
1 

 "شاول الُمضطِهد" لم يصبح "بولس الرسول" ،ال

 جريج النير
 

 

 

 

( قد غّير اسم شخصية مهمة نشير إليها المسيحبأن اهلل )على وجه التحديد،  امتكرر   اخاطئ   افهم   مازلت أجد
 ."اآلن باسم "القديس بولس

رحيم أن يصبح بولس الرسول، اهلل المضطهد شاول ل ما يمكنا مثل"تمام  ما يلي: حديثة  عظةفي سمعت فقد 
تغير اسمه إلى بولس، الذي شاول، الذي  إنه: "ي هذا الكالمطالب ى، كتب أحد أذكامتحان". في من نحونا

لم  المسيحتقصد أن هل ، مهال  : "قائال   سألني أحد أعضاء الكنيسةيعتبر الرسول الرئيسي لبشارة اإلنجيل". 
 "دمشق؟إلى طريق ال في سيغير اسم شاول إلى بول

 هذه الفكرة الظريفة.. مع أني ال أحب أن أفسد ، مهما كان شائع ا، ليس دقيق االرأيتكمن المشكلة في أن مثل هذا 

 شائع ولكن غير كتابي:

 األمر قد درسواعلى الرغم من أن بعض األشخاص الجادون بدون شك  —لي غير واضح  أصل هذه الفكرةإن 
لعهد القديم لحبكة روائية في ا ماهرةهي إعادة قراءة  تغيير اسم شاول إلى بولس هذهولكن يبدو أن فكرة  —

 .الرسول العظيمهذا قصة  مقحمة داخل

: 17د القديم: أبرام إلى إبراهيم )تكوين العه أثنين من آباءبتغيير أسماء  واضحكما هو معروف، قام اهلل بشكل ف
 مع المسيحقابل تا مماثال  حدث لبولس عندما شيئ   وكأنتبدو الفكرة (. 28: 32ويعقوب إلى إسرائيل )تك ( 5

 (.9 الرسل على طريق دمشق )أعمال
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 هذه تثبت أن كتابّيةفيما يلي ستة أدلة إلى بولس. شاول من ومع ذلك، ال يوجد دليل كتابي لدعم تغيير االسم 
 :الفكرة الشائعة خاطئة

 (:4: 9ناداه المسيح "شاول، شاول" أثناء ظهور المسيح له )أعمال الرسل  -1

، يتحدث بولس عن 17-15: 1في رسالة غالطية . اغير اسمه الحق   المسيحيوحي بأن  القصةال شيء في 
 .ولكن ال يوجد ذكر ألي تغيير في االسمللتبشير لألمم،  والدتهقبل مفرز ا من كونه 

 (:17: 9خاطبه حنانيا باسم "شاول" بعد تجديده )أعمال الرسل  -2

 له. المسيحظهور ما زال يطلق عليه "شاول" بعد ال يوجد ذكر لتغيير االسم، وهو 

 دعاه الروح القدس باسم "شاول" قبل رحلته التبشيرّية األولى: -3

وُح اْلُقُدُس: " 2: 13أعمال الرسل يقول  َأْفِرُزوا ِلي َبْرَناَبا َوَشاُوَل »َوَبْيَنَما ُهْم َيْخِدُموَن الرَّبَّ َوَيُصوُموَن، َقاَل الرُّ
هذا  دعوةثالث من الثالوث أن يستمر في ال لألقنومسيكون من الغريب بالنسبة «". ِلْلَعَمِل الَِّذي َدَعْوُتُهَما ِإَلْيهِ 

أربعة قبل رسول" كإلى اسمه " هذا االسم الثاني من الثالوث قد غير األقنومكان  نإ" دضطهِ مُ كالرجل باسمه "
 ة.سابق أصحاحات

 مرة أخرى:  11بعد اختبار تجديده ُاطلق عليه "شاول"  -4

 .بتغيير اسمه إلى بولس كان المسيح قد قام إنا مرة أخرى، سيكون هذا غريب  

" في سفر أعمال الرسل إال عندما بدأ بولس في رحالته سمن "شاول" إلى "بول الفاصليحدث التحول  مل -5
 أورشليم:ا عن التبشيرية بعيد  

 المسيح هوليس . "ُثمَّ َأْقَلَع ِمْن َباُفوَس ُبوُلُس َوَمْن َمَعُه" 13: 13في أعمال الرسل  الغامضذا التحول هحدث 
 ." اسمه، بل لوقاغّيرالشخص الذي "
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 :اسمين لنفس الشخص طوال الوقت سشاول وبول كان -6

وِح هو النص الفاصل في األمر: " 9: 13أعمال الرسل  ا، َفاْمَتأَل ِمَن الرُّ َوَأمَّا َشاُوُل، الَِّذي ُهَو ُبوُلُس َأْيض 
ا ". نجد هنا أن الشخص الذي قد تجّدد ُيداْلُقُدسِ  وليس "شاول الطاغية الذي تغير  —عى شاول وبولس أيض 

 تجديده.هما اسمان مزدوجان لرجل واحد، قبل وبعد  سشاول وبولالمؤمن". ف بولساسمه إلى 

 بولس هو شاول:

بنيامين، الذي  سبطمن  وكان، إلسرائيلالمستمد من الملك األول الشهير  —" "شاولإن اسم ، يّتضح لناكما 
وهو  —" . واسم "بولسهو ببساطة االسم العبري لهذا الشخص —( 5: 3 بينفسه )فيل سإليه شاول/بول انتمى
 مشتق من االسم الالتينيال، هو اسمه اليوناني — )اليونانية العامية( كوينه يونانيةصل أمن  شائعاسم 

(Paulus.) 

في أورشليم َغَمااَلِئيل  عند رجلي(، لكنه تلقى تعليمه 39: 21 الرسل لد في طرسوس )أعمالبالنسبة لشخص وُ 
. ا(، هذا ليس غريب  6-5: 3 بي؛ فيل14: 1 طية)غال ةشكل صارم من الفريسيّ في ( 3: 22)أعمال الرسل 

ا مثل ا حين باللغة اإلنجليزية  ةالناطق دولمن المهاجرين إلى ال الكثير فتمام  إلى  إلضافةبا يًّانجليز إيأخذون اسم 
عبري واسم /لهم اسم يهودي كانبولس  زمناسمهم العرقي، فإن العديد من اليهود الناطقين باليونانية في 

 .يوناني/يلينيه

َيُقوُل ِباللَُّغِة اْلِعْبَراِنيَِّة: كان " المسيحأن إلى بالتحديد  أشار، تجديده سبول روى: عندما الدليل القاطع وها ه
المسيح له  مخاطبةيلفت بولس االنتباه إلى كيفية (. 14: 26 الرسل )أعمال "َشاُوُل، َشاُوُل! ِلَماَذا َتْضَطِهُدِني؟

 .اآلن هذا االسم باسمه العبري، وال يشير إلى أنه قد تم التخلي عن

)بداية من في المقام األول  ةاليونانيباللغة بين المتحدثين  األممتركز على التي  خدمته سبول/شاول بدأعندما 
على أعمال الرسل، أن يبدأ في اإلشارة إليه  كاتب سفروقا، لمن الطبيعي بالنسبة لكان (، 9: 13 الرسل أعمال

ا أن ُيشار إليه الحق ا باسم "بول. باسمه اليوناني وجه الحصر ظر ا ، نأورشليم" في سوليس من المدهش أيض 
ا باللغة اليونانية هناكلوجود متحدثين  اسم باالنتقال من  أن يبني حجة معّينةلوقا قصد  ربمافي الواقع، . أيض 

: 1)على سبيل المثال،  لسفر أعمال الرسل، في ضوء الموضوع األوسع 13 أصحاح عندشاول إلى بولس 
التي األرض"  أقاصياليهود إلى "تي مركزها ال أورشليممدينة من  تنتقلنواة الكنيسة كانت ، (. ففي الواقع8

 .روما مدينة ، مثلمركزها اليونان
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 يوسف: اسمان كان لهاهناك عدة شخصيات أخرى في العهد الجديد ليس باألمر الفريد. فالرسول  ياسمإن 
(؛ 1: 13 الرسل ا نيجر )أعمالأيض  الذي ُيدعى سمعان (؛ و 36: 4 الرسل فيما بعد برنابا )أعمال ُدعيالذي 
 ين.(؛ من بين أخر 2: 21)يوحنا  التوأما أيض  الذي ُيدعى وتوما 

 هذا األمر مهم؟يعتبر لماذا 

سمه من شاول تغيير اهلل ال يعتبرشخٍص  فسد األمر علىأُ الوضوح في هذه المسألة؟ لماذا  من المهم فلماذا
 لنعمة اهلل؟ الذاكرةباقي في )رجل جيد( هو مثال  س)رجل سيء( إلى بول

ال مبرر لها في نهاية  —ابة ومفيدة حتى لو كانت جذّ  —لة في كلمة اهلل ة غير المتأصّ األفكار الالهوتيّ إن 
تقابل د ضطهِ ة من الفكرة القائلة بأن شاول المُ ل مدى سهولة استخالص تطبيقات قويّ أستطيع أن أتخيّ . المطاف

، ال سيما بالنظر إلى . سيكون هذا مادة للوعظاا جديد  إلى درجة أن يسوع أعطاه اسم   غّيريسوع المسيح وتمع 
ة على مثل هذه ومع ذلك، بدون أدلة كتابيّ . ة في الكتاب المقدسويّ والهُ  سماءاالبين  الوثيق رتباطاالمدى 

 .أفسد ذلك هذه الفكرة الظريفةحتى لو . نستخدمها أنيجب ال الفكرة، 

هو اختالط المجوس بالرعاة و هناك خطأ شائع آخر على مواقف أخرى بطبيعة الحال. ف ادأ جيد  ينطبق هذا المب
يمكننا استخالص بشهور.  هاوجدوا يسوع بعد بل في نفس الوقت؛ ينالمجوس موجود كنلم ي. المذود عند

 .العقيدة الصحيحة من النص الخطأ، ويمكننا استخالص العقيدة الخاطئة من النص الصحيح

جانب. وبوصفنا شعب اهلل، علينا أن نسعى لقراءة كلمة اهلل عن كثب وأن نكون أوفياء لها قدر اإلمكان، في كل 
حتى لو كان "مفيد ا" أو "رائع ا"  — بالفعل يًّاالتطبيق الذي يبدو أنه يستند إلى الكتاب المقدس ولكنه ليس كتابإن 
 .أنه قد تم تضليله طوال الوقت هص بمجرد إدراكإيمان أحد األشخا ضعفيمكن أن يؤدي بسهولة إلى  —


