احل ـُكم على يسوع ابلصلب
يوحنا 16-1:19

تعرضت له؟
سؤال للمشاركة :ما أهو أسوأ نوع من األمل اجلسدي َّ
فَ ِحينَئِ ٍذ أ َ ِ
وع َو َجلَ َدهُ.
س يَ ُس َ
َخ َذ بيالَطُ ُ
ِِ
ِ ِ
ٍ
ب أ ُْر ُج َو ٍان،
ض َفَر الْ َع ْس َك ُر إِ ْكليالً م ْن َش ْوك َوَو َ
َو َ
ضعُوهُ َعلَى َرأْسهَ ،وأَلْبَ ُسوهُ ثَ ْو َ
السالَم َي ملِك الْي ه ِ
ود!»َ .وَكانُوا يَْل ِط ُمونَهُ.
َوَكانُوا يَ ُقولُو َنُ َ َ َ َ ُ َّ «:
ال ََلم«:ها أ َََن أُخ ِرجه إِلَي ُكم لِتَ علَموا أَِّن لَست أ َِج ُد فِ ِيه ِعلَّةً و ِ
ِ
اح َدةً».
س أَيْ ً
ْ ُُ ْ ْ ْ ُ ِ ْ ُ
ضا َخا ِر ًجا َوقَ َ ُْ َ
َ
فَ َخَر َج بيالَطُ ُ
فَ َخرج يسوعُ َخا ِرجا وُهو ح ِامل إِ ْكلِيل الشَّو ِك وثَوب األُرجو ِان .فَ َق َ ِ
سُ «:ه َوذَا ا ِإلنْ َسا ُن!».
ً َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ُْ
ََ َ ُ
ال ََلُْم بيالَطُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصلْبهُ!» .قَ َ ِ
ت
فَلَ َّما َرآهُ ُرَؤ َساءُ الْ َك َهنَ ِة َو ْ
اصلبُوهُ ،ألِِ
صَر ُخوا قَائل َ
َّن لَ ْس ُ
سُ «:خ ُذوهُ أَنْتُ ْم َو ْ
اصلْبهُ! ْ
نيْ «:
َّام َ
اْلُد ُ
ال ََلُْم بيالَطُ ُ
أ َِج ُد فِ ِيه ِعلَّةً».
ِ ِ
وت ،ألَنَّهُ َج َع َل نَ ْف َسهُ ابْ َن للاِ».
َجابَهُ الْيَ ُه ُ
ب أَ ْن ََيُ َ
أَ
ود«:لَنَا ََن ُم ٌ
ب ََن ُموسنَا ََي ُ
وسَ ،و َح َس َ
ِ ِ
س ه َذا الْ َق ْو َل ْازَد َاد َخ ْوفًا.
فَلَ َّما ََس َع بيالَطُ ُ
ال لِيس ِ
ِ
وع فَلَ ْم يُ ْع ِط ِه َج َو ًاًب.
فَ َد َخ َل أَيْ ً
ت؟»َ .وأ ََّما يَ ُس ُ
ضا إِ ََل َدا ِر الْ ِوالَيَة َوقَ َ َ ُ َ
وع«:م ْن أَيْ َن أَنْ َ
ِ
َن ِِل س ْلطَاَن أَ ْن أ ِ
ِ
فَ َق َ ِ
ك؟»
ك َو ُس ْلطَ ً
ت تَ ْعلَ ُم أ َّ ُ ً
اَن أَ ْن أُطْل َق َ
َصلبَ َ
ْ
س« :أ ََما تُ َكلِ ُم ِِن؟ أَلَ ْس َ
ال لَهُ بيالَطُ ُ
أَجاب يسوعَ « :مل ي ُكن لَك علَي س ْلطَا ٌن الْب تَّةَ ،لَو َمل تَ ُكن قَ ْد أُع ِطيت ِمن فَو ُق .لِذلِ ِ
ك لَهُ َخ ِطيَّةٌ
َسلَ َم ِِن إِلَْي َ
َ
ك الَّذي أ ْ
َ ْ ْ ْ
َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ
ْ َ ْ ْ
أ َْعظَ ُم».
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ُُِمبًّا
ب أَ ْن يُطْل َقهَُ ،ولك َّن الْيَ ُه َ
ص ُر ُخو َن قَائل َ
ت ه َذا فَلَ ْس َ
ني«:إِ ْن أَطْلَ ْق َ
ود َكانُوا يَ ْ
س يَطْلُ ُ
م ْن ه َذا الْ َوقْت َكا َن بيالَطُ ُ
ِ
ِ
صَر!».
صَرُ .ك ُّل َم ْن ََْي َع ُل نَ ْف َسهُ َمل ًكا يُ َقا ِوُم قَ ْي َ
ل َقْي َ
ِ ِ
ط» َوًِبلْعِْب َرانِيَّ ِة
س َعلَى ُك ْرِس ِِي الْ ِوالَيَِة ِِف َم ْو ِض ٍع يُ َق ُ
ال لَهُ «الْبَالَ ُ
س ه َذا الْ َق ْو َل أ ْ
َخَر َج يَ ُس َ
وعَ ،و َجلَ َ
فَلَ َّما ََس َع بيالَطُ ُ
« َجبَّا َث».
ِ
ال لِْلي ه ِ
الساع ِة َّ ِ ِ
وَكا َن ِ
ودُ «:ه َو َذا َملِ ُك ُك ْم!».
ص ِحَ ،وََْن ُو َّ َ
است ْع َد ُاد الْف ْ
ْ
الساد َسة .فَ َق َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصلْبهُ!» قَ َ ِ
ك إِالَّ
س لَنَا َمل ٌ
س« :أَأ ْ
صَر ُخواُ « :خ ْذهُ! ُخ ْذهُ! ْ
فَ َ
َج َ
ب َمل َك ُك ْم؟» أ َ
َصل ُ
اب ُرَؤ َساءُ الْ َك َهنَة«:لَْي َ
ال ََلُْم بيالَطُ ُ
صَر!».
قَ ْي َ
ِ
ِ ٍِ
ب(.يوحنا)16-1:19
َسلَ َمهُ إِلَْي ِه ْم ليُ ْ
فَحينَئذ أ ْ
صلَ َ
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َجلْد وتعذيب يسوع (يوحنا )3-1:19
رأينا ِف الدرس السابق َّ
لكن اليهود مل يقبلوا هبذا القرار ،بل
أن بيالطس أعلن براءة يسوع (يوحنا َّ ،)38:18

أصروا على صلبهَّ .
فقدم َلم بيالطس اْليار بني أن يُطلق َلم يسوع أو ًبراًبس اجملرم .فإختاروا أن يُطلق ًبراًبس
ِ
ٍ
ِ ِ
سَ ،وأ ََّما
ويُصلب يسوع .ويذكر مىت ويوحنا أنَّه بعد إطالق ًبراًبس أمر بيالطس جبَْلد يسوع".حينَئذ أَطْلَ َق ََلُْم ًَب َر َاًب َ
ِ
ب"(.مىت  .)26:27وخيربَن لوقا َّ
أن هدف بيالطس جبَْلد يسوع كان أن يُرضي
َسلَ َمهُ ليُ ْ
يَ ُسوعُ فَ َجلَ َدهُ َوأ ْ
صلَ َ
اليهود".فَأ َََن أ َُؤِِدبُهُ َوأُطْلِ ُقهُ( .لوقا  ".)16:23وكان قد ِأم َل أن ُُيِِرك اجلَْلد بعض مشاعر الرمحة والشفقة جتاه ذلك
أن احلكم على يسوع "بنصف ٍ
ظن َّ
موت" سيشفي غليل اجلمع الثائر .وكان الرومان يُطلقون على
الرجل الربيء .وقد َّ
اجلَْلد عبارة "نصف موت" ،ألنَّه كان يتوقَّف مباشرة قبل أن يُفارق املُذنب احلياة .ومل يكن اجلَْلد يُستخدم ًبإلضافة
صلِبا مع يسوع ِف ذلك اليوم .أضف إَل َّ
أن
إَل أنواع عذاًبت أو قصاصات أخرى .فمثالً ،مل َُيلَد َّ
اللصان اللذان ُ
مطولة للمُذنبني احملكوم
الناموس اليهودي وهو ما يُ َّ
سمى ًبل  Mithah Arikhtaمنع إستخدام وسيلة موت َّ
كل من القانونني الروماّن واليهودي ِف مسألة إنزال
كل ُمكوم ًبلصلب من اجلَْلد .وًبلنظر إَل جتاهل ٍِ
عليهم ،وعفا ِ
العقوًبت َّ
فإن يسوع تعامل أسوأ من أي جمرم.
بد َّ
وكان اجلَْلد من أسوأ وسائل التعذيب اليت َُيكن أن تُستخدم إلنسان .وال َّ
أن ظَ ْهَر يسوع ُربط إَل عامود
َيهزان نفسيهما للبدء جبَلده .وًبلنسبة للرومان كان اجلَْلد
َّ
للج ْلد كي ال يقوى على احلراك ،بينما كان رجالن ِِ
خمصص َ
تضمن الضرب اْلفيف بواسطة سوط مصنوع من ِجلد كنوع
األول هو ال  fustesوقد َّ
ينقسم إَل ثالثة أنواع :النوع ِ

تضمن الضرب القاسيَّ .أما النوع الثالث فهو ال  verberaالذي
من التحذير .والنوع الثاّن هو ال  flagellaوقد َّ
كل منها قطعة حديد أو
كان أقسى أنواع اجلَلد وقد َّ
تضمن الضرب بواسطة سوط ُيتوي على أصابع جلديَّة حتمل ِ
كل ضربة َّ
أن يعرتف املُجرم بفعلته .وإن كان املُجرم
عظام .وكتب القس والكاتب إتشاك سويندل أنَّه كان يُتوقَّع مع ِ
يعرتف بصوت ٍ
عال خبطاَيه كان اجلالَّد ُخي ِِفف من قسوة اجلَْلد فيستخدم عندئذ السوط اجللدي .لكن ،مل ُيصل هذا
األمر مع يسوع إذ مل يكن لديه ما يعرتف به .لذلك كان مثل شاة تُساق للذبح فلم يفتح فاه.

لقد َّأدى سكوت يسوع وعدم إعرتافه أبيَّة خطيَّة إَل أن يستخدم اجلالَّد أسوأ أنواع اجلَلد أي ال
 .verberaوكان هذا النوع من اجلَْلد َُيِِزق اجلِلد عن ظهر الضحيَّة ويكشف عظامه وأمعاءه .وقد تنبَّأ داود امللك
عن هذا األمر إذ كتب ِف سفر املزامري":أُح ِ
ِف(".مزمور  .)17:22ال نعلم
صي ُك َّل ِعظَ ِاميَ ،وُه ْم يَْنظُُرو َن َويَتَ َفَّر ُسو َن ِ َّ
ْ
مرة َُيلد
كل َّ
كم َج ْلدة أُن ِزلت بيسوع ،فاألَنجيل ال تذكر ذلكَّ .أما بولس الرسول فقد ُجلِد مخس َّ
مرات ،وكان ِف ِِ
ِ
فإن التقليد ُخيرب َّ
تسعة وثالثني جلدة (2كورنثوس  ،)24:11وَلذا َّ
أيضا .ومبا أنَّه
أن يسوع ُجلد تسعة وثالثني جلدة ً
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مل يعرتف أبيَّة جرَيةَّ ،
املرة التاسعة والثالثني .وقد حدَّد َنموس موسى عدد
فإن اجلَْلد إزداد عن ًفا َّ
حىت وصل إَل َّ
اجللدات اليت َُيكن أن تنزل ًبحملكوم عليه ًبألربعني َج ْلدة ،ولذا َّ
فإن الرومان مل يتجاوزوا هذا الرقمَّ .أما القانون الروماّن
فلم ُُي ِِدد عدد اجلَلَدات اليت َُيكن أن تنزل ًبحملكوم عليه ،بل كان يستمر إنزال اجلَْلد به إَل أن يصل إَل حالة
اإلغماء ويشارف على املوت .ويقول أحد األطبَّاء الشرعيني َّ
كسورا ِف الضلوع وكدمات
أن عمليَّة اجلَْلد كان تُسبِِب
ً
ِ
يؤدي إَل نزيف ِف القفص الصدري وإسرتواح صدري (توقف عمل الرئتني) جزئي أو كامل.
قويَّة ِف الرئتني ما ِ
ملاذا َسح للا أبن خيترب إبنه اجلَلد إضافة إَل الصلب؟
سيتعرض له:
كتب إشعياء النيب قبل ستمائة سنة من صلب املسيح التاِل عن األمل الذي كان َّ
ضروًب ِمن ِ
ِ
ِ
للا َوَم ْذلُوالً.
َحَزانَنَا َمحَلَ َهاَ ،وأ َْو َج َ
لك َّن أ ْ
اعنَا َحتَ َّملَ َهاَ .وََْن ُن َحسْب نَاهُ ُم َ
ص ًاًب َم ْ ُ ً َ
ِ ِ
وهو َْجمروح ألَج ِل مع ِ
يب َسالَِمنَا َعلَْي ِهَ ،وحِبُ ُحُبحه ُش ِفينَا.
اصينَاَ ،م ْس ُح ٌ
وق أل ْ
ََُ ُ ٌ ْ ََ
َج ِل آ َثمنَاََ .تْد ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َع َعلَْيه إِ ْْثَ ََجيعنَا.
الر ُّ
ضلَْلنَاِ .م ْلنَا ُك ُّل َواحد إِ ََل طَ ِريقهَ ،و َّ
ب َو َ
ُكلُّنَا َكغَنَ ٍم َ
الذب ِح ،وَكنَـعج ٍة ح ٍ
ام َج ح
از َيها فَـلَ ْم يَـ ْفتَ ْح فَاهُ.
ظُلِ َم أ ََّما ُه َو فَتَ َذلَّ َل َوََلْ يَـ ْفتَ ْح فَاهَُ .ك َش ٍاة تُ َس ُ
صامتَة أ ََم َ
اق إِ ََل َّ ْ َ ْ َ َ
(إشعياء  ،7-4:53التشديد مضاف).
َّ
إن الكلمة العربيَّة  chabbuwrahاملُرتَجة إَل " ُح ُحُبحه" تعِن حرفيًّا شريطًا من الكدمات على اجلِْلد .ونقرأ
ِ
ِ
ِف إشعياء التاِل" :وهو َْجمروح ألَج ِل مع ِ
يب َسالَِمنَا َعلَْي ِهَ ،وِِبُ ُِربِه (أي الشريط من
اصينَاَ ،م ْس ُح ٌ
وق أل ْ
ََُ ُ ٌ ْ ََ
َج ِل آ َثمنَاََ .تْد ُ
الكدمات على جلده) ُش ِفينَا( ".إشعياء .)5:53ويعتقد الكثريون وأَن من بينهم َّ
أن يسوع إحتمل اجلَْلد على أيدي
اجلنود الرومان وقد حقَّق بذلك الشفاء ألجسادَنَّ .أما البعض اآلخر فيقول َّ
إن عبارة "ِبربه ُشفينا" تشري إَل موته
أي من املوقفني تتخذ ،بل املهم هو َّ
تفجر بسبب ما إختربه يسوع ِف
أن نبع شفاء َّ
البديل عنَّا على الصليب .ال يهم ِ

ذلك اليوم.

مل ِ
كل من أعضاء كتيبة اجلند
ينته عمل اجلنود الرومان إبنتهاء اجلَْلد ،بل َّ
تفجر كره الرومان لليهود إذ أخذ ِ
دورا ِف ضربه واإلستهزاء به .ويذكر مرقس َّ
أن كل أفراد الكتيبة (أي ال ِ speiraف اللغة
املوجودين ِف دار الوالية ً

وثوًب أرجوانيًّا على ظهره
اليوَننيَّة) تناوبوا على ضربه والبصق عليه (مرقس  .)16:15ووضعوا عصا ِف يديه اليمىن ً
اتجا من الشوكْ .ثَّ بدأوا ًبإلَنناء أمامه مق ِِدمني له الوالء بسخرية (مىت  .)31-27:27ويُذ ِكِرَن
النازف وألبسوه ً

َّك
اتج الشوك ًبللعنة اليت وضعها للا على جنَّة عدن .لقد محل املسيح تلك اللعنة إَل الصليبَ " .وقَ َ
آلد َم« :ألَن َ
ال َ
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ِ
ك وأَ َك ْلت ِمن الشَّجرةِ الَِّيت أَوصي تُ َ ِ
ََِسع ِ ِ ِ
َّع ِ
ب ََتْ ُك ُل
ض بِ َسبَبِ َ
ْ َ
ك قَائالً :الَ ََتْ ُك ْل مْن َهاَ ،ملْعُونَة األ َْر ُ
ْ َْ
كًِ .بلت َ
ت ل َق ْول ْامَرأَت َ َ َ َ َ َ
احلَْق ِل( ".تكوين )18-17:3
ب ْ
ت لَ َ
ِمْن َها ُك َّل أ َََّيِم َحيَاتِ َ
كَ .و َش ْوًكا َو َح َس ًكا تُْنبِ ُ
كَ ،و ََتْ ُك ُل ُع ْش َ
وكان إشعياء قد كتب ِف العهد القدمي منذ أكثر من مخسمائة سنة عن العبد املُتأِِمل الذي سوف يرسله للا
إَل إسرائيل قائالً" :ب َذلْت ظَه ِري لِلضَّا ِربِني ،وخد َّ ِ ِِ
ص ِق( ".إشعياء )6:50
َّي للنَّاتف َ
َ ُ ْ
َستُ ْر َع ِن الْ َعا ِر َوالْبَ ْ
َ ََ
نيَ .و ْج ِهي َملْ أ ْ
للمرة الثانية بيالطس جيد يسوع غري مذنب (يوحنا )8-4:19
َّ
عندما إنتهى اجلنود من تعذيب يسوع أرجعوه إَل بيالطس .وَيكنِن ختيَّل صدمة بيالطس عندما رأى ما
بكل وضوحً ،بلرغم من َّ
أن ذلك ال
جرى له .ويُظهر الفيلم "آالم املسيح" للمخرج ميل غيبسون مشهد جراح يسوع ِِ
بد للمشهد أن ِِ
يستند على شواهد كتابيَّة .وشعر بيالطس أنَّه ال َّ
ُيرك العطف ِف قلوب اليهود اجملتمعني ِف دار
ك َكثِريُو َنَ .كا َن َمْنظَُرهُ َك َذا ُم ْف َس ًدا أَ ْكثَ َر ِم َن
ش ِمْن َ
الوالية فيشفقون على يسوع ويقبلون إبطالق سراحهَ ".ك َما انْ َد َه َ
ِ
ض ِرب بوحشيَّة قاسية
َّ
آد َم(".إشعياء  .)14:52كان منظر املسيح مزرًَي .وكان قد ُ
ورتُهُ أَ ْكثَ َر م ْن بَِِن َ
الر ُج ِلَ ،و ُ
صَ
لدرجة َّ
تشوه ،ومل يعد يبدو كشكل إنسان .فقدَّم بيالطس يسوع َلم قائالًُ «:ه َوذَا
أن منظر جسده َّ
ا ِإلنْ َسا ُن!»(.يوحنا .)5:19فكان واق ًفا أمامهم ألطف وأكثر إنسان عط ًفا ورمحة وكماالً شهدته املسكونة.كان هذا
ِ
املتجسد ،وقد أرادَن أن نفهم كيف هو للا ،إالَّ َّ
أن الناس رفضوه .ويصف لنا الكتاب املقدَّس يسوع برجل األمل
للا
ِ
وقد إمتأل ًبحلزن (إشعياء .)3:53
الحظ َّ
أن رؤساء الكهنة وقادة الشعب مل يعطوا جماالً للشعب للشعور ًبلشفقة على يسوع عندما قدَّمه
بيالطس َلم بعد جلده ،بل بدأوا ًبلصراخ عاليًا" :إصلبه! إصلبه!" .ختيَّل شعور والدته وإخوته وتالميذه إن كنَّا
خاصة عندما رأوا األذى الذي أحلقه اجلنود الرومان مبسيحهم
نفرتض َّأَّنم كانوا بني اجلمع (ال يذكر اإلجنيل ذلك)َّ ،
بد َّأَّنم صدموا وصعِقوا عند َساعهم اجلمع يصرخِ « :
احملبوب .ال َّ
اصلِْبهُ!»(.يوحنا .)6:19
اصلْبهُ! ْ
ْ
ُ
ُ
ال َيب أن نفتكر َّ
أن األمر كان سيكون خمتل ًفا لو كنَّا َنن موجودين هناك .فالطبيعة البشريَّة ومشكلة اْلطيَّة
موجودا ِف تلك الباحة اْلارجيَّة .وكان ال َّ
بد
أيضا .فيمكن أن يكون أي واحد منَّا
مها نفسهما املوجوداتن ِف قلوبنا ً
ً
أشكر للا من
من وجود خمرج وحيد لطبيعتنا البشريَّة ،فكانت ضرورة إَياد بديل ُيمل خطيَّتنا بنفسه ويعاجل األمرْ .
أجل يسوع محل للا الكامل .ومن جديد يقول بيالطس للجمع إنَّه مل َيد َّ
ال ََلُْم
أن يسوع مذنب" :قَ َ
بِيالَطُس«:خ ُذوه أَنْتم و ِ
ت أ َِج ُد فِ ِيه ِعلَّةً»(.يوحنا .)6:19
اصلبُوهُ ،ألِِ
َّن لَ ْس ُ
ُ ُ ُ ُْ َ ْ
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ملاذا مل ِ
ينه بيالطس األمر عند هذا احل ِد؟ إن كان يسوع غري مذنب ،فلماذا بقي ليستمع إَل هؤالء الرجال
ِ
ِ ِ
ِ ِ
س
َجابَهُ الْيَ ُه ُ
ب أَ ْن ََيُ َ
املتالعبني؟ أ َ
ود«:لَنَا ََن ُم ٌ
ب ََن ُموسنَا ََي ُ
وسَ ،و َح َس َ
وت ،ألَنَّهُ َج َع َل نَ ْف َسهُ ابْ َن للا» .فَلَ َّما ََس َع بيالَطُ ُ
ه َذا الْ َق ْو َل ْازَد َاد َخ ْوفًا(.يوحنا )8-7:19
املشوهةَ ،يب أن يكون
الشر املوجودين ِف قلوب هؤالء الرجال .فبالنسبة لعقوَلم َّ
مل يوجد حدود للكراهية و ِ

قوَي أكثر وإبستطاعته حتريرهم من اإلحتالل الروماّن .فاملسيح بنظرهم كان َيب أن يشبه القادة الدينيني .ومل
إبن للا ًّ
يقبلوا أن يكون إبن للا كذاك الرجل الواقف أمامهم.

مرة واحدة إنَّه إبن للا .لك ِِِن ال أعرف أيَّة نسخة من
أحياَن أقابل
أشخاصا يقولون ِل إ َّن يسوع مل يقل َّ
ً
ً
الكتاب املقدَّس يقرأون ،ففي هذا النص حىت أعداءه كانوا يقولون إنَّه قال إنَّه إبن للا .مل يصدقِوا كالمه ،لكن هل
اس ِم َّ
تص ِِدق كالمه أنت؟ ْثَّ أخذ القادة اليهود ًبإلستشهاد من َنموس موسى قائلنيَ " :وَم ْن َجد َ
ب فَِإنَّهُ
الر ِِ
َّف َعلَى ْ
اجلم ِ
ِ
ِ
االس ِم يُ ْقتَ ُل( .الويني  .)16:24وًبلطبع ،مل
ِن ِعْن َد َما َُيَ ِِد ُ
يُ ْقتَ ُل .يَ ْر َُجُهُ ُك ُّل َْ َ َ
ف َعلَى ْ
اعة َر َْجًا .الْغَر ُ
يب َكالْ َوطَ ِِ
يريدوا إستخدام الرجم كوسيلة لقتله ،بل أرادوا أن يؤثِِروا على بيالطس إبنزال لعنة عليه بتعليقه على الصليب.
القوة وامل ـُحاسبة (يوحنا )11-9:19
َّ
الحظ َّ
أن هذه هي ا َّملرة األوَل اليت يشعر فيها بيالطس ًبْلوف خالل تلك املقابلة .ففي تلك اللحظة ال َّ
بد
أنَّه َّ
فكر إبحتماليَّة أن يكون ذلك الرجل إبن للاَّ .
وتذكر كالم زوجته أبن ال يؤذي ذلك الرجل الربيء (مىت
ال
ضا إِ ََل َدا ِر الْ ِوالَيَِة َوقَ َ
 .)19:27فأخذ يسوع من جديد إَل الداخل ليتكلَّم معه على إنفراد" :فَ َد َخ َل أَيْ ً
ِِ
لِيس ِ
أمرا مميَّ ًزا ِف يسوع ،وقد
َُ َ
وع«:م ْن أَيْ َن أَنْ َ
ت؟»َ .وأ ََّما يَ ُسوعُ فَلَ ْم يُ ْعطه َج َو ًاًب( .يوحنا .)9:19لقد الحظ ِف نفسه ً
بدأ يتَّضح له ذلك .سأل يسوع من أين هو ،لكن مل َتته إالَّ اإلجابة الصامتة .وًبلرغم من َّ
أن يسوع كان ينزف على
مسيطرا على الوضع وبقي صامتًا .بدا األمر و َّ
كأن بيالطس خيضع للمُحاكمة .ومل يكن
أرض بيالطس ،إالَّ أنَّه بقي
ً
ِ
اضعا نصب عينيه اْلطَّة اليت رَسها اآلب .عندها ،هدَّده بيالطس
ِ
بود يسوع أن يهرب من ذلك الوضع ،لكنَّه كان و ً
ِ
َن ِِل س ْلطَاَن أَ ْن أ ِ
ِ
ك َعلَ َّي
ك َو ُس ْلطَ ً
ت تَ ْعلَ ُم أ َّ ُ ً
اب يَ ُسوعَُ « :ملْ يَ ُك ْن لَ َ
اَن أَ ْن أُطْل َق َ
َصلبَ َ
ْ
قائالً« :أ ََما تُ َكلِ ُم ِِن؟ أَلَ ْس َ
َج َ
ك؟ » أ َ
س ْلطَا ٌن الْب تَّةَ ،لَو َمل تَ ُكن قَ ْد أُع ِطيت ِمن فَو ُق .لِذلِ ِ
ك لَهُ َخ ِطيَّةٌ أ َْعظَ ُم»(.يوحنا .)11-10:19
َسلَ َم ِِن إِلَْي َ
َ
ك الَّذي أ ْ
َ ْ ْ ْ
ُ
ْ َ ْ ْ
ما الذي كان يعنيه يسوع بقوله ِف العدد 11؟ من هو صاحب السلطان؟
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قال يسوع َّ
إن قيافا له خطيَّة أعظم .هل هناك درجات خمتلفة من اْلطيَّة ،وماذا برأيك َيعل إنسا ًَن مذنبًا أكثر من
غريه؟
ظن َّ
أن يسوع ال
كان بيالطس يعترب أنَّه الوحيد الذي كان إبستطاعته مساعدة يسوع ِف تلك اللحظة .وقد َّ
احدا ِف هذا العامل .ال تص ِِدق هذه الكذبة إن كنت مؤمنًا ،فعني ملك امللوك عليك وهو ُيفظك ،وال
َيلك صدي ًقا و ً
كل
يغرب عن َنظريه ما ُيصل على هذه األرض .وسيسمح ِ
الرب أن خيترب شعبه الصعوًبت ،لكن سوف يُدان ِ
ِ ٍ َّ ٍ َّ ِ
كل كلمة خترج من أفواهنا" :و ِ
ِ
ف
لك ْن أَقُ ُ
َّاس َس ْو َ
َ
ول لَ ُك ْم :إ َّن ُك َّل َكل َمة بَطالَة يَتَ َكل ُم هبَا الن ُ
عمل ،وَنن مسؤولون عن ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّامهُ ،بَ ْل ُك ُّل
":ولَْي َس ْ
ت َخلي َقةٌ َغْي َر ظَاهَرٍة قُد َ
يُ ْعطُو َن َعْن َها ح َس ًاًب يَ ْوَم ال ِدي ِن( ".مىت .)36:12ونقرأ ِف مكان آخر َ
ِ
شي ٍء عرَي ٌن ومكْش ٌ ِ
ك الَّ ِذي َم َعهُ أ َْم ُرََن( ".عربانيني .)13:4
وف ل َعْي َ ِْن ذل َ
َ ْ ُْ َ َ َ ُ
ِ
يوما ما
لقد َّ
القوة ،لكن ِف احلقيقة يسوع كان ِف موقع َّ
ظن بيالطس أنَّه َيتلك َّ
القوة .وسوف يق ِدم بيالطس ً
ال ُك ُّل و ِ
حساًب أمام كرسي املسيح" :ألَنَّه الَب َّد أَنَّنَا َِ
اح ٍد َما َكا َن ًِب ْجلَس ِد ِِبَس ِ
ب
َج ًيعا نُظْ َه ُر أ ََم َام ُك ْرِس ِِي الْ َم ِس ِ
يح ،لِيَ نَ َ
ً
ُ ُ
َ
َ َ
صنَ َعَ ،خْي ًرا َكا َن أ َْم َشًّرا2(".كورنثوس ِ .)10:5ف ذاك اليوم ،ستكون هناك نسب متفاوتة من الذنوب
َما َ

تحمل هؤالء القادة ُماسبة أكرب بسبب النفوذ الذي إمتلكوهَّ .أما الذين
والقصاصات لكل من هو خارج املسيح .وسي َّ
آمنوا ًبملسيح فلن يُدانوا بسبب خطاَيهم َّ
ألن الثمن قد ُدفِع على صليب املسيح (يوحنا  .)24-22:5وسوف يُدان
ِبق املسيح ،لكن اجلرم األكرب سيكون من نصيب رؤساء الكهنة
بيالطس ألنَّه قَبِل ًبحلكم غري العادل الذي أُب ِرم ِِ
وقادة الشعب َّ
ألَّنم رفضوا املسيح.
رفض يسوع املــلك (يوحنا )16-12:19
لكن اليهود كانوا ِِ
َّدا َّ
مصرين على عكس ذلك.
أن بيالطس حاول أن يُطلق يسوع (ع َّ ،)12
نقرأ جمد ً
مرة أخرى براءة يسوع.
وكانت ِبوذهتم َّ
حجة أخرية يق ِِدموَّنا لبيالطس بعد حديثه اإلنفرادي مع يسوع حيث أعلن َّ
احلجة األخرية صارخني«:إِ ْن أَطْلَ ْقت ه َذا فَلَس ِ ِ
ِ
صَر!».
فقدَّموا َّ
ْ َ
َ
صَرُ .ك ُّل َم ْن ََْي َع ُل نَ ْف َسهُ َمل ًكا يُ َقا ِوُم قَ ْي َ
ت ُُمبًّا ل َقْي َ

احلجة اليت قدَّمها اليهود لبيالطس ِف العدد 12؟
ما هي َّ
كان على بيالطس أن ِِ
يقرر أيَّة مملكة خيدم .فلو أعلن "براءة" يسوع ،يُفسد مهنته السياسيَّة ،وورَّمبا يُنزل به
سعيدا ًبلدور الذي كان
أسياد روما العقاب بسبب عدم إدانته لشخص حتدَّى علنًا سلطة القيصر .وكان بيالطس ً
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أخريا ،أذعن لليهود ًبلرغم من
يقوم به كحاكم ،وقد فضَّل أن يدين رجالً بريئًا بدل أن يتَّهمه القيصر بسوء اإلدارة .و ً
القوة بدل احلق ،وإختار النجاح األرضي والراحة املؤقِتة.
أنَّه مل يكن راضيًا بذلك .وبدل أن خيضع مللكوت للا ،فضَّل َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّام ْ
ي َُْي ُد ُ
ب ،أ َ
َخ َذ َماءً َو َغ َس َل يَ َديْه قُد َ
ث َشغَ ٌ
اجلَ ْم ِع قَائالً«:إِِّن بَِريءٌ
س أَنَّهُ الَ يَْن َف ُع َشْي ئًا ،بَ ْل ًب ْحلَِر ِِ
فَلَ َّما َرأَى بيالَطُ ُ
صروا أَنْتُم!» .فَأَج ِ
ِمن دِم ه َذا الْب ِ ِ
َّعب َوقَالُواَ «:د ُمهُ َعلَْي نَا َو َعلَى أ َْوالَ ِد ََن»( .مىت .)25-24:27
ْ َ
يع الش ْ
َ َ
اب ََج ُ
َِ
ار! أَبْ ُ ْ
تظن َّ
صلِب يسوع؟ أَيكن أن تكون
أن بيالطس أراد إعادة النظر ِف القرار الذي إختذه أو أنَّه ندم عليه بعد أن ُ
هل ِ
مقابلته مع يسوع أثَّرت على تفكريه الح ًقا؟
مبجرد أن نغسل أيديناَ .ي ليت األمر كان
وحتمل املسؤوليَّة َّ
أمتىن لو أنَّنا كنَّا نستطيع إزالة الشعور ًبلذنب ِ
هبذه السهولة! لكن دم املسيح املسفوك على الصليب لدفع ديننا وحده يستطيع أن يزيل اْلطاَي .ومن املأساوي ما
تفوه به الشعب ِف ذلك اليوم":دمه علينا وعلى أوالدَن!" .لقد نُفي الشعب اليهودي من أرضهم من العام 70م إَل
َّ
أيضا
املرجح أن يكون للا قد قام بتأديب تلك َّ
العام 1948م لفرتة قاربت األلفي سنة .ومن َّ
األمة ،لكنَّه إستخدم ً
األولني لينشروا بشارة اإلجنيل إَل األمم .وخيربَن يوحنا َّ
أن بيالطس دعا يسوع ًبمللك َكلَفتة إحتقار
املؤمنني اليهود َّ
ال ََلم بِيالَطُس« :أَأ ِ
للقيادة اليهوديَّة":فَصرخوا« :خ ْذه! خ ْذه! ِ
ح
ْ
ُ ُ ُ ُ ْ
ََ ُ
َج َ
ب َمل َك ُك ْم؟» أ َ
اصلْبهُ!» قَ َ ُْ
اب ُرَؤ َساءُ
َصل ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ب( ".يوحنا .)16-15:19
س لَنَا َملِ ٌ
َسلَ َمهُ إِلَْي ِه ْم ليُ ْ
صَر!» .فَحينَئذ أ ْ
ك إِالَّ قَ ْي َ
صلَ َ
الْ َك َهنَة«:لَْي َ
خيربَن الكتاب املقدَّس أنَّه من فضلة القلب يتكلَّم اللسان (مىت  .)18:15ومن الغريب أن نقرأ َّ
أن اليهود
أطلقوا على القيصر لقب ملكهم ،فشعب للا كانوا يعتربون أنفسهم مقدَّسني ومفروزين وال َُيكن أن ُيكمهم ملك
آخر .لكن ،نقرأ َّأَّنم فضَّلوا أن ُيكمهم القيصر ،بدل ذلك الرجل يسوع الذي إعتربوه هرطوقيًّا.
ماذا حصل لبيالطس بعد كل ذلك؟ ُخيِرب يوسيفوس املُ ِِ
دارسا للكتاب املقدَّس
ؤرخ الروماّن الذي كان ً
أيضا ً
مستندا إَل الوقائع املذكورة ِف األبوكريفا َّ
أن بيالطس فشل ِف حكمه على كاليجوال (37م41-م) ونُفي إَل بالد
ً
الغال ،وأخريا إنتحر ِف فييناَّ .أما أغابيوس من هريابوليس ِِ
مؤرخ القرن العاشر ميالدي فكتب ِف َترخيه "التاريخ
ً
العاملي" َّ
أن بيالطس إنتحر خالل السنة األوَل من حكمه ِف كاليجوال أي ما بني عامي 38-37م.
الظن أنَّه لو كنَّا
لكن ،قبل أن نباشر إبدانة ذاك الذي أدان ربَّنا علينا َّأوالً أن نفحص قلوبنا .وال َيكننا ِ
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موجودين هناك لكانت األمور عكس ذلك .فالطبيعة البشريَّة نفسها ومشكلة اْلطيَّة ذاهتا تستحوذان على قلوبنا كما
متاما .وال َّ
بد أنَّه ُوِجد البعض الذين آمنوا برباءة يسوع ،لكنَّهم شعروا أن ال حول وال َّقوة َلم ،فلم يريدوا
على قلوهبم ً
أن خياطروا جبذب غضب اجلمع َنوهم .رَّمبا كان البعض منهم من أتباع يسوع ،لكن كان البعض اآلخر من القادة
تردد إبستمرار خالل القرون العشرين املنصرمة :ال نريد أن هذا
الدينيني .وكان موقف هؤالء القادة هو نفسه الذي َّ
َيلك علينا! ويدل هذا املوقف على ما إذا كان اإلنسان مؤمنًا حقيقيًّا ًبملسيح أم ال.
عندما تكلَّم يسوع عن ملكوت للا ،كان يف ِِكر مبلكه وحكمه .فيسوع هو امللك وهو يطلب أن ُيصل على
فإما أن منلِِكه
ورب .وإن مل يكن هو امللك ،تصبح الذات هي امللكَّ .
مكانته الصحيحة ِف قلب كل إنسان كملك ٍِ
القصة نفسها
كل شيء .قبل ألفي سنة ،رفض اجلمع أن َيلك عليهم ،و َّ
كل شيء ،أم نكون َنن امللوك على ِِ
على ِِ
ُيبون
يفضلون أن يعبدوا أنفسهم ،وهم ُّ
َّ
تتكرر اليوم .فالعديد من الناس يرفضون يسوع لسبب بسيط وهو َّأَّنم ِِ
خطيَّتهم ،ويرفضون أن ينحنوا آلخر غري ذاهتم .ال يريدون يسوعَّ ،
وتغيريا ِف وجهة
ألن قبوله يعِن رفض الذات
ً
والئهم .وحياتنا حتتوي على عدَّة قرارت علينا ِِإختاذها ،لكن أهم قرار علينا أن نتخذه هو ما إذا كنَّا نريد أن نضع
كل يوم أن خنتار أيَّة مملكة خندم .فهل تُذعن للحق أم ختتار السلطة؟
ثقتنا ًبملسيح يسوع .وعلينا ِ
احدا منَّا واق ًفا ِف الباحة اْلارجيَّة .لكن يوجد خمرج واحد يعتقنا من طبيعتنا
كل و ً
من املمكن أن يكون ِ
اْلاطئة .وكان ال َّ
الرب من أجل يسوع .إنَّه محل للا
بد من وجود بديل ُيمل ذلك الذنب ويدفع مثنه.
إشكر ِ
ْ
شكر للا أل َّن ليس
الكامل ،والوحيد الذي كان مبقدوره أن يدفع الثمن ألنَّه كامل وبال خطيَّة مت ًاما كحمل الفصح .إ ْ

للموت سلطة علينا بعد اآلن بسبب عمله الكفَّاري بدالً عنَّا.

صالة :أيِها اآلب ،أشكرك من أجل الفداء الكامل الذي قدَّمه لنا إبنك يسوع .أطلب من الروح القدس أن يُبعدّن
ًبلقوة لكي أختار احلق وإرادتك وملكوتك .لك
عن الشرير ،ويفتح معاّن كلمتك املقدَّس لكي أفهمهما ،وَي ِدّن َّ
اجملد إَل األبد .آمني!

Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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