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 االنفصال 

 ن و كريستوفر ج. جوردبقلم  

أنا اآلن ىلع أتم استعداد ملغادرة اكيلفورنيا. اكنت هذه الوالية فيما سبق أعظم والية يف االحتاد، لكنَّ األحوال 
ت. فمؤخًرا، ُصنِّفت اكيلفورنيا األخَّية من حيث جودة ونوعية احلياة. فالطرق الرسيعة صارت مزدمحة بشلك   تغَّيَّ

عن   أودُّ زائد  اإلطالق.  ىلع  مستوياتها  أىلع  املعيشة  تكايلف  وبلغت  باهظة،  برضائب  ساكنها  ويطالَب  احلد، 
 االنتقال إىل أيداهو، ورشاء مزرعة، والعيش يف أرض زراعية بعيًدا عن انلاس واملشالك. 

ه اذلي وصفتُه أعاله هو الطري ر بها الكثَّي  استخدمُت هنا بعض املبالغة ألوضح فكرة معيَّنة. فإن اتلوجُّ قة اليت يُفكِّ
من املؤمنني بشأن العالم. فلكُّ ما يمكن أن أفعله هو أن أضع لكمة "العالم" حمل لكمة "اكيلفورنيا"، وسيكون اتلطبيق 
ا يرونه من حوهلم يف العالم. وأصبح من الصعب للغاية أن تكون   واحًدا. فاملؤمنون ايلوم يشعرون بإحباط شديد ممَّ

ر املؤمنون يف االنفصال واالنعزال، مؤمنًا حقيقي   ا، وأن تعيش يف هذا العالم مع أناٍس غَّي مؤمنني. وكثًَّيا ما يفكِّ
  وال تبدو فكرة رشاء مزرعة لالبتعاد عن لكِّ يشء فكرة سيئة بالنسبة هلم.

أن   أنه توجد أسباب مرشوعة تدعو إىل االنتقال إىل ماكن آخر. لكن املشلكة تكمن يف  د  املؤكَّ الكثَّي من  من 
املؤمنني حياولون تقديم مربِّرات خلطوة االنتقال، وذلك ألنهم يريدون اهلروب من املشالكت اليت يعانون منها يف  

(؟ ما معىن ذلك؟ وهل  18-14:  6كورنثوس  2العالم. فيف انلهاية، ألم يَدُع الرب املؤمنني إىل أن يعزتلوا عن العالم )
  ، دون أن يكون نلا أيُّ نوع من اتلواصل مع غَّي املؤمنني؟حنن مدعوون إىل االنسحاب من العالم

العالم   االبتعاد عن  والنُُّسِك. لكنَّ  الرهبنة  حياة  نعيش  أن  أننا جيب  تعين  ادلعوة  هذه  أن  املؤمنني  بعض  يظن 
العجيبة يف أنه يمكن هلذا انلوع من   املفارقة  الرهبنة. تَكُمن  ومشالكته يُمكن أن يكون نسخة خاصة من 

نفصال أن يكون مسًًع دنيوي ا للغاية. فهو يفرتض أن املرء يستطيع أن يبلغ يف هذه احلياة أجماد ما هو موعود به اال
فقط يف السماوات اجلديدة واألرض اجلديدة. كذلك، يبعث هذا االنفصال بهذه الطريقة برسالة سيئة إىل العالم،  

اد. ماذا سيكون مصَّي اإلرسايلة العظىم أمام هذا انلوع من  مفادها أننا غَّي مكرتثني بهم، وفقط نرغب يف االبتع
 االنفصال؟ من أجل ذلك، حنن حباجة إىل دراسة سليمة ملا يعنيه أن نكون منفصلني عن العالم. 
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لُواٱ وَ   ْخرُُجوا ٱ  ْعزَتِ

العالم. اكن هناك   املؤمنون لفهم معىن ادلعوة إىل يكونوا شعبًا منفصاًل عن  اذلين، ىلع حد  لطاملا صارع  دائًما 
 ( نيبور  ريتشارد  وإما دجموه يف  Richard Niebuhrتعبَّيات  املجتمع،  مقابل  املسيح يف  إما وضعوا  الالكسيكية،   )

املجتمع. فإننا يُمكن أن ننغمس يف العالم بالسهولة نفسها اليت قد نرغب بها يف االعزتال عنه. إذن، إىل أيِّ نوع  
 ن يف هذا العالم؟من االنفصال يدعو اهلل املؤم 

نا اتلأمل الرسيع يف وصية بولس إىل مؤمين كورنثوس باإلجابة عن ذلك. فقد اكن هؤالء املؤمنون يسمحون  يمدُّ
هات ادلنيوية بادلخول دون فحص إىل الكنيسة. واشتملت بعض أعراض ذلك ىلع االنقسامات،  ملحبة العالم واتلوجُّ

واملمارسات الوثنية يف العبادة، وإساءة استخدام املواهب الروحية، والفجور  واستخدام األسايلب ادلنيوية يف اخلدمة،  
  اجلنيس، والتساهل مع اتلعليم الاكذب.

واكن هدف بولس من مواجهة هذه املشالكت هو دعوة الكنيسة إىل االنفصال السليم عن العالم، بصفتهم شعب  
يه  1:  5كورنثوس  1اهلل. يف   تلقِّ التساهل معها داخل  ، حتدث بولس عن  بأن خطية جنسية جسيمة جُيَرى  تقريًرا 

الكنيسة. وإذ رفضت الكنيسة توِّلِّ أمر هذه املشلكة بممارسة اتلأديب الكنيس، اكنوا بهذا يقوِّضون من ماكنتهم  
سة.   بصفتهم مجاعة اهلل املقدَّ

وا ِمنُْكُم اخْلَِمََّيَة  وبدعوة بولس الكنيسة إىل االنفصال، صنع رابًطا مثًَّيا لدلهشة مع العهد ا لقديم قائاًل: "إًِذا َنقُّ
جْ 

َ
يًْضا الَْمِسيَح قَْد ُذبَح أل

َ
نَّ فِْصَحنَا أ

َ
ْنتُْم فَِطٌَّي. أل

َ
(. 7:  5كورنثوس  1ِلنَا" )الَْعِتيَقَة، ِلََكْ تَُكونُوا َعِجينًا َجِديًدا َكَما أ

س بولس دعوته إىل االنفصال ىلع قصة خالص شعب إرسائ يل من أرض مرص. اكن لكٌّ من عيد الفصح  فقد أسَّ
وعيد الفطَّي بمثابة احتفاٍل خبالص شعب إرسائيل من املوت، وانفصاهلم عن أرض مرص. ولكُّ ما اكنوا يسرتجعونه  
من طريقة حياتهم السابقة اكن يشلكِّ تهديًدا ىلع انفصاهلم بصفتهم شعب اهلل. ونظَّي إرسائيل، تلقَّت الكنيسة  

لُوا" )ادلعوة اتلايلة (. فقد اكن ىلع الكنيسة أن خترج من مرص، وأال 17:  6كورنثوس  2: "اْخرُُجوا ِمْن وَْسِطِهْم َواْعزَتِ
 تسمح ملرص بالعودة يف وسطهم ثانيًة.

أنهم   فيبدو  االنفصال.  بشأن موضوع  تعاين من بعض اخللط  الكنيسة يف كورنثوس اكنت  أن  أدرك بولس جيًدا 
ىل االنفصال يه دعوة غَّي منطقية. وربما طرحوا أسئلة من هذا القبيل: "ما اذلي من  اعتربوا أن دعوته إياهم إ

عن   وماذا  اخلاصة؟  األخالقية  مبادئنا  حبسب  صغَّية  طائفية  مجاعة  نكوِّن  أن  علينا  هل  نفعله؟  أن  املفرَتض 
 عينه.خالفاتنا مع املؤمنني اآلخرين؟" وايلوم، يشرتك الكثَّي من املؤمنني معهم يف هذا اخللط 
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وُتَعد إجابة بولس عن ذلك مفيدًة للغاية. فقد أوضح أن ادلعوة إىل االنفصال ليس معناها أال يكون هلم أيُّ نوع  
من اتلواصل مع اخلطاة يف العالم. فإنهم لم يُدَعوا إىل ترك العالم مثلما حاول الرهبان قباًل أن يرتكوا العالم. فاالنفصال  

ق عن طريق جتنُّب اخل  العالم، لكن املؤمن مدعوٌّ إىل االنفصال من خالل الرشكة. ثمة نوع من  ال يتحقَّ طاة يف 
، اكن بولس يدعو الكنيسة إىل اتلفكَّي يف العالم بطريقة   الرشكة يف جسد املسيح قارص ىلع املؤمنني وحدهم. ومن َثمَّ

 ختتلف عن طريقة تفكَّيهم يف كنيسة املسيح. 

ل طبًقا نلظامه اخلاص من قيم، وأمور جاذبة، وحكمة، اعدة ما تكون خمالفة  سيظل العالم دائًما كما هو. فهو يعم
لربِّ اهلل. فعندما نصَّي مؤمنني، خنرج من رشكة هذا العالم، وننضم إىل رشكة أخرى. فإن حمبتنا السابقة للعالم حتلُّ 

الم، أو رفض االختالط بانلاس حملها حمبة جتاه املسيح. لكنَّ هذه احلقائق مجيعها ال يرتتب عليها انسحاب من الع
يف العالم. من أجل ذلك، أوضح بولس ملؤمين كورنثوس أننا نعيش يف العالم، وذللك، ال توجد وسيلة ُُمكنة تلجنُّب 

  االختالط بغَّي املؤمنني يف احلياة ايلومية. فللمؤمنني جنسية أرضية أيًضا، طاملا هم ىلع هذه األرض.

عالم ألننا نرفض اتِّباع نمط احلياة اذلي يتعارض مع جنسيتنا )سَّيتنا( السماوية.  لكننا كمؤمنني منفصلون عن ال
فنحن مدعوون إىل االنفصال عن العالم عن طريق رفض ادلخول يف رشكة مع أوئلك اذلين يتبعون نمط احلياة  

 نسلك بها أمام  اذلي خلصنا منه. فنحن منفصلون يف ماكنتنا السماوية، بصفتنا جسد املسيح، ويف الطريقة اليت
 العالم. 

هذا ما أخفق فيه مؤمنو كورنثوس. فقد قبلوا داخل رشكتهم شخًصا زعم أنه مؤمن، لكنه اكن يعيش يف فجور  
جنيس. واكن لرفض الكنيسة االنفصال عن نمط حياتهم السابق اعقبته، ويه اخللط بني الكنيسة والعالم. من أجل 

ًخا" )ذلك، داعهم بولس إىل االنفصال عن أي شخ
َ
(، لكنه يعيش بطريقة تتعارض مع  11:  5كورنثوس  1ص "َمْدُعوٌّ أ

هويتهم اجلديدة بصفتهم شعب اهلل املفدى. يدعونا الرب إىل االنفصال عن أوئلك اذلين يزعمون أنهم مؤمنون،  
. وإننا ننفصل  لكنهم يعيشون بطريقة تتعارض مع اإليمان املسييح واحلياة املسيحية، ُمارسني اخلطية دون توبة عنها 

عنهم عن طريق قطع الرشكة معهم. فاحلميمية، والراعية املتبادلة، واملشاركة املوجودة بني املؤمنني جيب أال تمارَس 
 أيًضا مع اذلين يرفضون اتلوبة واإليمان باإلجنيل.

ق هذا االنفصال عن طريق اتلأديب الكنيس. فربدِّ هذا الرجل مرة أخرى إىل    اكن ىلع الكنيسة يف كورنثوس أن حُتَقِّ
العالم، اكنوا بذلك حيافظون ىلع حاتلهم الُمنفصلة، بصفتهم شعب املسيح. وهل اكن من شأن هؤالء أن يلتقوا ثانيًة 
بهذا الرجل بمحض الصدفة؟ أجل باتلأكيد. لكن اآلن، لم َيُعد هلم رشكة مسيحية معه. وإن استعدادهم للحفاظ  

  ؤمنني يعيشون يف العالم، هو لك ما ينطوي عليه معىن االنفصال الكتايب.ىلع نقاء كنيسة املسيح، بصفتهم م

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

 كيف ينبيغ إذن أن ننفصل؟ 

يتعلَّق   فيما  االعتبار  بعني  أخذها  املؤمنني  اليت جيب ىلع  الطرق  بعض  توجد  أعيننا،  نصب  املبادئ  هذه  بوضع 
  بموضوع االنفصال الكتايب.

تتوب   أن  إىل  ايلوم  الكنيسة  حتتاج  كتاب أواًل،  يف  اجلد.  حممل  ىلع  االنفصال  إىل  ادلعوة  أخذها  عدم    عن 
Christianity and Liberalism   املسيحية والليربايلة"(، رثا ج. جريشام ماكني حال الكنيسة، بسبب خيانتها"(

يف  للمسيح، وسماحها لعرشات من غَّي املؤمنني باالنضمام إىل عضويتها، ثم إقامة الكثَّي منهم يف مناصب تعليمية  
  الكنيسة. وكتب ماكني يقول: 

من  بل  اخلارج،  اذلين يف  األعداء  ليس من  نابٌع  ايلوم  املسيحية  الكنيسة  يقع ىلع  تهديد  أكرب 
األعداء اذلين يف ادلاخل. فهو نابع من وجود نوع من اإليمان واملمارسات املتعارضة حىت انلخاع  

الفريقني داخل الكنيسة هو احلاجة امللحة  مع املسيحية داخل الكنيسة ... والفصل بني هذين  
    تماًما يف الوقت احلايل.

بالنسبة نلا أيًضا. وألن    هو احلاجة امللحة تماًما يف الوقت احلايل وهذا االنفصال، كما وصفه بولس ملؤمين كورنثوس،  
هويتها وسط العالم. جيب أن تبدو  ادلعوة إىل االنفصال لم تُؤَخذ ىلع حممل اجلد يف الكنيسة، فقدت الكنيسة ايلوم  

الكنيسة خمتلفة تماًما عن العالم سواء يف إيمانها أو يف ُمارساتها. ويُمكن للعديد من الكنائس أن تبدأ يف حلِّ هذه  
   (.7املشلكة عن طريق طرد "عخان" من وسطها )انظر يشوع 

م إىل االنفصال. فعادة ما ينفصل املؤمنون بعضهم  ثانيًا، املؤمنون حباجة إىل وضع األولويات الصحيحة يف أثناء سعيه
أن   متجنِّبني  القضايا،  أهم  حول  مًعا  املؤمنون  يتحد  أن  يلزم  الصحيحة.  غَّي  لألسباب  العالم  وعن  ابلعض  عن 
رين يف قنااعتهم، وقابلني وجود اختالفات يف الرأي، دون االنفصال بعضهم عن ابلعض بسبب أموٍر   يكونوا منفِّ

الوقت احلايل إىل مؤمنني ثابتني ىلع قنااعتهم، يكونون ىلع استعداد  ختص حرية الض مَّي. ثمة حاجة قصوى يف 
للوقوف مًعا مدافعني عن حق اإلجنيل، واخلضوع لتشكيل لكمة اهلل، وقادرين أيًضا ىلع تميزي تلك املسائل ذات  

  األهمية ادلائمة يف أثناء دفاعهم عن احلق.

أن يأخذوا شهادتهم أمام العالم بعني االعتبار. يف صالة يسوع الشفاعية كرئيس الكهنة، أخًَّيا، حيتاج املؤمنون إىل  
(. فقد تركنا الرب يف العالم يك نكون شهوًدا  15: 17صَّلَّ إىل أبيه حتديًدا ألجل أال يُؤَخذ املؤمنون من العالم )يوحنا 

ه موجودون  السبب حنن  وهلذا  اإلجنيل،  إىل  املؤمنني  أننا  هل. حيتاج غَّي  يرون  فينا؟ هل  ذلك  العالم  يرى  نا. هل 
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مكرتثون بهم بما يكيف ملساعدتهم يك خيتربوا انلعيم اذلي نلا يف املسيح؟ إننا حنمل احللَّ يف رسالة الصليب. لكن  
إذا اكن االنطباع اذلي نرتكه دلى غَّي املؤمنني هو أننا نهرب منهم، فلَم يمكن أن نظن أنهم قد يرجعون إىل يسوع،  

رين  وي رغبون يف ادلخول يف رشكة معنا؟ فبممارستنا لالنفصال السليم، نذهب إىل غَّي املؤمنني برسالة اإلجنيل، متذكِّ
 أن شهادتنا يه سبب إبقاء الرب علينا يف العالم.

الوقت   ربما أاغدر اكيلفورنيا يوًما ما، لكنَّ األمر قد خيتلف تماًما عن لكِّ ما توقعتُه وخططُت هل. ذللك، أعتقد يف
املؤمنون منفصلني حبقٍّ بصفتهم جسد   فأينما اكن  أن أاغدر ماكين.  االنفصال، دون  ُمارسة  أنين سأحاول  احلايل 
املسيح، يمكن اتلمتُّع يف ذلك املاكن حتديًدا بلمحٍة من السماء ىلع األرض. وهذا حتديًدا هو ما حيتاج إيله لكُّ ماكن  

 يف يومنا هذا. 

 

جورد القس   ج.  والية    ونكريستوفر  إسكونديدو،  بمدينة  الُمصلَحة  املتحدة  إسكونديدو  كنيسة  راعة  كبَّي  هو 
م الربنامج اإلذايع بعنوان   . Abounding Grace Radioاكيلفورنيا، وهو مقدِّ
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