الدرس السابع

 *  ١٤-٨شباط (فرباير)

ِمن جب األسود إلى جب المالئكة

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :دانيال ٦؛ ١صموئيل ٩-٦ :١٨؛ إنجيل متى ٦ :٦؛ أعمال الرسل -٢٧ :٥
٣٢؛ إنجيل مرقس ٢٩-١٤ :٦؛ عبرانيين .٣٨-٣٥ :١١

ـم أنَّ الــوزراء والمرازبــة كانــوا يطلبــون ِعلَّــة يجدونهــا علــى دانيــال
آيــة الحفــظ« :ثُـ َّ
مــن جهــة المملكــة فلــم يقــدروا أن يجــدوا علَّــة وال ذن ًبــا ألنــه كان أمي ًنــا ولــم يوجــد
فيــه خطــأ وال ذنــب» (دانيــال .)٤ :٦

بعــد اســتيالء مــادي وفــارس علــى بابــل ،أدرك داريــوس المــادي ِحكمــة دانيــال ودعــاه
ليكــون جــز ًءا ِمــن الحكومــة الجديــدة .تف ـ َّوق ذلــك النبــي ال ُم ِســن فــي أداء واجباتــه العا َّمــة
حتــى أ َّن الملــك الجديــد عيَّنــه لتولِّــي شــؤون مملكــة مــادي وفــارس كلهــا.
ولكــن ،إذ تنكشــف أحــداث األصحــاح ،يُواجــه دانيــال نتيجــة مــا يُم ِكــن أن يُطلــق عليــه
بصــدق اســم الخطيــة األولــى  -تلــك هــي الغيــرة .مــع ذلــك ،وقَ ْبـ َـل أن تنتهــي القصــة ،نســتطيع
أن نــرى أ َّن دانيــال كان أمي ًنــا ،ليــس فقــط فــي واجباتــه المدنيــة والعا َّمــة تحــت ُحكــم مــادي
وفــارس ،ولكــن األكثــر أهميــة أنــه بقــي أمي ًنــا إللهــه .ويمكننــا أن نتأكَّــد ،إلــى حـ ٍّد بعيــد ،أ َّن
أمانتــه هلل قــد أثَّــرت بصــورة ِ
مباشــرة علــى أمانتــه فــي النواحــي األخــرى أيضً ــا.
إ َّن اختبــار دانيــال مــع االضطهــاد يخــدم كنمــوذج لشــعب هللا فــي وقــت النهايــة .إ َّن
القصــة ال تعنــي أو تفتــرض أ َّن شــعب هللا ســيتم إنقاذهــم ِمــن التجــارب وال ُمعانــاة .ولكــن مــا
تؤكِّــده وتضمنــه هــو أن الخيــر ،فــي الص ـراع مــع الشــر ،ســينتصر فــي النهايــة ،وس ـيُنقذ هللا
شــعبه فــي نهايــة المطــاف.
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  ١٥شباط (فبراير).
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 ٩شباط (فرباير)

النفوس الحاسدة (الغيورة)
حتــى فــي الســماء ،فــي بيئــة مثاليــة ،شــعر لوســيفر بالغيــرة ِمــن المســيح« .كان لوســيفر
غيــو ًرا وحســو ًدا مــن يســوع المســيح .مــع ذلــك حينمــا انحنــى جمــع المالئكــة ليســوع
ُمعترفيــن بســيادته وســلطته العليــا وأحقِّيتــه لل ُحكــم ،انحنــى معهــم؛ لكـ َّن قلبــه كان مملــو ًءا
بالغيــرة والبغضــاء» (روح النبــوة ،قصــة الفــداء ،صفحــة  .)١٤إ َّن الغيــرة هــي شــعور خطيــر
ج ـ ًدا إذا أضمــره اإلنســان فــي نفســه ،حتــى أ َّن الوصايــا العشــر ذاتهــا ،إلــى جانــب تحريمهــا
القتــل والســرقة ،تــورد وصيــة ضــد االشــتهاء أو الطمــع (انظــر خــروج .)١٧ :٢٠





اقــرأ دانيــال  ،٥-١ :٦إلــى جانــب تكويــن  ١١ :٣٧و١صموئيــل  .٩-٦ :١٨أي دور تلعبــه
الغيــرة فــي كل هــذه القصــص؟

أثــارت قُــدرات دانيــال اإلداريــة إعجــاب الملــك لك َّنهــا ح َّرضــت الغيــرة والحســد فــي نفوس
المســؤولين اآلخريــن .ولذلــك ،تآمــروا ليتخلصــوا منــه باتِّهامــه بالفســاد .ولكــن بقــدر مــا بحثــوا
وفتَّشــوا ،لــم يجــدوا خطــأ فــي إدارة دانيــال« .فلــم يقــدروا أن يجــدوا ِعلَّــة وال ذن ًبــا ألنــه كان
أمي ًنــا ولــم يوجــد فيــه خطــأ وال ذنــب» (دانيــال  .)٤ :٦الكلمــة ال ُمترجمــة «أمي ًنــا» فــي اللغــة
اآلراميــة يمكــن ترجمتهــا أيضً ــا إلــى «جديــر بالثقــة».
كان دانيــال بــا عيــب؛ لــم يكــن لــدى المســؤولين أي ُمستمســك إلقامــة ات ِّهــام ض ـ َّده.
وســرعان مــا
ولكنهــم ،أدركــوا أيضً ــا مــدى أمانــة دانيــال إللهــه ومــدى طاعتــه لشــريعة إلهــهُ .
أدركــوا أنهــم لكــي يُو ِقعــوا بدانيــال ،عليهــم أن يجــدوا موق ًفــا يواجــه فيــه دانيــال ُمعضلــة إمــا
إطاعــة شــريعة هللا أو قانــون اإلمبراطوريــة .ومــن خــال مــا َعرفــه المســؤولون عــن دانيــال،
كانــوا علــى تمــام الثقــة بأنَّــه تحــت الظــروف المناســبة ســيقف إلــى جانــب شــريعة إلهــه
فــوق قوانيــن اإلمبراطوريــة .يــا لهــا مــن شــهادة ألمانــة دانيــال!

أي نــوع مــن الصراعــات مــع الغيــرة كان عليــك أن تتعامــل معهــا ،وكيــف تعاملــت
معهــا؟ لمــاذا تُ ْع َت َبــر الغيــرة خطــأ روح ًيــا ممي ًتــا و ُمعطِّـ ًـا؟
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 ١٠شباط (فرباير)

المؤامرة ضد دانيال



اقرأ دانيال  .٩-٦ :٦ما هي الفكرة وراء هذا القرار؟ وكيف تحايلوا على غرور الملك؟

قــد يبــدو داريــوس ســخيفًا بإصــداره أم ـ ًرا ســرعان مــا تم َّنــى أن يُ ْب ِطلــه .لقــد وقــع فــي
ف ـ ٍخ ن ََصبــه ال ُح ـكَّام ،الذيــن كانــوا بارعيــن بمــا يكفــي ليلعبــوا باألحــوال السياســية للمملكــة
المؤسســة حديثًــا .كان داريــوس قــد ط َّبــق مبــدأ الالمركزيــة فــي الحكومــة وقــام بتأســيس
مائــة وعشــرين حاك ًمــا ( َمرزبــان) لجعــل اإلدارة أكثــر كفــاءة .ولكــنِ ،فعـ ًـا كهــذا يترتــب عليــه
بعــض المجازفــات علــى المــدى البعيــد .فــكان يُ ْم ِكــن ألحــد ال ُحـكَّام ذوي النفــوذ أن يُنشــئ،
بــكل ســهولة ،تم ـ ُّر ًدا وينشــق أو يُم ـ ِّزق المملكــة .ولهــذا ،فإصــدار قانــون يُر ِغــم الجميــع أن
يرفعــوا طلبهــم إلــى الملــك فقــط علــى مــدى ثالثيــن يو ًمــا يبــدو كأنــه تدبيــر جيــد لتعزيــز
الــوالء للملــك ،وبذلــك يمنــع أي نــوع ِمــن التحريــض .لكـ َّن ال ُحـكَّام ضللــوا الملــك بدعواهــم أ َّن
هــذا االقتـراح يتمتَّــع ِب َد ْعــم «كل» ال ُحـكَّام ،والــوزراء ،والمرازبــة ،وقــادة الحــرس ،والمشــيرين،
والــوالة  -عــدم دقَّــة واضحــة ُهنــا ،حيــث أن دانيــال غيــر مشــمول .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإ َّن
احتمــال معاملتــه كإلــه ،ربمــا كانــت جذَّابــة بالنســبة للملــك.
ال يوجــد أي دليــل علــى أ َّن الملــوك الفــرس ا َّدعــوا مرتبــة األلوهيــة .ولكــن مــع هــذا ،فربمــا
كان القصــد مــن األمــر أو القـرار أن يجعــل الملــك هــو ال ُم َمثِّــل الوحيــد لجميــع اآللهــة لفتــرة
ثالثيــن يو ًمــا؛ أي أنَّ ،الصلــوات لآللهــة يجــب أن تُقـ َّدم ِمــن خاللــه هــو فقــطِ .مــن المؤســف،
أ َّن الملــك لــم يسـ ِ
ـتقص ال َّدوافــع وراء ذلــك االقت ـراح .وهكــذا ،فشــل فــي إدراك أ َّن القانــون
الــذي ُز ِعـ َم أ َّن مــن شــأنه يمنــع التآمــر ،كان فــي حـ ِّد ذاتــه تآمـ ًرا إليــذاء دانيــال.
أول ،إن عقوبــة العصيــان
ُهنــاك جانبــان مــن هــذا القانــون يســتحقان االنتبــاه إليهمــاً .
ـب األســود .بمــا أ َّن هــذا النــوع مــن ال ِعقــاب لــم يُختَ َبــر فــي أي مــكان
هــي الطَ ـ ْرح فــي ُجـ ّ
خصيصــا بواســطة أعــداء دانيــال .كان ملــوك الشــرق األدنــى
آخــر ،فلربمــا كان قــد ِص ْيــ َغ
ً
يضعــون األســود فــي أقفــاص لكــي يطلقوهــم فــي مناســبات ُمعيَّنــة للصيــد .وهكــذا لــم يكــن
هنــاك نقــص فــي األســود لتمزيــق جســد كل َمــن يجــرؤ علــى انتهــاك أمــر الملــك .ثانيًــا ،ال
يمكــن نســخ األمــر أو تغييــره .إ َّن طبيعــة شــريعة «مــادي وفــارس» التــي ال تتغيــر أو تُنســخ
ُذكِـ َرت أيضً ــا فــي أســتير  ١٩ :١وأســتير  .٨ :٨فالمــؤرخ اليونانــي القديــم ،ديــودورس ســيكوالس،
َذكَـ َر إحــدى المناســبات عندمــا غ َّيــر داريــوس الثالــث (ال ينبغــي الخلــط بينــه وبيــن داريــوس
المذكــور فــي دانيــال) غ َّيــر رأيــه ولكنــه لــم يســتطع أن يلغــي حك ًمــا بالمــوت كان قــد أصــدره
علــى رجــل بــريء.
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 ١١شباط (فرباير)

صالة دانيال
«أمــا أنــت ،فمتــى صلَّيــت ،فادخــل إلــى مخدعــك ،وأغلــق بابــك ،وصـ ِّـل إلــى أبيــك الــذي
فــي الخفــاء .فأبــوك الــذي يــرى فــي الخفــاء يُجازيــك عالنيــة» (إنجيــل متــى .)٦ :٦


صل دانيال ببساطة وهدوء وبدون أن يراه أحد؟
اقرأ دانيال  .١٠ :٦لماذا لم ُي ِّ

دانيــال رجــل دولــة ُمختبــر ،لكنــه ،فــوق كل شــيء ،خــادم هللا .وعلــى ذلــك ،فهــو العضــو
الوحيــد فــي الحكومــة الــذي يُمكنــه أن يفهــم مــا الــذي يكمــن وراء أمــر الملــك .بالنســبة
لداريــوس فــإ َّن األمــر أو القـرار يهــدف إلــى تدعيــم وحــدة المملكــة ،ولكــن بالنســبة للمتآمرين
فقــد كان األمــر تدبي ـ ًرا وخطَّــة للتخلُّــص مــن دانيــال.
بالطبــع ،إ َّن األســباب والدوافــع الحقيقيــة خلــف المؤامــرة تكمــن فــي المعركــة الكونيــة
بيــن هللا و ِقــوى الشــر .فــي هــذا الوقــت ( ٥٣٩ق .م ).كان دانيــال قــد تل َّقــى بالفعــل الــرؤى
الــواردة فــي دانيــال  ٥٥٣( ٧ق .م ).و ٥٥١( ٨ق .م .).ولذلــك فقــد تمكَّــن ِمــن فهــم األمــر
الملكــي ،ليــس ك ُمجـ َّرد أمــور سياســة بشــرية بــل كمثــال لتلــك الحــرب الكونيــة .إ َّن رؤيــة ابــن
اإلنســان يُسـلِّم الملكــوت إلــى شــعب قديســي العلــي وال ُمســاعدة ال ُمعزيَّــة لتفســير المــاك
(دانيــال  )٧ربمــا منحتــه الشــجاعة لمواجهــة الكــوارث بصــورة مباشــرة .وربمــا تأ َّمــل أيضً ــا فــي
اختبــار رفاقــه ،الذيــن كانــت لهــم شــجاعة كافيــة لتحـ ِّدي أمــر الملــك نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر (دانيــال .)٣
وهكــذا ،لــم يُغ ِّيــر عاداتــه فــي العبــادة بــل يســتمر فــي ممارســة طقوســه فــي الصــاة
ثــاث م ـ َّرات يوم ًيــا مو ِّج ًهــا وجهــه نحــو أورشــليم .وبالرغــم مــن تحريــم رفــع أي طلــب إلــى
أي شــخص أو إلــه إال الملــك ،لــم يتَّخــذ دانيــال أيــة احتياطــات لالختفــاء أو للتمويــه عــن
حيــاة الصــاة الخاصــة بــه خــال تلــك األيــام الثالثيــن الحرجــة .إنــه أقليــة مطلقــة حيــث أنــه
الوحيــد ،بيــن العشـرات مــن ال ُحـكَّام والــوزراء والمســؤولين ،علــى َمســا ٍر تصا ُدمــي مــع األمــر
الملكــي .مــن خــال حيــاة الصــاة العلنيــة ،أظهــر دانيــال أ َّن الــوالء الــذي يديــن بــه هلل يأتــي
قبــل والئــه للملــك وألمــره الــذي اليُ ْن َســخ أو يتغيَّــر.

اقــرأ أعمــال الرســل  .٣٢-٢٧ :٥رغــم أنَّ التحذيــر واضــح هنــا ،لمــاذا ينبغــي علينــا،
عندمــا نتصـ َّرف بتحــدٍّ للقانــون البشــري ،أن نكــون ُمتأكِّديــن دائ ًمــا أنَّ مــا نفعلــه هــو
بالحقيقــة إرادة هللا؟ (علــى كل حــال ،فكِّــر فــي النــاس الذيــن ماتــوا بــدالً مــن أن
يتخلَّــوا عــن إيمــان أو نظــام معتقــدات نؤمــن أنــه خطــأ!).
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 ١٢شباط (فرباير)

في جب األسود




اقــرأ دانيــال  .٢٣-١١ :٦مــا الــذي يقولــه الملــك لدانيــال والــذي يُظهــر مــدى قــ َّوة
وأمانــة شــهادة دانيــال هلل؟

ُســرعان مــا رصــد المتآمــرون دانيــال يُصلِّــي  -وهــذا معنــاه ،قيامــه بفعــل مــا ح َّرمــه األمــر
تما ًمــا .وإذ جــاؤوا بات ِّهامهــم أمــام الملــك ،أشــاروا إلــى دانيــال بطريقــة ُمهينــة «إ َّن دانيــال الذي
ِمــن بنــي َســبي يهــوذا» (دانيــال  .)١٣ :٦فــي نظرهــم ،أحــد رؤســاء الحــكام فــي اإلمبراطوريــة،
الشــخص ال ُمفضَّ ــل لــدى الملــك ،ليــس ســوى «مســبي» .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وضعــوا دانيــال
فــي ُمنافســة مــع الملــك قائليــن أ َّن دانيــال «لــم يجعــل لــك أيهــا الملــك اعتبــا ًرا وال للنهــي
الــذي أمضيتــه» .أدرك الملــك اآلن أنَّــه وقــع فــي فــخ بتوقيعــه علــى األمــر .تقــول اآليــة:
«واجتهــد إلــى غــروب الشــمس ل ُين ِق ـذَه» (دانيــال  .)١٤ :٦لكــن لــم يكــن فــي اســتطاعته أن
يفعــل شــيئًا لينقــذ النبــي ِمــن العقــاب المنصــوص عليــه .فقانــون مــادي وفــارس غيــر القابــل
للنقــض يجــب أن يُطبَّــق بالحــرف الواحــد .وهكــذا أصــدر الملــك ،علــى مضــض ،أم ـ ًرا بطــرح
دانيــال إلــى األســود .ولكــن فــي قيامــه بفعــل ذلــك ،يُع ِّبــر داريــوس عــن بريــق أمــل ،يبــدو
وكأنَّــه صــاة« :إ َّن إلهــك الــذي تعبــده دائ ًمــا هــو يُن ِّجيــك» (دانيــال .)١٦ :٦
إ َّن النــص الكتابــي ال يُخبــر مــا الــذي يفعلــه دانيــال بيــن األســود ،ولكــن يمكــن أن نفتــرض
أنــه كان يُصلِّــي .ويُكافــئ هللا إيمــان دانيــال بإرســاله مالكــه ليحفظــه .فــي الصبــاح ،ظـ َّـل دانيــال
أذى ومســتع ًدا الســتئناف نشــاطاته فــي الحكومــة .تعقي ًبــا علــى هــذا الحــادث تقــول إلــن
دون ً
ـب األســود ،فلقــد ســمح للمالئكــة
هوايــت« :إ َّن هللا لــم يمنــع أعــداء دانيــال ِمــن طرحــه فــي جـ ّ
والنــاس األشـرار ،لتتميــم قصدهــم إلــى هــذا الحــد .ولكــن هللا ق ََصـ َد ِمــن ذلــك أن يزيــد ِمــن
شُ ــهرة نجــاة عبــده ويجعــل هزيمــة أعــداء الحــق والبــر أكمــل وأشــمل» (روح النبــوة ،أنبيــاء
وملــوك ،صفحــة .)٤٤٤

علـــى الرغـــم مـــن أنَّ هـــذه القصـــة لهـــا نهايـــة ســـعيدة (علـــى األقـــل بالنســـبة
لدانيـــال) ،مـــاذا عـــن تلـــك القصـــص ،حتـــى تلـــك التـــي فـــي ال ِك َتـــاب ال ُم َقـــدَّ س
(انظ ــر عل ــى س ــبيل المث ــال ،إنجي ــل مرق ــس  ،)٢٩-١٤ :٦الت ــي ال تنته ــي بالنج ــاة
ُهن ــا؟ كي ــف لن ــا أن نفهمه ــا؟
52

الخميس



 ١٣شباط (فرباير)

التبرئة (التبرير)


اقرأ دانيال  .٢٨-٢٤ :٦ما هي الشهادة التي أعطاها الملك عن هللا؟

نقطــة ها َّمــة فــي هــذا الســرد هــي أ َّن داريــوس يُس ـ ِّبح هللا ويعتــرف بســلطان هللا .هــذا
ذروة التســابيح أو التعبيــر عــن االعتــراف الــذي قُــ ِّدم إلــى هللا فــي األصحاحــات الســالفة
(دانيــال ٢٣-٢٠ :٢؛ دانيــال ٢٩ ،٢٨ :٣؛ دانيــال  .)٣٧-٣٤ ،٣-١ :٤مثــل نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر ،يتجــاوب
داريــوس مــع نجــاة دانيــال بتســبيح هللا .ولكنــه يفعــل أكثــر ،أيضً ــا :فهــو يعكــس أمــره الســابق
ويأمــر الجميــع بــأن يخافــوا «قُ ـ َّدا َم إِل ـ ِه َدانِيـ َ
ـآل» (دانيــال .)٢٦ :٦
نعــم ،لقــد ا ُنقــذ دانيــال بطريقــة ُمعجزيــة ،لقــد كو ِفئــت أمانتــه ،والشــر نــال قصاصــه،
وتبـ َّررت كرامــة هللا وقوتــه .ولكــن مــا نـراه هنــا هــو مثــال ُمص َّغــر ع َّمــا ســيحدث علــى نطــاق
عالمــي :نجــاة شــعب هللاُ ،معاقبــة الشــر ،والــرب يتب ـ َّرر أمــام الكــون.


اقرأ دانيال  .٢٤ :٦ماذا يُمكن أن نجده ُمزعج بعض الشيء في هذه اآلية ،ولماذا؟

هنالــك ،مــع ذلــكُ ،مشــكلة ُمزعجــة ،وهــي أ َّن الزوجــات واألبنــاء الذيــن ،بقــدر مــا نعــرف،
ُفســر
هــم أبريــاء ،مــع ذلــك يُقاســون نفــس المصيــر كاألشــخاص المذنبيــن .كيــف يمكننــا أن ن ِّ
مــا يبــدو وكأنــه ســوء تطبيــق للعدالــة؟
أولً  ،علينــا أن نالحــظ بــأ َّن الفعــل قــد تقـ َّرر وتــم تطبيقــه بواســطة الملــك وف ًقــا للقانــون
الفارســي ،الــذي يشــمل العائلــة فــي عقــاب ال ُمجــرم .وبحســب المبــدأ القديــم ،العائلــة
بأكملهــا تتح َّمــل المســؤولية عــن جريمــة أحــد أفرادهــا .هــذا ال يعنــي أ َّن ذلــك صحيــح؛ لكنــه
يعنــي أ َّن هــذه القصــة تتناســب مــع مــا نعرفــه عــن القانــون الفارســي.
ثان ًيــا ،علينــا أن نالحــظ بــأ َّن الســرد الكتابــي يُسـ ِّجل الحــدث لكنــه ال يُقــر أو يُصــادق علــى
ِفعــل الملــك .فــي الحقيقــة ،ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس يُحـ ِّرم بوضــوح أن يُ ْقتَــل األبنــاء بســبب خطايــا
آبائهــم (تثنيــة .)١٦ :٢٤

فــي مواجهــة ظُلــم مثــل هــذا ومظالــم أخــرى كثيــرة ،أي عـزاء يمكنــك أن تســتمدَّ ه
مــن آيــة مثــل ١كورنثــوس ٥ :٤؟ مــا الــذي تقولــه اآليــة ،ومــا مــدى أهميــة النقطــة
التــي وردت فيهــا؟
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لمزيــد ِمــن الــدرس :تـ َّم تســجيل نجــاة دانيــال فــي عبرانييــن  .١١إ َّن مــا يُمكــن أن
يُطلــق عليــه «قائمــة مشــاهير اإليمــان» تقــول أ َّن األنبيــاءِ ،مــن ضمــن منجـزات أخــرى« ،سـ ُّدوا
أفــواه أســود» (عبرانييــن  .)٣٣ :١١هــذا رائــع ،ولكــن يجــب علينــا أن نتذكَّــر بــأ َّن أبطــال
اإليمــان ليســوا هــم فقــط الذيــن نجــوا مــن المــوت مثــل دانيــال ،ولكــن أولئــك الذيــن تألَّمــوا
وماتــوا بشــجاعة ،كمــا يالحــظ عبرانييــن  ١١أيضً ــا .إ َّن هللا يدعــو البعــض للشــهادة مــن خــال
حياتهــم وآخريــن مــن خــال موتهــم .وهكــذا ،فــإ َّن قصــة نجــاة دانيــال ال تعنــي أ َّن النجــاة
مضمونــة لــكل فــرد ،كمــا نتعلَّــم ِمــن جمــوع الرجــال والنســاء الذيــن استشــهدوا بســبب
إيمانهــم بيســوع .ولكــن مــع ذلــك ،فالنجــاة العجائبيــة لدانيــال تُظْ ِهــر بــأ َّن هللا ُمتسـلِّط ،وبأنَّــه
س ـ ُين ِّجي جميــع أوالده مــن ق ـ َّوة الخطيــة والمــوت فــي النهايــة .هــذا ســيصبح واض ًحــا فــي
األصحاحــات التاليــة مــن ســفر دانيــال.

أسئلة للنقاش
 .1كت ــب الفرنس ــي ج ــان ب ــول س ــارتر ذات م ــرة ب ــأنَّ «أفض ــل طريق ــة لتصــ ُّور

المشـــروع األساســـي لواقـــع اإلنســـان هـــي القـــول بـــأنَّ اإلنســـان هـــو الكائـــن
ال ــذي مش ــروعه أن يك ــون هللا» (ج ــان ب ــول س ــارتر:Being and Nothingness ،
 ،A Phenomenological Essay on Ontologyصفحـــة  .)٧٢٤كيـــف يســـاعدنا
ذلـــك أن نفهـــم ،إلـــى حـــدٍّ مـــا ،لمـــاذا وقـــع الملـــك فـــي الفـــخ؟ لمـــاذا يجـــب
علين ــا جمي ًع ــا ،أينم ــا كان موقفن ــا ف ــي الحي ــاة ،أن نح ــذر م ــن نف ــس ه ــذا المي ــل
الخطي ــر ،بغ ــض النظ ــر ع ــن البراع ــة الت ــي ق ــد تأت ــي به ــا؟ م ــا ه ــي بع ــض الط ــرق
األخ ــرى الت ــي به ــا ق ــد نرغ ــب أن نك ــون «مث ــل هللا»؟
 .2أي نــوع مــن الشــهادة نُقدِّ مهــا لآلخريــن فيمــا يتعلَّــق بأمانتنــا هلل ولشــريعته؟
هــل يعتقــد النــاس الذيــن يعرفونــك بأنــك ســتقف إليمانــك ،حتــى وإن كلَّفــك ذلــك
وظيفتــك أو حتــى حياتــك؟
ـخصا يمكــن أن يســتخدمه هللا بفاعليــة
 .3مــا الــذي تـراه فــي دانيــال ممــا يجعلــه شـ ً
إلتمــام مقاصــده؟ بمســاعدة الــرب ،كيــف يمكنــك أن تُن ِّمــي وتطـ ِّور صفــات ومزايــا
مشــابهة لدانيــال؟
 .4بأيــة طــرق كان يمكــن أن يتبــرر دانيــال فــي تصرفــه ،فــي ضــوء األمــر الملكــي،
بــأن يُغ ِّيــر الطريقــة التــي كان يُصلِّــي بهــا؟ أو أنَّ ذلــك كان يمكــن أن يكــون ُمســاومة
خطيــرة؟ إذا كان كذلــك ،لمــاذا؟
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