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PNلزهها» 

تقو&   �� ملمكن  من 
 Àمبا� حضا#ٌ) على 
لتـا#يخ � ُ�ويـة 
ما  _ن؟  من   P� الستمر#ية. �
ֲדا؟  نتمسك   Kل  vلذكر هي 
ننقله ألجيالنا؟.  لذP سو{  �ما 
�لكّن لدين ال ميكن �� يقو& على 
سوسية  ªيعا  ألننا   ،Àملبا�  Uهذ
ُهوية  فليس هنا�   � > عني هللا 
متيزنا �ما& هللا �، �لدين يأ  من 
خا#� لعا· �ليس من �خله فال 
 Pلذيرتبط Áا�s تا#�ي معني، �

�ب �� ننقله ألجيالنا هو لطريق 
هللا �. �M ملوصل

لرسالة  < Pلبشر�يظهر لتدخل 
 Àملبا�  Uهذ Mقحا&   < لسما�ية 
ألمر  توقف  �لو  فيها.  لثالثة 
ُ�وية إلميانية ملا كا�  عند حد�� 
 Uهذ تتخذ   �� �ما  مشكلة،  هنا� 
ُ�وية إلميانية �ليجة لبث لكرهية 
ما�)  لتا#يخ  �ُيتخذ  لعنصرية. �
 Nلشعائر �تفسلعقائد � �الختر
لدين  ُيفقد  ملقدسة، مما  لنصو� 
لقيم   �ضيا  �M  Pيؤ��  Uجوهر

لر�حية فيه. �هذ يؤ��M P �ننا 
ننقل ألجيالنا kر� حو�s تا#�ية 

· تؤثر > #�حانيتهم شيئا. 
Mمنا يقو& لدين على لعالقة بني هللا 
إلنسا�، عن طريق ألخال° � �
لر�حانية، فالدين هو #سالة هللا �
من  kر�  �هو  إلنسا�،   �M  �
 �� مبع´  ملكا�، � لزما�  حد�� 
لعقائد إلميانية �لشعائر �لطقو� 
معينة،  تا#�ية   s�Áو ترتبط  ال 

هللا �. �M xلوصوأل©ا �سيلة 
هي  إلسال&   < إلميانية  فالعقائد 

ÈtÊ’\;Ñ\Ê›^Â;ä�fi’\;ÏË—áh

حقيقة قول لوط �
﴿َهُؤَالِ� َبَناِتي ِ�ْ� ُكْنُتْم َفاِعِلَني﴾ 
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إلميا� باهللا �مالئكته �كتبه �#سله 
إلسال&  ��#كا�  آلخر.  ليو& �
لصو& � لصال) � لشها�تا�  هي 
لزكا) �حلج. كلها �مو# kر�)، �
يربطها   Nٍتفس  P� فإ�   Ãبالتا�
يصب  فلم  معني  تا#�ي   sا�Á

لقيمة لر�حانية ملقصو�) ֲדا.
-ا^  خلليقة   uبد منذ  إلنسا� �
باألشياu من حوله، �هو يبحث > 
ستعماله  من  �د{  عن  تصو#ته 
 uألشيا يشمل  لبحث   �هذ �ا، 
ملا�ية �لر�حانية. فاإلنسا� يبحث 
من  �د{  عن   Pملا� لعا·   <
ملحيطة به، �كذلك  uألشيا�جو� 
لعا· لر�حا» �� لديr يبحث  <
بالطقو�  قيامه   u#� �د{  عن 
لشعائر. �جند > لعهد لقدمي ما �
 <  �#� حيث  لفكر)،   Uهذ يبني 

سفر خلر�� ٢٦/١٢-٢٨:
”َ�َيُكوُ� ِحَني َيُقوxُ َلُكْم َ�ْ�َالُ�ُكْم: 
�٢٧َنَُّكْم  َلُكْم؟  ْلِخْدَمُة   Uِهِذ َما 
 Pلَِّذ لِلرَّ�ِّ  ِفْصٍح  ِهَي    َتُقوُلوَ�: 
ِفي  Mِْسَرِئيَل  َبِني  ُبُيوِ�  َعْن  َعَبَر 
َ َ�َخلََّص  ا َضَرَ� ْلِمْصِريِّني ِمْصَر َلمَّ

ُبُيوَتَنا“.
خلر�� ١٤/١٣- ��#� > سفر 

:١٥

 َغًد ْبُنَك  َسَأَلَك  َمَتى  ”َ�َيُكوُ� 
َقاِئًال: َما هَذ؟ َتُقوxُ َلُه: ِبَيٍد َقِويٍَّة 
َبْيِت  ِمْن  ِمْصَر  ِمْن  لرَّ�ُّ  َ�ْخَرَجَنا 

ْلُعُبوِ�يَِّة“.
لدين  #بط  على   xمثا  فهذ
ليهو�ية، ففي  لديانة  بالتا#يخ > 
عيد لفصح لذP يد�& سبعة �يا&، 
�يأكلو�   ،}خلر ليهو�  يذبح 
ُمرَّ   يتذكر� لكي  ملر  خلبز 
 #قه �سالُفهم > �z Pلذلعيش 
لعبو�ية، �يقومو� بتال�) نصو� 

�ينية معينة.
 Þضح�  هذ جند  إلسال&   <�
ملسلمو�  يربط  حيث   ،Þيض�
لذبيح  �قصة  ألضحى  عيد  بني 
 هذ �يقولو�   ،� ÂMاعيل 

لعيد تذكا#ß  ملا حدs إلبرهيم 
�ÂMاعيل عليهما لسال&.

لربط   هذ  �� ألمر  �حقيقة 
 � فاهللا   ،Þمتام خاطئا�   Nلتفس�
ال ُيشّر� شعائرU من �جل تذكر) 
لشعائر  أل�  لتا#�ية.   sألحد
حلالة  #فع  هو  هدفها  لدينية 
 UNتذك �ليس  لإلنسا�  لر�حانية 

ملاضي. < sمبا حد
 ��  xلعقو عن  يغيب  �عندما 
هللا   �M  xلوصو لدين هو  جوهر 
بشكل  فيه   uشي كل  يظهر   ،�
�نيوP، ُتفَسر نصوصه Áرفية، �ال 
إلنسانية،   hلر�  <  Uشعائر تؤثر 
حلقيقي  معناها  فقد�  أل©ا 

�دَ{ لصحيح من ��ئها.�

وحقيقة األمر أن هذا الربط والتفس6 خاطئان متامًا، 
فاهللا � ال ُيشّرع شعائره من أجل تذكرة األحداث 
التار�ية. ألن الشعائر الدينية هدفها هو رفع احلالة 
الروحانية لإلنسان وليس تذك6ه مبا حدث 3 املاضي.
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لدين  جلوهر  لفاقدين  جتد  لذلك 
Áتة،  جسدية  �مو#   < يبحثو� 
 �M ُيفّصلو� فيها تفصيال� تصل�
طها#)  عن  �يسألو�  لثرثر).  حد 
طها#)  عن  يسألو�  �ال  جلسد 
ألمو#   Uننكر هذ لر�h. �_ن ال 
 Uهذ  ��  xنقو �لكننا  لدين،  من 
تكو�   �� �ب  لشعائر � لطقو� 

.hلر�> خدمة 
�#بطه  لتا#يخ   �M  hجلنو  �هذ
لفكر إلنسا»،  < Þبالدين ليس نقص
بل هو ما يسميه (#�ִדاكر) حلاسة 
لتا#�ية �ُيعّرفها بأ©ا غريز) فطرية 
لتثبيت  تدفع  لبشر،  ªيع  عند 
ملاضي،  �شخصيا�   s�حد
 .sألحد �لر�ية  للتذكر  �تدعو 
تأليف  حلضا#ية  لذكر)  (كتا� 

يا� �Âن)
لشيعة على سبيل ملثاx مصممو� �
�قد  بالتا#يخ،  لدين  #بط  على 
 �ستمد� ما هم عليه من معتقد
هللا  تا#�ية،   sٍ�حد من  �طقو� 

�علم بصحتها.
�لو �©م فهمو جوهر لدين �حقيقة 
لقر�� لكرمي على  �M إلميا� لنظر�
Mال   U�دية، �ليس سو �نه مصد# 

عمل لبشر. �لكّن فقد� حقيقة 
للحاسة   xملجا تفسح  لدين 

لتا#�ية أل� تعمل عملها.
للتمييز  �يضا  يصلح  ملعيا#   �هذ
 ،Pلبشربني لدين إل�ي �لدين 
 Nلتفس� لصحيح   Nلتفس�

خلاطئ.
ملسيحية، �أل©ا من  �M فلو نظرنا
�ضع لبشر، جند �� كل عقائدها 
مرتبطة  �طقوسها  ألساسية، 

بأحدs تا#�ية معينة.
 rُتب  Kل ملو#�ثة  خلطيئة  فعقيد) 
 uلفد� لتجسد  حتمية  عليها 
مرتبطة Áا�s تا#�ي �هو خطيئة 
 &��  �� فترضنا  فلو   ،�  &��
�  · يعص هللا � ملا كانت 

هنا� �يانة مسيحية. 
لسبعة  ملسيحية   �لصلو�
ملوجو�) > كتا� (ألجبية) جند 
حيا)  من   uزà مرتبطة  كلها   ��
ملسيح �. فصال) باكر ُمصممة 
لُتصلى عند ظهو# لنو# حلقيقي، 
 sتتحد �هي  ملسيح.  لسيد   P�
عن ال©ائية هللا، �جتسدU، �قيامته 

.�من ألمو
 rفتع لثالثة  لساعة  صال)  �ما 
بثالثة  بتذكNهم  لصال)  Uهذ
�حدs #ئيسة: -اكمة يسو� عن 
�صعو�  لبنطي،  بيالطس  طريق 
 ،�لسما�  �M ملسيح  لسيد 
لقد� لذP ُيطهر  hلر� xحلو�

قلوֲדم �ُيجد� حياִדم.

ولو أنهم فهموا جوهر الدين وحقيقة اإلميان لنظروا 
وليس  ا�داية،  أنه مصدر  الكرمي على  القرآن  إ" 
الدين  ولكّن فقدان حقيقة  البشر.  إال عمل  سواه 

تفسح اجملال للحاسة التار�ية ألن تعمل عملها.
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لسا�سة  لساعة  صال)  �ما 
بصلب  لساعة   Uهذ فتذكرهم 
�نه  ملسيح ��المه، طالبني  لسيد 
ُينقذ  ملقدسة،  �المه   xخال من 
 xوl�  ،�لشهو من  عقو�م 
�فكا#هم لتذُكر �صاياU، ��علهم 

نوً# للعا· �ملًحا لأل#±.
ملسيحية   �لصلو كل   �هكذ
تش�M N حا�s تا#�ّي معني، مما 
 Uهذ xáهللا � · ييؤكد على �� 
 � ملسيح  يقم   ·�  ،�لصلو

بأ�ئها.
فال  ملسيحية   < لصو&  �ما 
�يضا  لقاعد)   Uهذ عن  �ر� 
يذكر  أل#بعني �هو  فهنا� صو& 
باأل#بعني يوما لK صامها ملسيح 
�. �صو& أل#بعاu فهو تذكا# 
�، �صو&  ملسيح  للتآمر على 
يو& جلمعة تذكا# لصلبه. �هنا� 
مليال�  عيد  �صو&  لرسل،  صو& 
ملجيد، �صو& نينوv �مدته ثالثة 
 .vيا& �هو تذكا# لتوبة �هل نينو�

...âM
 Þمرتبط �يضا  لصو&  جند   �هكذ
 xيد مما  معينة،  تا#�ية   s�Áو
على �نه · يأ� من عند هللا �.

هو  ما  �يضا  حلج  �كذلك 
ملقدسة  لألماكن  /يا#)  Mال 
 Pلذستذكا#ß بتا#يخ خلال� 

ملسيح �. uحتقق مبجي
لعر± ملختصر  يظهر لنا من هذ
لعقائد �لطقو� ملسيحية قد  ��
�ليس  لعا·  خل � من   �uجا
من خا#جه، �P �� مصد#ها هو 

لتا#يخ �ليس هللا �. 
 < ألمر   هذ جند  ال  �لكننا 
صال)  هنا�  فليس  إلسال&، 
 �� مثًال،  بد#  بغز�)   Nللتذك

.� xلرسو �معر
لدين  بني  لربط   sحد �لكْن 
الحتفاال�، � Nلتفسلتا#يخ > �
فنجد تفسNَ شعائر حلج مرتبطة 
 .� لن¶  Mبرهيم  بقصة 
لنصف � لقد#  بليلة   xالحتفا�
 �ملعر�  uإلسر� شعبا�  من 
 ،uعاشو# �يو&  لنبوية  �جر) �
من   xáت  · الحتفاال�   Uهذ�
 Uبأ� هذ xهللا �، �ال نقوعند 
نسوقها  بل  -رمة،  الحتفاال� 
كمثاxٍ على كيفية تدخل لبشر 
إلنسا�  #بط  �كيفية  لدين   <

بني لدين �لتا#يخ.

 � lعظمة "ملصلح "ملوعو
لفذ،  Pلعبقر�تتجلي عظمة zلك 
 ،� ملوعو�  ملسيح  من  ملستمد) 
بتعد  حيث   ،Nلكب  Nلتفس  <
لعزيز  لكتا�  �يا�  #بط  عن   �
يتعلق  فيما  Mال  لتا#يخ   s�Áو
 �هذ �ªاعاִדم   uألنبيا بقصص 
يصل   ��  �ستطا� طبيعي،  �مر 
فيها.  لكامنة  لر�حانية  لقيم   �M
جلوهر  لفاقد��  يرفض  �لذلك 
ته �يعت��©ا هرطقة �� Nلدين تفس

تفسßN باطنّيا.
يستمد��  لتا#يخ  Áبل  ملتمسكو� 
�يلفونه  �شرئعهم،  معتقدִדم  منه 
يشنقهم  كا�  حّتى  �عناقهم   xحو
ملخّلص ملسيح ملوعو�  xلوال �� نز
 hلر� عني  تتكد#  فعندما   .�
خلطايا، � لسيئة  لصفا�  بشوئب 
 hبالر�  xالتصا عليها  يستحيل 

ألعظم �هو هللا �.
 �جــد� �ينــا يقو& على zفإ
لتا#يخ فاعـلم �نه ليـس من عند 
لنـص   ßNتفس �جد�   zM� هللا، 
لتـا#يخ  على  يقو&  مقـدٍ� 
ملعــ´  عن  بعيد  �نه  فاعلم 

حلقيــقي.


