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 تقديم 
 

 "ستتنودس اتختتذها التتتي  تلتت   االهتمتتام   تستتتح   خطوة     
 المتترأة  رستتامة علتت  بالموافقتتة 2006 عتتام اإلنجيلتتي" النيتتل
 .  المشيخية  اإلنجيلية  الكنيسة  في  شيخة
 

 داختتتتل والمتتتترأة  عامتتتتة  بصتتتتفة المتتتترأة  قضتتتتا ا وتشتتتتهد     
 أختتتتر . أحيتتتتان فتتتتي ويفتتتتتر أحيانتتتتا  علتتتتو  جتتتتداالً  الكنيستتتتة 
 غيتتتتر أو  جزئيتتتتًا  محستتتتومة إمتتتتا القضتتتتا ا بعتتتت  والزالتتتت 
 .اإلطالق  عل   محسومة

 
 فتتي قسيستتة أو  شتتيخة المتترأة  رستتامة موضتتوع ويحتتتا      

ستتواء  اجتماعيتتة  وثقافيتتة الهوتيتتة  قناعتتات إلتت  الكنيستتة
 أن ونعتقتتد. الكنيستتة شتتع  لتتد  أو  القتترار  متختتذ  لتتد 
 إضتتتافة هتتتو  القضتتتية  هتتتذ  صتتتعيد علتتت  جتتتادة دراستتتة أ 

 وترستتتي  حولهتتتا  الضتتتوء متتتن مزيتتتد ءإللقتتتا بشتتتدة مطلوبتتتة
 .جوانبها  بكل  أكبر قناعات
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 شتتتامال تحلتتتيال دفتيتتته بتتتين  ضتتتم التتتذ  الكتتتتاب وهتتتذا     
 فتتتي نحتتتن إضتتتافة بحتتت  هتتتو  العالقتتتة  الجوانتتت   ات لكتتتل

 تعبيتتر وهتتو  التقتتدير.  ستتتح  وجهتتد إليهتتا  الحاجتتة مستتيس
 اإلنجيليتتة  الكنيستتة  لتتواء   حملتت   التتذ   التنتتوير    التتدور  عن

 .  المصر    مجتمعنا في  عهدها  بدا ة  منذ  يةالمشيخ 
 

 للسيدات العامة الرابطة رئيسة             
                                                                   

 حليم  ناد ة. د
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 مقدمة
إل   جنبا  وعملها  للعمل  المرأة  خرو   ظل  في  واضحًا  بات 

أننا   الرجل   مع  د جن   تجاهل  نستطيع  الخدمة   هاور ال  في 
يناقش  .  الكنسية الكتاب  رسمية    المرأة   دوروهذا  بصفة  كخادمة 

   وخاصة في الكنيسة اإلنجيلية المشيخية. في الوظائف الكنيسة
 

الكنسية الوظائف  في  المرأة  رسامة  في    أخذت  بارزًا  مكانًا 
من    المناقشات  العديد  وقام   العالم.  في  كثيرة  كنائس  في 
أمريكا    الكنائس الوظائف  في  في  المرأة  برسامة  وأوربا  الشمالية 
قس  الكنسية شي    الكنيسة  مثل  في  يدور  النقاش  ومازال   .

اإلنجيلية في مصر هذ  األ ام حول هذ  الموضوع.  وهناك من  
ونحاول في هذا البحث   .وهناك من  عارض    يؤيد رسامة المرأة 

 مثل:   إجابة بع  األسئلة المتعلقة برسامة المرأة 
 اإلنسان عل  صورته. فهل خل  هللا المرأة عل  خل  هللا •

 صورته؟ وما هي صفات المرأة المخلوقة عل  صورة هللا؟ 
ما رأ  أسفار العهد القد م في ملكات وقدرات المرأة؟ وهل  •

 هناك نساء قمن بالخدمة الدينية أم ال؟  
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له  • كان   هل  المسيح؟  السيد  مع  دور  للمرأة  كان  هل 
 تلميذات خادمات؟  

الخدمة   كيف • في  المرأة  دور  بولس قضية  الرسول  تناول 
نفهم   كيف  أيدها؟  أم  خدمتها   الرسول  عارض  هل  الدينية؟ 
تل   رأت  كيف  بولس؟  الرسول  بها  تأثر  التي  الحضارات 

المرأة؟   أمر  الحضارات  الكنسية  الخدمة  في  المرأة  رسامة  هل 
 ا ا  حدث لو لم تتم؟  ومحتمي؟ ما ا  حدث لو تم  رسامتها؟ 

 
رسامه • عدم  المرأة ل  ل  ة  والهوتيًا  اجتماعيًا  ظلمًا  ؟  ها  عد 

هللا  عامل  و  هل  الدينية؟  بالخدمة  فقط  الرجال  هللا  خص  هل 
الجنس؟ أساس  عل   بتفرقة  هللا    اإلنسان  أن  عطي  هل  مكن 

للرجل في    للمرأة؟  مثلها  ال  عطي   مواه   الكنيسة  دور  هو  ما 
أم تقف      تسير معهأم     هل تسب  المجتمع  ؟المرأة رسامة  قضية  

   عائقًا وسدًا منيعًا ضد حقوق المرأة؟

هل  مكن أن تكون المرأة شيخًا في الكنيسة؟ وهل  مكن   •
 أن تكون قسًا؟  

لهذين   • وصولها  طري   في  والعقبات  التحد ات  هي  ما 
 المنصبين؟  
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 الفصل األول 
 المرأة وصورة هللا

 
اإِلْنَساَن َعَل  ُصورَ  َفَيَتَسلَُّطوَن     ِتَنا َكَشَبِهَناَوَقاَل هللُا: »َنْعَمُل 

اْلَبَهاِئمِ  َوَعَل   َماِء  السَّ َطْيِر  َوَعَل   اْلَبْحِر  َسَمِ   ُكلِ      َعَل   َوَعَل  
بَّاَباِت الَِّتي َتِدبُّ َعَل  اأَلْرِض«. َفَخَلَ     اأَلْرضِ  َوَعَل  َجِميِع الدَّ

هللاِ  ُصوَرِة  َعَل   ُصوَرِتِه.  َعَل   اإِلْنَساَن  َوُأْنَث   هللُا  َ َكرًا  َخَلَقُه.   
 (. 27  26: 1)ت    َخَلَقُهْم.
 

خل  هللا اإلنسان عل  صورته  فمن هو اإلنسان؟ وما هي  
مساواتها   أم  المرأة  دونية  تعلن  الخل   قصة  هل  هللا؟  صورة 

 بالرجل؟ وهل هناك تكامل في الصفات واألدوار؟ 
 

 أواًل: صورة هللا والمساواة 
ن. واإلنسان  شمل الجنس البشر  كله. وقال هللا خل  هللا اإلنسا 
(.  26:  1عل  صورتنا" )ت     –أ  اإلنسانية    -"لنخل  اإلنسان  

مجتمع  في  وتعيش  تحيا  أن  لإلنسانية  دعوة  هي  هللا  . 1وصورة 
المرأة خلق  عل  صورة   فهل  والمرأة.  الرجل  الخل   شمل  وهذا 

 
)القتاهرة: . لحقتوق اإلنستان الهتوتيالمترأة فتي الكنيستة المصترية منظتور   الدكتور القس أنتور زكتي  1

 . 196( ص 95دار الثقافة 
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المرأة خلق  عل  صورة هللا  كان   وإ ا  أم ال؟  الرجل  هللا  مثل   
 فهل هذا معنا  المساواة أم ال؟ 

 
حيث  الكنيسة  أباء  من  بع   السؤالين  هذين  عل   أجاب 
أغسطينوس   قال  والمرأة.  هللا  بصورة  المقصود  ما  أوضحوا 

في  345-430) الجسد   الجان   كن  مثلن  النساء  "إن   )
 . 2اإلنسان بينما كان الرجال  مثلون الجان  الروحي" 

 
".. إن المرأة مجربة ماكرة  وإن (:  225-160قال ترتليان )

هل  أ ضا:  وقال   .. الندم.  ثياب  يلبسن  أن  عليهن  حواء  بنات 
هللا  حكم  إن  حواء؟  فيكن  واحدة  كل  أن  جنسكن -تعلمن    -عل  

باب   بالضرورة..إنكن  قائم  الذن   أن  فالبد  اليوم   هذا  إل   قائم 
أنتن )المحرقة(   الشجرة  أخذ من  أول من  وأنتن  أول   الشيطان  

و كر أبيفانس في هذا الصدد ) من ابتعد عن الناموس اإللهي.  
جنس  315-403 أنه  كما  غوايته   اإلناث  سهل  جنس  "إن   )

( أن المرأة  397-339وأقر أمبروز )يتميز بالضعف وقلة الفهم. 

 
إلعتادة التفكيتر فتي أستس القيتادة داختل  للتحتد النتوع أم المواهت  دعتوة مارلين ب. لين. سميث.    2

 .137 .2000دار الثقافة )القاهرة: ترجمة إداورد ود ع عبد المسيح . المسيحي  المجتمع
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وتتبني فضائل جنس   اإل مان  تقبل  النسائية  عندما  تفقد هويتها 
  3الرجال"
 

آباء   بع   رأ   هو  إل  هذا  فيه  استندوا  والذين  الكنيسة  
نصوص من الكتاب المقدس  ورأوا أن المرأة أقل من الرجل. وها 
نحن نستند إل  نفس النصوص  ونؤكد أن المرأة مساوية للرجل.  
وهم   المرأة  عن  عصرهم  بأفكار  اآلباء  تأثر  لقد  حدث؟  فما ا 
الكتابية في   النصوص  فإننا نفسر  أما نحن  النصوص.   فسرون 

المرأة.  ضوء   أحرزته  التي  وبالذات  البشرية   أحرزته  التي  التقدم 
ولهذا فتفسير الكتاب المقدس يتطور طبقًا للحضارات التي  عيش  
نافعًا لكل عصر وكل   فيها اإلنسان. وهذا  جعل منه كتابًا حيًا 

 جيل.   
 

ثانية إل  السؤال: ما المقصود بكلمات الكتاب  دعونا نرجع 
"خ تقول:  التي  )ت   المقدس  صورته  عل   اإلنسان  هللا  : 1ل  

عل   26-28 لإلنسان  هللا  خل   عل   ثالثي  تأكيد  هناك  (؟ 
صورته. األول "فخل  هللا اإلنسان عل  صورته"  ثم "عل  صورة  
الثالث " كرًا وأنثي خلقهم". وهذا  عني   التأكيد  هللا خلقه"  وأخيرا 

فإ ا ربطنا أن هللا خل  اإلنسان بدون تفرقة بين الرجل والمرأة. "
 

 .137المرجع الساب . ص    3
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معًا التصميم اإللهي )نعمل اإلنسان..وليتسلطوا( والخل  اإللهي  
األرض   وامألوا  واكثروا  )أثمروا  اإللهية  والبركة  هللا..(  )فخل  
حقائ    ثالث  عل   يتركز  التأكيد  أن  لنا  اتضح  وأخضعوها..(  
عل    )ويخلقهم(  خلقهم  هللا  أن  أ   البشر   ببني  تتعل   أساسية 

خل وأنه  مهمة  صورته   وأعطاهم  وأنثي   )ويخلقهم(  كرًا  قهم 
التكاثر المفرحة  وأنه أعطاهم )ويعطيهم( السلطان عل  األرض 
ومخلوقاته عليها. وهكذا ومنذ البدا ة كان "اإلنسان"  كرًا وأنثي  
ومن   اإللهية  الصورة  من  مستفيدين  معًا  والنساء  الرجال  وكان 

 4الحكم األرضي." 
 

هناك نقول:  أن  في    وهنا  مكن  مساواة  الخل    في  مساواة 
في   اإلنسان  عليه  أن  حصل  امتياز  مكن  أ   وفي  المسئولية 
الحياة "وهكذا فإن النساء والرجال متساوون تمامًا في القيمة أمام  

خلقوا متساوين من قبل هللا  وعل  شبهه. تبرروا بالتساو    –هللا  
ان بالتساو  بوساطة  سكاب  بالنعمة عن طري  اإل مان  وتجددوا 

الروح. وبعبارة أخر   إننا في جماعة  سوع الجديدة لسنا شركاء  
في   متساوون  ورثة  أ ضًا  لكننا  فحس    في صورة هللا  متساوين 

 
د.ق. جتتتون ستتتتوت. المستتتيحية والقضتتتا ا المعاصتتترة. ترجمتتتة نجيتتت  جرجتتتور )القتتتاهرة: دار الثقافتتتة   4

 .243(. ص  1990
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( المسيح  في  الخل      5(."7:  3بط  1النعمة  في  مساواة  فهناك 
 وفي قبول اإل مان  وقداسة الحياة.  

 
ولتمان  ما معني صورة هللا التي خل  عليها اإلنسان؟  فسر م

Moltmann     اإلنسان "باعتبار  النحو:  هذا  عل   هللا  صورة 
ثالث  في  اإلنسان  دخل  فقد  األرض   عل   وشبهه  هللا  صورة 
عالقات أساسية: فهو  سيطر عل  المخلوقات األرضية األخر    
في   هللا  نظير  وهو  باسمه.  وفاعاًل  ل   هلل  ممثاًل  باعتبار  

معه  يتكلم  أن  يريد هللا  الذ   اإلنسان    األرض   أن  والمفروض 
األرض"  عل   ومجد   هللا  بهاء  مظهر  أنه  كما  له.   6 ستجي  
عل   والمرأة  الرجل  خل   في  نجد   لمولتمان  طبقًا  هللا  فصورة 

 السواء.  
صورة هللا في اإلنسان  ويذكر الدكتور القس فايز فارس أن   

لإلنسان الروحية  القدرات  ليس     .هي  الروحية  القدرات  هذ   "إن 
ال المعانيمجرد  وتجريد  الفكر  عل   اإلنسان     قدرة  قدرة  بل 

له    بالطاعة  هللا  لصوت  أن  ستجي   عل   روحي  كشخص 
لكنها    ....وهكذا نر  أن العقل أو الفهم يدخل في هذ  الطبيعة

 
 .247المرجع الساب . ص   5

اب المقدس يتحدث اليوم سفر التكوين الجزء األول ترجمة نكلس د فيد أتكنسون  سلسلة تفسير الكت  6
 .49ص   .Moltmann, God in Creation, p. 221. من 1999نسيم دار النشر األسقفية 



  

 

16 

 ا وقس ا يف الكنيسة املرأة شيخ  

 مكن      ل  ألن القدرة عل  الفهم وحدها   .أكثر من مجرد الفهم
للخير ال  للشر  أداة  وتصير  تنحرف  تصحبها   أن  لم  إرادة   إ ا 

في   الطاعة  هو  المطلوب  فالتجاوب  لذل   تطيع.  أن  مستعدة 
بوضوح   هللا   ظهر  مع  هكذا  اإلنسان  يتجاوب  عندما  المحبة. 

فصورة هللا إ ًا هي القدرة عل  التفكير  والفهم     7صورة هللا فيه" 
معه.   الح   وتبادل  مع هللا   والتجاوب  هنا  والتخطيط   فالتركيز 

في هللا  صورة  قدرات  والمرأة(  عل   )الرجل  والقدرات    .اإلنسان 
للنمو.   تحتا   اإلنسان  في  تنمو  الروحية  قدرات  يوجد  ال  ألنه 

قراءة   إل   تحتا   التفكير  عل   فالقدرة  وتجري .  تدري   بدون 
ودراسة  وممارسة. وبهذا نتعلم من صورة هللا التي خلقنا عليها   

 واإلبداع.    ونواصل التقدمالجمود  أننا كبشر ينبغي أن نبتعد عن 
 

واألنث     الذكر  في  أساسية  بصورة  إنساني  هو  ما  "فكل 
قدم   عل   جميعًا  نحملها  التي  اإللهية  الصورة  كالهما  عكس 
األرض   عل   لنتسلط  مدعوون  بالتساو   ونحن  المساواة. 
العام" للصالح  خيراتها  تطوير  في  الخال   هللا  مع   8ولنتعاون 

هو   نرا   أن  األرض  مكن  عل   التي  متهنها  فالتسلط  الوظيفة 

 
  130ص   (1987دار الثقافتة طبعتة أولتي )القتاهرة: علم األختالق المستيحية   فايز فارسد. ق.    7

131. 

 . 244 د.ق. جون ستوت  مرجع سب   كر . ص 8
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اإلنسان في حياته. ولم ترد كلمة يتسلط عل  آدم  بل يتسلطون  
 مما  عني الجماعة البشرية بالكامل )الرجل والمرأة(.   -بالجمع  –

 
فالمرأة إ ًا مخلوقة عل  صورة هللا  وال ينقصها شيء. ويقول 
هيئة   في  الدقي   النظر  العاقل  أمعن  "فإ ا  الطهطاو   رفاعة 

جل والمرأة  في أ  وجه من الوجو   في أ  نسبة من النس   الر 
يتعل    وما  واألنوثة  الذكورة  في  فرقًا  سيرًا  ظهر  إال  لن  جد 

 إ ًا فهناك مساواة بين الجنسين في الخل .  9بهما" 
 

 ثانيًا: التكامل بين الجنسين 
إنسان  وألنها خلق  عل  صورة   للرجل ألنها  المرأة مساوية 

وليس    التكامل؟  هللا.  هو  فما  للرجل.  مكملة  هي  بل  فقط  ل  
التكامل معنا  أن الرجل  كمل المرأة  والمرأة تكمل الرجل.  علن  

فهما 1)ت    هللا.  بصورة  مرتبطتان  واألنوثة  الذكورة  أن   )
)ت    يوضح  بينما  الواحدة  2متساويتان.  مرتبطتان  أنهما   )

واألنوثة فالذكورة  ولهذا  متكاملتان.  فهما  متساويتان     باألخر . 
 ولكنهما مختلفتان. 

  
 

( ص 2001د. ستتيد عتويس  قتتراءات فتي موستتوعة المجتمتع المصتتر . )القتاهرة: مكتبتتة األستترة .   9
41  . 
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بارت   "ربط  وقد  والمرأة.  الرجل  بين  تكامل    Parthفهناك 
بين الصورة اإللهية  والعالقة بين الجنسين. ألنه وكما سيتضح  

)ت    من  العواطف   2باألكثر  وتبادل  التكامل   حالة  فإن    )
في   وأنثي  الجنسين   كر  بين  العالقة  في  اإلبداع  عل   والقدرة 

العالقة شركة   خالل  من  وتعمق   إليها  رمز  والتي  شخصية  
الجنسية  هي من أقو  الجوان  في إنسانيتنا. وإ ا كان  الشركة 
الشخصية في الح   هي جزء من معني عالقة الذكر واألنث    
تشكل   أ ضًا  فهذ   الزوا    رحلة  في  لها  تعبير  أقو   تجد  التي 

 10جزءًا من معني "صورة هللا" 
 

ع اإلنسان  نوع  فخل   لتفوق  مجااًل  ال  عطي  ل  صورة هللا 
بكرامة   هللا  قبل  من  خلقا  والمرأة  الرجل  أن  "وبما  آخر.  عل  
متساوية  فيج  عل  الرجال والنساء أن  حبوا ويحترموا بعضهم  
خلقا   والمرأة  الرجل  أن  وبما  بعضا.  بعضهم  وال  حتقروا  بعضًا  

ب  بالفروق  والنساء  الرجال  أن  قر  فينبغي  وال  متتامين   ينهم  
الفري    مميزات  منهما  فري   أن  غتص   أو  حذفها   حاولوا 

فال أحد ينكر أن هناك اختالفا بين الرجل والمرأة. وهذا    11اآلخر" 
وامرأة.   امرأة  وبين  ورجل   رجل  بين  أن  كون  االختالف  مكن 

 
 .50د فيد أتكنسون. مرجع سب   كر . ص  10

 .248د.ق. جون ستوت. مرجع ساب . ص   11
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له مميزاته   فرد  فكل  أن نر  االختالف كعالمة صحية   ويمكن 
 وله عيوبه.  

 
ما   فقد  ومن ضمن  الرجل".  نظير  "معين  أنها  المرأة    ميز 

كان آلدم القدرة أن  سمي كل الخليقة بأسماء  ولكنه لم  ستطع  
" نظير .  معينًا  َوُطُيوَر  أن  جد  اْلَبَهاِئِم  َجِميَع  ِبَأْسَماٍء  آَدُم  َفَدَعا 

يَِّة. َوَأمَّا ِلَنْفِسِه َفَلْم  َ  َماِء َوَجِميَع َحَيَواَناِت اْلَبرِ    ِجْد ُمِعينًا َنِظيَرُ . السَّ
؟.  (20:  2)ت    معين  بكلمة  هنا  المقصود  فما  "معين"  "  كلمة 

مرة في العهد القد م  منها    21التي تصف المرأة هنا  استخدم   
"معونة")مز    15 معناها  حيث  إل  هللا  لإلشارة  (  20:  33مرة 

 والمعين أقو  من المعان.    12(" 4: 18و"عون" )خر 
 

أن  كون في عزلة بداًل من العالقة. إن   وكلمة "وحد " تعني
الجنة وحد    للمرأة ليس ألنه ال  ستطيع أن  فلح  الرجل  حتا  
ولكن ألنه ال  ستطيع أن  عبر تعبيرًا كاماًل عن طبيعته البشرية  
جدير  مثله  شخص  معين   بدون  هللا(  صورة  عل   )مخلوق 
بنفس   "معينة"  وهي  الح .  إعطائه  وعل   حبه  عل   بالحصول 

الرجل  حتا   ا إن  البشر .  الجنس  هللا  بها  التي  عين  لطريقة 

 
 .42مرجع ساب . ص مارلين ب. لين. سميث.    12
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ليس لكونها مختلفة عنه  بل ألنهما متشابهان. وقد خل    للمرأة 
   13البشر ليكونوا عل  عالقة بعضهم ببع " 

 
خالصة القول: خل  هللا اإلنسان ) كرا وأنث ( عل  صورته. 

. وبالتالي  والصورة ال  مكن تجزأتها أو تقسيمها بين رجل وامرأة 
أ ضا مدعوة  فالمرأة  ولذل   الجنسين.  بين  وتكامل  فهناك مساواة 
للسيطرة عل  الخليقة. مدعوة أن تكون نظير أدم عل  األرض. 

 مدعوة للتكامل مع الرجل. 

 
 .44مرجع الساب . ص ال  13
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 ا وقس ا يف الكنيسة املرأة شيخ  

 الفصل الثاني
 المرأة في العهد القديم

 
كان للمرأة في العهد القد م دور رائع في مواقف كثيرة  بالرغم 

الحضارا البي .  من  في  قابعة  تكون  أن  عليها  فرض   التي  ت 
خدمة  وقدم   ظهرت  التي  الشخصيات  من  بعضًا  ونقتبس 

 للشع  قد مًا. ومنهن نتعلم. 
 

 أواًل: شخصيات نسائية هامة 
التاري .  في  أثرت  نسائية  شخصيات  المقدس  الكتاب   كر 
فقد كان لهن الدور الفعال في الحياة االجتماعية والدينية. وهذ  

 من تل  الشخصيات:  بع  
 
"موس ". يوكابد • ابنها  الستحياء  خطة  دبرت  والتي   :

االبن.   هذا  يد  في خرو  شعبه عل   هذا  دورها  استخدم  والرب 
قصة    4-1:    2)خر   بطلة  إنها  عنها  نقول  أن  (.  مكننا 

 الخرو   ألنها أعدت الرجل الذ  قاد مسيرة تكوين أمة مستقلة.   
موسي. ويعتقد أن هذ  األميرة هي    : التقية التي رب  ابنة فرعون 

"حتشبسوت"  االبنة المفضلة للمل  "تحتمس األول". وقد علمته  
(. فإن  10-5:    2وأهلته ألن  صبح قائدًا تفتخر به أمته )خر  
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أشفق    التي  فرعون  البنة  يرجع  فالفضل  نجح   قد  موس   كان 
عل  طفل صغير  وربته  وعلمته في وق  لم  كن التعليم متاحًا  

  ألبناء الملوك والكهنة. إال

: والتي شارك  أمها في إنقا  موس   مريم أخت موسي •
(.  ثم قادت الشع  في وق  حدث 10-1:  2من الموت )خر  

 (. 21-20: 15الخرو  بالترنيم )خر  

أبيهن. بنات صلفحاد • بميراث من  أول من طالبن  : كن 
للبنات  الميراث  بفكرة  مرة  ألول  لتعترف  الشريعة  تغيرت   ولهذا 

للحضارات  8:    27)العدد   طبقًا  ميزة  الولد  أعطي  فلقد   .)
الشرقية  أن  كون له نصي  أكبر من نصي  الفتاة. وفي بع   

 األحيان ال تحصل الفتاة عل  نصي  لها من الميراث.  

 

: أحدث  تغييرا كبيرا بنذرها ابنها لخدمة حنة أم صموئيل •
ور في الحكم الرب. فقد أخذ االبن مكان عالي الكاهن  وغير وط

انظر  الشع .  حياة  في  كبير  أثر  له  كان  مما  النبوة   وفي 
 (.  26   10-1:  2صم  1ترنيمتها الخالدة ) 

الشونمية: • )  المرأة  أليشع  النبي  :   4مل    2ساعدت 
10  .) 

 2تقوم بصلح داود عل  ابنه أبشالوم  ) امرأة من تقوع:   •
 . (14صم 
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•   : نابال  د زوجة  انتقام  من  وبيتها  زوجها  اود تخلص 
  (. 31-24:  25صم   1بكلماتها الرقيقة )

الخراب:   • من  مدينة  تخلص  في  امرأة  امرأة  توسط  
المدينة   هالك  من  بداًل  المطلوب  الشخص  تسليم  وتم  الحرب  

 (.   22-16:  20صم   2بكاملها. )

 
 ثانيًا: قصتا أستير وراعوث 

قام  كل من أستير وراعوث بدور رائع  حت  خلدت قصة 
 فر مستقل.  كل منهما في س

: تعرض الشع  اليهود  في وقتها لمحاولة  قصة أستير •
إبادة جماعية. وكان  أستير قد تزوج  المل  نفسه  واستطاع  
دورًا  أدت  قد  أستير  تكون  وبذل   اإلبادة.  من  شعبها  تنقذ  أن 
أن  نجد  السياسي   الدور  عن  أما  واجتماعيًا.  ودينيًا   سياسيًا  

اإلبادة إل  ترك شع  حرًا. وعن    أستير قد غيرت قرار المل  من
بوجود   اعترافًا رسميًا  اعترف   قد  المملكة  أن  نجد  الديني   الدور 
يهود بها. والدور االجتماعي يتمثل في حرية شعبها في العيش  

 وسط الناس. فهي بطلة ومحررة لشعبها. )سفر أستير(.  
راعوث عن  قصة  أجنبية  وهي  "راعوث".  سفر  بطلة  راعوث   :
براني  ولكنها ارتبط  بحماتها بعد وفاة زوجها. ومن الشع  الع

نسلها أت  داود المل  وأت  السيد المسيح. ويحو  سفر راعوث 
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العالقا في  رائعة  رائعًا    ت قيمة  ونمو جًا  وكنتها   الحماة  بين 
 لإلخالص بين البشر. )سفر راعوث(

 
 ثالثًا: المرأة نبية/ وملكة 

في للنساء  دور  ظهر  القد م   العهد  والمل     في  النبوة  
والقضاء. وكان  لكل دور من أدوارهن بصمة رائعة في التاري   

 العبر :  
كانت   • )ق   دبورة:  وقاضية  نبية  كنبية  5   4دبورة   .)

قام   وكقاضية   شعبها.  إل   الرب  رسالة  تحمل  أن  استطاع  
الوق  صالحية   في  ل   للقاضي  وكان   وسياسي.  حربي  بدور 

دابورة عل  منص  النبوة والقضاء في المل  أو الرئيس. حصل   
وق  واحد. وهي شاعرة مؤلفة للترنيمة التي وردت باسمها )ق  

وحكم  5 عليهم   وانتصرت  الكنعانيين  حارب   وكقاضية   .)
الشع  لفترة طويلة. وقد رف  باراق قائد الجيش خوض المعركة   

)ق    معه  الجيش  دابورة  قادت  إ ا  فقادت    54-53:  9إال   .)
و  أخر   الجيش  امرأة  قتلته  والذ   الكنعاني   سيسرا  جيش  هزم  

 وهي  اعيل  وأنه  حالة الحرب.     
عثليا: • سبع   الملكة  لمدة  الحكم  تول   ابنها  موت  بعد 

في  مل   كأ   فهي  كثيرة.  شرورًا  الملكة  ارتكب   وقد  سنوات. 
:  11مل  2السلطة  كان  تتوق لتأمين منصبها بالقتل والتدمير. )  
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استطاع  المرأة أن تقوم بدور مؤثر كملكة  إ   . المهم   (1-16
 أدارت شئون البالد بقوة. 

 

(: امرأة نبية تنبأت   20-14:  22مل  2)  خلدة النبية:   •
الكاهن   حلقيا  أن  في  قصتها  وتتلخص  المل .  يوشيا  زمن  في 
سلم   ثم  شافان  الكات   مع  "فتشاور  الشريعة   سفر  وجد  العظيم 

رسل المل  بعثة من كبار رجال الكات  السفر إل  المل  يوشيا. أ
الدولة وهم )حلقيا الكاهن  وأخيقام  وعكبور وشافان وعسا ا إل   

( ونالحظ ما حدث هنا.  14   10   8:  22مل  2خلدة النبية." )  
فالمل  يوشيا أرسل خمسة أشخاص كوفد رسمي ليسألوها  ما ا 

  فعلون بسفر الشريعة الذ  وجدو ؟  

 
دة هي الشخصية الوحيدة التي تخدم والجدير بالذكر  لم تكن خل

في مجال النبوة في  ل  الوق   بل كان هناك رجالن من أفضل 
األنبياء  وهما النبي إرميا والنبي صفنيا. وال أستطيع الجزم لما ا 
أرسل يوشيا ليسأل امرأة  بالرغم من وجود رجال أنبياء في  ل  

كان    النبية  خلدة  أن  نقول  أن  ولكننا  مكن  األقدر الوق . 
واألشجع واألقو  في الموضوع المرسل لها من قبل المل . وكان  
المهم بالنسبة للمل  يوشيا  أن  عرف إرادة هللا ال فرق عند  بين  

النبية ) ( فيه نبوءة 20-16:  22مل  2نبي ونبية. وكان جواب 
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الخراب  أ   القادم   بالسبي  تنبأت  الصعوبة.  أمر في غا ة  عن 
بيه الذ  سيحل  المل  سيموت والدمار  بأن  تنبأت  أنها  إال  و ا. 

هللا.  أمام  تواضعه  بسب   والدمار   الخراب  ير   ل   أن  قبل 
كان  مهمة صعبة للغا ة يندر أن  علنها إنسان  بدون أن يواجه  
أحدث  يوشيا  المل   أن  النتيجة   فكان   مضا قات.  أو  تحد ات 

 نهضة كبر  أثناء ملكه.
 

النساء  من  بع   هذ   القول:  في   خالصة  عملن  الالتي 
ظلم  فهل  الديني.  الطابع  من  قري   أو  ديني   طابع  له  عمل 
العهد القد م المرأة  أم ظلمتها الحضارات؟ إن كان قد وقع ظلم 
من   وبالرغم  المختلفة.  الحضارات  نتا   من  فهو  المرأة   عل  
الظلم استطاع  المرأة أن تأخذ أدوارًا مؤثرة وفعالة في المجتمع   

الع  من  العهد بالرغم  في  مجتمع  كور   في  واجهتها  التي  قبات 
ومن عمل   االجتماعية   العالقات  في  أثرت  من  فهناك  القد م. 
في القضاء  ومن اعتل  العرش كملكة  ومن كان لها دور في 

 النبوة. 
 

 الفصل الثالث 
 السيد المسيح والمرأة
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في عصر .   السيدات  مع  كثيرة  مواقف  المسيح  للسيد  كان  
لل كان   واهتم  فهل  المرأة  الرب  سوع  وهل خدم  تلميذات؟  مسيح 

السيد  خدمة  في  المرأة  دور  هو  وما  بالرجل؟  اهتم  كما  بها 
 المسيح؟  

 
 هل كانت للسيد المسيح تلميذة؟  : أوالً 

عل    يواف   المسيح  السيد  كان  لو  الزمالء   أحد  لي  قال 
المسيح   للسيد  تلميذة. فهل كان   اتخذ له  لكان قد  المرأة  رسامة 

ولكن تل ال.  بالقطع  السؤال   سائل  لد   اإلجابة  وكان   ميذات؟ 
إجابتي كان  مختلفة  وهي محور حديثي في هذا الفصل. نعم   
حجة  هذ   هل  ولكن  الرجال.  من  تالميذ   المسيح  السيد  اختار 
أو  النوع  كر  عل   فقط  نقصرها  فلما ا  كذل   كان   إن  قوية؟ 

 أنثي؟  
 

ن الذكور اليهود؟ ألن الرب لما ا عين الرب  سوع االثني عشر م
 سوع كان يهود ًا ولم يرد أن  سير ضد الثقافة والتقليد السائدين. 
التي   بالطريقة  وثقافتهم  بيئتهم  في  الناس  أن  عامل  أراد  لقد 
لم  عين رساًل من األمميين    أنه  المبدأ. فكما   فهمونها  وبنفس 

ولعل   14دة" فكذل  لم  عين نساًء ألن األمر كان ضد الثقافة السائ
 

 .139. مرجع ساب . ص. كيالدكتور القس أنور ز   14
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السيد المسيح لم  ختر امرأة وسط تالميذ  تتجول معه من قرية  
تأثر هذ    إل   باإلضافة  اليهود ة   المعتقدات  بسب   إل  أخر   
السيد  لكن  والرومان.  اليونانيين  عند  المرأة  بقيمة  المعتقدات 
رائع   دور  له  وكان  تلميذ.  لق   بدون  تلميذات  له  كان   المسيح 

 ه تباعا.مع المرأة نشير إلي 
 

ارتض    ولكن  األمم.  من  تلميذًا  المسيح  السيد  لم  ختر 
كتابين  هما إنجيل لوقا    –وهو أممي    -الوحي أن  كت  لوقا  

وسفر األعمال. وقد قبل  الكنيسة هذين السفرين أسفارًا قانونية  
 كباقي أسفار الكتاب المقدس.

 
هود.  ولقد اختار السيد المسيح تالميذ  من أمة واحدة  من الي

وجميعهم   اإلسخريوطي   يهو ا  عدا  ما  الجليل  منطقة  ومن 
من   قياداتنا  نختار  أن  ينبغي  هل  والسؤال   اآلرامية.  يتكلمون 

 اليهود المتكلمين باآلرامية عل  أن  كونوا أ ضا من  
لنا الح  أن نختار خدامنا من كل أمة    15الجليل؟  إ ا كان 

لحرية في االختيار.  ومن كل لون  فهذا معنا  أن هللا أعطي لنا ا
وإ ا كان هللا قد أعطي لنا الحرية  فيمكن لنا أن نختار المرأة في  

 
لورن كننجهام ود فيد هاملتون المرأة الخادمة..لم ال ؟ دراسة كتابيتة عتن المترأة فتي الكترازة والخدمتة   15

 . 66(. ص 2004والقيادة ترجمة د. فريد فؤاد عبد المل  )القاهرة: مكتبة المنار 
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الكنسية.   شيوخا الخدمة  المسيح  السيد  بعد  الكنيسة  واختارت 
اليهود ة.  حدود  خار   انتشرت  الخدمة  ألن  األمم   من  وقسوسا 
مفهوم   في  تطور  فهناك  وبالتالي  الخدمة   في  تطور  فهناك 

بالخ والعادات  القائمين  الموقع  بحس   التطور  كون  وهذا  دمة. 
 والتقاليد. 

 
 ثانيًا: دور السيد المسيح مع المرأة

لم  ختر السيد المسيح المرأة تلميذة بالمعني الحرفي للكلمة. 
عاملها   هل  المرأة؟  تجا   المسيح  السيد  مواقف  هي  ما  ولكن 
أم   شأنها؟  من  تقلل  شرائع  عليها  وطب   اليهود    بالتعص  

ول إنصافها وعاملها كإنسان وليس كشيء؟ وفيما يلي لمحات حا
 عن دور السيد مع المرأة:   

 . شفاء المرأة: 1
لمرضي  الشفاء  خدمة  بتقد م  المسيح  السيد  قام 

 كثيرين. وقد شمل  خدمة الشفاء المرأة.   

تلمسه  السيد   سمحفقد   • أن  الدم  نازفة  بالرغم من    للمرأة 
 (.  34-25:  5مر  نجاستها طبقًا لشريعة موس  )

 (.  17-10: 13بها روح ضعف )لو من  وشف   •
 (. 26-23:  9وأقام إبنة  ايرس ) م   •
 (2: 8وشف  مريم المجدلية ) لو  •
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وأ ضا شف  حماة بطرس التي كان  مطروحة ومحمومة  •
 (.  15   14: 8) م  

 . المرأة تساهم في نفقات الخدمة: 2

ن  سوع من  نساء تبعن  سوع في تجواله في الخدمة  وساعد 
الخاصة.   َوَقْرَيٍة  "أموالهن  َمِديَنٍة  ِفي  َ ِسيُر  َكاَن  َ ِلَ   َأَثِر  َعَل  

َوَبْعُ  النِ َساِء ُكنَّ   َوَمَعُه ااِلْثَنا َعَشَر.  ِبَمَلُكوِت هللِا  ُر  َوُيَبشِ  َ ْكِرُز 
ا ُتْدَع   الَِّتي  َمْرَيُم  َوَأْمَراٍض:  يَرٍة  ِشرِ  َأْرَواٍح  ِمْن  ُشِفيَن  ْلَمْجَدِليََّة َقْد 

َوُيَونَّا اْمَرأَةُ ُخوِز  َوِكيِل ِهيُروُدَس   .الَِّتي َخَرَ  ِمْنَها َسْبَعُة َشَياِطينَ 
 .  (  3-1: 8لو  )َوُسوَسنَُّة َوُأَخُر َكِثيَراٌت ُكنَّ َ ْخِدْمَنُه ِمْن َأْمَواِلِهنَّ

 
التالميذ   مع  فقط  ليس  كان  خدم  أن  سوع  لوقا  البشير   علن 

خ للناس  ولكن  الكرازة  بتقد م  النساء   من  كبير  عدد  معه  دم 
إ  كان  الماد . وكان هذا وضعا  صع  قبوله.  الدعم  وبتقد م 
نساء.   من  المالي  الدعم  أن  قبل  الشرقي  الرجل  عل   يتعذر 
ومازال هذا الفكر سائدا إل  اآلن. ولكن السيد المسيح قبل دعم  

الت المالية  المساعدات  فهل  لخدمته.  تقدم  النسوة  في  ساهم   ي 
خدمة  سوع  مكن تجاهلها  بحجة أن  سوع لم  ختر تلميذة؟ أم  
الرب  مع  تلميذ  سافر  فهناك  التلمذة؟  في  تنوعا  نر   أن   مكن 

  سوع  وهناك تلميذات  سددن النفقات. 
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 . المرأة تتعلم: 3
 (.  42-38:  10مرثا جلس  لتتعلم منه )لو   •

السامر  • المرأة  مع  الرب  سوع  حوار  حوار  عد  أطول  ية 
النبي   هو  بأنه  وتناد   السامرة  إل   لتذه   اختارها  لقد  أجرا . 

(. وقد نجح  نجاحًا تاريخيًا في رأب 42-7:    4المنتظر )يو  
الصدع في العالقات بين اليهود والسامريين  حت  أن السامريين  
العمل   هذا  فهل  يومين.  لمدة  تالميذ   الرب  سوع مع  استضافوا 

 لميذ أم ال. يتساو  مع درجة ت

 . إنجيل لوقا والمرأة: 4
كأممي   ألنه  النساء.  من  كبيرًا  عددًا  سفريه  في  لوقا   كر 
ويعرف  الوثنية.  في  المرأة  إليه  انحدرت  الذ   المستو    عرف 
أ ضًا مقامها في الشريعة اليهود ة. لذل  يذكر هذا العدد الكبير 

ورفع من ش الرب  سوع   قدرها  كم  يؤكد  لكي  النساء   أنها. من 
  ( وأليصابات  أم  سوع   مريم  الميالد  قصة  في  يذكر  :  1فهو 

 وما بعد (. 39: 1وما بعد (. )-26
  

-40: 8(  وابنة  ايرس )38:  4ويذكر شفاء حماة بطرس )
( 38-36:  7(  المرأة الخاطئة )17-11:  7(  أرملة نايين )56

:  13(. المرأة المنحنية )3-1:  8مريم المجدلية  يونا  سوسنة )
11 ( لديها  ما  كل  أعط   التي  األرملة  نساء  1-4:  21(.   .)
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: 23(  ونساء بعد القيامة )  49   27:  23ينحن عند الصلي  )
(. ويذكر نساء في األمثال مثل الدرهم المفقود 1-3:  24   55
 . ( 8-1:  18( وفي مثل قاض  الظلم )لو  8-10: 15)

المرأة في أمور كثي الرب  سوع مع  بإبراز دور  لوقا  رة  اهتم 
من   تنلها  لم  مكانة  في  المرأة  وضع  الرب  سوع  أن  أدرك  ألنه 

 قبل. 
 . المرأة في تعليم يسوع: 5
بالباحث  • المفقود   الدرهم  عن  بحث   التي  المرأة  صور 

 (.9  8:  15عن الخاطئ )لو  
-1:  18المرأة نمو   إللحاح المؤمنين في الصالة )لو   •

9 .) 
لوالدة عند المرأة شبه األلم الذ   ختبر  التالميذ بعملية ا •
 (.  22   21:  16)يو  
شبه عادة انتظار العروس محاطة برفيقاتها  باالستعداد  •

 (. 13-1:  25للمجيء الثاني )م   
 (. 28: 15 سوع  عج  بإ مان المرأة الكنعانية )م   •
-43:  12مدح األرملة التي أعط  من احتياجها )مر   •
44 .) 

أمامها  وفتح     أنصف المرأة التي أمسك  في  ات الفعل •
للتوبة.   كان المجتمع  عاق  المرأة  ويترك الرجل حرًا. لكن بابًا 
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السيد المسيح أعطي فرصة ثانية للمرأة الخاطئة  إ  قال لها "أما 
أدين .  أنا  وال  لها  سوع:  فقال  سيد"  ال  ا  فقال   أحد؟  دان  

 (.11: 8ا هبي وال تخطئي أ ضًا" )يو 

با • الذ   سمح  الرجل  أدان  تعليمه  تدخل وفي  أن  لشهوة 
المرأة   قلبه  تعاق   كان   التي  القد مة  الموروثات  من  بالرغم 

"إن كل من ينظر إل  امرأة    .وتترك الرجل حراً    عندما تخطيء
 (.  28:  5ليشتهيها فقد زن  بها في قلبه" ) م  

 
 تعليمه عن الطالق:. 6 

 (. 12-1: 10  مر 6-3: 19)م  
أن  طل  للرجل  كان  حل  إن  سب    سئل  سوع  أل   امرأته 

اْلَفر ِ إِ َجاَء  وَ 3 ِللرَّ يَلْيِه  َ ِحلُّ  »َهْل  َلُه:  َقاِئِليَن  ُبوُ   ِلُيَجرِ  أَ ِسيُّوَن   نْ ُجِل 
(. كان  في  ل  العهد  3:  19)م     ُه ِلُكلِ  َسَبٍ ؟«ُ َطلِ َ  اْمَرَأتَ 

مدرسة "هليل" التي تسمح بالطالق  ومدرسة شمعي التي كان   
ان وضع المرأة  عتبر مترد ًا. فالمرأة في  تعارض الطالق. كما ك

عليها    بالحفاظ  أوصي  عندما  حتي  الممتلكات   من  الشريعة 
اَل َتْشَتِه َبْيَ  وردت الوصا ا مع الممتلكات التي  متلكها الرجل. "

َماَرُ   َقِريِبَ . اَل َتْشَتِه اْمَرأََة َقِريِبَ  َواَل َعْبَدُ  َواَل َأَمَتُه َواَل َثْوَرُ  َواَل حِ 
 (. 17:  20)خر  َواَل َشْيئًا ِممَّا ِلَقِريِبَ «. 
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َبْيَ  َقِريِبَ  َوال َحْقلُه َوال َعْبَدُ   " َتْشَتِه  َتْشَتِه اْمَرأََة َقِريِبَ  َوال  َوال 
ِلَقِريِبَ . َما  ُكل  َوال  ِحَماَرُ   َوال  َثْوَرُ   َوال  َأَمَتُه  (. 21:  5)تث    َوال 

األشياء أو الممتلكات. لهذا كان   فالشريعة وضع  المرأة ضمن  
 تطلَّ  من الرجل دون حقوق لها. 

 
َلَ  خَ »َأَما َقَرْأُتْم َأنَّ الَِّذ   :  َأَجابَ فَ كان رد الرب  سوع مختلفًا  

  لُ جُ ْن َأْجِل َهَذا َيْتُرُك الرَّ »مِ َقاَل:  وَ  َوُأْنَث ؟«  ا َ َكراً َخَلَقُهمَ   ِمَن اْلَبْدءِ 
َسا َبْعُد يْ  ًا لَ إِ َسدًا َواِحدًا. جَ ِن ا نَ ثْ َتِصُ  ِباْمَرَأِتِه َوَيُكوُن االِ َأَباُ  َوُأمَُّه َوَيلْ 

َجسَ   اْثَنْينِ  َجَمعَ وَ ٌد  َبْل  َفالَِّذ   َّللاَُّ  اِحٌد.  إِ   الَ ُه  ُقُه  )م    «.نٌ ا سَ نْ ُ َفرِ 
19  :4-6  .) 

 
منه   يتخلص  أن  شيء  مكن  المرأة  أن  فكرة  الرب  سوع  رف  

أ  شيء آخر. فالمرأة إنسان كائن له  الرجل  كما يتخلص من  
وضع مساٍو للرجل تمامًا. وهكذا ناد  المسيح بهذا الفكر الراقي 
عن العالقة الزوجية. "فهي معين نظير "  وكالهما "جسد واحد"  
ومتساوية   له   شريكة  بل  للرجل  ملكًا  ليس   المرأة  تصبح  وبهذا 

رجل رئيسًا  معه تمامًا. ومن  قول غير  ل   يريد أن  جعل من ال
 وسيدًا للمرأة  بعد أن حررها الرب  سوع من كل القيود. 

 
 . أحداث الصلب: 7
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عل   • الطي   قارورة  وسكب   الصل    قبل  مريم  تقدم  
رأس  سوع. وقد أعلن الرب أنها فعل  هذا لتكفينه. وهكذا تكون  

:  12قد مسحته امرأة بطي  ناردين كثير الثمن ليوم تكفينه )يو  
1-8 .) 

نساء النساء   • أربع  مرقس  ويذكر  الصلي .  حت   تبعنه 
ويوس    الصغير   أم  عقوب  ومريم  المجدلية   مريم  باالسم: 

 ( 56  55:  27( قارن )مت   47  41  4:  15وسالومة) مر 

التالميذ 51   55:  23)لو   لم  ستطع  ما  النسوة  فعل   .)
لم  ستطيعو  فالتالميذ  النسوة    افعله.  ولكن  للصلي   الذهاب 

ت النسوة  سوع في وق  كان  حتا  إل  المساندة استطعن. ساند 
لوضع  القبر  إل   القيامة  هبن  وفجر  الصل .  وق   والتشجيع 

 حنوط عل  جسد   ولكنهن فوجئن بالقيامة المجيدة. 
 
 النساء والقيامة   .8

ومريم   المجدلية  لمريم  ظهر  القيامة  بعد  القيامة:  بعد  رسل 
)م   للجميع  القيامة  بإعالن  وكلفهما  (.  10:   28  األخر  

والباقيات   أم  عقوب   ويونا  ومريم  المجدلية    لوقا مريم  ويذكر 
ثقة السيد المسيح  11   10:  24)لو   (. وهذا دليل واضح عل  

نشر  عل   السيد  ائتمنهن  ولذل   الخدمة.  في  ودورها  المرأة  في 
رسالة القيامة. حيث كان  النسوة هن الشاهدات الوحيدات عل   
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ت في  وقائع  وأهم  والدفن   أخطر  الصل    واقعة  المسيحية:  اري  
والقيامة. حيث لم  كن إال يوحنا البشير من بين التالميذ حاضرا  

   يوم القيامة. 
 

تفاصيل   الرسل  سيكت   كيف  هو:  اآلن  الهام  والسؤال 
األحداث األخيرة في حياة السيد المسيح  وهم لم  شاهدوها عل   

للنسوة   االستماع  والحل هو ضرورة  تح  اإلطالق؟  الالتي كن 
في   القبر  إل   و هبن  الدفن   موضع  عرفن  والالتي  الصلي   
وتأكدن   الخالي   القبر  واكتشفن  القبر   لزيارة  األحد  يوم  صباح 

النساء   16من قيامته. بل تقابلن مع  سوع بعد قيامته من الموت.
وأكدن  أ عن  كذل   الصل    وق   دعمن  سوع  الالئي  هن 

 ن األموات. بشهادتهن  قيامة السيد من بي
 
اإلنجيل  هي ف"ولهذا   في  المرأة  إعالء شأن  إل   ما  شير  أبرز 

يوم صبيحة  بالنساء  أنيط   التي  السامية  المهمة    . القيامة  تل  
ادة هأسوة بش   ففي القانون اليهود  كان  شهادة النساء مرفوضة

والعجزة.   والرقي   القيامة   لكناألوالد  عن  التقارير  جاءت    أول 
طر يجم عن  النساءعها  إعالم    .ي   بمهمة  عهد  النساء  وإل  

 
لرجتتتل أم المجتمتتتع )القتتتاهرة د. فينتتيس نيقتتتوال  قضتتتيت   تتتا ستتتيدتي متتتن المستتئول عنهتتتا المتتترأة أم ا  16

 .143(. ص   2009
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قصة   17الرسل"  ستصبح  وبدونه  ضروريًا  كان  اإلعالم  وهذا 
 الصل  والقيامة غير كاملة المعالم. 

 
كت  المطران غريفوار حداد عن  سوع القول: "لم  كن لد ه 

ال عقدة حذر منها  وال عقدة خوف من    أ ة "عقدة" تجا  المرأة.
عال فيما  خص  تجاهها  المجتمع  استعالء  عقدة  وال  معها   قته 

مهملة  مكن   كمية  أنها  عل   استهزاء  عقدة  وال  رجاًل   لكونه 
االستخفاف بها  وال عقدة استعمال واستخدام ألجل مأرب له  أو 

  18رغبة جنسية" 
 

خالصة القول: "إن الرسالة التي حملها بتعامله مع مريم ومرثا  
يثه مع المرأة السامرية عند ولمسه للمرأة نازفة الدم النجسة  وحد 

عند   مريم  وإخبار   لهم   شهدت  الذين  ألولئ   واستقباله  البئر  
القبر أن تذه  وتخبر إخوتها  ورفضه إدانة المرأة التي أمسك   
في  ات الفعل....واستشهاد  بالنساء في أمثاله  كل هذ  األفعال  
البت اكتراثه  وعدم  للنساء   الكبير  احترامه  عن  رسالة  ة  تقدم 

كان    والتي  في عصر    سائدة  كان   التي  االجتماعية  بالتقاليد 

 
 (2000منشتتورات النتتور )بيتتروت: مهتتا فتتاخور  التتروابط النفستتية االجتماعيتتة للمتترأة المستتيحية د.  17

 .53   52ص 

 . 68. ص 1994كوست  بندل   المرأة في موقعها ومرتجاها. مجلس كنائس الشرق األوسط.   18



  

 

38 

 ا وقس ا يف الكنيسة املرأة شيخ  

وهكذا نر  أن السيد المسيح ساو  بين    19تقلل من شأن النساء" 
كثيرة   مواقف  في  وحاول  المعاملة   في  والمرأة  إعالن  الرجل 

وقدر  المساواة  لخدمته   المالي  الدعم  منها  وقبل  المرأة  وقدر    
ن  أعلن  كما  الصلي    عند  للنساء موقفها  القيامة  بعد  فسه 

 ليصبحن شاهدات قيامته  ألنهن تبعنه وق  الصل . 
 

 
 . 08مرجع ساب . ص  مارلين ب. لين. سميث.  19
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 الفصل الرابع
 بولس الرسول والحضارة 

 
تأثر   فيه.  ويؤثر  فيه   الذ   عيش  بمجتمعه  الفرد  يتأثر 
الرسول بولس بحضارات العصر الذ  عاش فيه  وخاصة فكر 

 ي:  الحضارات القد مة عن المرأة. ونتناول القضية كالتال
 

 أواًل: حضارات تأثر بها الرسول بولس: 
اليهود ة منها:  نذكر  حضارات  بعدة  الرسول  بولس    تأثر 

الرسول  و  رأ   شكل   الحضارات  وتل   واليونانية.  الرومانية  
 بولس في المرأة:   

 

اليهود ة    

 الرومانية  

 اليونانية  
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 الحضارة اليهودية:  .1
  واعتن   تأثر بولس الرسول بال ش  بحضارته التي ولد فيها

تل   رأت  كيف  اليهود ة.  الحضارة  وهي  منها   الدينية  المبادئ 
المرأة ...ففي  قدر  من  اليهود  حطون  كان  المرأة؟  الحضارة 
أنها   عل   إليها  ينظر  كان  بل  مستقاًل   كائنًا  تعتبر  لم  الشريعة 
لها   لم  كن  زوجها.  ثم  ألبيها   ِملكا  المرأة  كان   شيء  قتني. 

ن  ِملكًا لزوجها  فعل بها ما  شاء. وبالرغم  حقوق مدنية ألنها كا
من تقد س اليهود للزوا  قد مًا  إال أنهم كانوا  طلِ قون زوجاتهم  

وعل   ل  وطبقا للحضارة    20( 1:  24ألتفه األسباب. راجع )تث  
 اليهود ة  كان وضع المرأة متدنيًا.  

 
المدق    الفريسيين  يتبع حزب  يهود ا  المسيحية  قبل  بولس  وكان 

  " "فالفريسي  .كلمة فريسي تعني المعتزلالشريعة الموسوية. و في  
هتم الفريسيون بالتقو   ا هو الشخص المعتزل عن غير المتدينين. 

الشخصية لذل  كانوا  مارسون الصوم في األوقات التي حددوها  
)لو  7:    3)م    العشور  تقد م  علي  حافظوا   .)11    :42  .)

 (. 43:  11حفظوا يوم السب  )لو  
 

 
وليم باركل   رسالتا غالطية وأفسس. نقلها إل  العربية. د.ق/ عبد المسيح اسطفانوس. )القاهرة:   20

 .  251(. ص. 1980دار الثقافة. 
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تج شفائه  وقد  بسب   المسيح  السيد  مع  يوم  للمرض   ادلوا 
السب .  يوم  السنابل  التالميذ  قطف  بسب   أخر   ومرة  السب   

من  آ والقيامة  األبد    والعقاب  النفس   مثل: خلود  بالعقائد  منوا 
القد م.  والعهد  موس    بشريعة  "اهتموا  والمالئكة.  األموات  

في القرن  ب   وأضافوا إلي  ل  شريعة شفوية  استمرت حت  كت 
"المشنا". وهذا يرينا    الثاني الميالد  في ثمانين مجلدًا  وسمي  

العهد  شريعة  حجم  علي  زادت  التي  الشفوية   الشريعة  ضخامة 
تطبي   و   21القد م"  في  مدققًا  فريسيًا  نفسه  الرسول  بولس  كان 

)أع   في  6:  23الناموس  يد  4-7:  3   عل   تعلم  وقد   .)
: 23ناموس في  ل  الوق  )أع  غماالئيل  أشهر وأكبر معلم لل

(. وبالتالي تأهل للتبشير وللكرازة ألنه كان قد تعلم لغة الحوار 3
 والمجادلة.  

 
وبالتالي  مدققاً.  فريسيا  عاش  أنه  بولس   حياة  في  يهم  وما 
المرأة   بدور  الخاص  الضي   النهج  هذا  يتبع  المرأة  كان رأ ه في 

لم  كن الوق   المرأة في  ل   الخدمة. ألن  لم   في  إ   دور   لها 
 تعط أ ة فرصة للتعلم. فلم  كن مسموحا لها أن تذه  لمدرسة.  

 

 
 .  39ص .( 1995 . )القاهرة: دار الثقافةالمسيح ثائراً . صموئيل حبي د.ق.   21
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من   أحسن  والروحي   التعبد   الصعيد  عل   دورها  ولم  كن 
وضعها عل  الصعيد االجتماعي. "ففي السنهدريم مثاًل  لم  كن  
ُ عزلن   كن  ولكنهن  العبادة   في  المشاركة  في  ح   أ   للنساء 

واق خاص  غل  عليهن  أو يوضعن في  تمامًا عن الرجال في ر 
بحس    بالبال   ولم  كن  خطر  المبن .  من  آخر  جزء  أ  
الناموس والتقليد اليهود   أن النساء  مكن أن  طالبن بأ  نوع 

فهل كان من الممكن لشخص كبولس   22من المساواة مع الرجال."
وضحاها    ليلة  بين  اليهود ة  حضارته  من  يتخلص  أن  الرسول 

 بالطبع ال. 
 

 . الحضارة الرومانية:  2
التي  الرومانية  الدولة  وحضارة  بأفكار  بولس  الرسول  تأثر 
زمن   في  رومية  "وفي  الوق .  في  ل   اليهود  تستعبد  كان  
الرسول بولس  كان االنحالل األخالقي كبيرًا  وكادت فكرة عقود  
الزوا  تفقد مكانتها. وكان  مكانة المرأة تشبه مكانة العبيد  وال  

 .23ها مركز اجتماعي يذكريوجد ل
 

 
( ص 1977القتتاهرة:  دار الثقافتتة ولتتيم بتتاركلي  تفستتير العهتتد الجديتتد تفستتير رستتالتا كورنثتتوس. )  22

154. 
د فيد أتكنسون سلسلة تفسير الكتتاب المقتدس يتحتدث اليتوم. رستالة  أفستس. )القتاهرة: دار النشتر   23

 .189( ص. 2003األسقفية. 
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بأنثويتها  أ  تركيزها عل    كما كان  الحضارة الرومانية تتميز 
العهد   في  ل   سائدة  حضارة  "وهي  الخالعة  ناحية  من  المرأة 
المرأة  تختر  لم  وبالطبع  "المرأة".  تلعبه  كان   الذ   الدور  عل  
تل   في  منتشرة  كان   التي  الخالعة  ممارسة  إرادتها  بملء 

وبالتالي تعرض  الحياة العائلية في الدولة الرومانية    24الحضارة" 
للخطر  حيث كثر الطالق بدرجة أثرت عل  األسرة. وهذا راجع  

 للمكانة المنخفضة للمرأة في المجتمع.  
 

 . الحضارة اليونانية:  3
في  المسيحية  عل   فأثرت  ثقافتها  اليونانية  الحضارة  نشرت 

ا نحو  رؤيتها  ضمنها  ومن  كثيرة   أسلوب أمور  "وكان  لمرأة. 
شيئًا   وزوجته   الرجل  بين  الشركة  من  اليونانية   جعل  الحياة 
مستحياًل. فكان الرجل اليوناني يتوقع من زوجته أن تدبر شئون  

  25منزله وأن تهتم بأوالد  الشرعيين.."
 
وحياة      بي   هناك  "فلم  كن  اليونان  في  مكانتها  األسرة  فقدت 

وا المفهوم.  بالمعني  لم  كن  عائلية  الزوجية  لبي   إلخالص 

 
 . 126الدكتورة فينيس نيقوال  مرجع ساب . ص.    24
 . 254وليم باركل . رسالتا غالطية وأفسس. مرجع ساب . ص.   25
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. هذا هو وضع المرأة في الحضارات التي عاش فيها   26موجودًا" 
ال   برأ   يبد   أن  منه  نطل   فكيف  الرسول.  بولس  بها  وتأثر 
يوجد في حضارة من الحضارات التي تثقف بها وتعلمها. فقضية  
المرأة وحقوقها  قضية حديثة العهد. فلم يوجد من  طال  بحقوق  

الحياة  المرأة   في  وكل شيء  والوظائف   والميراث   التعليم   في 
 إال في القرن العشرين.  

 
 ثانيًا: الحضارة والنص الكتابي 

التي   الحضارات  ببع   المقدس  الكتاب  نصوص  تأثرت 
في    بل  الكتابي  ونالحظ أن القصور ليس في النص كتب  فيها.  

للنص  الخاطئ  طريقة     الفهم  في  الخطأ  من  نستقيه  والذ  
فتفسيرال عل .  مبادئ  ولكن تفسير  لية  مهناك  المقدس.  الكتاب 

عدم   وبالتالي  المبادئ   هذ   معرفة  عدم  في  تكمن  المشكلة 
تطبيقها  فيخر  التفسير بدون معرفة السياق التاريخي والخلفيات  
فهمها  التي  ساء  النصوص  وأكثر  النص.  فيها  كت   التي 

بالمرأة ود  ورها في الحياة  وتفسيرها  هي تل  النصوص المتعلقة 
 وفي الخدمة.  

 
 

  188 فيد أتكنسون سلسلة تفسير الكتاب المقدس يتحدث اليتوم. رستالة  أفستس. مرجتع ستاب . د  26
189  . 
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الطريقة   المقدساألفضل  ولكن  الكتاب  مع     لفهم  التعامل  هي 
ثم    النص  النص   قراءة  فيراعي  الحضارات.  منظومة  من خالل 

فهمه. المراد  النص  فيها  كت   التي  الحضارة  إل   أ    العودة 
الماضي إل   النص     العودة  وحضارة  النص  مفهوم  تطبي   ثم 
إ ا لم نأخذ بمبدأ  فيها اآلن.    يثة التي نعيشعل  الحضارة الحد 

 الحضارة  فكيف نفسر هذ  األمور التي وردت في العهد القد م:  

 (. 11-7:  21عادة بيع البنات )خر  •
عادة التسر  أ  أن يتزو  الرجل من سريته مثلما فعل   •

 إبراهيم ليقيم نساًل لسارة.  
 ا.  زوا  الرجل من زوجة ابنه كما فعل  ثامار مع يهو   •

 عادة تقد م  بائح بشرية )تقد م ابنة  فتاح(.   •

لم  • لو  حت   أخيه  أرملة  يتزو   أن  األخ  إجبار  عادة 
 يرغ  في الزوا  منها. 

 األمر بصم  المرأة في الكنيسة •

 األمر بغطاء رأس المرأة  •

 األمر بالخضوع  •

الكتاب  خلفية حضارية  ألن  النصوص  هذ   لكل نص من 
ضارة واحدة  لكنه خاط  كل المقدس لم  كت  لشع  واحد وح
 الحضارات  وتأثر بحضارة عصر .  
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إال  العصور   لكل  كت   المقدس  الكتاب  أن  إ ماننا  من  وبالرغم 
أن الكات  وهو  كت  تأثر بحضارة عصر . فأسلوب الكتابة التي  
كت  بها  والتعبيرات التي استخدمها  كان  وليدة حضارة معينة  

بها. وب الكات  وتأثر  فيها  الكات  حديث هللا عاش  التالي وضع 
للشع  في قال  لفظي من تعبيرات عصر  والمضمون هو كلمة  

إ ًا  ج  فهم النص الديني في ضوء مفهوم الكات   ثم .    27هللا
الحضارة هي   وهذ   القارئ   الحديثة حضارة  الحضارة  في ضوء 
تأثير الحضارات   لذل   ج  أن ندرس  النص.  فيها  التي  طب  

الكتاب المقدس علي الكتابة نفسها وعل  طريقة    التي كت  فيها
 28التفكير" 
 
فمن    ًا بين الجنسينإن كان الكتاب المقدس لم  ضع تمييز   

  ؟ ومن أين أت  الفرقة بين الذكور واإلناث   ؟هذا التمييزأين أت   
نتيجة     التمييز بين الجنسين حدث في فترات التاري  المختلفةإن  

الحضارات.   المرأة المحا يو اختالف  خدمة  عل   الموضوعة      ر 
الهوتي وليس  اجتماعي  عل  .  اسببها  أثرت  الحضارات  وهل 

نعم المقدس؟  الكتاب  كتابة  عل   ل   طريقة  الحضارات  أثرت  قد 
 

صتتموئيل حبيتت   اإلنجيتتل والحضتتارة  دعتتوة لتجديتتد الحضتتارات. )القتتاهرة:  دار الثقافتتة. د. ق.   27
 .89. ص.  1997

ص  (2003قافتتتة.   تجديتتتد الفكتتتر التتتديني فتتتي المستتتيحية )القتتتاهرة: دار الثصتتتموئيل رزفتتتيد.ق.   28
165    166. 
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المقدس الكتاب  كتابة  ننكر    طريقة  أن  نستطيع  بل     ل .  وال 
قد ننا ال بد وأن نفتخر بهذا  ألن الكتاب المقدس  إويمكن القول  
 وتعامل معها. ات الشعوب احترم حضار 

 
بأن   درا ة  عل   نحن  "هل  نقوال:  فينيس  الدكتورة  وتقول: 
الناحية   من  العصور  تل   مر  عل   اختلف   المرأة  قضية 
بنفس   المرأة  تحرير  القضية  كان   أن  فبعد  نفسها؟  االجتماعية 
ثم   الجنسين   بين  المساواة  صارت  العبيد   تحرير  وُبعد  منظور 

حركات تحرير المرأة التي تدعو إل  ما    تكافؤ الفرص  ثم ظهرت 
"تمكين   بفكرة  المناداة  ظهرت  ثم  الرجل   من  القصاص   شبه 
حضار    إطار  منطل   من  يتكلم  أن  لزامًا  كان  فبولس  المرأة". 
األول" القرن  أهل  ببساطة  كلم  ألنه  األول   القرن   29يناس  

دور  وتقدير  اعتبار  عن  القد مة  الحضارات  قصور  من  وبالرغم 
أة  إال أن الرسول بولس اختارها في مواقع كثيرة في الخدمة. المر 

 وهذا ما نرا  في الفكرة التالية. 
 

 ثالثًا: نساء في الخدمة 
لقد أعط  الرسول بولس فرصًا لبع  الشخصيات النسائية  

 في الخدمة الكنسية. ومن هذ  الشخصيات التالي:   
 

 . 130فينيس نيقوال  مرجع ساب .  ص.  د.  29
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فليديا:   .1 بالمسيحية  آمن   امرأة  أول  ليد ا  قارة تعتبر  ي 

في  يونانية  مدينة  وهي  فيلبي   من  ليد ا  كان   أوربا. 
االمبراطورية الرومانية. قبل  ليد ا كالم الرسول بولس  

أع    ( بالمسيحية  هللا 15   14:  16وأمن   فتح  فقد   .)
 باب كل القارة  وكان  البدا ة امرأة.  

خادمات:    .2 نساء  الرسول  قدم  تسع  الفصل بولس  في 
رسالة   من  عشر  وعشرين أسماء     روميةالسادس    ستة 

  بريسكال   فيبييونياس     من النساء.تسع  منها    شخصا
جوليا وأخ  نيريوس.    برسيس   وتريفينا وترفوسا   مريم
ي "جميع   ي مؤمن  دعوثم  ورجال  نساء  من  رومية 

 .  (25"   16القد سين" رو 

 كرهما الرسول بولس في رسالة . أفودية وسنتيخي:  3
 (.  3:   4) في  فيلبي

كت  الرسول بولس إل  كنيسة  فيبي خادمة ومساعدة:    .4
هي   التي  فيبي  بأختنا  إليكم  "أوصي  قائاًل  فيبي  عن  رومية 

(. وما هي 16:  1خادمة الكنيسة التي في كنخريا.." ) رو  
معني   الكنيسة  حمل  في  لق   خادمة   كلمة  خادمة؟  كلمة 
الخدمة المتخصصة. وقد أطل  الرب  سوع كلمة خادم عل  

وعل  تالميذ . ويضيف الرسول  إنها صارت مساعدة  نفسه  
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)رو   بمعني    2:  16لكثيرين  المترجمة  اليونانية  "والكلمة   )
المؤرخ   يوسيفوس  "بروستاسيس"...واستخدم  هي  مساعدة 
فقال  قيصر.  بها  ليصف  الكلمة عشرين مرة   هذ   اليهود  
فهل  العالم.  لكل  بروستاسيس  كان  قيصر  إن  يوسيفوس 

س هنا بمعني مساعد. بالطبع ال  بل "سيد" تترجم بروستاسي 
تحمل  بروستاسيس  فكلمة  للكلمة.  الطبيعي  المعني  وهو 
مضمون المساعدة من القو  للضعيف. البروستاسيس  عمل 
بولس  مع  حت   المعني  بهذا  قائدة  فيبي  فكان   بسلطان. 

الكنيسة   30 اته تحسن  لكي  بها   بولس  الرسول  أوصي  وقد 
 استقبالها. 

 
 
 

 ة تعظ في الكنيسة . المرأ5
فتشين   مغطي  غير  ورأسها  تتنبأ  أو  تصلي  امرأة  كل  "وأما 

(. "هنا  عترف الرسول بولس أن المرأة ال  5:  11كو  1رأسها.." )
تصلي فقط  بل تتنبأ أ ضًا. والتنبؤ ال بد وأن  كون في اجتماع  

 التنبؤ هو الوعظ والتعليم في الكنيسة.  31عام أ  في الكنيسة" 
 

 . 65. لورن كننجهام ود فيد هاملتون  مرجع ساب .  ص  30

( ص 1981د. ق. فهيم عزيز   الفكر الالهوتي في رسائل الرسول بولس. )القاهرة:  دار الثقافة  31
288. 
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القول: الحرفي   خالصة  بالتفسير  نتمس   أن  المنط   من  ليس 

المقدس الكتاب  من  للخدمة     لآل ات  الدعوة  أن  عل   لنؤكد 
الرجالهي  الكنسية   ح   إله    من  أنه  عل   نظهر هللا  وبالتالي 

وهذا ما   . عنصر  متعص  ومتحيز لمجتمع الرجال دون النساء
ن  . لقد سمح الرسول بولس للمرأة أفكرنا الالهوتي يتس  مع  ال  

والزمان  المكان  سمح  عندما  الخدمة   في  األدوار  بع   تأخذ 
في   مشكالت  واجه  ما  جدًا  كثيرًا  بولس   الرسول  ولكن  بذل . 
خدمته متعلقة بالمرأة. وسنورد في الفصول التالية كيف تصرف 

 فيها. 
 
 
 

 الفصل الخامس 
 حجاب المرأة ورئاسة الرجل 

 في 
 كنيسة كورنثوس 

 
كيف الساب   الفصل  في  الرسول   درسنا  بولس  تأثر 

في   عصر   بأفكار  يتأثر  كات   كأ   فهو  عصر .  بحضارات 
كيف   اآلن  نطرح  كثيرة.  ألمور  معالجته  طريقة  وفي  كتاباته  
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كو  1عالج الرسول بولس بع  المشكالت في كنيسة كورنثوس )
 (. وه  كالتالي: 1-16:  11

 
 أواًل: الرئاسة والتسلط

رجل   كل  رأس  أن  تعلموا  أن  أريد  وأما "ولكن  المسيح   هو 
 (.   3: 11كو  1رأس المرأة فهو الرجل  ورأس المسيح هو هللا" ) 

 
ونبدأ بالسؤال ما ا تعني كلمة رأس؟ هل تعني الرئاسة والتسلط؟  
وإ ا كان  تعني الرئاسة  فهل  عني الرسول بولس أن أ  رجل  
المسيح   أن  هل  عني  أ ضا  و  امرأة؟  أل ة  رأسًا  أن  كون   مكن 

ومسئو  عل   رئيس  المرأة  يرأس  وال  فقط   الرجل  عن  روحيًا  ل 
الرجل  بين  فصل  أ   المقدس  الكتاب  في  نجد  ال  اإلطالق؟. 
والمرأة في الحياة الروحية. كما أننا ال نجد في الكتاب المقدس ما 
وغير   الرجل  عن  مسئول  المسيح  إن  القائل   الرأ   هذا  يؤيد 

 مسئول عن المرأة.  
 

 لسلطة سنواجه عدة مشكالت: وإ ا قبلنا كلمة رأس بمعني ا
للمرأة  بغ   الرسول وضع أ  رجل رأسًا  المشكلة األولي: إن 
النظر عن مكانة الرجل وبغ  النظر عن مستو  المرأة. ويفسر  
الدكتور القس فهيم عزيز أن "الرجل رأس المرأة ليس ألنه زو    
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إل   بل  الزوجية  الصلة  إل   ال  شير  فهو  رجل.  ألنه  ولكن 
وبالتالي فأ  رجل رأس أ ة   32عامة بين الرجل والمرأة." العالقة ال

به  ألن   نأخذ  أن  الفكر ال  مكن  وهذا  معقول؟  هذا  فهل  امرأة. 
رؤساء   إل   البشر  قسم  قد  المنط    كون  بهذا  بولس  الرسول 
من   والتابعين  الرجال   من  أن  كونوا  البد  والرؤساء  وتابعين. 

فال بولس.  الرسول  لم  قصد   وهذا  في  النساء.  ليسا  والمرأة  رجل 
 صراع  بل في تكامل وانسجام. 

 

الثالوث. فطبقًا  الالهوتي عن  بمفهومنا  الثانية: تختص  المشكلة 
نعلم   بمعن  رئيس. ونحن  المسيح   لهذ  اآل ة نر  أن هللا رأس 
أن األقانيم الثالثة متساوون. فكيف  كون هللا اآلب رئيسا لالبن. 

 ؟  أم أن كلمة "رأس" لها معني آخر

 
من   األخير  الجزء  في  بولس  الرسول  يتكلم  الثالثة:  المشكلة 

  ( الرباني  العشاء  عن  األصحاح  (. 34-23:  11كو  1هذا  
المخلص  يتكلم عن  سوع  فكيف  لقارئيه.  المخلص  ويقدم  سوع 
في   للمسيح  والتسلط  الرئاسة  عن  ويتكلم  األصحاح   نها ة  في 

 بدايته.  
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ب كلمة "رأس" بمعن  مركز المشكلة الرابعة: لم  ستخدم الكتا
مركز   عن  التعبير  المقدس  الكتاب  كتَّاب  أراد  فعندما  التفكير. 
التفكير  استخدموا كلمة "قل " أو "كلي". فكلمة "رأس" ال تعني 
سيد  وال تعني األفضل. إ ًا  ما ا قصد الرسول بولس بأن الرجل 

 رأس المرأة؟.  
 

يؤكد هنا أن    المقصود بكلمة رأس هو األصل  والمصدر. "فهو
الرب  سوع هو أصل ومصدر حياة كل إنسان أو كل رجل  وأن 
فهو  شير   له.  مساوية  إ ن  فهي  لحواء.  الحياة  هو مصدر  أدم 
المرأة.   ثم  أواًل  خل   فالرجل  بالجسد.  الزمني  التواجد  ترتي   إل  
ما   هو  وهذا  المرأة.  لخل   مصدرًا  أصبح  الرجل  أن  معنا   وهذا 

  33أس"قصد  الرسول بكلمة "ر 
 

والمرأة   "الرجل  بقولها:  الرأ   هذا  في  كننجهام  لورن  وتتف  
الرجل   من  المرأة هي  أن  كما  اآلخر. ألنه  إل   أحدهما   حتا  
هكذا الرجل هو أ ضًا بالمرأة. فترتي  الخل  ال  عني األفضلية. 
خلق   ألنها  اإلنسان  من  أفضل  المخلوقات  جميع  كان   وإال 

الرجل  حتا  إل  معين نظير   هو قبله. كما أن بولس يذكر أن  

 
 .178يد هاملتون  مرجع ساب . ص لورن كننجهام ود ف  33
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عال     34المرأة...." حاول  والذ   بولس  الرسول  نظلم  ال  ولكي 
قضا ا حضارية كان  تعيش فيها المرأة  نستعرض رأ ه في المرأة  
 والرجل. فقد ناد  بالمساواة بينهما عندما سنح  الفرصة بذل . 

 
ألنكم    ناد  الرسول بولس بالمساواة. فعندما قال "ليس  كر وأنث 

(. فهو يلغ  الفوارق  28:  3جميعًا واحد في المسيح  سوع" )غل  
في   أكد   ما  وهذا  واألنث .  الذكر  بين  الحضارة  صنعتها  التي 

ْيَر َأنَّ الرَُّجَل َلْيَس ِمْن ُدوِن اْلَمْرأَِة َواَل اْلَمْرأَةُ ِمْن ُدوِن غَ كورنثوس "
. ْلَمْرأََة ِهَي ِمَن الرَُّجِل َهَكَذا الرَُّجُل نَُّه َكَما َأنَّ األَ   الرَُّجِل ِفي الرَّبِ 

هللِا.  َأْ ضاً  ِمَن  ِهَي  اأَلْشَياِء  َجِميَع  َوَلِكنَّ  ِباْلَمْرأَِة.  )    ُهَو  كو 1" 
في   12   11:  11 فقط  ليس  المساواة  قمة  الفكر  عد  هذا   .)

 أ امنا هذ  بل في القد م أ ضا. 
 

 ثانيًا: حجاب المرأة  
اْمرَ وَ  ُكلُّ  َرْأَسَها  َأمَّا  َفَتِشيُن  ُمَغط ً   َغْيُر  َوَرْأُسَها  َتَتَنبَُّأ  َأْو  ُتَصلِ ي  أٍَة 

ِإْن َكاَنْ  اَل َتَتَغطَّ   إِ ْيِنِه.  عَ أَلنََّها َواْلَمْحُلوَقَة َشْيٌء َواِحٌد بِ  ِ  اْلَمْرأَةُ 
  ُتْحَلَ  َفْلَتَتَغطَّ.َفْلُيَقصَّ َشَعُرَها. َوِإْن َكاَن َقِبيحًا ِباْلَمْرأَِة َأْن ُتَقصَّ َأْو  

 وما بعد (.  6-5:  11كو  1) 
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 طل  بولس الرسول هنا أن تضع المرأة عل  رأسها حجابا  
تكون   أن  بولس  الرسول  قصد  هل  نسأل   ونحن  العبادة.  وق  
الكنائس في   العبادة في كل  بها في  قاعدة  عمل  الكلمات   هذ  

عدة لكل  ل  الوق ؟ أم قصد بها أن تتخطي الزمن  وتكون قا
كنيسة   بها  كان  قصد  أم  العصور؟  مختلف  في  الكنائس 
كورنثوس فقط؟ لو قصد الرسول بولس أن تغطي المرأة رأسها في 
إل    رسائله  في  هذا  لم  كت   لما ا  الكنائس   كل  في  العبادة 

 جميع الكنائس األخر  التي كت  إليها؟  
 

قاعدة  الكلمات  هذ   تكون  أن  بولس  الرسول  قصد  ولو 
كل  للسيدا في  تردد  بال  أوردها  قد  لكان  العصور   كل  في  ت 

 رسائله  وشدد عل  أنه أمر إلهي. 
 

األول   القرن  ضوء  في  قراءته  هو  النص   هذا  لفهم  المفتاح 
هي   فما  وثقافات.  حضارات  من  به  كان  حيط  وما  الميالد   
من   كان  إ ا  ما  هي  المشكلة  "كان   النص؟  هذا  في  المشكلة 

الم الكنيسة  في  الخدمة الجائز  في  المرأة  تشترك  أن  سيحية  
قاطعًا.   صارمًا  جوابًا  بولس  جواب  وكان  مغطي.  غير  ورأسها 
أو   األقل  يلبسه  التبعية   رمز  دائمًا  هو  البرقع  أو  فالحجاب 
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األصغر في حضور األعل  أو األكبر. ومادام  المرأة أقل من 
  الرجل باعتبار أن الرجل هو رأس األسرة  فبالتالي من الخطأ أن 
من   كان  كما  مغط .  وهو  الجمهورية  العبادة  في  الرجل   ظهر 
للمرأة  أن تظهر وهي غير مغطاة. فحت   بالنسبة  الخطأ أ ضا 
مقامه   عل   أن  حافظ  منهما  كل  عل   كان  العبادة  أثناء  في 

فالحجاب معنا  أن المرأة أقل من الرجل في العبادة.    35ونسبته."
تبعيتها للرجل. ولم  كن  لهذا  ج  عليها ارتداء الحجاب لتظهر  

متوقعا في بالد الشرق أن تظهر امرأة بدون حجاب للرأس. وإل   
غطاء   دون  البي   من  المرأة  تخر   ال  القر   بع   في  اآلن 

 الرأس  وأحيانًا أكثر من غطاء الرأس. 
 

جدًا    خاص  وضع  كورنثوس  لمدينة  كان  هذا   كل  وفوق 
جاء لهذا  خالعة.  العالم  بالد  أكثر  كان   الرسول    حيث  رأ  

وال   أن ال  غط  رأسه.  وللرجل  تغط  رأسها   بأن  للمرأة  بولس 
ليس   فهي  القضا ا   هذ   بمثل  يهتم  بولس  الرسول  أن  أعتقد 
ليسألوا  أرسلوا  الكنيسة  أعضاء  بع   أن  المرجح  ولكن  عقيدة. 
عن هذ  األمور  فأرسل جوابًا يتف  مع طبيعة مجتمع كورنثوس.  

أل  ملزم  غير  الجواب  بين  وهذا  المساواة  نر   ألننا  اليوم   حد 
 الجنسين في العبادة  والعمل  وفي األسرة. 
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أطال   ألنني  الحشمة.  بعدم  المناداة  كالمي  معني  ليس 
العبادة.   وق   في  الحشمة  مفهوم  ضوء  في  النص  هذا  بقراءة 
المخصصة   فالمالبس  لها.  مخصصة  مالبس  مناسبة  فلكل 

وهناك لألفراح.  المخصصة  غير  مخصصة    للرحالت  مالبس 
ولهذا   الحضارات.  كل  في  المختلفة  االجتماعية  للمناسبات 
القرن   في  فقط  كورنثوس  المرأة  خص  رأس  بغطاء  فالمطالبة 
قد مة  عادة  ألنه  اليوم  به  نناد   أن  وال  مكن  الميالد    األول 

 خص   ل  المكان والزمان.
 

مناسبة   كان   للمرأة   الرجل  رئاسة  فكرة  إن  القول:  خالصة 
في  لع كان  فقد  لجيلنا.  ملزمة  ليس   وهي  بولس   الرسول  صر 

لسادتهم    الذين  خضعون  العبيد  فهناك  العبود ة.  نظام  وقته 
وهناك النساء الالتي  خضعن ألزواجهن. لكن العبيد تحرروا. ألم  

أما حجاب   36الرجال؟   ن حن الوق  للزوجات بالتحرر من رؤوسه
مطلوب الحشمة  ولكن  به   نناد   فال  وفي  المرأة  العبادة   في  ة 

اليوم  أن   كيفية اختيار المالبس المناسبة لذل . فما هو حادث 
النساء ال تفرق بين الذهاب للكنيسة وق  عرس أو وق  عبادة  
من  ولهذا  المالبس.  نوعية  وفي  الزينة  في  التطرف  حيث  من 
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التي ترتديه المالبس  النساء  العبادة.   ا المهم أن تراع   في وق  
كثيرة بالد  تكون    ففي  للكنيسة  هناك مالبس خاصة  العالم   من 
 الئقة بالعبادة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس 
 صمت المرأة

 في 
 كنيسة كورنثوس 

 
بولس   الرسول  عامةبع   قدم  كنائس  إل   وقدم    رسائله 

محدد آخر    ابعض أماكن  مثل   ةإل    ( خاصة  مشاكل  بها  كان 
كولوس ( أفسس   بعض   كورنثوس    قدم  أفر   آخر  ا كما  اد إل  

تيطس المرأة يوت    مثل  بولس  الرسول  قدم  وفليمون.  موثاوس  
  مما  كر  الرسول بولس  اإال أن بعض والرجل عل  قدم المساواة.  

نتوقف قلياًل فل  .قد  فهم عل  سبيل منع المرأة من ممارسة الخدمة



  

 

59 

 ا وقس ا يف الكنيسة املرأة شيخ  

ما  كر    الخصوص حول  فهم    بهذا  الكتابي  اونحاول  لنص 
 مة.العودة إل  مفهوم الحضارة القد ب

 
 أواًل: حفظ نظام العبادة 

"لتصم  نساؤكم في الكنائس ألنه ليس مأ وناً لهن أن يتكلمن  
 (.34:   14كو  1ًً )بل  خضعن  كما  قول الناموس أ ضا

 
خلفية   هناك  وهل  القرينة.  هذ   في  "تصم "  كلمة  معني  ما 
هي حضارة   وما  ال؟  أم  كورنثوس  في  الوضع  تخص  حضارية 

أن   وهل  مكن  كل كورنثوس   عل   معينة  حضارة  نعمم 
 الحضارات وفي كل األزمان؟ 

 
 " الرسول  بولس  هذا قال  من  قصد  ما ا  نساؤكم".  لتصم  

عااألمر؟   التعاليم  هذ   تكون  أن  بولس  الرسول  رغ     مة هل 
في   المسيحيين  نعمكافة  لجميع  كان  إن  لم ف   الكنائس؟  لما ا 

و    "ستيموثاو رسالتي " ورودها في  وهل    ؟كل رسائله  ي كررها ف 
أم  ج  أن      عني أنها تخص هذين المجتمعين فقط  "كورنثوس"

   ؟نعممها عل  الكل
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بولس  سمح   من  الرسول  أعل   خدمة  في  تكون  أن  للمرأة 
يذكر سفر األعمال    .) أ  الوعظ(  أال وهي خدمة التنبؤ   التعليم

) أع  "وكان لهذا أربع بنات عذار  كن يتنبأن"  عن بنات فيلبس  
ال9:    21 وفي  أو  (.  تصلي  امرأة  كل  "وأما  معًا  والتنبؤ  صالة 

ش والمحلوقة  ألنها  رأسها  فتشين  مغط   غير  ورأسها   يءتتنبأ 
ففي هذا العدد  سمح لها بالتنبؤ  .  (5:    11كو    1)  هواحد بعين

الكالم؟   عن  فكيف  منعها  بالوعظ   إ اً نتساءل هنا  و أ   ما     
هنا  المنع  في  ؟معن   بالخدمة  للمرأة  السماح  معن   أماكن    وما 

   ؟أخر  
 

ما معني كلمة "لتصم "؟ هناك كلمات عديدة في اللغة اليونانية  
" فالكلمة  الصم   عل   الصم  Fhimooتدل  عل   تدل   "

" وتستخدم للصم  عندما  hesuchiaالمفروض. وهناك كلمة "
ولكن  ستخدم   التعليم.  متقبلة  هادئة  وبروح  بسكوت  المرأة  تتعلم 

الفقرة تع "  Sigaoبير "لتصم  نساؤكم " بولس الرسول في هذ  
الرسل عندما سمعوا  فلقد صم   اإلراد .  الصم   والذ   عن  

)أع   وبرنابا  بولس  الصم  61:  15تقرير  من  نوع  إنه   .)
 37المطلوب وق  الفوض 
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" تتكلم  أن  بالنساء  قبيح  استخدم laleo"ألنه  الكنيسة.  " في 
الLaleoالرسول بولس الفعل اليوناني " تكلم  " والذ   عن  عدم 

أنه  أمرهن   فواضح  التعبد ة.  الخدمات  ووق   الصلوات.  وق  
 38بعدم التحدث والشوشرة في العبادة 

 
وعندما  قول: الرسول بولس لتصم   ثم  قول ليسألن أزواجهن  
النساء  كان   حيث  المعلم.  وليس  المتعلم  صم   معنا   فهذا 

  سألن أزواجهن أثناء االجتماع عن معني كالم المتكلم.  
للقيادة  "ظهر  الموهوبات  النساء  من  مجموعة  الكنيسة  في  ت 

الواحدة   فكان   الكنيسة.  في  للكالم  أوسع  بحرية  طالبن  الالتي 
تناد  زوجها في وسط االجتماع  لتسأله بصوت مرتفع عن أمر  
تضعه   كان   الذ   الرأس  غطاء  تركن  جان   ل   وإل   ما. 

العصر   الشريفات عل  رؤوسهن بحس  عادة  ل     1)  النساء 
 .  39( 36-34:  14   16-5: 11كو 

 
الكنيسة  كان قد  بولس أن ال  علمن في  الرسول  فلو قصد 
منعهن منعًا باتًا. ولكن الصم  هنا هو منع التساؤل والشوشرة 

 
 . 102مارلين سميث. مرجع ساب . ص   38
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لحفظ   والمرأة  الرجل  من  لكل  الزم  صم   وهو  الكنيسة.  في 
 النظام.  
 

" أ ضًا  بولس  الرسول  كما  قول  ويقول:  بل  خضعن  
" فما معني لتخضع كما  قول الناموس؟ أين  كر   ضاً الناموس أ

الناموس فكرة خضوع المرأة؟ لم نجد في تعاليم موس  شيئا عن  
ناموس  كلمة  الرسول  ستخدم  إ ًا  الطريقة.  بهذ   النساء  خضوع 
لإلشارة إل  التقاليد اليهود ة الشفاهية. فالتقليد هو الذ  كان  قيد  

 حرية المرأة في العبادة. 
 

االجتماعات  ي  اهذ و  يتصرفون في  الذين  أن األشخاص  دل عل  
بال   التشويشنظام   العامة  سب   العبادة.  هم  كان     في  فالمرأة 

األسئلة بع   االجتماعات  وسط  في  لهن  تسأل  لكي    المحيرة 
  جدن إجابة من أزواجهن وهذا سبتَّ  ارتباكًا في الكنيسة. 

 
 ثانيًا: مشكلة محلية 

منطق  تخص  عامة  مشاكل  مشاكل هناك  وهناك  معينة   ة 
خاصة تخص مكانًا محددًأ ومعروفًا. ونحن أمام مشكلة تخص 
أن  كورنثوس  في  المرأة  من  بولس  لهذا طل   وحدها.  كورنثوس 
تصم  في الكنيسة  ولم  طل  هذا من النساء في رومية  وال  
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للتجارة    كبيرًا  مركزًا  كورنثوس  كان   كولوسي.  في  وال  فيلبي  
ادات  حيث كان للدين مكانة كبر . فيها التق   وكان  مركزًا للعب

آلهة الغرب والشرق. فالتق  جوبيتر  وأرطاميس  وأفرودتس  مع 
معبد  أهم  هناك  وكان  وسيرابيس.  كإزيس   الشرق  آلهة 
لخدمة  أجسادهن  امرأة  ألف  من  أكثر  كرس   حيث  ألفرودتس  
فأصبح  كورنثوس   المدينة   وأثَّر  ل  عل  سمعة  اآللهة.  هذ  

ادفة لالنحطاط األخالقي. ولعل الرسول بولس كان  صف ما مر 
-18:  1ساد في كورنثوس عندما كت  عن خطا ا األمم )رو  

32 )40  
أن  لها  بولس   الرسول  عصر  في  وحت   اليوم   المرأة  لكن 
الحقوق كالرجل  الحياة  وله كل  له ح   تمارس حريتها كإنسان 

 تمامًا.  
 

تي واجهها  وحاول فالرسول بولس عبر عن مشاكل عصر  ال
وضع حلول مؤقتة تخص كل مكان عل  حدة. فهناك مشكالت 
بألسنة    التكلم  مثل  كورنثوس   كنيسة  في  لها ظهرت  ال حصر 
 ومفهوم المواه   ومفهوم الزوا   وممارسة الفرائ  المقدسة. 

 

 
 .406المرجع الساب .  ص.   40
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فكنيسة كورنثوس لم تكن كاملة  بل كان  مليئة باألخطاء. 
كنيس تكون  أن  ال  مكن  في  ولذل   سليمًا  مقياسًا  كورنثوس  ة 

تعاملنا مع المرأة في القرن الحاد  والعشرين. فكنيسة بال قدوة   
ال  مكن أن تكون قدوة مطلقة لكل العصور وكل األماكن. ليس  
ال   منهما.  فائدة  ال  كورنثوس  رسالتي  إن  نقول  أن  هذا  معني 
عالجه   وكيف  المكان  في  حدث  ما  لفهم  مهمتان  فالرسالتان 

 بولس.   الرسول
حفظ النظام  سببه  النساء من الكالم في كنيسة كورنثوس   منع  ف

من  منعا     وقد  كون المنع في مرات وتوفير الوقار في العبادة.  
  -سواء المنع للرجال أو النساء  -تعليم الشخص لغير  من الناس  

االجتماعي الوضع  ا  بسب  ضعف مهاراتهم وبسب    لمكان.في 
طبيعة المجتمع في  حس   مجتمعي  صم  المرأة فيه جان   إ ًا  

وأفسس حكورنثوس  أ    اإلله  يث  عبادة  في  دورًا  المرأة  عطي  
 وكن  مارسن الجنس كجزء من عبادة هذا اإلله.   أرطاميس
 

القول:   هو  منع  خالصة  كورنثوس   في  الكالم"  "من  المرأة 
منع عن الكالم العاد  في الكنيسة منعًا للتشويش  وليس المنع  

والت الوعظ  هذا من  ألن  بكورنثوس   خاصًا  كان  "فالموقف  عليم. 
األمر بالمنع الذ  يورد  الرسول لم  كن المقصود به التنبؤ  بل  
كان  قصد به االستفسارات والمناقشات. فهو لم يتكلم عن نساء 
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لهن رسالة  مكن تقد مها لكنيسة المسيح  بل يتكلم عن جماعة  
وهذا ما   41كثيرة." تشويهًا وضوضاء    -لكثرة األسئلة -كن  سببن  

"ألن هللا ليس إله تشويش بل إله    دعي الرسول بولس أن يذكرهم 
 (. 33:  14كو 1)سالم كما في جميع كنائس القد سين" 

 
 

 
. ص 1981التتدكتور القتتتس. فهتتيم عزيتتتز الفكتتر الالهتتتوتي فتتي رستتتائل الرستتول بتتتولس دار الثقافتتتة  41

288. 
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 الفصل السابع
 الصمت، الخضوع، رئاسة الرجل

 رسالة تيموثاوس األولي 
 

كان تيموثاوس راعيًا لكنيسة أفسس. وبالتالي فأ  تعليم في 
 لتيموثاوس  هو تعليم  خص وضع كنيسة أفسس.  رسائل بولس

 
 أواًل: منع المرأة من الوعظ 

كنيسة  تيموثاوس راعي  إل   بولس في رسالته  الرسول   قول 
 أفسس: 

ِبُسُكوٍت ِفي ُكلِ  ُخُضوٍع. َوَلِكْن َلْسُ  آَ ُن ِلْلَمْرأَِة َأْن  " ِلَتَتَعلَِّم اْلَمْرأَةُ 
  الرَُّجِل  َبْل َتُكوُن ِفي ُسُكوٍت  أَلنَّ آَدَم ُجِبَل  ُتَعلِ َم َواَل َتَتَسلََّط َعلَ 

َحوَّ َأوَّ  ُثمَّ  ِفي اًل  َفَحَصَلْ   أُْغِوَيْ   اْلَمْرأََة  َلِكنَّ  ُ ْغَو  َلْم  َوآَدُم  اُء  
اإِل َماِن   ِفي  َثَبْتَن  ِإْن  اأَلْواَلِد   ِبِواَلَدِة  َسَتْخُلُص  َوَلِكنََّها  التََّعدِ    

 (. 15-11:  2تي   1)  " ْلَقَداَسِة َمَع التََّعقُّلِ اوَ ْلَمَحبَِّة اوَ 
 

إحداث   عن  كورنثوس  صم   كنيسة  في  الصم   أن  بيَنا  لقد 
شوشرة أثناء االجتماعات. أما هنا في كنيسة أفسس  فواضح أن  
تعظ.  أو أن  الكنيسة  تعلم في  أن  المرأة من  منع  بولس  الرسول 

 فما هو تفسير هذ  الكلمات؟ 
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خلفية   الكنيسة. هناك  لهذ   بولس  الرسول  لكالم  تاريخية 
الرجال  لم  كن من فراغ  بل كتبه لعال  مشكلة تخص  فكالمه 

 والنساء في تل  الكنيسة.  
مع  يتشاجرون  وأحيانًا  العبادة   الرجال  حضرون  كان 

( البع   العبادة  8:  2ت   1بعضهم  النساء  حضرن  وكان    .)
ضفر بالذه  والف  وهن يرتدين مالبس غالية الثمن  وشعرهن م

لم   العبادة.  في  المناظر  تل   بولس  الرسول  رف   لألنظار. 
فيها  اإلفراط  رف   ولكنه  المرأة   زينة  بولس  الرسول   42يرف  

بطرس  ويتف   لبولس.  بالنسبة  األهم  كان   الداخلية  فالزينة 
 (. 4-3: 3بط   1الرسول معه في هذا األمر )

 
المرأة    الرسول بولس عن زينة  إل  فكرة بعد نصيحة  ينتقل 

 أخر  وهي منع المرأة من التعليم في الكنيسة. 
  

هل منع الرسول بولس للنساء منع مطل    طب  عل  كل الناس  
في العصور وفي كل األماكن؟ ير  بع  الناس أن هذا المنع 
بالتالي   األماكن.  كل  وفي  العصور  كل  في  تطبيقه  من  بد  ال 

 ن تولي مناص  كنسية.   ستندون عل  هذ  الفقرة لمنع المرأة م 
 

  2004افتة: القتاهرة كتريج س. كينتر "الخلفيتة الحضتارية للكتتاب المقتدس الجتزء الثالتث  دار الثق  42
 .  61ص. 
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ولكن البع  األخر ير   أن هذا الكالم له خلفية حضارية  
وال  صح أن  طب  في منع المرأة من تولي مناص  قياد ة في  
الكنيسة. فلقد كان  هناك نزعة ضد تعليم المرأة الناموس. كان  
فهناك  وبالتالي  الناموس.  تعلمن  الالئي  النساء  هناك قالئل من 

  المرأة. وظهرت في أفسس هرطقات من معلمين  جهل وأمية لد 
(. وكان هؤالء الهراطقة  ستغلون النساء  7-4:  1تي    1جهلة )

( تعاليمهم  نشر  منع 6:  3ت     2   13:  5تي  1في  ولهذا   .)
فيها  كان   التي  الجهل  بسب   تعلم.  أن  المرأة  بولس  الرسول 
زائفة.  تعاليم  نشر  في  لهن  البع   استغالل  وبسب   المرأة  

   11:  2تي  1عًا سيتغير الموقف عندما تتغير الظروف. )  وقط
  43(.3-2: 4  في  7  4-1: 16قارن رو 
 

للمجمع  تأتي  فالمرأة  األمر.  لهذا  يهود ة  خلفية  هناك  وكان  
في  تتعلم  أن  المرأة  عل   محرما  وكان  ليعلم.  والرجل  لتسمع 
األطفال   مكانة  مع  متساوية  النساء  مكانة  كان   وهكذا  مدرسة  

لعبيد. وفي الصالة الصباحية  كان اليهود   شكر هللا ألنه لم  وا
 هذ  هي الخلفية اليهود ة.  44 جعله "أمميًا  أو عبدًا  أو إمرأة" 

 
 . 62المرجع الساب . ص.   43
ولتتتيم بتتتاركل  تفستتتير العهتتتد الجديتتتد. "الرستتتائل إلتتت  تيموثتتتاوس وتتتتيطس وفيليمتتتون" لطيتتتف زكتتتي   44

 .  92( ص 1979بدروس. )القاهرة: دار الثقاافة 
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واقع  ظل  في  الرسائل  هذ   كت   بولس  الرسول  أن  كما 
يوناني  كان  المرأة تحظ  فيه بمكانة متدنية. حيث ضم معبد  

كن   كاهنة  ألف  كورنثوس   في  معبد  أفرودي   وضم  عاهرات. 
د انا في أفسس  مئات الكاهنات كان لهن نفس الدور. ولم  كن  
مسموحا للمرأة أن تشارك في أ ة اجتماعات عامة في المجتمع  
النساء  أن  ولو  بذل ؟  بولس  الرسول  فكيف  سمح  العام  
لكان   الزمان   في  ل   عام  اجتماع  في  شاركن  المسيحيات 

   45لفساد الكنيسة قد وصف  بأنها مركز ل
 

 ثانيًا: كيف نفهم المنع اليوم؟ 
 عتقد البع  أن هذ  الفقرة  ج  أن تطب  عل  النساء في كل  
خدمة  في  المرأة  اشتراك  أن  سعيد  بشا   القس  وير   العصور. 
أو   الهراطقة  تصرف  سوء  "إن  فقال:  هرطقة.  والتعليم  الوعظ 

المرأ  الشتراك  حدًا  تضع  أن  إل   الكنيسة  قاد  في  االنشقاقيين   ة 
المعمود ة وعشاء  الفريضتين   بممارسة  لتقوم  أو  لتعظ  السلطان 

 46الرب" 

 
 . 93ص . المرجع الساب .   45
(  1973رأة. )القتتاهرة: دار الثقافتتة. ستتنودس النيتتل والكنيستتة فتتي مصتتر. هتتل تجتتوز رستتامة المتت   46

 .  73.ص 
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المرأة   "إن  بالقول  قد س  سعد  القس  الرأ   في  ويوافقه 
المرتسمة كقسيسة أو شيخة أو شماسة  ترأس االجتماع وتتسلط  
عل  الحاضرين وتأمر وتنه  وتعلم. فهل هذا يلي ... ويتساءل  

الرجل وهو رأسها. إن واج  المرأة  ..فكيف نقبل أن تعلم المرأة  
األول واألخير  أن تصغي لرأسها وهو  علم ويرشد في الكنيسة  

البي " األبو     47أو  المجتمع  فكر  هو  األبوية  هذا  السلطة  "إن 
مشيئة هللا الخل   .ليس  هي  ترتي   مع  تتف   ال  مع     فهي  وال 
البيولوجية اجتماعي.     الطبيعة  وتكوين  اجتماعي  نظام  هي  بل 

عل   نظ السلطة  موقف  أنفسهم  لمنح  الذكور  استخدمه  أبو   ام 
النساء. والنظام الحقيقي للخليقة هو مجتمع متعادل )مجتمع الند  

 48للند(
 

وهذا االعتقاد السائد برئاسة الرجل  هو اعتقاد خاطئ. ألننا لو  
المساواة  إل   تصل  لن  المرأة  أن  معنا   فهذا  الفكرة   بهذ   أخذنا 

وسنع  أبدا.  الخدمة بالرجل  عل   وأقامهم  الرجال  كرم  أن هللا  تقد 
المرأة   بأن  الخاطئ   االعتقاد  لدينا  سيترس   وأ ضا  الرعوية. 
عل    منطقي  غير  وهذا  الرجل.  من  أسرع  للخد عة  تتعرض 

 
 . 90االمرجع الساب . ص   47
متتتن  53. ص (1995دار الثقافتتتة  . )القتتتاهرة: المتتترأة فتتتي الكنيستتتة المصتتترية  ق. أنتتتور زكتتتيد.  48

Rusther, Rosemary  Women-Church Theology and Practice, San Francisco, 

1985, p. 48-49  
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التي   فهي  وبالتالي  أغوي   المرأة  بأن  يناد   ومن  اإلطالق. 
أمة  تعيش  أن  ويريدها  المرأة   شأن  من  الرجل   قلل  أسقط  

 دمة( ال تستطيع أن تفعل شيئًا.  )خا
 

التي   فقط  وحدها  وحواء  حواء.  كان   أغوي   التي  فالمرأة 
ينطب  عليها أسبقية الغوا ة عن أدم. أما المرأة في عصرنا  فال 
إ   الغوا ة   أو  الخطأ  في  االنزالق  في  الرجل  وبين  بينها  فرق 

فيها ولالنزالق  للخطية   معرضان  يوجد كالهما  فال  وعليه    .
العصور  كل  في  العالم  نساء  كل  عل   نحكم  لكي  مبرر 
واألماكن  بأنهن ضعيفات  سهل غوايتهن. فهذا كالم ال مرجعية  

 وال عقالنية فيه.  
إ ا  لقد قصد الرسول بولس منع المرأة من أن تعلم في مكان  
يرعاها   كان  التي  أفسس  كنيسة  هو  معين   وزمن  محدد  

وهذ    مصرحا تيموثاوس.  فلم  كن  بولس.  الرسول  من  حكمة 
للمرأة أن تعلم  لهذا ال  مكننا أن نأخذ هذا الجزء عل  أنه عائ   
ضد خدمة النساء  بل  ج  أن نقرأ  في ضوء خلفيته اليهود ة   

 واليونانية. 
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 الفصل الثامن
 مفهوم الخضوع

 في 
 رسالة أفسس 

 
هللاِ خَ " َخْوِف  ِفي  ِلَبْعٍ   َبْعُضُكْم  النِ َساُء أَ .  اِضِعيَن  يَُّها 

نَّ الرَُّجَل ُهَو َرْأُس اْلَمْرأَِة َكَما َأنَّ  ألَ رَّبِ    لاْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َكَما لِ 
اْلَجَسِد. ُمَخلِ ُص  َوُهَو  اْلَكِنيَسِة   َرْأُس  َأْ ضًا  )أف  اْلَمِسيَح   "5 :

  " َيِليُ  ِفي الرَّب ِ َأيَُّتَها النِ َساُء  اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َكَما  (  "21-23
 ( 18: 3) كو 

 
 

بين   العالقة  فهو  شرح  األسرة   الكتابي  خص  الفصل  هذا 
الوظائف  بعضا من  المرأة  لتقلد  الرافضين  ولكن  الزو  وزوجته. 
هو   الذ   الرجل  من  أقل  المرأة  أن  الكنسية   ستخدمونه إلثبات 

مي  رأسها  والبد لها أن تخضع له. سنتناول في هذا الفصل مفهو 
الواقع  في  ممارستهما  كيف  مكن  وسنر   والرئاسة.  الخضوع  

 العملي. 
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 أواًل: خضوع المرأة للرجل
هللِا.  خَ " َخْوِف  ِفي  ِلَبْعٍ   َبْعُضُكْم  النِ َساُء أَ اِضِعيَن  يَُّها 

 (.  22   21: 5) أف " رَّب ِ لاْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َكَما لِ 
 

وهي األسرية.  الحياة  تخص  نصائح  بصفة    هذ   تختص 
هل   السؤال   وهنا  أتي  والزوجة.  الزو   بين  بالعالقة  خاصة  
تصلح النصائح لرسالة أفسس في كل العصور  ولكل الزوجات   

 في أ  مكان  وفي أ  زمان؟  
 
كنيسة  طرح   إل   رسالته  في  األسرة  عن  أفكار   بولس  الرسول 

 َيْهَتمُّ   ِ َغْيُر اْلُمَتَزو ِ ُأِريُد َأْن َتُكوُنوا ِباَل َهمٍ .  فَ كورنثوس حيث قال: "
  . ا ِلْلَعاَلِم  مَ    َفَيْهَتمُّ ِفي ُ ا اْلُمَتَزو ِ َأمَّ وَ ِفي َما ِللرَّبِ  َكْيَف ُيْرِضي الرَّبَّ

اْمَرَأَتُه. ُيْرِضي  تسع  33   32:  7)كو  1"  َكْيَف  بعد  ولكن   .)
الزوا   قدسية  موضحًا  أفسس  لكنيسة  رسالة  كت   سنوات  

ا  المسيحي أغل  عالقة في الحياة  والتي ال  المسيحي. "إن الزو 
والكنيسة"  المسيح  بين  العالقة  إال  عالقة  هنا  49يوازيها  فهو    .

الخضوع    في  الزوجة  دور  ولكنه  حدد  واألسرة.  الزوا    قدس 
الخلفية   هي  وما  المعن    هو  فما  الح .  في  الزو   ودور 

 الحضارية لهذا الكالم؟  
 

 . 257التا غالطية وأفسس. مرجع ساب . ص . وليم باركل . رس  49
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وع" من الكلمة اليونانية  وردت كلمة "خض  ما معنى الخضوع؟
(hypotaso   شديد لغويا  معن   تحمل  وهي  حيث (.  اللهجة  

في  ل   القد م  العالم  في  معروفًا  كان  اجتماعيًا  نظامًا  تصف 
هو   كما  لألكبر  األقل  أو  األصغر  من  كان  فالخضوع  الوق . 

 موضح فيما يلي:  
 (.  5: 5بط 1خضوع الصغار للكبار )   •
 (.51: 2خضوع الطفل لوالد ه ) لو   •

•   ( للسادة  العبيد  :  6تي    1   18:  2بط  1خضوع 
 (.  16  فل: 1-2

     كو  21:  5خضوع الزوجات ألزواجهن ) أف   •
 (. 5: 2  ت   1:  3بط 1  18: 2

رو   •  ( للشر  الخليقة  إخضاع  عن  : 8واستخدم  
20  .) 

الموت    -كل شيء   • للمسيح )  -حت   كو  1خاضع 
15  :27   ) 

تجا    • بعضهم  للمؤمنين  متبادل  البع   خضوع 
 (. 21: 5اآلخر )أف 

وقد تحمل الكلمة في اللغة اليونانية معن  الخضوع بالقوة أو 
الخضوع االختيار . لكن الخضوع أ ًا كان باإلجبار أو باالختيار  

 فهو خضوع  فيه طرف أقل وطرف أكبر. 
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وهنا نتساءل  هل تتف  فكرة خضوع المرأة لزوجها مع فكرة  
جل؟ "ففي العالقة الزوجية  ال تكون  تحرير المرأة ومساواتها بالر 

المرأة مجرد "خادمة" بدون أجر  أو أداة  ستخدمها الرجل ليحق   
رغبته في التناسل واإلنجاب  بل تكون شريكة للرجل بكل ما في  
الكلمة من معني. وهذ  الشركة ال تقوم إال بين كائنين متساويين   

وج عاطفية   األصعدة   كل  عل   ويتداخالن  سد ة  يتعاطفان 
األعمال   فيها  بما  األشياء  كل  في  ويتعاونان  وروحية   وفكرية  

 50المنزلية"
 

كزوجة   المرأة  خضوع  أن  "ولنالحظ  نقوال  فينيس  د.  وتقول: 
كل القيم    –إن لم  كن ينفي  –وسيادة الرجل كزو   يتناس  تمامًا 

والخدمة   والبذل   والتواضع   المحبة   عن  السامية  المسيحية 
كأ سواء  وهذا  ..إل    المسئولية.  في  شريكة  أو  زوجة   أو  م  

 والذ   علم عن المساواة.  51واضح في التاري  الكتابي" 
 

إلهي  وجه  وجهان:  اإللهي  للكالم  أن  بندلي  كوستي  وير  
ووجه حضار . واألنبياء والرسل يتكلمون لغة العصر  ويسكبون  
ال  لذا  إليها.  ينتمون  التي  الحضارية  الصيغ  قال   في  الوحي 

 
 . 138مرجع ساب . ص. لكوست  بندل . ا  50
 .155الدكتورة فينيس نيقوال  مرجع ساب . ص.   51
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إلهيًا محضًا مطلقًا  وال تعبيرًا   سعن ا أن نر  في كالمهم كالمًا 
فيه   تداخل حي   حترم هللا  االثنين معًا في  إنما  بحتًا   حضاريًا 
وضع اإلنسان الراهن  وينير  من الداخل دون أن يلغيه أو  قفز  

 52فوقه"
 

ضرر  دون  العام  المبدأ  هو  هللا   كالم  في  اإللهي  والوجه 
مبادئ  مك  مكان.  لإلنسان.  وفي كل  في كل عصر  تطبيقها  ن 

أما الوجه الحضار   فهو الحضارات التي عاش فيها الكات  أو  
عن   الكات   نفصل حضارة  أن  ال  مكن  ألنه  بها.  وتأثر  النبي 
تدل عل    الخضوع  فكرة  "أن  القس جون ستوت   كتاباته. وير  

  53. بل وتدل عل  النظام والرت  العسكرية"inferiorityالدونية 
 

منا   الزمن. فمن  عليها  الخضوع عف   أن قضية  مما سب  نر  
 ح  امرأة خاضعة  تطل  منه أن يتخذ كل القرارات  أما دورها  
يرتبط   أن  الرجال  قبل  ِمن  وَمن  التنفيذ!   في  فقط  فينحصر 
بزوجة بال شخصية! وأنا هنا أناد  بإعادة تفسير الكلمات التي 

هناك فلم  عد  الخضوع.  فكرة  فيها  العبيد   وردت  فنظام  عبيد. 
انتهي. ولم  عد هناك صغار نطل  منهم الخضوع للكبار  دون 

 
 . 125المرجع الساب . ص.   52
 . 252د.ق. جون ستوت  مرجع ساب . ص   53
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عل   أبناؤ   أن  عتمد  في  يرغ   فرد  فكل  ألفكارهم.  مناقشة 
 أنفسهم  وأن يتخذوا القرارات المصيرية بأنفسهم.  

 
خالصة قولي في الخضوع في األسرة: هناك خضوع متبادل 

تنازالت  وهناك  والزوجة.  الزو   ال   بين  متبادل.  وح   متبادلة  
التبادلية. فيصبح الخضوع قيمة كبر    بدون هذ   تستقيم األسرة 

 في أسرنا  عندما  خضع كل فرد لآلخر.  
 

أن   رجل  حاول  كل  الحقيقية.  ولكنها  بدعة   ليس   هذ  
كيف  كون   ولكن  الزوا .  في  الرضا  مرحلة  إل   زوجته  تصل 

رجل يد  تح   مقهورة  وهي  للزوجة   رضا  زمانه!   هناك  سيد 
زادت  فكلما  لزوجها.  مطل   بشكل  الزوجة  تخضع  أال  ويج  
زادت  وكلما  العالقة.  في  النضج  معها  زاد  المشاركة   درجة 
مكر  معها  زاد  كلما  الخضوع   عل   وإصرار   الرجل  دكتاتورية 

قرارا وتتخذ  بالخضوع   فتتظاهر  علمه.    ت المرأة   دون  كثيرة 
 القات وتحدث المشكالت.  وعندما  كتشف الرجل هذا  تتوتر الع
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 ثانيًا: الرئاسة المطلوبة 
" بولس  الرسول  َأنَّ  ألَ  قول:  َكَما  اْلَمْرأَِة  َرْأُس  ُهَو  الرَُّجَل  نَّ 

اْلَكِنيَسِة.." )أف   َرْأُس  َأْ ضًا  أن (23:  5اْلَمِسيَح  البع   .  فهم 
كلمة "رأس" بمعني "الرئاسة". وقد سب  لنا أن شرحنا مفهوم أن  

س المرأة  و ل  في معرض كالمنا عن المرأة في رسالة الرجل رأ
 كورنثوس. وهنا نضيف فقط مفهوم الرئاسة المطلوبة في األسرة؟  

 
وقد يبرر  .  قد تنبع رئاسة الرجل للمرأة  من التقاليد الموروثة

عدد من الناس هذا األمر  بأنه نابع من تعاليم الكتاب المقدس. 
من فكرة محاولة قمع الزوجة    والحقيقة  إن الكتاب المقدس برئ 

 وتهميش األبناء وإبعادهم عن المشاركة في قيادة األسرة. 
 

الزو   بين  المشتركة  الرئاسة  هي  األسرة   في  رئاسة  وأفضل 
فيها   ليس  شركة إلدارة األعمال  حت  نضع  والزوجة. فاألسرة 

قياد ا هرميا: هللا الزوجة  ثم األبناء. لكن     نظاما  ثم  الزو    ثم 
ألسرة وحدة وكيان واحد. فالقيادة ليس  مسئولية الزو  فقط كما ا

نر  في األوساط منخفضة الثقافة  بل هي مسئولية مشتركة بين  
 الزو  والزوجة. وليس  ل  فقط بل  ج  مشاركة األبناء أ ضا.  

 



  

 

80 

 ا وقس ا يف الكنيسة املرأة شيخ  

أخر .   إل   فئة  من  تختلف  المشاركة  درجة  أن  والمالحظ 
الفئات الحضرية  يؤكدون مشاركة زوجاتهم    فغالبية األزوا  في 

لهم في رئاسة األسرة. وللمشاركة عدة جوان   أهمها كيفية اتخا   
األسرة. مستقبل  في  تؤثر  مصيرية  اتخا  حيث  ستلزم    قرارات 

السليم وزوجته   القرار  الزو   بين  كثيرة     الحوار   ستلزم  وأحيانًا 
يوضح    األوالد.مشاركة   للجوان   افالحوار   .لموضوعالمختلفة 

 ذا  ساعد األسرة عل  اتخا  قرار حكيم مبني عل  المشاركة.وه
بل     األبناء من نظريات في كت    الغة الحوار ال يتعلمهولهذا  ف
من خالل حوار صحي بين األب    لمعا شة في البي  با  ونهايتعلم
 واألم. 
 

خالصة القول: هذا النص ال  مكن أن نستخدمه مانعًا ضد 
الك الوظائف  في  المرأة  العالقات رسامة  عل   يركز  ألنه  نيسة. 

القد م  الحضار   الوضع  عن  كبير  بشكل  عبَّر  وألنه  األسرية  
وفي  السائدة.  الثقافة  بحكم  للرجل  تابعة  كان   حين  للمرأة  
للرجل  المرأة  وبالتالي أصبح  شريكة  الحديث تحررت  العصر 

 في كل شيء. 
 

 الفصل التاسع
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 مكانة المرأة 
 في 

 المجتمع المصري 
 

المجتمع  هناك   في  المرأة  وضع  لتغيير  جادة  محاوالت 
 المصر  في كافة المجاالت كالتالي:  

 
 أواًل: تحرير المرأة: 

المرأة"   "تحرير  األول  كتابين.  أمين  قاسم  م.  1899كت  
" الجديدة  "المرأة  األثر  1900والثاني  الكتابين  لهذين  وكان  م. 

م أمين أن  الكبير في حركة تحرير المرأة العربية  حيث "أكد قاس
تخلفه   من  تخلفها  وأن  كله   المجتمع  تحرير  من  المرأة  تحرير 
وعبوديتها من عبوديته  وأن حضور المرأة الحرة هو دليل عل   
نصف   المرأة  أن  أمين  قاسم  وآمن  وتقدمه.  المجتمع  حرية 
ألوان   من  الثاني  نصفه  لنصف  عان   تقدم  ال  وأنه  المجتمع  

 54تقاليد الجامدة"القمع أو أشكال التخلف وقيود ال
 

 
(. ص. 2007لكتتتاب د. جتتابر عصتتفور  دفاعتتًا عتتن المتترأة. )القتتاهرة: الهيئتتة المصتترية العامتتة ل  54
63  . 
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وقد طلب  هد  شعراو  من مجلس إدارة الجامعة  السماح  
المرأة بالتدريس لمجموعة من النساء داخل قاعات الجامعة  وقد  

 استجاب المجلس لطلبها.  
 

الجامعة   في  المرأة  وانخراط  أمين   قاسم  كتابات  ولعل 
ثورة   في  المرأة  مساهمة  وفي  المرأة   تحرير  قضية  في  ساعدت 

المجتمع  1919 في  المرأة  وضع  في  تقدم  حدث  وبالتالي  م. 
 المصر . 

 
في   المرأة  وضع  في  الفارق  عصفور  جابر  الدكتور  ويذكر 

ثورة   وبعد  قبل  المرأة  1919المجتمع  وضع  كان  الثورة  فقبل  م. 
التي   العامة  االجتماعات  في  بالحضور  لها  ُ سمح  وال  مترد ًا  

بأنه في وق  افتتاح    حضرها الرجال. ويدلل سيادته عل   ل  
م  حضر 1914الجامعة في الحاد  والثالثين من شهر مارس  

تستطع   ولم  الدولة   وكبار رجال  الثاني   حلمي  عباس  الخديو  
التي   هي  أنها  من  بالرغم  الحضور   إسماعيل  فاطمة  األميرة 
أ ضا  وتبرع   الجامعة   بأرض  الخاصة  أموالها  من  تبرع  

ل أوقف   وقد  الحفل.  أكثر من  بمصروفات  الجامعة  عل   إلنفاق 
عليها.   الجامعة  مباني  إلقامة  أفدنة  ستة  ووهب   فدان   ستمائة 
وهي الكائنة اآلن في الجيزة والمسماة بجامعة القاهرة. لكن لما ا 
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لم تستطع األميرة فاطمة إسماعيل حضور الحفل؟ ألن المرأة لم  
كان    كن مسموحا لها بالتواجد في االجتماعات العامة  حت  لو 

الجامعة  إدارة  مجلس  يرأس  الذ   األمير  وأخ   الخديو    عمة 
في  فاعل  دور  للمرأة  أصبح  الثورة   بعد  ولكن  الوق .  في  ل  

حصل  الخرو  للعمل  وفي االنخراط في السل  السياسي. وقد  
المصر    المجتمع  في  مرموقة  مكانة  عل   بعد  ل    المرأة 

 55وصل  إل  مراكز كبر  في المجتمع و 
 
وضع    هذ  حول  التساؤالت  من  الكثير  عل   تجي   القصة 

المرأة في المجتمع المصر . فامرأة من العائلة المالكة وهي التي  
أصبح   الخاصة  أموالها  ومن  الجامعة   تأسيس  عل   أنفق  
كان    التي  المكان  من  بداًل  بها   خاص  مل   مكان  للجامعة 

األميرة لم    الجامعة تستأجر  وال تستطيع تسديد نفقات إ جار   هذ 
  كن مسموحا لها بالتواجد مع الرجال في مكان ومناسبة عامة.  

 
االستشهاد  من  حاول  عل   أ ضا   القصة  هذ   وتجي  
ببع  القصص من القرن األول الميالد   لكي  غل  كل باب 
لم  كن   الجامعة  افتتاح  بحقوقها. فحفل  المرأة ومطالبتها  لتحرير 

ع  مائة  من  كان  بل  عام   ألفي  كان من  ومع  ل    تقريبًا.  ام 
 

 . 65  64المرجع الساب . ص.   55
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وضع المرأة ال يزال مترد ا في المجتمع. ولكن اآلن أصبح للمرأة  
وضع نفتخر به  ونساعدها من خالله عل  الوصول إل  درجة 
الوظائف   في  بالفعل  تم  ما  وهذا  الرجل.  مع  الكاملة  المساواة 

 الحكومية. 
 
 الوظائف الحكومية  و المرأة ثانيًا: 

الوظائف الحكومية وغير الحكومية.   في  خرج  المرأة للعمل
عمل    التي  األعمال  مجاالت  في  تثب   اتها  أن  واستطاع  
فيها. عمل  المرأة في الط   وفي التدريس  وفي البنوك...ال .  

لقد وصل  المرأة في العمل في المجتمع إل  مكانة     والح   قال
يلية  مرموقة أكثر مما ووصل  إليه في الخدمة في الكنيسة اإلنج 

 المصرية. 
 حقائ  عن دور المرأة في المجتمع  

 .من سكان مصر من النساء 50% •
المكات    ممن  17% • في    عملون 

 . من النساء :الحكومية

من مدرسي مدارس المرحلة األول :    97% •
 من النساء. 

 % من العاملين في خدمات التأمين: من النساء.  41.7 •
 % من موظفي وزارة السياحة: من النساء. 40.1 •
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من    39.2 • واإلعالم:  الثقافة  وزارة  موظفي  من   %
 النساء.

من   27.2 • المالية:  الخدمات  في  العاملين  من   %
 النساء.

 : من النساء  الزراعيمن العاملين في التطوير  16% •
من    13.6 • من   موظفي%  والمواصالت:  النقل  وزارة 

 النساء.
 % من موظفي الخدمات الصحية: من النساء.  9.4 •
 56لجامعات من النساء. ا موظفيمن  28% •
 

 " القرار  وهناك  اتخا   ودعم  المعلومات  لمركز  حديث  تقرير 
الوزراء أكشف     بمجلس  هناك  عن  امرأة  شغلن   2040ن 

اإل الجهاز  في  قياد ة  للدولةوظائف  من    25بنسبة     دار    %
هذ إ شاغلي  البالغة   جمالي      حتو ل     7915الوظائف 

واإل   .  2004سبتمبر الثقافة  قطاع  مقدمة   المع أتي   في 

فيه المرأة  تشغل  التي  قياد ة  االقطاعات  و ل وظائف  بنسبة      
والشئون    %    44 التأمينات  ثم    %  32.7االجتماعية   يليه 

والمال    %  31.5السياحة   والر    22واالقتصاد  والزراعة   %
% والتعليم والبحوث   15.3واالتصاالت والطيران المدني   والنقل

 
 .28/5/1989من جريدة األهرام . 119  مرجع ساب . ص. أنور زكيد. ق.  56
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والخدمات   11.5والشباب   وبالنسبة  .  % 11لرئاسية  ا  % 
ن هناك أتبين     لمشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي والقنصلي

بدرجة   2منهن       2003في هذا القطاع عام   امرأة تعمل   165
الممتازة الفئة  بدرجة وزير   26و    بدرجة سفير  32و    سفير من 

مستشار  15و   مفوض    19و   ولأسكرتير    17و    بدرجة 
ملح  دبلوماسي. وفيما    42و  ثالث سكرتير    12و    سكرتير ثان

والشور  الشع   مجلسي  في  المرأة  بدور  مجلس      يتعل    ضم 
الحالية   الشع   عضوا    454جمالي  إعضوة من    13في دورته 
الشور   18جان   إل      بالمجلس بمجلس  جمالي إمن     عضوة 
عدد   57."عضوا  264 سيتيح  الشع   في مجلس  الجديد  والنظام 
 عضوة من النساء.    84

 
كل إن   إل   وبمجهودها  بعملها  وصل   قد  المرأة  كان  

من   الكنيسة  موقف  هو  فما  المصرية.  الحكومة  في  الوزارات 
 خدمة المرأة؟  

وهي نصفها؟ أم أنها     راك المرأة في الخدمةتش اهل تمنع الكنيسة  
للمرأة  الفرصة  الرجل     تتيح  بجان   المساواة  لكي تقف عل  قدم 

 ظائفها؟ وفي كل و   في كل أنشطة الكنيسة
 

من الوظتائف القياد تة فتي مصتر للمرأة.جريتدة األخبتار الثالثتاء  %25فر  أبو العز  مقال بعنوان     57
 . صفحة أخبار الناس. 2005/  7/ 5
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وعندما الحظ    .استطاع  المرأة الوصول إل  مقاعد البرلمان

الحكومة  اتخذت  البرلمان   في  المرأة  مقاعد  قلة  المسئولون 
المرأة   قرارًا  منح  ويكون   64المصرية  البرلمان   في  مقعدًا 

في   وهذا    32التنافس  مصر.  محافظات  في  انتخابية  دائرة 
ية. ويقول: الدكتور نبيل لوقا التغيير  ضمن للمرأة حقوقها السياس

فمن     "فإ ا كان  المرأة قد نجح  في مصر في منص  الوزيرة
المحافظ منص   في  تنجح  سوف  أنها  المحافظ   .المؤكد  وليس 

منص     فقط أ   في  اختيارها  األوقاف   .بل  ج   وزارة  ففي 
لكننا نود   .نائ  الوزير بها امرأة ناجحةمنص    شغل    المصرية 

لما ا ال تكون  ف  مناص  معينة.تعيين المرأة في    عدم التحفظ في
وزراء الشع    ؟رئيسة  لمجلس  رئيسة  تكون  ال  ال   ؟لما ا  لما ا 

الشور   المؤهالت الشخصية    ؟تكون رئيسة لمجلس  طالما تمل  
المنص     والثقافية هذا  مثل  في مصر"   .لتولي  البدا ة   58ولتكن 

مصر في  للمرأة  القومي  المجلس  تشكيل  تم  منبرًا    ليكون    كما 
لدفع  مصر  في  الدوائر  بع   وتتطلع  بحقوقها.  للمطالبة  للمرأة 

المزيد  إل   الحقوق    المرأة  في  بالرجل  مساواتها  عل   للحصول 
 والواجبات.  

 

 
  .4/3/2004جريدة األهرام الخميس مقال المرأة محافظاً    يل بيباو  الدكتور لوقا نب  58
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والعالم   مصر  في  المرأة  وضع  تغير  لقد  القول:  خالصة 
التاري    فعامل  ملحوظًا.  تغيرًا  األخيرة   عام  المائة  في  العربي 

أت  أن  وقبل  مدعوة مهم.  المرأة  "هل  القادمة  الفصول  في  ناول 
للخدمة أم ال"؟ و"هل  جوز رسامتها شيخًا في الكنيسة"؟  و"هل  
 جوز رسامتها قسًا"؟ أود أن أؤكد عل  أن وضع المرأة تغير من  
حقبة ألخر  في التاري . فقد حدث تطور في النظرة للمرأة. لقد 

عم مأ ونة   قاضية   وزيرة   اآلن  المرأة  مدرسة   أصبح   دة  
الرجل  بين  مساواة  إ ًا  فهناك  طبيبة..إل .  مهندسة   مديرة  
والمرأة  وأ  تمييز بينهما غير مقبول في ظل ثقافة اتفاقية حقوق 

 اإلنسان.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل العاشر 
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 المرأة مدعوة للخدمة 
 

هل  مكن أن تكون المرأة مدعوة للخدمة؟ وإن كان نعم  من  
الدعوة  هل هي  اتها أم الرجل؟ وما هي   قرر قبولها وشعورها ب

 المعوقات التي تعوق المرأة عن أن تؤد  رسالتها؟  
 

 أواًل: الدعوة ومفهومها: 
به  كرس  اته  اإلنسان   داخل  وقلبي  فكر   شعور  هي  الدعوة 

و هللا.  لخدمة  لإلنسان.  بالكامل  دعوته  يوجه  هو  و هللا  اإلنسان 
إلنسان عل  صورته. وصورة الرجل والمرأة معًا. ولقد خل  هللا ا

هللا في الرجل والمرأة. "فان هللا بكل تأكيد ال ير  فينا "الذكر" و 
ألن اإلنسان هو الذ  يبق .   نسان".ولكنه ير  فينا "اإل    "األنث "

الجنس فوارق  في     أما  "ألنهم  زماننا.  بانتهاء  ستنتهي  فإنها 
هللا كمالئكة  بل  كونون  يتزوجون  وال  يزوجون  ال  في القيامة   

أن ننظر إل  الجنس نظرة    يينبغ.    59("  30:    22م   )السماء"  
عبود ة     مستقبلية من  وفكريًا  روحيًا  تحررنا  كلما  أنه  وندرك 

.   60متجهًا إل  األفضل  كان طريقنا   التمييز بين الذكر واألنث 
فالتمييز     فالدعوة من هللا لإلنسان   إ اً  بالتساو .  امرأة  أو  رجل 

 
 .54( ص1973سنودس النيل والكنيسة يف مصر. هل جتوز رسامة املرأة. )القاهرة: دار الثقافة.   59

 .102المرجع الساب . ص.  60
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الجنسين حدث  المختلفة  بين  التاري   فترات  نتيجة اختالف    في 
 الحضارات. 

 
  أ   ن كنا نركز عل  دعوة المرأة للخدمة في هذا المجالإو 

لمشاركتها أ ضا  دعوة    هاإال أننا نجد   في مجال الخدمة الكنسية 
بعمل   للقيام  الدعوة  تكون  فقد  المختلفة.  الحياة  مجاالت  في 

متنازع أطراف  بين  مشورة  سالم  الدعوة    ةإدار    تكون  قد  أو 
معين علم  في  ما ا   . للتخصص  أن  فكر  شخص  حاول  فكل 

بل ألجل  فقط  ليس ألجل نفسه  يريد هللا منه أن  فعل في حياته
 .  أ ضا اآلخرين
 

ويمكننا القول: إن هللا واإلنسان فاعالن معا في الدعوة. هللا 
ا في  هو مقدم الدعوة لإلنسان  لكي  قوم بمهمة معينة. وقد أشرن

هذا الكتاب إل  العديد من الشخصيات التي لب  الدعوة اإللهية   
حيث اختار هللا األنبياء  والرسل  والتالميذ  فقدموا خدمة جليلة  
أل    فهو  قدمها  لإلنسان.  الدعوة  تقد مه  في  حر  وهللا  للعالم. 
البشر.  بين  تمييز  وبدون  وامرأة   رجل  بين  تمييز  بدون  إنسان 

من اإلنسان  و وهناك  والمرأة.  الرجل  هو  واإلنسان  الدعوة.  ال  فذ 
ال باسم  المرأة   حضارةنستطيع  دور  في  نتجاهل     وتحكمها  أن 

الجماعة   تهيئة  نحتا   لهذا  بالدعوة من هللا.  المرأة  قبول  لشعور 
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الخدمة في  المرأة  دور    دور  للجماعة  أن  تقبل خدمة في    اً حيث 
نعمل في فراغالمرأة.   يؤثر    ألننا ال  ونؤثر  بل مع بشر  فينا  ون 
المرأة مواه  فيهم.    تؤد     وعندما يه  هللا  أن  معينة  وترغ  

تأد ة   من  منعها  في  المسئولية  يتحمل  فمن  دينية   خدمة 
 رسالتها؟!  

 
 ثانيًا: معوقات دعوة المرأة: 

بدور رسمي  للقيام  المرأة   دعوة  تقف ضد  كثيرة  معوقات  هناك 
منها نورد  بأن  سنكتفي  الدينية.  الخدمة  فيما    في  فقط  معوقين 

 يلي: 
 . الحضارة: 1

للحضارة أهمية كبر  في أ ة قضية يواجهها اإلنسان. وفي 
موقف   الحضارة  تقف  قد  رسمية   بطريقة  المرأة  خدمة  قضية 
بتأد ة دورها في الخدمة. وقد تقف موقف   المؤيد  فتسمح للمرأة 

 الضد.  
وتقاليد  هي  الحضارة  و  وعادات   س  التي  مار    الجماعةثقافة  

الدور األكبر    هافالحضارة ل  .في وسطها  الشخص المدعو خدمته
    رسامة المرأة. وترجع أهميتها إل  أن المجتمع الدينيقضية  في  

أن   وعلينا  رسمي.  منص   في  المرأة  خدمة  إزاء  آراء  عدة  له 
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ال مع  نفهمها  حضارةنتحاور  لخدمة ف   لكي  مفهومنا  من  نطور 
 أفضل. 
 

نستو  أن  معا  نحاول  قصة  دور وهذ   خاللها   من  ضح 
ما.   موضوع  تجا   الناس  مفاهيم  اختالف  في  وتأثيرها  الحضارة 

أنه   الدول في تخيل  النساء في إحد   قب  عل  مجموعة من 
أسيا جداً    قارة  كبير  دعارة   عددهن  بي   في  وكادوا    . عملن 

لوال أن تدخل خادم     جميعًا أن يودعن في السجون والمعتقالت 
له صلة بالجهات األمنية. استطاع      انكو في المنطقة  الكنيسة  

الكنيسة   إل   وأخذهن  جميعا.  عنهن  أن  فر   الخادم  هذا 
للكنيسة االنضمام  عل   المجلس  .وشجعهن  اجتمع     وهناك 
للكنيسة العمومية  الجمعية  ل   واجتمع   شروطًا  قبول  ووضعوا 

النساء نضعها    .أولئ   أن  ينبغي  التي  الشروط  ما هي  تر   فيا 
 الكنيسة وفي اإل مان المسيحي؟ أسئلة: قبلن فيلكي  ُ 
 هل  صرح لهن بالزوا  أم ال؟  .1
 هل  صرح لهن بحضور الكنيسة أم ال؟  .2

 ما نوع المالبس التي  صرح لهن بارتدائها؟  .3

 من  ستطيع أن  قدم لهن الرعا ة والحما ة؟  .4

 هل  صرح لهن بالتناول من الفريضة المقدسة أم ال؟  .5

 ب أم ال.؟ هل  صرح لهن بالخرو  مع بع  الشبا .6
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 هل  صرح لهن بالتدريس في مدارس األحد أم ال؟  .7

للشباب   .8 بالوعظ  لهن  الكنيسة  و هل  صرح  في  للسيدات 
 م ال؟ أيوم األحد صباحًا ومساءًا 

 للناس أم ال؟  نهل  صرح لهن أن  علن عن ماضيه  .9

   ؟في الكنيسةكياتهن القد مة و سلهل  مكن أن  مارسن  .10

 
عل  القوانين  هذ   نطب   أن  في    هل  مكن  النساء  كل 

منحرفات؟! أو  محترمات  هذ    الكنيسة  تطبي   ال  مكن  بالقطع 
خاص  موقف  في  وضع   التي  في     القوانين  النساء  كل  عل  

الكنيسة. وال  مكن بالتالي أن نطب  هذ  القوانين عل  كل النساء 
القارة التي حدث فيها   ن  أل   ل . و حدث الهذا  في الدولة أو في 

 وكل جماعة مسئولة عن خطأها.      كل فرد مسئول عن خطأ 
 

البلد التي حدث فيه هذا ا وما هي أسماء    لحدث؟واآلن ما هي 
النساء الالتي ارتكبن هذا الخطأ؟ ومن هو الخادم الذ  ساعدهن  

الماض هذا  من  هي  ي؟  للخالص  كذل   و   "  كورنثوس"البلد 
    في الكتاب المقدس. األول  في بالد اليونان الواردتان    "أفسس"

فيوالثا الصغر   نية  ه   أسيا  النساء  معبد    ن.  رطاميس.  أنساء 
 الخادم هو الرسول بولس.  
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القصة السابقة مستمدة من واقع المجتمع   مكن أن نقول إن  
مشهورتين     "لقد كان  كورنثوس كأفسس.  وأفسس   في كورنثوس

الزهرة لعبادة  في  ل    .كمركزين  الشائعة  الوثنية  العبادة  وهي 
   ل كورنثوس مركزًا لممارسة "الزنا المقدس"الوق . لقد كان هيك
العبادة    كجزء من   خصصن أنفسهن للزنا   وكان به ألف كاهنة

بولس   قال  الرب.  بين جماعات  التجربة  دخل   الوثنية....وفعاًل 
 61(" 1:    5كو    1لكنيسة كورنثوس: " سمع مطلقًا أن بينكم زني ) 

ال.   حت   المرأة  لمكانة  بولس ضوابط  الرسول    ساء  لقد وضع 
مبادئ عامة في مرات  بولس وضع  فالرسول  بالمسيحية.  الظن 

مكان  كل  في  المؤمنين  لكل  خاصة    ما   تصلح  مبادئ  ووضع 
 للكنائس المحلية لتواجه ظروفها. 

 
به المقصود  كان  المرأة  صم   فإن  كنيستي     لهذا  في  المرأة 

من  ثوس  ولقد انته  كنيستا أفسس وكورن   .أفسس وكورنثوس فقط
وال  طب      فما تبق  لنا  ج  أن نأخذ  بخلفيته التاريخية  .الوجود 

 عل  كل المؤمنين في كل زمان ومكان. 
 

 
.  ( 1988ر الثقافة دا. )القاهرة: المرأة في الكنيسة والمجتمع   د. ق. صموئيل حبي   61

 .90ص 
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إ ًا   مكن أن نقول إن كل ما جاء في هذا الجزء  تعليمات 
ومدينة   أفسس   بمدينة  خاصة  مواقف  لمواجهة  وضع   وقتية 
)غل   في  فنجد   الدائم  الرسول  بولس  رأ   أما  :  3كورنثوس. 

يوجد تفرقة بين البشر بسب  النوع ) كرًا أو أنث ( وال  (.  فال  28
 بين يهود  ويوناني. الكل واحد ألن المسيح ناد  بالمساواة. 

 
فحضارة كورنثوس وأفسس  وضعتا قيودًا عل  خدمة المرأة.  
ولكن في فيلبي  لم يهتم بولس الرسول بقضية حجاب المرأة  وال  

يسة فيلبي تأسس  عل   خضوعها  وال منعها من التعليم  ألن كن 
(. كما  14: 16يد امرأة تدع  "ليد ا" وهي امرأة رفيعة المقام )أع 

أودع الرسول بولس خدمة الكنيسة في يد  سيدتين هما أفود ة 
(  وكان  3-2:  4وسنتيخي  وطال  رجال أن  ساعدهما )في  

 كنيسة فيلبي أول كنائس بولس الرسول في قارة أوربا. 
 
 
 

 لية  . الحركة األصو 2
المتحدة  الوال ات  في  بدأت  حركة  المسيحية  األصولية 
الحركة في  العالم. وقد كت  رجال  األمريكية  وانتشرت في 
"األصوليات"  عليهم  أطلقوا  كتابًا  عشر  اثني  بدايتها  

باألصولية. 1909-1915) الحركة  سمي   ولهذا  م(. 
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ما  عل   كر  اقتصر  ولكني  متشبعة   أفكار  ولألصولية 
ن حيث التفسير الحرفي للكتاب المقدس  وتأثير  تناد  به م

  ل  عل  قضية المرأة.  
 

"إ األصولية؟  مشكلة  هي  األصولية   نفما  مشكلة 
في  األساسية   وجهة  تتركز  من  الكتابي  النص    نظر تفسير 
عن     الماضي فالدفاع  المعاش.  الحاضر  إلي  النظر  دون 

محاولة  دون  الحاضر  تطبيقه لكيفية    التعرض   النص     في 
وهذا  جعلنا نعيش في الحاضر ونحن    .صع  للغا ة  ءيش

حضارة   وثقافتين      الماضينمارس  حضارتين  بين  فنقع 
الحديثة الحضارة  كت      متباينتين.  التي    فيهاوالحضارة 

وت  62"النص  تفسير  كيفية  هو  نحتاجه  ما  الكتاب    يطبإن 
في   نطب   الحاضرالمقدس  لكي  الكتاب    في  جاء  ما 

   .مع العصر الحديث  المقدس بطريقة تتناس  
لالهوت.   جديدة  صياغة  إلي  الوصول  األصوليون  حاول 
في   صياغتها  هي  للعقيدة   طريقة  أفضل  أن  "أكدوا  حيث 
للمسيحية. وأ  محاولة حديثة   األولي  التاريخية  الفترة  إطار 
"األصوليون   آخر  وبتعبير  خاطئة.  تعتبر  العقيدة  لصياغة 

 
 .143د. ق. صموئيل رزيف إبراهيم. مرجع سابق. ص.    62
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التغيير"  ما  63يرفضون  أن  نادوا  وبهذا  كت  من نصوص   . 
 خاصة بالمرأة تؤخذ حرفيًا.  

 
كت    ما  كل  بأن  أ ضا   األصوليون  ناد   بل  فقط   وليس  ل  

لهذا   يؤخذ حرفيًا.  المقدس  الكتاب  بالوحي    نادت "في  األصولية 
المقدساالحرفي   للكتاب  الحركة   64"للفظي  أغلق   الطريقة  وبهذ  

للكنيسة فإن  هب   المرأة.  أمام  األبواب  تصم     األصولية كل 
وليس من   وتعلم.  الرجال  تقف في محضر  أن  وليس من حقها 
بذل    وهي  لزوجها.  تخضع  بيتها  وفي  وظائف.  تتقلد  أن  حقها 
المرجع  هذا  عالج  وقد  شخصية.  وبال  كيان  بال  إنسانًا  تكون 
وأنث .  بين  كر  فرق  ال  أنه  لتأكيد  األفكار   هذ   من  الكثير 

 ي الخدمة. فالجميع متساوون أمام هللا ومتساوون ف
 

القول:   لإلنسانخالصة  مقدمة  بين    .الدعوة  فرق  يوجد  وال 
الخل   .رجل وامرأة  واحد في  فاهلل خل  اإلنسان    .فالرجل والمرأة 

  من تعلمنا    هذا ما  بسب  النوع.  تمييز بينهما ن رجاًل أو امرأة بدو 
حاضراً  المسيح  "حيثما  كون  البشرية.     المسيح  العوائ   تهدم 

 
63. Evangelical Dec. of Theology p. 434.  
64  .Alen Richardson and John Bowden The Westminster Dect. Of 

Christian Theology The Westminister Press Phil. 1983. p. 223.  
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مدعو  العالم. فالكنيسة  إل   الجديدة  اإلنسانية  تقد م صورة  إل   ة 
والنساء  ج   الرجال  بين رجل وامرأة. إن  المسيح ال فرق  وفي 

معاً  الكنيسة.."    أن  كتشفوا  في  المسيح  خدمة  في   65مشاركتهم 
ولهذا ينبغي عل  الكنيسة أن تناد  بالمساواة  وبحقوق اإلنسان   

 وبكل ما يرد للمرأة حقوقها.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. )بريوت: منشورات هنوت تعريب األب ميشال جنمالك األفخارستيةبيان ليما املعمودية   65

 .  72ص (. 1984النور 
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 الفصل الحادي عشر
 الخدمة بين السلطة والموهبة 

 
أن   بحجة  دينية   لمناص   المرأة  تقلد  البع   يرف  
عل    تتسلط  أن  ال  ج   والمرأة  سلطة   له  الديني  المنص  
أن   بدعو   المرأة   خدمة  اآلخر  البع   يرف   كما  الرجل. 
مواه  الخدمة متوفرة لد  الذكور فقط. سنناقش في هذا الفصل 

 السلطة ومفهوم الموهبة.  مفهوم
 

  السلطة: أواًل: 
المرأة ير    لخدمة  للمنص      الرافضون  أو  الكنسية  للخدمة  أن 

الرجل.   المرأة سلطة عل   تعطي  أن  الكنسي  سلطة. وال  صح 
ولكنني أتساءل  هل في الخدمة سلطة أم مسئولية؟ وهل السلطة 

إن   كلمة هللا؟  في  أم  بالخدمة  من  قوم  االسلطة  في  لخدمة في 
نوع  في  وليس  هللا  كلمة  في  أنث .   هي  أو  كان    الخادم   كرا 

فهم  ون"وعندما تفهم الخدمة بمعن  الخدمة الحقيقية وليس النفو    
ال في  وليس  هللا  كلمة  في  السلطان  هناك  خادمأن  تكون  فلن    
التفسيرية بالقضا ا  يتعل   فيما  كلها   .مشكلة  التناقضات  ألن 
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أ  في إطار .  66اتساعًا"   اق األكثر مكن تفسيرها في إطار السي
والتي  مكن أن تقدم عن طري  المرأة    السلطة الحقيقية لكلمة هللا
سواء.   حد  عل   الكنيسة  والرجل  في  الخدمة  في  يوجد  ال  إ ًا  

ف سلطة   هناك  كان   وإن  خدمة.  هي  إنما  السلطة سلطة. 
 خادم. الحقيقية هي في الخدمة وليس في ال

 
تولي الوظائف الكنسية  وهو منعها من  "أما منع المرأة من  

عن   المسيح  ختلف  أن  فيبدو  )هكذا(   الرجل  عل   )التسلط( 
فكرة   يوما  ساند  المسيح  أن  نعرف  ال  فنحن  المسيحيين!!!! 
التسلط. فإ ا كنا ننظر إل  الوظائف الكنسية عل  أنها )تسلط(  
فأنا ليس لد  إال أمر واحد  وهو وجوب إعادة النظر في فهمنا  

عن  ل كالمه  من  كان  قصد   وفيما  بولس   الرسول  كالم 
)التسلط(. فالوظائف الكنسية موهبة ومسئولية خدمة. وهذا ينفي  

  67(."26: 20فكرة تسلط القائمين عل  الوظائف )م  
 

منع المرأة من الوصول إل  يستمر في ولكن ربما يتشدد البع  ف
كنسية الم  .وظائف  نمنع  عندما  ما ا  حدث  نسأل  من وهنا  رأة 

 ا المرأة:  ؟ إ ا منعنالكنسية  ممارسة حقها في الخدمة
 

 .156مرجع ساب . ص مارلين.   66
 . 156د. فينيس نيقوال،  مرجع سابق. ص.    67
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 . نعطل نصف طاقات المجتمع •

ن هللا  أل     ونقاوم خدمة هللا   نقاوم دعوة الروح القدس •
 يدعو الرجل والمرأة. 

"عندما ينحاز المسيحيون ضد المرأة  فكأنهم ينسبون   •
 68الظلم هلل"

من   • ثم  منعها  موهبة  المرأة  هللا  عطي  أن  فلو 
 69استخدامها  أليس هذا ظلما؟"

 
لألمام  فالحركة  آخر.  عن  جنس  لتخلف  مكان  هناك  "وليس 
الزم.   وواج   حتمي  أمر  بل  هامشيًا   أمرًا  أو  رفاهية  ليس  

منه    %50من أبناء المجتمع  وليس    %100ولذل  مطلوب جهد  
فقط. فإن  ستغني مجتمع ما عن مواه  وملكات وخبرات المرأة  

تقليصها و  تقع  أو حت   للوقوع في محظورات قد  تفاد ًا  تهميشها 
أشد   المجتمع  طاقة  حتاجها  تعطيل  معنا   فهذا  تقع   ال  وقد 

الدعوة  و    70االحتيا "  تكون  تعمل    موجهةقد  أن  بالكامل  لألسرة 
معينًا.   مدركة  و عماًل  تكون  أن  األسرة  إن  عل   كان   بوضوح  

ن إ. و فقط  افراد منهالدعوة مقدمة لبع  األ  أن  مدعوة بكاملها أم

 
 . 18لورن كننجهام وديفيد هاملتون، مرجع سابق. ص  68

 19املرجع السابق. ص    69

 .158د. فينيس نيقوال، مرجع سابق. ص.    70
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عل  األسرة أن تعضد وتساند ف  منها   فراد بع  األكان  الدعوة ل
 هؤالء األفراد لتحقي  إرادة هللا.  

 
 ثانيًا: الموهبة:

ما هي الموهبة؟ الموهبة هي قدرة  عطيها هللا لإلنسان عندما 
اإلنسان   عندما  مارس  الموهبة  وتظهر  العالم.  هذا  في  يولد 

تطيع جميعا أن نر  هللا وقد وه  الرجل  نشاطًا مرتبطًا بها. ونس
والمرأة مواه  عل  السواء. فاهلل ليس بظالم فيعطي هبات للرجل 

 وال  عطيها للمرأة. 
 
الكنسيةلهذا   الخدمة  في  البحث  أن  قتصر  من      ج   عل  

لديهم مواه  للخدمة بال تمييز بسب  الجنس. وتتساءل الكاتبة  
تُبن  عل  المواه  أم عل   هل الخدمة ت   ين ب. لين. سميث لمار 

 متل  مواه  هو الذ   النوع؟ بمعني هل الخدمة تتُبن  عل  من  
"لو بتُني     فتقول  ؟أم تتُبن  عل  النوع  كر أم أنثي   من الجنسين

المواه   عل   الرجال   ألصبح     الكنيسة  فيه  ينفذ  مجتمعًا 
ء مجتمعا  ستخدم فيه الرجال والنسا   والنساء مهام الحياة الكنسية
  71 مارس الخضوع المتبادل"   مجتمعا  مواهبهم عل  قدم المساواة 

 
 . 154ص   مرجع ساب . ينمارلين ب. ل   71
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لدور  تتنبه  أن  دون  "الذكر"  النوع  الخدمة عل   الكنيسة  بن   قد 
الخدمة.   في  الكنيسة  و "الموهبة"  صالح  غير  في  النتيجة  كان  

 اعتمدت في تأد ة مهامها عل  نصف المجتمع.  التي
 

يتم التعامل مع    يث ح   تأتي كلمات الكاتبة كحلم نسع  إليه
بل أصبح قريبًا     لكنه حلم غير بعيد   .كال الجنسين بدون تفرقة

قري  و منا.   اليوم     عن  فيه  سيأتي  خدامالذ   الكنيسة   اً تختار 
هللا   وخادمات  من  الدعوة  هو  األساس  وامتالك     ويكون 

 المؤهالت التي تؤهل الرجل أو المرأة للخدمة.   
 

اه  ال حصر لها. مثل: موهبة  والمرأة في كنيستنا تتمتع بمو 
طبية    مواه   والتخطيط   اإلدارة  التعليم   الترنيم   الرعا ة  
فهي   األحد.  مدارس  بأطفال  واالهتمام  النشء   رعا ة  وهندسية  

 مربية  وهي المسئولة عن تربية أجيال جديدة للمستقبل.  
 

 ال  عطيها للمرأة؟ و أن  عطي مواه  للرجل  هلل هل  مكن
ألن هللا خل  اإلنسان بدون    .  مكن أن  فعل هللا هذاال   واإلجابة

كو    1تمييز بين الرجل والمرأة. كما أن المواه  التي وردت في)  
ويكت     (  12 السواء.   عل   والنساء  للرجال  تعطي  مواه  
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( عن المواه  المعطاة للمؤمنين  12الرسول بولس لرومية )رو  
 دون تمييز بين رجل وامرأة. 

 
 ظالم  هللاهل    بالقيام بالخدمة الدينية؟    الرجال فقطهل كتَّرم هللا و 

يدعو    وأ   ؟ويترك زوجته   يدعو رجال  و أ  ؟ ويترك أخته  فيدعو رجال 
فاهلل يدعو اإلنسان    ا.لماويترك أمه؟ حاشا هلل أن  كون ظ  رجال

 أة عل  السواء.المر جل و لخدمته  واإلنسان هو الر 
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 الفصل الثاني عشر 
 المرأة شيخا

 
نيسة اإلنجيلية المشيخية بواسطة مجلس مكون من  تدار الك

شيوخ وقسيس. ولهذا سمي  الكنيسة باسم "المشيخية". ألن  
هو عضو   ببساطة   فالشي   الشيوخ.  لجماعة  فيها  السلطة 
مجلس إدارة الكنيسة  وله دور روحي وإدار  في الكنيسة. 
هذا الفصل يناقش قضية تعيين أو رسامة المرأة شيخًا. لهذا  

المصلح  نتطر  عند  الشيوخ  ودور  المشيخة  مفهوم  إل   ق 
جون كالفن  وكذل  مكانة المرأة في الكنيسة المشيخية في 

 مصر.
 

 : الشيوخأواًل: كالفن وخدمة  .1
اعظيمة    أعماالكلفن    قدملقد   النظام  إلصالحبهدف  منها    

للكنيسة.   كلفن  إ"اإلدار   إليه  توصل  الذ   اإلدار   النظام  ن 
في األصل محاولة مدينة جنيف    كان  الكنيسة في  لتنظيم  منه 

مقاطعات   عن  عبارة  سويسرا  وكان   اإلنجيلي.  اإلصالح  بعد 
ال  بسم  تعرف  كلها cantonsمستقلة  جنيف  وكان     

الدينية   الزعامة  بين  وكان  جمع  كلفن  حاول  وقد  بروتستانتية. 
و ل      أن  عم  الحياة األخالقية بين السكان    والقيادة السياسية
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ب طري   في عن  التشديد  مع  للقسس   مكثف  ثقافي   رنامج 
الشيوخ  بمعرفة  الكنسي  التأدي   نظم  في  والتدقي   اختيارهم  

 72المدبرين.."

 
إصالحه في  بالسياسة  الدين  كلفن  مز    لكي  .  ل لقد 

وأن يثب  النظام المشيخي ضد النظام    حكم المدينةأن  ستطيع 
او .  القائم  الكاثوليكي القرن  في  جنيف  حكم  ال    لسادسنظام 

الحاد  والعشرينل مكن أن  صلح نظامًا   القرن  إال    مصر في 
"قدم كلفن أربعة أنواع    بعد دراسته وإدخال بع  التعديالت عليه.
المعلم الرعاة   الكنسية:  الوظائف  الشمامسة. يمن  الشيوخ   ن  

متساو  الخدام  يرأسهمي وكان  أسقف  وجود  دون  والشيوخ   . ن 
عش    العلمانيون  اثني  شيخاً كانوا  المجلس    ر  بواسطة  انتخبوا 
المجلس    .المدني اختصاص  مع  هو  وكان  الكنيسة  إدارة 
وظيفة   73الخدام" كان   هي  الرعاة    وعل   ل    كالفن   لد  

وظيفة  و   .تعليم الشباب    ووظيفة المعلمين  .لكرازة والعمل الرعو  ا
ثم     الشمامسة والمرض .  بالفقراء  الذين الشيوخ   أت   االهتمام 
 مجلس الكنيسة.   كونون 

 
ص  . 1990د. القس/ فايز فارس  دعوة للتغيير. )المنيا: الكنيسة اإلنجيلية الثانية.  72
71 . 

  73 . Lefferts A. Loetscher A Brief History of The Presbyterians The 

Westminster Press Phil. 1978. p. 25  
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كلفن مجلس الكنيسة من الشيوخ ؟ كان  هناك    ًكلكيف ش
 ثالثة مجالس لحكم جنيف: 

من   مكون  مجلس  ويسم     200ا.  عضو 
 المجلس الكبير  
 ب. مجلس الستين. 

  . المجلس الصغير وهو الذ  يتول  إدارة حكم البالد.  
كالتالي:   الكنيسة  مجلس  كلفن  شيخين  شكتَّل  من اختار 

ا ثم  المجلس  شيوخ  لصغير   الستينأربعة  مجلس  ستة  ثم      من 
مجلس  شيوخ   منهم    200من  شيخًا   عشر  اثنا  العدد  فصار   .

 . 74تشكل المجلس
 

إن   القول:  الشيوخ فكرة   مكننا  الكنيسة  فكرة  بحتة إلدارة    إدارية 
السياسي   النظام  من  كلفن  عل     فيأخذها  وطبقها  جنيف 

أ  .الكنيسة دين لها  وجد  ثم  لقبًا  لق  يًا  كلفن  وكلمة   ."شي "  وهو 
وما    ًا.أسقفأو     اً   ناظر اً   راعياً تعني قسفي الكتاب المقدس  شي   

  .فكنيسته كان  وليدة  .عمله كلفن ليس عيبًا بل قمة في اإلبداع
جديداً ولذل    إداريًا  نظامًا  الكنيسة    عل ساعد     ابتكر  تقدم 

أجمع.   العالم  المشيخيةإالمصلحة في  الكنيسة  ما  ميز  هو     ن 
  الشيوخ المنتخبين خالل  الشع  من  بتدار    فهي  .نظامها اإلدار  

 

 .  176د. ق. صموئيل رزيف. مرجع سابق. ص     74 
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 ختلف عن فكرة الشي  في     في نظام كلفن  . فالشي 75بواسطته 
المقدس القسيس  .الكتاب  هو  المقدس  الكتاب  في  أما   .الشي  

للكنيسة.  دار   اإلنظام  ال  القائم عل    فهو    الشي  في نظام كلفن
 الله كنائسنا المشيخية.  هو النظام الذ  تدار من خهذا و 

 
السؤالالبع     قد  سألوهنا   أن   :التقليد   هذا  هل  جوز 

أسأل   وأنا  شي ؟  وظيفة  المرأة  هل    السؤالتتقلد  أخر :  بطريقة 
ومعن الفكر؟  لهذا  طبقًا  شيخًا  الرجل  يرسم  أن  كالمي      جوز 

وظيفة شي  أ   هذا في  المرأة  في رسامة  فكرنا  عندما   هبنا     ننا 
الكتا أن إل   األمر. مع  هذا  الحجج ضد  منه  لنأخذ  المقدس  ب 
الكنيسة.    األمر في  اإلدارة  عمل  لتسهيل  إداريًا  ن  إكان 

وابتكروا فكروا  السادس عشر  القرن  نحن     المصلحين في  ونريد 
  .إصالحها  استمرارتقدم الكنيسة و بهدف   أن نفكر ونبتكر

 
إن   سابقًا   المشيخيةوكما  كرت  اإلنجيلية  بهذا سم  الكنيسة  ي  

ال من  مجلس  لوجود  نظرًا  اآلن إلدارتهاشيوخ  االسم   والسؤال   .
هل تصلح هذ  التسمية والشيوخ من الرجال فقط. فاسم المنظمة  

ممارسات  من  فيها  ما  عل   وواجبات     يدل  حقوق  إعطاء  ومن 
قبل أعضاء فيها لهم ح   ت مؤسسة  ونادرًا ما نجد  لكل األعضاء.  

 
 .  176املرجع السابق. ص    75
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الكنيسة. فمن   إال   رشيح أنفسهموليس لهم ح  ت  هم انتخاب غير 
ترشح  أن  حقها  من  وليس  شيخًا  أو  قسًا  تنتخ   أن  المرأة  ح  

 . فهل هذا عدل؟   اك نفسها لهذا أو
 

أو   تعيين  هي  الرسامة  الرسامة؟  هي  ما  سؤال.  بق  
تشبه   فهي  الكنيسة.  داخل  معينة  لخدمة  ما  فرد   تخصيص 

طبقًا   بالتالي  وهي  ما.  عمل  ببدء  ترحي   الكنيسة  احتفال  لفكر 
المرأة   رسامة  عن  نتكلم  فعندما  كهنوتيًا.  سرًا  ليس   المشيخية  
واالعتراف   الخدمة   في  بدورها  االعتراف  معنا   هذا  شيخًا  
النساء  فعدد  علينا.  نفسه  والواقع  فرض  لديها.  التي  بالمواه  
الرجال  عدد  القطاعات   فوق  كافة  في  الكنيسة   في  الخادمات 

وبالتالي    العدد ة  بكثير.  للنسبة  طبقًا  اإلدارة  مجلس  تكون  إ ا 
 ستحصل المرأة عل  أكثر من نصف مقاعد مجلس الكنيسة. 

  
 المشيخية المصرية:  الكنيسةثانيًا: 

 
بالرغم من صعوبة وصول المرأة إل  منص  رسمي في الكنيسة  
يد   عل   بدأت  محاوالت  هناك  أن  إال  مصر   في  اإلنجيلية 

المرأة دورًا في الخدمة الرسمية. بدأت    مصريين  لمحاولة إعطاء
رسم    التي  األزبكية   كنيسة  في  القاهرة  في  المحاوالت  هذ  
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من   بتشجيع  الماضي   القرن  من  الخمسينيات  في  شماسات 
الراعي الدكتور القس/ غبريال رزق هللا  الذ  كان راعيًا للكنيسة  

 وأستا ا بكلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة.  
 

اضل القس/ لبي  مشرقي برسامة سيدتين في عام  ثم قام الف
أ ضا.  1971 بالقاهرة  الصالح  المل   كنيسة  في  كشيخات   م 

واستغرق  المناقشات والمفاوضات حول هذا الموضوع  أكثر من  
رسم   والعشرين  الحاد   القرن  مطلع  وفي  الزمن.  من  قرن  ربع 
إل مانه   المشيخة   لخدمة  أسيوط  في  امرأة  صدقة  باقي  القس/ 

المناقشات  ب استمرت  وبالفعل   القضية  وإلثارتها من جديد.  هذ  
في الكنائس حتي ناقش السنودس القضية وأقر رسامة المرأة في  

دورة   في  شي   معنا     2006وظيفة  وهذا  المنيا.  مدينة  أن  في 
. ي السنودسوفالمجمع   في  تكون عضوًا في مجلس الكنيسة  و 
اإلنجيلية. وسيكون من نتائجه  ويعد هذا قرارًا تاريخيًا في كنيستنا  

عل    المختلفة  الكنسية  الوظائف  شغل  في  ستشارك  المرأة  أن 
للمرأة   مما  عطي  الرجل   مثل  ومجاالتها  مستوياتها  اختالف 
قرار   وبعد  المجتمع.  وفي  الكنيسة  في  للخدمة  أكبر  فرصا 

م.    2010-2006السنودس رسم  ثالث سيدات في الفترة من  
ال تقبل  أن  بطريقة رسمية   سير  وهذا  عني  المرأة  لوجود  كنيسة 
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للمنادا  المستنير  الفكر  لديهم  فالرعاة  المرأة    ة ببطء شديد.  بأحقية 
 في الخدمة  ولكن الواقع الذ   خدمون فيه  قاوم هذا األمر.   

 

فعل  مستو  الخدمة في كافة القطاعات  نجد المرأة خادمة 
    شي  أو قسيستقلد المرأة منصأن تأما  ومتحملة للمسئولية.  

الكنيسةهذا  فلم  حظ   كل  بسب   ل  .برضا  المرأة  دور  تجمتَّد  قد 
مفاهيم خاطئة في تفسير بع  اآل ات في الكتاب المقدس. فلم 

ها. فهي ن تصل المرأة في الكنيسة إل  مكانة  مكن أن نرض  ع 
نادراً  الكنيسة في مصر إال  بعد وظيفة "شي " في  تتقلد  مع    لم 

هي   شي   وظيفة  إدار  أن  وظيفة  أ ضا  و   .عمل  بعد  تتقلد  لم 
ال   شماسة  وظيفة  تتول   الكنائس  من  الكثير  في  وهي  قسيس. 

 لجمع المال للكنيسة.  إال لشيء
 

 :رسامة المرأةثالثًا: مؤيدو 
ثقافة   بسب   ديني  لمنص   المرأة  وصول  صعوبة  من  وبالرغم 

المرأة  بأحقية  للمنادين  عالية  أصواتًا  نجد  أننا  إال  في    المجتمع  
المثال:  سبيل  عل   األسماء  بع   أ كر  الكنيسة.  في  الخدمة 

القس الدكتور  المشيخة  /ير   وظيفة  أن  عزيز  وظيفة فهيم      
ومن    .ومن ح  الكنيسة أن تتصرف فيها كما تشاء   إدارية فقط

عصر إل   عصر  من  فيها  تطور  أن  أ ضًا  "وظيفة    . حقها 
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الذ   قوم  العمل  ليس  جامدة: ال في نوع  الشي   المشيخة      به 
إدارية  وظيفة  ولكنها  بها.  تقوم  التي  الشخصية  نوع  في  وال 

إنها ليس  من صميم الخبرة    .تنظيمية اقتضتها ظروف الكنيسة
ال التي  والتبرير    المسيحية  التجديد  كاختبار  تتغير  أن   مكن 
المسيح في  أن    .والوحدة  الكنيسة  تستطيع  تنظيمية  عملية  إنها 

لم  ح  فمثاًل  فيها.  الشيوخ: تتصرف  من  نوعين  الجديد  العهد  دد 
بخدمة    ) القسيس   ( المعلم  أن  قوم  ولم  طل   والمعلم   المدبر 

األمر    .الفرائ  ويمنعها عن اآلخر كما تفعل الكنيسة اإلنجيلية 
ضد   هذا  فهل  واستحسنته   رتب   ل   الكنيسة  أن  هو  كله 

  76الكتاب؟" 
 

أيتها    فاعملي"  المرأة بالقول:  إبراهيم عبد هللا  /القسويخاط   
للكنيسة مدبرة  للعالم   المرأة  فخر.  مبشرة  وابتسامت      رسامت  

شفاء وتشريف.  للمكلومين  تكليف  المشيخة  ل   .إن  إ ا    وشكرًا 
  77ف"يوهنيئا ل  هذا التشر   قبل  هذا التكليف

 

 
  (  .ص1973سنودس النيل والكنيسة يف مصر. هل جتوز رسامة املرأة. )القاهرة: دار الثقافة.    76

116 117 . 
 .  15ص المرجع الساب .   77
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دخل إل  الكنيسة "نقاًل     إميل زكي أن نظام الشيوخ  /ير  القسو
لعمل الذ  لم تقدر المرأة أن تقوم  فما هو ا  .عن النظام اليهود 

سواء في الكنيسة أو في المجتمع؟ وما ا استحال     به حت  اآلن
سيحمل    عليها من  وتر   الرجل؟  عنها  منعه  ما  مسئولية    إال 

اليوم؟"  بالقول:   78المنع  الجنسين  بين  بالمساواة  سيادته  ويطال  
والحقوق  الكرامة  في  متساوين  أحرارًا  الناس  جميع  قد  و    "يولد 

وضميراً وُ  عقاًل  بروح     هبوا  بعضًا  بعضهم  أن  عامل  وعليهم 
والحريات  الحقوق  بكافة  التمتع  ح   إنسان  لكل  إن  اإلخاء. 

اإلعالن هذا  في  العنصر   الواردة  بسب   تمييز  أ   أو     دون 
اللغة   الجنس أو األصل    أو السياسة   أو الرأ    أو الدين    أو 

نوع آخر    أ أو     الميالد   أو   أو الثروة   الوطني أو االجتماعي
والنساء" الرجال  بين  تفرقة  المؤمنين متساوون في  ف  79دون  جميع 

 . المرأة والرجل يء كل ش
 
باقي صدقة: "إننا كإنجيليين نؤمن بعقيدة )كهنوت   /القسوير   
مجاالتهايالعلمان كل  في  الدينية  الخدمة  وبأن  ح      (   هي 

ر المؤمنين من كل  وامتياز لكل مؤمن عل  قدم المساواة مع سائ
ليس  رتبة كهنوتية  بل هي مجرد  المشيخة  جنس ولون  وبأن 

 
 .45ص المرجع الساب .   78

 .  35  34ص المرجع الساب .   79
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   ختار لها أشخاص معينون  ُ    خدمة معينة في الكنيسة المسيحية
لممارسة اإلشراف الروحي عل  الرعية التي  قومون بالخدمة في 

لهذ  يلزم  ما  كافة  ولتدبير  ولبنيانها"   وسطها   لنموها    80الرعية 
صدقة:  القس/    ضيفوي فينا  باقي  ير   ال  تأكيد  بكل  هللا  "فإن 

"الذكر" و "األنث "  ولكنه ير  فينا "اإلنسان". ألن اإلنسان هو  
زماننا.   بانتهاء  ستنتهي  فإنها  الجنس  فوارق  أما  يبق .  الذ  
القيامة ال يزوجون وال يتزوجون بل  كونون كمالئكة   "ألنهم في 

 81("  30:   22م  )هللا في السماء" 
 

أن الظروف تتغير بالقول:   فايز فارس  /الدكتور القس  ويؤكد 
الظروف  إل   ننس   ال  أن  ينبغي  األحوال  هذ   جميع  "وفي 

وال ينبغي أن   .وإال نكون قد جمتَّدنا الكنيسة  المتغيرة صفة الثبات 
االجتماعية وتقاليدنا  اإلنسانية  فتح    نجعل عواطفنا  عائقًا  عوق 

عليها القادرين  أمام  الخدمة  والنساء  مجال  الرجال  وفوق    .من 
نُ    الكل أن  أو  لنحذر  قصور  من  فيها  بما  الذاتية  أفكارنا  لبس 
العصمة   تحيز نرا      ثوب  ما  نعتبر  هللا..."أنه  أو   82صوت 

 
 .  55ص المرجع الساب .   80
 . 54ص  المرجع الساب .  81

 .  103ص لساب .  المرجع ا 82
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يناد   الذكورية  الحضارات  بالمساواة وصوت  يناد   فصوت هللا 
 بعدمها. 

 

حكيم  /القسوال  فرق   وامرأة.    حبي   رجل  "فكنيسة  بين 
الملوكي   المسيح والكهنوت  ونسائها   برجالها  المختار    الجنس 

المقدسة واألمة  ونسائها   وشع     برجالها  ونسائها   برجالها 
نوال    اقتناء في  المسيح  في  واحد  الجميع  ونسائها.  برجالها 

الخدمة   المواه   نير  واحد بحس    .والجميع  سرجون في  وكل 
كوكالء صا بعضًا  بعضكم  بها  موهبة  خدم  أخذ  عل   ما  لحين 

. هل هذا النداء للرجال دون  (10:    4بط    )نعمة هللا المتنوعة.  
  83نه يناد  الكل )رجااًل ونساء( سواء بسواء"إالنساء؟ 
 

"جاءت   .صفحة جديدة في النظرة إل  المرأة المسيحية  بدأت  
ثورة   فأحدث   الفساد   من  اإلنسانية  النفس  لتطهر  المسيحية 

العالم   قل   في  هائلة  التمس  أخالقية  إل   الناس  دع   القد م. 
بالفضائل والسالم والمحبة  وساوت بين الجميع من دون تمييز  
شددت   وامرأة.  رجل  بين  أو  وحر   عبد  بين  وفقير   غني  بين 

أو جنسي  تمييز  كل  إزالة  عل   اإلنساني  أو   بوجهها  عرقي 

 
 .    81ص المرجع الساب .   83
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جلبته الحضارات وليس من  فالتمييز بين الجنسين      84اجتماعي" 
 . الوحي

 

ال تتعارض شيخا   خلص من هذا كله أن رسامة المرأة  نستو 
إنما     العام  هاوال مع نظامتها   وال مع عقيد    مع دستور الكنيسة

ولهذا أقر السنودس رسامتها شيخا في  هذا كله.    هي تتواف  مع
المرأة   2006عام   إلعطاء  نتكاتف  أن  جميعًا  نحتا   ولهذا  م. 

 حقها  مثلها مثل الرجل تمامًا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث عشر 

 
 . 51ص    . ب امرجع س    الدكتورة مها فاخور   84
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 المرأة قًسا
 

خدمة القسوس والشيوخ والشمامسة في الكنيسة  هي امتداد 
في   هللا  شع   رعا ة  ومؤداها  الجديد.  العهد  في  الرسل  لخدمة 
الكنائس المحلية. وسنتناول في هذا الفصل خدمة راعي الكنيسة  

وهل    أو القسيس  وهل تستطيع المرأة القيام بهذ  المهمة أم ال؟
هناك موانع الهوتية أو حضارية تعوق قيام المرأة بهذا الدور  أم 

 ال؟  
 

 أواًل: الوظائف الكنسية في فكر كالفن:
نظم جون كالفن الكنيسة المصلحة في سويسرا تنظيمًا دقيقًا.  
تؤد   لكي  المناسبة   الوظائف  تحديد  التنظيم  هذا  وتضمن 

م  أنواع  أربعة  كالفن  "قدم  رسالتها  الالكنيسة  الكنسية:  و ن  ظائف 
فيما    نيمتساو الرعاة  المعلمين  الشيوخ  الشمامسة. وكان الخدام  

اثني    كانوا  العلمانيون بينهم  بدون وجود أسقف يرأسهم. والشيوخ  
  اختصاص بواسطة المجلس المدني. وكان    انتخبواعشر شيخًا   

الخدام" مع  الكنيسة  إدارة  هي    85المجلس  األربعة  والوظائف 
 كالتالي:  

 
85 . Lefferts A. Loetscher A Brief History of The Presbyterians The 

Westminster Press Phil. 1978. p. 25.  
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بجماعة  1 المعروفين  الرعاة   "وظيفة  الرعاة:  خدمة   .
فحص  وكذل   الرعوية   واألعمال  العاد ة   الكرازة  "المحترمين"  
لدرس  أسبوعيا  أن  جتمعوا  عليهم  وكان  للرسامة.  المرشحين 

الذاتي." والنقد  المقدس   86الكتاب  الكتاب  دعاهم  الذين  الرعاة 
سوس  خدمتهم الكرازة  أحيانًا بلق  الشيوخ  وأحيانا أخر  بلق  ق

بالكلمة المقدسة  والتعليم  والنصح  والتوبي  في السر وفي العلن  
ممارسة   عليهم  كان  كما  اإلخوة.  من  أخطاء  في  لمن  قع 
الخدمة   هذ   أحد  يدخل  أن  ممكنا  ولم  كن  المقدسة.  الفرائ  
بدون دعوة من هللا. وكان المبدأ األساسي هو أن  جتاز الخادم 

الفحص   والعقيدة. كما اختبار  المقدسة  بالكت   من جهة معرفته 
 كان الممتحن  فحص من جهة حياته الشخصية.  

انتخاب  يتم  كالتالي:  الممتَحن  عل   الموافقة  تتم  وكان  
المجلس   عطي   قبله  وإ ا  مجلس.  أمام  ثم  فحص  الشخص  
شهادة تصريح ليعظ أمام الجمهور  لكي  حظ  بقبول الجماعة  

 87أل اد  كما كان  فعل الرسلله  ثم توضع عليه ا 
 

 
ق.    86 لوريمرد.  الكنيسة ،  جون  مرجان  .تاريخ  عزرا  الثقترجمة  دار  )القاهرة:  افة  . 

 . 230ص  (1990

 
 
87 . Lewis W. Spitz ed. The Protestant Reformation Prentice- Hall, 

Inc Englewood Cliffs, New jersey. P. 122-124. 
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. وظيفة المعلمين: "هم المسئولون عن تعليم الشباب عل   2
وظيفة المعلم "عليه أن  فسر الكتاب .    88طريقة مدرسة جنيف." 

. وقد أطل  كالفن    89ويحفظ العقيدة صحيحة نقية بين المؤمنين" 
أن   كالفن  للناس. ورغ   العقيدة  تعليم  ومهمتهم  الدكاترة   عليهم 

العهد   كو  في  وآخر  الجديد   العهد  في  دكتور  الكنيسة  في  ن 
القد م. وبهذا تصبح الكنيسة قوية في تعليمها  ألنها تتلق  التعليم  
متخصص  هناك  أن  كون  بأهمية  ناد   كما  متخصصين.  من 

 90لتعليم األطفال 
 

 خدمة القسيس  ثانيًا: 
ألقاب لمن  قوم بهذ  الخدمة هي:   ورد في العهد الجديد خمسة 

خدمة ش إل   تشير  وجميعها  قسيس.  راع   ناظر   أسقف   ي   
واحدة بعينها وهي خدمة القساوسة في الكنيسة. ويمكن أن نقول  
ألقاب  المقدس  الكتاب  في  ولهم  الكلمة  خدام  هم  "القساوسة  إن 
كارزون   سفراء   مثل:  المتنوعة   واجباتهم  إل   نسبة  متعددة 

 91نظار  رعاة  شيوخ"   معلمون  وكالء سرائر هللا  خدام  أساقفة 
 

 .230الدكتور القس جون لوريمر، مرجع سابق. ص  88
يباوى دار الثقافة  وليم وهبة ب  ة موجز عن حياته ومبادئه ترمج .مصلح يف املنفي جون كلفن ،هاري ايربتس 89

   150. ص  1982
90 . Lewis W. Spitz ed. The Protestant Reformation Prentice- Hall, 

Inc Englewood Cliffs, New jersey. P 126.   
 .  58( ص  1985دستور الكنيسة اإلجنيلية مبصر . )القاهرة: دار الثقافة    91
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أساقفة   األلقاب  "هذ   بالقول  الفكرة  هذ   كالفن  جون  ويشرح   .
شيوخ  قسوس  هم عبارة عن مترادفات لوظيفة واحدة  لمن  قوم  

فق الكلمة.  يرسم    د بخدمة  أن  تيطس   من  الرسول  بولس  طل  
 ( األسقف  الرسول عن صفات  يتكلم  ثم  مدينة.  كل  في  شيوخًا 

ا  حي الرسول بولس األساقفة في فيلبي  (. وأ ض  7     5:  1ت   
(. وفي سفر األعمال  ستدعي قسوس الكنيسة )    1:    1) في  
. وهكذا  فقد تم تعيين شيوخ في الكنيسة منذ    92(   17:    20أع  

 نشأتها  متأثرة في  ل  بالعهد القد م. 
 

الجديد   والعهد  القد م  العهد  من  في كل  "شي "  لق   استخدم  لقد 
بعضًا منها: استخدم هذا اللق  ليعني مجلس بعدة معان  نذكر  

:    20   ش    9 - 2:   21     12:   19الشيوخ في المدن ) تث 
(. , ولقد عين موسي سبعين شيخًا للعمل معه 14:    8ق     4

أعضاء 24   16:  11)عد   عل   شي   طل   لق   وكان   .)
(. وكان  طل  أ ضا عل  رئيس العائلة  55:  14السنهدريم )مر  

بدأت 47   3:  26     23:  21   2:  15)م    وعندما    .)
للشيوخ   وكان  والشيوخ.  الرسل  هناك  كان  أورشليم   في  الكنيسة 
تنظيم   في  الشيوخ  اشترك  الكنسية.  األمور  إدارة  في  بارز  دور 

 
92 . John Calvin Institutes of The Christian Religion Trnns. Henry 

Beveridge V. 2 .  book four. Ch 3. p. 321.   
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)أع   (.  18:  21   4:  16   23   22   6   4   2:  15الكنيسة 
بها   يتحل   أن  التي  ج   الصفات  بولس  الرسول  سجل  وقد 

 (. 7-1:  3ت    1  )حامل هذا اللق
 
أصبح  و  فقد  الجيد.  العلمي  التأهيل  القسيس  خدمة  تتطل  

الطال  يلتح  بكلية الالهوت بعد حصوله عل  درجة جامعية. 
فهناك تأهيل أكاد مي مطلوب. وبجوار هذا التأهيل هناك اختبار  
كان  "وإ ا  للخدمة.  الدعوة  من  التأكد  وأ ضا  الخاصة   للقدرات 

والنساء  عب من  الرجال  كمتطوعين  للخدمة  دعوتهم  عن  رون 
عامة الشع   أو في مناص  متعلقة بخدمة الكنيسة "شمامسة"  
فإنه   الديني"   "التعليم  التعليم  وظائف  في  أو  "شماسات"   أو 
 مكنهم أن  عبروا عن دعوتهم للرسامة لخدمة الرعا ة. فكل رجل 
بة  وكل امرأة  مكن أن  عبر عن رغبته في الخدمة  وتتم االستجا

  93للدعوة اإللهية دون تمييز أو تفرقة عل  أساس الجنس" 
 

المقدسة   الكلمة  تفسير  التالية:  األدوار  الراعي  ويؤد  
المقدسة  الفرائ   وممارسة  اإلدارة   االجتماعي   العمل  الوعظ  
أجيال   تنشئة  الالهوتي   التعليم  والزوا    واألفخارستيا   كالعماد 

لمن  حتاج المشورة  تقد م  ..إل .  جديدة   بالرعا ة  والقيام  ها  
 

 .   136د.ق. أنور زكي. مرجع سابق. ص    93
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ويمكننا القول بكل ثقة  إن هذ  األعمال  مكن أن تؤديها المرأة  
للخدمة. فال شيء في هذ   والمدعوة من هللا  المتعلمة   المثقفة  

 األعمال  فوق قدرات المرأة.  
 

 ثالثًا: المرأة قًسا  
   ةيوأستا ة جامع   أصبح  وزيرةفي مصر  فإ ا كان  المرأة  

ديني في     ..إل  الكنيسة في  فهل  مكن أن تصبح في منص  
تزيد مسئوليات  هل  مصر مثل منص  شي  أو قس أو أسقف؟  

أستا ة  بأ  حال من األحوال عن مسئوليات  الكنيسة  القس في 
وزيرة  قس في الكنيسة عن مسئولية  مسئولية  وهل تزيد    ؟جامعية

ال  فقد      أو رئيسة وزراء  أو رئيسة جمهورية؟ بالقطع في الدولة
 قسيسة في الكنيسة. الوظائف سالفة الذكر عل  خدمة زيد ت

 
فلما ا     إ ا كان  المرأة قد نجح  في مجاالت عديدة في الدولة و 

ويمكننا أن  شرط؟    دون قيد أوفي الكنيسة  تها  لخدمال نفتح الباب  
بين المجتمع المدني والمجتمع الديني  كبيرا    افرقهناك  نالحظ أن  

ح إل   النظر  المدنيفي  فالمجتمع  المرأة.  للمرأة     أعط   قد   قوق 
دينياً    حقوقهابع    نصًا  يتبع  ال  تطور    .ألنه  مع  فهو  سير 

بالرجل   المرأة  مساواة  إل   النظرة  حيث  من  كل   فيالمجتمع 
 مجاالت الحياة.  
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فت ِرق بين رجل  وال     بين المواطنين    ساو والمجتمع المدني  

بمساواة يف  .وامرأة  الكل  تيح  يو    حقه كل    ح   عط   يو    عامل 
المواطنين.   أمام  الفرص  المجتمع  كل  في  العكس  بينما  حدث 

إ    البع   الديني.  المقدسنصوص  إل   يلجأ  الكتاب     من 
أن المرأة غير قادرة عل  العمل الديني  وغير مؤهلة له.   وايؤكد ل

هللا إرادة  أن  البع   ويؤكد  مقودة هي     بل  المرأة  تبق   أن 
إل   مستند   .باستمرار أ ضا  في  ل   الكتاب  ين  من  نصوص 
وير  آخرون أن العمل الديني عمل للرجال فقط. وهذا   المقدس.

 عكس ما أوضحنا  في فصول هذا الكتاب. 
الرسامةما   التخصيص ؟  معن   تعني  الفرز   الرسامة  أو    أو 

الكتاب  في  يرد  لم  نفسه  "رسامة"  لفظ  أن  والواقع   التعيين." 
الكلمات   المقدس  كل  االصطالح    ولكن  هذا  معني  تفيد  التي 

لنا "تعيين   المألوف  الحقيقية  في  تعني  أو    "اختيار"أو    "إنما 
"  ( معينة.  لمهمة  أو  لخدمة  : 8كو    2   23:  14ع  أ انتخاب" 

ين أو  يفمفهوم الرسامة هو تع   94"  (13:  6لو     14:  3  مر  19
الرسامة  كان   وإ ا  معينة.  كنسية  لخدمة  ما  تخصيص شخص 

فهي بالتالي     سان لخدمة ما ال أكثر وال أقلهي تخصيص اإلن

 
 .  50ص سنودس النيل والكنيسة في مصر. مرجع سب   كر .   94
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وقسيسة  شيخة  المرأة  لرسامة  نسع   أن  فيج   وللمرأة.  للرجل 
ما  جعلنا   الكلمة  مفهوم  في  فليس  تنطب     نعتقد أ ضًا.  ال  أنها 

قلنا   لو  فما ا  حدث  المرأة.  منص  إعل   في  تعين   المرأة  ن 
 وجه. ل  كمألنها ستقوم بالمهمة عل  أ يءقسيس؟ لن  حدث ش

 
بل    هل تجوز رسامة المرأة أم ال  نسأل  ال أنفالعدل  جعلنا  

المرأة  رسامة  بوجوب  المطالبة  إل   طري   العدل  قودنا  وعن   .
في  وقًسا  شيًخا  المرأة  نر   أن  نستطيع  جميعًا   مجهوداتنا 

 الكنيسة  فيخدم الرجل والمرأة هللا بدون تميز.  
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 الخاتمة
 

ل ابنتي   أختي   زوجتي   تمامًا أمي   مثل   الح   منكن  كل 
فأنتن   "شيخًا"   أكون  أن  مدعو  إني  قلُ   فإن  هللا.  خدمة  في 
كذل . وإن قلُ  إني مدعو لكي أصبح "قسيسًا"  فأنتن كذل . ال 

 يوجد لي ح  في شيء إال بالتساو  معكن. 
 
حان اآلن الوق  أن نطال  بحقوق المرأة كاملة في الكنيسة      

العالم عل   نتفر   نحن    وأال  بينما  المرأة   بحقوق  يناد   الذ  
من   بنص  تمسكنا  ألننا  أمناء   أنفسنا  ونظن  بالتحرر   نتهمه 

من خالله نظلم المرأة  ونبقيها    -فهمنا  خطأً   –الكتاب المقدس  
نبق  نحن األسياد. إن تحرير المرأة  خاضعة خانعة.  ل  حت  

ر  نرفع  أن  الكنيسة   علمنا  في  المسئولية  كامل  ؤوسنا  بإعطائها 
للمرأة   الكنيسة  تعط  لم  وإن  حقوقها.  للمرأة  أعطينا  ألننا  عالية 
كامل حقوقها  فكيف ستقف أمام هللا وتتعبد له وهي سالبة لتل   

 الحقوق ؟  
 مرحبًا بِ  معينًا نظيرًا   

 مرحبًا بِ  شيخاً 
 مرحبًا بِ  قسًا.  
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