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 هوتاللصياغة ااهلدف من 
 سينلك� ف�جسونبقلم 

يف العصور الوسطى اكن دليهم اهتمام كب� باملالئ�ة. �م  ةاملدرسيَّ الفلسفة  أتباع علماء الالهوتأن  امجيعً نعلم 
ىلع هذا السؤال إىل  عارصونون املاملسيحيُّ  نظرالرقص ىلع رأس دبوس؟ اكن هذا �ساؤهلم. ي�ستطيع من املالئ�ة 

 :القرون الوسطى لسؤاهل اعلم الالهوت يفأ�يد قد يبدو كذلك. ول�ن ر�ما نعذر �اتل، ومث� للسخر�ةو أنه تافه
تجر املسييح امليف والشارو�يم الئ�ة املو�طاقات الكث� من ز�نة  يتخطوان أ املعارص�ن يتع�َّ ىلع"ملاذا، إذن، 

 ؟"الرسمدياملح� من أجل العثور ىلع كتاب عن اهللا 

ادلبابيس واملالئ�ة الراقصة ىلع سلسلة اكملة من األسئلة األخرى: هل  وسهذا السؤال حول رؤ�توي يف الواقع، 
ىلع مة لرقص (ىلع األقل يف الكتاب املقدس) هو اعدة عالألن اترقص املالئ�ة، و�ذا اكن األمر كذلك، ملاذا؟ 

ة أسئلة مث�ة لالهتمام حول نوعيَّ  طرحي نعم، هذا ا هكذا؟ وماذا عن رأس ادلبوس؟فرح. فلماذا هم سعداء جدً ال
؟ كيف يتحر�ون عرب الفضاء كما يبدو يف الكتاب كما �شغل �ناملالئ�ة مساحة  �شغلهل  .تلك املخلوقات

ة كخدامه خارق للطبيعة، و� دليه عدد ال �ىص من املخلوقات السماو�َّ  ا بعالمٍ ا نؤمن حقً إذا كنَّ  لك،ذلاملقدس؟ 
 فإن هذه األسئلة حول هذا الفرع السماوي لعائلة اهللا مث�ة لالهتمام بطبيعتها حىت لو اكن الكتاب املقدس ال —
ي أنت وثالثة مائة. فّكر يف هذا  اليت تز�د عن عن املالئ�ةإشاراته  م نلا لك اإلجابات يفيقدِّ  بعض حتاول ختطِّ

 �مهتمام بالطر�قة اليت �اي أهل أصبحنا قص�ي انلظر يف منظورنا للواقع حبيث لم يصبح دلينا  :الز�نة يف املتجر
 بها اهللا الكون؟

 ثيولوجيا أ�يلورومهناك ف. الهوتيُّونا أيًض هم يف القرون الوسطى أن املالئ�ة  تعلماء الالهويف الواقع، يعتقد 
)theologia angelorum( ،أيًضا؟ فعل املالئ�ة ذلكتالالهوت"، ملاذا ال  نصيغكنا "فإن . "املالئ�ةالهوت "ي أ 

اليت �شمل ىلع العدد نحن �سبح برتنيمة "سبيح يا نفيس ملك السماء" فمنهم ( همر�ما هناك يشء يم�ن أن نتعلَّ 
 اشابً  اس. لو�س وورموود، ختيل طابلً إن نعبده"). ذللك، مع االعتذار ليس. أها املالئ�ة ساعدينا تيأ"يا  القائل:

 بعد أيامه القليلة األو� كمالك جديد:لالهوت ي�تب رسالة لعائلته من لكية غربائيل 

موضوع "مدخل للالهوت انلظا� عن  ثالث �ارضات رائعة يف اآلنستاذ ميخائيل ا األم نل"قدَّ 
ستث� مالحظايت اليت دونتها أن . ظننت )Theologia Systematica Angelorum( املالئ�ة"

 ها � مالحظايت:ف اهتمام�م.
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الغاية �ب أن ت�ون مرة أخرى إىل الفيلسوف البرشي أرسطو: نعود املوضوع اثلالث. نأيت إىل 
تؤدي إىل تلك سفيه من أجل استخدام الوسائل اليت  يتم اتلفك�أول يشء  �ة يف الرأي انلهائيَّ 

 "انلهاية". منا ، ابدأ دائمً لكالغاية. ذل

تقار�ر  بالرجوع إىل؟ الُعظ�اغية اإل�سان اثلالث: ما �  السؤالايلوم: املحارضة اثلاثلة. 
اغية اإل�سان الُعظ� � تمجيد وستمنسرت األريض يف القرن السابع عرش: " �فل عن ةاملالئ�

 ".اهللا، واتلمّتع به إىل األبد

اغية ؟" اإلجابة �: "الُعظ� الئ�ةاملاألمس: "ما � اغية مع موضوع هذه اإلجابة تتوفق 
 ".الُعظ� � تمجيد اهللا، واتلمّتع به إىل األبد املالئ�ة

اعم، (ج) طبيعة ووظيفة  ة اهللا، (ب) طبيعة اخللق �شلٍك مستمدة من (أ) شخصيَّ  هذاوأسباب 
 خاص. املالئ�ة �شلٍك 

 .الُعظ�بغاية اال�سان  وعالقتها األريضيف بعدها  الُعظ�اغية املالئ�ة  إىلللنظر  يؤهلنا هذا

ل إيله يف املحارضة األو� ميخائيل يؤ�د مرة أخرى: تذكر االستنتاج اذلي تم اتلوصُّ  األستاذل�ن 
 هللاريء. "ما � اغية اجلسؤال ال —عندما طرحنا السؤال انلهايئ (أي السؤال الالهو� املعقد) 

 ."إىل األبد بنفسه� تمجيد اهللا، واتلمّتع  الُعظ�هللا ا؟" واجلواب؟ "اغية الُعظ�

فمر�ز ومصدر فرح البرشي، والفرح املالئ�ي. الاملجد والفرح اإلل� هو أساس  ملحوظة:
 االبن، والروح القدس.و، باآل أهيه العظيم، الكهما هو

"اتلمتع" اذلي لك يدور حول ال —الالهوت اإلل� والالهوت املالئ�ي، والالهوت اإل�سا�، ف
 يأيت من �د وتمجيد اهللا.

). �ن املالئ�ة يمكننا البرشي القرن اثلامن عرشمن الشاعر البرشي �شارلز و�س� ( قارن
 : أن نرنمأيضا 

 ، السماءو االرض"فلتشرتك 
 .املالئ�ة والبرش "و�تفق 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٣   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

تلناول العشاء:  نذهب اآلأأن  ول�ن �ب يلعَّ  —أ�رث من ذلك ب�ث�  ميخائيلاألستاذ قال 
 ة!احللوى الليلة � كعكة مالئ�يَّ 

 .")Septimus( اتعلم الكث�! لك احلب ل�م، املالك سبتيموس

 مفرحالالهوت هو �شاط  إن ة.ساسيَّ األالفكرة  ىلع توضيحيال، لكنه �ُساعد من نبع اخلب�ل تأ�يد ما رو�ته هو 
هللا نفسه: هذا ا اغية و� الواقع،هو اغية املالئ�ة،  تهغايف. إهلنا وفرحهو�يد ألنه يف نهاية املطاف يدور حول �د 

هو  ؤمن�تناقض مطلق ول�ن بالنسبة للم �عترب لغ� املؤمنيُ  األمر اذلي، بهواتلمتع  اهللا املز�ج من تمجيد
 .اغيتنااكتشاف 

 ةرسائله اثلالث يتضح أن بولس.الرسول من  أ�رثد أحد ما يعنيه هذا �شلك اكمل إىل جانب الرب �سوع، لم ُ�سِّ 
، إ�سان أن �ملها�ستطيع  ايف الكتاب املقدس ىلع مكتيب) أثقل مفقط �موعها سبع� صفحة اليت يبلغ عرش (

 .)Soli Deo gloria( املجد هللا وحده . واألسلوب؟أشاكهل ب�للالهوت باة ف� مكتظَّ 

يف رسائل بولس اليت حتتوي ىلع املوجودة  اآلياتواحبث عن  الكتاب املقدستلجلس ملدة ساعة مع فهرس  أدعوك
بولس. فقد رآه يف يف فكر مجد اهللا هو القطب املغناطييس ف تندهش للغاية."املجد" و "تمجيد". سوف  اللكمت�

منه،  املز�دقوا إال إذا تذوَّ أبًدا يم�ن أن ي�تفوا رأوا هذا املجد ال  َمنْ . و)٦: ٤كورنثوس  ٢(وجه �سوع املسيح 
و�ن نتوق إىل  ،)٧: ١١كورنثوس  ١رأى "املجد" يف امرأة شابة (اذلي شاب المثل  .اأ�رث وضوحً  �شلٍك فيه  واروفكَّ 

 بمجده. عن اهللا، مدفواًع  وصًفاالالهوت هو ببساطة إن وصف ببالغة. الو بمحبة،ل أمُّ واتل املز�د،معرفة 

 إنميخائيل إىل أرسطو؟ انلهاية �رشح ابلداية.  األستاذ. هل تتذكر إشارة اعً موسَّ  اتوضيحً  ١١-٩رسالة رومية  نلا تقدم
بَِد. آِمَ�" (نهايتهامن  ةيف الواقع مدفوع � ١١-٩ رومية

َ
 األ

َ
ُ الَْمْجُد إِىل

َ
د بولس إىل هذا ا). ما اذلي ق٣٦: ١١: "هل

إىل بعض  وف تقودناس ،الهوت"الكيف "يصيغ  ، ورؤ�ةالكمه اذلي �سبق هذا االستنتاجإن قراءة االستنتاج؟ 
 اإلجابات.

فة�ن "نصيغ الالهوت" بع�   ).٣٦: ١١( األشياءحا�م، ونهاية لك ومر�زة يلع �د اهللا ألنه هو أصل، و مهدَّ

حكمته، وملء معرفته، وطبيعة أحاكمه  ذاكءنعمته، و غ�ا، يف ا تمامً مً لم ي�ن مفهو لو يتج� هذا املجد، حىت
�يط  ول�نس بعمق، بول�رشب   ).٣٥-٣٣: ١١(ابلعيدة عن االستقصاء ، وطبيعة طرق عنايته الفحصعيدة عن ابل

 .احلق ال يزال غ� منقوص
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 .الشامل الالهو� إىل هذا االستنتاج دفعه فكره، ن�تشف اآلن كيف بولس بالعودة لالكم

رس ف ؛اهللا مع ايلهود واألمم عن رمحته ودينونته ت�شف تعامالت). ٣٢-١: ١١طرق الرب ( للتو ع بولسلقد تتبَّ 
األمم وخالص "لك إرسائيل" عن وفرة  و��شف ملء ؛اخلطية ضد انلعمةيدل ىلع خطورة قساوة شعب إرسائيل 

هنا املاكن املناسب تلفس� ليس ، والالهوت الكتايب. ءطر�قة تار�خ الفدابالالهوت  بولسيصيغ �بته و�ق� خطته. 
 يف طرق اهللا. متواضعة برهبةس فرُّ هو اتلمعناه ادلقيق ول�ن ببساطة 

-١: ١٠ن بولس �رشح طر�ق اخلالص يف املسيح (أهذه الرحلة يف االجتاه املعاكس، ن�تشف  مع استمرار ول�ن،
 دعواهللا غناه ىلع لك من يي�سب ). ١٦-١٣اآليات ( شمويلتهارسالة اإل�يل � �ساطتها، وقر�ها، و معجزةن إ). ٢١

اهللا مقاصد  وراء لك هذا اتلأ�يد ىلع أنه ىلع الرغم من أن��من و .ماضيهم أو عرقهم عن انلظر بغض — باسمه
حبطت �سبب عدم االيمان، 

ُ
-٦: ٩ا (تفشل لكمته أبدً  . فالاحلقيقة العكس هو يف الواقع إال أنقد يبدو أنها قد أ

خطواته يف ابلحر" حيث قد ختتيف ىلع الفور، لكنه ال يفشل يف  �طوو " ورس�ة بطر�قة اغمضة بل يعمل اهللا). ٣٣
 ا.بدً أمقاصده 

هو أن تعلنه يف رسائل بولس. ول�ن ما  اذلي قد �ده � أصعب الالهوتاثلالثة، إذن،  األصحاحاتهذه ر�ما 
هذه ب يتشلكَّ انلهايئ (هل) لك ذلك )، واتلحقيق بواسطته)، والفداء (بهة (اخللق (منه)، والعناية اإلهليَّ  اتلعليم عن

 والروح القدس. ،واالبن ،العظيمة: �د اآلب غايةال

 ةعميقوتطبيقات  اتتأث� اهذا املوضوع دون أن نالحظ أن "صياغة الالهوت" بهذه الطر�قة هلو�نبيغ أال نرتك 
 .ةعمليَّ و

يتوق إىل  فهو). ٢: ٩( أ�سبائهجل أمن حزنه العظيم ووجعه اذلي يف قلبه ال ينقطع مه بولس هنا هو لك ما قدَّ  أثارما 
�د  محاسه من أجل. إنه �سبب �د اإلجابة ٣-١ رومية يفخطوة أخرى إىل الوراء  بالعودة). ملاذا؟ ١: ١٠خالصهم (

ستبدل �د اهللا باملخلوقات �اخلطية باملخلوق ىلع صورة اهللا وملجده ول�ن  —رأى مأساة حالة اإل�سان فقد اهللا. 
ديلل أسئلة وأجو�ة وستنمسرت " (عدم االمتثال نلاموس اهللا، أو اتلعّدي عليه" حًقااخلطية � ف). ٢٣: ١واألصنام (

، هذارأينا  إنلك من تاجنا ومص�نا.  وخرسنا ).٢٣: ٣رومية َ�ُْد اِهللا ( عوزناي� أننا  نتيجتها). ول�ن ١٤ املوجز
ا أن "يصيغون الالهوت" ملجد اهللا �ب أيًض  فَمن، لكمفجعة. ذلا حقً ت�ون فإن حالة السقوط ألقار�نا وتداعياتها 

 ).١٧-١٤: ١٠) والكرازة (٣اآلية ) ودليهم االستعداد للتضحية (٢: ٩للحزن (ي�ونوا مستعدين 
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: ١١-١: ٩ترتبط رومية  احلياة. ، فإن طر�قته يف "صياغة الالهوت" هلا تداعيات تُغ�ِّ زعمل بولس كُمحفِّ إىل جانب 
-٣٠: ١١). إن الرمحة اليت يُظهرها اهللا (٢-١: ١٢( األصحاحاتاللكمات األو� من تلك بوخاصة  ١٦-١٢برومية  ٣٦
 إىل صورة املسيح، اتلغ�ُّ و�  بهذا العالمه والتشلكُّ  عنه بعدم التشبُّ مرشوط يُعربَّ غ�  هل) تدعو إىل ت�ر�س ٣٢

اتلغي� ف. رستهيلعكس يف نهاية املطاف �ده. ول�ن كيف �دث هذا؟ من خالل "صياغة الالهوت" ملجده ومل
ْذَهانُِ�مْ  من خالل�دث 

َ
ِْديِد أ

َ
 ).٢: ١٢( ""جت

" الغايةإىل " يقودناكما  �رفعنا أيًضا؛�علنا نتضع و فهوهناك عظمة هلذا املنظور ألنه يعطي للواقع الكو� مع�؛ 
اذلي يمكننا ، و�قود إىل اهللا. ماذا يُعلِّمهاهللا وم عن اهللا، الهوت يُعلِّ إن ال�و��، ص توما األلخَّ مُ  حبسبة. قيقيَّ احل

 "؟تمجيد اهللا، واتلمّتع به إىل األبد" للك من البرش واملالئ�ة � إن اكنت الغاية الُعظ�أ�رث  أن نطلبه

 

نلك� ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا� يادلكتور س
ة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، يف لكية الالهوت الُمصلَح

 ).The Whole Christبوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "املسيح اكمًال" (

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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