٍِر ِذي َجنَاحٍ كَ 

.  (.ٕٔ:  ٔ)تك " َحَسن 

 " فَعَِمَل هللاُ ُوُحوَش األَْرِض َكأَْجنَاِسَها َواْلبََهائَِم َكأَْجنَاِسَها َوَجِمٌَع

.َكأَْجنَاِسَهادَبَّابَاِت األَْرِض   (.ٕ٘:  ٔ)تك " . َوَرأَى هللاُ ذَِلَك أَنَّهُ َحَسن 

الخلٌقة ال ٌكتفى الكتاب بكلمة حسن  كتملت لوحةوعندما ا

َوَرأَى هللاُ كُلَّ َما َعِملَهُ فَِإذَا هَُو َحَسن  ِجدّاً. "" .. بل أضاؾ "حسن جداً 

 ً  .(ٖٔ:  ٔ)تك  "َوَكاَن َمَساء  َوَكاَن َصبَاح  ٌَْوماً َساِدسا
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نه ٌحتمل عشوابٌة اإلنسان هللا إله نظام ولٌس إله تشوٌش. أ

كونه إله رإوؾ، مثلما ٌحتمل ما هو أسوأ وفوضوٌته كجزء من 

س معناه أنه موافق علٌها، وكذلك حتماله لخطاٌانا لٌاوهو خطاٌاه. ف

 حتماله للفوضى التى نحدثها فى الكون لٌس معناه أنه موافق علٌها. ا

خلق هللا النور األكبر لحكم النهار واألصؽر لحكم اللٌل. 

جمال التعبٌر "األصؽر لحكم ل أضاء هللا النهار وهذا منطقى ولكن ٌا

اللٌل" )وكؤنه ٌبعث أشعة ولو ضبٌلة لهإالء السابرٌن فى الظلمة(. 

وأٌضاً ألن هناك حٌوانات لٌلٌة ال تنشط إال فى الظبلم فحتى هإالء 

 ٌضع لهم نوراً طفٌفاً لٌنٌر لهم، الٌزعج به الحٌوانات النهارٌة.

القمر ؼٌر ألن  والجمٌل أن هللا لم ٌكتفى بالقمر لحكم اللٌل 

وفى بعض األٌام ال  ،منٌر وتارة صؽٌر مضمون، فهو تارة كبٌر

النجوم ـ كمخزون  نراه من األصل. لذا خلق هللا تلك األنوار ـ

إحتٌاطى ضخم من اإلضاءة لحكم اللٌل. وفى كثرتها لتعزٌة 

ً لرحٌلها وهى ونٌسته  لئلنسان، فإذا ما ودع اإلنسان الشمس مؽتما

ضا علٌه بمبلٌٌن األنوار. لٌعزٌه على تلك اهلل ٌُ ومنٌرته، إذ ب

. وكلما إزدادت الدنٌا ظبلماً كلما سطعت تلك النجوم ةالظلمة المإقت

أكثر وأكثر حتى لفاق جمالها وروعتها تلك الشمس, وتهب نسمة 

اللٌل الباردة لترطب على قلب اإلنسان بدل تلك الشمس التى ربما 

 ساعة ظهٌرتها.فى لحظات ؼضبها أحرقت جلده فى 

ً هو وقت إفتتان القدٌسٌن باهلل، حٌث السكون   واللٌل عموما

والهدوء. فإن كانت الشمس تضٌا النهار لتتٌح لئلنسان رإٌة أعماله 

الٌومٌة لخدمة الجسد، فنجوم اللٌل تنٌر قلب اإلنسان ألعمال الروح. 

 والنور والظبلم ٌتعاقبان لكى ما ال ٌصاب اإلنسان بالملل. 
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نحن نعلم أن هذا التشابه هو كرامة لئلنسان، فالكابن ؼالباً 

ما ٌرٌد أن ٌكون فرٌداً متفرداً ال ٌشبهه أحد وقد تتملكه الؽٌرة إذا ما 

ولكن هللا الكلى الحب فرح أن ٌشاركه  ،شابهه أحد فى تفوق ما

ى وأجمل ، فلقد أراد هللا أن ٌكون لئلنسان أحلفى شبههاإلنسان 

، أعطى ا لم ٌجد هللا فى الكون أحلى أو أكمل منهوأكمل شكل، ولمَّ 

 أال وهو نفس صورته ومثاله. اإلنسان أحلى شىء

رؼم أن كل أشجار الفردوس كانت خلٌقة هللا بكلمة من فٌه، 

األَْرُض  َوقَاَل هللاُ: "ِلتُْنبِتِ " إال أنه ٌحتاج اإلنسان لٌعمل تلك األرض

عُْشباً َوبَْقالً ٌُْبِزُر بِْزراً َوَشَجراً ذَا ثََمٍر ٌَْعَمُل ثََمراً َكِجْنِسِه بِْزُرهُ فٌِِه َعلَى 

ً َوبَْقالً ٌُْبِزُر بِْزراً َكِجْنِسِه  األَْرِض". َوَكاَن َكذَِلَك. فَأَْخَرَجِت األَْرُض عُْشبا

.َوَشَجراً ٌَْعَمُل ثََمراً بِْزُرهُ فٌِِه كَ  :  ٔ)تك  "ِجْنِسِه. َوَرأَى هللاُ ذَِلَك أَنَّهُ َحَسن 

ٌَِّة "..  (ٕٔـ  ٔٔ ٌَِّة لَْم ٌَكُْن بَْعدُ فًِ األَْرِض َوكُلُّ عُْشِب اْلبَّرِ كُلُّ َشَجِر اْلبَّرِ

بَّ اإِللَهَ لَْم ٌَكُْن قَْد أَْمَطَر َعلَى األَْرِض  إِْنَسان  َوالَ َكاَن لَْم ٌَْنبُْت بَْعدُ ألَنَّ الرَّ

 .(٘:  ٕ)تك  ".ِلٌَْعَمَل األَْرضَ 

ولذلك صار هللا بنفسه بستانى األرض بدل اإلنسان الذى 

 ً أخرجت اإلنسان مثلما أخرجت  سٌؤتى فٌما بعد، واألرض أٌضا

كُلُّ َغْرٍس لَْم ٌَْغِرْسهُ أَبًِ السََّماِويُّ »فَأََجاَب: "األشجار والعشب 

ً وأحٌ .(ٖٔ:  ٘ٔ)مت  "ٌُْقلَُع. ه الكتاب حٌاة اإلنسان بعشب ٌشبّ  ما انا
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ً ما ٌزول عن وجه األرض  اإِلْنَساُن ِمثْلُ "األرض الذى سرٌعا

 .(٘ٔ:  ٖٓٔ)مز  "اْلعُْشِب أٌََّاُمهُ. َكَزْهِر اْلَحْقِل َكذَِلَك ٌُْزِهُر.

 ،ورأته المرٌمات كؤنه بستانى ،ولذلك ظهر عند القٌامة

 ؼرسلٌذكرنا بؽرسه لؤلرض القدٌمة ولئلنسان القدٌم، وأنه بالقٌامة 

 خلٌقة جدٌدة وإنساناً جدٌداً.

ٌَْس َجٌِّداً أَْن ٌَكُوَن آدَُم َوْحدَهُ فَأَْصنََع لَهُ ُمِعٌناً نَِظٌَرهُ" :  ٕ)تك  "لَ

هكذا رأى هللا فى وحدة آدم ولكن آدم لم ٌكن بعد ٌرى ذلك، ..  (8ٔ

لذلك أوجد هللا فٌه اإلحتٌاج لحواء أوالً، عن طرٌق أنه جعله ٌرى 

لنفسه شرٌكاً مثلها، وهنا ٌحضر له هللا  ٌتمنىفكل الحٌوانات أزواجاً 

درك قٌمة حتى نُ  حواء فٌَُقَِدَرها. وهكذا ٌوجد هللا فٌنا اإلحتٌاج أوالً 

 طٌة اإللهٌة ونشكره علٌها. الع

اكتشؾ ولعل أحد بركات الخروج من الفردوس أن اإلنسان 

 ،ألشٌاء قٌمة ال توجد بشكل كامل على األرض إحتٌاجاته الكثٌرة

مثل السبلم الدابم واألمان والمحبة الكاملة، حتى ما إذا وجدت فى 

 السماء شعر اإلنسان باإلمتنان لوجودها.

ان ألن ٌُِحب وٌَُحب ولكن األرض مثال: كم ٌشتاق اإلنس

تعرضنا للكثٌر والكثٌر من الصراعات، فكم ٌتمنى اإلبن أن ٌحبه 

ً ببل مقابل ً دافبا ً راقٌا ، كم ٌتوق األخ أن ٌجد !وال ٌجده .. أبوه حبا

، كم تشتاق .. وال ٌجده! أخٌه ٌسرع إلى نجدته وعونه فى محنته

م ٌشتاق الزوج إلى ، ك!وال تجده .. الزوجة إلى إهتمام شرٌكها
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. هكذا ٌولد عند البشر ذاك !وال ٌجد .. إمرأة تحبه وتقدره وتحترمه

تنابه  اإلحتٌاج إلى الحب الحقٌقى، وعندما ٌدفع البشر تكلفة عالٌة إلق

فٌها ن م أن تكون السماء مملكة للحب، كل مَ قٌّ  ٌدركون كم هو شىء

الذٌن ٌحبون . ولعل القدٌسٌن السمابٌٌن ٌحب دون شرط أو قٌد

األرضٌٌن حب حقٌقى وٌشفعون فٌهم، هم تعوٌض عن عدم وجود 

الحب فى األرض وعربون مشجع إلنتظار الحٌاة األبدٌة حتى نراهم 

 ونفرح معهم وبهم.

فهإالء الذٌن ٌعٌشون فى  ،ثم ٌؤتى إحتٌاج آخر كاألمان

حروب أو فى أماكن ذات كوارث طبٌعٌة كالزالزل والسٌول 

أو الذٌن ٌعٌشون فى مناطق معرضة لهجمات والفٌاضانات، 

إرهابٌة، كل هإالء ٌتوقون إلى ذلك الٌوم الذى تزول فٌه كل تلك 

التهدٌدات. ٌوم تزول السماء بسٌولها واألرض بؤخطارها والنجوم 

بنٌازكها، وال ٌبقى إال ذلك الملكوت السماوى حٌث ٌمسح هللا كل 

 دمعة من عٌونهم.

ل إلى عبد لم ٌُقَِدر ما هو فٌه فتحوَّ و قد خلق هللا آدم سٌداً 

ن عبداً لن ن ال ٌعرؾ أن ٌكوحتى ٌقدر فٌما بعد قٌمة السٌادة ]مَ 

 [ أنطون تشٌخون. ٌستطٌع أن ٌكون سٌداً 

ؼرٌب إن هذه الشجرة هى شجرة للخٌر والشر. كٌؾ ٌمتزج 

حتها وماذا كان الخٌر والشر فى شجرة واحدة. ماذا كانت راب

طعمها؟ نعم قد ذكر الكتاب أنها شهٌة النظر وبهجة للعٌون ولكن 

هل طعمها حلو كالخٌر أم الزع كالشر؟ فالشجرة ؼرٌبة تحمل 
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متناقضٌن الخٌر والشر. لماذا لم تكن الشجرة الممنوعة شجرة 

ً  ؟معرفة الشر فقط؟ لماذا هى معرفة الخٌر والشر أن آدم  وخصوصا

 سة ٌعرؾ الخٌر ألنه على صورة هللا؟  بطبٌعته المقد

ربما معرفة الخٌر تخفؾ من الشر، فاهلل بمحبته ٌعرؾ  :أوالً 

معرفة الخٌر ممتزج ب معرفة فوضع ،أن اإلنسان سٌؤكل من الشجرة

 الشر.

ثانٌاً: لكى ما ٌقدم معرفة الخٌر فى حال سقوط اإلنسان فى 

هذه ج من الشر. وى ٌصنعه لٌخرر الذٌِّ الشر فٌعرؾ ما البدٌل الخَ 

م على فعل الشر دون أن بلنُ  فكثٌراً ما ،الفكرة فى ؼاٌة األهمٌة

ما ٌعاقب القانون على  . كثٌراً ر لهذا التصرؾعرؾ ما البدٌل الخٌّ ن

، خٌر للشخص لكى ما ٌتجنب فعل الشرالشر دون أن ٌقدم البدٌل ال

ٌحتاج فالقانون ٌعاقب السارق دون أن ٌعطٌه وسٌلة للعٌش حتى ال 

 أن ٌسرق.

ا الؽرابة فهى إستخدام هللا لكلمة الخٌر! فهو لم ٌقل أمَّ 

فكلمة الخٌر  "الخٌر والشر"الصواب والشر، أو الفضٌلة والشر، بل 

الذى ٌعود بالنفع على اإلنسان )فلنشكر  ىءمعناها البركة والش

إن كانت الفضٌلة تحمل  ،ٌرٌد أن ٌقول لعل هللا صانع الخٌرات(، 

ئلنسان فالرذٌلة تحرمه من هذا الخٌر، لذلك الخطٌة خطؤ خٌراً ل

ولكن ألن هللا محب اإلنسان  باإلمتناع عنها،ألن هللا أمر فقط لٌس 

لخٌر اآلتى له من تحمله الخطٌة من دمار لئلنسان وسلب ل اٌرى م

  نع الخٌرات.صا
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والحقٌقة بالرؼم من اللعنة التى ٌحملها األكل من الشجرة، 

 ً تحمل بركة ؼرٌبة جداً!! فاهلل ضمن بها أن ٌكون البشر  لكنها أٌضا

جمٌعاً عندهم معرفة ٌقٌنٌة بالخٌر والشر، وكؤنها زى أخبلقى موحد 

ٌرتدٌه الضمٌر اإلنسانى عامة، فٌمتلك بذلك جمٌع البشر فرصة 

حتى الملحدون ضمن هللا لهم وسٌلة  .للتمٌٌز بٌن الخٌر والشر

ال إله ٌإمنون به وال دٌانة ٌنتسبون للتفرقة بٌن الخٌر والشر، حٌث 

 إلٌها وال كتاب دٌنى ٌقرأونه.

ً هناك شر نتركه وخٌر نسعى إلٌه فهناك مستوى  ،أٌضا

 وهناك مستوى أعلى ،أن ٌتجنب اإلنسان فعل الشر وهو متواضع

ن ال ٌقدر على فعل الفضابل أن ٌسعى اإلنسان لفعل الخٌر. ]مَ  وهو

ن ال أرسطو. أما األعظم فهو مَ  فلتكن فضابله فى ترك الرزابل[

ٌشتهى الشر من األصل، كما ٌقول جورج برنارد شو ]لٌست 

 .[نتجنب الرزٌلة بل فى أال نشتهٌهاالفضٌلة فى أن 

وقد ؼُِرَست أفكار الشجرة فى عقل البشرٌة كلها إلى الدرجة 

لذٌن ال رت علماء اإلجتماع، فهم قد وجدوا أن الملحدٌن االتى حٌَّ 

من اإلحساس بالذنب بعد الخطؤ  هلل ٌجتاحهم شىءٌإمنون با

فتعجبوا. ألنه إن كان اإلنسان المتدٌن ٌشعر بالذنب لعلمه أن هناك 

إله ٌجازى، فكٌؾ ٌشعر الملحد بالذنب وهو المقتنع أنه ال حٌاة وال 

دٌنونة بعد الموت. لذلك وضعوا نظرٌة أنه ربما هناك جٌن خاص 

 .!!عالمى"خبلق وسموه "جٌن الضمٌر الباأل

وربما ٌتساءل البعض إن كان كل البشر قد عرفوا الخٌر 

 والشر فما فائدة اإلنجٌل؟ 
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ٌبدو أن كل البشر قد عرفوا الخٌر والشر ولكن لم ٌكتشؾ 

البشر الحدود بٌن الخٌر والشر، فقد عرفوا عناوٌن الخٌر والشر 

عند ولكن ما عرفوا بدقة تفاصٌل الخٌر والشر، بل إن ما ٌبدو خٌراً 

 أحد المذاهب ٌبدو شراً عند المذهب اآلخر. 

ولذلك جاءت المسٌحٌة لتعطٌنا معرفة هللا )أعطٌتنى علم 

معرفتك( لتكمل التفاصٌل الناقصة فى شجرة معرفة الخٌر والشر. 

ومعرفة الخٌر والشر نعمة عندما نرى تخبط الفبلسفة ما بٌن الخٌر 

 والشر. 

الداخلٌة ولٌس المظهر جاءت المسٌحٌة لتركز على المعرفة 

الخارجى فٌقول القدٌس أرسانٌوس ]جاهد بكل قوتك لكى ٌكون 

ً إلرادة هللا، فتؽلب األهواء الخارجٌة[ أى أن  عملك الداخلى وفقا

تصلٌح داخل القلب سٌقود إلى تصحٌح األخطاء الظاهرة وهذا 

عكس دٌانة األخبلق التى ربما تركز باألكثر على السلوك 

 الخارجى.

ما تكمل قصة الشجرة نتذكر ما كتبه القدٌس  ولكى

. من أٌن جاء التوجد مشكلة أخرى البد من حله] أمبروسٌوس

الموت آلدم وما هو مصدره؟ هل كان الموت فى طبٌعة الشجرة 

؟ إذا نسبنا الموت إلى طبٌعة الشجرة، ، أم أنه أصبل من هللانفسها

ألن  ،بنفخة من هللابت هِ جعلنا ثمرة الشجرة أقوى من الحٌاة التى وُ 

ن نال الحٌاة بنسمة هللا. وإذا ثمرة الشجرة جاء بمخاض الموت لمَ 

قلنا وتمسكنا بؤن هللا هو المسبول عن الموت، فإننا نتهم هللا 

بالتناقض، ألنه كما ٌبدو نتهمه بالخلو من الصبلح، أو أنه قاس ألنه 
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أنه عاجز ال ٌرٌد أن ٌؽفر رؼم أنه ٌمتلك القدرة على المؽفرة، أو 

 على المؽفرة.

 ماذا نقول وما الرد المناسب على هذا السؤال؟ 

 ً ـ هو أن العصٌان  والرد كما ٌبدو لى ـ إال إذا كنت مخطبا

نفسه هو مصدر الموت، لذلك السبب لم ٌكن هللا هو مصدر الموت، 

 .بل اإلنسان نفسه هو مصدر الموت

بٌب إذا وصؾ ط ،ثال التالى ٌوضح ما أرٌد أن أقولوالم

دواء لمرٌض أو طلب منه أن ٌمتنع عن أشٌاء معٌنة، ثم ظن 

المرٌض أن هذا التحرٌم هو ؼٌر ضرورى, فإن موت المرٌض ال 

ٌكون مسبولٌة الطبٌب، بل ٌقع الذنب على المرٌض نفسه، فهو الذى 

تسبب فى موته. وهكذا هللا هو الطبٌب الصالح الذى منع آدم من 

 الشجرة هبلكاً له. األكل حتى ال ٌصبح األكل من 

لٌدرك قٌمة نور الفضابل إال بعدما ذاق مرارة آدم لم ٌكن و

سد ثم القتل الذى أنتج الثكل ظلمة الخطٌة والتى كان بكر أوالدها الح

 بسبب خطاٌا إبنه قاٌٌن الذى قتل أخاه هابٌل.  له

بُّ " ٌَِّة الَّتًِ َعِملََها الرَّ  أَْحٌََل َجِمٌعِ َحٌََوانَاِت اْلبَّرِ
َوَكانَِت اْلَحٌَّةُ

اإِللَهُ فَقَالَْت ِلْلَمْرأَِة: "أََحقّاً قَاَل هللاُ الَ تَأْكاُلَ ِمْن كُّلِ َشَجِر اْلَجنَِّة؟". 

ا ثََمُر فَقَالَِت اْلَمْرأَةُ ِلْلَحٌَِّة: "ِمْن ثََمِر َشَجِر اْلَجنَّ  ِة نَأْكُُل. َوأَمَّ

الشََّجَرِة الَّتًِ فًِ َوَسِط اْلَجنَِّة فَقَاَل هللاُ: الَ تَأْكاُلَ ِمْنهُ َوالَ تََمسَّاهُ 

ِلئاَلَّ تَُموتَا". فَقَالَِت اْلَحٌَّةُ ِلْلَمْرأَِة: "لَْن تَُموتَا!. بَِل هللاُ َعاِلم  أَنَّهُ 
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ٌَْر ٌَْوَم تَأْكاُلَِن ِمْنهُ تَْنفَتِ  ٌِْن اْلَخ ُح أَْعٌُنُكَُما َوتَكُونَاِن َكاهلِل َعاِرفَ

."  .(٘ـ  ٔ:  ٖ)تك  َوالشَّرَّ

وصدقت  ،ورأت عٌناها الثمرة ،سمعت حواء كبلم الحٌة

عرؾ الحكمة التى تقول ]ال تر كل ما تولم تكن بعد  ،أذنٌها وعٌنٌها

ولكن هكذا تراه عٌناك وال تسمع كل ما تسمعه أذناك[ ولٌم شكسبٌر. 

وهى ثانى بكر للخلٌقة وتحمل من  ،ولن نلومها ،سارت القصة

 اجة قدراً كافٌاً لتصدٌق الحٌة، أوقعها فى الفخ بسهولة.ذالس

لعدوته  آدم وحواء فاألطٌب أنه ٌسمح  وإن كان هللا طٌب مع

ـ الحٌة ـ أن تتقاول علٌه كٌفما تشاء وٌتركها لتفترى علٌه ألنه ٌترك 

ة. وأتعجب من الحٌة التى بالرؼم من معرفتها لقدرة الحرٌة للخلٌق

تجاسرت  ،هللا وعلمها أن هللا ٌعلم وٌسمع ما ٌدور فى الخفاء

 هللا. عنوتكلمت 

ٌَْن أَْنَت؟"." بُّ اإِللَهُ آدََم: "أَ   .(9:  ٖ)تك  "فَنَادَى الرَّ

دم ال ٌعرؾ كٌؾ سٌكون رد فعل فآ هللا ٌبحث عن اإلنسان،

 ،. فآدم قد عرؾ الخٌر والشر بعد أكله من الشجرةفإختفى منه ،هللا

ز أن أكله من الشجرة فى حد ذاته شر ز أنه عرٌان، وربما مٌّ ومٌّ 

ألنه عصى هللا، ولكن الشجرة لم تُعَِّرفَهُ قلب هللا، الشجرة عرفته 

ولكن لم تعرفه كٌؾ ٌتعامل هللا مع خٌر اإلنسان  ،الخٌر والشر

وأن البر  ،أن أجرة الخطٌة موت ،وشره. ربما عنده معرفة بسٌطة

مكافؤته شجرة الحٌاة، ولكن آدم ال ٌعرؾ بعد أسرار هللا فهو قد 

.. وهو ٌرفع الصلٌب أو ٌزٌده على البار!  ٌرحم الخاطا وقد ٌإدبه

 ً على األشرار فى فظابعهم وال ٌسمح بهفوات  ٌطٌل أناته أحٌانا
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إدب، وتارة . تارة ٌهدد وٌدون تؤدٌب أو عقاباألبرار أن تمر 

بُّ ٌُِمٌُت َوٌُْحًٌِ. ٌُْهبِطُ إِلَى اْلَهاِوٌَِة َوٌُْصِعدُ."ٌتؽاضى وٌتناسى،   "الرَّ

:  ٘)أي  "ألَنَّهُ هَُو ٌَْجَرُح َوٌَْعِصُب. ٌَْسَحُق َوٌَدَاهُ تَْشِفٌَاِن."، (ٙ:  ٕصم ٔ)

ٔ8). 

وعرؾ خطؤ قلب آدم  ،بالرؼم من أن هللا ٌعرؾ كل شىءو

وسمع اإلنسان، إال أنه بعدله أراد أن ٌسمع دفاع اإلنسان عن نفسه، 

ولكن لم ٌسمع للحٌة ألنها كاملة المعرفة وتعرؾ  آلدم وسمع لحواء،

 . ن خبث ولإمتماماً ما صنعته م

ألقى بالتهمة على  ، ولكنهوبدل من أن ٌعترؾ آدم بالخطؤ

خلق حواء. ولكن الؽرٌب أن هللا لم بل باألكثر على هللا الذى  ،حواء

 ٌتحمل اللوم بدل اإلنسان!! ألنه، ٌدحض هذا اإلدعاء الكاذب

قرر أن ٌتحمل مبلمة اإلنسان هو  أن هللا السبب األساسى فى

ستطٌع أن وهو أن اإلنسان الضعٌؾ ال ٌ ،سبب فى ؼاٌة البساطة

على نفسه بسبب  حساسه بؤنه جلب العقابعن اٌحتمل األلم الناجم 

أخطابه، فٌمٌل إلى إلقاء المسبولٌة على آخر، وٌبدو أن هللا الحنان 

ً إلى أن ٌنضج اإلنسان وٌبدأ فى اإلعتراؾ  قبل هذه المهمة مإقتا

بمسبولٌة أفعاله وٌقول أخطؤت نحو السماء وقدامك. نعم تََحَمَل هللا 

ً  مسبولٌة خطؤ اإلنسان ، وهكذا بدأت فكرة الصلٌب والفداء ظاهرٌا

العالم المسٌح والتى هى فى بساطتها برئ ٌموت عن خاطا، فٌرى 

نفسه بالموت فٌظن أنه المخطا، وٌرى الخاطا  البرَئ محكوم علٌه

ألٌس هذا ما ٌحدث فى الحٌاة، نرى  حراً فٌظن لؽبابه بؤنه برئ،
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 ً ً  فنسؤله إنسانا ً ومجرما ً وسكٌراً ومدمنا ن المخطا؟  مَ  :خاطبا

: هو هللا السبب الذى جعلنى فى أسرة كذا وكذا ولم ٌعطنى فٌقول

هللا هو  ،ختٌاراماالً كافٌاً وال منزالً جٌداً أما أنا فبرئ لم ٌكن أمامى 

السبب!! والؽرٌب أن هللا ٌصمت ألنه ٌعلم أن اإلنسان لن ٌحتمل 

 ً ء لست لهذا الفدا مواجهة نفسه، إلى أن ٌنضج فٌقول لست مستحقا

ً للعفو اإللهى و ً بل اجعلنى كؤحد مستحقا ً أن أدعى ابنا لست مستحقا

 تذكر جرمى.أجرابك لكى ما أظل أ

قبل السقوط إال أنه  وبالرؼم أن آدم وصله تحذٌر هللا كامبلً 

ربما لم ٌتخٌل حجم الكارثة التى سٌقع فٌها. لم ٌتخٌل أن الطرد من 

و صار مثل هللا سٌمتلك وتخٌل أنه ربما ل ،الفردوس سٌكون حقٌقى

 نفس القوة التى هلل والتى ستجعله ٌستطٌع الدفاع عن نفسه من هللا. 

وهكذا اإلنسان فى كل العصور أُعطى الحرٌة والفهم، 

ولكن الحقٌقة أن اإلنسان ال ٌرى  ،ل المسبولٌةوالمفروض أن ٌتحمّ 

المستقبل كامبلً، وبالتالى ال ٌقدر أن ٌحسب بدقة تكلفة الخطؤ 

لخطٌة، ولو علم اإلنسان المستقبل كامبلً لربما توقؾ قلٌبلً عن وا

فعل الشر. وألن هللا ٌعرؾ قصور معرفة اإلنسان، لذلك فهو ال 

ل المسبولٌة كاملة عن أخطابه بل ٌتركه ٌلقى ببعض ٌجعله ٌتحمَّ 

المسبولٌة على الظروؾ واألحداث وربما هللا حشا. لذلك جاءت 

ٌَا أَبَتَاهُ اْغِفْر لَُهْم ألَنَُّهْم الَ ٌَْعلَُموَن " البشرٌةكلمات السٌد الشفاعٌة عن 

واآلٌة العظٌمة ال تحمل حب هللا ، (ٖٗ:  ٖٕ)لو  "َماذَا ٌَْفعَلُونَ 

وتواضعه ومؽفرته فقط، بل تحمل أٌضاً الحقٌقة المجردة أن اإلنسان 

ال ٌعرؾ ماذا ٌفعل. فمهما أوتٌنا من العلم والمعرفة سنظل نجهل 

وسٌكون  حم هللا تصحح وراءنا جهل أفعالنا،نفعل، وستظل مرا ماذا
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جهلنا هو الحجة الوحٌدة التى بها نطلب من هللا رحمته وستره علٌنا 

 "َولَِكنَّنًِ ُرِحْمُت، ألَنًِّ فَعَْلُت بَِجْهٍل فًِ َعدَِم اٌَماٍن."وستكون جملة 

تبن علٌنا  هى المسكنة المتواضعة التى تجعل أحشاء هللا (ٖٔ:  ٔتى ٔ)

 فى ضعفنا وتسامحنا على كل ما صنعنا بجهل.   

بعد األكل من الشجرة جاءت العقوبة والتى هى فى الحقٌقة 

ً للمكافؤة المقبلة آدم لم ٌُقَِّدْر الفردوس المملوء من  ،تمهٌداً هاما

ً على هللا. فكان البد له أن ٌزرع  الشجر المثمر، وكؤن هذا فرضا

ً ، بل أر تلك النعمةاألرض بعرق جبٌنه لٌقد سٌزرع ولكن  نه أحٌانا

ً أى أنه سٌزرع عنباً  ً وحسكا لن ٌحصد ثمراً مفرحاً، بل شوكا

 ً مع أن العكس مستحٌل إذ  ،فٌحصد شوكاً وٌزرع تٌناً فٌحصد حسكا

 ً ً أَْو ِمَن "أن رب المجد أعلن متعجبا َهْل ٌَْجتَنُوَن ِمَن الشَّْوِك ِعنَبا

 .(ٙٔ:  7)مت  "اْلَحَسِك تٌِناً؟.

وعندما ٌتعب وتثمر األرض سٌشكر هللا جداً على أن تعبه 

 .لم ٌذهب سدى

حاولنا فى السطور السابقة أن نعرفه ولكن كلما  أخٌراً ..

ًَ اْلَحٌَاةُ "كتشفنا أننا ال نعرفه ولعل آٌة اقتربنا من معرفته ا َوَهِذِه ِه

ًَّ َوْحدََك َوٌَسُوَع اْلَمِسٌَح الَِّذي األَبَِدٌَّةُ: أَْن ٌَْعِرفُوَك أَْنَت اإِللَهَ اْلحَ  ِقٌِق

تدل على أن معرفة هللا الكاملة لن تحدث إال فى  (ٖ:  7ٔ)ٌو  "أَْرَسْلتَهُ 

األبدٌة أو لهإالء الذٌن باعوا العالم وعاشوا األبدٌة على األرض. 

وسٌظل فعل "أعرفه" موضوع فى زمن المستقبل "ألعرفه" حٌث 

وإنما ٌسمح هللا لنا  .عرفته بزمن الماضىلن ٌستطٌع أحد أن ٌقول 

بمعرفته معرفة تكفى لعبور هذا العالم الزابل، معرفة تسمح لنا 
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مثلما  مل مع هللا دون فهم ِلماهٌة هللا،بالقدرة على فهم كٌفٌة التعا

ون ٌعرؾ الطفل الصؽٌر كٌؾ ٌتعامل مع أبٌه وٌجتذب عطفه د

ب وإدراك هذا األب. ستٌعاب كامل لفكر هذا األب وعلم هذا األا

"أعطٌتنى علم ولذا سنفرح ونسبح ونهلل هلل فى كل لٌتورجٌا قابلٌن 

 .معرفتك"
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