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ون من آبار رجال القانون في إنكلترا، بدأ حياته متأثرًا بالنزعة العلمية  تاذ فرانك موريس األس

ة من     ر وبآراء النقاد الذين جّرحوا روايات اإلنجيل الكريم وخاص ع عش ادت القرن التاس التي س

األخيرة من حياة المسيح في ضوء بحوث العلم. وبعد  . وشرع يؤلف آتابًا عن السبعة أياماأللمان

أن بحث وراجع وفّند، أخرج في آخر األمر آتابًا عكس ما آان يريد، أثبت فيه حوادث المحاآمة  

  والصلب والقيامة باألدلة القانونية والمنطقية.

ليع. وذهب في بحثه مذهب رجل القانون الدقيق    ية آمحام ض تاذ هذه القض ي فوقد تولى األس

د اال   ائع وتفني وير الوق ات األدلة  تص ات وإثب توخيًا في هذا آله دقة البحث وطالوة  –عتراض

  األسلوب وروعة االستنتاج وقوة المنطق.

ير بالقارئ خطوة خطوة، متتبعًا الحوادث   يح، ثم يس وهو يبدأ بحثه من ليلة القبض على المس

ل به إل باح القيامة. وقد جعل آتابه بعنوان أخاذ معلًال إياها تعليًال منطقيًا رائعًا، حتى يص ى ص

ة في    Who Moved the Stone"من دحرج الحجر؟" ( اإلنكليزي اطقين ب ه بين الن ان ل ) وآ

لوبه وقوة   ديدًا روعة أس أوروبا وأميرآا رنة في عالم الدين واألدب، وأقبل عليه القراء إقباًال ش

  حجته وجالل موضوع.

إلى قراء العربية في الشرق، آملين أن يلقى من التقدير ما هو هذا هو الكتاب الذي نقدمه اآلن 

  أهل له، وأن يجنى من ناضح الثمر في الشرق قدر ما جنى في الغرب، واهللا المستعان.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تقديم الكتاب
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يمة   ودة الغش ة المس ال أخال آثرة الكّتاب إّال مقّرين إنهم أخفوا يومًا في خبايا مكاتبهم الخاص

  اٍب لم ُيقّدر له أن يرى النور لسبب من األسباب.  األولى لكت

ق طابع الرفض على هذا   وم الذي ألص والزمن في أغلب األحوال هو المعتدي األثيم الغش

ريع،   اعة من الحماس ووحي الخاطر الس ودة في س الكتاب والذي يحدث عادة أن ُتكتب هذه المس

ات أن يج     د" وهيه ا "الغ أتيه ُا إلى أن ي انب ة     ثم ُتلقى ج اجل ات ع ل ُيبَهظ بمهم اه إن الك يء. ف

ام، وتتسحب على هذه المسوّدة عوامل النسيان واإلهمال. وتمر السنون سراعًا،     ومسؤوليات جس

  إلى أن يستيقظ الكاتب يومًا ليرى نفسه غير قادر على إخراج الكتاب المزعوم.  

  أما في الحالة التي أنا بسبيلها فاألمر على نقيض ذلك!

لتي هذه أن اإللهام عجز عن أن يسعفني، أو أن الفراغ لم يتوفر لي. ولكن اإللهام لم يكن في حا

 حين جاء ساقني إلى اتخاذ خطة غير منتظرة، وانتهاج طريق غير التي آنت أنوي السير فيها.

وآأنني أشبه إنسانًا اعتزم أن يعبر غابة من طريق مألوف مطروق. فوجد نفسه فجأة في اتجاه لم 

  !ولكن مخرجه أّدى به إلى غير ما أرادال. آان مدخله إلى الطريق عاديًا، ى بيخطر له عل

  وليسمح لي القارئ أن أشرح في إيجاز ماذا أقصد من وراء هذا القول: 

لما آنت شابًا يافعًا، شرعت في دراسة حياة المسيح درسًا جّديًا. وقد فعلت ذلك وأنا شاعر 

  أسس ثابتة.شعورًا صريحًا أن تاريخه لم يقم على 

 تجاهت، ألفيَت في االـنة مضـين سـوإذا أنت رجعت بمخيلتك إلى الوراء، إلى مئة وخمس

م الذي قيـخيف السـرح لك هذا الذي أقول. نعم، إن الرأي السـائد تلك الفترة، ما يشـالفكري الس

 –ن دققيأنكر حتى تاريخية يسوع آان قد ُقضي عليه وأمسى ال ُيقام له وزن. ولكن النقاد الم

 الفصل األول
 الكتاب الذي لم ُيكتب
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آانوا قد أفلحوا في نشر آراء بين طوائف الطلبة تقول إن قصة حياته  –خصوصًا األلمان منهم 

حدى البشائر األربع لم تكن إال رسالة جدلية م تؤخذ من مصادر وثيقة. وإن إوموته التي تلقيناها ل

  ول.رائعة آتبت بعد عصره بسنين طوال، وربما بعد انقضاء أجيال آثيرة من العصر األ

ائل       ـ ياء آثيرة، فلم تتهيأ لي الوس بان أمثالي، في أش ـ أن آثيرين من الش وقد أغرقت، ش

ر جو غريب   اد عالم الفكر في ذلك العص تقل. وقد س لتمحيص هذه اآلراء وتكوين حكم مس

ريح، وتباينت اآلراء وتطاحنت، فلم يكن   ائر اإلنجيل إلى النقد الص تعّرضت فيه آل آلمة في بش

  لهرب من تأثير هذا الّجو.ثمة سبيل ل

ة العلوم   ي تأثيرًا عميقًا، ذلك أني آنت قد بدأت في دراس على أن مظهرًا آخر أّثر في نفس

ر  ر أن يرى ما بين الفكر العلمي والعناص يرًا على المرء في ذلك العص الطبيعية. ولم يكن عس

ة التي ت     اء القليل ي اقض. وحتى األش اين وتن ل من تب ة في اإلنجي اد دون أن المعجزي ا النق  رآه

وها. جاء العلم وحّط من شأنها وخفض من قدرها. وأنا شخصيًا لم أقم وزنًا آلراء الناقدين  يمسـ

ر المعجزية. وُخيل إليَّ أن نقد الوثائق التاريخية قد  قدر ما أقمت رأي العلم في تقويض العناص

ها على هذا   تبعدت جدًا أن تخطئ نواميس الكون فتحّطمـيكون خاطئًا. ولكني اس ها بنفس نفس

اثيو نفق "م، بينما أألم يقل العّالمة "هكسلي" في عبارة صريحة إن "المعجزات ال تحدث"  النحو.

هير "التعقل  يحية ال معجزة فيها، في إنجيله الش طرًا آبيرًا من وقته محاوًال ابتكار مس أرنولد" ش

  .Sweet Reasonablenessالعذب" 

خص يسوع المسيح نفسه، وتمّثوآنت أحمل في نفسي توقيرًا   كًال لته أمامي شعظيمًا لشـ ـ

ديد األلم إذا وّجه أحدهم إليه آلمة نابية  خياليًا ومثًال أعلى للطهر والرجولة النبيلة. وآنت أتألم ش

ب في موقفي هذا     ت أدري إلى أي حّد أحسـ أو عبارة جافة، أو أخذ اسمه أخذًا تهكميًا. ولسـ

يحية الم ادقًا يعبر على  خارجًا على المس ريحًا ص حافظة على العقائد. على أن في قولي هذا تص

طحية الجوفاء الحقائق العميقة   اب في تلك األيام التي أخفت فيها الحذلقة الس اس ش األقل عن إحس

  الثابتة الجاثمة وراءها.
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ال رغبة في النشر بل ابتغاء تهدئة عقلي –أن أآتبوقًا على حوالي هذا الزمن، رأيتني مس

 اموأعني بها السبعة أي-مظهر وأدق ناحية في حياة المسيحرسالة موجزة فيما حسبته أهم  –لحائر ا

األخيرة. وإن آنت قد تبينت فيما بعد أن األيام التالية للصلب لها خطورتها وأهميتها. وآان العنوان 

هير عن ي شالذي اخترته لرسالتي: "يسوع في المظهر األخير". واقتفيت في هذا أهر بحث تاريخ

  نابليون بقلم اللورد روزبري.

  وقد اخترت السبعة أيام األخيرة من حياة يسوع ألسباب ثالثة:

  خلت هذه الفترة من العناصر المعجزية التي آانت عندي موضع ريبة، ألسباب علمية. – 1

قة اتفاقًا فأفسح ُآّتاب بشائر اإلنجيل لهذه الفترة من حياته فراغًا آبيرًا، وجاءت أقوالهم مت – 2

  يسترعي النظر.

آانت محاآمة يسوع وموته حادثة تاريخية داوية تؤيدها بطريق غير مباشر آثير من الوقائع  – 3

  السياسية وسيل زاخر من المؤلفات التي دارت حولها.

ية  ـوخيل إلّي أنه لو اسـ ان ميتة قاسـ بب الذي مات من أجله هذا اإلنسـ تطعت أن أتبين السـ

لطات الرومانية، وآيف نظر هو إلى هذا األمر الشنيع، وخاصة آيف سلك في تلك على أيدي الس

  ولو استطعت هذا، أآون شارفت على حّل هذه المشكلة العاصية. –المحنة القاسية 

آان هذا غرضي من الكتاب الذي فكرت في إخراجه. أردت أن أعالج فيه المظهر األخير من 

ريع  وع، بما تخلله من مآٍس س ة التطور عميقة التأثير، وما حفلت به من وقائع التاريخ حياة يس

ة مما أحاط  رية قوية. أردت أن أجرد القص يكولوجية بش القديم المالبس لها، وما حّفها من لذة س

  بها من عقائد مبدئية ومزاعم تقليدية، لعّلي أتكّشف حقيقة ذلك اإلنسان آما آان فعًال.

يف ُأتيحت لي الفرصة بعد هذا التاريخ بعشر سنوات ولست بحاجة أن أشرح في هذا المقام آ  

ات    ادر روايـ وّفرت على مصـ د، وآيف تـ ت أريـ ًا آما آنـ ًا وافيـ يح درسـ ألدرس حياة المسـ

بي   كلة التي قامت أمامي. وحسـ ُت حكمي في المشـ اإلنجيل وتمحيص األدلة القوية، وآيف آونـ

ل دث ثورة هائـ كيري، انبثقت من هذا القصة العالمية أن أقول هنا أن هذا البحث قد أحـ ة في تفـ
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ين  زم ويقـ ي، رويدًا رويدًا ولكن في جـ القديمة أشياء آنت أظنها مستحيلة. وتمكَنْت من نفسـ

ابيع المأثورة في التاريخ البشري أغرب وأعمق مما     اة تلك األس عقيدة راسخة أوحت ألّي أن مأس

ة نظن. والذي ملك علّي عقلي ولّبي في أول ما  رأيت من غرابة في آثير من حوادث هذه القص

  المثيرة األخاذة، ولم أفطن إلى المنطق القوي القاهر في معناها إال بعد فترة من الزمن.  

رح العوامل التي حالت بيني وبين تنفيذ المغامرة    ول هذا الكتاب أن أش أحاول في فص وس

اطئ األولى التي نويُت، والصخور الخفّية التي تحطَمت عليها  هذه المغامرة. وآيف نزلت إلى ش

  غير الذي آنت أعتزم النزول فيه. 

  (على من يريد تتّبع هذه األدلة أن يرجع إلى الروايات المدونة في أسفار اإلنجيل الكريم).
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ات     دة في الميول والنزع ة المعّق ابك ائف المتش ف عن اللف ة للكش دا لي أن خير طريق د ب ق

ائس  ية،والدس ياس جت في حوادث األيام األخيرة من   الس وعوامل التّحزب والتعصب التي ُنسـ

  أن أجلَو أوًال غوامض السر، ببحث التهمة التي أقامها القوم ضده. –حياة يسوع على األرض 

كلة يومًا ما، وراحت تجذبني بقوة عنيفة غير منتظرة.  وإني أذآر آيف ألّحت علّي هذه المش

ائلها: ترى ما الذي يحدث لو أن جداًال عنيفًا قام بعد ثم أخذت أصور لنفس ي صعوبة األمر، وأس

نة    خص حوآم محاآمة جنائية، لنقل في س نة من التاريخ الذي نحن فيه حول ش  1939ألفي س

ون قد أمحَّت وُأسدل عليها ستار النسيان. وربما    مثًال؟ ك أن أغلب األدلة الجوهرية تكـ ال شـ

حف اليومية. أو ربما يمكن العثور بين مجموع ة اآلثار القديمة على قطعة باهتة من إحدى الص

صفحة ممزقة من آتاب قانوني يصف القضية. ومن هذه الوثائق الباقية الباهتة يمكن للباحث أن 

تبينوا الحق عن    تنتج. ومن المؤآد أن يذهب األحياء في ذلك الزمن البعيد الراغبون أن يس ـ يس

ان  يء: ما إلى بحث م –ذلك اإلنس اءلون قبل آل ش وضوع التهمة التي قامت حوله. وأظنهم يتس

ددة،    هم متعـ هم؟ وإن آانت التـ ّدعون عليه من التـ امه المـ ها؟ وما الذي أقـ بب هذه الضجة آلـ سـ

د المتهم      لية الحقيقية ض ألون عن التهمة األص ددها، يس ية التي نحن بص آما هو الحال في القض

  الذي حكموا عليه.

كلة    وبمجرد  ياء تلقي على المش طدم على الّتو بأش ؤال في مقدمة بحثنا، نص ع هذا الس أن نض

يء   ياء الخطيرة لو تمكنا قبل آل ش نورًا جديدًا، ما آان يخطر لنا ببال! وتتضح لنا آنه تلك األش

 الفصل الثاني
 التهمة المقامة ضد المتهم
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اعة غير منتظرة لمثل هذه اإلجراءات، بل قد  من تّفهم ماهية ذاتها. ذلك ألنها لم تجِر فقط في س

  ها آثير من المالبسات الخاصة. وانظر مثًال إلى عنصر الزمن فيها:شاب

  أجمـع المـؤرخون على أن وقـت إلقـاء القبـض على يسـوع في بســتان جثسـيماني في ســاعة

اة القبض لم تكن قبل  ابقة ليوم الصلب. وهناك ما يحملنا على االعتقاد أن س متأخرة من الليلة الس

  عشرة.منتصف الساعة الثانية 

تغرقته الحوادث المّدونة بين الفراغ من حفلة  اب الزمن الذي اس ه حس اس وهذا التقدير أس

العشاء في العلّية، وبين وصول شرذمة الجند المسلحة إلى البستان فوق منحدرات جبل الزيتون.   

  وأسواق ثالثة أشياء تدل على أن القبض آان في ساعة متأخرة:

حو   آان التالميذ تعابى منهوآ – 1 ن الذي أِلَف الص وش ياد المخش ي القوى. وحتى بطرس الص

  واليقظة والسهر في البحر لم يقدر على مغالبة النوم.

ير آلُّ من متى ومرقص إلى ثالثة فترات متقطعة من النوم، وآان يوقظهم في آل مرة  – 2 يش

  منها مجيء يسوع إليهم من صلواته اللجوجة الحارة تحت األشجار المتعانقة.

اعل أن يمّيز القادمين للقبض    – 3 وع عند رؤيته المش تطاع يس آان الوقت ظالمًا حالكًا، واس

  ".!اْقَتَرَب َقِد ُيَسلُِّمِني الَِّذي َذا ُهَو! ِلَنْذَهَب ُقوُموا) "42: 14عليه من بعيد (انظر مرقص 

ستان ة إلى البومن يقرأ تفاصيل هذه القصة الرائعة، ال يسعه إال التسليم أن زيارتهم هذه المر   

ير يوحنا. فإن هؤالء الرجال آانوا قد بقوا، نزوًال على    ار إليها البش ابقاتها التي أش تختلف عن س

اجعهم في قرية بيت عنيا. وترقبوا   يدهم، بعد الوقت الذي آانوا يأوون إليه عادة إلى مض إرادة س

يئًا آان يترقبه هو، ويشعر في نفسه أنه ال بد حادث. وإذا افترضنا    في  أنهم فرغوا من العشاء ش

منتصف الساعة العاشرة، وإنهم بلغوا البستان في العاشرة تمامًا، فال يمكن أن يكون القبض عليه   

رة. وهذا يحّدد لنا   اعة الثانية عش يء من اليقين  –وقع قبل منتصف الس اعة التي ب –بش دأت الس

  فيها المحاآمة التمهيدية.
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طبوغرافية أورشليم القديمة أنه آان هناك درج نازل من  ولقد أجمع علماء العاديات وعلماء

المدينة العليا إلى أحد أبوابها يؤدي إلى برآة سلوام، في الزاوية الجنوبية الشرقية من سور المدينة. 

 " وأيضًا (صَداُوَد َمِديَنِة ِمْن النَّاِزِل الدََّرِج ) بقوله: "15: 3وقد أشار إليه نحميا في سفره (ص 

  ".السُّوِر ْصَعِدَم ِعْنَد َداُوَد َمِديَنِة َدَرِج َعَلى َصِعُدوا ُمَقاَبَلُهْم الَِّذي اْلَعْيِن َباِب َوِعْنَد) "37: 12

  آان أمـان الشـرذمة التي ألقت القبـض على يسـوع طـريقتان. إما أن يســيروا بمحـاذاة وادي    

إما أن يتتبعوا طريق بيت عنيا الرئيسي . وإلى أسفل الدرج، ومنه إلى دار رئيس الكهنةقدرون 

إلى المدينة الجديدة، ومنها إلى حّي الكهنة. ولو أن التقاليد لم تشر إلى اتخاذ الطريق األول، إال 

أن السير بيسوع وسط الحي الغاص بالسكان في المدينة السفلى ال يبدو مالئمًا ألغراض القوم. 

ع عليهم وقتًا طويًال، والوقت عامل له خطورته فيما هم إنه يحتم عليهم أن يلّفوا دورة طويلة تضي

  بصدده من عمل حاسم في الليل.

ولو ُقدر لنا برجعة سحرية من الزمن، أن نقف فوق نقطة مرتفعة من أسوار أورشليم القديمة، 

حوالي منتصف تلك الليلة المأثورة، أو بعد ذلك بقليل، لرأينا فريقًا من الناس يسوقون أمامهم في 

لظالم إنسانًا غريبًا في شكله، هادئًا ال يقاوم، من المنطقة الصخرية التي أحاطت بالناحية الشرقية ا

من جدار الهيكل، إلى الطريق التاريخي في الجهة الجنوبية الشرقية من سور المدينة، ثم إلى 

  معسكر أعدائه األلداء الحاقدين. 

أن يقف هذا الموقف الخطير  –ن أنبته جيله وهو أآرم م –وآيف ُقّدر لذلك العبراني الممتاز 

الذي يهدد حياته، في ساعة من الليل البهيم، وفي مساء يوم من أشهر المواسم اليهودية وأآثرها 

وما القوى الخفية الغامضة التي عّجلت بالقبض عليه؟ وِلَم اختيرت تلك الساعة غير  روعة؟ 

  قيمت ضده؟المالئمة؟ وبعد آل هذا ما أرآان التهمة التي أ

إن اإلجابة عن هذه األسئلة آلها ال يمكن أن يستوعبها هذا الفصل، بل أن الكتاب آله ال يكون 

إال جوابًا ناقصًا مقتضبًا. على أن هناك شيئين يبرزان بروزًا ظاهرًا في رواية هذه المحاآمة، 

نيت ي األساس الذي ُبوهما خليقان بالدرس والتقّصي: األول ماهية التهمة التي أقيمت ضده، والثان

  عليه محاآمته. 
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ويخيل إلّي أننا نخطئ خطأ آبيرًا إذا افترضنا أن آل اإلجراءات التي اتخذها الكهنة في تلك 

الليلة آانت غير قانونية. طبعًا يستنتج الباحث في أدوار القضية آلها أن هناك مظاهر تغاير 

ير عناء آل باحث في المشنة العبرانية الشريعة اليهودية مغايرة فاضحة. وهذا يسّلم به في غ

   والتقاليد اليهودية القانونية القائمة في ذلك العصر.

  فمثًال آان غير قانوني في الشريعة اليهودية أن يقوم حرس الهيكل بأمر رئيس الكهنة بإلقاء

ن أالقبض على أي أنسان، فإن هذا ُيترك عادة إلى الشهود المتطوعين. وآان غير قانوني أيضًا 

يحاآم إنسان على تهمة تستوجب عقوبة اإلعدام في أثناء الليل. ولم يكن جائزًا محاآمة متهم بعد 

جواب ستأن يتقدم القضاة ال غروب الشمس إال في التهم المدنية المالية. آذلك آان غير قانوني

ود الشه المتهم بعد أن تناقضت أقوال الشهود وثبت آذبها. وآان واجبًا إطالق سراحه، ومعاقبة

  شهادتهم عمدًا.متى ثبت آذب  –باإلعدام رجمًا 

هذه آلها أمور طافية فوق سطح الماء، ولكن يجري تحت هذه الشواهد السطحية الدالة على 

شذوذ المحاآمة تيار عنيف ُيلبس المحاآمة شكًال قانونيًا. ويبدو هذا جليًا لكل باحث تاريخي غير 

  لقانونية الصغرى.متحيز لدى تدقيقه في بعض المسائل ا

وتنجلي لنا الحقيقة إذا بحثنا الطريقة الفريدة في نوعها التي انتقل بها أساس التهمة في سير 

أن هناك ثالث  –آما وردت في اإلنجيل الكريم  –المحاآمة. ويعلم آل من درس رواية المحاآمة 

  تهم أصلية أقيمت ضد يسوع في أدوار المحاآمة المتعاقبة:

  الهيكل وهدمه. هّدد بنقض – 1

  ادعى أنه ابن اهللا.  – 2

  أثار الشعب ضد قيصر. – 3

. فإنها لم تكن موضع شـكاة اليهود وال علة ثورتهم عليه، ويكن إبعاد التهمة األخير ألول وهلة

ولكنهم حاآوها ألغراض سياسية. ولم يكن القانون الروماني يقيم وزنًا للتهمة التي ُحكم من أجلها 

موت، ومع ذلك لم يكن مستطاعًا تنفيذ هذا الحكم دون مصادقة بيالطس الوالي على المسيح بال

الروماني. لذلك رأى اليهود أنفسهم مضطرين إلى انتحال تهمة سياسية ليبرروا موقفهم أمام الوالي 
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الروماني في طلب الحكم على المتهم بعقوبة الموت، التي آانوا قد بّيتوا النية عليها. فاتخذوا بهم 

عة تهمة التآمر ضد قيصر، وهي التهمة التي تجد أذنًا صاغية عند الوالي الروماني أو أي ذري

  ممثل للسلطة والقضاء عليها لو أن الوالية آانت في ذلك العهد في إيد حازمة غير مسترخية.

ومهما يكن من أمر، فإن التهمة الصورية التي أقيمت أمام بيالطس ليست بذي بال آما اسلفت 

  والذي يهمنا أن نعرف التهمة الحقيقية التي أقامها اليهود ضد المسيح. القول. 

آان من العادات القديمة المأثورة في إجراءات الشريعة اليهودية أن الشهود هم الذين يقيمون 

الدعوى في المحاآمات الجنائية. ولم تكن الشريعة تبيح إجراء غير ذلك. فكان أول عمل قام به 

تصف تلك الليلة بعد إحضار المتهم إلى ساحة القضاء، أن دعوا الشهود آما القوم في مأساة من

  يقضي بذلك القانون. وقد ألمح إلى هذا صراحة آل من البشيرين مرقص ومتى، فقال األول: 

  "ألن آثيرين شهدوا عليه زورًا، ولم تتفق شهادتهم". 

  وقال الثاني: "جاء شهود زور آثيرين". 

  أقوال الشهود لم تتفق فلم يؤخذ بها.  ويؤيد البشير مرقص أن

وقد يبدو غريبُا للذين لم يألفوا الخفايا العويصة الدقيقة في الفقه اليهودي أن ترفض المحكمة 

األخذ بأدلة الشهود، وهي التي بذلت جهدًا جبارًا في تأييد المحاآمة بأقوال الشهود. ولو آانت 

م التوفيق بين أقوالهم مقدمًا. أما أن ترفض المحكمة قصة الشهود تلفيقًا متعمدًا، لما تعذر عليه

األخذ بأقوال الشهود، فهذا دليل على أن حتى قيافا رئيس الكهنة نفسه آان تحت ضرورة ملّحة 

  تجبره على أن يخضع لإلجراءات التقليدية اليهودية في قضية يحكم فيها بعقوبة الموت. 

حث في آتـاب المشـنة العـبري. وقد سـّلمت أما تلك اإلجراءات فقد اسـتوفت حقها من الب

  الشريعة بثالثة أنواع من الشهادة: 

  شهادة عابثة ال قيمة لها. – 1

  شهادة قائمة.  – 2

  شهادة موافقة. – 3
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ابثة هي     هادة العـ واع الثالثة من األدلة. فالشـ ذه األنـ ريح بين هـ وقد آان هناك تمييز صـ

هالمتناقضة أو التي ال قيمة لها، وآ تبعدوها فورًا. والشـ ت ادة القائمة آانان على القضاة أن يسـ

هادة الموافقة هي التي آانت  تقبل من باب اال ضها. والشـ ؤيدها او ينقـ حتياط فقط حتى يثبت ما يـ

لفادور" إن أقل تناقض في أقوال    هير "س هود. ويقول الكاتب اليهودي الش تتفق فيها أقوال الش

  .الشهادةالشهود آان آافيًا إلبطال 

  ويتضح من هذا أن الشهادات التي أشار إليها البشيران، مهما آان مضمونها، هي من النوع 

ة لما ألفه وعرفه  الثاني الذي ُيقبل احتياطيًا فقط. هود إما آانت مناقض معنى هذا أن أقوال الش

ير مرقص: "لم تتفق ش    باب فنية قانونية. وقل البش اة المحكمة، أو آانت باطلة ألس ادتهم" هقض

  يحملنا على األخذ بالرأي الثاني.  

دم       تبعدت لعـ هود واسـ ؤالء الشـ لت أقوال هـ وهنا نرانا أمام شيء غريب. فإنه بعد أن بطـ

  آفايتها، تقّدم إلى المحكمة رجالن بدليل معين عرضي. وفي هذا يقول البشير مرقص:  

معناه يقول إني هدوا عليه زورًا قائلين: نحن س نوع  "ثم قام قوم وش أنقض هذا الهيكل المص

  باأليادي، وفي ثالثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأياٍد"

تقى معلوماته من    ير متى، والظاهر أنه لم يقتبس عن مرقص بل اس د هذا القول البش ويؤي

  مصدر آخر، فيقول: 

اهدا زور وقاال: هذا قال إني أق ام يدر أن أنقض هيكل اهللا، وفي ثالثة أـ"ولكن أخيرًا تقدم ش

  أبنيه".

دما إلى المحكمة واتهما   أثورة، فإن اثنين تقـ دث في تلك الليلة المـ ومهما يكن من أمر ما حـ

به بهذا.    ة تنعكس على وجهه بإنه قال آالمًا أش ابيح المتراقص وع، الذي آانت أنوار المص يس

  وهذه حقيقة هامة، أرجو أن يفكر فيها القارئ ملّيًا.

يء أن     ل آل ش ا قب ذي يهمن هود التهمة انتحاًال، أم أرادوا   وال نعرف هل انتحل أولئك الش

يًا أتردد آثيرًا في الزعم أن  خص وع فعًال. وأنا ش ويه أقوال نطق بها يس هم تش لغرض في نفوس

ان   حة. وأنه أمر أدهى أن تشّوه أقوال إنس اس له من الص هادة آانت مجرد تلفيق ال أس تلك الش
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مع من اآلخرين من أن تعزو له ويه األقوال يلقى  على مس زورًا وبهتانًا اقواًال لم يقلها. فإن تش

انًا صاخبًا لدى أناس حانقين غاضبين. بينما ال يصغي إلى األآاذيب المختلقة المفتعلة إّال  استحس

ية   ك أنه آان آذلك في القض ليطة الوقحة. هذا هو المألوف عادة، وما من ش ذوي النزعات الس

يح يتحدث بمثل هذا في فناء الهيكل،  التي نحن بصددها، فإن أولئك معوا المس الرجال آانوا قد س

وهة  يء أفتك به من أن يتقدموا في أثناء المحاآمة ويلقوا أمام القضاة بعبارات مش فلم يكن ثمة ش

  مقلوبة.  

ويهًا   هادة التي أدلى بها ذانك الرجالن آانت تش ـ يء آخر يحملنا على االعتقاد أن الش وش

ًا لشيء قاله   شهد الرجالن أنهما سمعا المتهم يتفوه بأقوال، لو   المسيح نفسه في حفل عام.   وعكس

عوذة، وعقوبة تدنيس الهيكل المقدس.   تحق عليها عقوبة مزدوجة: عقوبة الش أمكن برهنتها، الس

هير   عوذة الموت، آذلك آانت عقوبة تدنيس حرمة المعابد الموت رجمًا والتش وآانت عقوبة الش

ة الميت. ومن و  وع، آانت التهمة آافية لتنفيذ مأربهم فيه، ومع ذلك فقد بجث جهة نظر أعداء يس

  استبعدت الشهادة: "وال بهذا آانت شهادتهم تتفق".

القًا    هادة اختـ انت الشـ ولماذا آل هذا؟ البد من تعليل تاريخي آاٍف لهذا الرفض. ولم آـ

بهما عمدًا ليلعبا دورهما، لما آان محضًا، أو من تلفيق قيافا وتدبيره، ولو آان الشاهدان قد جيء  

هناك داٍع لهذه المناورة السخيفة المثيرة للغضب في غير طائل. ولم يكن لدى الشاهدين إلى قليل   

مة والحنكةمن الكالم، فكان هين ليل من الحكـ كون فيها   ُا جدًا بقـ يث ال يـ ما بحـ والهـ حبك أقـ

  ويصدر فيها حكم اإلدانة آما آانوا يأملون.   تناقض. وآانت القضية بعد هذا تسير سيرًا سريعًا

ة في    ولكن رعية الجلس يئًا من هذا لم يحدث، فإننا نرى المحكمة على الرغم من عدم ش ش

ائية لم تؤِد بها إلى نتيجة ما. وبعد   ّيع وقتًا طويًال في إجراءات قض اعة متأخرة من الليل، تض س

يح بين الجمع متهماً   هود وقف المس ماع أقوال الش بيل إلى إدانته. وبدت اإلجراءات  س بريئًا ال س

  آلها تتحطم لعدم انسجامها مع نقطة معينة من الشريعة اليهودية.
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يئان: أولهما أن قيافا لم يكن قويًا بالقدر الذي يمّكنه  وينبثق من هذه الحقيقة التاريخية الهامة ش

و   اء غرفة المش ه على هذا الجمع. فقد آان بين أعض رة هذه تيارات قوية تلّح من إمالء إرادت

  بمراعاة قواعد الشريعة مراعاة صارمة. وال سيما فيما يتعلق بالشهود.

ويحب أال يغرب عن البال أن حكم هذه الهيئة لم يكن نهائيًا، وآان البد من أن يصادق على 

 قرارها مجلس السنهدريم األعلى في جلسة آاملة في الصباح التالي. والظاهر أنه ثارت معارضة

. وآان من من عضو يدعى نيقوديموس احتج فيها على محاآمة بدون إجراءات قانونية منصفة

 عدم شرعية المحاآمة الليلية بما اقتضى الضرورة السياسية الملحة وبسببالميسور لهم أن يبرروا 

اقتراب موعد الفصح، لكن أي خطأ في إجراءات إثبات التهمة آان آافيًا إلرغامهم على إطالق 

  تهم في ساعة آان من المحتمل جدًا أن تهرع حوله الجماهير وتنضم إلى جانبه.الم

ثم أن غربلة أقوال الشهود على هذا النحو، والتدقيق فيها آان عامًال من العوامل التي تحمل 

الشهود أنفسهم على الحذر الشديد في إبداء أقوالهم. وآان من أخطر األمور على إنسان أن يكون 

مة عقوبتها الموت، ألن نظم الفقه اليهودي آانت تميل دائمًا إلى تأويل األشياء في شاهدًا في ته

صالح المتهم حتى تثبت إدانته. وآانت عقوبة الشهادة الزور الموت. لذلك آانت هذه المحاآمات 

  قليلة جدًا. 

ن آان أما ما نستنتجه من هذه اإلجراءات الشاذة فهو أن أقوال الشهود لم ُتحّضر من قبل، وإ

عدم اتفاقها قد أذهل رئيس الكهنة، فال بد أن تكون على األقل أقواًال قيلت عن حسن نية، وأنها 

تمّت بشيء من الصلة للحقائق التي تمثلها. وحتى لو لم يكن آاتب بشارة يوحنا قد خّلد لنا في 

طرون  شك مضسفره ما نسميه "الترجمة" الرسمية التاريخية لما حدث في أفنية الهيكل، فإننا ال

إلى التسليم بأن المسيح أدلى في بعض المناسبات التاريخية بأقوال تشبه إلى حد آبير األقوال التي 

  اتهمه بها الشهود. 

فما هو الحديث التاريخي الذي آان أساسًا لهذه التهمة؟ وما الذي قاله يسوع فعًال من أقوال 

اء في رواية مرقص عن ـنختار أيها: جاتخذها الشهود تكأة لشهادتهم؟ لدينا ثالث عبارات 

المحاآمة أن الشهود قالوا إنهم سمعوا يسوع يهّدد بتدمير الهيكل وإعادة بنائه بطريقة تفصيالت 
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سحرية في ثالثة أيام. واأللفاظ صريحة في نصها: "إني أنقض هذا الهيكل المصنوع باأليادي، 

  وفي ثالثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأياٍد"

حرية لبناء    أما الب ـ ادة الس ير متى فإنه يعّدل التهمة ويخففها آثيرًا. وفيها نجد تلك اإلعـ ش

يح قوله فقط إن لديه القوة على ذلك: "هذا قال إني أقدر أن أنقض   ب إلى المس الهيكل، ولكن ُينس

  هيكل اهللا وفي ثالثة أيام أبنيه".

قال؟ ال أظن نستطيع ذلك دون  وهل في وسعنا قبول أحد هذين القولين آأنه النص الحرفي لما

اإلجحاف بما عهدناه في يسوع، تلك الشخصية التاريخية التي رسمتها لنا البشائر التلخيصية 

الثالث. فإن قدرته وإرادته على هدم هيكل هيرودس أو إزالته من الوجود، ثم بناء آخر بدًال منه، 

جأ يقة قاهرة لم ُيعرف عن المسيح أنه لال يتم طبعًا إال باستخدام قوى سحرية خارقة للطبيعة، بطر

أليها قط، طريقة ال يحلم بها المخدوعون من دعاة الشـعوذة والسحر في الشرق. وال يعقل أن 

  إنسانًا عاقًال من ذوي المؤهالت الروحية األدبية مثل يسوع، يقول شيئًا من هذا القبيل.

ى حّد الجنون، يلقي شـيئًا من هذه ويجوز أن نتصور إنسانًا ماجنًا طائشًا، تقرب عقليته إل

األقوال لمجرد التفاخر والمباهاة في نوبة فجائية من نوبات الخبل، عالمًا علم اليقين أن أحدًا لن 

يطلب إليه تنفيذ ما يهذي به. أما النعم في هذه المحاآمة فليس من هذا الطراز، وهو يتعالى فوق 

حياته أثرًا لهذه الخواص التي تنبئ عن عقلية  هذا المستوى علوًا آبيرًا. ولست تجد في قصة

مزعزعة هزيلة. بل على نقيض ذلك تجد تلك الدالئل التي تتـحدث عن سـّمو الفـكر ورجحان 

العقل واتزانه. وإنك تراه محبًا صادقًا للحق واإلخالص، متصفًا بتلك الدعة العذبة والتواضع 

يقًا حساسًا إلى أرق درجات الحساسية. وال يسع آل والتفاخر. فضًال عن أنه آان إنسانًا حيّيًا رق

بصير بالحق التاريخي الواضح في الصفحات القديمة التي تلقيناها عن قصة حياته إال أن يدرك 

تمامًا ما حدث يومئٍذ، حينما قدموا له امرأة خاطئة ُأمسكت في زنا... طأطأ رأسه إلى األرض 

وميضًا من حياة يسوع آما يسـجلها التاريخ، الذي  ليخّط بأصبعه على الرمال. وإنك تلمح هنا

يدوي بصوت قوي مرددًا أقواله األدبية المأثورة عنه، ولكنك لن تجد فيها أثرًا لذلك االنتفاخ 

  المضحك أو التفاخر المتعجرف.
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إذن يجب أن تبقى أقوال الشاهدين في موضع الشبهات حتى تتوفر لدينا شهادات متفقة يحـق 

على المتهم. ولكن األدلة التي عندنا تقودنا إلى اتجاه آخر غير هذا. فإن الذي قاله أن تؤخذ حجة 

يسـوع، حسـب رواية البشـير يوحنا هو: "انقضوا هذا الهيكل وفي ثالثة أيام أقيمه" ويضيف 

  الكاتب إلى هذا بين قوسين: (وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده).

مشكلة أن ينكر ما في هذا القول من خطورة. إنه قول وال يستطيع أي باحث مفّكر في هذه ال

خطير على أي وجه نحاول تأويله. على أننا إذا أردنا الفصل بين أقوال ثالثة متباينة، أرى أن 

هناك أمرًا واحدًا يعمق تأثيره فيَّ. وهو وجود عبارة "في ثالثة أيام" في األقوال الثالثة جميعًا. 

  في هذا من أهمية عظيمة.وال أظن الناس قد أدرآوا ما 

ة في حادثة واحدة، يكون أحكم            اقض ة متن اين ة عدة أقوال متب ادي ا الع اتن ه في حي اب وحين نج

و رض أنها تمثل وقائع ثابتة. وتبدـموقف أن نفحص أوًال النقط التي يتفق عليها الرواة، ونفت

ادر مت   هود من مص ة في الحاالت التي يتقدم فيها الش ادة، وتتباين حكمة هذا الموقف خاص ض

  أقوالهم تباينًا صارخُا في الوقائع الجوهرية األخرى في القضية التي هي موضوع النزاع.

وتبدو غرابة العبارة "في ثالثة أيام" في أنها لم ترد إال نادرًا في التعاليم المأثورة عن المسيح. 

  خذ مثًال الشواهد البارزة الثالثة التي وردت في بشارة مرقص:

ْم َدَأَواْبَت" َن َأنَّ ُيَعلُِّمُه اِن اْب ي اِإلْنَس َألََّم َأْن َيْنَبِغ ًرا، َيَت ْرَفَض َآِثي َن َوُي ُيوِخ ِم اِء الشُّ  َوُرَؤَس

  )31: 8" (مرقص َيُقوُم َأيَّاٍم َثَالَثِة َوَبْعَد َوُيْقَتَل، َواْلَكَتَبِة، اْلَكَهَنِة

ُه" اَن َألنَّ ُم َآ َذُه ُيَعلِّ وُل َتَالِمي ْم َوَيُق َن ِإنَّ« :َلُه اِن اْب لَُّم اِإلْنَس ى ُيَس ِدي ِإَل اِس َأْي ُه النَّ . َفَيْقُتُلوَن

  )31: 9" (مرقص »الثَّاِلِث اْلَيْوِم ِفي َيُقوُم ُيْقَتَل َأْن َوَبْعَد

ا«" ُن َه اِعُدوَن َنْح ى َص ِليَم، ِإَل ُن ُأوُرَش اِن َواْب لَُّم اِإلْنَس ى ُيَس اِء ِإَل ِة ُرَؤَس ِة، اْلَكَهَن  َواْلَكَتَب

وَن ِه َفَيْحُكُم اْلَمْوِت، َعَلْي لُِّموَنُه ِب ى َوُيَس ِم، ِإَل َزُأوَن34 اُألَم ِه َفَيْه ُه ِب وَن َوَيْجِلُدوَن ِه َوَيْتُفُل  َعَلْي

  .»َيُقوُم الثَّاِلِث اْلَيْوِم َوِفي َوَيْقُتُلوَنُه،

راءة هذه اآليات   لوا على قـ ام غريزي وقد عمد بعض البحاثة، الذين أقبـ وفي نفوسهم إحجـ

مو فوق االختبار العادي المألوف   يء يس يح عن  -عن قبول أي ش إلى القول: "نفهم أن يتنبأ المس
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ل الكبير بينه وبين الكهنة، وال يبعد أن يكون قد أعّد       د رأى الفاص د أن يكون ق ه ال ب إن ه، ف موت

دمة. أما هذه التلميحات إلى  رًا لتلّقي هذه الصـ تب التالميذ سـ وت فلم ُيكـ د المـ امته العتيدة بعـ  قيـ

  في متن الكالم إّال بعد موته، وليست جزءًا من أقواله األصلية".

قًا    ًا دقيـ ـ ن نفحص فحص ّلم جدًال أن هذا هو ما يظهر لنا ألول وهلة. على أنه حيـ ولنس

تم –المحاآمة  دق، وما تخللها من تدقيق، وما اختتمت به من اس اع غير بما فيها من دالئل ص

انقين معاندين    هود ح ٍد لش نتبّين أن الكلمات "في ثالثة أيام" التي يقول عنها ذوو "العقول  –مج

وع  فتي يس هود تكأة  –المفكرة" إنها لم تخرج من بين ش هي بذاتها الكلمات التي جعل منها الش

ًا للتهمة الخطيرة التي حوآم من أجلها. ويبدو لنا غريبًا حقًا أّال يكن ل  اس امت لعبارة التي قوأس

بيه أو نظير في األقوال المختلفة التي حوآم من أجلها. ويبدو لنا  عليها أرآان التهمة الخطيرة ش

بيه أو نظير في األقوال     ارة التي قامت عليها أرآان التهمة الخطيرة ش ًا أال يكون للعب ًا حق غريب

  المختلفة التي نطق بها يسوع خالل السنتين السابقتين.

يتبين لنا من ظروف الحوادث آلها أن ما قاله أغــرب مما ُنسـب إليه فقد قال: "إن على أنه 

أنتم قتلتموني، فسأقوم من القبر". وال أرى محيصًا عن التسليم بهذه النتيجة المنطقية. قد يذهب 

ة نالمكابرون إلى أنه آان مخطئًا، أو أنه آان تحت تأثير شذوذ عقلي غريب يعاوده بين الفينة والفي

في أقواله العامة. على أنني أعتقد أن تفوهه بهذه األقوال الفريدة الغريبة أمر ال يجد الشك إليه 

  سبيًال.

بقي أن نلقي نظرة على الظاهرة الغريبة األخرى في هذه المحاآمة. فإن يسوع الناصري قد 

د أن منه انتزاعًا بعُحكم عليه بالموت، ال بناء على أدلة المّدعين عليه، بل على اعتراٍف انُتزع 

  استحلفه رئيس الكهنة.

ويبدو لنا جليًا أنه بعد اسـتماع أقوال الشهود ورفض شهادتهم، اتخذت إجراءات القضية 

أوضاعًا شاذة غير قانونية. وموضع عدم المشروعية أن رئيس المحكمة حاول بتوجيه األسئلة 

  يه مما عجز عنه الشهود أنفسهم.مباشرة إلى المتهم، أن يتلّمس األسباب الالزمة للحكم عل

وهذا يناقض تناقضًا تامًا حرفية القانون القضائي اليهودي وروحه، وقد آان مرماه أن يحوط 

حياة المواطن اليهودي بكل أسباب الضمان. فإن إقامة الدعوى في قضية عقوبتها الموت آانت 
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متهم أن يلقوا القبض على موآولة بحسب الشريعة اليهودية إلى الشهود دون سواهم. فكانت مه

المتهم، وأن يجيئوا به إلى ساحة القضاء. وآانت مهمة المحكمة أن تصون حقوق المتهم بكل 

ائل الممكنة، وتبذل آل جهد في تمحيص أقوال الشـهود وإصـدار حكم عادل ال تحيُّز فيه ـالوس

   على األدلة التي يتقدمون بها.

  لقضية تدلنا على أن المتهم فيها لم يفز بهذه الحصانةونظرة واحدة إلى نص الرواية في هذه ا

  

القضائية. ويبدو هذا من لهجة الحنق والغيظ التي وجَّه بها رئيس الكهنة سؤاله إلى المتهم بعد أن 

  تهّدمت أقوال الشهود:

  "أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤالء عليك؟"

، فقد آان من حق المسيح آمتهم أن ولعل االعتراض لم يكن على هذا السـؤال في حـّد ذاته

يدلي بأي أقوال أو حقائق دفاعًا عن نفسـه. وإلى هنا آان ملتزمًا الصمت التام. فكان من الالئق 

أن ُيسأل إذا آان لديه شيء يعلق به على أقوال الشهود. أما الذي يسترعي أنظارنا فهو العداء 

ذا السؤال. فإن رئيس الكهنة آشـف عن المكشـوف نحو المتهم، وهو نـذير بما سـيجيئ بعد ه

  نواياه، وأزال آل المظاهر التي ُتلبس القضية شكلها القانوني الظاهر على األقل. 

ذلك أن قيافا وهو واقف في مكانه وسط المحكمة وّجه إلى يسوع القسم األعظم في الدستور 

يسوع وهو اليهودي التقي  ) ولم يكن بّد أن يجيب63: 26العبراني: "أستحلفك باهللا الحي" (متى 

  النقّي المحافظ على الشريعة صونًا لحرمة هذا القسم العظيم. 

  وقد جاء بكتاب المشنة اليهودي

أو بالعظيم الرحيم، ادر على آل شيء، أو بالصباؤوت، ـتحلفك باهللا القـال قائل أسـ"إذا ق

ؤول أن الطويل األناة، الكثير الرحمة، أو بأي لقب من األلقاب اإللهية، ف إنه آان لزامًا على المس

  يجيب".

ريحًا، مجرد عن   رًا ص يح مباش ؤال الذي وجهه قيافا رئيس الكهنة إلى المس وآان الس

  المصطلحات العبرانية الخاصة:
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  "أأنت المسيح؟ أتّدعي أنك أنت هو اآلتي؟"  

  ولم يكن المتهم بأقل صراحة من سائله، وهذه هي النصوص الثالثة إلجابته:  

  )62: 14و" (مرقص "أنا ه

  )64: 26"أنت قلت" (متى 

  )70: 22"أنتم تقولون إني أنا هو" (لوقا 

  وهذه األجوبة، آما قال أحد العلماء، متفقة في معناها. والنص "أنت قلت" أو "أنت تقولون

إني أنا هو" الذي يقع على األذن في العصر الحديث موقع المراوغة والتملص، لم يكن فيه شيء 

معنى لدى الفكر اليهودي المعاصر. وعبارة "أنت تقول" آان الوضع التقليدي الذي من هذا ال

يجيب به اليهودي المثقف على سؤال خطير أو حزين. ونهب آداب اللياقة والحشمة أن يقول 

  المجيب مباشرة "نعم" أو "ال".

نه بعد أن عإذن نطق يسوع بإجابته في شيء آثير من التصميم والحزم. ونرى قيافا قد ُسريَّ 

حصل من المتهم نفسه على هذا اإلقرار الهائل الخطير. ويكاد المرء يسمع رنة الفوز والظفر في 

  صوته وهو يلتف إلى األحبار وشيوخ الشريعة قائًال: 

  "ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف! أبصروا أنتم".

عًا خفية الدفينة في القصة، يرى لذة ومتانّبه لما أسميه الحقائق الوعندي أن الباحث اليقظ المت

  في تطور القضية هذا التطور الفجائي وبلوغها هذه الّذروة المفجعة.

ترى لماذا اتخذت المحاآمة فجأة هذا الوضع المخالف لإلجراءات القانونية في ساعة متأخرة 

المتهم الذي  من الليل، بعد ضياع زمن طويل في تمحيص أقوال الشهود ووزنها؟ وإن آان إقرار

  ُأجبر عليه آافيًا، فلماذا ُسمعت أقوال الشهود؟

نجد اإلجابة على هذه األسـئلة في طبيعة المشـكلة القانونية المعقدة التي واجهت قيافا. 

 والمعروف أن جماعة الصدوقيين األقوياء الذين ينتمي إليهم رئيس الكهنة آانوا قد وطنوا العزم

وال تتحقق أغراضهم هذه إال بعقوبة الموت. ومن الغريب أنه مع على إبعاد يسوع من طريقهم. 
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هذا التصميم لم يسـعهم االآتفاء بقضـية ثبـت فيها التجديف أو الشـعوذة، ألن قيافا آان عليه أن 

يبتعد بنظره الثاقب إلى آخرين من غير طائفته، إلى جماعة المعارضين في مجلس السنهدريم، 

  وية، وإلى ذلك الحاجز المنيع الذي أقامته روما من قوتها وتسامحها.وإلى أحكام الشريعة الموس

ولم يكن أحد أآثر من قيافا يعرف النتائج السياسية والشخصية التي تترتب على مجيء المسيا 

الذي ترقبته األمة اليهودية. فإن هذا معناه ظهور نوع من الملكية يكون مقامها في أورشليم 

أيضًا تحّدي السلطات الرومانية في آل البالد، وثورة الشعب عن بكرة  والمقادس األخرى. ومعناه

أبيه، وقيام حملة تأديبية على يد قائد روماني أشبه بتلك الحملة المريعة التي حدثت بعد هذا التاريخ 

  بأربعين عامًا ودمرت المدينة تدميرًا.

ا ل إليهم المحافظة على المزايهذه الحقائق آلها لم تكن لتخفى على ذوي النظر الثاقب ممن ُأوآ

اليهودية التي حرص عليها الشعب آل الحرص في عهد االحتالل الروماني. وقد آان قيافا رئيس 

لنا أن يموت إنسـان واحد عن الشـعب  الكهنة سياسيًا أريبًا وداهية ماآرًا حين قال لقومه: "خيٌر

  ) 50: 11وال تهلك األمة آلها" (يوحنا 

خصية التي قد تصيب قيافا على أثر مجيء المسيا المنتظر فلم تكن أقل خطورة أما النتائج الش

من تلك النتائج السياسية، فإننا ال ندري أي تغيير يطرأ على دستور مجلس السنهدريم األآبر عند 

حلول النظام المسياوي. قد يكون التغيير انقالبًا خطيرًا. على أن شيئًا واحدًا نعرفه وهو أن سيادة 

س الكهنة وتحّكمه في مصائر األمة ال يزوالن. ومهما يكن من أمر اإلبقاء على المظاهر رئي

التاريخية القديمة في الدستور العبراني، فال شك أن الحاآم الحقيقي سيكون المسيا، وسيكون مطلق 

التصرف في توجيه سياسة أمته آمنقذ قومي وآمندوب ساٍم إلله إسرائيل. وال جدال أن ظهور 

النجار الناصري واّدعاءه لنفسه هذا الحق في السلطة القومية قد أزعج آثيرين ممن يهمهم ذلك 

  بقاء األحوال الراهنة.

فالمشكلة إذن أن ُتقام دعوى فاصلة حاسمة ال تجد معارضة من الواحد والسبعين شيخًا من 

  أحبار السنهدريم األآبر، وتلقى قبوًال لدى القانون الروماني.



24 
 

يق هذا الغرض سـمعت أقـوال شـهود آثيرين، واسـتبعدت شـهادتهم لعـدم وفي سبيل تحق

آفايتها. ثم جيء باثنين آخرين ُظّن أن لديهما ما يحـبك التهمة فانطـوت شهادتهما على تهمتين، 

آل منها تقع تحت طائلة عقوبة الموت في القانون العبري. وهنا أيضًا آانت أقوال الشاهدين 

ب: وقد تنطلي الحيلة على مجلس السنهدريم، ولكن ما العمل في الوالي موضع الشبهات والري

الروماني؟ أغلب الظن أن تهمة آهذه ال تروقه. فال بد من اختالق تهمة أخرى غير هذا التهديد 

قض الهيكل وإعادة بنائه، يرضى عنها بيالطس الوالي الروماني ويصدر فيها الحكم البليد بن

  العقوبة قد انتزعه قيصر من أيدي السلطات اليهودية. بالموت، وآان الحكم بهذه

آان االتهام آله على وشك أن ينهار لوال فطنة قيافا وذآائه الذي استنبط فورًا وسيلة إلنقاذ 

الموقف، وآانت إجراءاته غير قانونية، ولكنها آانت الضربة األخيرة اليائسة من رجل آادت 

تنجد بَقَسـم الشهادة، الذي آان يعتبر حتى الصـمت عنـده تطيش الســهام آلها التي أعـّدها فاسـ

تهمة ال ُتغتفر. وقد أفلحت الحيلة أآثر مما ُقّدر لها، ألن في الجواب الجريء "أنا هو!" الرآن 

  القوي إلثبات تهمة شنيعة أمام الوالي الروماني. 

ن ، ولكن لن يقدر أوقد يتغاضى قيصر عن أقوال شاذة يتفوه بها داعية من الدعاة الّطوافين

يتغاضى عن شخص يطالب لنفسه بعرش. وفي صـمت المـحكمة الرهيب بعد أن نطـق المتهم 

بهذه األلفاظ الجريئة مضت في فكر قيافا خواطر أخرى وأقوال يأخذها حجة قوية على غريمه: 

  "إن أطلقت هذا فلست محبًا لقيصر!".
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بقت  قلت من قبل إن اعتبارات الزمن  مًا في تقرير الحوادث التي س ًا حاس لعبت دورًا خاص

يح.  ها موت المس ألة وتتبع هذه األدوار، تعين علينا أن ندرس ول إلى آنه المس فإذا أردنا الوص

وعيوننا دائمًا ترقب عقرب الساعة، ال سيما حينما نقترب من عنصرين هامين في القضية وهما   

  مع يهوذا، ثم مباحثاتهم مع بيالطس البنطي. المفاوضات التي قام بها زعماء اليهود

ه في حوادث     أويل ذر ت ًا من المتع ب دورًا غريب د لع ة أن آال الرجلين ق ا ألول وهل دو لن ويب

  االثنتي عشرة ساعة التي اختتمت بها حياة يسوع على األرض. فلنبدأ أوًال بقضية يهوذا:

صحابته إلى استخدامه واالستعانة وأول شيء يتحدى الفكر في أمر يهوذا هو اضطرار قيافا و

به. ترى لماذا يظهر يهوذا في القصة فجأة؟ وما الذي آان في وسعه أن يقدم لرؤساء الكهنة مما 

آان عسـيرًا عليهم أن يفعلوه بحـكم وظائفهم؟ بل ما الداعي إلى إنـفاق هذا المبلغ الضـئيل ثمنًا 

   للدم في سبيل الحصول على خدمته؟

رية، يتأثر بها فهـمنا لهذه القضية إلى حـّد آبير. ومن السـخف أن نحسـب هذه أسـئلة جوه

يهوذا مجرد مخبر عام تطوع إلرشاد السلطات إلى المخبأ الذي آوى إليه من آان له صديقًا من 

 الفصل الثالث
يوم الخميسحوادث قبل منتصف الليل   
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قبل. فإن يسوع لم يكن مختبئًا. ومنذ اللحظة التي وصل فيها إلى بيت عنيا عصر يوم الجمعة لم 

اء حرآاته فحضر حفلة عشـاء ُأقيـمت تكريمًا له في بيت سـمعان األبرص إما يفعل شيئًا إلخف

مساء السبت أو مساء الثالثاء. وانطلق إلى أورشـليم على مرأى القوم في ثـالثة أيـام متوالية 

  (األحد واالثنين والثالثاء) وآان يعود منها إلى بيت عنيا في مساء آل ليبيت هناك.

أن زعماء اليهود جهلوا حرآاته وانتقاالته بينما عرفت ذلك جماهير  ومن السخرية أن نفترض

الشعب الذين أحاطوا به وزحموه في طرقات أورشليم في صباح يوم األحد. وما من شك في أنهم 

عرفوا مقره جيدًا، وآان هينًا عليهم أن يبعثوا رسلهم سرًا وبسرعة إلى بيت عنيا إللقاء القبض 

ك األمسـيات األربعة العصـيبة. فلماذا لم يفعلوا هذا؟ وما الذي حملهم عليه في أي مساء من تل

  على انتظار معونة يهوذا؟ 

وقد جرت عادة الشّراح أن يجيبوا عن هذه األسئلة بما دونه اإلنجيل بقولهم إن الخوف من 

عليل الشعب هو الذي حملهم على هذا الموقف المحاذر. والظاهر أنه لي يفطن أحد إلى أن هذا الت

  هو نصف الحق، وأن النصف اآلخر قد أخفي فلم ُيذآر.

وال يغرب عن البال أن البشائر آتبت من مواد جمعت في األصل من الصحابة الذين آانوا 

على صلة وثيقة بيسوع، وأن يهوذا قد مات قبل أن يفشي السر الذي انطوت عليه جوانحه، وما 

قلنا أن مهمة يهوذا انحصرت في أخذه حرس  آان من المحتمل أن يفشيه زعماء اليهود. فإن

مجلس السنهدريم إلى بقعة معزولة موحشـة حيث يتمكنون من القبض على يسـوع سـرًا، بينما 

آان في وسـعهم أن يفعلوا ذلك قبل أن يسـتيقظ القـرويون من نـومهم، أو في أية بقعة أخرى 

بعاء، أو خالل هذا اليوم نفسه وهو تالئمهم في طريق جبل الزيتون في أي مساء عدا يوم األر

أقول لو أننا أخذنا بهذا الرأي، ألضعنا آلية تلك العوامل  –معتكف في تلك الغابة الصغيرة الهادئة 

  النفسية الغامضة الدقيقة التي لعبت أدوارها في ذلك الموقف.

له أثر  وأرجوا أال يساء الظن بما أقول هنا، فإني آخر من ينكر أن الخوف من الشعب آان

آبير في نفوس زعماء اليهود. وما درى أحد آيف آانت تتطور القضية وأي العواقب السياسية 

آانت تنشأ، لو أن الزعماء ألقوا القبض عنفًا وعالنية على شخص حسبه فريق آبير من الشعب 
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عل ف المسيا الذي أعلنت عنه النبوات. آان الموقف آله شاذًا ليس له مثيل، دقيقًا حساسًا. وقد

  وهم يصوبون أبصارهم إلى الرأي العام الذي حسبوا له آل حساب.الزعماء فعلتهم 

على أن الخوف من الشعب ال يعلل لنا بعض األشياء الغريبة التي أحاطت بهذه القضية، فإن 

شيئًا ما قاله يهوذا لرؤساء الكهنة حملهم على تعجل الحوادث في اللحظة األخيرة. واالسراع في 

تهم في وقت تعوزه آل المسوغات القانونية والرسمية. إن شيئًا قد حملهم على أن يبعثوا تنفيذ ني

إلى إنسان أعزل في بستان موحش معزول بقوة مدججة بالسالح تعززها االحتياطات المحكمة، 

  مما يدعو إلى التفكير والتساؤل: 

ف به من الشعب، ترى ما معنى آل هذا؟ إني لعلى يقين أن وراء الخوف الظاهري المعتر

خوفًا يعلل آل ترددهم وتذبذبهم، حتى بلغت أسماعهم المذهولة رسالة  –خوفًا آخر أشد وأعمق 

  وأعني بذلك الخوف من المسيح نفسه. –رّحبوا بها أيما ترحاب 

وخشية أن تقع هذه الفكرة على اآلذان موقع الدهشة والغرابة، لنلق نظرة على الحقائق. وال 

وخ اليهود بمعزل عن القيود العقلية والخرافات التي شاعت في عصرهم. آما يسعنا أن نضع شي

أننا ال ننـكر أن شــهرة يســوع آانت قد ذاعـت بين الناس، وعـال اسـمه بين القـوم وسـمت 

شخصيته، وتناقلت األلسن قصص معجزاته في إعادة البصر للعميان وإبراء المشلولين. وانثالت 

شليم من آل أجزاء البالد، وسّلم بها الناس حتى في األوساط العليا. ويخيل هذه األنباء على أور

  إلينا أن ُمعاصريه لم يرتابوا في أن لديه بعض القوى الخارقة التي لم يألفوها في جيلهم.

من  إال أن يرى هالة –ال سيما الفصول الختامية  –وال يسع آل قارئ منصف لبشائر اإلنجيل 

انعقدت حول شخص يسـوع، وآـان لها أثـرها في التدابير التي حـاول قد  ديدـشوض الـالغم

الزعماء حبكها لإليقاع به. وأيقنوا طيلة الوقت أنهم أمام قوة غامضة غير معروفة ال بد لهم أن 

ت القبض ة العصيبة التي سبقيحسبوا حسابها في تنفيذ مآربهم. وأنت تراهم في خالل األيام األربع

 –وضى واالضطراب في المدينة يسوع، لو أراد، أن يثير عجاج الف في ُوسع حينما آان -عليه 

آأنـهم فرائس لخـوف خفي يخشون حـدثًا خطيرًا. وإنك ال ترى منهم ذلك العـمل  رفونـيتص

العاجل الحاسـم، وهو ما آنا ننتظره من قوم يملكون زمام السلطة في موقف خطير. بل على 

في تصرفاتهم وأعمالهم. وحتى بعد ذلك التصريح الرهيب القاصم  نقيض ذلك ترى ترددًا وتذبذبًا
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لظـهورهم الذي ألقاه يسوع في الهيـكل يـوم الثالثاء. نـراهم يتـرآونه ليكـون هو البـادئ في 

  تحديهم. ومن الحقائق البارزة في هذه القصة أن المسيح ظل مسيطرًا على الموقف آله إلى النهاية.

أولئك الناس آانوا في تصرفهم مع يسوع يخشون شيئًا لم يعرفوا ما  وإني أخشى شخصيًا أن

هو. وأخالهم قد خشوا أن تتدخل قوة غريبة فتأخذه من بين أيديهم، فيعجزوا في آخر األمر عن 

إلقاء القبض عليه. ومما يّقوي أثر هذا االعتقاد في نفسي ذلك المسلك الغريب الذي بدا منهم في 

  أمر يهوذا.

ًا أن عائقًا ما قد حال بينهم وبين القبض عليه في خالل ذلك األسبوع، وراحوا ويتضح جلي

يؤجلون ويّسوفون نظرًا للصعوبات التي أحاطت بهم، إلى أن حانت الساعة الحادية عشرة من 

  ليلة يوم الجمعة. والظاهر أن لقاءهم بيهوذا قد ّهون عليهم األمر.

  وقد قيل في هذا: 

 ٍةـُفْرَص ِفي ُمُهـِّلـُيَس َفـَآْي ُلُبـَيْط َوَآاَن. ِفضًَّة ُطوُهـُيْع َأْن ُدوُهـَوَوَع وا،ـِرُحَف َسِمُعوا َوَلمَّا"

  ).11: 14" (مرقص .واِفَقٍةـُم

ولو تتبعنا سير الحوادث آما ُدونت في البشائر، لرأينا ان هذه المقابلة تّمت على أقرب تقدير 

ــمعان األبرص. ومع ذلك لم يتمـكنوا من القيـام بأية يوم الثالثاء بعد حفلة العشـاء في بيت س

حرآة، ولم يتبدل ترددهم عزمًا إال في يوم الخميس ليًال، لما أسرع يهوذا من العلية إلى نقل األنباء 

  إليهم. عند ذلك قاموا بعملهم العاجل الحاسم.

ان ه إلى بستوهنا يلعب الزمن دوره الخطير. فلو آان القبض على يسوع قد تّم بعد وصول

جثسيماني بزمن قليل، لجاز لنا القول إن مهمة يهوذا اقتصرت على نقل األنباء إلى السلطات 

وإخبارهم عن المكان الذي سيكون فيه يوم الخميس ليًال، ثم مصاحبة المأمورين بالقبض عليه 

بروا اليهود دليدّلهم على شخصيته. ولو افترضنا شيئًا من هذا، لجاز لنا القول أيضًا إن زعماء 

على يسوع في مساء اليوم األخير قبل عيد الفصح ليضيعوا على الشعب آل  مكيدتهم للقبض

  فرصة في الهياج أو االضطراب.
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ولو أن هذا التعليل يبدو ألول وهلة سائغًا مقبوًال، فإنه ال يقوى على الثبات طويًال أمام مجهر 

ن األمر اتخذ اتجاهًا غير هذا. ولنفترض أن الفحص واالستقرار، فإن الحقائق آلها تشير إلى ا

  التفاهم بين يهوذا ورؤساء الكهنة قد تّم على هذا النحو: 

"نحن قد اعتزمنا القبض عليه يوم الخميس ليًال، فابق معه حتى تـثق تمامًا من آل حـرآاته، 

   ثم تعال سريعًا وأخبرنا، وعلينا بقية األمر.

  بين يهوذا ورؤساء الكهنة، لترّتب عليه أن يكون أولئك على أتمأقول لو أن اتفاقًا مثل هذا تّم 

  

استعداد للقبض على يسوع في غير إبطاء، وأن يكون حرس الهيكل على أتم ُأهبة لتعبئة القوة 

  والتقدم عاجًال بعد تلقي الرسالة بدقائق معدودات.

ـاعات مضت بين فهل سارت األمور هذا المسرى؟ يقينًا لم يـكن األمر آذلك. فإن بضع س

الزمن الذي انسحب فيه يهوذا من العلية التي تناولوا فيها العشاء وبين وصول العسكر المدجج 

بالسالح إلى بستان جثسيماني. فما التعليل التاريخي لهذا اإلبطاء؟ تأمل الموقف مليًا وانظر إلى 

  ذلك. غرابته، ألنه حافل باألشياء الغريبة حقًا التي ال يمكن تعليلها بغير

اعات بين ـالث سـاء في الزمن يقرب من الثـل شيء، أمامنا إبطـل آـفأول آل شيء، وقب

مكن وال يتان جثسيماني. ـخروج يهوذا من وسط العشاء في العلية وبين وصول الحرس إلى بس

 دأن يكون الزمن الفاصل بين الحادثتين أقل مما قّدرنا. بدليل الحوادث التاريخية التي تخللته. ولق

ألمحت من قبل في الفصل الثاني إلى طول الزمن الذي قضاه المسيح في البستان مستدًال بإيقاظه 

التالميذ ثالث مرات متوالية. ومغالبة النعاس لذلك النفر من صحابته هو في حّد ذاته دليل على 

التعب  أن الساعة آانت متأخرة، وهم ال بد أن يكونوا قد صارعوا النوم طويًال قبل أن يدرآهم

رغبة منهم في اليقظة ومشاطرة سيدهم ما قد يدهمه من األخطار في تلك الليلة. ولسنا ندري آم 

من الزمن غالبوا تجربة النعاس. على أنه ال يمكن أن يكون بين اليقظة واألخرى أقل من نصف 

لى هو عساعة. ولو أضفنا هذا الزمن إلى ما استغرقته مسافة الطريق من العلية إلى البستان، و

األقل نصف ساعة، لتوافرت لـدينا من الزمن سـاعتان. وإلى هذا نضـيف أيضًا الزمن الذي 
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استغرقه الحديث بعد خروج يهوذا من العلية، ثم الزمن الذي استغرقته الصلوات الليلية قبل أن 

  تبدأ الجماعة سيرها في الطريق المؤدي إلى باب المدينة.

، في ساعة الغسق، وانصرف إلى قراءة هذه القصة، وتأملها وإذا جلس المرء في بقعة هادئة

ملـيًا فإنه ال شـك ُيدهش حـين يشـع عليـه نور صـدقها. بل إنه يجـد عـدا ذلك أن الـزمن الذي 

نحدده أقل مما يجب أن يكون، وهو مضطر أن يذهب في التقدير إلى أبعد مما ذهبنا، فإننا ال 

في النعاس بمجرد وصولهم إلى البستان، وهم يعلمون أن على الّتو نتصور مثًال أن ُيغرق التالميذ 

أحداثًا خطيرة يخبئها المستقبل. ولم نعهد الطبائع البشرية على هذا النحو من الجمود واالستكانة. 

وال ريب أن فتـرة طويلة تقّضـت في التهامس والتخمـينات والرجم بالغيب وتبادل الظنون 

ندهاش الذاهل، حتى ثقلت أخرى تقضت في الترقب الحائر واال ترةواألقاويل. وال ريب أن ف

  جفونهم واحدًا بعد واحد من فرط اإلعياء الذهني والنفسي، واستسلموا للنوم.

وال بد لنا من تعليل لهذه الفترة الطويلـة التي بلغ مـداها ثالث ساعات، في مأساة خطيرة 

ما الـذي آان يفعله يهوذا طيلة هذه المدة، وال  متشابكة الحوادث آهذه. ولــزام علينا أن نعرف

سيما لماذا عرف يهوذا الموضع الذي آان فيه يسوع حينما تقرر أخيرًا قيام الجند للقبض عليه. 

وعندنا أن هذا األمر من الوقائع الهامة في المـوقف الذي نحن بصـدده. ومتى عرفنا تعليله، 

  قصة في التاريخ. استطعنا أن نقبض بأيدينا على مفتاح أغرب

والذي نالحظه مبدئيًا في فحص تفاصيل الرواية المدونة في اإلنجيل، أن الرسالة التي حملها 

صيًا ال أقدر أن أتملص من هذا يهوذا لم تجد زعماء اليهود على ُأهبة العمل الحازم. وأنا شخ

ن اليهـود آـانوا قد الذي يزداد في نفسي تعمقًا آلما أوغلـت في دراسة القصة. ولو أ عتقاداال

وضعوا خطة مدبرة لتأجيل القبض على يسوع إلى ساعة متأخرة من يوم الخميس، ثم تنفيذ هذه 

الخطة بغض النظر عما يترتب عليها من العواقب. لكان هناك شيء من التأهب وحسن التنظيم 

متهم ولعلهم لى اللتنفيذ الخطة في ساعتها المعينة. فأولئك القوم ما آانوا يعرفون أين يقبضون ع

فكـروا أنه ال بد لهم مـن الذهـاب إلى بيـت عنيا. وما من شـك في ان هـذه االحتـماالت آلـها 

نشطت في أذهانهم، فمن ذا الذي آان يتنبأ أن هذا "المجرم الهارب" في نظرهم ينتظر لهم في 
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قمة سراعًا على بستان على مقربة من معسكرهم العام؟ ولم آانت هناك خطة مدبرة لوقعت الن

رأس يسوع بمجرد أن تلقت السلطات اليهودية النبأ السري، وذلك بعد بضع دقائق من خروج 

  يهوذا عن مائدة العشاء بقصد إخبار السلطات. 

ولكن بدًال من هذا التنفيذ العاجل لخطة حازمة مدبرة، نرى تراخيًا يمتد إلى ساعات، وهو 

بفشل ذريـع. ولم آان المتهم الذي يتعـقبونه متهـمًا  تباطؤ آان من المحتمل أن يصـيب خطتهم

   عاديًا أو مجرمًا على طراز سائر المجرمين لوّلى هاربًا وفشلت خطتهم.

  وآلما دققنا في دراسة الحقـائق التي تتـألف منها هذه القصة، ازددنا اعتقادًا بأن زيـارة يهوذا

كن متوقعة، قد وضعت المشكلة أمامهم وضعًا لرؤساء اليهود في تلك الليلة، فضًال عن أنها لم ت

جديدًا على نور جديد. وآان ال بد لهم من بعض الوقت للتشاور واتخاذ قرارات خطيرة ووضع 

الخطط الحازمة. ولما انطلقت الحملة إلى جثسيماني، فعلت ذلك سراعًا بعد انقضاء الزمن الذي 

تقد اعتـقادًا جازمًا أن هذا هو التـأويل الذي آان الزمًا لهذا التشاور والقـرارات العـاجلة. وأع

  تحتمله قصة اإلنجيل.

وهناك عامالن تاريخيان في هذا الموقف يعلالن لنا هذا التباطؤ. وهما عـامالن يتداخل أحدهما 

في اآلخر: األول أن النبأ الذي حمله يهوذا من العلية قد تضمن بعض المعلومات الجديدة الغريبة 

الرؤساء وترددهم. والثاني أن المسيح نفسه آان يتحداهم بهذا التصرف إللقاء  التي أزالت شكوك

  القبض عليه.

ومهما تكن ألفاظ الحديث ونصوصه الذي دار بين يهوذا ورؤساء اليهود، فال شك أنه آان في 

  شيء من هذا المعنى:

 لزيتون"وهو يفكر في الموت ويتحدث عنه. وهو اآلن ذاهب إلى البسـتان عند سفح جبل ا

  ويبقى هناك حتى أوافيه. فهيئوا أمرآم على عجل وأنا سآخذآم إليه".

وال مهرب لنا من األخذ بهذا االستنتاج، الذي تـؤيده آل التأييد الشـهادة الصامـتة التي نراها 

احث من ـلبن اـة تمّكـيل القصـاة التاريخية. وتفاصـفي مسلك الممثلين الرئيسيين في هذه المأس
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تان ـض إلى بسـورة بالقبــأمـملة المـاد الحـوذا قـعلم أن يهـحن نـيها: فنـرفين فـطى الطـتعقب ُخ

دون أن يخطئ الطريق على الرغم من الظلمة في هذه السـاعة المتأخرة من الليل. جثيسماني 

ونعلم أيضًا أن يسوع انتظر في ذلك البستان على الرغم من مالل صحابته. والظاهر أنه آان 

  ألن ينتظر هناك حتى مطلع الفجر. متأهبًا

ولسنا نقدر على تـأويل موقف آهذا، دون أن نسـتـنتج شيئًا ما، أدعوه "تفـاهمًا" من قبـيل 

التجاوز في التعبير، ألن اللغة ال تسعفني بكلمة خاصة أدلُّ بها على هذا الموقف. وال يذهبّن أحد 

وبين مسّلمه. آال. ال أذهب إلى شيء من  إلى الظن أني أردت القول إنه آان ميثاق بين يسوع

هذا. فقد آان يسوع أستاذًا في علم النفس، فنفـّذ عزمه على تسـليم نفسـه إلى المـدعين عليه في 

ام ـة للقييـما خرج يهوذا من العلـتلك الليلة بأساليب دقيقة خفية بلغت منتهى الدقة والخفاء. ول

مرين: عرف أن يسوع ذاهب إلى بستان جثسيماني برسالة بريئة في ظاهرها، عرف عن يقين أ

وعرف أيضًا أن روحه آخذه في الجنوح نحو الصليب. وآان في تينك الحقيقتين الخطرتين، 

مجتمعتين معًا، فرصته الكبرة، وآان فيهما أيضًا تجربته الكبرى. وقد عرف يهوذا بدهائه ومكره 

أهبًا ـن متـوع لم يكـد أمحى، ويسـفالعائق ق أن هذا أفضل نبأ يمكن أن يحمله إلى سادته اليهود.

لم ستسالم والخضوع، فٍذ آان أميل إلى االتلك الليلة على األقل إلبداء أية مقاومة ألن مزاجه وقتئ

  يبَق إلى الحزم والسرعة في تنفيذ مآربهم.

 تزيد في رجحان الصدق في هذه القصة، فاالتفاق على اللقاء 29و 28و 13: 13وقراءة يوحنا 

في جثسيماني ربما دبرته طبائع األشياء وسياق الحوادث. والظاهر أن يهوذا آان مكلفًا بأداء 

بعض المهام لصحابة المسيح. فاضطر إلى التغيب عنهم بعض الوقت. وآان من الطبيعي أن يتم 

االتفاق على اللقاء في مكان معين قبل رجوعهم آعادتهم في ذلك األسبوع إلى بيت عنيا. وآان 

تان جثسيماني مكانًا الئقًا لموعد اللقاء، ألنه يقع في المثلث القائم بين الطريقين الرئيسيين على بس

أآتاف جبل الزيتون إلى تلك الضاحية الصغيرة. ويؤدي ذانك الطريقان الجبليان، عالوة على 

  الطريق الرئيسي المتاخم للبستان، إلى بيت عنيا.
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س الكهنة وعقله متشبع بهذه الفكرة الجديدة. أما المهمة واألرجح أن يهوذا أسرع إلى دار رئي

الخاصة التي انتدبته الجماعة إلدائها فكانت تحتمل التأجيل. ورأي الفرصة سانحة لتنفيذ الخطة 

  في غير إبطاء.

ُترى ماذا آان تأثير هذا النبأ في قيافا وفي الصدوقيين القالئل الذين آان همهم األآبر القضاء 

ن ُحسن الحظ أنه من الميسور اإلجابة على هذا السؤال في شيء من الدقة، ألن على يسوع؟ م

  أمرين جوهريين في الموقف تغلّبا على آل اعتبار آخر في سياسة القوم:

ض ـلة للقبـاشـاولة فـدأوا محـلحتهم أن يبـبات لسمعتهم ومصـدح النكـان من أفـاألول: أنه آ

لت محاولتهم لعوامل خارقة للطبيعة، لكان الخطب فادحًا على يسوع في ذلك المكان. فإنه لو فش

  ال يمكن مداواته.

والثاني: أنه آان من الخطر عليهم أن يقبضوا على يسوع ثم يضطرون إلى تأجيل محاآمته 

مدة السبعة األيام التي قررها عيد الفصح. ولم يكن في وسعهم االعتداء على هذا التقليد بأي حال 

أورشليم في أيام الفصـح بسـبب ازدحـامها بـالغـرباء والـزائرين، تتهـيج  من األحوال. وآانـت

ألقل األشياء وتعمد إلى الثورة واالضطراب ألتفه األسباب. وربما آان لهم أن يرآنوا إلى الذهول 

المؤقت الذي يطرأ على الرأي العام على أثر حادثة خطيرة آالقبض على يسوع، ولكن ال يلبث 

  ّد الفعل بعد بضع ساعات.أن يعقب ذلك ر

إلى قوم يجابهون هاتين المشكلتين، جاء يهوذا اإلسخريوطي في سـاعة متـأخرة من ليلة 

الخميس بنبأ خطير أصلح موقفهم إزاء هذه المشكلة، وزاج صعوباتها عشرة أضعاف. قد أصلح 

ة، في ساعة متأخر موقفهم ألنه أّآد لهم إمكان القبض عليه، ولكنه زاد صعوباتهم ألنه حمل النبأ

فيها القضاء على  وى عليه من أخطار قد يكونـوآان عليهم أن يواجهوا أمر القبض بما انط

  سمعتهم وآرامتهم وآيانهم في الشعب.

ولعّل السؤال العملي الذي ُطرح أمامهم للبحث هو هذا: "أفي وسعنا أن نقوم بكل أدوار 

ـيث نضـمن تـنفيذ حكـم اإلعـدام فيه قبل مغيب اإلجراءات والتنفيذ التـي يتطلبها الموقـف، بح

شمس الغد؟". وآان الجـواب على هذا السـؤال معـقدًا له خطـورته وخطـره، ولـيس من الهين 

  البّت فيه.
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ولسـت أعتـقد أن سـؤاًال آهذا يمـكن اإلجابة عليه فورًا حتى من رئيس الكهنة نفسه، وهو 

طويل اللذين ورثهما عن حميه حنان. وآان لزامًا عليه أن متذرع بالحكمة العالمية واالختبار ال

يتشاور على األقل مع زعماء األحزاب المختلفة التي تألف منها مجلس السنهدريم. وآان الموقف 

فريدًا من نوعه لم يسبق له مثيل. والفشل في تنقيذ اإلجراءات آلها حتى نهايتها منطٍو على أوخم 

  العواقب وأخطرها. 

اإلجراءات نرى أن بعضًا من هذه الثالث الساعات قد انقض في المشـاورات  فإلى جانب

العاجلة والتنقالت السريعة جيئة وذهابًا بين الجلسة التنفيذية في دار رئيس الكهنة وبين زعماء 

الفكر اليهودي الذين لم يكن بد من استشارتهم لضمان تعضيدهم واالستناد إليهم في مجلس 

ة. فهل آان هناك شيء آخر غير ـنايا سطور القصـه مكـتوب بإيضـاح بين ثالسنهدريم. هذا آل

  هذا؟ أنا شخصيًا أقول نعم!

فمهما حاولنا من تعليل للحوادث التـي أدت للقبـض على يسوع. ال بـد أن مخـابرة قد جرت 

أنه و ، قبل إصدار األمر بالقبض فعًال.بين زعماء اليهود وبين بيالطس البنطي الوالي الروماني

ليصعب علينا جدًا، بما نعهده في أخالق بيالطس وفي طبيعة االحتالل الروماني، أن يسلم بأن 

قضية خطيرة آهذه ُتـعرض فجأة على بيـالطس في صـباح الجـمعة، بدون سابق علمه، وقبل 

 التأآد من استعداده للنظر فيها.

ا المقام وعدم تعّرضهم لذآر وليس من العسير أن نعلل صمت ُآتاب األناجيل األربعة في هذ

شيء من هذا، ألنهم آانوا يكتبون من وجهة نظرهم هم، أي من وجهة نظر األفراد القالئل الذين 

صحبوا يسوع. فكل اتفاق بين بيالطس وبين زعماء اليهود ال يصل إلى علمهم. أما حين نضع 

وا، ولو في ساعة متأخرة من أنفسنا في موقف رؤساء الكهنة فإنا نراه جوهريًا جدًا لهم أن يضمن

  الليل، رضاء الوالي الروماني وتعاونه معهم. 

وإذا أحّس أحد أن قصة اإلنجيل الكريم ال تحمل بين تضاعيفها شيئًا من هذا المعنى، فإنـي 

أشير عليه أن يتأمل مليًا في حالة صغيرة الشأن، ولكنها آبيرة القـدر: من األحـاديث المسـندة 

لفات المسيحية األولى (ويؤيدها طبعًا بيان البشير يوحنا المفصل عن المحاآمة القوية في المؤ

الرومانية) أن بيالطس عدل عن العادة المألوفة في مثل هذا األحوال، وتقدم هو نفسه إلى اليهود 
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وذلك إرضاء لتقاليدهم الطقسـية التـي قضـت عليـهم بعـدم دخـول فنـاء الغـريب في ذلك اليوم. 

عّلة تمّنعهم عن هذا الدخول أن الوقت لم يعد يسمح بالتطهير الواجـب قبـيل الفصـح. وآانت 

لما عقد بيالطس مجلس  ،لوال أن قضية يسوع عاجلة وخطيرةومعنى هذا البيان التاريخي أنه 

الحكم في ذلك اليوم، فإنه من السخف في سير الحـوادث العـادية، أن ُيعـقد مجلـس األحـكام 

ي يوم تقضي طبيعة األشياء أن يتغّيب فيه آبار الموظفين والشهود. وآون بيالطس لم القضائية ف

يجلس على منصته في ذلك اليوم، ويتقدم بال تردد ظاهر لسماع القضية في الفناء خارج دار 

  يدلُّ على أن بينه وبين الزعماء تفاهمًا من نوع ما. –الوالية 

حين نحاول تفّهم أفكار رؤساء الكهنة، ودراسة  –ومن ثّم نرى أنفسنا مسوقين إلى الزعم 

هم أنه لم يكن بّد من تفاهم بين –المشكلة المعقدة التي آان عليهم أن يحّلوها في قصير من الزمن 

وبين بيالطس الوالي الروماني. وها هم قد تلّقوا فجأة الفرصة سانحة للقبض على يسوع في 

نهمكًا في إعداد معدات الفصح. ثم أن المتهم نفسه ظروف موآتية. وآان الوقت ليًال، والشعب م

مضة خفية تنفـيذ تـدابيرهم. فـمن الوجـهة على شيء من االستعداد، يّهون عليهم بعوامل غا

السياسية المحضة آان السبيل صافيًا أمامهم، والباب الذي توقعوا أن يفتـحوه عنـوة وقسـرًا قد 

  انفتح على مصراعيه في غير عناء.

فدعوة المحكمة إلى االنعقاد في هزيع  –جهة األخرى آانت الصعوبات القانونية هائلة ومن ال

 –الليل، واستجماع الشهود إلقامة الدعوى، وانعقاد السنهدريم في جلسة آاملة في صبـاح الغـد 

آل هذه استدعت تفكيرًا جبارًا وتنظيمًا عاجًال. نعم آان عليهم أن يترآوا آثيرًا من الحوادث 

كام الصدف، على رجاء أن تسير األحوال وفق البرنامج على قدر المستطاع. ولم يكن بّد مع ألح

حتى و –هذا أن توضع تفاصيل هذا البرنامج قبل إطالق السهم الذي آان يتوقف عليه مصيرهم 

آتدبير أمر القبض عليه، وانعقاد جلسة منتصف الليل الستجماع  –بعد إعداد اإلجراءات األولية 

 -اإلتهام وعناصر إثباتها، وجلسة السنهدريم في الصباح الباآر للتصديق على هذه اإلجراءاتأدلة 

حتى بعد آل هذا بقي أمر خطير ال مناص من مجابهته. أفي وسعهم إقناع الوالي الروماني للتمكن 

من تنفيذ حكم اإلعدام قبل حلول العيد؟ أيرضى بيالطس أن ينظر في القضية بالظروف 
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ت التي يفرضونها على هذا النحو؟ أتراه يلّح على إجراء محاآمة آاملة، أم يكتفي والمالبسا

  بالتصديق على قرار أصدرته محاآمتهم الخاصة؟

آل هذه مسائل يجب تسويتها بالطرق الرسـمية آإجـراءات إداريـة عادية. وقضى القانون 

نظر قضاياهم أمام محكمة  بإعداد جدول خاص لمحاآمة المتهمين اليهود الذين تدعو الحال إلى

الوالي الروماني. وال بد من الحصول على موافقة بيالطس الشخصية ورضائه قبل إعداد هذا 

   الجدول.

  والسرعة التي يعملون بها اآلن في هذه القضية بالذات تحول دون األخذ بهذه الطرق الرسمية

  

من عمل تدبير احتياطي مؤقت  اإلدارية، فالساعة متأخرة والليل قد انتصف أو آاد، فال محيص

  واالتفاق مع الوالي على نظر القضية في بكور الصباح التالي. 

ولم يكن في أورشليم آلها غير إنسان واحد يجرؤ بحكم وظيفته على مقابلة بيالطس في ساعة 

من الليل مخصصة لراحته واالستمتاع بلذاته. وذلك اإلنسان هو قيافا رئيس الكهنة. واألرجح أنه 

و الذي قام بهذه المهمة. فهو دون سواه، يستطيع أن يدلي، بحكم مـرآزه السـامي وسـلطته ه

  الرسمية، باألسباب التي تؤيد هذه المحاآمة. 

وقد يبدو لنا شأنًا تافهًا أن يكون الرئيس األسمى لألمة اليهودية قد زار بيالطس في ساعة 

آانت األمور قد سارت في المسرى الذي سنبحثه متأخرة من الليلة الليالء أم لم يزره. ولكن إذا 

في الفصل التالي، فإنه سيكون لهذه الزيارة التي لم يدونها اإلنجيل شأن خطير في تعليل بعض 

الحوادث الغامضة علينا. وأقصد بذلك مسلك بيالطس الغريب في اليوم التـالي في السـاعات 

  الرهيبة العصيبة التي تقرر فيها مصير المسيح.
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يخطئ آل من يزعم أنه يواجه أمرًا هينًا عند بحث محاآمة يسوع الناصري أمام بيالطس 

. فإن األمر غامض دقيق. وال نرى في ظاهره إال المياه الهادئة تجري في هدوء الوالي الروماني

عمق أ وسكون، ولكن هذا السكون يخفي تحته تيارات عميقة متدافعة، مما يجعل هذه القضية من

البحوث النفسية وأآثرها لذة وإمتاعًا في تاريخ المحاآمات آله. ونحن ال نتخلص من األسرار 

  التي أحاطت بالمسيح حين نجيء به إلى ساحة القضاء الرومانية، بل إّنا نزيدها عشرة أضعاف.

ال ووالشيء الغريب حقًا في هذه القصة الذي لم يكشف عنه الرواة، ال نجده في مسلك اليهود 

في مسلك المتهم نفسه، بل في مسلك بيالطس. وأذآر أني قرأت الروايات التي آتبها البشيرون 

األربعة جنيًا إلى جنب. قرأتها ال مرة بل مرات، وأنا أحاول أن أتكشف ذلك الطابع الخفي الذي 

ن عند يامتازت به هذه المحاآمة. وآل مرة قرأتها يرسخ فّي اليقين أني أجد العنصر الخفي الدف

  محاولتي تخطيط مسلك بيالطس آما دونه اإلنجيل، ومقارنته بما عرفناه من أخالقه وسوابقه.

 الفصل الرابع
 تواٍز نفسّي في القوى
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لسابق لذلك الجندي الروماني الفّظ غير المثقف. وتقول ونحن نعلم بعض الشيء عن التاريخ ا

انيا، ببعض التقاليد التي قد ال يرآن تمامًا إلى صحتها، إنه ولد في مدينة سـيفل من أعمـال اسـ

وإنه تحدر من أسرة محاربة، وآان عضوًا في جماعة من جماعات الفرسان، وخدم بعض الوقت 

تحت إشراف جرمانيكوس في ألمانيا. ثم أقام بعد ذلك مدة طويلة في روما، أولع فيها بحّب فتاة 

د، والتي عرومانية من بنات الطبقة الرفيعة وهي "آلوديا بروشال" التي ُقّدر له أن يتزوجها فيما ب

سنسمع عنها بعد قليل في هذه القصة. وآانت هذه الفتاة ابنة غير شرعية لكلوديا، الزوجة الثالثة 

لإلمبراطـور طيـباريوس. فكأن "آلوديـا بروشـال" هي حفـيدة أغسـطس قيصـر. وظاهر من 

 ه الفضـلتسلسل هذا النسب، ومن عالقة الفتاه بالبيت المالك الروماني، أن هذا الزواج آان ل

بتوصية سيجانوس واليًا  .ب.م 26األآبر في ترقية مصالح بيالطس الخاصة. وقد تعين في سنة 

على اليهودية. وبعد نيله هذه الوظيفة السامية طلب أن يؤذن له بامتياز لم يكن مصرحًا له لوالة 

  الرومان، أن يأخذ زوجته معه.

ي نعرفها عن بيالطس قبل مجيئه إلى اليهودية. هذه هي الحقائق القليلة، القوية في داللتها، الت

وحين نقرأ تاريخه في خالل السنين العصيبة العشر التي قضاها في اليهودية، تشع على سيرته 

وقد حفلت تلك الفترة العاصفة من الزمن بأحدث ثالثة: هي إدخال األعالم  أنوار من نواح أخرى.

طور، وحادث النذر أو الكنز المقدس، وحـادث الرومانية إلى أورشليم وعليها تمثال اإلمبرا

حتيال السامري الذي آان ب واالاللوحات المنذورة. وإلى هذه األحداث الثالثة يضاف حادث النص

عّلة استدعائه من منصبه وإقصائه نهائيًا. وآل من هذه الحـوادث يرسـم صــورة للرجل الذي 

  نقف أمامه اآلن.

الروايات القديمة التي وضعها المؤرخون المعاصرون في  ومن يقرأ بإمعان وفي غير تحّيز

وصف هذه الحوادث، ويدقق النظر في مسلك بيالطس، دون البواعث المعزوة إليه، يقدر أن يرسم 

لنفسه صورة واضحة الخطوط لرجل فظّ خشن، تعوزه الحنكة السياسية، وتطغى على عقله عوامل 

فلم يحسن سياسته، ولم يَر فيـه غير قـوة لتنـفيذ صورة رجل أعطي سلطانًا  –العناد والقسوة 

مشيئته، دون أي اعتبار لتبعاته نحو اآلخرين. وإنك ال ترى في مسلكه أثرًا للحنكة وسعة الحيلة 

في معاملة الشعوب الغريبة الخاضعة لإلمبراطورية، مما امتاز به يوليوس قيصر مثًال او غيره 
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ذي تحدروا من أسر عريقة. بل على نقيض ذلك قد تجسم في من الوالة الرومان البعيدي النظر ال

الطاغي، مما تراه عادة في الرجال الذين تُطوح بهم المقادير إلى مراآز شخصه العدوان األثيم 

  من السلطة دون قدرتهم وآفايتهم، فال يطلبون شيئًا غير بلوغ مآربهم.

ة فقد بدت بأجلى مظاهرها في أما عناده ورعونته ونقص حنكته في الشؤون السياسية العام

مشكلة األعالم الرومانية ولسنا ندري ما الذي حفزه إلى إرسال األعالم الرومانية وبيارق الكتائب 

الرومانية إلى أورشليم، حاملة تماثيل قيصر التي يعّدها اليهود أوثانًا. وآونه أرسلها خلسة في 

هذا االضطراب آان هو محاصرًا في الليل دليل على أنه توقع حدوث االضطراب. ولما وقع 

مدينة قيصرية مدة ستة أيام وست ليال، ولكنه لم يبذل أقل جهد لحل المشكلة بطريق المفاوضة أو 

ادم إليه بالقوة المسلحة. ولما ـالحجة. وآان جوابه الوحيد في اليوم السادس أن حاصر الوفد الق

لن يتم إلى بمذبحة هائلة (وآان تعصب  وجد على أثر هذه التجربة البطيئة أن المخرج الوحيد

شديدًا ضد هذه التماثيل) عدل عن المقاومة وسّلم أمام هذا الضغط، وسحب األعـالم  اليهود

  والبيارق من أورشليم. 

ومن حسن الحظ أنه يمكـننا أن نـوازن بـين مسـلك بيالطـس في هذه المشـكلة وبين موقـف 

في موقف أشبه بهذا في دّقته وتعقده. وقد روي يوسيفوس  –يدعى بترونيوس  –واٍل روماني أخر 

المؤرخ القصة آاملة مسهبة. والمظهر البارز في القصة هو ذلك االعتراف الصريح الذي يبديه 

بترونيوس في تسلميه بأن وراء المظاهرات اليهودية الوطنية قوى أدبية متأصلة ال يصلح أن 

ل تحسـب لها آل حسـاب. وإذ ُوجـد في موقـف آهذا، تتجاهلها السلطات السياسية الرومانية، ب

إلى إزالة العقبات بالمحاّجة المعقولة والمفاوضات الهادئة في مؤتمر خاص. وقد آان له من عمد 

حافز القوة والبطش لتنفيذ مشيئته أآثر مما آان لبيالطس، وذلك ألنه آـان مكلـفًا مـن قبـل 

طور في هيكل اليهود. وآان تقصيره في القيام بهذا األمر إمبراطور مجنون أن يضع تمثال اإلمبرا

يجلب عليه عواقب وخيمة. فلما اصطدم بالصخرة عينها التي اصطدم بها بيالطس آتب تقريرًا 

إلى آايوس دّل، ال على شجاعته فقط، بل على يقظـته لـرفع سـمعة روما وإعالء آلمتها في 

  الشرق.
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يان الفارق الصارخ بين معالجة بترونيوس لمشكلة دقيقة والذي أبغيه من إيراد هذه القصة ب

وبين مسلك بيالطس في مشكلة من نوعها. وهذا الفارق الممّيز لخصـال رجليـن، يبـين أيضـًا 

فارقًا بين عقلين متباعدين آل البعد عن بعضهما. والحق أن بيالطس عالج آل المشاآل التي 

  في اإلدراك والفهم.عرضت له بنقص في المرونة العقلية وقّلة 

خذ مثـًال مشـكلة "النـذر" أو الكـنز المقـدس: أن الغـرض الذي أخـذ بيالطـس من أجله المال 

وهو تدبير المال الالزم لحفر قناة من برآة سلوام إلى داخل المدينة.  –ال غبار عليه في حّد ذاته 

ي في أورشليم. وقد شغلت هذه وآان يهّم اليهود طبعًا، أآثر من غيرهم، توفر ماء الشرب النق

المشكلة أفكار آثرين من الملوك والساسة مدى أجيال التاريخ، وقد بذل زعماء اليهود جهودهم 

  أآثر من مرة لحّل هذه المشكلة. 

ولم يكن عسيرًا تدبير المال لهذا المشروع الحيوي العام، لو بسطه الوالي صراحة أمام 

عوجة الملتوية يسطو على "النذر" وهو المال المفرز آله ولكن بيالطس بأساليبه المالسلطات. 

لألغراض الدينية. ولما ثار عليه الشعب وهو أمر طبيعي، عمد إلى خلق اضطراب دموي خطير 

  بإرساله الجنود متنكرين في مالبس مدنية وسط الغوغاء لإليقاع بالشعب.

"اللوحات المنذورة" (أي  ونرى هذه الرعونة عينها وذلك العقل المعوج التفكير في حادثة

التقدمات لآللهة الرومانية) التي وضعها في القصر الهيرودسي وهو مقام الوالي في أورشليم على 

مقربة من الهيكل، وهو غير القصر الذي آان يسكنه هيرودس والي الجليل الذي يقع اآلن على 

ردت ، وتجعتبارات الدينيةالفكيره خال من أي تقدير أو فهم لمقربة من باب يافا. والظاهر أن ت

نفسه من أي رغبة للتفاهم والمفاوضة. ولم يرجع عن غّيه في هذه المسألة إال بعد أن تلقى توبيخًا 

  قويُا من اإلمبراطور طيباريوس على أثر رسالة تلّقاها من زعماء اليهود.

يين وي مزج فيه بيالطـس دماء بعض الجليلـادث دمـارة إلى حـل إشـوجاء في اإلنجي

ولكنها تنسجم تمامًا مع  ). ولسنا ندري إلى أي شيء تشير هذه العبارة،1: 13(لوقا  "بذبائحهم"

المزاج الذي عرفناه في بيالطـس، وتتشـابه آل التشابه مع طريقة معالجته للمشكلة التي ذآرها 

  فيلو الفيلسوف اإلسكندري في آتابه.
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عض الروايات المستقّلة عن بعضـها التي هذه هي مالمح بيالطس البنطي آما نتمثلها في ب

أبقاها لنا التاريخ العالمي. وآلها روايات منسجمة مع بعضها تصور الرجل المستبد العاتي آما 

  هو في خصاله وعقله ومزاجه. 

ولكن حين نعود إلى قصة اإلنجيل عن محاآمة يسوع على يد هذا الوالي ينطبع في نفوسنا أثر 

اد أن الشخصية التي لعبت دورها في المحاآمة ال تنسجم تمامًا مع عميق يحملنا على االعتق

الشخصية التي عرفناها وُآونا الفكرة عنها. ذلك ألننا ال نرى في هذا الموقف بيالطس الحقيقي 

المنتفخ، المتّجبر، العاتي، الشرس، القاسي. الذي يحاآم "إنسان الموت". وهو يبدو لنا راغبًا شديد 

ة اليهود ومراضاتهم، ولكنه شديد التمتع في االستسالم لرغباتهم. ونتمثله في الرغبة في مهادن

  موقف المحاآمة إنسانًا تتنازعه قوتان مختصمان متعارضتان.

وأنا أحّس احساسًا قويًا أن بيالطس لم يرد أن يمس هذه القضية. فإن فكرة معينة تسلطت عليه 

ومهما آّلفه ذلك. ونرى هذا الباعث متمشيًا في  أن يطلق المسيح بريئًا بأي حال –وتمّكنت منه 

في محاولته نقل القضية إلى هيرودس. وفي إعالنه ثالث مرات براءة المتهم،  –آل اإلجراءات 

وفي غسل يديه، وفي محاولته اليائسة األخيرة إلحالل باراباس محل المتهم آلقمة يسّد بها األفواه 

عتره رعشة من الخوف غلبت عليه أمره إال حين سمع الصارخة ويهدئ الحناجر الصاخبة. ولم ت

  الصرخة الداوية المشئومة: "لست محبًا لقيصر". 

فما هو تعليل هذا التناقض الظاهر في مسلك رجل ُعرف عنه قوة اإلرادة وصالبة الرأي؟ ولم 

قصة  ييبدو بيالطس الذي وصمه التاريخ العالمي بطابع الظلم والقسوة، رجًال حائرًا متذبذبًا ف

  اإلنجيل؟ 

ال أظن أننا واصلون إلى التعليل الصحيح لهذه الظاهرة الغريبة، إال حين ُندخل في تقديرنا 

بعض الحوادث الشخصية من ناحية بيالطس، ال سيما ما حدث منها داخل بيته في مساء اليوم 

  السابق للمحاآمة: 
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أن  بض على يسوع بضع ساعات،تأخير الق قلنا بعد استنتاج األسباب والعوامل التي أدت إلى

بيالطس البد أن يكون قد أبلغ ما سوف يحدث في الغداة، وأن المقابلة التي تمت بينه وبين رئيس 

  الكهنة ال يمكن حدوثها قبل الساعة الحادية عشرة في المساء. 

ا هومع قوة الدليل الذي يثبت هذه المقابلة التي لم تّدونها القصة، فإن هناك شيئًا آخر يؤيد

ذلك أن آلوديا بروشال زوجة بيالطس آانت في القصر الهيرودسي تلك الليلة. ومما  –ويسندها 

له مغزاه الخطير ان يسجل التاريخ عن آلوديا بروشال هذه اإلشارة الوحيدة التي تناقلتها األجيال 

. وإذ موته"عنها في هذه المأساة، فيقال عنها: "أنها حلمت عن يسوع المسيح في الليلة السابقة ل

ئرة حسب األصول التقليدية التي بموجبها قّدم اليهود المتهم إلى نفكر في المحاآمة الرومانية سا

بيالطس في صباح الجمعة دون تدبير سابق، فإننا ال نجد معنى لإلشارة إلى بروشال. وتبدو لنا 

 األمور في نصابهاالقصة في هذه الحالة عارية عن المنطق، بعيدة عن آل احتمال. أما حين نضع 

ونرّتب الحوادث في تسلسلها الطبيعي، فال نلبث حتى ينجلي الحق أمامنا. وإليك تسلسل الحوادث 

  في تلك الليلة المأثورة:

آان بيالطس ليلتها في "المدينة" أي أورشليم، ال لزيارة قصيرة عاجلة، بل لإلقامة مدة أيام 

ديا قد قدمت معه حتى ولو لم يكن لدينا رواية متى العيد العشرة. ومن المحتمل جدًا أن تكون آلو

). وقد آان أصدقاء بيالطس وزوجته قليلين 19: 27التي تدل على أن هذا هو الذي حدث (متى 

بال شك في العاصمة األجنبية. وآان لزامًا على رجل رسمي في مرآز بيالطس أن يضيق دائرة 

ه الزوج وزوجت –ل آهذه أن يطيل الرفيقان أصحابه األخصاء إلى أقل عدد ممكن. وطبيعي في حا

  التسامر معًا في مدينة آأورشليم. –

وال نبعد عن الصواب آثيرًا، إذا تصورناهما في تلك الليلة جالسين معًا أمام المدفأة يصطليان 

في قاعة فسيحة بالجناح الخاص في قصر الوالية، ألن الليلة آانت قارسة البرد، بدليل دخول 

اء دار رئيس الكهنة ليدفئ يديه. ولكي نستتبع سير الحوادث تمامًا، علينا أن نذآر بطرس إلى فن

قيود الزمن التي تثيرها هذه القضية. فإننا نعلم من رواية اإلنجيل أن بيالطس نظر القضية في 

بكور يوم الجمعة، وأن زيارة يهوذا العاجلة لرئيس الكهنة تّمت على األرجح فيما بين الثامنة 

سعة من مساء الخميس، ألن حفلة العشاء استمرت بعض الوقت بعد خروجه. وبقي علينا أن والتا
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البستان. فإذا آان قرار القبض على يسوع قد صدر على أثر نعلل سبب االنتظار ساعتين في 

المعلومات التي حملها يهوذا إلى الكهنة (ولدينا من األدلة القوية ما يؤيد هذا الرأي)، فال بّد أن 

ن المقابلة مع الوالي قد جرت فيما بين التاسعة والحادية عشرة مساء. وإال فكيف تمّكن رؤساء تكو

  الكهنة من تقديم القضية إلى الوالي في صباح اليوم التالي، وحمّله على النظر فيا بكور اليوم؟ 

ن أوآما قلت من قبل لم يكن في أورشليم آلها إال رجل واحد يستطيع بحكم وظيفته الرسمية 

يقتحم آمنًا الدار الخاصة التي يقيم فيها ممثل روما في ساعة متأخرة من الليل، وألسباب سياسية 

عاجلة، وذلك الرجل هو قيافا رئيس الكهنة. لست أدري آيف حصل اليهود على رضاء الوالي 

الروماني للنظر في القضية على وجه السرعة بعد إخطار قصير األجل، إال إذا سلمنا أن قوة 

  شخصية وسلطة يهودية عليا لعبت دورها في اإللحاح واإلقناع. 

متازًا محتماالت التاريخية، إذا نحن افترضنا أن زائرًا أننا ال نبعد آثيرًا عن نطاق اال وأعتقد

ذا مقام خطير يّمم وجهه صوب القصر الهيرودسي فيما بين الساعة التاسعة والحادية عشرة، 

رب آثيرًا إلى األخيرة منها إلى األولى. ومن الممكن أن يكون قد ولعل ساعة المقابلة آانت أق

ُسمح للزائر أن يدخل الجناح الخاص الذي يقيم فيه الوالي، وإن آنا نرجح أن بيالطس نفسه خرج 

  للقائه في قاعة خارجية من قاعات القصر. 

ليلة يقيض الوأتصور أن ذلك الزائر الكبير قّص على الوالي خالصة القضية وقال له إنه س

على مهيج سياسي َخِطر، ومن الصالح العام ان تتم المحاآمة في صباح اليوم التالي، وأن يكون 

الحكم بأقصى العقوبة. وسأل الزائر بيالطس: أيرضى أن ينظر القضية في ساعة مبكرة ليمكن 

  إصدار الحكم وتنفيذه قبيل مغيب الشمس قبل حلول الفصح اليهودي؟ 

آخر جرى بين اإلثنين عن مشكلة التدنيس الدقيقة. وذلك ألنه لم يكن مصرحًا  وأفترض أن حديثًا

لذوي الوظائف الكهنوتية في الهيكل أن يدخلوا فناء األجنبي الغريب في ذلك اليوم. ولكن المسألة 

د مقابلة الوفعاجلة، فهل يتنازل بيالطس في هذا الظرف الخاص، ويخرج من ساحة القضاء إلى 

  إليه بالمتهم وبقرارات المحكمة اليهودية؟ الذي سيجيء 

جرى الحديث في شؤون من هذا القبيل زهاء عشرين أو ثالثين دقيقة. وبعد خروج الضيف 

عاد بيالطس إلى المدفأة. فهل يفترض أي إنسان له بعض اإللمام بأخالق المرأة وخصائصها أن 
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جرى؟ إنها ال تكون امرأة لو لم تمر هذه الحادثة دون أن تحاول آلوديا الوقوف على بعض ما 

يدفعها حب االستطالع إلى أن تقف على جلّية الخير. وأآاد أوقن أن حديثًا جرى قبل الذهاب إلى 

مخادع النوم بين الوالي وزوجته عن تلك الزيارة المفاجئة وعن هوّية المتهم، وعن أسباب القبض 

ود وبين زوجها آانت تهتم به "آلوديا عليه. وآل شيء ُيشتم منه رائحة سوء التفاهم بين اليه

  بورشال" آل االهتمام. 

وحينما آوت آلوديا إلى مضجعها في تلك الليلة آان التفكير في يسوع هذا مأل عقلها وفكرها. 

فلما استيقظت في الصباح بعد حلم أليم مزعج ورأت زوجها وقد غادر القصر، عرفت أين ذهب، 

عليه اليوم أن يفصل فيها. وفي تلك اللحظة، على رواية آاتب وعرفت القضية الدقيقة التي تحّتم 

نقلت فيها  –تكاد تكون أشبه برسالة برقية في ِقَصرها وسرعتها  –بشارة متى، بعثت إليه برسالة 

  إليه أفكارها ومخاوفها، وما ينبغي عليه أن يفعل في القضية: 

  جله"."إياك وذلك البار. ألني تألمت اليوم آثيرًا في حلم من أ

على هنا نقدر أن نتتبع تسلسل الحوادث بطريقة منطقية مفهومة. وأعتقد أن القارئ يّقرني على 

هذا الرأي، ومن الخواص البارزة في رسالة آلوديا، آما رواها متى، تلك الَعَجلة التي امتازت 

تنقل  تها أنبها. وتدل األلفاظ في ظاهرها وقّلتها على أنها آتبت بسرعة فائقة، أرادت بها صاحب

من األلفاظ. والحق أنه ليس من الميسور أن نبتكر عبارة غيرها نبأ خطيرًا عاجًال بأقل ما يمكن 

في إيجاز يماثلها تنقل األفكار والمعلومات التي أرادت بروشال إبالغها إلى زوجها في صباح ذلك 

ع عن التدخل في اليوم. فهي قد أرادت أن تحذره حتى ال يمس ذلك اإلنسان بسوء، وأن يمتن

القضية. والظاهر أنها آانت متأثرة بفكرة أن بيالطس اعتزم أن يسّلم المسيح إلى أعدائه في الدور 

  األول من أدوار اإلجراءات. لذلك أسرعت فأنذرته آي ال يفعل.

ولست أريد اإلطالة هنا في القول إنه متى سّلمنا بأن آلوديا قد علمت في الليلة الفائتة بظروف 

ض على المتهم، فإن هذا العلم السابق يعلل تعليًال آافيًا الحلم الذي أزعجها بالليل. ولكنني أريد القب

أن ألفت النظر إلى أمر هام، وهو أن الحلم ما آان ليزعج بروشال على هذا النحو عند يقظتها في 

م المتهم إلى يالصباح الباآر لو لم تكن قد عرفت أو توفرت لديها األسباب بأن بيالطس معتزم تسل

  إعدائه.
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  ومضمون الرسالة ونصها يؤيدان هذا الرأي: 

  "إياك وذلك البار، ألني تألمت آثيرًا في حلم من أجله".

وعلى أي وجه قّلبنا هذه األلفاظ، فإنه ال يسعنا إال الجزم بأنها آتبت بيد امرأة متلهفة أرادت 

نبئ أن آلوديا أيقنت أن بيالطس آان أن تحول دون أمر آان على وشك الحدوث. والحقائق آلها ت

مصممًا على إجازة قرارات المحكمة اليهودية دون بحث مسهب في القضية، أو على األقل بعد 

ت الرسمية التي يتطلبها الموقف. وبعبارة أخرى آان معتزمًا فعًال أن مراعاة القليل من اإلجراءا

تعداد من جانبه في حديث الليلة الفائتة مع يؤيد القرار اليهودي. ومن المحتمل أنه أبدى هذا االس

  رئيس الكهنة. 

وأني أميل إلى هذا االستنتاج بعد دراسة دقيقة للموقف السياسي الذي ساق رؤساء الكهنة إلى 

اتخاذ التّحوط الدقيق الذي اتخذوه. وأحّس أن أول شيء أراد قيافا التأآد منه قبل إصدار األمر 

ظر بيالطس ومدى استعداده للتصديق على ما يفعلون. وإذا آان بالقبض على المتهم هو وجهة ن

بيالطس قد رضي إقرار إجراءات السنهدريم بعد أن بسطها له رئيس الكهنة في زيارته الخاصة 

بأن الجرم يستحق عقوبة الموت، فإنه ال يصعب السير باإلجراءات سريعًا وتنفيذ الحكم قبل 

فإن اإلجراءات تطول، وال يدري أحد ما سيحدث بعد غروب الشمس. أما إذا لم يرض بيالطس 

ذلك. ولو لم يضمن رئيس الكهنة هذا القبول من الوالي، لعدل حتمًا عن القبض على المتهم، وآثر 

التربص إلى موسم آخر. أما وقد نفذ القبض عليه حسب التدبير الذي وضعه اليهود، فإني ال أشك 

  فاعلون.  أنهم قد استرضوا الوالي أوًال فيما هم

وما آنت أنتظر مطلقًا أن أتبين من دراسة القضية أن الروايات المدونة عن المحاآمة الرومانية 

  ذاتها تؤيد تأييدًا قاطعًا هذا الرأي الذي أذهب إليه.

خذ روايات البشائر األربع عن محاآمة يسوع أمام بيالطس البنطي، وضعها أمامك قبالة 

بينها، تجدها مجمعة على شيء واحد وهو أن بيالطس سأل  بعضها في صفحة واحدة، ثم قارن

  يسوع: "أأنت ملك اليهود؟".

والمهم في األمر هنا أن البشارتين المتقدمتين في التاريخ لم تشيرا قط إلى نوع التهمة التي 

أقامها اليهود أمام بيالطس. فمتى ومرقص بما ُعهد فيهما من اإليجاز في القول والُبعد عن التبسيط 
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في تفاصيل الحوادث ذآرا أن بيالطس سأل هذا السؤال الهام مباشرة، دون أن تسبقه مقدمات 

  تدعو إليه:

  رواية مرقص

 َيسُوَع َفَأْوَثُقوا ُآلُُّه، َمُعَواْلَمْج َواْلَكَتَبُة َوالشُُّيوُخ اْلَكَهَنِة ُرَؤسَاُء َتشَاَوَر الصََّباِح ِفي َوِلْلَوْقِت"

  )2و1: 15قص (مر " »اْلَيُهوِد؟ َمِلُك َأَأْنَت« :ِبيَالُطُس َفَسَأَلُه .ِبيَالُطَس ِإَلى َلُموُهَوَأْس ِبِه َوَمَضْوا

  

  

  رواية متى

 َيْقُتُلوُه، َحتَّى وَعَيسُ َعَلى الشَّْعب َوشُُيوُخ اْلَكَهَنِة ُرَؤسَاِء َجِميُع َتشَاَوَر الصََّباُح َآاَن َوَلمَّا"

 َفسََأَلُه. اْلَواِلي َأَماَم سُوُعَي َفَوَقَف..... .اْلَواِلي اْلُبْنِطيِّ ِبيَالُطَس ِإَلى َوَدَفُعوُه ِهِب َوَمضَْوا َفَأْوَثُقوُه2

  ).11و2و1: 27" (متى  »اْلَيُهوِد؟ َمِلُك َأَأْنَت« :ِقاِئًال اْلَواِلي

ا أ  ان وتخّطي اب ك الكت د قفز ذان ة اإلجراءات. وق داي ذه ب ه ال يمكن أن تكون ه اهر أن مورًا وظ

دده  رورية، على األقل في هذا البحث الذي نحن بص يق  –هامة نراها ض وأعني بذلك آيف س

  الوالي إلى أن يسأل هذا السؤال الخطير، وما المقدمات التي أدت إليه.

فيان لنا هذا الغليل، وها أنا  ومن حسن التوفيق أن لدينا في اإلنجيل الكريم روايتين أخريين تش

  ئ للدرس والموازنة:أوردهما أما القار

  رواية لوقا  

َْتُكوَن َواْبَتَدُأوا ِبيَالُطَس، ِإَلى ِبِه َوَجاُءوا ُجْمُهوِرِهْم ُآلُّ َفَقاَم"  هَذا َوَجْدَنا ِإنََّنا« :اِئِليَنَق َعَلْيِه َيش

 :ِقاِئًال ِبيَالُطُس َفسََأَلُه. »َمِلٌك يٌحَمسِ ُهَو ِإنَُّه: َقاِئًال ِلَقْيصََر، ِجْزَيٌة ُتْعَطى َأْن َوَيْمَنُع اُألمََّة، ُيْفسُِد

  )3-1: 23" (لوقا  »اْلَيُهوِد؟ َمِلُك َأْنَت«

  رواية يوحنا
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 َلْو« :َلُه َوَقاُلوا َجاُبواَأ »اِإلْنسَاِن؟ هَذا َعَلى ُتَقدُِّموَن شَِكاَيٍة َأيََّة« :َوَقاَل ِإَلْيِهْم ِبيَالُطُس َفَخَرَج"

 َحسََب َعَلْيِه َواْحُكُموا ْنُتْمَأ ُخُذوُه« :ِبيَالُطُس َلُهْم َفَقاَل!» ِإَلْيَك سَلَّْمَناُه َقْد ُآنَّا َلَما شَّر َفاِعَل َيُكْن َلْم

 ِإَلى ُمشِيًرا َقاَلُه الَِّذي وَعَيسُ َقْوُل ِلَيِتمَّ. »َأَحًدا َنْقُتَل َأْن َلَنا َيُجوُز َال« :اْلَيُهوُد َلُه َفَقاَل. »َناُموسُِكْم

ًا ِبيَالُطُس َدَخَل ُثمَّ .َيُموَت َأْن ُمْزِمًعا َآاَن ِميَتٍة َأيَِّة ُوَع، َعاَوَد اْلِوَالَيِة َداِر ِإَلى َأْيض  :َلُه َوَقاَل َيس

  ).33-29: 18" (يوحنا »اْلَيُهوِد؟ َمِلُك أْنَت«

اتين الروايتين أمرين: أوًال   انًا أوفى وأدق لم      –ونرى من ه ا بي ان لن دم ا تق ًا ا حدث. وثانيأنهم

ة  اّج ذه المح ة مع اليهود. وإلى ه دي ة تمهي اّج د مح ؤال بيالطس لم يكن إًال بع وهو األهم، أن س

  التمهيدية أوجه اآلن نظر القارئ: 

لو لم يكن لدينا غير رواية لوقا وشهادته، لجاز لنا أن نفترض أنه بمجرد أن قّدم الكهنة المتهم  

  واهم قائلين:أمام محكمة بيالطس، أقاموا ضده دع

  "إننا وجدنا هذا يفسد األمة ويمنع أن ُتعطى جزية لقيصر، قائًال إنه هو مسيح ملك"

ية. ولو لم يكن لدينا بيانات   ّلم هنا لحظة أن هذا هو االفتتاح الطبيعي الذي ُبدئت به القض لنس

ة االتهام افُتتحت  طررنا، إلى أن نفترض أن جلس هذا بأخرى لجاز لنا في غير حرج، بل الض

رح   ترعي النظر، وذلك ألنها تش يئًا آخر يس ارة الرابعة ش القول من المّدعين. ولكن في البش

اقض  ا تن ة يوحن ذا أن رواي ام بيالطس. وليس معنى ه ام اليهودي أم ا االته ّدم به ة التي تق الطريق

ير يعود إ ائر الثالث األخرى. بل على نقيض ذلك هي تكملها وتؤيدها. أن البش ى لروايات البش

  الوراء لذآر وقائع سابقة، ويقدم لنا الحلقة المفقودة في قصة البشيرين اآلخرين.  

بها قريبة االحتمال جدًا، وهي أنه عند إحضار المتهم  ير قبل آل شيء واقعة نحس ويذآر البش

  أمام بيالطس، سيق المتهم نفسه إلى داخل القصر، وبقي الكهنة والمّدعون اآلخرون خارجه.

أل اليهود قائًال:   وبعد فترة ق ير يوحنا، خرج بيالطس وس يرة، على قول البش كاية "أية شص

تقدمون على هذا اإلنسان؟" وهذا هو السؤال الذي آانت تستهل به المحاآمة الرومانية إجراءاتها، 

  ألن القضاء الروماني يصّر على توجيه اتاهم علني، يعقبه تحقيق القاضي، ثم دفاع المتهم.
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  نة على شيء من الخطورة قّلما نفطن إليها ونحن نقرأ األلفاظ َعرضًا. قالوا:  وآان جواب الكه

  "لو لم يكن فاعل شر لما آنا قد سلمناه إليك".

ارة، لنعد إلى الروايتين اللتين أوردناهما متجاورتين من      ذه العب ان الفكر في معنى ه ل إمع وقب

ا    ا ويوحن اك      –لوق ة أن هن اجل دى القراءة الع ح حتى ل ا تعقب هذا    وواض ة يوحن ثغرة في رواي

ذي    ذا الجواب ال ل من ه ل أن بيالطس ينتق ه ال يعق إن ة. ف ه الكهن اب ب ذي أج الجواب الملتبس ال

ؤال خطير يوجهه إلى يسوع قائًال: "أأنت ملك؟". البد أن  ينضح مراوغة وتملصًا وحنقًا، إلى س

  بين القولين حديثًا آخر حمل بيالطس على توجيه هذا السؤال.

تطيع أن نورد القصة آاملة  و ير لوقا. فنس ن الحظ أن العبارة الناقصة قد أوردها البش من حس

  حسب تسلسلها المنطقي مأخوذة عن روايات بشائر اإلنجيل األربع:

  قصة آاملة الفتتاح المحاآمة الرومانية

  تقديم المتهم إلى بيالطس:  

  تنجسوا فيأآلون الفصح""ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الوالية آي ال ي

  طلب بيالطس إقامة الدعوى:

  "فخرج بيالطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون على هذا اإلنسان؟"

  تمّنع اليهود عن إقامة الدعوى:  

  "أجابوا وقالوا: لو لم يكن فاعل شر لما آنا قد سلمناه إليك!"

  رّد بيالطس:  

  موسكم"  "فقال لهم بيالطس خذوه أنتم واحكموا عليه حسب نا

  جواب الكهنة تهمة مرتجلة:  

د   تكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفس "فقال له اليهود ال يجوز لنا أن نقتل أحدًا. وابتدأوا يش

  األمة، ويمنع أن ُتعطى جزية لقيصر، قائًال إنه هو مسيح ملك"
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  سؤال بيالطس للمتهم:

  له: أأنت ملك اليهود؟""ثم دخل بيالطس أيضًا إلى دار الوالية ودعا يسوع وقال 

يرون األربعة  مل فقط الحقائق الجوهرية التي رواها البش قة الكاملة ال تش ة المنس وهذه القص

ة الوحيدة التي بين أيدينا عن اإلجراءات.   ب الترتيب الذي أثبتوه، بل هي في الواقع القص حس

ترآوويثبت لنا عند بحث الوثائق أن أولئك الكتاب األربعة قد أجمعوا على ا ا في لوقائع التي اش

  تدوينها. وتبدو لنا القصة في هذا الوضع لمح تاريخية منسقة صادقة.

وبهذا الوصف الذي أجملنا، نقدر اآلن أن نتتبع أدوار القصة التي تكاد تكون فريدة من نوعها  

  في تاريخ العالم من ناحيتها التاريخية والنفسية:  

اة التي أجملنا    أس ذه الم وع من مكان  وأول حادث في ه تاريخها فيما تقدم هو المجيء بيس

رين  تغرق هذا على األرجح عش اعتقاله (ربما في دار رئيس الكهنة) إلى مكان المحاآمة. وقد اس

ائر في   غير وهو س هد هذا الموآب الص اعة مبكرة فمن المحتمل أنه لم يش دقيقة. ولما آانت الس

ليم الضيقة إّال نفر قليل من النظار  حة ة. وآان الوالي نفسه قد استيقظ باآرًا في صبيطرقات أورش

ر، البد أن يقف القوم دقائق   ول إلى باب القص ذلك اليوم وبقي منتظرًا مجيء الوفد. وعند الوص

تندات، وبعد ذلك ُيقاد المتهم، مخفورًا بجندي روماني، إلى  معدودات ريثما ُتبحث الوثائق والمس

  أما الوفد والمرافقون له فيبقون خارجًا.  قاعة البالط التي يجلس فيها بيالطس، 

ه إلى الوفد اليهودي   يرة خرج بيالطس نفس ّيقة. فإنه بعد فترة قص وهنا نجيء إلى نقطة ش

ك فيه على أن      ؤال دليًال ال ش ان؟" وقد آان هذا الس د هذا اإلنس كاية تقدمون ض ألهم: "أيه ش وس

ية، مما أثار َحنق  اء الكهنة بيالطس اعتزم إعادة النظر في القض ألن جوابهم لم يكن فقط  –رؤس

هم حفائظ    ًا أن في نفوس تّم منه أيض خلوًا من اللياقة واالحترام لبيالطس وهو يقوم بواجبه، بل ُيش

  ضده في هذه القضية بالذات:

  "لو لم يكن فاعل شر، لما آنا قد سلمناه إليك"

ل واحد، وهو أن      ذا الجواب الجاف إال تعلي ل إلّي أن ليس له الكهنة حنقوا على بيالطس  ويخي

ك ألنهم جاءوا، على ما يظهر، وهم متأثرون بأن       ة. وذل ي ادة بحث القض ًا إع حين رأوه معتزم
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ية وبحث وثائقها من جديد. وأظنهم جاءوا دون  ّر على إعادة النظر في القض بيالطس غير مص

هذا الجواب في تعبير  أن يجهزوا تهمة عامة إلقامتها على المتهم أمامه. ولو أسغنا ألنفسنا وضع 

واب، لقلنا إن الكهنة أجابوا "أما تكتفي بالتحقيق الذي أجرته محكمتنا التي  آخر ال يبعد عن الص

تحق  ر؟ ولماذا تريد البحث من جديد ما دمنا قد وجدناه مس ان فاعل ش ح لها أن هذا اإلنس اتض

  الموت؟"

  ا عليه حسب ناموسكم".وقد أجاب بيالطس جوابًا ماآرًا لبقًا: "خذوه أنتم واحكمو

ديق على    ة اللبقة الحاذقة إّال جواب واحد ينطوي على طلب جديد للتص ذه الهجم ولم يكن له

  الحكم: "ال يجوز لنا أن نقتل أحدًا"

تكون  ية "ابتدأوا يش وا من َنيل ما يطلبون دون فحص القض ثم يبدو لنا بعد ذلك أنهم، وقد يئس

  ألمة ويمنع أن ُتعطى جزية لقيصر قائًال إنه هو مسيح ملك".عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد ا

وقد آان في ذآر آلمة "ملك" مثارًا لتفكير بيالطس، فدخل إلى القصر ووّجه إلى المسيح هذا 

  السؤال التاريخي: "أأنت ملك اليهود؟"

  وفي هذه القصة شيئان حقيقيان بالنظر الدقيق:  

  األول: أنها صورة من صور الحياة.

ني: أن دهشة رؤساء الكهنة وحنقهم حين ألمح بيالطس إلى عزمه على النظر في القضية    الثا

روا على    ابق بين الفريقين. فهم ما آانوا ليجس به اتفاق س ك على ش من جديد، يدّالن من غير ش

ديق على حكمهم، لو لم يكن قد أدخل في  مخاطبة بيالطس بهذه القحة، واإللماع إليه بطلب التص

  بل أنهم نائلون هذا في غير عناء.روعهم من ق

الة آلوديا العاجلة إلى زوجها  ع هذه الحقيقة إلى جانب رس نتبّين لماذا تلهفت  –وحين نض

ة. فإنه إذا آانت الحوادث قد اتخذت  التها إلى زوجها قبل فوات الفرص ال رس آلوديا على إيص

د عرفت حين آوت إلى مخدعها،        ا ق ا، تكون آلودي ذي أجملن ا ال يره ال هوّية المتهم فقط، بل س

دره اليهود. وهنا   ًا أن بيالطس آان يفكر (إن لم يكن قد وعد) بإقرار الحكم الذي أص عرفت أيض
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ير فيما  الة العاجلة التي بعثت بها إلى زوجها، ملّحة أّال يس ّر في الرس بل، اعتزم عليه من ق الس

  مهما آلفه األمر.

تنتاج الصحيح الذي ن الة وإذا آان هذا هو االس تنتج منه أن رس تخلصه من القصة، فإننا نس س

لب غّيرت مجرى التاريخ من بعض الوجوه   باح يوم الص ال إلى بيالطس في ص آلوديا بروش

وله إلى قاعة المحاآمة، ألن المرأة  الة عقيب وص ة. وال ريب أن بيالطس تلّقى الرس الخاص

الة يدلُّ على ُآتبت حاًال بالمتوترة األعصاب تنام عادة نومًا خفيفًا. وما نعرفه من فح عد وى الرس

ة وهو معتزم أن    اآم ة المح اع ذا أن بيالطس نزل إلى ق ًا من ه دو لي جلي ة من النوم. ويب اليقظ

ّدق على الحكم الذي أبرمه اليهود. وقبل أن يجيء الوفد ومعه المتهم، حدث أمر حمله على  يص

ذا آل ما في األمر. فإن خواص ال    ه. وليس ه ية، حين تتحداها عوامل أن يغّير رأي حاالت النفس

ا عزمت النفس عليه. ومن ثم نرى بيالطس          اقض م ة تن احي ل إلى التطرف في ن خارجة، أن تمي

في موقفه مع اليهود في صبيحة ذلك اليوم، ُمعنيًا بشيء واحد، هو أن ينقل تبعة هذه القضية إلى   

  اآلخرين وال يكون له دخل فيها.

ة التي بأيدينا، فإننا نراها مبدئيًا في محاولته إقناع وال يمكن محو هذه الحقيقة  من ثنايا القص

هم، ثم نراها في محاولته إطالق المتهم ثالث مرات، ثم نراها في    أنفس ذوا الحكم ب اليهود أن ينف

ماع     ية على هيرودس، ونراها أخيرًا في اللحظة الخطيرة التي عجز فيها عن إس ة القض ال إح

  فأخذه ماًء وغسل يديه معلنًا أن ال يد له في القضية. صوته وسط ضجيج الجماهير

ومن ثّم يكشف لنا أحد أفراد أسرة بيالطس الوالي الروماني في ذلك التوازن النفسي في القوة  

وع على المرأة آان عميقًا جدًا،   يح. والذي نعرفه أن تأثير يس التي لعبت دورها في موت المس

د انتزع مريم المجدلية، التي أن  يطان، من قريتها مجدًال وجعل منها تلميذة فلق قذها من قوات الش

تا له  الومة ومريم زوجة آلوبا، ومع ذلك فإنهما أخلص طُيعة له. ثم أخذ األبناء والعائلين من س

قة من   بيله، وتحّملتا فيما بعد أآثر المعاناة والمش يا الموت في س اإلخالص آله وما آانتا لتخش

ديقًا ودود   ان ص ه. ثم آ ره مثل مريم وأختها مرثا. وفي بيت  أجل اء المثقفات في عص ًا للنس

يف إلى دائرة تابعاته   ح أن نض ة أمينة هي يوّنا، فهل يص ه آان له تابعة مخلص هيرودس نفس

  آلوديا زوجة بيالطس؟
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ية المعقدة  ه وهو يعالج هذه القض اعات التي غلب فيها هذا الحافز النبيل على نفس وفي الس

ان أن يطلب من أية محكمة في ذلك ، آاد يكوالمحيرة ن موقفه آامًال ال غبار عليه. فما آان إلنس

العصر أآثر من هذه اإلجراءات العادلة وأنت تتبين في أدوارها نفس قاض أيقن في غير مواربة 

نانهم، وحين  رير أس وع. ولكن حينما تراخى هذا الحافز وتوارى أمام عناد اليهود وص براءة يس

ر، خار حزمه وعاد إلى عزمه األول من تخّلع قلب بيالط ماعه التهديد بتدخل قيص س لدى س

  حيث تسليم المتهم إلى أيديهم.

اك، لرأينا بعد هذا         ا هن اني. ولم آن ة الوالي الروم ة بين اإلرادتين بهزيم ذا انتهت المعرآ وهك

ر الملكي. وال ح   طربًا مغيظًا يتعثر في طريقه إلى باحات القص انًا مض نا اآلن اجة باالندحار إنس

اعات عاد إليه الكهنة، وإذا به قد آتب في عجلة، أو   ة، فإنه بعد س ألن نفكر طويًال في هذه النكس

ح معذبيه، عنوانًا مأثورًا خالدًا باللغات الثالث: "هذا ملك اليهود". وقد  ربما في رغبة جافية لكش

ف في النور بيالطلب إليه الكهنة أن يغير ما آتب فأبى وقال: "ما آتبُت قد آتبُت طس ". وانكش

ه على معاناة    ية لم تقو فيها نفس خص ّمو واالرتفاع في أزمة ش اعة الس الحقيقي بعد أن وّلت س

  التجربة.
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يح، تعّين علينا أن نبحث   ير الحوادث التي وقعت عقيب موت المس إذا أردنا الوقوف على س

  الرابعة من عصارى يوم الجمعة.بتدقيق الموقف آما آان حوالي الساعة 

مية الكهنوتية، وقد  وع دائًر آله أو جّله من وجهة النظر الرس وإلى هنا آان بحثنا في الموض

ية. فالذين أقاموا        ا في األدوار األولى من هذه القض ا وخطورته أنه ذه ش ة النظر ه ان لوجه آ

ة، ولم يكن بدُّ من معرفة ما آان ورائها من الع   دعوى هم الكهن وامل. ولكن بعد أن نالوا أربهم، ال

يختفي مؤقتًا أولئك الممثلون الرسميون لليهودية، ويحّل محلهم على مسرح الحوادث قوم آخرون  

ول الثالثة      لين أو ربما الفص ون الذين ُنعنى بهم في الفص دقاؤه المخلص وع وأص حابة يس هم ص

  ينا:  تقوله عنهم الوثائق التي بين أيد التالية. ولنبدأ اآلن ببحث َمن آان أولئك الصحابة، وما الذي

 الفصل الخامس
 الموقف بعد ظهر يوم الجمعة
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ا وأخاهما لعازر الذين لم يرد لهم ذآر في الحوادث       ا من بيت عني ا مريم ومرث تثنين وإذا اس

ر    تة عش نبحثها فيما بعد، فإنه يبقى بعد هؤالء نفر قوامه س باب س اة ألس األخيرة من هذه المأس

  شخصًا. آلهم من أصدقاء يسوع اصطفاهم أعوانًا خلصاء:

  األحد عشر رسوًال.

  مريم أم يسوع.

  مريم زوجة آلوبا. 

  سالومة زوجة زبدي.

  مريم المجدلية.

  يونا امرأة خوزي وآيل هيروس.

وقد يصح أن نضيف إلى هؤالء رجلين آخرين من طبقة اجتماعية رفيعة ذات شأن، لم يعترفا 

يته آل العطف  جهرة بتلمذتهما  وع، ولكنهما آانا يعطفان على قض ف الرامي، و –ليس هما يوس

  والمشير اليهودي نيقوديموس، أحد أعضاء مجلس السنهدريم.  

ليم    رًا في أورش ًا آان حاض خص ر ش ويؤخذ من رواية اإلنجيل أن آًال من هؤالء الثمانية عش

تطيع به أن نقفو خطى آل منهم، وال  واحيها في ذلك العيد. ولدينا في الوثائق ما نس أو في ض

  ساء. وسنرى أن ألدلتهن قيمة خاصة في الحوادث الطارئة فيما بعد.  سيما فيما يتعلق بالن

دمة العنيفة بعد إلقاء  حابة الص ؤال الذي يتعّين علينا بحثه هو: آيف تلّقى أولئك الص والس

لبه؟ وما الظروف الدقيقة التي عرفوا فيها ما آان يجري من الحوادث،   يح وص القبض على المس

التي أدَّت، ال إلى موت زعيمهم فقط، بل إلى اضطراب عميق في  وآيف تلقوا هذه الحوادث آلها

  حياتهم الخاصة؟

ك أنهم   هم. وما من ش ؤال في غير عناء عن التالميذ أنفس ور أن نجيب على هذا الس من الميس

اعة متأخرة من يوم الخميس. ونحن ال نذآر أن رنات  لم يدرآوا خطورة األمر تمامًا إلى في س



55 
 

وع الرزينة اء في العلية قد أعّدتهم لتوّقع فاجعة من نوع ما،  أقوال يس الخطيرة خالل تناول العش

ة األمر الرهيب إّال حين أقبل يهوذا الخائن ومعه الجند للقبض على      ًا حقيق ام درآوا تم ولكنهم لم ي

لحة التي جاءت للقبض عليه. وبعد    عاف مقاومة القوة المس ع نفر ض يدهم، ولم يكن في وس س

ة غ  ة عقيم اول يء.   مح ب بطرس، هرب األآثرون منهم ال يلوون على ش ان ة من ج دي ير مج

وانقضى الليل آله ويسوع بين أيدي أعدائه وأتباعه المخلصون قد تبعثروا وارتاعوا من هول ما   

  رأوا!

ل في  ة في الهزيع األخير من اللي اني ا، ظهرا ث ا بطرس ويوحن اعه، وهم على أن اثنين من أتب

ة،    ة دار رئيس الكهن رذمة التي ألقت القبض    أفني ا دخال المدينة في أعقاب الش ا أنهم ل إلين ويخّي

ة اإلنجيل، خليطًا غير         ه، على قول رواي القبض علي ذين ُآلفوا ب ان أولئك ال د آ وع. وق على يس

يماني. وأغلب الظن أنه قد ُوضعت   تان جثس نهدريم إلى بس متجانس من الناس صحبوا جنود الس

اح له    م ة للس دابير الالزم ذه الحملة بالعودة إلى المدينة من أحد أبوابها. ولم يكن متعذرًا على الت

ط الهرج والمرج ويدخال المدينة مع الداخلين دون أن  ّا في الظالم وس بطرس ويوحنا أن يندس

ا أحد. وما أن دخال باب المدينة حتى اقتفيا ُخطى الحملة إلى دار رئيس الكهنة، حيث أفاد   يعرفهم

  ه وبين البوابة من تعارف، وتمّكنا من الوقوف على بعض ما آان يجري.يوحنا بما آان بين

أما التسعة التالميذ اآلخرون فإني أشك آثيرًا في أنهم قضوا الليلة في أورشليم. والظاهر أنهم   

دخول من   أن قوانين ال ا ب ليمن ًا من القبض عليهم. ومع تس ار خوف اعوا وارتعبوا فوّلوا األدب ارت

اهل في ليالي األعياد،  أبواب المدينة بع يء من التراخي والتس يبها ش مس آان يص د مغيب الش

ه لم يكن   إن اف التالل، ف اش فوق أآت اج في مظالت وأعش ت آثيرون من الحج ان يبي ا آ حينم

ين   الذين عراهم الخوف والرعب بالدخولمحتمًال أن يجازف التالميذ  اعة مريبة معّرض في س

هم ال َوقهم موأنفس اح امرهم وس ثقين مع زعيمهم. واألرجح آثيًر أنهم اتخذوا طريقًا آخر فتض

  سنفصّله في فصل تاٍل.  

ذه الحوادث وخفيت عليهن األمور حتى انتهت   أغلب الظن أنهن جهلن آل ه اء، ف ا النس أم

يء من  ليم القديمة لم تكن على ش أدوار المحاآمة الليلية. وال يفوتنا أن ذيوع األخبار في أورش



56 
 

نشهدها اآلن بعد انتشار الصحف واألجهزة الالسلكية. ولم يكن قد ُبّت في أمر   هذه السرعة التي  

كان المدينة في   ابق بعد أن هجع أغلب س اعة متأخرة من اليوم الس وع إّال في س القبض على يس

اعة   اها إّال قليل من المارة في تلك الس مخادعهم. وربما عادت الحملة بالمتهم من طريق ال يغش

الظروف آلها قد هيأت للكهنة فرصة مالئمة لتنفيذ فعلتهم بعيدًا عن أعين الرقباء  المتأخرة. وآأن

مس، وبدأ الناس يغدون ويروحون،   روف الش آما آانوا يرغبون. فلما انفتحت األبواب عند ش

ائعات عن حوادث الليلة، وانتقل النبأ إلى بعض أنحاء المدينة. ولكن يبدو لنا من  ذاعت بينهم ش

اعيف القص  يل  تض تطاعوا، ولم يقف الناس على تفاص ة أن الكهنة حاولوا آتمان الحوادث ما اس

  الرواية آلها إال بعد أن بلغت المأساة دورها األخير الحاسم.

حابة لم يبلغهن نبأ هذه   اء في جماعة الص نا أن النس وأخالنا ال نبعد عن الحق آثيرًا إذا افترض

بكور يوم الجمعة، إال عن طريق الشائعات التي ذاعت رهيبة التي تعاقبت سراعًا قبل  الحوادث ال

وع أن  ًا على من أحّبوا يس في المدينة، أو (وهو األرجح) نقًال عن بطرس أو يوحنا. وآان فرض

  يبلغوا الخبر ألمه مهما آان األمر ثقيًال عليهم.

حابة يس    ير الحوادث، فتكون جماعة ص حيح لس لفنا هو التقدير الص ع ووإن آان هذا الذي أس

ليم قد نقص عددها في صباح يوم الجمعة من ستة عشر شخصًا إلى سبعة، بينهم خمس    في أورش

من النساء. ولم أن أحدًا من التسعة اآلخرين أفلح في االنضمام إلى بطرس ويوحنا أو إلي النساء، 

  لكّنا سمعنا عنه في القصة.

خاص الذين ًذآرو  عة، أن األش هد األخير أمام ومما يرّجح اختفاء التالميذ التس ا في المش

بعة فقط. وآانوا آلهم هناك، ما عدا اثنين لهما أعذار تبرر    ليب آانوا من بين هؤالء الس الص

ير القلب موجعه، نادمًا           ًا آس ان ان منعزل إنس د اختلى إلى مك ه ق ا بطرس وأظن ا وهم ابهم غي

رًا. ويو تغفرًا، ذليًال متحس غولة بأداء واجباتهامس مية ألن هيرودس آان ّنا وأظنها آانت مش  الرس

تطيع أن    دة تس ليم مؤقتًا في تلك الفترة. ومهما برح األلم بقلب األم، فما من ش مقيمًا في أورش

تحول بينها وبن الوقوف في ساعة النزع األخيرة، ومن ّثم نراها هناك واقفة عند قدمي الصليب.  
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ية البنوة لألم ا  لثكلى، ومريم زوجة آلوبا، ومريمآذلك نرى هناك يوحنا على أهبة أن يتلّقى وص

  المجدلية، على مقربة من الصليب أيضًا.  

هودًا للحادث        ر تلميذًا ش ًا مع الذي نتوقعه. فحتى لو آان األحد عش ام ق تم ذا يتس آل ه

يشاطرون معًا تبعاته وآالمه وأحزانه في ذلك الصباح الرهيب، لكّنا ننتظر أيضًا أن يكون النسوة  

ع دًا، ينجذبن بقوة غالبة إلى خدمة الموتى   هناك، وذلك ألن أض اء بنية وأهزلهّن جس ف النس

والعناية بهم، ولو آان ذلك في ظروف رهيبة مريعة تهّد أعصاب أقوى الرجال هّدًا. وأن وقوف 

دة، من      يق والش اعة الض هد الرهيب، ووقوف التلميذ الحبيب يوحنا في س وة في هذا المش النس

ا صورة من صور الحياة الحقة. ولم آتب المؤرخون المدققون وصفًا األمور البشرية الطبيعة. هن

  لهذه المأساة، لما آتبوا غير هذا.

ليب،  يح على الص راعًا: وعندي أن موت المس ثم انظر اآلن إلى الحوادث التي تعاقبت س

ه، من الحقائق           ه بحربت اني جنب دي الروم ل أن يخرق الجن ل، حتى قب ام اني الك م المعنى الجس ب

به ريب. فإن الوثائق والروايات آلها تؤيدها. ويقول آاتب التار يخية التي ال يتناولها ريب أو ش

ؤاله قائد الجند     ه أيقن هذا األمر بس ائر اإلنجيل، إن بيالطس نفس ارة مرقص، وهي أقدم بش بش

د من فوق الصليب. ولم يكن يخطر ببال   الذي ُعهد إليه بالصلب، قبل أن يعطي اإلذن بنقل الجس

أن يرتاب في هذه الحقيقة أو يخامره شك في أمرها في العصر الذي عاش فيه شهود العيان.  أحد

ر أحد في خالل أجيال  بهة، إلى أن قامت جماعة العقليين في أوائل ولم يجس التاريخ على إثارة ش

وع لم يمت ولكنه    قيم بقولهم إن يس ر، وأبرزت للناس ذلك الزعم الغريب الس ع عش القرن التاس

خر. وقد  ُأغم تفاق من هذا اإلغماء حين أحّس ببرودة القبر المنحوت في الص ي عليه فقط، ثم اس

  فّند العالمة "ستروس" هذه النظرية تفنيدًا شامًال، وسنعود إليها في فصل تاٍل من هذا الكتاب.  

وع أن   ف الرامي طلب إلى بيالطس عقب موت يس ائر األربعة أن يوس وقد أجمع ُآّتاب البش

مية محترمة،  يأذن له د. وهنا نرى رجًال في مكانة اجتماعية ممتازة، وفي وظيفة رس بدفن الجس

يقطع نفسه من آل عالقة بحزب الكهنة، ويلتمس إذنًا من الوالي الروماني لدفن المتهم المصلوب  

  دفنًا آريمًا الئقًا.
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هم إن الباعث الذي دفع ذلك الرامي إلى هذا العمل، هو رغبته   ه بعض ا يقول في احترام  ومم

عني أن أقبل تعليًال آهذا وأمامي من   عائر الدفن التي أوجبتها. وال يس ريعة اليهودية والقيام بش الش

األدلة من ينقضه. فقد آان هناك على الصلبان ثالثة أجساد يجب مواراتها قبل مغيب الشمس، ال   

ف الرامي التمس   ريحًا، أن يوس د واحد. ولم ُيذآر، ال تلميحًا وال تص ين جس اإلذن بدفن اللص

وع. ورواية   د يس ه األوحد أن يؤدي واجب التكريم واالحترام لجس اآلخرين، إنما آان غرض

نهدريم عن   يًا في مجلس الس اإلنجيل الكريم تؤيد هذا الرأي آل التأييد. فقد قيل إنه لم يكن راض

وب غير هذا ا بأسل"آان ينتظر ملكوت اهللا". ويفصح يوحن قتل يسوع. ويقول البشير لوقا عنه إنه 

ام تفتق في  بب الخوف من اليهود". ولكن الحوادث الجس وع ولكن خفية بس فيقول إنه "تلميذ يس

الة واإلقدام. وبعد أن قضى يسوع ولم يعد ألعدائه أرب ضده، ارتفع يوسف      أخالق الرجال البس

جاعة فذهب إ ه، وتذّرع بالش ت في نفس توى اآلمال الخفية التي جاش طس لى بيالالرامي إلى مس

  ليأذن له بدفن الجسد.  

ير يوحنا يضيف إلى قصته معلومات أخرى ترجحها الحوادث آل الترجيح. فقد  على أن البش

ر الرامّي معه نيقوديموس   د، أحض ول على إذن بيالطس بدفن الجس وهو  –قال إنه بعد الحص

ه. وق   ير نفس يح ليًال على قول هذا البش ن د آان لذينك الرجليالحبر اليهودي الذي جاء إلى المس

وع خفية آل  مر ليس ترآة. فكالهما من الطبقة الحاآمة، وآالهما أض ترك وآمال مش تفكير مش

ما معًا آجًال أو عاجًال. وهي هناك  تبعد أن ينض معاني االحترام واإلخالص. فلم يكن من المس

يا أن يوارى    ان فيها جسد من آ ساعة يحق لهما فيها أن يتواعدا ويتآلفا غير هذه الساعة التي خش

ة األخيرة والوحيدة   ع احترامهما وتقديرهما في لحد ال يليق بكرامته؟ حقًا آانت تلك الفرص موض

  ه.  الص الذي أنكراه عليه في حياتالتي يستطيعان فيها أن يؤديا للمسيح جهرًا بعض معاني اإلخ

يحيين الذين راقبوا ما حد  هود العيان المس ث في ذلك الدور من وجدير بنا أن نذآر هنا أن ش

وة الثالث فقط  اة، آانوا على األرجح النس الومة ومريم  –المأس وهّن مريم زوجة آلوبا وس

المجدلية. ويكاد يكون مؤآدًا أن أم يسوع قد تحطمت أعصابها تحت ضغط الحوادث. وفي رواية 

احبة ذلك القلب المعذ اقت ب التي ذاإلنجيل ما ُيلمح إلى هذا. وطبيعي أال تقوى على الوقوف ص
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ليب.    هد متوجعة متفجعة آالم ابنها وهو ينازع الموت على الص مرارة الكأس الرهيبة وهي تش

اعات عند قدمي  مانية ويدرآها اإلعياء والكالل بعد أن تقف س وال عجب أن تنهار قواها الجس

اهد ابنها المعّذب المائت، فيأخذها يوحنا التلميذ الذي أودعت إلى عنايته   ليب تش ن الص دًا إياها مس

  وسط الجموع الخشنة الفّظة إلى الدار التي اتخذها مقامًا مؤقتًا في أورشليم.

ولكن في رواية اإلنجيل شهادة ثابته تؤيد أن اثنتين من النسوة على األقل بقيتا إلى آخر مشاهد 

ائر الثالث األولى. وقد أجمعت الروايات الث ماءهن ُآّتاب البش اة، وقد ذآر أس ى الث علهذه المأس

شيء غريب، وهو بقاؤهن يشهدن مراسم الدفن من بعيد. وآأن الظروف قد قضت بأال يشترآن    

ّح ما ذهب إليه   دق تعبير عن احتماالت الموقف، فلو ص تراآًا فعليًا فيها. وهذا وحده يعّبر أص اش

ائر األربع  حيح   –ُآّتاب البش ف الر  –وهو ص  امي الذي قام بالدفن، رجل من ذويمن أن يوس

اء   وة، فإنه طبيعي أن يتمّنع النس تراك معه ألالنعمة والثراء، وغريب عن أولئك النس نه عن االش

  غريب عنهن، فضًال عن مكانته االجتماعية التي تجعل فارقًا بينه وبينهن.

ه لم يكن معقوًال أن يقوم   ك أن ة، ذل اريخي ائق الت ة الحق ه في مرتب ع ار آخر نض اك اعتب وهن

ف الرامي وحده ب  د في أقمطة من يوس كل إجراءات الدفن دون معونة آخرين. فإن لف الجس

الكتان طولها ثمانية أقدام (حسب التقاليد اليهودية) يحتاج على األقل إلى أربع أيد ثم أن نقل الجثة 

حمل ال بد يحتاج إلى رجلين قويين ل –وإن تكن المسافة قريبة  –من تّلة اإلعدام إلى بستان القبر  

من الهين حمله بسبب الجروح التي أثقلته وأثخنته ونالحظ أن البشائر الثالث األولى جسد لم يكن 

التي لم تشر إلى نيقوديموس في هذا المقام، قد صمتت أيضًا، فلم تذآر أحدًا من المساعدين. على 

ّلم به، ولعّل نيقوديموس آان واحدًا منهم، وهو أيضًا آان  أن وجودهم مع يوسف الرامي أمر مس

  بًا عن النسوة الالتي وقفن من بعيد يشهدن التكفين.  غري

ومسألة المعونة في حّد ذاتها تافهة القدر. وال يعنينا آثيرًا أن يكون يوسف الرامي قام بالتكفين 

وحده أم قام به مع آخرين، على أن للمسألة وجهًا آخر يتصل بالمشكلة اتصاًال مباشرًا آما سنرى 

  فيما بعد.  
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ري، يوم  تلك آانت األزم وع في ذلك اليوم المأثور في التاريخ البش حابة يس ة التي أدرآت ص

ك     أثير بتل ا ت أثر أيم ا، نت ارات آله ذه االعتب ة. ونحن حين نلقي اليوم نظرة على ه ة العظيم الجمع

الحادثة البعيدة في التاريخ القديم، التي ال تنسجم فقط مع نصوص الوثائق التي بأيدينا، بل تتمشى  

اند  مع أحوال رية وأطوارها. ثم تعود هذه القطع المبعثرة المحطمة إلى التجمع والتس الحياة البش

دة في     ردها، المقتص ة الهادئة في س نا نغلو حين نقول أن هذه القص في آّل ال يقبل التجزئة. ولس

اريخ من حيث   ا في الت ل له اة الخطيرة التي ال مثي أس ك الم ة في تل امل ائق آ ل الحق ا، تمث لغظه

  جها وثمارها.نتائ

وع "تألم في عهد بيالطس   يحي القديم، إن يس داقًا لقانون اإليمان المس ومن ثم نرى مص

وداء في هذا الفراغ بدل النص   عت نقطًا س ُلب، ومات، وقبر...... " وهنا وض البنطي، وص

ة، سالمشهور، وذلك ألني آنت أقف عنده متمنعًا في أيام شبابي عند تالوة قانون اإليمان في الكني 

ليم. والقارئ الذي يعرف   اهل في التس اني آان يطاوعني على النطق، وال عقلي آان يتس فال لس

ًا مغايرًا. لقد تصارعت مع    اس نّص قانون اإليمان يفهم عّلة هذا اإلحجام. أما اآلن فإني أحسُّ إحس

يء ال يّت لب عودًا مما آنت أظن. ومن الهّين أن تقول إنك لن تؤمن بش ق هذه فوجدتها أص س

ائق   الب العقلي، فماذا      والفكر العقلي في الكون. ولكن هب أن الحق ك الق ا في ذل ّبه لن يمكن ص

عه إال بحث هذه الحقائق في صبر وهوادة، في إنصاف  يكون موقفك؟ إن المنصف األمين ال يس

  وغير تحيز، ليرى إلى أين يؤدي به البحث. وهذا ما سأفعله في الفصول التالية.
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ري العادي، أن ينتهي   ب التفكير البش ًا، حس ر الغامض الذي اآتنف حياة  آان مفروض الس

ماني الكامل فقد قلنا إنه من حقائق التاريخ التي يس وع بموته ودفنه. أما آونه مات بالمعنى الجس

ك، ورأينا آيف تتابعت الحوادث تتابعًا طبعيًا حتى انتهت بتكفين الجس   رب إليها ش ودفنه  دال يتس

اع   لب والدفن ما ال يتفق مع األوض ة الص ياق حوادث قص دفنًا الئقًا بكرامته. وأنا ال أجد في س

ور الحياة ال تعّمل فيها ال تكلُّف.    ورة حقة من ص م لنا ص ة آلها ترس ياء. فالقص رية لألش البش

 الفصل السادس
 بعد ست وثالثين ساعة
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ّلم به فحة لقراءة حوادث األيام التالية، نرانا في موقف ال يس ث المّلم الباح ولكن حين نقلب الص

  بحوادث التاريخ والواقف على مجريات الفكر الحديث.

ياء عميقة خفية لها تأثيرها في تعديل    ة، أش وص اللفظية للقص وألني أعتقد أن وراء النص

وضعها، أراني مضطرًا ألن أبحث أوًال مع القارئ الكريم تسلسل الحوادث من الساعة السادسة     

  لنسوة إلى القبر في فجر يوم األحد.بعد ظهر يوم الجمعة إلى ذهاب ا

األخصاء الذين شهدوا المأساة   وقد استطعنا أن نتعقب خطى سبعة من صحابة يسوع التسعة     

ليب، وقد غادر   وع عند قدمي الص ول يوحنا آان مع مريم أم يس ليم. فالرس يوم الجمعة في أورش

ايتها إ      د أمر رع األم التي ُعه د النزع األخير لُيعنى ب ان بع ليه، ويأخذها إلى مكان هادئ أمين المك

وة الثالث، مريم المجدلية ومريم   اب. والنس ابها من هول الكارثة وتحطيم األعص بعد الذي أص

ف الرامي، والحبر     ليب. آذلك رأينا يوس ًا على مقربة من الص الومة، آّن أيض زوجة آلوبا، وس

  ن الجسد ومراسم الدفن. اليهودي نيقوديموس في ساعة متأخرة من بعد الظهر يقومان بتكفي

ع بعة من األصدقاء التس ليم. أما االهؤالء س ثنان اآلخران الغائبان، فهما ة الذين بقوا في أورش

يده،  ر بعد إنكار س بطرس. ويمكن تعليل غيابه بما طغا عليه من موجة الحزن والندم والتحس

د ع فهو المرأة يوّنا التي تعوواضطراره إلى االنزواء عن عزلة للتفكير الحزين النادم. وأما التاس

د قلنا إنها ربما         ات إلى القبر في فجر األحد. وق ذاهب وة ال د إلى الظهور في موآب النس ا بع فيم

  آانت منهمكة في القيام بواجباتها آزوجة وآيل هيرودس في إعداد معّدات العيد.

ووبرهة من التفكير الهادئ تبين لنا من آان األفراد العاملون "المتحرآون حابة يس ع " من ص

ليم   وار أورش وة الثالث مريم المجدلية ومريم زوجة آلوبا  –الذين بقوا داخل أس وهنَّ النس

  وسالومة، وتعاونهن على قدر ما تسمح به أعمالها الرسمية المرأة يوّنا.  

وحين ندرك العبء الثقيل المضني الذي وقع على أولئك النسوة الثالث أو األربع، الالئي قمن 

أوق  ا الموقف الرهيب، نتبين مدى الحوادث األليمة التي     ب اه يب من التبعات التي اقتض ر نص

ياء التي لوال هذا التتابع لظلت خافيه  بوع، ونتميز معنى آثير من األش تتابعت في آخر ذلك األس

غامضة. والحق أن القصة تكتب في إيضاح وجالء ما عانته أولئك النسوة من شديد األلم وحسن   
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هن، وهّن مقطوعات عن آل عون خارجي، ما القيام ب الواجب في الظرف الدقيق، من تلقاء أنفس

ال.      غول الب ا المش طرب المهموم، ويوحن ا بطرس المض ة يؤديه افه ة الت   خال بعض المعون

ارة     ائر اإلنجيل وهو بش تندين في ذلك إلى أقدم بش هد آله. مس ورة للمش م ص واآلن لنحاول رس

حة. قد آتب في وصف   مرقص. ومن دواعي االرتياح  ريحة واض ته من هذه الناحية ص أن قص

  المشهد األخير للصلب:

ي    غير ويوس اء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الص ًا نس "وآان أيض

  وسالومة".  

  ثم بعد أن يصف الدفن بعبارات موجزة يقول: 

  ."وآانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع...."

الومة حنوطًا ليأتين     ترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وس بت اش ى الس "وبعد ما مض

  ويدهّنه. وباآرًا جدًا في أول األسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس".

  وفي القصة شيئان جديران بالنظر والعناية:

  ها.  البارزة فياألسبقية التي تفوز بها مريم المجدلية آأنها زعيمة الجماعة والشخصية  – 1

  اختفاء اسم سالومة من قصة الدفن. – 2

الومة      ارات إلى س ة بريم المجدلية. أما اإلش ى إلى حين عن النقطة الخاص ح أن نتغاض ويص

ة. ومرقص يدقق آثيرًا في ذآر        اني وُتلقي نورًا على القص ا بعض المع اته ا تحمل في طي إنه ف

الومة بين الواقف   م س ع اس ماء واألماآن، فيض ًا بين الالئي  األس ليب، ثم يذآرها أيض ات عند الص

  أتين إلى القبر في الصباح الباآر، ولكن لم يذآر إال المريمتين اللتين وقفتا "تنظران من بعيد".

وحذف اسم سالومة من مشهد الدفن لم يكن عرضًا، وال بد أن الكاتب أراد أن يبين لقارئيه أن  

  سالومة آانت قد مضت في مهمة عاجلة.
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تنتاجها من طريق االحتمال الذي يكان يبلغ حد اليقين. ونحن نعلم أن أما  هذه المهمة فيمكن اس

ة. وآانتا تعمالن في هذه المحنة باتفاق وتعاون مع       ات خؤول ا بن انت ة آ الوم مريم أم يعقوب وس

ها أم     الومة نفس وع، وآانت س لة قرابة إلى مريم أم يس مريم المجدلية. ثم أن االثنتين تمّتان بص

  الرسول يوحنا.  

وال شك أن هذه الجماعة األمينة المتفانية قد شغلها في ساعات الصلب األخيرة الرهيبة أمران  

ذاب أليم    –خطيران  كرات الموت في ع اني س األول: الجزع الممّض على زعيمهن وهو يع

د ات الحياة مترجرجة في الجس وع. وما بقيت نبض  خانق. والثاني: القلق على قريبتهن أم يس

جن والحرقة من أجله. ولكن بعد أن    ليب آان عواطفهن مغمورة بالّهم والش المعلق على الص

رخة داوية من النفس المعذبة، غلب عليهن ذلك الهّم اآلخر من أجل    ه الموت الرحوم بص أدرآ

  القريبة التي تحطم قلبها المتوّجع.  

نا نعرف، وال نقدر أن نعرف، مبلغ الجهود العقيمة التي بذل م ت في ذلك اليوم إلبعاد مريولس

ابة في عنفوان الحياة، ولم يكن هينًا على من     لب. فهي لم تكن يومئذ ش هد الص وع عن مش أم يس

آان في سنها أن تقف أمام هذا المشهد الدموّي، مشهد صلبان ثالثة، ُعّلق على أحدها ولدها وفلذة 

بعادها عن من النصح واإلقناع إلاء قد أنفقوا آبدها. وال شك أن جماعة الصحابة من رجال ونس   

د   ه ذه المش عف والوهن     ه تطاعوا. ولكن غريزة األمومة قوية جّبارة تغالب الض ا اس آل م

ّرت على أن تكون إلى جانب ولدها حتى المنتهى، ومن ذا الذي    تعذب األلم والضّنى، فأص وتس

  ينكر على األم هذا الحق إذا هي ألّحت وأصرت؟  

ا ال نجد، بين غير  وأظّن مانية التي   ن تغلين بمهنة الطب، من يقّدر مدى األخطار الجس المش

تعرضت لها األم في ذلك الموقف الرهيب، وال مبلغ االنسحاق والتصّدع الذي عاناه قلب األمومة 

لم المصلوب روحه إّال امرأة  هد الجلل. وما أخال األم التي اقتادها يوحنا بعد أن أس أمام هذا المش

ائرة القوى، محّطم   دة الوعي، ال تلبث طويًال حتى تهوي وتنهار تحت هذا العبء     خ اق ب، ف ة القل

  الذي ال يقوى عليه قلب األم.
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وآانت النسوة الثالث على مقربة من الصليب، فلما سمعَن الصرخة الداوية عرفن أن النهاية    

ط الجموع الواقفة. ثم إلى داخل      ة القلب وس ا يقود األم المحّطم د جاءت، ورأيّن يوحن المدينة  ق

وهو يسندها بذراعه في بطء وألم. وعندئذ يتشاور ثالثتهن، ويقررن أن تذهب إحداهن إلى جانب 

الومة لهذه المهمة ألن    د الميت. وتتطوع س ات على مقربة من جس األم الثكلى، وتبقى األخري

  ولدها يوحنا هو الذي تولى رعاية األم الحزينة ومرافقتها إلى داره.  

حوادث آما أفهمه. وهو منطق سليم نستنتجه حتى ولو لم يكن في اإلنجيل إي هذا هو منطق ال

  إشارة إليه. على أن رواية مرقص تجعل هذا االستنتاج حاسمًا.

ائر اإلنجيل  ادر التاريخية على قربها من زمن  –ومن ثّم نجد في أقدم بش التي أجمعت المص

تجمعون فيها على الرغم من هول صورة رائعة للبقية الباقية من صحابة يسوع –الحوادث  ، يس

مح به الظروف في هذه الطوارئ المفزعة      ب، قوامهم للعمل على قدر ما تس ل ة الص اجع  –ف

ه يبقى في عزلته آئيبًا مهمومًا، ويوحنا يتولى  مير والخجل من نفس فبطرس وقد غالبه وخز الض

ا أمره  ل إليهم ة التي ُأوآ ة المتفجع ة األم المنكوب اي ة رع الوم ة ومريم مع س دلي ا. ومريم المج

الومة      –األخرى  مح به الطاقة يوّنا وس در ما تس ا على ق اونهم يّتخذان األهبة إلعداد ما  –تع

  يتطلبه الموقف لتكريم جسد الميت وأداء آخر خدمة تفرضها واجبات المحبة والصداقة.  

مس يوم الجمعة، أي عند بداية يوم بت الذي  هكذا آان الموقف آما أفهمه عند غروب الش الس

تقف فيه آل األعمال. وفيه نرى صورة بشرية تصدق على الحياة آل الصدق، وصورة يفهمها 

  تمامًا آل إنسان، بل آل امرأة خبرت شيئًا من هذا.

وة خلدن إلى  بت، وإن النس ل الوقائع أنها وقفت وقوفًا تمامًا طوال يوم الس لس ح من تس واض

  اليوم التالي للذهاب إلى القبر.  الراحة والهدوء على أن يبدأن في صباح

ّي   اهدها، بعد مض ة ما، وحبك مش بك حوادث قص ومما جرت به العادة، حين يحاول امرؤ س

ف  يل الدقيقة ليكتش ة الموجزة في بيانها، أن يلجأ إلى آثير من التفاص قرون طوال آما في القص

رح الموقف آله.  مأما في موقفنا الحالي فالرمفتاح الحقائق التي تش ريحة حاس ة، وايات ذاتها ص

 أي قبل أن تحين الساعة التي –فالُكتاب األربعة يشهدون أن موعد الزيارة آان عند طلوع الفجر 
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مرقص "باآرًا جدًا .... إذ طلعت الشمس". ويقول متى "عند يصحو فيها النائمون. فيقول البشير  

ا) الرابع (ولشهادته هنا قيمتها وقدرهالفجر"، ويقول لوقا "أول الفجر"، بينما يقول آاتب البشارة  

  "باآرًا والظالم باٍق".  

ث طلوع   ذه األقوال من اختالف طفيف في اللفظ من حي ا بين ه د على الرغم مم ت أج ولس

الشمس أو عدم طلوعها. ما يلقي ظًال من الشك على الحقيقة البارزة في الموضوع آله، وينبغي 

مس تطلع مبكرًا في من باب  أّال نغفل أن الش اء يتأخرن عادة ألس اطق العرض الجنوبية، وأن النس

وطوارئ غير منظورة حين يعزمن على العمل جماعات. وهّن بال شك قد استيقظن والظالم باٍق  

ولكنهن حين وصلن إلى القبر آانت الشمس قد طلعت من وراء األفق في الشرق. وعلى أي حال 

  وقت آان باآرًا جدًا، وبعد انتهاء السبت اليهودي.  فقد أجمع الرواة في الوثائق األربع على أن ال

ع  هذ خاص الذين تألّف منهم الموآب. ولو أننا نض ا فيما يتعلق بالزمن. ولنُعد اآلن إلى األش

يء واحد، هو أن مريم المجدلية نهضت قبيل   ها، نراها ُتجمع على ش الروايات األربع تجاه بعض

  طلوع الشمس ومضت من فورها نحو القبر.  

ارة الرابعة التي نالها من النقد والتمحيص و ريحة آاتب البش هذه الحقيقة قد أثبتها بعبارة ص

أآثر مما نال أي سفر آخر من أسفار التاريخ: "وفي أول األسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر 

معان بطرس وإلى   ت وجاءت إلى س والظالم باٍق. فنظرت الحجر مرفوعًا عن القبر. فرآض

 اآلخر الذي آان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه!". التلميذ

ت مريم المجدلية وحدها إلى القبر؟ أن هذا       ذه العبارة؟ هل مض تنتجه من ه ذي نس ا ال وم

ارة الرابعة أدرك   ؤال خطير، وخليق بنا أن نفكر طويًال قبل اإلجابة عليه. فلو أن آاتب البش الس

وة الالئي ذهبن إلى القبر،    يومئٍذ ألة النس غلهم مس تش ور المتعاقبة س أن ماليين القراء في العص

يغة اللفظية لهذه العبارة بحيث تتفق   تقراء، لكان عّدل الص عًا للبحث واالس ويجعلونها موض

  األفعال التي وردت بصيغة المفرد في أولها مع صيغة الجمع "لسنا نعلم" التي جاءت في آخرها.

ف      وليس ارة الرابعة أن يلجأ عمدًا إلى الغموض أو اإلبهام عند وص اتب البش ادة آ من ع

فاء     ريحًا ال يقل في ص فيًا ص لوبًا وص ارته أس الحقائق، بل هو على نقيض ذلك يتوّخى في بش
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ياغة أدبية يعّبر بها  ألفاظه وجالء معانيه عن أرقى المؤلفات التي عرفها عالم األدب، ويمتاز بص

  عاني في عبارة صافية نّيرة.عن أدق الم

ويحبات مريم لم يكن في   –ولكنه في هذه العبارة  ود، أو ألن ذآر ص هو غير مقص إما لس

يء من الغموض، فيبدأ بوصف ذهاب مريم   –نظره أمرًا ذا بال، ال أدري أيهما  إلى جنح إلى ش

تيقظن في ا ويحباتها الالئي اس اعة ينقطع فيها المارة إّال من ص باح لمرافالقبر في س قتها. ثم لص

طربة لتنبئ بطرس ويوحنا بما رأت. وهنا يذآر عبارة من   رعة جزعة مض فها ترآض مس يص

  تفوهت بها الهثة: "أخذوا السيد ولسنا نعلم أين وضعوه". العبارات التي

نا" لو لم يكن عالمًا أن مريم  وليت شعري لماذا يثبت الكاتب العبارة بصيغة الجمع فيقول "لس

ذهب    ا، وأنها أنبأت بما رأته أو بما لم تره مع فريق من زميالتها! وبين بقايا المؤلفات   لم ت وحده

وبة إلى بطرس،    ارة منس ديمة التي تعتُز بها المتاحف، قطعة منثورة ُيقال أنه جزء من بش الق

مة دتضّمنت بيانًا يلقي نورًا شاّعًا على هذه المسألة، وذلك ألن الكاتب يجعل مريم المجدلية في مق

ل األآبر، ولكنه يضيف عبارة تزيل تمامًا الغموض الذي وقع فيه يوحنا   احبة الفض الزائرات ص

  فيقول الكاتب:  

يد إلى القبر، آخذة معها  "باآرًا في صباح يوم الرب، مضت مريم المجدلية، إحدى تالميذ الس

بهم، فلم تتمكن من الق   دة غض احباتها، وذلك ألنها خافت اليهود لش اء من ص يام وحدها بما نس

  تفرضه التقاليد على النساء نحو الذين يموتون من أحبائهن.  

دق تمثيل: مريم المجدلية هي المحرك األول في زيارة القبر،  هد أص ورة تمثل المش  وهنا ص

حب معها، على األقل لال ًا على الكرامة   طمئنان فيولكنها تص اعة الباآرة، وحرص تلك الس

  ت ممن يفضلنها في نضوج السّن وحكمة االختبار.واللياقة، صديقاتها المخلصا

ا من هذه          اق أقواله ا واتف اعه ا إجم ذن أخ ائر الثالث األخرى، ي ات البش وحين نعود إلى رواي

دلية إلى        ا ذهبت مع مريم المج ة، فيقول ثالثتهم، في يقين وفي جالء، إن مريم زوجة آلوب احي الن

الومة رافقتهما، بينما  و الثالث في هذه القبر. ويقول مرقص إن س يقول لوقا إن يوّنا آانت العض

  الجماعة.  
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طاء في   ة التي أحاطت بحياة هؤالء القوم البس ة األحوال الخاص وآلما دقق الباحث في دراس

تلك الساعات الخطيرة، استطاع أن يّصور لنفسه ذلك المشهد، وأن يرى، حين يعود بخياالته إلى  

ليم في ذلك الفجر الداآن من يوم  ور، مريم المجدلية ومريم أورش األحد الخالد في تاريخ العص

ة أو يوّنا، يخطرن متثاقالت حزينات في طرقات المدينة القديمة     الوم ا س احبهم األخرى، تص

  المظلمة في طريقهن ليقمن بالواجب األخير نحو زعيمهن المائت.

وبه ريبة، ونعرف من ي زار القبر قبل أ وأنه لعلى جانب من األهمية أن نقتنع اقتناعًا ال تش

إنسان آخر في صباح األحد، وذلك ألن النسوة حينما وصلن هناك لم يجدن الجسد موضوعًا في     

  مكانه.

وة إلى القبر   ى من أجله النس دد، أن الغرض الذي مض ترعي النظر في هذا الص وأول ما يس

ين في  اعة التي مض ه العادات والعرف. وأن الس مًا وهذا ها تتفق تماآان أمرًا طبيعيًا مألوفًا تفرض

د الميت يبد  رق أن انحالل جس ّلم به إجماعًا في الش ي اليوم الثالث من حوالأ الغرض. ومن المس

تاريخ الوفاة. ولذلك آان لزامًا أن يقوم النسوة بالطقوس والمراسم في أقرب ساعة بعد نهاية يوم   

باح األح     مس في ص راق الش اعة عند إش بت اليهودي. وآانت تلك الس د. وطبيعي أن يختزن الس

ساعة مبكرة اجتنابًا للتشهير. ولم يستطعن الذهاب قبل إشراق الشمس خشية الظالم، وربما ألن     

  أبواب المدينة لم تكن ُتفتح قبل هذا الميعاد.

الث يل صورة النسوة الثإذن نحن أقرب ما نكون إلى االحتماالت التاريخية الطبيعية حين نتخ

ائرات في طرأو األربع،  باح.  س ة ذلك الص ت الحقيق يقهن نحو القبر في غبش ة على أن هذه ليس

د   ور المتعاقبة، وأقص وخ الطود في أذهان العص خت رس الوحيدة التي دّونها اإلنجيل والتي رس

عاب التي آّن يتوقعنها في إزاحة الحجر الكبير الذي    غوليتهن إزاء الص وة ومش بذلك تفكير النس

  والوثائق التاريخية. وضع على باب القبر بإجماع آل

وة وأقلقت بالهّن طول   غلت أذهان النس ألة إزاحة الحجر من على باب القبر ش وال شك أن مس

عوبة    ياء آما وقعت، فكانت الص هدتا الدفن وعرفتا األش الطريق، فإن اثنتين منهّن على األقل ش

ارة م     ذي آان آبيرًا وثقيًال. وحين نقرأ في بش ك الحجر ال امهن إزاحة ذل وهي أقدم  –رقص أم
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ذه الكلمات: "وآن يُقْلَن فيما بينهن: َمن يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟" ال     ل ه ائر اإلنجي بش

ية في ذلك    رورة نفس وة من هذه الناحية لم يكن فقط ض عور إّال أن قلق بال أولئك النس عنا الش يس

  وصولهن إلى القبر.الموقف، بل عنصرًا تاريخيًا تحدثنا عنه فعًال طول الطريق إلى ساعة 

ة، أن       د األدل اريخي، ال مجرد تفني ة للوقوف على الحق الت تحثّه رغب ل من تس ويتبين لك

ولهن إلى القبر،     ة، التي تحّدرت إلينا مما حدث فعًال في اللحظات الالحقة لوص ات القليل ذآري ال

ور لنا اختبارًا غريبًا فوق المألوف. وليس األمر هنا أن الروايات اتفقت ع . فلو لى قول معينتص

ع آخر. ولكن الروايات لم تحاول إيجاد هذا التوافق  كلة من وض آانت قد اتفقت ألقبلنا نحو المش

طرها مرقص معروفة قبل أن يكتب آلُّ    ه، وإْن تكن أقدم الروايات جميعًا التي س ولم تتظاهر ب

ارته حين وضع يوحنا بش من متى ولوقا بشارته. آما أن البشائر األولى الثالث آانت ملكًا مشاعاً 

وة حين بلغن القبر، أصابتهن صدمة عنيفة لم يكّن   يء المؤآد في هذه آلها أن النس الرابعة. والش

  متأهبات لها.

وع لم يكن هناك، على   د يس فنه أن القبر قد حدث به بعض االضطراب، وأن جس والذي اآتش

هادة ُآّتاب الب  ير ش ائر الثالث في عبارة موجزة بقولعكس ما آّن يتوقعن. وُيْجِمل لوقا البش ه: ش

ير في    بيل تأييد هذا الحديث المتواتر واثباته، يذآر يوحنا البش د". وآأنما في س "لم يجدن الجس

تأثر آل    ع يس عها في وض ائر األخرى، ويض ريحة تختلف عن روايات البش ارته عبارة ص بش

إلى سمعان بطرس وإلى  قارئ مهما تكن نزعته، فيقول: "فرآضت (أي مريم المجدلية) وجاءت

  وقالت لهما: آخذوا السيد م القبر ولسنا نعلم أين وضعوه". التلميذ اآلخر الذي آان يسوع يحبه

ولست أريد هنا التأثير في غير ضرورة على َمن يؤثرون البشائر الثالث القديمة األولى على  

ت أريد ش  ارة يوحنا عند البحث في حقيقة من الحقائق التاريخية. لس  يئًا من هذا، ولكن البش

دوحة من القول إن هذه العبارة في المقام الذي وردت فيه، تترك عندي أبلغ أثر. وآأنني أراها   من

  سهمًا من نور الشمس يشُق طريقه في غبشة ذلك الفجر الداآن.  

لك أربأ  وما لم نعمد إلى إغفال آل ما لدينا من الوثائق والروايات الباقية على الزمن، وهو مس

وة أيضًا حين بلغن ب ّلم أن أولئك النس كل قارئ منصف مدقق أن يّتخذه. فإننا مسوقون إلى أن نس
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تنتاجًا   ًا اس د لم يكن هناك. وأظنه أيض طدمن بما لم يكّن له متأهبات، وهو أن الجس القبر اص

بي،   وة قد بعث فيهن حالة من التوتر العص ف الذي وقف عليه النس معقوًال أن أقول أن هذا الكش

ه.     ة ل أهب اعة مبكرة من الفجر، وفي ظروف مفزعة، ولعقول لم تكن مت ه وقع في س ك ألن وذل

باب. وليس لدينا ما   ّن الش وة قد جاوزتا س ويزداد فينا هذا اليقين حين نعلم أن اثنتين من النس

 نستدل به على عمل يوّنا، ولكن المفهوم أن مريم زوجة آلوبا وسالومة ال بد أن تكونا قد أشرفتا، 

  إن لم يكن قد جاوزتا، العقد الخامس من العمر.  

ت ذات بال، ولكن لها معناها الخطير من الناحية   ألة ليس وقد يبدو لنا ألول وهلة أن هذه المس

النفسية. فأولئك النسوة قد أحسسن وفعلن ما تحّس به وتفعله جماعة من النسوة في هذا العصر،      

اعة مبكرة غير طبيعية  مثل هذه، وفي مقبرة حديثة، بمظهر مثل هذا في  لو أنهن فوجئن في س

راعًا  عور الذهول يعقبه س ك ش غرابته وُبعده عن المنتظر. وأول تأثير يبدو عليهن هو بال ش

انت مريم المجدلية، آما هو المرجح، قد        ى أن يعملن. وأن آ ا عس اور عاجل فيم تفكير وتش

غرهن وأقواهّن  رعة إلى المدينةتبرعت وهي أص وإخبار التلميذين بطرس ويوحنا  للذهاب مس

رن على مهل، إن آان هذا هو الذي حدث، وهو المرجح جدًا آما   وة األخريات يس تارآة النس

ارة الرابعة، وفيها تعليل آاٍف لقول  ة التي روتها البش ورة تتفق تمامًا والقص هد ص قلنا، فإننا نش

  مريم بصيغة الجمع وبصوة الهث متقطع: "لسنا...."  

بنا القول هنا أن الحقيقة   على أن ه ل تاٍل، وحس نوفيه حقه من البحث في فص تنتاج س ذا االس

وة قد دّبرن القيام  بهة من الريب، فإن أولئك النس وبها ش ة الغريبة ال تش الجوهرية في هذه القص

بت اليهودي. وتنفيذُا لهذا     اء الس اعة من بكور النهار بعد انقض يدهن المائت في أول س بخدمة لس

ين إلى القبر. أما الحقيقة التاريخية الهامة هنا فهي  الغرض ق باح األحد ومض مَن مبكرات في ص

بيحة   تان القبر في ص أن هذه الخدمة لم تؤّد قط. ومهما يكن من أمر الحوادث التي وقعت في بس

  ذلك اليوم، فإن دليًال حاسمًا بين أيدينا يثبت لنا أنهن لم يجدن الجسد هناك.
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ا    ال انيه ائق ومع ذه الحق ث في ه ل البح اص، قب دق من الحلول   ، ومبلغ الص ذي يقترن ب ال

  المقترحة، من أن نكمل رسم الصورة العامة التي ُشغلت بها أذهاننا حتى اآلن.  

اعة متأخرة من يوم    يماني في س تان جثس وع في بس ابق أن القبض على يس رأينا في فصل س

ع فريقين. وقد تولينا في الفصول السابقة، وفي شيء من الخميس، قد أّدى إلى شطر صحابة يسو

اإلسهاب، دراسة ما حّل بالفريق األصغر، وهو الفريق الذي احتجز في أورشليم ذاتها. ولم نفكر  

لك هذا الفريق من العوامل   ليم. على أن مس إّال قليًال في الفريق األآبر الذي آان خارج أورش

 الفصل السابع
 األختان والرجال الذين فروا تحت جنح الدجى
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كلة التي نعالجها ا وًء على هذه الهامة في المش آلن. فهل في الوثائق التي بين أيدينا ما يلقي ض

  المسألة.

ب    ا من تعّق د لن ان. والب ائبين فريق ذهن من الغموض، نقول إن الغ د يعلق في ال ا ق د م دي ولتب

اء    د إلق ل عنهم إنهم هربوا بع ذين قي ة ال ع ذ التس اك التالمي ة الموقف. فهن ة حقيق ا لمعرف ارهم آث

وع، ولكن ًا األختين مريم ومرثا وأخاهما لعازر في بيت عنيا، الذين  القبض على يس هناك أيض

نحسب غيابهم عن مشهد الصلب والدفن من الظواهر الغريبة الملحوظة في القصة، فاألختان قد    

ا الهادئ المريح مالذه الوحيد حين آان يريد أن       ان بيتهم وع، وآ ه ليس ا اإلخالص آل ت أخلص

ة الحي    دار الناعمة خرج في    يحظى ببعض الراحة ونعوم ذه ال ه من ه اة ولين العيش. واألرجح أن

اح اليوم الذي آان آخر عهده بالحرية ومع ذلك فإنه بعد أن وقعت الواقعة واحتاج الموقف   ب ص

ي هد فتاناإلى آل ذرة من العزاء لألعوان المنكوبين، تختفي األختان المض  الكريمتان من المش

  يخيًا قويًا يعلل هذا االختفاء وهو ما نحاول أن نجلوه اآلن.آلية. وال شك أن هناك تعليًال تار

لمية في المنطق أن نفترض، عند حدوث ظاهرتين غير عاديتين في موقف   ية الس ومن األقض

بابًا تحملنا    ددها أس اذ غير مفهوم، وجود عالقة بين الظاهرتين. ولكن في الحالة التي نحن بص ش

اج المن    تنت ذا االس اب في ه إنه يجب أّال يغيب عن أذهاننا أنه في خالل األيام  على االرتي طقي، ف

الخمسة العاصفة التي سبقت القبض، آان يسوع وصحابته يبيتون في بيت عنيا. ولطالما فّكرت:   

هل آانت المعّدات المنزلية في دار األختين آافية لمبيت ثالثة عشر شخصًا، أي يسوع وتالميذه؟ 

حابته في تلك الدار، بينما  وما أظن أن هذا آان ممكنًا، وري وع واثنان من آبار ص ما بات يس

  اآترى الباقون مساآن مؤقتة على مقربة منهم.

بوع،  يعة في خالل األس وعلى أي حال فإن الدليل متوافر على أنهم باتوا جميعًا في تلك الض

دو والرواح.       ًا في الغ ال يومي ة أمي ة ثالث انوا يقطعون رحل د  وآ ا ع ذ، م ا يهوذا ثم أن التالمي

ه، آانوا يتوقعون العودة إلى بيت عنيا يوم   خريوطي الذي آان يعرف طبعًا ما تبطنه نفس االس

ك أنهم حاروا في تعليل هذا اإلبطاء الطويل  الخميس ليًال على مألوف عادتهم آل يوم. وما من ش

بيت عنيا  ين فيفي البستان بعد فوات الميعاد الذي ألفوا العودة فيه آل يوم، وأظن أيضًا أن األخت

  قد ساورهما شيء آثير من القلق بعد أن طال اإلبطاء وأوشك الليل أن ينتصف.  
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وبهذه الحقائق المبسوطة أمامنا، لنُعد اآلن إلى المشهد في بستان جثسماني: أجمعت الروايات   

ورًا   وع آان عددها آثيرًا، بحيث لم يكن ميس لت للقبض على يس رذمة التي أرس آلها على أن الش

ان يسير الكل في عرض الطريق في جهة واحدة. وحتى في الطريق العريض الواسع الممتد من  

اروا في          ل الزيتون، ال بّد أنهم س ا مع طريق جب اطع طريق بيت عني ة إلى نقطة تق دين اب الم ب

رين مترًا على طول الطريق. وحريٌّ بنا أن نفكر في ذلك المزيج   ّف طويل امتد حوالي عش ص

هم عن بعض في خطوط منتظمة  الغريب من ال ورهم يتباعدون بعض رجال الثائرين. وإّني أتص

طهم يهوذا فأخالهم قد أقبلوا في المقدمة    اعل وفي وس تان أما حملة المش حين يبلغون مدخل البس

ذاذ الناس وأّفاآيهم ممن التفوا حول هذه الجماعة  هود" من ش يحفظهم حرس الهيكل، ثم يليهم "ش

  من سكان المدينة.

وع، ومن المحتمل أن    و ية يس خص رة بعد أن دّلهم يهوذا على ش ك ان القبض قد تّم مباش ال ش

رذمة المكلفة بالقبض،  يكون بطرس قد ضرب عبد رئيس الكهنة قبل أن ُتطبق عليهم مؤخرة الش

راخ وجلبة حين أوثق جنود  ًا ص وقبل أن يعلم حقيقة ما هناك. ومن المحتمل أنه آان هناك أيض

نهدريم ي اعل المرتفعة تتراقص من خالل أوراق   الس واء المش وع وراء ظهره، وأض دي يس

د على الفئة القليلة التي بقيت ملتفة حول      اقون من رجال الجن ذه الفترة أطبق الب جر. وفي ه الش

  يسوع.  

نا اآلن أن نبحث آيف افترق بطرس ويوحنا عن رفاقهما ودخال المدينة دون أن  وليس غرض

ذي ن    ا أحد. وال وع. وما أخذت الجموع تحيط يعرفهم رجحه أن بطرس آان واقفًا إلى جانب يس

بهم، أطبق على بطرس ويوحنا وسط الزحام فلم يستطيعا اإلفالت خشية أن ُيفضح أمرهما. وفي  

ة، رأي آالهما أنه من الفطنة، وربما من    ابيح المتراقص ط النور الخافت المنبعث من المص وس

يا مع الج ًا، أن يمض رورة أيض ير الولوج من أبواب المدينة الض ماهير واثقين أنه ليس من العس

يلة   ور غير هذه الوس ذاذ الناس. وال يقدر الفكر أن يتص ط هذا المزيج الغريب من ش في وس

  العريضة ليعلل بها مغامرة التلميذين في الدخول إلى المدينة بعيدين عن أعين الرقباء.

رح  ليم في    وإذا آان هذا هو الذي وقع فعًال، فهو يش هدناها في أورش لنا بعض الوقائع التي ش

  صباح اليوم التالي لهذا الحادث.  
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عة اآلخرين. وقبل أن نفكر   رف إلى التالميذ التس رة منص على أن اهتمامنا في اآلونة الحاض

نتوّالها بالتفنيد  في احتمال فرار هؤالء الرجال إلى الجليل آما يزعم الدآتور "ليك" في نظرية س

د   ا بع ة على الموقف الذي آان فيم ، قبل أن نفكر في هذا االحتمال، ينبغي أن نلقي نظرة فاحص

  فيه أولئك التالميذ.

ك أن تدهمهم قبل أن    يبة توش ون باقتراب مص والناس يأخذهم الذعر والفزع عادة حينما يحس

اليب النجاة. وفي هذه الحالة ده    افي للتفكير الهادئ أو ابتكار أس اح لهم الوقت الك خطر مهم الُيت

وهم في غفلة، وما آانوا ليستطيعوا أن يرآضوا بضعة أمتار بين األشجار قبل أن تدرآهم حقائق 

  الحال، فيعلموا ما آانوا يجهلون.  

فح جبل  ارت إليه التقاليد، فهو في س يماني يقع في المكان الذي أش تان جثس وإذا آان بس

وع. أق  ذين ألقوا القبض على يس د أن ال ة من طريق الزيتون وال ب اٍب على مقرب ه من ب بلوا إلي

ًا للطريق   ا. فكل من يريد الهرب واإلفالت من عيون الرقباء، عليه أن يتخذ طريقًا معاآس أريح

القبض على المتهم  أمورون ب ه الم اء من ذي ج ل الزيتون  –ال د على منحدر جب أي الطريق الممت

عده إلى  يعة بيت عنيا. وآل خطوة يخطوها الهارب ُتص ل   إلى ض ع أفض فوق وتجعله في وض

  بالنسبة لمن في البستان تحته.

عى أحد وراءهم للقبض   حة لهم، فإْن س ن حظ التالميذ أن عالئم الخطر آانت واض ومن ُحس

جار خير دليل لهم على اجتناب الخطر. وقد آان    ة بين األش ابيح المتراقص عليهم، آانت المص

ع موّفق من هذه الناحية، فما آان عليهم إّال أن يراقبوا نورًا مقتربًا نحوهم،  التالميذ فعًال في وض

  ويحاولوا االبتعاد عنه.  

ولكن شيئًا من هذا لم يحدث. فإن المأمورين بالقبض على المتهم نزلوا إلى أورشليم بعد دقائق 

ل    دخ ة إلى م ات المؤدي ابيح وهي تتلوى في الطرق د أنوار المص ذ من بعي قالل. ولحظ التالمي

ختفاء هذه األنوار زال الخطر المباشر على التالميذ في تلك الليلة، وما توقعوا حدوث المدينة، وبا

  شيء ذي بال قبل طلوع النهار.  
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ى أن   ألة. وإذ ُأمهل التالميذ على هذا النحو، فماذا عس هذا هو التعليل المنطقي المعقول للمس

  ول يستنبطون؟  تكون حالتهم النفسية في ذلك الموقف؟ وماذا هم فاعلون؟ وأي الحل

تطيع المجازفة ببعض  ئلة في يقين تام. على أننا نس لن يقدر أحد على اإلجابة عن هذه األس

ّححها بمالحظاتنا فيما بعد. وُيخّيل إليَّ أنه إذا آان التالميذ قد توقفوا هنيهة  التخمينات، التي نص

ة حقيقة رهيبة تبّدت لهم في ملء روعتها   لي إن ثم رس أعني بها غياب بط –فكروا في الموقف، ف

د أنهم عرفوا أو فكروا في      ان، وال أعتق وأ الفروض والمظ ذهبون إلى أس ا. وأظنهم ي ويوحن

وا خيفة على  ك أنهم توجس تطاعا أن ينفذا إلى داخل المدينة. وما من ش الظروف التي بها اس

ريع في  تنتجوا أنه قد ُألقي القبض عليهما، وأن تقهقرهم الس اعة الخزميليهما، وربما اس طر س

  الداهم قد أنقذتهم من مصير آمصير الزميلين.

وأحسب تفكيرًا آهذا قد منعهم من محاولة دخول المدينة. ومن الناحية األخرى لو آان بطرس 

ى حّد    وء إلى أقص وة يس ويوحنا قد وقعا في القبض (آما افترض التالميذ)، فإن موقف النس

الدهماء الجنونية. هذه نقطة البد من إدخالها في  ويتعرضن إلى عداء الكهنة األهوج وإلى غضبة 

نا نقدر على الذهاب إلى أبعد من هذا في الحدس والتخمين، فال مناص من أن  نطاق البحث. ولس

رح  ّلم أن ليس لدينا من البينات ما يش عة المفقودين فوق تّلة جبل الزيتون، ونس نترك التالميذ التس

  لنا ما حدث لهم بعد ذلك.

ة األخرى  ولكن يبقى رح الحقيقة الغامض وأعني بها اختفاء مريم ومرثا من  –علينا أن نش

عة عالقة؟ وهل يمكن تعليل األمرين  ة آلها. فهل بين اختفاء األختين واختفاء التالميذ التس القص

اعات    ليم في تلك الس أ عنها غياب األختين من أورش باب واحدة. وما هي الظروف التي نش بأس

ابقة لب؟ وآيف تغيب األختان بما ُعهد فيهما من إخالص ووفاء، بينما  الرهيبة الس والالحقة للص

  ظهر النساء األخريات عظيم االهتمام باألمر آله؟  ُت

وعندنا أن أشعة من النور تسطع على هذه المشكلة حين نفطن إلى موقع بيت عنيا الدقيق، فقد 

غيرة الجاثمة على أآتاف جبل الزيت يعة الص ليم آانت تلك الض ون، الرقيب الحارس على أورش

رقي الذي يعبر وادي  مال، من الطريق الش في طريق أريحا. فكان لزامًا على آل آٍت من الش
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ن يمر أ –األردن ويتسلق الهوة العميقة عند أريحا التي خّلدها المسيح في مثل السامري الصالح    

  ق العكسي إلى جهة الشمال.  على بيت عنيا. آذلك يمّر عليها آل قادم من أورشليم من الطري

ولهذه الحقيقة آثار بارزة في المشكلة التي نحن بصددها، فإذا سّلما أن التالميذ التسعة انطلقوا   

ة من بيت مريم ومرثا في بيت عنيا، الذي اختاروه،      األرجح أنهم جازوا على مقرب ل. ف إلى الجلي

ي ة الماض قًا له، مقامًا لهم في األيام الخمس اروا إلى هذا أو غير مالص نا أنهم س ة. فإذا افترض

ة   اء المزعج ا أن نزعم أنهم نقلوا األنب د. أفال يجوز لن اه تحت جنح الظالم آي ال يراهم أح االتج

  إلى األختين والتمسوا عندهما النصح المشورة؟  

  وهناك أسباب أخرى ترجح ذهاب التالميذ إلى بيت عنيا.  

لمقام المؤقت الذي اتخذوه في بيت عنيا (وطبيعي أنهم آانت بعض متعّلقاتهم وحاجاتهم في ا – 1

  ال يسافرون إلى الجليل بدون أن يتّزودوا ببعض هذه الحاجات).  

وع، فكان على التالميذ الفاّرين أن ينذروهما بما  – 2 حابة يس آانت مريم ومرثا من أخلص ص

  .تطورت إليه الحوادث، ليتدبرا هما أيضًا للهرب، إذا لم يكن منه بدُّ

وإذا آان النسوة في أورشليم قد عرفن أيضًا ما آلت إليه الحوادث ورأين من الحكمة الهرب   – 3

  من أورشليم، فإنهن يهربن على األرجح إلى بيت عنيا.  

ذ بحكم       ه التالمي ه إلي ذي يتج دف األول ال ا اله از يجعله ا الممت ت عني ومن ثّم نرى موقع بي

    غرائزهم.

واء اقتنعنا أن التالميذ عة انطلقوا حاًال إلى الجليل، أو أنهم آانوا من طراز الرجال  وس التس

األشداء المجازفين الذين ال يتقاعسون عن السعي إلنقاذ النسوة اللواتي آّن من تالميذ يسوع، أو     

واء أخذنا بهذا أو بذاك، فإنه ال مندوحة من أن  أنهم الذوا تعابى مذعورين إلى أقرب مأمن لهم س

  إلى بيت عنيا أوًال على أي حال.  يمضي التالميذ 

ائر اإلنجيل أن األختين  هم، نفهم مما جاء في بش اآني بيت عنيا أنفس اآلن لنلِق نظرة على س

آانتا تنتظران عودة يسوع مساء الخميس. وإذ تنقضي الساعات الطوال دون أن يعود، يتوالهما    
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ّت دون أن يبلغهما نب     د تقض ة ق انت الليل أ عنه، لكانت ذهبت إحداهما إلى الجزع والفزع. ولم آ

مع عن مريم    ال بين الفريقين. وفي هذه الحالة آّنا نس باح اليوم التالي وتّم االتص ليم في ص أورش

  أو مرثا (أو عن آلتيهما) وآنا نراهما عند الصلب والدفن.

مت   يء من هذه الناحية. وإن في ص متًا عميقًا عن ذآر ش متت ص أما رواية اإلنجيل فقد ص

اء من  الروا يما فيما يتعلق بما دّبره النس ارة إلى أختي بيت عنيا، ال س يات وامتناعها عن اإلش

ه من هذا هو إما أن األحوال  تخلص ة والتفكير. الذي نس ت في بي زيارة القبر، ما يدعو إلى الدهش

باب قاهرة عن           اة التي وقعت، وإما أنهما امتنعتا ألس أس ذه الم اء ه ا أنب د قطعت عنهم ا ق عني

  نضمام إلى فئة الصحابة داخل أسوار أورشليم.  اال

ات اإلنجيل ونبراتها ما يؤيد        ا رواي اي د نحسُّ بين ثن ل ق ال، ب الفرض األخير أقرب إلى االحتم

ذعورين يتخّبطون في    ارى الم ذ الحي ة من التالمي ان أو ثالث د ذهب اثن ان ق ذا الفرض. وإن آ ه

نا حقيقة ما حدظالم تلك الليلة إلى الدار الصغيرة في بيت عني ث ا، أفال نستطيع أن نصّور ألنفس

  هناك؟  

اب أولئك     اب أعص طراب والتوتر الذي أص ابنا مبلغ االض وهنا ينبغي أن ُندخل في حس

شرذمة من جند الهيكل بأمر رؤساء الكهنة. آذلك ُألقي القبض   التالميذ. فإن يسوع قد قبض عليه 

ا (في رأيهم). ودّل الهجوم من  ة    على بطرس ويوحن د ونقم دي داء ش دين على ع ب المعت ان ج

ارخة  اء   –ص اعة. ثم أن النس آل هذا يرويه التالميذ الهاربون دون إخفاء لحقيقة ما تضمره الس

ية والتأثر، وهّن إذ يجهلن حقيقة الموقف يصورن ألنفسهن الحقاسق  اس ديدات الحس بطبيعتهن ش

تقبل مفع رة، فإذا المس ود، ويتلفتن يمنة ويس . م بالخطر المدّلهم والخطب القريببلون قاتم أس

ليم: لعّل الخائن يهوذا يعّد فرقة أخرى  وار أورش اه أن يكون حادثًا وراء أس ألن عما عس ويس

طت حرآة التعقب والمطاردة في  لمواالة القبض على الباقين من األتباع في اليوم التالي. وإذا نش

ا من   ت عني ت بي ل الزيتون، فال يمكن أن تفل ة بجب ون على   األودي ذا الخطر. ولعّلهم يقبض ه

  األختين أيضًا لما لهما من صلة بزعيم هذه الفئة من الناس.  



78 
 

ا خواطر دارت بعقولهم وأفكارهم. ولكن هناك اعتبارات أخرى: إن أمهات ثالثة من    ذه آله ه

ة للمخاطر والطوارئ. فهل ُيحّذرن قبل حلول   ليم عرض عة باقيات في أورش أولئك التالميذ التس

طر بوقت آاٍف؟ إن صّح هذا فقد يأتين سراعًا ويقرعن على باب الدار الصغيرة في بيت عنيا الخ

  في أية لحظة.

وار المدينة لم يكن آما تصّوره أهل بيت عنيا.    والذي نعلمه من التاريخ أن المواقف داخل أس

ة وقد نالوا مأربهم بالقبض على    ا. وأن الكهن ا لم يقبض عليهم و ونعلم ان بطري ويوحن ع لم يس

ا آمرحلة أولى في        ا، إم ذ في هلع وذعر إلى بيت عني واه. ولكن هرب التالمي دًا س يطاردوا أح

بوها المالذ األمين ولو إلى حين  ي في تلك –طريقهم إلى الجليل، أو ألنهم حس  يجعل الّجو النفس

ك  ك أن األوهام والش مناها اآلن. وما من ش ورة التي رس يعة أقرب ما يكون إلى الص وك الض

باح اليوم التالي، فما هو      رق في ص وع. ثم يش لة إلى يس ادت آل فرد يمّت بص والمخاوف قد س

ل من الليلة الفائتة    أمث دة ويتحرج الموقف، فقد يقع أي حادث  –ب بل على نقيض ذلك تزداد الش

ان في مثل هذه الظروف. ومن الغريب   وأ ما يتوقعه إنس وفي أية لحظة. توقع أهل بيت عنيا أس

نوف الوهم   حقًا يعة بيت عنيا أمّر ص عفة تعاني في ض تض أن نفكر في حال تلك الفئة المس

ليم يجوز محاآمته مرحلة بعد مرحلة، وبينما آان أعداؤهم  وع في أورش والخوف بينما آان يس

  المزعومون الذين خشوا بطشهم يتابعون أغراضًا أخرى. 

ياء،  ًا أن نفكر أنه بحكم طبائع األش ًا أن تنقطع عنهم آل ومن الغريب أيض آان مفروض

ليم وبيت عنيا، فتنقل أخبار    ادية آانت حرآة المرور دائمة بين أورش ار. ففي األحوال الع األخب

اعتين أو ثالث. ولكن إعدام أآبر معلم دينن َعهدْتُه المدينة   يعة في مدى س مة إلى تلك الض العاص

عب وأحاس اق الناس، آما يفعل في تاريخها الحديث قد أحدث أثره في عواطف الش ه. وانس يس

دة هذه         اه اهير لمش ة. وتزاحم الجم ة وإلى طريق الجلجث اني ة الروم اطيس، إلى دار الوالي المغن

  شليم يوقف بطبيعة الحال حرآة المرور بين أورشليم وبيت عنيا مؤقتًا.  رالحوادث في أو
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ليم لم ُتذع في القرى المجاورة إال    اء حوادث أورش رخة وأغلب الظن أن أنب بعد تلك الص

الداوية التي صعدت من قلب المصلوب وعودة المشاهدين إلى بيوتهم في القرى، وآانت الشمس   

  قد آذنت بالمغيب واقترب السبت اليهودي.  

وع   طربة التي عانى فيها يس اعات الرهيبة المض وره في تلك الس هذا هو الموقف آما أتص

جم مع روايات اإلنجيل وء على الحوادث التي هول الموت، وهو موقف ينس ، ويلقي بعض الض

اح في آثير من التحفظ والتوقير آحّل أراه آفيًال    رة. وأنا أقّدم هذا االيض ة عس تبدو لنا غامض

  بإزاحة أسباب الغموض التي تكتنف الموقف.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحوادث القبض على يسوع، واشتد ضغطها فدفعت أيدي   رأينا في فصل سابق آيف تعجلت   

لطات  اعات المحاآمة التمهيدية، وعّدلت ماهية المحاآمة الرومانية الس إلى العمل، وأطالت س

تعديًال آبيرًا. وآأن آل شيء في هذه القضية قد ألهبه سوط غير منظور، ولم يكن مردٌّ ألحكامه.  

واآلن سنرى المشكلة تضيق رويدًا رويدًا حتى تنحصر في بحث ما حدث خارج أسوار أورشليم  

 الفصل الثامن
 بين الغروب والشروق



80 
 

بت وبين   قبل نيف وت نين، في فترة من الزمن بين غروب يوم من أيام الس ع مائة وألف من الس س

الي. ولنبدأ أوًال ببحث الفروض والمزاعم المختلفة التي     اح اليوم الت ب اق أنوار الفجر في ص انبث

  أدلى بها أصحابها لتعليل الوقائع:

َّط فيه إال األقّلون م ني به وأع –ن قراء هذا الكتاب وثمة زعم ال ينتظر أن تناوله جّديًا وتبس

الزعم القائل إن التالميذ أنفسهم هم الذين سرقوا جسد يسوع وهربوا به. ولست أريد اإلطالة في     

به أآذوبة جريئة.  ري قاطبة قد حكم عليه وحس عور الجنس البش تفنيد هذا الزعم تاريخيًا، ألن ش

ر ى أن يجعل هذا الزعم مثارًا وليس بين النّقاد الذين يقام ألقوالهم وزن في هذا العص ، َمن يرض

ر   ية. ونحن نعرف جيدًا التالميذ األحد عش تحيل من الوجهة النفس للبحث والنقاش، وذلك ألنه مس

وا من هذا الطراز من   رفاتهم الالحقة ومن آتاباتهم. ومعرفتنا لهم تدلنا على أنهم ليس من تص

م خطة آهذه في الرجال الذين ُيْقِدمون على هذه المجازفة. وليس بين هم زعيم جريء مقدام يرس

نا أن عمًال آهذا آان ممكنًا،   ح أمره. وحتى لو فرض خياالته، ثم ُيقدم على تنفيذها دون أن يفتض

َّق،  يحية الالحق طريقًا غير هذا الذي نراه، ولنش وأن التالميذ آانوا له أآفاء، ألّتخذ تاريخ المس

  حد الذين عرفوا بواطن األمور.  عاجًال أو آجًال، عن الجماعة المسيحية أ

يحية وإن آانت ه ة المس تطاعت الكنيس يء من الحق، فكيف اس ذه األآذوبة الجريئة على ش

طهاد واآلالم    ّم من االض ق طريقها في بحر خض ها، وتقيم دعامتها، وتش –األولى أن ترفع رأس

ر أنه أآذوبة مختلقة  ل األحد عش اس واٍه يعلم الرس اغوها بأيديهم!  آيف يتم آل هذا على أس ص

ولطالما سألت نفسي مرارًا: أيستطيع بطرس أن يكون طرفًا في هذه الخديعة المضّللة؟ أيفعل هذا 

ليب  يوحنا أو اندراوس أو فيلبس أو توما؟ ومهما يكن من تعليل للحوادث الخارقة التي تلت الص

  فإن الزعم أبعد ما يكون عن الصواب.  

رغ. فهل نجد في التأويالت األخرى التي أدلى بها أصحابها ما وتبقى بعد هذا مشكلة القبر الفا 

  يلقي عليها بصيصًا من النور؟  

كلة    تقلة أدلى بها الناقدون لحل المش تة حلول مس أربعة منها تفترض أّن  –أعتقد أن هناك س

طان في التعليل ويزعمان إما أن      ة، والحّالن اآلخران يش اريخي ة ت د حقيق خّلو القبر من الجس

  صة مشكوك في صحتها، وإما أن القبر لم ُيفحص وينقب على نحو ما جاء في رواية اإلنجيل.الق
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  ويمكن تلخيص هذه المزاعم فيما يلي:  

  أن يوسف الرامي نقل الجسد خفية إلى مرقد آخر أآثر مالئمة.   – 1

  إن الجسد ُنقل بأمر السلطات الرومانية.   – 2

لطات اليهو  – 3 د ُنقل بأمر الس باب التكريم  إن الجس دية للحيلولة دون ما قد ُيخّلع عليه من أس

  والتقديس في المستقبل.

  أن يسوع لم يمت موتًا نهائيًا حاسمًا، فاستفاق من إغمائه في برودة القبر.  – 4

  أن النسوة قد أخطأَن في التعّرف إلى القبر في غبشة الصباح القاتمة. – 5

  القصة عن النساء اختالق في عصر متأخر.أن القبر لم يزره أحد مطلقًا، وأن  – 6

مل، فيما أعتقد، آل الفروض التي أدلى بها الناقدون في  عة النطاق. وتش هذه آلها مزاعم واس

  اإلنجيل. فلنلق اآلن نظرات عابرة على آل منها:تحّدي قصة 

    أن يوسف الرامي نقل الجسد: – 1

  الذي التمس أن ُيعطى جسد –الرجل يقول أصحاب هذا الزعم إنه من المحتمل جدًا أن يقدم 

وع من الوالي الروماني  ة عنده. وهو زعم  –يس باب خاص د إلى مثوى آخر ألس على نقل الجس

  يبدو ألول وهلة على شيء من الوجاهة.  

تراه   دة في أقوالها أن القبر ربما اش تنتج بعض الكتاب من روايات اإلنجيل المقتص ولقد اس

تعماله مؤقتًا في يوم   يوسف الرامي لمنفعته الخاصة، هد الصلب حمله على اس وأن قربه من مش

ة لنقل الجثة إلى مثوى آخر. آل هذا قول مفهوم، ويبدو عليه   بت على أن يعود في أول فرص الس

ات األخرى التي أحاطت   جام والقوة لو أننا نظرنا إليه بمعزل عن المالبس حة االنس يء من مس ش

ذر      ه من المتع ه. على أن الموقف آل ذه الزعم التاريخي الخطير في هذه الحالة،   ب ا أن نترك ه علين
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ات األخرى في الموقف آله، ثم نحكم له أو عليه بعد أن   وء المالبس ه على ض وال بد من تمحيص

  نكون قد استعرضنا النتائج آلها واستكشفنا بواطن األمور ومجرياتها.

ذ  عف والش ف لنا آثير من نقط الض جام مما ولدى تمحيص هذه الزعم يتكش وذ وعدم االنس

يبعده آثيرًا عن نطاق الترجيح. ونالحظ قبل آل شيء أن الساعة التي تّم فيها هذا النقل المزعوم  

ير الفجر في اليوم التالي) من  بت اليهودي وبين تباش رورة واقعة بين نهاية الس (وهي بالض

عب ألداء عمل جا  اعات التي قلما يختارها زعيم له آرامته بين الش ئز ال حرج فيه، وقد آان الس

ل على وجه أتم وبطريقة أآثر لياقة، لو انتظر طلوع النهار. وال     ة النق ه أن يقوم بمهّم ع في وس

وة، آل   ف الرامي والنس حة هذا الزعم آان آل من يوس يغرب عن األذهان أنه على فرض ص

اع  تقل عن اآلخر وغير معروف له، يتأهبون ألداء خدمة عند القبر في س  ة مبكرة جدًافريق مس

روق الفجر اجتنابًا   ك عند ش اعة بال ش بت اليهودي. وآانت تلك الس تتفق وحفظ فرائض الس

ويحباتها قد   ون لها في الظالم. والمفروض نظريًا أن مريم المجدلية وص عاب التي يتعرض  للص

  يوسف الرامي وأصحابه يعملون ناشطين في هذه المهمة.إلى القبر التقين عند مجيئهن 

نه ليس هناك لمثل هذا اللقاء الوهمي. ونحن لذلك مسوقون إلى أن نفترض حدوث النقل على أ

حاب هذا الزعم في دعواهم. وعلينا أن  ى مع أص اعة من الليل لكي نتمش قبل هذا األوان في س

اعل في ظروف تحيط بها   نا فريقًا من الناس يعملون على ضوء المصابيح أو المش نصّور ألنفس

سون طريقهم في مناطق معتمة وراء أسوار المدينة حاملين بين أيديهم جسدًا  صعاب جمة، يتحسّ  

افة بعيدة   –ثقيًال  إليداعه مثوى آخر. ونحن نتصورهم ُيعنون أوًال بتجريد الجسد من  –ربما لمس

اها في القبر، وبعُد إما يلفونه في أآفان جديدة غير التي ابتاعوها وأنفقوا عليها      ارآين إي ه، ت ان أآف

وا إغالق   في  ًا أنهم نس د عاريًا إلى المثوى الجديد. ونتصور أيض الدفن األول، وإما ينقلون الجس

  القبر القديم، أو ربما لم يريدوا إضاعة الوقت في ذلك. 

ور أحد المكابرين يقول:    ك وقوة. وهنا أتص هد من تماس اآلن لنلِق نظرة على ما في هذا المش

نا هنا أمام حقيقة ال وهم. فإن  ف الرامي  "ألس رعة البرق الخاطف، ولعّل يوس األخبار تتطاير بس

قد خشي أن يتجمع حوله المتسكعون من المارة إذا هو بدأ بعد شروق الشمس في عمل يستغرق     
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اعتين على األقل. أفال يكون قد قام باألعمال التمهيدية تحت ُجنح الظالم، وحينما جاءت مريم  س

  الفريق قد غادر إلى المدفن اآلخر الذي نقلوا إليه الجسد". المجدلية وصويحباتها إلى القبر، آان

ة التي دّونها رواة اإلنجيل.   جم مع القص وقد يفترض الزاعمون المكابرون أن هذا التأويل ينس

وة حين رأين الحجر مدحرجًا عن القبر، ويعلل القبر الفارغ، ثم يتفق تمامًا   ة النس وهو يعلل دهش

الة التي حملتها المج نا نعلم أين  والرس يد ولس دلية بأنفاس متقطعة الهثة إلى التلميذين: "أخذوا الس

كلة، لقلنا إن هذا التعليل يذهب إلى حد بعيد في   عوه!" ولو لم تكن هناك نواٍح أخرى للمش وض

ياء. على أنه ال يمكن ألية نظرية مهما بدت وجيهة مقنعة ألول  جام مع طبائع األش اإلقناع واالنس

غرى في الموقف وهلة، أن تقف و جم مع الحقائق الكبرى والص حدها، وال مندوحة من أن تنس

  آله. وسنرى أن هذا التعليل ال ينسجم مع الحقائق الكبرى في الموقف الذي نحن بصدده.  

  وهناك طريقتان ندّلل بهما على موقف يوسف الرامي في القصة:

ة لزعيم لم يستطع لظروف خاصة أن فهو إما تلميذ متخفِّ ليسوع أراد أن يقوم جهارًا بخدم  – 1

  يعترف له بالزعامة في حياته على األرض.  

نهدريم لم ُيعن إال بمراعاة فرائض الناموس اليهودي    – 2 وإما عضو متدين تقّي من أعضاء الس

  التي أوجبت أن ُيدفن المصلوب قبل مغيب الشمس.

يما من جانب وقد قيل الشيء الكثير عن االحتمال الثاني  الذين يهمّهم األمر في تصوير، ال س

وع في قبره الخاص. ويبدو لي أن ثمة صعوبة ُتذّلل قائمة   د يس يوسف رجًال يتردد في إبقاء جس

ى  مس يتمش بيل قبول هذا الزعم، فإن الناموس اليهودي الذي أوجب الدفن قبل غروب الش في س

د في ف عني أو فكر بجعلى اللصين المصلوبين سواء. وليست في القصة أية إشارة إلى أن يوس  

لوَبين. وهذا أمر غريب حقًا ألن الحاالت الثالث التي نفذت فيها عقوبة اإلعدام آانت في  المص

ين اآلخرين   ول على إذن بيالطس في حالتي اللص لطة الرومانية. فكان محتومًا الحص  .نطاق الس

دين، ور     ميًا بدفن الجس ت فيما بعد إذنًا رس لطات التمس ك أن الس ر بما دفنا في المقابوما من ش

لوالي ل العامة، ولكن هذا لم يتّم إلى بعد أن أجيب يوسف الرامي إلى رغبته الخاصة التي تقّدم بها

ف بهذا الطلب المنفرد إلى بيالطس دليل على أنه لم  وع. وفي تقدم يوس د يس الروماني لدفن جس
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عر  عور الغيرة على الناموس. وليت ش مية أو بش فته الرس ي ما الذي حمل ذلك يفعل هذا بص

راء الطيوب   نهدريم األعلى، على أن ينفق من ماله لش و الس ير الكريم وعض الرجل الكبير المش

  والحنوط واألآفان، ويؤدي بيده عمًال وضيعًا آان يصّح أن يدعه لرجال السلطة المدنية؟  

القانونية،  رثم أن هناك تلميحات صريحة، ال في بشائر اإلنجيل، بل في مؤلفات األبوآريفا غي

هم لمحاآمته. ولم يكن ثمة  تدعوه أمام مجلس ف الرامي واس تدل على أن الكهنة نقموا على يوس

داع لهذا السخط لو أن الرجل فعل ما فعل بصفته الرسمية، وبإيعاز منهم بتنفيذ فرائض الناموس   

د يسوع ودفنه دفنًا آ ّفه ريمًا الئاليهودي في الدفن. والدالئل متوافرة على أنه بتكريمه جس قًا قد س

ارة أخيرًا إلى العبارة    عب وفي عيني بيالطس. وال نغفل اإلش رفات زمالئه في أعين الش تص

ارته في قوله أن يوسف هذا آان تلميذًا، والتي  ا في ذآرها لوق الصريحة التي ذآرها متى في بش

  قوله إنه لم يكن راضيًا عن عمل زمالئه من أعضاء السنهدريم.

ّد العطف، وأنه قد   وهذه االعتب وع أش ف آان يعطف على يس ارات مجتمعة تدّلنا على أن يوس

تأثر في أعماق قلبه بما شهد من شذوذ وتعصب في قضيته، فاعتزم أن يجهر بتكريمه هذا المعلم  

ه، مثوى للملم الذي   الكبير في دفنه. ولهذا مضى إلى بيالطس، ولهذا اختار القبر الذي أعّده لنفس

  أآرمه.  

ّلم أيضًا بكثير من اآلراء التي تتصل بها     حين  ّلم بوجهة النظر هذه عن يوسف الرامي، نس نس

ف الرامي إلى نقل ج   م. فإنه يبدو لنا بعيد االحتمال جدًا أن يعمد يوس اًال ال ينفص وع ساتص د يس

ه بين        اعي وآرامت ه االجتم ام امر بمق ذي غ ل ال ا، وهو الرج ان فيه ل الظروف التي آ في مث

عّرض نفسه المتهان زمالئه بإقدامه على ما فعل، وهو الرجل الذي ألقى بنفسه جهرًا مواطنيه، و

وع    وع. وما نظن رجًال عاقًال يقف مثل هذا الموقف، لو لم يكن ُيكنٌّ ليس حابة يس في زمرة ص

حية      حية في نهاية األمر، وهي تض ذه التض ذل ه د ب أعمق عواطف االحترام والتوقير. وإذ ق

ي حياة يسوع، فإنه مما ال شك فيه أن فكرة غالبة طغت على نفسه حملته على تقاعس عن بذلها ف

تكون بمثابة    ة س ه وتعزية لها، وإبقاًء على ذآرى مقدس اًء لنفس هيد إرض تكريم ذلك الزعيم الش

يخوخته. ولكما أمعنا النظر في موقف    وداء في أيام ش نقطة المعة بين الذآريات الحزينة الس
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ف، رأينا فيه رجًال ة األخيرة العابرة لن يوس ه، فانتهز الفرص رة ص  نبيًال يعمل بحافز من نفس

احتقار  –قضية يسوع قبل أن تفوت فيندم. فهل يعقل أن يفرض على نفسه هذه العقوبات الشائنة   

لوب ُمهان   ده، وعار اّتباعه لنبّي مص ثم يخلع عنه هذا  –زمالئه القدماء، إثارة عداء الكهنة ض

رف ولّما تمِض  ّلم به علم    الش يغه العقل، أو يس اعة؟ ال أظن هذا مما يس ت وثالثون س عليه س

  النفس.

ابيع     تة أس وع. فإنه بعد س د يس ف الرامي لم ينقل جس بب أقوى للداللة على أن يوس وهناك س

مع من الناس   ليم ينادون بملء أفواههم وقلوبهم على مس من تاريخ الحادث آان التالميذ في أورش

وع قام من األ ف الليل  أن يس د بطريقة قانونية، وفي منتص ف نقل الجس موات. فلو آان يوس

(ليتجنب المظاهرة الشعبية) قبل أن تصل مريم وصويحباتها إلى القبر، لكان هينًا على الكهنة ان   

د، ألن اثنين أو     عوا فيه الجس فوا القبر الجديد الذي وض ر األمر. ثم آان هينًا أن يكتش يعلموا س

ترآوا مع  ة اش ة،      ثالث اذا لم يجرؤ الكهن ا. فلم دوثه ل على فرض ح ة النق ف في عملي يوس

ائعات التي     عوا حّدًا للش ليم، على أن يقولوا الحق، ويض يحية محتدمة في أورش والمجادالت المس

  الآتها األلسن حول اختفاء الجسد؟

ان      –وأخيرًا  ل قوي البني دي دلي ذا عن رة –وه ثرًا أ فإننا ال نجد في مؤلفات التاريخ المعاص

ّم بين جنباته رفات    اس أنه ض عًا للتكريم والعبادة، على أس ار فيما بعد موض لقبر أو مزار ص

وع ُدفن فعًال في    دقه العقل لو آان قيل جّديًا في ذلك الوقت أن يس وع. وهذا أمر ال يكاد يص يس

ائعات آانت تحوم حول مئات من ا ألمكنة مكان آخر غير هذا القبر الفارغ. وأغلب الظن أن الش

  التي يحتمل أن يكون الجسد قد ثوى فيها، وآان آثيرون من الناس يحّجون إليها.

ذه الظاهرة، أي عدم حّج الناس إلى القبر، هو قبول         ل ه د لتعلي ا أن المخرج الوحي ل إلين ويخي

اعات من  ة اإلنجيل من أن القبر آان معروفًا، وأن فريقًا من الناس زاروه بعد س ما روته قص

  فوجوده فارغًا والجسد مختفيًا.  الدفن، 

  :أن السلطات اليهودية أو الرومانية نقلت الجسد – 3و2
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ا ال يختلف آثيرًا عن   ئ عنهم اش ًا، ألن الموقف الن ين مع ذه الَفرض ذ ه أخ من الالئق أن ن

  الموقف الذي آّنا نعالجه.  

بابًا وتعالّ   ّي هذا الزمن الطويل، أن ننتحل أس ك فيه، حتى بعد مض ها ت نفترض بومما ال ش

لطات الرومانية أو اليهودية، ولو أن هذا الزعم في حّد ذاته يبدو رآيكًا   د ربما نقلته الس أن الجس

ه على    ذي آتب ه عن تغير العنوان ال ل تمّنع دلي د المراس ب دي ان بيالطس رجًال ش د آ ًا. فق واهي

ليب. وآان يرحب في حرج موقفه بأية حجة تحّلله  الحادثة األليمة. وإذا نهائيًا من آثار هذه الص

د، فماذا يعوزه بعد ذلك، وما الذي يحمله في موقفه  آان قد منح اإلذن ليهودّي ممتاز بدفن الجس

  على تغيير رأيه حتى بإيعاز من السلطات اليهودية؟  

وفي بشائر اإلنجيل، وفي مؤلفات األبوآريفا غير القانونية، حديث مسند قوي يقول إن اليهود 

إلى بيالطس وطلبوا إليه أن يقيم على القبر حّراسًا. وسأعالج مشكلة الحّراس في فصل ذهبوا فعًال 

تاٍل. ولكن الحديث آله ال يذهب إلى أآثر من طلب وضع القبر تحت الحراسة لمنع نقل الجسد، 

ال الحصول على تصريح لنقله. وليس في الكتابات األولى، قانونية آانت أو غير قانونية، أية 

ى أن الكهنة فكروا في تغيير مكان الدفن، بل على نقيض ذلك تدل الروايات الصريحة إشارة إل

  على أنهم قد ُشغلوا فعًال لئال ُيقدم أحد األشخاص غير المأمورين على خطف الجسد وتهريبه. 

على أن الزعم بأن السلطات الرسمية هي التي نقلت الجسد ينهار إلى الحضيض حين نجابه 

بعد الحادث. ألنه إذا آان الكهنة قد حملوا بيالطس على تغيير مكان الدفن، أو أنه  الحقائق الرائعة

صرح لهم بذلك، فال شك أنهم عرفوا المثوى األخير الذي استقر فيه بعد نقله. وفي هذه الحالة ما 

ن سرقوا يآانوا ليلجأوا قد إلى تشويه الواقع تشويهًا يضرُّ بقضيتهم، فيقولوا آذبًا إن التالميذ هم الذ

د ُنقل ن الجسفيقولوا إ الجسد. بل آان المفروض أن يذيعوا بين الناس المنطق السليم المعقول،

بيالطس أو بناًء على طلبهم. ومثل هذا التصريح من جانب رئيس الكهنة ألسباب قانونية بأمر 

لك ألنه وذآان يقضي على آل زعم، وآان يفسد آل نداء من جانب أنصاره بقيامة الجسد الفعلية. 

آان في وسعهم في أية لحظة، إذا تحداهم أحد، أن ُيظهروا للناس على بقايا هذا الجسد. أما وقد 
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فشل الجميع في إظهار الناس على بقايا الجسد، وعجزوا عن اإلدالل إلى قبر رسمي أو غير 

  .رسمي، فإن في هذا وحده القضاء المبرم على آل نظرية تزعم أن الجسد ُنقل بيد بشرية

  أن يسوع لم يمت فعًال على الصليب. – 4

وما أظن القارئ يرى في هذا الزعم الباطل أساسًا صالحًا للمناقشة، ولكني أدمجه بين المزاعم 

األخرى رغبة في استيفاء الموضوع ال غير. وهو ال يعدو في الواقع مجرد مماحكة تاريخية. فإن 

نصار المذهب العقلي، قد هالته األدلة القوية التي وهو من أ Venturiniالعالم األلماني فينتوريني 

أيدت القبر الفارغ، فابتكر مماحكة سمجة (نقلها عنه بعض من يكتبون ضد المسيحية في الشرق) 

وقال إن المسيح لم يمت فعًال على الصليب ولكنه ُأغمي عليه فقط، ولما ُأودع القبر الرطب استفاق 

الذي يحاول به صاحبه تعليل الحادث تعليًال عقليًا محضًا،  ثم خرج وظهر للتالميذ. وهذا الزعم

هو أبعد المزاعم عن العقل، ألنه يتجاهل الجراح العميقة التي ُأثخن بها الجسد، والضرب الوجيع 

الذي أحدثته السياط، وتمزيق اليدين والرجلين من أثر المسامير، وفقدان القوة الناشئ عن نزف 

ي خرقت جنبه، وانقطاع المداد البشري عن إغاثته في ساعات عصيبة الدماء، وطعنه الحربة الت

هو أحود ما يكون فيها إلى اإلغاثة، واألآفان الضيقة التي ُأحبكت حول جسمه الممزق، والحجر 

الضخم الذي ُوضع على باب القبر، وآان حجمه هائًال بحيث لم يكن في طوق بضع نساء دحرجته 

في ُمعين من الخارج. ويكفي أن نحكم على سخافة هذا الزعم وُبعده مجتمعات معًا، وآّنا يفكرَن 

بمجرد التفكير فيما آان عليه ذلك الهيكل البشري المحّطم بعد نزف الدماء من جروح  عن العقل

الجلد الوجيع وتاج الشوك والمسامير والحربة دون أن ُيعنى أحد بتضميدها، وبعد وضعه على 

ن أيام شهر أبريل (نيسان) محرومًا من أية عناية بشرية. على أن أرضية القبر الرطب في يوم م

الضربة القاضية التي أجهزت على هذا الزعم الفاسد هي التي أعّدها العّالمة "ستروس" والتي 

نقتبسها هنا لما فيها من قوة وإفحام. قال: "إنه من المحال على شخص تسلل من القبر في حالة 

وفي حاجة إلى العالج الطبي وتضميد الجراح والعناية واإلسعاف،  من اإلغماء والوهن والمرض،

إنه من المحال أن يطبع شخص آهذه أثره العميق في  –وفي حالة من الخنوع واالستسالم آلالمه 

ان ذلك األثر البارز الذي آ –نفوس التالميذ، ويخدعهم بأنه قاهر الموت والقبر وأنه رئيس الحياة 
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م. أن مثل هذا االنتعاش بعد اإلغماء، لو أنه حدث، لما آان له هذا األثر أساسًا لوعظهم وخدمته

الذي انطبع على نفوسهم في الحياة والموت، ولما بّدل أحزانهم غيرة وحماسًا، ولما حوّل توقيرهم 

  .Straus, New Life of Jesus, i, 412.(tr.)له سجودًا وتعبُّدًا" 

  إلى القبر: أن النسوة قد أخطأَن في التعّرف  – 5

ال يمكن أن ُيوفى حقه من البحث إّال بعد دراسة المقابلة التاريخية  وهذا ما يأتي بنا إلى زعم

ي بعض النتائج العامة التي تترتب على هذه عند القبر دراسة وافية. على أنه يمكن البحث هنا ف

  النظرية. 

ويحباتها جئن إلى ا  حاب هذا الزعم أن مريم المجدلية وص باح األحد يقول أص لقبر في ص

ياء تبدو في النور المكمد القاتم على غير   ئيلة. واألش والظالم باٍق، وآانت أنوار الفجر خافتة ض

حقيقتها. ويذهبون إلى أن النسوة ربما أخطأن في التعرف إلى القبر. ويزعمون أنه عند وصولهن 

اب   تاني   –إلى القبر التقين هناك بش  تي جئن من أجلها، فقال لهّنعرف المهمة ال –قيل إنه البس

رح لهّن    اب من آالمه ويش وع ليس هنا، فارتعبن لقوله، ودون أن يتريثن حتى يفرغ الش أن يس

  الخطأ، أسرعن مهروالت من البستان.  

ويبدو لنا، على الرغم من مسحة المعقولية التي تالبس هذه النظرية، ان بها ضعفًا هائًال. فإنه 

 القبر، فكيف يكون البستاني قد صحاث أخطأ النسوة في التعّرف إلى إذا آان الوقت ظالمًا بحي

وبدأ في مزاولة عمله؟ أما إذا آان النور قد انبثق من وراء األفق فكيف يخطئ النسوة في معرفة 

  القبر؟

ولكي نبسط هذه النظرية آل البسط أشير إلى ما آتبه عنها أحد آبار شارحيها وهو األستاذ 

لنظرية عالجًا وافيًا واضحًا في آتابه "قيامة يسوع المسيح". وسأقتبس نّص "ليك" الذي عالج ا

  لما امتاز به أسلوبه من صراحة:  آالمه على قدر اإلمكان

تاذ ليك  ة  –وهو على حق في ذلك  –يبدأ األس وة للقبر قص ًا أن زيارة النس بحثه مفترض

يلة في آل المؤ  ة بالذات أص ادقة من التاريخ، فإن هذه القص لفات األولى، فهي واردة في أقدم ص
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الوثائق التي لدينا وهي بشارة مرقص، ثم في بشارتي متى ولوقا، يؤيدها يوحنا أيضًا فيما يتعلق   

فار األبوآريفا. واألهم من  ارة بطرس من أس بمريم المجدلية نفسها. وجاءت القصة أيضًا في بش

تقل المأثور   – 13المتضمن الفصل الرابع عشر (آية هذا آله وردت أيضًا في األثر القديم المس

  ) من بشارة لوقا عن الرحلة إلى عمواس.  24

وليس بين المؤرخين َمن يخامره شك في تاريخية زيارة النسوة للقبر، ولذلك يعمد األستاذ 

"ليك" إلى بحث مسألة القبر الذي وفد إليه النسوة، فيسأل: أهو القبر األصلي الحقيقي أم قبر آخر 

  غيره. 

  يعالج المسألة في فصلين، فيقول في الفصل الذي عنوانه "الحقائق الجاثمة وراء التقليد". و

اعدهن  ْع يس وة في َوض كوك فيها أن يكون النس ائل المش على تعرف القبر الذي "من المس

وضع في يوسف الرامي جسد الرب... فإذا لم يكن هو القبر بذاته، انهارت القضية من أرآانها.    

د الرب  ع فيه جس ْبَنُه القبر الذي ُوض باح الباآر إلى القبر حس وة جئن في الص والمفهوم أن النس

ًا      اب ًا وش ًا، ولكنهن وجدن قبًر مفتوح ابه، حاول بعد أن    وأِمْلن أن يرين قبرًا مختوم د ب ًا عن واقف

وع مهمتهن أن يخبرهنَّ بما وقعن فيه من خطأ، فقال. ليس ههنا، اذهبن إلى المكان  عرف موض

اح المهمة     وة فزعن وارتعبن عند افتض ار إلى قبر آخر. ولكن النس عوه فيه. وربما أش الذي وض

معنه. أو ر  رعات دون أن يفهمن ما س ًا. التي بّكرن ألجلها، وهرولَن مس بما آان فهمهّن له ناقص

أن ذلك الشاب الذي وقف  –بعد أن عرفَن أن الرّب قام وأن القبر فارغ  –ولم يدرآن إال مؤخرًا 

ذي زعمن ان غير ال اب القبر آ أ في التعّرف إلى على ب ا ارتكبَن من الخط ه لم يلفتهن إلى م ، وأن

  الغ رسالته إلى التالميذ".القبر، بل آان مزودًا بإعالن قيامة المسيح من األموات وإب

ا مرقص" فيقول   ا رواه ة آم ًا على "القص ة تعليق ارة اآلتي ا في العب ذه الفكرة عينه وتبرز ه

  األستاذ "ليك":

يدهن، ربما عن ُبعد. ولم يكن  اعات األخيرة، دفن س وة، اللواتي بقين حتى الس "راقب النس

وع من  (ففّر بطرس بعد اآلخرين بقليل معهن أحد من التالميذ الذين تفرقوا عقب القبض على يس
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نح   ليم حتى تس الزمن). وهم إما أن يكونوا قد عادوا إلى أوطانهم، وإما اختفوا في مخابئ أورش

  فرصة للهرب".

"وبعد قليل وجد التالميذ أنفسهم في موطنهم القديم، فتأهبوا للعودة إلى أساليب حياتهم القديمة.  

 لمن سكنوا اليهودية ولم سكنوا –أوًال لبطرس ثم لآلخرين  ولكن لفرط دهشتهم يظهر لهم الربُّ، 

يًال، آمنوا أن الرب قام       ة في تدوينها تفص دق أثير ظهوره لهم مراٍت لم ُتتوخَّ ال ل. وتحت ت الجلي

  وصعد إلى السماء، وأنهم ُدعوا للرجوع إلى أورشليم وحمل أعباء رسالته.  

وة الالئي راقبن ال ليم التقوا بالنس باح "وفي أورش دفن، فقلن لهم أنهن ذهبن إلى القبر في ص

ف الرامي أن يقو  تطع يوس دفن التي لم يس ل فرائض ال الث لتكمي ا فوجدن القاليوم الث بر م به

وع الذي يطلبنه ليس هنا. وهذه الرواية  اب واقف على القبر بقوله إن يس مفتوحًا، وأفزعهن ش

خ  افة إلى اليقين الثابت الذي رس وة مض ان النس في أذهانهم عن حقيقة القيامة، وهو يقين  على لس

  اقتضاه القبر الفارغ، أّدت إلى القول إن القيامة حدثت في اليوم الثالث".

ولقد أثبتُّ العبارتين بنّصيهما من أقوال األستاذ "ليك" ألنهما تشرحان الدعائم التي أقام عليها 

  مزاعمه اآلتية: 

  ى القبر.أن النسوة ربما أخطأَن في التعّرف إل – 1

  أنهن لم يذعن النبأ مباشرة ألن التالميذ آانوا قد فّروا من أورشليم. – 2

  وإن التالميذ سمعوا القصة عند عودتهم من الجليل بعد انقضاء بضعة أسابيع.  – 3

ضة في النصوص األصلية، فموضع هذا في فصل الحق، ولست أقصد هنا بحث النقط الغام

  ت ثالثة وجيهة:ولكني أراني هنا أمام اعتبارا

وأول آل شيء أن الحجة التي يفترضها في غياب التالميذ أو اختفائهم في أحد القيامة (وهي 

حجة جوهرية لتأييد مزاعم األستاذ ليك) مشكوك فيها ومزعزعة األرآان. وهي تستند إلى عبارة 

وحده  ليس مرقصمقتضبة في بشارة مرقص. وإلى جانب هذه الحجة الواهية دليًال إيجابيًا قويًا ف

هو الذي يشير صراحة وضمنًا إلى حضور التالميذ في قوله "اذهبن وقلن لتالميذه ولبطرس إنه 
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)، بل تؤيده أيضًا روايات البشائر 7: 16يسبقكم إلى الجليل. وهناك ترونه آما قال لكم" (مرقص 

  األخرى.

 ذ لم يهربوا آلهم، وإنوإذا آان في قصة اإلنجيل شيء ال يتسرب إليه الشك، فهو أن التالمي

يكن قد قيل إنهم ترآوه وهربوا. فإن واحدًا منهم على األقل صارع أهوال المدينة في تلك الليلة، 

  وهو بطرس. –وتمكن من رؤية مشهد المحاآمة في منتصف الليل 

وال تخامرني ريبة البتة في صدق القصة المؤثرة التي ُرويت عن سقطة بطرس في تلك الليلة 

وندامته، فهي قصة تصور لنا أصدق تصوير ناحية من نواحي الحياة البشرية وال يمكن وتوبته 

تعليلها على أساسي انها رواية خيالية، إذ آيف نعلل إدخال قصة َتِصُم رسوًال من قادة الرسل 

بوصمة الخزي والخجل وسوء األحدوثة، إّال إذا آانت صورة لواقعة حقيقية لم ُتمح ذآراها. وإذا 

فمن الذي يّدعي واثقًا أنه وزمالءه قد طرس موجودًا في أورشليم في صبيحة يوم الجمعة، آان ب

  فّروا من المدينة قبل يوم األحد التالي؟ 

ونرى ثانيًا أن موقف النسوة يبدو غريبًا شاذًا بحسب هذا الزعم. وهّن لسن مجرد معارف 

ربين، كانت سالومة أمًا لتلميذين من المقللجماعة الرسولية، بل يرتبطن بهم بأوثق روابط القرابة. ف

ومريم زوجة آلوبا أختها أمًا الثنين آخرين، فضًال عن ذلك لم يكن من المقيمات في المدينة أصًال، 

بل جئن إليها خصيصًا للعيد. وإن آان التالميذ آهيئة عرضة للخطر، فباألولى تكون أمهاتهم وهن 

هّن وحيدات تحت رحمة الكهنة الحاقدين وجمهور نسوة ضعيفات. ولم يكن معقوًال أن يترآو

الدهماء األحمق. ولو آان األمر آما يذهب إليه أصحاب هذه الزعم، لما فات التالميذ أن يكفلوا 

  األمن ألمهاتهم بإخراجهن عاجًال من المدينة.

ل آ ويخيل إلّي أن صلة النسوة بالتالميذ الرجال واعتمادهن عليم ُتحرج نظرية األستاذ "ليك"

االحراج في أدق نقطة فيها. فهو مضطر ألن ُيبقي النساء في أورشليم حتى صباح األحد ألنه 

يؤمن يقينًا أنهن ذهبن إلى القبر، وهو مضطر أيضًا أن يخرج التالميذ من أورشليم قبل شروق 

 شمس يوم األحد ألنه يذهب إلى أن النسوة قد صمتن ولم يفهَن بشيء. ولكي يوفق بين هذا وبين

عليها من نتائج منطقية ال مّفر منها، نراه يضطر أيضًا إلى  سردهن القصة فيما بعد بكل ما ترتب
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إبقاء النسوة في أورشليم أسابيع معدودات، بينما قفل التالميذ راجعين إلى مواطنهم، ثم عادوا بعد 

  ذلك إلى العاصمة على أثر بعض الحوادث. 

في ُعْرف األستاذ ليك، طيلة هذه األسابيع في مدينة وليت شعري ما الذي آان يفعله النسوة، 

بعيدة عن أوطانهن، بينما تجذبهن إلى الشمال روابط األهل وموحيات الغريزة؟ أتراه هو نفسه في 

موقف آهذا يفرُّ الجئًا تارآًا زوجته أو أمه في موقف الخطر المحقق؟ إنه ليصعب علّي تصديق 

نسوة وال خوف عليهن من البقاء في المدينة والذهاب إلى القبر، هذا. فإنه إذا آان األمن مكفوًر لل

فهو أيضًا مكفور للتالميذ، وال حرج عليهم أن يبقوا في أورشليم. أما إذا آان في بقاء التالميذ 

  خطر عليهم، فإنه من البديهي أن يشارآهم الفرار سالومة ومريم زوجة آلوبا وأم يسوع. 

من هذه. فإنه يبدو لنا أنه، ال األستاذ "ليك" وال "جاردنر  على أن هناك صعوبة أدق وأعمق

سميث" الذي نحا نحوه مع بعض التحفظ، َفطن إلى أن هذه النظرية لو صّحت، لوضعت سالحًا 

ماضيًا بّتارًا في أيدي رؤساء الكهنة. ولم يكن عسرًا على قيافا وزمالئه، وهم آما نعهدهم، أن 

  سّفهوا دعاتها بإبراز البستاني واالستشهاد بأقواله.يفندوا أآذوبة القبر الفارغ وي

فهو اإلنسان الذي آان في وسعه أن يتكلم بثقة وسلطان ال مرّد لهما، وآلمة منه آانت آافيه 

رتها عصافة في الهواء. فأين آثار المجادالت التي آان من للقضاء على القصة السخيفة وإطا

نادى به التالميذ عقيب القيامة؟ وأين دعاوي الكهنة  البديهي أن تثور في وجه هذا التحدي الذي

، وإن بقايا الجثة البالية المتعفنة ثاوية فيه؟ ال أثر البتة لشيء من هذه بأن القبر لم يكن فارغا

  إال صدى هزيل خافت لتهمة قالوا فيها أن التالميذ هم الذين سرقوا الجسد.  –المجادالت أو األقوال 

ان بأمتن صلة إلى الحقيقة التاريخية، من أجلهما لم يجرؤ قويين يمّتوالحق ان هناك سببين 

أعداء المسيحية على إستدعاء ذلك الشاب الي ُرئي عند باب القبر لسماع شهادته. أما السبب األول 

فهو أن ذلك الشاب لم يكن البستاني مطلقًا، آما سنرى فيما بعد، وأن وجوده أمام القبر في نور 

في صباح ذلك اليوم، آان لدواٍع أخرى. ولكن السبب الحاسم األقوى هو أن خّلو الفجر الشاحب، 

القبر آان حقيقة تاريخية ثابته لم يعترضها أي شك في عصور المسيحية األولى وفي عالم معاٍد 
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ن هذه الحقيقة فكانت بنجوة ع للمسيحية. والظاهر أن الحوادث مجتمعة قد ائتمرت آلها على إثبات

  أو شك.عتراض آل ا

  أن النسوة لم يزرن القبر – 6

وهذا يأتي بنا إلى نظرية لعّلها تكون على شيء من المنطق إذا أراد المكابرون تحّدي رواية 

  اإلنجيل. 

وهم لو استطاعوا أن يدللوا على أن القبر لم يزره أحد في صباح األحد، وأنه بقي مجهوًال لم 

وا شيئًا من هذا، لتحطمت الصخرة التي قامت عليها يفّكر فيه إنسان شهورًا طواًال، لو استطاع

الفروض والمزاعم التي أسلفنا. وإذا لم يكن النسوة قد أعلّن خّلو القبر، لما آان ثمة داٍع ألن 

يصطنع رؤساء الكهنة نظريتهم، ولظّلت المدينة هادئة منصرفة إلى حياتها العادية، إال ما تحدثه 

  في األفكار. حادثة الصلب من جدل عادي ورّجة 

على أنني أراني مضطرًا إلى القول إنه ما من نظرية من النظريات التي ذآرنا تتعرض لمثل 

ما تتعرض له هذه النظريات من التحًطم والبوار على ضوء األسانيد العقلية. وسنرى في الفصول 

  التالية أن الحوادث الالحقة تسّد عليها المنافذ وتخنقها خنقًا. 

  

  

  

  

  

  

 الفصل التاسع
 اللغز التاريخي في المشكلة



94 
 

 تعليلها أو تذليلها بأي نحو هذه المشكلة، يجابه عاجًال أو آجًال، حقيقة ال يمكن ميتقدآل من 

وسيلة من وسائل المنطق، ألنها حقيقة صلدة تصدم الوجه، ال قبل إلنسان على مناجذتها أو 

  التعرض لصدقها وحّقها. 

بين فترة قبت الصلب، وا هذه الحقيقة فهي أنه فيما بين ختام الساعات الست والثالثين التي أعمأ

من الزمن ال تعدو ستة أو سبعة أسابيع، شاع في نفوس النفر القليل الهزيل من التالميذ يقين راسخ 

  أن يسوع قد قام من القبر.

وأنه موقف غريب ال مثيل له في التاريخ. وليس األمر أو واحدة أو اثنتين من النسوة المرهفات 

خيرة، قد ُأظهر لهما أن يسوع قد قام، فألّحتا على هذه الشعور، ممن حضرن مشاهد الصلب األ

الدعوة آل اإللحاح أما أصدقاء بينهم المنكر الجاحد، وبينهم المرتاب المتردد. ليس شيء من هذا 

مّما ال يحتمل الضغط التاريخي. ولكن جوهر األمر أن الجماعة آلها ومن بينهم الرجال التسعة 

، وغيرهم من األشخاص المستقلين الذين لم ُتذآر أسماؤهم في القصة الذين وّلوا األدبار عند القبض

هؤالء وأولئك اقتنعوا بأن حادثًا وقع بّدل ُوجهة نظرهم تبديًال، فّحول اندحارهم فوزًا،  –من قبل 

  وقلب حزنهم فرحًا وبْشرًا!

 األولىولو آان الدليل الوحيد على هذا المظهر مستمدًا من عبارة مفردة جاءت في الفصول 

من سفر األعمال، لجاز لنا القول إنها بيان غزير المادة فاتر العبارة أثبته أحد المؤرخين 

المعاصرين، ممن اتصلوا بالحرآة األولى وتأثروا بأطوارها، فصبغ القصة بوجهة نظره الخاصة. 

بولس  ولكن أحدًا ال يقدر أن يّدعي هذه الدعوى. فإن هناك وثائق أقدم منها عهدًا في رسائل

الرسول وبطرس ويعقوب، ومؤلفات الكنائس المسيحية التي امتدت أطرافها وسط المخاطر 

والموت واالستشهاد من أورشليم، على آسيا الصغرى، إلى سراديب روما. وغير معقول أن تتناثر 

ه الشهب الملتهبة من بلد صغير آفلسطين إلى آل أرجاء اإلمبراطورية الرومانية إّال من هذ

ع متأجج بنيران الغيرة المتقدة. وليس من الحق أن نصرّ على التشّبث بنظرية العلة والمعلول مستود

في العالم الطبيعي، وننكرها في العالم النفسي. ونحن اآلن تجاه مظهر من أروع مظاهر التاريخ، 

  وحادث من أخطر حوادثه، ال يمكن تعليله إّال بوجود قوة هائلة دفعته دفعًا. 
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د البشرية األصلية التي خرجت منها هذه القوة الدافعة نراها ممثلة في متشكك ولكن الموا

مرتاب مثل توما، وفي صياد ضعيف مثل بطرس، وفي شرذمة من رواد البحر مثل أندراوس 

  ونثنائيل، وفي طائفة صغيرة من النسوة المواليات، وفي اثنين أو ربما ثالثة غير هؤالء.

النواة التاريخية التي بزغت منها المسيحية. ولكن أحقًا نجد  ولست أقصد إلى الحّط من شأن

القوة التي يتطلبها الموقف في فئة هزيلة غير متجانسة قد هّدت أعصابها قسوة الصلب، واْمَتَهن 

آرامتها موت الزعيم؟ ما أظن أحًد يزعم هذا. وآلما فكرنا في تفكك قواها تحت عبء األزمة، 

رة اها الخائرة المبعثُوسعها لم شعثها على هذا النحو واستجماع قو تعّذر علينا التصديق أن في

عمال المجيدة التي شهدتها العصور المسيحية األولى. ولكن التاريخ شاهد صدق على أن للقيام باأل

تلك الفئة المستضعفة قد فعلت آل هذا. إن شيئاً ما قد انساب إلى حياة أولئك القوم العاديين البسطاء، 

  ا آما آانوا فئة ضعيفة محّطمة آالتي شهدناها في صحابة يسوع. فما عادو

سواء آان جسمانيُا أو نفسيًا أو آليهما معًا، وسواء آان  –أما موضوع االختبار الذي عرفوه 

  فهو اللغز الذي نتوّلى اآلن دراسته. –حادثًا عظيمًا خارجًا عن نطاق معرفتنا أو غير ذلك 

افية، خليق بنا أن نفطن إلى نقطة هامة: وهي أن الوثيقة التاريخية وقبل بأن نتبّسط في دراسة و

التي أجمعت على صدقها العصور األولى، والتي دبّجتها براعة آاتب له علم ببواطن األمور التي 

أجمعت على صدقها العصور األولى، والتي دبّجتها براعة آاتب له علم ببواطن األمور، روت 

ن قيامة يسوع من األموات ُأعلنت في أورشليم في خالل عيد الخمسين، لنا أن أول إذاعة علنية ع

  عقب عيد الفصح الذي رُِّوعت فيه صحابة يسوع، أي بعد سبعة أسابيع من تاريخ الصلب. 

ء هذه الفترة؟ إنه سؤال سديد مليء بالمعاني. لنفرض أوًال أن قصة القيامة ترى ما عّلة انقضا

ن لوق آتب سفر األعمال، وهو الوثيقة التاريخية التي ألمحنا إليها آانت أسطورة. والمعروف لنا أ

من قبل، بعد وقوع الحوادث التي نحن بصددها بثالثين أو أربعين من السنين. آان هناك متسع 

وتبلغ أآمل وضع لها.  –على فرض أنها أسطورة  –من الوقت ألن تنضح األسطورة وتتوالد 

ن قوة إقناع بمرور الزمن، وباألولى آانت تخلص من عناصرها وما آانت القصة لتفقد ما فيها م

 الضعيفة غير المتماسكة ومظاهرها التي ال تالئم الحبكة األسطورية.
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وإذا نظرنا إلى القصة آأنها أسطورة محض، فإن انقضاء فترة األسابيع السبعة ال تبدو لنا 

الحوادث من الطراز األول، وذلك مظهرًا يالئم طبيعة األشياء، إنما هي خطأ في تاريخ تسلسل 

ألنها تترك الباب مفتوحًا على مصراعيه إلدخال أخطر الشبهات والريب، إذ يقول الناس: إذا آان 

يسوع قام من األموات يوم عيد الفصح، فلماذا لم يذيعوا النبأ من فوق سطوح المنازل من فورهم؟ 

ساة العظيمة، ثم يطلعون بعد ذلك فجأة ولماذا أبطأوا سبعة أسابيع حتى آاد الناس ينسون المأ

  بإعالنهم هذا؟

بذرة خصيبة  –هذا على فرض أنها أسطورة  –ولسنا نعقل أن قصة أسطورة آحادث القيام 

آهذه تتوالد عنها الشكوك والريب. وإذا آانت القصة رواية مصطنعة، فإن واضعيها على هذا 

ك أنه لو آانت القصة مجرد أسطورة تناقلتها النحو ليسوا على شيء من الفهم واإلدراك. وما من ش

األلسن مدة سنوات طوال بعد الحادث، لتجّنب واضعوها نقطة الضعف هذه، وألثبتوا في مّدوناتهم 

  إعالن القيام على المأل في اليوم الذي ُآشف فيه أمرها.

ها علنًا هر بفكيف نعلل هذه الفترة من الزمن التي امتدت سبعة أسابيع قبل إذاعة الحادثة والج

أمام الناس؟ ال أرى إّال تعليًال واحدًا لهذا األمر، وهو أننا أمام حادث واقعي، ال قصة روائية وال 

أسطورة خيالية. فالروائي يرّتب حوادثه ويصيغها بحيث تخدم الغرض الذي يقصد إليه، وآاتب 

  القصة يبتكر ما تهّيه له حوادث السيرة. 

عجب و –وقف مرة فوق طريق أثري قديم استخدمه الناس أجياالً  وأنا أفترض أن أحد قرائي قد

ال يراه هو. ولعّله يسأل نفسه:  أن يرى انحناء فجائيًا في نقطة ما، أو دورة حادة الجتناب شيء

لماذا لم تمتد الطريق في خط مستقيم نحو الهدف الذي تتجه إليه؟ فالدورة لم تقصر مسافة الطريق 

النحدار هينًا سهًال، بل تجعله عنيفًا حادًا، فما عّلة هذا االنحناء أو الدوران، بل تطيلها، وال تجعل ا

  وآان أهون أن تمتّد الطريق مستقيمة؟

وأنت إذا تتبعت تاريخ هذا الطريق، يتبّين لك التعليل الكافي لهذا االنحناء أو الدوران في عالمة 

المّسوَرة، أو في حق من الحقوق  من العالمات التي ُطمست معالمها، أو في فسحة من األرض
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المقررة التي لم يقدر أن ينازع فيه ممّهدو الطريق. إن الطريق تميل وتنحني، وتلف وتدور 

  الجتناب بشيء ما لم يكن بدُّ من اجتنابه يومئٍذ. 

ويخيل إلّي أن شيئًا من هذا القبيل يتخلل المشكلة التي نحن بصددها. فقد آان ميسورًا، بعد 

نوات آثيرة، وبعد أن تهّدمت معالم أورشليم واختلطت المواقع المقدسة باألنقاض التي انقضاء س

آدستها أحداث الخراب الماحق، آان ميسورًا جدًا بعد آل هذا أن يصطنع الرواة قصة القيامة بعد 

أن يستبعدوا منها تلك الفترة الغريبة. التي مضت قبل إذاعة النبأ. وآان أفعل في آذان الغرباء 

الذين لم يشهدوا الحادث، وأقوى في أقناعهم، لو قيل في المدّونات التاريخية إن إذاعة النبأ تمت 

بعد آشف الحادثة مباشرة في غير إبطاء. وما آان ليتصدى أحد إلى منازعة هذا االدعاء، ألنه 

   آان أقرب إلى المنطق وأآثر انطباقًا على طبائع األشياء في حادث غريب رائع آالقيامة.

مهّدوا الطريق وخططوا منحنياتها ودورانها. فإن قصة القيامة على أننا ننسى هنا موقف الذين 

التي ُأذيعت ونودي بها في العالم القديم في خالل األربعين سنة األولى من العصر المسيحي، لم 

الثة و ثَيْرٍوها أناس غرباء خوارج، بل أذاعها ُصحابة يسوع األصليون وهم لم ينتظروا عقدين أ

من السنين قبل إذاعتها في العالم، ولكنهم بدأوا حملتهم المنظمة في خالل شهرين من وقوع 

الحادث. وما انقضى ستون من األعوام حتى آان هلك أغلبهم على أيدي العنف والقسوة بسبب 

  اعتصامهم بهذه القصة. 

شّككين غرات تسهل على المتومن ثّم يتضح لنا أن فترة األسابيع السبعة، بما فيها من منافذ وث

والمرتابين سبيل الشك واالرتياب، آانت واقعة صحيحة في الرواية المسيحية تمّثل ما حدث فعًال. 

وهم رووا قصة تلك األسابيع السبعة، ألنها آانت القصة الوحيدة التي يرويها الصادقون األمناء. 

  هكذا آانت الحوادث، فلم يرووا إّال حقيقة في التاريخ.

حين ندرك هذا، يتبين لنا أن التاريخ الذي ُأذيع فيه هذا التصريح المسيحي العظيم ألول مرة و

مال، وهو التاريخ الذي يعّينه سفر األع –في أورشليم لم يكن إال في عيد الخمسين من سنة الّصلب 

  والذي أجمعت عليه آل األحاديث المسيحية المسندة المتواترة. 
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طة من   واآلن لنبحث الطريقة ال ليم في حرآة ناش ريح: آانت أورش تي بها أذيع هذا التص

ين، وهو عيد ُيقبل فيه        مية، وآان الوقت عيد الخمس ا الموس اده ا في أعي ألفه الحرآات التي ت

دافع   ام والت ة، وإن يكن الزح اج اإلمبراطوري ل فّج من فج ة من آ دين اج إلى الم الزائرون والحج

دة التي لم يكن لها عمل أو مأرب إّال  صح. بهذه الجموعبالمناآب أقل عادة من أيام عيد الف الحاش

ا بخلق آثير ممن جرت في    واقه ة وأس ديم ليم الق ات أورش انت تعّج طرق د، آ العي اء ب االحتف

  أعصابهم حرارة الشعور الديني.

فر األعمال    يلها في س ليم أذيعت األخبار التي انتهت إلينا تفاص في تلك الفترة من تاريخ أورش

ة بطابع الحق والصدق. ولنا أن نتصور طائفة مؤلفة من اثني عشر أو أربعة عشر رجًال   مدموغ

  وربما ست من النساء، يخرجون فجأة من مساآنهم الخاصة في أورشليم وهم في حالة من الثورة

خر منهم   ه يس عب يلتّف حولهم، بعض ًا جمهورًا من الش ور أيض الروحية العنيفة، ونتص

السُّْكر، والبعض اآلخر يسوقه حب االستطالع للوقوف على علة الثورة  ويتصورهم ثملين بنشوة 

ة عالية، ربما درجات أحد     يادًا مثل بطرس يقف على منص ًا ص ور أيض ية. ولنا أن نتص الحماس

  المنازل، ويذيع في الناس هذا التصريح الغريب.

يحي. واآلن ت  ور آهذه ُأذيع ألول مرة في الناس نبأ االختبار المس ير الحوادثعلى ص : تّبع س

رًا         ارة، يتداولونه فيما بينهم س ة المخت ورًا على الفئ وع بقي مقص ة يس ام اد بقي لو أن االعتق

ليم الخارجية دون تغير، أما وقد  اء وراء أبواب مغلقة، لبقيت حالة أورش ويتناقلونه بين األخص

  أمرين: خرج التالميذ عن عزلتهم وأذاعوا في الناس نبأهم، فلم يكن بّد من حدوث

األول: نقاش حاد وجدل عنيف بين أنصار هذه الحرآة الجديدة وبين أضدادها. ولم يكن األمر 

ألة دينية ثانوية، بل آان فضيحة مشينة وافتراء شنيعًا. فإن صّح ما    خالفًا طفيفًا في الرأي في مس

وع، قد خانادعاه التالميذ فكأّن الكهنة ورجال الدين الذين ألّج عب واقتروا على قتل يس فوا وا الش

حيحة، وآانت اذاعتهم زورًا وبهتانًا، فال نع جريمة أمام اهللا. أما إذا لم تكن دعوهم ص بّد من  أش

فضحها واستئصالها في غير هوادة. ولم يكن في اإلمكان اتخاذ موقف وسط، فكان آل إنسان إّما  

  مواليًا للحرآة الجديدة، أو خصمًا لها ناقمًا عليها.
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وع وحمل الناس على     والثاني: أن ية يس تد ميلهم إلى إخفاء قض لطات، مهما اش رجال الس

يانها، لم يكن في وسعهم تجاهل حملة آهذه والسماح لقوم بفضح جريمتهم األدبية تحت سمعهم   نس

اذ بعض   ّد من اتخ ذا يعّرض مراآزهم للخطر، والب ًا آه ل. إن موقف ة الهيك رهم وفي أفني وبص

لوا في هذا، انهارت آرامتهم وضعفت في الناس   األساليب العنيفة للدفاع   عن أنفسهم. وهم إذا فش

  هيبتهم، والسكوت هنا عنوان الفشل.

ويتضح جليًا من شهادة سفر األعمال أن ذينك األمرين قد تّما فعًال في خالل السنوات األربع    

يحية ولقيت نجاحًا باهرًا قبيل االضطهاد العنيف ال  طت فيها الدعوة المس اول ذي أثارالتي نش ه ش

ل ُألقي عليهم القبض مرة، بل مرتين. واقترنت المرة األولى بحادث  ي، فقادة الرس وس الطرس

وع. والدليل  طراب حول رجل أعرج قعيد، ولكنها في الواقع من أجل تعليمهم عن يس ى علاض

ة لة العميقيذيعوا شيئًا عن هذا االسم. وآانت المحاوستحلفوا أن ال  هذا أنهم عند إطالق سراحهم أُ 

  األولى من جانب السلطات أشبه بمن يقبضون على ذنب الحية قبل أن يلسعهم نابها.

يحية    لطات اليهودية، آانت المس مًا من جانب الس ولكن إزاء هذا العمل الذي لم يكن حاس

طهاد     ع ما آانوا يحلمون به. واالض ار واألتباع في نطاق واس ب األنص ر وتكتس تزدهر وتنتش

ع نطاقها  المّروع الذي ق يدّل على أن الحرآة آان قد اتس اول في مدن بعيدة مثل دمش قام به ش

اتساعًا أفزع القوم وأقّض مضاجعهم. وإذا لم يزد أهل ذلك "الطريق" الذين حاول شاول إفناءهم، 

عن ثالثة آالف نسمة، فإن معنى هذا أن نسبة هائلة تفوز بها عقيدة ثورية انقالبية داخل أورشليم  

  . الرقم ثالثة آالف آان بال شك أقل من الحقيقة.  ذاتها

ادف هذه الثورة   ؤال: هل آان ممكنًا أن تص وَحْتم هنا على آل قارئ أن يبحث في هذا الس

وع قام من األموات  –االنقالبية  ارب في اآلراء واالّدعاء أن يس هذا  –بما انطوت عليه من تض

ة  ة رميم اقي وع ب ة يس انت جث ائق، لو آ ة في  النجاح الف ذه نقطة خطيرة جوهري ا؟ ه في قبره

  الموضوع نضطر إليها الفينة بعد الفينة، ألنها تمّس لباب األمر آله.

ذا الزعم.   ات عكس ه ة تنهض إلثب ا من األدل دين ا ل لُّ م ل، وآ دلي ة تقوم على قوة ال إنَّ الحقيق

ابق، ولكنها تلحُّ علينا إلح  ل س رنا إليها في فص مقام، احًا في هذا الفلنفكر هنيهة في ظاهرة أش
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وع أو التفكير فيه خالل   رين خلوًا تامًا من االهتمام بقبر يس د بها خّلو أذهان المعاص وأقص

  األسابيع والسنوات التي تلت الصلب.  

عه إال أن يتأثر في األعماق بهذه الفكرة، وأعني  ومن يقرأ تاريخ تلك الفترة من الزمن، ال يس

دقاء واأل يان الناس، األص وع وعدم تفكيرهم فيه بتاتًا. فإن أحدًا لم بها نس واء. لقبر يس عداء س

يذهب في السنوات الالحقة إلى بستان يوسف الرامي ويقف هناك أمام القبر المنحوت في الصخر 

عي لتثبت للناس أن    لطات المعادية بأي س يد". ولم تقم الس ويقول: "هنا المكان الذي ُدفن فيه الس

عظيم راقدة في القبر حيث ُوضعت قبل أيام أو أسابيع أو أشهر. واألغرب بقايا جسد هذا المعلم ال 

ه لم يقل أحد ممن لهم بعض اإللمام ببواطن األمور، "ُدفن هناك ال هنا!!". وبدل    ذا وذاك أن من ه

هذه الظواهر الطبيعية التي آنا ننتظرها على أثر هذه الحادثة الغريبة، نرى جمودًا وعدم اآتراث 

وع    من هذه النا تان، اختفى قبر يس وة من البس اعة التي عاد فيها النس حية ال مثيل لهما، ومنذ الس

  من القصة اختفاء تامًا.

ا ظاهرة غريبة فريدة من نوعها. وعلى أي وجه قّلبناها تبدو لنا حقيقة هائلة رائعة  ه والحق أن

قليًال  أورشليم آان ال سبيل لنقضها. فإن عدد الذين عرفوا يسوع معرفة وثيقة في حياته من أهل   

جدًا، ربما ال يزيد على الثالثين. وهؤالء األقّلون انتثروا وسط جمع هائل من الحجيج من األقاليم 

ط    ائية يبلغ عّدهم مئات األلوف. والذي يتبادر إلى الذهن أن ينبري من وس دان الن األخرى والبل

و هذا الح معوا التالميذ ينادون بقيامة يس د الهائل نفر ممن س ع، ويتوّلون البحث عن القبر ش

    للوقوف على جلّية األمر، وعندئٍذ آان يثور الجدل العنيف ويحتدم النزاع بين الفريقين.

على أن ال أثر البتة لمثل هذا الجدل، وُيخّيل إلينا أن اإلجماع آان معقودًا على خلو القبر. وآّل 

ي لوا الجسد سرًا، وهي آذبة عالجناها فما بقي لنا في القصة من تعليل سقيم مغيظ أن التالميذ نق

فصل سابق. ومرة أخرى أقول إن هذه حقيقة هائلة رائعة، تّدل على أن حدثًا معينًا وقع يومئذ، 

  جعل خلو القبر أمرًا مسلمًا بها مفروغًا منه، فوق متناول آل نزاع أو جدال. 
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لغريبة ألبصار. فهناك الحقيقة اعلى أن اختفاء القبر وراء ستار، ليس الشيء الوحيد الذي يبهر ا

األخرى المقابلة لها، أال وهي أنك لن تقدر على إنكار خلو القبر دون خلق موقف غريب من 

  الناحية العقلية المنطقية:

لبية       ابيع على الحادث من وجهة النظر الس اء أس ليم بعد انقض ك الحالة في أورش ور لنفس ص

مة ب   –المتطرفة  وع إلى العاص حابة يس وها في الجليل، ربما آانت ثالثة عاد ص عد فترة قض

بعة. وال يهمنا آثيرًا مدى هذه الفترة، ألنه على أي حال آانت قد خمدت   تة أو س ابيع أو س أس

اعة اختبارًا قلب           ذه الجم ة جاز أفراد ه ذه الغيب لب. وفي ه ا الص اجه ائرة التي أه العواطف الث

ًا على عقب وبّدل وجهات نظرهم تبديًال  آامًال. واقتنعوا يقينًا بعد أن جالوا بتفكيرهم حياتهم رأس

ة التي لم يفهموا معناها    وع الغامض يما في بعض أقوال يس ابقتين، وال س نتين الس في حوادث الس

دة   وع قد قام من األموات، وارتفع إلى "يمين عرش اهللا". وازداد هذا اليقين ش في وقتها، أن يس

وع المقام قد وثباًت على أثر اختبارات جازها أآثر م ن واحد من تلك الجماعة ممن وثقوا أن يس

ظهر لهم وعالمات الصلب بادية في جسده. ونقلوا هذه االختبارات إلى غيرهم من إخوانهم الذين 

ى زمن طويل حتى تأهبت الجماعة تعداد لقبول هذا اإليمان. وما انقض آلها من  آانوا على اس

ليم إلذاعة ه اء للرحيل إلى أورش وع هذا هو رجال ونس هم، منادين أن يس ذا الحق الذي مأل نفوس

  المسيا المنتظر حقًا.

لفُت أن أبسط القضية في شيء آثير من االعتدال واإلنصاف. فإن أحّس     (وقد حاولُت فيما أس

  القارئ أنه يعوزها قوة اإلقناع في تعبيرها ووضعها، فليضعها في القالب الذي يشاء).

  أن نفترض أن هذا التعليل الذي عزونا إليه اهتداء التالميذ، ولعّله ليس ثمة خطأ أعظم من 

ة الغريبة. فالمحّك الصحيح لهذه    تها تلك النهض يحية قومة فجائية ونهض ًا لقومة المس تعليًال أيض

  االختبارات سنراه بعد قليل.... 

ّور هذه الفئة المقتنعة ولكن المخدوعة (على زعم هذه النظرية) في  نة المديعلينا اآلن أن نص

عينها التي يقع فيها القبر الذي ال يمكن أن ُينقل، حيث ظّل الناس أسابيع يقومون بأعمالهم اليومية 

واثقين أن القبر لم يتعرض له إنسان، ومسّلمين بأن اإلجراء الرسمي الذي قامت به السلطات في  
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ده. وعلينا أن نفكر    يئة اهللا وقص وع إنما يمثل في نهاية األمر مش الميذ اآلن في أولئك التقتل يس

  آقوم يتأهبون الستمالة هذه الجموع الغفيرة الى عقيدتهم وإيمانهم.

كل    هذا الجهد الجبار في الدعوى وال يفوتنا أن يء ش لإليمان الجديد البد أن يتخذ قبل آل ش

اء   ذآ ط آبير من ال ان اليهود على قس د آ ل. فق أثير على العق ل للت ارة العواطف، ب داء، ال إلث ن

من فوق منّصة درجات الهيكل،  بطرسسرعة البديهة، وحسنًا أن نقرأ خطبة استفانوس، وآالم و

فر األعمال، لنحكم آيف حاول الزعما يحيون وغيرهما من الخطب التي بقيت لنا من س ء المس

ريح التالميذ أثار  نرى فيما بعد أن تص تهواء ألبابهم. وس امعيهم واس اُألول التأثير في عقول س

ية تقارعت فيها الحجج العقلية بضعة شهور في آل مجمع من مجامع اليهود معرآة ج دلية حماس

  قامت فيه ضجة حول هذه الدعاية.

ولو تصورنا هذا الجهد مبذوًال في آفر ناحوم أو طبرية، أو أية مدينة أخرى بعيدة عن مشاهد 

رذمة من الناس ا   يئًا من التوفيق، فإن ش لب، لقّدرنا له ش ين بقوة اإلقنالمحاآمة والص اع، لمتحمس

ول على المعلومات الدقيقة فيما هم     باب تمحيص دعايتهم والحص ا أس ة ال تتوافر فيه وفي بيئ

  بسبيله من األقوال، قد ُتفلح في استمالة آثيرين من المهتدين إلى جانبهم.  

باب  ليم حيث ال مجال ألس ولكن التاريخ يثبت في جالء أن المعرآة الجدلية ثارت في أورش

اعة      اء وس اعة العش اء أن يذهب إلى القبر فيما بين س تطيع من ش الخداع والتغرير، وحيث يس

النوم، وحيث يتيسر دائمًا االستعانة بالسلطات الرسمية المعادية وأقوال الشهود الحاسمة. في هذه   

خص اهتدوا إلى هذا اإليمان الجديد في       ّل من ثالثة آالف ش ة، ال أق دة الرجعي ام ة الج وم يالبيئي

  واحد على قول المؤرخ لوقا، ثم لم يلبث أن قفز هذا الرقم بعد قليل إلى خمسة آالف.

ع         ة تدهورًا بلغ من الخطورة في بض ة اليهودي دهور الطائف امل الجوهري في ت ا الع ُترى م

ي على أن ينظم حملة هائلة لكبح جماح العوامل التي نخرت     وس اول الطرس نوات حدًا حمل ش س

ليهودية؟ وما سّر القوة التي أقنعت واحدًا بعد آخر بأن المسيحيين آانوا في حقهم في جسم الهيئة ا 

دين. وترى هل آان يفلح مجهود يبذله التالميذ        اطلهم معت انوا في ب ة اليهود آ دين، وأن آهن مجاه

  لو آانت شهادة القبر سلبية يعضدها إنكار الكهنة وتكذيبهم، وريبة الجماهير وذبذبتهم؟
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هم اإليمان بهذا الحادث  على أن للمس اغ للتالميذ أنفس ألة وجهًا آخر ال يجوز إغفاله: آيف س

  الغريب المدهش؟  

هم. لكن الباحث   يء جائز من ناحية التالميذ أنفس إلى هنا آنا نفترض في تحليلنا أن آل ش

 يالمنصف الذي يتخذ العقل البشري ميدانًا لبحثه، يجد نفسه أمام مشكلة تفوق أي مشكلة أخرى ف 

ر أآثر مما نعرف  تعقيدها وُبعدها عن المنطق والمعقول. وذلك ألننا نعرف عن أولئك األحد عش

ُجِّلت في الروايات بح الهم قد س وف رعن أي فئة أخرى في التاريخ القديم. فإن أخالقهم وخص

  بارزة، ويسوع نفسه حين اختارهم لم يغفل ما فيهم من خواص عقلية وروحية.

لشطر األول من بحثنا قبول الزعم القائل إن التالميذ سرقوا جسد يسوع، ونحن قد أبينا في ا

وعزونا هذه إلى ما نعهده في التالميذ من سجايا أدبية تترّفع عن هذا، ومن تفكير عقلي يعفُّ عن 

اصطناع الخياالت واألوهام. وهنا أيضًا تتصدى لنا هذه الصعوبات، وإنما في وضع أشد، حين 

ا جميعًا وبدون استثناء لتأثير الوهم والخداع والتضليل. وما نظنه من الميسور نفكر أنهم قد خضعو

أن نجمع في هلوسة جامعة قوية بين بطرس الصياد المخشوشن وأخيه اندراوس، وتوما المتشكك 

المرتاب، ومتى العّشار الجامد الحّس المرتب الذهن، وفيلبس البطيء في الفهم، الحار في الوالء. 

ه من الميسور الجمع بين هؤالء جميعًا في حالة واحدة من الهذيان واختالط العقل. وما نظن أن

والجهد الذي أزمعوا القيام به ال ُيقدر له نجاح إّال بإجماع في الرأي وثبات راسخ في العقيدة. 

واألهوال واالضطهادات التي تعّرض لها هذه النفر فيما بعد وصمدوا لها، ال تدل مطلقًا على 

فاترة أو اتفاق سري يشوبه شيء من الشك أو التواطؤ، فالموقف يتطلب عقيدة شديدة  عقيدة

   الصالبة قوية المراس، تشّق طريقها في إفهام الناس وعقولهم بالحجة المقنعة والدليل الدافع.

والظاهرة الغريبة في هذه الرسالة التي حملها التالميذ، أنها لم ُتعَلن فقط لكل فرد من أفراد 

بة يسوع الذين عرفنا شيئًا من أمرهم، بل قد حملوها أيضًا إلى أورشليم آوثيقة ِصدق ال صحا

آذب فيها، وأذاعوها متحمسين في أوساط اليهودية المتعّلمة النابهة، وتحّدوا بها أصحاب منطق 

 العصر، وأشد أساليب المقاومة المنّظمة. وآانوا في هذا الجهاد من المفلحين. وما انقضت عشرون

سنة حتى آانت هذه الرسالة التي حملها الفالحون الجليليون قد طغت على المجتمع اليهودي 
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فمزقته، وطبعت أثرها العميق في آل مدينة من مدائن شرق البحر األبيض المتوسط من قيصرية 

إلى تراوس. وفي أقل من خمسين عامًا رفعت هذه الرسالة رأسها لتهدد سالم اإلمبراطورية 

  .الرومانية

د أن نقول آّل ما ُيقال عن مبلغ استعداد صنف من الناس لإليمان بما يريدون أن يؤمنوا وبع

هم، وعن اندفاعهم في إذاعة حقيقة آانت في ساسين سرعة انقيادهم إلى عواطفهم وأحبه، وع

أصلها بدعة وهلوسة، بعد أن نقول ما يتسع له القول في هذا المضمار، تصدمنا الحقيقة الهائلة 

  تي يفوق سّرها آل األسرار: لماذا أفلحت رسالتهم وآان لها ذلك الشأن الرفيع في مصير العالم؟ال

ولقد تكاثر عدد الداخلين إلى الكنيسة المسيحية باضطراد، ال من حجاج أورشليم الذين وفدوا    

لظاهرتين اإليها في المواسم واألعياد، بل من سكانها األصلين المقيمين فيها. ولزام علينا أن نعلل 

ارها وُدعاتها وانكماش أعدائها ومقاوميها، آما نقلل   الة وهما حماس أنص الغريبتين في هذه الرس

بيل الجارف من الداخلين إلى أحضان هذا الدين الجديد. وحين نذآر أن ذوي   أيضًا تدفق ذلك الس

لوا لخنق هذه الحرمة في مهدها ولكنهم عجزوا  ليم ناض تى المقامات الرفيعة في أورش ، وأن ش

ل فما بلغت مرامًا، إلى حين نذآر آل هذا، ندرك أن  كات الرس ُتنبطت إلس العقبات والحيل اس

بب الذي ه الحيل واذوراء آل ه اآنة ال تزعزعها الحوادث، ونتبّين الس امدة س ألحابيل حقيقة ص

دوقيين        اء الص ا من زعم ان وغيرهم ا وحن اف اجهم هذا التعليم الجديد و   –حمل قي ذين أه عّفر ال

دت فيها     –آرامتهم في التراب  نوات األربع التي امت بر في خالل الس كوت والص على الس

المسيحية في أورشليم وتكاثر أنصارها ومريدوها. رأوا هذا بعيونهم وسمعوه بآذانهم، فما وجدوا  

  سبيًال لإلفالت من هذا المأزق.

فلماذا لم يقولوا هذا؟ وهم لو وإن آان جسد يسوع باقيًا في القبر حيث أودعه يوسف الرامي،   

لطات اليهودية وفي أبهاء الهيكل، لكان عملهم   ان أحد رجال الس أعلنوا الحقيقة مجردة على لس

يحية، وآان آافيًا لتثبيت  تعلة التي أذآتها البدعة المس ّب ماء بارد على النار المش هذا بمثابة ص

  ين الجديد.موقفهم، وحفظ آرامتهم، صّد تيار الداخلين إلى هذا الد
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يئًا من هذا، ألنهم عجزوا عنه، وأنت تنّقب في بقايا تلك المعرآة الجدلية  على أنهم لم يفعلوا ش

التي انتهت إلينا بعض آثارها، فما نجد أحدًا من الرجال المسئولين تجرأ أن يقول إن جسد يسوع   

باب التي تعلل خّلو القبر. ولكن  خلل آل فكرة خلو القبر تباق في القبر. وآل ما قيل لنا هو األس

  الوثائق القديمة التي انتهت إلينا.

تطاعًا. ويخيل إلّي أن   ور التهرب من هذا الدليل الجامع الدامغ؟ ال أظن هذا مس فهل من الميس

وتعاقبها المنطقي قوي إلى أقصى حدود القوة. فحين نذآر تطور موقف التالميذ تسلسل الحوادث 

جاعة  ليم على  من الذعر والخوف إلى الش بعة، وتهافت يهود أورش ابيع الس واليقين، وفترة األس

طردًا في    ة نموًا مض لطات عن المقاومة، ونمو الكنيس الدخول إلى هذا الدين الجديد، وتراجع الس

ذآر حين ن –السلطان والقوة، وحتى هّبت العاصفة الجائحة التي أثار غبارها شاول الطرسوسي   

م   آل هذا ندرك أننا أمام ظاهرة غ ي آان الدليل الحاس ة أقوى من مجرد انعكاس نفس ريبة ملموس

والشاهد الصادق األمين الذي قضى على آل قول هراء، وسّد المنافذ أمام آل محاولة. ولو صّح   

وع حملتهم الموّفقة من مكان   خرية األقدار حقًا أن يبدأ تالميذ يس د لكان من س هذا الزعم الفاس

دودات عن القبر  ائق مع د دق ام من   يبع ه ق ادون أن دهم، وين ي ا زعيمهم وس اي ه بق ذي ثوت في ال

اء  ورًا القض وع باقيًا في القبر على الرغم من هذه المناداة، أفما آان ميس األموات. ولو آان يس

  على هذه الكذبة في مهدها بأقوال من شهود عيان؟

نا بعد أن تفرغت أفكارنا، نعود إلى حيث بدأنا، ونرى الدلي دقوهكذا نرى أنفس  ل على ص

تأثرنا هدؤها   جامه وفي قوته. وهو من طراز األدلة التي يس مًا دامغًا في انس وة حاس ة النس قص

  وعدم تطفلها، واتجاهها إلى ناحية معينة ال َزْيَغ فيها.

تعرض   نرى اآلن أن االتجاه ال يتغير عندما نبحث الموقف التاريخي من نواح أخرى ونس وس

  اليقين الذي ال ُينقض.هم سلطة القول الحق، وممن لديهم الخبر أقوال شهود عيان آخرين، ممن ل
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ياد الذي قاد    لة. أولهم بطرس الص مة فاص يح آانت أدلتهم حاس ثالثة من بين تالميذ المس

نوات زعيمًا للحرآة ال ُيبارى. وثانيهم يعقوب العادل أخو   ليم، والذي ظّل س الهجوم على أورش

يحيين، بعد أن ظّل في  المتهم الذ باب غير معلومة أن يقرن مصيره بمصير المس ي ارتضى ألس

ر لها.   ية التي انتص بيل القض عزلته طويًال قبل حادثة القبض، وختم حياته أخيرًا بدمه في س

وثالثهم شاول الطرسوسي الذي ناضل وجالد، تسانده السلطة وتعضده في سبيل القضاء على هذه 

  ا لبث حتى وقع في َشَرِآها وآان لها بين أنصارها مقدامًا وزعيمًا.  الحرآة الجديدة، فم

لب، وآلهم ختم جهاده    حر المؤثرات الخفية التي أعقبت الص ة وقعوا تحت س هؤالء الثالث

ي  بيل الدين الجديد على النحو القاس ى في س ر بدمه، وقض م به ذلك العص  –الفظيع الذي اّتس

ليم ذاتها، بطرس وش  هود يعقوب في أورش اول في روما. وإذا عرفنا ما آمن وعّلم به أولئك الش

البارزون في العصر األول للمسيحية، استطعنا أن نجلو الكثير من النقط المبهمة في هذه القضية. 

  فلنبدأ ببطرس أوًال: 

تار، وُيكشف عن صحابة يسوع في أورشليم، نشهد في مقام الزعامة والسلطان   حين ُيرفع الس

ية. فهو ليس يوحنا التلميذ الرجل الذي آ باب وعوامل نفس ّنا ننتظر أن نراه على تلك الحال ألس

وع وحّبه، وال متى الغيور. إنما هو رجل آان في   ع ثقة يس المحبوب الودود الذي آان موض

  يدعى سمعان، ُأطلق عليه فيما بعد بطرس. األصل صيادًا

األولى أآثر مما نعرف عن أي  ومن محاسن الصدف أننا نعرف من سيرة هذا الصياد الخشن 

ه وال      ذي ال يروي ه من النوع ال ت عن ة. وآثير من الحوادث التي ُروي اب ح فرد آخر من الص

ا حوادث ُرويت عنه، على ما فيها من إحراج له، لوجه      داهنون المتمّلقون. ولكنه ه الم طنع يص

  الحق الخالص والصدق في الرواية.  

رية  خذ مثًال اللوم العنيف الذي قيل إن  وع خاطب به بطرس وهم يطوفون في أنحاء قيص يس

ب هذه القول عن نوع الذآرى  يطان.... ألنك ال تهتم بما هللا". وما أحس فيلبي: "اذهب عني يا ش

انًا، ال سيما في وثيقة شبه رسمية، ُتقرأ أحدًا بعد آخر في عدد آبير من      الكريمة التي تشرف إنس

اك إال تعليالً    ة. وليس هن يحي ائس المس فر    آن ذه الواقعة في الس ات ه  واحد منطقي مفهوم إلثب
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ا        ازه ة التي ج ارات الغريب ة بين االختب اريخي ة ت دوين حقيق دس، أال وهو الحرص على ت المق

  التالميذ في خدمتهم.

أعني و –أو خذ مثًال القصة األخرى التي تّبزها في الغرابة، والتي ذاعت مدى أجيال التاريخ 

وع ف ك أن هذه بها إنكار بطرس ليس ي الفناء الخارجي لدار رئيس الكهنة ليلة المحاآمة. وما أش

تند   ة من بقايا الذآريات التاريخية التي حفلت بها تلك األيام البعيدة. ُترى ما التعليل الذي نس القص

ديقًا       خص آان لبطرس ص م ش يحية تحمل اس ينة في وثيقة مس ة المش إليه في إثبات هذه القص

نعة أو  وترجمانًا، إال تحّر دق في القول واإلخالص في تدوين الحقائق، عارية دون ص ي الص

دق في    ة من األمانة والص لت إليه الكنيس تزويق. وإذا آنا بحاجة إلى التدليل على مبلغ ما وص

إثبات الوقائع، فها هو ذا الدليل المقنع في أرقى أوضاعه وأسماها. وإذا سّلمنا بصحة هذه الوقائع  

ورة من  ور الرجل   على انها ص ًا بوقائع اإلنجيل التي تص لم أيض حياة بطرس، ال بد أن نس

ًا محبوبًا ودودًا، في   خص مه لنا ش دق والحق في مواقفه األخرى. وأن رواية اإلنجيل ترس بالص

ًا في    ريع أيض ريعًا في الغضب ولكنه س ونة، وفي داخله يلتهب بالحماس والوالء، س ظاهره خش

أ وإدراك الحق.  الخط ابليتهم إلى    االعتراف ب اس ق ذا الطراز من الن ة في ه ا المحبب ومن المزاي

  التفاهم بالعقل والمنطق بعد أن تخمد ثورة العاطفة وتهدأ األعصاب المندفعة.  

ذاجة    م بما يّتيم به قرويو الجليل من س ماك، فاّتس يد األس ًال عن ذلك فقد آانت مهنته ص فض

دل على شيء من المكر أو الدهاء أو النبوغ العقلي. ودعة. وأنت ال تجد في اإلنجيل الكريم أثرًا ي

ّد هجمات       وع أحيانًا لص دلية المنطقية التي آان يثيرها يس كاالت الج وأغلب الظن أن اإلش

حابة. وُيخّيل إلّي أنه  وحًا عند بطرس مما آانت عند اآلخرين من الص يين آانت أقل وض الفريس

ار آليمهم فيما بعد، ب  حابه وص ن عليهم جميعًا، وباألآثر  توّلى زعامة أص بب تقّدمه في الس س

بب ما له من ّقْدر آريم صاف. فقد آان صريحًا إلى منتهى حدود الصراحة، غيورًا إلى أبعد   بس

ان       ة. فك انع ة وال المص داهن اء وال الم طفته  حدود الغيرة، ال يعرف الري هو الرجل الذي اص

وع   ليم بأن يس ارخ في أورش حابة إلذاعة النبأ الص ابيع الص قام من القبر. وقد أذاع النبأ بعد أس

  قالئل من الصلب، وبأسلوب من الكالم حاسم قوي يستوقف أنظار الباحثين.
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ا رواه ل ا فومم اً وق د غموض ة، ال نج اريخي ه الت ه  ي وثيقت ذي أذاع داء ال ة في فحوى الن البت

ين، صافيًا لخمسبطرس. فقد آان أسلوبه، يوم وقف يلقي تصريحه التاريخي في حشد آبير يوم ا   

لوب آالمه بذلك الطابع الذي اختصّت  رائقًا ال تصنُّع فيه وال تكلف. وتمتاز عبارات خطابه وأس

يحية األولى، قبل أن يجلس المؤرخ ويتوخى تخّير األلفاظ والعبارات    اليب الكالمية المس به األس

  لبحث والدرس:فيما يريد أن يسّجله. واأللفاظ األصلية التي جرت على لسانه خليقة با

ليم أجمعون: ليكن هذا معلومًا عندآم وأصغوا إلى  اآنون في أورش "أينها الرجال اليهود، والس

آالمي، ألن هؤالء ليسوا سكارى آما أنتم تظنون، ألنها الساعة الثالثة من النهار.... أيها الرجال  

ري رجل قد تبرهن لكم من    وع الناص معوا هذه األقوال: يس رائيليون اس ِقَبل اهللا بقوات اإلس

ّلمًا بمشورة     وعجائب وآيات صنعها اهللا بيده في وسطكم آما أنتم أيضًا تعلمون. هذا أخذتموه مس

ًا أوجاع  لبتموه وقتلتموه. الذي أقامه اهللا وناقض ابق وبأيدي أثمة ص اهللا المحتومة وعلمه الس

  حن جميعًا شهود لذلك. الموت، إذ لم يكن ممكنًا أن ُيمسك منه.... فيسوع هذا أقامه اهللا ون

وأسلوب الكالم في هذا الخطاب يدّل على أنه خطاب أصيل قديم في تاريخ المسيحية لبساطته   

وصراحته، وُيشيع في نفوس سامعيه الّجو الذي ننتظره بداهة في زمن ال يبعد عن حادثة الصلب 

  بأآثر من ستة أو ثمانية أسابيع.

  ود لذلك"."يسوع هذا أقامه اهللا، ونحن جميعًا شه

ير إلى حادثة وقعت مؤخرًا، ال حادثة في التاريخ الماضي البعيد.   رة تش عبارة صريحة مباش

فار األولى  لوب وألفاظ تكاد تكون متماثلة في األس ًال عن ذلك فقد تكررت ثالث مرات بأس فض

  من سفر األعمال.

نوات ليست   فر األعمال، التي ُآتبت بعد الحادثة بس هادة س ة في آثيرة، صريحمن ثّم نرى ش

وع من الموت   ياد بطرس الذي آان يومئٍذ بطل هذه الحرآة، قد أعلن في الناس قيامة يس أن الص

  بالمعنى الجسماني الكامل. وقد ناصره في هذا اإلعالن الجماعة آلها التي آانت له ظهيرًا.  
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اعيفها دليًال مقنعًا غير ما نطق به     ة تحمل في تض ديم ة الق ذه الوثيق هو بطرس، و على أن ه

  دليل مستمد مما لم يقله حسب رواية لوقا.

ابق، تفترض أن   ل س ولعله ماثل في أذهاننا أن نظرية الدآتور "ليك" التي عالجناها في فص

ين إلى القبر في فجر يوم األحد لم ُي وة الالئي مض رة، ألن التالميذ فالنس ْفَنُه مباش ي ِذْعَن ما آش

ابئ عن أعي زعمه ا اختفوا في مخ ذه إم ل حول ه ا قي ل. ومم ًا إلى الجلي ا فّروا هرب اس وإم ن الن

النظرية إن النسوة مكثَن في أورشليم بينما آان بقية التالميذ يعانون اختبارهم الغريب في الجليل، 

  وإن قصة النسوة لم ُتذع إال بعد بضعة أسابيع حينما عاد التالميذ جماعة إلى أورشليم.

وة آممَن أفواههّن نظرًا لغياب التالميذ  وأخال الكل مجمعين على أنه حت ّلمنا بأن النس ى إذا س

ور  عب علينا أن نتص مت البد ينقطع حاًال بعد لقاء الفريقين. وأنه ليص أو هربهم، فإن هذا الص

وع بعد قيامته، دون أن   ليم واثقين أنهم رأوا يس حابة اآلخرين يعودون إلى أورش بطرس والص

قصة مغامرتهن عند القبر. فاالختباران يكّمل أحدهما اآلخر.  يخرج النسوة عن صمتهن ويروينَ  

وة، وقد زّفت إليهم في هذه الحالة واقعة جديدة غير معروفة لهم، تؤيد الحقيقة  هادة النس بل أن ش

اليب إلقناع اآلخرين   ا وهم في الجليل. وهي ال تّقوي فقط يقينهم، بل تمّدهم باألس التي اختبروه

تمالتهم إليهم. وآ لم واس ير بطرس في خطابه الذي ألقاه من فوق درجات الس نا ننتظر طبعًا أن يش

اس. وال ريب أنه آان يذيع إعالنًا يكاد             ه الن ذي أدهش ب ه ال ان دًا لبي أيي دة ت ة الجدي ذه الحقيق إلى ه

تميل  ياء أخذًا هينًا، وآان راغبًا آل الرغبة في أن يس ديق لقوم ال يأخذون األش يكون بعيد التص

ب رواية لوقا، آّن واقفات مع الفئة القليلة التي الناس إ وة، حس لى عقيدته. ومن المرجح أن النس

وة وال عن التّفت حول بطرس وهو يلقي خطابه، ومع ذلك فإننا ال نجد آلمة واحدة ، ال عن النس

ًا في خطابين آخرين ألقاهما   باح يوم األحد. وهذا اإلغفال الغريب ملحوظ أيض مغامرتهن في ص

  لك وّدونهما آاتب سفر األعمال بإسهاب.بعد ذ

ور، في الظاهر على األقل، أن نعلل هذه الحقيقة بقولنا إن بطرس لم يكن يعلم  وإنه لمن الميس

وة لم يزرن القبر إطالقًا. وإذا   ّح هذا، آان من المؤآد أن النس وة إلى القبر. فإن ص بزيارة النس

الومة ويوّنا لم ينقل دقائهن واألقربين إليهن نبأ ذلك الحادث آانت مريم زوجة آلوبا وس ن إلى أص
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تحق اإلنباء،  يء لديهّن يس ول أقربائهن من الجليل، فذلك ألنه ال ش الغريب المدهش بمجرد وص

ور المتأخرة. على    طنعة من مبتكرات العص ة المثيرة من أولها إلى آخرها مص وتكون تلك القص

لقبر، دقيقًا، فال نجد أثرًا أو همسًا لقصة النسوة عند اأننا نستطيع أن ننّقب في سفر األعمال تنقيبًا  

ائل األولى المتقدمة. وبعد اللحظة التي   يء من الجدل والحوار حتى في الرس وال يثور حولها ش

دل  ه، وُأس وة على صفحات التاريخ، اختفى ذآرهن اختفاء القبر الفارغ نفس ظهر فيها أولئك النس

يان، ولم  يبق إال الذآرى الخالدة لمغامرتهن الجريئة تحفل بها الوثائق  عليهن ستار آثيف من النس

  مدى األجيال.   دخرتها الكنيسةاريخية والمدونات المكتوبة التي االت

ر   ين إلى عص مت الغريب، يمتد من يوم اإلذاعة العلنية في يوم الخمس فكيف نعلل هذا الص

ائل األولى؟ ال نجد له إال تعليًال واحدًا ينس  جم مع المظاهر المختلفة في هذا الموقف آتابة الرس

ّر العظيم الذي ترتبت عليه  الغريب، وهو أن  ادقة ال آذب فيها، وأن ذلك الس ة اإلنجيل ص قص

ابيع، بل أذعَنه خبرًا     بعة أس اء طيلة س در ثالٍث أو أربٍع من النس أآبر النتائج لم يبق دفينًا في ص

  تبق حاجة لتكراره في أقوال التالميذ الالحقة.مباحًا، وعلم به الدانون واألبعدون، بحيث لم 

ومما ال شك فيه أن قصة ذهاب النسوة إلى القبر شاعت في أورشليم قبيل حلول الليل يوم أحد 

ة        الية فقط، بل في أرجاء المدينة آلها. ونقرأ في قص امات الع اط والمق ة، ال في األوس ام القي

ائرين إلى قرية بعيدة ه   اإلنجيل عن اثنين آانا س اء اليوم نفس ارحان يتط –أي األحد  –في مس

ة غدت   اء مّنا حيرننا إذ آنَّ باآرًا عند القبر". وأآاد أجزم أن القص الحديث فقاال: "بعض النس

طت    وة للقبر. وهنا نش اعة من زيارة النس رين س ن بعد أربع وعش اعًا تتناقلها األلس ملكًا مش

جار، التهمة الدنيئة التي اّدعى فيها األقاويل لتفنيدها، والتهم لتكذيبها، وبرزت  ط هذا الش في وس

  مّروجوها أن التالميذ سرقوا الجسد.

ابيع،     بعة أس وة بعد س هادة النس حابة حاجة إلى ذآر ش ّلم بهذا، نفهم لماذا لم يَر الص وحين نس

لها ويوم أذاع للناس حقيقة القيامة جهاًر وارتفع بها إلى مستوى رفيع، جاعًال إياها قضية يثور ح 

  الجدل السياسي والقومي.
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من ثّم يبدو لنا واضحًا اآلن عّلة هذا الصمت الغريب. فحقيقة قيامة الجسد التي يؤيدها النساء، 

تهرت وذاع أمرها بين الناس. فإذا   دها، ألنها اش ندها أو حجة تعض لم تعد بحاجة إلى دليل يس

ا مثًال   ن ّدر اهللا   –افترض ة القاهرة احترقت   –ال ق الليلة، فإن القول بان الحارس المكلف أن قلع

ادرة عن الحادث.  بوب النار، يثير اهتمامًا آبيرًا وترويه البالغات الص ف ش آان أول من اآتش

اريخ الحادث ليثبت أن ذلك البناء      هرين من ت د ش دعى الحارس بع ولكن ليس من المعقول أن ُي

  التاريخي العظيم قد تهّدم وأآلته النيران.

تقبل وجد وهو يقّلب مجلدات جريدة "األهرام" القاهرية بعد ولو أن أحد ا  لمؤرخين في المس

هادة حارس     ابيع على وقوع الحادث ش بعة أس نوات، أن أحد رجال التحقيق أثبت بعد مرور س س

ك في نفس المؤرخ، ويحمله على     ل على وقوع الكارثة، فإن هذا يولد آثيرًا من الش دلي ة آ القلع

  ة الحادث من الوجهة التاريخية.  التردد في التسليم بصح

فر األعمال، أو بما أغفل بطرس من أقوال في خطابه   واء أخذنا باألقوال المّدونة في س فس

د، دليًال ال قبل لنا على دحضه.  هادة الصياد بطرس على خلو القبر من الجس المأثور، نجد في ش

تقًال في الرأي، فإن  اهدًا آخر مس أل ش هادة  وبقي علينا من ذلك أن نس وراء هذه األقوال آلها ش

  دامغة خطيرة يزجيها البشير مرقص.

يقًا بديعًا عن    ّق تنس ل المنس وأنا على اتفاق تام مع الدآتور "ليك" في آل ما قاله في الفص

صدق شهادة البشير مرقص، وما امتازت به وقائع مرسلة على طبيعتها ال صنعة فيها. ويحسب    

ط الغمر العجاج، الباحثون أن هذه الوثيقة ال مث خرة ثابتة في وس  يل لها في التاريخ، فهي آص

ة    يحي ات المس احثون على المؤلف ه الب ذي يطلع في ل أن تبلغ الخط ال ا األمواج قب ر عليه تتكس

ها   م المياه نفس احلية جميعها، بل أنها تقس الممتازة. وهي تلقي ظاللها على آل هذه المؤلفات الس

    التي تتدافع نحو هذه المؤلفات.

يحية على أن ثمة عالقة وثيقة بين تعليم بطرس   ة منذ فجر المس ولقد أجمعت تقاليد الكنيس

راحة بطرس وقولته       ذا إّال األقّلون. وأنك لتتبين فيها ص ازع في ه ة، وال ين ديم ة الق وبين الوثيق

قل الناعم الذي تخلعه البراعة المثقفة الل   ها ذلك الص رة التي ال التواء فيها، ينقص قة على بالمباش
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آتب األدب الراقية. فما هي إال أقوال شاهد عيان مقتضبة في عباراتها، وسجل لذآريات وأقوال   

  ال يتصل بعضها ببعض.  

هد لي". وهكذا يحّق لذلك الصياد األشعث  وا الكتب ألنها تش ه مرة: "فّتش ولقد قال يسوع نفس

  تعليمي".أن يقوم من لحده ويقول: "فتشوا بشارة مرقص، ألن فيها خالصة 

ذه   ه، ألن في قلب ه ا عّلم ب ال بطرس وم ا ق ك فيم ذا هو الواقع، فال مجال للش ان ه وإن آ

فاء الليلة المقمرة وقد اآتمل بدرها،  افية ص الوثيقة التاريخية القديمة، عبارة أخاذة عجيبة، ص

  ولكنها مختصرة باردة ال تنميق فيها وال حذلقة:

َّْبُت،  َمضَى َوَبْعَدَما" َْت الس َاُل َيْعُقوَب ُأمُّ َوَمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة َمْرَيُم َرْتاش  ِلَيْأِتيَن َحُنوًطا وَمُة،َوس

  ).2، 1: 16" (مرقص .الشَّْمُس َطَلَعِت ِإْذ اْلَقْبِر ِإَلى َأَتْيَن اُألْسُبوِع َأوَِّل ِفي ِجدًّا َوَباِآًرا. َوَيْدَهنَُّه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الفصل الحادي عشر
 دليل يقّدمه أخو المتهم
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ة آل  ت أجد في هذه القص أعود إليه فيما بعد، أمرًا يترك في   لس يء واحد س تثناء ش ها، مع اس

ة األولى   خص الذي أطلقت عليه الكنيس نفس من األثر العميق، ما يترآه الدور الذي قام به الش

  لقب يعقوب "أخي الرب".

تند معرفتنا هذا اإلنسان على مصادر الدين المسيحي وحسب، فإن يوسيفوس المؤرخ       وال تس

ذآر بيالطس وغيره من   اليهودي، وه ا ي ذآره آم ة، ي ّد نقم ة أش ذه الحرآ اقم على ه اتب ن و آ

الشخصيات البارزة في العصر المسيحي األول. آذلك يذآره "هجسبوس" أو تاريخ الكنيسة، في   

  بعض الشذرات التي احتفظ بها يوسابيوس.

لها الرجعي، فنبدأ بالعبارة    لس ب تس تي المأثورة الومن المالئم أن نتتبع هذه الذآرى بحس

  يصف فيها يوسيفوس موت الرسول يعقوب:

قال يوسيفوس: "... آان قد مات فستوس، وآان ألبينوس في طريقه ليتقلد منصب الوالية في   

وع   ر أمامهم أخا يس نهدريم، وأحض اء مجلس الس تدعى حنان رئيس الكهنة أعض اليهودية، فاس

. وبعد أن أقام ضدهم تهمة االعتداء على الذي آان ُيدعى المسيح، واسمه يعقوب" وآخرين غيره  

  الشريعة، أسلمهم لُيرجموا".

نة  ب.م. أي في الزمن الذي آانت تتهيأ فيه الظروف وتتراآم الحوادث  62وآان هذا في س

رة          اني على محاص ة التي حملت تيطس الروم ة المريع ك الثورة اليهودي ل بتل ًا للتعجي راع س

ود  ار األس ه، ذلك الحص ليم بجيوش وته.  أورش ناعته وقس الذي لم يْرو التاريخ مثيًال له في ش

يئين: األول أن يعقوب آان معروفًا  يفوس، على إيجازها، تذآر لنا ش والعبارة المأثورة عن يوس

  "بأخي يسوع" والثاني أنه ختم حياته باالستشهاد في سبيل القضية الكبرى.  

ان، نلتق يرة حياة ذلك اإلنس نة وإذا نعود إلى الوراء في س ب.م.  57ي به مرة ثانية حوالي س

ليم للمرة األخيرة. وآان قد أبحر مع لوقا وآخرين غيره من   ول بولس يزور أورش وآان الرس
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تراوس إلى قيصرية، حيث انضم إليهم مناسون من قبرص، ورحلوا معًا إلى العاصمة أورشليم.   

مال ألنه آان من شهود ويروي لوقا القصة بإسهاب في الفصل الحادي والعشرين من سفر اإلع     

  العيان، ويتكلم في سرد القصة بصيغة الجمع المتكلم. وفي بيانه التاريخي نجد هذه العبارة:

 َوَحَضَر َيْعُقوَب، ِإَلى َمَعَنا ُبوُلُس َدَخَل اْلَغِد َوِفي. ِبَفَرٍح اِإلْخَوُة َقِبَلَنا ُأوُرشَِليمَ  ِإَلى َوصَْلَنا  َوَلمَّا"

 ِبَواسَِطِة اُألَمِم َبْيَن اُهللا َفَعَلُه َما ِبُكلِّ َفشَْيًئا شَْيًئا ُيَحدُِّثُهْم َطِفَق َعَلْيِهْم سَلََّم َما َفَبْعَد. ِخاْلَمشَاي َجِميُع

  ). 19-17: 21" (أعمال .ِخْدَمِتِه

والعبارة "دخل .... إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ" تؤيد ما نعرفه من مصادر أخرى من  

ليم. وآان قد ارتفع شأنه  أن يعقوب آان ف ي تلك الفترة الزعيم المقدام للحرآة المسيحية في أورش

لطة    مة اليهودية، فكانت له بطبيعة الحال س ة "األم" المقيمة في عاص ًا للكنيس ار رئيس حتى ص

يحية في مهدها ليحدثه عن نتائج   موع، حتى أن بولس "دخل" إليه آممثل للمس عة ورأي مس واس

  بعثته بين األمم.

يالت جديدة، حين نعود إلى الوراء مرحلة أخرى، إلى   ده تفص تنتاج تؤيده وتعض وهذا االس

ة   ن ك عند انعقاد مؤتمر       50س ان ذل ورة يعقوب في مظهر أجلى. وآ ا ص دو لن ا تب ب.م. وهن

ليم الشهير، الذي ُأستدعي وقتها ليقرر خطة العمل ورسم السياسة التي ينبغي على الحرآة     أورش

ة أن تن  انت الحملة بين األمم التي قام بها بولس وغيره مبعوثين من إدارتها العامة   الفتّي ا. وآ تهجه

وريا  ة. ولكن الطقوس اليهودية  –في أنطاآية س يع الخطى في جّد وحماس قد أخذت تخطو وس

يما طقس الختان، آان عائقًا خطيرًا أمام آثيرين من  وية، ال س ريعة الموس تها الش التي فرض

  باء عن اليهودية.  المنتصرين الغر

ليم.  ه بولس وبرنابا من جماعة أنطاآية إلى أورش ل وفد على رأس وإلزالة هذا العائق، ُأرس

وقد ُأستقبل استقباًال آريمًا حارًا. وبعد أن تكلم بطرس معضدًا وجهة نظر الوافدين، نسمع يعقوب 

  رئيس المؤتمر يلقي آلمة الرئاسة الفاصلة بهذه األلفاظ.

 شَْعًبا ِمْنُهْم ِلَيْأُخَذ ُألَمَما َأوًَّال اُهللا اْفَتَقَد َآْيَف َأْخَبَر َقْد سِْمَعاُن. اسَْمُعوِني اِإلْخَوُة، رَِّجاُلال َأيَُّها"

ِْمِه َعَلى  ِمَن ِهللا ِإَلى لرَّاِجِعيَنا َعَلى ُيَثقََّل َال َأْن َأَرى َأَنا ِلذِلَك....  اَألْنِبَياِء، َأْقَواُل ُتواِفُقُه َوهَذا. اس
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 ُموسَى َألنَّ. َوالدَِّم ،َواْلَمْخُنوِق َوالزَِّنا، اَألصَْناِم، َنَجاسَاِت َعْن َيْمَتِنُعوا َأْن ِإَلْيِهْم ُيْرسَْل َبْل اُألَمِم،

َ ُآلَّ اْلَمَجاِمِع ِفي ُيْقَرُأ ِإْذ ِبِه، َيْكِرُز َمْن َمِديَنٍة ُآلِّ ِفي َلُه َقِديَمٍة، َأْجَيال ُمْنُذ  َرَأى ِحيَنِئٍذ .»ْبٍتس

 ُبوُلَس َمَع َأْنَطاِآَيَة َلىِإ َفُيْرسُِلوُهَما ِمْنُهْم، َرُجَلْيِن َيْخَتاُروا َأْن اْلَكِنيسَِة ُآلِّ َمَع َواْلَمشَاِيُخ الرُّسُُل

  ).22-19، 15-13: 15" (أعمال َوَبْرَناَبا

نة  ب.م. لنقرأ بيانًا أّخاذًا آخر  44وال بد لنا اآلن أن نرجع إلى الوراء مرحلة أخرى، إلى س

جن بطرس للمرة الثانية، وآانت الجماعة الفّتية تعاني يومئٍذ فترة من  بة س عن يعقوب، بمناس

ًا للمخاطر، فأودع  د أفرادها تعّرض يق والخطر، وآان بطرس متكلم الجماعة وزعيمها أش الض

ة معجزية خار      يل ه تمكن من الهرب بوس ة. ولكن اني جن للمرة الث قة للطبيعة، وانفكت قيود الس

دقاءه للخطر إذا افتضح أمره، اتجه     ه أو أص ية أن يعّرض نفس جن في منتصف الليل، وخش الس

  صوب دار يوحنا مرقص متخفيًا تحت جنح الدجى.

روا على إجابة النداء، حتى  كان الدار، ولم يجس وحينما طرق بطرس على الباب ارتاع س

فر األعمال،  مّيزت الجارية الصغيرة المدعوة "رو دا" صوت بطرس. وهذه قصة يألفها قراء س

دقائه قبل أن يختفي في ظالم  الة التي عهد بها بطرس إلى أص إنما الذي يعنينا فيها اآلن الرس

  الليل إلى موضع آخر، قال: 

  ). 17: 12" (أعمال ِبهَذا َواِإلْخَوَة َيْعُقوَب َأْخِبُروا "

  ام الجماعة وزعيمها المختار.وواضح أن يعقوب آان في غيبة بطرس مقد

ا بولس من     ة آتبه تقل ة مس ا، وردت عن يعقوب في وثيق ذه آله ل ه ارة أخرى قب ة عب وثم

  ب.م. 36أنطاآية. وقد وقعت الحادثة التي تشير إليها العبارة حوالي سنة 

. َيْوًما َعشََر َخْمسََة ِعْنَدُه ُتَكْثَفَم ِبُبْطُرَس، َألَتَعرََّف ُأوُرشَِليَم ِإَلى صَِعْدُت سِِنيَن َثَالِث َبْعَد ُثمَّ"

  ). 19، 18: 1" ( غالطية الرَّبِّ َأَخا َيْعُقوَب ِإالَّ الرُُّسِل ِمَن َغْيَرُه َأَر َلْم َولِكنَِّني

نة  يحية األولى من تاريخ مبّكر، في س  36فكان يعقوب هذا شخصية بارزة في الجماعة المس

  الطائفة الجديدة.ب.م. يشاطر بطرس ويوحنا زعامة هذه 
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ان فكيف انخ تهر ببروده بل بعدائه نحو أخيه في خالل حياته على  –رط ذلك اإلنس الذي اش

يه إلى الميل نحو ُوجهة    اقته عواطفه وماض فار األولى، والذي س تدّل من األس األرض، آما نس

ؤال، ه هذا السفي سلك الفئة القليلة المختارة وصار من مشيريها وقادتها؟ وأنا أوجّ  –نظر الكهنة 

ا    ذي آّن دهش الكثير. ال ل على ال ا تحم ة في ذاته ل ألن الحقيق اظٍر، ب ب على ُمن د التغّل ال بقص

  ننتظره أن نجد يعقوب في أية طائفة أخرى ماعدا طائفة الناصريين.

ونحن نفهم أن لوقا وآّتاب البشائر المتأخرين قد حاولوا، بعد أن رأوا أمانة يعقوب وإخالصه، 

ن عن العداء الذي أبداه  أن يخفف ص الكثيرة الدائرة على األلس تطاعوا من وطأة القص وا ما اس

ي القديم، وال يحاول     ديق ال ينبش الماض وع في بادئ األمر نحو أخيهم، وذلك ألن الص إخوة يس

ك في  ائر اإلنجيل ال تدع مجاًال للش ارة مرقص وهي أقدم بش إيذاء جروح قد اندملت. ولكن بش

  داء، وقد ُأثر عن المسيح نفسه أقوال أثارها الخالف بينه وبين إخوته.وجود ذلك الع

ألة واضحة وصريحة. والظاهر أن يوسف النجار آان قد مات  هادة مرقص في هذه المس وش

حين خرج يسوع من عزلته وبدأ خدمته العامة جهرة. فإننا ال نسمع عنه شيئًا. ولكن الذين نراهم  

ّيرة هم أمه واخ عاع من دليل على وجود روابط العطف بين في حوادث الس وته. ولو آان ثمة ش

يح العبقري المجّدد وبين أولئك اإلخوة، أو حتى تلميح إلى روح عبادة البطولة التي تختلج  المس

في نفوس أفراد األسرة عادة نحو أحدهم ممن تهيأ له األقدار مواهب النبوغ والرفعة فوق مستوى 

يء م   ان ش ه. أقول لو آ ل الحوادث التي توالت في      مواطني ل بعض التعلي ا أن نعل درن ذا، لق ن ه

  السنين المتأخرة.

بيلها، بل إن ما لدينا من األدلة يناقض هذا التمّني. ليس  ة التي نحن بس لهذا من أخر في القص

ارتان، البد أن نأخذهما مأخذًا واحدًا إذا أردنا فهم      ارة مرقص عب الث من بش ل الث وفي الفص

  هما جزء من قصة واحدة.مغزاهما، ألن

ًا َفاْجَتَمَع. َبْيٍت ِإَلى َأَتْوا ُثمَّ"....  - 1 َِمَع َوَلمَّا. ُخْبٍز ْآِلَأ َعَلى َوَال َيْقِدُروا َلْم َحتَّى َجْمٌع َأْيض  س

  )21-19: 3" (مرقص !»ُمْخَتل ِإنَُّه« :َقاُلوا َألنَُّهْم ِلُيْمِسُكوُه، َخَرُجوا َأْقِرَباُؤُه
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ـ  َوَأْرَس اـ َخاِرًج َوَوَقُفوا ُهـ َوُأمُّ ُهـ ِإْخَوُت ِحيَنِئٍذ َءْتَجاَ" – 2  اـَجاِلًس ُعـاْلَجْم اَنَوَآ. ُهـ ْدُعوَنـ َي ِإَلْيِه ُلواـ

ُه، ُه َفقَاُلوا َحْوَل َك ُأمَُّك َذا ُهَو« :َل  ُأمِّي َمْن« :قِاِئًال فََأجَاَبُهْم .»َيْطُلُبونََك خَاِرجًا َوِإْخَوُت

  ).33-31: 3" (مرقص »ي؟َوِإْخَوِت

ه إلى البيت الذي آان فيه، أن       ائ ارة األولى أن الغرض من مجيء أقرب وظاهر من قراءة العب

  يختطفوه ظانين أن بعقله خباًال.

  وهذا هو المعنى الذي يقصد إليه مرقص، ويؤيده استنكار يسوع لهذا االستدعاء بقوله:  

ِيَن ِإَلى َحْوَلُه َنَظَر ُثمَّ" َْنُع َمْن َألنَّ َوِإْخَوِتي، ُأمِّي َها« :َوَقاَل اْلَجاِلس ِ َيص  َأِخي ُهَو اِهللا يَئَةَمش

  )35-34: 3" (مرقص .»َوُأمِّي َوُأْخِتي

وع ووقوفهم حياله      رة بيس ت هذه المرة الوحيدة التي سُجل فيها عدم اآتراث أفراد األس وليس

ير مرقص يّدون بعد ذلك ادس حادثة تاريخية   موقف الكراهية والنفور. فإن البش ل الس في الفص

رة. فلما    وع. وآان قد اضطر يومًا في إحدى جوالته في الجليل أن يعود إلى الناص يرة يس في س

  جاء يعّلم في مجمع القرية، سخر منه أهله وشّنعوا به:

 ِلهَذا َأْيَن ِمْن« :اِئِليَنَق ُبِهُتوا اِمُعوـسَ ِإْذ َوَآِثيُروَن. اْلَمْجَمِع ِفي ُيَعلُِّم اْبَتَدَأ السَّْبُت، َآاَن َوَلمَّا"

َْأَلي ؟هِذِه ِمْثُل ُقوَّاٌت َيَدْيِه َعَلى َتْجِرَي َحتَّى َلُه ُأْعِطَيْت الَِّتي اْلِحْكَمُة هِذِه َوَما هِذِه؟  ُهَو هَذا َسـ

 َفَكاُنوا »ِعْنَدَنا؟ هُهَنا َأَخَواُتُه ْتـَلْيَس َأَو َوِسْمَعاَن؟ َوَيُهوَذا َوُيوِسي َيْعُقوَب َوَأُخو َمْرَيَم، اْبَن النَّجَّاَر

  )3-2: 6" (مرقص .ِبِه َيْعُثُروَن

  والجواب الذي نطق به يسوع قد جرى مجرى األمثال في آل لغات العالم:  

: 6" (مرقص »َبْيِتِه ِفيَو َأْقِرَباِئِه َوَبْيَن َوَطِنِه ِفي ِإالَّ َآَراَمٍة ِبَال َنِبيٌّ َسـَلْي« :َيُسوُع َلُهْم َفَقاَل"

ذهب     4 اذا ي ارة مرقص. ُترى لم ). والكلمات تحمل على بعض التفكير. فهي لم ترد إّال في بش

ًا؟ وللوقا عادة حجته في تهذيب عبارته        ه" أيض ارة "وفي بيت ذا فيحذف عب د من ه ا إلى أبع لوق

لوبه. ولكن أغلب الظن أن يعقوب الوقور المحترم آان على قيد الحياة عند ا وأس ئر آتابة البش

  المتأخرة، فلم يَر الكاتبون من اللياقة أن يطعنوه في غير حاجة أن يعيبوا عليه جحوده األول.  
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واآلن ما الذي يلوح لك من هذا؟ وماذا أنت قائل في موت يسوع الذي جمع بين أفراد مختلفي 

ت واإلذالل، بل المو المشارب والنزعات ليجيزوا معًا طريقًا وعرًا ضيقًا يالقون فيه االضطهاد، 

اة    ي؟ ولماذا يأتلف هؤالء القوم، المتوزعة ميولهم في غير تجانس، بعد وقوع المأس نيع القاس الش

  العظمى، ويقتنعون اقتناعًا راسخًا أن يسوع قد قام من القبر؟

باب التي تعلل وقوع رجل او امرأة في حاالت فريدة    طنع األس ور أن نص حت توإنه لم الميس

ليل الغريب. وتأثير هذا  ددها تختلف آل االختالف. فإن التض راء ولكن الحالة التي نحن بص

عورًا دفينًا جاثمًا في قرارة        ارهم، ش ازعت أفك اينت عقولهم وتن داء هؤالء الكثيرين ممن تب اهت

هادة هذا الرجل   –النفوس  ك فيها. وقد أدليُت بش بيل إلى منازلتها أو الش امتة قوية ال س حقيقة ص

 ألنه يحتل مكانة ممتازة في القصة، وال ألن شهادته ضرورية في القضية، بل ألنه لم  يعقوب، ال

ل    يء عن موقفه. وآان بعيدًا عن دائرة الرس يء في الرواية آلها، ولم ُيعرف ش ُيذآر عنه ش

ه، لما انخدع في أمر واحد من أفراد     بيل إلى نفس ليل س دقائهم. ولم آان للخداع أو التض وأص

رته يعرفه  اهد محايد بعيد  أس ح منه وما خفي. فموقفه إذًا، موقف ش حق المعرفة، ويعلم ما وض

ة   ه، فلو أن الكهن قين ب يح ومن الالص ة المس ان من ذوي قراب د آ عن التحزب والغرض، وق

لوا في هذا وقتلوه في    ابه إلى جانبهم، لكان فوزهم آبيرًا، ولكنهم فش تمالته واآتس تطاعوا اس اس

  النهاية.

ادقًا لليهود واليونان   ويقال أن ا اهدًا أمينًا ص وا على قبره هذه الكلمات: "آان ش يحيين نقش لمس

هادته فريدة من  يح". وبعد أن عرفنا من هو يعقوب هذا، نعتقد أن ش وع هو المس على أن يس

ّد منه عداًء للمسيح  هادة رجل آخر آان أش هادته الفريدة بعض قوتها أمام ش نوعها. ولو لم تفقد ش

  وهو شاول الطرسوسي، لقلنا إن شهادة يعقوب فّذة منقطعة النظير. وصحابته،

  

  

  
 الفصل الثاني عشر

 دليل يقدمه الرجل الطرسوسي
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يحية اب امتاز   في الوقت الذي آانت تتهيأ فيه المس ليم ش ومها، وَفد إلى أورش لمنازلة خص

ور   ر الحديث، ولعلنا ال نقدر أن نتص بالكفاية ودقة النظر، وحتى لو حكمنا عليه بمقياس العص

  من ُحسن التوفيق ما آان لقدوم ذلك الشاب في تلك الفترة المعينة.   عامًال تاريخيًا آان له

اللة محافظة حريصة على مراعاة الطقوس   اول. وهو عبراني تحّدر من س مه فكان ش أما اس

اله بثقافة    ل احتكاآه بالعالم الروماني اليوناني واتص ع بفض والفروض الدينية، ولكن تفكيره اتس

ًا بعض ا    ان ملم ر. فك ك العص در، آما يبدو من       ذل ان دس، ومين ات أراتوس، وأبيمين اب ام بكت إللم

  خطبه المتأخرة.

نة    وس في آيليكية حوالي س اب من طرس ب.م. والذي نعنى به اآلن إنما تحليل  34رحل الش

كر المعادي يجادل   بيلها. فلقد بدأ حياته شخصية بارزة في المعس موقفه في القضية التي نحن بس

ي على   ويحاور في عنف وجفاء،  كر اآلخر. حاول أن يقض ية بارزة في المعس خص فانقلب ش

  الحرآة بأساليب العنف والقوة، فُأخضع هو نفسه واندمج فيها.

الومة ومريم ويوّنا، ويعقوب  –فإلى قائمة المهتدين فرادى  أمثال بطرس ومتى وفيليبس، وس

ك أن آل ب –ومتياس وغيرهم  تقل الجديد. وال أش اهد المس يف ذلك الش ف في نض احث منص

القضية يرى الحقيقة الماثلة في هذا اإلنسان خليقة بالبحث واالستقصاء، فإنه ال يمكن تجاهلها أو   

إغفالها. والبد أن نعرف لماذا آان ذلك الشاب المتحمس إلى جانب رؤساء الكهنة أوًال، وما الذي  

  حمله على أن ينقلب إلى الجانب اآلخر.

ذي ساد أورشليم في الوقت الذي ظهر فيه شاول على المسرح وأرى أن نبحث أوًال الموقف ال

    وبعده بقليل.

  نتبين من القصة أنه في الوقت الذي ظهر فيه شاول على المسرح آبطل الرواية، آان الجدل
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دهما في المجتمعات العامة. وآانت الحرآة قد نمت وامتدت من نواة غيرة  والحوار على أش ص

واألنصار، حتى اقتضى الحال تعيين سبعة من الشمامسة لإلشراف   إلى جماعة آبيرة من األتباع 

ؤونها. وآانت الدعاية  يلة الوحيدة التي  –أي المحاّجة والتعليم الخاص والعام  –على ش الوس

  تكاثرت بها تلك الطائفة.

ريحة آهذه، لوال أن الدآتور "ليك" أنكرها في عبارات  ولم تكن ثمة حاجة إلثبات حقيقة ص

  قال فيها: ُأثرت عنه

اط البحث إّال  ع على بس ة القبر الفارغ لم توض ارتي متى وبطرس أن قص تدل من بش "نس

يحيين  ية أن هذا الجدل   مؤخرًا، في الجدل الذي ثار بين اليهود والمس ح من الوجهة النفس . وواض

رفوا إلى الحوار في أول    يحي، ألن اليهود لم ينص ر المس لم يحتدم في الفترة األولى من العص

تد    ع المجال للنقاش والحوار إّال بعد أن اش طهاد. لم يتس األمر ولكنهم أخذوا األمر بالقوة واالض

  من آتابه). 195ساعد المسيحيين" (صفحة 

نة وإذا أخذنا بهذه األقوال حرفيًا، آان معناها أن اليهود لم  حيين قط قبل س  35يجادلوا المس

طهاد الكبير، وأن ا ة دون جدل أو حوار ب. م. التي وقع فيها االض لحرآة قد امتدت بأداة غامض

  حتى تفاقم خطرها فاتجهت إليها أنظار السلطات، وقامت في وجهها الصدمات.

عني االعتقاد أن هذا هو الذي    اطل، وهو يناقض وقائع الحال بحيث ال يس ذا قول هراء ب وه

اء ذوي الجاه والك د إليه الدآتور "ليك". وأظن الذي يعنيه أن الرؤس ب لم قص رامة والمناص

  يتنزلوا إلى مجادلة المسيحيين ومناقشتهم.  

اليب الفنية  وهم في هذا الموقف يقفون آثار التقاليد التي درج عليها خلقاؤهم، ويكررون األس

رح زعماء        وع، لم يظهر على المس د يس راع ض وع، فإنه في الص د يس تخدموها ض التي اس

بذلك إلى مرؤوسيهم من الكتبة والفريسيين لمناقشة  الصدوقيين وهم سادة الموقف، ولكنهم عهدوا 

دوقيين   هره قيافا وزعماء طائفة الص ب األحابيل الكالمية لإليقاع به، ولم ُيزح حنان وص ونص

وف" إّال بعد أن وقع العدو األآبر  األثرياء القناع عن وجوههم ويظهروا أمام الناس "على المكش

  بين أيديهم وتمكنوا منه فعًال.
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ًا في تاريخ هذه الحرآة فيما بعد. فبين الفينة والفينة نرى رئيس الكهنة وهكذا  آان الحال أيض

مية آما حدث في القبض على بطرس ويوحنا وتوجيه  ياتهم الرس خص وزمالءه يظهرون ش

تار. ولعّل   ئلة إليهما. ولكنهم في أآثر المواقف يتوارون وراء غيرهم ويعملون من وراء الس األس

المحنكة الحكيمة التي يجري عليها رجال الحكم واألشخاص الرسميون، ليتجنوا  هذه هي السياسة 

غط الحوادث إلى   طرهم ض ياء حتى يض غائر األش ومهم باالبتعاد عن ص الوقوع في أيدي خص

  التدخل فعًال. 

وإن صّح القول إن الممثلين الرسميين للسلطات اليهودية لم يجادلوا المسيحيين، فإنه ال يصحُّ    

نوات الخمس األولى آانوا آلهم من اليهود   فيما ي رين في الس هم. فإن المتنص تعلق باليهود أنفس

ًا إلى  خص ر ش ور حرآة مثل هذه ُيقبل الداخلون إليها بمعّدل ثمانية عش تقريبًا. وأنت ال تتص

تد الحوار في المنتديات    نوات، دون أن يحتدم الجدال ويش بوع لمدة خمس س رين آل أس عش

  . وهنا معقل الدليل في هذه القصة. الخاصة والعامة

احث الناقد في هدوء، ويزن الحقائق والوقائع ويفكر آيف تكاثر أتباع هذا     ه حين يجلس الب إن ف

نوات حدًا يحمل الخصوم على إثارة اضطهاد   الدين الجديد حتى بلغ عددهم في أربع أو خمس س

دهم  ذه       –ض ة تحيره وت طدم بحقيق د يص ذا ال ب ه  أقول حين ُيفعل ه أال وهي أن آل هذه  –ل

و. ومهما يكن من     د يس ف الرامي جس ع فيه يوس الحوادث جرت على مقربة من القبر الذي وض

ّح ما يذهب إليه  عه. وإن ص ف هذا، فإن القبر باٍق هناك لم ُينقل من موض أمر ما حّل بيوس

خرية والتهكم، وذلك ألن   اقدون الجاحدون، آان األمر مدعاة إلى آثير من الس التالميذ آانوا الن

افة ألفي متر من القبر الذي آا  ار يوميًا، وهم على مس بون األنص ع يجادلون ويكس ن في وس

    خصومهم أن يستمدوا منه الدليل الذي ُيخسرهم ويفسد عليهم دعايتهم.

التالميذ سلكوا سبيًال غير هذا الذي سلكوه، لما آان موقفهم مفهومًا. وال يخفى أنه آان  ولو أن

ابيع الحرجة التي عقبت الصلب دون      من المي سور أن ُيقال عن المسيح أشياء آثيرة في تلك األس

الحين، وإن   انًا عظيمًا من الص ورًا أن يقال إنه آان إنس وع القبر الفارغ. آان ميس إثارة موض

ار إلى تعاليمه   ورًا أن ُيش موته العنيف في عنفوان قوته آارثة قومية بل عار وطني. آان ميس
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ة  امي في الموعظة على الجبل وفي أمثاله الكثيرة التي ترفعه إلى أعظم مكانة بلغها نبي من  الس

ده آانت باطلة وإن موته آان    وًا أن يقال إن التهم التي ُأقيمت ض رائيل. بل آان ميس أنبياء إس

  جريمة من جرائم القتل العمد، وإثمًا فظيعًا في نظر اهللا.

ذه األقوال في المجتمعات الخاصة أو شبه العامة في ونستطيع أن نتصور الجدل يحتدم حول ه

أورشليم على نمط الحوار اليهودي بما يالبسه من حرارة وطالقة لسان، ثم يتفّرق المتحاورون 

ويذهبون إلى ُدوِرهم دون أن يفّكر أحد في ذلك الكهف الصامت في بستان الرامي. أما الذي ال 

 فهو أن ُتعقد هذه الحلقات في قلب مدينة أورشليم لالحتفاء نقدر أن نتصوره مهما امتّد بنا الخيال،

  بقيامة يسوع والمناداة بها دون أن تتجه أفكار آل السامعين إلى حادثة القبر الخطيرة.

وع النقاش، فإما أنه آان  ل في موض م الفاص ك أن حالة القبر آانت القول الحاس وما من ش

د وإما ال. فإن آ  م في جنباته بقايا الجس اول وقف على هذه يض ان القبر خاليًا خاويًا، ال بد أن ش

رع       يحيين، وال بد أنه ش ه وحواره مع المس ا بال مراء من أول األمر في جدل ة وعرفه الحقيق

  باالضطهاد الكبير عمدًا على الرغم من وضوح هذه الحقيقة.

ّوا الطرف عن دعوى التالميذ، ولكن حقيقة اخ لطات أن يغض تفاء وآان من حق رجال الس

لطة قد وقفوا على  أن ال يمكن أن يخفى عليهم. وإن آان رجال الس ياسي خطير الش د متهم س جس

  جلية األمر، فال شك أن شاول عرف أيضًا.  

وع، ال من  د يس اول وقف على حقيقة األمر فيما يتعلق بدعوى اختطاف جس اعتقد تمامًا أن ش

ي المجامع اليهودية. ولو أننا فرضنا أن رجال السلطة فقط، بل من جدله وحواره مع المسيحيين ف

ل     اول فيها يناض تان الرامّي طيلة المدة التي آان ش وع آان ثاويًا في قبره في بس د يس جس

ي، لكان معنى هذا أن   يحيين ويكافح دعايتهم، تارة بالجدل الحامي وأخرى بالعنف القاس المس

ًا في مثواه بعد هذا التاريخ بثالث   د ظّل باقيًا أيض ليم  الجس اول إلى أورش نوات حينما عاد ش س

انًا مهتديًا، وآان معناه أن شاول هذا آمن واهتدى وهو واقف على أمر هذه األآذوبة المفتراة.   إنس

بنا أن نتصوره يقضي أسبوعين آاملين يتحدث مع بطرس ويعقوب في أورشليم عن عقيدة      وحس

بنا ان د مقام في حين أنه ثاٍو في قبره!!! وحس مون الخطط  تدور حول جس ورهم يرس نتص
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يدهم  د زعيمهم وس يح وهم يعلمون أن بقايا جس ر الدعاية عن قيامة المس عون البرامج لنش ويض

  رميمة في القبر!!!

جم مع وقائع الحال ومنطق الحوادث.     اريخي؟ ال أظن. فإنه ال ينس ذا هو الموقف الت ان ه أآ

أنها، وهي آيف أ غر ش فر األعمال، فكر معي في حقيقة لها خطورتها على ص ننا ال نجد في س

انًا ما ذهب  تدل منه على أن إنس ائل الرسل، وال في الوثائق التاريخية األولى، أي أثر نس وال رس

حابة    وع. ألم يكن بين الص د يس ليقدم فرائض اإلخالص والوالء إلى المزار الذي ثوى فيه جس

وقها إلى ذ    ها، فتس جن في نفس يئًا من الش كب دمعةامرأة تثير الذآريات ش  لك المزار المقدس لس

طرم   ل األوفياء األمناء أمثال بطرس ويوحنا وأندراوس من تض من دموعها؟ ألم يكن بين الرس

م رفات أعز الناس لديهم؟ ألم  اق إلى زيارة ذلك المّقدس الذي ض ه لواعج الذآرى، فينس في نفس

ه ذآريات آبريائه األولى واعتداده  اول حين تهتاج نفس لو بذاته أن يذهب وحيدًا و يكن األجدر بش

م الكريم  د هذا االس مرة واحدة إلى القبر، ليبلل ثراه بدموع التوبة والندم جزاء ما اقترفت يداه ض

ان أمرهم من   دهم دفين في قبره، لك ي ًا لو أن هؤالء القوم عرفوا أن س ه اآلن؟ حق ذي يعتُز ب ال

  أغرب ما شهد التاريخ من أباطيل!

مسألة الوثائق التاريخية: فلو آانت المسيحية بدأت مثًال بمجرد فكرة خلود  ثم فّكر معي ثانيًا في

يسوع، ثم تطورت في تاريخ بطيء حتى غدت، آما هو شأن األساطير، عقيدة في قيامته بالجسد، 

لكانت أقدم الوثائق التاريخية وأقربها إلى الدور البدائي، وأقلها أثرًا وأضألها فعًال. فبشارتا متى 

وهما أقدم بشائر اإلنجيل بإجماع اآلراء، وأوجزها في التعبير، تصفان قصة القبر  ومرقص،

  الفارغ بعبارات خالية من التزويق أو التصنع، ال خروج فيهما عن الموضوع ذاته.

ثم فّكر أيضًا أن بين اثنين على األقل من ُآّتاب البشائر وبين بولس الرسول عالقة تاريخية 

تب الفصل الرابع والعشرين من بشارة لوقا قضى أسابيع طواًال بصحبة وثيقة، فالرجل الذي آ

الكبير، وآان له أآثر من زميل، آان صديقًا وفيًا. وفي أخريات أيامه أشاد الرسول بذآر الرسول 

  وفائه وإخالصه فقال: "لوقا وحده معي". 

  ان، على قولوالرجل الذي آتب اآليات الثماني من الفصل السادس عشر من بشارة مرقص آ
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جمهرة األئمة والعلماء، يوحنا مرقص نفسه، وهو شاب ثار بينه وبين الرسول ِشجار، ولكنه عاش 

حتى اآتسب فيما بعد عطف الرسول وتقديره. فهل اعتنق ذانك الرجالن سرًا عقيدة تناقض عقيدة 

  الزعيم الوقور الذي اّتبعاه وُأعجبا به أّيما إعجاب؟

ائل بولس  ك في   وحين نقرأ رس ريحة تزيح آل ش فة، نرانا أمام أقوال ص ه قراءة منص نفس

    عقيدة بولس حول القيامة.

ورة بين قولين   –فانظر مثًال إلى عبارته  ية محص دمجها والتي أ –التي تكاد تكون اعتراض

  في استهالله رسالة غالطية:

  ".قامه من األموات"بولس رسول، ال من الناس وال بإنسان، بل بيسوع المسيح واهللا اآلب الذي أ

الة األولى إلى تسالونيكي: ".... رجعتم    الة أخرى قبلها، وهي الرس أو إلى هذه العبارة في رس

ماء الذي أقامه من األموات،    دوا اهللا الحي الحقيقي تنظروا ابنه من الس ان لتعب إلى اهللا من األوث

  يسوع الذي ينقذنا من الغضب اآلتي".

ل الخامس أو إلى هذه العبارة التي ورد هود العيان في الفص هيرة لقائمة ش ت في مقدمته الش

  عشر من رسالته إلى آورنثوس األولى:

 اْلُكُتِب، َحَسَب َخَطاَياَنا َأْجِل ْنِم َماَت اْلَمِسيَح َأنَّ: َأْيًضا َأَنا َقِبْلُتُه َما اَألوَِّل ِفي ِإَلْيُكْم َسلَّْمُت َفِإنَِّني"

  )4و 3: 15آورنثوس 1اْلُكُتِب...." ( َحَسَب الثَّاِلِث اْلَيْوِم ِفي َقاَم ُهَوَأنَّ ُدِفَن، َوَأنَُّه

  أو إلى القولة الرائعة المأثورة عنه في هذا الفصل عينه:  

 َياَمُةِق َلْيَس ِإْن ْيَنُكْمَب َقْوٌم َيُقوُل َفَكْيَف اَألْمَواِت، ِمَن َقاَم َأنَُّه ِبِه ُيْكَرُز اْلَمِسيُح َآاَن ِإْن َولِكْن"

  )12: 15آورنثوس 1" (َأْمَواٍت؟

وإنه ليتعذر علينا قراءة هذه اآليات، في سياق الحديث الذي جاءت فيه أو منفردة، دون أن 

نشعر أن فكر الكاتب بعيد آل البعد عن مجرد الخلود أو القيامة الروحية. على أن في هذا الفصل 

  على آل تّقول أو مماحكة:عينه عبارة نّيرة تضع األمور في مستقّرها وتقضي 
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يؤمن أن يسوع  –شأن عدد آبير من زمالئه المسيحيين في ذلك العصر  –وقد آان بولس 

الناصري سيعود قريبًا مكلًال بالمجد إلى األرض، وقد توّقع هذا المجيء في حياته على األرض. 

ي خالل يحيين فوآان اإليمان بمجيء المسيح السريع فكرة اختلجت في نفوس عدد غفير من المس

  الخمسين سنة األولى من العصر المسيحي، وبولس آان واحدًا من أولئك.

وقد اقترن بتلك العقيدة سؤال عملي خطير. ذلك أن بعض المؤمنين آان قد مات، وبقي البعض 

. فكيف يكون الموقف عند مجيء المسيح ثانية؟ ويجيب عن هذا السؤال إجابة صريحة اآلخر أحياًء

  بقوله:

رٌّ ََذا وُه" ُه ِس ْم َأُقوُل ُد َال: َلُك ا، َنْرُق ا ُآلَُّن ا َولِكنََّن ُر، ُآلََّن ي َنَتَغيَّ ٍة ِف ي َلْحَظ ِة ِف ْيٍن، َطْرَف  َع

َد وِق ِعْن ِر اْلُب ُه. اَألِخي ُيَبوَُّق، َفِإنَّ اُم َس َواُت َفُيَق ِديِمي اَألْم اٍد، َع ُن َفَس ُر َوَنْح " َنَتَغيَّ

  ).52و 51: 15آورنثوس 1(

ن إن      ول، دون أن نفط ه الرس د إلي ذي قص ا ال ى ظاهره ارة عل ل العب ال أن نقب ومح

د.     ي ممّج د روح ى جس ي إل د الطبيع ّول الجس ن تح افية م رة ص ا فك حًا وراءه ان واض وآ

ن    ّد م ن ب م يك وت اهللا". ول ا ملك دران أن يرث ًا ال يق ًا ودم ولس، أن "لحم رف ب ا ع ًا، آم حق

وات    اء األم ي األحي ر ف دوث تغيي أل    ح ي الم لى ف اة الفض دادهم للحي واء إلع ى الس عل

ي          يحدث ف ول س ر أو التح ذا التغيي ى أن ه ولس إل ب ب األموات ذه ق ب ا يتعل ى. ففيم األعل

ذا   ه ه يطرأ علي ذي س و ال لي ه د األص ن أن الجس ه آم ك أن ن ش ا م ن م ة. ولك اعة القيام س

ا     ًا وُيق مًا حيواني زرع جس وة. ُي ي ق ام ف عف وُيق ي ض زرع ف ول: "ي ًا. التح مًا روحاني م جس

احًا              ر إفص ذا التعبي د ه ر يزي ع آخ ي موض اني". وف م روح د جس واني. ويوج م حي د جس يوج

  وإرهافًا حين يكتب إلى أهل رومية فيقول إن اهللا "سُيحي أجسادآم المائتة".

فُكل ما نعرف عن بولس الرسول يؤيد تأييدًا تامًا اعتقاده الراسخ الوطيد في أن قبر المسيح 

يًا في فجر يوم أحد القيامة. ولسنا نرى في آل أقواله تلميحًا وال تصريحًا ُيفهم منه أن آان خال

  الجسد آان باقيًا في القبر.



127 
 

ّر العالقة الهامة بين ظاهرة القبر   ت أجد بين الُكتاب الحديثين من حاول أن يفس على أنني لس

  التاريخية وبين اهتداء الرسول بولس.

در أن ينكر أحد أن   وليس ول     يق رقت أنواره على ذلك الرس ًا آامًال آالذي أش داًء عقلي اهت

ية التالميذ، وال بد أن يكون   ه فقط اقتناعه المجرد بعدالة قض اس الكبير، لن يمكن أن يكون أس

خام عن العوامل  ة آلها. ومن العجب أن ُتكتب المجلدات الض دق القص باعث قوي أقنعه بص

ول آأنها من ا ية في اهتداء الرس وعات التي يمكن معالجتها بمعزل عن فكر بولس النفس لموض

إزاء مشكلة القبر. مع أن هذه المشكلة من األصول الجوهرية في البحث آله. ولم يكن مستطاعًا    

يحية دون  ديدة للعقيدة المس لشاول أن يبلغ حّد التطرف الذي بلغه من النفور العنيف والكراهة الش

تقلة. وآان   ه فكرة مس ين،  أن يّكِون لنفس كرين متعاديين متعارض مثار الجدل دائرًا بين معس

  فالمسيحيون قالوا إن الجسد ُأقيم من األموات، بينما قال أحبار اليهود إنه ُسرق من القبر.

ك قد عرف ما  العًا معهم، فهو ال ش ريكًا للكهنة ض اول دخل الكفاح ش وينبغي أّال نغفل أن ش

  .  عرفوا، وشاطرهم وجهة نظرهم إلى حّد بعيد

ولو حاول القارئ أن يضع نفسه في مكان شاول، لوجد أنه من الصعب جدًا على عقل منطقي 

ليم أن يعارض ريرة فيما يتعلق بالقبر  س ة ش يحيين دون أن تكون له وجهة نظر منحوس المس

هم، وإن آانوا لم يختلقوا الدعوى  عه أن يجتنب الفكرة بأن التالميذ أنفس الفارغ. وما آان في وس

وها، هم على األقل متواطئون مع الذين سرقوا الجسد وأخفوه. وبهذا ينتقل األمر من نطاق  ويّدبر

ل دعاة  تأص ير أمرًا محتومًا أن يس الجدل المباح إلى نطاق التزوير والخديعة المتعمدة، ويص

  الفكرة المّزورة في غير شفقة وال رحمة بقوة القانون وسلطان الدولة.

طهاد الكبير  ك أن بهذا بدأ االض حاياه. وما نش هيد األول باآورة ض تفانوس الش الذي آان اس

تفانوس موته، طبعت آثارها على عقل بولس  تقبل بها اس الهدوء والثبات ورباطة الجأش التي اس

وة، بل أمعن  طهاد والقس آما فعلت في اآلخرين. لكن لم تؤِد هذه إلى التخفيف من وطأة االض

ون آالصواعق على أوآار المسيحيين، ويزّجون الرجال المضطهدون في قسوتهم وراحوا ينقضّ   
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والنساء في سجون الدولة انتظارًا للمحاآمة الصورية التي آانت تنتهي في أآثر األحيان بالموت. 

موم الكراهة والحقد. وغدا  وفّر آخرون إلى القرى النائية، فتعّقبهم مطاردوهم وهم ينفثون فيهم س

  أن يصرح بانتمائه أو مناصرته قضية الناصري. من أخطر األشياء على أين إنسان

اول أنباء، من زعماء مجمع اليهود  ير، انتهت إلى ش ير هذا المس ياء تس وبينما آانت األش

نًا، فالكفر قد    يرًا حس ير س ق، تنبئه أن األحوال في هذا المدينة العظيمة ال تس المحافظين في دمش

اعد المارقي  تّد س تعصى أمره، واش رائيل بالمهاجرين الذين انظموا تأصل فيها واس ن عن دين إس

اول لم يطق أن يبقى جامدًا، ما دام بين هؤالء المتآمرين ارم العقاب  إليهم. وش من لم يلحقه ص

لطان    ليم تّخول له س لطات اليهودية في أورش ائل من الس عى إلى الحصول على س والتعذيب. فس

اونيه، أورشليم. وبعد أن جمع إليه نفرًا قليًال من معالتنفيذ لدى المجامع التابعة للرئاسة الدينية في 

  غادر المدينة في رحلة من أهم الرحالت وأبقاها أثًر في حياته.

ق، حدث أمر جلل، آان له أعمق  ارف الرّآُب المعّفر بالتراب مدينة دمش تة أيام، ش وبعد س

باب متوافرة على أن الذ  اول رأوا نواآلثار وأبعد النتائج في تاريخ العالم. واألس حبوا ش رًا ين ص

به أعمى   اول من على األرض آان ش بّز في لمعانه ووهجه شمس الظهيرة، وأنهم حين رفعوا ش

يرة التي بلغوا بها المدينة. وإنها لخاتمة   افة القص يئًا. وقيل إنهم اقتادوه من يده المس ر ش ال يبص

ك ف  بيل إلى الش دق الرواية من الناحية غريبة مروعة لتلك المغامرة الجريئة! ولكن ال س ي ص

جلها عن هذا     لة التي س تقى البيانات المفص فر األعمال اس التاريخية. وما نظن أن لوقا آاتب س

  الحادث من أحد غير الرسول بولس نفسه.  

أن؟ ولماذا ُينزع في       ا ترتب عليه من نتائج خطيرة الش ذا الحادث الغريب وم ل ه فكيف نعل

ي  ان األص ليم في منطقه العقلي، المتحمس في لحظة خاطفة، ذلك اإلنس ل في محتده الديني، الس

ط العقائد التي اعتّز به وامتزجت بلحمه ودمه، وُيحمل آأنه على جناح  غيرته وتفكيره، من وس

  الريح إلى المعسكر اآلخر بين ألّد أعدائه وأبغض الناس إليه؟

نا ُنعنى هنا بآثار اهتدائه وإن تكن لهذه خطورتها وقدرها.  ولكن آيف َيْقوى هذا االنقالب ولس

حراء    اها معتكفًا في الص نوات قض مد ثالث س الخطير، في أفكار الرجل وعقائده، وعلى أن يص
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وس، بل آيف يقوى على معاناة     اها ينتظر الدعوة في طرس نوات ُآخر قض ع س العربية، وتس

نية؟ لماذا ينتقل عقل    اها في رحالته المض طهاد والعناء التي قاس نوف االض  جبار من أقطابص

  الفكر الذين عرفهم التاريخ، في لحظة خاطفة، من عقيدة إلى أخرى، آلتاهما على طرفي نقيض؟  

ق. فهناك طرق آثيرة  اول في طريق دمش نا ندري، وربما لن نعرف آّل ما اختبر ش لس

اب إلى قرار  تعلن بها الحقيقة غير المنظورة وتنس ان. على أنن واثق من تس يء شة نفس اإلنس

اول هي عينها التي قّومت حياة وا حد ومقتنع به اقتناعًا تامًا، وهو أن الحقائق التي قلبت حياة ش

  ولكن الغريب في األمر أنا جاءته من طريق عكسي. – بطرس ومتياس ويعقوب

طربة عن ح قيقة القبر الفارغ، ووقع النبأ الذي تلقوه في بكور ذلك فالتالميذ بدأوا بفكرة مض

اول فكان موقفه غير ذلك. فلقد أقبل إلى   اليوم المأثور م هم. أما ش ة من نفوس وقع الغرابة والدهش

اء الكهنة، فنظر إلى التالميذ    ّبعًا بوجهة نظر رؤس اّد. آان مش إدراك هذه الحقيقة من اتجاه مض

رير أثيم. فأصّر على  ّيدهم نظرته إلى مضللين مخادعين، مجدفين على اهللا، ومنادين بكفر ش وس

الهم  تئص ق بهذه النية المبّيتة، ولكنه بلغها اس انًا تائبًا إنس عن بكرة أبيهم. وبدأ رحلته إلى دمش

مع أو اختبر، بعد رؤيا   يء مما رأى أو س تطع ش اب موجع القلب. ولم يس نادمًا، مهّدم األعص

ره الذي فقده إلى     تعاد بص تّقر عليها. اس ق، إن يؤثر أقل في حالته العقلية التي اس طريق دمش

ولكنه لم يستعد ذلك الشك الذي حمله على الغّلو واإلفراط، وتلك الكراهية التي نضحت من حين، 

نفسه إمعانًا في القسوة. انطلق إلى الصحراء العربية شهورًا طواًال في عزلة ليفّكر في األمر، ثم   

ق بالدين الجديد الذي اعتنقه، ولكن اس  مهعاد آما هو الرجل الذي اهتدى وتجدد. نادى في دمش

ار ُمقامه هناك َخِطرًا عليه أدلته بعض  ابقين، ولما ص أدخل الفزع الرعب في قلوب أعدائه الس

جاعة واإلقدام وانطلق   وار المدينة. ثم تّذرع بالش ّلة أثناء الليل من فوق أس األيدي الكريمة في س

ر يومًا م  ة عش ليم ليلقى هناك الهزء والتحقير والمذلة والهوان، وقضى خمس  ع بطرسإلى أورش

ري أن يعرف. ومرة أخرى حملوه على   ان بش تطيع إنس اول آل ما يس الذي عرف من أمر ش

  الهرب من المدينة اجتنابًا لالضطراب والفوضى، وعاد إلى موطنه طرسوس.
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ة الفتية الناهضة في أنطاآية الغيرة التي عهدتها    نوات، وحين تذآر الكنيس ع س ثم تنقضي تس

تدعائه،  ل الس اول، وترس يرونه هناك في وطنه الرجل الممّكن في عقيدته، الثابت على في ش

ف حياته وأواخرها، ال نجد فيها  ائل التي آتبها في منتص الحق الذي عرفه. ونحن إذ نقرأ الرس

ليمًا   وج عقل آبير رزني ومنطقًا س فُّ من بين ثناياها نض تش أثرًا للهزال العقلي. بل بالعكس نس

  شديد االتزان.  

ا إ  أ هن ادئة، ألن الحقائق في ذاتها رزينة هادئة.      ولم أش ة بلهجة ه ائع الجوهري ات الوق ّال إثب

فأنت ال تستطيع أن تعلل هذا الوالء الصادق في حياة طويلة آهذه بطارئ من الطوارئ العاصفة، 

يح،   ف آيفية إيمان بولس بالمس اها وص تيرية الزائلة. وأن اقتض أو اختبار من االختبارات الهس

  المحّسنات اللفظية وعبارات البديع والبيان، فإننا نكون جّد مخطئين.اللجوء إلى 

وقد يكون االختبار الفعلي الذي جازه في طريق دمشق منسجمًا بطريق ما مع مزاجه الخاص  

إن شخصًا غير منظور وقف فعًال  –آما قال الدآتور "ليك" نفسه  –ونزعته الخاصة. وقد يكون 

يئًا أشبه بما تحسُّه الحيوانات أحيانًا بقوة اإلحساس دون على قارعة الطريق، وإن شاول   رأي ش

اح   ماءنا ينطق بها في إيض مع قط أس وتًا. ألم نس مع ص أن تراه بالعين الطبيعية. وقد يكون س

اول يتكلم دون    مع الزمالء ش ان منظور لنا؟ فليس ثمة غرابة أن يس وتمييز في حين ال يوجد إنس

  أن يراه أحدًا. 

افرين مع بولس  على أن الحق فر األعمال تقول إن المس يقة التي يوردها المؤرخ لوقا في س

اه    امتين ينتظرون ما عس قطوا جميعهم على األرض بتأثير ما رأوه، ثم قاموا ووقفوا ص س

معوا ما قيل لبولس ولو أنهم لم يفهوا آلمات يحدث بعد ذلك. وس ، المتكلم. لقد رأي بولس النور س

يح وآلما  و وت المس مع ص معوا    ته، بينماس يح، وس افرون معه رأوا النور ولم يروا المس المس

  ).26، 22: 9الصوت دون أن يمّيزوا الكلمات (أعمال الرسل 

ر. على أن الناحية   توعبه علمنا الحاض وفي هذا اآلراء آلها نحن ال نذهب إلى أبعد ما يس

 ه رأى المسيح المقام، الحتالعقلية في هذا الظاهرة الغريبة حق صراح. فإنه حين اقتنع بولس أن 

ه      أنما الحجر الكبير قد تدحرج داخل نفس ارغ، وآ ة فكرة القبر الف ه ألول مرة بقوة دافع في عقل
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للين، فهم على حق فيفحّطم خطوط دفاعه تحطيمًا. وعرف أنه لم يكن التالمي ا مذ مخادعين مض

هاد عنيف، آالذي   تش تحيل على امرئ معاناة اس تفانوس بروح اّدعوه، وأدرك أنه يس عاناه اس

الة والروعة د ميت، ثم البس رقة جس ، لمجرد اعتناق فكرة آاذبة مبنّية على أآذوبة مختلقة آس

دق يقين    اعة يفهم عّلة ثبات بطرس، وص اول من تلك الس االدعاء أنه قام من األموات. وأخذ ش

  ل.اآلخرين الذين نّهجوا نهجه، ممن امتزج اقتناعهم بعاصفة من الفرح والتهلي

ة العجيبة  وهي أنه بمجرد االقتناع  –واألمر الغريب حقًا هو الظاهرة البارزة في هذه القص

ت     اقب ا تع ة ال تتغير، آلم ابت ة، ث اريخي ة ت ًا. فخّلو القبر حقيق ًا عميق أثرًا رائع ل ت أثر العق ا، يت به

ة  اقي اة بولس، وهي اليوم ب ًا، فهي لم تتزعزع قط في حي وخ ًا ورس ابت ال زادت ث الط األجي ود آ

  الراسخ شامخة بأنفها، ال يضيرها نقد وال إفك.
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ة حيال ما   ال أظن أحدًا يقرأ  ير مرقص في وصف القيامة إّال تملكه الدهش أول بيان آتبه البش

  قيل عن ذلك الحجر الذي ُأحكم به باب القبر.

ان حين يلقاه أمر فجائ  دمة التي يختبرها اإلنس آثار ي لم يكن منتظرًا، آونحن نعرف مبلغ الص

ن آروزو مثًال. وآل حادث فجائي مثل هذا   ة روبنس األقدام في الرمال التي نقرأ عنها في قص

يوقظ العقل ليبحث عن تعليل له. وهذا اختبار يلقاه، فيما أظن، آلُّ من يقرأ قصة البشير مرقص.  

وقين، على غير انتظار، وبحكم منطق الحوادث،  نا مس ة أخرى وهنا نرى أنفس إلى فحص قص

  يرويها بشير آخر وهي قصة الّحراس.  

ي ألول مرة، وذلك ألني آنت قد أِلْفُت أن    ًا في نفس ة دهش وإني ألذآر آيف أثارت هذه القص

أحسب قصة الحراس حادثًا ثانويًا ال أعّلق عليه شيئًا من األهمية. ومما قاله الناقدون إنه لم ُيسمع  

ة ال ة. ولو أنهم اعترفوا قط أن ينقس الجنود، وخاص جنود الرومان، وهم يقومون بواجب الحراس

باب الداعية إلى إقامة الحراس على القبر لم تكن    ًا إن األس ّدقهم أحد. ويقولون أيض بذلك لما ص

  في ّحد ذاتها وجيهة أو محتملة التصديق آثيرًا.  

اؤل، وافترضت أن أحدّا لم ي خطر على باله أن وفي أول أمري قبلت هذه األقوال في غير تس

وة عند   اعة الفجر التي ظهر فيها النس يذهب إلى القبر فيما بين مغيب الشمس في يوم الجمعة وس

يح بعد أن ثبت      ة اليهود، عنوا بقبر المس ان، وال آهن ه ال الروم القبر، وزعمت مع الزاعمين أن

  عاة تامة.لدى اآلخرين أن مراسم الدفن قبل مغيب الشمس قد روعيت مرا

ّد ما آان دهشي حين وجدت أن رواية مرقص (وهي أقدم ما بين أيدينا من الروايات عن  ولش

هيل الفهم على القارئ نثبت  ه. ورغبة في تس ند هذا الرأي بتاتًا بل تثبت ما ينقض القيامة) ال تس

  هنا النص الحرفي للرواية

 الفصل الثالث عشر 
 دليل يقدمه الحجر اَألصّم
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َّْبُت،  َمضَى َوَبْعَدَما" َْتَرْت الس َاُل َيْعُقوَب ُأمُّ َمْرَيُمَو اْلَمْجَدِليَُّة َمْرَيُم اش  ِلَيْأِتيَن َحُنوًطا وَمُة،َوس

ُْبوِع َأوَِّل ِفي ِجدًّا َوَباِآًرا. َوَيْدَهنَُّه َّْمُس َطَلَعِت ِإْذ اْلَقْبِر ِإَلى َأَتْيَن اُألس  :َبْيَنُهنَّ ِفيَما َيُقْلَن َوُآنَّ .الش

 َعِظيًما َآاَن َألنَُّه! ْحِرَجُد َقْد اْلَحَجَر َأنَّ َوَرَأْيَن َفَتَطلَّْعَن »ِر؟اْلَقْب َباِب َعْن اْلَحَجَر َلَنا ُيَدْحِرُج َمْن«

 َال« :َلُهنَّ َفَقاَل. اْنَدَهشَْنَف َبْيضَاَء، ُحلًَّة َالِبسًا اْلَيِميِن َعِن َجاِلسًا شَابًّا َرَأْيَن اْلَقْبَر َدَخْلَن َوَلمَّا. ِجدًّا

 الَِّذي اْلَمْوضُِع ََذا ُهو. اهُهَن ُهَو َلْيَس! َقاَم َقْد. اْلَمصُْلوَب النَّاصِِريَّ َيسُوَع ُلْبَنَتْط َأْنُتنَّ! َتْنَدِهشَْن

ِْبُقُكْم ِإنَُّه: َوِلُبْطُرَس ِلَتَالِميِذِه َوُقْلَن اْذَهْبَن لِكِن. ِفيِه َوضَُعوُه  َقاَل َآَما َتَرْوَنُه ُهَناَك. َجِليِلاْل ِإَلى َيس

 َألنَُّهنَّ َشْيًئا َألَحٍد َيُقْلَن َلْمَو. َأَخَذَتاُهنَّ َواْلَحْيَرَة الرِّْعَدَة َألنَّ اْلَقْبِر، ِمَن َوَهَرْبَن سَِريًعا  َخَرْجَنَف. »َلُكْم

  "َخاِئَفاٍت ُآنَّ

لية التي خلدها لنا التاريخ، وهي أقدم الوثائق وأقواها حجة فيما حدث  وهذه هي الرواية األص

وة. وهي أق وة آما روينه، وآما تناقلته للنس وص التي تمّثل ما وقع فعًال ألولئك النس رب النص

  األلسن في العصور األولى.

وماذا عن الّجو الذي أحاط بالحادث؟ يتعذر علينا أن نقرأ قراءة بعيدة عن الغرض منزهة عن 

، رواية موضوعالغاية دون أن نتأثر بصراحتها في التعبير وخلِوها من الحواشي التي ال تمسُّ ال

فًا واقعيًا.     ة وص ف القص نعة فيها وال تكلف، تص يغتها، ال ص افية في ص ريحة رائقة، ص ص

ك   ًال عن ذل اه   –وفض ه ومعن ه خطورت ل   –وهو أمر ل ل الحوادث التي تمي ًا من آ ات تخلو بت

وة يتخذن طرقهن   رورة إلى التهويل والنعوت الخارقة للطبيعة والمألوف. فهي تصّور النس بالض

دن    إل ال الحجر الكبير، وآيف وج ف حيرتهن وجزعهن حي اق الفجر، وتص ل انبث ى القبر قبي

الة، آان لها في نفوسهن  ًا بثياب بيض، ألقى إليهن رس ابًا جالس الحجر مدحرجًا، فدخلن ورأين ش

  المضطربة أعمق األثر، فهرولن مسرعات وخرجن يجررن أذيال الخوف والروع.

هد روائي وغير عادي. ولكن  وع، مش ة آلها غير عادية، من القبض الفجائي على يس القص

اعة النهار المبكرة، وفي النور القاتم،   لبه، إلى دفنه في قبر رجل غنّي. وحين نفكر في س إلى ص

وة أن يريَن ما  اور األحياء وهم في محّالت الموت، وفي عدم تأهب النس وفي اإلحساس الذي يس
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اهد الحياة حين نفكر في آل هذا نحكم أن م –رأين  هدًا من مش لكهن في ذلك الموقف يمّثل مش س

  الحقة الواقعية.

آما قلت بالحجر فقط، ذلك الشاهد الصامت الذي ال يكذب. وحول هذا   –ولكن أنا معني اآلن 

  الحجر حقائق معينة تدعو إلى آثير من البحث والدرس.

طرتها هنا ال تدع م ك في أنه آان آبيرًا ولنبدأ أوًال بحجمه ماهيته. والرواية التي س جاًال للش

وثقيًال. وهذه حقيقة يؤيدها صراحة أو تلميحًا آل الُكّتاب الذين أشاروا إليه. فيقول مرقص: "آان  

عظيمًا جدًا" ويقول متى: "حجرًا آبيرًا". ومن األدلة األخرى على آبر حجمه ما أبداه النسوة من 

ان جه لهنَّ. ولو لم يكن الحجر ضخمًا وثقيًال، لكالحيرة حين أقبلَن إلى القبر وتشاورن فيمن يدحر

تنتجه من هذا آله أنه آان آبيرًا     وة الثالث مجتمعات أن يدحرجنه. والذي نس دور النس في مق

اعدة خارجية. ولهذا آله أثره في أطوار   وة قادرات على دحرجته دون مس بحيث لم يكن النس

  القضية.

في آل الوثائق الباقية بين أيدينا، فهي أن النسوة وجدن أما الحقيقة البارزة التي ُتذَآر صراحة  

  الحجر مدحرجًا عند مجيئهن إلى القبر.

ت تمامًا. فمعناها    اعيف المادية المنطوية عليها هذه الواقعة قد ُفحص ت أظن أن التض ولس

بقه   وة لم يكّن أول من جئن إلى القبر، وإن واحدًا ممن يعنيهم هذا القبر قد س ريح أن النس  نالص

  إليه. وهذا هو االستنتاج الذي يستخلصه آل من يؤمن أننا أمام واقعة تاريخية ال شكل فيها.

ًا من   د ُدفع دفع ه ق ة، أو أن ة للطبيع ارق ه قوة خ د دحرجت القول إن الحجر ق ك ب ا لم نتمس وم

ت تكثر في    ان ة (من نوع الهزات التي آ ي ًا على أثر هزة أرض ه أزيح َعرض ل، أو أن داخ ال

ة) خص أو    اليهودي ا أن نعرف من هو الش ذه اآلراء يتحتم علين ك برأي من ه ا لم نتمس ، م

ة وتوافرت لديهم البواعث إلزاحة الحجر من مكانه، وذلك  خاص الذين ُأتيحت لهم الفرص األش

  ألن الثابت من وقائع الرواية أنه ُأزيح قبل الفجر في صباح األحد.

ملوهذا  مل فيما يش عب النواحي، يش ئلة التي بحث هائل متش ه إعادة القول في بعض األس

وة إلى القبر واقعة  حاولنا اإلجابة عنها، ولست أجد مهربًا من هذه اإلعادة. وإن آانت زيارة النس
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تاريخية، فإن إزاحة الحجر واقعة تاريخية أيضًا. وال مناص أن نقبلها عنصرًا ماديًا من عناصر  

  بحثنا.

در منها تدُخل لدحرجة وعلينا اآلن أن نبحث على التوالي النو احي الثالث التي ُيحتمل أن يص

ي قد عاد   ف الرامـ وهو صاحب الحق في  –الحجر من على القبر. فهل ُيحتمل أن يكون يوسـ

  إلى القبر فيما بين ختام السبت وبين الساعة التي أقبل فيها النسوة في صباح األحد؟   –هذا 

يء بيان مل قبل آل ش ؤال يش الغرض الذي جاء من أجله. فإن قلنا إنه  وجوابنا عن هذا الس

نكار ـاص من استـجاء سرًا ومنفردًا (ليلقي مثًال نظرة أخيرة على جسد الزعيم المائت) فإنه ال من

تبعد مجيئه لهذا الغرض في منتصف الليل، والثاني ألن  ببين: األول، ألننا نس هذه الرأي ونبذه لس

ه من تحقيق الغرض الذي ا  ن   الظروف لن تمّكن س وة قد أحس بتغاه. وإذا آان ثالث من النس

ه، فإنه ال بد من وجود رجلين على األقل      ه وثقل بب آبر حجم بعجزهن عن دحرجة الحجر بس

  ليتمكنا من إزاحته. فلو آان يوسف قد جاء وحده، لما استطاع أن يصل إلى القبر مطلقًا.  

ف جاء مع فريق من العمال. و اعات الظلمة يبقى علينا إذن أن نفترض أن يوس لعّله اختار س

عرت أن هذا   د إلى مثوى آخر يليق به. ولطالما ش ه عن أنظار الجماهير، ولينقل الجس ليخفي نفس

ول إلى    ذي يعلل هذه الظاهرة الغريبة في حالة تعّذر الوص ل العقلي المحض ال الزعم هو التعلي

 يشرح أيضًا السبب في عدمحل مقنع آخر. وذلك ألنه يشرح عّلة خلو القبر عند مجيء النسوة، و 

  تعيين المكان الذي ُنقل إليه الجسد.

مت العمال        ة. وذلك ألنه ال يبّين لناعّلة ص اًر في نقطة معين ار انهي ل ينه ذا التعلي على أن ه

ليم  ف في َنبش الجثة ليًال وإعادة دفنها، حينما تجاوبت في أرجاء أورش ترآوا مع يوس الذين اش

يحات ال  ابيع قليلة ص وع هذا قد قام من األموات ورآه تالميذه بعيونهم، ولو بعد أس منادين أن يس

  آان أولئك العمال قد صّرحوا بما يعلمون، ألجزلت لهم السلطات العطاء وخصتهم بأآبر جزاء.

ًا نقطة خطيرة ينهار عندها هذا الغرض ويتنافر مع األدلة المادية. وذلك ألنه ال و هناك أيض

ا    ة على م جلته أقدم الوثائق التاريخية وأقربها إلى عهد وقوع  يلقي نورًا البت وة وس اّدعاه النس

  الحوادث بأنهن وجدن شابًا يحتّل القبر.
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كوا بالقول إن ليس في رواية مرقص ما يدعو  تمس وإنه ليبدو لي أن أولئك الناقدين الذين اس

ية د هيأوا لقضبالضرورة إلى شيء خارق للطبيعة في إمكان التعّرف إلى هوية ذلك "الشاب"، ق   

وة ذهبن إلى القبر ورأينه مفتوحًا، فهو       ح الدليل على أن النس إنه إذا ص ة. ف ة جليل الحق خدم

  صحيح أيضًا فيما يتعلق بقولهن إنهن رأين هناك شابًا وقد وّجه إليهن آالمًا عند رؤيتهن.  

ف الرامي ورجاله يتخذون هذا التحّوط، فيترآو ور يوس هم ن وراءعلى أنه يبعد جدًا أن نتص

ك أنهم محتاجون إلى األيدي العاملة آلها إلتمام عملية   ّل القبر بعد إخالئه. وما من ش رجًال يحت

وا بحاجة في مثل موقفهم إلى ترك رقيب وراءهم. وعلى فرض أنهم آانوا ثالثة  النقل. وهم ليس

ي ت حيث عاونهم معًا بمن العمال، فإن حمل األنوار واألدوات وَنقل التابوت فيما بينهم، آان يقتض

ال يسعهم أن يترآوا وراءهم رقيبًا ال تدعو إليه الضرورة. فضًال عن هذا فإن الرسالة التي تلقها   

نا   ت مما يقوله رقيب القوم في مثل تلك الظروف التي آانوا فيها. وبعد هذا نرى أنفس وة ليس النس

د   ف الرامي هو الذي نقل الجس طرين إلى نبذ الزعم القائل إن يوس جم مع مض ، ألنه زعم ال ينس

  األدلة المادية المتوافرة بين أيدينا.

 إلى صحابة يسوع وتالميذه. قلت في فصل –واآلن نجيء إلى الفريق الثاني في نطاق بحثنا 

حقة في   ر تلك الفئة المنس تبعد جدًا أن تجس ري تقريبًا يس ابق من هذا الكتاب إن اإلجماع البش س

لك التالميذ وأخالقهم  موقفها الذليل على عمل من هذا النوع، أو أن تفّكر فيه. ولقد عرفنا من مس

ة. واهتداء              ذه الخديع اعة، إلى حبك ه أفراد أو آجم ذ، آ دم التالمي اًال للظن أن يق دع مج ا ال ي مم

ادقون   كرهم بعد أن عرف أن التالميذ أمناء ص بولس وحده يؤيد هذا الرأي. فلقد انتقل إلى معس

  ى حق وصواب.  في دعواهم، بل أنهم عل

لطات اليهودية  د أمامنا منافذ المزاعم، نجيء إلى الفريق الثالث ونفترض أن الس وبعد أن ُتس

بابًا تحمل على االعتقاد أن  ع أمامنا نطاق البحث، وذلك ألن ثمة أس هي التي فعلت هذا، وهنا يتس

  السلطات اليهودية قد اهتمت بأمر القبر في خالل الفترة التي نتحدث عنها.
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تندين في هذا ا رتياب الويرتاب بعض الناقدين الحديثين في أمر إقامة الحراس على القبر مس

  إلى أمرين:

األول أن قصة الحراس تبدو "دفاعية" لتبرير ما حدث، وربما آانت من مبتكرات العصور   – 1

  المتأخرة.

  قف.وثوق بها في هذا المووالثاني أنها بعيدة االحتمال في حّد ذاتها، وال تنسجم مع الحقائق الم – 2

نين المتأخرة بحاجتهم إلى دليل   ّوا في الس يحيون قد أحس ّلم جدًال أنه إذا آان المس ونحن نس

ئة. ولكن هذا الموقف ال      ة الناش ك وتثّبت إيمان الكنيس ة آهذه تزيل آل ش ند دعواهم، فقص يس

ند إلى دعامة من الحق متينة. والبحث   ة حقيقية تس اقع آله يدور في الو يتغير متى آانت القص

جمة مع الحقائق      ال في حد ذاتها؟ ثم هل هي غير منس دة االحتم ة بعي حول أمرين: هل القص

األخرى المعروفة في هذا الشأن؟ وبعد البحث واالستقصاء أستطيع أن أجيب بالنفي القاطع على   

  السؤالين.

ادر في آتب  ة إقامة الحراس مّدونة في ثالثة مص التاريخ القديمة: مرة فالمعروف لنا أن قص

بهما طبعًا في مرتبة اإلنجيل من حيث قوة   فرين قديمين ال نحس في اإلنجيل الكريم، واثنتان في س

  الحجة، أحدهما ُيعرف بإنجيل "بطرس" واآلخر بإنجيل "نيقوديموس".

ارة متى، وهي    يالتها الدقيقة. ففي بش ادر الثالثة في بعض تفص ة تختلف في المص والقص

ارة ا ة الحراس، ينقل الحراس النبأ إلى الكهنة، فينقذهم البش لوحيدة في اإلنجيل التي روت قص

رة،  ارة بطرس ينقل الحراس النبأ إلى بيالطس مباش اوي إلذاعة بيان آاذب. وفي بش هؤالء رش

ارة نيقوديموس فيحذو الراوي حذو متى في   يئًا. أما في بش فيأمرهم هذا أن يصمتوا وال يقولوا ش

  بشارته.

  ى أن الروايات الثالث اتفقت اتفاقًا تامًا في نقطتين:  عل

  أن المسئولين قد تقدموا إلى بيالطس والتمسوا منه إقامة حراس على القبر.  – 1

    وأن الحراس قاموا بمهمتهم في الليلة السابقة لمجيء النسوة إلى القبر. – 2
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  ان موقف اليهود حيال جسدوهنا نرى التقدم إلى بيالطس يدعو إلى شيء من التعليق. لقد آ

إن الحكم   ادة اليهود، ف از من ق إيع ًا، وحوآم ب ان يهودي ة. فهو وإن آ دق ة ال اي ًا غ وع دقيق يس

وع ملكًا للرومان،   د يس والعقوبة آانتا وفق القانون الروماني، ومن الوجهة القانونية، آان جس

ّدًا من بيالطس   رف فيه. وبعد أن لقي اليهود ص حول آتابة العنوان الذي ولهم وحدهم حق التص

لطة بيالطس مرة أخرى، أو التعدي    ليب، لم يكن هينًا عليهم محاولة تحدي س عه على الص وض

وع، فإن لم يكن بدُّ من أن  على القانون الروماني. على أنه إذا آان آهنة اليهود قد اهتموا بقبر يس

ط فويض لما يرونه من تحّوُيْفضُوا إلى بيالطس بما يساورهم من ارتياب، والحصول منه على ت  

  وحرص.

د المصلوب،   لطة بيالطس في التصرف بجس ارة إلى س آل هذا يؤيد صدق القصة، أما اإلش

فأمر تافه في حد ذاته. ولكن الباحث المؤرخ يجد في التوافق بين الرواية وبين مقتضيات الموقف 

  التاريخي، مجاًال للقول والتخريج.

ل  ؤال األص اء وهنا يجيء بنا إلى الس ي: هل آان هناك وازع قوي، أو وازع ما، يحمل رؤس

بيله  يح؟ وهل آان هذا الوازع آافيًا ألن يتحّمل القادة اليهود في س الكهنة على االهتمام بقبر المس

تعانة بالوالي الروماني مرة أخرى؟ وهم قد عرفوا   د وجفاء في االس ون له من ص ما قد يتعرض

  إصالة الرأي تملي عليهم أنهم ذهبوا إليه مرة ثانية؟أن بيالطس آان في حالة عصبية، وأن 

رين خطيرين في الموقف. فهناك أوًال ما يبعث على الظن  إن الذين ينكرون هذا يغفلون عنص

أن ذلك البستان آان بطبيعة الحال خاضعًا لنوع من أنواع الحراسة الوقتية. ولو آان جسد يسوع   

اد المجرمين    ع أجس ع، آما آانت توض المحكوم عليهم، في المقبرة العامة، فإنه آان من قد ُوض

الطبيعي أن يقام حرس رسمي على المكان. وآانت أورشليم في األعياد والمواسم تكتظ بالوافدين  

  وتثور فيها االضطرابات ألتفه األسباب. ولم يكن المحكوم عليه مجرمًا عاديًا آسائر المجرمين.

د  د، آجس وع، يعتُز به قومن ويمقته آخرون، في مكان  فلم يكن من المعقول أن يترك جس يس

يئًا مثل هذا ال تجيزه   تئذان. ومن سُخف القول أن نزعم ش مفتوح تدلف إليه الجماهير في غير اس
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ليم في ذلك العصر. والذي نعتقده أن االحتياطات الالزمة آانت  حكومة متحضرة آحكومة أورش

  ر شيء غير عادي.ُتتخذ حسب مقتضيات الموقف دون أن يكون في األم

وع لم يلق هذا الهوان. وقد أجمعت   د يس على أن الحق التاريخي الذي ال نزاع فيه، أن جس

ف الرامي، وهو رجل يهودي ذو آرامة وجاه، ذهب إلى بيالطس وطلب   ائق على أن يوس الوث

د قبرًا، ربما ا د، فأجابه بيالطس إلى طلبه. ومن ثم نّفذ الرامي تدبيره، ووارى الجس تاره خالجس

  لقربه من الصليب، ولكنه آان قبره الخاص الذي أعّده لنفسه.  

ولست أظن أن جمهرة الباحثين قد أدرآوا تمامًا آيف أن هذا الحادث البسيط، الذي يبدو تافهًا 

د األمن والنظام في    وع، فوّطـ ـ د يس ـ ألول وهلة، قد غير الموقف القانوني فيما يتعلق بجس

  أورشليم.

م واألعياد التي اآتظت بها المدينة بها المدينة منوطًا وقد آان حفظ األ من والنظام في المواس

يح بعقوبة غير الموت، لكانت حمايته والمحافظة عليه  لطة المدنية. لو آان قد ُحكم على المس بالس

الموت من     ة الحكم ب لط اني نزع س ة، ولكن اإلمبراطور الروم ات اليهودي لط ا الس نيطت به

اص الهيئات وا رف  اختص لطة التص لطوائف الدينية، فبمجرد النطق بحكم الموت، انتقلت س

ؤوًال من الوجهة   لطة الرومانية. فبيالطس آان مس نهدريم اليهودي إلى الس بالمتهم من مجلس الس

  القانونية عن نتائج تصرفه.

طرابات   يريه، وذلك ألنه إذا حدثت مظاهرات أو اض وقد آان هذا مالئمًا لرئيس الكهنة ومش

  مكان الصلب أو عند الدفن، فإن الوالي الروماني آان مضطرًا بحكم وظيفته إلى قمعها.  في 

تاريخ لم ينُح هذا النحو، فلشّد ما آان حنق السلطات اليهودية وخيبتها أن ترى ولكن سير ال

واحدًا من رجالها يذهب سرًا ويطلب الجسد من بيالطس. وآان من جّراء هذا انقالب الموقف، إذ 

مسئولية حراسة القبر والمحافظة على النظام إلى السلطات اليهودية. ومن ثم آان الحنق عادت 

  والسخط الذي صوبه اليهود المسئولون نحو يوسف الرامي على ما تقول أسفار األبوآريفا.
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ئولية  نا أن مس وحتى لو لم يكن اإلنجيل قد ألمح إلى ما جرى، فإننا آنا نفترض من تلقاء أنفس

يريه. وآأن  حفظ النظام وع على النحو الذي تّم قد هّمت رئيس الكهنة ومش د يس بعد أخذ جس

ية هذا الناصري، فهو قد   ل يديه مرة ثانية من آل تبعة في قض بيالطس بطريقة صريحة قد غس

ّلم الجسد إلى يهودي توّلى دفنه (ربما لمقتضيات الساعة) في مكان مفتوح على مقربة من باب   س

ئولون عن  المدينة. فإذا حدث  اء الكهنة هم المس طراب أو ثورة عند مكان الدفن فإن رؤس اض

  قمعها، وال شك أن بيالطس ألّح عليهم لمراعاة هذا.

ون إليه أن تتولى  لم طريق للخروج من هذا المأزق أن يذهب الكهنة إلى بيالطس ويلتمس وأس

تان مؤقتًا. وقد آان هذا أمرًا طبيعيًا، ة البس لطات الحربية حراس ير ولدى بيالطس العدد الوف الس

د في حين لم يكن لدى قيافا إّال حرس الهيكل، وهم نفر قليل ال يكفي عدده لقمع    اطي الجن من احتي

ير متى أن الكهنة تقدموا إلى بيالطس بهذا الرجاء ولكنهم ثورة خطيرة . ويبدو لنا من رواية البش

  ها آما جاءت في بشارة متى:  لم يفوزوا بطائل. ومما يفيد البحث أن نثبت الرواية بنص

ِْتْعَداِد َبْعَد الَِّذي اْلَغِد َوِفي" َاُء اْجَتَمَع االس ِيُّوَن اْلَكَهَنِة ُرَؤس  َيا« :َقاِئِليَن ِبيَالُطَس ىِإَل َواْلَفرِّيس

 اْلَيْوِم ِإَلى اْلَقْبِر ِبَضْبِط َفُمْر. ُمَأُقو اٍمَأيَّ َثَالَثِة َبْعَد ِإنِّي: َحيٌّ َوُهَو َقاَل اْلُمِضلَّ ذِلَك َأنَّ َتَذآَّْرَنا َقْد َسيُِّد،

ِْرُقوُه، َلْيًال َتَالِميُذُه َيْأِتَي ِلَئالَّ الثَّاِلِث،  الضََّالَلُة َفَتُكوَن اَألْمَواِت، ِمَن َقاَم ِإنَُّه: ِللشَّْعِب َوَيُقوُلوا َوَيس

. »َتْعَلُموَن َآَما ُطوُهَواضُْب ِاْذَهُبوا. ُحرَّاٌس ِعْنَدُآْم« :ُطُسِبيَال َلُهْم َفَقاَل!» اُألوَلى ِمَن َأشَرَّ اَألِخيَرُة

  ".اْلَحَجَر َوَخَتُموا ِباْلُحرَّاِس اْلَقْبَر َوَضَبُطوا َفَمَضْوا

ة. وهو بيان، آما يبدو للقارئ      اولناه من التاريخ المقدس عن هذه القص ان تن دم بي ذا هو أق ه

  مسبوك في أسلوب صحيح خالص.

  أمعن القارئ النظر في هذا البيان وما تضمن من حقائق الستخلص لنفسه أربع وقائع:ولو 

ريح  – 1 لب بل في اليوم التالي له. وهذه واقعة مدونة بص أن االجتماع لم يحدث في يوم الص

  االْسِتْعَداِد". َبْعَد الَِّذي اْلَغِد َوِفي"" اللفظ

  ".اْلَقْبِر ِبَضْبِط أنه ُطلب إلى بيالطس حراسة القبر: "َفُمْر – 2
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  "َتْعَلُموَن َآَما َواْضُبُطوُه ِاْذَهُبوا. ُحرَّاٌس ِعْنَدُآْمأن بيالطس رفض هذا الطلب: " – 3

الحهم العاجلة: " – 4 اء الكهنة فعلوا آما أملت عليهم مص َْوا أن رؤس ََبُطوا َفَمض  اْلَقْبَر َوض

    ".اْلَحَجَر َوَخَتُموا ِباْلُحرَّاِس

  منطقي معقول للحوادث، يتفق تمامًا وموقف االضطراب والفزع الذي ُوجد فيههذا تسلسل 

وة   اء الكهنة، آما يتفق وأخالق بيالطس المعروفة عنه. ثم هو يبين لنا أنه لم يكن لدى النس رؤس

  فرصة لتغيير الخطة التي أعددنها.

ر الحديث لعثور ، أنه يتعذر اومما يذهب إليه بعض الُكّتاب الذين ُيعنون بهذا البحث في العص

وة أن القبر   ة الحراس في التقاليد األولى التي دُونها المؤرخون، وأنه لو عرف النس على قص

  تحت حراسة، لما بّكرن في الذهاب إلداء مهمتهن.

وة التفكير في الذهاب إلى القبر. ولو علْمَن منذ أول األمر،  والحق أنه آان متعذرًا على النس

اعات الدفن، أن اء الكهنة    وعند س ة. ولكن رواية متى تقول أن رؤس ع تحت حراس يوض القبر س

د      ع الجس اعة من وض رين س تعداد" أي بعد أربع وعش اجتمعوا إلى بيالطس. "في الغد بعد االس

بت  رورة المّلحة إال قبيل انتهاء الس عروا بهذه الض في القبر. ويخيل إلينا أن زعماء اليهود لم يش

اة في   دينة إلى مجراها العادي. فكيف ننتظر أن يعرف ثالث أو أربع من  اليهودي وعودة الحي الم

يما    بت، الس اء الس ر الوالي الروماني في مس وة ما آان يدور في الخفاء رواء جدران قص النس

  أنهن آويَن، آما هو المرجح، على فراشهن في ساعة مبكرة تأهبًا لليقظة الباآرة في الفجر؟

مال قيام رؤساء الكهنة بأي عمل في هذا الصدد مشكوك فيه جدًا. وأرى ثانيًا أن القول بعد احت

رق       يتهم أن يس ذا القول أن العذر الذي قدمه اليهود لبيالطس (أي خش ه تبريرًا له دون ا يب ومم

هم يبّين أنه لم يخطر على بالهم ولم    لك التالميذ أنفس د) بعيد االحتمال جدًا، وأن مس التالميذ الجس

بق وألمح إلى ذلك أمامهم. ولذلك يكون من  يؤمنوا من قبل أن الم يقوم، وإْن يكن هو قد س يح س س

ة يكتنفها آثيف   مي للحيلولة دون وقوع حادثة غامض تبعدة أن ُيقام حرس رس الفروض المس

  الظالل.
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وأنا ال أنكر قوة هذه الحجة ووجاهتها لو أنها تتفق مع قصة محاآمة يسوع، ولكنها في الواقع  

ا. ومن عج   يح   ال فق معه ة من أولها إلى آخرها تدور حول عبارة تفوه بها المس ب أن المحاآم

  وتتضمن هذه الكلمات الغامضة الغريبة: "في ثالثة أيام".

ر عليهم المغالطة وتمويه الحقائق وإلباس الباطل ثوب    ّذج يعس نا أمام قوم س ونحن هنا لس

ية، ولكننا أمام نفر من أآبر   ياس اليب الس رالحق في الحيل واألس  األدمغة اليهودية في ذلك العص

هود آذبة، ثم انهيار      ار ش عيهم إلحض ّدهم مكرًا. فوراء آل مناورتهم، وس عهم حيلة وأش وأوس

هودهم    د أن تتفق أقوال ش ة بع ل واألالعيب، الحقيقة التاريخية التي     –التهم ذه الحي وراء آل ه

بات عبارته ا   بة من المناس وع قال في مناس بثوا بها وهي أن يس لمأثورة عن "الثالثة أيام"، تش

هود أن   دوقيين، ولكنها لم تقو على احتمال المعنى الذي حاول الش خط قادة الص والتي أهاجت س

  يصيغوه إفكًا وبهتانًا.

إن آان االتهام قد ترآز   ة  –ف وع،  –آما يؤخذ من القص في هذه العبارة المأثورة عن يس

تن  شارة لم يتّفوه فقط بالعبارة التي ُدونت آاملة في بيسوع  اج الذي ذهبوا إليه صريح. فكأنتفاالس

ا (ص  ا  19: 2يوحن أة يقيمون عليه دًا تك ا عم اروه ه، واخت ا عن هم عرفوه ) ولكن اليهود أنفس

  اتهامهم.

ه وإعارتها              ة دفن أل ه من عدم اآتراثهم لمس ا نزعم ًا م ام اقض تم ًا ين ا موقف ذا يخلق لن آل ه

ان أن يت ع إنس اه أن يحدث في عقول الجماهير الذين قبل أيام عنايتهم. وما آان في وس نبأ بما عس

تقبال المنقذ السياسي. فإذا هم ترآوا القبر دون حراسة، في حين     تقبلوه اس قالل هتفوا ليسوع واس

ّول لهم  منوا عدم االعتداء على القبر ممن تس مح لهم بالتقّدم إلى بيالطس ليض أن الظروف تس

  مهّدوا السبيل لما يجهدون أنفسهم لمنعه. نفوسهم هذا االعتداء، يكونون قد

ت أذآر هذه االعتبارات للتدليل بها على أن الحّراس قد ُأقيموا فعًال، فإن اإلدالء بإثبات  ولس

ي هذه الحقبة الطويلة من الزمن، يكاد  –غير البيان الذي أثبته اإلنجيل  –لهذه الواقعة  بعد مض

ا ألبّين فقط أ    ا أذآره ذرًا. إنم ن إقامة حرس على القبر في ذلك الظرف الدقيق ليس بعد يكون متع

  االحتمال آما ُيخّيل إلى بعض الناقدين.
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ة مع الحقائق الثابتة في الموقف، نرانا وقوفًا على قدم     جام القص ا حين نبحث انس على أنن

خة، وذلك ألن أبرز الحقائق وأوآدها اعة التي فرغ  راس في الموقف هي أنه في وقف ما بين الس

بيحة األحد، ُدحرج الحجر  من ف الرامي من عملية الدفن، وبين انبثاق أنوار الفجر في ص ها يوس

ككن في مقدرتهم على دحرجة  –الكبير من على القبر  وة ش وقد رأينا من قبل أن ثالثًا من النس

ددهم عن اثنين من      ذين دحرجوا الحجر ال يقّل ع ا على أن نفترض أن ال ذا يحملن الحجر، وه

مس الرجال أ اعات الظالم بين غروب الش و ربما أآثر. ويكاد يكون مؤآدًا أن الوقت آان في س

ف أمرها إال باآرًا في   روقها في يوم األحد، ألن دحرجة الحجر لم يكتش بت وقبل ش في يوم الس

 فجر األحد.

طرون إلى أن نقول  إنه اجتمع حول القبر في خالل  –من قبيل الفرض فقط  –نحن إذن مض

اعة ال التهم على إزاحة الحجر. فإن الس حالكة قبيل انبثاق نور الفجر نفر من رجال تقوى عض

ة، فإن باعثًا هامًا غير          لطة اليهودي ذا العمل الغريب ممثلي الس ذين أتوا ه اس ال ان هؤالء الن آ

عادي هو الذي حملهم على النظر إلى داخل القبر. وما دامت أعين النسوة الالئي ذهبن في الفجر 

  على أحد من هؤالء، فإننا نستنتج أيضًا أنهم انطلقوا مسرعين لنقل الخبر إلى رؤسائهم.لم تقع 

ها االفتراض أن الحراس هم الذين أزاحوا    تنتاجات هي بالضرورة احتياطية، أساس وهذه االس

ه آافيًا إلقناعه           ام ل أم دلي ارئ ال إن لم يَر الق ذا. ف ًا أن نقترح حًال غير ه ا طبع الحجر. وفي طوقن

د  بو اعات الظلمة بقص جود الحّراس، فيمكنه أن يفترض أن فريقًا آخر من الناس أقبلوا في س

د، وهي نظرية أثبتنا بطالنها في    رقة الجس رير آثم. وهذه هي النظرية القديمة التي زعمت س ش

خاص آانوا في       ة هذه الفكرة، علينا أن نعرف أي األش ابع ذا البحث. ولمت ع آخر من ه موض

ليم في تلك رقة، وما الذي آانوا يرونه  أورش هم إلى ارتكاب هذه الس الفترة، ممن تحفزهم نفوس

  من الفعلة، وألي غرض سرقوا الجسد؟

ة أية نظرية تتعلق            اريخي ات ت ه ال يمكن إثب ل إلّي أن ه ُيخي إن ذا، ف د من ه ولكني أذهب إلى أبع

تي ة فقط في الساعة الال مجيء النسو –بحوادث هذه القصة بالذات، ما لم نعّلل في الوقت نفسه   
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الة  اب داخل القبر، والرس ًا لذلك الش جاءوا فيها ووقوفهن أمام القبر فارغًا، بل مواجهتهن أيض

  التي أبلغنها، على قول البشير مرقص.  

بَن هذا الفرد مخلوقًا غير عادي. فهو في    وة حس ة ما نتبين منه أن النس وليس في نص القص

اب فقط اء، نظرهن ش دوهات  يرتدي حلة بيض ؤالهن وهّن مش يرونه داخل القبر، وردًا على س

    مذعورات، يعطيهن جوابًا غريبًا:

  "ال تندهشن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. قد قام. ليس هو ههنا. هو ذا الموضع

بقكم إلى الجليل. هناك ترونه آما   عوه فيه. لكن اذهبن وقلن لتالميذه ولبطرس إنه يس الذي وض

  قال لكم".  

وة فجأة  تعرض في أذهاننا آيف ظهر النس ولكي نفهم حقيقة هذا الموقف الروائي، البد أن نس

ق الفجر الباآر، وال ينتظرن أن    يات إلى القبر في غس ورهن ماض هد. ونحن نتص في هذا المش

اعة. وقد شُغلت أفكارهن بالحجر وآيف يدحرجنه، وآان   هدن مخلوقًا هناك في مثل تلك الس يش

  يزحنه ليتوصلن إلى جسد سيدهن الممزق.  آل همهّن أن 

ع الحجر، ولكن األرجح أنهن اقتربن إلى    افة لمحَن التغيير في وض نا نعرف على أية مس لس

ع الذي آان فيه، فإن يدُا دحرجته إلى أحد الجوانب، وبانت فجوة  المكان فرأينه في غير الموض

ة أفزعهن إلى     ذه الحقيق دمن بعد قليل حثيثات   الكهف مفتوحة. واألغلب أن إدراك ه حين. لكن تق

ًا داخل القبر المظلم،   بحًا جالس ّد ما آان جزعهن ورعبهن أن يرين ش ير نحو القبر. ولش الس

فتراجعن إلى الوراء مذعورات مرتعدات. وفي الوقت نفسه آان الشبح الجالس في داخل القبر قد 

وات تلغط في الخارج، ووقع ظالل القادمات من ال   ه على أص نور إلى الظالم، فالتفت إليهن تنّب

وره يرآض وراءهن، ويدعوهن قائًال: "ال تخفن، أنتن  وإذا بهن قد تراجعن خائفات. وإني أتص

وة قد أدرآهن   عوه فيه...." لكن النس ري. ليس هو ههنا. هو ذا المكان الذي وض تطلبن الناص

تطعن مبادلة الكالم. وآما يقول الراوي مرقص   ديد، فلم يس فه المؤثر: الخوف الش في وص

  "خرجن سريعًا وهربن من القبر، ألن الرعدة والحيرة أخذتاهّن".  
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ورها لنا الراوي في عبارته الموجزة الرائعة، فإننا أمام   هد هي آما ص وإن آانت حقيقة المش

أن. ويزداد الموقف تعقيدًا بظهور زائر غريب للقبر مضى إليه لعّلة ما،   واقعة جديدة خطيرة الش

  وة، وهو لم يعرف نبأ زيارتهن.  قبل النس

خص خيالي؟ إن قلنا إنه تاريخي، فكيف يتفق      اريخي، أم هو ش خص ت ذا الزائر ش فهل ه

  حضوره على هذا النحو مع الحقائق التي نعرفها عن الموقف آله؟

ارة إلى واقعة   هادة الراوي مرقص عن هذا األمر الخطير، ال بد من اإلش وقبل أن نبحث ش

ة، وأعني بها وة، الذي حملهن خاص ر  ذعر النس على الفرار من القبر. وما أظن أن هذا العنص

تحقه.    أ عن الرعب، آما رواه مرقص، قد نال حظه من البحث الدقيق الذي يس ي الذي نش النفس

ومما ال شك فيه أن النسوة، وقد مضين لغرض معين هو تطييب جسد ميت، آّن متأهبات لمالقاة  

ل المخيف ة، ب ذا الفزع  الظروف المحزن دًا أن يفزعن ه د ج تبع ل، ونس ذا العم ا ه ة، التي يتطلبه

  لمجرد رؤية القبر فارغًا، أو لمجرد تصورهن إنسانًا تخلقه خياالتهن.

يَن إلى قبال في   الت في حالة عقلية عادية يمض وة الباس على أنك إذا فّكرت في ثالث من النس

د مّيت، وإذا فكرت فيهن  ق الفجر الباآر لتطييب جس وهّن مقبالت ُقدمًا نحو القبر واثقات  غس

يجدن اء....     أنهن س بح جالس في حلة بيض طجعة ملفوفة في أآفانها، فإذا بهن أمام ش جثة مض

لم إليها هؤالء    تس أقول إنك إذا فكرت في الموقف على هذا النحو، أدرآت عوامل الفزع التي اس

من القصة آما رواها مرقص أنهن  النسوة، وأسباب فرارهن من المكان لينجون بحياتهن. ويؤخذ 

تنتاجي من   اب الذي جرى وراءهن. هذا هو اس ماع النبأ الكامل من الش هربَن دون أن ينتظرن س

  القصة آما أفهمها، وهو استنتاج أراه ضروريًا لفهم الواقعة آلها.

كلة   خصية تاريخية في القصة، فإنه يظهرنا على عامل جديد في المش اب ش وإن آان هذا الش

يج الحوادث التي تزاحمت ال حول مرآز واحد هو قبر تي نعالجها، ويقدم لنا خيطًا جديدًا في نس

لة غير العادية    تطيع به تعليل هذه الحوادث المنفص يح. فهل هناك فرض من الفروض نس المس

  التي جرت آلها في وقت واحد؟
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ئلة ن   ليم لكل هذه األس كلة أن الجواب الس جده مطمورًا في وفي المظاهر الغريبة في المش

ا مرقص. ومفتاح الحل نعثر عليه في الكلمات الثالث األخيرة من    جله ة الموجزة التي س الرواي

بقكم إلى الجليل. هناك ترونه آما  وة الخائفات: "إنه يس اب أعطاها للنس الة التي قيل إن الش الرس

فحات ا بقهم إلى الجليل؟ قّلب ص وع لتالميذه إنه يس ة قبل المقال لكم". ومتى قال يس حاآمة لقص

  والصلب، حتى تعثر عليها في رواية مرقص ذاته:  

ُوُع َلُهْم َوَقاَل" ُكُّوَن ُآلَُّكْم ِإنَّ« :َيس ِْرُب َأنِّي :َمْكُتوٌب َألنَُّه اللَّْيَلِة، هِذِه ِفي ِفيَّ َتش  الرَّاِعَي َأض

   ).28، 27: 14". (مرقص »اْلَجِليِل َلىِإ َأْسِبُقُكْم ِقَياِمي َبْعَد َولِكْن. اْلِخَراُف َفَتَتَبدَُّد

  والذي نلحظه خاصة في هذه الكلمات القليلة، أنها قيلت وهم في الطريق إلى جثسيماني.

اء الكهنة،     ة مع رؤس يس بقهم ليحبك دس ح، وآان يهوذا قد س اء الفص وآانوا قد فرغوا من عش

يرون مع  ائد ونزلوا إلى الطريق يس وا من فوق الوس زعيمهم وقد نقص عددهم وآانوا قد نهض

  ، على قول مرقص، نطق يسوع بهذه الكلمات.فصاروا أحد عشر. وفي أثناء الطريق

وهنا نسأل: هل آان معقوًال أن يسترق أحد سمع هذه الكلمات التي تّفوه بها المسيح؟ أما نحن    

اء قد ُآتم أمره ولم يعرفه أحد،   لب القاطع، ألن مكان العش ية أفال نحجم عن الجواب بالس ن خش

  يتعجل المتآمرون أمر القبض عليه، فيفسدوا عليه ذلك المؤتمر الهادئ مع صحابته.  

ير   ور انهم قد أطفأوا أنوار العّلية، ثم نزلوا في هدوء إلى الطريق العام، تأهبًا للس ونحن نتص

اء   ر غريب من أعض يماني. فلم يكن ثمة مجال لدخيل يندس فيما بينهم، وال لمناص إلى جثس

  ابة الرسولية.الصح

ومع ذلك.... فقد تعّقب خطاهم إلى بستان جثيسماني في تلك الليلة، شخص آخر، شاب، على    

يغة الكالم الذي يّدونه مرقص عن هذه الواقعة إّال الجزم  ت أرى حًال لص بأن  قول مرقص. ولس

و    تان مع التالميذ، وتقول الرواية إنه تبع يس اب الذي دخل البس ه هو ذلك الش  عمرقص نفس

ث تقرير الحوادث.  15: 14(مرقص  ام إال من حي ذا المق ه في ه ). وال معنى للكالم عن نفس
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رًا في مغامرته  رد الكالم إّال من حيث آونها عنص ع لها في س والوقعة في حد ذاتها ال وض

  الجريئة الخالدة في الليلة المأثورة.

خرة هائلة في عر   ارة مرقص تقف آص ابق أن بش ل س تقلت من قبل في فص ند ض البحر تس

ريح  يحية، وهي تأخذ بألباب، حتى القارئ الناقد، لما حوت من دقة بيان وص إليها المؤلفات المس

اعة   ّل عن الس ف الدقيق المفص راحة في الوص عبارة. وأظهر ما تكون هذه الدقة وتلك الص

بتكارًا ااألخيرة التي قضاها المسيح في غير تكّلف مع صحابته. وال يمكن أن يكون هذا الوصف   

ة التالميذ وقد غلبهم النوم     طناع قص ر على اص ر متأخر، فمن ذا الذي يجس خياليًا أدبيًا في عص

يد لهم مرتين وهو يعود   يدهم، أو واقعة إيقاظ الس اعة في حياة س من فرط اإلعياء في أخطر س

جار البعيدة، أو آلماته الناهية ارعته تحت األش عد أن ب إليهم في رفق في فترات متقطعة من مص

تريحوا!"، ثم آلماته  ل فيما هو فاعل: "ناموا اآلن واس راع وبلغ الرأي الفاص َغَلب في الص

  األخرى وقد لمح من بعيد وهج المصابيح المتراقصة: "قوموا. هو ذا الذي يسّلمني قد اقترب"؟

يء من  ال شك أن هذا  جيل صحيح لحوادث تلك الليلة التي لن ُتمحى. وليس في القصة ش تس

تالج العاطفة أو ثورة الحماس وخاصة من التالميذ أنفسهم، بل نراها سجًال هادئًا رزينًا، بعيدًا  اع

عن آل صنعة، يروي حادثة من أروع حوادث التاريخ البشري. وإن ُوجد شيء يؤيد صدق هذه   

القصة، فهو الحادثة التي ُحشرت حشرًا غريبًا عن هذا الشاب الذي اخُتطفت عباءته في الصراع  

ة دون موجب لها، إّال لكونها من    دفة الظالم. ترى لماذا ُتذآر القص ُق س هم يش فهرب عريانًا آس

بح ذلك العريان الهارب في الظالم آان من اآلثار   ك أن ش ت أش الوقائع التي حدثت فعًال؟ ولس

  العميقة التي ُنقشت في ذآريات الذين شهدوا هذا الفصل من الرواية.

يء في منت ك وفي هذا آله ش هى الغرابة وخليق بالبحث الدقيق. ووجه الغرابة نراه في تماس

  الظواهر الثابتة وتوافق الوقائع المسجلة في هذا الموقف.

وآل باحٍث يتناول قصة مغامرة النسوة آما سجلها البشير مرقص، وينظر إليها، ال آشعاعة 

عة نور القمر، بل آواقعة من وقائع التاريخ، ال يلبث أن يجد  يء آخر غيمن أش ه متأثرًا بش ر نفس

ارغ    وة إلى القبر أو حتى القبر الف وهو أنهن لم يكّن أول من ذهب إلى القبر قبيل  –ذهاب النس
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ليم قبلهن بدقائق   بقهن، تدّلل الدالئل على أنه انطلق من أورش ًا آخر س خص الفجر، وأن ش

  معدودات.

ائر اإلن  ده آاتب أقدم بش جيل وأقرها إلى زمن الحوادث. هذا فيما أرى، هو المعنى الذي قص

وفي رواية مرقص ال شيء مطلقًا ينبئ عن مظهر خارق للطبيعة في وجود ذلك الشاب. وما هو  

ته من  وة في مغامرة جريئة غير عادية. ولعّل دهش وة في تلك إّال طرف رابع مع النس وجود النس

ة وذهول لرؤيتهن إياه. وتراجعهّن اعة ال تقل عما عراهّن من دهش ريع عند رؤيته داخل  الس الس

رعات  وت عاٍل هّن مس وره يناديهن بص الته، وإني أتص القبر يعلل االيجاز الذي نحسّه في رس

ه.       ان في ذي آ ًا مع الموقف ال ام ا، تتفق تم ا ال غموض فيه اه مهروالت، والكلمات التي أبلغهن إي

  السمع.ولم يستطع أن يزيدهن قوًال ألنهن آّن على األرجح قد ابتعدن عن مرمى 

حب، بل آحقيقة ثابتة من   اب، ال آزائر خيالي من فوق أطباق الس وحين نفّكر في ذلك الش

وة إلى القبر    بب ذهاب النس ائق حقًا. ونحن نعلم س حقائق ذلك الفجر المنير، نرانا أمام موقف ش

اعة المعينة ق   اء الجمعة، وفي الس اعة المبكرة، ويبدو أنهن أعددن الُعدة في مس يل بفي تلك الس

  انطالق خيوط الفجر من وراء ُربى الشرق، انطلقن إلداء مهمتهن الحزينة المؤلمة.  

ابًا عبرانيًا  ليم   –ولكن ما الذي حمل ش ى الليلة في أورش كير على التب –المفروض أن قض

ًا. ولو آانت   ؤال جدير بالبحث ألنه يعالج موقفًا خاص يح قبلهن؟ هذا س والذهاب إلى قبر المس

وة، لكّنا     األدلة الم ول النس ه يد عند وص ليمًا لم تمس وع آان س توافرة لدينا تنبئ أن قبر يس

مضطرين إلى تلمُّس سبب معقول يعلل لنا ذهاب شاب بمفرده إلى القبر في تلك الساعة المبكرة 

هر إبريل. ولكن األدلة تتجه إلى عكس هذا، وهي مقنعة في قوتها  باح يوم بارد من أيام ش من ص

ا.    جامه وة وجدن القبر فارغًا، وانس فالحق الدافع الذي تحّدر إلينا جيًال بعد جيل، هو أن النس

  والحجر الكبير مدحرجًا.

أننا نرى في هذا الحقيقة تضاغيف ال مهرب لنا منها، أولها أن القبر آان بال ريب على حالته 

دليل أن الحجر آان أثقل من أن تزيحه يد       ال ا ب د عرفن ًا من الزمن. وق ذه ردح ا رجل واحد، ولم ه

وة على مقربة منه نفرًا من الرجال حتى آان ُيقال إنهم هم الذين دحرجوا الحجر. فالذي  تَر النس
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تار  باح الباآر جدًا، قبل أن يرفع س أزاحه آائنًا من آان، ال بد أن يكون غادر المكان في الص

  الظلمة عن وجه األرض.

أمرًا آخر أعظم وأعمق أثرًا. فإنه يبقى علينا  هذا ما يبدو لنا من ظاهر الموقف. على أن هناك

ليم، وحمله في ثورة من   ابًا في أورش أن نعلل، ال دحرجة الحجر فقط، بل الباعث الذي أيقظ ش

  الذهاب باآرًا إلى القبر قبل النسوة بدقائق معدودات. الحماس وحب االستطالع، على

يلة الوحيدة التي ُي نقل بها نبأ حدوث ظاهرة غير عادية في ونحن أمام أمر هام حقًا، ألن الوس

وة إليه، ال تكون إّال عن طريق قوم     ول النس ليم قبل وص ان في أورش وع إلى أي إنس قبر يس

ف ينطبق تمامًا على الحّراس الذين   ريعًا. ومن الغريب أن هذا الوص اعوا النبأ وعادوا س أش

  أشارت إليهم قصة اإلنجيل!

وع عبثت به أيدي ط وص النّهابين، أو أيدي أثمة أرادوا العبث ولو آان قبر يس غمة من اللص

ة من أعين الرقباء. وما آانوا    للوا خلس ريرة، لكانوا اختفوا في الظالم وتس د ألغراض ش بالجس

  يذيعون جريمتهم في طرقات أورشليم، بعد دقائق قالل من ارتكابها...

د إلى مثوىولو آان يوسف الرامي هو الذي فتح فجوة القبر قبيل الفجر لنق آخر،  ل بقايا الجس

رعة البرق إلى آذان       ذا الخبر بس ل ه د، والنتق دي دفن الج د الم ه عن ًا في مهمت ًا منهمك اقي ّل ب لظ

  السلطات الرسمية...

باح الداآنة بعد أن وّلت    ة الص يقة في غبش ليم الض أما إذا آان قد هرول في طرقات أورش

َْتثارون يذيعون أن َحدث  ري   ظلمة الليل، رجال ُمس وع الناص  –ًا غريبًا عجيبًا وقع في قبر يس

ائم واحد ليرى حقيقة هذا الحادث الغريب.       تيقظ أآثر من ن اذا يس ذا، نفهم لم ا ه أقول: إذا عرفن

اهدون. وإن آان بين الذين  اعها الرواة المش ات الغريبة التي أش مع بعض الهمس معوا هذا وليس  س

ليم في غبشة الصباح،     ائعة بطريقة من الطرق  النبأ الذي شاع في أورش أو الذين انتهت إليهم الش

ّمع تلك      – يماني، وتس تان جثس وع في بس اب" الذي جازف فتبع يس إن آان بين هؤالء ذلك "الش

ل إليه يده ويرآض    ة التي قالها في الطريق لتالميذه، أفال يختطف أي رداء تص الكلمات الغريب

  مسرعًا بقدر ما يستطيع إلى بستان القيامة؟!
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 يف أعالجهـس ما وهو عليه، ابةـلإلج تحُثناـيس ؤالـس ؟المختوم الفارغ القبر هذا سّر ما واآلن

  .لـالفص هذا

في هذه القصة أشياء تؤثر فيَّ أعمق تأثير، وهي ليست من األشياء الثانوية التافهة التي يمكن 

صميم. ولست أؤمن، وال يسعني أن إغفالها او التغاضي عنها، ولكنها أشياء تمسُّ المشكلة في ال

أؤمن، أن جسد يسوع الناصري رقد في بستان يوسف الرامي في أية فترة من الزمن معاصرة 

  لقومة المسيحية ونشأتها األولى.

وإذا استطاع إنسان أن يدّلنا على وثيقة واحدة من وثائق العصر األول التي عالجت صلب 

ن الجسد آان ثاويًا في القبر، فأنا من جانبي ال أتوّرع عن يسوع ودفنه، ُتلمح ولو من بعيد، إلى أ

أن أقيم لهذا التلميح وزنًا، فهو تكأة، وإن تكن هزيلة مرضوضة، يقوم عليها بعض الشك، على أن 

 الفصل الرابع عشر
 سر القبر الفارغ
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الوثائق آلها شديدة الصالبة قوية اإلجماع على صدق هذا المظهر الخارق الذي تبّدى للعيان في 

  فجر يوم القيامة.

عنا إلى بشارتي متى ولوقا من بشائر اإلنجيل، أو إلى ما يسمونه بشارة بطرس غير وسواء رج

القانونية خارج اإلنجيل، أو إلى بشارة يوحنا أو وثيقة عمواس التي بقيت من آثار لوقا، أو بشارة 

 وية ثابتة تدّل على اختفاء الجسد. ولوفي هذه آلها نصطدم بشهادة ق –مرقص أقدم أسفار اإلنجيل 

ان األمر عكس ذلك، ولو أنه ُطلب إلينا أن نؤمن بشيء أنكرته الوثائق آلها التي بقيت على آ

األجيال. لما ترّددنا في التشبُّث بهذا اإلنكار واتخاذه دليًال قويًا ال سبيل إلى تفنيده. على أن بين 

 فاوتتأيدينا وثائق ومؤلفات من مصادر عّدة تناولناها من عصور بعيدة، وآتبها أشخاص ت

وليس فيها مطلقًا أي تلميح أو تصريح  –أمزجتهم، ومن وجهات نظر مختلفة، عن سير الحوادث 

يغاير الحقائق التي أثباتها مرقص في بشارته، وهو أول رواة هذه القصة وأسبقهم في التاريخ. 

ر لدى يولست أشك أن هذا اإلجماع الصارخ من جانب الُكّتاب والمؤلفين يلقى ما يستحقه من التقد

  آل باحث منصف.

من هذه الشهادة التي أجمع عليها هذا اإلجماع الرائع آل الكّتاب  على أن هناك آخر أبعد غورًا

والمؤلفين. ولست أدري آيف يقدر أبرع النقاد المحدثين على مواجهته دون أن يعيروه شيء من 

 إلشارة إلى قبر يسوعاالضطراب والقلق الفكري، وأعني بذلك صمت اآلثار صمتًا رهيبًا عن ا

  في التاريخ الالحق لموته.

لغريب حقًا أن يصمت علم اآلثار هذا الصمت الطويل الرهيب إزاء بقعة آان لها بال شك وإنه 

قدسية وحرمة في نفوس ألوف من الناس خارج دائرة المؤمنين المسيحين أنفسهم. ألم يوجد وقتها 

 ضّم بين جنباته جسد أعظم معلم عرفه شعب إسرائيل من يرمق بعين التوقير واالحترام القبر الذي

بعد عصر األنبياء؟ ألم يكن ألمثال يوسف الرامي، ونيقوديموس الحبر اليهودي، نظائر واخوان 

بين الجماهير العاملة التي زحمت يومًا ما سفن الصيد في بحيرة الجليل، وعّجت بهم من قبل 

إلى جنب آل امرأة أو رجل وقع تحت تأثير التالميذ،  طرقات آفرناحوم وقانا والناصرة؟ ال شك أنه

مائة غيره أو غيرها ممن لم تخطر بأذهانهم فكرة عن القبر، ولكن قلوبهم تثّقلت باألسى والشجن 

  والتفجع إزاء موت المسيح المكبر قبل األوان. 
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حجيج من الومع آل هذا فإنك تنّقب عبثًا عن إشارة أو تلميح أو همسة تستخلص منها أن سيًال 

دلف إلى ذلك القبر الصامت في خالل السنوات األربع التي نادى فيها المسيحيون بعقيدتهم الغريبة 

داخل أسوار مدينة أورشليم. ولسنا نسمع أي صدى خافت لجدل أو حوار بين الكثيرين الذين 

ى لماذا تبقى ه. فُترعرفوا الحقائق آما هي، وال بين القليلين المضللين الذين نادوا بما ال يؤمنون ب

على الزمن ما نتخيله أغرب عقائد المسيحية وأبعدها عن التصديق، دون أن تترك وراءها أثرًا 

  لنظرية تباينها، آنا ننتظر بحكم المعقول أن تطغى عليها وتنتصر دونها؟

من وجه آخر وُدْر حولها آيفما شئت: وهنا أطلب إلى القارئ الكريم ان يجلس شكلة بل خذ الم

في هدأة غرفته ويفكر تفكيرًا رزينًا جّديًا في مسألة لها مع بساطتها قدرها العظيم: لماذا صادرت 

أورشليم ذاتها مرآز القيادة لهذه الدعاية الغريبة عن القيامة، والي ُقّدر لها فيما بعد أن ُتذاع في 

؟ أو الناصرة مثًال أقصى أطرف اإلمبراطورية الرومانية؟ لماذا ُفضِّلت أورشليم على آفرناحوم

هذا  –وهناك أسباب ال حصر ال تحملنا على الظن أن أسطورة واهية مثل قيامة يسوع بالجسد 

آانت تلقى مرتعًا خصيبًا في ربوع الجليل الطيبة اللينة، ولكنها تذبل  –على فرض أنها أسطورة 

  في المنطقة التي آان بها القبر الحقيقي؟

ليم آانت دا ة له، بينما آان الجليل  وغير خاٍف أن أورش يح، ناقمة عليه رافض ئمًا معادية للمس

موطنه الذي َحنا عليه ورحب به. والذين أحبوه أشد الحب، وبكوه أمّر البكاء، هم الذين استوطنوا 

م، وما انقضت أربعة عشر يومًا على حادثة الصلب حتى آان بطرس  هذا اإلقليم الضاحك الباس

حاب  دراوس وغيرهما من الص طئان تلك البحيرة حنينًا إلى  وأن ولية قد هرعوا إلى ش ة الرس

يدهم قد الحت   حاب المزاعم ونفترض جدًال أن رؤيا س ريفة. ولنماِش أص ناعتهم القديمة الش ص

أ جماعة المؤمنين هذه  لواحد منهم او ربما اس إيمانها الرؤى  –لكلهم. فلماذا لم تنش التي آان أس

رب أص –واألحالم!  ولها العميقة في تلك األرض الطيبة اللينة، في ذل اإلقليم في الجليل، وتض

الذي آان موطن يسوع الروحي، والذي دوت في ربوعه تعاليمه، وسرى فيها سحر شخصيته؟      

ليم انجذاب الفوالذ إلى المغناطيس؟ ولماذا   حرتهم هذه الفورة إلى أورش لماذا ينجذب آل الذين س
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سط الذي ُأنكرت فيه، وتتأصل وتتماسك أمام الذين افتروا   تزهر هذه العقيدة غير المعقولة في الو

  عليها وجحدوها؟

ليس لهذه األسئلة إّال جواب واحد، هو الذي يتماشى مع اإلجماع الرائع في القصة ومع منطق 

وة الحقيقية التي ال آذب فيها  –الحوادث التاريخية ومطاليبها  ة زيارة النس ة ق –هو أن قص ص

  وتمثل حقائق التاريخ أصدق تمثيل في أبسط عبارة.   تروي الوقائع عارية،

وة واقعة تاريخية صادقة، ال أسطورة مختلقة في عصر متأخر، نتميز  وحين نقبل قصة النس

  بين ثنايا رواية مرقص مميزات خاصة تدمغها بطابع الصدق والحق:

به غريبًا حقاً    وة اللواتي ُزرن القبر: آنا نحس يات النس خص أحد في  أًال يفكر انظر أوًال إلى ش

به أغرب من هذا لو أن الباآين   يح. وآنا نحس ديق آريم ودود مثل المس أداء الواجب األخير لص

وة     ماءهن. والحق أن هؤالء النس ة أس اء، أو غير اللواتي ذآرت القص عليه آانوا من غير النس

بَن الموقف أتّم مناسبة، ألن يسوع آان سيدهّن ومعلمهّن، وآّن      ات. ه تابعات مخلصلبالذات يناس

ال، أو لعازر، أو حتى نيقوديموس، هم الذين قاموا بهذه الزيارة   فلو آان قيل لنا أن آلوديا بروش

ة. ولكن  ند القص الخفّية للقبر، لكنا نرتاب في األمر بعض الريبة، إذا انتفت األدلة القوية التي تس

حابته، والمرأة التي  َمن آان أولى بهذه الخدمة األليمة على النفس للزعيم المائت من أمهات ص

  انتشل حياتها من وهدة البؤس والشقاء؟

لدة، هي دعائم  ة على دعائم ص س ة حقيقة تاريخية، نراها مؤس أجل، حين نقبل هذه القص

  اإلختبار البشري المحض.

بناها واقعة تاريخية، وبطالنها إذا     دقها إذا حس تبين منها ص ة نس ونظرة أدّق إلى القص

وة هربَن مهروالت بعد اللقاء الذي   اعتبرناها أ ير مرقص يقول إن النس طورة مختلقة. فإن البش س

أفزعهّن عند القبر، واألسلوب الذي يوصف به هذا الهرب يدل على ذعر وهلع: "خرجن سريعًا   

  وهربن من القبر ألن الرعدة والحيرة أخذتاهّن، ولم يقلن ألحد شيئًا ألنهن آّن خائفات....
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نا نعرف الك هير الخالد ينقطع ولس لمات التي ختم بها الكاتب هذه العبارة، ألن هذا األثر الش

ياق الكالم.  ح من س فجأة عند هذا النقطة. على أنه مهما تكن األلفاظ الختامية فإن المعنى واض

وة قد قررن فيما بينهّن  ارى يوم الجمعة  –فالنس هدَن الدفن عص أن يقمَن بواجب  –بعد أن ش

باح الباآر من يوم األحد. وآانت زيارتهن خفية. ويرجع  التكريم والمحب وع في الص ة نحو يس

بعض هذا التستُّر إلى أن البستان آان ملكًا خاصًا آما هو المرجح. واألغلب أنهم آّن خائفات من  

يده في فناء رئيس الكهنة أقرب دليل على الخطر الذي  الكهنة وزعماء اليهود. وإنكار بطرس لس

لة آان يتعرض له  اعات   –ولو من بعيد  –َمن تربطه ص ري، في تلك الس حابة ذلك الناص بص

  العنيفة الجامحة التي ُأطلقت فيها الشهوات والنزوات عن عقالها.

بدأ النسوة السير حسب تدبيرهّن السابق قبيل الفجر، في ساعة يقلُّ فيها المارة ويخلو البستان    

يء خارق ب تقديرهّن. ولم يكّن يتوقعن أي ش ر آل همهّن في الحجر الذي  حس للعادة. انحص

ارهن ذات    وة أبص يّن أال يقدرن على دحرجته. وبعد أن أدار النس عرفن من قبل حجمه، وخش

ف أحد أمرهّن، تقدمن بهدوء نحو القبر، ولكن بعد دقائق معدودات  مال لئال يكش اليمن وذات الش

  لعام.  آنت تراهّن هاربات مهروالت من مدخل البستان إلى الطرق ا

وير. وما    ريحة، تصّور واقعة من الحياة أصدق تص ة مرقص في عبارتها الص هذه هي قص

يعتريها من نقص آأسطورة مختلقة. هو أقوى دليل على صدقها التاريخي. فُذعر النساء ورعبهّن 

متهن الخائف. آل هذه    ريع وص اء جلّية الخبر، وتقهقرهّن الس تقص وعجزهّن عن الوقوف واس

ر  نة من وقوع الحادث إلثبات عقيدته. تبدو عناص ة اختلقها الراوي بعد ثالثين س غريبة في قص

ولكن حين ننظر إليها آحقيقة تاريخية، نحسُّها آنسيم من الحق يهفهف لينًا وادعًا في جو البستان، 

  في ذلك الصباح الرائع في تاريخ اإلنسانية.

ألة حقيقتين بارزتين من الحقائق الت ن اريخية اليقينية: أوالهما أن طائفة مونرى في هذه المس

باح األحد. والثانية أنهن      اعات المبكرة من ص وع ذَهبن إلى القبر في الس حابة يس وة من ص النس

ليم   طرون إلى التس تان في حالة من الذعر والهلع. ويخُيل إلّي أننا مض غض ب –هربن من البس

ارة مرقص  انًا –النظر عما روته بش وة لقيَن إنس طراب  بأن النس عند القبر، وهو ما يعلل اض
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فلو آان البستان خاويًا مهجورًا، ولو آّن قد وجدن فقط القبر خاليًا  –أعصابهن وفرارهن السريع 

(أو حتى مختومًا ومغلقًا)، لوقفن حائرات مذهوالت، ولما هربن خائفات مذعورات. ولكن ظهور 

رولن ال يلوين على شيء. وأرجو أن إنسان في تلك الساعة المريبة هو الذي صدم أعصابهن فه   

  يقف القارئ عند هذه النقطة متأمًال مفكرًا:  

وإنه طبيعي أن يضطرب المرء ويجزع حين يلقى فجأة وعلى غير انتظار إنسانًا آخر في 

داخل قبر وفي ساعة مريبة من ساعات الفجر الغابشة. فإن موقفًا آهذا يحفل بطبيعة الحال بشتى 

ة. وينشأ عنه ذلك الجزع العقلي واألدبي الذي أشار إليه مرقص في روايته. االحتماالت المرعب

وغير خاٍف أن هذا الزيارة إلى القبر آانت مجازفة خطيرة حافلة بكل أنواع المخاطر، ولم يقع 

اختيار النسوة األمينات المخلصات على ساعة الفجر صدفة واتفاقًا، ولم يكن ذآر الرواة لها تدبيرًا 

 دقيقة تمضي بعد شروقلحبك القصة، إنما آانت الفرصة الذهبية السانحة لهّن، وآل مفتعًال 

الشمس تجعلهن أآثر ُعرضة للخطر. ومن بدء األمر خاف النسوة لئال يراهّن أحد، وهذا هو 

  المعنى الذي تحمله رواية البشير مرقص.

ة آيفما  ائقة حقًا، ونرى القص ّع بنور الح إذن نقف اآلن وجهًا لوجه أمام حقيقة ش ق قّلبناها تش

ند النظرية     نوات طوال لتس ة مبتكرة ُآتبت بعد س ها قص دق. وأنت إذ تقرأها ال تحس والص

ة     لية عن حدث وقع فعًال. الحق أن القص ريحة أص يحية عن القيامة، بل تتمثلها ذآريات ص المس

ارة مرقص، ذلك األثر القديم الخالد، ليست إّال من الحقائق ضة، التاريخية المح آما ُدونت في بش

وة في الذهاب إلى القبر     ة مغامرة النس حيحًا حتى ندرك أن قص كلة القيامة فهمًا ص ولن نفهم مش

دق تمثيل الوقائع التي جرت، ال من حيث           ل أص ة تمث ديم ة الق اريخي ة الت ك الوثيق ا تل ا روته آم

ًا من حيث أن ال  خص آخر هناك، بل أيض وة فقط وهربهن عند رؤية ش مكان الذي ذهاب النس

  ذهبُن إليه هو القبر األصلي الذي ُوضع فيه جسد يسوع.

تخلص ما يجره  ه إلى مكان هادئ ويفّكر في األمر ويس والذي أرجوه أن يخلو القارئ بنفس

يء أن آل الفروض والمزاعم التي أثارها ألّد    ائج منطقية. وليذآر قبل لكل ش ه تفكيره من نت إلي
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هم آّل –عودًا، ممن حاولوا تعليل مظاهر القيامة من أقدم العصور أعداء المسيحية وأصلب النّقاد  

  قد افترضوا أساسيًا، هو خّلو القبر األصلي من جسد المسيح.

بذلك  –وخصوصًا النسوة  –ومن الغريب أيضًا أنه لم يفّكر أحد في أن يواجه صحابة يسوع   

اهد في البس ان الذي عرف يقينًا ما حدث، ألنه آان هناك ش باح ذلك اليوم. فإن اإلنس تان في ص

تاني، فلماذا لم ُيسأل، وعنده الخبر اليقين    آان ذلك الشاب الذي تخّيله   النسوة في البستان هو البس

اعة     وة المذعورات في س اهد عيان؟ فإنه ليس معقوًال أن يذآر مواجهته لثالث من النس ألنه ش

  آهذه غير منتظرة، وللغرض الذي جئن من أجله.  

ور  أجل، آان ه اب الذي يمكن له أن يدلي بالقول القاطع. فهل يجوز لنا أن نتص مع  -ناك الش

أن أعداء صحابة المسيح، وهم آثيرون، يغفلون عن مثل هذا التفكير، ويفلت   –وجود هذا الدليل 

  من أيديهم دليل حاسم آهذا؟  

  في التعرف ال نظن ذلك. وهذا الجواب وحده آاٍف لدحض النظرية القائلة إن النسوة أخطأن

إلى القبر. وحسُب القارئ أن يفّكر في السنوات األربع التي نشطت فيها الدعاية فلقيت نجاحًا 

باهرًا، وأن يفّكر في المناقشات األسبوعية والمنازعات الجدلية في مجامع اليهود، وفي الحوار 

الكرامة  لصدوقيين ذويوالنقاش بين األفراد عن حقيقة المسيح أهو المسيا أو غيره، وأن يفّكر في ا

والمقام الرفيع الذين لم يألوا جهدًا في آبح جماح الدعوة وطمس معالم القضية، وفي قوة المقاومة 

  التي ثارت فجأة يغذيها عقل منطقي جبار وعزيمة عنيدة صلبة. هو عقل شاول وعزيمته....

ي أن الدليل الذي آان ف َحْسُب القارئ أن يفكر في هذا األشياء التاريخية البارزة، ثم يفّكر

مقدوره أن يقضي على آل هذه الفقاقيع، ال يبعد أآثر من نصف ميل يقطعه الكهنة الستنطاق 

  البستاني!!!

من الرجال أو من النساء، تنادي في  وأنا مقتنع شخصيًا أنه لم يكن مستطاعًا ألية جماعة

لها قريبة خاليًا حقيقة. فالحقائق آانت آأورشليم بتعليم منطٍو على خّلو القبر، ما لم يكن ذلك القبر 

إلى األذهان، والقبر آان مالصقًا للحياة التي عّجت بهذه الدعوة الغريبة. ولم يكن في مقدور أية 
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وسيلة من وسائل اإلقناع في العالم أن تشتري هذا الصمت الرهيب الذي التزمته اآلثار والعاديات، 

لمسه في الوثائق التاريخية. وليس يقدر على الظفر بهذا آله وال ذلك اإلجماع الرائع المؤثر الذي ن

  إّال الحق األبلج في صراحته وبساطته. 

وأريد هنا أن ينتبه القارئ أيضًا إلى نقطة غريبة مليئة بالمعاني في القصة، ما أظن أنها لقيت  

اب الذي قيل عنه في رواية ال تحقه. تلك هي حادثة الش ير ممن الرعاية والتفكير ما تس رقص بش

ع ذلك    كًا في موض ير مرقص في روايته ش وة إذ رأينه داخل القبر. ولم يترك البش إنه أفزع النس

اب واقفًا على مقربة من القبر أم آان يعمل على   أل أآان الش اب، فال حاجة بنا إلى أن نس الش

افة منه، ألن الراوي يقول في صريح اللفظ عن النسوة إنهن "لما دخلن رأين شاباً    ًا عن جالس مس

اليمين". فكأنه آان محجوبًا عن األنظار، ولم ُيكشف أمره إال حين هّم النسوة بالدخول إلى القبر.  

تاني المعّين هناك، ولو آان يعمل في   اب البس ومن هنا آان فزعهّن وهربهّن. ولو آان ذلك الش

وة نحو باب القبر، بل آّن يترددن و  اعة في العراء، لما أقبل النس افتلك الس ة منه يقفن على مس

ورة التي  ت الص لالت. على أن هذه ليس حتى ال يراهّن، بل لفكرن في العودة متخفيات متس

مها رواية مرقص، فإنها تمّثل فزعًا طارئًا حّل بهّن، وذعرًا أخذهّن وهّن غافالت عند باب  ترس

 القبر، ما لم يكّن متأهبات له.

ر المفاجأة والذعر من مّقومات ير مرقص، فماذا    وإذا آان عنص مها البش ورة التي رس الص

ان؟ إن داخل القبر المظلم    ك المك ل في ذل ان يفع اذا آ ك الزائر، وم ة ذل ا نقول عن مهم ان عس

اعة الفجر الباآر. وإذا   تريح فيه عامل منهوك القوى في س حُّ أن يكون مكانًا يس المهجور، ال يص

تاني فماذا آان يفعل داخل القبر، وقد آ تريح خارجه في مكان آان هو البس عه أن يس ان في وس

مات الفجر العليلة؟ وما الحاجة إلى طلب الراحة في ّجو القبر الخانق، بعد أن   تروح نس ظليل يس

ريًا عاديًا على    انًا بش بب مفهوم يحمل إنس رق؟ ليس هناك س تكون قد بزغت أنوار الفجر من الش

منتظرة، إال إذا آان ذلك اإلنسان قد  اللجوء إلى غرفة من غرف الموت الرطيبة وفي ساعة غير 

  جاء وفي نفسه غرض معين، مسوقًا إلى القبر بدافع قوّي واهتمام شديد.
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اب إلى القبر في  ديد بالقبر وَمن فيه هو الذي يعلل ذهاب الش وما من شك أن هذا االهتمام الش

ك أن فكرة عنيفة قد ألّحت عليه و   ه في داخله. وما من ش اعة آهذه، ثم جلوس هو في ذلك القبر س

د ليس ملفوفًا فيها. ونقدر أن  وعة في مكانها والجس يما حين رأى األآفان موض الفارغ، ال س

ًا مستغرقًا في التفكير في هذه الظاهرة الغريبة، وإذا به يسمع وقع أقدام وهمسات     نتصوره جالس

هد ظل امرأة تطلُّ من الخارج، فيظلم النور وات. وبعد لحظة يقع على المش ئيل الباهت أص  الض

وة مضطربات يجرين   ريعًا ليرى من القادم، فإذا بثالث نس اب س المنبعث من الباب، ويخرج الش

  في خوف وحيرة.  

وة ال يمكن أن  بب آخر أقوى من هذا يحملنا على اليقين أن المكان الذي زاره النس وهناك س

احباته لي. وال ريب أن مريم المجدلية وص يح األص تهن عند يكون إال قبر المس ا قد روين قص

خف والحماقة أن يزعم      المة التالميذ. ومن الس المتهن وس ًا على س ة حرص نوح أول فرص س

ارفتا على دور الكهولة) يجْزن اختبارًا عنيفًا آهذا،   وة (بينهن اثنتان قد ش ان أن ثالثًا من النس إنس

يئًا عنه ألقرب الناس إلي ذ هنَّ، وال ريب أن التالميوله أثره العميق في عقولهن، دون أن يقلَن ش

  آانوا على علم بالقصة قبل يوم الخمسين المشهور.

ا خطورتها التاريخية العظيمة، وهي أن التالميذ لم يلجأوا إلى هذه      ة له طدم بحقيق ا نص وهن

وة في آل عظات يوم   يح. فأنت ال تجد آلمة واحدة عن اختبار النس القصة آدليل على قيامة المس

ين، يوم بدأ ارة إلى  الخمس يرها التاريخي الظافر. آما أنك ال تجد أية إش يحية س ت الحرآة المس

جل الخطب التي هذا االختبار في آل كُّ الكتمان هذا بذلك  س فر األعمال، وآأنما قد تأيد ص ها س

الة بولس إلى آورنثوس، التي   ائل اإلنجيل، ومنها رس مت الغريب عن هذا الحادث في رس الص

وة عند آالمه عن القيامة. وإنه لمن الغريب حقًا أن آنا ننتظر أن نجد فيه ا تلميحًا إلى حادث النس

اء    د في اإلخف د التعم اد يبلغ ح ادث يك ذا الح اًال له ل إغف ائ ات والرس ذه المؤلف ل ه نلحظ في آ

ة األولى، والذي آان رفيقًا   ير الذي لعب دوره في عمل الكنيس والكتمان. ومع ذلك فإن لوقا البش

ارته. آذلك عرفها مرقص   لبولس في رحال ة ألنه رواها في بش هورًا طواًال، عرف القص ته ش

  الذي قضى أيضًا مع بولس زمنًا.  
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ة الكتمان الملحوظ لمظهر أّخاذ من مظاهر القيامة، ُقّدر له أن يكون فيما بعد من   ا عّل  أحب فم

فيعة مكانتها الر الذآريات المسيحية وأروعها؟ ولماذا نجد قصة النسوة على نقيض ذلك قد احتلت

جلوا فيها الحوادث واألحاديث التي    يرون وس عها البش يرة التي وض عند ظهور آتب الس

ار والتابعين؟    ة مما ُنقش بأحرف من نور على أذهان األنص وها من ذآريات الكنيس تخلص اس

  أراني أمام تعليل واحد يحلُّ هذا االشكال حًال مرضيًا مقنعًا:  

ال تخفى عن آل من يقرأ بشائر  –من صباح القيامة. وهناك أسباب  لنُعد إلى الساعات األولى

ان     إمع ل الكريم ب الة التي حملتها مريم المجدلية إلى المدينة  –اإلنجي تحملنا على الظن أن الرس

باب ال تعلمها. وهذا هو الذي   د قد ُنقل ألس وع قام، بل أن الجس ُبعيد الفجر، لم يكن مؤّداها أن يس

هد به رواية ا وة بعد دقائق معدودات من وقوفهن أمام القبر تش ان إحدى النس إلنجيل على لس

  الفارغ.

وهنا نتصور النسوة الثالث يرآضن مهروالت بأقصى سرعتهن، بعد ذلك االختبار المخيف     

ابة قوية، بينما   ّن واحدة. فالمجدلية آانت ش عند القبر، نحو الطريق العام. وهنَّ لم يكنَّ في س

ّنآانت األخريات  جين في الس م . فبعد أن بلغَن الطريق العام، رأيَن أن تتقدوالدتين لرجلين ناض

رعة إلخبار التالميذ، ويكاد يكون محققًا أن المجدلية هي التي تطوعت لهذه الخدمة  إحداهن مس

لخفة حرآتها وصغر سنها، تارآة المرأتين األخريين تسيران وراءها على مهل. وبعد دقائق من   

هد  التها هذا المش ليم، لتلقي رس طربة تطرق على باب دار في أورش نقرًا عن امرأة الهثة مض

  التاريخية المأثورة: "أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه".

الة، التي جاءت بها المجدلية إلى التلميذين بطرس ويوحنا وهي إن دلت على  تلك آانت الرس

يء، فعلى يأس ولهفة. ثم أني أميل إلى ا ّن، بعد ش لظن أن المرأتين األخريين المتقدمتين في الس

ة عن الزائر الغريب الذي   ة آاملة مما حدث وخاص ديقاتهما قص أن رجعتا إلى البيت، روتا لص

اب هو مالك من  تبعد أن يكون قد خطر ببالهن أن ذلك الش بقهنَّ إلى القبر. وليس من المس س

  س التي رواها البشير لوقا في قوله:السماء. هذا يعلل البيان الصريح في قصة عموا
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 ِإنَُّهنَّ: َقاِئَالٍت َأَتْيَن َجَسَدُه ْدَنَيِج َلْم َوَلمَّا اْلَقْبِر، ِعْنَد َباِآًرا ُآنَّ ِإْذ َحيَّْرَنَنا ِمنَّا النَِّساِء َبْعُض َبْل"...

  ). 23، 22: 24" (لوقا َحيٌّ ِإنَُّه َقاُلوا َمَالِئَكٍة َمْنَظَر َرَأْيَن

اؤل    طراب والتس باح في غمرة من الحيرة واالض اعات األولى من الص  وهكذا تقضّت الس

  حول معنى الحوادث التي جرت في البستان.

ك في أن    ير التاريخ طريقًا آخر. ألنه لم يكن ش ولو أن األمر انتهى عند هذا الحد، ألتخذ س

لرب عد أن يكونوا قد اقتنعوا أن االتالميذ آانوا بطبيعة الحال يقبلون شهادة النسوة آبرهان قوي ب 

اب الذي ُوجد عند القبر، بل أن حادث اللقاء الغريب آله   ًا يبحثون في هّوية الش قام، وآانوا أيض

  في البستان آان ُيوضع على بساط الجدل والمناقشة....

ل، قد اتخذت طريقًا غير هذا، فإنه قبل أن ترتفع   ب قول رواة اإلنجي على أن الحوادث، حس

مس ئولة بين حرس    ش ادر مس واقها، من مص اعة في طرقات المدينة وأس حى، ذاعت إش الض

  ).15-11: 28الهيكل، مؤداها أن التالميذ سرقوا جسد الناصري (متى 

وآانت ضربة ظالمة قاسية هوت فجأة على رؤوس نفر مضطرب من الناس لم يلّموا شعثهم    

اعة  لة إلى بعد الهرب في ليلة الخميس. وقد هّددت هذه اإلش المة آل من يمّت بص الكاذبة س

اء ذلك اليوم أن يجتمعوا خفية وراء    طر التالميذ في مس ري من قريب أو بمن بعيد. فاض الناص

يح يظهر لهم من عالم الخلود،  ندة، بدأ المس أبواب مغلقة. وفي تلك الليلة آما تقول األحاديث المس

  في عالم الحّس والشعور.

طراب الذي اعترى ا معوها، فإن حقيقة واحدة ومع االض هدوا هذه الحوادث وس لقوم الذين ش

باب التاريخية    د. وحين ندرك هذا، نفهم األس فاء البّللور، هي خلو القبر من الجس افية ص تبدو ص

  التي دعن إلى اخماد قصة النسوة والسكوت حيالها.

ات التي دا  وة لم ُيلجًا إليه آدليل في المناقش يحيوالذي أراه أن اختبار النس ين رت بين المس

    واليهود في ذلك العصر األول لسببين:
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أولهما أن قصة النسوة ال تبرهن في الواقع على شيء ينكره الجانب اآلخر. فإّن آل ما نخرج  

به من القصة هو أنه حوالي الساعة السادسة من صباح األحد لم يكن جسد يسوع في القبر حيث    

ة في  ف الرامي، فما فائدة القص عه يوس ائعة بين الناس، وقد اتخذها  وض إثبات واقعة آانت ش

  األعداء مادة لتهمة خطيرة ضد التالميذ أنفسهم؟

والثاني أن القصة تحمل بين ثناياها نقطة ضعف لقضية التالميذ، وذلك ألنها تعترف أن فريقًا 

رة امن صحابة يسوع آانوا فعًال على مقربة من القبر في ساعة مريبة وفي ظروف تدعو إلى إث

الشبهات. وال يخفى أن في االعتراف خطرًا على التالميذ في ظروفهم الخاصة. ومن أصول 

الدفاع السليم في تهمة خطيرة أن ُيثبت اإلنسان عدم وجوده في المكان والزمان اللذين وقعت فيهما 

أنه في  يلالجريمة. فإذا ُأتهم أحدهم مثًال بجريمة قتل في مدينة القاهرة، واستطاع أن يثبت بالدل

ساعة ارتكاب الجريمة آان نائمًا في بيته في اإلسكندرية، أو غائبًا في مدينة القدس مثًال، فمن 

المرجح جدًا أن ُيطلق سراحه. أما إذا اعترف في التحقيق بأنه آان يجول على مقربة من المكان 

تول، فإن هذا الذي وقعت فيه الجريمة ُبعيد وقوعها، وأنه آان يبحث فعًال عن الشخص المق

  االعتراف يّقوي الشبهة ضده ويزيد مصاعب محامية الذي يتولى الدفاع عنه عشرة أضعاف.

رقوا      وع. فلقد ُأتهموا عالنية بأنهم س ه، الذي آان فيه أتباع يس ا أفهم ذا هو الموقف، آم ه

ور دحض تهمة آهذه، حتى لو توّفرت لهم حرية القول والظهور بين  د. ولم يكن من الميس  الجس

الناس، فما قولك وقد آانوا مختفين وراء أبواب مغّلقة؟ وآيف يرون من أصالة الرأي، وهم على 

تلك الحال من الذعر والخوف أمام تهمة شنيعة، أن يعترفوا جهاًر أن النسوة منهّن آّن عند القبر؟ 

ي   وم الذين آانوا يذيعون بين الناس أن المس الح للخص ليم الس يين حأليس في هذا االعتراف تس

رقة   اعة الفجر، وهذا دليل يثبت عليهم تهمة س تان في س باعترافهم آانوا يحومون حول البس

  الجسد.  

ت على التالميذ أن ال يكثروا من    ية يرى أن الظروف قض ف في القض وآل باحث منص

بوع األول الذي آانت تترصّدهم فيه المخاطر   وة إلى القبر في ذلك األس التحدث عن زيارة النس
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يحيين األولين عن     وتبطن  انوا يجهلون من حادثات. ومن الغريب أن تمّنع المس ا آ ام م لهم األي

  اإلشارة بزيارة النسوة للقبر قد امتّد زمنًا في السنين األولى من تاريخ المسيحية.

يحية   لة عن الدعاية المس فر األعمال وبياناتها المفص ول األولى من س وأنت ال تقرأ الفص

ك  البدائية، إّال ويأ وع القبر. ولو آان هناك ش خذك العجب من اختفاء آل نزاع وجدل في موض

في اختفاء الجسد، الضطر المدافعون عن العقيدة المسيحية بقوة ضغط الحوادث إلى وضع قصة  

النسوة في مقدمة األدلة، وآان عليهم، قبل السير في دعايتهم، القضاء على هذه الشكوك أوًال بكل 

  دلة اإلثبات.ما ملكت أيديهم من أ

ائق القبر   إن حق ذا النزاع العقيم، ف ل ه ة إلى التورط في مث ال ذ لم تعوزهم الح على أن التالمي

ليم ذاتها حيث آان   ّوا أن حملتهم تلقى أوفر النجاح في أورش الفارغة آانت معروفة بحيث أحس

فر األعمال) أن يرّآزو ا جهودهم في القبر الفارغ المهجور. وبهذا هان عليهم (آما يؤخذ من س

األمرين الجوهريين اللذين شطرا اليهودية شطرين وهما: أن يسوع هو المسيا الموعود به، وأنه    

تطيعون أن يبلغوا هذا الطور في دعايتهم األولى، لو لم  قد ُأقيم بيمين اهللا القادرة. ولم يكونوا يس

  البعيد.تكن قد صارت قصة القبر الفارغ حقيقة مفروغًا منها، معلومة للقريب و

وة إلى القبر إلى جانب الحقائق الجوهرية األخرى  يت قصة مغامرة النس وهكذا نرى آيف ُنس

هّن، ألنهن هّن الالئي دّبرَن  وة أنفس التي قررتها الحوادث. ولم تبق ذآراها إّال في عقول النس

انية آريمة لجسد سيدهن في ساعة تعّرضن فيها للخطر وسوء المصير. و     انت آالقيام بخدمة إنس

القصة معروفة أيضًا للتالميذ أنفسهم، وما من شك أنهم آانوا يتناقلونها في الساعات الهادئة التي   

ة في آنائس أوروبا    آانوا ة. وآان من آثار تلقين القص ة الناهض يلّقنون فيها التعليم الجديد للكنيس

ائر اإلنجيل، على أنها وراء إثباتها في   يا أن رواها الُكّتاب في بش فر المقدس، الحقائوآس ق الس

  التاريخية الصريحة التي ال ُتمارى.

منته تلك الوثيقة العجيبة التي   تطيع أن نفهم بعض المعنى الذي تض وحين ندرك هذا آله، نس

أطلقت عليها في بحثي اسم بشارة مرقص البدائية. فإنه بعد سنوات حينما أخذت تزول اآلمال في 

ريع آما آانوا يتو يح الس تقر في وضعها التاريخي،  مجيء المس ة تس قعون، وحينما أخذت الكنيس
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أحّس القوم بحاجتهم إلى تدوين الحوادث البارزة في سيرة يسوع وموته. وآانت أولى تلك السير   

ك َأْوَلى الناس بكتابة هذه    هيرة. وإن آان آتبها يوحنا مرقص، فهو بال ش ارة مرقص الش بش

ولها الختامية. فقد آان  ة فص يرة وخاص بابه في فترة من    الس ني ش ليم، وقضى س من أهل أورش

  التاريخ عاصفة مضطربة.

ُحّجة أنه ثقة و –ويبدو لنا من دقة سرده للحوادث، وإخالصه في تسجيل التفاصيل الصغرى    

تطيع، إّال آاتب واقف على بواطن األمور وخفايا الحوادث،  بوع األخير. فال يس في حوادث األس

ة التي انعكست عليها أنوار القمر الفضية في بستان جثسيماني. وفي أن يرسم تلك الصورة البديع 

  قصة مغامرة النسوة دقائق وصفية تدلُّ على أن آاتبها يكتب عن ثقة وصدق.

وقد آمن مرقص أن يسوع لم ينبئ مقدمًا بموته فقط، بل بقيامته أيضًا. وآمن أيضًا أنه صّرح   

يماني. وبه    ه في طريقه إلى جثس ل موت ذا قبي ذه األفكار التي اختلجت في عقله، وبالمعلومات به

في التاريخي، وهي تمتاز    اغ قطعة رائعة من األدب الوص ادر وثيقة، ص تقاها من مص التي اس

  عن زميالتها بإيجازها في الموضوع الجوهري، وبصفاء أسلوبها في السرد القصصي.

ف الليل، بألفاظ مس  تان، والقبض في منتص ف اليقظة في البس قائق تندة إلى الحفهو يص

قطة بطرس، والمحاآمة   افية عن المحاآمة أمام قيافا، وس رد بيانات رائعة ص ريحة، ثم يس الص

اطته، أخاذ في عمق   لوب رائع في بس لب. آل هذا بأس  الرومانية، والطريق إلى الجلجثة، والص

  .ج عليهتأثيره، حتى أن القارئ يحّس، على حد قول أحد آّتاب اإلنكليز، أن الحجارة تتدحر

ثم يصف آيف ذهب يوسف الرامي، في الساعة التي بلغت فيها المأساة ذروتها، إلى بيالطس  

وة الباآيات الحزينات خطى الرامي   د الميت، وآيف اقتفى النس ًا أن ُيؤذن له بدفن جس ملتمس

اعة التي ًغُربت فيها   ع الدفن، وآيف ُأحكم الحجر الكبير على باب القبر في الس ليعرفن موض

  لشمس. ويصف أيضًا آيف أعّد النسوة الحنوط واألطياب في فجر األحد وذهبن إلى القبر.ا

جل آتابًة اختبارات يوم القيامة   ى أن مرقص آان يس وفي بحث ما يعقب هذا، ينبغي أّال ننس

ل    وة لم تلَق العناية األولى بين الدعايات التي نادى بها الرس ة النس ربما ألول مرة. وألن قص

ح المجال الختالف آبير في الرأي والعقيدة إزاء ما حدث فعًال عند القبر. لذلك  األولون، فقد انفس
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اقة دقيقة تلك التي تصّدى لها مرقص حين أراد أن يسجل آتابة حوادث تلك األيام.   آانت مهّمة ش

ة األولى   لب، فكان أحد األحياء الباقين القليلين في الكنيس ابًا يافعًا في وقت الص وهو  .وقد آان ش

بوع الخطير المفعم بالحوادث   ليم أثناء ذلك األس وعرف جوهر الحقيقة آما  –قد عاش في أورش

  عرفها التالميذ األصليون.

ليم آلها  تدعاء أورش ريعًا، واس وة إلى إذاعة نبأ القيامة س إّنه آان من المستغرب أّال يعمد النس

بع هذه ال ائلين آتب عبارة لرؤية القبر، ولكن مرقص عرف الحقائق. ولكي يش رغبة في المتس

  تبدو مقتضبة، قال:

  "لم يقلن ألحد شيئًا ألنهن آن خائفات...."  

وقد ُآتب الشيء الكثير تعليقًا على هذا اآلية، وأراد الكاتبون أن يثبتوا أن النسوة صمتن صمتًا 

ذا الموقف غريب من جانبهّن، ولكن ها هي الكلمات تن     ا ننكر أن ه ن ًا وآفى. ولس طق بما مطبق

  حدث وال تخفي تحتها معاني أخرى.

رط.  وة آان بال قيد وال ش مت النس وليس حقًا ما يذهب إليه بعض النقاد حين يزعمون أن ص

ا أراد أن يجيب على ما قد يجول بفكر من يقرأ روايته من        أنم ارة، آ اف عب ير أض إن البش ف

م مبكرة من صباح األحد، فلماذا لتساؤل. فقد يقول الناس: "إن النسوة قد آشفن القيامة في ساعة   

يئًا ألنهم آن    ليم لتشهد ما رأين؟" ومرقص يجيب على هذا التساؤل: "لم َيقلن ش يوقظن آل أورش

  خائفات...."

ول    هادتهم في هذه الفص هود الذين آنا نفحص ش ياد الذي وقفبطرس  –فإلى قائمة الش  الص

ائر لوقا وم ليم، وُآتاب البش در المعرآة في أورش او تى ويوحنا، ويعقوبفي ص ل العادل، وش

ي، ومؤلفي هادة  الطرسوس ارتي بطرس ونيقوديموس، بل ش فار األبوآريفا غير القانونية وبش أس

ّم ذاته  ارته     –الحجر األص هادة مرقص في بش هادة أخرى هي ش يف أخيرًا ش إلى هذه آلها نض

  التي نعتبرها أشهر وثيقة موجزة العبارة في عالم األدب والتاريخ.
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، الذي سبق النسوة إلى القبر –لو صّح هذا التعليل الذي ذهبنا إليه  – ترى َمن هو ذلك الشاب

ا ال نعرف. فإن إذا آان مرقص       اريخ لعّلن أثور في الت ك الفجر الم اراتهن في ذل ارآهّن اختب وش

باب وجيهة. على أن في هذا الموقف فكرة أج   مه، فألس ير قد أخفى اس رؤ على أن أبديها، البش

  وهي تحتمل آثيًر من الدرس والتمحيص.

ل  ارة مرقص (فص ) 8: 1آية  16ولو فّكر القارئ مليًا في اآليات الثماني األخيرة من بش

ن أعني بها خّلو القصة م –بارزة  ذاآرًا أنها أقدم الروايات عن الحادث، يجد نفسه متأثرًا بحقيقة 

ريح أو تلميح إلى آيفية دحر دل فجأة على  أي تص تارًا آثيفًا ُيس جة الحجر من تلقاء ذاته. فإن س

د    ال إن الحجر ق د حين ُيق ة، وال ُيزاح إّال في فجر األح ارى يوم الجمع دفن في العص ام ال خت

نة      يئًا حتى س ة ش ذا؟ ألم تعرف الكنيس اذا ه ب.م. عما حدث في تلك الفترة  58ُدحرج. فلم

  آثير من التحفُّظ التمنُّع؟ ضغطالعصيبة، أم أن مرقص آتب روايته تحت 

ارة إلى عّلة دحرجة الحجر يبدو  ه في اإلش هذه نقطة جديرة بالتفكير، ألن هذا التحّفظ نفس

  واضحًا في الروايات األخرى التي رواها لوقا ويوحنا. فيقول لوقا:

حجر ل"ثم في أول األسبوع أتين (أي النسوة) إلى القبر حامالت الحنوط الذي أعددنه. فوجدن ا

  مدحرجًا عن القبر. فدخلَن ولم يجدَن جسد الرب يسوع".

  ورواية يوحنا ال تقل عن هذه غرابة وتحفظًا:

بوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر والظالم باق. فنظرت الحجر مرفوعًا عن  "وفي أول األس

  القبر، فرآضت....".

ن إلى ًا، دون أن يشير البشيرووفي آلتا الحالتين يجيء النسوة إلى القبر، يجدن الحجر مدحرج

  آيفية حدوث ذلك. أما حين نقرأ رواية متى، نراه يقول إن مالآًا نزل ورفع الحجر عن القبر.

يء المهم في األمر حين نقرأ آتابات األبوآريفا غير القانونية، ال نجد أي تلميح إلى أن  والش

ه هو الذي رفع الحجر بيده، بل أجمعت آلها على أن يد نفس ه، أو  الس الحجر ُدحرج من تلقاء نفس

ه    وع نفس ارة إلى أن يس نا نجد في أية رواية إش أن آائنات علوية هي التي نزلت ودحرجته. ولس

  هو الذي دحرج الحجر.
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ه من قيود القبر؟   ه، بقوته واقتداره، أزاح الحجر وأطلق نفس يد نفس فلماذا لم يقل أحد أن الس

إلى هذه القصة على أن الحجر قد ُدحرج من الخارج، إما ولماذا أجمعت آل الوثائق التي تصّدت 

  بيد مالك أو بقوة غير منظورة؟

ة المعنى    دة الغور عميق ة بعي اريخي ة ت ام حقيق ا أم ب   –أراني هن ات ل آ ة ألحّت على آ حقيق

ياقًا آخر في حديثه. فإن دحرجة الحجر لم ُتْعَز إلى قوة الرب المقام، ألنه آان  وحملته أن يتخذ س

بقت بزوغ  في أ اعات الظلمة التي س ليم أناس وقفوا على بواطن األمور التي حدثت في س ورش

ات والمزاعم. وللتدليل      ا الناس حالت دون االفتراض ائق التي عرفه ذه الحق فجر يوم األحد. وه

  على ذلك ال مندوحة من الرجوع مرة أخرى إلى قصة الحراس الغريبة المبتذلة.  

ذهبوا إلى بيالطس عصارى يوم السبت أو بعد الغسق ليلتمسوا منه   بّينُت فيما سبق أن الكهنة 

ًا   وهو تّحوط مرغوب فيه ألن رجال الشرطة خشوا أن يتطور موقف  –أن يقيم على القبر حّراس

بت وتعود إليهم حّرية العمل والقول   اهير بعد أن تزول موانع الس ولكن بيالطس رفض  –الجم

راح  ير إلى ذلك ص ير متى. فلم يكن أمام الكهنة إّال مخرج واحد، وهو هذا الطلب آما يش ة البش

  أن يعهدوا إلى حرس الهيكل بمهّمة الحراسة.

مان الذي قيل إن الكهنة أتحفوا به األفراد الذين   لوب الض وهذه الحقيقة تبدو لنا بارزة في أس

ة، حيث قيل ان الكهنة حين علموا بخلو القبر: "وإذا سُمع   ُآلفوا بالحراس لوالي ذلك عند اعلى لس

امهم      ة، وممن أق اني ة الروم ان الحراس من الفرق ه ونجعلكم مطمئنين". وإذا آ تعطف فنحن نس

خيفًا بعيدًا عن المنطق آل البعد، ألن عقوبة  مان يبدو س بيالطس آما آان ُيظن، فإن هذا الض

انت الحكم بموت الجندي. ولم يكن في مقدور حّنان، وال    ال قيافا، و النوم في وقت أداء الواجب آ

  أي فرد آخر من زعماء اليهود، أن يحمي جنديًا واحدًا من غضب روما.

احب الكلمة العليا في  لطة قيافا بحكم وظيفته آنائب رئيس الكهنة، وص على أنه آان في س

تقرير الشؤون المدنية في اليهودية، ان يحمي رجال جنده الذين رضخوا ألمره في حادث قيل أن 

اني   لطات اليهودية. والعبارة القائلة "وإذا  الوالي الروم ده منه وفوض األمر فيه إلى الس نفض ي

  ُسمع ذلك عند الوالي...." تبّين عدم إمكان حدوث شيء مثل هذا.
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فار من ناحيتها  ة التي دونتها األس دق القص على أن هناك دليًال آخر أهم وأوقع يثبت ص

  "قولوا إن تالميذه أتوا ليًال وسرقوه ونحن نيام".التاريخية. وهذا نجده في آلمات الكهنة األخيرة: 

طين   يحية ذاعت في طول فلس رة للمس رورة هاتين الكلمتين في وثيقة مناص ُترى ما ض

لية؟ لنفرض جدًال أنه آان  ها، لو لم تكن تمّثل أمرًا واقعًا وحقيقة فعلية في التهمة األص وعرض

ير  لقصة إقامة الحراس عند القبر قيمة دفاعية في نظر يحيين األولين، ألنها جعلت من العس المس

د. غير أن قوة هذا الدفاع إنما في بقاء الحراس    دقوا خطف الجس فين أن يص على النّقاد المنص

ة، بل إن هذه الدعوى    وا إثناء الحراس يحيين أدنى فائدة في حراس نعس اهرين، ولم يكن للمس س

صة هذه اإلشارة الغريبة إلى نوم الحراس، ال تضرُّى بدفاعهم ضررًا بليغًا. فلماذا إذن ذآرت الق  

  في متن التهمة فقط، بل في القصة المسيحية التي روت الحادث؟

أعتقد أن َحرج الموقف ومنطق الحوادث، لم يترآا منفذاً للكهنة، ألنهم عجزوا عن الجهر بالحق 

ورة. لك الليلة المأثآله. وقد يكون حقًا أن الحراس ناموا فعًال من فرط اإلعياء بعض الوقت في ت

وليس هذا بعيد االحتمال حين نذآر أن الحراس ُجرّدوا على عجل من فرقة شرطة الهيكل الذين 

ظلوا يعملون دائبين بال انقطاع منذ ساعة القبض على المتهم في يوم الخميس الفائت. فضًال عن 

، وفي ليلة من ليالي أن السهر على حراسة بستان مهجور خارج أسوار المدينة في ساعات الظلمة

شهر أبريل، وبعد جهاد طويل ال راحة فيه، آان عمًال ممًال ال لذة فيه. وهم لم يروا أي أثر لطارق 

  ليلي، فال عجب أن يدرآهم النعاس بعد مرور ساعات مضنية طوال.

توثق من حقيقة األمر، فليس بين أيدينا من الوثائق ما يحملنا على الجزم   د أن نس ونحن ال نق

ّية، تلميحًا له عندي فيما أعتقد وزنه وقدره. ب ة منس قول. على أن هناك تلميحًا في وثيقة غامض

ل مبعثرة    ه إّال ُجم ة لم تبَق من انوني ار غير الق ف ديم من األس ذا التلميح في أثر ق اء ه هو و –ج

وع بعد قيامته أل يه خالمسمى بإنجيل العبرانيين. وقد ورد بتلك الوثيقة نّص يصف آيف ظهر يس

  يعقوب. وإليك هذا النص حرفيًا:

ّلم الرب ثياب الكّتان إلى خادم الكاهن، ذهب وظهر ليعقوب (ألن يعقوب هذا آان  "وبعد أن س

رب فيها من آأس الرب حتى يراه قائمًا من بين  اعة التي ش قد حلف أّال يذوق خبزًا من تلك الس



169 
 

ر وأعطى ليعقوب قائًال ان الراقدين). ثم أخذ خبزًا وبارك وآس : ُآْل خبزك يا أخي ألن ابن اإلنس

  قد قام من بين الراقدين".

يء  ترعي نظرنا وفكرنا في هذا العبارة الغريبة؟ أول آل ش ي أن الواقعة الت ُترى ما الذي يس

تقلٌّ آل منهما عن اآلخر. أولهما أن يعقوب هذا أخا      ا دليالن تاريخيان، مس ده ا يؤي تتحدث عنه

وع، على الرغم من عدائه بيل    يس هد في س ُتش ة، واس م إلى حظيرة الكنيس في أول األمر، انض

داه  وت الداوي الذي تردد ص هير. والثاني ذلك الص يفوس المؤرخ الش رتها، على قول يوس نص

ول قائًال: "ظهر ليعقوب". واتفاق هذه الدليلين يخلعان  مدى األجيال المنبعث من فم بولس الرس

  العبرانيين معنى خاصًا.   على العبارة التي أوردناها من إنجيل

ّلم "ثياب الكّتان إلى   وع س تغربة التي تقول إن يس حيح لهذه العبارة المس ُترى ما التعليل الص

ن أمام ذآرى من   ال، أم نحـ ض اختالق، أم فلتة من فلتات الخيـ خادم الكاهن". أهي محـ

ريات الغامضة لتفاصيل ما وقع في تلك الليلة؟ وهنا أرجو أّال يتس رع القارئ في اإلجالذآـ ابة ـ

  قبل التفكير.

يح  يء في العهد الجديد ال يمكن ألية قوة أن تتحداه، فهو حقيقة ظهور المس وإن آان هناك ش

ج الخيال، بل أنها تعّبر عن قوة  مرات بعد موته، فال يمكن أن تكون هذا الظاهرة الرائعة من نس

ه فعًال لتالميذه أآثر من   عظيمة خفّية لم ندرآها بعد، والتعليل الوحيد لها أن  خص وع ظهر بش يس

  مرة.

تمده فقط من العبارة المفردة في إنجيل العبرانيين، يوَعز إليَّ أنه عند   دور في فكر، ال أس وي

ظ زمالءه ـر حمل أحد الحراس على أن يوقـدث أمـادئ حـتان الهـجر في ذلك البسـانبثاق الف

جر، أو قرقعة باب حمل ـفيفًا بين أوراق الشادث حـ على عجل ليروا القبر وقد يكون ذلك الح

به بما حدث فيما بعد لبولس فأذّله وأالن روح عناده    يئًا خارقًا أش وته، بل قد يكون ش يم ص النس

فا.... قط ظهر   وعجرفته "ظهر لص ر.... وظهر ليعقوب...... وآخر الكل آأنه للس ثم لالثني عش

  لي أنا".
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ا ظهر إلى "خادم    ًا أول م الكاهن" أي حارس الهيكل الذي أقامه اليهود على فهل ظهر أيض

  القبر؟

ؤال من  ادق لس ّحت هذه الفكرة، فنكون قد عثرنا، ونحن ال ندري، على الجواب الص إن ص

ة من عهد اآلباء األولين حتى اليوم   غلت أفكار الكنيس ئلة التي ش وهو لماذا وثق  –أعمق األس

  في الساعات الباآرة من صباح األحد؟  التالميذ وثوقًا راسخًا من أن القيامة وقعت 

ًا في اليوم   ام أيض ُلب، ومات، وُقبر، وقـ "...... تألم على عهد بيالطس البنطي، وص

  الثالث...."

لت     اس تاريخي متين، تأص تند إلى أس ك أنها تس هذه عبارة قانون اإليمان القديم، وما من ش

  جذوره في أعماق الحق والتاريخ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مسابقة الكتاب
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  ارئعزيزي الق

ئلة التالية تالم أجوبتك على األس ل لك آتابًا قيما من آتبنا. الرجاء إننا نرحب باس نرس . وجائزة الجتهادك س

  آتابة اسمك وعنوانك بكل وضوح

  لماذا اختار فرانك موريسون األيام السبعة األخيرة من حياة يسوع على األرض ليهدم بها قصة القيامة؟ –   1

  برهن ان القبض على المسيح تم في ساعة متأخرة.اذآر ثالثة أسباب ت –   2

  ما هي االتهامات الثالث التي وجهت ضد يسوع وقت محاآمته؟ –   3

وع، مع أنه   –   4 الح، تعززها االحتياطات المحكمة للقبض على يس يوخ الكهنة قوة مدججة بالس ل ش لماذا أرس

  أعزل وفي بستان موحش معزول؟

ك موريس   –   5 اذا يقول فران يح؟ وماذا آان   لم ل القبض على المس ة التقى ببيالطس قب ون أن رئيس الكهن

  موضوع الحديث في تلك المقابلة؟

ماني الكامل، من      –   6 ليب، بالمعنى الجس يح على الص ون: "عندي أن موت المس رح عبارة فرانك موريس اش

  الحقائق التاريخية التي ال يتناولها ريب أو شبه ريب".

  الستة التي قدمها الناقدون لحل مشكلة فراغ قبر المسيح من جسده؟ ما هي الحلول –   7

  آيف تبرهن أن يوسف الرامي لم ينقل جسد المسيح من القبر؟ –   8

  آيف تبرهن أن السلطات اليهودية أو الرومانية لم تنقل جسد يسوع من قبره؟ –   9

  تبرهن أن يسوع مات فعًال على الصليب؟ – 10

  النسوة لم يخطئن الوصول إلى القبر الذي ُدفن فيه يسوع؟آيف تبرهن أن  – 11

  آيف ساغ لتالميذ المسيح أن يؤمنوا بقيامته، بعد هروبهم ليلة القبض عليه؟ – 12

  برهن من عظة بطرس يوم الخمسين أن المسيح حقًا قام. – 13

  لماذا آانت شهادة يعقوب، أخي الرب، لقيامة المسيح شهادة قوية؟ – 14

  ا يعتقد المؤلف أن إعالن حقيقة حدوث القيامة في أورشليم أصعب من إعالنها في الجليل؟لماذ – 15

  آيف أثر وجود قبر المسيح فارغًا على شاول الطرسوسي فغّير فكره؟ – 16
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  لماذا وثق التالميذ أن القيامة حدثت في الساعات المبكرة من صباح األحد؟ – 17

  قويُا على قيامة المسيح؟ وضح آيف قدم الحجر األصم برهانًا – 18

  لما أذاعوا خبر قيامة المسيح؟ –آما روتها النسوة  –لماذا لم يرآز المسيح على قصة القبر الفارغ  – 19

ل األخير من هذا الكتاب؟ وما دوره في  –من يكون خادم الكاهن  – 20 ون في الفص آما روى فرانك موريس

  برهنة حقيقة القيامة؟

  

  

  

  

  

 

Call of Hope ● P.o.Box 10 08 27 ● D-70007 Stu gart (Germany) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  شواهد الكتاب المقدس 

  نحميا

12 :37.......................................11  

3 :15.........................................11  

  متى

8 :31....................................19  

9 :31....................................19  

  لوقا
22 :70....................................21  


