القرابة ومسألة "شعب هللا المختار"
سد في إنسان .وقد ُولد
من الحقائق المه ّمة الواردة في رسالة اإلنجيل أن يرسل هللا كلمته الخالدة لكي تتج ّ
ذلك اإلنسان قبل حوالي  2000سنة في بلدة صغيرة في فلسطين تس ّمى النّاصرة .وكان من الممكن أن
يُرسل هللاُ كلمت َه إلى مناطقَ وحضارا ٍ
ت كثيرة ً عبر العالم ،ولكنّه اختار هذه المنطقة دون سواها.
اختيار هللا على الثقافة الشرقية،
فمن بين مئات الثقافات المختلفة والمه ّمة على كوكبنا األرضي وقع
ُ
وتحديدا ال ّ
ي يعود إلى الزمن
شرق األوسط .وتُعتبر القرابة بهذه الثقافة مسألة قائمة على
ِ
أساس تسلس ٍل أبو ّ
ي يشمل اآلباء واأل ّمهات على ح ّد سواء،
البعيد .فبعض الثقافات تنظر إلى مسألة األصل كتسلس ٍل ُ
سالل ّ
بينما تأخذ ثقافات أخرى بعين االعتبار األ ّمهات فقط .وقد ترعرع السيد المسيح (سال ُمهُ علينا) في كنف
ساللي المحدَّد بشجرة اآلباء.
الثقافة الفلسطينيّة القديمة التي تحدّد مسألة األصل على أساس االمتداد ال ّ
جوهر
ُورثون
والحضاراتُ الّتي تفعل ذلك تعطي أهمية بالغة للنّسب الذّكوري ،إذ الذّكور فقط هم من ي ِ ّ
َ
ذكر أسماء أجدا ِد أجدادِهم ،و ْ
لكن من
وجودِهم وطبائ ِعهم ألبنائهم ،حيث من اليسير على أبناء هذه الثقافة ُ
غير الممكن فع ُل األمر ذاته بخصوص جدّات جدّاتهم.
ّ
ي بالنّسبة إلى الثقافات والشعوب التي تشترك في مجموعة من
إن مفهوم القرابة أو صلة الدّم أساس ٌّ
تقر ك ّل
المعتقدات والعادات والتقاليد .فهناك معتقداتٌ وتقاليد نتقاس ُمها مع كل العالم ،وعلى سبيل المثال ّ
سسة ّ
الزواج بشكل أو بآخر .و ّ
بعض المعتقدات والتقاليد ال يتقاسمها جميع
لكن
الشعوب بأهميّة مؤ ّ
َ
الشعوب .ففي الوطن العربي ،مثال ،تُستعمل الحنّاء كن َْوعٍ من ّ
الزينة لزَ خرفة بعض أجزاء الجسد في
ي ِ اهتمام يذكر في أمكنة أخرى من العالم ألنّها ليست من
مناسبات الزفاف ،في حين ال تحظى الحناء بأ ّ
عادات تلك الشعوب وتقاليدها.
وتش ّكل دراسةُ أواصر القرابة وكيفيّة تسلسلها مجاال واسعا للدّرس في ميدان االنتروبولوجيا التي تعتبر
شعوب والثقافات المختلفة ّ
أن ال ّ
ّ
ُ
أنساق قراب ٍة تختلف من ثقافة إلى أخرى ،بحيث يختلف نظام
تنظمها
معان مغايرة لألدوار القائمة داخل ك ِّل مجموعة ،وكذا
عالقات القربى من ثقافة إلى ثقافة بطريقة تُعطي
ٍ
كل النواحي التي تتعلّق بالحياة العائليّة .فالدّراساتُ الّتي تهت ّم بعُرى القرابة تطرح أسئلة من قبيلَ :م ْن هم
األشخاص الّذين يُش ّكلون "العائلة" في هذا الشعب؟ كيف تنتقل الممتلكات والهويّات وراثيّا من أسرة إلى
توار ُ
ث هذه العضوية؟ أين يعيش األزواج
أخرى؟ كيف يصبح المرء عضوا في عائل ٍة ما وكيف يت ّم
ُ
حديثو العهد ّ
بالزواج حسب تقاليد هذا الشعب أو العشيرة؟
ّ
إن الشعوب والحضارات التي تنتقل فيها الهويّة عن طريق اآلباء فقط تختلف عن مثيالتها في بقاع أخرى
من العالم .ففي بعض الثقافات يمكن للطفل أن يرث هويّت َه عن أبويْه معا أو قد يرثها عن طريق أ ّمه فقط.
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هناك بعض أنظمة الوراثة التي تحتوي على عادات معقّدة جدّا يرث من خاللها ّ
الطفل جوانب مختلفة من
ضها من الع ّمات والخاالت و/أو األعمام واألخوال .وفي الشرق
هويّته من خالل أبيه وأ ّمه ،وقد يرث بع َ
األوسط ،قد يشعر المرء بارتباط قوي مع أ ّمه ،إالّ ّ
أن هويّة األ ّم ،الطائفية والوطنيّة على سبيل المثال ،ال
يمكن أن تنتقل إلى ّ
شخص ما
الطفل .وبسبب ضرورة انتقال الهويّة من األب إلى االبن ،ال يستطيع
ٌ
نفس الهويّة إالّ إذا كان األب جزءا منها .فكيف يتحقّق مثال االنتما ُء إلى قبيلة
االنتماء إلى مجموع ٍة تتقاسم َ
ب يكون عضوا في تلك القبيلة .وكيف
معيّنة بالنسبة إلى أغلب النّاس؟ الجواب :عن طريق االنحدار من أ ٍ
شخص ما إلى طائف ٍة دينيّة؟
شخص ما إلى طبقة األشراف؟ الجواب :من خالل األب .وكيف ينتمي
ينتمي
ٌ
ٌ
الجواب :من خالل األب.
األشخاص الّذين عاشروا السيّد المسيح وسمعوا
صالت األبويّة راسخة وصلبة .فقد كان
هكذا ،تبدو ال ّ
ُ
كالمه ينتمون إلى ثقافة أبويّة كالّتي نُصادفها اليوم في الشرق األوسط ،بحيث يمكن الحديث عن
استمراريّ ٍة دامت  2000سنة ،من زمن السيّد المسيح إلى اآلن .ولكن رغم َّ
أن المسيح عاش في مجتمع
اتّسم بانتقال الهويّة عن طريق األب فقط ،فقد أبدى معارضته لبعض الجوانب السلبية في منظومة القرابة
فإن فَ ْه َمنا ّ
األبوية التي ترعرع في أحضانها .لذلكّ ،
للطريقة التي قارب بها السيّد المسيح نظام القرابة
الذي عاش فيه يمكن ْ
أن يساعدنا على فهم الدّعوة التي و ّجهها ألتباعه ماضيا وحاضرا .فحتّى قبل أن
ي يحيى بن زكريّا الّذي هو ُ
ابن خالته ،فدخل في مواجه ٍة مع أولئك
يسته َّل السيّد المسيح رسالته سبَقه النب ُّ
ي يحيى في
الروحية للفرد .وت َمثّل
الّذين يعتبرون شجرة النّسب أه َّم ِ
عام ٍل في تحديد الحياة ّ
ُ
دور النّب ّ
اإلخبار بقدوم السيّد المسيح والتّعريف بالنّظام الجديد الذي أتى به .فقد كان يُخاطب الوافدين عليه كي
يتط ّهروا بالماء على يديْه قائال﴿ :توبوا إلى هللاِْ ،
صالح ِة ،وال ت ُ ِس ّروا في
ولت َ ُكن توبَت ُ ُكم بَ ِيّنةً في أعما ِل ُكم ال ّ
ب هللاَِ ،كما في قو ِل ُكم" :ن ُ
َعب هللاِ
أنفُ ِس ُكم أنّ ُكم في َمأ َم ٍن ِمن َ
إبراهيم ،ش ُ
َحن ال ُمن َحدِرونَ ِمن ُ
ض ِ
غ َ
سالل ِة النَّب ّ
يِ
َ
ال ُمختار"ّ .
إلبراهيم! أال
إن هذا لن يُفي َد ُكم في شَيءٍ  ،فاهللُ قاد ٌِر على أن َيست َب ِد َل ب ُكم ِحجارة ً َيج َعلُها أبنا ًء
َ
فاعلَموا ّ
أن َ
ثمرةُ!
ورها ،أالَ وإنّ ُكم ه ِذ ِه
كالفأس ت َقت َ ِلع
نز ُل
َير ال ُم ِ
األشجار غ ُ
ُ
ِ
ض َ
غ َ
األشجار ِمن ُجذُ ِ
َ
ب هللاِ إنّما يَ ِ
نار َج َهنَّ َم﴾ (لوقا  .)9-8:3كان
َير ُكم ِم ّمن كانوا أمثَالَ ُكم كتِلكَ
وغ ُ
األشجار الّتي س َيقت َ ِلعُها هللاُ ويُلقي بها في ِ
ِ
لهؤالء الناس ال محالة فكرة عن شجرة النسب كما هو الحال اليوم.
ي يحيى بن زكريا تحدّيا قويّا جدّا ألولئك ال ُمتفاخرين بانحدارهم
لقد كانت تلك الكلمات التي نطق بها النب ّ
ي إبراهيم  ،إذ أخبرهم بك ّل شجاعة ّ
صالحة الّتي هي دليل
أن "ثمارهم" ،أي أعمالهم ال ّ
من ساللة النب ّ
على توبتهم ،أه ّم بكثير من مسألة النّسب ال ّ
شريف .والمغزى الذي يمكن استخالصه من ذلك يتمثّل في ّ
أن
السيّد المسيح (ألنه) يمثّل مرحلة جديدة تعتبر فيها التوبة وطاعة هللا أه َّم بكثير من االنتماء البيولوجي،
يخص تحديد أحقيّة االنتماء أل ّمة هللا.
ومن الهويّة القبليّة أو العرقيّة أو الدينيّة فيما
ّ
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لقد جاء السيّد المسيح حقّا بنظام وراثي جديد في إطار أ ّمة هللا الجديدة ،بحيث ال يتحدّد االنتماء إلى أهل
هللا أو أ ّمته عن طريق شجرة النّسب ،وإنّما من خالل الحرص على القيام بما يرضي هللا .فمن خالل
األولين .لكن كيف
الحرص على ذلك يتم ّكن الفرد من الدّخول إلى مملكة هللا األبديّة الّتي وعد بها أنبياءه ّ
يمكن للمرء أن يصبح جزءا من أ ّمة هللا ال ُمنضوية تحت حكمه؟ لقد سبق للسيّد المسيح أن أجاب على ذلك
أرواح ُكم أن تَت َ َج ّد َد﴾
السؤال عندما سأله أحد قادة رجال الدّين اليهود المسألة ذاتها ،حيث قال﴿ :على
ِ
(يوحنا  .)7:3فكما ّ
تتكون األ ّمة
تتكون من رجال ونساء ُولدوا في
ي ٍ معيّن ،كذلك ّ
أن اإلنسانيّة ّ
ٍ
إطار عائل ّ
األول الذي لم تكن لهم يد في اختياره ،فقد
الجديدة م ّمن وهبهم هللا الحياة الجديدة .وعلى عكس ميالدهم ّ
أصبح اآلن بإمكانهم ْ
أن يختاروا والدت َهم الجديدة بالدّخول في هذه األ ّمة .وكما ّ
خصائص
أن النّاس يرثون
َ
ومميّزا ٍ
الروحية بانتمائهم
ت جسديّةً عن آبائهم ،فقد أصبح المؤمنون بالسيّد المسيح ُم َميَّزين من النّاحية ّ
عبير عن الكثير من الصفات القائمة بجوهره
إلى هللا الّذي أتاح لهم من خالل إيمانهم بالسيّد المسيح الت ّ َ
وعميق حقيقته.
لقد كان السيّد المسيح يعرف ّ
أن أتباعه سيواجهون عدّة مشاكل بسبب التزاماتهم األسريّة الماديّة الجسديّة
الروحية الجديدة .لذلك ،بيّن (سال ُمهُ علينا) بوضوح ّ
أن الّذي يختار أن يكون
مقابل التزامهم تجاه أسرتهم ّ
المرات ،بينما هو يلقي
معه قد يدخل في صراع مع بعض أفراد أسرته نتيجة لقراره ذلك .ففي إحدى
ّ
موعظته أمام جمع من الناس جاءه بعض أفراد أسرته ليأخذوه إلى البيت ،فأوضح لهم ّ
أن والءه ألسرته
البيولوجية يأتي في المرتبة الثانية بعد والئه أل ّمة هللا الجديدة .فقد كان المسيح (سال ُمهُ علينا) يريد ألتباعه
األول لمسألة انتمائهم إلى أ ّمة هللا .إذ قال" :الَ ت َ ُ
ظنُّوا أنّي ِجئْتُ
الم بيْنَ ال ُمؤمنين
ألقيم ال َّ
أن يولوا المقام ّ
س َ
َ
قْ .
ص َل بَ ْينَ ُه ْم!
سي ِ
ِي َك َح ِ ّد ال َّ
وغي ِْر ال ُم ِ
ؤمنِينَ فِي ْ
سا ِ
األر ِ
ْف ِأل ْف ِ
بل جئتُ ِب ِر َ
ض على ِح َ
سالَ ِة ال َح ّ ِ
ب ال َح ّ ِ
ق الّتِي ه َ
صبِ ُح أ ْع َدا ُء
ف َبيْنَ االب ِْن َوأبِي ِه ،وال ِب ْن ِ
ير َدع َْوتِي ِ
ت وأ ِ ّم َها ،وزَ ْو َج ِة االب ِْن و َح َماتِ َها ،ويُ ْ
ستُثِ ُ
َو َه َك َذا َ
الخالَ َ
ْتحقّنِي( ".متّى )37-34:10
أكثر منّي ،فال َيس ِ
اإل ْن َ
ان ِم ْن أ ْه ِل بَ ْيتِ ِه .وأقو ُل لَ ُك ْم َم ْن أ َحبَّ أ َب َو ْي ِه ْأو أبْنا َءه َ
س ِ
ُ
تراث السيّد المسيح وهويّتُه إذن موضوعا استأثر اهتمام الناس كثيرا .فنحن نُشير عادة إلى السيّد
يش ّكل
المسيح باسم ابن مريم وذلك اعتبارا لما ورد في الكتب ال ُمق ّدسة الّتي ت َذ ُكر أنَّه عاش تحت كفالة يوسف
ي .وذلك بسبب
الّذي لم يكن أباه .وقد طعن
ُ
يءٍ في نسبه واُعتبروه ابنا غير شرع ّ
بعض اليهود بشكل س ّ
ي ،كما أنّهم لم يشعروا باالرتياح لعدم انحداره من أسرة ثرية أو شهيرةّ .
إن اليهود
افتقاده أل ٍ
ب بيولوج ّ
الّذين انتقدوا المسيح كانوا يجهلون مقاصد هللا .فقد جاء في اآلية األولى من سيرة السيّد المسيح التي
ي يفيد ّ
س ّجلها الحواري متّى ّ
أن المسيح من
ي داود .وهذا لقبٌ ملك ّ
أن السيد المسيح هو وارث عرش النب ّ
ي إبراهيم" وهي العالمة األكثر تحديدا لهويّة بني
ذريّة ال ُملوك أبناء يعقوب ،كما أنّه من "ذريّة النب ّ
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ي داود رغم أنّه لم يكن له أب
ي إبراهيم والنب ّ
يعقوب .ولكن ،كيف يمكن للسيّد المسيح أن يكون سلي َل النب ّ
َّ
ي أمر الس ِيّد المسيح بما
ي؟ لقد منح هللا يوسف بصفته زوج مريم أ ِ ّم المسيح
بشر ّ
الحق في أن يصبح ول َّ
في ذلك تسميته وتربيته .وشجرة النّسب الّتي رسم معال َمها متّى في سيرة حياة المسيح وساللته هي شجرة
ي داود بصفته المسيح المنتظر .إالّ
يوسف ،والهدف منها إبراز ّ
حق السيّد المسيح في المطالبة بعرش النب ّ
أنّها ليست الشجرة الحقيقيّة لساللة السيّد المسيح .وهذا يُبيّن ّ
الروحي للسيّد المسيح
أن الهويّة واالنتماء ّ
ي انتماء عائلي.
أه ُّم بكثير من أ ّ
فقبل ميالد المسيح بأجيال كثيرة تنبأ النبي داود بقدوم المسيح المنتظر حيث قال﴿ :أقسم هللا وال را َّد
ق﴾(كتاب الزبور ،المزمور  .) 4:110وقد كان
حبرا إلى األبد ،على
س ِم ِه :لقد جعلناكَ
ً
ِ
ِلق َ
نظام ال َم ِل ِك صا ِد ٍ
تدو ْن ساللتُه كما هو
ي إبراهيم  ،وكان ينتمي أل ّمة أخرى .ولم َّ
الملك صادق أحد عباد هللا في عهد النب ّ
شخص الّذي يستم ّد حقّه في ْ
الحال بالنسبة لساللة األحبار من بني يعقوب .فأصبح بذلك يُمثّل ال ّ
أن يكون
إماما عند هللا من هللا نفسه وليس من ساللته األبويّة .وهذا ينطبق تماما على السيّد المسيح الذي يستم ّد
حقّه وشرعيّته من هللا ،ال من انتمائه القبلي أو نسبه العائلي.
ّ
عه كي
إن هويّة السيّد المسيح تأتي من صالحه واستقامته وليس فقط من انتمائه أليّة نسب .فمثلما دعا أتبا ُ
يكون والؤهم له ولمملكة هللا فوق والئهم للنّاس ،أبان أيضا من خالل حياته ،ووالدته العجيبةّ ،
أن هويّت َه
كمنقذ وملك ُمستمدَّة من هللا .ففي أ ّمة هللا الجديدة بيّن السيد المسيح ّ
ي.
أن والءنا له أه ُّم من أ ّ
ي ِ والء ِعرق ّ
اعتبار للفَرق
ساللي ،إذ لم يعد هناك
والّذين لب َّْوا نداءه كفُّوا عن النظر إلى النّاس من منظور االنتماء ال ُّ
ٌ
ي اعتبار ألواصر القرابة والنسب .لقد أصبحت أ َّمة
ي ،وال ّذكر واألنثى ،أو أ ّ
ي وغير اليهود ّ
بين اليهود ّ
عجب ْ
ي الس ِيّ ُد المسيح
هللا تض ُّم ك َّل النّاس الّذين لب َّْوا نداء المسيح للتّوبة واالستقامة من خالله .فال
َ
أن يُس ِ ّم َ
التحو َل والدة ً جديدةً!
هذا
ُّ
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