
لفيلسوف  كرمي اتلسة جكلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، يف 
من ذه اجللسة ه .ا اإلجنيلنا ولنقرأ مع: إنّه املؤمن الذي ي والدتهاألوىل  لئويّة املكمال احلاج مبناسبة 

وم اإلنسان كتوراه يف علايل للد الع عهداملشرتاك مع تنظيم فرع الفلسفة يف كلّية العلوم اإلنسانّية وابإل
 يف َحَرم العلوم ، الساعة السادسة مساء  2017آذار  9 الواقع فيه واجملتمع، يوم اخلميس

 .206الطابق الثاين، القاعة ، Aاإلنسانّية، املبىن 
 
ها عتب أقدر ما حلاج با سفيو  عدُّ دراسة يف فكر فيلسوف لبنان كمالإّن هذه املداخلة ال ت   أ.

 ،ن  ت أقول مللفاوكد ،معلّ  أ عّب فيها عن تقديري الشخصي وتقدير اجلامعة اليسوعّية مل حاشية  
لفلسفة ايف  ئةيق مضيمعامل يف الطر معّلمنا الفنة الفكر اللبناين، إذ وضع مو  من معّلمي

لى املنابر عصوته يصدح    يزالته الال ولن خيبو نور ها وها هو يف مئويّة والد السياسّية واللبنانّية
يزال  يف زمنه الله وقااج احل ما كتبه كمال يوسف األكادميّية ويف الساحات الثقافّية، عالمة أنّ 
 .خياطب زماننا وفكران ومعاانتنا وقلقنا الراهن

ة ، وهي مستديرة مبعىن أّّنا تدور دوران الكر يف هذه الطاولة املستديرةأتطّرق له ما أوّد أن 
تناول حوايل اخلمسني صفحة من اجملّلد الثاين عشر من األرضّية اليت تبحث عن ذاهتا، ي

. وتلك الصفحات اإلميانّيةاه الناشر املؤلّفات سّ ما ، وهو يتضّمن (1)املؤلّفات الكاملة
يف جمّلة احلكمة يف السّتينات من القرن الفائت، رت حتت عنوان "إجنيلّيات" ش  اخلمسون ن  

وذلك ما لفت نظري فقرأهتا وأتّملت  فيها مع املتأّمل وآتخيت  من تصّفحها مع املؤمن 
 عن ع بها أن أكتب وددت   ،أن أستخرج منها زاد ا للطريق، فوجدت  فيها زاد ا وكنز ا وحاولت  

 وأن أخاطبكم به. هذا الفيلسوف
ضعت املقاالت و   .أتّمالت يف اإلجنيلالصفحات اخلمسون تتضّمن سبع مقاالت كناية عن 

:  حتت عنوان "الصيحة"أّما السابعة فصدرت يف جمّلة  إجنيلّيات"،السّت األوىل حتت عنوان "

                                                        

ّية كمال -يت الفكربشورات ، مناملؤلّفات اإلميانّيةجملّلد الثاين عشر، كمال يوسف احلاج، املؤّلفات الكاملة، ا  .1 يوسف احلاج،   َأَسس 
  يّتها. . متهيد الناشر يقّدم املعلومات الضروريّة حول مصدر هذه املقاالت وأمه91إىل  41الصفحات 
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فحملت العناوين التالية : املنشورة يف "احلكمة" "مرمي العذراء معنا فال ختافوا". أّما املقاالت 
أّما مولد "، و"هم ابألمثالمكلّ "، "يف البدء"، "إبليس جيّرب يسوع"، "بطرس"، "اجملدلّية"

ذه هلعلى نفسي، إثر قراءايت املتمّهلة . ولقد طرحت السؤال التايل "املاسّيا فكان هكذا
أراد   اليتالنصوص : كيف قرأ فيلسوفنا هذه النصوص اإلجنيلّية ؟ وما هي الرسالة أو الرسائل 

 ؟ ا إىل شريكه يف التأّمل والقراءةيوسف احلاج أن يبعث بـهكمال 
 عب هوَدور ح املسي يسوع عرفة هويّةمل ،يف هذه التأّمالت ،أ شري أّوال  إىل اهتمام عميق ب.

 ،لعذراءمرمي ايل و مثل اجملدلّية وبطرس وإبليس وزكرّّي واملالك جب  عالقته ابألشخاص
املواقف و  سفينة من ال مثل اللقاء يف بيت سعان وخيانة بطرس والعظةاليت عاشها  واألحداث
قرأ ييوسف احلاج  . كمالملغفرةوالتقوى والطهارة وا مثل احملّبة واإلمياناليت اخّتذها والفضائل 

 كّ لي املشركز اإلجنيل يف ضوء حدث جتّسد الكلمة ابن هللا يسوع املسيح، احلدث امل
رجع األّول ع املسيح املها يسو د  فييعتمد قراءة روحّية جمازيّة تقليديّة جنللمسيحّية، وابلتايل فهو 

ّيا فكان ا مولد املاس "أمّ يفتأّمل فيقول الفيلسوف امل  ،الوفريةواألخري الذي ميّد اإلنسان ابحلياة 
 .ئع" )صس الضاردو الف لقد جاءت والدة الطفل عنوان االّتضاع الذي يعيد إلينا: ""هكذا

سمع به توال  اه عنيال تر  على ما منظورة شهادة: "لقد جاء الطفل يف املذود  ا( وأيض  88
العامل مهتم حلني و لك اذأذن. جاء دليال  على حببوحة العالء يف انكماش الدنيا )...( ومنذ 

ه ، وهذ"السماءة مبيزان من اجملدليّ  رازويسوع "(. 89 .)ص "اجلّنة ابب  أبطفاله، ألّن الطفولة 
ة، ن الرمحمحابة س لءَ س القلوب مج  ت فرغ يف ر  "األرض، يقول احلاج،  حني تريدالسماء 

 يكن ليعود إىل رشده (. وبطرس سّيد الرسل مل45 .)ص "تصري كالثلج حّت فـََتبيضُّ النفوس 
 هيلإ سوع لفتة حبّ  لرّب يتفت ا، لوال ما الأللوهّيتهوأن يعي ما يفعل يف نكرانه ليسوع وابلتايل 

 .(35)ص. 
حبسب   ،ن سوى احلياة واحلّب والغفرانعل  موقف يسوع املخّلص هذا الذي ال ي   وعندي أنّ  ج.

إىل التحّول والتحّول اجلذري  ،كمال احلاج يف قراءاته اإلجنيلّية، يقود اإلنسان، موضوع احلبّ 
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 يسوع املسيح املسيّا حيتلّ أبن  الوجوديّ  اهلّم حنو يسوع املسيح. هكذا جند يف فكر احلاج هذا 
اجلموع ساكب ا يف نظراته شرف  اكبو فإبن ا حبيب ا ن عل  ليق به، إذ إنّه هو الذي أ  املساحة اليت ت

، هذا ورانية اخلري. أماميسوعب ك الوجود ومفّجر ا من حواشيه ننقالته حَ تالكواكب، ومعلن ا يف 
 النهيويّةحلّتها اجلديدة  هافيكلمات جمازيّة رؤيويّة يرى ب يتصّور كمال احلاج توبة اجملدلّية

 عييّن اجملدلّية يف كّل ما ترى. ويقع حسيس ها يف كّل ما : "احلّق أّن العذراء كانت متأل فيقول
؟ وهل الندم إاّل يَقظَة  تسمع. وجتلس قريب ا منها يف كّل َمضَجع غاو. وإاّل فكيف يصّح الندم

إّّنا نظرة تتجاوز مرتع اخلطيئة إىل ما بعد واقع  (45 )ص "؟ ثناّي اجملدلّيةراء اهلاجعة يف العذ
اخلطيئة، إذ إّن هذه اخلطئية يف املفهوم املسيحي ليست سوى حمطّة ضّيقة تعلن الواقع اجلديد، 

بطرس إىل الندم ابكي ا، صار منذ . وعندما حتّول واقع اإلنسان اجلديد امللتحف ثياب القيامة
(. وحّت جتربة 53 .)ص ألنّه حما خيانته بنظرة الشوق صورة أخرى لعظمة يسوع ومذلك الي

ا ألّن اللـه ال جيرّ   ،إبليس مل تكن إلغواء يسوع، يقول احلاج له، وإّّنا يف سبيل بَ من ق  ب أحد 
(. وإن استخدم 59 .لقيامة )صابابحلياة و  النابضابلقلب  أي االنتصار على الشرّ  ،متجيده

نزير اجلسد، وي بطلَ  فَ تل  في  يسوع األمثال، فلكي يساعد اإلنسان على التحوُّل " وحش  خ 
فعندما  (76 . ت ؤصَّل يف قلوب املساكني )صَكر َمة    من عبات النجوم، ويهّيئَ  هاخلطيئة وي سقيَ 

فندخل يف مكنون خدم يسوع املثل فهو يريد أن يقرّ ب الصعب اإلدراك من إمكانّياتنا تيس
ابحلّس أحياان  رمّبا كان خيفي  دم املثل ليقول لنا أّن ما أدركناهالسّر. إاّل أّن يسوع رمّبا استخ

ثل كما يقول "واضٌع رافٌع" )ص. ملّد يف التعّمق يف فهمها وأتّملها مليًّا. فاأمور ا علينا أن جنَ  
إن أدركنا  ،القول هنا بعد املوت اجملازينستطيع و ، . واملثل يؤّدي هذه املهّمة، فبعد املوت(77

اإلنسان اجلّيد، "يَبط ل املَثل، وتصبح  ولباسّية، أي بعد املوت عن اخلطيئة فهم القراءة احلاجّ 
َو الفؤاد، وَطو َق الَرقَبة" اه العني، وَحش   .(77)ص.  السماء جت 
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بعد موقف التحوُّل من ويف قراءة كمال يوسف احلاج التأّملّية، مدخل إىل موقف اإلميان  د.
موقف اإلميان قاعدته العطش إىل املطلق وإىل احلقيقة وهو عطش ال الكبّيء حنو االّتضاع. 

 .(2)ترويه املعرفة املنطقّية احلسابّية الواقفة على املصلحة وعلى بناء الذات ابلذات للذات
ج العمل يف وقت مل يقول لنا احلاج يف أتويل "من البدء" : "راحت األجيال تتمّخض حّت  َنض 

ريّة مرتبة رفيعة ال وهذا امليل إىل إيالء املعرفة البش "تصل بنا املعرفة البشريّة إىل أّي مرفأ أمني.
، ترويها حبسب احلاج قّصة السقوط األوىل بعدما حّرم هللا على أبوينا األّولني أن "بل األرفع

يف عنق اإلنسان إىل املعرفة كما وضع  أيكال من شجرة معرفة اخلري والشّر. "هنا وضع امليل
ا بيننا، حيمل  (.70 .النور يف العني وهنا ذّر قرن الشرير" )ص إذ ذاك صارت "كلمته جسد 

ل "انتقل"، فينتقل" بهلذا اجل عّلمنا احملّبة اليت هبا يعرف اإلنسان إنّه ال يعرف، وهبا يقولوين ريان 
إنّه هبذه "(. وهنا يستشهد الفيلسوف استشهاد ا حرًّا بنشيد بولس يف احملّبة ليقول 72 .)ص

ونعرف  املعرفة  بعضما هو  ل  ط  ب  فباالميان يَـ  ،احملّبة يعرف اإلنسان معرفة متواضعة فال يتفاخر"
اإلميان  إنّ " ،. لذلك يقول املتأّمل لنا يف "أّما مولد املاسيّا فكان هكذا"(72)ص. كّل املعرفة"

، مستذكر ا سارة اليت (84)ص. من القلب"لّقن ابلذاكرة وال ي درك ابحلرف. اإلميان جتربة ال ي  
نطق ه مهزوز ا فوزكرّّي كان إميان .كبرية  أّمةأصبح إلبرهيم تقّدمها يف السن ف لدت اسحق رغمو 

سماء فنال اآلية آية من ال بطلببكالم الشّك عندما أعلن جبائيل مشيئة الرّب وأجابه زكرّّي 
اليت تدعو  الشرقّيةكمال يوسف احلاج يستعيد هنا ابلذات الروحانّية   (85 .)ص خرس ا للسانه

ليه معّلمه برغسون حيث إّن الدين وإىل االختبار الصويف الذي دعا إ إىل رؤية اللـه يف القلب
ل السماء على األرض، ومث هتمام ا من. أّما أهل اإلميان فإّّنم ينالون اهو اختبار اللـه يف القلب

                                                        

 كمال  مآللذي يبدو اخص املسيح شحول  . حيتوي اجملّلد الثاين عشر نصوص ا هاّمة متفرّقة، منها قسم يضّم حماضراته اليت تتمحور2
ح املسي"و "ولبنانح املسي"و "ملعاصرا حلادإلايف وجه "و "قومّية واالشرتاكّيةبني ال"و "املسيح يف التاريخ"يوسف احلاج ومنها : 

آن ها اإلسالم والقر ألخرى ومنن ادّييرتّدد كمال يوسف احلاج يف وصف املسيح الكلمة أبنّه الباب لفهم موقع األ... ال "والكاهن
 .(261 - 107ص. )
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ذلك عندما أرسل هللا جبائيل إىل يوسف يف احللم يذّكره بعهد هللا مع شعبه بكلمة "ال ختف 
ا" )ص، أن تستمرّ  وهو  ،اإلميان لدى احلاج ل أبنّ (. نستطيع يف هذا السياق القو 87 آخذ 

تسليم أعمى، بل إنّه  ليس جمّرد ،على احلياة الثالوثّية هإميان بشخص يسوع املسيح يف انفتاح
جتماعّية، لتصغي إىل  اعتباراهتا البشريّة اإلعن تتخّلى عن ذاهتا و اليت مثرة معاانة مع الذات 

ولة القلب" )ص. فدركه إاّل بط"ال ن انموساألعجوبة هي واقع و  أنّ  وإىل التحّقق من كلمة هللا
مع مرمي  رواحلياة التأّملّية كما األم تسليم واع  يتّم يف الصالة اإلميان هو انموس وهو. (83

نفعالّية العذراء يف حني أّن زكرّّي كانت خدمته مرتبطة ابحلركات اخلارجّية ال احلركات اإل
 الباطنّية، ولذلك ال يسمع اللـه الذي كان يكّلمه عب املالك.

أسس ا قويّة تتالقى  ويطول الكالم يف الكتابة عن قراءة كمال احلاج اإلجنيلّية، ألنّه وضع ه.
خطر الذي للال بل  رغم اّتساعها املتمادي دوديّة معارفه ووضعيّتهاحملنسان اليوم مع إدراك إ

رمّبا  تثريه املعارف والعقالنيّات على مصريه وعلى عالقته مع أترابه وخصوص ا املختلفني عنه.
قراءة نصوص أخرى لكمال أي إىل  ،إىل أبعدذهاب للالدراسة  بنا األمر إىل توسيع هذه درجي

"وكان يسوع املسيح" وهو خمطوط  ومؤلّفه، (3)(1966احلاج مثل كتابه "يسوع سّيد التاريخ" )
 .(4)منشور يف اجملّلد الرابع عشر من املؤلّفات الكاملة

ويبقى القول إّن كمال يوسف احلاج ي فرد مكاان  مميّـز ا يف تفكريه للعذارء مرمي حيث إّن العذراء 
يف قلب املؤمن ويف عمق وجوده.   يكّوّنا العماديتيف نظره رمز ا عامًّا حلالة الط هر ال ت صبح

ذكر ما وصف به اجملدلّية اليت رأى فيها يسوع املسيح العذراء اليت كانت متأل عينها. فلبنان فن
وهو بلد الثالوث والعذراء، فيه حدثت أوىل معجزات السّيد املسيح بطلب  من أّمه العذراء 

                                                        

 149-131ص. املؤلّفات اإلميانّية، اجملّلد الثاين عشر،  .3
ع املسيح كتبها كمال هي سرية يسو  .424 – 191ص. غري املنشورة،  املؤلّفاتاجملّلد الرابع عشر )من املؤّلفات الكاملة(،  .4

أراد منها "مّبا يّة وجدانّية، ر لّية تفسري ي أتميوسف احلاج يف أكثر من مئتني وثالثني صفحة شعر ا ونثر ا ونستطيع القول إّن هذه السرية ه
كتاب على الصفحة د هلذا اللتميهالكاتب صهر األانجيل األربعة يف واحد جيمع بصيغته بني األدب والالهوت والفلسفة". راجع ا

 من اجملّلد الرابع عشر. 193–192
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. وإذا كان هنالك من أعجوبة يف "عندما "حّول املاء مخر ا يف قاان جليلنا وليس يف اخلارج
احلارسة وبينه، بني العذراء العجائب استمرار الوجود اللبناين فألّن الرابطة قويّة بني مصدر 

العذراء مرمي انلت االمتياز أبن يتحّقق "نسى كمال احلاج يف التذكري أبن يولبنان احملروس. وال 
التجّسد يف حشاها ومنه، حيث انلت االمتياز الذي اشتهت. فلقد لبست أعظم شرف يف 

لبين البشر، ال يعرتيها نسيان وال يشوهبا إهبام. عظمتها عظمة  َمثاال  الزمان إذ أصبحت 
 (. 85 )ص، "النفوس الطاهرة

يف ان امليثاق و ه لبنيف حبّ يف معاانته، و و كمال يوسف احلاج يف مئويّته األوىل، عظيم يف فكره 
 إميانه الواعي املسيحي.


