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واألبناء والبنات األعزاء، 
سالم وبركة رسولیة! 

  
القسم األول 

افتتاحیة 
  

عالمة األزمنة 
1- إذا شغلت كرامة المرأة ودعوتھا الفكر البشري والمسیحي بصفة مستمّرة، 

فإنھما احتلّتا في السنوات األخیرة مكانة مرموقة. وھذا واضح في مجاالٍت 
عّدة، منھا ما صدر عن السلطة التعلیمیة الكنسّیة من أبحاث، تناولتھا بدورھا 
الوثائق المختلفة الصادرة عن المجمع الفاتیكاني الثاني، الذي أّكد في رسالتھ 

الختامّیة "أن الوقت قد أوشك بل حان لتؤّدي المرأة رسالتھا كاملة. فقد أصبح 
لھا في المجتمع نفوذ وإشعاع وسلطة لم َتْرق في یوم من األیام إلى المستوى 

الذي بلغتھ الیوم. لذلك نرى، في ھذا الزمن الذي عرفت فیھ البشریة تحّوالت 
عمیقة، أن النساء المتأّئرات بروح اإلنجیل یستطعن األضطالع بدور كبیر في 
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مساعدة البشریة على وقف تدھورھا" (1). إّن مضمون رسالتنا ھذه یوجز ما 
سبق أن عّبر عنھ المجمع من تعالیم، ال سّیما في الوثیقة الراعویة "فرح 

 Apostoli- cam ورجاء" (2) وفي المرسوم الخاص برسالة العلمانیین
 .actuositatem (3)

لـقد ظھـرت مـبادرات مـشابـھة فـي غـضون الـفترة الـتي سـبقت 
المجـمع، نـذكـر مـنھا عـلى سـبیل الـمثال ُخـطباً عـدیـدة لـلبابـا بـیوس 
الـثانـي عشـر (4) والـرسـالـة الـعامـة الـصادرة عـن الـبابـا یـوحـنا 
الـثالـث والعشـریـن (5) تـحت عـنوان "السـالم فـي األرض". وقـد 
شـاء سـلفنا الـبابـا بـولـس الـسادس، بـعد المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، 
أن یـرّكـز عـلى مـعنى عـالمـة األزمـنة ھـذه، فـأنـعم عـلى الـقدیـسة 
تـریـزیـا الـطفل یـسوع والـقدیـسة كـاتـریـن دي سـییّن (6) بـلقب 
مـلفانـة الـكنیسة، كـما أّن قـداسـتھ اسـتجاب لـرغـبة مجـمع األسـاقـفة 
الـمنعقد فـي عـام 1971، فـأّسـس لـجنًة أنـاط بـھا دراسـة الـقضایـا 
الــمعاصــرة الــمتعلّقة "بــترقــیة الــنساء الــفعلیة لــجھة الــكرامــة 

واإلضطالع بالمسؤولیة" (7). 

ومـّما ورد فـي إحـدى ُخـطب الـبابـا بـولـس الـسادس قـولـھ: "إنّ 
الـمرأة، فـي المسـیحیة أكـثر مـنھا فـي أي دیـٍن آخـر، قـد حـظیت 
مـنذ الـبدء بـوضـع خـاص، مـن حـیث الـكرامـة، تجـلّت مـظاھـرة 
الـعدیـدة والـمھّمة فـي كـتب العھـد الجـدیـد، حـیث یظھـر بـوضـوح 
أّن الـمرأة مـدعـّوة ألن تـحتّل، فـي بـنیة المسـیحیة الـحّیة الـفاعـلة، 
مـكانـاًَ ھـو مـن األھـمیة بـحیث أنـنا لـم نسـتوعـب بـعد كـّل مـا یـنطوي 

علیھ من فعالیة" (8). 
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ثـّم إن آبـاء مجـمع األسـاقـفة الـمنعقد فـي شھـر تشـریـن األول مـن 
عــام 1987، والــمخّصص لــموضــوع "دعــوة الــعلمانــیین 
 ً ورسـالـتھم فـي الـكنیسة وفـي الـعالـم، بـعد مـرور عشـریـن عـامـا
عـلى المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي" عـكفوا عـلى الـبحث مجـّدداً فـي 
كــرامــة الــمرأة ودورھــا، وتــمّنوا بــنوع خــاص أن ُتــبحث فــي 
الـعمق األسـس البشـریـة والـالھـوتـیة الـواجـب اعـتمادھـا فـي 
مـعالـجة الـقضایـا الـمتعلقة بـھوّیـة الـرجـل والـمرأة وكـرامـتھما. إنـھ 
یـتوّجـب عـلینا أن نـتفّھم قـصد الـخالـق حـین قـّرر أن یـكون الـكائـن 
البشـري، دائـماً وحـتماً، امـرأة ورجـالً، وأن نـدرك كـذلـك مـا 
یـترّتـب عـلى ھـذا الـقرار مـن نـتائـج. وال یـمكن الحـدیـث عـن 
حـضور الـمرأة الـفاعـل فـي الـكنیسة والـمجتمع، إالّ إنـطالقـاً مـن 
ھـذه األسـس، الـتي تـتیح لـنا أن نـنفذ إلـى أعـماق كـرامـة الـمرأة 

ودعوتھا. 

ھــذا ھــو الــموضــوع الــذي نــبغي عــالجــھ فــي ھــذه الــوثــیقة. 
واإلرشـاد الـذي صـدر عـّنا بـعد اخـتتام مجـمع األسـاقـفة، والـذي 
سـینشر بـعد صـدور ھـذه الـوثـیقة، یـتضّمن طـروحـات راعـویـة 
بــشأن مــكانــة الــمرأة فــي الــكنیسة والــمجتمع. وقــد أولــى آبــاء 
المجـمع ھـذه الـطروحـات إھـتمامـھم، وعـلّقوا عـلیھا بـمالحـظات 
حـصیفة، مسـتعینین بـآراء الـمندوبـین الـعلمانـیین – مـن نـساءٍ 
ورجـال – الـممّثلین لـلكنائـس الـخاصـة، والـوافـدیـن مـن جـمیع 

القاّرات. 

  
السنة المریمّیة 
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2- إن مجمع األساقفة األخیر إنعقد في السنة المریمیة. وھذا ما حّرك بصفة 
خاصة بحث قضیة المرأة. وقد أشارت الرسالة العامة "أّم الفادي" (9) ھي 
أیضاً إلى ذلك. وھي تتوّسع في تعلیم المجمع الفاتیكاني الثاني، الوارد في 

الفصل الثامن من الوثیقة العقائدیة "نور األمم" الخاصة بالكنیسة، وتتناول ھذا 
التعلیم في إطار الزمن الحاضر. ویحمل ھذا الفصل من الوثیقة المجمعیة 
عنواناً لھ دالالتھ، وھو: "الطوباویة مریم العذراء، أم هللا، في سّر المسیح 

والكنیسة". إن مریم – المرأة التي جاء ذكرھا في الكتاب المقدس (سفر 
التكوین 3 : 15 ویوحنا 2 : 4 و 19 : 26) – تندرج في صمیم سّر المسیح 

الخالصي. ولھذا نجدھا حاضرًة حضوراً ممّیزاً في سّر الكنیسة. "بما أّن 
الكنیسة ھي في المسیح، على وجٍھ ما، سّر االتحاد الوثیق باt، وسّر وحدة 

الجنس البشري بأجمعھ" (10) فإن حضور أم هللا الممّیز في سّر الكنیسة 
ُیفسح لنا في التفكیر في العالقة اإلستثنائیة القائمة بین ھذه "المرأة" واألسرة 

البشریة جمعاء. والمقصود ھنا باألسرة البشریة، كّل فرٍد من أبناء الجنس 
البشري وبناتھ، الذین یتفاعل فیھم، على مّر األجیال، التراث األساسي للبشریة 

كلّھا، ذاك التراث المرتبط بسّر "البدء" والوارد ذكره في الكتب المقدسة، 
حیث یقول صاحب سفر التكوین (فصل 1 : 27): "خلق اإلنسان على 

صورتھ، على صورة هللا خلقھ، ذكراً وأنثى خلقھم" (11). 
إن ھـذا الـواقـع األزلـي، الـخاّص بـالـكائـن البشـري، سـواًء كـان 
رجـالً أو أمـرأة، والـذي انـدرج بـصفة ثـابـتة فـي اخـتبار الجـمیع – 
یـشّكل فـي ذات الـوقـت السـّر الـذي "ال یتجـلّى بـوضـوح إالّ فـي 
الـكلمة المتجّسـد". إن المسـیح "ُیظھـر لـإلنـسان، عـلى أكـمل وجـھ، 
حـقیقة إنـسانـیتھ ویـكشف لـھ عـن سـمّو دعـوتـھ"، كـما جـاء فـي 
تــعلیم المجــمع (12). وإذ ُیظھــر المســیح لــإلنــسان حــقیقة 
إنـسانـّیتھ، أال ُیسـتشّف مـن ھـذا أن "لـلمرأة" الـتي ھـي أم المسـیح، 
دوراً خـاّصـاً فـي ھـذا الـمجال؟ أفلیسـت "رسـالـة" المسـیح، كـما 
وردت فـي اإلنـجیل والـتي یـشّكل الـكتاب الـمقدس كـلّھ قـماشـتھا 
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الخـلفیة، بعھـدیـھ الـقدیـم والجـدیـد، ُتـوحـي لـلكنیسة وللبشـریـة 
بالكثیر عن كرامة المرأة ودعوتھا؟ 

ھـذا مـا تـتوّخـى أن تـكونـھ لحـمة الـوثـیقة الـحاضـرة، الـتي تـندرج 
فـي مـضمون الـسنة الـمریـمیة األوسـع، فـي حـین یشـرف األلـف 
الـثانـي لـمولـد السـید المسـیح عـلى نـھایـتھ، وُیـطل عـلینا األلـف 
الـثالـث. ویـبدو لـنا أنـھ مـن األفـضل إضـفاء صـیغة الـتأّمـل وطـابـعھ 

على ھذه الوثیقة. 

  
القسم الثاني 

المرأة – أم هللا (ثیوطوكوس) 
  

 Gاالتحاد با
3- "لّما تّم الزمان، أرسل هللا ابنھ مولوداً من امرأة". بھذه الكلمات الواردة في 
الرسالة إلى الَغالطّیین (4:4) ُیْجِمُل الرسول بولس الفترات األساسیة التي یتّم 
فیھا السّر الذي "تحّدد سلفاً لدى هللا" (أفسس 1 : 9). إّن االبن المساوي لآلب 
في الجوھر، یولد من امرأٍة كإنسان، "عندما یتّم الزمان". وھذا الحدث یقودنا 

إلى قّمة تاریخ اإلنسان على األرض، بوصفھ تاریخ الخالص. وإذا أغفل 
الرسول ذكر اسم مریم، أّم المسیح، واكتفى بذكرھا كامرأة، فھذا أمر ذو 

مغزى، إذ ینسجم مع تعبیر البشارة األولى (Protévangile) الواردة في 
سفر التكوین (3 : 15). والواقع أن ھذه "المرأة" حاضرةٌ في الحدث 

الرئیسي، الذي یحّدد "ملء الزمان" والذي یتحّقق فیھا وبواسطتھا. 
ھـكذا یـبتدئ الحـدث الـرئیسـي واألسـاسـي فـي تـاریـخ الـخالص، 
الـذي ھـو فـصح الـرب. عـلى أنـھ یجـدر بـنا أن نـتأّمـل فـي ھـذا 
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الحـدث مـن جـدیـد، إنـطالقـاً مـن تـاریـخ اإلنـسان الـروحـي بـمعناه 
األوسـع، الـذي یتجـلّى مـن خـالل دیـانـات الـعالـم الـمختلفة. كـما 
یجـدر بـنا أن نـذكـر مـا جـاء فـي المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بھـذا 
الـصدد: "إن الـناس یـنتظرون مـن مـختلف الـدیـانـات تـوضـیحاً لـما 
یـكمن فـي الـوضـع البشـري مـن أسـراٍر، أقـلقت بـاألمـس قـلب 
البشـر وال تـزال ُتـقلقھ: مـن ھـو اإلنـسان؟ مـا ھـو مـعنى حـیاتـھ ومـا 
ھـي غـایـتھا؟ مـا ھـو الـخیر ومـا ھـي الخـطیئة؟ مـا ھـو مـصدر 
األلـم ومـا ھـي غـایـتھ؟ مـا ھـو السـبیل إلـى الـسعادة الـحّقة؟ مـاذا 
عـن الـموت ومـا یـعقبھ مـن دیـنونـٍة وثـواب؟ وأخـیراً مـا ھـو السـرّ 
األخـیر وغـیر الـمدرك الـذي یـحیط بـوجـودنـا، والـذي عـنھ نـشأنـا 
وإلـیھ نـرمـي؟" (13) إنـنا، مـنذ أقـدم الـعصور وإلـى الـیوم، نجـد 
لـدى مـختلف الـشعوب نـوعـاً مـن اإلحـساس بھـذه الـقّوة الـخفّیة، 
الـكامـنة فـي األشـیاء وفـي أحـداث الـحیاة البشـریـة. ویتخـلّل ھـذا 
اإلحـــساس أحـــیانـــاً إكـــتشاف األلـــوھـــیة األســـمى، أو "هللا 

اآلب" (14). 

إنـطالقـاً مـن ھـذه الـنظرة الـشامـلة الـتي ُتظھـر طـموحـات الـعقل 
البشـري، فـي بـحثھ عـن هللا "لـعلھ یـتحّسسھ ویھـتدي إلـیھ" (أعـمال 
17 : 27)، نـرى أّن "تـمام الـزمـان" الـذي یتحـّدث عـنھ الـرسـول 
فــي رســالــتھ، ُیــبرز جــواب هللا نــفسھ "الــذي لــنا فــیھ الــحیاة 
والحــركــة والــوجــود" (أعــمال 17 : 27) عــلى ھــذه األســئلة 
الـمطروحـة. إنـھ هللا، الـذي "بـعد أن كـلّم آبـاءنـا قـدیـماً، مـّرات 
كـثیرة، بـلسان األنـبیاء، كـالمـاً مـختلف الـوسـائـل، كـلّمنا فـي ھـذه 
األیـام، وھـي آخـر األّیـام، بـلسان االبـن". (عـبرانـیین 1 : 1، 2). 
إّن إرسـال ھـذا االبـن، الـمشارك لـآلب فـي الـجوھـر، فـي صـورة 
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إنـسان "مـولـوٍد مـن امـرأة" یـشّكل الـمرحـلة األسـمى والـنھائـیة، مـن 
مـراحـل إعـالن هللا ذاتـھ للبشـریـة. ویـعلّمنا المجـمع الـفاتـیكانـي 
الـثانـي أّن ھـذا اإلعـالن بـنطوي، فـي ذات الـوقـت، عـلى مـضمون 
خـالصـّي، حـین یـقول: "لـقد سـّر هللا، فـي حـكمتھ وجـودتـھ، بـأن 
ُیظھـر لـنا ذاتـھ شـخصیاً وأن ُیـطلعنا عـلى سـّر إرادتـھ (1 : 9) 
الـذي بـھ ُیـقبل البشـر إلـى اآلب فـي الـروح الـقدس، ویشـتركـون 
فـي الـطبیعة اإللھـیة بـواسـطة المسـیح، كـلمة هللا المتجّسـد" (15). 

(2 بطرس 1 : 4 وأفسس 2 : 18). 

فـي قـلب ھـذا الحـدث األسـاسـي نجـد الـمرأة. إذ إّن إعـالن هللا 
ذاتـھ، فـي وحـدة ثـالـوثـھ الـتي ال ُتـدرك، تـنطوي عـلیھ فـي األسـاس 
بـشارة الـناصـرة: "ھـا إنـك تـحبلین وتـلدیـن ابـناً، تـسّمینھ یـسوع، 
فیـكون عظـیماً وابنـ العـلّي ُیدـعىـ". – "كیـف یكـون ھذـا وأناـ ال 
أعـرف رجـالً؟" – "إن الـروح الـقدس یحـلُّ بـك، وقـدرة الـعليّ 
تـظلّلك، لـذلـك یـكون الـمولـود مـنك قـّدوسـاً وابـن الـعلّي ُیـدعـى... 
ألنـھ لـیس شـيء. غـیر مـمكن لـدى هللا" (16). (لـوقـا 1 : 31 – 

 .(37

إن مـن الیسـیر فـھم ھـذا الحـدث، إذا نـظرنـا إلـیھ عـبر تـاریـخ 
إسـرائـیل، الـشعب الـمختار، الـذي مـنھ خـرجـت مـریـم. ومـن 
الیسـیر أیـضاً فـھُمھ إذا نـظرنـا إلـیھ مـن خـالل جـمیع الـطرق الـتي 
سـلكتھا البشـریـة فـي بـحثھا مـنذ الـبدء عـن جـواٍب عـلى األسـئلة 
األسـاسـیة والـحاسـمة مـعاً، الـتي مـا انـفّكت تـطرح نـفسھا عـلیھا 

بإلحاح. 
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أال نــرى فــي بــشارة الــناصــرة فــاتــحًة لــمبادرة هللا الــحاســمة، 
الجــدیــرة بــأن تــضع حــداً لــلقلق الــذي یــساور الــقلب البشــري 
(17)؟ إن األمـر ال یـقتصر ھـنا عـلى أقـواٍل t مـلھمٍة نـطق بـھا 
األنـبیاء، بـل إّن الـرّد اإللھـّي إقـترن بتجسـّد حـقیقي لـلكلمة (یـوحـنا 
1 : 14). وقـد بـلغت مـریـم حـداً مـن االتـحاد بـاt، یـفوق كـلّ 
تـوّقـعات إسـرائـیل كـلّھ، وخـاّصـة بـنات ھـذا الـشعب الـمختار، 
الـلواتـي كـان فـي إسـتطاعـتھّن أن یـأمـلن، بحسـب الـموعـد، أن 
تـصبح إحـداھـّن یـومـاً أّمـا للمسـیح... ولـكن ھـل كـان یخـطر بـبال 
، أن المسـیح الـموعـود بـھ سـیكون "ابـناً لـلعلّي"؟ لـقد كـان  إحـداھـنَّ
مـن العسـیر تـوّقـع ھـذا األمـر، انـطالقـاً مـن اإلیـمان بـوحـدانـّیة هللا 
فـي العھـد الـقدیـم. ولـم تـكن مـریـم تسـتطیع أن تـقبل بـما "لـیس فـي 
اسـتطاعـة الـناس، بـل ھـو مسـتطاع عـند هللا" لـوال "قـّوة الـروح 

القدس الذي حّل علیھا". 

  
والدة اإللھ 

4- ھكذا أظھر "تمام الزمان" ما للمرأة من كامة خارقة. إن ھذه الكرامة تقوم، 
من جھٍة، على ترفیٍع للمرأة، فائق الطبیعة، إلى مستوى االتحاد باt بیسوع 

المسیح. وھذا الترفیع یحّدد القصد اإللھي العمیق من وجود كّل إنسان، سواء 
على األرض أو في األبدّیة. ومن ھذه الوجھة، تكون المرأة ھي الممّثلة للجنس 
البشري ونموذجھ المثالي، وفیھا تتمّثل الطبیعة البشریة التي ینتمي إلیھا جمیع 

البشر، من رجال ونساء. ومن جھة أخرى ُیبرز حدث الناصرة حالًة من 
االتحاد باt فریدة، خّص بھا هللا المرأة دون سواھا، أعني مریم، التي اّتحدت 

 .t إّتحاد األّم بابنھا، بحیث أصبحت عذراء الناصرة أّما tبا
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إّن ھـذه الـحقیقة الـتي أقـّرھـا اإلیـمان المسـیحي مـنذ الـبدء، عـّبر 
 ً عـنھا مجـمع أفـسس عـام 431 بـصفة رسـمیة (18)، نـاقـضا
بـذلـك رأي نسـطوریـوس الـقائـل بـأن مـریـم لیسـت سـوى أّم یـسوع 
اإلنـسان، مـؤكـداً الـمعنى الـعمیق ألمـومـة الـعذراء مـریـم. فـإن 
مـریـم، حـین واجھـت بـشارة الـمالك بـقولـھا: "لـیكن لـي بحسـب 
قـولـك!" حـبلت بـإنـساٍن ھـو ابـن هللا، الـذي ھـو واحـد مـع اآلب فـي 
الــجوھــر. إنــھا إذن فــي الــحقیقة أّم هللا، ألن األمــومــة تــشمل 
الـشخص بـكامـلھ، وال تـقتصر عـلى الجسـد، بـل وال عـلى الـطبیعة 
البشـریـة وحـدھـا. وھـكذا أصـبح لـقب ثـیوطـوكـوس – أي أّم هللا – 

اسم العلم لالّتحاد باt الذي حظیت بھ العذراء مریم. 

إّن اتـحاد الـثیوطـوكـوس الـخاّص بـاt، الـذي یـحّقق عـلى الـوجـھ 
األسـمى الـدعـوة األزلـیة وفـائـقة الـطبیعة الـموّجـھة إلـى كـل إنـسان، 
لـكي یّتحـد بـاآلب ویـكون "ابـناً فـي االبـن" إنـما ھـو (أي ھـذا 
االتـحاد) مجـّرد نـعمٍة، وھـو، بھـذه الـصفة، ھـبة مـن الـروح. وفـي 
ذات الـوقـت عـّبرت مـریـم، بـجوابـھا الـمّتسم بـاإلیـمان، عـن إرادتـھا 
الحـّرة، وبـالـتالـي عـن الـمشاركـة الـكامـلة "لـألنـا" الـشخصي 
واألنـثوي فـي حـدث اللتجّسـد. وحـین أجـابـت الـمالك بـالـقبول 
أصـبحت مـوضـوع االّتـحاد الـحقیقي بـاt، ذلـك االّتـحاد الـذي 
تــحّقق فــي ســّر تجّســد الــكلمة، الــذي ھــو واحــد مــع اآلب فــي 
الـجوھـر. إّن كـل عـمٍل یـقوم بـھ هللا، فـي عـالقـتھ بـالبشـر، یـحترم 
دائـماً اإلرادة الحـّرة "لـألنـا" البشـري، وقـد احـترمـھا فـي بـشارة 

الناصرة. 
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"الخدمة تعني السیادة" 
5- إن بشارة الناصرة تحمل طابع مواجھٍة بین أشخاص، واضحاً جداً، أي 

أنھا حوار. وال نستطیع أن نستوعبھا استیعاباً كامالً ما لم نركز كل الحدیث، 
الجاري بین المالك ومریم، على سالم المالك القائل: "یا ممتلئة نعمًة" (19). 

إّن حوار البشارة بأكملھ یكشف عن ُبعد الحدث األساسي، أي الُبعد فائق 
الطبیعة، إالّ أن النعمة ال ُتھمل الطبیعة أبداً وال ُتلغیھا، بل إنھا، على عكس 
ذلك، تكّملھا وترفع من شأنھا. إّن ملء النعمة، الموھوب لعذراء الناصرة، 

والمنوط بصفتھا أّماً t، یعني إذن، في ذات الوقت، ملء الكمال، في ما 
"تمتاز بھ المرأة" وما فیھا من "أنوثة". وھنا نجد، على وجٍھ ما، المرتكز 

األساسي لكرامة المرأة الشخصیة ونموذجھا المثالي. 
إّن مـریـم، حـین تسـتجیب لـقول الـموفـد الـسماوي قـائـلًة: "ھـاءنـذا" 
تـشعر، وھـي "الـممتلئة نـعمًة" بـحاجـة إلـى الـتعبیر عـن صـلتھا 
الـشخصیة بـالـموھـبة الـمعلنة لـھا، فـتقول: "أنـا أمـة الـرب" (لـوقـا 1 
: 38). وال یجـوز تجرـیدـ ھذـه العـبارة منـ معـناھاـ العـمیق، وال 
الحـّد مـن مـرمـاھـا، بـعزلـھا الـمصطنع عـن مجـمل الـنّص الـذي 
ورد فـیھ الحـدث وعـن كـّل مـا تـتضمنھ الـحقیقة الـمعلنة عـن هللا 
واإلنـسان. إن عـبارة "أمـة الـرب" تـترجـم وعـي مـریـم الـكامـل 
بـأنـھا لیسـت سـوى خـلیقة بـالنسـبة إلـى هللا. عـلى أّن كـلمة "أمـة" 
الــواردة فــي آخــر حــوار الــبشارة، تــندرج فــي إطــار الــُبعد 
الـتاریـخي الـذي یـتناول األّم وابـنھا. وھـذا االبـن، بـوصـفھ فـي 
الــحقیقة "ابــن الــعلّي"، ومــشاركــاً لــآلب فــي الــطبیعة، ســیقول 
مـراراً، وھـو یتحـدث عـن نـفسھ، ال سـّیما وھـو فـي ذروة رسـالـتھ: 
"إّن ابــن اإلنــسان لــم یــأت لُیخــدم بــل لَیخــُدم". (مــرقــس 10 : 

 .(45
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إّن المسـیح كـان یـعي دائـماً أنـھ "خـادم الـرب" طـبقاً لـما جـاء فـي 
نـــبوءة أشـــعیا (أشـــعیا 42 : 1 و 49 : 3و 6 و 52 : 13) 
الـذي یـعّبر عـن جـوھـر رسـالـة المسـیح، كـما كـان المسـیح یـعي أنـھ 
فـادي الـعالـم. كـذلـك مـریـم، فـإنـھا مـنذ اللحـظة األولـى ألمـومـتھا 
اإللھـیة واتـحادھـا بـابـنھا "الـذي أرسـلھ اآلب إلـى الـعالـم لیخـلّص 
بـھ الـعالـم" (یـوحـنا 3 : 17) شـاركـت فـي الخـدمـة "الـمأسـوّیـة 
للمسـیح" (20) وھـذه الخـدمـة بـالـذات ھـي أسـاس الـملكوت، 
"حـیث الخـدمـة تـعني السـیادة" (21). والسـید المسـیح "خـادم 
الـرب" سـُیعلن للجـمیع مـا للخـدمـة مـن كـرامـة مـلكّیة، تـرتـبط 

ارتباطاً وثیقاً بالدعوة التي ُدعي إلیھا كل إنسان. 

وھـكذا یـكون الـتأمـل فـي واقـع الـمرأة – أّم هللا وسـیلًة مـمتازة 
ومـدخـالً لـلتأّمـل الـحاضـر فـي الـسنة الـمریـمیة. كـما أن ھـذا الـواقـع 
یحـّدد الـبعد األسـاسـي لـلتأّمـل فـي كـرامـة الـمرأة ودعـوتـھا. وإذا مـا 
فـكرنـا فـي أي شـأن یـتعلق بـكرامـة الـمرأة ودعـوتـھا، أو تحـّدثـنا 
عـن ھـاتـین الـكرامـة والـدعـوة، أو قـمنا بـأي عـمل فـي سـبیل 
تـعزیـزھـما، فـإنـھ یـجب أن ال یـغیب عـن بـالـنا وقـلبنا وعـملنا ھـذا 
الـُبعد األسـاسـي. إن كـرامـة كـل كـائـٍن بشـرّي، والـدعـوة الـمنوطـة 
بھـذه الـكرامـة، تـكتمالن فـي االتـحاد بـاt. ومـریـم – الـمرأة الـتي 
تتحـّدث عـنھا الـتوراة – ھـي الـصورة األوفـر كـماالً لھـذه الـكرامـة 
وھـذه الـدعـوة. وكـل كـائـن بشـرّي، ذكـراً كـان أم أنـثى، خـلق عـلى 
صـورة هللا ومـثالـھ، ال یـمكنھ، فـي الـواقـع، أن یـحقق ازدھـاره إالّ 

في اّتجاه ھذه الصورة وھذا المثال. 
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القسم الثالث 
صورة هللا ومثالھ 

  
سفر التكوین 

6- یجب أن نعود إلى النّص الكامل لروایة "البدء" التي افُتتح بھا الكتاب 
المقدس، والتي من خاللھا ُتشكل الحقیقة المعلنة عن اإلنسان، المخلوق على 
صورة هللا مثالھ، األساس الثابت لكل بحٍث مسیحّي یتعلق بالجنس البشري 
(22). "خلق هللا اإلنسان على صورتھ، على صورة هللا َخلقُھ، ذكراً وأنثى 

خلقھم". (تكوین 1 : 27). إن ھذه الفقرة المقتضبة من الكتاب، تتضّمن 
الحقائق األساسیة لعلم أصول الجنس البشري. فاإلنسان ھو في قمة نظام 

الخلق كلّھ، في العالم المنظور. والجنس البشري، الذي یبدأ في اللحظة التي 
ج عمل الخلق كلَّھ. فكالھما كائنان  ُدعَي فیھا الرجل والمرأة إلى الوجود، یتوِّ

بشرّیان، رجٌل وامرأة متساویان، وكالھما مخلوقان على صورة هللا. وھذه 
الصورة – أي الشبھ باt – التي ھي أساسّیة في تكوین الكائن البشري، تنتقل 

بواسطة الرجل والمرأة، كزوجین وأبوین، إلى ذّریتھما: "أنموا واكثروا 
وامألوا األرض وأخضعوھا". (تكوین 1 : 28). لقد َوَكَل الخالق أمر التسلُّط 

على األرض إلى الجنس البشري، أي إلى األشخاص جمیعاً، إلى جمیع 
الرجال والنساء، الذین یستمّدون كرامتھم ودعوتھم من أصلھم المشترك. 

وإنـنا نجـد فـي سـفر الـتكویـن روایـة أخـرى لخـلق اإلنـسان رجـالً 
وامـرأة (تـكویـن 2 : 18 – 25) سـنتطّرق إلـیھا فـي مـا بـعد. إالّ 
أنـھ یجـدر بـنا مـنذ اآلن أن نـوضـح أّن الـطابـع الـشخصي لـلكائـن 
البشــري ھــو واقــٌع یــنشأ عــن الــنص الــكتابــي. فــاإلنــسان ھــو 
شـخص، وھـذا یـنطبق بـالـتساوي عـلى الـرجـل والـمرأة، ألنّ 
كـلیھما ُخـلقا عـلى صـورة هللا الـشخصّي ومـثالـھ ووجـھ الشـبھ بـین 
اإلنـسان وهللا، ھـو أن اإلنـسان، كـما هللا، كـائـن عـاقـل، وھـذا مـا 
یـمّیزه عـن عـالـم الـخالئـق الـحّیة كـلّھ، بـما فـیھا الـكائـنات ذات 
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الــحواّس (23) (الــحیوانــات). وبــفضل ھــذه الــمیزة یســتطیع 
الـرجـل والـمرأة أن "ُیـخضعا" سـائـر مخـلوقـات الـعالـم الـمنظور 

(تكوین 1 : 28). 

أّمـا فـي الـروایـة الـثانـیة لـنشأة اإلنـسان (تـكویـن 2 : 18 – 25) 
فـإن الـتعبیر عـن حـقیقة خـلق اإلنـسان، وال سـّیما الـمرأة، قـد  ورد 
فـي صـیغٍة مـختلفة. إّن ھـذا الـتعبیر ھـو، عـلى وجـٍھ مـا، أقـل دقـًة، 
ویـمكن الـقول إنـھ وصـفّي ومـجازّي، وأقـرب إلـى لـغة األسـاطـیر، 
الـمعروفـة فـي ذلـك الـزمـن، عـلى أنـھ ال یـوجـد تـناقـض أسـاسـّي بـین 
الـنّصین. فـالـنص الـوارد فـي سـفر الـتكویـن (2 : 18 – 25) 
یـساعـد عـلى فـھم الـفقرة الـمقتضبة الـواردة فـي ذات الـسفر (1 : 
27 و 28). وفــي ذات الــوقــت، إذا قــرأنــا الــنّص األول عــلى 
ضـوء الـنص الـثانـي، إسـتوعـبنا، بـصفٍة أعـمق، الـحقیقة األسـاسـیة 
الــواردة فــیھ، وھــي أن اإلنــسان المخــلوق عــلى صــورة هللا 

ومثالھ، ھو الرجل والمرأة على السواء. 

فـالـنّص الـثانـي یـقول إن هللا خـلق الـمرأة مـن "ضـلع" فـي الـرجـل، 
وإن الـمرأة ھـي "أنـا" آخـر، ومـخاطـب إلـى جـانـب الـرجـل الـذي 
كاـن، فيـ عاـلمـ الكـائنـات الحـیة المـحیطة بھـ، یشـُعُر باـلعـزلةـ وال 
یجـد بـینھا "مـعیناً" یـتآلـف مـعھ. ولـم یـلبث الـرجـل أ، تـعرَّف عـلى 
الـمرأة الـتي أوجـدھـا هللا إلـى جـانـبھ: كلحـم مـن لحـمھ وعـظم مـن 
عـظامـھ" (تـكویـن 2 : 23) والـتي لھـذا ُدعـیت "امـرأة". إن ھـذا 
االســم الــذي أطــلق عــلى الــمرأة، یــدل عــلى أنــھا فــي ھــویــتھا 
األسـاسـیة مـشابـھة لـلرجـل: Ish-ishsha . ومـّما یـؤسـف لـھ أنـنا 
ال نجـد فـي الـلغات الـعصرّیـة، بـصفة عـامـة، مـا یـقابـل ھـذا 
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 (Ish) ألنـھا مـن الـرجـل (Ishsha) الـتعبیر. "إنـھا ُتـدعـى امـرأًة
أُخذت". (تكوین 2 : 23). 

إّن الـنص الـكتابـي یـقّدم لـنا أُسـساً كـافـیة لـلتعُرف عـلى الـمساواة 
األسـاسـیة بـین الـرجـل والـمرأة، مـن حـیث أنـھما بشـر (24). فـمنذ 
الـبدء ھـما شـخصان. وبھـذا یـختلفان عـن سـائـر الـكائـنات الـحّیة، 
الـموجـودة فـي الـعالـم الـمحیط بـھما. فـالـمرأة ھـي "أنـا" آخـر فـي 
إطــار طــبیعتھا البشــریــة المشــترك. إنــھما یــبدوان مــنذ الــبدء 
"كـواحـٍد فـي اثـنین". وھـذا یـعني أن الـرجـل قـد تـجاوز حـالـة 
الـعزلـة الـتي كـان فـیھا، والـتي لـم یـكن یجـد مـعھا "مـعینًة لـھ عـلى 
ِشـْبِھِھ". (تـكویـن 2 : 20). فھـل یـعني ھـذا أنـھ وجـد "مـعینة" 
تـنحصر مـھّمُتھا فـي مـساعـدتـھ عـلى الـعمل وعـلى "إخـضاع 
األرض"؟ (تـكویـن 1 : 28). كـالَّ! فـإّنـھ مـّما ال شـّك فـیھ أن ھـذه 
الـمعینة ھـي شـریـكة حـیاة، یـمكن لـلرجـل أن یّتحـد بـھا كـزوجـة لـھ 
وأن یـصیر مـعھا "جسـداً واحـداً"، تـاركـاً لھـذه الـغایـة "أبـاه وأّمـھ". 
(تـكویـن 1 : 24). فـالـنّص الـكتابـي یتحـّدث إذن عـن إنـشاء هللا 
لـلزواج، فـي إطـار خـلقھ لـلرجـل والـمرأة، وكـأنـھ شـرط، ال غـنىً 
عـنھ، لـنقل الـحیاة إلـى األجـیال البشـریـة الـقادمـة، مـع الـعلم بـأن 
الـطبیعة قـد ربـطت الـزواج والـحّب الـزوجـي بـنقل ھـذه الـحیاة: 
"أنــموا واكــثروا وامــألوا األرض وأخــضعوھــا" (تــكویــن 1 : 

 .(28

  
الشخصي – الشركة – الموھبة 
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7- إذا أمعّنا التفكیر في مجمل نّص سفر التكوین (2 : 18 – 25) وفّسرناه 
على ضوء حقیقة خلق اإلنسان على صورة هللا ومثالھ، (تكوین 1 : 26، 
27) نستطیع أن ندرك، على وجھ أكمل، ماھّیة الطابع الشخصي للكائن 

 .tالبشري، ذلك الطابع الذي یؤّھل كالً من الرجل والمرأة ألن یكون شبیھاً با
إّن كّل إنساٍن ھو، في الواقع، على صورة هللا، بوصفھ خلیقًة عاقلة وحّرة، 

مؤّھلًة ألن تعرف هللا وتحبھ. ِزْد على ذلك أّن اإلنسان – على حّد قول الكتاب 
– ال یمكن أن یكون وحیداً (تكوین 2 : 18) وال یمكن أن یوجد إالّ في "وحدة 

االثنین" وبالتالي على عالقٍة بشخٍص بشرّي آخر. والمقصود ھنا عالقة 
متبادلة، ھي عالقة الرجل بالمرأة وعالقة المرأة بالرجل. وعلیھ فكون اإلنسان 
شخصاً مخلوقاً على صورة هللا ومثالھ، یفترض أن یكون على عالقٍة وارتباط 

"باألنا" اآلخر. وھذا یمّھد لما سیعلنھ هللا في "تمام الزمان" عن كونھ إلھاً 
واحداً وثالوثاً معاً: أي وحدة حّیة في شركة اآلب واالبن والروح القدس. 

إّن الـكتاب الـمقدس لـم یـعلن ھـذا مـباشـرًة فـي بـدایـتھ. فـإّن كـتب 
العھــد الــقدیــم تــنطوي أوالً عــلى إعــالن حــقیقة وحــدانــیة هللا 
ووحـدتـھ. وسـُیدخـل العھـد الجـدیـد عـلى ھـذه الـحقیقة األسـاسـیة 
إعـالن سـّر حـیاة هللا الـداخـلي، الـُمْغلقة عـلى البشـر. فـاt الـذي 
أعـلن ذاتـھ لـلناس، عـبر السـید المسـیح، ھـو وحـدة فـي ثـالـوث، أي 
وحـدة فـي الشـركـة. وھـذا یسـلّط ضـوءاً جـدیـداً عـلى مـضمون 
صـورة هللا ومـثالـھ، المتجـلیین فـي اإلنـسان، والـوارد ذكـرھـما فـي 
سـفر الـتكویـن. فـكْوُن اإلنـسان المخـلوق رجـالً وامـرأة، عـلى 
 ،tصــورة هللا، ال یــعني فــقط أن كــالً مــنھما بــمفرده شــبیھ بــا
كخـلیقٍة عـاقـلٍة وحـر!ة، بـل إنـھ یـعني أیـضاً أن الـرجـل والـمرأة، 
المخـلوقـین كـوحـدٍة تـؤلّـف بـین اثـنین، فـي إطـار طـبیعتھما البشـریـة 
المشـتركـة، مـدعـّوان ألن یـعیشا فـي شـركـة مـحّبة، وأن یـعكسا 
ھـكذا فـي الـعالـم شـركـة الـمحبة الـقائـمة فـي هللا، والـتي بـموجـبھا 
یـتبادل األقـانـیم الـثالثـة الـحّب فـي سـّر الـحیاة اإللھـیة الـواحـد. 
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فـاآلب واالبـن والـروح الـقدس، وھـم اإللـھ الـواحـد فـي وحـدة 
الـالھـوت، ھـم أیـضاً أقـانـیم ثـالثـة بـفعل الـعالقـات اإللھـیة الـقائـمة 
بـینھم، والـتي ال ُیسـبر غـورھـا. وفـي ھـذا اإلطـار وحـده، یـمكننا 
أن نـدرك حـقیقة كـون هللا مـحبًة فـي ذاتـھ. (رسـالـة یـوحـنا األولـى 

 .(16 : 4

وعـلیھ، فـإن صـورة هللا ومـثالـھ، فـي اإلنـسان المخـلوق رجـالً 
وامـرأة، یـعبران كـذلـك عـن وحـدة االثـنین فـي طـبیعتھما البشـریـة 
المشـتركـة (وذلـك عـن طـریـق الـتماُثـل الـذي یـمكننا أن نـفترض 
وجـوده بـین الـخالـق والمخـلوق). إن "وحـدة االثـنین" ھـذه، الـتي 
ھـي عـالمـة الشـركـة بـین األشـخاص، ُتظھـر أن هللا، حـین خـلق 
اإلنـسان، أراده مـشابـھاً لـھ فـي شـركـتھ اإللھـیة. وھـذا الـتشابـھ 
انـدرج كـصفة مـالزمـة لـشخصیة الـرجـل والـمرأة، وفـي ذات 

الوقت كدعوٍة إلى الوحدة وواجب. 

إن جـذور مسـلكیة اإلنـسان تـتأصـل فـي صـورة هللا ومـثالـھ، الـذیـن 
اتــسم بــھما اإلنــسان مــنذ الــبدء. وقــد تبســط العھــدان، الــقدیــم 
والجـدیـد، فـي تحـدیـد ھـذه المسـلكیة (L'éthos) الـتي تـتبوأ قـمتھا 

وصیة المحبة (25). 

إن الـرجـل والـمرأة مـدعـوان مـنذ الـبدء، فـي إطـار "وحـدة االثـنین" 
لـیس فـقط لـیعیشا "الـواحـد إلـى جـانـب اآلخـر" أو لـیعیشا مـعاً، بـل 

لیعیش كُل منھما لآلخر". 
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وھـذا یفسـر لـنا أیـضاً مـعنى "الـُمعین" الـذي یتحـدث عـنھ سـفر 
الـتكویـن (تـكویـن 2 : 18 ـ 25) حـیث قـال الـرب: "أصـنع لـھ 
عـونـاً عـلى شـبھھ". ومـضمون نـص الـكتاب یـتیح لـنا أیـضاً أن 
نسـتنتج مـن ھـذه اآلیـة أن الـمرأة "تـعین الـرجـل" كـما أن الـرجـل 
یــجب أن یــعین الــمرأة، ألنــھا، قــبل كــل شــيء، تحــمل طــابــع 
"الـشخص البشـري". وھـذا َیْحـدو كـالً مـنھما، عـلى وجـٍھ مـا، 
عـلى أن یجـدد عـلى الـدوام اكـتشافـھ لـمضمون إنـسانـیتھ الـكامـل 
وأن یـؤكـد ھـذا الـمضمون. ومـن الیسـیر أن نـدرك، عـلى ھـذا 
الــصعید األســاســي، أن الــتعاون واجــب عــلى الــطرفــین وأنــھ 
مـتبادل. فـَكْون االثـنین بشـراً یـعني الـدعـوة إلـى الـمشاركـة بـین 
الـشخصین. ومـا ورد فـي سـفر الـتكویـن (2 : 18 ـ 25) ُیظھـر 
أن الـزواج ھـو الـُبْعُد األول، وعـلى وجـٍھ مـا، األسـاسـي لھـذه 
الـدعـوة. وال نـقول الـُبعد األوحـد، ألن حـیاة اإلنـسان ذاتـھا عـلى 
األرض وعـلى مـر الـزمـن، تـتحقق فـي سـیاق ھـذه الـدعـوة. وإذا 
أخـذنـا بـالـمبدأ الـقاضـي بـأن یـعیش كـل إنـساٍن لـآلخـر، ضـمن 
الشـركـة الـقائـمة بـین األشـخاص، نـرى، عـبر تـاریـخ البشـر، أن مـا 
ھـو ذكـٌر ومـا ھـو انـثى یـندمـجان تـدریـجیاً فـي البشـریـة ذاتـھا كـما 
أرادھـا هللا أن تـكون. والـنصوص الـكتابـیة، وفـي طـلیعتھا سـفر 
الـتكویـن، تـتیح لـنا أن نھـتدي إلـى الـتربـیة الـتي تـتأصـل فـیھا حـقیقة 
اإلنــسان، تــلك الــتربــیة الــتي تــبقى صــلبًة ومــنیعًة فــي وجــھ 
الـتحوالت الـكثیرة الـطارئـة عـلى الـكیان إن لھـذا الـواقـع عـالقـةً 
أیـضاً بـتاریـخ الـخالص. وبھـذا الـصدد نجـد فـي أعـمال المجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي عـبارة ذات مـدلـول خـاص. فـفي الـفصل الـذي 
یـتناول "الـمجتمع البشـري" والـذي تـتضمنھ الـوثـیقة الـراعـویـة 
"فـرح ورجـاء"، جـاء مـا یـلي: "عـندمـا یـطلب الـرب یـسوع إلـى 
اآلب أن یـكون الجـمیع واحـداً... (یـوحـنا 17 : 21، 22) یـفتح 
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 ً لـنا آفـاقـاً یـتعذر عـلى الـعقل إدراكـھا، ویـوحـي إلـینا بـأن ھـناك نـوعـا
مـن الـتشابـھ بـین اتـحاد األقـانـیم اإللھـیة واتـحاد أبـناء هللا فـي الـحق 
والـحب. وھـذا الـتشابـھ ُیظھـر بـوضـوح أن اإلنـسان، وھـو الخـلیقة 
الـوحـیدة عـلى األرض الـتي أرادھـا هللا لـذاتـھا، ال یـمكنھ أن یـحقق 

ذاتھ تماماً ما لم یھب نفسھ مجاناً لغیره" (26). 

إن ھـذا الـنص المجـمعي، إذ یـعبر عـن ھـذه الـحقیقة، یـقدم لـنا، 
بـأسـلوب إجـمالـي، واقـع الـرجـل والـمرأة فـي ُمْجـملھ ـ ھـذا الـواقـع 
الــذي تــصوره الــفصول األولــى مــن ســفر الــتكویــن ـ وكــأنــھ 
الھـیكلیة الـتي یـرتـكز عـلیھا الـتعلیم الـكتابـي والمسـیحي بـشأن 
الــجنس البشــري. إن اإلنــسان ـ رجــالً وامــرأة ـ ھــو الــكائــن 
الـوحـید، بـین مخـلوقـات الـعالـم الـمنظور "الـذي أراده هللا الـخالـق 
لــذاتــھ". فــھو إذن شــخص. وَكــْوُن اإلنــسان شــخصاً یــعني أنــھ 
یـرمـي إلـى تـحقیق ذاتـھ (أي إلـى أن یجـد ذاتـھ، عـلى حـد قـول 
المجــمع)، ھــذه الــذات الــتي ال یــمكن أن تــكتمل إال مــن خــالل 
الـتضحیة بـالـنفس مـجانـاً. والـربـط بـین الـشخص وتـحقیق ذاتـھ مـن 
خـالل ھـذه الـتضحیة، نجـد لـھ نـموذجـاً فـي هللا نـفسھ، بـوصـفھ 
ثـالـوثـاً، أي شـركـة بـین األقـانـیم. فـالـقول بـأن اإلنـسان ُخـلق عـلى 
صـورة هللا ومـثالـھ یـعني أیـضاً أنـھ مـدعـو ألن یـحیا لـغیره وأن 

یكون ھو نفسھ عطیة. 

ودعـوة اإلنـسان ألن یـحیا لـغیره تـنطبق عـلى كـل كـائـن بشـري، 
عـلى الـنساء والـرجـال، الـذیـن یـجب أن یـعملوا عـلى تـحقیق ھـذه 
الـدعـوة، كـٌل بـما أوتـي مـن خـصائـص. وفـي سـیاق تـأمـلنا الـحاضـر 
فـي كـرامـة الـمرأة ودعـوتـھا، یـشكل واقـع الـكائـن البشـري ھـذا 

18



نـقطة االنـطالق الـتي ال غـنًى عـنھا. ویـتیح لـنا سـفر الـتكویـن أن 
نسـتشف الـطابـع الـزوجـي الـذي تـتسم بـھ الـعالقـة بـین األشـخاص، 
وكـأنـھ مشـروع أولـي. وفـي ھـذا اإلطـار سـتتطور حـقیقة األمـومـة، 
وكـذلـك الـبتولـیة، كـُبعَدیـن خـاصـیین لـدعـوة الـمرأة، عـلى ضـوء 
الــوحــي اإللھــي. وســیتجسم ھــذان الــُبْعدان، عــلى أكــمل وجــھٍ 
وحسـب الـكتب الـمقدسـة، فـي صـورة امـرأة الـناصـرة، الـعذراء ـ 

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

  
لغة الكتب المقدسة تخلع الصفات البشریة على هللا 

     8ـ إن وصــف اإلنــسان كــصورة هللا ومــثالــھ، إبــتداًء مــن 
الـصفحات األولـى مـن الـكتاب الـمقدس، یـرتـدي مـعنى آخـر. إنـھ 
الـمفتاح لـفھم الـوحـي الـكتابـي عـلى أنـھ حـدیـث t عـن ذاتـھ. إنـھ 
تــعالــى حــین یتحــدث عــن نــفسھ "بــفم األنــبیاء" كــما بــفم 
ابـنھ" (عـبرانـیین 1 : 1، 2) الـذي صـار إنـسانـاً، یسـتعین بـلغةٍ 
بشـریـة ومـعانـي وصـوٍر خـاصـة بـاإلنـسان. وإذا كـانـت وسـیلة 
الـتعبیر ھـذه قـد تـمیزت بخـلع الـصفات البشـریـة عـلى هللا، فـألن 
اإلنـسان شـبیٌھ بـاt ومخـلوق عـلى صـورتـھ ومـثالـھ. وعـلیھ، فـإن 
هللا ھـو أیـضاً "شـبیٌھ بـاإلنـسان" إلـى حـٍد مـا، ولھـذا یسـتطیع البشـر 
أن یـعرفـوه إنـطالقـاً مـن ھـذا الشـبھ. عـلى أن لـغة الـكتاب ھـي فـي 
ذات الـوقـت مـن الـدقـة بـحیث تـرسـم حـدود ھـذا الشـبھ وحـدود ھـذا 
الـتماثـل. فـالـوحـي الـكتابـي یـؤكـد فـعالً أنـھ إذا كـان الشـبھ بـین 
اإلنـسان وهللا صـحیحاً، فـإن بـین الـخالـق والخـلیقة فـوارق (27) 
ھـي فـي األسـاس أصـح وأعـمق. فـاt، فـوق كـل اعـتبار، یـبقى، 
بـالنسـبة إلـى اإلنـسان المخـلوق عـلى مـثالـھ، الـكائـن "الـذي یـسكن 
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فـي الـنور الـذي ال ُیـقترب مـنھ"، (تـیموثـاوس األولـى 6 : 16) 
وھو یختلف في الجوھر عن كل ما في الوجود سواه. 

یـجب أن نـأخـذ بـعین االعـتبار ھـذه الـمالحـظة، الـتي تحـد مـن 
الـتشابـھ بـین اإلنـسان وهللا، فـي لـغة الـكتاب. وإن وجـدنـا فـي 
الـكتاب الـمقدس (ال سـیما فـي العھـد الـقدیـم) مـقارنـاٍت تنسـب إلـى 
هللا صـفاٍت خـاصـًة بـالـذكـور أو اإلنـاث، جـاز لـنا أن نـرى فـیھا 
تـأكـیداً غـیر مـباشـر لـحقیقة خـلق الـرجـل والـمرأة، عـلى الـسواء، 
عـلى صـورة هللا ومـثالـھ. ومـا دام ھـناك تـشابـھ بـین الـخالـق 
والمخــلوقــات، فــلیس مســتغربــاً أن یســتخدم الــكتاب الــمقدس 

عبارات تنسب إلى هللا صفاٍت خاصًة بالذكور واإلناث. 

لـنذكـر ھـنا بـعض فـقرات مـن سـفر أشـعیا الـنبي تـندرج فـي ھـذا 
اإلطـار: "قـالـت صھـیون: قـد خـذلـني الـرب ونسـیني السـید. أتنسـى 
الـمرأة ُمـرضـعھا، فـال تـرحـم ابـن بـطنھا؟ لـكن لـو أن ھـؤالء 
نســین، ال أنــساك أنــا". (أشــعیا 49 : 14، 15). وفــي مــكان 
آخــر: "كــما ُتــعزیــھ أمــھ، كــذلــك أُعــزیــكم أنــا، وفــي أورشــلیم 
ُتـــعزون". (أشـــعیا 66: 13). كـــذلـــك ُشـــبَّھ هللا، فـــي ســـفر 
نھا،  الـمزامـیر، بـاألم الـیقظة: "إن كـنت لـم أخـفض نفسـي ولـم أسـكِّ
 ً فـمثل مـفطوٍم عـند أمـھ، لـُتفطم عـندي نفسـي. لـیكن إسـرائـیل راجـیا
لـلرّب". (مـزمـور 131 : 2، 3). وھـناك فـقراٌت تـقارن بـین 
حـّب هللا الـساھـر عـلى شـعبھ وحـّب األم لـولـدھـا: "فـاآلن أصـیح 
كـالـتي تـلد، وأنـفخ وأزفـر... اسـمعوا لـي یـا آل یـعقوب ویـا بـقّیة 
آل إسـرائـیل... أنـا صـنعتكم فـأنـا أحـملكم". (أشـعیا 42 : 14 و 
46 : 3 ، 4). وھـناك آیـاٌت كـثیرة تشـّبھ حـّب هللا بـحّب الـرجـل، 
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زوجـاً كـان أو أبـاً (ھـوشـع 11 : 1 ـ 4 وإرمـیا 3 : 4 : 19) 
وكذلك بحب المرأة كأم. 

إن ھـذا الـطابـع فـي لـغة الـكتاب وأسـلوبـھ فـي الحـدیـث عـن هللا، 
وكـأنـھ إنـسان، یـوضـح أیـضاً، بـطریـقة غـیر مـباشـرة، سـر الـوالدة 
األزلـیة، الـتي ھـي مـن مـقومـات حـیاة هللا الـداخـلیة. لـكن ھـذه 
الـوالدة ال تـتسم فـي ذاتـھا بـأي طـابـع ذكـريٍ أوأنـثوي. إنـھا ذات 
طـابـٍع إلھـيٍ صـرف. إنـھا روحـیة، بـكل مـا فـي ھـذه الـكلمة مـن 
مـعنى، ألن "هللا روح"، (یـوحـنا 4 : 24) ولیسـت لـھا أیـة صـفة 
تـربـطھا بـالجسـد، سـواء كـان جسـد أنـثى أو ذكـر. وبـالـتالـي، فـإن 
األبــوة فــي هللا ھــي أیــضاً إلھــیة كــلیاً، مســتقلة عــن الــطابــع 
الجسـدي، الـخاص بـالـذكـر، و الـذي ھـو مـن خـصائـص األبـوة 
البشـریـة. وفـي ھـذا السـیاق، كـان العھـد الـقدیـم یتحـدث عـن هللا 
ویـخاطـبھ كـأب وعـندمـا ركـز السـید المسـیح عـلى ھـذا الـواقـع فـي 
إنـجیلھ، وجـعل مـنھ قـاعـدًة لـلصالة المسـیحیة، وعـندمـا كـان 
یـتوجـھ إلـى هللا، داعـیاً إیـاه، "أبـا، أیـھا اآلب" (مـرقـس 14 : 
36) بـصفتھ االبـن الـوحـید، الـمساوي لـھ فـي الـجوھـر، كـان 
یـقصد بـذلـك األبـوة بھـذا الـمعنى، الـذي یتخـّطى الجسـد والـطبیعة 
البشـریـة. إّنـھ كـان یتحـدث كـابـٍن t، یـربـطھ بـاآلب سـّر الـوالدة 
اإللھـّیة األزلـّي، وفـي ذات الـوقـت، كـابـن بشـرّي حـقیقي ألمـھ 

العذراء. 

ولـّما كـان مـن غـیر المسـتطاع إسـناد صـفات بشـرّیـة إلـى والدة 
كـلمة هللا األزلـیة، ولـّما كـانـت األبـّوة اإللھـیة ال تـملك مـیزات 
الـذكـر بـالـمعنى الـمادّي لـلكلمة، وجـب عـلینا، عـلى الـنقیض مـن 
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ذلـك، أن نـبحث فـي هللا عـن الـنموذج الـمطلق لـكّل والدة فـي دنـیا 
الـكائـنات البشـریـة. ویـبدو أّن مـا ورد فـي الـرسـالـة إلـى أھـل 
أفـسس، یـأخـذ ھـذا الـمنحى: "لھـذا أجـثو عـلى ركـبتيَّ لـآلب، فـمنھ 
ٍة فــي الــسماء واألرض". (أفــسس 3 : 14، 15). إنّ  كــّل أبــوَّ
كـل والدة عـلى صـعید المخـلوقـات، تجـد مـثالـھا األعـلى فـي 
الـوالدة الـتي تـتّم فـي هللا، عـلى نـحٍو إلھـي، أي روحـّي كـامـل. 
وكـّل "والدة" فـي الـعالـم المخـلوق تـتمّثل بھـذا الـنموذج الـمطلق 
غـیر المخـلوق. ولھـذا نـرى أن كـّل مـا یـختّص بـالـرجـل، وكـذلـك 
الـمرأة، مـن حـیث الـتوالـد البشـري – أعـني األبـّوة واألمـومـة 
البشـرّیـتین – یحـمل فـي ذاتـھ الـتشابـھ، أي الـتماثـل، مـع الـوالدة 
اإللھـیة، ومـع أبـّوة هللا، الـتي تـختلف عـنھ تـمامـاً، والـتي ھـي، فـي 
الـجوھـر، كـامـلة فـي روحـانـّیتھا وألـوھـتھا. أّمـا عـلى المسـتوى 
البشـرّي، فـالـتناسـل، عـلى نـقیض ذلـك، مـن خـصائـص "وحـدة 

االثنین". فالرجل، وكذلك المرأة، یتناسالن. 

  
القسم الرابع 
حواء ومریم 

  
البدء والخطیئة 

9- "إن اإلنـسان الـذي أبـدعـھ هللا فـي حـالـة الـبرارة، قـد أغـواه 
الشـیطان مـنذ بـدء الـتاریـخ، فـأسـاء اسـتعمال حـّریـتھ، مـنتصباً فـي 
وجـھ هللا، وراغـباً فـي تـقریـر مـصیره خـارجـاً عـنھ" (28). بھـذه 
الـكلمات یـذكـرنـا تـعلیم المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بـالـعقیدة الـمعلنة 
عـن الخـطیئة، وال سـّیما الخـطیئة األولـى، الـمسّماة األصـلّیة. إنّ 
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"الـبدء" الـكتابـي – أي خـلق الـعالـم، واإلنـسان فـي الـعالـم، یـتضّمن 
الـحقیقة بـشأن الخـطیئة، الـتي یـمكن تـسمیتھا خـطیئة نـشأة اإلنـسان 
فـي األرض. وإذا كـان مـا جـاء فـي سـفر الـتكویـن قـد ورد فـي 
صــورة روایــة رمــزّیــة – وھــذا ھــو األســلوب الــمّتبع فــعالً فــي 
وصـف خـلق اإلنـسان ذكـراً وأنـثى (تـكویـن 2 : 18 – 25) – 
فـإّن ھـذا الـسفر ُیـعلن، فـي ذات الـوقـت، مـا یـجب تـسمیتھ "سـرّ 

الخطیئة"، أو بصفٍة أشمل "سّر الشّر". 

ولـیس فـي اإلمـكان قـراءة "سـّر الخـطیئة" دون الـرجـوع إلـى 
ُمجـمل الـحقیقة بـشأن خـلق اإلنـسان عـلى صـورة هللا ومـثالـھ. ھـذا 
ھــو أســاس األنــتروبــولــوجــیا، أي الــبحث فــي أصــول الــجنس 
البشـري، كـما وردت فـي الـكتاب. إّن ھـذه الـحقیقة تخـلع عـلى 
خـلق اإلنـسان صـفة ھـبٍة خـاّصـة مـن لـدن هللا، تـلك الھـبة الـتي 
تـشمل، لـیس فـقط واقـع الـكرامـة األسـاسـیة الـتي یـنعم بـھا الـكائـن 
البشـرّي – رجـالً كـان أو امـرأة – فـي الـعالـم المخـلوق، ومـصدر 
ھــذه الــكرامــة، بــل تــشمل كــذلــك مــصدر دعــوتــھما، كــلیھما، 
لـلمشاركـة فـي حـیاة هللا الـباطـنة. وعـلى ضـوء الـوحـي اإللھـي، 
نـرى الخـلق یـقترن، فـي ذات الـوقـت، بـنشأة تـاریـخ الـخالص. 
فـفي بـدء الخـلیقة بـالـذات إنـدرجـت الخـطیئة، تـحت شـعار الـمقاومـة 

والرفض، وتجسدت فیھما. 

ویـمكن الـقول، عـلى سـبیل الـمفارقـة، إن الخـطیئة الـوارد ذكـرھـا 
فـي الـفصل الـثالـث مـن سـفر الـتكویـن، تـؤّكـد حـقیقة كـون اإلنـسان 
مخـلوقـاً عـلى صـورة هللا ومـثالـھ، مـا دامـت ھـذه الـحقیقة تـعني 
الحـّریـة، أي إرادة اإلنـسان الحـّرة، سـواء اسـتعملھا فـي إخـتیار 
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الـخیر، أو أسـاء اسـتعمالـھا فـي اخـتیار الشـر، مـقاومـاً بھـذا إرادة 
 t هللا. إّن الخـطیئة، فـي مـضمونـھا الـعمیق، ھـي رفـض اإلنـسان
كـرٍب وخـالـق، كـما أنـھا رفـٌض لـما یـریـده هللا لـإلنـسان مـنذ الـبدء 
وعــلى الــدوام. إنــھ تــعالــى، حــین خــلق الــرجــل والــمرأة عــلى 
صـورتـھ ومـثالـھ، أراد لـھما مـلء الـخیر، أعـني الـسعادة فـائـقةَ 
الـطبیعة، الـنابـعة مـن مـشاركـتھما إّیـاه فـي حـیاتـھ ذاتـھا. وحـین 
یـرتـكب اإلنـسان الخـطیئة یـرفـض ھـذه الـعطیة، وفـي ذات اآلن 
یـریـد أن یـصبح، ھـو نـفسھ، "كـإلـٍھ یـعرف أیـن ھـو الـخیر وأیـن 
ھـو الشـر" (تـكویـن 3 : 5) أي یـقّرر مـا ھـو خـیر ومـا ھـو شـّر، 
بــمعزٍل عــن هللا خــالــقھ. إّن الــبعد البشــري للخــطیئة األصــلیة 
ومـقیاسـھا الـباطـنّي یـكمنان فـي إرادة اإلنـسان الحـّرة، كـما أنـھما 
یـّتسمان، فـي ذات الـوقـت، بـطابـع شـیطانـّي مـعّین (29)، حسـبما 
ورد بـوضـوح فـي سـفر الـتكویـن (3 : 1 – 5). إن الخـطیئة 
تــؤّدي إلــى فــصم ربــاط الــوحــدة الــذاتــیة األصــلّیة، الــتي كــان 
اإلنـسان یـنعم بـھا، فـي حـالـة الـبرارة األصـلیة، كـما أنـھا تـبطل 
االتـحاد بـاt، الـذي ھـو مـصدر وحـدة اإلنـسان، سـواٌء فـي صـمیم 
"األنـا" الـذاتـي، أو فـي الـعالقـات الـمتبادلـة بـین الـرجـل والـمرأة 
(شـركـة األشـخاص) أو فـي عـالقـة اإلنـسان بـالـعالـم الـخارجـي 

وبالطبیعة. 

إن الـوصـف الـكتابـي للخـطیئة األصـلّیة، كـما ورد فـي الـفصل 
الـثالـث مـن سـفر الـتكویـن، ُیـوّزع األدوار، عـلى وجـھ مـا، ویحـّدد 
الـدور الـذي لـعبھ كـّل مـن الـمرأة والـرجـل. وسـتشیر إلـى ھـذا 
بـعض فـقرات مـن الـكتاب الـمقّدس، فـي مـا بـعد. نـذكـر مـنھا، عـلى 
ســبیل الــمثال، مــا ورد فــي  رســالــة الــقدیــس بــولــس إلــى 
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تـیموثـاوس،: "إّن آدم ھـو الـذي ُجـبل أوالً، وبـعده حـواء. ولـم ُیـغو 
آدم، بـل الـمرأة ھـي الـتي أغـویـت، فـوقـعت فـي الـمعصیة" (أولـى 
تـیموثـاوس 2 : 13، 14). عـلى أنـھ ال شـّك فـي أن الخـطیئة 
األولـى، بـصرف الـنظر عـن ھـذا الـتوزیـع لـألدوار، فـي الـنصّ 
الـكتابـي، ھـي خـطیئة الـكائـن البشـري، الـذي أبـدعـھ هللا ذكـراً 
وأنـثى. وھـي أیـضاً خـطیئة األبـویـن األولـین، الـمرتـبطة بـالـطابـع 

الوراثي، ولھذا نسّمیھا الخطیئة األصلیة. 

ال یـسعنا، كـما سـبق الـقول، أن نسـتوعـب مـفھوم الخـطیئة دون 
الـرجـوع إلـى سـر خـلق الـكائـن البشـري – رجـالً وامـرأة – عـلى 
صـورة هللا ومـثالـھ. وعـندمـا نـرجـع إلـى سـّر الخـلق ھـذا، نسـتطیع 
أن نـدرك كـذلـك سـّر فـقدان الـتشابـھ مـع هللا، الـذي "ھـو وحـده 
صــالــح" (مــتى 19 : 17) والــذي ھــو مــلء الــخیر. وفــقدان 
الــتشابــھ مــعھ، الــذي ھــو الخــطیئة بــالــذات، یتجــلّى فــي الشــرّ 
الـمالزم لـتاریـخ الـعالـم. وإذا كـانـت خـطیئة فـقدان الـتشابـھ مـع هللا، 
الـذي ھـو الـقداسـة بـالـذات، تـفترض أن نـكون شـبیھین بـھ فـي 
مـجال الحـریـة واإلرادة الحـّرة، یـمكننا الـقول إنـطالقـاً مـن ھـذه 
االزدواجـیة إّن فـقدان الـتشابـھ مـع هللا، الـمالزم للخـطیئة، ھـو 
أكـثر مـأسـویـًة وأكـثر إیـالمـاً. ویـجب أن نسـلّم بـأنـنا بـالخـطیئة 
نسـيء إلـى هللا، بـصفتھ خـالـقاً وأبـاً، ونھـینھ بـالـطبع فـي صـمیم 
عـطّیتھ، عـبر سـوء اسـتعمالـنا لـموھـبة الحـّریـة الـتي أعـطانـا إیـاھـا، 

والتي تندرج في إطار قصد هللا األزلي من خلقھ اإلنسان. 

 ً غـیر أن الـكائـن البشـري ـ رجـالً كـان أو امـرأًة ـ یـتأثـر ھـو أیـضا
بشــر الخــطیئة الــتي یــرتــكبھا. وقــد وردت فــي ســفر الــتكویــن 
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(الـفصل الـثالـث) أقـواٌل تـصف بـوضـوح الـوضـع الجـدیـد، الـذي 
طـرأ عـلى اإلنـسان فـي الـعالـم المخـلوق. وھـي تـكشف عـما یـنتظر 
اإلنـسان مـن مـشقًة، لـلحصول عـلى قـوتـھ (تـكویـن 3 : 17 ـ 
19). ومـا سـتتحملھ الـمرأة مـن آالم ُمـبرحـة، حـین تـلد أوالدھـا 
(تـكویـن 3 : 16). وكـل ھـذا یحـمل طـابـع الـموت الـمحتم، الـذي 
یـضع حـداً لـلحیاة البشـریـة عـلى األرض. وھـكذا "یـعود اإلنـسان 
الـترابـُي إلـى األرض الـتي مـنھا أخـذ": "تـراٌب أنـت وإلـى الـتراب 

تعود". (تكوین 3 : 19). 

إن مـفعول ھـذه الـكلمات یـتأكـد عـلى مـر األجـیال. إنـھا ال تـعني 
أن صـورة هللا ومـثالـھ فـي الـكائـن البشـري ـ امـرأًة كـان أو رجـالً ـ 
قـد قـضت عـلیھما الخـطیئة، بـل تـعني أنـھما قـد غشـتھما الـظلمة 

(30) وتضاءال، على وجٍھ ما. 

إن الخـطیئة، عـلى حـد قـول المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي (31)، 
تحـُط مـن قـدر اإلنـسان. فـإذا كـان اإلنـسان، بـطبیعتھ كـشخص، 
ھـو صـورة هللا ومـثالـھ، فـإن عـظمتھ وكـرامـتھ تـزدھـران بـتحالـفھ 
مـع هللا واالتـحاد بـھ والـعمل عـلى تـرسـیخ الـوحـدة األسـاسـیة، الـتي 

تندرج في المفھوم الباطني لسر الخلق بالذات. 

إن ھــذه الــوحــدة تســتجیب لــلواقــع الــعمیق لجــمیع المخــلوقــات 
الـعاقـلة، ال سـیما اإلنـسان، وھـو الـوحـید، بـین خـالثـق الـعالـم 
الـمنظور، الـذي رفـعھ هللا مـن الـبدء، حـین اخـتاره فـي یـسوع مـنذ 
األزل، عـلى حـد قـول بـولـس الـرسـول: "لـقد اخـتارنـا قـبل إنـشاء 
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الـعالـم، لـنكون عـنده قـدیسـین، بـال عـیب، فـي الـمحبة. وقـدر لـنا أن 
یتبنانا بیسوع المسیح". (أفسس 1 : 4 ـ ). 

  
"إنھ سیسود علیِك" 

 10ـ إن الـنص الـوارد فـي سـفر الـتكویـن یحـدد عـواقـب خـطیئة 
اإلنـسان، كـما ُیـبرز اخـتالل الـتوازن فـي الـعالقـات األصـلیة بـین 
الـرجـل والـمرأة، تـلك الـعالقـات الـتي كـانـت تـلیق بـكرامـة كـل 
مـنھما، بـوصـفھ شـخصاً بشـریـاً. إن الـكائـن البشـري، رجـالً كـان 
أو امـرأة، ھـو شـخص. وھـذا یـعني أنـھ، عـلى األرض، "الخـلیقة 
الـوحـیدة الـتي أبـدعـھا هللا لـذاتـھا"، وھـي الـوحـیدة عـلى اإلطـالق 
الـتي ال یـمكنھا "أن تـحقق ذاتـھا إال إذا بـذلـت نـفسھا بـدون مـقابـل" 
(32). مـن ھـنا تـنشأ عـالقـة "الشـركـة" الـتي تتجـلى مـن خـاللـھا 
"وحـدة االثـنین" والـكرامـة الـشخصیة لـلرجـل والـمرأة. وعـلیھ، 
فـإنـنا حـین نـقرأ فـي الـكتاب الـكالم الـموجـھ إلـى الـمرأة: "إلـى بـعلك 
تـنقاد أشـواقـك، وھـو یـسود عـلیك"، (تـكویـن 3 : 16) نجـد فـیھ 
تـصدعـاً فـي "وحـدة االثـنین" وتحـدیـاً لھـذه الـوحـدة الـتي تـنفق 
وكـرامـة صـورة هللا ومـثالـھ، الـمعطاة لـھما. إال أن ھـذا التحـدي 
یـبدو أكـثر خـطورة بـالنسـبة إلـى الـمرأة. إن عـنصر التسـلط قـد 
تسـرب فـعالً إلـى كـیاٍن یـجب أن یـقوم عـلى الـعطاء الـمجانـي، 
وأن یـبلغ حـد الـعیش فـي سـبیل اآلخـر: "سـیسود عـلیِك". إن ھـذا 
التسـلط یـعني اإلخـالل بـالـمساواة األسـاسـیة الـتي یـتمتع بـھا الـرجـل 
والـمرأة فـي "وحـدة االثـنین" وعـدم إسـتقرارھـا. وھـذا یـكون عـلى 
حـساب الـمرأة أوالً، فـیما الـمساواة الـنابـعة مـن كـرامـة االثـنین، 
بــصفتھما شــخصین، تســتطیع وحــدھــا أن تــطبع عــالقــاتــھما 
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الـمتبادلـة بـطابـع الشـركـة الـحقیقیة بـین األشـخاص. وإذا كـان 
انـتھاك ھـذه الـمساواة، الـتي ھـي، فـي ذات الـوقـت، ھـبٌة مـن هللا 
الـخالـق وحـٌق مـمنوٌح مـنھ، یـنطوي عـلى مـضموٍن ُیسـيء إلـى 
الـمرأة، فـإنـھ، بـذات الـفعل، یـنتقص مـن كـرامـة الـرجـل الـحقیقیة. 
إنـنا نـتعرض ھـنا لـنقطة بـالـغة الـدقـة، فـي مـجال المسـلكیة الـتي 
حـددھـا الـخالـق مـنذ الـبدء حـین خـلق االثـنین عـلى صـورتـھ 

ومثالھ. 

إن تـصریـح سـفر الـتكویـن ھـذا (تـكویـن 3 : 16) بـعید الـمرمـى 
والـمعنى. فـھو یشـیر إلـى الـعالقـة الـمتبادلـة بـین الـرجـل والـمرأة 
كـزوجـین، ویـتعلق بـالـشھوة الـناشـئة فـي نـطاق الـحب الـزوجـي، 
بـحیث أن "ھـبة الـذات الـمجانـیة" مـن قـبل الـمرأة تـنتظر بـالـمقابـل 
أن تـكتمل بھـبٍة مـمائـلٍة مـن قـبل الـزوج. وال یسـتطیع الـزوجـان، 
وال سـیما الـمرأة، أن یـتواجـدا فـي "وحـدة االثـنین" االـحقیقیة، 
الـتي تـقتضیھا الـكرامـة الـشخصیة، إال اسـتناداً إلـى ھـذا الـمبدأ. إن 
االتـحاد الـزوجـي یـتطلب احـترام الـشخصیة الـحقیقیة لـلزوجـین 
كــلیھما وكــمالــھا، وال یــجوز أن تــصبح الــمرأة مــادًة لســیطرة 
الـرجـل واسـتمتاعـھ. وإذا كـان الـكالم الـوارد فـي الـكتاب الـمقدس 
یـندرج مـباشـرة فـي نـطاق الخـطیئة األصـلیة وآثـارھـا الـدائـمة فـي 
الــرجــل والــمرأة، فــعلى كــلیھما تــقع تــبعة الخــطأ الــموروث، 
وكـالھـما یحـمالن فـي ذاتـھما بـال انـقطاع "سـبب الخـطیئة" أعـني 
الـنزعـة إلـى إفـساد الـنظام األخـالقـي، الـذي یـلیق بـطبیعة اإلنـسان 
الـعقلیة ذاتـھا و بـكرامـتھ كـشخص. وھـذه الـنزعـة تتجـلى فـي 
الـشھوات الـثالث الـتي یحـددھـا الـرسـول، وھـي شـھوة الجسـد 
وشـھوة الـعین وكـبریـاء الـغنى (یـوحـنا األولـى 2 : 16). ویـتضح 
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مـن كـالم سـفر الـتكویـن الـذي ذكـرنـاه (تـكویـن 3 : 16) أن ھـذه 
الـشھوات الـثالث، الـتي تـدفـع اإلنـسان إلـى الخـطیئة، تـعرقـل 

العالقات المتبادلة بین الرجل والمرأة. 

وإذا كـان ھـذا الـكالم یـتعلق مـباشـرة بـالـزواج، فـإنـھ یـتناول أیـضاً، 
بـصفٍة غـیر مـباشـرة، مـجاالت الـتعایـش عـلى اخـتالفـھا، وحـاالت 
اإلجـحاف والـتفرقـة الـتي تـعانـي مـنھا الـمرأة، لمجـرد كـونـھا 
امـرأة. والـحقیقة الـُمعلنة عـن خـلق اإلنـسان رجـالً وامـرأة، تـشكل 
الــحجة األســاســیة، الــرافــضة لجــمیع األوضــاع الــضارة، أي 
الـجائـرة، الـتي خـلفتھا الخـطیئة الـموروثـة مـن البشـر جـمیعاً. 
وتـؤكـد الـكتب الـمقدسـة، فـي مـواضـع مـختلفٍة مـنھا، الـوجـود 
الــفعلي لــمثل ھــذه األوضــاع، كــما ُتــعلن، فــي ذات الــوقــت، 
ضـرورة الـتوبـة، أي تطھـیر الـذات مـن الشـر، والتحـرر مـن 
الخـطیئة، ومـما یسـيء إلـى اآلخـریـن ویحـط مـن قـدر اإلنـسان، 
سـواٌء كـان ضـحیة اإلسـاءة أو فـاعـلھا. ھـذا ھـو الـمضمون الـثابـت 
لـــلكلمة الـــمعلنة مـــن هللا، وھـــذا مـــا تـــعبر عـــنھ المســـلكیة 

(L'éthos) الكتابّیة على الدوام (33). 

لـقد اتخـذت قـضّیة حـقوق الـمرأة فـي أیـامـنا ُبـعداً جـدیـداً، ضـمن 
اإلطـار الـواسـع لـحقوق الـشخص البشـري. وإذ ُیـلقي الـمضمون 
الــتوراتــي واإلنــجیليُّ الــضوء عــلى ھــذا الــنھج، الــذي ُیــعلن 
بـاسـتمرار وُیـعاد الـتذكـیر بـھ بـكّل الـوسـائـل، فـھو یـصون مـبدأ 
"وحـدة االثـنین" أعـني الـكرامـة والـدعـوة الـنابـعتین مـن الـتبایـن 
الـشخصي والـنوعـي بـین الـرجـل والـمرأة، ومـن تـفّرد كـٍل مـنھما 
بـشخصیتھ. ولھـذا، إذا جـاز اعـتراض الـمرأة عـلى مـا جـاء فـي 
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الـتوراة، عـن تسـلط الـرجـل عـلیھا، فـإنـھ ال یـجوز لـلمرأة – تـحت 
سـتار التحـّرر مـن تسـلّط الـرجـل – أن تـسعى إلـى انـتحال مـیزات 
الـرجـولـة، عـلى حـساب مـا تـتفّرد بـھ مـن مـیزات األنـوثـة. وإنـھ 
لــمن الــمؤكــد أن الــمرأة، إن فــعلت ھــذا، لــن تــزداد نــمّواً، بــل 
سـتتعّرض، عـلى عـكس ذلـك، لـتشویـھ بـل ولـفقدان مـا تـمتاز بـھ 
مـن ثـروة أسـاسـیة. إنـھا لـثروةٌ ضخـمة والـصیحة الـتي أطـلقھا 
الـرجـل األول حـین رأى الـمرأة الـتي أبـدعـھا هللا، ھـي، كـما ورد 
ذكـرھـا فـي الـتوراة، صـیحة إعـجاٍب وافـتتان، طـبعت الـرجـل 

مدى الحیاة، وامتدت عبر األجیال. 

إن ثـروات األنـوثـة الـشخصیة ال تـقلُّ عـن ثـروات الـذكـور، لـكنھا 
م شـخصیتھا وكـرامـتھا  تـختلف عـنھا فـقط. وعـلى الـمرأة أن ُتـقوِّ
ودعـوتـھا مـن خـالل ھـذه الـثروات الـممّیزة ألنـوثـتھا، والـتي 
حــصلت عــلیھا یــوم ُخــلَقت، وال تــزال الــنساء یــتوارثــنھا، 
بـاعـتبارھـا الـصیغة الـخاّصـة الـتي تـتحّقق عـبرھـا، فـي الـمرأة، 

صورة هللا ومثالھ. 

ومـن ھـنا یـجب أن نـنطلق لنتخـطى كـذلـك الـواقـع الـذي خـلّفتھ لـنا 
الخـطیئة والـذي ُتـعلنھ كـلمات الـتوراة: "إلـى َبـْعلِِك تـنقاد أشـواقـك، 
وھـو یـسود عـلیِك". وعـلى كـل كـائـٍن بشـرّي، رجـالً كـان أو 
امــرأًة، أن یــتجاوز، عــلى مــّر األجــیال، ھــذا الــواقــع األلــیم 
الـموروث. وكـلّما أقـدم الـرجـل عـلى عـمل ُیسـيء إلـى كـرامـة 
الـمرأة الـشخصیة وإلـى دعـوتـھا، فـإّنـھ ُیسـيء إلـى كـرامـتھ الـذاتـیة 

وإلى دعوتھ. 
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 (Le Protévangile) البشارة األولى

   11- إّن سـفر الـتكویـن یـؤّكـد وجـود الخـطیئة، وھـي الشـرّ 
الذـي صنـعھ اإلنسـان فيـ "البـدء" كمـا یؤـّكدـ عوـاقبـھا التـي ال 
یـزال الـجنس البشـري بـأجـمعھ یـنوء تـحتھا مـنذ ذلـك الـحین. كـما 
أن ھـذا الـسفر یـنطوي، فـي ذات الـوقـت، عـلى الُبشـرى األولـى 
لـالنـتصار عـلى الشـّر وعـلى الخـطیئة، فـي اآلیـة الـخامـسة عشـرة 
مـن الـفصل الـثالـث، الـتي جـرت تـسمیتھا بـالـبشارة األولـى، حـیث 
یـخاطـب هللا الـحّیة قـائـالً: "أجـعل عـداوًة بـینك وبـین الـمرأة، وبـین 
نسـلك ونسـلھا، فـھو یـسحُق رأسـك، وأنـِت تـرُصـدیـن عـقبھ". 
ولھـذه اآلیـة مـدلـولـھا ومـغزاھـا، إذ إّن البشـرى بـالـفادي مخـلّص 
الـعالـم، الـتي تحـملھا ھـذه الـكلمات، مـوّجـھٌة إلـى الـمرأة، "وكـأّنـھا 
مـن شـأنـھا". وقـد ورد ذكـر الـمرأة فـي الشـطر األول مـن الـبشارة 
األولـى، بـصفتھا السـلف الـذي سـیخرج مـن نسـلھ فـادي اإلنـسان 
(34). وإذا وجـب أن یـتحقق الـفداء عـن طـریـق مـكافـحة الشـرّ 
والـعداوة بـین نسـل الـمرأة ونسـل ذلـك الـذي كـان، بـوصـفھ "أبـا 
الـكذب" (یـوحـنا 8 : 44) المسـبب األول للخـطیئة فـي تـاریـخ 
اإلنـسان، فـإّن ھـذه الـعداوة سـتكون، فـي ذات الـوقـت، عـداوًة بـینھ 

وبین المرأة. 

مـن خـالل ھـذه الـكلمات، تـنكشف أبـعاد الـوحـي كـلّھ. فـھو أوالً 
یمّھـد لـإلنـجیل، ثـم إنـھ اإلنـجیل نـفسھ. وعـبر ھـذه األبـعاد یتجـلّى 
وجـھان لـلمرأة، إذ تـلتقي حـواء ومـریـم حـول تـلك الـتي نـسّمیھا 

المرأة. 
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إن كـلمات الـبشارة األولـى، الـواردة فـي سـّر الـتكویـن، إذا تـلونـاھـا 
عـلى ضـوء العھـد الجـدیـد، تـعّبر تـعبیراً كـامـالً عـن دور الـمرأة، 
ومـشاركـتھا فـي كـفاح الـفادي الـخالصـي ضـّد مسـّبب الشـّر فـي 

تاریخ البشر. 

إن الـمقارنـة بـني حـواء ومـریـم تـطرح ذاتـھا بـاسـتمرار، عـندمـا 
نـفّكر فـي ودیـعة اإلیـمان، الـذي یـنقلھ إلـینا الـوحـّي اإللھـي. وھـذا 
الـموضـوع ھـو مـن الـمواضـیع الـتي كـثیراً مـا تـناولـھا بـالـبحث آبـاء 
الـكنیسة والـُكّتاب الكنسـّیون والـالھـوتـّیون (35). وھـذه الـمقارنـة 
ُتفِسـُر عـادًة عـن اخـتالٍف، بـل عـن تـناقـٍض بـین حـّواء ومـریـم. 
فـحواء "أم جـمیع األحـیاء" (تـكویـن 3 : 20) تشھـد لـما جـاء فـي 
"بـدء" الـتوراة، عـن واقـع خـلق اإلنـسان عـلى صـورة هللا ومـثالـھ، 
وعـن واقـع الخـطیئة األصـلّیة، فـیما تشھـد مـریـم "لـلبدء" الجـدیـد 
و"للخـلیقة الجـدیـدة" (كـورنـثوس الـثانـیة 5 : 17) وھـي نـفسھا، 
فــضالً عــن ذلــك، الخــلیقة الجــدیــدة و"الــممتلئة نــعمة". ومــن 
العسـیر أن نـفھم لـماذا ُتـصّرُّ "الـبشارة األولـى" عـلى إبـراز وجـھ 
الـمرأة، إذا لـم نـدرك الـدور الـذي أنـیط بـھا فـي بـدء العھـد الجـدیـد 
والـنھائـي، الـمعقود بـین هللا والبشـریـة، وھـو العھـد الـممھور بـدم 
المسـیح الـفادي. إّن ھـذا العھـد الجـدیـد بـدأ مـع امـرأٍة، مـع "الـمرأة" 
فـي بـشارة الـناصـرة. ھـذا ھـو الجـدیـد، جـدیـد اإلنـجیل عـلى 
اإلطـالق. صـحیح أن هللا، حـین شـاء الـتدّخـل فـي تـاریـخ شـعبھ، 
فـي ظـروٍف أخـرى مـن العھـد الـقدیـم، اسـتعان بـنساٍء، نـذكـر مـنھنَّ 
أم صـموئـیل وأّم شـمشون. إالّ أنـھ لـم یسـتعن إالّ بـالـرجـال وحـدھـم 
لـُیبرم عھـداً مـع البشـریـة. وھـؤالء الـرجـال ھـم نـوح وإبـراھـیم 
ومـوسـى. لـكّنا نجـد الـمرأة، عـذراء الـناصـرة، فـي طـلیعة العھـد 
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الجـدیـد، الـذي أراده هللا أبـدّیـا وال رجـوع فـیھ. وھـذا ھـو الـدلـیل 
عـلى أنـھ "لـیس فـي یـسوع المسـیح رجـٌل وامـراة" (غـالطـیة 3 : 
28) فـفي المسـیح َیـْبُطُل أسـاسـاً الـتعارض بـین الـرجـل والـمرأة، 
الـذي ورثـناه عـن الخـطیئة األصـلیة، عـلى حـّد قـول الـرسـول: 

"إنكم جمیعاً واحد في المسیح یسوع" (غالطیة 3 : 28). 

إّن ھـذه الـكلمات تشـیر إلـى "وحـدة االثـنین" فـي األصـل، تـلك 
الـوحـدة الـمرتـبطة بـكون هللا قـد خـلق الـكائـن البشـرّي، رجـالً 
وامـرأة، عـلى صـورتـھ ومـثالـھ، وھـي تـعكس الشـركـة الـكلّیة 
الـكمال، الـقائـمة بـین األقـانـیم، فـي ذات هللا. وتـعبیر الـرسـول 
بـولـس یـنمُّ عـن كـون سـّر فـداء اإلنـسان بـیسوع المسـیح، ابـن 
مـریـم، یـكّرر ویجـّدد مـا ورد فـي سـّر الخـلق، بـشأن قـصد الـخالـق 
األزلـي. ولھـذا السـبب نـفسھ نـقرأ فـي الـكتاب أّن هللا، یـوم خـلق 
الـكائـن البشـرّي رجـالً وامـرأة "رأى جـمیع مـا صـنع، فـإذا ھـو 
حـسٌن جـداً". (تـكویـن 1 : 31). ویـمكن الـقول إن الـفداء أعـاد 
جـذرّیـاً الـخیر الـذي قـلّصتھ فـي األسـاس الخـطیئة ومـا خـلّفتھ مـن 

آثار في تاریخ اإلنسان. 

إّن الـمرأة، الـمذكـورة فـي الـبشارة األولـى مـن سـفر الـتكویـن، 
تـندرج فـي مـنظور الـفداء. ویـمكن الـمقارنـة أیـضاً بـني حـّواء 
ومــریــم، بــاعــتبار أّن ســّر "الــمرأة" الــبادئ بــحّواء "أّم جــمیع 
 ً األحـیاء" (تـكویـن 3 : 20) قـد اضـطلعت بـھ مـریـم وأصـبح شـأنـا
مـن شـؤونـھا، أّوالً ضـمن سـّر المسـیح "آدم اآلخـر" (كـورنـثوس 
األولــى 15 : 54) الــذي اســتوعــب فــي شــخصھ طــبیعة آدم 
األول. ویـكمن طـابـع العھـد الجـدیـد فـي كـون ابـن هللا، الـواحـد مـع 
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اآلب األزلـي فـي الـجوھـر، صـار إنـسانـاً، وأشـرك اإلنـسانـیة فـي 
وحـدة شـخص الـكلمة اإللھـي. وبھـذا یـكون الـقائـم بـالـفداء، فـي 
ذات الـوقـت، إنـسانـاً حـقیقیاً. إّن سـّر افـتداء الـعالـم یـفترض أن هللا 
االبـن إسـتوعـب الـطبیعة اإلنـسانـیة الـموروثـة عـن آدم، وأصـبح 
شــبیھاً بــھ وبــكّلّ إنــسان "فــي كــل شــيء، مــا عــدا الخــطیئة". 
(عـبرانـیین 4 : 15) وھـكذا كـشف لـنا، نـحن البشـر، عـن ھـوّیـتنا 
بـجالء، وعـن سـمّو دعـوتـنا، عـلى حـّد تـعلیم المجـمع الـفاتـیكانـي 
الـثانـي (36). ویـمكن الـقول إن سـّر إفـتدائـنا سـاعـدنـا عـلى أن 

نعي من جدید "من ھو اإلنسان" (مزمور 8 : 5). 

وإّن الــمقارنــة بــین آدم والمســیح، فــي ُعــرف جــمیع األجــیال، 
كـثیراً مـا تـقترن بـالـمقارنـة بـین حـّواء ومـریـم. وإذا ُوِصـَفت مـریـم 
بـأنـھا "حـّواء الجـدیـدة" كـما أّن المسـیح ھـو آدم الجـدیـد، عـالم تـدلّ 
ھـذه الـممائـلة؟ إن لـھا، بـال شـك، دالالت عـدیـدة. إالّّ أنـھ یجـدر بـنا 
الـتوّقـف، بـنوع خـاص، عـند اعـتبار مـریـم اإلعـالن الـكامـل لـكلّ 
مـا تـنطوي عـلیھ كـلمة امـرأة فـي الـتوراة مـن مـعنى، إعـالنـاً عـلى 
مسـتوى سـّر الـفداء. وُیـثیر اسـم مـریـم، بـطریـقة مـا، إلـى تـجاوز 
الحــدود الــتي یتحــدث عــنھا ســفر الــتكویــن (تــكویــن 3 : 16) 
والـعودة إلـى "الـبدء" حـیث كـانـت الـمرأة، كـما أراد هللا لـھا أن 
تـكون یـوم خـلقت، وبـالـتالـي كـما كـانـت فـي فـكر هللا األزلـّي وفـي 
أحـضان الـثالـوث الـكلّي الـقداسـة. إّن مـریـم ھـي "الـبدء الجـدیـد" 
لـكرامـة الـمرأة ودعـوتـھا (37)، ونـعني بـالـمرأة جـمیع الـنساء 

 . وكّل واحدة منھنَّ
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أّمـا الـمدخـل لـفھم مـا سـبق، فـیمكننا أن نجـده بـنوع خـاص فـي 
الـعبارة الـتي وضـعھا اإلنـجیلّي عـلى شـفتي مـریـم، لـدى زیـارتـھا 
أللـیصابـات عـقب الـبشارة: "إنـھ صـنع لـي عـظائـم" (لـوقـا 1 : 
49). إن ھـذه الـعبارة تشـیر بـالـطبع إلـى حـبلھا بـابـنھا، الـذي ھـو 
"ابـن هللا الـعلّي" (لـوقـا 1 : 32)، قـدوس هللا. كـما قـد تشـیر، فـي 
ذات الـوقـت، إلـى الـطابـع األنـثوي إلنـسانـّیتھا. "إن الـقدیـر صـنع 
بـي عـظائـم". لـقد كـشفت مـریـم بھـذه الـكلمات عـن الـمواھـب وعـن 
جـمیع الـثروات الـخاّصـة بـاألنـوثـة، وعـن أصـالـة الـمرأة األزلـّیة، 
الـتي أرادھـا هللا شـخصاً بـذاتـھا، جـدیـرًة بـأن تـحقق ذاتـھا، فـي 

الوقت نفسھ، عن طریق "ھبة نفسھا بال مقابل". 

إن ھــذا االكــتشاف یــقترن بــوعــي الــمرأة الــواضــح لــعطّیة هللا 
ولھــباتــھ الــسخّیة. لــقد أضــعفت الخــطیئة، مــنذ "الــبدء"، ھــذا 
الـوعـي، ویـمكن الـقول إنـھا خـنقتھ. ویـّتضح ھـذا مـن خـالل روایـة 
التجـربـة األولـى الـتي تـعّرض لـھا اإلنـسان مـن قـبل "أبـي الـكذب" 
(تـكویـن 3 : 1 – 5). فـلّما جـاء "تـمام الـزمـان" (غـالطـیة 4:4) 
وبـدأ سـّر الـفداء یـتحّقق فـي تـاریـخ البشـریـة، بـرز ھـذا الـوعـي بـكلّ 
أبـعاده، فـي كـلمات "امـرأة" الـناصـرة، الـوارد ذكـرھـا فـي الـكتاب. 
فـاكـتشفت حـّواء، مـن جـدیـد، فـي شـخص مـریـم، الـكرامـة الـحقیقیة 
لـلمرأة، أي لـإلنـاث مـن البشـر. وعـلى كـل امـرأة أن تـفتح قـلبھا، 
عـلى الـدوام، لھـذا االكـتشاف، الـذي ُیـشعرھـا بـما یـنطوي عـلیھ 

دعوتھا وحیاتھا من قیم. 

  
القسم الخامس 
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یسوع المسیح 
  

"فعجبوا إذ رأوه یحادث امرأة" 
   12- إّن مـا ورد فـي الـبشارة األولـى، فـي سـفر الـتكویـن، یـتیح 
لـنا أن نـرجـع إلـى اإلنـجیل. إن افـتداء اإلنـسان، الـذي ُتـعلنھ ھـذه 
الـبشارة، یـصبح ھـنا أمـراً واقـعاً فـي شـخص یـسوع المسـیح، وفـي 
رسـالـتھ، حـیث نـكتشف كـذلـك مـضمون حـقیقة الـفداء بـالنسـبة إلـى 
كـرامـة الـمرأة ودعـوتـھا. وھـذا الـمضمون یتجـلّى بـصورة خـاّصـة 
، ھـذا  فـي حـدیـث المسـیح مـع الـنساء وفـي مـوقـفھ الـدائـم مـنھنَّ
الـموقـف البسـیط لـلغایـة وغـیر الـمألـوف فـي ُعـْرِف ذلـك الـزمـن. 
إنــھ مــوقــف یــتمّیز بــعمٍق وصــفاٍء كــبیریــن. فــقد القــى یــسوع 
الـناصـرّي، فـي أثـناء قـیامـھ بـرسـالـتھ، عـدداً مـن الـنساء، وكـان 
لـقاؤه لـكٍل مـنھنَّ یـؤّكـد فـي الـواقـع ھـذا الـمنحى اإلنـجیلي الجـدیـد، 

الذي ألمحنا إلیھ. 

إنـھ لـمن المسـلّم بـھ عـمومـاّ – ولـدى نـاقـدي الـرسـالـة المسـیحیة 
 ً أنـفسھم – أّن السـید المسـیح نـصَّب نـفسھ أمـام ُمـعاصـریـھ مـدافـعا
عـن كـرامـة الـمرأة الـحقیقّیة وعـن دعـوتـھا الـتي تسـتدعـیھا ھـذه 
الـكرامـة. وكـان ھـذا أحـیانـاً مـثیراً لـالسـتغراب والـدھـشة، وكـثیراً 
مـا كـاد یـثیر الـشكوك: "فـعجبوا إذ رأوه یـحادث امـرأة" (یـوحـنا 
4 : 27) ألّن ھـذا الـتصّرف كـان یـتنافـى مـع الـعوائـد الـمرعـّیة 
لـدى مـعاصـریـھ. وتـالمـیذ المسـیح أنـفسھم كـانـوا یـعجبون. وحـین 
دخـلت الـمرأة الـخاطـئة إلـى بـیت الـفّریسـي، لـتسكب الـطیوب عـلى 
قـدمـي یـسوع، قـال الـفّریسـيُّ فـي نـفسھ: "لـو كـان ھـذا الـرجـل نـبیاً، 
لـعلم مـن ھـي الـمرأة الـتي تـلُمسھ ومـا حـالـھا: إنـھا خـاطـئة". (لـوقـا 
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7 : 39). أمــا قــول الســید المســیح: "إّن الــعّشاریــن والــبغایــا 
یسـبقونـكم إلـى مـلكوت هللا" (مـتى 21 : 31) فـقد أثـار الـذھـول 
أكثر، ال بل أثار "الُسخط المقّدس" لدى سامعیھ المتغطرسین. 

والـذي كـان یـتفّوه بھـذا الـكالم، كـان یـؤّكـد أنـھ عـلى مـعرفـة كـامـلة 
"بـأسـرار الـملكوت" كـما كـان "یـعرف مـا فـي اإلنـسان" (یـوحـنا 2 
: 25) ومـا ُیـضمر فـي بـاطـنھ وفـي قـلبھ. وكـان الـشاھـد لـتدبـیر هللا 
األزلـّي، فـي مـا یـتعلّق بـالـكائـن البشـرّي، الـذي أبـدعـھ، رجـالً 
وامـرأًة، عـلى صـورتـھ ومـثالـھ. كـما أنـھ كـان یـعي تـمامـاً عـواقـب 
الخــطیئة و"ســّر اإلثــم" الــذي یــعبث بــقلب اإلنــسان ویــحجب 
صـورة هللا الـتي فـیھ. وإّن یـسوع، فـي حـدیـثھ الـھاّم عـن الـزواج، 
وعـدم قـبولـھ لـلفسخ، أحـال إلـى مـا جـرى فـي "الـبدء" مـخاطـبیھ 
الـكتبة، الـعارفـین بـالشـریـعة بـحكم وظـیفتھم. وال یـخفى مـا لھـذه 
اإلحــالــة مــن مــغزى. إّن الــسؤال الــذي طــرحــوه یــتعلّق بــحقّ 
"الـرجـل" فـي "تـطلیق زوجـتھ ألجـل كـّل عـلّة" (مـتى 19 : 3). 
وھـو یـتعّرض، بـذات الـفعل، لـحّق الـمرأة ومـوقـعھا الـصحیح فـي 
الـزواج وكـرامـتھا (ألن الحـّد مـن حـّق الـرجـل یـفترض أّن لـلمرأة 
ھـي أیـضاً حـقاً یحـّده). لـقد كـان ُیـخّیل لـلمخاطـبین أن التشـریـع 
الـموسـوّي، الـمعمول بـھ فـي إسـرائـیل ھـو لـصالـحھم، إذ "أمـر 
مـوسـى أن ُتـعطى (الـمرأة) كـتاب طـالٍق وُتسـّرح" (مـتى 19 : 
7). أّمـا یـسوع فـأجـابـھم: "إنـھ مـن أجـل قـساوة قـلوبـكم رّخـص لـكم 
مـوسـى فـي طـالق نـسائـكم، ولـم یـكن األمـر مـنذ الـبدء ھـكذا" (مـتى 
19 : 8). إّن یـسوع أحـالـھم إلـى "الـبدء" أي إلـى خـلق الـكائـن 
البشــري، رجــالً وامــرأًة، وإلــى قــصد هللا، الــمبنّي عــلى كــون 
االثـنین مخـلوقـین "عـلى صـورتـھ ومـثالـھ". وقـول الـكتاب، الـذي 
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یـذّكـرھـم بـھ یـسوع، والـذي یـقضي بـأن "یـترك الـرجـل أبـاه وأّمـھ" 
لـیلزم امـرأتـھ، بـحیث ُیـصبح االثـنان "جسـداً واحـدًل" (إن ھـذا 
الـقول) یـعني أن الشـریـعة، الـتي وضـعھا هللا، سـاریـة الـمفعول: 

"ما جمعھ هللا، ال یفّرقھ اإلنسان". (متى 19 : 6). 

إّن مـبدأ ھـذه المسـلكّیة، الـُمدرج مـنذ "الـبدء" فـي واقـع الخـلق، 
یـؤّكـده األن السـید المسـیح، فـي مـواجـھة الـتقلید الـذي یـمّیز بـین 
الـمرأة والـرجـل. لـقد كـان الـرجـل ھـو المتسـلط، بـموجـب ھـذا 
الـتقلید، دون أن یـأخـذ بـعین االعـتبار، وبـما فـیھ الـكفایـة، الـمرأة، 
وكـرامـتھا الـتي وضـعتھا مسـلكیة الخـلق فـي أسـاس الـعالقـات 
الـمتبادلـة بـین الـشخصّین، الـذیـن یجـمع بـینھما ربـاط الـزوجـّیة. 
تـلك ھـي مسـلكّیة اإلنـجیل والـفداء، الـتي ُتـذكـر بـھا أقـوال، السـید 

المسیح، وتؤّكدھا. 

  
النسوة في اإلنجیل 

   13- إّن مــن یــتصّفح اإلنــجیل یســتعرض عــدداً كــبیراً مــن 
الـنساء، یـختلفن فـي سـنَّھنَّ ووضـعھّن. یـرى نـساء مـصابـات 
بـالـمرض أو بـاآلالم الجسـدیـة، كـتلك الـمرأة الـتي "إسـتولـى عـلیھا 
روح فـأمـرضـھا مـنذ ثـمانـي عشـرة سـنة، فـجعلھا قـوسـاء الظھـر، 
ال تسـتطیع أن تـنتصب الـبتة" (لـوقـا 13 : 11) و"حـماة سـمعان 
الـتي كـانـت ُمـلقاًة عـلى الـفراش محـمومـة" (مـرقـس 1 : 30) 
وامـرأة أخـرى مـصابـة بـنزیـف دٍم (مـرقـس 5 : 25 – 34) ولـم 
یـكن مـصّرحـاً لـھا بـأن تـلمس أحـداً، ألن اإلنـسان الـذي تـلمسھ 
كـان ُیـعتبر نـجساً. لـقد ُشـفین جـمیعاً، فـیما األخـیرة الـمصابـة 
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بـالـنزیـف، والـتي لمسـت ثـوب یـسوع "فـي وسـط الجـمع" (مـرقـس 
5 : 27). أشــاد الســّید بــعظمة إیــمانــھا قــائــالً لــھا: "إیــمانــك 
خـلّصك" (مـرقـس 5 : 34). وھـناك إبـنة یـائـیر، الـتي أعـادھـا 
یـسوع إلـى الـحیاة، قـائـالً لـھا فـي حـنان: "یـا صـبّیُة، لـك أقـول 
قـومـي!" (مـرقـس 5 : 41) وأرمـلة نـائـین الـتي أعـاد یـسوع إلـى 
ابـنھا الـوحـید الـحیاة، وقـرن بـادرتـھ بـالـتعبیر عـن شـفقتھ الـودودة، 
إذ "تـحّنن عـلیھا، وقـال لـھا ال تـبكي" (لـوقـا 7 : 13). وھـناك 
أخـیراً الـمرأة الـكنعانـّیة، الـتي طـلبت إلـیھ أن یـشفي ابـنتھا، والـتي 
وّجـھ إلـیھا عـبارات الـتقدیـر الـخاص، بسـبب إیـمانـھا وتـواضـعھا، 
والــمروءة الــتي یــتفرد بــھا قــلب األم: "یــا امــرأة! إّن إیــمانــك 

لعظیم، فلیكن لك ما تریدین". (مت 15 : 28). 

          وكانت النساء اللواتي یقابلُھنَّ یسوع، وُینعم علیھنَّ بنعم غزیرة، 
ُیرافقنھ أحیاناً في تجوالھ عبر المدن والقرى، حیث كان ُیبشر بإنجیل ملكوت 
 ، هللا، "وكنَّ یبُذلن من أموالھنَّ في خدمتھ"، وبینھنَّ من یذكر اإلنجیل إسمھنَّ

أمثال حّنة، امرأة قوزى، خازن ھیرودس، وسوسنة، و"غیرھنَّ 
كثیرات" (لوقا 8 : 1 – 3). 

         وكان یسوع الناصرّي ُیدرج أحیاناً شخصیات نسائیة في األمثال التي 
كان ُیوّضح فیھا لسامعیھ حقیقة ملكوت هللا. نذكر منھا أمثال الدرھم الضائع 

(لوقا 15 : 8 – 10) والخمیرة (متى 13 : 33) والعذارى الحكیمات، 
والعذارى الجاھالت (متى 52 : 1 – 13). ویمتاز الحدیث عن فلس األرملة 

ببالغٍة خاّصة. ففیما "كان األغنیاء ُیلقون ھباتھم في الخزانة، رأى أرملًة 
مسكینة ُتلقي فیھا َفْلسین، فقال: "إّن ھذه األرملة الفقیرة ألقت أكثر منھم 

جمیعاً... ألنھا، من حاجتھا، ألقت جمیع ما تملك لمعیشتھا" (لوقا 21 : 1 – 
4). لقد قّدم یسوع ھذه المرأة قدوًة للجمیع وتولّى الدفاع عنھا، ألّن األرامل لم 
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، في ظّل النظام االجتماعي والقضائي السائد في ذلك  یكن لھنَّ من یدافع عنھنَّ
العھد. (لوقا 18 : 1 – 7). 

         وال نجد في تعلیم یسوع كلّھ، وفي تصرفاتھ، أّي شيٍء یعكس التفرقة 
القائمة في عصره بین المرأة العاّدیة والرجل. بل إّن أقوالھ وأعمالھ كانت، 

على عكس ذلك، تنّم دائماً عن االحترام والتكریم، الواجب اعتمادھما في 
التعامل مع المرأة. فالمرأة قوساء الظھر سّماھا یسوع "إبنة إبراھیم" (لوقا 
13 : 16) فیما، لم ُیطلق ھذا اللقب، في التوراة بأكملھا، إالّ على الرجال 
، وھو یجتاز درب  "أبناء إبراھیم". وسیقول یسوع للنسوة اللواتي سیقابلھنَّ
" (لوقا  الصلیب، في طریقھ إلى الجلجلة: "یا بنات أورشلیم، ال تبكن علىَّ

، كما في  23 : 28). إّن ھذا األسلوب في التحدث عن النساء وإلیھنَّ
، یشكّل تجدیداً واضح المعالم، إذا قورن بالعادات المّتبعة آنذاك.  معاملتھنَّ

         وھذا التجدید ُیصبح أكثر وضوحاً في حالة التعاطي مع النساء اللواتي 
كان الرأي العام ُیلقُِّبُھنَّ عادًة، وباحتقار، بالخاطئات والبغایا والزواني. نذكر 
، على سبیل المثال، المرأة السامریة، التي صارحھا یسوع بقولھ: "لقد  منھنَّ

كان لك خمسة رجال والرجل الذي معك اآلن لیس رجلك". فلما شعرت بأنھ 
على معرفٍة بأسرار حیاتھا، اعترفت بأنھ المسیح، وراحت تبّشر بھ بین 

مواطنیھا، وقد كان الحوار، الذي سبق ھذا االعتراف، من أجمل ما ورد في 
اإلنجیل من حوارات. (یوحنا 4 : 7 – 27). 

          وھناك بغّیة أخرى دخلت بیت الفّریسّي لتسكب الطیوب على قدمّي 
یسوع، على الرغم من استیاء الرأي العاّم. وإذ أبدى رّب البیت استنكاره لھذا 
التصّرف، قال یسوع: "إّن خطایاھا الكثیرة قد ُغفرت لھا، ألنھا أحّبت كثیراً". 

(لوقا 7 : 37 – 47). 
         وإلیكم أخیراً ھذا الحادث الذي قد یكون األكثر إفحاماً. لقد جلبوا إلى 
یسوع امرأًة أُخذت في زنى، وطرحوا علیھ ھذا السؤال المّتسم بالتحدّي: "إّن 

موسى قد أوصانا في الشریعة برجم أمثالھا. فأنت ماذا تقول؟... أجاب یسوع: 
من كان منكم بال خطیئة فلیتقّدم ویرمھا بحجر!". إّن كثافة التحّدي في ھذا 
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الجواب بلغت حّداً لم یستطیعوا معھ سوى "االنصراف، الواحد بعد اآلخر، 
یتقّدمھم كبارھم سناً. ولبث یسوع وحده، والمرأة في مكانھا. فجلس یسوع 

وقال لھا: "أین ھم، أیتھا المرأة؟ ألّم یحّكم علیك أحد؟ فأجابت: ال، یا سیدي. 
فقال لھا یسوع: وأنا ال أحكم علیك. إذھبي وال تعودي إلى الخطیئة" (یوحنا 8 

 .(11 – 3 :
إّن مجـموع ھـذه الـمشاھـد یـؤلّـف لـوحـًة شـامـلة، مـلیئًة بـالـصفاء. 
فـالمسـیح ھـو الـذي "یـعرف مـا فـي اإلنـسان" (یـوحـنا 2 : 25) 
سـواًء فـي الـرجـل أو فـي الـمرأة، كـما یـعرف مـا لـإلنـسان مـن 
كـرامـٍة وقـدٍر فـي نـظر هللا. وھـو ُیظھـر إلـى األبـد، فـي ذات 
كـیانـھ، (ھـو اإللـھ الـمتأنـّس قـیمة اإلنـسان. وكـلُّ مـا یـقولـھ وكـل مـا 
یـفعلھ َیـُصبُّ نـھائـیاً فـي سـّر الـفداء الـفصحّي. إّن مـوقـف یـسوع 
، فـي غـضون خـدمـتھ الـماسـوّیـة  مـن الـنسوة الـلواتـي مـّر بـھنَّ
(Messianique) یـعكس الـتدبـیر األزلـّي t، الـذي إذ خـلق 
، إخـتارھـا وأحـّبھا فـي المسـیح (أفـسس 1 : 1 – 5).  كـالً مـنھنَّ
ولھـذا ُتـعتبر كـّل واحـدٍة مـنھّن (كـما الـرجـل) "الخـلیقة الـوحـیدة 
عـلى األرض، الـتي أرادھـا هللا لـذاتـھا". وكـّل واحـدٍة مـنھنَّ تـرث 
مــنذ الــبدء كــرامــتھا كــشخص، بــصفتھا امــرأًة. إن یــسوع 
الـناصـرّي یـؤّكـد ھـذه الـكرامـة ویـذّكـر بـھا ویجـّددھـا، وقـد جـعلھا 
مـن مـقومـات رسـالـة اإلنـجیل الـفداء، الـتي ألجـلھا أرسـل إلـى 
الـعالـم. فـمن الـواجـب إذن أن ُنـدرج كـّل كـلمٍة مـن كـلمات المسـیح 
، فـي بـعد  بـشأن الـنساء، وكـّل تـصّرٍف مـن تـصّرفـاتـھ إزاءھـنَّ

السّر الفصحي. وفي ھذا اإلطار، یصبح كل شيء واضحاً. 

  
المرأة التي أُخذت في زنى 
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  14- إّن یــسوع یــتعاطــى مــع الــمرأة، إنــطالقــاً مــن واقــعھا 
الـتاریـخي الـملموس، الـمثّقل بـإرث الخـطیئة. وھـذا اإلرث یحـمل 
بـصفة خـاصـة آفـة الـتفرقـة بـین الـمرأة والـرجـل، لـصالـح األخـیر. 
وقـد ُطـبعت الـمرأة بـطابـع ھـذه الـتفرقـة. ومـن وجـھة الـنظر ھـذه، 
تـبدو حـادثـة الـمرأة الـتي "أُخـذت فـي زنـى" (یـوحـنا 8 : 3 – 11) 
ذات مضـموٍن خاـّص. لقـد قاـل لھـا یسـوع فيـ خاـتمـة الحـوار: "ال 
تـعودي إلـى الخـطیئة". لـكّنھ شـاء، قـبل ھـذا، أن ُیـوقـظ الـشعور 
بـالخـطیئة لـدى الـرجـال الـذیـن اّتـھموھـا لـیرُجـموھـا، مظھـراً، بـفعلھ 
ھـذا، قـدرتـھ الـعمیقة عـلى اسـتقصاء مـا تـنطوي عـلیھ ضـمائـر البشـر 
وأفـعالـھم، وكـأنـھ یـقول للمشـتكین: ألیسـت ھـذه الـمرأة، بـكّل مـا 
ارتــكبت مــن خــطایــا، تــعكس، أیــضاً وخــصوصــاً، مــخالــفاتــكم 

وجوركم، أنتم الرجال، وتجاوزاتكم؟ 

إّن ھــذا الــواقــع، واقــع الخــطیئة، یــنطبق عــلى الــجنس البشــريّ 
بـكامـلھ. والـحادثـة الـتي یـرویـھا إنـجیل یـوحـنا، تـتكّرر فـي كـلّ 
حـقبات الـتاریـخ، فـي حـاالت مـشابـھٍة ال ُتـحصى. ُتـعزل امـرأةٌ 
وُیشھَّـر بـإثـمھا أمـام الـرأي الـعام، وال أحـد یـذكـر أّن وراء خـطیئتھا 
یتسـّتر رجـٌل خـاطـئ، مـسؤول عـن "خـطیئة غـیره" وغـیره ھـذا ھـو 
الـمرأة الـتي یـشاركـھا فـي تـبعات خـطیئتھا، ومـع ھـذا ال تسـترعـي 
خـطیئتھ انـتباه أحـد، وُیـضرب الـصفح عـنھ، فـیبدو وكـأنـھ غـیر 
مـسؤول عـن "خـطیئة غـیره". ویـصل بـھ الـغيُّ أحـیانـاً إلـى حـدّ 
 ً انـتحال دور المشـتكي، كـما جـرى فـي الـحادثـة الـمذكـورة، مـتغاضـیا
عـن خـطیئتھ الـذاتـّیة. كـم مـن مـّرٍة تـدفـع الـمرأة ھـكذا ثـمن خـطیئتھا؟ 
(قـد تـكون ھـي، فـي بـعض الـحاالت، مـسؤولـًة عـن خـطیئة الـرجـل، 
أي "خـطیئة غـیرھـا" لـكّنھا ھـي الـتي تـدفـع الـثمن، وتـدفـعھ وحـدھـا). 
وكـم مـن مـّرٍة تـبقى مـعزولـًة، وقـد أصـبحت أّمـاً، إذ یـرفـض الـرجـل، 
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والـد الـطفل، االعـتراف بـمسؤولـیتھ عـنھ؟ وإلـى جـانـب الـعدیـد مـن 
"األمـھات الـعازبـات" الـموجـودات فـي مـجتمعنا، یـجب أن نـذكـر 
أیـضاً جـمیع الـلواتـي "یتخـلّصن" مـن الـطفل قـبل مـولـده، فـي كـثیر 
مـن األحـیان، تـحت ضـغوط مـختلفٍة یـفتعلھا الـرجـل الـمذنـب نـفسھ. 
صـحیح أنـھنَّ یتخـلَّصن مـن الـطفل، ولـكن كـم ُیـكلفھنَّ ھـذا؟ إنّ 
الـرأي الـعام یـحاول الـیوم، بـأسـالـیب مـختلفة، أن "یـمحو" آثـار الشـرّ 
الـناجـم عـن ھـذه الخـطیئة. ولـكّن ضـمیر الـمرأة ال یسـتطیع، بـصفةٍ 
عـاّمـة، أن ینسـى أنـھا انـتزعـت حـیاة طـفلھا، ألنـھ لـیس فـي وسـعھا 
أن ُتـزیـل مـا ُطـبعت عـلیھ مـنذ "الـبدء" مـن انـفتاح لـقبول الـحیاة عـن 

طریق األمومة. 

أّن مـوقـف یـسوع، فـي الـحادثـة الـتي یـرویـھا یـوحـنا اإلنـجیلي (یـوحـنا 
8 : 3 – 11) لـھ مـغزاه. فـالـظرف مـؤاٍت، قـّل نـظیره، لیتجـلّى 
عـبره سـلطان یـسوع – سـلطان الـحّق – عـلى الـضمیر البشـرّي. 
لـقد كـان یـسوع ھـادئـاً، خـاشـعاً، مـتأمـالً. ألـم یـكن وجـدانـھ ھـنا، كـما 
كـان فـي حـدیـثھ مـع الـفّریسـیّین (مـرقـس 19 : 3 – 9) یـواجـھ عـن 
كـثب سـّر "الـبدء" حـیث ُخـلق الـكائـن البشـرّي، رجـالً وامـرأًة، 
وحـیث جـعل هللا الـمرأة فـي ُعھـدة الـرجـل، مـع مـا تـمّیزت بـھ 
أنـوثـتھا، بـما فـي ذلـك قـدرتـھا عـلى أن تـكون أّمـاً؟ لـقد جـعل هللا 
الـرجـل كـذلـك فـي عھـدة الـمرأة. إّنـھ اسـتودع كـالً مـنھما اآلخـر، 
كـشخصین مخـلوقـین عـلى صـورة هللا ومـثالـھ. وبـمعیار عـطائـھما 
الـمتبادل ُیـقاس الـحّب، أعـني الـحّب! الـزوجـّي. ولـكي یـكون الـحبّ 
الـزوجـّي ھـذا "الـعطاء الـمّجانـّي" الـمتباّدل، یـجب أن یـشعر كـّل مـن 
الـزوجـین أنـھ مـسؤول عـن ھـذا الـعطاء – لـكنَّ قـّواٍت مـضاّدة 
أصـبحت، عـقب الخـطیئة األصـلیة، تـعبث بـقلب الـرجـل والـمرأة، 
إنـطالقـاً مـن الـشھوات الـثالث، الـتي ھـي "مـصدر الخـطیئة". إنـھا 
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تـعمل فـي قـرارة نـفس اإلنـسان، وفـي ھـذا یـقول یـسوع فـي عـظتھ 
عــلى الــجبل: "مــن نــظر إلــى امــرأة فــاشــتھاھــا، زنــى بــھا فــي 
قـلبھ" (مـتى 5 : 28). إّن ھـذا الـقول الـموّجـھ رأسـاً إلـى الـرجـل، 
یــكشف عــن الــعمق الــحقیقي لــمسؤولــیتھ تــجاه الــمرأة، تــلك 
الـمسؤولـیة الـتي تـقتضیھا كـرامـتھا وأمـومـتھا ودعـوتـھا. وقـول 
یـسوع ھـذا یـعني الـمرأة أیـضاً، وإن بـطریـقٍة غـیر مـباشـرة. إنّ 
المسـیح كـان یـبذل أقـصى جھـده لـیعید إلـى الـنساء عـبر تـعلیمھ 
، فـي إطـار األعـراف الـمّتبعة  وتـصرفـاتـھ، شـخصّیتھنَّ وكـرامـتھنَّ
فــي عــصره، والــعالقــات االجــتماعــیة الــقائــمة إذ ذاك. وھــذه 
الـكرامـة، إسـتناداً إلـى "وحـدة االثـنین" الـقائـمة مـنذ "الـبدء" تـتعلّق 
مــباشــرًة بــالــمرأة نــفسھا، بــصفتھا إنــسانــاً كــامــل الــمسؤولــیة، 
وتــفرض، فــي ذات الــوقــت، عــلى الــرجــل كــواجــب. والمســیح 

یستحث منطقیاً روح المسؤولیة لدى الرجل. 

إنـنا، إذ نـتأّمـل فـي كـرامـة الـمرأة ودعـوتـھا، یـتوّجـب عـلینا الـیوم 
الـرجـوع إلـى أسـلوب اإلنـجیل فـي طـرح الـقضیة. إن كـرامـة الـمرأة 
ودعـوتـھا – ومـثلھما كـرامـة الـرجـل ودعـوتـھ – تـنبعان مـنذ األزل 
مـن قـلب هللا. وھـما، فـي الـظروف الـتاریـخیة الـمحیطة بـالـكیان 
اإلنـسانـي، وثـیقتا االرتـباط "بـوحـدة االثـنین". لـذلـك یـتوّجـب عـلى 
كـّل رجـل أن یـسأل نـفسھ: ھـل الـمرأة الـتي جـعلھا هللا فـي ُعھـدتـھ، 
كـأخـٍت لـھ فـي ذات اإلنـسانـیة، لـم یـعد لـھا فـي قـلبھ، مـتى تـزّوجـھا، 
سـوى مـكانـة مـاّدٍة إلشـباع شـھواتـھ؟ وھـل الـمرأة الـتي تـشاركـھ، 
بشـّتى الـطرق، فـي كـیانـھ، فـي ھـذا الـعالـم، قـد أصـبحت فـي نـظره 

"متاعاً"، أي مادًة للمتعة واالستغالل؟ 
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القّیمات على الرسالة اإلنجیلیة 

   15- إّن أسـلوب المسـیح فـي تـعاطـیھ مـع الـمرأة، واإلنـجیل الـذي 
یسجـل أفـعالـھ وأقـوالـھ، ھـما بـمثابـة احـتجاج مـترابـٍط عـلى كـل مـا 
یـتضمن إسـاءًة لـكرامـة الـمرأة. ولھـذا فـإن الـنسوة الـعائـشات فـي 
كـنف المسـیح، یـكتشفن أنـفسھَن مـن خـالل الـنھج الـذي "یـعلمھ" 
و"یـمارسـھ" حـتى ذلـك الـذي یـتعلق بـوضـعھن كـخاطـئات". إنـھن 
یـشعرن بـأن ھـذا الـنھج "حـررھـن" وإعـادھـَن إلـى أصـالـتھَن. إنـھن 
مــوضــع "حــٍب أزلــي" یتجســد مــباشــرة فــي المســیح نــفسھ. إن 
وضــعھن االجــتماعــي یــتبدل فــي مــجال نــشاط المســیح. وھــن 
یـشُعرن بـأن یـسوع ُیحـدثـھن فـي قـضایـا لـم تـكن تـعالـج إذ ذاك 
بـمشاركـة الـنساء. وأبـلغ مـثٍل فـي ھـذا الـشأن، ھـو مـثل الـمرأة 
الـسامـریـة، الـتي القـاھـا یـسوع عـلى مـقربـة مـن بـئر سـیخارة. فـإنـھ، 
عـلى عـلمھ بـأنـھا خـاطـئة، وقـد فـاتـحھا فـي أمـر خـطیئتھا، تحـدث 
مــعھا عــن أعــمق أســرار هللا وعــن عــطیة الــحب اإللھــي غــیر 
الـمتناھـیة، الـتي شـبھھا "بـینبوع مـاٍء یـنبع لـلحیاة األبـدیـة" (یـوحـنا 4 
: 14). لـقد حـدثـھا عـن هللا، الـذي ھـو روح، وعـن الـعبادة الـحقیقیة 
الـمتوجـة لـآلب بـالـروح والـحق (یـوحـنا 4 : 24). وأعـلن لـھا 
أخـیراً أنـھ ھـو المسـیح الـذي وعـد هللا بـھ إسـرائـیل (یـوحـنا 4 : 

 .(26

إنـھ لحـدٌث لـم یسـبق لـھ مـثیل: فھـذه الـمرأة بـالـرغـم مـن أنـھا خـاطـئة، 
أصـبحت "تـلمیذًة" للمسـیح. بـل إنـھا، بـعد أن عـرفـتھ، بشـرت بـھ 
أھـل الـسامـرة، بـحیث أنـھم، ھـم أیـضاً، اسـتقبلوه بـإیـمان (یـوحـنا 4 : 
39 – 42). إّنـھ فـي الـحقیقة لحـدث فـریـد، إذا قـورن بـاألسـلوب 
الـذي جـرى مـعلّموا إسـرائـیل عـلى اّتـباعـھ فـي تـعامـلھم مـع الـنساء، 

45



فـیما یـبدو ھـذا الحـدث عـادّیـاً فـي إطـار الـنھج الـذي تـبّناه یـسوع 
الـناصـري. وفـي ھـذا الـمجال، یجـدر بـنا أن نـولـي شـقیقتي لـعازر 
اھــتمامــاً خــاّصــاً: "وكــان یــسوع یــحّب مــرتــا وأخــتھا مــریــم 
ولـعازر" (یـوحـنا 21 : 5). وكـانـت مـریـم "ُتـصغي إلـى كـالم" 
یـسوع. وحـین زارھـم فـي بـیتھم، وصـف ھـو نـفسھ تـصّرف مـریـم 
بـأنـھ "الـنصیب األفـضل" إذا قـیس بـما أبـدتـھ مـرتـا مـن اھـتمام 
بـالـشؤون الـبیتیة (لـوقـا 10 : 38 – 42). إّن مـرتـا دخـلت فـي 
حـواٍر مـع المسـیح، فـي ظـرٍف آخـر، وعـلى أثـر مـوت لـعازر؛ "لـو 
كـنت ھـنا، لـم یـمت أخـي". أجـابـھا یـسوع: "سـیقوم أخـوك" – "أنـا 
أعـرف أنـھ سـیقوم فـي الـیوم األخـیر". – أجـاب یـسوع: "أنـا الـقیامـة 
والحـیاة. منـ یؤـمنـ بيـ وإن ماـت سیـحیا. ومنـ یحـي مؤـمنـاً بيـ ال 
یـمت أبـداً. أتـؤمـنین بھـذا؟" – "نـعم، یـا رب، أنـا أؤمـن أنـك أنـت 
المسـیح ابـن هللا الـحّي" اآلتـي إلـى الـعالـم". (یـوحـنا 11 : 21 – 
27). وعـقب فـعل اإلیـمان ھـذا أقـام یـسوع لـعازر. إّن ھـذا الحـدیـث 

مع مرتا ھو أیضاً من أھّم ما ورد في اإلنجیل من أحادیث. 

إّن المسـیح یحـّدث الـنساء فـي أمـوٍر تـتعلّق بـاt، وھـنَّ یـفھمنھا 
بـذھـن وقـلٍب مـنفتحین حـقاً. وقـد أبـدى یـسوع تـقدیـره لھـذا الـتجاوب 
الـمتَّسم بـاألنـوثـة، وإعـجابـھ بـھ، كـما فـعل فـي لـقائـھ مـع الـمرأة 
الـكنعانـیة (مـتى 15 : 28). وھـو یـقّدم أحـیانـاً ھـذا اإلیـمان الـكبیر، 
المشــبع بــالــمحبة، كــقدوٍة ُتــحتذى. وخــالصــة الــقول، إّن یــسوع 
یـنطلق مـن انـفتاح الـذھـن والـقلب لـدى الـمرأة، لـُیعطي درسـاً فـي 
اإلیـمان. وكـان ھـذا شـأنـھ مـع الـمرأة "الـخاطـئة". فـإّنـھ، إنـطالقـاً مـن 
تـصّرفـھا فـي بـیت الـفّریسـي، أخـذ ُیفسـر لـلموجـودیـن مـعنى مـغفرة 
الخـطایـا: "إّن خـطایـاھـا الـكثیرة ُغـفرت لـھا ألنـھا أحـّبت كـثیراً. 
ومـن ُیـغفر لـھ قـلیل ُیـحبُّ قـلیالً" (لـوقـا 7 : 47). وقـد اغـتنم یـسوع 
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فـرصـة قـیام امـرأة أخـرى بـدھـنھ بـالـطیب، لـلدفـاع عـنھا وعـن 
بـادرتـھا، أمـام تـالمـیذه، والسـّیما أمـام یـھوذا: "لـماذا تـزعـجون ھـذه 
الـمرأة؟ فـقد عـملت لـي عـمالً صـالـحاً... وإذا كـانـت قـد أفـاضـت ھـذا 
الـطیب عـلى جسـدي، فـألجـل دفـني صـنعت ذلـك. الـحّق أقـول لـكم، 
حـیثما ُتـعلن ھـذه الـبشارة فـي األرض كـلّھا، ُیحـّدث بـما صـنعت، 

إحیاًء لذكرھا". (متى 26 : 6 – 13). 

ولـم تـكتف األنـاجـیل، فـي الـواقـع، بـذكـر مـا فـعلتھ ھـذه الـمرأة فـي 
بـیت عـنیا، فـي بـیت سـمعان األبـرص، بـل أنـھا أبـرزت كـیف أنّ 
الـنساء كـنَّ أّول مـن ُوجـد عـلى قـدم الـصلیب، إّبـان الـمحنة األخـیرة 
والـحاسـمة الـتي تـعّرضـت لـھا رسـالـة یـسوع الـناصـرّي الـماسـوّیـة، 
فـي حـین لـم یـبق عـلى الـوفـاء لـھ، بـین الـرسـل، سـوى یـوحـّنا. وقـد 
بــقي عــلى الــوفــاء عــدد كــبیر مــن الــنساء، لــم یــقتصر عــلى أمّ 
ـــا، ومـــریـــم  المســـیح، "وأخـــت أّمـــھ مـــریـــم، امـــرأة كـــالوبَّ
المجـدلـیة" (یـوحـنا 19 : 25) بـل تـعّداھـنَّ إلـى "نـسوٍة كـثیرات كـنَّ 
یــنظرن عــن بــعد، وھــنَّ الــلواتــي تــبعن یــسوع مــن الجــلیل 
لیخـُدمـنھ" (مـتى 27 : 55). وعـلیھ، نـرى أّن الـنساء كـنَّ أكـثر 
صـموداً مـن الـرسـل فـي وجـھ أقسـى تجـربـٍة تـعّرض لـھا اإلیـمان 
والـوفـاء. كـما نـرى أّن الـلواتـي "أحـببن كـثیراً" تـمّكنَّ مـن الـتغلّب 
عـلى الـخوف عـند حـلول الخـطر. وقـبل ذلـك، كـانـت الـنساء، عـلى 
طـریـق الجـلجلة، "یـقرعـن صـدورھـنَّ ویـنحن عـلیھ" (لـوقـا 23 : 
27) وقبـلھنَّ كاـنتـ امرـأة بیالطس قدـ أنذـرت زوجھـا قاـئلـًة: "ال 
تـتدّخـل فـي قـضّیة ھـذا الـبار، ألنـي تـألّـمت فـي الحـلم أشـّد األلـم مـن 

أجلھ" (متى 27 : 19). 
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شھود القیامة األّولون 

  16- مـنذ بـدأ السـید رسـالـتھ، تـعامـلت الـمرأة مـعھ، ومـع سـرّ 
الـخالص، الـذي جـاء یبشـّر بـھ، بـشعوٍر مـرھـف، ھـو مـن مـیزات 
أنـوثـتھا. ویجـدر بـنا أن نشـیر، بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، إلـى أّن ھـذا 
الـواقـع یـتأكـد، بـصفٍة خـاّصـة، فـي مـواجـھة السـّر الـفصحي، لـیس 
فـقط فـي وقـت الـصلب، بـل وفـي فجـر الـقیامـة. إن الـنساء ھـنَّ أول 
مـن حـضر إلـى الـقبر، وأّول مـن وجـده فـارغـاً، وأّول مـن سـمع 
صــوت الــمالك یــقول: "إنــھ لــیس ھــھنا. لــقد قــام، كــما ســبق 
فـقال" (مـتى 28 : 6). الـمرأة أول مـن عـانـق قـدمـیھ (مـتى 28 : 
9) وأّول مـن ُدعـي لتبشـیر الـرسـل بـحقیقة قـیامـتھ (مـتى 28 : 1 
– 10 ولـوقـا 24 : 8 – 11). وإنـجیل یـوحـنا، فـضالً عـن إنـجیل 
مـرقـس (مـرقـس 16 : 9) یـبرز الـدور الـخاّص، الـذي قـامـت بـھ 
مـریـم المجـدلـیة. فھـي األولـى الـتي القـت المسـیح الـقائـم. لـقد ظـّنت 
أوالً أنـھ البسـتانـي، ولـم تـعرفـھ إالّ حـین دعـاھـا بـاسـمھا: "قـال لـھا 
یـسوع: یـا مـریـم!". فـالـتفتت إلـیھ وقـالـت لـھ بـالـعبرّیـة: "رابـونـي، 
الـذي تفسـیره یـا مـعلّم!" فـأردف یـسوع قـائـالً: "ال تـمسكیني، إّنـي لـم 
أصـعد بـعد إلـى أبـي. بـل اذھـبي إلـى اإلخـوة وقـولـي لـھم إنـي صـاعـد 
إلـى أبـي وأبـیكم، وإلھـي وإلـھكم. فـرجـعت مـریـم المجـدلـّیة وبّشـرت 
الـتالمـیذ بـأنـھا رأت الـرّب وأنـھ قـال لـھا ذاك الـكالم". (یـوحـنا 20 : 
16 – 18). لھـــذا أقـــدم الـــبعض عـــلى تـــلقیبھا "بـــرســـولـــة 
الـرسـل" (38). لـقد كـانـت مـریـم المجـدلـیة فـعالً، قـبل الـرسـل، 
شـاھـدة عـیان للمسـیح الـناھـض مـن الـقبر. ولھـذا كـانـت أّول مـن 
شھـد لـھ أمـام الـرسـل. إّن ھـذا الحـدث یـتّوج، عـلى وجـٍھ مـا، كـّل مـا 
قـلناه سـابـقاً عـن إعـالن المسـیح الـحقیقة اإللھـیة لـلنساء، عـلى قـدم 
الـمساواة مـع الـرجـال. وبھـذا تـحّققت نـبوءة الـنبي الـقائـل: "إّنـي 
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أفـیض روحـي عـلى كـّل بشـر فـیتنبأ بـنوكـم وبـناتـكم" (یـوئـیل 2 : 
28). وسـتتأّكـد ھـذه الـنبوءة مـن جـدیـد عـند حـلول الـروح الـقدس، 

المعّزي، على التالمیذ، في علّیة أورشلیم (أعمال 2 : 17). 

       كّل ما أوردناه ھنا عن موقف المسیح من النساء یؤّكد، في الروح 
القدس، حقیقة المساواة بین الرجل والمرأة، ویوضحھا. ویجب اإلقرار بأننا 

أمام تعادٍل أساسّي، ألن كلیھما – المرأة والرجل – ُخلقا على صورة هللا 
ومثالھ، وألنھما، بھذه الصفة ذاتھا، منفتحان على الحقیقة اإللھیة وعلى المحبة 
في الروح القدس، وجدیران باإلفادة منھما. وكالھما یستوعبان حضور الروح 

القدس الخالصي والمبّرر. 
        إّن كون اإلنسان رجالً أو امرأة ال یحّد قطعیاً من أھلّیتھ، كما أّن عمل 

ه البّتة كونھ یھودیاً أو یونانیاً،  الروح، الخالصي والمبّرر، في اإلنسان، ال یحدُّ
عبداً أو حّراً، على حّد قول الرسول: "كلكم واحٌد في المسیح یسوع" 0غالطیة 
3 : 28). إالّ أّن ھذه الوحدة ال ُتلغي الفوراق. فإّن الروح القدس الذي یصنع 
الوحدة على صعید النعمة المبّررة، الذي یفوق الطبیعة، ُیسھم بذات القدر في 

تحقیق النبوءة، عن طریق الرجل أو المرأة: "فیتنبأ بنوكم وبناتكم". والتنبؤ 
یعني إعالن "عجائب هللا" (أعمال 2 : 11) عبر الكلمة والحیاة، مع الحفاظ 

على  واقع كّل شخٍص، رجالً كان أو امرأًة، وعلى ما یتفّرد بھ من صفاٍت. إّن 
كرامة المرأة ودعوتھا في الكنیسة والعالم، تقومان، بما ال یقبل الشّك، على 

"المساواة" اإلنجیلیة بین المرأة والرجل، "وتعادلھما" في التعاطي مع 
"عجائب هللا". وقد تجلّت ھذه المساواة وھذا التعادل بوضوح في أعمال یسوع 
الناصرّي وأقوالھ. إّن لكّل دعوٍة بعداً شخصیاً ونبویاً عمیقاً. وشخصیة المرأة 

تجد، في مفھوم الدعوة ھذا، بعداً جدیداً، ھو بعد "عجائب هللا" التي تصبح 
المرأة موضوعھا الحّي وشاھدھا الذي لیس لھ بدیل. 

  
القسم السادس 
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األمومة والُبتولة 
  

ُبعدان لدعوة المرأة 
  17- عـلینا أن نـتأمـل اآلن فـي الـبتولـة واألمـومـة، وھـما الـبعدان 
الـخاّصـان الـلذان تـتحّقق عـبرھـما شـخصیة الـمرأة. إّن مـضمونـھما 
وقـیمتھما یـبلغان مـلئھما عـلى ضـوء اإلنـجیل، فـي مـریـم، وقـد 
أصـبحت، مـع بـقائـھا عـذراء، أّمـاً البـن هللا. إن ھـذیـن الـبعدیـن 
لـلدعـوة األنـثویـة قـد الـتقیا فـیھا، واّتحـدا بـطریـقة اسـتثنائـیة، بـحیث 
أن كـالّ مـنھما، عـوضـاً عـن أن یسـتبعد اآلخـر، یـكّملھ عـلى نـحوٍ 
عـجیب. إّن روایـة الـبشارة، كـما وردت فـي إنـجیل لـوقـا، ُتظھـر 
بـوضـوح أّن الـتوأمـة بـین الـبتولـة واألمـومـة كـانـت تـبدو لـعذراء 
الـناصـرة مسـتحیلة. فـما أن سـمعت الـمالك یـخاطـبھا قـائـالً: "ھـا إّنـك 
تحـملین وتـلدیـن ابـناً تـسّمینھ یـسوع" حـتى بـادرتـھ بـالـسؤال: "أنَّـى 
یــكون ھــذا وأنــا ال أعــرف رجــالً؟" (لــوقــا 1 : 31، 34) إنّ 
الـُعرف  الـشائـع یـقضي بـأن تـكون األمـومـة ثـمرة "الـتعارف" 
الـمتبادل بـین الـرجـل والـمرأة، عـن طـریـق الـمعاشـرة الـزوجـیة. 
ولـّما كـانـت مـریـم مـصّممًة عـلى الـحفاظ عـلى بـتولـّیتھا، طـرحـت 
ھـذا الـسؤال عـلى الـموفـد اإللھـي، فـتلّقت الـتوضـیح الـتالـي: "إنّ 
الـروح الـقدس یحـّل بـك" أي أّن أمـومـتك لـن تـكون نـتیجة "تـعارفٍ 
زوجـي" بـل سـتكون مـن صـنع الـروح الـقدس، وسـُتظلل "قـدرة 
الـعلّي" سـّر الحـمل بـابـن هللا ومـولـده. فـھو، بـوصـفھ ابـن الـعلّي، 
سـُیعطي لـك مـن هللا وحـده وبـالـطریـقة الـتي یـعرفـھا. إّن مـریـم قـد 
ـّرت عنـھا بقـولھـا: "إنيـ ال  ـّتھا، التـي عب حاـفظـت إذن علـى بتـولی
أعـرف رجـالً" (لـوقـا 1 : 34) وأصـبحت، فـي ذات الـوقـت، أّمـاً. 
والـبتولـیة واألمـومـة تـواجـدتـا مـعاً فـیھا، ال تسـتبعد إحـداھـما األخـرى 
وال تـفرض عـلیھا حـدوداً. بـل إّن أّم هللا، عـلى عـكس ذلـك، تـساعـد 
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شـخصیاً جـمیعنا – وال سـّیما الـنساء _ عـلى أن نـكتشف كـیف أنّ 
 ، ھـذیـن الـُبعدیـن وھـذیـن الـطریـقین، الـلذیـن تـحّقق الـمرأة، كـشخِصٍ

دعوتھا عبرھما، یوضح كّل منھما اآلخر ویكّملھ. 

  

األمومة 
 18- ال بــّد لــنا، إن شــئنا الــتعّمق فــي ھــذا االكــتشاف، مــن أن 
نــتعّمق مــّرًة أخــرى فــي اســتقصاء طــبیعة الــشخص البشــريّ 
الـحقیقیة، الـتي ذّكـرنـا بـھا المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي. إّن الـكائـن 
البشـرّي – رجـالً كـان أو امـرأًة – ھـو الـوحـید فـي الـعالـم، الـذي 
أراده هللا لـذاتـھ: إّنـھ شـخُص، إّنـھ إنـساٌن، یـملك أن یـقّرر بـنفسھ. 
والـكائـن البشـرّي "ال یسـتطیع، فـي ذات الـوقـت، أن یـحّقق ذاتـھ 
تـمامـاً إالّ عـن طـریـق بـذل ذاتـھ بـال مـقابـل" (39). وقـد قـلنا آنـفاً إنّ 
ھـذا الـوصـف، أو ھـذا التحـدیـد لـلشخص ینسجـم، عـلى وجـٍھ مـا، مـع 
الـواقـع الـكتابـّي األسـاسـي، الـذي یـؤّكـد أّن اإلنـسان – رجـالً وامـرأةً 
– قـد ُخـلق عـلى صـورة هللا ومـثالـھ. ولـیس ھـذا مجـّرد تـأویـلٍ 
نــظرّي، أو تحــدیــٍد تجــریــدّي، إذ ھــو یــوضــح، فــي األســاس، 
مـضمون كـون اإلنـسان إنـسانـاً، حـین ُیـبرز قـیمة بـذل الـشخص 
ذاتــھ. إّن ھــذا الــتصّور لــلشخص یــنطوي كــذلــك عــلى جــوھــر 
المسـلكیة الـتي تتبّسـط الـكتب الـمنزلـیة، وال سـّیما األنـاجـیل، فـي 

بحثھا، ألّنھا مرتبطة بواقع الخلق. 

       إّن ھذا الوعي لحقیقة الشخص یمّھد كذلك السبیل لتفّھم كامٍل ألمومة 
المرأة. إّن األمومة ھي ثمرة المعاشرة الزوجیة بین رجل وامرأة، وثمرة 
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"التعارف" الوارد ذكره في الكتاب، والذي یعكس "اّتحاد االثنین في 
الجسد" (تكوین 2 : 24) ویحّقق ھكذا، من جانب المرأة، "ھبة ذاٍت" خاّصة، 

تعّبر عن الحّب الزوجّي، حیث یّتحد الزوجان اتحاداً ھو من الوثوق بحیث 
یصبحان "جسداً واحداً". وھذا "التعارف" یتحّقق على مستوى الشخص، ما 
دامت ھبة الذات المتبادلة لم تنحرف بفعل رغبة الرجل في أن یكون "سّید" 

زوجتھ: (إّنھ یتسلّط علیك) وال باكتفاء المرأة بإشباع غرائزھا الخاّصة: (إلى 
بعلك تنقاد أشواقك) (تكوین 3 : 16). 

       إّن تبادل األشخاص ھبة الذات عن طریق الزواج، یمّھد لھبة حیاٍة 
جدیدة، وكائن بشرّي جدید، ھو أیضاً شخٌص كأبویھ. واألمومة، منذ نشأتھا 

تنطوي على انفتاٍح خاٍص على ھذا الشخص الجدید: وھنا بالضبط یكمن دور 
المرأة. وبھذا االنفتاح، كما بالحمل والوالدة "تحّقق المرأة ذاتھا، عن طریق 

ھبة ذاتھا بال مقابل". واالستعداد النفسّي لقبول الطفل ووالدتھ ھو ھبة مرتبطة 
باالّتحاد الزوجّي، الذي یجب أن یشكل، كما قیل، اللحظة الحاسمة، التي تتّم 
فیھا ھبة الذات المتبادلة، من جانب المرأة، كما من جانب الرجل. إّن الحبل 

بكائٍن بشرّي جدید، ووالدتھ، یتزامنان، حسب التوراة، مع قول المرأة – األّم: 
"قد ُرزقت رجالً من عند الرّب" (تكوین 4 : 1). ھذا ما قالتھ حّواء، عندما 

ولدت قاین. وھتاف حّواء "أّم جمیع األحیاء" یتكّرر كلّما ولد كائن بشرّي 
جدید، وھو یعّبر عن فرح المرأة، وشعورھا بأنھا تشارك في سّر الوالدة 

األزلّیة العظیم. وال عجب، فإّن الزوجین یشاركان هللا في قدرتھ على الخلق. 
       ثم إّن أمومة المرأة، في الفترة الممتّدة من الحمل إلى والدة الطفل، ھي 

عملّیة حیوّیة، فیزیولوجّیة ونفسّیة، أصبحت، في أیامنا، معروفًة أكثر منھا في 
الماضي. وھي موضوع دراساٍت عدیدٍة وعمیقة. وقد أثبت التحلیل العلمّي 

تماماً أّن بنیة المرأة الطبیعیة وجھازھا العضوي یحمالن في ذاتھما استعداداً 
طبیعیاً لألمومة وللحبل ولحمل الطفل ووالدتھ على أثر اّتحادھا الزوجي 

بالرجل. وھذا یتناسب، في ذات الوقت، مع بنیة المرأة النفسیة – الفزیائیة. إّن 
ما توّصلت إلیھ فروع العلم المختلفة بھذا الصدد، ھاٌم ومفید، بشرط أن ال ن 
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قتصر على تحلیٍل بیوفیزیائّي للمرأة واألمومة. إّن ھذه الصورة المقلّصة 
تصّب في اّتجاه المفھوم المادّي لإلنسان والعالم، وبھا نفقد، لألسف، ما ھو 

أساسّي حقاً: وھو أّن األمومة، بوصفھا حدثاً وظاھرًة بشرّیة، ال ُتفّسر تفسیراً 
كامالً، إالّ انطالقاً من واقع الشخص. وھي مرتبطة بالبنیة الشخصیة لألنثى، 

وبالبعد الشخصّي للھبة: "قد رزقت رجالً من عند الرّب" (تكوین 4 : 1). 
فالخالق یھب األبوین الطفل. وھذا الحدث، بالنسبة للمرأة، یّتصل اّتصاالً 

خاصاً "بھبة الذات بال مقابل". وإن قول مریم، رّداً على البشارة: "لیكن لي 
بحسب قولك" (لوقا 1 : 38) یعني قابلّیة المرأة لھبة ذاتھا والستقبال الحیاة 

الجدید’. 
      إّن أمومة المرأة، مّتحدة مع أبّوة الرجل، تعكس سّر الوالدة األزلي، 
الكائن في هللا نفسھ، أي في هللا الواحد والثالوث (أفسس 3 : 14 و 15). 

واإلیالد البشرّي مشترك بین الرجل والمرأة. وإذا قالت المرأة لرجلھا، بدافع 
محّبتھا لھ: "إّني أعطیتك ابناً" فإّن قولھا یعني في ذات الوقت: "ھوذا ابننا" 

ومع ھذا، وبالرغم من أّن كلیھما معاً أبوان لطفلھما، فإّن ألمومة المرأة دوراً 
خاّصاً في إطار دورھما المشترك كأبوین، بل أنھ الدور األوفر تطلباً. وإن 

كان من شأن الرجل والمرأة معاً أن یكونا أبوین، إالّ أّن المرأة تسھم في ھذا 
الشأن أكثر بكثیر، ال سّیما في الحقبة السابقة للوالدة. وھي التي تدفع مباشرة 

تكالیف ھذا اإلیالد المشترك، الذي تستھلك فیھ، بكل معنى الكلمة، طاقات 
جسدھا ونفسھا. ومن واجب الرجل أن یعي تماماً أّنھ مدیٌن، بصفٍة خاّصة، 
للمرأة، في نطاق مھّمتھما المشتركة كأبوین. وال قیمة لمنھج عمٍل یتناول 

"التعادل في الحقوق" بین النساء والرجال، إذا لم یأخذ ھذا الواقع بعین 
االعتبار، ویرّكز علیھ. 

       إّن األمومة تنطوي على مشاركة خاّصة في سّر الحیاة، الذي ینضج في 
أحشاء المرأة. والمرأة تعجب بھذا السّر، وتدرك بوجداٍن فرید ما یجري في 
داخلھا. وعلى ضوء روایة "البدء" تقبل األم الطفل الذي تحملھ في أحشائھا؛ 

وتحّبھ بوصفھ شخصاً. وھذا النوع الفرید من االّتصال بالكائن البشرّي الجدید، 
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في فترة الحمل، یولّد بدوره، لدى المرأة موقفاً ممّیزاً من اإلنسان – سواٌء كان 
طفلھا أو أّي إنساٍن على العموم – من شأنھ أن یطبع كّل شخصّیة المرأة في 
العمق. وإّنھ لمن المسلّم بھ عادًة أّن المرأة أكثر قدرًة من الرجل على رعایة 

الشخص البشري بعینھ، وأّن األمومة تنمي لدیھا ھذه القدرة. أّما الرجل، فإّنھ 
– وإن قام بدوره كامالً في إطار مھّمة األبوین – یبقى خارج سیاق عملّیة 

حمل الطفل ووالدتھ، وعلیھ من أوجٍھ شّتى، أن یتعلّم من األّم كیف یكون أباً. 
ونستطیع القول إّن ھذا یندرج في الدینامّیة البشرّیة العادّیة، التي توّجھ مھّمة 
األبوین، حتى في المراحل التالیة لوالدة الطفل، ال سّیما في الحقبة األولى. 

ویجب أن ال تغفل تربیة الطفل، في مجملھا، دور األبوین المزدوج: دور األب 
ودور األّم. إالّ أّن دور األّم حاسم في إرساء أسس الشخصیة البشریة الجدیدة. 

  

األمومة وعالقتھا بالزواج 
  19- إّن مــثال الــمرأة، كــما أبــرزتــھ الــكتب، والمســتمّد مــن 
الـبشارة األولـى، الـواردة فـي سـفر الـتكویـن، یـندرج مـن جـدیـد فـي 
سـیاق ھـذا الـتأمـل. إّن لـلمرأة، كـأّم ومـرّبـیٍة أولـى لـلكائـن البشـري، 
أسـبقّیًة نـوعـّیًة بـالنسـبة إلـى الـرجـل (مـع الـعلم بـأّن الـتربـیة ھـي الـبعد 
الــروحــّي لــمھّمة األبــویــن). وإذا كــانــت األمــومــة، بــمعناھــا 
الـبیوفـیزیـائـي، مـنوطـًة أوالً بـالـرجـل، فـإنـھا تـسم بـسمٍة أسـاسـّیة كـلّ 
عــملیة الــتطّور، الــتي تــقوم عــلى تــنمیة شــخصیة أبــناء الــجنس 
البشـرّي الجـدد وبـناتـھ. إّن األمـومـة، بـمعناھـا الـبیوفـیزیـائـي، تـبدو 
فـي الـظاھـر وكـأّن دورھـا دور مـطاوعـٍة واسـتسالم. وإذا كـانـت 
عـملیة تـكویـن حـیاٍة جـدیـدة تـتّم فـي داخـلھا وفـي جـسمھا، إالّ أنـھا تـتمُّ 
بـمشاركـٍة عـمیقٍة مـن ھـذا الـجسم. ولـألمـومـة، بـمعناھـا الـشخصي 
والـمعنوي، إلـى جـانـب ھـذا، قـردةٌ عـلى الخـلق، ھـاّمـة جـّداً، لـدى 
الـمرأة، الـتي تـشارك بـنصیب أسـاسـّي فـي تـكویـن إنـسانـیة الـكائـن 
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البشـرّي الجـدیـد ذاتـھا. ومـن ھـذه الـناحـیة، تـنطوي أمـومـة الـمرأة 
على استدعاٍء وتحدٍّ خاّصین، موّجھین إلى الرجل وأبوتھ. 

       إّن النموذج المثالي للمرأة، في الكتاب، یبلغ ذروتھ في أمومة أّم هللا. 
وما ورد في البشارة األولى: "سأجعل عداوة بینك وبین المرأة" یتأّكد ھنا من 

جدید. فإّن هللا قد افتتح عھداً جدیداً مع البشریة في شخص مریم، وعبر قبولھا 
األمومة: "لیكن لي بحسب قولك". ھذا ھو العھد األبدّي والنھائّي، الذي عقده 

هللا مع البشر في المسیح، في جسده ودمھ، وفي صلیبھ وقیامتھ. وألّن ھذا 
العھد یجب أن یكتمل "في الجسد والدم" كان علیھ أن یبدأ باألّم. وإذا استطاع 

"ابن العلّي" أن یقول لآلب: "لقد أعطیتني جسداً، وھاءنذا آٍت ألصنع مشیئتك" 
(عبرانیین 10 : 5 – 7) فذلك بفضل أّم هللا وحدھا وبفضل القرار الصادر 

عنھا، والذي رضیت بموجبھ أن تكون بتوالً وأّماً معاً: "لیكن لي بحسب 
قولك!". 

       إّن أمومة المرأة قد أدرجت في سیاق العھد الجدید، الذي قطعھ هللا مع 
اإلنسان في یسوع المسیح. ومنذئٍذ، كلما تجّددت أمومة المرأة على األرض، 
عبر تاریخ البشر، فإنھا تكون على عالقٍة بالعھد الذي قطعھ هللا مع الجنس 

البشري، بفضل أمومة أّم هللا. 
       أال یدعم ھذه الحقیقة الجواب الذي رّد بھ یسوع على ھتاف تلك المرأة 

التي كانت، في وسط الجمع، ُتغّبط المرأة التي ولدتھ: "طوبى لألم التي حملتك 
في أحشائھا، وغّذتك من لبنھا!" فأجابھا یسوع: "بل طوبى لمن یسمعون كلمة 

هللا، ویحفظونھا" (لوقا 11 : 27، 28). إن یسوع یؤّكد مضمون األمومة 
بالنسبة إلى الجسد، لكّنھ یوضح، في الوقت نفسھ، معناھا األعمق، ذا الطابع 
الروحي: إن األمومة سمة العھد المقطوع مع هللا، الذي "ھو روح" (یوحنا 
4 : 24). تلك ھي بنوع خاّص أمومة أّم هللا. كذلك لیست أمومة أّیة امرأة، 
في مفھوم اإلنجیل، قاصرًة على الجسد والدم، بل یتحقق عبرھا "اإلصغاء 

العمیق لكلمة هللا الحّي" واالستعداد "للعمل بھا" إذ ھي "كلمة الحیاة 
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األبدیة" (یوحنا 6 : 68). وفي الواقع أّن أبناء الجنس البشرّي وبناتھ، الذین 
یولدون من أّمھات أرضیات، ھم الذین یستمّدون من ابن هللا القدرة على أن 

یكونوا "أبناء هللا" (یوحنا 1 : 12) وھكذا نفذ بعد العھد الجدید، الممھور بدم 
المسیح، إلى اإلیالد البشرّي، وجعل منھ واقعاً ومھّمًة من مھام "الخالئق 

الجدیدة" (كورنثوس الثانیة 5 : 17) وإذا نظرنا إلى أمومة المرأة من زاویة 
سیرة كّل إنسان، وجدنا أنھا العتبة األولى، التي ال بّد من اجتیازھا إلعالن 

أبناء هللا (رومیة 8 : 19). 
       "إّن المرأة تحزن إذا أخذھا المخاض، ألّن ساعتھا حانت. فإذا ولدت 

تنسى شّدتھا لفرحھا بأن قد ولد إنساٌن في العالم" (یوحنا 16 : 21). إّن 
كلمات المسیح ھذه ُتذكر "بآالم الوالدة" التي خلّفتھا الخطیئة األصلیة، لكنھا 

ُتظھر، في ذات الوقت، العالقة القائمة بین أمومة المرأة وسّر الفصح. مع 
العلم بأّن ھذا السّر یشمل أیضاً ألم أّم المسیح، الواقفة على قدم الصلیب، تلك 

األّم التي تشارك بإیمانھا في ذاك السّر المثیر، الذي أخلى ابنھا الخاص 
بموجبھ ذاتھ. تلك ھي، بال شّك، في تاریخ البشریة، أعمق عملیة إخالء ذات، 

توالّھا اإلیمان (40). 
       عندما یتأّمل الفكر في أّم المسیح، التي "جاز سیٌف في نفسھا" (لوقا 2 : 
35) یّتجھ إلى جمیع أولئك النساء، اللواتي یتألّمن في الجسد أو في الروح، في 
ھذا العالم. وتلعب حساسیة المرأة دورھا في ھذا العالم، وأن كانت، في غالب 

األحیان، تعرف أكثر من الرجل كیف تقاوم األلم. ومن العسیر أن ُنحصي ھذه 
اآلالم وأن نسّمیھا جمیعاً. على أنھ یمكننا أن نذكر، على سبیل المثال، قلق 
المرأة على أوالدھا – ال سّیما إذا مرضوا أو سلكوا طریق الشّر – وكذلك 
وفاة أعّز الناس إلیھا، فضالً عن عزلة األمھات، التي ال یشعر بھا أوالدھا 

 ، الراشدون، أو عزلة األرامل، وآالم النساء اللواتي یجاھدن في سبیل بقائھنَّ
والنساء المغبونات أو المستغالّت. وھناك أخیراً ما تعانیھ ضمائر النساء من 

جّراء الخطیئة التي تجرح كرامة المرأة في إنسانّیتھا أو أمومتھا. وكم من 
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جروح في الضمائر لیس من الیسیر التئامھا. بھذه اآلالم أیضاً یجب التوّجھ 
إلى قدم صلیب المسیح. 

       لكّن كلمات اإلنجیل في المرأة التي تشعر بالحزن حین تحین ساعة 
والدة الطفل، ال تلبث أن تعّبر عن فرحھا: "فرحھا بأن قد ولد إنسان في 

العالم". إّن ھذا الفرح یندرج كذلك في سّر الفصح، أي أنھ یرتبط بالفرح الذي 
كان من نصیب الرسل، یوم قیامة المسیح. ففي عشیة اآلالم، قال یسوع 

لتالمیذه: "كذلك أنتم تحزنون اآلن، ولكني سأعود فأراكم، فتفرح قلوبكم، وما 
من أحٍد یسلبكم ھذا الفرح" (یوحنا 16 : 22). 

  

الُبُتولة في سبیل الملكوت 
  20- إّن األمـومـة فـي تـعلیم المسـیح مشـّبھة بـالـبتولـیة، لـكنھا 
تـختلف عـنھا. وھـنا تـبقى أسـاسـیة الـعبارة الـتي تـفّوه بـھا یـسوع 
والـتي تـندرج فـي مـضمون الـحوار الـمباشـر، بـشأن عـدم قـابـلیة 
الـزواج لـالنـفصام... فـإّن الـتالمـیذ، حـین سـمعوا جـواب یـسوع عـلى 
سـؤال الـفّریسـیین، قـالـوا لـھ: "إذا كـانـت حـالـة الـرجـل مـع الـمرأة 
ھـكذا، فـخیٌر لـھ أن ال یـتزوج" (مـتى 19 : 10). وبـمعزٍل عـن 
مـفھوم الـعبارة "خـیٌر لـھ" فـي ذھـن الـتالمـیذ، إنـطلق یـسوع مـن 
تـصّورھـم الـخاطـئ، لـُیلقي عـلیھم درسـاً فـي قـیمة الـتبتُّل؛ مـمّیزاً بـین 
الـتبّتل الـناجـم عـن عجـز طـبیعّي، وإن كـان ھـذا العجـز مـن جـھة 
الـرجـل، و"الـتبّتل ألجـل مـلكوت الـسماوات". قـال المسـیح: "مـن 
الـخصیان مـن خـصوا أنـفسھم مـن أجـل مـلكوت الـسماوات". (مـتى 
19 : 12). وبھـذا یشـیر إلـى الـتبّتل الحـّر، الـذي یـختاره اإلنـسان 
ألجـل مـلكوت الـسماوات، أي بـناًء عـلى دعـوة اإلنـسان األخـروّیـة 
لــالتــحاد بــاt. ویــردف المســیح قــائــالً: "مــن اســتطاع أن یــفھم 
فـلیفھم!"، مـعیداً مـا افـتتح بـھ خـطابـھ بـشأن الـتبّتل. (مـتى 19 : 
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11). وعـلیھ، فـإّن الـتبّتل فـي سـبیل مـلكوت الـسماوات لـیس ثـمرة 
اخـتیار حـّر مـن قـبل اإلنـسان فحسـب، بـل ھـو أیـضاً ثـمرة نـعمةٍ 
خـاّصـة، یھـبھا هللا لـشخٍص مـعّین، یـدعـوه ألن یـعیش فـي الـبتولـیة. 
فـإذا كـان الـتبّتل دلـیالً خـاصـاً عـلى مـجيء مـلكوت هللا، فـإنـھ یـساعـد، 
فـي ذات الـوقـت، عـلى تـكریـس جـمیع قـوى الـنفس والجسـد، فـي 

الحیاة الزمنیة، للملكوت األخروّي دون غیره. 

       إن یسوع یجیب بكلماتھ ھذه على سؤال التالمیذ. فھي موّجھة مباشرًة 
إلى الذین طرحوا السؤال، وكانوا في الواقع رجاالً. إالّ أّن جواب المسیح في 

ذاتھ یصلح للنساء، كما للرجال، وھو، بھذا المضمون، یعرض المثال 
اإلنجیلّي االعلى للتبّتل، الذي ُیعتبر بحٍق "شیئاً جدیداً" إذا قورن بتقلید العھد 

القدیم. وھذا التقلید كان، بال شك، مرتبطاً، بطریقة ما، بانتظار إسرائیل، 
وبنوع خاّص، بانتظار المرأة في إسرائیل، لمجيء المسیح، الذي كان یجب 

أن یأتي من "نسل المرأة". صحیح أّن مثال العزوبة والتبتل األعلى، في سبیل 
تقّرب من هللا أعظم، لم یكن غیر مألوف في بعض األوساط الیھودیة، ال سّیما 

في الفترة التي سبقت مباشرة مجيء یسوع، لكن، مّما ال یقبل الجدل، أّن 
العزوبة في سبیل الملكوت، أعني التبّتل، ھي تجدید یرتبط بالتجسد اإللھي. 
       منذ أن جاء المسیح، تّتجھ أنظار شعب هللا صوب الملكوت األخروّي 
اآلتي، الذي أدرج المسیح نفسھ، في إطاره، "إسرائیل الجدید". ولتحقیق ھذا 

التوّجھ وھذا التبّدل في القیم، ال بّد من وعي جدید لإلیمان. ویشّدد المسیح على 
ھذا مّرتین: "من استطاع أن یفھم فلیفھم!" ولن یفھم "إالّ الذین أعطي 

لھم" (متى 19 : 11)... وقد تجلّى ھذا الوعي الجدید، أول ما تجلّى، في 
مریم. وذلك عندما سألت المالك: "أّنى یكون ھذا وأنا ال أعرف رجالً؟" (لوقا 
1 : 34). ولقد كانت مصمّمًة على الحفاظ على بتولیتھا، "وإن كانت مخطوبة 
لرجل اسمھ یوسف" (لوقا 1 : 27). أّما أمومتھا فقد تحّققت بفعل "قّوة العلّي" 
وحدھا، وھي ثمرة حلول الروح القدس علیھا (لوقا 1 : 35) وعلیھ، فإّن ھذه 
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األمومة اإللھیة قد لّبت، بطریقٍة لم تكن في الحسبان، التوقعات البشریة للمرأة 
في إسرائیل. وقد تحّققت فجأًة في مریم كعطیٍة من هللا نفسھ. وقد أصبحت ھذه 
العطیة، بالنسبة لجمیع الناس، بدایة ونموذجاً النتظاٍر جدید، یندرج في إطار 
العھد األبدّي ووعد هللا الجدید والنھائي. وھكذا أصبحت ھذه العطیة عالمة 

الرجاء األخروّي. 
       إّن مفھوم البتولیة، المبني على اإلنجیل، قد تطّور كذلك وتعّمق، من 
حیث ھو دعوةٌ للمرأة، تتأّكد عبرھا كرامتھا، على مثال عذراء الناصرة. 

ویطرح اإلنجیل المثال األعلى لتكریس الشخص، أعني تكریسھ t وحده، بناًء 
على المشورات اإلنجیلیة، ال سّیما المتعلّقة منھا بالعّفة والفقر والطاعة. وقد 

تجسدت تماماً في یسوع المسیح نفسھ. فمن رغب في اّتباعھ إلى النھایة، یطّبق 
حیاتھ باختیاره على مشوراتھ التي تختلف عن الوصایا، وترشد المسیحي إلى 
الطریق، منذ بدئ المسیحیة، رجال ونساء على السواء، ألّن المثال اإلنجیلي 

األعلى یعني الكائن البشري بأجمعھ، دون تمییز بین الجنسین. 
       وفي إطار ھذا المضمون األوسع، یجدر بنا أن ننظر إلى البتولیة أیضاً 
كوسیلة تحقق عبرھا المرأة َتَفُتح شخصیتھا األنثویة، بطریقة تختلف عنھا في 

الزواج. ولنتفھم ھذه الوسیلة، یجب اللجوء مرة أخرى إلى مبدأ اإلناسة 
(Anthropologie) المسیحیة األساسیة. فإن المرأة، عن طریق البتولیة، 
التي تختارھا بملء حریتھا، تؤكد ذاتھا كشخٍص، أي ككائٍن أبدعھ هللا لذاتھ 

منذ البدء (41). في ذات الوقت، تبرز المرأة ما ألنوثتھا من قیمة شخصیة، 
إذ إنھا تصبح، ھي نفسھا، "ھبًة بال مقابل" t الذي أعلن ذاتھ في المسیح، 

وھبًة للمسیح، فادي اإلنسان وعریس النفوس. ولنقل ھبًة زوجیًة. وال یمكن أن 
نتفھم البتولیة وتكریس المرأة من خاللھا، تفھماً صحیحاً، ما لم ُندرجھما في 

إطار الحب الزوجي، ألن الشخص یصبح، في إطار ھذا الحب، ھبًة 
لآلخر(42). وبطریقة مماثلة، یجب أن نتفھم تكریس الرجل عبر التبتل 

الكھنوتي والحیاة الرھبانیة. 
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       إن نزعة الشخصیة األنثویة الغریزیة إلى أن تصبح زوجًة، تجد ما 
ُیشبعھا في ھذا المفھوم للبتولیة. فالمرأة المدعوة منذ "البدء" ألن تكون محبوبًة 
وألن تحب، إذا ما دعیت إلى البتولیة، تلتقي أوالً المسیح والفادي، الذي "أحب 

إلى النھایة" حین بذل ذاتھ كلیاً، فتبادلھ ھذا البذل ببذل حیاتھا كلھا بال مقابل. 
إنھا إذن تھب ذاتھا للعریس اإللھي، وعبر ھبة شخصھا، تنزع إلى أن تتحد بھ 
اتحاداً روحیاً صرفاً، وتصبح، بفعل الروح القدس، "روحاً واحدة" مع المسیح 

العریس (كورنثوس أولى 6 : 17). 
       ھذا ھو المثال اإلنجیلي للبتولیة، الذي تتحقق من خاللھ كرامة المرأة 
ودعوتھا معاً. ومن خالل البتولیة، بمفھومھا ھذا، یتحقق ما یسمى بمطلقیة 

اإلنجیل: أن نترك كل شيء ونتبع المسیح (متى 19 : 17). وال یمكن مقارنة 
ھذا بمجرد البقاء على العزوبة، ألن البتولیة ال تنحصر في أن نقول "ال" 

للزواج، بل إنھا تنطوي على "نعم" عمیق، على الصعید الزوجي. أي "نعم!" 
لھبة الذات، من أجل أن نحب حباً كلیاً، ال ُنشرك فیھ غیر من نحب. 

  

األمومة الروحیة 
21ـ أن البتولیة، بمعناھا اإلنجیلي، تقتضي التخلي عن الزواج، وبالتالي عن 

األمومة الطبیعیة. إال أن التخلي عن ھذا النوع من األمومة، الذي قد ُیحمل 
قلب المرأة تضحیًة كبرى، ُیفسح في المجال الختیار نوٍع آخر من األمومة، 

وھو األمومة "بالروح" (رومانیین 8 : 4) والبتولیة في الواقع ال تجرد المرأة 
من مزایاھا الخاصة. إن لألمومة الروحیة أشكاالً متعددة. ففي الحیاة التي 

تعیشھا النساء المكرسات، تبعاً للھبة اللدنیة المعطاة لھَن، ولألنظمة الخاصة 
المعمول بھا في مختلف الجمعیات ذات الطابع الرسولي، یمكن أن تتجلى 

األمومة الروحیة في العنایة بالبشر، ال سیما باألكثر حرماناً منھم، كالمرضى 
والمعاقین والمھملین واألیتام والعجزة واألطفال والشباب والمسجونین، 

وبصفٍة عامة، األشخاص، العائشین على ھامش المجتمع. فالمرأة المكرسة 
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تلتقي ھكذا العریس اإللھي الوحید على اختالف صوره، في جمیع ھؤالء وفي 
كل واحد منھم، طبقاً لما قالھ ھو نفسھ: "كلما صنعتم شیئاً من ذلك لواحٍد من 

إخوتي ھؤالء الصغار، فلي قد صنعتموه" (متى 25 : 40). إن الحب 
الزوجي ینطوي على استعداد فریٍد لالھتمام بأولئك الذین یوجدون في حقل 

نشاطھ. بنوٍع خاص، على حب الوالدین ألوالدھما. أما في البتولیة، فإن ھذا 
االستعداد یطال جمیع الناس، ألنھم جمیعاً موضوع حب المسیح العریس. 

       وبالنسیة إلى المسیح، فادي اإلنسان جمیعاً وكل واحٍد منھم، فإن الحب 
الزوجي، الذي تكمن طاقاتھ األمومیة في قلب المرأة، العروس البتول، مستعٌد 

لالنفتاح على جمیع الناس وعلى كل فرٍد منھم. وھذا یتحقق في الجمعیات 
الرھبانیة الملتزمة بالعمل الرسولي، كما یتحقق بطریقٍة أخرى في الرھبانیات 

المتفرغة للتأمل والتصوف وتلك الملتزمة بالحصن الرھباني. وفضالً عن 
ھذا، فإّن الدعوة إلى البتولیة ألجل الملكوت، تتخذ أشكاالً أخرى، نذكر منھا، 
على سبیل المثال، المؤسّسات الدینّیة ذات الطابع العلمانّي، والجماعات التي 

تضّم أناساً مكّرسین، والتي تنشأ في حضن حركات رسولّیة وجمعیاٍت 
ورابطات. إّن الطبیعة الحقیقّیة لألمومة الروحّیة، لدى أشخاٍص إلتزموا 

بالبتولیة في حیاتھم، تتجلّى بطرٍق مختلفة في كّل ھذه المؤسسات. وعلى كلٍّ، 
فإّن المقصود ھنا لیس فقط المكّرسین الذین یعیشون عیشًة مشتركة، بل أیضاً 
أولئك الذین لم یلتزموا بالعیش المشترك. وخالصة القول، إّن البتولّیة بوصفھا 

دعوًة للمرأة، ھي دائماً دعوة شخص معّین فرٍد. وعلیھ، فاألمومة الروحیة، 
التي ُتعاش وفقاً لھذه الدعوة، ھي شخصیة في العمق. 

       إنطالقاً من ذلك، ھناك تشابھ نوعّي بین بتولیة المرأة العزباء ، وأمومة 
المرأة المتزوجة. وھذا التشابھ قائم لیس فقط بین األمومة والبتولیة، كما قلنا 

آنفاً، بل ھو قائم أیضاً بین البتولیة والزواج، ألّن الزواج وجٌھ من أوجھ دعوة 
المرأة، تصبح بموجبھ أّما لألوالد المولودین منھا. ونقطة االنطالق في ھذه 
المقارنة األخیرة، ھي تحدید مضمون العرس. فالمرأة فعالً مزّوجٌة، سواٌء 

اقترنت بسّر الزواج، أو اقترنت بالمسیح روحیاً، بزواجھا منھ. وفي الحالتین، 
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ینطوي الزواج على "ھبة العروس ذاتھا للعریس، بال مقابل". وعلیھ، یمكن 
القول بأّن مضمون الزواج یتحقق روحّیاً في البتولیة. ثم إّن األمومة الطبیعیة، 
من جھتھا، یجب أن تكون أیضاً روحّیة، لتتجاوب مع طبیعة اإلنسان الحقیقّیة، 

التي تقوم على وحدة الجسد والروح. فھناك إذن بواعث عدیدة تدفعنا إلى 
االعتقاد بأّن بین ھذین الطریقین المختلفین – أي ھاتین الدعوتین اللتین 
ُتوّجھان حیاة المرأة – تكامالً عمیقاً، بل وحدًة داخلیة متأّصلة في كیان 

الشخص البشري. 
  

"یا أوالدي الصغار، أنتم الذین أتمّخض بھم في األلم" 
 22- إن اإلنـجیل یـكشف فـعالً عـن صـیغة كـیان الـشخص البشـري 
ھـذه، ویـفسح لـنا فـي الـمجال، لـفھمھا. فـھو یـساعـد كـل امـرأة وكـل 
رجـل عـلى أن یـعیشاھـا ویـزدھـرا مـن خـاللـھا... وھـناك، فـي 
الـواقـع، مـساواةٌ تـاّمـة بـین الـمرأة والـرجـل بـالنسـبة إلـى أھـلّیتھما 
لـلمشاركـة فـي مـواھـب الـروح الـقدس، و"عـجائـب هللا" (أعـمال 2 : 
11). وال یـتوّقـف األمـر عـند ھـذا الحـّد,. فـإّن الـرجـل، بـولـس 
الـرسـول، یـشعر أمـام "عـجائـب هللا" بـالـحاجـة إلـى االسـتعانـة بـما ھـو 
أنـثوّي بـالـطبیعة، لـُیعّبر عـن واقـع خـدمـتھ الـرسـولـیة. وھـذا مـا فـعلھ 
بـولـس الـطرسـوسـي، عـندمـا تـوجـھ إلـى الـغالطـیین قـائـالً: "یـا 
أوالدي، أنــتم الــذیــن أتــمّخض بــھم" (غــالطــیة 4 : 19). وفــي 
رسـالـتھ األولـى إلـى الـكورنـثیین، نـراه ُیـعلن سـمّو الـبتولـّیة عـلى 
الـزواج. وھـذه عـقیدة الـكنیسة الـثابـتة، المسـتمّدة مـن روح كـلمات 
المسـیح، الـواردة فـي إنـجیل مـّتى (مـتى 19 : 10 – 12) والـتي 
ال تنـال قطـعّیاً منـ أھمـیة األموـمةـ الطـبیعیة الرـوحیـة. فاـلرـسوـل ال 
یجـد وسـیلًة أجـدى مـن االسـتشھاد بـاألمـومـة، لـتوضـیح رسـالـة 

الكنیسة األساسیة. 
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       وإّنا لنجد صدى ھذه المقارنة – وھذه الحقیقة – في "الدستور العقائدي 
في الكنیسة: "إّن مریم ھي مثال الكنیسة" (43). "إن مریم تشغل فعالً المقام 
األول في سّر الكنیسة، الملّقبة ھي أیضاً، وبحّق، أّما وعذراء... وتبدو مثاالً 

للبتول واألم معاً، بطریقة سامیٍة وفریدة... لقد ولدت ابنھا الذي جعلھ هللا البكر 
بین إخوٍة كثیرین (رومیة 8 : 29) أي بین المؤمنین الذین تشارك في والدتھم 

وتربیتھم بحّبھا كأّم" (44)... "ولكّن الكنیسة، إذ تتأمل في قداسة العذراء 
العجیبة، وتقتدي بمحبّتھا، وتصنع مشیئة اآلب بأمانة، تصبح بدورھا أّماً، 

بفضل كلمة هللا التي تتلقاھا عن طریق اإلیمان. إّنھا، بالكرازة وبالعماد، تلد، 
لحیاٍة جدیدة ودائمة، أبناًء ُحبل بھم من الروح القدس، "ومن هللا ولدوا" (45). 

إّن المقصود ھنا ھو أمومة الكنیسة "بالروح" ألبناء الجنس البشري وبناتھ. 
وھذه األمومة، كما سبق القول، تمارسھا المرأة أیضاً عن طریق البتولیة... 

والكنیسة ھي أیضاً عذراء، ألنھا قّدمت لعریسھا إیمانھا، الذي تحفظھ كامالً، 
وغیر مشوب (46). وھذا یتحّقق في مریم على أكمل وجھ. "وإّن الكنیسة، إذ 
تقتدي بأّم سّیدھا، تحافظ إذن، بقّوة الروح القدس، على إیماٍن مستقیم ورجاء 
ثابت ومحبٍة صادقة (47). وھذه الثالثة، ال تشوب شائبٌة نقاءھا العذرّي". 
وقد أّكد المجمع أنھ لیس في االستطاعة فھم سّر الكنیسة وحقیقتھا وحیوّیتھا 

األساسیة، بدون االستعانة بأّم هللا. وإّنا لنجد ھنا إشارًة غیر مباشرة إلى المثال 
الكتابّي للمرأة، كما ورد بوضوح في روایة "البدء" (تكوین 3 : 15) وخالل 
مسیرة البشریة الطویلة، إبتداًء من الخلق، ومروراً بالخطیئة وانتھاًء بالفداء. 
وھكذا تتحقق الوحدة العمیقة، القائمة بین ما ھو بشرّي وما یصّب في التدبیر 
اإللھي للخالص، عبر تاریخ اإلنسان. والواقع الذي ترشدنا إلیھ التوراة، ھو 

أننا ال نستطیع تفسیر نصوص الكتب المقّدسة، في ما یتعلّق باإلنسان، أي في 
ما ھو "بشرّي" دون االستعانة بما ھو "أنثوّي". وھذا ما نجده، بطریق 

القیاس، في تدبیر هللا الخالصي: فإذا شئنا أن نفھم ھذا التدبیر فھماً كامالً، في 
ما یتعلّق بكامل تاریخ اإلنسان، ال یجوز لنا أن نسقط من منظور إیماننا، سّر 

المرأة، عذراء وعروساً معاً. 
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القسم السایع 
الكنیسة عروُس المسیح 

  
السرُّ الكبیر 

 23- إّن لـلكلمات الـتي وردت فـي الـرسـالـة إلـى األفسسـّیین أھـمیة 
خـاصـة بھـذا الـصدد: "أیـھا الـرجـال، أحـّبوا نـساءكـم كـما أحـبّ 
المسـیح الـكنیسة وضـّحى بـنفسھ مـن أجـلھا، لـیقّدسـھا ویطّھـرھـا بـماء 
االستـحمام وبمـا یتـلى منـ الكالم، ویزـفَّھـا إلىـ نفـسھ كنـیسًة سنـّیًة ال 
شـائـبة فـیھا وال تـغّضن وال مـا أشـبھ ذلـك، بـل مـقّدسـًة بـال عـیب. 
وكـذلـك یـجب عـلى الـرجـال أن یـحّبوا نـساءھـم حـّبھم ألجـسادھـم. مـن 
أحـّب امـرأتـھ أحـّب نـفسھ. فـما مـن أحـٍد یـبغض جسـده، بـل یـغذیـھ 
ویـعنى بـھ، شـأن المسـیح بـالـكنیسة. فـنحن أعـضاء جسـده. ولـذلـك 
یـترك الـرجـل أبـاه وأّمـھ ویـلزم امـرأتـھ، فـیصیر االثـنان جسـداً 
واحـــداً. إّن ھـــذا الســـّر لـــعظیم، وأعـــني بـــھ ســـّر المســـیح 

والكنیسة" (أفسس 5 : 25 – 32). 

       یعّبر كاتب ھذه الرسالة عن واقع الكنیسة كعروٍس للمسیح، كما یبّین 
كیف أّن ھذا الواقع مبنيٌّ على ما ورد في الكتاب، بشأن خلق الكائن البشرّي، 

رجالً وامرأة. فإّن االثنین، لكونھما مخلوقین على صورة هللا ومثالھ، ولكونھما 
"اثنین في واحد" مدعّوان كالھما إلى حبٍّ متبادل، ذي طابع زوجّي. ویمكن 
كذلك القول، إنطالقاً مّما جاء في سفر التكوین (تكوین 2 : 18 – 25) من 

وصٍف للخلق، إّن ھذه الدعوة األساسیة تبرز إلى الوجود في ذات الوقت الذي 
خلقت فیھ المرأة. وإّن الخالق أدرجھا في مؤّسسة الزواج، التي أوالھا سفر 
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التكوین، منذ البدء، طابع اّتحاٍد بین األشخاص (شركة بین األشخاص) (تكوین 
2 : 24). وإّن وصف "البدء" بھذا األسلوب (تكوین 1 : 27) یظھر، وإن 

بطریقٍة غیر مباشرة، أّن كامل المسلكیة التي تربط بین الرجل والمرأة یجب 
أن ینسجم مع طبیعة كیانھما الشخصیة األصلیة. 

       كّل ھذا قد أخذناه آنفاً بعین االعتبار. ونّص الرسالة إلى األفسسّیین یؤّكد 
مرًة أخرى الحقیقة ذاتھا، ویقارن في آٍن بین الطابع الزوجّي للحّب المتبادل 

بین الرجل والمرأة، من جھة، وسّر المسیح والكنیسة، من جھٍة أخرى. 
فالمسیح ھو عریس الكنیسة، والكنیسة ھي عروس المسیح. ولیست ھذه 

المقارنة بجدیدة: إّنھا تنقل إلى العھد الجدید ما تضّمنھ العھد القدیم بھذا الصدد، 
ال سّیما في أسفار األنبیاء ھوشع وإرمیا وحزقیال وأشعیا (48). ففي ھذه 
األسفار فقرات مختلفة تستحق تحلیالً خاّصاً، نذكر منھا واحدًة على األّقل. 

إلیكم ما قالھ هللا لشعبھ المختار على لسان أشعیا النبّي: "ال تخافي (أّیتھا العاقر 
التي لم تلد) فإنك ال تخزین، وال تخجلي فإنك ال تفتضحین، ألّنك ستنسین 

خزي صبائك، وال تذكرین عار إرمالك من بعد. ألّن بعلك ھو صانعك، الذي 
ربُّ الجنود اسمھ، وفادیك ھو قّدوس إسرائیل، الذي یدعى إلھ األرض كلّھا. 

وقد دعاك الرّب كامرأٍة مھجورٍة، مكروبة الروح، وكزوجة الصباء، إذا 
اسُترذلت، قال الرّب. ھنیھًة ھجرتك، وبمراحم عظیمٍة أُضمُّك. في سورة 

غضٍب حجبت وجھي عنك لحظٍة، وبرأفٍة أبدیٍة أرحمك، قال فادیك الرب... 
إن الجبال تزول والتالل تتزعزع، أّما رأفتي فال تزول عنك، وعھد سالمي ال 

یتزعزع، قال راحمك الرب" (أشعیا 54 – 8 ر 10). 
       إذا كان الكائن البشرّي، رجالً كان أو امراًة، مخلوقاً على صورة هللا 
ومثالھ، فإّن هللا یستطیع أن یتحّدث عن نفسھ على لسان النبّي، مستعمالً لغًة 
ھي بطبیعتھا بشریة. ففي النّص المذكور من سفر أشعیا، یعبّر هللا عن حّبھ، 

الذي ھو إلھي، بأسلوٍب بشرّي. ولّما كان ھذا الحّب صادراً عن هللا، فإّنھ 
یحمل طابعاً زوجیاً. ھو إلھّي بكل معنى الكلمة، وإن تّم التعبیر عنھ عن 

طریق مقارنتھ بحّب الرجل للمرأة. إّن ھذه المرأة – العروس ھي إسرائیل، 

65



بصفتھ شعباً مختاراً من هللا. وھذا االختیار ینبع من حّل هللا المّجانّي وحده. 
وانطالقاً من ھذا الحّب بالذات، یمكننا تبریر العھد المبرم، الذي غالباً ما یبرز 
في صورة عھٍد زوجّي، یعقده هللا مع شعبھ المختار بال انقطاع. إّن ھذا العھد 

ھو من قبل هللا "التزام" ثابت. فاt یبقى أمیناً لحّبھ الزوجّي، وإن نكثت 
العروس العھد في أحیاٍن كثیرة. 

       إّن صورة الحّب الزوجّي ھذه، المرتبطة بشخصّیة العریس اإللھي – 
والواضحة تماماً في النصوص النبوّیة – یؤكدھا ویّتوجھا ما ورد في الرسالة 

إلى األفسسّیین (أفسس 5 : 23 – 32). فیوحنا المعمدان رّحب بالمسیح 
كعریس (یوحنا 3 : 27 – 29) والمسیح نفسھ كان یطلق على ذاتھ ھذا 

اللقب، المقتبس من أقوال األنبیاء (مرقس 2 : 19 ر 20) وبولس الرسول، 
المتأّثر بكامل تراث العھد القدیم، كتب إلى الكورنّثیین یقول: "إّني أغار علیكم 

غیرة هللا، ألّني خطبتكم لزوٍج واحد، وھو المسیح، ألزّفكم إلیھ زّفة عذراء 
طاھرة" (كورنثوس الثانیة 11 : 2). لكّن التعبیر األكثر بالغًة عن حقیقة حّب 

المسیح الفادي، من جھة تشابھھ مع الحّب الزوجّي، نجده في الرسالة إلى 
األفسسّیین: "أحّب المسیح الكنیسة وضّحى بنفسھ من أجلھا" (أفسس 5 : 
25). وبھذا یتأّكد تماماً واقع الكنیسة كعروٍس للمسیح: "فادیك ھو قّدوس 

إسرائیل" (أشعیا 54 : 5). والقیاس  المرتكز على العالقة الزوجّیة، یأخذ في 
 sacramentum) "النّص البولسّي اّتجاھین یؤلّفان معاً "السّر الكبیر

magnum) في مجملھ. فاّتحاد الزوجین، بحصر المعنى، یوضح الطابع 
الزوجي الّتحاد المسیح والكنیسة. وھذا االّتحاد بدوره، بوصفھ "السّر الكبیر" 

یحّتم سرّیة الزواج (أي كونھ سّراً من أسرار الكنیسة)، كعھٍد مقّدس یربط بین 
الزوجین، الرجل والمرأة. وعندما نقرأ ھذا النّص الحافل بالمعاني والمتشّعب، 

والذي یشّكل في مجملھ قیاساً ضخماً، علینا أن نّمیز فیھ بین ما یعّبر عن 
الواقع البشري للعالقات بین األشخاص، وما یعبر بلغٍة رمزّیة عن السّر 

اإللھّي الكبیر. 
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الجدیُد في اإلنجیل 
 24- إّن الـنّص الـذي سـنورده اآلن، مـوّجـھ إلـى األزواج، رجـاالً 
ونـساًء مـعّینین. وھـو یـذكـرھـم بمسـلكیة الـحّب الـزوجـي، الـتي 
تـرتـبط بـتأسـیس هللا لـلزواج فـي "الـبدء". وإّن طـبیعة ھـذا الـتأسـیس 
الـحقیقیة تـلتقي مـع حـّض األزواج عـلى مـحّبة زوجـاتـھم: "أّیـھا 
الـرجـال، أحـّبوا نـساءكـم". أحـّبوھـنَّ بسـبب الـربـاط الـخاّص والـفریـد 
الـــذي یـــجعل مـــن الـــرجـــل والـــمرأة الـــمتزوجـــین "جســـداً 
واحـداً" (أفـسس 5 : 31 وتـكویـن 2 : 24). وھـذا الـحّب یـنطوي 
 ً عـلى تـأكـید أسـاسـّي لـشخصّیة الـمرأة، یـؤّھـلھا ألن تـنمو تـمامـا
وتتجـّمل. وھـذا یـعكس بـالـضبط تـصّرف المسـیح كـعریـس لـلكنیسة. 
فـھو یـرغـب فـي جـعلھا "سـنّیًة، ال شـائـبة فـیھا وال تـغّضن" (أفـسس 
5 : 27). ویـمكن الـقول أّن الـنمط الـذي یـعتمده المسـیح فـي تـعامـلھ 
مـع الـمرأة، یـتأّكـد ھـنا تـمامـاً. وعـلى الـزوج أن یـتبّنى كـل مـقوّمـات 
ھـذا الـنمط فـي عـالقـتھ بـزوجـتھ. وھـذا یسـري بـطریـق الـقیاس، وفـي 
كـل األحـوال، عـلى كـّل رجـٍل، فـي تـصّرفـھ تـجاه الـمرأة، أّیـة امـرأة. 

وھكذا یعیش كالھما، الرجل والمرأة، "بذل الذات بال مقابل". 

       وال یـرى كـاتـب الـرسـالـة إلـى األفسسـّیین أّي تـناقـٍض بـین ھـذا 
الـتوجـیھ ووجـوب "خـضوع الـنساء ألزواجـھنَّ خـضوعـھنَّ لـلرب 
ألّن الــرجــل ھــو رأس الــمرأة" (أفــسس 5 : 22 ر 23). وال 
یـخفي كـاتـب الـرسـالـة أّن واجـب الـخضوع ھـذا، الـمتأّصـل فـي 
أعـماق طـبائـع ذلـك الـزمـن، وتـقلیده الـدیـنّي، یـجب أن یـفھم ویـعاش 
بـــطریـــقٍة جـــدیـــدة، عـــلى أنـــھ "خـــضوٌع مـــتبادل بـــتقوى 
المسـیح" (أفـسس 5 : 21). وھـذا یـؤّكـده قـول الـرسـول إّن الـزوج 
ھــو رأس الــمرأة "كــما" أّن المســیح ھــو رأس الــكنیسة، أي أنــھ 
رأس الــمرأة لــكي "ُیــضحّي بــنفسھ ألجــلھا" (أفــسس 5 : 25) 
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ویـبذل حـیاتـھ ذاتـھا، إذا اقـتضى األمـر، مـع ھـذا الـفارق، وھـو أنّ 
الـعالقـة بـین المسـیح والـكنیسة تـفرض عـلى الـكنیسة وحـدھـا أن 
تــخضع للمســیح، فــیما الــعالقــة بــین الــزوج وامــرأتــھ تــفرض 

الخضوع المتبادل، ال الخضوع من جانٍب واحد. 

       إّن ھذا بالطبع "جدید" بالنسبة إلى التقلید القدیم، وھو الجدید الذي جاء 
بھ اإلنجیل. وھناك نصوٌص عدیدة في ما كتبھ الرسل، تعّبر عن ھذا الشيء 

الجدید، الذي یعتبر جدیداً حّتى بالنسبة إلى "القدیم" المتأّصل في تقلید إسرائیل 
الدیني نفسھ، وفي أسلوبھ في فھم النصوص المقّدسة وتفسیرھا. ھذا ما نلمسھ 

مثالً في الفصل الثاني من سفر التكوین (49). 
       إّن رسائل الرسل موّجھة إلى أناٍس یعیشون في بیئٍة تفّكر وتعمل بحسب 

التقلید القدیم... و"الجدید" الذي جاء بھ المسیح واقٌع ال یمكن إنكاره: إّنھ 
مضمون الرسالة اإلنجیلّیة، الذي ال لبس فیھ، وھو ثمرة الفداء. واالعتقاد بأّن 
الزواج بنطوي على "خضوع متبادٍل بین الزوجین في تقوى المسیح" ولیس 
فقط على خضوع المرأة للرجل، یجب أن ینفذ إلى القلوب والضمائر ویكّیف 
التصّرفات والطبائع. إنھا دعوة إلى األجیال المتعاقبة، لم تزل ملّحًة، أطلقھا 
العھد الجدید. وعلى الرجال أن یستجیبوا لھا بال انقطاع. ولم یكتب الرسول 

فقط "إنھ في المسیح... لیس رجٌل وال امرأة" بل أضاف "لیس عبدٌل وال 
حّر". ومع ھذا، كم من األجیال مّرت قبل أن یتأّصل ھذا المبدأ في تاریخ 

البشرّیة، عن طریق إلغاء نظام الرّق! وماذا نقول عن أشكال العبودّیة 
المتعّددة، التي تفرض على البشر والشعوب، والتي لم تغب بعد عن مسرح 

التاریخ؟ 
       ومع ھذا فإن مسلكیة الفداء تتضّمن تحّدیاً صریحاً وحاسماً. وكّل 

المحاوالت التي ترمي إلى تبریر "خضوع" المرأة للرجل، في حالة الزواج، 
یجب أن تصّب في إطار الخضوع المتبادل بینھما، في "تقوى المسیح". وبعد 
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الحّب الزوجي الحقیقي یجد مصدره األعمق في المسیح، الذي ھو عریس 
الكنیسة كما أّنھا ھي عروسھ. 

  

الُبعُد الرمزي للسّر الكبیر 
 25- إنـنا نجـد فـي نـّص الـرسـالـة إلـى األفسسـیین بـعداً ثـانـیاً لـلمماثـلة 
الـتي تـساعـد، فـي مجـملھا، عـلى إعـالن "السـّر الـكبیر". إّنـھ بـعدٌ 
رمــزّي. فــإذا كــان األنــبیاء قــد صــّوروا حــّب هللا لــإلنــسان 
وإلسـرائـیل، الـشعب الـمختار، عـلى أنـھ حـّب الـعریـس لـلعروس، 
فـإّن ھـذه الـمماثـلة تـعّبر عـن الـصفة "الـزوجـّیة" لـحّب هللا، وطـابـعھ 
اإللھــي، ال البشــرّي: "إّن بــعلك ھــو صــانــعك... وُیــدعــى إلــھ 
األرض كـلّھا" (أشـعیا 54 : 5). والشـيء ذاتـھ یـنطبق عـلى الـحبّ 
الـزوجـي للمسـیح الـفادي: "ألّن هللا بـلغ مـن حـّبھ لـلعالـم أنـھ بـذل ابـنھ 
الـوحـید" (یـوحـنا 3 : 16). إنـنا إذن بـصدد حـّب هللا المتجـلّي فـي 
الــفداء، الــذي أنجــزه المســیح. وھــذا الــحّب، بحســب الــرســالــة 
الـبولسـیة "شـبیٌھ" بـالـحّب الـزوجـي، الـقائـم بـین الـزوجـین البشـرّیـین. 
ولـكنھ یـختلف عـنھ. فـالـمماثـلة تـفترض بـالـفعل تـشابـھاً، ولـكّن ھـذا 

التشابھ یترك مكاناً لھامٍش من التباین مناسباً. 

       ومـن الیسـیر مـالحـظة ھـذا الـواقـع، إذا تـأّمـلنا فـي مـا تـرمـز 
إلـیھ الـمرأة. إّن الـعروس، بحسـب الـرسـالـة إلـى األفسسـّیین، ھـي 
الـكنیسة، كـما أّنـھا كـانـت إسـرائـیل، بحسـب األنـبیاء. فـالـعروس إذن 
ھـنا جـماعـٌة ال فـرٌد. وھـذه الجـماعـة ھـي شـعب هللا، أي أنـھا مـجتمعٌ 
یـتألـف مـن أشـخاٍص كـثیریـن، رجـاٍل ونـساء. وقـد أحـّب المسـیح 
الـكنیسة فـعالً بـصفتھا مـجتمعاً وبـصفتھا شـعب هللا. وأحـّب فـي 
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ذات الـوقـت كـالًّ مـن األشـخاص الـمنتمین إلـى ھـذه الـكنیسة، الـتي 
دعـیت أیـضاً "جسـده" فـي ذات الـفقرة مـن الـرسـالـة (أفـسس 5 : 
23). والمسـیح افـتدى، فـي الـواقـع، كـّل رجـٍل وكـّل امـرأة. إفـتدى 
الجـمیع بـال اسـتثناء. ویتجـلّى حـّب هللا ھـذا، بـالـضبط، فـي الـفداء، 

الذي یحمل الطابع الزوجّي لھذا الحّب، عبر تاریخ البشرّیة. 

       لقد دخل المسیح في ھذا التاریخ واستمّر فیھ، بوصفھ العریس الذي 
"ضّحى بذاتھ". وإذ نقول "ضّحى بذاتھ" نعني أّنھ أصبح "ھبًة بال مقابل". 

وھذه الھبة تّمت على الوجھ األشمل واألفعل: "ما من حّب أعظم من 
ھذا" (یوحنا 15 : 13). وانطالقاً من ھذا المفھوم، یصبح كل البشر – 

الرجال والنساء – بفضل الكنیسة، مدعّوین ألن یكونوا "عروس" المسیح، 
فادي العالم. وھكذا یصبح لقب "العروس" بصیغة "المؤّنث" رمزاً "للبشرّي" 

ككّل، طبقاً لقول بولس: "إنھ لیس ذكٌر وال أنثى، ألنكم جمیعاً واحٌد في المسیح 
یسوع" (غالطیة 3 : 28). 

       یمكن القول، من الناحیة اللغویة، إّن قیاس الحّب الزوجي، الوارد ذكره 
في الرسالة إلى األفسسیین، قد عزا ما ھو "مذّكر" إلى ما ھو "مؤنث" ألن 

الرجال، بوصفھم أعضاء في الكنیسة، یندرجون ھم أیضاً في مفھوم 
"العروس". وال عجب في ھذا، ألّن الرسول حین شاء التعبیر عن رسالتھ في 

المسیح وفي الكنیسة، لّقب المؤمنین بأوالده "الذین یتمّخض بھم" (غالطیة 4 : 
19) وإذا اختلف ما ھو ذكٌر وما ھو أنثى، في مجمل ما ھو "بشرّي"، وما 
ھو، في البشرّیة، شخصّي، فإنھما، في ذات الوقت، یتكامالن ویوضح كّل 

منھما اآلخر. وھذا یبدو جلّیاً أیضاً من خالل قیاس "العروس" الھاّم، الوارد 
في الرسالة إلى األفسّسیین. فكّل كائٍن بشرّي في الكنیسة، رجالً كان أو امرأة، 

ھو "العروس" ألنھ یتقّبل حّب المسیح الفادي، المتمّثل في التضحیة بذاتھ، 
وألّنھ یحاول أیضاً أن یستجیب لھذا الحّب، عن طریق التضحیة بشخصھ. 
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       إّن المسیح ھو العریس. وبھذا تتجلّى حقیقة حّب هللا، الذي "أحبنا ھو 
أوالً" (رسالة یوحنا األولى 4 : 19) وتجاوز كّل توقعات البشر، بھبة ذاتھ، 

تلك الھبة التي ولّدھا حّبھ الزوجي لإلنسان، "الذي بلغ أقصى حدوده" (یوحنا 
13 : 1). والعریس – االبن الواحد مع اآلب في الجوھر، بصفتھ إلھاً – 

صار ابن مریم، وابن اإلنسان، رجالً حقیقّیاً وذكراً. إّن رمز العریس مذّكر. 
وھذا الرمز المذّكر یمّثل الطابع البشرّي، الذي عّبر هللا من خاللھ عن حّبھ 
اإللھي إلسرائیل وللكنیسة وللبشر أجمعین. وإّنا، إذ نتأّمل في األناجیل، في 

موقف المسیح من النساء، یمكننا أن نستنتج أّنھ كإنسان، من نسل إسرائیل، قد 
كشف عن كرامة "بنات إبراھیم" (لوقا 13 : 16) تلك الكرامة التي تملكھا 

المرأة بالمساواة مع الرجل، منذ "البدء". وفي الوقت نفسھ أبرز المسیح كّل ما 
تفّردت بھ المرأة، وامتازت بھ عن الرجل، وكّل الثروة التي حظیت بھا في 

سّر الخلق. ومن خالل موقف المسیح من المرأة، یتحّقق بطریقة مثالیة، مفھوم 
"العریس" كما ورد في الرسالة إلى األفسسّیین. ولّما كان حّب المسیح اإللھي 

ھو حّب عریس لعروسھ، أصبح ھذا الحّب مثاالً ونموذجاً لكل حّب بشرّي، ال 
سّیما الحّب الصادر عن الرجال. 

  

اإلفخارستّیا 
 26- إّن دعــوة االثــني عشــر رســوالً یــمكننا فــھمھا مــن خــالل 
الــمضمون الــواســع "للســّر الــكبیر"، الــذي یــقوم عــلى الــعالقــة 
الـزوجـّیة بـین المسـیح والـكنیسة. لـقد تـصّرف السـید المسـیح بحـّریـة 
تـامـة ومـطلقة، حـین قـصر دعـوتـھ عـلى الـرجـال لـیكونـوا رسـالً. 
ولھـذه الحـرّیـة ذاتـھا أبـرز كـرامـة الـمرأة ودعـوتـھا مـن خـالل 
تـصّرفـھ، مـخالـفاً بـذلـك األعـراف الـسائـدة إذ ذاك والـتقالـید الـتي 
أقـّرھـا التشـریـع فـي زمـانـھ. ولھـذا فـإّن االفـتراض بـأّن المسـیح دعـا 
الـرجـال وحـدھـم لـیكونـوا رسـالً، لمجـّرد الـتجاوب مـع الـذھـنّیة 
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المنتشــرة فــي عــصره، أمــٌر ال یــّتفق قــطعّیاً مــع أســلوبــھ فــي 
الـتصّرف: "یـا مـعلم، عھـدنـاك صـادقـاً، تھـدي الـناس سـبیل هللا 
ھـدایـة صـدق وال تـنظر إلـى وجـوه الـناس" (مـتى 22 : 16). إنّ 
ھـذا الـقول یـوضـح تـمامـاً تـصّرف یـسوع الـناصـرّي. وإّنـا نجـد فـیھ 
تفسـیراً لـدعـوة االثـني عشـر رسـوالً. إّنـھم إلـى جـوار المسـیح فـي 
الـعشاء السـّري، ولـھم وحـدھـم أعـطیت الـوصـّیة، الـتي تـؤّمـن 
اسـتمرار سـّر اإلفـخارسـتّیا: "إصـنعوا ھـذا لـذكـري" (لـوقـا 22 : 
19 وكـورنـثوس األولـى 11 : 24). وفـي مـساء یـوم الـقیامـة، 
نـالـوا الـروح الـقدس وسـلطة الحـّل مـن الخـطایـا: "خـذوا الـروح 
الــقدس. مــن غــفرتــم لــھ خــطایــاه تــغفر لــھ ومــن أمــسكتم عــلیھ 

الغفران، بمسك علیھ" (یوحنا 20 : 23). 

       إنـنا فـي صـمیم السـّر الـفصحّي، الـذي یـكشف تـمامـاً عـن حـبّ 
هللا الـزوجـّي. فـالمسـیح ھـو الـعریـس "ألنـھ ضـحى بـذاتـھ: بـذل جسـده 
وأھـرق دمـھ (لـوقـا 22 : 19 ر 20). وھـكذا "أحـّب إلـى أقـصى 
حـدود الـحّب" (یـوحـنا 13 : 1). وإّن "ھـبة ذاتـھ بـال مـقابـل" عـن 
طــریــق ذبــیحة الــصلیب، تــبرز، بــطریــقة حــاســمة، الــمضمون 
الـزوجـي لـحّب هللا. فـالمسـیح عـریـس الـكنیسة بـوصـفھ فـادي الـعالـم، 
واالفـخارسـتیا ھـي سـّر فـدائـنا. إّنـھا سـّر الـعریـس والـعروس، وھـي 
تسـتحضر وتجـّدد سـّریـاً الـعمل الـفدائـي للمسـیح، مـؤّسـس الـكنیسة 
الــتي ھــي جســده. والمســیح مّتحــٌد بھــذا الجســد اتــحاد الــعریــس 
بـالـعروس. كـّل ھـذا تـتضّمنھ الـرسـالـة إلـى األفسسـّیین. وفـي سـرّ 
المسـیح والـكنیسة الـعظیم تـندرج "وحـدة االثـنین" األبـدیـة، الـتي 

أنشأھا هللا منذ "البدء" بین الرجل والمرأة. 
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       وإذا كان المسیح، عند تأسیس سّر اإلفخارستیا، قد ربط بھذا الوضوح 
بینھ وبین خدمة الرسل الكھنوتّیة، فمن الجائز االعتقاد بأنھ أراد بھذه الطریقة 

إظھار العالقة القائمة بین الرجل والمرأة، بین ما ھو "أنثوّي" وما ھو 
"ذكرّي"، تلك العالقة التي أرادھا هللا، سواٌء في سّر الخلق أو في سّر الفداء. 

ففي اإلفخارستیا یتجلّى سّرّیاً، وقبل كّل شيء، عمل المسیح – العریس الفدائي 
تجاه الكنیسة – العروس. ویصبح ھذا واضحاً، وال لبس فیھ، عندما یقوم 

الرجل نفسھ بخدمة سّر اإلفخارستیا، حیث یعمل الكاھن "في شخص المسیح". 
وھذا التفسیر یؤّكد التعلیم الوارد في البیان Inter inisigniores الذي ُنشر 
من البابا بولس السادس، لإلجابة على األسئلة التي أثارتھا قضیة قبول النساء 

في سلك كھنوت الخدمة (50). 
  

ِھَبُة العروس 
 27- إّن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي جـّدد فـي الـكنیسة الـوعـي 
لـشمولـّیة الـكھنوت. فـال یـوجـد فـي العھـد الجـدیـد سـوى ذبـیحة واحـدة 
وكـاھـن واحـد، ھـو المسـیح. وجـمیع الـمعّمدیـن، رجـاالً ونـساًء، 
یـشاركـون فـي ھـذا الـكھنوت الـواحـد، ألّنـھم جـمیعاً مـدعـّوون "ألن 
یـجعلوا مـن أنـفسھم ذبـیحًة حـّیة، مـقّدسـًة، مـرضـّیًة عـند هللا" (رومـیة 
12 : 1) ولیشھـدوا للمسـیح عـلى وجـھ األرض كـلّھا، ویـّبرروا 
رجـاء الـحیاة األبـدیـة الـذي فـیھم، كـلّما طـلب مـنھم ذلـك" (51). إنّ 
الـمشاركـة الـعامـة فـي ذبـیحة المسـیح، الـتي قـّدم الـفادي لـآلب 
بـواسـطتھا الـعالـم أجـمع، وال سـّیما البشـریـة، تـؤلّـف مـن جـمیع 
أعـضاء الـكنیسة "مـملكة كـھنة" (بـطرس 2 : 9 ورؤیـا 5 : 10) 
أعـني أّنـھم یـشاركـون لـیس فـي الـرسـالـة الـكھنوتـیة فحسـب، بـل فـي 
رسـالـة المسـیح المخـلّص الـنبوّیـة والـملكیة أیـضاً. وھـذه الـمشاركـة 
تــقود، فــضالً عــن ذلــك، إلــى االّتــحاد الــعضوّي بــین الــكنیسة، 
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بـوصـفھا شـعب هللا، والمسـیح. و"السـّر الـكبیر" الـمنصوص عـنھ 
فـي الـرسـالـة إلـى األفسسـیین، یتجـلى، فـي الـوقـت ذاتـھ، مـن خـالل 
ھـذه الـمشاركـة: فـالـعروس مّتحـدة بـعریـسھا، ألنـھا تسـتمّد حـیاتـھا 
مـن حـیاتـھ، وألّنـھا تـشارك فـي رسـالـتھ الـمثلثة. وھـي مّتحـدة بـھ، 
بــحیث أّنــھا إذ "تھــب ذاتــھا بــال مــقابــل" تســتجیب للھــبة، فــائــقة 
الـوصـف، الـصادرة عـن حـّب الـعریـس، فـادي الـعالـم. وھـذا یـعني 
الـكنیسة بـأجـمعھا، بـرجـالـھا ونـسائـھا، كـما أنـھ یـعني، بـالـطبع، 
الـمشاركـین فـي "كـھنوت الخـدمـة" (52). الـذي ھـو بـالـطبیعة 
خــدمــة. والجــمیع مــدعــّوون، فــي إطــار ســّر المســیح والــكنیسة 
الــكبیر، ألن یســتجیبوا – كــعروس – للھــبة، فــائــقة الــوصــف، 
الـصادرة عـن المسـیح، الـذي ھـو عـریـس الـكنیسة الـوحـید، بـصفتھ 
فــادي الــعالــم. وذلــك عــن طــریــق ھــبة حــیاتــھم. وتتجــلّى ھــبة 
الــعروس، فــي ذات الــوقــت، "الــكھنوت الــملوكــي: الــذي یــشمل 

الجمیع. 

       إّن ھـذا الـواقـع یـرتـدي أھـمیة أسـاسـّیة، إذا شـئنا أن نـدرك كـنھ 
الكـنیسة، متـحاشیـن العـودة إلىـ استـعمال معـاییـر تفسیـر وتقـدیرـ، ال 
عـالقـة لـھا بـطبیعة الـكنیسة، وإن كـانـت ھـذه مـؤّسـسة مـؤلّـفة مـن 
بشـر، ومـدرجـة فـي الـتاریـخ. وإن كـانـت الـكنیسة ذات ھـیكلّیة 
إیـراركـیة (53)، فـإّن ھـذه الھـیكلّیة مـوّجـھٌة كـلّیاً إلـى تـقدیـس 
أعـضاء المسـیح. وتـقویـم الـقداسـة مـنوط "بـالسـّر الـكبیر" حـیث تھـب 
الـعروس حـّبھا مـقابـل مـا وھـبھا الـعریـس اإللھـي. وھـي تـفعل ھـذا 
بـالـروح الـقدس "ألّن حـّب هللا أفـیض فـي قـلوبـنا بـالـروح الـقدس 
الـذي وھـب لـنا" (رومـیة 5:5) وإذ أّكـد المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي 
الـتعلیم الـتقلیدي الـثابـت، فـإّنـھ ذكـّرنـا بـأن الـمرأة، مـریـم الـناصـرة، 
ھـي، بـالـضبط، فـي سـلّم الـقداسـة، "رمـز" الـكنیسة. إّنـھا تسـبقنا 
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جـمیعاً عـلى درب الـقداسـة. فـفي شـخصھا تـبلغ الـكنیسة الـكمال، 
الـذي یـقیھا "مـن كـّل شـائـبٍة وتـغّضن" (54) (أفـسس 5 : 27). 
وانـطالقـاً مـن ھـذا الـمفھوم، یـمكن الـقول إّن الـكنیسة "مـریـّمیة" كـما 

أنھا "رسولیة" و"بطرسّیة" (55). 

       ومنذ القرون األولى من تاریخ الكنیسة، كان، إلى جانب الرجال، نساٌء 
كثیرات، كانت حیاتھنَّ أبلغ تعبیر عن استجابة العروس لحّب العریس الفادي. 
فھناك أوالً النساء اللواتي القین المسیح شخصّیاً، وتبعنھ، وبقین، بعد صعوده، 
مثابراٍت على الصالة مع الرسل، في علّیة أورشلیم، إلى یوم العنصرة، حیث 
تكلّم الروح القدس بلسان "أبناء وبنات" شعب هللا، متّمماً ما سبق فأعلنھ النبّي 

یوئیل (أعمال 2 : 17). 
، إضطلعن بدور ناشٍط وھاّم في         إّن أولئك النساء، وأخریاٍت مّمن تلونھنَّ

حیاة الكنیسة الناشئة، وفي بناء الجماعة المسیحیة األولى، من األساس، 
والجماعات التالیة، وذلك بفضل ما امتزن بھ من مواھب، ولتعّدد أوجھ 

 ، . لقد حفظت النصوص الرسولیة أسماءھنَّ الخدمة، التي یمكن أن تناط بھنَّ
ومنھّن فیبة، خادمة كنیسة قنخریة، (رومة 16 : 1) وبرسقة وزوجھا أقیال 

(تیموثاوس الثانیة 4 : 19) وأوھودیة وصنطیخة (فیلّبي 4 : 2) ومریم 
وطروفانیة وبرسیس وطروفوسة (رومة 16 : 6 ر 12). ویتحّدث الرسول 

عن "أتعابھّن" في سبیل المسیح. وھذه األتعاب تتناول مختلف مجاالت الخدمة 
الرسولّیة في الكنیسة، ابتداًء من "الكنیسة البیتیة". فاإلیمان الذي "ال مواربة 

فیھ" ینتقل فعالً من األّم إلى األوالد واألحفاد. وھذا ما حدث في بیت 
تیموثاوس (تیموثاوس الثانیة 1 : 5). 

       ویشھد تاریخ الكنیسة بأّن ھذا الواقع یستمّر على مّر العصور، من جیٍل 
إلى جیل. وإذ تدافع الكنیسة عن كرامة المرأة ودعوتھا، فإنھا تقّر بفضل 

أولئك النساء، وتكّرمھّن، ألّن وفاءھنَّ لإلنجیل حملھنَّ على المشاركة، في كل 
وقٍت، في نشاطات كل شعب هللا الرسولیة. فمنھنَّ الشھیدات القّدیسات 
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والعذارى ورّبات العائالت، اللواتي شھدن إلیمانھنَّ ببسالة، ونقلن اإلیمان 
وتقالید الكنیسة عبر األجیال، من خالل تنشئة أوالدھّن على روح اإلنجیل. 

       وإّنا لنجد في كل األزمنة، وكّل البالد، نساًء "فاضالت" (أمثال 31 : 
10) شاركن في رسالة الكنیسة، بالرغم من االضطھادات والعراقیل 

، كمونیك والدة أغسطینوس،  والتفرقات االجتماعیة، نكتفي ھنا بذكر بعضھنَّ
ومكرینا وأولغا التي من كییف، وماتیلدا من توسكانا، وإدویج من سیلیزیا 
وإدویج األخرى من كراكوفیا وإلیزابیت من تورانج وبریجیت من السوید 

وجان دارك وروز دي لیما والیزابیت سیتون وقد كان لشھادة النساء 
، أثّر بلیغ في حیاة الكنیسة، كما في حیاة المجتمع. وقد  المسیحّیات، ولنشاطھنَّ
عملت النساء القّدیسات "بحّریة" حتى في مواجھة التفرقات االجتماعیة، یشّد 

أزرھّن اّتحادھّن بالمسیح. وھذا االتحاد، وھذه الحرّیة اللذان یدعمھما هللا، 
یفّسران مثالً الدور الھاّم الذي اضطلعت بھ القدیسة كاترین دي سییّن في حیاة 

الكنیسة، والقدیسة تریزیا الطفل یسوع في الحیاة الرھبانّیة. 
       وال تزال الكنیسة تزدھر، في أیامنا أیضاً، بفضل شھادة نساٍء كثیرات، 
ُینمین دعوتھنَّ إلى القداسة. إّن أولئك النساء القدیسات یجّسدن المثال األعلى 

لألنثى، بل انھنَّ أیضاً قدوة لجمیع المسیحیین، ومثاٌل تقتدي بھ عروس المسیح 
في أسلوب مبادلتھا حّب العریس بحّبھا. 

  

القسم الثامن 
وأعظمُھنَّ المحّبة 

  
في مواجھة التغّیرات 

 28- "تـؤمـن الـكنیسة بـأّن المسـیح الـذي مـات وقـام ألجـلنا، یـقّدم 
لـإلنـسان، بـواسـطة الـروح الـقدس، الـنور والـطاقـات الـتي تـساعـده 
عـلى االسـتجابـة لـدعـوتـھ الـسامـیة" (56). إن ھـذا الـكالم، الـوارد 
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فـي الـدسـتور المجـمعي "فـرح ورجـاء" یـمكننا أن نـطبقھ عـلى 
الـموضـوع الـذي نـحن بـصدد الـتأّمـل فـیھ. فـالـتركـیز الـخاص عـلى 
كـرامـة الـمرأة ودعـوتـھا، الـذي یـمّیز الـعصر الـذي نـعیش فـیھ، 
یـمكن بـل یـجب أن نـأخـذه بـعین االعـتبار. مـعتمدیـن عـلى الـنور 
والـطاقـات الـتي یھـبھا روح المسـیح لـإلنـسان، فـي زمـننا الـحافـل 

بالتغّیرات الكثیرة. 

       "إّن الــكنیسة تــؤمــن ... بــأن الــمدخــل إلــى اإلنــسان وإلــى 
تـاریـخ البشـریـة بـأكـملھ، ومـحورھـما وغـایـتھما، تـكمن فـي سـّیدھـا 
ومـعلّمھا" وھـي "تـؤّكـد أّن أشـیاء كـثیرة وثـابـتة تـبقى راسـخًة تـحت 
غـطاء كـّل ھـذه الـتحّوالت، ألنـھا تـقود بـصفٍة نـھائـیة، عـلى أسـاس 

المسیح، الذي ھو ھو، أمس والیوم وإلى األبد" (57). 

       إّن دستور "الكنیسة في عالم الیوم" یرشدنا بھذا الكالم، إلى الطریق 
الواجب اّتباعھا، للوفاء بااللتزامات المترتبة على كرامة المرأة ودعوتھا، في 

إطار تغیرات عصرنا الھاّمة، وال یمكننا مواجھة ھذه التغّیرات بطریقة 
صحیحة ومجدیة إالّ بالرجوع إلى األسس الثابتة في المسیح، وإلى الحقائق 

والقیم "الدائمة" التي یبقى ھو نفسھ "الشاھد األمین" لھا وسّیدھا. وكّل أسلوب 
آخر في التعاطي مع ھذه التغّیرات، یقودنا إلى نتائج مشكوٍك فیھا، إن لم یكن، 

قطعاً، خاطئة وخادعة. 
  

كرامة المرأة ونظام الحبّ 
 29- إّن الـفقرة الـتي ذكـرنـاھـا مـن الـرسـالـة إلـى األفسسـیّین (أفـسس 
5 : 21 – 33) والـتي تشـّبھ الـعالقـة بـین المسـیح والـكنیسة بـتلك 
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الـتي تـربـط بـین الـعریـس والـعروس، تـذّكـرنـا كـذلـك بـمؤّسـسة 
الـزواج، كـما ورد ذكـرھـا فـي سـفر الـتكویـن (تـكویـن 2 : 24). 
وھـي تـقابـل بـین واقـع الـزواج، كسـّر أسـاسـّي، وخـلق الـرجـل 
والــمرأة عــلى صــورة هللا ومــثالــھ (تــكویــن 1 : 27 و 5 : 1). 
وبـفضل ھـذه الـعالقـة ذات الـمغزى، الـتي تـنطوي عـلیھا الـرسـالـة 
إلـى األفسسـیین، یـتوّضـح تـمامـاً األسـاس الـذي أرسـیت عـلیھ كـرامـة 
الـمرأة فـي نـظر هللا، الـخالـق والـفادي، وفـي نـظر اإلنـسان، رجـالً 
كـان أو امـرأة. فـفي الـمرأة، بحسـب تـدبـیر هللا األزلـي، یجـد نـظام 
الـحّب الـمتبادل بـین األشـخاص، فـي الـعالـم المخـلوق، مـجال تـأّصـلھ 
األول.إّن الـحّب، كـما رّتـبھ هللا، مـنوط بـحیاة هللا الـخاّصـة ذاتـھا، 
أي بـحیاة الـثالـوث األقـدس. فـالـروح الـقدس، ھـو فـي حـیاة هللا 
الـخاّصـة، أقـنوم الـحّب الـشخصّي. وبـالـروح الـقدس، الـذي ھـو 
الھـبة غـیر المخـلوقـة، یـصبح الـحّب ھـبًة لـألشـخاص المخـلوقـین: 
"إّن مــحبة هللا أفــیضت فــي قــلوبــنا بــالــروح الــقدس الــمعطى 

لنا" (رومة 5:5). 

 ً        إّن دعـوة الـمرأة إلـى الـوجـود إلـى جـانـب الـرجـل "عـونـا
بـإزائـھ" (تـكویـن 2 : 18) فـي "وحـدة االثـنین"  تـنشئ، فـي عـالـم 
الـخالئـق الـمنظور، أوضـاعـاً خـاصـة، تـساعـد عـلى "إفـاضـة مـحبة 
هللا فـي قـلوب" مـن ُخـلقوا عـلى مـثالـھ. وإذا كـان كـاتـب الـرسـالـة إلـى 
األفسسـیّین یـدعـو المسـیح عـریـساً والـكنیسة عـروسـاً، فـإّنـھ یـؤكـد 
بـطریـقة غـیر مـباشـرة، عـبر ھـذا الـقیاس، واقـع الـمرأة كـعروس. 
فـالـعریـس ھـو الـذي یـحّب، والـعروس ھـي الـمحبوبـة، الـتي تـتلّقى 

الحّب لُتِحبَّ بدورھا. 
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       وإذا قرأنا ھذه الفقرة من كتاب التكوین، على ضوء التمثیل الزوجي، 
الوارد في الرسالة إلى األفسسیین، أدركنا حقیقًة تتعلق بقضیة كرامة المرأة، 
وبالتالي بقضّیة دعوتھا. وھذه الحقیقة التي تبدو قاطعًة تماماً، ھي أّن كرامة 
المرأة تقاس بمقیاس الحّب، الذي ھو، في األساس، مقیاس عدالٍة وبّر (58). 
       وحده الشخص یملك أن ُیحّب، ووحده یملك إن ُیَحّب. وھذا ثابت على 

مستوى علم الكائنات (األنتولوجیا) وبالتبعیة على مستوى علم األخالق. 
فالحّب ضرورة كیانیة وأخالقیة بالنسبة إلى الشخص، والشخص یجب أن 

ُیحب، ألّن الحّب وحده ینسجم مع طبیعة الشخص. وھذا یبّرر وصّیة المحّبة، 
التي أقّرھا في السابق العھد القدیم (سفر تثنیة االشتراع 6 : 5 وسفر األحبار 
19 : 18) والتي وضعھا المسیح في قلب المسلكیة اإلنجیلیة (متى 22 : 36 
– 40 ومرقس 12 : 28 – 34) وھذا یبّرر أیضاً أولویة المحبة، التي یعبّر 

عنھا بولس، في رسالتھ إلى الكورنثّیین: "فاإلیمان والرجاء والمحبة ھي 
الثالثة الباقیة، وأعظمھنَّ المحّبة" (كورنثوس األولى 13: 13). 

       إّن القضیة المطروحة بشأن كرامة المرأة ودعوتھا، ال یمكن أن نفیھا 
حقھا كامالً، بدون أن نأخذ بعین االعتبار ھذا المستوى وھذه األولویة. وحین 

نقول إن المرأة ھي التي تتلقى الحب، لُتحَب بدورھا، ال نفكر أیضاً بما ھو أھم 
وأوسع، ألن ھذه الخلیقة امرأة، لھا مكانھا في مجمل العالقات المتبادلة بین 

األشخاص، والتي تنظم، بأسالیب متنوعة جداً، الحیاة المشتركة والتعاون بین 
األشخاص، رجاالً ونساًء. وللمرأة، في ھذا المضمون الواسع والمتنوع، قیمة 

خاصة، بوصفھا شخصاً بشریاً، وفي الوقت نفسھ، شخصاً معیناً، من جراء 
أنوثتھا. وھذا الواقع یشمل جمیع النساء، وكل واحدة منھَن، بصرف النظر 

عن مستواھَن الثقافي، ومیزاتھن الروحیة والنفسیة والجسدیة، كالسن والعلم 
والصحة والعمل وحالة الزواج، أو العزوبة. 

       وانطالقاً من الفقرة التي نحن بصددھا، من الرسالة إلى األفسسیین 
یمكننا االعتقاد بأن المرأة تملك في أنوثتھا نوعاً من التنبؤ الخاص بھا. إن 

قیاس العریس والعروس یذكرنا بالحب الذي یكنھ هللا، في المسیح، لكل رجٍل 
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ولكل امرأة. إال أننا، إذا أخذنا بعین االعتبار، مضمون القیاس الوارد في 
الكتاب، والنص بمفھومھ الخاص، أدركنا أن المرأة، أعني المرأة العروس، 
ھي التي ُتعلن للجمیع ھذا الواقع. وھذا الطابع "النبوي" الذي تتسم بھ أنوثة 

المرأة، یجد أسمى صورٍة لھ في العذراء، أم هللا. ومن خالل ھذا الطابع، تبرز 
مباشرًة وعلى أكمل وجھ، قیمة الرباط الوثیق الذي یجمع بین نظام الحب – 
الذي یندرج في عالم األشخاص البشریین، عبر امرأة – والروح القدس. فقد 
سمعت مریم في البشارة ھذه الكلمات: "إّن الروح القدس یحّل علیك" (لوقا 

 .(35 : 1
  

وعي رسالة 
 30- إّن كـرامـة الـمرأة تـرتـبط وثـیقاً، مـن جـھٍة بـالـحّب الـذي تـتلّقاه 
بسـبب انـوثـتھا بـالـذات، ومـن جـھة أخـرى، بـالـحّب الـذي تـعطیھ 
بـدورھـا. وھـكذا یـتأّكـد واقـع الـشخص وواقـع الـحّب. أّمـا بـالنسـبة 
إلـى واقـع الـشخص، فیجـدر بـنا أن نسـتمع مـّرة أخـرى إلـى المجـمع 
الــفاتــیكانــي الــثانــي: "إن اإلنــسان، وھــو الخــلیقة الــوحــیدة عــلى 
 ً األرض، الـتي أرادھـا هللا لـذاتـھا، ال یسـتطیع أن یـحقق ذاتـھ تـمامـا
إالّ عـبر "ھـبة ذاتـھ بـال مـقابـل" (59). وھـذا یـنطبق عـلى كـل كـائـن 
بشـري، بـصفتھ شـخصاً مخـلوقـاً عـلى صـورة هللا، رجـالً كـان أو 
امـرأة. وإّن الـتأكـید األنـطولـوجـي، الـذي تـنطوي عـلیھ ھـذه الـحقیقة، 
یـوحـي بـالـبعد المسـلكي لـدعـوة الـشخص. فـالـمرأة ال یـمكن أن تـحّقق 

ذاتھا إالّ من خالل إعطاء حّبھا لآلخرین. 

       مـنذ "الـبدء" خـلق هللا الـمرأة – كـما الـرجـل – وأدرجـھا فـي 
نـظام الـحّب. ولـم تـبد الخـطیئة األصـلّیة ھـذا الـنظام، ولـم تـمحھ 
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بـطریـقة نـھائـیة. ھـذا مـا تـؤّكـده الـبشارة األولـى، الـواردة فـي سـفر 
الـتكویـن (تـكویـن 3 : 15). وقـد تـحّققنا، مـن مـقام الـمرأة الـفریـد، 
الـذي خـّصھا بـھ ھـذا الـنّص، الـذي ھـو مـفتاح الـوحـي. وبـاإلضـافـة 
إلـى ذلـك، یجـدر بـنا أن نسـترعـي االنـتباه إلـى أن الـمرأة ذاتـھا، الـتي 
أفــضى بــھا عــلّو شــأنــھا إلــى أن تــكون "مــثاالً" عــلى حــّد قــول 
الـكتاب، إنـدرجـت كـذلـك فـي الـبعد األخـروّي (اإلسـخاتـولـوجـي) 
لـلعالـم ولـإلنـسان، طـبقاً لـما جـاء فـي سـفر الـرؤیـا (60): "ثـم 
ظھـرت آیـة بـّینٌة فـي الـسماء: امـرأة مـلتحفة بـالـشمس، والـقمر تـحت 
قـدمـیھا، عـلى رأسـھا إكـلیل مـن اثـني عشـر كـوكـباً" (رؤیـا 12 : 
1). ویـمكن الـقول إنـھا امـرأة فـي حجـم الـكون، وفـي حجـم عـملّیة 
الخــلق كــلّھا. وھــي، فــي ذات الــوقــت، "حــبلى تــصرخ مــن ألــم 
الــــمـخـاض" (رؤیــــا 12 : 2) مــــثـل حــــّواء، "أّم جــــمـیـع 
األحـیاء" (تـكویـن 3 : 20). إنـھا تـتألـم كـذلـك ألّن "الـتنین الـعظیم، 
الـحّیة الـقدیـمة" (رؤیـا 12 : 9) الـمذكـورة فـي الـبشارة األولـى، 
وإبـلیس "الـكّذاب وأبـا الـكذب" والخـطیئة (یـوحـنا 8 : 44) "تـقف 
أمـام الـمرأة الـماخـض" (رؤیـا 12 : 4). وھـا ھـي "الـحّیة الـقدیـمة" 
تـحاول أن تـبتلع "الـطفل". إنـنا إذا وجـدنـا فـي ھـذا الـنّص صـًدى 
إلنــجیل الــطفولــة (مــتى 2 : 13 ، 16) یــمكننا أن نــتصّور أنّ 
الـصراع مـع الشـر والشـریـر، یـندرج، مـنذ الـبدء، وإلـى نـھایـة 
الـتاریـخ، فـي إطـار الـتقویـم الـكتابـي لـلمرأة. إنـھ الـصراع فـي سـبیل 
اإلنـسان وخـیره الـحقیقي وخـالصـھ. أال یـرمـي الـكتاب الـمقدس، 
مـن وراء ذلـك، إلـى إفـھامـنا أن الـتاریـخ سـیسّجل، عـبر الـمرأة 
بـالـذات، أي حـّواء – مـریـم، صـراعـاً مـأسـویـاً فـي سـبیل كـّل كـائـن 
بشـرّي، الـصراع األسـاسـّي فـي سـبیل "الـنعم" أو "الـال" الـذیـن 

سیواجھ اإلنسان بھما هللا وما دّبره لإلنسان منذ األزل؟ 
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       وإن كانت كرامة المرأة تشھد للحّب الذي تتقّبلھ لتحّب بدورھا، فإّن 
التقویم الكتابّي للمرأة یبدو وكأّنھ یرمي إلى إفھامنا أن دعوة المرأة نفسھا 
تقاس بمقیاس الحّب الحقیقي. والمقصود ھنا ھو الدعوة بمعناھا األساسي، 

ونوعاً ما، الشامل، الذي سیتحّقق ویتوّضح من خالل المھّمات المتعّددة التي 
دعیت المرأة لإلضطالع بھا في الكنیسة والعالم. 

       إّن طاقة المرأة المعنویة والروحیة تّتصل بشعورھا بأن هللا قد وكل 
إلیھا، بصفٍة نوعّیة، أمر اإلنسان، الكائن البشرّي. صحیٌح أّن هللا یكل أمر كّل 

إنساٍن إلى جمیع الناس، وإلى كل فرٍد منھم، إالّ أّن ھذا یعني المرأة بصفٍة 
نوعّیة – وبالتحدید بسبب أنوثتھا – وھذا یحّدد دعوتھا بنوع خاّص. 

       وانطالقاً من ھذا الشعور ومّما عھد بھ إلى المرأة من مھّمات، فإّن 
طاقتھا المعنویة تتوّضح عبر الرموز األنثویة العدیدة جداً، الوارد ذكرھا في 

العھد القدیم، وفي زمن المسیح واألزمنة التالیة، إلى یومنا ھذا. إّن المرأة قوّیٌة 
بشعورھا بأھمیة ما وكل إلیھا، وقوّیة ألنھ هللا "وكل إلیھا أمر اإلنسان" دائماً 

وبكّل الوسائل، حتى في حاالت التفرقة االجتماعیة التي یمكن أن تتواجد فیھا. 
إّن ھذا الشعور وھذه الدعوة األساسیة یعّبران للمرأة عن الكرامة التي تنالھا 
من هللا. وھذا ما "یقّویھا" ویدعم دعوتھا. وعلیھ، فإن المرأة "الفاضلة (أمثال 

31 : 10) تصبح سنداً ال بدیل عنھ ومصدر طاقٍة روحیة لآلخرین، الذین 
یعون أھمیة طاقتھا الروحّیة. وكم ھي مدینٌة أللئك النسوة الفاضالت، أسرھنَّ  

وأحیاناً أمٌم بأسرھا. 
       إّن ما حّققھ العلم والتقنّیة في عصرنا، أتاح لنا التمّتع برفاھیة مادّیة، 

بلغت حّداً لم یسبق لھ مثیل. وفیما توّفرت ھذه الرفاھیة لبعض الناس، جّرت 
بعضھم اآلخر إلى العیش على ھامش المجتمع. وفي ھذه الحالة، یمكن لھذا 

التطّور من جانب واحد، أن ُیسفر عن زوال تدریجّي لالھتمام باإلنسان، وبما 
ھو، في األساس، إنسانّي. وأمام ھذا الواقع، ال بّد من االعتماد، ال سّیما في 

أیامنا، على بروز عبقّریة المرأة، لتدعم االھتمام باإلنسان، في كّل الظروف، 
لمجّرد كونھ إنساناً، ألّن "أعظمھنَّ المحبة". (كورنثوس األولى 13:13). 
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        ولھذا، فإّن قراءًة واعیة لما جاء في الكتاب عن مثال المرأة – من سفر 
التكوین إلى سفر الرؤیا – توّضح لنا األسس التي تقوم علیھا كرامة المرأة 

ودعوتھا، وما فیھما من ثوابت ال تفقد صالحیتھا للوقت الحاضر، ألّن 
"أساسھا النھائي ھو في المسیح، الذي ھو ھو، أمس والیوم وإلى األبد (61). 
وإذا وكل هللا إلى المرأة، بصفٍة نوعّیة، أمر اإلنسان، أال یعني ھذا أّن المسیح 
یعتمد علیھا لیكّمل "الكھنوت الملوكّي" (بطرس االولى 2 : 9) الذي یضفي 
الثراء على الھبة التي منَّ بھا هللا على البشر؟ إّن المسیح، رئیس كھنة العھد 

الجدید، واألبدي، األوحد، وعریس الكنیسة، ال یني یستودع اآلب ھذا التراث 
ذاتھ بالروح القدس، لیكون هللا "كالّ في الجمیع" (كورنثوس األولى 15 : 

 .(28
       وحینئذ تكتمل نھائیاً الحقیقة الواردة في رسالة بولس إلى الكورنثّیین، 

والقائلة: "إّن أعظمھنَّ ھي المحبة" (كورنثوس األولى 13:13). 
  

القسم التاسع 
الخاتمة 

  
"لو كنت تعرفین عطیة هللا!" 

 31- "لـو كـنت تـعرفـین عـطیة هللا!" (یـوحـنا 14 : 10). ھـذا مـا 
قـالـھ یـسوع لـلسامـرّیـة، أثـناء واحـد مـن تـلك الـحوارات الـرائـعة، 
الـتي تجـلّى فـیھا تـقدیـره لـكرامـة كـّل امـرأة ولـلدعـوة الـتي تـؤّھـلھا 

للمشاركة في رسالة المسیح. 

       إن الـتأمـالت الـتي نـحن بـصددھـا، والـتي أشـرفـت عـلى 
نـھایـتھا، تـرمـي إلـى الـتعّرف عـلى مـا ائـتمن عـلیھ الـخالـق والـفادي 
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الـمرأة وكـّل امـرأة. فھـي تسـتطیع فـعالً، بـروح المسـیح، أن تـكتشف 
كلـ ماـ تمـتاز بھـ أنوـثتـھا. وتتـأھبـ ھكـذا "لبـذل ذاتھـا لآلخرینـ بال 

مقابل"، ومن خالل ھذا البذل تحّقق ذاتھا. 

       وال یسع الكنیسة، في ھذه السنة المریمیة، إالّ أن تشكر الثالوث األقدس 
على "سّر المرأة" وكّل امرأة، وعلى ما ینطوي علیھ البعد األبدي لكرامتھا 

األنثویة، وعلى "عجائب هللا" التي تتحّقق فیھا وبواسطتھا، عبر تاریخ األجیال 
البشریة. وفي النھایة، ألم یتّم فیھا وعبرھا أعظم حدٍث في تاریخ اإلنسان على 

األرض، أال وھو صیرورة هللا نفسھ إنساناً؟ 
؛ من أجل         لھذا تشكر الكنیسة هللا من أجل جمیع النساء وكّل واحدة منھنَّ
األّمھات واألخوات والشقیقات والزوجات، والنساء المكّرسات t في البتولّیة، 
ومن أجل النساء المتفانیات في خدمة الكثیرین من البشر، الذین ھم في حاجة 

إلى من یحّبھم مجاناًَ؛ ومن أجل النساء اللواتي یسھرن على الكائن البشري في 
نطاق األسرة، التي ھي الركیزة األساسیة للمجتمع البشري؛ ومن أجل النساء 

اللواتي یمارسن مھنًة من المھن، ویضطلعن أحیاناً یمسؤولیة اجتماعیة 
كبرى... ومن أجل النساء "الفاضالت" والنساء المستضعفات، ومن أجل 

جمیع النساء كما خرجن من قلب هللا، بكل ما في أنوثتھنَّ من جماٍل وثروة. 
ومشموالٍت بحبھ األبوّي، ومواكبات للرجل في مسیرتھ على ھذه األرض: 

"وطن" البشر الزمنّي، الذي یتحّول أحیاناً إلى "واٍد للدموع". ونشكر هللا من 
أجل النساء اللواتي یتحملّن مع الرجل المسؤولیة المشتركة عن مصیر 

البشریة، تبعاً لالحتیاجات الیومیة، وللمصیر النھائي الذي ینتھي باألسرة 
البشریة إلى هللا، في احضان الثالوث الذي یفوق الوصف. وتشكر الكنیسة هللا 

من أجل العبقرّیة النسائیة، التي تتجلّى بجمیع مظاھرھا عبر التاریخ، في 
جمیع الشعوب وجمیع األمم. كما تشكره تعالى، على جمیع المواھب التي زّود 
بھا الروح القدس النساء، عبر تاریخ شعب هللا، وعلى جمیع االنتصارات التي 
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. كما تشكر الكنیسة هللا على كّل ما  حققنھا بفعل إیمانھنَّ ورجائھنَّ ومحبتھنَّ
جادت بھ قداسة المرأة من ثمار. 

       وتطالب الكنیسة، في ذات الوقت، بأن یتلّطف الجمیع ویعترفوا یتجلّیات 
الروح ھذه (كورنثوس األولى 12 : 4) التي وھبھا هللا بسخاء كبیر "لبنات" 
أورشلیم األبدیة، وأن یعملوا على تنمیتھا، لُتسھم في خیر الكنیسة والبشریة 

العام، ال سیما في عصرنا ھذا. وإن الكنیسة، إذ تتأمل في سّر المرأة، كما ورد 
في الكتاب، تصلّي لكي تحقق كّل النساء دواتھنَّ عبر ھذا السّر، ولكي یكتشفن 

"دعوتھنَّ السامیة". 
       وإّنا لنرجو من العذراء التي "سبقت الكنیسة كلّھا في مجال اإلیمان 

والمحبة واالّتحاد الكامل بالمسیح"، أن تنال لنا جمیعاً من لدن هللا، ھذه الثمرة، 
ال سیما في ھذه السنة التي كّرسناھا لھا، وقد أشرفنا على األلف الثالث لمجيء 

المسیح. 
      وإّنا، إذ نعّبر عن أمانینا ھذه، نمنح جمیع المؤمنین، وال سّیما النساء 

أخواتنا في المسیح، البركة الرسولیة. 
       أعطي في رومة، في جوار القدیس بطرس، في الخامس عشر من آب، 
عام 1988، الموافق االحتفال بعید انتقال الطوباویة مریم العذراء، في السنة 

العاشرة لحبرّیتنا. 
  

یوحنا بولس الثاني 
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