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العرتاض: 
اتريخ وفاة بولس حسب أغلب املراجع وحسب املؤرخ ويل ديورانت يف كتابه 
قصة احلضارة هو 64 أو 67م. ويقول املريزا أن املسيح تويف بعد عمر 120 
عــام يعــين 120م إذن فقــد تــويف بولــس قبــل املســيح حبــوايل 53 ســنة. يذكــر 
املــريزا احملــرم يف كتــاب »عاقبــة آهتــم« حــول آيــة »فلما توفيتــين« أن النصارى 
فسدوا بعد وفاة املسيح ال يف حياته يف حن يقول يف »ينبوع املسيحية« أن 
كل املفاســد والعيــوب تطرقــت إىل هــذا الديــن بواســطة بولــس وأنــه هو الذي 

زرع بذرة الثالوث.
خالصــة اعــراض املعــرض هــو: مؤســس مجاعتكــم يقــول أن بولس هو الذي 
جعل املسيح الناصري إهلا. فكيف حدث هذا وقد تويف قبله ب 53 عاما؟!

الرد:
أصول املسيحية

أمــور  العليــا يف  الســلطة  أن  نعلــم مجيعــا 
األول  اجليــل  مســيحيي  عنــد  الديــن 
كانــت تتمثــل يف مرجعــن اثنــن؛ أوهلمــا 
عليــه  ُيطلــق  والــذي كان  القــدمي  العهــد 
مــا كان  واثنيهمــا  واآلنبيــاء«  »الشــريعة 
ُيســمى »الــرب« أي املُعلــم. وهــذا التعليم 
هــو التعليــم الذي ألقاه املســيح الناصري. 
وكان العهــد القــدمي هــو فقــط املكتــوب، 
بــه  ُيبشــر  ومــا كان  املســيح  أقــوال  وأمــا 
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التالميــذ احلواريــون فقــد تناقلتها ألســنة 
احُلفــاظ طويــاًل. ومل يشــعر املســيحيون 
التالميــذ  آخــر  وفــاة  بعــد  إال  األوائــل 
عملــه  مــا  أهــم  تدويــن  بضــرورة  95م 
التالميذ وحفظ ما كتبوه وإن كان هذا 

التعليم الشفهي حيظى مبكانة كبرية.

توقيت ظهور رسائل بولس
إىل مــا يقــارب ســنة 150م اســتدرج 
املســيحيون يف القــرن الثــاين امليــالدي، 
مــن حيــث مل يشــعروا، إىل الشــروع يف 
إنشــاء جمموعــة جديــدة مــن األســفار 
املُقدســة، وأغلــب الظــن أهنــم مجعوا يف 
بــدء أمرهــم رســائل بولــس واســتعملوها 
يف حياهتــم الكنســية. ومل تكــن غايتهــم 
ُملحًقــا  أو  ضميمــة  يؤلفــوا  أن  قــط 
للكتــاب املقــدس »الشــريعة واألنبيــاء« 
فقــد  توجههــم،  األحــداث  تركــوا  بــل 
كانــت رســائل بولــس مكتوبــة يف حن 

أن التقليد اإلجنيلي كان ال يزال معظمه 
متناقاًل على ألسنة احُلّفاظ، فضاًل عن 
أن بولس نفســه كان قد أوصى بتالوة 

رسائله وتداوهلا يف الكنائس املتفرقة.
وجيــب أن ُيعلــم يقينًــا أيًضــا أنــه رغــم 
شــهرة رســائل بولــس فليــس هنــاك قبل 
أي  200م  امليــالدي  الثــاين  القــرن 
شهادة تثبت أن هذه النصوص كانت 
ُتعــد أســفارًا مقدســة هلــا من الشــأن ما 

للكتاب املقدس.

أثنــاء  مــاذا كان يفعــل بولــس  لكــن 
حياته؟!

يذكر املؤرخ الكبري ول ديورانت أن بولس 
كان ميلي رسائله إمالًء، فخرجت كما 
هي عليه من أســلوب خطايب جذاب، 
وإن مل ختُل من األخطاء. وكان يروجها 
يف األمــم مــن غــري اليهــود املُهتدين )أي 
املسيحين( الذين رفضوا بدورهم عمله 
هــذا واملخالــف لتعليــم الســيد املســيح، 
الــذي قــال هــو نفســه: »إىل طريــق أمــم 
ال متضوا« فلم جيد بولس متنفًسا طوال 
حيــاة التالميــذ وحياة املســيح نفســه إال 
يف أوســاط األمم والوثنين لرويج فكره 
بينمــا  املســيح.  لتعليــم  متاًمــا  املخالــف 
رســائله الــي بذرهــا منــذ البدايــة مل تنــل 
اليهــود  أوســاط  يف  رمســي  اعتمــاد  أي 
املهتديــن إال بعــد فــرة كبــرية مــن وفــاة 
املسيح. ذلك كما ذكران آنًفا نقاًل عن 

مصدر مسيحي.


