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 ِإَلى َأْىِؿ ُكوُلوسّْيِرَساَلُة ُبوُلَس الرَُّسوِؿ  اسـ الكتاب:
 )عربي( مع التعميؽ عمى نص الترجمة[ ترجمة عف النص اليوناني]

 الرَّاِىُب َمَكاِري اْْلَْنَبا َمَكاْرُيوْس : ترجمة
 القاىرة ٕٕٗٚٓٚٛٗدار يوسؼ كماؿ لمطباعة ت:  :ةالمطبع

 رقـ اإليداع ِبدار الكتب: 
 ةبأي الكتاب ىذا طباعة وأ نشر إعادة يجوز وال لممؤلؼ محفوظة الحقوؽ جميع
 خاص بإذف إال اإلنترنت عمى شبكة وضعو أو إليكترونية أو طباعية طريقة

 المؤلّْؼ. مف ومكتوب
 أو بيعو دؼبي وليس فقط الشخصي لالستخداـ يذا الِكتاببِ  تحتفظ أف يمكنؾ

 .اْلسباب وميما كانت كانت طريقة ةبأي بو المتاجرة
 ُيطمب ىذا الِكتاب مف:

 -المنيا )الصحرواي الغربي  –بني مزار  –رعة بيت الرحمة مز مكتبة  .ٔ
 \ ٖٕٜٕ٘ٙٓٛٛٔٓ]تميفوف:  ,مف القاىرة( ٕ٘ٔالكيمو 

ٕٕٓٔٚٛٔٗ٘ٔٙ] 
 جميع المكتبات المسيحّية والكنائس بالقاِىرة واْلقاليـ. .ٕ
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 ُمَقدَِّمة
كتب القديس بولس الرسوؿ رسالتو إلى أىؿ كولوسي بينما كاف في سجنو     

تقع , أّما كولوسي فيي مدينة صغيرة ٔـٖٙـ ؤٙما بيف عامي روما اْلوؿ بِ 
في جنوب آسيا الصغرى شرؽ مدينة أفسس وغرب  ٕةفي مقاطعة فريجي

ِبكونيا مدينة كبيرة إاّل أنيا تضاءلت حتى ىيرودوتس وصفيا  ,أنطاكية بسيدية
صارت قرية صغيرة في أياـ القديس بولس, وقد كانت كولوسي مالِصقة 

كما ورد باْلصحاح الرابع مف نفس لمدينتيف ىامتيف ىما الودكية وىيرابوليس 
, وََْلْجِؿ الَِّذيَف ِفي اَلُوِدِكيََّة, فَ الرسالة " ـْ ِإنّْي اْشَيُد ِفيِو افَّ َلُو َغْيَرًة َكِثيَرًة َْلْجِمُك

, وكاف ِبسبب ُقرب المسافة بيف الثالثة (ٖٔ: ٗ" )كو َوالَِّذيَف ِفي ِىَيَراُبوِليَس 
مدائف, كولوسي, والودكّية, وىيرابوليس, أفَّ القديس بولس طمب مف أىؿ 

لى الودكّية ي أف تُقرأ رسالتو إلييـ في الودكّية, وأف تُقرأ الرسالة إكولوس
اْلصحاح الرابع عمى ىذا النحو بالعدد السادس عشر مف ِبكولوسي كما ورد 

َساَلُة َفاْجَعُموَىا تُْقَرُأ اْيضًا ِفي َكِنيَسِة الالَُّوِدِكيّْيَف, " ـْ َىِذِه الرّْ َوَمَتى ُقِرَئْت ِعْنَدُك
ـْ اْيضاً َوالَّتِ   (.ٙٔ: ٗ" )كو ي ِمْف اَلُوِدِكيََّة َتْقَرُأوَنَيا اْنُت
وتتكوف رسالة القديس بولس الرسوؿ إلى أىؿ كولوسي مف أربعة     

 26thأصحاحات عممنا ِبيذا الكتاب عمى ترجمتيا عف النص اليوناني الُمَسّمى
Edition of the Novum Testamentum Grace (Nestle-Aland) 
(The Greek New Testament: Fourth Revised Edition, 2nd 

                                                           
ِبأفسس ما بيف  ـ أوٓٙـ وٛ٘يرى بعض الدارسيف أنو قد كتبيا إّما أثناء سجنو في قيصرّية فيما بيف عامي  ٔ

 ـ.ٙ٘ـ و٘٘عامي 
ٕ Phrygia. 
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print, edited by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes 
Karavidopoulos, Carlo M.Martini, and Burce M.Metzger.  

ضروس او داسة البابا الُمَعظَّـ اْلنبا تببركة صموات صاحب الغبطة والق    
ة نيافة اْلنبا إستفانوس أسقؼ ببا والفشف وشريكو في الخدمة الرسوليّ الثاني 

ُنصدر ىذا العمؿ طالبيف مف إلينا الَحّناف أف ُيَكمُّْؿ ما َنَقَصُو ِلمجد وسمسطا 
 اسمو القدوس وِلنفع أبنائو وِلخير كنيستو.

لى اْلبد آميف.  لو المجد منذ اْلزؿ واآلف وا 
! 
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ل  األصحاح األوَّ
ِإَلى  ٕ اَْلخُ  َٗمِشيَئِة اهلِل َوِتيُموثَاُوُس َحَسِب ُسوَع اْلَمِسيِح بِ , َرُسوُؿ يَ ُٖبوُلُس  ٔ

ـْ َوَساَلـٌ ِمَف اهلِل  ,َواإِلْخَوِة اْلُمْؤِمِنيَف ِفي اْلَمِسيحِ  ِٙفي ُكوُلوسّْي ٘اْلِقدّْيِسيفَ  ِنْعَمٌة َلُك
, ُٜمَصمّْيفَ  ٛيفٍ اهلَل َأبَا َربَّْنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ُكؿَّ حِ  َٚنْشُكرُ  ٖ. َأِبيَنا ـْ ِإْذ َسِمْعَنا  ٗ َْلْجِمُك

ـْ ِباْلَمِسيِح َيُسوعَ  ِإيَماَنُك
ـْ َنْحَو , وَ ٓٔ   ِٕٔب ػػػػػػػػػػػػَ بػػػػػػػػَ ِبس ٘ ,ٔٔفَ ػػػاْلِقدّْيِسي َجِميعِ اْلَمَحبَِّة الَِّتي َلُك

                                                           

وباْلسبانّية  Paulوبالفرنسّية  pauloc وبالقبطّية Pau/lojاسـٌ يونانيّّ معناه )صغير(, وىو باليونانّية  ٖ
Pablo. 

 \ِبمعنى )كريـ  ti,miojبمعنى )اهلل( وكممة  qeo,jحيُث يتكوف مف كممة  اسـٌ يونانٌي معناه )مكـر مف اهلل( ٗ
 .يف(ثم
إلى  toi/j evn Kolossai/j a`gi,oijِبعبارة toi/j a`gi,oijقد تَُترجـ حالة القابؿ التي ترد عمييا كممة  ٘

إلى الشخص المنتفع والمستفيد مف مضموف الحدث, وىو اْلمر الذي ينطبؽ حالة القابؿ َتشيُر )ِلْمِقدِّْسيِف( حيُث 
 يس لمنفع والفائدة.ليـ رسالة القد أىؿ كولوسي الذيف ُأرِسَمت عمى

ِلتصير اعادة الصياغة  (ِفي ُكوُلوسّْي( و)ِإَلى اْلِقدّْيِسيفَ بيف عبارتي )يف[ ذِ ُيمكف إضافة أداة الوصؿ لمجمع ]الَّ  ٙ
 (.ِإَلى اْلِقدّْيِسيَف ]الَِّذيف[ ِفي ُكوُلوسّْيِلترجمة ىذا الشطر ىي عمى ىذا النحو )

 يرد في زمف الُمضارع عمى استمرار الُشكر. يذال Euvcaristou/men يدؿ اسـ الفاعؿ ٚ
 (.إلى )دائماً  pa,ntote تجوز ترجمة الحرؼ ٛ
 في زمف الُمضارع استمرار صالة مار بولس الرسوؿ ليـ.  proseuco,menoi اسـ الفاعؿإتياف ُيَبيُّْف  ٜ

وردت ِبهذا الموِضع التي  /avkou,santej th.n pi,stin ùmw/n evn Cristw/| VIhsou قد تَُترجـ عبارة ٓٔ

ـْ بِ ِإْذ َسِمْعَنا إلى ) [ في ِإيَماَنُك ـْ ـْ بداًل مف ) اْلَمِسيِح َيُسوَع(]َعْف إيَماِنُك  (.اْلَمِسيِح َيُسوعَ بِ ِإْذ َسِمْعَنا ِإيَماَنُك
لتصير  kai. th.n avga,phn h]n e;cete eivj pa,ntaj tou.j a`gi,oujُيمكف اعادة الصياغة ِلترجمة عبارة ٔٔ

ـْ ِلَجِميِع اْلِقدّْيِسيفَ عمى ىذا النحو ) ـْ َنْحَو َجِميِع اْلِقدّْيِسيفَ بداًل مف ) (َوَمَحبَِّتُك  (.َواْلَمَحبَِّة الَِّتي َلُك
 إلى )ِْلَْجِؿ(. .dia ُيمكف ترجمة حرؼ المعنى ٕٔ
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ـْ ِفي السََّمَواِت, ٖٔاْلَمْحُفوظِ الرََّجاِء  ِفي َكِمَمِة َحؽّْ  ٗٔاِبقاً سَ  َسِمْعُتُموهُ الَِّذي  َلُك
ـْ َكَما َأْيضاً  ٘ٔالَِّذي ٙ اإِلْنِجيؿِ   ٚٔوَناِميٌ  , َوُىَو ُمْثِمرٌ وِ ُكمّْ  اْلَعاَلـِ  ِفي َٙٔحَضَر ِإَلْيُك

ـْ َأْيضًا ُمْنُذ  ـْ َوَعَرْفُتـْ الَِّذي َيْوـِ الْ َكَما ِفيُك َسِمْعُت
َكَما  ٚ .ِٜٔنْعَمَة اهلِل ِباْلَحِقيَقةِ  ٛٔ

                                                           
الموضوع  رار الرجاءاستم ُيَبيففي زمف الُمضارع  avpo,keimai مف الفعؿ avpokeime,nhn إتياف اسـ الفاعؿ ٖٔ

 والمحفوظ لنا في السموات.
 بمعنى )أسمع( حرؼ المعنى avkou,w بمعنى )أسمع مف قبؿ( حيُث يتصؿ بالفعؿ proakou,w يرد الفعؿ ٗٔ

avpo  ُكالفعؿ  (سابقاً  \ قبال \عنى )مف قبؿ عند اتصالو باْلفعاؿ ِبمستخدـ الذي يproginw,skw  الذي ُيَترجـ
 (.ُمَسبَّقاً إلى )أعرؼ 

 \الذي يرد لمُمحايد في زمف الماضي ِبمعنى )الذي حضر  paro,ntoj نميُؿ إلى االعتقاد أفَّ أسـ الفاعؿ ٘ٔ
حيث يرداف كالىما لمُمحايد المفرد, التي وردت ِبنياية العدد السابؽ  euvagge,lion الذي جاء( يعود عمى كممة

 التي سبقتيا.( ِفي َكِمَمةِ ( وليس عمى عبارة )اإِلْنِجيؿِ ة )( يعود عمى لفظالَِّذي َحَضرَ وِبمعنى آخر أفَّ تعبير )
عادة الصياغة ِلترجمة ىذا المقطع ىي عمى ىذا إإلى )كما بالمثؿ( ِلَتصير  kaqw.j ُيمكف ترجمة كممة ٙٔ

ـْ َكَما )الشكؿ   ِو(.اْلَعاَلـِ ُكمّْ  ِفي ِبالِمْثؿِ الَِّذي َحَضَر ِإَلْيُك
في صيغة اسـ  ُأَنمّْي(ِبمعنى ) auvxa,nwُأحِضر ثمرًا( والفعؿ  \معنى )ُأثِمر بِ  karpofore,w إتياف الفعؿ ٚٔ

داللة ِبخصوص  ٘ٔيؤكد ما شرحناه باليامش رقـ  auvxano,menonو karpoforou,menon الفاعؿ لممحايد
مف ناحية أّما  عمى لفظة )كممة(, وىذا سالكالـ عمى لفظة )اإلنجيؿ( التي ترد لمُمحايد بنياية العدد السابؽ ولي

مف الناحية اْلخرى فإتياف الفعميف في صيغة اسـ الفاعؿ ِلزمف الُمضارع ُيَبيُّْف استمرار وديمومة الثمر الذي 
 الحّية.  ُيثمره اإلنجيؿ وُيَنمّْيو داخؿ قموب مف ُىـ في عطٍش وشوٍؽ الختبار لذة الخالص الذي تيبة كممة اهلل 

ِبيذا الموِضع تحديدًا ُيَبيّْف ُعمؽ المعرفة المبنّية عمى االختبار  evpiginw,skwاستخداـ الفعؿ اليوناني  18
والذي يدؿ عمى المعرفة التي ال تزد عف كونيا نظرية,  بمعنى )أعمـ( oi=daوىو عمى خالؼ الفعؿ  والُمتابعة,

اتصؿ باْلفعاؿ َدؿَّ  الذي إذا ما evpiحرؼ المعنى داللًة عمى ُعمؽ المعرفة اتصالو بِ  ginw,skwوما يزد الفعؿ 
ِبمعنى )أراقب مف  evpiskope,w ُمالِحظ( والفعؿ \ِبمعنى )ُمراقب  ep̀ista,thj عمى الُمالحظة والُمراقبة ككممة

 .ُأراعي( \أعمى 
قة اْلولى ىي يعمى طريقتيف, الطر  avfV h-j h`me,raj hvkou,sate kai. evpe,gnwte ُيمكف ترجمة عبارة ٜٔ
(ُمْنُذ الَيْوـِ ]) ـْ ـْ ]ِفيِو[ َوَعَرْفُت إلى  h-jداة الوصؿ ْلبالترجمة الحرفّية  التزاـٌ ,إي في الترجمة, وفييا  الَِّذي[ َسِمْعُت



11 
 

ـْ ِمْف َأَبْفَراَس َتَعمَّْمتُ 
ِمْف َخاِدـٌ َأِميٌف ِلْمَمِسيِح  , الَِّذي ُىوَ َٕٔمَعَنا َمْحُبوبِ اْلَعْبِد الْ  ٕٓ

ـُ, وِح. ٕٕالَِّذي َأْيضاً  ٛ َأْجِمُك ـْ ِفي الرُّ ُف َأْيضًا, ػػػػَنحْ  َىَذاْجِؿ ِْلَ  ٜ َأْخَبَرَنا ِبَمَحبَِّتُك
ـْ نَ ْٖٕعَناػػػػػػػمِ ػػػػػػػػْوـَ سَ ػػػػػػػػػػػػػػُذ يَ ػػػػػػػػُمنْ    ,ِٕ٘ميفَ ػػػػػػػػػػػػػائِ ػػػػػػػسَ وَ  ٕٗمّْيفَ ػػػػػػػػػػػػػػػُمصَ  ِمُكـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَْلجْ  َزؿْ ػػػػػػػػػػػػػػػ, َل

                                                                                                                                        

القراءة أكثر استساغة, أّما الطريقة  )الَِّذي( إنما بإضافة حرؼ الجر ]في[ مع الضمير ]الياء[ ِبَتَصرٍُّؼ ِلجعؿ
( حيُث أفَّ التجاىؿ لمترجمة الحرفّية ِْلدة الوصؿ ُمْنُذ َيوْ الثانّية فيي عمى ىذا النحو ) ـْ ـْ َوَعَرْفُت يحويو  h-jـِ َسِمْعُت

(. h`me,rajكلمة  ضمنًا ترجمة  نكرة إلى )يـو
, وقد كاف أو )الحسف المنظر( )أبفرودتس( الذي تفسيره )الجذاب( أو )الجميؿ(اختصار لالسـ اليوناني  ٕٓ

 .أبفراس مف مدينة كولوسي
21

حيُث َتِرُد كممة  avgaphtou/ sundou,louهي الترجمة الحرفّية لِعبارة (َمَعَنا َمْحُبوِب ْلَعْبِد الْ ا) عبارة 
su,ndouloj  عبد رفيؽ( ِبما يدؿ عمى الُمرافقة والُمشاركة, وىذا مف ناحية أّما مف الناحية  \ِبمعنى )عبد مع

يدؿ عمى الُمصاحبة والُمرافقة يؤكد المعنى ي الذ su,nالحرؼ بمعنى )عبد( مع  dou/lojاْلخرى فاتصاؿ كممة 
 وُمشاركتو لمار بولس الرسوؿ في الخدمة.   بإشارتيا لرفقة أبفراس   su,ndoulojالذي َبيََّنتو كممة 

ِبيذا الموِضع إلى )و( بداًل مف )أيضًا( لتكوف اعادة الصياغة ِلترجمة ىذه العبارة  ,kai ُيمكف ترجمة الحرؼ ٕٕ
وحِ الَِّذي وَ ىي ) ـْ ِفي الرُّ  (.َأْخَبَرَنا ِبَمَحبَِّتُك

 h-jبااللتزاـ بالترجمة الحرفّية ِْلداة الوصؿ  avfV h-j h`me,raj hvkou,samen قد ُتعاد صياغة ترجمة عبارة ٖٕ
 )ُمْنُذ الَيْوـِ ]الَِّذي[ َسِمْعَنا(. عمى ىذا النحو 

ُيبيف استمرار صالة الرسوؿ ف( ى )ُمصميِبمعنفي زمف الُمضارع  proseuco,menoi إتياف اسـ الفاعؿ ٕٗ
الذي يرد أيضًا في زمف الُمضارع  aivtou,menoi, وىو اْلمر الذي ُيمكننا تطبيقو عمى اسـ الفاعؿ ِْلجميـ

 .كداللة عمى استمرار الطمب مف أجميـ ِبمعنى )طالبيف(
إلى  aivtou,menoiاسـ الفاعؿ في صيغة ِبيذا الموِضع الذي يرد  aivte,w الفعؿتتساوى احتماليات ترجمة  ٕ٘
, والحقيقة أنَّنا ال نجد اختالفًا في المعنى بيف ترجمة ىذا الفعؿ إلى )أسأؿ( أو إلى طالبيف(سائميف( أو إلى ))

)أطمب( بؿ أفَّ ىذا الفرؽ ال نجده أيضًا بيف آيات الكتاب المقدس التي استخدمت ىذا الفعؿ, حيُث ُنالحظ أنَُّو 
ً مف أحيانًا أخرى ُيتلى )أسأؿ( و إ أحيانًا ُيَترجـ رجـ إلى )أطمب( حتى ولو تطابؽ المعنى الذي توضحو ُكالَّ

اآليتيف, وىو اْلمر الذي يتضح بمقارنتنا لترجمة ىذا الفعؿ الذي ورد بالعدد الرابع عشر مف اْلصحاح الرابع 
ـْ َشْيئًا بِ عشر إلنجيؿ يوحنا ِبمعنى )سأؿ( عمى ىذا النحو "  eva,n ti aivth,shte, meاْسِمي َفِإنّْي َأْفَعُموُ ِإْف َسَأْلُت
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ْدَراؾٍ ِحْكَمٍة وَ  ٜٕي ُكؿّْ ػػػػػػػػػػػػػفِ  َٕٛمِشيَئِتوِ  ِٕٚمْف َمْعِرَفةِ  َٕٙأْف َتْمَتِمُئوا  ٖٓاِ 
  ٖٔواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْسُمكُ ْي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ لِ  ٓٔ ,ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروحِ 

                                                                                                                                        

evn tw/| ovno,mati, mou evgw. poih,swÅ ( والذي ورد أيضًا بالعدد السادس عشر مف ٗٔ: ٗٔ" )يو
ـُ اْخَتْرُتُموِني َبْؿ َأَنا اْخَتْرُتكُ " ِلنفس اإلنجيؿ ِبمعنى )أطمب( عمى ىذا النحواْلصحاح الخامس عشر  , َلْيَس َأْنُت ـْ

ـْ ِباْسمِ  ـُ اآلُب ُكؿَّ َما َطَمْبُت , ِلَكْي ُيْعِطَيُك ـْ ـْ ِلَتْذَىُبوا َوتَْأُتوا ِبَثَمٍر, َوَيُدوـَ َثَمُرُك  i[na o[ ti a'n aivth,shte يَوَأَقْمُتُك

to.n pate,ra evn tw/| ovno,mati, mou dw/| ùmi/nÅ (, حيُث ال نستشعر اختالفًا بالمعنى ٙٔ: ٘ٔ" )يو
 إلى )أسأؿ( واْلخرى إلى )أطمب(.قصود مف سياؽ النص بيف ترجمة نفس الفعؿ مرة الم
بمعنى )تمتمئوا( كداللٍة عمى لجاجة  plhrwqh/teِبيذا الموِضع في الصيغة المصدرّية  plhro,w يرد الفعؿ ٕٙ

 مف معرفة مشيئة اهلل. مار بولس الرسوؿ في ُنصحو وَحثَُّو َليـ ِبأف يمتمئوا
ِبيذا الموِضع تحديدًا لو مف الداللة بحيُث ُيَبيُّْف أفَّ نصيحة مار بولس  plhro,wاستخداـ الفعؿ  بيد أفَّ     

ؿ بمعنى ما يفيد سد الثغرات أو الوصوؿ إلى ى حالة الكماؿ, حيُث يرد ىذا الفعالرسوؿ ليـ ىي أف يمتمئوا إل
 إلى النياية.     حالة الكماؿ أو الممئ 

حالة الممئ الكامؿ الذي َدؿَّ عميو الفعؿ  evpi,gnwsij التي تشتؽ مف كممة evpi,gnwsin ممةُيَبيُّْف استخداـ ك ٕٚ
plhro,w  كما سبؽ وشرحنا باليامش السابؽ, حيُث يدؿ الفعؿginw,skw  ِبمعنى )أعرؼ( عمى المعرفة

 النظرية العقمّية.ة العممّية الُمختبرة المبنّية عمى الُمالحظة والَتَعمُّؽ في طمب المعرفة وليست المعرف
 دراؾ سّر المسيح.التفسير الروحي ِلنقطة االمتالء مف معرفة مشيئة اهلل ىو إ ٕٛ
القديس يوحنا ذىبي  ى فيوي ير وىو اْلمر الذ pa/j تتكرر بيذه الرسالة كممة )كؿ( كترجمٍة لمحرؼ اليوناني ٜٕ
 دائـ حتى يبمغوا كؿ حكمة وفيـ روحي.لزاـٍ مف الرسوؿ لممؤمنيف أف ال يكفوا عف ُمحاولة النمو الإ الفـ

 \ِبمعنى )ضمير  su,neido,j لتي عممنا عمى ترجمتيا ِبيذا الموضع إلى )إدراؾ( مف كممةاُتشتؽ ىذه الكممة  ٖٓ
 إدراؾ(. \شعور 

الداؿ عمى السبب والنتيجة  peripath/sai الذي يرد في صيغة المصدر peripate,w ُيمكف ترجمة الفعؿ ٖٔ
قد ُيستخدـ  peripate,wروا( إاّل أننا قد عممنا عمى ترجمتو إلى )لكي تسمكوا( حيُث أفَّ الفعؿ إلى )لكي تسي

ِبمعنى مجازي لإلشارة إلى سموؾ اإلنساف, وىو اْلمر الذي درجت عميو النصوص اليونانّية كما ورد ِبصالة 
, اْذُكْر َكْيَؼ ِسْرُت َأَماَمَؾ "»حزقيا الممؾ  ِباَْلَماَنِة َوِبَقْمٍب  dh. o[sa periepa,thsa evnw,pio,n souآِه َيا َربُّ

(, وقد ورد ىذا الفعؿ بالعيد الجديد ٖ: ٕٓمؿ ٕ" ) َوَبَكى َحَزِقيَّا ُبَكاًء َعِظيماً  «َسِميـٍ َوَفَعْمُت اْلَحَسَف ِفي َعْيَنْيؾَ 
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, ِفي ُكؿّْ ِلم َٕٖكَما َيِميؽُ  ِفي  ٖٗ, ُمْثِمِريَف ِفي ُكؿّْ َعَمٍؿ َصاِلٍح, َوَناِميفَ َٖٖمَسرَّةٍ رَّبّْ
يفَ ػػػػػػػػػػػػَ ُمَتق ٔٔ اهلِل, ِٖ٘رَفةِ ػػػػػػػػَمعْ   ْجِدِه,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَرِة مَ ػػػػػػػػِب قُ ػػػػػػػػػػػػػػَحسَ ػػػػػػػػوٍَّة بِ ػػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ قُ ػػػػػػػػػِبكُ  ٖٙوّْ

                                                                                                                                        

عف الكيفّية التي ِبموجبيا الذي ُيَعبر مرة نصفيا ِبمعناه الحرفي والنصؼ اآلخر بمعناه المجازي  ٜ٘حوالي 
 يسمؾ اإلنساف. 

 (.ِبإستحقاؽٍ إلى ) avxi,wj ُيمكف ترجمة الظرؼ ٕٖ
ا مسرة مف ُيقبموف عمى مشاركة مسيحيـ برضى ذأي مسرة اهلل عندما يجد أف أبنائو يحمموف صميبو ِبفرح وىك ٖٖ

ا ىذا نرى في الطريؽ في حمؿ صميبو, يشرح القمص تادرس يعقوب ممطي ىذه اآلية ِبقولو }خالؿ سموكن
 الضيؽ الذي لمصميب مسّرة اهلل ومسّرتنا نحف, إذ نشارؾ مسيحنا صميبو, وننعـ بشركة الطبيعة اإلليية{.

ِبمعنى )ناميف( كداللة عمى  auvxano,menoiفي صيغة اسـ الفاعؿ   auvxa,nwُيستخدـ ِبيذا الموضع الفعؿ ٖٗ
وىو المعنى الذي ينطبؽ عمى النمو واالثمار ِبكؿ  معيفالنمو الطبيعي المنطقي الذي يعقب حدث أو فعؿ 

اِلُح عمؿ صاِلح متى كاف المؤمف سالكًا ِبحسب ما يميؽ بالرب في كؿ ما ُيرضيو عماًل بالقوؿ الكتابي " الصَّ
ـُ َعَمْيوِ  ا َرُجُؿ اْلَمَكاِيِد َفَيْحُك عؿ عمى النمو الطبيعي مثؿ , حيُث يدؿ ىذا الف(ٕ: ٕٔ" )أـ َيَناُؿ ِرضًى ِمْف الرَّبّْ َأمَّ

الذي لمفواكو إنما أيضًا لمزيادة والُرقي مف جية القوة, بيد أفَّ نفس الفعؿ فيما ُيعبر عف النمو الطبيعي الذي 
َيْعقب أمر معيف فيو يدؿ أيضًا عمى النضوج الذي منو تنبع اْلعماؿ الصاِلحة بشكؿ طبيعي, وكأف اتحاد 

ييبو النمو الطبيعي والنضوج الفكري الذي ال يشعره بتعب في إتماـ المؤمف بالمسيح مف خالؿ مرضاتو 
" َوَوَصاَياُه َلْيَسْت َثِقيَمةً َفِإفَّ َىِذِه ِىَي َمَحبَُّة اهلِل: َأْف َنْحَفَظ َوَصاَياُه. الوصايا تأكيدًا ِلقوؿ مار يوحنا الرسوؿ "

  (.ٖ: ٘يو ٔ)
كداللٍة عمى المعرفة  evpiginw,skwُتشتؽ مف الفعؿ  التي evpi,gnwsijُتستخدـ ِبيذا الموِضع كممة  ٖ٘

الُمَتَعِمَقة الُمرتكزة عمى االختبار وليس المعرفة العقمّية النظرّية, وىو اْلمر الذي يؤكدة اتصاؿ الكممة ِبحرؼ 
حو ِلتوضيوالُمالحظة والتدقيؽ, وىو اْلمر الذي  الذي يدؿ حينما يتصؿ باْلفعاؿ عمى الُمتابعة ,evpiالمعنى 

ظياره أضافت بعض الترجمات العربّية ِلكممة )المعرفة( صفتي الدقة والتعمؽ.  وا 
لممبني لممجيوؿ كداللٍة عمى انو ميما  ؿعِبيذا الموضع في صيغة اسـ الفا dunamo,w ُيستخدـ الفعؿ ٖٙ

فاعؿ, ذلؾ نطاؽ المعموؿ أو المفعوؿ بو وليس ال َعظمت ُقدرة اإلنساف وميما بمغت جياداتو فيو ال يزؿ في
ِْلفَّ اهلل ىو الذي يتدخؿ في حياة اإلنساف ِلييبو القوة إِلكماؿ ما بدأ ِبنيتو أف ُيَتمَّْمُو, وىو المعنى الذي ينطبؽ 

ـْ َأْف ُتِريُدوا َوَأْف َتْعَمُموا ِمْف َأْجِؿ اْلَمَسرَّةِ مع قوؿ مار بولس الرسوؿ بالروح " : ٕ" )في َْلفَّ اهلَل ُىَو اْلَعاِمُؿ ِفيُك
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ـْ َأْىالً اآلَب الَِّذي  َٜٖشاِكِريفَ  ٕٔ ,َٖٛصْبٍر َوُطوِؿ َأَناٍة ِبَفَرحٍ  ِٖٚلُكؿّْ  َجَعَمُك
  َٔٗنِصيِب لِ  ٓٗ

                                                                                                                                        

انًا ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع ا(, ومع قولو أيضًا "ٖٔ ِريَف َمجَّ ـْ َمْجُد اهلِل ُمتََبرّْ ْلَمِسيِح" ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُى
   (.ٕٗ-ٖٕ: ٖ)رو 

في طمب مف االجتياد إّما عمى الغرض  ,لمداللة eivj pa/sanالذي ورد ِبعبارة  eivj ُيستخدـ حرؼ المعنى ٖٚ
جيادات التي يتكؿ الييبيا لمف يطمب منو مف واِقع نعمتو المجانّية التي ال تعتمد عمى  ]تمؾ التيلقوة مف اهلل ا

ِلبياف أفَّ النتيجة مف اإلمتالء , أو [ أال وىو إقتناء الصبر وطوؿ اْلناة ِبفرحٍ ِلنفسوبر ال قتناءعمييا اإلنساف في ا
عمتو المجانّية التي ييبيا لإلنساف البموغ إلى حالة الصبر الكامؿ وطوؿ اْلناة ِبفرٍح, وىذا مف قوة اهلل ِبحسب ن

ِبيذا الموِضع تحديدًا يؤكّْد عمى معنى القوة والثبات  eivjمف ناحية أّما مف الناحية اْلخرى فإفَّ استخداـ الحرؼ 
درة اهلل حيُث ُيعبر ىذا الحرؼ ,مف بيف ما ُيمكف في إقتناء الصبر وكسب طوؿ اْلناة إذا ما َتَقّوى اإلنساف ِبقُ 

 والحركة إلى الشئ مف الخارج إنما وأيضًا الدخوؿ إلى داخؿ الشئ.أف ُيَعبّْر َعنو, ليس فقط عمى االتجاه 
إلى )مع( فتكوف اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا  ,caraالذي سبؽ كممة  ,meta ُيمكف ترجمة حرؼ المعنى ٖٛ

 (.َصْبٍر َوُطوِؿ َأَناٍة َمَع َفَرحٍ  ِلُكؿّْ )ىي المقطع 
ُيَبيُّْف استمرار الُشكر والُدعاء, وىو المعنى الذي ُتَعبُّْر عنو  euvcaristou/ntejزمف الحاِضر السـ الفاعؿ  ٜٖ

 الدالة عمى االستمرار. ingُمضاٌؼ ِلمحروؼ  giveالترجمات اإلنجميزّية ِباستخداـ الفعؿ 
41

زمف الماضي أمٌر يؤكد عمى حقيقة كوف اهلل قد جعؿ ِْلبنائو نصيب  في i`kanw,santiإتيان اسم الفاعل  
ِبنّية راسخة ال ُيمكنيا أف تتغير ِبَتَغيُّر حالة اإلنساف الروحّية, وىو اْلمر الذي  ميراث القديسيف في ممكوتو

(, ٖٔ: ٕتي ٕ" )َلْف َيْقِدَر َأْف ُيْنِكَر َنْفَسوُ  ِإْف ُكنَّا َغْيَر ُأَمَناَء َفُيَو َيْبَقى َأِمينًا,يوضحو قوؿ مار بولس الرسوؿ "
ُكؿُّ َعِطيٍَّة َصاِلَحٍة َوُكؿُّ َمْوِىَبٍة َتامٍَّة ِىَي ِمْف َفْوُؽ, َناِزَلٌة ِمْف ِعْنِد َأِبي اْلَْنَواِر, الَِّذي "وقوؿ مار يعقوب الرسوؿ 

ِْلفَّ الزمف الماضي لمفعؿ ُيَبيّْف حقيقة تامة الوقوع ولو لـ تكف قد  ,(ٚٔ: ٔ" )يع َلْيَس ِعْنَدُه َتْغِييٌر َواَل ِظؿُّ َدَوَرافٍ 
 حدثت إلى وقت الَتَكمُّـ بيا.

ة  meri,j ُيمكف ترجمة كممة ٔٗ , وىي الكممة التي ُتستخدـ ِبكثرة باْلديرة كتعريب ُمباشر ميراث( \إلى )ِحصَّ
, بيد أفَّ ىباف مف طعاـٍ ومالبٍس وما إلى ذلؾتوزيعيا عمى الرُ ِليذه الكممة التي ُتعبر عف الحصة التي يتـ 

الذي ُيَعبّْر ليس فقط عف االتجاه نحو الشئ إنما أيضًا الحركة ِبقوة  eivjاضافة ىذه الكممة إلى حرؼ المعنى 
إلى داخمو يؤكُّْد عمى حقيقة اقتناء المؤمف القوي ِلنصيب القديسيف طالما كاف شاكرًا لمرب الذي يؤىَّْمُو ِليذه 

 لشركة.ا
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  ِة,ػػػػػػػػػػاِف الظُّْممَ ػػػػػػػػِمْف ُسْمطَ  َٗٗناػػػػػػَخمَّصَ الَِّذي  ٖٔ, ٖٗورِ ػػػػػػي النُّ ػػػػػاْلِقدّْيِسيَف فِ  ِٕٗميَراثِ 
                                                           

ِبيذا الموِضع تحديدًا عمى امكانّية َتَمتُّع المؤمف ِبميراث القديسيف بينما لـ  klh/roj يؤكد استخداـ كممة ٕٗ
يزؿ عمى اْلرض إذا كاف في شركة مع اهلل, حيُث ُتستخدـ ىذه الكممة لبياف عدـ ارتباط اْلرث ,الذي لـ 

تقبؿ, ِبمعنى آخر أنَّيا كممة ُتوضح أف الميراث يدخؿ في الوقت الحاضر موضع التنفيذ واالختبار بالمس
ليس أمرًا يتعمؽ بالمستقبؿ فحسب إنما ُيمكف التعرؼ عميو اآلف باإليماف كما ورد ِبقوؿ الرسوؿ بولس 

" , ـْ  th/j ي اْلِقدّْيِسيفَ فِ  ِميَراِثوِ َما ُىَو َرَجاُء َدْعَوِتِو, َوَما ُىَو ِغَنى َمْجِد  ِلَتْعَمُمواُمْسَتِنيَرًة ُعُيوُف َأْذَىاِنُك

klhronomi,aj auvtou/ evn toi/j a`gi,oij( (, وىكذا كما أفَّ الرب ِبقولو "ٛٔ: ٔ" )أؼ : ـْ اْلَحؽَّ َأُقوُؿ َلُك
َْلْجِمي َوَْلْجِؿ اإِلْنِجيِؿ, ِإالَّ  ,َلْيَس َأَحٌد َتَرَؾ َبْيتًا َأْو ِإْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو َأبًا َأْو ُأّمًا َأِو اْمَرَأًة َأْو َأْواَلدًا َأْو ُحُقوالً 

ْخَوًة َوَأَخَواٍت َوُأمََّياٍت َوَأْواَلدًا َوُحُقواًل, َمَع اْضِطَياَداٍت, َوِفي َوَيْأُخُذ ِمَئَة ِضْعٍف اآلَن ِفي َىَذا الزََّمانِ  , ُبُيوتًا َواِ 
أفَّ َتَمتُّع المؤمف ِبُمكافآت ُتَعوّْضو عما تركو مف  ( قد َبيَّفٖٓ-ٕٖ: ٓٔ" )مر الدَّْىِر اآلِتي اْلَحَياَة اَْلَبِديَّةَ 

أجؿ اسمو أمٌر ال يرتبط فقط بالُمستقبؿ في الممكوت اْلبدي إنما وأيضًا بالوقت الحاضر, بيد أننا حينما 
ُنَنوُّْه عف ُمكافآت أرضّية ُتَعوّْض ما تركو اإلنساف مف أجؿ السيد المسيح ال نقصد االىتماـ بيا واالنشغاؿ 
بطمبيا إنما نمفت اإلنتباه إلى أنَُّو مف بيف اْلشياء الطبيعّية التي تدفع باإلنساف أف يمضي في أحد الُطرؽ 

 أف يختبر ُمكافآتيا وامتيازاتيا بيف الحيف واآلخر لكي ما يمضي قدمًا في طريقو المستقيـ.   
 التي تسبقيا بالتي تمييا. ( ِبيذا الموِضع ُيَبيّْف ارتباط الُجممة\استخداـ عالمة الترقيـ ) ٖٗ
بمعنى  evrru,satoفي زمف الماضي البسيط لمشخص الثالث المفرد  r̀u,omai إتياف الفعؿ دؿي ٗٗ

أال وىو خالص السيد المسيح الذي أَتمَُّو مرة واحدة  وث بالماضيد)خمصنا( عمى حدٍث أكيد وتاـ الح
مار بولس الرسوؿ برسالتو إلى العبرانييف وىو اْلمر الذي ينطبؽ مع قوؿ , ِبذبيحة نفسو عمى الصميب

ـُ َجْوَىِرِه, َوَحاِمٌؿ ُكؿَّ اَْلْشَياِء ِبَكِمَمِة ُقْدَرِتِو, َبْعَد َما   poihsa,menoj َصَنعَ "الَِّذي, َوُىَو َبَياُء َمْجِدِه, َوَرْس
حيُث يرد اسـ الفاعؿ  (ٖ: ِٔلي" )عب ِبَنْفِسِو َتْطِييرًا ِلَخَطاَياَنا, َجَمَس ِفي َيِميِف اْلَعَظَمِة ِفي اَْلَعا

poihsa,menoj  من الفعلpoie,w  في الزمف الماضي البسيط داللة عمى تأكيد حدوث الفعؿ ِلمرة واحدة
 بالماضي وبال رجعة فيو بأي وقت في المستقبؿ.

ى تحرير السيد المسيح ىكذا أيضًا فإنَّو مف دالالت استخداـ ىذا الفعؿ تحديدًا ِبيذا الموِضع لفت االنتباه إل    
لإلنساف مف عبودية الخطية واستعباد الشيطاف, وىو المعنى الذي ينطبؽ عمى عمؿ المموؾ واُْلمراء في تحرير 
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 ٘ٔ اْلَخَطاَيا. َمْغِفَرةُ  ٚٗاْلِفَداءُ  ِبوِ  ٙٗالَِّذي َلَنا ٗٔ ِإَلى َمَمُكوِت اْبِف َمَحبَِّتِو, َ٘ٗوَنَقَمَنا
 ْت َساِئرُ ُخِمقَ  ِبوِ نَُّو ِْلَ  ٙٔ, ُكؿّْ َخِميَقةٍ  ٛٗالَِّذي ُىَو ُصوَرُة اهلِل َغْيِر اْلَمْنُظوِر, ِبْكرُ 

َرى, تُ اَل  اْلشياُء الَِّتيَرى وَ تُ  الَِّتي ْٜٗشَياءُ اْْلَ َعَمى اَْلْرِض, ِفي السََّمَواِت و  اْْلَْشَياءِ 
ـْ َساَلِطيَف. ُكؿُّ  ـْ ِرَياَساٍت َأ ـْ ِسَياَداٍت َأ ِبِو َوَلُو َقْد اْْلَْشَياُء َسَواٌء َكاَف ُعُروشًا َأ

َوُىَو  ٛٔ, ٓ٘ءِ َياػػػػػػػاْْلَشْ  ُكؿَّ َقْد ُأِقيَمْت ِو بِ , وَ َساِئِر اْْلَْشَياءِ ُىَو َقْبَؿ وَ  ٚٔ .تْ ُخِمقَ 
  ِة.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسَ ػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػنِ ػػػػػػػػػػاْلكَ  ,دِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسَ ػػػػػػػػػػػػػَرْأُس اْلجَ  ٔ٘وفُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُ ػػػػػػػػػػػيَ 

                                                                                                                                        

البمداف والُمدف ِبجانب تحرير النساء واْلطفاؿ, وىكذا فيو يدؿ عمى عممية التعويض التي يعمميا أحٌد الفتداء 
 المسيح الفدائى لمبشرية الخاطئة عمى خشبة الصميب. عمؿ أخرًا, وىو المعنى الذي يتناسب مع 

 ُأنِقذ(.  \بمعنى )أنقذ  r`u,omaiعف شدة وقوة التحرير الذي أظيره الفعؿ  meqi,sthmi ُيَعبُّْر اسخداـ الفعؿ ٘ٗ
عمى استمرار استحقاقات الفداء ِبدـ السيد المسيح  e;comenمف الُمضارع ز في  e;cw يدؿ استخداـ الفعؿ ٙٗ
 فعاليات دمو ِلتطيير الخطايا ومحو الذنوب والسيئآت.ديمومة و 

عادتيـ إلى حّريتيـ ٚٗ , حيُث ترد الكممة ُتستخدـ كممة ]فداء[ لبياف ما ُيعطى لألعداء مقابؿ خالص اْلسرى وا 
فة , بيد أفَّ إضاالمسيح االسترضائي دِلبياف النجاة مف عواقب الخطّية بموت السي avpolu,trwsijاليونانّية 

 فداء( \بمعنى )تحرير  lu,trwsijالداؿ عمى الخروج مف الشئ واالبتعاد عنو إلى كممة  avpoحرف المعنى 
 قوة وُعمؽ.ُيعطي إلفتداء السيد المسيح لمبشرّية ِبدمو عمى خشبة الصميب 

 \الدة بمعنى )و  to,tokoj ُمَتَقدّْـ( وكممة \بمعنى )أوؿ  prw/tojمف كممة  prwto,tokoj تتكوف كممة ٛٗ
 إنتاج(.

كصفة لإلشارة بدوف ِذكر االسـ التي قد ُتستخدـ  .ta كممة )اْلشياء( ىي الترجمة الحرفّية لألداة الجمع ٜٗ
 اَل ُيَرى(. َماُيَرى وَ  َماالُمشار إليو, بيد أفَّ نفس العبارة قد تَُترجـ إلى )

 .ta. pa,nta evn auvtw/| sune,sthkenتعتبر ىذه الصياغة ىي الترجمة الحرفّية ِلعبارة ٓ٘
ِلتصير اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا العدد ىي  evstin ُيمكف االستغناء عف الترجمة الحرفّية ِلفعؿ الكينونة ٔ٘

 (.َوُىَو َرْأُس اْلَجَسِد, اْلَكِنيَسةِ )عمى ىذا النحو 
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 ٜٔ ِفي ُكؿّْ َشْيٍء. اْْلَوَّؿَ , ِلَيُكوَف ُىَو ِٕ٘مَف اَْلْمَواتِ  ِبْكرُ الْ  الَِّذي ُىَو اْلَبَداَءُة,
 َساِئَر اْْلَْشَياءِ  ِٙ٘بوِ  َ٘٘وَأْف ُيَصاِلحَ  ٕٓ َأْف َيِحؿَّ ُكؿُّ اْلِمْؿِء, ُٗ٘سرَّ  َْٖ٘لنَُّو ِفيوِ 
ْمحَ  َصاِنَعاً ِلَنْفِسِو,   ـْ َعَمى اَْلْرِض أَ َسَواٌء َكاَف َما ِبَدـِ َصِميِبِو,  ,ِسَطِتوِ ِبَوا, ٚ٘الصُّ

                                                           
 بمعنى )أوؿ مف قاـ مف اْلموات ِبدوف رجعة إليو(. ٕ٘
عمى شخص المسيح الذي يصفو العدد السابؽ ِبأنَُّو ِبكر القياـ  |/auvtw ميريعود الضأي )في المسيح( حيُث  ٖ٘

 مف اْلموات.
( أو إلى )استحسف(  عمى اهلل  euvdo,khsen يعود الفعؿ ٗ٘ الذي صارت مسرتو في تجسد سواء ُترجـ إلى )ُسرَّ

ىي  euvdoke,w الحرفّية لمفعؿ االبف ليصير إنسانأ كاماًل وىو اإللو الكامؿ, ومما تجدر ُمالحظتو أفَّ الترجمة
 \أفتكر  \ِبمعنى )أفكر  doke,w سنًا( والفعؿح \بمعنى )جيدًا  evu حيُث ينقسـ الفعؿ إلى الحرؼ )ُأَفكّْر حسنًا(

 .أظف(
أّما استخداـ ىذا الفعؿ ِبيذا الموِضع تحديدًا فيو دليٌؿ عمى قوة عاطفة اهلل تجاة البشر إلى الدرجة التي     

رَّ ,بحالة تصؿ إلى التمذذ, ِبأف يحؿ ِبكؿ ممئو في المسيح, وىو المعنى الذي يعبر عف ىدؼ اهلل جعمتو َيسُ 
وتصميمو واختياره ليذا الحموؿ ِبكؿ رضى ومحبة منو ِلتخميص البشرية مف سمطاف ابميس, وىو نفس المعنى 

ـْ َقْد ُسرَّ اَل َتَخْؼ, َأيَُّيا اْلَقِطيُع الصَّ الذي َيتََبيَّف مف اآلية القائمة " ـُ  euvdo,khsenِغيُر, َْلفَّ َأَباُك َأْف ُيْعِطَيُك
( والتي َيِرُد بيا نفس الفعؿ ِلبياف مدى سرور اآلب وتمذذه ِبأف ييب الممكوت لقطيعو ٕٖ: ٕٔ" )لو اْلَمَمُكوتَ 

ب إنما ِبكؿ محبٍة ور  ؿ أو الَتَغصُّ وسروٍر ُيقدـ ممكوتو ضى الصغير, فيو ليس أمرًا ييبو لمبشر كنوٍع مف الَتَفضُّ
 ِلرعيتو الذيف آمنوا بو وِبإنجيمو. 

فعؿ الُمصالحة يعود عمى اهلل, بمعنى أفَّ اهلل ُيصالح ِلنفسو الكؿ عف طريؽ السيد المسيح بتجسده في ممئ  ٘٘
 الزماف مف العذراء القديسة مريـ. 

 عمى شخص السيد المسيح. diV auvtouةالذي ورد في حالة الُمضاؼ إليو ِبعبار  auvto,j يعود ضمير اإلشارة ٙ٘
 الذي ورد ِبيذا الموِضع في صيغة اسـ الفاعؿ لزمف الماضي eivrhnopoie,w قد ُيترجـ الفعؿ ٚ٘

eivrhnopoih,saj ة إلى )أصنع الُصمح( ىي تإلى )أصنع السالـ( ومع تقارب المعنياف إاّل أننا وجدنا أف ترجم
د أفَّ إتياف الفعؿ في صيغة اسـ الفاعؿ لمزمف الماضي ُيَبيُّْف حدثًا تـ اْلقرب ِلبياف القصد مف سياؽ النص, بي

بالمستقبؿ, ِْلفَّ التنويو عف فعٍؿ يتـ بالحاضر ُيمكف أف َيَتَبدَّؿ  ِبحاٍؿ أكيٍد بالماضي وال ُيمكف أف يتغير أو ينتيي
 .ماضيفي حالة لـ يتـ الفعؿ حقيقًة, وىو عمى خالؼ اْلمر إذا كاف الفعؿ قد تـ بال
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ـْ  ٕٔ ِفي السََّمَواِت.َما  ـُ ُكْنُت , َٓٙوَأْعَداًء ِفي اْلِفْكرِ  ُٜ٘غَرَباءَ  ِٛ٘في َما َمَضىَوَأْنُت
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ الشّْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اَْلعْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِ   َرِة,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ

                                                                                                                                        

لو مف الداللو ِبحيُث  poie,w ِبمعنى )سالـ( بيذا الموضع تحديدًا ومضافًة لمفعؿ eivrh,nhوالحقيقة أفَّ استخداـ كممة     
ُيَعبُّْر عف معنى االستراحة والتحرر مف القمؽ وعدـ الِثقة وىو اْلمر الذي ينطبؽ عمى حاؿ البشرّية التي استراحت مف عدـ 

: ٕبط ٔوحمؿ في جسده  عمى خشبة الصميب ) تجسد االبف في ممئ الزمافعندما ب َتثَقُّميا بالخطايا الثقة ومف القمؽ بسب
 ُمجتمعو.( ىذه الخطايا ٕٗ
ـْ قباًل( ِلتكوف اعادة الصياغة ِلشطر ىذه اآلية ىي ) \إلى )ساِبقًا  .pote ُيمكف ترجمة الحرؼ ٛ٘ ـُ الَِّذيَف ُكْنُت  (.َقْبلً َوَأْنُت
لبياف مدى َتَسمُّط  بمعنى )َأَتَغرَّب( avpallotrio,wمف الفعؿ  لممبني لممجيوؿ avphllotriwme,nouj الفاعؿ اسـ بنىيُ  ٜ٘

الشيطاف عمييـ, بيد أفَّ إتياف الفعؿ في زمف الُمضارع التاـ ُيَبيُّْف القصد مف سياؽ ىذه اآلية أال وىو الكشؼ عف استمرار 
ى الكولوسييف فاستمـز اْلمر مار بولس الرسوؿ لكي ما ُيرسؿ إلييـ رسالتو آثار بعض البدع التي كانت قد تسممت إل

 فيستحث لدييـ الغيرة واالجتياد ِلُمقاومة تمؾ البدع التي تقمؿ مف شأف السيد المسيح وتُنكر رئاستو لمكنيسة.
والحقيقة أفَّ الستخداـ ىذه  ُمختمؼ( \ثاني  \غير  \بمعنى )آخر  a;llojفيشتؽ مف كممة  avpallotrio,wأّما الفعؿ     

 إلىالمستخدمة ِبيذا الموِضع  a;llojقصد وىدؼ حيُث تشير كممة  e[terojالكممة ِبيذا الموِضع بالتحديد ِعوض كممة 
شيئيف متباينيف إنما مف نفس النوع, فمئف كاف الرسوؿ ينعت الكولوسييف باْلجنبييف والغرباء قبؿ أف يدخموا في إيماف السيد 

فغربتيـ لـ تكف ِبنوٍع مف التمييز العرقي عند اهلل, بمعنى أف عدـ إيمانيـ وانغماسيـ بالعالـ كاف ىو اْلمر الذي المسيح 
وضعيـ ِبتصنيؼ المتغربيف عف اهلل وليس اهلل نفسو ىو الذي َميَّز بينيـ وبيف الييود شعبو, وىو أمٌر ُيَبيّْف تساوى الشعوب 

أممًا, أّما دعوة اهلل لمييود قديمًا كأخص الشعوب فكاف ِبدافع كونيـ أكثر الشعوب ُقدرًة عؿ  أـ واالقديمة عند اهلل ييودًا كان
َتَفيُّـ وَتَقبُّؿ أوامر اهلل ووصاياه التي كانت ِبغرض التأديب والتيذب التدريجي إلى الوقت الذي تتقـو فيو العقوؿ والقموب 

َفتَُبيُّْف شيئيف ُمختمفيف مف نوٍع ُمختمٍؼ,  e[terojزماف, أّما كممة الستيعاب سمو الوصية بتجسد السيد المسيح في ممئ ال
وىكذا فإفَّ استخداميا ِبيذا الموِضع ال يؤكد عمى مساواة اهلل لمشعوب إنما ُيَبيُّْف ُمحاباتو ِلشعٍب عف آخٍر وعدـ اعتباره كافة 

ختمط عميؾ اْلمر في ذىنؾ وتظف أفَّ بعض عقائد المسيحّية , يقوؿ اْلنبا يوأنس الُمَتَنيّْح }لئال يالبشر عمى ِقدر الُمساواه
مأخوذة عف الوثنّية, أقوؿ لؾ أفَّ روح اهلل في بداية خمقة العالـ كاف يرؼ عمى وجو المياه, عمى الرغـ مف أفَّ اْلرض كانت 

عوب الوثنّية, إفَّ اهلل يفتقد خربة وخالية وعمى وجو الغمر ُظممة!! ال نظف أفَّ اهلل يتعامؿ مع أوالده وال يتعامؿ مع الش
  الوثنييف باسموبو الخاص{.

ح استخداـ كممةو يُ  ٓٙ انت لدى الكولوسييف قبؿ أف يدخموا بايماف المسيح ِبيذا الموِضع مدى العداوة التي ك dia,noia ضّْ
 اً ُيعطي ِلمعنى العداوة مفيومالُقدرة عمى التفكير والتأمؿ وىو ما عف الفكر إنما وأيضًا عف حيُث ُتعبر ىذه الكممة ليس فقط 

 أشمؿ ُيوضحو التبايف بيف مف يفعؿ الخطية سيوًا ومف يصر عمى إتماميا ِبكامؿ ارادتو وعزمو وتصميمو.
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ـُ اآلَف ِفي جِ َلكْف  ٕٕ َأَماَمُو  ٖٙوِقَفُكـْ ِليُ  ,ٕٙاْلَمْوتِ  َواِسَطةِ بِ  َٔٙبَشِريَِّتوِ  َسدِ َصاَلَحُك
ِسيَف سَّ ؤَ َعَمى اإِليَماِف, مُ  َ٘ٙحقَّاً  ٗٙثََبتُّـْ  َذاإِ  ٖٕ ,َلْوـِ واََل  ِبَغْيِر َعْيبٍ َف ِقدّْيِسي

ِليفَ َوَراِسِخيَف َوَغْيَر   ٛٙالَِّذي ٚٙ]و[َسِمْعُتُموُه,  َٙٙعْف َرَجاِء اإِلْنِجيِؿ الَِّذي ُمَتَحوّْ
                                                           

يشرح القديس جيرـو ىذه اآلية ِبقولو }إذ أراد الرسوؿ في رسالتو إلى أىؿ كولوسي أف يظير أف جسـ  ٔٙ
قاؿ بطريقة ليا مغزاىا: "وأنتـ الذيف كنتـ قباًل أجنبّييف وأعداء في المسيح ىو جسدي وليس روحي مادتو أثيرّية, 

الفكر في اْلعماؿ الشريرة قد صالحكـ في جسـ بشرّيتو بالموت". مّرة أخرى في نفس الرسالة يقوؿ: "وبو أيًضا 
 ({.ٔٔ: ٕختنتـ ختاًنا غير مصنوع بيد بخمع جسـ الجسد" )راجع كو 

 )ِباْلَمْوِت(.إلى )َعْف َطِريِؽ اْلَمْوِت( أو  dia. tou/ qana,tou ُيمكف ترجمة عبارة ٕٙ
مدى القرب الذي عمى  parasth/saiِبيذا الموِضع في صيغة المصدر  pari,sthmi ُيدؿ استخداـ الفعؿ ٖٙ

حصؿ لمبشرّية ِبُمصالحة السيد المسيح ليا مع اهلل عندما مات بالجسد حاماًل خطاياىا عمى خشبة الصميب 
 ِشدة الُقرب والُمالزمة.  بالمغة اليونانّية حينما يتصؿ باْلفعاؿ عمى  ,paraيُث يعبر حرؼ المعنى بالجمجثة ح

ِبيذا الموضع في زمف الُمضارع ُيَبيُّْف الدعوة الستمرار وديمومة الثبات عمى  evpime,nw استخداـ الفعؿ ٗٙ
دعوة مستمرة ِلجميع اْلجياؿ وفي كافة ا ىي اإليماف, فيي ليست دعوة ِلوقٍت دوف آخِر أو ِلمكاٍف عف غيرِه إنم

والبقاء يزد المعنى بياناً للقوة والسيادة في الثبات  me,nwلمفعؿ  ,evpi, عمى أفَّ إضافة الحرؼ زمافالعصور واال
وال دليؿ عمى ذلؾ بأكثر مف كوف ىذا الفعؿ ُيستخدـ خصيصًا مع اهلل ِْلف عالقتو مع البشر ال ُتقطع مف جيتو 

 `h َوِبرُُّه َقاِئٌم ِإَلى اأَلَبدِ َرْغٌد َوِغًنى ِفي َبْيِتِو قى وتثبت كما ورد ِبقوؿ النبي في سفر المزامير "إنما تب

dikaiosu,nh auvtou/ me,nei eivj to.n aivw/na tou/ aivw/noj َفرََّؽ َأْعَطى ( وقولو أيضًا "ٖ: ٕٔٔ" )مز
َقْرُنُو  h` dikaiosu,nh auvtou/ me,nei eivj to.n aivw/na tou/ aivw/noj ِبرُُّه َقاِئٌم ِإَلى اأَلَبدِ اْلَمَساِكيَف. 

 (.ٜ: ٕٔٔ" )مز َيْنَتِصُب ِباْلَمْجدِ 
َعَمى  إلى )بالفعؿ( لتصير اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا المقطع ىي )ِإَذا ثََبتُّـْ ِباْلِفْعؿِ  ge ُيمكف ترجمة الحرؼ ٘ٙ

 اإِليَماِف(.
 بمعنى )اإلنجيؿ(. tou/ euvaggeli,ou عمى كممة -ou تعود أداة الوصؿ ٙٙ

َوَغْيَر ُمْنَتِقِميَف حرٌؼ زائٌد مف عندنا ِلتسييؿ استرساؿ القراءة وُمتابعتيا, بيد أنو ُيمكف ترجمة نفس العبارة إلى ) ٚٙ
 ِفي ُكؿّْ اْلَخِميَقِة(. اْلَمْكُروِز ِبوِ َعْف َرَجاِء اإِلْنِجيِؿ, الَِّذي َسِمْعُتُموُه, 

 .ٙٙأنظر اليامش رقـ  ٛٙ
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َخاِدمًا  ِٓٚصْرُت َأَنا ُبوُلَس  ٜٙاْلَخِميَقِة الَِّتي َتْحَت السََّماِء, الَِّذي َكاَفةِ  ِبِو ِفي ُكِرزَ 
, َوُأَكمّْؿُ  اآْلاَلـِ اآلَف ِفي  َٔٚأْفَرحُ  َأَنا ٕٗ َلُو. ـْ َْلْجِمُك

 يَّ ػػػػػػػفِ َنَقاِئَص َشَداِئِد اْلَمِسيِح  ٕٚ
                                                           

 .ٙٙأنظر اليامش رقـ  ٜٙ
مف القديس بولس عمى اعتزازه ِبدعوة السيد المسيح  ياً وقو  اً صريح اً يدكأميُؿ إلى الَظف أفَّ في ىذا الشطر تأ ٓٚ

الذي  evgeno,mhn evgw. Pau/loj الرسوؿ تعبيرمار بولس لو ليصير كارزًا بإنجيمو بيف اْلمـ, حيُث يستخدـ 
 ,الذي ُيَبيُّْف ِبنياياتو شخص المتكمـ دوف الحاجة إلى ذكر آية ضمائر شخصّية evgeno,mhnالفعؿ يتكوف مف 

َـّ َيعُقب الفعؿ بالضمير الشخصي الذي أكَّد عمى شخص المتكمـ  وأخيرًا أنيى العبارة ِبذكر اسمو ,,evgw ُث

Pau/loj, تؤكد عمى اعتزاز القديس بولس برسوليتو  ِبنفس الشطر متعاقبة حيُث ُنالِحُظ أفَّ جميع ىذه الكممات
 لألمـ.

ِبيذا الموضع تحديدًا في حديثو عف آالمو التي يتحمميا  cai,rw مف عجائب استخداـ القديس بولس ِلمفعؿ ٔٚ
واالبتياج مف أجؿ اإليماف وتوصيؿ بشارة الخالص لمعالـ كمو أف ىذا الفعؿ عينو ُيستخدـ لمتعبير عف الفرح 

, وىو المعنى الذي يكشؼ عف فمسفة اْللـ عند القديس بولس الذي ُيعبر عف آالمو نيائيالخالص المف أجؿ 
ليس فقط كمف يحتمميا ِبتغصٍب وتعٍب إنما وأيضًا مف يضعيا جنبًا إلى جنِب في ُمقارنٍة بالفرح اْلخروي, وكأفَّ 

حتماؿ الضيقات واآلالـ بالنسبة الرسوؿ القديس يجعؿ الفرح الناتج عف كسب اْلبدّية ُمساوي تمامًا لمفرح في ا
إليو مف أجؿ الكرازة والخدمة وبالنسبة آِلخريف مف أجؿ اآلالـ والضيقات التي يسمح بيا ليـ المسيح ِلتذكية 

 إيمانيـ وزيادة إكميميـ.
 ىذا مف جية الفعؿ بالنسبة لممعنى أّما بالنسبة لمفعؿ مف جية الزمف فإتيانو ِبزمف الُمضارع لبياف معنى    

ليس فرحًا انتيى عند القديس عندما واتتو اآلالـ إنما ىو فرٌح الفرح ُيعطي معنى استمرار الفرح وديمومتو, فيو 
ف شابو بعض الِعتاب الُمحبب هلل في الصالة.   مستمٌر ال يتغير بزيادة اآلالـ حتى وا 

في جسده ىي اآلالـ التي  إذا كانت اآلالـ المقصودة مف سياؽ النص والتي طفؽ القديس بولس ُيَكمّْميا ٕٚ
يحتمميا ُخداـ المسيح ِْلجؿ الخدمة وىي التي يقع تأثيرىا ليس فقط عمى الخادـ إنما وباْلكثر عمى السيد 

( ٗ: ٜ"لماذا تضطيدني؟" )أعي يعتبر ألـ أبنائو مف ألمو وتعبيـ مف تعبو كقولو ِلشاوؿ الطرسوسي ذالمسيح ال
ِبمعنى )ُاَكمُّْؿ( في زمف  avntanaplhro,w , فإتياف الفعؿحييفمع اف شاوؿ لـ يكف يضطيد إاّل المسي

خدمة لودواـ سعيو ِلَتَقبؿ اآلالـ واحتماليا مف أجؿ ابولس الرسوؿ الُمضارع ُيعبر عف استمرار خدمة 
 والمخدوميف.
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 َ٘ٚلَيا ٗٚالَِّتي ِصْرُت َأَنا َخاِدماً  ٕ٘ َسُة,, الَِّذي ُىَو اْلَكِنيَٖٚأْجِؿ َجَسِدهِ ِمْف  َسْديجَ 
, إِل  َٙٚمْوُىوبِ َتْدِبيِر اهلِل الْ  َحَسبِ كَ  ـْ الَِّذي  ٛٚالسّْرّْ  ٕٙ َكِمَمِة اهلِل. ْٚٚتَماـِ ِلي َْلْجِمُك
 اِؿ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُذ اَْلْجيَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِر َوُمنْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُمْنُذ الدُّىُ  ٜٚيَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َقْد ُأْخفِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ 

                                                           
ُو } ٖٚ مة ْلنيا شركة يفرح بولس الرسوؿ بآالـ الخدجاء في تفسير موسوعة الكنيسة القبطّية ِليذه اآلية ما َنصَّ

فى آالـ صمب المسيح. وآالـ المسيح الكفارية كاممة, ولكنو يعطينا فرصة أف نشاركو آالمو فى خدمة النفوس 
وكسبيا إليو. ىذه ىى شدائد وأتعاب الخدمة, وىى ناقصة ْلف نفوس كثيرة مازالت بعيدة وتحتاج أف نخدميا 

ى أف كؿ تعب فى الخدمة ىو شركة فى آالـ المسيح ونأتى بيا إليو, فنكمؿ النقائص فى شدائد المسيح. أ
ِبشرح نكممو فى أجسامنا أى بتعب الجسد ْلجؿ نمو الكنيسة جسد المسيح{, وِمّما تجدر مالحظتو أننا قد عنينا 

 .ىذه اآلية مف خالؿ تفاسير اآلباء لكي ما َيَتَفيَّـ القاري المعنى الذي تنطوي عميو الترجمة
ِبيذا الموضع اإلشارة ليس إلى الخدمة العادية التي يعمميا  dia,konoj ـ كممةمف بيف معاني استخدا ٗٚ

 الف رسالة اإلنجيؿ ونشرىا بيف البشر. عالخدمة المرتبطة بإ إلىالشخص آِلخِر, إنما 
ة ءا( ىو مف باب تسييؿ استرساؿ القر الَِّتي ِصْرُت َأَنا َخاِدماً ي عف الشرح أفَّ إضافة كممة )ليا( لعبارة )نغ ٘ٚ

 والُمتابعة.
اهلل  اتخاصًة بالنسبة لألمور المتعمقة ِبتدبير  doqei/sa,nفي الزمف الماضي  di,dwmi ُيعبر استخداـ الفعؿ ٙٚ

َأْفَرَزِني ِمْن َوَلِكْف َلمَّا َسرَّ اهلَل الَِّذي تيا, وىو المعنى الذي ُيوضحو قوؿ مار بولس الرسوؿ "عمى حتميّ اْلزلّية 
ـْ َأْسَتِشْر َلْحمًا َوَدمًا" , َودَ َبْطِن ُأمِّي , ِلْمَوْقِت َل -٘ٔ: ٔ)غال َعاِني ِبِنْعَمِتِو َأْف ُيْعِمَف اْبَنُو ِفيَّ ْلَُبشَّْر ِبِو َبْيَف اُْلَمـِ

ُيَبيُّْف أفَّ كرازة القديس بولس لـ تكف ِبنوٍع مف االجتياد  في الزمف الماضي di,dwmi, فإستخداـ الفعؿ (ٙٔ
 . ِبخطٍة إليّيٍة َدبَّرىا اهلل منذ اْلزؿ ِلخالص اْلمـ ِبكرازة مار بولس الرسوؿالفردي منو إنما 

ُيَبيّْف حالة الكماؿ والتماـ بالنسبة لكرازة  في ىذا الموِضع (َكمّْؿُ أُ  \ بمعنى )أممئ plhro,w استخداـ الفعؿ ٚٚ
لُشيرة إنما يبذؿ مف الُجيد التاـ مار بولس الرسوؿ باسـ المسيح وبإنجيمو, فيو ال ُيكرز كنوٍع مف البحث عف ا

 .كإشارٍة لحالة االمتالء إلى النياية plhro,wبما يفي المعنى الذي َدؿَّ عميو الفعؿ 
 سّر حب اهلل الالمتناىي لخالص العالـ أجمعو{.أي } ٛٚ
مف حيُث إتصاؿ الفعؿ ِبيذا الموضع, أواًل  avpokru,ptwمفعؿ لمف دالئؿ استخداـ النص اليوناني  ٜٚ

kru,ptw  ِبحرؼ المعنىavpo  بة لمجميع سإلى كماؿ الحجب والكتماف الذي كاف منذ الدىور بالنفيو يشير
, ثانّيًا مف حيُث إتياف الفعؿ في زمف الٌمضارع التاـ فمبياف أفَّ حتى لمقوات السمائّية ميما سمت وتعالت كرامتيا
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َفُيـْ  َشاءَ الَِّذيَف  ٕٚ اآلَف ِلِقدّْيِسيِو, ٓٛلِكنَُّو ُكِشؼَ  َما ُىَو ِغَنى َمْجِد  ٔٛاهلُل َأْف ُيَعرّْ
الَِّذي  ٕٛ َرَجاُء اْلَمْجِد. ,ِٖٛذي ُىَو اْلَمِسيُح ِفيُكـْ , الَّ ٕٛاُْلَمـِ  َبْيفَ ىَذا السّْرّْ 

                                                                                                                                        

ي إنما ال تزاؿ آثاره إلى الوقت الحاضر, فالسر الذي اختفاء السر المكتوـ منذ اْلزؿ لـ يكف حدثًا انتيى بالماض
انكشؼ بعد أف كاف مكتومًا منذ الدىور لـ ُيكشؼ لمجميع إنما لممؤمنيف الذيف عبر عنيـ الرسوؿ بمقب 

سارية مف منطمؽ انيـ لـ ُيدركوا )القديسيف(, أّما آِلخريف ال يزالوا غير مؤمنيف فال تزاؿ آثار الحجب واالخفاء 
إلى اآلف ال يزؿ ىذا السّر , وىو المعنى الذي يشرحو القديس يوحنا ذىبي الفـ ِبقولو }تشفوا ىذا السربعد ويك

   {.مكتوًما حيث أعمف لقديسيو وحدىـ
كشؼ السر الذي لـ يكف منكشفًا مف قبؿ لـ يكف  ِبيذا الموِضع لممجيوؿ ُيَبِيف أفَّ  fanero,w بناء الفعؿ ٓٛ

 اهلل وحده.    حالتو الروحّية إنما ِبإرادة ِبُقدرة اإلنساف ميما بمغت 
استخداـ الرسوؿ بولس ِليذا الفعؿ ِبيذا الموِضع يكشؼ عف درجة مف المعرفة تتميز ِبكونيا قامت عمى  ٔٛ

االختبار العممي الذي نتج عف االجتياد ِلتحصيؿ ىذه المعرفة باتباع وصايا اهلل, وكأفَّ اهلل قد ُسرَّ ليس فقط أف 
منوا بو السر الذي كاف مكتومًا منذ اْلزؿ إنما وأيضًا اْلمـ الذيف أحدثت معرفتيـ المبنّية عمى ُيعرؼ مف آ

االختبار والُمالحظة والُمتابعة تغيرًا في حياتيـ التي كانت قباًل جامدة فتحولت إلى الغنى والشبع الروحي, وىو 
مة مجد ىذا السر قد ظيرت بيف آخريف أيًضا لكف فإف عظِبقولو } القديس يوحنا ذىبي الفـالمعنى الذي يؤيَّْدُه 
مف الحجارة إلى كرامة المالئكة.  . فحدث فجأة تحوؿ الذيف كانوا أكثر جموَداً ]إى بيف اْلمـ[ باْلكثر في ىؤالء

وباختصار في بساطة بالكممات واإليماف دوف متاعب ظير السر وغناه. وذلؾ كما لو أخذ انساف كمًبا يموت 
جرًبا في بشاعة ورائحتو كريية وجعمو دفعة واحدة إنساًنا لكي يحتؿ العرش. كانوا قباًل عمى جوًعا وممموء 

اْلرض, لكنيـ تعمموا أنيـ ىـ أنفسيـ أفضؿ مف السماء والشمس وأف العالـ في خدمتيـ. لقد كانوا أسرى إبميس 
لى جسد سيد المالئكة ورؤساء وفجأة صاروا فوؽ رأسو, يأمرونو ويجمدونو. تحولوا مف أسرى وعبيد لمشيطاف إ

المالئكة. تحولوا مف عدـ معرفتيـ هلل إلى أف صاروا فجأة شركاء حتى في عرش اهلل. أتريدوف أف تروا 
 الخطوات العديدة التي وثبوىا؟{.

82
إلى )في( ِلتصير اعادة الصياغة  evn toi/j e;qnesin الذي ورد ِبعبارة evn ُيمكف ترجمة حرؼ المعنى 

(.ا الشطر ىي )ِلترجمة ىذ  ِفي اُْلَمـِ
(. evn ùmi/nُيمكف ترجمة عبارة  ٖٛ ـْ  إلى )َبْيَنُك
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 َٚٛحتَّى ِبُكؿّْ ِحْكَمٍة, ُكؿَّ ِإْنَسافٍ  ُٙٛكؿَّ ِإْنَساٍف َوُمَعمِّْميفَ  ُ٘ٛمْرِشِديفَ ِبِو  ُٗٛنَناِدي
 اٍف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسَ ؿَّ ِإنْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُ  ٛٛرَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُنْحضِ 

                                                           

 ُيبيف استمرار نداء الرسوؿ ليـ ِبالسيد المسيح ُمَخمّْصًا لمعالـ مف سمطاف إبميس. katagge,llomen زمف الُمضارع لمفعؿ ٗٛ
ُيَبيُّْف استمرار ُنصح الرسوؿ القديس ليـ  nouqetou/ntejصيغة اسـ الفاعؿ لِ بالزمف الُمضارع  nouqete,w إتياف الفعؿ ٘ٛ

يؤكده استخداـ ىذا الفعؿ تحديدًا ِبيذا الموضع حيُث يتكوف  ينبُع مف محبتو ليـ, وىو المعنى الذي أمرٍ ك بال ممؿ وال كمؿ

المبني عمى  ذىف( بما يدؿ عمى فعؿ البذؿ \فيـ  \)عقؿ  nou/jأبذؿ( وكممة  \أطرح  \بمعنى )أضع  ti,qhmiمف الفعؿ 

اإلشارة إلى صدؽ مشاعر الشخص  nouqete,wالمحبة في الحث والنص واإلرشاد, بيد أنَُّو مف بيف دالالت استخداـ الفعؿ 

جزيؿ وأكيد إرادتو ِلنصح الطرؼ اآلخر, فيي ليست عممّية روتينّية يقـو بيا الشخص, ىذا ِبجانب أفَّ ىذا الفعؿ عينو ُيَبيُّْف 

 ؿ الناصح والُمرشد بالطرؼ اآلخر الذي يقـو ِبنصحو.اىتماـ الطرؼ اْلو 
في صيغة اسـ الفاعؿ ِلزمف الُمضارع يؤكد عمى حقيقة االستمرار في التعميـ, وىذا مف ناحية  dida,skw استخداـ الفعؿ ٙٛ

اآلخر لتغيير ُيَبيُّْف مدى صدؽ إرادة الشخص ِلتحذير ونصح الطرؼ  nouqete,wأّما مف الناحية اْلخرى فمئف كاف الفعؿ 

 ؿَ بِ يمح عمى فكرة تطور الفكر الذي قَ  dida,skw سموكو ِبدافع المحبة اْلبوّية التي عند الطرؼ اْلوؿ لمطرؼ الثاني فالفعؿ

 .nouqete,w مكماًل لمفعؿ dida,skw استخداـ الفعؿأفَّ تغيير سموكو الخاطئ ليمضي قدمًا في اتجاىو السميـ, وىكذا نعتبر 

عند بولس الرسوؿ لدى الكولوسييف,  تفيو تأكيٌد عمى دافع المحبة اْلبوّية الذي كان dida,skw ـ الفعؿأّما استخدا    

حيُث أفَّ ىذا الفعؿ يستخدـ لمتعبير عف العالقة بيف الُمعمـ والتمميذ, والحقيقة أفَّ ىذا الفعؿ ِبيذا الموضع ُيَبيُّْف مدى رغبة 

ميـ وتوجيييـ لمطريقة التي ينبغى ليـ بيا أف يسمكوا مما يعكس مشاعره اْلبوّية الرسوؿ بولس في ارشاد الكولوسييف وتعمي

الصادقة في التعميـ واإلرشاد, فيو ليس تعميمًا ِبدافع التعالي عمى الغير إنما ىو تعميـٌ ينبع مف صفة المحبة اْلبوية التي 

 يحمميا ليـ.  
 إلى )ِلَكي(. i[na ُيمكننا ترجمة الحرؼ ٚٛ
88

مدى ُقرب عمى  parasth,swmen الصيغة المصدرّيةِبيذا الموِضع في  pari,sthmi خداـ الفعؿُيدؿ است 
اإلنساف مف شخص المسيح عندما يستجيب إِلرشاد الروح القدس المتكمـ مف خالؿ الوصايا اإلنجيمّية ِبفـِ اهلل 

, وىذا ِشدة الُقرب والُمالزمةمى بالمغة اليونانّية حينما يتصؿ باْلفعاؿ ع ,paraنفسو, حيُث يعبر حرؼ المعنى 
مف ناحية أّما مف الناحية اْلخرى فيو يؤكد عمى حقيقة امكانية بموغ البشر ِلحالة الكماؿ النسبّي التي أوصي 

ـُ الَِّذي ِفي السََّماَواِت ُىَو َكاِمؿٌ بيا السيد المسيح ِبقولو " ـْ َكاِمِميَف َكَما َأفَّ َأَباُك (, وذلؾ ٛٗ: ٘" )مت َفُكوُنوا َأْنُت
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ِفيَّ  اْلَعاِمَمةِ  ُٕٜقْدَرِتوِ َسِب حَ كَ  ,ْجَتِيَداً مُ  ْٜٔشَقىأَ  َٜٓوِليَذا ٜٕ .ِفي اْلَمِسيحِ  َٜٛكاِمالً 
 .ِٖٜبُقوَّةٍ 

 

 األصحاح الثاني
ـْ ِلي ِمْف ِجيَ  ٜٗواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتْدِركُ  ُد َأفْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُأِريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنّْ ِْلَ  ٔ  اٍد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك

                                                                                                                                        

(, ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ  َكاِملً ُكؿَّ ِإْنَساٍف  ]َقِريَبًا[ُنْحِضَر  َحتَّىإذا ما أعدنا ترجمة العبارة ِبتصرؼ عمى ىذا النحو )
 nouqete,wوىو اْلمر عينو الذي يوضح المعنى اإلجمالي لسياؽ اآلية, فاستماع البشر ِلنصيحة الرسوؿ 

أىميَّة الذي يجعميـ أكثر  ىو اْلمر  dida,skwمضي قدمًا في الطريؽ المستقيـ وتأىميـ ِلتطوير فكرىـ لي
 يسوع. ي في المسيحبِلدرجة الكماؿ النس pari,sthmiلإلرتقاء 

, وىي عينيا البموغياإلنساف ِبيذا الموِضع ُيَعبُّْر عف حالة التماـ النسبي المدعو  te,leiojاستخداـ الصفة  ٜٛ
اآلية ِبالنصح والتعميـ  ُيَوفُّْؽ بيف ابتداءحالة القمب المتحوؿ كميًة هلل, وىو المعنى الذي  ُتَعبر عف,أي الكممة, 

 الذي جعمو الروح القدس سببًا ِلبموغ حالة التماـ والكماؿ. 
تكوف اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا المقطع ىي , وىكذا إلى )ِْلجؿ ىذا أيضًا( .eivj o] kai ُيمكف ترجمة عبارة ٜٓ
إلى )أيضًا( ِعَوض ترجمتو إلى حرؼ  ,kaiحيُث استعضنا عف ترجمة الحرؼ  ُمجاِىدًا( َأْيَضاً َأْتَعُب  ل ىذاأِلج)

 .العطؼ )و(
 عمى تعب القديس بولس الرسوؿ الشديد بسبب احتمالو آِلالـ الخدمة. kopia,w ُيعبر الفعؿ ٜٔ
92

موِضع اإلشارة إلى الحيوية والنشاط الذي ُيصاحب عمؿ اهلل مع ِبيذا ال evne,rgeianُيَبيُِّن استخدم كلمة  
ليشتركوا في لدى اهلل حينما ييب أبناءه نعمًا واحساناًت  التي تكوف اإلنساف, وىو ما ُيعبر عف حالة االمتناف

 والخدمي.عممو الكرازي 
بما  evnergoume,nhn ـ الفاعؿواس evne,rgeian الموضع مف اآلية كتأكيٍد ِلكممة ِبيذا du,namij ترد الصفة ٖٜ

 يدؿ عمى قوة وفعالية عمؿ اهلل معو.
حيُث ُيعبر  الذي يرد لمشخص الثاني الجمع في صيغة المصدر إلى )أْف َتْعَمُموا( oi=daُيمكف ترجمة الفعؿ  ٜٗ

رة الذي يعبر عف المعرفة المختب ginw,skwعمى خالؼ الفعؿ  عمى المعرفة العقمّية النظرّية oi=daالفعؿ 
المبنّية عمى الُمالحظة واالىتماـ, والحقيقة أنَُّو في بعض المرات باليونانّية العامّية إف لـ يكف أغمبيا يترادؼ 
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ـْ يُ  ُكؿّْ وَ  ٜٙمَِّذيَف ِفي اَلُوِدِكيَّةَ لِ وَ  ْٜ٘جِمُكـْ ِْلَ   ٕ َوْجِيي ِفي اْلَجَسِد, ْبِصُرواالَِّذيَف َل
ـْ ُمْقَتِرنَ  ِٜٚلَكيْ    ٜٜاؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكمَ ِغَنى  ِٜٛة ِلُكؿّْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِفي اْلَمَحبَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَتَعزَّى ُقُموُبُي

                                                                                                                                        

, وىو اْلمر الذي ينطبؽ عمى ىذا الموِضع ginw,skwوالفعؿ  oi=daالمعنى الذي ينطوي عميو ُكؿّّ مف الفعؿ 
يقفوا ,عممّيًا, عمى حقيقة اْلتعاب التي قبميا مف أجميـ الذي فيو ُيطالب مار بولس الرسوؿ الكولوسييف أف 

بسبب الخدمة بحيُث إذا ما َفطنوا ليا عممّيًا قدروا عمى أف َيَتَقبَّموىا في أنفسيـ, وبدييي أفَّ الرسوؿ ال يقصد 
 المعرفة العقمية التي ال تزد عف حيز النظرّية إنما قصد بيـ أف يعرفوا آالمو مف أجميـ في الخدمة.

ر الييمينّية اليونانّية ُيمكف شرح ىذا  ginw,skwعف الفعؿ  oi=daبيد أنَُّو مف منطمؽ اختالؼ الفعؿ      قبؿ َتَطوُّ
الفعؿ ِبيذا الموضع عمى إنَُّو بياٌف لممعرفة النظرّية التي ال ُيطالب الرسوؿ بولس الكولوسييف ِبأكثر منيا كمف 

َمُو مف أجميـ, وىو المعنى الذي ينطبؽ مع قولو ليست ليـ القوة ِلَتَقبُّؿ والستيعاب معر  فة عمميو تَُبيُّْف ما َتَحمَّ
ـْ َأَحدٌ لمعبرانييف بموِضع آخر " َماِف, َتْحَتاُجوَف َأْف ُيَعمَّْمُك ـْ ِإْذ َكاَف َيْنَبِغي َأْف َتُكوُنوا ُمَعمِّْميَف ِلَسَبِب ُطوِؿ الزَّ َما  ْلَنَُّك

 (.ٕٔ: ٘" )عب َوِصْرُتْم ُمْحَتاِجيَن ِإَلى المََّبِن اَل ِإَلى َطَعاٍم َقِوي  َواِؿ اهلِل, ِىَي َأْرَكاُف َبَداَءِة َأقْ 
في المعنى الداؿ عمى المعرفة  ginw,skwُمختمفًا عف الفعؿ  oi=daبمعنى آخر أنَُّو إذا اعتبرنا أفَّ الفعؿ     

التي تتناسب مع قدرة احتماليـ واستيعابيـ إلى النظرّية فالقديس بولس يقصد بذلؾ ُمطالبتيـ بالمعرفة النظرية 
يتشابو مع الفعؿ  oi=daأف يبمغوا الدرجة التي يقدروف فييا عمى االستيعاب الكامؿ, أّما إذا اعتبرنا أفَّ الفعؿ 

ginw,skw  في المعنى الداؿ عمى المعرفة العممية الُمختبرة فالرسوؿ يقصد بذلؾ ُمطالبتيـ بالمعرفة العممّية
والخدمة ِبشكٍؿ مو التي احتمميا مف أجميـ تييأًة ليـ ِلكي ما يتحمموا نفس اآلالـ مف أجؿ اإليماف بشكٍؿ عاـٍ آِلال

 خاٍص.
 (.َأْجِمُكـْ ِمْف َأيُّ ِجَياٍد ِلي عمى ىذا النحو ) h`li,kon avgw/na e;cw ùpe.r ùmw/n ُيمكف ترجمة عبارة ٜ٘
 َوَْلْجِؿ الَِّذيَف ِفي اَلُوِدِكيََّة(.إلى ) |kai. tw/n evn Laodikei,a قد تُترجـ عبارة ٜٙ
إلى )َحتَّى(, وىكذا تكوف إعادة الصياغة ِلترجمة ىذا الشطر ىي )َحتَّى تََتَعزَّى  i[na ُيمكف ترجمة الحرؼ ٜٚ

.) ـْ  ُقُموُبُي
دراؾ سر اهلل في المسيح يسوع  eivjُيعبر حرؼ المعنى  ٜٛ ني اإلنساف اقت إذا ماعمى الدخوؿ ِبُعمؽ لفيـ وا 

 .ِبفعؿ عطية الروح القدس الذي ُيَحرُّْؾ فعؿ المحبة داخؿ قمب اإلنسافالمحبة الكاممة 
ـ( ِلتصير اعادة الصياغة ِليذا المقطع ىي )ِلُكؿّْ ِغَنى َتَماـِ اإلى )َتمَ  plhrofori,aj ُيمكف ترجمة كممة ٜٜ

.)  اْلَفْيـِ
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 ,ٖٓٔحِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْلَمِسي, اهللِ  ٕٓٔرّْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسِ  ٔٓٔةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, ِلَمْعِرفَ ْٓٓٔدَرؾِ اإل
                                                           

و سواء بترجمتيا إلى )إدراؾ( أو إلى )فيـ( فيي تستخدـ إلى )َفيـ(, بيد أن su,nesij ُيمكف ترجمة كممة ٓٓٔ

, وكأفَّ الرسوؿ بولس ِبيذه الكممة يمح (ٗ ٕ: ٜلمداللة عمى حقيقة مقدسة ىي أفَّ الرب ىو اهلل كما ورد بػ)إر

عمى حقيقة أفَّ الذيف يقتنوف المحبة ِبقموبيـ ُيدركوف تماـ اإلدراؾ سر محبة اهلل لمبشرية مف خالؿ تجسد 

 مسيح.ال
ُيَبيُّْف ُعمؽ المعرفة المبنّية عمى االختبار والتدقيؽ, حيُث ُيَعبُّْر ِبيذا الموِضع  evpi,gnwsijاستخداـ كممة  ٔٓٔ

الذي ُتشتؽ منو ىذه الكممة عمى المعرفة المبنّية عمى االختبار العممي الذي ينبني عمى  evpiginw,skwالفعؿ 
يدؿ عمى  ginw,skw إلى الفعؿ ,evpiأفَّ إضافة حرؼ المعنى  بيد, التدقيؽ واالجتياد في تحصيؿ ىذه المعرفة

عرفة, مالمالحظة والُمتابعة ىذا ِبجانب انو يدؿ عمى التسمط والسيادة بما يكني عف الرغبة القوّية في تحصيؿ ال
عمييـ  وكأف القصد مف سياؽ النص بياف أفَّ الذيف يقتنوف المحبة داخؿ قموبيـ ِبقوة الروح القدس المنسكب

الذي كاف ُمحتجبًا منذ البدء إلى أف تجسد السيد  ,أي المسيح,والعامؿ فييـ ُيدركوف تماـ اإلدراؾ سر اهلل 
لى  المسيح ِلُيعمف عف ىذه المحبة الالنيائّية لمبشر بصمبو عمى الجمجثة ُمحتماًل ِلخطايا سائر البشر منذ آدـ وا 

 آخر الدىور.
التي ترد بمعنى )سر( ِبيذا الموضع عمى ما ُيمنح فقط لمكامميف مف  musth,rion ُيَعِبر استخداـ كممة ٕٓٔ

إليامات اهلل وىو ما يشرح فكرة أفَّ الذيف َيَتَكمَّموا في اقتراف قموبيـ بالمحبة المنسكبة داخؿ قموبيـ بعطية الروح 
اليزالوا خارج دائرة القدس ينكشؼ ليـ سر اهلل المتمثؿ في تجسد السيد المسيح بمؿء الزماف, وكأفَّ الذيف 

, ىكذا ؿ قموبيـ بعيدة عف احتواء واستيعاب معنى المحبة الكاممةز اإليماف بتجسد السيد المسيح ُىـ الذيف لـ ت
قبؿ ُمختفيًا َفُحِسَب ِسّرًا إاّل أنو صار اآلف ظاىرًا وىو ما ينطبؽ عمى المعنى مف تَُبيُّْف ىذه الكممة عمى ما كاف 

ذيف تتكمؿ قموبيـ بالمحبة ينكشؼ ليـ سر اهلل في المسيح مع انيـ كانوا قباًل غير المقصود مف اآلية, فال
 .ُمدركيف ِليذا السر

( وذلؾ لبياف أفَّ سر اْلَمِسيحِ ( وكممة )ِسرّْ اهلِل اآلِب تضيؼ بعض الترجمات العربّية كممة )أي( بيف عبارة ) ٖٓٔ

, لكننا ِبيذا الموِضع قد (ٗ: ٗ)غؿ  مئ الزمافاهلل اآلب ِلخالص البشر كاف في تجسد السيد المسيح في م

 التزمنا بالترجمة الحرفّية فمـ َنُقـ ِبإضافة ىذا الحرؼ.
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ُكـْ يَ  َكْي الَ َأُقوُؿ ىَذا  ٗ .َمْعِرَفةِ ُكُنوِز اْلِحْكَمِة َوالْ  ُ٘ٓٔكؿُّ ِفيِو  َٗٓٔخرِ اْلُمذَّ  ٖ  ُٙٓٔغرَّ
ْف ُكنْ  وُ ػػػػػػػػػػػنَّ ِْلَ  ٘ .ٚٓٔؽِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَممُّ  ةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكِممَ ٌد بِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأحَ    ٛٓٔتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواِ 

                                                           

ُيَبيُّْف ِبحاٍؿ   avpo,krufojمخزوف( مف كممة \ِبيذا الموضع بمعنى )ُمختبئ  avpo,krufoi استخداـ الصفة ٗٓٔ

 ,avpo حيُث يبيف الحرؼ ,لذي ِلحكمة اهلل ومعرفتومف اْلحواؿ مدى االختباء والسرّية بؿ والُعمؽ واالتّْساع ا

ىو الشمولّية, وكأفَّ القصد مف سياؽ النص الكماؿ و حينما يتصؿ ببعض الكممات وِبخاصًة اْلفعاؿ عمى معنى 

يعتقد بامكانيتو إِلدراؾ كافة ىذه الحكمة وتمؾ  اً احدالكشؼ عف مقدار اتساع عمـ اهلل وحكمتو ِبدرجة ال تجعؿ 

القديس يوحنا ذىبي الفـ ِبقولو  شرحومعنى الذي لإال بالقدر الذي يسمح بو السيد المسيح نفسو, وىو االمعرفة 

مذخر[ أو ]المخبأ[, حتى ال تظنوا أنكـ قد أدركتـ كؿ الحقيقة, فإف الحؽ مَّخبأ حتى عف المالئكة, اليقوؿ ]}

 لمعرفة{.وليس عنكـ وحدكـ, حتى تسألوه عف كؿ شيء فيو وحده يعطي الحكمة وا
إلى )َجِميُع( لتصير اعادة صياغة ىذه اآلية عمى ىذا النحو )اْلُمذََّخِر ِفيِو  pa,ntej ُيمكف ترجمة الحرؼ ٘ٓٔ

 ُكُنوِز اْلِحْكَمِة َواْلَمْعِرَفِة(. َجِميعُ 
لحصوؿ بيد أنَُّو ُيمكف ا(, ُأَضمّْؿُ  \أخدع ىو ) باعتباره مقطع واحد paralogi,zomai المعنى الكامؿ لمفعؿ ٙٓٔ

بمعنى  logi,zomai حيُث انو يتكوف مف الفعؿ ,إذا ما عممنا عمى بحث أصؿ الفعؿعمى نفس المعنى تقريبًا 

الداؿ حيف اتصالو باْلفعاؿ عمى معنى الُمخالفة  ,para أتأمَّؿ( ُمضاٌؼ لحرؼ المعنى \أعتقد  \أفتكر  \)ُأفكر 

البعض مف أفكار غريبة داخؿ الفكر ِبقصد عمى ما َيُبثَُّو  ىكذا يدؿ إضافة الكممتيف معاً والَتَعّدي والتجاوز, و 

 اغوائو وِخداعو. 
دفاع بعض المحاميف بأسموب جذاب ُيمكنيـ مف خاللو كإشارة لِ أف ًتستخدـ  piqanologi,aُيمكف ِلكممة  ٚٓٔ

لئال  نحترس, بوجو خاص,, وىو المعنى الذي يشرحو القديس أغسطينوس ِبقولو }إظيار الباطؿ وكأنَُّو حؽ
أقوؿ , لحكمة, التي ىي كائنة في المسيح وحده المذخر فيو كؿ كنوز الحكمة والمعرفةاونحف نجاىد في طمب 

 نحترس لئال باسـ المسيح ذاتو, يخدعنا اليراطقة أو أية أحزاب فاسدة الذىف وُمحبة ليذا العالـ{.
وسيولًة في القرائة لعبارة أكثر استساغًة الماضي )ُكْنُت( ِلجعؿ ا فإلى زم a;peimi عممنا عمى ترجمة الفعؿ ٛٓٔ

, بيد أنو ُيمكننا االلتزاـ ِبنص اآلية اليوناني ِمّما لو ُقمنا بترجمتو إلى زمف الُمضارع الذي أتى عميوِبأكثِر 



28 
 

ـْ  إالَّ أنَِّنيِفي اْلَجَسِد  َٜٓٔغاِئباً  وحِ بِ َمَعُك ـْ وَ ٓٔٔالرُّ  ٔٔٔثََباتَ , َفِرحًا َوَناِظرًا َتْرِتيَبُك
ـْ ِفي ِإيَماِنُك

ـُ اْلَمِسيَح َيُسوَع الرَّبَّ  ِٖٔٔلذِلؾَ  ٙ اْلَمِسيِح. ٕٔٔ  ُٗٔٔمُكوااسْ  ,َكَما َقِبْمُت
, ُمتََفاِضِمي ٚ ,ِ٘ٔٔفيوِ  ـْ ِميَف َوَمْبِنيّْيَف ِفيِو َوُمَوطَِّديَف ِفي اإِليَماِف َكَما ُعمّْْمُت   ٙٔٔفَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُمتََأصّْ

                                                                                                                                        

 والحرؼ eiv بالترجمة الحرفية لمزمف الُمضارع الذي أتي عميو الفعؿ في حالة لـ نمتـز بالترجمة الحرفّية لمحرؼ

ga,r  َُغاِئَبًا ِباْلَجَسِد(. َكْوِنيكف ترجمتيما معًا ِبتصرٍؼ إلى )َفَمْع محيُث ي 
بمعنى )أكوف( وحرؼ المعنى  ,eivmiحيُث ينقسـ إلى فعؿ الكينونة  ِبمعنى )أكوف غائبًا( a;peimi يرد الفعؿ ٜٓٔ

avpo, ِبمعنى )بعيدًا عف( وىو ما ُيعبر عف معنى االبتعاد والغيبة. 
وِح( بداًل مف إلى )ِفي الرُّ  tw/| pneu,matiِبعبارة pneu/ma حالة القابؿ التي ترد عمييا كممة ُيمكف ترجمة ٓٔٔ

 (.وحِ )بالرُّ 
 إلى )متانة( أو )رسوخ(. stere,wma قد تُترجـ كممة ٔٔٔ
 .evn ِبيذا الموِضع ِعوض الحرؼ eivj ُيستخدـ حرؼ المعنى ٕٔٔ
 إلى )إَذْف(. ou=n ُيمكف ترجمة الحرؼ ٖٔٔ
قد ُيستخدـ  peripate,wالفعؿ ذلؾ ِْلفَّ )اسمكوا ]سيروا[ بُمقتضى ما َتَعمَّمتـُ مف المسيح يسوع( بمعنى  ٗٔٔ

, وىذا مف ناحية أّما مف الناحية اْلخرى فإتياف ِبمعنى مجازي لإلشارة إلى الكيفّية التي ِبموجبيا يسمؾ اإلنساف

أمر الرسوؿ بولس لمكولوسييف باالستمرار ر تدقيؽ ِبزمف الُمضارع ِلصيغة اْلمر ُيبيف ِبأكث peripate,wالفعؿ 

 في السموؾ ِبحسب ما تقتضيو تعاليـ السيد المسيح اإلليّية.
اعادة إلى )بو(, فتصير  evn بعد حرؼ المعنى auvto,j ُيمكف ترجمة حالة القابؿ التي يرد عمييا الضمير ٘ٔٔ

يعني السموؾ ِبحسب ما تقتضيو  السموؾ في المسيح(اْسُمُكوا ِبِو(, فمئف كاف )) الصياغة ِلترجمة ىذا الشطر ىي

وصايا المسيح السامّية, فػ)السموؾ بالمسيح( ىو السموؾ استنادًا عمى قوة السيد المسيح المنسكبة عمينا مف 

 لروح القدس فينا.خالؿ عمؿ ا
 الدعوة الستمرار الُشكر. perisseu,ontejُيَبيف الزمف الُمضارع ِلصيغة اسـ الفاعؿ  ٙٔٔ
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 ِخَداعٍ َوبِ  ِٕٓٔباْلَفْمَسَفةِ  ٜٔٔأِسَرُكـْ يَ  َواِحدٌ َيُكوَف  ِلَئالَّ  ٛٔٔاْنُظُروا ٛ .ِٚٔٔبالشُّْكرِ 
ِليَّةِ اْلَعاَلـِ  َمَباِدئِ يِد النَّاِس, َحَسَب َحَسَب َتْقمِ  َٕٔٔباِطؿٍ  َوَلْيَس َحَسَب  ٕٕٔاَْلوَّ
 ِديِّا.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِت َجسَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِمْؿِء الالَّىُ  ؿُّ ػػػِفيِو كُ  ٖٕٔؿُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػنَُّو َيحِ ِْلَ  ٜ ِح.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْلَمِسي

                                                           
إلى )ِفي الُشْكِر( لتصير اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا الشطر ىي  |evn euvcaristi,a ُيمكف ترجمة عبارة ٚٔٔ

 )ُمَتَفاِضِميَف ِفي الشُّْكِر( بداًل مف )ُمَتَفاِضِميَف ِبالشُّْكِر(.
ستمرار ِبمعنى )أْنُظُروا( الدعوة ال Ble,pete في زمف الُمضارع ble,pw ُيبيف استخداـ اْلمر مف الفعؿ ٛٔٔ

, بيد أفَّ الُمالحظة واالنتباه والحذر ِممَّف يأتوف ِبتعاليـ جديدة ال تتفؽ مع روح اإلنجيؿ ووصاياه السامية
ِبيذا الموضع الذي فيو ُيحذر الرسوؿ بولس الكولوسييف مف االنسياؽ وراء التعاليـ  ble,pwاستخداـ الفعؿ 

مف الرسوؿ عمى ىذا التحذير حيُث ُيستخدـ ىذا الفعؿ بمعنى  الكاذبة التي لممعمميف الكذبة يزد المعنى اصراراً 
معاف النظر في اْلشياء.يدؿ عمى شدة االنتباه والُمالحظة   وا 

 بمعنى )يخدعكـ(. ٜٔٔ
بمعنى )أحب(  file,w ىي )ُمحب الحكمة( حيُث تتكوف مف الفعؿ filosofi,a الترجمة الحرفّية لكممة ٕٓٔ

 (.بمعنى )حكمة sofi,a مةمكُمضاٌؼ لِ 
أي خداع الفمسمفة التي إذا ما اقتصرت عمى الفكر البشري تكوف جوفاء ال تقدـ إاّل الفراغ, وىو عمى  ٕٔٔ

خالؼ اْلمر إذا ما َتَشرَّبت بروح اهلل فقدمت التعاليـ اإلليّية ِبشكٍؿ يتناسب مع العقوؿ التي ال َتَتَفيَّـ اإليمانيات 
غريغوريوس الخاص ِبيذه الُنقطة ُيرجى الرجوع ِلموسوعة اْلنبا ]ِلمزيٍد مف الشرح التفصيمي  ,بسيولٍة ويسرٍ 

 الخاصة بالدراسات الفمسفّية[.
 الترتيبات الدينية مف أوامٍر ونواٍة(.بمعنى ) ٕٕٔ
حالة الدواـ واالستمرار ِلحموؿ مؿء  ُيبيفي ورد ِبيذا الموضع في الزمف الُمضارع ذال katoike,w الفعؿ ٖٕٔ

يس حمواًل زمنّيًا ُمرتبطًا ِبحدٍث أو ِبآخٍر إنما ىو حمواًل كاماًل ومستمرًا, وعف ىذا , فيو لالالىوت في المسيح
ليس االبف بصاحب نصيب أو جزء في الحموؿ والسكف الكامؿ والدائـ يقوؿ القديس ىيالي أسقؼ بواتييو }

ا لؾ ىو لي. ويشيد اآلب, إذ يشيد االبف ذاتو أف كؿ ما لآلب ىو لي, وكؿ ما لي ىو لؾ )أييا اآلب(, وكؿ م
الرسوؿ )بولس( أف فيو يحؿ كؿ مؿء الالىوت جسدًيا, وبحسب طبيعة اْلشياء, فإف الجزء ال يمكف أف يممؾ 
الكؿ, إنو ىو االبف الكامؿ لآلب الكامؿ, ْلف مف لو الكؿ قد أعطى الكؿ لو, ومع ىذا ال يميؽ أف نتخيؿ أف 

ما أعطاه( ْلنو قد أعطى االبف{, وىو المعنى الذي يشرحو اآلب لـ يعِط ْلنو ال يزاؿ يممؾ, أو أنو فقد )
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ـْ  ٓٔ ِبِو الَِّذي  ٔٔ .َٕٙٔطةٍ َرْأُس ُكؿّْ ِرَياَسٍة َوُسمْ  ِٕ٘ٔفيِو الَِّذي ُىوَ  َٕٗٔقْد ُمِمْئُتـْ َوَأْنُت
  ٕٛٔدٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبيَ  وؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعمُ َر مَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَغيْ  ٕٚٔاً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ ِخَتانػػػػػػػػًا ُخِتْنتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْيض

                                                                                                                                        

القديس كيرلس الكبير ِبقولو }إف الكممة )الذاتي( قد وجد حموؿ, كما لحموؿ النفس في اإلنساف إذ نقوؿ عف 
 {.سكناىا في جسده

َـّ سابقًا وانتيى بينما التزاؿ  plhro,w يأتي الفعؿ ٕٗٔ ِبيذا الموِضع في زمف الُمضارع التاـ الداؿ عمى حدٍث َت
سوؿ بولس أال ر ٍف ِلقصد المف بياآثاره سارية حتى وقت التكمـ بو وىو اْلمر الذي ينطبؽ عمى سياؽ النص 

الكولوسييف ]وكؿ السامعيف والقارئيف عمى مر اْلجياؿ[ في الَتَمتُّع ِبغنى المسيح بواسطة اتحادىـ  وىو بياف حؽ
لى انتياء اْلزمنة, وىذا مف ناحية أّما مف الناحية اْلخرى فالفعؿ معو  ليس ُيَعبُّْر  plhro,wمنذ أف آمنوا بو وا 

, وىو المعنى الذي يشرحو القمص ء أو االستمرار فيو إنما وأيضًا المؿء حتى التماـفقط عمى ابتداء المؿ
االمتالء  [ ىكذا ِبكممة واحدة فيي تعنيئيفتممتادرس يعقوب ِبقولو }مف غير الُمستطاع أف نشرح كممة ]م

 {.والكماؿ والفيض بكؿ أسموب ومف كؿ طريؽ
جيوؿ ىو داللة عمى عدـ استطاعة البشر ميما بمغت قامتيـ مبنّيًا لمم plhro,w بيد أفَّ إتياف الفعؿ    

الروحّية وقوة وتركيز اجتيادىـ عمى بموغ ما يصبوف إليو إاّل باالستناد عمى قوة اهلل ونعمتو المجانّية التي ُيسَّر 
وىو المعنى الذي  ِبال أعماٍؿ َيِظننوف أنيـ بيا يجتمبوف نعمة اهلل ليـ ورحمتو الالنيائية عمييـ, ِبأف ييبيا لمبشر

يمانو التاـ ِبنعمة اهلل المجانية لو وذلؾ إظيارًا ِلمدى  ال يمغي أىمية اجتياد المؤمف في أعماؿ البر الُمتزامنة وا 
 ونعمو واحساناتو.محبتة هلل الذي يقدـ لو مواىبو 

و إلى صفة اإلشارة تمعمى ترجلكننا عممنا  إلى )يكوف( evstinلـ نمتـز بالترجمة الحرفّية لفعؿ الكينونة  ٕ٘ٔ
 استساغًة وقبواًل لدى القارئ.ِلجعؿ المعنى أكثر  لممفرد المذكر )ىو(

وىكذا تكوف اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا  ,ُسْمَطاٍف( بداًل مف )ُسْمَطٍة(إلى ) evxousi,aُيمكف ترجمة كممة  ٕٙٔ
 اٍف(.َرْأُس ُكؿّْ ِرَياَسٍة َوُسْمطَ  المقطع ىي عمى ىذا النحو )الَِّذي ُىوَ 

 التأكيد.عمى ِبيذا الموِضع  |perietmh,qhte peritomh استخداـ عبارة ُدؿُّ يَ  ٕٚٔ
إلى )َغْيِر َمْصُنوٍع ِبَيٍد( حيث تنقسـ الكممة إلى ثالثة مقاطع, اْلوؿ  avceiropoi,htoj ُيمكف ترجمة كممة ٕٛٔ

بمعنى )يد(,  cei,r مف كممةالداؿ ِبأغمب اْلحواؿ عمى النفي إذا ما سبؽ الكممات, والثاني  a مف الحرؼ
 أصنع(. \ِبمعنى )أعمؿ  poie,w مف الفعؿ لثوالثا
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31 
 

َمَعُو  َٖٔٔمْدُفوِنيفَ  ٕٔ ِبِختَاِف اْلَمِسيِح. ,َٖٓٔخَطاَيا اْلَبَشِريَّةِ  َجَسدِ  َٜٕٔنْزعِ بِ 
 ًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْيض وُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ َمعَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُأِقْمتُ ػػػػػي ِفييَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة, الَّتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَمْعُموِديَّ بِ 

                                                           

ُأَجرّْد(, والحقيقة أفَّ ىذا الفعؿ ُيَبِيف  \بمعنى )أنزع  avpekdu,omai مف الفعؿ avpe,kdusij ُتشتؽ كممة ٜٕٔ
 كوف مف الفعؿالقوة والشموؿ في الخمع والسمب ولذلؾ اخترنا ِلترجمة ىذه الكممة فعؿ النزع, حيُث تت

evkdu,w  عنىمُأَعرّْي( ُمضاٌؼ لحرؼ ال \بمعنى )أخمع avpo,  الداؿ أواًل عمى التماـ والشموؿ بما ُيبيف تماـ
, وىو بما ُيَبيُّْف شدة الخمع الذي َعبَّرنا عنو ِبفعؿ النزعوقوتو االبتعاد شدة الخمع وشموؿ النزع وثانيًا عمى 

ممو السيد المسيح َفَنَزَع طبع الخطية مف اإلنساف وىو عمى خالؼ العمؿ عف قوة الفداء الذي ع َعبرأمٌر يُ 
 المصنوع باْليادي ِبقطع أجزاٍء مف المحـ.الذي يعممو الختاف 

, وىكذا أضفنا كممة في ىذا الموضع ِبمعنى يدؿ عمى الطبع البشري الشيواني sarko,j ترد كممة ٖٓٔ
 طبع البشري اإلنساني. )الخطايا( إلى كممة )البشرّية( كتعبيٍر عف ال

إلى )ِبَنْزِع ِجْسـِ  evn th/| avpekdu,sei tou/ sw,matoj th/j sarko,jبيد أنو ُيمكف ترجمة عبارة     

ُـّ االستغناء عف الترجمة الحرفّية ِلكممة  التي ترد في حالة الُمضاؼ إليو  sw/maاْلَطِبيعة اْلَبَشِريَِّة( حيُث َيِت

بالكتاب  sw/ma, ِلمزيٍد مف الشرح التفصيمي عف المعاني الُمختمفة ِلكممة sw,matojعمى ىذا النحو 

مع ُمقابمتيا بالمغة العبرية وبالنص السبعيني اليوناني  - ُمصطمحات الِكتاب الُمَقدَّسالمقدس راجع كتابنا ]

ؿ -واإلنجميزّية لمعيد الجديد لمعيد القديـ, وبالمغة اليونانية والقبطية   [.الُجزء اْلوَّ
بمعنى )أدفف مع(  Sunsa,ptwمف الفعؿ  suntafe,ntejاستخداـ زمف الماضي لصيغة اسـ الفاعؿ  ٖٔٔ
مفت االنتباه ِلحقيقة عدـ اعادة المعمودية حيُث أنو مف بيف اْلشياء التي ُيشير إلييا زمف الماضي إلى يُ 

َـّ مرة واحدة بالماضي وال يمكنو أف يتكرر وىو عمى خالؼ الزمف ال ُمضارع الذي يدؿ عمى حدث َت
الذي ُيَعبُّْر  su,nاستمرار الحدث ودوامو, وىذا مف ناحّية أّما مف الناحية اْلخرى فإضافة حرؼ المعنى 

 qa,ptwإلى الفعؿ باْلفعاؿ ليس فقط عمى الُمالزمة والُمصاحبة إنما وأيضًا عمى كماليما  عندما يتصؿ
الدفف مع مف خاللو تـ حقيقٌي ي ي عمؿٌ إنما ى ست رمًزاأف المعمودية لي يؤكد عمى ُنقطةِبمعنى )أدفف( 

 المسيح والقياـ معو.
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[ َكْوِنُكـِ  َمعَ وَ  ٖٔ الَِّذي َأَقاَمُو ِمَف اَْلْمَواِت. ِٕٖٔإيَماِف َعَمِؿ اهللِ ِسَطِة اِبوَ  ـْ ]َأْنُت
ٖٖٔ 

, َأْحَياكُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجَسِدكُ  ةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُغْرلَ وَ  ٖٗٔاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْلَخَطايَ بِ ًا ػػػػػػػػَأْمَوات  ُو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمعَ  ٖ٘ٔـْ ػػػػػػػػػػػػـْ
                                                                                                                                        

اإلشارة إلى حقيقة المعمودية  qa,ptwمع الفعؿ  su,nبيد أنَُّو مف بيف دالالت استخداـ حرؼ المعنى     
مية الدفف التي يؤكد عمى كماؿ عم su,nُيَبيُّْف فعؿ الدفف فإضافتو لمحرؼ  qa,ptwِبالتغطيس, فمئف كاف الفعؿ 

   التغطيس إلى التماـ.ال تكوف ِبغير 
ِبيذا الموِضع اإلشارة إلى الحيوية والنشاط الذي ُيصاحب عمؿ اهلل مع  evne,rgeia ُيَبيُّْف استخدـ كممة ٕٖٔ

 .ُمالزمًا هلل حينما ييب أبناءه نعمًا ليشتركوا في عممو الكرازي الذي يكوف اإلنساف, وىو ما ُيعبر عف االمتناف
( ùma/j التزمنا في ىذا الموِضع بالترجمة الحرفّية لضمير الُمخاطب ٖٖٔ ـْ بيد أنو ُيمكف اعادة  ,إلى )َأْنُت

الصياغة ِلترجمة ىذا الشطر دوف االلتزاـ الحرفي ِبترجمة ىذا الضمير فتكوف الترجمة عمى ىذا النحو )َوَمَع 
ي ُيبيف الشخص الُمشار ذُمزاًد عمى الفعؿ ال ùma/jص اليوناني لمضمير , أّما إضافة النَكْوِنُكـِ َأْمَواتًا ِباْلَخَطاَيا(

 إليو دوف الحاجة إلى ذكر الضمير فيو أمٌر يدؿ عمى التأكيد.
 kai. ùma/j nekrou.j o;ntaj @evn# toi/jِبعبارة في الزمف الُمضاِرع o;ntaj ُيَبيُّْف استخداـ فعؿ الكينونة ٖٗٔ

paraptw,masin إحياء اهلل وُمسامحتو ِلمف كانوا قباًل في ِثَقؿ الخطايا لـ يكف عماًل انتيى  عمى أفَّ فعؿ
مفعولو ِبالزمف الماضي إنما ىو عمٌؿ مستمٌر ال يتوقؼ طالما حيا اإلنساف بالجسد تحت ثقؿ الشيوات 

تمٌر منسكٌب عمى واحدٍة إنما ىو عمٌؿ مسواْلىواء, ِبمعنى أفَّ مسامحة اهلل لالنساف ليست عماًل قد حدث ِلمرٍة 
 اإلنساف ِبدافٍع مف طبيعة اهلل الغافرة.

ِبمعنى )ُأحيي مع( ُيؤكد  suzwopoie,w في الزمف الماض مف الفعؿ carisa,menoj استخداـ اسـ الفاعؿ ٖ٘ٔ
حقيقة الخالص الذي أَتمَّو السيد المسيح مرة واحدة عمى خشبة الصميب كقوؿ مار بولس  ولىعمى حقيقتيف, اْلُ 

ـَ َذَباِئَح َأوَّاًل َعْف َخَطاَيا َنفْ "الرسوؿ  َـّ َعْف َخَطاَيا الَِّذي َلْيَس َلُو اْضِطَراٌر ُكؿَّ َيْوـٍ ِمْثُؿ ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َأْف ُيَقدّْ ِسِو ُث
نَُّو َفَعَل َىَذا َمرًَّة َواِحَدةً الشَّْعِب,  ـَ َنْفَسوُ أَل اهلل ونيتو منذ اْلزؿ ( كما يؤكد عمى مشيئة ٕٚ: ٚ" )عب , ِإْذ َقدَّ

ـُ ِثيَراٍف َوتُُيوٍس َوَرَماُد إِلتماـ فداء البشرية عف طريؽ تجسد ابنو الحبيب كقوؿ مار بولس أيضًا " ْلَنَُّو ِإْف َكاَف َد
ـُ الْ  ـْ ِباْلَحِريّْ َيُكوُف َد ِسيَف ُيَقدُّْس ِإَلى َطَياَرِة اْلَجَسِد, َفَك الَِّذي ِبُروٍح َأَزِلي  َقدََّم َمِسيِح, ِعْجَمٍة َمْرُشوٌش َعَمى اْلُمَنجَّ

ـْ ِمْف َأْعَماٍؿ َميَّْتٍة ِلَتْخِدُموا اهلَل اْلَحيَّ َنْفَسُو ِلمَِّو ِبَل َعْيٍب  (, أّما الحقيقة ٗٔ-ٖٔ: ٜ" )عب , ُيَطيُّْر َضَماِئَرُك
عنيا النص اليوناني باستخداـ  الثانية فيي إظيار رغبة أكيدة مف اهلل ِلمنح المغفرة لمبشر تمؾ الرغبة التي عبر

 ُيَبيَّْنُو تأكيد الحدث.  الزمف الماضي الذي ُيَبيُّْف مف بيف ما ُيمكف أف 
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ِت.ِبَجِميِع الْ  َٖٚٔنالَ  ُٖٙٔمَساِمحاً    ٓٗٔاػػػػػػػػِضدَّنَ  ٜٖٔاْلَمْكُتوبَ  الصَّؾَّ  َٖٛٔأَزاؿَ ِإْذ  ٗٔ زَّالَّ
                                                           

 راجع اليامش السابؽ ِبتطبيؽ نفس القاعدة التي ِلمعنى الزمف الماضي لألفعاؿ عمى اسـ الفاعؿ ٖٙٔ

carisa,menoj ( بمعنى)د والصادؽ ِبتقديـ الُمسامحة لمبشر وعزمو اْلكيكداللٍة عمى نية اهلل  ُمَساِمحًا
 .ميما َعظمت خطاياىـ

اإلشارة إلى إظيار  cari,zomaiوىذا مف ناحية أّما مف الناحية اْلخرى فمف بيف دالالت الفعؿ     
الشفقة في منح االحساف, فمئف كاف اهلل ييب اإلنساف المغفرة مف باب الخير النابع مف طبيعتو الخيرة فيو 

 ِبدافع محبتو الالمتناىية لإلنساف الذي يغفر لو. ييبيا لو أيضاً 
( إلى َأْحَياُكـْ  \ َجَسِدُكـْ  \ َكْوِنُكـِ ُنالحظ ِبيذا الُنقطة أفَّ تغيير صيغة الحديث مف صيغة الُمخاطب ) ٖٚٔ

( خاصًة عند الحديث عف مغفرة الخطايا ىو دليٌؿ عمى carisa,menoj h̀mi/n ُمَساِمحًا َلَناصيغة المتكمـ )
عور القديس بولس اْلكيد ِبحاجة البشر الدائمة والُمستمرة ِلطمب المغفرة. لمزيْد مف الشرح عف ىذا ش

 [.الموضوع راجع كتابنا ]اْلَمْدُلواَلُت الََّمَغِويَُّة ِفي َمَرْدَاِت اْلَشمَّاِس الميُتوْرِجيَّةِ 
ة وأكيدة مف هلل ِلفداء البشرية الخاطئة في زمف الماضي عمى نية ُمَسبَّق evxalei,fw ُيؤكُّْد إتياف الفعؿ ٖٛٔ

 .ٖ٘ٔكما شرحنا باليامش رقـ 
ِبيذا الموضع بالتحديد فيو ِلبياِف محو اهلل التاـ والكامؿ ,مف خالؿ  evxalei,fwأّما استخداـ الفعؿ     

( أو اْلممي ٔ: ٚٔصمب المسيح, ِلتعديات اإلنساف سواء الييودي ِبُمخالفتو ِلشرائع الناموس )إر 
ِبُمخالفتة لمناموس الطبيعي, حيُث يأتي نفس الفعؿ ِبموِضٍع آخٍر ِلبياف حالة االزالة التامة والمحو الكامؿ 

اهلُل ُكؿَّ َقاِئـٍ َكاَف َعَمى َوْجِو اَْلْرِض:  kai. evxh,leiyen َفَمَحاكما ورد ِبقوؿ موسي النبي ِبسفر التكويف "
ـَ َوالدَّبَّاَباتَ  " )تؾ َوُطُيوَر السََّماِء َفاْنَمَحْت ِمَف اَْلْرِض. َوَتَبقَّى ُنوٌح َوالَِّذيَف َمَعُو ِفي اْلُفْمِؾ َفَقطْ  النَّاَس َواْلَبَياِئ

ِمْف  َأْمُحوهُ َفَقاَؿ الرَّبُّ ِلُموَسى: َمْف َأْخَطَأ ِإَليَّ ِلبياف اإلزالة مف سفر الحياة " (, وِبموِضع أخيرٍ ٖٕ: ٚ
 (.ٖٖ: ٕٖ" )خر evxalei,yw auvto.n evk th/j bi,blou mou ِكَتاِبي

ؿُ  \ ِبمعنى )أكتب gra,fwمف مقطعيف, اْلوؿ مف الفعؿ  ceiro,grafonتتكوف كممة  ٜٖٔ (, ُأَسجّْ
 ., وىكذا يكوف المعنى الكامؿ لمكممة )المكتوب باليد(ِبمعنى )يد( cei,rوالثاني مف كممة 

 اًل مف )ِضدََّنا(.إلى )َعَمْيَنا( بد kaqV h`mw/n ُيمكف ترجمة عبارة ٓٗٔ
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, َوَقْد َرَفَعُو ِمَف اْلَوَسِط ُمَسمّْرًا ِإيَّاُه َٖٗٔلَنا ُمَضادَّاً  ٕٗٔالَِّذي َكافَ  ٔٗٔاْلَفَراِئضِ بِ 
ِميبِ  ـْ  َٙٗٔظاِفراً  ِ٘ٗٔبَجْيرٍ  ْخَزاُىـْ أَ  ْمَطاتِ اَساِت َوالسُّ ئَ الرّْ  َٗٗٔجرَّدَ  ِإذْ  ٘ٔ. ِباْلصَّ ِبِي

                                                           
ُحِسَب ضده بسبب اْلحكاـ والفرائض التي خالفيا  !ِبمعنى أفَّ ىذا الصؾ الذي كاف مكتوبًا عمى االنساف ٔٗٔ

ة البشر لمناموس سواء فبسبب ُمخالفتو وعصيانو اِلحكاـ الناموس والشريعة, وىكذا فبموت المسيح محا ُمخال
فمـ يعد ليذا الناموس أو ِلذاؾ ما ُيمسكو عمى  ,داخؿ اإلنسافالمكتوب أو الذي لمضمير اإلنساني المغروس 

 .المؤمف بالسيد المسيح الُمبتيج ِبخالصو والُمنتظر ِلمجيئو
ِبمعنى )في(, وىكذا لـ نمتـز إاّل ِبترجمة حالة القابؿ  evnوالحقيقة أنَُّو يغيب عف النص حرؼ المعنى     

do,gmasin  التي وردت عمييا كممةdo,gma عنى ما يدؿ عمى الوسيمة التي بيا تتـ اْلشياء وىو حرؼ بم
إلى )ِفي  toi/j do,gmasin)الباء( ِبكممة )ِباْلَفَراِئِض(, ومع ذلؾ نستطيع القوؿ أنَُّو ُيمكف ترجمة عبارة 

 .evnاْلَفَرِئِض( دوف االحتياج ِلمذكر الصريح لمحرؼ 
استمرار شكاية الناموس  ,eivmi مر مف فعؿ الكينونةفي زمف الماضي المست h=n ُيَبيُّْف استخداـ الفعؿ ٕٗٔ

 وفرائضة عمى اإلنساف قبؿ أف يأتي المسيح ِليمحو الصؾ الذي طالما أثقؿ اإلنساف وأتعبو. 
ًا َلَنا( ùpenanti,on h`mi/n ُيمكف ترجمة عبارة ٖٗٔ إلى  ùpenanti,onحيث تنقسـ كممة  أو )ِضدََّنا( إلى )ِضدَّ

وىكذا عداء(,  \عداوة  \ُمقابؿ  \ِبمعنى )ُمضاد  evnanti,oj أسفؿ( وكممة \معنى )تحت بِ  ,ùpoحرؼ المعنى 
 يكوف المعنى الكامؿ ِليذه الكممة ىو )تحت العداوة( أو )تحت العداء(.

الفداء  فعؿفي زمف الماضي داللًة عمى تأكيد  avpekdu,omai مف الفعؿ avpekdusa,menoj يرد اسـ الفاعؿ ٗٗٔ
قبؿ  اقتناص أرواح البشر وسطوتيـ في لسيد المسيح ِبتجريد القوات والسالطيف الشيطانّية مف قوتيـالذي عممو ا

الَتَجسُّد, وبحٍؽ فإنَّو ليس الزمف الماضي لمفعؿ فقط ما َبيَّف قوة فعؿ غمبة المسيح ِلقوات الُظممة ِبكافة سالطينيا 
ُأَعرّْي( ُمضاٌؼ  \بمعنى )أخمع  evkdu,w وف مف الفعؿتكإنما وأيضًا المعنى الذي ُيدؿ عميو الفعؿ حيُث أنو ي

االبتعاد شدة الداؿ أواًل عمى التماـ والشموؿ بما ُيبيف تماـ الخمع وشموؿ النزع وثانيًا عمى  ,avpoعنى ملحرؼ ال
 ةلمسيح وشدي عف قوة فداء السيد االذي َعبَّرنا عنو ِبفعؿ التجريد, وىو أمٌر يكن تجريدبما ُيَبيُّْف شدة الوقوتو 

  غمبتو لقوات الُظممة.
 التي ترد في حالة القابؿ المفرد إلى )ِبعالنيٍة( أو )في العالنيِة(. parrhsi,a ُيمكف ترجمة كممة ٘ٗٔ
واسـ الفاعؿ ِبمعنى )أخزى(  deigmati,zw الزمف الماضي الذي يرد عميو ُكؿّّ مف الفعؿُيَبيُّْف  ٙٗٔ

qriambeu,saj  )بيد أفَّ استخداـ الفعؿ د اْلفعاؿ التي يتضمنيا معنى الفعميفعمى تأكيبمعنى )ظافرًا ,
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ـْ ِفي َأْكٍؿ  َواِحدٌ  ٚٗٔ َيْحُكـْ الَ ِلذِلَؾ  ٙٔ ِفيِو. ُشْرٍب َأْو ِمْف ِجَيِة ِعيٍد َأْو َوِفي َعَمْيُك
اْلَجَسُد  َلِكف, ٓ٘ٔاآلِتَيةِ اُْلُموِر  ِٜٗٔظؿُّ  َٛٗٔتُكوفُ الَِّتي  ُٚٔسُبوٍت. ِىاَلٍؿ َأْو 

 ,َزةَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائِ اْلجَ  دٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأحَ  ٔ٘ٔـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْسُمْبكُ اَل يَ  ٛٔ ِح.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِلْمَمِسي
                                                                                                                                        

qriambeu,w  لو مف المعاني العميقة الدالة عمى قوة فعؿ االنتصار بما ُيعبر عف ِبيذا الموضع تحديدًا
موكٍب ِلحاكـِ انتصر عمى أعدائو ِبخزٍي فتبعوه كأسرى مفضوحيف ُمَشيَّريف وىو بياٌف ِلمدى فعؿ االنتصار 

ذي أتَّمَُّو السيد المسيح عمى الشياطيف ِبصمبو عمى خشبة الصميب, وىذا مف ناحية أّما مف اْلخرى ال
فنفس الفعؿ يدؿ أيضًا عمى موكب السيد المسيح االنتصاري الذي ُيمكف ِلناِظٍر َتَخيَُّمُو بينما نزؿ إلى 

( إلى ٗٔ: ٕكو ٕصرتو )الجحيـ عف طريؽ صميبو ِليعتؽ المأسوريف بو منذ آدـ ويقوىـ في موكب ن
 الفردوس. 

بوجوب الرسوؿ مار بولس ِلصيغة اْلمر في زمف الُمضارع داللًة عمى وصية  kri,nw يرد الفعؿ ٚٗٔ
االستمرار في عدـ االلتزاـ بالفرائض القديمة التي أوجبتيا عمييـ الشريعة الموسوّية ليس وكأنَّيا لـ تكف ذا 

لنفع منيا كاف قد َتَحقَّؽ ِبمجئ السيد المسيح في الجسد, وىكذا لـ تعد ِلتمؾ فائدًة أو نفعًا ,حاشا, إنما ِْلفَّ ا
 الفرائض فائدة بينما قد جاء مف كانت ُتَممُّْح وَترُمُز إليو. 

ىي )الَِّتي ِىَي ا الشطر إلى )ِىي( لتصير اعادة صياغة الترجمة ِليذ evstin قد ُيَترجـ فعؿ الكينونة ٛٗٔ
 يَدِة(.ِظؿُّ اُْلُموِر اْلَعتِ 

 أي )أعماؿ الناموس(. ٜٗٔ
 (.اُْلُموِر اآلِتَيةِ ( بداًل مف )اُْلُموِر اْلَعِتيَدةِ إلى ) mello,ntwn ُيمكف ترجمة كممة ٓ٘ٔ
ِبمعنى  brabei/onحيُث يتكوف مف كممة  أخسر الجعالة( \)أحسـ ِضد  katabrabeu,w معنى الفعؿ ٔ٘ٔ

اؿ حيف اتصالو ببعض الكممات وِبخاصة اْلفعاؿ عمى الد ,kataغنيمة( وحرؼ المعنى  \جائزة  \)ُمكافأة 
معنى الضد والعكس والُخسارة ِبما ُيَبيُّْف المعنى الذي دلت عميو اآلية أال وىو تحذيٌر مف ُفقداف الُمكافأة, 
وىذا مف ناحية أّما مف الناحية اْلخري إتياف الفعؿ ِبزمف الُمضارع ِلصيغة اْلمر ىو دعوة مف الرسوؿ 

لوسييف ِلمُمالحظة الُمستمرة ِلمف ُيحاولوف سمبيـ الُمكافأة ِبدفعيـ ِلإلنشغاؿ ِبأموٍر ال تفيدىـ ِبشٍئ بولس لمكو 
حيُث أنيا كانت رمزًا ِلما سيأتي, فمما أتى ما َرَمَزت إليو انتيى عمميا ليس كأنَُّو كاف باطاًل مف قبؿ إنما 

ِبحيُث تتفيـ معناه في درجتو اْلكثر ليا مف الُقدرة  ِْلنَُّو صار غير ُمجدّيًا بعد أف تسامت العقوؿ فأصبح
 سموًا.  
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, َٗ٘ٔقْد َأْبَصَرهُ  ِبالَِّذي ْٖ٘ٔقتَِنَعاً َوِعَباَدِة اْلَماَلِئَكِة, مُ  ٕ٘ٔتَّْضاِع اْلَكاِذبِ َراِغبًا ِفي ااْل 
الَِّذي  ,ِٚ٘ٔبالرَّْأسِ  َٙ٘ٔوَغْيَر ُمَتَمسّْؾٍ  ٜٔ ,َبَشِريّْ الْ  َفْيِموِ  ِ٘٘ٔفخًا َباِطاًل مْف ِقَبؿِ ُمْنتَ 

                                                           
بمعنى )ذىف  frh,n التي ترد ِبيذا الموِضع إلى مقطعيف, اْلوؿ مف كممة tapeinofrosu,nh تنقسـ كممة ٕ٘ٔ
وِضع , وىي ُمستخدمٌة ِبيذا المذليؿ( \متواِضع  \ِبمعنى )ُمتَِّضع  tapeino,j اني مف كممةثوال ,إدراؾ( \عقؿ  \

 مف الناحية الجدلّية الساخرة مف الرسوؿ بولس كإشارة إلى اإلتضاع الزائؼ.  
ة ما َيِظّنوف  evmbateu,wn زمف الُمضارع لصيغة اسـ الفاعؿ ٖ٘ٔ ُيبيف استمرار االقتناع العقمي ِلمثؿ ىؤالء ِبِصحّْ

 أنيـ قد رأوه.
اْلشخاص عمى االدعاء برؤيتيـ لمالئكِة  ر ىؤالءالُمستخدـ ِبيذا الموِضع ُيَبيُّْف معنى اصرا or̀a,w الفعؿ ٗ٘ٔ

وُ حيُث ورد ِبتفسير موسوعة الكنيسة القبطّية وكأف ما قد نظروه حقيقًة ويقينًا يوجبوف عمى الناس عبادتيا   ما َنصَّ
ة يحذرىـ بولس الرسوؿ لئال يفقدوا المكافأة التى أعدت ليـ أى الحياة اْلبدية وذلؾ باستماعيـ إلى معمميف كذب}

يظنوف أنيـ بدعوتيـ لعبادة المالئكة يظيروف تواضعا لكسب مديح الناس, فيو تواضع مزيؼ وخطية تمبس 
وكان ىؤالء األشخاص يدَّعون كذًبا أنيم رأوا الملئكة بينما ما يدعونو من رؤى ال تزيد عن ثياب الفضيمة. 

إلى الكبرياء وليس التفكير الخاضع لقوى كونيا وليدة ألذىانيم التى ليا التفكير العقمى الجسدى الذى يقود 
 {. الروح
ُيَبيُّْف معنى استمرار انخداع ىؤالء القوـ بما ُيحاولوف فيو  eò,raken إتياف الفعؿ ِبزمف الُمضارع التاـأّما     

 اقناع الناس برؤيتيـ لو.
 بمعنى )مف خالؿ(. ٘٘ٔ
مف فعؿ الَتَمسُِّؾ, حيُث يدؿ مدى قصد الرسوؿ بولس ِبيذا الموِضع تحديدًا ُيَبيّْف  krate,w استخداـ الفعؿ ٙ٘ٔ

ىذا الفعؿ ليس فقط عمى المسؾ إنما وأيضًا عمى شدة القبض واالستمساؾ واالحتجاز كشٍئ ُممِزـٍ ِلكؿ مؤمف 
ـْ ِإالَّ بالسيد المسيح أف يتمسؾ بو إلى التماـ, وىو المعنى الذي تعبر عنو عذراء النشيد ِبقوليا " َقِمياًل  َفَما َجاَوْزُتُي

(, وما ٗ: ٖ" )نش َحتَّى َأْدَخْمُتُو َبْيَت ُأمّْي َوُحْجَرَة َمْف َحِبَمْت ِبي َفَأْمَسْكُتُو َوَلْم َأْرِخوِ َحتَّى َوَجْدُت َمْف ُتِحبُُّو َنْفِسي 
مؿ يزد المعنى داللًة عمى فعؿ التمسؾ إتياف الفعؿ بزمف المضارع الداؿ عمى وجوب الدواـ واالستمرار في ع

 الشئ.
 يقصد )السيد المسيح( كرأٍس لمجسد الذي ىو الكنيسة. ٚ٘ٔ
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ِمَف  َٜ٘ٔيْنُمو ُنُموِّا ٛ٘ٔاً ػػػُمَتَواِزرًا َوُمْقَتِرناٍؿ ػػػػَأْوصَ وَ  ِد ِبَمَفاِصؿِ ػػؿُّ اْلَجسَ ػػُو كُ ػػنْ مِ 
ِليَّ  اَلـِ ػػػػػاْلعَ  اِدئِ ػػػػػػَمبَ ْف ػػػػػػػػػػػػػػِح عَ ػػػػػػػػَع اْلَمِسيػػػػػػػػـْ مَ ػػػػػػُمتُّ  َذاإِ  ذِلؾَ ػػػػلِ  ٕٓ .ٓٙٔاهللِ   , ٔٙٔةِ ػػػػػػػاْْلَوَّ

 َواَل َتُذْؽ! َوالَ  َتْمُمْس اَل  ٕٔ؟ ُٕٙٔتْمَزُموَف ِبَفَراِئضٍ  ,ِفي اْلَعاَلـِ َعاِئُشوَف  َفِمَماَذا َكَأنَُّكـْ 
ا ػػػػَب َوَصايَ ػػػػاِؿ, َحسَ ػػػػػااِلْسِتْعمَ بِ  َزَواؿِ ػػا ِلمْ ػػػػيَ َي َجِميعُ ػػػػػىِ  يػالَّتِ  ٕٕ, ْٖٙٔمِسؾْ تُ 

                                                           
بزمف الُمضارع يبيف حالة االستمرار  evpicorhgou,menonو sumbibazo,menon مجئ اسمي الفاعؿ ٛ٘ٔ

, فيو أمٌر يمتد إلى انتياء الزمف عف طريؽ شركة لفعمي االرتباط واالقتراف ِْلعضاء الجسد الواحد
 رب ودمو اْلقدسيف.المؤمنيف في جسد ال

لممجيوؿ  evpicorhgou,menonو sumbibazo,menonدالالت إتياف اسمي الفاعؿ  فبيد أّنُو مف بي    
اإلشارة إلى عمؿ اهلل السري في الربط بيف أعضاء الجسد الواحد أواًل مف الناحية الفسيولوجّية الطبيعّية 

ء الجسد الواحد وفي تناُسٍؽ وتناُغـٍ تحتار لو اْلفئدة التي خمؽ اهلل اإلنساف عمييا في ترابٍط بديٍع ِْلعضا
والعقوؿ, وثانيًا مف الناحية الروحّية كبياٍف ِلقوة اهلل الذي يفيض بمواىبو عمى المؤمنيف ليجعؿ ِلُكؿّْ واحٍد 

ي رأسو منيـ ما ُيَميّْزه عف اْلخر وىكذا تتكافئ الُفرص وتتوازف النعـ الُمعطاه ليـ فيكتمؿ الجسد الواحد الذ
 (.ٕٚ-ٕٔ: ٕٔكؤىو المسيح )

يعطي معنى ينمو(  \بمعنى )ُيثِمر  au;xei في حالة المفعوؿ بو بعد الفعؿ au;xhsin استخداـ االسـ ٜ٘ٔ
في زمف الُمضارع  auvxa,nwالتأكيد, وىي احدى صيغ المغة اليونانّية ِلتأكيد الفعؿ, أّما استخداـ الفعؿ 

لما َتَمسَّؾ المؤمف كأحِد أعضاء الجسد بالسيد المسيح كرأٍس ِليذا الجسد, فمبياف استمرار اإلثمار والنمو طا
وىو ما ُيَعبّْر عف حيوية اإليماف العامؿ بالمحبة واستمرار تجدد قوتو التي يسكبيا الروح القدس عمى 

 اإلنساف. 
 أي )النمو الذي يأتي مف اهلل( أو )النمو الذي يمنحو اهلل(. ٓٙٔ
 .ٕٕٔدينية مف أوامٍر ونواٍة( كما أوردنا باليامش رقـ الترتيبات البمعنى ) ٔٙٔ
 (.أضع ]قانونًا أو نظامًا[ \ فرض ]فرائض[أ) dogmati,zw معنى الفعؿ ٕٙٔ
حيُث يتقارب المعنى  qigga,nw والفعؿ a[ptw يصعب التفريؽ في الترجمة بيف الفعؿ وُ نَّ أالحقيقة  ٖٙٔ

فعؿ اْلوؿ إلى )ألمس( ومنيا ما ُيترجمو إلى )أمسؾ(, ِبشكٍؿ كبيٍر بينيما, فمف القواميس ما ُيترجـ ال
مف  وُ نَّ أوىكذا فمف القواميس ما ُيترجـ الفعؿ الثاني إلى )أجس( ومنيا ما ُيترجمو إلى )ألمس(, بؿ 

(, ومنيا ما ُيفيد ٘ٔ-ٖٔ: ٜٔما ورد بيا الفعؿ اْلوؿ ِبمعنى ما ُيفيد الممس )مت  المواِضع اإلنجيمّية
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اٍع ػػػػػػػػاتّْضَ َمٍة وَ ػػػػػػػاَدٍة َنافِ ػػػػػػٍة, ِبِعبَ ػػػػػػُة ِحْكمَ ػػػػا ِحَكايَ ػػػػػػػػي َليَ ػػػػػالَّتِ  ٖٕ ,ٗٙٔاسِ ػػػػـِ النَّ ػػػػَوَتَعاِلي
 .دِ ػػػػػػػَجسَ اِع الْ ػػػػػػِة ِإْشبَ ػػػػػػْف ِجيَ ػػػػػٍة َما مِ ػػػػػَس ِبِقيمَ ػػػػػػػَليْ  ِد,ػػػػػػػِر اْلَجسَ ػػػػػَوَقيْ  ٘ٙٔكاِذبٍ 

 

 األصحاح الثاِلث
  ْوُؽ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ  ٜٙٔوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىُ َما  ٛٙٔواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفاْطُمبُ  ٚٙٔحِ ػػػػػػػػػَع اْلَمِسيػػػػػػػػػػػػمَ  ٙٙٔـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػُأِقْمتُ َفِإف  ٔ
  ٓٚٔوُف[ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ]َيكُ ُح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُث اْلَمِسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحيْ 

                                                                                                                                        

َأَنا أكثر عف حميمية االمساؾ كما ورد بػػقوؿ اهلل ِْلبيمالؾ عف سارة زوجة ابراىيـ "معنى يعبر بصورة 
ـْ َأَدْعَؾ  َأْيضًا َعِمْمُت َأنََّؾ ِبَساَلَمِة َقْمِبَؾ َفَعْمتَ   ouvk َتَمسَُّياَىَذا. َوَأَنا َأْيضًا َأْمَسْكُتَؾ َعْف َأْف ُتْخِطَئ ِإَليَّ ِلَذِلَؾ َل

avfh/ka, se a[yasqai auvth/j"  تؾ(ٕٓ :ٙ   .) 
 \في المفعوؿ بو الجمع ِبمعنى )حسب  evnta,lmata ِبيذا الموِضع قبؿ كممة ,kata يرد حرؼ المعنى ٗٙٔ

 .كحسب(
مف أعمى إلى والحركة عف االتجاه الذي ُيستخدـ ِببعض اْلحياف لمتعبير  ,kata بيد أفَّ استخداـ الحرؼ    

مستوى الَتَدّني الذي لمتعاليـ البشرّية التي تدفع بشكٍؿ عف تحديدًا ِبيذا الموِضع لو مف الداللة بحيُث ُيعبر  أسفؿ
الناس ِبأتعاٍب ال مف اْلشكاِؿ لمعبادة الروتينّية الُمنحصرة في العادات والتقاليد التي يضعيا البشر ِلَتثقيؿ 

 يحمموف ولو شيئًا يسيرًا منيا.
 .ٕ٘ٔراجع اليامش رقـ  tapeinofrosu,nh لمزيٍد مف الشرح عف معنى كممة ٘ٙٔ
ال يتوقؼ  مبنّيًا لممجيوؿ ُيبيف أفَّ فعؿ االقامة مف اْلموات مع المسيح ىو فعؿٌ  sunegei,rw إتياف الفعؿ ٙٙٔ

فقط عمى سعي اإلنساف إنما ىو ُمحتاٌج ِلقوة اهلل وِلعمؿ نعمتو في حياة االنساف ميما بمغت جيادات اإلنساف 
  ىمية اجتياد اإلنساف ِلعمؿ ما ُيوضح بو محبة اهلل الكامنة ِبقمبو. وسعيو, وىو معنى ال يمغي أ

ـْ َقْد[ُيمكف إضافة عبارة  ٚٙٔ ـْ َقدْ َفِإف بشطر اآلية السابؽ عمى ىذا النحو ) ]ُكْنُت ـْ َمَع اْلَمِسيِح( ِلتسييؿ ]ُكْنُت [ ُأِقْمُت
 القراءة والُمتابعة.

ة مُمداو الكولوسييف بِ الرسوؿ مار بولس دعوة مدى مب( ُيَبيّْف ِبمعنى )أط zhte,w اْلمر الُمضارع مف الفعؿ ٛٙٔ
 واالستمرار عميو.الطمب 

 .ta. a;nw أضفنا ىذا الضمير كترجمٍة ِبتصرٍؼ ِلعبارة ٜٙٔ
 الذي ورد ِبيذا الشطر مف اآلية. evstin الترجمة الحرفّية ِلفعؿ الكينونة ٓٚٔ
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ِباْْلُُموِر الَِّتي اَل  ,َٗٚٔفْوؽُ ِباْْلُُموِر الَِّتي  ٖٚٔاْىَتمُّوا ٕ اهلِل. َٕٚٔعْف َيِميفِ  َٔٚٔجاِلٌس 
  ٚٚٔـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُمتُّ  ـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلَنَّكُ  ٖ. ٙٚٔاَْلْرضِ  ٘ٚٔىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعمَ 

                                                           

فعؿ الجموس ِبمكاٍف قريٍب بمعنى يدؿ عمى  ِبمعنى )أجمس( في ىذا الموِضع ka,qhmai يرد الفعؿ ٔٚٔ
قد ورد أنَُّو بف حيُث الىوت االؤكُّْد الرفعة والسمو, وىو دليٍؿ الىوتي يإلى الدرجة التي تؤكد عمى مقدار 

: »َوَقاَؿ: ا النبي "خميكما في قوؿ  جموس اهلل نفسو عمى العرشبموِضع آخر ِلبياِف  َفاْسَمْع ِإذًا َكاَلـَ الرَّبّْ
, َوُكؿُّ ُجْنِد السََّماِء ُوُقوٌؼ َلَدْيِو َعْف /kaqh,menon evpi. qro,nou auvtou َرَأْيُت الرَّبَّ َجاِلسًا َعَمى ُكْرِسيّْوِ  َقدْ 

 (.ٜٔ: ٕٕمؿ ٔ" )َيِميِنِو َوَعْف َيَساِرهِ 
فعؿ السابؽ شرحو مقدار الرفعة والسمو ,مف منطمؽ ُقرب المكاف, الذي َدؿَّ عميو ال |/dexia ُتؤكُّْد كممة ٕٚٔ

ka,qhmai مع ُمقابمتيا  - ُمصطمحات الِكتاب الُمَقدَّس], لمزيٍد مف الشرح عف ىذه الكممة راجع كتابنا
واإلنجميزّية لمعيد الجديد بالمغة العبرية وبالنص السبعيني اليوناني لمعيد القديـ, وبالمغة اليونانية والقبطية 

 الُجزء الثاني[. -
اىتماميـ ودواـ في صيغة اْلمر ِلزمف الُمضارع وصية الرسوؿ بوجوب استمرار  frone,w ُيَبيُّْف الفعؿ ٖٚٔ

 .باْلمور السمائّية ال باْلمور اْلرضية الزائمة
إاّل أننا  اْىَتمُّوا ِبَما ُىَو َفْوُؽ(( أو )اْىَتمُّوا ِبَما َفْوؽُ إلى ) ta. a;nw fronei/te ُيمكف ترجمة عبارة ٗٚٔ

منا االلتزاـ  كتعبيٍر ُمفرٍد ِلمعنى  التي ترد لحالة المفعوؿ بو الجمع .ta لترجمة الحرفّية ِْلداة التعريؼباَفضَّ
 كممة )اُْلمور(.

يدؿ عمى السيادة والييمنة, وكأفَّ مف اآلية الُمستخدـ ِبيذا الشطر  ,evpi جدير بالذكر أفَّ حرؼ المعنى ٘ٚٔ
سامعيف والقارئيف عمى مدى العصور ,بؿ وكؿ اللساف حاؿ مار بولس الرسوؿ يوصي الكولوسييف 

التي فرضت  نشغاالتالشيوات واالىتمامات و االِباالنتباه لئاّل تتسمط وُتَييمف وَتَتَسيّْد عمييـ واْلجياؿ, 
 (.ٖٓ: ٗٔسيطرتيا وسطوتيا عمى اْلرض ِبتحفيٍز مف رئيس ىذا العالـ )يو 

 . اَل ِبَما ُىَو َعَمى اَْلْرِض()إلى ( أو ا َعَمى اَْلْرضِ اَل ِبمَ إلى ) mh. ta. evpi. th/j gh/j قد تَُترجـ عبارة ٙٚٔ
في زمف الماضي ُيبيف حالة التأكيد ِلفعؿ الموت مع المسيح, ليس الموت  avpoqnh,|skwإتياف الفعؿ  ٚٚٔ

 الجسدي إنما الموت الروحي باإلنفصاؿ عف العالـ واىتماماتو الباطمة.
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ـْ   ٜٚٔاْلَمِسيحُ  ِمفَ ُتعْ اسْ َمَتى  ٗ َمَع اْلَمِسيِح ِفي اهلِل. َٛٚٔقْد ُخبَّْأتَوَحَياُتُك
ـْ َأْيضًا َمَعُو ِفي َمْجدٍ  َسُتْسَتْعَمُنوفَ , َفِحيَنِئٍذ َٓٛٔحَياتَُنا, َأِميُتوا ِلذِلَؾ  ٘ .َأْنُت

َنا, الَِّتي َعَمى اَْلْرضِ  اْْلَْعَضاءَ  يَرةُ الْ  شَّْيُوُة,الْ  ,النََّجاَسةِ  ,الزّْ الطََّمَع وَ , رَّغَبُة الشّْرّْ
َيْأِتي َغَضُب اهلِل َعَمى َأْبَناِء  ِٔٛٔبَسَبِبَيااُْلُموَر الَِّتي  ٙ اَْلْوثَاِف, ِعَباَدةُ  الَِّذي ُىوَ 
ـْ َأْيضًا َسَمْكُتـْ  ٚ. اْلَمْعِصَيةِ  ـْ َأْنُت الَِّذيَف َبْيَنُي

ـْ َتِعيُشوفَ  َقْباًل, ٕٛٔ ِحيَف ُكْنُت
ٖٔٛ 

                                                           
يونانييف الذيف درجوا عمى وصؼ الميت ِبإنَُّو ُمختبٌئ في اصطالٌح يقتبسو مار بولس الرسوؿ عف ال ٛٚٔ

 .اْلرض, ولساف حالو يقوؿ أنَُّو إذا ُكّنا قد ُمتنا مع المسيح فحياتنا ُمختبأٌة فيو
أّما إتياف الفعؿ ِبزمف الُمضارع التاـ فمبياف أفَّ آثار فعؿ الموت مع المسيح التزاؿ ُممتدة إلى وقت كالـ     

َـّ الَتَكمُّـ فيو, وىذا مف ناحية أّما مار بولس الرسو  لى اْلبد, فيو ليس حدثًا انتيت آثاره ِبانتياء الزمف الذي َت ؿ وا 
مف الناحية اْلخرى فبناء الفعؿ لممجيوؿ يدؿ عمى أفَّ القوة التي بيا يقدر اإلنساف عمى ُمقاومة انشغاالت العالـ 

مف مات لممسيح في اهلل, تفيض عمى اإلنساف ِبنعمة اهلل واغراءأتو واىتماماتو ,لتصير حياتو ِبمثابة حياِة 
( إاّل في ٖٓ: ٗٔالموىوبة لو مجانًا, فميما بمغت جيادات اإلنساف ال يقدر عمى ُمواجية العالـ ورئيسو )يو 

 الصميب.حاؿ قد التجئ لمسيد المسيح الذي دحر الشيطاف وقواتو عمى خشبة 
 (.أظيره اهلل فى مجيئو الثانىبمعنى ) ٜٚٔ
لفظة )حياتنا( ىي لفظة اعتراضّية تعود عمى شخص المسيح وليس عمى فعؿ االستعالف, وىكذا فإفَّ اعادة  ٓٛٔ

 (.َمَتى ُأْظِيَر اْلَمِسيُح ]الَِّذي ُىَو[ َحَياتَُناصياغة الُجممة ِبتصرؼ تكوف عمى ىذا النحو )
 َأْجِمَيا(.و )ِمْف أ َيا(إلى )ِْلَْجمِ  ]aوأداة الوصؿ  ,dia ُيمكف ترجمة حرؼ المعنى ٔٛٔ
قد ُيستخدـ ِبمعنى مجازي لإلشارة إلى الكيفّية التي ِبموجبيا يسمؾ  peripate,wسبقنا ِبشرِح أفَّ الفعؿ  ٕٛٔ

أفَّ سموكيـ ُيبيف  الماضيِبزمف  peripate,w, وىذا مف ناحية أّما مف الناحية اْلخرى فإتياف الفعؿ اإلنساف
منيـ ِلعمؿ كؿ ما ىو ردئ, وىو اْلمر الذي ربما ُيحفز روح اْلمؿ لدى السابؽ كاف ِبغاية االصرار والرغبة 

الجميع, فبرغـ كونيـ قباًل قد سمكوا بمدى االصرار ِلفعؿ ما ىو مرتبٍط بالعالـ إاّل أفَّ ليـ رجاًء عند اهلل لكي ما 
 اقترفوه يقبميـ اهلل في ممكوتو. إذا أظيروا الرغبة لمتوبة عما 

بالماضي, وىو معنى  عمى اعتياد الشرور والرذائؿ evzh/te بزمف الماضي المستمر za,w إتياف الفعؿ دؿي ٖٛٔ
ُيَبيّْف مدى االصرار السابؽ الذي كاف لدييـ ِلعمؿ ما ىو غير الئؽ تمامًا كما َبيََّف إتياف الفعؿ 

periepath,sate,  الماضي البسيط. بزمف 
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ـْ َأْيضًا َعنْ  َٗٛٔوَأمَّا اآلَف َفاْطَرُحوا ٛ ا.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفييَ  ـْ َأْنُت  ,٘ٛٔاْلَخَطاَيا[ َجِميُعَياىِذِه ]ُك
. ٜٛٔةَ اْلَقِبيحَ  ةَ مَ , اْلَكمِ ٛٛٔ, التَّْجِديؼَ ْٚٛٔلُخْبثَ , اٙٛٔنَّْقَمةَ اْلَغَضَب, ال ـْ  ٜ ِمْف َأْفَواِىُك

 افَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإِلْنسَ  ٕٜٔـْ ػػػػػػػػػػػػْعتُ َنزَ  ٍٜٔٔض, ِإذْ ػػػػػػػػػػػػػػَبعْ الْ ـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبْعُضكُ َعَمى  ٜٓٔواػػػػػػػػاَل َتْكِذبُ 
                                                           

يدؿ عمى شدة الطرح وااللقاء الموِضع  ( في ىذاأطرح \أنزع  \بمعنى )أخمع  avpoti,qhmiاستخداـ الفعؿ  ٗٛٔ
الداؿ أواًل عمى الشموؿ والتماـ والكماؿ  ,avpoأزيؿ( ِبحرؼ المعنى  \أطرح ِبمعنى ) ti,qhmiحيُث يتصؿ الفعؿ 

 في إتماـ حدث الفعؿ, وثانيًا عمى شدة االبتعاد واالنفصاؿ.
لو مف الداللة الكبيرة أفَّ ييب  avpo,qesqeالماضي البسيط أّما استخداـ ىذا الفعؿ ِلصيغة اْلمر في زمف     

رجاًء لمف َيُشؾُّ في مغفرة المسيح لخطاياة الكثيرة, ذلؾ ِْلفَّ استخداـ زمف الماضي البسيط ُيَبِيُف أفَّ اْلمر ىو 
متكرر الذي ىو لمرة واحدة فقط, فمئف كاف الرسوؿ يأمرىـ ِبطرح الخطايا وخمعيا فيو ال يتكمـ عف فعؿ التوبة ال

واجٌب عمى كؿ مسيحي إنما بالحري يأمرىـ ِبنزع الميؿ لمخطية مف فكرىـ اْلمر الذي يكوف ِلمرة واحدة عندما 
يتحوؿ اإلنساف ِبفكره ِلتسميـ حياتو ُكمّْيًَّة لمسيد المسيح, بمعنى آخر أنَُّو ال يأمرىـ ِبعدـ إتياف الخطية عمى 

ف كاف ُممزـٍ  ِلكؿ مسيحٍي إاّل أنو صعب التحقيؽ ِْلفَّ االنساف بطبيعتو يميؿ إلى الطبيعة  االطالؽ اْلمر الذي وا 
الفاسدة, وِليذا فيو يأمرىـ ِبنزع فكر الخطية مف أفكارىـ لمرة واحدة ىي المرة التي ينفتح فييا وعييـ إِلدراؾ 

ة الُمستمرة, ومف ُىنا نرى أفَّ ُبغضتيـ لمخطية ورفضيـ ليا, فمو َذّلوا في واحدٍة منيا وجب عمييـ التوبة السريع
 أمره ليـ في زمف الماضي بطرح الخطايا ال يعني ِبحاٍؿ مف اْلحواؿ عدـ توبتيـ في حاؿ اقترفوا أٍي منيا. 

حذؼ ىذه الكممة أو االستعاضة , إنما ُيمكف ta. pa,nta[ كترجمٍة ِبَتَصرٍُّؼ لتعبير اْلَخَطاَياأضفنا كممة ] ٘ٛٔ
 عنى العاـ المقصود مف سياؽ النص.عنيا دوف االخالؿ بالم

 النقمة ىي تعبير عنيؼ عف عدـ الرضا. ٙٛٔ
 الخبث ىو الرغبة فى إيذاء اآلخريف. ٚٛٔ
 .ىو المعف واإلفتراء عمى اهللالتجديؼ  ٛٛٔ
 .اْللفاظ غير الالئقةِبمعنى  ٜٛٔ
 اْلمر ِلزمف الُمضارع ُيبيُّْف دعوتو ليـ باالستمرار في عدـ الكذب.صيغة  ٜٓٔ
ـُ[.إلى ] avpekdusa,menoiلنستطيع أف ُنَترجـ اسـ الفاعؿ ِلزمف الماضي  ا الحرؼأضفنا ىذ ٜٔٔ  َخَمْعُت
القوة والشموؿ في الخمع والسمب ولذلؾ ِلبياف معنى  ُأَجرّْد( \بمعنى )أنزع  avpekdu,omaiُيستخدـ الفعؿ  ٕٜٔ

ُأَعرّْي( ُمضاٌؼ لحرؼ  \)أخمع  بمعنى evkdu,w تكوف مف الفعؿياخترنا ِلترجمة ىذه الكممة فعؿ النزع, حيُث 
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 َحَسِب كَ  ٜ٘ٔاْلَجِديَد الَِّذي َيَتَجدَُّد ِلْمَمْعِرَفةِ  َٜٗٔوَلِبْسُتـُ  ٓٔ َمَع َأْعَماِلوِ  َٖٜٔقِديـَ الْ 
, ِختَاٌف َوغَ  اَل َيُكوُف َبْعدُ َحْيُث  ٔٔ ُصوَرِة َخاِلِقِو, َبْرَبِريّّ  ,َمؼٌ ُيوَناِنيّّ َوَيُيوِديّّ

, , ِسِكيِثيّّ . َعْبٌد ُحرّّ َكُمْخَتاِري اهلِل  ,اْلَبُسواِلذِلَؾ  ٕٔ َبِؿ اْلَمِسيُح اْلُكؿُّ َوِفي اْلُكؿّْ
 ٖٔ ,َناةِ اْْلَ َوُطوَؿ  اْلَوَداَعةَ وَ  اْلتََّواُضعَ وَ  المُّْطؼَ وَ  الرَّْأَفةِ اْلِقدّْيِسيَف اْلَمْحُبوِبيَف َأْحَشاَء 

ـْ َبْعضًا, َوُمَساِمِحيفَ بَ  ُٜٙٔمْحَتِمِميفَ  ـْ َبْعضاً  ْٜٚٔعُضُك َْلَحٍد  تْ َكانَ  َذاإِ  ,َبْعُضُك
ـُ  ِشَكاَية ,َعَمى َأَحٍد. َكَما َغَفَر َلُك ـْ َأْيضًا. الرَّبُّ  َياَجِميعَ  َفْوَؽ ىِذهِ وَ  ٗٔ ىَكَذا َأْنُت

                                                                                                                                        

الداؿ أواًل عمى التماـ والشموؿ بما ُيبيف تماـ الخمع وشموؿ النزع وثانيًا عمى شدة االبتعاد وقوتو  ,avpo عنىمال
 بما ُيَبيُّْف شدة الخمع الذي َعبَّرنا عنو ِبفعؿ النزع.

 إلى )عتيؽ(. palaio.n ُيمكف ترجمة الصفة ٖٜٔ
 ُيستخدـ ِلبياف قوة النزع الذي ُيطالب بو الرسوؿ الكولوسييف وغيرىـ, فالفعؿ avpekdu,omaiكما أفَّ الفعؿ  ٜٗٔ

evndu,w  ُيبيُّْف بالعكس مدى قوة التجديد الذي ُيطالب بو الرسوؿ مف سبقوا بنزع ميؿ الخطية مف أفكارىـ, ومنو
عنو أعمالو القديمة, وىو المعنى الذي  ُنالِحُظ أفَّ قوة التجديد التي يقتنييا اإلنساف ال تتـ إاّل بعد أف يترؾ

( ٗٔ: ٖٗ" )مز ِحْد َعِف الشَّرّْ َواْصَنِع اْلَخْيَر. اْطُمِب السَّاَلَمَة َواْسَع َوَراَءَىاينطبؽ وقوؿ النبي بسفر المزامير "
ممة أو بيف حيُث َيعقب النبي بداءة ُصنع الخير ِبنياية الَحدّْ عف الشر مف منطمؽ انو ال شركة بيف النور والظُ 

؟ َوَأيَُّة َشِرَكٍة ِلمنُّوِر َمَع الظُّْمَمِة؟ الخير والشر عمى ما قالو بالروح مار بولس الرسوؿ " َْلنَُّو َأيَُّة ِخْمَطٍة ِلْمِبرّْ َواإِلْثـِ
 (.  ٘ٔ-ٗٔ: ٙكو ٕ)َوَأيُّ اتَّْفاٍؽ ِلْمَمِسيِح َمَع َبِميَعاَؿ؟ َوَأيُّ َنِصيٍب ِلْمُمْؤِمِف َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِف؟" 

, ِلذلؾ تُترجـ المبنية عمى االختبار والُمالحظةالعممّية يدؿ عمى ُعمؽ المعرفة  evpi,gnwsin استخداـ كممة ٜ٘ٔ
 الدقيقة(.بعض الترجمات ىذه الكممة إلى )المعرفة 

 في زمف الُمضارع ُيبيف الدعوة بوجوب استمرار االحتماؿ. avneco,menoi اسـ الفاعؿ ٜٙٔ
بمعنى )أسامح(, بيد أنَُّو مف بيف  cari,zomaiيامش السابؽ بتطبيؽ نفس القاعدة عمى الفعؿ راجع ال ٜٚٔ

بيذا الموِضع اإلشارة إلى إظيار الشفقة في منح االحساف, وكأفَّ  cari,zomaiالمغة الستخداـ الفعؿ  دالالت
ٍب إنما ِبكؿ رضى لساف حاؿ الرسوؿ ُيطالب الكولوسييف ,وكؿ السامعيف, بمنح المغفرة لممسيئيف  ليس ِبَتَغصُّ

وشفقة وَتَحنُّف, حيُث ُنالحظ أفَّ نفس الفعؿ قد اسُتخدـ قباًل كإشارة لممغفرة التي يمنحيا اهلل لمُخطاة كما ورد 
 بػالعدد الثالث عشر مف اْلصحاح الثاني.
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الَِّذي  ,اهلِل ِفي ُقُموِبُكـْ َساَلـُ  ُٕٓٓسدْ َوِليَ  ٘ٔ اْلَكَماِؿ. ٜٜٔالَِّتي ِىَي ِرَباطُ  ,ٜٛٔاْلَمَحبَّةَ 
ـْ َكِمَمُة اْلَمِسيِح  ِٕٔٓلَتْسُكفْ  ٙٔ ِفي َجَسٍد َواِحٍد, َوُكوُنوا َشاِكِريَف. ِإَلْيِو ُدِعيُتـْ  ِفيُك

ـْ  ُٕٕٓمْرِشُدوفَ وَ ِبِغَنًى, ُمَعمُّْموَف  , ِبَمَزاِميَر َوَتَساِبيَح ِبُكؿّْ ِحْكَمةٍ  َبْعَض الْ َبْعُضُك
                                                           

 المحبة ىي رباط الكماؿ(. !فوؽ كؿ ما سمعتـو بمعنى ) ٜٛٔ
الداؿ عمى الُمالزمة  su,n ف قوة الربط حيُث أنيا تتكوف مف حرؼ المعنىع su,ndesmoj ُتَعبّْر كممة ٜٜٔ

مدى التأثير الذي ِلعمؿ المحبة كرباٍط قوٍي  يوضح, وىو تعبيٌر قيد( \بمعنى )رباط  desmo,j والُمصاحبة وكممة
 الكماؿ.يقود مف فيو إلى 

أفصؿ في نزاع( كتعبيٍر  \عنى )أعمؿ كحكـ بم brabeu,w أي )ِلَيْمِمْؾ( حيُث ُيستخدـ ِبيذا الموِضع الفعؿ ٕٓٓ
ِبَتَممُّؾ المسيح دعوة الرسوؿ استمرارية عف الُسمطة والَتَسيُّد, أّما إتياف الفعؿ ِبصيغة اْلمر ِلزمف الُمضارع فمبياف 

  المؤمنيف.عمى قموب المؤمنيف, بؿ باْلحرى استمرارية منح الفرصة لمرب لكي ما َيَتَسيَّد عمى قموب 
اْلمر ِلزمف الُمضارع ِبيذا الموضع تدؿ عمى وجوب االستمرار في احتفاظ المسيحي ِبكممة الرب صيغة  ٕٔٓ

كني عف معنى ِبيذا الموِضع ي evnoike,w ساكنٌة فيو, وىذا مف ناحية أّما مف الناحية اْلخرى فاستخداـ الفعؿ
بمعنى  oivke,wيتكوف مف الفعؿ  evnoike,wالُعمؽ في َتَقبُّؿ كممة اهلل ِلتسكف في اإلنساف, ذلؾ ِْلفَّ الفعؿ 

في(, وىكذا فيو فعٌؿ ُمَرّكٌب ُيعبر عف معنى العمؽ وليس السطحّية  \ِبمعنى )داخؿ  evn)أسكف( وحرؼ المعنى 
 .في َتَقبُّؿ كممات اهلل ووصاياه

 و dida,skontejفي صيغة اسـ الفاعؿ لمزمف الُمضارع nouqete,w و dida,skwاستخداـ الفعميف  ٕٕٓ
nouqetou/ntej  والتعميـِ  رشادِ اال في والدواـِ  االستمرارِ بِ يعبر عف الُنصح. 

عمى موضوع عدـ استغالؿ مف منحو اهلل الُسمطة لمَتَسمُّط  حَّ مِ بيد أفَّ استخداـ ىذيف الفعميف ِبيذا الموِضع يَ     
س المحبة اْلبوية الصادقة التي والَسيطرِة والسيادة عمى آخريف, لكف أف يكوف التعميـ والتحذير مبني عمى أسا

ال تحتمؿ أف ترى آخريف الزالوا بعيديف عف الخالص الثميف الذي قدمو السيد المسيح عمى خشبة الصميب, 
بالمغة اليونانّية بياف ُقرب العالقة بيف الُمَعمّْـ والتمميذ, فيي ليست  dida,skwذلؾ ِْلنَُّو مف بيف دالالت الفعؿ 

 .يا مبنية عمى المحبةنَّ أَسّمط ِبقدر ما عالقة تنبني عمى التَ 
والحقيقة أفَّ ىذا الفعؿ ِبيذا الموضع ُيَبيُّْف مدى رغبة الرسوؿ بولس في ارشاد الكولوسييف لالستمرار في     

مشاعر أبوية صادقة منيـ لمف يقوموف بتعميميـ وتحذيرىـ, فيو ليس  فتعميـ غيرىـ وتحذيرىـ بشكٍؿ ُيعبر ع
يا ليـ, وىو المعنى ونإنما ىو تعميـٌ ينبع مف صفة المحبة اْلبوية التي يحمم ,التعالي عمى الغير تعميمًا ِبدافع
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. ُٕٗٓقُموِبُكـْ بِ  َٖٕٓمَتَرنِّْميفَ  ,يٍَّة ِبِنْعَمةٍ ُروحِ  َناِشيدَ َوأَ  ـْ ِبَقْوٍؿ َأْو  ٚٔ ِلمرَّبّْ َوُكؿُّ َما َعِمْمُت
 ِو اهلَل اآلَب.ػػػػػػػػػبِ  ٕٚٓفَ ػػػػػػػػ, َشاِكِريٕٙٓوعَ ػػػػػػػـِ الرَّبّْ َيسُ ػػػػػػػاْلُكؿَّ ِباسْ  ٕ٘ٓواػػػػػػِفْعٍؿ, َفاْعَممُ بِ 

ْوجَ ا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأيَُّتيَ  ٛٔ   ٕٛٓفَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, اْخَضعْ اتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ
                                                                                                                                        

مدى صدؽ إرادة الشخص ِلتحذير  حيُث ُيَبيّْفُ  dida,skwإلى الفعؿ  nouqete,wالذي يتأكد مف إضافة الفعؿ 
ؼ اْلوؿ لمطرؼ الثاني, ومنو ُنالحظ ونصح الطرؼ اآلخر لتغيير سموكو ِبدافع المحبة اْلبوّية التي عند الطر 

 .nouqete,wمف شأنو أف ُيبيف المعنى الذي لمفعؿ  dida,skwأفَّ استخداـ الفعؿ 

وال دليؿ عمى دعوة الرسوؿ لمكولوسييف بتحفيز مشاعر المحبة اْلبوية التي لدييـ ِلكى ما تفيض بالتعميـ     
دما أشار إلى تعميمو وتحذيره ليـ كأبناٍء روحييف لو ]راجع والتحذير عمى غيرىـ أنو قد استخدـ نفس الفعميف عن

 ([.ٕٛ: ٔ)كو 
الفعؿ الُمضارع ِبيذا الموِضع الدعوة اِلستمرار الَتَرنُّـ ميما صادؼ المؤمف مف أتعاٍب ُيَبيُّْف استخداـ  ٖٕٓ

: ٕار الخدمة )في ( وبانتشٛٔ: ٕوُمضايقاٍت, وىو المعنى الذي يؤيَّْدُه فرح الرسوؿ بولس ِبخالص الرب )في 
 (.ٕٗ-ٙٔ: ٔٔكو ٕ( رغـ ما واجيو مف ضيقاٍت وأتعاٍب بسبب الخدمة )ٚٔ
, فيو ليس ترنُّمًا لو مف الداللة ِبحيث يعبر عمى ُعمؽ الَتَرنُّـ وصدوره مف القمب evn استخداـ حرؼ المعنى ٕٗٓ

هلل بروحو القدوس الساكف فييا يصدر فقط عف الشفتيف إنما ىو َتَرنُّـٌ يصدر عف أعماِؽ قموٍب يفيض عمييا ا
ـَ وأناشيَد تَُبيُّْف ألفاظيا وُمصطمحاتيا مدى محبة السيد   المسيح داخؿ القمب.بالمحبة فال تجد إاّل أف ُتخِرُج تراني

ِبَتَصرٍُّؼ مف ناحيتنا لتسييؿ استرساؿ القراءة  ( ىو مف باب الترجمةِ َفاْعَمُمواالحقيقة أفَّ إضافة الفعؿ ) ٕ٘ٓ
ـْ ِبَقْوٍؿ َأْو ِفْعٍؿ, َفاْلُكؿَّ ِباْسـِ الرَّبّْ ]وَ عة, أّما الترجمة الحرفية ِليذا النص فيو عمى ىذا النحو والُمتاب ُكؿُّ َما َعِمْمُت

 .[اآلبَ  َيُسوَع, َشاِكِريَف ِبِو اهللَ 
 ِبكؿ ما تفعمونو(. أي )ِلتدعونو يعينكـ ٕٙٓ
عمى استمرار الُشكر في كافة  ر إنما وأيضًا لمَحثّْ تعبيٌر يستخدمة النص اليوناني ليس فقط لبياف الشك ٕٚٓ

 اْلحواؿ.
ُيَبِيُف وصية الرسوؿ لمزوجات  ùpota,ssw مف الفعؿ ùpota,ssesqe اْلمر الُمضارع ِلصيغة اْلمر ٕٛٓ

ح المفيوـ في الخضوع ْلزواجيفَّ  رباالستمرا , ىذا فضاًل عف أفَّ استخداـ ىذا الفعؿ ِبيذا الموِضع ربما ُيَصحّْ
السائد ِبجبرّية والزامّية اهلل لمنساء ِبطاعة أزواجيفَّ اْلمر الذي ربما يسئ الكثيروف فيمو, ذلؾ ِْلنَُّو مف بيف 
استخدامات ىذا الفعؿ في البناء لممجيوؿ بياف الخضوع الطوعي المبني عمى الُحب الُمتبادؿ بيف طرفيف, 
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.ي الػػػػَكَما َيِميُؽ فِ  ٜٕٓاؿِ ػػػػػػْمِرجَ ل  ,ٕٔٔاءَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنّْسَ  ٕٓٔواػػػػػػػ, َأِحبُّ ْزَواجُ ا اْْلَ ػػػػػػػػػَأيُّيَ  ٜٔ رَّبّْ
                                                                                                                                        

النساء بالخضوع ْلزواجيفَّ حيُث طالب اْلزواج  وىكذا فسرعاف ما َبيَّف مار بولس الرسوؿ قصده مف دعوة
  ِبُمبادلتيفَّ بالمحبة.    

لـ نقـ  غني عف القوؿ اننا ِبيذه الترجمة نمتـز حرفّيًا بالنص اليوناني الذي نقـو بالترجمة عنو, لذلؾ ٜٕٓ
فَّ أو بإضافة ضمير الممكّية لكممة )لمرجاؿ( كداللٍة عمى وصية الرسوؿ لمزوجات ِبالخضوع ِلرجالي

, وىو اْلمر الذي يجدر بالقارئ فيمو مف سياؽ النص دوف الحاجة إلى اإلضافة الصريحة  إلزواِجيفَّ
ِبَتَصرٍُّؼ ِلضمير الممكية, فمف البدييي أف قصد الرسوؿ مف خضوع الزوجات ىو خضوعيفَّ ليس ِلكافة 

, وىكذا فِممنع االلتباس  الرجاؿ بالَتَحيُّز ِلناحية الجنس إنما باْلولى خضوعيفَّ ِلرجاليف أو ِْلزواجيفَّ
إضافة ضمير الممكّية لكممة )الرجاؿ( ِلبياف وجوب مات العربّية وىكذا اإلنجميزّية أغمب الترج قصدت
 الزوجة ليس ِْلي رجؿ إنما باْلولى ِلزوجيا.خضوع 

 ُيَبيف وجوب استمرار المحبة.  avgapa,w زمف الُمضارع ِلصيغة اْلمر مف الفعؿ ٕٓٔ
كاف الرسوؿ قد أوصي الزوجات بالعدد السابؽ ِبالخضوع ِلرجالِيفَّ وليس إلى كافة الِرجاؿ,  لئف ٕٔٔ

شرحو  قصدناوىو اْلمر الذي  !فبالمثبؿ ىو يوصي اْلزواج ِبتقديـ المحبة ِلزوجاتيـ وليس إلى كافة الِنساء
نص اليوناني الذي نقـو بالترجمة ِلبياف القصد مف سياؽ النص حتى واف ُكّنا قد التزمنا بالترجمة الحرفّية لم

 .عنو إلى المغة العربّية
بيد أنَُّو أمٌر أحببنا شرحو ِلبياف عدـ وجوب اْلخذ ِبسطحية الُجمؿ والعبارات واآليات اإلنجيمّية     

,وغيرىا, إنما يجب اْلخذ بمضموف المعنى والقصد مف سياؽ النصوص, وىكذا يصير كؿ مف قد أنار 
ًا ِلُمجاوبة مف يسألو عف سبب الرجاء الذي فيو, فإذا سمع أحدىـ يتيـ الرسوؿ ِبدعوتو اهلل بصيرتو مستعد

لممكية لكممة )النساء( ُيجيبو أنَُّو مف الغير المرجاؿ ِبمحبة كافة النساء مف منطمؽ عدـ إتياف ضميٌر 
ـْ َأنَُّو ِقيَؿ ِلْمُقَدَماِء: اَل َتْزِف. َقْد َسِمعْ القائؿ " مقدسمنطقي أفَّ الرسوؿ القديس الذي قد َتَتممذ عمى التعميـ ال ُت

: ِإفَّ ُكؿَّ َمْف َيْنُظُر ِإَلى اْمَرَأٍة ِلَيْشَتِيَيَيا, َفَقْد َزَنى ِبَيا ِفي َقْمِبوِ  ـْ ( يدعو ٕٛ-ٕٚ: ٘" )مت َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُؿ َلُك
يارة المضجع حتى بالنسبة الرجاؿ ِلمحبة كافة النساء مع أنَُّو ِبموضٍع آخٍر قد كشؼ عف وجوب ط

َواُج ُمَكرَّمًا ِعْنَد ُكؿّْ َواِحٍد, َواْلَمْضَجُع َغْيَر َنِجسٍ لممتزوجيف ذلؾ َلّما قاؿ " (, بؿ وفي ٗ: ٖٔ" )عب ِلَيُكِف الزّْ
َناُة َفَسَيِديُنُيـُ نفس الموِضع كشؼ عف عقوبة الُمستبيحيف ِْلجسادِىـ إذ قاؿ " " )عب اهللُ  َوَأمَّا اْلَعاِىُروَف َوالزُّ

ٖٔ :ٗ.) 
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. ٕٕٔتَْقُسواَواَل  ِفي ُكؿّْ  ٕ٘ٔاْلَواِلَدْيفَ  َٕٗٔأِطيُعوا , َٖٕٔأيَُّيا اَْلْواَلدُ  ٕٓ َعَمْيِيفَّ
. َٕٙٔمْرِضيّّ َيُكوُف َْلفَّ ىَذا  اَْلْشَياءِ  ـْ َأيَُّيا ا ٕٔ ِفي الرَّبّْ آلَباُء, اَل ُتِغيُظوا َأْواَلَدُك

                                                           
وصية الرسوؿ لألزواج باستمرار ومداومة  pikrai,nw ُيَبيُّْف الزمف الُمضارع ِلصيغة اْلمر مف الفعؿ ٕٕٔ

 عدـ التعامؿ ِبقسوة مع زوجاتيـ.
الُمستخدمة ِبيذا الموِضع عمى مفيـو اْلبوة الروحّية التي وجب أف َيَتَحّمى بيا  te,knonح كممة مِ تَ  ٖٕٔ

 ي. اْلب الروح
, فيي ليست وصيًة قابمًة لمتغيير اْلمر ِلزمف الُمضارع وجوب االستمرار في طاعة الوالديففعؿ ُيَبيف  ٕٗٔ

متى لـ يتفؽ رأى اآلباء مع أبنائيـ, إنما ىي وصيٌة ُممِزمٌة لألوالد ىذا في حاِؿ لـ يكف اآلباء يغيظوف 
ُموَف   .الكتاب المقدسسموكيـ حسب تعاليـ أبنائيـ إنما يؤدّْبونيـ وُيَقوّْ

أنصت( ُيؤكُّْد معنى  \بمعنى )أسمع  avkou,wلمفعؿ  ,ùpoىذا فضاًل عف أفَّ إضافة حرؼ المعنى     
 الخضوع التاـ لموالديف مف منطمؽ انو يدؿ عمى ما يفيد التحتية واالتجاه إلى أسفؿ. 

ُيؤكد  اْلبناء لوالدييـُف ممكية ِبمعنى )الوالديف( بدوف إضافة ضمير ممكية ُيَبيّْ  goneu/sin إتياف كممة ٕ٘ٔ
, فمئف كاف النص الذي نقـو بالترجمة عنو إلى المغة العربّية لـ ٕٔٔو ٜٕٓما سبؽ وشرحناه باليامشيف 

بالعدد الثامف عشر لبياف ممكية الزوجات لمرجاؿ الذيف وجب عميِيفَّ طاعتيـ, يضيؼ ضمير الممكية 
سع عشر لبياف ممكية الرجاؿ لمزوجات اّلالتي وجب عمييـ يضيؼ ضمير الممكّية بالعدد التا وىكذا لـ

محبتيفَّ فيو بالمثؿ لـ يضؼ ضمير الممكّية ِبيذا العدد لبياف وجوب طاعة اْلبناء آِلبائيـ, فمف الغير 
منطقي أفَّ يأمر الرسوؿ اْلوالد ِبطاعة أي آباء إنما بالحري ىو يأمرىـ ِبطاعة آبائيـ حتى ولـ يرد ذكر 

 كّية يؤكد ىذا المعنى.ضمير لممم
 \بمعنى )جيد  =euيتكوف ىذا الظرؼ مف كممتيف تُبيناف السرور والفرح والرضى, الكممة اْلولي ىي  ٕٙٔ

وىكذا فباستخداميما معًا يتضح مقبوؿ(,  \مرضي  \بمعنى )سار  avresto,jحسف(, والكممة الثانية ىي 
ناء ِلوالدييـ طالما لـ تخرج ىذه الطاعة عف حيز الذي يكوف لآلب ِبطاعة اْلبوالرضى السرور لنا مقدار 

طاعة اهلل ووصاياه, وىو المعنى الذي يشرح إلى حٍد ما قوؿ السيد المسيح "َمْف َأَحبَّ َأبًا َأْو ُأّمًا َأْكَثَر ِمنّْي 
بمعنى أاّل يحب اإلنساف  (ٖٛ: ٓٔ)مت  َفاَل َيْسَتِحقُِّني, َوَمْف َأَحبَّ اْبنًا َأِو اْبَنًة َأْكَثَر ِمنّْي َفاَل َيْسَتِحقُِّني"

 الدرجة التي تجعمو يخضع ِْلوامرىما إذا َتعارضت مع وصايا اهلل.أبواه إلى 
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ـْ بِ  َٕٛٔأيَُّيا اْلَعِبيُد, َأِطيُعوا ٕٕ .َٕٚٔيْفَشُموا َكي اَل لِ  ِفي ُكؿّْ  اْلَجَسدِ  َحَسبِ َأْرَباَبُك
اْلَقْمِب َخاِئِفيَف  َٜٕٔسَماَحةِ بِ  لِكفْ , اَل ِبِخْدَمِة اْلَعْيِف َكَمْف ُيْرِضي النَّاَس, اَْلْشَياءِ 
.  اِس,ػػػػَلْيَس ِلمنَّ وَ ِلمرَّبّْ  وُ ػػػأنَّ , كَ ِٕٕٓب ػػػَف اْلَقمْ ػػوا مِ ػػ, َفاْعَممُ وفَ ػػػَتْفَعمُ ا ػػؿُّ مَ ػكُ وَ  ٖٕ الرَّبَّ

                                                           

في الصيغة المصدرية لمزمف الُمضارع لبياف حالة الفشؿ المستمرة التي تعتري  avqume,w يرد الفعؿ ٕٚٔ

عمى معنى  (تغيظ)كممة ير منيـ حيُث تدؿ في حالة درج آبائيـ عمى تعييرىـ بالفشؿ ِبقصد التحق اْلبناء

 .التحقير أو التشيير أو التيديد أو النقد الالذع أو الشتيمة

النتيجة الطبيعّية اِلغاظة اآلباء  فمتأكيد أفَّ  i[naأّما استخداـ الفعؿ بالصيغة المصدرّية مع الحرؼ     

 .والفشؿ بموغيـ ,أي بموغ اْلبناء, إلى حالة اليأس التاـِْلبنائيـ ىو 
الخضوع , أواًل اإلشارة بؿ باْلحرى الدعوة لمطاعة التامة و ùpakou,ete مف دالالت استخداـ الفعؿ ٕٛٔ

مف العبيد ِْلسيادىـ عمى أف تكوف الطاعة طوعّية ال جبرّية كمف يطيع اهلل رأسًا, وثانيًا بياف  الكامؿ
وال أشخاص دوف غيرىـ, إنما ىي خرى أوجوب استمرار ىذه الطاعة ودواميا, فيي ال تخص فترة دوف 

 ممزمٌة لمجميع.
قد َتَحولت  نقاوة( \سماحة  \التي ُيمكف أف تَُترجـ ِبيذا الموِضع إلى )بساطة  a`plo,thjَلَعؿَّ أفَّ كممة  ٜٕٔ

في المعنى منذ أف ُدِرَج استخداميا في المغة اليونانّية الكالسيكّية بمعنى ما يدؿ عمى الَتَفرُّد لتدؿ عمى 

َـّ َتحولت نفس الكممة مع ضعؼ أىميتيا المغوّية  معنى أكثر إيجابّية يعبر عف االنفتاح أو االستقامة, ُث

إلى  a`plo,thjلُتعطى معنى البساطة أو الَسَخؼ, وىو المعنى الذي دخؿ إلى المغة العربّية كتعريٍب ِلكممة 

 ُمنضبطة.  )ىبؿ( كإشارة ِلمتصرفات والسموكيات الغير 
الميؿ الداخمي  إشارتيا إلىِبمعناىا الحرفي )ِمْف النَّْفِس( عمى اعتبار  evk yuch/j يـ عبارةُيمكننا ف ٕٕٓ

يؤكد معنى الشموؿ في عمؿ  evkِْلداِء عمؿ مف اْلعماؿ, بيد أفَّ استخداـ حرؼ المعنى  إلنسافعند ا

يده قوؿاإلنساف ِْلحد اْلعماؿ مف كؿ فكره وقمبو المسيح "ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَيَؾ السيد  , وىو المعنى الذي يؤّْ

 (.ٖٚ: ٕٕ, َوِمْف ُكؿّْ ِفْكِرَؾ" )مت kai. evn o[lh| th/| yuch/| sou َوِمْن ُكلِّ َنْفِسكَ ِمْف ُكؿّْ َقْمِبَؾ, 
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َكَعِبيٍد ِلمسَّيِّْد  ُٕٕٔاْخُدُموا .َجَزاَء اْلِميَراثِ  َناُلوفَ َستَ  ِمَف الرَّبّْ  وُ َعاِلِميَف َأنَّ  ٕٗ
 ُمَحاَباٌة. , َواَل ِبوِ  َأْذَنبَ َسَيَناُؿ َما فَ  ٕٕٕالَِّذي ُيْذِنبُ َأمَّا  ٕ٘ اْلَمِسيَح.

 
 األصحاح الراِبع

ـْ َأْيض ِٕٕٗلْمَعِبيِد اْلَعْدَؿ َواْلُمَساَواَة, َعاِلِميَف َأفَّ َلُكـْ  ٖٕٕ, َقدُّْموارَبابُ َأيَُّيا اْْلَ  ٔ  اً ػػػػػػَأْنُت
                                                           

في  ّيةِمزمف الُمضارع لمداللة عمى االستمرار في الصيغة االخبارّية لِبيذا الموِضع إّما  douleu,wيرد الفعؿ  ٕٕٔ
ـْ َتْخِدُموَف ِلمرَّبّْ اْلَمِسيِح(,فَ لسيد المسيح وىكذا تكوف اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا العدد ىي )خدمة ا أو  َأْنُت

 ِلصيغة اْلمر ِبزمف الُمضارع أيضًا كتعبيٍر عف أمر الرسوؿ ليـ بالُمداومة عمى خدمة الرب يسوع المسيح.
ِبيذا الموِضع اإلشارة إلى مدى كبيٍر مف الرضى والقبوؿ تحديدًا  douleu,wأّما مف دالالت استخداـ الفعؿ     

 diakone,wفي الخدمة, وىكذا فيو ُيَعبُّْر عف الطواعية في اختيار الخضوع آِلخريف, وىو عمى خالؼ الفعؿ 
, وىو المعنى الذي قصده مار بولس الرسوؿ لكي ما يمنح الذي يدؿ بشكٍؿ أو بآخٍر عمى االلزامّية في الخدمة

جزاًء أكثر مف منطمؽ اختيارىـ الُحر لمخدمة كعبيٍد عند ُأناٍس ُىـ أيضًا عبيٌد عند اهلل الذي ىو سيد  العبيد
 الكؿ.

اف الذنوب يِبحاٍؿ مف اْلحواؿ معنى االصرار عمى إت فُ يّْ بَ يُ زمف الَمضارع ِلصيغة اسـ الفاعؿ استخداـ ال ٕٕٕ
ـَ ُمستحؽ لم واآلثاـ تأديب ليس كمف أخطأ ِبحؽ الناس إنما ِبحؽ اهلل رأسًا في حؽ السادة, وىكذا يصير مف أَث

 (.ٖٕ: ٖمف حيُث أنَُّو ىو الذي أعطى الوصية ِبخدمة اآلخريف كما لو كانت الخدمة موجيًة لو )كو 

ِلبياف وصية الرسوؿ ليـ بوجوب استمرار َتحمييـ بالعدؿ ِبيذا الموِضع ُتستخدـ صيغة اْلمر ِلزمف الُمضارع  ٖٕٕ
 ودواـ ُمعاممتيـ ِبمساواٍة.تجاه العبيد 

ُيَبيُّْف وجوب استمرار شعور اإلنساف بوجود اهلل وِبحضوره  e;cw ربما أف استخداـ زمف الُمضارع مف الفعؿ ٕٕٗ
ّيًا قمبو عف االستجابة ِلمناخس الروح الُمَحفّْز  الدائـ, وىكذا إذ يتغمغؿ ىذا الشعور في وجداف اإلنساف ال َيُعد ُمَقسّْ

ـْ المعنى الذي يستقـ وقوؿ مار بولس الرسوؿ ِبموِضع آخر "لمتوبة, وىو  َأيَُّيا اْلَغاَلِطيُّوَف اَْلْغِبَياُء, َمْف َرَقاُك
ـْ َمْصُموبًا" ـَ َيُسوُع اْلَمِسيُح َبْيَنُك ـْ َقْد ُرِس ـَ ُعُيوِنُك ـُ الَِّذيَف َأَما ؟ َأْنُت , وىكذا فيو (ٔ: ٖ)غؿ  َحتَّى اَل ُتْذِعُنوا ِلْمَحؽّْ

لمعنى الذي يستقـ أيضًا وقوؿ أحد آباء البرّية اِلبنو الروحي ]إذا لـ تشعر أنَُّو ال يوجد بالعالـ غيرؾ وغير اهلل ا



49 
 

اَلِة َساِىِريفَ  َٕٕٙواِظُبوا ٕ .اءِ ِفي السَّمَ  َٕٕ٘ربَّاً   ٖ الشُّْكِر ِفيَيا,بِ  َٕٕٚعَمى الصَّ
 ْمَكاَلـِ لِ َمِة َيْفَتَح َلَنا الرَّبُّ َبابًا ِلْمَكمِ َحتَّى , َْلْجِمَناَأْيضًا  ٕٕٛاْلَوْقِت َعْيِنوِ ُمَصمّْيَف ِفي 
 ْنَبِغيُأْظِيَرُه َكَما يَ  َحتَّى ٗ ,َٖٕٓقْد ُأْوثَْقتُ ْجِمِو َأَنا َأْيضًا ِْلَ الَِّذي  ,ِٜٕٕبِسرّْ اْلَمِسيحِ 

                                                                                                                                        

فمف َتَتَنيَُّح[ ولساف حالو يقصد أنو إذا لـ يشعر اإلنساف بوجود اهلل الدائـ ِبكؿ كبيرة وصغيره بأمور حياتو 
 .اليومّية فمف يشعر بارتياح[

 ِبيذا الموِضع إلى )َسيّْدًا(. ku,rionكممة  ُيمكف ترجمة ٕٕ٘
وىذا مف  يدؿ عمى استمرار الصالة والمواَظبة عمييا, proskartere,w اْلمر الُمضارع مف الفعؿ ٕٕٙ

 \ُأثاِبر  \ِبمعنى )ُأَشدّْد  kartere,wناحية أّما مف الناحية اْلخرى فاستخداـ النص اليوناني لمفعؿ الفعؿ 
ِبمعنى )بػػ( يزد المعنى كنايًة عف الُمثابرة في الصالة والمجاجة بيا,  pro,jرؼ المعنى أَتَقّوى( ُمتصاًل بح

 .(ٔ: ٛٔ"ينبغي أف ًيصمى كؿ حيف وال يمؿ" )لو وىو اْلمر الذي يؤكده ويمح عميو قوؿ الكتاب 
غاية والنتيجة, اإلشارة إلى ال pro,jبيد أنَُّو مف بيف دالالت المغة اليونانّية الستخداـ حرؼ المعنى     

وكأفَّ الرسوؿ بولس قد َقَصد بياف أنُو مف بيف نتائج المواظبة عمى الصالة بموغ حالة الُشكر الدائـ الذي 
 حالة الفرح المقدس الذي ىو غاية المسيحّية وىدفيا. يتدرج بالُمَصّمي لبموغ 

ر الروحي انتظارًا ِلعريس ِبيذا الموِضع يمح عمى فكرة الُمداومة بالسي grhgore,wاستخداـ الفعؿ  ٕٕٚ
لمُمراقبة والُمالحظة, فيو ليس سيرًا جسدّيًا  يقظةنفوسنا السيد المسيح, حيُث ُيَعبّْر ىذا الفعؿ عمى معنى ال

كداللٍة  grhgorou/ntejالزمف الُمضارع الذي ورد عميو اسـ الفاعؿ أيضًا يؤكده إنما باْلولى سيرًا روحّيًا 
 عمى اليقظة الروحّية. ليس عمى السير الجسدي إنما

إلى )ِبنفس الوقت(, وىكذا تصير اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا الشطر ىي  a[ma ُيمكف ترجمة الظرؼ ٕٕٛ
 (.َْلْجِمَنا َنْحُف َأْيضاً  ِبَنْفِس اْلَوْقتِ ُمَصمّْيَف عمى ىذا النحو )

 .[الكرازة ببشارة الخالص]أي  ٜٕٕ
َـّ بالماضي إنما ال تزاؿ آثارة سارية المفعوؿ ِبزمف الُمضارع التاـ ك de,w إتياف الفعؿ ٖٕٓ بياٍف ِلحدٍث َت

 مسجوناً  اليزاؿَ  حتى وقت الَتَكمُّـ بو ليو دليٌؿ يؤكد أفَّ كتابة الرسالة َتمَّت بينما كاف مار بولس الرسوؿ
ؿ في روما فيما   ـ حسب ما ورد بالتقميد.ٖٙـ ؤٙبيف عامي بسجنو اْلوَّ
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.َأْف َأَتكَ  ـْ ِمْف َخاِرجٍ  َٕٖٕنْحوِ ِبِحْكَمٍة ِمْف  ُٖٕٔاْسُمُكوا ٘ مَّـَ الَِّذيَف ُى
ُمْفَتِديَف  ٖٖٕ

ـْ ُكؿَّ ِحيٍف ِبِنْعَمٍة, مُ  ٙ .ٖٕٗاْلَوْقتَ  ـْ  ِرُفواَتعْ َكي ِبِمْمٍح, لِ  َٖٕ٘طيََّباً ِلَيُكْف َكاَلُمُك َأْنُت
 ٍد.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ َواحِ ػػػػػػػػػػػػػػػكُ  ٖٕٙواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِجيبُ َأْف تُ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنَبغِ َؼ يَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكيْ 

                                                           

يؤكد وصية الرسوؿ ِبوجوب الُمداومة في السموؾ الحكيـ الذي مف  peripate,w اْلمر الُمضارع مف الفعؿ ٖٕٔ
ماف ِلتمجيد اسـ اهلل, وىو المعنى الذي يفيض نعمة الروح القدس الحاؿ بو يجتذب الذيف ُىـ مف خارج اإل

ـْ َبْيَف اُْلَمـِ َحَسَنًة, ِلَكيْ  ـْ  أوضحو مار بطرس الرسوؿ ِبقولو "َوَأْف َتُكوَف ِسيَرُتُك َيُكوُنوا ِفي َما َيْفَتُروَف َعَمْيُك
ـُ اْلَحَسَنِة الَِّتي ُياَلِحُظوَنَيا"  ُدوَف اهلَل ِفي َيْوـِ ااِلْفِتَقاِد, ِمْف َأْجِؿ َأْعَماِلُك  (.ٕٔ: ٕبط ٔ)َكَفاِعِمي َشر  ُيَمجّْ

 ]أماـ[.يقصد  ٕٖٕ

 أي ]مف خارج اإليماف[. ٖٖٕ

 (.الوقت مف تماماً  ُمستفيديفِبمعنى ) ٖٕٗ

مبنّيًا لممجيوؿ لو مف الداللة ِبحيُث ُيَعبُّْر عف مدى لزـو النعمة التي  ِبيذا الموِضع avrtu,w استخداـ الفعؿ ٖٕ٘
ييبيا اهلل لإلنساف مجانًا في َتصميح الكالـ وتمميحو لكي ما يكوف لو فعالية في اجتذاب اآلخريف مف خارج 

زوـ إتّكاؿ اإلنساف عمى نعمة اهلل وحدىا في نفس الوقت الذي اإليماف إلى حظيرة اإليماف, وىو أمٌر ُيَبيُّْف ل
يجتيد فيو ِليصير أىاًل ِلنواؿ ىذه النعمة, وبيذا الحاؿ تتزامف نعمة اهلل مع جيادات اإلنساف بال إقالٍؿ ِْلحدىما 

وبنفس الوضع ال عف اآلخرى, بمعنى أف ال يتـ تجاىؿ نعمة اهلل وكأفَّ اإلنساف ِبجياداتو يبمغ إلى الغاية وىكذا 
يتـ تجاىؿ جيادات اإلنساف وكأفَّ نعمة اهلل وحدىا مع اإلنساف المتغافؿ والمتواني قادرة أف تبمغ باإلنساف إلى 

  غايتو.  
ُيَبيُّْف الُمجاوبة التامة والشاممة  kri,nwالداؿ عمى الشموؿ والكماؿ مع الفعؿ  ,avpo اتصاؿ حرؼ المعنى ٖٕٙ

وُتَوّفي احتياجاتو مف اإلجابات الُمقنعة, وىو المعنى الذي َيتَِّفُؽ مع استخداـ  السائؿالتي مف شأنيا أف تُقِنع 
مف  ginw,skwالذي اسُتخِدـ بعد َتَطوُّر الييمينّية الكالسيكّية ِبنفس المعنى الذي ُيستخدـ لو الفعؿ  oi=daالفعؿ 

ّية التي ال تتعدى حيز العقؿ, وىكذا فبإستخدامو تبرة وليست المعرفة النظر خحيُث إشارتو إلى المعرفة العممّية المُ 
ِبيذا الموِضع بالتحديد يمفت اإلنتباه إلى وجوب الَتَحّمي بالمعرفة العممّية ِلوصايا المسيح وِلعشرتو الُمَحبََّبُو لمنفس 

ْلمر الذي ييب لدى لكي ما يكوف المرء ُمستعدًا ِلُمجاوبة سائميو مف واِقع اختباره الفعمي لما َيَتَكمَّـ عنو وىو ا
وجد الطرؼ السائؿ االقتناع الداخمي ِبصحة ما يسمعو ,وذلؾ ِبدافع عمؿ الروح الداخمي في النفس, إذا ما 

 مصداقيتة مف سموؾ الشخص الُمجيب وأسموب حياتو.



51 
 

ُفُكـْ  ٚ ـُ اَْلِميُف َواْلَعْبُد َوالْ  َمْحُبوبُ ِبَيا ِتيِخيُكُس اَْلُخ الْ  َٖٕٚجِميُع َأْحَواِلي َسُيَعرّْ َخاِد
, ـْ ِليَذا الَِّذي َأْرَسْمُتُو لَ  ٛ َمَعَنا ِفي الرَّبّْ  َحتَّى َتْعِرُفوا ُأُموَرَنا َعْيِنِو, ٖٕٛ]اْلَغَرِض[ُك
, ـْ . ِٜٖٕمْنُكـْ  َيُكوفُ ِب الَِّذي و بُ حْ مَ الْ وَ اَْلِميِف  َمَع ُأِنِسيُمَس اَْلخِ  ٜ َوُيَعزَّْي ُقُموَبُك

َفاِنُكـْ َسُيعَ  ُٕٓٗىَما َأِرْسَتْرُخُس  ُيَسمّْـُ َعَمْيُكـْ  ٓٔ .ٕٕٗىُيَنا اْْلُُموِر الَِّتي َجِميعِ بِ  ٕٔٗرّْ
 َجاءَ  َذاَوَصاَيا. إِ  َتَسمَّْمُتـْ  ِبَشْأِنوِ َبْرَناَبا, الَِّذي  َٖٕٗوَمْرُقُس اْبُف ُأْختِ  اْلَمْأُسوُر َمِعي

ـْ َفاْقَبُموُه.يْ لَ إِ  ـْ ِمَف اْلِختَافِ ْٕٗٗسُطَس َوَيُسوُع اْلَمْدُعوُّ يُ  ٔٔ ُك , الَِّذيَف ُى
ىؤاَُلِء  ,ٕ٘ٗ

ُيَسمّْـُ  ٕٔ .َتْعِزَيةً اهلِل, الَِّذيَف َصاُروا ِلي  ِلَمَمُكوتِ  اْلَعاِمُموَف َمِعي [ُىـْ ] َوْحَدُىـُ 
                                                           

بولس  رعمى المعرفة الدقيقة العممّية التي يعرفيا تيخيكس ِلماِبيذا الموِضع  gnwri,zw استخداـ الفعؿ دؿي ٖٕٚ
وُمزاممتو لو, وىو المعنى الذي يتناسب ودعوتو لو ]أي دعوة بولس الرسوؿ لو[  الرسوؿ مف منطمؽ مرافقتو

 بولس. باْلخ الحبيب والخادـ اْلميف والعبد شريكو, وىو أمٌر يعكس مدى ُقرب تيخيكس مف الرسوؿ 
 ُيمكف إضافة ىذه الكممة ِلنص الترجمة. ٖٕٛ

 عمى ُقربو منيـ.]مف بينكـ[ داللة ِبمعنى  ٜٖٕ

فيـ تُ و ِبضمائرىا عمى صيغة الُمثَّنى, إنما أغني عف الشرح أفَّ المغة اليونانية ال تحتوي ِبأزمنة أفعاليا  ٕٓٗ
 .انفسي وصمف سياؽ النصصيغة الُمثنى 

ور عف أمُيَبيّْف عمؽ المعرفة التي َسُيخبُّْرَىا تيخيكس وانسيمس لمكولوسييف  gnwri,sousin استخداـ الفعؿ ٕٔٗ
 استنادًا عمى ما ليما مف معرفة دقيقة وقريبو منو.مار بولس الرسوؿ 

 أي ]ِبجميع االمور التي تجري ىينا(. ٕٕٗ

التي ترد ِببعض المواضع عمى انيا )نسيب(  avneyio,j الحقيقة أنَُّو َيصُعب الترجمة الحرفّية لكممة ٖٕٗ
, ِلمزيٍد مف الشرح عف العـ( أو )ابف الخاؿ( وبمواِضع آخرى عمى أنيا )ابف االخ( أو )ابف االخت( أو )ابف

القرابو بيف مار ما ىى ِصمة [ تحت السؤاؿ القائؿ }َأْسَأُلَؾ َفُتَعمُّْمِنيمعنى ىذه الكممة راجع الُجزء الثاني ِلكتابنا ]
 .مرقس الرسوؿ و برنابا الرسوؿ{

 معنى االسـ )عادؿ(. ٕٗٗ

 تعود عمى اْلسماء التي ذكرىا بالعدد السابؽ. oì o;ntej عمييا عبارة تورد يصيغة الجمع الت ٕ٘ٗ
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ـْ َأَبْفَراُس  َعَمْيُك
ـْ كُ  َيُسوَع ُمْجَتِيَداً  َعْبٌد ِلْمَمِسيحِ  ,ِمْنُكـْ  , الَِّذي ُىوَ ٕٙٗ  ؿَّ ِحيفٍ َْلْجِمُك

َمَواتِ  نّْي َأْشَيُد ِْلَ  ٖٔ ِفي ُكؿّْ َمِشيَئِة اهلِل. َٕٚٗوُمْمَتِمِئيفَ  تَْثُبُتوا َكاِمِميفَ  َحتَّى ,ِبالصَّ
, َوَْلْجِؿ الَِّذيَف ِفي اَلُوِدِكيََّة َوالَِّذيَف ِفي ِىيَراُبوِليَس. ]َلُو[ ـْ  َأفَّ َلُو َغْيَرًة َكِثيَرًة َْلْجِمُك
ـْ ُلوَقاُيَسمّْـُ عَ  ٗٔ َمْيُك

َسمُّْموا َعَمى اإِلْخَوِة  ٘ٔ .َٜٕٗوِديَماُس  َمْحُبوبُ الطَِّبيُب الْ  ٕٛٗ
َوَمَتى ُقِرَئْت  ٙٔ ِفي اَلُوِدِكيََّة َوَعَمى ِنْمَفاَس َوَعَمى اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َبْيِتِو.

َساَلُة َفاْجَعُموَىا  ِٕٓ٘عْنَدُكـْ  , َوالَِّتي ِمْف ٕٔ٘الاَلُوِدِكيّْيفَ تُْقرُأ َأْيضًا ِفي َكِنيَسِة لِ الرّْ
ـْ َأْيضًا.لِ اَلُوِدِكيََّة   اْنُظْر ِإَلى اْلِخْدَمِة الَِّتي ,َْلْرِخبَُّس َأْيَضًا ُقوُلوا  ٚٔ َتْقَرُأوَنَيا َأْنُت

                                                           

 الزمف الُمضارع لبياف استمرار سالـ ابفراس عمييـ. ٕٙٗ
 ُيَبيف ىذا الفعؿ في النص اليوناني كماؿ المؿء وتمامو. ٕٚٗ
 كاتب اإلنجيؿ وسفر اْلعماؿ. ٕٛٗ
ـُ يكاف شريكًا ِلمار بولس الرسوؿ في الخدمة كقولو في رسالتو ِلفم ٜٕٗ َعَمْيَؾ َأَبْفَراُس اْلَمْأُسوُر موف "ُيَسمّْ

(, إاّل أنَُّو ٕٗ-ٖٕ: َٔمِعي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع, َوَمْرُقُس, َوَأِرْسَتْرُخُس, َوِديَماُس, َوُلوَقا اْلَعاِمُموَف َمِعي" )فؿ 
, وىو المعنى الذي شرحو (ٓٔ-ٜ: ٗتي ٕ) تركو فاسرع باستدعاء تيموثاوس ِلكي ما يخدمو عوضًا عنو

ختار أف ايس يوحنا ذىبي الفـ ِبقولو }لقد أحب الطريؽ السيؿ واآلمف, بعيًدا عف المخاطر. حًقا لقد القد
يعيش في بيتو في ترٍؼ عف أف يعاني معي المصاعب, ويشاركني المخاطر الحاضرة. لقد المو ال ْلجؿ 

نما لكي يثبتنا نحف فال نسمؾ بتدليؿ مبتعديف عف اْلتعاب وال مخاطر, فيذا ُيحسب حًبا المـو في ذاتو, وا 
 لمعالـ الحاضر, ومف ناحية أخرى أراد بيذا أف يجتذب تمميذه إليو{. 

إلى )طرفكـ( لتصير اعادة الصياغة ِلترجمة ىذا الشطر ىي عمى  parV ùmi/n ُيمكف ترجمة عبارة ٕٓ٘
 (.َوَمَتى ُقِرَئْت َطَرَفُكـْ ىذا النحو )

عاصمة آسيا, وىي  مف حيُث أنياالرسالة إلى أفسس ينيا عيرى البعض أف الرسالة إلى الودكية ىي  ٕٔ٘
 رسالة دورية لكؿ الكنائس في المقاطعة بما فييا الودكية.
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َمَيا َحتَّىَقِبْمَتَيا ِفي الرَّبّْ  ـُ ِبَيِدي َأَنا ُبوُلَس. ُاْذُكُروا ٛٔ .ٕٕ٘تَُتمّْ َالسَّاَل
ٕٖ٘ 

. آِميَف. .ٕٗ٘يُقُيودِ  ـْ  َالنّْْعَمُة َمَعُك
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
النص اليوناني ِلبياف المؿء إلى الُمنتيى كداللٍة عمى يذا الموضع بالتحديد مف ب  plhro,wيرد الفعؿ ٕٕ٘

 اسـ اهلل.االجتياد المستمر في الخدمة ِلمجد ضرورة وصية الرسوؿ لو ب

ُيَبيّْف وصية الرسوؿ ليـ باستمرار اتخاذىـ آِلالمو في  mnhmoneu,w اْلمر لمزمف الُمضارع مف الفعؿ ٖٕ٘
 يحتذوف بو في حياتيـ ِبشكٍؿ عاـِ وفي الخدمة ِبشكٍؿ خاٍص. مثاالً الخدمة مف أجميـ ومف أجؿ غيرىـ 

 َدؿَّ عمييا استخداـ الزمف الُمضارع لمفعؿ تيستمرار الُيمكف إضافة كممة )دائمًا( إلى العبارة كبياٍف ِلحالة اال ٕٗ٘

mnhmoneu,w. 
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رسالة القديس بولس لِ تاب عمى ترجمٍة عربّيٍة هذا الكِ يحتوي 

 26thالنص اليوناني الُمَسّمى نع كولوسيالرسول إلى أهل 
Edition of the Novum Testamentum Grace 

(Nestle-Aland) عمى قد عممنا بينما نقوم بالترجمة , و
كالنص البيزنطي والنص االستعانة ِبنصوٍص يونانّية أخرى 

Modern Greek Bible , النص إلى أيضًا رجعنا فقد وهكذا
لى القبطي  , وكل هذا إنما لكي أخرى نصوٍص إنجميزّيةٍ وا 

إلنجيل المعاني العميقة التي تختفي بين جذور تتضح لقارئ ا
 الكممات التي ُخطَّت بها الرسالة في لغتها اليونانّية اْلصمّية.

نبا داسة البابا الُمَعظَّم اْلببركة صموات صاحب الغبطة والق
وشريكه في الخدمة الرسولّية نيافة اْلنبا ضروس الثاني او ت

ُنصدر هذا العمل طالبين إستفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا 
من إلهنا الَحّنان أن ُيَكمُِّل ما َنَقَصُه ِلمجد اسمه القدوس وِلنفع 

 أبنائه وِلخير كنيسته.


