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 عالمة األزمنة
فإنهما مستمّرة، بصفة والمسیحي البشري الفكر ودعوتها المرأة كرامة شغلت            1- إذا
ما منها عّدة، مجاالٍت في واضح وهذا مرموقة. مكانة األخیرة السنوات في              احتّلتا
المختلفة الوثائق بدورها تناولتها أبحاث، من الكنسّیة التعلیمیة السلطة عن            صدر
قد الوقت "أن الختامّیة رسالته في أّكد الذي الثاني، الفاتیكاني المجمع عن              الصادرة
وإشعاع نفوذ المجتمع في لها أصبح فقد كاملة. رسالتها المرأة لتؤّدي حان بل               أوشك
هذا في نرى، لذلك الیوم. بلغته الذي المستوى إلى األیام من یوم في َتْرق لم                 وسلطة
اإلنجیل بروح المتأّئرات النساء أن عمیقة، تحّوالت البشریة فیه عرفت الذي             الزمن
إّن .(1) تدهورها" وقف على البشریة مساعدة في كبیر بدور األضطالع             یستطعن
في سّیما ال تعالیم، من المجمع عنه عّبر أن سبق ما یوجز هذه رسالتنا                مضمون
العلمانیین  برسالة الخاص المرسوم وفي (2) ورجاء" "فرح الراعویة          الوثیقة

.(Apostoli- cam actuositatem (3 
على منها نذكر المجمع، سبقت التي الفترة غضون في مشابهة مبادرات ظهرت              لقد
عن الصادرة العامة والرسالة (4) عشر الثاني بیوس للبابا عدیدة ُخطبًا المثال              سبیل



سلفنا شاء وقد األرض". في "السالم عنوان تحت (5) والعشرین الثالث یوحنا              البابا
عالمة معنى على یرّكز أن الثاني، الفاتیكاني المجمع بعد السادس، بولس             البابا
(6) سییّن دي كاترین والقدیسة یسوع الطفل تریزیا القدیسة على فأنعم هذه،              األزمنة
عام في المنعقد األساقفة مجمع لرغبة استجاب قداسته أّن كما الكنیسة، ملفانة              بلقب
النساء "بترقیة المتعّلقة المعاصرة القضایا دراسة بها أناط لجنًة فأّسس ،1971           

 الفعلیة لجهة الكرامة واإلضطالع بالمسؤولیة" (7).
أكثر المسیحیة في المرأة، "إّن قوله: السادس بولس البابا ُخطب إحدى في ورد               ومّما
تجّلت الكرامة، حیث من خاص، بوضع البدء منذ حظیت قد آخر، دیٍن أي في                منها
المرأة أّن بوضوح یظهر حیث الجدید، العهد كتب في والمهّمة العدیدة             مظاهرة
لم أننا بحیث األهمیة من هو مكاناًَ الفاعلة، الحّیة المسیحیة بنیة في تحتّل، ألن                مدعّوة

 نستوعب بعد كّل ما ینطوي علیه من فعالیة" (8).
،1987 عام من األول تشرین شهر في المنعقد األساقفة مجمع آباء إن              ثّم
مرور بعد العالم، وفي الكنیسة في ورسالتهم العلمانیین "دعوة لموضوع            والمخّصص
كرامة في مجددا البحث على عكفوا الثاني" الفاتیكاني المجمع على عامًا             عشرین
والالهوتیة البشریة األسس العمق في ُتبحث أن خاص بنوع وتمّنوا ودورها،             المرأة
إنه وكرامتهما. والمرأة الرجل بهوّیة المتعلقة القضایا معالجة في اعتمادها            الواجب
وحتمًا، دائمًا البشري، الكائن یكون أن قّرر حین الخالق قصد نتفّهم أن علینا               یتوّجب
یمكن وال نتائج. من القرار هذا على یترّتب ما كذلك ندرك وأن ورجًال،               امرأة
األسس، هذه من إنطالقًا إّال والمجتمع، الكنیسة في الفاعل المرأة حضور عن              الحدیث

 التي تتیح لنا أن ننفذ إلى أعماق كرامة المرأة ودعوتها.
بعد عّنا صدر الذي واإلرشاد الوثیقة. هذه في عالجه نبغي الذي الموضوع هو               هذا
طروحات یتضّمن الوثیقة، هذه صدور بعد سینشر والذي األساقفة، مجمع            اختتام
هذه المجمع آباء أولى وقد والمجتمع. الكنیسة في المرأة مكانة بشأن             راعویة
المندوبین بآراء مستعینین حصیفة، بمالحظات علیها وعّلقوا إهتمامهم،          الطروحات
جمیع من والوافدین الخاصة، للكنائس الممّثلین – ورجال نساٍء من –             العلمانیین

 القاّرات.
  

 السنة المریمّیة
بحث خاصة بصفة حّرك ما وهذا المریمیة. السنة في إنعقد األخیر األساقفة مجمع               2- إن
وهي ذلك. إلى أیضًا هي (9) الفادي" "أّم العامة الرسالة أشارت وقد المرأة.               قضیة
الوثیقة من الثامن الفصل في الوارد الثاني، الفاتیكاني المجمع تعلیم في             تتوّسع
الحاضر. الزمن إطار في التعلیم هذا وتتناول بالكنیسة، الخاصة األمم" "نور             العقائدیة
مریم "الطوباویة وهو: دالالته، له عنوانًا المجمعیة الوثیقة من الفصل هذا             ویحمل



في ذكرها جاء التي المرأة – مریم إن والكنیسة". المسیح سّر في اهللا، أم                العذراء،
في تندرج – (26 : 19 و 4 : 2 ویوحنا 15 : 3 التكوین (سفر المقدس                   الكتاب
الكنیسة. سّر في ممیزا حضورًا حاضرًة نجدها ولهذا الخالصي. المسیح سّر             صمیم
وحدة وسّر باهللا، الوثیق االتحاد سّر ما، وجٍه على المسیح، في هي الكنیسة أّن                "بما
لنا ُیفسح الكنیسة سّر في الممّیز اهللا أم حضور فإن (10) بأجمعه" البشري               الجنس
جمعاء. البشریة واألسرة "المرأة" هذه بین القائمة اإلستثنائیة العالقة في التفكیر             في
الذین وبناته، البشري الجنس أبناء من فرٍد كّل البشریة، باألسرة هنا             والمقصود
المرتبط التراث ذاك كّلها، للبشریة األساسي التراث األجیال، مّر على فیهم،             یتفاعل
التكوین سفر صاحب یقول حیث المقدسة، الكتب في ذكره والوارد "البدء"             بسّر
وأنثى ذكرًا خلقه، اهللا صورة على صورته، على اإلنسان "خلق :(27 : 1               (فصل

 خلقهم" (11).
والذي أمرأة، أو رجًال كان سواًء البشري، بالكائن الخاّص األزلي، الواقع هذا              إن
یتجّلى "ال الذي السّر الوقت ذات في یشّكل – الجمیع اختبار في ثابتة بصفة                اندرج
حقیقة وجه، أكمل على لإلنسان، "ُیظهر المسیح إن المتجّسد". الكلمة في إّال              بوضوح
ُیظهر وإذ .(12) المجمع تعلیم في جاء كما دعوته"، سمّو عن له ویكشف               إنسانیته
المسیح، أم هي التي "للمرأة" أن هذا من ُیستشّف أال إنسانّیته، حقیقة لإلنسان               المسیح
والتي اإلنجیل في وردت كما المسیح، "رسالة" أفلیست المجال؟ هذا في ا خاص              دورًا
للكنیسة ُتوحي والجدید، القدیم بعهدیه الخلفیة، قماشتها كّله المقدس الكتاب            یشّكل

 وللبشریة بالكثیر عن كرامة المرأة ودعوتها؟
السنة مضمون في تندرج التي الحاضرة، الوثیقة لحمة تكونه أن تتوّخى ما              هذا
نهایته، على المسیح السید لمولد الثاني األلف یشرف حین في األوسع،             المریمیة
وطابعه التأّمل صیغة إضفاء األفضل من أنه لنا ویبدو الثالث. األلف علینا              وُیطل

 على هذه الوثیقة.
  

 القسم الثاني
 المرأة – أم اهللا (ثیوطوكوس)

  
 االتحاد باهللا

الرسالة في الواردة الكلمات بهذه امرأة". من مولودًا ابنه اهللا أرسل الزمان، تّم               3- "لّما
الذي السّر فیها یتّم التي األساسیة الفترات بولس الرسول ُیْجِمُل (4:4) الَغالطّیین              إلى
من یولد الجوهر، في لآلب المساوي االبن إّن .(9 : 1 (أفسس اهللا" لدى سلفًا                 "تحّدد
على اإلنسان تاریخ قّمة إلى یقودنا الحدث وهذا الزمان". یتّم "عندما كإنسان،              امرأٍة
المسیح، أّم مریم، اسم ذكر الرسول أغفل وإذا الخالص. تاریخ بوصفه             األرض،



األولى ( البشارة تعبیر مع ینسجم إذ مغزى، ذو أمر فهذا كامرأة، بذكرها             واكتفى
"المرأة" هذه أن والواقع .(15 : 3) التكوین سفر في            Protévangile) الواردة
فیها یتحّقق والذي الزمان" "ملء یحّدد الذي الرئیسي، الحدث في            حاضرٌة

 وبواسطتها.
الرب. فصح هو الذي الخالص، تاریخ في واألساسي الرئیسي الحدث یبتدئ             هكذا
اإلنسان تاریخ من إنطالقًا جدید، من الحدث هذا في نتأّمل أن بنا یجدر أنه                على
بنا یجدر كما المختلفة. العالم دیانات خالل من یتجّلى الذي األوسع، بمعناه              الروحي
من ینتظرون الناس "إن الصدد: بهذا الثاني الفاتیكاني المجمع في جاء ما نذكر               أن
باألمس أقلقت أسراٍر، من البشري الوضع في یكمن لما توضیحًا الدیانات             مختلف
ما غایتها؟ هي وما حیاته معنى هو ما اإلنسان؟ هو من ُتقلقه: تزال وال البشر                 قلب
إلى السبیل هو ما غایته؟ هي وما األلم مصدر هو ما الخطیئة؟ هي وما الخیر                 هو
السّر هو ما وأخیرًا وثواب؟ دینونٍة من یعقبه وما الموت عن ماذا الحّقة؟               السعادة
(13) نرمي؟" وإلیه نشأنا عنه والذي بوجودنا، یحیط الذي المدرك وغیر             األخیر
بهذه اإلحساس من نوعًا الشعوب مختلف لدى نجد الیوم، وإلى العصور أقدم منذ               إننا،
اإلحساس هذا ویتخّلل البشریة. الحیاة أحداث وفي األشیاء في الكامنة الخفّیة،             القّوة

 أحیانًا إكتشاف األلوهیة األسمى، أو "اهللا اآلب" (14).
اهللا عن بحثه في البشري، العقل طموحات ُتظهر التي الشاملة النظرة هذه من               إنطالقًا
یتحّدث الذي الزمان" "تمام أّن نرى ،(27 : 17 (أعمال إلیه" ویهتدي یتحّسسه               "لعله
والحركة الحیاة فیه لنا "الذي نفسه اهللا جواب ُیبرز رسالته، في الرسول              عنه
كّلم أن "بعد الذي اهللا، إنه المطروحة. األسئلة هذه على (27 : 17 (أعمال                والوجود"
هذه في كّلمنا الوسائل، مختلف كالمًا األنبیاء، بلسان كثیرة، مّرات قدیمًا،             آباءنا
االبن، هذا إرسال إّن .(2 ،1 : 1 (عبرانیین االبن". بلسان األّیام، آخر وهي                األیام،
المرحلة یشّكل امرأة" من "مولوٍد إنسان صورة في الجوهر، في لآلب             المشارك
الفاتیكاني المجمع ویعّلمنا للبشریة. ذاته اهللا إعالن مراحل من والنهائیة،            األسمى
یقول: حین خالصّي، مضمون على الوقت، ذات في بنطوي، اإلعالن هذا أّن              الثاني
سّر على ُیطلعنا وأن شخصیًا ذاته لنا ُیظهر بأن وجودته، حكمته في اهللا، سّر                "لقد
في ویشتركون القدس، الروح في اآلب إلى البشر ُیقبل به الذي (9 : 1)                إرادته
4 : 1 بطرس 2) .(15) المتجّسد" اهللا كلمة المسیح، بواسطة اإللهیة              الطبیعة

 وأفسس 2 : 18).
التي ثالوثه وحدة في ذاته، اهللا إعالن إّن إذ المرأة. نجد األساسي الحدث هذا قلب                 في
ابنًا، وتلدین تحبلین إنك "ها الناصرة: بشارة األساس في علیه تنطوي ُتدرك،              ال
أعرف ال وأنا هذا یكون "كیف – ُیدعى". العّلي وابن عظیمًا فیكون یسوع،               تسّمینه
منك المولود یكون لذلك تظّللك، العلّي وقدرة بك، یحلُّ القدس الروح "إن –               رجًال؟"



: 1 (لوقا .(16) اهللا" لدى ممكن غیر شيء. لیس ألنه ُیدعى... العلّي وابن                قدوسا
.(37 – 31 

المختار، الشعب إسرائیل، تاریخ عبر إلیه نظرنا إذا الحدث، هذا فهم الیسیر من               إن
جمیع خالل من إلیه نظرنا إذا فهُمه أیضًا الیسیر ومن مریم. خرجت منه               الذي
األساسیة األسئلة على جواٍب عن البدء منذ بحثها في البشریة سلكتها التي              الطرق

 والحاسمة معًا، التي ما انفّكت تطرح نفسها علیها بإلحاح.
للقلق حدًا تضع بأن الجدیرة الحاسمة، اهللا لمبادرة فاتحًة الناصرة بشارة في نرى               أال
نطق ملهمٍة هللا أقواٍل على هنا یقتصر ال األمر إن (17)؟ البشري القلب یساور                الذي
وقد .(14 : 1 (یوحنا للكلمة حقیقي بتجسّد إقترن اإللهّي الرّد إّن بل األنبیاء،                بها
هذا بنات وخاّصة كّله، إسرائیل توّقعات كّل یفوق باهللا، االتحاد من حدًا مریم               بلغت
تصبح أن الموعد، بحسب یأملن، أن إستطاعتهّن في كان اللواتي المختار،             الشعب
به الموعود المسیح أن ، إحداهنَّ ببال یخطر كان هل ولكن للمسیح... أّما یومًا               إحداهّن
اإلیمان من انطالقًا األمر، هذا توّقع العسیر من كان لقد للعلّي"؟ "ابنًا              سیكون
استطاعة في "لیس بما تقبل أن تستطیع مریم تكن ولم القدیم. العهد في اهللا                بوحدانّیة

 الناس، بل هو مستطاع عند اهللا" لوال "قّوة الروح القدس الذي حّل علیها".
  

 والدة اإلله
جهٍة، من تقوم، الكرامة هذه إن خارقة. كامة من للمرأة ما الزمان" "تمام أظهر                4- هكذا
وهذا المسیح. بیسوع باهللا االتحاد مستوى إلى الطبیعة، فائق للمرأة، ترفیٍع             على
في أو األرض على سواء إنسان، كّل وجود من العمیق اإللهي القصد یحّدد               الترفیع
المثالي، ونموذجه البشري للجنس الممّثلة هي المرأة تكون الوجهة، هذه ومن             األبدّیة.
ومن ونساء. رجال من البشر، جمیع إلیها ینتمي التي البشریة الطبیعة تتمّثل              وفیها
المرأة اهللا بها خّص فریدة، باهللا االتحاد من حالًة الناصرة حدث ُیبرز أخرى               جهة
عذراء أصبحت بحیث بابنها، األّم إّتحاد باهللا اّتحدت التي مریم، أعني سواها،              دون

 الناصرة أّما هللا.
عام أفسس مجمع عنها عّبر البدء، منذ المسیحي اإلیمان أقّرها التي الحقیقة هذه               إّن
لیست مریم بأن القائل نسطوریوس رأي بذلك ناقضًا ،(18) رسمیة بصفة 431            
حین مریم، فإن مریم. العذراء ألمومة العمیق المعنى مؤكدًا اإلنسان، یسوع أّم              سوى
اهللا، ابن هو بإنساٍن حبلت قولك!" بحسب لي "لیكن بقولها: المالك بشارة              واجهت
تشمل األمومة ألن اهللا، أّم الحقیقة في إذن إنها الجوهر. في اآلب مع واحد هو                 الذي
وهكذا وحدها. البشریة الطبیعة على وال بل الجسد، على تقتصر وال بكامله،              الشخص
العذراء به حظیت الذي باهللا لالّتحاد العلم اسم – اهللا أّم أي – ثیوطوكوس لقب                 أصبح

 مریم.



األزلیة الدعوة األسمى الوجه على یحّقق الذي باهللا، الخاّص الثیوطوكوس اتحاد             إّن
إنما االبن" في "ابنًا ویكون باآلب یّتحد لكي إنسان، كل إلى الموّجهة الطبیعة               وفائقة
ذات وفي الروح. من هبة الصفة، بهذه وهو، نعمٍة، مجّرد االتحاد) هذا (أي               هو
عن وبالتالي الحّرة، إرادتها عن باإلیمان، المّتسم بجوابها مریم، عّبرت            الوقت
المالك أجابت وحین اللتجّسد. حدث في واألنثوي الشخصي "لألنا" الكاملة            المشاركة
تجّسد سّر في تحّقق الذي االّتحاد ذلك باهللا، الحقیقي االّتحاد موضوع أصبحت              بالقبول
عالقته في اهللا، به یقوم عمٍل كل إّن الجوهر. في اآلب مع واحد هو الذي                 الكلمة،
 بالبشر، یحترم دائمًا اإلرادة الحّرة "لألنا" البشري، وقد احترمها في بشارة الناصرة.

  
 "الخدمة تعني السیادة"

حوار. أنها أي جدًا، واضحًا أشخاص، بین مواجهٍة طابع تحمل الناصرة بشارة              5- إن
المالك بین الجاري الحدیث، كل نركز لم ما كامًال استیعابًا نستوعبها أن نستطیع               وال
بأكمله البشارة حوار إّن .(19) نعمًة" ممتلئة "یا القائل: المالك سالم على              ومریم،
ُتهمل ال النعمة أن إّال الطبیعة، فائق الُبعد أي األساسي، الحدث ُبعد عن               یكشف
ملء إّن شأنها. من وترفع تكّملها ذلك، عكس على إنها، بل ُتلغیها، وال أبدًا                الطبیعة
ذات في إذن، یعني هللا، أما بصفتها والمنوط الناصرة، لعذراء الموهوب             النعمة،
على نجد، وهنا "أنوثة". من فیها وما المرأة" به "تمتاز ما في الكمال، ملء                الوقت،

 وجٍه ما، المرتكز األساسي لكرامة المرأة الشخصیة ونموذجها المثالي.
"الممتلئة وهي تشعر، "هاءنذا" قائلًة: السماوي الموفد لقول تستجیب حین مریم،             إّن
أمة "أنا فتقول: لها، المعلنة بالموهبة الشخصیة صلتها عن التعبیر إلى بحاجة              نعمًة"
من الحّد وال العمیق، معناها من العبارة هذه تجرید یجوز وال .(38 : 1 (لوقا                 الرب"
ما كّل وعن الحدث فیه ورد الذي النّص مجمل عن المصطنع بعزلها              مرماها،
مریم وعي تترجم الرب" "أمة عبارة إن واإلنسان. اهللا عن المعلنة الحقیقة              تتضمنه
آخر في الواردة "أمة" كلمة أّن على اهللا. إلى بالنسبة خلیقة سوى لیست بأنها                الكامل
االبن، وهذا وابنها. األّم یتناول الذي التاریخي الُبعد إطار في تندرج البشارة،              حوار
وهو مرارًا، سیقول الطبیعة، في لآلب ومشاركًا العلّي"، "ابن الحقیقة في             بوصفه
بل لُیخدم یأت لم اإلنسان ابن "إّن رسالته: ذروة في وهو سّیما ال نفسه، عن                 یتحدث

 لَیخُدم". (مرقس 10 : 45).
42 (أشعیا أشعیا نبوءة في جاء لما طبقًا الرب" "خادم أنه دائمًا یعي كان المسیح                 إّن
كان كما المسیح، رسالة جوهر عن یعّبر الذي (13 : 52 و 6 3و : 49 و 1 :                   
اإللهیة ألمومتها األولى اللحظة منذ فإنها مریم، كذلك العالم. فادي أنه یعي              المسیح
(17 : 3 (یوحنا العالم" به لیخّلص العالم إلى اآلب أرسله "الذي بابنها               واتحادها
أساس هي بالذات الخدمة وهذه (20) للمسیح" "المأسوّیة الخدمة في            شاركت



سُیعلن الرب" "خادم المسیح والسید .(21) السیادة" تعني الخدمة "حیث            الملكوت،
كل إلیها ُدعي التي بالدعوة وثیقًا ارتباطًا ترتبط ملكّیة، كرامة من للخدمة ما               للجمیع

 إنسان.
في الحاضر للتأّمل ومدخًال ممتازة وسیلًة اهللا أّم – المرأة واقع في التأمل یكون                وهكذا
المرأة كرامة في للتأّمل األساسي البعد یحّدد الواقع هذا أن كما المریمیة.              السنة
عن تحّدثنا أو ودعوتها، المرأة بكرامة یتعلق شأن أي في فكرنا ما وإذا               ودعوتها.
یغیب ال أن یجب فإنه تعزیزهما، سبیل في عمل بأي قمنا أو والدعوة، الكرامة                هاتین
والدعوة بشرّي، كائٍن كل كرامة إن األساسي. الُبعد هذا وعملنا وقلبنا بالنا              عن
عنها تتحّدث التي المرأة – ومریم باهللا. االتحاد في تكتمالن الكرامة، بهذه              المنوطة
بشرّي، كائن وكل الدعوة. وهذه الكرامة لهذه كماًال األوفر الصورة هي –              التوراة
یحقق أن الواقع، في یمكنه، ال ومثاله، اهللا صورة على خلق أنثى، أم كان                ذكرًا

 ازدهاره إّال في اّتجاه هذه الصورة وهذا المثال.
  

 القسم الثالث
 صورة اهللا ومثاله

  
 سفر التكوین

والتي المقدس، الكتاب بها اُفتتح التي "البدء" لروایة الكامل النّص إلى نعود أن               6- یجب
مثاله، اهللا صورة على المخلوق اإلنسان، عن المعلنة الحقیقة ُتشكل خاللها             من
اإلنسان اهللا "خلق .(22) البشري بالجنس یتعلق مسیحّي بحٍث لكل الثابت             األساس
هذه إن .(27 : 1 (تكوین خلقهم". وأنثى ذكرًا َخلقُه، اهللا صورة على صورته،                على
البشري. الجنس أصول لعلم األساسیة الحقائق تتضّمن الكتاب، من المقتضبة            الفقرة
یبدأ الذي البشري، والجنس المنظور. العالم في كّله، الخلق نظام قمة في هو               فاإلنسان
فكالهما كلَّه. الخلق عمل یتوِّج الوجود، إلى والمرأة الرجل فیها ُدعَي التي اللحظة               في
وهذه اهللا. صورة على مخلوقان وكالهما متساویان، وامرأة رجٌل بشرّیان،            كائنان
تنتقل البشري، الكائن تكوین في أساسّیة هي التي – باهللا الشبه أي –               الصورة
وامألوا واكثروا "أنموا ذّریتهما: إلى وأبوین، كزوجین والمرأة، الرجل           بواسطة
األرض على التسلُّط أمر الخالق َوَكَل لقد .(28 : 1 (تكوین وأخضعوها".              األرض
الذین والنساء، الرجال جمیع إلى جمیعًا، األشخاص إلى أي البشري، الجنس             إلى

 یستمّدون كرامتهم ودعوتهم من أصلهم المشترك.
18 : 2 (تكوین وامرأة رجًال اإلنسان لخلق أخرى روایة التكوین سفر في نجد                وإننا
الطابع أّن نوضح أن اآلن منذ بنا یجدر أنه إّال بعد. ما في إلیها سنتطّرق (25 –                 
شخص، هو فاإلنسان الكتابي. النص عن ینشأ واقٌع هو البشري للكائن             الشخصي



اهللا صورة على ُخلقا كلیهما ألّن والمرأة، الرجل على بالتساوي ینطبق             وهذا
عاقل، كائن اهللا، كما اإلنسان، أن هو واهللا، اإلنسان بین الشبه ووجه ومثاله               الشخصّي
(23) الحواّس ذات الكائنات فیها بما كّله، الحّیة الخالئق عالم عن یمّیزه ما               وهذا
سائر "ُیخضعا" أن والمرأة الرجل یستطیع المیزة هذه وبفضل           (الحیوانات).

 مخلوقات العالم المنظور (تكوین 1 : 28).
حقیقة عن التعبیر فإن (25 – 18 : 2 (تكوین اإلنسان لنشأة الثانیة الروایة في                 أّما
على هو، التعبیر هذا إّن مختلفة. صیغٍة في قد  ورد المرأة، سّیما وال اإلنسان،               خلق
األساطیر، لغة إلى وأقرب ومجازّي، وصفّي إنه القول ویمكن دقًة، أقل ما،              وجٍه
فالنص النّصین. بین أساسّي تناقض یوجد ال أنه على الزمن، ذلك في              المعروفة
الواردة المقتضبة الفقرة فهم على یساعد (25 – 18 : 2) التكوین سفر في                الوارد
ضوء على األول النّص قرأنا إذا الوقت، ذات وفي .(28 و 27 : 1) السفر ذات                  في
اإلنسان أن وهي فیه، الواردة األساسیة الحقیقة أعمق، بصفٍة إستوعبنا، الثاني،             النص

 المخلوق على صورة اهللا ومثاله، هو الرجل والمرأة على السواء.
"أنا" هي المرأة وإن الرجل، في "ضلع" من المرأة خلق اهللا إن یقول الثاني                فالنّص
به، المحیطة الحیة الكائنات عالم في كان، الذي الرجل جانب إلى ومخاطب              آخر،
على ف تعرَّ أ، الرجل یلبث ولم معه. یتآلف "معینًا" بینها یجد وال بالعزلة               یشُعُر
: 2 (تكوین عظامه" من وعظم لحمه من كلحم جانبه: إلى اهللا أوجدها التي                المرأة
أنها على یدل المرأة، على أطلق الذي االسم هذا إن "امرأة". ُدعیت لهذا والتي (23               
في نجد ال أننا له یؤسف ومّما . Ish-ishsha :للرجل مشابهة األساسیة هویتها             في
Ishsha) امرأًة ُتدعى "إنها التعبیر. هذا یقابل ما عامة، بصفة العصرّیة،           اللغات

 ) ألنها من الرجل (Ish) ُأخذت". (تكوین 2 : 23).
الرجل بین األساسیة المساواة على للتعُرف كافیة أُسسًا لنا یقّدم الكتابي النص              إّن
عن یختلفان وبهذا شخصان. هما البدء فمنذ .(24) بشر أنهما حیث من              والمرأة،
في آخر "أنا" هي فالمرأة بهما. المحیط العالم في الموجودة الحّیة، الكائنات              سائر
وهذا اثنین". في "كواحٍد البدء منذ یبدوان إنهما المشترك. البشریة طبیعتها             إطار
"معینًة معها یجد یكن لم والتي فیها، كان التي العزلة حالة تجاوز قد الرجل أن                 یعني
تها مهمُّ تنحصر "معینة" وجد أنه هذا یعني فهل .(20 : 2 (تكوین ِشْبِهِه". على                له
مّما فإّنه كالَّ! .(28 : 1 (تكوین األرض"؟ "إخضاع وعلى العمل على مساعدته               في
وأن له كزوجة بها یّتحد أن للرجل یمكن حیاة، شریكة هي المعینة هذه أن فیه شّك                  ال
فالنّص .(24 : 1 (تكوین وأّمه". "أباه الغایة لهذه تاركًا واحدًا"، "جسدًا معها               یصیر
وكأنه والمرأة، للرجل خلقه إطار في للزواج، اهللا إنشاء عن إذن یتحّدث              الكتابي
قد الطبیعة بأن العلم مع القادمة، البشریة األجیال إلى الحیاة لنقل عنه، غنًى ال                شرط،



األرض وامألوا واكثروا "أنموا الحیاة: هذه بنقل الزوجي والحّب الزواج            ربطت
 وأخضعوها" (تكوین 1 : 28).

  
 الشخصي – الشركة – الموهبة

ضوء على وفّسرناه (25 – 18 : 2) التكوین سفر نّص مجمل في التفكیر أمعّنا                 7- إذا
أن نستطیع (27 ،26 : 1 (تكوین ومثاله، اهللا صورة على اإلنسان خلق               حقیقة
الذي الطابع ذلك البشري، للكائن الشخصي الطابع ماهّیة أكمل، وجه على             ندرك،
الواقع، في هو، إنساٍن كّل إّن باهللا. شبیهًا یكون ألن والمرأة الرجل من كًال                یؤّهل
على ِزْد وتحبه. اهللا تعرف ألن لة مؤه وحّرة، عاقلة خلیقًة بوصفه اهللا، صورة               على
(18 : 2 (تكوین وحیدًا یكون أن یمكن ال – الكتاب قول حّد على – اإلنسان أّن                   ذلك
آخر. بشرّي بشخٍص عالقٍة على وبالتالي االثنین" "وحدة في إّال یوجد أن یمكن               وال
وعلیه بالرجل. المرأة وعالقة بالمرأة الرجل عالقة هي متبادلة، عالقة هنا             والمقصود
عالقٍة على یكون أن یفترض ومثاله، اهللا صورة على مخلوقًا شخصًا اإلنسان              فكون
إلهًا كونه عن الزمان" "تمام في اهللا سیعلنه لما یمّهد وهذا اآلخر. "باألنا"               وارتباط

 واحدًا وثالوثًا معًا: أي وحدة حّیة في شركة اآلب واالبن والروح القدس.
أوًال تنطوي القدیم العهد كتب فإّن بدایته. في مباشرًة هذا یعلن لم المقدس الكتاب                إّن
الحقیقة هذه على الجدید العهد وسُیدخل ووحدته. اهللا وحدانیة حقیقة إعالن             على
ذاته أعلن الذي فاهللا البشر. على الُمْغلقة الداخلي، اهللا حیاة سّر إعالن              األساسیة
یسّلط وهذا الشركة. في وحدة أي ثالوث، في وحدة هو المسیح، السید عبر               للناس،
والوارد اإلنسان، في المتجلیین ومثاله، اهللا صورة مضمون على جدیدًا            ضوءًا
ال اهللا، صورة على وامرأة، رجًال المخلوق اإلنسان فكْوُن التكوین. سفر في              ذكرهما
أن أیضًا یعني إنه بل وحر!ة، عاقلٍة كخلیقٍة باهللا، شبیه بمفرده منهما كًال أن فقط                 یعني
البشریة طبیعتهما إطار في اثنین، بین تؤّلف كوحدٍة المخلوقین والمرأة،            الرجل
شركة العالم في هكذا یعكسا وأن محّبة، شركة في یعیشا ألن مدعّوان              المشتركة،
الحیاة سّر في الحّب الثالثة األقانیم یتبادل بموجبها والتي اهللا، في القائمة              المحبة
الالهوت، وحدة في الواحد اإلله وهم القدس، والروح واالبن فاآلب الواحد.             اإللهیة
وفي غورها. ُیسبر ال والتي بینهم، القائمة اإللهیة العالقات بفعل ثالثة أقانیم أیضًا               هم
یوحنا (رسالة ذاته. في محبًة اهللا كون حقیقة ندرك أن یمكننا وحده، اإلطار               هذا

 األولى 4 : 16).
عن كذلك یعبران وامرأة، رجًال المخلوق اإلنسان في ومثاله، اهللا صورة فإن              وعلیه،
یمكننا الذي التماُثل طریق عن (وذلك المشتركة البشریة طبیعتهما في االثنین             وحدة
عالمة هي التي هذه، االثنین" "وحدة إن والمخلوق). الخالق بین وجوده نفترض              أن
شركته في له مشابهًا أراده اإلنسان، خلق حین اهللا، أن ُتظهر األشخاص، بین               الشركة



ذات وفي والمرأة، الرجل لشخصیة مالزمة كصفة اندرج التشابه وهذا            اإللهیة.
 الوقت كدعوٍة إلى الوحدة وواجب.

منذ اإلنسان بهما اتسم الذین ومثاله، اهللا صورة في تتأصل اإلنسان مسلكیة جذور               إن
المسلكیة (L'éthos)التي هذه تحدید في والجدید، القدیم العهدان، تبسط وقد           البدء.

 تتبوأ قمتها وصیة المحبة (25).
لیعیشا فقط لیس االثنین" "وحدة إطار في البدء، منذ مدعوان والمرأة الرجل              إن

 "الواحد إلى جانب اآلخر" أو لیعیشا معًا، بل لیعیش كُل منهما لآلخر".
ـ 18 : 2 (تكوین التكوین سفر عنه یتحدث الذي "الُمعین" معنى أیضًا لنا یفسر                 وهذا
لنا یتیح الكتاب نص ومضمون شبهه". على عونًا له "أصنع الرب: قال حیث (25              
یعین أن یجب الرجل أن كما الرجل" "تعین المرأة أن اآلیة هذه من نستنتج أن                 أیضًا
منهما، كًال َیْحدو وهذا البشري". "الشخص طابع تحمل شيء، كل قبل ألنها،              المرأة،
یؤكد وأن الكامل إنسانیته لمضمون اكتشافه الدوام على یجدد أن على ما، وجٍه               على
واجب التعاون أن األساسي، الصعید هذا على ندرك، أن الیسیر ومن المضمون.              هذا
بین المشاركة إلى الدعوة یعني بشرًا االثنین فَكْون متبادل. وأنه الطرفین             على
الُبْعُد هو الزواج أن ُیظهر (25 ـ 18 : 2) التكوین سفر في ورد وما                 الشخصین.
حیاة ألن األوحد، الُبعد نقول وال الدعوة. لهذه األساسي ما، وجٍه وعلى              األول،
أخذنا وإذا الدعوة. هذه سیاق في تتحقق الزمن، مر وعلى األرض على ذاتها               اإلنسان
األشخاص، بین القائمة الشركة ضمن لآلخر، إنساٍن كل یعیش بأن القاضي             بالمبدأ
البشریة في تدریجیًا یندمجان انثى هو وما ذكٌر هو ما أن البشر، تاریخ عبر                نرى،
تتیح التكوین، سفر طلیعتها وفي الكتابیة، والنصوص تكون. أن اهللا أرادها كما              ذاتها
صلبًة تبقى التي التربیة تلك اإلنسان، حقیقة فیها تتأصل التي التربیة إلى نهتدي أن                لنا
أیضًا عالقًة الواقع لهذا إن الكیان على الطارئة الكثیرة التحوالت وجه في              ومنیعًة
ذات عبارة الثاني الفاتیكاني المجمع أعمال في نجد الصدد وبهذا الخالص.             بتاریخ
الوثیقة تتضمنه والذي البشري" "المجتمع یتناول الذي الفصل ففي خاص.            مدلول
یكون أن اآلب إلى یسوع الرب یطلب "عندما یلي: ما جاء ورجاء"، "فرح               الراعویة
إدراكها، العقل على یتعذر آفاقًا لنا یفتح (22 ،21 : 17 (یوحنا واحدًا...               الجمیع
في اهللا أبناء واتحاد اإللهیة األقانیم اتحاد بین التشابه من نوعًا هناك بأن إلینا                ویوحي
على الوحیدة الخلیقة وهو اإلنسان، أن بوضوح ُیظهر التشابه وهذا والحب.             الحق
مجانًا نفسه یهب لم ما تمامًا ذاته یحقق أن یمكنه ال لذاتها، اهللا أرادها التي                 األرض

 لغیره" (26).
واقع إجمالي، بأسلوب لنا، یقدم الحقیقة، هذه عن یعبر إذ المجمعي، النص هذا               إن
التكوین سفر من األولى الفصول تصوره الذي الواقع هذا ـ ُمْجمله في والمرأة               الرجل
إن البشري. الجنس بشأن والمسیحي الكتابي التعلیم علیها یرتكز التي الهیكلیة وكأنه              ـ



أراده "الذي المنظور العالم مخلوقات بین الوحید، الكائن هو ـ وامرأة رجًال ـ               اإلنسان
تحقیق إلى یرمي أنه یعني شخصًا اإلنسان وَكْوُن شخص. إذن فهو لذاته". الخالق               اهللا
تكتمل أن یمكن ال التي الذات هذه المجمع)، قول حد على ذاته، یجد أن إلى (أي                  ذاته
خالل من ذاته وتحقیق الشخص بین والربط مجانًا. بالنفس التضحیة خالل من              إال
األقانیم. بین شركة أي ثالوثًا، بوصفه نفسه، اهللا في نموذجًا له نجد التضحیة،               هذه
لغیره یحیا ألن مدعو أنه أیضًا یعني ومثاله اهللا صورة على ُخلق اإلنسان بأن                فالقول

 وأن یكون هو نفسه عطیة.
والرجال، النساء على بشري، كائن كل على تنطبق لغیره یحیا ألن اإلنسان              ودعوة
وفي خصائص. من أوتي بما كٌل الدعوة، هذه تحقیق على یعملوا أن یجب               الذین
نقطة هذا البشري الكائن واقع یشكل ودعوتها، المرأة كرامة في الحاضر تأملنا              سیاق
الذي الزوجي الطابع نستشف أن التكوین سفر لنا ویتیح عنها. غنًى ال التي               االنطالق
حقیقة ستتطور اإلطار هذا وفي أولي. مشروع وكأنه األشخاص، بین العالقة به              تتسم
اإللهي. الوحي ضوء على المرأة، لدعوة خاصیین كُبعَدین البتولیة، وكذلك            األمومة،
امرأة صورة في المقدسة، الكتب وحسب وجٍه أكمل على الُبْعدان، هذان             وسیتجسم

 الناصرة، العذراء ـ األم، عندما یحُل "تمام األزمنة" (غالطیین 4:4).
  

 لغة الكتب المقدسة تخلع الصفات البشریة على اهللا
من األولى الصفحات من إبتداًء ومثاله، اهللا كصورة اإلنسان وصف                 8ـ  إن
هللا حدیث أنه على الكتابي الوحي لفهم المفتاح إنه آخر. معنى یرتدي المقدس،               الكتاب
: 1 (عبرانیین ابنه" بفم كما األنبیاء" "بفم نفسه عن یتحدث حین تعالى إنه ذاته.                 عن
وإذا باإلنسان. خاصة وصوٍر ومعاني بشریة بلغٍة یستعین إنسانًا، صار الذي (2 ،1             
اإلنسان فألن اهللا، على البشریة الصفات بخلع تمیزت قد هذه التعبیر وسیلة              كانت
باإلنسان" "شبیٌه أیضًا هو اهللا فإن وعلیه، ومثاله. صورته على ومخلوق باهللا              شبیٌه
لغة أن على الشبه. هذا من إنطالقًا یعرفوه أن البشر یستطیع ولهذا ما، حٍد                إلى
التماثل. هذا وحدود الشبه هذا حدود ترسم بحیث الدقة من الوقت ذات في هي                الكتاب
بین فإن صحیحًا، واهللا اإلنسان بین الشبه كان إذا أنه فعًال یؤكد الكتابي               فالوحي
اعتبار، كل فوق فاهللا، وأعمق. أصح األساس في هي (27) فوارق والخلیقة              الخالق
ال الذي النور في یسكن "الذي الكائن مثاله، على المخلوق اإلنسان إلى بالنسبة               یبقى،
في ما كل عن الجوهر في یختلف وهو (16 : 6 األولى (تیموثاوس منه"،                ُیقترب

 الوجود سواه.
واهللا، اإلنسان بین التشابه من تحد التي المالحظة، هذه االعتبار بعین نأخذ أن               یجب
مقارناٍت القدیم) العهد في سیما (ال المقدس الكتاب في وجدنا وإن الكتاب. لغة               في
غیر تأكیدًا فیها نرى أن لنا جاز اإلناث، أو بالذكور خاصًة صفاٍت اهللا إلى                تنسب



دام وما ومثاله. اهللا صورة على السواء، على والمرأة، الرجل خلق لحقیقة              مباشر
المقدس الكتاب یستخدم أن مستغربًا فلیس والمخلوقات، الخالق بین تشابه            هناك

 عبارات تنسب إلى اهللا صفاٍت خاصًة بالذكور واإلناث.
صهیون: "قالت اإلطار: هذا في تندرج النبي أشعیا سفر من فقرات بعض هنا               لنذكر
لو لكن بطنها؟ ابن ترحم فال ُمرضعها، المرأة أتنسى السید. ونسیني الرب خذلني               قد
ُتعزیه "كما آخر: مكان وفي .(15 ،14 : 49 (أشعیا أنا". أنساك ال نسین، هؤالء                 أن
في اهللا، ُشبَّه كذلك .(13 :66 (أشعیا ُتعزون". أورشلیم وفي أنا، ُأعزیكم كذلك               أمه،
عند مفطوٍم فمثل نها، أسكِّ ولم نفسي أخفض لم كنت "إن الیقظة: باألم المزامیر،               سفر
.(3 ،2 : 131 (مزمور للرّب". راجیًا إسرائیل لیكن نفسي. عندي لُتفطم              أمه،
أصیح "فاآلن لولدها: األم وحّب شعبه على الساهر اهللا حّب بین تقارن فقراٌت               وهناك
أنا إسرائیل... آل بقّیة ویا یعقوب آل یا لي اسمعوا وأزفر... وأنفخ تلد،               كالتي
تشّبه كثیرة آیاٌت وهناك .(4 ، 3 : 46 و 14 : 42 (أشعیا أحملكم". فأنا                  صنعتكم
(19 : 4 : 3 وإرمیا 4 ـ 1 : 11 (هوشع أبًا أو كان زوجًا الرجل، بحّب اهللا                     حّب

 وكذلك بحب المرأة كأم.
یوضح إنسان، وكأنه اهللا، عن الحدیث في وأسلوبه الكتاب لغة في الطابع هذا               إن
اهللا حیاة مقومات من هي التي األزلیة، الوالدة سر مباشرة، غیر بطریقة              أیضًا،
طابٍع ذات إنها أوأنثوي. ذكرٍي طابع بأي ذاتها في تتسم ال الوالدة هذه لكن                الداخلیة.
(یوحنا روح"، "اهللا ألن معنى، من الكلمة هذه في ما بكل روحیة، إنها صرف.                إلهٍي
ذكر. أو أنثى جسد كان سواء بالجسد، تربطها صفة أیة لها ولیست (24 : 4               
الخاص الجسدي، الطابع عن مستقلة كلیًا، إلهیة أیضًا هي اهللا في األبوة فإن               وبالتالي،
القدیم العهد كان السیاق، هذا وفي البشریة. األبوة خصائص من هو الذي و               بالذكر،
إنجیله، في الواقع هذا على المسیح السید ركز وعندما كأب ویخاطبه اهللا عن               یتحدث
أیها "أبا، إیاه، داعیًا اهللا، إلى یتوجه كان وعندما المسیحیة، للصالة قاعدًة منه               وجعل
یقصد كان الجوهر، في له المساوي الوحید، االبن بصفته (36 : 14 (مرقس               اآلب"
كابٍن یتحدث كان إّنه البشریة. والطبیعة الجسد یتخّطى الذي المعنى، بهذا األبوة              بذلك
حقیقي بشرّي كابن الوقت، ذات وفي األزلّي، اإللهّیة الوالدة سّر باآلب یربطه              هللا،

 ألمه العذراء.
ولّما األزلیة، اهللا كلمة والدة إلى بشرّیة صفات إسناد المستطاع غیر من كان               ولّما
على علینا، وجب للكلمة، المادّي بالمعنى الذكر میزات تملك ال اإللهیة األبّوة              كانت
الكائنات دنیا في والدة لكّل المطلق النموذج عن اهللا في نبحث أن ذلك، من                النقیض
أجثو "لهذا المنحى: هذا یأخذ أفسس، أهل إلى الرسالة في ورد ما أّن ویبدو                البشریة.
إّن .(15 ،14 : 3 (أفسس واألرض". السماء في ٍة أبوَّ كّل فمنه لآلب، ركبتيَّ                على
على اهللا، في تتّم التي الوالدة في األعلى مثالها تجد المخلوقات، صعید على والدة                كل



النموذج بهذا تتمّثل المخلوق العالم في "والدة" وكّل كامل. روحّي أي إلهي،              نحٍو
من المرأة، وكذلك بالرجل، یختّص ما كّل أن نرى ولهذا المخلوق. غیر              المطلق
التشابه، ذاته في یحمل – البشرّیتین واألمومة األبّوة أعني – البشري التوالد              حیث
في هي، والتي تمامًا، عنه تختلف التي اهللا، أبّوة ومع اإللهیة، الوالدة مع التماثل،                أي
على فالتناسل، البشرّي، المستوى على أّما وألوهتها. روحانّیتها في كاملة            الجوهر،

 نقیض ذلك، من خصائص "وحدة االثنین". فالرجل، وكذلك المرأة، یتناسالن.
  

 القسم الرابع
 حواء ومریم

  
 البدء والخطیئة

فأساء التاریخ، بدء منذ الشیطان أغواه قد البرارة، حالة في اهللا أبدعه الذي اإلنسان                9- "إن
.(28) عنه" خارجًا مصیره تقریر في وراغبًا اهللا، وجه في منتصبًا حّریته،              استعمال
وال الخطیئة، عن المعلنة بالعقیدة الثاني الفاتیكاني المجمع تعلیم یذكرنا الكلمات             بهذه
واإلنسان العالم، خلق أي – الكتابي "البدء" إّن األصلّیة. المسّماة األولى، الخطیئة              سّیما
في اإلنسان نشأة خطیئة تسمیتها یمكن التي الخطیئة، بشأن الحقیقة یتضّمن العالم،              في
وهذا – رمزّیة روایة صورة في ورد قد التكوین سفر في جاء ما كان وإذا                 األرض.
(25 – 18 : 2 (تكوین وأنثى ذكرًا اإلنسان خلق وصف في فعًال المّتبع األسلوب                 هو
بصفٍة أو الخطیئة"، "سّر تسمیته یجب ما الوقت، ذات في ُیعلن، السفر هذا فإّن –               

 أشمل "سّر الشّر".
خلق بشأن الحقیقة ُمجمل إلى الرجوع دون الخطیئة" "سّر قراءة اإلمكان في              ولیس
أصول في البحث أي األنتروبولوجیا، أساس هو هذا ومثاله. اهللا صورة على              اإلنسان
صفة اإلنسان خلق على تخلع الحقیقة هذه إّن الكتاب. في وردت كما البشري،               الجنس
التي األساسیة الكرامة واقع فقط لیس تشمل، التي الهبة تلك اهللا، لدن من خاّصة                هبٍة
هذه ومصدر المخلوق، العالم في – امرأة أو كان رجًال – البشرّي الكائن بها                ینعم
الباطنة. اهللا حیاة في للمشاركة كلیهما، دعوتهما، مصدر كذلك تشمل بل             الكرامة،
تاریخ بنشأة الوقت، ذات في یقترن، الخلق نرى اإللهي، الوحي ضوء             وعلى
والرفض، المقاومة شعار تحت الخطیئة، إندرجت بالذات الخلیقة بدء ففي            الخالص.

 وتجسدت فیهما.
من الثالث الفصل في ذكرها الوارد الخطیئة إن المفارقة، سبیل على القول،              ویمكن
هذه دامت ما ومثاله، اهللا صورة على مخلوقًا اإلنسان كون حقیقة تؤّكد التكوین،               سفر
أو الخیر، إختیار في استعملها سواء الحّرة، اإلنسان إرادة أي الحّریة، تعني              الحقیقة
مضمونها في الخطیئة، إّن اهللا. إرادة بهذا مقاومًا الشر، اختیار في استعمالها              أساء



لإلنسان اهللا یریده لما رفٌض أنها كما وخالق، كرٍب هللا اإلنسان رفض هي               العمیق،
ومثاله، صورته على والمرأة الرجل خلق حین تعالى، إنه الدوام. وعلى البدء              منذ
في إّیاه مشاركتهما من النابعة الطبیعة، فائقَة السعادة أعني الخیر، ملء لهما              أراد
یرید اآلن ذات وفي العطیة، هذه یرفض الخطیئة اإلنسان یرتكب وحین ذاتها.              حیاته
أي (5 : 3 (تكوین الشر" هو وأین الخیر هو أین یعرف "كإلٍه نفسه، هو یصبح،                  أن
للخطیئة البشري البعد إّن خالقه. اهللا عن بمعزٍل شّر، هو وما خیر هو ما                یقّرر
في یّتسمان، أنهما كما الحّرة، اإلنسان إرادة في یكمنان الباطنّي ومقیاسها             األصلیة
: 3) التكوین سفر في بوضوح ورد حسبما ،(29) معّین شیطانّي بطابع الوقت،               ذات
اإلنسان كان التي األصلّیة، الذاتیة الوحدة رباط فصم إلى تؤّدي الخطیئة إن .(5 – 1               
مصدر هو الذي باهللا، االتحاد تبطل أنها كما األصلیة، البرارة حالة في بها،               ینعم
الرجل بین المتبادلة العالقات في أو الذاتي، "األنا" صمیم في سواٌء اإلنسان،              وحدة

 والمرأة (شركة األشخاص) أو في عالقة اإلنسان بالعالم الخارجي وبالطبیعة.
التكوین، سفر من الثالث الفصل في ورد كما األصلّیة، للخطیئة الكتابي الوصف              إن
والرجل. المرأة من كّل لعبه الذي الدور ویحّدد ما، وجه على األدوار،              ُیوّزع
سبیل على منها، نذكر بعد. ما في المقّدس، الكتاب من فقرات بعض هذا إلى                وستشیر
أوًال، ُجبل الذي هو آدم "إّن تیموثاوس،: إلى بولس القدیس في  رسالة ورد ما               المثال،
(أولى المعصیة" في فوقعت أغویت، التي هي المرأة بل آدم، ُیغو ولم حواء.               وبعده
النظر بصرف األولى، الخطیئة أن في شّك ال أنه على .(14 ،13 : 2                تیموثاوس
أبدعه الذي البشري، الكائن خطیئة هي الكتابي، النّص في لألدوار، التوزیع هذا              عن
ولهذا الوراثي، بالطابع المرتبطة األولین، األبوین خطیئة أیضًا وهي وأنثى. ذكرًا             اهللا

 نسّمیها الخطیئة األصلیة.
خلق سر إلى الرجوع دون الخطیئة مفهوم نستوعب أن القول، سبق كما یسعنا،               ال
سّر إلى نرجع وعندما ومثاله. اهللا صورة على – وامرأة رجًال – البشري               الكائن
صالح" وحده "هو الذي اهللا، مع التشابه فقدان سّر كذلك ندرك أن نستطیع هذا،                الخلق
الخطیئة هو الذي معه، التشابه وفقدان الخیر. ملء هو والذي (17 : 19               (متى
مع التشابه فقدان خطیئة كانت وإذا العالم. لتاریخ المالزم الشّر في یتجّلى              بالذات،
واإلرادة الحریة مجال في به شبیهین نكون أن تفترض بالذات، القداسة هو الذي               اهللا،
المالزم اهللا، مع التشابه فقدان إّن االزدواجیة هذه من إنطالقًا القول یمكننا              الحّرة،
اهللا، إلى نسيء بالخطیئة بأننا نسّلم أن ویجب إیالمًا. وأكثر مأسویًة أكثر هو               للخطیئة،
لموهبة استعمالنا سوء عبر عطّیته، صمیم في بالطبع ونهینه وأبًا، خالقًا             بصفته

 الحّریة التي أعطانا إیاها، والتي تندرج في إطار قصد اهللا األزلي من خلقه اإلنسان.
التي الخطیئة بشر أیضًا هو یتأثر ـ امرأًة أو كان رجًال ـ البشري الكائن أن                 غیر
الوضع بوضوح تصف أقواٌل الثالث) (الفصل التكوین سفر في وردت وقد             یرتكبها.



اإلنسان ینتظر عما تكشف وهي المخلوق. العالم في اإلنسان على طرأ الذي              الجدید،
آالم من المرأة ستتحمله وما .(19 ـ 17 : 3 (تكوین قوته على للحصول مشقًة،                 من
المحتم، الموت طابع یحمل هذا وكل .(16 : 3 (تكوین أوالدها تلد حین               ُمبرحة،
إلى الترابُي اإلنسان "یعود وهكذا األرض. على البشریة للحیاة حدًا یضع             الذي

 األرض التي منها أخذ": "تراٌب أنت وإلى التراب تعود". (تكوین 3 : 19).
في ومثاله اهللا صورة أن تعني ال إنها األجیال. مر على یتأكد الكلمات هذه مفعول                 إن
قد أنهما تعني بل الخطیئة، علیهما قضت قد ـ رجًال أو كان امرأًة ـ البشري                 الكائن

 غشتهما الظلمة (30) وتضاءال، على وجٍه ما.
فإذا اإلنسان. قدر من تحُط ،(31) الثاني الفاتیكاني المجمع قول حد على الخطیئة،               إن
وكرامته عظمته فإن ومثاله، اهللا صورة هو كشخص، بطبیعته اإلنسان،            كان
التي األساسیة، الوحدة ترسیخ على والعمل به واالتحاد اهللا مع بتحالفه             تزدهران

 تندرج في المفهوم الباطني لسر الخلق بالذات.
اإلنسان، سیما ال العاقلة، المخلوقات لجمیع العمیق للواقع تستجیب الوحدة هذه             إن
في اختاره حین البدء، من اهللا رفعه الذي المنظور، العالم خالثق بین الوحید،               وهو
لنكون العالم، إنشاء قبل اختارنا "لقد الرسول: بولس قول حد على األزل، منذ               یسوع
: 1 (أفسس المسیح". بیسوع یتبنانا أن لنا وقدر المحبة. في عیب، بال قدیسین،                عنده

 4 ـ ).
  

 "إنه سیسود علیِك"
ُیبرز كما اإلنسان، خطیئة عواقب یحدد التكوین سفر في الوارد النص              10ـ  إن
كانت التي العالقات تلك والمرأة، الرجل بین األصلیة العالقات في التوازن             اختالل
أو كان رجًال البشري، الكائن إن بشریًا. شخصًا بوصفه منهما، كل بكرامة              تلیق
اهللا أبدعها التي الوحیدة "الخلیقة األرض، على أنه، یعني وهذا شخص. هو              امرأة،
نفسها بذلت إذا إال ذاتها تحقق "أن یمكنها ال التي اإلطالق على الوحیدة وهي                لذاتها"،
"وحدة خاللها من تتجلى التي "الشركة" عالقة تنشأ هنا من .(32) مقابل"              بدون
الكالم الكتاب في نقرأ حین فإننا وعلیه، والمرأة. للرجل الشخصیة والكرامة             االثنین"
(16 : 3 (تكوین علیك"، یسود وهو أشواقك، تنقاد بعلك "إلى المرأة: إلى               الموجه
اهللا صورة وكرامة تنفق التي الوحدة لهذه وتحدیًا االثنین" "وحدة في تصدعًا فیه               نجد
إن المرأة. إلى بالنسبة خطورة أكثر یبدو التحدي هذا أن إال لهما. المعطاة               ومثاله،
یبلغ وأن المجاني، العطاء على یقوم أن یجب كیاٍن إلى فعًال تسرب قد التسلط                عنصر
بالمساواة اإلخالل یعني التسلط هذا إن علیِك". "سیسود اآلخر: سبیل في العیش              حد
وهذا إستقرارها. وعدم االثنین" "وحدة في والمرأة الرجل بها یتمتع التي             األساسیة
بصفتهما االثنین، كرامة من النابعة المساواة فیما أوًال، المرأة حساب على             یكون



بین الحقیقیة الشركة بطابع المتبادلة عالقاتهما تطبع أن وحدها تستطیع            شخصین،
اهللا من هبٌة الوقت، ذات في هي، التي المساواة، هذه انتهاك كان وإذا               األشخاص.
الفعل، بذات فإنه، المرأة، إلى ُیسيء مضموٍن على ینطوي منه، ممنوٌح وحٌق              الخالق
مجال في الدقة، بالغة لنقطة هنا نتعرض إننا الحقیقیة. الرجل كرامة من              ینتقص

 المسلكیة التي حددها الخالق منذ البدء حین خلق االثنین على صورته ومثاله.
إلى یشیر فهو والمعنى. المرمى بعید (16 : 3 (تكوین هذا التكوین سفر تصریح                إن
نطاق في الناشئة بالشهوة ویتعلق كزوجین، والمرأة الرجل بین المتبادلة            العالقة
أن بالمقابل تنتظر المرأة قبل من المجانیة" الذات "هبة أن بحیث الزوجي،              الحب
أن المرأة، سیما وال الزوجان، یستطیع وال الزوج. قبل من ممائلٍة بهبٍة              تكتمل
استنادًا إال الشخصیة، الكرامة تقتضیها التي االحقیقیة، االثنین" "وحدة في            یتواجدا
كلیهما للزوجین الحقیقیة الشخصیة احترام یتطلب الزوجي االتحاد إن المبدأ. هذا             إلى
الكالم كان وإذا واستمتاعه. الرجل لسیطرة مادًة المرأة تصبح أن یجوز وال              وكمالها،
الدائمة وآثارها األصلیة الخطیئة نطاق في مباشرة یندرج المقدس الكتاب في             الوارد
في یحمالن وكالهما الموروث، الخطأ تبعة تقع كلیهما فعلى والمرأة، الرجل             في
الذي األخالقي، النظام إفساد إلى النزعة أعني الخطیئة" "سبب انقطاع بال             ذاتهما
في تتجلى النزعة وهذه كشخص. بكرامته و ذاتها العقلیة اإلنسان بطبیعة             یلیق
وكبریاء العین وشهوة الجسد شهوة وهي الرسول، یحددها التي الثالث            الشهوات
(تكوین ذكرناه الذي التكوین سفر كالم من ویتضح .(16 : 2 األولى (یوحنا               الغنى
العالقات تعرقل الخطیئة، إلى اإلنسان تدفع التي الثالث، الشهوات هذه أن (16 : 3              

 المتبادلة بین الرجل والمرأة.
مباشرة، غیر بصفٍة أیضًا، یتناول فإنه بالزواج، مباشرة یتعلق الكالم هذا كان              وإذا
المرأة، منها تعاني التي والتفرقة اإلجحاف وحاالت اختالفها، على التعایش            مجاالت
الحجة تشكل وامرأة، رجًال اإلنسان خلق عن الُمعلنة والحقیقة امرأة. كونها             لمجرد
الخطیئة خلفتها التي الجائرة، أي الضارة، األوضاع لجمیع الرافضة           األساسیة،
الوجود منها، مختلفٍة مواضع في المقدسة، الكتب وتؤكد جمیعًا. البشر من             الموروثة
تطهیر أي التوبة، ضرورة الوقت، ذات في ُتعلن، كما األوضاع، هذه لمثل              الفعلي
قدر من ویحط اآلخرین إلى یسيء ومما الخطیئة، من والتحرر الشر، من              الذات
المعلنة للكلمة الثابت المضمون هو هذا فاعلها. أو اإلساءة ضحیة كان سواٌء              اإلنسان،

 من اهللا، وهذا ما تعبر عنه المسلكیة (L'éthos)الكتابّیة على الدوام (33).
لحقوق الواسع اإلطار ضمن جدیدًا، ُبعدًا أیامنا في المرأة حقوق قضّیة اتخذت              لقد
النهج، هذا على الضوء واإلنجیليُّ التوراتي المضمون ُیلقي وإذ البشري.            الشخص
االثنین" "وحدة مبدأ یصون فهو الوسائل، بكّل به التذكیر وُیعاد باستمرار ُیعلن              الذي
والمرأة، الرجل بین والنوعي الشخصي التباین من النابعتین والدعوة الكرامة            أعني



في جاء ما على المرأة اعتراض جاز إذا ولهذا، بشخصیته. منهما كٍل تفّرد               ومن
تسّلط من التحّرر ستار تحت – للمرأة یجوز ال فإنه علیها، الرجل تسلط عن                التوراة،
میزات من به تتفّرد ما حساب على الرجولة، میزات انتحال إلى تسعى أن –                الرجل
ستتعّرض، بل ا، نمو تزداد لن هذا، فعلت إن المرأة، أن المؤكد لمن وإنه               األنوثة.
ضخمة لثروٌة إنها أساسیة. ثروة من به تمتاز ما ولفقدان بل لتشویه ذلك، عكس                على
ورد كما هي، اهللا، أبدعها التي المرأة رأى حین األول الرجل أطلقها التي               والصیحة
عبر وامتدت الحیاة، مدى الرجل طبعت وافتتان، إعجاٍب صیحة التوراة، في             ذكرها

 األجیال.
فقط. عنها تختلف لكنها الذكور، ثروات عن تقلُّ ال الشخصیة األنوثة ثروات              إن
الممّیزة الثروات هذه خالل من ودعوتها وكرامتها شخصیتها م ُتقوِّ أن المرأة             وعلى
باعتبارها یتوارثنها، النساء تزال وال ُخلَقت، یوم علیها حصلت والتي            ألنوثتها،

 الصیغة الخاّصة التي تتحّقق عبرها، في المرأة، صورة اهللا ومثاله.
ُتعلنه والذي الخطیئة لنا خّلفته الذي الواقع كذلك لنتخطى ننطلق أن یجب هنا               ومن
بشرّي، كائٍن كل وعلى علیِك". یسود وهو أشواقك، تنقاد َبْعِلِك "إلى التوراة:              كلمات
وكّلما الموروث. األلیم الواقع هذا األجیال، مّر على یتجاوز، أن امرأًة، أو كان               رجًال
ُیسيء فإّنه دعوتها، وإلى الشخصیة المرأة كرامة إلى ُیسيء عمل على الرجل              أقدم

 إلى كرامته الذاتیة وإلى دعوته.
  

(Le Protévangile) البشارة األولى 
في اإلنسان صنعه الذي الشّر وهي الخطیئة، وجود یؤّكد التكوین سفر                11- إّن
ذلك منذ تحتها ینوء بأجمعه البشري الجنس یزال ال التي عواقبها یؤّكد كما               "البدء"
لالنتصار األولى الُبشرى على الوقت، ذات في ینطوي، السفر هذا أن كما              الحین.
جرت التي الثالث، الفصل من عشرة الخامسة اآلیة في الخطیئة، وعلى الشّر              على
وبین بینك عداوًة "أجعل قائًال: الحّیة اهللا یخاطب حیث األولى، بالبشارة             تسمیتها
اآلیة ولهذه عقبه". ترُصدین وأنِت رأسك، یسحُق فهو ونسلها، نسلك وبین             المرأة،
الكلمات، هذه تحملها التي العالم، مخّلص بالفادي البشرى إّن إذ ومغزاها،             مدلولها
من األول الشطر في المرأة ذكر ورد وقد شأنها". من "وكأّنها المرأة، إلى هة               موجٌّ
وإذا .(34) اإلنسان فادي نسله من الذي سیخرج السلف بصفتها األولى،            البشارة
ذلك ونسل المرأة نسل بین والعداوة الشّر مكافحة طریق عن الفداء یتحقق أن               وجب
تاریخ في للخطیئة األول المسبب (44 : 8 (یوحنا الكذب" "أبا بوصفه كان،               الذي

 اإلنسان، فإّن هذه العداوة ستكون، في ذات الوقت، عداوًة بینه وبین المرأة.



إنه ثم لإلنجیل، یمّهد أوًال فهو كّله. الوحي أبعاد تنكشف الكلمات، هذه خالل               من
حول ومریم حواء تلتقي إذ للمرأة، وجهان یتجّلى األبعاد هذه وعبر نفسه.              اإلنجیل

 تلك التي نسّمیها المرأة.
العهد ضوء على تلوناها إذا التكوین، سّر في الواردة األولى، البشارة كلمات              إن
الخالصي الفادي كفاح في ومشاركتها المرأة، دور عن كامًال تعبیرًا تعّبر             الجدید،

 ضّد مسّبب الشّر في تاریخ البشر.
اإلیمان، ودیعة في نفّكر عندما باستمرار، ذاتها تطرح ومریم حواء بني المقارنة              إن
ما كثیرًا التي المواضیع من هو الموضوع وهذا اإللهي. الوحّي إلینا ینقله              الذي
المقارنة وهذه .(35) والالهوتّیون الكنسّیون والُكّتاب الكنیسة آباء بالبحث           تناولها
األحیاء" جمیع "أم فحواء ومریم. حّواء بین تناقٍض عن بل اختالٍف، عن عادًة               ُتفِسُر
على اإلنسان خلق واقع عن التوراة، "بدء" في جاء لما تشهد (20 : 3                (تكوین
الجدید "للبدء" مریم تشهد فیما األصلّیة، الخطیئة واقع وعن ومثاله، اهللا             صورة
الخلیقة ذلك، عن فضًال نفسها، وهي (17 : 5 الثانیة (كورنثوس الجدیدة"              و"للخلیقة
على األولى" "البشارة ُتصرُّّ لماذا نفهم أن العسیر ومن نعمة". و"الممتلئة             الجدیدة
والنهائي، الجدید العهد بدء في بها أنیط الذي الدور ندرك لم إذا المرأة، وجه                إبراز
العهد هذا إّن الفادي. المسیح بدم الممهور العهد وهو والبشریة، اهللا بین              المعقود
اإلنجیل جدید الجدید، هو هذا الناصرة. بشارة في "المرأة" مع امرأٍة، مع بدأ               الجدید
أخرى ظروٍف في شعبه، تاریخ في التدّخل شاء حین اهللا، أن صحیح اإلطالق.               على
لم أنه إّال شمشون. وأّم صموئیل أم منهنَّ نذكر بنساٍء، استعان القدیم، العهد               من
وإبراهیم نوح هم الرجال وهؤالء البشریة. مع عهدًا لُیبرم وحدهم بالرجال إّال              یستعن
اهللا أراده الذي الجدید، العهد طلیعة في الناصرة، عذراء المرأة، نجد لكّنا              وموسى.
وامراة" رجٌل المسیح یسوع في "لیس أنه على الدلیل هو وهذا فیه. رجوع وال                أبدّیا
الذي والمرأة، الرجل بین التعارض أساسًا َیْبُطُل المسیح ففي (28 : 3              (غالطیة
المسیح في واحد جمیعًا "إنكم الرسول: قول حّد على األصلیة، الخطیئة عن              ورثناه

 یسوع" (غالطیة 3 : 28).
اهللا بكون المرتبطة الوحدة تلك األصل، في االثنین" "وحدة إلى تشیر الكلمات هذه               إّن
الشركة تعكس وهي ومثاله، صورته على وامرأة، رجًال البشرّي، الكائن خلق             قد
كون عن ینمُّ بولس الرسول وتعبیر اهللا. ذات في األقانیم، بین القائمة الكمال،               الكلّیة
الخلق، سّر في ورد ما ویجّدد یكّرر مریم، ابن المسیح، بیسوع اإلنسان فداء               سّر
الكائن خلق یوم اهللا، أّن الكتاب في نقرأ نفسه السبب ولهذا األزلي. الخالق قصد                بشأن
.(31 : 1 (تكوین جدًا". حسٌن هو فإذا صنع، ما جمیع "رأى وامرأة رجًال                البشرّي
خّلفته وما الخطیئة األساس في قّلصته الذي الخیر جذریا أعاد الفداء إن القول               ویمكن

 من آثار في تاریخ اإلنسان.



الفداء. منظور في تندرج التكوین، سفر من األولى البشارة في المذكورة المرأة،              إّن
"أّم بحّواء البادئ "المرأة" سّر أّن باعتبار ومریم، حّواء بني أیضًا المقارنة              ویمكن
شؤونها، من شأنًا وأصبح مریم به اضطلعت قد (20 : 3 (تكوین األحیاء"               جمیع
في استوعب الذي (54 : 15 األولى (كورنثوس اآلخر" "آدم المسیح سّر ضمن               أوال
مع الواحد اهللا، ابن كون في الجدید العهد طابع ویكمن األول. آدم طبیعة               شخصه
الكلمة شخص وحدة في اإلنسانیة وأشرك إنسانًا، صار الجوهر، في األزلي             اآلب
العالم افتداء سّر إّن حقیقیًا. إنسانًا الوقت، ذات في بالفداء، القائم یكون وبهذا               اإللهي.
به شبیهًا وأصبح آدم، عن الموروثة اإلنسانیة الطبیعة إستوعب االبن اهللا أن              یفترض
لنا، كشف وهكذا (15 : 4 (عبرانیین الخطیئة". عدا ما شيء، كل "في إنسان                وبكلّّ
الفاتیكاني المجمع تعلیم حّد على دعوتنا، سمّو وعن بجالء، هوّیتنا عن البشر،              نحن
هو "من جدید من نعي أن على ساعدنا إفتدائنا سّر إن القول ویمكن .(36)                الثاني

 اإلنسان" (مزمور 8 : 5).
بالمقارنة تقترن ما كثیرًا األجیال، جمیع ُعرف في والمسیح، آدم بین المقارنة              وإّن
آدم هو المسیح أّن كما الجدیدة" "حّواء بأنها مریم ُوِصَفت وإذا ومریم. حّواء               بین
بنا یجدر أنه إالّّ عدیدة. دالالت شك، بال لها، إن الممائلة؟ هذه تدّل عالم                الجدید،
كلمة علیه تنطوي ما لكّل الكامل اإلعالن مریم اعتبار عند خاص، بنوع              التوّقف،
بطریقة مریم، اسم وُیثیر الفداء. سّر مستوى على إعالنًا معنى، من التوراة في               امرأة
إلى والعودة (16 : 3 (تكوین التكوین سفر عنها یتحدث التي الحدود تجاوز إلى                ما،
كانت كما وبالتالي خلقت، یوم تكون أن لها اهللا أراد كما المرأة، كانت حیث                "البدء"
الجدید" "البدء هي مریم إّن القداسة. الكلّي الثالوث أحضان وفي األزلّي اهللا فكر               في

.  لكرامة المرأة ودعوتها (37)، ونعني بالمرأة جمیع النساء وكّل واحدة منهنَّ
وضعها التي العبارة في خاص بنوع نجده أن فیمكننا سبق، ما لفهم المدخل               أّما
لي صنع "إنه البشارة: عقب أللیصابات زیارتها لدى مریم، شفتي على             اإلنجیلّي
"ابن هو الذي بابنها، حبلها إلى بالطبع تشیر العبارة هذه إن .(49 : 1 (لوقا                 عظائم"
الطابع إلى الوقت، ذات في تشیر، قد كما اهللا. قدوس ،(32 : 1 (لوقا العلّي"                 اهللا
عن الكلمات بهذه مریم كشفت لقد عظائم". بي صنع القدیر "إن إلنسانّیتها.              األنثوي
التي األزلّیة، المرأة أصالة وعن باألنوثة، الخاّصة الثروات جمیع وعن            المواهب
"هبة طریق عن نفسه، الوقت في ذاتها، تحقق بأن جدیرًة بذاتها، شخصًا اهللا               أرادها

 نفسها بال مقابل".
أضعفت لقد السخّیة. ولهباته اهللا لعطّیة الواضح المرأة بوعي یقترن االكتشاف هذا              إن
خالل من هذا ویّتضح خنقته. إنها القول ویمكن الوعي، هذا "البدء"، منذ              الخطیئة،
1 : 3 (تكوین الكذب" "أبي قبل من اإلنسان لها تعّرض التي األولى التجربة                روایة
تاریخ في یتحّقق الفداء سّر وبدأ (4:4 (غالطیة الزمان" "تمام جاء فلّما .(5 –              



في ذكرها الوارد الناصرة، "امرأة" كلمات في أبعاده، بكّل الوعي هذا برز              البشریة،
أي للمرأة، الحقیقیة الكرامة مریم، شخص في جدید، من حّواء، فاكتشفت             الكتاب.
الذي االكتشاف، لهذا الدوام، على قلبها، تفتح أن امرأة كل وعلى البشر. من               لإلناث

 ُیشعرها بما ینطوي علیه دعوتها وحیاتها من قیم.
  

 القسم الخامس
 یسوع المسیح

  
 "فعجبوا إذ رأوه یحادث امرأة"

إلى نرجع أن لنا یتیح التكوین، سفر في األولى، البشارة في ورد ما                  12- إّن
في واقعًا أمرًا هنا یصبح البشارة، هذه ُتعلنه الذي اإلنسان، افتداء إن              اإلنجیل.
الفداء حقیقة مضمون كذلك نكتشف حیث رسالته، وفي المسیح، یسوع            شخص
حدیث في خاّصة بصورة یتجّلى المضمون وهذا ودعوتها. المرأة كرامة إلى             بالنسبة
المألوف وغیر للغایة البسیط الموقف هذا ، منهنَّ الدائم موقفه وفي النساء مع              المسیح
یسوع القى فقد كبیرین. وصفاٍء بعمٍق یتمّیز موقف إنه الزمن. ذلك ُعْرِف              في
في یؤّكد منهنَّ لكٍل لقاؤه وكان النساء، من عددًا برسالته، قیامه أثناء في               الناصرّي،

 الواقع هذا المنحى اإلنجیلي الجدید، الذي ألمحنا إلیه.
المسیح السید أّن – أنفسهم المسیحیة الرسالة ناقدي ولدى – عمومّا به المسّلم لمن                إنه
التي دعوتها وعن الحقیقّیة المرأة كرامة عن مدافعًا ُمعاصریه أمام نفسه ب             نصَّ
كاد ما وكثیرًا والدهشة، لالستغراب مثیرًا أحیانًا هذا وكان الكرامة. هذه             تستدعیها
التصّرف هذا ألّن (27 : 4 (یوحنا امرأة" یحادث رأوه إذ "فعجبوا الشكوك:               یثیر
كانوا أنفسهم المسیح وتالمیذ معاصریه. لدى المرعّیة العوائد مع یتنافى            كان
قدمي على الطیوب لتسكب الفّریسي، بیت إلى الخاطئة المرأة دخلت وحین             یعجبون.
التي المرأة هي من لعلم نبیًا، الرجل هذا كان "لو نفسه: في الفّریسيُّ قال                یسوع،
العّشارین "إّن المسیح: السید قول أما .(39 : 7 (لوقا خاطئة". إنها حالها: وما                تلُمسه
أثار بل ال أكثر، الذهول أثار فقد (31 : 21 (متى اهللا" ملكوت إلى یسبقونكم                 والبغایا

 "الُسخط المقّدس" لدى سامعیه المتغطرسین.
كما الملكوت" "بأسرار كاملة معرفة على أنه یؤّكد كان الكالم، بهذا یتفّوه كان               والذي
وكان قلبه. وفي باطنه في ُیضمر وما (25 : 2 (یوحنا اإلنسان" في ما "یعرف                 كان
وامرأًة، رجًال أبدعه، الذي البشرّي، بالكائن یتعّلق ما في األزلّي، اهللا لتدبیر              الشاهد
یعبث الذي اإلثم" و"سّر الخطیئة عواقب تمامًا یعي كان أنه كما ومثاله. صورته               على
الزواج، عن الهاّم حدیثه في یسوع، وإّن فیه. التي اهللا صورة ویحجب اإلنسان               بقلب
بالشریعة العارفین الكتبة، مخاطبیه "البدء" في جرى ما إلى أحال للفسخ، قبوله              وعدم



یتعّلق طرحوه الذي السؤال إّن مغزى. من اإلحالة لهذه ما یخفى وال وظیفتهم.               بحكم
یتعّرض، وهو .(3 : 19 (متى عّلة" كّل ألجل زوجته "تطلیق في "الرجل"               بحّق
حّق من الحّد (ألن وكرامتها الزواج في الصحیح وموقعها المرأة لحّق الفعل،              بذات
التشریع أن للمخاطبین ُیخّیل كان لقد یحّده). حقًا أیضًا هي للمرأة أّن یفترض               الرجل
(المرأة) ُتعطى أن موسى "أمر إذ لصالحهم، هو إسرائیل في به المعمول              الموسوّي،
قلوبكم قساوة أجل من "إنه فأجابهم: یسوع أّما .(7 : 19 (متى وُتسّرح" طالٍق                كتاب
.(8 : 19 (متى هكذا" البدء منذ األمر یكن ولم نسائكم، طالق في موسى لكم                 رّخص
قصد وإلى وامرأًة، رجًال البشري، الكائن خلق إلى أي "البدء" إلى أحالهم یسوع               إّن
الذي الكتاب، وقول ومثاله". صورته "على مخلوقین االثنین كون على المبنّي             اهللا،
بحیث امرأته، لیلزم وأّمه" أباه الرجل "یترك بأن یقضي والذي یسوع، به              یذّكرهم
اهللا، وضعها التي الشریعة، أن یعني القول) هذا (إن واحدًل" "جسدًا االثنان              ُیصبح

 ساریة المفعول: "ما جمعه اهللا، ال یفّرقه اإلنسان". (متى 19 : 6).
المسیح، السید األن یؤّكده الخلق، واقع في "البدء" منذ الُمدرج المسلكّیة، هذه مبدأ               إّن
المتسلط، هو الرجل كان لقد والرجل. المرأة بین یمّیز الذي التقلید مواجهة              في
وكرامتها المرأة، الكفایة، فیه وبما االعتبار، بعین یأخذ أن دون التقلید، هذا              بموجب
یجمع الذین الشخصّین، بین المتبادلة العالقات أساس في الخلق مسلكیة وضعتها             التي
السید أقوال، بها ُتذكر التي والفداء، اإلنجیل مسلكّیة هي تلك الزوجّیة. رباط              بینهما

 المسیح، وتؤّكدها.
  

 النسوة في اإلنجیل
سنَّهنَّ في یختلفن النساء، من كبیرًا عددًا یستعرض اإلنجیل یتصّفح من                13- إّن
التي المرأة كتلك الجسدیة، باآلالم أو بالمرض مصابات نساء یرى            ووضعهّن.
ال الظهر، قوساء فجعلها سنة، عشرة ثماني منذ فأمرضها روح علیها             "إستولى
على ُملقاًة كانت التي سمعان و"حماة (11 : 13 (لوقا البتة" تنتصب أن               تستطیع
: 5 (مرقس دٍم بنزیف مصابة أخرى وامرأة (30 : 1 (مرقس محمومة"               الفراش
كان تلمسه الذي اإلنسان ألن أحدًا، تلمس بأن لها حا مصر یكن ولم (34 – 25               
ثوب لمست والتي بالنزیف، المصابة األخیرة فیما جمیعًا، ُشفین لقد نجسًا.             ُیعتبر
لها: قائًال إیمانها بعظمة السّید أشاد .(27 : 5 (مرقس الجمع" وسط "في               یسوع
الحیاة، إلى یسوع أعادها التي یائیر، إبنة وهناك .(34 : 5 (مرقس خّلصك"               "إیمانك
التي نائین وأرملة (41 : 5 (مرقس قومي!" أقول لك صبیُّة، "یا حنان: في لها                 قائًال
إذ الودودة، شفقته عن بالتعبیر بادرته وقرن الحیاة، الوحید ابنها إلى یسوع              أعاد
التي الكنعانّیة، المرأة أخیرًا وهناك .(13 : 7 (لوقا تبكي" ال لها وقال علیها،                "تحّنن
إیمانها بسبب الخاص، التقدیر عبارات إلیها وّجه والتي ابنتها، یشفي أن إلیه              طلبت



لك فلیكن لعظیم، إیمانك إّن امرأة! "یا األم: قلب بها یتفرد التي والمروءة               وتواضعها،
 ما تریدین". (مت 15 : 28).

في أحیانًا ُیرافقنه غزیرة، بنعم علیهنَّ وُینعم یسوع، یقابُلهنَّ اللواتي النساء                       وكانت
من یبُذلن "وكنَّ اهللا، ملكوت بإنجیل ُیبشر كان حیث والقرى، المدن عبر              تجواله
قوزى، امرأة حّنة، أمثال ، إسمهنَّ اإلنجیل یذكر من وبینهنَّ خدمته"، في             أموالهنَّ

 خازن هیرودس، وسوسنة، و"غیرهنَّ كثیرات" (لوقا 8 : 1 – 3).
ُیوّضح كان التي األمثال في نسائیة شخصیات أحیانًا ُیدرج الناصرّي یسوع                      وكان
10 – 8 : 15 (لوقا الضائع الدرهم أمثال منها نذكر اهللا. ملكوت حقیقة لسامعیه                فیها
: 52 (متى الجاهالت والعذارى الحكیمات، والعذارى (33 : 13 (متى والخمیرة (             
األغنیاء "كان ففیما خاّصة. ببالغٍة األرملة فلس عن الحدیث ویمتاز .(13 – 1             
هذه "إّن فقال: َفْلسین، فیها ُتلقي مسكینة أرملًة رأى الخزانة، في هباتهم              ُیلقون
تملك ما جمیع ألقت حاجتها، من ألنها، جمیعًا... منهم أكثر ألقت الفقیرة              األرملة
الدفاع وتوّلى للجمیع قدوًة المرأة هذه یسوع قّدم لقد .(4 – 1 : 21 (لوقا                 لمعیشتها"
والقضائي االجتماعي النظام ظّل في ، عنهنَّ یدافع من لهنَّ یكن لم األرامل ألّن               عنها،

 السائد في ذلك العهد. (لوقا 18 : 1 – 7).
في القائمة التفرقة یعكس شيٍء أّي تصرفاته، وفي كّله، یسوع تعلیم في نجد                        وال
تنّم ذلك، عكس على كانت، وأعماله أقواله إّن بل والرجل. العاّدیة المرأة بین               عصره
قوساء فالمرأة المرأة. مع التعامل في اعتمادهما الواجب والتكریم، االحترام عن             دائمًا
في اللقب، هذا ُیطلق لم فیما، (16 : 13 (لوقا إبراهیم" "إبنة یسوع سّماها                الظهر
اللواتي للنسوة یسوع وسیقول إبراهیم". "أبناء الرجال على إّال بأكملها،            التوراة
ال أورشلیم، بنات "یا الجلجلة: إلى طریقه في الصلیب، درب یجتاز وهو ،              سیقابلهنَّ
كما ، وإلیهنَّ النساء عن التحدث في األسلوب هذا إّن .(28 : 23 (لوقا " علىَّ                تبكن

، یشكّل تجدیدًا واضح المعالم، إذا قورن بالعادات المّتبعة آنذاك.  في معاملتهنَّ
الرأي كان اللواتي النساء مع التعاطي حالة في وضوحًا أكثر ُیصبح التجدید                       وهذا
سبیل على ، منهنَّ نذكر والزواني. والبغایا بالخاطئات وباحتقار، عادًة، ُیلقُِّبُهنَّ            العام
رجال خمسة لك كان "لقد بقوله: یسوع صارحها التي السامریة، المرأة             المثال،
حیاتها، بأسرار معرفٍة على بأنه شعرت فلما رجلك". لیس اآلن معك الذي              والرجل
سبق الذي الحوار، كان وقد مواطنیها، بین به تبّشر وراحت المسیح، بأنه              اعترفت

 هذا االعتراف، من أجمل ما ورد في اإلنجیل من حوارات. (یوحنا 4 : 7 – 27).
على یسوع، قدمّي على الطیوب لتسكب الفّریسّي بیت دخلت أخرى بغّیة                       وهناك
قال التصّرف، لهذا استنكاره البیت رّب أبدى وإذ العاّم. الرأي استیاء من              الرغم
47 – 37 : 7 (لوقا كثیرًا". أحّبت ألنها لها، ُغفرت قد الكثیرة خطایاها "إّن                یسوع:

.( 



امرأًة یسوع إلى جلبوا لقد إفحامًا. األكثر یكون قد الذي الحادث هذا أخیرًا                        وإلیكم
أوصانا قد موسى "إّن بالتحدّي: المّتسم السؤال هذا علیه وطرحوا زنى، في              ُأخذت
خطیئة بال منكم كان من یسوع: أجاب تقول؟... ماذا فأنت أمثالها. برجم الشریعة               في
معه یستطیعوا لم حدا بلغت الجواب هذا في التحّدي كثافة إّن بحجر!". ویرمها               فلیتقّدم
وحده، یسوع ولبث سنًا. كبارهم یتقّدمهم اآلخر، بعد الواحد "االنصراف،            سوى
علیك یحّكم ألّم المرأة؟ أیتها هم، "أین لها: وقال یسوع فجلس مكانها. في               والمرأة
تعودي وال إذهبي علیك. أحكم ال وأنا یسوع: لها فقال سیدي. یا ال، فأجابت:                أحد؟

 إلى الخطیئة" (یوحنا 8 : 3 – 11).
"یعرف الذي هو فالمسیح بالصفاء. ملیئًة شاملة، لوحًة یؤّلف المشاهد هذه مجموع              إّن
ما یعرف كما المرأة، في أو الرجل في سواًء (25 : 2 (یوحنا اإلنسان" في                 ما
(هو كیانه، ذات في األبد، إلى ُیظهر وهو اهللا. نظر في وقدٍر كرامٍة من                لإلنسان
الفداء سّر في نهائیًا َیُصبُّ یفعله ما وكل یقوله ما وكلُّ اإلنسان. قیمة المتأنّس                اإلله
الماسوّیة ( خدمته غضون في ، بهنَّ مّر اللواتي النسوة من یسوع موقف إّن             الفصحّي.
إختارها ، منهنَّ كًال خلق إذ الذي هللا، األزلّي التدبیر           Messianique) یعكس
الرجل) (كما منهّن واحدٍة كّل ُتعتبر ولهذا .(5 – 1 : 1 (أفسس المسیح في                 وأحّبها
منذ ترث منهنَّ واحدٍة وكّل لذاتها". اهللا أرادها التي األرض، على الوحیدة              "الخلیقة
ویذّكر الكرامة هذه یؤّكد الناصرّي یسوع إن امرأًة. بصفتها كشخص، كرامتها             البدء
إلى أرسل ألجلها التي الفداء، اإلنجیل رسالة مقومات من جعلها وقد ویجّددها،              بها
وكّل النساء، بشأن المسیح كلمات من كلمٍة كّل ُندرج أن إذن الواجب فمن               العالم.
كل یصبح اإلطار، هذا وفي الفصحي. السّر بعد في ، إزاءهنَّ تصّرفاته من ف              تصرٍّ

 شيء واضحًا.
  

 المرأة التي ُأخذت في زنى
المثّقل الملموس، التاریخي واقعها من إنطالقًا المرأة، مع یتعاطى یسوع              14- إّن
والرجل، المرأة بین التفرقة آفة خاصة بصفة یحمل اإلرث وهذا الخطیئة.             بإرث
تبدو هذه، النظر وجهة ومن التفرقة. هذه بطابع المرأة ُطبعت وقد األخیر.              لصالح
لقد خاّص. مضموٍن ذات (11 – 3 : 8 (یوحنا زنى" في "ُأخذت التي المرأة                 حادثة
أن هذا، قبل شاء، لكّنه الخطیئة". إلى تعودي "ال الحوار: خاتمة في یسوع لها                قال
هذا، بفعله مظهرًا، لیرُجموها، اّتهموها الذین الرجال لدى بالخطیئة الشعور            ُیوقظ
یقول وكأنه وأفعالهم، البشر ضمائر علیه تنطوي ما استقصاء على العمیقة             قدرته
وخصوصًا، أیضًا تعكس، خطایا، من ارتكبت ما بكّل المرأة، هذه ألیست             للمشتكین:

 مخالفاتكم وجوركم، أنتم الرجال، وتجاوزاتكم؟



یرویها التي والحادثة بكامله. البشرّي الجنس على ینطبق الخطیئة، واقع الواقع، هذا              إّن
امرأٌة ُتعزل ُتحصى. ال مشابهٍة حاالت في التاریخ، حقبات كّل في تتكّرر یوحنا،               إنجیل
خاطئ، رجٌل یتسّتر خطیئتها وراء أّن یذكر أحد وال العام، الرأي أمام بإثمها               وُیشهَّر
خطیئتها، تبعات في یشاركها التي المرأة هو هذا وغیره غیره" "خطیئة عن              مسؤول
غیر وكأنه فیبدو عنه، الصفح وُیضرب أحد، انتباه خطیئته تسترعي ال هذا              ومع
كما المشتكي، دور انتحال حّد إلى أحیانًا الغيُّ به ویصل غیره". "خطیئة عن               مسؤول
هكذا المرأة تدفع ة مرٍّ من كم الذاتّیة. خطیئته عن متغاضیًا المذكورة، الحادثة في               جرى
أي الرجل، خطیئة عن مسؤولًة الحاالت، بعض في هي، تكون (قد خطیئتها؟              ثمن
تبقى ة مرٍّ من وكم وحدها). وتدفعه الثمن، تدفع التي هي لكّنها غیرها"              "خطیئة
عنه؟ بمسؤولیته االعتراف الطفل، والد الرجل، یرفض إذ ا، أم أصبحت وقد             معزولًة،
نذكر أن یجب مجتمعنا، في الموجودات العازبات" "األمهات من العدید جانب             وإلى
تحت األحیان، من كثیر في مولده، قبل الطفل من "یتخّلصن" اللواتي جمیع              أیضًا
كم ولكن الطفل، من یتخلَّصن أنهنَّ صحیح نفسه. المذنب الرجل یفتعلها مختلفٍة              ضغوط
الناجم الشّر آثار "یمحو" أن مختلفة، بأسالیب الیوم، یحاول العام الرأي إّن هذا؟               ُیكلفهنَّ
انتزعت أنها ینسى أن عاّمة، بصفٍة یستطیع، ال المرأة ضمیر ولكّن الخطیئة. هذه               عن
لقبول انفتاح من "البدء" منذ علیه ُطبعت ما ُتزیل أن وسعها في لیس ألنه طفلها،                 حیاة

 الحیاة عن طریق األمومة.
له (11 – 3 : 8 (یوحنا اإلنجیلي یوحنا یرویها التي الحادثة في یسوع، موقف                 أّن
على – الحّق سلطان – یسوع سلطان عبره لیتجّلى نظیره، قّل مؤاٍت، فالظرف               مغزاه.
كان كما هنا، وجدانه یكن ألم متأمًال. خاشعًا، هادئًا، یسوع كان لقد البشرّي.               الضمیر
ُخلق حیث "البدء" سّر كثب عن یواجه (9 – 3 : 19 (مرقس الفّریسیّین مع حدیثه                  في
تمّیزت ما مع الرجل، ُعهدة في المرأة اهللا جعل وحیث وامرأًة، رجًال البشرّي،               الكائن
عهدة في كذلك الرجل اهللا جعل لقد ا؟ أم تكون أن على قدرتها ذلك في بما أنوثتها،                  به
ومثاله. اهللا صورة على مخلوقین كشخصین اآلخر، منهما كًال استودع إّنه             المرأة.
الحّب یكون ولكي الزوجّي. الحّب! أعني الحّب، ُیقاس المتبادل عطائهما            وبمعیار
مسؤول أنه الزوجین من كّل یشعر أن یجب المتباّدل، المّجانّي" "العطاء هذا              الزوجّي
بقلب تعبث األصلیة، الخطیئة عقب أصبحت، مضاّدة ات قوٍّ لكنَّ – العطاء هذا              عن
تعمل إنها الخطیئة". "مصدر هي التي الثالث، الشهوات من إنطالقًا والمرأة،             الرجل
إلى نظر "من الجبل: على عظته في یسوع یقول هذا وفي اإلنسان، نفس قرارة                في
إلى رأسًا الموّجه القول هذا إّن .(28 : 5 (متى قلبه" في بها زنى فاشتهاها،                 امرأة
تقتضیها التي المسؤولیة تلك المرأة، تجاه لمسؤولیته الحقیقي العمق عن یكشف             الرجل،
غیر بطریقٍة وإن أیضًا، المرأة یعني هذا یسوع وقول ودعوتها. وأمومتها             كرامتها
وتصرفاته، تعلیمه عبر النساء إلى لیعید جهده أقصى یبذل كان المسیح إّن              مباشرة.



االجتماعیة والعالقات عصره، في المّتبعة األعراف إطار في ، وكرامتهنَّ           شخصّیتهنَّ
تتعّلق "البدء" منذ القائمة االثنین" "وحدة إلى إستنادًا الكرامة، وهذه ذاك. إذ              القائمة
على الوقت، ذات في وتفرض، المسؤولیة، كامل إنسانًا بصفتها نفسها، بالمرأة             مباشرًة

 الرجل كواجب. والمسیح یستحث منطقیًا روح المسؤولیة لدى الرجل.
أسلوب إلى الرجوع الیوم علینا یتوّجب ودعوتها، المرأة كرامة في نتأّمل إذ              إننا،
ودعوته الرجل كرامة ومثلهما – ودعوتها المرأة كرامة إن القضیة. طرح في              اإلنجیل
بالكیان المحیطة التاریخیة الظروف في وهما، اهللا. قلب من األزل منذ تنبعان –             
نفسه: یسأل أن رجل كّل على یتوّجب لذلك االثنین". "بوحدة االرتباط وثیقتا              اإلنساني،
قلبه، في لها یعد لم اإلنسانیة، ذات في له كأخٍت ُعهدته، في اهللا جعلها التي المرأة                  هل
بشّتى تشاركه، التي المرأة وهل شهواته؟ إلشباع مادٍّة مكانة سوى تزّوجها،             متى
للمتعة مادًة أي "متاعًا"، نظره في أصبحت قد العالم، هذا في كیانه، في               الطرق،

 واالستغالل؟
  

 القّیمات على الرسالة اإلنجیلیة
وأقواله، أفعاله یسجل الذي واإلنجیل المرأة، مع تعاطیه في المسیح أسلوب                15- إّن
النسوة فإن ولهذا المرأة. لكرامة إساءًة یتضمن ما كل على مترابٍط احتجاج بمثابة               هما
و"یمارسه" "یعلمه" الذي النهج خالل من أنفسهَن یكتشفن المسیح، كنف في             العائشات
"حررهن" النهج هذا بأن یشعرن إنهن كخاطئات". بوضعهن یتعلق الذي ذلك             حتى
إن نفسه. المسیح في مباشرة یتجسد أزلي" "حٍب موضع إنهن أصالتهَن. إلى              وإعادهَن
في ُیحدثهن یسوع بأن یشُعرن وهن المسیح. نشاط مجال في یتبدل االجتماعي              وضعهن
المرأة مثل هو الشأن، هذا في مثٍل وأبلغ النساء. بمشاركة ذاك إذ تعالج تكن لم                 قضایا
خاطئة، بأنها علمه على فإنه، سیخارة. بئر من مقربة على یسوع القاها التي               السامریة،
الحب عطیة وعن اهللا أسرار أعمق عن معها تحدث خطیئتها، أمر في فاتحها               وقد
.(14 : 4 (یوحنا األبدیة" للحیاة ینبع ماٍء "بینبوع شبهها التي المتناهیة، غیر               اإللهي
والحق بالروح لآلب المتوجة الحقیقیة العبادة وعن روح، هو الذي اهللا، عن حدثها               لقد
4 (یوحنا إسرائیل به اهللا وعد الذي المسیح هو أنه أخیرًا لها وأعلن .(24 : 4                  (یوحنا

.(26 : 
"تلمیذًة" أصبحت خاطئة، أنها من بالرغم المرأة فهذه مثیل: له یسبق لم لحدٌث               إنه
أیضًا، هم أنهم، بحیث السامرة، أهل به بشرت عرفته، أن بعد إنها، بل               للمسیح.
قورن إذا فرید، لحدث الحقیقة في إّنه .(42 – 39 : 4 (یوحنا بإیمان                استقبلوه
هذا یبدو فیما النساء، مع تعاملهم في اّتباعه على إسرائیل معّلموا جرى الذي               باألسلوب
أن بنا یجدر المجال، هذا وفي الناصري. یسوع تبّناه الذي النهج إطار في عادیا                الحدث
ولعازر" مریم وأختها مرتا یحّب یسوع "وكان ا: خاص اهتمامًا لعازر شقیقتي             نولي



بیتهم، في زارهم وحین یسوع. كالم" إلى "ُتصغي مریم وكانت .(5 : 21               (یوحنا
من مرتا أبدته بما قیس إذا األفضل" "النصیب بأنه مریم تصّرف نفسه هو               وصف
المسیح، مع حواٍر في دخلت مرتا إّن .(42 – 38 : 10 (لوقا البیتیة بالشؤون                 اهتمام
یسوع: أجابها أخي". یمت لم هنا، كنت "لو لعازر؛ موت أثر وعلى آخر، ظرٍف                في
القیامة "أنا یسوع: أجاب – األخیر". الیوم في سیقوم أنه أعرف "أنا – أخوك"                "سیقوم
أتؤمنین أبدًا. یمت ال بي مؤمنًا یحي ومن سیحیا. مات وإن بي یؤمن من                والحیاة.
العالم". إلى اآلتي الحّي" اهللا ابن المسیح أنت أنك أؤمن أنا رب، یا "نعم، –                 بهذا؟"
الحدیث هذا إّن لعازر. یسوع أقام هذا اإلیمان فعل وعقب .(27 – 21 : 11                 (یوحنا

 مع مرتا هو أیضًا من أهّم ما ورد في اإلنجیل من أحادیث.
حقًا. منفتحین وقلٍب بذهن یفهمنها وهنَّ باهللا، تتعّلق أموٍر في النساء یحّدث المسیح               إّن
لقائه في فعل كما به، وإعجابه باألنوثة، المتَّسم التجاوب لهذا تقدیره یسوع أبدى               وقد
المشبع الكبیر، اإلیمان هذا أحیانًا یقّدم وهو .(28 : 15 (متى الكنعانیة المرأة               مع
لدى والقلب الذهن انفتاح من ینطلق یسوع إّن القول، وخالصة ُتحتذى. كقدوٍة              بالمحبة،
إنطالقًا فإّنه، "الخاطئة". المرأة مع شأنه هذا وكان اإلیمان. في درسًا لُیعطي              المرأة،
"إّن الخطایا: مغفرة معنى للموجودین ُیفسر أخذ الفّریسي، بیت في تصّرفها             من
: 7 (لوقا قلیًال" ُیحبُّ قلیل له ُیغفر ومن كثیرًا. أحّبت ألنها لها ُغفرت الكثیرة                 خطایاها
وعن عنها للدفاع بالطیب، بدهنه أخرى امرأة قیام فرصة یسوع اغتنم وقد .(47             
لي عملت فقد المرأة؟ هذه تزعجون "لماذا یهوذا: أمام والسّیما تالمیذه، أمام              بادرتها،
صنعت دفني فألجل جسدي، على الطیب هذا أفاضت قد كانت وإذا صالحًا...              عمًال
صنعت، بما ُیحّدث كّلها، األرض في البشارة هذه ُتعلن حیثما لكم، أقول الحّق               ذلك.

 إحیاًء لذكرها". (متى 26 : 6 – 13).
سمعان بیت في عنیا، بیت في المرأة هذه فعلته ما بذكر الواقع، في األناجیل، تكتف                 ولم
إّبان الصلیب، قدم على ُوجد من أّول كنَّ النساء أّن كیف أبرزت أنها بل                األبرص،
حین في الماسوّیة، الناصرّي یسوع رسالة لها تعّرضت التي والحاسمة األخیرة             المحنة
من كبیر عدد الوفاء على بقي وقد یوحّنا. سوى الرسل، بین له، الوفاء على یبق                 لم
المجدلیة" ومریم كالوبَّا، امرأة مریم، أّمه "وأخت المسیح، أّم على یقتصر لم              النساء،
اللواتي وهنَّ بعد، عن ینظرن كنَّ كثیرات "نسوٍة إلى تعّداهنَّ بل (25 : 19                (یوحنا
أكثر كنَّ النساء أّن نرى وعلیه، .(55 : 27 (متى لیخُدمنه" الجلیل من یسوع                تبعن
أّن نرى كما والوفاء. اإلیمان لها تعّرض تجربٍة أقسى وجه في الرسل من               صمودًا
ذلك، وقبل الخطر. حلول عند الخوف على التغّلب من تمّكنَّ كثیرًا" "أحببن              اللواتي
(27 : 23 (لوقا علیه" وینحن صدورهنَّ "یقرعن الجلجلة، طریق على النساء،              كانت
البار، هذا قضّیة في تتدّخل "ال قائلًة: زوجها أنذرت قد بیالطس امرأة كانت               وقبلهنَّ

 ألني تأّلمت في الحلم أشّد األلم من أجله" (متى 27 : 19).



  
 شهود القیامة األّولون

به، یبشّر جاء الذي الخالص، سّر ومع معه، المرأة تعاملت رسالته، السید بدأ                 16- منذ
إلى ذلك، إلى باإلضافة نشیر، أن بنا ویجدر أنوثتها. میزات من هو مرهف،               بشعوٍر
وقت في فقط لیس الفصحي، السّر مواجهة في خاّصة، بصفٍة یتأكد، الواقع هذا               أّن
وجده من وأّول القبر، إلى حضر من أول هنَّ النساء إن القیامة. فجر وفي بل                 الصلب،
فقال" سبق كما قام، لقد ههنا. لیس "إنه یقول: المالك صوت سمع من وأّول                فارغًا،
لتبشیر ُدعي من وأّول (9 : 28 (متى قدمیه عانق من أول المرأة .(6 : 28                  (متى
یوحنا، وإنجیل .(11 – 8 : 24 ولوقا 10 – 1 : 28 (متى قیامته بحقیقة                  الرسل
مریم به قامت الذي الخاّص، الدور یبرز (9 : 16 (مرقس مرقس إنجیل عن                فضًال
تعرفه ولم البستاني، أنه أوًال ظّنت لقد القائم. المسیح القت التي األولى فهي               المجدلیة.
بالعبرّیة: له وقالت إلیه فالتفتت مریم!". یا یسوع: لها "قال باسمها: دعاها حین               إّال
بعد أصعد لم إّني تمسكیني، "ال قائًال: یسوع فأردف معّلم!" یا تفسیره الذي               "رابوني،
وإلهكم. وإلهي وأبیكم، أبي إلى صاعد إني لهم وقولي اإلخوة إلى اذهبي بل أبي.                إلى
الكالم". ذاك لها قال وأنه الرّب رأت بأنها التالمیذ وبّشرت المجدلّیة مریم              فرجعت
لقد .(38) الرسل" "برسولة تلقیبها على البعض أقدم لهذا .(18 – 16 : 20                (یوحنا
ولهذا القبر. من الناهض للمسیح عیان شاهدة الرسل، قبل فعًال، المجدلیة مریم              كانت
قلناه ما كّل ما، وجٍه على یتّوج، الحدث هذا إّن الرسل. أمام له شهد من أّول                  كانت
وبهذا الرجال. مع المساواة قدم على للنساء، اإللهیة الحقیقة المسیح إعالن عن              سابقًا
وبناتكم" بنوكم فیتنبأ بشر كّل على روحي أفیض "إّني القائل: النبي نبوءة              تحّققت
المعّزي، القدس، الروح حلول عند جدید من النبوءة هذه وستتأّكد .(28 : 2               (یوئیل

 على التالمیذ، في علّیة أورشلیم (أعمال 2 : 17).
حقیقة القدس، الروح في یؤّكد، النساء من المسیح موقف عن هنا أوردناه ما                      كّل
ألن أساسّي، تعادٍل أمام بأننا اإلقرار ویجب ویوضحها. والمرأة، الرجل بین             المساواة
ذاتها، الصفة بهذه وألنهما، ومثاله، اهللا صورة على ُخلقا – والرجل المرأة –               كلیهما
منهما. باإلفادة وجدیران القدس، الروح في المحبة وعلى اإللهیة الحقیقة على             منفتحان

 وكالهما یستوعبان حضور الروح القدس الخالصي والمبّرر.
الروح، عمل أّن كما أهلّیته، من قطعیًا یحّد ال امرأة أو رجًال اإلنسان كون                        إّن
ا، حر أو عبدًا یونانیًا، أو یهودیًا كونه البّتة یحدُّه ال اإلنسان، في والمبّرر،               الخالصي
هذه أّن إّال .(28 : 3 0غالطیة یسوع" المسیح في واحٌد "كلكم الرسول: قول حّد                 على
النعمة صعید على الوحدة یصنع الذي القدس الروح فإّن الفوراق. ُتلغي ال              الوحدة
الرجل طریق عن النبوءة، تحقیق في القدر بذات ُیسهم الطبیعة، یفوق الذي              المبّررة،
(11 : 2 (أعمال اهللا" "عجائب إعالن یعني والتنبؤ وبناتكم". بنوكم "فیتنبأ المرأة:               أو



ما وعلى امرأًة، أو كان رجًال شخٍص، كّل على  واقع الحفاظ مع والحیاة، الكلمة               عبر
ال بما تقومان، والعالم، الكنیسة في ودعوتها المرأة كرامة إّن صفاٍت. من به               یتفّرد
مع التعاطي في "وتعادلهما" والرجل، المرأة بین اإلنجیلیة "المساواة" على الشّك،             یقبل
یسوع أعمال في بوضوح التعادل وهذا المساواة هذه تجّلت وقد اهللا".             "عجائب
في تجد، المرأة وشخصیة عمیقًا. ونبویًا شخصیًا بعدًا دعوٍة لكّل إّن وأقواله.              الناصرّي
موضوعها المرأة تصبح التي اهللا" "عجائب بعد هو جدیدًا، بعدًا هذا، الدعوة              مفهوم

 الحّي وشاهدها الذي لیس له بدیل.
  

 القسم السادس
 األمومة والُبتولة

  
 ُبعدان لدعوة المرأة

تتحّقق اللذان الخاّصان البعدان وهما واألمومة، البتولة في اآلن نتأمل أن               17- علینا
اإلنجیل، ضوء على ملئهما یبلغان وقیمتهما مضمونهما إّن المرأة. شخصیة            عبرهما
للدعوة البعدین هذین إن اهللا. البن أما عذراء، بقائها مع أصبحت، وقد مریم،               في
أن عن عوضًا منهما، كّال أن بحیث استثنائیة، بطریقة واّتحدا فیها، التقیا قد               األنثویة
لوقا، إنجیل في وردت كما البشارة، روایة إّن عجیب. نحٍو على یكّمله اآلخر،               یستبعد
مستحیلة. الناصرة لعذراء تبدو كانت واألمومة البتولة بین التوأمة أّن بوضوح             ُتظهر
حتى یسوع" تسّمینه ابنًا وتلدین تحملین إّنك "ها قائًال: یخاطبها المالك سمعت أن               فما
إّن (34 ،31 : 1 (لوقا رجًال؟" أعرف ال وأنا هذا یكون "أنَّى بالسؤال:                بادرته
والمرأة، الرجل بین المتبادل "التعارف" ثمرة األمومة تكون بأن یقضي            الُعرف  الشائع
بتولّیتها، على الحفاظ على مصممة مریم كانت ولّما الزوجیة. المعاشرة طریق             عن
یحّل القدس الروح "إّن التالي: التوضیح فتلّقت اإللهي، الموفد على السؤال هذا              طرحت
الروح صنع من ستكون بل زوجي" "تعارٍف نتیجة تكون لن أمومتك أّن أي               بك"
العّلي، ابن بوصفه فهو، ومولده. اهللا بابن الحمل سّر العلّي" "قدرة وسُتظلل              القدس،
على إذن حافظت قد مریم إّن یعرفها. التي وبالطریقة وحده اهللا من لك               سُیعطي
وأصبحت، (34 : 1 (لوقا رجًال" أعرف ال "إني بقولها: عنها عّبرت التي               بتولّیتها،
األخرى إحداهما تستبعد ال فیها، معًا تواجدتا واألمومة والبتولیة ا. أم الوقت، ذات              في
وال – جمیعنا شخصیًا تساعد ذلك، عكس على اهللا، أّم إّن بل حدودًا. علیها تفرض                 وال
تحّقق اللذین الطریقین، وهذین الُبعدین هذین أّن كیف نكتشف أن على _ النساء               سّیما

، دعوتها عبرهما، یوضح كّل منهما اآلخر ویكّمله.  المرأة، كشخصٍِ
  

 األمومة



استقصاء في أخرى ة مر نتعّمق أن من االكتشاف، هذا في التعّمق شئنا إن لنا، بّد                  18- ال
الكائن إّن الثاني. الفاتیكاني المجمع بها ذّكرنا التي الحقیقیة، البشرّي الشخص             طبیعة
إّنه لذاته: اهللا أراده الذي العالم، في الوحید هو – امرأًة أو كان رجًال –                 البشرّي
ذات في یستطیع، "ال البشرّي والكائن بنفسه. یقّرر أن یملك إنساٌن، إّنه              شخُص،
إّن آنفًا قلنا وقد .(39) مقابل" بال ذاته بذل طریق عن إّال تمامًا ذاته یحّقق أن                  الوقت،
الكتابّي الواقع مع ما، وجٍه على ینسجم، للشخص التحدید هذا أو الوصف،              هذا
ومثاله. اهللا صورة على ُخلق قد – وامرأًة رجًال – اإلنسان أّن یؤّكد الذي                األساسي،
األساس، في یوضح، هو إذ تجریدّي، تحدیٍد أو نظرّي، تأویٍل مجّرد هذا              ولیس
التصّور هذا إّن ذاته. الشخص بذل قیمة ُیبرز حین إنسانًا، اإلنسان كون              مضمون
سّیما وال المنزلیة، الكتب تتبّسط التي المسلكیة جوهر على كذلك ینطوي             للشخص

 األناجیل، في بحثها، ألّنها مرتبطة بواقع الخلق.
إّن المرأة. ألمومة كامٍل لتفّهم السبیل كذلك یمّهد الشخص لحقیقة الوعي هذا                     إّن
ذكره الوارد "التعارف" وثمرة وامرأة، رجل بین الزوجیة المعاشرة ثمرة هي             األمومة
هكذا، ویحّقق (24 : 2 (تكوین الجسد" في االثنین "اّتحاد یعكس والذي الكتاب،               في
الزوجان یّتحد حیث الزوجّي، الحّب عن تعّبر خاّصة، ذاٍت" "هبة المرأة، جانب              من
على یتحّقق "التعارف" وهذا واحدًا". "جسدًا یصبحان بحیث الوثوق من هو             اتحادًا
أن في الرجل رغبة بفعل تنحرف لم المتبادلة الذات هبة دامت ما الشخص،               مستوى
الخاّصة: غرائزها بإشباع المرأة باكتفاء وال علیك) یتسّلط (إّنه زوجته: "سّید"             یكون

 (إلى بعلك تنقاد أشواقك) (تكوین 3 : 16).
وكائن جدیدة، حیاٍة لهبة یمّهد الزواج، طریق عن الذات هبة األشخاص تبادل                     إّن
انفتاٍح على تنطوي نشأتها منذ واألمومة، كأبویه. شخٌص أیضًا هو جدید،             بشرّي
كما االنفتاح، وبهذا المرأة. دور یكمن بالضبط وهنا الجدید: الشخص هذا على              خاٍص
واالستعداد مقابل". بال ذاتها هبة طریق عن ذاتها، المرأة "تحّقق والوالدة             بالحمل
یشكل، أن یجب الذي الزوجّي، باالّتحاد مرتبطة هبة هو ووالدته الطفل لقبول              النفسّي
من كما المرأة، جانب من المتبادلة، الذات هبة فیها تتّم التي الحاسمة، اللحظة قیل،                كما
مع التوراة، حسب یتزامنان، ووالدته، جدید، بشرّي بكائٍن الحبل إّن الرجل.             جانب
قالته ما هذا .(1 : 4 (تكوین الرّب" عند من رجًال ُرزقت "قد األّم: – المرأة                  قول
بشرّي كائن ولد كّلما یتكّرر األحیاء" جمیع "أّم حّواء وهتاف قاین. ولدت عندما               حّواء،
األزلّیة الوالدة سّر في تشارك بأنها وشعورها المرأة، فرح عن یعّبر وهو              جدید،

 العظیم. وال عجب، فإّن الزوجین یشاركان اهللا في قدرته على الخلق.
حیوّیة، عملّیة هي الطفل، والدة إلى الحمل من الممتّدة الفترة في المرأة، أمومة إّن                       ثم
وهي الماضي. في منها أكثر معروفًة أیامنا، في أصبحت، ونفسّیة،            فیزیولوجّیة
المرأة بنیة أّن تمامًا العلمّي التحلیل أثبت وقد وعمیقة. عدیدٍة دراساٍت             موضوع



ولحمل وللحبل لألمومة طبیعیًا استعدادًا ذاتهما في یحمالن العضوي وجهازها            الطبیعیة
مع الوقت، ذات في یتناسب، وهذا بالرجل. الزوجي اّتحادها أثر على ووالدته              الطفل
الصدد، بهذا المختلفة العلم فروع إلیه توّصلت ما إّن الفزیائیة. – النفسیة المرأة               بنیة
هذه إّن واألمومة. للمرأة بیوفیزیائّي تحلیٍل على قتصر ن ال أن بشرط ومفید،               هاٌم
لألسف، نفقد، وبها والعالم، لإلنسان المادّي المفهوم اّتجاه في تصّب المقّلصة             الصورة
تفسیرًا ُتفّسر ال بشرّیة، وظاهرًة حدثًا بوصفها األمومة، أّن وهو حقًا: أساسّي هو               ما
وبالبعد لألنثى، الشخصیة بالبنیة مرتبطة وهي الشخص. واقع من انطالقًا إّال             كامًال،
یهب فالخالق .(1 : 4 (تكوین الرّب" عند من رجًال رزقت "قد للهبة:               الشخصّي
بال الذات "بهبة خاصًا اتصاال یّتصل للمرأة، بالنسبة الحدث، وهذا الطفل.             األبوین
(38 : 1 (لوقا قولك" بحسب لي "لیكن البشارة: على ردا مریم، قول وإن                مقابل".

 یعني قابلّیة المرأة لهبة ذاتها والستقبال الحیاة الجدید’.
اهللا في الكائن األزلي، الوالدة سّر تعكس الرجل، أبّوة مع مّتحدة المرأة، أمومة                     إّن
مشترك البشرّي واإلیالد .(15 و 14 : 3 (أفسس والثالوث الواحد اهللا في أي                نفسه،
فإّن ابنًا" أعطیتك "إّني له: محّبتها بدافع لرجلها، المرأة قالت وإذا والمرأة. الرجل               بین
أبوان معًا كلیهما أّن من وبالرغم هذا، ومع ابننا" "هوذا الوقت: ذات في یعني                قولها
أنه بل كأبوین، المشترك دورهما إطار في ا خاص دورًا المرأة ألمومة فإّن              لطفلهما،
أّن إّال أبوین، یكونا أن معًا والمرأة الرجل شأن من كان وإن تطلبًا. األوفر                الدور
التي وهي للوالدة. السابقة الحقبة في سّیما ال بكثیر، أكثر الشأن هذا في تسهم                المرأة
طاقات الكلمة، معنى بكل فیه، تستهلك الذي المشترك، اإلیالد هذا تكالیف مباشرة              تدفع
في للمرأة، خاّصة، بصفٍة مدیٌن، أّنه تمامًا یعي أن الرجل واجب ومن ونفسها.               جسدها
الحقوق" في "التعادل یتناول عمٍل لمنهج قیمة وال كأبوین. المشتركة مهّمتهما             نطاق

 بین النساء والرجال، إذا لم یأخذ هذا الواقع بعین االعتبار، ویرّكز علیه.
أحشاء في ینضج الذي الحیاة، سّر في خاّصة مشاركة على تنطوي األمومة                     إّن
وعلى داخلها. في یجري ما فرید بوجداٍن وتدرك السّر، بهذا تعجب والمرأة              المرأة.
شخصًا. بوصفه وتحّبه أحشائها؛ في تحمله الذي الطفل األم تقبل "البدء" روایة              ضوء
بدوره، یوّلد الحمل، فترة في الجدید، البشرّي بالكائن االّتصال من الفرید النوع              وهذا
– العموم على إنساٍن أّي أو طفلها كان سواٌء – اإلنسان من ممیزا موقفًا المرأة                 لدى
المرأة أّن عادًة به المسّلم لمن وإّنه العمق. في المرأة شخصّیة كّل یطبع أن شأنه                 من
هذه لدیها تنمي األمومة وأّن بعینه، البشري الشخص رعایة على الرجل من قدرًة               أكثر
خارج یبقى – األبوین مهّمة إطار في كامًال بدوره قام وإن – فإّنه الرجل، أّما                 القدرة.
یكون كیف األّم من یتعّلم أن شّتى، أوجٍه من وعلیه ووالدته، الطفل حمل عملّیة                سیاق
مهّمة توّجه التي العادّیة، البشرّیة الدینامّیة في یندرج هذا إّن القول ونستطیع              أبًا.
أن ویجب األولى. الحقبة في سّیما ال الطفل، لوالدة التالیة المراحل في حتى               األبوین،



أّن إّال األّم. ودور األب دور المزدوج: األبوین دور مجملها، في الطفل، تربیة تغفل                ال
 دور األّم حاسم في إرساء أسس الشخصیة البشریة الجدیدة.

  
 األمومة وعالقتها بالزواج

سفر في الواردة األولى، البشارة من والمستمّد الكتب، أبرزته كما المرأة، مثال                19- إّن
للكائن أولى ومربٍّیة كأّم للمرأة، إّن التأمل. هذا سیاق في جدید من یندرج               التكوین،
الروحّي البعد هي التربیة بأّن العلم (مع الرجل إلى بالنسبة نوعیة أسبقیة              البشري،
فإنها بالرجل، أوًال منوطًة البیوفیزیائي، بمعناها األمومة، كانت وإذا األبوین).            لمهّمة
الجنس أبناء شخصیة تنمیة على تقوم التي التطّور، عملیة كّل أساسّیة بسمٍة              تسم
دورها وكأّن الظاهر في تبدو البیوفیزیائي، بمعناها األمومة، إّن وبناته. الجدد             البشرّي
وفي داخلها في تتّم جدیدة حیاٍة تكوین عملیة كانت وإذا واستسالم. مطاوعٍة              دور
الشخصي بمعناها ولألمومة، الجسم. هذا من عمیقٍة بمشاركٍة تتمُّ أنها إّال             جسمها،
تشارك التي المرأة، لدى جدا، هاّمة الخلق، على قردٌة هذا، جانب إلى              والمعنوي،
الناحیة، هذه ومن ذاتها. الجدید البشرّي الكائن إنسانیة تكوین في أساسّي             بنصیب

 تنطوي أمومة المرأة على استدعاٍء وتحدٍّ خاّصین، موّجهین إلى الرجل وأبوته.
في ورد وما اهللا. أّم أمومة في ذروته یبلغ الكتاب، في للمرأة، المثالي النموذج                       إّن
افتتح قد اهللا فإّن جدید. من هنا یتأّكد المرأة" وبین بینك عداوة "سأجعل األولى:                البشارة
بحسب لي "لیكن األمومة: قبولها وعبر مریم، شخص في البشریة مع جدیدًا              عهدًا
جسده في المسیح، في البشر مع اهللا عقده الذي والنهائّي، األبدّي العهد هو هذا                قولك".
كان والدم" الجسد "في یكتمل أن یجب العهد هذا وألّن وقیامته. صلیبه وفي               ودمه،
جسدًا، أعطیتني "لقد لآلب: یقول أن العلّي" "ابن استطاع وإذا باألّم. یبدأ أن               علیه
وحدها اهللا أّم بفضل فذلك (7 – 5 : 10 (عبرانیین مشیئتك" ألصنع آٍت                وهاءنذا
"لیكن معًا: ا وأم بتوًال تكون أن بموجبه رضیت والذي عنها، الصادر القرار              وبفضل

 لي بحسب قولك!".
في اإلنسان مع اهللا قطعه الذي الجدید، العهد سیاق في أدرجت قد المرأة أمومة                       إّن
البشر، تاریخ عبر األرض، على المرأة أمومة تجّددت كلما ومنذئٍذ، المسیح.             یسوع
 فإنها تكون على عالقٍة بالعهد الذي قطعه اهللا مع الجنس البشري، بفضل أمومة أّم اهللا.

في كانت، التي المرأة تلك هتاف على یسوع به رّد الذي الجواب الحقیقة هذه یدعم                        أال
وغّذتك أحشائها، في حملتك التي لألم "طوبى ولدته: التي المرأة ُتغّبط الجمع،              وسط
: 11 (لوقا ویحفظونها" اهللا، كلمة یسمعون لمن طوبى "بل یسوع: فأجابها لبنها!"               من
في یوضح، لكّنه الجسد، إلى بالنسبة األمومة مضمون یؤّكد یسوع إن .(28 ،27             
مع المقطوع العهد سمة األمومة إن الروحي: الطابع ذا األعمق، معناها نفسه،              الوقت
لیست كذلك اهللا. أّم أمومة خاّص بنوع هي تلك .(24 : 4 (یوحنا روح" "هو الذي                  اهللا،



عبرها یتحقق بل والدم، الجسد على قاصرًة اإلنجیل، مفهوم في امرأة، أّیة              أمومة
األبدیة" الحیاة "كلمة هي إذ بها" "للعمل واالستعداد الحّي" اهللا لكلمة العمیق              "اإلصغاء
أّمهات من یولدون الذین وبناته، البشرّي الجنس أبناء أّن الواقع وفي .(68 : 6                (یوحنا
: 1 (یوحنا اهللا" "أبناء یكونوا أن على القدرة اهللا ابن من یستمّدون الذین هم                 أرضیات،
منه وجعل البشرّي، اإلیالد إلى المسیح، بدم الممهور الجدید، العهد بعد نفذ وهكذا (12              
إلى نظرنا وإذا (17 : 5 الثانیة (كورنثوس الجدیدة" "الخالئق مهام من ومهمة               واقعًا
من بّد ال التي األولى، العتبة أنها وجدنا إنسان، كّل سیرة زاویة من المرأة                أمومة

 اجتیازها إلعالن أبناء اهللا (رومیة 8 : 19).
شّدتها تنسى ولدت فإذا حانت. ساعتها ألّن المخاض، أخذها إذا تحزن المرأة                     "إّن
ُتذكر هذه المسیح كلمات إّن .(21 : 16 (یوحنا العالم" في إنساٌن ولد قد بأن                 لفرحها
العالقة الوقت، ذات في ُتظهر، لكنها األصلیة، الخطیئة خّلفتها التي الوالدة"             "بآالم
أّم ألم أیضًا یشمل السّر هذا بأّن العلم مع الفصح. وسّر المرأة أمومة بین                القائمة
المثیر، السّر ذاك في بإیمانها تشارك التي األّم تلك الصلیب، قدم على الواقفة               المسیح،
أعمق البشریة، تاریخ في شّك، بال هي، تلك ذاته. بموجبه الخاص ابنها أخلى               الذي

 عملیة إخالء ذات، توّالها اإلیمان (40).
یّتجه (35 : 2 (لوقا نفسها" في سیٌف "جاز التي المسیح، أّم في الفكر یتأّمل                        عندما
وتلعب العالم. هذا في الروح، في أو الجسد في یتألّمن اللواتي النساء، أولئك جمیع                إلى
من أكثر تعرف األحیان، غالب في كانت، وأن العالم، هذا في دورها المرأة               حساسیة
على جمیعًا. نسّمیها وأن اآلالم هذه ُنحصي أن العسیر ومن األلم. تقاوم كیف               الرجل
مرضوا إذا سّیما ال – أوالدها على المرأة قلق المثال، سبیل على نذكر، أن یمكننا                 أنه
التي األمهات، عزلة عن فضًال إلیها، الناس أعّز وفاة وكذلك – الشّر طریق سلكوا                أو
في یجاهدن اللواتي النساء وآالم األرامل، عزلة أو الراشدون، أوالدها بها یشعر              ال
النساء ضمائر تعانیه ما أخیرًا وهناك المستغّالت. أو المغبونات والنساء ، بقائهنَّ             سبیل
جروح من وكم أمومتها. أو إنسانّیتها في المرأة كرامة تجرح التي الخطیئة جّراء               من
صلیب قدم إلى التوّجه یجب أیضًا اآلالم بهذه التئامها. الیسیر من لیس الضمائر               في

 المسیح.
ال الطفل، والدة ساعة تحین حین بالحزن تشعر التي المرأة في اإلنجیل كلمات                      لكّن
یندرج الفرح هذا إّن العالم". في إنسان ولد قد بأن "فرحها فرحها: عن تعّبر أن                 تلبث
قیامة یوم الرسل، نصیب من كان الذي بالفرح یرتبط أنه أي الفصح، سّر في                كذلك
سأعود ولكني اآلن، تحزنون أنتم "كذلك لتالمیذه: یسوع قال اآلالم، عشیة ففي              المسیح.

 فأراكم، فتفرح قلوبكم، وما من أحٍد یسلبكم هذا الفرح" (یوحنا 16 : 22).
  

 الُبُتولة في سبیل الملكوت



أساسیة تبقى وهنا عنها. تختلف لكنها بالبتولیة، مشّبهة المسیح تعلیم في األمومة                20- إّن
قابلیة عدم بشأن المباشر، الحوار مضمون في تندرج والتي یسوع بها تفّوه التي               العبارة
الفّریسیین، سؤال على یسوع جواب سمعوا حین التالمیذ، فإّن لالنفصام...            الزواج
: 19 (متى یتزوج" ال أن له فخیٌر هكذا، المرأة مع الرجل حالة كانت "إذا له:                  قالوا
من یسوع إنطلق التالمیذ، ذهن في له" "خیٌر العبارة مفهوم عن وبمعزٍل .(10             
عجز عن الناجم التبّتل بین ممیزا التبتُّل؛ قیمة في درسًا علیهم لُیلقي الخاطئ،               تصّورهم
قال السماوات". ملكوت ألجل و"التبّتل الرجل، جهة من العجز هذا كان وإن              طبیعّي،
: 19 (متى السماوات". ملكوت أجل من أنفسهم خصوا من الخصیان "من              المسیح:
أي السماوات، ملكوت ألجل اإلنسان یختاره الذي الحّر، التبّتل إلى یشیر وبهذا .(12             
أن استطاع "من قائًال: المسیح ویردف باهللا. لالتحاد األخروّیة اإلنسان دعوة على              بناًء
فإّن وعلیه، .(11 : 19 (متى التبّتل. بشأن خطابه به افتتح ما معیدًا فلیفهم!"،                یفهم
بل فحسب، اإلنسان قبل من حّر اختیار ثمرة لیس السماوات ملكوت سبیل في               التبّتل
البتولیة. في یعیش ألن یدعوه معّین، لشخٍص اهللا یهبها خاّصة، نعمٍة ثمرة أیضًا               هو
على الوقت، ذات في یساعد، فإنه اهللا، ملكوت مجيء على خاصًا دلیًال التبّتل كان                فإذا

 تكریس جمیع قوى النفس والجسد، في الحیاة الزمنیة، للملكوت األخروّي دون غیره.
الذین إلى مباشرًة موّجهة فهي التالمیذ. سؤال على هذه بكلماته یجیب یسوع                     إن
للنساء، یصلح ذاته في المسیح جواب أّن إّال رجاًال. الواقع في وكانوا السؤال،               طرحوا
ُیعتبر الذي للتبّتل، االعلى اإلنجیلّي المثال یعرض المضمون، بهذا وهو، للرجال،             كما
مرتبطًا، شك، بال كان، التقلید وهذا القدیم. العهد بتقلید قورن إذا جدیدًا" "شیئًا               بحٍق
لمجيء إسرائیل، في المرأة بانتظار خاّص، وبنوع إسرائیل، بانتظار ما،            بطریقة
والتبتل العزوبة مثال أّن صحیح المرأة". "نسل من یأتي أن یجب كان الذي               المسیح،
األوساط بعض في مألوف غیر یكن لم أعظم، اهللا من تقّرب سبیل في               األعلى،
الجدل، یقبل ال مّما لكن، یسوع، مجيء مباشرة سبقت التي الفترة في سّیما ال                الیهودیة،

 أّن العزوبة في سبیل الملكوت، أعني التبّتل، هي تجدید یرتبط بالتجسد اإللهي.
الذي اآلتي، األخروّي الملكوت صوب اهللا شعب أنظار تّتجه المسیح، جاء أن                     منذ
في التبّدل وهذا التوّجه هذا ولتحقیق الجدید". "إسرائیل إطاره، في نفسه، المسیح              أدرج
أن استطاع "من مّرتین: هذا على المسیح ویشّدد لإلیمان. جدید وعي من بّد ال                القیم،
الوعي هذا تجّلى وقد ...(11 : 19 (متى لهم" أعطي الذین "إّال یفهم ولن فلیفهم!"                 یفهم
ال وأنا هذا یكون "أّنى المالك: سألت عندما وذلك مریم. في تجّلى، ما أول                الجدید،
"وإن بتولیتها، على الحفاظ على مصممة كانت ولقد .(34 : 1 (لوقا رجًال؟"               أعرف
"قّوة بفعل تحّققت فقد أمومتها أّما .(27 : 1 (لوقا یوسف" اسمه لرجل مخطوبة                كانت
هذه فإّن وعلیه، (35 : 1 (لوقا علیها القدس الروح حلول ثمرة وهي وحدها،                العلّي"
في للمرأة البشریة التوقعات الحسبان، في تكن لم بطریقٍة لّبت، قد اإللهیة              األمومة



العطیة، هذه أصبحت وقد نفسه. اهللا من كعطیٍة مریم في فجأًة تحّققت وقد               إسرائیل.
األبدّي العهد إطار في یندرج جدید، النتظاٍر ونموذجًا بدایة الناس، لجمیع             بالنسبة

 ووعد اهللا الجدید والنهائي. وهكذا أصبحت هذه العطیة عالمة الرجاء األخروّي.
دعوٌة هو حیث من وتعّمق، كذلك تطّور قد اإلنجیل، على المبني البتولیة، مفهوم                      إّن
المثال اإلنجیل ویطرح الناصرة. عذراء مثال على كرامتها، عبرها تتأّكد            للمرأة،
ال اإلنجیلیة، المشورات على بناًء وحده، هللا تكریسه أعني الشخص، لتكریس             األعلى
نفسه. المسیح یسوع في تمامًا تجسدت وقد والطاعة. والفقر بالعّفة منها المتعّلقة              سّیما
عن تختلف التي مشوراته على باختیاره حیاته یطّبق النهایة، إلى اّتباعه في رغب               فمن
السواء، على ونساء رجال المسیحیة، بدئ منذ الطریق، إلى المسیحي وترشد             الوصایا،

 ألّن المثال اإلنجیلي األعلى یعني الكائن البشري بأجمعه، دون تمییز بین الجنسین.
تحقق كوسیلة أیضًا البتولیة إلى ننظر أن بنا یجدر األوسع، المضمون هذا إطار                      وفي
هذه ولنتفهم الزواج. في عنها تختلف بطریقة األنثویة، شخصیتها َتَفُتح المرأة             عبرها
اإلناسة(Anthropologie) المسیحیة مبدأ إلى أخرى مرة اللجوء یجب         الوسیلة،
ذاتها تؤكد حریتها، بملء تختارها التي البتولیة، طریق عن المرأة، فإن             األساسیة.
ما المرأة تبرز الوقت، ذات في .(41) البدء منذ لذاته اهللا أبدعه ككائٍن أي                كشخٍص،
أعلن الذي هللا مقابل" بال "هبًة نفسها، هي تصبح، إنها إذ شخصیة، قیمة من                ألنوثتها
وال زوجیًة. هبًة ولنقل النفوس. وعریس اإلنسان فادي للمسیح، وهبًة المسیح، في              ذاته
في ُندرجهما لم ما صحیحًا، تفهمًا خاللها، من المرأة وتكریس البتولیة نتفهم أن               یمكن
لآلخر(42). هبًة الحب، هذا إطار في یصبح، الشخص ألن الزوجي، الحب             إطار
 وبطریقة مماثلة، یجب أن نتفهم تكریس الرجل عبر التبتل الكهنوتي والحیاة الرهبانیة.

هذا في ُیشبعها ما تجد زوجًة، تصبح أن إلى الغریزیة األنثویة الشخصیة نزعة                      إن
ما إذا تحب، وألن محبوبًة تكون ألن "البدء" منذ المدعوة فالمرأة للبتولیة.              المفهوم
ذاته بذل حین النهایة" إلى "أحب الذي والفادي، المسیح أوًال تلتقي البتولیة، إلى               دعیت
اإللهي، للعریس ذاتها تهب إذن إنها مقابل. بال كلها حیاتها ببذل البذل هذا فتبادله                كلیًا،
الروح بفعل وتصبح، صرفًا، روحیًا اتحادًا به تتحد أن إلى تنزع شخصها، هبة               وعبر

 القدس، "روحًا واحدة" مع المسیح العریس (كورنثوس أولى 6 : 17).
معًا. ودعوتها المرأة كرامة خالله من تتحقق الذي للبتولیة، اإلنجیلي المثال هو                     هذا
كل نترك أن اإلنجیل: بمطلقیة یسمى ما یتحقق هذا، بمفهومها البتولیة، خالل              ومن
على البقاء بمجرد هذا مقارنة یمكن وال .(17 : 19 (متى المسیح ونتبع               شيء
"نعم" على تنطوي إنها بل للزواج، "ال" نقول أن في تنحصر ال البتولیة ألن                العزوبة،
ال كلیًا، حبًا نحب أن أجل من الذات، لهبة "نعم!" أي الزوجي. الصعید على                عمیق،

 ُنشرك فیه غیر من نحب.
  



 األمومة الروحیة
األمومة عن وبالتالي الزواج، عن التخلي تقتضي اإلنجیلي، بمعناها البتولیة،            21ـ  أن
تضحیًة المرأة قلب ُیحمل قد الذي األمومة، من النوع هذا عن التخلي أن إال                الطبیعیة.
"بالروح" األمومة وهو األمومة، من آخر نوٍع الختیار المجال في ُیفسح             كبرى،
إن الخاصة. مزایاها من المرأة تجرد ال الواقع في والبتولیة (4 : 8               (رومانیین
للهبة تبعًا المكرسات، النساء تعیشها التي الحیاة ففي متعددة. أشكاًال الروحیة             لألمومة
الطابع ذات الجمعیات مختلف في بها المعمول الخاصة ولألنظمة لهَن، المعطاة             اللدنیة
حرمانًا باألكثر سیما ال بالبشر، العنایة في الروحیة األمومة تتجلى أن یمكن              الرسولي،
والشباب واألطفال والعجزة واألیتام والمهملین والمعاقین كالمرضى         منهم،
فالمرأة المجتمع. هامش على العائشین األشخاص، عامة، وبصفٍة          والمسجونین،
هؤالء جمیع في صوره، اختالف على الوحید اإللهي العریس هكذا تلتقي             المكرسة
من لواحٍد ذلك من شیئًا صنعتم "كلما نفسه: هو قاله لما طبقًا منهم، واحد كل                 وفي
ینطوي الزوجي الحب إن .(40 : 25 (متى صنعتموه" قد فلي الصغار، هؤالء               إخوتي
على خاص، بنوٍع نشاطه. حقل في یوجدون الذین بأولئك لالهتمام فریٍد استعداد              على
ألنهم الناس، جمیع یطال االستعداد هذا فإن البتولیة، في أما ألوالدهما. الوالدین              حب

 جمیعًا موضوع حب المسیح العریس.
الذي الزوجي، الحب فإن منهم، واحٍد وكل جمیعًا اإلنسان فادي المسیح، إلى                     وبالنسیة
جمیع على لالنفتاح مستعٌد البتول، العروس المرأة، قلب في األمومیة طاقاته             تكمن
بالعمل الملتزمة الرهبانیة الجمعیات في یتحقق وهذا منهم. فرٍد كل وعلى             الناس
وتلك والتصوف للتأمل المتفرغة الرهبانیات في أخرى بطریقٍة یتحقق كما            الرسولي،
الملكوت، ألجل البتولیة إلى الدعوة فإّن هذا، عن وفضًال الرهباني. بالحصن             الملتزمة
الطابع ذات الدینّیة المؤسّسات المثال، سبیل على منها، نذكر أخرى، أشكاًال             تتخذ
رسولّیة حركات حضن في تنشأ والتي مكّرسین، أناسًا تضّم التي والجماعات             العلمانّي،
إلتزموا أشخاٍص لدى الروحّیة، لألمومة الحقیقّیة الطبیعة إّن ورابطات.           وجمعیاٍت
فإّن ، كلٍّ وعلى المؤسسات. هذه كّل في مختلفة بطرٍق تتجّلى حیاتهم، في              بالبتولیة
الذین أولئك أیضًا بل مشتركة، عیشًة یعیشون الذین المكّرسین فقط لیس هنا              المقصود
هي للمرأة، دعوًة بوصفها البتولّیة إّن القول، وخالصة المشترك. بالعیش یلتزموا             لم
الدعوة، لهذه وفقًا ُتعاش التي الروحیة، فاألمومة وعلیه، فرٍد. معّین شخص دعوة              دائمًا

 هي شخصیة في العمق.
المرأة وأمومة ، العزباء المرأة بتولیة بین نوعّي تشابه هناك ذلك، من                     إنطالقًا
قائم هو بل آنفًا، قلنا كما والبتولیة، األمومة بین فقط لیس قائم التشابه وهذا                المتزوجة.
أّما بموجبه تصبح المرأة، دعوة أوجه من وجٌه الزواج ألّن والزواج، البتولیة بین               أیضًا
مضمون تحدید هي األخیرة، المقارنة هذه في االنطالق ونقطة منها. المولودین             لألوالد



روحیًا، بالمسیح اقترنت أو الزواج، بسّر اقترنت سواٌء مزوٌّجة، فعًال فالمرأة             العرس.
بال للعریس، ذاتها العروس "هبة على الزواج ینطوي الحالتین، وفي منه.             بزواجها
إّن ثم البتولیة. في روحیا یتحقق الزواج مضمون بأّن القول یمكن وعلیه،              مقابل".
طبیعة مع لتتجاوب روحّیة، أیضًا تكون أن یجب جهتها، من الطبیعیة،             األمومة
تدفعنا عدیدة بواعث إذن فهناك والروح. الجسد وحدة على تقوم التي الحقیقّیة،              اإلنسان
ُتوّجهان اللتین الدعوتین هاتین أي – المختلفین الطریقین هذین بین بأّن االعتقاد              إلى

 حیاة المرأة – تكامًال عمیقًا، بل وحدًة داخلیة متأّصلة في كیان الشخص البشري.
  

 "یا أوالدي الصغار، أنتم الذین أتمّخض بهم في األلم"
المجال، في لنا ویفسح هذه، البشري الشخص كیان صیغة عن فعًال یكشف اإلنجیل                22- إن
خاللها... من ویزدهرا یعیشاها أن على رجل وكل امرأة كل یساعد فهو              لفهمها.
في للمشاركة أهلّیتهما إلى بالنسبة والرجل المرأة بین تاّمة مساواٌة الواقع، في              وهناك،
هذا عند األمر یتوّقف وال .(11 : 2 (أعمال اهللا" و"عجائب القدس، الروح               مواهب
بما االستعانة إلى بالحاجة اهللا" "عجائب أمام یشعر الرسول، بولس الرجل، فإّن              الحّد,.
الطرسوسي، بولس فعله ما وهذا الرسولیة. خدمته واقع عن لُیعّبر بالطبیعة، أنثوّي              هو
: 4 (غالطیة بهم" أتمّخض الذین أنتم أوالدي، "یا قائًال: الغالطیین إلى توجه               عندما
وهذه الزواج. على البتولّیة سمّو ُیعلن نراه الكورنثیین، إلى األولى رسالته وفي .(19             
(متى مّتى إنجیل في الواردة المسیح، كلمات روح من المستمّدة الثابتة، الكنیسة              عقیدة
فالرسول الروحیة. الطبیعیة األمومة أهمیة من قطعیا تنال ال والتي (12 – 10 : 19               

 ال یجد وسیلًة أجدى من االستشهاد باألمومة، لتوضیح رسالة الكنیسة األساسیة.
الكنیسة: في العقائدي "الدستور في – الحقیقة وهذه – المقارنة هذه صدى لنجد                      وإّنا
الكنیسة، سّر في األول المقام فعًال تشغل مریم "إن .(43) الكنیسة" مثال هي مریم                "إّن
سامیٍة بطریقة معًا، واألم للبتول مثاًال وتبدو وعذراء... أّما وبحّق، أیضًا، هي              الملّقبة
أي (29 : 8 (رومیة كثیرین إخوٍة بین البكر اهللا جعله الذي ابنها ولدت لقد                 وفریدة...
الكنیسة، "ولكّن ...(44) كأّم" بحّبها وتربیتهم والدتهم في تشارك الذین المؤمنین             بین
بأمانة، اآلب مشیئة وتصنع بمحبّتها، وتقتدي العجیبة، العذراء قداسة في تتأمل             إذ
بالكرازة إّنها، اإلیمان. طریق عن تتلقاها التي اهللا كلمة بفضل ا، أم بدورها              تصبح
) ولدوا" اهللا "ومن القدس، الروح من بهم ُحبل أبناًء ودائمة، جدیدة لحیاٍة تلد،               وبالعماد،
وهذه وبناته. البشري الجنس ألبناء "بالروح" الكنیسة أمومة هو هنا المقصود إّن .(45             
هي والكنیسة البتولیة... طریق عن أیضًا المرأة تمارسها القول، سبق كما             األمومة،
.(46) مشوب وغیر كامًال، تحفظه الذي إیمانها، لعریسها قّدمت ألنها عذراء،             أیضًا
إذن، تحافظ سّیدها، بأّم تقتدي إذ الكنیسة، "وإّن وجه. أكمل على مریم في یتحّقق                وهذا
وهذه .(47) صادقة ومحبٍة ثابت ورجاء مستقیم إیماٍن على القدس، الروح             بقّوة



فهم االستطاعة في لیس أنه المجمع أّكد وقد العذرّي". نقاءها شائبٌة تشوب ال               الثالثة،
إشارًة هنا لنجد وإّنا اهللا. بأّم االستعانة بدون األساسیة، وحیوّیتها وحقیقتها الكنیسة              سّر
3 (تكوین "البدء" روایة في بوضوح ورد كما للمرأة، الكتابّي المثال إلى مباشرة               غیر
وانتهاًء بالخطیئة ومرورًا الخلق، من إبتداًء الطویلة، البشریة مسیرة وخالل (15 :            
التدبیر في یصّب وما بشرّي هو ما بین القائمة العمیقة، الوحدة تتحقق وهكذا               بالفداء.
ال أننا هو التوراة، إلیه ترشدنا الذي والواقع اإلنسان. تاریخ عبر للخالص،              اإللهي
"بشرّي" هو ما في أي باإلنسان، یتعّلق ما في المقّدسة، الكتب نصوص تفسیر               نستطیع
اهللا تدبیر في القیاس، بطریق نجده، ما وهذا "أنثوّي". هو بما االستعانة              دون
تاریخ بكامل یتعّلق ما في كامًال، فهمًا التدبیر هذا نفهم أن شئنا فإذا               الخالصي:

 اإلنسان، ال یجوز لنا أن نسقط من منظور إیماننا، سّر المرأة، عذراء وعروسًا معًا.
  

 القسم السایع
 الكنیسة عروُس المسیح

  
 السرُّ الكبیر

"أیها الصدد: بهذا خاصة أهمیة األفسسّیین إلى الرسالة في وردت التي للكلمات               23- إّن
لیقّدسها أجلها، من بنفسه وضّحى الكنیسة المسیح أحّب كما نساءكم أحّبوا             الرجال،
شائبة ال سنیة كنیسًة نفسه إلى ویزفَّها الكالم، من یتلى وبما االستحمام بماء               ویطّهرها
أن الرجال على یجب وكذلك عیب. بال مقدسة بل ذلك، أشبه ما وال تغّضن وال                 فیها
جسده، یبغض أحٍد من فما نفسه. أحّب امرأته أحّب من ألجسادهم. حّبهم نساءهم               یحّبوا
الرجل یترك ولذلك جسده. أعضاء فنحن بالكنیسة. المسیح شأن به، ویعنى یغذیه              بل
سّر به وأعني لعظیم، السّر هذا إّن واحدًا. جسدًا االثنان فیصیر امرأته، ویلزم وأّمه                أباه

 المسیح والكنیسة" (أفسس 5 : 25 – 32).
هذا أّن كیف یبّین كما للمسیح، كعروٍس الكنیسة واقع عن الرسالة هذه كاتب                      یعّبر
فإّن وامرأة. رجًال البشرّي، الكائن خلق بشأن الكتاب، في ورد ما على مبنيٌّ               الواقع
مدعّوان واحد" في "اثنین ولكونهما ومثاله، اهللا صورة على مخلوقین لكونهما             االثنین،
في جاء مّما إنطالقًا القول، كذلك ویمكن زوجّي. طابع ذي متبادل، حبٍّ إلى               كالهما
األساسیة الدعوة هذه إّن للخلق، وصٍف من (25 – 18 : 2 (تكوین التكوین                سفر
في أدرجها الخالق وإّن المرأة. فیه خلقت الذي الوقت ذات في الوجود إلى               تبرز
األشخاص بین اتٍّحاد طابع البدء، منذ التكوین، سفر أوالها التي الزواج،             مؤّسسة
(تكوین األسلوب بهذا "البدء" وصف وإّن .(24 : 2 (تكوین األشخاص) بین              (شركة
الرجل بین تربط التي المسلكیة كامل أّن مباشرة، غیر بطریقٍة وإن یظهر، (27 : 1               

 والمرأة یجب أن ینسجم مع طبیعة كیانهما الشخصیة األصلیة.



أخرى مرًة یؤّكد األفسسّیین إلى الرسالة ونّص االعتبار. بعین آنفًا أخذناه قد هذا                      كّل
والمرأة، الرجل بین المتبادل للحّب الزوجّي الطابع بین آٍن في ویقارن ذاتها،              الحقیقة
الكنیسة، عریس هو فالمسیح أخرى. جهٍة من والكنیسة، المسیح وسّر جهة،             من
الجدید العهد إلى تنقل إّنها بجدیدة: المقارنة هذه ولیست المسیح. عروس هي              والكنیسة
وحزقیال وإرمیا هوشع األنبیاء أسفار في سّیما ال الصدد، بهذا القدیم العهد تضّمنه               ما
واحدًة منها نذكر ا، خاص تحلیًال تستحق مختلفة فقرات األسفار هذه ففي .(48)              وأشعیا
(أّیتها تخافي "ال النبّي: أشعیا لسان على المختار لشعبه اهللا قاله ما إلیكم األّقل.                على
خزي ستنسین ألّنك تفتضحین، ال فإنك تخجلي وال تخزین، ال فإنك تلد) لم التي                العاقر
الجنود ربُّ الذي صانعك، هو بعلك ألّن بعد. من إرمالك عار تذكرین وال               صبائك،
الرّب دعاك وقد كّلها. األرض إله یدعى الذي إسرائیل، قّدوس هو وفادیك              اسمه،
هنیهًة الرّب. قال اسُترذلت، إذا الصباء، وكزوجة الروح، مكروبة مهجورٍة،            كامرأٍة
لحظٍة، عنك وجهي حجبت غضٍب سورة في أُضمُّك. عظیمٍة وبمراحم            هجرتك،
رأفتي أّما تتزعزع، والتالل تزول الجبال إن الرب... فادیك قال أرحمك، أبدیٍة              وبرأفٍة
10 ر 8 – 54 (أشعیا الرب" راحمك قال یتزعزع، ال سالمي وعهد عنك، تزول                فال

.( 
اهللا فإّن ومثاله، اهللا صورة على مخلوقًا امراًة، أو كان رجًال البشرّي، الكائن كان                       إذا
ففي بشریة. بطبیعتها هي لغًة مستعمًال النبّي، لسان على نفسه عن یتحّدث أن               یستطیع
ولّما بشرّي. بأسلوٍب إلهي، هو الذي حّبه، عن اهللا یعبّر أشعیا، سفر من المذكور                النّص
الكلمة، معنى بكل إلهّي هو زوجیًا. طابعًا یحمل فإّنه اهللا، عن صادرًا الحّب هذا                كان
العروس – المرأة هذه إّن للمرأة. الرجل بحّب مقارنته طریق عن عنه التعبیر تّم                وإن
المّجانّي اهللا حّل من ینبع االختیار وهذا اهللا. من مختارًا شعبًا بصفته إسرائیل،               هي
یبرز ما غالبًا الذي المبرم، العهد تبریر یمكننا بالذات، الحّب هذا من وانطالقًا               وحده.
من هو العهد هذا إّن انقطاع. بال المختار شعبه مع اهللا یعقده زوجّي، عهٍد صورة                 في
في العهد العروس نكثت وإن الزوجّي، لحّبه أمینًا یبقى فاهللا ثابت. "التزام" اهللا               قبل

 أحیاٍن كثیرة.
تمامًا والواضحة – اإللهي العریس بشخصّیة المرتبطة هذه، الزوجّي الحّب صورة                    إّن
5 (أفسس األفسسّیین إلى الرسالة في ورد ما ویّتوجها یؤكدها – النبوّیة النصوص               في
(29 – 27 : 3 (یوحنا كعریس بالمسیح رّحب المعمدان فیوحنا .(32 – 23 :               
: 2 (مرقس األنبیاء أقوال من المقتبس اللقب، هذا ذاته على یطلق كان نفسه                والمسیح
الكورنّثیین إلى كتب القدیم، العهد تراث بكامل المتأّثر الرسول، وبولس (20 ر 19             
إلیه ألزّفكم المسیح، وهو واحد، لزوٍج خطبتكم ألّني اهللا، غیرة علیكم أغار "إّني               یقول:
حقیقة عن بالغًة األكثر التعبیر لكّن .(2 : 11 الثانیة (كورنثوس طاهرة" عذراء               زّفة
إلى الرسالة في نجده الزوجّي، الحّب مع تشابهه جهة من الفادي، المسیح              حّب



وبهذا .(25 : 5 (أفسس أجلها" من بنفسه وضّحى الكنیسة المسیح "أحّب              األفسسّیین:
5 : 54 (أشعیا إسرائیل" قّدوس هو "فادیك للمسیح: كعروٍس الكنیسة واقع تمامًا              یتأّكد
یؤّلفان اّتجاهین البولسّي النّص في یأخذ الزوجّیة، العالقة على والقیاس  المرتكز .(           
الزوجین، فاّتحاد مجمله. sacramentum) في magnum) "الكبیر "السّر        معًا
بدوره، االّتحاد وهذا والكنیسة. المسیح الّتحاد الزوجي الطابع یوضح المعنى،            بحصر
كعهٍد الكنیسة)، أسرار من ا سر كونه (أي الزواج سرّیة یحّتم الكبیر" "السّر              بوصفه
بالمعاني الحافل النّص هذا نقرأ وعندما والمرأة. الرجل الزوجین، بین یربط             مقّدس
عن یعّبر ما بین فیه نّمیز أن علینا ضخمًا، قیاسًا مجمله في یشّكل والذي                والمتشّعب،
 الواقع البشري للعالقات بین األشخاص، وما یعبر بلغٍة رمزّیة عن السّر اإللهّي الكبیر.

  
 الجدیُد في اإلنجیل

یذكرهم وهو معّینین. ونساًء رجاًال األزواج، إلى موّجه اآلن، سنورده الذي النّص               24- إّن
هذا طبیعة وإّن "البدء". في للزواج اهللا بتأسیس ترتبط التي الزوجي، الحّب              بمسلكیة
أحّبوا الرجال، "أّیها زوجاتهم: محّبة على األزواج حّض مع تلتقي الحقیقیة             التأسیس
والمرأة الرجل من یجعل الذي والفرید الخاّص الرباط بسبب أحّبوهنَّ            نساءكم".
على ینطوي الحّب وهذا .(24 : 2 وتكوین 31 : 5 (أفسس واحدًا" "جسدًا                المتزوجین
بالضبط یعكس وهذا وتتجّمل. تمامًا تنمو ألن یؤّهلها المرأة، لشخصّیة أساسّي             تأكید
وال فیها شائبة ال "سنیة، جعلها في یرغب فهو للكنیسة. كعریس المسیح              تصّرف
مع تعامله في المسیح یعتمده الذي النمط أّن القول ویمكن .(27 : 5 (أفسس                تغّضن"
عالقته في النمط هذا مقوّمات كل یتبّنى أن الزوج وعلى تمامًا. هنا یتأّكد               المرأة،
تصّرفه في رجٍل، كّل على األحوال، كل وفي القیاس، بطریق یسري وهذا              بزوجته.

 تجاه المرأة، أّیة امرأة. وهكذا یعیش كالهما، الرجل والمرأة، "بذل الذات بال مقابل".
"خضوع ووجوب التوجیه هذا بین تناقٍض أّي األفسسّیین إلى الرسالة كاتب یرى                     وال
ر 22 : 5 (أفسس المرأة" رأس هو الرجل ألّن للرب خضوعهنَّ ألزواجهنَّ               النساء
طبائع أعماق في المتأّصل هذا، الخضوع واجب أّن الرسالة كاتب یخفي وال .(23             
"خضوٌع أنه على جدیدة، بطریقٍة ویعاش یفهم أن یجب الدینّي، وتقلیده الزمن،              ذلك
رأس هو الزوج إّن الرسول قول یؤّكده وهذا .(21 : 5 (أفسس المسیح" بتقوى                متبادل
بنفسه "ُیضحّي لكي المرأة رأس أنه أي الكنیسة، رأس هو المسیح أّن "كما"               المرأة
وهو الفارق، هذا مع األمر، اقتضى إذا ذاتها، حیاته ویبذل (25 : 5 (أفسس                ألجلها"
فیما للمسیح، تخضع أن وحدها الكنیسة على تفرض والكنیسة المسیح بین العالقة              أّن

 العالقة بین الزوج وامرأته تفرض الخضوع المتبادل، ال الخضوع من جانٍب واحد.
اإلنجیل. به جاء الذي الجدید وهو القدیم، التقلید إلى بالنسبة "جدید" بالطبع هذا                      إّن
یعتبر الذي الجدید، الشيء هذا عن تعّبر الرسل، كتبه ما في عدیدة نصوٌص               وهناك



أسلوبه وفي نفسه، الدیني إسرائیل تقلید في المتأّصل "القدیم" إلى بالنسبة حّتى              جدیدًا
سفر من الثاني الفصل في مثًال نلمسه ما هذا وتفسیرها. المقّدسة النصوص فهم               في

 التكوین (49).
التقلید بحسب وتعمل تفّكر بیئٍة في یعیشون أناٍس إلى موّجهة الرسل رسائل                     إّن
الرسالة مضمون إّنه إنكاره: یمكن ال واقٌع المسیح به جاء الذي و"الجدید"              القدیم...
على بنطوي الزواج بأّن واالعتقاد الفداء. ثمرة وهو فیه، لبس ال الذي              اإلنجیلّیة،
المرأة خضوع على فقط ولیس المسیح" تقوى في الزوجین بین متبادٍل             "خضوع
دعوة إنها والطبائع. التصّرفات ویكّیف والضمائر القلوب إلى ینفذ أن یجب             للرجل،
یستجیبوا أن الرجال وعلى الجدید. العهد أطلقها ة، ملح تزل لم المتعاقبة، األجیال              إلى
بل امرأة" وال رجٌل لیس المسیح... في "إنه فقط الرسول یكتب ولم انقطاع. بال                لها
المبدأ هذا یتأّصل أن قبل مّرت األجیال من كم هذا، ومع حّر". وال عبدٌل "لیس                 أضاف
العبودّیة أشكال عن نقول وماذا الرّق! نظام إلغاء طریق عن البشرّیة، تاریخ              في

 المتعّددة، التي تفرض على البشر والشعوب، والتي لم تغب بعد عن مسرح التاریخ؟
التي المحاوالت وكّل وحاسمًا. صریحًا تحدیا تتضّمن الفداء مسلكیة فإن هذا                    ومع
إطار في تصّب أن یجب الزواج، حالة في للرجل، المرأة "خضوع" تبریر إلى               ترمي
یجد الحقیقي الزوجي الحّب وبعد المسیح". "تقوى في بینهما، المتبادل            الخضوع

 مصدره األعمق في المسیح، الذي هو عریس الكنیسة كما أّنها هي عروسه.
  

 الُبعُد الرمزي للسّر الكبیر
مجملها، في تساعد، التي للمماثلة ثانیًا بعدًا األفسسیین إلى الرسالة نّص في نجد                25- إننا
اهللا حّب صّوروا قد األنبیاء كان فإذا رمزّي. بعٌد إّنه الكبیر". "السّر إعالن               على
المماثلة هذه فإّن للعروس، العریس حّب أنه على المختار، الشعب وإلسرائیل،             لإلنسان
هو بعلك "إّن البشرّي: ال اإللهي، وطابعه اهللا، لحّب "الزوجّیة" الصفة عن              تعّبر
الحّب على ینطبق ذاته والشيء .(5 : 54 (أشعیا كّلها" األرض إله وُیدعى               صانعك...
: 3 (یوحنا الوحید" ابنه بذل أنه للعالم حّبه من بلغ اهللا "ألّن الفادي: للمسیح                 الزوجي
الحّب، وهذا المسیح. أنجزه الذي الفداء، في المتجّلي اهللا حّب بصدد إذن إننا .(16              
ولكنه البشرّیین. الزوجین بین القائم الزوجي، بالحّب "شبیٌه" البولسیة الرسالة            بحسب
من لهامٍش مكانًا یترك التشابه هذا ولكّن تشابهًا، بالفعل تفترض فالمماثلة عنه.              یختلف

 التباین مناسبًا.
العروس، إّن المرأة. إلیه ترمز ما في تأّملنا إذا الواقع، هذا مالحظة الیسیر                      ومن
األنبیاء. بحسب إسرائیل، كانت أّنها كما الكنیسة، هي األفسسّیین، إلى الرسالة             بحسب
یتألف مجتمٌع أنها أي اهللا، شعب هي الجماعة وهذه فرٌد. ال جماعٌة هنا إذن                فالعروس
مجتمعًا بصفتها فعًال الكنیسة المسیح أحّب وقد ونساء. رجاٍل كثیرین، أشخاٍص             من



هذه إلى المنتمین األشخاص من كال الوقت ذات في وأحّب اهللا. شعب              وبصفتها
.(23 : 5 (أفسس الرسالة من الفقرة ذات في "جسده" أیضًا دعیت التي               الكنیسة،
ویتجّلى استثناء. بال الجمیع إفتدى امرأة. وكّل رجٍل كّل الواقع، في افتدى،              والمسیح
تاریخ عبر الحّب، لهذا الزوجّي الطابع یحمل الذي الفداء، في بالضبط، هذا، اهللا               حّب

 البشرّیة.
بذاته". "ضّحى الذي العریس بوصفه فیه، واستمّر التاریخ هذا في المسیح دخل                     لقد
الوجه على تّمت الهبة وهذه مقابل". بال "هبًة أصبح أّنه نعني بذاته" "ضّحى نقول                وإذ
هذا من وانطالقًا .(13 : 15 (یوحنا هذا" من أعظم حّب من "ما واألفعل:                األشمل
یكونوا ألن مدعّوین الكنیسة، بفضل – والنساء الرجال – البشر كل یصبح              المفهوم،
رمزًا "المؤّنث" بصیغة "العروس" لقب یصبح وهكذا العالم. فادي المسیح،            "عروس"
في واحٌد جمیعًا ألنكم أنثى، وال ذكٌر لیس "إنه بولس: لقول طبقًا ككّل،               "للبشرّي"

 المسیح یسوع" (غالطیة 3 : 28).
الرسالة في ذكره الوارد الزوجي، الحّب قیاس إّن اللغویة، الناحیة من القول،                     یمكن
بوصفهم الرجال، ألن "مؤنث" هو ما إلى "مذّكر" هو ما عزا قد األفسسیین،               إلى
ألّن هذا، في عجب وال "العروس". مفهوم في أیضًا هم یندرجون الكنیسة، في               أعضاء
بأوالده المؤمنین لّقب الكنیسة، وفي المسیح في رسالته عن التعبیر شاء حین              الرسول
في أنثى، هو وما ذكٌر هو ما اختلف وإذا (19 : 4 (غالطیة بهم" یتمّخض                 "الذین
الوقت، ذات في فإنهما، شخصّي، البشرّیة، في هو، وما "بشرّي"، هو ما              مجمل
"العروس" قیاس خالل من أیضًا جلیا یبدو وهذا اآلخر. منهما كّل ویوضح              یتكامالن
أو كان رجًال الكنیسة، في بشرّي كائٍن فكّل األفسّسیین. إلى الرسالة في الوارد               الهاّم،
وألّنه بذاته، التضحیة في المتمّثل الفادي، المسیح حّب یتقّبل ألنه "العروس" هو              امرأة،

 یحاول أیضًا أن یستجیب لهذا الحّب، عن طریق التضحیة بشخصه.
(رسالة أوًال" هو "أحبنا الذي اهللا، حّب حقیقة تتجّلى وبهذا العریس. هو المسیح                      إّن
وّلدها التي الهبة تلك ذاته، بهبة البشر، توقعات كّل وتجاوز (19 : 4 األولى                یوحنا
االبن – والعریس .(1 : 13 (یوحنا حدوده" أقصى بلغ "الذي لإلنسان، الزوجي               حّبه
رجًال اإلنسان، وابن مریم، ابن صار – إلهًا بصفته الجوهر، في اآلب مع               الواحد
الذي البشرّي، الطابع یمّثل المذّكر الرمز وهذا مذّكر. العریس رمز إّن وذكرًا.              حقیقیا
نتأّمل إذ وإّنا، أجمعین. وللبشر وللكنیسة إلسرائیل اإللهي حّبه عن خالله من اهللا               عّبر
نسل من كإنسان، أّنه نستنتج أن یمكننا النساء، من المسیح موقف في األناجیل،               في
التي الكرامة تلك (16 : 13 (لوقا إبراهیم" "بنات كرامة عن كشف قد               إسرائیل،
ما كّل المسیح أبرز نفسه الوقت وفي "البدء". منذ الرجل، مع بالمساواة المرأة               تملكها
الخلق. سّر في بها حظیت التي الثروة وكّل الرجل، عن به وامتازت المرأة، به                تفّردت
ورد كما "العریس" مفهوم مثالیة، بطریقة یتحّقق المرأة، من المسیح موقف خالل              ومن



لعروسه، عریس حّب هو اإللهي المسیح حّب كان ولّما األفسسّیین. إلى الرسالة              في
 أصبح هذا الحّب مثاًال ونموذجًا لكل حّب بشرّي، ال سّیما الحّب الصادر عن الرجال.

  
 اإلفخارستّیا

الكبیر"، "للسّر الواسع المضمون خالل من فهمها یمكننا رسوًال عشر االثني دعوة               26- إّن
بحّریة المسیح السید تصّرف لقد والكنیسة. المسیح بین الزوجّیة العالقة على یقوم              الذي
أبرز ذاتها الحرّیة ولهذه رسًال. لیكونوا الرجال على دعوته قصر حین ومطلقة،              تامة
ذاك إذ السائدة األعراف بذلك مخالفًا تصّرفه، خالل من ودعوتها المرأة             كرامة
الرجال دعا المسیح بأّن االفتراض فإّن ولهذا زمانه. في التشریع أقّرها التي              والتقالید
یّتفق ال أمٌر عصره، في المنتشرة الذهنّیة مع التجاوب لمجّرد رسًال، لیكونوا              وحدهم
هدایة اهللا سبیل الناس تهدي صادقًا، عهدناك معلم، "یا التصّرف: في أسلوبه مع               قطعیا
تمامًا یوضح القول هذا إّن .(16 : 22 (متى الناس" وجوه إلى تنظر وال                صدق
إلى إّنهم رسوًال. عشر االثني لدعوة تفسیرًا فیه نجد وإّنا الناصرّي. یسوع              تصّرف
استمرار تؤّمن التي الوصّیة، أعطیت وحدهم ولهم السّري، العشاء في المسیح             جوار
24 : 11 األولى وكورنثوس 19 : 22 (لوقا لذكري" هذا "إصنعوا اإلفخارستّیا:              سّر
الروح "خذوا الخطایا: من الحّل وسلطة القدس الروح نالوا القیامة، یوم مساء وفي .(              
(یوحنا علیه" بمسك الغفران، علیه أمسكتم ومن له تغفر خطایاه له غفرتم من               القدس.

.(23 : 20 
هو فالمسیح الزوجّي. اهللا حّب عن تمامًا یكشف الذي الفصحّي، السّر صمیم في                      إننا
وهكذا .(20 ر 19 : 22 (لوقا دمه وأهرق جسده بذل بذاته: ضحى "ألنه                العریس
طریق عن مقابل" بال ذاته "هبة وإّن .(1 : 13 (یوحنا الحّب" حدود أقصى إلى                 "أحّب
عریس فالمسیح اهللا. لحّب الزوجي المضمون حاسمة، بطریقة تبرز، الصلیب،            ذبیحة
والعروس، العریس سّر إّنها فدائنا. سّر هي واالفخارستیا العالم، فادي بوصفه             الكنیسة
جسده. هي التي الكنیسة مؤّسس للمسیح، الفدائي العمل یا سر وتجّدد تستحضر             وهي
إلى الرسالة تتضّمنه هذا كّل بالعروس. العریس اتحاد الجسد بهذا متٌّحد             والمسیح
التي األبدیة، االثنین" "وحدة تندرج العظیم والكنیسة المسیح سّر وفي            األفسسّیین.

 أنشأها اهللا منذ "البدء" بین الرجل والمرأة.
خدمة وبین بینه الوضوح بهذا ربط قد اإلفخارستیا، سّر تأسیس عند المسیح، كان                      وإذا
بین القائمة العالقة إظهار الطریقة بهذه أراد بأنه االعتقاد الجائز فمن الكهنوتّیة،              الرسل
اهللا، أرادها التي العالقة تلك "ذكرّي"، هو وما "أنثوّي" هو ما بین والمرأة،               الرجل
شيء، كّل وقبل سّریا، یتجّلى اإلفخارستیا ففي الفداء. سّر في أو الخلق سّر في                سواٌء
وال واضحًا، هذا ویصبح العروس. – الكنیسة تجاه الفدائي العریس – المسیح              عمل
"في الكاهن یعمل حیث اإلفخارستیا، سّر بخدمة نفسه الرجل یقوم عندما فیه،              لبس



Inter inisignioresالبیان في الوارد التعلیم یؤّكد التفسیر وهذا المسیح".          شخص
قبول قضیة أثارتها التي األسئلة على لإلجابة السادس، بولس البابا من ُنشر               الذي

 النساء في سلك كهنوت الخدمة (50).
  

 ِهَبُة العروس
في یوجد فال الكهنوت. لشمولّیة الوعي الكنیسة في جّدد الثاني الفاتیكاني المجمع               27- إّن
رجاًال المعّمدین، وجمیع المسیح. هو واحد، وكاهن واحدة ذبیحة سوى الجدید             العهد
من یجعلوا "ألن مدعّوون جمیعًا ألّنهم الواحد، الكهنوت هذا في یشاركون             ونساًء،
على للمسیح ولیشهدوا (1 : 12 (رومیة اهللا" عند مرضیة مقدسة، حّیة، ذبیحًة               أنفسهم
51) ذلك" منهم طلب كّلما فیهم، الذي األبدیة الحیاة رجاء ویّبرروا كّلها، األرض              وجه
أجمع، العالم بواسطتها لآلب الفادي قّدم التي المسیح، ذبیحة في العامة المشاركة إّن .(              
9 : 2 (بطرس كهنة" "مملكة الكنیسة أعضاء جمیع من تؤّلف البشریة، سّیما               وال
رسالة في بل فحسب، الكهنوتیة الرسالة في لیس یشاركون أّنهم أعني (10 : 5                ورؤیا
إلى ذلك، عن فضًال تقود، المشاركة وهذه أیضًا. والملكیة النبوّیة المخّلص             المسیح
الكبیر" و"السّر والمسیح. اهللا، شعب بوصفها الكنیسة، بین العضوّي           االّتحاد
هذه خالل من ذاته، الوقت في یتجلى، األفسسیین، إلى الرسالة في عنه              المنصوص
في تشارك وألّنها حیاته، من حیاتها تستمّد ألنها بعریسها، مّتحدة فالعروس             المشاركة:
للهبة، تستجیب مقابل" بال ذاتها "تهب إذ أّنها بحیث به، مّتحدة وهي المثلثة.               رسالته
بأجمعها، الكنیسة یعني وهذا العالم. فادي العریس، حّب عن الصادرة الوصف،             فائقة
الذي .(52) الخدمة" "كهنوت في المشاركین بالطبع، یعني، أنه كما ونسائها،             برجالها
ألن الكبیر، والكنیسة المسیح سّر إطار في مدعّوون، والجمیع خدمة. بالطبیعة             هو
عریس هو الذي المسیح، عن الصادرة الوصف، فائقة للهبة، – كعروس –              یستجیبوا
هبة وتتجّلى حیاتهم. هبة طریق عن وذلك العالم. فادي بصفته الوحید،             الكنیسة

 العروس، في ذات الوقت، "الكهنوت الملوكي: الذي یشمل الجمیع.
العودة متحاشین الكنیسة، كنه ندرك أن شئنا إذا أساسّیة، أهمیة یرتدي الواقع هذا                      إّن
هذه كانت وإن الكنیسة، بطبیعة لها عالقة ال وتقدیر، تفسیر معاییر استعمال              إلى
إیراركیة هیكلّیة ذات الكنیسة كانت وإن التاریخ. في ومدرجة بشر، من مؤّلفة              مؤّسسة
منوط القداسة وتقویم المسیح. أعضاء تقدیس إلى كلیا هة موجٌّ الهیكلّیة هذه فإّن ،(53)             
تفعل وهي اإللهي. العریس وهبها ما مقابل حّبها العروس تهب حیث الكبیر"              "بالسّر
لنا" وهب الذي القدس بالروح قلوبنا في أفیض اهللا حّب "ألّن القدس بالروح               هذا
بأن ذكّرنا فإّنه الثابت، التقلیدي التعلیم الثاني الفاتیكاني المجمع أّكد وإذ (5:5              (رومیة
تسبقنا إّنها الكنیسة. "رمز" القداسة، سّلم في بالضبط، هي، الناصرة، مریم             المرأة،
شائبٍة كّل "من یقیها الذي الكمال، الكنیسة تبلغ شخصها ففي القداسة. درب على               جمیعًا



الكنیسة إّن القول یمكن المفهوم، هذا من وانطالقًا .(27 : 5 (أفسس (54)               وتغّضن"
 "مریّمیة" كما أنها "رسولیة" و"بطرسّیة" (55).

كانت كثیرات، نساٌء الرجال، جانب إلى كان، الكنیسة، تاریخ من األولى القرون                     ومنذ
النساء أوًال فهناك الفادي. العریس لحّب العروس استجابة عن تعبیر أبلغ             حیاتهنَّ
مع الصالة على مثابراٍت صعوده، بعد وبقین، وتبعنه، شخصیا، المسیح القین             اللواتي
"أبناء بلسان القدس الروح تكّلم حیث العنصرة، یوم إلى أورشلیم، عّلیة في              الرسل،

 وبنات" شعب اهللا، متمما ما سبق فأعلنه النبّي یوئیل (أعمال 2 : 17).
الكنیسة حیاة في وهاّم ناشٍط بدور إضطلعن ، تلونهنَّ مّمن وأخریاٍت النساء، أولئك                     إّن
وذلك التالیة، والجماعات األساس، من األولى، المسیحیة الجماعة بناء وفي            الناشئة،
لقد . بهنَّ تناط أن یمكن التي الخدمة، أوجه ولتعّدد مواهب، من به امتزن ما                بفضل
16 (رومة قنخریة، كنیسة خادمة فیبة، ومنهّن ، أسماءهنَّ الرسولیة النصوص            حفظت
(فیلّبي وصنطیخة وأوهودیة (19 : 4 الثانیة (تیموثاوس أقیال وزوجها وبرسقة (1 :             
ویتحّدث .(12 ر 6 : 16 (رومة وطروفوسة وبرسیس وطروفانیة ومریم (2 : 4              
الخدمة مجاالت مختلف تتناول األتعاب وهذه المسیح. سبیل في "أتعابهّن" عن             الرسول
ینتقل فیه" مواربة "ال الذي فاإلیمان البیتیة". "الكنیسة من ابتداًء الكنیسة، في              الرسولّیة
الثانیة (تیموثاوس تیموثاوس بیت في حدث ما وهذا واألحفاد. األوالد إلى األّم من               فعًال

.(5 : 1 
وإذ جیل. إلى جیٍل من العصور، مّر على یستمّر الواقع هذا بأّن الكنیسة تاریخ                       ویشهد
وتكّرمهّن، النساء، أولئك بفضل تقّر فإنها ودعوتها، المرأة كرامة عن الكنیسة             تدافع
اهللا شعب كل نشاطات في وقٍت، كل في المشاركة، على حملهنَّ لإلنجیل وفاءهنَّ               ألّن
شهدن اللواتي العائالت، ورّبات والعذارى القّدیسات الشهیدات فمنهنَّ          الرسولیة.
أوالدهّن تنشئة خالل من األجیال، عبر الكنیسة وتقالید اإلیمان ونقلن ببسالة،             إلیمانهنَّ

 على روح اإلنجیل.
في شاركن (10 : 31 (أمثال "فاضالت" نساًء البالد، وكّل األزمنة، كل في لنجد                       وإّنا
هنا نكتفي االجتماعیة، والتفرقات والعراقیل االضطهادات من بالرغم الكنیسة،           رسالة
من وماتیلدا كییف، من التي وأولغا ومكرینا أغسطینوس، والدة كمونیك ، بعضهنَّ             بذكر
تورانج من وإلیزابیت كراكوفیا من األخرى وإدویج سیلیزیا من وإدویج            توسكانا،
لشهادة كان وقد سیتون والیزابیت لیما دي وروز دارك وجان السوید من              وبریجیت
وقد المجتمع. حیاة في كما الكنیسة، حیاة في بلیغ أثّر ، ولنشاطهنَّ المسیحّیات،              النساء
أزرهّن یشّد االجتماعیة، التفرقات مواجهة في حتى "بحّریة" القّدیسات النساء            عملت
الدور مثًال یفّسران اهللا، یدعمهما اللذان الحرّیة وهذه االتحاد، وهذا بالمسیح.             اّتحادهّن
تریزیا والقدیسة الكنیسة، حیاة في سییّن دي كاترین القدیسة به اضطلعت الذي              الهاّم

 الطفل یسوع في الحیاة الرهبانّیة.



دعوتهنَّ ُینمین كثیرات، نساٍء شهادة بفضل أیضًا، أیامنا في تزدهر، الكنیسة تزال                     وال
أیضًا انهنَّ بل لألنثى، األعلى المثال یجّسدن القدیسات النساء أولئك إّن القداسة.              إلى
حّب مبادلتها أسلوب في المسیح عروس به تقتدي ومثاٌل المسیحیین، لجمیع             قدوة

 العریس بحّبها.
  

 القسم الثامن
 وأعظمُهنَّ المحّبة

  
 في مواجهة التغّیرات

الروح بواسطة لإلنسان، یقّدم ألجلنا، وقام مات الذي المسیح بأّن الكنیسة              28- "تؤمن
هذا إن .(56) السامیة" لدعوته االستجابة على تساعده التي والطاقات النور             القدس،
الموضوع على نطبقه أن یمكننا ورجاء" "فرح المجمعي الدستور في الوارد             الكالم،
یمّیز الذي ودعوتها، المرأة كرامة على الخاص فالتركیز فیه. التأّمل بصدد نحن              الذي
النور على معتمدین االعتبار. بعین نأخذه أن یجب بل یمكن فیه، نعیش الذي               العصر

 والطاقات التي یهبها روح المسیح لإلنسان، في زمننا الحافل بالتغّیرات الكثیرة.
ومحورهما بأكمله، البشریة تاریخ وإلى اإلنسان إلى المدخل بأن ... تؤمن الكنیسة                     "إّن
راسخًة تبقى وثابتة كثیرة أشیاء أّن "تؤّكد وهي ومعّلمها" سّیدها في تكمن              وغایتهما،
هو الذي المسیح، أساس على نهائیة، بصفٍة تقود ألنها التحّوالت، هذه كّل غطاء               تحت

 هو، أمس والیوم وإلى األبد" (57).
اّتباعها، الواجب الطریق إلى الكالم، بهذا یرشدنا الیوم" عالم في "الكنیسة دستور                     إّن
عصرنا تغیرات إطار في ودعوتها، المرأة كرامة على المترتبة بااللتزامات            للوفاء
إلى بالرجوع إّال ومجدیة صحیحة بطریقة التغّیرات هذه مواجهة یمكننا وال             الهاّمة،
"الشاهد نفسه هو یبقى التي "الدائمة" والقیم الحقائق وإلى المسیح، في الثابتة              األسس
نتائج إلى یقودنا التغّیرات، هذه مع التعاطي في آخر أسلوب وكّل وسّیدها. لها               األمین"

 مشكوٍك فیها، إن لم یكن، قطعًا، خاطئة وخادعة.
  

 كرامة المرأة ونظام الحّب
والتي (33 – 21 : 5 (أفسس األفسسیّین إلى الرسالة من ذكرناها التي الفقرة                 29- إّن
تذّكرنا والعروس، العریس بین تربط التي بتلك والكنیسة المسیح بین العالقة             تشّبه
تقابل وهي .(24 : 2 (تكوین التكوین سفر في ذكرها ورد كما الزواج، بمؤّسسة                كذلك
(تكوین ومثاله اهللا صورة على والمرأة الرجل وخلق أساسّي، كسّر الزواج، واقع              بین
إلى الرسالة علیها تنطوي التي المغزى، ذات العالقة هذه وبفضل .(1 : 5 و 27 : 1                 
الخالق اهللا، نظر في المرأة كرامة علیه أرسیت الذي األساس تمامًا یتوّضح              األفسسیین،



األزلي، اهللا تدبیر بحسب المرأة، ففي امرأة. أو كان رجًال اإلنسان، نظر وفي               والفادي،
األول.إّن تأّصله مجال المخلوق، العالم في األشخاص، بین المتبادل الحّب نظام             یجد
فالروح األقدس. الثالوث بحیاة أي ذاتها، الخاّصة اهللا بحیاة منوط اهللا، رّتبه كما               الحّب،
هو الذي القدس، وبالروح الشخصّي. الحّب أقنوم الخاّصة، اهللا حیاة في هو              القدس،
في أفیضت اهللا محبة "إّن المخلوقین: لألشخاص هبًة الحّب یصبح المخلوقة، غیر              الهبة

 قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رومة 5:5).
في (18 : 2 (تكوین بإزائه" "عونًا الرجل جانب إلى الوجود إلى المرأة دعوة                       إّن
على تساعد خاصة، أوضاعًا المنظور، الخالئق عالم في االثنین"  تنشئ،           "وحدة
إلى الرسالة كاتب كان وإذا مثاله. على ُخلقوا من قلوب" في اهللا محبة               "إفاضة
عبر مباشرة، غیر بطریقة یؤكد فإّنه عروسًا، والكنیسة عریسًا المسیح یدعو             األفسسیّین
المحبوبة، هي والعروس یحّب، الذي هو فالعریس كعروس. المرأة واقع القیاس،             هذا

 التي تتّلقى الحّب لُتِحبَّ بدورها.
في الوارد الزوجي، التمثیل ضوء على التكوین، كتاب من الفقرة هذه قرأنا                     وإذا
بقضّیة وبالتالي المرأة، كرامة بقضیة تتعلق حقیقًة أدركنا األفسسیین، إلى            الرسالة
بمقیاس تقاس المرأة كرامة أّن هي تمامًا، قاطعًة تبدو التي الحقیقة وهذه              دعوتها.

 الحّب، الذي هو، في األساس، مقیاس عدالٍة وبّر (58).
علم مستوى على ثابت وهذا ُیَحّب. إن یملك ووحده ُیحّب، أن یملك الشخص                      وحده
كیانیة ضرورة فالحّب األخالق. علم مستوى على وبالتبعیة (األنتولوجیا)           الكائنات
مع ینسجم وحده الحّب ألّن ُیحب، أن یجب والشخص الشخص، إلى بالنسبة              وأخالقیة
(سفر القدیم العهد السابق في أقّرها التي المحّبة، وصّیة یبّرر وهذا الشخص.              طبیعة
قلب في المسیح وضعها والتي (18 : 19 األحبار وسفر 5 : 6 االشتراع                تثنیة
أیضًا یبّرر وهذا (34 – 28 : 12 ومرقس 40 – 36 : 22 (متى اإلنجیلیة                  المسلكیة
والرجاء "فاإلیمان الكورنثّیین: إلى رسالته في بولس، عنها یعبّر التي المحبة،             أولویة

 والمحبة هي الثالثة الباقیة، وأعظمهنَّ المحّبة" (كورنثوس األولى 13: 13).
كامًال، حقها نفیها أن یمكن ال ودعوتها، المرأة كرامة بشأن المطروحة القضیة                     إّن
هي المرأة إن نقول وحین األولویة. وهذه المستوى هذا االعتبار بعین نأخذ أن               بدون
الخلیقة هذه ألن وأوسع، أهم هو بما أیضًا نفكر ال بدورها، لُتحَب الحب، تتلقى                التي
بأسالیب تنظم، والتي األشخاص، بین المتبادلة العالقات مجمل في مكانها لها             امرأة،
هذا في وللمرأة، ونساًء. رجاًال األشخاص، بین والتعاون المشتركة الحیاة جدًا،             متنوعة
نفسه، الوقت وفي بشریًا، شخصًا بوصفها خاصة، قیمة والمتنوع، الواسع            المضمون
منهَن، واحدة وكل النساء، جمیع یشمل الواقع وهذا أنوثتها. جراء من معینًا،              شخصًا
كالسن والجسدیة، والنفسیة الروحیة ومیزاتهن الثقافي، مستواهَن عن النظر           بصرف

 والعلم والصحة والعمل وحالة الزواج، أو العزوبة.



بأن االعتقاد یمكننا األفسسیین إلى الرسالة من بصددها، نحن التي الفقرة من                     وانطالقًا
یذكرنا والعروس العریس قیاس إن بها. الخاص التنبؤ من نوعًا أنوثتها في تملك               المرأة
بعین أخذنا إذا أننا، إال امرأة. ولكل رجٍل لكل المسیح، في اهللا، یكنه الذي                بالحب
أن أدركنا الخاص، بمفهومه والنص الكتاب، في الوارد القیاس مضمون            االعتبار،
"النبوي" الطابع وهذا الواقع. هذا للجمیع ُتعلن التي هي العروس، المرأة أعني              المرأة،
هذا خالل ومن اهللا. أم العذراء، في له صورٍة أسمى یجد المرأة، أنوثة به تتسم                 الذي
الحب نظام بین یجمع الذي الوثیق الرباط قیمة وجه، أكمل وعلى مباشرًة تبرز               الطابع،
سمعت فقد القدس. والروح – امرأة عبر البشریین، األشخاص عالم في یندرج الذي –              

 مریم في البشارة هذه الكلمات: "إّن الروح القدس یحّل علیك" (لوقا 1 : 35).
  

 وعي رسالة
ومن بالذات، انوثتها بسبب تتلّقاه الذي بالحّب جهٍة من وثیقًا، ترتبط المرأة كرامة                30- إّن
أّما الحّب. وواقع الشخص واقع یتأّكد وهكذا بدورها. تعطیه الذي بالحّب أخرى،              جهة
الفاتیكاني المجمع إلى أخرى مّرة نستمع أن بنا فیجدر الشخص، واقع إلى              بالنسبة
ال لذاتها، اهللا أرادها التي األرض، على الوحیدة الخلیقة وهو اإلنسان، "إن              الثاني:
كل على ینطبق وهذا .(59) مقابل" بال ذاته "هبة عبر إّال تمامًا ذاته یحقق أن                 یستطیع
التأكید وإّن امرأة. أو كان رجًال اهللا، صورة على مخلوقًا شخصًا بصفته بشري،               كائن
الشخص. لدعوة المسلكي بالبعد یوحي الحقیقة، هذه علیه تنطوي الذي            األنطولوجي،

 فالمرأة ال یمكن أن تحّقق ذاتها إّال من خالل إعطاء حّبها لآلخرین.
الخطیئة تبد ولم الحّب. نظام في وأدرجها – الرجل كما – المرأة اهللا خلق "البدء"                        منذ
في الواردة األولى، البشارة تؤّكده ما هذا نهائیة. بطریقة تمحه ولم النظام، هذا               األصلّیة
هذا به خّصها الذي الفرید، المرأة مقام من تحّققنا، وقد .(15 : 3 (تكوین التكوین                 سفر
إلى االنتباه نسترعي أن بنا یجدر ذلك، إلى وباإلضافة الوحي. مفتاح هو الذي               النّص،
الكتاب، قول حّد على "مثاًال" تكون أن إلى شأنها علّو بها أفضى التي ذاتها، المرأة                 أن
في جاء لما طبقًا ولإلنسان، للعالم (اإلسخاتولوجي) األخروّي البعد في كذلك             إندرجت
تحت والقمر بالشمس، ملتحفة امرأة السماء: في بیٌّنة آیة ظهرت "ثم :(60) الرؤیا               سفر
إنها القول ویمكن .(1 : 12 (رؤیا كوكبًا" عشر اثني من إكلیل رأسها على                قدمیها،
"حبلى الوقت، ذات في وهي، كّلها. الخلق عملّیة حجم وفي الكون، حجم في               امرأة
: 3 (تكوین األحیاء" جمیع "أّم حّواء، مثل (2 : 12 (رؤیا المخاض" ألم من                 تصرخ
في المذكورة (9 : 12 (رؤیا القدیمة" الحّیة العظیم، "التنین ألّن كذلك تتألم إنها .(20               
أمام "تقف (44 : 8 (یوحنا والخطیئة الكذب" وأبا "الكّذاب وإبلیس األولى،              البشارة
"الطفل". تبتلع أن تحاول القدیمة" "الحّیة هي وها .(4 : 12 (رؤیا الماخض"               المرأة
أن یمكننا (16 ، 13 : 2 (متى الطفولة إلنجیل صًدى النّص هذا في وجدنا إذا                  إننا



في التاریخ، نهایة وإلى البدء، منذ یندرج، والشریر، الشر مع الصراع أّن              نتصّور
وخالصه. الحقیقي وخیره اإلنسان سبیل في الصراع إنه للمرأة. الكتابي التقویم             إطار
المرأة عبر سیسّجل، التاریخ أن إفهامنا إلى ذلك، وراء من المقدس، الكتاب یرمي               أال
الصراع بشرّي، كائن كّل سبیل في مأسویًا صراعًا مریم، – حّواء أي              بالذات،
لإلنسان دّبره وما اهللا بهما اإلنسان سیواجه الذین "الال" أو "النعم" سبیل في               األساسّي

 منذ األزل؟
الكتابّي التقویم فإّن بدورها، لتحّب تتقّبله الذي للحّب تشهد المرأة كرامة كانت                     وإن
الحقیقي. الحّب بمقیاس تقاس نفسها المرأة دعوة أن إفهامنا إلى یرمي وكأّنه یبدو               للمرأة
سیتحّقق الذي الشامل، ما، ونوعًا األساسي، بمعناها الدعوة هو هنا            والمقصود
الكنیسة في بها لإلضطالع المرأة دعیت التي المتعّددة المهّمات خالل من             ویتوّضح

 والعالم.
بصفٍة إلیها، وكل قد اهللا بأن بشعورها تّتصل والروحیة المعنویة المرأة طاقة                     إّن
جمیع إلى إنساٍن كّل أمر یكل اهللا أّن صحیٌح البشرّي. الكائن اإلنسان، أمر               نوعّیة،
بسبب وبالتحدید – نوعّیة بصفٍة المرأة یعني هذا أّن إّال منهم، فرٍد كل وإلى                الناس،

 أنوثتها – وهذا یحّدد دعوتها بنوع خاّص.
المعنویة طاقتها فإّن مهّمات، من المرأة إلى به عهد ومّما الشعور هذا من                      وانطالقًا
زمن وفي القدیم، العهد في ذكرها الوارد جدًا، العدیدة األنثویة الرموز عبر              تتوّضح
إلیها، وكل ما بأهمیة بشعورها قویٌّة المرأة إّن هذا. یومنا إلى التالیة، واألزمنة               المسیح
التفرقة حاالت في حتى الوسائل، وبكّل دائمًا اإلنسان" أمر إلیها "وكل اهللا ألنه               وقوّیة
یعّبران األساسیة الدعوة وهذه الشعور هذا إّن فیها. تتواجد أن یمكن التي              االجتماعیة
فإن وعلیه، دعوتها. ویدعم "یقّویها" ما وهذا اهللا. من تنالها التي الكرامة عن               للمرأة
روحیة طاقٍة ومصدر عنه بدیل ال سندًا تصبح (10 : 31 (أمثال "الفاضلة               المرأة
الفاضالت، النسوة أللئك مدینٌة هي وكم الروحّیة. طاقتها أهمیة یعون الذین             لآلخرین،

 أسرهنَّ  وأحیانًا أمٌم بأسرها.
لم حدا بلغت مادّیة، برفاهیة التمّتع لنا أتاح عصرنا، في والتقنّیة العلم حّققه ما                       إّن
إلى اآلخر بعضهم جّرت الناس، لبعض الرفاهیة هذه توّفرت وفیما مثیل. له              یسبق
أن واحد، جانب من التطّور لهذا یمكن الحالة، هذه وفي المجتمع. هامش على               العیش
هذا وأمام إنسانّي. األساس، في هو، وبما باإلنسان، لالهتمام تدریجّي زوال عن              ُیسفر
االهتمام لتدعم المرأة، عبقّریة بروز على أیامنا، في سّیما ال االعتماد، من بّد ال                الواقع،
(كورنثوس المحبة". "أعظمهنَّ ألّن إنسانًا، كونه لمجّرد الظروف، كّل في            باإلنسان،

 األولى 13:13).
إلى التكوین سفر من – المرأة مثال عن الكتاب في جاء لما واعیة قراءًة فإّن                         ولهذا،
من فیهما وما ودعوتها، المرأة كرامة علیها تقوم التي األسس لنا توّضح – الرؤیا                سفر



الذي المسیح، في هو النهائي "أساسها ألّن الحاضر، للوقت صالحیتها تفقد ال              ثوابت
أمر نوعّیة، بصفٍة المرأة، إلى اهللا وكل وإذا .(61) األبد وإلى والیوم أمس هو،                هو
(بطرس الملوكّي" "الكهنوت لیكّمل علیها یعتمد المسیح أّن هذا یعني أال             اإلنسان،
المسیح، إّن البشر؟ على اهللا بها منَّ التي الهبة على الثراء یضفي الذي (9 : 2                  االولى
اآلب یستودع یني ال الكنیسة، وعریس األوحد، واألبدي، الجدید، العهد كهنة             رئیس
: 15 األولى (كورنثوس الجمیع" في "كّال اهللا لیكون القدس، بالروح ذاته التراث               هذا

.(28 
"إّن والقائلة: الكورنثّیین، إلى بولس رسالة في الواردة الحقیقة نهائیًا تكتمل                    وحینئذ

 أعظمهنَّ هي المحبة" (كورنثوس األولى 13:13).
  

 القسم التاسع
 الخاتمة

  
 "لو كنت تعرفین عطیة اهللا!"

أثناء للسامرّیة، یسوع قاله ما هذا .(10 : 14 (یوحنا اهللا!" عطیة تعرفین كنت                 31- "لو
التي وللدعوة امرأة كّل لكرامة تقدیره فیها تجّلى التي الرائعة، الحوارات تلك من               واحد

 تؤّهلها للمشاركة في رسالة المسیح.
على التعّرف إلى ترمي نهایتها، على أشرفت والتي بصددها، نحن التي التأمالت                     إن
أن المسیح، بروح فعًال، تستطیع فهي امرأة. وكّل المرأة والفادي الخالق علیه ائتمن               ما
ومن مقابل"، بال لآلخرین ذاتها "لبذل هكذا وتتأهب أنوثتها. به تمتاز ما كل               تكتشف

 خالل هذا البذل تحّقق ذاتها.
"سّر على األقدس الثالوث تشكر أن إّال المریمیة، السنة هذه في الكنیسة، یسع                      وال
وعلى األنثویة، لكرامتها األبدي البعد علیه ینطوي ما وعلى امرأة، وكّل             المرأة"
النهایة، وفي البشریة. األجیال تاریخ عبر وبواسطتها، فیها تتحّقق التي اهللا"             "عجائب
اهللا صیرورة وهو أال األرض، على اإلنسان تاریخ في حدٍث أعظم وعبرها فیها یتّم                ألم

 نفسه إنسانًا؟
األّمهات أجل من ؛ منهنَّ واحدة وكّل النساء جمیع أجل من اهللا الكنیسة تشكر                      لهذا
النساء أجل ومن البتولّیة، في هللا المكّرسات والنساء والزوجات، والشقیقات            واألخوات
ومن مجاناًَ؛ یحّبهم من إلى حاجة في هم الذین البشر، من الكثیرین خدمة في                المتفانیات
الركیزة هي التي األسرة، نطاق في البشري الكائن على یسهرن اللواتي النساء              أجل
المهن، من مهنًة یمارسن اللواتي النساء أجل ومن البشري؛ للمجتمع            األساسیة
والنساء "الفاضالت" النساء أجل ومن كبرى... اجتماعیة یمسؤولیة أحیانًا           ویضطلعن
من أنوثتهنَّ في ما بكل اهللا، قلب من خرجن كما النساء جمیع أجل ومن                المستضعفات،



هذه على مسیرته في للرجل ومواكبات األبوّي، بحبه ومشموالٍت وثروة.            جماٍل
من اهللا ونشكر للدموع". "واٍد إلى أحیانًا یتحّول الذي الزمنّي، البشر "وطن"              األرض:
تبعًا البشریة، مصیر عن المشتركة المسؤولیة الرجل مع یتحمّلن اللواتي النساء             أجل
في اهللا، إلى البشریة باألسرة ینتهي الذي النهائي وللمصیر الیومیة،            لالحتیاجات
النسائیة، العبقرّیة أجل من اهللا الكنیسة وتشكر الوصف. یفوق الذي الثالوث             احضان
تشكره كما األمم. وجمیع الشعوب جمیع في التاریخ، عبر مظاهرها بجمیع تتجّلى              التي
اهللا، شعب تاریخ عبر النساء، القدس الروح بها زّود التي المواهب جمیع على               تعالى،
تشكر كما . ومحبتهنَّ ورجائهنَّ إیمانهنَّ بفعل حققنها التي االنتصارات جمیع            وعلى

 الكنیسة اهللا على كّل ما جادت به قداسة المرأة من ثمار.
هذه الروح یتجّلیات ویعترفوا الجمیع یتلّطف بأن الوقت، ذات في الكنیسة،                    وتطالب
وأن األبدیة، أورشلیم "لبنات" كبیر بسخاء اهللا وهبها التي (4 : 12 األولى               (كورنثوس
هذا. عصرنا في سیما ال العام، والبشریة الكنیسة خیر في لُتسهم تنمیتها، على               یعملوا
كّل تحقق لكي تصلّي الكتاب، في ورد كما المرأة، سّر في تتأمل إذ الكنیسة،                وإن

 النساء دواتهنَّ عبر هذا السّر، ولكي یكتشفن "دعوتهنَّ السامیة".
واالّتحاد والمحبة اإلیمان مجال في كّلها الكنیسة "سبقت التي العذراء من لنرجو                     وإّنا
السنة هذه في سیما ال الثمرة، هذه اهللا، لدن من جمیعًا لنا تنال أن بالمسیح"،                 الكامل

 التي كّرسناها لها، وقد أشرفنا على األلف الثالث لمجيء المسیح.
في أخواتنا النساء سّیما وال المؤمنین، جمیع نمنح هذه، أمانینا عن نعّبر إذ                     وإّنا،

 المسیح، البركة الرسولیة.
،1988 عام آب، من عشر الخامس في بطرس، القدیس جوار في رومة، في                      أعطي

 الموافق االحتفال بعید انتقال الطوباویة مریم العذراء، في السنة العاشرة لحبرّیتنا.
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.15 – 11 : 



الخدمة " كهنوت سلك في النساء قبول بشأن خاّص بیان اإلیمان، عقیدة مجمع أنظر (50             
) 69 الرسولي الكرسي أعمال :(1976 أول تشرین Inter insigniores" (15         

 1977) صفحة 98 – 116.
 51) المجمع الفاتیكاني الثاني، الدستور العقائدي في الكنیسة "نور األمم" عدد 10.

 52) ذات المرجع عدد 10.
 53) ذات المرجع عدد 18 – 29.

صفحة 6 – 2 عدد الفادي" "أّم البراءة وكذلك 63 وكذلك 65 عدد المرجع ذات (54                
.367 – 362 

الرسولي المظهر بقدر للكنیسة وممّیز أساسّي هو المریمي المظهر هذا إن (55            
هو المریمّي الكنیسة وبعد أكثر... یكن لم إن العمق، في به مّتحد هو الذي                والبطرسي
كل تسبق الطاهرة فمریم له. ومكمال وثیقًا اتحادًا به متحدا كان وإن البطرسي، للبعد                سابق
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"المقّدسة الكنیسة من جزءًا یؤّلفون وبالتالي بالخطیئة المولود البشرّي الجنس عامة             ساللة
الكنیسة تنشئة إلى إّال تهدف ال الثالثیة وظیفتهم وألن بل خطأة" من مؤلفًة كونها                رغم
أحد بحقٍّ لقّبها كما ومریم، مریم. في وتجسیده تكوینه سبق الذي األعلى القداسة مثل                على
تملك فهي رسولیة. سلطاٍت ُیخولها أن بدون الرسل" "سلطانة هي المعاصرین،             الالهوتیّین
إرشاد من :(Neue Klarstellungenبلتازار فون (هـ. بكثیر". منه وأكثر هذا            غیر
األوسر أنظر 1987)؛ األول كانون 22 (في الرومانیة، الكوریا وأحبار الكرادلة             إلى

 فاتوري رومانو في 23 كانون األول 1987.
ورجاء" "فرح الیوم عالم في الكنیسة الراعوي: الدستور الثاني، الفاتیكاني المجمع (56            

 عدد 10.
 57) ذات المرجع عدد 10.

L. VIII, VII, 10- X, 14: CCL الثالوث": ,50 "في أغوسطینوس القدیس (58            
284 – 291 

ورجاء" "فرح الیوم عالم في الكنیسة الراعوي: الدستور الثاني، الفاتیكاني المجمع (59            
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الالتین اآلباء :(IV 3 الرؤیا (4- سفر في امبروسیوس، القدیس مؤّلفات ملحق أنظر (60             
De symb. Ad catech. Sermo IV: PL. 40, وكذلك :661 .876 ،17           
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