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 بولس عن ديد اجل املنظور  فحص: )Wright( رايتيف طأ  اخلهو   ما
 ل جو�سون يبقلم �ِ 

 ف املؤلِّ  هتبَ كَ ر لكتاب مؤثِّ  ةنقديَّ  ةمراجع تقديم  يت �مهمَّ  إنَّ 
ُ
، )N.T. Wright( ن. ت. رايت سقيف األ�لياك�األ

 
ُ
.  ) What Saint Paul Really Said( االقد�س بولس حقًّ  قاهل  ام  هوالكتاب عنوان . مدينة دورام يف إ�لرتا ف سقُ أ

  هل العديد من الكتب،رايت  نَّ أالرغم من  ىلعصفحة، و  ٢٠٠تتجاوز عدد صفحاته  ذ الإاحلجم  صغ�الكتاب 
عادي  الشخص  لهذا الكتاب الصغ� املكتوب بأسلوب �سيط ل  نَّ إ ة الضخمة، فالعلميَّ أعماهل    �سببر  معروف ومؤثِّ و

ل أحد أهداف الكتاب  عماهل املنشورة. يتمثَّ أ  من ب� مجيع ا (ور�ما األ�رث جدًال)  ث�ً أمن دون شك األ�رث تهو    اجلاد
 ُ ن يتم�َّ �شلك واضح وموجز حبيث ) New Perspective on Paul(بولس" عن ديد اجل  املنظور "س�َّ يف رشح ما �

 ة. اء العلمانيون من فهم األفاكر الرئيسيَّ القرَّ 

مستوي  ىلعسواء اتلواصل دون عناء  ىلعوهو قادر  .رايت اكتب موهوب  إنَّ الكتاب سهل القراءة و�ُث� اتلفك�. 
قادر أن ي�تب �سهولة كتابات   هنَّ أ�. و�بدو ب� األسلو�َ  ةا �سهولا و�يابً ذهابً  و�نتقلعل� أ�ادي� أو شعيب، 

ليس من السهل وهو غز�ر اإلنتاج. ف. ات الضخمة لعلماء الالهوت لمج�َّ لبقدر سهولة كتابته  ،�سيطة للعلماني�
 .توم رايت ينرشه  مواكبة لك ما 

هناك من سينتقدُه عندما كتب هذا الكتاب، ذللك   ع بأنَّ ه توقَّ نَّ أ. وال شك دافئ وفاتنأسلو�ه يف هذا الكتاب  إنَّ 
ترك االنطباع دلى القارئ   ه عمل ىلع من الواضح أنَّ   .جهد ل�ع سالح ُمنتقديه  �اء الكتاب يبذل لكَّ أنراه يف مجيع  

 أنّه ال ُ�اول عن ديد اجل  للمنظور" تأييده الرغم من  ىلع أنّهُ  الكتاب�اء أيف مجيع 
ّ

بمعاي�   اإلطاحةبولس"، إال
املسيح أخذ خطايا املؤمن� وهم بدورهم    نَّ أ  ينكره ال  نَّ أيّديع    هو. فةالالكسيكيَّ ة  لربو�ستانتيَّ ل  ةالعقائديَّ العرتافات  ا

يع رايت  . يدَّ اتلرب�ربولس الرسول عندما حتدث عن    هدَ قَص هذا ليس ما    نَّ إ  ةيقول ببساط  نَّهُ هِ، ولكرِّ �صلون ىلع بِ 
 . ةوعقائديَّ  ةالهوتيَّ  توليس ة،وتفس��َّ  ةيَّ كتاب اهتماماته أن

ة �سوع  فقد دافع رايت بمهارة عن تار�يَّ   ،اذلين يعرفون رايت بتعاطف كب�  اإل�يليُّونالقّراء  يقرأه  من املرّجح أن  
. يعرُف الكث�  )Jesus Seminar( "سيمنار �سوع" مثل �موعة ةالليربايلَّ راسات ادلالشكوك و وحقيقة قيامتِه ضدَّ 

 بالكث� ة، و�ن مدينون هل � رايت �شلٍك أفضل من خالل عمله املمتاز يف �ال ادلفاعيات األ�اديميَّ من اإل�يليِّ 
 كتابات املعارص�ن من اجلناح األ�رس. والقوة اليت أجاب بها ىلع لوضوحه 
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  ىلع ر ا إىل ظهوره املتكرِّ �اء اململكة املتحدة، و�رجع ذلك أساسً أ يف مجيع  �معروفَ ه هووج رايت توم أصبح اسم 
  . يف العالم األ�ادي�   ف� املتطرِّ ك�  املتشكِّ   اجلانب املحافظ ضدَّ   اعدةً   خذ أ ، حيث ي)BBC(  ةالرب�طانيَّ   ةذاعاإل  ةهيئ

شهادات توم رايت وا�ازاته   ما يفرتض األشخاص اذلين يعرفونه من خالل وسائل اإلعالم الشعبية أنَّ  اعدةً 
أ�رث من   الفكر اإل�ي�مع املشرت�ة الكث� من القواسم    دليهر�ما   عونا نواجه األمر،د اإل�يلية ال �شو�ها شائبة. و

 اعدي هذه األيام.  أ�لياك�أسقف  أيِّ 

ا ىلع  إ�يليًّ  رأيًا ليس  االقد�س بولس حقًّ  ما قاهلرايت يف كتابِه اذلي طرحه  الرأي  قناعيت القو�ة بأنَّ ول�ن تبىق 
  ة �شلك ميت عقيد  تُضعف  ةفهم الكتاب املقدس بطر�ق  ئ �ُس و  ،بلولس  ةوخط�   ةتفس� خاطئ  ةاعدإ  بل هواإلطالق.  

 . "باإليمان وحده"أي  ،)sola fideيمان ومبدأ (اتلرب�ر باإل

ىلع  ، بولس عنديد اجل املنظور لرفض ة العديد من األسباب الكتابيَّ  م ل�مسأقدِّ بذلك و أؤمن ملاذا  ل�م سأب�ِّ 
 . ستطاعيتا قدر 

 اسمحوا يل 
ُ
ن  أ نا يم�ن نَّ أىلع  ونيرُصِّ اذلين  عنه دين واملدافع�رايت دليه العديد من املؤ�ِّ  ابلداية بأنَّ يف  رَّ قِ أن أ

رايت  اعرتافنا العقائدي. هم يزعمون، وتوم    معاي�  احلفاظ ىلعبولس مع    حول املنظور اجلديد عن رأي رايت  نتبّ� 
 قبلَت  ه إذافهم يقولون إنَّ  .مفهوم اتلرب�رعن أ�رث ا �تابيًّ أ�رب و ا فهمً  ةرايت أعطانا ببساط نَّ يع هذا، بأيدَّ نفسه 

  ما  هذارتافك الالهو� اذلي حتبه. اعبولس، فال يزال بإماكنك االحتفاظ بعنارص  قصدهرايت اجلديدة ملا  ةقراء
تعارف عليها المُ   انلظر  ةبدأت بوجه  نإ  وضوح شديد،: "بإ�از و١١٣  فحةص  اتلرب�ر يف  ةيقوهُل رايت نفسه عن عقيد 

  جتد بولس سوف حبسب �يل باإل بدأَت  إنبولس؛ ول�ن  حبسب �يلاإل جوهرا حقًّ اتلرب�ر، قد تفقد   فيما �صُّ 
 . "�ده  اتلرب�ر ب�لِّ 

واملنظور   رايت تأث� وجدَت  حيثما ه نَّ أوادليلل ىلع ذلك واضح يف حقيقة  ،وليس بصحيح �ادع.اعء ادِّ   هذا
للمنظور اجلديد عن  ًدا مؤ�ِّ  وجدَت مر� انل�ان. وحيثما  تحت  ستجد بأن الصيغ اتلار�ية لعقيدة اتلرب�ر  اجلديد 

ن إ ،ةوهذا هو أحد األسباب الرئيسيَّ  مبدأ "اإليمان وحده". عنالربو�ستانيت الالكسييك  رأيلل اقًدا، ستجد نسبول
  إىل فجأًة يف غضون السنوات اثلالث عقيدة اتلرب�ر قد أصبحت  بأنَّ  ،هملم ي�ن السبب الوحيد واملر�زي واأل

  دة. و�ث�ة ب� الطوائف اإل�يلية الُمتعدِّ  ةمعر�ة رشسة ىلع جبهات �تلف ساحةَ اخلمس املاضية 

ن تتوقع  أاذلي يم�ن  اتلايلضة للخطر. فاجلدل الرئييس  عرَّ ة الوحيدة المُ القضيَّ  تليس باإليمانعقيدة اتلرب�ر  إنَّ 
مسألة ما إذا اكنت كفارة  حول قاش انلبولس سيكون  املنظور اجلديد عن ا عن املجموعة اليت تعتنق ناشئً  رؤ�ته
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أوئلك اذلين يعتنقون   ب�صِبح موضواًع للنقاش ستُ  الكفارة إنَّ . ذللك فةعقابيَّ  ةيلَّ بد ا حقًّ الصليب �  ىلعاملسيح 
 . املنظور اجلديد 

بعض احلجج   أطرحومن ثم سيف كتابه، رايت  تلوم ا بولس وفقً  املنظور اجلديد عن ات رشح أساسيَّ أن أ اسمحوا يل 
 . ئخاط  هو منظور بولس  عنرايت  منظور نَّ العتقادي بأة الكتابيَّ 

  ط الضوء ىلع ستِّ سأسلِّ  . ا القد�س بولس حقًّ  ما يقوهلعن كتاب رة صغَّ نظرة اعمة مُ  م ل�مأقدِّ ن أحاول أس
وسأحاول أن أقرص االقتباسات  ،قتبس الكث� من كتاب رايتأس و. للمنظور اجلديد حبسب رايت م�ة خصائص 

ما قاهل القد�س  ىلع ما يقوهل يف هذا الكتاب، ذللك عندما أقتبس منه وأذكر رقم الصفحة، فهذا مرجع من كتاب 
لة لسنة  سجَّ مُ  الطبع والنرش، حقوق )Eerdmans(النرش  دار�رُش يف الواليات املتحدة من قبل  ، اذليابولس حقًّ 

 للنرش.  )Lion( دارلرتا من قبل يف إ�  الكتاب  �رش نفس وتمَّ . ١٩٩٧

 : االقد�س بولس حقًّ  ما قاهليقوهُل رايت يف كتابه   ما  هذا

املنظور   نَّ أالقرن العرش�ن. و�عرتف بيف تبت عن بولس رايت بإعطاء رسم ختطيطي ألصل ادلراسات اليت كُ  أيبد
معظمهم   اكن  ،الواقعيف  من العلماء لم ي�ونوا إ�يلي� بأي حال من األحوال.    ةر بعمق يف عمل �موع متجذِّ   اجلديد

 .W. D(  )، و. دي. ديف� Albert Schweitzer�رسد رايت، ىلع سبيل املثال، ألربت شو�زتر (للفكر اإل�ي�.    ا معاديً 

Davies) إر�ست اكسيمان ،(Ernst Käsemann) و�ي. يب. ساندرز ،(E.P. Sanders ا ث�ً أت ماكن هل  ص) كأشخا  
 املنظور اجلديد. ا يف تطو�ر  ساسيًّ أ

يقع    كر بولسفِ ف ا.يًّ يونان هيلينيًّا وليس   انيًّا عرب ا بولس اكن يهوديًّ  نَّ أاتلأ�يد ىلع حقيقة   شو�زتر �اكنت مساهمة 
 يف 

ُ
ىلع اتلرب�ر   ة ة اتلقليديَّ الربو�ستانتيَّ  تر�� نَّ إ قال شو�زتروىلع هذا األساس  . ايلونا�وليس  ايلهوديالفكر  طر أ

  ىلعهو فهم جوهر الهوت بولس. اكن تر�� بولس  أخطأ يفباإليمان 
ِّ

قال  صحيح]، ول�ن وهذا املسيح [بادنا احت
بها ة اليت و� الطر�قة الالكسيكيَّ  ،ا قضائيًّ  ا إعالنً باعتباره يمان اتلرب�ر باإلانلظر إىل  أ إذنه من اخلطنَّ إ ب شو�زتر

: اكآليت  وجهة نظر شو�زتريصف رايت ، ١٤يف صفحة  .لألمر الربو�ستانتو دائًما نظر علماء الالهوت الُمصلح�
أن  فاإل�سان حرٌّ  ]ذللكوليس املجادالت حول اتلرب�ر اليت ينقصها املنطق، [ونا 'يف املسيح' نَّ أهو  [شو�زتر]"ما يهم 

 . "ة�تلفو ةبطرق جديد يف حياته املسيح حياة   يُطبِّق
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لآلراء   ةبكر امل منذ ابلدايةالربو�ستانيت لعقيدة اتلرب�ر باإليمان اكن حتت هجوم  الالكسييكالفهم  إنَّ : اذً إ الحظ 
  تطبيق ، لصالح ةالقضائيَّ رفض عقيدة اتلرب�ر  تمَّ ديد لفكر بولس الرسول. اجلفس� هذا اتل ىل إ تقاداألو� اليت 
  . يف حياة املرء  حياة املسيح

الكشف   تمَّ عندما ، يف نهاية احلرب العاملية اثلانية —و�نت نقطة كب�ة  — ايلةة اتلل الرئيسيَّ اتلحوُّ  ةاكنت نقط
اب العهد  كتَّ غ�ه من  بولس و  ةتربئة  �شدِّ ون  ة. أراد علماء العهد اجلديد الليربايلُّ انلاز�َّ   ةحرقمُ لواسع لالطاق  عن انل

  ة عادااملن أساس أن الكث��ن منهم قبلوا ومن دون معارضة كب�ة الزعم بأة. يبدو معاداة الساميَّ  ةتهماجلديد من 
 . ةجديد   بطر�قةيف تفس� العهد اجلديد  أوا بد وهكذاالربو�ستانيت.   الفكرر يف تار�خ ة متجذِّ لساميَّ لة األملانيَّ 

  : ، يقول رايت١٦صفحة . يف ا ًما يهوديًّ معلِّ بولس نفسه اكن ديف� بقوة ىلع حقيقة أن  رّ�ز ، أعمال شو�زترىلع  و�ناءً 
  معظم  ينظر حىت ذلك الوقت، اكن ف بعد احلرب. يف دراسات ما ة ايلهوديَّ  �وجديد  هتوجُّ إىل  ديف� �ش� أعمال"

اجلهد اذلايت  ت يف لَ فقد تمثَّ  اخلاطئ من ادلين.املثال األعظم للنوع  باعتبارها  ةايلهوديَّ إىل  بولس  فكر ي ُمفرسِّ 
فعل  ردِّ من خالل ديف� ... و�الطبع مع  بأ�مله ] املشهد تغ�َّ [ل�نَّ ب والكرب�اء ... واتلعصُّ  ة،الفر�سيَّ و ،لإل�سان

ة  األفاكر ايلهوديَّ وصارت  فجأًة؛  ة  ايلهوديَّ   اشتهرت قة.  بت يف املحرَ ة اليت �سبَّ ساميَّ للاخلسيسة    ةعادا امل  بعد احلرب ضدَّ 
  ."سيئة )ا ضمنيًّ (  و�اتلايل 'ةبالوثنيَّ ' ةة ايلونانيَّ نيَّ يلياهلاألفاكر تصنيف   تمَّ و ،جيدة تُعترب

الضخم بعنوان إي. يب. ساندرز   نرش كتابب،  ١٩٧٧  اعم  العهد اجلديد يف  دراساتة اتلايلة يف  وجاءت القنبلة الرئيسيَّ 
ا  . اكن هذا الكتاب بمثابة حتليل بلولس استنادً )Paul and Palestinian Judaism( ةة الفلسطينيَّ وايلهوديَّ بولس 

و�ن    املنظور اجلديد،ملفهوم    الرئييس واألولهو  ة يف القرن األول. و�ن هذا العمل  للمصادر ايلهوديَّ   ةإىل دراسة شامل
" يف املنظور اجلديدمن صاغ تعب� " لهو أو) James D. G. Dunnالحًقا وهو جيميس دي. يج. دون ( اكتٌب اكن 

  .١٩٨٢ اعملقاها أ�ارضة 

ملجموعة من األفاكر اا هلذه ث�ً أاأل�رث تدين املعارص�ن املؤ�ِّ ورايت هم اثلالثة  ساندرز، ودون، يعترببدون شك 
وحده رايت من ب� اثلالثة يم�ن تصنيفه  ول�ن املنظور اجلديد عن بولس. اليت تُعرف باسم  ببعضها املرتبطة 

و�هما،  ،ةرسائل الرعو�َّ أن بولس هو اكتب ال ساندرز ودونمن  رفض لكبأنه إ�ي� باملع� األوسع للمصطلح. 
ينبذون   —بمفهوم املنظور اجلديد  مرتبطلك اسم آخر تقر�بًا و —وديف� و�سيمان  شو�زتر ا إىل جنب مع جنبً 

 سلطة الكتاب املقدس. �  اة، بدءً سيحيَّ يف امل  ةجوهر�َّ  �نالعقائد اليت نعتربها   الكث� من
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أساس  ن  أهو    أوضحهن  أما أر�د  و.  ضخم  املنظور اجلديد عن بولس هل أساس عل�  � أنَّ نظر رايت    ةوجه  أن  تبدو
وويح الكتاب املقدس.   ة، مثل سلط عرب اتلار�خ �يليةاإل ة للمم�ات  اليت اكنت معادي ادلراسات يف  هوهذه اآلراء  

 وا جتاهل  أشخاًصا   ًعا مجي  وا احلديث عن بولس اكنا اتلخصص  ن ادلاعة األوائل هلذأ  اليت أظن أنها هامةومن املفارقات  
بولس فكر هناك خرباء يف  أنرى ننظر�اتهم. ف�لك  مع ناسبتي أجزاء من كتابات بولس لم تعن رضا أ

  بالفعل.  بولس هما كتب  ةكب�  اأجزاءً  يرفضون 

إل�يلي�  ل ه سيكوننأظن أنا أ اإل�يلي�. و علماء الالهوت ثقة  �شجعن أ�ب  هذا هو األساس اذلي ،باختصار
من أجل ما قام العديد من علماء الالهوت اإل�يلي�  �رتمه اذلي  ،رايت لوال أعمال باملنظور اجلديد أقل هتمامٌ ا

  ادلفاع عن تار�ية قيامة املسيح. يف  به

�يد  أباتل  ، يبدأ رايتأوالً   سأضعها يف ترتيب منطيق إىل حد ما.وبولس،  عن   رايت  ست خصائص ملنظور  إيلكاآلن،  
األقل  ىلع سوء الفهم هذا  ، يعود لرايت ا ة القرن األول. ووفقً ديَّ م يهوهْ �َ �شدة أساءوا  قد ن علماء العهد اجلديدأىلع 

 . ) Pelagianism(ة الجيَّ يضد ابل أوغسطينوس إىل أوائل القرن اخلامس ومعر�ة 

ة  الربو�ستانتيَّ مع و�عبارة أخرى،  — واملصلح�ة وصل إىل ذروته مع لوثر ليهوديَّ لن سوء فهمنا أا رايت أيًض  يزعم
سوء الفهم �سبب منهجنا انلظا� والالهو�   ساهموا يف� ىلع وجه اخلصوص قد  ن اإل�يليِّ أ. يرى رايت  ةالالكسيكيَّ 

أ�رث  ة. لقد كنا  ايلهوديَّ األطر  من    ة بدالً ايلونانيّ   األطر  خالل  مننحن مذنبون يف اتلفك�  فيف تفس� العهد اجلديد.  
الكتاب   وص يف نص ةالكنيسة الاكثويلكيَّ مع بيالجيوس ورصاع لوثر مع  أوغسطينوس رصااعت  قحامإ�و  ميالً 

 ة املحيطة ببولس.بفهمنا للثقافة ايلهوديَّ  وأرضَّ  قد أفسداملقدس، وهذا  

ي شلك  عن أ  يف زمن بولسة  هوديَّ ايلم  لم تعلِّ   للمنظور اجلديد عن بولس،  خر�نن اآلؤ�ديامل  �ا لرايت ووفقً   ول�ن
ساندرز،   حبسب لك منمن ذلك،  ة. بدالً مع ابليالجيَّ أي قواسم مشرت�ة ة ليهوديَّ . لم ي�ن لعمال الربِّ أشاكل أمن 

  ا وتر��ً   ةهليَّ اإل  ةىلع انلعم  ا قو�ًّ   ااهليلك اثلا�، ستجد أن هناك تأ�يدً ة  حقبة يهوديَّ سجالت  إن درست    ن، ورايت،ود
ُ رايت يف ص  هذا .  ا تمامً   ىلع العهد �ستبعد فكرة أعمال الربِّ 

َ
ىلع حق: لقد    إد ساندرزنا مقتنع بأن  أ: "٣٢  فحةما يقوهل

 ."ةالجيَّ يمبكرة من ابل ة�سخ ها عتقدنا أنا إن  ،، وخاصة املذهب الفّر�يساملبكرةة  ايلهوديَّ  تقدير  أسأنا 

�سع� سوى  ، ول�ن ال ةة كب�هميَّ أ هلا هذه انلقطة من الواضح أن " :)٣٢ (يف نفس صفحة و�واصل حديثه قائالً 
خارج  ، خالصلل نظري نظام بويس مهتم� س ايلهود مثل شاول الطرلم ي�ن ي شك: أوجود  ةيف حال أن أ�ررها 

إىل السماء عندما  باذلهاب' ايلوم،حىت مهتم� بادلرجة األو�، كما نقول ي�ونوا  لمووغ� تار�يخ. ، إطار الزمن
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قرأ عرباني�  ا، مث�ة للسخر�ةن ترى �م � أ، و�ن كنت تر�د مث�ة للسخر�ة. (باملناسبة، هذه عبارة "'نيموتو
يَبْتَُغوَن  : " ١٦:  ١١عرباني�    . نيموتو  عندما   السماء  إىل  باذلهاب  مهتم� اكنوا . فَمْن اكن دليهم إيمان حقييق  ١٦-١٣:  ١١

ْي َسَماِو�ًّا 
َ
فَْضَل، أ

َ
  ".َوَطنًا أ

للمنظور   ةانياثل ةرئيسيَّ ال ة فكر الة �شلك كب�، وهذا يقودنا إىل فهم ايلهوديَّ  أسأنا ىلع أي حال، وفًقا لرايت، �ن 
. من الواضح،  �معارضته للتهوديِّ يف  بولس  قاهل    تفس� ما   أسأنا ة، ذللك  فهم ايلهوديَّ   أسأنا ننا  أ. يقول رايت بما  يد اجلد 

ولم الرش�عة يف حد ذاتها. حرفية �ادل ضد لم ي�ن  فبولسة الرش�عة، ك� حبرفيَّ غ� متمسِّ ون اكن الفر�سيُّ  إن
  كتب  مع اهللا.أن ي�ون يف موقف صحيح  بمسألة كيف يم�ن لإل�سان �شلك أسايسا مًّ بولس حىت مهت ي�ن

 : ١٢٠رايت يف صفحة 

ن املشلكة اليت يتناوهلا بولس يف غالطية ليست  إ ، فقديم عكس ذلكتقليد  وجود  ىلع الرغم من
ا  �دً أحىت مت عالقة مع اهللا. (لسُت  يصل إىلا أو الشخص مسيحيًّ  حتديًدا مسألة كيف يصبح

. املشلكة  )ا ولكننا سنرتك ذلك جانبً ة، عن مفهوم 'العالقة مع اهللا'،  بولس، بايلونانيَّ كيف سيُعربِّ 
من الواضح اآلن أن هذه    م ال؟من خلفية وثنية أن يتم ختان املؤمن�  أ�: هل �ب    يتناوهلا اليت  

و�يالجيوس،  أوغسطينوس اليت واجهها  باملسائلبأي حال من األحوال عالقة  املسألة ليست هلا 
، تتعلق ]املشلكة[ فإن سياق القرن األول، يف بالقراءة، وخاصةموس. زيرا �لوثر و اليت واجهها أو 

مسألة كيف يمكنك تعر�ف شعب اهللا. هل يتم تعر�فهم بعالمات الِعرْق  ب شديد، بوضوح 
 أخرى؟  ة م بطر�قأايلهودي 

  ، مع أعمال الربِّ القرن األول مشلكة ة يلهوديَّ  ولم ي�ن صحيًحا،  املنظور اجلديدنه إذا اكن أ يعرتف رايت رصاحةً 
و�ب   ،وغالطية، وغ�ها من رسائل بولس ،مجيع اتلفس�ات اتلقليدية لرسائل رومية اتلخلص من�ب  عندها 

 .لكتابات بولس نا تفس�  نقطة ابلداية يفعلينا العودة إىل 

تار�خ  رايت بأنه أول شخص يف يف الواقع، يزعم . للغاية جريءاعء هذا ادّ  إىل أن، أنا رايت، بمن فيهم  نّقاد أشار
قد فهم �شلك صحيح الرسول بولس (و�اتلايل اغبلية العهد   —أوغسطينوس أو ىلع األقل منذ وقت  — الكنيسة

اعرتاف اإليمان    ملعاي�  اكمالً   ا ب إصالحً ن هذا يتطلّ أيعتقد    هنإ  ا ىلع عدم القول رصاحة اجلديد). رايت حر�ص جدً 
ي تهديد  أ   معتقدات رايت �شلكِّ   أنبعض أنصار رايت املشيخي� يف أم��    شديدحبماس  ة. وقد أن�ر  الربو�ستانتيّ 

  اتلاماألساس  إذا اعد نه تماًما أا يل . ول�ن يبدو واضحً ةالالكسيكيَّ ة الربو�ستانتيَّ  إلقرارات اإليمان ىلع اإلطالق
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 هكتبالهوت نظا� قد  و  مانإقرار لإليلك    يمكننا أن نتخلص من ، عندها  إىل نقطة ابلدايةبولس  كتابات  ل   نا تلفس�
 اخلاص بنا. الهوت الب نبدأ من جديد ثمبولس،   باملنظور القديم عنلزتم اي شخص  أ

  علماء   أخطأ قد  لا ملا ذكره رايت،  وفقً   الفكرة اثلاثلة يف التسلسل املنطيق للمنظور اجلديد حبسب توم رايت.  إيل�م
 عمال انلاموس".أ بولس عندما حتدث عن " قصدهفيما  عرب اتلار�خالربو�ستانت  الالهوت 

  —  وحدها  يف هذه اآلية — ١٦: ٢ ةا. يف غالطيا وت�رارً بولس هذه العبارة مرارً الرسول بالطبع، �ستخدم 
ْ�َماِل انلَّاُموِس، بَْل بِِإيَماِن �َُسوَع 

َ
ُر بِأ نَّ اِإل�َْساَن َال َ�ترََبَّ

َ
يًْض �ستخدمها ثالث مرات: "إِْذ َ�ْعلَُم أ

َ
ُْن أ

َ
  ا الَْمِسيِح، آَمنَّا �

ْ�َماِل انلَّاُموِس َال َ�تَ 
َ
نَُّه بِأ

َ
ْ�َماِل انلَّاُموِس. أل

َ
َر بِِإيَماِن �َُسوَع َال بِأ ُر َجَسٌد َما". وفقً بِيَُسوَع الَْمِسيِح، نِلَترََبَّ ا ملا ذكره  رَبَّ

اكن    ول�ننلاموس اهللا.    ة األخالقيَّ بات  ملتطلِّ ايف  فّكر  عمال انلاموس"، لم ي�ن يُ أرايت، عندما حتدث بولس عن "
املقدسة، وغ�ها. بعبارة   األعياد، والكهنوت، والطعام رشائعاخلتان، و — ةة ايلهوديَّ القوميَّ  عالماتيتحدث عن 

  سألة اليت ن املأ، يقول رايت ١٢٠ صفحةعن مرة أخرى  . ونقالً الطقيساموس انلأخرى، فإن بولس يتحدث عن 
  ة تعر�ف شعب اهللا. هل يتم تعر�فهم بعالمات الِعْرق ايلهودي أم بطر�ق   ة"مسالة كيفي  بولس يف غالطية �  ا يتناوهل

 "أخرى؟

من ذلك، حبسب فَهم رايت،  للترب�ر. بدالً  كوسيلةعمال األ عمًدا �ستبعد  الإن بولس  ،ا ملا يقوهل رايتوفقً  ،ذللك
تلك األشياء  —ة ليهوديَّ ة ل العرقيّ  العالمات — نلاموس موىس ة للمم�ِّ ة ايلهوديَّ ن العنارص إن بولس فقط يقول إ ف

ه  نأيقرتح رايت  ،و�إ�از ة العهد. ستخدامها الستبعاد األمم من عضو�َّ ا ة يف العهد، وال يم�ن ال تضمن العضو�َّ 
ىلع  دور    هلا أي  ة�سانيَّ عمال اإلاألاستحقاقات    أن  إن�ار  املشابهة  انلصوص   من  وغ�ها  ١٦:  ٢  ةغالطي  ال يُقصد من

 يف اتلرب�ر. اإلطالق 

مصدر معظم اجلدل  �  و  . رايت يف كتابه، وهذه الفكرة كب�ة   يطرحها اليت    ةإىل الفكرة الرابعة الرئيسيَّ وهذا يأيت بنا  
  أقحمنا بولس. لقد  عند اتلرب�ر باإليمان ةعقيد فهما يف خطأنا تمامً أننا إاذلي �يط ب�تاب رايت. يقول رايت 

رسالة رومية قد أرّضت بانلص   ةقراءل طر�قة هذه الإن " ):١١٧حبسب لكمات رايت (صفحة لوثر يف بولس، و
و أ. و�ُ�ِمل رايت يلقول: "قد يوافق "ن �ُسمع مره أخرى أوقد حان الوقت للنص نفسه  ...وملئات السن� باستمرار

هللا يف املسيح،    شخصية   ي شخص آخر حول كيف يأيت انلاس إىل معرفةألوثر، أو  أو  ،  وس أوغسطينبولس مع    �تلف
 ". ةهذا احلدث أو العمليَّ   ىلعل�اللة  'اتلرب�ر'  مصطلحال �ستخدم لكنه 
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بل   ،مام اهللاأالشخص  بموقفعالقة هل  يمان الاتلرب�ر باإلإن  ،ولساحلقييق بل الهوت حبسب ال  هأنىلع رايت  رصُّ يُ 
   :)١١٩ فحةأخرى (ص  ةرايت مر  ىلع حد تعب�ماعة العهد. جل بالرت�يب املشرتك  لكيًّا يتعلق 

ق اكن يتعلَّ بل عالقة مع اهللا.  ما شخص إقامة  ةيتعلق ب�يفيّ لم ي�ن "اتلرب�ر" يف القرن األول 
ا يف شعبه. يف  عضوً  حًقا ن اكن ملاحلارض،  و أللمستقبل سواء  اإلل� اإلسخاتولويج،عر�ف اتلب

  كيف " "ابلقاء يف"، بل اكن عنحىت بادلخول يف"، أو "، لم ي�ن األمر يتعلق ساندرزعبارات 
، تعارف عليها المُ   ةة املسيحيّ الالهوتيّ صطلحات  امل   و�استخدام".  ادلاخل  من اكن يف  معرفة  يمكنك

اإللك��ولويج؛ أي ليس عن اخلالص بقدر ما   اكن عن  بقدر ما األمر بالسيتور�ولويج  قيتعلّ  لم
 اكن عن الكنيسة.  

ة  ة واثلقافيَّ ب�يفية ارتباط املجمواعت العرقيَّ  بل ؛باهللارتباطنا  ة�يفيَّ باتلرب�ر ق ال يتعلَّ نظر رايت،  ذللك يف
'كيف    ما هو  ا'، بقدرن تصبح مسيحيًّ أبولس باتلرب�ر... ليس 'كيف يمكنك    يقصده: "ما  ١٢٢  فحة . ص بعضب بعضها  

يمان  ن لك من يتقاسمون اإلأ ىلع رصُّ العقيدة اليت تُ ... [اتلرب�ر] هو  'من هو عضو يف أرسة العهد  معرفةيمكنك 
  ة". ، بغض انلظر عن اختالفاتهم العرقيّ املائدةباملسيح ينتمون إىل نفس 

 : ١٥٨ فحةص  .ةخالصيَّ قضية  يستة، ولو�نسيَّ  ةقضية مسكونيَّ  اتلرب�ر عدُّ يُ  ،تقدير رايتذللك فيف  

.  ة أة احلايلة، إىل مهمة مسكونيَّ يف حاتلها املجزَّ  ،يمان الكنا�ساتلرب�ر باإل عن  بولس ة عقيدتدفع 
)  ٢ ة(غالطي املائدةن لك من يؤمن بيسوع ينت� إىل نفس أب تُعلّم أن لك عقيدة  صحيًحا ليس 
ُ ن أ�ب  اذلين يفهمون عقيدة اتلرب�ر �شلك �تلف، ينتمون   ،عض ابلن إستخدم كوسيلة للقول �

ن يتفق عليها أ�رد عقيدة يم�ن  ت اتلرب�ر ليس عقيدة ن إ. بعبارة أخرى، �تلفة مائدةإىل 
، إنها ةيف حد ذاتها عقيدة مسكونيَّ بل � الاكثويلك والربو�ستانت نتيجة ملسىع مسكو� جاد. 

وتعلن   ،ا ما ت�ون مرتبطة باثلقافةة الصغ�ة واليت اغبلً عات الكنسيَّ خ لك اتلجمُّ العقيدة اليت تُو�ِّ 
  عقيدة عقيدة اتلرب�ر � يف الواقع    إن  .. واحدة.  أرسةىل  إن مجيع اذلين يؤمنون بيسوع ينتمون مًعا  أ

 . ةعظيم  ةمسكونيَّ 

للقلق يف كتابِه.   ة ثارإاجلوانب األ�رث  أحدهذا و يوجد، ؟ اإذً  شخيص يف فهم رايت للترب�رأو عد خاليص يوجد بُ  أال
جانب ارض واحل   جانب يف  إىل رب�ر، فإنه يقسم اتلرب�ر  عن اتلاذلين يقرتحون مفاهيم جديدة    ايلومغرار العديد    ىلعو

 يف األخروي، يف ادلينونة العامة. قة باتلرب�ر إىل املستقبلة املتعلِّ ة الشخصيَّ بعاد اخلالصيَّ األبو�دفع  ،ستقبليف امل
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د ما يف احلارض، ىلع أساس اإليمان، اتلرب�ر ن علَ يُ يقول: " ١٢٩صفحة  ... ىلع أساس  يف املستقبلاتلرب�ر علنًا  هسيُؤ�ِّ
 ".ب�املها احلياة 

، للترب�ر ساس انلهايئاأل —أي الطاعة  —أمانة اإل�سان يف العهد نه �عل إ ،لسبب�: أوالً مث� للقلق هذا أمر 
ل اإلعالن انلهايئ للترب�ر يف أعمال املؤمِن نفسه، بدالً و�اتلايل يُ  يف عمل املسيح اتلام  بالاكمل  من تأصيل اتلرب�ر    ؤصِّ

 وانلهايئ بانليابة عنّا.

 ة. عمليَّ  إىل رايت دون قصد اتلرب�ر  حّول  قد ستقبل،املارض واحل   جانب� يفا، من خالل تقسيم اتلرب�ر إىل ثانيً 

ما بعد   ةلاكثويلكيَّ  بأنها معادلة تماًما  رب�ر عن اتلرايت  وجهة نظر وصف اتلبسيط وعدم االنصافسيكون من 
وجهة انلظر ة واضحة يف اكثويلكيّ  ةن هناك نزع أإىل  ةشارنه من االنصاف االأعتقد أ . ل�ن مع ذلك، اإلصالح

 .فمع تر�نت أ�رث من جنيقواسم مشرت�ة  هلاف�  هذه. 

يرفض  كتابه  طوالنه  أ  واضًحا ، يبدو يل  ةاتلهمتربئته من هذه  ة  ن املدافع� عن رايت قد حاولوا �شدأالرغم من    ىلعو
  إنه ابلند ىلع حد تعب� لوثر، لإلصالح الربو�ستانيت.  —املبدأ اجلوهري  — اتلمي� الرئييس عن ويع وعن قصد 

 .ل�ين بأ�ملهاملفص�  أاملبد إنه،  اكلفن وىلع حد تعب�تقف عليه الكنيسة أو �سقط.  ي اذل

يتم رفض وجهات نظرهم �شلك منتظم  فلوثر واملصلح�.    �شو�هأو  للتقليل من شأن    ةفرص ي  أيُفّوت    ل�ن رايت ال
  تعايلمدقة وثراء  ينصف للترب�ر "ال الُمصلحالالكسييك  فهوم ن املإ ١١٣صفحة  "غر�ية". يقول رايت يف ا باعتباره
ُ وبولس،  الرئيسية   فكرةن الإ احة، فقول ذلك رص رص يتجنب حب  أنه � ح�ويف نقاط �تلفة".  بالفعل َشوِّهها �
أشعل   اذلياتلرب�ر  مفهومعن اتلام اتلخ� �  —باستمرار �وه القّراء االجتاه اذلي يدفع كتابه  —لرايت 

  اإلصالح الربو�ستانيت.

يتبع نهج  مهم  ن و� اكتب  ف مع عقيدة اتلرب�ر حسب فهم لوثر و�ل  مفهوم رايت عن اتلرب�ر يتعارض   من الواضح أن
  اإلصالح.

إن  رايت، ل وفًقا  .ط الضوء عليها وقف رايت واليت أر�د ان أسلّ ملونرى هذا �شلك واضح يف انلقطة اخلامسة املم�ة 
ث عن  يعنيه بولس عندما حتدَّ ما  قراءة    أساؤوا قد  حبسب الالهوت اإل�ي�  صلح�  الربو�ستانت والمُ �ن  فرسامل   لك
 يُم�ن أن  فضيلةاإلل� ليس  الرِبَّ  إنَّ  ،حسب رايتفاهللا".  "برِّ 

ُ
  هل  عالقة ال اهللا فرِبُّ  سْب من اهللا للُمؤمن.ت حت

   ةيَّ خالقستقامة األاال  أو  اتلَم�ُّ   أو  بالفضيلة
ُ

ه اهللا هو ببساطة أمانتُ   رَّ سب. ِعوًضا عن ذلك، فإن بِ تاليت يم�ن أن حت
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ة يف العهد، ووضعنا يف ث عن العضو�َّ يتحدَّ  فهويأيت من اهللا،  املؤمن كرِبٍّ  رِّ للعهد. وعندما يتحدث بولس عن بِ 
 أمانتنا.بواسطة  يف انلهاية العهد، اذلي �ب احلفاظ عليه

يقوهُل   ما  بالضبط ن هذا هو أعتقد أة، فأنا الالكسيكيَّ  احلسبانإن�ار ضم� لعقيدة  و�أنهإن اكن ذلك يبدو لك 
"إذا استخدمنا  :٩٨صفحة  يقلل أو ينكر أو يُعيد تعر�ف مبدأ احلسبان يف لك منعطف. يقول رايت يف فهورايت. 

  إىل  ُه بِرّ م، أو ينقل ، أو يمنح، أو �ُسلِّ ينسبأو  ،ن القايض َ�سبألغة املحكمة القانونية، فليس من املعقول القول ب
ا يُم�ن تمر�رُه عرب قاعة  اغزً  أو ا أو مادةً ليس اكئنً  الرِبُّ ف ّدىع َعليِه (الُمتهم).ّديع (ُمِقيم ادلعوى) أو المُ المُ 

 املحكمة". 

  حسبان '   فيه جتد عبارة عن موضع    ه أعرف  اذلي الوحيد    انلص " هو  ٣٠:  ١كورنثوس    ١  نَّ إ  )،١٢٣  فحةص(وحبسب رايت  
العهد   يف �ده �رث ما أُمعتقد ما بعد اإلصالح ويف الهوت اعدًة و� عبارة توجد  ،ساس نيصِّ أي أ املسيح' رِّ بِ 

املسيح،   رِّ بِ  حسبان يثبت هو نص  ٣٠: ١كورنثوس  ١ إن زعمنا أنبأنه إىل القول  بعد ذلك و�ميض رايت ." اجلديد
  … ملسيح ا  وحسبان قداسة؛ سيحامل حكمة حسبان  عن للحديث مستعدين ن ن�ونأفعندها "�ب علينا أيًضا 

 وهكذا". 

اإلل� هو يشء   ألنه ال يعتقد أن الرِبَّ  ؛ فهو نفسه يوضح تماًما أنه ال �ب فكرة احلسبان،عن رايت هتر�د  قل ما 
ذنب    نَّ أة بيم�ن حسابُه، أو وضعُه يف حساب املؤمن. وهو صامت بنفس القدر و�شلك �يف عن اتلعايلم الكتابيَّ 

 فَع ثمنُه ىلع الصليب. إىل املسيح ودُ  سباحتُ املؤمن  

مخس   �  هذه ف للمراجعة، األمور. تغطية مجيع عتقد أنُه من املهم أ �ن، لكأردت تقديمهأطول ما  هذا تلخيٌص 
إننا أسأنا ) يقول  ٢ ة القرن األول.فهم يهوديَّ   أسأناإننا    يقول رايت  )١:  رايت عن بولسنظور توم  مل  ةرئيسي  خصائص 

إننا  ) يقول  ٤ عمال انلاموس".أبولس بتعب� "فهم ما قصده    خطأنا يفأإننا  ) يقول  ٣  .�اتلهوديِّ بولس مع    ةتفس� حج
  رِّ ث عن "بِ خطأنا يف قراءة ما قصده بولس عندما حتدَّ أإننا ) يقول ٥باإليمان. اتلرب�ر  عنبولس تعايلم  فهمأسأنا 
 اهللا".

  بلولس،  بالنسبة: "٦٠ صفحة يف .وت�راًرا  ا . وهو يقول هذا مرارً ا �يل لكيًّ اإل أخطأنا يف فهمذللك، يقول، لقد 
ما هو  يصف رايت  ؛٤١ صفحةيف وغ� اتلار�يخ". باملع� الفردي  'كيف �لص املرء 'ليس رسالة حول  'اإل�يل'

وصف بمثابة  ن ي�ون 'اإل�يل'  أ�يل، إذ يقول: "يف بعض ادلوائر داخل الكنيسة ... يُفرتض  لإل سوء فهم    بأنه  مقتنع
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ْنُ امل يأخذ بها  ةة الهوتيَّ يلَّ آل ؛ة حصول انلاس ىلع اخلالصكيفيَّ ل
َ

بعض  ، ىلع حد تعب�هُ بِرَّ  نأخذ سيح خطايانا َو�
 ."انلاس

نه ليس  أ ىلعهو حر�ص ىلع اإلرصار ف. مثل هذا اتلعب�رايت نفسه باستخدام �ستخف "؟ تعب� بعض انلاس"
انلاس  يقصدها ملا نا مرتاح تمامً أ): "٤١ فحةيميض قائًال (ص ف. هذا اتلعب�انلاس اذلين �ستخدمون جتاه ا متعصبً 

 بولس".  يقصدهعتقد أن هذا ما  أال ببساطة  ولك�  اإل�يل'.'عندما يقولون   اعدةً 

ن الربو�ستانت  أرايت إىل    �ش� . هل  الكتاب املقدس  يقصده  ليس ما   فهوبولس،    يقصده ول�ن إن لم ي�ن هذا ما  
نه ليس من سمات شخصية رايت أن يلعن أي شخص، ولكنه  أ"؟ من املؤ�د إ�يًال �تلًفا " عرب اتلار�خ أعلنوا قد 

 اإل�يل منذ القرن السادس عرش.  يف فهم  أخطأوا ن الربو�ستانت قد أيعتقد   أنهبوضوح  يلمح

 ينكر رصاحةً نه �اول أال أا انلاس عندما يقولون "اإل�يل"، و�بدو أيًض  يقصده ما في ةنه ليس دليه مشلك إيقول 
ع العثور ىلع تلك احلقائق يف  يطت�س نه الإ يقول. ولكنه ابلديلة العقابية، ومبدأ الكفارةاملسيح، وفكرة  رِّ بِ  حسبان

ن هذه العقائد  أقرتاح بابمثابة  هذان أيبدو يل ف، إطار يونا� للحظةالكتاب املقدس. و�ذا سمحتم يل باتلفك� يف 
 . ةغ� صحيح

الالهوت  جوهر  إلضعاف أجندة رايت ى ، ول�ن برصاحة، لو لم ي�ن دلللغايةر�ما هذا االستنتاج قاٍس 
 ن يفعل املز�د تلأ�يد املبدأ املر�زي لالهوت الربو�ستانيت أأعتقد بأنه �ب عليِه عندها ، الكسييكالربو�ستانيت ال 

ْجِلنَا،   [اهللا] "أن    ٢١:  ٥كورنثوس    ٢يف    بإ�از  بولس  أي احلقيقة اليت يذكرها   —
َ
ي لَْم َ�ْعرِْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أل ِ

َّ
َجَعَل اذل

ُْن بِرَّ اِهللا ِ�يِه"
َ

أي  مام اهللا ىلع أن يقف أنه ال يم�ن للخاطئ أ ماكن لك  يف نفسه بولس الرسول علّم يُ  .نِلَِصَ� �
نَا"  سوى أساس  

َ
لُُهْم أ وَّ

َ
يَن أ ِ

َّ
َُطاَة اذل

ْ
َعالَِم يِلَُخلَِّص اخل

ْ
 ال

َ
غفران هذا هو مبدأ اتلرب�ر الفردي و  .عمل املسيح اذلي "َجاَء إِىل

 يلم بولس. ا تع يف عليه  نه ال �ستطيع العثورإيقول رايت  ياذل الفردي  اخلطايا 

هذا ما سأفعله. اسمحوا يل  و، املنظور اجلديد تلوم رايتىلع  اة ردًّ الكتابيّ  اإلجاباتالعديد من  قدم ن أألقد وعدت 
 من الكتاب املقدس:   أو حجت� اليت أوجزتها وذلك حبجة  ةن أحاول اإلجابة ىلع لك فكرة من األفاكر اخلمس أ

�راسات  ة لاملصداقيَّ بإضفاء املز�د من    أخطأن رايت  بأة القرن األول. أجيب  نا فهم يهوديَّ أننا أسأ  ةفكرهناك  ،  أوالً 
ن �ستخلص فهمنا للمناخ ادلي� يف القرن األول من  أ علينا  �ب. املقدس الكتاب لشهادة فعل�رث ما أة العلمانيَّ 

ك� اذلين  العهد اجلديد نفسه، وليس من االستنتاجات املتنازع عليها حلفنة من علماء القرن العرش�ن املتشكِّ 
 الكتاب املقدس.  ةلسلطاخلضوع يرفضون  
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ن  أ م الكتاب املقدس بوضوح علّ وجه اخلصوص؟ يُ  ىلع� والفر�سيِّ  ،ايلهود  ديانةفماذا يقول الكتاب املقدس عن 
العهد القديم    يف احلق اذلي يقدمهيمانهم  وضع إمن    بدالً اذلايت  هم  رِّ يف بِ الرئييس هو أنهم وثقوا �شلك كب�  خطأهم  

ُهْم إِْذ اَكنُوا َ�َْهلُوَن بِرَّ اِهللا : ٣: ١٠اخلاص به. يقول بولس ذلك رصاحة يف رومية  بثوب الرِبِّ  كسوهمن اهللا سيأب َّ�
َ
"أل

ْ�ُفِسِهْم لَْم ُ�َْضُعوا لرِِبِّ اِهللا"
َ
ْن يُثِْبتُوا بِرَّ أ

َ
  � الفر�سيِّ  انتقد فهو ا. ا وت�رارً ا مرارً أيًض  قال املسيح ذلك .َو�َْطلُبُوَن أ

ن �سوع قال هذا املثل "ِلَقْوٍم  إ ٩:  ١٨ار ملحاوتلهم ترب�ر أنفسهم. أتذكرون َمثل الفر�يس والعشار؟ يقول لوقا باستمر
بَْراٌر، َوَ�ْتَِقُروَن اآلَخِر�َن". و

َ
�َُّهْم أ

َ
ْ�ُفِسِهْم أ

َ
أنه اكن إظهار    هو  ٣شهادة بولس يف فيليب    من  �ن اهلدف الاكملَواثِِقَ� بِأ

ذلك، وخت� عن    عن بولس  حتّول  ول�ن    . ٤:  ٣تلك � لكمات بولس ادلقيقة يف فيليب    —  اجلسد"   ات�ال ىلع"دليه  
وَجَد ِ�يهِ  رجاءه  نَّ أ، وشهد نفايةبِّرِه اذلايت، واعتربُه 

ُ
، َولَيَْس يِل بِرِّي  [املسيح] الوحيد اآلن، كمسييح ومؤمن صار "أ

ي ِمَن  ِ
َّ

ي ِمَن اِهللا بِاِإليَماِن"اذل ِ
َّ

ي بِِإيَماِن الَْمِسيِح، الرِْبُّ اذل ِ
َّ

 . ) ٩: ٣(فيليب  انلَّاُموِس، بَِل اذل

العهد".   ةبولس اكن يتحدث عن "عضو�ّ  نَّ أ قرتاح، وا الرِب  ةلكم ةزالإ انلص ب هذا  ةقو  من ص اتلخلُّ �اول رايت 
  ة واحد  —  الرِبِّ   عنقصدُه بولس هو الفرق ب� فكرت� متناقضت�    ن ما ألك من السياق و�مات انلص  يثبت  ل�ن  

 اهللا يف املسيح.  رُّ بِ  — خاريجٌّ  رٌّ ، بِ واألخرى "،طلق عليها "برِّي يُ 

 ة القرن األول. اذلايت لم ي�ن مشلكة يف يهوديَّ   ن الرِبَّ أ  اقرتحعندما    —  وخطأ سافر  —رايت ببساطة ىلع خطأ    إنَّ 

ة  يهوديَّ ر�طوا ب� قد  املفرس�نن معظم أ اقرتحعندما  الالكسييكرايت من املوقف الربو�ستانيت  �سخرباملناسبة، 
 أعماهلم. بواسطةأنفسهم  ينقذوا ن أن اخلطاة يمكنهم أفكرة   أية، ابليالجيَّ والقرن األول 

 ا انلعمة بارزً  مفهوم ون العهد القديم، و�ناهللا. عرف الفر�سيُّ  ةنعمة ورمح  ىلع ا كب�ً  ا ة تر��ً اكن لليهوديَّ  بالطبع
انلعمة يف   مفهوم تة القرن األول أفسدمن يهوديَّ  األ�ربزء اجلو الفر�سيِّ� يانةبوضوح يف العهد القديم. ول�ن د

  ، ة الجيَّ يابل بنصف . ولكنها اكنت أشبه ةا من انلعماليت ختلو تمامً و ،ةديانتهم مثل ابليالجيَّ  لم ت�ن  العهد القديم. 
ن انلعمة اكفية  أة إىل  الجيَّ ي ابلنصف  ش�  �  .ةعمال البرش�ّ األىلع    �شدة  وأ�دت  ،انلعمةمفهوم    لت من شأنقلَّ اليت  و

بواسطة   ،أو عضو�تك يف العهد ،ن حتافظ ىلع خالصكأ لوضع أقدامك ىلع أعتاب باب اخلالص، ول�ن عليك 
 .مانتك وطاعتك للناموس أ

ة ابليالجيَّ نصف    �و  نه اكن هناك ميالً أة القرن األول، من الواضح  حىت يف الطر�قة اليت يصف بها توم رايت يهوديَّ 
و�ذلك أشخاص مثل  ( مبادرتهبعوا و�رصاحة، إحدى �او� الكب�ة من رايت واآلخر�ن اذلين اتَّ يف ذلك ادلين. 

"أمانة عن  ن مفهومهم  إ  هذه:  ) �]Auburn Avenue[  و�ورنأشارع    ةوحر�  ]Norman Shepherd[  نورمان شيربد 
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اتلرب�ر   �تطلّع إىلالطاعة، وي من خالل أقانونية، ال وسائل بالشخص بعضو�ته يف العهد الالعهد"، حيث �تفظ 
ل  ة جديدة ال أستسيغها. فهو �وّ �شلك كب� ناموسيّ  يقّدم  —  أعماهلم  ىلع ا جزئيًّ ىلع األقل  اذلي �ستندانلهايئ، 
غ� الاكملة  نظام قانو� �فف حيث تتضاءل املتطلبات و�اتلايل تعترب الطاعة  أي —  "ناموس جديدإىل "اإل�يل 

داة للترب�ر انلهايئ. و�رصاحة هذا انلوع من اتلفك�  األ  أو عمال اخلاطئ إما األساسأة. وهذا �عل  طاعة حقيقيّ   �
 . الرِبِّ  شلك خيف من أعمال فهوة الكر�هة. ابليالجيَّ نصف اته راحئة �مل يف مجيع طيَّ 

العهد  إدانات  من خالل أهكتشاف خط ا يبدو أنه �ستطيع إنه ال ، فنفسهالهوت رايت هذا هو  ألنَّ  نظًرا ول�ن 
  .�الفر�سيِّ اجلديد دليانة 

بولس   ةنا تفس� حجأبأننا أس هتهاماماذا عن  ؟رايتل ة اثلانيةاخلاصيَّ عن  ماذا  :�رج عن صلب املوضوع  ال وليك
 ؟ �هوديِّ ضد اتل

ة ة واثلقافيّ بولس � االنقسامات العرقيّ اهتم بها القضية الوحيدة اليت �نت اكن رايت ىلع حق و ه إذانأهو  جوايب
  ى �رد صد�  بولس   مناشدة   تبولس. إن اكن استجابةفمن الصعب فهم قوة   ،يف كنا�س غالطية وأما�ن أخرى 

ملاذا   أن نفهمن ن�ون ىلع وفاق؟") فمن الصعب أا ("ملاذا ال يمكننا مجيعً ) Rodney King( جلالهوت رود� كين
  رصُّ اليت يُ  بولس من املائدة منعهم . يف الواقع، ١ ةيف غالطي �هوديِّ أعلن بولس نفسه هذه اللعنات القاسية ضد اتل

 ا. املسيح ر�ًّ بللك من يعرتف  متاحةن ت�ون أ�ب  أنها رايت ىلع 

؟ ال  املسيح ة ر�و�يّ عن �رد إعالن  هو اكن اإل�يل نإ ،بأنها "إ�يل آخر" �اتلهوديِّ وملاذا �ش� بولس إىل تعايلم 
د  تعمَّ ي إن�ار مُ أاحتوت ىلع  � تعايلم اتلهوديِّ ن أي ماكن يف الكتاب املقدس بأاإلطالق يف  ىلعي تلميح أيوجد 

فمن املم�ن أن  رايت ىلع حق،  لو أن. يمان وحدهاإلبهو اتلرب�ر  أنهو حقيقة  أفسدوه املسيح. ول�ن ما  ةر�و�يَّ ل
رايت  قول  ىلع حدِّ ، املطاف يف نهاية ف . ونملعون أنهم يلعلن أي سبب دليه  ليس ل�ن و خطأهم، بولس  حيصحِّ 

   :)١٥٨ من صفحة(

يف  [إن عقيدة اتلرب�ر]  ...ة إىل مهمة مسكوني ...الكنا�سيمان اتلرب�ر باإل عن بولس ةتدفع عقيد 
ا ما ت�ون  ة الصغ�ة واليت اغبلً تُو�خ لك اتلجمعات الكنسيّ عظيمة  ةحد ذاتها عقيدة مسكونيّ 

 . واحدة أرسةىل إن مجيع اذلين يؤمنون بيسوع ينتمون مًعا أوتعلن  ،مرتبطة باثلقافة

لوا العقيدة  ن اتلرب�ر هل عالقة بطر�ق اخلالص. فيقول: "لقد حوَّ أ، �شجب رايت أوئلك اذلين يعتقدون  ١٥٩صفحة    يف
، بغض انلظر عن االختالفات  املائدةن مجيع اذلين يؤمنون بيسوع ينتمون إىل نفس أاتلرب�ر يعلن . نقيضها إىل 
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  إىل  ترجع ة اجليدة... ختالفات الطائفيَّ العديد من اال كهنا  [كما يقول] ة (ودعونا نواجه األمر،ة أو العرقيَّ اثلقافيَّ 
 اثلقافة أ�رث من العقيدة). 

ا رشح  ا، فمن الصعب جدً إذا اكن منظور رايت صحيحً  ؟ قافةاثلإىل  � اتلهوديِّ عقيدة  ترجع  باتلأ�يدهل ل�ن 
  إىل الرومانية  ةاالمرباطور� من أقىص  سافرا رشح ملاذا . ومن الصعب أيًض � اتلهوديِّ ن يلعن أكيف يم�ن بلولس 

 لم ي�ن ة، فباتلايل ة والعالقات ادلنيو�ّ اثلقافة ادلنيو�ّ ب قيتعلّ رصاحة، ب�ل  ،اكن احلرب ضد خطأ ا قصاها معلنً أ
 . تُذكرة  أبديَّ  ةهميَّ أهلا 

 انلاموس".عمال أ" بولس بتعب� ه خطأنا فهم ما قصدأننا إة اثلاثلة؟ يقول رايت ماذا عن اخلاصيَّ 

وِّ  هذه  أن حتطم وحدها اكفية  ٢٠: ٣رومية إن 
ُ

ْ�َماِل انلَّاُموِس لُكُّ ِذي   ت.هلا إىل فُتا احلجة وحت
َ
نَُّه بِأ

َ
يقول بولس: "أل

َِطيَّةِ 
ْ
 بِانلَّاُموِس َمْعِرفََة اخل

نَّ
َ
َماَمُه. أل

َ
ُر أ    ".َجَسٍد َال َ�ترََبَّ

يتحدث بولس    ال .حتت ضوء ساطع و�ديننا   خطايانا هو اذلي يضع    ،الطقيس، وليس انلاموس  األخاليقن انلاموس  إ
ن  أوضوح قدر اإلماكن �ل للناموس. وهو يقول ب ةِعرقية هنا، بل يتحدث عن املطالب األخالقيّ  عالمات عن 

 خطاة. باعتبارنا نا، ألنه يديننا رَ ن يربِّ أيم�ن  العايلة ال ةخالقيّ انلاموس ب�ل معاي�ِه األ

ن انلاموس إل  ا انلاموس األخاليق عندما ق  �شملأنُه ىلع األقل    موضًحا ،  فحسب  انلاموس مع خطايانا بولس    ال يُقابل
نه  إ ث عن اتلرب�ر، فدَّ حت ُه عندما أنَّ  موضًحا ، وادلينونةاتلرب�ر  ب�ا ضمنيًّ  يقابلا ، لكنه أيًض نا رَ يربِّ ن أال يم�ن 

 العدالة.  يف م�انمام اهللا أث عن موقف الفرد يتحدَّ 

  تعايلم بولس عن نا تفس�  أننا أسإ رايت. يقول رايت بل  للمنظور اجلديدوهذا ماكن جيد لالنتقال إىل الفكرة الرابعة  
�شلك  ه الفكرة رب�ر، وقد شوّ عن اتل  وانا أجيب بأنه هو اذلي قام بتحر�ف و�شو�ه املفهوم الكتايب .مانياتلرب�ر باإل

  .ي�اد ي�ون من الصعب اتلعرف عليها 

. هذه � املعضلة اليت يضعها اخلطية ىلعغضب اهللا  � ١٧: ١ابلداية يف إ�يل بولس يف رومية  ةن نقطأر تذكّ 
 .ا يزال يتحدث عنه ال اكن ، ٣بولس مناقشته للترب�ر يف رومية بدأ بولس، وعندما 

عقيدة  ل غفراناخلطية وال مفاهيم ل �شلك شبه تام منيقلِّ  )"ة العهدعضو�َّ " (باعتباره لترب�ر رايت لتعر�ف إن 
أمثلة    توضح. و٤و  ٣بولس يف رومية    يتناوهلا والفداء من ذنب اخلطية � القضايا ذاتها اليت    الغفراناتلرب�ر. ول�ن  

.  املشرتك اجلمايع، وليس  ي رب�ر الفرد وقبل لك يشء اتلأوًال  هو  ث عنه  يتحدّ اكن  ن ما  أ بولس و�راه� العهد القديم  
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ْجَرُة ىلَعَ َسِبيِل نِْعَمٍة    :٥-٤:  ٤رومية    .العهديف  وضع  الليس �رد  اذلنب، و  يتناولهو  ف
ُ
ُ األ

َ
َْسُب هل

ُ
ي َ�ْعَمُل فََال حت ِ

َّ
ا اذل مَّ

َ
"أ

ا  بَْل ىلَعَ َسِبيِل َديٍْن. مَّ
َ
ي َوأ ِ

َّ
ي يُْؤِمنُ   َولَِ�نْ  َ�ْعَمُل  الَ   اذل ِ

َّ
رُ   بِاذل َفاِجرَ  يرَُبِّ

ْ
ُ   ["ُ�تسب إيله"؛ "يُنسب"] ُ�َْسُب  فَإِيَمانُهُ  ال

َ
هل

 ". ا بِرًّ 

ْ�َمال: :٧-٦اآليات 
َ
ا بُِدوِن أ ُ اُهللا بِرًّ

َ
ِي َ�ِْسُب هل

َّ
يًْضا يِف َ�ْطِو�ِب اِإل�َْساِن اذل

َ
يَن ُغِفَرْت   َكَما َ�ُقوُل َداوُُد أ ِ

ُطوَ� لِ�َّ
 آثَاُمُهْم وَُسرِتَْت َخَطايَاُهْم".  

  فكرة من    والغفران الفرديخالء مفاهيم اذلنب الفردي  إا ملع� ذلك انلص إذا حاولت  ن ت�ون �لًص أ  يم�ن  ال
 اتلرب�ر. 

اليشء ذاته  يعلّم  ١٨ار يف لوقا ثل الفر�يس والعشَّ مَ  إنَّ . املسيحا من تعايلم واحدً  مثاالً  أقدم ل�من أاسمحوا يل 
  مبدأ . فهذا هو املاكن الوحيد اذلي �رشح فيه �سوع ب�ل وضوح  اذلي ير�د توم رايت أن ينكره عن عقيدة اتلرب�ر

قُوُل لَُ�ْم:   :١٤: ١٨ح بلولس. ين� هذا املثل بالقول يف لوقا صلَ ا مع اتلفس� الالكسييك المُ اتلرب�ر. وهو يتفق تمامً 
َ
"أ

رً إِنَّ هَ   بَيِْتِه ُمرَبَّ
َ

نَّ لُكَّ َمْن يَْرَ�ُع َ�ْفَسُه َ�تَِّضُع، َوَمْن يََضُع َ�ْفَسُه يَْرتَِفُع". ا َذا نََزَل إِىل
َ
            ُدوَن َذاَك، أل

، وليس �رد الفردي فهو يتعامل مع اذلنب الفردي والغفران .عمالاألأي نوع من  دوناتلرب�ر  مبدأ نا دلي هنا 
دين.  ر، واحد قد تربَّ رجل ة. عالقات مشرت�ة مجاعيّ 

ُ
 واآلخر أ

مدافع عن املنظور  ي  أمن    جًدا  أ�رثبولس    ها فكرة �شدد عليها ولكن  ،احلسبان  يمنع� ضيق الوقت من تناول مبدأ
  .اجلديد 

لللكمة   دقيقةن تقوموا بدراسة أاهللا"؟ أحتدا�م  رِّ "بِ عن ما قصده بولس  يف فهمخطأنا أ أننا ا، ماذا عن فكرة وأخ�ً 
أن الكتاب املقدس   أشكال نا أ. ة اليت تتحدث عن الرِبِّ ة وايلونانيّ العرب�ّ  ات�تلف اتلعب� يفيف الكتاب املقدس 

اإلل�.    يقوهل توم رايت عن الرِبِّ   فهناك بذرة من احلق فيما   .عهداهللا يف ال  أمانة  للحديث عن  عب�اتلما �ستخدم    اعدةً 
الرب ليس  )، " ٩٨  ة. ىلع حد تعب� رايت مرة أخرى (صفحةهو مفهوم اعمل، وليس �رد فكرة ميتاف��قيَّ   كتابيًّا، الرِبُّ 

 صحيحة بالقدر الاكيف.. العبارة نفسها ا يُم�ن تمر�رُه عرب قاعة املحكمة"اغزً  أو ا أو مادةً اكئنً 

  رَّ بِ نطلب" " أن ٣٣: ٦مىت  يف يأمرنا املسيحإىل املؤمن.  الرِبِّ  احتسابث الكتاب املقدس عن ل�ن مع ذلك يتحدِّ 
مع "قداسة احلق". و�عبارة    مفهوم الرِبِّ   ٢٤:  ٤يتناسب مع تعر�ف املنظور اجلديد. تر�ط أفسس    مفهوم ال  هذاو  —   اهللا
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�شمل تلك املفاهيم    ال  تعر�ف للرِبِّ   انلطاق وليست �رد "إخالص للعهد". وأيُّ   ةواسع  ةخالقيَّ أ  ةسم  إن الرِبَّ أخرى،  
 .ناقص هو تعر�ف  

  مفهوم   جعل فهو  :ة مع نهجِه لالهوت توم رايت، وهنا ت�من شكواي الرئيسيّ   به   ما يُقرُّ مفهوم أ�رب ب�ث�    الرِبِّ   إن
. و�الاكد الكفارة ةمن فكر ل�قلِّ و ة.قضية ثانو� ة�عل اخلطيكما الكتاب املقدس.  �سمح به ما  أصغرمفهوًما  الرِبِّ 

اثلانية. ما   رجةعقيدة من ادلأنها ينتقص من عقيدة اتلرب�ر بإعالنه  كذلك الغفران.اخلاطئ إىل  احتياجيلمس 
يف  الهوت الاإلصالح الربو�ستانيت من عقم  سامية اليت استعادها املفاهيم ال�لو من مجيع هو الهوت  انت� إيله

 . العصور الوسطي

العقيدة السليمة. عندما    ىلع  كبً�ا   ا خطرً   ث� توم رايت �شلّك أ ن تأ  عتقدأتوضيح ملاذا  باملوضوع    ختمن أأاسمحوا يل  
 The(  رسالة �سوع املفقودةكنت يف إ�لرتا الشهر املايض، اكن هناك قدر كب� من اجلدل حول كتاب جديد بعنوان  

Lost Message of Jesus( ،ستيف  للاكتب ) شالكSteve Chalke( . اتلحالف اإل�ي�  عقد)Evangelical 

Allianceمزايا وعيوب هذا الكتاب.  ةملناقش ةرسميّ  ) مناظرة 

 ةة العقابيَّ ابلديلَّ ، بما يف ذلك مفاهيم  ة�يليَّ ة اإل للمسيحيَّ   ةاألساسيَّ ببعض العقائد    ةيتضمن الكتاب تنديدات رص�
 ة.صليَّ ة األواخلطيَّ 

َحبَّ  ' ىلع �و معروف أنه  إ�يل يوحنا    يعلن: "�شالك هذا، كتب  ةة العقابيَّ الكفارة ابلديلَّ بعقيدة  ق  وفيما يتعلّ 
َ
هَكَذا أ

َعالََم َحىتَّ بََذَل اْ�نَُه الْوَِحيدَ 
ْ
اتلنفيس  هذا يقرر فجأة   لنا إىل االعتقاد بأن � احلبوّص ت  إًذا). كيف  ١٦:  ٣' (يوحنا  اُهللا ال

 "ابنه؟  ىلعوسخطه عن غضبه 

ب منتقم يعاقب ابنه  آ  أيُّ  — األبناء ىلعشاكل االعتداء أمن  ن الصليب ليس شالكً أ: "احلقيقة � �شالكيقول 
حداث  داخل وخارج الكنيسة وجدوا هذه النسخة امللتو�ة من األمن    ا أناسً ن  أىلع جر�مة لم يرت�بها. من املفهوم  

ن هذا املفهوم يقف يف تناقض أهو    ل�ن األعمق من ذلك،  .يمانمام اإلأ  و�شلك عقبة كب�ةا  فيها أخالقيًّ   مشكو�ً 
ة ول�ن  عمال العنف اليت يرت�بها اهللا جتاه البرش�َّ أا من  شخصيًّ   اكن الصليب عمالً   فإن.  'اهللا �بة 'تام مع عبارة  

ب أعدا املسيح نفسه أن�سخر من تعايلم  فهذال ذلك، بنُه حتمّ ا
ُ

 ". كء حت

" األبناءعتداء ىلع ا" باعتبارها  �شالك ستيف ا �ستخف بهالكفارة اليت نوع  أن أن يفهملك مسييح حقييق �تاج 
 —قل من ذلك أوال يشء  —هذا مُه الكتاب املقدس. لقد محل املسيح ذنبنا، واهللا اعقبه عليه. علّ يُ  ما  � حتديًدا
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:  ٣رومية  حبسب املساومة ىلع عدهل،اخلطاة دون  اهللا ن يربرأ. هكذا �ستطيع كفارةة هو ما تعنيه اللكمة الكتابيَّ 
 اهللا للخطاة غ� املستحق�.  ةيم�ن ختيّلُه ملحب استعالنن الصليب اكن أعظم  أيف  أيًضا  . وهذا هو السبب٢٦

يف بالطبيعة واغرق�  ا باعتبارهم أرشارً ن رؤ�ة البرش إ: "�شالكة، يقول ستيف صليَّ ة األاخلطيَّ  ةق بعقيدوفيما يتعلَّ 
مهما أصبح ،  األص�  الصالحيف    و�اتلايل مغمور�ناهللا    �لوق� ىلع صورة  الطبيعةب  كونهممن    بدالً   ةصليَّ ة األاخلطيَّ 

 قرون".عدة الكنيسة يف الغرب لب عصف هو اذلي  الفادح أفادح. وهذا اخلط أ، هو خطا �فيًّ 

وتو�   )Brian McLaren(  من براين ماالكر�ن تز�يات مكتو�ة ىلع �شالك  ن �توي كتابأ املفائجليس من 
  ة.لعقيدة املسيحيَّ لتم ما بعد احلداثة  للك فساد  ؤ�دان الرئيسيانوهما امل  )Tony Campolo( اكمبولو

  من  طلق مُ ييد أهو ت ،ما�األ الغالف رأسىلع يف الكتاب، وييد الرئييس أن اتلأن تعلم أ األمر  ول�ن قد يفاجئك 
متجذر يف   �شالكالكتاب اجلديد لستيف إن : "�شالك أسقف دورام نفُسُه، توم رايت. يقول رايت هذا عن كتاب

 رساتله صارخة ومث�ة".إن ي شخص و� شخص. أالقوي �عله يف متناول وواضح ال  أسلو�ه  ل�نو دراسة جيدة، 

رتك اخلطاة دون  ت ا نهأل بل �بطة. .مث�ة ليست �شالكستيف  �، فإن رسالة كتاب� احلقيقيِّ بالنسبة إىل اإل�يليِّ 
 رسالة الكتاب املقدس.  ًما فسد تما تُ  يف الفداء احلقييق. و� رجاءي أ

  املنظور يف     يوجد �اليف نهاية املطاف. ال  ستصل إيله  لك يشء يقوهل توم رايت، فهذا ما  إن قبلَت   ،ول�ن برصاحة
  ة ن فكرإلعقو�ة اخلطية. تسديد نيايب ك  ةكفارعن الة انلظرة الالكسيكيَّ  — إىل احتياج حقييق الو — اجلديد 

�نطوي  و  ؛ذنيب إىل املسيح  احتسابىلع  ةة العقابيَّ ابلديلَّ  ةفكر تنطوي و اإلل�؛ الغضب  د كثً�ا ىلع�شدِّ  الكفارة
رفض املبدأ  هذهلك  ىلعللترب�ر  حر�ة اإلصالحفهم 

ُ
وسيتبىق  )، sola fide( "باإليمان وحده" الالكسييكاألشياء. أ

 لك رش رفضُه اإلصالح حبق. لك

الكب�  أن اخلالف  � اعتقاديبها الر�اح. و ن أرى الطر�قة اليت تهبُّ أابن نيب، ول�ن يمكن�  وال ا انا لست نبيًّ 
هذه املسألة   شالك ستيفوضع . كفارةال  ةعقيد  ىلع عتداءٍ ا ىلع سينطوي  املنظور اجلديدالقادم اذلي سينشأ عن 

 الطاولة بالفعل.  ىلع

  ة اعد�تدو�ر و ةدإاع �نما اإلطالق، و ىلعا ا جديدً بولس: ألنه ليس منظورً  نديد ع اجلنظور املرفض أالسبب  هلذا
اهللا  ةلكم يتعاملون مع اهللا رجاالً م قِ يُ لفلعديد من األخطاء اخلط�ة اليت أثبتت بالفعل إفالسها الرويح. لتغليف 
 باعتباره هرطقة كما أنا مقتنع بأنه كذلك.  هذا اخلطأ  وندحض �و ،اخلطية ىلع �مل اجلد ةومشلك 
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 GraceLifeة (ورايع كنيس، )Grace to You( هليئة "نعمة ل�م"القس فيل جو�سون هو املدير اتلنفيذي 

Fellowship( ،) وشيخ يف كنيسةGrace Community Church ( اكيلفورنيا  بوالية صن فايل،مدينة يف. 

 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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