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الأّيام البيبلّية ال�سابعة
القّدي�س بول�س الر�سول

الإناء املختار 
كلمة الفتتاح

�لأب �أيوب �شهو�ن
من�ّشط �لر�بطة �لكتابيّة يف لبنان

في  مّرَتين  بول�س  ر�سائل  يقر�أ  كان  �أّنه  �لفّم  �لذهبّي  يوحّنا  �لقّدي�س  يخبرنا 
في  �لعظيم  �لر�سول  عّلمه  بما  و�لعميق  �لكبير  �إلمامه  يف�ّسر  ما  �لأ�سبوع، وهذ� 
�إن  �أ�سعيا،  �لنبيَّ  عنيُت  �لقديم،  �لعهد  �سعر�ِء  �أميَر  عذًر�  �أ�ستميح  و�لتي  كتاباته، 
ي�ستعمل  بالذ�ت  بول�س  و�أّن  ًة  خا�سّ �لخام�س«،  »�لإنجيل  ودعوُتها  تجّر�أُت 
باأّن هذه  �لفّم لأقول  �لذهبّي  �لتاأكيَد من  �أ�ستهلُّ هذ�  �إنجيلي«.  �لتعبير »ح�سب 
ت بها �لكني�سُة ر�سوَل �لأمم، هي �سنة ر�سى وبركة لنا، لأّنها  �ل�سنة، �لتي َخ�سَّ
�أتاحت لنا �أن نقر�أ ما خّطْتُه ُيمنى بول�َس للكني�سة، و�أن نتاأّمل فيه، ونبحث في 

غناه، ونغرف من كنوزه �لثمينة لإيماننا ومعرفتنا وحياتنا و�سهادتنا.  
لبنان،  في  �لكتابّية  �لر�بطة  تنظّمها  �لتي  �ل�سابعة،  �لبيبلّية  �لأّيام  �إطار  في 
��ست�سنائيًّا هذه �ل�سنة، �إكر�ًما للقّدي�س بول�س في �لذكرى �لألفّية �لثانية لمولده، 
ي�ّسر �لر�بطة �لكتابّية في لبنان �أن تنّظم �سل�سلة محا�سر�ت �سيلقيها �أع�ساء �لر�بطة 

�لمذكورة، حول مو�سوع: �لقّدي�س بول�س �لر�شول، �لإناء �لمختار.
قّررت  و�حد،  مكان  في  ُتعَقد  �لبيبلّية  �لأّيام  كانت  �أن  بعد  �لأعّز�ء،  �أيّها 
ومعاهد  كّلّيات  من  كّل  في  محا�سر�ت  ثالث  ُتلَقى  �أن  عامين  قبل  �لر�بطة 
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�لمناطق  في  بيبلّية  دينامّية  ولخْلِق  للفائدة،  تعميًما  لبنان،  في  �ل�سبعة  �لالهوت 
ًة لدى طالب �لالهوت. هكذ�  �لتي تقع فيها هذه �لكّلّيات و�لمعاهد، وخا�سّ
�لجامعة  في  �لرعائّية  و�لدر��سات  �لالهوتّية  �لعلوم  كّلّية  في  �لم�ساء  هذ�  �سنبد�أ 
�لذي  رعد،  بو  جوزف  �لعميد  �لأب  ح�سرة  م�سوؤلّيتها  يتولّى  �لتي  �لأنطونّية، 
�عتنى با�ست�سافتنا وبتاأمين ما يلزم، �ساكًر� �إيّاه، لي�س فقط على هذه �ل�ست�سافة، 
ة على �لمجهود �لبيبلّي �لعلمّي �لذي يقوم به ب�سكل و�عد. غًد�  ا وخا�سّ بل �أي�سً
�ستكون لنا محّطة ثانية في كّلّية �لعلوم �لكن�سّية في جامعة �لحكمة، وبعد غد 
قبل �لظهر في معهد �لقّدي�س بول�س )حري�سا(، وم�ساًء في كّلّية �لالهوت �لحبرّية 
في جامعة �لروح �لقد�س، ونهار �لجمعة، 27 �ل�سهر �لجاري، في �إكليريكّية مار 
�أنطونيو�س �لبادو�ني في كرم �سّده، �لتابعة للجامعة �لأنطونّية، وفي 31 منه في 
معهد �لقّدي�س يوحّنا �لدم�سقّي في جامعة �لبلمند، و�أخيًر� في 2 ني�سان في كّلّية 

�لالهوت لل�سرق �لأدنى، في بيروت.
لبنان،  �لكتابّية في  �لر�بطة  �أخو�تي و�إخوتي في  �لمنا�سبة لأ�سكر  �أغتنم هذه 
على ت�سحياتهم �لمّجانّية �لثمينة �لتي يخدمون بها ومن خاللها كلمة �هلل، �لتي 
يوّزعونها بكّل جد�رة علميًّا وروحيًّا ورعائيًّا، عالمين �أّن �لمكافاأة على �سخائهم 

هذ� هي من عند �لرّب �لذي ينظر من �لعلى �إلى جهادهم بعين �لر�سى. 
عمد�َء  لبنان،  في  �لكتابّية  �لر�بطة  با�سم  ا،  �أي�سً �أ�سكر  باأن  يق�سي  و�لو�جب 
�لبيبلّي  �لن�ساط  بهذ�  �لقيام  لنا  �سّهلو�  �لذين  �لالهوت  معاهد  ومدر�َء  كّلّيات 

�لأكاديمّي، ذي �لمتد�د�ت �لرعائّية و�لروحّية بكّل تاأكيد.
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اإهتداء بول�س: بني امل�ضطهد والداعية 
د. جوني عواد
كّليّة الالهوت لل�شرق الأدنى

مقّدمة
للم�سيح  فج�أة من م�سطهد  تحّول  الذي  اليهودّي  الفري�سّي  �سّر هذا  م� هو 
وكني�سة الم�سيح اإلى الداعية ب�إمتي�ز ب�إنجيل الم�سيح بين الأمم ؟ م� هي اأ�سب�ب 
ا�سطه�ده المفرط لكني�سة الم�سيح؟ م� الذي اأختبره هذا المتدين، المتقّدم في 
الدي�نة اليهودّية على كثيرين من اترابه وجن�سه، على الطريق اإلى دم�سق؟ م� هي 

تداعي�ت هذا الحدث على �سخ�سه وفكره وعمله ؟
هذه الأ�سئلة وغيره� �ستكون محط اهتم�من� في هذه المق�لة الق�سيرة. لكن 

قبل الغو�ض بعمق في المو�سوع، ل بد من بع�ض المالحظ�ت التمهيديّة.

مالحظات تمهيديّة
ة  1- من الملفت، لمن يقراأ ر�س�ئل بول�ض، اأّنه ل يتحّدث ب�إ�سه�ب عن ق�سّ
اإهتدائه. هن�ك فقط ثالثة ن�سو�ض يذكر فيه� م� حدث على الطريق اإلى دم�سق، 
معظمه� مقت�سبة وت�أتي في �سي�ق�ت له� ط�بعه� الجدلّي، يبدو فيه� وك�أّنه م�سطًرا 
والنق��ض. هذه  الجدل  بطبيعة  تتعّلق  الحدث لأ�سب�ب  اأو مجبًرا على ذكر هذا 
ن�ّض  فيل 3: 11-4.  الن�سو�ض هي غل 1: 15-16؛ 1 كو 15: 9-10؛ 

غالطية هو، ب�إعتق�دي، الأهّم وهذا م� �س�أح�ول تبي�نه لحًق�.
ة اهتداء بول�ض ثالث مّرات )اأع 9، 22،  2-كت�ب اأعم�ل الر�سل ي�سرد ق�سّ
�سبيل  على  والآخر.  ال�سرد  بين  التف��سيل  في  التب�ين  بع�ض  هن�ك  لكن   .)26
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المث�ل ل الح�سر في ال�سرد الموجود في الإ�سح�ح 9 يقول الن�ّض اأّن من ك�ن 
برفقة بول�ض على الطريق اإلى دم�سق �سمعوا ال�سوت ولكنهم لم يروا اأحًدا )9: 
ة على فّم بول�ض نف�سه ح�سب الإ�سح�ح 22  يقول  7(. لكن عندم� ُت�سرد الق�سّ
الن�ّض اأّن الذين برفقته نظروا النور ولكنهم لم ي�سمعوا �سوت الذي كّلم بول�ض 

.)1()2 :9(
م�س�در  مرده�  يكون  وقد  مهّمة  غير  التف��سيل  في  التب�ين�ت  هذه  تبدو  قد 
ة ذاته�. لكن الذي يجهد في معرفة م� حدث عليه اأن يولي اإهتم�ًم�  مختلفة للق�سّ
اأكبر بم� يقوله بول�ض عن نف�سه واختب�ره من م� يقوله الآخرين عنه، اأعني بذلك 
الر�سل. هذه مالحظة مهّمة في منهجّية البحث.  الب�سير لوق� في كت�ب اعم�ل 
من هن� اأهّمّية اأن يكون التركيز على ن�سو�ض من الر�س�ئل البول�سّية دون �سواه� 

للوقوف على م� حدث وتداعي�ت هذا الحدث.
3-هن�ك ن�ّض ق�سير في الر�س�لة الأولى اإلى تيموت�و�ض )1: 12-13( يتحّدث 
فيه ك�تب الر�س�لة وب�سكل ع�بر عن اختب�ر بول�ض. لكن هن�ك �سبه اإجم�ع بين 
الب�حثين في حقل الكت�ب المقّد�ض اأّن هذه الر�س�لة لي�ست من يد الر�سول بول�ض 
البول�سّية.  الفكرّية  المدر�سة  اإلى  ينتمي  �سخ�ض  قبل  اإليه من  ن�سبت  اإّنم�  نف�سه، 
لي�ض  الأولى  القرون  في  �س�ئعة  مم�ر�سة  ك�نت  م�ستع�رة  اأ�سم�ء  تحت  الكت�بة 
بهدف الغ�ض والحتي�ل بقدر م� ك�نت مح�ولة لأعط�ء الر�س�لة القّوة وال�سلط�ن 
ك�نت  م�ستع�رة  اأ�سم�ء  تحت  الكت�بة  بهم�.  تتمتع  بول�ض  ر�س�ئل  ك�نت  الذين 
ك�نت  تحدّي�ت  وجه  في  الر�سول  �سوت  لأ�سم�ع  وغيورة  بريئة  مح�ولت 
 � اأي�سً الن�ّض  هذا  �س�أبقي  المنطلق�ت  هذه  من  الم�سيحّية.  الجم�ع�ت  تواجهه� 
خ�رج التداول علًم� اأّنه ل ي�سيف اأي �سيء جديد على م� بقوله بول�ض عن نف�سه 

في ر�س�ئله.

في ال�سرد الموجود في الإ�سح�ح 9 يقول الن�ّض ان بول�ض اقتيد اإلى بيت حن�ني� لالإر�س�د والتعليم،   )1(
غير اأّن ال�سرد في الإ�سح�ح 26 يقول اأّن الم�سيح المق�م هو الذي ق�م ب�إر�س�د بول�ض.
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ب�لبحث من خالل ثالثة مح�ور.  �س�أنطلق  التمهيديّة  المالحظ�ت  بعد هذه 
الت�لي: لم�ذا ا�سطهد �س�ول  ال�سوؤال  في المحور الأّول �س�أح�ول الإج�بة على 
الفري�سّي كني�سة الم�سيح ب�إفراط قبل اهتدائه؟ في المحور الث�ني �س�أح�ول الإج�بة 
على ال�سوؤال الت�لي: م� الذي حدث على الطريق اإلى دم�سق؟ وفي المحور الث�لث 
�س�أح�ول اأن ابين تداعي�ت الحدث على حي�ة وفكر ولهوت وخدمة الر�سول 
بول�ض . هذه المح�ور مترابطة ببع�سه� البع�ض بحيث اأّن فهم ومعرفة اأحده� ل 

يكتمل من دون فهم ومعرفة المح�ور الأخرى.

المحور الأّول : لماذا ا�شطهد بول�س كني�شة الم�شيح ؟
دم�سق  اإلى  الطريق  على  الر�سول  بول�ض  اختب�ر  في  بعمق  الغو�ض  يريد  من 
نف�سه،  يقوله هو عن  م�  التي جعلته، وح�سب  الدوافع  يفهم  اأن  ال�سرورّي  من 
خلفّية  ب�أي  الم�سيح؟  كني�سة  بول�ض  ا�سطهد  لم�ذا  الم�سيح.  لكني�سة  م�سطهد 

فكريّة ودينّية وروحّية خ��سم الكني�سة وتع�دى مع اإنجيله�؟ 
في فيل 3: 5-6 يقّدم لن� الر�سول و�سًف� مقت�سًب� لح�له قبل الهتداء فيقول :
»من جهة الخت�ن مختون في اليوم الث�من من جن�ض اإ�سرائيل من �سبط بني�مين 
عبرانّي من العبرانّيين. من جهة الن�مو�ض )اأي ال�سريعة. والمق�سود ب�ل�سريعة لي�ض 
فقط الو�س�ي� الع�سر اإّنم� كّل الفرائ�ض المعط�ة فيه� والتي تهدف اإلى تنظيم حي�ة 
اليهودّي بكّل ابع�ده�( فري�سّي. من جهة الغيرة م�سطهد الكني�سة. من جهة البر 

الذي في الن�مو�ض بال لوم«. 
اًذا قبل اهتدائه ك�ن بول�ض من نخبة يهوديّة فري�سّية عرفت ب�إهتم�مه� الوثيق 
ب�لن�مو�ض.  بول�ض  ي�سميه�  م�  اأو  المو�سويّة،  ال�سريعة  بفرائ�ض  ال�س�رم  والتزامه� 
بم�  تمثل  مهم  تف�سيرّي/لهوتّي  تراث  له�  ك�ن  اليهودّية  الدينّية  المدر�سة  هذه 
ي�سميه بول�ض في غل 1: 14-15 بتقليدات الآب�ء: »ف�إّنكم �سمعتم ب�سيرتي قباًل 
في الدي�نة اليهودّية اإّني كنت ا�سطهد كني�سة اهلل ب�فراط واتلفه�. وكنت اتقّدم 
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في اليهوديّة على كثيرين من اترابي من جن�سي اإذ كنت اأوفَر غيرة في تقليدات 
اآب�ئّي«.

الفري�سّية،  المدر�سة  به�  عرفت  لل�سريعة،  تف�سير  بمث�بة  هو  الآب�ء  تقليدات 
بهدف عي�ض فرائ�ض ال�سريعة في كّل زم�ن ومك�ن.

ت�سدًدا  اكثر  فري�سّي  يهودّي  ك�ن  بول�ض  ع�ديًّ�.  يهوديًّ�  يكن  لم  بول�ض  اًذا 
وتع�سًب� بين مت�سّددين ومتع�سبين في الغيرة على ال�سريعة وتف�سيرات الآب�ء له�. 
من ن�حيته البر الذي في الن�مو�ض ك�ن بال لوم.  من المهّم الذكر اأّنه ك�ن لل�سريعة 
اأهّمّية مركزيّة في اليهودّية. فهي كم� ت�سفه� احدى الكت�ب�ت الطريق اإلى عي�ض 
حي�ة �سحيحة مع اهلل )حي�ة البر(. وهي ال�سي�ج الذي يحمي �سعب اإ�سرائيل من 

دن��سة الأمم )ال�سعوب الأخرى( ويبقيه� ط�هرة ن��سعة بين ب�قي ال�سعوب.
وثيًق�  ارتب�ًط�  مرتبًط�  ك�ن  للكني�سة  بول�ض  ا�سطه�د  اأّن  يعني  هذا  كّل  هل 
بغيرته على ال�سريعة وتقليدات الآب�ء؟ هذا على الأقل م� يقوله بول�ض عن نف�سه. 
التي  الغ�ظة،  اأو  الإه�نة،  اأو  ال�س�ءة،  ب�ل�سبط  هي  م�  �سحيح،  هذا  ك�ن  اإذا 
اقترفته� الكني�سة في حّق غيرة بول�ض على ال�سريعة وتقليدات الآب�ء م� ا�ستوجب 

ا�سطه�ده� ب�فراط واإتالفه�؟ هذا ال�سوؤال ب�عتق�دي هو �سلب المو�سوع.
اإذا ك�ن ا�سطه�د بول�ض للكني�سة مرتبط بغيرته على ال�سريعة وتقليدات الآب�ء، 
هل هذا يعني اأّن الكني�سة الأولى، وب�لأخ�ض الم�سيحّيين من خلفية يهوديّة قد بداأوا 
ب�لتراخي في عي�ض ال�سريعة والعمل بفرائ�سه� الأمر الذي ا�ستوجب ا�سطه�ده�؟ 
الدليل في هذه النقطة لي�ض ق�طًع�. من المحتمل اأن يكون الم�سيحّيين الأوائل 
من خلفية يهودّية، والذين بداأوا ب�لختالط ب�لأمم )اأي غير اليهود( قد وجدوا 
اأّن ال�ستمرار ب�لعي�ض في كنف ال�سريعة، والتي ك�نت تعتبر �سي�ج يحمي اليهود 
من دن��سة الأمم، قد ا�سبح عبًئ� على اأمك�نّية ال�سركة مع الآخر اأو ع�ئًق� للعي�ض 

الم�سترك مع الآخر، ّمم� ا�سطرهم اإلى التراخي في هذا المو�سوع.   
ذلك.  من  اأعمق  �سيء  في  متجّذر  للكني�سة  بول�ض  ا�سطه�د  اأّن  ب�إعتق�دي 
غيرة بول�ض على ال�سريعة ا�سطدمت ب�إعتراف اإيم�ن الكني�سة الأولى اأّن ي�سوع 

د. جوين عّواد
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الن��سرّي الذي �سلب وم�ت على عهد بيالط�ض البنطي هو الم�سي� ابن اهلل  الذي 
اأق�مه اهلل من بين الأموات. و�سبب هذا الت�س�دم ب�سيط، وهو اأّن ال�سريعة وا�سحة 
)اأي  المعّلق  »ب�أن  كت�ب  تث 23: 21  في  تقول  ف�ل�سريعة  الخ�سو�ض،  بهذا 

المعّلق على خ�سبة/الم�سلوب( ملعون من اهلل«. 
اإذا ك�ن ي�سوع قد علِّق على خ�سبة فهو ملعون من اهلل. حكم ال�سريعة عليه 
وا�سح. فكيف يكون الم�سلوب/الملعون م�سي� وابن اهلل؟  كيف يقيم اهلل من بين 

الأموات م�سلوًب� �سبق اأن اعلن لعنته الإلهّية عليه في ال�سريعة؟
لإيم�نه�  وب�لتحديد  ال�سريعة  على  غيرته  ب�سبب  الكني�سة  ا�سطهد  بول�ض 
بم�سي� م�سلوب. في ر�س�لته الأولى اإلى اأهل كورنتو�ض، والتي كتبه� �سنوات بعد 
لليهود عثرة ولليون�نّيين  ب�لم�سيح م�سلوًب�  اهتدائه، يقول: »ولكنن� نحن نكرز 

جه�لة« )1: 23(.
ولو  التطرق  اأود  المحور،  هذا  في  الأ�س��سّي  ال�سوؤال  على  اجبت  اأن  بعد 
يكن  لم  والالهوتّية.  الفكرّية  بول�ض  في خلفية  مهّم جًدا  اإلى ج�نب  ب�خت�س�ر 
الفكر   .)Apocalyptic( روؤيويًّ�   � اأي�سً اإّنم�  فقط،  فري�سّي  اهتدائه  قبل  بول�ض 
الروؤيوّي هو لهوت بكّل م� للكلمة من معنى. يقوم هذا الفكر على اأّن الع�لم 
الذي نعي�ض فيه، بم� فيه من األم وعذاب، واإجه��ض للعدالة والحّق قد ا�سحى 
اأن ي�سلح ذاته بذاته. فال  له  الممكن  ال�سّر ومن غير  ال�سيط�ن وقوى  قب�سة  في 
اأنبي�ء ب�توا ق�درين على الإ�سالح. الرج�ء الوحيد في فداء هذا الواقع  نبوة ول 
ويرفع  الألم  يمحو  الخليقة،  على  ال�سيطرة  فيه  يعيد  اهلل  من  مب��سر  بتدخل  هو 
الظلم ويق�سي ب�لحّق، ويدّمر قوى ال�سّر التي تعيث ف�س�ًدا. اًذا الفكر الروؤيوّي 
هو لهوت تحكمه ثن�ئّية وا�سحة. هن�ك قوى �سريرة مع�دية لقوى الخير. هذه 

القوى كونّية وله� ت�أثيره� المب��سر على حي�ة الإن�س�ن.
لهذه الثن�ئّية تداعي�ت مهّمة على مفهوم الروؤيويّين للت�ريخ. ف�لت�ريخ مق�سوم 
وهن�ك  ال�سر،  قوى  تحكمه  الذي  الح��سر  الدهر  اأو  الدهر  هذا   : ق�سمين  اإلى 

اإهتداء بول�ض: بين الم�سطهد والداعية
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الدهر الآتي في نه�ية الزم�ن عندم� �سيتدخل اهلل ليق�سي نه�ئًي� على هذه القوى. 
مدى  وعلى  الب�سريّة  لكّل  مهّمة  محطة  الدينويّة  يوم  �سيكون  الآتي  الدهر  في 
الع�سور. في ذلك اليوم �سيكون هن�ك قي�مة ج�سدّية لكّل الب�سرّية، لالبرار الراحة 
والنعمة البديتين ولال�سرار العق�ب. مّتى �ستكون هذه النه�ية، جواب الروؤيويّين 

ك�ن دائًم� في وقت قريب جًدا جًدا.
بول�ض الم�سيحّي ك�ن روؤيوّي ب�متي�ز ب�لرغم من بع�ض التعديالت التي اأدخله� 
اأو اأ�سقطه� على هذا الفكر. اإّن فهّمه وتف�سيره للحدث الإلهّي بي�سوع الم�سيح 
ك�ن روؤيويً� ب�متي�ز)2(. اأهّمّية هذا الج�نب من فكر الر�سول قبل اهتدائه �ستظهر 

في المحور الث�لث.

المحور الثاني: ما الذي حدث على الطريق اإلى دم�شق؟
في الر�س�لة الأولى اإلى اأهل كورنتو�ض الإ�سح�ح 15 يقول الر�سول بول�ض اأّن 
الم�سيح ظهر له بعدم� ظهر لبطر�ض ولالأثني ع�سر، واأكثر من خم�سمئة اخ، ومن 
�سكل  الختب�ر  هذا  المق�م.  للم�سيح  روؤّية  ك�ن  بول�ض  اختب�ر  اإًذا  ليعقوب.  ثم 
نقطة التحول في حي�ة بول�ض من م�سطهد للكني�سة اإلى الر�سول الداعية ب�إنجيل 

الم�سيح.
ل يمكنن� الإج�بة بدّقة عن الم�س�فة الزمنّية بين هذا الحدث وحدث القي�مة. 
اأو كيف عرف بول�ض اأن الذي راآه هو الم�سيح. م� هو وا�سح هو يقينه اأن الذي 

راآه ك�ن الم�سيح الممّجد الق�ئم من الأموات.
ن�ّض ر�س�لة غالطية يلقي اأ�سواء اأكثر على م� حدث على الطريق اإلى دم�سق. 
الذي  الإنجيل  الخوة  اأيّه�  »واعرفكم   : بول�ض  الر�سول  يقول  الن�ّض  هذا  في 
اإن�س�ن ول علمته، بل  اأقبله من عند  اإن�س�ن لأني لم  اأنه لي�ض بح�سب  ب�سرت به 

بول�س ر�شول  القّدي�س  لبول�ض«،  الروؤيوّي  »الفكر  عّواد،  اأنظر جوني  المو�سوع،  للمزيد عن هذا   )2(
الأمم، اعداد الأب جورج خّوام البول�سّي، جونية، المكتبة البول�سّية، 2009، �ض 32-25.

د. جوين عّواد
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ب�عالن )Apocalupsis( ي�سوع الم�سيح. ف�أّنكم �سمعتم ب�سيرتي قباًل في الدي�نة 
اليهوديّة اإّني كنت ا�سطهد كني�سة اهلل ب�فراط واتلفه�. وكنت اأتقّدم في الدي�نة 
اليهودّية على كثيرين من اترابي في جن�سي اذ كنت اأوفر غيرة في تقليدات اآب�ئّي. 
ولكن لم �ًسر اهلل الذي افرزني من بطن اأّمي ودع�ني بنعمته اأن يعلن ابنه فّي لب�سر 
به بين الأمم. لم ا�ست�سر لحًم� ودًم� ول �سعدت اإلى اأور�سليم اإلى الر�سل الذين 

� اإلى دم�سق« )غل 1: 17-11(. قبلي بل انطلقت اإلى العربّية ثم رجعت اأي�سً
األوهّية  عن  الدف�ع  الر�سول  فيه  يح�ول  جدلّي  �سي�ق  في  الن�ّض  هذا  ي�أتي 
الإنجيل الذي يكرز به واألوهّية دعوته كر�سول لالأمم. فهو لم ي�ستلم الإنجيل من 
لحم ودم ولم يتعّلمه من ب�سر بل ك�ن ب�عالن ي�سوع الم�سيح. خلفية هذا الن�ّض 
الجدلّي هي اأّن بع�ض المتهودين، اأي الم�سيحّيين من اأ�سل اأو خلفية يهوديّة، قد 
دخلوا اإلى حقل خدمته في غالطية مح�ولين اقن�ع الم�سيحّيين الأمم ب�سرورة 
مم�ر�سة بع�ض فرائ�ض ال�سريعة اليهوديّة، وم�سوقين اته�م�ت ت�سكك في �سدقّية 

الإنجيل الذي يكرز به الر�سول، وب�لت�لي �سدقّية ر�سوليته.
فوق  من  ك�ن  اإنجيله  اأّن  على  الر�سول  ي�سّدد  الإته�م�ت  هذه  على  الرد  في 
ي�سوع  »اإعالن  بعب�رة  بول�ض  ق�سده  الذي  م�  لكن  الم�سيح.  ي�سوع  وب�إعالن 
اأت�ه  وعق�ئد  تع�ليم  كمجموعة  الإنجيل  اأّن  تعني  العب�رة  هذه  هل  الم�سيح«؟ 
بوا�سطة ي�سوع الم�سيح؟ اأّم اأّن الإعالن ك�ن �سخ�ض الم�سيح والذي يعتبره بول�ض 

الإنجيل بذاته؟
الم�سيح  اأكثر من روؤية  اإلى دم�سق ك�ن  الطريق  اأّن اختب�ر بول�ض على  يقيني 
المق�م. اختب�ر الر�سول ك�ن ان�سك�ب �سخ�ض الم�سيح في �سخ�ض الر�سول. هذا 
م� يوؤّكد عليه بول�ض في العدد 15 من ن�ّض غالطية عندم� يقول: »لكن لم� �َسّر 
بين  به  لأب�ّسر  فّي  ابنه  يعلن  اأن  بنعمته  ودع�ني  اأّمي  بطن  من  افرزني  الذي  اهلل 

الأمم.« اختب�ر بول�ض ك�ن ان�سك�ب ل�سخ�ض الم�سيح في �سخ�ض الم�سطهد.

اإهتداء بول�ض: بين الم�سطهد والداعية
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المحور الثالث : تداعيات الحدث على فكر وخدمة الر�شول
لقد ذكرت �س�بًق� اأّن ا�سطه�د بول�ض للكني�سة ك�ن بدافع غيرته على ال�سريعة 
� بين اإيم�ن الكني�سة بم�سي�  وتقليدات الآب�ء. وب�لتحديد فقد راأى ت�س�رًب� وتع�ر�سً
م�سلوب ومق�م من بين الأموات وحكم ال�سريعة ب�للعنة على كّل من ُعلِّق على 
ال�سريعة  ولعنة  م�سلوب  م�سي�  بين  الم�س�لحة  اأو  المه�دنة  يمكن  ل  اإذ  خ�سبة. 
على من ُعلِّق على خ�سبة. اإّن روؤية الر�سول للم�سيح الُمق�م وان�سك�ب �سخ�سه 
في �سخ�ض الر�سول ك�ن البره�ن الق�طع اأّن مف�هيمه ال�س�بقة ك�نت خ�طئة وهي 

بح�جة لإع�دة النظر فيه�.
من غير ال�سعب اأن يتخّيل الإن�س�ن م� الذي يمكن اأن ي�ستنتجه يهودّي فري�سّي 
روؤيوّي لو اآمن اأّن اهلل قد اأق�م اأحد من بين الأموات واأّنه التق�ه ُمق�ًم� على الطريق 
اإلى دم�سق؟ التف�سير الوحيد هو اأّن النه�ية قد بداأت. الدهر الآتي الذي ك�ن يطوق 
اإليه الروؤيوّيون قد و�سل. اهلل في الم�سيح قد دخل الت�ريخ مجّدًدا ليقلب الموازين 

ويجدد الخليقة: »الأ�سي�ء العتيقة قد م�ست، هوذا الكّل قد �س�ر جديًدا«. 
ي�سير  خال�سّي  حدث  اإّنم�  اأعجوبة،  لي�ست  بول�ض  للر�سول  ب�لن�سبة  القي�مة 
اإلى بدء نه�ية هذا الدهر وقدوم الدهر الآتي الذي اإذا م� و�سل اإلى ذروته �سوف 
بهذا  للقي�مة  الر�سول  فهم  اإّن  الع�لم.  هذا  في  والظلمة  ال�سّر  قوى  على  يق�سي 
الإط�ر هو تف�سير روؤيوّي للحدث. القي�مة هي بداية لنه�ية تفتح افًق� وم�ستقباًل 
جديدين. ل يمكنن� تفّهم هذا الج�نب من الفكر الم�سيحّي للر�سول بمنىء عن 

فكر بول�ض الروؤيوّي قبل الهتداء والذي ذكرته �س�بًق�.
من اأهّم تداعي�ت روؤية الم�سيح المق�م وان�سك�ب �سخ�سه في �سخ�ض الر�سول 
هو اأّن ال�سليب لم يكن لعنة. اهلل ل يمكن اأن يقيم من بين الأموات م� قد �سبق 
واعلن لعنته عليه. التف�سير الوحيد لم� ح�سل هو اأّن اهلل في الم�سيح الم�سلوب 
والُمق�م ك�ن يخلق خليقة جديدة، ويتع�طى مع الب�سرّية من خ�رج اأطر ال�سريعة. 

هذا يعني اأّن ال�سريعة قد اتت اإلى نه�ية في الم�سيح.
الم�سيح نه�ية ال�سريعة يعني ا�ستطراًدا اأّن البر الذي ك�ن يطمح اليه اليهودّي 
� اإلى نه�ية. البر اأي العالقة  من خالل عي�ض فرائ�ض واأعم�ل ال�سريعة قد اأتى اأي�سً

د. جوين عّواد
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ال�سحيحة مع اهلل، البر الذي في الم�سيح، هو الآن من خ�رج اأطر ال�سريعة واأعم�ل 
ال�سريعة. البر هو من خالل الإيم�ن بم� رتبه اهلل ب�لم�سيح من اأجل الب�سريّة.

واإذا ك�ن الم�سيح نه�ية ال�سريعة، اأي نه�ية لذلك ال�سي�ج الذي يعيق التوا�سل 
وال�سراكة بين اليهود والأمم، فهذا يعني اأّن اهلل ب�لم�سيح ك�ن يفدي الخليقة كّله� 

من يهود واأمم. الخال�ض الذي في الم�سيح هو خال�ض ع�لمّي. 
اإّن زمن افتخ�ر اليهودّي على الأممّي كونه يعرف اإرادة اهلل من خالل معرفته 
بين  تفرق  ل  الم�سيح  في  الجديدة  الخليقة  ولى.  قد  عليه�  واعتم�ده  ب�ل�سريعة 

يهودّي واأممي لأّن الذي ك�ن يّميز بينهم� قد اأتى اإلى نه�يته.
بم�  وثيًق�  اإرتب�ًط�  مرتبط  لالأمم  ر�سوًل  يكون  اأن  لدعوته  الر�سول  فهم  اإّن 
حدث على الطريق اإلى دم�سق وتداعي�ت هذا الحدث على فكره ال�س�بق. هذه 
التدعي�ت على فكر الر�سول لم تن�س�أ ب�ل�سرورة لحظة الحدث. اإّنم� على الأرجح 

ر في مع�ني الحدث. ك�نت نت�ج فترات لحقة من الت�أّمل والتب�سّ
لحظ�ت ك�نت تلك على الطريق اإلى دم�سق، لكنه� غّيرت م�س�ر اإن�س�ن من 

م�سطهد اإلى داعية وغّيرت معه� مجرى الت�ريخ وقدر الب�سرّية.
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بولـ�س فــي العـربـّيـة
الق�ّس عي�سى دياب)1(

مقّدمة
ذهاب بول�س اإلى »العربّية« من الألغاز ال�سعبة المتعّلقة بحياة بول�س نف�سه، 
والموؤرخون  العلماء  لها  ت�سدى  الجديد.  العهد  وبدرا�سات  الكني�سة،  ببداية 
اإيديولوجّيته  بها  يدعم  اأن  منهم  كّل  يحاول  مختلفة  باأطروحات  وخرجوا 

بخ�سو�س بول�س وبدايات الكني�سة الم�سيحّية.
اأّوًل الإ�سكالّية  وباأداء جّد كال�سيكّي في منهجّية البحث العلمّي، اأ�ستعر�س 
ثم اأهّم الأطروحات في المو�سوع واأناق�سها لأنتهي اإلى طرح �سخ�سّي ثم اإلى 

خاتمة.

اأّواًل: بول�س و»العربيّة« بح�سب الن�ّس الكتابّي
اإلى  ذهب  بول�س  باأّن  يفيد  غالطية،  اأهل  اإلى  بول�س  ر�سالة  في  ن�ّس،  ورد 
العربّية. ن�ستخل�س من قرينة الن�ّس اأّن بول�س يدافع عن نف�سه حيال »المتهّودين« 
الذين كانوا ينتقدون توجهه اإلى »الغوييم« )الأمم( ليع�س عليهم اإنجيل ي�سوع 
»المعتبرين«:  الر�سل  بع�س  عن  ا  اأي�سً �سدر  النتقاد  هذا  اأّن  ويظهر  الم�سيح. 
يعقوب، وبطر�س ويوحّنا. يتكّلم بول�س عن ما�سيه في اليهودّية فيقول: »كنت 
اأتقّدم في الديانة اليهوديّة على كثيرين من اأترابي في جن�سي اإذ كنت اأوفر غيرة 
اهلل �سرَّ  لما  يتكّلم عن دعوته: »ولكن  ثم  اآبائي« )غل 1: 14(.  تقليدات  في 

)1( من الكني�سة الإنجيلّية الوطنّية. دكتوراه في الالهوت. دكتوراه في تاريخ ديانات ال�سرق الأدنى 
الكتابّية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  والإ�سالمّي.  العربّي  العالم  ومجتمعات  ثقافات  في  دكتوراه  القديمة. 

والح�سارات ال�ساميَّة.



الق�ّس عي�سى دياب18

الذي اأفرزني من بطن اأمي ودعاني بنعمته اأن يعلن ابنه فيَّ لأب�ّسر به بين الأمم 
]الغوييم[، للوقت لم اأ�ست�سر لحًما ودًما ]ب�سًرا[ ول �سعدت اإلى اأور�سليم اإلى 
ا اإلى دم�سق. ثم بعد  الر�سل الذين قبلي، بل انطلقت اإلى العربّية، ثم رجعت اأي�سً
ثالث �سنين �سعدت اإلى اأور�سليم لأتعّرف ببطر�س فمكثت عنده خم�سة ع�سر 
ا. ولكنني لم اأَر غيره من الر�سل اإل يعقوب اأخا الرّب« )غل 1: 19-15(. يومًّ

ثمة اأ�سئلة كثيرة يطرحها قارئ هذا الن�ّس:
متى ذهب بول�س اإلى العربّية؟. 1
اإلى اأي مكان في »العربّية« بالتحديد ذهب بول�س؟. 2
ماذا ذهب بول�س يفعل في »العربّية«؟. 3
كم من الوقت مكث بول�س في »العربّية«؟. 4

�سنرى باأّن الأجوبة على هذه الأ�سئلة متعّلقة بع�سها ببع�س. وال�سعوبة الكبرى 
في الن�ّس هي اأّن بول�س، في الن�ّس، يقابل ذهاَبه اإلى العربّية بعدم ذهابه اإلى اأور�سليم، 
العا�سمة المرجعّية للكني�سة الموؤ�ّس�سة للتو، وعر�س »اإنجيليه« عليهم، رّبما في 
�سبيل اأخذ موافقتهم على هذا الإنجيل قبل اأن ي�سرع بالتب�سير به بين النا�س، وهذا 
ما نفهمه من ال�سياق العاّم في الف�سلين الأّول والثاني من ر�سالته اإلى اأهل غالطيه. 
هل يحق للقارئ اأن ي�ستخل�س باأّن بول�س تمّنع من اأخذ مواقفة الر�سل في اأور�سليم 
اأّن  اأم  اأخرى؟  الموافقة من مرجعّية  على »اإنجيليه«، فذهب ليح�سل على هذه 

ذهابه اإلى »العربّية« كان »اأكثر براءة« اأو اأب�سط من ذلك؟

ثانيًا: االأطروحات المتداولة 
1- الخلوة الروحيّة)2(

لوقت طويل في تاريخ الدرا�سات الكتابّية، لم يتعدَّ حل هذه الإ�سكالّية حدود

)2( On the Mediation Hypothesis, see, e.g., E. de W. BURTON, A Critical and 
Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians, ICC, Edinburgh: Clark, 
1921, p. 55-57; Joachim ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, THKNT, 
Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1989, p. 62-63. 
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»الخلوة الروحّية، فبول�س بعد اهتدائه اإلى الم�سيحّية ودعوة الرّب اإياه اإلى التب�سير 
وي�سوع،  مو�سى  مثل  الكبار  القادة  مثال  على  �سلك  )الغوييم(،  الأمم  بين  بها 
ة  خا�سّ ال�سخمة.  الم�سوؤولّية  هذه  لحمل  روحيًّا  وويتهياأ  باهلل  ليختلي  فذهب 
واأّن هذه الدعوة اأجرت في بول�س تغييًرا جذريًّا فيما يتعّلق بمو�سوع الغوييم. 
فبول�س، اليهودّي الغيور، كان لن يفّرط بامتيازات اأمته اليهوديّة المتعّلقة بالعالقة 
الممّيزة مع اهلل وبمفهوم »ال�سعب المختار« وبالوعود الم�سيانّية لهم، لول اأّن 
دعوة الم�سيح غيرت ذهنه جذريًّا. وبح�سب رواية اهتدائه في �سفر الأعمال، 
قال اهلل لحنانيا عنه: »لأّن هذا لي اإناء مختار ليحمل ا�سمي اأمام اأمم وملوك وبني 
تاأّمل  اإلى  يحتاج  فبول�س  )اأع 9: 15؛ رج 22: 21 و26: 17(.  اإ�سرائيل« 

واختالء بالرّب لي�ستطيع اأن ي�ستوعب هذا التغيير في منظومته الالهوتّية.
حيث  دم�سق،  �سواحي  اإلى  ذهب  فبول�س  الراأي،  هذا  لأ�سحاب  وبالن�سبة 
»العربّية«، وبعد حين عاد اإلى دم�سق وطفاأ يب�ّسر بالإنجيل في المدينة نف�سها حيث 
هددت حياته من قبل اليهود، اأو من قبل الملك الغ�سانّي الحارث، فدلوه من ال�سور 

في �سل وراح هارًبا اإلى طر�سو�س )اأع 9: 23-25؛ 2 كو 11: 26 و32(.
ي�ستند اأ�سحاب هذه النظرّية على غل 1: 16-17 – »... للوقت لم اأ�ست�سر 
اإلى  انطلقت  بل  قبلي  الذين  الر�سل  اإلى  اأور�سليم  اإلى  لحًما ودًما، ول �سعدت 
اأمر  في  ي�ست�سر،  لم  باأّنه  يقول  بول�س  اأّن  على  الن�ّس  هذا  فيفهمون   – العربّية« 
دعوته، ب�سًرا، ول حّتى الر�سل الذين قبله، بل ذهب اإلى العربّية لي�ست�سير الرّب.  

2- التب�سير)3
بح�سب هذه الأطروحة، ذهب بول�س، بعد اأن هرب من دم�سق، اإلى ال�سحراء 
من  ا�ستلمها  التي  الدعوة  بح�سب  بالإنجيل  يكرز  و�سرع  للمدينة،  المجاورة 
الرّب. ولم يرى حاجة لأّن ي�ست�سر اأي اإن�سان بالمو�سوع قبل ال�سروع بالدعوة. 

(3) On the Evangelism Hypothesis, see H. D. BETZ, Galatians: A commentary on 
Paul’s Letter to the Churches in Galatia, Hermeneia; Philadelphia: fortress, 1979, 
p. 74.

)
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به  قام  الذي  التب�سيرّي  الن�ساط  هذا  اإلى  م�سيحّيين  البع�س وجود عرب  ويعدو 
بول�س.

اأن بع�سهم يعتقد  اإل  هذه الأطروحة هي مجرد طرح دون براهين تدعمه. 
باأّن بول�س، بعد اهتدائه مبا�سرة، �سرع بالدعوة بين العرب القاطنين في �سواحي 
ا�سطهاد  في�سندون  العربّي،  الوالي  غ�سب  ليواجه  دم�سق  اإلى  عاد  ثم  دم�سق، 
بين  التب�سيرّي  ن�ساطه  اإلى �سبب  الغ�سانّي، بول�س في دم�سق،  الملك  الحارث، 

العرب الذين كانوا من رعاياه )2 كو 11: 33-32(4.

3- بول�س واإيليا
هذه  قّدم  من  اأّول  هو  من  اأحدد  اأن  اأ�ستطيع  ل  المعلومات،  تناقل  لكثرة 
 Journal of Biblical ُن�سرت في مجلة N. T. Wright الأطروحة، اإّنما اأنقلها عن

 .Literature5

يرى رايت باأّن في قول بول�س »... اأوّفر غيرة في تقليدات اآبائي«، في غل 
1: 14، اعتراف باأّنه ينتمي اإلى مجموعة »الغيارى للنامو�س« بين اليهود. وكان 
هوؤلء »يقتلون« الذين يتعّدون على ال�سريعة اليهوديّة. ويعترف بول�س عن نف�سه 
اإ�سرائيل،  في  قديم  تقليد  والعنف  الغيرة  الأعمال. وجمع  بهذه  يقوم  كان  باأّنه 
ا  الذي اأ�سحى فينحا�س )رج عدد 25: 7-13(، المثال الذي يحتذى به. واأي�سً
ال�سبعينّية  في  ة  وخا�سّ  14  :19 مل   1 )رج  التقليد  هذا  اإلى  اإيليا  النبي  انتمى 
حيث تاأتي الكلمات م�سابهة لأقوال بول�س(. وقد عرف هذا النوع من العنف 
المنّظم اإبان الحروب المكابّية ومالحقة الغيارى اليهود لإخوانهم اليهود الذين 

»خانوا« تقاليد الآباء و�سرعوا بالقيام ببع�س الممار�سات الهيللينّية.

(4)  F. F. BRUCE, Paul, Apostle of the Heart Set Free, Grand Rapids: Eerdmans, 
1978, p. 81-82; Idem, The Epistle to the Galatians: A commentary on the Greek 
Text, NIGTC, Grand Rapids, 1982, p. 96. And many others. 

(5) «Paul, Arabia, and Elijah (Galation 1: 17)», in Journal of Biblical Literature p. 
683-692.
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ثم يقوم رايت باإجراء مقابلة بين ت�سّرف بول�س بعد اهتدائه وت�سّرف اإيليا بعد 
حادثة جبل الكرمل )1 مل 18؛ رج 1 مل 19: 1-18(. فيرى اأّن بول�س كان 
غيوًرا على مثال فينحا�س واإيليا، وقد حر�س على الت�سرف بمثلهما. وكما فعل 
اإيليا، بعد قتله اأنبياء البعل، وتهديد اإيزابل حياته، فذهب اإلى جبل الرّب حوريب 
بول�س،  كذلك  ت�سرفاته،  على  ي�سّدق  واأن  هربه  �سبب  يتفّهم  اأن  الرّب  لي�ساأل 
بعد خبرة طريق دم�سق وهربه من المدينة، لجاأ اإلى »العربّية«، التي هي جبل، 
ق له على دعوته الجديدة، اأي »اإنجيله«.  حوريب لكي يطلب من الرّب اأن ُي�سدِّ
عبارة  »اإّن  رايت:  فيقول  حوريب،  بجبل  »العربّية«  تحديد  بخ�سو�س  اأّما 
كّل  تغطي  وكانت  دقيقة،  بحدود  محّددة  غير  بول�س  اأيّام  في  كانت  »العربّية« 
المنطقة الواقعة من جنوب فل�سطين فما بعد. لكن ال�سيء الذي نعرفه بالتاأكيد هو 
اأّن »العربّية« بمفهوم بول�س هي منطقة جبل �سيناء. وبالفعل، فاإّن غل 1: 17، 
الن�ّس الذي نعمل فيه، وغل 4: 25 - »لأّن هاجر جبل �سيناء في العربّية«- هما 
المكانان الوحيدان حيث تذكر »العربّية« في العهد الجديد«)6(. طبًعا ياأتي اأع 2: 
14 على ذكر العرب، لكن لي�س ب�سكل »العربّية« كمنطقة جغرافّية. ثم اأّن بول�س 
عاد اإلى دم�سق بعد زيارته جبل �سيناء، تماًما كت�سّرف اإيليا )1 مل 19: 15( حيث 
اأمره الرّب بالقيام بهذه الرحلة. فكما اإيليا راح ليم�سح حزائيل ملًكا على اآرام، 
وياهو ملًكا على اإ�سرائيل، واألي�سع نبيًّا على اإ�سرائيل، هكذا بول�س، عاد اإلى دم�سق، 
حيث تقابل مع »الملك الجديد« ي�سوع، من اأجل تكوين �سعب جديد به، هذا هو 
اإ�سرائيل الجديد، الكني�سة. وبما اأّنه يوجد ت�سابه كبير بين غالطية ورومّية، فبول�س 
يطرح في رو 9-11 مو�سوع اإ�سرائيل و�سعب الرّب الجديد وينتهي اإلى القول باأّن 
في اآخر الآيّام �سيخّل�س كّل اإ�سرائيل، اأي اإ�سرائيل الجديد، الكني�سة. وهذه الغيرة 
على »اإ�سرائيل« التي اأظهرها بول�س، اإّنما اظهرها اإيليا قبله عندما كان في جبل �سيناء 
)رج رو 11: 2-6 و1 مل 19: 18(. في رومّية 11: 1-6، يرى بول�س �ساول 

الطر�سو�سّي، اليهودّي الغيور، فيعّبر عن ال�سورة ب�سورة اإ�سرائيل الغيور.

)6( رج الحا�سية رقم 12 في مقالة رايت.
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بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإّن بول�س ي�سّرح باأّن اهلل دعاه »من بطن اأمه« )غل 1: 
 :1( اإرميا  دعوة  بعيد  حّد  اإلى  ي�سه  نبوّية«،  »دعوة  يعّبر عن  تعبير  وهو   ،)15
4( ودعوة عبد الرّب في اأ�س 49: 1(. هذا ما ي�سع بول�س في م�ساف الأنبياء 

الكبار؛ اأو في قلب التقليد النبوّي الذي ينتمي اإليه اإيليا بامتياز.
وا�ستالمه  اهتدائه  بعد  بول�س،  اأّن  فيكون  قّدمه،  فيما  ا  محقًّ رايت  كان  اإذا 
ة  الدعوة الجديدة، ت�سّرف، كيهودّي غيور، على مثال الأنبياء الكبار، وخا�سّ
اأن  الرّب  لي�ساأل  الإلهّية،  الدعوة  م�سدر  اأو  ال�سريعة،  م�سدر  اإلى  فذهب  اإيليا، 
ي�سّدق له على الدعوة الجديدة. وبقدر كانت زيارة بول�س لجبل �سيناء في العربّية 
لزم لنف�سه، كان لزًما لأترابه من اليهود، اأو للمتهّودين، لتكون لهم عالمة باأّن 
بول�س اأخذ راءة الدعوة اإلى الغوييم من الم�سدر ول يحتاج اإلى ت�سديق لآخر، 

لأّن كّل الم�سادر الأخرى اأدنى من هذا الم�سدر ال�سامّي.

4- بول�س والم�سيح العربّي
في  ال�سليبي  كمال  الموؤرخ  دبجها  التي  لالأطروحة  الت�سمية  هذه  اأعطينا 
 A �سبقه  الذي  لكتابه  وتطوير  ترجمة  هو  الذي  ي�سوع«  عن  »البحث  كتابه 
Conspiracy in Jerusalem، ومفادها اأّن ي�سوع الذي هو نبّي اليهود، يختلف 
ا واحًدا فقط على  عن عي�سى الم�سيح الذي هو م�سيح العرب، واأ�سبحا �سخ�سً

اأيدي كتبة العهد الجديد ومنهم بول�س.
يفيد ال�سليبي : 

»وكان بعد هذه الروؤيا اأن توّجه بول�س فوًرا اإلى العربّية ليقف بنف�سه، من دون 
للوقوف  ا  اأي�سً التي خبرها؛ ورّبما  بالروؤيا  تتعّلق  اأحد، على حقائق  و�ساطة من 
على �سّر ب�ساأن ي�سوع واأتباعه الأوائل الذين قّدموا اأر�س فل�سطين ... من مكان 
ل بّد اأّنه كان من »العربّية«... وبول�س ل يف�سح في اأية من ر�سائله عن الفائدة 
التي حناها من زيارته لـ»العربّية«. ... يبقى الواقع، وهو اأّن بول�س لم يبداأ بتب�سيره 
اأّنه وجد في »العربّية« ما  اإل بعد عودت من زيارة »العربّية« فال بّد، اإذن، من 
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�ساعده على تب�سيره بالعقيدة في »الم�سيح ي�سوع« التي اأطلق عليها هو- ولي�س 
اأحد قبله- ا�سم »العهد الجديد )1 كو 11: 25؛ 2 كو 3: 6(«)7(

ثم ي�ساأل ال�سليبي: فما الذي وجده بول�س في »العربّية«؟ ويجيب:
»وعندما تبّين لبول�س ... باأّن ي�سوع هو الم�سيح بالفعل، لم ي�ساأ اأن يتوّجه من 
دم�سق اإلى اأور�سليم ليلتقى المعلومات عن مذهبه من اأتباعه الن�سارى الذين بقوا 
هناك، ... بل توّجه فوًرا اإلى العربّية ليقف على حقيقة اأمر »الطريق« ]الن�سارى[ 
اإلى  به  وعاد  »العربّية«  في  بول�س  وجده  ما  اأن  ويبدو  الأ�سلّي.  م�سدرها  من 
دم�سق هو »الرقوق التي يتحّدث عنها في الر�سالة الثانية التي بعث بها من �سجنه 
اإلى »البن الحبيب« تيموثاو�س... )2 تم 4: 9-13(...يت�سح من  في روما 
اأّن بول�س كانت لديه »رقوق« مهّمة يعتمد عليها كاأ�سول لتب�سيره  هذا الكالم 
بـ»الم�سيح ي�سوع«... ولعل هذه »الرقوق« بقَيت موجودة بعد وفاة بول�س اإلى 

حين، فا�ستخدمت كم�سادر في كتابة الأناجيل ثم �ساعت، اأو اأُتلفت«)8( 
القانونّية  الأناجيل  في  وهويّته  الم�سيح  ي�سوع  حياة  عن  حديث  وبعد    
والمختلفات،  المت�سابهات  عند  ال�سليبي  يتوّقف  القراآن،  في  بمثيلها  ومقارنته 

ولما لم ي�ستطع اأن يوفق بين الإثنين، هرب من المقارنة اإلى القول: 
اإلًها،  عي�سى  يعتبر  كان  الن�سارى  غالة  من  فريق  اإلى  اإ�سارتان  القراآن  »وفي 
ويقول »اهلل هو الم�سيح ابن مريم« )المائدة 17: 72(. فهل كان بين »الرقوق« 

ا... بهذا الفرثق؟)9( التي عثر عليها بول�س ما يمكن اأّنه كان كتاًبا خا�سًّ
ويجيب ال�سليبي على �سوؤاله: 

»ل يوجد في الأناجيل الثالثة »المتنا�سقة« ما يدل على ذلك، اإذ اإّن الكالم 
المن�سوب اإلى ي�سوع في جميع هذه الأناجيل ل ي�سير اإلى م�سدر غير ب�سرّي له. 
اإنجيل  اأنا« من  ون »مقاطع  اأّن هذا الأمر ل ينطبق على ما ي�سميه المخت�سّ غير 

يوحّنا.

)7( كمال ال�سليبي، البحث عن ي�سوع، عمان، دار ال�سروق، 1999، �س 105.
)8( املرجع نف�سه، �س 901-801.

)9( املرجع نف�سه، �س 911.
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ويعّلق ال�سليبي على ال�سوؤال والجواب:
 »وهل ُيعقل اأن يكون ي�سوع الذي كان يخالط اأب�سط النا�س بكامل الوداعة 
... هو ذاته ذلك الذي كان يعلن عن كونه »خبز الحياة«... لعل م�سدر هذا 
الكالم كان الكتاب الخا�ّس بذلك الفريق من الن�سارى الذي اعتبر اأّن اهلل هو 
الم�سيح عي�سى ابن مريم، كما هو وارد في القراآن. وفي ر�سائل بول�س اقتبا�سات 
اأخرى لتلك  اأو من كتب  اقتب�سها من هذا الكتاب،  غير معروفة الم�سدر رّبما 
الجماعة من الن�سارى التي كانت توؤلّه عي�سى ابن مريم، َعثر عليها خالل زيارته 

لـ»العربّية«)10(. 

ثالثًا: االأطروحة المقّدمة
اأطروحة »الخلوة الروحّية« ب�سيطة، �سهلة، منطقّية بالقراءة العادية، لكّنها ل 
تجيب على اأ�سئلة �سعبة يطرحها المف�ّسر بالقراءة النقديّة. فرواية اهتداء بول�س 
اأّنها ل  اإلى  اإ�سافة  العربّية،  اإلى  الرحلة  مو�سوع  اأبًدا  تذكر  الثالثة ل  باأ�سكالها 

تجيب على الأ�سئلة التي يثيرها ن�ّس الر�سالة اإلى اأهل غالطيه.
اأطروحة »التب�سير« ل تعدو كونها طرًحا ظريًفا ل ي�ستند اإلى اأي برهان من 
ب�سكليها، هي  والأطروحة،  اأخرى.  م�سادر  من  اأو  الكتاب،  اأو  الن�ّس،  داخل 

ك�سابقتها، ل تجيب على الأ�سئلة النقديّة التي يثيرها الن�ّس.
اأطروحة »بول�س والم�سيح العربّي« التي دبجها ال�سليبي على هواه، ت�سلح 
لأّن تكون فيلًما هولويديًا يثير الده�سة وال�ستغراب. يعمد ال�سليبي اإلى طريقة 
»اإمالأ الفراغات بالكلمة المنا�سبة«، فبحث عن الثغرات، اأو بالأحرى ال�سعوبات 
والأ�سئلة التي تنتج عن القراءة النقديّة، وا�ستنبط لها اأجوبة على هواه دون منطق 
اأو برهان تاريخّي وترك ال�ساورة التي ر�سمها عر�سة للكثير من النتقاد والنقد.
اقتب�سها بول�س من »كتاب  اإنجيل يوحّنا  اأنا« في  اأّن »مقاطع  يقول ال�سليبي 
التمايز  يعرف  الجميع  لكن  زارها.  حين  العربّية  من  به  اأتى  الذي  الن�سارى« 

)10(  املرجع نف�سه، �س 121.
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الوا�سح بين الكتابات البول�سّية واإنجيل يوحّنا. فلو لجاأ ال�سليبي اإلى مقاطع في 
كّل  ا�ستغربنا  لما  بول�س،  رفيق درب  لوقا،  الأخ�س  المت�سابهة وعلى  الأناجيل 
ال�ستغراب. لكن اتهام اإنجيل يوحّنا باقتبا�س مقاطع من »الرقوق العربّية«- التي 
ل وجود لها اإل في ذهن ال�سليبي وكتابته- لهو اتهام ال�سم�س با�ستقاء نورها من 

القمر.
ال�سليبي  يجعل  الذي  والآداب  الكتابات  من  الراقي  الم�ستوى  هذا  ما  ثم 
وجوده في عمق الجزيرة العربّية في الن�ّس الأّول من القرن الأّول. فاإّن ال�سعر 
الجاهلّي كّله، حّتى القرن ال�سابع، لم يكن مكتوًبا بل في ذاكرة الرواة. �سحيح 
اأّن ال�سيرة النبويّة تقول عن ورقة بن نوفل باأّنه كان يكتب ويقراأ بالحرف العبرانّي، 
و�سحيح اأّن بع�س اأقوال محمد ُكتبت خالل حياته في ذلك الزمن، لكن هذا ل 
يجعل احتمال وجود كتابة واآداب بم�ستوى الأناجيل معروًفا في القرن الأّول.

اأخيًرا، اأتناول اأطروحة »بول�س اإيليا« التي نرى فيها عنا�سر منطقّية وت�ستحق 
اأن تناق�س. �سحيح جًدا ما ورد في هذه الأطروحة عن »غيوريّة« بول�س ويهودّيته. 
لكننا ن�ستبعد اأن يكون بول�س منتمًيا اإلى اإحدى الجماعات اليهودّية التي كانت 
الم�سيحّيين  اليهود  ي�سطهد  بول�س  كان  النامو�س.  عن  للدفاع  العنف  تمار�س 
التي  القوانين  ال�سنهدريم وبحدود  من  ر�سمّي  بتكليف  ال�سجون  اإلى  فيقودهم 

كان الرومان ي�سمحون لهم بها.
ة  لكن البراهين المقّدمة على اأّن بول�س ذهب اإلى جبل �سيناء فهي قّوّية، خا�سّ
غل 4: 25. وكان غير م�ستغرًبا اأن يذهب بول�س اإلى ذلك الجبل، كونه جباًل 
مقّد�ًسا عند اليهود، فعليه نزل النامو�س، واإليه كان يحج كّل من اأراد اأن »يتكّلم 

مع اهلل« ويختلي به.
ذهب بول�س اإلى جبل �سيناء »العربّية« لي�ساأل اهلل عن �سحة القراءة الجديدة 
الروحّية،  دم�سق  بول�س من خالل خبرة طريق  اإليها  ل  تو�سّ التي  القديم  للعهد 
التقليدّي  للتراكم  تاأتي معاك�سة  اأّنها  اإذ  الب�سرّي بحّق  الكيان  تقلب  قراءة  لأّنها 
على مدى عدة قرون، ولي�س بالأمر ال�سهل قبولها والتب�سير بها مع ما ُينتظر اأن 
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ُينكر كّل ما�سيه الذي  يتبعها من رف�س ومواجهة �سر�سة بل وا�سطهاد. بول�س 
نا�سل من اأجله األ وهو المحافظة على ال�سريعة من الف�ساد وعلى العرق اليهودّي 
من خطر الأممّية. كان ي�سوع الهدف الأّول في ال�سطهاد، والآن اأ�سبح ي�سوع 
محور الإنجيل الجديد. الأمر الذي اأذهل بول�س هو اأّنه اكت�سف باأّنه مغّرر به من 
قبل جماعة الفري�سّيين الذين كانت عندهم »اأجندة« �سيا�سّية خبيثة، بينما بول�س 

كان ُيفعل غيرته وفري�سيته بفعل محّبه هلل كما كان يراه في العهد القديم.
اإّن المقارنة بين بول�س واإيليا ظريفة ون�ستفيد منها رعويًّا، اأّما اأن يكون بول�س 
ت�سّور  �سابق  وعن  ق�سد  عن  حوريب  جبل  اإلى  ذهابه  في  باإيليا  التمثل  ق�سد 
وت�سميم، فهذا اأمر ي�سعب اإثباته حّتى بوا�سطة مقارنة اأقوال اإيليا المدّونة في �سفر 
الملوك مع اأقوال بول�س المدّونة في ر�سالته اإلى الرومانّيين فيما يتعّلق بالإ�سرائيلّية 

والغيرة على اإ�سرائيل. نعم التقى هنا بول�س واإيليا عن غير ق�سد وفي الم�سمون.
اإ�سرائيل وعلى الحزب  اأّما عن »غيرة بول�س«، نعم، بول�س غيور جًدا على 
الم�سمار.  اإلى جماعة منظمة في هذا  ا  بول�س كان من�سمًّ اأّن  الفري�سّي. ويبدو 
نعرف هذا من م�سهد رجم اأ�ستفانو�س، فالذين رجموا اأ�ستيفانو�س و�سعوا ثيابهم 
عند اأرجل بول�س، وهذا عالمة اأّنه هو من اأر�سلهم، وهو الم�سوؤول عنهم وعن 
فعلتهم. كذلك رحلته اإلى دم�سق، وباأّنه كان يحمل ر�سائل من روؤ�ساء الكهنة، 

تدل على اأّنه كان منخرًطا في عمل منظم.

خاتمة
بول�س اليهودّي الفري�سّي الغيور على اإ�سرائيل وال�سريعة ووعود اهلل لإ�سرائيل، 
دخل في خبرة روحّية نجهل دقائقها جعلته يعيد النظر بقراءته لكتابه المقّد�س 
وبمواقفه من �سعبه، من اهلل، ومن الم�سيحّيين. براأينا ما جعله يدور مائة وثمانين 
درجة هو مفهومه الجديد، قراءته الجديدة لكتابه المقّد�س. فبعد اأن كان يرى 
فيه اهلل اإله اإ�سرائيل، واإ�سرائيل �سعب اهلل، �سار يرى اأن »الغوييم« �سركاء اإ�سرائيل 

في الميراث. 
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لقد خ�س هذا التغيير كيانه، ما جعله يترك كّل �سيء، يذهب اإلى جبل �سيناء، 
بال�سريعة بح�سور اهلل،  التفكير  الأف�سل لإعادة  المكان  ال�سريعة. هناك  م�سدر 

لأّن �سيناء جبل اهلل.
كانت  ما  واإذا  �سيناء«  جبل  »تقليد  في  البحث  تعميق  في  بتق�سيرنا  نعترف 
رحالت الأنبياء م�ستمّرة في زمن بول�س كما كانت في زمن اإيليا. هذا ما �سنفعله 

قبل ن�سر هذه الورقة.
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بول�س يف عمق ذاته

الحاكم  اأطلقها  ال�صرخة  هذه   .)24  :26 )اأع  بول�س«  يا  اأنت  »مجنون 
الملك   اأمام  نف�صه  عن  بول�س  دفاع  �صمع  عندما  ف�صتو�س  بوركيو�س  الرومانّي 
اغريبا الثاني في محكمة قي�صرّية وهو ي�صهد لتجّلي الرّب له على طريق دم�صق 
اأ�صاب الجوهر في حياة  اأّنه  وارتداده الكّلّي للم�صيح. ولم يكن يعلم ف�صتو�س 
والدينّية  والثقافّية  الإن�صانّية  وبمكت�صباته  بذاته  مجنوًنا  كان  بول�س  لإّن  بول�س. 
ا�صطهد  با�صمها  وغنيمة.  ربٌح  هي  بل  لالفتخار  ومدعاًة  له  ملًكا  ويعتبرها 
اإلى »جنون«  الوله  تحّول هذا  اإليه،  الآتي  الحّي  الإله  التقى  ولما  الم�صيحّيين. 
بالم�صيح وبكني�صته ور�صالته. لقد ُولد بول�س بالم�صيح ولدًة جديدة. فكيف لنا 
اأن ن�صبر اأغوار هذا ال�صّر الذي لم ي�صتوعبه بول�س ذاته، لم يختبر عمق ذاته اإّل 
�صاعة العطاء الكامل في مواجهة ال�صت�صهاد. »مجنون اأنت يا بول�س«. فعلى ما 
كان ين�صّب اهتمامك قبل خبرة الم�صيح على طريق دم�صق؟ وكيف تغّير برم�صة 
عين �صّلم قيمك بعد روؤيتك الرّب؟ فاأ�صبح في حياتك قبل وبعد. واأنت ذاتك 

اأقررت بهذا الجنون: »نحن مجانين من اأجل الم�صيح« )1 كو 4: 13-9(
فمن هو بول�س بالن�صبة لنا اليوم؟ وكيف تحّولت مكت�صباته اإلى طريق للرّب؟ 
ماذا نعرف عنه تاريخيًّا وروحيًّا؟ ما هو �صّر ارتداده بعد خبرة دم�صق و�صّر غيرته 

الر�صولّية؟ وكيف اأ�صبح متجّلًيا بعد اأن تجّلى له الرّب؟

1( ماذا نعرف عن بول�س؟
نعرف عن بول�س الكثير تاريخيًّا من اأعمال الر�صل ومن بع�س ما األمح اإليه هو 

الأخت كليمن�س احللو
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ذاته في ر�صائله. وهذه المعرفة لي�صت �صوى مدخل لعمق الذات الروحانّي. اإّن 
مكت�صبات بول�س هياأت قلبه لالإنفتاح اإلى النعمة. واأّهم هذه المكت�صبات �صغفه 
بالمطلق مّما جهّز الطريق لمرور الرّب واإختباره له. بول�س يحمل تاريخ �صعبه 
في الكتاب المقّد�س وهو مواطن العالم: يهودّي ورومانّي ويونانّي وهو رجل 

ثقافة وا�صعة.
في انتماءاته يخت�صر بول�س العولمة وي�صتبق حوار الح�صارات القائمة.

الهام�صّيين.  ي�صارع  المتزّمت  اإّنه  حياته.  اأحداث  هو  العمق  في  هّزه  ومما 
)اأع   عليه  ويوافق  اأ�صطفانو�س  رجم  يح�صر  اإّنه  لل�صحّية.  كانت  الغلبة  ولكن 
ال�صتات  اإلى الم�صيحّية، هّلينيًّا من  ا  7: 28؛ 22: 20( كان ا�صطفانو�س مرتدًّ
مثله. الهّلينّييون يت�صّرفون مثل ي�صوع: الرحمة وملكوت اهلل اأهّم من ال�صريعة، 
والجماعة الموؤمنة هي الهيكل الجديد )يو 2: 13-20( وكان الهّلينيّيون قد 
بول�س:  قلب  في  اعتمال  م�صاّدان  انفعالن  حرمون.  وراء  �صوريا،  اإلى  هربوا 
اليهوديّة وللهيكل،  للديانة  اأثار غ�صبه وهو تحّدي ا�صطفانو�س  الإنفعال الأّول 
اأ�صابته  اأّما النفعال الثاني فهو ال�صدمة النف�صّية التي  والتب�صير بقرب نهايتهما. 
عندما راأى ا�صطفانو�س في المحاكمة »وكان وجهه وجه مالك« )اأع 6: 15( 
وعلى الأخ�س عندما �صمعه يقول وهم يرجمونه: »اأرى ال�صماء مفتوحة وابن 
الإن�صان واقًفا عن يمين اهلل. ثم اأخذ ي�صّلي »اأيها الرّب ي�صوع تقّبل روحي«. 
باأعلى �صّوته: »يا رّب ل تح�صب عليهم هذه الخطيئة! » قال  و�صجد و�صاح 
هذا ومات. موت ا�صطفانو�س كان مراجعة لموت الم�صيح الذي لم ي�صترك فيه 

بول�س عن كثب بل قد اأ�صاء فهمه.
الر�صل.  اأعمال  في  وفاته  بعد  �صنة  ع�صرون  لوقا  رواه  فقد  بول�س  اهتداء  اأّما 
اإرتداد بول�س على طريق دم�صق ولقاوؤه بي�صوع ُتذكر ثالث مّرات نظًرا لأهّمّيتها 

لي�س فقط بالن�صبة لبول�س بل للكني�صة جمعاء.
يدافع  وهو  بول�س  ي�صفه  ثم   )13-3 :9 )اأع  لوقا  يعطيه  الحدث  مخت�صر 
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الملك  اأمام  ثم   )16-6  :22( اأور�صليم  في  اليهودّي  ال�صعب  اأمام  نف�صه  عن 
هيرود�س اأغريبا�س الثاني )26: 13-9(.

�صنة  حوالي  دم�صق  طريق  على  الم�صيح  يوقفه  المهتدي.  العدّو  هو  �صاول 
ت�صطهدني؟«  لماذا  �صاول،  »�صاول،  �صوت:  وي�صتجوبه  بنور  يغمره   .36
اأّن رفاقه  ا �صاجًدا. يعمى حّتى  اأر�صً الت�صاوؤل ي�صحق �صاول �صحًقا فيرتمي  هذا 
اإيمانّي عن معتقداته  �صاجًدا هو وقوع  بيده. وقوع بول�س  وي�صطرّون لقتياده 

ال�صالفة. اإّنه ي�صع م�صافة بين هذه المعتقدات واعتبارها ملكّية له. 
لتالميذه  تجّلى  له كما  الرّب  تجّلي  ف�صول:  بثالثة  تكتمل  دم�صق  اإّن خبرة 
الروؤيا: »اأول�صت  القيامة )1 كو 15: 5-8(. هذا ما فهمه من هذه  في خبرة 
عليه  الرّب  مخّطط  بقبوله  ثم   .)1  :9 كو   1( رّبنا؟  ي�صوع  راأيت  اأما  ر�صوًل؟ 
ولجوئه اإلى حّنانيا كي ي�صفيه من عماه ويعتمد على يده. هذا التجّلي لي�س كافيًّا 
بل يلزمه خبرة التخّلي والعتكاف اإلى ال�صالة في »بالد العرب« ثم عودته اإلى 
ابتداء  بمثابة  المّدة كانت  �صنة. هذه  تقّل عن الأحدى ع�صرة  طر�صو�س مّدة ل 

طويل يهيئه ويكّثف قواه المتفجّرة في�صكبها فيما بعد نوًرا على العالم.
ا�صطهد  �صريًعا.  فاأوقفه  الرّب  �صارع  المهتدّي.  العدّو  هو  �صاول  تاريخيًّا 
يقول هو عن  الكني�صة، ولكن ماذا  اإلى ر�صول في  فتحّول  الم�صيحّية  الجماعة 

ذاته؟

لندع  بول�س؟  اإلى  وتحّوله  دم�صق  خبرة  بعد  �شاول  ارتداد  �شّر  هو  ما   )2
ل اإليه؟ بول�س يعّرفنا اإلى »الجنون« الذي تو�صّ

العنف  لته من  المبادرة فحوَّ فيها اهلل  اأخذ  نبويّة  دعوة  ارتداده  يعتبر  اأ- بول�س 
اإلى الرحمة: »كنت اأ�صطهد كني�صة اهلل بال رحمة واأحاول تدميرها. ولكّن اهلل 
لأب�ّصر  فّي  اإبنه  يعلن  اأن  و�صاء  اإلى خدمته.  فدعاني  اأمي  بطن  في  واأنا  اختارني 
ابنه«،  »ليعلن  »دعاني«،  »اختارني«،   .)16-15  :1 )غل  الأمم«  بين  به 

بول�س في عمق ذاته
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مّجانّية.  بنعمة  لبول�س  واختياره  اهلل  مبادرة  تخت�صر  اأفعال  اأربعة  »لأب�ّصر«: 
وكلمة »لكّن« مثل النقطة على ال�صطر توؤّكد هذا التحّول الذي هو عمل النعمة: 
»بنعمة اهلل اأنا ما اأنا عليه الآن« )1 كو 15: 10( وجواب بول�س على هذه النعمة 
يخت�صره الف�صل 3 من الر�صالة اإلى اأهل فيلّبي. يعود بول�س اإلى الفتخار بح�صبه 
الإيمانّي.  ارتداده  لمدى  اأقوى  قيمة  ليعطي  التذكير  طريق  عن  ولكن  ون�صبه 
ا »لكن« العترا�صّية: »ولكن ما كان لي من ربٍح ح�صبته خ�صارة من  وهنا اأي�صً
اأجل الم�صيح. بل اأح�صب كّل �صيء خ�صارة من اأجل الربح الأعظم وهو معرفة 
الم�صيح ي�صوع رّبّي. من اأجله خ�صرت كّل �صيء وح�صبت كّل �صيء نفاية لأربح 
الم�صيح واأكون فيه« )فل 3: 7-9( هذا الرتداد لي�س رجوًعا اإلى الوراء بمعنى 
»تاب«، مع اأّن ما�صي بول�س كان مثاليًّا في اليهوديّة ويقرب من »البّر«، ول هو 
ارتداد اأخالقّي اأدبّي فح�صب، ول هو نتيجة مجهوِد اإرادّي جعله يتغّير، ول هو 
انتقال من مع�صكر اإلى اأخر. بل هو »رجوع« ، تكويعة، تحّول كّلّي على ما قال 
مرق�س: »توبوا واآمنوا بالإنجيل« )1: 15(. هذا الرجوع ي�صّميه يوحّنا الإتيان 

اإلى ي�صوع اأي الرتباط به ومرافقته.
هذا الرتداد هو لقاء �صخ�صّي بالم�صيح. فاإّن بول�س في جوابه على الدعوة 
كلمة  فيها  ي�صتعمل  الذي  الوحيدة  المّرة  وهي  ي�صوع  ا�صم  مّرات  ثالث  يرّدد 

ته. »رّبي« وكاأّنه اأ�صبح خا�صّ
اإّن الحدث الذي اختبره بول�س في لقاء الم�صيح القائم من الموت هو اأو�صع 
�صّر  اإّنها  الآ�صرار.  من  �صّر  اهلل  نحو  الم�صيرة  لأّن  والتوبة،  الرتداد  من  واأعمق 
العالقة ال�صخ�صّية مع ي�صوع وال�صيرورة اإليه. وبول�س يعتبر ذاته اأّنه ل يزال على 
اإنّما  الكمال،  اإلى  بلغت  اأو  الهدف  اأ�صبت  قد  اأني  اأعني  »ل  الرتداد:  طريق 

اأوا�صل ال�صعي لعلي اأدرك الم�صيح ي�صوع لأّنه هو اأدركني« )فل 3: 12(.
 ب - وارتداد بول�س بالن�صبة اإليه هو خلق جديد. �صبيه بخلق العالم، به ُولد مع 
الم�صيح ك�صخ�س. واهلل الذي قال: »لي�صرق من الظلمة النور« هو الذي اأ�صاء 
ي�صوع  وجه  على  الذي  المجد  ذلك  اهلل،  مجد  معرفة  لت�صرق  قلوبنا  في  نوره 
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المعموديّة:  قاله عن  ما  التحّول  لهذا  الم�صيح« )2 كو 4: 6( واأف�صل و�صف 
بالم�صيح ي�صوع تعّمدنا لنموت معه«، و»ندفن معه«  لنتحّد  »اإّننا حين تعّمدنا 
لقد   .)7-4  :6 )رو  جديدة«  حياة  في  ا  اأي�صً نحن  و»ن�صلك  معه  نقوم  لكي 
عا�س بول�س من جديد �صّر الم�صيح الف�صحّي وبه تغيّرت ذهنيته. واإّننا نكت�صف 
ت�صابها يلفت النظر، حّتى الخارجّي منه، بينه وبين الم�صيح وقد انجبلت اأفكاره 
في  اأيّام  ثالثة  بقي  و�صاول  اأّيام،  ثالثة  القبر  في  بقي  ي�صوع  اأّن  نلحظ  باأفكاره. 
ظلمة العمى الذي يواجهنا بظلماتنا. وعا�س في هذه الأثناء كاأّنه ميت ل ياأكل 
ول يقوى حّتى على التجّول والوقوف. ولم ترجع اإليه الحياة والروؤية اإّلّ بعد 
الم�صيح ومحاكمته  فاإّن ا�صطهادات بول�س ت�صبه ا�صطهاد  اأن اعتمد. وكذلك 

واآلمه. وا�صت�صهاده ن�صخة عن ا�صت�صهاده.
اإلى  ال�صريعة«  انتقل من »حياتي هي  فقد  ارتداد حبّّي.  ج- ارتداد بول�س هو 
ن�شيد المحبّة )1 كو 13(  »حياتي هي الم�صيح«. هذه المحّبة تبلغ ذروتها في 
وفي ر�صالته اإلى اأهل روما )8: 38-39( اإذ يرّدد: »اإني لواثق باأّنه ل موت ول 
قّوات، ل علّو ول  حياة، ل مالئكة ول رئا�صات، ل حا�صر ول م�صتقبل ول 
التي بالم�صيح  اأن تف�صلنا عن محّبة اهلل  اأية كانت تقدر  اأخرى  عمق ول خليقة 
ي�صوع رّبنا«. اإّنه كالتاجر الذي وجد كنًزا ثميًنا في حقٍل فباع كّل ما له وا�صترى 

ذلك الحقل لقتناء هذا الكنـز.
لقد قام بول�س بنقلة نوعّية: »ل�صت اأنا الحّي بل الم�صيح هو حّي فّي« )غل 
2: 20(. واختبر اأّن ال�صخ�س محبوٌب من اهلل كما هو، دون قيٍد اأو �صرط بينما 
ذاتها.  على  منغلقة  هويّتهم  فت�صبح  لها  اأمانتهم  ح�صب  النا�س  ت�صّنف  ال�صريعة 
ونعمته  ورحمته  الغامرة  اهلل  محّبة  على  الجواب  هي  المنفتحة  الهويّة  بينما 
جذريًّا  حّوله  بالم�صيح  الحّبي  بول�س  لقاء  با�صمه.  اأخوة  جميًعا  النا�س  واعتبار 
دون اأن يعرف كيف. اأ�صبح عبًدا لي�صوع )رو 1: 1( والم�صيح بالن�صبة له »ربًّا« 
الم�صيح.  ج�صد  هي  الكني�صة،  الموؤمنة،  الجماعة  اأّن  واكت�صف   .)8  :3 )فل 
�صبقت  الخبرة  الم�صيحّيين. هذه  ب�صخ�س  اأنا  ت�صطهدني  ت�صطهدني؟«  »لماذا 
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تمثيل ج�صد الم�صيح »بالكرمة والأغ�صان« عند يوحّنا. �صّر اندماج الم�صيح مع 
الم�صيحّيين ومع كّل تلميذ هو محور ارتداد بول�س الحّبي. 

د - هذا الرتداد هو تغيير في �شّلم القيم: اإّنه الخليقة الجديدة بالم�صيح.
لقاء  اختبر  اأن  منذ  ولهوته،  ال�صليب  حدث  على  ترتكز  بول�س  ِقَيم  اإّن 
وبا�صمها �صلب.  ال�صريعة  ملعوًنا« ح�صب  »يعتبر  كان  الذي  القائم  الم�صلوب 
اإّن موت الم�صيح على ال�صليب افتدى بول�س و�صالحه مع اهلل وبه تبّرر ولي�س 
اإلى الكورنتّيين ثم في  بال�صريعة. وبه تغيّرت كّل قيمه كما يظهر في الر�صالتين 

الر�صالة اإلى اأهل غالطية وروما.
اإّن لغة ال�صليب تنافي حكمة الكالم: »اأعلن الب�صارة، يقول بول�س، غير مّتكٍل 
 :1 كو   1( قّوته«  ال�صليب  على  الم�صيح  موت  يفقد  لئال  الكالم  حكمة  على 
المعجزات  يطلبون  اليهود  فاإذا كان  العالم.  تنافي حكمة  الحكمة  17(. هذه 
واليونانّيون يبحثون عن الحكمة »فنحن ننادي بالم�صيح م�صلوًبا« )1: 22-

له  اأعلن  فقد  ب�صعفه  يفتخر  بول�س  للجميع.  دعوة  الإيمانّية  القفزة  هذه   .)23
الرّب: »نعمتي تكفيك«، »لأّن قّوتي تكمل بال�صعف« )2 كو 12: 9(.

النا�س وت�صّنفهم  بين  ل  تف�صّ التي  ال�صريعة  اإله  لي�س  بول�س  الذي يختبره  فاهلل 
بل هو اهلل الإله الم�صلوب، �صديق الع�ّصارين والخطاأة، والن�صاء ذوات ال�صهرة 

ال�صيئة، الرحيم نحو الم�صاكين الذين ل �صاأن لهم ول ح�صب ول ن�صب. 
هذا الإله هو الذي اأعلن اأّن الأخّوة اأقوى من ال�صتعباد، واأّن المراأة الم�صت�صعفة 
م�صاويّة للرجل. في الم�صيح »لي�س من اإمراأٍة ول رجل« )غل 3: 28( بل اإمراأة 
كان  لما  المراأة  ولول  كو 11: 12(   1( المراأة«  تلده  اإّنما  و»الرجل  ورجل. 
التج�ّصد: »فلّما تّم الزمان، اأر�صل اهلل ابنه مولوًدا من اإمراأة« )غل 4: 4( وكلمة 
اإمراأة تعني هنا مريم العذراء وكّل اإمراأة. هذه الهويّة المنفتحة اكتملت في حياة 
بول�س الر�صولّية حيث يعتبر اأّن الكني�صة جماعة موؤمنين يت�صاوون اأمام اهلل. يدعون 
بع�صهم اأًخا واأخًتا لأّنهم اأ�صبحوا اأبناء وبنات اهلل وهم ي�صتركون بالخبز الواحد 

وبالكاأ�س الواحدة في الإفخار�صتّيا.
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جديدة،  بطريقة  الأمور  فهم  واإلى  الكامل  التخّلي  اإلى  بول�س  الرّب  اأو�صل 
ا هو ُظلٌم لالأبرياء. فانقلبت  طريقة الم�صيح. لقد فهم بول�س اأّن ما كان يعّده برًّ
م�صيرته وذهنيته راأ�ًصا على عقب فيقول »�صرت كاّل للكّل لأخّل�س بع�صهم بكّل 

و�صيلة« )1 كو 9: 22(.

3( ما هو �شّر الر�شالة التي حملها بول�س اإلى العالم؟
هي دعوٌة من اهلل »فرزني« )رو 1: 1( »بم�صيءته« )1 كو 1: 1؛ 2 كو 1: 

)1
»ظهرت لك لأجعل منك خادًما لي و�صاهًدا« )اأع 26: 16(

الأخيرة  المّرة  وهي  الر�صالة،  في  بول�س  رفيق  لوقا،  اإلينا  نقلها  الدعوة  هذه 
والأهم التي تعاد بها الروؤيا على طريق دم�صق بل�صان بول�س في المحاكمة اأمام 
اإليها  نرجع  الر�صولّية.  بول�س  م�صيرة  تخت�صر  ال�صهادة  وهذه  اأغريبا�س.  الملك 
تاريخيًّا في خطبه الثالثة اإلى العالم المعروف اآنذاك: اإلى اليهود في المجمع في 
اإنطاكيا بي�صيدية )اأع 13: 13-43( واإلى الفال�صفة اليونان في الأريوباج )اأع 
اأّما  )اأع 20: 38-17(.  اأف�ص�س  ل�صيوخ  الكني�صة في وداعه  واإلى   )16 :17

مفهومه ال�صخ�صّي لر�صالته فهو ينقلها اإلينا بوا�صطة ر�صائله.
اأ  - اإّن وداع بول�س ل�صيوخ اأف�ص�س هو فح�س �شمير ر�شولّي، في اآخر محّطات 
حياته وهو يعمل جردة ح�صاب عن قيامه بالر�صالة. هذا الخطاب هو في �صياق 

خطابات الوداع في الكتاب المقّد�س: 
بول�س عا�س ر�صالته في اأف�ص�س باأربع �صفات:

- المعّية: »معكم« و»بينكم«. روحانّية بول�س هي التوّحد مع التوا�صل.

- »اأخدم الرّب«: اإّنه خادم وعبٌد متعّلق بالم�صيح ومتحّرر من الجماعة.
- »اأخدم بالدموع«: درب ال�صليب يكتمل به: »اإني اأكمل في ج�صدي ما 

نق�س من اآلم الم�صيح وموته«.
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- و»بكّل توا�صع«: مثل العذراء: »تعظم نف�صي الرّب...«. 
اأو�صاف  اأجمل  بب�صارة نعمة اهلل« وهذا من  اإّنه »نادى  وبماذا ب�صّر بول�س؟ 
الإنجيل. وَمن الذي قاده في ر�صالته؟ الروح القد�س الذي كان يوّجهه و»يحّذره 
ة حّبه مع ي�صوع.  من القيود والم�صقات التي تنتظره«. ما ي�صهد به بول�س هو ق�صّ
بول�س  ا�صتودعها  اإنجيله  هي  النعمة«،  هذه  و»كلمة  نعمة.  يدعوه  الحّب  هذا 
العهد  في   155 على  مّرة  مئة  من  اأكثر  ر�صائله  في  تترّدد  وهي  اأف�ص�س  �صيوخ 

الجديد.
فيدور حول عدة محاور: موت  ر�صائله  للب�صارة في  به  ي�صهد  ما  اأّما  ب - 
وقّوة  الجديدة  الخليقة  ثم  المحاور.  ومحور  الثقل  نقطة  هو  وقيامته  الم�صيح 
بّلّب  و�صنكتفي  ومفاعيله،  القد�س  الروح  لهدي  الدائم  والنقياد  الإنجيل، 
المو�صوع في الب�صارة وهو �صّر ال�صليب والقيامة الذي اختبره بول�س في روؤياه 

وفي حياته ور�صالته.
فيها  الرّب )1 كو 15: 14 و17(.  قيامة  اأ�صا�صيًّا على  تركيًزا  يرّكز  بول�س 
يوجد حٌل لماأ�صاة ال�صليب واإّل لكان ال�صليب بحّد ذاته فاجعة. وبول�س يرجع 
الثالث ح�صب الكتب« )1 كو 15: 4( واإلى  اليوم  اإلى الكتب: »لقد قام في 
تقليد الكني�صة الأولى الذي يغرف منه ويب�ّصر به على طريقته، وا�صًعا لهوته في 
خدمة الحقيقة الموحاة منذ بدء الب�صارة عن حدث الم�صيح وال�صليب والقيامة 

اأي واقع الرّب معنا، عمانوئيل، وهو ينبوع الحياة.
وعندما يتكّلم بول�س عن القيامة فهو ل يوؤلّف بحًثا لهوتيًّا وفل�صفيًّا منهجيًّا، 
بل هو يجيب على اأ�صئلة الجماعات الم�صيحّية التي اأ�ّص�ّصها وت�صاوؤلتهم. فر�صائله 
كتابات ظرفية نابعة من الإيمان ومن الالهوت المختبر المعا�س. فالقيامة بالن�صبة 
الموت.  من  للقائم  المبا�صرة  بالخبرة  مرتبطة  الجديد،  العهد  ي�صهد  كما  له، 
فال�صهادة تقت�صي ل اأن نرى بعيوننا فقط بل اأن نتلّم�س بكّل حوا�صنا، على نور 
بالن�صبة  الأهّمّية  كثيرة  هي  فالظهورات  لذلك  الحدث.  حقيقة  داخلّية،  نعمة 
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مخت�صر  هي  فالقيامة  هو.  ما  بكّل  الرّب«  »فراأى  بنف�صه  اختبرها  وقد  لبول�س 
الب�صارة ومنتهى م�صيرة الخال�س. هذه الب�صارة تتعّلق ب�صاأن »اإبنه الذي ولد في 
الج�صد من ن�صل داود وفي الروح القد�س ثبت اأّنه ابن اهلل في القدرة بقيامته من 

بين الأموات« )رو 1: 4-3(.
لذلك فنحن مدعوون مع الر�صول اأن ن�صترك بكّل كياننا بهذا الحدث: »فاإذا 
كّنا متنا مع الم�صيح فنحن نوؤمن باأّننا �صنحيا معه« )رو 6: 8(. هذه القيامة نحن 
ننتظرها ونتوق اإليها بالرجاء وهي حقيقة الإيمان الم�صيحّي التي يتجاذبها قطبان: 
القيامة العاملة فينا منذ الآن، و�صرورة الم�صاركة في هذا ال�صعي بالم�صاهمة مع 

ا منتظرة الخال�ّس« )رو 8: 23-18(. كّل الخليقة »التي تئن هي اأي�صً
اأجلنا وباأولى حّجة  الم�صيح مات وقام من  اأّن  بول�س  في خبرة دم�صق فهم 
المّجانّي  اهلل  حّب  ُيظهر  فال�صليب  النعمة.  مفعول  هو  وذلك  هو.  اأجله  من 
والرحيم. وهو لي�س �صبب عثرة وجنون، ح�صب غير الموؤمنين، بل هو قدرة اهلل 
و»جنونه«. فهو الحكمة الحقيقّية. في ال�صعف والوهن يكت�صف بول�س �صدق 
ل�صعف  ور�صوًخا  ارتداًدا  يتطّلب  ال�صليب  فقبول  وفعاليتها.  الم�صيح  محّبة 
ال�صليب، لكت�صاف قدرة روح اهلل في حياتنا فيمكننا القول مع بول�س: »اأّما اأنا 
فلن اأفاخر اإّل ب�صليب رّبنا ي�صوع الم�صيح. به �صار العالم م�صلوًبا بالن�صبة اإلي، 
و�صرت اأنا م�صلوًبا بالن�صبة للعالم« )غل 6: 14(. بهذا القبول ت�صبح كّل قيم 

العالم معكو�صة ونجعل م�صافًة بينها وبيننا.
 

4( تجّلى الرّب لبول�س فاأ�شبح ي�شهد بحياته المتجّلية
التجّلي هو التحّول الذي ابتداأ في خبرة دم�صق ون�صج من خالل الم�صادات 
والمحن التي تعّر�س لها بول�س في حياته ور�صالته. ي�صتعمل لوقا ذات التعابير 
 :9 )لو  وجهه  تغّير  الم�صيح  روؤياه.  في  بول�س  وا�صتنارة  الم�صيح  تجّلي  في 
الثانية  ر�صالته  في  الذاتي  تحّوله  في و�صف  ذاته  الفعل  بول�س  وي�صتعمل   .)29
مك�صوفة،  بوجوه  الرّب  مجد  �صورة  نعك�س  جميًعا  »ونحن  الكورنتّيين  اإلى 
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الرّب  بف�صل  مجد،  على  مجًدا  تزداُد  وهي  ذاتها،  ال�صورة  تلك  اإلى  فنتحّول 
»على  دللة  الحا�صر،  في  م�صتعمل  الفعل  كو 3: 18(   2( الروح«  هو  الذي 
اأّن التحّول والتجّلي بالروح القد�س يتطّور مع الأّيام ول ينتهي. وبعد األفي �صنة 

ن�صعر ب�صخ�صّية بول�س تفي�س بالحيويّة وت�صيء بالنعمة.
ومظهرين  داخليّة  عوامل  ثالثة  خالل  من  نكت�صفه  البول�شّي  الإ�شعاع  اأ  - هذا 

خارجّيين:
بالعزاء  ممتلىء  قلبي  الهادىء.  الداخلّي  الفرح  هو  الأّول  الباطنّي  - العامل 
من  اأنية  اإّل  نحن  »ما  مزيًفا:  لي�س  الفرح  وهذا   .)4  :7 كو   2( فرًحا«  فائ�س 
خزف تحمل هذا الكنـز، ليظهر اأّن تلك القدرة الفائقة هي من اهلل ل مّنا. نحمل 
ا في اأج�صادنا« )2 كو  في اأج�صادنا كّل حين اآلم موت الم�صيح لتّظهر حياته اأي�صً
4: 7 و10(. وهذا الفرح م�صاركة لالآخرين: »نحن نعمل من اأجل فرحكم« 

)2 كو 1: 24(. والأخوة هم »فرح بول�س واإكليله« )فل 1: 4(.
بها  للقيام  الأخوة  يدعو  التي  ال�شكران  موهبة  هو  الثاني  الباطنّي  - والعامل 
بفرح تجاه الآب )كول 1: 12(. وبدء اأولى ر�صائله اإلى اأهل ت�صالونيكي وهي 
على الأرجح اأّول كتابة في العهد الجديد تبداأ بال�صكران كما واأغلب الر�صائل 
اأجلكم  من  حين  كّل  اهلل  ن�صكر  وال�صالم.  النعمة  »عليكم  بعدها:  البول�صّية 

جميًعا«.
- والعامل الباطنّي الثالث للتجّلي هو الت�شبيح 

ت�صابيحه العجيبة تاأتي في �صياق البركات اليهودّية »تبارك اهلل اأبو رّبنا ي�صوع 
الم�صيح باركنا في الم�صيح كّل بركة روحّية في ال�ّصماوات« )اأف 1: 3(. ف�صالة 
بول�س هي �صالة ت�صبيح و�صفاعة، بالت�صبيح يعطي بول�س معنًى روحيًّا لكّل اأوقاته 
المظّلمة: »تبارك اهلل اأبو رّبنا ي�صوع الم�صيح، الآب الرحيم واإله كّل عزاء، فهو 
يعزينا في جميع �صدائدنا لنقدر نحن، بالعزاء الذي نلناه من اهلل، اأن نعّزي �صوانا 

في كّل �صدة« )2 كو 1: 4-3(.
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ب  - اأّما المظاهر الخارجيّة لتجّلي بول�س فهي اثنان:
- المظهر الأّول هو الثبات العجيب الذي ل يني. 

في اأّول يوم بعد ارتداده ي�صطر اإلى الهرب من دم�صق. يذهب اإلى اأور�صليم 
اإنطاكية بعد اإحدى  اإلى  اإلى طر�صو�س وبقي فيها حّتى ا�صتدعاه برنابا  فيهّربونه 
ع�صرة �صنة. ومنها ينطلق، نا�صًيا كّل اإخفاقاته. في رحالته الر�صولّية، كّل محطة 
اإيقونية.  نحو  يكمل  فيطردونه،  بي�صيدية  اإنطاكية  في  يب�ّصر  ور�صة جديدة.  هي 
َدربه،  اإلى  برنابا  الغد يذهب  المدينة. في  اإلى  التالميذ، يقف ويعود  بم�صاعدة 
وبعد تب�صير هذه المدينة وتلمذة عدد كبير منها، رجعا في طريق المجيء ذاتها 

)اأع 14(. في اأثينا يهزاأ به الفال�صفة ويذهب اإلى كورنت�س وهو خائف.
هذا الثبات هو غير ممكن من دون المحّبة التي و�صفها اأّنها »ل تزول اأبًدا« 
)1 كو 13: 8(. »فاهلل قد �صكب محّبته في قلوبنا بالروح القد�س الذي وهبه 
لنا« )رو 5: 5(. بهذه المحّبة يرّدد بول�س: »اإّننا نفتخر حّتى في ال�صدائد لعلمنا 
ل  ورجاوؤنا  الرجاء  يلد  والمتحان  لنا،  امتحان  وال�صبر  ال�صبر.  تلد  ال�صّدة  اأّن 
في  ل  الم�صاعب  من  �صنة  ع�صرين  بعد  بول�س  قالها   .)5-2  :5 )رو  يخيب« 
بداياته الحما�صّية. اإّن تجّلي بول�س هو قّوة القائم من الموت الذي يمتلك �صعفه 

ويعي�س فيه.
التبعّية  ومن  ال�صغط  من  تحّرر  بول�س  الروح.  حّريّة  فهو  الثاني  المظهر  - اأّما 
القديمة. تدفعه النعمة التي ت�صكن فيه. فينطلق اإلى مغامرات ل يتجراأ غيره على 
خو�صها. فهو يجاهر بتمنعه عن ختانة تيط�س ولو كان ذلك عن فطنة لإر�صاء 
الم�صيحّيين المتهّودين: »ما ا�صت�صلمنا لهم ولو لحظة، حّتى نحافظ على �صّحة 
بحّريّة  م�صافته  بول�س  ياأخذ  �صخ�صّية  داخلّية  بقّوة  عرفتموه«.  كما  الإنجيل 
مطلقة، تجاه الراأي العاّم والمحيط المقاوم له. فيعتر�س حّتى على بطر�س في 
اأق�صى حدٍّ ممكن، عندما توقف عن موؤاكلة غير اليهود خوًفا من دعاة الختان. 
»وجاراه �صائر اليهود في ريائه، حّتى اإّن برنابا نف�صه انقاد اإلى ريائهم«. بول�س ل 
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ي�صاوم حّتى ولو كان ما يدعوه »رياء« قد يكون في �صبيل الم�صالحة والو�صاطة. 
ي�صوع. كعبد  للرّب  انتماء كامل ُمطلق  بل  بالنف�س  اعتداًدا  لي�صت  الحّريّة  هذه 
الكاملة.  للخدمة  �صارًما  �صرًطا  الحّرّية  ت�صبح  المنظار  هذا  في  وخادم.  له 
»فالم�صيح حّررنا لنكون اأحراًرا، فاثبتوا، اإًذا، ول تعودوا اإلى نير العبوديّة. فاأّنا 
بول�س اأقول لكم: »اإذا اختتنتم فال يفيدكم الم�صيح �صيًءا. »ففي الم�صيح ي�صوع 
ل الختان ول عدمه ينفع �صيًءا بل الإيمان العامل بالمحّبة«. فاأّنتم، يا اإخوتي، 
دعاكم اهلل لتكونوا اأحراًرا، ولكن ل تجعلوا هذه الحّريّة حّجة لإر�صاء �صهوات 
ا بالمحّبة« )غل 5: 1-13(. هذه الحّريّة هي  الج�صد، بل اخدموا بع�صكم بع�صً
نبع الخدمة الأكثر �صعًة، وفيه يتجّذر و�صف بول�س لر�صالته التي يوؤديها »بكّل 
توا�صع«. فعلينا اأن نراجع قراءة هذه الن�صو�س، والتاأّمل فيها، ونجعلها تحركنا 

بكّل كثافة غناها، لأّنها كلمات الوحّي الإلهّي. 
في عمق ذاته يقول لنا بول�س: اإّن الحلول الو�صط ل تكفي عندما يحتّرق كّل 
�صيء حوالينا. اإّنه اختبر اإله الرحمة، ياأتي اإلينا في �صعفنا دون اأي ا�صتحقاق منا. 

لإّنه اإله الموت والقيامة.
�ُصغف بول�س بالم�صيح، »اأحّبه حّتى النهاية« حّتى حدود الجنون فتخّلى من 
اأجله عن كّل �صيء وتخّطى المحوريّة الذاتية في »اأعمال الج�صد« وانفتح على 
الآخرين بغيرة الر�صالة والأخّوة ال�صاملة. ي�صهد بذلك »ن�صيد المحّبة« )1 كو 13( 

و»ثمر الروح« )غل 5( وهي توؤ�ّص�س ل�صرعة التطويبات في الإنجيل )مت 5(.
الجماعات  من  �صبكة  تاأ�ّصي�س  وفي  الم�صيحّية  ا�صتقاللّية  في  ف�صل  لبول�س 
الم�صيحّية تغّطي ن�صف الأمبراطوريّة الرومانّية. وله ف�صل في الإرث الالهوتّي 
والغيرة  وال�صمير  والحّرّية  والتبرير  الفداء  مفهوم  حول  للكني�صة  تركه  الذي 
ويقول  ي�صوع«.  قلب  بول�س،  »قلب  الذهب:  فّم  يوحّنا  يقول  عنه  الر�صولّية. 
مّتى الم�صكين: »تاأتي معارف بول�س الالهوتّية ...ك�صيل من التاأّمالت الهادئة، 
اإلى  �صاغرة ً  وتعيدها  النف�س،  لتزلزل  الفكر،  في  ت�صتقر  اأن  قبل  اللّب  تخترق 

مواطن نعمتها الأولى«.
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بول�س والد بالنعمة كما هو يف�صح عن ذاته: »يا اأبنائي الذين اأتوّجع بهم مّرة 
اأخرى في مثل وجع الولدة حّتى تتكّون فيهم �صورة الم�صيح« )غل 4: 19(. 

ويجعل تالمذته على مثاله اأولًدا ووالدين للكلمة.
لبت.  فطوبى لبول�س الذي �ُصغف بالم�صيح فتمّزقت حياته بهذا ال�صغف بل �صُ

اإّنه اإيقونة المعلم. 
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مفهوم الإن�سان يف فكر بول�س الر�سول

الأب اأنطوان عوكر
اجلامعة الأنطونيّة

مقّدمة
الر�ضول، تح�ضرنا تلقائيًّا  عندما نتكّلم على مفهوم الإن�ضان في فكر بول�س 
الِم  لُه ال�ضَّ اإِ �َضكم  اإلى اأهل ت�ضالونيكي: »َقدَّ العبارة المعروفة في الر�ضالة الأولى 
 to. pneu/ma kai. h`( ا وَحِفَظكم �ضاِلميَن ُروًحا وَنْف�ًضا وَج�ضًدا ه َتقدي�ًضا تامًّ َنْف�ضُ
الم�ضيح!« )5:  ي�ضوَع  َربِّنا  َلوم، في َمجيِء  َيناُلكم  yuch. kai. to. sw/ma(، ل 

اأوُجًها  ُتبرز  اأخرى  كلمات  نجد  بول�س  ر�ضائل  في  تبّحرنا  اإذا  ولكن   .)1()23
اإلى  الإ�ضارة  الإن�ضان. مع  اأبعاد  اأحَد  ت�ضف  وتعابير ونعوًتا  الإن�ضان،  من كيان 
 ،)o` nou/j( العقل ،)h` sa,rx( ضعوبة الترجمة، ن�ضتعر�س اأهّمها: اللحم اأو البدن�
القلب )h` kardi,a(، الإن�ضان القديم )o` palaio.j a;nqrwpoj(، الإن�ضان الجديد 
 ،)o` yuciko.j a;nqrwpoj( الإن�ضان النف�ضانّي ،)kaino,j( اأو )o` ne,oj a;nqrwpoj(
الإن�ضان الج�ضدانّي )o` sarki,noj a;nqrwpoj( اأو )sarkiko,j(، الإن�ضان الروحّي 
)o` pneumatiko.j a;nqrwpoj(، الإن�ضان الداخلّي )o` e;sw a;nqrwpoj(، الإن�ضان 
الخارجّي )o` e;xw a;nqrwpoj(. فالإن�ضان بح�ضب فكر الر�ضول بول�س هو عالم 
وا�ضع مفعم بالأبعاد المختلفة التي يجب ح�ضرها واإبراز الخّط الذي يربط في 
ما بينها. نق�ضم بحثنا في الأنتروبولوجيا البول�ضّية اإلى ق�ضَمين كبيَرين: ق�ضم اأّول 
يعر�س مفاهيم الكلمات الأنتروبولوجّية البول�ضّية، وق�ضم ثاٍن يعر�س م�ضامين 
هذين  م�ضمون  اأّما  الإن�ضان.  ت�ضف  التي  الأنتروبولوجّية  والنعوت  التعابير 

)1( ن�ضتعمل في درا�ضتنا ترجمة دار الم�ضرق المعروفة بالترجمة الي�ضوعّية، لم ُنغيِّر فيها اإّل الكلمات 
الأنتروبولوجّية البول�ضّية التي وّحدناها بح�ضب ترجمتنا ال�ضخ�ضّية.
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الق�ضَمين فن�ضتعر�ضه ب�ضكل ثنائّيات تجمع بين الكلمات والتعابير التي تتقاَرب 
اأو تتكامل اأو تتناق�س في المعنى. 

اأّوًل: الكلمات الأنتروبولوجيّة البول�سيّة
نعر�س في هذا الق�ضم ثالثة ثنائّيات نِجدها في فكر بول�س: الج�ضد والج�ضم، 
ي�ضتعِملها  اأُخرى  اأنتروبولوجّية  ُهناك كلمات  والروح.  النف�س  والقلب،  العقل 
اأو بع�س   ،)to. spla,gcnon( »الح�ضا« ،)h` sunei,dhsij( »بول�س مثل »ال�ضمير
اأع�ضاء الج�ضم الب�ضرّي. قد تتقارب هذه الكلمات مع الكلمات ال�ضابقة، ولكْن، 

في اأّي حال، لي�س لها الأهّمّية الأنتروبولوجّية التي ِللكلمات الأولى.

)to. sw/ma( h` sa,rx( 1- الج�سد واللحم
الأنتروبولوجّي.  بول�س  اإبراز فكر  الأكبر في  الحّيز  اأخذ  الذي  بالثنائّي  نبداأ 

ُنترِجم هاَتين الكلمَتين بـ»الج�ضد« و»اللحم«. 
ِمّما  البول�ضّية،  الر�ضائل  في  مّرة  اإحدى وت�ضعين   )sw/ma( ترد كلمة »ج�ضد« 
�ضرورة  ذلك  اإلى  اأ�ضف  �ضعًبا.  الكلمة  لهذه  المعطاة  المعاني  ح�ضر  يجعل 
الذي  ال�ضحيح  المعنى  ل�ضتنتاج  الأدبّي  اإطاِرها  في  ال�ضتعمالت  هذه  و�ضع 
ُيريده الكاتب. لن ن�ضرد كّل الجمل البول�ضّية التي ت�ضتعمل هذه الكلمة. نكتفي 
ين َمعنويَّين َكبيَرين يخت�ضران اأبرز المعاني التي ُيعطيها بول�س  بالتطّرق اإلى َخطَّ
لكلمة »الج�ضد«. ُيبِرز الج�ضد بح�ضب الر�ضول بول�س بُعًدا عالئقيًّا مع ُمحيِطه، 

ل ُمحيط العمل الإن�سانّي. وُي�ضكِّ
المثال  �ضبيل  على  منها  نذكر  عديدة  اأماكن  في  للج�ضد  العالئقّي  البُعد  يظهر 
لزوِجها،  ال�ضلطُة  فاإّنما  ج�ضِدها  على  للمراأة  �ُضلطَة  »ل  لالأزواج:  بول�س  كالم 
وكذلك الزوُج ل �ُضلطَة له على ج�ضِده فاإّنما ال�ضلطُة لمراأِته« )1 كو 7: 4(. 
وٍر ُتمثُِّل الإن�ضان  ا انتقاده للوثنيِّين الذين ا�ضتبدلوا مجد اهلل الخالد ِب�ضُ نذكر اأي�ضً
الزائل والطيور... فاأ�ضلمهم اهلل اإلى الدعارِة ُي�ضينوَن بها اأج�ضادُهم. ونتيجة هذا 
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النحراف ف�ضدت عالقاُتهم المختلفة )رو 1: 18-32(. وعندما ينتقد جماعة 
ا الج�ضد ُبعًدا عالئقيًّا فيقول: »اأّما اأنا  كورنت�س الُمنتفخة من الكبرياء ُيعطي اأي�ضً
ر...«  ٌر بالروِح، وقد حكمُت كاأنِّي حا�ضِ فاإْن كنُت غائًبا بالج�ضد، فاإّني حا�ضِ
)1 كو 5: 3(. كذلك يظهر هذا الُبعد العالئقّي في كالم بول�س على روؤى الربِّ 
له. لقد اخُتِطف اإلى ال�ضماء الثالثة ول يدري اإذا كان �ضماُعه للكلمات التي ل 
ُتلفظ قد تمَّ بالج�ضد اأو ِمن دون الج�ضد )2 كو 12: 2-4(. وعندما يتكّلم على 
�ضمات ي�ضوع التي يحملها في ج�ضِده )غل 6: 17( اأو على ما يحمُله الموؤِمنون 
من موت الم�ضيح في اأج�ضاِدهم )»نحِمُل في اأج�ضاِدنا ُكلَّ حيٍن َموَت الم�ضيِح 
ا. فاإنَّنا نحُن الأحياَء ُن�ضَلم في ُكلِّ حيٍن اإلى  ِلتظهَر في اأج�ضاِدنا حياُة الم�ضيح اأي�ضً
ا« )2 كو  اأي�ضً ي�ضوَع  الفانيِة حياُة  اأج�ضاِدنا  في  ِلَتظهَر  ي�ضوع  اأجِل  الموت من 
4: 10-11((، فاإّنه يك�ضف عن عالمات الّتحاد بالم�ضيح الم�ضلوب وهذه 
ا  هي ِقّمة الُبعد العالئقّي للج�ضد بح�ضب الر�ضول بول�س. ومن هذا المفهوم اأي�ضً
الم�ضيح  ومفهوم ج�ضد  الإفخار�ضتّي  الم�ضيح  مفهوم ج�ضد  ن�ضتنتج  اأْن  ُيمِكننا 
الكن�ضّي)2( ك�ضراكة، كاّتحاد عالئقّي. َفمن َفَقد تمييز هذا الج�ضد اأكل و�ضرب 
ه، وتجّلى هذا الُحكم عمليًّا بال�ضعف والمر�س والموت )1  الُحكم على نف�ضِ
كو 11: 29-30(. تجدر المالحظة اإلى اأّن هذا الُبعد العالئقّي للج�ضد اأخذ في 
فكر بول�س مفهوم »الحالة الج�ضدّية«. فن�ّس 1 كو 15 الذي ُيميِّز فيه بول�س بين 
الج�ضد الحالي وج�ضد القيامة، ُيظِهر باأّن الفداء لي�س نجاًة من الوجود الج�ضدّي 
ف  ُتو�ضَ عاّمة  كلمة  فالج�ضد  الج�ضدّي.  الوجود  من  اآخر  نوع  اإلى  تحّوٌل  بل 
بنعوت مختلفة تدّل على حالة »اأر�ضّية« وحالة »�ضماويّة«. فالج�ضد الأر�ضّي 
ترابّي و�ضعيف وفا�ضد ومائت...  اللحمّية: ج�ضد  الأر�ضّية  الأبعاد  ُمتناغم مع 
وج�ضد القيامة ج�ضد �ضماوّي يتناغم مع عالم الروح: غير فا�ضد وقوّي وَمجيد. 
اأي افتداء َج�ضِده  التبّني،  الُمنتِظر  اأنين الموؤِمن  اأنين الخليقة مع  هذا هو مفهوم 

)رج رو 8: 23-22(.

)2( رج رو 12: 4-5؛ 1 كو 12: 12-17؛ كول 2: 19؛ اأف 4: 16-12.
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اأّما �ضورة الج�ضد كمكان عمل، فتبدو وا�ضحة عندما يتكّلم بول�س في اإطار 
ة في اإطار اإ�ضكاتولوجّي. فالموؤِمنون بح�ضب  عالقة الموؤِمن بالم�ضيح، وبخا�ضّ
بول�س يئّنون حنيًنا اإلى ُلب�ِس الم�ضكن ال�ضماوّي، ولذلك، ي�ضتنتج بول�س، »نطمُح 
اأْن  لنا جميًعا من  ُبدَّ  اأم هجرناه، لأّنه ل  الج�ضِد  اأََقْمنا في هذا  نيل ر�ضاه،  اإلى 
ُيك�ضَف اأمُرنا اأماَم محكمة الم�ضيح ليناَل كلُّ واحٍد ما َعِمَل في الج�ضِد، اأخيًرا 
م اإيمان  ا« )2 كو 5: 9-10(. فالج�ضد هو مكان العمل الذي ُيتمِّ كاَن اأْم �ضرًّ
الموؤمن وَيقوده اإلى الجزاء اأمام محكمة الم�ضيح. وهذا تحديًدا ما يقوله بول�س 
من �ضجِنه اإلى اأهل فيلّبي: »فاإّني اأنتِظُر بفارِغ ال�ضبِر واأرُجو اأّل اأَخزى اأبًدا، بل 
ُد في ج�ضدي الآَن وفي ُكلِّ حين، �ضواٌء ِع�ضُت  لي الثقُة التاّمُة باأّن الم�ضيح �ضُيمجَّ
« )فيل 1: 20(. فج�ضد بول�س هو مكان تمجيد الم�ضيح، مكان تاأدية  اأو ُمتُّ
اإبراز �ضورة  اإلى  ال�ضهادة لالإنجيل قادت بول�س  ال�ضهادة الحّقة لالإنجيل. هذه 
�ضون اأج�ضادهم لينالوا الجائزة، واإلى �ضعيه للفوز من خالل  العّدائين الذين يروِّ
ا بعَد ما  ه اأ�ضيًرا، مخافة اأْن اأكون مرفو�ضً تروي�س ج�ضِده: »اأقمع ج�ضدي واأجرُّ
�ضلوك  الج�ضد كمحور  يظهر  اأخرى  مّرة  الآخرين« )1 كو 9: 27(.  رُت  ب�ضَّ
حياتّي ُي�ضاهم في تتميم هدف الإنجيل الذي هو اإي�ضال الخال�س اإلى الجميع 

ر. واأّوُلهم الُمب�ضِّ
*  *  *

ترد كلمة »لحم« )sa,rx(، كما كلمة »ج�ضد«، اإحدى وت�ضعين مّرة في ر�ضائل 
بول�س. تندرج المعاني التي ُيمكن ا�ضتنتاُجها من ا�ضتعمال بول�س لهذه الكلمة 
في مجموَعَتين: َمعاٍن غير فاعلة )passif( ومعاٍن فاعلة )actif(. ت�ضف المعاني غير 
الأحيان كلمة  بع�س  في  بول�س  ي�ضتعمل  اأو حالة �ضعف.  ُمحايدة  الفاعلة حالة 
»لحم« لالإ�ضارة اإلى الطبيعة الب�ضرّية دون الإ�ضارة اإلى اأيِّ ُبعد �ضلبّي. يعتبر بول�ُس 
يِهم »لحمي« )رو 11:  اليهوَد َبني َقوِمه بح�ضِب اللحِم )رو 9: 3( ل بل ُي�ضمِّ
اإ�ضرائيل من حيث  التج�ّضد بو�ضف الم�ضيح من بني  14(. كذلك يتكّلم على 
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ا،  اأي�ضً  .)3()3  :1 )رو  اللحم  بح�ضب  داود  ن�ضل  من  وهو   )5  :9 )رو  اللحم 
ي�ضتعمل بول�س هذه الكلمة لالإ�ضارة اإلى �ضعف الطبيعة الب�ضرّية ومحدوديِّتها. 
، هذا الكالم  للبرِّ اإلى هذا ال�ضعف وا�ضًحا في كالِمه على الموؤمن َكعبٍد  ُي�ضير 
ر ا�ضتعماَله ُمراعاة ِل�ضعف »َلحِم« الذين يتوّجه اإليِهم )رو 6:  الب�ضرّي الذي ُيبرِّ
وهو  فقط  الطبيعّية  اإمكاناِته  على  الُمعتمد  الإن�ضان  اأي  والدم،  واللحم   .)19

�ضعيف وقابل للموت، ل ي�ضُعهما اأْن يرثا ملكوت اهلل )1 كو 15: 50()4(.
الخطيئة  مكان عمل  اللحم  من  َفتجعل  »لحم«،  لكلمة  الفاعلة  المعاني  اأّما 
وم�ضدر الف�ضاد والعداوِة هلل. فالإن�ضان بح�ضب بول�س هو ُم�ضتعبٌد من الخطيئة 
ومن �ضهواِته: »لأّننا حين ُكّنا في اللحِم، كانت الأهواء الأثيمُة تعمُل في اأع�ضاِئنا 
بل  لي�س خطيئة،  فاللحُم  )رو 7: 5(.  للموِت«  ُنثمَر  لكي  بال�ضريعِة،  عًة  ُمتذرِّ
ي�ضكن  ل  فال�ضالُح  الإن�ضاِن.  اإلى  للدخوِل  الخطيئة  ت�ضتعملها  التي  الو�ضيلة 
في اللحم، وهذا ما يجعل الإن�ضان عبًدا باللحِم ل�ضريعِة الخطيئة )رو 7: 18 
و25(. وطريقة التفكير اللحمّية هي عداوة هلل: »ونزوع اللحم عداوٌة هلل، فال 

ُع ل�ضريعِة اهلِل، بل ل ي�ضتطيع ذلَك« )رو 8: 7()5(. َيخ�ضَ
*  *  *

قد تخت�ضر الزدواجّية المعروفة في اإنجيل يوحّنا: التالميذ هم »في العالم« 
في  بول�س  ي�ضملها  التي  المعاني  اأبرز   )17 )يو  العالم«  »من  لي�ضوا  ولكّنهم 
الكلمَتين »الج�ضد« و»اللحم«. فالكينونة في الج�ضد هي كينونة في العالم مع 
اأّما »الذين هم للم�ضيح ي�ضوع،  كّل الأبعاد العالئقّية الناجمة عن هذا الو�ضع. 
الذين �ضلُبوا اللحم وما فيه من اإهواء و�ضهوات« )غل 5: 24(، فاإّنهم لي�ضوا من 
ون اأْن  وا َلحميِّين)6(، يترجَّ عالم الخطيئة والعداوة مع اهلل. اإّنهم ج�ضديُّون ولي�ضُ

)3( بع�س ال�ضتعمالت الأخرى في هذا الإطار: 1 كو 6: 16؛ 15: 39؛ اأف 5: 29؛ كول 2: 1.
)4( بع�س ال�ضتعمالت الأخرى في هذا الإطار: رو 3: 20؛ 8: 8؛ 1 كو 1: 29؛ 2 كو 4: 11؛ 

7: 5؛ غل 2: 16؛ 4: 14-13.
ا في هذا الإطار: رو 8: 3؛ 13: 14؛ غل 5: 24؛ 6: 8. )5( رج اأي�ضً

)6( �ضنعود في الق�ضم الثاني اإلى مفهوم �ضفة »لحمّي«.
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ًدا  ينحلَّ َلحُمهم )رج 1 كو 5: 5( َوُيفتدى ج�ضُدهم )رو 8: 23( ويقوَم ُممجَّ
روحيًّا )1 كو 15: 44-43(.

)o` nou/j @to. no,hma# @noe,w#( h` kardi,a( 2- العقل والقلب
اأو  الفكر  اأو  الذهن  )اأو  »العقل«  ِبمفهوم  متاأثِّر  بول�س  اأّن  فيه  �ضّك  ل  ِمّما 
الب�ضيرة( )o` nou/j( بح�ضب اأبعاد الفل�ضفة اليونانّية؛ فالعقل هو الُبعد الُمدِرك في 
الإن�ضان. اإّنه القدرة التي ُيمكنها اإدراك ما ل ُيرى من قدرة اهلل واألوهِته )رو 1: 
20(؛ بمعنى اآخر، العقل هو مركز المعرفة الطبيعّية في الإن�ضان. اإنحراف هذه 
المعرفة العقلّية يوّلد بح�ضب بول�س الر�ضول كّل ُمنَكر وظلم وخبث و�ضّر وح�ضد 
وتقتيل... )رو 1: 28-31(. فالعقل يجمع اإًذا بين المعرفة الالهوتيّة وال�سلوك 

الأخالقّي. يظهر هذان البعدان جليًّا في ا�ضتعمال الر�ضائل لكلمة »العقل«.
على م�ضتوى المعرفة الالهوتيّة، يختبر بول�س �ضريعة اهلل في عقِله: »اأ�ضعر في 
الخطيئة  ل�ضريعة  اأ�ضيًرا  اأخرى ُتحارب �ضريعة عقلي وتجعلني  اأع�ضائي ب�ضريعة 
التي هي في اأع�ضائي... فهاءنذا عبٌد بالعقل ل�ضريعة اهلل وعبد بالج�ضد ل�ضريعة 
الم�ضيحّي  اكت�ضب  لقد  ذلك،  من  اأكثر  بل   .)25-23  :7 )رو  الخطيئة« 
ر�ضائِله  في  َتين  مرَّ الر�ضول  بول�س  ي�ضت�ضهد  الم�ضيح.  »فكر«  اأو  »عقل«  معرفة 
يورد   34  :11 رو  في  ال�ضبعينّية:  الترجمة  بح�ضب   13  :40 اأ�ضعيا  بن�ّس 
ال�ضت�ضهاد كاماًل »َمن عرف ِفكر الرّب؛ َمْن كان له ُم�ضيًرا«؛ اأّما في 1 كو 2: 
16 في�ضتعمل ال�ضطر الأّول فقط لي�ضتكِمله بالمعرفة الم�ضيحّية: »اأّما نحن َفلنا 
عبادًة  الالهوتّية  المعرفة  هذه  الم�ضيحّي  َعقل  ُيترجم  ا،  اأي�ضً الم�ضيح«)7(.  ِفكر 
لَّيت بُلغات فُروحي ُي�ضلِّي ولكّن عقلي ل ياأتي بثمٍر. فما العمل  و�ضالة: »اإذا �ضَ
ا...  ُد بعقلي اأي�ضً ُد بروحي واأُن�ضِ ا. اأُن�ضِ اإًذا؟ �ضاأُ�ضلِّي بروحي واأُ�ضلِّي بعقلي اأي�ضً
ولكّني اأوِثر اأن اأقول واأنا في الجماعة خم�س كلماٍت بعقلي اأُعلُِّم بها الآخرين 

تجدر الإ�ضارة اإلى اأّن الن�ّس الِعبرّي لأ�ضعيا ي�ضتعمل عبارة »روح الرّب« التي ترجمتها ال�ضبعينّية   )7(
بـ»ِفكر الرّب«.
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اآلِف كلمٍة بلغات« )1 كو 14: 14-19(. فالعقل هو  اأقول ع�ضرَة  اأْن  على 
مخزن المعرفة الالهوتّية على الم�ضتوى ال�ضخ�ضّي، واأداة اإي�ضالها لالآخرين. 

العقل.  الم�ضيحّي في تجديد  التحّول  فيتجّذر  الم�ضتوى الأخالقّي،  اأّما على 
اأي ما هو �ضالح ومر�ضّي  للموؤمن ما هي م�ضيءة اهلل،  العقل يك�ضف  فتجديد 
ن هذا اليقين الأخالقّي: »من النا�س َمْن ُيميِّز  وكامل )رو 12: 2(. والعقل يوؤمِّ
َفلَيُكن كلُّ واحد في عقِله  كلِّها.  الأيّام  َبيَن  ُي�ضاوي  َمْن  يوم ويوم، ومنهم  بين 
الخا�سِّ مملوًءا« )رو 14: 5(. ِمْن هنا نفهم نهج بول�س الم�ضيحّي الذي ُيعيد 
اإًذا  اأف�ضدها الب�ضر )رو 1: 28(: »اأنا�ضدكم  اإلى القدرات العقلّية التي  العتبار 
ُبوا اأج�ضادكم ذبيحًة حّيًة مقّد�ضة مر�ضّيًة عند اهلل...  اأّيها الإخوة بحنان اهلل اأْن ُتقرِّ
 .)2-1  :12 )رو  عقولكم...«  بتجّدد  تحّولوا  بل  الدنيا،  بهذه  تت�ضّبهوا  ل 
َفالتجّدد العقلّي ل ينح�ضر في القدرة الجديدة لمعرفة اإرادة اهلل بوا�ضطة العقل، 
العقلّية في مجمل التحّول ال�ضخ�ضّي. فال�ضخ�س  اإدخال الأبعاد  بل يتجّلى في 
اأن  العقلّية،  بالقدرات  ي�ضتطيع،  لكّنه  خارجّية،  لقوى  عبًدا  يعد  لم  الم�ضيحّي 

يتجاوب مع عطّية اهلل لالإن�ضان.
*  *  *

خّط  في  يندرج  باأّنه   )h` kardi,a( »القلب«  لكلمة  بول�س  ا�ضتعمال  ُيظهر 
الداخليَّ  البُعَد  القلب  اإعطاء  على  يّتفقان  اللَذين  واليونانّي  اليهودّي  التقليَدين 

الأعمق. فيه تكمن الأحا�سي�س والم�ساعر وِمنه تنبع الأفكار والمقا�سد.
يظهر الُبعد الداخلّي الُمعطى للقلب من خالل تعابير ُت�ضير اإلى قدرة اهلل الذي 
يختبر القلوب، اأي اأعمق ما في الإن�ضان )رو 8: 27(، وتعابير ُت�ضير اإلى جوهر 
)رو  القلب  �ضميم  في  مكتوبة  ال�ضريعة  ُت�ضبح  حيث  الم�ضيحّية  الحياة  تجّلي 
2: 15( والختان ُي�ضبح ختان القلب ل ختان بما يبدو في ظاهر الج�ضد )رو 
البرِّ  اإلى  ويوؤّدي  القلب،  ِمن  الداخل،  من  الإيمان  ينبع  هكذا   .)29-28  :2
والخال�س: »فاإذا �ضِهدت بفِمَك اأنَّ ي�ضوع رّب، واآمنَت بقلِبَك اأنَّ اهلَل اأقاَمه من 
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، وال�ضهادة بالفِم  بين الأموات، ِنلَت الخال�س. فالإيماُن بالقلِب يوؤّدي اإلى البرِّ
توؤّدي اإلى الخال�س« )رو 10: 10-9(.

مركًزا  القلب  تجعل  التي  البول�ضّية  ال�ضتعمالت  تكثر  اأُخرى،  جهة  من 
القد�س  بالروح  الموؤِمنين  قلوب  في  اأُفي�ضت  اهلل  فمحّبة  والأحا�سي�س.  للم�ساعر 
قلوبهم )كول 3: 15(،  َي�ضود  الم�ضيح  َو�ضالم  لهم )رو 5: 5(،  ُوِهَب  الذي 
اإدراك يحفظ قلوبهم واأذهانهم في الم�ضيح ي�ضوع  اهلِل الذي يفوق كّل  و�ضالم 
)فيل 4: 7(. والقلب الذي قد يحزن ويغتّم )رو 9: 2( وقد يختبر �ضّدة و�ضيًقا 
. وُدعاء بول�س في هذا المجال  وُيفي�ُس دموًعا )2 كو 2: 4(، ُيعّزى ب�ضالم الربِّ
اأبونا الذي اأحبَّنا واأنعَم  ه واهلُل  يتلّخ�س هكذا: »ع�ضى ربُّنا ي�ضوع الم�ضيُح نف�ضُ
يا قلوبكم َوُيثبِّتاها في كلِّ �ضالٍح من عمل  علينا بعزاٍء اأبدّي ورجاٍء ح�ضن اأْن ُيعزِّ

وقول« )2 ت�س 2: 17-16(.
عن  الحديـث  معـر�س  ففـي  وت�سميـم.  قـراٍر  كمكـان  القلـب  يظهـر  ا،  اأي�ضً
جمع التبّرعات ُيعطي بول�س توجيًها يبدو فيه القلب كمركز ت�ضميم: »َفلُيعِط كلُّ 
ًفا ول ُمكَرًها« )2 كو 9: 7(. كذلك كالم بول�س  امرئ ما نوى في قلِبه، ل اآ�ضِ
على البتولّية قاده اإلى ا�ضتعمال مزدوج لمفهوم القلب كمكان قرار: »ولكن َمْن 
اأْن  قلِبه  في �ضميِم  َم  َو�ضمَّ اختياِره،  في  ا  ُحرًّ  ، غيَر م�ضطرٍّ َقلِبه، وكان  في  عزَم 

ي�ضوَن َخطيَبَته َفِنْعَم ما َيفَعُل!« )1 كو 7: 37(. 
*  *  *

ه لمفهوَمي القلب والعقل اأبعاًدا ُمتكاِملًة  خال�ضة القول، جمع بول�س في عر�ضِ
لالإن�ضان. َفالإن�ضان لي�س عقاًل لتخزين المعرفة الالهوتّية فقط، بل هو م�ضروع 
تتجّلى  التي  والعزم  والحنان  الإح�ضا�س  ِملوؤه  المعرفة،  هذا  على  ُمرتكٍز  عمل 
الأنتروبولوجّي.  بول�س  فكر  في  وا�ضح  الأبعاد  هذه  بين  فالتوازن  القلب.  في 
الثنائّي  من  تنبع  وت�ضميم؛ وكّلها  و�ضلوك وم�ضاعر  معرفة  مًعا  اآن  في  فالإن�ضان 

الُمتكامل: العقل والقلب.
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)h` yuch.( to. pneu/ma( 3- النف�س والروح
اإ�ضافّية  اإن�ضانّية  اأبعاد  اأُخَرَيين لإبراز  اأنتروبولوجّيَتين  ي�ضتعمل بول�س كلمَتين 
وُهما »النف�س« )h` yuch(  و»الروح« )to. pneu/ma(. وكلمة "الروح" ُهنا نعني 
بين  التمييز  اإلى �ضعوبة  ا  اأي�ضً ن�ضير  القد�س؛  الروح  ولي�س  الإن�ضانّي  الروح  بها 

َهَذين النوَعين من الروح في عّدة ا�ضتعمالت بول�ضّية)8(.
فالتقليد  اليونانّي.  والتقليد  اليهودّي  التقليد  بين  »النف�س«  مفهوم  يختلف 
اليهودّي ي�ضتعمل كلمة >vp,n بمعنى الإن�ضان بكّلّيِته. يبرز هذا التكامل وا�ضًحا 
الأَر�س  ِمَن  ُتراًبا  الإِن�ضاَن  الإِلُه  بُّ  الرَّ »وَجَبَل  المعروفة:  التكوين  �ضفر  اآية  في 
ي�ضتعمل  )تك 2: 7(؛  َية«  حَّ َنْف�ًضا  الإِن�ضاُن  ف�ضاَر  َحياة،  َمَة  َن�ضَ اأَنِفه  في  وَنفَخ 
بول�س هذه الآية في 1 كو 15: 45. وُت�ضتعمل كلمة »نف�س« في العهد القديم 
في  َنْف�ٍس  وُكلَّ  وَبناِته  وَبنيه  ِن�ضاَءه  عي�ضو  »واأََخَذ  »�ضخ�س«:  لكلمة  كمرادف 
الإن�ضانّي  الأ�ضا�س   )h` yuch( النف�س  اليونانّي، فيجعل من  التقليد  اأّما  َبيِته...«. 
يفنى. من  الج�ضد، ل  الج�ضد والذي، على عك�س  َل عن  ُيف�ضَ اأْن  الذي ُيمكن 
هنا ظهرت فكرة خلود النف�س كح�ضور خفّي لجزء من ال�ضخ�س الب�ضرّي بعد 

الموت.
تظهر خلفّية بول�س اليهوديّة وا�ضحة في ا�ضتعماله لكلمة »النف�س«. فالنف�س 
الب�ضرّي بحدِّ ذاِته واإلى الحياة ِبجملِتها. عندما يطلب  اإلى ال�سخ�س  ُت�ضير  عنده 
بول�س خ�ضوع كلِّ �سخ�س لل�ضلطات في مطلع الف�ضل الثالث ع�ضر من الر�ضالة 
اإلى اأهل رومة يقول: »ِلتخ�ضـع ُكـلُّ نف�ٍس )بمعنـى كلُّ امرٍئ( لل�ضلطات التي 

باأيديها الأمُر«.
»يا  الأّول:  الملوك  �ضفر  من  اإيلّيا  بَقول  بول�س  ا�ضت�ضهاد  اأخرى،  جهة  ِمن 
يطلبون  وهم  وحدي،  اأنا  وبقيُت  مذابحَك  وهدُموا  اأنبياءَك  قتلوا  اإّنهم  رّب، 

رج مثاًل: 1 كو 4: 12؛ 41: 51 و23؛ 2 كو 4: 31؛ غل 6: 1؛ اأف 1: 71؛ فيل 1: 72.   )8(
في �ضبيل التو�ّضع في م�ضاألة تعّدد ا�ضتعمال كلمة »الروح« في الر�ضائل البول�ضّية ومعانيها رج حا�ضية 

رو 1: 9 في ترجمة دار الم�ضرق.
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َنف�ضي« )19: 14(، وطلُبه من اأهل فيلّبي كي يتقّبُلوا في الربِّ اأبفرديط�َس الذي 
ه...« )2: 30(،  بنْف�ضِ العمل للم�ضيِح وخاطَر  »اأ�ضرَف على الموت في �ضبيل 
ُي�ضيران بو�ضوح اإلى المعنى الحياتّي الذي ُيعطيه بول�س لكلمة »نف�س«. ويظهر 
ِبُح�ضِن  انتقادهم له: »اإّني  اأهل كورنت�س على  ت بول�س  ُيبكِّ المعنى ذاته عندما 
؟« )2 كو 12:  اأَلقى ُحبًّا اأََقلَّ كم، اأَ الر�ضا اأبذُل المال، بل اأبُذُل نف�ضي عن نفو�ضِ
ا اإلى اأّن هناك ا�ضتعمالت  15(. تجدر المالحظة في هذا الإطار الحياتّي اأي�ضً
اإلى »نهج« حياتّي. نذكر على �ضبيل المثال توجيهان  ُت�ضير  لكلمة »نف�س« َقد 
اإلى العبيد ليعمُلوا بم�ضيءة اهلِل »ِمْن َنف�ٍس« )evk yuch/j( اأي بطيبِة نف�س )كول 3: 

23؛ اأف 6: 6(.
*  *  *

اأّما ب�ضاأن كالم بول�س على روح الإن�ضان، فيظهر في معظم الأحيان �ضمن 
هذه  توؤّكد  ال�ضتعمالت  لبع�س  �ضريعة  قراءة  القد�س.  الروح  مع  اأو  اهلل  مع  عالقة 
ِمَن  »َمْن  الإن�ضان:  روح  وعمل  اهلل  روح  عمل  بين  ت�ضابه  اأّوًل  يظهر  العالقة. 
النا�س َيعرُف ما في الإن�ضان غير روح الإن�ضان الذي فيه؟ وكذلك ما ِمْن اأحٍد 
يعرُف ما في اهلل غيُر روح اهلل« )1 كو 2: 11(. كذلك يجعل الّتحاد بالربِّ 
الإن�ضان روًحا واحًدا معه )1 كو 6: 17(؛ فالروح الإن�ضانّي هو تجلٍّ للروح 
الإلهّي. وبول�س يعبد اهلل بروِحه )الروح الإن�ضانّي( )رو 1: 9(. والروح القد�س 
ُيمِكننا  ُهنا  من   .)16  :8 )رو  اهلل  اأبناء  باأّنهم  الموؤِمنين  روح  مع  ي�ضهد  ه  َنف�ضُ
القول باأّن الروح الإن�ضانّي بح�ضب بول�س هو عربون الُبعد الإلهّي الُمتجّلي في 

الإن�ضان.
*  *  *

ُي�ضّكل الثنائّي »النف�س« و»الروح« اإًذا تكاُماًل َبين المبداأ الحياتّي الإن�ضانّي 
والذي  الإن�ضان  في  الموجود  الإلهّي  والُبعد  »النف�س«  مفهوم  يخت�ضره  الذي 
الفيزيائّي  بالبعد  ينح�ضر  ل  بول�س  اإلى  بالن�ضبة  فالإن�ضان  »الروح«.  يخت�ضُره 
الطبيعّي بل يتخّطاه اإلى البعد الروحّي. لكّن هذا التكامل على م�ضتوى الكلمات 
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ة بين الإن�ضان »النف�ضانّي«  ا اإذا انتقلنا اإلى م�ضتوى النعوت وبخا�ضّ قد ُي�ضبح تناق�ضً
والإن�ضان »الروحّي«. هذا ما �ضنحاول اأن ن�ضتعر�ضه في الق�ضم الثاني.

ثانيًا: العبارات الأنتروبولوجيّة البول�سيّة
نتوّقف في هذا الق�ضم عند ثالثة تناق�ضات في العبارات البول�ضّية التي َت�ضف 
الإن�ضان  اأو  النف�ضانّي  الإن�ضان  الجديد،  والإن�ضان  القديم  الإن�ضان  الإن�ضان: 

اللحمّي والإن�ضان الروحّي، الإن�ضان الخارجّي والإن�ضان الداخلّي)9(.

    o` palaio.j a;nqrwpoj( o` ne,oj( 1- الإن�سان القديم والإن�سان الجديد
)@kaino,j# a;nqrwpoj

تكفي  الر�ضول.  بول�س  فكر  في  لالإن�ضان  الحالَتين  هاَتين  بين  التمييز  �َضهل 
قراءة �ضريعة للن�ضو�س التي ت�ضتعِمُلهما حّتى نفَهم اأّن الإن�ضان القديم هو حالة 
ففي  بالم�ضيح.  الموؤمن  حالة  هو  الجديد  والإن�ضان  الم�ضيح،  بدون  الإن�ضان 
معر�س حديث بول�س عن المعموديّة كاّتحاد بموت الم�ضيح وقيامِته وكتماثل 
بحالَتـي الم�ضيح المائت والقائم، ونتيجة هذه المعمودّية، يوؤّكد بول�س: »وَنحُن 
ُر الخاِطئ، فال َنَظلَّ َعبيًدا  ِلَب مَعه ِلَيزوَل هذا الَب�ضَ َنعَلُم اأَنَّ اإِن�ضاَننا الَقديَم قد �ضُ

ِللَخطيَئة« )رو 6: 6(. 
ُره في  ا بول�س على هذا التحّول بين حالَتي الإن�ضان هاَتين، وُيجذِّ د اأي�ضً ُي�ضدِّ
»الحقيقة التي في ي�ضوع« التي ي�ضتنتج منها: »اأَي اأَن ُتقِلعوا عن �ضيَرِتكُم الأُولى 
ِد  دوا ِبَتَجدُّ َهواُت الخاِدعة، واأَن َتَتجدَّ ُده ال�ضَّ فَتخَلعوا الإِن�ضاَن الَقديَم الَّذي ُتف�ضِ
الِبرِّ  ورِة اهلِل في  الَّذي ُخِلَق على �ضُ الَجديَد  َفَتلَب�ضوا الإِن�ضاَن  وِحّي  الرُّ عقوِلكم 

وَقدا�ضِة الَحّق« )اأف 4: 24-22(. 

( )رو 6: 19؛ 1 كو 2: 13؛ 4: 3؛ 10:  ا بول�س وهي avnqrw,pinoj )اإن�ضانيًّ ُهناك �ضفة ي�ضتعملها اأي�ضً   )9(
13( تتعار�س مع الُبعد الروحّي.
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من جهة اأخرى، ل َيبقى هذا التحّول في نظر بول�س الر�ضول ُمقت�ضًرا على 
الم�ضتوى الالهوتّي العقائدّي البحت، ولكّنه ُيترجم في الأخالقّيات الم�ضيحّية. 
الإن�ضان  تنطلق من حالة  اأهل كولو�ضي  اإلى  الر�ضالة  َفالتوجيهات الأخالقّية في 
حالِته  عي�س  اإلى  الموؤمن  لتدعو  القديم،  الإن�ضان  من  اأي  الم�ضيح،  اختبار  قبل 
ٌب  ا ُكلَّ ما فيه َغ�ضَ ا الآن فاأَْلُقوا َعنكم اأَنُتم اأَي�ضً الجديدة، الإن�ضان الجديد: »اأَمَّ
ا، َفَقد  كم َبع�ضً و�ُضْخٌط وُخْبٌث و�َضتيمة. ل َتنِطقوا ِبَقبيح الَكالم ول َيكِذْب َبع�ضُ
َخَلعُتُم الإِن�ضاَن الَقديم وَخَلعُتم مَعه اأَعماَله، وَلِب�ضُتُم الإِن�ضاَن الَجديد، ذاك الَّذي 

َل اإِلى الَمعِرَفة« )كول 3: 10-8(. ورِة خاِلِقه ِلَي�ضِ ُد على �ضُ ُيَجدَّ
خال�ضة القول، »اإذا كان اأحٌد في الم�ضيح، فاإِنَّه َخْلٌق َجديد. قد زالِت الأَ�ضياُء 
يٍء ول  الَقديمة وها قد جاَءت اأ�ضياُء َجديدة« )2 كو 5: 17(. »فما الِختاُن ِب�ضَ
يُء هو الَخْلُق الَجديد« )غل 6: 15(. وما الخلق الجديد  يء، بِل ال�ضَّ الَقَلُف ِب�ضَ
ه على م�ضتوى  والإن�ضاُن الجديد َتغييٌر في الأبعاد المادّية. فالإن�ضان يبقى هو نف�ضُ
لكينونِته  ترجمة  فهي  الجديدة،  حالُته  اأّما  نيقوديم�س(.  )رج  الطبيعّية  الولدة 

الجديدة مع الم�ضيح.

2- الإن�سان النف�سانّي اأو الإن�سان اللحمّي والإن�سان الروحّي 
)o` yuciko.j @sarki,noj/sarkiko,j# a;nqrwpoj( o` pneumatiko.j a;nqrwpoj(

اأهل  اإلى  الأولى  الر�ضالة  في  اإّل   )yucikovj( »نف�ضانّي«  ال�ضفة  ترد  ل 
المعاني  مع  يتوافق  ل  ال�ضفة  لهذه  بول�س  ا�ضتعمال  اأّن  ُيالحظ  كورنت�س)10(. 
الإيجابّية التي ُيعطيها لكلمة »نف�س« )yuch،(. فال�ضفة تاأخذ معًنى �ضلبيًّا يتعار�س 
ح بع�س ال�ضارحين اأّن هذا الختالف يعود اإلى ا�ضتعمال  مع الُبعد الروحّي. ُيرجِّ
بول�س لهذه ال�ضفة بح�ضب ا�ضتعمال الُمناوئين له في كورنت�س اإذ لم ي�ضتعملها 

َتني(، 46. )10( يف 1 كو 2: 14؛ 15: 44 )َمرَّ
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في الر�ضائل الأخرى. مهما يكن من اأمر، علينا فهم المعاني الُمعطاة لهذه ال�ضفة 
ين اللَذين يوردانها. من خالل الن�ضَّ

وَح الَّذي اأَتى ِمَن اهلل ِلَنعِرَف  1 كو 2: 12وَلم َنَنْل َنحُن ُروَح العاَلم، بل ِنْلنا الرُّ
ِمَن  َماأخوٍذ  ِبَكالٍم  عَليها  َنَتكلَُّم  ل  واإِنَّنا  الَمواِهب13.  ِمَن  عَلينا  ِبه  اهلُل  اأَنَعَم  ما 
وح، فُنعبُِّر عِن الأُموِر  الِحكَمِة الإن�ضانّية )avnqrw,pinoj(، بل ِبَكالٍم َماأخوٍذ عِن الرُّ
وِحيَِّة )pneumatiko,j( ِبِعباراٍت ُروِحيَّة )pneumatiko,j(. 14فالإِن�ضاُن النف�ضانّي  الرُّ
)yuciko,j( ل َيقَبُل ما هو ِمن ُروِح اهلل فاإِنَّه َحماقٌة ِعنَده، ول َي�ضَتطيُع اأَن َيعِرَفه 

 ،)pneumatiko,j( وِحّي  الرُّ الإِن�ضاُن  ا  15واأَمَّ وح.  ِبالرُّ اإلَّ  ذِلَك  في  ُحْكَم  ل  لأَنَّه 
بِّ ِلُيَعلَِّمه؟  فَيحُكُم في ُكلِّ �َضيء ول َيحُكُم فيه اأََحد. 16فَمِن الَّذي َعَرَف ِفْكَر الرَّ

ا َنحُن فَلنا ِفْكُر الم�ضيح. واأَمَّ
ولي�س  النف�س  عليه  ت�ضيطر  الذي  الإن�ضان  اأي  النف�ضانّي،  الإن�ضان  يقدر  ل 
ُبعد  على  حالُته  تقت�ضر  الذي  فالإن�ضان  اهلِل.  روح  من  هو  ما  يقبل  اأْن  الروح، 
اإلى فهم  اأْن ي�ضل  الزمنّية، ل ُيمكُنه  ال�ضخ�ضّي وُبعد الحياة  النف�س  ُبعد  واحد، 
من  الم�ضيحّي  الفكر  بول�س  ر  ُيحرِّ المفهوم  بهذا  الم�ضيحّي.  الروحّي  المنطق 
اإلى الإن�ضان الروحّي، الإن�ضان  منطق الأبعاد النف�ضّية والج�ضدّية منفردًة لي�ضل 
الذي ُيعطي �ضائر الأبعاد معناها الحقيقّي ويحكم في كلِّ �ضيء. فالإن�ضان َوحدٌة 
دها الُبعد الروحّي الذي يحكم في نهج عمل الأبعاد الأُخرى في  متكاملة يوحِّ
النف�ضانّي مائت لأّنه ل يقبل روح  الذي اكت�ضَبه. فالإن�ضان  الم�ضيح  �ضوء فكر 
، الإن�ضان الكامل كما اأراده اهلل، فَحيٌّ بالم�ضيح ي�ضوع  اهلل؛ اأّما الإن�ضاُن الروحيُّ

. هذا ما ُيعالجه الن�ّس الثاني. الحيِّ
ُروِحيًّا  َج�ضًدا  فَيقوُم   )yuciko,j( نف�ضانيٌّ  ج�ضٌد  ...44ُيزَرع   :15 كو   1
ا ج�ضٌد  ي�ضً )pneumatiko,j(. واإِذا كاَن ُهناَك ج�ضٌد نف�ضانيٌّ )yuciko,j(، فُهناَك اأَ
ُل َنْف�ًضا  ُروِحّي )pneumatiko,j(، 45فقد َوَرَد في الِكتاب: »كاَن اآدُم الإِن�ضاُن الأَوَّ
 )pneumatiko,j( ُّوِحي َحيَّة« وكاَن اآدُم الآِخُر ُروًحا ُمْحِيًيا. 46ولِكن لم َيظَهِر الرُّ
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وِحيُّ )pneumatiko,j( َبعَده. 47الإِن�ضاُن  ل، بِل النف�ضانيُّ )yuciko,j(، وَظَهَر الرُّ اأَوَّ
ماء. 48فَعلى ِمثاِل الترابيِّ  ، والإِن�ضاُن الآَخُر ِمَن ال�ضَّ ُل ِمَن الأر�ِس فهو ُترابيٌّ الأَوَّ
ورَة  ماِويُّون. 49وكما َحَمْلنا �ضُ ماِويِّ َيكوُن ال�ضَّ َيكوُن الترابيُّوَن، وعلى ِمثاِل ال�ضَّ

ماِوّي. ورَة ال�ضَّ ، فكذلك َنحِمُل �ضُ الترابيِّ
ُيجيب بول�س الر�ضول في الف�ضل الخام�س ع�ضر من الر�ضالة الأولى اإلى اأهل 
كورنت�س على عّدة اأ�ضئلة ب�ضاأن قيامة الأموات. وفي رّده على ال�ضوؤاَلين: »كيف 
يقوُم الأمواُت؟ وفي اأيِّ ج�ضد َيعودون؟« )اآ 35( يتطّرق بول�س اإلى تكامل بين 
بين حالِته  يعي�س تجاذًبا  الموؤمن  الروحّي. فالإن�ضان  النف�ضانّي والج�ضد  الج�ضد 
حالِته  وبين  الإيمان،  بعد  باآَخر  اأو  ب�ضكل  ت�ضتمرُّ  والتي  الإيمان،  َقبل  الآدمّية 
الم�ضيحّية المدعّو اأْن يعي�ضها منذ الآن و�ضوًل اإلى اكتمالها في الج�ضد الروحّي 
في القيامة. بمعنى اآخر، ت�ضهد الب�ضرّية اآَدَمين: اآدم الأّول ترابّي ونف�ضانّي )َنف�ٌس 
حَمل  الذي  والموؤِمن  ُمحٍي(.  )روح  وروحّي  �ضماوّي  واأخير  ثاٍن  واآدم  حّية(، 
�ضورة الترابّي في الج�ضد النف�ضانّي �ضيحمل �ضورة ال�ضماوّي في الج�ضد الروحّي.

*  *  *

نترجُمهما بكلمة  اللَتين   )sa,rkinoj & sarkiko,j( ال�ضفَتين اإلى  الآن  ننتقل 
الن�ّضاخ  البول�ضّية ولعدم دّقة  بينهما في ال�ضتعمالت  التمييز  »لحمّي« ل�ضعوبة 
والُبعد  »اللحمّي«  الإن�ضانّي  الُبعد  بين  المقابلة  فقط عند  نتوّقف  كتابِتهما.  في 
الإن�ضانّي »الروحّي«. في هذا الإطار يبرز ن�ّس واحد ي�ضتعمل فيه بول�س الر�ضول 

هذه المقابلة.
َكلَِّمُكم َكالمي لأُنا�ٍس روِحيِّين  ن اأُ 1 كو 3: 1واإِنِّي، اأَيُّها الإِخَوة،لم اأَ�ضَتِطْع اأَ
2قد  الم�ضيح.  في  لأَطفاٍل   ،)sa,rkinoj( َلحِميِّين  لأَُنا�ٍس  بل   ،)pneumatiko,j(
ُتطيقوَنه  اأَنُتم  ُتطيقَونه ول  ُكنُتم  ما  لأَنَُّكم  عام،  ِبالطَّ الَحليِب ل  ِباللََّبِن  َغَذوُتُكم 
ٌد وِخ�ضام،  َح�ضَ فيُكم  فاإِذا كاَن   .)sarkiko,j( َلحِميِّين تزالوَن  الآن، 3فاإِنَُّكم ل 
يرًة  �ضِ َت�ضيروَن  واأَنَُّكم   )sarkiko,j( َلحميُّوَن  اأَنَُّكِم  على  َدليٌل  ذِلَك  في  اأََفَلي�َس 

ِريَّة )kata. a;nqrwpon(؟ َب�ضَ
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قد تجَعلنا المقابلُة بين الإن�ضان النف�ضانّي اأو الإن�ضان اللحمّي من جهة وبين 
الإن�ضان الروحّي من جهة اأُخرى ُنوازي بين ال�ضفَتين »النف�ضانّي« و»اللحمّي«. 
لكّن ا�ضتعمال بول�س لهما ُيبعد هذه الموازاة. فالإن�ضان النف�ضانّي َميٌت لأّنه ل 
يكوُن  فقد  اللحمّي،  الإن�ضاُن  اأّما  عنده.  لأّنه حماقة  اهلل  روح  من  هو  ما  يقبل 
ريعَة  ال�ضَّ اأَنَّ  َنعَلُم  »َنحُن  »لحمّي«:  اإّنه  ه  نف�ضِ عن  يقول  فبول�س  الم�ضيح.  في 
روحيَّة )pneumatiko,j(، ولِكنِّي َلحميٌّ )sa,rkinoj( ِبيَع ِلَيكوَن ِللَخطيَئة« )رو 
7: 14(؛ وفي الن�ّس الذي ي�ضتوِقفنا يعتبر بول�س الأ�ضخا�س الذين يتوّجه اإليِهم 
في كني�ضة كورنت�س اأّنهم »لحميُّون، اأطفال في الم�ضيح«. ماذا يعني بول�س اإًذا 

بالإن�ضان »اللحمّي«؟
ينعت بول�س اأهل كورنت�س باللحميِّين لأّن فيهم ح�ضد وخ�ضام وانق�ضامات. 
ُيبِعد فاِعَلها عن حالة  اإطار العمل »اللحمّي«، وهذا  تندرج هذه العالمات في 
»الروح«. وال�ضوؤال المطروح هو: كيف ُيمكن لإن�ضان »لحمّي« اأْن يكون »في 
الم�ضيح« من دون اأن يكون اإن�ضاًنا »روحيًّا«؟ لَفْهِم هذا التناق�س الظاهرّي علينا 

اأْن نفَهم م�ضمون ال�ضفة »لحمّي«. 
في الفكر البول�ضّي، ُهناك عبارتان ُمختلفتان ت�ضرحان م�ضمون هذه ال�ضفة: 
في  ندخل  لن   .)kata. sa,rka( اللحم«  و»بح�ضب   )evn sarki( اللحم«  »في 
فالإن�ضاُن  منهما.  لكلٍّ  واحد  مفهوم  في  �ضننح�ضر  العبارَتين؛  هاَتين  اأبعاد  كلِّ 
، يحيا »في اللحم«: اإّنه ينتمي اإلى عالم حيث تعمل الأكثريّة »بح�ضب  اللحميُّ
اأو  العملّي  الرجوع  تجربة  في  لل�ضقوط  ُمعّر�س   » »اللحميُّ والموؤمن  اللحم«. 
ُتطبَّق �ضفة »اللحمّي«  بالتالي،  اللحم«.  الما�ضية »بح�ضِب  اإلى حالِته  النظرّي 
على الإن�ضان الموؤمن الذي �ضقط جزئيًّا في هذه التجربة اأو الذي ل تتناغم حالُته 
مع حالة »الروح«. انطالًقا من هذا المفهوم، ل يتناق�س الإن�ضان »اللحمّي« مع 
الإن�ضان »الروحّي« بح�ضب فكر بول�س، ولكن يجب اأّل يعود الإن�ضان اللحمّي 
اإلى العي�س »بح�ضب اللحم«. عليه اأن ينمَو مع الم�ضيح، اأي اأْن يتخّلى عّما هو 

للطفل وُي�ضبح را�ضًدا مع الم�ضيح... وي�ضبح اإن�ضاًنا »روحيًّا«.
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 o` e;xw a;nqrwpoj( o` e;sw( الداخلّي  والإن�سان  الخارجّي  الإن�سان   -3
)a;nqrwpoj

واحدة  مّرة  الداخلّي  والإن�ضان  الخارجّي  الإن�ضان  بين  كاملة  مقابلة  ترد 
َتين اأُخَرَيين يقت�ضر الكالم على  في الر�ضائل البول�ضّية )2 كو 4: 16(. وفي مرَّ
َمْت درا�ضة هذه الن�ضو�س  الإن�ضان الداخلّي فقط )رو 7: 22؛ اأف 3: 16(. َق�ضَ
ال�ضارحين اإلى ِق�ضَمين: ق�ضم يعتبر اأّن الإن�ضان الداخلّي، كما الإن�ضان الجديد، 
مرتبط بالحالة الم�ضيحّية فقط، في حين يعتبر الق�ضم الآخر اأّن الفئَتين »الإن�ضان 
غير  اأي  عاّم،  ب�ضكل  اأنتروبولوجيَّتان  هما  الداخلّي«  و»الإن�ضان  الخارجّي« 
مح�ضوَرَتين بالموؤمن. لن ندخل في براهين كلٍّ من العتباَرين، لأْن ذلك يخرج 
عن حجم درا�ضِتنا. �ضنكتفي بعر�س �ضريع لالعتبار الثاني الذي نراه يتطابق اأكثر 

مع فكر بول�س.
يرتبط ب�ضكل وا�ضح مفهوم »الإن�ضان الداخلّي« بمفهوم »العقل« في الآيَتين 

المتكاِمَلَتين 22-23 في الف�ضل ال�ضابع من الر�ضالة اإلى اأهل روما. 

ريعِة اهلِل ِمن َحيُث اإِنيِّ اإِن�ضاٌن داخليٌّ )باِطن(،  رو 7: 22واأََنِّي اأَِطيُب َنْف�ًضا ب�ضَ
�ضيًرا  ريعٍة اأُخرى ُتحاِرُب �َضريعَة َعْقلي وَتجَعُلني اأَ 23َولِكنِّي اأَ�ضُعُر في اأَْع�ضائي ِب�ضَ

ريعِة الَّتي هي في اأَْع�ضائي. ريعِة الَخطيَئة، ِتلَك ال�ضَّ ِل�ضَ
هذا  يندرج  بالموؤمن.  الن�ّس  هذا  في  الداخلّي  الإن�ضان  مفهوم  ينح�ضر  ل 
المفهوم في اإطار اأبعاد »العقل« كمركز للدخول في معرفة اهلل و�ضريعِته وكقّوة 
الداخلّية  »العقلّية«  القوى  هذه  اأّن  بول�س  يالحظ  الإن�ضانّي.  ال�ضلوك  ه  توجِّ
ت�ضطدم بمعوقات »خارجّية« تتمّثل بـ»الأع�ضاء«. في هذا الإطار ياأتي المفهوم 
الأ�ضا�ضّي للتجاذب بين »الإن�ضان الداخلّي« الُمتمثِّل بالأبعاد »العقلّية« المعرفّية 
والإراديّة، وبين »الإن�ضان الخارجّي« الُمتمثِّل بالأع�ضاء والنزوات وال�ضهوات. 

يظهر هذا التجاذب وا�ضًحا في الر�ضالة الثانية اإلى اأهل كورنت�س:
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اِهُر(  ُتنا: فاإِذا كاَن الإِن�ضاُن الخارجيُّ )الظَّ 2 كو 4: 16وِلذلَك فَنحُن ل َتفُتُر ِهمَّ
َة  دَّ ال�ضِّ 17واإِنَّ  َيوم  َبعَد  َيوًما  ُد  َيَتجدَّ )الباِطُن(  الداخليُّ  فالإِن�ضاُن  َيخَرب،  فينا 
الَخفيفَة العاِبَرة ُتِعدُّ َلنا َقْدًرا فاِئًقا اأََبِديًّا ِمَن الَمْجد، 18فاإِنَّنا ل َنهِدُف اإِلى ما ُيرى، 

ا ما ل ُيرى فهو ِلالأََبد. بل اإِلى ما ل ُيرى. فالَّذي ُيرى اإِنَّما هو اإِلى ِحين، واأَمَّ
حالة  في  زوال  في  هو  والخطيئة  بال�ضهوات  المطبوع  الخارجّي  فالإن�ضان 
من  الموؤمن  في  م�ضتمّر  تجّدد  في  هو  الداخلّي  الإن�ضان  اأّن  حين  في  الموؤمن، 
خالل اإيماِنه بالربِّ ي�ضوع الم�ضيح. فالموؤمن الذي تظهر في ج�ضِده الفاني حياة 
ي�ضوع )2 كو 4: 11( ينمو في »روح الإيمان« )4: 13( لي�ضل اإلى القيامة مع 
ق  الرّب ي�ضوع. بمعنى اآخر، ياأخذ الموؤمن ما يختبُره كّل اإن�ضان في كياِنه وُيحقِّ
فيه اأبعاد اإيماِنه بالربِّ ي�ضوع الذي مات وقام: بالإيمان ياأخذ اإن�ضاَنه الخارجّي 
ا َيقود اإن�ضاَنه الداخلّي اإلى حالة  َويجعُله »َيخرب« على ال�ضليب، وبالإيمان اأي�ضً
الم�ضيح القائم من الموت. هذه هي خلفّية ال�ضالة التي يرفُعها الر�ضول من اأجل 

اأهل اأف�ض�س:

اأُ�ضَرٍة ا�ضَمها في  اأَْجثو على ُركَبَتيَّ ِلالآب، 15فِمنه َت�ضَتِمدُّ ُكلُّ  اأف 3: 14ِلهذا 
وا  ن َت�ضَتدُّ اأَ اأَن َيَهَب َلكم، على ِمقداِر �َضَعِة مْجِده،  َماِء والأَْر�س، 16واأَ�ضاأَُله  ال�ضَّ
في  الم�ضيُح  ُيقيَم  17واأَن  )الباِطن(،  الداخليُّ  الإِن�ضاُن  فيكُم  ِلَيْقوى  ِبروِحه، 
�ضُتم عَليها، 18اأَمَكَنكم اأَن  لُتم في الَمحبَّة واأ�ضِّ ُقلوِبكم بالإِيمان، حتَّى اإِذا ما تاأَ�ضَّ
ول والُعُلوُّ والُعمق، 19وَتعِرفوا  ي�ضين ما هو الَعْر�ُس والطُّ ُتدركوا مع َجميِع القدَّ

َمحبََّة الم�ضيِح الَّتي َتفوُق كلَّ َمعِرفة، فَتمَتِلئوا ِبُكلِّ ما في اهلِل من َكَمال.

خاتمة
قاَرَب �ضارحون كثيرون بين 1 ت�س 5: 23 وتث 6: 5 من حيث المنطق 
الُمتََّبع فيهما. ف�ضفر تثنية ال�ضتراع يو�ضي: »اأحبب الربَّ اإلَهَك بكلِّ َقلِبَك وكلِّ 
ِتَك«. ل ُيمِكننا اأن ن�ضتخل�س من هذه الو�ضّية َتق�ضيم الإن�ضان  َك وكلِّ ُقوَّ َنف�ضِ
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ة«، لأّن هدف الو�ضّية هو تحقيق هذا الحّب في الإن�ضان  اإلى »قلب ونف�س َوُقوَّ
هذه  عن  وا�ضح  تعبير  اإّل  ة«  وقوَّ ونف�س  »قلب  الثالث  الكلمات  فما  كاماًل. 

ال�ضمولّية. 
ا على �ضالة بول�س في ختام اأولى وثائق الم�ضيحّية:  ينطبق هذا العتبار اأي�ضً
ًدا،  ا وَحِفَظكم �ضاِلميَن ُروًحا وَنْف�ًضا وَج�ضَ ه َتقدي�ًضا تامًّ الِم َنْف�ضُ �َضكم اإِلُه ال�ضَّ »َقدَّ
ودرا�ضتنا  ت�س 5: 23(.   1( الم�ضيح!«  ي�ضوَع  َربِّنا  َمجيِء  في  َلوم،  َيناُلكم  ل 
ر�ضائله.  في  بول�س  ا�ضتعملها  اأخرى  اأنتروبولوجّية  وتعابير  كلمات  اأظهرت 
الإن�ضانّي  الكمال  عن  تعبير  هي  وج�ضد«  ونف�س  »روح  الإن�ضانّية  فالأوُجه 
ا. ونحن نرى تاأكيًدا  اآخَر لهذه  ه تقدي�ًضا تامًّ الذي ُي�ضلِّي بول�س من اأجل تقدي�ضِ
ال�ضمولّية الإن�ضانّية من خالل ن�ّس الر�ضالة. فالر�ضالة الأولى اإلى اأهل ت�ضالونيكي 
مبنّية على الأبعاد الم�ضيحّية الثالثة: »الإيمان والرجاء والمحّبة«؛ وهذه الأبعاد 
الثالثة: »الروح  الإن�ضانّية  الأبعاد  اأتت  الموؤمن. من هنا  ل كمال  ِلُت�ضكِّ تتكامل 
اأبعاده  الموؤمن  في  َفُت�ضتكمل  الإن�ضانّي  الكمال  عن  ِلُتعبَِّر  والج�ضد«  والنف�س 

ا. الإن�ضانّية واأبعاده الم�ضيحّية وُي�ضبح تقدي�ضه كاماًل وتامًّ
اأخيًرا، نختم درا�ضتنا بفتح مو�ضوع يرتبط مبا�ضرة بمفهوم الإن�ضان في فكر 
ي�ضوع  به  قام  ما  الإن�ضان من خالل  هذا  كيفّية خال�س  مو�ضوع  بول�س، وهو 
َقه  الم�ضيح بح�ضب الر�ضول بول�س. كيف يبرز دور »الخلق الجديد« الذي حقَّ
ق الإن�ضان مكانَته الجديدة بعد »الم�ضالحة« التي نالها بي�ضوع  ي�ضوع؟ كيف ُيحقِّ
الم�ضيح؟ هل يخت�ضر لهوت التبنِّي جوهر الالهوت البول�ضّي والأنتروبولوجيا 
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بول�س، الر�سول املِحّب 
يف الر�سالة اإىل اأهل غالطية

مقّدمة
بين النا�ص اأ�صخا�ص اإذا اعتر�صتهم ال�صعوبات، يعرفون كيف َيخرجون منها 
ُمبدعين. هذه حالة بول�ص؛ فهو لو لم ُيحاَرب، لما كانت الر�صالة اإلى الغالطّيين، 
ن كالذي فيها. غالطية ر�صالة ال يمكن  ولما كان، رّبما، الهوت بول�صّي ُمدوَّ
الذين  مع  بول�ص  يعي�صه  كان  الذي  ال�صراع  جّو  في  الدخول  دون  من  قراءتها 
اأظهرت  ر�صالة عنيفة،  اإّنها  فيها:  قيل  ر�صالته.  الم�صاكل في وجه  اإثارة  حاولوا 
مجاداًل  الكالم،  حادَّ  فيها  كان  الر�صائل،  باقي  في  عليه  َنعَتْد  لم  لبول�ص  وجًها 
م�صاك�ًصا، غير ُمهادن...؛ اإّنها بكلمة »ر�صالٌة هجومّية هجومّية... بنت معركة«، 

على حّد قول الخوري بول�ص الفغالي)1(. 
غير اأّن هذا الواقع ال ُيعفي القارئ المتمّهل من اأن يت�صاءل: لماذا كان بول�ص 
ال�صريعة؟  لدح�ِص  هل  الإفحام خ�صومه؟  الحّد؟ هل  هذا  اإلى  تعابيره  في  عنيًفا 
اأال ُيخّبئ هذا العنف وراءه م�صحَة َمحّبة؟ اأُيعَقل اأاّل نكت�صف في غالطية �صورة 
بول�ص المِحّب، كما هو عليه، مثاًل، في ر�صائل ت�صالونيكي وفيلّبي وغيرهما؟ 

هذه االأ�صئلة وغيرها هي ما �صنحاول االإجابة عليه في ما يلي.

)1(  بول�ص الفغالي، بول�س �لر�سول بعد �ألَفي �سنة، درا�صات بيبلّية 36، الرابطة الكتابّية، المكتبة البول�صّية، 
جونية لبنان، �ص 84 و154.

�لأب ميالد �جلاوي�س �ملخّل�سّي
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1 - كيف يكتب؟
ال�صوؤال االأ�صا�صّي الذي كان بالتاأكيد يق�ّص م�صجع بول�ص هو التالي: كيف 
يجب عليه اأن يعالج م�صكلة الجماعة في غالطية؟ كيف يكتب اإلى اأبناء ولدهم 
هو لالإيمان، بينهم وبينه اأزمٌة م�صتجّدة؟ كيف �صيِحلُّ عبر ر�صالة م�صاألًة الهوتّية 

ا لخطر �صوء الفهم؟  �صً في غاية الخطورة؟ األن يكون معرَّ
من الباحثين َمن يجيبون قائلين: اإّن بول�ص ا�صتنجد بمخزونه الثقافّي اليونانّي 
حر الكالم  كي يحّل م�صاألة غالطية، وا�صتعان بما لّقنته اإّياه البالغة اليونانّية من �صِ
ا اأّنه يكتب اإلى جماعة تعرف جّيًدا اأ�صول البالغة وهي  وطرق االإقناع، خ�صو�صً
يّتهم فيها  اأن يقوم بمرافعة ذاتّية، وكاأّنه في محاكمة،  معتادة عليها. لقد ق�صد 
خ�صومه ويدافع هو عن »اإنجيله«، ويترك الأهل غالطية بالذات اأن يحكموا بين 

الفريَقين، ال بل بين »االإنجيَلين«)2(. 
وبول�ص  واإقناع،  بالغة  المحاججة  وفي  محاججة،  ر�صالة  بالطبع  غالطية 
البالغة وال  يكبح جموح  دوًما  نراه  ذلك،  مع  فريدة.  براعة  كليهما  في  اأظهر 
يدعها تتفّلت من عقالها فتذهب به حيث ال ي�صاء، اإلى مجاهل فكريّة تبداأ وال 
اإليه، لي�صت البالغة بل الروح القد�ص،  ُيبّرر ويحّرر وُيقنع، بالن�صبة  تنتهي. َمن 
ولقد ا�صتطاع بول�ص اأن ي�صّخر بالغته لح�صاب قّوة الروح)3(. لقد حاذر دوًما 
بلغة  ب�ّصرهم  َمن  مع  كالمه  في  االإقناع  وفّن  البيان  �صحر  اإلى  كّليًّا  ي�صت�صلم  اأن 

القديمة.  البالغة  اأ�صول  ح�صب  تّمت  ق�صائّية  مرافعة  اأّنها  على  غالطية  ر�صالة  اإلى  ُنظر  طالما    )2(
مت الر�صالة على ال�صكل التالي: بعد االفتتاحّية )1: 1-5(، ياأتي خطاب  ومن هذا المنظار ُق�صِّ
ا�صتهاللّي )1: 6-11(، ثّم مقطع �صردّي )1: 12-2: 14(، ثّم ب�صٌط للق�صّية )2: 21-15(، 
فالبراهين )3: 1-4: 31(، فالرف�ص، الذي ا�صتبدله بول�ص بخطاب تحري�صّي )5: 6-1: 10(، 

واأخيًرا خاتمة )6: 11-17(، ويليها �صالمات ختامّية )6: 18(. راجع في هذا االإطار:
 Hans-Dieter Betz, « the Literary Composition and Function of Paul’s Letter to
the Galatians », New Testament Studies 21 (1974-75), 353-379.

ا عن هذا الُبعد البالغّي في ر�صالة غالطية في: نجد ملّخ�صً  
 Cf. Uli RUeGG – Bernard RoRDoRF (éds.), Chrétiens en conflit. L’épître de
Paul aux Galates, Essais bibliques 13, Labor et Fides, Genève 1987, pp. 30-34.
(3) Ibidem, pp. 24-26.

االأب ميالد الجاوي�ص المخّل�صّي
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على  كورنث�ص،  كني�صة  لموؤمنّي  يقول  وتب�صيري،  كالمي  يعتمد  »لم  ال�صليب: 
اأ�صلوب االإقناع بالحكمة، بل على اأدلّة الروح والقّوة، كيال ي�صتند اإيمانكم اإلى 
اإلى قدرة اهلل« )1 كو 2: 4-5(. وفي غالطية نف�صها نراه  النا�ص، بل  حكمة 
النا�ص، بل فقط ر�صا اهلل، واإاّل لما كان عبًدا  اأبًدا ر�صا  يبغي  اأّنه ال  ي�صّدد على 
لي�صوع )غل 1: 10(. اإًذا المبداأ نف�صه يتكّرر اأينما كان: ال للحكمة الب�صريّة، 
نعم للغة ال�صليب: »اأّما اأنا فمعاذ اهلل اأن اأفتخر اإاّل ب�صليب رّبنا ي�صوع الم�صيح« 

)غل 6: 14(.
من ناحية اأخرى، َمن يقراأ غالطية يتولّد لديه انطباع فورّي من اأّن بول�ص، اإذا 
د الق�صوة في كالمه، فالأّن ما ُيطعن به هو �صلطته الر�صولّية. يبدو في دفاعه  تق�صّ
وكاأّنه �صّيد كن�صّي يخاف اأن تفلت من يديه حقوق الرئا�صة على جماعة هو نف�صه 
�صبق وب�ّصرها. في الواقع لي�ص االأمر بهذه الب�صاطة. فبول�ص ال يتوّجه في حديثه 
اإلى اأنا�ص اأدنى منه درجة، اإلى مروؤو�صين، بل اإلى اأنا�ص يطلب منهم اأن يكونوا 
اأن  هم َحكًما بينه وبين اأخ�صامه. لي�صوا هم االأخ�صام، بل القا�صي الذي عليه 
يحكم ويمّيز الفريق الُم�صيب من الفريق المخطئ. اإًذا بول�ص ال يحّط اأبًدا من 
قْدر مر�صليه، فهو يوؤمن ب�صدقهم وباإيمانهم بالرّب ي�صوع. لهذا خاطبهم خطاب 
ثقة: »اإّني واثق بالرّب في �صاأنكم اأّنكم لن تروا راأيًا اآخر« )غل 5: 10(. وثقته 
ال تنبع من نف�صه، مع كونه الر�صول الذي عن يده اآمن اأهل غالطية بالم�صيح، بل 
من الرّب نف�صه: »اإّني واثق بالرّب«. ال يطلب بول�ص من قارئيه اأن ياأخذوا براأيه، 
فقط الأّن له �صلطة الر�صول وعليهم واجب الطاعة، بل الأّن الرّب نف�صه منحه هذه 
الثقة بهم، هم الذين اآمنوا باإنجيله. هو وهم، كّلهم، اأبناء هلل الواحد: »والدليل 
على كونكم اأبناء اأّن اهلل اأر�صل روح ابنه اإلى قلوبنا، الروح الذي ينادي: اأّبا، يا 
اأبِت« )4: 6(. اإّنها لغة محّبة، ال ت�صّلط فيها، مع اأّن بول�ص ال يتهّرب اأبًدا من 
حان  عندما  ب�ّصرها.  التي  الجماعة  على  �صلطان  له  كر�صول  م�صوؤولّياته  تحّمل 
الوقت، لم يتواَن عن ا�صتعمال �صلطته، فهّدد المعّكرين �صفو الجماعة بالطرد 

خارًجا، مرّدًدا مّرتين: »فيلكن محروًما« )1: 8، 9(.

بول�ص، الر�صول المِحّب  في الر�صالة اإلى اأهل غالطية
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هناك اإًذا ُبعٌد �صخ�صّي في ما يكتبه بول�ص، ال يمكن اأن نتغافل عنه. ُينظر عادًة 
المحاججة  في  فّذة  وطرق  هائلة  عقلّية  قدارت  ذي  كرجل  االأمم  ر�صول  اإلى 
واالإقناع، وكفيل�صوف غارق في ثيابه اليونانّية البحتة. لكن ال يمكن اأن نن�صى 
ا اإن�صان قلب، كائن عواطف واأحا�صي�ص.  لفحة بول�ص ال�صرقّية ال�صامّية. هو اأي�صً
�صحيح اأّنه ا�صتعار من اليونانّيين رجاحة العقل، لكّنه لم ين�َص اأن يرّطب يونانّيته 
ب�صحنات قلبّية كبيرة. لقد عرف بول�ص اأن يدوزن كتاباته، ويجبل حروفه الجاّفة 
ب�صيء من خبراته الحّية. في غالطية، وفي خ�صّم ال�صجال العنيف، ترك بول�ص 
ا في 4: 12-20(: »اإي�صال  لعاطفته هام�ًصا وا�صًعا كي تعّبر عن ذاتها )خ�صو�صً
اأن  ا مع ما يمكن  اأي�صً االإنجيل ال يحدث فقط من خالل خطاب عقالنّي، بل 

يفهمه القلب و»االأح�صاء«)4(.

2 - نقطة �لنطالق: �لفد�ء
قبل اأن نمخر عباب الر�صالة �صوؤال يطرح نف�صه: ما الدافع االأّول الذي اأملى 
على بول�ص كتابة ر�صالة جدلّية بهذا ال�صكل؟ اإنطالقة بول�ص في كتابة غالطية لم 
تكن ال�صريعة؛ فهو لم يكتب ما كتبه لكي يهاِجم ال�صريعة لمجّرد مهاجمتها. 
الأحيا  ال�صريعة  عن  »متُّ  ختًما:  قبرها  على  وو�صع  بول�ص  َدَفَنها  ال�صريعة، 
يذكرهم  الر�صالة ال  لمهاجمة خ�صومه، فهو في كّل  ا  اأي�صً هلل« )2: 19(. وال 
 ،tine,j( »بع�ص«  ي�صّميهم  اإليه:  بالن�صبة  نكرة  الأّنهم  يعتبرهم  وال  باأ�صمائهم 
1: 7(، ولّما حان الوقت دعاهم »االإخوة الكذبة« )2: 4(. وال ابتغى في ما 
اأ�صالته  ال�صخ�صّي ِمن الذين هاجموه بعنٍف واأنكروا عليه  كتب تح�صيل �صرفه 
الر�صولّيه. االإهانة، طالما اعتبرها م�صاركة منه في اآالم الم�صيح: »اإّني اأحمل في 
على  فاديًا  و�إيّاه  �لم�سيح،  هي  بول�س  �إنطالقة   .)17  :6( ي�صوع«  �صمات  ج�صدي 
�ل�سليب. لم يكن بول�ص ليهاجم االإخوة الكذبة لو لم يم�ّصوا �صليَب الم�صيح، 
اإبطال  يّدعوا  لم  لو  ال�صريعانّيين  ال�صريعة واأتباعها  لي�صّب غ�صبه على  ولم يكن 

)4(  Ibidem, p. 27.
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الأّن  بل  الجدل،  في  يجادل رغبًة  لم  بول�ص  بال�صليب.  الحا�صل  الفداء  مفعول 
»حقيقة االإنجيل« كانت في خطر، الأّن الحبَّ المهراق على ال�صليب اأُريد له اأن 
يكون »عبًثا«، لال�صيء: »اإذا كان البّر ُينال بال�صريعة، فالم�صيح اإًذا قد مات عبًثا« 
وال�صريعة.  الم�صيح  بين  غالطية  في  »�صخ�صّية«  مواجهة  اإًذا  هناك   .)21  :2(

باقي المو�صوعات تح�صيل حا�صل.
والدليل؟ نجده في مقّدمة الر�صالة )1: 1-5(؛ فهي، مع كّل الغرابة التي هي 
عليه، نالحظ فيها اأمًرا ملفًتا قّلما تنّبه اإليه المف�ّصرون)5(. نقراأ في اآ 4: »عليكم 
الم�صيح -اإلى هنا غالطية هي  ي�صوع  اأبينا والرّب  النعمة وال�صالم من لدن اهلل 
 tou/ do,ntoj e`auto.n( خطايانا«  �أجل  من  بنف�سه  جاد  �لذي  الر�صائل-  باقي  مثل 
الر�صالة. في كّل  براأيي، مفتاح  u`pe.r tw/n a`martiw/n h`mw/n(. هنا يكمن، 

مقّدمات ر�صائل بول�ص ال يدور الكالم على ذبيحة ال�صليب، اإاّل هنا. في مقّدمة 
ر�صالة روما، يدور الكالم على ميالد ي�صوع من ن�صل داود وعلى قيامته من بين 
االأموات: »... في �صاأن ابنه الذي ُولد من ن�صل داود بح�صب الطبيعة الب�صريّة، 
وُجعل ابن اهلل في القدرة بح�صب روح القدا�صة« )رو 1: 3-4(. وفي مقّدمَتي 
ر�صالَتي كورنث�ص، كما هو الحال في باقي الر�صائل، تنتهي المقّدمة عند: »عليكم 
النعمة وال�صالم من لدن اهلل اأبينا والرّب ي�صوع الم�صيح« )1 كو 1: 3؛ 2 كو 
1: 2؛ اأف 1: 2؛ اإلخ(. ولكي نكون اأكثر دّقة، نجد بول�ص يتكّلم، في الر�صالة 
الثانية اإلى الكورنثّيين، على »اآالم الم�صيح« التي تفي�ص علينا، لكن في معر�ص 
كالمه على التعزيات التي يعّزينا بها اهلل االآب: »فكما تفي�ص علينا اآالم الم�صيح، 
ا« )2 كو 1: 5(. ال ُتذكر ذبيحة ال�صليب  فكذلك بالم�صيح يفي�ص عزاوؤنا اأي�صً
)5( اأكثر ما يتوّقف عليه المف�ّصرون في المقّدمة هو الن�صوفة التي تخّيم عليها وتمّهد لما ياأتي، وكاأّن 
المكتوب ُيقراأ من عنوانه. فتغيب مثاًل عبارات محّببة اعتاد بول�ص على اأن ي�صتعملها في مقّدماته، 
على  غالطية،  مقّدمة  الم�صيح«.  ي�صوع  »عبد  االأحّباء«،  القّدي�صين  »اإلى  اهلل«،  »كني�صة  مثل: 
على  ي�صّدد  اأن  هو  فيها  بول�ص  ابتغى  ما  ُجّل  فيها،  عاطفة  ال  مقت�صبة  جمل  من  تتاألّف  العك�ص، 
اإن�صان  ِعبر  وال  ب�صر  بم�صيءة  ولي�ص  ي�صوع  والرّب  االآب  اهلل  بم�صيءة  ر�صول  هو   )1( نقطتين: 
)الحظ تكرار عبارة avnqrwpoj(؛ )2( لي�ص ر�صواًل منعزاًل، بل متَّحد مع "جميع االإخوة" الذين 

ي�صاركونه كتابة الر�صالة.
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بحّد ذاتها وال بالقّوة نف�صها كما في غالطية. في مقّدمة غالطية ي�صتعمل بول�ص 
ا »اأعطى«، »وهب«، »منح«، »قّدم«،  فعل »جاد« )didwmi( الذي يعني اأي�صً
لغوّي  اإلى حقل  تنتمي  اأجل«  من  نف�صه  »اأعطى  عبارة  اإّن  »بذل«.  بـ«،  »جاد 
كثيف المعاني، فهي اأف�صل َمن عّبر عن محّبة اهلل للب�صر وعن ا�صتعداد الم�صيح 

الأن يبذل نف�صه في �صبيل االآخرين:
* »الأّن ابن االإن�صان لم ياأِت لَيخُدم، بل لُيخَدم ويجود بنف�صه فداًء عن كثيرين« 

)مر 10: 45(؛
* »هذا هو ج�صدي يُبَذل من اأجلكم« )لو 22: 19(؛

* »اإّن اهلل اأحّب العالم حّتى جاد بابنه الوحيد« )يو 3: 16(؛ 
* »الم�صيح ي�صوع الذي جاد بنف�صه فدى لجميع النا�ص« )1 تيم 2: 6(؛

* »الذي جاد بنف�صه من اأجلنا ليفتدينا من كّل اإثم« )تي 2: 14(.
لماذا تفّرد بول�ص في مقّدمة غالطية عن غيرها من المقّدمات؟ لقد اأراد منذ 
البداية اأن يحّدد نقطة انطالقه: �لفد�ء �لذي ح�سل على �ل�سليب. هذه النقطة هي 
التي يريد اأن يدافع عنها، الأّنها هي وحدها التي اأ�صابها ال�صريعانّيون ب�صهامهم، 
والتي تجاهها ُيخطئ بع�ص الغالطّيين. يكتب بول�ص اإلى جماعة ولي�ص اإلى فرد، 
»من  الم�صيح:  حّب  كجماعة،  واختبرت،  ال�صليب  بذبيحة  اآمنت  كني�صة  اإلى 
ولم  الجبين،  بعرق  وب�ّصرها  هو  �صبق  لقد   .)upper… hmwn( خطايانا«  اأجل 
في  ب�ّصر  كما  تماًما   ،)1  :3( الم�صلوب  ي�صوع  �صورة  �صوى  اأمامها  »ير�صم« 
لب« من اأجل الغالطّيين )غل 6:  كورنث�ص )1 كو 1: 23(. وبول�ص نف�صه »�صُ
17(. لذلك اإن ع�صى هوؤالء، فلي�ص بول�َص بذاته، بل فداء ي�صوع الم�صيح. واإن 
نق�صوا، فلي�ص �صلطة الر�صول فح�صب، بل الحّب المعطى على ال�صليب. وهو، 

بالتالي، اإْن كتب، فبقلِب حبيٍب مجروح. 
والفداء الذي اختبره اأهل غالطية، والذي ب�ّصر به بول�ص، اإّنما كان، قبل كّل 
�صيء، خبرة �صخ�صّية عا�صها الر�صول نف�صه بنحٍو غارق في العمق والروعة. ال 
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االآن  اأحيا  كنُت  »واإذا  اآخر:  مكان  في  قال  لذلك  يختبره.  ال  بما  بول�ص  يب�ّصر 
ح�صب الج�صد، فاإّني اأحيا في االإيمان بابن اهلل الذي �أحبّني وجاد بنف�سه من �أجلي« 
 .)20 :2  ،tou/ avgaph,santo,j me kai. parado,ntoj e`auto.n u`pe.r evmou/(
ما قيل قباًل على �صعيد جماعّي، ُيقال االآن على �صعيد �صخ�صّي: »الأجلي« 
)u`pe.r evmou(. فعل »اأحّب« ياأتي هنا في �صيغة الما�صي الب�صيط، وهي �صيغة 
د جرى في الما�صي، والمق�صود هنا حدث ال�صليب:  تدّل على حدٍث ما محدَّ
الذي  ذاته«(  »اأ�صلم  )اأو  »بذل«  فعل  وكذلك  الأجلي«.  لَب  �صُ عندما  »اأحّبني 
ا بال�صيغة ذاتها: »بذل نف�صه  يترجم هنا الفعَل المرّكب paradidwmi، هو اأي�صً
على ال�صليب الأجلي«. وال مّرة نجد في الر�صائل البول�صّية �صيغة مثل هذه. هنا 
فقط يِرد فعل »اأحّب« مع �صمير مّت�صل ب�صيغة المتكّلم »اأحّبني«، بينما مراًرا 

ب�صيغة الجمع »اأحّبنا«:
* »لكّننا في ذلك كّله فزنا فوًزا َمِبيًنا بالذي �أحبّنا« )رو 8: 37(؛

* »ولكّن اهلل الوا�صع الرحمة، لحّبه ال�صديد الذي �أحبّنا به« )اأف 2: 4(؛
* »ع�صى رّبنا ي�صوع الم�صيح نف�صه واهلل اأبونا الذي �أحبّنا« )2 ت�ص 2: 16(6. 
اأبيه:  َتِرُد فقط في كالم ي�صوع مع  اأّن هذه ال�صيغة »اأحّبني«  ا  اأي�صً والملفت 
�أحبّني  اأبذل نف�صي الأنالها ثانية« )يو 10: 17(؛ »كما  يحبّني، الأّني  »اإّن االآب 
ا 17: 23، 24، 26(.  ا« )يو 15: 9؛ رج اأي�صً االآب فكذلك اأحببتكم اأنا اأي�صً
كذلك لم يرد الِفْعل »بذل« مع �صمير ب�صيغة المتكّلم، بينما مراًرا ب�صيغة الجمع 

اأو بنحٍو غير �صخ�صّي: 
* »الذي اأُ�صِلم اإلى الموت من �أجل زلّتنا، واأقيم من اأجل بّرنا« )رو 4: 25(؛ 
نَّ بابنه نف�صه، بل اأ�صلمه اإلى الموت من �أجلنا جميًعا« )رو  * »اإّن الذي لم َي�صَ

8: 32(؛ 

ا اأف 5: 2؛ 1 يو 4: 10-11، 19؛ روؤ 1: 5. )6( رج اأي�صً
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* »�صيروا في المحّبة �صيرة الم�صيح الذي اأحّبنا وجاد بنف�صه لأجلنا« )اأف 5: 
2(؛

* اأيّها الرجال، اأحّبوا ن�صاءكم كما اأحّب الم�صيح الكني�صة وجاد بنف�صه من 
�أجلها« )اأف 5: 25(. 

ي�صوع  �صليب  �صّد  الغالطّيين  خطيئة  فاإّن  لذلك  عظيم،  اإًذا  الحّب  مقدار 
عظيمة تم�ّص بول�ص نف�صه ب�صكل �صخ�صّي، الأّنه هو واإيّاهم ُخلِّ�صوا بفداء واحد 
ا  وبحّب واحد. واإن هم حاولوا اإبطال هذا الحّب، فهذا يعني اأّن فداء بول�ص اأي�صً
العنف  نفهم مقدار  هنا  باطلة. من  ا  اأي�صً به هي  بهم وعالقتهم  باطل، وعالقته 
الذي في الر�صالة. اإذا كانت غالطية »ر�صالة معارك«، فالأّنها معارك على خلفّية 
حّب، ولترميم عالقة حّب: عالقة الغالطّيين مع �صليب ي�صوع، وعالقتهم مع 

بول�ص. 

3 - لغة �ل�سليب لغة حّب
َتِرُد كلمة �صليب )stauroj( 10 مّرات عند بول�ص، ثالث منها في غالطية، 
غر  �صِ على  غالطية.  في  منها  ثالث  مّرات،   8  )staurou( َلَب«  »�صَ والفعل 
غالطية، تبدو هذه الن�صبة مرتفعة؛ والغريب هو اختفاوؤهما في ر�صالة روما)7(. 
تماًما  يناق�ص  هو  الم�صيح.  بها  اأتى  التي  الِجّدة  رمز  هو  غالطية  في  ال�صليب 
الختان وال�صريعة التي تقف وراءه: »واأنا، اأّيها االإخوة، اإذا كنُت اإلى اليوم اأدعو 
ال�صليب« )5:  الذي في  العثار  فلقد زال  اليوم؟  اإلى  اأُ�صَطَهد  َفِلَم  الختان،  اإلى 
11(؛ »اإّن اأولئك الذين يريدون تبيي�ص وجوههم في االأمور الب�صريّة هم الذين 
ُيلزمونكم الختان، وما ذاك اإاّل لياأمنوا اال�صطهاد في �صبيل �صليب الم�صيح« )6: 
12(. بالن�صبة اإلى بول�ص، كان من الم�صتحيل بمكان اأن »يت�صرعن« االإنجيل. 
الم�صلوَب  الم�صيَح  اإنجيله  �صاكن في  بول�ص متهّوًدا في م�صيحّيته، ولو  َبقي  لو 

ا في غل 2:  ال نجد في روما اإاّل فعل sustauro.omai، ومّرة واحدة )6: 6(، من اأ�صل مّرتين )اأي�صً  )7(
.)20
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طِهد! لكن كيف له اأن ي�صالح ال�صريعة مع ال�صليب،  مع ال�صريعة، لما كان ا�صُ
لب، فب�صبب ال�صريعة؟  والم�صيح، اإن �صُ

لهذا فال�صليب عند بول�ص، لي�ص رمًزا فح�صب بل نظام حياة، طريقة تفكير، 
�صليـبّي  الم�صيحّي هو  بول�صّي،  بكالٍم  والختان.  ال�صريعة  منطق  يعاك�ص  منطق 
ِلْبُت مع الم�صيح،  ا: »�صُ الكيان، اإن�صاٌن »ُي�صلب مع« الم�صيح لي�صاركه قيامته اأي�صً
فما اأنا اأحيا بعد ذلك، بل الم�صيح يحيا فّي« )2: 20(. حياة الم�صيح في بول�ص، 
اإّنما هي نتيجة م�صاركة الم�صيح في موته، الأّن الحياة ال تنبع اإاّل من موت، كما 
االأمر مع حّبة الحنطة. ال�صليب هو رمز النعمة المعطاة بالم�صيح، رمز الخليقة 
الجديدة التي تّمت بالم�صيح؛ َفَمْن ال يقبله ويعود اإلى ال�صريعة التي تلعن ال�صليب 

)تث 21: 23(، »ينقطع عن الم�صيح...، وي�صقط عن النعمة« )غل 5: 4(. 
اأفتخر  اأن  اهلل  فمعاذ  اأنا  »اأّما  افتخار:  اأّيما  بال�صليب  بول�ص  يفتخر  هنا  من 
 :6( للعالم«  واأنا  لي،  العالم  لَب  �صُ به  الذي  الم�صيح،  ي�صوع  رّبنا  ب�صليب  اإاّل 
14(. لم يعد بول�ص يرى اأ�صياء هذا الدهر ويحكم عليها اإاّل عبر �صليب ي�صوع: 
لب بالن�صبة  »العالم« كّله مع ما يمّثله من ِقيم وثقافة ومّيزات وافتخارات، كّله �صُ
اإلى الم�صيح. وهو  اإذا لم يو�صله  اأم�صى بال منفعة،  اإلى بول�ص. مات. زهد به. 
لب للعالم، اأي اأّنه لم َيُعد رجَل رغائب، رجاًل ي�صير »بح�صب الج�صد«  ا �صُ اأي�صً
بول�ُص  �صارك  لقد  العالم.  هذا  اأهل  اإليه  يميل  ما  اإلى  يميل  ترابّية  اأر�صّية  �صيرة 
الم�صيَح في �صلبه وموته، لي�صاركه في مجده وقيامته، لهذا اأم�صى »في الم�صيح« 
فهو اإًذا »خليقة جديدة« )2 كو 5: 17(؛ »فما الختان ب�صيء وال القلف ب�صيء، 

بل الَخلق الجديد« )غل 6: 15(. 
وكما بول�ص كذلك الم�صيحّيون: »اإّن الذين هم للم�صيح قد �صلبوا الج�صد 
وما فيه من اأهواء و�صهوات« )5: 24(. الج�صد هنا هو ترجمة لكلمة »�صارك�ص« 
)sarx( ال�صهيرة، وهي رمز لالإن�صان القديم مع ما فيه من �صهوات وميول اإلى 
ال�صعف وال�صّر والرذيلة: »واأعمال الج�صد ظاهرة، وهي الزنى والدعارة والفجور 
د وال�صخط والمنازعات  حر والعداوات والخ�صام والح�صَ وعبادة االأوثان وال�صِ
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وال�صقاق والت�صّيع والح�صد وال�صكر والق�صف وما اأ�صبه« )5: 19-21(. لذلك 
اأن ت�صلب الج�صد يعني اأن تميت اأهواءه وتزهد بجميع ميوله، واأن تحيا حياة 
تتوافق مع الروح القد�ص وف�صائله: »اأّما ثمر الروح فهو المحّبة والفرح وال�صالم 
وال�صبر والّلطف وكرم االأخالق واالإيمان والوداعة والعفاف« )5: 23-22(.

4 - و�لرتد�د عن �ل�سليب خيانة
عن  بارتدادها  غالطية،  جماعة  بول�ص:  اإلى  بالن�صبة  اإًذا  وا�صحة  الم�صاألة 
وعودتها  ال�صليب،  على  ظهر  الذي  الفداء-الحّب،  مفعول  واإبطالها  االإنجيل 
اإلى ال�صير وراء ال�صريعة، اإّنما تخون. لماذا؟ الأّن ما ُينَق�ص هنا لي�صت عالقة قائمة 
على فرائ�ص و�صرائع بل على حّب. ونق�ص الحّب خيانة. الخيانة هو اأن تهجر 
اإلى ما كنَت عليه قباًل، وكاأّنك بال حبيب. الغالطّيون يتركون  الحبيب وتعود 

حّب الم�صيح، ويعودون اإلى ما كانوا عليه قباًل، ال�صريعة. 
الحظوا مثاًل باأّي كلمات وّبخ بول�ص الغالطّيين: 

 ،metati,qhmi فعل اإّن   .)6  :1( ترتّدون«  �صريًعا  هكذا  اأّنكم  »عجبُت   *
الم�صتعمل هنا، يعني، مّما يعني، تحويل مركز اهتمام القلب اإلى �صيء اآخر. في 
ال�صبعينّية، مثاًل، ت�صّلي اإ�صتير لكي »يتحّول قلب« الملك اإلى ُبغ�ص اأعداء اإ�صرائيل 
)اإ�ص 4: 17(. وفي ي�صـوع بن �صـيراخ، »ال�صـديـق ينقلـب اإلى عدّو« )�صي 6: 
9()8(. الغالطّيون يرتّدون اإلى »اإنجيل اآخر« )غل 1: 6(، و»لي�ص هناك من اآخر« 
الذي  لالإنجيل  بل  نف�صه،  لبول�ص  لي�ص  االرتداد خيانة،  )1: 7(. كالم جازم. 
ا عن ر�صولّيته من خالل دفاعه عّما يب�ّصر به)9(. �صحيح اأّن بول�ص هنا يدافع اأي�صً

في 2 مك 7: 24 يغوي اأنطيوخو�ص اأ�صغر اأبناء االأّم ال�صبعة كي »يهجر تقاليد اآبائه«، فيرّقيه في   )8(
ا 2 مك 11: 24(. المنا�صب العالية )رج اأي�صً

يلجاأ بول�ص هنا اإلى اأ�صلوب المبالغة لكي ُيظهر للغالطّيين فداحة خطيئتهم: »فلو ب�ّصرناكم نحن اأو   )9(
ب�ّصركم مالك من ال�صماء بخالف ما ب�ّصرناكم به، فيكن محروًما« )1: 8(.
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ب�ّصر به، لكّن ق�صده االأ�صا�صّي اإّنما هو الدفاع عن �صّحة االإنجيل ال عن �صّحة 
ر�صولّيته. حقيقة الر�صالة هي اأهّم من حقيقة الر�صول)10(. 

الذي  »َمن  اأخرى،  ترجمة  ح�صب  اأو،   ،)1  :3( فتنكم؟«  الذي  »َمن   *
حر لغة اإغواء.   �َصَحركم؟«؛ واالفتتان اأو ال�صِ

في ال�صريعة لي�ص من حّب، بل واجب، واجب تتميم الفري�صة. هي، بتعابير 
بول�صّية غالطّية، لغة واجب ولي�صت لغة حّب. لغة خ�صوع ولي�صت لغة اإيمان، 
لغة  لغة ج�صد ولي�ص  لغة َوحدة،  ِفرقة ولي�صت  لغة  بّر،  لغة  لغة خطيئة ولي�صت 
روح، لغة عبوديّة ولي�صت لغة حّريّة، لغة قا�صر ولي�ص لغة ابن. لقد اأظهر بول�ص، 

ا للغالطّيين.   حّتى في مقاربته لل�صريعة، حبًّا جمًّ

5 - �ل�سريعة لغة و�جب
اأن َيرجع  اليهودّي،  الم�صيحّي ويحيا حياة  اأن يعود  يوؤلم بول�ص هو  ما كان 
»ي�صوُع« الذي فيه )مع ما يمّثله ي�صوع من منطق ونظام وعقلّية( ويتحّول اإلى 
»مو�صى« )مع ما يمّثله مو�صى من فرائ�ص واأنظمة(. تذّكر بول�ص دون �صّك كالم 
بال�صبط  ُع خمر جديدة في زقاق عتيقة« )مر 2: 22(. هذا  ي�صوع: »ال تو�صَ
ما يكتبه في غالطية، لكن لي�ص في رواية اأو في َمَثل كما في االأناجيل، بل في 
التي  االأ�صئلة  جملة  نفهم  اأن  يجب  الِجّدة  هذه  منطلق  من  الهوتّي.  خطاب 
يطرحها على الغالطّيين في بداية الف�صل الثالث: »يا اأهل غالطية االأغبياء، َمن 
اأريد  الم�صلوب؟  ي�صوع  �صورة  اأعينهم  اأمام  ت  ُعر�صَ الذين  اأنتم  فتنكم،  الذي 
اأم الأّنكم  ال�صريعة نلتم الروح،  اأِمَن العمل باأحكام  اأمًرا واحًدا:  اأعلم منكم  اأن 
اأفينتهي بكم االأمر  الحّد؟  اإلى هذا  الغباوة  اأََبَلَغْت بكم  �صمعتم ب�صارة االإيمان؟ 
اإلى الج�صد، بعدما ابتداأتم بالروح؟ اأكان عبًثا كّل ما اختبرتم، اإذا �صّح اأّنه كان 
عبًثا! اأترى اأّن الذي يهب لكم الروَح، وُيجري المعجزات بينكم، يفعل ذلك 

و»اإنجيل   ،)11 :1( االإن�صان«  بح�صب  »االإنجيل  اإنجيَلين:  بين  لديه  التعار�ص  يتكّرر  هنا  من   )10(
الم�صيح« )1: 7(، اأو »اإنجيل بك�صٍف من ي�صوع الم�صيح« )1: 12(.
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الأّنكم تعملون باأحكام ال�صريعة، اأم الأّنكم �صمعتم ب�صارة االإيمان؟« )3: 5-1(. 
بكالم مخت�صر: لماذا العودة اإلى الوراء، اإلى القديم، بعد اأن اختبرتم الجديد؟ 
هذه االأ�صئلة بالغّية، ال ينتظر بول�ص اأجوبة عليها. يرميها في وجه الغالطّيين كي 

هم وتذّكرهم بما هم عليه اأ�صاًل.  تخ�صّ
اإن�صان  يكون  اأن  للم�صيحّي  يمكن  الغالطّيين وا�صحة: ال  اإلى  بول�ص  ر�صالة 
اأّنه ُوجب  اإن�صاًنا يخ�صع لما ال يعلم، ويخ�صع لمجّرد  اإن�صان واجب،  فري�صة، 
عليه اأن يخ�صع. الأّنه اإن فعل ذلك، ف�صيكون تحت ُحكم اللعنة: »اإّن اأهل العمل 
»ملعون  الكتاب:  في  ورد  فقد  اللعنة.  حكم  في  جميًعا  هم  ال�صريعة  باأحكام 
َمن ال يثابر على العمل بجميع ما ُكتب في ال�صريعة« )غل 3: 10(؛ فال�صريعة 
اأحد  ال  اإذ  بها،  اأحٌد  يتبّرر  ال  لذلك  باالإيمان،  ولي�ص  بالعمل  ملت�صقة  بطبيعتها 
يقدر اأن يعمل بجميع فرائ�صها، الأّن َمن نق�ص فري�صة نق�صها كّلها. الأجل هذا 
اأتى الم�صيح وحّررنا من ال�صريعة كلعنة، باأن �صار هو نف�صه لعنة: »اإّن الم�صيح 
افتدانا من لعنة ال�صريعة، اإذ �صار لعنة الأجلنا، فقد ورد في الكتاب: »ملعون َمن 

ُعلِّق على »الخ�صبة« )3: 13(.
منطق الواجب خطير، الأّن ال مّجانّية فيه. الخطر فيه لي�ص في انحبا�ص الموؤمن 
�صمن ق�صبانه، بل �صعيه اإلى اأن يحب�ص اهلَل فيه: كما يجب علّي اأن اأخ�صع، »يجب« 
اإّني  ال�صاّل: »ها  َمَثَل االبن  اإّنه منطق االبن االأكبر في  اأن يكافئ.  ا  اأي�صً على اهلل 
اأعطيتني َجديًا واحًدا  اأمًرا قّط، فما  اأخدمك منذ �صنين طوال، وما ع�صيُت لك 
ه  الأتنّعم به مع اأ�صدقائي« )لو 15: 29(. م�صكلة هذا االبن واحدة: اأّنه اأخ�صع نف�صَ
ا اأباه لمنطق الواجب، وهو في النهاية منطق االأجير ال منطق االبن.  واأخ�صع اأي�صً
لم يهتّم بعودة اأخيه اإلى البيت، بل بحجم المكافاأة التي نالها على غّيه: »ولّما رجع 
ابنك هذا الذي اأكل مالك مع البغايا، ذبحَت له العجل الم�صّمن« )لو 15: 30(. 
الأخيه العجل الم�صّمن، وله وال حّتى َجديًا واحًدا! هذا المنطق هو بالتحديد ما 
�صعى بول�ص اإلى ف�صحه في ال�صريعة المو�صوّيه، واإلى اأن َيفهمه الغالطّيون والحًقا 

الرومانّيون، م�صتعماًل لغة التبرير: التبرير يح�صل باالإيمان ال بال�صريعة.
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6 - �ل�سريعة لغة ِفرقة
اليهودّي  اليهود.  ياأتي  اأعالها  الب�صر هناك هرمّية، وفي  بين  ال�صريعة تفّرق: 
متمّيز عن غيره في كّل �صيء، وتميُّزه يف�صله عن االآخرين: ال م�صاركة معهم، 
وال طعام. يعني ال محّبة. كان ال يحّق على اليهود اأن ي�صاركوا الوثنّيين الطعام، 
االإخوة  حاول  لقد  ثيابه!  من  بول�ص  ُتخرج  كهذه  فل�صفة  يتنّج�صوا.  اأن  مخافة 
الكذبة توريث هذه ال�صو�صة اإلى الم�صيحّية، بالرغم من القرار ال�صادر في مجمع 
اأور�صليم االأّول )�صنة 49( باأن يت�صارك الكّل في المائدة الواحدة. بول�ص وقف 
لهم بالمر�صاد، فوحدة الم�صيحّيين في خطر: االإيمان بي�صوع الم�صيح األغى كّل 
لو  اأحًدا، حّتى  يراِع  ولم  الب�صر.  بين  يف�صل  ما كان  الما�صية وكّل  االمتيازات 
 :2 غل  في  اأنطاكيا  حادثة  )رج  برنابا  دربه  ورفيق  بطر�ص  هو  اأخطاأ  َمن  كان 
اأن  اأيًّا كان، فهو اأحد االأعمدة، و�صلوكه ال يمكن  11-14(. بطر�ص لم يكن 
يمّر مرور الكرام. الجميع ينظر اإليه ويقّلده، و�صلوكه ُي�صحي قاعدة. لهذا كانت 

ثورة بول�ص: »لم ي�صلكوا با�صتقامة تجاه حقيقة االإنجيل« )اآ 14(.
تها. اأتى  ق. وال�صريعة راعت هذه الطبيعة، بل غذَّ االإن�صان بطبعه َقَبِلّي، مفرِّ
بول�ص وَقَلَب المقايي�ص: الجميع واحد الأّن »اهلل واحد« )3: 20(. والوحدة 
جميًعا  »اإّنكم  الم�صيحّي:  ن  ُيكوِّ الذي  الحدث  من  اأّي  المعمودّية،  من  اأنبعها 
اأبناء اهلل باالإيمان بالم�صيح ي�صوع، فاإّنكم جميًعا، وقد اعتمدتم في الم�صيح، قد 
لب�صتم الم�صيح: فلي�ص هناك يهودّي وال يونانّي، ولي�ص هناك عبٌد اأو حّر، ولي�ص 
هناك ذكر واأنثى، الأّنكم جميًعا و�حٌد في الم�صيح« )3: 26-28()11(. الجميع 
الخال�ص.  ي�صملهم  والجميع  ويونانّيين،  يهوًدا  خطئوا،  الجميع  الأّن  واحد، 
في بداية الف�صل الرابع، يق�صم بول�ص كالمه على بنّوة االإن�صان هلل اإلى ق�صَمين: 
ه اإلى اليونانّيين )4: 11-8(.  ق�صم يخاطب به اليهود )4: 1-7(، واآخر موجَّ

الجميع فيما م�صى كانوا عبيًدا، واالآن تحّرروا.  
 

.)eij( »و»واحد ،)pantej( »تعبيران يكثر تكرارهما في هذا المقطع من غالطية: »الجميع )11(
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اأتى قبل  اإبراهيم. لماذا؟ الأّن هذا  ا�صتنجد بول�ص بَمثل  ُيثبت فكرته،  ولكي 
ال�صريعة، واآمن قبل ال�صريعة، وُوِعَد بالخال�ص قبل ال�صريعة، فهو اإًذا اأٌب لجميع 
 .)7  :3( االإيمان«  اأهل  هم  اإّنما  اإبراهيم  اأبناء  اأّن  اإًذا  »اإعلموا  يوؤمنون:  الذين 
ر قبل اأن يمار�ص ال�صريعة واأعمالها،  لهذا فاالإيمان كان قبل االأعمال. اإبراهيم ُبرِّ
ا )3:  وبالتحديد قبل اأن ُيختن. اآمن بالرّب وكان بعُد قلًفا، فُح�صَب له ذلك برًّ

 .)6

7 - بينما �لمحبّة لغُة َوحدة
ُيقَرن  لم  فاإن  يكفي.  ر، هذا وحده ال  الم�صيحّي مخلَّ�ص ومبرَّ اإّن  نقول  اأن 
الخال�ص بالمحّبة، يبَق مفهوًما نظريًّا، ال طعم له وال لون: »في الم�صيح ي�صوع ال 
قيمة للختان وال للَقلف، واإّنما  لالإيمان �لعامل بالمحبّة« )غل 5: 6(. هنا االأ�صا�ص. 
ق ببول�ص اأّنه ينادي فقط باالإيمان دون  هذه االآية وحدها كافية لترّد كّل اّتهام ُيل�صَ
م�صيحيًّا  يوًما  يكن  لم  بول�ص  المحّبة.  اأعمال  بل  ال�صريعة،  اأعمال  االأعمال، ال 
وحّب.  وحركة  عمل  اإن�صاُن  هو  بل  والتفل�صف،  بالتنظير  يكتفي  اأر�صتقراطيًّا، 
التي تج�ّصد االإيمان  اأن يهمل المحّبة  دافع عن االإيمان م�صتميًتا، لكن من غير 
على االأر�ص وتقّرب االإخوة: »تمام ال�صريعة كّلها هو في هذه الكلمة الواحدة: 
"اأحبب قريبك حّبك لنف�صك"« )5: 14(. وفي غالطية مثل ثاٍن �صديد الروعة. 
في 2: 1-10، ينقل بول�ص وقائع ما حدث في مجمع اأور�صليم االأّول: الجميع 
اعترفوا بوجود اإنجيَلين في الكني�صة، »اإنجيل القلف« و»اإنجيل الختان« )اآ 7(، 
ُر�ُصلهما:  منهما  ولكّل   .)8 )اآ  الختان«  و»ر�صالة  القلف«  »ر�صالة  ور�صالَتين، 
جناحان  اإًذا  هناك  للختان.  ويعقوب  ويوحّنا  وبطر�ص  للقلف،  وبرنابا  بول�ص 
في الكني�صة، موهبتان، لكن ما يجمع بينهما هي المحّبة المتج�ّصدة في خدمة 
الفقراء: »فنذهب نحن اإلى الوثنّيين وهم اإلى المختونين، ب�صرط واحد وهو اأن 

نتذّكر الفقراء« )اآ 10(. جمَع الفقراء ما عجزت عنه العقيدة! المحّبة تجمع.
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8 - �ل�سريعة لغة قا�سر ل لغة �بن
ابتداًء من 3: 23، ي�صتعمل بول�ص لغة اأخرى في هجومه على ال�صريعة. تعابير 
ال�صريعة »موؤدِّب« )paidagwgo.j(، كانت »تحر�ص«  الميدان:  جديدة تدخل 
)froure,w( الموؤمن، و»ُتغلق« عليه )sugklei.w(. هذه تعابير اأراد بول�ص من 

خاللها اأن يعّبر عن اأمَرين: 
قا�صًرا،  اإن�صاًنا  الموؤمن  من  تجعل  اإذ  �صلبّية،  نوعّية  هي  الحرا�صة:  نوعّية   *

محكوًما تحت موؤّدب؛
* محدودّية الحرا�صة: هي لوقت، انتفت مع تجّلي االإيمان بي�صوع الم�صيح: 
»فلّما جاء االإيمان لم نبَق في حكم الحار�ص«؛ لعبت ال�صريعة دوَرها، وهي االآن 

بحكم الزائلة. 
الر�صالة، حيث  من  الرابع  الف�صل  في  ويعّمقها  بول�ص  يطّورها  االأفكار  هذه 
 ،)nh,pioj( »الولد«   ،)klhrono,moj( »الوارث«  جديدة:  مفردات  ي�صتعمل 
»العبد« )douloj(، »الو�صّي« )evpitro,poj(، »الوكيل« )oivkono,moj(. تعابير 
يغلب عليها الطابع ال�صلبّي، لت�صف ما كان عليه الموؤمن تحت ال�صريعة. الوارث، 
بحّد ذاته، يحمل في داخله بذرة االبن، لكّنه يبقى قا�صًرا )حرفيًّا »ولًدا«( اإلى 

الوقت الذي يحّدده اأبوه. 
ال�صريعة ن�صبح تحت حكم االإيمان،  يتغّير كّل �صيء: من  ابتداًء من 4: 4، 
اأًبا. هذا  ومن عبيد قا�صرين ن�صبح اأبناء وورثة. واهلل، ِمن و�صّي ووكيل ي�صبح 
التحّول �صار بف�صل حدث ي�صوع الم�صيح: »لّما بلغ ملء الزمان اأر�صل اهلل ابنه 
�سائًر� من امراأة، �سائًر� تحت ال�صريعة، ليفتدي الذين هم تحت ال�صريعة، لننال 
ر، واأورث. هذه مفاعيل االإيمان. الغالطّيون،  التبّني« )4: 4-5(. اهلل تبّنى، حرَّ
لم  زمن  واإلى  عبوديّتهم،  اإلى  يتوقون  اأنا�ًصا  ي�صابهون  ال�صريعة،  اإلى  برجوعهم 
يكونوا يقولون فيه هلل: »اأّبا«. هنا الفرق، كّل الفرق. لم تعد عالقة الموؤمن باإلهه 
عالقة قا�صٍر مع و�صّي، بل ابن مع اأبيه: »ل�صَت بعُد عبًدا بل ابن، واإذا كنَت ابًنا 
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فاأنَت وارث بف�صل اهلل« )4: 7(. بول�ص والغالطّيون، كّلهم، اأبناء الآب واحد. 
لي�ص في هذه اللغة �صوى الحّب.

في اآ 12، يتغّير االأ�صلوب كّليًّا. لم نعد اأمام خطاب الهوتّي، بل اأمام ذكريات 
حميمة. لن يعود بول�ص اإلى الاّلهوت اإاّل في اآ 21. ت�صّكل اآ 4: 12-20 اإًذا 
ة واأ�صلوب مغاير عن محيطه. هذا االختالف حدا ببع�ص  مقطًعا ذا نكهة خا�صّ
اأمام مقطع مختلٍف ال  اأو  اأخرى،  اأمام ر�صالة  اإّننا هنا  يقولوا  اأن  اإلى  المف�ّصرين 
عالقة له بما �صبق. لكّن مقارنة دقيقة تجعلنا ندرك اأّننا اأمام حقيقة واحدة، لكن 

بوجهين:
ا  �أّوًل، االبن »�صار« اإن�صاًنا، »�صار« تحت ال�صريعة )اآ 4(. والغالطّيون اأي�صً
مدعّوون اإلى اأن »ي�صيروا« مثل بول�ص، كما بول�ص »�صار« مثلهم: »�صيروا مثلي 
gi.nomai. وفي  الحالتين  يتكّرر في  نف�صه  الفعل  )اآ 12(.  فقد �صرت مثلكم« 
بال  مثلهم. كان  الب�صر »�صائًرا«  �صارك  اهلل  وتبادل.  تحّوٌل وم�صاركة  الحالَتين 
كان  �صريعة؛  بال  ال�صريعة  تحت  هم  َمن  لي�صير  ال�صريعة،  تحت  ف�صار  �صريعة، 
اأبناء على  قا�صرون  لي�صير من هم  »اإمراأة«،  ف�صار تحت و�صاية  بال »و�صّي«، 
ا �صارك الغالطّيين و»�صار« مثلهم: كان تحت ال�صريعة،  مثال االبن. وبول�ص اأي�صً

ف�صار بال �صريعة، لي�صير الذين هم تحت ال�صريعة بال �صريعة. 
اإلى ح�صن  واأر�صله   ،)evxaposte,llw( من ح�صنه  ابَنه  »اأخرج«  االآب  ثانيًا، 
امراأة، وعاد و»اأخرج« )evxaposte,llw( روح ابنه اإلى العبيد لي�صرخوا مع االبن 
ت�صيطر  االأب  الثالوث. �صورة  في �صمت  )اآ 4، 6(. هذه والدة جرت  »اأّبا« 
على هذه االآيات، بينما في االآيات التالية ُت�صتبَدل ب�صورة االأّم لت�صف العالقة بين 
« )اآ  بول�ص والغالطّيين. يناديهم اأّواًل »يا اإخوة« )اآ 12(، بينما في الختام »يا َبِنيَّ
19(. هو لهم بمثابة اأّم، وقد ولدهم مّرتين: »الأّول مّرة« عندما ب�ّصرهم )اآ 13(، 
يتوّلد فيهم ي�صوع  المخا�ص حّتى  اآالم  اأجلهم  اأخرى« عندما عانى من  و»مّرة 
االأمر،  اأمكن  لو  اأّنكم،  اأ�صهد  »اإّني  اأّم:  بمثابة  لبول�ص  كانوا  ا  اأي�صً )اآ 19(. هم 
لكنتم تقتلعون عيونكم وتعطوني اإيّاها« )اآ 15(. وَمن غير االأّم تكون م�صتعّدة 
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االأ�صيلة:  كاالأّم  تماًما  مر�صه،  في  بول�ص  الغالطّيون  يرذل  لم  هذا؟  مثل  لعمل 
الفعل   .)14 )اآ  ترذلوني«  ولم  تزدروني  فلم  ج�صدّي،  في  محنة  لكم  »كنُت 
evkptu,w الذي ا�صتعمله بول�ص هنا كثير الفرادة، فهو ال يرد في الكتاب المقّد�ص 
اإاّل في هذه االآية. يُترجم عادًة بـ»َيرذل«، expulser، ويعني حرفيًّا »ب�صق«، اأو 
»رمى ب�صًقا« )evkptu,w(، وهي حركة يلجاأ اإليها اإن�صان كي يعّبر عن ا�صمئزازه 
عند م�صاهدته اأّي �صيء ملعون اأو مثير لال�صمئزاز. وكتو�صيع للمعنى، هناك من 
 rejeter par ،»يترجم هذا الفعل بـ»اأجه�ص«، اأو »رف�ص عن طريق االإجها�ص
avortement)12(. الغالطّيون لم »يجه�صوا« بول�ص، وهو بدوره تمّخ�ص بهم 

وولدهم لالإيمان.
ثالثًا، الغالطّيون تحّولوا عن اهلل الذي عرفهم، ليعودوا اإلى عبادات قديمة. 
اأو�صاعه  اأكثر  في  واأحّبوه، وعرفهم وعرفوه  اأحّبهم  الذي  بول�ص  وتحّولوا عن 
عة، ليغاروا على اأنا�ص يتوّددون اإليهم كذًبا، كاأّم زائفة ال تبغي خير اأبنائها )اآ  �صِ
ل وارتداد عن حّب: عن حّب اهلل، وعن محّبة بول�ص.  17(. في الحالَتين َتَحوُّ

الغالطّيون ارتّدوا عن الر�صالة ور�صولها.
ويجود  هو،  يحّب  كما  يحّب  باإلهه.  يقتدي  الحقيقّي  الر�صول  باخت�صار، 

بنف�صه كما جاد اهلل بابنه، ويتاألّم كما يتاألّم هو. 

خاتمة
»لي�ص لنا اإاّل اأن نترك االأمر لُتّجار غالطية، فهم �صيتكّفلون ببيع هوؤالء البرابرة 
اأينما كان في اأ�صواق العبيد«. هذا ما قاله االأمبراطور يوليانو�ص، في نهاية القرن 
على  الرومانّية  االأمبراطورّية  ُيهّددون  البرابرة  الغوطّيون  كان  عندما  الخام�ص، 
حدودها ال�صرقّية. قال هذا لعلمه باأّن النخا�صة كانت تجارًة نا�صطة في غالطية، 

وباأّن الغالطيّين كانوا ذوي اأطباع فّظة، ُمحنَّكين، ي�صعب تروي�صهم. 

)12( Cf.  H.G. LiDDLe – R. SCott – H.S. JoneS, A Greek–English Lexicon, 
oxford 1968.
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ًرا باالإنجيل، كان يعلم اأّنه لم يكن اأمام مهّمة  وعندما فتَح بول�ص غالطية مب�صِّ
هّينة اأو اأمام �صعب �صهل االنقياد. األقى بذرة االإنجيل، وَغاِلُب �صامعيه كانوا من 
الطبقة الو�صطى، من اأ�صحاب المهن والتّجار، مع نفر قليل من االأغنياء والعبيد. 
لذا نزل كالمه في الحّريّة الم�صيحّية نزول ال�صاعقة على اأنا�ص كانوا يتوقون اإلى 
اأ�صاوؤوا  بالطبع  منهم  كثيرون  االجتماعّية.  العالقات  �صّلم  في  واالرتقاء  التحّرر 
بّلة  الطين  زاد  وما  يوافقهم.  ما  ح�صب  على  الجديدة  الب�صارة  وتلّقفوا  فهمه، 
اأينما  بول�ص  يالحقون  كانوا  كذبة  اإخوة  من  الداخل،  من  اأتى  الذي  الت�صوي�ص 
حّل، يبّثون اأفكارهم المغلوطة حول التبرير بالم�صيح، ويزرعون خلفه ال�صقاق 

والنزاع. 
كان على بول�ص اإًذا اأن يت�صّرف حااًل وُيعيد المياه اإلى مجاريها. كتب على 
مع  والغ�صب  الّلين،  مع  الحزم  كالمه  في  يجبل  اأن  عليه  وكان  ال�صرعة،  وجه 
د ومتنّوع، رجال عديدون في  المحّبة. بدا في ر�صالة غالطية وكاأّنه اإن�صان متعدِّ
رجل واحد: مع اليهود كان يهوديًّا، ومع الوثنّيين وثنيًّا، ومع العبيد عبًدا ومع 
ا. �صمَت حيث يجب اأن ي�صمت، وافتخر حيث ُوجب االفتخار،  االأحرار حرًّ
ع حيث تجب الوداعة، وغ�صَب حيث ينفع الغ�صب. بيد اأّنه »كان اأبًدا هو  تودَّ
اإيّاه، ورغباته كانت اأبًدا مّتفقة واإرادة اهلل )...(. اإذ لم يكن له من الرغبات اإاّل 

نوع واحد، تلك التي تغنيه في نظر اهلل«)13(.
اإذا غ�صَب بول�ص، فغ�صبه لي�ص عن َجور وظلم، بل عن �صرورة ملّحة يفر�صها 
االإنجيل. وفي هذه الحال الغ�صب جائز: »لي�ص الغيظ في ذاته عالمة �صوء نّية، ما 
لم ي�صدر عن غير داٍع م�صروع )...(. لو لم يكن لنا اأن ن�صتعمل القّوة الغ�صبّية 
عند الحاجة، لكان وجودها في طبيعتنا من النوافل، التي ال فائدة منها، واالأمر 
الك�صل  من  واإيقاظ  الخطاأة،  الإ�صالح  فينا  جعلها  اإّنما  والخالق  كذلك.  لي�ص 
ال�صيف جعل  المهِمل من نومه؛ وكحّد  اأو  النائم  النف�ص، واإنها�ص  وطرده من 
في قلبنا قّوة الغ�صب لكي ُنفيَد منها عند الحاجة. هذا هو ال�صبب الذي جعل 

)13( يوحّنا الذهبّي الفم، تقاريظ �لقّدي�س بول�س، العظة الخام�صة، 6 و4.
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بول�ص يلجاأ اإليها غالًبا؛ وعندما كان ي�صخط، كان اأجدر باالإعجاب من اأولئك 
الذين يمزجون اأحاديثهم بالّلين، الأّنه كان ي�صعى اأبًدا وفي الوقت المالئم اإلى ما 

تقت�صيه م�صلحة التب�صير باالإنجيل«)14(.
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اإفتخار بول�س ب�شدائده 
)2 كو 11: 33-21(

يعر�س القّدي�س بول�س، في المقطع الذي نعالجه، لوحة مظلمة يفتخر فيها 
باأ�سوله اليهودّية وُيعّدد ال�سعاب التي واجهته اأثناء اأ�سفاره وتنّقالته بين الكنائ�س 
التي اأ�ّس�سها؛ اإّنها لوحة دكناء ولكّنها ُم�سّعة وُم�سيئة ت�سمح للر�سول بالإعتداد 
بما�سيه. هنا نت�ساءل: لماذا تباهى بول�س بانتمائه اإلى ال�سعب اليهودّي؟ ما هي 
اإلقاء ال�سوء على واقع كني�سة  اإّن  اأرغمته على الإفتخار ب�سدائده؟  التي  الدوافع 
كورنتو�س، اأثناء تدوين الر�سالة الثانية اإليها، ي�ساعدنا على تفّهم موقف الر�سول 
الذي يدافع في هذه الر�سالة عن �سلطته الر�سولّية من خالل عر�س الميزات التي 

يتحّلى بها الر�سول الحقيقّي.

�أّواًل: كني�سة ك�رنت��ض ترف�ض �سلطة م�ؤ�ّس�سها
اأثناء الرحلة الر�سولّية الثالثة، اأقام بول�س �سنتين في اأف�س�س)1( وهناك عِرف اأّن 
المدينة عن  اأهل هذه  ُيبعدوا  اأن  ا�ستطاعوا  الموجودين في كورنتو�س  خ�سومه 
التعّلق ب�سخ�سه وتعليمه، فاأر�سل تيط�س ليعالج هذه الم�ساألة ولكّن هذا الأخير 
ف�سل في مهمّته؛ زار بول�س كورنتو�س زيارة �سريعة)2( ولكّن هذه الزيارة لم تعِط 
اأّنها  ويبدو  مفقودة  وهي  بالدموع)3(  قا�سية  ر�سالة  كتب  لذلك  اإيجابّية.  نتائج 

)1( رج اأع 19.
)2( رج 2 كو 1: 23؛ 2: 1.

)3( حول الر�سالة المكتوبة بالدموع رج 2 كو 2: 3؛ 7: 8.
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له؛  خ�سعت  كورنتو�س  كني�سة  اأن  اأخبره  تيط�س  لأّن  اإيجابّية  نتائج  اأعطت 
اإلى هذه المدينة ودافع فيها عن �سلطته  فرح بول�س كثيًرا وكتب الر�سالة الثانية 

الر�سولّية متهّجًما على خ�سومه الذين األقوا البلبلة في تلك الكني�سة.

ثانيًا: خ�س�م ب�ل�ض في ك�رنت��ض
ا...«)5(، ولكّنه،  ينتقد بول�س اأحياًنا خ�سًما منفرًدا4 فيقول: »اإذا �سّبب اأحٌد غمًّ
»ل�سنا  اهلل:  بكالم  بالمتاجرة  فيّتهمهم  عّدة خ�سوم  يتهّجم على  اأخرى،  اأحياًنا 
ُيب�ّسرون ويدعون لأنف�سهم:  اأّنهم  ُتتاجر بكلمة اهلل«)6( ويعتبر  التي  الكثرة  مثل 
يفتخرون  اأّنهم  الرّب«)7( كما  الم�سيح  ي�سوع  اإلى  بل  اأنف�سنا  اإلى  ندعو  »فل�سنا 
ترّدوا على  اأن  فُيمكنكم  بنا،  لالإفتخار  �سبياًل  بالباطن: »نجعل لكم  بالظاهر ل 
الذين يفتخرون بالظاهر ل بالباطن«)8(؛ يعتبر هوؤلء الُمخادعون اأّنه يوجد رباط 
الم�ساعدات)9( لأجل ك�سب تعطيهم  التي  كني�سة كورنتو�س  وبين  بينهم  مادّي 

)4( اإقترح البع�س )P. F. Beatrice( اأّن هذا الخ�سم هو اأّبّلو�س )اأفلو( ا�ستناًدا اإلى الن�ّس الغربّي لكتاب 
ُيب�ّسر  اأّبّلو�س  اأف�س�س  في  المقيمين  الكورنثّيين  بع�س  »�سمع  اّبّلو�س:  ب�ساأن  يقول  الذي  الأعمال 
فدعوه لزيارة بالدهم؛ بعد موافقته، كتب اأهل اأف�س�س اإلى التالميذ في كورنتو�س طالبين منهم اأن 
ي�ستقبلوه بالترحاب« )اأع 18: 27(. حمل اأّبّلو�س ر�سائل تو�سية )3: 1( واأتى اإلى كورنتو�س. 
 :5( بالج�سد  الم�سيح  اإلى  يتعّرف  لم  لأّنه  الآخرين  الر�سل  ُي�سبه  ل  اأّنه  بول�س  اأّبّلو�س  اإّتهم  رّبما 
16-17( . كان اأّبّلو�س ف�سيًحا في الكالم مثل بول�س )11: 6( ول يترّدد في الإ�ست�سهاد ب�سريعة 

مو�سى )اأع 7؛ 2 كو 3(.
)5( رج 2: 5.

)6( رج 2: 17.
)7( رج 4: 5.

)8( رج 5: 12.
لهم  ُيقّدموا  اأن  عليهم  ويفر�سون  ي�ستغّلونهم  بول�س  خ�سوم  لأّن  لالإلتهام  الكورنثّيون  يتعّر�س   )9(
ة؛ ا�ستعبد هوؤلء الكذبة بكبريائهم  م�ساريف عي�سهم وذلك بهدف تحقيق فوائد ومكا�سب خا�سّ
اأهل كورنتو�س والتهموهم وامتلكوا نفو�سهم وا�ستولوا على خيراتهم و�سربوهم على وجوههم 
مثلما يفعل الرعاة الكذبة الذين اأ�سار اليهم حزقيال )34: 1ي( والراعي الأحمق في زكريا )11: 

15-16( ولحًقا الأنتيكري�ست في الر�سالة الثانية اإلى اأهل ت�سالونيكي )2: 4-3(.
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 لقمة العي�س وهذا برهان على �سدق �سفتهم الر�سولّية)10(؛ لقد تباهى بول�س باأّنه 
لم يقبل الم�ساعدة من اأحد مع اأّنه هو الذي عّلم الكورنثّيين اأّن الذين ُيب�ّسرون 
ل  اأمره به الروح القد�س ولكّنه ف�سّ بالإنجيل يعي�سون من الإنجيل)11( وهذا ما 
اأن يكون في الَعَوز ولم يقبل الم�ساعدة لكي يمنع هوؤلء المعّلمين المخادعين 
من اتهامه بقبول م�ساعدة اأهل كورنتو�س. ُيوّجه الر�سول اإلى خ�سومه اإّتهامات 
الم�سيح،  بزّي ر�سل  يتزّيون  ُمخادعون  �ستائم: هم كّذابون وعملة  ُتعتبر  قا�سية 
ول عجب فال�سيطان نف�سه يتزّيا بزّي مالك النور)12( وخّدامه يتنّكرون مثله؛ اإّن 

مماثلة الخ�سوم بال�سيطان هي اإّتهام كبير لهم.
اإلى  ن�سبيًّا  ويميلون  ويتفاخرون)13(  للت�سّلط  متعّط�سون  الخ�سوم  هوؤلء 

الغنو�سّية)14( ولهم خبرة وا�سعة في الإ�ستيحاء والروؤى)15(.
حين تهّجم على خ�سومه، ا�ستعمل بول�س ثالث تو�سيحات: 

1 - الروح الذي منحوه للكورنثّيين هو اآخر؛
2 - الإنجيل الذي ب�ّسروا به هو اآخر؛

3 - الم�سيح الذي اآمنوا به هو اآخر، وهذه اإ�سارة اإلى اأّن الكري�ستولوجّيا التي 
يعترفون بها تنظر اإلى �سخ�س الم�سيح من منظار ب�سرّي)16(. 

ولكّنهم  »عقالء«)17(  بعبارة  وي�سفهم  كورنتو�س  اأهل  من  بول�س  ي�سخر 
�سرائع  عليهم  يفر�سون  كاذبين  لر�سل  ويخ�سعون  مخدوعون  اأّنهم  يعرفون  ل 
اّتهامات  اإلى بول�س عّدة  ور�سوًما تحرمهم من حّريّة المفتدين. وّجه الخ�سوم 
لكّنه احتفظ من انتقاداتهم المتعّددة بانتقاد واحد يطال خدمته الر�سولّية فانطلق 

)10( رج 7: 2؛ 11: 11-7. 
)11(  رج 1 كو 9: 14.

)12(  رج 11: 15-13.
)13( رج 11: 20.
)14(  رج 11: 6.

)15( رج 12: 10-1.
)16( رج 11: 4.

)17( رج 11: 19.

اإفتخار بول�س ب�سدائده  )2 كو 11: 33-21(
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التي يتحّلى بها خادم  الميزات  ا  الر�سولّية عار�سً لُيحّدد هّويّته  من هذا الإنتقاد 
العهد الجديد. 

ثالثًا: هّ�يّة خ�س�م ب�ل�ض
اأهل كورنتو�س، ل يك�سف بول�س بو�سوح عن هّوّية  اإلى  الثانية  في ر�سالته 
يّدعون  ُمخادعون،  ُمر�َسلون  ُمزّيفون،  ر�سل  اأّنهم  يوؤّكد  ولكّنه  خ�سومه؛ 
ر�ساًل  اأنف�سهم  اعتبار  اإلى  الُمفرط  تباهيهم  دفعهم  وقد  الم�سيح)18(  ر�سل  اأّنهم 
وافتخروا  كورنتو�س  اأهل  اأمام  الخ�سوم  هوؤلء  تباهى  وُمتفّوقين)19(.  ُمَميَّزين 
هذه  تدفعنا  و�ساللته)20(.  اإبراهيم  ذّرّية  من  واأّنهم  واإ�سرائيلّيون  عبرانّيون  باّنهم 
الإ�سارات اإلى الإعتقاد اأّن هوؤلء الخ�سوم هم يهو-م�سيحّيون يرتبطون بكني�سة 
اأور�سليم  كني�سة  بين  الأولى  الكني�سة  عرفته  الذي  النـزاع  نتذّكر  وهنا  اأور�سليم 
التي اأوفدت ُمر�َسلين ليفر�سوا ال�سرائع المو�سويّة على المرتّدين اإلى الم�سيحّية 
من الوثنّية، من جهة، وبين كنائ�س ال�ستات التي اأ�ّس�سها بول�س من جهة اأخرى؛ 
ُن�سير اإلى اأن مجمع اأور�سليم انعقد لمعالجة هذه الم�ساألة وهو لم يفر�س قيوًدا 

على الم�سيحّيين الآتين من الوثنّية)21(. 
كانوا  الذين  الإخوة)22(  هوؤلء  من  كورنتو�س  في  بول�س  خ�سوم  كان  رّبما 
يقومون برحالت ر�سولّية؛ لكّننا نت�ساءل: هل هم ُمر�َسلون من كني�سة اأور�سليم 
نملك  البول�سّية؟ ل  الكنائ�س  البلبلة في  فاألقوا  ذاتية  بمبادرة  بر�سالتهم  قاموا  اأم 
يتعّلق  ما  �سوى  الوثنّية  الأر�س  في  ع�سر  الإثني  ر�سالة  حول  وافية  معلومات 
الر�سل  هوؤلء  لها  يخ�سع  التي  ال�سلطة  ُنحّدد  اأن  ن�ستطيع  ل  وبالتالي  ببطر�س 

الُمزيَّفون الذين يتهّجمون على �سخ�س بول�س في مدينة كورنتو�س.

)18( رج 2: 17؛ 4: 2؛ 5: 12؛ 11: 14-13. 
كّل  من  اأعلى  ر�ساًل  تعني:  التي   )uperlian apostolon( بعبارة  الر�سل  هوؤلء  الر�سول  ي�سف   )19(

المقايي�س؛ رج 11: 5؛ 12: 11.
)20( رج 3: 6-16؛ 11: 22.

)21( رج اأع 15: 19.
)22( رج 1 كو 9: 5.

الخوري نعمة اهلل الخوري



87

ل يتوّجه بول�س في هذه الإّتهامات اإلى خ�سومه مبا�سرة فهو ل يعرفهم ول 
ا الإ�ساءة  يملك داّلة عليهم لكّنه حّذر الكورنثّيين)23( من هوؤلء الخ�سوم عار�سً
فهذا  الر�سولّية  �سلطته  ورف�سوا  بول�س  الكورنثّيون عن  تخّلى  اإذا  �سّببوها؛  التي 
في  المتهّودين  بول�س  تدّخل خ�سوم  اإّن  والإنجيل.  الم�سيح  اأنكروا  اأّنهم  يعني 
ُي�سّلط  لم  التي  الم�سنية  اآلمه  ليعر�س  بول�س  دفعت  التي  المنا�سبة  هو  ر�سالته، 

كتاب اأعمال الر�سل ال�سوء عليها.

ر�بًعا: �إفتخار ب�ل�ض باأ�س�له �ليه�ديّة وب�سد�ئده
يعر�س بول�س بافتخار، اأمام الكورنثّيين، لئحة تخت�سر المحّطات الموؤلّمة 
التي واجهها اأثناء التب�سير باإنجيل الم�سيح؛ يطلب في البداية من الكورنثّيين اأن 
وُيعّدد   )22 )اآ  اليهودّية  باأ�سوله  يتفاخر  ثّم   )21 )اآ  الأحمق  خطابه  يتحّملوا 
الطابع  ذات  وال�سدائد  )23ب-27(  المادّي  الطابع  ذات  ال�سدائد  بعدها 
الروحّي )اآ 28-29( فيختم بالإ�سارة اإلى هربه من مدينة دم�سق )اآ 33-32(.

1 - �لخطاب �الأحمق )11: 21(
كانت رغبة بول�س تق�سي بالإمتناع عن تعداد الحوادث التي تعّر�س لها اأثناء 
ل التوا�سع)24( رحالته التب�سيرّية؛ هو يعرف جّيًدا اأّن ت�سّرفه غير اعتيادّي لأّنه يف�سّ

)23( كان بول�س ُيحّذر الجماعات من المخاطر التي كانت تتهّددها: حّذر اأهل فيلبي من اأعداء �سليب 
ُي�سّببون الإن�سقاقات ويخدمون بطنهم )رو  الذين  اأهل روما من  الم�سيح )فل 3: 18( وحّذر 
16: 18( مثلما حّذر القدماء في ميليط�س من الذئاب التي ل ترحم القطيع )اأع 20: 29(؛ 
ا اأّن مدينة اأف�س�س، بالرغم من اأّنها تركت حّبها الأّول )روؤ 2: 4(، ولكّنها لم ُتذعن  ونالحظ اأي�سً
الذين  الموؤمنين  اأّن  يعني  الكذبة )روؤ 2: 2(؛ هذا  المعّلمين  ُتمّيز  اأن  ا�ستطاعت  لالأ�سرار ل بل 
تكن  لم  الحال  ولكّن  والداخل  الخارج  في  الأعداء  ُيمّيزوا  اأن  ي�ستطيعون  اأدبيًّا  ا  يملكون ح�سًّ
اإلى �سخ�س الر�سول ور�سالته فتركه الجميع  التعّر�س  كذلك مع الكورنثّيين الذين تجّراأوا على 

ولم يبَق بقربه اإّل الرّب )رج 2 تم 4: 17-16(.
توا�سع بول�س في حياته التب�سيرّية ت�سّبًها بالم�سيح لذلك يقول اإلى الكورنثّيين: »اأنا بول�س اأطلب   )24(
اإليكم بوداعة الم�سيح وحلمه، اأنا المتوا�سع في ح�سرتكم...« )10: 1( ل بل ن�ستطيع القول 
اإّن خدمته الر�سولّية هي �سهادة حّية وتكرار لتوا�سع الم�سيح وتنازله؛ لكّن الر�سول خالف هذه 

القاعدة في خطابه الأحمق فعر�س بافتخار اأحداث الما�سي التي يتباهى بها.

اإفتخار بول�س ب�سدائده  )2 كو 11: 33-21(
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لذلك كّرر امتعا�سه من موقفه الأحمق)25( طالًبا من جماعة كورنتو�س التغا�سي 
عن افتخاره وعدم اعتباره غبيًّا. ل يوافق هذا التفاخر روح الرّب)26( فقد نا�سد 
بول�س دوًما الكورنثّيين بوداعة الم�سيح وحلمه بتوا�سع وجراأة)27( غير اأّنه الآن 
يخالف هذه القاعدة ويترّدد قبل المبا�سرة بحديثه عن ما�سيه لأّن ذلك اأمر غير 
م�ستحّب ل بل هو غباوة ولكّنه يفعل ذلك رغًما عنه لأّن خ�سومه اأجبروه على 
اأّنهم عقالء وحكماء وهم  ذلك. ي�سخر بول�س من الكورنثّيين الذين يتوّهمون 
ل يدرون اأّنهم يتحّملون الخ�سوم الذين يتباهون بح�سب الج�سد)28(؛ بما اأّنهم 
يتحّملون هوؤلء الُمخادعين الحمقى، عليهم الآن اأن يتحّملوا بول�س حين يكون 

ُمرغًما على الحديث ب�سكل اأحمق.
لم يكن بول�س جاهاًل بكّل معنى الكلمة؛ �سحيٌح اأّن موهبته الخطابّية اأمام 
يّدعي  ولكّنه  اليونان  ع�سره  حكماء  بها  يتحّلى  التي  تلك  ت�ساهي  ل  الوثنّيين 
م�ستوى  على  ب�سيًطا  بول�س  كان  ترّدد)29(؛  وبدون  بو�سوح  وُيعّلمها  المعرفة 
هذا  في  المعرفة.  م�ستوى  على  ال�ساأن  عظيم  كان  ولكّنه  والف�ساحة  البالغة 
اأّنه لي�س مجنوًنا ول  الإطار، يقول بول�س: »اعتبروني مجنوًنا«)30( وهذا يعني 
�سعف حقيقّي  من  الر�سول  يخجل  بخجل)31(:  �سعفه  عن  يك�سف  بل  اأحمق 
بقّوة  باأن يفر�س نف�سه  له �سعفه  اأثناء عر�سه خطابه الأحمق؛ ل ي�سمح  اأظهره 
الموؤمنين  ُيرغمون  الذين  الت�سّبه بخ�سومه  يتحا�سى  على كني�سة كورنتو�س فهو 

هناك على الخ�سوع لتوجيهاتهم وتعاليمهم. 
اأّنه  غير  و�سعيًفا  مجنوًنا  جاهاًل  الخطاب  هذا  في  بول�س  يظهر  باخت�سار، 

)25(  رج 11: 1، 16، 21؛ 12: 11.
)26(  رج 11: 17.

)27(  رج 10: 1.
)28(  رج 11: 19-18.

)29(  رج 11: 6.
)30(  رج 11: 16.
)31(  رج 11: 21.
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يطلب من الكورنثّيين اأن يتحّملوا حماقته)32( فحين كان في حالته الإعتياديّة كتم 
هذه الحقائق ولكّنه الآن يتماثل طوًعا مع الإن�سان الأحمق لأّنه يريد اأن ُيقنعهم 
تهّجموا  لأّن خ�سومه  بحماقة  الر�سول  ت�سّرف  الر�سولّية؛  مهّمته  ب�ساأن حقيقة 
الم�سيح  ب�سارة  عن  تخّلوا  الذين  الكورنثّيين  عيون  من  فاأ�سقطوه  �سخ�سه  على 
وان�ساعوا اإلى ب�سارة اأخرى)33(. تباهى ب�سعفه وب�سدائده فعر�س افتخاره بطريقة 

ت�سل اإلى قلوب الكورنثّيين لُيخّل�سهم من تاأثير المعّلمين الكذبة.

2 - تباهي ب�ل�ض باأ�س�له �ليه�ديّة )11: 22(
يبدو اأّن الكورنثّيين مقتنعون اأّن خ�سوم بول�س هم عبرانّيون ينتمون اإلى زرع 
ا عبرانّي واإ�سرائيلّي؛ ل ن�ستطيع اأن  اإبراهيم بح�سب الج�سد ولكّن بول�س هو اأي�سً
ُنحّدد بدّقة اأو اأن ُنمّيز بين هذه ال�سفات التي يتحّلى بها الر�سول ولكّننا ن�ستطيع 
اأن ُنلقي ال�سوء على المعنى المق�سود بالإ�ستناد اإلى ن�سو�س اأخرى ُتعالج م�سائل 
ا في الر�سالة  الأ�سل والمولد مع العلم اأّن ِذكر العبرانّيين والإ�سرائيلّيين يظهر اأي�سً

اإلى اأهل فيلبي)34(. 
اإلى  اإ�سارة  وهذه  اليهودّية  في  ُولدوا  الأعمال)35(،  كتاب  في  العبرانّيون، 
الميعاد؛  اأر�س  عن  بعيًدا  ُولدوا  الهياّلنّيين  اأّن  حين  في  دمهم  ونقاء  اأ�سالتهم 
اأّنه فّري�سّي  بالرغم من ولدته في ال�ستات في مدينة طر�سو�س)36(، يوؤّكد بول�س 
يتبع اأكثر مذاهب الديانة اليهودّية ت�سّدًدا)37(؛ والده فري�سّي)38( وتلّقى الر�سول 

عند قَدَمي جمالئيل تربية موافقة ل�سريعة الآباء)39(.

)32(  رج 11: 1.
)33( رج 11: 4.

)34( رج 3: 5.
)35(  رج 6: 1.

)36( رج اأع 21: 39.
)37( رج اأع 26: 5.
)38( رج اأع 23: 6.
)39( رج اأع 22: 3.
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اإلى ال�سعب المختار ويقول بول�س ب�ساأنهم في ر�سالته  الإ�سرائيلّيون ينتمون 
والمواعد  والعبادة  والت�سريع  والعهود  والمجد  التبّني  »لهم  روما:  اأهل  اإلى 
والآباء ومنهم الم�سيح من حيث اأّنه ب�سر«)40(. لم يكن كّل القاطنين في اليهودّية 
يكون  اأن  دون  الإ�سرائيلّية  الديانة  اإلى  يرتّد  اأن  ي�ستطيع  فالإن�سان  اإ�سرائيلّيين 
يهودّي المولد غير اأن بول�س هو من بني اإ�سرائيل، من �سبط بنيامين)41( وا�سمه، 

�ساول، �سبيه با�سم مِلك اإ�سرائيل)42( الذي عرف تاريًخا ماأ�ساويًّا)43(.
التباهي  على  اليهود  تعّود  وقد  الج�سد  بح�سب  زرعه  هم  اإبراهيم  ن�سل 
ذرّية  اإلى  فالإنتماء  الم�سيحانّية  الوعود  حامل  اإبراهيم)44(  �ساللة  اإلى  بانتمائهم 
ا  اأي�سً الم�سيحانّي؛ ولكّن بول�س هو  اإبراهيم هو �سمان الإ�ستراك في الخال�س 

من �ساللة اإبراهيم الج�سدّية)45(.
يهو-م�سييحّيون  اأّنهم  دليل  وهذا  الإمتيازات  بهذه  بول�س  خ�سوم  يفتخر 
هذه  كّل  ولكّن  لها  التابعة  والإمتيازات  مو�سى  �سريعة  على  الت�سديد  يحاولون 
بال  الم�سيح،  اأجراه  الذي  الخال�س  بعد  الآن،  اأ�سبحت  الج�سدّية  الإمتيازات 

قيمة، نفاية)46(. 

3 - ب�ل�ض يعر�ض بافتخار الئحة ب�سد�ئده )11: 30-23(
ت�ستطيع  التي ل  الخدمة و�سعوباتها  عّدد بول�س في مقاطع متعّددة متاعب 
هذه  اأغنى  هو  نعالجه  الذي  الن�ّس  اأّن  غير  الم�سيح)47(؛  محّبة   عن  تف�سله  اأن 
ويمتاز  الجّيا�سة  بالأحا�سي�س  بالحيويّة وم�سحون  مليء  واأقواها؛ هو  الن�سو�س 

)40( رج رو 9: 4-5؛ 11: 1.
)41( رج يف 3: 5.

)42( رج 1 �سم 10: 1.
)43( رج 1 �سم 31: 6-4.

)44( رج يو 8: 39.
)45( رج رو 4: 1 ي ي؛ غل 3: 9-6.

)46( رج يف 3: 7.
)47( رو 8: 35-39؛ رج 1 كو 4: 9-13؛ 2 كو 4: 8-12؛ 6: 10-4.
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خدم  اأّنهم  بول�س  خ�سوم  يتفاخر  وعمقها.  الم�ساعر  وعفوّية  التعبير  ببالغة 
الم�سيح)48( وقد و�سفهم �سابًقا اأّنهم خدم ال�سيطان)49(؛ يوؤّكد الر�سول الآن، بعد 
اأّنه خادم حقيقّي للم�سيح فالمنا�سبات الأليمة التي مّر بها  ا�سطراره لالإعتذار، 
ُتثبت هذا الأمر. ن�سير هنا اإلى اأّن الر�سول ُيوؤّكد اأّنه ُي�سبه خ�سومه على م�ستوى 
ا كذلك( ولكّنه، على  الإنتماء اإلى الأ�سول اليهوديّة )هم عبرانّيون... واأنا اأي�سً
)اأنا  وبينهم  بينه  للمقارنة  مجال  ول  عليهم  يتفّوق  الر�سولّية،  الخدمة  م�ستوى 

اأفوقهم(.
يعّدد الر�سول �سدائده اإنطالًقا من الأحداث التي ُيمكن تحديدها بدّقة و�سوًل 
اأربع ع�سرة منا�سبة)50( ذات طابع مادّي )23ب- العامة. يذكر  اإلى الأحداث 
ُيهمل  اأن  دون   )29-28( الروحّي  الطابع  ذات  ال�سدائد  اإلى  ينتقل  ثّم   )27

الإ�سارة اإلى الهرب من مدينة دم�سق )33-32(.

�أ - �ل�سد�ئد ذ�ت �لطابع �لمادّي )23ب-27(
ُمحّددة  اأخطاًرا  تت�سّمن  الأولى  لئحتين:  في  ال�سدائد  هذه  بول�س  عر�س 
ومعروفة )اآ 23ب-26( في حين اأّن الالئحة الثانية ُت�سير ب�سكل عام اإلى واقع 

الر�سول الماأ�ساوّي )اآ 27(.
قبل تدوين الر�سالة الثانية اإلى اأهل كورنتو�س �ُسجن بول�س في فيلبي)51( ورّبما 

�ُسجن في اأف�س�س)52(.
يقول  مز 129)53(.  قول  بجلده  الذي حّقق  ي�سوع  الرّب  ِمثل  بول�س  ُجِلد 

)48( رج اآ 23اأ.
)49( رج 11: 14-13.

قومه،  بنو  الل�سو�س،  الأنهار،  منها:  اأنواع  ثمانية  عر�س  الأخطار،  اإلى  بول�س  تطّرق  حين   )50(
الوثنّيون، المدينة، البّرّية، البحر، الإخوة الكّذابين.

)51( رج اأع 16: 23.
)52( رج 1 كو 15: 32.

)53( رج اأ�س 50: 6.
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قّرر  لذلك  الأربعين  عدد  الجلدات  تتجاوز  اأن  يجوز  ل  اأّنه  التثنية)54(  كتاب 
�ساربو بول�س الذين رجموه على خم�س دفعات، الو�سول اإلى العدد 39 )26 
على الظهر؛ 13 على الكتفين( اأثناء كّل دفعة تحا�سًيا لوقوع خطاأ في احت�ساب 

عدد الجلدات.  
تعّر�س بول�س لل�سرب بالع�سّي في فيلبي حيث ُفِر�س هذا العقاب من ِقَبل �سلطات 

غير يهوديّة مع العلم اأّن مواطنّيته الرومانّية تمنع هذا النوع من العقوبات)55(.
ُرجم بول�س في ل�سترة)56( وظّن الراجمون اأّنه مات ولح�سن الحظ لم يكن 

م�سيره مثل ا�سطفانو�س)57(.
ل يذكر كتاب الأعمال متى تعّر�س بول�س للغرق مع العلم اأّن الغرق في مالطا 

هو لحق لكتابة 2 كو)58(.
الرومانّي،  ال�سالم  اأثناء  اأ�سفار الطرقات؛  البحر والأنهار مع  اأ�سفار  تتعار�س 
كانت مناطق عديدة من اآ�سيا ال�سغرى عر�سة لالأخطار ورّبما اأ�سار خطر الأنهار 

ل العبور على الماّرين. اإلى عدم وجود ج�سور عليها ت�سهِّ
اليهود  قومه  بني  عند  م�سدرها  تجد  التي  الأخطار  الأعمال  كتاب  يعرف 
وعند الوثنّيين على حّد �سواء؛ ن�سير هنا اإلى اأّن الوثنّيين رّبما �سِخروا من بول�س 

لأّنه اعتبر اآلهتهم اأ�سناًما.
يهو- كانوا  ورّبما  بول�س  اإنجيل  يناه�سون  م�سيحّيون  هم  الكذبة  الإخوة 
اأهل غالطية)59(؛  اإلى  الر�سالة  ُي�سبهون الخ�سوم الذين تتهّجم عليهم  م�سيحّيين 
نالحظ اأّن الأخطار التي ُي�سّببها الإخوة الكذبة ت�ساهي اأخطار الل�سو�س والبحر 

وغيرها.

)54(  رج تث 25: 3.
)55(  رج اأع 16: 37؛ 22: 25.

)56( رج اأع 14: 19.
)57( رج اأع 7: 60-59.
)58( رج اأع 27: 44-9.

)59( رج غل 1: 7-6.
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اإلى عر�س  الر�سول  ينتقل  والمعروفة،  الُمحّددة  الآلم  �سرد  من  انتهائه  بعد 
ماآ�ٍس ُتلّمح ب�سكل عام اإلى واقعه الماأ�ساوّي فتطّرق اإلى الجهد والكّد وال�سهر 
والجوع والعط�س وال�سوم والبرد والعري؛ ال�سهر الكثير كان تحت تاأثير ظروف 
فقيًرا  الر�سول  كون  اإلى  مرّدهما  لي�س  والعط�س  الجوع  اإعتياديّة؛  غير  قاهرة 
ا ب�سبب فقدان الطعام والماء في الأماكن غير الآهلة بال�سّكان.  وح�سب، بل اأي�سً
ل يبدو اأّن ال�سوم كان اختياريًّا فالإطار المبا�سر ُي�سير اإلى العك�س: كان بول�س 
ا�ستغّلوا  اأّن خ�سومه  في حين  العي�س  لقمة  يك�سب  اأن  دائًما  ي�ستطع  ولم  فقيًرا 
الجماعة؛ لم يطلب الم�ساعدة من كني�سة كورنتو�س كي ل ُيثّقل على الموؤمنين 
ولكّنه وافق على اأخذ الم�ساعدات من كنائ�س مقدونية نظًرا للموّدة التي تربطه 

بتلك الكنائ�س. البرد والعري ُي�سيران على الأرجح اإلى �سطو الل�سو�س عليه.
ت�ستطيع  لن  اإّنه  بالقول  نكتفي  الآلم،  من  الطويلة  الالئحة  هذه  بعد عر�س 
او  الخطر  اأو  العري  اأو  الجوع  اأو  ال�سيف  اأو  الإ�سطهاد  اأو  ال�سيق  اأو  ال�سّدة 

ال�سيف اأن تف�سل الر�سول عن محّبة الم�سيح)60(.

ب - �الإفتخار بال�س�ؤون �لروحيّة )29-28(
اإلى  انتقل الآن  المادي الخارجّي،  الطابع  الماآ�سي ذات  اأن عّدد بول�س  بعد 
الإهتمام  ال�ساغل  �سغله  فقد كان  الداخلّية  الروحّية  المعاناة  اآخر من  نوع  �سرد 
بمهّمته  قيامه  اأثناء  واَجَهته  التي  الروحّية  ال�سعاب  اأّن  يعني  وهذا  بالكنائ�س 
الر�سولّية قرب الموؤمنين توازي ال�سعاب الماّدية التي عّددها اأعاله. ُت�سير اآ 28 
اهتمامه  بالأحرى  اآ 29 تذكر  اأّن  ب�سكل عام في حين  بالكنائ�س  الإهتمام  اإلى 

ال�سخ�سّي بالقّدي�سين.
بالرغم  والإخوة)62(  القّدي�سين)61(  ثانية  بول�س  زار  الكنائ�س،  اأ�ّس�س  اأن  بعد 
من المخاطر التي كانت تنتظره. ت�سامن بول�س مع �سعف الموؤمنين الج�سدّي 

)60( رج رو 8: 35.
)60( رج اأع 14: 22.
)62( رج اأع 15: 36.
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94

انتباَهنا  تلفت  العثرة.  في  اأحدهم  ي�سقط  بالحمى حين  ُي�ساب  والنف�سّي وكان 
�سورُة الر�سول المهتّم بالكنائ�س فهذه اإ�سارة اإلى اأّن الر�سول، اأثناء تنّقالته، كان 

يتلّقى اأخبار الكنائ�س اإّما بوا�سطة ر�سائل واإّما بوا�سطة معاونيه)63(.
اآلمه  نهاية  بالكنائ�س في  اهتمامه  اأثناء  منها  التي عانى  الماآ�سي  بول�س  اأورد 
لأّنه اعتبرها ُم�سنية واأكثر اإزعاًجا؛ تحّمل �سعف النفو�س ال�سريعة العطب و�سِمع 

تذّمر المقهورين و�سّحح �سالل الموؤمنين. 
يختم)64( بول�س تعداد ماآ�سيه بقوله: »اإن كان ل بّد من الإفتخار، ف�ساأفتخر 
بحالت �سعفي« )اآ 30(؛ عانى بول�س من عّدة �سدائد ولكّنه تغّلب عليها)65(

لأّن اهلل كان بجانبه يعّزيه.

4 - �لهرب من �لملك �لحارث )33-32(
بعد اأن انتهى من �سرد ماآ�سيه، ذكر بول�س نوًعا مختلًفا من المعاناة حين هرب 
من مدينة دم�سق. ل يتوافق كتاب الأعمال مع هذه الر�سالة حول �سبب الهرب؛ 
يعتبر كتاب الأعمال)66( اأّن الخطر ناجم عن اليهود اأّما الر�سالة الثانية اإلى اأهل 
ن�ستطيع  ُيطارده.  الذي  هو  الحارث)67(  العربّي  المِلك  اإّن  فتقول  كورنتو�س 
التوفيق بين هذين الم�سدرين اإذا اعتبرنا اأّن اليهود و�سوا ببول�س اأمام ال�سلطات؛ 

)63( رج 1 كو 1: 11؛ 5: 1؛ 7: 1؛ 16: 18-71 ...
م باهلل الذي يوؤّكد �سدق كالم الر�سول. )64( تت�سمن اآ 31 نوًعا من الق�سَ

)65( رج 4: 11-1.
)66( رج 9: 24.

)67( من هو الحارث؟ نعرف عّدة ملوك عرب بهذا ال�سم غير اأّن بول�س ُيلّمح اإلى الملك الحارث 
الرابع، الم�سوؤول عن مملكة الأنباط )�سرق فل�سطين( حيث دام ُحكمه من العام 9 قبل الميالد 
حّتى العام 39 ميالديّة؛ �سيطر اأحد ا�سالفه على مدينة دم�سق قبل اأن ياأتي اإليها الرومان لي�سعوا 
يدهم عليها عام 63 ق. م. رّبما ا�ستعاد هذا الملك مدينة دم�سق عام 34 وهذا يعني اأّن هرب 
بول�س يتحّدد بين عامي 34-39. وعليه اإذا هرب بول�س من دم�سق بعد ارتداده )اأع 9( يجب 
اإلى غالطية )1: 17( تذكر زيارة  الر�سالة  اأقرب تاريخ ممكن )عام 34(؛ لكّن  اإلى  الإقتراب 
ثانية اإلى دم�سق تلي اإقامة الر�سول في بالد العرب، وفي هذه الحالة يتحّدد هرب بول�س من هذه 

المدينة حوالى العام 39.
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اأّنه حّتى ولو  اإلى  وعليه رّبما اّت�سلوا بذاك الملك العربّي لُيخّل�سهم منه. ن�سير 
لم ي�سيطر الملك الحارث على مدينة دم�سق واكتفى بالبقاء في الجبال المحيطة 
بها، ولكّنه �سيطر على اأبوابها)68( لُيم�سك ببول�س الهارب، غير اأّن بول�س هرب 
الهرب من دم�سق  يت�سّمن  الحائط. ل  اأُنِزل في زنبيل من فجوة في  خفية فقد 

خبًرا مجيًدا بل هو حدث ُمِذّل.
الر�سول،  ماآ�سي  ُتعّدد  التي  الُمظلمة  اللوحة  هذه  تت�سّمن  نقول:  باخت�سار 
اأخرى؛ غير  اأماكن  اليها في  اأ�سار  التي  الر�سول  اآلم  �سريعة وخاطفة عن  لمحة 
ا كُثرت  اأي�سً اأنقذه منها جميًعا وكما كُثرت الآلم في حياته، كذلك  الرّب  اأّن 

التعزية)69(.

خام�ًسا: قر�ءة رع�يّة للن�ّض
اإّن الماآ�سي التي عانى منها بول�س، �ستواجه تالميذ الم�سيح على مّر الع�سور؛ 
تجاوز  على  لوحده  قادر  وغير  �سعيف  هو  بالإنجيل  ُيب�ّسر  الذي  الر�سول  اإّن 
ال�سعاب التي تعتر�سه، لأّنه ُي�سبه اإناء خزف)70( �سريع العطب غير اأّن هذا الإناء 
يحمل في داخله كنًزا ثميًنا؛ هنا نجد المفارقة الإلهّية التي ُتوكل الب�سارة الإلهّية 
)الُم�سار اليها بالكنز الثمين( اإلى اأنا�س �سعفاء ل ن�سير لهم ُي�سبهون اآنية الخزف. 
الخدمة  ُتمّيز  عالمة  هي  فالآلم  الم�سيح  اآلم  في  طوًعا  الم�سيحّي  ُي�سارك 
العهد  يكون خادم  اأن  من  ُتمّكنه  التي  الموؤّهالت  الر�سول  يملك  الر�سولّية. ل 
الجديد ولكّن اهلل وحده هو الذي يمنحه القدرة وذلك بالم�سيح)71(. هذا يعني 
الر�سول  جدارة  اإلى  بالتالي  ت�ستند  ول  اهلل  من  نابعة  هي  الر�سولّية  المهّمة  اأّن 
وكفاءاته ال�سخ�سّية: ل يدعو الرّب اأحًدا اإلى الخدمة الر�سولّية دون اأن يمنحه، 

)68( رج اأع 9: 24.
)69( رج 1: 5.
)70( رج 4: 7.

)71( رج 2: 17.
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في نف�س الوقت، الرحمة الالزمة لها لذلك عليه اأن يحمل ال�سليب كّل يوم ويتبع 
الم�سيح)72(.

حين يمّر الر�سول في ظروف قاهرة، يجد اهلل بجانبه فالقدرة الإلهّية تتجّلى 
على  ال�سوء  ُي�سّلط  المب�ّسرين  اأّن �سعف  اإًذا  نالحظ  والآلم.  ال�سعوبات  و�سط 

التب�سير بالإنجيل، قدرة اهلل)73(. 

خاتمة
ول  انت�ساراته  ُيعّدد  ل  اأيوب؛  مثل  الأحمق  الخطاب  هذا  في  بول�س  يظهر 
ُيخبرنا عن ن�ساطاته الر�سولّية الباهرة بل يكتفي باإيراد الآلم التي عانى منها؛ يريد 
الر�سول اأن ُيبرهن اأّنه خادم حقيقّي للم�سيح فهو يتفانى في �سبيل الرّب من خالل 
خدمته التي تتحّلى بال�سبر والثبات اأثناء �سنوات التعب والآلم. تّمم بول�س في 
ج�سده ما نق�س من اآلم الم�سيح)74( فالآلم التي عانى منها طبعت في ج�سده 

عالمات الرّب ي�سوع)75(.
يخت�سر بول�س معاناته بقوله: »القدرة تبلغ الكمال في ال�سعف. اإني افتخر 
بحالت  را�ٍس  فاإّني  ولذلك  الم�سيح.  قدرة  بي  لتحّل  �سعفي  بحالت  را�سًيا 
الم�سيح،  �سبيل  في  والم�سايق  والإ�سطهادات  وال�سدائد  والإهانات  ال�سعف 
لأني عندما اأكون �سعيًفا اأكون قويًّا«)76(. ُي�سارك بول�س في اآلم الم�سيح طوًعا 
فالآلم هي عالمة ُتمّيز خدمة الر�سول الذي يتّمم في ج�سده ما نق�س من اآلم 

الم�سيح)77(. 

)72( رج لو 9: 23.
)73( رج رو 1: 16.
)74( رج كو 1: 24.
)75( رج غل 6: 17.

)76( رج 12: 10-9.

)77( رج كول 1: 24.
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روحانّية القّدي�س بول�س بح�سب الر�سائل

الأب جورج خّوام البول�سّي
مدير معهد القّدي�س بول�س للفل�سفة والالهوت - حري�سا

النف�س  في  عميًقا  تر�سخ  عليا،  دينّية  ثوابت  اأ�سا�س  على  الروحانّية  تقوم 
المراكب  توجيه  في  البو�سلة  المرء عمل  في حياة  تعمل  ثّم  عليها،  وت�ستحوذ 
فيمكننا  بول�س  القّدي�س  حالة  في  اأّما  باأنواعها.  الف�سائل  متو�ّسلة  والطائرات، 
تلّم�س روحانّيته هذه، من خالل محّطات ثالث: اأ- ركيزة الروحانّية البول�سّية؛ 
ب- �سماتها؛ ج- متطّلباتها. اإّنها محّطات ك�سف عن »الُمفاعل«، الذي يوقد 

حياة مفعمة غيرة على خدمة اهلل واإر�سائه. 

1- ركيزة الروحانيّة البول�سيّة
اهلل  بحر  في  يغو�س  اأن  قبل  الالهوت  كتابة  على  بول�س  القّدي�س  ُيقِبل  لم 
يتقّدم،  الروحانّية  ركيزة  على  والكالم  المترّوي.  باالختبار  ويكت�سفه  الوا�سع، 
تعليم،  كّل  منابت  �سّك،  بدون  الحتوائه،  الالهوت،  بناء  على  الحال،  بطبيعة 
وعقيدة، وحجاج، يمكنه اأن ي�سدر عن �ساحبه؛ ال هذا فقط، بل يتولّى مقاليد 
ا، اأي توجب الحاجة اإليه  الن�سح، والتوجيه، والت�سريع، والدعوة، والريادة، اأي�سً

البدء به، قبل الخو�س في اأّي ميدان اآخر من ميادين الفكر والكالم. 

1/1- البغتة الروحيّة )في 3: 12ب(
يتكّلم بول�س، في هذا المو�سع من الر�سالة، على ما يخت�ّس به، دون �سواه 
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لأنّه  ي�سوع،  الم�سيح  اأدرك  لعّلي  ال�سعي،  اأوا�سل  اإّنما   ...« يقول:  النا�س،  من 
الذي  بال�سعي،  يتعّلق  ما  اأّن  الكلمات،  هذه  في  الوا�سح،  من  اأدركني«.  قد  هو 
»الم�سيح  اأّن  عليه  يحّثه  با�ستمرار،  رايته  حمل  على  الثابت  عزمه  بول�س  يبدي 
ال�سعي هي  المرجّوة من متابعة  الغاية  اأّواًل، واأّن  نف�سه،  اأدرك« بول�س  ي�سوع قد 
داحه يترّدد  ترجيع �سدى ل�سوت دّوى ذات يوم في قلب بول�س، ولما يزْل �سُ

في جنبات حياته كّلها.
الواقع،  بعظمة  فوجئ  لقد  الروحّية«:  »البغتة  اأدعوه  ما  بوعي  بول�س  اإختبر 
من  اختباره  له  اأتاح  بما  ذهنه  الم�سيح، وُخِلب  ي�سوع  �سخ�س  في  تمّثل  الذي 
البلوغ اإلى قمم الوحي االإلهّي. لي�س �سوى الفجاأة من دافع على ا�ستفاقة الوعي 
في االإن�سان، اإذ اإّنها اإقحام واقع لم يعَتْده هذا االأخير في واقع حياته، بحيث اإّن 
معاني الواقع تنك�سف بغتـة، مطـّلة على مدارك االإن�سان. لم يكن في و�سع بول�س، 
الفري�سّي تن�سئة وممار�سة، والغيور على دين االآباء جبلة ومرا�ًسا، اأن تراود عقله 
فكرة »االلتقاء« بالرّب؛ ذلك اأّنه هيهاِت للبريّة من اأن تمثل في ح�سرة الباري، 
وحذاِر حذاِر اأن تدنو اأقّل �سبر منه، لعظمة جالله، وخ�سا�سة قدرها! ال، ما من 
المتوا�سل  ال�سعي  اإّن  اإذ  اّت�سال بين االثنين،  البّتة، بل ما من �سبه  التقاء  اإمكانّية 
مثل  في  والترّقب.  اال�ستقرار  اإلى و�سع  الخلود  الباري  فيما حال  البريّة،  حال 
هذه القناعات كان عقل بول�س يمخر، واإيمانه يتر�ّسخ، وغيرته تتاأّجج محامية 
عّما ُنِقل اإليها، وت�ساوؤالته عن ال�سبيل اإلى نيل ر�سى اهلل تزداد حيرة، ونف�سه تقلق 

في اأمر اإنجاز ما ال يقوى عليه ب�سر، في �ساأن اأحكام ال�سريعة. 
تترّدد مخاطبة ي�سوع الم�سطهَد الكبير، �ساول، بدون تحريف، في الروايات 
الثالث، التي ينقلها اإلينا لوقا االإنجيلّي: »�ساول، �ساول، لَم ت�سطهدني؟« )اأع 
الذي  اأّن  نف�سه،  قرارة  يوًما، في  بول�س  يفّكر  لم  9: 4؛ 22: 7؛ 26: 14(. 
دّبر  ما  اإنجازه  يو�سك على  يعتر�س خطواته، وهو  �سوف  يعتر�س على م�سعاه 
له مّدة طويلة! كان ظّنه ثابًتا في �سواب ما يعتقده، ويجاهد بما اأوتي من عزم 
نقي�س  طرف  على  هي  بل  يح�سب،  ما  غير  الحقيقة  واإذا  �سبيله.  في  وطاقة 
هو  اأّنه  النف�س  وّطن  حيثما  يلتقيه،  اأن  يمكنه  الرّب  اأّن  يتخّيل  لم  يت�سّور.  مّما 
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من ير�سيه، ويلتقي م�سيءته! باغته االإله في قرارة نف�سه، فقلب ثوابته الواهمة 
نف�سه.  و�سلف  اعتداده  بّدد  لّما  ففجعه،  دم�سق،  مدخل  على  وفاجاأه  داخله! 
طريق  على  وجندله،  الرّب،  التقاه  عندما  اأناه،  حّتى  �ساول  من  لبول�س  يبَق  لم 
على  به،  يحلم  لم  ما  وك�سب  ال�سرع،  اأ�سا�س  على  بناه  ما  جميع  فقد  دم�سق. 
اأ�سا�س االإيمان بي�سوع الم�سيح. وحدث هـذا كـّله بف�سل المباغتة، التي باغته 
بها الرّب، وعلى اأثر قبوله االنقالب، الذي اأحدثته فيه، على م�ستويات عديدة. 

2/1- البذرة الروحيّة )رو 8: 39-38(
انقالًبا روحيًّا،  دم�سق،  بول�س على طريق  لها  تعّر�س  التي  المباغتة،  كانت 
فهمه  فهم  وكّل  العبادة،  مو�سوع  في  توّهمه،  وهم  كّل  فيه  بّدد  اإليه،  بالن�سبة 
ا، في ما يتعّلق بهوّية اهلل. اأتاه االهتداء نعمة، فاأذهلته مبادرة الرّب ي�سوع،  اأي�سً
الذي اأظهر له ظالمته و�سياعه، واأر�ست في نف�سه م�سباًحا ال ينطفئ، منه يغرف 
ال�سحيح، والكالم  والعلم  الحقيقّية،  المعرفة  ي�سيء زوايا  والنور، حّتى  الدفق 
على حكمة اهلل، وتدبيره الخال�سّي. فاإن كان ثّمة معجزة، في حادثة دم�سق، من 
�س فعلها في ال�سدمة، التي وقعت لبول�س هنالك، حّتى جعلته  الجدير، اإًذا، تفحُّ
ينادي: »...لأنّه هو اأدركني...«. لم يقَو عقل بول�س على تحّمل وقع الظاهرة عليه 
ل�سّدة حقيقتها، ولم يمكـن اإدراكـه ا�ستيعـاب اأَلق الحقيقة، التي طرقت اأفهامه، 
ل�سّدة �سدق الروؤية. عرف اأمًرا واحًدا ال غير، وهو اأّن الحّق كّل الحّق قابع في 
�سخ�س الرّب ي�سوع، الذي اختّط لنف�سه الحّب منهًجا، كا�سًفا به عن المنهج 
االإلهّي، حّتى يتّم في ذاته ما اأخبرت عنه التوراة، ونّبه اإليه االأنبياء، ودعت اإليه 
بعاّمة.  الب�سرّي  والجن�س  ة،  بخا�سّ ال�سعب  بم�سير  يتعّلق  ما  في  االآباء،  حكمة 
اإلتقط، في برهة وجيزة، وم�سة معرفة �سماويّة، نزعت عن رتاج فهمه مغاليق 

الحجر اال�ستراعّي، اأو ُحُجب التفّطن لل�سّر ال�سرمدّي. 
بذروته،  �سامًخا  البول�سّية،  الروحانّية  يرتفع �سرح  االنبهار هذا  قاعدة  على 
لي�س في  الم�سيح؟« )رو 8: 35(.  بندائه: »من يف�سلنا عن محّبة  اأبيًّا، فخوًرا 
اأن  وتعّددت،  و�َسَمْت،  وتباينت،  تنّوعت،  مهما  الروحانّيات،  من  اأّي  و�سع 
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تبرز بوجهها ال�سموح ال�سادق، اأو اأن تنتثر بَعرف طريقها، العابق ب�سذا النفحة 
االإلهّية، اإذا لم ياأخذ بمجامع فوؤاد اأ�سحابها هيام، لي�س منه ب�سيء هيام الع�ّساق. 
على النف�س اأن تتلّظى اأّواًل، حّتى تبّث ما اندلع فيها من لهيب؛ وعلى العقل اأن 
ُي�سَعق، واأن ُيباَغت في جحره، حّتى يبدع اإن هذا. اأّما الروحانّية فتتبع من ثّم 
ا، اإ�سراًرا وت�سّبًثا، اإغراًقا واإغداًقا، قناعة ومناعة، على كّر االأيّام  اأمانة واإخال�سً

وفّرها، وفي الرغد والهناء، كما في ال�سيق والعناء. 
محّبي  على  الواقع  يب�سطها  التي  العوائق،  تعداد  اأّن  به  بالتنويه  الجدير  ومن 
فالكالم  عليها؛  الحافزين  االأ�سخا�س  على  ي�ستمل  ب�سداقته،  المت�سّبثين  الرّب، 
على ال�سّدة، اأم ال�سيق، اأم اال�سطهاد، مثاًل، الذي يورده بول�س مورد العراقيل 
المحتملة، اإّنما يعني، اإًذا، الناه�سين بها، الم�سّببين لح�سولها. فال�سّدة، من جهة، 
تعني االأنا�س، الذين انقطعت بهم �سبل النجاة والرجاء، المحَبطين على اأثر تفاقم 
ا؛ وال�سيق واال�سطهاد، من جهة  الرزايا التي نزلت بهم؛ وبول�س اأحد اأولئك اأي�سً
من  في خوف  العي�س  على  غيرهم  يحفزون  الذين  االأ�سخا�س،  يعنيان  اأخرى، 
انق�سا�س مفاجئ عليهم، وفي توّج�س من �سّر متطاير قد يذهب بهم. اإّن اأولئك 
ال  علويّة،  قدرة  من  لديهم  الذين ال خوف  المت�سّلطين،  المتكّبرين  المتجّبرين 
يحوزون ـ في عيني بول�س ـ من القّوة ما يردعه عن محّبة الم�سيح. وبتعبير اآخر، 
له  ترتعد  وال  بالموت،  اإّياه،  المهّددين  عليه،  لين  المهوِّ باأ�س  بول�س  يهاب  ال 

فري�سة اأمام �سوالتهم، اإذ اإّن حّب الم�سيح اأقوى فيه على زمجرة وعيدهم. 
ومن  الم�سيح،  ال�سّيد  ب�سخ�س  االإعجاب  من  البول�سّية  الروحانّية  تجعل 
االإعجاب،  اأي  االأولى،  في  لها.  اأ�سا�سّيتين  ركيزتين  له،  المكنون  الحّب 
تحتفظ لها بو�سال يغذوها على الدوام، حّتى ال تفتر اأو تتقاع�س؛ وفي الثانية، 
من  ين�سب.  ال  وبذاًل  ا�ستعدادات،  تخفق  ي�سوع،  للرّب  به  المكنون  الحّب 
على  اهلل  اأنجزه  ما  على  الكالم  في  التحليق  بول�س  ا�ستطاع  االإعجاب،  جرى 
ا، وتعليًما، وتقريًعا، على  يدي الرّب ي�سوع؛ ومن جرى الحّب فا�س تحري�سً
مقت�سى الحاجة والظرف. من اأجل هذا، ترت�سم الروحانّية وراء �ستار الالهوت، 
في  وتحتجب  هذا.  وال  ذاك  لي�ست  ولكّنها  الت�سريع؛  وتكمن خلف حجاب 
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عّب العر�س، الذي يفتر�س الر�سائل، وفي قلب الحلول، التي تتناول الم�ساكل، 
د في خطاب دون اآخر، اأو اأن تغيب عن �ساح روؤية، ومخرج،  من غير اأن ُتر�سَ
بول�س،  القّدي�س  ر�سائل  مطالعته  عند  بها،  فُيِح�ّس  للقارئ  تبرز جلّية  واقتراح. 
وتتوارى عن محاولة ح�سرها في كذا اأو كذا من التعابير، عند القيام بتحديدها. 
ا اأمر البحث عن �سماتها كروحانّية تمتاز بها ر�سائل هذا الرجل  لذا، يغدو ملحًّ

العظيم. 

2- �سمات الروحانيّة البول�سيّة
يجدر بنا الك�سف عن الوجوه المختلفة، التي تتبّدى من خاللها الروحانّية 
يتّم  حّتى  بها،  االلتزام  من  ا  بدًّ بول�س  القّدي�س  يرى  ال  مبادئ  كاأّنها  البول�سّية، 
بين  ا�سمه  يحمل  كي  واأر�سله  وجّنده،  دعاه،  بالذي  الئق  نحو  على  خدمته، 
يجّلوا  الموؤمنين على مراعاتها، وحفظها، كي  االأمم، وقواعد م�سلكّية يح�ّس 

دعوتهم، عارفين ما المجد الذي ي�سعون الأجل نيله. 

1/2- في ميدان الر�سالة
يوجز القّدي�س بول�س الخّطة الر�سولّية، التي ر�سمها لنف�سه، منذ اأن اأخذ على 
ا  عاتقه االنطالق اإلى االأمم، من اأجل التب�سير با�سم ي�سوع، فيقول: »اإذ كنت حرًّ
 .)19  :9 كو   1( االأكثرين«  اأربح  لكي  للجميع،  نف�سي  عّبدت  الجميع،  من 
اأربح الأكثرين«، هي ما يجب  القّدي�س بول�س: »... لكي  اإليها  يتطّلع  التي  الغاية 

علينا الوقوف عنده ب�سيء من التاأّمل. 
اأجل  الم�ستخدمة من  الو�سيلة  اأّواًل، في هذا الهدف، عدم موازاته  يالَحظ، 
بلغة  الكالم  لنا  ا�ستوى  اإذا   - اال�ستثمار  اإّن  والتوّقع:  الكّم  حيث  من  تحقيقه، 
الكالم على عملّية  ي�سوغ  اإّنه  المتوّخاة، بحيث  لَة  المح�سِّ ا  الربح - يعظم جدًّ
بول�س  ي�ستثمر  منطقيًّا؟  خا�سر  عمل  في خو�س  يرغب  النا�س  ِمن  َمن  خا�سرة. 
خ�سوعه للجميع، ولكّنه يجني من فعله هذا ربًحا، ال ِقَبل له باأن ي�سمل جميع 
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من عّبد نف�سه لهم. هناك فريق من االأ�سخا�س ي�ستفيد من مغامرة بول�س، من غير 
اأن يرّد عليه بالمقابل ثواًبا ما. اإّن االأكثرين، مّمن يرمق الر�سول ك�سبهم بجهد 
يبذل  وهو  يوّده؛  ما  ومنتهى  له،  يخّطط  ما  وغاية  اإليه،  يتطّلع  ما  جلُّ  الهث، 
يكون  اأن  ير�سى  اإّنه  اإذ  باهًظا،  ثمًنا  عليهم،  الح�سول  �سبيل  وفي  �سبيلهم،  في 
دونه  طارًحا  مجانيًّا،  قبواًل  اإيّاهم  خدمته  بتاأدية  يقبل  واأن  الجميع،  لدى  عبًدا 
ه لخدمة الجميع؛ اأّما جنى ذلك فقدر جزئّي،  اعتبار نف�سه. ما هو اأكيد َرْهُنه نف�سَ

ون�سيب ي�سير. 
بة  اإّن هذه م�سوَّ ثانًيا، في الهدف المن�سود وجهته:  ومّما تمكن مالحظته، 
ح�سًرا نحو االإنجيل )9: 18(، بحيث اإّن بول�س يخرج �سفر اليدين، لو تكّلمنا 
ثانية كالم تجارة، لدى تمام العملّية. يبذل نف�سه حّتى يجني ما ال ينتفع به. لي�س 
اإلى جابلها، بل  اأن تعود  اإطار قولنا هذا الثواب الذي ت�سيبه نف�س بول�س، بعد 
هو حدود النف�س المبا�سرة، عند قيامها بعملّية البذل. يجعلها بول�س في خدمة 
الجميع، كي يفيدوا مّما تقّدمه لهم، على مختلف االأ�سعدة: المعرفّية والحياتّية 
والروحّية والعائلّية، اإذ يجنون الأنف�سهم ربًحا تعب بول�س في تاأمينه لهم، من غير 
اأن ينال ق�سًطا من جرى ذلك كّله لنف�سه، ال على م�ستوى المعرفة، وال الحياة، 

وال العائلة. اأّما على الم�ستوى الروحّي فاإّن ثمرة اأتعابه عظيمة. وال قيا�س لها! 
كمب�ّسر  لدعوته  بول�س  يبتنيه  الذي  الهدف،  في  ثالث  اأمر  مالحظة  يمكن 
باالإنجيل. اإّن مجّرد التفكير في العمل مع النا�س، بق�سد ربحهم اإلى االإنجيل، 
اإعداد  من  الم�سروع  هذا  مثل  في  يكمن  لما  ج�سيمة،  مخاطرة  على  ينطوي 
م�سٍن، وكفاءة مقدام، وجهوزيّة �سامدة، وثقة را�سخة، وروحانّية ال تن�سب. 
اأو  باال�ستخفاف بمتطّلباته،  المروم،  الهدف  الحّط من قدر �سمّو  قّط  ينبغي  ال 
ه من االعتبار. لي�س ربح االأكثرين هدًفا للتغّني به،  ببخ�س البذل المر�سود له حقَّ
على م�سامع اأهل كورنت�س، بل هو تحدٍّ �سريف، تجدر به مجابهة ال�سعوبات، 
يثّبته مرمى لحياته يعرف كم يفر�س عليه من ت�سحيات  ب�سالبة واإيمان. ومن 
ومعاناة، ومن عمل دوؤوب، وكّد جاّد ور�سين. لي�س ربح االأكثرين وطًرا مثيًرا، 
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حّتى يرغب فيه كّل مبتٍغ متحّم�س، وكّل داعية ذي نخوة وغيرة، اإذ اإّنه يفر�س 
ا من الخ�سال الحميدة.  على االآخذ به جملة من الف�سائل، وح�سًدا جمًّ

لقد عرفت الحقبة التي عمل فيها بول�س ن�ساًطا »ر�سوليًّا« محموًما، كان يقوم 
به دعاة من اليهود. فنه�س فريق من المتهّودين، مّمن اأخذت الدعوة الم�سيحّية 
حال  حّتى  عواطفهم،  على  القب�َس  للنامو�س  الوالُء  واأحكم  قلوبهم،  بمجامع 
لدى  ما  والغيرة  الجّد  من  ينق�سهم  لم  واحد.  حرف  قيد  عنه  انحرافهم  دون 
بول�س؛ ولم ت�سعف حججهم مقابل حجج بول�س، حّتى ا�ستطاعوا اأن يجتذبوا 
اإليهم العديدين، مّمن كانوا قد �ساروا على طريقته. في 2 كو 4: 5، يلجاأ بول�س 
اإلى نزاهة المب�ّسر، واإلى اإخال�سه في العمل، حّتى يدح�س مزاعم اأولئك، ويعتق 
عليها،  المتجّبرة  و�سايتها  ومن  اليهوديّة،  التبعّية  اإ�سار  من  الم�سيحّية  الدعوة 
يقول: »الأّنا ال نكرز باأنف�سنا، بل بالم�سيح ي�سوع، الرّب. اأّما نحن فعبيد لكم، 
من اأجل ي�سوع«. اإّن الروحانّية، التي تنبعث من هذه الكلمات، ترّدد �سدى ما 
فاه به بول�س في 1 كو 9: 19؛ ولكّنها ت�سيف عليها ما ينا�سب الظرف الجديد، 
الذي طراأ على الجماعة في كورنت�س، بعد ت�سّلمها الخطاب ال�سابق )1 كو(: 

»ال نكرز باأنف�سنا«. 
في  واال�ستقامة  اأعباء،  بثالثة  النهو�س  اإًذا،  ي�سوع،  با�سم  الكرازة  تتطّلب 
ظهور  في  منه  انجلى  ما  ح�سب  على  االإيمان،  فحوى  تعليم  بها:  اال�سطالع 
التاّم للقيام بذلك في كّل و�سط؛ والتجّرد  الرّب ي�سوع على االأر�س؛ والتجّند 
الكامل، الذي ال يبغي منفعة. في هذه الثالثة تكمن روحانّية القّدي�س بول�س في 

ميدان الر�سالة. 

2/2- مبداأ العالقة الأخويّة
االأع�ساء  بين  المتبادلة  العالقة  كذلك،  البول�سّية،  الروحانّية  �سمات  من 
الواحد عينه.  االإيمان  الذين يحيون على وفق  الم�سيحّي،  الفريق  اإلى  المنتمين 
فما �سبق ي�سوع اإلى ر�سمه، وتو�سية ر�سله به، في �ساأن المحّبة، التي يجب عليهم 
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اإلى  الرومانّيين، كذلك،  بول�س  يدعو  )يو 15: 17(،  بينهم  فيما  يتبادلوها  اأن 
التم�ّسك به )رو 12: 10اأ(، كما ح�ّس غيرهم، من قبُل )1 كو 16: 14؛ اأف 
25: 2؛ كول 3: 14، اإلخ(، على االأمر نف�سه. ولكّنه يبادر اإلى اإ�سافة اإر�ساد 
واحد  كّل  وليح�سب   ...« رو 10: 12ب:  في  المحّبة،  فري�سة  على  عملّي، 
االآخرين خيًرا منه«. لي�س منظور التف�سيل على الذات بلفتة عابرة عند بول�س، 
ا في ر�سالته اإلى اأهل فيليّبي )2: 4(. ولي�س مبعُثه روحانّيَة  ما دام يدعو اإليه اأي�سً
المحّبة االأخويّة ح�سب اليهوديّة، التي تمّر�س في تطبيق مبادئها؛ واإّنما اختراق 
روحّي عبر به اإلى �سّر اهلل، واإطاللة على اكتناه عمله تعالى، الذي عمله بوا�سطة 

االبن. 
في رو 8: 32، يقول: »هو الذي لم ُي�سِفق على ابنه الخا�ّس، بل اأ�سلمه عّنا 
ا، واأّنه كان لير�سى عن  اأي�سً اأّن اهلل لم يكن لي�سفق علينا نحن  جميًعا...«، اأي 
اأن ُن�سَلم للموت؛ ولكّنه تعالى �سلك ح�سب مبداإ اآخر، اإذ جعل ابنه، وحيده، 
يموت بداًل عّنا، مظهًرا بذلك الحظوة المحفوظة لنا عنده، واإيثاره الجليل لنا 
اإًذا، االآخرين جميًعا خيًرا منه، ال لحلية  ته. لقد ح�سب اهلل،  ابنه، خا�سّ مقابل 
ا في 5: 8: »واأّما اهلل فقد برهن  فيهم، اأو ف�سيلة، اأو اعتبار ما - ها هو يقول اأي�سً
على محّبته لنا باأّن الم�سيح قد مات عّنا ونحن بعد خطاأة« - واإّنما لفرط محّبته، 
الكون  اأمر  تدّبره  ُح�ْسن  اهلل،  �سيا�سة  بول�س  فقه  لقد  الذات.  بذل  على  القائمة 
وما فيه، وا�ستبطن حكمته الخال�سّية، التي ا�ستجلى حقيقتها لدى االأنبياء، وفي 
تاريخ االآباء، فاأخذ بها على نحوه. عرف اأّن ق�سد اهلل ال اأن يهلك االإن�سان، بل 
اأن يحيا؛ واأيقن اأّن عظمة اهلل تتجّلى لنا في �سخ�س ي�سوع الم�سيح، �سورة اهلل، 
من حيث اإّنه »اأخذ �سورة عبد، و�سار طائًعا حّتى الموت، بل موت ال�سليب« 
واالأزلّي،  اال�ستثنائّي  التدبير  عن  تعبير  وحده  اإًذا،  فالتج�ّسد،   .)8-7  :2 )فل 
الذي ك�سف عنه اهلل ذاته، عندما اأر�سل ابنه ي�سوع اإلى العالم، الأّن في التج�ّسد 
اهلل على  ُيقِدم  لم  ثابتة  ياأثم، وغاية  اأن  قبل  به مذ  لالإن�سان، وفيه رحمة  اعتباًرا 

التفكير بها بعد زّلة اآدم وحّواء. 
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بالمبداإ  المناداة  على  ي�سوع  �سخ�س  في  ال�سّر  هذا  بول�س  اكت�ساف  حمل 
م�ساهدة  من  تمّكن  لقد  التاريخ.  اإلى  مجراه  الخال�س  اأعطى  الذي  االإلهّي، 
التي ي�سير بها تحقيق الوعود، وتيّقن من نجاحها، و�سدق منطوقها.  الخّطة، 
فلم يتواَن عن ال�سير بموجبها، اأّواًل، ولم يبطئ في حّث الموؤمنين، ثانًيا، على 
اأمام جماعة  اإلى الدفاع عن بعثه ر�سواًل لدى االأمم،  االأخذ بها. عندما ا�سطّر 
كورنت�س، اأ�ساف على حججه مقيا�س الوّد الذي يكّنه للكنائ�س، يقول: »من 
ي�سعف وال اأ�سعف اأنا!« )2 كو 11: 29(. وعندما كتب اإلى الغالطّيين موؤّنًبا 
يب�ّسر  جاءهم  كيف  فذّكرهم  عليهم،  المّتقدة  غيرته  عنهم  يخِف  لم  ومعاتًبا، 
االأولى«  للمّرة  باالإنجيل  ب�ّسرتكم  عليل  بج�سد  اأني  تعلمون  »واأنتم  باالإنجيل: 
ال�سجن، عندما  قابًعا في  القيود،  بنف�سه، وهو يرفل في  يعباأ  )غل 4: 13(. ال 
اإليه  انتهت  بما  لعلمهم  ال�سعداء،  تنّف�سوا  قد  الب�سارة  في  له  مناف�سين  اأّن  يبلغه 
االأمور ب�ساأنه، وراحوا يكرزون على هواهم، في و�سط جماعة فيلّبي، فيقول: 
ر به، على كّل وجه« )فل 1: 18(. لم ُيِقم بول�س، في  »ح�سبي اأّن الم�سيح ُيَب�سَّ
هذه الحاالت كّلها، اعتباًرا لنف�سه، اأّواًل؛ بل جعل اهتمامه ين�سّب على جماعة 
الموؤمنين، لكونه ر�سواًل. لم يثّقل على اأحد منهم )2 كو 11: 9؛ 1 ت�س 2: 
7(، ولم ُيباِل باإهانة، اأو بغبن لحق به )2 كو 2: 5(؛ واإّنما �سلك حياته كّلها، 
ْب  جاعاًل ن�سب عينيه المبداأ الذي اكت�سفه في ق�سد اهلل الخال�سّي: »... لَيح�سِ

كّل واحد االآخرين خيًرا منه«. 
ح�سد بول�س في مديح المحّبة الجوانب العملّية، التي ينطوي عليها هذا المبداأ 
اإلى الحياة الم�سيحّية )1 كو  التي توؤّدي  االإلهّي، فبّين بذلك للموؤمنين الطريق 
13: 4-7(. ما ال ريبة فيه البّتة اأّن المحّبة ال تعرف �سبياًل غير االآخر اإلى القيام 
بذاتها: فلي�س من محّبة بمعزل عن االآخر، وال من كالم عليها بدونه. وما ال ريبة 
واالآخر  االآخر،  على  اإقبال  الواحد  �سّقين:  ذو  فعل  المحّبة  اأّن  ا،  اأي�سً البّتة،  فيه 
يندرج  المرء عالقة مع �سنوه، ال  به  ين�سئ  اآخر،  الذات عنه. ما من فعل  ردع 
المعادلة.  لهذه  يخ�سعان  فعالن  والق�سد  الفكر  حّتى  ذاك؛  اأو  ال�سّق،  هذا  في 
ولكّن ال�سّقين كليهما مًعا، رغم تنافرهما، يلتقيان حول »خير االآخر«. وما ال 
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ريبة فيه البّتة، اأخيًرا، اأّن المحّبة ت�سود، واأّنها تعود ب�سيادتها رخاء وازدهاًرا على 
منا�سريها. حينما تنح�سر المحّبة يتفّتت الجمع، وي�سعف التاآزر، فيرتّد اأثر ذلك 
ا على كّل فريق. من ياأخذ بالوّد يلَقه في متناول يده، ومن ي�سمر ال�سّر الأخيه  �سرًّ
ال يلبث اأن يجد نف�سه فيه. هذا ما عرفه بول�س حّق المعرفة، وما نادى به في كّل 

خطاب، وح�ّس عليه، موقًنا اأّن فيه �سالمة الجماعة. 

3/2- الدرب الآمنة
ا، فل�سفتها. لي�ست روحانّية القّدي�س بول�س تهّجًدا،  للروحانّية البول�سّية، اأي�سً
ت�ست�سلم فيه النف�س اإلى توق نحو العلّي؛ ال، لي�ست هي ذات لون تاأملّي، يغلب 
الدّفاق، وبحزمة من  الر�سولّي  بطابعها  الروحانّيات  �سائر  تمتاز من  بل  عليها؛ 
ال�سيغ التمهيديّة، التي تنّم عن اإعجاب مذهل، وعن افتخار ظاهر باالإنجازات 
بروؤيتها  معرفة  يحتاط  اأن  معالمها  ا�ستجالء  في  الراغب  �ساأن  ومن  االإلهّية. 

المنهجّية، واأن يقف على تطّلعاتها. 
اإّنه  اإّن »معرفة الم�سيح ي�سوع« ربح عنده، حّتى  يمّدنا قول القّدي�س بول�س 
ليعّد دونه كّل �سيء »خ�سراًنا«، و»قذارة« )فل 3: 8(، بالنهج المبدئّي، الذي 
يبني عليه الر�سول مجمل عمله وحياته. لقد اعتبر القّدي�س بول�س، منذ اللحظة 
اآخر،  اعتبار  الرّب على طريق دم�سق، �سداقة ي�سوع فوق كّل  فيها  التقاه  التي 
واالإخال�س له واجًبا ثابًتا. اأتى الحدُث بول�َس باآية خارقة على م�ستوَيين: م�ستوى 
تاريخّي، وم�ستوى علوّي، حاماًل له معه ك�سًفا جليًّا، حّتى اإّن الحقيقة المرتهنة 
بالواقع االأر�سّي والحياة االأبديّة اأم�ست نا�سعة بملئها، مك�سوفة له بتفا�سيلها. 
الفوارق واالمتيازات وال�سعوب غير  اأّن  التاريخّي، بات يدرك  على الم�ستوى 
اأمام  �ساحبهما،  يجديان  ال  عنها  والدفاع  بها  الت�سّبث  واأّن  مثلى،  قيمة  ذات 
تج�ّسد ابن اهلل في قلب االأحداث، التي توؤّلف التاريخ. لئن كان لهذا قوام ذو 
معنى فالف�سل يرجع لحدث محورّي فيه: مجيء ابن اهلل في الج�سد، الذي اأ�ساء 
في  ي�ستمّد موقعه  اآخر  �سيء  كّل  اإّن  ب�سناء مجده، بحيث  االأحداث  �سائر  على 
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ا معناه، بالقدر الذي ي�سطع فيه من ينبوع المجد،  التاريخ، ويمح�س التاريخ اأي�سً
المنبج�س من �سخ�س الرّب ي�سوع.

في الر�سالة اإلى اأهل غالطية، يوؤّكد بول�س هذا بعينه، يقول: »لي�س بعد يهودّي 
وال يونانّي، لي�س عبد وال حّر، لي�س ذكر واأنثى، الأّنكم جميًعا واحد في الم�سيح 
ي�سوع« )غل 3: 28(. وفي الخطاب، الذي بعثه اإلى الم�سيحّيين المقيمين في 
اأف�س�س، ياأتي بكالم على »�سعبين« اأم�سيا �سعًبا واحًدا، ي�سود ال�سالم والم�سالحة 
ا نجده في الر�سالة  بينهما، بف�سل ال�سليب )اأف 2: 14- 16(. ومثل ذلك اأي�سً
اإلى الرومانّيين، على دفعات متكّررة: »... اليهود واليونانّيون جميًعا هم تحت 
الذين  اإلى جميع  الم�سيح  �سلطان الخطيئة« )3: 9(؛ »بّر اهلل باالإيمان بي�سوع 
يومنون، اإذ لي�س من فرق« )3: 22(؛ »ال فرق بين اليهودّي واليونانّي« )10: 
اإلى االختالفات ال�سائدة  اإلى اأهل كولو�سي، فيرقى  اأّما في الر�سالة  اإلخ.   ،)12
في العالم غير المنظور، كي يعلن زوالها: »اإذ فيه ُخِلق جميع ما في ال�سماوات 
وعلى االأر�س، ما يرى وما ال ُيرى، عرو�ًسا كان، اأم �سيادات، اأم رئا�سات، اأم 
في  تيموتاو�س  تلميذه  على  الر�سول  ت�سديد  اإّن   .)16 :1 )كول  �سالطين...« 
المماحكات  عن  االإعرا�س  على  يعمل  حّتى  اإليه،  بهما  بعث  اللتين  الر�سالتين 
ا �سمن هذه الروؤية الروحّية، ويهدف اإلى توجيه الجهود  الكالمّية، يندرج اأي�سً

نحو �سخ�س الرّب ي�سوع الم�سيح. 
توؤّلف »معرفة الم�سيح ي�سوع« درًبا طويلة، في حياة القّدي�س بول�س، تمتّد 
بول�س  القّدي�س  يعتبر  اآخر،  امتدادها، ال حدًثا مرتبًطا بظروف راهنة؛ وبمعنى 
ا، ال يزال المعنّي بها  معرفته بالم�سيح ي�سوع �سرعة، اأو من�سوًرا، اأو مطالعة اأي�سً
ا، ال مجّرد فعل يّطلع به المرء  يتقّلب فـي نقاطهـا غرًفا، وا�ستفادة لحياته، ونموًّ
ْف اإلى هذا اأّن القّدي�س بول�س  على �سخ�س الرّب ي�سوع، ثّم يم�سي في �سبيله. اأ�سِ
ا عن جهوزّيته، للتخّلي عن  يح�سب كّل جهد اآخر �سواها نافاًل، بل يعرب اأي�سً
اأّي مك�سب قد يرده من م�سدر اآخر، غير المعرفة الملّمة ب�سخ�س الرّب ي�سوع. 
ففي هذه المعرفة، تنح�سر الدرب االآمنة اإلى ثراء ال�سخ�س، و�سعادته الحقيقّية، 
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ما  الثراء  لي�س  ونف�سه.  والعالم،  الرّب،  اإلى  بالن�سبة  ال�سحيح،  موقعه  واحتالله 
تقوى  ال  عندما  عليه،  المحافظة  بل  االبتياع،  على  قدرات  من  اليدان  ملكت 
اليدان على االّتجار بما تملكانه. وما ال�سعادة اإ�سراًفا في الح�سول على ما تبغيه 
النف�س، بل هي في الر�سى عّما توؤول اإليه حالها، بعد ح�سولها عليه. اأّما الموقع، 
اإليه بجوارحه كّلها، فيكمن في  اأن ي�سبو  الذي يجب على كّل ذي نف�س حّية 
ال�سكنى حيث ال فناء، وفي جوار من ال ي�سكوه، الأّن المواقع االأخرى كّلها ال 

ياأمن المرء ارتيادها، من دون نزال، اأو مماحكة، اأو حماية ُيدَفع ثمنها.
 

4/2- التحّدي الم�ستمّر
يبرزها بول�س  التي  التحّدي،  اأخيًرا، واقعّية  البول�سّية،  الروحانّية  من �سمات 
ا بح�سب  اإبراًزا جليًّا في عبارته ال�سهيرة: »اإن كّنا نحيا بالروح، فلن�سلكّن اأي�سً
طابع  من  الكلمات  هذه  في  ما  اأحد  على  يخفى  ال   .)25  :5 )غل  الروح« 
ثانًيا،  المطلقة،  والحقيقة  اأّواًل،  الذات،  مع  ال�سدق  اإلى  دعوة  ومن  المجابهة 
اأحد �سدى  لي�س خفيًّا على  الملكوت. كذلك،  �ساأن  في  ثالًثا،  الرّب،  وتعليم 
العالقة الوثقى بين تروي�س الذات على نمط م�سلكّي ي�سمو على النمط العفوّي، 

والطبيعّي، من جهة، والمعرفة المبنّية على الحياة بالروح، من جهة مقابلة. 
االنتقال من روحانّية  ا، عندما توّجب عليه  نزاًعا حادًّ مبا�سرة  بول�س  عرف 
الموؤمن  االأولى على  تملي  ي�سوع.  بالم�سيح  الذي  البّر،  اإلى روحانّية  النامو�س 
ال�سعي بجهد م�سٍن وراء الفري�سة، وتمالأ عقله وقلبه وفكره واأحكامه باإلزامّية 
اأن  و�سواه  لبول�س  النامو�س  روحانّية  ُتِتح  لم  ال�سريعة؛  بر�سوم  والتقّيد  التطبيق، 
خالئقه؛  على  اهلل  اأ�سبغه  الذي  العي�س،  بفرح  ينعموا  واأن  بالروح«،  »يحيوا 
اأّما  �ساحته.  االن�سراح عن  يرزحون تحت عبئه، وغاب  ثقاًل  العي�س  اأم�سى  بل 
ا  ا من الحبور، والثقة، ومحّبة الحياة، جوًّ روحانّية البّر فتغدق على الموؤمن جوًّ
ينثر في رحابه فداُء الرّب ن�سيم الحظوة واالمتياز، وَعْرف التكريم والوّد، مّما 
ح�سل عليه الموؤمن بفعل افتداء الرّب اإيّاه. فالموؤمن الذي يحيا، عارًفا ما حباه 
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ه بها، ال يرتمي من بعد في  اهلل من �سرف وموّدة، وموقًنا اأمر المحّبة التي اخت�سّ
�سراك الح�ساب الذي ينتظره، وكاأّنه �سيف م�سلول فوق راأ�سه. وال يتخّبط من 
بعد، كذلك، في حبال االإفتاء والتي�سير المواربة، بل ينطلق وكّله �سغف، لكي 
ين�سد للرّب بعظائمه، وي�سعى وكّله جذل حّتى يذيع اإح�سانات الرّب العظيمة 
لدى كّل نف�س، متج�ّسًما بفرح م�ساك�سات الم�ساك�سين، ومرت�سًيا بحبور مناواأة 

االأعداء. 
اإيّاه  نجد، في ثنايا االإر�سادات، التي يودعها بول�س تلميذه تيموتاو�س، حّثه 
 1( للموؤمنين«  »مثااًل  يكون  لكي  فيه،  المواهب  من  عقد  تنمية  على  باإ�سرار 
تم 4: 12ي(. فهو ي�سعه، في حّثه هذا، اأمام ِعَظم الم�سوؤولّية المناطة به، من 
عقله  اأبواب  يبقي  كي  مًعا،  وفطنته  وعيه  المنوال  هذا  على  فيه  ويوقظ  جهة، 
كامل  اإلى  منها  تنفذ  حّتى  ومهّياأة  القد�س،  الروح  مواهب  اأمام  م�سرعة  وذهنه 
كيانه، وينّبهه في الوقت نف�سه، من جهة اأخرى، لوظيفته الر�سولّية ودوره فيها 
كاأ�سقف، عليه اأن ي�سهر على وديعة االإيمان �سليمة نقّية. اإّن موقف بول�س هذا 
و�سع  في  وبحفظها  النف�س،  بتعبئة  يمتاز  روحانّيته،  �سمات  من  اأخرى  �سمة 
تتجاوز  اأن  لها  مقّدًما  بجّد،  للعمل  اال�ستعداد  اأهبة  على  تبقى  حّتى  اليقظة، 
واإّما  �سعفها،  من  اإّما  اآتية  وجهها،  في  تن�ساأ  قد  التي  العقبات،  تحّدي  بنجاح 
من اأعباء الر�سالة الثقيلة، الملقاة على كاهلها. وفي الواقع، متى اأخلدت الذات 
وكاأّن  تعثر،  اأن  اأو�سكت  والرقابة،  والتحّدي  الجهاد  عن  معر�سة  الراحة،  اإلى 
اال�ست�سالم اإلى الرخاء يرمي بها في اأح�سان االإهمال وال�سالل. فما اأ�سّر بالمرء 
اإلى بلوغها مرحلة متقّدمة من ال�ساأن  اأن تطمئّن  من كّفه عن تحّدي ذاته، بعد 
والمنـزلة؛ وما اأدّل على الترّقي في معارج الكمال من اإبقائها في حالة الجهاد، 

�سّد عيوب وتخاذالت جّمة تعتر�سها في بحر الحياة. 

3- متطّلبات الروحانيّة البول�سيّة
الرئي�سّية،  �سماتها  وا�ستك�سفنا  البول�سّية،  الروحانّية  محور  ا�ستطلعنا  بعدما 
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يجدر بنا اأن نختم هذا العر�س باإثارة ال�سوؤال حول التربة، حيث يمكن مثل هذه 
النهو�س  باأعباء  منا�سًبا النطالقتها، وموئاًل جديًرا  لها حّيًزا  تجد  اأن  الروحانّية 
�سروًطا؛  بها م�ستوجب  والتحّلي  البول�سّية متطّلب،  بالروحانّية  االأخذ  اإّن  بها. 
ن به اأن يدرك اأّواًل ما لديه من طاقات،  ومن عقد العزم على العمل بموجبها َح�سُ
لكي يعدل في اختياره بين قراره، من جهة، ونهج الرائد االأّول، من جهة اأخرى؛ 
ذلك باأّن االّدعاء بالبول�سّية، في الحقيقة، مرمى بعيد، ومنال ع�سير، من حيث 

هو اختيار في الحياة.

1/3- التجنّد لل�سهادة
لي�ست فكرة التجّند غريبة، اأّواًل، عن �سجّل النف�سّية البول�سّية ومفرداتها؛ وال 
ا، ثانًيا. اإّن ورودهما في الر�سائل الرعويّة يغلب، ويبرز للعيان؛ غير  ال�سهادة اأي�سً
الر�سائل. على كّل حال، يعك�س كّل منهما �سخ�سّية  اأّنهما ال يندران في �سائر 
هذا الر�سول، ويف�ّسر، في الوقت نف�سه، غلبة التّيار الذي يمّثله، في قلب الكني�سة 

النا�سئة.
اإلى  ن�سعى  ما  بو�سوح  يلّخ�س   ،25  :9 كو   1 في  بول�س،  يورده  ما  اإّن 
اأولئك  اأّما  �سيء:  كّل  في  نف�سه  ي�سبط  مجاهد  »كّل  يقول:  اإليه،  االنتباه  لفت 
فلينالوا اإكلياًل يفنى، واأّما نحن فاإكلياًل ال يفنى«. اإّن الجهاد، بنوعيه الج�سدّي 
والروحّي، مرتكز على فري�سة ال بديل عنها، هي ال�سيطرة على الذات، في كّل 
به،  ناأخذ  اأن  علينا  ما يجب  ا. هذا  اأي�سً في كّل حين  بل  فقط،  جانب؛ ال هذا 
عند تف�سيرنا »كّل �سيء«، في قول بول�س. فالعبارة تعني �سيطرة المجاهد على 
ذاته، من حيث اإّنه كائن اجتماعّي، يتلّقى من المحيط الذي يحيا فيه التبّدالت 
المختلفة، واالأحداث المفاجئة. وفي كّل منها، وعند بروز اأّي منها، على حين 

غفلة، ينبري لها بجهوزيّته ال�ساهرة. 
تفا�سيل  اإ�سافة  ا من  اأي�سً لنا  بّد  الذات، ال  ال�سيطرة على  الكالم على  وعند 
ت�ستمل عليها هذه الملكة، المكت�سبة بالتزام جانب الف�سيلة. اأّول هذه التفا�سيل، 
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بالطبع، الذات نف�سها: بحدودها، وا�ستعداداتها، وخ�سالها، وطبائعها، وميولها، 
ونقائ�سها، وتطّلعاتها. من ال يعرف ذاته بدقائقها -وهو ذلك ال�سخ�س، الذي 
اإليها  يرتّد عن معرفتها متى رّده  اأو من  ال يجروؤ على معرفة نف�سه خجاًل )!(، 
حكيم را�سد- من ال يعرف ذاته، اإًذا، بدقائقها تخاذاًل، ال يقدر بالطبع المبادرة 
ا اأمام ذوات مباينة له؟  اإلى ال�سيطرة عليها! كيف له ذلك، عندما يقف خ�سو�سً
اإن تناغمت هذه مع ما فيه منها، وكانت في تناغمها م�سّلة وتائهة، جذبته اإليها 
طبيعيًّا. ومن ثّم، فلي�س هو م�سيطًرا اآن اإٍذ على ذاته! واإن افتر�سنا، بالعك�س، اأّنها 
متباعدة ومتنافرة مع ما يوجد فيه منها، وكانت هي على �سواب، نا�سبها العداء 
والجفاء، وانقلب عليها وهو يكيل لها اللوم والقدح. ومن ثّم، يظهر ثانية كفاقد 
اللّب، عاجز عن ال�سيطرة على ذاته. ال، لي�س في و�سع من يجهل ذاته، اإًذا، اأن 
يطمح اإلى امتالك نف�سه؛ بل العك�س هو ما ي�ستوي قوله فيه: اإّنه بحاجة اإلى من 

يحّرره من ذاته!
اأي  طواعّيتها،  الذات،  على  ال�سيطرة  مو�سوع  في  التفا�سيل،  هذه  ثاني 
�سخاوؤها في التنازل، وهرعها اإلى معانقة المثال، واقتناعها ب�سرورة ذلك، لما 
ب  فيه منفعتها، وخير الجماعة، وواجب ال�سمير. ذلك باأّن ذات االإن�سان مرَكّ
الوراثّي، والطبعّي، واالجتماعّي، والثقافّي،  اإلى مكّونات عّدة، منها  من�سعب 
والخلقّي، والدينّي، والقيمّي، والفطرّي. تمار�س هذه المكّونات على الذات 
ا ي�سعب تجاوزه،  �سغًطا متفاوت االأثر، وتوؤّلف عبًئا على التزاماتها، وحاجًزا اأي�سً
عندما تريد اأن تحدث تغييًرا. ما لم َتْنُفذ اإليها قّوة الف�سيلة، وَتْرُفدها ِنَعم ال�سماء 
دها ال�سلوات، ال يتي�ّسر للذات الب�سريّة اأن تقوى  بالمثابرة على الجهاد، وَتْع�سُ
على ما يكّبلها من قيود مختلفة، وال يتاح لها اأن ت�سيطر على ما تتاأّلف منه. اإّن 
و�سيلتها اإلى االنعتاق مّما ياأ�سرها اأاّل تنغلق على نف�سها؛ وهذا يعني اأاّل تعاند في 
اال�ستمرار على ما ترتاح اإليه، تلقائيًّا. كذلك، خير مّتكل يمكن الذات اأن تعّول 
يعني  نف�سها؛ وهذا  بها  ان�سغافها  نف�سها، عدم  �سيطرتها على  تبقي  عليه، حّتى 
ميلها اإلى االإطراء، الذي ت�ستجديه بطرق مختلفة، اأو االإعجاب، الذي تبحث 
غرورها؛  الذات  اأعداء  األّد  فمن  االآخرين.  تقدير  في  اإحالله  عن  الطرق  ب�سّتى 
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ال�سبل، حّتى  اأوثق  تعّنتها؛ ومن  تاأ�سرها في داخلها،  التي  الحواجز،  اأ�سّد  ومن 
تفقد ال�سيطرة على نف�سها، انكفاوؤها المتواتر عن التبديل. اأّما اأكثر الم�سارات 

�سرًرا لها فاأن ت�سعى في خطب وّد االآخرين، ع�سى تجد نف�سها ثّمة!
بتلميذه  يهيب  اإذ  المعاني،  هذه  �سدى   4  :2 تم   2 في  بول�س  كالم  يرّدد 
التوّرط،  باليونانّية،  واالرتباك،  الحياة«.  �سوؤون  في  »يرتبك  اأاّل  تيموتاو�س، 
يقحم  من  اإّن  وطماأنينة.  بهدوء  العي�س  �سبيل  فقدان  اإلى  ب�ساحبه  يوؤّدي  الذي 
نف�سه  يجد  ما  �سرعان  �سرفّية،  لمهاّم  اإاّل  يعباأ  وال  دنيويّة،  اعتبارات  في  نف�سه 
التي  الم�سالك،  ا�ستنباط  كّله  وقته  ا  اأي�سً يولي  بل  النا�س،  مقت�سى  على  يخّطط 
�سوف تبلغه مراميه من المراتب العليا، والكرامة، والتوتير. بيد اأّن هذا ال يّتفق، 
به حا�سل،  ه  المنوَّ االّتفاق  ي�سوع؛ وعدم  للم�سيح  التجّند  بول�س، مع  بح�سب 
الحياة،  �سوؤون  في  واالرتباك  جهة،  من  التجّند،  بين  التجان�س  عدم  ب�سبب  ال 
ا اهتمام المجّند في  من جهة اأخرى، فح�سب، واإّنما ب�سبب مناق�سته خ�سو�سً
اأقامه  اإر�ساء الذي جّنده. لن يكون في و�سع المجّند اأن يهب ذاته بكلّيتها من 
جنديًّا لديه، اإذ يترّتب عليه ال�سعي، في الواقع، وراء اهتمامات اأخرى، ال �سلة 
لها البّتة مع تطّلعات م�ستخدمه. وبكالم اآخر، لن ي�ستطيع ذلك المجّند اأن يقف 
ذاته على الواجب المنوط به، ب�سبب انهماكه في �سوؤون اأخرى. فمن حيث هو 
مجّند، يحدث �سرخ في حاله، اإذ ال يفي تجّنده حّقه من التدّرب الالئق، وال 
يوليه عناية منا�سبة. ومن حيث اإّنه طموح، يرمق �سوؤون الحياة، يقعده عن نيلها 

على اأ�سولها كونه مجّنًدا. 
ِلَنُعد اإلى م�ساألة �سبط النف�س، الم�سابهة في جوانب عديدة لم�ساألة التجّند. 
ولنلحظ، عالوة على ما تقّدم قوله، اأّن الحالة الم�سار اإليها، في كّل منهما، اإّنما 
تدّل على مرحلة ت�سل االنخراط في �سلك، من ناحية، واحتالل موقع ثابت، 
هذه  اأهّمّية  من جهة،  يعني،  وهذا  اأخرى.  ناحية  من  محّددة،  درجة  بلوغ  اأو 
المرحلة، لو نظرنا اإليها نظرة اإيجابّية، واحتمال التلّكوؤ فيها، من جهة اأخرى، 
لو اأحطناها بنظرة �سلبّية. يتكّلم بول�س على �سبط النف�س، وعلى التجّند بالطبع، 
ه به، الأّنه يعلم حّق العلم ما يريد اأن يفعله، وما  انطالًقا من واجب يلزم المرُء نف�سَ
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يريد اأن يلبث فيه. ال يمكن ذلك المرء اأن يم�سي عمره وهو ي�ستعّد اال�ستعداد 
اأعّد نف�سه  اإنجاز ما  ُيْقِدم فيه على  الالئق، من غير اأن يجعل ن�سب عينيه زمًنا، 
قد  يكون  اأن  غير  من  موقع،  في  ب  ُيَن�سَّ اأن  نف�سه،  الوقت  في  يمكنه،  وال  له؛ 
ا االأهلّية المنا�سبة. ال يمكن م�سارًعا اأن ي�سرف  تلّقى من اال�ستعداد ما يخّوله حقًّ
عمره في التدّرب على النزال، من غير اأن يخو�س يوًما معركة على حلبة؛ ولي�س 
من المعقول اأن ينادى باأحدهم اإلى منازلة، فيما لم يتلقَّ من التدريب ما يكفيه 
لذلك. قد يحدث اأن يق�سي فالن من النا�س مّدة في التمّرن على فنون القتال، 
اأن يوؤَذن له خو�س نزال؛ ولكّنه، لن ُيدعى م�سارًعا، ولن ُيكلَّل راأ�سه  من غير 
باإكليل. اأّما اإذا اّتفق ح�سول ذلك، فاإّن التناق�س الواقع كفيل وحده باأمر الت�سهير 

بالحادثة. 
ي�سوع  ور�سول  الكلمة،  اإّن خادم  الر�سولّية:  الخدمة  اأمر  في  الحاُل  كذلك 
الم�سيح، المدعّو وكياًل عند بول�س )1كو 4: 1( الأ�سرار اهلل، ي�سبط نف�سه في 
كّل �سيء، متجّنًدا الإر�ساء الرّب فقط، في خدمته. فاإن لم يفعل ال يجدر به اأن 
ب خادًما ي�سهد عليه تجّنده اأّنه غير كفوؤ  يقام في منـزلة الخادم؛ واإن اّتفق اأّنه ُن�سِّ

لما يلبث فيه!

2/3- الإخال�س البول�سّي
من متطّلبات الروحانّية البول�سّية حزم في االإخال�س، الذي ينبغي على خادم 
الم�سيح اأن يحمله معه، في ثنايا حياته كّلها. تبرز ف�سيلة االإخال�س، عند بول�س، 
ال كاأّنها ركن من اأركان روحانّيته وح�سب، بل من حيث كونها ملتم�ًسا �سروريًّا 
ا، و�سرًطا ال غنى عنه، على البول�سّي اأن ي�سطلع به، اإذا اأراد االنخراط في  اأي�سً
االإخال�س  الر�سول.  انتهجها  التي  الطريقة  مقت�سى  على  للرّب،  ال�سهادة  اأداء 
اإغراق في العبادة، والخدمة الر�سولّية، واالإيمان، ال مجّرد االأخذ بهذه في حياة 
العي�س عي�سة م�سيحّية؛ و�سعي حثيث  التواني في  المرء. وهو احتياط من مغّبة 
وحافل باالإنجازات الف�سلى، واإمعان في اال�سطالع بفرائ�س العبادة والخدمة 
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اأر�سي  بعُد  لو كنت   ...« في غل 1: 10ب:  الر�سول  يقوله  ما  اإّن  واالإيمان. 
البول�سّي  االإخال�س  معنى  على  ال�سوء  يلقي  للم�سيح«،  عبًدا  كنت  لما  النا�س 
هذا، من خالل الوعي الذي يحّوط بول�س نف�سه به، حّتى يبقى في �سورة »عبد 
ي�سيء، ح�سب كلماته،  النا�س  اإر�ساء  اإلى  يميل  بول�س  الم�سيح«. عندما يجعل 
ا  اإلى ذاته كعبد للم�سيح، ال اإلى خدمته؛ اأي يكّف، بتعبير اآخر، عن اأن يكون حقًّ

»عبًدا للم�سيح« ي�سوع، مع اأّنه يزاول خدمته. 
قد يرتاد الت�ساوؤل ذهننا حول تناق�س محتمل ين�ساأ هنا، بين ا�ستهجان بول�س 
ال�سريح اإر�ساءه النا�س، وهو منكّب على خدمته الر�سولّية، وت�سديده في 1 كو 
9: 19ج، 21ج، على ربحه النا�س: يتالقى الهدفان، ويتنافر تاأكيد بول�س مع 
ذلك على ال�سعي وراءهما. من الجدير باالإ�سارة اأّن َجّد بول�س في اإثر االأكثرين 
من النا�س، لعّله يربحهم، في 1 كو 9: 19ج، 21ج، ال يوؤّلف غاية نهائّية في 
االإطار، الذي يرد كالمه فيه؛ الأّن الخال�س، على حّد قول بول�س، هو ما يهتّم 
»واأنا   :23  :9 كو   1 في  نا�سًعا،  جليًّا  بول�س  وطر  يظهر  حال،  كّل  على  به. 
ا اأّن ما يبدو، في 1 كو  اأ�سنع كّل هذا الأجل االإنجيل...«. اأ�سف اإلى هذا اأي�سً
9: 19ج، 21ج، كاأّنه »اإر�ساء«، ال يّتفق البّتة مع قرينة الن�ّس، حيث يبدو هذا 
يلوح »لليهود  بول�س، وا�ستمالة، ما دام  تقّلًبا، وتذبذًبا في مواقف  »االإر�ساء« 
كيهودّي... وللذين تحت النامو�س كاأّني تحت النامو�س... ولّلذين بال نامو�س 
اإلى حالة  يعّد هذا االنقالب من حالة  اأن  المرء  ي�ستطيع  نامو�س«. ال  كاأّني بال 
يوؤّلب  ما  فيه من خداع، �سرعان  ما  اأحد  اإذ ال يخفى على  معاك�سة »اإر�ساء«، 

عليه النا�س.
على �سعيد اآخر، اإن بدا بول�س لفريق من النا�س اأّنه يميل ميلهم، وياأخذ بما 
ياأخذون، يبقى هدفه �سريًحا للجميع، ومحّرًكا لن�ساطه باأ�سره: فهو على ذلك 
اإلى حين، ريثما يجد مخاطبوه فر�سة لالنتقال اإلى جانبه. ال يمالق، من جهة، 
وال ي�ستكين، من جهة اأخرى، الأّنه عارف ما يريد. ولئن بدا على موقفه �سيء 
ن، اإًذا، بالمتاأّمل في �سلوكه اأن يبلغ بفكره اإلى عناء بول�س،  من اإر�ساء النا�س َح�سُ
الذي تنّكبه كعبد للم�سيح، حّتى ير�سى عن الت�سّبه بما النا�س عليه. عندما يوؤّكد 

االأب جورج خّوام البول�سّي



117

له  تن�سّ تاأكيد  اإلى  يهرع  النامو�س«،  تحت  »الذين  اإلى جانب  مثاًل،  ا�سطفافه، 
النامو�س«. فمن  ل�ست تحت  اأّني  قائاًل: »... مع  له،  تبّناه  الذي  من موقفهم، 
الطبيعّي، في مثل هذه الحالة، اأن يكت�سف القارئ معاناة بول�س، التي عانى من 
وقد  جامعّي،  معّلم  به  الأ�سبه  اإّنه  النامو�س.  تحت  الذين  مع  العمل  من  جّرائها 
ارت�سى اأن يعطي درو�ًسا �سفوًفا ابتدائّية. لئن يقبل هذا المعّلم المهّمة الموكلة 
اإليه لقاء اأجر، ُعّد موقفه مع ذلك متوا�سًعا، وهو لّيَن العريكة. ولئن عدل عن 
قبول التعليم في �سفوف ابتدائّية، ب�سبب التعب الذي يلقاه، اأمكن فهم قراره. 
اأّما اأن ياأخذ هذا على عاتقه طوًعا، ومّجاًنا، ودائًما، ال يحدوه على قراره هذا 

ا«. �سوى االإعالء من �ساأن التعليم، فهذا يدعى »اإخال�سً
هذا  بمثل  يتحّلى  اأن  الروحانّية  في  بول�س  نهج  ينهج  اأن  يريد  بمن  يليق 
للم�سيح،  من �سميمه، خدمة  النا�س  ير�سي  ما  نزع  اإلى  يعمد  واأن  اال�ستعداد، 
ا لهويّته كعبد له. ال يقبع اإر�ساء النا�س، اأّواًل، خارج االإن�سان، بل في  واإخال�سً
داخل كيانه: في طبعه، وميوله، وطموحاته. وال يعرف اإر�ساء النا�س، ثانًيا، ما 
ين�ّس عليه غيُر الراغب فيه، والباحث عنه. ولي�س من مدافع عن اإر�ساء النا�س، 
ثالًثا، اإاّل المغرق فيه، واالآخذ به، والعازم على التقّلب فيه. ذلك باأّن ا�ستعطاف 
ا حاجة  النا�س حاجة، لها اإلحاحها وق�ساوؤها وحجاجها؛ وهو، فوق هذا، اأي�سً
فتراها ال تهداأ حّتى  الب�سريّة،  النف�س  ال�سعف في  تغري، الأّنها تدغدغ مواطن 
العموم، فما ترى يكون  اإلى  بالن�سبة  تنال �سبعها. واإذا كان هذا الو�سف �سويًّا 
ة من النا�س، من قبيل الذين لم ت�ستقّر عواطفهم، ولم  عندما يتعّلق االأمر بالخا�سّ

ت�ستكن فيهم ميولهم، ولم ت�سحذ التقوى الحقيقّية بعد كيانهم؟!

3/3- الرجاء البول�سّي
ال يمكننا، اأخيًرا، اأن نقفل مو�سوع الروحانّية البول�سّية، من غير اأن نتطّرق 
اإلى م�ساألة الرجاء البول�سّي، الركيزة االأ�سا�سّية، والقاعدة، التي بنى عليها الر�سول 

�سرح فكره، وتعليمه، ودعوته. 
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تحتّل �سورة الم�سيح محوًرا رئي�سيًّا في رجاء الكتاب المقّد�س. فالرجاء، في 
ا؛ وهذا يعني الهوتًيا اأّن ال�سعب اأدرك،  الن�سو�س، هو رجاء م�سيحانّي خ�سو�سً
ووعى بعمق، وبات يلتم�س، في اآن واحد مًعا، افتقاره اإلى ح�سور اهلل في و�سطه؛ 
ذلك باأّن �سورة الم�سيح، المرتجى قدومه، راحت تعي�س عن ال�سعب خيبة اأمله 
و�سع  الروؤ�ساء  من  اأحد  يعرف  ال  مفجعة،  اأحداث  اإزاء  ال�سديد  وياأ�سه  بمنقذ، 
حّد لها، بفرح حقيقّي، ال ينتهي؛ وباتت تختزل فيها مجد ال�سعب المختار، 
العبودّية  اأر�س  من  خرج  بعدما  القديم،  في  بها،  نعم  التي  وحظوته  وقدا�سته، 
المّرة، في م�سر، اإلى �سيناء. لم َتُعِد االأر�س رجاء هذا ال�سعب، كما كان االأمر يوم 
عبر االآباء ال�سحراء؛ ولم يثبت الهيكل، كذلك، بعد اأن اأعيد بناوؤه، كمو�سوع 
رجاء هذا ال�سعب، مع اأّنه يبدو الهدف المرام من و�سع �سفر االأحبار بكامله. 
من  مرحلة جديدة  التاريخ  على دخول  التاأكيد  يمكننا  الالهوتّية،  الناحية  فمن 
مراحل الوحي االإلهّي، مع بروز الرجاء الم�سيحانّي بالخال�س. فالرجاء باأر�س، 
على ح�سب المخّطط االإلهّي المو�سوع لل�سعب، ذو �سبغة عابرة، ال تدوم اإلى 
ما �ساء اهلل. والت المقِد�س، الذي ُبِني ثانية، بعد ال�سبي اإلى بابل، محور رجاء 
بني اإ�سرائيل! فقد ُعّد تهيئة، في زمن الحق، و�سورة، واإمكانّية، غايتها ا�ستباق 
اأّما  الخالق، واالإ�سادة بعظمته.  بااللتفاف حول  الحقيقّية، وال�سرمدّية،  العبادة 
رجاء الخال�س، التاّم وال�سامل والكامل، فما هو �سوى ا�ستمال التدبير االإلهّي 
واكتنافه، وتج�ّسمه على  بمجمله،  والكونّي، واحت�سانه  االإن�سانّي  الواقع  على 
عاّلته، من دون اإلغائه، اأو كّفه عن ذاته، وتنقيته من عوار�سه و�سوائبه، وفروقاته، 

وم�ساوئه، حّتى يت�سالح ما فيه مع ذاته، اأّواًل، ومع الخالق ثانًيا. 
اإذا كانت اليهودّية قد عرفت من الوحي، عبر الرجاء، �سكلين قد تحّققا لها، 
منه،  ثالث  �سكل  ن�ساأة  ف�سيًءا  �سيًءا  واالأجيال، ووعت  االأحقاب  امتداد  على 
عبر الرجاء نف�سه، بات تحقيق هذا االأخير خا�سًعا ك�سابَقيه لجملة من النبوءات 
ٍم يدخله التاريخ، من نافذة الحدث المحّقق.  ب�ساأنه، والعالمات الدالّة عليه، ومتمِّ
عند عتبات الرجاء بالخال�س هذه، وقف بول�س بالرّب ي�سوع الم�سيح، وحاول 

ا�ستقراءه، فقراأه؛ واإّنما، ال كّله، بل على قدر ما اأعطي له اأن يقراأه. 
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ثبات  االأّول  االأمر  الرجاء:  اأمر  في  اأمرين،  تقّدم  مّما  ن�ستخل�س  اأن  يمكننا 
اإًذا،  بالخال�س،  الرجاء  خاتمته؛  في  ال  االإيمان،  راأ�س  في  بالخال�س  الرجاء 
محّرك روحّي اأ�سا�سّي، ح�سب القّدي�س بول�س، للتقّدم في الطريقة التي تبلغ اإلى 
اهلل. لواله لما تمّكن القّدي�س بول�س من ال�سعي، على نحو ما فعل، اإلى اإدخال 
االإنجيل«  نف�سه »م�ساّق  ليكّبد  ما كان  الجديد؛ ومن دونه،  االإيمان  في  االأمم 
الباهظة، والم�سنية، اإلى حّد القول: »اإني اأتّم في ج�سدي ما ينق�س من م�سايق 
الم�سيح...« )كول 1: 24(. اأّما االأمر الثاني فيكمن في ا�ستنطاق الرّب ي�سوع، 
تمامه،  االأخير  هذا  يجد  فيه  اإذ  االإلهّي،  بالوحي  عالقة  له  ما  كّل  بخ�سو�س 
وكماله، ومالأه. وبتعبير اآخر، يلزم من  يريد االأخذ بالروحانّية البول�سّية اأن ينب�س 
كنوز الوحي في العهد القديم، على �سوء االأحداث التي تّمت في �سخ�س الرّب 

ي�سوع، وعلى يده.
اإّن حديث بول�س عن الوطن ال�سماوّي، مثاًل، والميراث، والبنّوة، والتبرير، 
والتمّلك مع الم�سيح، ال يمكن فهمه حّق الفهم اإذا لم ُيَرّد اإلى الرجاء اليهودّي 
الحياة في  باأر�س يقيمون عليها؛ وحديثه عن  باأّن اهلل وعد االآباء قديًما  القديم 
في هيكل  القد�س  الروح  والتقدي�س، واحتواء  قرباًنا،  الذات  الم�سيح، وتقدمة 
االأج�ساد، وموت الم�سيح تكفيًرا عن الذنوب، اإلى ما �سوى ذلك، يبقى دون 
ببناء  اإ�سرائيل  بني  رجاء  مع  في عالقة  يجعل  لم  اإذا  والالهوتّية،  الروحّية  غايته 
هيكل لهم في اأور�سليم. وذلك باأّن رجاء بول�س بالخال�س، الذي اأيقن في نهاية 
ال�سليب  الم�سيح على  ال�سّيد  الموت، عبر موت  بالفداء من  تّم  باأّنه  المطاف، 
طوًعا، ي�ستمل على الرجائين االأّولين، من ناحية، ويتجاوزهما اإلى منحى علوّي، 
في الوقت نف�سه، من ناحية اأخرى. فهو يحوي في ذاته، كرجاء خال�سّي، فكرة 
يت�سّمن  ثّم،  قديًما، ومن  االأّول  الرجاء  ا�ستمل عليها  التي  الم�سكن والموطن، 
معنى اال�ستمرار في الحياة، والرعوّية االإلهّية مع �سائر القّدي�سين؛ ويرتكز ب�سكل 
الواجبة تجاه »مبدئ االإيمان ومكّمله« )عب 12:  العبادة  اأ�سا�سّي على معنى 
2(، على �سعيد اآخر، ومن ثّم، ينطوي كرجاء على االّتحاد باهلل، وال�سالم معه، 

ومع �سائر االإخوة، والفرح الدائم. 
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دّفاق ال تحّده  بزخم  الخال�سّي  بول�س  يكت�سي رجاء  تقّدم،  ما  عالوة على 
االأر�سّية. ال  الحياة  الم�سيح«، عبر مراحل  »اإدراك  به نحو  يندفع  اأر�سّية،  قّوة 
يبدو على بول�س اأّي عالمات الخمول، اأو مظاهر المنتفع من حظوة �سماويّة، اأو 
الخوف من خطر محدق داهم. ال يوافق الكالم على رجاء بول�س الخال�سّي، 
من زاوية النعمة المفعولة، فكره الالهوتّي، اإذ يجب اإ�سافة كالم اآخر اإليه، يثير 
م�ساألة النعمة الفاعلة في نف�س الموؤمن، عنده. ذلك باأّن ت�سّور بول�س يحمل في 
هذا  واأّن  خا�ّس،  بوجه  تاريخيًّا  اأّواًل،  واقًعا،  بات  الخال�سّي  الرجاء  اأّن  طّياته 
الواقع التاريخّي ذو �سبغة غير منح�سرة بحدود التاريخ، بف�سل حدث القيامة، 
الخا�ّس،  الطابع  له هذا  م�ستنًدا  كّلها،  بوجوهه  بول�س،  �سعي  يّتخذ  لذا،  ثانًيا. 
في  الجّد  على  حافز  تاريخّي،  كواقع  اإّنه،  الخال�سّي:  الرجاء  به  يّت�سف  الذي 
للنف�س. من لم  التاريخ، منية، وماأمن  الم�سيح؛ وكحقيقة تمتّد وراء حدود  اإثر 
ي�سعب  بول�س،  طريقة  على  الخال�سّي،  بالرجاء  االزدخار  االإخوة  من  ي�ستطع 

عليه تلبية دعوته الملحاح باأن يقتدي به!
ال يتوّرع بول�س عن اإ�سفاء لقب »�سّر« على ال�سّيد الم�سيح )كول 1: 27(. 
االأقنومّي من  الجانب  به  يراد  �سّك،  بال  مدلول الهوتّي،  ذات  اللفظة  اإّن هذه 
�سخ�سّية الرّب ي�سوع، الذي يتخّطى االإدراك الب�سرّي. فال�سّيد الم�سيح يبقى، 
ا«، يع�سر حّل رموزه  من حيث كونه ابًنا هلل االآب، فوق اإحاطة العقل به، اأي »�سرًّ
ا، في  على بني الب�سر. ولكّن هذه المفردة ذات المدلول الالهوتّي ت�سطبغ اأي�سً
على  االندها�س  طابع  فيه  يغلب  �سوفّي،  بمدلول  عباراته،  في  ال  بول�س،  ذهن 
العقل، بحيث اإّنه يلتفت اإلى االنت�ساء من ن�ساعة الحقيقة التي يعاينها في �سخ�س 
الرّب، اأكثر مّما في نزعته اإلى اإدراكها، والتعبير عنها. »�سّر« مطرب، هو ال�سّيد 
الراجية،  النف�س  في  يحدثه  الذي  الفرح  لفرط  بول�س،  اإلى  بالن�سبة  الم�سيح، 
ا« تعجز االأل�سن عن و�سفه، اأو العقول  والمتيّقنة من �سدق الوحي، اأكثر منه »�سرًّ
عن الولوج اإلى معانيه. في هذه المفارقة، رّبما، تكمن روحانّية بول�س، اأال، اإًذا، 
في المباغتة التي اأف�سى اإليها اكت�سافه ي�سوع. اإّنها تقبع في داخله، وت�ستمل على 

كيانه كّله!
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اأما نحن فنقف، رّبما، اإزاء روحانّية بول�س وقوفه هو على اأعتاب االكت�ساف 
الكبير، الذي قام به على مداخل دم�سق. كان ظّنه اأّن مر�ساة الرّب ما جّند له 
نف�سه اعتقاًدا وا�ستعدادات وم�سعى، فوجد اأّنها، بالحرّي، ت�سّبه بال�سّيد الم�سيح. 
اإذا قمنا  اأننا ن�سير على خطى بول�س، مقتفين روحانّيته،  كذلك نحن، نح�سب 
بما قام به من تعليم ووعظ وكتابة، ونفّوت علينا اأهّمّية االإعجاب الكبير الذي 

اأخذ به بول�س، اإذ اكت�سف »�سّر« الم�سيح. 
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ال�شريعة بني بول�س ومّتى

الخوري بول�س الفغالي
باحث في الكتاب المقّد�س

البابا يوحّنا الثالث والع�شرون فكرة المجمع الفاتيكانّي الثاني،  اأطلق  حين 
كانت ال�شريعة هي الم�شيطرة، فال تبديل في طرق ال�شالة وال في الليتورجّيا، بل 
حّتى وال في اللبا�ض الكهنوتّي. قوانين وتحذيرات وتهديدات بع�ض المّرات. 
العا�شر  بّيو�ض  القّدي�ض  ر�شمه  الع�شرين في خطٍّ  القرن  بداية  منذ  ي�شيرون  الكّل 
االأمور  تم�شي  كانت  وهكذا  الحداثة.  بمدر�شة  لحقت  التي  التحريمات  مع 
ة فعل وا�شعة. بدا  بح�شب الخطِّ المعطى من فوق. وانتهى المجمع فكانت ردَّ
دة.  الموؤمنون وكاأنَّهم لم يعودوا بحاجة اإلى �شريعة، اإلى قوانين، اإلى اأمور محدَّ
ولكن  اأحراًرا؟  خلقنا  والم�شيح  بقيود،  نتقيَّد  فلماذا  يكفي،  وحده  االإنجيل 
ة  خا�شَّ عودة  فكانت  جديد  منظار  في  �ض  المقدَّ الكتاب  قراءة  �شرورة  اأطلَّت 
ل، اإنجيل مّتى. ماذا يقول هذان الر�شوالن  اإلى ر�شائل بول�ض واإلى االإنجيل االأوَّ
عن ال�شريعة وهل يعار�ض الواحد االآخر؟ ال�شريعة تمالأ اإنجيل مّتى من بدايته اإلى 
نهايته مع الخاتمة: علِّموهم اأن يعملوا بما اأو�شيتكم به« )مت 28: 20(، اأي 
اإلى  اأّما عند بول�ض فت�شيطر ال�شريعة في الر�شالَتين  اأن يعي�شوا بح�شب الو�شايا. 
غالطية ورومة، وتغيب في 1 ت�ض، 2 كو، وتالَم�ض في 1 كو وفل ب�شكل عر�ض 
ة الخطيئة هي ال�شريعة« )1 كو 15: 56(. وفي فل 3: 2ي يطلب الر�شول  »قوَّ

من الموؤمنين اأن يحتر�شوا من »الكالب«، من عّمال ال�شوء، من اأهل الختان.
اًل، ثمَّ بول�ض، وفي ق�شم ثالث نكت�شف كيف يلتقيان في جذورهما  نقراأ مّتى اأوَّ

االأنطاكيَّة اأو يتباعدان.
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متّى وال�شريعة. 1
ل، اال�شتمراريَّة والتوا�شل  تجعلنا قراءتنا الإنجيل مّتى في ثالثة اتِّجاهات: االأوَّ
بين العهد القديم والعهد الجديد، من اأجل اإي�شال ال�شريعة اإلى كمالها. الثاني، 
م  تف�شير ال�شريعة الأنَّ �شلطة ي�شوع فوق �شلطة مو�شى. واإذا كانت ال�شريعة تقدِّ
كلمات اهلل، في�شوع هو الكلمة الذي فيه ت�شبُّ اأقوال اهلل في العهد القديم، كما 
االأنهار في البحر. واالتِّجاه الثالث، قطيعة وانقطاع، الأنَّ »الخمرة الجديدة ال 

ع في زقاق قديمة« )مت 9: 17(. ُتو�شَ

ل اأ - ما جئُت لأُبطل بل لأكمِّ
د على اأنَّ ال�شريعة القديمة تتوا�شل في  ذاك ما قاله الربُّ في عظة الجبل لي�شدِّ
اأنَّ  الموؤمنين في كني�شة مّتى، الذين ح�شبوا  اإلى  اأّما االإطار فهو كالم  االإنجيل. 
اًل، وتبع  �شريعة مو�شى عتقت وزالت. »ما جئُت الأُبطل«)1(. ردَّ ي�شوع بالنفي اأوَّ
ل«)2(. ويوا�شل ي�شوع كالمه: »لن تزول)3( ياء من  ذلك باالإيجاب: »بل الأكمِّ
النامو�ض. ويبقى فعالن: خالف)4(، عمل)5(، ويقابلهما علَّم)6(. وها نحن نورد 
ا: نق�ض، هدم. ا�شتعمل مّتى هذا الفعل خم�ض مّرات. وبول�ض ثالث مّرات.  )katalu,w  )1. واأي�شً

ة(. رج : ل katarge,w: اأبطل، اأباد، اأزال )25 مرَّ ولكنَّه يف�شِّ
J. CÔTÉ, Cent mots-clés de la théologie de Paul (cité: Cent mots-clés), Paris, Cerf, 
2000, p. 17-20; T.R. SCHREINER, «The Abolition and Fulfillment of the Law in 
Paul», Journal for the Study of the New Testament (= JSNT), 35 (1989) 47-74.
G. DELLING, plhro,w, plh,rwma, TDNT (Theo- .ل )plhro,w )2، مالأ، امتالأ، اأكمل، كمَّ

 logical Dict. of the N.T.), VI (1963), p. 283-311.
. )pare,cwmai  )3: اأزال، عرب، م�شى، مرَّ

، عار�ض. هو املوقف اخلاطئ. ، فكَّ د" املزيد kataluw : حلَّ )lu,w  )4: خالف، نق�ض. هو "جمرَّ
)poie,w )5: عمل، فعل. رج Cent mots-clés, p. 200-204. يف االإجنيل نرى الذين يتكلَّمون وال 
يفعلون، جتاه الذين يفعلون بح�شب تعليم الرّب. اإذا عرفنا يجب اأن نعمل، واإالَّ كّنا كاذبني، والنيَّة 

التي و�شعناها اأمامنا لي�شت ب�شادقة.
)dida,skw  )6. التعليم جزء من الر�شالة، ويقوم ال باإعطاء اأفكار جديدة بل بحمل كلمة اهلل التي هي 

حياة.
 R. BULTMANN, «Église et enseignement dans le Nouveau Testament», Foi et  
comprehension I (Paris, Seuil, 1952), p. 173-210.
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الن�ضَّ انطالًقا من الترجمة البي�شطريَّة)7(:
5: 17 »ال تظنُّوا اأّني جئُت الأُبطل ال�شريعة اأو االأنبياء. ما جئُت الأبطل بل 

ل. الأكمِّ
الأّني الحقَّ اأقول لكم: حّتى تزول ال�شماء واالأر�ض، ياٌء واحدة اأو نقطة   18

واحدة لن تزول من ال�شريعة حّتى الكلُّ ي�شير.
فمن نق�ض واحدة من هذه الو�شايا ال�شغرى، وعلَّم النا�ض هكذا، �شغيًرا   19
ُيدعى في ملكوت ال�شماوات. ومن عمل وعلَّم، هذا عظيًما ُيدعى في 

ملكوت ال�شماوات«.
ماذا نكت�شف في هذه االآيات الثالث؟ �شابه ي�شوع عدًدا من المعلِّمين اليهود، 
�ض)8(. واختلف عن عدد كبير من معا�شريه،  المقدَّ للكتاب  ة  تامَّ وطلب طاعة 
اإلى  الممار�شة  بهم  ت�شل  ال  الذين  والفّري�شّيون  الكتبة  يطلب  عّما  ر�شَي  فما 
كم على برِّ الكتبة والفّري�شّيين لن  الخال�ض. قال ي�شوع لتالميذه: »اإذا لم يزد برُّ
م  تدخلوا ملكوت ال�شماوات« )اآ 20()9(. بعد اأن لفت ي�شوع انتباه �شامعيه، قدَّ
تحديًدا ل�شريعة اهلل، ال كما يفعل ال�شعب، بل كما يجب اأن يكون )رج مت 5: 

.)10()48-21
ما ال  يعملون  ال�شريعة )12: 2: تالميذه  يعار�ض  باأنَّه  االتِّهام  ي�شوع  واجه 
لي�شع  النقطة  هذه  على  د  �شدَّ مّتى  يكون  وقد  جواًبا.  م  وقدَّ ال�شبت(  في  يحلُّ 
اتِّهامات  قبالة  اأو  الكني�شة)11(،  في  لل�شريعة  المناوئ  التعليم  وجه  في  حاجًزا 

)7(  العهد اجلديد، ترجمة بني ال�شطور، يونايّن عربّي، اجلامعة االأنطونيَّة، 2003، �ض 18-17.
)8(  G. F. MOORI, Judaism in the First Centuries of the Christian Era, 2 vol., New-

York, 1971, ici vol. 2, p. 9; R. BULTMANN, Jesus and the Word, New-York, 
1958, p. 61-6; J. KLAUSNEN, Jesus: His Life, Times, and Teaching, New-York, 
1979, p. 77.

)9( A. E. HARVEY, Jesus and the Constraints of History, Philadelphia, 1982, p. 36-
65.

)10( G.E.L., The Gospel of the Kingdom, Grand Rapids: Eerdmans, 1978, p. 83.
)11( J. D. CHARLES, «‘The Greatest or the Least in the Kingdom?’». The Disciple’s 

Relationship to the Law (Matt 5, 17-20», Trinity Journal, 13 (1992) 139-162. 
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مّتى  تعليم  جذرّي  ب�شكل  عار�ض  من  وجاء  معار�شيه)12(.  قبل  من  بالالخلقيَّة 
هنا وتعليم بول�ض)13(، ولكن �شاعة الكاتبان يطرحان م�شاألتين مختلفتين، راح 
اأن  يقدر  اليهودّي  ال�شعب  اأنَّ  ا  اأي�شً د  اأكَّ بول�ض  اأنَّ  فمع  ال�شراع؛  يرفع  بع�شهم 
اإلى  �شحيحة  مقاربة  عن  ث  وتحدَّ  ،)20  :9 كو   1( ورثها  بعادات  يحتفظ 
�شريعة اهلل بالن�شبة اإلى الموؤمنين )رو 3: 27، 31؛ 8: 2؛ 9: 10-31: 13(، 
ا لل�شريعة )رو 3: 8()14(. لهذا اعتبر  ف بع�ض معا�شريه مقاله واعتبروه راف�شً حرَّ
لين يرف�شون ال�شريعة. لهذا جاء كالم  بع�ض ال�شعب اليهودّي اأنَّ الم�شيحّيين االأوَّ
ي�شوع في مت 5: 17-20 يعطي الثقة لليهوم�شيحّيين في جدالهم مع روؤ�شاء 
المجمع. وهكذا الحظ ال�شّراح اأنَّ ي�شوع ما اأراد اإلغاء ال�شريعة، بل تو�شيلها في 

المعنى ال�شحيح واإتمام روحها)15(.
اإلى  البعيد  النظر  دون  لتالميذه،  �ض  المقدَّ الكتاب  �شلطة  فاأعلن  ي�شوع  بداأ 
اأمور.  اأربعة  اليهودّي. ونحن نفهم من كالمه  ال�شعب  ما يكون من جدال مع 
ل، وذلك  ل: لغة ي�شوع تعلن بو�شوح ثقته ب�شريعة مو�شى. قال: جاء ليكمِّ االأوَّ
واعتبارها  ال�شريعة  نير  رف�ض  فيعني  االإلغاء  اأّما  والتوافق.  الطاعة  خالل  من 
ر ي�شوع اأبديَّة ال�شريعة بح�شب طريقة المعلِّمين اليهود.  فارغة)16(. الثاني: �شوَّ

)12( G. N. STANTON, A Gospel for a New People: Studies in Matthew, Louis-
ville,1993, p. 49..

في بداية القرن الثالث اتَّهم الراّبينّيون »مينيم« اأو »المن�شّقين« عن العالم اليهودّي )في ن�شو�ض   
)ال  االأحد  يحفظون  الأنَّهم  االأممّيين(،  الم�شيحّيين  على  الكالم  يطبَّق  »اأمورائيم«  اأو  القّوالين 
د المعلِّمون مراًرا »بالمينيم« الأنَّ نظرتهم غير رفيعة اإلى  ال�شبت، تلمود بابل، تفيم 27 ب(. وندَّ

ال�شريعة )يو�شتين، الحوار 10؛ بابل، منحوت 42ب(.
)13( S. J. CASE, The Social Origins of Christianity, New-York, 1975, p. 173.
)14(  ما احتاج مّتى اأن يردَّ على هذا الموقف ب�شكل مبا�شر اأو المبا�شر. رج Stanton حا�شية 12، 

�ض 314-312.
)15( B. CHARETTE, The Theme of Recompense in Matthew’s Gospel, Sheffield, 

1992, p. 166; D. C. Jr ALLISON, The New Moses: A Matthew Typology, 
Minneapolis, 1993, p. 232.

ظ بهذا الكالم  )16(  اعتبر يراميا�ض حين حاول قراءَة كالم ي�شوع في مناخ اآرامّي، فقال اإنَّ الربَّ تلفَّ
ب�شعور عميق.

J. JEREMIAS, New Testament Theology, New-York, 1971, p. 26-27.
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ل )اأ�ض 40: 8؛ زك 1: 5-6(، فتكلَّم  �شبق االأنبياء واأعلنوا اأنَّ كالم اهلل ال يتبدَّ
ي�شوع ب�شكل ا�شتعارة: ياء واحدة، نقطة واحدة. هو حرف »يود« العبرّي الذي 
يتمَّ  اأن  ُتلغى)17(. يجب  اأن  يمكن  ال�شغيرة ال  االإ�شارة  مثل هذه  ُيرى.  يكاد ال 
ثالًثا:  ال�شماء واالأر�ض)18(.  الملكوت وتزول  يتمَّ  اأن  اإلى  كلُّ �شيء )5: 18(، 
اإلى كالم اهلل: من يحفظ اأ�شغر و�شيَّة  اأنَّ الموؤمنين ُيدانون بالنظر  اأعلن ي�شوع 
ويعلِّم النا�ض اأن يفعلوا مثله، ذاك هو العظيم في الملكوت)19(. ما تطلَّع ي�شوع 
»اأكبر«  اإلى  بل  ينق�شها،  اأو  ال�شريعة  يحفظ  الذي  ال�شغير  اأو  الكبير  العدد  اإلى 
الو�شايا و»اأ�شغر« الو�شايا. اأكبر و�شيَّة اإكرام الوالدين )خر 20: 12؛ تث 5: 
16(، واأ�شغر و�شيَّة حول ع�ضِّ الطير )تث 22: 6-7(. وعٌد واحد: اإفعل هذا 
د  فتحيا، في حياة االأبد؛ فالربُّ يجازي االإن�شان من اأجل كلِّ و�شيَّة. رابًعا: �شدَّ
ي�شوع في 5: 19 اأنَّ االإن�شان ال يقدر اأن يختار، الأنَّه ال يعرف م�شتوى االأجر 

المحفوظ لهذه الو�شيَّة اأو تلك )اأبوت 2: 1()20(.
ووا�شل ي�شوع كالمه: اهلل يعاقب من يعلِّم النا�ض اأن يخالف واحدة من هذه 
ا، مّما يدلُّ على الم�شوؤوليَّة  اأي�شً الو�شايا. هذا ال يعني الطاعة فقط، بل التعليم 
تجاه االأطفال )بابل، يوما 87اأ(. وحفُظ ال�شريعة من الخارج ال يكفي؛ فمن لم 

ل قلُبه من الداخل ال يدخل ملكوت ال�شماوات)21(. يتحوَّ

)y(؛ رج تك 17: 15.  »اليود«  منه  �شاراي yrA_f و�شقط  ا�شم  ل  تبدَّ اليهود:  المعلِّمون  يقول   )17(
احتجَّ هذا الحرف ولبث يحتّج اإلى اأن عاد في ا�شم »ي�شوع«. كان veîAh;] �شار <vu(;Ahy   )عد 13: 
16(. وا�شتخل�ض المعلِّمون: حّتى هذا الحرف ال�شغير ال يمكن اأن ُيلغى من الكتاب. تلمود بابل، 
�شنهدرين 107اأب؛ تك ربا 47: 1؛ ل ربا 19: 2؛ عد ربا 18: 21. في التلمود الفل�شطينّي )2: 6( 

اأراد �شليمان اأن يحذف حرف الياء، فقيل له: ُيحذف األف �شليمان وال يحفظ لفظ من ال�شريعة.
مت 24: 34-35: رج  اإر 31: 35-37: كتاب العاديّات البيبليَّة 11: 5؛ �شيب 3: 572-570(.  )18(

)19(  ح�شب �شّماي، العمل ي�شبق التعليم. وذلك عك�ض هيالل. رج:
W. D. DAVIES, D. C. ALLISON, tr, A Critical and Exegetical Commentary on 
the Gospel according to Saint Matthew, Edinburg, 1988, vol. I, p. 488; Mishnah 
‘Abot 1: 15, 17; 3: 10.
)20( C. S. KEENER, A Commentary on the Gospel of Matthew, Grand Rapids:, 

Eerdmans, 1999
ل، بدايات الملكوت،درا�شات بيبليَّة 14، الرابطة الكتابيَّة،  )21( بول�ض الفغالي، اإنجيل متّى، الجزء االأوَّ

1996، �ض 241-240، 280-276.

[;
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ب - قيل لكم واأنا اأقول لكم
د على اأنَّ ال�شريعة ت�شتمرُّ في �شعب اهلل الجديد، ال تزول منها  بداأ ي�شوع ف�شدَّ
نقطة واحدة ولو زالت ال�شماء واالأر�ض. ذاك هو المبداأ: ال معار�شة لل�شريعة. 
ولكن ال بدَّ من تف�شيرها، الأنَّ الممار�شة في اأّيامه ال تفي بالمرام)22(. حاولت 
ل الم�شيحّي، اأن تربح معا�شريها اإلى  مجموعات يهوديَّة مختلفة، في القرن االأوَّ
تف�شير يدلُّ على الطريق ال�شحيح لممار�شة ال�شريعة، ولكن لم يكن هناك اتِّفاق. 
د اليهود على الوجهة الخلقيَّة)23(، فكانت نقاط اتِّ�شال بينهم وبين ي�شوع)24(.  �شدَّ
ولكنَّ ي�شوع راح بعيًدا في التف�شير بحيث جعل نف�شه موازيًا لل�شريعة، بل هو 

قها لئاّل تبقى مح�شورة في اإطار خارجها. ح ال�شريعة ويعمِّ جاء ي�شحِّ
العهد  في  نقراأ  كما  ال�شريعة،  من  ماأخوذة  ن�شو�ض  �شتَّة  من  ي�شوع  انطلق 
في  مقطع  كلَّ  ر  ف�شَّ اليهودّي:  العالم  في  كبير  معلِّم  يعمل  كما  وعمل  القديم، 

�شكل نقي�شة)25(:
5: 21 »�شمعتم اأنَّه قيل لالأقدمين: »ال تقتل، ومن قتل يكون م�شتوجًبا الحكم« 

)الدينونة(،
لكن اأنا اأقول لكم: كلُّ من يغ�شب على اأخيه يكون م�شتوجًبا الحكم«.  22

رها  رها ال كما يف�شِّ هكذا ُيتمُّ ي�شوُع ال�شريعة على الم�شتوى التعليمّي، فيف�شِّ
ُيِحلُّ  ال  هو  اآخر.  م�شتوى  من  هو  فتف�شيره  ال�شخ�شّي؛  راأيه  يعطي  بل  الكتبة، 
�شريعة  �شريعة جديدة مكان  يجعل  القديمة، ال  الفرائ�ض  فرائ�ض جديدة محلَّ 

قديمة. ما جاء يلغي، بل يعيد ال�شريعة اإلى مكانها االأ�شيل والجذرّي مًعا.

)22( S. WESTERHOLM, «Jesus, the Pharisees, and the Application of Divine 
Law», Église et Théologie, 13 (1982) 191-210.

)23( ت�شديد على م�شائل قانونيَّة في درجة اأولى، ثمَّ خلقيَّة.
E. P. SANDERS, Paul and Palestinian Judaism, Philadelphia, 1977, p. 69-84.

ت�شديد على م�شائل قانونيَّة في درجة اأولى، ثمَّ خلقيَّة.  
)24(  E. P. SANDERS, Jesus and Judaism, Philadelphia, 1985, p. 55; F. MANNS, 

«La Halakhak dans l’Évangile de Matthieu, Antonianum, 53 (1978) 3-22.
(25)  R. BULTMANN, op. cit., note 8, p. 89-90.
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بداية احتفاليَّة: »قيل... واأنا اأقول«. كان الراّبينّيون ي�شتعملون عبارة »واأنا 
اأقول« ليتَّخذوا موقًفا بالن�شبة اإلى معلِّمين اآخرين. اأّما ي�شوع فاتَّخذ موقًفا بالن�شبة 
ًفا ومنتهك االأقدا�ض. ولكن  اإلى ال�شريعة؛ فلو عار�ض راّبي ال�شريعة، اعُتبر مجدِّ

ما اعتبر تجديًفا عند »المعلِّمين« �شار بالن�شبة اإلى ي�شوع اإعالًنا نبويًّا لر�شالته.
ال�شبت.  يوم  المجامع،  في  احتفالّي  ب�شكل  ُتقراأ  التوراة  كانت  »�شمعتم«. 
�شمعتم و�شاياها وفرائ�شها. واالآن، يجب اأن ت�شمعوا اأموًرا اأخرى. ال�شريعة اآتية 
من عند اهلل، وال يحقُّ الأحد اأن يتجاوزها، اإالَّ اإذا كان اهلل. هذا يعني اأنَّ عبارة 

»اأّما اأنا فاأقول« ت�شير في �شكل من االأ�شكال اإلى األوهيَّة الم�شيح.
قيل: »ال تقتل«. نقراأ هذا االإيراد الكتابّي في خر 20: 15 وتث 5: 18. 
»ومن يقتل ي�شتوجب الحكم«. حكم االإعدام على ما قال خر 21: 12: »من 

�شرب اإن�شاًنا فقتله، فال�شارُب حتًما يموت«.
ال  يغ�شب«.  »من  الو�شيَّة:  ق  يعمِّ ي�شيف،  ي�شوع  هو  ها  فاأقول«.  اأنا  »اأّما 
ن�شتطيع اأن نجعل الغ�شب على م�شتوى القتل، ولكنَّ اهلل يدين االإن�شان بح�شب 
نوايا قلبه؛ فالغ�شب قد يقود اإلى القتل. وُدعَي في و�شيَّة دانيال )كتاب منحول، 
3: 12(: »روح بليعال«؛ فالغ�شب الذي يخرج من قلب االإن�شان، يدلُّ على 
يوؤمن  الذي  الموؤمن  اأي  »االأخ«،  على  غ�شب  وهو  المحبَّة.  من  القلب  فراغ 

اإيماننا، بحيث يكون اأبونا ال�شماوّي اأباه.
ويترافق الغ�شب مع الكالم الجارح. اأقول الأخي: »راقا«. اأي: راأ�ض فارغ، 
ح. اأو اأقول له: بال  ٍع، متبجِّ غبّي، اأبله، كما في اللغة العبريَّة. وفي اليونانيَّة: ُمدَّ
ث هنا عن الكافر، عن الذي يقاوم �شريعة اهلل،  اأبله. واللغة البيبليَّة تتحدَّ عقل، 
على ما نقراأ في تث 12: 6: »اأبهذا تكافئون الرّب، اأيُّها ال�شعب االأحمق الغبّي؟ 

نكم«؟ األي�ض هو اأباكم وخالقكم الذي عملكم وكوَّ
َمن قتل اأو غ�شب اأو قال كالًما نابًيا ي�شتوجب الحكم: اهلل يحاكمه ويعاقبه. 
ل، هو الحكم من قبل اهلل. في الثاني، يقف المذنب اأمام مجل�ض  في عقاب اأوَّ
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الثالث،  الحاالت  هذه  في  جهنَّم.  الثالث:  والعقاب  ال�شنهدرين.  اأو  الق�شاء، 
يقف االإن�شان اأمام منبر اهلل العادل)26(.

حول  نقائ�ض  خم�ض  وتبعتها  والغ�شب.  القتل  حول  اأولى  »نقي�شة«  هي 
االنتقام، حول  الَحَلف، حول  الطالق، حول  الم�شتهية، حول  والنظرة  الزنى 
محبَّة االأعداء. نالحظ هنا اأنَّ االإنجيل ال يروح في خطِّ ال�شريعة، بل يعار�شها 
محبَّة  بل  للحلف،  مكان  ال  لالنتقام،  مكان  ال  للطالق،  مكان  ال  وينق�شها. 
اأباكم  اأنَّ  كما  كاملين،  اأنتم  »كونوا  الرفيع:  القول  بح�شب  واالأقرباء  االأعداء 

ال�شماوّي كامل هو« )5: 48(.

ج - اأريد رحمة ل ذبيحة
ة و�شط الحقول وقطفوا بع�ض ال�شنابل. هاجمهم الفّري�شّيون  عَبر الر�شل مرَّ
الأنَّهم »يعملون ما ال يحلُّ في ال�شبت« )مت 12: 2(. ردَّ ي�شوع: »اأريد رحمة 
ال ذبيحة« )اآ 7(. عاد الربُّ اإلى ن�ضٍّ هو 6: 6 واأعطاه معناه بالن�شبة اإلى ال�شريعة 
في تعاملها مع ال�شعفاء والم�شاكين: داود ال لوم عليه. هو ملك. الكهنة ال لوم 

عليهم ب�شبب فتاويهم.
الذبيحة هي في �شلب ال�شريعة، وهي ال تكون االأولى، بل تاأتي بعد الرحمة. 
وا على ال�شريعة، فلماذا الهجوم على ال�شغار؟ وال�شبت  اإن ُعذر الكباُر الأنَّهم تعدَّ
الف�شول  اأهمَّ  له  �شت  كرَّ الم�شناة  اإنَّ  بحيث  اليهودّي  العالم  في  اأ�شا�شّي  اأمر 
االإن�شان هو ربُّ  واأطولها )بعد ف�شل »كليم«()27(. ولكن في نظر مّتى، »ابن 
اأعظم من الهيكل« )اآ 6(. من هذا الهيكل  ال�شبت« )اآ 8(. ابن االإن�شان »هو 

�شوف يطرد الباعة، ومعجزاٍت عديدًة �شوف ُيجري »يوم ال�شبت«.

ا �ض 283-281. )26(  رج حا�شية 21، خ�شو�شً
يم�شي  فهو  فطويل وممّل؛  بال�شبت  المتعلِّق  اأّما  ف�شاًل.  ن 63  تت�شمَّ الم�شناة  اأنَّ  اإلى  هنا  ن�شير   )27(
اإلى دقائق االأمور، وال يترك �شاردة وال واردة. قيل: »ال�شبت ي�شيف على قدا�شة اإ�شرائيل«. رج 
الكتابيَّة،  الرابطة  بيبليَّة، 16،  درا�شات  �شّر الملكوت،  الثاني،  الجزء  اإنجيل متّى،  الفغالي،  بول�ض 

1998،  �ض 213.

الخوري بول�ض الفغالي



131

قال  ما  على  �ض،  المقدَّ الكتاب  �شارحّي  الفّري�شّيون  بان  الخبر  هذا  في 
من  انطالًقا  اأجابهم  وي�شوع   .)4 ،2-1 :12( االأناجيل  وبّينت  يو�شيف�ض)28( 
يتعلَّق  داود، ال  ل عن  اأوَّ مثاًل  م  قدَّ يجيبوه.  اأن  ا�شتطاعوا  فما  �ض  المقدَّ الكتاب 
ر ال�شريعة)29(. والمثل  ر الكتاب وتف�شَّ مبا�شرة بال�شبت، بل بالطريقة التي بها يف�شَّ
�ض« بحيث  الثاني يرتبط مبا�شرة بال�شبت وبما يعمله الكهنة في هذا اليوم »المقدَّ
م  ل، فقدَّ وا جواب ي�شوع االأوَّ اأترى الفّري�شّيون ردُّ ي�شحق االإن�شان وي�شتعبده. 
يعذرون  وال  نفو�شهم،  يعذرون  الكهنة  ال�شريعة)30(؟  من  ماأخوًذا  اآخر  جواًبا 
هوؤالء »الر�شل«. ذاك كان و�شع الكني�شة االأولى تجاه العالم اليهودّي قبل �شنة 

70 ب. م. ودمار الهيكل.
والخطاأة  المر�شى  تجاه  »الرحمة«  ي�شوع  م  قدَّ لهذا  قا�شية.  ال�شريعة 
ا على الفّري�شّيين الذين راأوه ياأكل  والع�ّشارين. �شبق له فاأورد اآية هو�شع هذه ردًّ
مع الخطاأة، واأ�شاف: »ما جئُت الأدعو االأبرار« )مت 9: 13(. واالأبرار هم 
اليهود في وجه »الوثنّيين«. �شعوبة كبيرة واجهت كني�شة مّتى: كيف ت�شتقبل 

م�شيحّيين اآتين من العالم الوثنّي، تجاه ت�شديد المعلِّمين اليهود وق�شاوتهم31؟

191. قال عنهم: هم �شّراح دقيقون في تفا�شيل  ال�شيرة  2: 162؛  الحرب اليهوديَّة  يو�شيف�ض،   )28(
ال�شريعة.

)29(  رج 1 �شم 21: 1-6 )ما �شنعه داود( الذي هو »رجل اهلل«. رج:
R. T. FRANCE, Matthew, Grand Rapids: Eerdmans, 1985, p. 202. 

ولكن اعتبر بع�شهم اأنَّ هذا الجواب ا�شتنبطته كني�شة مّتى في جدالها مع المجمع:  
ben III WITHERINGTON, The Christology of Jesus, Minneapolis, 1990, p. 67. 
هناك من قال اإنَّ داود عمل ما عمل يوم ال�شبت. رج ترجوم بابل، مناحيم 95ب. واعتبر �شّراح اأنَّ   

هذا الجوع يقود اإلى الوجع وربَّما اإلى الموت:
G. VERMES, The Religion of Jesus the Jew, Minneapolis, 1993, p. 24.

مته جماعة مّتى في جدالها مع المجمع. مه ي�شوع اأو قدَّ )30(  قدَّ
A. J. SALDARINI, Matthew’s Christian-Jewish Community, Chicago, 1994, p. 
129. 

هو برهان مع »وباالأحرى«. تقبلون بهذا التف�شري وال تقبلون بتف�شرينا: 
 L. N. LONCENECKER, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Grand
Rapids, Eerdmans, 1975, p. 69.

)31(  �شّر الملكوت، �ض 225-224.
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ال �شبيل اإلى الجدال، اإًذا تكون القطيعة. ال مجال الأن تو�شع الخمرة الجديدة 
المجامع  عن  ال  ث  فتحدَّ مّتى  د  تفرَّ وهكذا   .)17  :9 )مت  عتيقة  زقاق  في 
ب�شكل عاّم، بل عن »مجامعهم« )4: 23؛ 10: 17؛ 12: 9(. مجامع اليهود 
ة حين الكالم عن الفّري�شّيين المرائين  يهجرها الم�شيحّيون. وبدت القطيعة تامَّ
ون البعو�شة  فُّ رون ال�شريعة ب�شكل ال يمكن اأن يقبل به االإنجيل: ُت�شَ الذين يف�شِّ
ا« )اآ  وتبلعون الجمل )23: 24(. الخارج طاهر والداخل »مملوء خطًفا و�شرًّ

.)25

بول�س وال�شريعة. 2
ما الحظنا في قراءتنا لالأناجيل وال�شيَّما اإنجيل مّتى اأنَّ ي�شوع لم يحكم على 
قها ويعيدها اإلى  لون، واإن حاول اأن يعمِّ ال�شريعة. عا�شها كما عا�شها تالميذه االأوَّ
اأ�شولها، على مثال ما فعل في �شريعة الزواج. عاد اإلى البدء، وترك ما فعله مو�شى 
حين اأخذ بعين االعتبار »ق�شاوة القلوب« )مت 19: 8(. ولكن طراأت م�شاألة 
جديدة حين انتمى اإلى االإيمان وثنّيون المختونون: اأراد يهوم�شيحّيون اأتوا من 
اأور�شليم، من عند يعقوب اأخي الرّب، اأن ُيكرهوا المهتدين من العالم الوثنّي، 
على ممار�شة ال�شريعة )غل 1: 12؛ اأع 15: 1ي(. في هذا االإطار جاء كالم 
اإلى  ا في نظرته ال�شلبيَّة  ا كالم بول�ض الذي بدا قا�شًيا، خ�شو�شً اأي�شً مّتى، ومثله 
ر االإن�شان باالإيمان بي�شوع الم�شيح، ال باأعمال ال�شريعة« )غل 2:  ال�شريعة: »يتبرَّ

16؛ رو 3: 28(.
اإلى  نعود  ثمَّ  لل�شريعة،  ال�شلبيَّة  الوجهة  عند  اًل  اأوَّ نتوقَّف  االإطار،  هذا  في 

الوجهة االإيجابيَّة، اأي الوجهة الروحيَّة.

اأ - الوجهة ال�شلبيَّة
ر ال�شعوبة في درا�شة ال�شريعة عند بول�ض؛ فالدرا�شات عديدة وهي  بداية نتذكَّ
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تروح في اأكثر من اتِّجاه)32(. ونبداأ فنورد بع�ض االآيات:
رو 3: 21 »ولكن االآن، برُّ اهلل اأُظهر بدون �شريعة! و�ُشهد )له( من ال�شريعة 

واالأنبياء.
لي�ض  الأنَّه  يوؤمنون،  الذين  اإلى كلِّ  )هو(  الم�شيح  ي�شوع  باإيمان  اهلل  فبرُّ   22

هناك فرق.
بنعمته،  مّجاًنا  رين  مبرَّ )�شاروا(  اهلل.  مجد  وُحرموا  َخطئوا  فالجميع   23

بالنداء الذي في الم�شيح ي�شوع«.
تحتلُّ  ال�شريعة  اأعمال  كانت  حيث  الما�شي  مع  مقابلة  هي   .nuni, »االآن« 
لت االأمور، ولم نعد بحاجة اإلى �شريعة)33(.  ل؛ ففي الحا�شر، تبدَّ المكان االأوَّ
مثل هذا القول ال يقبل به العالم اليهودّي، الأنَّ ال�شريعة هي اإحدى ُعُمد تقليد 
مها اهلل الذي اأح�ضَّ باآالم  العهد. هي ما ُفر�شت وال كانت نتيجة تنازل، بل قدَّ
الب�شر. اأُعطَيت ال كمجموعة ت�شريعيَّة، وال كقوانين ال�شخ�شيَّة، بل ب�شكل عهد 

حياة بين اهلل و�شعبه)34(.
ولكن هكذا كانت في البدء. فماذا فعل »المعلِّمون« بال�شريعة؟ اأما �شيطرت 

فيها االأعمال الخارجيَّة على روحيَّة العالقات مع اهلل ومع القريب؟

)32( H. RÄISÄNEN, Paul and the Law, Tübingen, 1987; E. P. SANDERS, 
Paul, the Law and the Jewish People, Philadelphia, 1983.

ل الم�شيحّي، لم يتعلَّق بال�شريعة بقدر ما تعلَّق  اعتبر �شاندرز اأنَّ العالم اليهودّي، في القرن االأوَّ  
بالعهد واالأعمال ال�شالحة. اهتمَّ بالطاعة لل�شريعة في اإطار النعمة. ولكن نالحظ اأنَّ بول�ض لم 
ثوا عن النعمة  يلتِق بمثل هوؤالء اليهود، واإالَّ لما كان قا�شًيا في الكالم عن ال�شريعة، لو اأنَّهم تحدَّ

)رو 6: 15(.
 D. A. HAGNER, «Balancing the Old and the New. The Law of Moses in  
Matthew and Paul», Interpretation, 51 (1997) 20-30, ici p. 24.

ا في رو وفي غل. no,moj. نالحظ كم يرد لفظ no,moj خ�شو�شً  )33(
 J.-N. ALETTI, «Loi et justice divine», dans Comment Dieu est-il juste? Clefs  
pour interpréter l’épître aux Romains, Seuil, Paris, 1991, p. 112-134.
)34( «Loi», in Cent mots-clés, p. 288-296, ici p. 288-289; L. RAMAROSON, 

« La justification par la foi du Christ Jésus », Science et Esprit, 39 (1987) 
81-92.
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عمل  على  للداللة  طريقة  المجهول.  �شيغة  هي   .pefane,rwtai »اأظهر« 
 ،marturo,menoi اهلل دون ذكر ا�شمه العلّي. ويتبعه فعل اآخر في ال�شيغة عينها 
»�ُشِهد«. عاد الر�شول اإلى اهلل نف�شه ليبيِّن اأنَّ دور ال�شريعة »زال«. هي ال تنفع 
بعد لكي ينال االإن�شان البّر. فهي غير قادرة اأن تهب الحياة وتقود اإلى الم�شيح.

»البّر«)35(. لفظ يقابل ,qd,c في العبريَّة، »ال�شدق«. وفي ال�شريانيَّة ܙܕܩ. البّر 
البّر؟ اهلل،  َمن يعطي هذا  نداء من لدن اهلل.  االإن�شان على  قاعدة حياة، جواب 
بوا�شطة  مّجاًنا  الخال�ض  هذا  يعطي  واهلل  الخال�ض.  مواعيد  على  دوًما  االأمين 

ي�شوع الم�شيح الذي ت�شامن مع الب�شر، فاقتلعهم من الخطيئة ورفعهم اإلى اهلل.
تعني  ال�شريعة  وهنا  اهلل؛  لبرِّ  ت�شهد  باأن  تكتفي  هنا؟  ال�شريعة  دور  هو  وما 
اأ�شفار االأنبياء. كان الب�شر خطاأة، فما نالوا الخال�ض باأعمال  كالم اهلل بموازاة 
الذبائح كلَّ �شنة،  روا هذه  اأن يكرِّ العديدة، واحتاجوا  الذبائح  موا  ال�شريعة. قدَّ

م ي�شوع نف�شه ذبيحة بال عيب. ولكنَّ النتيجة لبثت �شلبيَّة اإلى اأن قدَّ
*  *  *

اأكثر �شلبيَّة الأنَّه يربط  اإلى رومة، الذي يبدو  الر�شالة  الثاني من  الن�ضَّ  م  ونقدِّ
ال�شريعة بالخطيئة. وها نحن نورد الف�شل ال�شابع:

عرفُت  ما  ولكن  يكون.  ال  )هذا(  خطيئة؟  ال�شريعة  هل  نقول؟  »فماذا   7
اأنَّ ال�شريعة ما كانت  الخطيئة اإالَّ بال�شريعة، والأّني ما عرفُت ال�شهوة لو 

تقول: »ال ت�شتِه«.
الخطيئة  الأنَّ  �شهوة،  كلَّ  فيَّ  فاأثارت  بالو�شيَّة  فر�شة  اأخَذْت  فالخطيئة   8

بدون �شريعة ميتة.

(35) C. SPICQ, Lexique théologique du NT (cité : LTNT), Paris Cerf, 1991, p. 334-
345; J.-N.  ALETTI, «Comment Paul voit la justice divine en Romains. Enjeux 
d’une absence de définition », Biblica 73 (1992) 359-379; R. BULTMANN, 
« The Righteousness of God », Theology of the NT, London, 1965, p. 270-287.

: الكمال )فيلون، التكوين 1: 97؛ اإبراهيم 33(. dikaiosu,nh. هي �شفة من يقوم بعمله ح�شًنا. ثمَّ
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9 واأنا كنُت اأحيا قباًل بدون �شريعة. ولّما اأتت الو�شيَّة عا�شت الخطيئة«)36(.
اًل بال�شورة الماأخوذة من العالم الق�شائّي: اأنا ال اأعرف الجريمة حّتى  نبداأ اأوَّ
دها القانون. عندئٍذ يعرف االإن�شان الجرم الذي اقترفه ويرتقب. وكذا نقول  يحدِّ
بالن�شبة اإلى الخطيئة في اتِّ�شالها بال�شريعة. وال�شورة الثانية هي �شورة حربيَّة: 
االإن�شان.  على  بالهجوم  وقامت  المبادرة  اتَّخذت  فر�شة.  اتَّخذت  الخطيئة 
جاءت ال�شريعة تنهي االإن�شان عن عمل ما، فاأراد اأن يرى ما وراء النهي، على 
مثال اآدم وحّواء: وماذا اإذا اأكلنا من �شجرة معرفة الخير وال�شّر؟ اأال ن�شير اآلهة؟ 

وهكذا ُخدع االإن�شان فا�شتفادت الخطيئة من الو�شيَّة »وقتلتني« )اآ 12(.
التي  ال�شريعة  ثنا عن  تحدَّ الو�شيَّة.  ال�شريعة،  مترادفين:  يبدوان  لفظان  ويرد 
الفار�شة،  االآمرة،  تها  بقوَّ والو�شيَّة  فيه.  ي�شير  ا  خطًّ لالإن�شان  تر�شم  اأن  تحاول 
ارتبطت بالعهد القديم )تك 26: 5: اإبراهيم حفظ اأوامري(، وهي تنطبق على 

ال�شرعة والقرارات والتنظيمات)37(.
هي   evpiqumi,a اإنَّ  الطريق.  بداية  هي  التي  ال�شهوة  اأطلَّت  الخطيئة  وتجاه 
نا«. وقال  دها اأر�شطو: »دفٌع اإلى ما ي�شرُّ قة. حدَّ ك قوّي للعمل، ديناميَّة خالَّ محرِّ
يَّة. ترتبط بالن�شمة، بالقلب، باالحتدام  الكتاب: هي الخطيئة النموذجيَّة في البرِّ
اأن  يمكنها  »حياديَّة«.  تبقى  ال�شهوة  اأنَّ  اإلى  هنا  ن�شير   .qumo,j واال�شطرام، 
 ouvk اإلى ال�شرِّ كما اإلى الخير. والفعل الذي يدعو االإن�شان اأن ال ي�شتهي تميل 
امراأة  ت�شتِه  ال  اأنت  الخروج:  �شفر  في  كما  بالو�شايا  رنا  يذكِّ  evpiqumh,seij
قريبك. اأنت ال ت�شتِه مقتنى غيرك. مثل هذا الفعل يدعو اإلى الطاعة. ولكن بما 

اأنبا مّقار،  القّدي�ض  دير  رومية،  اأهل  اإلى  الر�شول  بول�س  القّدي�س  ر�شالة  �شرح  الم�شكين،  مّتى  االأب   )36(
1992، �ض 334-330.

(37)  evntolh,, «se produire», dans :evn-te,llw. LTNT, p. 521-523; A. PELLETIER, 
«Le vocabulaire du commandement dans le Pentateuque des Septante», Re-
cherches de Science religieuse, p. 522; G. SCHRENK, TDNT, p. 544-556. 

بين  »العالقة«  تبرز  وهكذا  الع�شر.  الو�شايا  مع  ويماهيها  ال�شريعة،  مع  الو�شيَّة  بول�ض  يقابل   
ال�شريعة والخطيئة.
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اأنَّني �شعيف، اجتذبتني ال�شهوُة اإلى الخطيئة. فما بقي للر�شول �شوى اأن يقول 
با�شم كلِّ واحد مّنا: "الويُل لي اأنا االإن�شان ال�شقّي، من ينقذني من ج�شد الموت 

هذا!")38(.
في هذا االإطار ال�شلبّي، لماذا ُوجدت ال�شريعة؟ اأما كان اأف�شل اأن ال توجد؟ 
اأو  يهوديًّا  كان  �شواء  الخير،  يفعل  اأن  ي�شتطيع  وبْعَدها  ال�شريعة  قْبَل  فاالإن�شان 
يونانيًّا؟ ُوجدت ال�شريعة لكي تكون لنا »الموؤدِّب«. وها نحن نقراأ الن�ّض الثالث 

في الر�شالة اإلى غالطية )ف 3(:
الذي  الن�شل  ياأتي  اأن  اإلى  يات  التعدِّ ب�شبب  اأ�شيفت  ال�شريعة؟  »فلماذا   19

ُوعد له )= الإبراهيم(، معَلنة بالمالئكة في يد و�شيط.
�شريعة  اأعطيت  اأنَّه  فلو  يكون.  )هذا( ال  اهلل؟  �شدَّ وعود  ال�شريعة  فهل   21

قادرة اأن تحيي، كان البرُّ بالحقيقة من ال�شريعة.
ُيعَلن  اأن  اإلى  �شريعة  االإيمان كّنا محبو�شين تحت حرا�شة  ياأتي  اأن  فقبل   23

االإيماُن المزمع.
ر باالإيمان. بنا اإلى )مجيء( الم�شيح، لكي ُنبرَّ اإًذا، كانت ال�شريعة موؤدِّ  24

لكن لّما اأتى االإيمان ال )نكون( بعُد تحت موؤدِّب«.  25
الحاجة  دون  واأجيااًل  اأجيااًل  عا�شت  الب�شريَّة  �شاعة  ال�شريعة  و�شلت  كيف 
يات para,basewn. هو لفظ يقابل الخطيئة |a`marti,a. يقول  اإليها؟ ب�شبب التعدِّ
اأ�شافها؟  الربُّ  هل  ا.  واأي�شً ا  اأي�شً المجهول  �شيغة  نقراأ  »اأ�شيفت«.  بول�ض: 
نظام  اإًذا،   .)spe,rma( »الزرع«  »الن�شل«،  ياأتي  اأن  اإلى  حدود  له  ووجودها 
ا.  حدًّ له  ي�شع  الم�شيح  ومجيء  الخال�ض.  تاريخ  في  موقَّتة  مرحلة  ال�شريعة 
الق�شد  هام�ض  على  اإًذا  هي  يات.  التعدِّ بجانب  اأو  كاإ�شافة،  ال�شريعة  جاءت 
ل ب�شبب  ر ب�شكل مبا�شر. هي تتدخَّ الخال�شّي، الأنَّ دورها لي�ض بالدور المحرِّ

(38) Cents mots-clefs, p. 129-132; ici p. 129; F. BÜCHSEL, evpiqumi,a, TDNT, p. 168-
171
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يات بحيث تزيد على الخاطئ م�شوؤوليَّة فوق م�شوؤوليَّة )رو 4: 15؛ 5:  التعدِّ
يات اأخرى. كلُّ ما ت�شتطيع ال�شريعة اأن تفعله هو اأن تك�شف  20(، وتحّرك تعدِّ

ره من العبوديَّة. لالإن�شان عبوديَّته: هو عبد وعليه اأن ينتظر من يحرِّ
هذه ال�شريعة جاءت بيد »المالئكة«، avgge,lwn. هذا يعني في نظر بول�ض اأنَّها 
ال ت�شاوي تلك التي اأعلنها الربُّ على جبل �شيناء. اأّما اليهود فاعتبروا �شلطتها 
�شامية. في نظر بول�ض، حمل المالئكة ال�شريعة، فا�شتعبدوا االإن�شان الذي احتاج 
رهم  ر الم�شيح الب�شر من ال�شريعة، يحرِّ اإلى و�شيط مثل مو�شى. ولهذا، حين يحرِّ

ا من هذا االرتباط وهذه العبوديَّة. اأي�شً
بة«،  »موؤدِّ اإًذا  فهي  الم�شيح،  اإلى  الب�شر  تقود  اأن  ال�شريعة  دور  كان  فاإذا 
paidagwgo,j. وما هو دورها؟ دور العبد الذي يقود الطفل اإلى المدر�شة، ما 

 ، دام قا�شًرا؛ ولكن حين ي�شير را�شًدا فهو ال يحتاج بعُد اإلى موؤدِّب، اإلى مربٍّ
م�شتوى  على  �شيء  في  العبد  عن  يتميَّز  ال  بحيث  قا�شًرا،  يبقى  اأن  اأراد  اإذا  اإالَّ 

الحقوق والواجبات.
�شجن  هي  بل  كاّل.  الحياة؟  تعطي  هل  كاّل.  البّر؟  ال�شريعة  تهب  هل 
في  نحن   .sugkalesa,menoi »م�شجونون«،  الموؤمنون  فنحن  لالإن�شان؛ 
واإن  دورها.  كلُّ  هو  ذاك  المجهول.  �شيغة  هي   evfrourou,meqa حرا�شة، 
ُحب�شنا )اآ 22( تحت الخطيئة، فلكي ن�شير كلُّنا اإلى الخال�ض في موكب الربِّ 
ُيدخلنا في نظام  المجيء  الم�شيح. وهذا  اإلى مجيء  ُن�شَجن؟  اإلى متى  ي�شوع. 
ا لنظام ال�شريعة. حينئٍذ ال نكت�شف تعليًما  »االإيمان«،pistewo[j، الذي ي�شع حدًّ
م لنا، بل موقَف انفتاح على عطيَّة اهلل،  فقط حول ق�شد اهلل الذي يتجلَّى وُيقدَّ
على روح ابنه. عندئٍذ لن نكون بعُد عبيًدا، بل اأبناء )وبنات( تبّنانا اهلل، فهتفنا 

له: اأّبا، اأيُّها االآب.

ب - الوجه الإيجابّي
تطلَّع بول�ض اإلى عدم فائدة الممار�شات المتعلِّقة بالعالم اليهودّي، من ختان 
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تنح�شر  ال�شريعة  اأنَّ  يعني  هذا   .)10  :4 )غل  اأخرى  واأعمال   )12  :6 )غل 
ا بتمثُّل خاطئ عن التدبير الخال�شّي،  د الر�شول اأي�شً في ُنُظم العهد القديم. وندَّ
بوا�شطة  ر  ُيبرَّ هو  �شاعة  لل�شريعة،  ممار�شته  في  ر  ُيبرَّ اأن  االإن�شان  ي�شتحقُّ  حيث 
بيد  اأعطَيت  اأنَّها  ومع  اهلل.  من  هي  ال�شريعة  هذه  ذلك،  ومع  الم�شيح.  ي�شوع 
وها  اإ�شرائيل39.  ب�شعب  خا�ّض  امتياز  وهي  وروحيَّة،  �شة  مقدَّ فهي  المالئكة، 

نحن نقراأ الن�شو�ض:
ر باالإيمان، ال باأعمال ال�شريعة«. رو 3: 28 »فنعتقد اأنَّ االإن�شان يبرَّ

»اإًذا، اأُنبطل ال�شريعة باالإيمان؟ )هذا( ال يكون، بل ُنثبت ال�شريعة«.  31
بول�ض  ث  تحدَّ ويونانّيين،  يهوًدا  كلِّها،  الب�شريَّة  ع�شيان  عن  كالم  اإطار  في 
هذا  ويونانّي.  يهودّي  بين  ذلك  في  فرق  وال  باالإيمان.  نناله  الذي  البرِّ  عن 
اأنَّه  االأوقات  من  وقت  في  ح�شب  واإن  باالإيمان،  ر  يتبرَّ وذاك  باالإيمان،  ر  يتبرَّ
ر باالأعمال. وُيطَرح ال�شوؤال: هل »نبطل« )katargou/men( ال�شريعة؟ هل  يتبرَّ
ننق�شها؟ هل ُنزيلها؟ والجواب: هذا ال يمكن اأن يكون. بل بالعك�ض: »نثبت« 

)i`sta,nomen( ال�شريعة.
في  يدعونا  االإيمان  الأنَّ  واالإيمان،  ال�شريعة  بين  العمق  في  تعار�ض  ال  اإًذا، 
ونقراأ  الم�شيح.  �شريعة  ال�شريعة،  وممار�شة  اهلل  نداء  مع  التجاوب  اإلى  النهاية 
والجواب: »هذا  اهلل؟«؛  ال�شريعة �شدَّ وعود  في غل 3: 21: »هل  اآخر  ا  ن�شًّ
اإبراهيم هو هنا. نال المواعيد وفي الوقت عينه اآمن )من  ال يكون«؛ ف�شخ�ض 

ا. خالل الطاعة( فُح�شب له اإيمانه برًّ
ر من ال�شريعة.  ث بول�ض عن الم�شيح الذي تحرَّ وفي الر�شالة اإلى رومة، تحدَّ
ال�شريعة  عن  »يموت  الموؤمن  كذلك  زوجها،  يموت  يوم  المراأة  ر  تتحرَّ كما 

)39( ولكنَّ هذه ال�شريعة ال تقدر اأن تخلِّ�ض االإن�شان الذي هو لحم ودم، ُمباع ل�شلطان الخطيئة. هي 
مه. رج: فنا بالخير وال ت�شاعدنا لكي نتمِّ فنا بال�شّر ولكنَّها ال تعطينا القدرة للتغلُّب عليه، وتعرِّ تعرِّ
 P. GRELOT, «Loi», Dict. de Théologie Biblique, Paris, Cerf, 1966, p. 539-552,  
ici p. 550.
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بج�شد الم�شيح، لي�شير اإلى اآخر، اإلى الذي قام من بين االأموات« )رو 7: 4(. 
فاأيُّ دور يبقى لل�شريعة بعد ذلك؟ هنا يعلن الر�شول وال يتركنا ننتظر:

�شة وعادلة و�شالحة«. �شفة  �شة والو�شيَّة مقدَّ رو 7: 12. »اإًذا، ال�شريعة مقدَّ
با�شمه،  ترتبط  اهلل،  اإلى  تنتمي  فالقدا�شة  a[gioj؛  �شة«،  »مقدَّ بال�شريعة:  ترتبط 
الأنَّها  �شة،  مقدَّ ال�شريعة  يجعل  الذي  اأعماله. هو  في  وتتجّلى  بكيانه،  بت�شاميه، 

ة)40(. مف�شولة عّما هو دنيوّي، وحاملة ديناميَّة خا�شَّ
 ،a`gi,a| ،»شة� والو�شيَّة ),evntolh( تجد نف�شها مع ثالث �شفات. هي »مقدَّ
فيها وال خطاأ، الأنَّها من  انحراف  اأي ال  dikai,a، »عادلة«.  ثمَّ  ال�شريعة.  مثل 
يتعامل  من  لكلِّ  الخير  تحمل  نافعة،   ،avgaqh|/ ،»شالحة�« هي  واأخيًرا  اهلل. 
معها اإيجابيًّا بالطاعة)41(. اأّما ال�شفة »عادلة« فتدلُّ على الحكمة التي يمار�شها 
ة. وهي في النهاية ت�شاعد االإن�شان  ة والفطنة، وتمنحه القوَّ االإن�شان. تعلِّمه العفَّ
على اجتناب الخطيئة. وال�شفة »�شالحة« ترتبط بالجمال بح�شب القول الماأثور 
في اليونانيَّة: »جميل و�شالح« kalo,j kagaqoV. واأخيًرا، ن�شتطيع القول اإنَّ البّر 
)= العمل باإرادة اهلل( الذي يرتبط بال�شريعة، ikai,wma tou/ no,mou، يعلِّمنا كيف 
والدم،  اللحم  بح�شب  الب�شرّي،  ال�شعف  بح�شب  ال  الروح  بح�شب  ن�شلك 

.sa,rx
هي  بول�ض؟  القّدي�ض  عند  ال�شريعة  عن  هذا،  بعد  نقول،  اأن  ن�شتطيع  ماذا 
الب�شر  كان  ال�شريعة،  قبل  الب�شر.  يات  تعدِّ وتبرز  متطلِّبات  لتك�شف  اأعطَيت 
ب لهم الخطيئة خطيئة. ولّما اأتت ال�شريعة،  يفعلون ال�شّر، ولكن لم تكن ُتح�شَ
ة لطبيعتهم  مة دون اأن تعطي القوَّ كت �شهواتهم واجتذبتهم اإلى الثمرة المحرَّ حرَّ
حكمت  تجاوزاتهم  للب�شر  ال�شريعة  بيَّنت  ولّما  الخير.  ت�شنع  بحيث  ال�شعيفة 
اإبراهيم،  ن�شل  مجيء  حّتى  موقَّت،  عملها  اأنَّ  غير  والدينونة.  بالموت  عليهم 

 C. E. B. CRANFIELD, «Paul’s Teaching on Sanctification», Reformed Review,  )40(
48 )1995( 217-229; O. PROCKSCH، »a[gioj…», TDNT, p. 100-115.

)41(  مّتى الم�شكين، المرجع المذكور، �ض 337.
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ي�شوع الم�شيح. اإًذا، لعبت دور المرّبي، الموؤدِّب هو العبد الذي يكلَّف بتربية 
الطفل واالعتناء به ما دام قا�شًرا. ولكن حين ي�شبح را�شًدا، لن يعود من دور له، 
رنا  كما اأنَّ ال دور بعُد لل�شريعة حين ننال نعمة التبّني. فاالآن متنا عن ال�شريعة وتحرَّ
من »المرّبي«، ف�شرنا للم�شيح بعد اأن قمنا معه. واإذ نوَلد من جديد ن�شتطيع اأن 
نمار�ض في الروح ما تاأمر به ال�شريعة: هي لم تعد خارجيَّة. لي�شت مكتوبة على 
حجر، كما ت�شلَّمها مو�شى على جبل �شيناء، وال في كتاب، بل هي محفورة في 
القلوب. فاالبن الذي لم يعد قا�شًرا ُيتمُّ طوًعا ما كان يفعله في الما�شي خوًفا. 
ر الموؤمن من ال�شريعة دون اأن يقع في الفلتان، الأنَّه يبقى خا�شًعا  وهكذا يتحرَّ

للحّب. واإذ يحمله الروح، ُيتمُّ ال�شريعة الجديدة، �شريعة الم�شيح)42(.

المواجهة بين متّى وبول�س. 3
اإعالن  حيث  يهوم�شيحيًّا  مزيًجا  فاعتبروه  بول�ض،  تجاه  مّتى  ال�شّراُح  قراأ 
الخال�ض تراجع اأمام الهوت من النمط ال�شريعّي)43(. اأجل، ما اأراد مّتى اأن يتخّلى 
عن ال�شريعة �شاعة كان بول�ض قا�شًيا معها، اإذ ال فائدة منها من اأجل الخال�ض. 
ينطلقان  بول�ض ومّتى  الوقت عينه �شوف نرى  بل هو تالٍق. في  هي مواجهة، 
من موقع واحد هو اأنطاكية. يبتعد الواحد عن االآخر، وفي النهاية يلتقيان ليعلَنا 

اأهميَّة ال�شريعة بالن�شبة اإلى الكني�شة.
في  اإالَّ  ُتفَهم  ال  ال�شريعة  اأنَّ  نعرف  االأنطاكّي،  المحيط  اإلى  ف  نتعرَّ اأن  بعد 
نقراأه في رو 10: 4:  ال�شعار كما  النهاية يكون  المحبَّة. وفي  هدفها االأخير: 

»غاية ال�شريعة هي الم�شيح«.

(42) Nouveau Dictionnaire Biblique, éd. Emmaüs, Suisse, p. 450.
(43) J. ZUMSTEIN, «Loi et Évangile dans le témoignage de Matthieu», Loi et Évan-

gile, éd. S. Pinckaers et L. Rumpf, Genève, 1981, p. 48-51; U. LUZ, « Die Erfül-
lung des Gesetzes bei Mattäus », Zeitschrift für Theologie und Kirche (= ZThK), 
75 (1978) 398-435, surtout p. 431-435.
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اأ - المحيط الأنطاكّي
نقطة االنطالق ال�شراع الذي كان بين بطر�ض وبول�ض حول الم�شاركة في 

المائدة. هذا ما ترويه الر�شالة اإلى غالطية )ف 2(.
»وعندما جاء بطر�ض اإلى اأنطاكية، قاومُته وجًها لوجه الأنَّه كان ي�شتحقُّ   11

اللوم.
فقبل اأن يجيء قوم من عند يعقوب، كان بطر�ض ياأكل مع غير اليهود.   12
وانف�شل  اليهود(  غيَر   =( تجنَّبهم  يعقوب(  عند  من  )قوٌم  و�شلوا  فلّما 

عنهم خوًفا من دعاة الختان.
وجاراه �شائر اليهود في ريائه، حّتى اإنَّ برنابا نف�شه انقاد اإلى ريائهم«.  13

نالحظ حالة ال�شراع بين اليهود المت�شيِّعين ل�شريعة مو�شى، وبين غير اليهود، 
داعي  ال  للختان،  داعي  ال  مو�شى:  �شريعة  من  رون  محرَّ هم  الذين  االأمم،  اأو 
لالهتمام باالأطعمة الطاهرة وغير الطاهرة، بعد اأن �شارت جميع االأطعمة طاهرة 
فاليهودّي  اليهودّي؛  وغير  اليهودّي  بين  ف�شل  ال  ا  وخ�شو�شً الم�شيح)44(،  في 
يعتبر االأممّي نج�ًشا، ولهذا فهو ال ياأكل معه)45(. وهكذا �شارت ال�شريعة حاجًزا 

داخل الجماعة الواحدة.
وُطرح ال�شوؤال في اأنطاكية: اأيُّ �شلطة ل�شريعة مو�شى بعد موت ي�شوع؟ اإنَّ 
الجماعة اليهوم�شيحيَّة في اأور�شليم، التي لبثت متعلِّقة بالهيكل)46( وبال�شريعة، 
والجماعة   .62 �شنة  الرّب،  اأخي  يعقوب  قائدها،  موت  حّتى  ح�شورها  دام 

)44( كو 2: 16: كلُّ هذه »ظلُّ االأمور الم�شتقبلة. واأّما الحقيقة فهي في الم�شيح«. وتوا�شل الر�شالة: 
»هي اأ�شياء تزول في اال�شتعمال« )اآ 22(. وفي رو 14: 17: »ملكوت اهلل لي�ض اأكاًل و�شرًبا«. 

رج في الخطِّ عينه مرق�ض المتاأثِّر ببول�ض الر�شول: »جعل ي�شوع االأطعمة كلَّها طاهرة«.
ر اأنَّ جماعة اأور�شليم خا�شموا بطر�ض الأنَّه اأكل عند كورنيليو�ض الوثنّي )اأع 11: 3-2(. )45(  نتذكَّ

)46( رج لو 24: 53 )كانوا في الهيكل(؛ اأع 3: 1 حيث يقال اإنَّ بطر�ض ويوحّنا �شعَدا اإلى الهيكل 
ل�شالة ال�شاعة الثالثة بعد الظهر. وفي اأع 2: 46 قيل عن الموؤمنين: »كانوا يلتقون كلَّ يوم في 
�شفر  من  ماأخوذة  �شرائع  اإلى  يعقوب  عاد   )20  :15 )اأع  اأور�شليم«  »مجمع  وفي  الهيكل«. 

الالويّين )17: 10-16؛ 18: 18-6(.
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رت من ال�شريعة  الهّلينوم�شيحيَّة)47( تاألَّفت من يهود اآتين من ال�شتات)48(. تحرَّ
اأع�شاوؤها،  ا�شُطهد   .)1  :8 )اأع  اإ�شطفان�ض  رجم  بعد  اأور�شليم  من  وهربت 
�شوا كني�شة من  فلجاأوا اإلى فينيقية، وقبر�ض، واأنطاكية )اأع 11: 29(، حيث اأ�شَّ
اليهود ومن غير اليهود )اآ 20-21()49(؛ اإلى اأنطاكية اأتى بول�ض بعد اأن جاء به 

برنابا من طر�شو�ض )اآ16-15(.
»هاجم« اإ�شطفان�ض الهيكل )اأع 6: 14()50(، وذلك في خطِّ ما فعل الرّب 
لو 21: 6-5(.  قال )مر 13: 1-2؛ مت 24: 1-2؛  )يو 2: 13ي( وما 
�شيهدم  يقول:  �شمعناه  »ونحن  اإ�شطفان�ض:  متَِّهمي  ل�شان  على  لوقا  قال  ومّما 
)اأع 6:  التي ورثناها من مو�شى«  التقاليد  المكان ويغيِّر  النا�شرّي هذا  ي�شوع 
و�شبق   .Mwu?sh/j بمو�شى،  المرتبطة  »العادات«  »التقاليد«،   ،ta. e;qh 14(؛ 
�ض وال�شريعة« )اآ 13(. غير اأنَّ هذا  الإ�شطفان�ض فقيل عنه: »�شتم الهيكل المقدَّ
اإنَّها  ال�شريعة  عن  في خطبته  يقول  �شوف  اإ�شطفان�ض  الأنَّ  غير �شحيح،  الكالم 

هم يهود يتكلَّمون اليونانيَّة، ولهم اأكثر من مجمع في اأور�شليم. جاوؤوا من قبر�ض اأو اأنطاكية اأو   )47(
قيريني في ليبيا الحاليَّة.

(48) M. HENGEL, «Zwischen Jesus und Paulus», ZThK, 72 (1975) 151-206. 
ث هذا املقال عن م�شتوطنة من يهود ال�شتات يقيمون يف اأور�شليم. حتدَّ  

ة االأوىل »م�شيحّيني« )اأع 11: 26(. هكذا اأرادوا اأن يتميَّزوا عن  )49(  يف اأنطاكية ُدعي املوؤمنون للمرَّ
املجمع. �شُيقال فيهم: اأ�شحاب الطريق، اأو املذهب o`do,j  )اأع 9: 2؛ 19: : �شامتني الطريق(. 
ث عن »جمامعهم«، اأي جمامع اليهود. مل يعد امل�شيحّيون  ر ما قلنا �شابًقا عن مّتى حني حتدَّ نتذكَّ

ة ثانية. يلتقون فيها يف خطِّ عب 6: 4ي؛ فاإن فعلوا �شلبوا الربَّ مرَّ
 F. HAHN, Das Verständnis der Mission im Neuen Testament (= WMANT), 13, p.  
48ss.
اأنَّ  واعتبر  اإ�شطفان�ض.  اأع 6-7 وخطبة  في  لما  تاريخيَّة  م�شداقيَّة  G. STREKER كلَّ  اأنكر   )50(

م�شاألة ال�شريعة اأمٌر ال يبالي به الهوت الهّلينّيين. رج: 
 G. STREKER, «Befreiung und Rechtfertigung», Rechtfertigung Festschrift, E. KÄSE
 MAN, 1976, p. 480-481.

ا بين بول�ض والهلِّينّيين. مثل هذا الموقف ال يمكن الدفاع عنه، بحيث يكون الف�شل تامًّ  
G. BORNCKAM, «Wandlungen im alt-und neutestamentlichen Gesetzesver-
ständnis», Geschichte und Glaube, 2 Ges. Aufsätze 4, BevTh 53, 1971, p. 103-
114.
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لم  ال�شريعة  اأنَّ  يعني  lo,gia zw/nta)51(. هذا  )اأع 7: 38(،  »كلمات حياة« 
الموؤمنين من بع�ض  اأُعفَي بع�ض  اأنَّها طريق خال�ض، بل  اأ�شا�شها على  ُترَذل في 

متطلِّباتها مثل الختان واالأمور الطق�شيَّة.
راح بول�ض في خطِّ الهلِّنّيين، ولكنَّه ما عاد اإلى حياة ي�شوع على االأر�ض)52(، 

بل اإلى ال�شليب. قال في غل 3: 13:
رنا من لعنة ال�شريعة باأن �شار لعنة من اأجلنا. فالكتاب يقول:  »والم�شيح حرَّ

ملعون كلُّ من مات معلًَّقا على خ�شبة«.
في اآ 10 ذكر بول�ض لعنة الخطيئة بفعل ال�شريعة )تث 27: 26(. واإن هو ذكر 
»الخ�شبة« الذي يعلَّق عليها الملعون )تث 21: 23(، فلكي يذكر دور ال�شليب 
في تخلي�شنا من الخطيئة، ومن ال�شريعة التي تبرز الخطيئة. وقال الر�شول في رو 

:25-24 :3
الذي  ي�شوع  بالم�شيح  بنعمته  مّجاًنا  كلَّهم(  )الب�شر  رهم  برَّ اهلل  »ولكنَّ   24

افتداهم،
والذي جعله اهلل كّفارة في دمه لكلِّ من يوؤمن به«.  25

»الكّفارة«، i`lasth,rion. كيف كانت تتمُّ الكّفارة في العهد القديم؟ ُيَر�ضُّ 
الدم على الموؤمنين فُتغَفر خطاياهم )ال 16: 1ي(. وراأى بول�ض في هذا الطق�ض 
�شورة عن ذبيحة الم�شيح. »في دمه«، evn tw/| auvtou/ ai[mati، اأي بتقدمة ذاته 

ذبيحة يمنحنا اهلل الغفران بوا�شطة االإيمان )ال باالأعمال، اآ 27(.

)51(  »كان مو�شى و�شيًطا بين اآبائنا وبين المالك الذي كلَّمه على جبل �شيناء« )اأع 7: 38(. رج اأع 
5: 20: »اأقوال الحياة هذه« )ta. r`h,mata th/j zwh/j tau,thj(، ذاك ما طلب المالك من 
الر�شل اأن يحملوا اإلى النا�ض في الهيكل. اإذا قراأنا لو 10: 26-28 نفهم اأنَّ خ�شوم اإ�شطفان�ض 
اأع 21: 28  )اأع 6: 11، 13، 14(. رج  لل�شريعة  اإ�شطفان�ض  لُيبرزوا عداء  موا االأمور  �شخَّ

حيث ُيتَّهم بول�ض بما به اتَّهم اإ�شطفان�ض: »ي�شيء اإلى �شعبنا و�شريعتنا وهذا الهيكل«.
ث  )52(  رج 2 كو 5: 16. رف�ض بول�ض اأن يعرف الم�شيح »بح�شب الج�شد«. اأّما مرق�ض، فحين تحدَّ
عن �شريعة الطعام، عاد اإلى حدث في حياة ي�شوع )مر 7: 1ي(. وكذا فعل الهّلِينّيون في خطِّ 

اإ�شطفان�ض.
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ما نالحظه هو اأنَّ موقف بول�ض يرتبط بالكرازة، بي�شوع الم�شيح، ال بالوجهة 
الخلقيَّة. وهكذا يلتقي مع اإ�شطفان�ض الذي يحافظ على ال�شريعة التي هي كلمة 
اهلل. وبول�ض دافع ودافع وما تعب عن �شلطة ال�شريعة، واإن جاء تعليمه عن التبرير 

باالإيمان، يلغي ال�شريعة بالنظر اإلى الخال�ض.
ره في اأنطاكية قبل اأن ي�شل  ذاك كان جيل اإ�شطفان�ض وبول�ض والهّلينّيين، وتجذُّ
اإلى رومة. اأّما جيل مّتى واإنجيله االأنطاكّي في الثمانينات، فعرف اإطاًرا الهوتيًّا 
االأولى  اليهوديَّة  الحرب  اأثر  على  فل�شطين  من  ُطردوا  ا.  جدًّ مختلًفا  وكن�شيًّا 
)�شنة 66-70(، فم�شوا اإلى »�شورية« بمعناها الوا�شع، من �شهل البقاع مروًرا 
بحم�ض وحماة و�شواًل اإلى اأنطاكية. هم يهوم�شيحّيون متعلِّقون بال�شريعة تعلًُّقا 
دقيًقا)53(، وبر�شالة اإ�شرائيل)54(. هو الخطُّ »النامو�شّي«، من no,moj، »ال�شريعة«. 
ه فقط اإلى  اأّما خطُّ مرق�ض فهو »اأنتينامو�شّي«، antinomiste، الأنَّ اإنجيله ال يتوجَّ
العائ�شين بح�شب ال�شريعة، بل اإلى الوثنّيين، وال�شيَّما في رومة. ويبدو، بح�شب 

درا�شات اأخيرة، اأنَّ اأ�شا�شه في اأنطاكية)55(.
فئة،  �شدَّ  فئة  ويجعل  قها  يمزِّ وامتدادها،  اأنطاكية  م�شيحيَّة  في  �شراع  هو 
فيم�شي الموؤمنون تاركين هذه الفئة وتلك. ما يكون موقف مّتى؟ بداأ هجومه على 

)53( رج مت 5: 18-19اأ: حرٌف ال ُيحَذف.
اإ�شرائيل(،  بني  من  ال�شالَّة  الخراف   :6  :10 )مت  لتالميذه  ي�شوع  تو�شيات  نقراأ  اأن  يكفي   )54(
ْلُت اإالَّ اإلى الخراف ال�شالَّة من بني اإ�شرائيل«؛  وحادثته مع المراأة الكنعانيَّة )15: 24: »ما اأُر�شِ
البنين  خبُز  يوؤخذ  اأن  يجوز  »ال  »ي�شوع«:  قال  كالًبا.  الوثنّيين  يعتبر  الذي  القا�شي  والجواب 

وُيرمى اإلى الكالب« )اآ 26(. رج:
 O. H. STECK, Israel und das gewaltzame Geschick der Propheten, WMANT, 
 23, 1967, p. 304-316.

)55( دافع عن هذه النظرة  U. B. MÜLLER؛ رج:
 U. B. MÜLLER, «Zur Rezeption Gesetzkritischer Jesusüberlieferung im frühen
 Christentum», New Testament Studies, 27 (1981) 185.
نالحظ ما زخرت به اأنطاكية من غنى؛ فيها ُولد »الَمعين« Q الذي ا�شتقى منه مّتى ولوقا، كما   

ُولدت »الديداّكيه« اأو تعليم الر�شل، وربَّما اإنجيل يوحّنا.
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المجمع)56(؛ فالعالم اليهودّي الذي اأرعبه دمار الهيكل �شنة 70، حاول البقاء، 
لهم الم�شيحّيون(  فانغلق على ذاته في خطِّ تعليم الفّري�شّيين: ُلِعن الهراطقة )واأوَّ
وُطردوا من المجمع، فماذا كانت النتيجة؟ عداوة بين اليهود واليهوم�شيحّيين، 
وكلُّ فئة تحاول اأن ت�شدَّ بالتوراة اإلى �شدرها: هل تمرُّ ال�شريعة وتعاليم االأنبياء 
د  ُتجرِّ م�شيحيَّة  حركة  با�شم  ث  فتحدَّ مّتى  اأّما  المجمع؟  عبر  اأو  الكني�شة  عبر 
الكني�شة.  مْلُك  االآباء  التوراة ومواعيد  وُت�شادره:  التوراتّي  الوحي  اإ�شرائيل من 
في خراب  نقراأه  اهلل  وتوقيع  المختار)57(.  ال�شعب  ف�شل  �ض  كرَّ الم�شيح  ومقتل 
المدينة، بحيث ُحذف اإ�شرائيل من خارطة الخال�ض وانُتزعت ال�شريعة منه)58(.

اليهوم�شيحيَّة  الجماعة  االإنجيلّي  دعا  مّتى)59(.  كني�شة  في  تاريخّي  منعطف 
لكي تتخّلى عن اإ�شرائيل الملعون، وتنطلق في الر�شالة اإلى الوثنّيين)60(. في هذا 
الطريق، تت�شلَّم الر�شالة باأن تحفظ و�شايا ي�شوع كما اأعاد ترتيبها ي�شوع )مت 
28: 20: »ما اأو�شيتكم به«(. ولكن برز انقبا�ض وت�شنُّج داخل الكني�شة، وارثة 
المواعيد: الت�شديد على ال�شريعة لدى اليهوم�شيحّيين. ولكنَّ مّتى اأخذ مرق�ض، 

(56) D FLUSSER, «Das Schisma Zwischen Judentum und Christentum», 
Evangelische Teologie 40 (1980) 214-239; D. MARGUERAT, Le juge-
ment dans l’évangile de Matthieu, Genève, 1981, p. 378-407.

19،الرابطة  بيبليَّة،  درا�شات  اهلل،  وملكوت  الجماعة  الثالث،  الجزء  متّى،  اإنجيل  الفغالي،  بول�ض   
الكتابيَّة 1999، �ض 423-450: رذل اإ�شرائيل ب�شكل نهائّي )�ض 450(.

)57(  مت 21: 43 )»يوؤخذ ملكوت اهلل وُي�شلَّم اإلى �شعب ياأتي ثمًرا«(؛ 22: 7 )»اأهلَك هوؤالء القتلة 
واأحرَق مدينتهم«؛ ذاك ما ح�شل �شنة 70(؛ 27: 25 )»دمه علينا وعلى اأوالدنا«(.

واالختيار  والتوراة  المواعيد  من  اإ�شرائيل  مّتى  د  جرَّ وبول�ض.  مّتى  بين  الخالف  هنا  نالحظ   )58(
اإ�شرائيل  ع  َو�شْ المواعيد وال  ُيلِغ  لم  الذي  بول�ض )رو 11: 1ي(  يفعله  لم  ما  وال�شريعة، وهذا 

المميَّز.
المراأة« )مت 15: 28(.  اأيَّتها  اإيمانك  الكنعانيَّة: »عظيم  المراأة  ا في حادثة  نكت�شفه خ�شو�شً  )59(
بعد ذلك، جمع ي�شوع »المر�شى« )اآ 30(، ثمَّ كثَّر االأرغفة للوثنّيين )اآ 32-39( بعد اأن كثَّرها 
لليهود )14: 13-21(. فكاأنَّنا اأمام بداية جديدة في 5: 1 نقراأ: »�شعد اإلى الجبل وجل�ض«. 

وفي 15: 29: »و�شعد اإلى الجبل وجل�ض«.
24: 14 )»ُتعَلن الب�شارة في العالم كلِّه«(؛ 28: 18-20 )»جميع االأمم«(. رج:  )60(

LUZ, op. cit., n. 43, p. 428-430..
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يَّة ي�شوع تجاه ال�شريعة)61(، وجاء النداء اإلى الحّب يت�شاءل حول معنى  فبيَّن حرِّ
ليَّة للحبِّ  الفرائ�ض الن�شو�شيَّة؛ ففي الو�شع ال�شعب الذي يعرفه مّتى، كانت االأوَّ

ر »النامو�شيَّة«. الذي ُيدمِّ
وهكذا نفهم اأنَّ بول�ض حافظ على ال�شلطة الخلقيَّة في ال�شريعة)62(. اأّما مّتى 
اإلى  ُتناَق�ض، وتطلَّع  التي ال  المو�شويَّة  الفرائ�ض  �شلطة  بعقيدة  اتِّ�شال  فقطع كّل 

ال�شريعة بالن�شبة اإلى الكني�شة مع ابتعاد عن اليهوم�شيحيَّة.

ة ال�شريعة ب - المحبَّة قمَّ
يدلَّهم  اأن  اأراد  كورنتو�ض،  كني�شة  في  المواهب  عن  الر�شول  ث  تحدَّ حين 
»على اأف�شل الطرق« )1 كو 12: 31(. هذه الطريقة هي المحبَّة، وهي ُتعطي 
ل  ُتجمِّ التي  المحبَُّة  َتبرز  القول،  هذا  امتداد  وفي  معناها.  االإن�شان  اأعمال  كلَّ 

ال�شريعة وكلَّ الو�شايا. قال الر�شول اإلى اأهل غالطية:
ا بالمحبَّة، 5: 13 »اأخدموا بع�شكم بع�شً

تحبُّ  مثلما  قريبك  اأحبب  واحدة:  و�شيَّة  في  كلُّها  تكتمل  فال�شريعة   14
نف�شك«.

اإلى  الفّري�شّي  العالم  في  عددها  و�شل  اأن  بعد  الو�شايا  لكثرة  حاجة  ال 
613 و�شيَّة. و�شيَّة واحدة، �شوف يدعوها بول�ض في الر�شالة عينها: »�شريعة 

الم�شيح«، قال:

ال�شنابل( ونقابلها مع مر 3: 28-23.  اأن نقراأ مت 12: 1-18 )التالميذ يقطفون  )61( ن�شتطيع 
عالج مّتى التقاليد االأنتينامو�شيَّة. قال مرق�ض: »ال�شبت لالإن�شان«، فاأغفل مّتى هذه العبارة. رج:
 D. MARGUERAT, « Jésus et la Loi, selon Matthieu », Cahiers bibliques 18, 
Foi et Vie, 1979, p. 53-76, ici p. 63-64.

)62(  دافع STUHLMACHER عن التقارب بين بول�ض الر�شول وحلقة اإ�شطفان�ض الهلِّينيَّة. رج:
 STUHLMACHER, «Das Gesetz als Thema biblischer Theologie», ZThK 75  
 (1978) 270-271; J. F. COLLANGE, De Jésus à Paul. L’éthique du Nouveau
Testament, Genève, 1980, p. 12-15.
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ون العمل ب�شريعة  ا في حمل اأثقالكم، وبهذا تتمُّ 6: 2 »�شاعدوا بع�شكم بع�شً
الم�شيح«.

يَّة؛ فالم�شيح  و�شريعة الم�شيح هي في النهاية المحبَّة)63( التي تقود اإلى الحرِّ
اأي  اهلل،  اأبناء  اإلى  لهم  يحوِّ اإكراه خارجّي،  به من كلِّ  اآمنوا  الذين  اأخرج  الذي 
اأنا�ض حمل اإليهم الم�شيح حبَّه البنوّي، كاأنا�ض ُيلهم هذا الحبُّ كلَّ خياراتهم، 
اإخوتهم،  خّدام  الب�شر  من  يجعل  الذي  فالحّب  كلِّه؛  ن�شاطهم  مبداأ  ويكون 
اإكراًها على  ال�شريعُة  تمار�ض  لل�شريعة. وكيف  ُيفلتون من كلِّ عبوديَّة  يجعلهم 
الذي يمار�شها بحّب؟ لهذا قال الر�شول: ال�شريعة تكتمل بو�شيَّة واحدة، و�شيَّة 
المحبَّة. ذاك هو الوجه االإيجابّي. والناحية ال�شلبيَّة تقول: »فاإذا كنتم تنه�شون 
ا« )اآ 15(. وهكذا نفهم اإلى اأين تقود عبوديَّة الج�شد،  وتاأكلون بع�شكم بع�شً
اأنَّ الحبَّ يخلِّ�ض من هذه العبوديَّة ومن االنق�شامات التي تنتجها هذه  وكيف 

العبوديَّة.
اإنَّهم لم  لنا  اإيجابّي، الأنَّها تقول  اأبناء اهلل، هي �شيء  التي تميِّز  يَّة  وهذه الحرِّ
يعودوا الأيِّ �شريعة، بعد اأن �شاروا في خدمة اإخوتهم. هنا نالحظ طابع المفارقة 
يَّة، فهي تجد كمالها في الخدمة. وهذه الخدمة هي التعبير عن  في مثل هذه الحرِّ
المحبَّة، المحبَّة ذاتها التي جعلت ابن اهلل ياأخذ و�شعنا كخادم، ويقبل الموت 
اأن نقا�شمه حياته، كاالبن الوحيد. ونقراأ في  رنا من الموت ويعطينا  لكي يحرِّ

االإطار عينه الر�شالة اإلى رومة:
13: 8 »ال يكن عليكم الأحد دين اإالَّ محبَّة بع�شكم لبع�ض، فمن اأحبَّ غيره 

اأتمَّ العمل بال�شريعة.
فالو�شايا التي تقول: ال تزِن، ال تقتل، ال ت�شرق، ال ت�شتِه، و�شواها من   9

�ض في هذه الو�شيَّة: اأحبب قريبك مثلما تحبُّ نف�شك. الو�شايا، تتلخَّ

)63( بول�ض الفغالي، مع الر�شول وكنائ�شه، القراءة الربِّيَّة، 15، الرابطة الكتابيَّة، 2003، �ض 188-
ا �ض 191. 193، خ�شو�شً
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فمن اأحبَّ قريبه ال ي�شيء اإلى اأحد، الأنَّ المحبَّة تمام العمل بال�شريعة«.  10
ب، ovfei,lete. كانت ال�شريعة  »دين«. حرفيًّا: ما ينبغي عليكم، ما هو متوجِّ
تفر�ض على الموؤمنين اأن يقوموا باأعمال ويمتنعوا عن اأخرى. اأّما االآن فالمحبَّة 
، avgapa,w، اأكمل ال�شريعة، no,mon peplh,rwken. كانت  هي هنا. ومن اأحبَّ
الر�شول،  قاله  الذي  وهذا  لها.  تكمِّ المحبَّة  هي  وها  القديم،  العهد  في  ناق�شة 
ده في اآ 10: المحبَّة، avga,ph، هي كمال ال�شريعة، plh,rwma no,mou. ال  ردَّ
�شيء ُيطَلب بعد من الموؤمن. لهذا كان بول�ض قا�شًيا مع اأهل غالطية، فدعاهم 
»اإذا  اأخرى:  �شريعة  ال�شريعة  هذه  مثل  على  ي�شيفوا  اأن  اأرادوا  الأنَّهم  »اأغبياء« 
اختنتم ال يفيدكم الم�شيح �شيًئا« )غل 5: 2(. لماذا؟ الأنَّ الختان ال ينفع �شيًئا، 
وال عدم الختان، بل االإيمان العامل بالمحبَّة« )اآ 6(. وال�شيء عينه يقال بالن�شبة 
اإلى ال�شريعة الطعاميَّة؛ فال�شريعة هي المحبَّة. قال بول�ض: »اإذا اأ�شاأَت اإلى اأخيك 
بما تاأكله، فاأنت ال ت�شلك طريق المحبَّة. فال تجعل من طعامك �شبًبا لهالك من 

مات الم�شيح من اأجله« )رو 14: 15(.
�ض« )في �شيغة المجهول(،  �ض، اأو باالأحرى »تلخَّ قلنا »و�شايا عديدة« تتلخَّ
ر هنا  �شها في »كلمة واحدة«، |evn tw/| lo,gw. نتذكَّ avnakefalaiou/tai: اهلل يلخِّ

اأنَّ الن�ضَّ االأ�شلّي للو�شايا، كما ورد في التوراة هو ’yrb’D~، الكلمات الع�شر.
ذاك هو كالم الر�شول: هناك َدين ال يمكن اأن نتخلَّ�ض منه مهما فعلنا، هو 
اأن  قبل  هنا  نت  ُدوِّ الرّب،  اأعطاها  التي  الجديدة  فالو�شيَّة  المتبادلة؛  المحبَّة 
ة في الجماعة الم�شيحيَّة تكمن في الحبِّ  ن في االأناجيل)64(؛ فعالقة االأخوَّ تدوَّ
الذي  ال�شخ�شّي  بالحبِّ  بين االأع�شاء، بحيث يحّب كّل واحد قريبه  المتبادل 
اأن  فعلينا  بنف�شه الأجلنا،  الم�شيح  المحبَّة حين �شّحى  اأحبَّه اهلل: »ونحن عرفنا 
الم�شيحيَّة  المحبَّة  اأنَّ  اأجل االإخوة« )1 يو 3: 16(. غير  بنفو�شنا من  ن�شّحي 
القريب،  القريب  لي�شت محبَّة منعزلة، منغلقة على ذاتها، وهي ال تنح�شر في 

.Assemblées du Seigneur, 54 (1972) 10-15 :64(  رج �شرح رو 13: 8-10 في(
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اأي االأخ الم�شيحّي؛ فالمحبَّة عند الموؤمن ت�شل اإلى كلِّ اإن�شان، الأنَّ كلَّ اإن�شان 
اإذا  قد اأحبَّه اهلل، وهكذا تتمُّ ال�شريعة. الحاجة اأن نعمل بعُد �شيًئا فوق ذلك65 
كانت ال�شريعة في حياة ال�شعب العبرانّي تعبيًرا ملمو�ًشا عن حبِّ اهلل ل�شعبه )رو 
9: 4(، فال يمكن اأن يكون كمالها اإالَّ في الحّب، مّما يعني اأنَّ الربَّ عاد اإلى 

االبتداء، تارًكا »تقاليد الب�شر التي تحاول اأن ُتبطل كالم اهلل« )مت 15: 6(.
ما طرحه بول�ض في �شاأن المحبَّة، �شوف يطرحه مّتى في �شكل اآخر؛ فالمحيط 
هو هو. وال�شراع يكون، ال بين ال�شريعة واالإيمان، بل بين ال�شريعة والمحبَّة. 

ل حيث ُيطَرح �شوؤال على ي�شوع )مت 22(: ونقراأ المقطع االأوَّ
»ف�شاأله واحد منهم، وهو من علماء ال�شريعة لُيحرجه:  35

يا معلِّم، ما هي اأعظم و�شيَّة في ال�شريعة؟  36
نف�شك، وبكلِّ  قلبك، وبكلِّ  بكلِّ  اإلهك  الربَّ  اأحبَّ  ي�شوع:  فاأجاب   37

عقلك.
هذه هي الو�شيَّة االأولى والعظمى.  38

والو�شيَّة الثانية مثلها: اأحبب قريبك مثلما تحبُّ نف�شك.  39
على هاتين الو�شيَّتين تقوم ال�شريعة كلُّها وتعاليم االأنبياء«.  40

ال�شريعة«،  »في  عديدة  الو�شايا   .evntolh, »الو�شيَّة«،  على  الكالم  يدور 
|evn tw/| no,mw. و�شاأل »العالـم بال�شـريعـة«، nomiko.j، ما »اأعظـم« الو�شايـا، 
mega,lh)66(؟ اأجاب ي�شوع، فاأورد »العظمى«، ثمَّ »االأولى«، prw,th: و�شيَّة 

�ض العهد القديم كلُّه.  واحدة في و�شيَّتين: محبَّة اهلل ومحبَّة القريب. بهما يتلخَّ

)65(  بول�ض الفغالي، مع جماعة رومة، القراءة الربِّيَّة، 13، الرابطة الكتابيَّة، 2002، �ض 164.
)66(  هكذا اعتاد المعلِّمون في فل�شطين اأن يفعلوا. رج:

 D. A. HAGNER, Matthew 14-28 (WBC 33B), Dallas, 1995, p. 646. 
وكانت اأ�شئلة اأخرى حول الخطيئة الخفيفة اأو الثقيلة في تلمود بابل، قدو�شيم 40اأ؛ تلمود فل�شطين،   

ندريم 3: 9؛ فالثقيلة، مثاًل، هي عبادة االأ�شنام:
G. VERMES, «Pre-mishnaic Jewish: Worship and the Philacteries from the 
Dead Sea», Vetus Testamentum, 9 (1959) 65-72. 
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كالم  نفهم  الخطِّ  هذا  في  واالأنبياء«.  »ال�شريعة   ،kre,matai تتعلَّق،  بهما  بل 
القّدي�ض اأوغ�شطين: »اأحبب وافعل ما ت�شاء. فمن يحبَّ ال يفعل �شوًءا بالقريب«.

لعدد  اأ�شا�ًشا  التعبير  هذا  فكان  الو�شايا،  اأعظم  في  الو�شيَّتين  ي�شوع  �شمَّ 
في  الخلقيَّة  زوا  ليركِّ تابعيه  يدعو  ي�شوع  الجديد. وحده  العهد  في  التعابير  من 
الخلقيَّة  في  المحبَّة  تلعبها  التي  المميَّزة  فاالأولويَّة  الكالم)67(؛  هذا  على  العمق 
د بين محبَّة اهلل ومحبَّة  الم�شيحيَّة، ال يمكن اأن ت�شدر اإالَّ عن فم المعلِّم الذي وحَّ

القريب. وهكذا نادت الم�شيحيَّة االأولى »ب�شريعة المحبَّة«)68(.
اإذ اأورد مّتى هذا الحوار، ر�شم محبَّة اهلل كموجز لل�شريعة )تث 16: 7-1(: 
»من يحبُّ اهلل ُيتمُّ ال�شريعة كلَّها« )تث 5: 29(. هذا الن�ضُّ حول محبَّة اهلل هو 
اأرفع ما في العالم اليهودّي )»اإ�شمع، يا اإ�شرائيل«(. وكذا نقول عن محبَّة القريب 
ان من العهد القديم ُجِعاَل في و�شيَّة واحدة، وال حاجة بعُد  في ال 19: 18. ن�شّ

اإلى الو�شايا العديدة)69(.
وتبرز هذه المحبَّة ب�شكل يومّي في ما ُدعَي القاعدة الذهبيَّة: »اإعملوا للنا�ض 
ما تريدون اأن يعمله النا�ض لكم. هذه هي خال�شة ال�شريعة وتعاليم االأنبياء« )مت 
م قرباًنا« )مت 5: 23(. واأيُّ  7: 12(. ويوا�شل ي�شوع كالمه: »اإذا كنَت تقدِّ
اًل و�شالح اأخاك،  �شيء اأعظم من القربان؟ ومع ذلك المحبَّة تمرُّ قبله: »اإذهب اأوَّ
م قربانك« )اآ 24(. وُيقال ال�شيء عينه عن محبَّة االأعداء: »�شمعتم  ثمَّ تعال وقدِّ

اأنَّه قيل... اأّما اأنا فاأقول لكم: اأحّبوا اأعداءكم...« )اآ 44-43(.

)67(  J. P. MEIER, Matthew, New Testament Message, 3, Wilmington, 1980, p. 257.
)68(  يع 2: 8؛ يو 13: 34-35. رج:

T. W. MANSON, On Paul and John: Some Selected Theological Themes, Lon- 
 don, 1963, p. 80.

بالن�شبة اإلى بول�ض ومّتى، رج: 
 R. MOHRLANG, Matthew and Paul: A Comparison of Ethical Perspectives,
Cambridges, 1984, p. 45.
)KEENER, p. 530-532  )69، وهنا 389 مع نظرة مز 15: 2-5؛ 1 ت�ض 33: 15؛ مي 6: 8؛ 

عا 5: 4؛ حب 2: 4 )و�شيَّة واحدة: االإيمان اأو االأمانة(.
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اأجل، المحبَّة تتجاوز ال�شريعة وفرائ�شها: اأ�شرنا اإلى حادثة التقاط ال�شنابل، 
مع ق�شاوة قلوب الفّري�شّيين تجاه فقراء قطفوا بع�ض ال�شنابل، فح�شبوهم ح�شدوا 
حقاًل كاماًل. وكذا نقول عن المعجزات: كيف يم�شي ي�شوع اإلى االأبر�ض، بل 
»يمدُّ يده ويلم�شه« )مت 8: 3(، لم�شة المحبَّة؟ يا للنجا�شة، اأين �شرائع البر�ض 
ث عنها �شفر الالويّين؟! وال�شابط الرومانّي دعا ي�شوع اإلى  والعفن، كما يتحدَّ
د ي�شوع في الذهاب اإلى بيت وثنّي:  بيته من اأجل خادم طريح الفرا�ض؛ ما تردَّ
الخطاأة  مع  جل�ض  ي�شوع  اأنَّ  الكبرى  والخطيئة   .)8 )اآ  الأ�شفيه«  ذاهب  »اأنا 
والع�ّشارين! )مت 9: 11(. وهذه النازفة، النج�شة، التي ال يحقُّ لها اأن تم�ضَّ 
�شفاك«  اإيمانك  ابنتي،  يا  فهنَّاأها على ما فعلت: »ثقي،  ي�شوع  اإن�شاًنا، لم�شت 
)اآ 22(. ال �شيء يعلو على المحبَّة، حّتى االإيمان والرجاء. اأُترى ال�شريعة تبقى 
خارج المحبَّة؟ حينئٍذ ي�شيبها ما اأ�شاب االبن االأكبر، ذاك الفّري�شّي، الذي ال 
يريد اأن يجل�ض مع اأخيه العائ�ض مع البغايا. ي�شيبها ما اأ�شاب ال�شعب اليهودّي 
ا، وفي  فتاألَّم بول�ض وقال: »اإّني حزين جدًّ ال�شريعة،  حين رف�ض الم�شيح با�شم 

قلبي األم ال ينقطع« )رو 9: 2(.

ج - غاية ال�شريعة الم�شيح
ياأتي  رومة،  اإلى  الر�شالة  من   )36  :11-1  :9( الخام�ض  الق�شم  اإطار  في 

الكالم على برِّ ال�شريعة وبرِّ االإيمان )10: 13-1(:
الخا�ّض،  هم  برَّ يثبِّتوا  اأن  وطلبوا  اهلل،  برَّ  اليهود(   =( جهلوا  »الأنَّهم   3

ivdi,an، فما خ�شعوا لبرِّ اهلل،
ا لكلِّ من يوؤمن«. الأنَّ غاية ال�شريعة الم�شيح، برًّ  4

»الغاية«، te,loj. ماذا يعني هذا اللفظ)70(؟ توقُّف ال�شريعة بحيث ال تعود 

)W. GUTBROD, NomoV dans TDNT, 4, p. 1061-1075. )70. نكت�شف هنا نظرة اإجماليَّة. 
BORNKAMM, op. cit., p. 103-114. رج
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مها ال�شياق  ة ال�شريعة)71(. اإنَّ النقي�شة التي يقدِّ موجودة، اأو غاية ال�شريعة، اأو تتمَّ
ل: نحن ال نمتلك الحكمة بعد بال�شريعة )اآ 5(، بل  يدفعنا في خطِّ المعنى االأوَّ
باالإيمان )اآ 6-10(؛ فال�شريعة كطريق خال�ض تجد نقطة توقُّفها في الم�شيح؛ 
فالم�شيح هو الغاية والنهاية، غير اأنَّ هذا ال يعني اأنَّ العهد القديم �شار مهجوًرا 
ك  وقريًبا من الموت؛ فقرار الرجوع عن الما�شي ي�شيب محاولة الموؤمن ليتم�شَّ
بال�شريعة وينال الخال�ض؛ فالطاعة لل�شريعة خ�شرت �شفتها، اأهليَّتها بالنظر اإلى 

ال�شوتيريولوجّيا، اأو الكالم عن الخال�ض.
في  ال�شريعة  ا�شتعمال  في  االختالف  ُيبرز   te,loj معنى  حول  د  التردُّ ولكنَّ 
الن�شو�ض البول�شيَّة؛ فالعبارة في 3: 31 )»بل نثبت ال�شريعة«( تدلُّ اأنَّ ال�شريعة 
ه نحو الم�شيح )غل 3:  لم تنتِه في كلِّ االأحوال. من جهة، هي باقية كوعٍد موجَّ
6-18(. ومن جهة ثانية، االإر�شادات التي نقراأ في نهاية الر�شائل تدلُّ على اأنَّ 
هة نحو الخلقيَّة؛ »فالو�شيَّة التي هي  ال�شريعة الموجزة في متطلِّبة المحبَّة موجَّ
اليهود،  لدى  الخال�ض  طريق  اإلى  ترمز  حين  تبطل  و�شالحة«  وعادلة  �شة  مقدَّ

ولكنَّها تبقى حا�شرة حين ي�شبق الخال�ض النداء اإلى الطاعة)72(.
قال الر�شول عن اليهود »اإنَّ فيهم غيرة اهلل« )اآ 2(، ومع ذلك »جهلوا كيف 
وجاء  اهلل؟  برَّ  جهلوا  لماذا  معرفتهم؟  نق�شت  لماذا   .)3 )اآ  الب�شر«  اهلل  ر  يبرِّ
الجواب عن غاية ال�شريعة: ال�شريعة ت�شير مع البّر، هي �شريعة من اأجل البّر. تطلَّع 
بول�ض اإلى �شريعة مو�شى التي ُفهمت »باالأعمال«. هل هذه ال�شريعة انتهت؟ اإنَّ 
اأنَّه قبل الم�شيح كان بع�ض  اأيَّة وظيفة في ال�شريعة. هذا يعني  الم�شيح هو نهاية 
اهلل  تعامل  في  جديدة  حقبة  بداأت  الم�شيح  مع  ولكن  ال�شريعة.  لفهم  االأ�شا�ض 

(71)  B. TRÉMEL, « L’Évangile et la Loi selon l’épître aux Romains », Loi et 
Évangile, Genève, 1981, p. 16-19. Voir P. von der OSTEN-SACKEN, Römer 
8 als Beispiel paulinischer Soteriologie, FRANT, 112, 1975, p. 254-255..

ة اإ�شكاتولوجيَّة. ث عن teloj كتتمَّ حتدَّ  
(72) D. MARGUERAT, « L’avenir de la loi: Matthieu à l’épreuve de Paul », Études 

Théologiques et Religieuses, 57 )1982( 361-373، ici p. 362-363.
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مع ال�شريعة )3: 21(. الم�شيح هو نهاية حقبة قديمة، ومعها امتيازات اليهود 
ته مع  تتمَّ القديمة، يجد  الحقبة  بداأ في  ما  اأنَّ  ا  اأي�شً يعني  الح�شريَّة. ولكن هذا 

عه اإلى اأبعد من �شعب واحد)73(. الم�شيح، مع تو�شُّ
وماذا قال مّتى)74( في هذا المجال؟ يترتَّب كالمه حول طرح واحد ي�شرف 
على عظة الجبل: يجب اأن ُتفَهم دعوة ي�شوع كموافقة على ال�شريعة كلِّها بحيث 
ال نحذف منها �شيًئا )مت 5: 17-19(، وذلك حّتى اأقلَّ متطلِّباتها )مت 23: 
ال�شريعة واالأنبياء )5:   » اإ�شرائيل، هو »يتمُّ اإلى  اأتى  2(. والم�شيح وحده الذي 
ر  نتذكَّ المجال  هذا  في  �ض.  المقدَّ الكتاب  مواعيَد  بدقَّة  ُيوافق  فه  وت�شرُّ  .)17
« في اإنجيل مّتى)75(. نقراأ في 2: 23: »لكي يتمَّ  المّرات التي ورد فيها فعل »تمَّ
ا وهو ال يكتمل اإالَّ في الم�شيح، كما  ما قيل باالأنبياء«. ما قاله االأنبياء بقي ناق�شً
ال�شريعة:  يترك هويَّته. وكذا نقول عن  اأن  الم�شيح دون  يجد نهايته في ي�شوع 
تف�شير جديد، بحيث  اإلى  اأقول لكم«. هي تحتاج  »اأنا  الم�شيح،  تتمُّ فقط في 
يعود حقُّ اهلل اإلى جذريَّته، بعد اأن �شاع في الفتاوى لدى الفّري�شّيين والراّبينّيين. 
زت ال�شريعة على و�شيَّة المحبَّة في وجهيها، َفاأَْمَلْت على الموؤمن م�شمون  تركَّ
البّر، هذا البّر الذي نعي�شه باالأمانة، في طاعة للو�شايا تبدو ممار�شُتها �شروريَّة 
لمن يريد الدخول اإلى ملكوت ال�شماوات)76(؛ فال خال�ض خارج ال�شريعة كما 

اأو�شلها الم�شيح.

)73( بول�ض الفغالي، ر�شالة القّدي�س بول�س اإلى اأهل رومة، درا�شات بيبليَّة، 27،الرابطة الكتابيَّة، 2004،  
�ض 399-398.

(74)  J. DUPONT, Les Béatitudes, t. 3, Études Bibliques, 1973, p. 211-305; 
MARGUERAT, Foi et Vie, op. cit., n. 61; n. 43. Zumstein .

)75( 1: 23؛ 2: 6، 15، 18، 23؛ 4: 15؛ 8: 17؛ 12: 18؛ 13: 35؛ 21: 5؛ 26: 31؛ 
.9 :27

الفّري�شّيين«(؛ 27: 21 )»لي�ض من يقول... بل من يعمل«(؛ 12: 50  كم وبرُّ  )76( 5: 20 )»برُّ
الحياة  يريد »نوال  الذي  الغنّي  ال�شاّب  اإلى  ي�شوع  ر جواب  اأبي«(. ونتذكَّ يعمل بم�شيئة  )»من 

االأبديَّة« )مت 19: 16(: »اإعمل بالو�شايا« )اآ 17(. وبعد الو�شايا اتِّباع ي�شوع.

ال�شريعة بين بول�ض ومّتى



154

لهذا طلب  اأكثر،  بل طلب  بالو�شايا،  يكتِف  لم  الغنّي  ال�شابَّ  اأنَّ  نفهم  هنا 
 ،te,leioj  .)21  :19 )مت  كاماًل«  يكون  اأن  اأراد  »اإذا  يتبعه،  اأن  ي�شوع  منه 
ده مّتى فيقول اإنَّ ي�شوع هو ربُّ  "الهدف"؛ te,loj يكون الم�شيح، وهذا ما يردِّ
مع  يتجادل  ممار�شتها،  يفر�ض  ي�شرحها،  ال�شريعة،  يعلِّم  ي�شوع  ال�شريعة)77(. 
اأو  بون من الجواب )مت 22: 41: الم�شيح ابن داود(،  المعلِّمين الذين يتهرَّ
الب�شر على ح�شاب كالم اهلل )15: 3-6(. وما  تقاليد  يتبعوا  هونها لكي  ي�شوِّ
قيل في 5: 17-19 ال يعلن خ�شوع ي�شوع النا�شرّي لل�شريعة، بل �شلطة ي�شوع 
على ال�شريعة. فالتوراة ت�شرف على الموؤمنين ال ب�شلطتها الذاتيَّة، كما قال اليهود 
واليهوم�شيحّيون، ف�شلطتها في الجماعة تاأتي من الم�شيح، وهذه ال�شلطة ال ُتعاد 
اإليها اإالَّ بعد عمليَّة تطهير؛ فالطريق التي تقود اإلى طاعة حقيقيَّة تمّر في قراءة 5: 
21-48، الذي يفر�ض التخّلي عن طاعة حرفيَّة لكي ن�شت�شلم كلِّيًّا لمتطلِّبات 
اهلل غير الم�شروطة؛ فاالأمانة الحقيقيَّة تمرُّ في تعلُّق ب�شلطة ربِّ ال�شريعة. وبعد 

االآن، جاءت �شلطة ال�شريعة من قرار يمليه ي�شوع ويعلِّمنا كيف نفهمه.
نحن ال ن�شتطيع اأن نجهل خ�شوع الخلقيَّة للكري�شتولوجيا عند مّتى، واإالَّ 
ه الم�شروع المّتاوّي الالهوتّي ونحدره اإلى م�شتوى الهوت االأعمال )في  ن�شوِّ

معار�شة مع بول�ض(.
حين نقراأ الجداالت في ف 12، 15، 16، 19، 23، والهجوم القا�شي على 
الكتبة والفّري�شّيين المرائين في ف 23، نكت�شف اأنَّ هذه الن�شو�ض ال تكتفي 
د بفتاوى المعلِّمين و�شيق اآفاقها، باحتقارهم لو�شيَّة المحبَّة المركزيَّة،  باأن تندِّ
ال  وهي  يعملون«(.  وال  »يقولون   :3  :23( والعمل  القول  بين  تما�شك  بال 
ا باأن تعلن في وجه المجمع، حّق الكني�شة في فهم ال�شريعة)78(. اإنَّ  تكتفي اأي�شً

(77) J. ZUMSTEIN, La condition du croyant dans l’évangile selon Matthieu, 
OBO 16, 1977, p. 107ss.

ا عند R. HUMMEL في قراءته اأخبار الجوالت المّتاويَّة: )78(  هذا ما نكت�شفه خ�شو�شً
 R. HUMMEL, Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im  
Mattäusevangelium, BEvTh 33, 21966.
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هة اإلى قارئّي االإنجيل الم�شيحّيين، تطالب بقراءة �شحيحة  هذه الن�شو�ض الموجَّ
الم�شيح  ي�شع  الطاعة. حين  ال�شرورّي ال�شتقامة  ال�شرط  التي هي  اهلل،  لم�شيئة 
اإالَّ  حقيقته  تقبُّل  يمكن  فال  اليهودّي،  العالم  في  المعلِّمين  �شلطة  تجاه  �شلطته 

بالتعلُّق بالم�شيح)79(.

الخاتمة
م�شيرة طويلة �شرناها مع مّتى وبول�ض في قراءتنا لل�شريعة. انطلقنا من العالم 
ذاك  اإلى  فو�شلنا  المعلِّمين،  تعليم  من  انطلقنا  الم�شيح.  اإلى  فو�شلنا  اليهودّي، 
هت  ت�شوَّ بل  ناق�شة،  مو�شى  �شريعة   .)8  :23 )مت  المعلِّم  وحده  هو  الذي 
االأعمال  اأ�شولها.  اإلى  لها ويعيدها  الم�شيح يكمِّ فاأتى  الراّبينّيون،  حين �شرحها 
العامل  واالإيمان  ل،  االأوَّ هو  فاالإيمان  الخال�ض؛  اإلى  لتقود  تكفي  ال  ال�شريعيَّة 
نقراأ  ال  االآن  فمنذ  اهلل؛  كالم  قبل  تمرَّ  اأن  يمكن  ال  ال�شيوخ  وتقاليد  بالمحبَّة. 
ال�شريعة وكاأنَّها تحمل �شلطانها في ذاتها. ال�شريعة ُتقراأ بح�شب �شرح الم�شيح، 
ونحن نتبعها في خطى الم�شيح. هكذا فعل الر�شل الذين رافقوا ي�شوع، و�شمعوا 
كالمه، وراأوا معجزاته. وهكذا فعلت الكني�شة االأولى، �شواء في ال�شّتينات مع 
اليوم، فتكت�شف مع بول�ض  تزال تفعل  الثمانينات مع مّتى. وهي ال  اأو  بول�ض، 
االإيمان  اأنَّ  مّتى،  ومع  االإيمان.  في  الطاعة  ر  وتجذُّ الخلقيَّة  بالحياة  البّر  عالقة 
اإلينا  اأو�شلها  لل�شريعة كما  خ في االأمانة  اإذا تر�شَّ اإالَّ  الم�شيحّي ال يكون حقيقيًّا 

الم�شيح في كمالها.

)79( حا�شّية 72، �ض 369-370. ال مجال للكالم هنا عن البحث في اأخبار المعجزات: هي ُتبرز 
المخلَّع )9:  �شفاء  ر  نتذكَّ اأن  يكفي  الموت وجماعته.  القائم من  بين  واالآنيَّة  الحا�شرة  العالقة 
نا«. هي كني�شة مّتى تطلب النجدة  8: »اأعطى الب�شر ال�شلطان«(، وتهدئة العا�شفة: »يا رّب نجِّ

والم�شاعدة. رج:
 H. J. HELD, «Matthäus als Interpret der Wundengeschichten», Ueberlieferung 
und Auslegung im Mattäusevangelium, WMANT 1, 6. Ed., 1968, p. 155-287.
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بول�س ي�شت�شهد بالعهد القدمي

�لأخت روز �أبي عاد
دكتورة يف لهوت �لكتاب �ملقّد�س

مقّدمة
�إذ� كان مفهوم �لر�سول بول�س للعهد �لقديم قد �نقلب ر�أ�ًسا على عقب بعد 
لقائه بالم�سيح، فاإّنه ما من �أدنى �سك �أّن �إرثه �ليهودّي لم ينفك يحظى بالأهّمّية 
توقيَره  �أّن  له، ذلك  �لمقّد�س و��ستعماله  للكتاب  �إدر�كه  ما يخ�ّس  �لرئي�سّية في 
�لن�سو�س  فقر�ءة  بالم�سيح.  معرفَته  �سبقا  قد  كاَنا  له  ودر��سَته  �لكتب  لكتاب 
�لبيبلّية وتطبيق مبادئ �لمنهجّية و�لتف�سير كانت قد تر�ّسخت فيه بحزم، عبر ما 
تلّقنه من �أهله وترّدده �إلى �لكني�س، و�أكثر من �أي �سيء �آخر من معّلمه جمالئيل 
ة. وبالفعل، فقد كان  �لرّبينّية خا�سّ في ما يعني �لديانة �ليهوديّة عاّمة و�لقو�عد 
لليهودّية �لفل�سطينّية �لتاأثير �لأّولي على حياته، هو �لذي ن�ساأ في مدينة �أور�سليم 
وتلّقى عند قدمي معّلمه »تربّية مو�ِفقة كّل �لمو�َفقة ل�سريعة �لآباء« )�أع 22: 3( 

وفي مكان �آخر ُيثني �أّنه ق�سى �سباه »من �أّوله في �أور�سليم« )�أع 26: 4()1(.
ولكن، بالرغم من �عتر�فنا بمكانة �ليهوديّة في تفكير بول�س ل بّد من �لتنويه 
�إلى �أّنه منذ لقائه بالم�سيح �لقائم من �لموت على طريق دم�سق، لم يخمد قلُبه ول 
عقُله قط في �ليهودّية، وعليه فلقبه »�لر�ّبي �ساول« �لذي طالما كان مدعاة فخر 
له �سيكت�سي معنى �آخر في كتابات »�لقّدي�س بول�س«. في هذ� �لإطار، وبعيًد� عن 
�أّي م�سهد من �لعهد �لجديد، نقع على نحٍت يبقى مغّلًفا بالأ�سر�ر؛ نحٍت ذي

يذهب �لكاتب كالو�سنر �إلى �أبعد من ذلك فيقول �أّنه ل يوجد �أّي �سيء في تعليم بول�س �إّل ويتاأّتى   )1(
 Cf. J. KLAUSNER, From Jesus to ت�سّوًفا؛ �لأكثر  �لعنا�سر  فيه  بما  �لأ�سيلة،  �ليهودّية  من 

Paul, London 1942, 466.
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في  �لمجدلّية  بازيليك  عو�ميد  �أحد  تاج  على  نجده  �إيقونوغر�فّي،  مدلول   
لهوتّية  فكرة  عن  �لتعبير  �إلى  �لفّنان  �سعى  حيث  فرن�سا،  في   Vézelay مدينة 
في  ُيفرغه  وهو  �لقمح  من  مملوؤًء�  كي�ًسا  يحمل  وهو  مو�سى  فاأظهر  جّلى، 
حجر  تحت  �آَخر  كي�ًسا  ي�سّد  بول�س  �لر�سول  �أّن  حين  في  �ل�سّريّة«،  »�لمطحنة 
�ل�سريعة  �إلى  �لقمح  يرمز  بد�ئرة.  �لمطحنة �سليًبا محاًطا  ُيبِرز دولُب  �لرحى. 
طحين  �لم�سيح  ي�ستخّل�س  باآلمه  �ل�سليب.  طاحونة  في  �سيمّر  �لذي  �لقديمة 
نحٌت  هو  ا  حقًّ �لطحين.  ليجمع  جاهًد�  بول�س  وينكبُّ  �لنقي،  �لجديد  �لعهد 
�لر�سول �لذي �سيعمل على ت�سّلم طحين  بينها دعوة بول�س  يزخر بالرموز، من 
�لعهد �لجديد �لذي مّر في بوتقة �ل�سليب، دون �أن ين�سى �إطالًقا �أّن �أ�سَله يعود 

�إلى قمح �لعهد �لقديم.
ر�سول  �إّنه  جهة،  فِمن  ثنائّي:  رف�س  مو�سوع  ر�سالته  بد�ية  منذ  بول�س  كان 
ينفّك  لم  بل  يهوديًّا وظّل محافًظا على هويّته طيلة حياته، ل  ُولد  �لذي  �لأمم 
ثانية ما فتئ هو  �لعهد، ومن جهة  �إلى �سعب  �ليهود بهوّيتهم وبانتمائهم  يذّكر 
نف�سه بول�س �ليهودّي �لذي كان ُيعلن لالأمم �لوثنّية �أّنه بي�سوع �لمتاأتي من �أ�سل 

يهودّي وبه وحده يمكنهم �أن يجدو� �لخال�س.

�لتاأويل �ليهودّي �لمعا�صر لبول�س
�إلى  �للجوء  �لمعا�سر لزمن بول�س، يمكننا  �لجديد  �لعهد  �لنظر عن  ب�سرف 
ثالثة م�سادر يهودّية ��ستقى منها بول�س في تاأويله �لم�سيحّي لتدبير �هلل �لخال�سّي 
في  �لأخيرة  �ليهودّية  �لكتابات  �لرّبينّي،  �لأدب  �لم�سيح:  بي�سوع  حّققه  �لذي 
�لجماعة  عن  �ل�سادرة  و�لأعمال  ق.م.،   100-150 �سنة  بين  ما  فل�سطين 

�ليهوديّة في �لإ�سكندريّة.
يمّثل �لأدب �لّربينّي �لذي ُنّظم نهائيًّا في �لترجوم و�لتلمود و�لمدر��س تطّوًر� 
ِلما يقارب �لألف �سنة. فبعد �لعودة من �لمنفى �لبابلّي في �لقرن �لخام�س ق.م. 
تر�ّسخ �لتعليم �ل�سفهّي ونما و�أُ�سيف �إلى �لكتب �لمقّد�سة. فالترجوم يعني �إعادة 
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�سياغة �لن�ّس �لعبرّي في �للغة �لعامّية �أي �لأر�مّية، وبطبيعة �لحال يفتر�س هذ� 
�سكل  ناحية،  من  فياأخذ،  �ل�سحيح  بمعناه  �لتف�سير  �أّما  تف�سيريًّا.  طاَبًعا  �لعمل 
�أخرى،  ناحية  ومن  عليه،  و�لتعقيب  �لن�ّس  �سرح  على  يقوم  �لذي  �لمدر��س)2( 
ياأخذ �سكل �لم�سناه)3( وهو كناية عن �لتعليم �ل�سفهّي وكّل تف�سير يتعّلق بال�سلة 
�لتلمود)4( �لذي ُجمع في �لقرن �لخام�س  �لتقاليد. يبقى  �لن�سو�س وتر�بط  بين 
ب.م. و�لذي يحتوي تف�سيًر� للن�سو�س �لبيبلّية بهدف ��ستيعاب قو�نين �لرّبينّيين 
�لتف�سير  يطّبق  نظريًا،  �لأهم  يبقى   )jvP( �لأّولّي  �لمعنى  �أّن  فمع  وتقاليدهم. 
و�لأّغادة   )hklh( �لهالخة  بو��سطة  �لر�هن  �لو�سع  على  �لن�سو�س  �لرّبينّي 
)hdla(. فالهالخة �لتي ترد بكثافة في �لتلمود تتعّلق بعر�س �لقانون و�ل�سرع، 

في حين �أّن �لأّغادة ت�سمل �لق�س�س و�لأمثال و�لعظات و�لتعليم �لأخالقّي.
�إلى هيّلل لئحة ب�سبعة  بالن�سبة لطرق �لتف�سير �لرّبينّي، ُي�سند �لتقليد �لرّبينّي 
ويوجد  �لمنطق  �إلى  يعود  معقول  ��ستنتاج  عن  كناية  وهي  تف�سيرّية)5(،  قو�عد 
�أخرى  مبادئ  توجد  تقّدم كانت  ما  �إلى  بالإ�سافة  �لآد�ب.  �سائر  في  يو�زيه  ما 
توجد  كانت  ذلك،  �إلى  �أ�سف  �لهيكل.)6(  تدمير  بعد  �نت�سرت  وقد  للتف�سير 

)2( ت�ستّق كلمة مدر��س من �لفعل �لعربّي vrd )د ر �س( و�لذي يعني بحث، ��ستق�سى، فح�س، فّت�س.
)3(  ت�ستّق كلمة م�سناه من �لفعل �لعربّي hnV )�س ن ه( و�لذي يعني ثّنى، رّدد.

)4( ت�ستق كلمة تلمود من �لفعل �لعربّي dml )ل م د( و�لذي يعني تعّلم.
)5( نكتفي هنا بتعد�دها: rmwxw lq -1 )وتعني باحلرّي �أو بالأوىل(؛ hwv hyzg -2 ) وتعني قر�ًر� 
 llqw -5 وتعني �لعاّم و�خلا�س(؛( jrpw llq -4 ؛)وتعني �لبنية �لأ�سا�سّية( ba !ynb -3 ؛)مماثاًل
ي�رشح  �لو��سح  �ملقطع  �أّن  jrp )وتعني �خلا�س و�لعاّم(؛ rxa ~wqmb wb acwk -6 )وتعني 
�ملقطع �لغام�س(؛ wnyn[m dmlh rbd  - 7 )تذّكر هذه �لقاعدة باأهّمّية �لعودة �إىل �لإطار(، كما 
�إ�سماعيل لئحة �أخرى تقوم على ثالث ع�رشة قاعدة وتعود يف  �إىل �لر�ّبي  ُي�سِند �لتقليد �لرّبينّي، 
فرتة لحقة، ولكن باحلقيقة، فالقو�عد �لتف�سرييّة �ملن�سوبة �إىل هيّلل ت�سّكل �لأ�سا�س، وتاأتي �لقو�عد 

�لتالية كتو�سيع لها؛
 B. ROSENZWEIG, «The Hermeneutical Principles and their Application», Cf.,
 Tradition 13 (1972) 49-76; F. MANNS, Le midrash, approche et commentaire de
l’Écriture, Jérusalem 1990, 80-84.
)6( ذّكر منها مبد�أ »ل تقر�أ« و�لذي يقوم على �حلرف يف �لن�ّس، �أو مبد�أ ��ستثمار �ملعنى �ملزدوج ملفردة 
�لقيمة  �للعب على  �أو مبد�أ  للح�سول على معنى مغاير،  �أخرى  �لكلمة بطريقة  تق�سيم  �أو مبد�أ  ما 

 Cf., F. MANNS, 1990, 84-85. لعددّية لالأحرف، �إلخ�
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كتابات جليانّية �أو روؤيويّة تتالقى مع كتابات قمر�ن حول �لأخرويات، كانت 
ا معا�سرة لالأدب �لرّبينّي �لأكثر �سهرة. هي �أي�سً

��صت�صهاد بول�س بالعهد �لقديم من حيث �لمبنى
�أ- �إقتبا�س �لآيات

�لتي َتدّرب فيها بول�س على �لحاخامّية، �كت�سب طرًقا يهودّية  في �لمرحلة 
عبار�ت  �سكل  تحت  �أدلّة  وتقديِمها  مقاطع  �أو  �آيات  �قتبا�س  كيفية  في  بامتياز 
تاأويلّية �أو �إقتبا�سات مرّكبة بالإ�سافة �إلى �إدر�ج �لأ�سلوب �لتحذيرّي �أو �لمقاطع 
�لأخالقّية وغيرها، وهذ� ما �سّماه بع�س �لمف�ّسرين بتوظيف �لإقتبا�س في معنى 
في  �لطرق  هذه  نجد  �أن  جًد�  �لطبيعّي  من  �إًذ�  �لأ�سلّي)7(.  �إطاره  عن  مختلف 
�إّن �إهتمامه بالحقيقة لم ي�ستلزم منه �أن يطرح كلَّ ما كان قد  �إذ  ر�سائل بول�س، 
ة  �لخا�سّ �لأ�ساليب  ��ستعمال  �إلى  �لأحيان  بع�س  في  بول�س  يلجاأ  كما  تعّلمه)8(. 
�ل�ست�سهاد  في  �لماألوفة  �لعادة  �أو  بالمدر��س،  يتعّلق  ما  في  �ليهود  بالمف�ّسرين 
هيّلل  قبل  من  �لمّتبعة  �لقو�عد  وتطبيق  �لأ�سفار،  �سائر  �أو  �لأنبياء  �أو  بال�سريعة، 

و�لتوكيد على �لتف�سير �لمنطبق على قو�عد �للغة. 
�إقناًعا  �لأكثر  بالحجج  بول�س  ي�ستعين  �أهل روما )11-9(،  �إلى  ر�سالته  في 
حول مو�سوع »�سّر �إ�سر�ئيل«. فُيدرك �إدر�ًكا ل يحتمل �أّي �لتبا�س حتمّية �ختيار 
�هلل لهذ� �ل�سعب، وبالتالي، فال رجوع عن مقولة �أّن �ل�سعب �ليهودّي يبقى �سعب 
�لوعد. فبموقفه هذ�، يبقى ملتزًما بمنهج �لالهوتّي �ليهودّي على �أكمل وجه، 
�أعطى  �أقام عهده، و�إيّاه  �إ�سر�ئيل، ومعه  �إلى  تبّني �هلل يعود فقط  �إّن مو�سوع  �إذ 
وكاأّنها  �ل�سريعة  يذكر  بول�س  �أّن  �إلى  ن�سير  �لنهيويّة.  و�لوعود  و�لعبادة  �ل�سريعة 
�إحدى هبات �هلل لإ�سر�ئيل، لكّنه يمّيز بين �لنتماء �لب�سرّي �لمح�س �إلى �إ�سر�ئيل 

(7) Cf., F. JOHNSON, The Quotations of the New Testament from the Old, London 
1896, 167 ff.; H. St. J. THACKERAY, The Relation of St Paul to Contemporary 
Jewish Thought, London 1900. 187. 

(8) Cf., F. PRAT, The Theology of St Paul, I, London 1945, 23.
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بال�سريعة، ولكي يد�فع عن  فّري�سّي عالم  �إليه. فجاأة، ب�سفته  �لروحّي  و�لنتماء 
ر�أيه باأّن لليهود و�لوثنّيين رّب و�حد، ينتقل بول�س �إلى تاأويل تاريخ �لآباء �إ�ستناًد� 
ع نظريّة ق�ساء �هلل �لأزلّي �إنطالًقا من عالقة يعقوب وعي�سو،  �إلى �لمدر��س، فيو�سِّ
�أّن  �إلى  ي�سير  ثم  �لخال�سّي.  يوّجه مخططه  �لذي  �لحّر  �هلل  يذكر خيار  و�أخيًر� 
حّرّية �هلل �لمطلقة مثَبتة في كتب �لتور�ة، وب�سورة �أدّق في �لمقطع �لذي يك�سف 
فيه �هلل لمو�سى مجده وقدرة تجّليه، فيقول له: »�أ�سفح عّمن �أ�سفح، و�أرحم َمن 
�أرحم« )خر 33: 19(. با�ست�سهاده بهذ� �لن�ّس، يخال لنا �أّن بول�س ��ستحدث 
�لقديم وفي  �لعهد  في  تغرز جذورها  �أّنها  بالرغم من  �لأزلّي،  �هلل  ق�ساء  عقيدة 
تر�ث �لتقليد �ليهودّي. وعليه، في رو 9-11، يعود بول�س �إلى �لنموذج �لقديم 
�لمتكامل  ه  وعر�سَ و�لمحَكم  �لقاطع  نمطه  ولكّن  �لمدر��سّي)9(،  �لتف�سير  في 

ُيظهر�نه وكاأّنه على خالف مع �لن�سق �لرّبينّي.
وفي رو 10: 6-8، يعود بول�س �إلى �لعهد �لقديم)10(، لكّنه يكتفي با�ستعمال 
تعّذر  �لمقاطع  ت�سف  حين  ففي  �لتف�سيرّي؛  �لمعنى  دون  �لتعبيرّي  �لأ�سلوب 
�لو�سول �إلى �لحكمة، يلجاأ بول�س �إلى �لمبنى ذ�ِته ليعّبر به عن م�سمون مختلٍف 

كليًّا �أعني به �إمكانية �لو�سول �إلى �لخال�س بالم�سيح.
بول�س،  يجيب  كورنت�س،  �أهل  �إلى  �لأولى  �لر�سالة  من  �ل�ساد�س  �لف�سل  في 
ح�سب �لطريقة �ليهوديّة، على �لأ�سئلة �لتي ُوّجهت �إليه في مو�سوع �لخ�سومات 
ون لدى �لوثنّيين  �لتي تن�ساأ بين �لم�سيحّيين. �إّنه يلومهم بحمّية كيف �أّنهم يتقا�سَ
في حين �أّنه يوجد بينهم َمن بو�سعه �أن يق�سي بين �إخوته. يتالءم موقف بول�س في 
قرون بحيث كان  �ل�ستات طيلة  يهود  قبل  �لمّتبع من  و�لت�سّرف  �لم�سمار  هذ� 
�للجوء �إلى محكمة غير يهودّية �أمًر� منبوًذ� قطًعا ل بل كان من �لممكن �أن يوؤّدي 
�أمام �لمحكمة  �إلى حرم �لمّدعي، �إذ كان على �لفريقين �لمتنازعين �أن يتقا�سيا 
�لرّبينّية. بالطريقة عينها، كان بول�س يتمّنى �أن ُتحّل �لأمور بين م�سيحيّي كورنت�س.

ا رو 4؛ 1 كو 10؛ غل 3؛ 4؛ �إلخ.  )9( رج �أي�سً
)10( ورد �لمقطع في تث 30: 11-14؛ با 3: 29 ي.
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كورنت�س  �أهل  �إلى  �لأولى  �لر�سالة  من  �ل�ساد�س  �لف�سل  في  ورد  ما  كان  �إذ� 
يعود �إلى �لهالخه، ها نحن في 1 كو 10، نجد بول�س في �ألفته لالأّغاده، حيث 
م�سر،  من  خروجه  خالل  �إ�سر�ئيل  �سعب  �أمام  ي�سير  كان  �لذي  �لغمام  ي�سف 
�أَيُّها  َتجَهلو�،  �أَن  �أُريُد  »فال  �لمعموديّة:  �إلى  �لأحمر  �لبحر  وبعبور  به  فيرمز 
وُكلُّهُم  �لَبْحر،  في  وُكلُُّهم جازو�  �لَغمام،  َتحَت  ُكلُُّهم  �آباَءنا كانو�  �أَنَّ  �لإِخَوة، 
جهة  من   .)2-1  :10 كو   1( �لَبْحر«  وفي  �لَغماِم  في  مو�سى  في  �عَتَمدو� 
�ل�سحر�ء.  في  �لعبر�نّيين  تتبع  كانت  �لتي   )[ls( �ل�سخرة  بول�س  يذّكر  �أخرى 
�إّن طريقة �لأّغاده �لعبريّة تعّج با�ستعار�ت مماثلة، فالتلمود يورد �أ�سطورة ُتخبر 
�أكو�ًخا لل�سائرين في �ل�سحر�ء)11(. لقد �ّدت  �أّن �هلل بنى، بو��سطة هذ� �لغمام، 
على  �سر�ًبا  و�حد  كّل  تعطي  و�لفينة،  �لفينة  بين  فكانت،  خدمات،  عّدة  �لبئر 
لّذ�ت  �لبئر كّل  ��ستعادت  �لبحر،  �إلى  �لماء  نهًر� من  باإر�سالها  �لخيمة)12(.  باب 
�لكريهة)13(،  �لرو�ئح  �لمزيل  �لع�سب  نما  �لخ�سبة  �سفافها  طول  على  �لعالم. 
قد نمت على  ا  �أي�سً للن�ساء هي  �لعطور  ُتنِتج  �لتي  و�لأ�سجار  و�لخ�سار  فالثمار 
طول مجر�ها. و�لماء قد �سفت كّل َمن ��ستعملها)14(. لدى موت مريم، جّفت 
�لبئر و�ختفت، لأّنها �أعطيت بف�سلها)15(، ولكن لأجل �لآباء رّممت من جديد 
و�أكملت مع �لإ�سر�ئلّيين �إلى �أن و�سلو� حّتى بحر طبريا؛ هناك َوجَدت مكان 
�لر�حة �لنهائّي لها. وَمن له عينان ن�سرتان، يمكنه �أن يقف على �إحدى �لقمم

ة بئر متحّركة، وهي  �إّنها ق�سّ )11( نورد هنا �لأ�سطورة �لمتعّلقة بال�سخرة �لروحّية ب�سورة ملّخ�سة: 
كناية عن �سخرة على �سكل غربال �أعطيت لالإ�سر�ئلّيين خالل �إقامتهم في �ل�سحر�ء. لقد كانت 
�لهائمين في  �إثر  �ندفعت على  �ل�ساد�س. ولقد  �ليوم  في  �هلل  �لتي خلقها  �لع�سرة  �لأ�سياء  �إحدى 
�ل�سحر�ء عبر �لتالل و�لأودّية، وعندما ��ستقّرو� �سكنت في خيمة �لموعد. وعندما كان �لروؤ�ساء 
 Cf., ينادونها »�إ�سعدي يا بئر« )عد 21: 17(، كان �لماء يتدّفق من ثغر�تها كما يتدّفق من قنينة

Nb Rabba 1, 2; 19, 26; Shabbath 35a; Aboth 5,6; Pesahim 54a.
)12(  رج ترجوم �أور�سليم حول عد 21.

(13) Cf., Dt Rabba 6, 11.
(14)  Cf., Nb Rabba 19,25; Eccl Rabba 5,8.
(15) Cf., Taanit 9a; Lev Rabba 27,6; Nb Rabba 1,2.
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ويرى �إنعكا�سها في �لأعماق حّتى يومنا هذ�)16(. بين 1 كو 10: 1-4 و��سطورة 
�لبئر يوجد �أكثر من �سبه، فالثنان يتكّلمان عن �لماء �لتي منها �سرب �إ�سر�ئيل)17(. 
يتكّلم بول�س عن �سخرة روحّية تتبع �ل�سعب في �ل�سحر�ء. يرى بول�س �أّن �لماء 
طبيعته  في  �لم�سيح  من  لهم  ُوهبت  قد  �ل�سحر�ء  في  �لإ�سر�ئلّيون  �سربها  �لذي 
�لإلهّية �لموجودة منذ �لأزل، وقد �عتنى ب�سعبه و�سهر عليه، تحت �سكل �سخرة 
بين  يطابق  �أّنه  لدرجة  ��ستعارته  في  يذهب  �ل�سحر�ويّة.  م�سيرتهم  في  ر�فقتهم 
�لم�سيح و�ل�سخرة �لروحّية �لتي كان �ل�سعب ي�سرب منها. �إًذ� ي�ستوحي بول�س 
من �لمجاز �لرّبينّي، فيقتب�س منه طريقة �لتفكير، ولكّنه يتمايز عنه بتركيز �ل�سور 

على �لم�سيح، هو �لحقيقة �لمطلقة �لتي تجد فيها �سائر �ل�سور كمالها)18(.
��ستعمال »�لبوق �لأخير« )1 كو 15: 52( هو من �ل�سور �لروؤيويّة �ل�سعبّية. 
�إّنه كناية عن قرن �لكب�س )rp;)_wOV( �لذي �عتاد �ليهود �أن ينفخو� فيه �إعالًنا لتدبيٍر 
�أو  �إلهّية)20(،  �أو تطبيًقا لو�سية  �إلهّي ر�سمّي كما حدث في �لتجّلي �لإلهّي)19(، 
�إ�ستعد�ًد�  �أو  �أو للدينونة)22(،  �لرّب  �إنذ�ًر� ليوم  �أو  �إحتفاًء بالح�سور �لإلهّي)21(، 

للمعركة)23(، �أو لإعالن خبٍر ما)24(، �أو لالحتفال بحدث عظيم)25(.

(16) Cf., Shabbath 35a; Lev Rabba 22,4; Nb Rabba 18,22; 19,26.
)17( يقتب�س بول�س من خر 17: 6؛ عد 20: 6-11؛ مز 78: 20؛ 105: 41؛ 114: 8؛ �أ�س 48: 

21، يف حني �أّن �أ�سطورة �لبئر ترجع �إىل خر 15: 23-27؛ عد 21: 18-16.
(18) Cf., S.R. DRIVER, «Notes on Three Passages in St Paul’s Epistles», The Ex-

positor, Third Series, 9 (1889) 18; S. BEN-CHORIN, Paul, un regard juif sur 
l’Apôtre des Gentils, Paris 1999, 140.

)19( رج خر 19: 16، 19؛ 20: 18.
)20( رج ل 25: 9؛ 81: 4.

)21( رج مز 47: 6؛ 98: 6؛ 150: 3.
)22( رج �أ�س 27: 13؛ يوء 2: 1؛ عا 3: 6؛ �سف 1: 16 ؛ زك 9: 14.

)23( رج ي�س 6: 4، 5، 6، 8، 9، 13، 16، 20؛ ق�س 7: 8، 16، 18، 19، 20، 22؛ نح 4: 
12، 14؛ �إلخ.

)24( رج ق�س 3: 27؛ 6: 34؛ 1 �سم 13: 3؛ 2 �سم 2: 28؛ 15: 10؛ 18: 16؛ 20: 1، 22.

)25( رج 2 �سم 6: 15؛ 1 مل 1: 34، 39، 41؛ 2 مل 9: 13؛  1 �أخ 15: 28؛ 2 �أخ 15: 14.
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في 2 كو 3: 13-17، يقّدم لنا بول�س مدر��ًسا بكّل ما للكلمة من معنى، 
�أي �أّنه يقوم بتف�سيٍر بالغّي لن�ّس كتابّي على طريقة �لرّبينّيين. فهو يذّكر �لقناع 
رة وجهه قد  �لذي كان مو�سى ي�سعه على وجهه عند نزوله من جبل �سيناء وَب�سَ
�سارت م�سّعة من مخاطبة �لرّب له )رج خر 34: 29-35(، ولكّنه يت�سّرف 
بالن�ّس على طريقته، فياأخذ �لقناع �لذي جعله مو�سى على وجهه وي�سعه على 
قلوب بني �إ�سر�ئيل، بحيث �إّن ذلك �لقناع نف�سه يبقى �إلى �ليوم غير مك�سوف 
عندما ُيقر�أ �لعهد �لقديم. يختم بول�س كالمه على رجاء �أن ُيرفع �لقناع فيهتدي 

�إ�سر�ئيل �إلى �لرّب.
�أخرى،  مّرة  �إليهم  �سياأتي  �أّنه  كورنت�س  �أهل  بول�س  يعد   ،1 كو 13:   2 في 
ولكن هذه �لمّرة تتنازعه م�ساعُر �لخوف و�لقلق ِلما و�سلته من �أخبار غير �ساّرة 
عن جماعة �لموؤمنين، �إذ ي�سود بينهم �لخ�سام و�لح�سد و�ل�سخط و�لمنازعات 
و�لنميمة و�لثرثرة و�لوقاحة و�لبلبلة )2 كو 12: 20(. فلكي يتمّكن من مو�جهة 
كّل هذه �لم�سائل ل يجد خيًر� �إّل في �للجوء �إلى تعليمة بيبلّية: »�سُيحَكم في كّل 
ق�سّية بكالم �ساهَدين �أو ثالثة«. وبذ� ي�ست�سهد بول�س بـ تث 19: 15، مقتب�ًسا 

من �لدين �ليهودّي �سيغة قانونّي.
�سّد  عنًفا  �لأكثر  بالطابع  غالطية  �أهل  �لى  بول�س  ر�سالة  �ّت�سمت  لرّبما 
بول�س  كان  �لتي  �لجماعة  �إقناع  �لمدينة وحاولو�  �إلى هذه  �أتو�  �لذين  خ�سومه 
�حتر�م  في  يمّر  �أن  عليه  �لم�سيح  �إلى  �لموؤّدي  �لطريق  �أّن  ز�عمين  �أ�ّس�سها،  قد 
و�لمحافظة  �لطاهرة،  و�لماآكل  �لختان،  فيها  بما  �ليهوديّة  و�لفر�ئ�س  �لو�سايا 
جذريًا،  موقًفا  بول�س  يّتخذ  �لو�سع،  هذ�  �إز�ء  �ليهوديّة.  و�لأعياد  �ل�سبت  على 
د بطالن �لأيّام و�ل�سهور و�لف�سول و�ل�سنين )رج غل 4: 1(، ذلك �أّن هذه  فيوؤكِّ
�لذي  �لفد�ء  بتحقيق  وم�سمونها  معناها  فقدت  قد  �ليهوديّة  و�لمو��سم  �لأزمنة 
كانت  �لتي  �ل�سريعة  دور  �نتهى  فقد  حال،  كّل  على  �لم�سيح.  ي�سوع  �جترحه 
بمثابة �لحار�س �لذي يقود �إلى �لم�سيح، فلّما جاء �لإيمان بالم�سيح، لم يعد من 

�سرورة لُحكم �لحار�س )رج غل 3: 26-23(.

�لأخت روز �أبي عاد



165

يلجاأ  �أبناء �هلل،  �ليد حّرّية  يلم�سون لم�س  قارئيه  �أن يجعل  يوّد  �إذ  �إّن بول�س، 
ة �لآباء  �إلى �لمدر��س، فيبتكر مدر��س هاجر )غل 4: 21-31( حيث يقلب ق�سّ
ر�أ�ًسا على عقب. نحن نعلم �أّن �إ�سماعيل �إبن �بر�هيم �لذي ولدته له هاجر ُيعتَبر 
تجاه  �لتي  �سور  �إلى  حويلة  من  تمتّد  �لتي  �لمنطقة  في  �أقام  �لذي  �ل�سعب  جّد 
��سماعيل  يغدو  بول�س  ن�ّس  في  �أّنه  و�لحال   ،)18-12  :25 تك  )رج  م�سر 
رمز �لعبيد �لخا�سعين �إلى �ل�سريعة، وهو بهذ� ي�سّم هاجر �إلى �سيناء. بالمقابل، 
تتحّول �سارة، و�لدة �لأولد �لذين يعي�سون بحّريّة، رمًز� »لأور�سليم �لعليا«، �أّم 
 hL;)[.m;( لموؤمنين. ي�ستعمل بول�س في هذ� �لن�ّس، �لتعبير �لعبرّي ب�سورة حرفّية�
.lV ~yl;VwOry( بالإ�سارة �إلى »�أور�سليم �لعليا« �أو »�أور�سليم �ل�سماويّة«، ويقابلها 

)h;)Jm; lV ~yl;VwOry( »�أور�سليم �ل�سفلى« �أو »�أور�سليم �لأر�سّية«)26(.
غالًبا ما يقتب�س �لرّبينيون من �ل�سريعة �أو �لأنبياء �أو �لكتب على �لتو�لي لدعم 
ر�أيهم وبول�س بدوره يتبّنى �أحياًنا هذ� �لُعرف. تبدو مبادئ هيّلل �لمتعّلقة بقاعدة 
نة في عّدة مقاطع بول�سّية)27(. نجد  »ومن باب �أولى« �أو بقاعدة »�لمماثلة« مت�سمِّ
نموذًجا لقاعدة »ومن باب �أولى« في 1 كو 9: 9ي، حيث يقتب�س من �لعهد 
�لقديم. ينطلق بول�س من طابع �لن�ّس �لرمزّي وينا�سد تفكير �لقارئ �نطالًقا من 

�لفتر��س �ّن »كّل ما ُكتب �سابًقا« )رو 15: 4( له مدلول للزمن �لم�سيحانّي.
�لذي  هو  �لحقيقّي  �إبر�هيم  ن�سل  �أّن  فكرة  بول�س  يناق�س   16  :3 غل  في 
يتناق�س  �لتبّرر  �سبيل  في  �ل�سريعة  على  توّقف  �أّي  فاإّن  وعليه  �لإيمان،  ي�ساركه 
�لإبر�هيمّي هو  بالإيمان  �لتبّرر  تماًما مع هذ� �لعتبار. عالوة على ذلك، هذ� 
ُمتاح لالأمم و�ليهود بالم�سيح ي�سوع على حدٍّ �سو�ء. ي�سير �لر�سول في �آ 16 �إلى 
هت �إلى �إبر�هيم »و�إلى ن�سله«. �إنطالًقا من �لهالخه،  �أّن مو�عد �أ�سر�ئيل قد وجِّ

قال   ،3  :122 مز  يوؤّول  مقطع  يف  �لتلمود  من  5�أ  َتَعنيت  مقالة  يف  �ل�سماوّية  �أور�سليم  ُتذَكر   )26(
ر�ّبي يوحنان: »�لقدو�س، ليكن مباَرًكا، قال: لن �آتي من �أور�سليم �لعليا قبل �أن �آتي من �أور�سليم 

�ل�سفلى«.
مثاًل يف رو 4-5، كما �أن عر�س بول�س يف 1 كو 7 يبقى مثاًل و��سًحا ل�ستعمال �لهالخه، يف   )27(

حني �أّن �ل�ستعارة يف غل 4 هي �أّغاده.
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يلفت بول�س �لنتباه �إلى �أّن �هلل لم يقل »�إلى �أن�ساله«، كما لو كان �لكالم على 
�لو�رث  �هلل  جعله  �لذي  �لم�سيح  هو  �لن�سل  وهذ�  ن�سله«،  »�إلى  ولكن  كثيرين 
�إبر�هيم وو�رث وفًقا  �إلى �لم�سيح هو ن�سل  �إًذ�، فاإّن كلَّ َمن ينتمي  لكّل �سيء. 
للوعد )�آ 29(. هذ� �لتمييز بين �لمفرد و�لجمع في غل 3: 16، له ما يو�زيه في 
�لتلمود)28(، فالرّبينّيون كانو� و�عين جًد� للتفا�سيل �لمنطبقة على قو�عد �للغة، 
كما هي حال بول�س في معر�س تمييزه بين �لمفرد �أو �لجمع لكلمة »ن�سل« في 
غل 3: 16، حيث يبدو �أّنه ي�سير ببر�عة �إلى نموذج رّبينّي. رغم �إدر�ك بول�س 
�لجمع)29(،  �إلى  ت�سير  �أن  �لممكن  ن�سل كان من  �إّن كلمة  �إذ  �لعبرّية،  بالقو�عد 
ولكّن بول�س وجد �لمعنى �لحقيقّي للوعد من خالل تاأويله بالم�سيح. فالمقطع 
هنا ل ينطوي فقط على �لقو�عد �للغوّية ولكن يتخّطاه �إلى �عتماد بر�عة �لتاأويل.
عالوة على �أ�سلوب �قتبا�س �لآيات �لذي ذكرناه، يمكننا �أن نقارن بين �لنمط 
َيغ �لتمهيدّية، كذلك  ة في ما يتعّلق بال�سِ �لبول�سّي وبع�س �لتقاليد �ليهودّية خا�سّ
لال�ستعار�ت  و��ستعماله  ببع�س  بع�سها  �ل�ست�سهاد�ت  دمج  مو�سوع  في  ا  �أي�سً

و�لرموز.

يَغ �لتمهيديّة ب- �ل�صِ
َيغ �لتقليدّية �لماألوفة لدى  َيغ في �إطار �ل�سِ في معظم �لأحيان، تندرج هذه �ل�سِ
�ليهود وتجد لها ما يو�زيها في ن�سو�س �لعهد �لقديم. غالًبا ما ي�ستعمل �لرّبينّيون 
�لفعل rma )�أ م ر( »قال«، �لذي كثيًر� ما يوجد في وزن rmanv )�س ن �أ م ر( 
»كما ُيقال«. يمكننا مقارنة بع�س �ل�سيغ �لتمهيدّية �لو�ردة في »�لعمل �ل�صدوقّي« 
�لمعروف با�سم »وثيقة دم�صق �أو مخطوط دم�صق«)30( ومقالت �لتلمود، من جهة، 

(28) Cf. Shabbath 84b; Sanhedrin 38b.
ن�سير �إلى بع�س �لأمثلة حيث �إّن كلمة ن�سل تدّل على �لجمع: تك 4: 25؛ 21: 13؛ 1 �سم   )29(

1: 11؛ 2 �سم 7: 12؛ 1 �أخ 17: 11. 
�إحدى  ت�سّكل  وهي  �ل�سدوقّي«  �لكتاب  »�أجز�ء  �آخر  ��سم  تحت  ا  �أي�سً �لوثيقة  هذه  ُتعَرف   )30(
مخطوطات قمر�ن. ُيطلق هذ� �ل�سم على �أحد ن�سو�س مخطوطات قمر�ن، ويعالج مو�سوع 
�ل�سطهاد �لذي �سيحّل باأع�ساء جماعة قمر�ن �لذين �سُيطردون من �أور�سليم �إلى »بالد دم�سق« 
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وتلك �لتي ترد في ر�سائل �لقّدي�س بول�س، من جهة �أخرى)31(:

ر�صائل بول�س »وثيقة دم�صق«   
 kaqw.j ei=pen o`  16 :6 2 كور  rvak rma :40 ،6 ،5 ،1 :9

       qeo,j »كما قال �هلل«

la rma  rva  :19 :9
   o[ti ge,graptai 13 :3 غل   bwtk :1 :14 7: 4؛ 10: 3؛

»فقد ورد في �لكتاب«      
 kaqw.j ge,graptai 17 :1 رو    bwtk rvak  :8 :9

»كما ورد في �لكتاب«      
   Mwu?sh/j le,gei 19 :10 رو    rma hvmw :10 :7

»قال مو�سى«      
   VHsai<aj le,gei\ 16 :10 رو   hy[vy  rva rma:8 :8

»قال �أ�سعيا«      

-�لتلمود
   h` grafh. le,gei 13 :3 غل   rmwa bwtk :81 حيم ِف�سَ

»فقد ورد في �لكتاب«      
rmwa bwtk :39 ِيَبمُوت

�لبابلّي،  �لمنفى  �إلى  �لذهاب  به  �لمق�سود  �أّن  �لمف�ّسرين  يعتقد بع�س  �لأّول ق.م.  �لقرن  خالل 
على  ينّوهون  و�آخرون  قمر�ن،  �سو�حي  في  فعليًّا  تّمت  �أحد�ث  ب�سدد  �أّننا  يخالون  وغيرهم 
�لمعنى �لمجازّي �لذي يخبر عن �ن�سحاب جماعة قمر�ن من �لحياة �لجتماعّية في تلك �لحقبة 

�لتاريخّية.
(31) Cf. E.E. ELLIS, Paul’s Use of the Old Testament, Oregon 1981, 48-49. 
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 evn VHli,a| ti, le,gei h` 2 :11 رو    dywdb bwtkk : 7 :3 أبوت�
grafh,( grafh " ما قال �لكتاب في       

�إيليا"      
 evn tw/| Mwu?se,wj  9  :9 كو   1  hvm hrwtb bwtkk :66 يوما 35؛
في  ُكتب  »فقد   no,mw| ge,graptai      

�سريعة مو�سى«      
 kai. pa,lin le,gei 10-9 :15 رو   rmwaw... rmanv :2 َسْنِهدرين�
في  ورد  »كما   kaqw.j ge,graptai      

ا« �لكتاب ... وورد فيه �أي�سً      
رو avlla. ti, le,gei  8 :10 »فماذ�    rmwa ...whm :82 قيّدو�سين

يقول �إًذ�«      
يمكننا �أن ن�ستنتج مّما تقّدم �أّن �لتو�فق و��سع بين �ل�سيغ �لتمهيديّة �لم�ستعملة 
في �لكتابات �ليهودّية وكتابات بول�س. كذلك ن�ستخل�س مدى �لأهّمّية �لكبرى 
�لتي يكّنها كّل منهم، �إذ يغدو �لقتبا�س من �لكتب �لمقّد�سة �عتر�ًفا �سمنًيا باّنها 

كالُم �هلل، �لمرجع �لأ�سا�سّي لإثبات �لكالم �لب�سرّي.

دة ج-�لقتبا�صات �لموحَّ
نجد في كتابات بول�س نوعين من �لقتبا�سات �لموّحدة: منها �لتي ي�سّمها �إلى 
بع�سها، ومنها �لتي يوردها على �سكل »�سل�سلة«. فالطريقة �لثانية تعود بالحري 
�إلى منهجّية �لوعظ في �لمجامع �ليهوديّة، حيث �أن �لو�عظ ي�ست�سهد من كتب 
�ل�سريعة �لخم�سة وبعدها يرفق ��ست�سهاده بمقاطع متجان�سة من �لأنبياء ومن �سائر 
يتبع  ما  نادًر�  ولكّن  �لتلمود،  في  �لدمج  من  ماألوف  نوع  وهذ�  �لكتابات)32(. 
�لمحّددة،  �لرّبينّية  �لطريقة  �أفكاره ح�سب  يعر�س  فهو ل  �لترتيب.  هذ�  بول�س 

(32)  Cf. A. EDERSHEIM, The Life and Times of Jesus the Messiah, London 1889, 
449.
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�لمر�د  �إذ� كان  �أّما  �لكتابات«.  �لأنبياء«، »تقول  �ل�سريعة«، »يقول  �أي »تقول 
�أمثولة عبر ترد�د �لأفكار ولي�س تثبيت ما تقوله  من �ل�ستعمال �ليهودّي �إعطاء 

�ل�سريعة، فهذه �لطريقة تظل نافذة حّتى في ر�سائل بول�س)33(.
ج فيه بول�س �حتفاءه بقيامة �لم�سيح و�لتي �ستليها  في ن�سيد �لن�سر �لذي يتوِّ
َموُت  يا  و�أَيَن  ُرَك؟  َن�سْ َموُت  يا  فاأَيَن  �لَموت  ُر  �لنَّ�سْ �بَتَلَع  »قِد  �لموتى  قيامة 
�َسوَكُتَك؟« )1 كو 15: 54-55(، يدمج �آية من �لنبي �أ�سعيا: »ويزيل �لموت 
على �لدو�م« )25: 8( و�آية من �لنبي هو�سع: »�أفاأفتديهم من يد مثوى �لأمو�ت 
يا مثوى �لأمو�ت؟«  �آفتك  �أيّها �لموت و�أين  �أوبئتك  �أين  و�أفّكهم من �لموت؟ 
�أّن  �إّل  �لم�سيح،  بانت�سار  �لتعزية  بهذه  وب�ّسرو�  �لأنبياء  �سبق  لقد   .)14  :13(

بول�س ُي�سفي عليها حّلة �لآنّية بعد حدث لقائه بالم�سيح.
في معر�س و�سفه عن �لمجد �لآتي �لذي �أعّده �هلل للذين يحّبونه )رج 1 كو 
ين من �لأنبياء، وهما �أ�س 64: 3 و�إر 3: 16، وقد ورد� في  29( دمج بول�س ن�سّ

�إطار مختلف عن �لمو�سوع �لذي يطرحه بول�س.
في بع�س �لأحيان، يعود بول�س �إلى عّدة �آيات من �لعهد �لقديم، ت�سّكل كلمة 
رئي�سّية �لقا�سم �لم�سترك في ما بينها، فيجد بينها تماثاًل فيدمجها بع�سها ببع�س، 
ولكن  �للفظّي  �لتطابق  على  فقط  يقت�سر  ل  يق�سده  �لذي  �لمعنى  ي�سير  حّتى 
يتخّطاه �إلى ما هو �أبعد بكثير، فيف�ّسره على �سوء �كتمال �لوحي �لإلهّي �لذي 
حّققه �لم�سيح ي�سوع)34(، وبهذ� يطّبق بول�س مبد�أ hwv hryzg، �لذي معناه »�أمر 

مماثل«.

تطبيًقا لمبد�أ �لقتبا�سات �لموّحدة، ي�ستعمل بول�س، في رو 9-11، 15، حرف �لعطف »�لو�و«   )33(
�أو »ثم«.

رج، على �سبيل �لمثال، كلمة »حجر« )رو 9: 33(، �إذ يعود بول�س �إلى �أ�س 8: 14؛ 28: 16،   )34(
كذلك كلمة »�سعب« )رو 9: 25( �لو�ردة في هو 1: 9؛ 2: 25، وكلمة »عين« )رو 11: 8، 
19( �لتـي تعود �إلى �أ�س 29: 10؛ تث 29: 4؛ مز 69: 23، وكلمة »�أّمة« )رو 15: 12-9( 

ر بـ مز 18: 40؛ تث 32: 43؛ مز 117: 1؛ �إلخ. �لتي تذكِّ
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د-�لمجاز
كيفية  على  �ليهودّي  و�لعالم  �لبول�سّي  �ل�ستعمال  بين  �لت�سابه  مبد�أ  يعتمد 
�لعهد  من  �لكلمة  ياأخذ  �أّنه  هي  بول�س  يّتبعها  �لتي  فالطريقة  بالكلمة.  �لتعريف 
بالطريقة،  يتعّلق  ما  �لعموم، وفي  �لمو�فق)35(. على  �لرمز  �إليها  �لقديم وين�سب 
فالتاأويل �لبول�سّي �لرمزّي يتو�فق �أكثر مع �لمدر�سة �لإ�سكندريّة منه مع �لمدر�سة 
�لرّبينّية. فالمقاطع �لبول�سّية �لتي ت�سّكل �لعمود �لفقري في در��سته للرموز، هي 
ذ�تها ي�ستخدمها فيلون للتف�سير �لرمزّي، نذكر منها مو�سوع �لخلق و�لرو�يات 
منه  �أكثر  �سكليًّا  �لت�سابه  يبقى  ذلك،  رغم  �لخروج.  وحدث  بالآباء  �لمتعّلقة 
بالتاريخ، وقد �سّممت من  لبول�س هذه �لأمور جرت و�قعيًّا  فبالن�سبة  حقيقيًّا. 
�لحقيقّي مخّباأً حّتى يك�سفه  �لتاريخ، و�سيظّل معناها  �سّيد  �لذي هو  �لرّب  ِقَبل 
�لم�سيح، �أّما فيلون فال ياأخذ بعين �لعتبار �لبعد �لتاريخّي، �إذ بالن�سبة �إليه �لمعنى 
�لماّدّي لي�س �سوى مجّرد »ج�سد« من �لمظاهر في حين �أّن »�لروح« تكمن في 

�لمعنى �لمجازّي.
فالمجاز �لذي يدور حول �لعهدين في غل 4: 21-31 هو من �لن�سو�س 
�لبول�سّية �لتي ل تمّت باأّية �سلة �إلى �لمجاز �لفيلوني بحيث �إّن بول�س ي�ستخرج 
مو�سوع »�ل�سريعة مقابل �لوعد« من رو�ية هاجر علًما �أّن �لعتر�ف بتاريخّية 
ياأخذ  �لفيلونّية �لذي غالًبا ما ل  للرمزّية  بالن�سبة  تباين ممّيز  �لحد�ث تبدو في 

بعين �لعتبار كّل ما ل عالقة له بالرمزّية.
� على �لذين يوّدون �لتمّرد على قر�ر�ت �هلل، ُيجيب بول�س �أّن �لإن�سان لي�س  ردًّ
ي�ستعيد بول�س  �أخرى،  �لفاخورّي )رو 9: 21(. مّرة  �آنية خزف في يد  �سوى 
�سورة بيبلّية، �أعني بها مثاًل من �لنبي �إرميا )18: 6(. �أّما بالن�سبة لَمَثل �لزيتون 
�إ�سر�ئيل بهاء  ي�سّبه  �لذي  هو�سع  من  �سك،  بال  ي�ستوحي،  بول�س  فاإّن  وبهائه، 

)35( في �لأدب �لرّبينّي ُت�سّنف مقاطع جّمة تحت عنو�ن �ل�ستعارة. فيطاِبق �لمدر��س على تك 40: 
9 بين جفنة �لكْرم �لتي ر�آها فرعون في حلمه و�إ�سر�ئيل، كما �أّن فروعها �لثالثة تتماثل ومو�سى 

وهارون ومريم. على كّل حال، يبقى �لمَثل �أو �لحكاية �لرمزّية �لنوع �لذي يرد بتو�تر.
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زيتونة  �إ�سر�ئيل  يبقى  لبول�س،  بالن�سبة  كلبنان )هو 14: 7(.  بالزيتون ور�ئحته 
بت بع�س فروعها، و�لمق�سود بهم �ليهود �لذين لم  �هلل �لأ�سلّية. طبًعا، لقد ُق�سِّ
م مكانها فروًعا بّريّة، �أي �لوثنّيين �لذين  يز�لو� منغلقين عن قبول �لإنجيل، وُطعِّ
�أ�سبحو� �سركاء في خ�سب �لزيتونة �لأ�سلّية. فالمطلوب من فروع �لزيتونة �لبّرّية 
�أّل تفتخر بل �أن تذكر �أّنها ل تحمل �لأ�سل، بل �لأ�سل يحملها )رج رو 11: 

.)24-17
في  �لمّتبعة  �لطرق  مع  يتو�فق  ما  غالًبا  �لقديم  للعهد  بول�س  عر�س  في  �إًذ�، 
�أيّامه بالن�سبة لالأدب �ليهودّي، ننّوه بنوع خا�ّس بال�سيغ �لتمهيديّة و�لت�سل�سل في 
�ل�ست�سهاد�ت في هذ� �ل�ساأن. في نو�ح �أخرى، تجد �لطرق �لبول�سّية �لقليل من 
�لتو�زي مع �لكتابات �لأدبّية �لمعا�سرة له. فا�ستعمال �لن�سو�س �لمدمجة ل يلجاأ 
�إليه �لربينيون، ثّم، وعك�س فيلون فا�ستعمال بول�س للمجاز يرد في �أماكن نادرة، 
علًما �أن نظرته للرمزّية تختلف عن نظرة �لكّتاب �لإ�سكندرّيين، ودر��سة �لرموز 
�لمعا�سرين.  �لمف�ّسرين  �أيٍّ من  تتو�فق مع  �لقديم تكاد ل  �لعهد  �لماأخوذة من 
�لبيئة  �ليهودّية  بول�س  طريقة  تعك�س  �لمجازّي  �لتاأويل  وبا�ستثناء  �لعموم،  على 
�لفل�سطينّية. فالر�سول لم يتحا�َس قط ��ستعمال �لأ�ساليب �لتي تلّقاها �أثناء تن�سئته 

ة �إذ� كانت تتالءم وما يبتغيه. خا�سّ

��صت�صهاد بول�س بالعهد �لقديم من حيث �لمعنى
�أ-�لبعد �لم�صيحانّي

من بين �لمو��سيع ذ�ت �ل�سلة �لوثيقة بين بول�س و�ليهودّية ما قبل �لم�سيحّية 
يقع مو�سوع �لم�سيحانّية. كان ي�سّكل هذ� �لمو�سوع مبد�أً ثابًتا بالن�سبة للرّبينّيين 
في عودتهم �إلى توّقعات �لأنبياء في ما يخ�ّس »�أيّام �لم�سيح«)36(، و�لمو�سوع 
�إلى مخطوطات قمر�ن، تعطي  �لبول�سّي. بالإ�سافة  �لتاأويل  �لأكثر و�سوًحا في 

(36) Cf., C.H. DODD, The Apostolic Preaching and its Developments, London 1936, 
37; Ber 34b, Babylonian Talmud, Socino Edition, 215.
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�لكتابات �لمنحولة �أهّمّية كبرى للعقيدة �لم�سيحانّية في �ليهودّية �لمتاأّخرة)37(. 
كذلك فالمزمور 18: 50 �لذي يقتب�س منه بول�س في رو 15: 9، ُت�سَبغ عليه 
نفحة م�سيحانّية في �لمدر��س)38(، بالإ�سافة �إلى 2 كو 6: 17 �لذي يذكر �أ�س 
52: 11، ومز 110 �لذي يذكره بول�س في رو 8: 34؛ 1 كو 15: 25؛ �أف 
ا تتحّدث عن �لم�سيح.)39( كما يطّبق �لتلمود ما  1: 20؛ كول 3: 1، هي �أي�سً
ورد في رو 11: 26)40( وفي رو 15: 12)41( على �لأزمنة �لم�سيحانّية، كما 

يفعل �لترجوم بالمثل في ما يخ�س رو 10: 11)42(.
�أوردناها، ن�ستنتج وجود عّدة قو��سم م�ستركة بين  على �سوء �لمر�جع �لتي 
�لكتابات �ليهوديّة و�لكتابات �لبول�سّية حول مو�سوع �لتف�سير �لم�سيحانّي)43(. 
�أّنه، بالن�سبة لبول�س، قد تحّققت كّل �لوعود �لم�سيحانّية في ي�سوع  �لفرق هو 
�لم�سيح، في حين �أّن �ليهود ما ز�لو� يعي�سون �لنتظار �لم�سيحانّي باأق�سى �أبعاده.

ب- عقيدة �ل�صقطة
�إّن �لتفكير �ليهودّي �لذي يعود �إلى �لمقاطع �لأولى ل�سفر �لتكوين يجد �سد�ه 
في �لتاأويل �لبول�سّي، وذلك على عّدة �أ�سعدة: خطيئة �آدم �لتي �أّثرت في ن�سله، 
مو�سوع �ل�سقطة �لذي وّرط حو�ء، �لرجل وحده يمّثل مجد �هلل)44(. فالت�سل�سل 
�لمنطقّي يندرج كالتالي: �لموت هو عقاب �لخطيئة، و�لخطيئة ل توؤخذ بعين 

(37) Cf., M. BLACK, «The Messiah in the Testament of Levi, XVIII», Expository 
Times 60 (1948-49) 321 ff.

(38) Cf., Midrash Rabbah, Socino Edition, VII, 138.
(39) Cf., Genesis Rabba, LXXX, 9, Midrash Rabba, Socino Edition, II, 795.

)40( رج �أ�س 59: 21-20.
)41( رج �أ�س 11: 10.
)42( رج �أ�س 28: 16.

)43( ل �سّك �أّن هذه �لقو��سم �لم�ستركة قد �سّكلت ج�سًر� لكثير من �ليهود ليقبلو� بي�سوع �أّنه �لم�سيح، 
كانو�  �لذين  �ليهود  �لكهنة  ا  �أي�سً �أو   ،)38-36  ،32  :2 لو  )رج  �لنبي  �سمعان  مثاًل  نذكر 

ي�ستجيبون لالإيمان �لم�سيحّي )رج �أع 6: 7(.
)44( نجد مو�سوع �ل�سقطة في رو 4: 12ي.

�لأخت روز �أبي عاد



173

�لعتبار �إذ� لم يكن هناك �سريعة، مع ذلك فالموت قد دخل في �لعالم قبل �أن 
ُيعطى �لإن�سان �سريعة مو�سى، ل بل دخل �لموت على �لإن�سان �لذي لم يخطاأ 
كما فعل �آدم. من هنا، فموت �لعالم هو نتيجة خطيئة �آدم. في �لكتابات �لرّبينّية 
حول عقيدة                        �أثر �ل�سر، وفي �لكتابات �لروؤيوّية، نجد و��سًحا مفعول 
خطيئة �آدم على ذّريته. »فاإَِن �هلَل َخَلَق �لإْن�ساَن ِلَعَدم �لَف�ساد وجَعَله �سورَة ذ�ِته 
ِد �إبلي�َس َدَخَل �لَموُت �إلى �لعاَلم فَيخَتِبُره �لذيَن هم ِمن ِحزِبه«  �لإلِهيَّة، لِكن ِبَح�سَ

)حك 2: 24-23()45(. 
بالرغم من �أّن بول�س يبدو على �إّتفاق �سبه تاّم مع معا�سريه في �إ�سنادهم وجود 
�لموت �إلى خطيئة �لإن�سان، ي�سرح بول�س �لموت كعقاب ولكّنه ينّوه �إلى تفاقمه 
من خالل �لت�سامن وي�ستجمع �لأ�سباب �لتي يبّرر بها �هلل �لإن�سان، وبهذ� يتخّطى 
لو� قط �إلى �لتكّلم  بول�س بكثير كلَّ �أدب يهودّي، بحيث �أّن �لر�ّبينّيين لم يتو�سّ

عن �إر�دة �لإن�سان �لحّرة �أو قدرته لأّن ي�سيطر على ميوله �ل�سريرة.

ج- خطيئة حو�ء
تحري�س  بمثابة  حو�ء  �سهوة  َتعتَبر  عّدة  �أمثلة  �ليهوديّة  �لكتابات  في  توجد 
�ل�سهوة  �إلى  ُينظر  �لعموم،  على  �لتجربة)46(.  في  �لرجل  لإيقاع  �ل�سيطان  من 
�أّنه ت�سّبب  �لب�سرّي بدًل من  �ثره على �لجن�س  �لثمرة هو �لذي ترك  �أكل  وكاأّن 
في �ل�سقطة. ل غرو �أن هذه �لأ�سطورة �لّربينّية تكمن ور�ء تفكير بول�س في 2 
كو 11: 2-3، حيث يعلن �أّنه زّف كني�سة كورنت�س)47(، �لعذر�ء �لطاهرة، �إلى 

)45( كذلك �لأمر نقر�أ في مقالة ِعروبين 18ب، �لموجودة في �لتلمود ما مفاده: »عندما ر�أى �آدم �أّنه 
من خالله �سدر �لموت كعقاب، �أم�سى 130 �سنة في �ل�سوم، وفي 4 عز 7: 118 نقر�أ ما يلي: 
» و�إن كنَت �أنت يا �آدم �لذي �أخطاأت، فال�سقطة لم تكن فقط �سقطتك لوحدك، ولكن �سقطتنا 

ا 2 با 54: 15، 19 وغيره. نحن �ساللتك«؛ رج �أي�سً
�لثعبان  ِيَبموت 103ب: »عندما �ساجع  �لتلمود في مقالة  �لو�ردة في  �لفكرة  قارن مثاًل هذه   )46(
حو�ء نفخ فيها �ل�سهوة«، وفي مقالة �سوَطه 9ب نقر�أ: »قال ]�لثعبان[ �ساأقتل �آدم و�أتزّوج حو�ء«.

بامر�أته، رج  �لرجل  �لزوجّي �لذي يجمع  بالرباط  بالكني�سة  �لم�سيح  )47( في مو�سوع ت�سبيه عالقة 
ا �أف 5: 30ي. �أيـ�سً
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نظير  �لم�سيح  فيتحّولو� عن  �لموؤمنين  ب�سائر  د  ُتف�سَ �أن  �لم�سيح، ولكّنه يخ�سى 
ولكّنه  �لرّبينّي  بالتفكير  يتاأّثر  بول�س  �أّن  رغم  بحيلتها.  �لحّية  �أغوتها  �لتي  حو�ء 
�لثاني  �آدم  �سفة  وباإ�سد�ء  �لم�سيح،  بعرو�س  �لكني�سة  بت�سبيهه  فهو  عنه؛  يتمايز 
�لتي ي�ستعملها بول�س  �ل�سيغة  �أّما  ين�سلها من طابعها �لأ�سطورّي.  على �لم�سيح 
فال تقوم على �لت�سديد على خطيئة حو�ء �لتي ت�سّكل خطًر� على �إمكانّية وقوع 
�أّن  �أي  �لم�سيح ولكن يكتب ب�سيغة �لمجهول  �لكني�سة في �لإهانة ذ�تها تجاه 
حو�ء قد ُخدعت من �ل�سيطان �لذي تكّلم من خالل �لحّية، هكذ� فالكني�سة هي 
معّر�سة للخطر لأّن ُتخَدع من �ل�سيطان �لذي يعمل عبر �لر�سل �لكذبة )رج 2 

كو 11: 13ي(.

د-�أّولويّة �لرجل في �لخلق
تندرج �أفكار بول�س في هذ� �لم�سمار في �إطار تطبيق مبد�أ �ل�سلوع في نظام 
يبدو  7ي،   :11 كو   1 ففي  �لأولى)48(.  �لخطيئة  في  حو�ء  وم�سوؤولّية  �لخلق 
بول�س، للوهلة �لأولى، مرتبًطا بتقليد رّبينّي في ت�سريحه �أّن �لرجل هو »�سورة 
�هلل ومجده« في حين �أّن �لمر�أة هي »مجد �لرجل«)49(، ولكّنه ل يلبث �أن يو�زي 
ُجُل  بِّ ول �لرَّ ُجِل ِعنَد �لرَّ في دّفتي �لميز�ن بقوله »�إِلَّ �أَنَّه ل َتكوُن �لَمر�أَُة بال �لرَّ
�لَمر�أَة،  َتِلُده  ُجُل  �لرَّ فكذلك  ُجل،  �لرَّ ِمَن  ��سُتلَّت  �لَمر�أََة  �أَنَّ  فكما  �لَمر�أَة،  ال  ِبِ
وُكلُّ �َسيٍء َياأتي ِمَن �هلل« )1 كو 11: 11-12(. وعليه، كما �أّن �لمر�أة تنحدر 
من �لرجل بف�سل �لعمل �لإلهّي، هكذ� على �لرجل بدوره �أن يدين بن�ساأته �إلى 

�لمر�أة، وذلك طبًعا بف�سل �هلل، ل بف�سل �أيٍّ منهما على �لآَخر.

)48(  رج 1 كو 11: 8؛ 1 مت 2: 13ي.
يو�سح �لر�ّبينيون �أن جمد »�لقدو�س« م�ستمٌد من �لرجال، �أّما �ملر�أة فهي جمد �لرجل.  )49(

Cf., G.F. MOORE, Judaism, I, Cambridge 1927, 449. 
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��صت�صهاد بول�س بالأدب �لربّينّي
� �أن يكون  في �لر�سالة �لأولى �إلى �أهل كورنت�س )15: 45(، من �لممكن جدًّ
بول�س قد ��ستقى �لمقارنة بين �آدم و�لم�سيح من �لأدب �لرّبينّي �لذي يذكر مر�ًر� 
»�آدم �لأّول« )Avarh; ~d;)a!( �أو »�آدم �لأ�سلّي« )(;Amdq; ~d;)a!(، �لإن�سان �لذي 
كان �أر�سيًّا، عك�س �آدم �لجديد �لكفيل بمجيء �لملكوت �ل�سماوّي، �لذي ي�سبقه 
دمار �لملكوت �لأر�سّي. في هذ� �لإطار، يعر�س بول�س �لُبعد �لإ�سكاتولوجّي 
�لذي ينتهي في دح�س �لموت. وبالتالي، يتو�جد بول�س، مّرة �أخرى، في خط 

�لإ�سكاتولوجّيا �ليهوديّة �لمعروفة في زمانه.
في 2 كو 6: 15، يطلب بول�س من �لموؤمنين �أن يّتخذو� موقًفا و��سًحا، �إذ ل 
مجال لأّي �إئتالف بين �لم�سيح وبليعار)50( علًما �أّن بليعار ظّل في طّي �لأ�سر�ر 
�إكت�سافات مخطوطات قمر�ن حيث  �إّل على �سوء  ف �لحجاب عنه  ولم ُيك�سَ
ُيروى عن �لحرب بين بني �لنور وجي�س بليعار، �سّيد �لظالم. مّذ�ك نفهم جّيًد� ما 
كان يوّد بول�س �أن يقوله بطرحه �سوؤ�لين متر�دفين متتالين: »�أّي �إتحاد بين �لنور 
و�لظلمة؟ و�أّي �إئتالٍف بين �لم�سيح وبليعار؟« )2 كو 6: 14-15(. فالعودة 

�إلى مفرد�ت م�ستعملة من جماعة قمر�ن هي �لتي تجعل كالم بول�س مفهوًما.
�أهل  يحاول  �لذي  �لعبودّية«  »نير  مو�سوع  بول�س  ي�ستعيد  �آخر  مكان  في 
»نير   ،tAcm l[o هو  �لنير  هذ�   .)1  :5 )غل  له  �لغالطّيين  �إخ�ساع  �أور�سليم 
�لو�سايا« �لذي يتكّلم عنه �لرّبينيون ب�سورة د�ئمة عندما يقّدمون تعليمهم �لذي 
يطال و�جبات �ليهود. ل يرف�س بول�س كليًّا �ل�سريعة ولكنه يجعلها تقت�سر على 
�إطار �لعالقات �لإن�سانّية ويعتبر في �لنهاية �أّن تمام �ل�سريعة كلِّها يكمن في هذه 
�لآية: »�أحبب قريبك حّبك لنف�سك« )غل 5: 14(، وبهذ� يعود مّرة جديدة �إلى 

ل 19: 18.

)50( نجد هنا عودة مبهمة �إلى �لن�ّس �لبيبلّي، حيث �إّن �لنبي �إيليا يدعو �ل�سعب �إلى �لخيار �لحازم بين 
�لرّب من جهة و�لبعل من جهة �أخرى )رج 1 مل 18: 21(.
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ليعتبرو�  �لموؤمنين  بول�س  يح�ّس  ت�سالونيكي،  �أهل  �إلى  �لأولى  ر�سالته  في 
يلب�سو�  لأن  ويدعوهم  �لظلمات  �سّد  �سر�عهم  في  �لنور«  »كاأبناء  �أنف�سهم 
 :5( �لخال�س  رجاء  وخوذة  و�لمحّبة  �لإيمان  درع  �ل�سر�ع:  هذ�  يفتر�سه  ما 
5-8(. بهذ� يتالقى بول�س وما ورد في مخطوطات قمر�ن حيث يجري و�سف 
�آلت  ِلب�س  تقت�سيه من  �لظلمات، وما  �أبناء  �لنور �سّد  �أبناء  ي�سّنها  �لتي  �لحرب 

�لوقاية.
�أّما ذكر ينا�س ويمبر�س �للذين قاوما مو�سى، فال نجد لهما �أّي مرجع كتابّي، 
�ل�ساحرين  على  ُيطلقهما  �إذ  �ل�سفهّي  �ليهودّي  �لتقليد  على  بول�س  �عتمد  رّبما 

�لم�سريّين �لو�رد ذكرهما في خر 7: 11، 22)51(.

خاتمة
قط  يتمّكن  لم  �لذي  للرجل  �ليهودّي  �ل�سوت  د�ئًما  يرّن  بول�س  ر�سائل  في 
من ن�سيان ما تعّلمه في �سباه. فتن�سئته �قتبلها قبل روؤيا �لرّب على طريق دم�سق، 
ولكن وبالرغم من تحّوله �لذي تز�من مع هذه �لروؤيا فقد ظّل �لتعليم �لذي تلّقاه 
يطفو من �آونٍة �إلى �أخرى تبًعا لقول �لمثل »�لعلم في �ل�سغر كالنق�س في �لحجر«. 
�لتبرير  �لمثال،  �سبيل  على  ر�سائله،  في  وهناك  هنا  ن�سادفها  �لتي  فالمو��سيع 
�سة  �لموؤ�سَّ بالنبي حبقوق، وعقيدة ق�ساء �هلل �لأزلّي،  بالإيمان، حيث ي�ست�سهد 
على مقاطع من تاريخ �إبر�هيم وعلى �لتقليد �ل�سينائّي، و�سّر ��سر�ئيل �لذي يعالجه 

بطريقة مثيرة في رو 9-11، كلُّها �أمور من �إرث �لتعليم �لفّري�سّي بامتياز.
غالًبا ما نظر �ليهود �إلى بول�س وكاأّنه �ليهودّي �لجاحد �إيمانه و�لذي �ختار �أن 
ي�سلك طريقه نحو �لوثنّيين، ولكن �أل يمكننا �أن نت�سّور �أّن حّبه �ل�سديد ل�سعبه هو 
�لذي �أملى عليه �أن ي�سلك طريق �لأمم)52(، بالن�سبة له، فقط »ق�سم من �إ�سر�ئيل« 
(51) Cf. K. KOHLER, «Jannes and Jambres», Singer’s Jewish Encyclopedia, VII, 

1901-1906, 71ss. 
كم ِمَن �لُعَقالء:  و� �أَنُف�سَ ّر، ِلَئالَّ َتُعدُّ )52( لن�سمعه يقول: »فاإِنِّي ل �أُريُد، �أَيُّها �لإِخَوة، �أَن َتجَهلو� هذ� �ل�سِّ
�إِنَّ َق�ساوَة �لَقْلِب �لَّتي �أَ�ساَبت ِق�سًما ِمن �إ�سر�ئيَل �سَتْبقى �إلى �أَن َيدُخَل �لَوثِنيُّوَن ِبكاِملهم، وهكذ� 
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ق�ّسى قلبه �إز�ء �لخال�س �لممنوح من �لم�سيح. ويعتقد بول�س �ّن ق�ساوة �لقلب 
�لتي �أ�سابت ق�سًما من �إ�سر�ئيل محدودة بالزمن �إذ �ستبقى قائمة »�إلى �أن يدخل 
�لوثنّيون بكاملهم« �إلى �لموؤمنين �لم�سيح، عندها �سيخّل�س �إ�سر�ئيل باأ�سره و�إّذ�ك 
 .)5  :11 )رو  �لأمو�ت«  من  تنبعث  »حياة  بول�س  ي�سّميها  �لتي  قيامته  �ستاأتي 
�إلى  �لب�سرى �لإنجيلّية  من هنا نفهم هذ� �لهلع �ل�سديد �لذي يدفعه لأن يو�سل 

�لوثنّيين، �إذ كّلما رّد �لوثنّيين �إلى �لم�سيحّية، كّلما قّرب �ساعة �فتد�ء ��سر�ئيل.
�سحيح �أن بول�س قد تبّنى �لأ�ساليب �لّربينّية في �إعالنه ب�سرى �لعهد �لجديد، 
وقد تمكّنا من �إيجاد هذه �لألفة بينهم في �أكثر من مو�سع، ولكن �لفارق �لكبير 
في  �لو�ردة  �لتلمود  مقولة  يقوم على  �لّربينّي  �لأ�سا�سّي  �لمبد�أ  كان  �إذ�  �أّنه  يبقى 
�لناتجة  �لت�سّققات  تو�زي  تفا�سير  لكمية  قابلة  �آية  »كّل  34�أ(:  )�آ  �ل�سنهدرين 
عن �ل�سخر �لذي تحّطمه �لمطرقة«)53(. وبالفعل، فهذ� �لمبد�أ �لتف�سيرّي �لذي 
ُيبقي �لباب مفتوًحا لكّل ما يمكن �أن يخطر على ذهن �لمف�ّسرين، يظّل بمناأى 
�حتفظ  �لر�سول  �أّن  حين  في  �لتف�سيرّية؛  ومبادئه  بول�س  لهوت  عن   � جدًّ بعيٍد 
بالأ�ساليب �لمنهجّية مع �لّربينّيين، فالفرق بينهم ل يحتمل �أدنى �سّك، بحيث �إّن 
هوؤلء قد قاربو� في تف�سيرهم درجة عبادة �لحرف وحاولو� تبرير عاد�تهم عبر 
تف�سير �عتباطّي، لم يلجاأ بول�س قط �إلى �لعتباطّية في �لتف�سير كما �أّنه لم يزدِر قط 
�لمعنى �لحرفّي عندما كان يعود �إلى �لمعنى �لرمزّي)54(. بالن�سبة لبول�س، وبالرغم 
من قر�بته لالأ�ساليب �لرّبينّية، ل بّد من �لتنويه �إلى �أّن هذه �لقر�بة تبقى فقط على 
�لأهّم  �لعتبار  باأيّة �سلة.  �لم�سمون  تم�ّس  �أن  �لخارجّي دون  �لقالب  م�ستوى 
بالن�سبة �إلينا ل يكمن في �أّن بول�س �قتب�س �أ�ساليب �لتف�سير �ليهوديّة، ولكن في 

ْهيوَن َياأتي �لُمنِقُذ وَي�سِرُف ُكلَّ  َيناُل �لَخال�َس �إِ�سر�ئيُل باأَجَمِعه، فَقد َوَرَد في �لِكتاب: »ِمن �سِ
�أُزيُل َخطاياهم« )رو 11: 25-27(. يكتب  ُكْفٍر عن َيْعقوب. وَيكوُن هذ� َعْهدي َلهم حيَن 

بول�س هذه �ل�سطور وهو في حالة �نتظار ��سكاتولوجّي م�سّمرة على �لحا�سر.
ُم  ُتَحطِّ �لَّتي  وكالِمطَرَقِة  ّب  �لرَّ َيقوُل  كالنَّار،  َكِلَمتي  ت  �أََلي�سَ  « يقول:   29  :23 �إر  �أّن  ذلك   )53(

ْخر؟« �ل�سَّ
(54) Cf., J. BONSIRVEN, Exégèse rabbinique et exégèse paulinienne, Paris 1939, 

337s.
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كون ر�سول �لم�سيح، ��ستعملها في �سبيل �لتف�سير �ل�سحيح، تحت �إلهام �لروح 
�لقد�س. على �لرغم من �أّن بول�س قد تبّنى �لطرق �لتاأويلّية �لمعا�سرة له ولكّنه قد 
�إ�سفائه �لِجّدة و�لحيويّة على  �أوجد هّوة عظيمة بينه وبين معا�سريه من خالل 
مفهومه �لجديد لالأمور، فلقد �قتطف من �لتفا�سير �ليهودّية ما ر�آه منا�سًبا و�ساغه 
في مفهومه �لكري�ستولوجّي للعهد �لقديم، وبتحّوله هذ�، لم يكتِف باأن عبر من 
�لكني�س �إلى �لكني�سة بل �نتقل من تلميذ جمالئيل �إلى تلميذ �لم�سيح. بعد لقائه 
بالم�سيح، �أ�سبح �لعهد �لقديم كتاًبا جديًد� بالن�سبة لبول�س، بحيث �أخذ حجم 

�لمقّدمة �لتي لن يّت�سح م�سموَنها �ّل على �سوء ما �سيليها.
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امل�سيح يف ن�سيد كولو�ّسي 
20-15 :1

اخلوري جان عّزام
دكتور يف علم الكتاب املقّد�س

مقّدمة
هذ� �لن�سيد �لبول�سّي يقّدم لوحتين عن �أّولّية �لم�سيح: �لأولى تظهر �أّولّيته في 
�لخلق �لأّول )�آ 15-17(، وتوؤّكد �لثانية �أّولّيته في �لخلق �لثاني �لجديد )�آ18-
�إّنه �لم�سيح �لأزلّي �لذي ظهر في  �لفائق �لطبيعة.  20(، �لذي تحقق في �لفد�ء 
�لتاريخ في �سخ�ص ي�سوع �لم�سيح �بن �هلل �لذي �سار �إن�ساًنا )رج فل 2: 6 ت(. 
هذ� �ل�سخ�ص �لتاريخّي هو »�سورة �هلل« )رج رو 8: 29( بكونه يعك�ص في طبيعته 
�لب�سريّة ومنظورة، �سورة �هلل غير �لمنظور. بهذه �لطبيعة �لب�سريّة يمكن �لقول �أّنه 
بكر كّل خلق، �إن من حيث �أزلّية طبيعته �لإلهّية �أو من حيث �أّنه علة كّل �لخلق، 

ا يوحّنا في مقّدمة �إنجيله )يو 1: 4-1(.  �أي به خلق كّل �سيء، كما �سيقول �أي�سً
هذ� �لن�سيد هو من يد بول�ص وفكره)1(، و�إن كنا ل ن�ستبعد ��ستقاءه من ن�سيد 
ة �أّن مو�سوع �لعماد له حيز مهم في  عمادّي ��ستعملته �لكني�سة �لأولى)2(، بخا�سّ

�لر�سالة �إلى �أهل كولو�ّسي )2: 15-9(. 
من ناحية �لإطار �لأدبّي، هذ� �لن�سيد هو جزء من �لق�سم �لأّول من �لر�سالة 
�لذي يرتكز على ترد�د فعل euvcariste,w  في 1: 3، 12 و2: 7)3(،  لي�سّكل 

مقّدمة للق�سم �لجدلّي �لذي �سيبد�أ في 2: 8. 

(1) Cf. L.R. HELYER, «Recent Researches on Col 1: 15-20 (1980-1990)», GTJ 12/1 
(1992) 51-67. 

(2)  Cf. F.F. BRUCE, «The ‘Christ Hymn’ of Colossians 1: 15-20», Biblioteca Sacra, 
April/June (1984) 99-100.

(3)  L.R. HELYER, «Colossians 1: 15-20: Prepauline or Pauline», JETS 26/2 (1983) 
168s.
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��ستعمال  من  بول�ص  �نتقال  خالل  من  فو��سحة  �لأدبّية  �لن�سيد  وحدة  �أّما 
�ل�سمير »نحن« و »�أنتم«  في 1: 3-14، �إلى ��ستعمال �ل�سمير »هو« في 1: 
و�لفد�ء،  و�لكني�سة  �لخلق  في  �لم�سيح وموقعه  متكّلًما عن �سخ�ص   ،20-15

ليعود مجدًد� �إلى �سمير »�أنتم« في 1: 21 ت)4(.

I-  في ال�شكل
اأ- بنية الن�شيد)5(

كما قلنا، ينق�سم هذ� �لن�سيد ، من �لناحية �لالهوتّية، �إلى ق�سمين و��سحين. 
مع ذلك، يمكن �أن نالحظ، من �لناحية �لأدبّية وجود ق�سم محورّي ي�ساهم في 
�أقترح  �إلى �لق�سم �لثاني كما �سنو�سح لحًقا؛ لذلك  �لنتقال من �لق�سم �لأّول 

قر�ءة على ثالث مر�حل، �سن�سميها �أق�ساًما، وهي كما يلي: 
�أ( �آ 16-15

ب( �آ 17-18�أ
ج( �آ 18ب-20

من �لو��سح �أن هناك تر�بط مق�سود بين �لق�سم »�أ« و�لق�سم »ج«)6(: فالق�سم 
»�أ« يبد�أ بـ»هو �لذي« )o[j evstin، �آ15(  وكذلك �لق�سم »ج« )o[j evstin، �آ 

 .)o[ti evn auvtw/|( كذلك في �لآيتين 16 و 19: »لأّن فيه .) 18ب
وهنـاك بنيـة كيـا�سمّيـة متكاملـة بين �آ 16ب : كّل �سيء به ومن �أجله خلق« 

و�آ 20 �أ: »وقد �سالح )�هلل( به كّل �سيء«.

(4) L.C. REYES, «The Structure and Rhetoric of Colossians 1: 15-20», Filologia  
Neotestamentaria 12 (1999) 140s.

(5) W. McCOWIN, «The Hymnic Structure of Col 1: 15-20», EvQ 51 (1079) 156-162.
(6) Cf. J.M. ROBINSON, «A Formal Analysis of Colossians 1: 15-20», JBL 76 

(1957) 275s. 
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�أّما عن وحدة �لق�سم �لأّول فو��سحة من خالل �لبنية �لكيا�سمّية لالآية 16: 
�لق�سم  بول�ص  ينهي  حيث  �سيء«  كّل  خلق  ولأجله  وبه  خلق...  به  �سيء  »كّل 
�أعني  بكامله،  للن�سيد  ق�سًما محوريًّا  ليبد�أ  �لخلق،  �لم�سيح في  باأّولوّية  �لمتعّلق 

�لق�سم »ب«:
»هو قبل كّل �سيء« و»به قو�م كّل �سيء« و»هو ر�أ�ص �لكني�سة«.  هذ� �لق�سم 
�لثاني ي�سّكل محوًر� للن�سيد بكامله �إذ �أّنه يبد�أ بخال�سة للق�سم �لأّول عن �لم�سيح 
�لخالق: »هو قبل كّل �سيء« وينتهي بخال�سة ��ستباقّية للق�سم �لثالث عن �لم�سيح 
�لفادي »هو ر�أ�ص �لكني�سة«، بينما ت�سّكل �آ 17ب �لخال�سة �لتاّمة للق�سم �لأّول 

و�لثالث معا« »به قو�م كّل �سيء«. 

ب- بع�س التعابير الأ�شا�شيّة في و�شف الم�شيح)7(
�هلل«،  »�سورة  �إّنه  للم�سيح:  و�سفه  في  �عتيادّية  غير  تعابير  بول�ص  ي�ستعمل 
وهو »بكر كّل �لخلق«، وهو »�لبد�ية«، وهو »ر�أ�ص �لج�سد«، وهو »�لبكر من 

�لأمو�ت«، و»فيه يحل �لملء كّله«)8(،  وقد »�سالحنا بدم �سليبه«: 
لما  ا  �أي�سً بول�ص  يختارها  �لكبير،  �لالهوتّي  �لتعابير، عد� عن محتو�ها  هذه 
�سور�  �ل�سامع  �أو  �لقارئ  ذهن  في  تطبع  و�أدبّية،  لغويّة  تعبيريّة  قّوة  من  تحمله 
تحرك فيه م�ساعر عميقة وموؤثرة تحمل �لمعاني �لالهوتّية �لمق�سودة، وتعطيها 
�أن  يريد  فالو�سف ل  �لتاريخّية؛  �لم�سيح  يعّبر عن حقيقة  ُبعًد� وجوديًّا وفد�ئيًّا 

ة عن �سخ�ص تاريخّي.  ا وخا�سّ يعّبر عن �أفكار عن �لم�سيح، بل �أي�سً

(7) Cf. L.C. REYES, op. cit., p. 148. 
(8) Cf. J.N. ALETTI, «Colossiens: un tournant dans la christologie néotestamentaire. 

Problèmes et propositions », LA 49 (1999) 211-236 :
بح�سب هذ� �لكاتب، يوؤّكد هذ� �لن�سيد يف كولو�سي كما �لر�سالة �إىل �أف�س�ص منحى بول�سّي متز�يد    

ة �ل�سفحات 213-212.   لإظهار �مل�ساو�ة بني �هلل �لآب و�مل�سيح �لبن. �أنظر بخا�سّ

�لم�سيح في ن�سيد كولو�ّسي  1: 20-15
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ج- قّوة التعبير البالغّي
ل �سك �أّن هذ� �لن�سيد يتمّيز بقّوة تعبير بالغّية كبيرة، ولعل قمتها في �آ 16 

�لتي تت�سمن، كما قلنا بنية ت�سمينّية ومحوريّة تاّمة: 
بالتاأكيد  وينتهي  خلق«،  به  �سيء  »كّل  �أّن  على  بالتاأّكيد  �لكالم  بول�ص  يبد�أ 
على �أّن »ولأجله خلق كّل �سيء«. هذ� �لتاأكيد �لأّول و�لأخير �سرورّي لإعالن 
�لتاأكيد  و��سح، وهو  �لالهوتّي  �لمعنى  للكّل.  و�أ�سا�ًسا وغاية  به خالًقا  �لإيمان 
�لتي �سبق و�أعلنه  �لمنظور،  �لغير  �لمنظورة هلل  �ل�سورة  �لم�سيح،)9(  �ألوهّية  على 
لهذه   � ومكثًفا جدًّ عاليًّا  بالغيًّا  تاأكيد�  فيت�سمن  �لو�سطّي  �لق�سم  �أّما  �آ 15.  في 
� نجد تعابير متالحقة تحتوي على �أكبر قدر من  �لحقيقة. ففي كلمات قليلة جدًّ
�لكّل ي�سمل  �لمحتوى �لالهوتّي �لممكن. فالم�سيح هو �لخالق  للكّل، وهذ� 
ما في �ل�سماو�ت وما على �لأر�ص، ما ُيرى وما ل ُيرى، �لعرو�ص و�ل�سياد�ت 
كلمات  ��ستعمال  �إلى  بول�ص  يلجاأ  كيف  نالحظ  و�ل�سالطين.  و�لرئا�سات 
متعار�سة »�سماو�ت – �أر�ص« ، »ما ُيرى – وما ل ُيرى« وهو �أ�سلوب بالغّي 
�لو�حدة مع  �أو كلمات متر�دفة مر�سوفة  �لتاّمة،  �ل�سمولّية  للتعبير عن  معروف 
و�لعمق،  �لعلو  �إذ�  تطال  �ل�سمولّية  هذه  �ل�سمولّية.  نف�ص  عن  للتعبير  �لأخرى 
ا كّل �لعالم �لمادّي و�لروحّي، �لمنظور  �أي كّل �لكون �لمخلوق ، وتطال �أي�سً
وغير �لمنظور، بل تطال كّل تلك �لقوى �لروحانّية و�لمالئكّية)10(، �لُمعبَّر عنها 
بالعرو�ص و�ل�سياد�ت و�لرئا�سات و�ل�سالطين)11(، و�لتي يبدو �أّنها كانت معبودة 

في كولو�سي)12(. 

)9(     J.-N. ALETTI, op. cit., p. 214. 
)10(   Ibidem, p. 219-221. 
)11( Cf. E.A. NIDIA et autres, Style and Discourse, with Special Reference to the 

Text of the Greek New Testament, Cape Town, 1983, p. 29-54.  
)12( Cf. D. FURTER, Les épîtres de Paul aux Colossiens et à Philémon, Vaux-sur-

Seine,  1987, p. 49 ; D. G. DUNN, The New International Greek Testament 
Commentary: The Epistles to the Colossians and to Philemon, Grand Rapids, 
1996, p. 24-26.
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�لغاية �لأ�سا�سّية هنا هي، من جهة،  ف�سل �لم�سيح عن �لخليقة بكونه �لخالق، 
غاية وجودها،  وهو  �سورته  على  مخلوقة  بكونها  بها  ربطه  ثانية،  جهة  ومن 

وهذ� هو معنى تعبير »بكر �لخلق« �لذي يطلقه عليه في �آ 15. 

II- في الم�شمون
�سورة  فهو  وعمله:  �لإلهّي  �لم�سيح  ل�سخ�ص  كبرى  �سفات  �ست  هناك 
�هلل  �لالمنظور، وهو بكر كّل خليقة، وبه يثبت كّل �سيء، وهو �لبكر من بين 
مع  �لم�سالحة  تمت  بدمه  �لذي  وهو  كّله،  �لملء  فيه  يحل  و�لذي  �لأمو�ت، 

�لخلق كّله. 

اأ - هو �شورة اهلل غير المنظور
ا في  هذه �لآية تعلن دور �لم�سيح في �لخلق بكونه حكمة �هلل، كما جاء �أي�سً
عب 1: 2ب-3�أ، و يو 1: 1-5، وروؤ 3: 14. ويقّدم بول�ص �لم�سيح على 
ا في 2 كو 4: 4-6، حيث يعلن �أّن  �أّنه �سورة �هلل غير �لمنظور، كما جاء �أي�سً

�لم�سيح هو �سورة �هلل، و�أّن مجد �هلل »يظهر على وجه �لم�سيح«.  
ُت�ستعمل كلمة eivkw.n 23 مّرة في �لعهد �لجديد، ومرتين فقط بمثابة م�ساف 
لكلمة �هلل: eivkw.n tou/ qeou. بال�ستناد �إلى �لترجمة �ل�سبعينّية، يمكننا �عتبار 
هذه �لكلمة بمثابة �لترجمة �لعتيادّية لكلمة ,l,c~ �لعبرّية �لتي نترجمها بكلمة 
»�سورة« في �لعربّية. مع ذلك، فلهذه �لكلمة هنا معنى ممّيًز� ، لأّن �لبن لي�ص 
فقط �سورة عن �هلل، بل فيه يظهر �هلل بكمال لهوته، كما �سيوؤّكد بول�ص ذلك 

هنا وفي كول 2: 9)13(. 
فلي�ص �لم�سيح �إًذ� �سورة �هلل كمثل �آدم �لأّول، �أي �سبيها به في �سفاته، �أو في 

بع�سها، بل �أّن به يظهر �هلل �لغير منظور بكينونته �لجوهرّية)14(. 

)13( Cf. C.F.D. MOULE, The Epistle of Paul the Apostle to the Colossians and to 
Philemon, Cambridge, 1957, p. 58. 

)14( Cf. G. KITTEL, «eivkw.n», ThDNT, II, Grand Rapids, 1965, p. 395.

�لم�سيح في ن�سيد كولو�ّسي  1: 20-15
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ا، �لم�سيح هو �ل�سورة �لتي تظهر ماهية �هلل، �أي �أّننا  فكما جاء في 1: 9 �أي�سً
به يمكننا �أن نرى �هلل)15(. نحن هنا �أمام تعبير مر�دف لتعبير �آخر ي�ستعمله بول�ص، 
كما جاء في كالمه عن �لم�سيح في فل evn morfh/| qeou 6 :2)16(. و�لمعروف 

 .o` lo,goj أّن يوحّنا �لإنجيلّي يعّبر عن نف�ص �لفكرة بكلمة�
طبًعا �لم�سيح هو �سورة �هلل بكونه �إلًها، ولكنه كذلك في تج�ّسده، �أي في 
�لأزلّية عن تج�ّسده، وفي هذ�  نف�سل كينونته  �أن  �لتاريخّي. فال يمكن  ظهوره 
تكمن جدة �لتعبير �لم�سيحّي في بول�ص ويوحّنا وغيرهما. من هنا فال �سك �أّن 
و�إن  �لتكوين،  �سفر  في  �آدم  مع  �لم�سابهة  من  بنوع  ترتبط  هنا  »�سورة«  كلمة 

تخطتها �إلى �ل�سورة �لتاّمة كما قلنا. 
ا، علينا �أن نعتبر �أن �لم�سيح هو �أ�سا�ص �لخلق ل في �ألوهّيته فح�سب  من هنا �أي�سّ

ا.  بل في تج�ّسده �أي�سً

ب- بكر كّل الخلق 
�لبكر(  )�لمولود   prwto,tokoj تعبير  �أّن  �لفم  ذهبّي  يوحّنا  �لقّدي�ص  يوؤّكد 
لي�ص مثل تعبير �لمخلوق �أّوًل)prwto,tokoj .)17  كلمة يونانّية تعّبر عن �ل�سيادة 
و�لأّولّية وهذ� هو جوهر ��ستعمالها في �ل�سبعينّية. ي�ستعمل �لعهد �لجديد هذه 
�أّما معناها في �لم�سيح فال يمكن ربطه،  �لكلمة 6 مّر�ت عن ي�سوع �لم�سيح. 
ة هنا، بنوع من �أّولّية في �لزمن، وكاأن �لم�سيح مخلوق في بد�ية �لخلق.  وبخا�سّ
بل �لمق�سود، كما قلنا،  �أّنه مثال �لخلق ورّبه في �لوقت عينه. فهو �لبكر لأّنه 
نعت به ولأجله)18(. ولقد ��ستعمل يوحّنا  موجود قبل �لخليقة، ولأّن �لخليقة �سُ

(15)  Cf. F.F. BRUCE, op. cit., p. 101. 
(16) Cf. O. CULLMANN, The Christology of the New Testament, Trans. Sh. Guthrie 

and Ch. Hall, Philadelphia, 1963, p. 311.
(17)   Cf. Jean CHRYSOSTOME, Homélie III, 2 (PG 62, col. 318).
(18)  Cf. W. MICHAELIS, «prwto,tokoj» ThDNT, VI, Grand Rapids, 1964, p. 871-

881. 
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�لمعمد�ن تعبيًر� م�سابًه، prw/to,j للتعبير عن �أن �لم�سيح »�أتى بعده، ولكنه كان 
قبله«)19(. 

ا في �آ 16، �لتي �سرحناها �سابًقا، حيث من �لو��سح،  هذ� �لمعنى و��سح �أي�سً
�لبكرّية  في  فالت�سديد  �سيء.  كّل  به ولأجله خلق  �لذي  �لخالق  �لم�سيح هو  �أّن 
به  �لزمن نف�سه قد ُخلق  �أّن  �لزمن طالما  �لتي تتخطى  �أّولويّته ورّبانّيته  هو على 

ولأجله.
وفي �للغة �لعبريّة، نجد تعبير »بكر« في مز 89: 27 عن د�ود بكونه نموذج 
�لم�سيح �لمنتظر، وبكونه �أعلى من كّل ملوك �لأر�ص)20(. ولكن �لتعابير �لأكثر 
�لمتج�ّسدة،  �لحكمة  �لحكمّي عن  �لتقليد  في  ن�ّص كولو�ّسي، نجدها  قرًبا من 
ة في �أم 8 وغيرها من �لن�سو�ص �لحكمية)21(. يبقى �أن �لم�سيح هنا لي�ص  بخا�سّ
�لإلهّية  �لحكمة  فهو  حّي،  تاريخّي  �سخ�ص  هو  بل  م�سّخ�سة،  حكمة  مجّرد 
�لمتج�ّسدة في �سخ�سه، وهو حكمة �هلل بالن�سبة لنا، كما جاء في 1 كو 1: 30. 

�أزلّية �لم�سيح هي �لمو�سوع �لأ�سا�سّي هنا. 

ج- به قوام كّل �شيء 
 pro. ي�سير �إلى �أزلّية �لم�سيح. كلمة kai. auvto,j evstin pro. pa,ntwn تعبير
�أّن كّل �سيء به قد ُوجد،  �أمام كّل �سيء، بمعنى  �أو  pa,ntw تعني قبل كّل �سيء 
فلذلك هو  قبل كّل �سيء)22(. هذ� ما يوؤّكده �لجزء �لثاني من �آ 17: »به كّل �سيء 
يقوم« �أو »هو قو�م كّل �سيء«، kai. ta. pa,nta evn auvtw/| sune,sthken، �أي 
ا بكونه �لمخّل�ص في �لزمن، يظهر �لم�سيح ل كاأ�سا�ص وغاية  �أّنه �لخالق، و�أي�سً

)19( Cf. Jn 1: 15 : ~O ovpi,sw mou evrco,menoj e;mprosqe,n mou ge,gonen\ o[ti prw/to,j mou 
h=nÅ

)r<a’(-ykel.m;l. !Ay©l.[,÷ WhnE+T.a, rAkæB. ynIa’â-@a;  )20#` �ساأجعله �لبكر، و�ألرفع من كّل ملوك �لأر�ص.   
�أنظر على �سبيل �ملثال �أم 8: 22-23: »�لرّب �قتناين يف ر�أ�ص خمططه، قبل بد�ية عمله �لقدمي«   )21(

za›(me wyl›ä[p.mi ~d<q<ß AK+r>D: tyviäarE

)22(	 Cf. T. WRIGHT, The Epistles of Paul to the Colossians and to Philemon, Grand 
Rapids, 1986, p. 72. 
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وثباته  كّله وحدته  �لخلق  فيه  يجد  �لذي  �لمبد�أ  ة  ا وخا�سّ �أي�سً بل  فقط،  �لخلق 
�لتقليد  ُتعتبر في  وكّل قو�مه. لذلك يتو�ّسع بول�ص في ذكر �لعنا�سر �لتي كانت 
�ليهودّي بمثابة مالئكة �أو �أرو�ح �سماوّية)23( �أو، بح�سب �لتقاليد �ليونانّية، بمثابة 
ن�سف �آلهة، وتتحكم بم�سير �لب�سر، �أعني »�لرئا�سات و�ل�سالطين و�لقدر�ت... 
فلي�ص �لكالم هنا عن رئا�سات و�سالطين ب�سرّية، بل روحّية تتحّكم من �لد�ئرة 
�ل�سماويّة بكّل ما يجري على �لأر�ص. يوؤّكد بول�ص �إًذ�، �أّن �لم�سيح هو قو�م كّل 
�سلطان روحّي وكونّي �أيا يكن، لأّن به قو�م كّل ما هو موجود، وهو غاية كّل 

موجود في �ل�سماو�ت وعلى �لأر�ص.  

د- هو البكر من بين الأموات
�لأ�ّس�ص  نف�ص  نقر�أه على  �أن  فيجب  كبير،  �سرح  �إلى  يحتاج  �لتعبير ل   هذ� 
�للغوّية و�لالهوتّية للتعبير �ل�سابق »بكر كّل �لخلق«. �سحيح �أّن �لم�سيح قد مات 
في �لزمن وكان �أّول �لقائمين �إلى �لمجد �لأبدّي، ولكن ما يق�سده بول�ص هنا هو 
�أّن �لم�سيح هو مبد�أ �لقيامة ورّبها، �أي لي�ص �لمق�سود فقط �أّنه قام �أّوًل وبعد ذلك 
يقوم �لآخرون، بل �أّن به تتم �لقيامة. هناك �إًذ� مو�ز�ة تاّمة بين �آ 15ب حيث �أّكد 
بول�ص �أزلّية و�سيادة �لم�سيح على �لخلق �لطبيعّي، وبين هذه �لآية، حيث يوؤّكد 

�أّولويّة �لم�سيح �لقائم من �لموت)24( على �لخلق �لجديد، �أي �لكني�سة)25(. 

هـ- ح�شن هلل اأن يحل فيه الملء كّله
 .9 في 2:  ا  �أي�سً ورد  كما  �لالهوت،  ملء  يعني  بول�ص  �أّن  هنا  �لو��سح  من 
�لأكمل  �لتعبير  �أّنه  كّلها.  �لإلهّية  و�ل�سفات  �لإلهّية  �لقدرة  ملء  هو  �لمق�سود 
�إن�سانّيته  ا في  �أي�سً بالملء  نفكر  �أن  �لممكن مع ذلك،  �لأر�ص. من  عن �هلل في 

(23) Cf. J.N. ALETTI, op.cit., p. 217. 
(24) Cf. C.F.D. MOULE, op. cit., p. 58. 
(25) Cf. B. LIGHTFOOT, St. Paul’s Epistles to the Colossians and to Philemon, 

London, 1875, p. 224.  
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�لكاملة، طالما نحن في ن�سيد يظهر �لم�سيح �لمتج�ّسد في عمله �لخال�سّي �لتاّم 
�لمعّبر عنه في �لموت على �ل�سليب وفي �لقيامة. 

ل يذكر بول�ص كلمة �هلل بطريقة مبا�سرة، ولكن �لملء ياأتي من �هلل نف�سه �لذي 
.)26(euvdo,khsen ر للفعل يجب �عتباره �لفاعل �لُمقدَّ

�أّما »�لملء« to. plh,rwma فمعناه و��سح في بول�ص، وقد عاد و��ستعمله في 
�إلى كولو�ّسي في 2: 9 بقوله: »فيه يحّل ملء �لألوهة ج�سديًّا«.  نف�ص �لر�سالة 
ومن �لو��سح �أّن هذ� �لملء ير�فق �لم�سيح �لمتج�ّسد منذ �لبد�ية، ولكّن �ل�سر�ح 
يعتبرون �أّن �لمق�سود هنا ب�سكل خا�ّص، �إّما حدث �لقيامة، �أو �ل�سعود �لمجيد 
�لخال�سة  في  لحًقا  ذلك  �سن�سرح  كما  فنعتقد،  نحن،  �ل�سماء)27(. �أّما  �إلى 
�لم�سيح،  �لملء في  �لذي يظهر فيه حلول  �أّن �لحدث �لأّول  �لكري�ستولوجّية، 

هو حدث �ل�سلب �لذي يجد قمته في �لقيامة و�ل�سعود �لمجيد. 

و- به �شالح اهلل كّل �شيء مع ذاته، كّل ما في ال�شماء وعلى الأر�س، محّقًقا ال�شالم 
بدم �شليبه 

�أف�س�ص فقط)28(.  �أهل  �إلى  �لر�سالة  تعبير avpokatalla,xai موجود هنا وفي 
بين  �لمبتورة  �لعالقة  في  و�لتجديد  �لتحويل  فعل  هي  �لمق�سودة  �لم�سالحة 
�إلى  �لعالقة  �إعادة  �أّنه  باهلل.  عالقته  في  وجوديًّا  �لإن�سان  وتجديد  و�لخلق  �هلل 
وغايته،  و�أ�سا�سه  �لخلق  مبد�أ  هو  �لم�سيح  �أّن  وبما  �لخالق،  ق�سد  في  �أ�سلها 
فهذه �لم�سالحة تتم به فقط. �أّما لماذ� بدم �سليبه، فالو��سح �أن موت �لم�سيح 
�لفد�ئّي.  بموته  �لم�سيح  �أعطاها  �لتي  �لجديدة  �لحياة  مبد�أ  هو  �ل�سليب  على 
خطيئة �آدم، كما ورد في رو 5: 11ت، هي �لتي �أدخلت �لعد�وة مع �هلل، لأّن 
�ل�سليب  دم  �أّما  �هلل،  على  متمرًد�  �إر�دته  عن  يموت  �أن  رف�ص  �لأّول  �لإن�سان 

)26(  Cf. P. BENOIT, L’hymne christologique de Col 1: 15-20, Paris, 1982, p. 256. 
)27(  Cf. F.F. BRUCE, op. cit., p. 108. 
)28(  Cf. F. BUCHSEL, «avpokatalla,xai», ThDNT, I, Grand Rapids, 1964, p. 253-259.   
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�لطاعة هلل  �أّن  ليظهر  ذ�ته وعنا،  مائًتا عن  �لموت،  �لم�سيح هلل حّتى  فهو طاعة 
من  �أن  �لنتيجة  �لقيامة.  �أدخل  �لم�سيح  �لموت،  �أدخل  �لأّول  �آدم  �لحياة.  هي 
جديد.  من  �لإلهّية  �لحياة  �إليه  فتعود  �هلل  �إر�دة  مع  يت�سالح  �لجديد  �آدم  يتبع 
كالمه  في  �أف�س�ص،  �أهل  �إلى  بول�ص  ر�سالة  في  مو�سًعا  ورد  �لمو�سوع  هذ� 
ا عن �لم�سالحة �لتي حققها �لم�سيح بين �لجماعتين �لمتعاديتين، �ليهودّية  �أي�سً
و�لوثنّية، بدم �سليبه، ليجعل منهما جماعة و�حدة، �أي �لكني�سة �لتي هو ر�أ�سها. 
ا في �آ 18.  هذ� هو �إذ� مفهوم �لم�سيح ر�أ�ص �لج�سد �أي �لكني�سة كما ورد هنا �أي�سً

III- خال�شة كري�شتولوجيّة    

ن�سيد كولو�سي 1: 15-20 يعلن �لم�سيح �لخالق و�لذي لأجله تم �لخلق 
حكمّية  خلفية  �لكري�ستولوجّيا  لهذه  �ل�ساملة.  �لكو�سمولوجّية  �أبعاده  في  كّله 
)حك  �هلل  �سورة  بكونها  �لإلهّية  �لحكمة  قّدم  �أن  �لقديم  للعهد  �سبق  و��سحة 
)�أم 8: 31-36(، بل م�ساركة في  7: 26( وموجودة في ر�أ�ص �لخلق وقبله 
�لحكمة  عن  �لمفهوم  هذ�  يتخطى  بول�ص  �أّن  �لو��سح  من  ولكن  �لخلق.  هذ� 
�إلى �إعالن �لم�سيح خالًقا ولي�ص مجّرد حا�سر في �لخلق. وهو يلتقي بذلك مع 
�لعبر�نّيين  �إلى  �لر�سالة  �لكلمة- �هلل، ومقّدمة  يوحّنا عن  �إنجيل  لهوت مقّدمة 
حيث يقّدم �لم�سيح �أّنه �سورة جوهر �هلل و�سعاع مجده. وكما قلنا �سابًقا، هذ� 
�لتعبير �لأخير �سبق لبول�ص �أن ��ستعمله في 2 كو 4: 4-6 بقوله: »�إّنه �سورة �هلل 

ومجد �هلل ي�سع على وجهه«. 
�لإ�سكندرّي  فيلون  ولدى  �ليونانّي  �لفل�سفّي  �لتقليد  في  هناك  �أّن  �سك  ل 
لالألوهة، ولكن خلفية  �لتور�ة ك�سورة  �أو  �لعالم ك�سورة  مماثلة عن  مقاربات 
�لحكمة  مع  �لم�سابهة  من  م�ستقاة  �لكتابّية  �لخلفية  وكريغماتّية.  كتابّية  بول�ص 
�لإلهّية، وهذه �سفة عزيزة عن �لم�سيح يقّدمها بول�ص في ر�سائل �أخرى مثل 1 
كو 1-2؛ �أّما �لخلفية �لكريغماتّية فهي في �أّن �لم�سيح حدث تاريخّي، مات من 
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�أجل خطايانا و�أقيم لتبريرنا. وهذ� هو جوهر �لكري�ستولوجّيا �لم�سيحّية �لقديمة 
و�لحديثة �إذ� �سح �لتعبير. 

ونريد �أن نتوقف هنا عند هذ� �لبعد �لكريغماتّي مت�سائلين كيف، من �لناحية 
وجهه،  على  �هلل  مجد  ظهر  و�أين  �هلل،  �سورة  �أّنه  �لم�سيح  ظهر  �لتاريخّية، 
وكيف يتبّين �أّن فيه ملء �لألوهة وغيرها من �لتاأكيد�ت �لبول�سّية في هذ� �لن�سيد 

و�لن�سو�ص �لمو�زية في ر�سائله؟ 
�إعالنه،  �لر�سل  �عتاد  �لذي  �لأّول،  �لم�سيحّي  �لكريغما  من  ياأتي  �لجو�ب 
كنا  �أحّبنا عندما  �هلل  �إّن  ر�سائله، وهذه هي خال�سته:  بول�ص في كّل  �أّكده  كما 
�لخطيئة  لعنة  من  ويفتدينا  عنا  ذ�ته  ليبذل  �لوحيد  �بنه  مر�ساًل  له  و�أعد�ء  خطاأة 
�لإلهّية  �لبنوة  �إلى  �إيّانا  معيًد�  بدم �سليبه  �لآب  و�لموت، فحّررنا و�سالحنا مع 
�لتي فقدناها بخطيئة �آدم، وقد �أفا�ص روحه �لمحيي في قلوبنا، ذ�ك �لروح عينه 
وي�سمن  �لمائتة  �أج�سادنا  يحيي  �لذي  �لأمو�ت هو  بين  �لم�سيح من  �أقام  �لذي 
كّلها  بول�ص  ر�سائل  �سفحات  يمالأ  �لكريغما  هذ�  بالم�سيح.  �لإلهّية  �لبنوة  لنا 
�لذي نحن ب�سدده، ونجده  ن�سيد كولو�ّسي  له هنا في  وقد نجد مثال و��سًحا 
بطريقة مف�سلة �أكثر في رو 5-8 وغل 3-4 و�أف 2 وفل 2 �إلخ. بح�سب هذ� 
�إظهار حّب �هلل �لآب للعالم  �لكريغما، غاية �لتج�ّسد و�لفد�ء و�لقيامة و�حدة: 
بطريقة ل لب�ص فيها وبطريقة فعلية تاريخّية من خالل �لحّب �لمجانّي �لذي �أحّبنا 
به على �ل�سليب. فال�سليب هو فعل �لحّب من �أجلنا كاأعد�ء، و�لقيامة هي قيامة 
هذ� �لحّب ولي�ص �أي �سكل �آخر من �لحّب �لب�سرّي. ما يوؤّكد �أّن �هلل محّبة هو �أّن 
هذ� �لحّب �لإلهّي هو �لوحيد �لذي غلب �لموت و�أقيم من �لأمو�ت. فاإذ� كان 
�هلل يحّبنا �إلى درجة �أّنه يموت عنا ونحن �أعد�ءه، فكيف يمكننا �أن نظل ن�سدق 
�إّن �هلل ل  �لعالم و�لتي تقول بخبث:  �إلى  �أدخلت �لموت  �لتي  خدعة �ل�سيطان 

يحّبكم؟
�لحقيقة  هي  نف�سه،  �هلل  جوهر  هي  �ل�سليب  على  ظهرت  �لتي  �لمحّبة  �إذ� 
�لالهوت  ملء  ظهر  �ل�سليب  على  �هلل.  لماهية  �لكامل  �لتجّلي  هي  �لمطلقة، 
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ج�سديًّا في �لم�سيح! �أّما �لقيامة فهي �لحدث �لذي �أّكد هذه �لحقيقة �لمطلقة عن 
�هلل، لأّن كّل �أنو�ع �لحّب �لب�سرّي تنتهي في �لموت، �إّما ب�سبب �لخطيئة، و�إّما 
لآّنها تموت مع �أ�سحابها ول يبقى منها �سوى �لذكرى! �أّما حّب �هلل �لذي ظهر 
بالقيامة ويتمجد بها وبال�سعود،  يتاأّكد  فاإّنه  �لم�سيح،  بدم �سليب �لآبن ي�سوع 
ا ل يكفي. هناك �أكثر من ذلك، وهذ� هو معنى ما يقوله بول�ص  ولكن هذ� �أي�سً
هنا: �إّن �لم�سيح �لم�سلوب و�لقائم هو �لبكر من �لأمو�ت وهو ر�أ�ص �لج�سد �أي 
�لكني�سة: بتعبير �آخر، هذ� �لحّب �لذي هو �هلل لي�ص نوًعا من عر�ص �لقّوة �لإلهّية 
فقط لنوؤمن �أّن �لم�سيح هو �هلل، بل هو باكورة حياة يقّدمها �هلل مجانا لكّل من 
يوؤمن بالم�سيح وي�سدق �أّن �هلل محّبة. حّب �لم�سيح على �ل�سليب وقيامته لي�ست 
مجرد ذكرى، بل باكورة تتحّقق في �لذين هم هلل بالم�سيح. لذلك، فالم�سيح هو 
ر�أ�ص لج�سد �أع�ساوؤه كّلهم �ختبرو� �لنت�سار على �لموت و�لتحّرر من كّل رئا�سة 

و�سلطان، خارج �لم�سيح، ما في �ل�سماء وما على �لأر�ص.    
خال�سة هذ� �لن�سيد �لالهوتّية، �أّن �لم�سيح هو �لمبد�أ و�لأ�سا�ص و�لغاية، فهو 
�لمبد�أ لأّن فيه خلق كّل �سيء وبه قو�م كّل �سيء وهو غاية كّل �سيء. وهو �لأ�سا�ص 
لأّن عليه يرتكز قو�م �لعالم وتما�سكه ووحدته، كما جاء في �بن �سير�خ عن كلمة 
�هلل: بف�سل كلمة �هلل كّل �سيء يثبت معا. وكما �سيقول �لقّدي�ص �إيريناو�ص لحًقا 
�أّن �لم�سيح يجمع في �سخ�سه معا كّل �لما�سي و�لحا�سر و�لم�ستقبل. ولذلك 
فهو ر�أ�ص لج�سد منظور هي �لكني�سة �لتي هي و�حدة به وت�سير في �لزمن لت�سل 
�إلى  �سخ�سه  في  �لكّل  ويقّدم هذ�  �لكّل  يخ�سع  �لم�سيح  قامته، حيث  ملء  �إلى 

�لآب. 
على  �لخلق خلق  وفيه.  به  معناه  يجد  موجود  كّل  لأّن  �لغاية  هو  و�لم�سيح 
�سورته و�لخلق ي�سل �إلى غايته عندما تتحّقق هذه �ل�سورة فيه بكمالها: ونحن 
جميعا، بالم�سيح، نعك�ص �سورة مجد �لرّب بوجوه مك�سوفة، كما في مر�آة، 
فنتحول �إلى تلك �ل�سورة، ونزد�د مجًد� على مجد، وهذ� من ف�سل �لرّب �لذي 

هو �لروح )2 كو 3: 18ت(. 
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خاتمة 
�لأ�سا�ص  و�لغاية،  �لمبد�أ  و�لمخّل�ص،  �لخالق  هو  كولو�سي  ن�سيد  م�سيح 
و�لقو�م، ولكن كّل تلك �ل�سفات تجد قّوتها ل من فكر فل�سفّي �أو تاأّمل عقلّي، 

بل من حدث تاريخّي: لقد �سالحنا مع �هلل بدم �سليبه. 
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قّوة الكلمة بح�سب بول�س الر�سول

الأخت با�سمة اخلوري
دكتورة يف لهوت الكتاب املقّد�س

»اأنا ل اأ�ستحي بالإنجيل، فه� قدرة اهلل لخال�ص كّل م�ؤمن« )رو 1: 16(
الإنجيل/الب�سارة، evangelion، ه� قدرة، dynamis، لكلمة قّ�ة، فاعلة، 
تحّقق الخال�ص الذي تعلنه. لكّن هذه الب�سارة تتجّذر، بح�سب القّدي�ص ب�ل�ص، 
ال�ساعقة  الآية  هذه  هنا  من  القدرة.  اأحالم  كّل  �سّد  ي�س�ع،  �سليب  عثرة  في 
»لكلمة ال�سليب عند الهالكين جن�ًنا، اأّما عندنا نحن المخّل�سين فهي قدرة اهلل« 
)1 ك� 1: 18(. في الر�سالة عينها نقراأ اعتراًفا مده�ًسا بال�سعف والقّ�ة: »اأتيت 
اإليكم �سعيًفا مرتجًفا... بل قدرة اهلل« )1 ك� 2: 3-5(. في ر�سالته الثانية اإلى 
اأهل ك�رنت�ص، ي�سّجع ب�ل�ص خّدام اهلل على ا�ستعمال »لكلمة الحّق« هذه التي 
عالم ك�رنت�ص  اأج�اء  في  ي�سعنا  ما  ا )2 ك� 6: 7(. هذا  اأي�سً اهلل«  هي »قدرة 
تمار�ص  عالم  في  الجميلة،  الخطباء  وكلمة  »�س�فيا«  الحكمة،  عالم  الهّلينّي، 
فيه الكلمة �سلطتها بعنف جاذبّيتها. لكّن ب�ل�ص ل يعرف الكالم، كما م��سى 
ال�سلطة  قدرة  يعاك�ص  ما  على  اأي  العبيد،  �سليب  على  يعتمد  واإرميا، وخطابه 

الطاغية.
لكّل  المناق�ص  ال�سلطان  له هذا  اأين  الكلمة هذه، ومن  قّ�ة  لب�ل�ص  اأين  فمن 
ال�سلطات؟ بماذا تق�م هذه الكلمة؟ وكيف تعمل لتبّني الجماعة والعالم؟ وماذا 
ا لأّنه يطال ج�هر الر�سالة، وج�هر الت�سّرف الم�سيحّي  تثمر؟ الم��س�ع  مهّم جدًّ

الأم�ص والي�م. بالرغم من ب�ساطة المظهر، فالم��س�ع �سائك كما �سيظهر.
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يبرز بدًءا ذي بدء اأمر مزدوج:
اأّوًل: اأهّمّية المفردات التي تعّبر عن »الكلمة« في العهد الجديد وعند ب�ل�ص؛ 

فالأفعال الأكثر ا�ستعماًل هي:
Lego، »قال«؛ laleô، »تكّلم«؛ Kéryssô، »كرز« )16 مّرة عند ب�ل�ص، 

الخال�ص(؛  اإعالن  اأو  »الكرازة«،   ،Kérygma لكلمة  مّرات   4 اإلى  اإ�سافة 
          logos كلمَتي  نجد  ثم  »�سهد«.   ،martyreô »ب�ّسر«؛  »اأعلن«،   ،angellô

وrhéma، »الق�ل« اأو »الكلمة«. ياأتي العهد الجديد كـ»كلمة«: تجاه الكتب 
القديمة، دون اأن نن�سى اأهّمّية هذه الكلمة في العهد القديم )َد َب ر( التي تعني 
الكلمة والعمل، العبارة والحدث. يذّكر ب�ل�ص باأهّمّية هذه »الكلمة المكت�بة« 
)1 ك� 15: 54(، هذه الكلمة الإلهّية هي وعد )رو 9: 9 ل�سارة في ا�ستعادة 
لـ تك 18: 10(، الكلمة حيث »يق�ل اهلل« )رو 11: 4(، اأو »تق�ل ال�سريعة« 
)1 ك� 18: 10؛ رو 3: 19، ما تق�له ال�سريعة، تق�له لمن هم تحت ال�سريعة(. 
وحيث »تق�ل الكتب legei hé graphè؛ غل 4: 30(. لكّن هذه الكلمة هي 
عمل، على ما يق�ل اأ�سعيا، وكما ي�ستعيد ب�ل�ص، »لأّن الرّب �سيق�سي في الأر�ص 

ق�ساء كاماًل �سريًعا عادًل« )اأ�ص 10: 22، كما في ال�سبعينّية؛ رو 9: 28(.
في الحقيقة، يمكننا اأن نتكّلم عن له�ت حقيقّي لـ»كلمة« في يه�ديّة القرن 
 1300 logos الأّول اإْن عند اليه�د الهّلينّيين )ي�ستعمل فيل�ن الإ�سكندرّي كلمة
الأ�ّسينّيين  عند  كما  الفل�سطينّية،  اليه�دّية  التّيارات  عند  واإّن  كتاباته(،  في  مّرة 
والفّري�سّيين حيث يجب اأن ُتترجم كلمة »ت�راة« بـ»وحي« �سفهّي ومكت�ب في 

ال�قت عينه، اأكثر منها »�سريعة« مكت�بة، على ما في الترجمة ال�سبعينّية.
كيف كان ال��سع في فل�سطين؟

اإن كان ال�سدوقّي�ن يعّظم�ن اأّوًل ن�ّص ال��سايا الإلهّية المكت�بة، كان الكتبة 
ة اآنية كلمة ال�حي، لأّن اهلل يكّلمنا »الي�م« في الت�راة  الفري�سّي�ن يبرزون خا�سّ

الأخت با�سمة الخ�ري
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ومن خاللها. هذا الدور المهّم المعطى للكلمة، memrah، في الآرامّية«، يظهر 
البدء،  »منذ  ني�فيتّي ح�ل تك 1: 1:  لترج�م  الأولى  الكلمات  منذ  ب��س�ح 
خلقت كلمة اهلل ال�سماء والأر�ص بحكمة«. هذا ما ُيبرز اأهّمّية الكلمة في يه�دّية 

ذلك ال�قت.
الم�سيحّية،  »الكلمة«  من  اليه�دّية  »الكلمة«  ب  تقرِّ اأخرى  مالحظة  ثانيًا: 
عك�ص الل�غ��ص الي�نانّي؛ فـ»الكلمة«، من جهة، هي كلمة وحي تاأتي من اهلل 
»الآخر«، وتعّبر عن اختالفه الجذرّي، في حين اأّن الل�غ��ص، من جهة ثانية، هي 
»كلمة« تعّبر منطقيًّا عن الإن�سان. كان العالم الي�نانّي ي�ستعمل عبارة الل�غ��ص، 
مظهًرا منطقّية الكلمة، في عالم يحاول فيه الإن�سان التعبير عن نف�سه في قلب 
كم�سّبب  معروفة  مثاًل،  الرواقّيين،  عند   logos theou العبارة  كانت  الطبيعة. 

اإلهّي في قلب الطبيعة.
اأّما في العهدين فالكلمة، وقد تغّم�ست بال�حي، فهي دوًما خارج الإن�سان، 
العالم،  اجتياز  من  يمنعها  ل  ذلك  لكّن  الأ�سنامّية.  اأ�سكال  كّل  يرف�ص  ب�سكل 

والعمل ب�ا�سطة نبّي، ه� ناطق با�سم اهلل ومر�سد ل�سعبه.
الكلمات  لأّن  قّ�تها،  كّل  الجديدة  الكلمة  اأعطى  وما  ب�ل�ص  فهمه  ما  هذا 
لي�ست م�سابهة؛ فهناك كلمة اهلل والكلمات الفارغة )اأف 5: 6(، اأو »كلمات 
حكمة  »دون  ولكن  يب�ّسر،  ر�س�له  الم�سيح  اأر�سل   .)5  :2 ت�ص   1( المديح« 
الكلمة« )1 ك� 1: 17؛ رج 2: 1، 4(؛ »نحن نتكّلم )عطايا اهلل( لي�ص بخطب 
فالكلمة  الروح« )1 ك� 2: 13(؛  يعلِّم  ما  بل  الب�سريّة،  الحكمة  تعّلمناها من 
يطرح  ما  هذا  بالروح.  اأو  وبم�سيحه،  باهلل،  بمقدار عالقتها  اإًذا  �سادقة  تك�ن 

ال�س�ؤال ح�ل قيمة الكلمات »الأخرى«.
ننفّك  ل  فاإّننا  »ولذلك   :)energetai( الكلمة  »تعمل«  المنطلق،  هذا  من 
ن�سكر اهلل على اأّنكم، لّما تلقيتم ما اأ�سمعناكم من كلمة اهلل، لم تتقّبل�ه تقّبلكم 
اأنتم الم�ؤمنين« )1 ت�ص 2: 13(.  ا تعمل فيكم  لكلمة ب�سر، بل لكلمة اهلل حقًّ

ولكن كيف يتّم عمل الكلمة؟

قّ�ة الكلمة بح�سب ب�ل�ص الر�س�ل
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بطرق مختلفة، في الجماعات الم�سيحّية وفي العمل الر�س�لّي. �سنت�ّقف عند 
عمل الر�س�ل وعمل النبّي الم�سيحّي.

1- عمل الكلمة
في  ر�س�لّي.  اأو  كن�سّي  اإطار  في  مختلفة  بطرق  الم�سيحّية  الكلمة  تعمل 
الجماعات الجديدة، بح�سب الر�سائل الب�ل�سّية، يمكننا اأن نمّيز ثالثة طرق تعّبر 

عن عمل الكلمة.
في الكلمة الم�ّجهة »اإلى« ي�س�ع اأو اإلى اهلل اأي عمل ال�سالة )بما - 1

فيه المتكّلم باللغات(.
في الكلمة الآتية »من« ي�س�ع اأو من اهلل عن ي�س�ع: اأي كّل حركة - 2

ال�حي اأو الروؤى )وبالتالي عمل النبّي الم�سيحّي(.
اأخيًرا في كلمة »عن« ي�س�ع في فكر »المعّلم« الم�سيحّي الاله�تّي - 3

ة في 1 ك� 12:  والأخالقّي، كما نقراأ في ل�ائح الم�اهب وخا�سّ
والأنبياء  اأّوًل،  الر�سل  هم  الكني�سة  في  اهلل  اأقامهم  »والذين   :  28
ال�سفاء  م�اهب  ثّم  المعجزات،  ثّم هناك  ثالًثا،  والمعّلم�ن  ثانًيا، 

والإ�سعاف وح�سن الإدارة والتكّلم بلغات«. 

كلمة ال�سالة
»البركة«:  ة في  اإلى اهلل، نجدها خا�سّ اأو  ي�س�ع  اإلى  الم�ّجهة  الكلمة  هذه 
اأي  »الإفخار�ستّيا«،  وفي   ،)3  :1 )اأف  الم�سيح«  ي�س�ع  رّبنا  اأب�  اهلل  »تبارك 
ال�سكر، »�سكر اهلل كّل حين...« )1 ت�ص 1: 2؛ رج 1 ك� 14: 17-16( . 
الروح ه� اأ�سا�ص هذه الكلمة ومبداأها، ُيعطى للم�ؤمنين بح�سب مبادرة الآب، 
»نلتم روح تبنٍّ به ن�سرخ اأّبا، اأّيها الآب« )رو 8: 15(؛ فروح ي�س�ع ه� الذي 
هذه  الجميع.  يفهمها  �سالة  في  واإن  اللغات،  �سالة  في  اإْن  ال�سالة،  يكمل 

الأخت با�سمة الخ�ري
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ال�سل�ات الجماعّية، براأي ب�ل�ص، هي �سروريّة »لبناء« الكني�سة، بحيث يجب 
اأن تترافق »بمترجم لغات« اأو بمف�ّسر ي�سرحها )1 ك�  14: 9(.

كلمة التعليم
اإّنها كلمة المعّلم في كالمه عن اهلل وم�سيحه. تطّ�رت هذه الكلمة ب�سكٍل 
خا�ّص في حقبة الر�سائل الرعائّية )1-2 تم وتيط، بعد ال�سنة 80(. بعد غياب 
مثال  على  الدور،  بهذا  المختلفة  الجماعات  م�س�ؤول�  قام  الأوائل،  ال�سه�د 
الرابّيين والكتبة اليه�د، اإ�سافة اإلى »كاتب تلميذ الملك�ت«، كما في مت 13: 
ين في ت�سّلم التقليد وت�سليمه باأمانة. ت�سّلم ه�ؤلء  52، اأي الأ�سخا�ص المخت�سّ
التراث وكان عليهم اأن يعّلم�ه ب�سكل �سحيح: »اإن كان اأحد يعّلم عقيدة اأخرى 
)didaskalia( ول يلتزم الكلمات ال�سحيحة، كلمات رّبنا ي�س�ع الم�سيح ... 
يك�ن اأعمى« )1 تم 6: 3؛ رج 1: 10؛ 4: 6؛ 13: 16؛ 5: 17؛ 6: 1؛ 2 

تم 3: 10، 16؛ 4: 3(.
الر�سل«  »تعليم  اإلى  ة  خا�سّ يعيد  كان   ،80 ال�سنة  ح�الى  ومنذ  ل�قا،  لكّن 
)didachè(، على مثال جماعة اأور�سليم التي كانت تجمع تالميد المعّلم الأّول 
)didaskalos اأو راّبي؛ رج اأع 2: 42؛ 5: 28؛ اإلخ(. وقبله كان ب�ل�ص الذي 
يدع�  اأبًدا،  »تلميذ«  كلمة  ي�ستعمل  ول  المعّلم،  �سفة  اأبًدا  لي�س�ع  يعطي  ل 
اإلى التعليم: كالتعليم الذي يعطيه اهلل والروح )1 ت�ص 4: 9؛ 1 ك� 2: 13(، 
»للمعّلم«  لي�ص  م�سيحّي )14: 26(.  اأّي  اأو  ذاته )1 ك� 4: 17(،  ب�ل�ص  اأو 
اأف 4: 11(؛ فعمله يطال،  الم�سيحّي مهّمة محّددة )1 ك� 12: 28-29؛ 
في ما يطال، »كلمة الحكمة« و»كلمة المعرفة«، كما نجدها في لئحة 1ك� 
12: 8، اأي كلمة حكمة )sophia( مغايرة للحكمة الب�سريّة )1 ك� 2: 13(، 
اإّنها  زمانه.  وفال�سفة  الفّري�سّيين(،  الكتبة  )اأو  الحكماء  لكلمة  مغايرة  وبالتالي 
ا »كلمة معرفة« )gnosis( تعّبر في اللغة العبرّية عن معرفة الت�سّرف بح�سب  اأي�سً

اإرادة اهلل )1 ك� 8: 1(.

قّ�ة الكلمة بح�سب ب�ل�ص الر�س�ل
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»معّلم«  باأّنه  اأبًدا  يق�ل  ل  لكّنه  »نبّي«،  اأو  »ر�س�ل«  اأّنه  بقّ�ة  ب�ل�ص  يعلن 
)didaskalos(، ول� كان يعرف كيف يت�سّلم الإعالن الأّول وي�سّلمه )1 ك� 15: 
1-3(. عّلم ب�ل�ص بالتاأكيد، لكن لم يعّلمه اأحد: »لي�ص من اإن�سان تعّلمت...« 
)غل 1: 12(؛ فلقاوؤه كان مبا�سًرا مع الم�سيح دون اأي و�سيط، وبالتالي ه� ل 
يدخل اأبًدا في لعبة الم�ؤ�ّس�ساتّية الهيكلّية على مثال عالقة التلميذ بمعّلمه: »اإّنه 

ر�س�ل ي�س�ع الم�سيح« بكّل معنى الكلمة.

كلمة الوحي
التعليم  وكلمة  بالروح،  الم�سيح  اإلى  الم�ّجهة  ال�سالة  كلمة  جانب  اإلى 
الكلمة  قّ�ة  بفهم  الم�سيحّي،  النبي  عمل  وبالتالي  الكلمة،  ت�سمح  بالروح، 
الجديدة في دينامّيتها. كلمة ال�حي هذه تاأتي من اهلل اأو من م�سيحه بتاأثير من 

الروح القد�ص. 
كان  وبالتالي  الم�حاة،  اهلل  بكلمة  الناطق  ه�  القديم  العهد  في  النبّي  كان 
»كالم  اأو  الرّب«،  يق�ل  »هكذا  اهلل:  با�سم  يتكّلم  فه�  ودليله؛  ال�سعب  مر�سد 
عبارة  اإليه  م�سيًفا  نب�ّي،  لمرجع  با�ستعادته  ب�ل�ص  يفعل  ما  مثال  على  الرّب«، 
)رو 12: 19؛ 14: 11؛ 1 ك� 14: 12؛ 2 ك� 6: 16- الرّب«  »يق�ل 
17(. بمقدور النبّي اأن »يم�سي« ا�سم الرّب بعد كالمه، والفعل ه� دائًما ب�سيغة 
اأمينة دوًما.  legei، لأّن كلمة اهلل جاهزة هنا دائًما،  الرّب«،  الحا�سر، »يق�ل 
اأكمل الأنبياء الم�سيحّي�ن بع�ص مهّمات الأنبياء الأقدمين، لكن لترداد كلمة اهلل 
با�سم  لالإعالن  وبالتالي  الحا�سر،  ب�سيغة  ي�س�ع  كلمات  ول�ستعادة  المتعّلقة، 

ي�س�ع عّما يجدر بالم�ؤمنين الم�سيحّيين اأن يعي�س�ه. 
كلمة النبّي هي كلمة وحي اأو ك�سف، وكلمة ت�سجيع. تهدف كلمة ي�س�ع 
ته،  خا�سّ و�سط  حيٌّ  هنا،  دائًما  حا�سٌر  الم�ت  من  القائم  فالرّب  العمل؛  اإلى 
وب�سكل خا�ّص في قلب الجماعة الم�سيحّية، اأثناء »ع�ساء الرّب« )1 ك� 11: 
من  بفم  ته  خا�سّ اإلى  يتكّلم  ومن  المائدة،  يتراأّ�ص  من  وه�  هنا،  ي�س�ع   .)20
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وكّلهم بذلك )الر�سل( والأنبياء؛ فالمر�سل والنبّي ل يتكّلمان با�سمهم الخا�ّص، 
ن�ن كلمات النا�سرّي  بل بالروح القد�ص، با�سم الرّب بالذات، حّتى عندما ياأوِّّ

للجماعة.
اأّونت كلمات ي�س�ع التاريخّي رّب الحا�سر، لتتالئم واآنّية الجماعات. كان 
هذا عمل الذاكرة الم�سيحّية الأولى الأ�سا�سّي، ونجد �سداها في »اأق�ال« ي�س�ع 
في هذا  ب�ل�ص  ي�سير  والأمثال.  الإنجيلّية  الخطب  في  بعد  ما  في  التي ُجمعت 
م الر�س�ل نف�سه كـ»�سفير«  العمل النب�ّي في 2 ك� 5: 19-20، مثاًل، حيث يقدِّ
)presbeuôn( الم�سيح، اأو في 2 ك� 13: 3: »تريدون برهاًنا اأّن الم�سيح يتكّلم 
فّي«؛ وفي 2 ك� 2: 17: »من قبل اهلل، نتكّلم بالم�سيح اأمام اهلل«؛ وفي 2 ك� 
ا. وهنا يجدر بنا تمييز قيمة الكالم؛ فم�هبة »تمييز الأرواح« )1  12: 19 اأي�سً
الف�سح  �س�ء حدث  على  ي�س�ع جماعيًّا  كلمات  بفرز  ت�سمح  ك� 12: 10( 
و�سّحة تف�سيره. »تخ�سع اأرواح الأنبياء لالأنبياء« )1 ك� 14: 29-32( لتمييز 
هذه الكلمات باأمانتها للجذور واآنّيتها في الجماعة قبل اأن يجمعها المعّلم�ن 
ثم يرّتبها الإنجيلّي�ن في ن�ّص اإنجيلّي. عرف ب�ل�ص تماًما كيف يمّيز بين كلماته 

ة وكلمات ي�س�ع )1 ك� 7: 12(. الخا�سّ

2- قّوة الكلمة
ا. تطرح هذه الأفكار �س�ؤاًل مهمًّ

اأ�سا�سها،  في  الروح  ب��س�ح طالما كان  الأولى  الكن�سّية  الكلمة  قّ�ة  تظهر 
وذلك في ال�سالة، وفي التعبير الر�س�لّي اأو النب�ّي التي ترّدد كلمة الرّب ب�سكل 
مبا�سر. لكن يختلف الأمر عند ب�ل�ص الر�س�ل الرائد، كما عند كّل منا؛ فب�ل�ص 
كيف  وبالتالي   ،)21  :1 )اأع  اأقّله  الل�قاوّي  بالمعنى  للنا�سرّي،  �ساهًدا  لي�ص 
الذاكرة  مبا�سرة في عمل  يندرج  اأّنه ل  ال�حي، في حين  فيه  يتفاعل  اأن  يمكن 
الم�سيحّية الأولى، اأي في اأّول انبثاق لكلمات ي�س�ع واأعماله؟ في هذه النقطة 
اأهّمّية ا�ستثنائّية تمّكننا من فهم قّ�ة الكلمة الجديدة، كلمة ب�ل�ص وكلمتنا الي�م، 
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ال�سبيهة بكلمات ي�س�ع بح�سب �سه�د الأم�ص، وفي ال�قت عينه المختلفة عنها. 
بعد »كلمات الإنجيل« في خّط كلمات ي�س�ع كما نقلها الأنبياء الأوائل، ظهرت 
كلمة م�سيحّية )كلمة ب�ل�ص اأّوًل(، تعك�سها الر�سائل، تحمل ر�سالة بقّ�ة الروح؛ 
فكيف تجّراأ الر�س�ل على كتابة ر�سالة خال�ص »اأخرى« غير ما اأعطته الأناجيل 
)اأو ما كان يق�م مقامها اأيّام الر�س�ل(. اأخذت كلمة الخال�ص مع القّدي�ص ب�ل�ص 
�سة، تاأتي  مكانة جديدة، هي ما نعرفه الي�م؛ فبعد كلمة ي�س�ع، الكلمة الم�ؤ�سِّ

كلمة الكني�سة، كلمة ب�ل�ص وكاتبّي ر�سائل العهد الجديد الآخرين.
لم يحدث هذا التغيير في مكانة الكلمة دون اآلم. يكفي اأن نلقي نظرة على 
العبرانّيين،  )اإنجيل  اإنجيل  ا�سم  تاأخذ  التي  المنح�لة  الم�سيحّية  الكتابات  كثرة 
ة  خا�سّ اإلخ(،  يه�ذا،  اإنجيل  ت�ما،  اإنجيل  بطر�ص،  اإنجيل  النا�سريّين،  اإنجيل 
في الجماعات غير الب�ل�سّية، حيث لم يت�ّقف ال�حي الإنجيلّي؛ وال�ا�سح اأّن 
ب�ل�ص اأراد اأن ي�قف هذه الحركة، حّتى اأّنه يعلن في 2 ك� 5: 16، اأّنه ل يريد اأن 
يعرف الم�سيح )kata sarka( بح�سب الج�سد بعد الآن. لكن اإن تغّيرت مكانة 
الكلمة فهذا ل يعني باأّنها فقدت من قّ�تها؛ فكلمة ي�س�ع، كما كلمة كني�سته. 

.dynamis Theou،»هي »قّ�ة اهلل
1- على خالف العهد القديم )في اإر 1: 2، مثاًل، »كانت اإليه كلمة الرّب في 
اأّيام ي��سّيا بن اآم�ن«، ل تت�ّجه »كلمة اهلل« اأبًدا في العهد الجديد اإلى فرد 
معّين، عدا �سمعان ال�سيخ والمعمدان )ل� 3: 2(. لكن، بعد المعمدان، 
اآخر اأنبياء العهد القديم، لم يعد اهلل يتكّلم، وكاأّن وحي العهد القديم قد 
العهد  العماد، لكّن عبارة  اأّن ي�س�ع �سمع »�س�ًتا« عند  اأُقفل. �سحيح 
القديم، »كلمة اهلل«، غير م�ج�د. لم ي�ستعمل ي�س�ع اأبًدا هذه »الكلمة 
اأّنه  م ي�حّنا الإنجيلّي ي�س�ع على  الإلهّية« في كلمته و�سخ�سه. وقد قدِّ
»الكلمة« )ي� 1: 1؛ روؤ 19: 13(. ل ي�سل ب�ل�ص اإلى هذا الحّد، عدا 
كاتب ك� 1: 25-27 حيث »كلمة اهلل« هي �سدى �سّر الكتب التي 
تاأخذ معناها بالم�سيح، وغنى هذا ال�سّر، وه� الم�سيح بالذات. »كلمة 
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الر�سل مبا�سرة: ما زالت تدّل  اإلى  تت�ّجه  القديم، ل  العهد  اهلل« بمعنى 
على الم�سيح، لكّنها لم تعد تتكّلم )لم تعد تاأمر( لأّن الم�سيح الرّب ه� 

كامل ال�حي. 
2-نقل الإنجيلّي�ن كلمات ي�س�ع )rhémata - logoi(، ما لم يفعله ب�ل�ص. 
 :4 ت�ص   1 )logoskyrion؛  الرّب  بكلمة  القليلة  المّرات  بع�ص  ذّكر 
15(، وب��سّية )epitagè Kyrion؛ 1 ك� 7: 25؛ رج 7: 10، 15(، 
لأّن  تكفيك  نعمتي  لي:  »اأعلن  الم�ت:  من  القائم  عن  كلمة  نقل  اأو 
الكلمات  اأّنه رّدد  ال�سعف« )2 ك� 12: 9(. ول �سّك  القدرة... في 
المائدة  رئي�ص  ي�س�ع  على  الي�م،  الأم�ص كما  في  تدّل،  التي  الأ�سا�سّية 
ك�   1( الإنجيلّي  به  يذّكره  الذي  ال�حيد  الإنجيلّي  الن�ّص  في  الجديدة 
كلمات  على  تقريًبا  اأبًدا  ب�ل�ص  يرتكز  ل  ذلك  عدا   .)25-23  :11
 1( بذلك  يق�م  عندما  اأّنه  ه�  والأغرب  التاريخّية.  واأعماله  النا�سرّي 
ك� 7: 10-11(، فذلك لكي يبرز ابتعاده عنها )1 ك� 9: 15-14(. 
يعرف الر�س�ل �سليب الرّب وقيامته ، ويعي�سها بالعمق، لكّنه يعلم كيف 
الكني�سة )2 ك�  الج�سد« ورّب  الم�سيح »بح�سب  بين  الم�سافة  يحترم 

.)16 :5
3- لكن، في حين ل ي�ستعمل ب�ل�ص ب�سكل مبا�سر كلمات العهد القديم اأو 
الكلمات الإنجيلّية، يجروؤ على مطابقة ر�سالته مع كلمة اهلل بالذات. ل 
ي�ستعمل ب�ل�ص اأبًدا كلمات اهلل في ال�سريعة. اإّنه ي�ستعمل الكتب بالطبع 
للكالم عن الم�سيح، لكن اأبًدا بهدف اإعالن ما يق�ل اهلل وما ي��سي به 
مبا�سرة. ول ي�ستعمل ب�ل�ص اأبًدا »كلمة اهلل« التي يرى فيها الإنجيلّي�ن 
عاّمة ول�قا ب�سكل خا�ّص »الإنجيل« )ل� 8: 11، 21؛ 11: 28؛ اأع 
4: 31؛ 6: 2؛ 8: 4، »اإعالن اإنجيل الكلمة«، اإلخ(، ومع ذلك يطابق 
الر�س�ل ر�سالة الخال�ص التي يعلنها، مع »كلمة اهلل« )1 ت�ص 2: 13؛ 1 
ك� 14: 36؛ 2 ك� 2: 17؛ 4: 2(، اأو مع »كلمة الرّب« )1 ت�ص 1: 
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8(، اأن »يعلن اإنجيل اهلل« )1 ت�ص 2: 2(، اأن »يعلن الكلمة بجراأة« )فل 
 :dynamis theou اهلل«  »قّ�ة  التي هي  الكلمة  بقّ�ة  1: 14(. وذلك 
»كلمة ال�سليب... قّ�ة اهلل« )1 ك� 1: 18(، اأّنها »كلمة الم�سالحة« 
)2 ك� 5: 19(؛ »كلمة الحياة« )فل 2: 16(، و»كلمة الحّق« )2 ك� 

6: 7؛ ك�ل 1: 5؛ اأف 1: 13(. 
اإعطاء  يبغي  »مغاير«،  ب�سكل  الرّب  كلمات  يرّدد  اأّنه  حين  في  وهكذا، 
»ر�سالته« كّل قّ�ة الإنجيل الأّول: »كلمتي... على قدرة اهلل« )1 ك� 2: 4(؛ 
»لأّني ل اأخجل من الإنجيل )بمعنى ب�سرى الخال�ص بح�سب ب�ل�ص( لأّنه قّ�ة 

اهلل لخال�ص كّل م�ؤمن« )رو 1: 16(.
فلم  اأنا  »اأّما  فخره:  غريب  الأولى.  للنظرة  مده�سة  ب�ل�ص  جراأة  تبدو   -4
اأ�ستعمل اأي حّق من هذه الحق�ق، ولم اأكتب هذا لأعامل هذه المعاملة؛ 
فالم�ت اأف�سل لي من... مفخرتي هذه لن ينتزعها اأحد. فاإذا ب�ّسرت، 
فلي�ص في ذلك لي مفخرة، لأّنها فري�سة ل بّد لي منها، وال�يل لي اإن لم 
اأب�سر« )1 ك� 9: 15-16(، لكّن هذا الم�قف يتعاي�ص تماًما مع الخّط 
الخال�ص  كلمة  ويق�ل  بالروح،  يتكّلم  باأّنه  �ساحبه  يعي  الذي  النب�ّي 
م�سيح  ه�  فالر�س�ل  ال��سع؛  يفر�سه  الذي  والجديد  لي�س�ع،  بالأمانة 
المتهّ�دون  عليه  كان  ما  عك�ص  الكاملة،  الم�سيح  حريّة  له   redvivus
ة عندما يطلب  د، خا�سّ الذين اكتف�ا بترداد ما قاله ي�س�ع؛ فب�ل�ص ل يردِّ
ته »القتداء به«: »اقتدوا بي كما اأقتدي بالم�سيح« )1 ك� 11:  من خا�سّ
1(؛ »اأ�سبحتم مقتدين بي وبالرّب...« )1 ت�ص 1: 7(. اقتداء ب�ل�ص، 
اأّنه لي�ص اقتداء مبا�سًرا بي�س�ع، بل  عك�ص الترداد »لل�سيء عينه«، حّتى 
هذا  لكّن  الكني�سة.  خالل  من  بي�س�ع  اأي  ب�ل�ص،  خالل  من  بي�س�ع 
القتداء ل ي�سّح اإّل تحت تاأثير الروح القد�ص، وفي تمييز جماعّي لهذا 
الم��ّسط  الأ�سل  العتبار  بعين  الأخذ  اإًذا  ال�سرورّي  من  عينه.  الروح 
)médiatisé( للكلمة التي يجب القتداء بها )وبالتالي لالأعمال(، من 

الأخت با�سمة الخ�ري



205

اإلى  الع�دة  واإرادتها  انجذابها  في  لالإنجيل،  الحرفّية  القراءات  فاإّن  هنا 
»الأ�سل« تاأخذ طريًقا معاك�ًسا للخط الكن�سّي، معاك�ًسا لالقتداء بب�ل�ص. 
مده�ص هذا الرف�ص الب�ل�سّي للترداد، في اإرادته اأن يك�ن اأميًنا للر�سالة 
الأولى. تجّراأ ب�ل�ص على ق�ل كلمة خال�ص ل ترّدد كلمات الأناجيل 
الن�س��ص  بين  الم�سافة  تبرز  عينه.  الإنجيل  تق�ل  لكّنها  وح�سب، 
الإنجيلّية والر�سائل، في خّط الأمانة بالذات، جديد الكلمة الم�سيحّية.

ة واأّن الر�س�ل ل ينفك  �ص، خا�سّ 5- مده�ص هذا الم�قف الب�ل�سّي الم�ؤ�سِّ
يرّدد باأّن كلمته »زريّة« )2 ك� 10: 10(، اأو اأّنه لي�ص �س�ى »جاهل في 

البالغة« )2 ك� 11: 6(. 
من ال�ا�سح اأّنه لم يكن للر�س�ل ب�ل�ص م�هبة الخطباء الكبار في وقته، اأولئك 
الذين كان�ا يملك�ن ق�اعد هذا الفّن ويطّبق�نها بحذافيرها. رّبما كان ب�ل�ص قد 
المكانة  اإعطاء ر�سائله  بنا  ثّم يجدر  ال�سفهّية.  بالكلمة  منه  اأكثر  بالكتابة  تمّر�ص 
قراءة  يثّبت  ما  الكتابة هي  كانت  �سفهّية،  ثقافة  في  ال�قت.  ذلك  في  الحقيقّية 
المر�َسل الجماعّية )1 ت�ص 5: 27(، التي يق�م بها حامل كلمة ب�ل�ص. مار�ص 
الر�س�ل خدمته الر�س�لّية والنب�يّة من خالل »ر�سالة واأ�سطر«، وبالتالي بت��ّسط 
نبّي اآخر، بح�سب كالم عب 13: 22: »اأنا�سدكم...«. ا�ستمّرت هذه الم�سيرة 
اليه�دّية  الكتب  مثال  على  المتاأّخرة.  ب�ل�ص«  »ر�سائل  في  الر�س�ل  م�ت  بعد 
الر�سائل  هذه  كاتب�  اأراد  ال�سريانّية(،  باروخ  روؤيا  اأو  الرابع  )عزرا  الم�حاة 
 2-1( الرعائّية  الر�سائل  كاتب  ثم  تيم�تاو�ص(،   2-1 اأف�س�ص،  )ك�ل��ّسي، 
ومجتمعات  اأطٍر  في  بالذات  الر�س�ل  كلمة  يعلن�ا  اأن  وتيط�ص(،  تيم�تاو�ص 
جديدة. لم يرد في ذهنهم الخداع في ن�سبهم لأنف�سهم �سلطة الر�س�ل، لأّنهم 
يمّثل�ن هذه ال�سلطة في قلب جماعاتهم الم�روثة من الر�س�ل، تماًما كما كان 
الأنبياء الأوائل يعلن�ن ب�سدق كلمة النا�سرّي الحي. اإّنه التيار النب�ّي عينه. اأفال 

يكمل حّتى الي�م؟
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6- طرح هذا ال�س�ؤال يعني طرح م�ساألة القان�ن. لي�ص لتحديد هذ القان�ن 
نير  تحت  كتاب«  »كديانة  الكني�سة  على  تحكم  التي  للكلمة  كاختتام 
ت�راة اأخرى وح�سب، بل كافتتاح للكملة، على مثال ما قام به ب�ل�ص 
م�ساألة  ه�  القان�ن«  »م�ساألة  الي�م  ن�سّميه  فما  الإنجيلّية؛  التقاليد  تجاه 
بين »هذه  العالقات  فهّم  بنا  يجدر  فكيف  بالذات؛  القان�ن  داخل  في 
الكلمات«؟ فهل عدنا اإلى ديانة تف�سير المكت�ب؟ اأفال يجدر بكلمتنا اأن 
تبقى »متجان�سة« مع التقليد الكن�سّي، اأو بالأحرى مع الكتابة الجديدة 
حّدها  دون  الأرواح،  لتمييز  الأهّم  المكان  الكني�سة  فيها  ترى  التي 
للحرف.  الراّبينّي  التف�سير  اإلى  بها  الع�دة  اأو  اأ�س�لّي،  ترداد  بمجّرد 
على مثال ب�ل�ص، على كلماتنا وت�سّرفاتنا الم�سيحّية اأن تتما�سى مع كّل 
التقليد الكتابّي الذي يدّل على ي�س�ع بعيًدا عن تجربة ال�ق�ع في ت�اراة 

جديدة.
7- انطلقت كلمتنا الم�سيحّية تحت راية الإيمان، »اآمنت ولذلك تكّلمت« 
ا »ن�ؤمن، ولذلك نتكّلم« )2 ك� 4: 13؛  )مز 116: 10(، ونحن اأي�سً
رج رو 10: 17(. هذا ما يجعل من هذه الكلمة »�سّر الخال�ص«، تقال 
وبتمييز  نب�ءة  بروح  الكلمة  هذه  قيلت  اإن  وبتجديده.  للروح  بالأمانة 

كن�سّي، فهي تحمل الي�م كما في الأم�ص قّوة اهلل.
 krataiô ل يعطي القّدي�ص ب�ل�ص اأهّمّية لمفردات القّ�ة، فه� ل ي�ستعمل كلمة
وkrataios اإّل في 1 ك� 16: 13: »ك�ن�ا اأق�ياء«؛ وفي 2 ك� 6: 18: »اهلل 
ة عن النقالب الذي يحدثه  الق�ي«؛ وكلمة ischyô/ischyros، للكالم خا�سّ
اهلل )رج 1 ك� 1: 25: ما ه� �سعف عند اهلل ه� قّ�ة عند الب�سر؛ 1 ك� 1: 27: 
ب�سكل   )dynamis( القدرة  معجم  ي�ستعمل  فه�  ذلك  ومع  الأق�ياء(.  يخزي 
وا�سع للكالم عن عمل اهلل )رو 1: 16؛ اإلخ(، اأو عمل م�سيحه )1 ك� 5: 4، 
ثّم عمل  بقدرة رّبنا؛ 2 ك� 12: 9؛ 13: 3؛ رو 1: 4؛ فل 3: 10، 21(، 

الإن�سان بالإيمان )رو 4: 20؛ 15: 1؛ 1 ك� 15: 34(.

الأخت با�سمة الخ�ري
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ويق�م  كلمات  يق�ل  الأناجيل  في  ي�س�ع  اأّن  هي  الأغرب  الظاهرة  لكّن 
باأعمال ت��سف دائًما كاأعمال قدرة )اأعاجيب اأو قدرة، واآيات وظ�اهر رج مر 
اأو تحرير بهدف  اإلخ(. كما كلمته، يق�م عمل ي�س�ع باأعمال خال�ص   ،2 :6
الملك�ت. ولكن، نرى اأّن هذه الأعمال القديرة مذك�رة عند ب�ل�ص دون اأي 
و�سف اأو �سرد )رو 15: 19: »بقدرة اآيات واأعاجيب«؛ غل 3: 5: »الروح 
الذي يعمل فيكم الأعاجيب«؛ 1 ك� 12: 12، 28-29: »القدرة على القيام 
الر�س�ل هي الآيات والأعاجيب...(،  باأعاجيب«؛ 2 ك� 12: 12: ممّيزات 
القدرة  اأعمال  مكان  اأخذت  الخال�ص  تحمل  التي  الر�س�لّية  الكلمة  وكاأّن 
القديمة، باإعطائه هذه الكلمة قّ�ة الأعج�بة القادرة على تحقيق الخال�ص. هذه 
الكلمة لي�ست فارغة، اإّنها عمل قدرة. من هنا جملة القّدي�ص ب�ل�ص: »ملك�ت 
اهلل لي�ص بالكلمة )en logo(، بل بالقدرة )en dynamei(« )1 ك� 4: 20(. 
هكذا نفهم كّل قّ�ة جملة ب�ل�ص في رو 1: 16: »الإنجيل ه� قدرة اهلل لخال�ص 

كّل م�ؤمن«.
فلن�ؤمن اإًذا بكلمتنا الم�سيحّية، »�سيف الروح« )اأف 6: 17(، »فاإّن كالم اهلل 
ين، ينفذ اإلى ما بين النف�ص والروح، وما  حّي ناجع، اأم�سى من كّل �سيف ذي حدَّ
بين الأو�سال والمخاخ، وب��سعه اأن يحكم على خ�اطر القلب واأفكاره« )عب 

4: 12(، »ولتنزل فيكم كلمة الم�سيح وافرة« )ك�ل 3: 16(.

قّ�ة الكلمة بح�سب ب�ل�ص الر�س�ل
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و�سع الأيدي بح�سب القّدي�س بول�س

الأب اأيوب �شهوان
جامعة الروح القد�س، الك�شليك

مقّدمة
ُتعَتَبر اليد اإحدى الو�سائل الأكثر تعبيًرا في التخاطب بين النا�س؛ فهي ترمز 
عادًة اإلى القدرة: »ومّد مو�سى يَده )éAdy»-, hv,ämo jYE«w( على البحر ، فدفع الربُّ 
البحر...« )خر 14: 21(؛ »ال�سموات تحّدث بمجد اهلل، والجلد يخبر بما 
�سنعت يداه« )مز 19: 2(. وترمز اليد حّتى اإلى روح اهلل: »وكانت يد الرّب 
قب�س  عندما  الرّب  كّلمني  »هكذا  46(؛   :18 مل   1( اإيلّيا«  مع   )hw©hy>-dy:w>(
علّي بيده« )اأ�س 8: 11(؛ »وكانت يد الرّب هناك على حزقّيال« )حز 1: 3(؛ 

»وكانت علّي هناك يد الرّب«  )3: 22(. 
ويعني و�سُع اليَدين على �سخ�س ما َرفعهما لإعطائه البركة، كما نقراأ في ل 9: 
22: »ثّم رفع هارون يديه نحو ال�سعب وباركهم ) :ke_r>b›y>w:), wyd»²y» -ta, !roõh]a; aF›’YIw~«؛ 
 »)evpa,raj ta.j cei/raj auvtou/ euvlo,ghsen auvtou,j( ورفع ي�سوع يديه وباركهم«

)لو 24: 50(؛ اإّنه بالنتيجة َلْم�ٌس فعلّي للآَخر بهدف اإعطائه �سيًئا ما.

ع الأيدي في العهد القديم- 1 و�شْ
ع اليد  1/1 – مفهوم َو�شْ

بمعنى  ال�سبعينّية  في    evpiti,qenai ceiraj  )thn ceira( عبارة  ُت�سَتعَمل 
ع اليد على راأ�س اأحٍد ما يعني لمباركته بطريقة فاعلة. هكذا في تك 48:  َو�سْ

18 )في العبرّية yfiî~(، وفي مت 19: 15؛ مر 10: 16. 
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واإذ كان اللويّون ُمَكّر�سين هلل بدًل من الأبكار، كانت كّل جماعة اإ�سرائيل 
ت�سع الأيدي عليهم )‹m:ås%( رمًزا للت�سامن اأو لل�ستبدال: »وتقّدم اللوّيين اأمام 
يوؤّمن  اأن  اأجل  فمن  10(؛   :8 )عد  عليهم«  اأيديهم  اإ�سرائيل  بنو  في�سع  الرّب، 
مو�سى خليفًة له، اأقام ي�سوَع على راأ�س ال�سعب المختار جاعًل يَده عليه: »فقال 
عليه...،  يَدَك  ْع  َو�شَ روٌح،  فيه  َرُجٌل  فاإّنه  نوٍن،  بن  ي�سوَع  ُخْذ  لمو�سى:  الربُّ 
اإ�سرائيل  اأوامر...، واجعْل عليه من مهابتك لكي ت�سمع له جماعُة بني  واأعِطه 
كلُّها« )عد 27: 18-20(؛ »اأّما ي�سوع بن نون َفُمِلىء روَح حكمٍة لأّن مو�سى 
و�شع يديه عليه، فاأطاعه بنو اإ�سرائيل، وعملوا كما اأمر الربُّ مو�سى« )تث 34: 
الربُّ  وي�ستعمل  اإلهّية.  ب�سلطة   )hkymfiî( اليد«  َع  »َو�سْ ُيوَهُب  َمن  ح  ُيَو�سَّ  .)9
»الر�سامة« من  اليوم  ن�سّميه  ما  ِقَبله؛ هذا  من  ويوفده  ممثَِّلُه  لُيقيم  الحركة  هذه 

دة. اأجل القيام بوظيفة محدَّ

ع الأيدي لنَْقِل البركة 2/1 - و�شْ
لي�ست كلمة  التي  البركة  الأيدي، بكوُنه علمَة بركة، عن طابع  ُع  ُيَعبِّر و�سْ
ا؛ هكذا ينقل يعقوُب اإلى ن�سله كلَّ غنى بركته التي تلّقاها  وح�سب، بل فْعل اأي�سً
اإبراهيم: »َفْلَيْنموا ويكثروا  اأبيه  تلّقاها بدوره من  اإ�سحق الذي كان قد  اأبيه  من 

على الأر�س...« )تك 48: 16-13(.

ع الأيدي للتكري�س 3/1 - و�شْ
ا  ُع الأيدي، بكونه علمَة تكري�س، اإلى اأّن روح اهلل يف�سل �سخ�سً ي�سير و�سْ
ته، ثّم يهبه �سلطاًنا وكفاءًة واأهلّيًة  ما عن الآَخرين، بعد اأن يختاره ويجعله خا�سّ
ُم اللويّين اأمام الرّب، في�شع بنو  ة، وكاأّننا اأمام تقدمة مقّد�سة: »وتقدِّ ليقوم بَمَهمَّ
اإ�شرائيل اأيديهم عليهم )<YI)wIl.h;-l,ÞydEy>-ta, lae²r»f.yI-ynEb. Wkôm.s›w~(  « )عد 8: 10(؛ 

الأب اأيوب �سهوان
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ل اللوّيون، وهكذا يملأ روُح الحكمة ي�سوع بن نون، كما جاء في  هكذا ُيْف�سَ
و�شع عليه  فُملئ روح حكمة، لأّن مو�سى  نون،  بن  ي�سوع  »اأّما  تث 34: 9: 
يديه، فاأطاعه بنو اإ�سرائيل، وعملوا كما اأمر الرّب مو�سى«؛ يهدف اإعطاوؤه روح 
ع اليدين عليه اإلى جعله قادًرا على القيام بدور قائد ال�سعب، وبذات  حكمة وو�سْ
الفعل ُيعَطى ملء ال�سلطان لهذه الغاية: »فقال الرّب لمو�سى: خذ لك ي�سوع بن 
اأمام  و�شع يدك عليه )<wyl›( >y»-ta, T›îk.m;s›w(، واأوقفه  فاإّنه رجل فيه روح،  نون، 
ِه بح�سرتهم، واجعل عليه من مهابتك،  األعازار الكاهن والجماعة كّلها، واأَْو�سِ
لكي ت�سمع لي جماعة بني اإ�سرائيل كّلها...، فباأمره يخرجون وباأمره يدخلون، 
هو وجميع بني اإ�سرائيل معه كّل الجماعة. وفعل مو�سى كما اأمره الرّب، فاأخذ 
ي�سوع واأوقفه اأمام األعازار الكاهن كّل الجماعة، وو�شع عليه يديه واأو�ساه، كما 

قال الرّب على ل�سان مو�سى« )عد 27: 23-15(.

مها ع الأيدي رمُز مماهاة بين ال�شحيّة ومقدِّ 4/1 - و�شْ
�سحّيًة  م  ُيَقدِّ َمن  بين  وحدًة  يقيم  فاإّنه  مماهاة،  رمَز  الأيدي  ع  و�سْ بَكْون 
اأو تاأ�ّسًفا  م هلل فْعَل �سكـراٍن، اأو عبـادة لـه،  ُتَقـدَّ كذبيحـة، وبيـن ال�سحّيـة التـي 
التكفير: »وي�شع يده على راأ�س المحرقة  على الخطيئة؛ هذا ما يجري في ذبائح 
)<oh› varoå l[;Þ Adêy» %m:ås›w](، فير�سى عنها تكفيًرا عنه« )ل 1: 4(؛ والتكفير 
يده  وي�شع  الرّب،  اأمام  الموعد  خيمة  باب  اإلى  بالعجل  »ياأتي  الخطيئة:  عن 
الـرّب« )ل 4: 4(؛  اأمـام  ويذبحـه   ،)rP›êh; -l[; ‘Ady»-ta, %m:Üs›w>( على راأ�شه 
وال�سركة: »وي�شع يده على راأ�س قربانه )<varoå-l[; ‘Ady» %m:Üs›w ‹(،   ويذبحه عند 
باب خيمة الموعد، وير�ّس بنو هارون الكهنُة الدَم على المذبح من حوله« )ل 
ا في تكري�س اللوّيين: »لأّنهم موهوبون لي، موهوبون من بين  3: 2(؛ اأو اأي�سً
بني اإ�سرائيل، فقد اأخذتهم لي بدل كـّل فاتح رحم، كّل بكر من بني اإ�سرائيل« 
»و�شع  لعبارة  الثابـت  ال�ستعـمال  الثلثـة  الأمثلـة  في  نلحظ   .)16  :8 )عد 
يده على راأ�س« )<varoå l[ Ad%m:ås›w(، والتبديل في التعبير عّما تو�سع على راأ�سه 

و�سع الأيدي بح�سب القّدي�س بول�س
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 ،)rP›êh( »العجل« ،)hl›_[oh›( »اليد، حّتى ولو كان المق�سود واحًدا: »المحرقة
 .)AnëB›r>q›( »و»القربان

ا مماهاة  وفي طق�س كب�س المحرقة اأو الَتْي�س الحّي، يوَم التكفير، هناك اأي�سً
ع الأيدي يلقي اإ�سرائيل  مع الكب�س المذكور، ولكن ل تقدمة ول تكري�س. بو�سْ
بالتالي  الحيـواَن خطـايـاه، في�سبـح هذا الأخيـر نج�ًسـا، ول يجوز  على هـذا 
�سه  راأ على  يديه  هارون  »وي�شع  ال�سحـراء:  اإلى  فُينَفـى  للـرّب،  ذبيحـًة  م  ُيَقـدَّ اأن 
)<èyx;; varoå l[;’ Îwyd»ªy»Ð yTeäv.-ta, !roøh]a; %m;’s›w(، ويعترف عليه بجميع اآثام 
اإلى  ير�سله  ثّم  التي�س،  راأ�س  على  وخطاياهم، وي�شعها  ومعا�سيهم  اإ�سرائيل  بني 

البّريّة بيد رجل معّد له« )ل 16: 21ي(.

ع الأيدي في العهد الجديد- 2 و�شْ
evpiti,qe,nai cei- اليونانّيتي  للعبارَتين  َنْقٌل  هي  الأيدي«  ع  »و�سْ عبارة  نإإّن 

raj، وevpiqe,sewj tw/n ceirw/n، المرتبطتين بالعبارة العبريّة l[ dy %m:ås، اأي 
ع  َع اليَد على«، اأو بالعبارة l[ dy)~yv( tyv ، »َو�سَ َغَط اأو »األقى« اأو »و�سَ »�سَ

اليد على«.

ع الأيدي 1/2- ي�شوع وو�شْ
kateulo,gei tiqei.j ta.j cei/( الأولد  على  يَده  ي�شوع  ي�شع  بركة،  كعالمة 

اأعلنها  قد  كان  التي  الطوبى  اإّياهم  معطًيا   ،)16  :10 مر  ,raj evpV auvta؛ 

)مت  ة  الخا�سّ ثمار »�سلته«  على  اأبيه  من  3(، حا�سًل   :5 )مت  للم�ساكين 
ا عالمة نجاة؛ فبهذه الحركة، في الواقع، ي�سفي  ع الأيدي هو اأي�شً 19: 13(. و�شْ
ي�سوع  قال  �سقمِك،  من  تخلَّ�سِت  قد  اإّنك  ها  امراأة،  »يا  المر�سى:  ي�سوُع 
 ،)kai. evpe,qhken auvth/| ta.j cei/raj( عليها  يَديه  و�شع  ثّم  الحدباء،  للمراأة 
فانت�سبت على الفور« )لو 13: 13(. الحركة ذاتها ل�سفاء اأعمى بيت �سيدا: 

الأب اأيوب �سهوان
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»واأتوه باأعمى، و�ساألوه اأن ي�سع يديه عليه، فاأخذ بيد الأعمى...، وو�شع يديه 
وقال:  عينيه  �سيًئا؟ ففتح  اأتب�سر  و�ساأله:   )evpiqei.j ta.j cei/raj auvtw/|( عليه 
 evpe,qhken ta.j cei/raj evpi. tou.j( عينيه  ثانية على  يديه  فو�سع  ر...؛  اأُْب�سِ
/ovfqalmou.j auvtou(، فاأب�سر وعاد �سحيًحا...« )مر 8: 22-25(. الحركة 

ذاتها لّكٍل من المر�سى العديدين الذين تقاطروا اإليه عند المغيب )لو 4: 4(.

ع الأيدي في الكني�شة  2/2- و�شْ
اإر�سال  اإطار  في  د  موؤكَّ كلِّها،  الجماعة  بوا�شطة  الأيدي  اأو  اليد،  و�شع  اأنَّ  يبدو 
بول�س وبرنابا اإلى الر�سالة )اأع 13: 3()1(؛ وانطلًقا من و�سع اأيدي الر�سل على 
ال�سمام�سة ال�سبعة المختارين من الجماعة، نلحظ التجان�س بين حركة و�شع اليد 
ن ما ُيعرف برتبة ال�سيامة. وهذه الن�سو�س  وبين ال�شالة )اأع 6: 6(، وهذا ما يكوِّ

الكتابيَّة ُتعدُّ من المراجع التاأ�سي�سيَّة لرتبة و�سع اليد في الكني�سة.
يهدف و�سع اليد اإلى تكملة ر�سالة الم�سيح، كما نتبّين من 2 كو 8: 19، 
لنا في  بو�شع الأيدي رفيًقا  الكنائ�ُس  عيََّنْته  يلي: »قد  بما  تيط�س  تفيدنا عن  التي 
الرّب نف�سه، وتلبيًة لرغبتنا« )رج  التي نخدمها لمجد  النعمة  اأجل  ال�سفر، من 

اأع 14: 23(.
المر�شى  على  اأيديَهم  التالميُذ  »ي�شع  الموت،  من  القائم  ي�سوع  وْعد  ح�سب 
 »)evpi. avrrw,stouj cei/raj evpiqh,sousin kai. kalw/j e[xousin( فيُ�شَفوَن
)مر 16: 18(. بهذه الحركة بالذات �سُيعيد حنانيا النظر اإلى �ساول المرتّد )اأع 
9: 12(، وبول�س بدوره ُيعيُد العافية اإلى والد حاكم مالطا: "وكان اأبو ببليو�س 
يديه  وا�سًعا  و�سّلى  بول�س،  اإليه  فدخل  والزحار،  بالحّمى  م�ساًبا  الفرا�س  يلزم 
 kai. proseuxa,menoj evpiqei.j ta.j cei/raj auvtw/| iva,sato( فعافاه  عليه 

.)8 :28( »)auvto,n

(1)  Jean MAGNE, Tradition Apostolique sur les charismes et Diataxeis des saints 
Apôtres, Identification des documents et analyse du rituel des ordinations, Origi-
nes Chrétiennes I, Paris 1975, p. 190.
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ع الأيدي  اإلى جانب علمة التحرير هذه من الأمرا�س والأ�سقام، ُموِر�َس و�شْ
ًة موهبة الروح  منذ بدايات الكني�شة كعالمة تكري�س؛ فبه تُنَقل المواهب الإلهيّة، خا�سّ
قبلوه:  بعد  كانوا  ما  الذين  لل�سامريّين  ويوحّنا  بطر�س  ها  َمَح�سَ هكذا  القّد�س؛ 
 evpeti,qesan ta.j cei/raj evpV( فو�سَعا اأيديهما عليهم، فنالوا الروح القد�س«
auvtou.j kai. evla,mbanon pneu/ma a[gion(« )اأع 8: 17(. كذلك َفَعَل بول�س 

 kai.( عليهم  القد�س  الروح  فنزل  عليهم،  يديه  بول�س  »وو�سع  اأف�س�س:  لأهل 
 evpiqe,ntoj auvtoi/j tou/ Pau,lou Îta.jÐ cei/raj h=lqe to. pneu/ma to.

a[gion evpV auvtou,j(« )19: 6(. اأّما �سيمون ال�ساحر فقد اأخذه الده�س اأمام 

قدرة هذه الحركة التي رغب في �سرائها بالمال: »فلّما راأى �سمعان اأّن الروح 
القد�س يوَهب بو�شع اأيدي الر�شولَين، عر�س عليهما �سيًئا من المال« )8: 18ي(. 

تبدو هذه الحركة اإًذا كعلمة مرئّية، تحمل حقيقًة اإلهّية قديرة.
بهذه الحركة بالذات، تنقل الكني�سة اأخيًرا �شلطانًا روحيًّا اإلى َمن يختاره الرّب 
دة في اإطار وظيفة معيَّنة؛ هكذا هو الأمر بالن�سبة اإلى تاأ�سي�س  ليحمل ر�سالًة محدَّ
فريق ال�سبعة الذين كّر�سهم الر�سل: »ثّم اأح�سروهم اأمام الر�سل، ف�سّلوا وو�شعوا 
الأيدي عليهم )ai. proseuxa,menoi evpe,qhkan auvtoi/j ta.j cei/raj(« )اأع 6: 
 piqe,ntej( اإلى اإر�سال بول�س وبرنابا: »ثّم و�شعوا عليهما اأيديهم 6(؛ اأو بالن�سبة 
على  يديه  بول�س  ي�سع  بدوره   .)3  :13( و�سرفوهما«   )ta.j cei/raj auvtoi/j

 2( يدي«  بو�سع  فيك  التي  اهلل  هبة  تذكي  اأن  على  اأنّبهك  »لذلك  تيموتاو�س: 
مع  بنبوءة،  نلتها  التي  تلك  فيك،  التي  الروحّية  الموهبة  تهمل  تم 1: 6(؛ »ل 
 meta. evpiqe,sewj tw/n ceirw/n tou/( ال�سيوخ اأيديهم عليك و�سع جماعة 
ا على الذين  presbuteri,ou(« )1 تم 4: 14(. وتيموتاو�س ذاته ي�شع يَديه هو اأي�سً

انتقاهم للخدمة: »ل تعجل في و�سع يديك على اأحد« )1 تم 5: 22(. بهذا 
ع الأيدي، وت�ستمّر هذه الحركة حاملًة عطايا الروح. ل الكني�سة و�سْ ُتوا�سِ
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ع الأيدي على تيموتاو�س 3/2 - و�شْ
تتكّلم الر�سائل الرعويّة مّرَتين على الموهبة التي اأُعِطَيت لتيموتاو�س بو�سع 
ع اأيدي ال�شيوخ«  الأيدي: »ل ُتهِمل الموهبَة التي فيك، وقد ُوِهبَت لك بنبوءٍة مع و�شْ
ع  بو�شْ فيك  التي  اهلل  ُتحيَي وتذّكَي موهبَة  اأن  اأذّكرك  تم 4: 14(؛ »لذلك   1(
يدّي« )2 تم 1: 6(. ن�سير اأّوًل اإلى اأّن اللفظة اليونانّية ca,risma، "الموهبة"، 
في الر�سائل الرعائّية )1 تم 4: 14  و2 تم 1: 6( هي مقرونة في كل الحاَلين 
 ،)evpiqe,sewj tw/n ceirw/n( »ع اليد بالتعبيَرين »التي فيك« ).evn soi(، و»و�سْ

دللًة على موهبة روحّية ثابتة في تيموتاو�س، وعلى خدمة كن�سّية معّينة.
يقول بول�س لتيموتاو�س: »تلك تو�سيتي اأ�ستودعك اإّياها، يا ولدي تيموتاو�س، 
على ح�سب النبوءات التي ُتِلَيت عليك من قبل...« )رج 1 تم 1: 18(؛ ت�سير 
عبارة »بنبوءة« اإلى الدور الذي قام به الأنبياء المي�سحّيون في تكري�س تيموتاو�س 
ر�سوًل، ودللًة على ما يجب اأن يتحّلى به من مواهب روحّية نبويّة، كما يقول 
بول�س في 1 تم 1: 14: »لقد فا�ست علّي نعمة رّبنا مع الإيمان والمحّبة التي 
وعطايا  نعمًة  بول�س  على  اهلل  رحمُة  اأفا�ست  لقد  نعم،  ي�سوع«؛  الم�سيح  في 

مّجانّية ل َعّد لها حّتى اأ�سحى الر�سوَل القدوة في كّل �سيء.
ع الأيدي«، في العهد الجديد في 1  َتِرَد عبارة evpiqe,sij tw/n ceirw/n، »و�شْ
الجديد  العهد  في  اأخرى  اأمكنة  في  ن�سادفها  تم 1: 6، ول  و 2  تم 4: 14، 
�سوى مّرَتين، وعلى ارتباط بالعماد وباإعطاء الروح القد�س )اأع 8: 17-18؛ 
رج 19: 6؛ عب 6: 2(، بينما في 1 و2 تم هي محفوظة لع�سو من ال�سلطة 
يعرفه  تقنّي  هو  معناها  الحالت،  هذه  كّل  في   .)22  :5 تم   1 )رج  الكن�سّية 
الموؤمنون على ما يبدو؛ هو معنى طق�ٍس دينّي وحركة اأ�سرارّية؛ فما هو اأ�شلها، 

وكيف يمكن فهمها؟
اإّن الموهبة التي تتكّلم عليها 1 تم 4: 14، وعطّيَة اهلل التي تتكّلم عليها 2 
ا دون وجِه �سبٍه  تم 1: 6-8، كونهما مذكوَرين في اإطار التعليم وال�سهادة، لي�سَ
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مع »�سيامة« الراّبينّيين اللحقة. لكّن عطّية النعمة التي ُوِهَبت اإلى تيموتاو�س هي 
ويمكن  والمختلفة.  المتنّوعة  اأ�سكالها  تحت  بخدمته  للقيام  المطلق  ال�سلطان 

ع الأيدي الوارد ذكره في 1 تم 5: 22 مع اإقامة الق�ساء.  ا مقاربة و�سْ اأي�سً
ال�سلطان  يمح�س  ر�سمّي،  اإعلٍن  اإلى  يهدف  طق�ٌس  هو  الأيدي  َع  و�سْ اإّن 
لل�سخ�س الذي يخلف َمن �سلفه اأو لمن يعّلم العقيدة؛ بينما في الر�سائل الرعوّية 
 to ca,risma tou( ُع اأيدي ال�سيوخ اإلى تيموتاو�س عطّيًة تاأتي من اهلل ينقل و�سْ
qeou(، والتي يمتلكها بعد ذلك فيه وله )evn soi(، في�سحي م�سوؤوًل عن ف�سيلته 
وعن خدمته وعن القيام بها: »اأّما اأنَت، يا َرُجَل اهلل، فاهرْب من تلك الأمور، 

ا وتقوى، واإيماًنا ومحّبة وثباًتا ورفًقا« )1 تم 6: 11(. واّتبْع ِبرًّ
كلمة )رج  م�سيحّية  جماعة  كرئي�س  تيموتاو�س  »�سلطات«  كانت  مهما 
اإلى الرئي�س، في رو 13: 1-3؛ 2 كو  اأي »ال�سلطان« الذي يعود   ،evxousi,a
اإّل هلل ول�سميره حول  يوؤّدي ح�ساًبا  فاإّنه ل  تيط 3: 1(،  10: 8؛ 13: 10؛ 
اأف�س�س  ل�سيوخ  بول�س  َح�سُّ  هي  الأف�سل  الموازاة  اإّن  للنعمة.  ا�ستعماله  ح�سن 
واأ�ساقفِتها الذين اأقامهم الروُح القد�س رعاًة للقطيع، والذين يتوّجب عليهم اأن 
يكونوا على تناغم مع النعمة التي قبلوها، كما جاء في اأع 20: 28: »فاهتّموا 
باأنف�سكم وبكّل القطيع الذي اأقامكم الروُح القد�س عليه اأ�ساقفًة، فترعوا كني�سَة 
الطق�س  اإلى  ا�ستناًدا  الم�سيحّي  ال�سرُّ  ين�ساأ  لم  بالنتيجة،  بدمه«.  اقتناها  التي  اهلل 

الإ�سرائيلّي اأو الرابينّي، بل يعود اإلى الكني�سة الأولى.
َز بها تيموتاو�س من اأجل  عندما تذكر 1 تم 4: 14 اإعطاَء الموهبة التي َتَجهَّ
الخدمة التي »اأُعِطَيت له بنبوءة« )o] evdo,qh soi dia. profhtei,aj(، يمكننا 
اأن نفهم هذه الكلمة الأخيرة اأّنها ب�سيغة الجمع، اأي اأّن اأنبياء جماعة محّلّية قد 
ِله )رج  تدّخلوا بَدفٍع من الروح القد�س من اأجل تعيين َمن يقوم بالخدمة وَف�سْ

اأع 13: 3(. 
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4/2 - َمن ي�شع الأيدي؟
اأيدي  ع  )»و�سْ ال�شيوخ  اإلى   )evpiqe,sij( الأيدي  ع  و�سْ  14  :4 تم   1 تن�سب 
ال�سيوخ«(، و2 تم 1:6 اإلى بول�س: »لذلك اأذّكرك اأن ُتحيَي وتذّكي موهبَة اهلل 
«، وفي هذا تذكير باليوم الذي تكّر�س فيه تيموتاو�س بو�سع  ع يديَّ التي فيك بو�سْ
ين اللَذين تبدو  َيَدي بول�س عليه. اأُعِطَيت تف�سيراٌت عّدة للتوفيق بين هَذين الن�سَّ
ا كي تكون هناك م�ساألة ظروف مختلفة. اإّن فر�سّيَة  الموازاة بينهما وا�سحًة جدًّ
و�سِع الأيدي مّرَتين مختلفَتين تزيل كلَّ التبا�س، لكّن هذا هو من نتاج الخيال؛ 
اأن يكون ال�سيوخ  قد اعتمدوا تيموتاو�س كـ«ر�سول الكني�سة«  فمن المحتمل 
ة، بينما قد يكون بول�س  )avpo,stoloj evkklhsiaj ؛ 2 كو 8: 23( لمهّمة خا�سّ
ر�سمه  وبول�س  �سيًخا،  ر�سموه  ال�سيوخ  يكون  قد  ا:  اأي�سً اأو  الكهنوت؛  َمَنحه 
اأ�سالتها  الرعائّية  الر�سائل  ينكرون على  الذين  رين  المف�سِّ بع�ُس  يفتر�س  اأ�سقًفا. 

البول�سّية، اأّن 1 تم 4: 14 تعك�س ال�سيغة الأقدم والجماعّية لل�سيامة. 
اإّن بول�س ومجموع ال�سيوخ هم الذين ر�سموا تيموتاو�َس في جماعة محّلّية، 
وا�سعين اأيديُهم على راأ�سه. لقد جعلت يَدا بول�س من التلميذ ابَنه الروحيَّ وممّثَله 
بهذا   )evpiqe,sij( يِده  لو�سِع  الح�سريُّ  الِذْكُر  يوحي  خليفَته.  اأي  ال�سخ�سّي، 
�ِس« على اإحياء الموهبة: ُكْن اأميًنا! ل  الرتباط بتيموتاو�س، ويبّرر حثَّ »المكرِّ

ُتهمْل هذه العطّية؛ اأنا نقلُتها اإليك!

5/2 - ما هو مفعول و�شع الأيدي؟
اإن مفعول و�سع الأيدي والنبوءات هو َنْقُل »الموهبة« )ca,risma( التي هي 
 pneu/ma duna,mewj kai. avga,phj kai.( »سراحًة "روُح قّوة ومحّبة واعتدال�
مع  تَماٍه  ُمَ حّتى  اأو  مماثل  روح   ،7  :1 تم   2 في  ورد  كما   ،)swfronismou/

»النعمة« )ca,rij( التي جعلت من بول�س »مناديًا ور�سوًل وُمعلًِّما« للإنجيل )2 
َع الأيدي )evpiqe,sij( من  تلّقى و�سْ تيموتاو�س، كونه  الواقع،  تم 11:1(. في 
التي  المحن  وفي  الأخير  هذا  خدمة  في  م�ستِرًكا  ي�سبح  اأن  مدعوٌّ  هو  بول�س، 
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تنجم عنها: »ل ت�ستحي اإًذا ب�سهادة رّبنا، ول بي اأنا اأ�سيَره، بل تاألَّْم معي في �سبيل 
الإنجيل متقّويًا باهلل« )2 تم 1: 8(؛ »اإجعْل مثاًل لَك كلماٍت �سليمًة �سمعَتها 
ا لأن  مّني، بالإيمان والمحّبة التي في الم�سيح ي�سوع« )اآ 13(؛ لكّنه مدعوٌّ اأي�سً
يكون قادًرا على اأن ير�سم اأ�ساقفة اأو �سيوًخا اآَخرين: »وما �سمعَت مّني، وعليك 
ا باأن يعّلموا غيرهم؛ تاأّلْم  �سهوٌد كثيرون، فا�ستوِدْعُه اأنا�ًسا اأُمناء، جديرين هم اأي�سً

معي جنديًّا �سالًحا للم�سيح ي�سوع« )2 تم 2: 2-3؛ رج  1 تم 3: 13(. 

6/2 - و�شع الأيدي في ن�شو�س بول�شيّة
هناك ن�سو�س بول�سّية ثلثة تتكّلم على و�سع اليد، هي التالية: 1 تم 4: 14؛ 

1 تم 5: 22؛ 2 تم 1: 6. 

- الأّول: 1 تم 4: 14: 
»ل تهمل الموهبة الروحيّة التي فيك، تلك التي نلتها بنبوة مع و�شع جماعة ال�شيوخ 

اأيديهم عليك«.
النبوءة  طريق  عن  له  اأعطيت  التي  »بالموهبة  تيموتاو�َس  تلميَذه  ذّكر بول�ُس 
بو�سع اأيدي الكهنة«. اهلل هو الذي يعطي هذه الموهبة. والنبوءة التي يتلّفظ بها 
الإلهّية وتدّل على  العطّية  الم�سيحّية، تك�سف هذه  ُملَهم في الجماعة  �سخ�ٌس 
حقيقتها. عندئٍذ ي�سبح و�سع اليد ِفْعلًة ليتورجّية تعّبر عن قبول موهبة الخدمة 

في الكني�سة، كما في اأع 6: 6، وفي 13: 3-1. 
بعد الدعوة اإلى »الريا�سة« والجهاد )ا تم 4: 8، 13( من اأجل حياة اأخلقّية 
توافق الإنجيل، نجد اإ�سارة اإلى موهبة النبوءة )اآ 14(؛ فالخادم المختار ي�ستند 
اإلى ما ناله من مواهب من اهلل. لذلك يدعو بول�س تيموتاو�س اإلى العتناء بجّدّية 
بـ»الموهبة« قائًل له: »ل تهمل« )mh. avme,lei(: يجب اأن ل ين�سى تيموتاو�س 
اأّنه اأُِعدَّ اإعداًدا علويًّا لكي يمار�س مهّمته؛ الأمر الذي يعني اأّنه يتوّجب عليه اأن 
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يعود اإلى نعمة اهلل المعطاة له ليواجه م�سوؤولّيته كمعّلم في الكني�سة، وقدوة في 
الجماعة.

يتلّقاها  َمن  توؤّهل  القد�س  الروح  من  عطّية  هي   )ca,risma( »الموهبة«  اإّن 
وتقّويه لممار�سة خدمة معّينة تكلها اإليه الكني�سة با�سم الم�سيح ي�سوع، ل�سالح 
جميع اأع�سائها )رو 12: 6؛ 1 كو 12: 4؛ 1 بط 4: 10(، وتلزمه في عمله. 
اأُعطيت هذه الموهبة لتيموتاو�س، لي�س لفترٍة معّينة ومحدودة في الزمان،  لقد 
اأي  نبوءة،  بمنا�سبة  �سّريًّا، بل ب�سكل علنّي، وبالتحديد  بل ب�سكل دائم، ولي�س 

خلل التئام الجماعة. 
المدعّو  اإلى  الموهبة  يتّم نقل  الموهبة؟  تيموتاو�س هذه  ت�سّلم  ولكن، كيف 
 evpi,qesij tw/n ceirw/n tou/( �سيوخ«  اأيدي  بـ«و�سع  اإليه  وت�سليمها 
presbuteri,ou( الجماعة، فيتّم بذات الفعل نْقل قدرة اهلل اإليه. يوؤّلف »ال�سيوخ« 
حلقة ترئ�س جماعة محّلّية )اأع 11: 30(، كما كان الأمر في جماعة اأف�س�س 
)اأع 20: 17(. هكذا بارك الآباء اأبناءهم )تك 48: 14؛ ل 9: 22؛ �سي 50: 
ينقل قدرة اهلل، كما  اليد  ُع  20(، وي�سوُع تلميَذه )لو 24: 50-51(؛ فو�سْ
الكني�سة  في  �سار  الذي  الأمر  )مر 5: 23(،  �سفى المر�سى  ي�سوع حين  فعل 
وُيمَنح   ،)6  :19 17؛   :8 القد�س )اأع  الروح  موهبة  به  ُتعطى  طق�ًسا  الأولى 
ال�سلطان المرتبط بها؛ فبو�سع اليد ر�سم الر�سل ال�سمام�سة ال�سبعة )اأع 6: 6(؛ 
بالتالي، َمن ُتو�سع عليه اليُد ينال الموهبة التي ينقلها اإليه وا�سع اليد. نحن اإذن 
اأمام فعل تكري�س، ي�سبه ما ح�سل في ل�سترة حين عّين بول�س وبرنابا ق�سو�ًسا في 

كّل كني�سة )اأع 14: 23(.
ل تاأتي �سلطة تيموتاو�س من ذاته، ول من �سلطة خارجّية ذي طابع ب�سرّي؛ 
اإّنها نعمة معطاة من العلى تكّر�سه للخدمة الر�سولّية والكن�سّية. لذا هو ل ي�ستند 
اإلى �سلطة بول�س فقط، ول اإلى �سفات تدبيرّية يمتلكها، بل اإلى هبة اإلهّية تجعله 
اأهًل للخدمة وت�ساعده على القيام بمتطّلباتها. والموهبة التي يتكّلم بول�س عليها 
هنا، لي�ست موهبة موؤّقتة اأو عابرة، بل هي نعمة دائمة وفاعلة، ل ُترى، ولكّنها 
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تعمل. هي ت�سبه الروح الذي يهّب كما ي�ساء )يو 3: 8(، ولكّننا نرى مفاعيله 
واآثاره )اأع 2: 12؛ 8: 17(. ما نلحظه في هذا المقطع، هو العلقة الوثيقة 
بين الموهبة التي نالها تيموتاو�س، وما رافق قبولها؛ في الواقع، نحن اأمام تدّخل 
نبوّي، من جهة، وو�سع اأيٍد، من جهة ثانية. ورد في 1 تم 1: 18 ما يلي: »وفًقا 
للنبوءات التي قيلت فيك من قبل«؛ لقد قيلت هذه النبوءات في ظرف هاّم في 
�س للخدمة الر�سولّية. من هنا �سرورة التدّخل النبوّي  حياة تيموتاو�س، حين تكرَّ
بول�س النبوءات،  يذكر  ل   6 تم 1:   2 في  عليه.  بول�س  يتكّلم  الذي  واأهّمّيته، 
ال�سيوخ، بل يحّث  بل يكتفي بالكلم على و�سع الأيدي، ول يقول �سيًئا عن 
اأنّبهك اأن ت�سرم  تيموتاو�س على تغذية الموهبة التي ح�سلْت له قائًل: »لذلك 
الموهبة التي جعلها اهلل لك بو�سع يدّي»، فينمو اأمام الجميع، وتقوى �سلطُته 
في الجماعة، وينال الخل�س لنف�سه وللذين اأوكلوا اإليه، �سرط اأن يوا�سل جهاده 

ليفوز بالحياة الأبديّة )1 تم 6: 11(.

- الثاني: 1 تم 5: 22: 
»ل تعجل في و�شع يديك على اأحد، ول تكن �شريًكا في خطايا غيرك، واحفظ نف�شك 

طاهًر«.
تم 5: 19-24(. وهكذا  الخطاأة )1  للن�ّس عن  المبا�سر  ال�سياق  يتحّدث 
نكون اأمام اأقدم �سهادة لطق�س م�سالحة )رج يع 5: 14-15؛ عب 6: 5-4(، 
ل بل اأمام مو�سوع ر�سامة اأحٍد ما لخدمة، علًما اأّن المقطع كّله مكّر�س للكهنة 

اأو لل�سيوخ )اآ 18-17(.
يكرم تيموتاو�س ال�سيوخ الذين ي�ستحّقون ذلك، ول �سّيما لأّنهم يتعبون في 
ي�ستحّقون  بعملهم  القيام  يح�سنون  الذين  الكني�سة  »و�سيوخ  والتعليم:  التب�سير 
ا الذين يتعبون في التب�سير والتعليم« )5: 17(. لهذا  اإكراًما م�ساعًفا، وخ�سو�سً
يطلب بول�س من تلميذه اأن يكون فطًنا في اختيار َمن ي�سع يده عليه من ال�سيوخ، 

فل ي�ستعجل في ذلك. 
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اإّن الكهنة اأو ال�سيوخ )رج اإقامة �سيوخ في كّل مدينة؛ تي 1: 5( هم وكلء 
 :5 ت�س   1 )رج  في الرّب  يراأ�سونها  التي  الجماعة  في  كّله  اهتمامهم  ي�سّبون 
ح�سًنا  الخدمة  بهذه  قام  فمن  بالإنجيل؛  للمناداة  بكّليتهم  ويتكّر�سون   ،)12
ح�سن  الأمر  هذا  ي�ستدعي  الح�سنة.  للمكافاأة  اأهًل  وي�سحي  ي�ستحّق الإكرام، 
في ذلك )1 كو  الَحْزم  هنا �سرورة  تم 5: 21-23(، من  الكهنة )1  اختيار 
بول�ُس  تم 2: 14؛ 4: 1(  »ي�ستحلف« )رج 2  لذا،  تم 2: 8(.  5: 13؛ 2 
ا للمخالفين: »ل تقبل ال�سكوى على �سيخ اإّل ب�سهادة  تيموتاو�َس باأن ي�سَع حدًّ
حّتى يخاف  الحا�سرين  جميع  اأمام  فوّبخهم  المذنبون  اأّما  ثلثة،  اأو  �ساهدين 
ا اأن ُيح�سن اختيار المر�ّسحين لهذه  غيرهم« )1 تم 5: 19-20(. وعليه اأي�سً
)اآ 22(؛ فعدم  اأحد«  الخدمة ويتاأّنى في ذلك: »ل ت�شتعجل في و�شع يديك على 
يوؤّدي  ذلك  لأّن عك�س  والفطنة،  والتحّقق  التدقيق  الفعل  بذات  يعني  الت�سّرع 
اأن يكون قد ح�سل  ح  ُيَرجَّ الكهنة وتراجعهم، كما  �سقوط عدد من  اإلى  حتًما 
بالفعل؛ فاإن ت�سّرع تيموتاو�س في و�سع يده على َمن لي�سوا اأهًل، كان م�سوؤوًل 
عّما توؤول اإليه خدمتهم. من هنا كان التنبيُه الأخير: يجب اأن يكون الُم�سَطفى 
اأعمالهم )رج 2 كو 7: 11(.  الخطاأة في  ي�سارك  الخدمة بل لوم، ول  لهذه 
يمّثلهم  الذين  والملئكة،  والم�سيح،  اهلل،  ثلثة:  �سهود  هناك  الأمر  هذا  على 
 :8 مر  )رج  الأخيرة  الدينونة  في  �سيكونون  والذين  الأر�س،  على  تيموتاو�س 
38؛ روؤ 14: 10؛ رج مت 25: 31(، و�سيدينونه اإن لم يكن على قدر المهّمة 

المو�سوعة على عاتقه.
ا  لي�س ال�سيوخ، الذين يتكّلم عنهم بول�س في 5: 17-25، بال�سرورة اأ�سخا�سً
متقّدمين في ال�سّن؛ هم موؤمنون اأ�سحوا م�سوؤولين عن الكني�سة المحّلية، لكن 
لهذا كتب  الجماعَة،  ال�سيوُخ  يرئ�س  ممّثله.  تيموتاو�س  اأو  �سلطة بول�س  تحت 
بول�س في 1 ت�س 5: 12: »واأ�ساألكم، اأيّها الإخوة، اأن ُتجّلوا الذين يتعبون في 
ما بينكم، ويرئ�سونكم بالرّب، ويعظونكم«. َمن كان اأميًنا على وظيفته ا�ستحّق 
ا اهتمامها ب�سكل خا�ّس بالذين  احترام الجماعة واإكرامها وتقديرها له، كما اأي�سً
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ة؛ واإذا  ين�سرفون للتعليم والتب�سير. لذلك، يفتر�س تعييُن الم�سوؤول فطنة خا�سّ
ل  تحمُّ عليه  يتوّجب  المجال،  هذا  في  ذلك  خلف  تيموتاو�س على  ت�سّرف 
ا�ستحقاق،  دون  ر�سمه  يده، لأّنه  عليه  �سيخ و�سع  يقترفها  قد  م�سوؤولّية خطايا 
 1( التمييز  �سرورة  من   .)11 يو   2( ال�سّيئة«  في اأعماله  له  »م�سارًكا  فيكون 
اأو  يوؤَخذ بالظواهر  اأّل  الذي عليه  الم�سوؤول،  تم 5: 24-25( وحتمّيته لدى 
اختياره  قبل  ما  �سخ�س  اأهلّية  من  للتحّقق  الكافي  الوقت  اأن يّتخذ  بالمظاهر، 

لخدمة الكني�سة، وبنيان ج�سد الم�سيح.

- الثالث: 2 تم 1: 6: 
»لذلك اأنبّهك اأن ت�شرم الموهبة التي جعلها اهلل لك بو�شع يدي«.

نلحظ في هذه الآية وجود عبارة »التي فيك« )o[ evstin evn soi(، كما 
نقراأ في 1 كور 6: 19: »ج�سدكم هو هيكل الروح القد�س فيكم«. نحن اأمام 
ا�ستمرارّية الموهبة، وبالتالي ح�سور الروح في �سخ�س من الأ�سخا�س. وهذا ما 
يثبته 2 تم 1: 7. اإّن و�سع الأيدي الذي يذكره بول�س هنا يلّمح اإلى الظروف 

التي في 1 تم 4: 14. 
بعد اأن انف�سل تيموتاو�س عن بول�س، اأبيه بالروح، �سار عليه اأن يتحّلى بالقّوة 
والمحّبة والفطنة، لأّنه �سبق فنال نعمة تجعله قادًرا على اأن ل ي�ستحي بالإنجيل، 
ا للجهاد ل�سالح وديعة الإيمان. نتبّين من مدخل الر�سالة )2 تم  واأن يكون م�ستعدًّ
1: 1-5( المحّبَة ال�سديدَة التي يكّنها بول�ُس لتيموتاو�س تلميِذه ال�ساّب، وعلى 
ة بعد اأن اأ�سحى الر�سوُل اأ�سيًرا لأجل الم�سيح؛ لذا  الآمال التي ي�سعها فيه، خا�سّ
ا كمعّلمه للألم في �سبيل  على تيموتاو�س اأن يكون اأميًنا للتعليم الحّق، وم�ستعدًّ

الب�سارة ال�ساّرة. 
دعا بول�س تلميَذه تيموتاو�س اإلى موا�سلة العمل الذي كان قد بداأه في اأف�س�س. 
ْر ر�سامَتك«؛ فنحن  ًل في الر�سائل الرعائّية: »َتَذكَّ في هذا ال�سياق جاءت اآ 6 َمْف�سَ
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هنا كما في 1 تم 1: 11 اأمام تو�سية بالمحافظة على التقاليد التي ينقلها بول�س، 
تقاليد الأجداد التي عّبرت عنها 1 تم 4: 14 بالكلم على ر�سامة تيموتاو�س، 
»حين و�سع جماعة ال�سيوخ يديهم عليه«، و2 تم 1: 6 التي تحّدثت عن و�سع 
اليد،  بو�سع  موهبة  الأخير  هذا  نال  لقد  تيموتاو�س.  على  وحده  بول�س  يدي 

و�سلطاًنا روحيًّا مرتبًطا بالخدمة الموكلة اإليه.
عليها  الح�سول  ويتّم  بالخدمة،  المواهب  ترتبط  الرعائّية،  الر�سائل  في 

بالر�سامة، فينال َمن ُير�َسم ال�سلطان الخا�ّس بهذه المهّمة. 
اإلى مواهب  تيموتاو�س فقط، بل  اإيمان  اإلى  اآ 6  قاله بول�س في  ي�ستند ما  ل 
من  ُتعَتَبران  اللتان  والمحّبة  القّوة  وهي:  األ  القد�س،  الروح  اإيّاها  منحه  ثلث 
اأّن  علًما  الحكمة،  بعالم  عادًة  ترتبط  التي  والفطنة  القد�س،  الروح  مواهب 
الموهبة �سفة ملزمة لختيار الخّدام في الجماعة )رج 1 تم 3: 1-13؛ تي 
1: 6-9(. ل ت�سّدد الر�سائل الرعائّية على �سخ�س الم�سيح بقدر ما ت�سّدد على 
المواهب، وعلى ما تمنحه النعمة )1تم 1: 13-14؛ تي 2: 11-12(، التي 

يمكنه اأن ي�ستند اإليها. 
لوئي�س  فاإيمان  �سبق؛  بما  الرابط  دوَر   6 اآ  في   )dia,( »لذلك«  كلمة  تلعب 
الفعل  الأمانة والندفاع. وي�سير  اإلى  تيموتاو�س  واأفنيكة، وثقة بول�س، يدفعان 
»اأنّبهك« )avnamimnh,|skw؛ رج 1 كو  4: 17؛ رج 2 كو 7: 15( اإلى ما ورد 
في 2 تم 1: 3- 5: اإّن ما دفع بول�س اإلى تحرير هذا الإر�ساد هو ما تذّكره حين 

و�سع يديه على تلميذه: على هذه الموهبة اأن توؤتي ثمارها. 
ويعني الفعل اليونانّي avnazwpurei/n »اأ�سرم«؛ هذا ما يتوّجب على �ساحب 
المواهب، حيث ي�سّبه الروح بالنار، فيكون مبداأ حياة )اأع 2: 3؛ 1 ت�س 5: 
اأن تكون  النار انطفاأت في تيموتاو�س، بل من الممكن  اأّن  19(. هذا ل يعني 
والتب�سير،  التعليم  اأهمل  قد  تيموتاو�س  اأّن  ذلك  اأيعني  ال�سيء.  بع�س  خبت  قد 
والتوبيخ والتدبير، اأم اأّن بول�س ي�سعى اإلى حّثه على اأن يبقى في حالة تاأّهب للقيام 

بخدمته المقّد�سة باأف�سل ما يكون؟

و�سع الأيدي بح�سب القّدي�س بول�س



224

ل�سترة،  في  حدث  كما  الأيدي«،  و«و�سع  اهلل«  »هبة  بين  الن�ّس  ربط  لقد 
 :16 اأع  رج  14؛   :4 تم   1( الأيدي  و�سع  في  ال�سيوخ  بول�س  �سارك  حيث 
1-3(. كذلك اأُعطيت موهبُة الروح القد�س لتيموتاو�س بطق�س و�سع الأيدي 
اأن يحّرك هذه  لذا عليه  اإليه.  الموهبة  وانتقلت  فيه،  النعمة  راأ�سه، فحّلت  على 
اليد يمنح  اإّن و�سع  اإطفاء روح اهلل فيه.  النعمة، لأّن الك�سل والإهمال ي�سّببان 
المختاَر لخدمة الجماعة روَح القّوة )1 تم 1: 12(، لأّن الروح هو قّوة )لو 
1: 35؛ اأع 6: 5، 8(، في�سحي بالتالي قديًرا، ويتغّلب على كّل �سيء في هذا 
العالم، وُيجري المعجزات )غل 3: 5(. اإّنها قّوة غالبة، وقدرة اإلهّية ينالها خادم 
الإنجيل )رو 15: 19؛ 1 كو 2: 4؛ 2 كو 6: 6؛ 1 ت�س 1: 5(، على مثال 
الم�سيح نف�سه )لو 4: 14(، وح�سب وعده )اأع 1: 4(. اإّن »المحّبة« هي هذه 
تعّلق راعي  تعبيًرا عن  اإ�سرامها دون هوادة )2 تم 1: 6(،  ينبغي  التي  »النار« 
الجماعة الكن�سّية بالم�سيح )يو 21: 15- 17؛ 2 كو 5: 14(، وعن حّبه لها 
تبني  المحّبة وحدها  نف�سه وكّل قدرته وكّل روحه )مر 12: 30(، لأّن  بكّل 
الكني�سة )1 كو 8: 1؛ اأف 4: 16(. تمنح هذه الموهبُة حامَلها القدرَة على 

قيادة الموؤمنين اإلى المزايا التي تزيّن َمن تلّقى الب�سارة واأحّب الم�سيح ي�سوع.
وبما اأّن تيموتاو�س هو ر�سول الم�سيح، وال�ساهد له، بعد اأن تكّر�س بو�سع 
اليد، فيتوّجب عليه اأن يجاهد ويتاأّلم من اأجل الإنجيل، الأمر الذي يعني اللتزام 
ة واأّن اأمام ناظريه مثال بول�س معّلمه، ورجاء  بالمتطّلبات التي ت�ستتبع ذلك، خا�سّ

الخيرات الآتية.
هذا  حّثه  لذلك  عليه؛  يديه  بول�س  و�سع  حين  النعمة  تيموتاو�س  نال  لقد 
الأخير على اأن ل يهمل الموهبة الروحّية التي نالها بو�سع اأيدي ال�سيوخ )1 تم 
اأّهلته للخدمة  4: 14(، ل بل اأن ي�سرم في داخله الموهبة )2 تم 1: 6( التي 
الر�سولّية. اإن �سادت الخطيئة اأو الإهمال في حياة الإن�سان )غل 5: 26-16( 
تيموتاو�س  اإقناع  اإلى  الروح. يرمي بول�س بذلك  لثمار  لم يعد هناك من مكان 
ة واأّنه نال روح القّوة، وروح  ب�سرورة الجهاد والألم من اأجل الإنجيل، خا�سّ
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المحّبة؛ فحين نال الروح القد�س، اأُفي�ست في قلبه المحّبة )رو 5: 5(، التي هي 
اأعظم المواهب )رج 1 كو 12: 31(.

خاتمة
ًة الرعائّية منها، يعطي و�سع  كما نتبّين من بع�س ر�سائل القّدي�س بول�س، خا�سّ
الأيدي الموهبة وال�سلطان والمقدرَة على القيام بكّل اأعمال خدمته، التدبيريّة، 
الر�سوِل  عليه محلَّ  تو�سع  َمن  يحّل  اأن  على  وبالتالي  والم�سلكّية،  والتعليمّية، 
بول�َس في الجماعة الم�سيحّية، وعلى اأن يوا�سل ر�سالَته، ومن َثمَّ اأن يكون َخَلًفا 
وعلمًة  الكني�سة،  في  وحا�سمة  فاعلًة  اأداًة  بالنتيجة  الأيدي  َع  و�سْ ي�سحي  له. 

للتوا�سل والوحدة الحّيه فيها. 
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�لزو�ج ت�ضامن متبادل )�أف 5: 33-21(
اخلوري جوزف نّفاع
دكتور يف الهوت الكتاب املقّد�س

مقّدمة
ن�ّص  �أّن  �إاّل  �صي؛  تخ�صّ مجال  عن  بعيدة  بول�ص  ر�صائل  �أّن  من  �لرغم  على 
�أثار �هتمامي �ت�صا�ؤالتي. فبحكم كوني  �أف�ص�ص �لمتحّدث عن �لز��ج لطالما 
كاهن رعّية، �أنا مدعّو في �حتفالي ب�صّر �لز��ج �إلى �أن �أ�صرحه للعر��صين، الأّنه 
�لنا�ص  موقف  ��أحزنني  �أثارني  �لطالما  �لرتبة.  خالل  م�صامعهما  على  ُيقر�أ 
�لن�صاء،  »�أيّتها  �لمقّد�صة:  �لقر�ءة  هذه  �صماعهم  لدى  ��لم�صتهجن  �لم�صتغرب 
�أن  يعتبر  ��لكّل  ت�صتهزئ.  ��لن�صاء  ت�صحك  فالرجال  الأز��جكّن«.  �إخ�صعن 
موقف �لر�صول �صلبّي من �لمر�أة، �كاأّن بينهما عد��ًة تقود بول�ص �إلى �الإقالل من 
ًة ��أّنه قد �أ�صار �إلى �أّن »�لرجل هو  �صاأنها ��إرغامها على تبعّية ُمذلّة للرجل، خا�صّ
ر�أ�ص �لمر�أة«؛ مّما يقود �لبع�ص �إلى تف�صير �الأمر على �أّن �لرجل هو مركز �لقر�ر 

�لوحيد، �إن لم نقل �لمطلق، في �لعائلة.
�مّما كان يزيدني حزًنا، محا�الت مت�صّرعة في تف�صير هذ� �لن�ّص، ال ُتغني 
�ال تنفع؛ ال بل قد ينتج عنها �صرر ج�صيم بالكني�صة �بالكتاب �لمقّد�ص نف�صه. 
لذلك  يختلف عن مجتمعنا،  لزماننا �مجتمعه  مغاير  بول�ص  زمن  �إّن  قالو�  ُكُثٌر 
كان  ��إن  �لكن،  �أيّامنا هذه.  في  بحرفّيته،  �لتطبيق،  ��جب  يعد  لم  هذ�  ه  فن�صّ
ب�صكل حتمّي  يقودنا  تحلياًل كهذ�  �أّن  �إاّل  �الإختالف �الجتماعّي �صحيح،  �أمر 
�إلى �لقول �إّن �لكتاب �لمقّد�ص، �أ� على �الأقّل جزء منه، كتب لزمن معّين فقط، 
�هو ال يتنا�صب �إاّل مع �أبناء ذلك �لزمن ح�صريًّا. فاأين �لوحي �إًذ�؟ �كيف تكون 
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»�لخ�صوع«  �صرح  يحا�لون  ��آخر�ن  �الأجيال؟  لجميع  حياة  كلمة  �هلل  كلمة 
كان  فاإن  ��الإجالل؛  �الحتر�م  من  نوع  مجّرد  �أّنه  على  �لمر�أة  من  �لمطلوب 
�لن�صاء،  »�أّيتها  يقل:  لم  لماذ�  ب�صر�حة؟  بول�ص  يقلها  لم  فلماذ�  كذلك،  �الأمر 
�لذي  �هو  للجدل،  مثيرًة  عبارًة  ��صتعمل  لماذ�  �أز��جكّن«؟  باإجالل  �إحترمن 
ًة �أّنه يكتب بلغة هي  ختم �لفل�صفة �ليونانّية، فيفتر�ص به �لدّقة ��لو�صوح، خا�صّ

�الأغنى بالمفرد�ت ��الأدّق باأ�صاليب �ل�صياغة؛ عنيت بها �للغة �ليونانّية؟
�لر�صالة  فهم  بغية  ب�صكل علمّي دقيق،  �لمو�صوع  ي  تق�صّ �إلى  ما دفعني  هذ� 
�الإلهّية �ل�صادقة �لمت�صّمنة بين تعابير هذ� �لن�ّص. ��لنتائج �أتت مذهلًة لي �غايًة 
في �لجمال؛ فكلمة �هلل لوؤلوؤة مكنونة تحتاج �إلى مهارة في �الإبحار، ��صجاعة 

على �لغو�ص في �الأعماق حّتى نحظى ب�صرف لم�صها.
»�لخ�صوع«  معنى  �صاأدر�ص  �لبالغّية،  هيكلّيته  �من  نا  ن�صّ �إطار  من  فانطالًقا 
�أ�صير  �أن  �أريد  �لمطلوب �حد�ده ��صر�طه �موجباته �كيفّية عمله)1(. من هنا، 
بين رباط  بول�ص  يقيمها  �لتي  �لمقارنة  تفا�صيل  لن يدخل في  �أّن بحثي هذ�  �إلى 
في  ا  خ�صو�صً مر�ًر�،  ُدر�ص  �لمو�صوع  فهذ�  بالكني�صة؛  �لم�صيح  �رباط  �لز��ج 
معر�ص �لحديث عن �لز��ج ك�صّر م�صيحّي، على ما يقوله �لن�ّص نف�صه: »هذ� �ل�صّر 
عظيم هو« )�آ 32(. لذلك ال �أجد جديًد� ُيقال في هذ� �لمجال، فالدر��صات �أ�فت 
�الأمر حّقه �نجحت في معالجته �في �إي�صاحه على �أح�صن �جه)2(. �أّما �لمو�صوع 

�لعالئقّي، �لم�صار �إليه هنا بعبارة »�لخ�صوع«، هو ما ي�صتلزم �ل�صرح ��الإي�صاح.
عالج عدد كبير من �صّر�ح �لكتاب �لمقّد�ص مو�صوع خ�صوع �لمر�أة للرجل. رج على �صبيل �لمثال:  )1(
D.L. BATCH, Let Wives Be Submissive: The Domestic Code in 1 Peter, Scholars 
Press, Chico, 1981; W.O. WALKER, «The ‘Theology of Woman’s Place’ and the 
‘Paulinist’ Tradition» Semeia 28 (1983) 101-112. R.W. WALL, «Wifely Submis-
sion in the Context of Ephesians», Christian Scholar’s Review 17 (1988) 272-285.

رج مثاًل:  )2(
J. CAMBIER, «Le Grand Mystère concernant le Christ et son Église: Eph 5:22-  
33», Bib 47 (1966) 43-90, 223-242; Id, «Doctrine paulinienne du mariage chré-
tien: Étude critique de 1 Cor 7 et d’Eph 5:21-33 et essai de leur tradition actu-
elle.», Église et théologie 10 (1979) 13-59.

�لخوري جوزف نّفاع
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1- م�شكلة في تحديد الن�ّس
في �لكتب �لطق�صّية �لقديمة للكني�صة �لمار�نّية، كانت �لقر�ءة تبد�أ من �آ 22، 
بعبارة: »�أيّتها �لن�صاء، �إخ�صعن الأز��جكّن كما للرّب«؛ �لهذ� �ل�صبب كّنا نقع 
في �صوء �لفهم. �لكّن �الآية �ل�صابقة، �أي �الآية 21 تغّير �لمفهوم ب�صكل جذرّي 
�إذ تقول: »كونو� خا�صعين بع�صكم لبع�ص«، �أي �أّن �لخ�صوع هو ��جب متبادل 
بين �لرجل ��لمر�أة، �لي�ص فري�صًة على �لمر�أة �حدها. فما هو �صبب �إهمال هذه 

�الآية؟
�آ 21، »كونو� خا�صعين بع�صكم لبع�ص«،  �أّن  �إلى  كتب �صرح عديدة ت�صير 
�لم�صيح  في  �لجديدة  �لحياة  �صر�ط  يتكّلم عن  �لذي  �ل�صابق  �لن�ّص  هي خاتمة 
�عن عالقة �لموؤمنين بع�صهم مع بع�ص. ��آخر�ن يربطون �الآية بما يتبعها، �لكن 
كعنو�ن للق�صم كّله من هذ� �لر�صالة حيث يتكّلم بول�ص عن �لعالقات �لمختلفة: بين 
ا)4(. ن�صتنتج  �لرجل ��لمر�أة �بين �الأ�الد ���لديهم)3( �بين �لعبيد ��أ�صيادهم �أي�صً
نا ب�صكل مبا�صر؛ فال تطّبق بالتالي �لبعد  �أّن هذه �لدر��صات ال تربط هذه �الآية بن�صّ
�لمتبادل للخ�صوع على �لز�َجين: »كونو� خا�صعين بع�صكم لبع�ص«، بل ترى 
�أ�  للموؤمنين  �إ�صارًة  خا�صعين«  »كونو�  عبارة  في  �لم�صتعملة  �لجمع  �صيغة  في 
للن�صاء ��الأ�الد ��لعبيد �لذين عليهم �أن يخ�صعو� لالأز��ج ��لو�لدين ��الأ�صياد. 
ًة �أّن �لن�ّص  بالتالي ن�صتنتج �أّن على �لمر�أة �حدها �لخ�صوع، د�ن �لرجل؛ خا�صّ

نف�صه يطلب من �لرجال �أن يحّبو� ن�صاءهم)5(، ال �أن يخ�صعو� لهّن.
�آ 24  �آ 22 �في  �إْن في  �لكن من �لملفت للنظر غياب �لفعل »�إخ�صعن«، 
ا؛ فالترجمة �لحرفّية للن�ّص هي على �ل�صكل �لتالي: »�أّيتها �لن�صاء، لرجالكّن  �أي�صً
كما للرّب«، �»هكذ� �لن�صاء للرجال«. �إًذ�، فعل �لخ�صوع هو مقّدر في هاتين 
�لعبارتين، ب�صبب ظهوره في �آ 21: »كونو� خا�صعين بع�صكم لبع�ص«. �هكذ� 

)3( رج �أف 6: 4-1.
)4(  رج �أف 6: 9-5.

)5( رج �أف 6: 25.

�لز��ج ت�صامن متبادل )�أف 5: 33-21(
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ًة؛ ��إاّل �أتت هذه  �أّن �آ 21 مرتبطة ع�صويًّا بالن�ّص �لالحق �بـ �آ 22 خا�صّ نفهم 
�الأخيرة بد�ن فعل، �بالتالي، لغويًّا، ال معنى لها.

ن�صتنتج �إًذ�، �أّن �لخ�صوع �لمطلوب في هذ� �لن�ّص هو خ�صوع متبادل، بين 
�الآية  هذ�  �أّن  نفهم  هنا  من  �لجانب.  �آحادّي  خ�صوًعا  �لي�ص  ��لمر�أة،  �لرجل 
�أّن  �أي  لت�صرحها.  �لباقية  �الآيات  �تاأتي  للن�ّص؛  مقّدمًة  ت�صّكل   ،21 �آ  �الأ�لى، 
ي�صرح  ثّم  �من  �لمتبادل6.  �لخ�صوع  هي  �لن�ّص  في  ��الأ�صا�صّية  �الأ�لى  �لفكرة 

بول�ص �صر�ط خ�صوع �لمر�أة �من ثّم �صر�ط خ�صوع �لرجل.

كتابة �لن�ّص يجب �أن تكون على �ل�صكل �لتايل:

ليخ�صع بع�صكم لبع�ص: )كيف؟(

�أّيتها �لن�صاء، هكذ�.- 

�أّيها �لرجال، هكذ�.- 

�لرجل ��لمر�أة مّتحد�ن:  �لكالم عن  بتكر�ر  �آ 33  �لن�ّص في  ينتهي  �هكذ� 
�لرجل عليه �أّن يحّب �مر�ته، ��لمر�أة �أن تخاف ز�جها.

)6( لمزيد من �لمعلومات، رج:
D.H. SMALL, Marriage as Equal Partnership, Baker, Grand Rapids, 1980.

�لخوري جوزف نّفاع
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2- هيكليّة الن�ّس

A21 )كونو�( خا�صعين بع�صكم لبع�ص بمخافة �لم�صيح

B

1
22 �أيّتها �لن�صاء لرجالكّن

كما للرّب

2
23 �إذ �لرجل هو ر�أ�ص �لمر�أة

ا �لم�صيح ر�أ�ص �لكني�صة، هو مخّل�ص �لج�صد كما �أي�صً

3
24 �إّنما كما �لكني�صة تخ�صع للم�صيح

هكذ� �لن�صاء للرجال في كّل �صيء.

B’

1

25 �أيّها �لرجال �أحّبو� �لن�صاء

ا �مل�صيح �أحّب �لكني�صة �نف�صه بذل الأجلها كما �أي�صً
26 كي يقّد�صها مطهًر� بغ�صل �ملاء بقول

27 كي يزّف )هو( لنف�صه كني�صًة جميدًة، لي�ص فيها عيب �أ� جتّعد �أ� ما مثل هذ�،

�إّنا كي تكون مقّد�صًة �بال دن�ص

2

ا على �لرجال �أن يحّبو� ن�صاءهم مثل �أج�صادهم. 28 هكذ� يجب �أي�صً

�ملحّب �مر�أته يحّب نف�شه.
29 الأّن ال �أحد قّط حلمه �أبغ�ص �إّنا يغّذيه 

�يعتني به،
ا �مل�صيح بالكني�صة. كما �أي�صً

30 الأّننا �أع�صاء ج�صده

3

31 الأجل هذ� �صيترك �إن�صان �الأب ��الأّم ��صيّتحد باإمر�أته

��صيكون �الإثنان لحًما ��حًد�
32 هذ� �ل�صّر عظيم هو.

��أنا �أقول في �لم�صيح وفي �لكني�صة.

A’
33 ��أّما �أنتم، ��حًد� فو�حًد� )كّل ��حد( هكذ� �مر�أته فليحّب كما نف�صه

من ثّم كي تخاف �لمر�أة �لرجل.

�لز��ج ت�صامن متبادل )�أف 5: 33-21(
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 .A’/B’/B/A :هي على �ل�صكل �لتالي� )chiasme( هذ� �لن�ّص له بنية ت�صابك
تعر�ص »A« �لمبد�أ �الأ�صا�صّي للعالقة �لز�جّية، �أي ��جب �لخ�صوع �لمتبادل 
بين �لرجل ��لمر�أة. �نجد تكر�ًر� لهذ� �لمبد�أ في �الآية �الأخيرة من �لن�ّص، �أي في 
ل ب�صكل  »’A«، �لتي تعر�ص �لو�جبات �لمتبادلة بين �لرجل ��لمر�أة. �إّنها تف�صّ
ما �لمعنى �لعملّي »للخ�صوع« �لو�رد في »A«. على �لرجل �أن »يحّب« �مر�أته 
�على �لز�جة �أن »تخاف« ز�جها)7(. من ناحية �أخرى، تعر�ص »B« ��جبات 
�إًذ�،  ز�جته.  تجاه  �لز�ج  ��جبات  فتعر�ص   »B’« ��أّما  ز�جها.  تجاه  �لمر�أة 
لهذ�  �لعملّي  �لتف�صيل  تعر�صان   »B’«� »B« � .لمبد�أ� تعر�صان   »A’«� »A«

�لمبد�أ.
من �لمعلوم �أّن �لبنية �لت�صابكّية هي �أقوى بنية بالغّية في �لكتاب �لمقّد�ص �هي 
ت�صير �إلى مدى �رتباط عنا�صر هذه �لبنية بع�صها ببع�ص. لذلك، فهذه �لبنية تريد 

ب�صكل �أ�صا�صّي �أن تعر�ص قّوة �لتر�بط ��لتو�زن ��لم�صا��ة بين �لرجل ��لمر�أة.
من ناحية �أخرى، �لت�صابك هو �ل�صيغة �لتي يعر�ص فيها �لكتاب �لمقّد�ص كّل 
ن�صو�ص »�لعهد« بين �هلل ��صعبه؛ ح�صب ما قال �لرّب لمو�صى: »�أنا �أكون لكم 
�إلًها ��أنتم تكونون لي �صعًبا« )خر 6: 7(. هذه �لعبارة �لتقليدّية للتعبير عن �لعهد 

�ل�صينائّي هي ذ�ت �صكل ت�صابكّي:
A : �أنا

B : لكم 
’B : �أنتم
’A : لي

بين  فعلّي  »عهد«  �أّنه  على  �لز��ج  يعر�ص  �لر�صول  بول�ص  �أّن  نفهم  �هكذ� 
�لرجل ��لمر�أة على مثال عهد �هلل مع كني�صته. �هذ� ما ي�صير �إليه �لر�صول مر�ًر� 
�لن�ّص  �لم�صيح ��لكني�صة. يعر�ص  �لز��ج �حالة  بين حالة  يقارن  �إذ  �لن�ّص،  في 

)7( �صنعود في �صياق �لمقال �إلى �صرح هذه �لتعابير ��إلى تبيان معانيها.

�لخوري جوزف نّفاع
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ا �لم�صيح  خم�صة مقارنات من هذ� �لنوع، تبد�أ جميعها بعبارة »كما«: »كما �أي�صً
�أحّب  �لم�صيح  ا  �أي�صً كما  للم�صيح...  تخ�صع  �لكني�صة  كما  �لكني�صة...  ر�أ�ص 
ا �لم�صيح بالكني�صة« )�الآيات 22 �23 �24 �25 �29(. �لكني�صة... كما �أي�صً

ا �أّن �آ 21 هي جزء �أ�صا�صّي من �لتركيبة �لبالغّية  من هنا يمكننا �أن نفهم �أي�صً
للن�ّص �لذي ال يمكننا قر�ءته من د�نها. �بهذ� �ل�صكل، نفهم �أّن �لمبد�أ �الأ�صا�صّي 

في »�لخ�صوع« �أّنه متبادل �ال يمكن �أن يقوم من طرف ��حد.
�لمر�أة تجاه ز�جها، �»’B« تعر�ص هي  »B« تعر�ص ثالث ��جبات على 
 .»3«�  »2«  ،»1« �أرقاًما:  لهم  ��صعت  �لرجل؛  على  ��جبات  ثالث  ا  �أي�صً
مع   »B1« أي� بع�صها:  مع  �الأق�صام  لمقارنة هذه  �لتحليلّية  �لدر��صة  في  �صاأعود 

.)8(»B’3« مع »B3« � »B’2« مع »B2« ،»B’1«

3- معنى فعل »خ�شع«
دعونا �أّ�اًل نبحث عن معنى �لفعل �لم�صتعمل من قبل بول�ص �لر�صول، �أي فعل
�ال�صتعمال  �لفعل.  لهذ�   � ��صتعماالن مختلفان جدًّ هناك  u`pota,ssw )خ�صع(. 
�الأّ�ل ��الأ��صح هو بمعنى �لخ�صوع لالأقوى �إثر خ�صارة �لمعركة؛ �ي�صتعمله 
�لقائم  قدَمي  تحت  ��ل�صياطين  �ل�صّر  �صالطين  لخ�صوع  مثاًل  �لمقّد�ص  �لكتاب 
من بين �الأمو�ت)9(. هذ� �لخ�صوع هو خ�صوع مذّل بكّل ما للكلمة من معنى. 
�هو خ�صوع ينفي �أّي نوع من �لحرّية لدى �لخا�صع، بل يجّرده من �أّي قدرة 
على �لت�صّرف �على تغيير ��قع حاله �لمزري. �إّنه خ�صوع �لموت. ��ال�صتعمال 
�الأّ�ل في �لعهد �لجديد للفعل بهذ� �لمعنى نجده في �إنجيل لوقا في كالمه عن 
�ل�صيطان قائاًل: »فرجع �ل�صبعون بفرح قائلين: يا رّب، حّتى �ل�صياطين تخ�صع 

الأّن �رتباط هذه �الأق�صام مع بع�صها هو �رتباط »معنوّي« �أكثر مّما هو �رتباط لفظّي �أ� عبر تكر�ر   )8(
�لعبار�ت، كما هي �لحال �إجمااًل في �لدر��صات �لبالغّية.

)9(    رج ر� 8: 20؛ 1كو 15: 26-28؛ �أف 1: 22؛ عب 2: 5 �8.
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بول�ص كالًما  لدى  نف�صه، نجد  �لمعنى  )لو 10: 17()10(. �بهذ�  با�صمك«  لنا 
عن �ل�صر�ع ما بين »�لج�صد« ��هلل، الأّن �لج�صد ال يخ�صع هلل)11(. �هنا يق�صد 
بول�ص بالج�صد �أد�ة �ل�صهوة ��لخطيئة، �لمعادية لمخّطط �هلل �لخال�صّي. لذلك 
�ترجمتها  )�َصْرْك�ْص(   ،sa,rx عبارة  �لج�صد  عن  هنا  كالمه  في  بول�ص  ي�صتعمل 
 ،sw/ma لحرفّية »�للحم«؛ �هي تدل على �لبعد �ل�صهو�نّي في �الإن�صان؛ بدل كلمة�
)�ُصوما( ��لتي ُتترَجم حرفيًّا بـ»�لج�صد«. �يق�صد بول�ص من خاللها �الإ�صارة �إلى 

�لج�صد �لمعّد للتمجيد في �لملكوت.
�إاّل �أّن هناك ��صتعمااًل  �آخر يبد�أ بالظهور �صيًئا ف�صيًئا في ن�صو�ص �لعهد �لجديد، 
لي�صفي على هذ� »�لخ�صوع« معنى �آخر مقّد�ًصا؛ فاال�صتعمال �الأّ�ل لهذ� �لفعل 
في �إنجيل لوقا نجده في قول �الإنجيلّي عن ي�صوع، بعد �أن �جده يو�صف �مريم 
�لنا�صرة �كان خا�صًعا  �إلى  �إذ يقول: »ثّم نزل ي�صوع معهما �جاء  �لهيكل  في 
لهما« )لو 2: 51(؛ فخ�صوع ي�صوع هنا ال يحمل �أّي معنى لالنك�صار. �موقف 
يو�صف �مريم ال يحمل �أبًد� ت�صّلًطا �أ� قهًر� �أ� �صلًبا للحريّة �أ� لحريّة �لقر�ر)12(.

�لعالقة مع  �لنوع من �لخ�صوع في كالمه عن  �يورد بول�ص كالًما عن هذ� 
�ل�صلطات �لمدنّية، فيقول: »لتخ�صع كّل نف�ص لل�صالطين، الأّنه لي�ص �صلطان �إاّل 
من �هلل. ��ل�صالطين �لكائنة هي مرّتبة من �هلل... لذلك، يلزم �أن ُيخ�صع له )�أي 
ب�صبب  ا  �أي�صً بل  �ل�صلطان(،  )�أي غ�صب  �لغ�صب فقط  ب�صبب  لي�ص  لل�صلطان(، 
�إًذ�، هذ� �لخ�صوع هو قبول هلل �لنظامه؛ على  �ل�صمير« )ر� 13: 5-1()13(. 
عك�ص ما فعله �أبونا �آدم)14(، �هو ال ينبع من �لخوف من �لعقاب. �إًذ�، هو لي�ص 
�لم�صلحة  على  �لو�عي  »�ل�صمير«  من  ينبع  خ�صوع  هو  بل  �لجبان،  خ�صوع 

ا لو 10: 20. )10(  رج �أي�صً
)11(  رج ر� 8: 7.

E. KAMILAH, «u`potavsseqai in den neutestamentlichen ‘Haustafeln’ », Ver� 12( رج(
 borum Veritas. FS G. Stählin, O. Bocher and K. Haacker, Brockhaus, 1970,
237-243.

ا تي 3: 1؛ 1بط 2: 18. )13( رج �أي�صً
)14( �لذي رف�ص �أن يقبل نظام �هلل �لذي يمنعه من �أكل ثمر �صجرة معرفة �لخير ��ل�صّر. رج تك 3-2.
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�لعاّمة. يدرك �الإن�صان، من خالل �ل�صمير، �أّن م�صلحته �ل�صخ�صّية تتو�فق تماًما 
مع �لم�صلحة �لعاّمة)15(؛ لذلك فهو يخ�صع للنظام �لعاّم، مدرًكا �أّن هذ� �لنظام 

هو »�إر�دة �هلل«)16(.
�لكني�صة:  د�خل  للوحدة  كعالمة  نف�صه  �لخ�صوع  هذ�  بول�ص  يعر�ص  كما 
باكورة  �أّنهم  �إ�صتفان�ص  بيت  تعرفون  �أّنكم  بما  �الإخوة،  �أّيها  �إليكم،  »��أطلب 
ا لمثل هوؤالء،  �أخائية، �قد رّتبو� �أنف�صهم لخدمة �لقّدي�صين، �أن تخ�صعو� �أنتم �أي�صً
�لكّل من يعمل معهم �يتعب« )1 كو 16: 15-16(. نفهم من هذ� �لكالم، 
�أّن �لخ�صوع �لكن�صّي هنا ينبع من خبرة من يجب �أن نخ�صع له؛ فبيت �إ�صتفان�ص، 
بما �أّنهم باكورة �أخائية، هم �أقدم في �الإيمان من بقّية �الإخوة. لذلك، هم �أقدر 
على �لن�صح ��الإر�صاد �على تعليم �الإخوة �لجدد كيفّية �لتقّدم في �الإيمان. من 
»لقد  �إ�صتفان�ص:  بيت  »��صتعد�د�ت«  �لخ�صوع على  يرتكز هذ�  �أخرى،  ناحية 
رّتبو� �أنف�صهم لخدمة �لقّدي�صين«. �إًذ�، نخ�صع لعلمنا �أّن من نخ�صع له هو كّليًّا 
�لقّدي�صين«؛  �لخ�صوع هو »�صركة  لهذ�  �أ�صا�صّي  �صرط  ��أخيًر�،  »في خدمتنا«. 
كان.  �أّي  لخدمة  �لي�ص  �لقّدي�صين،  لخدمة  نف�صهم  رّتبو�  �إ�صتفان�ص  فبيت 
�لقّدي�صين هو عطاء  �رباط  �لقّدي�صين.  من  �أّنني  على  دليل  هو  لهم  �خ�صوعي 

متبادل �بذل ذ�ت �ت�صحية �إلى ما ال نهاية.
�لم�صيحّي؛ فبول�ص  للز��ج  �أ�صا�صيًّا  ي�صّكل مرتكًز�  �لخ�صوع  �لنوع من  هذ� 
�لر�صول ياأتي على ذكره ثالث مّر�ت في ر�صائله)17(. كما �أّن بطر�ص، في ر�صالته 

�الأ�لى، ي�صتفي�ص في �لكالم عن هذ� �لمو�صوع)18(.

4- نوعيّة هذا الخ�شوع
�إذ� كان �لن�ّص يريد �إظهار �لم�صا��ة بين �لرجل ��لمر�أة، كما �أ�صرنا في در��صة 

)15( فلكي �أعي�ص �أنا ب�صالم يجب �أن يكون كّل �أفر�د مجتمعي بخير، ��إاّل ن�صبت �لنز�عات ��لحر�ب.
.Gerhard DELLING, «ta,ssw - u`pota,ssw», TDNT, VIII, 39-46 16( رج(

)17( رج �أف 5: 22 �24؛ كو 3: 18؛ تي 2: 5.
)18( رج 1بط 3: 5-1.
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�لنظر  لفت  �أّ�اًل  �أريد  �لخ�صوع؟  هذ�  نعي�ص  �أن  يمكننا  فكيف  �لن�ّص،  هيكلّية 
�لتعبير: »خ�صع«،  ��صتعمال هذ�  نف�صه يجد �صعوبًة في  �لر�صول  بول�ص  �أّن  �إلى 
�لفعل  متكّرر. ال نجد هذ�  ب�صكل  ��صتعماله  ُيحجم عن  لذلك   .)u`pota,ssw(
»كونو�   :21 �آ  في  �لمتبادل،  �لخ�صوع  عن  كالمه  عند  �الأ�لى  مّرتين:  �صوى 
للم�صيح،  �لكني�صة  في كالمه عن خ�صوع  ��لثانية  لبع�ص«،  بع�صكم  خا�صعين 
في �آ 24: »كما �لكني�صة تخ�صع للم�صيح«. �أّما في باقي �لحاالت، فيبقى هذ� 
ي�صتعمله  ال  بول�ص  �أّن  �صابًقا،  �أ�صرنا  كما  �لملفت،  من  �مقّدًر�.  م�صتتًر�  �لفعل 
�أبًد� ب�صكل ظاهر مع �لمر�أة: »�أّيتها �لن�صاء لرجالكّن«، »هكذ� �لن�صاء للرجال«. 
�باعتقادي �أّن هذ� �الأمر يعود �إلى لطافة �ذ�ق في حديث �لر�صول، في �لوقت 
�لذي ي�صتعمل د�ًما فعل »�أحّب« ب�صكل ظاهر مع �لرجل، في �الآيات 25 �28 
�33: »�أّيها �لرجال �أحّبو� �لن�صاء«، »على �لرجال �أن يحّبو� ن�صائهم«، »هكذ� 

�مر�أته فليحّب«)19(.
يثير  �أن  بّد  ال  �لخ�صوع  مو�صوع  �أّن  ا  �أي�صً منه  علًما  �أخرى،  ناحية  من 
�إلى مقارنة هذ� �لخ�صوع بعالقة  ح�صا�صّية �لقارئ، يعمد بول�ص في كّل حديثه 
�لم�صيح بالكني�صة. ترد عبارة »كما« �صّتة مّر�ت في �لن�ّص. �إًذ�، هذ� �لخ�صوع 
�أ�صا�ص �لم�صيح  لي�ص �عتباطيًّا، بل هو مقّيد ب�صر�ط. �هذه �ل�صر�ط مبنّية على 
�لخ�صوع،  ��صتعماله الأّ�ل مّرة فعل  �أّن بول�ص، �لدى  ��لكني�صة. من هنا نجد 
يربطه مبا�صرًة بقيد »مخافة �لم�صيح«: »كونو� خا�صعين بع�صكم لبع�ص بمخافة 
�لم�صيح«. �إًذ�، حّتى نفهم نوعّية �لخ�صوع �لمطلوب �كيفّية تطبيقيه، علينا �أّ�اًل 

�أّن نفهم معنى »مخافة �لم�صيح«.
�لعبارة:  هذه  معنى  حول  �لمثار  �لعلمّي  �لنقا�ص  كّمّية  �أحد  على  تخفى  ال 
ًة �أّن �لكاتب ي�صتعمل  »مخافة �لم�صيح«. هل �لم�صيح هو م�صدر خوف؟ خا�صّ
هنا عبارة �صلبّية: fo,boj )فوبو�ص(، »خوف« ��لتي تدّل على �لخوف من �صيء 

(19) D. FENNEMA, «Unity in Marriage: Ephesians 5, 21�33», Reformed Review 25 
(1971) 62-71.
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موؤذ �أ� م�صّر، كالخوف من �لحيو�نات �لمفتر�صة، مثاًل. حا�ل بع�ص �ل�صّر�ح 
تاأ�يل هذ� �لتعبير على �أّنه »مخافة �لم�صيح«، �أّي �أّنه نوع من �الحتر�م ��الإجالل. 
ي�صعى هوؤالء �ل�صّر�ح طبًعا �إلى �لدفاع عن �صورة �هلل، �الأب �لحنون، كّلّي �لخير 
فاإّن  �صابًقا،  �أ�صرت  �كما  �لبحتة،  �للغويّة  �لناحية  من  �لكن،  �ل�صالح.  �كّلّي 

عبارة fo,boj، ال ت�صاعدنا على �لقبول بهذ� �لمعنى �لتخفيفّي.
�لمقّد�ص،  �لكتاب  �أ�صتاذة  قامت  �أن  �إلى  طويلة،  لفترة  عالقة  �لم�صاألة  بقيت 
في  �لحبرّي  �لبيبلّي  �لمعهد  في  د�كتور�ه،  ر�صالة  باإعد�د  كو�صتاكورتا،  بر�نا 
�لعهد  �لرّب«، في  �أي مو�صوع »مخافة  بالذ�ت،  ر�ما، حول هذ� �لمو�صوع 
�لقديم. �لقد �أ�صارت في بحثها �إلى �أّن �لفعل �لعبرّي »arey« )َي ِر �أ(، »خاف«، 
في ��صتعماالته �لقديمة له معنيان. �لمعنى �الأّ�ل هو �لمعنى �العتيادّي، �يمكن 
مّما  �صيًئا ما هجم علّي،  �أ�  ما  ا  �أّن �صخ�صً �أي  بقولنا »خاف من«،  �لتعبير عنه 
�أمام هذ� �لخطر لحماية نف�صي منه:  �أّني �أهرب من  �صّبب لي �لخوف، فيكون 
ت�صعد��  �لم  �لنار  من  )»لقد خفتم   rhßB’ ~t,îyli[]-al{)w> vaeêh’ ynEåP.mi ‘~t,arEy>
:h,ynEP.mi aräyTi-la; é[:vuAhy>-la, hwåhy> rm,aYO«w~ )»�قال  �لجبل«؛ تث 5: 5(؛ 
�لرّب لي�صوع: ال تخف من �جوههم«؛ ي�ص 11: 6()20(. �أّما �ال�صتعمال �الآخر 
فياأتي على �صكل �صيغة »خاف �إلى«: �أي �أّنني عندما �أتعّر�ص لخطر ما، �أهرب 
منه ��ألتجئ �إلى من هو �أقوى مّني الأختبئ عنده ��أحتمي به؛ �أي �أّنني �أخاف �إليه. 
بمعنى �آخر �أعتمد عليه ��ألتجئ �إليه. هذ� �لت�صّرف هو عادة بد�ّية ما تز�ل تمار�ص 
حّتى �أيّامنا هذه لدى �لقبائل؛ فالذي هو في خطر يهرب �يلتجئ �إلى خيمة زعيم 
�لقبيلة �أ� �إلى خيمة �أحد �أبطالها، �يتم�ّصك بعمود �لخيمة �لو�صطّي، فيكون بذلك 
تحت حماية �صاحب �لخيمة. �بقي من هذه �لعادة في �للغة �لعربّية �لمحكّية، 
بلهجاتها �لمتعّددة، عبارة تدّل على هذ� �لت�صّرف؛ فعندما نخاف نقول لمن هو 
�إلى  �أي  �إليك«،  »�أنا دخلت  بمعنى  »�أنا دخيلك«،  �أي  مّنا: »دخيلك«؛  �أقوى 
بيتك �أ� تحت حمايتك. �نجد �أّن �صاحب �لمز�مير يطّبق على �هلل هذه �ل�صورة 
�صم 3: 15؛ 7: 7؛ 1  تث 2: 4؛ 28: 10؛ 1  ا خر 3: 6؛ 9: 30؛ ال 19: 14؛  �أي�صً رج   )20(

مل 1: 50؛ 18: 12 �29؛ 21: 13؛ 28: 20.
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�أمامي مائدًة )�أي في  �لمزمور 23 بقوله: »تهّيء  �لثاني من  �لق�صم  بالذ�ت في 
خيمتك( تجاه م�صايقّي )�أي عندما �أهرب منهم ��ألتجئ �إليك(« )مز 23: 5(. 
�أّن ��صتعمال عبارة »�لخوف« هلل تتبع في �أغلب �الأحيان  من هنا ن�صتخل�ص 
�لمعنى �لثاني، �أي معنى �الّتكال على �هلل ��للجوء �إليه في �أ�قات �لمحنة ��لثقة 
عليه  يّتكلون  �لذين  هم  �هلل  يخافون  �لذين  حمايتنا.  على  �لقادر  باأّنه  �لمطلقة 
�لر�صول  بول�ص  يق�صده  ما  �إًذ�،  �صو�ه.  د�ن  هو  به  ثقتهم  كّل  ���صعين  �حده، 
بت�صبيهه �لخ�صوع �لز�جّي لمخافة �لم�صيح: »خا�صعين بع�صكم لبع�ص بمخافة 

�لم�صيح«، هو تحديًد� مو�صوع �الّتكال ��لثقة ��العتماد على �الآخر)21(.
�هلل  �الآخر �جه  في  يرى  �أن  �لز�جين  من  كّل  على  �أّن  بول�ص  �إيّاه  يعّلمنا  ما 
نف�صه �لقادر على حمايته؛ فبركة �هلل �لتي تحّل على �لز�جين، ��لتي هي »�صّر 
عظيم« )�آ 32(، هي �لتي ت�صع قّوة �هلل في هذه �لعائلة �لجديدة. �يكون بالتالي 
�أن ي�صع ثقته بز�جه �حده د�ن �صو�ه، ��أن يت�صارك  �أّن على كّل من �لز�جين 
معه هو �الأحز�ن ��الأفر�ح ��لمخا�ف ��الأ�قات �لحرجة. هذ� ما عناه بول�ص 
)�آ  ��حًد�«  ج�صًد�  �الإثنان  »�ي�صير  بقوله:  �لتكوين،  �صفر  قبله  �من  �لر�صول، 
��الأفر�ح  ��الأفكار  ��لهموم  �الأحا�صي�ص  يت�صاركان جميع  �أّنهما  �أي  31()22(؛ 
��الأتر�ح. ��الأهّم �أّنهما ال يدعان مجااًل للغرباء في �لتدّخل في �صاأنهما. يطلب 
بول�ص �صر�حًة من �لز�جين �أن يقطَعا �لطريق على تدّخالت �الأهل ��الأقارب في 
�صوؤ�ن �لعائلة: »لذلك يترك �لرجل �أباه ��أّمه �يلت�صق بامر�أته«. ��لكّل يعلم �أّن 
ًة في �ل�صنو�ت �الأ�لى من �لز��ج، تاأتي  �أغلب م�صاكل �لعائالت �لجديدة، خا�صّ
من تدّخالت �الأهل في م�صائل �لز�جين؛ فعلى كّل من هذين �لز�جين �المتناع 

عن �للجوء �إلى �أهله ��الإلتجاء فقط �إلى ز�جه، ليحاّل �صويًّا م�صاكلهما)23(.

(21) B. COSTACURTA, La vita minacciata: il tema della paura nella Bibbia ebraica, 
Analecta biblica 119, PIB, Roma, 1997.

)22( رج تك 2: 24.
)23( هذ� ما �أ�صرنا �إليه في �صرحنا لعبارة »مخافة �هلل« �أي »�للجوء �إليه« �»�الّتكال عليه �حده«.
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�إلى  �إخ�صاًعا كبيًر� لنز��ت �ل�صخ�ص �لميله �لطبيعّي  �هذ� �لت�صّرف يتطّلب 
�الإلتجاء �إلى �أهله، كما كان يفعل �أّيام �صغره. ��الإن�صان بطبعه مّيـال �إلـى �لت�صّكي. 
فعند �قوع �أّ�ل خالف بين �لمتزّ�جين، �صي�صعر كلٌّ منهما برغبة قويّة في �لذهاب 
�إلى بيته �لو�لدّي �أ� �إلى �أحد �أ�صدقائه ليخبرهم بما جرى معه. قد يكون ت�صّرفه هذ� 
بغية �لح�صول على ن�صيحة. �إاّل �أّن هذ� �لت�صّرف ال بّد من �أن يجرح �صعور �لز�ج 
�الآخر، �إذ �أّن �صريك حياته تكّلم عنه بال�صوء �أمام �الآخرين؛ �هوؤالء �الآخرين هم 

�أغر�ب عن �لبيت �لز�جّي)24(، حّتى �لو كانو� ��لدّي �أحد �لز�جين.
من هنا، يجد �الإن�صان نف�صه �أمام خيار �حيد، �أال �هو �أن يجل�ص مع ز�جه 

ليتفاهما على �أدّق تفا�صيل حياتهما. �هذ� �لخيار يتطّلب طبًعا �أموًر� عديدة:
ل �إلى �أّي تفاهم؛  - �أّ�اًل، علينا نبذ �لغ�صب ��لع�صبّية �لتي تمنعنا من �لتو�صّ
فالحو�ر يجب �أن يكون هادًئا، ��أن يتحّلى �لمتحا�ر�ن بميزة �الإ�صغاء لالآخر. 

�هذ� كبت للنف�ص، ال ُي�صتهان به.
�باإمكانّية  ��الإدر�ك  �لفهم  في  �الآخر  بقدر�ت  ن�صتهين  �أاّل  علينا  ثانًيا،   -
�لتغّير ��لتاأقلم؛ فاأغلب م�صاكلنا تاأتي من �عتقادنا �لخاطئ باأّن �الآخر لن يتمّكن 
من تغيير نو�ق�صه ��ل�صيطرة عليها. نحن »ال نوؤمن« باالآخر، �هذ� خطاأ؛ فمن 
حميدة،  ب�صفات  طبًعا  يتحّلى  �صخ�ص  هو  �لز��ج  ب�صّر  به  ��رتبطنا  �أحببناه 
�علينا بالتالي �أاّل نفقد ثقتنا به ��إح�صا�صنا باأّنه �صخ�ص قّيم �له ح�صناته �لكثيرة 
�ممّيز�ته. مطلوب مّني �أن �أبذل جهًد� د�ئًما في تذكير نف�صي باأّن �صريك حياتي 
هو من �خترته الأكمل معه باقي �أيّامي الأّنه �ل�صخ�ص �لذي �أحببته، ��أنا �أحببته الأّنه 
ي�صتاأهل هذ� �لحّب. عند �أّ�ل م�صكلة يطغى على �الإن�صان �إح�صا�ص بالندم �قناعة 
باأّنه �أخطاأ �الإختيار، فيقع فوًر� في �لياأ�ص �يوقف محا�الته الإعادة بناء �للحمة 

�لمطلوبة مع ز�جه. على �الإن�صان �أن ي�صارع �صّد هذ� �لتّيار �لتدميرّي لعائلته.
ا �لقيام بالمثل.  - ثالًثا، �كما �أطلب من �الآخر �أن ُي�صلح �أخطاءه، علّي �أنا �أي�صً
ل �إلى �أّي نوع  علّي ترك �لت�صّبث بالر�أي ��لعناد؛ فالمر�نة �أمر �صر�رّي للتو�صّ

)24( »لذلك يترك �لرجل �أباه ��أّمه« )�آ 31(.
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ًة ��أّن بع�ص �لم�صائل في �لعائلة ال تقع �صر�حًة في د�ئرة �لخطاأ  من �لتفاهم، خا�صّ
�أنا قد ال يكون ت�صّرًفا خاطًئا بالمطلق، �لّكنه  �أقوم به  ��ل�صو�ب؛ فت�صّرٌف ما 
�لز�جين  �أن يتحّمله. في حاالت كهذه، مطلوب من  ُيزعج ز�جي، فال يقدر 
تر�صي  ��صط،  حلول  �إلى  للو�صول  �ل�صدر  ��صعة  �لمر�نة  من  بالكثير  �لتحّلي 
بيتهم  في  �صكنهم  في  �بالهناء  �لعائلة  بدفء  �إح�صا�ًصا  لهما  �توؤّمن  �لطرفين 

�لز�جّي.
لي�ص  �لن�ّص.  هذ�  في  بول�ص  عنه  يتكّلم  �لذي  �لمتبادل  �لخ�صوع  هو  هذ� 
�أبًد� خ�صوًعا �أمام ت�صّلط طرف على طرف �آخر، بل هو خ�صوع �لطرفين �أمام 
�لم�صلحة �لم�صتركة، �أي خير �لعائلة ��ال�صتمر�رّية لرباط �لز��ج. �هو خ�صوع 
نابع من �لثقة بالنف�ص، ��لثقة باالآخر، ��لثقة بقّوة �لحب �لذي يربطنا به �بقّوة 

نعمة »�ل�صّر �لعظيم« �لذي يقّد�ص �رتباطنا.
�لن�صاء  »�أيّتها  بالمر�أة:  ة  �لمخت�صّ �لن�ّص،  من  �لثانية  �الآية  �الآن  نفهم  �هكذ� 
بين  �لمتبادل«  »�لخ�صوع  عن  تتكّلم  �الأ�لى  كانت  فاإن  22(؛  )�آ  لرجالكّن« 
ح ما يخت�ّص بالمر�أة �كيفّية عي�صها لهذه  �لرجل ��لمر�أة، تاأتي �الآية �لتالية لتو�صّ
في  ثانّيًة  مّرًة  »�لخ�صوع«  فعل  ��صتعمال  يعيد  ال  بول�ص  �أّن  هنا  �أذّكر  �لو�صّية. 
�لفعل،  لهذ�  ��صتعماله  مدى  �من  �صيغة جملته  من  ليخّفف  �ذلك  �الآية،  هذه 
فيكتفي فقط باالإ�صارة �إلى �لمر�أة بالن�صبة �إلى رجلها. �ي�صيف �إلى هذه �الإ�صارة 
�صرًطا: على هذ� �لخ�صوع �أن يكون »كما للرّب«. �قد يتبادر �إلى ذهن �لقارئ 
�لمت�صّرع �أّن هذ� �الإ�صارة، »كما للرّب«، تفتر�ص على �لمر�أة �أن ت�صجد لرجلها. 
�إلى فهم ما در�صناه في �الآية �الأ�لى ��إلى فهم مجمل  �لكّن قر�ءة كهذه تفتقر 
حركة �لن�ّص؛ فما يطلبه �لرّب من �لنا�ص لي�ص �لذّل ��المتهان �أمامه. على �لعك�ص 
من ذلك، فاإّن �لرّب ي�صوع نف�صه ذ�ق كاأ�ص �الآالم ��لموت �لمذّل على �ل�صليب 
من �أجلنا. �ما يطلبه ي�صوع مّنا هو �أن نحّبه �نثق به �نّت�صل به بكّل جو�رحنا. 
قوتها)25(.  �كّل  قلبها  �كّل  عقلها  بكّل  لرجلها  تكون  �أن  �لمر�أة  على  �هكذ� 

)25( رج تث 6: 5.
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من  �الأخير  �لق�صم  ففي  ه؛  ن�صّ ختام  في  بول�ص  �أ�صلوب  في   � جدًّ ���صح  �هذ� 
�آ 33، ال  في  �أي  �لن�ّص)26(،  لهيكلّية  در��صتنا  في   »A’« صّميناه� ��لذي  �لن�ّص، 
ا، بل يقول  يعود بول�ص �إلى ��صتعمال فعل �لخ�صوع، ال للرجل �ال للمر�أة �أي�صً

»كي تخاف �لمر�أة �لرجل«، �أي �أن تلجاأ �إليه �تّتكل عليه.

5- الرجل راأ�س المراأة
تفاجئنا �الآية �لثالثة من �لن�ّص بقول بول�ص �لر�صول: »�لرجل هو ر�أ�ص �لمر�أة« 
ًة  )�آ 23(؛ فقد يفهم �لقارئ �أّن �لرجل هو �أ�صمى من �لمر�أة ��أف�صل منها، خا�صّ
��أّنه، بالن�صبة �إلى �لقارئ �لمعا�صر، �لر�أ�ص هو مركز �لتفكير ��لقر�ر، �هو مركز 
منتق�ص  كائًنا  �لمر�أة  من  تجعل  »�لر�أ�ص«  لتعبير  كهذه  �قر�ءة  ��لفهم.  �الّتز�ن 
بالرجل �حده  تنيط  �بالتالي  �ل�صليمة،  �لقر�ر�ت  �ّتخاذ  على  قادر  �غير  �لفهم 
�الأ��مر. ال  تنّفذ  �أن  �لمر�أة فقط  �لعائلة �تقرير م�صيرها، �على  قيادة  م�صوؤ�لّية 
�أن  �إًذ�  �أمًر� كهذ� في ر�صائله؛ فعلينا  �أن يطلب بول�ص  ��صتحالة  �أحد  يخفى على 
نت�صاءل عن �لمعنى �لحقيقّي لعبارة »ر�أ�ص«، في �الإطار �لبول�صّي �في زمن كتابة 

هذه �لر�صالة.
�لفكر ��لقر�ر«؛  �أبًد� »مركز  �أّن كلمة »ر�أ�ص« لم تكن تعني  �إلى  �أّ�اًل  ن�صير 
فالعلوم �لحديثة هي �لتي دّلت �الإن�صان على �ظائف �لدماغ كع�صو يقوم بال�صعور 
�لمقّد�ص  �لكتاب  �أهل  كان  �لقر�ر�ت.  ��إ�صد�ر  ��لتحليل  ��لتفكير  ��لفهم 
يعتقد�ن �أّن �لقلب هو مركز هذه �لوظائف �لذهنّية كّلها؛ فالقلب يرق�ص عندما 
عند  تت�صارع  �دّقاته  �لحزن.  �أ�  �لخوف  عند  ينقب�ص  ��لقلب  �الإن�صان.  يفرح 
��صتنتج  لذلك،  �لهلع.  حاالت  في  دّقاته  تتقّطع  �قد  �لج�صام،  �الأمور  مو�جهة 

�الإن�صان �أّن حركة �لقلب هي �لتي ت�صدر �لقر�ر�ت ��الأفكار)27(.

)26( الأّنه �لق�صم �لذي ُيقابل »A«، �فيه يعر�ص بول�ص ��جب �لخ�صوع �لمتبادل.
�أّن هذه �لتغير�ت في �أحو�ل �لقلب �لب�صرّي تنتج عن �الأفكار ��لقر�ر�ت �لدماغّية  )27( ندرك �ليوم 

�ال ت�صّببها.
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�إختبار عا�صه بول�ص نف�صه  �لر�أ�ص لي�ص مركز �لقر�ر، �ما يوؤّكد لنا ذلك  �إًذ�، 
مع �لر�صول بطر�ص »ر�أ�ص �لكني�صة«؛ فمع كون هذ� �الأخير ر�أ�ًصا للكني�صة، لم 
ُيخبرنا  معّين.  قر�ر  في  �أخطاأ  ما  �إذ�  �إليه  �لمالحظات  توجيه  عن  بول�ص  يتو�َن 
�لتقليد �أّن بول�ص ��جه بطر�ص في مجمع �أ�ر�صليم �لذي �نعقد في م�صاألة »ختان 
ي�صير  به)28(. كما  �قتنعت  �لمعّمدين«، ��أّن �لجماعة تبعت ر�أي بول�ص، بعدما 
بول�ص �صر�حًة في ر�صالته �إلى �أهل غالطية �إلى مو�جهته لر�أ�ص �لكني�صة: »لّما قدم 
�صخر �إلى �إنطاكية، قا�مته �جًها لوجه الأّنه كان ي�صتحّق �للوم« )غل 2: 11(. 
نفهم من هذه �لمو�قف �أّن �لر�أ�ص في �لكني�صة ال يعني �أبًد� �لت�صّلط، ��الإ�صتئثار 

بالقر�ر، �فر�ص �لر�أي، ��الإعتد�د بالنف�ص؛ فما هو �لمعنى �لمق�صود �إًذ�؟
ًة في  من �لو��صح �أّن كلمة »ر�أ�ص« تدّل على �لكر�مة. �ي�صتعملها بول�ص خا�صّ
��صفه لقدرة �لم�صيح: »�لم�صيح هو ر�أ�ص كّل رئا�صة ��صلطان« )كول 2: 10(. 
�لرئا�صات  �لم�صيح هي على  �أّن رئا�صة  �الآية هو  يلفت نظرنا في هذه  ما  �لكن 
�لم�صيح  �إّن  بول�ص  عنها  يقول  �لتي  �ل�صيطانّية  �لرئا�صات  �لي�ص على  �الإيجابّية، 
��صعها تحت قدميه)29(. �لكن، ما يقوله بول�ص �إلى �أهل كورنت�ص قد ُيفهم على 
�أّن موقع �لر�أ�ص هو نوع من �لت�صّلط �لمطلق ��لمتاأّتي من �صلطان �إلهّي مبا�صر: 
�لرجل،  هو  �لمر�أة  �ر�أ�ص  �لم�صيح،  ر�أ�صه  رجل  كّل  �أّن  تعرفو�  �أن  �أريد  »لكن 
�ر�أ�ص �لم�صيح هو �هلل« )1 كو 11: 3(. قد نفهم �أّن �الآية ت�صع تر�تبّية هائلة: 
فاهلل �أّ�اًل، ثّم �لم�صيح، ثم �لرجل ��أخيًر� تاأتي �لمر�أة في �آخر �ل�صّلم. �لكّن نظرًة 

مدّققة في �أ�صلوب �الآية �لبالغي ُيظهر لنا مفهوًما �أ��صع:

)28( رج �أع 15: 12-5.
)29( »�جعل )�هلل( كّل �صيء تحت قدميه �رفعه فوق كّل �صيء ر�أ�ًصا للكني�صة« )�أف 1: 22(. رج 

ا 1 كو 15: 25 �27. �أي�صً
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A،كّل رجل ر�أ�صه �مل�صيح
Bر�أ�ص �ملر�أة هو �لرجل�

A’ر�أ�ص �مل�صيح هو �هلل�

�الأ�صا�صّي في  �لعن�صر  ي�صّكل  فهو  �الآية،  �إحاطًة ���صحًة في  ي�صّكل  �لم�صيح 
الم�سيح   .»A’« اأي في ا،  اأي�سً الأخير  الجزء  اأي في »A«، وفي  �الأّ�ل،  �لجزء 
هو الإحاطة لعالقة الرجل بالمراأة؛ وهذا اأمر طبيعّي، وي�سّدد عليه الر�سول في 
الرجل والمروؤو�س من  راأ�س  الم�سيح،  اإًذا، كما هي حال  الذي ندر�سه.  الن�ّس 
اهلل، هكذا يجب اأن تكون الرئا�سة بين الرجل والمراأة. اإذا فهمنا ماهّية العالقة 
بين الآب والبن، نفهم بالتالي ماهّية العالقة بين الرجل وامراأته؛ فالآب والبن 
هما من جوهر واحد وفي اّتحاد كامل: »اأنا والآب واحد« )يو 10: 30(. اإًذا، 
ل فرق في الكرامة بين الرجل والمراأة. واإذا كان الم�سيح هو راأ�س الرجل فالأّن 
الم�سيح هو المخّل�س والفادي، فهو بكر القائمين من بين الأموات. وعلى هذا 
الأ�سا�س ُيبنى التفكير في الرتباط الزوجّي. »هي قدرة �هلل �لجّبارة �لتي �أظهرها 
�ل�صما��ت،  في  يمينه  �إلى  ��أجل�صه  �الأمو�ت،  بين  من  �أقامه  حين  �لم�صيح  في 
ا، �جعل  �فوق كّل ��صم ي�صّمى، ال في هذ� �لدهر فقط، بل في �لدهر �الآتي �أي�صً
كّل �صيء تحت قدميه، �رفعه فوق كّل �صيء ر�أ�ًصا للكني�صة« )�أف 1: 23-19(. 
الأع�ساء:  لكاّفة  وتناغم  كعن�سر جمع  الراأ�س  الم�سيح  دور  على  بول�س  ويوؤّكد 
»�لم�صيح هو �لر�أ�ص، به يتما�صك �لج�صد كّله، �يلتحم بف�صل جميع �لمفا�صل 
كّله،  �لج�صد  نما  به،  �لخا�ّص  بعمله  قام كّل جزء  �إذ�  تقوم بحاجته، حّتى  �لتي 
�تكامل بنيانه بالمحّبة« )�أف 4: 15-16(. يجب �أن يكون �لرجل �إًذ� خادم 

�لوحدة في �لبيت، �بذلك يكون هو �لر�أ�ص.
ر�أ�ص  �لم�صيح هو  �أّن  �إلى  �أهل كولو�صّي  �إلى  �لر�صالة  ي�صير بول�ص في  �أخيًر�، 
هو  �لذي  �لكني�صة،  �أي  �لج�صد،  ر�أ�ص  �هو  �لمبادرة«،  »ياأخذ  الأّنه  �لكني�صة 
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�لبد�ية، بكر �لقائمين من بين �الأمو�ت، لكي يكون �الأّ�ل في كّل �صيء. كلمة 
�لعهد  في  مّرًة ��حدًة  ترد  prwteu,wn، �هي  �ليونانّي هي  �لن�ّص  في  »�الأّ�ل« 
�لجديد )hapax(. ترجمات كثيرة تعطي لهذ� �لتعبير معنى �الأ�لوّية �لتف�صيلّية، 
�أي �أّن �لم�صيح هو �أف�صل من كّل �لخالئق. �لكّن �إطار �الآية ي�صاعدنا �أكثر على 
من  هو  �أي  �الأّ�ل،  هو  �لم�صيح  كر�نولوجّية:  تر�تبّية  ح�صب  �لتعبير  هذ�  فهم 
بين  من  �لقيامة  في  �الأّ�ل  هو  فكما  �لموؤمنين؛  �أمام  �لطريق  �يفتح  د�ًما  يبادر 
هو  �هذ�  �صيء.  كّل  في  �الأّ�ل  هو  كذلك  ذلك،  فعل  من  �أّ�ل  �أي  �الأمو�ت، 
�لمعنى �لحقيقّي لكلمة ر�أ�ص؛ فاالإ�صتعماالت �لقديمة لكلمة »ر�أ�ص« تّدل ب�صكل 
مبا�صر على »ر�أ�ص �لرمح« �لذي ينطلق قبل ج�صم �لرمح ��لذي يتلّقى �ل�صربة، 
عند �الرتطام ب�صيء ما. �من �لناحّية �الأنتر�بولوجّية نالحظ �أّن �الإن�صان، عندما 
يرك�ص �أ� يهاجم، فاإّنه يجعل ر�أ�صه �أمام ج�صده. نفهم بذلك �أّن بول�ص يجعل من 
�أي �لمد�فع عنها، ��لمقد�م �لمبادر  �لرجل ر�أ�ًصا للمر�أة بكونه ر�أ�ص رمح لها، 
في �صاعات �ل�صعاب. �لرجل ر�أ�ص للمر�أة الأّنه �أقوى بنيًة؛ منها فمطلوب منه �أن 

يو�جه عنها �يحميها)30(.

5- دور الرجل
في �لق�صم �لثاني من �لن�ّص يتوّجه بول�ص �إلى �لرجل محّدًد� له ��جباته تجاه 
ز�جته. �ما يلفت نظرنا مبا�صرًة هو �أّن �لر�صول متطّلب من �لرجل �أكثر منه من 
�ص للمر�أة ثالث �آيات، نجد �أّن �لكالم �لموّجه للرجل يحتّل  �لمر�أة؛ فبينما يخ�صّ

ثماني �آيات.

5 اأ- اأحبّوا ن�شاءكم
�أن  منه  يطلب  �إذ  �لرجل،  مع  يت�صاهل  بول�ص  �أّن  �لقارئ  �إلى ذهن  يتبادر  قد 

 G.E. HOWARD, «The Head/Body Metaphors of Ephesians», NTS 20 (1975) 30( رج(
350-356.
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يحّب ال �أن يخ�صع)31(. �إاّل �أّن �لقارئ �لمتمّعن ُيدرك مبا�صرًة �أّن �لحّب متطّلب 
يوم  ب�صبر  �لخا�صع  �ينتظر  ق�صريًّا.  يكون  قد  �لخ�صوع  �لخ�صوع.  من  �أكثر 
بعيًد� �د�ن رجعة  �ينطلق  قمع،  كّل  عنه  لينف�ص  �لظر�ف  توؤ�تيه  يوم  تحّرره، 
تجاه  �الإن�صان  بها  يلتزم  حّرة  مبادرة  من  ينطلق  فهو  �لحّب  �أّما  �أخ�صعه.  عّمن 
حبيبه. ��لذي يحّب، يهب حبيبه كّل �صيء، ال بل يهبه حياته نف�صها، يهبها د�ن 

ح�صاب �د�ن �أن ينتظر بالمقابل �أّي �صيء.
�أّن بول�ص، في كالمه عن حّب �لز�ج ال ي�صتعمل �لفعل  ا  �أي�صً �يلفت نظرنا 
�الأّ�ل،  فالفعل   .avgapa,w فعل  ي�صتعمل  بل   ،file,w �أي  للحّب،  �العتيادّي 
بع�صهم  �لنا�ص  تربط  �لتي  �لعاطفة  على  للداللة  �لمعتاد  �لفعل  هو   ،file,w
ببع�ص. �أّما �لفعل �لم�صتعمل في �لن�ّص، avgapa,w، فهو �لفعل �لم�صتعمل �إجمااًل 
�أجل  من  �لذ�ت  بذل  ��لتعا�صد حّتى  ��لتعا�ن  �لم�صيحّية  �لمحّبة  على  للداللة 
�أّن ما يق�صده بول�ص من خالل ��صتعماله لهذ� �لفعل هو  �الآخر)32(. �باعتقادي 
�أن يطلب من �لز�ج �أن يبذل نف�صه في �صبيل ز�جته، الأّنه م�صوؤ�ل عنها، لكونها 
بول�ص  ير�ه  �لذ�ت،  بذل  �أي  �لطلب،  �هذ�  ��جتماعيًّا.  ج�صديًّا  منه  �أ�صعف 
�صر�رّي، بغ�ّص �لنظر عن عاطفة �لحّب �لتي تربط بين �لز�جين، �أقوّيًة كانت �أم 
� في �إطار �لز��ج. �لكّن �لعطاء  خافتة. من �لطبيعّي �أّن عاطفة �لمحّبة مطلوبة جدًّ
هو �أمر مرتبط بالو�جب �بالح�ّص �لم�صيحّي. من هنا، نجد �أّن بول�ص ي�صّبه هذ� 

�لحّب �لز�جّي بحّب �لم�صيح �لذي بذل نف�صه الأجل كني�صته.
�إلى �لتمجيد؛ فالم�صيح بذل نف�صه عن كني�صته »كي يزّف  هذ� �لحّب يقود 
في  بالم�صيح  يتمّثل  �أن  �لرجل  على  �هكذ�  )�آ 27(.  مجيدًة«  كني�صًة  لنف�صه 
ًة ��أّن �لمحّبة �لم�صيحّية توؤّدي بالطبع �إلى مجد من نحّب.  تمجيد ز�جته، خا�صّ

)31( هذ� �العتقاد �صائد في كّل �الأ��صاط �ل�صعبّية.
�لمحّبة  للداللة على مو�ئد  �لفرن�صّية،  �للغة  ًة في  »�أغابي«، خا�صّ ن�صتعمل عبارة  �أيّامنا هذه  )32( في 
�لتي يقيمها �لم�صيحّيون، حين ُيح�صر كّل �صخ�ص طعامه �إلى �لكني�صة، �يجتمع �لكّل ليتقا�صمو� 
طعامه  ُيح�صر  فالفقير  طعام؛  من  يتنا�لونه  ما  في  �لجماعة  �أفر�د  كّل  يت�صا�ى  �هكذ�  �لطعام. 

�لفقير، �كذلك يفعل �لغنّي، ��لكّل ياأكل من �لموجود على مائدة �لمحّبة تلك.

�لز��ج ت�صامن متبادل )�أف 5: 33-21(



246

فهكذ�  نحّب.  من  حاجات  كّل  تلبية  تفتر�ص  �لتي  �لكبرى  �لعطّية  هو  �لمجد 
نظرنا  �تلفت  ما.  حاجة  له  الأّنه  �صيء  �أّي  �أمام  يت�صاغر  �أن  �لحبيب  ي�صطّر  ال 
قائاًل  �لمجد  ذلك  �إلى  �إ�صارته  في  بول�ص  ي�صتعملها  �لتي  �ليونانّية  �لعبارة  ا  �أي�صً
�هي  »مجد«،   ،e;ndoxa عبارة من  م�صتّقة  �صفة  �هي  »مجيدة«،   ،e;ndoxon
موؤّلفة من ق�صمين: evn، »في«، �do,xa، »مجد«. ��لجميل هو �لق�صم �الأّ�ل من 
�لثبات ��ال�صتمر�رّية  د�ئًما على  تدّل  e;n، »في«، الأّنها  �أي جزئّية  �لكلمة  هذه 
�عدم �لتغيير؛ فالز�ج يمّجد حبيبته ب�صكل د�ئم �ثابت، ال يتغّير �أبًد� �ال يتبّدل؛ 
على مثال طابع �لديمومة ��ال�صتمر�ريّة �لتي ي�صفيها »�ل�صّر« على �لز��ج �على 

�لكني�صة، عر��صة �لم�صيح)33(.

5 ب- اإنّه حّب ع�شوّي
يطيل بول�ص �لر�صول كالمه عن �أهمّية �لحّب في �لحياة �لز�جّية قائاًل: »من 
�أحّب �مر�أته �أحّب نف�صه« )�آ 28(، م�صّبًها هذ� �لحّب بحّب �الإن�صان لج�صده. 
فاإذ� كان على �لرجل �أن يترك �أباه ��أّمه ليّتحد بامر�أته، �لي�صيَر� كالهما ج�صًد� 
��حًد�، يكون هذ� �لحّب بينهما �أمًر� طبيعيًّا �أكثر مّما هو �صر�رّي)34(. لذلك 
يقول بول�ص باأّن على �لرجل �أّن ُيحّب �مر�أته حّبه لج�صده؛ �ي�صتعمل �لن�ّص هنا 
تعبير sw/ma،)35( �لذي يدّل لي�ص فقط على ج�صد �الإن�صان �للحمّي، بل باالأكثر 
�لتي تجعل من  على �صخ�صّية �الإن�صان �كيانه. �لج�صد هنا يعني تلك �ل�صفات 
�الإن�صان �إن�صاًنا، �تجعل من زيد �أ� من عمر ما هما عليه في حياتهما. من هنا 
تكوين  �صميم  في  يدخل  ع�صويًّا،  حبًّا  �لز�جّي  �لحّب  يعتبر  بول�ص  �أّن  نفهم 
�صخ�صّيته  �أ�صا�صّي من  منه �جزء  �لرجل جزء  �إلى  بالن�صبة  فالمر�أة هي  �الإن�صان؛ 

�لب�صريّة. هما فعاًل �صخ�ص ��حد.
 A. FEUILLET, «La dignité et le rôle de la femme d’après quelques textes 33( رج(
pauliniens», NTS 21 (1975) 157-191.

 S.F. MILETIC, «One Flesh»: Eph. 5.22�24, 5.31: Marriage and the New )34( رج 
 Creation, PIB, Roma, 1988; J.P. SAMPLEY, «And the Two Shall Become One
Flesh»: A Study of Traditions in Eph 5:21�33, CUP, Cambridge, 1971.

ا. )35( رج �آ 28 من �لن�ّص، ��آ 30 �أي�صً
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�لكن ما يلفت نظرنا في �لكالم عن �لج�صد، �أّن بول�ص ينتقل فجاأًة من كلمة 
sw/ma، �ليونانّية �إلى كلمة sa,rx، في �آ 29، ��لتي ترجمتها �لحرفّية هي »لحم«: 

»الأّن ال �أحد قّط لحمه �أبغ�ص«. قد يعتبر �لقارئ �أّن �لن�ّص يهبط هنا نحو درك �أقّل 
من �الحتر�م للمر�أة؛ �إذ يعتبرها مجّرد »لحم«؛ �إاّل �أّن �الأمر هو على غير ذلك. 
�لحميمّية  �لعالقة  �إلى  معّينة  �إ�صارة  �للحم  عن  بول�ص  كالم  في  �أّن  �لبع�ص  يفهم 
�إاّل بالعالقة  ��لجن�صّية بين �لز�جين. �هذ� �لكالم �صحيح؛ فالز��ج ال يكتمل 
بول�ص طبًعا من  �لعائلّية. �يريد  �لحياة  يتجّز�أ من  ت�صّكل جزًء� ال  �لتي  �لجن�صّية 
�الأز��ج �الهتمام بهذه �لناحية الأّنها »غذ�ء �لحّب«. لذلك يكمل حديثه قائاًل: 

»الأّن ال �أحد قّط لحمه �أبغ�ص �إّنما يغّذيه �يعتني به«)36(.
 ،sw/ma ،لي�ص فقط بالج�صد� ،sa,rx ،من ناحية �أخرى، ي�صّبه �لحّب باللحم�
ذلك الأّن �الإن�صان قد ُيهمل مر�ًر� عديدًة �الإعتناء بج�صده، �أي بتطوير �صخ�صّيته 
�زيادة ثقافته ��صقل �أخالقه، �إاّل �أّنه ال ُيهمل بتاًتا �الإهتمام بلحمه، فكّل �إن�صان 
ياأكل كّل يوم ثالث مّر�ت، �ينام �لوقت �لكافي، �قد يغت�صل �يرّفه نف�صه، �إلخ، 
كّل يوم. �هكذ�، من خالل هذ� �لت�صبيه باللحم ينّبه بول�ص كّل رجل �إلى �صر�رة 
�العتناء بتغذية �لحّب �لز�جّي كّل يوم؛ فاأكثر ما يقّو�ص �أ�صا�صات �لعائالت هو 
»�لرتابة« �لتي تجعل من �الإن�صان مجّرد �آلة بال �أحا�صي�ص. قد يتعّود �الأز��ج على 
بع�صهما ب�صكل ي�صبح معه �جود كّل منهما قرب �الآخر �أمًر� مفر�ًغا منه، �ال 
يثير في �أّي منهما �أّي �إح�صا�ص بالفرح. لذلك يجب على �الأز��ج �الهتمام باأن 

يكّر�صو� يوميًّا �أ�قاًتا، يلتقون فيها، ليغّذ�� حّبهم �ينّموه.
هذ�  في  مّر�ت  خم�ص  ترد  »حّب«  كلمة  �أّن  �إلى  �النتباه  �ألفت  باأن  �أختم 
�أ�صفار  �إلى  �أي  »�ل�صريعة«،  �إلى  ي�صير  �لن�ّص)37(. ��لرقم خم�صة هو رقم رمزّي 
تطبيق  هو  �لز�جّية  �لحياة  �صمن  �لحّب  فعي�ص  لذلك  �لخم�صة)38(.  �لتور�ة 
R. BATEY, «The mhna sa,rx Union of Christ and the Church», NTS 13 (1966– رج )36(
67) 270-281.

)37( في �آ 28 مّرتين، �في �آ 28 ثالث مّر�ت.
)38( �هي �أ�صفار: �لتكوين، �لخر�ج، �لال�يّون، �لعدد، �تثنية �ال�صتر�ع. هذه �الأ�صفار، �أي �لتور�ة، 
كانت تعتبر على �أيّام ي�صوع �بول�ص هي �حدها »�لكتاب �لمقّد�ص«، �أّما باقي �الأ�صفار فكانت 
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بول�ص  �إليه  �أ�صار  ما  هذ�  �الأحكام.  لتلك  ا خال�صة  �أي�صً �هو  �ل�صريعة،  الأحكام 
ا با�صت�صهاده �لمبا�صر باآية من �صفر �لتكوين: » الأجل هذ� �صيترك �إن�صان �الأب  �أي�صً

��الأّم، ��صيّتحد بامر�أته، ��صيكون �الإثنان لحًما ��حًد�« )تك 2: 24()39(.

الخاتمة
�لحّب  �أبعاد  على  ي�صّدد  نف�صها.  بالعبار�ت  بد�أه،  كما  ه  ن�صّ بول�ص  يختم 
هكذ�  فو�حًد�  ��حًد�  �أنتم،  »��أّما  ��لمر�أة:  �لرجل  بين  �لمتباَدَلين  ��لت�صامن 
�مر�أته فليحّب كما نف�صه من ثّم كي تخاف �لمر�أة �لرجل« )�آ 33(. �لكن على 
عك�ص مقّدمة �لن�ّص، يبد�أ هنا بالرجل، طالًبا منه �لحّب لز�جته. �من ثّم يعود 
ليوّجه كالمه �إلى �لمر�أة. هذ� �لقلب في �لترتيب يوؤّكد على �لم�صا��ة بين �لرجل 
��لمر�أة. ال يريد �لر�صول �أن ي�صع تر�تبّية بينهما، فياأمر �لمر�أة د�ًما قبل �لرجل، 

بل يوّجه كالمه �إلى كليهما بالت�صا�ي: مّرًة يبد�أ بالمر�أة، �مّرًة �أخرى بالرجل.
بول�ص  ي�صتعمل  ال  �لختامّية،   33 �آ  في  �لمر�أة  عن  كالمه  في  نالحظ،  كما 
فعل �لخ�صوع �لذي ر�أيناه م�صترًكا بين �لرجل ��لمر�أة في �لبد�ية، بل ي�صتعمل 
�لرجل«. �لقد  �لمر�أة  ثّم كي تخاف  �أي fobe,w: »من  مكانه فعل »خاف«، 
�صرحت �صابًقا �أّن هذه �لعبارة تعني �التكال على �لرجل، ��للجوء �إليه، �طلب 
�لحماية ��لم�صاعدة منه د�ن �صو�ه. �هكذ� نجد �أّن �لر�صول لم ي�صتعمل قّط فعل 
�لخ�صوع �فاعله �لمر�أة. لم يطلب منها �أن تخ�صع هي، بل �أن يخ�صَعا �لو�حد 

لالآخر ب�صكل متبادل.
�صابق  ك�صرط  �لز�ج  حّب  بول�ص  ي�صع  �لختامّية،  لجملته  �صياغته  �في 
��صر�رّي الّتكال �لمر�أة عليه. ��لدليل على ذلك �أّنه يبد�أ كالمه عن �لمر�أة في 
هذه �الآية با�صتعماله للجزئّية �ليونانّية ,de، �ترجمتها »من ثّم«. �هذه �لجزئّية 
�ل�صريعة  �إلى  يرمز  خم�صة  فالعدد  لذلك  �لتور�ة.  �صرح  هو  �د�رها  قد�صّيتها،  لها  كتًبا  ُتعَتبر 

�لمت�صّمنة في �أ�صفار �لتور�ة �لخم�صة.
.A.T. LINCOLN, «The Use of the OT in Ephesians», JSNT 14 (1982) 16-57 40( رج(

�لخوري جوزف نّفاع
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�لتي ت�صل مفهوم حّب �لرجل باّتكال �لمر�أة، تجعل �ّتكال �لمر�أة كنتيجة طبيعّية 
�أّن فعل �لحّب �لم�صتعمل هو فعل ًة  لحّب �لرجل �ت�صحياته في �صبيلها، خا�صّ
avgapa,w، �أي فعل �لمحّبة �لم�صيحّية �لتي تقوم على �لخدمة �على �لت�صحية من 
�إاّل �إذ� �جد  �إًذ�، �ّتكال �لمر�أة على �لرجل ال يمكن �أن يوجد)40(  �أجل �الآخر. 

م�صبًقا حّب �لرجل لز�جته.
�إّن مخّطط �هلل هو �أن يعي �لرجل ��لمر�أة �أّنهما ي�صّكالن عن�صَرّي �صّر �إلهّي 
عظيم هو تماًما ك�صّر �لكني�صة، عر��صة �لم�صيح، فال يكتمل د�ر �لو�حد منهما 
بد�ن �الآخر. �بما �أّن �لتز�م �لو�حد باالآخر مدى �لحياة هو �أمر ال يخلو �أبًد� من 
نحو  بالطو�عّية  �أي  »بالخ�صوع«،  يتحّلى  �أن  منهما  كّل  على  لذلك  �ل�صعوبة، 
��أن  �الآخر،  نحو  �ل�صادقة  ��لمحّبة  �ل�صخّي  بالعطاء  ا  �أي�صً يتحّلى  ��أن  �الآخر، 
يتحّليا بالثقة، �لو�حد باالآخر، فال يلجاأ �أّي منهما �إلى �صخ�ص من خارج �لبيت 
�لز�جان  يت�صارك  �أن  يجب  بل  ��لمتاعب،  �ل�صعاب  ��صتّدت  مهما  �لز�جّي 
همومهما ��صجونهما، ��أن ي�صعَيا �إلى حّل م�صاكلهما �لعائلّية بنف�صيهما، د�ن �أن 
يف�صَحا �أ�صر�ر حياتهما حّتى لدى �أقرب �لمقّربين منهما، كاالأّم ��الأّب. ��الأهم 
هو �أن يمّجد �لو�حد منهما �الآخر، ��أن يعتبر كر�مة �صريكه هي كر�مته نف�صها. 

فمن يكّرم �صريكه يكّرم ر�أ�صه �يرفعه عالًيا.

)41( �ال يطلبه بول�ص �لر�صول.

�لز��ج ت�صامن متبادل )�أف 5: 33-21(
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ال�سالة يف ر�سائل القّدي�س بول�س

�لأب �أ�سعد جوهر
�أ�ستاذ ماّدة �لكتاب �ملقّد�س
جامعة �لروح �لقد�س - �لك�سليك

�لمقّدمة
ال يقّدم القّدي�س بول�س في اأّي ر�صالة من ر�صائله تعليًما منهجيًّا عن ال�صالة، 

ومع هذا ال تخلو ر�صائله من اأنواع ال�صالة واأ�صكالها. 
 كانت عادة بول�س، التي ورثها بدون �صّك من التقليد الر�صائلّي في ع�صره، 
ة: �صالة م�صتوحاة جوهريًّا  اأن يبداأ ر�صائله بعنوان وتحّية ثّم يتبعها ب�صالة خا�صّ
من التفكير في الذين يكتب اإليهم ومن ظروف كتابة الر�صائل. يقّدم لنا القّدي�س 
بول�س، اإلى جانب اإ�صارات �صغيرة اإلى ال�صالة، ثالثة اأنواع منها وهي: �صالة 
باأن  لنا  ت�صمح  المبعثرة  ال�صلوات  هذه  فدرا�صة  والتمجيد.  وال�صكر،  الطلب، 

ن�صت�صّف بع�س مفاهيم ال�صالة البول�صّية وبع�س �صماتها.
يكتب بول�س اإلى كني�صة ت�صالونكي، وهي اأولى ر�صائله، قائاًل: »بغير انقطاع 
�صّلوا، في كّل �صيء ا�صكروا« )1 ت�س 5: 17-18(. ويوؤّكد على هذه الو�صّية، 
الم�صيح  في  اإليكم  اهلل  م�صيئة  »فهذه  المو�صوع:  اأهّمّية  عن  يك�صف  باإعالٍن 
ي�صوع« )1 ت�س 5: 18(. وهكذا منذ اأن اأ�صبح اأهل ت�صالونيكي تالميذ الرّب 
ي�صوع، اأ�صحوا ُمقامين وثابتين »في الم�صيح«. َفُهم هدف اإرادة اإلهّية تت�صّمن 
 :5( االأخوة«  اأّيها  اأجلنا  من  ا  اأي�صً »�صّلوا  اأن:  اإليهم  ويطلب  متوا�صلة.  �صالة 
25(؛ ويطلب من الرومانّيين: »كونوا على ال�صالة مواظبين« )12: 12(؛ ومن 
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جماعة اأف�ص�س: »بكّل �صالة و�صراعة �صّلوا كّل وقت في الروح، وكونوا لهذا 
�صاهرين، مواظبين كّل المواظبة« )6: 18(. 

»اإًذا   :1  :2 تم   1 في  فيقول  مهّم،  عمل  ال�صالة  اأّن  بول�س  القّدي�س  يعتبر 
فاأطلُب قبل كّل �صيء اأن ُتقام �صراعات، وطلبات، واأفعال �صكر، من اأجل جميع 
ويو�صي   .)8  :2 تم   1( مكان«  كّل  في  الرجال  ي�صّلي  »اأن  ويتمّنى  النا�س«. 
االأرامل اللواتي هّن »حًقا اأرامل« ويدعوهّن اإلى »ال�صالة طوياًل، في كّل وقت، 

ليل نهار«، )1 تم 5: 5(. 
ومن ناحيته هو، فُيعلن اأّنه، هو نف�صه، ي�صّلي دائًما.

اأّما القّدي�س بول�س فهو ُيعلن اأّنه، هو نف�صه، ي�صّلي دائًما. ويك�صف عن فحوى 
�صالته وينّوه باأّنها كثيرة: ي�صّلي مرّدًدا هذه العبارة »دائًما« اأو »على الدوام«، 
انقطاع«  »بال  ي�صّلي  اأّنه  على  ويزيد   .)2 ت�س1:   1( ر�صائله  بداية  في  غالًبا، 
)1ت�س2: 13(، واأحياًنا ي�صتعمل ظرفي الزمان هذين مًعا كما جاء في رو 1: 9 
و10: »ي�صهد علّي اهلل... كيف اأذّكركم بغير انقطاع �صارًعا في �صلواتي على 

الدوام«.
ال�صالة التي يتكّلم عنها القّدي�س بول�س في ر�صائله والتي يمار�صها تفتر�س عّدة 
وطلبات،  و�صلوات،  �صراعات،  »ُتقام  اأن  يطلب  فهو  اأ�صكال؛  وعّدة  مواقف 
و»�صلوات«  »�صراعات«  العبارتين  فا�صتعمال   .)1  :2 تم   1( �صكر«  واأفعال 
الم�صّلي.  لدى  والت�صّرف  ال�صلوك  في  اختالف  تك�صف عن  مّرات  مًعا وعّدة 
 :5 تم   1( نهار«  ليل  وال�صلوات  ال�صراعات  على  »تواظب  الحّقة  فاالأرملة 
وال�صراعة  بال�صالة  اهلل  اأمام  طلباتكم  »لُتعَرف  فيلّبي:  كني�صة  اإلى  ويطلب   .)5
د االآية االأخيرة ثالثة انواع مختلفة. يبدو  م�صحوبَتين ب�صكران« )فل 4: 6(. ُتعدِّ
ال�صالة  اخت�صر  قد  بذلك  بول�س  فيكون  تقريًبا،  مت�صابهان  االأّولين  النوعين  اأّن 
اأو الطلب و�صالة  في �صكَلين معروَفين قبله في التقليد البيبلّي: �صالة ال�صراعة 

ال�صكران.

االأب اأ�صعد جوهر
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1 - �سالة �لطلب و�ل�سر�عة
يعتبر القّدي�س بول�س اأّن �صلوات الطلب عند الم�صيحّيين هي اأمّر بديهّي، وهو 
نف�صه يقوم »ب�صلوات من اأجل« كني�صة فيلبي )1: 4(. ويبدو اأّن هذه الطريقة، 
�صالة الطلب، هي ال�صكل العفوّي في �صلواته. كما اأّنه يعتبر اأّن االأمّر االآخر، 
البديهّي وال�صرعّي، هو اأن ي�صّلي الم�صيحّيون من اأجله. اأََلم يت�صّرع هو �صخ�صيًّا 
اإلى الرّب كي يبعد ال�صوكة عنه؟ )2 كو 12: 8(. وطلب اإلى موؤمني ت�صالونيكي 
ا من اأجلنا، اأيّها االأخوة«، جاعاًل من نف�صه ومن الر�صوَلين اللذين  اأن »�صّلوا اأي�صً
ي�صحبانه، �صلوان�س وطيموتاو�س، م�صتفيِدين من �صالة الجماعة والتي يجب اأن 

تطال كثيرين غيرهم.
يطلب الر�صول في 2 ت�س3: 1 : »وبعد، اأّيها االأخوة، ف�صّلوا من اأجلنا«. ثّم 
يتابع قوله »لكي ينّجينا اهلل من النا�س ال�صاّلين االأ�صرار«. وفي ر�صالته اإلى فيلمون 
اآ 22 يوؤّكد بول�س على اأّنه بف�صل �صلوات الم�صيحّيين الذين يت�صّرعون اإلى اهلل 

ر قريًبا من ال�صجن ويعود اإلى الجماعة.  من اأجله، ُيحرَّ
اأّما ال�صالة التي يطلبها الر�صول من الم�صيحّيين في 1 تم 2: 2-4 فهي �صاملة، 
�س بع�صهم، »من اأجل  تتوّجه اإلى اهلل »من اأجل جميع النا�س«؛ ثّم يعود فيخ�صّ
لي�صت  االأخيرة،  الطلبة  من  االأولى  الغاية  جميًعا«.  المنا�صب  وذوي  الملوك، 
بهدوء  النظام  العي�س في ظّل ذلك  بل  الم�صيحّي،  االإيمان  اإلى  الحّكام   ارتداد 
�صرف  بكّل  وهادئة،  مطمئّنة  »حياة  الجماعة  تق�صي  حّتى  و�صالم،  واحترام 
وتقوى«. و�صرح الر�صول : »اأّن ذلك لح�صن ومقبول اأمام اهلل مخّل�صنا، الذي 
يريد اأن يخّل�س جميع النا�س، وُيقِبلوا اإلى معرفة الحّق« )1 تم 2: 3-4(. هذا 
ال�صيا�صّيين وال  روؤو�صاءهم  ّمون  ُي�صَ �صلواتهم  في  الم�صيحّيين  اأّن  يفتر�س  االأمر 
يخافون اأن يطلبوا منهم، »حياة مطمئّنة وهادئة«. وفي الر�صالة اإلى الرومانّيين 
اأع�صاء  اأجل  من  اأي  القّدي�صين  اأجل  من  ال�صفاعة  عن  بول�س  يتكّلم   27  :8

ال�صالة في ر�صائل القّدي�س بول�س
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اأجل  من  »ن�صرع  اأن  يجب  اأّنه   : تقول  اأف�ص�س  اإلى  الر�صالة  وكذلك  الكني�صة. 
جميع القّدي�صين« )6: 18(.

يعّلم بول�س اأّن كني�صة فيلّبي ت�صّلي من اأجله، وهو في الوقت الحا�صر �صجين 
ال�صيقات  »كّل   : اأّن  تماًما  يدرك  ولكّنه   .)18-12  :1( متاأّلم  ال�صال�صل  في 
هكذا   .)19  :1( فيلّبي«  موؤمني  �صالة  بف�صل  الخال�س،  اإلى  به  �صُتف�صي 
د ر�صل الم�صيح وت�صاعد على خال�صهم.  �صالة الم�صيحّيين هي قادرة اأن تع�صُ
والخال�س المق�صود هنا لي�س فقط تحرير بول�س من ال�صجن، بل اأكثر من ذلك 
يعني  الخال�س  حيث   ،30-20 اآ  في  الف�صل  من  تبّقى  ما  بذلك  يوحي  كما 
الفداء والخال�س النهيوّي. في الحقيقة هذه ال�صالة تفعل فعلها »بمعونة ي�صوع 

الم�صيح« )فل 1 : 19(.
�صالة الطلب كما يفهمها القّدي�س بول�س ت�صعى غالًبا اإلى خير �صام: نجاح 
الب�صارة. واإذا ما طلب بول�س اأن ي�صّلي الموؤمنون اإلى اهلل من اأجله، فذلك من 
 :  19  :1 فيل  ذلك  اإلى  ت�صير  كما  اأف�صل؛  ب�صكل  الر�صولّي  عمله  تتميم  اأجل 
ر  »بف�صل �صراعتكم هذه االأحداث �صتوؤول اإلى خال�صي«... »ح�صبي اأن ُيب�صَّ
اأيّها  »وبعد   :  3-3:1 ت�س   2 وتقول   .)18  :1( حال«  كّل  على  بالم�صيح، 
الرّب وتتمّجد كما هي عندكم،  تنت�صر كلمة  لكي  اأجلنا،  ، �صّلوا من  االأخوة 
يثّبتكم  وهو  اأمين،  الرّب  لكّن  االأ�صرار...  ال�صالّين  النا�س  من  ننجو  ولكي 
ويحفظكم من ال�صّرير«. اإًذا فالخيور التي يمكن اأن تنتظرها جماعات الر�صول 
اأجل  من  بول�س  وتحرير  الر�صولّي،  التب�صير  فعالّية  هي:  االأمين  اهلل  من  بول�س 
االإنجيل، وتثبيت اإيمان الم�صيحّيين. لذا عليهم اأن يطلبوا اإلى اهلل، بثقة كبيرة، 

كي »يثّبتهم ويحفظهم من ال�صّرير«.
الر�صالة اإلى اأف 3: 14-19 تعك�س ما كان يطلب بول�س في �صالته حين 
»جثا على ركبتيه لالآب«: نمّو الم�صيحّيين الذي يعمله »الروح«، نمّو يتحّقق 
ب�صكنى الم�صيح في قلوب الموؤمنين، وازدهار في االإيمان، وفي المحّبة، وفي 
المعرفة »لكي يمتلئوا حّتى ملء اهلل كّله«. وفي رو 15: 30 يطلب بول�س اإلى 

االأب اأ�صعد جوهر
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الم�صيحّيين اأن ُي�صّلوا من اأجله حّتى »ينجو في اليهوديّة من الكافرين«، وحّتى 
»تكون خدمته في اأور�صليم مقبولة لدى القّدي�صين«، وهكذا ي�صتطيع اأن »ياأتي 

اإلى روما م�صروًرا وي�صتريح بع�س ال�صيء« مع الم�صيحّيين في هذه الكني�صة. 
�صينا�صل  المختلفة،  النّيات  هذه  اأجل  من  بول�س  الر�صول  ي�صّلي  فبينما 
ن�صاله  في  فيه،  ي�صاركونه  ق�صًطا  فّعال  ب�صكل  فيتحّملون  معه،  الم�صيحّيون 
في كول  تتكّرر  ذاتها  ال�صورة  النجاح.  له  يوؤّمنوا  لكي  هو �صالتهم  الر�صولّي، 
4: 12 حيث: »ابفرا�س،... وهو عبد للم�صيح ي�صوع يجاهد دوًما بال�صلوات 
من اأجلكم، لكي تثبتوا كاملين وموقنين ملء اليقين في كّل ما ي�صاء اهلل«. بالفعل 
اأهل  اإلى  يعلن  وهو  ن�صاٍل �صعب،  مثل  هو  الر�صولّي  عمله  كّل  اأّن  بول�س  يعتبر 
قول�ّصي: »اإّني اأريد اأن تعلموا اأّي جهاد اأعاني من اأجلكم« )2: 1(. وفي اأف�ص�س 
يقود الم�صيحّيون ن�صااًل �صعًبا. لذلك عليهم اأن يت�صّلحوا ويتهّياأوا له )6: 18(. 
اأ�صلحتهم ال�صروريّة الالزمة هي اال�صتعداد الر�صولّي في الحّق والبّر واالإيمان )اأف 
اهلل«  الذي هو كالم  الروح  ا، هو »�صيف  اأي�صً 6: 10-15(. واالأ�صّد �صرورة 
)6: 17(. ومن ثّم ال�صالة كّل وقت في الروح، �صالة موؤلّفة ح�صب كول�ّصي 
)3: 16( من »اأنا�صيد روحّية«، »�صالة في الروح« )اأف 6: 18(، اأي يلهمها 
الروح. �صالة ت�صعف المب�ّصر الر�صولّي في »اإعالن �صّر االإنجيل« )اأف 6: 19(. 
ر �صالة الطلب، مبداأ يدعو اإلى الده�صة، وهو:  القّدي�س بول�س يعلن، حّتى ُيبرِّ
»حّتى ُتعرف طلباتكم اأمام اهلل اأو احتياجاتكم« )فل 4: 6(. يخلع بول�س على 
�صالة  في  اهلل«  لدى  ُتعرف  »حّتى  فيقول  ب�صرّيًة  �صفاٍت  جريئة،  بطريقة  اهلل، 
ل�صالة  الواقعّي  المعنى  تترجم  ال�صفات  وهذه  الب�صرّية.  الحاجات  الطلب 
الطلب، حيث االإنجيل نف�صه يبدو قريًبا من هذا المعنى. فاأمثال لوقا عن ال�صالة 
)11: 5-13 و18: 1-8( مو�صومة ب�صراحة تّتفق مع الب�صاطة النبوّية التي فيها 
يجب اأن تقام كّل �صالة منذ ي�صوع. تلميذ ي�صوع ي�صرع اإلى اهلل، بثقة كبيرة، 
اأف�ص�س  اإلى  والر�صالة  الطلب.  محتوى  تفوق  وهي  عظيمة  اهلل  قدرة  اأّن  عالمـًا 
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توؤّكد على ذلك: »واهلل القادر اأن يعمل وفق قدرته العاملة فينا ما يفوق كّل �صيء، 
اأكثر واأبعد مّما ن�صاأل اأو نت�صّور« )3: 20(.

2 - �سالة �ل�سكر
الطلب،  ال�صكر مرتبطة ب�صكل وثيق ب�صالة  اأّن �صالة  القّدي�س بول�س  يوؤّكد 
ويجب حتًما اأن تتعّلق بها: »في كّل �صيء فلُتعَرف طلباتكم اأمام اهلل، بال�صالة 
والدعاء مع ال�صكران« )فل 4: 6(. يقّدم الر�صول بول�س ن�صيحة غير منتظرة، 
فعندما يقع الموؤمن نف�صه في حاجة، عليه اأن يقوم، قبل االأوان، اأي قبل �صالة 

الطلب، بفعل �صكران يرتبط بطريقة مالئمة معها.
التقليد  تراعي  ال�صكران-  بفعل  م�صحوبة  الطلب  -�صالة  الن�صيحة  هذه 
يتبعها،  ال  �صراعة  فيها  لي�س  المزامير  ف�صلوات  المزامير.  في  الماألوف  البيبلّي 
حيث  الن�صو�س  في  اأّما  عليه.  انفتاح  اأو  تمجيد  اأو  هلل  �صكر  باآخر،  اأو  ب�صكل 
الر�صول بول�س ي�صف �صير �صالته فالحركة عك�صّية. فهو يبداأ ب�صالة �صكر طويلة 
وعلى  المزامير،  بع�س  هيكلّية  مع  الر�صول  يلتقي  بذلك  ب�صالة طلب.  وينتهي 
�صبيل المثال المزمور 126: »حين رّد الرّب اأ�صرى �صهيون، كّنا كالحالمين، 
حينئٍذ امتالأت اأفواهنا �صحًكا واأل�صنتنا ترنيًما. اإّن الرّب عّظم ال�صنيع اإلينا!... 
اأرِدد يا رّب اأ�صرانا« )2-4(. ولكن اإذا كان فعل ال�صكران ياأتي اأّواًل في ت�صميم 
�صالة بول�س، رّبما هذا، الأّن فعل ال�صكران يمّثل المقام االأّول في تفكيره. فقد 
ا�صكروا في كّل �صيء« )1  انقطاع،  بغير  قائاًل: » �صّلوا  ت�صالونيكي  اإلى  كتب 

ت�س 5: 16(.
ي�صّدد القّدي�س بول�س على الخيرات وال �صّيما الِنعم االإلهّية، التي �صبق فاختبر 
مو�صوع  هي  والِنعم  الخيرات  وهذه  اأ�صدقائه.  حياة  وفي  حياته  في  حقيقتها 
ا، مو�صوع �صكر في �صالة الجماعة. واالأمر  �صكره في ال�صالة، كما هي، اأي�صً
اإلى  اأن ُي�صار  البديهّي المنظور اليومّي لهذه البركات هو الطعام، ومن الطبيعّي 
الم�صيحّيين في  اأحد  ا�صترك  اإذا  اأّنه،  ُتعطيه معنى جديًدا. لدرجة  �صالة �صكران 
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؛ رو 14: 6(.  يوبَّخ )1 كو 10: 30  ي�صكر فال  ما  ذبيحة وثنّية، وعلى قدر 
و»كّل طعام نوؤّدي عنه ال�صكر هلل هو م�صموح«، »الأّن كّل ما خلقه اهلل ح�صن، وال 
�س بكلمة من اهلل ودعاء« )1 تم 4: 5-3(. �صيء مرذول اإن اأُخذ ب�صكر، الأّنه ُيقدَّ
خالل الطعام قام ي�صوع بعمل ممّيز م�صحوب ب�صالة كانت »فعل �صكران« 
بدورهم،  وهم  الذكرى،  هذه  يحفظوا  اأن  تالميذه  ودعا   .)24  :11 كو   1(
احتفلوا بما �صّموه بـ»ع�صاء الرّب« )11: 20(. وكانوا ُي�صّلون كما �صّلى هو 
اأّواًل : »كاأ�س البركة التي نبارك، اأولي�صت ا�صتراًكا في دّم الم�صيح؟ الخبز الذي 

نك�صر، اأو لي�س ا�صتراًكا في ج�صد الم�صيح؟« )10: 16(.
جماعّي.  �صكران  لفعل  مدعاة  هو  �صيء  كّل  اأّن  على  بول�س  الر�صول  ي�صّدد 
فيقول في كول�ّصي: »كّل ما تاأتون من قول اأو فعل، فليكن كّل �صيء با�صم الرّب 
ي�صوع، �صاكرين به اهلل االآب« )3: 17(. وحّتى ال يغفل اأّية منا�صبة اأو يترك اأّية 
حّجة اأو عذر »لفعل ال�صكر«، فعلى اأهل قول�ّصي »اأن ي�صهروا �صاكرين« )4: 2(.

بدون �صّك، َمَثل من بين عّدة اأمثال ي�صتدعي ال�صكر، هو العطاء حيث يبرهن 
في  اأور�صليم«  »قّدي�صو  وجد  هكذا  بع�س.  تجاه  بع�صهم  كرمهم  عن  االأخوة 
منا�صبة الأفعال �صكر عديدة  ا�صتلموها من جماعة كورنت�س،  التي  الم�صاعدات 

)2 كو 9: 12-11(.
واحد من االأعمال المعبِّرة في االجتماعات هو �صالة اأحد االأع�صاء، اإذ يقول 
بالجميل تجاه  بالعرفان  �صعوره  ُمعبًِّرا عن  ب�صوٍت عاٍل وا�صح »فعل �صكران« 
اأو  القريبة  االإلهّية  المبادرات  اإحدى  اأو تجاه ذكرى  ما�صية،  اأو  اأحداث حالّية 
اإلى  الجماعة في كورنت�س �صوتها  ت�صّم  ال�صالة  االإعالن في  اأمام هذا  البعيدة. 
فعل ال�صكران هذا، بكلمة »اآمين« الليتورجّية والتي تعّبر عن ا�صتراك الجماعة 

في �صالة الفرد )1 كو 14: 16(.
يرتبط فعل ال�صكران بعطّية اهلل. والقّدي�س بول�س يعرف جود اهلل و�صخاءه؛ 
وحّتى ال نعّدد كّل �صيء يكفي اأن نذّكر الر�صالة اإلى الرومانّيين التي تتاأّمل حول 
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»محّبة اهلل التي اأُفي�صت في قلوبنا بالروح القد�س الذي ُوِهَب لنا« )رو 5: 5(. 
الذي  ي�صوع »  بها  اأو�صى  العطّية  اأّن هذه  الجميع  ر  االإفخار�صتّية تذكِّ والمائدة 

اأُ�صِلَم » من اأجل الب�صر )1 كو 11: 23(.
فالقّدي�س بول�س يرغب اإًذا اإلى كّل اإن�صان، مهما كان و�صعه �صعًبا، اأن يترك 
مكاًنا لفعل ال�صكر. مهما َعُظَمت ال�صعوبات وا�صتّدت الماآ�صي في الحياة فال 
هذا  اأجل  من  الم�صيح.  ي�صوع  �صخ�س  في  االإلهّي  الجود  ُتخفي  اأن  ت�صتطيع 
الجود، الذي »ال و�صف له« )2 كو 9: 15(. ال يمكن اإاّل اأن نوؤّدي، في كّل 

�صانحة، اأفعال �صكر هلل. لذا »ا�صكروا على الدوام« )1 ت�س 5: 16(.

3 - �سالة �لتمجيد
المفردات  عليها  تدّل  ال  غالًبا  متعّددة،  بمّيزات  الجماعّية  ال�صالة  تتحّلى 
فاالحتفال  مترادفة.  �صبه  تعابير  بع�س  ومعا�صروه  بول�س  ي�صتعمل  بو�صوح. 
ُي�صّمى »فعل �صكر« في 1 كو 11: 24، و»بركة« في 1 كو  بـ»ع�صاء الرّب« 
10: 16. عندما يعلن الر�صول بول�س توجيهاته اإلى كني�صة قورنت�س حول ال�صالة 
يكتب، اأّن عليهم تباًعا »اأن ي�صّلوا، ويرّنموا، ويباركوا«، وبعد ذلك يتكّلم عن 
االإفخار�صتّيا، اأي فعل ال�صكران. وهذا الفعل يترّدد ثالث مّرات في اآخر المقطع 
»فعل  العموم  على  فهي  البول�صّية:  ال�صالة  بها  تّت�صف  التي  الميزة  على  ويدّل 
الرجوع والعودة  �صكر« )1 كو 14: 14-18(. ال تتوّقف �صالة بول�س عن 
اإلى اإحدى هذه االأعمال التي بها قّدم اهلل للب�صر عطّية، عنها، يرفعون له اأفعال 

ال�صكر.
تقوده  التي  االإن�صان  م�صيرة  كّل  بول�س  يختزل   21  :1 رو  ففي  ذلك  ومع 
التعداد  اإلى  الكلمتان  هاتان  �صّمت  ما  واإذا  و�َصَكر«:  د  »َمجَّ بفعلين:  اهلل  اإلى 
ال�صابق فهي توحي اأّنه في قلب ال�صالة الجماعّية، هناك �صالة مو�صومة، بع�س 

ة. االأوقات، بميزة خا�صّ
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ّلي، المنكّب حّتى االآن على اأن يعّبر عن اإعجابه وذهوله  اإًذا فاالإن�صان اُلم�صَ
ق واأمام �صانعه، في فعل �صكر وبركة، يوّجه من اأكثر اإلى اأكثر  اأمام العمل المحقَّ

نظره اإلى �صورة اهلل التي تظهر في عمله، فت�صبح عندها ال�صالة »تمجيًدا«.
التي  الهبات  اأجل  من  هلل«  »ال�صكر  جزيل  اأور�صليم«  »قّدي�صو  اأّدى  بعدما 
ا�صتلموها من كني�صة كورنت�س، رفعوا اآيات »التمجيد هلل«، منبع وم�صدر »طاعة« 
جماعة كورنت�س في »اإعالن اإنجيل الم�صيح«، وم�صدر الكَرم الذي حّرك الح�ّس 

الجماعّي، »وم�صاركتهم لهم ولجميع القّدي�صين« )2 كو 9: 13(.
له  يوؤّدي  اأن  بول�س  يبغي  الذي  اهلل  اإلى  بول�س  الر�صول  نظر  يتوّجه  ا  واأي�صً
 :1 )رو  ف�صاعًدا  االآن  منذ  العقول  تدركه  اهلل«  من  يرى  ال  ما  »فاإّن  التمجيد: 
20(، »اإله الثبات... قادر اأن ُينِجز ما وعد به« )رو 4: 21(؛ اإله التعزيّة...اأبو 
المراحم واإله كّل  الرحمة« )رو 15: 5 و9(، »اأبو  الم�صيح...اإله  رّبنا ي�صوع 
تعزية« )2 كو 1: 3(. اهلل »عمق الغنى والحكمة والمعرفة! ما اأبعد اأحكامه عن 
االإدراك وطرقه عن اال�صتق�صاء! فمن عرف فكر الرّب؟ اأو من �صار له م�صيًرا؟ 
اإلى  المجد  له  اإليه؟ الأّن كّل �صيء منه وبه واإليه.  فيرّده اهلل  اأقر�صه �صيًءا  اأو من 

الدهور.اآمين« )رو 11: 36-33(.

4 - �سمات في �سالة �لقّدي�س بول�س
�أ- �سالة نابعة من �لعمل �لر�سولّي

اإّن �صالة القّدي�س بول�س تنبع من العمل الر�صولّي، من اأخبار الجماعات، من 
م�صاريعه الر�صولّية، ّمما ي�صّميه هو نف�صه: »ما علّي من االأعباء كّل يوم، واالهتمام 
بجميع الكنائ�س«. ثّم يعود فيحّدد قائاًل: »من ي�صعف وال اأ�صعف اأنا؟ من يزّل 
وال اأحترق اأنا؟« )2 كو 11: 28-29(. ويكّمل متوّجًها اإلى الجماعة ذاتها 
ا ن�صّلي اأن تتكّملوا«! )2 كو 13: 9(. وفي فل 1:  بقوله: »من اأجل هذا اأي�صً
9-11 ي�صفع الر�صول حّتى تنمو محّبة الجماعة وتزداد. لقد اخت�صر مونلوبو في 
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كتابه »القّدي�س بول�س وال�صالة« هذه الميزة بقوله: »حين ي�صّلي ر�صول االأمم، 
فمن اأجل الكنائ�س هو ي�صّلي؛ من اأجلها ي�صرع »وهو منكّب على ال�صالة ليل 

نهار« )1 ت�س 3: 10(.
ا ي�صّلي معها.  ال يكتفي القّدي�س بول�س اأن ي�صّلي من اأجل الجماعة، بل اأي�صً
فاإّن ِذكَرهم )1 ت�س 1: 2؛ فل 1: 3؛ رو 1: 9؛ ف 4( يمالأ �صالته، وحّتى 
اإّنه »يكّونها«. حول هذا المو�صوع، يوجد بين عطف بول�س على الم�صيحّيين 
ت�صالونيكي  ترك  على  ا�صُطرَّ  لقد  وثيقة.  عالقة  الر�صولّية  بم�صوؤولّيته  وال�صعور 
غير مرتاح البال فهي كني�صة نا�صئة وم�صطَهدة. ولّما اأتاه تيموتاو�س يحمل اإليه 
االأخبار الطّيبة )1 ت�س 3: 1-8(، امتالأ فرًحا وعّبر عن تلّهفه و�صكر اهلل قائاًل: 
»فاأّي �صكر ن�صتطيع اأن نوؤّدي اإلى اهلل من اأجلكم، عن كّل الفرح الذي نفرحه 
بكم، في ح�صرة اإلهنا، ونحن مكّبون على ال�صالة ليل نهار، لكي نرى وجهكم، 

ون�صلح نق�س اإيمانكم« )1 ت�س 3: 10-9(. 
اإلى االآب،  تاأخذ �صكل �صالة وكالم موّجه  اإًذا فذكريات بول�س وم�صاريعه 
الذي  ُيقّر عالنية بمبادرة اهلل،  يتلّخ�س في م�صروع ب�صرّي؛ بل  التب�صير ال  الأّن 
وحده قادر اأن ُيثّمر في الموؤمن الب�صرى: »اأنا غر�صت، واأبولو�س �صقى، ولكّن 
اهلل هو الذي ينمي« )1 كو 3: 6(. في هذا الم�صمار، التوّجه اإلى االآب مهّم 
جًدا، الأّن بول�س يّتخذ اهلل »�صاهًدا« على �صدق �صالته )رج  فل 1: 8؛ رو 1: 
ًدا اهلل عليه، في ثالثة ن�صو�س اأخرى )1 ت�س 2: 5 و10؛  9(، كما ي�صّرح، ُم�صهِّ
2 كو 1: 23( تتكّلم عن اعترا�صات حول اأ�صالة م�صلكه الر�صولّي. هذا ما يدّل 

على الرابط القوّي بين التب�صير وال�صالة. 
تتوّخى ال�صالة تطبيق االإنجيل الكامل حيث الحا�صر لي�س اإاّل تطبيًقا جزئيًّا 
محدوًدا. فالر�صول قد اختبر قدرة االإنجيل في عمل كلمة اهلل التي غّيرت كيانه. 
وفي هذا المعنى يلجاأ اإلى تعبير »االقتداء«، فهو يطلب اإلى الموؤمنين اأن يقتدوا به 
كما هو يقتدي بالم�صيح )1 ت�س 1: 6؛ 2: 14؛ 1 كو 4: 16؛ فل 3: 17(. 

فالتب�صير هو بمثابة اختبار م�صترك بين من يب�ّصر بالكلمة ومن يقبلها.
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ب - �سالة م�ستركة 
ن�صو�س  اأربع  ر�صائله  في  يوجد  م�صتركة.  �صالة  هي  بول�س  القّدي�س  �صالة 
ق�صيرة تحّث على ال�صالة ب�صكل عاّم )1 ت�س 5: 16-18؛ 1 كو 7: 5؛ فل 4: 
4-7؛ رو 12: 12-14(؛ ون�صو�س اأخرى عديدة تدعو الموؤمنين اإلى ال�صالة 
من اأجله، فهو يدعو الكنائ�س اإلى م�صاركة حقيقّية في عمله التب�صيرّي )1 ت�س5: 
25؛ فل 1: 19؛ ف 22؛ 2 كو 1: 11؛ رو 15: 30-32؛ كول 4: 3-4؛ 

اأف 6: 19-20؛ 2 ت�س3: 2-1(. 
يدعو بول�س الموؤمنين اإلى ال�صالة وفعل ال�صكر حّتى يكت�صفوا اإرادة اهلل، ال 
�صّيما في اجتماعاتهم حيث يظهر الروح القد�س، من خالل االأنبياء الم�صيحّيين 
نحو  الجماعة  م�صير  توّجه  بركة،  �صالة  فزاد  عاد  ُثّم   .)22-16 ت�س5:   1(
ا، وحفظ روحكم ونف�صكم  هدفها االأخير: »قّد�صكم اإله ال�صالم نف�صه تقدي�ًصا تامًّ
ا، بغير لوم، اآن مجيء رّبنا ي�صوع الم�صيح. اإّن من دعاكم  وج�صدكم حفًظا تامًّ

الأمين ف�صيفعل« )اآ 24-23(. 
بعد اأن دعا موؤمنيه اإلى ال�صالة، وبعد اأن �صّلى من اأجلهم، �صار با�صتطاعته 
فيدعوهم  اإليهم  يتوّجه  يجتمعون.  حين  الأجله  ال�صالة  منهم  يطلب  اأن  االآن 
اإخوته، وذلك تاأكيًدا على عالقة اأخوّية �صادقة الأّنه، في الوقت ذاته، ُي�صير اإلى 
عمل ليتورجّي يدّل على هذه االأخّوة: »�صّلموا على جميع االأخوة بقبلة مقّد�صة« 
م�صاعبه  اأودعهم  ولكّنه  وا�صحة،  غير  اأجله  من  ال�صالة  نّية  اأّن  يبدو   .)26 )اآ 
ا )1  ة: ما قا�صاه في فيلّبي وغيرها، اال�صطهادات التي يقا�صونها هم اأي�صً الخا�صّ
ت�س 2: 2 و 14-16(، والم�صاعب التي واجهها في كورنت�س )2: 18؛ 3: 
اأهل ت�صالونيكي  اإليهم. فاإذا ما اأخذ  ياأتي  اأن  7(، والتي منعته حّتى ال�صاعة من 
على عاتقهم مهّمة ال�صالة من اأجله ُيدركون اأّن االإنجيل لي�س لهم وحدهم بل 
ر�صالة  في  ي�صتركون  في �صالتهم  اأخرى. وهكذا  اأ�صقاع  في  ينت�صر  اأن  يجب 

بول�س، وهو بدوره يتقّوى بهم.
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في نهاية �صالة البركة 2 كو 1: 10-11 يو�صح بول�س اأهّمّية ال�صالة وقت 
الذي  هو  و�صينّجي،  الموت  هذا  مثل  من  نّجانا  الذي  »اهلل  بقوله:  الم�صاعب 
تكون  لكي  اأجلنا،  من  ب�صراعتكم  لمعاونونا  واإّنكم  ا!  اأي�صً �صينّجي  رجوناه: 

الموهبة، التي اأوتيناها بف�صل كثيرين، فعل �صكر من اأجلنا يقوم به كثيرون«.
فال�صالة التي يطلبها الر�صول من الكنائ�س تتعّلق بالم�صتقبل حيث ال�صيقات 
اإعالن  اأجل  من  واالن�صهار  الوحدة  تقوّية  اإلى  تهدف  وهي  تتكّرر.  اأن  يمكن 
االإنجيل. هذه الوحدة تظهر في �صالة الكنائ�س بع�صها من اأجل بع�س. واإذا ما 
تّمم اأهل كورنت�س االإعانات التي بداأها بول�س من اأجل م�صيحّيي اأور�صليم، فهوؤالء 
بدورهم ال ي�صتطيعون اإاّل اأن يوؤّدوا فعل ال�صكر وي�صّلوا من اأجل المح�صنين كما 

جاء في 2 كو 9: 15-12.
فل 1: 12-26 تك�صف و�صًعا ماأ�صاويًّا: بول�س في الحب�س ومحاكمته قد 
بداأت وهو قلق حول قرار المحكمة. ظهوره في المحكمة اأعطى االإنجيل دعاية 
غير متوّقعة، غير منتظرة. ّمما ن�ّصط الم�صيحّيين على التب�صير في جّو من التناف�س. 
واغتنم  الر�صول،  غياب  في  الذي حدث  الفراغ  ت�صّد  اأن  اأرادت  البع�س  فغيرة 
اأن  فالمهّم  بول�س  للقّدي�س  بالن�صبة  اأّما  لتثبيت مواهبهم.  غيابه  فر�صة  االآخرون 
ُيب�ّصر باالإنجيل ثّم ي�صتطرد قائاًل : »فاأنا اأعلم اأّن هذا �صيف�صي بي اإلى الخال�س، 
ب�صراعتكم ومعونة ي�صوع الم�صيح، على ح�صب توّقعي ورجائي، اأّني لن اأُخّيب 
في  الم�صيح  �صُيعّظم  الدوام،  على  كان  وكما  االآن  جراأة،  بكّل  بل  �صيء،  في 
على  دلّت  اإن  التاأكيدات  )فل 1: 19-20(. هذه  اأو موت«  بحياة  ج�صدي، 
المهّم  الم�صقبل.  اإلى  بالن�صبة  الر�صول  قبل  من  مباالة  ال  على  تدّل  فهي  �صيء، 
د بول�س ال�صجين في م�صيره الم�صيح، اإّما بتحريره واإّما با�صت�صهاده.  هو اأن ُيمجِّ
لكي  القّوة  ويعطيه  القد�س  الروح  يع�صده  فيلّبي حّتى  من  يطلبها  التي  فال�صالة 
يتقّبل الو�صع مهما كان. من جهة يعّبر الر�صول عن رغبته و�صعادته في اأن ينحّل 
ويّتحد بالم�صيح قريًبا، ومن جهة اأخرى تملي عليه دعوته اأن يالزم جميع الذين 
في  واأقيم  �صاأبقى  اأّني  اأعلم  بهذا،  لواثق  »واإّني  ر:  ُمقرِّ عن�صر  وهذا  بهم.  يهتّم 

القرب منكم جميًعا، لنمّوكم في االإيمان وفرحكم« )اآ 25(.
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على اأهل فيلّبي اأن يحكموا بف�صل �صالتهم، ما هو االأف�صل لخير االإنجيل: 
ا�صت�صهاد الر�صول اأم عودته اإليهم.

هذه المفا�صلة ُتلمح اإليها نهاية الر�صالة االأولى اإلى اأهل ت�صالونيكي. ال�صالة 
الم�صتركة بين ُمعلن الب�صارة والذين يقبلونها ت�صّكل فعل امتحان يتعّلق بم�صتقبل 
المواهب  فجميع  )اآ 21(.  احتفظوا«  بالح�صن  امتحنوا،  �صيء  »كّل  االإنجيل: 
خا�صعة لحكم الجماعة الموؤمنة، مقيا�صها وغايتها بنيان الجماعة. اأّما االحتفاظ 
الروحّية.  المواهب  الكني�صة على ذوي  االإيجابّية لحكم  النتيجة  فهو  بالح�صن 
واإذا كان جوهر االإنجيل »كلمة ال�صليب« )1 كو 1: 18(، ففي ال�صيقات تجد 

جماعة ال�صالة هذه م�صدر امتحانها.
في  فالتحري�س  وا�صحة،  دراية  فيها  ال�صالة  اإلى  الدعوات  هذه  كانت  فاإذا 
الطلبات  مو�صوع  ويحّدد  احتفالّي  بطابع  يّت�صم  الرومانّيين  اإلى  الر�صالة  نهاية 
الّروح،  الم�صيح، ومحّبة  ي�صوع  برّبنا  االأخوة،  اأيّها  اإليكم،  »اأطلب  المطلوبة: 
اأنجَو في اليهوديّة ِمَن  اإلى اهلل من اأجلي، لكي  اأن تجاهدوا معي في ال�صلوات 
َقِدمُت  ومتى  القّدي�صين،  لدى  مقبولة  اأور�صليم  في  خدمتي  وتكون  الكافرين، 
)رو 15: 30- اآمين«  اأجمعين!  معكم  اأ�صتريح  فرح،  في  اهلل  بم�صيءة  اإليُكم 

 .)33
الخدمة هنا لي�صت �صوى االإعانات التي جمعها بول�س من الكنائ�س اليونانّية 
من اأجل »قّدي�صي« اأور�صليم، م�صيحّيي الكني�صة االأّم الذين هم في العوز. ولكن 
)اآ  الم�صيح«  اأََقَدُم بملء بركة  اإليكم،  اأَقَدُم  اأّني، حين  يعتريه خوٌف »واأعلم  بداأ 
تب�صيًرا  بفرح  ُختمت  االإعانة  اأّن  يعني  هذا  روما  اإلى  بول�س  اأتى  ما  فاإذا   .)29
اإلى م�صيحّيي روما  مبارًكا من الم�صيح، واإاّل فهناك خوف حقيقّي الأّنه يطلب 
خطرين:  يخاف  الأّنه  ال�صلوات،  في  معه  يجاهدوا  واأن  اأجله،  من  ُي�صّلوا  اأن 
هذه  اأور�صليم.  »قّدي�صي«  ِقَبل  من  االإعانة  رف�س  وخطر  اليهوديّة  خطركافري 
الت�صاوؤالت ُتظهر الرابط الوثيق بين عمل الر�صول وال�صالة وطلب ال�صفاعة من 

اأجله. 

ال�صالة في ر�صائل القّدي�س بول�س



264

وحّتى ي�صّجع قارئيه في روما على ال�صراعة، يلجاأ الر�صول اإلى �صلطَتين هما: 
»رّبنا ي�صوع الم�صيح« و»محّبة الروح« )15: 30(. من االأولى ي�صتمّد بول�س 
ال�صلطة حّتى يطلب اإلى الموؤمنين العون. والثانية هي محّبة اهلل ال�صاكنة في قلوب 
الموؤمنين بالروح )رو 5: 5(. هذا الروح الذي يوحي ال�صالة الحقيقّية لتتوافق 
�صكر  بفعل  روما  اإلى  ر�صالته  بول�س  يبداأ   .)27-26  :8 )رو  اهلل  مقا�صد  مع 

و�صفاعة من اأجل كني�صة روما وُينهيها وهو يحّر�صهم اأن ي�صّلوا من اأجله. 
اإًذا ف�صلوات بول�س تتعّلق كّلها باالإنجيل. اأفعال ال�صكر تتمّحور حول االإنجيل 
اأّما  الموؤمنين.  بين  والعالقات  النا�س  فيغّير  الب�صرّية  الجماعات  في  ينت�صر  الذي 
المرتّدين.  قلوب  في  وازدهاره  االإنجيل  م�صتقبل  اإلى  فتتطّلع  الطلب  �صلوات 
وي�صاف اإلى ذلك الدعوات التي يطلقها اإلى الكنائ�س لت�صّلي من اأجله. واإذا كان 
على الجماعة اأن ت�صّلي وت�صفع من اأجله لدى اهلل وتهتّم بم�صايق الر�صول، خادم 
بم�صتقبل  المتعّلقين  والتمييز  االمتحان  اأجل  من  ذلك  كّل  ال�صليب«؛  »كلمة 
االإنجيل في هذا العالم. في �صالتهم من اأجل القّدي�س بول�س، يعترف الموؤمنون 
هلل بفائدتهم في زرع الكلمة ونمّوها. وبال�صالة ي�صبح اهتمام الر�صول بالكنائ�س 
اهتماَم كّل كني�صة ب�صائر الكنائ�س الموجودة والتي �صتولد. في هذا التدبير في 

ال�صالة ي�صبح تحقيق االإنجيل عمل الجميع.

ج - جهاد ومو�ظبة في �ل�سالة
حين يطلب بول�س اإلى الرومانّيين ال�صالة من اأجله )15: 30(، فهو يحّر�صهم 
اأن »يجاهدوا معه«. فهو ي�صّدد على العمل الر�صولّي وعلى م�صايقه والجهاد في 
�صبيله )1 ت�س 2: 2؛ فل 1: 30؛ 1 كو 9: 26-27؛ غل 2: 2؛ فل 3: 12-

14(. في هذا الم�صمار ي�صّدد بول�س على الجهاد »معه«: ف�صالة الرومانّيين هي 
م�صاركة فعلّية في الجهاد الر�صولّي البول�صّي.

اأي كما جرى مع  الم�صّلي واهلل؟  بين  ا مواجهة  اأي�صً يعني  الجهاد هنا  وهل 
يعقوب على معبر اليّبوق )تك 32: 32-32(. هذه المواجهة لي�صت غريبة عن 
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اأف�صل  اأجل �صادوم وعاموره هي  اإبراهيم من  اليهودّي. ف�صفاعة  البيبلّي  التقليد 
مثال في العهد القديم )تك 18: 17-32(. كما اأّنها لي�صت غريبة عن االأناجيل 
وال �صّيما لوقا الذي جعل من �صالة ي�صوع في ب�صتان الزيتون نزاًعا اأي �صراًعا 
ا لوقا الذي يدعو في  بين األم موته وم�صيءة االآب )لو 22: 41-44(. وهو اأي�صً
ال�صالة، في َمَثل االأرملة التي تزعج القا�صي الظالم، اإلى االإلحاح واللجاجة )لو 
18: 1-8(. لم يكن بول�س غريًبا عن هذا ال�صكل من المواجهة والجهاد يوم 
اأراد اأن يتخّل�س من »ال�صوكة في ج�صده«: »لذلك طلبت اإلى الرّب ثالث مّرات 
 2( تكتمل«  ال�صعف  في  قّوتي  الأّن  نعمتي!  تكفيك   « لي:  فقال  يفارقني.  اأن 
كو 12: 7-9(. المّرات الثالث هي عالمة االإلحاح في ال�صالة، مثلما �صّلى 

ي�صوع في جت�صماني على ثالث دفعات )مت 16: 39، 42، 44(.
يعتبر بول�س �صالته وال�صالة التي يطلبها من مرا�صليه، وهي جهاد معه، �صراًعا 

مع اهلل. فيها يتدّرب الم�صّلي على ت�صويب اإرادته على اإرادة اهلل.
وي�صرع  ي�صكر  بول�س  ال�صالة.  تفر�صه  الذي  االلتزام  على  الر�صائل  ت�صّدد 
اأو »بدون انقطاع« )1 ت�س 1: 2؛ 2: 13؛ رو 1: 9( و»في  »على الدوام« 
كّل وقت« )1 ت�س 1: 2؛ 1 كو 1: 4؛ فل1: 4؛ ف 4؛ رو 1: 10(. ولكي 
ت�س 3:   1( نهار«  »ليل  ال�صالة  ي�صاأل  ت�صالونيكي  اإلى  زيارته  م�صروع  يتحّقق 
ا باالإلحاح واللجاجة: »�صّلوا وال تمّلوا« )1 ت�س  اأي�صً 10(. تحري�صه يّت�صف 
5: 17(؛ »كونوا مواظبين على ال�صالة« )رو 12: 12(. يبدو اأّن الر�صول في 
الت�صديد على االإلحاح والمواظبة على ال�صالة ال يق�صد فقط ال�صلوات المعروفة 
والمفرو�صة بل �صالة القلب واندفاعه ب�صكل عفوي نحو اهلل والتعبير عن هذا 
االإندفاع. وهذا ما توؤّكده الر�صائل. فحين يعلن عن قلقه حول خال�س اإ�صرائيل، 
كني�صة  اأجل  من  ي�صّلي  وحين   ،)1  :10 )رو  وت�صّرعي«  قلبي  »بغية  يذكر: 
الذين  من  ال�صكر  اأفعال  اأّما   ،)10  :3 ت�س   1( كبير«  »باإلحاح  فـ  ت�صالونيكي 

يتلّقون الم�صاعدات فتترافق بـ »م�صاعر حاّرة« )2 كو 9: 14(.
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د - �سالة موّجهة �إلى �لآب
في الر�صائل كّل ال�صلوات تتوّجه اإلى االآب، فقط �صالة واحدة في 1 تم 1: 
12 تتوّجه اإلى االبن: »اإّني الأ�صكر الم�صيح ي�صوع رّبنا الذي قّواني«. وفي 1 
ت�س 1: 3 يحّيي الر�صول الف�صائل االإلهّية عند الموؤمنين والتي م�صدرها »رّبنا 
ي�صوع الم�صيح«، اأّما ال�صكر فهو في »ح�صرة اهلل اأبينا«. ويقول في 1 كو 1: 4: 
» اأ�صكر اإلهي على الدوام من اأجلكم، على نعمة اهلل التي وهبت لكم في الم�صيح 
ي�صوع«، اأو يبارك »اإله رّبنا ي�صوع الم�صيح واأباه« )2 كو 1: 3(. وفي افتتاحّية 
فعل ال�صكر وال�صالة في رو 1: 8 يقول: »اأ�صكر اإلهي بي�صوع الم�صيح«. غنى 
بول�س  عالقات  على  يدّل   ،4 وفيل   3  :1 فيلّبي  في  ا  اأي�صً هو  كما  التعبير  هذا 
يتحا�صى  ولكّنه  لي�صوع،  موّجهة  �صالة  اعتباره  يمكن  فريد  ن�سٌّ  ال�صالة.  في 
ا�صتعمال كلمة �صالة فيقول: »لذلك طلبت  parakalo  اإلى الرّب ثالث مّرات 
اأن يفارقني، فقال لي: » تكفيك نعمتي! الأّن قّوتي في ال�صعف تكتمل« )2 كو 

 .)9-8 :12
اإن دّلت هذه التعابير على �صيء فهي تدّل على عمق ال�صالة. فعندما يعلن عن 
المجمعّي  التقليد  الذي ورثه من  يدّل على االحترام  اهلل«  ال�صالة »في ح�صرة 
ال�صالة »اأمام اهلل« بدل »ال�صالة هلل«. وعندما يدعو »اهلل  القول:  ل  الذي يف�صّ
اأبانا« يّتحد باإيمان مع كّل الم�صيحّيين الذين بف�صل االإنجيل اكت�صفوا في اهلل »اأبا 
رّبنا ي�صوع الم�صيح«. وعندما يقول »اإلهي« يعود اإلى االختبار الحميم والفريد 

على طريق دم�صق حيث دعاه اهلل �صخ�صيًّا لخدمة االإنجيل بين االأمم. 
فاإذا  الغائب وفق تعابير مختلفة.  يدعو بول�س الم�صيح في �صالته في �صيغة 
�صكر اهلل فـ»بالم�صيح ي�صوع«، وذلك لي�س فقط بف�صل ما حّقق ويحّقق للب�صريّة 
ا الأّن الم�صيح اليوم هو  في �صّر ال�صليب وب�صارة االإنجيل، بل، وبدون �صك اأي�صً
ا عن يمين  الو�صيط في ال�صالة »اإّن الم�صيح ي�صوع الذي مات، بل اأُقيم، وهو اأي�صً

اهلل، هو ي�صفع لنا!« )رو 8: 34(.
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�صّلوا  »واأنتم  االآب  اإلى  ا  اأي�صً تتوّجه  لتالميذه  ي�صوع  عّلمها  التي  فال�صالة 
اهلل  مع  عالقة  في  تدخلنا  الربّية  فال�صالة  ال�صماوات«.  في  الذي  اأبانا  هكذا: 
اإيمان ي�صوع باأبيه، واأن ي�صارك في رجاء  فريدة. تعطي الم�صّلي اأن ي�صترك في 
اإعالن  بف�صل  يمتّد  انقطاع،  بدون  والذي،  القيامة  في  الُم�صتجاب  ي�صوع 
االإنجيل ويلّخ�س في هذه ال�صرخة: »لياأِت ملكوتك! لتكن م�صيءتك!« )مت 
بعمل  تتعّلق  وم�صيءته  اهلل  ملكوت  لتحّقق  ت�صعى  التي  فال�صالة   .)10-9 :6

الم�صيحّي النبوّي المّتحد بالم�صيح.

ه- �ل�سالة و�لروح
من عي�س القّدي�س بول�س في ال�صالة واقترحاته حولها ن�صتطيع اأن ن�صتخل�س 
عقيدة متطّورة ت�صل اإلى حّد تحديد العالقة ما بين ال�صالة والروح. حّتى ن�صل 
اإلى هذه النقطة النهائّية، علينا اأن نتذّكر المطلب البول�صّي حول �صكَلي ال�صالة 
اأن تبقى ال�صالة دائًما حا�صرة في الحياة  َلين: الطلب وال�صكران، وهو  المف�صَّ
ومالزمة لها. اإّنه لمن ال�صهل اأن نفهم ديمومة �صالة الطلب. فاأمام اأّي �صعوبة 
يومّية في الحياة ومهما كان نوعها فمن الطبيعّي اأن يقابلها طلب دائم  اإلى اهلل 

للم�صاعدة. 
اأّن  نعلم  ولكّننا  ال�صكران.  �صالة  بديمومة  القبول  ال�صعب  لمن  اإّنه  ولكن 
القّدي�س بول�س وا�صح وقاطع: »في كّل �صيء فلُتعَرف طلباتكم امام اهلل بال�صالة 
والدعاء مع ال�صكران« )فل 4: 6(؛ »في كّل �صيء ا�صكروا« )1 ت�س 5: 18(. 
ا في  فدوام ال�صكران مرتبط باالإيمان في ا�صتمرار الهبات االإلهّية. ومرتبط اأي�صً
دوام ال�صالة في الحياة اليومّية. فالقّدي�س بول�س »ي�صّلي في كّل وقت... دائًما« 

ويريد اأن يفعل الم�صيحّيون كذلك.
تاأكيدات بول�س القاطعة تترك القارئ اليوم في حيرة؛ فهو يعتبر اأّنه من غير 
الممكن التوفيق بين نزعة الر�صول المطلقة من جهة، و�صعوبة ال�صالة العاديّة من 

جهة اأخرى، ومن جهة ثالثة عدم اإمكانّية تاأمين �صالة دائمة واعية.
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وعلى ال�صوؤال الذي يطرحه البع�س »كيف ي�صتطيع القّدي�س بول�س اأن ي�صّلي 
مة بالغلّو هي  على الدوام ليل نهار؟« فال يكفي الجواب على اأّن هذه التعابير المتَّ�صِ
ماألوفة في اأدب ما بعد المنفى كما في االأدب الرّبينّي. فالقّدي�س بول�س الي�صف 
نف�صّية تلميذ ي�صوع اأثناء ال�صالة ولكن يخبرنا عن ماهّية �صالة هذا التلميذ، عن 
يعي�س  فالم�صيحّي  �صيء مرتبطة بحدث:  قبل كّل  فال�صالة هي  ال�صالة.  جوهر 
في كّل اآن وزمان في ح�صرة اهلل؛ كونه ابن اهلل فهو بعالقة مع �صّر الثالوث، وقد 
�صار خليقة جديدة، �صار حياة جديدة غّيرت كيانه كّليًّا. فال�صالة الحقيقّية ال 
تخ�صع لحدود الج�صد، الذي هو غالًبا ُمنَهك و�صعيف يغلبه النعا�س... بل هي 
تلميذ  ت�صنع  التي  اهلل« )كول 3: 3(، وهي  في  الم�صيح  مع  الُم�صتترة  »الحياة 
وهي  ويت�صّرع.  يطلب  فيه  الذي  الوقت  في  ي�صكر  فهو  لذلك  ي�صوع.  الرّب 

تربطه مبا�صرة بعالقة مع الروح القد�س. 
ففي ر�صالة بول�س اإلى اأهل فيلّبي، �صراعة الم�صيحّيين يع�صدها عمل الروح؛ 
واالثنان يهدفان اإلى النتيجة ذاتها، ففعالّية ال�صالة ي�صمنها عمل الروح. النتيجة 
�صيف�صي  هذا  اأّن  اأعلم  »فاأنا  الر�صولّي.  عمله  وفعالّية  بول�س  خال�س  م�صمونة: 
بي اإلى الخال�س، ب�صراعتكم ومعونة روح ي�صوع الم�صيح« )1: 19(. هكذا 
ح�صور الروح القد�س ي�صمن، ل�صالح بول�س، فعالّية ال�صالة التي قّدمها تالميذه.
عالقة ال�صالة بالروح هنا كانت خارجّية بينما في ن�صو�س اأخرى فعمل الروح 
القد�س يفعل في حركة ال�صالة نف�صها. ففي 1 كو 12-14 ينعم االأنبياء بعطّية 
الروح القد�س، اأي بـ»موهبة النبوءة«، فيرفعون اآيات ال�صكر هلل با�صم الجماعة. 
موهبة ال�صالة هي ثمر عطّية الروح، وهي اأكثر من اأن تكون كالًما ب�صريًّا، فهي 
�صعي نحو اهلل الذي يبعث في قلب الجماعة �صرخة االإيمان والتمجيد: »ي�صوع 

الم�صيح هو الرّب«. 
العالم  ويوؤّكد بول�س على ذلك في 1 كو 2: 12-13: »ونحن فما روح 
اأخذنا، بل الروح الذي من اهلل، حّتى نعرف ما اأنعم به اهلل علينا من المواهب، 
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بها ننطق ال بكلمات تعّلمها حكمة ب�صرّية، بل بكلمات يعّلمها الروح، معّبرين 
اأموًرا روحّية بكلمات روحّية«. 

ويطلب بول�س في اأف 6: 18 اأن »يبعث الروح القد�س« في قلوب الموؤمنين 
»ال�صلوات على اأنواعها«. 

يبقى ن�ّس رومانّيين هو االأهّم بدون منازع للتعبير عن عالقة الروح القد�س 
بال�صالة الم�صيحّية. فيقّدم الروح ك�صفيع وو�صيط بين الموؤمن الغارق في م�صاكله 
التي فيها ت�صطدم �صالته، وبين اهلل الذي ينتظر من الموؤمن اأن يكّلمه: »كذلك 
ُينِجد الروح �صعفنا، الأّنا ال نعلم كما ينبغي ماذا ن�صّلي. لكّن الروح عينه ي�صفع 
لنا باأّنات ال و�صف لها... وهو اأّنه ي�صفع وفق اهلل للقّدي�صين« )رو 8: 16-14 

و27-26( . 
�صفاعة الروح القد�س تعمل في عمق اأعماق قلب الموؤمن الم�صّلي. فالروح 
يعمل فينا اإذ »به ن�صرخ: اأّبا، اأّيها االآب!« اأو اأّنه يبعث في القلب »اأّنات ال تو�صف«؛ 

تعابير جريئة توؤّكد وتعترف باأّننا بفعل الروح القد�س ا�صبحنا »اأوالد اهلل«.

و - �ل�سالة ومحبّة �لقريب
ة بالجماعة الم�صيحّية في عالقاتها  في مقطع التحري�س واالإر�صادات الخا�صّ
المواظبة  اإلى  بول�س  الر�صول  يدعو   ،15-12  :12 رو  في  المتبادلة  االأخويّة 
الحياة  متطّلبات  من  نواحي  تعالج  االإر�صادات  من  ال�صالة، �صمن الئحة  على 
الم�صيحّية. فعلى الم�صيحّي اأن يعي�س في محّبة اأخوّية �صادقة متبادلة وفي عبادة 
للرّب حاّرة. فال�صالة هي عن�صر من مجموعة عنا�صر حيث محّبة القريب تحتّل 
الق�صم االأكبر. موقف العبادة الحقيقّية هلل ُيعبِّر عنه هذا الن�ّس برجاء �صعيد، وثبات 
ا ب�صالة دائمة. عميق يتركان هلل اأن يدين كّل نزاع مع القريب، كما ُيعبِّر عنه اأي�صً

اإًذا فـ»عبادة الرّب« التي تت�صّمن بالتحديد »المواظبة على ال�صالة«، تت�صّمن 
�صمن  الموجودة  ال�صالة  موقع  �صمنيًّا  اإليه  يلمح  ما  هذا  القريب.  محّبة  ا  اأي�صً
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هذه  في  بول�س  فتعداد  العنا�صراالأخرى.  يفتر�س  فيها  عن�صر  كّل  الئحة حيث 
الالئحة لي�س اإاّل �صرًحا لو�صّية ي�صوع حيث يلتقي حّب اهلل وحّب القريب )مر 

.)34-28 :12

ز - نبوءة و�سالة
يتّمم االأنبياء خدمتهم، ح�صب التقليد اليهودّي القديم، لي�س فقط بالتب�صير، 
ا بال�صفاعة من اأجل ال�صعب وال�صالة الُملَهمة من الروح الذي يوحي لهم  بل اأي�صً
اإلى  بالكثير  بول�س  يدين  الطلب  ال�صكران و�صلوات  اأفعال  ففي  التاريخ.  معنى 

هذا البعد النبوّي اليهودّي. 
يدعو الر�صول الموؤمنين اإلى اأن ي�صتركوا في ميزة النبوة، في ال�صالة بع�صهم 
بع�صهم  اأنبياء  ي�صبحوا هكذا  واأن  ا،  بع�صً بع�صهم  ي�صّجعوا  واأن  بع�س  اأجل  من 
لبع�س. وبالفعل هذا النوع من النبوة هو الموهبة االأهّم ح�صب 1 كو 14-12. 
هذه الموهبة هي اأهّم من التكّلم باالأل�صن، الأّنها تكّلم النا�س بما فيه »بناء وتعزية 
وت�صجيع« )1 كو 14: 3(. وهي تفتر�س اإلهاًما معروًفا، ولكّنه يخ�صع لحكم 
الجماعة واالأنبياء واالآخرين )1 كو 14: 29-30(. فاإطار العمل النبوّي في 
اأاّل  الم�صوؤولين  من  بول�س  يريد  فيه  الذي  الليتورجّي  االجتماع  هو  كورنت�س 
ا اإلى النا�س. اإًذا هناك �صالة  يتكّلموا اإلى اهلل وح�صب، في األ�صن غريبة، بل اأي�صً
اإرادته وتفّت�س عن �صالحها هي،  اأن تك�صف  اإلى اهلل وتجتهد في  نبويّة تتوّجه 
في حكم االخوة واالخوات الذين على �صوء االإنجيل ي�صعون حياتهم اليومّية 
االمتحان  لهذا  بول�س  خ�صع  المقّد�س.  الكتاب  نور  تحت  م�صتقبلهم  ومعنى 

الروحّي كر�صول ونبّي وقّدم لقّرائه ح�صاًبا عن �صلواته.

�لخاتمة 
بول�س هو، قبل كّل �صيء، »ر�صول الم�صيح« )1 ت�س 2: 7(. وحياته تخت�صر 
الذي ال  الم�صيح  ر�صول  االإنجيل«. و�صالته هي �صالة  »اإعالن   : التعبير  بهذا 
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يهتّم فقط باأاّل »يجعل اأّي عائق الإنجيل الم�صيح«، ولكّنه »عّبد نف�صه للجميع... 
وفعل كّل �صيء في �صبيل االإنجيل«.

الكلمة،  قبلت  التي  الجماعات  خدمة  في  نف�صه  بول�س  القّدي�س  جعل  لقد 
وتفكيره  حياته  في  الثقل  مركز  هي  ا�صبحت  اأ�ّص�صها  التي  الجماعات  وهذه 
وعمله. فجاءت �صالته مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بها وم�صبعة من اأحوالها واأو�صاعها، 

وبالتالي كانت �صالته �صالة ر�صولّية.
فحين ي�صّلي الر�صول بول�س فمن اأجل الكنائ�س هو ي�صّلي، من اأجلها ي�صرع 
ا معها،  ا وخ�صو�صً اأي�صً ت�س 1: 2(. وي�صّلي  انقطاع« )1  نهار، وبدون  »ليل 
�صهادة عن حيويّة هذه  ما و�صلته  فاإذا  يكّونها.  بل  يمالأ �صالته ال  فـ»ِذكُرهم« 
اأو مقبواًل، فيكتب  اأحد مرافقيه تقريًرا جّيًدا عنها  له  اأو قّدم  اأو تلك،  الكني�صة 
دورها  لها  فال�صالة  الحالين،  كاّل  وفي  يوؤّنب،  حّتى  اأو  وي�صّجع  يهّنئ  حّتى 
االأ�صا�س في هذه العالقة. ال�صالة هي الفر�صة ال�صانحة حيث »يتذّكر في ح�صرة 

اإلهنا واأبينا« تالميذه فيمتلئ فرًحا. 
وال�صالة عند بول�س هي، اأّواًل وقبل كّل �صيء، فعل �صكران يعّبر به بول�س عن 
عرفانه بالجميل عن الحقائق الم�صيحّية التي نالها و�صار خادًما لها. �صالته تعّبر 
في جوهرها عن ال�صكر والتمجيد على �صّر االإنجيل. �صالته تعّجب واندها�س 
اأمام »جري كلمة اهلل وتمجيدها« وقبولها بين الموؤمنين. يدرك بول�س جّيًدا اأّن 

اهلل الذي يرفع له ال�صكر والتمجيد وال�صراعة يهب بال ح�صاب.
�صالة بول�س هي �صراعة وغالًبا فعل �صكران هلل االآب بالرّب ي�صوع الم�صيح 
االإنجيل،  نمّو  هو  الب�صارة،  نمّو  هو  ل  المف�صّ ومو�صوعها  القد�س.  الروح  في 
اأّواًل في قلوب الموؤمنين، رغم الم�صاكل العديدة ورغم ال�صعوبات؛ وثانًيا، من 

خاللهم وبوا�صطتهم، نمّو الب�صارة ونمّو االإنجيل، في العالم اأجمع.
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من الكنائ�س املحلِّيَّة اإىل الكني�سة اجلامعة 
يف ر�سائل القدِّي�س بول�س

اخلوري بول�س الفغايل
باحث يف الكتاب املقّد�س

في 18 حزيران 1960، اتَّ�شل البابا يوحّنا الثالث والع�شرون بالأحبار، وفي 
فاأتت  الكني�شة،  حول  م�شروع  اأجل  من  الكاثوليكيَّة،  بالجامعات  تموز،   18
ة التي و�شلت اإلى الآباء  ر الم�شودَّ العرو�ض كثيرة. فكان على اللجان اأن تح�شِّ
روح  مع  تتالءم  ل  لأنَّها  ْت  ُرف�شَ ولكنَّها   .1962 �شنة  الثاني  ت�شرين   23 في 
الكني�شة،  �شرِّ  عند  توقَّفت  اأن  اإلى  ة  مرَّ من  اأكثر  الورقة  في  النظر  اأُعيد  الع�شر. 
اإلى القدا�شة.  النظامّي فيها، �شعب اهلل ول �شيَّما العلمانيِّين، الدعوة  والتركيب 
الثاني،  الفاتيكانّي  المجمع  في  الأ�شا�شيَّة  الوثيقة  اعُتبر  الكني�شة  عن  فالكالم 
الثاني  اإلَّ في 21 ت�شرين  التوافق عليه  يتمَّ  النقا�شات وطالت، ولم  لهذا طالت 
1964 مع اإجماع 2151 اأ�شقًفا. فالكني�شة قبل اأن تكون »جماعة الب�شر الذين 
مجتمع  �شمن  ويمار�شونها  بكاملها،  الم�شيح  بها  اأوحى  التي  الديانة  يعتنقون 
الم�شيح تحت �شلطة بطر�ض«، هي �شرٌّ و�شَعُه اهلل لخال�ض الب�شر، واأداة لالتِّحاد 
ى  بالعماد ويتغذَّ ينمو  الذي  الم�شيح  الب�شر. وهي ج�شد  الوثيق باهلل، ولتوحيد 

�ض)1(... د وتتقدَّ بالإفخار�شتّيا، فتنمو وتتوحَّ
ف  ه المجمع الفاتيكانّي الثاني، نودُّ اأن نتعرَّ في هذا المناخ الجديد الذي اأعدَّ
الكني�شة  ثانًيا،  الكني�شة.  مفهوم  ًل،  اأوَّ البول�شيَّة:  الر�شائل  في  الكني�شة كما  اإلى 
المحلِّيَّة، كما في كورنتو�ض وت�شالونيكي وفيلّبي. ثالًثا، الكني�شة الجامعة كما 

ا في الر�شالة اإلى اأف�ش�ض. نقراأ عنها خ�شو�شً
)1( المجمع الم�سكونّي الفاتيكانّي الثاني، الوثائق المجمعيَّة، الجزء الثاني، بيروت، 1969، �ض 165-158.
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على هذه ال�سخرة اأبني كني�ستي. 1
بعد اأن اعترف بطر�ض بي�شوع الذي هو »الم�شيح ابن اهلل الحّي« )مت 16: 
16(، قال له ي�شوع: »اأنت ال�شخرة وعلى هذه ال�شخرة اأبني كني�شتي« )اآ 18(. 

فماذا نعني بلفظ كني�شة؟
معبد  »الكني�ض«،  عنت  التي  ܟܢܘܫܬܐ  ال�شريانيَّة  اإلى  تعود  العربيَّة  الكلمة 
اليهود، والكني�شة التي هي محّل العبادة للن�شارى، كما عنت الكني�شُة جماعَة 
الموؤمنين. وهناك لفظ اآخر: »البيعة« الذي يرتبط بفعل »بايع«، ويعني عاهد. 
دون  القانونّي، حيث يكون رئي�ض يقبلون به ويتعهَّ الم�شتوى  هذا يجعلنا على 

بطاعته والنقياد له.
ر في العهد القديم؛ فالفعل ’lh’q ل  فالكني�شة تعني الجماعة. والفكرة تتجذَّ
مًعا.  الجماعة  ودعا  الفرد  دعا  »دعا«،  يعني  هو  د.  المجرَّ �شيغة  في  ي�شتعمل 
وهو قريب من lWq الذي يعني »القول« و»ال�شوت«. ُي�شتعَمل هذا الفعل في 
ب الالويِّين وتجمع  المزيد: دعا مًعا، جمع ال�شعب. نقراأ في �شفر العدد: »وتقرِّ
)<T’êl.h;q.hi’w( كلَّ جمهور بني اإ�شرائيل« )8: 9(. وفي 10: 7: »وبجمِع الجماعة 
»الجماعة«.  يعني  lh’q الذي  ال�شم  جاء  الفعل،  مع  تهتفون«.  ول  تنفخون 

.tl,h,qo :وهناك �شكل اآخر
اإنَّ لفظ »ق ه ل« قابل في اليونانيَّة .sunagwgh )ل 4: 13، 21؛ 16: 17؛ 
  VEkklhsiasth,j رج تك 28: 3؛ 48: 4(. اأّما �شفر ُقِهِلْت فُنقل اإلى اليونانيَّة
والالتينيَّة ecclesiastes: الواعظ في الكني�شة. ومقابل lh’q نجد »ع د ه« التي 
اإ�شرائيل«  اإ�شرائيل. رج خر 12: 3: »اأخبر جماعة بني  تدلُّ على جماعة بني 
ال�شبعينيَّة.  في    sunagwgh. هنا يقابل   hd’[e فلفظ   sunagwgh. اليونانيَّة في 
 hd’[e ُّر كل يَّة �شيناء... وتذمَّ »وارتحلوا من اإيليم واأتوا كلُّ hd’[e بني اإ�شرائيل اإلى برِّ
اإ�شرائيل: اقتربوا...«  اإ�شرائيل... وقال مو�شى لهارون: ُقْل لكلِّ hd’[e بني  بني 

)خر 16: 1، 9-2(.
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ما قابل hd’[e في ال�شريانيَّة هو ܥܕܬܐ كما في مت 16: 18. اأّما الجذر فهو 
ما  هذا  بالعيد«.  »احتفل  »اجتمع«،  لالجتماع،  مكاًنا  د  »حدَّ  :d[w بدل   d[
ثمَّ  ا.  بع�شً بع�شهم  وعد  اأي  القوم«،  »تواعد   : ثمَّ »وعد«.  العربيَّة:  اإلى  يقودنا 
»الموعد« )مكان الوعد(، و»الميعاد«: وقت الوعد واللقاء. اإنَّ ܥܕܬܐ ال�شريانيَّة 
تقابل evkklhsi,a. اأّما ܟܢܘܫܬܐ فتدلُّ على الكني�ض اأو مجمع اليهود، تجاه ܥܕܬܐ 

التي هي معبد الم�شيحيِّين. اأّما الجذر فهو ܟܢܫ: »جمع.
اإلى  ياأتوا  اأن  تواعدوا  الأ�شخا�ض،  »البيعة« هي جماعة من  اأو  فـ»الكني�شة« 
اإلى  الآتون  الموؤمنون  كان  هكذا  مًعا.  وينطلقوا  �شخ�ض  اإلى  اأو  د  محدَّ مكان 
العيد يفعلون: ياأتون من اأماكن مختلفة ويلتقون في اأريحا ومن هناك ي�شعدون 

اإلى اأر�شليم، اإلى الهيكل، للقاء الرّب.
ونعود اإلى بول�ض الر�شول. هو ل ي�شتعمل اأبًدا لفظ .sunagwgh في ر�شائله، 
ة  مرَّ الر�شول  ي�شتعمله  الفعل  هذا  حّتى  »جمع«.  مًعا«،  »اقتاد  يعني:  والفعل 
ة ربِّنا«. ولكن لفظ  واحدة في 1 كو 5: 40: »اأنتم وروحي مجتمعون مع قوَّ
ة. ففي معناه  ة، ومع الر�شالة اإلى العبرانيِّين 64 مرَّ VEkklhsia يرد عنده 62 مرَّ

الأ�شلّي، هي الجماعة التي تلتئم بناء على دعوة. في العالم اليونانّي، كانت اثنتا 
ُتدعى  كاماًل. وحين  �شهًرا  تخدم  قبيلة  كلُّ  وكانت  المعبد،  قبيلة حول  ع�شرة 
القبائل كلُّها للعيد، فهي VEkklhsia ُتدعى فتجتمع، حتَّى ياأمرها »من دعاها« 

اإلى اأن تنحلَّ ويعود النا�ض اإلى بيوتهم.
هنا نقراأ عن الجتماع الذي دعا اإليه �شليمان من اأجل تد�شين الهيكل. حينئٍذ 
جمع )ق ه ل، في العبريَّـة، ك ن �ض، فـي ال�شريـانيَّة( �شليمـان �شيوخ اإ�شرائيل، 
الملك  اإلى  »فاجتمعوا   :2 اآ  في   lh’q الكلمة  وتعود  الأ�شباط.  روؤو�ض  كلَّ 
�شليمان، لالحتفال بالعيد. ترك �شفر الملوك الآية كلَّها، واكتفى بالقول، »في 

ل(. �شهر الإيثانيم« )اأي �شهر اأيلول- ت�شرين الأوَّ
جماعة  كلَّ  وبارك  التفت(  )اأي:  وجهه  الملك  ل  »وحوَّ نقراأ:   14 اآ  في 
ال�شريانيَّة:  lh’q )في  تين ورد لفظ  اإ�شرائيل واقفة«. مرَّ اإ�شرائيل، وكلُّ جماعة 
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كلَّ  الملك  »بارك  قال:  واحدة.  ة  مرَّ  evkklhsi,a فذكر  اليونانّي،  اأّما  ܟܢܫܐ(. 
�شالة  في  الحتفال  ويتوا�شل  »اإ�شرائيل«.   evkklhsi,a كلُّ  فوقعت  اإ�شرائيل. 
�شليمان مقابل كلِّ جماعة )lh’q( اإ�شرائيل. هي evkklhsi,a ترفع يديها مع الملك 
  evkklhsi,an )lh’q( ولّما انتهت ال�شالة، بارك الملك الجماعة .)وت�شلِّي )اآ 22
من اإطالق  بدَّ  ل  كان  الجتماع  انتهى  ولّما   .)55 )اآ   euvlo,ghsen pa/san

ال�شعب )h‘]~( الذي هو جماعة عظيمة )lwdg lh’q( في اآ 65(. اأّما ال�شريانّي 
 .)evkklhsi,amegalh( اإ�شرائيل«  كلُّ  معه  )ܟܢܝܫܝܢ(  »اجتمع  بالقول:  فاكتفى 
اأّما اللفظ »اإكلي�شيا« فيرتبط بفعل kale,w : »دعا«، »نادى«، مع VEk: »اإلى 
الخارج«. ُيدعى الموؤمن لكي يخرج من بيته وينطلق. ثمَّ e;kklhtoj الذي هو 
المختار والمنتقى من اأجل ق�شيَّة. هذا يكون ع�شًوا في الجماعة. ا�شتعمل بول�ض 
هذه ال�شفة في �شكل اآخر evkle,legmai: »اختارنا اهلل قبل تاأ�شي�ض العالم« )اأف 
اأو  ي�شين« )كو 3: 12(.  القدِّ evklekto,j: »فالب�شوا كمختارّي اهلل  اأو   .)4 :1
 evkle,gw الفعل  اأّما  28(؛   :11 )رو  اأحّباء«  هم  الختيار  جهة  »من   :evklogh,
فيعني: »اختار« لنف�شه، ومن يختار يختار الأف�شل من الأ�شخا�ض ومن الثمار، 

�شه ويباركه. فيقدِّ
قال  الكثيرين.  ودعا  فيها.  فرد  كلَّ  دعا  اهلل.  دعاها  جماعة  هي  فالكني�شة 
ه اإلى جماعة  الر�شول اإلى اأهل غالطية: »دعاكم بنعمة ي�شوع« )1: 6(. وتوجَّ
ت�شالونيكي:  جماعة  واإلى   .)15  :3( واحد«  ج�شد  في  »ُدعيتم  كولو�ّشي: 
 :1 ت�ض   1( ومجده«  ملكوته  اإلى  دعاكم  الذي  هلل  يحقُّ  كما  ت�شلكوا  »لكي 
فعيَّنهم دعاهم. والذين  الرائعة: »الذين �شبق  العبارة  اأمام هذه  12(. وننده�ض 

رهم« )رو 8: 30(. دعاهم برَّ
ل �شــورة تلفــت نظرنا، �شــورة الج�شد، sw/ma. ومــا نالحظ في قراءة  واأوَّ
الر�شالة اإلى رومة هو المقابلة بين الج�شد الب�شرّي وج�شد الم�شيح)2(: »اأنا�شدكم 

ي�س بول�س اإلى اأهل رومة، درا�شات بيبليَّة، 27، الرابطة الكتابيَّة، 2004،�ض  )2( بول�ض الفغالي، ر�سالة القدِّ
.459-447
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�شة مر�شيَّة عند  موا اأج�شادكم ذبيحة حيَّة مقدَّ اأيُّها الإخــوة، بمراحم اهلل، اأن تقدِّ
اهلل« )12: 1(. ثمَّ نقراأ في  اآ 4-5: »لأنَّه كما لنا اأع�شاء كثيرة في ج�شد واحد، 
لكــن لي�ض لجميع الأع�شاء العمــل نف�شه، هكذا نحن الكثيرون ج�شد واحد في 
ن  الم�شيــح وكلُّنا )حرفيًّا: كلُّ واحد( اأع�شاء بع�شنا لبع�ض«. فكما الأع�شاء تكوِّ
نون بوجودهم في الم�شيح جماعة. هنا  ج�شم الإن�شان، كذلك الم�شيحيُّون يكوِّ
ياأتــي دور المعموديَّة حيث نموت مــع الم�شيح لنقوم مع الم�شيح من اأجل حياة 
جديدة: »اتَّحدنا معه ب�شبه موته. فنتَّحد معه بقيامته« )رو 6: 5(. وهذا النتماء 
اإلــى الم�شيح ينزع الختالفات بين الب�شــر: ل اختالف بين الرجل والمراأة، ول 

بين اليهودّي والأممّي )اأي: الذي لي�ض يهودّي( ول بين العبد والحّر.
كتب الر�شول اإلى اأهل كورنتو�ض: »كما اأنَّ الج�شد واحد وله اأع�شاء كثيرة، 
ا«  اأي�شً الم�شيح  اإذا كانت كثيرة هي ج�شد واحد، كذلك  الج�شد  اأع�شاء  وكلُّ 
نهتمُّ  اأما  ج�شدنا؟  في  ع�شو  عن  ن�شتغني  اأن  ن�شتطيع  هل   .)12  :12 كو   1(
جميَعنا  »لأنَّنا  الر�شول:  ويوا�شل  والمري�شة؟  ال�شعيفة  ول�شيَّما  الأع�شاء  بكلِّ 
ا بروح واحد، اإلى ج�شد واحد انتمينا، يهوًدا كّنا اأم يونانيِّين، عبيًدا  اعتمدنا اأي�شً
اأم اأحراًرا، وجميعنا �ُشقينا روًحا واحًدا« )اآ 13(. فال مجال لأيِّ تمييز مهما 
كان في الج�شد الب�شرّي كما في ج�شد الم�شيح. »لأنَّكم جميًعا اأبناء اهلل بالإيمان 
بي�شوع الم�شيح، لأنَّكم كلَّكم اعتمدتم بالم�شيح فلب�شتم الم�شيح. لي�ض يهوديٌّ 
ول يونانّي، لي�ض عبٌد ول حّر، لي�ض ذكٌر ول اأنثى، لأنَّكم جميعكم واحد في 

الم�شيح ي�شوع« )غل 3: 28-26(.
اأو ع�شاء الرّب.  الروح الواحد يجعلنا ج�شًدا واحًدا. وكذلك الإفخار�شتّيا 
بها ن�شترك في ج�شد الم�شيح ودمه، بحيث اإنَّ الذين ي�شاركون هكذا بالم�شيح، 
الر�شالة  نقراأ في  ما  الم�شيح« على  نون �شوى ج�شد واحد. هو »ج�شد  ل يكوِّ
الأولى اإلى كورنتو�ض: »واأّما اأنتم فج�شد الم�شيح، واأع�شاء في هذا الج�شد، كلُّ 
ك الم�شيح بنا، يعمل بنا، يتكلَّم  واحد في مو�شعه« )12: 27(. وهكذا يتحرَّ
بنا، يبني ذاته باأيدينا. وقالت الر�شالة اإلى رومة: »هكذا نحن الكثيرين: ج�شد 
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واحد في الم�شيح، واأع�شاء بع�شنا لبع�ض، كلُّ واحد لالآخر« )12: 5(. اأجل، 
ن  نحن ج�شٌد في الم�شيح. تلك هي الكني�شة. كما �شيقول الر�شول: نحن نكوِّ
الم�شيح بالذات )1 كو 12: 12(. كدُت اأقول اإنَّ الم�شيح »غير موجود« اإن 

لم يكن له اأع�شاء. وهو ل ي�شتطيع اأن يعمل بدون اأع�شائه، بدون الموؤمنين.)3(
ًنا  هذه ال�شورة اأُخَذْت من الفل�شفة الرواقيَّة حيث المدينة ت�شبه ج�شًدا مكوَّ
ة به)4(. »فالج�شد« )�شوما( الذي  ة خا�شَّ من اأع�شاء كثيرة، وكلُّ ع�شو يقوم بمهمَّ
الهّلن�شتيَّة،  البالغة  في  معروف  مو�شوع  هو   12  :12 في  ات  مرَّ ثالث  ورد 
ث عن وحدة  تلك التي انت�شرت بعد الإ�شكندر المقدونّي. اأراد بول�ض اأن يتحدَّ
ع الأع�شاء، وعلى العالقة بين الواحد والكثرة فعاد اإلى مفهوم  الج�شد وعن تنوُّ

الروح الواحد )اآ 13( وربط �شورة الج�شد بعر�ٍض حول عطايا الروح.
م بول�ض 1 كو 12: 12-13، اأراد اأن ي�شرح كيف تكون الوحدة  حين قدَّ
ا�شتعمال  هو  ال�شرح  من  ل  الأوَّ فالم�شتوى  الوحدة)5(.  في  ع  والتنوُّ ع  التنوُّ في 
بول�ض لمو�شوع ا�شُتعمل للكالم عن وحدة الج�شم ال�شيا�شّي )اآ 12(، وم�شتوى 
ث  ال�شرح الثاني هو واقع العماد الم�شيحّي والحتفال بالإفخار�شتّيا. فحين يتحدَّ
ن الرباط  دة في خبرة الكورنثيِّين، فلغته توؤمِّ بول�ض عن الطقو�ض الم�شيحيَّة الموحِّ
من اأجل برهانه. فالعماد »في ج�شد واحد« يربط الخبرة الم�شيحيَّة بالمو�شوع 
البالغّي للج�شم ال�شيا�شّي. وهناك عودتان اإلى »الروح الواحد« تربطان العماد 
اآ 9:  اآ 4-11، نقراأ في  ث عنها بول�ض في  والإفخار�شتّيا بالمواهب التي تحدَّ

(3) Urlich KÜHN, « Église », Dict. critique de Théologie (=DCT), Sous la direction 
de Jean-Yves LACOSTE, PUF, Paris, 2007, p. 451-460.

(4)  Jean-Yves LACOSTE, «Philosophie», DCT, p. 1086-1093, surtout p. 1086-1087. 
Voir aussi M. SPANNEUT, Le stoïcisme des Pères de l’Église, Paris, 1969.

(5) Raymond F. COLLINS, First Corinthians (Sacra Pagina, 7), Collegevile, Min-
nesota, 1999, p. 458-459; Voir Ernest KÄSEMAN, «The Theological Problem 
Presentend by the Motif of the Body of Christ» in Perspectives of Paul, NTL, 
Philadelphia: Fortress, 1971, p. 102-121; Jerome H. NEYREY, «Body Language 
in 1 Corinthans: The Use of Anthropological Models for Understanding Paul and 
His Opponents», Semeia, 35 (1986) 129-170.
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اآ 11: هذه  وفي  الواحد«.  بالروح  ال�شفاء  مواهب  الواحد،  بالروح  »الإيمان 
كلُّها يعملها الروح الواحد«.

ونتوقَّف عند �شورة الج�سد؛ ف�شورة الج�شم الب�شرّي ا�شتعملت دوًما �شورة 
كان  اجتماعيَّة،  اأو  �شيا�شيَّة  لمجموعة  فكا�شتعارة  المجتمع)6(؛  اأجل  من  اأدبيَّة 
د ديو  الج�شد مو�شوًعا في الأدب القديم، ول�شيَّما في الكالم على الوحدة، اأكَّ
كري�شو�شتوم)7( في خطبه اأنَّ اإيزوب ا�شتعمل هذه ال�شتعارة، وا�شتعملها اأفالطون 
والفيل�شوف  الواجبات،  في  الرومانّي،  الخطيب  و�شي�شرون،  الجمهوريَّة،  في 
اأن  اليد  اأرادت  »فاإن   :)7  :31/2( الغ�سب  حول  كتابه  في  �شينيكا  الأخالقّي 
اأع�شاء  كلَّ  اأنَّ  فكما  يح�شل؟  فماذا  اليد،  ت�شربا  اأن  والعينان  الرجل،  ت�شرب 
ل  اأن  كلَّه  الج�شد  يفيد  هذا  لأنَّ  الآخر،  مع  الواحد  تنا�شق  في  تعي�ض  الج�شد 
ي�شيب الأع�شاء اأذى، هكذا الجن�ض الب�شرّي يراعي الفرد، لأنَّ الجميع ُولدوا 
لكي يعي�شوا في ال�شداقة، وُيحَفظ المجتمع بدون اأذى في حماية متبادلة وحبٍّ 

متبادل«.
ة بالن�شبة اإلى الج�شد  وا�شتعمل ديون كري�شو�شتوم هذه ال�شتعارة اأكثر من مرَّ
)9: 2؛ 33: 44؛ 34: 32...( وبالن�شبة اإلى ال�شداقة )3: 104-107(. اأّما 
المثال المعروف في الع�شر الهّلن�شتّي فهو الخبر الذي ُن�شب اإلى ال�شيخ الرومانّي 
د والع�شيان جانًبا  مانانيو�ض اأغريّبا)8(. األحَّ على ال�شعب الرومانّي باأن يترك التمرُّ
المعدة  على  ثارت  التي  والأ�شنان،  والفم  اليدين  ذكر  وتنا�شق:  باتِّفاق  ويعمل 

فاأ�شاب ال�شرُر الج�شد كلَّه)9(.

)6( Mary DOUGLAS, Natural Symbols, 2nd ed., London: Barrie & Jenkius, 1973, p. 
98; Edouard LIPINSKY, «Corps», Dict. Enc. De la Bible (DEB), Brepols, 1987, 
p. 305-306; Etienne DHORME, L’emploi métaphorique des noms de parties du 
corps en hébreu et en akkadin, Paris, 1923.

)7( Dio CHRYSOSTOM, Discourses, Cambridge: Harvard University, 33, 16.
.fable ،هو خبر Menenius Agrippa   )8(

)9(  LIVY, History of Rome (2/32: 7-33: 1).
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اأخذ بول�ض هذه ال�شتعارة كرمز للوحدة الجتماعيَّة، في خطِّ من �شبقوه. 
وكتب عن اليدين والرجلين والعينين والأذنين، وهي تلك التي ذكرها بلوتارك 
-104  :3( الل�شان  اأ�شاف  الذي  كري�شو�شتوم  وديون  الأخوّي(  الحّب  )في 

ال�شروريَّة في الج�شد )1 كو 12: 22(  ث بول�ض عن الأجزاء  107(. وتحدَّ
مع اأنَّها �شعيفة. فبدت هذه الأع�شاء كاأنَّها اأ�شخا�ض حيَّة تتجادل فيما بينها. غير 
اأنَّ ا�شتعمال بول�ض ل�شورة الج�شد تختلف عّما في العالم اليونانّي، لأنَّه ين�شب 
ع اإلى اختالف الأع�شاء في الج�شد، كما هو ين�شب هذا الترتيب اإلى اهلل  التنوُّ
)qeo,j( ل اإلى الطبيعة )fu,sij(. وهناك اختالف اآخر: ا�شتعمل بول�ض ال�شورة 
ليدفع جميع الأع�شاء لكي ي�شتعملوا مواهبهم كلَّها من اأجل الخير العاّم )1 كو 
بع�ض  على خ�شوع  د  ف�شدَّ اليونانّي  العالم  اأّما  رو 12: 8-3(.  رج  7؛   :12
بول�ض من خالل هذه  اأبرز  واأخيًرا،  الجميع.  اأجل خير  من  لالآخرين  الأع�شاء 

ال�شورة ارتباط الأع�شاء الواحد بالآخر، بحيث يهتمُّ الواحد بالآخر.
ع  في ا�شتعمال بول�ض ل�شتعارة الج�شد لحظ في �شكل �شمنّي الوحدة والتنوُّ
مًعا في الج�شد. فبداأ المقطع باآية تو�شح مقاله: »كما اأنَّ الج�شد واحد وله اأع�شاء 
كثيرة، فكلُّ اأع�شاء الج�شد، واإن كانت كثيرة، هي ج�شد واحد. كذلك الم�شيح 
ا« )1 كو 12: 12(. فِق�شَما هذه ال�شورة الموجزة للج�شد، يدّلن على اأنَّه  اأي�شً
عه )اأع�شاء كثيرة( وعلى وحدته )هو ج�شد واحد(. قال:  د على تنوُّ يريد اأن ي�شدِّ
اإلى كثرة  اأ�شار  فيها،  ع  تو�شَّ واإذ  ا�شتعارة.  اأمام  اأنَّه  واٍع  »كما... كذلك«. فهو 
الأع�شاء في الج�شد لينتهي اإلى القول باأنَّ هذا الج�شد هو ج�شد واحد )اآ 15 
رها في حوار بع�شها  -20(. واإذ يوا�شل ارتباط الج�شد مع اأع�شائه التي ي�شوِّ
مع بع�ض، افتر�ض وحدة الج�شد. فبدا بول�ض هنا �شاحب بالغة، فق�شم الم�شاألة 
الإي�شاح في  اإلى  يحتاجان  والق�شمان  الج�شد.  الج�شد، وحدة  ع  تنوُّ ق�شمين: 

كالمه اإلى الم�شيحيِّين في كورنتو�ض)10(.
 David E. GARLAND, 1 Corinthians, Baker Exegetical Commentary on:رج  )10(
 the New Testament. Grand Rapid: Baker, 2003, ad hoc; R. SOMERVILLE, La
 première épître de Paul aux Corinthiens. Commentaire évangélique de la Bible,
22, 2 vols, Vaux-sur-Seine : EDIFAC, 2001-2005.

الخوري بول�ض الفغالي



281

كني�سة اهلل في كورنتو�س. 2
تحّدثنا عن الكني�شة ب�شكل عاّم، على اأنَّها جماعة يدعوها الربُّ لكي ي�شير 
له. وتوقَّفنا عند فكرة الج�شد كما  اأع�شاوؤها مًعا نحو من هو مبداأ اإيمانهم ومكمِّ
الوحدة وعلى  د على  �شدَّ بول�ض حين  منه  اأخذ  وما  القديم  اليونانّي  الأدب  في 
ع، على الج�شد الواحد وعلى الأع�شاء الكثيرة، مهما كان الواحد مختلًفا  التنوُّ
عن الآخر. ذاك كان كالًما ب�شكل عاّم. ولكنَّ بول�ض يعي�ض في الواقع اليومّي، 
�شها، في ما ُي�شّمى اليوم تركّيا واليونان. فهو يحمل همَّ كلِّ  مع الكنائ�ض التي اأ�شَّ
»في  كالمه:  فينهي  الر�شالة  اأجل  من  احتمله  ما  يذكر  فن�شمعه  نها،  كوَّ جماعة 
، في اأ�شهاٍر مراًرا كثيرة، في جوع وعط�ض، في اأ�شواٍم مراًرا كثيرة،  تعب وكدٍّ
في برٍد وعري، عدا الباقي من ان�شغال يومّي والهتمام بجميع الكنائ�ض. فمن 

ي�شعف ول اأ�شعف اأنا؟ ومن يعثر ول اأحترق اأنا؟« )2 كو 11: 29-27(.
ه  والهتمام الأكبر في حياة الر�شول كان كني�شة كورنتو�ض. منذ البداية يتوجَّ
كانت  هكذا  الثانية.  ر�شالته  وفي  المدينة،  هذه  اإلى  الأولى  ر�شالته  في  اإليها 
ل: بول�ض )1 كو 1: 1(.  اإلى. المر�شِ ن الر�شائل في الزمن القديم. من...  تدوَّ
هو المدعّو klhto,j. اهلل هو الذي دعاه. ودعاه ليكون ر�شوًل. هو مدعّو)11( 
ي�شين.  ا )رو 1: 7(. ل ليكونوا ر�شاًل، بل ليكونوا قدِّ ون اأي�شً والموؤمنون مدعوُّ
ا�شم  ا�شمه  قرب  و�شـع  بـل  الر�شـالة،  هذه  اإر�شال  في  وحده  بول�ض  كان  وما 
اأنَّ كالمه جاء في  اإلَّ  ا�شم �شو�شتاني�ض  الر�شول ذكر  اأنَّ  �شو�شتاني�ض الأخ. ومع 

�شيغة المتكلِّم المفرد: »اأ�شكُر )اأنا( اإلهي كلَّ حين...« )1 كو 1: 4(.
)اأو:  راعيها  اإليها  ُير�شل  اأبر�شيَّة  ب�شكل  اأو  رعيَّة  ب�شكل  هنا  الكني�شة  تبدو 
دة، في مدينة وربَّما مع ال�شواحي والقرى  اأ�شقُفها( ر�شالة. هي في منطقة محدَّ
ع في �شبيل  المجاورة. هنا نفهم كيف اأنَّ الر�شول بعث بر�شالتين من اأجل التبرُّ
التي  اآخائية  لمنطقة  واأخرى  نف�شها،  للمدينة  واحدة  اأور�شليم.  في  ي�شين  القدِّ

)11( William W. KLEIN, «Paul» us of Kalein: A Proposal», Journal of the Evangelical 
Theological Society, 27 (1984) 3-64.
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اهلل  نعمة  الإخوة  اأيُّها  فكم  »نعرِّ قال:  الأولى،  في  كانت كورنتو�ض عا�شمتها. 
المعطاة في كنائ�ض مكدونية« )2 كو 8: 1(. وفي الثانية، كتب: »لأّني اأعلم 
العام  منذ  ة  م�شتعدَّ اآخائية  اأنَّ  المكدونيِّين،  جهة  من  به  اأفتخر  الذي  ن�شاطكم 

الما�شي...« )2 كو 9: 2(.)12(
في جماعة كورنتو�ض اأراد بول�ض اأن ي�شود الترتيب، فجاءت كلماته ب�شكل 
تنبيه اأو وعظ. في 1 كو 5، م�شكلة اأخ يزني مع امراأة اأبيه. ماذا يفعل الموؤمنون 
 )2 )اآ  منتفخون  ء:  �شيِّ موقٌف  موقُفهم  الأ�شبوعّي؟  الجتماع  في  الحا�شرون 
كاأنِّي  »حكمُت  الم�شلِّين:  و�شط  نف�شه  بول�ض  وتخيَّل  الرجوليَّة!  بهذه  كبرياء 
حا�شر« )اآ 3(. واأخذ الإجراء ب�شكل حرم: »ُي�شلَّم مثُل هذا لل�شيطان« )اآ 5(. 
هكذا كان ُيفَعل في العهد القديم. ونذكر ما فعله عزرا حين طرد من الجماعة 
الملك  اإلهك و�شريعة  اتَّخذوا ن�شاء وثنّيات: »وكلُّ من ل يعمل ب�شريعة  الذين 
)عز  بالحب�ض«  اأو  مال  بغرامة  اأو  بالنفي  اأو  بالموت  اإّما  عاجاًل،  عليه  فليحكم 
م عليه كلُّ اأمواله،  7: 26(. وفي 10: 8: »كلُّ من ل يجيء في ثالثة اأّيام، تحرَّ
وُيعَزل من الجماعة«)13(. وما ح�شل في جماعة الجالء، ُطبِّق في جماعة قمران 
ى على العهد)14(. فكان على جماعة كورنتو�ض اأو الكني�شة  في �شاأن كلِّ من تعدَّ

ي�س بول�س الثانية اإلى اأهل كورنتو�س، من�شورات الر�شل، 1994، �شل�شلة  )12(  بول�ض الفغالي، ر�سالة القدِّ
كالم اهلل، 2، �ض 178-194؛

Jan LAMBRECHT, Second Corinthians (Sacra Pagina, 8), Collegeville, 
Minnesota, 1998, p. 135-152; Hans  Dieter BETZ, 2 Corinthians 8 and 9. A 
Commentary on the Administrative Letters of the Apostle Paul, Hermeneia, 
Philadelphia: Fortress, 1985.
في  يكون  ل  فالأوَّ »الخوراأ�شقف«؛  هو  ومن  »الأ�شقف«  هو  من  الكني�شة  تاريخ  في  نفهم  هنا   
 h` cw,rh وقيل: منطقة اأتيكي ،cw,ra  في اليونانيَّة .chorévèque المدينة، والآخر في الريف

  h` VAttikh,

 .avnaqematisqh,setai ال�شبعينيَّة  اليونانيَّة  في   .lh;îQ.mi الجماعة:  من   ...~r:Þx\y العبريَّة:  في    )13(
راجع كلمة anathême. ثمَّ diastalh,setai avpo. evkklhsi,aj séparer, écarter: يبعد 

عن الإكلي�شّيا«.
ل )ترجمة الخوري بول�ض الفغالي، على هام�ض  )14( »نظام الجماعة« في كتابات قمران، الجزء الأوَّ
الكتاب 1، الرابطة الكتابيَّة، 1997(، �ض 39-40 )6: 8-10، و»في مجل�ض الجماعة«(.
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المحلِّيَّة اأن تحكم وتاأخذ الإجراء الالزم)15(.
ر العجين كلَّه!  وبعد الحكم، جاء التنبيه اإلى الجماعة: »خمرة �شغيرة تخمِّ
وا منكم الخميرة العتيقة« )اآ 16-17(، بل التحذير: »ل تخالطوا الزناة« )اآ  فنقُّ
9(. واأخيًرا، كانت العظة التي ترفع الجماعة من ممار�شات عمليَّة اإلى الالهوت 
الرفيع: »اأنتم هيكل الروح القد�ض« )6: 19(. »اأج�شادكم اأع�شاء الم�شيح« )اآ 

.)15
وفي كني�شة كورنتو�ض المحلِّيَّة، في مختلف الجماعات التي ارتبطت ببول�ض 
باأبلُّو�ض )1 كو 1: 12(، تقام الدعاوى بين الإخوة: »اأيتجا�شر  اأو  اأو ببطر�ض 
اأحٌد له دعوى على اآخر، اأن ُيحاكم عند الظالمين؟« )1 كو 6: 2(. وما كانت 
»م�شورة« بول�ض؟ »اأَجل�شوا المحتَقرين في الكني�شة ق�شاة« )اآ 5(. بما اأنَّ الق�شيَّة 
�شغيرة، يكفيها اآخر النا�ض الموؤمنين في الجماعة، الذين ل تح�شبونهم حكماء 

بح�شب الج�شد.
ل  الرّب؟  بع�شاء  بالإفخار�شتّيا،  الجماعة  تحتفل  كيف  ال�شوؤال:  وُيطَرح 
رة.  ينتظر الواحد الآخر. الأغنياء ياأتون قبل الفقراء الذين يعملون اإلى �شاعة متاأخِّ
اإلى  ال�شتلقاء  اأو  بالجلو�ض  لهم  ي�شمحون  ول  العبيد  ينتظرون  ل  والأحرار 
يمدحهم،  هو  ول  كاّل.  المحلِّيَّة؟  »الكني�شة«  هذه  بول�ض  يهنِّئ  هل  المائدة. 
لأنَّ ما يمار�شون ل يوؤول اإلى خير الجماعة، بل يقودها من �شيِّئ اإلى اأ�شواأ )1 
م لهم الر�شول الحتفال »بالقّدا�ض«: »خذوا كُلوا، خذوا  كو 11: 17(. وقدَّ
ا�شربوا...«. واأنهى كالمه: »يا اإخوتي، حين تجتمعون لتاأكلوا، اإنتظروا بع�شكم 

ا« )اآ 33(. بع�شً

(15) Adela Yarbro COLLINS, «The Function of ‘Excommunication’ in Paul», 
Harvard Theological Review, 73 (1980) 251-263; Göran FORKMAN, The 
Limits of the Religions Community within the Qumran Sect, within Rabbinic 
Jurdaism, and within Primitive Christianity, Lund: CWK Gleerup, 1972; 
William HORBURY, «Extirpation and Excommunication», Vetus Testamentum, 
35 (1985) 13-38.
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اإلى  بول�ض  كتب  وكما  المحلِّيَّة.  الجماعة  ًل  اأوَّ تعني  »اإكلي�شيا«  كلمة  اإنَّ 
ا اإلى »كني�شة الت�شالونيكيِّين التي في اهلل« )1 ت�ض  جماعة كورنتو�ض، كتب اأي�شً
فيلمون )فيل 2(.  بيت  التي تجتمع في  الكني�شة  واإلى  1: 1؛ 2 ت�ض 1: 1(، 
لين كانوا يجتمعون في البيوت، اإذ لم يكن لهم  فنحن نعلم اأنَّ الم�شيحيِّين الأوَّ
كنائ�ض. وفيلمون، ذاك الغنّي في كولو�ّشي، فتح داره الوا�شعة لجتماع الموؤمنين 

د. ين في مو�شع محدَّ لوا »كني�شة«، اأي جماعة المدعوِّ الذين �شكَّ
هذا يعني اأنَّه يكون هناك كنائ�ض، في �شيغة الجمع؛ مثاًل، حين كتب الر�شول 
اإلى الغالطيِّين، قال: »من بول�ض... اإلى كنائ�ض )evkklhsi,aij( اهلل في غالطية« 
�ض فيها بول�ض اأكثر  )1: 2(. فمنطقة غالطية وا�شعة، ول مدينة كبيرة فيها. لهذا اأ�شَّ
من جماعة، ويمكن اأن يكون قال لإحدى الكنائ�ض باأن تقراأ الر�شالة، ثمَّ تو�شلها 
ّيين:  الكولو�شِّ اإلى  بول�ض  كتب  ما  على  مجاورة،  رعيَّة  اأو  اأخرى،  كني�شة  اإلى 
ا في كني�شة الالودكيِّين، والتي اإلى  »ومتى ُقرئت عندكم هذه الر�شالة، فلُتقَراأ اأي�شً
اأنَّ  ا« )4: 16(. وفي الآية ال�شابقة )اآ 15( نعرف  اأي�شً اأنتم  لودكيَّة، تقراأونها 
ا  الكني�شة، اأي الرعيَّة، كانت تجتمع في بيت فنحا�ض، الذي قد يكون هو اأي�شً
نت في  »كني�شة« يجتمع فيها اآخرون في مدينة كولو�ّشي، تجاه الكني�شة التي تكوَّ

بيت فيلمون.
بعد الر�شل، �شوف نرى اأنَّ تيموتاو�ض هو في اأف�ش�ض )1 تم 1: 3(، وتيط�ض 
 :17 )اأع  الأريوباغّي  ديوني�شيو�ض  اإنَّ  التقليد  ويقول   .)5  :1 )تي  كريت  في 
كورنتو�ض  وعرفت  كولو�ّشي.  اأ�شقف  واأون�شيمو�ض  اأثينة،  اأ�شقف   كان   ،)33
باريجان،  الإ�شكندر،  باكيلو�ض،  ديوني�شيو�ض،  منهم:  نذكر  عديدين  اأ�شاقفة 
بطر�ض)16(. منذ البداية كانت المركز الدينّي لأبر�شيَّة اآخائية )2 كو 1: 2( ثمَّ 

�شارت مطرانيَّة اآخائية.
(16)  D. I. PALLAS, «Corinthe», Dict. Enc. Du Christianisme Ancien (=DECA), Cerf, 

Paris, 1990, tome 1, p. 570-572. Voir les noms des évêques : Denys, Bacchylus, 
Alexandre, Perigène, Pierre…

ُذكر اأ�شاقفة كورنتو�ض يف:  
R. JANIN, Dict. d’Hist. et de Géo. Ecclésiastique, p. 878-879.
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ال�شهر)17( خدمة  يت�شلَّم  الذي  هو  محلِّيَّة،  كني�شة  عن  الم�شوؤول  فالأ�شقف 
ويعيِّنه الروح القد�ض )اأع 20: 28(. يتميَّز عن الر�شل وعن الأنبياء والمعلِّمين، 
عن  يتميَّز  كما  8ي(،   :12 كو   1( مواهب  اأ�شحاب  وهم  لون  يتجوَّ الذين 
ال�شّما�ض م�شاعده. هم عديدون، ويرئ�شون الكنائ�ض، كما نقراأ في رو 12: 8 
وفي 1 ت�ض 5: 12 )»يدبِّرونكم في الرّب وينذرونكم«(، وتدعوهم اأف 4: 
ت  11: »رعاة ومدبِّرين«)18(. هكذا نفهم اأن تكون »تركّيا« القرن الرابع �شمَّ
قرابة 600 اأ�شقف؛ فعلى كلِّ مدينة يكون اأ�شقف، �شواء كانت كبيرة اأو �شغيرة، 

من قور�ض، اإلى منبج، اإلى اأف�ش�ض، اإلى كولو�ّشي...
في رومة هناك اأكثر من »كني�شة« اأو جماعة محلِّيَّة، وكدُت اأقول رعيَّة: بيت 
بر�شكياّل واأكيال. تجتمع »الكني�شة في بيتهما« )16: 5(. ثمَّ غاي�ض )»م�شيفي 
اأّما فيبي فهي خادمة كني�شة كنَّخريّا )اآ 1(.  الكني�شة كلِّها« )اآ 23(.  وم�شيف 
م الر�شول الن�ضَّ في الجمع: »جميع كنائ�ض الأمم« )اآ 4(. هذه الكنائ�ض  ويقدِّ

تخ�ضُّ الم�شيح وهي »ت�شلِّم عليكم« )اآ 15(، يا جماعات رومة.
الر�شول  قال  والأخوات.  الإخوة  فيه  يجتمع  مكان  وهي  جماعة  الكني�شة 
لأهل كورنتو�ض: »حين تجتمعون في الكني�شة )|evn evkklhsi,a(« )1 كو 11: 
18(. اأجل، ما كان ُيدعى في الأناجيل »البيت« دعاه الر�شول الكني�شة، وفي 
الر�شالة عينها نقراأ لفظ كني�شة مع حرف الجّر »في« )evn(: »اإن لم يكن مترجم، 
)اآ  الكنائ�ض«  في  ن�شاوؤكم  »لت�شُمْت  ثمَّ   .)28  :14( الكني�شة«  في  فلي�شمت 
اأو  )اآ 35(. كلُّ كني�شة  الكني�شة«  يتكلَّمن في  اأن  بالن�شاء  ا: »قبيح  واأي�شً  .)34
جماعة تجتمع في »بيت«؛ فنحن نقراأ مراًرا، ول�شيَّما في اإنجيل مّتى: »جاء اإلى 

(17)  Qui observe, qui veille sur; d’où surveillant, gardien, protecteur. Et le verbe 
evpi,skope,w, «avoir l’œil sur», «inspecter».

اأ�شاقفة و�شمام�شة«؛ رج 1 تم 3: 2 )»يكون الأ�شقف بال  ي�شين مع  رج فل 1: 1: »اإلى جميع القدِّ
لوم«(.

(18) Hervé LEGRAND, «Évêque», DCT, p. 530-532, ici p. 530; Id, « Nature de 
l’Église particulière et rôle de l’évêque », La charge pastorale des évêques 
(Unam Sanctam, 74), Cerf, Paris, 1969, p. 103-223.
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البيت )eivj th.n oivki,an(« )9: 28؛ 13: 36( . هو ل يقول بيت بطر�ض اأو 
غيره، بل »البيت« مع األ التعريف.

ي�سوع راأ�س الكني�سة)19(. 3
ننتقل  كني�شة،  من  اأكثر  اإلى  اأُر�شلت  اأنَّها  يبدو  التي  اأف�ش�ض  اإلى  الر�شالة  مع 
دة  ة محدَّ نتوقَّف عند كني�شة خا�شَّ الجامع. ل  المعنى  اإلى  المحلِّّي  المعنى  من 
بالم�شيح؛  ارتباطها  في  عاّم،  ب�شكل  الكني�شة  اإلى  ف  نتعرَّ بل  معيَّن،  مكان  في 
�شيء »لمدح مجد  يكون كلُّ  الثالوثّي. حيث  اهلل  �شرِّ  في  البداية، دخْلنا  فمنذ 
نعمته«)20( )1: 6( اأو »لمدح مجده«)21( )اآ 12(. ثالث محّطات)22( في هذا 
افتدانا،  ابنه  وبوا�شطة   ،)evxele,xato( اختارنا  الذي  الآب  عمل  الرائع:  الن�ضِّ 
وبوا�شطة الروح ختمنا. وما هو الهدف؟ اأن »يجمع في الم�شيح كلَّ �شيء في 
ال�شماوات وعلى الأر�ض« )اآ 10(. ذاك هو هدف الآب حين اأراد كني�شته اأن 
الموؤمنون  اأرادها  كما  العالم،  في  دة  محدَّ منطقة  في  ل  كلِّه،  العالم  في  تكون 
لون الآتون من العالم اليهودّي. فالوثنّي الذي يريد اأن يدخل الكني�شة يدخل  الأوَّ
بل  الختان،  �شيًئا ول عدم  الختان  »لي�ض  الر�شول:  قال  الختان«. ل،  باب  من 
الخير كلُّ الخير في العمل بو�شايا اهلل« )1 كو 7: 19(. وقال في الر�شالة اإلى 
غالطية: »ففي الم�شيح ي�شوع، ل الختان ينفع �شيًئا ول عدم الختان )الغرلة(، 

بل الإيمان العامل بالمحبَّة« )5: 6(.
ث عن »الفرد«،  »اختارنا« نحن. متى؟ »قبل اإن�شاء العالم«. يمكن اأن نتحدَّ
»جماعة«،  اهلل  اأرادها  التي  كلِّها  الب�شريَّة  اإلى  البعيد،  اإلى  يروح  الكالم  ولكنَّ 
 :avnakefalaiw,sasqai من هنا هذا الفعل الرائع .evkklhsi,a ،lh’q ،»كني�شة«

)19(  اأف 22 :1 )|kefalh.n...th/| evkklhsi,a : راأ�ض للكني�شة.
do,xhj th/j ca,ritoj auvtou/ )20(
eivj e;painon do,xhj auvtou/ )21(

ي�س بول�س اإلى اأهل اأف�س�س، محّطات كتابيَّة، 2، الرابطة الكتابيَّة، 1996،  )22( بول�ض الفغالي، ر�سالة القدِّ
�ض 46-34.
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مع الأداة avna هو ارتفاع من الأر�ض اإلى ال�شماء. ثمَّ  ,kefalh: »راأ�ض« . واحد 
هو ي�شوع الم�شيح. ل كنائ�ض عديدة ولو قيل: الكنائ�ض الم�شيحيَّة. يجب اأن 
نقول بالأحرى: الجماعات الم�شيحيَّة. وما يزعج الموؤمن هو اأنَّ »الكاثوليكّي، 
الأرثوذك�شّي. كلُّ  نقول عن  الكني�شة، وكذلك  نف�شه وحده  يعتبر  الرومانّي«  
واحد ينظر اإلى الموؤمنين الذين لي�شوا من كني�شته على اأنَّهم لم ي�شلوا اإلى درجة 
الإيمان التي بلغها في الجماعة التي انتمى اإليها. عندئٍذ نفهم اأنَّنا اأمام »بدعة« 
الكاثوليكيَّة:  الكني�شة  داخل  تنظيمات  في  يحُدث  كما  ذاتها،  على  منغلقة 
ي�شيِّين. كتلك الفتاة التي  الأع�شاء ينظرون اإلى الآخرين من فوق، في�شبهون الفرِّ
اأما  م�شيحيًّا!«.  ل�شت  »اأنَت  قائلة:  الأ�شقف  فواجهت  »تنظيم«،  في  دخلت 
نبت�شم؟ واأ�شحاب بع�ض المواهب يرون اأنَّ من ل يمتلك موهبتهم يحتاج اإلى 
طريق طويلة قبل اأن يكون الع�شو الفاعل في الكني�شة. وماذا تكون النتيجة؟ هو 
ي�ض بول�ض يعطينا القاعدة على م�شتوى ال�شوم: »واحٌد يوؤمن باأنَّه يقدر اأن  القدِّ
ياأكل كلَّ �شيء، واأّما ال�شعيف فياأكل البقول. يا ليت من ياأكل ل يحتقر من ل 
يَّة في الم�شيح(، ويا ليت من ل ياأكل ل  ياأكل )ي�شفق عليه، ما عرف بعُد الحرِّ
يدين من ياأكل« )رو 14: 3(، وهذا ما نقوله على م�شتوى »الكنائ�ض«. اأين هي 

الكني�شة؟
لعتبار  مجال  فال  واحد،  الج�شد  اأنَّ  وبما  الم�شيح.  ج�شد  هي  الكني�شة 
ا ل مجال لأحد اأن يحكم على اإيمان  اأيِّ فئة اأنَّها وحدها الكني�شة. وخ�شو�شً
المجامع  منذ  ال�شرقيَّة  الكني�شة  عا�شت  هكذا  الكني�شة.  خارج  ويجعله  الآخر 
اإلى الآن: ُطردت الجماعات، اأحرقت الكتب، لحقوا  الم�شكونيَّة ول زالت 
الأ�شاقفة. ولعبت يد الإمبراطور مع يد الأ�شاقفة، فتبعثر الم�شيحيُّون وما زالوا 
واأنا  ل.  عافاك؟  مثاًل!  »المارونّي«،  اأ�شارك  ل  »الأرثوذك�شّي«  اأنا  مبعثرين. 
الالتينّي ل اأقبُل باأن يتناول البروت�شتانتّي معي من الج�شد الواحد. يا للتعا�شة! من 
ق النا�ض بهذه الطريقة؟ هل الم�شيح، وهو الذي قال من لي�ض عليَّ فهو معي؟  فرَّ
م باإيمان لتناول ج�شد الرّب، فمن اأنت لتمنعه؟ وفي اأيَّامنا، ما زلنا في  فَمن تقدَّ
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مان مريم العذراء. فال بدَّ  هذا ال�شرق نتجادل: الكاثوليكّي والأرثوذك�شّي يكرِّ
من جواب »ا�شتعالئّي« من فئات اأخرى ُتعلن اأنَّ اإيمانها هو الإيمان الحقيقّي، 

وتعليمها هو التعليم ال�شحيح وما �شواه بعيد عن الإنجيل.
الكني�شة ج�شد الم�شيح. ماذا يعني هذا؟ هل هي ع�شو واحد اأم اأع�شاء كثيرة؟ 
الأع�شاء عمل  لي�ض لجميع  اأع�شاء كثيرة، ولكن  لنا  اأنَّه في ج�شد واحد  »كما 
واحد، هكذا نحن الكثيرين: ج�شٌد واحٌد في الم�شيح، واأع�شاء بع�شنا لبع�ض، 
كلُّ واحد لالآخر« )رو 12: 4-5(. اإذا كّنا ج�شًدا واحًدا باأع�شائه المتكاملة، 
البن  مثل  ف  اأت�شرَّ عندئٍذ  تفكيري؟  يوافق  لأنَّه ل  واأرميه  اأقطع ع�شًوا  فكيف 
اأن  الأ�شغر  اأراد لأخيه  ما  ال�شاطر«.  »البن  اأو  ال�شاّل«  »البن  َمَثل  في  الأكبر 
ل اإليه )لو 15: 28(. يكون في وليمة، فجعل نف�شه في الخارج مع اأنَّ اأباه تو�شَّ

اأهل كورنتو�ض، حيث كلُّ جماعة ح�شبت  نبَّه  الر�شول كما  ينبِّهنا  و�شوف 
اإن  اأع�شاء كثيرة.  نف�شها وحدها »الكني�شة«: فالج�شد لي�ض ع�شًوا واحًدا، بل 
قالت الِرْجل: لأنِّي ل�شت يًدا، ل�شت من الج�شد، اأفال تكون من الج�شد؟« )1 
كو 12: 15(. كاأنَّها تقول: ل اأريد اأن اأكون في الج�شد. والأذن لي�شت عيًنا، 
والعين لي�شت اأذًنا... وتابع الر�شول: »لو كان جميع )الأع�شاء( ع�شًوا واحًدا، اأين 
الج�شد؟ فالأع�شاء كثيرة والج�شد واحد« )اآ 19(. يقولون: »انف�شلت جماعة 
عن الكني�شة«. وَمن يقول ذلك؟ من يح�شب نف�شه وحده الكني�شة. كاّل. كني�شة 
انت�شارها.  كان  مهما  و»الجماعات«  و»الطوائف«  »الكنائ�ض«  فوق  الم�شيح 
والكني�شة هي بنت »النوؤمن«، بنت »قانون الإيمان«: الثالوث الأقد�ض. الم�شيح 
د ومات عّنا وقام في اليوم الثالث. الثالوث الأقد�ض الذي  الإله والإن�شان، تج�شَّ

يبني الكني�شة. وقبل قيامة الموتى، هي عقيدة المعموديَّة الواحدة.
الج�شد  اأع�شاء  وكلُّ  كثيرة،  اأع�شاء  وله  هو  واحد  الج�شد  اأنَّ  كما  »لأنَّه 
ا« )1 كو 12:  اأي�شً الم�شيح  اإذا كانت كثيرة هي ج�شد واحد، كذلك  الواحد 
12(. انطلق بول�ض الر�شول هنا من الفكر الرواقّي فو�شل اإلى الم�شيح. وكان من 
الممكن اأن ينطلق من التعليم الإنجيلّي مع َمَثل الكرمة والأغ�شان )يو 15: 1ي(، 

الخوري بول�ض الفغالي



289

لي�شل اإلى النتيجة الب�شريَّة ذاتها، ولكن ليرفعنا اإلى م�شتوى الحياة في الم�شيح. 
»فالماويَّة« التي في مختلف الجماعات الم�شيحيَّة، ل تاأتيها من ذاتها، بل من 
الم�شيح. ويوا�شل الر�شول: »لأنَّنا اعتمدنا جميًعا بروح واحد، ف�شرنا ج�شًدا 
اأم اأحراًرا، وجميعنا �ُشقينا روًحا واحًدا«  اأم يونانيِّين، عبيًدا  واحًدا، يهوًدا كّنا 
اأم يونانيِّين،  بيزنطيِّين، لتينيِّين  اأم  ع الكالم: �شرياًنا  اأن نو�شِّ )اآ 13(. ون�شتطيع 
من الكاثوليك اأم من البروت�شتانت، فهل هناك اأكثر من معموديَّة؟ اإلَّ اإذا كانت 
المعموديَّة با�شم بطر�ض اأو با�شم بول�ض اأو با�شم اأبلُّو�ض اأو با�شم مارون اأم با�شم 
لوثر وكلفن، اأو با�شم هذا البطريرك اأو هذا الأ�شقف. لو جاء بول�ض اليوم كان 
يهزاأ بنا ويقول: اإن كان الأمر هكذا، فمن بقي للم�شيح؟ �شارت الكني�شة مو�شع 
المختلفة والعتقادات  الالهوتيَّة  والآراء  الأ�شخا�ض  وانق�شامات حول  تجارة 

نا. الآتية من هنا اأو هناك، وَمن لم يكن معنا فهو �شدَّ
قال الر�شول: »ولكنَّني اأطلُب اإليكم، اأيُّها الإخوة، با�شم ربِّنا ي�شوع الم�شيح، 
اأن تقولوا جميعكم قوًل واحًدا، ول يكون بينكم ان�شقاقات، بل كونوا كاملين 
اأنَّ  اأهل خلوة  اإخوتي من  يا  اأُخبرت عنكم  لأنِّي  فكٍر واحد وراأي واحد،  في 
بينكم خ�شومات؛ فاأنا اأعني هذا: اأنَّ كلَّ واحد منكم يقول: »اأنا لبول�ض«، و»اأنا 
بول�ض  األعلَّ  الم�شيح؟  انق�شم  هل  للم�شيح«؛  و»اأنا  لل�شفا«،  و»اأنا  لأبلُّو�ض«، 

لب لأجلكم، اأم با�شم بول�ض اعتمدتم؟« )1 كو 1: 13-10(. �شُ
الن�ضَّ والكالم عن الم�شكونيَّة يمالأ الأفواه ول يمالأ القلوب.  اأوردُت هذا 
في مدينة واحدة، ثالثة »اأحزاب« اإن لم يكن اأربعة، لئالَّ اأقول »كنائ�ض«. من 
لب لأجل هوؤلء الم�شيحيِّين؟ بطر�ض، بول�ض، اأبلُّو�ض... والأمر ذاته كان في  �شُ
اأور�شليم؟ كني�شة للمتكلِّمين اللغة الأراميَّة، واأخرى للمتكلِّمين اللغة اليونانيَّة. 
وفي العالم الغالطّي الممتّد حول ما ُي�شّمى اليوم اأنقرة، عا�شمة تركّيا الحاليَّة، 
بول�ض،  با�شم  اعتمدوا  اأنا�ض  الالمختونين.  وكني�شة  المختونين  كني�شة  هناك 
واآخرون با�شم بطر�ض... وال�شوؤال يبقى: من اعتمد با�شم ي�شوع الم�شيح؟ من 
اعتمد با�شم الثالوث الأقد�ض؟ ل اأحد، على ما اأظّن، لأنَّ ال�شم الم�شيحّي الذي 
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عت الأ�شماء لتدلَّ على الختالف  اأُخذ في اأنطاكية )اأع 11: 26( غاب، فتنوَّ
والتزاحم.

الذي  للكّل،  واآب واحد  اإله  اإيمان واحد، معموديَّة واحدة،  »ربٌّ واحد، 
عبارة  الكالم  هذا  و�شبق   .)6-5  :4 )اأف  الكّل«  وفي  وبالكّل  الكّل  على 
ا في رجاء  اأي�شً ُدعيُتم  الوحدة: »ج�شٌد واحد وروح واحد، كما  ث عن  تتحدَّ
دعوتكم الواحد« )اآ 4(. تلك هي الكني�شة في مفهومنا الحا�شر، ول�شيَّما على 

نور ما قيل في المجمع الفاتيكانّي الثاني.
في  اهلل  يدعوهم  الذين  جميع  �شركة  هي  الكني�شة  الر�شول،  بول�ض  خطِّ  في 
اأو  المحّلّي  الم�شتوى  على  ال�شركة  هذه  تكون  وقد  الم�شيح.  بي�شوع  الروح 
زة على الكني�شة  الم�شتوى العالمّي. هنا يبرز وجه الكني�شة الأرثوذك�شيَّة المركِّ
الكلُّ  ُجعل هذا  بل   ، من كلٍّ ل جزًءا  ت�شكِّ ة ل  الخا�شَّ الكني�شة  فهذه  المحلِّيَّة. 
اأي  »ال�شينود�ض«،  ن  تكوِّ المحلِّيَّة  الكنائ�ض  وهذه  معيَّن.  مكان  في  ملمو�ًشا 
الكالم  الواحد. هكذا كان  الإيمان  في طريق  ت�شير  التي  دة  المتعدِّ الجماعات 
عن كني�شة اأنطاكية وكني�شة الإ�شكندريَّة... وهكذا عبَّرت »كني�شة اأنطاكية« عن 
الوحدة،  ي�شهر على هذه  اأنطاكية  واأ�شقف  ملئها.  في  الواحدة  الم�شيح  كني�شة 
وله ال�شلطة داخل »كني�شته« الم�شتقلَّة عن اأخّياتها. وهذا ما يبعدنا عن النظرة 
الكني�شة  م�شتوى  على  موجودة  لي�شت  الروحيَّة  ال�شلطة  لأنَّ  الكاثوليكيَّة، 

الأرثوذك�شيَّة كلِّها.
تكون  اأن  تحاول  نظرة  من  انطالًقا  العالمّي،  الم�شتوى  على  ونتوقَّف 
القيامة،  قبل  �شريح،  ب�شكل  �ض  اأ�شَّ ي�شوع  اإنَّ  فنقول  نم�شي  لن  »م�شكونيَّة«. 
�شة »�شمنيًّا« في ملكوت  �شة« هي الكني�شة. ولكنَّنا نجد اأ�شل هذه الموؤ�شَّ »موؤ�شَّ
اإليه وربطهم  الذين دعاهم  النا�ض  ي�شوع مجيئه، وفي مجموع  اأعلن  الذي  اهلل 
بتعليمه؛ فالكني�شة هي عمل الروح القد�ض عبر الكلمة والإيمان والمعموديَّة. 
كالأ�شا�ض  الموت  من  والقائم  الم�شلوب  الم�شيُح  ي�شوُع  م  يقدَّ الروح  ففي 
لّي، تبدو الكني�شة جماعة عباديَّة  الحقيقّي والثابت للكني�شة. في هذا الواقع الأوَّ
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هلل  ن�شلِّي  حيث  للرّب،  ًرا  تذكُّ ال�شّرّي  بالع�شاء  وُيحتفل  بالإنجيل  ُيكَرز  حيث 
العباديَّة،  الممار�شة  هذه  في  عونه.  ونطلب  عطاياه  هلل  ون�شكر  بخطايانا  ونقرُّ 
ن الكني�شة  ا في الم�شاركة بج�شد الم�شيح ودمه في الإفخار�شتّيا، تتكوَّ وخ�شو�شً

ن على اأنَّها ج�شد الم�شيح: ول تني تتكوَّ
»كاأ�ض البركة التي نباركها،

األي�شت هي �شركة دم الم�شيح؟
والخبز الذي نك�شره

األي�ض هو �شركة ج�شد الم�شيح؟
فاإنَّنا نحن الكثيرين خبز واحد، ج�شد واحد،

لأنَّنا جميًعا ن�شترك في الخبز الواحد« )1 كو 10: 17-15(.
بروح اهلل، ت�شتطيع الكني�شة اأن تعترف بالربِّ ي�شوع )1 كو 12: 3(. اإنَّها 
»الهيكل« الذي فيه يقيم الروح القد�ض )1 كو 3: 16(. وتعلن عن نف�شها اأنَّها 
دة والخدم التي  م�شاَركة في المحبَّة، وتبني نف�شها كجماعة عبر المواهب المتعدِّ
يمنحها الروح. وفي الوقت عينه، هذه الكني�شة مر�َشلة لتعلن الإنجيل في العالم 
كلِّه )مت 28: 19ي(، ولتكون في خدمة الب�شر. وهي كـ »�شعب اهلل« )عب 4: 
9( ت�شتند اإلى المواعيد المعطاة لالآباء، وتفهم نف�شها على اأنَّها �شائرة عبر الأجيال 

نحو النهاية التي ُعيِّنت لها )عب 13: 14: »لي�ض لنا هنا مدينة باقية...«(
نيقية  في  اأعطي  الذي  »نوؤمن«  بح�شب  الكني�شة  عالمات  اإلى  ونعود 
 :eivj لفظ  ورد  فيها  التي  العديدة  ات  المرَّ لحظنا  واحدة.  هي  والق�شطنطينيَّة. 
بالم�شيح في الروح، ك�شعب  تاأتيها من نداء اهلل الذي يدعوها  واحد. الوحدة 
عات  والتنوُّ الطوائفيَّة  الختالفات  كلِّ  من  بالرغم  المتتالية،  الحقبات  عبر  اهلل 
العباديَّة، وكم�شاركة بين الأحياء والموتى. وهذه الفكرة الأخيرة تظهر ب�شكل 
اإلى  الأولى  وفي   ،)18-13  :4( ت�شالونيكي  اإلى  الأولى  الر�شالة  في  خا�ّض 

الكورنثيِّين )15: 29ي(.
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وتتمتَّع الكني�شة بالقدا�سة التي يمنحها اهلل بالرغم من خطاياها، فيغفر لها كلَّ 
الكالم عن  اأف�ش�ض، في  اإلى  الر�شالة  اإلى  ا  اأي�شً نعود  دها. هنا  يوم ويلدها ويجدِّ
راأ�شها ومخلِّ�شها  الم�شيح هو  �شّر، »�شرٌّ عظيم« )5: 36(.  التي هي  الكني�شة 
الماء  بغ�شل  اإيّاها  ًرا  مطهِّ �شها  يقدِّ لكي  لأجلها.  نف�شه  واأ�شلم  »اأحبَّها  )اآ 23(. 
اأّي  اأو  فيها ول غ�شن  لنف�شه كني�شة مجيدة، ل دن�ض  رها  بالكلمة، لكي يح�شِّ

�شة وبال عيب« )اآ 27-25(. �شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدَّ
 .)kefalh,( »ًل، هو »الراأ�ض اأوَّ الكني�شة.  اأجل  الم�شيح من  نالحظ ما فعل 
اأنَّ الكني�شة »تخ�شع للم�شيح«  ه الج�شم كلَّه، كما الأع�شاء، مّما يعني  اإنَّه يوجِّ
ثمَّ  رتَّب.  معيَّن،  مكان  في  و�شع   :ta,ssw فعل من   u`pota,ssetai  .)24 )اآ 
باأمره.  تاأتمر  له،  تخ�شع  الم�شيح،  اأمرة  تحت  تترتَّب  الكني�شة  تحت؛   :u`po,
خطِّ  في   ،)swth,r( »المخلِّ�ض«  هو  الراأ�ض  هذا  وراءه.  ت�شير  ثاٍن:  معنى  وفي 
فالربُّ  20(؛   :2 )غل  لأجلي«  نف�شه  وبذل  »اأحبَّني  وقال:  الر�شول  �شبق  ما 
ر« )kaqari,saj(، ثّم »غ�شل«  خلَّ�ض كني�شته من الخطيئة. وهنا جاء الفعل »طهَّ
الكني�شة،  على  بول�ض  ي�ض  القدِّ طبَّقها  اليومّي  الواقع  من  ماأخوذة  �شور  بالماء. 
وكلُّ هذا في خطِّ نبوءة هو�شع في كالم عن عالقة اهلل ب�شعبه. والفعل الثالث: 
�شها هلل؛ فاللفظ اليونانّي الكال�شيكّي  �ض )|a`gia,sh( اأي ف�شلها عن العالم، كرَّ قدَّ
 2( النجا�شة  عن  والبتعاد  النقاوة  بمعنى   a`gio,j هو  »قدا�شة«  ي�ض"،  "قدِّ للفظ 
كو 11: 2(. اأّما ال�شبعينيَّة فنقلت دوًما لفظ ’vAdq بـ a[gioj ثمَّ كان الفعل)23( 
�شة« )a[gia( اأو بالأحرى  �ض« ا�شم المفعول »مقدَّ )a`gia,zw)24(. ومع الفعل »قدَّ
ي�شة«، مع لفظ يدلُّ على الوجهة ال�شلبيَّة a;mwmoj: »بدون عيب«، »ل لوم  »قدِّ
 .)r`h,mati( وبالكلمة )u[datoj ،عليها«. كيف يتمُّ كلُّ هذا؟ بالمعموديَّة )الماء
)23( Hervé LEGRAND, «La réalisation de l’Église en un lieu», Initiation à la pra-

tique de la théologie, t. 3, (Paris, 1983), p. 143-345; Id., « Les évêques, les 
Églises locales et l’Église entière », Revue des sciences philosophiques et 
théologiques, 85 (2001), 461-509.

)24( «hagios», «hagiazô», in Theological Dictionary of the New Testament, I, p. 100-
115 (art. «O. PROCHSCH»); Joseph AUNEAU, DCT, p. 1269 (art. «Sainteté»).
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رنا بكالم الربِّ في مَثل الكرمة والأغ�شان: »اأنتم اأنقياء بالكالم الذي  هذا ما يذكِّ
كلَّمتكم«. اأّما الجوُّ فهو الر�شالة اإلى تيط�ض:
»حين ظهر لطف اهلل مخلِّ�شنا واإح�شانه،

خلَّ�شنا بغ�شل الميالد الثاني،
وتجديد الروح القد�ض« )3: 5-4(.

العري�ض واحد هو ي�شوع. والعرو�ض واحدة هي الكني�شة )2 كو 11: 2(: 
مكم عذراء عفيفة للم�شيح«. »خطبُتكم... لأقدِّ

وال�شفة الثالثة للكني�شة kaq: »ح�شب«. o[lwn: »الجميع«. �شار في التعليم 
اأبنائها،  الكني�شة: جامعة، كاثوليكيَّة. ما معنى كني�شة منغلقة على ذاتها وعلى 
العّليَّة  اأقامت في  تحفظهم من ال�شم�ض والريح؟ هكذا بداأت الكني�شة الأولى: 
والأبواب مغلقة )يو 20: 19، 26(. الحمد هلل اأنَّ الروح القد�ض جاء قويًّا مثل 
ل  بحيث  الخروج،  على  الر�شل  فاأجبر  نافذة،  ول  مغلًقا  باًبا  ترك  فما  الريح، 
يبقون في »اأور�شليم وفي كلِّ اليهوديَّة«، بل ي�شلون اإلى »اأقا�شي الأر�ض« )اأع 
ى اإلى ت�شتُّت الموؤمنين  1: 8(. وجاء ال�شطهاد الذي بداأ بمقتل اإ�شطفان�ض، فاأدَّ
ة ثانية )اأع 11: 19(، فراحوا  ة اأولى )اأع 8: 1(، فو�شلوا اإلى ال�شامرة، ومرَّ مرَّ
اإلى فينيقية وقبر�ض واأنطاكية. في البداية، كانوا »ل يكلِّمون اأحًدا بالكلمة اإلَّ 
اليهود فقط«، ولكن من يوقف الر�شل، ومن يعزل الكلمة، والروح هو العامل 
رون  ويب�شِّ اليونانيِّين  »يخاطبون  الهاربون  اأخذ  لهذا  الأعمال؟  �شفر  في  ل  الأوَّ
بالربِّ ي�شوع« )اآ 20(. والذي حمل الكلمة فاأو�شلها اإلى اآ�شية ال�شغرى ثمَّ اإلى 
بالد اليونان، وا�شتعدَّ لأن يحمل الإنجيل اإلى اإ�شبانيا، هو بول�ض الر�شول. اأجل، 
يجب اأن ت�شل الكلمة اإلى جميع ال�شعوب. كانت خبرة قا�شية لبول�ض في اأنطاكية 
ب�شيدية: »اجتمعت المدينة كلُّها تقريًبا لت�شمع كلمة اهلل« )اأع 13: 44(. وهذا 
لم يُرق لليهود هناك، »فامتالأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قال بول�ض، مناق�شين 
النبّي )49: 6(:  اإ�شعيا  اإلى  م�شتنًدا  الر�شول  اأعلن  )اآ 45(. عندئٍذ  فين«  ومجدِّ
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اأقا�شي الأر�ض« )اأع 13: 47(. وما  اإلى  ا  »اأقمُتك نوًرا لالأمم لتكون خال�شً
ا اإلى اإ�شعيا )40:  ده في اإنجيله م�شتنًدا اأي�شً اأورد لوقا هنا في اأعمال الر�شل، ردَّ

3-5(: »ويرى كلُّ ب�شر خال�ض اهلل« )لو 3: 6(.
لو اأردنا اأن نجمع كلمة »كّل« )o[loj( كما ترد في الر�شائل البول�شيَّة، ل�شاق 
ا منها: »برُّ اهلل بالإيمان بي�شوع الم�شيح، اإلى الكّل وعلى  بنا المكان. نورد بع�شً
كلِّ الذين يوؤمنون، لأنَّه ل فرق )رو 3: 21(. »لأنَّ الكلَّ خطئوا فاأعوزهم مجد 
اإبراهيم  اأّما  « ع�شوا اهلل، خطئوا.  اهلل« )اآ 22(. كان المو�شوع هنا اأنَّ »الكلَّ
فهو اأٌب »لكلِّ الذين يوؤمنون« )رو 4: 11(، �شواء ختنوا اأو لم ينالوا الختان. 
لمن هو من  لي�ض  الن�شل،  بل »لكلِّ  معيَّنة،  فئة  اإلى  ل  الميراث،  ي�شل  وهكذا 
لنا كلِّنا« )اآ  اأٌب  اإبراهيم، الذي هو  اإيمان  ا لمن هو من  اأي�شً النامو�ض فقط، بل 
16(. ويتوا�شل الكالم حول هذه ال�شموليَّة في ف 5: »من اأجل ذلك، كما 
اجتاز  وهكذا  الموت،  وبالخطيئة  العالم،  اإلى  الخطيئة  دخلت  واحد  باإن�شان 
الموت اإلى كلِّ النا�ض، لأنَّ الكلَّ خطئوا« )اآ 12(؛ وياأتي الجواب في اآ 18: 
واحٍد  ببرِّ  هكذا  للدينونة،  النا�ض  كلِّ  اإلى  الحكم  �شار  واحٍد  بخطيئة  »كما 
�شارت الهبة اإلى كلِّ النا�ض«. وتتوا�شل »الكاثوليكيَّة« في هذه الر�شالة للكالم 

عن »كلِّ من اعتمد« )6: 3(.
الر�شل  �شهادة  على  �شة  موؤ�شَّ لأنَّها  ر�شوليَّة،  هي  الكني�شة  هذه  واأخيًرا، 
ل ما يذكر  وخدمتهم؛ فحين يتكلَّم بول�ض عن المواهب في الكني�شة، يذكر اأوَّ
الر�شل...« )1 كو 12:  ًل  اأوَّ الكني�شة:  في  اأنا�ًشا  اهلل  قال: »فَو�شَع  »الر�شل«. 
28(. واأعاد الكالم ب�شكل �شوؤال: »األعلَّ الجميع ر�شاًل؟« )اآ 29(. والجواب 
ث بول�ض  . وفي الر�شالة اإلى اأف�ش�ض التي هي ر�شالة الكني�شة بامتياز، يتحدَّ هو كالَّ
ي�شين« )2: 19(. وهي مبنيَّة »على  عنها، على اأنَّها »الرعيَّة«، وهي »بيت القدِّ
كلُّ  فيه  الذي  الزاوية،  حجر  نف�شه  الم�شيح  وي�شوع  والأنبياء،  الر�شل  اأ�شا�ض 
اإنَّه  تقول  الم�شيح  �شرِّ  عن  الر�شالة  هذه  ث  تتحدَّ واإذ   .)21-20 )اآ  البناء...« 
ي�شين واأنبيائه )في العهد الجديد، لأنَّهم يحملون الكلمة  »اأعلَن الآن لر�شله القدِّ
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في خطِّ الر�شل( بالروح، اأنَّ الأمم �شركاء في الميراث...« )3: 5-6(. وفي 
4: 11 يعود الر�شول اإلى المواهب في خطِّ ما قيل في الر�شل الكبرى: »اأعطى 
منادين  )كارزين،  رين  مب�شِّ والبع�ض  اأنبياء،  والبع�ض  ر�شاًل،  يكونوا  اأن  البع�ض 

بالكلمة( والبع�ض رعاة ومعلِّمين«.
ي�شين، اأي الموؤمنين، بحيث  ًل، لكي ي�شاعدوا القدِّ خم�ض فئات يعملون. اأوَّ
ا على مثال  يقومون بالخدمة، على مثال الم�شيح الذي جاء لَيخدم، وخ�شو�شً
الم�شيح  ج�شد  يبنوا  لكي  ثانًيا:  1ي(.   :6 )اأع  للخدمة  ُعيِّنوا  الذين  ال�شبعة 
ث عنها بطر�ض في ر�شالته الأولى )2: 5، »بيًتا  بهذه الحجارة الحيَّة التي تحدَّ
روحيًّا«(. والهدف يكون: اأن نكون كلُّنا في الوحدة. والطريق: الإيمان ومعرفة 
توبيخ  فينالون  اأطفاًل،  يلبثون  ول  »بالغين«  الموؤمنون  ي�شبح  هكذا  اهلل.  ابن 
ون اإلى  ل«، te,leion، لأنَّهم ين�شمُّ الر�شول. ُي�شبحون »الإن�شاَن الكامل، المكمَّ
من هو الملء وحده، plh,rwma، ي�شوع الم�شيح. ها هي الكني�شة التي عمل فيها 
هم »حاملو الكلمة« لكي »يبنوا البيت«،  الر�شل ب�شكل خا�ّض، و�شار في خطِّ
اإلى  فالموؤمنون بحاجة   .katartismo,j الكمال،  اإلى  به  oivkonomh/n، وي�شلوا 
كورنتو�ض:  لجماعة  قال  ما  خطِّ  في  الر�شول  يدعوهم  كما  العمل،  هذا  مثل 
ا الإ�شالح  »كونوا كاملين في فكر واحد«. هو فعل katarti,zw الذي يعني اأي�شً
ه بطر�ض الر�شول: »واإله كلِّ  وال�شير في كلِّ عمل �شالح. فبمثل هذا التمنِّي توجَّ
ا  اأي�شً نكم« )1 بط 5: 10(. ونقدر  يكم، يمكِّ يثبِّتكم، يقوِّ لكم،  نعمة... يكمِّ

اأن نقول:
»اأعطى البع�ض اأن يكونوا ر�شاًل

ي�شين، لوا القدِّ لكي يكمِّ
لكي يقوموا بالخدمة )بالب�شارة(،

لكي يبنوا ج�شد الم�شيح.
وهكذا ن�شل كلُّنا اإلى الوحدة في الإيمان،
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اإلى معرفة ابن اهلل،
اإلى ملء قامة الم�شيح«.

لين، الذين قال  مثل هذه الكني�شة مر�شلة اإلى العالم، على مثال التالميذ الأوِّ
اأنا اأر�شلكم« )يو 20: 21(. ومنحهم  لهم الرّب: »كما اأر�شلني الآب كذلك 
الروح القد�ض من اأجل الر�شالة )اآ 22(. منذ البداية كانوا معه: »اأقامهم واأر�شلهم 
ليكرزوا« )مر 3: 14(. هم »اثنا ع�شر«. واأعطانا الإنجيل اأ�شماءهم. غير اأنَّنا 
الذين اختارهم ي�شوع. ومع ذلك، فهو يدعو نف�شه  ا�شم »بول�ض« مع  ل نجد 
دوًما »ر�شول« )رو 1: 1(. »ر�شول الأمم« )رو 11: 13(. »بول�ض المدعّو 
رنا  ر�شوًل« )1 كو 1: 1(. ثمَّ جعل نف�شه مع الآخرين، فقال: »اأرى اأنَّ اهلل برَّ
نحن الر�شل، اآخيري النا�ض... �شرنا منظًرا للعالم« )1 كو 4: 9(. ولّما ت�شاءل 
اأجاب:   .)1  :9 كو   1( ر�شوًل؟«  اأنا  »األ�شُت  اهم:  تحدَّ هو  بل  الكورنثيُّون، 

»اأنتم ختُم ر�شالتي في الرّب« )اآ 2(.
بالإنجيل  الكرازة  نها، هي  التي تكوِّ للكني�شة والعنا�شر  المميَّزة  فالعالمات 
وهي  ر«.  اأب�شِّ ل  كنت  اإن  لي  »الويل  الر�شول:  قال  حيث  للم�شيح،  اأمانة  في 
كورنتو�ض  اأهل  بول�ض  كلَّم  وحين  الإفخار�شتّيا.  ول�شيَّما  بالأ�شرار  الحتفال 
ياأكل كلُّ  التي بينهم« حيث  عن الإفخار�شتّيا، كان قا�شًيا »ب�شبب الن�شقاقات 
واحد »ع�شاءه الخا�ّض« )1 كو 11: 20(. كما الطوائف اليوم تعمل »قّدا�شها 
الخا�ّض« وتمنع الآخرين من الم�شاركة فيه. قال لهم: »ت�شتهينون بكني�شة اهلل« 
ف(؟ كاّل، ل اأمدحكم« )اآ  )اآ 22(. وقال: »اأاأمدحكم على )مثل( هذا )الت�شرُّ
23(. وكان الحكم الأخير: »تجتمعون للدينونة« )اآ 34( ل للخال�ض. وبدًل 
فون على ا�شم اهلل ب�شببنا«  ون بنا، بل »يجدِّ د اهلل، نجعل النا�ض ي�شتخفُّ من اأن نمجِّ

)رو 2: 24(.
لها  ومع الإفخار�شتّيا المعموديَّة التي هي الباب اإلى الكني�شة واإلى الأ�شرار واأوَّ

�ض. القربان المقدَّ

الخوري بول�ض الفغالي
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الخاتمة
تلك هي النظرة البول�شيَّة اإلى الكني�شة. انطلق بول�ض من الكني�شة المحلِّيَّة التي 
عرفها في كورنتو�ض وت�شالونيكي وفيلّبي وغيرها، لي�شل اإلى الكني�شة الجامعة، 
عت في اأماكن عديدة،  التي هي تلك العرو�ض المخطوبة لي�شوع الم�شيح. توزَّ

ال واحدة:  تبقى  ها  ولكنَّ
واحد. ل خال�ض لها اإلَّ بالم�شيح، الإله الإن�شان، الذي �شابهنا في كلِّ �شيء ما 
اأّما هدُف الآب ال�شماوّي  اإخوته.  اأن يدعونا  عدا الخطيئة، والذي ما ا�شتحى 
فجمُع الموؤمنين به في »حظيرة« واحدة، بل جمع الب�شريَّة كلِّها لتكون »ملكوت 
مفتوحة  فالوليمة  اأيَّامنا.  في  قريًبا  زال  وما  ي�شوع،  زمن  في  اقترب  الذي  اهلل« 
للبعيدين وللقريبين، للخطاأة ولالأبرار، للعبيد ولالأحرار، للرجال وللن�شاء... ما 
اأولده.  ه جميع  اأبٌّ ويهمُّ اأنا مرفو�ض لدى اهلل؛ فاهلل  اأحد ي�شتطيع القول:  من 
ل  اأّما الذي يبقى في الخارج، فيكون هو الذي اختار. بداأ ي�شوع الر�شالة، فكمَّ
ل عمل البن. فما قيمتها اإن لم تكن ر�شوليَّة؟ وهل تكون  الر�شل، والكني�شة تكمِّ
مر�شلة من الآب اإن كانت ل تجمع الب�شر كلَّهم تحت راأ�ض واحد؟ ولكن هذا 
�ض العالم، واأن تكون واحدة لت�شحَّ �شهادتها،  �شة لتقدِّ يفر�ض عليها اأن تكون مقدَّ

ا تالميذ ي�شوع الم�شيح. ويعرف الب�شر اأنَّ اأولدها هم حقًّ
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مفهوم الكني�سة عند القّدي�س الر�سول بول�س  
جماعة واحدة اأم جماعات متحدة؟

الأر�شمندريت جاك خليل
جامعة البلمند

مقّدمة
تتجّلى اأهّمّية درا�سة مفهوم الكني�سة في العهد الجديد على م�ستويات عّدة، 
ا االإجتماعّي، ال بل تت�سّعب اأكثر  منها االأّكاديمّي، ومنها الم�سكونّي، ومنها اأي�سً
من ذلك لتالم�س باب العالقات ال�سيا�سّية)1(، و�سواها. وقد نال هذا المو�سوع 
ا في الدار�سات الكتابّية والالهوتّية عاّمة، ال �سّيما في العقود االأخيرة التي  حّيًزا مهمًّ
برزت فيها اآراء عديدة متباينة تناولت م�سائل اإكليزيولوجّية اأ�سا�سّية، كم�ساألة تحديد 
العنا�سر ال�سروريّة التي ُتعطي جماعة معّينة حّق ا�ستعمال ت�سمية »كني�سة«، وم�ساألة 
ما اإذا كان ثّمة قناعة را�سخة لدى كّتاب العهد الجديد بوجود كني�سة واحدة جامعة، 
اأم جماعات مّتحدة مع بع�سها تجمعها قوا�سم م�ستركة جوهريّة، اأم مجموعة من 
الكني�سة »التي  بين  العالقة  الم�ستقّلة عن بع�سها. ناهيك عن م�ساألة  الجماعات 
اقتناها اهلل بدمه الخا�س« )اأع 20: 28( ، وبين �سعب اإ�سرائيل الذي اقتناه اهلل 
بالنعمة، واأعطاه »التبّني والمجد والعهود وال�سرائع والعبادة والوعود« )رو 9: 
4(. وت�سّكل الر�سائل البول�سّية منهاًل اأ�سا�سيًّا، ا�ستمّدت منه الدرا�سات المعا�سرة)2( 

ة عندما يتعلق االأمر بهويّة �سعب اهلل احلقيقّي. )1(  بخا�سّ
)2( P. Bonnard, «L’Église corps du Christ dans le paulinisme», RThPh 8 (1958) 
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التي تناولت الم�سائل االإكليزيولوجّية دعامات ت�سند اآراءها.
هذه  من  بع�س  اإلى  التطّرق  من  بّد  ال  كان  بول�س،  الر�سول  �سنة  اإطار  وفي 
مفهوم  حول  العلمّي  النقا�س  في  الم�ساهمة  اأجل  من  ُذكرت  التي  الم�سائل 
ت�سّكل  بداية  اإلى  التطّرق  يتّم  الدرا�سة  هذه  وفي  بول�س.  الر�سول  عند  الكني�سة 
م�سطلح  درا�سة  اإلى  االهتمام  ينتقل  ثم  الر�سولّي،  الع�سر  في  الجماعّي  الوعي 
»كني�سة« بما يحمله من معنى تقنّي ومدلوالت الهوتّية، فُتبَحث ب�سكل خا�ّس 
ل الكني�سة في �سعب اهلل المختار. وفي المقام  في االإطار الالهوتّي م�ساألة تاأ�سّ
بول�س  الر�سول  ا�ستعمال  النا�سئ عن  التوّتر  م�ساألة  الدرا�سة  تعالج هذه  االأخير، 
ا، وذلك من خالل �سرح بع�س  لم�سطلح »الكني�سة« في المفرد وفي الجمع اأي�سً

الن�سو�س من ر�سائله.

1- ا�شتعمال كلمة »الكني�شة« في الأناجيل
االإنجيلّي  ي�سّجلها  االأربعة.  االأناجيل  في  اثنتين  مّرتين  »كني�سة«  كلمة  ترد 
مّتى في قوَلين يردان على ل�سان الرّب ي�سوع. في مت 16: 18، يطلق الرّب 
ي�سوع ت�سمية »الكني�سة« -بمعناها العاّم- على الجماعة الم�سيحّية، حين بارك 
الر�سوَل بطر�س في قي�سرّية فيليّبي: »على هذه ال�سخرة �ساأبني كني�ستي«. اأّما في 

مت 18: 17 فت�سير كلمة »الكني�سة«، دون لب�س، اإلى الجماعة الم�سيحّية.
باالإ�سافة اإلى هذين القولين المبا�سرين عن جماعة م�ستقّلة، نجد تلميحات 
غير مبا�سرة اإلى المو�سوع عينه، وهي ذات اأهّمّية، منها قول الرّب ي�سوع اإّنه 
�سيبني هيكاًل في ثالثة اأّيام ) رج يو 2: 19(، غير م�سنوٍع بيٍد )مر 14: 58(، 
الم�سيح  ج�سد  بين  العالقة  هذه  تتبلور  ج�سده.  هيكل  على  يتكّلم  كان  وهو 

Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung, Bu 9, Putset, regensburg, 1972; 
M. B. THoMPSon, «The Holy internet: Communication between Churches in 
the First Christian Generation», in r. BauCkHaM (editor), The Gospels for 
All Christians, eerdmans, Grand rapids, 1998, 49-70; J. roLoFF, «die kirche 
im neuen Testament», GNT 10, Göttingen, 1993, 83-85; r. STark, The Rise of 
Christianity, Princeton, 1996.
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والكني�سة الحًقا في ر�سائل القّدي�س بول�س. كما اأّن تو�سيع نطاق الكرازة خارج 
)مر 11: 17، مت 8: 11ي، 28: 19(،  ا  اأي�سً االأمم  ي�سمل  اإ�سرائيل، كي 

يخبر عن هذه الجماعة الجديدة الم�ستقّلة.

2- مفهوم الكني�شة في الع�شر الر�شولّي )حوالى 30-66م(
اأّن الم�سيحّيين اكت�سبوا منذ البداية مفهوم الجماعة؛ فمن  ا  من الوا�سح جدًّ
اإلى  باالإ�سافة  ويوحّنا،  )�سفراالأعمال(  ولوقا  مّتى  االإنجيلّيين  اإجماع  خالل 
ا، على اأهّمّية �سّر المعمودّية، يتبّين اأّن هذا الحدث قد �سّكل  الر�سول بول�س اأي�سً
الحدث  هذا  �ساعد  ولقد  الم�سيحّية.  للحياة  ممّيزة  ة  خا�سّ البداية  لحظة  منذ 
المنظور على تحديد الذين ينتمون ع�سويًّا اإلى الجماعة. ثّم اإّن االنت�سار الوا�سع 
في العهد الجديد للمفردة koinwni,a، »جماعة«/»�سركة«، اإّنما يدّل على اأّن 
الذين اعتمدوا قد اأدركوا بقّوة اأّن اأموًرا كثيرة يت�ساركونها تجمع بينهم )ال�سالة 
الم�ستركة، ك�سر الخبز، تعليم الر�سل، الخيرات الم�ستركة...(. ولرّبما تعك�س 
 ،Yahad ت�سمية  يوازي  الم�سيحّية  للجماعة  باكًرا  اآراميًّا  ا�سًما   koinwni كلمة 

»الوحدة«، التي اأطلقتها جماعة قمران على ذاتها.
االأعمال،  �سفر  مقاطع  بع�س  في  ترد  كما  »الطريق«،   ،o`do,j كلمة  ولعّل 
تك�سف لنا ت�سميًة اأخرى باكرة ت�سير اإلى الكني�سة. نذكر مثااًل على ا�ستعمالها 
ا  لَه اآَباِئي« )اأي�سً ِريِق ... هَكَذا اأَْعُبُد اإِ َب الطَّ نجده في اأع 24: 14: »اأَنَِّني َح�سَ
اأع 9: 2؛ 19: 9، 23؛ 22: 4؛ 24: 22؛ رج 16: 17؛ 18: 25-26؛ 

قارنها مع 2 بط 2: 2(.
اليهود،  ل�سان  اإاّل على  ترد  اأّنها ال  ai[resij، فنالحظ  اإلى كلمة  بالن�سبة  اأّما 

حيث تحمل مدلواًل فئويًّا �سلبيًّا )اأع 24: 5، 14؛ 28: 22(.

مفهوم الكني�سة عند القّدي�س الر�سول بول�س  جماعة واحدة اأم جماعات متحدة؟
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3- ا�شتعمال م�شطلح »الكني�شة«
المعنى التقنّي لكلمة »كني�شة«أ. 

العهد  في  تقنّية  مفردة  »كني�سة«  كلمة  اأ�سبحت  متى  بدّقة  التحديد  ي�سعب 
هو  قوله  يمكن  ما  اأقّل  الكلمة،  هذه  ترد  حيث  االأمثلة  بع�س  ففي  الجديد؛ 
مهّم  اجتماع  عن  الحديث  في  الحقبة  تلك  في  معروًفا  ا�ستعمااًل  تعك�س  اأّنها 
 :19 اأع  )اأنظر  كني�سة  ي�سّمى  االجتماعات  من  النوع  هذا  وكان  للمواطنين، 
ل بع�س المف�ّسرين اعتماد هذا المعنى في ترجمتهم  39()3(. بناًء على هذا، يف�سّ
على   )18  :11 كو   1(  sunercome,nwn u`mw/n evn evkklhsi,a الجملة 
ا�ستعمال كلمة  ا عن  تقيمون مجمًعا )محفاًل(«، عو�سً االآتي: »عندما  ال�سكل 
»كني�سة«)4(. ولكّن هذا الراأي ي�سقط عند قراءة 1 كو 11: 22، حيث ت�سير 
االإ�سارة اإلى اختالف كني�سة اهلل عن البيوت العادّية. وفي الر�سالة اإلى العبرانّيين، 
ترد  اللَذين  ال�سياَقين  في  »كني�سة«  كلمة  الحديثين  المف�ّسرين  من  كثير  يترجم 
ما  اأو »محفل« )عب 2: 12؛ 12: 22-23(. في  فيهما بكلمة »مجمع«، 
ا�ست�سهاد  �سبب  باأّن  اعتقادهم  اإلى  راأيهم  هوؤالء  ي�سند   ،12  :2 عب  بـ  يتعّلق 
الكاتب بالمزمور 21)22(: 23 يقت�سر على ورود كلمة »اإخوة« فيه، ذاهبين 
اإلى اأّن الكاتب ال يهتّم البّتة في هذا المقام بكلمة evkklhsi,a)5(. ولكن هل ي�سّح 
الُمقّد�س المنقذ الإخوته المقّد�سين في و�سط الكني�سة التي  اإهمال فكرة كرازة 
اأّما في  الجديد؟  العهد  لكلمة »كني�سة« في  الم�سيحّي  التقنّي  بالمعنى  اأ�ّس�سها، 
فاإّنه ي�سعب فعاًل فهم »كني�سة االأبرار« بالمعنى  �سياق االآيتين 12: 23-22، 

التقنّي الذي ي�سير اإلى جماعة الموؤمنين والمعتمدين با�سم الرّب ي�سوع.

(3) James d. G. dunn, Chruch and Churches in the New Testament (in Greek), in: 
Deltio Biblikw,n Meletw,vn 24, Artoj zwh,j, athens, 2006, p. 11.  

)4(  المرجع ال�سابق.
 W. SCHraGe, «ekklesia» und «Synagoge». zum ursprung يعتقد �سراغي:  هكذا   )5(
des urchristlichen kirchenbegriffs, ZThK 60 (1963) 186.
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المعنى الالهوتّي	. 
م�ساألتان  فثّمة  »الكني�سة«،  لم�سطلح  الالهوتّي  بالمعنى  يتعّلق  ما  في  اأّما 
الم�ساألة االأولى هي معنى عبارة »كني�سة  انتباه وتدقيق.  اإلى  ممّيزتان تحتاجان 
اهلل« التي ترد عند الر�سول بول�س، والثانية تكمن في تف�سير ورود كلمة »كني�سة« 

ا في ا�ستعمال الر�سول بول�س. في المفرد والجمع اأي�سً

كني�شة اهلل
يعك�س خبرة  �سواه،  �سهرًة دون  االأكثر  الذي غدا   evkklhsi,a لعّل م�سطلح
كلمة  ت�ستعمل  فال�سبعينّية  الوجود؛  اإلى  اإ�سرائيل  �سعب  جاء  حين  الخروج، 
»جماعة«،   ،qahal العبرية  الكلمة  لترجمة  مّرة  المئة  يقارب  ما   evkklhsi,a
ة في الجمل qahal Yahweh وqahal Israel. هكذا نقراأ في الترجمة  وبخا�سّ
الرّب«)6(. وبالن�سبة  اأّنه »كني�سة  البرّية،  اإ�سرائيل في  اليونانّية تث 23: 2، عن 
الهوتيٌّ  �سدًى  »كني�سة«  كلمة  مع  يترّدد  بول�س،  الر�سول  مثل  يهودّي  اإلى 
عميق، فهي تذّكر بجماعة �سعب اهلل. ورّبما لهذا ال�سبب ي�ستعمل مراًرا عديدة 
اأ�ّس�سها  اأو ما يوازيها، في الحديث عن الجماعات التي  الجملة »كني�سة اهلل«، 
خالل ن�ساطه االإر�سالّي؛ فالر�سول بول�س كان مقتنًعا باأّن هذه الكنائ�س ت�سّكل 
الجوهر  في  كانت  بل  ال  المحّلّي،  ال�سعيد  على  اهلل  ل�سعب  عبادة  اجتماعات 
الر�سول  حديث  وفي  الهوتّي.  معنى  من  له  ما  بكّل  الجديد،  اإ�سرائيل  �سعب 
بول�س عن اهتدائه، يعترف مّرتين اأّنه ا�سطهد »كني�سة اهلل« )1 كو 15: 9؛ غل 
1: 13(، معّبًرا بثقة عن �سدمته عندما عرف اأّن الجماعة التي كان ي�سطهدها 
بالفعل ال مجال  له.  اقتناها  التي  الحقيقة »جماعة اهلل«  اإلهّية، كانت في  بغيرة 
جماعتهم  اعتبروا  قد  ب�ّسرهم  الذين  والم�سيحّيين  بول�س  الر�سول  باأّن  لل�سّك 

في اأع 7: 38 يتحّدث اأّول ال�سهداء اإ�سطفانو�س عن مو�سى ويقول: »هَذا ُهَو الَّذي كاَن في الَكني�َشة   )6(
يَّة«.  في الْبَرِّ
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ا�ستمراًرا »لجماعة الرّب«، »جماعة اإ�سرائيل«)7(. ولكّن هذا اال�ستمرار ال يعني 
اأّن الم�سيحّية �سّكلت فرًعا اآخر من اإ�سرائيل، وال اأّنها زعمت حّقها الح�سرّي 
المو�سوّي  النامو�س  �سالحّية  عدم  اإّن  نامو�سه.  بحرفّية  اليهودّية  نهج  بمتابعة 
بالن�سبة اإلى الموؤمنين بي�سوع الم�سيح، هو اختالف جوهرّي عن يهوديّة الهيكل 
و»جماعة  اهلل«  »جماعة  الكني�سة  يعتبر  الذي  ذاته  بول�س  والر�سول  الثاني. 
اإ�سرائيل«، والذي اأعطى مَثل الزيتونة التي �سقط منها بع�س االأغ�سان )رو 11: 
17-24(، لم يعتبر يوًما اأّن الزيتونة التي غر�ست فيها اأغ�سان من االأممّيين هي 
كاأغ�ساٍن8  اليهود  عن  الر�سول  يتحّدث  بل  الكني�سة،  في  ت�ستمّر  التي  اليهوديّة 
اأّن  في  �سّك  ال   .)24  ،17  :11 )رو  لها  المغّذي  الزيتونة  اأ�سل  في  ُغر�ست 
االأ�سل هو اختيار اهلل ل�سعبه وعهده لهم والوعود والبركات والنعمة. ولم يقم 
الر�سول بول�س �سهًوا بالمفا�سلة الغريبة بين �سعب اهلل واإ�سرائيل )اأنظر اآ 11: 2، 
ا 11: 6(، بل عن ق�سد لُيهّيء للتق�سيم الذي �سيجريه في االآيات  اأي�سً 7؛ رج 
الالحقة، بين �سعب اهلل المختار بالنعمة )اأ�سل الزيتونة(، واإ�سرائيل الذي ي�سعى 
البّريّة  )االأغ�سان  واالأمم  ال�ساقطة(،  االأ�سيلة  )االأغ�سان  النامو�س  اأعمال  من 
المطّعمة(. واإّن اعتبار �سعب اهلل المختار بالنعمة بمثابة اأ�سل ال�سجرة يبّين ق�سد 
الثاني  اإّن »الباكورة مقّد�سة« )11: 16اأ(، وذكره في الجزء  الر�سول من قوله 
من االآية »االأ�سل« كمواٍز »للباكورة«؛ فاإّنما الباكورة هي رئي�س االآباء اإبراهيم 
واآباء �سعب اهلل. لهذا يتحّدث الر�سول عن االأغ�سان ال�ساقطة اأّنها تنتمي طبيعيًّا 
ة« )رو 11: 24؛ رج 11:  اإلى االأ�سل، ويقول اإّن االأ�سل هو »زيتونتها الخا�سّ
21(. ين�سجم هذا التف�سير تماًما مع مناق�سة الر�سول في االإ�سحاح التا�سع من 
اإثبات  بهدف  االآباء  من  و�سواه  اإبراهيم  اإلى  تطّرقه  مع  وكذلك  ذاتها،  الر�سالة 
اإبراهيم  مع  العهد  وتفّوق   ،)3 غل  4؛  )رو  باالإيمان  التبرير  عن  تعليمه  اأ�سالة 
باالإيمان على عهد �سيناء الذي باأعمال النامو�س )غل 3: 17ي-25؛ 4: 24-
)7( واالأمر نف�سه ي�سّح في الحالتين التي ترد فيهما كلمة »كني�سة« في االأناجيل )مت 16: 18؛ 18: 

.qahal 17(، فاإن قالها الرّب ي�سوع في االآرامّية يكون قد ا�ستعمل كلمة ت�ستق من
)8( يتبّين هذا من خالل االآيات رو 11: 16، 17، 18، 19، 21، 24.

االأر�سمندريت جاك خليل



307

31(. يبقى اأّن معيار االنتماء اإلى اأ�سل الزيتونة هو االإيمان بي�سوع الم�سيح )رو 
9: 30-33؛ 10: 4-13؛ رج غل 3: 22، 29؛ قارن بين رو 11: 32 وغل 

3: 22(، وبح�سب هذا المعيار ما من فرق بين يهودّي واأممّي.
ا�ستمراًرا  ت�سّكل  بول�س  الر�سول  تعليم  الكني�سة بح�سب  اإّن  القول،  خال�سة 
الهيكل  يهوديّة  اإ�سرائيل  مع  تتماهى  اأن  دون  ولكن  الحقيقّي،  اهلل  ل�سعب 
الثاني؛ فالكني�سة الموؤّلفة من يهود واأممّيين هي مغرو�سة في االأ�سل المقّد�س، 
ولذا ت�سّكل ا�ستمراًرا ل�سعب اهلل الحقيقّي الذي بح�سب اختياره )رج رو 9: 
بيد  )غل 6: 16(.  اهلل«  »اإ�سرائيل  بل  اهلل«، ال  7-9(9، هي حقيقًة »جماعة 
اأّنها ال تتماهى مع اإ�سرائيل »بح�سب الج�سد« )1 كو 10: 18( الأّنها اإ�سرائيل 
الحقيقّي )رج رو 9: 6( الُمقتنى بالنعمة. وترتكز وحدة »اإ�سرائيل اهلل« بح�سب 
الر�سول بول�س على معيار االإيمان بي�سوع الم�سيح، ومن دون هذا االإيمان به، ال 
يوجد �سوى اإ�سرائيل المرفو�س المقتلع من اأ�سل الزيتونة لمعاندته، على رجاء 

افتقاد اهلل له بالرحمة والغفران )رو 11: 32-25(.

كني�شة وكنائ�س
الميزة الثانية ال�ستعمال م�سطلح »الكني�سة« في العهد الجديد هو التوّتر النا�سئ 
عن التنّقل بين المفرد والجمع، والذي يظهر على االأخ�ّس في الر�سائل البول�سّية. 
واإن كان واقع الحال كما راأينا، اأّن الر�سول بول�س قد اأطلق اال�ستعمال »كني�سة 
اهلل«، يكون من المثير لالنتباه حديثه في �سيغة الجمع عن »الكنائ�س«، اإلى حّد 
القول »كنائ�س اهلل«؛ فبالرغم من اأّن الحاالت التي يرد فيها هذا اال�ستعمال في 
ال�سبعينّية هي بمجملها تقريًبا في المفرد، ال يجد الر�سول بول�س اأّي م�سكلة في 
اعتباره »مجمع اهلل« الذي ي�ستعلن في مختلف المناطق في الوقت عينه بمثابة 

)9( رج مقالتي:
 «Translating rom 9,7a: For an accurate understanding of a difficult Verse», in: 
 udo SCHneLLe (ed.), The Letter to the Romans, BeTL 226, Peeters, Leuven,
2009, 691-697.
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كنائ�س )اهلل( في اليهودّية، في غالطية، في اآ�سيا، وفي مقدونية)10(. كّل اجتماع 
للذين اعتمدوا با�سم الرّب ي�سوع ي�ستحيل »مجمع اهلل« في تلك البقعة)11(، حّتى 
عندما يكون االجتماع في بيت اأحد الم�سيحّيين – الكني�سة في بيت بري�سكال 
واأكيال، اأو نيمفا�س، اأو فيلمون)12(. اأينما اجتمع الموؤمنون في »وحدة الروح« 
و»وحدة االإيمان« لك�سر الخبز والعبادة، كان الر�سول بول�س يعتبرهم ا�ستمراًرا 

لمجمع اهلل المتمّثل في �سعب اهلل، الأّنهم كني�سة اهلل.
هنا ُيطرح ال�سوؤال عّما اإذا كان الر�سول بول�س ينظر اإلى الكني�سة دائًما على 
في  م�ستقّلة  مجامع  من  مجموعة  اأو  ما،  مكاٍن  في  م�ستقّل  محّدٌد  مجمٌع  اأّنها 

مكاٍن ما، اأم يقّر ببعد لها م�سكونّي)13(.
في الواقع، نجد في ر�سائل القّدي�س بول�س، وحّتى في تلك التي ال �سّك في 
�سّحة ن�سبتها اإليه، اآيات تلّمح اإلى »الكني�سة« بالمعنى الم�سكونّي، وهذه بع�س 

االأمثلة:
غل 1: 13: » اأَنِّي كنت اأَ�سطهد كني�سة اهلل باإفراط واأدّمرها«. من ال�سعب - 

القبول باأّن عبارة الكني�سة في هذه االآية ت�سير اإلى كني�سة اأور�سليم، ال �سّيما 
واأّننا نعلم امتداد ن�ساط الفرقة الموؤتمرة بالر�سول خارج اأور�سليم.

1  كو 10: 32: »كونوا بال عثرة لليهود ولليونانّيين ولكني�سة اهلل«. يرى - 
اأّن عبارة »كني�سة« في االآية المذكورة تعنى جماعة كورنثو�س،  بع�سهم 
الر�سول  يطلب  كيف  ولكن  االأمر.  هذا  ُيظِهر  ال�سياق  اأّن  هي  والحّجة 
بول�س من م�سيحّيي كورنثو�س اأن يكونوا بال عثرة لم�سيحّيي كورنثو�س؟! 
ا يف اأع 15: 41؛ 16: 5، ويف  1 كو 16: 1-19؛ 2 كو 8: 1؛ غل 1: 2، 22؛ 1 ت�س 2: 14. واأي�سً  )10(

احلديث عن الكنائ�س ال�سبع يف روؤ 3-1.
رو 16: 1، 23؛ 1 كو 1: 2؛ 6: 4؛ 12: 28؛ 14: 4، 5، 12، 23؛ 2 كو 1: 1؛ كول 4:   )11(

16؛ 1 ت�س 1: 11؛ 2 ت�س 1: 1.
)12( رو 16: 5؛ 1 كو 16: 19؛ كول 4: 15؛ فيلم 2-1.

يعتبر ج. بيكر اأّن العن�سر الم�سكوّني الذي كان يت�سّكل خالل كّل اجتماع لم يكن الكني�سة،   )13(
 (J. BeCker, Paul: Apostle to the Gentiles, Louisville, بل الم�سيح في عمل االإنجيل

Westminster, 1993, 422).
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اأماكن  في  عا�سوا  كورنثو�س  في  الجماعة  اأع�ساء  بع�س  اأّن  نعلم  اإننا  ثّم 
في  كرزوا  اآخرين  مب�ّسرين  اأّن  ونعرف  مثاًل(،  روما،  )في  ا  اأي�سً مختلفة 
ا(، ما يعني اأّن الجماعة كانت  المدينة )اأّبولو�س، ورّبما تالميذ لِكيفا اأي�سً
يخت�سر  االأرجح  على  وبالتالي،  اأخرى،  محّلّية  كنائ�س  مع  �سلة  على 
التي  الثالث  الدينّية  الفئات  اهلل«  ولكني�سة  ولليونانّيين  »لليهود  التق�سيم 
كان الكورنثّيون على توا�سل معها. يجد هذا الراأي دعامة له في مالحظة 
ا اأُر�سي الجميع في كّل �سيء، غير  الر�سول في االآية التالية: »كما اأنا اأي�سً
طالب ما يوافق نف�سي، بل الكثيرين، لكي يخل�سوا« )1 كو 10: 33(. 
يونانّيون   – يهود  الثالثّي  التق�سيم  بول�س  الر�سول  يلّخ�س  الطريقة  بهذه 
ال�ساملة »الجميع« الواردة  بالعبارة  الوارد في 10: 32،  – كني�سة اهلل، 
في 10: 33؛ فهو يطلب من الكورنثّيين اأن يتمّثلوا به، في �سلوكه و�سط 
الكورنثّيين  ال  جميعهم،  الم�سيحّيين  بين  ا  واأي�سً واليونانّيين،  اليهود 
ح�سًرا. اأ�سف اإلى كّل ما �سبق، اأّن الر�سول بول�س يتطّرق اإلى المو�سوع 

ذاته في ر�سائله االأخرى.
الم�سيح واأع�ساوؤه جزئيًّا)14(. -  اأنتم فج�سد  1 كو 12: 27-28: »واأّما 

ثّم  معّلمين،  ثالًثا  اأنبياء،  ثانًيا  ر�ساًل،  اأّواًل  الكني�سة:  في  اهلل  و�سع  وقد 
قّواٍت، وبعد ذلك مواهب �سفاء، اأعواًنا، تدابير، واأنواع األ�سنة«. يذهب 
بع�سهم اإلى اأّن الر�سول يق�سد بالم�سطلح »الكني�سة« في اآ 28 الكني�سة 
المحّلّية في كورنثو�س، بينما يدافع اآخرون عن المعنى ال�سامل للم�سطلح 
في هذه االآية. واأ�ستطيع القول، بعد درا�سة ال�سياق المبا�سر عن كثب، اإّن 
التي  فاإّنه، ف�ساًل عن كّل التحليالت المهّمة  الثاني هو االأ�سوب؛  الراأي 

تدعم المعنى ال�سامل في هذه االآية، لدّي مالحظة اأ�سيفها بهذا ال�سدد.
 تاأتي كلمة »كني�سة« في اآ 28 كبدل لعبارة »ج�سد الم�سيح« في اآ 27؛ فبعد 
اأّن كّل الذين اعتمدوا »اإلى ج�سد  الر�سول بول�س الحقيقة الالهوتّية،  اأن �سرح 

)14( اأنظر هام�س 20 اأدناه.
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واحد« )اآ 13( ي�ستركون كاأع�ساء في ج�سد الم�سيح الواحد )رج اآ 12(، تابع 
م�سّدًدا للكورنثّيين اأّنهم ج�سد الم�سيح. ون�ستنتج من ورود كلمة »كني�سة« كبدل 
في االآية التالية، اأّن قوله »اأنتم ج�سد الم�سيح« يرادف القول »اأنتم كني�سة«)15(، 
لواقع  بتو�سيٍح  الم�سيح  باأّنهم ج�سد  اإيّاهم  تذكيره  يلحق  الر�سول  واأّن  �سّيما  ال 
الحال في الكني�سة عاّمًة؛ ففيها و�سع اهلل، ال الب�سر، مواهب متنّوعة، كالر�سولّية 
و�سواها من المواهب التي خبرها م�سيحّيو كورنثو�س. اأّما الر�سولّية فهي موهبة 
تتخّطى المدينة الواحدة؛ فاإّنه لم يوجد ر�سل كورنثّيون على �سبيل المثال، وهذا 
ال يدع مجااًل لل�سّك باأّن المق�سود بم�سطلح »الكني�سة« في اآ 28 هو الكني�سة 
بالمعنى ال�سامل)16(. لذلك، ن�ستطيع اأن نف�ّسر ق�سد االآيَتين 27 و28 كاالآتي: 
متنّوعة  مواهب  هناك  الكني�سة  وفي  اهلل،  كني�سة  اأنتم  اأي  الم�سيح،  ج�سد  اأنتم 
في  بول�س  الر�سول  مناق�سة  ت�سل  هكذا  الواحد.  الج�سد  في  االأع�ساء  كتنّوع 
االإ�سحاح 12 اإلى هدفها، فاإّنه بالتحّدث عن التنّوع في الكني�سة التي هي اإقناع 
الكورنثّيين باأهّمّية تنّوع المواهب بين االإخوة، وا�ستحالة، ال بل عدم جدوى 
�سعي الجميع وراء المواهب القياديّة اأو الفّتانة. اإّنه حلم الوحدة التي تخلو من 

الرتابة.
تجدر االإ�سارة هنا اإلى اأف 4: 12، حيث نجد مّرة اأخرى حديًثا عن العالقة 
بين المواهب وج�سد الم�سيح، الذي ال ريب في اأّنه يدّل في هذه الر�سالة على 
اأدناه(  الر�سم  )اأنظر  الم�سمون  في  موازاة  ُتالحظ  ال�سامل.  بالمعنى  الكني�سة 
يوؤّكد  الذي  االأمر  واأف�س�س،  االأولى  المواهب في كورنثو�س  الحديَثين عن  بين 
 .28-27  :12 1كو  في  الم�سيح  لج�سد  كبدل  »كني�سة«  م�سطلح  ا�ستعمال 
ح الر�سول عمق معنى كون الجماعة ج�سد الم�سيح،  في كورنثو�س االأولى يو�سّ
)15( من �ساأن هذا اال�ستنتاج اأن يقّرب اأكثر بين االإكليزيولوجيا في الر�سالة اإلى كورنثو�س وتلك التي 
في الر�سالَتين اإلى اأف�س�س وكول�ّسي، الأّنه يكون لدينا في 1 كو 12:27-28 كالم �سريح وفريد 

عن اأّن الكني�سة هي ج�سد الم�سيح، من خارج الر�سالَتين اإلى كول�ّسي واإلى اأف�س�س.
ا �سراغي في كتابه: )16(  يورد هذا الراأي اأي�سً

 Wolfgang SCHraGe, Der Erste Brief an die Korinther (1Kor 11,17-14,40),
 ekk Vii/3, Benziger/neukirchener, zürich/düsseldorf, 1999, p. 231, n. 702.
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فالتعليم  اأف�س�س،  اأّما في  الكني�سة،  المواهب في  تنّوع  ا عن  تعليًما عامًّ باإعطائه 
�سريٌح للغاية، وهو اأّن المواهب المتنّوعة هي لبنيان ج�سد الم�سيح.

 :1 )اأف  واأف�س�س   )24  ،18  :1 )كول  كول�ّسي  اإلى  الر�سالَتين  في  بالطبع 
22؛ 3: 10، 21؛ 5: 23-25، 27، 29، 32( ، ال يوجد اأّي التبا�س في 

ا�ستعمال كلمة كني�سة بالمعنى الم�سكونّي.
يو�سح هذا الر�سم الموازاة بين كورنثو�س االأولى واأف�س�س:

اأف�ش�س 4: 112 كو 12: 27
اأ. ج�سد امل�سيح = 

ب. املواهب املتنّوعةاأ2.الكني�سة

اأ. »ج�سد امل�سيح«                                                                ب. املواهب املتنّوعة

هذه االأمثلة التي تناولناها في البحث وتعّمقنا فيها، والتي تاأتي من الر�سائل 
التي ال يختلف الدار�سون حول �سّحة ن�سبتها اإلى الر�سول بول�س، تثبت اأّن هذا 
االأخير لم ينظر البّتة اإلى الكنائ�س التي ب�ّسرها على اأّنها موؤ�ّس�سات م�ستقّلة، بل 
اعتبرها اأع�ساء في »كني�سة اهلل« الم�سكونّية، ج�سد الم�سيح)17(. اأ�سف اإلى ذلك 
اأّن ا�ستعماله لم�سطلح »كني�سة اهلل« على خلفّية العهد القديم، واإطالقه على كّل 
في  الختامّية  التحّيات  اأّن  عن  ناهيك  كبير،  مدلول  له  فيها  كرز  التي  الكنائ�س 
ر�سائله توؤّكد اأّنه كانت تجري ات�ساالت بين الكنائ�س. وعلينا في هذا اأاّل نن�سى 
اأ�سل يهودّي،  الم�سيحّيين من  بين  للوحدة  الر�سول بول�س  يوليها  التي  االأهّمّية 
وللم�سيحّيين من اأ�سل اأممّي. لذا ي�سّح القول اإّن معنى م�سطلح الكني�سة الذي 

 evk me,rouj ،ة �سرحه للعبارة ال�سعبة فيها )17( اأنظر تف�سير الذهبّي الفم لـ 1 كو 12: 27، وبخا�سّ
)PG 61, 264( ، بما ين�سجم مع ا�ستعمالها من قبل الر�سول بول�س في اآيات تاأتي كّلها في مقطع 
الترجمة  في  المعنى  بهذا  ا�ستعمالها  وبح�سب   ،)12-9  :13 كو   1( عينها  الر�سالة  من  اآخر 

ال�سبعينّية )اأنظر 1 مل 13: 33(، وفي االأدب اليونانّي والهّلين�ستّي عاّمًة.

مفهوم الكني�سة عند القّدي�س الر�سول بول�س  جماعة واحدة اأم جماعات متحدة؟
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نجده في الر�سالة اإلى اأف�س�س، قد ورد قبل ذلك على نحو غير مبا�سر في الر�سائل 
ا. االأقدم، ولكن ال هذا فقط، بل قد ثّبته الر�سول بول�س عمليًّا اأي�سً

وعلى الرغم من اأّن �سفة الكني�سة تطلق على الجماعة الم�سيحّية ا�ستناًدا اإلى 
ٍة من خالل اال�ستراك بالج�سد الواحد والدم الواحد،  ارتباطها بالم�سيح، وبخا�سّ
ومن خالل ا�ستمراريّة تعليم الر�سل في الجماعة، االأمران اللذان يجعاَل الجماعة 
ا اإّن كتابات الر�سول بول�س واهتماماته توؤّكد، بما  كني�سة اهلل، يجب القول اأي�سً
ال يعروه ال�سّك، اأّن الجماعة الم�سيحّية، كي ت�سبح كني�سة اهلل، عليها اأن تح�سل 
على يمين ال�سركة مع الكنائ�س المحّلّية االأخرى، ال �سّيما اأور�سليم، واإاّل تغدو 

»جماعُة اهلل« �سيعًة ب�سرّية، ال اأكثر وال اأقّل.
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