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عيد إنتقال مرمي العذراء عنوان األحد

١صفحة

(روم ١٢: ٩-١٥)
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ

مقدّمة
نا مرمي بالنَّفس واجلسد إلى السماء، يكلّمنا بولس  في هذا العيد الَّذي نذكر فيه انتقال أمّ
الرسول (روم ١٢: ٩-١٥) على جملة نصائح حتدّد لنا درب السماء، الَّتي هي عملٌ دؤوبٌ على 
األرض. قد نتساءل حول سبب اختيار هذا املقطع حتديدًا في هذا العيد، ولكنَّ اجلواب ينطلق 
نا مرمي  من املغزى العمليّ لهذا العيد. ليس الهدف من حتديد عقيدة انتقال العذراء، تكرمي أمِّ
وحسب، بل هو، وبالدرجة األولى، دعوةٌ لكلّ إنسان ليهيئ، أثناء حياته على األرض، السبل 

َّة.  األفضل لتأمني انتقاله إلى احلياة األبدي

شرح اآليات
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

مة هنا إلى "محبَّة"، هي أرقى أنواع احملبَّة، الَّتي تصف  ترجَ الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ
اهللا نفسه (راجع ١ يو ٤: ٨). استُخدمت، كلمة agápe، في الرسالة إلى أهل روما، مبعنى 
"محبَّة اهللا لنا"، إلى هذه النقطة من الرسالة (راجع روم ٥: ٥، ٨؛ ٨: ٣٥، ٣٩)، حيث أرشد 

بولس أهل روما إلى أن يكون لهم هذا النوع من احملبَّة (agápe) لبعضهم البعض.
ترجمة  : "لتكن محبَّتكم بال رياء". كانت الكلمة اليونانيَّة anupókrisis، الـمُ َّالً قال بولس أو
يرتدي  الَّذي  املسرح،  على  املمثّل  لوصف  بولس  زمان  في  تُستخدَم  رياء"،  "بال  بعبارة  هنا 
"احملبَّة  يعني  اليونانيَّة  الكلمة  بولس  فاستخدام  آخر.  ا  كان شخصً لو  وميثّل كما  ا،  قناعً

تراكم الفساد. لذا نحن بحاجة اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى قراءة خارطة القدّيس 
، ومحبَّة، على مثال العذراء مرمي، األمّ  ، ورجاءٍ ، بإميانٍ َّبّ بولس هذه، للسير على نور كلمة الر

واملعلّمة.

ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ
َّة: األولى، "املشاركة  تَني ميكن بهما التعبير عن احملبَّة األخوي يذكر بولس في هذا اآلية طريقَ
في حاجات القدّيسني"، أي باملسيحيّني املعوزين. تشمل احملبَّة االهتمام بكلّ شخص. ولكن 
وامللبس  كالطعام  احلياة  َّات  ضروري "احلاجات"  وتشمل  باحملتاجني.  خاصّ  اهتمامٌ  هناك 
مة من  ترجَ واملسكن؛ والثَّانية، "ساعني إلى ضيافة الغرباء". إنَّ عبارة "ضيافة الغرباء" هنا مُ
إلى  األصدقاء  دعوة  العبارة  هذه  تعني  ال  الغرباء".  "محبَّة  ومعناها   ،filoxenía اليونانيَّة 

ا؛ بل املقصود بها هو دعوة الغرباء.  البيت لقضاء أوقاتٍ ممتعة معً

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
فعل "باركوا" هنا هو من الفعل اليونانيّ eulogéô، ومعناه "كالم جيّد" أو "مديح". في هذه 
فعل  إلينا.  يسيئون  الَّذين  عن  نيابةً  اهللا  إلى  ه  املوجّ اجليّد  الكالم  "املدح"  يعني  احلالة، 
َّبّ  الر به  أوصى  ما  بالتحديد  وهذا هو  "باركوا".  بل عكس  "الشتيمة"،  يعني  ال  "تلعنوا"، 

يسوع: "باركوا العنيكم، وصلُّوا ألجل الَّذين يسيئون إليكم" (لو ٦: ٢٨).
اضطهاد  على  أساسيَّة،  بصفةٍ  اآلية،  هذه  تركّز  مستحيل.  غير  ولكنَّه  صعب،  أمرٌ  هذا 

ا على حاالتٍ أخرى من سوء املعاملة.  املسيحيّني، ولكن ميكن تطبيقها أيضً

عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ
اآلية  ورد في هذه  ما  ا.  وعطوفً ا  فرحً يكون  أن  يجب  َّه  أن املسيح، هي  يتبع  ن  ملِ أخرى  صفةٌ 
يقتضي ضمنًا عالقة حميمة بني أعضاء الكنيسة. وهذه العالقة احلميمة ال ميكن بلوغها 
ا كلّ أسبوع، بل باالرتفاع إلى ما فوق امليول الطبيعيَّة للجسد  َّبّ معً رد تناول جسد الر مبجَّ

بعون اهللا.

خالصة روحيّة
توضح رسالة عيد انتقال العذراء مرمي (روم ١٢: ٩-١٥)، أنَّ بولس يريد ألهل روما أن يحيوا حياةً 
أنانيّني،  وغير  محبّني  ليكونوا  املسيحيّني  جميع  يدعو  لذا  العالم.  منطق  عن  مختلفة 

سني وثابتني على املبدأ، ومتواضعني، وعطوفني.  متحمّ
هي  بل  الشخصيّ؛  اجتهاده  وليدة  تكن  لم  بولس،  القدّيس  رسمها  الَّتي  اخلطوط،  هذه 
الَّذين تبعوا املسيح، حيث كانت  األوائل،  التالمذة  دستور حياة كلّ مسيحيٍّ مؤمن، منذ 
لها في قلبها"  العذراء مرمي "التلميذة األولى"، الَّتي "كانت حتفظ هذه األمور كلّها، وتتأمَّ

(لو ٢: ١٩)، فمشت وفق هذه اخلارطة بصورةٍ تلقائيَّة.
لعلّنا أضعنا الطريق، حني انزلقنا في متاهة الفوضى، واألصوات احملرّضة والهادمة، وسط 

َّاه أفضل منِّي". وهذا الفعل بصيغته في روم ١٢: ١٠، ال يستعمله  القريب عليَّ حاسبًا إي
َّةً واحدة هنا. في مقدِّمة نشيد إخالء املسيح، يستخدم بولس  بولس في كلّ رسائله إالَّ مر
ا من هذا الفعل، ويكتب في رسالته إلى أهل فيليبّي ما يلي: "ال تفعلوا شيئًا عن  قسمً
منه  أفضل  غيره  منكم  واحدٍ  كلُّ  وليحسب  اع،  باتضِّ بل  باطل،  مبجدٍ  وال  خصامٍ 
(hegoúmenoi)". فإن كان ثمن أخي "دم املسيح"، كما رأينا أعاله، فكم يجب باحلريّ أن أعيش 
ا: "أن أحسب غيري أفضل منِّي". من هنا  معنى االتِّضاع احلقيقيّ الَّذي يعطيه بولس تعريفً
ا من التَّواضع "أن يحسب االنسان نفسه ال شيء" إلى  نرى في فكر القدِّيس بولس تدرُّجً
صغر  خلطر  ا  َّضً معر االنسان  يبقى  التواضع،  في  منه".  أفضل  غيره  يحسب  "أن  االتِّضاع 

ا في االتِّضاع فيالزمه الفرح. النفس واحلزن، أمَّ

ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ
، فقال: "في  َّبّ انتقل بولس، في هذه اآلية، إلى الكيفيَّة الَّتي تؤثّر بها احملبَّة على خدمة الر
َّبّ عابدين". يدلُّ هذا على ميزةٍ ثالثة للمحبَّة  ّين، وللر االجتهاد غير متكاسلني، وبالرُّوح حار

(agápe)، وهي احلماس.
ناشد بولس أهل روما أن ال يكونوا "متكاسلني". يجب أن ال يكون املسيحيّ كسوالً في ما 
ّين". الكلمة  : "بالرُّوح حار َّ بولس قائالً ًا. استمر ؛ بل ينبغي أن يكون غيور َّبّ يختصُّ بخدمة الر
ًّا أو يغلي"؛ أي إن لم يبقَ  ّين" هي zéô، ومعناها أن "يكون حار مة إلى "حار ترجَ اليونانيَّة الـمُ

املؤمن قريبًا من اهللا و"عابدًا له"، يقلّ حماسه. 

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
يُرام. لكن تكون  ا عندما يسير كلُّ شيءٍ على ما  سً أن يكون االنسان متحمِّ هل  السَّ من 
احلالة صعبة عندما ال يسير شيءٌ على ما يُرام. لذلك، ذكر بولس في روم ١٢: ١٢ ثالث صفات 

َّام القامتة. َّام املشرقة وفي األي للمحبَّة (agápe) جتعلها ثابتة في األي
تفرح  احملبَّة  وألنَّ  يحدث.  ا  عمَّ النظر  بغضّ  َّل  األو املقام  في  بالرجاء  مة  فعَ مُ احملبَّة  تكون 
مة هنا إلى "ضيق"،  ترجَ بالرجاء، تصبر في الضيق وتثبت. الكلمة اليونانيَّة thlípsis، الـمُ
تعني بصفةٍ أساسيَّة "ضغط"؛ الضغط الَّذي يكون عبئًا على االنسان. كان املسيحيّون 
في زمان بولس يشكّلون نسبةً ضئيلةً جدًّا من السكان، وكانوا معرَّضني ألوامر السلطات. 
كان الضيق بالنسبة إليهم حقيقة واقعيَّة ضاغطة. ووسط هذا "الضيق"، استطاعوا أن 

يصبروا ويثبتوا حتت الضغط الَّذي ال يُطاق. 
الصالة  : "على  قائالً بولس  لذا يوصي  االنسان وصبره.  رجاء  يدلّ على  الصالة عاملٌ مهمّ 

مواظبني". فالصالة بالنسبة إلى احملبَّة ليست مسألة خيار، بل ضرورة.

َّفة"، مثل يهوذا الَّذي خان يسوع بقبلةٍ على خدّه (راجع لو ٢٢: ٤٧، ٤٨). لذا ناشد بولس  املزي
أهل روما أالَّ يكونوا كذلك.

َّ وأحبُّوا  َّ والزموا اخلير"، عبارةٌ اقتبسها بولس من النبيّ عاموس: "أبغضوا الشر "جتنَّبوا الشر
اخلير" (عا ٥: ١٥). قد يستغرب القارئ ملاذا أتبَعَ بولس وصيَّة احملبَّة بوصيَّة جتنُّب الشرّ. وما 
َّه ال تكون احملبَّة حقيقيَّةً إن لم يُبغض االنسان ما يعاكسها. ألنَّ احملبَّة الصادقة  ذلك، إالَّ ألن

تكره الشرّ وتلتصق باخلير.
اخلير"  والزموا  الشرّ  "جتنَّبوا  عبارة  ترجمة  املستحسن  من  اليونانيّ،  النصّ  إلى  بالعودة 
هنا  م  ترجَ الـمُ  ،apostugéô اليونانيّ  فالفعل  باخلير".  والتصقوا   َّ الشر بــ"أبغضوا 
ا  رُّ مألوفً َّه من املمكن أن يصبح الشَّ ن"؛ ألن بــ"جتنَّبوا"، يعني "أبغضوا، إكرهوا، إشمئزُّوا مِ
َّه ضدَّ اهللا ومشيئته.  ألن الشرّ  يُبغضوا  أن  ينبغي  لذا  يُدهشهم.  يعود  ال  بحيث  عندهم 
اليونانيَّة  من  هي  "التصقوا"  فكلمة  باخلير"؛  "يلتصقوا  أن  يجب  ذلك،  على  عالوةً 

ا كالصمغ".  kollômenoi، ومعناها "االلتصاق معً

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
باللغة  املستخدمة  للـ"محبَّة"  الثالث  الكلمات  والعاشرة  التاسعة  اآليتَني  في  وردت 
اليونانيَّة في العهد اجلديد: agápe، و filía، و storgê. استخدم بولس كلمة agápe في اآلية 
ا filía، و storgê فاستخدمهما في كلمتَني مركَّبتَني في اآلية العاشرة. لكلمة  التاسعة، وأمَّ

filía عالقة بالعواطف اجليَّاشة، بينما تشير storgê إلى محبَّة أفراد األسرة الواحدة. 
ترجم من الصفة اليونانيَّة filóstorgoi يعني "احلبّ مبودَّة". مبعنى آخر، من  فعل "أحبُّوا"، الـمُ
َّة" هي ترجمة االسم اليونانيّ املركَّب  املستحسن ترجمة الصفة بــ "وادّين". و"احملبَّة األخوي
بولس  أراد  للكنيسة.  العائليَّة  الناحية  على  تركّزان  اليونانيَّتان  والكلمتان   .filadelfía
ا كعائلة واحدة.  للمسيحيّني، سواء أكانوا من أصل يهوديّ أم أمميّ، أن يعتبروا بعضهم بعضً
َّة"، أي أن  ا مبحبَّةٍ أخوي وبصفتهم إخوة في املسيح، عليهم أن يكونوا "وادّين بعضهم بعضً

يطلبوا ما هو أفضل لبعضهم البعض.  
يُعبَّر عن احملبَّة املتبادلة "باإلكرام" املتبادل. كلمة "كرامة" هنا هي من اليونانيَّة timê الَّتي 
قد حتمل معنى "التقييم والتقدير"، ولكنَّها هنا تُشير إلى معنىً أعمق: "الثَّمن"، أي إكرام 
األخ "الَّذي دُفع فيه ثمن املسيح"، وهي الكلمة نفسها الَّتي استعملها بولس في رسالته 
: "قد اشتُريتُم بثمنٍ كرمي" (١ قور ٦: ٢٠). هذا يعني أنَّ أقلّ واحد  األولى إلى أهل قورنتس قائالً

من اإلخوة قيمته أو ثمنه دم املسيح.
ا في الكرامة". ففعل  ال يتكلَّم بولس على الكرامة وحسب، بل "مقدِّمني بعضكم بعضً
َّه فعلٌ يونانيّ يعني أن "أقدِّم  ا عن "بادروا"، ألن م بـــ "مقدِّمني"، عوضً يُترجَ  proegéomai

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(روم ١٢: ٩-١٥)
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ

مقدّمة
نا مرمي بالنَّفس واجلسد إلى السماء، يكلّمنا بولس  في هذا العيد الَّذي نذكر فيه انتقال أمّ
الرسول (روم ١٢: ٩-١٥) على جملة نصائح حتدّد لنا درب السماء، الَّتي هي عملٌ دؤوبٌ على 
األرض. قد نتساءل حول سبب اختيار هذا املقطع حتديدًا في هذا العيد، ولكنَّ اجلواب ينطلق 
نا مرمي  من املغزى العمليّ لهذا العيد. ليس الهدف من حتديد عقيدة انتقال العذراء، تكرمي أمِّ
وحسب، بل هو، وبالدرجة األولى، دعوةٌ لكلّ إنسان ليهيئ، أثناء حياته على األرض، السبل 

َّة.  األفضل لتأمني انتقاله إلى احلياة األبدي

شرح اآليات
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

مة هنا إلى "محبَّة"، هي أرقى أنواع احملبَّة، الَّتي تصف  ترجَ الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ
اهللا نفسه (راجع ١ يو ٤: ٨). استُخدمت، كلمة agápe، في الرسالة إلى أهل روما، مبعنى 
"محبَّة اهللا لنا"، إلى هذه النقطة من الرسالة (راجع روم ٥: ٥، ٨؛ ٨: ٣٥، ٣٩)، حيث أرشد 

بولس أهل روما إلى أن يكون لهم هذا النوع من احملبَّة (agápe) لبعضهم البعض.
ترجمة  : "لتكن محبَّتكم بال رياء". كانت الكلمة اليونانيَّة anupókrisis، الـمُ َّالً قال بولس أو
يرتدي  الَّذي  املسرح،  على  املمثّل  لوصف  بولس  زمان  في  تُستخدَم  رياء"،  "بال  بعبارة  هنا 
"احملبَّة  يعني  اليونانيَّة  الكلمة  بولس  فاستخدام  آخر.  ا  كان شخصً لو  وميثّل كما  ا،  قناعً

تراكم الفساد. لذا نحن بحاجة اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى قراءة خارطة القدّيس 
، ومحبَّة، على مثال العذراء مرمي، األمّ  ، ورجاءٍ ، بإميانٍ َّبّ بولس هذه، للسير على نور كلمة الر

واملعلّمة.

ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ
َّة: األولى، "املشاركة  تَني ميكن بهما التعبير عن احملبَّة األخوي يذكر بولس في هذا اآلية طريقَ
في حاجات القدّيسني"، أي باملسيحيّني املعوزين. تشمل احملبَّة االهتمام بكلّ شخص. ولكن 
وامللبس  كالطعام  احلياة  َّات  ضروري "احلاجات"  وتشمل  باحملتاجني.  خاصّ  اهتمامٌ  هناك 
مة من  ترجَ واملسكن؛ والثَّانية، "ساعني إلى ضيافة الغرباء". إنَّ عبارة "ضيافة الغرباء" هنا مُ
إلى  األصدقاء  دعوة  العبارة  هذه  تعني  ال  الغرباء".  "محبَّة  ومعناها   ،filoxenía اليونانيَّة 

ا؛ بل املقصود بها هو دعوة الغرباء.  البيت لقضاء أوقاتٍ ممتعة معً

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
فعل "باركوا" هنا هو من الفعل اليونانيّ eulogéô، ومعناه "كالم جيّد" أو "مديح". في هذه 
فعل  إلينا.  يسيئون  الَّذين  عن  نيابةً  اهللا  إلى  ه  املوجّ اجليّد  الكالم  "املدح"  يعني  احلالة، 
َّبّ  الر به  أوصى  ما  بالتحديد  وهذا هو  "باركوا".  بل عكس  "الشتيمة"،  يعني  ال  "تلعنوا"، 

يسوع: "باركوا العنيكم، وصلُّوا ألجل الَّذين يسيئون إليكم" (لو ٦: ٢٨).
اضطهاد  على  أساسيَّة،  بصفةٍ  اآلية،  هذه  تركّز  مستحيل.  غير  ولكنَّه  صعب،  أمرٌ  هذا 

ا على حاالتٍ أخرى من سوء املعاملة.  املسيحيّني، ولكن ميكن تطبيقها أيضً

عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ
اآلية  ورد في هذه  ما  ا.  وعطوفً ا  فرحً يكون  أن  يجب  َّه  أن املسيح، هي  يتبع  ن  ملِ أخرى  صفةٌ 
يقتضي ضمنًا عالقة حميمة بني أعضاء الكنيسة. وهذه العالقة احلميمة ال ميكن بلوغها 
ا كلّ أسبوع، بل باالرتفاع إلى ما فوق امليول الطبيعيَّة للجسد  َّبّ معً رد تناول جسد الر مبجَّ

بعون اهللا.

خالصة روحيّة
توضح رسالة عيد انتقال العذراء مرمي (روم ١٢: ٩-١٥)، أنَّ بولس يريد ألهل روما أن يحيوا حياةً 
أنانيّني،  وغير  محبّني  ليكونوا  املسيحيّني  جميع  يدعو  لذا  العالم.  منطق  عن  مختلفة 

سني وثابتني على املبدأ، ومتواضعني، وعطوفني.  متحمّ
هي  بل  الشخصيّ؛  اجتهاده  وليدة  تكن  لم  بولس،  القدّيس  رسمها  الَّتي  اخلطوط،  هذه 
الَّذين تبعوا املسيح، حيث كانت  األوائل،  التالمذة  دستور حياة كلّ مسيحيٍّ مؤمن، منذ 
لها في قلبها"  العذراء مرمي "التلميذة األولى"، الَّتي "كانت حتفظ هذه األمور كلّها، وتتأمَّ

(لو ٢: ١٩)، فمشت وفق هذه اخلارطة بصورةٍ تلقائيَّة.
لعلّنا أضعنا الطريق، حني انزلقنا في متاهة الفوضى، واألصوات احملرّضة والهادمة، وسط 

َّاه أفضل منِّي". وهذا الفعل بصيغته في روم ١٢: ١٠، ال يستعمله  القريب عليَّ حاسبًا إي
َّةً واحدة هنا. في مقدِّمة نشيد إخالء املسيح، يستخدم بولس  بولس في كلّ رسائله إالَّ مر
ا من هذا الفعل، ويكتب في رسالته إلى أهل فيليبّي ما يلي: "ال تفعلوا شيئًا عن  قسمً
منه  أفضل  غيره  منكم  واحدٍ  كلُّ  وليحسب  اع،  باتضِّ بل  باطل،  مبجدٍ  وال  خصامٍ 
(hegoúmenoi)". فإن كان ثمن أخي "دم املسيح"، كما رأينا أعاله، فكم يجب باحلريّ أن أعيش 
ا: "أن أحسب غيري أفضل منِّي". من هنا  معنى االتِّضاع احلقيقيّ الَّذي يعطيه بولس تعريفً
ا من التَّواضع "أن يحسب االنسان نفسه ال شيء" إلى  نرى في فكر القدِّيس بولس تدرُّجً
صغر  خلطر  ا  َّضً معر االنسان  يبقى  التواضع،  في  منه".  أفضل  غيره  يحسب  "أن  االتِّضاع 

ا في االتِّضاع فيالزمه الفرح. النفس واحلزن، أمَّ

ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ
، فقال: "في  َّبّ انتقل بولس، في هذه اآلية، إلى الكيفيَّة الَّتي تؤثّر بها احملبَّة على خدمة الر
َّبّ عابدين". يدلُّ هذا على ميزةٍ ثالثة للمحبَّة  ّين، وللر االجتهاد غير متكاسلني، وبالرُّوح حار

(agápe)، وهي احلماس.
ناشد بولس أهل روما أن ال يكونوا "متكاسلني". يجب أن ال يكون املسيحيّ كسوالً في ما 
ّين". الكلمة  : "بالرُّوح حار َّ بولس قائالً ًا. استمر ؛ بل ينبغي أن يكون غيور َّبّ يختصُّ بخدمة الر
ًّا أو يغلي"؛ أي إن لم يبقَ  ّين" هي zéô، ومعناها أن "يكون حار مة إلى "حار ترجَ اليونانيَّة الـمُ

املؤمن قريبًا من اهللا و"عابدًا له"، يقلّ حماسه. 

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
يُرام. لكن تكون  ا عندما يسير كلُّ شيءٍ على ما  سً أن يكون االنسان متحمِّ هل  السَّ من 
احلالة صعبة عندما ال يسير شيءٌ على ما يُرام. لذلك، ذكر بولس في روم ١٢: ١٢ ثالث صفات 

َّام القامتة. َّام املشرقة وفي األي للمحبَّة (agápe) جتعلها ثابتة في األي
تفرح  احملبَّة  وألنَّ  يحدث.  ا  عمَّ النظر  بغضّ  َّل  األو املقام  في  بالرجاء  مة  فعَ مُ احملبَّة  تكون 
مة هنا إلى "ضيق"،  ترجَ بالرجاء، تصبر في الضيق وتثبت. الكلمة اليونانيَّة thlípsis، الـمُ
تعني بصفةٍ أساسيَّة "ضغط"؛ الضغط الَّذي يكون عبئًا على االنسان. كان املسيحيّون 
في زمان بولس يشكّلون نسبةً ضئيلةً جدًّا من السكان، وكانوا معرَّضني ألوامر السلطات. 
كان الضيق بالنسبة إليهم حقيقة واقعيَّة ضاغطة. ووسط هذا "الضيق"، استطاعوا أن 

يصبروا ويثبتوا حتت الضغط الَّذي ال يُطاق. 
الصالة  : "على  قائالً بولس  لذا يوصي  االنسان وصبره.  رجاء  يدلّ على  الصالة عاملٌ مهمّ 

مواظبني". فالصالة بالنسبة إلى احملبَّة ليست مسألة خيار، بل ضرورة.

٢صفحة

َّفة"، مثل يهوذا الَّذي خان يسوع بقبلةٍ على خدّه (راجع لو ٢٢: ٤٧، ٤٨). لذا ناشد بولس  املزي
أهل روما أالَّ يكونوا كذلك.

َّ وأحبُّوا  َّ والزموا اخلير"، عبارةٌ اقتبسها بولس من النبيّ عاموس: "أبغضوا الشر "جتنَّبوا الشر
اخلير" (عا ٥: ١٥). قد يستغرب القارئ ملاذا أتبَعَ بولس وصيَّة احملبَّة بوصيَّة جتنُّب الشرّ. وما 
َّه ال تكون احملبَّة حقيقيَّةً إن لم يُبغض االنسان ما يعاكسها. ألنَّ احملبَّة الصادقة  ذلك، إالَّ ألن

تكره الشرّ وتلتصق باخلير.
اخلير"  والزموا  الشرّ  "جتنَّبوا  عبارة  ترجمة  املستحسن  من  اليونانيّ،  النصّ  إلى  بالعودة 
هنا  م  ترجَ الـمُ  ،apostugéô اليونانيّ  فالفعل  باخلير".  والتصقوا   َّ الشر بــ"أبغضوا 
ا  رُّ مألوفً َّه من املمكن أن يصبح الشَّ ن"؛ ألن بــ"جتنَّبوا"، يعني "أبغضوا، إكرهوا، إشمئزُّوا مِ
َّه ضدَّ اهللا ومشيئته.  ألن الشرّ  يُبغضوا  أن  ينبغي  لذا  يُدهشهم.  يعود  ال  بحيث  عندهم 
اليونانيَّة  من  هي  "التصقوا"  فكلمة  باخلير"؛  "يلتصقوا  أن  يجب  ذلك،  على  عالوةً 

ا كالصمغ".  kollômenoi، ومعناها "االلتصاق معً

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
باللغة  املستخدمة  للـ"محبَّة"  الثالث  الكلمات  والعاشرة  التاسعة  اآليتَني  في  وردت 
اليونانيَّة في العهد اجلديد: agápe، و filía، و storgê. استخدم بولس كلمة agápe في اآلية 
ا filía، و storgê فاستخدمهما في كلمتَني مركَّبتَني في اآلية العاشرة. لكلمة  التاسعة، وأمَّ

filía عالقة بالعواطف اجليَّاشة، بينما تشير storgê إلى محبَّة أفراد األسرة الواحدة. 
ترجم من الصفة اليونانيَّة filóstorgoi يعني "احلبّ مبودَّة". مبعنى آخر، من  فعل "أحبُّوا"، الـمُ
َّة" هي ترجمة االسم اليونانيّ املركَّب  املستحسن ترجمة الصفة بــ "وادّين". و"احملبَّة األخوي
بولس  أراد  للكنيسة.  العائليَّة  الناحية  على  تركّزان  اليونانيَّتان  والكلمتان   .filadelfía
ا كعائلة واحدة.  للمسيحيّني، سواء أكانوا من أصل يهوديّ أم أمميّ، أن يعتبروا بعضهم بعضً
َّة"، أي أن  ا مبحبَّةٍ أخوي وبصفتهم إخوة في املسيح، عليهم أن يكونوا "وادّين بعضهم بعضً

يطلبوا ما هو أفضل لبعضهم البعض.  
يُعبَّر عن احملبَّة املتبادلة "باإلكرام" املتبادل. كلمة "كرامة" هنا هي من اليونانيَّة timê الَّتي 
قد حتمل معنى "التقييم والتقدير"، ولكنَّها هنا تُشير إلى معنىً أعمق: "الثَّمن"، أي إكرام 
األخ "الَّذي دُفع فيه ثمن املسيح"، وهي الكلمة نفسها الَّتي استعملها بولس في رسالته 
: "قد اشتُريتُم بثمنٍ كرمي" (١ قور ٦: ٢٠). هذا يعني أنَّ أقلّ واحد  األولى إلى أهل قورنتس قائالً

من اإلخوة قيمته أو ثمنه دم املسيح.
ا في الكرامة". ففعل  ال يتكلَّم بولس على الكرامة وحسب، بل "مقدِّمني بعضكم بعضً
َّه فعلٌ يونانيّ يعني أن "أقدِّم  ا عن "بادروا"، ألن م بـــ "مقدِّمني"، عوضً يُترجَ  proegéomai

روم ١١: 



(روم ١٢: ٩-١٥)
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ

مقدّمة
نا مرمي بالنَّفس واجلسد إلى السماء، يكلّمنا بولس  في هذا العيد الَّذي نذكر فيه انتقال أمّ
الرسول (روم ١٢: ٩-١٥) على جملة نصائح حتدّد لنا درب السماء، الَّتي هي عملٌ دؤوبٌ على 
األرض. قد نتساءل حول سبب اختيار هذا املقطع حتديدًا في هذا العيد، ولكنَّ اجلواب ينطلق 
نا مرمي  من املغزى العمليّ لهذا العيد. ليس الهدف من حتديد عقيدة انتقال العذراء، تكرمي أمِّ
وحسب، بل هو، وبالدرجة األولى، دعوةٌ لكلّ إنسان ليهيئ، أثناء حياته على األرض، السبل 

َّة.  األفضل لتأمني انتقاله إلى احلياة األبدي

شرح اآليات
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

مة هنا إلى "محبَّة"، هي أرقى أنواع احملبَّة، الَّتي تصف  ترجَ الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ
اهللا نفسه (راجع ١ يو ٤: ٨). استُخدمت، كلمة agápe، في الرسالة إلى أهل روما، مبعنى 
"محبَّة اهللا لنا"، إلى هذه النقطة من الرسالة (راجع روم ٥: ٥، ٨؛ ٨: ٣٥، ٣٩)، حيث أرشد 

بولس أهل روما إلى أن يكون لهم هذا النوع من احملبَّة (agápe) لبعضهم البعض.
ترجمة  : "لتكن محبَّتكم بال رياء". كانت الكلمة اليونانيَّة anupókrisis، الـمُ َّالً قال بولس أو
يرتدي  الَّذي  املسرح،  على  املمثّل  لوصف  بولس  زمان  في  تُستخدَم  رياء"،  "بال  بعبارة  هنا 
"احملبَّة  يعني  اليونانيَّة  الكلمة  بولس  فاستخدام  آخر.  ا  كان شخصً لو  وميثّل كما  ا،  قناعً

تراكم الفساد. لذا نحن بحاجة اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى قراءة خارطة القدّيس 
، ومحبَّة، على مثال العذراء مرمي، األمّ  ، ورجاءٍ ، بإميانٍ َّبّ بولس هذه، للسير على نور كلمة الر

واملعلّمة.

ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ
َّة: األولى، "املشاركة  تَني ميكن بهما التعبير عن احملبَّة األخوي يذكر بولس في هذا اآلية طريقَ
في حاجات القدّيسني"، أي باملسيحيّني املعوزين. تشمل احملبَّة االهتمام بكلّ شخص. ولكن 
وامللبس  كالطعام  احلياة  َّات  ضروري "احلاجات"  وتشمل  باحملتاجني.  خاصّ  اهتمامٌ  هناك 
مة من  ترجَ واملسكن؛ والثَّانية، "ساعني إلى ضيافة الغرباء". إنَّ عبارة "ضيافة الغرباء" هنا مُ
إلى  األصدقاء  دعوة  العبارة  هذه  تعني  ال  الغرباء".  "محبَّة  ومعناها   ،filoxenía اليونانيَّة 

ا؛ بل املقصود بها هو دعوة الغرباء.  البيت لقضاء أوقاتٍ ممتعة معً

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
فعل "باركوا" هنا هو من الفعل اليونانيّ eulogéô، ومعناه "كالم جيّد" أو "مديح". في هذه 
فعل  إلينا.  يسيئون  الَّذين  عن  نيابةً  اهللا  إلى  ه  املوجّ اجليّد  الكالم  "املدح"  يعني  احلالة، 
َّبّ  الر به  أوصى  ما  بالتحديد  وهذا هو  "باركوا".  بل عكس  "الشتيمة"،  يعني  ال  "تلعنوا"، 

يسوع: "باركوا العنيكم، وصلُّوا ألجل الَّذين يسيئون إليكم" (لو ٦: ٢٨).
اضطهاد  على  أساسيَّة،  بصفةٍ  اآلية،  هذه  تركّز  مستحيل.  غير  ولكنَّه  صعب،  أمرٌ  هذا 

ا على حاالتٍ أخرى من سوء املعاملة.  املسيحيّني، ولكن ميكن تطبيقها أيضً

عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ
اآلية  ورد في هذه  ما  ا.  وعطوفً ا  فرحً يكون  أن  يجب  َّه  أن املسيح، هي  يتبع  ن  ملِ أخرى  صفةٌ 
يقتضي ضمنًا عالقة حميمة بني أعضاء الكنيسة. وهذه العالقة احلميمة ال ميكن بلوغها 
ا كلّ أسبوع، بل باالرتفاع إلى ما فوق امليول الطبيعيَّة للجسد  َّبّ معً رد تناول جسد الر مبجَّ

بعون اهللا.

خالصة روحيّة
توضح رسالة عيد انتقال العذراء مرمي (روم ١٢: ٩-١٥)، أنَّ بولس يريد ألهل روما أن يحيوا حياةً 
أنانيّني،  وغير  محبّني  ليكونوا  املسيحيّني  جميع  يدعو  لذا  العالم.  منطق  عن  مختلفة 

سني وثابتني على املبدأ، ومتواضعني، وعطوفني.  متحمّ
هي  بل  الشخصيّ؛  اجتهاده  وليدة  تكن  لم  بولس،  القدّيس  رسمها  الَّتي  اخلطوط،  هذه 
الَّذين تبعوا املسيح، حيث كانت  األوائل،  التالمذة  دستور حياة كلّ مسيحيٍّ مؤمن، منذ 
لها في قلبها"  العذراء مرمي "التلميذة األولى"، الَّتي "كانت حتفظ هذه األمور كلّها، وتتأمَّ

(لو ٢: ١٩)، فمشت وفق هذه اخلارطة بصورةٍ تلقائيَّة.
لعلّنا أضعنا الطريق، حني انزلقنا في متاهة الفوضى، واألصوات احملرّضة والهادمة، وسط 

٣صفحة

َّاه أفضل منِّي". وهذا الفعل بصيغته في روم ١٢: ١٠، ال يستعمله  القريب عليَّ حاسبًا إي
َّةً واحدة هنا. في مقدِّمة نشيد إخالء املسيح، يستخدم بولس  بولس في كلّ رسائله إالَّ مر
ا من هذا الفعل، ويكتب في رسالته إلى أهل فيليبّي ما يلي: "ال تفعلوا شيئًا عن  قسمً
منه  أفضل  غيره  منكم  واحدٍ  كلُّ  وليحسب  اع،  باتضِّ بل  باطل،  مبجدٍ  وال  خصامٍ 
(hegoúmenoi)". فإن كان ثمن أخي "دم املسيح"، كما رأينا أعاله، فكم يجب باحلريّ أن أعيش 
ا: "أن أحسب غيري أفضل منِّي". من هنا  معنى االتِّضاع احلقيقيّ الَّذي يعطيه بولس تعريفً
ا من التَّواضع "أن يحسب االنسان نفسه ال شيء" إلى  نرى في فكر القدِّيس بولس تدرُّجً
صغر  خلطر  ا  َّضً معر االنسان  يبقى  التواضع،  في  منه".  أفضل  غيره  يحسب  "أن  االتِّضاع 

ا في االتِّضاع فيالزمه الفرح. النفس واحلزن، أمَّ

ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ
، فقال: "في  َّبّ انتقل بولس، في هذه اآلية، إلى الكيفيَّة الَّتي تؤثّر بها احملبَّة على خدمة الر
َّبّ عابدين". يدلُّ هذا على ميزةٍ ثالثة للمحبَّة  ّين، وللر االجتهاد غير متكاسلني، وبالرُّوح حار

(agápe)، وهي احلماس.
ناشد بولس أهل روما أن ال يكونوا "متكاسلني". يجب أن ال يكون املسيحيّ كسوالً في ما 
ّين". الكلمة  : "بالرُّوح حار َّ بولس قائالً ًا. استمر ؛ بل ينبغي أن يكون غيور َّبّ يختصُّ بخدمة الر
ًّا أو يغلي"؛ أي إن لم يبقَ  ّين" هي zéô، ومعناها أن "يكون حار مة إلى "حار ترجَ اليونانيَّة الـمُ

املؤمن قريبًا من اهللا و"عابدًا له"، يقلّ حماسه. 

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
يُرام. لكن تكون  ا عندما يسير كلُّ شيءٍ على ما  سً أن يكون االنسان متحمِّ هل  السَّ من 
احلالة صعبة عندما ال يسير شيءٌ على ما يُرام. لذلك، ذكر بولس في روم ١٢: ١٢ ثالث صفات 

َّام القامتة. َّام املشرقة وفي األي للمحبَّة (agápe) جتعلها ثابتة في األي
تفرح  احملبَّة  وألنَّ  يحدث.  ا  عمَّ النظر  بغضّ  َّل  األو املقام  في  بالرجاء  مة  فعَ مُ احملبَّة  تكون 
مة هنا إلى "ضيق"،  ترجَ بالرجاء، تصبر في الضيق وتثبت. الكلمة اليونانيَّة thlípsis، الـمُ
تعني بصفةٍ أساسيَّة "ضغط"؛ الضغط الَّذي يكون عبئًا على االنسان. كان املسيحيّون 
في زمان بولس يشكّلون نسبةً ضئيلةً جدًّا من السكان، وكانوا معرَّضني ألوامر السلطات. 
كان الضيق بالنسبة إليهم حقيقة واقعيَّة ضاغطة. ووسط هذا "الضيق"، استطاعوا أن 

يصبروا ويثبتوا حتت الضغط الَّذي ال يُطاق. 
الصالة  : "على  قائالً بولس  لذا يوصي  االنسان وصبره.  رجاء  يدلّ على  الصالة عاملٌ مهمّ 

مواظبني". فالصالة بالنسبة إلى احملبَّة ليست مسألة خيار، بل ضرورة.

َّفة"، مثل يهوذا الَّذي خان يسوع بقبلةٍ على خدّه (راجع لو ٢٢: ٤٧، ٤٨). لذا ناشد بولس  املزي
أهل روما أالَّ يكونوا كذلك.

َّ وأحبُّوا  َّ والزموا اخلير"، عبارةٌ اقتبسها بولس من النبيّ عاموس: "أبغضوا الشر "جتنَّبوا الشر
اخلير" (عا ٥: ١٥). قد يستغرب القارئ ملاذا أتبَعَ بولس وصيَّة احملبَّة بوصيَّة جتنُّب الشرّ. وما 
َّه ال تكون احملبَّة حقيقيَّةً إن لم يُبغض االنسان ما يعاكسها. ألنَّ احملبَّة الصادقة  ذلك، إالَّ ألن

تكره الشرّ وتلتصق باخلير.
اخلير"  والزموا  الشرّ  "جتنَّبوا  عبارة  ترجمة  املستحسن  من  اليونانيّ،  النصّ  إلى  بالعودة 
هنا  م  ترجَ الـمُ  ،apostugéô اليونانيّ  فالفعل  باخلير".  والتصقوا   َّ الشر بــ"أبغضوا 
ا  رُّ مألوفً َّه من املمكن أن يصبح الشَّ ن"؛ ألن بــ"جتنَّبوا"، يعني "أبغضوا، إكرهوا، إشمئزُّوا مِ
َّه ضدَّ اهللا ومشيئته.  ألن الشرّ  يُبغضوا  أن  ينبغي  لذا  يُدهشهم.  يعود  ال  بحيث  عندهم 
اليونانيَّة  من  هي  "التصقوا"  فكلمة  باخلير"؛  "يلتصقوا  أن  يجب  ذلك،  على  عالوةً 

ا كالصمغ".  kollômenoi، ومعناها "االلتصاق معً

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
باللغة  املستخدمة  للـ"محبَّة"  الثالث  الكلمات  والعاشرة  التاسعة  اآليتَني  في  وردت 
اليونانيَّة في العهد اجلديد: agápe، و filía، و storgê. استخدم بولس كلمة agápe في اآلية 
ا filía، و storgê فاستخدمهما في كلمتَني مركَّبتَني في اآلية العاشرة. لكلمة  التاسعة، وأمَّ

filía عالقة بالعواطف اجليَّاشة، بينما تشير storgê إلى محبَّة أفراد األسرة الواحدة. 
ترجم من الصفة اليونانيَّة filóstorgoi يعني "احلبّ مبودَّة". مبعنى آخر، من  فعل "أحبُّوا"، الـمُ
َّة" هي ترجمة االسم اليونانيّ املركَّب  املستحسن ترجمة الصفة بــ "وادّين". و"احملبَّة األخوي
بولس  أراد  للكنيسة.  العائليَّة  الناحية  على  تركّزان  اليونانيَّتان  والكلمتان   .filadelfía
ا كعائلة واحدة.  للمسيحيّني، سواء أكانوا من أصل يهوديّ أم أمميّ، أن يعتبروا بعضهم بعضً
َّة"، أي أن  ا مبحبَّةٍ أخوي وبصفتهم إخوة في املسيح، عليهم أن يكونوا "وادّين بعضهم بعضً

يطلبوا ما هو أفضل لبعضهم البعض.  
يُعبَّر عن احملبَّة املتبادلة "باإلكرام" املتبادل. كلمة "كرامة" هنا هي من اليونانيَّة timê الَّتي 
قد حتمل معنى "التقييم والتقدير"، ولكنَّها هنا تُشير إلى معنىً أعمق: "الثَّمن"، أي إكرام 
األخ "الَّذي دُفع فيه ثمن املسيح"، وهي الكلمة نفسها الَّتي استعملها بولس في رسالته 
: "قد اشتُريتُم بثمنٍ كرمي" (١ قور ٦: ٢٠). هذا يعني أنَّ أقلّ واحد  األولى إلى أهل قورنتس قائالً

من اإلخوة قيمته أو ثمنه دم املسيح.
ا في الكرامة". ففعل  ال يتكلَّم بولس على الكرامة وحسب، بل "مقدِّمني بعضكم بعضً
َّه فعلٌ يونانيّ يعني أن "أقدِّم  ا عن "بادروا"، ألن م بـــ "مقدِّمني"، عوضً يُترجَ  proegéomai



(روم ١٢: ٩-١٥)
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ

مقدّمة
نا مرمي بالنَّفس واجلسد إلى السماء، يكلّمنا بولس  في هذا العيد الَّذي نذكر فيه انتقال أمّ
الرسول (روم ١٢: ٩-١٥) على جملة نصائح حتدّد لنا درب السماء، الَّتي هي عملٌ دؤوبٌ على 
األرض. قد نتساءل حول سبب اختيار هذا املقطع حتديدًا في هذا العيد، ولكنَّ اجلواب ينطلق 
نا مرمي  من املغزى العمليّ لهذا العيد. ليس الهدف من حتديد عقيدة انتقال العذراء، تكرمي أمِّ
وحسب، بل هو، وبالدرجة األولى، دعوةٌ لكلّ إنسان ليهيئ، أثناء حياته على األرض، السبل 

َّة.  األفضل لتأمني انتقاله إلى احلياة األبدي

شرح اآليات
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

مة هنا إلى "محبَّة"، هي أرقى أنواع احملبَّة، الَّتي تصف  ترجَ الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ
اهللا نفسه (راجع ١ يو ٤: ٨). استُخدمت، كلمة agápe، في الرسالة إلى أهل روما، مبعنى 
"محبَّة اهللا لنا"، إلى هذه النقطة من الرسالة (راجع روم ٥: ٥، ٨؛ ٨: ٣٥، ٣٩)، حيث أرشد 

بولس أهل روما إلى أن يكون لهم هذا النوع من احملبَّة (agápe) لبعضهم البعض.
ترجمة  : "لتكن محبَّتكم بال رياء". كانت الكلمة اليونانيَّة anupókrisis، الـمُ َّالً قال بولس أو
يرتدي  الَّذي  املسرح،  على  املمثّل  لوصف  بولس  زمان  في  تُستخدَم  رياء"،  "بال  بعبارة  هنا 
"احملبَّة  يعني  اليونانيَّة  الكلمة  بولس  فاستخدام  آخر.  ا  كان شخصً لو  وميثّل كما  ا،  قناعً

تراكم الفساد. لذا نحن بحاجة اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى قراءة خارطة القدّيس 
، ومحبَّة، على مثال العذراء مرمي، األمّ  ، ورجاءٍ ، بإميانٍ َّبّ بولس هذه، للسير على نور كلمة الر

واملعلّمة.

٤صفحة

ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ
َّة: األولى، "املشاركة  تَني ميكن بهما التعبير عن احملبَّة األخوي يذكر بولس في هذا اآلية طريقَ
في حاجات القدّيسني"، أي باملسيحيّني املعوزين. تشمل احملبَّة االهتمام بكلّ شخص. ولكن 
وامللبس  كالطعام  احلياة  َّات  ضروري "احلاجات"  وتشمل  باحملتاجني.  خاصّ  اهتمامٌ  هناك 
مة من  ترجَ واملسكن؛ والثَّانية، "ساعني إلى ضيافة الغرباء". إنَّ عبارة "ضيافة الغرباء" هنا مُ
إلى  األصدقاء  دعوة  العبارة  هذه  تعني  ال  الغرباء".  "محبَّة  ومعناها   ،filoxenía اليونانيَّة 

ا؛ بل املقصود بها هو دعوة الغرباء.  البيت لقضاء أوقاتٍ ممتعة معً

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
فعل "باركوا" هنا هو من الفعل اليونانيّ eulogéô، ومعناه "كالم جيّد" أو "مديح". في هذه 
فعل  إلينا.  يسيئون  الَّذين  عن  نيابةً  اهللا  إلى  ه  املوجّ اجليّد  الكالم  "املدح"  يعني  احلالة، 
َّبّ  الر به  أوصى  ما  بالتحديد  وهذا هو  "باركوا".  بل عكس  "الشتيمة"،  يعني  ال  "تلعنوا"، 

يسوع: "باركوا العنيكم، وصلُّوا ألجل الَّذين يسيئون إليكم" (لو ٦: ٢٨).
اضطهاد  على  أساسيَّة،  بصفةٍ  اآلية،  هذه  تركّز  مستحيل.  غير  ولكنَّه  صعب،  أمرٌ  هذا 

ا على حاالتٍ أخرى من سوء املعاملة.  املسيحيّني، ولكن ميكن تطبيقها أيضً

عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ
اآلية  ورد في هذه  ما  ا.  وعطوفً ا  فرحً يكون  أن  يجب  َّه  أن املسيح، هي  يتبع  ن  ملِ أخرى  صفةٌ 
يقتضي ضمنًا عالقة حميمة بني أعضاء الكنيسة. وهذه العالقة احلميمة ال ميكن بلوغها 
ا كلّ أسبوع، بل باالرتفاع إلى ما فوق امليول الطبيعيَّة للجسد  َّبّ معً رد تناول جسد الر مبجَّ

بعون اهللا.

خالصة روحيّة
توضح رسالة عيد انتقال العذراء مرمي (روم ١٢: ٩-١٥)، أنَّ بولس يريد ألهل روما أن يحيوا حياةً 
أنانيّني،  وغير  محبّني  ليكونوا  املسيحيّني  جميع  يدعو  لذا  العالم.  منطق  عن  مختلفة 

سني وثابتني على املبدأ، ومتواضعني، وعطوفني.  متحمّ
هي  بل  الشخصيّ؛  اجتهاده  وليدة  تكن  لم  بولس،  القدّيس  رسمها  الَّتي  اخلطوط،  هذه 
الَّذين تبعوا املسيح، حيث كانت  األوائل،  التالمذة  دستور حياة كلّ مسيحيٍّ مؤمن، منذ 
لها في قلبها"  العذراء مرمي "التلميذة األولى"، الَّتي "كانت حتفظ هذه األمور كلّها، وتتأمَّ

(لو ٢: ١٩)، فمشت وفق هذه اخلارطة بصورةٍ تلقائيَّة.
لعلّنا أضعنا الطريق، حني انزلقنا في متاهة الفوضى، واألصوات احملرّضة والهادمة، وسط 

َّاه أفضل منِّي". وهذا الفعل بصيغته في روم ١٢: ١٠، ال يستعمله  القريب عليَّ حاسبًا إي
َّةً واحدة هنا. في مقدِّمة نشيد إخالء املسيح، يستخدم بولس  بولس في كلّ رسائله إالَّ مر
ا من هذا الفعل، ويكتب في رسالته إلى أهل فيليبّي ما يلي: "ال تفعلوا شيئًا عن  قسمً
منه  أفضل  غيره  منكم  واحدٍ  كلُّ  وليحسب  اع،  باتضِّ بل  باطل،  مبجدٍ  وال  خصامٍ 
(hegoúmenoi)". فإن كان ثمن أخي "دم املسيح"، كما رأينا أعاله، فكم يجب باحلريّ أن أعيش 
ا: "أن أحسب غيري أفضل منِّي". من هنا  معنى االتِّضاع احلقيقيّ الَّذي يعطيه بولس تعريفً
ا من التَّواضع "أن يحسب االنسان نفسه ال شيء" إلى  نرى في فكر القدِّيس بولس تدرُّجً
صغر  خلطر  ا  َّضً معر االنسان  يبقى  التواضع،  في  منه".  أفضل  غيره  يحسب  "أن  االتِّضاع 

ا في االتِّضاع فيالزمه الفرح. النفس واحلزن، أمَّ

ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ
، فقال: "في  َّبّ انتقل بولس، في هذه اآلية، إلى الكيفيَّة الَّتي تؤثّر بها احملبَّة على خدمة الر
َّبّ عابدين". يدلُّ هذا على ميزةٍ ثالثة للمحبَّة  ّين، وللر االجتهاد غير متكاسلني، وبالرُّوح حار

(agápe)، وهي احلماس.
ناشد بولس أهل روما أن ال يكونوا "متكاسلني". يجب أن ال يكون املسيحيّ كسوالً في ما 
ّين". الكلمة  : "بالرُّوح حار َّ بولس قائالً ًا. استمر ؛ بل ينبغي أن يكون غيور َّبّ يختصُّ بخدمة الر
ًّا أو يغلي"؛ أي إن لم يبقَ  ّين" هي zéô، ومعناها أن "يكون حار مة إلى "حار ترجَ اليونانيَّة الـمُ

املؤمن قريبًا من اهللا و"عابدًا له"، يقلّ حماسه. 

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
يُرام. لكن تكون  ا عندما يسير كلُّ شيءٍ على ما  سً أن يكون االنسان متحمِّ هل  السَّ من 
احلالة صعبة عندما ال يسير شيءٌ على ما يُرام. لذلك، ذكر بولس في روم ١٢: ١٢ ثالث صفات 

َّام القامتة. َّام املشرقة وفي األي للمحبَّة (agápe) جتعلها ثابتة في األي
تفرح  احملبَّة  وألنَّ  يحدث.  ا  عمَّ النظر  بغضّ  َّل  األو املقام  في  بالرجاء  مة  فعَ مُ احملبَّة  تكون 
مة هنا إلى "ضيق"،  ترجَ بالرجاء، تصبر في الضيق وتثبت. الكلمة اليونانيَّة thlípsis، الـمُ
تعني بصفةٍ أساسيَّة "ضغط"؛ الضغط الَّذي يكون عبئًا على االنسان. كان املسيحيّون 
في زمان بولس يشكّلون نسبةً ضئيلةً جدًّا من السكان، وكانوا معرَّضني ألوامر السلطات. 
كان الضيق بالنسبة إليهم حقيقة واقعيَّة ضاغطة. ووسط هذا "الضيق"، استطاعوا أن 

يصبروا ويثبتوا حتت الضغط الَّذي ال يُطاق. 
الصالة  : "على  قائالً بولس  لذا يوصي  االنسان وصبره.  رجاء  يدلّ على  الصالة عاملٌ مهمّ 

مواظبني". فالصالة بالنسبة إلى احملبَّة ليست مسألة خيار، بل ضرورة.

َّفة"، مثل يهوذا الَّذي خان يسوع بقبلةٍ على خدّه (راجع لو ٢٢: ٤٧، ٤٨). لذا ناشد بولس  املزي
أهل روما أالَّ يكونوا كذلك.

َّ وأحبُّوا  َّ والزموا اخلير"، عبارةٌ اقتبسها بولس من النبيّ عاموس: "أبغضوا الشر "جتنَّبوا الشر
اخلير" (عا ٥: ١٥). قد يستغرب القارئ ملاذا أتبَعَ بولس وصيَّة احملبَّة بوصيَّة جتنُّب الشرّ. وما 
َّه ال تكون احملبَّة حقيقيَّةً إن لم يُبغض االنسان ما يعاكسها. ألنَّ احملبَّة الصادقة  ذلك، إالَّ ألن

تكره الشرّ وتلتصق باخلير.
اخلير"  والزموا  الشرّ  "جتنَّبوا  عبارة  ترجمة  املستحسن  من  اليونانيّ،  النصّ  إلى  بالعودة 
هنا  م  ترجَ الـمُ  ،apostugéô اليونانيّ  فالفعل  باخلير".  والتصقوا   َّ الشر بــ"أبغضوا 
ا  رُّ مألوفً َّه من املمكن أن يصبح الشَّ ن"؛ ألن بــ"جتنَّبوا"، يعني "أبغضوا، إكرهوا، إشمئزُّوا مِ
َّه ضدَّ اهللا ومشيئته.  ألن الشرّ  يُبغضوا  أن  ينبغي  لذا  يُدهشهم.  يعود  ال  بحيث  عندهم 
اليونانيَّة  من  هي  "التصقوا"  فكلمة  باخلير"؛  "يلتصقوا  أن  يجب  ذلك،  على  عالوةً 

ا كالصمغ".  kollômenoi، ومعناها "االلتصاق معً

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
باللغة  املستخدمة  للـ"محبَّة"  الثالث  الكلمات  والعاشرة  التاسعة  اآليتَني  في  وردت 
اليونانيَّة في العهد اجلديد: agápe، و filía، و storgê. استخدم بولس كلمة agápe في اآلية 
ا filía، و storgê فاستخدمهما في كلمتَني مركَّبتَني في اآلية العاشرة. لكلمة  التاسعة، وأمَّ

filía عالقة بالعواطف اجليَّاشة، بينما تشير storgê إلى محبَّة أفراد األسرة الواحدة. 
ترجم من الصفة اليونانيَّة filóstorgoi يعني "احلبّ مبودَّة". مبعنى آخر، من  فعل "أحبُّوا"، الـمُ
َّة" هي ترجمة االسم اليونانيّ املركَّب  املستحسن ترجمة الصفة بــ "وادّين". و"احملبَّة األخوي
بولس  أراد  للكنيسة.  العائليَّة  الناحية  على  تركّزان  اليونانيَّتان  والكلمتان   .filadelfía
ا كعائلة واحدة.  للمسيحيّني، سواء أكانوا من أصل يهوديّ أم أمميّ، أن يعتبروا بعضهم بعضً
َّة"، أي أن  ا مبحبَّةٍ أخوي وبصفتهم إخوة في املسيح، عليهم أن يكونوا "وادّين بعضهم بعضً

يطلبوا ما هو أفضل لبعضهم البعض.  
يُعبَّر عن احملبَّة املتبادلة "باإلكرام" املتبادل. كلمة "كرامة" هنا هي من اليونانيَّة timê الَّتي 
قد حتمل معنى "التقييم والتقدير"، ولكنَّها هنا تُشير إلى معنىً أعمق: "الثَّمن"، أي إكرام 
األخ "الَّذي دُفع فيه ثمن املسيح"، وهي الكلمة نفسها الَّتي استعملها بولس في رسالته 
: "قد اشتُريتُم بثمنٍ كرمي" (١ قور ٦: ٢٠). هذا يعني أنَّ أقلّ واحد  األولى إلى أهل قورنتس قائالً

من اإلخوة قيمته أو ثمنه دم املسيح.
ا في الكرامة". ففعل  ال يتكلَّم بولس على الكرامة وحسب، بل "مقدِّمني بعضكم بعضً
َّه فعلٌ يونانيّ يعني أن "أقدِّم  ا عن "بادروا"، ألن م بـــ "مقدِّمني"، عوضً يُترجَ  proegéomai



(روم ١٢: ٩-١٥)
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ

مقدّمة
نا مرمي بالنَّفس واجلسد إلى السماء، يكلّمنا بولس  في هذا العيد الَّذي نذكر فيه انتقال أمّ
الرسول (روم ١٢: ٩-١٥) على جملة نصائح حتدّد لنا درب السماء، الَّتي هي عملٌ دؤوبٌ على 
األرض. قد نتساءل حول سبب اختيار هذا املقطع حتديدًا في هذا العيد، ولكنَّ اجلواب ينطلق 
نا مرمي  من املغزى العمليّ لهذا العيد. ليس الهدف من حتديد عقيدة انتقال العذراء، تكرمي أمِّ
وحسب، بل هو، وبالدرجة األولى، دعوةٌ لكلّ إنسان ليهيئ، أثناء حياته على األرض، السبل 

َّة.  األفضل لتأمني انتقاله إلى احلياة األبدي

شرح اآليات
َيْر. وا اخل رّ، والزِمُ َنَّبُوا الشَّ بَّتُكُم بِال رِيَاء: جتَ حَ ٩ وَلْتَكُنْ مَ

مة هنا إلى "محبَّة"، هي أرقى أنواع احملبَّة، الَّتي تصف  ترجَ الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ
اهللا نفسه (راجع ١ يو ٤: ٨). استُخدمت، كلمة agápe، في الرسالة إلى أهل روما، مبعنى 
"محبَّة اهللا لنا"، إلى هذه النقطة من الرسالة (راجع روم ٥: ٥، ٨؛ ٨: ٣٥، ٣٩)، حيث أرشد 

بولس أهل روما إلى أن يكون لهم هذا النوع من احملبَّة (agápe) لبعضهم البعض.
ترجمة  : "لتكن محبَّتكم بال رياء". كانت الكلمة اليونانيَّة anupókrisis، الـمُ َّالً قال بولس أو
يرتدي  الَّذي  املسرح،  على  املمثّل  لوصف  بولس  زمان  في  تُستخدَم  رياء"،  "بال  بعبارة  هنا 
"احملبَّة  يعني  اليونانيَّة  الكلمة  بولس  فاستخدام  آخر.  ا  كان شخصً لو  وميثّل كما  ا،  قناعً

٥صفحة

تراكم الفساد. لذا نحن بحاجة اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى قراءة خارطة القدّيس 
، ومحبَّة، على مثال العذراء مرمي، األمّ  ، ورجاءٍ ، بإميانٍ َّبّ بولس هذه، للسير على نور كلمة الر

واملعلّمة.

ني. اعِ رَبَاءِ سَ ةِ الغُ يَافَ ارِكِني، وإِلى ضِ شَ نيَ مُ دِّيسِ اتِ القَ اجَ ١٣ وفي حَ
َّة: األولى، "املشاركة  تَني ميكن بهما التعبير عن احملبَّة األخوي يذكر بولس في هذا اآلية طريقَ
في حاجات القدّيسني"، أي باملسيحيّني املعوزين. تشمل احملبَّة االهتمام بكلّ شخص. ولكن 
وامللبس  كالطعام  احلياة  َّات  ضروري "احلاجات"  وتشمل  باحملتاجني.  خاصّ  اهتمامٌ  هناك 
مة من  ترجَ واملسكن؛ والثَّانية، "ساعني إلى ضيافة الغرباء". إنَّ عبارة "ضيافة الغرباء" هنا مُ
إلى  األصدقاء  دعوة  العبارة  هذه  تعني  ال  الغرباء".  "محبَّة  ومعناها   ،filoxenía اليونانيَّة 

ا؛ بل املقصود بها هو دعوة الغرباء.  البيت لقضاء أوقاتٍ ممتعة معً

نُوا. دُونَكُم، بَارِكُوا وال تَلْعَ هِ طَ ١٤ بَارِكُوا الَّذِينَ يَضْ
فعل "باركوا" هنا هو من الفعل اليونانيّ eulogéô، ومعناه "كالم جيّد" أو "مديح". في هذه 
فعل  إلينا.  يسيئون  الَّذين  عن  نيابةً  اهللا  إلى  ه  املوجّ اجليّد  الكالم  "املدح"  يعني  احلالة، 
َّبّ  الر به  أوصى  ما  بالتحديد  وهذا هو  "باركوا".  بل عكس  "الشتيمة"،  يعني  ال  "تلعنوا"، 

يسوع: "باركوا العنيكم، وصلُّوا ألجل الَّذين يسيئون إليكم" (لو ٦: ٢٨).
اضطهاد  على  أساسيَّة،  بصفةٍ  اآلية،  هذه  تركّز  مستحيل.  غير  ولكنَّه  صعب،  أمرٌ  هذا 

ا على حاالتٍ أخرى من سوء املعاملة.  املسيحيّني، ولكن ميكن تطبيقها أيضً

عَ البَاكِني. حِني، وَإبْكُوا مَ رِ عَ الفَ وا مَ ١٥ إِفْرَحُ
اآلية  ورد في هذه  ما  ا.  وعطوفً ا  فرحً يكون  أن  يجب  َّه  أن املسيح، هي  يتبع  ن  ملِ أخرى  صفةٌ 
يقتضي ضمنًا عالقة حميمة بني أعضاء الكنيسة. وهذه العالقة احلميمة ال ميكن بلوغها 
ا كلّ أسبوع، بل باالرتفاع إلى ما فوق امليول الطبيعيَّة للجسد  َّبّ معً رد تناول جسد الر مبجَّ

بعون اهللا.

خالصة روحيّة
توضح رسالة عيد انتقال العذراء مرمي (روم ١٢: ٩-١٥)، أنَّ بولس يريد ألهل روما أن يحيوا حياةً 
أنانيّني،  وغير  محبّني  ليكونوا  املسيحيّني  جميع  يدعو  لذا  العالم.  منطق  عن  مختلفة 

سني وثابتني على املبدأ، ومتواضعني، وعطوفني.  متحمّ
هي  بل  الشخصيّ؛  اجتهاده  وليدة  تكن  لم  بولس،  القدّيس  رسمها  الَّتي  اخلطوط،  هذه 
الَّذين تبعوا املسيح، حيث كانت  األوائل،  التالمذة  دستور حياة كلّ مسيحيٍّ مؤمن، منذ 
لها في قلبها"  العذراء مرمي "التلميذة األولى"، الَّتي "كانت حتفظ هذه األمور كلّها، وتتأمَّ

(لو ٢: ١٩)، فمشت وفق هذه اخلارطة بصورةٍ تلقائيَّة.
لعلّنا أضعنا الطريق، حني انزلقنا في متاهة الفوضى، واألصوات احملرّضة والهادمة، وسط 

َّاه أفضل منِّي". وهذا الفعل بصيغته في روم ١٢: ١٠، ال يستعمله  القريب عليَّ حاسبًا إي
َّةً واحدة هنا. في مقدِّمة نشيد إخالء املسيح، يستخدم بولس  بولس في كلّ رسائله إالَّ مر
ا من هذا الفعل، ويكتب في رسالته إلى أهل فيليبّي ما يلي: "ال تفعلوا شيئًا عن  قسمً
منه  أفضل  غيره  منكم  واحدٍ  كلُّ  وليحسب  اع،  باتضِّ بل  باطل،  مبجدٍ  وال  خصامٍ 
(hegoúmenoi)". فإن كان ثمن أخي "دم املسيح"، كما رأينا أعاله، فكم يجب باحلريّ أن أعيش 
ا: "أن أحسب غيري أفضل منِّي". من هنا  معنى االتِّضاع احلقيقيّ الَّذي يعطيه بولس تعريفً
ا من التَّواضع "أن يحسب االنسان نفسه ال شيء" إلى  نرى في فكر القدِّيس بولس تدرُّجً
صغر  خلطر  ا  َّضً معر االنسان  يبقى  التواضع،  في  منه".  أفضل  غيره  يحسب  "أن  االتِّضاع 

ا في االتِّضاع فيالزمه الفرح. النفس واحلزن، أمَّ

ابِدِين، َّبِّ عَ ِّين، ولِلر ار لِني، وبالرُّوحِ حَ تَكَاسِ ادِ غَيْرَ مُ تِهَ ١١ كُونُوا في اإلجْ
، فقال: "في  َّبّ انتقل بولس، في هذه اآلية، إلى الكيفيَّة الَّتي تؤثّر بها احملبَّة على خدمة الر
َّبّ عابدين". يدلُّ هذا على ميزةٍ ثالثة للمحبَّة  ّين، وللر االجتهاد غير متكاسلني، وبالرُّوح حار

(agápe)، وهي احلماس.
ناشد بولس أهل روما أن ال يكونوا "متكاسلني". يجب أن ال يكون املسيحيّ كسوالً في ما 
ّين". الكلمة  : "بالرُّوح حار َّ بولس قائالً ًا. استمر ؛ بل ينبغي أن يكون غيور َّبّ يختصُّ بخدمة الر
ًّا أو يغلي"؛ أي إن لم يبقَ  ّين" هي zéô، ومعناها أن "يكون حار مة إلى "حار ترجَ اليونانيَّة الـمُ

املؤمن قريبًا من اهللا و"عابدًا له"، يقلّ حماسه. 

بِني، وَاظِ الةِ مُ لى الصَّ يقِ ثَابِتِني، وعَ حِني، وفي الضِّ رِ اءِ فَ َّجَ ١٢ وبالر
يُرام. لكن تكون  ا عندما يسير كلُّ شيءٍ على ما  سً أن يكون االنسان متحمِّ هل  السَّ من 
احلالة صعبة عندما ال يسير شيءٌ على ما يُرام. لذلك، ذكر بولس في روم ١٢: ١٢ ثالث صفات 

َّام القامتة. َّام املشرقة وفي األي للمحبَّة (agápe) جتعلها ثابتة في األي
تفرح  احملبَّة  وألنَّ  يحدث.  ا  عمَّ النظر  بغضّ  َّل  األو املقام  في  بالرجاء  مة  فعَ مُ احملبَّة  تكون 
مة هنا إلى "ضيق"،  ترجَ بالرجاء، تصبر في الضيق وتثبت. الكلمة اليونانيَّة thlípsis، الـمُ
تعني بصفةٍ أساسيَّة "ضغط"؛ الضغط الَّذي يكون عبئًا على االنسان. كان املسيحيّون 
في زمان بولس يشكّلون نسبةً ضئيلةً جدًّا من السكان، وكانوا معرَّضني ألوامر السلطات. 
كان الضيق بالنسبة إليهم حقيقة واقعيَّة ضاغطة. ووسط هذا "الضيق"، استطاعوا أن 

يصبروا ويثبتوا حتت الضغط الَّذي ال يُطاق. 
الصالة  : "على  قائالً بولس  لذا يوصي  االنسان وصبره.  رجاء  يدلّ على  الصالة عاملٌ مهمّ 

مواظبني". فالصالة بالنسبة إلى احملبَّة ليست مسألة خيار، بل ضرورة.

َّفة"، مثل يهوذا الَّذي خان يسوع بقبلةٍ على خدّه (راجع لو ٢٢: ٤٧، ٤٨). لذا ناشد بولس  املزي
أهل روما أالَّ يكونوا كذلك.

َّ وأحبُّوا  َّ والزموا اخلير"، عبارةٌ اقتبسها بولس من النبيّ عاموس: "أبغضوا الشر "جتنَّبوا الشر
اخلير" (عا ٥: ١٥). قد يستغرب القارئ ملاذا أتبَعَ بولس وصيَّة احملبَّة بوصيَّة جتنُّب الشرّ. وما 
َّه ال تكون احملبَّة حقيقيَّةً إن لم يُبغض االنسان ما يعاكسها. ألنَّ احملبَّة الصادقة  ذلك، إالَّ ألن

تكره الشرّ وتلتصق باخلير.
اخلير"  والزموا  الشرّ  "جتنَّبوا  عبارة  ترجمة  املستحسن  من  اليونانيّ،  النصّ  إلى  بالعودة 
هنا  م  ترجَ الـمُ  ،apostugéô اليونانيّ  فالفعل  باخلير".  والتصقوا   َّ الشر بــ"أبغضوا 
ا  رُّ مألوفً َّه من املمكن أن يصبح الشَّ ن"؛ ألن بــ"جتنَّبوا"، يعني "أبغضوا، إكرهوا، إشمئزُّوا مِ
َّه ضدَّ اهللا ومشيئته.  ألن الشرّ  يُبغضوا  أن  ينبغي  لذا  يُدهشهم.  يعود  ال  بحيث  عندهم 
اليونانيَّة  من  هي  "التصقوا"  فكلمة  باخلير"؛  "يلتصقوا  أن  يجب  ذلك،  على  عالوةً 

ا كالصمغ".  kollômenoi، ومعناها "االلتصاق معً

ا بِاإلِكْرَام. ضً كُم بَعْ ضُ َّة، وبَادِرُوا بَعْ وِي بَّةً أَخَ حَ ا مَ ضً كُم بَعْ ضُ بُّوا بَعْ ١٠ أَحِ
باللغة  املستخدمة  للـ"محبَّة"  الثالث  الكلمات  والعاشرة  التاسعة  اآليتَني  في  وردت 
اليونانيَّة في العهد اجلديد: agápe، و filía، و storgê. استخدم بولس كلمة agápe في اآلية 
ا filía، و storgê فاستخدمهما في كلمتَني مركَّبتَني في اآلية العاشرة. لكلمة  التاسعة، وأمَّ

filía عالقة بالعواطف اجليَّاشة، بينما تشير storgê إلى محبَّة أفراد األسرة الواحدة. 
ترجم من الصفة اليونانيَّة filóstorgoi يعني "احلبّ مبودَّة". مبعنى آخر، من  فعل "أحبُّوا"، الـمُ
َّة" هي ترجمة االسم اليونانيّ املركَّب  املستحسن ترجمة الصفة بــ "وادّين". و"احملبَّة األخوي
بولس  أراد  للكنيسة.  العائليَّة  الناحية  على  تركّزان  اليونانيَّتان  والكلمتان   .filadelfía
ا كعائلة واحدة.  للمسيحيّني، سواء أكانوا من أصل يهوديّ أم أمميّ، أن يعتبروا بعضهم بعضً
َّة"، أي أن  ا مبحبَّةٍ أخوي وبصفتهم إخوة في املسيح، عليهم أن يكونوا "وادّين بعضهم بعضً

يطلبوا ما هو أفضل لبعضهم البعض.  
يُعبَّر عن احملبَّة املتبادلة "باإلكرام" املتبادل. كلمة "كرامة" هنا هي من اليونانيَّة timê الَّتي 
قد حتمل معنى "التقييم والتقدير"، ولكنَّها هنا تُشير إلى معنىً أعمق: "الثَّمن"، أي إكرام 
األخ "الَّذي دُفع فيه ثمن املسيح"، وهي الكلمة نفسها الَّتي استعملها بولس في رسالته 
: "قد اشتُريتُم بثمنٍ كرمي" (١ قور ٦: ٢٠). هذا يعني أنَّ أقلّ واحد  األولى إلى أهل قورنتس قائالً

من اإلخوة قيمته أو ثمنه دم املسيح.
ا في الكرامة". ففعل  ال يتكلَّم بولس على الكرامة وحسب، بل "مقدِّمني بعضكم بعضً
َّه فعلٌ يونانيّ يعني أن "أقدِّم  ا عن "بادروا"، ألن م بـــ "مقدِّمني"، عوضً يُترجَ  proegéomai


