مدخل إلى رسالة ال َحواري بولس إلى فِليمون
عاش فليمون مع عائلته على األغلب ،في مدينة كولوسي الواقعة في
منطقة فريجيّة .وكان غنيّا يملك عبيدا كمعظم األغنياء ،ويستضيف لقاءات
أتباع السيّد المسيح في منزله الواسع بدافع إيمانه بسيّدنا المسيح (سالمه
علينا).
الرسالة نيابةً عن نافع (في اليونانيّة
كتب الحواري بولس هذه ّ
 ،)Onesimusوهو عبد رقيق هرب من بيت سيّده فليمون ،ومن المر َّجح
ّ
أن نافعا كان قد سرق بعض األغراض من فليمون قبل هروبه .وكانت
ّ
ولكن نافعا أصبح تابعا
الروماني.
عقوبة العبد الهارب الموت حسب القانون ّ
لسيّدنا المسيح (سالمه علينا) عن طريق بولس ،وصديقا ومساعدا ذا قيمةٍ.
الرسالة ليخبره أنّه
وكان نافع ينوي العودة إلى فليمون ،فكتب بولس هذه ّ
سيُعيده إليه ويتو ّجب على فليمون أن ير ّحب بعودته كأخٍ في اإليمان ،ول ّمح
إلى فليمون أن يعتقه من العبوديّة.
تتقارب ك ّل من رسالة الحواري بولس إلى فليمون ورسالته إلى أحباب هللا
في كولوسي بشكل كبير ،فقد ت ّمت كتابتهما في المكان نفسه ،وت ّم توجيههما
إلى الجماعة نفسها من المؤمنين و َح َملهما طيخي ،ال ّ
شخص نفسه ،إلى
تتكرر
الرسالتين
ّ
كولوسي (أنظر رسالة كولوسي  .)9-8 :4والتحيّة في ّ
تقريبا ،وكلتاهما تشير إلى وضع بولس المتعلّق بإقامته الجبرية في منزله،
ومن المر ّجح أيضا أنّه كتب رسالته إلى أفاسوس تزامنا مع كتابته لهاتين
الرسالتين .فمن األفضل إذن قراءة المدخل إلى رسالة كولوسي والمدخل
ّ
الرسالة.
إلى رسالة أفاسوس بالتّوازي مع مدخل هذه ّ
ويبدو ّ
أن نافعا قد غادر روما صحبة طيخي حامالً الرسائل الثالث :رسالة
إلى فليمون ،ورسالة إلى أفاسوس ورسالة إلى كولوسي.
ومن المر ّجح ّ
الرسائل بين سنتي  60و 61للميالد،
أن بولس قد كتب هذه ّ
أي في الفترة التي خضع فيها لإلقامة الجبريّة في منزله في روما (انظر
سيرة الحواريّين  .)21 - 16 :28ويعتقد بعض الباحثين أنّها ُكتِبَت قبل تلك
وتنص هذه
الفترة عندما كان محبوسا في أفاسوس أو في مكان آخر.
ّ
1

الرسالة على كيفيّة تطبيق المؤمنين األوائل لتعليمات سيدنا عيسى (سالمه
ّ
علينا) في الحاالت ال ّ
شخصيّة .وعند قراءتها مرفوقةً بالتعليمات المو ّجهة
ي طريقة
لل ّ
سادة والعبيد في كولوسي ( ،)1 :4 - 22 :3تظهر بشكل جل ّ
تعامل أتباع السيّد المسيح مع مؤسسة العبوديّة .فبولس مثال لم يتحدّث عن
ألن إلغاءها في ذلك ّ
إلغاء العبوديّة ّ
الزمن غير معقول .وفي المقابل يظهر
س َواء ،ال فَرقَ بين يَ ُهو ِد
مبدأ مساواة المؤمنين بوضوح" :كلُّ ُكم عن َد هللاِ َ
و ُ
صام ُكم بِالسيّد
عبِي ٍد وأحرار ،ورجا ِل
ِ
ونساء ،ف ُكلُّ ُكم واحد بِاعتِ ِ
غ َربَا َء ،و َ
ال َمسيحِ" (انظر رسالة غالطية .)28 :3
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واري بولس
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ع َم ن ِل هللاِ فِليمننونَ  ،وإلننى
تيموتنناويُ ،م َو َّجهننة إلين َ
ورفيقَنننا فنني َ
نك يننا َحبيبَنننا َ
سنبي ِل هللاِ ،وإلنى
األُخ ِ
ت عافينةَ ،وإلنى ـ
أرشنييبي َرفي ِقننا الّنذي يُجا ِهن ُد َمعَننا فني َ
( 3 )١
والرحمنةُ ِمنن
دار ُكم.
ال َّ
سال ُم علني ُكم َّ
َجماع ِة المؤمنينَ الّذينَ َيجتَ ِمعونَ في ِ
( )٢
سيّدِنا عيسى ال َمسيحِ (سال ُمهُ علينا).
هللاِ أبينا األ َح ِد ال َّ
ص َمدِ ،و َ
شكر ودعاء
4
صنلُني
هللا  5علنى
ِ
أ ّما َبعدُُ ،كلَّما َذ َكرت ُ َك في الند ِ
األنبناء الّتني تَ ِ
ُّعاء ،شَنكَرتُ َ
سننن ِيّدِنا عيسنننى ،وعلنننى منننا تَ ُكنُّنننهُ ِمنننن َم َحبّننن ٍة ِل َجمينننعِ ِعبنننا ِد هللاِ
عنننن إيمانِن َ
ننك ب َ
( )٣
6
صا ِلحينَ  .أيُّها األ ُخ ال َكري ُم لقد أع َ
نك،
ب إيمانِ َ
ط َ
ال ّ
سنبَ ِ
سخاءٍ لآلخ َِنرينَ ب َ
يت ب َ
( )١

شاع في القديم التقا ُء أفراد المجموعات الدّينيّة في بيوت األغنياء الذين دعّموها بهذه
ّ
الطريقة وحظي هؤالء األغنياء بمكانة محترمة عند هذه المجموعات.
( )٢
سرين ّ
أن عافية زوجة فليمون وأرشيبي ابنه.
يعتقد بعض المف ّ
( )٣
تترجم كلمة  koinoniaهنا على أنّها "سخاء" وقد ت ّم استخدامها غالبا لوصف ال ّ
شراكة
في العمل أو االشتراك في ممتلكات ،وكان فليمون يدعم جماعات المؤمنين الذين يلتقون في
بيته ،ولهذا مدحه بولس لكرمه.
4

هللا ّ
هنم ُكن ِّل منا نَسنتَطي ُع فِعلَنهُ
فأنا أسأ ُل
سخا َءك هذا سن َيج َعلُ َك قناد ًِرا علنى فَ ِ
أن َ
َ
7
ش ن َّجعتَني فنني
أفرحتَننني و َ
سننبي ِل َ
ِمننن خَين ٍنر فنني َ
س ن ِيّدِنا ال َمسننيحِ .يننا أخنني ،لقنند َ
( )٤
صا ِلحينَ .
اإليمان ،ألنّ َك ش ََر َ
دور إخوانِ َك ِمن ِعبا ِد هللاِ ال ّ
حت ُ
ص َ
ِ
رجاء بولس من أجل الخادم نافع
 8لذ ِل َك سأتَ َج َّرأ ُ وأسألُ َك َمعروفًناَ ،من َع أنّني أم ِلنكُ ال َح َّ
سنيِّدِنا عيسنى أن
نق ِمنن َ
( 9 )٥
َير ّ
س
أ ُ َك ِلّفَّ َك ذ ِل َك تَكليفًا،
أن ما َبينَنا ِمن َم َحبّن ٍة َيج َعلُنني أُنا ِشند َُك .أننا بنولُ ُ
غ َ
10
ال َّ
نك أن
س ِيّدِنا عيسى ال َمسيحِ ،أرجو ِم َ
سبي ِل َ
شي ُخ ال ُم ِس ُّن ،ال ُمعتَقَ ُل اآلنَ في َ
ي اهتَند
تُ ِ
سام َح َ
عب َد َك ال ُمش ََّر َد نافِعًا ،الّذي أصبَ َح ِب َمثاب ِة ٍ
ابن لي ألنّهُ على يَد ّ
نجن 11 )٦(.وكنانَ فيمنا
إلى
س ِيّدِنا (سال ُمهُ علينا) وأنا ُهنا ُمقَ ِيّد في ال ِ ّ
اإليمان ب َ
س ِ
ِ
سواء.
َير نا ِفعٍ َ
لك ،أ ّما اآلن ف ُهو نا ِفع ل ِكلَيـنا على َح ٍ ّد َ
َمضى غ َ
13
12
َنب فني
إ ِنّي إذ أُر ِسلُهُ َ
إليك ف َكأنّما أُر ِس ُل قَلبي وفنؤادي ،و َكنم ُكننتُ أرغ ُ
سن ِيّ ِد ال َمسنيحِ.
بَقائِ ِه َمعي ليَخ ِد َمني نِيابةً َ
سنبي ِل ِرسنال ِة ال َّ
عنك وأنا َمسجون فني َ
ناك َحتّننى يَكننونَ اإلحسن ُ
 14ولكنّنني لننم أر َ
نك
نان ِمنن َ
ف دونَ ِرضن َ
غننب أن أتَ َ
صن َّنر َ
َ
عا ،ال َكر ًها.
طو ً
16
15
ومننن ُهنننا
ع ـننودًا أ َبننديا،
عنننك قَلننيالً ،ل َيعننو َد
ولربَّمننا ابتَ َعنن َد نننافِع
َ
َ
ِ
ُ
إليننك َ
ع ً
اإليمنان .ف ُهنو ِمنن
فصا ِعدًا لن يَعو َد ِإ َ
عبندًا َذلنيالً ،بَنل أ ًخنا َحبيبًنا َ
لينك َ
زينزا بِ
ِ
ع ً
عليك تَحديدًا ،ف ُهو ِمن ِجه ٍة يَنتَمني
زيزا
َ
ي ،وأرجو أن يَكونَ َ
اآلنَ َ
عزيز عل ّ
س ِيّدِنا (سال ُمهُ علينا).
إلى أه ِل َبي ِت َكِ ،
ومن ِجه ٍة أُخر مؤمن ِمثلُ َك ب َ
( )٤

الرومان واإلغريق كرم الضيافة أمرا ُمه ّما جدّا ،في حين كان اليهود يقدّرونها
اعتبر ّ
كثيرا .وشاع عند أغنياء النّاس دعوة ُ األق َّل منهم ِغنًى للعشاء في بيوتهم ،وهذا ما قامت به
رف ،فاستضاف فليمون وغيره من
الجماعات الدّينيّة أحيانا .والتزم أتباع السيّد المسيح هذا العُ َ
المؤمنين لقاءات إخوانهم وأعّدوا لهم العشاء في بيوتهم.
( )٥
رغم ّ
أن فليمون كان ثريا ومكانته رفيعة في المجتمع ،فقد أعلن بولس أنّه أرفع مكانةً منه
بل أنّه مشرف عليه ،وهذا ما وافقه عليه فليمون ،خالفا لما هو متداول بين األغنياء الذين قاموا
برعاية الفالسفة والحكماء شر َ
ط أن يكونوا معلّمين لهم.
( )٦
اعتبر بولس نافعا ً ابنا له اقتدا ًء بمنوال غيره من معلّمي الدين في عصره ،وبذلك يل ّمح
لفليمون أنّه يوجد تناقض بين كونه تابعا لبولس من جهة ،وبين احتفاظه بنافع كعبد من جهة
شرفه عبدا عنده.
ي ابنَ ُم ِ
أخر  .ومن البديهي في هذا المجتمع أن ال شخص يستطيع أن يُب ِق َ
5

17
ب بي 18 .وإن
لك في
نت تَراني َرفيقًا َ
فإذا ُك َ
فر ِ ّحبـ ِب ِه َكما ت ُ َر ِ ّح ُ
اإليمانَ ،
ِ
19
نب
قيت ِمنهُ أذ  ،أو كانَ َمديونًا َ
نت قد لَ َ
ُك َ
لك ،فنإ ِنّي بنذ ِل َك َكفينل ،وإ ِنّني أكت ُ ُ
لك اآلنَ بِخ ِ ّ
َّين،
َ
َط يَدي َ
ضمانًا ُم َوقَّعًا ِمنّي :أنا بولُس ال َحوار ّ
ي أ ِع ُد بتَسندي ِد الند ِ
نزت بالنَّجننا ِة علننى
نك فُن َ
نك َمنندين لنني ِب َحيا ِتننك نَف ِسننها ،ألنّن َ
نذكير َك أنّن َ
وال داعنني لتَن ِ
(20 )٧
س ِيّدِنا ال َمسيحِ،
بيب ،قَ ِ ّد ـم لي هذا ال َم
َيدي.
لهذا ،أخي ال َح ُ
عروف ِمن أج ِل َ
َ
21
إلينك
ب
َ
قين حينَ أكت ُ ُ
واشرحـ َ
صدري ِمن أج ِل ِه (سال ُمهُ علينا) .وإ ِنّي على يَ ٍ
َ
()٨
أنّ َك ستَجتَ ِه ُد أكثَ َر ِم ّما ُ
نك.
ب ِم َ
ط ِل َ
22
وإضافةً إلى هذاَ ،ه ِيّن ـْ لني َمكانًنا أُقني ُم فين ِه ،أل ِنّني أرجنو أن َيسنتَ َ
جيب هللاُ
حين.
لدُعائِ ُكم ف َي ُردَّني إلي ُكم َبع َد ٍ

تحيّات ختاميّة
23
سننن ِيّدِنا عيسنننى
ويُ َب ِلّغُن َ
ننك ُزهنننري ال َّ
سنننبي ِل َ
ننالم ،وهنننو ُمعتَقَنننل َمعننني فننني َ
سن َ
( 24 )٩
وديمناس ولوقناِ ،رفناقي
وأر ـست ُ ـركي
س ِلّ ُم
ال َمسيحِ.
َ
عليك أي ً
ُ
ضا َمرقُ ُ
وي ُ َ
س ِ
25
س ِيّدِنا عيسى ال َمسيحِ َمعَ ُكم أج َمعينَ .
في الدَّعوةِ.
ـفليَ ُك ـن فَض ُل َ

( )٧

ب بعض
كان بولس على األرجح يُملي هذه ّ
الرسالة على ناسخ ،ولكنّه على ما يبدو كت َ َ
الجمل في هذه الفقرة .وهنا يستعمل كلمات ليتح ّمل مسؤولية الدَّين على عاتقه ،حيث وقّع
ّ
الرسمية الموقّعة.
الورقة
بخط يده وفيها وعد بس ّد الدّين ،متّبعا في ذلك أسلوب األوراق ّ
( )٨قصد بولس من خالل العبارات" :اجتهد أكثر م ّما ُ
طلب منك" أن يل ّمح لفليمون بضرورة
تحرير نافع من العبوديّة.
( )٩
كان ُزهري صديق بولس ورفيقه في الدعوة ،فهو الذي بلّ َغ رسالة سيدنا عيسى ألهل
كولوسي ،ومن األرجح أنّه كان من تلك المدينة (انظر رسالة كولوسي .)12 :4 ،وأمضى وقتا
بصحبة بولس خالل إقامته الجبرية في منزله ،كما ذُكر هنا .ويعني اسمه في اللغة اليونانية
"الناذر نفسه إللهة الحب أفروديت" والمعروفة أيضا ً بي "ڤينوس" ،ولكنّنا ترجمنا معنى اسمه
إلى "زهري" .وال عالقة له بالشخص المس ّمى "زهرائي" المذكور في رسالة بولس إلى
المؤمنين في فيليبي.
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