الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة

سمطان اهلل ومسئولية االنسان

ق.د /سامح موريس
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ما في ىذا الموضوع الذي نبدأ في دراستو فسوؼ نتعرض لقضية تسبب الكثير مف الحيرة
واالرتباؾ لمكثير مف الناس .ىذه القضية رغـ أنيا معقدة جداً إال أنيا تمس جانب كبير مف
واقعنا العممي في الحياة .وفي تناولنا ليذه القضية سوؼ نجيب عمى الكثير مف األسئمة التي

تواجينا في حياتنا مع اهلل .وموضوع القضية ىو سمطاف اهلل ومسئولية االنساف ,فيؿ االنساف
مسير أـ مخير؟ ىؿ االنساف مثؿ قطع الشطرنج التي ُيحركيا اهلل كما يشاء دوف أي إرادة
مف اإلنساف؟ ىؿ الحياة عبارة عف فيمـ قد سبؽ اهلل بكتابة السيناريو الخاص بو ويستخدمنا
لكي نمعب أدواره المختمفة؟ ىؿ الزواج ىو قسمة ونصيب وعمى االنساف الرضا بما قسـ اهلل
لكؿ شخص منا أـ أنو يتركنا نختار شريؾ الحياة؟ ىؿ اهلل قضى باألمور أف تحدث وقدرىا
لئلنساف بغض النظر عف إرادة اإلنساف؟ أو بمعنى أخر كيؼ يتوافؽ سمطاف اهلل مع
مسئولية اإلنساف؟
ىل السمطان اإلليي كامل وحرية اإلنسان محدودة؟
أم ىل السمطان اإلليي محدود وحريةاإلنسان كاممة؟
أم ىل السمطان اإلليي كامل وحرية اإلنسان كاممة؟

األ سئمة السابقة ىي مجموعة مف االسئمة الفمسفية التي نجاوب عنيا دائما بفكر المقدر
والمكتوب أو القضاء والقدر وغيرىا مف األفكار الخاطئة الفاسدة التي تضممنا وتعصؼ بنا
في طريؽ الحياة مع اهلل ،ألف طرؽ تفكيرنا واجابتنا عمى األسئمة السابقة تديف اهلل وتشوه
صورتو أماـ عيوننا ,فعدـ التوازف بيف سمطاف اهلل وبيف مسئولية االنساف سوؼ ينشئ عنو
الكثير مف السموكيات المريضة والعقائد المشوىو عف اهلل.
إذا سممنا بأف سمطاف اهلل كامؿ وحرية اإلنساف محدودة ،كيؼ يحاسبنا اهلل عمى أفعالنا
وأخطائنا ،وكيؼ نكوف مسئوليف عف مصيرنا األبدي وحريتنا في إتخاذ ق ارراتنا المحدودة؟!
واذا فرضنا أف حرية االنساف غير محدودة وكاممة وأنو يستطيع أف يفعؿ ما يشاء وقتما
يشاء ،فكيؼ يسمح اهلل بيذه الفوضى وكيؼ يسمح صاحب السمطاف بأف يتنازؿ عف سمطانو
لبلنساف المحدود؟!
مف الرائع أف نعرؼ أف الكممة المقدسة تجاوبنا وتفؾ لنا طبلسـ ىذا الموضوع الشائؾ
المعقد ،فدعونا ُنسمـ أذىاننا إلى الروح القدس لكي يعمف لنا مف الكممة المقدسة كيؼ يجاوبنا
اهلل عف ىذا األمر ولنبدأ بالحقيقة األولى.
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أوالً :اهلل كمي القدرة وكمي السمطان
كمي القدرة

ىذا ماعرفناه وفيمناه في الدراسة الخاصة بشخصية اهلل ,فمقد رأينا كيؼ أف اهلل كمي القدرة
واليعسر أمامو أمر ،وسوؼ نستعرض
ِ
ؼ :اهللُ ا ْلقَ ِاد ُر
وس َ
 " َوقَا َؿ َي ْعقُ ُوب ل ُي ُ
َوَب َارَكنِي"(.تؾ)3 :84

معاً بعض اآليات التي تؤكد ىذه الحقيقة:
وز ِفي أ َْر ِ
اف
ش ْي ٍء َ
َعمَى ُك ِّل َ
ظيَ َر لِي ِفي لُ َ
ض َك ْن َع َ

ات السَّم ِ
اء
يؾ الَِّذي ُي ِع ُين َ
 " ِم ْف إِلَ ِو أَبِ َؾ َو ِم َن ا ْلقَ ِاد ِر َع َمى ُك ِّل َ
ش ْي ٍء الَِّذي ُيَب ِارُك َؾ تَأْتِي َب َرَك ُ
َ
الربِ ِ
الر ِحِـ"(.تؾ)52 :84
ات ا ْل َغ ْم ِر َّا
ات الثَّ ْدَي ْي ِف َو َّ
ِم ْف فَ ْو ُ
تَ .ب َرَك ُ
ض تَ ْح ُ
ؽ َوَب َرَك ُ
ؾ أ َْمٌر"(.أي)5 :85
ش ْي ٍء َوالَ َي ْع ُس ُر َعمَ ْي َ
ستَ ِطيعُ ُك َّل َ
 "قَ ْد َعمِ ْم ُت أ ََّن َك تَ ْ
ونوف لِي بنِيف وبَن ٍ
ش ْيء"ٍ) 5كو:6
ات َيقُو ُؿ َّ
الر ُّب ا ْلقَ ِاد ُر َع َمى ُك ِّل َ
َ َ ََ
وف لَ ُك ْـ أَباً َوأ َْنتُ ْـ تَ ُك ُ َ
 " َوأَ ُك َ(84
ِ َِّ
اإل لَ ُو ا ْلقَ ِادر ع َمى ُك ِّل َ ٍ
ِِ
ب ِْ
اف َوالَِّذي َيأْتِي،
الر ُّ
يفَ :ن ْش ُك ُر َؾ أَُّييَا َّ
ُ َ
ش ْيء ،ا ْل َكائ ُف َوالذي َك َ
 "قَائم َِ
ت" (رؤ )81:88
ألََّن َؾ أ َ
يمةَ َو َممَ ْك َ
َخ ْذ َ
ت قُ ْد َرتَ َؾ ا ْل َعظ َ

كمي السمطان

ِ
ط ُانوُ إِلَى َد ْور
وت أََب ِد ٌّ
ي َو ُس ْم َ
َع َ
اىا! َممَ ُكوتُوُ َممَ ُك ٌ
 " َآياتُوُ َما أ ْظ َميَا َو َع َجائ ُبوُ َما أَ ْق َو َ
ٍٍفَ َد ْوٍر"(.دا)3 :8
ت ع ْيَن َّي إِلَى السَّم ِ
 "و ِع ْن َد ْانتِي ِت
اء األََّي ِاـ :أََنا َن ُب َ
اء فَ َر َج َع ِإلَ َّي َع ْقمِي َوَب َارْك ُ
َّر َرفَ ْع ُ َ
وخ ْذ َنص ُ
َ
َ
َ
ِ ِ
ان أ ََب ِدي َو َممَ ُكوتُوُ إِلَى َد ْوٍر فَ َد ْوٍر.
س ْمطَ ٌ
ت َو َح َم ْد ُ
ا ْل َعمِ َّي َو َسَّب ْح ُ
س ْمطَانُ ُو ُ
ت ا ْل َح َّي إِلَى األََبد الَّذي ُ
ض َكبلَ َشيء وىو ي ْفع ُؿ َكما ي َشاء ِفي ج ْن ِد السَّم ِ
اف األ َْر ِ
اف األ َْر ِ
اء َو ُس َّك ِ
ت َج ِميعُ ُس َّك ِ
ض
َو ُح ِسَب ْ
ُ
ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُ
َ
وج ُد َم ْف َي ْمَنعُ َي َدهُ أ َْو َيقُو ُؿ لَوَُ :ما َذا تَ ْف َع ُؿ"؟(دا)32 ,38 :8
َوالَ ُي َ
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ِ ِ
 "فَأ ْ ِِ
طاناً وم ْجداً وممَ ُكوتاً لِتَتَعَّب َد لَوُ ُك ُّؿ ُّ
الش ُع ِ
ان
س ْم َ
س ْم َ
ط ٌ
طا ُن ُو ُ
وب َواألُ َمـ َواألَْلسَنةُ .
َ
ََ
ُعط َي ُس ْم َ َ َ
ِ
ض"( .دا )88 :1
أ ََبدي َما لَ ْف َي ُزو َؿ َو َممَ ُكوتُوُ َما الَ َي ْنقَ ِر ُ
الني ِر إِلَى أَقَ ِ
_ " ......وس ْم َ ِ
ِ
اصي األ َْر ِ
ض"( .زؾ)81 :4
ُ
طا ُن ُو م َن ا ْل َب ْح ِر إِلَى ا ْل َب ْحرٍ َو ِم َف َّ ْ
َّى ِرَ .ع ْيَناهُ تَُرِاقَب ِ
وف الَ َي ْرفَ ُع َّف أ َْنفُ َسيُ ْـ".
سمِّطٌ ِبقَُّوِت ِو إَِلى الد ْ
اف األ َُم َـ .ا ْل ُمتَ َمِّرُد َ
 " ُمتَ َالسم ِ
 "فَتَقَ َّدـ يسوعُ و َكمَّميـ قَائِبلًُ :د ِفع إِلَ َّي ُك ُّل س ْمطَ ٍ ِاء َو َعمَى األ َْر ِ
ض"
َ
ُ
َ َ ُ َ َ ُْ
ان في َّ َ

(مز)1 :66

(مت)84 :54

ِ
س لِ َم ْن
اء ُ
اء ُ
ؼ»َ .فِإذاً لَ ْي َ
ؼ َعمَى َم ْف أَتََر َ
وسى« :إِِّني أ َْر َح ُـ َم ْف أ َْر َح ُـ َوأَتََر َ
 "ألََّنوُ َيقُو ُؿ ل ُم َِ
س َعى َب ْل لِمَّ ِو الَّ ِذي َي ْر َح ُم"( .رو)86 ,82 :4
َي َ
اء َوالَ ل َم ْن َي ْ
ش ُ
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ىل يوجد حدود لسمطان اهلل؟
ىل كمية سمطان اهلل وقدرتو الغير محدودة تجعمو يفعل ما يشاء وقتما يشاء؟

واف وجد ىذا األم ر الذي يقيد سمطاف وقدرة اهلل فما عساه يكوف ىذا األمر الذي يستطيع أف
يقؼ أماـ اهلل؟ ىؿ يوجد مف يممؾ سمطاف أعمى مف سمطاف اهلل أـ أف اهلل نفسو ىو الذي
يفعؿ ىذا؟ دعونا نتقدـ رويداً رويداً لئلجابة عمى كؿ ىذه األسئمة المحيرة ،وننتقؿ إلى
الحقيقة الثانية

ثانياً :اهلل الخالق وضع قوانين لحكم الخميقة

كما عرفنا وتعممنا أف اهلل ىو الخالؽ الوحيد ليذا الكوف ،فقد خمؽ السموات واألرض وكؿ ما

فييا .في األصحاح األوؿ والثاني مف سفر التكويف يتحدث الوحي عف خمؽ اهلل لمعالـ وأيضا
في سفر الرؤيا يؤكد الوحي ىذه الحقيقة:
شي ِ
ت ُم ْستَ ِح ٌّ
الر ُّ
اء،
ؽ أَُّييَا َّ
َف تَأ ُ
 «أ َْن َب أْ
امةَ َوا ْلقُ ْد َرةَ ،أل ََّن َك أَ ْن َت َخمَ ْق َت ُك َّل األَ ْ َ
ْخ َذ ا ْل َم ْج َد َوا ْل َك َر َ
اد ِت َك َك ِائ َن ٌة َو ُخمِ َق ْت»(.رؤ)88 :8
َو ِى َي ِبِإ َر َ
واهلل لـ يخمؽ الخميقة بكؿ ما فييا فقط ،بؿ أيضاً وضع ليا القوانيف البلزمة لحكـ ىذه
الخميقة  ,فوضع القوانيف التي تحكـ حركة الشمس والقمر وكؿ الكواكب والنجوـ التي تسبح

في الفضاء ،لذلؾ ال تتصادـ ىذه الكواكب والنجوـ مع بعضيا البعض بؿ تسير وتتحرؾ
وفقاً لنظاـ وقانوف محكـ ذاتي العمؿ ،بمعنى أف القانوف ينفذ نفسو بنفسو ,فبل يحتاج اهلل في
أي وقت أف يرسؿ مبلئكتو كي ينفذ قوانينو التي وضعيا لحفظ الكوف .أيضاً القوانيف التي
وضعيا اهلل لحكـ المادة وحركة االلكترونات حوؿ النواة ،ىي قوانيف في غاية الدقة وكميا

يفعميا في أي وقت مف الزمف ,فمقد خمؽ اهلل كؿ
تعمؿ بشكؿ تمقائي والتحتاج مف اهلل أف ّ
يفعمو ويشغمو.
شيء وخمؽ معو قانونو الذي ّ
في األصحاح األوؿ مف سفر التكويف والثاني نستطيع أف نميز ثبلثة أنواع مف الخبلئؽ في

عالمنا وكوكبنا الذي نعيش فيو وىي:
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نبلحظ في الخميقة الغير بيولوجية "المادية" أف القوانيف الخاصة بيا ىي قوانيف
مطمقة أي تنفذ نفسيا بنفسيا والتحتاج مف اهلل أف يتدخؿ لتنفيذىا كمما استدعت
الحاجة .ونبلحظ أيضاً أف الخميقة البيولوجية "الكائف الحي" خاضعة لمقوانيف التي

تحكـ الخميقة الغير بيولوجية "المادية" مثؿ الجاذبية ،فالخميقة البيولوجية ال تستطيع

أف تتجاىؿ قانوف الجاذبية بؿ يجب عمييا أف تخضع لو وتحترمو ,لكف الخميقة الحية
البيولوجية ال نخضع فقط لمقوانيف المادية بؿ أيضاً وضع اهلل مجموعة أخرى مف
القوانيف التي ىي قوانيف الحياة والغرائز والتنفس واإلخراج والتكاثر وقد وضعيا اهلل

عندما خمؽ الخميقة لكي تحفظيا وتحكميا .أيضاً نستطيع أف نميز نوع أخر مف
الخبلئؽ خمقو اهلل أال وىو اإلنساف الذي ىو رأس الخميقة وتاجيا ،فيو الوحيد
المخموؽ عمى صورة اهلل ولو شخصية أدبية تميزه كشخصية اهلل األدبية ،فبل نستطيع
أف نخمط بيف خمؽ اهلل لمحيوانات وبيف خمقو لئلنساف ،فقد أثبت العمماء أف الفرؽ في
التطور بيف الشمبانزي الذي ىو مف أذكى المخموقات وبيف اإلنساف كالفرؽ بيف ورقة
الشجر وبيف الشمبانزي فبينيما مشوار طويؿ مف التطور واإلبداع وبينيما الكثير مف
الكائنات الدقيقة والمعقدة عمى الرغـ مف أنو ال يوجد كائف حي بيف الشمبانزي
واإلنساف ,فاإلنساف خاضع لمقوانيف المادية وخاضع أيضاً لمقوانيف البيولوجية ألنو
كائف حي لو شخصية أدبية وعنده البعد واإلحساس األخبلقي ولو القدرة عمى

االختيار واإلبداع ،لذا ُسمي بالكائف األدبي .وكما وضع اهلل القوانيف المادية لحكـ
العالـ المادي ووضع قوانيف الحياة لضبط الخميقة البيولوجية ،وضع أيضاً القوانيف
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األخبلقية لحكـ الكائف األدبي وتنظيـ العبلقة بينو وبينيا ,وبينيا وبيف باقي الخبلئؽ
األخرى باعتباره األسمى بيف المخموقات ,وبينو وبيف مثيمو.
وألف اهلل ىو واضع كؿ ىذه القوانيف سواء المادية أو البيولوجية أو األخبلقية ،فيو
يحترـ ىذه القوانيف التي وضعيا ويتعامؿ معيا ومف خبلليا واليسمح لنفسو عمى
اإلطبلؽ أف يكسر أي منيا أو يستييف بإحداىا ,وىذا عمى النقيض تماماً مف الذي

يحدث في مجتمعاتنا ،فواضع القوانيف يعتبر نفسو أعمى مف القانوف وبالتالي يعطي
لنفسو كؿ الحؽ أف يكسره وقتما يشاء وكيفما يشاء .اهلل لـ يجبره أحد عمى وضع ىذه
القوانيف بؿ ىو الذي وضعيا بنفسو ويريد الجميع أف يحترموىا ويخضعوا ليا ،لذلؾ
فاهلل فيو أوؿ شخص يحترـ ىذه القوانيف وبالطبع ىذا اليقمؿ مف شأنو أو إمكانياتو
في أي شيء.
ولقد رتب اهلل القوانيف المادية والبيولوجية واألدبية ترتيباً مف حيث األىمية والسمطاف،

فوضع القوانيف األدبية واألخبلقية فوؽ القوانيف المادية والبيولوجية وأيضاً القوانيف
البيولوجية فوؽ القوانيف المادية ..لقد أعطى اهلل سمطاف أعمى لمقوانيف األدبية عمى

القوانيف البيولوجية والمادية ،وكذلؾ أعطى سمطاف أعمى لمقوانيف البيولوجية عمى
القوانيف المادية ,بمعنى أخر يتدخؿ اهلل مف أجؿ القوانيف األدبية في القوانيف
البيولوجية والمادية ومف أجؿ القوانيف البيولوجية يتدخؿ في القوانيف المادية.
ىنا فقط نستطيع أف نجاوب عمى السؤاؿ السابؽ الذي ىو :ىل يوجد حدود لسمطان
اهلل أوىل يوجد من ُيحد اهلل؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ نقوؿ :نعـ ،يوجد مف ُيحد اهلل في قدرتو وسمطانو ..وىذا األمر ىو
القوانيف التي وضعيا ىو بنفسو ،فيو بنفسو وبإرادتو وسمطانو يختار أف يكوف سمطانو محدد
بالقوانيف التي وضعيا لكي ينظـ العبلقات بينو وبيف الخبلئؽ المختمفة ،عمماً بأف ىذه

القوانيف كاممة وبارعة ألنيا صادرة عف إلو كامؿ وبارع .وىنا يتدخؿ اهلل في القوانيف بحسب
الترتيب األعمى مف حيث السمطاف ليذه القوانيف ,فربما يتدخؿ اهلل ليكسر قانوف مف القوانيف
المادية لمصمحة قانوف مف القوانيف البيولوجية أو أف يتدخؿ ليكسر قانوف مف القوانيف
البيولوجية لصالح قانوف مف القوانيف األدبية واألخبلقية ,وىذا ما نراه بوضوح في (خر:88
:)55 ،58
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شرِقي ٍ
يد ٍة ُك َّل المَّ ْي ِل َو َج َع َل
الر ُّ
ب ا ْل َب ْح َر ِب ِر ٍ
َج َرى َّ
َّة َ
ش ِد َ
وسى َي َدهُ َعمَى ا ْل َب ْح ِر فَأ ْ
 " َو َم َّد ُم َيح َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ش َّ
ور لَيُ ْـ
س ًة َوا ْن َ
اء .فَ َد َخ َؿ َب ُنو إِ ْس َرائي َؿ في َو َسط ا ْلَب ْح ِر َعمَى ا ْلَيابِ َسة َوا ْل َم ُ
ق ا ْل َم ُ
ا ْل َب ْح َر َيا ِب َ
اء ُس ٌ
َع ْف َي ِمينِ ِي ْـ َو َع ْف َي َس ِارِى ْـ".
فاهلل ىنا كسر قانوف مف القوانيف المادية عندما أتى بريح شرقية شديدة كؿ الميؿ وجعؿ
البحر يابسة .لقد كسر اهلل القانوف المادي مف أجؿ قانوف أدبي ينظـ عبلقتو باإلنساف ,فمف
أجؿ موسى عبده الذي وقؼ أمامو وأمف بو وبقدرتو صنع اهلل ىذا ،وبدوف موسى لـ يكف
ليصنع اهلل ىذه اآلية ويكسر القانوف المادي.
برىاف أخر:

الريح وتَم ُّوج ا ْلم ِ
ِِ
اء
يفَ« :يا ُم َعمِّ ُـ َيا ُم َعمِّ ُـ إَِّنَنا َن ْيمِ ُ
 "فَتَقَ َّد ُموا َوأ َْيقَظُوهُ قَائم َام َوا ْنتَ َي َر ِّ َ َ َ َ َ
ؾ!» فَقَ َ
وء" (لو)58 :4
ص َار ُى ُد ٌ
فَا ْنتَ َي َيا َو َ

ىنا الرب يسوع بنفسو الذي ىو اهلل الظاىر في الجسد ,كسر قانوف مادي وانتير الريح

والبحر فصار ىدوء ...كؿ ىذا بسبب أف تبلميذه خافوا أف ييمكوا فأيقظوه صارخيف طالبيف
معونتو ،فكسر القانوف المادي ألجؿ قانوف أدبي أخبلقي لصالح االنساف ,وىذا ليس معناه
أف اهلل يكسر قوانينو في الوقت الذي يشاء ،بؿ ىو اليكسر القانوف المادي أو البيولوجي إال
لصالح القانوف األدبي ,وىذا ما يحدث عندما يقرر اهلل أف يشفي شخص ما فيكسر القانوف
البيولوجي لصالح القانوف األدبي.
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استعرضنا في بعض مف االسئمة التي تدور في أذىاننا عف سمطاف اهلل ومسئوليتو عما
يحدث لنا وأيضاً مسئولية اإلنساف تجاه ىذه األمور ،وبدأنا في اإلجابة عف كؿ ىذه األسئمة
وغيرىا عف طريؽ تناوؿ مجموعة مف الحقائؽ ،وبدأناىا بالحقيقتيف اآلتيتيف:

أوالً :اهلل كمي القدرة وكمي السمطان

ثانياً :اهلل الخالق وضع قوانين لحكم الخميقة

ولقد رتب اهلل القوانيف المادية والبيولوجية واألدبية ترتيباً مف حيث األىمية والسمطاف ،فوضع

القوانيف األدبية واألخبلقية فوؽ القوانيف المادية والبيولوجية ،والقوانيف البيولوجية فوؽ القوانيف

المادية ،فمقد أعطى اهلل سمطاف أعمى لمقوانيف األدبية عمى القوانيف البيولوجية والمادية
وكذلؾ أعطى سمطاف أعمى لمقوانيف البيولوجية عمى القوانيف المادية ,بمعنى آخر يتدخؿ اهلل
في القوانيف البيولوجية والمادية مف أجؿ القوانيف األدبية ومف أجؿ القوانيف البيولوجية يتدخؿ
في القوانيف المادية .في ىذه الحمقة نتناوؿ معاً ماىية القانوف األدبي الذي يحكـ الخميقة.
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ثالثاً :القانون األدبي

وىب اهلل اإلنساف الحرية األدبية ”األخبلقية“ في االختيار ،وجعمو مسئوالً عف نتيجة

اختياراتو ،ولكف مسئوليتو ليست طبيعية فاإلنساف مسير في األمور المادية التي ليست
أخبلقية مثؿ (الشكؿ ,الموف ,الجنس ,مكاف الميبلد ,العائمة التي نشأ فييا ,القدرات الذىنية)
والتي ليس ليا تأثير عمى مصيره األبدي أو عبلقتو مع اهلل أو حتى عبلقتو مع شريؾ
الحياة ،فنحف مف نحدد مف ىو ىذا الشريؾ أو عبلقتي مع أوالدي ألننا نختار طريقة تربيتنا

الدي ألني ال أممؾ حرية
ألطفالنا ,بينما مف الممكف أف تؤثر ىذه األمور عمى عبلقتي بو ّ
اختيارىما أو تغييرىما ,أي أف اإلنساف لو الحؽ في االختيار في كؿ األمور األدبية
األخبلقية التي تحدد مصيره األدبي ,وىذا مانراه واضحاً في اآليات التالية:
َما َش َج َرةُ َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َخ ْي ِر
بل َوأ َّ
قَائِبلًِ « :م ْف َج ِم ِ
يع َش َج ِر ا ْل َجَّن ِة تَْأ ُك ُؿ أَ ْك ً
وت»( .تؾ)81 ,86 :5
َي ْوَم تَأْ ُك ُل ِم ْن َيا َم ْوتاً تَ ُم ُ

ب ِ
الر ُّ
آد َـ
صى َّ
اإللَوُ َ
 َوأ َْو َو َّ
الشِّر فَالَ تَأْ ُك ْل ِم ْن َيا أل ََّن َك
َ
في ىذه اآلية ،نرى بوضوح القانوف األدبي ويتضح جمياً مجاؿ عمؿ ىذا القانوف فدائرة
حكمو ىو الخير والشر ،أيضاً نرى نتيجة كسر ىذا القانوف وىي الموت.

اختَ ِر
ام َ
المع َن َة فَ ْ
ض قَ ْد َج َع ُ
الم ْو َتَ .
ؾ َ
اء َواأل َْر َ
 "أُ ْش ِي ُد َع ْمي ُك ُـ َالب َرَك َة َو ْ
َّم َ
الح َياةَ َو َ
مت قُ َّد َ
الي ْوَـ الس َ
ؾ" (تث)84 :31
ت َوَن ْسمُ َ
الحَياةَ لِتَ ْحَيا أ َْن َ
َ

في ىذه اآلية ،نرى كيؼ أف اهلل قد أعطى كؿ الحرية لئلنساف لكي يختار مصيره األدبي؛

الحياة والموت ,البركة والمعنة فيو يضع أمامنا البركة والمعنة ,والحياة والموت ويحثنا
وينصحنا أف نختار الحياة لكي نحيا ولكف إذا اخترنا الموت فسوؼ نموت ،فينا يعيد اهلل
عمينا نفس ما قد نادى بو في جنة عدف (تؾ.)81 ,86 :5
ت َخطَ َايا ُك ْـ َكا ْل ِق ْرِم ِز تَْبَي ُّ
الر ُّ
اء
اج ْج َيقُو ُؿ َّ
ض َكالثَّْم ِج .إِ ْف َك َان ْ
ب .إِ ْف َك َان ْ
 " َىمُ َّـ َنتَ َح َت َح ْم َر َ
وؼ .إِف ِش ْئتُم و ِ
الص ِ
ي تَ ِ
وف َخ ْي َر األ َْر ِ
َك ُّ
ضَ .وِا ْف أ ََب ْيتُ ْم َوتَ َم َّرْدتُ ْم
ص ُير َك ُّ
الدوِد ِّ
ْ
سم ْعتُ ْم تَْأ ُكمُ َ
ْ َ َ
تُؤ َكمُوف بِالس َّْي ِ
الر ِّ
ؼ» .أل َّ
ب تَ َكمَّ َـ"( .أش)51 -84 :8
َف َف َـ َّ
ْ َ
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يدعونا اهلل ىنا أف نسأؿ ونناقش لكي نقتنع فمف غير الممكف أف نقبؿ الحقائؽ اإليمانية ىكذا
دوف بحث وفيـ واقتناع ,فبل توجد حقيقة روحية حقيقية غير مقنعة ألفيامنا ,فكؿ ماىو غير
مقنع لمعقؿ ىو غير منطقي ألنو ليس بحقيقي .اهلل نفسو يدعونا أف نتحاجج ونناقش ونفيـ
ونقتنع حتى يكوف إيماننا راسخ مؤسس عمى الصخر ,كما يعطي لنا أيضاً الحرية في

االختيار مابيف الطاعة والتمرد.

ب :أَما أ ِ
ت ِإ ْس َرائِي َؿ َيقُو ُؿ
َصَن َع بِ ُك ْـ َكيَ َذا ا ْلفَ َّخ ِار ِّ
ص َار إِلَ َّي َكبلَ ُـ َّ
ي َيا َب ْي َ
َستَطيعُ أ ْ
َف أ ْ
الر ِّ َ ْ
"فَ َ
ب؟ ُى َوَذا َكالطِّ ِ
الر ُّ
ُم ٍة َو َعمَى
يف بَِي ِد ا ْلفَ َّخ ِار ِّ
َّ
ت إِ ْس َرائِي َؿ .تَ َارةً أَتَ َكمَّ ُـ َعمَى أ َّ
ي أ َْنتُ ْـ َى َك َذا بَِي ِدي َيا َب ْي َ
ت َعمَ ْييا َع ْف َشِّرَىا فَأَ ْن َدـ َع ِف َّ
م ْممَ َك ٍة بِا ْل َق ْم ِع وا ْلي ْدِـ و ِ
الشِّر
اإل ْىبلَ ِؾ فَتَْر ِجعُ تِْم َؾ األ َُّمةُ الَّتِي تَ َكمَّ ْم ُ
َ
َ
ُ
َ َ َ
ِ
ٍ
ت أَف أَصَنعو بِيا .وتَارةً أَتَ َكمَّـ عمَى أ َّ ٍ
َِّ
س فَتَ ْفع ُؿ َّ
الش َّر
ُ َ
ُمة َو َعمَى َم ْممَ َكة بِا ْلبَِناء َوا ْل َغ ْر ِ َ
الذي قَ َ
ص ْد ُ ْ ْ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ُح ِس ُف إِلَ ْييَا بِ ِو"( .إر-2 :84
ت إِِّني أ ْ
ص ْوتِي فَأ َْن َد ُـ َع ِف ا ْل َخ ْي ِر الَِّذي قُ ْم ُ
في َع ْيَن َّي فَبلَ تَ ْس َمعُ ل َ
)81

بقراءة ىذه اآليات نفيـ مف أوؿ وىمة أف ىناؾ الكثير مف القدرية والقضاء والقدر بينما في
اواخر المقطع الكتابي نبتدأ في فيـ مايريد أف يقولو اهلل ,فالطيف في يد الفخاري ليس لو أي
حرية اختيار ونحف في يد اهلل ىكذا إذا فسدنا يعود يصنعنا وعاء أخر ،ولكف مف المبلحظة
الدقيقة نجد أف اهلل يقوؿ " أَما أ ِ
ي "...فاهلل يوضح لنا أنو
َصَن َع بِ ُك ْـ َكيَ َذا ا ْلفَ َّخ ِار ِّ
َستَطيعُ أ ْ
َف أ ْ
َ ْ
يستطيع أف يفعؿ كؿ شيء فيو الكمي القدرة والسمطاف كما درسنا سابقاً ,ولكنو ال يتصرؼ
ىكذا بؿ ىو في بعض االحياف يتكمـ باليدـ والفناء بالنبوة والرؤى عمى أمة أو مممكة ثـ

تقرر ىذه األمة أف تعود إلى صوابيا بتوبة ورجوع فيغير اهلل ماقد تكمـ بو عمى ىذه األمة أو
المممكة ،فتأديبو ليذه األمة ىو بسبب عصيانيا ولذلؾ عندما ترجع إلى رشدىا يمحو اهلل كؿ
تأديب كاف مستحقاً عمييا ,والعكس صحيح ففي بعض االوقات يتكمـ اهلل عمى أمة بالبركة
والغنى والوفرة ولكف بسبب عدـ طاعتيا وتمردىا يرجع اهلل في كؿ الخير الذي كاف عتيداً أف

ترثو وذلؾ بسبب رجوعيا مف وراء اهلل ,فما سوؼ يفعمو اهلل بنا يتوقؼ عمى موقفنا منو وعمى
رغبتنا في القرب أو البعد عنو أي يتوقؼ عمى طاعتنا أو تمردنا وليس ىو حكـ مسبؽ مقدر

ومكتوب مقضي بو مف قبؿ اهلل ال يتغير .يستطيع اهلل أف يخمقنا طيف يصنع بنا مايريد
وقتما يريد ،لكنو ال ولف يفعؿ ذلؾ ويعاممنا ىكذا فمقد خمقنا عمى صورتو .فاهلل ذو الشخصية
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األدبية الغير المحدودة الذي لو حرية القرار قد خمقنا عمى صورتو ومثالو ،لذا لنا نفس
سمات الشخصية األدبية بصورة محدودة التي تفكر وتناقش لتفيـ وتقتنع وليا كؿ الحرية في
اتخاذ ق ارراتيا وىذا نراه في الشاىد التالي:
ِ
ِ
ِ
 «يا أُور َشمِيـ يا أ َِج َم َع
يف إِلَ ْييَا َك ْـ َم َّرٍة أ ََرْد ُ
َف أ ْ
ت أْ
يـ َيا قَاتمَةَ األ َْنبَِياء َوَار ِج َمةَ ا ْل ُم ْر َسم َ
َ ُ َُ ُ
ُور َشم ُ
أ َْوالَ َد ِؾ َك َما تَ ْج َمعُ َّ
ؾ لَ ُك ْـ َخ َراباً!
يدواُ .ى َوَذا َب ْيتُ ُك ْـ ُي ْت َر ُ
اح ْييَا َولَ ْم تُ ِر ُ
اجةُ ِف َر َ
اخيَا تَ ْح َ
ت َجَن َ
الد َج َ
(مت)31 :53
فالرب يسوع ينادي عمى أورشميـ ويدينيا لقتؿ أنبياءه ورجـ مرسميو .لقد حاوؿ أف يجمع
مشتتييا ويضميـ معاً لكنيـ لـ يريدوا ،وىنا لـ يستطيع اهلل أف يفعؿ شيئاً رغـ أنو كمي القدرة

والسمطاف فاحترـ حدود اختياراتيـ وق ارراتيـ ,وتيدمت المدينة ولـ يبقى فييا حجر عمى حجر
في سنة  11ميبلدية .لـ يتدخؿ اهلل ليجبر أورشميـ مدينة الييكؿ أف تستمع اليو وتقبؿ محبتو
ورأفتو وارادتو رغـ أنو يستطيع ذلؾ ،لكف ليست ىذه طريقتو فيو اليسمب حريتنا التي سبؽ
وأعطاىا لنا.
طاناً أَف ي ِ
َِّ
ِِ
ص ُيروا
اءَ ،و َخاصَّتُوُ لَ ْم تَ ْق َب ْم ُوَ .وأ َّ
َع َ
يف قَ ِبمُوهُ فَأ ْ
ط ُ
اى ْـ ُس ْم َ ْ َ
َما ُك ُّؿ الذ َ
 "إِلَى َخاصَّتو َج َاس ِم ِو"(يو)85 ,88 :8
أ َْوالَ َد المَّ ِو ،أ ِ
َي ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
وف بِ ْ

مف اآلية السابقة تتضح حرية االختيار التي يعطييا اهلل لئلنساف ،فيو قد جاء بنفسو إلى

خاصتو ولكف ىؤالء رفضوه فمـ يرغميـ اهلل عمى قبولو وطاعتو بؿ احترـ حرية اختيارىـ،
وعمى النقيض مف ذلؾ فكؿ الذيف قبموه وأطاعوه وسمموه حياتيـ احترـ أيضاً حرية اختيارىـ

وأعطاىـ نعمة أف يصيروا أبناء اهلل ,فدور اهلل أف يتكمـ ويعمف الخبلص والفداء لكؿ الناس

بطريقة واضحة معمنة ولكف عمى االنساف أف يقوـ بدوره أيضاً في التجاوب مع ىذا الصوت
اليغفؿ أو يمغي قياـ اإلنساف أيضاً بدوره ,وىذا مايؤكده الشاىد
اإلليي ،فقياـ اهلل بدوره ُ
التالي:

ِ
اب وأَ ْقرعُ .إِ ْن ِ
ِ
 " َىَئَن َذا َو ِاق ٌاب ،أ َْد ُخ ُل إِلَ ْيو َوأَتَ َع َّشى َم َعوُ
ص ْوتِي َوفَتَ َح ا ْل َب َ
سم َع أ َ
َح ٌد َ
َ
ؼ َعمَى ا ْلَب َ َ
َو ُى َو َم ِعي"(.رؤ)51 :3
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يقؼ الرب يسوع ويقرع وينادي عمى كؿ إنساف ثـ يترؾ لو حرية االختيار أف يقبؿ أو يرفض
فيو اليجبر أحد عمى قبولو رغـ استطاعتو ذلؾ وبالتالي فيو ال يجبر أحد أيضاً عمى

رفضو.

 "الَ تَ ِضمُّوا! اهللُ الَ ُي ْش َم ُخ َعمَ ْي ِو .فَِإ َّن الَّ ِذي َي ْزَر ُع ُو ِ
ص ُد أ َْيضاً .أل َّ
َف َم ْف َي ْزَرعُ
س ُ
ان إِيَّاهُ َي ْح ُ
اإل ْن َ
ِ
ِ ِِ ِ
ص ُد َحَياةً أََب ِدَّيةً"(.غبل,1 :6
ص ُد فَ َساداًَ ،و َم ْف َي ْزَرعُ لِ ُّمرو ِح فَ ِم َف ُّ
الرو ِح َي ْح ُ
ل َج َسده فَم َف ا ْل َج َسد َي ْح ُ

)4

وىنا نرى إعبلف اهلل عف ىذا القانوف األدبي ،منبياً أف السموؾ بغير احتراـ ىذا القانوف ىو
الضبلؿ ومحذ اًر اإلنساف أف كؿ سير عكس قانوف اهلل األدبي يعتبر كبرياء وشموخ موجو
ضد اهلل نفسو ,وىذا القانوف ىو ":الَّ ِذي َي ْزَر ُع ُو ِ
ص ُد أ َْيضاً " بمعنى أخر
س ُ
ان إِيَّاهُ َي ْح ُ
اإل ْن َ
نستطيع أف نسمي ىذا القانوف أنو قانوف اإلرادة الحرة االدبية في نطاؽ الخير والشر

ومسئولية اإلنساف عنيما.
محتوى وفحوى القانون األدبي

محتوى ىذا القانوف الذي وضعو اهلل يتمخص في وصية واحدة فقط لـ يزد اهلل عمييا ألف
ب – إنيا
منيا ينبع الكؿ ،فيي تعتبر جامعة شاممة لكؿ وصايا اهلل لنا ،وىذه الوصية أَ ْن تُ ِح ُّ

صرخة اهلل في آذاف البشرية منذ القديـ وسمعناىا في سفر التثنية:

بوِ
الر ُّ ِ
الر َّ
ؾ َو ِم ْف ُك ِّؿ َن ْف ِس َؾ
اح ٌد .فَتُ ِح ُّ
ب َّ
 "إِ ْس َم ْع َيا إِ ْس َرائِي ُؿَّ :ؾ ِم ْف ُك ِّؿ َقمبِ َ
ب إِليَ َ
ب إليَُنا َر ٌّ َ
ؾ"( .تث)6 ,2 :6
َو ِم ْف ُك ِّؿ قَُّوتِ َ
وعندما سئؿ الرب يسوع نفسو عف أولى الوصايا« :أََّيةُ و ِ
صَّي ٍة ِى َي أ ََّو ُؿ ا ْل ُك ِّؿ؟»
ُ
َ
ب وِ
ِ
ِّ
الر ُّ ِ
اح ٌدَ .وتُ ِح ُّ
ب
اس َم ْع َيا إِ ْس َرائِي ُؿَّ .
ص َايا ى َيْ :
أجاب وقاؿ« :إِ َّف أ ََّو َؿ ُكؿ ا ْل َو َ
ب إلَيَُنا َر ٌّ َ
ؾ و ِمف ُك ِّؿ قُ ْدرتِ َؾ .ى ِذ ِه ِىي ا ْلو ِ
ِ
الر َّ
َّ
صَّيةُ
ؾ ِم ْف ُك ِّؿ َق ْمبِ َؾ َو ِم ْف ُك ِّؿ َن ْف ِس َ
ب إِلَيَ َ
َ
ؾ َو ِم ْف ُك ِّؿ ف ْك ِر َ َ ْ
َ
َ َ
ؾ .لَ ْيس و ِ
ِ
األُولَى َوثَانَِيةٌ ِمثْمُيَا ِىي :تُ ِح ُّ
َعظَ َـ ِم ْف َىاتَْي ِف»(.مر:23
ب قَ ِر َيب َ
صَّيةٌ أ ْ
ُخ َرى أ ْ
ؾ َكَن ْفس َ َ َ
َ

)38 -54

يمؤل ىذا اإلعبلف الواضح عف ىذا القانوف جنبات الكتاب المقدس بعيديو ،فيذا القانوف ىو
الذي يحكـ عبلقتنا مع اهلل وأيضاً يحكـ عبلقتنا مع اآلخريف .إنو قانوف واحد؛ قانوف المحبة
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التي ىي عطاء النفس هلل والخضوع لو مف كؿ القمب والنفس والفكر والقدرة تتميماً لمسرة

مشيئتو ,والتضحية والبذؿ لمصمحة األخر المخموؽ عمى صورة اهلل ,لذلؾ فإختيار الحياة ىو
أف تختار أف تحب الرب اليؾ وتحب قريبؾ ,واختيار الموت ىو العكس أف تبغض اهلل فبل
تطيعو وتكره قريبؾ فتريد لو الشر وىذا ىو االختيار األناني في الحياة فعوضاً عف إعطاء

وبذؿ نفسي هلل ولؤلخر اختار أف انفصؿ عف اهلل واألخر.

واضع ىذا القانوف ىو اهلل نفسو ،لذلؾ يكوف مف الطبيعي جداً أف يكوف القانوف ىو المحبة

ألف طبيعة اهلل ىي المحبة فيو يقدرىا ويرى قيمتيا وفي نفس الوقت ىو يسمؾ بمقتضى ىذا

القانوف.
صفات القانون األدبي

القانوف األدبي ىو قانوف مطمؽ ُينفذ نفسو بنفسو ،فطبيعتو ىي غير طبيعة القوانيف الوضعية
التي يضعيا البشر ،فالقانوف الوضعي يحتاج إلى قوة تنفيذية لضبط المخالؼ وتقديمو
لممحاكمة وصدور حكـ قضائي بالعقوبة المستحقة طبقاً لمقانوف ،فإذا لـ توجد ىذه القوة
التنفيذية التي تستطيع أف تضبط المخالؼ وتنفذ العقاب يصبح القانوف عاطبلً عف العمؿ

وغير ذي نفع .وحتى نستطيع أف نتفيـ الفرؽ بيف القوانيف المطمقة والقوانيف غير مطمقة،

نتناوؿ مثاالً عف قانوف الجاذبية الذي وضعو اهلل لحكـ الطبيعة ,فعند ترؾ القمـ مف يدؾ،

يسقط عمى األرض بفعؿ ىذا القانوف فبل يحتاج ىذا القانوف إلى القوة التنفيذية التي تستطيع
أف تضبط

جنة عدف

المخالؼ لتخضعو لمعقاب فيو قانوف مطمؽ ينفذ نفسو بنفسو ,أيضاً إذا رجعنا الى
َما َش َج َرةُ َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َخ ْي ِر
فسنرى كبلـ اهلل الواضح عف قانونو األدبي المطمؽَ " :وأ َّ
وت"(.تؾ )81 :3فاهلل لف يميت االنساف
تَْأ ُك ْؿ ِم ْنيَا ألََّن َ
ؾ َي ْوَـ تَْأ ُك ُؿ ِم ْنيَا َم ْوتاً تَ ُم ُ

و َّ
الشِّر فَبلَ
َ
بفعؿ محدد إذا قرر اإلنساف أف ال يخضع لو بؿ إف عقوبة الخطية متضمنة في داخؿ
القانوف نفسو ففي ذات المحظة التي أكبل فييا مف الشجرة انفتحت أعينيما عمى الخير والشر
وأنفصبل عف اهلل وىربا منو ,فمـ يرسؿ اهلل مبلكاً لكي يعرييما لينفذ قانونو ,بؿ عمى العكس

لقد صاغ اهلل قصة سقوط أدـ وحواء بطريقة توحي لمقارئ أف اهلل لـ يكف يعمـ بسقوطيما

وأنو سار في الجنة ليسأؿ عنيما وىو اليدري ماذا حدث ،لكف اهلل بمقتضى عممو الغير
المحدود كاف يعمـ بكؿ مايحدث وليس بمقتضى أنو منفذ العقاب ،لذلؾ يظير مف قصة
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سقوط اإلنساف في سفر التكويف أف اهلل ال يعمـ ماذا يحدث ،لكف اهلل يريد أف ُيفيمنا أنو غير
مسئوؿ عف سقوطيما وأنفصاليما عنو فيو لـ ينفذ فييما القانوف بؿ أف القانوف يحتوي عمى
آلية تنفيذ العقاب دوف الرجوع إلى واضع القانوف ,وىذا ما يعبر عنو الكتاب بأف َّ
يت
الش ُّر ُي ِم ُ
ِّ
الشِّر َير (مز)32 :45
عندما نقرر أف نفصؿ حياتنا عف مصدر الحياة والنور فماذا ننتظر سوى الموت والظممة,

فالموت ىو النتيجة الطبيعية لكسر القانوف واالنفصاؿ عف اهلل وليس ىو عقاب اهلل عمى
اختياراتنا باإلنفصاؿ عنو :
ال تَ ْكتَ ِوي
اف َعمَى ا ْل َج ْم ِر َو َ
ضنِ ِو َو َ
ال تَ ْحتَ ِر ُ
 "أََيأ ُاف َنا اًر ِفي ِح ْ
ؽ ثَِي ُابوُ؟ أ ََو َي ْم ِشي إِ ْن َس ٌ
ْخ ُذ إِ ْن َس ٌ
ِر ْجبلَهُ؟" (أـ)54 ,51 :6
درسنا في أف اهلل كمي القدرة والسمطاف وأف اهلل الخالؽ وضع مجموعة مف القوانيف لحكـ
الخميقة فوض ع القوانيف المادية لحكـ العالـ المادي والقوانيف البيولوجية لحكـ الكائنات الحية
والقوانيف االدبية لحكـ الكائف االدبي ورأينا محتوى ىذا القانوف الذي ىو محبة اهلل مف كؿ
القمب والنفس والقدرة ومحبة القريب كالنفس ورأينا أيضاً مايميز القانوف االدبي فيو قانوف

ينفذ نفسو بنفسو أي أنو ليس في إحتياج أف ينفذه أحد ,فالموت ىو نتيجة وليس عقاب
وسوؼ نستكمؿ معاً في ىذه الحمقة دراسة القانوف االدبي

 فالحرية التي أعطيت لنا في ىذا القانون ىي حرية أدبية
ىذه الحرية االدبية تختص بالعبلقات بيف البشر وليست مادية لذلؾ فاالنساف غير مسئوؿ
عف شكمو وذكائو وجنسيتو ومواىبو وامكانياتو و ...وفي ىذا النستطيع أف نتيـ اهلل بأنو غير
عادؿ الف اهلل يعطي القيمة االعمى لبلمور االدبية وليست المادية فسعادة االنساف الحقيقية
ىي ليست في العالـ المادي مف شكؿ وجنسية ووظيفة بؿ إف سعادتو االصيمة ىي في
عبلقتو مع خالقو ومع أخوتو في االنسانية ومع نفسو البشرية فنحف لنا حرية االختيار في
االمور االدبية التي تتحكـ في سعادتنا االنسانية وأبديتنا الزمنية وليس لنا حرية في الكثير
بل إذا كنا سعداء مع شريؾ حياتنا
مف االمور المادية التي ليس ليا تأثيرعمى سعادتنا ,فمث ً

وفي عبلقت نا مع اوالدنا واصدقاءنا وال نممؾ القدر الكافي مف الماؿ لممعيشة الرغدة فيذا لف
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يحيؿ سعادتنا الى جحيـ وعمى العكس إذا كنا نممؾ الماؿ ولكف ال نستطيع أف نعيش سعداء
مع أزواجنا وزوجاتنا ومع اوالدنا وأصدقائنا فمف يستطيع الماؿ أف يشري سعادتنا ,بؿ اهلل في
عنايتو ورع ايتو يوفر لكؿ واحد منا القدر الكافي مف االحتياج االساسي وىذا ما يخبرنا عنو
الكتاب المقدس

الر ِّب فَبلَ ُي ْع ِوُزُى ْـ َش ْي ٌء ِم َف اْل َخ ْي ِر (.مز)81 :38
َما طَالُِبو َّ
ت َوأ َّ
اع ْ
اج ْ
األَ ْش َبا ُؿ ْ
ت َو َج َ
احتَ َ

ت ولَـ أَر ِ
ِ
ص ِّديقاً تُ ُخمِّ َي َع ْنوُ َوالَ ُذِّرَّيةً لَوُ تَْمتَ ِم ُس ُخ ْب اًز (.مز)52 :31
أ َْيضاً ُك ْن ُ
تى َوقَ ْد ش ْخ ُ َ ْ َ
ت فَ ً

 الحرية األدبية التي لنا ىي حرية محدودة فيي نسبية وليست مطمقة
وذلؾ الف االنساف مخموؽ وىو كائف محدود وبالتالي فالحرية المعطاة لو مف قبؿ اهلل ىي
حرية محدودة واليمكف أف ُيعطى حرية غير محدودة وذلؾ الف عميو مسئولية محدودة
وبالتالي فسمطانو محدود ,فمف الممكف أف نتصور إنساف مثؿ ىتمر مما لو مف طموح أف
يسود ويتحكـ في العالـ وقد أُعطي لو سمطاف غير محدود عمى كؿ إنساف لكي ينفذ ويحقؽ
اىوائو المريضة ,أيضاً إنساف شرير الدوافع وسيئ السموؾ وقد أُعطي سمطة ىائمة عمى
العالـ الذي نحيا فيو فبكؿ تأكيد سوؼ يدمر العالـ ويحطـ االنسانية ولسوؼ يعتدي عمى

حرية االخرييف ,لذلؾ أعطى اهلل لبلنساف حرية أدبية محدودة حتى ال تصير الحرية االدبية
الغير محدودة ىي نفسيا إعتداء عمى حرية االخر وتتحوؿ العبلقات الى فوضى ال يمكف
حس ابيا أو السيطرة عمييا وبالتالي أُعطي لبلنساف مسئولية محدودة عمى حسب مقدار حريتو
المحدودة وىذا ما أعمنو لنا الكتاب المقدس
الَ تَ ِ
ضمُّوا! اهلل الَ ُي ْشم ُخ َعمَ ْي ِو .فَِإ َّف الَِّذي َي ْزرُعوُ ِ
ص ُد أ َْيضاً( .غبل)1 :6
اإل ْن َس ُ
اف إَِّياهُ َي ْح ُ
َ
َ
ُ

 أساس الحرية االدبية ىي المعرفة وحرية االختيار

حتى يمكف أف يكوف لنا ىذه الحرية االدبية يجب اوالً أف يكوف عندنا قدر مف المعرفة بناء
عمييا يكوف لنا الحرية االدبية في االختيار ,أيضاً العامؿ االخر الذي يجب أف يتوافر حتى

يكوف لنا ىذه الحرية االدبية ىو أف نكوف قادريف عمى االختيار مف بيف االختيارات المختمفة
أي نكوف أصحاء مف الناحية العقمية فميس مف المعقوؿ أف نأتي بشخص غير عاقؿ
وبالتالي ليس عنده القدرة عمى االختيار ونطالبو بممارسة حريتو االدبية فيو بالطبع لف

يستطيع ذلؾ
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الف اهلل ىو واضع ىذا القانوف وىو يعرؼ ويدرؾ أىمية إستمرار بقاء إعبلف ىذا القانوف
واضح فيو يتدخؿ عمى كبل المحوريف السابقيف الذيف يتأسس عمييما ىذا القانوف وىما
المعرفة وحرية االختيار ,فيو اليتدخؿ في تغيير القانوف نفسو بؿ ىو يتدخؿ لمحفاظ عمى
بقاء القانوف واضح ومعمف ,فعندما تقؿ درجة إعبلف الحؽ والحقيقة التي ىي أساس المعرفة
فيو يتدخؿ إلبقاء المعرفة عالية ومعمنة ,فالكثير مف التدخبلت االليية في التاريخ وفي
حياتنا الشخصية ىي تدخبلت اليية بقصد الحفاظ عمى الحؽ والمعرفة معمنة وواضحة وىذا
ما يعمنو اهلل لنا في االية التالية:
َف َغضب ِ
الن ِ ِ ِ َِّ
اهلل معمَ ٌف ِمف السَّم ِ
وف ا ْل َح َّ
ور َّ
يع فُ ُج ِ
أل َّ
ؽ
اء َعمَى َج ِم ِ
َ َ
يف َي ْح ِج ُز َ
اس َوِاثْم ِيـ الذ َ
َ
ُْ
َ
ظ ِ
اإلثِْـ .إِ ْذ مع ِرفَ ُة ِ
ِ
بِ ِ
َن ُم ْن ُذ َخ ْم ِ
ورهُ َغ ْي ُر
ظ َي َرَىا لَ ُي ْم أل َّ
اى َرةٌ ِفي ِي ْم أل َّ
َن اهللَ أَ ْ
اهلل َ
َْ
ُم ُ
ق ا ْل َعالَم تَُرى أ ُ
ا ْلم ْنظُورِة وقُ ْدرتُو السَّرم ِدَّيةُ والَىوتُو م ْدرَكةً بِا ْلمص ُنوع ِ
ات َحتَّى إَِّنيُ ْـ بِبلَ ُع ْذ ٍر.
َ ْ َ
َ َ َ َ ُ َْ َ ُ ُ ُ َ
(رو)51 -84 :8
فيو يتكمـ عف الغضب الحزف الذي يمبلء قمب اهلل عمى فجور وأثـ وخطية البعيديف
ويذكرىـ بأنو ىو بنفسو يحافظ عمى معرفتو معمنة ومدركة وواضحة لمعالـ كمو منذ خمؽ
العالـ ,فاالمور الغير المنظورة التي اليستطيع االنساف أف يراىا بسبب محدوديتو قد أظيرىا
اهلل لنا ,ليس فقط االمور الغير المنظورة بؿ أيضا قدرتو التي ىي منذ االزؿ والى االبد وحتى
طبيعتو االليية وصفاتو ظاىرة ومدركة بكؿ ما قد صنع وخمؽ اهلل مف حولنا لذلؾ فاالنساف
اليستطيع أف يدفع باال عذار أماـ اهلل لكي يبرر جيمو وعدـ معرفتو الف اهلل بنفسو يحافظ
عمى معرفتو معمنة أماـ الجميع ,يكفي فقط التطمع الى الخميقة مف حولنا لكي نتأكد ونؤمف
بوجود الخالؽ العظيـ مف وراء ىذا الكوف.
لقد كاف اهلل يراقب ويبلحظ التاريخ فعبر سنوات العيد القديـ نبلحظ أف اهلل كمما رأى أف نور
معرفتو قد خبا ووضوح رؤيتو قد أضمحؿ يسارع بإرساؿ نبي مف االنبياء ويعطيو القوة
لصنع أيات وعجائب ويرسمو برسالة واضحة يكمـ بيا الشعب ليس فقط لشعب اسرائيؿ
(الذي كاف ىو شعب اهلل الذي اختاره ليعمف معرفتو لكؿ الشعوب المحيطة) بؿ ايض ًا الى

كؿ االمـ والشعوب في ذلؾ الوقت وىذا مانراه في نبؤات النبي إشعياء عف الكثير مف
الشعوب مثؿ مصر وأراـ وادوـ وببلد العرب وكوش ودمشؽ ,كؿ ىذا مف أجؿ أف يظير
نور المعرفة مرة أخرى فيستعيد االنساف حريتو االدبية لكي يختار بيف الخير والشر.
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لقد كاف في الخطة االليية أف يكتب أُناس اهلل القديسيف الكتاب المقدس وذلؾ لكي يحافظ
اهلل عمى إعبلف نفسو ثابت وواضح ومعمف ومكتوب فالكتاب المقدس ىو واحدة مف
التدخبلت االليية ُليبقي معرفتو معمنة وواضحة أماـ الناس.
عمى مدار التاريخ في كؿ مرة كانت تقوـ أمة أو مممكة لكي تطفئ نو ارعبلف اهلل وتحيط بو
لكي ال ينتشر وينير االنسانية كاف يتدخؿ بيدـ ىذه االمة فيعود نور االعبلف مرة أخرى
لينير كؿ إنساف ولكي تعود مرة أخرى حرية االختيار ليذا الشعب فيستطيعوا أف يقرروا
النفسيـ ويختاروا بيف الحؽ والصواب وبيف الكذب والضبلؿ
سماح اهلل بيذا التقدـ التكنولوجي الحادث االف في كؿ الكوف فأضحى العالـ قرية صغيرة مف
شرقيا الى غربيا ومف شماليا الى جنوبيا فما يحدث في مكاف ما في منطقة نائية عمى
أطراؼ الكرة االرضية ُينقؿ في ثواني معدودة الى الطرؼ االخر مف الكرة االرضية بواسطة
االقمار الصناعية وشبكة تبادؿ المعمومات(االنترنت) فبل يستطيع أحد األف أف ُيخفي الحقيقة

أويغمؽ االبواب أماـ الحؽ االليي الذي أصبح في متناوؿ كؿ إنساف إذا كاف يريد أف يعرؼ

الحقيقة
فيكذا اهلل يتدخؿ دائماً لكي يحافظ عمى الحؽ االليي معمف فيستطيع االنساف أف يختار

وأيضاً يتدخؿ لكي تظؿ حرية االنساف في االختيار متاحة لمجميع.

 اهلل يتعامل مع اإلنسان كفرد داخل مجتمع يؤثر ويتأثر بالمجتمع سمبياً وايجابياً

بل في أدـ ثـ قاؿ اهلل لنصنع معيناً نظي اًر ليذا
خمؽ اهلل االنساف في البداية فرد واحداً متمث ً

الشخص فنخمؽ لو رفيؽ فصارت حواء ,فعندما وضع اهلل قانونو االدبي لتنظيـ العبلقات لـ

يضع ىذا القانوف لتنظيـ العبلقة بينو ىو وبيف االنساف فقط بؿ وضعو أيضاً لتنظيـ العبلقة

بيف االنساف وأخيو االنساف ,أي أف اهلل وضع ىذا القانوف لكي ينظـ عبلقتو بخميقتو وينظـ
عبلقة االنساف بالمجتمع الذي يعيش فيو ,فعندما يتعامؿ اهلل معنا كأفراد فإنو يرانا ويتعامؿ

معنا كأفراد في وسط مجتمع يؤثر في ىذا المجتمع سمباً وايجاباً وأيضاً كأفراد يتأثروف بما

في المجتمع سمباً وايجاب ًا ,فكؿ واحد منا يؤثر في اصدقائو واوالده وشريؾ حياتو سمباً وايجاباً
عمى كؿ المستويات سواء المادية أو النفسية أو االجتماعية أو االخبلقية ,فإذا تعامؿ االباء

مع أوالدىـ بطريقة صحيحة الشباع احتياجاتيـ النفسية والروحية واالجتماعية فسوؼ ينموف
أصحاء والعكس صحيح إذا لـ يحرص االباء عمى تربية اوالدىـ تربية نفسية روحية
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اجتماعية سميمة فسوؼ ينموف وبيـ العديد مف المشاكؿ النفسية فمف يستطيعوا أف يكونوا في
عبلقة صحيحة مع أنفسيـ أو حتى مع الغير ,لكف ىذا التأثير الحادث نتيجة وجودنا في
بل
مجتمع رغـ أنو يؤثر فينا (سمباً وايجاباً) لو حدود فيو اليحرمنا مف حريتنا االدبية ,فمث ً

نحف نتأثر سمباً نتيجة وجودنا في المجتمع عمى المستوى الروحي واالخبلقي وذلؾ عف

طريؽ القدوة السيئة فننمو وفي أذىاننا نماذج خاطئة عف أشخاص عاشوا بمبادئ أخبلقية
غير صحيحة فتبعناىـ وشابيناىـ وأكتشفنا بعد ذلؾ خطأ مبادئيـ وفساد قدوتيـ ونستطيع

نحف أيضاً أف نؤثر أيجاباً عف طريؽ نفس المبدأ فنعيش قدوة صالحة في القوؿ وفي الفعؿ

أماـ الناس فيرى الناس حياتنا ومبادئنا فيبنوىا ويعيشوا مقتضاىا فتتغير حياتيـ ,في ىذا

المبدأ ينبغي عمينا أف نقبؿ كبل البعديف فنحف نؤثر في المجتمع ونتأثر بو سمباً وايجاباً ال

نستطيع أف نقبؿ بعد ونرفض االخر الف كبلىما مرتبطاف معاً ففي ىذا ىي العدالة,

والنستطيع أف نرفضيما الف في حالة الرفض سوؼ ال يكوف ىناؾ عبلقات بيف البشر وىذا

مرفوض
بالنسبة لنا نحف اوالد اهلل ىذا خبر مفرح النو كما أف العالـ والشيطاف يؤثراف بطريقة سمبية
عمى المجتمع فالكنيسة ليا كؿ الحؽ أف تؤثرعمى المجتمع بطريقة ايجابية سواء بإعبلف
الحؽ االليي وبالقدوة الجيدة والتأثير المباشر عمى حياة الناس وباالقناع العقمي المنطقي
وىذه ىي أىمية الك ارزة باالنجيؿ والشيادة عف االخبار السارة التي لنا ,فعندنا وعندنا وحدنا
نحف المؤمنيف بالرب يسوع المسيح االجابة المنطقية المقنعة الوحيدة لكؿ شخص يبحث عف
االيماف الحقيقي.
واحدة مف مفردات ىذا القانوف ىو أنو عندما نطمب مف اهلل أف يتدخؿ لزيادة مستوى معرفة
اهلل وحرية اختيار االنساف فإف اهلل يستجيب لطمباتنا وىذا ما نسميو الصبلة التوسمية أو
الشفاعية التي ىي في قانونيا مرتبطة ارتباط وثيؽ بحكـ اهلل االدبي لمخميقة ,كما أف
الشيطاف موجود ويحاوؿ المنتميف لو أف يستخدموا القوى الشيطانية بالسحر واألعماؿ
والعرافة في تثبيت سمطاف أبميس والتأثير عمى اوالد اهلل ,فأوالد اهلل أيضاً في سمطانيـ أف

يطمبوا مف اهلل التدخؿ العبلف قوتو وحبو لكؿ بشر فيؤثروا عمى العالـ ويستأثروا كؿ فكر
الى طاعة المسيح ,إذا لـ ندرؾ أبعاد ىذا القانوف أننا نتأثر ومف حقنا أيضاً أف نؤثر فسوؼ

ننسحب تاركيف الساحة البميس ومبلئكتو لكي يظمموا العالـ ويضعوه في الشرير ولكف ادراكنا
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ليذا القانوف يجعمنا متنبييف الى أىمية دورنا في طمب مجد وقوة اهلل واعبلف معرفتو لكي
ينير عمى كؿ إنساف فالنور وبيائو دائماً ما يقوى عمى الظممة وحمكتيا وىذا يبرر مانراه في
التاريخ مف نيضات روحية عظيمة أشعمت قموب أمـ وشعوب فينا الكنيسة طمبت وتضرعت
الى اهلل لكي يفتقدىا وشعبيا وعمى النقيض تماما فنرى أمـ وشعوب لـ تحدث في وسطيـ
أي نيضات روحية وذلؾ الف اهلل لـ يستطع أف يتدخؿ الف الكنيسة لـ تطمب التدخبلت
االلي ية العبلف مجد وحب اهلل لبلنساف وىذه ىي مسئولية االنساف التي أعطاىا اهلل لو فاهلل
مع أنو ىو واضع القانوف اليستطيع أف يكسره والقانوف ىو أف االنساف مسئوؿ عف طمب
مجد اهلل واعبلف معرفتو إذا لـ يتخذ االنساف موقعو ويقوـ بمسئوليتو فمف يقوـ بيا أخر,
ال مف التذمر والتمرد
ففيمنا لقانوف اهلل لحكـ الخميقة يجعمنا نعرؼ أف نعيش في طرؽ اهلل وبد ً

عمى االحداث واالشخاص نعيش شاكريف اهلل واثقيف في عدالتو وحكمتو ,أيضاً فيمنا ليذا
المبدأ يجعمنا ندرؾ مدى مسئوليتنا لتغيير العالـ وسمطاننا الذي لنا العبلف النور الحقيقي

درسنا في أف ا هلل كمي القدرة والسمطاف وأف اهلل الخالؽ وضع مجموعة مف القوانيف لحكـ
الخميقة ،فوضع القوانيف المادية لحكـ العالـ المادي والقوانيف البيولوجية لحكـ الكائنات الحية
والقوانيف األدبية لحكـ الكائف األدبي .ورأينا ستة أمور تميز ىذا القانوف وىي :أوالً أف

محتوى ىذا القانوف ىو محبة اهلل مف كؿ القمب والنفس والقدرة ومحبة القريب كالنفس .ثانياً
أف القانوف االدبي قانوف مطمؽ ينفذ نفسو بنفسو .ثالثاً أف الحرية التي أعطيت لنا في ىذا

القانوف ىي حرية أدبية .رابعاً أف الحرية األدبية التي لنا ىي حرية محدودة فيي نسبية

وليست مطمقة .خامساً أساس الحرية األدبية ىي المعرفة وحرية االختيار .سادساً اهلل
يتعامؿ مع اإلنساف كفرد داخؿ مجتمع يؤثر ويتأثر بو سمباً وايجاباً.

عندما نضع كؿ ىذه العناصر مع ًا بجانب بعضيا البعض نستطيع أف نري صورة متكاممة

واضحة لما يريده اهلل أف يعمنو لنا ،كما أنيا تجاوب عمى الكثير مف األسئمة التي قد تحير
أذىاننا وقموبنا ،وفي نفس الوقت ترد عمى اتيامات عدو كؿ خير التي يوجييا نحو اهلل
والتي في الكثير مف االحياف قد نجح في أف يضعيا في داخمنا .إنيا تُحمؿ اإلنساف
مسئوليتو الحقيقية ونتيجة اختياراتو التي قرر بنفسو أف يختارىا.
في ىذه الحمقة ،سوؼ نتناوؿ معاً ما الذي يصنعو اهلل وما الطريقة التي يتدخؿ بيا
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رابعاً :خطة اهلل لخالص البشرية
اهلل يتدخل في البشرية ليبقي الحق معمناً وحرية اختيار االنسان متاحة وىذا التدخؿ ليس
ىو تدخؿ في الحرية الشخصية لئلنساف لكي يممي عميو اهلل ما يريد أف يصنعو بؿ ىو

تدخؿ في التاريخ اإلنساني .وكما رأينا منذ بداية الخميقة وكما ىو مسجؿ في العيد القديـ
كمما نسى الناس اهلل وطرقو أرسؿ اهلل إلييـ نبي مف األنبياء ليذكرىـ بناموسو وحقو ،ومنذ
عيد إبراىيـ بدأ اهلل ليس فقط أف يتكمـ مع الناس عف الخطأ والصواب أو النور والظممة بؿ

شرع اهلل في تنفيذ خطتو لخالص االنسان مف اختيار البشرية الخاطئ الذي اختارتو
باالنفصاؿ عف اهلل حتى يسترد لصالح االنساف حرية اتخاذه لق ارره ,فإختار اهلل إبراىيـ

واسحؽ ويعقوب ومنيـ اآلباء .وىذه الخطة ليس ليا دخؿ بمصير األفراد بؿ ىي خطة
لصالح البشرية ،فيو لـ يرغـ أحد عمى قبولو والحياة معو .أيضاً طواؿ ىذه الخطة لـ يرفض

اهلل أي إنساف كائناً مف كاف أراد أف يعيش لو وفقاً لمشيئتو فمثبلً تدخمو في حياة كرنيميوس

ىو تدخؿ إليي بعد وضوح رغبة قمبو في معرفة اهلل حيث أرسؿ لو مبلكاً يقوؿ لو أف

يستدعي سمعاف بطرس ليكممو وفي ىذا لـ يتدخؿ اهلل ليجبر كرنيميوس عمى اإليماف بالرب
يسوع.

وعندما ظير اهلل بقوة لشاوؿ الطرسوسي وىو في طريقو لكي يحارب المسيحييف اليعتبر ىذا
إرغاماً أو ضغط عميو لكي يغير مف إرادتو وىذا ما شرحو بولس بعد اإليماف في رسالتو إلى
تيموثاوس فيو يعترؼ أنو فعؿ ىذا بجيؿ وفي عدـ إيماف ظناً منو أف ىذا ىو مايريده اهلل

أف يفعمو وأف مايفعمو يرضي اهلل ،فتكمـ اهلل لو بيذه الطريقة لكي ينبيو بأف مايفعمو اليرضيو

واليسره بؿ بيذا قد أصبح ضد اهلل:
ت بِ َج ْي ٍؿ ِفي
ضَ
ت قَ ْببلً ُم َج ِّدفاً َو ُم ْ
ت ،ألَِّني فَ َع ْم ُ
ط ِيداً َو ُم ْفتَ ِرياً َولَ ِكَّننِي ُر ِح ْم ُ
 "أََنا الَِّذي ُك ْن ُِ ِ
يم ٍ
اف"8( .تي)83 :8
َع َدـ إ َ
وىذا ما نراه في ىذه األياـ مف غيرة وحماسة واضطياد لممسيحية ظناً مف فاعمييا أنيـ

يرضوف اهلل ويطيعونو .لذا ،يصنع اهلل األمر نفسو بأف يعمف ذاتو ليؤالء الناس تارة برؤى

وتارة بأحبلـ فيفيموف أف ما يصنعونو ىو ضد اهلل فيقبمونو مخمصاً ورباً وفادياً.
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أحيانا يتدخؿ اهلل تدخبلت خارقة لمطبيعة ال ليرغـ اإلنساف أف يفعؿ ما اليريد بؿ ليساعده
ويشجعو أف يفعؿ ما يريد أي ليوفر لئلنساف اإلرادة الحرة حتى يستطيع أف يفعؿ الصبلح.
يحفظ اهلل العالم من اليالك ليعطي لئلنساف فرصة التوبة والرجوع ,فالعالـ الذي نعيش فيو
يحتوي في ذاتو عمى أسباب تدميره والتي تتمثؿ في الكـ اليائؿ مف القنابؿ النووية وأنواع
البكتريا والفيروسات التي اخترعيا العمماء خصيصاً لكي يدمروا الببلد األخرى ,فإذا ما قرر
اهلل أف يسحب يد رحمتو وطوؿ أناتو عف ىذا العالـ فمسوؼ يحترؽ ويتدمر نيائي ًا في

لحظات معدودة.

ويبقى السؤاؿ وىو :لماذا اختار اهلل أُناس لكي يحقؽ بيـ خطتو وينفذىا في ىذا العالـ بينما
لـ يختار الباقييف في ذلؾ ،أليس ىذا ظمماً وجو اًر؟ لماذا اختار اهلل يعقوب ولـ يختار عيسو؟
لماذا اختار راحاب عمى الرغـ مف أنيا ليست مف شعب اهلل؟

أراد اهلل أف يعممنا ويفيمنا أف ىذا الطريؽ ىو طريؽ النعمة لمذي اليستحؽ ,فيعقوب
وراحاب وغيرىـ كثيريف لـ يكونوا مستحقيف رحمة ومحبة اهلل ليـ .إنيا النعمة التي تعطي
وتغدؽ العطاء لمف اليستحؽ.
أيضا اختار اهلل داود لكي يتمـ بو خطتو ألنو وجد قمب داود حسب قمبو ,واختار اهلل إبراىيـ
ألجؿ إيمانو ,وصموئيؿ ألجؿ طاعتو .في كؿ مرة اختار اهلل شخصاً لكي يتمـ بو مشيئتو
اختاره لسبب محدد وواضح وليس لكي يحقؽ مزاجو الشخصي.

خامساً :تدخل اهلل في حياة اإلنسان

يتدخؿ اهلل في حياة اإلنساف بصور مختمفة وبطريقة ال تسمبنا حريتنا وال تدفعنا رغماً عنا إلى
إتخاذ قرار عكس إرادتنا ،بؿ ىو يتدخؿ لكي يرفع مستوى وقيمة الحؽ اإلليي وأيضاً لكي

يوفر لئلنساف الحرية الكاممة لكي يختار اختيا اًر ح اًر فمثبلً اهلل يتدخؿ:

 بأعمال الرحمة والعناية
ِِ
ونوا أ َْبَناء أَبِي ُكـ الَِّذي ِفي السَّماو ِ
يف
ات فَِإَّنوُ ُي ْش ِر ُ
"لِ َك ْي تَ ُك ُ
ؽ َش ْم َسوُ َعمَى األَ ْش َر ِار َوالصَّالح َ
َ
ُ
ََ
َّ ِ ِ
ِ
يف( ".مت ،)82 :2فاهلل ُمصر كؿ اإلصرار عمى أف يبارؾ
َوُي ْمط ُر َعمَى األ َْب َر ِار َوالظالم َ
األشرار كما يبارؾ األبرار حتى تميف قموبيـ وتنفتح لرسالة اإلنجيؿ فيتخذوا ق ار ارت

صحيحة ويرجعوا إلى اهلل الحي.
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 باإلنذار والتأديب
مثؿ شعب نينوى الذيف أرسؿ اهلل إلييـ يوناف بإنذار فرجعوا عف طرقيـ وتابوا إلى اهلل
نادميف عمى الشر ،فاهلل لـ يجبرىـ عمى التوبة والرجوع بؿ ىـ مف قرروا أف يسمعوا
الر ُّ
ب
صوت اهلل الذي ينادي عمييـ" :فَقَا َؿ َّ
ت َعمَى ا ْلَي ْق ِط َين ِة الَّتِي لَ ْـ تَ ْت َع ْ
ت َش ِف ْق َ
ب« :أ َْن َ
ؽ أََنا َعمَى نِ َين َوى ا ْل َم ِديَن ِة
ت .أَفَبلَ أَ ْشفَ ُ
ت لَْيمَ ٍة َىمَ َك ْ
ت لَْيمَ ٍة َك َان ْ
ت َوبِ ْن َ
ِفييَا َوالَ َرَّب ْيتَيَا الَّتِي بِ ْن َ
الن ِ َِّ
ا ْلع ِظ ِ َّ ِ
وج ُد ِفييَا أَ ْكثَُر ِم ِف اثَْنتَي َع َش َرةَ َرْب َوةً ِم َف َّ
وف َي ِم َينيُ ْـ ِم ْف
يف َ
يمة التي ُي َ
ال َي ْع ِرفُ َ
اس الذ َ
َ َ
ْ
ِش َمالِ ِي ْـ َوَبيَائِ ُـ َكثِ َيرةٌ!»( .يوف .)88 ,81 :8وفي نفس الوقت نرى أمـ وشعوب يتكمـ اهلل
إلييـ باإلنذار والتأديب ولكنيـ اليسمعوا واليرجعوا.
 بحسب ما يسمح لو الفرد
يت دخؿ اهلل في حياتنا بقدر ما نسمح نحف لو أف يتدخؿ ,وىذا ما يفسر لنا سبب
إستطاعة اهلل أف يتدخؿ في حياة أوالده أكثر مف إمكانية تدخمو في حياة اآلخريف ،فأوالده
أي المؤمنيف بو يستطيع اهلل أف يتدخؿ في حياتيـ بطريقة أعمؽ ألنيـ يسمحوف لو بذلؾ
وقد أعطوه الحؽ أف يتدخؿ ألنو يعيش في داخميـ .أيضاً درجة إستطاعة اهلل أف يتدخؿ

في حياة أوالده متفاوتة فميس كؿ المؤمنيف بو يعطونو الحؽ الكامؿ والحرية أف يتدخؿ

ويصنع ما يشاء ،فالبعض يمسؾ عمى اهلل الكثير مف األمور التي ال يريده أف يتدخؿ
فييا وبالتالي فاهلل يحترـ حرية إرادة اإلنساف فيرفض أف يتدخؿ ,فميس كؿ أوالد اهلل
يستطيعوف أف يختبروا حضور اهلل بنفس المقدار أو أف يروه في ظروؼ حياتيـ سواء
الحزينة أو السعيدة بنفس الوضوح ،ليس ألف اهلل عنده محاباة فيفضؿ شخص عف أخر
بؿ ألف اإلنساف ىو مف يختار درجة قربو مف اهلل وليس اهلل ىو مف يقرر درجة القرب
ىذه .وفي اآليات التالية نرى كيؼ أف تدخؿ اهلل وقربو مف حياتنا يتوقؼ عمى مقدار
انفتاحنا واقترابنا وطمبنا إياه:
ِ
َّ ِ
ب إِلَ ْي ُك ْـ" (يع)4 :8
 "ا ْقتَ ِرُبوا إِلَى المو فََي ْقتَ ِر َوننِي بِ ُك ِّؿ َق ْمبِ ُك ْـ" (.إر)83 :54
وننِي إِ ْذ تَ ْ
 " َوتَ ْطمُُب َ
وننِي فَتَ ِج ُد َ
طمُُب َ
اخمُصوا يا ج ِميع أَقَ ِ
ِ ِ ِ
اصي األ َْر ِ
آخ َر "(.إش)55 :82
ض ألَِّني أََنا المَّوُ َولَ ْي َس َ
" -ا ْلتَفتُوا إلَ َّي َو ْ ُ َ َ َ
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َِّ
ِ
َِِّ
ِ
ِ
 " َوَن ْح ُف َن ْعمَ ُـ أ َّب
وف َح َس َ
يف ُى ْـ َم ْد ُع ُّو َ
وف اهللَ الذ َ
يف ُيحُّب َ
َف ُك َّؿ األَ ْشَياء تَ ْع َم ُؿ َمعاً ل ْم َخ ْي ِر لمذ َ
ص ِد ِه"( .رو)54 :4
قَ ْ

مبادئ تدخل اهلل في حياة اإلنسان

عمى الرغـ مف كوننا أفراد في مجتمع نتأثر ونؤثر فيو سمباً وايجاباً ،فاهلل اليتركنا في العالـ

لتجوز عمينا كؿ تجارب الشرير وخاصة المؤمنوف بو ،فيو يتدخؿ لكي يحمي المؤمنيف بو

بالدرجة التي تجعمو في نفس الوقت اليحد حرية اآلخريف أو يغير ق ارراتيـ التي اتخذوىا رغم ًا

عنيـ ،لذلؾ اليوجد ما نسميو القضاء والقدر أو المقدر والمكتوب بؿ ىي تدخبلت إليية وفقاً
لمبادئ محددة وىي:

 اهلل اليسمح أن نجرب فوق ما نستطيع

يضع اهلل الحدود لمشرير وأعوانو لكي ال يدعنا نجرب فوؽ ما نستطيع أف نحتمؿ ,فيو

يعمـ قدرتنا وطاقتنا عمى االحتماؿ.
 يعطي مع التجربة المنفذ
سمح اهلل إلخوة يوسؼ أف يمقوه في البئر لكنو كاف يحميو مف أف ُيقتؿ .أيضاً سمح اهلل أف
ُيظمـ في بيت فوطيفار فوضع في السجف السياسي لكف اهلل أعطاه نعمة في عيني السجاف
لكي يستطيع أف يحتمؿ فترة السجف فأقامو عمى المسجونيف
ِ
َم ٌ َِّ
ص ْب ُكـ تَ ْج ِربةٌ ِإالَّ ب َش ِرَّيةٌ ولَ ِك َّف اهلل أ ِ
 "لَـ تُ ِوف َب ْؿ
وف فَ ْو َ
َ
َ
يع َ
يف الذي الَ َي َد ُع ُك ْـ تُ َج َّرُب َ
ؽ َما تَ ْستَط ُ
ْ
ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
َف تَ ْحتَ ِممُوا"8( .كو)83 :81
يعوا أ ْ
َسَي ْج َع ُؿ َم َع التَّ ْج ِرَبة أ َْيض ًا ا ْل َم ْنفَ َذ لتَ ْستَط ُ
 يستخدم التجربة لمتزكية لألفضل
َف الض َ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
يف أ َّ
َّب ُر
ؾ فَقَ ْ
 " َولَ ْي َس َذِل َص ْب اًر َوالص ْ
ط َب ْؿ َن ْفتَخ ُر أ َْيضاًفي الضِّيقَات َعالم َ
ِّيؽ ُي ْنشئُ َ
َف محَّبةَ ِ
ِ
ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
س
ت ِفي ُقمُوبَِنا بِ ُّ
اء َو َّ
اهلل قَ ِد ْان َس َكَب ْ
اء الَ ُي ْخ ِزي أل َّ َ َ
الر َج ُ
تَْزكَي ًة َوالتَّْزكَيةُ َر َج ً
ا ْل ُم ْعطَى لََنا"( .رو)2 -3 :8
ِ
َِّ ِ
ب ُمتََن ِّو َع ٍةِ ،ل َك ْي
وف َيسي اًر بِتَ َج ِار َ
اف َي ِج ُ
ب – تُ ْح َزُن َ
اآلف  -إِ ْف َك َ
وفَ ،م َع أََّن ُك ُـ َ
 "الذي بِو تَْبتَ ِي ُج َالن ِار ،تُ ِ
تَ ُكوف تَْزِكيةُ إِيمانِ ُكـ ،و ِىي أَثْمف ِمف َّ
الذ َى ِب ا ْلفَانِيَ ،م َع أََّنوُ ُي ْمتَ َح ُف بِ َّ
ام ِة
َ
َ َ َ ْ َ َ َُ َ
وج ُدل ْم َم ْد ِح َوا ْل َك َر َ
ِ ِ
يح"8( .بط)1 ,6 :8
ع ا ْل َم ِس ِ
استِ ْعبلَ ِف َي ُسو َ
َوا ْل َم ْجد ع ْن َد ْ
ِ
َف امتِحاف إِ ِ
ِِ
ونوا
ص ْب اًرَ .وأ َّ
َّب ُر َف ْمَي ُك ْف لَوُ َع َم ٌؿ تَ ٌّ
َما الص ْ
اـ ،لِ َك ْي تَ ُك ُ
 " َعالم َيمان ُك ْـ ُي ْنشئُ َ
يف أ َّ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِِ
يف ِفي َش ْي ٍء"( .يع)5 :8
تَ ِّ
يف َغ ْي َر َناقص َ
يف َو َكامم َ
ام َ
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 اهلل يكون معنا في وسط التجربة
ؽ بِي أَُن ِّج ِ
اس ِمي.
يو .أ َُرفِّ ُعوُ ألََّنوُ َع َر َ
 "ألََّنوُ تَ َعمَّ َؼ ْ
وؿ األََّي ِاـ أُ ْشبِعو وأ ُِر ِ
الضِّي ِ ِ
ِّدهِ .م ْف طُ ِ
يو
ُمج ُ ُ
ق .أ ُْنق ُذهُ َوأ َ
ُُ َ

يب لَوَُ .م َع ُو أََنا ِفي
َستَ ِج ُ
َي ْد ُعونِي فَأ ْ
َخبلَ ِ
صي"( .مز ،)86 ,88 :48ففي

عمؽ التجربة نجد اهلل معنا يتحد بنا ويمسؾ بيدنا ،وىذا مايعمنو لنا الكتاب في قصة الفتية
الثبلثة ،فعندما ألقاىـ نبوخذ نصر في أتوف النار وكانوا ثبلثة أشخاص ،رأى الممؾ ومف

معو رابعاً وىو الشبيو بإبف اآللية يتمشى معيـ في االتوف:
ِ
ير ِ
ؽ ثَبلَثَ َة ِر َج ٍ
يو[ :أَلَ ْـ ُن ْم ِ
ؾ َوقَ َاـ ُم ْس ِرعاً َو َسأَ َؿ ُم ِش ِ
يف
َّر ا ْل َممِ ُ
 " ِح َينئِ ٍذ تَ َحَّي َر َن ُب َاؿ ُموثَق َ
وخ ْذَنص ُ
ِ
اظر أَرَبعةَ ِر َج ٍ
ِفي َو َس ِط َّ
يف
يح أَُّييَا ا ْل َممِ ُ
[ص ِح ٌ
ؾ] .فَقَا َؿَ :
الن ِار؟] فَأ َ
اؿ َم ْحمُولِ َ
[ىا أََنا َن ٌ ْ َ
َج ُابواَ :
وف ِفي َو َس ِط َّ
الربِ ِع َشبِيوٌ بِػأ ْب ِف اآللِيَ ِة]"( .دا)52 ,58 :3
ظر َّا
ض َرٌرَو َم ْن َ
الن ِار َو َما بِ ِي ْـ َ
َيتَ َم ُّش َ
ؾ ح ْ ِ َّ
ِ ِ
ِ
صيُ ْـ .بِ َم َحَّبتِ ِو َوَ ْأرفَتِ ِو ُى َو َف َّكيُ ْـ َوَرفَ َعيُ ْـ َو َح َممَيُ ْـ
ض َاي َ
ؽ َو َمبلَ ُ َ
 "في ُك ِّؿ ضيق ِي ْـ تَ َض َرتِو َخم َ
ِ ِ
َّ
يم ِة"( .إش)4 :63
ُكؿ األََّياـ ا ْلقَد َ
 يحول الشر إلى الخير
يكوف اهلل معنا في وسط الضيؽ والتجربة وكذلؾ يحوؿ الشر الذي أراده الشرير إلى خير لنا
ولكؿ المحيطيف بنا ،وىذا ما نراه أيضاً في سفر دانياؿ عف الفتية الثبلثة فبعد ما اختبروا

اختبار المعية والرفقة اإل ليية المذىمة ,أمر الممؾ أف يقدـ الفتية الثبلثة عمى كؿ والية بابؿ:
ؾ َش ْد َرَخ َو ِمي َش َخ َو َع ْب َدَن ُغ َو ِفي ِوالََي ِة َبابِؿ"َ( .دا ,)31 :3وعوضاً عف أمر الممؾ
" ِح َينئِ ٍذ قَ َّد َـ ا ْل َممِ ُ
بااللقاء في أتوف النار أمر الممؾ بأف كؿ إنساف يتكمـ عمى إلو الفتية الثبلثة يعاقب" :فَ ِمِّني
ُم ٍة ولِس ٍ َّ
قَ ْد ص َدر أَمر بِأ َّ َّ
وف بِػالسُّوِء َعمَى إِلَ ِو َش ْد َرَخ َو ِمي َش َخ َو َع ْب َدَن ُغو
اف َيتَ َكم ُم َ
َف ُكؿ َش ْع ٍب َوأ َّ َ َ
َ َ ٌْ
ِ
َف ُيَن ِّج َي َى َك َذا"(دا:4
وف إِ ْرباً إِ ْرباً َوتُ ْج َع ُؿ ُب ُيوتُيُ ْـ َم ْزَبمَةً إِ ْذ لَ ْي َس إِلَوٌ َ
آخ ُر َي ْستَطيعُ أ ْ
صَّي ُر َ
فَِإَّنيُ ْـ ُي َ
)3:

كذلؾ مانراه في قصة يوسؼ بعد اختباره العميؽ أف اهلل ي ارفقو وكاف معو في كؿ أزمة مف
األزمات التي مر بيا وأخي اًر رفعو اهلل ليصبح ثاني المممكة ويستخدمو إلستبقاء حياة أمـ
ص َد بِ ِو َخ ْي اًر لِ َك ْي َي ْف َع َؿ
َ
وشعوب كثيرة ،فقد قاؿ يوسؼ
ص ْدتُ ْـ لِي َش ّاًر أ َّ
َما اهللُ فَقَ َ
إلخوتو":أ ْنتُ ْـ قَ َ
َك َما ا ْلَي ْوَـ لِ ُي ْحيِ َي َش ْعباً َكثِي اًر"( .تؾ)51 :21

ناقشنا السؤاؿ الذي حير المبلييف مف البشر وىو :ىؿ اإلنساف مخير أـ مسير؟ ىؿ ىو

يخضع لما نسميو في مجتمعاتنا العربية القضاء والقدر أو القسمة والنصيب؟ ورأينا كـ تبعد
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ىذه األفكار عما يقولو الكتاب المقدس ,فبل يصح أف تكوف االجابة واحدة مف تمؾ
مسير بالكامؿ وال مخي اًر بالكامؿ فيو كائف
االختيارات سواء مسير أـ مخير ،فاإلنساف ليس
اً

حر لو حرية االختياراألدبي أواألخبلقي سواء في عبلقتو مع اهلل أو مع األخرييف ،وىذا البعد
ىو الذي يحدد سعا دتو وفرحتو سواء ىنا عمى االرض أو في الحياة االبدية ,فنحف البشر لنا
الحرية الكاممة في االختيار في أمور عظيمة وىامة تؤثر عمى سعادتنا ومصيرنا وفي نفس
الوقت ليس لنا حرية في اختيار بعض الق اررات التي عادة يكوف تأثيرىا عمى حياتنا ببل قيمة
تذكر .وفى رحمتنا ىذه -حتى نستطيع أف نفيـ الخط الفاصؿ مابيف ىذا وذاؾ -ذكرنا أف
اهلل وضع قانوف لحكـ الحياة ,فخمؽ الطبيعة ووضع ليا القانوف الذي يحكميا وكذلؾ خمؽ
الكائف الحي ووضع لو القانوف الذي يحكمو .خمؽ اهلل اإلنساف كائف أدبى حر ومسئوؿ
ووضع لو قانوف الحرية والمسئولية الذي بو يحكـ ىذا الكائف االدبي ،وتكممنا عف عناصر
ىذا القانوف الستة التي تُكمؿ بعضيا البعض والتي ترسـ صورة متكاممة لعناصرىذا القانوف
والتي تُجيب عمى العديد مف التساؤالت التي تمؤل عقولنا وقموبنا.

في ىذه الحمقة ،سوؼ نبدأ معاً في استعراض بعض القضايا الشييرة الموجودة في الكتاب

المقدس والمطروحة أيضاً عمى الساحة اإليمانية في المجتمع المسيحي والتي تبدو ألوؿ

وىمة أنيا متناقضة مع كؿ ما درسناه في الحمقات الماضية.

أشير ىذه القضايا ىو مانسميو قضية اإلختيار ،بمعنى ىؿ المؤمنوف مختاروف؟ وىؿ ىـ
مختاروف النيـ اختاروا أف يؤمنوا بالرب يسوع أـ أف المسيح قد اختارىـ بغير إرادتيـ
وبحسب عممو السابؽ تـ تعينيـ لمخبلص؟ واذا كاف ىذا ىو مفيوـ االختيار ،فيؿ ىذا
يتناقض مع حرية اختيار االنساف في تقرير مصيره األدبي والسمطاف اإلليي؟
نستعرض الكثير مف اآليات التي تتكمـ عف ىذا الموضوع "االختيار":
ع ا ْلم ِس ِ ِ ِ ِ
ِ
يسيف الَِّذ ِ
ِ ِ
يف ِفي
يف في أَفَ ُس َسَ ،وا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
يح بِ َمش َيئة اهلل ،إِلَى ا ْلق ِّد َ
 "ُ 2بولُ ُسَ ،ر ُسو ُؿ َي ُسو َ َع3 .نِعمةٌ لَ ُكـ وسبلَـ ِمف ِ
الر ِّ
ؾ اهللُ أ َُبو َربَِّنا
اهلل أَبِ َينا َو َّ
ع ا ْل َم ِس ِ
ا ْل َم ِس ِ
يحُ 4 .مَب َار ٌ
ب َي ُسو َ
يح َي ُسو َ
ْ ََ ٌ َ
َْ
اختَارَنا ِف ِ
وحَّي ٍة ِفي السَّم ِاوَّي ِ
يح ،الَِّذي بارَكَنا بِ ُك ِّؿ برَك ٍة ر ِ
يو
ات ِفي ا ْل َم ِس ِ
ع ا ْل َم ِس ِ
َي ُسو َ
يحَ 4 ،ك َما ْ َ
ََ ُ
ََ
َ
ِ
يسيف وبِبلَ لَوٍـ قُ َّد ِ
يس ا ْلعالَِم ،لَِن ُك ِ ِّ ِ
ِ
ق فَ َع َّي َن َنا لِمتََّب ِّني
س َب َ
َ
اموُ في ا ْل َم َحَّبة5 ،إِ ْذ َ
قَ ْب َل تَأْس ِ َ
َ
ْ
وف قد َ َ
ع ا ْلم ِس ِ ِ ِ ِ
ب َم َس َّرِة َم ِش َيئتِ ِو7 ،لِ َم ْد ِح َم ْج ِد نِ ْع َمتِ ِو الَّتِي أ َْن َع َـ بِيَا َعمَ ْيَنا ِفي
يح ل َن ْفسوَ ،ح َس َ
ِب َي ُ
سو َ َ
ِِ
ِ
َِّ ِ ِ
ا ْلم ْح ُب ِ
َج َزلَيَا لََنا
ب ِغَنى نِ ْع َمتِ ِو9 ،ﭐلَّتِي أ ْ
اف ا ْل َخطَ َاياَ ،ح َس َ
وب8 ،الذي فيو لََنا ا ْلف َدا ُء ،بِ َدمو ُغ ْف َر ُ
َ
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ِ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
بِ ُك ِّؿ ِح ْكم ٍة وِف ْ ٍ
ص َد َىا ِفي َن ْف ِس ِو21 ،لِتَ ْدبِ ِ
ير
طَنة: ،إِ ْذ َع َّرفََنا بِسِّر َمش َيئتوَ ،ح َس َ
ب َم َس َّرتِو التي قَ َ
َ َ
يح ،ما ِفي الس ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ
ات و َما َعمَى األ َْر ِ
اؾ
ضِ ،في َذ َ
َ
م ْؿء األ َْزمَنة ،لَي ْج َم َع ُكؿ َش ْيء في ا ْل َمس ِ َ
َّم َاو َ
ٍ
صيباً ،معَّينِيف سابِقاً حسب قَ ِ َِّ
يو أ َْيضاً نِْمَنا َن ِ
22الَِّذي ِف ِ
ْي
ب َأر ِ
صد الذي َي ْع َم ُؿ ُك َّؿ َش ْيء َح َس َ
ََ َ ْ
َُ َ َ
يح24 .الَِّذي ِف ِ
َِّ
ِِ
م ِش َيئتِ ِو23 ،لَِن ُك ِ
اؤَنا ِفي ا ْل َم ِس ِ
يو أ َْيضاً
يف قَ ْد َسَب َ
وف ل َم ْد ِح َم ْجدهَ ،ن ْح ُف الذ َ
َ
ؽ َر َج ُ
َ
َِّ ِ ِ
ِ
أ َْنتُـ ،إِ ْذ َس ِم ْعتُـ َكمِمةَ ا ْل َح ِّ ِ ِ
ِ
آم ْنتُ ْـ ُختِ ْمتُ ْـ بِ ُرو ِح ا ْل َم ْو ِع ِد
ْ
ؽ ،إ ْنجي َؿ َخبلَص ُك ُـ ،الذي فيو أ َْيضاً إ ْذ َ
ْ َ
ا ْلقُ ُّد ِ
وس" ( أفسس ) 24 – 2 : 2
 " َسمِّ ُموا َعمَى ُروفُ َس ا ْل ُم ْختَ ُِمي" ( رومية ) 24 : 27
ُم ِو أ ِّ
الر ِّب َو َعمَى أ ِّ
ار ِفي َّ
اإل ْخوةُ ا ْلم ْحبوبوف ِم َن ِ
ِِ
اخ ِت َي َارُك ْم" (2تس)5 :2
اهلل ْ
يف أَُّييَا ِ َ َ ُ ُ َ
 " َعالم َِ
َجمِ ُكـ أَُّييا ِ
َف َن ْش ُك َر اهللَ ُك َّؿ ِح ٍ
ب ،أ َّ
الر ِّ
َف
وف ِم َف َّ
 " َوأ ََّما َن ْح ُف فََي ْنَبغي لََنا أ ْ
اإل ْخ َوةُ ا ْل َم ْح ُب ُ
وب َ
يف أل ْ ْ َ
ص ِدي ِ
ص ،بِتَ ْق ِد ِ
اختَ َارُك ْم ِم َن ا ْل َب ْد ِء لِ ْم َخالَ ِ
ؽ ا ْل َح ِّ
ؽ"3( .تس)24 :3
يس ُّ
اهللَ ْ
الرو ِح َوتَ ْ
َصبِ ُر
َج ِؿ َذلِ َ
 "أل ْؾ أََنا أ ْ
ا ْل َخبلَ ِ
يح
ص الَِّذي ِفي ا ْل َم ِس ِ

َعمَى ُك ِّؿ
ع َم َع
َي ُسو َ

ار َ ِ
َج ِل ا ْل ُم ْختَ ِ
صمُوا ُى ْـ أ َْيضاً َعمَى
َش ْي ٍء أل ْ
ين ،ل َك ْي َي ْح ُ
َم ْج ٍد أََب ِدي"3(.تي)21 :3

ِِ ِ
 "أل َّ َِّوف ُى َو بِ ْك اًر َب ْي َف
س َب َ
س َب َ
ق فَ َع َّي َن ُي ْم لَِي ُك ُ
ورةَ ْابنو لَي ُك َ
ونوا ُم َشابِ ِي َ
َف الذ َ
يف ُ
ق فَ َع َرفَ ُي ْم َ
يف َ
صَ
َِّ
ِ
َِّ
إِ ْخ َوٍة َكثِ ِ
اى ْـ َفيَ ُؤالَ ِء َب َّرَرُى ْـ أ َْيضاً.
يف َسَب َ
يف َد َع ُ
ؽ َف َعَّيَنيُ ْـ فَيَ ُؤالَء َد َع ُ
اى ْـ أ َْيضاًَ .والذ َ
يفَ .والذ َ
ير َ
َِّ
يف َب َّرَرُى ْـ فَيَ ُؤالَ ِء َم َّج َد ُى ْـ أ َْيضاً"( .رو)41 ,3: :9
َوالذ َ
وكَّيةَ وأ ِ
بل ِطَّيةَ و َكَّب ُد ِ
يح ،إِلَى ا ْلمتَ َغِّربِيف ِمف َشتَ ِ
َسَّيا
ع ا ْل َم ِس ِ
 " ُب ْات ُب ْنتُ َس َو َغ َ
ط ُر ُسَ ،ر ُسو ُؿ َي ُسو َ
َ ْ
ُ
َ
َ
يس ُّ ِ َّ
ضى ِع ْمِم ِ
اهلل ِ
قِ ،في تَ ْق ِد ِ
اع ِةَ ،وَر ِّ
َوبِيثِينَِّيةَ ،ا ْل ُم ْختَ ِ
السا ِب ِ
ش َدِـ
اآلب َّ
ار َ
ين ِب ُم ْقتَ َ
الرو ِح لمط َ
يح .لِتُ ْكثَْر لَ ُك ُـ ِّ
السبلَ ُـ"2( .بط)3 ,2 :2
الن ْع َمةُ َو َّ
ع ا ْل َم ِس ِ
َي ُسو َ
َف َكثِ ِ
 "أل َّون"( .مت)25 :33
ين ُي ْنتَ َخ ُب َ
يف ُي ْد َع ْو َف َوَقمِيمِ َ
ير َ
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َج ِل ا ْل ُم ْختَ ِ
اـ".
َّر تِْم َ
َّر تِْم َ
ار َ
ص َج َس ٌدَ .ولَ ِك ْف أل ْ
اـ لَ ْـ َي ْخمُ ْ
 " َولَ ْو لَ ْـ تُقَص ْين تُقَص ُ
ؾ األََّي ُ
ؾ األََّي ُ
(مت)33 :35
ات ع ِظيمةً وعجائِب حتَّى ي ِ
 "ألََّنو سيقُوـ مسحاء َك َذبةٌ وأ َْنبِياء َك َذبةٌ ويعطُوف آي ٍضمُّوا لَ ْو
َ َ َََ َ َ ُ
ُ ََ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ
أ َْم َك َف ا ْل ُم ْختَ ِ
ين أ َْيضاً"( .مت)35 :35
ار َ
اري ِ
 " َم ْف َسَي ْشتَ ِكي َعمَى ُم ْختَ ِاهلل؟ المَّوُ ُى َو الَِّذي ُيَبِّرُر!" (رو)44 :9
اض ِر أ َْيضاً قَ ْد حصمَ ْ ِ
اف ا ْلح ِ
ار ِّ
ؾ ِفي َّ
اخ ِت َي ِ
الن ْع َم ِة"( .رو)6 :22
س َب ْ
 "فَ َك َذلِ َالزَم ِ َ
ت َبق َّي ٌة َح َ
َ َ
اح َشاء ْأرفَ ٍ
ِ ِ ِ
 "فَا ْلَب ُسوا َك ُم ْختَ ِاعةً،
اتَ ،ولُ ْ
اضعاًَ ،وَوَد َ
طفاًَ ،وتََو ُ
يف ا ْل َم ْح ُبوبِ َ
اري اهلل ا ْلق ِّديس َ
يف ْ َ َ
وؿ أناة" (كو)23 :4
َوطُ َ
َصبِ ُر َعمَى ُك ِّؿ
َج ِؿ َذلِ َ
 "أل ْؾ أََنا أ ْ
ا ْل َخبلَ ِ
ع َم َع
ص الَِّذي ِفي ا ْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ

ار َ ِ
َج ِل ا ْل ُم ْختَ ِ
صمُوا ُى ْـ أ َْيضاً َعمَى
َش ْي ٍء أل ْ
ين ،ل َك ْي َي ْح ُ
َم ْج ٍد أََب ِدي"3( .تي)21 :3

ِ
ِ
ب األَرَب ِ
ؾ
اب َو َممِ ُ
 " َى ُؤالَء َس ُي َح ِارُب َوف ا ْلخروؼ ٍَ(ا ْلحمؿ) ،والخروؼ (الحمؿ) َي ْغم ُبيُ ْـ ،ألََّنوُ َر ُّ ْ
ِ َِّ
ون"( .رؤ)25 :28
ون َو ُم ْؤ ِمنُ َ
ون َو ُم ْختَ ُار َ
يف َم َعوُ َم ْد ُع ُّو َ
ا ْل ُممُوؾَ ،والذ َ
فسر البعض ىذه اآليات وغيرىا التي تتكمـ عف نفس ىذا الموضوع بالطريقة التالية :إف كؿ
البشرية كاف مآليا الضياع والضبلؿ ونتيجة لذلؾ فالكؿ مصيره اليبلؾ األبدي ،وليس ىذا
فقط بؿ البشرية في ضبلليا أضحت غير قادرة عمى سماع صوت النداء االليي أو حتى
قادرة عمى وضع إيمانيا في االلو الحي وىذا ليس خطأ اهلل بؿ ىو خطأ االنساف ومسئوليتو,
ولكف اهلل فى رحمتو الكثيرة مد يده ليختار بعض مف الناس لينعـ عمييـ باإليماف في شخصو
ويعطييـ النعمة اإلليية لينالوا الخبلص اإلليي ،أي أف كبل مف االيماف والنعمة ىما عطايا
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إليية ،واليمكف لئلنساف أف يناليما بنفسو .وبحسب ىذا المفيوـ يصنع اهلل كؿ شيء ،فيو
المسئوؿ عف تقديـ الخبلص لمجنس البشري وأيضاً ىو المسئوؿ عف قبوؿ الخبلص مف
ناحية البشرية ،ولمتدليؿ عمى ىذا يسوقوف قصة معجزة إقامة لعازر فالرب يسوع قد أقاـ

لعازر مف الموت دوف أدنى مشاركة مف لعازر نفسو فيو لـ يستطيع أف يفعؿ شيئاً ألنو

ميت في قبره فميس لو قدرة عمى الحياة.

ىذا الفكر نجده في عقوؿ الكثيريف مف المؤمنيف ،ولكنو يتناقض مع كوف اإلنساف كائف أدبي
مسئوؿ ولو حرية اختيار تحديد مصيره األدبي ،فيذا الفكر يعطي اهلل السمطاف المطمؽ عمى
حياة االنساف وبالتالي يناقض ىذا الفكر ما نفيمو عبر صفحات الكتاب المقدس عف حرية
االنساف ومسئوليتو وقضاء اهلل وسمطانو وحتى يمكننا تفسير اآليات السابقة وتوضيح العقيدة
التي تسمى االختيار فسنبدأ باآلتي:

( )1الكفارة ىي لمجميع

عندما قدـ المسيح نفسو كفارة عف الخطية قدـ نفسو ليس عف مجموعة مف الناس فقط لكي

يمح ي خطاياىـ بؿ قدـ نفسو كفارة عف العالـ أجمع أي عف كؿ البشرية ،فإذا كاف اهلل قد
اختار بعض الناس لكي يفدييـ ،فمماذا إذاً مات ألجؿ الجميع ودفع ىذا الثمف الباىظ وىو

يعرؼ أنو لف ُيخمص كؿ البشرية؟ أيضاً ىؿ اهلل في محبتو الغير محدودة التي أحبنا بيا مف
الممكف أف تكوف إرادتو أف ينقذ فقط قمة قميمة مف البشر ويترؾ الباقي إلى العذاب األبدي؟
ىنا العديد مف اآليات التي توضح وتؤكد أف الكفارة لمجميع:
ٍِ
مد ْي ُن َ ِ
ِ ٍ ِ ٍ
اس لِ َّ
الن ِ
يع َّ
ص َار ِت
ص َار ا ْل ُح ْك ُـ إِلَى َج ِم ِ
ونة َى َك َذا بِبِر َواحد َ
 "فَِإذاً َك َما بِ َخطَّية َواح َدة َير ا ْلحي ِ
الن ِ ِ
يع َّ
اة"( .رو)29 :6
ا ْل ِي َب ُة إِلَى َج ِم ِ
اس لتَ ْب ِر ِ َ َ
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ِ
 "أل َّان
َف َم َحَّبةَ ا ْل َم ِس ِ
ب َى َذا :أََّنوُ إِ ْن َك َ
ص ُرَنا .إِ ْذ َن ْح ُف َن ْحس ُ
يح تَ ْح ُ
اء
ا ْل َج ِم ِ
َج ِل ا ْل َج ِمي ِع َك ْي َي ِع َ
يع .فَا ْل َج ِميعُ إِذاً َماتُواَ .و ُى َو َم َ
يش األ ْ
ات أل ْ
َح َي ُ
َجمِ ِي ْـ َوقَ َاـ"3(.كو)26 ,25 :6
ات أل ْ
َب ْؿ لِمَِّذي َم َ

وِ
َج ِل
اح ٌد قَ ْد َم َ
ات أل ْ
َ
ِ
يما َب ْع ُد الَ أل َْنفُ ِس ِي ْـ،
فَ

اس َ ِ ِ
الص ْمح بِ َدِـ صمِيبِ ِو ،بِو ِ
ِ ِِ ِ
 «وأَف ي ِ ِاف َما َعمَى
صال َح ِبو ا ْل ُك َّل ل َن ْفسو َعامبلً ُّ َ
اء َك َ
طتوَ ،س َو ٌ
َ
َ ْ ُ َ
َ
ض أَـ ما ِفي السَّماو ِ
ات» (كو )31 :2
األ َْر ِ ْ َ
ََ
ؼ الََي َي ُبَنا أ َْيضاً َم َعوُ ُك َّؿ َش ْي ٍء؟"
ين َك ْي َ
َج َم ِع َ
َجمِ َنا أ ْ
 "اَلَِّذي لَ ْـ ُي ْش ِف ْؽ َعمَى ْابنِ ِو َب ْؿ َب َذ َل ُو أل ْ(رو)9:43
يع»(1تي )6 :2
َج ِل ا ْل َج ِم ِ
 «الَِّذي َب َذ َؿ َن ْف َسوُ ِف ْد َي ًة أل ْ "ولَ ِك َّف الَِّذي و ِض َع َقمِيبلً َع ِف ا ْل َمبلَئِ َك ِة،
ُ
َ
وق ِب ِنعم ِة ِ
ِ ِ
َج ِل
اهلل ا ْل َم ْو َت أل ْ
ا ْل َم ْوت ،ل َك ْي َي ُذ َ ْ َ

َّ ِ ِ
َج ِؿ أَلَِـ
َي ُسو َ
ام ِةِ ،م ْف أ ْ
عَ ،ن َراهُ ُم َكمبلً با ْل َم ْجد َوا ْل َك َر َ
ُك ِّل و ِ
احد"ٍ (عب): :3
َ

التوجد آية واحدة في الكتاب المقدس تذكر أف المسيح بذؿ نفسو ألجؿ المؤمنيف بو أو
المختاروف فقط.
وعمى نفس ىذا المنواؿ إذا كانت الكفارة ىي لمجميع ،فماذا عف الحب االليي ىؿ ىو
لمجميع أـ ىو لبعض مف الناس؟ إذا كاف لمجميع فمماذا يمد اهلل يده لينقذ مجموعة مف الناس
ليعطييـ نعمة الخبلص والباقييف ييمكوف ،فكيؼ يكوف ىذا حباً؟

( )2المحبة والخالص لمجميع

ِ
وف
َح َّ
يد لِ َك ْي الَ َي ْيمِ َ
ب المَّ ُو ا ْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َؿ ْابَنوُ ا ْل َو ِح َ
 "ألََّنوُ َى َك َذا أ َؾ ُك ُّؿ َم ْف ُي ْؤ ِم ُف بِو َب ْؿ تَ ُك ُ
لَوُ ا ْل َحَياةُ األََب ِدَّيةُ"( .يو)27 :4
يد أ َّ ِ
يع َّ
الن ِ
ون وِالَى َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َح ِّ
ؽ ُي ْقبِمُوف"َ (2تي)5 :3
 "الَِّذي ُي ِر َُف َجم َ
اس َي ْخمُ ُ
ص َ َ
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ِ
ِ
ِِ
الر ُّ
َف
 "الَ َيتََباطَأُ َّاء أ ْ
ب َع ْف َو ْعده َك َما َي ْحس ُ
ب قَ ْوٌـ التََّباطُ َؤ ،لَكَّنوُ َيتَأََّنى َعمَ ْيَناَ ،و ُى َو الَ َي َش ُ
َن ُي ْق ِب َل ا ْل َج ِميعُ إَِلى التَّ ْوَب ِة"3( .بط): :4
َي ْيمِ َ
اسَ ،ب ْل أ ْ
ؾ أَُن ٌ
الشِّر ِ
َن َي ْر ِج َع ِّ
ُس ُّر ِب َم ْو ِت ِّ
الر ُّ
ير َع ْن
ِّد َّ
يرَ ,ب ْل ِبأ ْ
 " ُق ْؿ لَيُ ْـَ :ح ٌّي أََنا َيقُو ُؿ السَّي ُب ,إِِّني الَ أ َ
الشِّر ُ
يق ِو وي ْحيا .إِر ِجعوا ار ِجعوا عف طُرِق ُكـ َّ ِ ِ
َ ِ
ت إِ ْس َرائِي َؿ؟" (حز:44
وف َيا َب ْي َ
الرِد َيئة َ .فم َما َذا تَ ُموتُ َ
ط ِر َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ
)22

يوضح الوحي في اآلية األخيرة رغبة اهلل الصادقة المخمصة الباحثة عف الحياة لشعب
إسرائيؿ وكأنو يتوسؿ إلييـ أف يرجعوا عف طرقيـ ليحيوا ،ويتساءؿ متعجباً :لماذا قررتـ أف

تسمموا حياتكـ لمموت ،فإذا كاف اهلل بالحقيقة بيده السمطاف لبلختيار فمماذا لـ يختارىـ؟! وىؿ

ُيعقؿ أف اهلل في موضع كيذا يظير وكأنو يرجوىـ أف يرجعوا اليو ويحتار فييـ الجؿ
اختيارىـ الخاطئ ،وفي موضع أخر كأنو يصرؼ وجو عنيـ ليختار فئة أخرى بحسب
استحسانو؟!

من ىم المختارون ومامعنى كممة االختيار؟
ىناؾ ثبلث معاف لكممة االختيار ،وىي تظير جمياً في كؿ اآليات السابؽ عرضيا:
 )1إن اهلل اختارنا في المسيح

اختار اهلل أف يكوف الخبلص مف خبلؿ تقديـ المسيح نفسو كفارة عف جميعنا ،بمعنى أخر
إنو مف خبلؿ عمؿ المسيح في الصميب اهلل مد يده لكي يخمصنا ,فميس االختيار ىنا ىو
تعييف جماعة مف البشر لنواؿ نعمة الخبلص ،لكف االختيار ىنا معناه إف اهلل اختار المسيح
لتكوف لكؿ مف يؤمف بو الحياة األبدية ،ويكوف ىو الطريؽ والحؽ والحياة أيضاً ,وىذا ما نراه

في المقطع الكتابي الذي ذكرناه سابقاً مف رسالة أفسس ( .) 24 – 2 : 2

يوضح الرسوؿ بولس في ىذا المقطع ماىية االختيار ،ففي بداية اآليات أقرف كممة
"االختيار" بكممة "فيو" حتى يخبرنا ويؤكد لنا بأف االختيار والتعييف ىو في المسيح ،ثـ

استمر في باقي اآليات يردد كممة "فيو" حتى أنو كررىا إحدى عشر مرة .إذاً الموضوع الذي
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يركز عميو الوحي في ىذا المقطع الكتابي ليس ىو موضوع االختيار بؿ الرب يسوع الذي
ويعيننا ويرحمنا ويباركنا وينعـ عمينا.
فيو قرر اهلل أف يختارنا ُ
 )2إن اهلل اختار جماعة
المعنى الثاني لبلختيار والذي يظير في اآليات السابقة ىو االختيار الجماعي وليس
االختيار الفردي ،بمعنى أف اهلل اختار جماعة مف الناس وليس أفراداً وىذه الجماعة ىي
الكنيسة ,وحتى ندرؾ بالفعؿ أف االختيار الجماعي ىو مف طرؽ اهلل التي يتعامؿ بيا مع

االنساف سنرجع إلى العيد القديـ عندما صنع اهلل عيده مع شعب إسرائيؿ واختارىـ جماعة
ليعمف نفسو في وسطيـ فيكونوف أمة شاىدة عنو وحاممة لمجده وليأتي المخمص مف
وسطيـ .وبالمثؿ في العيد الجديد قطع اهلل عيده مع الكنيسة التي ىي جسده ،فكؿ مف يقرر
أف ينتمي ليذا الجسد ليصير عضو فيو وذلؾ عف طريؽ أف يختار الرب يسوع مخمصاً

شخصياً لو ويولد الوالدة الروحية التي مف فوؽ فيو مختار لمحياة األبدية ،وكؿ مف قرر

بحرية إرادتو أف يرفض ىذا الجسد الذي ىو الكنيسة وينفصؿ عنيا فيو يقرر بالتالي أف
ينفصؿ عف مصدر الحياة الذي ىو الرب يسوع فيكوف غير مختار لمحياة األبدية والخبلص.
وىنا نفترض أف ىناؾ دائرة وىذه الدائرة ىي الجماعة المختارة ،فكؿ مف يختار أف يدخؿ
ىذه الدائرة فيو بالطبع يصير مف المختاريف وكؿ مف يريد أف يظؿ خارج ىذه الدائرة فيو

مف غير المختاريف:
اإل ْخوةُ ا ْلم ْحبوبوف ِم َن ِ
ِِ
اخ ِت َي َارُك ْم" (2تس) 5 : 2
اهلل ْ
يف أَُّييَا ِ َ َ ُ ُ َ
 " َعالم َِ
َجمِ ُكـ أَُّييا ِ
َف َن ْش ُك َر اهللَ ُك َّؿ ِح ٍ
وف ِم َف ا َّلر ِّ
َن
ب ،أ َّ
 " َوأ ََّما َن ْح ُف فََي ْنَبغي لََنا أ ْ
اإل ْخ َوةُ ا ْل َم ْح ُب ُ
وب َ
يف أل ْ ْ َ
ص ِدي ِ
ص ،بِتَ ْق ِد ِ
اختَ َارُك ْم ِم َن ا ْل َب ْد ِء لِ ْم َخالَ ِ
ؽ ا ْل َح ِّ
ؽ"3 ( .تس) 24 : 3
يس ُّ
اهللَ ْ
الرو ِح َوتَ ْ
ار َ ِ
َج ِل ا ْل ُم ْختَ ِ
صمُوا ُى ْم أ َْيضاً َعمَى
َج ِؿ َذلِ َ
َصبِ ُر َعمَى ُك ِّؿ َش ْي ٍء أل ْ
 "أل ْؾ أََنا أ ْ
ين ،ل َك ْي َي ْح ُ
ا ْل َخالَ ِ
ع َم َع َم ْج ٍد أ ََب ِدي"3( .تي)21 :3
ص الَّ ِذي ِفي ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يح َي ُ
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 )3اإلختيار بحسب عمم اهلل السابق
ِِ ِ
 "أل َّ َِّوف ُى َو بِ ْك اًر َب ْي َف ِإ ْخ َوٍة
ؽ َف َع َرفَيُ ْـ َسَب َ
يف َسَب َ
ؽ َف َعَّيَنيُ ْـ لَِي ُك ُ
ورةَ ْابنو لَي ُك َ
ونوا ُم َشابِ ِي َ
َف الذ َ
يف ُ
صَ
َِّ
ِ
َِّ
ِ
َِّ
َكثِ ِ
يف
يف َسَب َ
يف َد َع ُ
ؽ فَ َعَّيَنيُ ْـ فَيَ ُؤالَء َد َع ُ
اى ْـ فَيَ ُؤالَء َب َّرَرُى ْـ أ َْيضاًَ .والذ َ
اى ْـ أ َْيضاًَ .والذ َ
يفَ .والذ َ
ير َ
َب َّرَرُى ْـ فَيَ ُؤالَ ِء َم َّج َد ُى ْـ أ َْيضاً"( .رو)41 ,3: :9
ؽ َف َعَّيَنيُ ْـ" ،فكممة المعرفة سابقة عمى كممة
ؽ فَ َع َرفَيُ ْـ َسَب َ
يبلحظ في ىذا النص أف اهلل " َسَب َ
التعييف ،فاختياره وتعيينو ليـ ليس عمى أساس الغصب واالجبار وانما عمى أساس معرفتو
السابقة ليـ ،فيو يختار ويعيف الذيف يعرؼ أنيـ يقبموف نعمتو في كماؿ حريتيـ وارادتيـ.
يح ،إِلَى  ...ا ْلم ْختَ ِاريف بِم ْقتَضى ِع ْمِـ ِ
اهلل ِ
اآلب السَّابِ ِ
ؽِ ،في
ع ا ْل َم ِس ِ
 "ب ْط ُر ُسَ ،ر ُسو ُؿ َي ُسو َ
َ ُ َ
ُ
يس ُّ ِ َّ
تَ ْق ِد ِ
اع ِةَ ،وَر ِّ
يح .لِتُ ْكثَْر لَ ُك ُـ ِّ
السبلَ ُـ"2( .بط.)3 ،2 :2
الن ْع َمةُ َو َّ
ع ا ْل َم ِس ِ
ش َدِـ َي ُسو َ
الرو ِح لمط َ
أيضاً في ىذا الشاىد ،يعمف الوحي أف المختاريف ىـ بحسب عممو ومعرفتو السابقتيف ..وىـ

سوؼ يقبمونو رباً ومخمصاً فيـ مختاريف بحسب عممو السابؽ وليس حسب إرادتو في أف
يختار البعض ويرفض البعض اآلخر.

ىذه ىي الثالث معاني لكممة "االختيار" التي وردت في كؿ اآليات التي تتكمـ عف ىذا االمر
في الكتاب المقدس ،وىذه المعاني مبنية ومؤسسة عمى حقيقة ُمتفؽ عمييا وىى أف الكفارة
لمجميع والحب االليي ىو لكؿ البشرية وأف الدعوة واألشواؽ اإلليية ىي لمعالـ أجمع.
أخي اًر ،في نياية ىذه الحمقة نتناوؿ اآلية التي جاءت في رسالة أفسس والتي ُيبنى عمييا فكرة
أف االختيار ىو مف اهلل:
ط ِ
ظ ِي َر ِفي ُّ
الد ُى ِ
ع .ألََّن ُك ْـ
ؼ َعمَ ْيَنا ِفي ا ْل َم ِس ِ
ؽ بِالمُّ ْ
 "لِ ُي ْيح َي ُسو َ
ور اآلتَِي ِة ِغَنى نِ ْع َمتِ ِو ا ْلفَائِ َ
ؾ لَيس ِم ْن ُكـ .ىو ع ِطَّيةُ ِ
ِ
بِ ِّ ِ َّ
ص َ ِ ِ
يم ِ
اهلل" ( .أفسس ) 9 , 8 : 3
ْ َُ َ
افَ ،وَذل َ ْ َ
الن ْع َمة ُم َخم ُ
وف ،باإل َ

الكثيروف يفسروف ىذه اآلية بأف الخبلص ىو بالفعؿ عمؿ النعمة وطريقة الحصوؿ عميو ىو
باإليماف الذي ىو أيضاً ليس منا ،بمعنى أخر أف جممة " َوَذلِ َؾ لَ ْي َس ِم ْن ُك ْـ" تعود عمى اإليماف
وعمى النعمة أيضاً ,فإذا كاف التفسير ىكذا فما ىو دور االنساف في الخبلص؟! ىذا يعني
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بأف االنساف ليس لو دور في الخبلص فاهلل ىو الذي ينعـ عمينا بالخبلص واهلل أيضاً ىو

الذي يعطينا اإليماف لكي نستطيع أف نتجاوب مع الخبلص االليي المقدـ لنا!

لكف بالتدقيؽ يتضح لنا التفسير الصحيح ليذه اآلية وىو أف الخبلص ليس بحسب إمكانياتنا
ؾ لَ ْي َس ِم ْن ُك ْـ" تعود عمى النعمة،
البشرية بالفعؿ بؿ ىو بالنعمة التي ليست منا فجممة " َوَذلِ َ
أما الطريقة التي بيا نناؿ الخبلص فيو اإليماف بالرب يسوع المسيح ،وىذا اإليماف ىو
الدور اإلنساني الذي بو يتجاوب البشر مع النعمة اإلليية المقدمة لنا .يتضح لنا ىذا عند
الرجوع لمغة األصمية التي ُكتب بيا العيد الجديد وىي المغة اليونانية ،ففي أصوؿ ىذه المغة
ثبلثة أنواع لجنس الكبلـ فيناؾ المذكر والمؤنث والمحايد ،وبالتدقيؽ وجدنا أف كممة
"اإليماف"

ىي كممة مؤنثة ،وكممة "ذلؾ"

 ου οىي كممة محايدة ،وبالتالي ال

يمكف أف تشير كممة "ذلؾ" إلى كممة "اإليماف" الختبلفيما في الجنس بؿ تشير إلى كممة
"الخبلص" ألف ىذه الكممة تأتي محايدة مثؿ كممة "ذلؾ".
وىناؾ قوؿ أخر يعترض عمى كوف اإليماف ىو دور إنساني يقوـ بو الشخص حتى يمكنو
أف يقبؿ الخبلص ،وذلؾ حتى اليكوف ىذا اإليماف ىو مصدر افتخار االنساف عمى اهلل عمى
بل عظيماً الذي ىو اإليماف حتى يستحؽ أف يناؿ بو الخبلص.
إعتبار أف االنساف عمؿ عم ً
ولكف دعونا ندقؽ في حجـ ىذا العمؿ الذي عممو اإلنساف ،ىؿ ىو بالفعؿ عمؿ استحؽ منو

مجيوداً كبي اًر أـ ىو مجرد إعبلف قبولو لعمؿ نعمة اهلل في قمبو؟ فأيف االفتخار إذاً؟ ىؿ

قبولنا لعمؿ النعمة ىو إنجاز يدفعنا إلى االفتخار أـ تصديقنا لمحب اإلليي المجاني يجعمنا

نتعالى عمى مصدر ىذا الحب الغير محدود؟ أيف االفتخار إذاً ؟!!

نتكمـ عف سمطاف اهلل ومسؤلية اإلنساف ,فاهلل الذي ىو صاحب السمطاف قد وضع القوانيف

األدبية التي تسمح لئلنساف أف يعيش بحرية محدودة ،وىذه الحرية المحدودة تكفيو أف يختار
بنفسو سعادتو في ىذا العالـ وفي العالـ اآلتي أيضاً .وقد شرحنا في الحمقات الماضية ىذا
القانوف بأبعاده المختمفة ،ثـ بدأنا في الحمقة الماضية رحمة إلعادة تفسير بعض القضايا

اإليمانية المطروحة عمى الساحة ،متخذيف مف النظرية التي سبقنا وشرحناىا أساساً ليذا
التفسير ..وقد بدأنا ىذه القضايا بنظرية االختيار.

34

في ىذه الحمقة ،سوؼ نتناوؿ قضية أخرى يظير فييا مف قرائتنا لآليات وكأف اهلل يتحكـ في
إرادة الناس واختيارتيـ في الحياة حيث يقسي مف يشاء ويرحـ مف يشاء .ىذه القضية ىي
قمب فرعوف.

قضية قمب فرعون

ِ
َِّ ِ َِّ
ِ
ِ
اب لِ ِف ْرَع ْو َفِ« :إِّني
اء َوالَ ل َم ْف َي ْس َعى َب ْؿ لمو الذي َي ْر َح ُـ .ألََّنوُ َيقُو ُؿ ا ْلكتَ ُ
 "فَِإذاً لَ ْي َس ل َم ْف َي َش ُاس ِمي ِفي ُك ِّؿ األ َْر ِ
ض» .فَِإذاً ُى َو َي ْر َح ُـ
ؾ ِل َك ْي أُ ْ
ظ ِي َر ِفي َ
لِيَ َذا بِ َع ْينِ ِو أَقَ ْمتُ َ
ؾ قَُّوتِي َوِل َك ْي ُيَن َ
ادى بِ ْ

اء"( .رو)29 -27 ::
اء َوُيقَسِّي َم ْف َي َش ُ
َم ْف َي َش ُ
ِ
ال لِ َم ْف َي ْس َعى َب ْؿ لِمَّ ِو الَِّذي َي ْر َح ُـ" يعمف اهلل بوضوح أنو
اء َو َ
في عدد ( " :)16فَِإذاً لَ ْي َس ل َم ْف َي َش ُ
ليس بسعينا ومجيودنا نناؿ الرحمة االليية بؿ ىي رحمة اهلل التي تستطيع أف تصؿ الينا في
كؿ زماف ومكاف .أيضاً يعتبر ىذا العدد تفسي اًر توضيحياً يسوقو الرسوؿ بولس لما جاء في
ُج ُيز ُك َّؿ ج َ ِ
ؾ" .فَقَا َؿ :أ ِ
ؾَ .وأَُن ِادي
ام َ
سفر الخروج حيث قاؿ موسى هلل" :أ َِرنِي َم ْج َد َ
ُ
ودتي قُ َّد َ
َّ
َّ
الر ِّ
ؼ َوأ َْر َح ُـ َم ْف أ َْر َح ُـ" ( خر  .) 2: , 29 : 44ولنا
اسِـ َّ
ام َ
ؼ َعمَى َم ْف أَتََأر ُ
ؾَ .وأَتََأر ُ
بِ ْ
ب قُ َّد َ
ىنا مبلحظة توضيحية عمى اآلية السابقة وىي أف اهلل لـ يقؿ أنو يرحـ مف يشاء ويقسي مف

يشاء بؿ أنو يرحـ مف يشاء ويترأؼ عمى مف يشاء ،فبل يوجد أي حديث عف أنو يقسي مف
اء َوُيقَسِّي َم ْف
يشاء .ولكف في األعداد مف رسالة رومية يقوليا صراحة عف أنوَ" :ي ْر َح ُـ َم ْف َي َش ُ
بل
اء" ،وقد قسى قمب فرعوف بالفعؿ لكي ُيظير فيو قوتو أماـ االمـ والشعوب ،فيؿ ىذا فع ً
َي َش ُ

ما قد صنعو اهلل بفرعوف؛ أنو قد قسى قمبو لكي يضربو بالضربات العشر؟ ولكف ما ىو
الذنب الذي اقترفو فرعوف حتى يعاممو اهلل ىكذا؟ وىؿ ىذه ىي رحمة اهلل أنو في رحمتو

لشعبو ييمؾ شخص أخر؟ واذا كاف اهلل يريد أف ُيظير مجده وقوتو ىؿ يختار شخصاً ضعيف ًا
لكي يستعرض عميو قوتو الغير محدودة؟ أما كاف يكفي ضربة أو اثنتيف فقط ثـ بعدىا يطمؽ
الشعب؟ كؿ ىذه االسئمة وأكثر منيا تدور في أذىاننا وقموبنا ونحف نق أر ىذه اآليات التي
تحكي ىذه القصة.
بدايةً يجب عمينا أف نرجع إلى القصة األصمية التي ُذكرت في سفر الخروج حتى نجد إجابة

لمسؤاؿ التالي الذي يعتبر ىو المفتاح الذي يفتح أمامنا ىذه القضية وىو :ىؿ كاف فرعوف في
بداية القصة وديع القمب وطمب اهلل لكف اهلل رفضو وبدأ يقسي قمبو حتى يعانده ،فينتيز اهلل
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ىذه الفرصة كي يضربو الضربات العشر ويتمجد أماـ األمـ والشعوب أـ أف فرعوف كاف
قاسي القمب واهلل استخدـ ىذه القساوة لكي يظير مجده؟
لنجد االجابة عمينا أف ندقؽ في قرائتنا لؤلحداث ،ونبحث في بداية كبلـ اهلل لموسى عف ىذا
َف ممِ َ ِ
وف َوالَ بَِي ٍد
ص َر َ
الفرعوف وذلؾ في ( خر َ " :) 2: : 4ولَ ِكِّني أ ْ
ال َي َد ُع ُك ْـ تَ ْم ُ
ض َ
ؾم ْ
َعمَ ُـ أ َّ َ
قَ ِوَّي ٍة " .في ىذه االية يتكمـ اهلل إلى موسى ليعمف معرفتو بيذا الفرعوف الذي لف يوافؽ عمى
خروج الشعب وأنو قاسي القمب ،وذلؾ حتى الينزعج موسى في مواجيتو فرعوف عندما

يرفض االخير أف ُيطمؽ الشعب .وأيضاً يعمف اهلل لموسى الطريقة التي سوؼ يتبعيا لكي
يجعؿ فرعوف ينفذ ما طمبو موسى منو ،فميس ىذا ىو قرار اهلل أف يجعؿ فرعوف يتقسى.
مرة أخرى نق أر ما كتبو الوحي عف فرعوف:
الر ُّ ِ
شتَ َّد َق ْم ِ
ب ِف ْرَع ْو َف
الر ُّب.ثَُّـ قَا َؿ َّ
س َم ْع لَيُ َما َك َما تَ َكمَّ َم َّ
 "فَا ْوسىَ :ق ْم ُ
ُ
ب ف ْر َع ْو َن َفمَ ْم َي ْ
ب ل ُم َ
ِ
ؽ َّ
ب " (خر)25 ,24 :8
َف ُي ْ
طمِ َ
َغميظٌ قَ ْد أََبى أ ْ
الش ْع َ
شتَ َّد َق ْم ِ
ِ
الر ُّب .ثَُّـ
س َم ْع لَيُ َما َك َما تَ َكمَّ َم َّ
ؾ بِ ِس ْح ِرِى ْـ .فَا ْ
ص َر َك َذلِ َ
ُ
ب ف ْر َع ْو َن َفمَ ْم َي ْ
 " َوفَ َع َؿ َع َّارفُو م ِّْو َق ْمَبوُ إِلَى َى َذا أ َْيضاً "(خر)34 ,33 :8
ص َر َ
ؼ ِف ْرَع ْو ُف َوَد َخ َؿ َب ْيتَوُ َولَ ْـ ُي َوج ْ
ْان َ
ِ
الر ُّب( ".خر:9
ص َؿ ا ْلفَ َرُج أ ْ
َغمَ َ
س َم ْع َليُ َما َك َما تَ َكمَّ َم َّ
ظ َق ْم َب ُو َولَ ْم َي ْ
 " َفمَ َّما َأرَى ف ْرَع ْو ُف أََّنوُ قَ ْد َح َ)26

في كؿ مرة يحاوؿ موسى مع فرعوف أف يسمح ليـ بأف يخرجوا مف مصر ،كاف فرعوف ُيغمظ

ب"
الر ُّ
ويقسيو .وفي المرات العديدة التي كاف الوحي يذكر فييا ىذه العبارة " َك َما تَ َكمَّ َم َّ
قمبو ُ
كأف الوحي يريد أف يقوؿ لنا أف ىذا ىو ما قد رآه اهلل في قمب فرعوف بحسب عممو ومعرفتو
الغير محدودة فيو قاسي القمب ومتصمؼ واليريد أف يطيع اهلل.
بعد كؿ المحاوالت التي صنعيا موسى مع فرعوف ووقوؼ السحرة أماـ موسى في محاولة

منيـ أف ييزموا القوة التي جاءت بموسى ليقؼ أماـ فرعوف مستخدميف سحرىـ وشياطينيـ
ِ
ِ
لكي يبطموا قدرة اهلل ،فَقَا َؿ ا ْلع َّارفُ ِ ِ
ب ِف ْرَع ْو َف َفمَ ْـ
صبِعُ اهلل»َ " .ولَك ِف ا ْشتَ َّد َق ْم ُ
َ َ
وف لف ْرَع ْو َفَ « :ى َذا إِ ْ
الر ُّ
ب"( .خر)2: :9
َي ْس َم ْع لَيُ َما َك َما تَ َكمَّ َـ َّ
لقد اعترؼ العرافوف أماـ فرعوف باالعتراؼ الحسف أف ىذه ىي قوة اهلل التي الطاقة ليـ وال

إلنساف بأف يقؼ أماميا ،فما كاف مف فرعوف إال أف أغمظ قمبو وقساه أكثر فأكثر ..ىذا
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الذي كاف حري ًا بو أف يرجع إلى اهلل ليتوب عف عناد قمبو وقساوتو ويسمح لشعب اهلل حينذاؾ
أف يخرج مف أرض مصر ليعبد اهلل في أرضو ،ولكنو لـ يفعؿ واستمر في عناد قمبو وىذا ما

نقرأه في اآليات التالية:
ؽ َّ
طمِ ِ
ب" (خر)43 :9
 " َولَ ِك ْف أ َْغمَظَ ِف ْر َع ْو ُن َق ْم َب ُو َى ِذ ِه ا ْل َم َّرةَ أ َْيضاً َفمَ ْـ ُي ْ
الش ْع َ
ت ِم ْنيا والَ و ِ
 "وأَرس َؿ ِفرعوف وِا َذا مو ِب ِف ْر َع ْو َن َفمَ ْـ
اح ٌد َوَل ِك ْف َغمُ َ
اشي إِ ْس َرائِ َ
ظ َق ْم ُ
يؿ لَ ْـ َي ُم ْ َ َ َ
َ ْ َ ْ َْ ُ َ ََ
ؽ َّ
طمِ ِ
ب"( .خر)8 ::
ُي ْ
الش ْع َ
ب َق ْم َب ِف ْر َع ْو َن َفمَ ْـ َي ْس َم ْع لَيُ َما َك َما َكمَّ َـ
الر ُّ
َّد َّ
 " َولَ ِك ْف َشد َ

الر ُّ
وسى"( .خر)23 ::
َّ
ب ُم َ

وىنا يذكر الكتاب وألوؿ مرة أف الرب شدد قمب فرعوف ولكف بعد أربع مرات (كما رأينا في
يغمظ قمبو فبل يفيـ
اآليات السابقة) .لقد قرر فرعوف وبإصرار أف يعاند المشيئة االليية وأف ّ
ويسد أذنيو فبل يسمع ,وكأف اهلل كاف يريد منو أف يفيـ ويقبؿ القرار اإلليي لينفذه ولكف أماـ
غبلظ ة قمبو قرر اهلل أف يتركو لعناده وقساوتو ،وىذا ما يوضحو الوحي في رسالة رومية:
ِ
ِ
ِِ
َسمَ َميُـ اهللُ إِلَى ِذ ْى ٍف َم ْرفُ ٍ
يؽ .
وض ِلَي ْف َعمُوا َما الَ َيِم ُ
" َو َك َما لَ ْـ َي ْستَ ْحس ُنوا أ ْ
َف ُي ْبقُوا اهللَ في َم ْع ِرفَتي ْـ أ ْ ُ
" (رو . )39 :2لقد اسممو اهلل لقساوة قمبو وعناده ،ثـ قرر أف يستخدـ حاؿ قمبو الغميظ لكي
يعمف الحؽ وليبقي المعرفة الصحيحة واضحة معمنة أماـ أعيف الجميع .ثـ عاد مرة أخرى
ِ
فرعوف إلى قساوتو " َولَ ِك ْف ِف ْرَع ْو ُف لَ َّما َأرَى أ َّ
َف ا ْل َمطَ َر َوا ْلَب َرَد َو ُّ
ت َع َ
الرُع َ
ود ْانقَطَ َع ْ
اد ُي ْخطئُ
يدهُ(" .خر)45 ::
َوأ ْ
َغمَ َ
ظ َق ْم َب ُو ُى َو َو َعبِ ُ
وبالمثؿ أيضاً (قصة راحاب الزانية) والتي لـ تكف مف شعب اهلل واستضافت الجاسوسيف

المذيف أرسميما يشوع ليتجسسا األرض .لقد آمنت باهلل وأرادت أف تربط مصيرىا بمصير

وف
شعبو فكاف ىذا اختيارىا ،فعامميا اهلل حسب رحمتو وعممو أنيا مخمصة القمب" :فَتَ ُك ُ
اب َّ
ا ْل َم ِد َينةُ َو ُك ُّؿ َما ِفييَا ُم َح َّرماً لِ َّمر ِّ
ط تَ ْحَيا ِى َي َو ُك ُّؿ َم ْف َم َعيَا ِفي ا ْلَب ْي ِت,
الزانَِيةُ فَقَ ْ
اح ُ
بَ .ر َ
َّ
ِ
اى َما"(.يش)28 :7
ألََّنيَا قَ ْد َخَّبأَت ا ْل ُم ْر َسمَ ْي ِف الم َذ ْي ِف أ َْر َس ْمَن ُ
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مثاؿ أخر عمى أف اهلل يعاممنا بحسب اختياراتنا التي نختارىا وىو شعب الجبعونييف الذيف
بخدعة جعموا رؤساء إسرائيؿ يقطعوف ليـ عيداً بالسبلـ حيث تظاىروا أنيـ جاءوا مف أرض

بعيدة وىـ قادموف مف بمد مجاورة ليـ ،وقد صنعوا كؿ ىذا حتى يعامميـ شعب إسرائيؿ

بالرحمة ،وقد كاف ،ألنيـ اختاروا أف يدخموا تحت مظمة رحمة اهلل فعامميـ اهلل بالرحمة طبقاً
لمقانوف الذي وضعو.

قضية قموب المموك

ِ ِ ٍ
الر ِّ
اء ُي ِميمُوُ"( .أـ)4 :32
ب ا ْل َممِ ِؾ ِفي َي ِد َّ
 " َق ْم ُب َك َج َد ِاوؿ مَياه َح ْيثُ َما َش َ
ىؿ معنى ىذه اآلية أنو يوجد بعض الناس بسبب وضعيـ ومركزىـ ال يوجد لدييـ حرية
االختيار بؿ أف اهلل يميؿ قموبيـ إلى حيث يشاء ىو وبحسب ما يريده بغض النظر عف
إرادتيـ الشخصية ورغبتيـ وبالتالي يظير أف اهلل يتحكـ في مصائرىـ؟ بالطبع ليس ىذا ىو
المعنى المقصود في ىذه اآلية ،بؿ أف المعنى ىو أنو بسبب الوضع الخاص لبعض ىؤالء
الناس مثؿ المموؾ والرؤساء وتأثيرىـ عمى الشعوب التي يحكمونيا واألمـ المحيطة بيـ ،فاهلل
يستخدميـ لتحقيؽ مشيئتو وخطتو االليية لمخبلص التي ليس ليا عبلقة باالختيارات
الشخصية في الحياة ،فيو يتمـ خطة خبلصو التي وضعيا ألجؿ البشرية دوف العبث
أوالتحكـ في مصائرىـ أو اختياراتيـ الشخصية لخبلص أنفسيـ .اآلية ىنا تتكمـ عف صناعة
التاريخ وليس عف مصائر البشر .وأصدؽ مثاؿ عمى ذلؾ ىو فرعون ممك مصر ,فاهلل لـ

يحوؿ قمبو دوف إرادتو رغماً عنو ليطمؽ الشعب ،بؿ لقد صنع اهلل مشيئتو رغماً عف إرادة
فرعوف وعناد قمبو ,فينا اهلل يتدخؿ لكي يبقي الحؽ معمناً أماـ شعبو وأماـ األمـ المحيطة بو
فيو يكتب تاريخ معامبلت اهلل مع البشر.

والمثاؿ الثاني ىو ىيرودس ,لـ يحوؿ اهلل قمب ىيرودس ويعبث بإرادتو حتى ال يقتؿ أطفاؿ

بيت لحـ ،بؿ صنع
يقتؿ أطفاؿ أورشميـ
الر ِ
ِ
اء
امة َن ْو ٌح ُب َك ٌ
في َّ َ
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مشيئتو وأنقذ الطفؿ يسوع ،وفي نفس الوقت لـ يسمح اهلل لييرودس أف
الر ُّ
ت ُس ِم َع
تحقيقاً لمنبوة التي وردت في سفر إرمياَ " :ى َك َذا قَا َؿ َّ
ص ْو ٌ
بَ :
ِ
ِ
ِ
َف تَتَ َع َّزى َع ْف أ َْوالَ ِد َىا ألََّنيُ ْـ لَ ْي ُسوا
ُمٌّر َ .راحي ُؿ تَْبكي َعمَى أ َْوالَد َىا َوتَأَْبى أ ْ

بِمو ُج ِ
يف" (إر )26 :41وذلؾ ألف النبي يرى الحدث يتحقؽ أمامو لذلؾ فيو يكتب عنو
ود َ
َْ
ويصفو وليس العكس بمعنى أف النبي يتنبأ ثـ يبدأ اهلل في تحقيؽ ىذه النبوة.
ِ ِ ٍ
الر ِّ
اء ُي ِميمُوُ"( .أـ )4 :32ليس
ب ا ْل َممِ ِؾ ِفي َي ِد َّ
إف ىذه اآليةَ " :ق ْم ُ
ب َك َج َد ِاوؿ مَياه َح ْيثُ َما َش َ
معناىا أف البشر كالعرائس في يد اهلل يحركيـ كيفما يشاء دوف اعتبار إلرادتيـ ،بؿ معناىا
أنو ال يستطيع أحد أف يقؼ أماـ خطة اهلل لخبلص العالـ .تستطيع فقط أف تختار مصيرؾ
األبدي فيوِ ممؾ يمينؾ لكف تنفيذ خطة اهلل لخبلص العالـ ىي مسئولية اهلل ،لذلؾ يوصينا
اهلل أف نخضع لكؿ ذي سمطاف حتى لو كاف غير صالح ألف اهلل يستطيع أف يستخدـ
صبلح الممؾ وأيضاً يستطيع أف يستخدـ شره لتحقيؽ مقاصده لخبلص الشعوب واألمـ.
ط ،ب ْؿ لِ ْمعَنفَ ِ
ِ
ِ ِِ
اض ِعيف بِ ُك ِّؿ ى ْيب ٍة لِمس َ ِ
ونوا َخ ِ
اء
 "أَُّييَا ا ْل ُخ َّد ُاـُ ،ك ََُ
يف ا ْل ُمتََرفِّق َ
َّادة ،لَ ْي َس لمصَّالح َ
َ
يف فَقَ ْ َ ُ
أ َْيضاً"2(.بط)9 :3
 "أل ََّعمَى فَ ْوقَيُ َما" ( .جا)9 :6
َف فَ ْو َ
ؽ ا ْل َعالِي َعالِياً ُيبلَ ِحظُ َواأل ْ
 ،نستكمؿ دراسة ومناقشة بعض القضايا األخرى الشييرة والتي فييا تحتار عقولنا وقموبنا في
فيميا ،وفي كيفية مصالحة سمطاف اهلل وقدرتو مع حرية اإلنساف في االختيار وحقو في
تقرير مصيره األبدي.
القضية الثالثة :اهلل خالق الخير وصانع الشر
نستعرض بعض اآليات الموجودة في الكتاب المقدس والتي مف الممكف أف تثير الكثير مف
الحيرة وعدـ الفيـ لطرؽ ومبادئ اهلل
ؽ َّ
الش ْم ِ
 "لِ َي ْعمَ ُموا ِم ْف َم ْش ِر ِالر ُّ
ص ِّوُر
َف َل ْي َس َغ ْي ِري .أََنا َّ
ب َولَ ْي َس َ
س َو ِم ْف َم ْغ ِربِيَا أ ْ
آخ ُرُ .م َ
ور و َخ ِال ُ ُّ ِ
ق َّ
ُّ
الر ُّ
صانِعُ ُك ِّؿ َى ِذ ِه(".إش)8 ,7 :56
صانِعُ َّ
الشِّر .أََنا َّ
السبلَِـ َو َخالِ ُ
ب َ
ق الظ ْم َمة َ
الن ِ َ
نتساءؿ ونحف نق أر ىذه اآلية :كيؼ يمكف أف يكوف اهلل ىو خالؽ الشر مع أنو كمي
الصبلح؟! ثـ كيؼ يكوف خمؽ الشر أو خمؽ الظممة ،ىؿ ىما بالفعؿ يحتاجاف الى الخمؽ؟
ولكف ىما موجوديف ،فمف ىو الذي أوجدىما؟ كيؼ جاءت ىذه اآلية الغريبة في كتابنا
المقدس؟ واذا كاف اهلل ىو خالؽ الخير والشر فمماذا يحاسبنا عمى اختياراتنا ماداـ ىو
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صانعيما؟ ولماذا ىذه الحيرة ،اهلل يخمؽ الشر ويتمذذ بأف يشاىدني أختار بؿ أحتار في
الكثير مف االحياف بينيما أـ ماذا؟! ىذه بعض األسئمة التي تمؤل أذىاننا عف ىذه القضية
الخطيرة والتي في أغمب األوقات يشوه حميا صورة وحقيقة الصبلح اإلليي.
ور ِفي فَ ِّخ األ َْر ِ
ض
 " َى ْؿ َي ْسقُطُ ُع ْصفُ ٌ
ب بِا ْل ُبو ِ
ؽ ِفي َم ِد َين ٍة
ُي ْم ِس ْؾ َش ْيئاً؟ أ َْـ ُي ْ
ض َر ُ
ص َن ْع َيا؟" (عا)7 ,6 :4
لَ ْم َي ْ

ؾ؟ َى ْؿ ُي ْرفَعُ فَ ٌّخ َع ِف األ َْر ِ
ض َو ُى َو لَ ْـ
َولَ ْي َس لَوُ َش َر ٌ
و َّ
ب
الر ُّ
ث َبمِ َّي ٌة ِفي َم ِدي َن ٍة َو َّ
ب الَ َي ْرتَ ِع ُد؟ َى ْل تَ ْح ُد ُ
الش ْع ُ
َ

حاولت بعض الديانات حؿ ىذه القضية الشائكة باإلعتقاد أف اهلل لو خمس أوجو مختمفة
ثبلثة ذكورية واثنتيف أنثوية .الثبلثة أوجو الذكرية تمتاز بدوافعيا الخيرية واإلثنتيف األخرييف
ذات دوافع شريرة .إذاً ،الشر موجود في الذات اإلليية وبيذه الطريقة يفسروف مصدر الشر

ووجوده .وعميو ،في النياية اهلل ىو مصدر كؿ شئ الخير والشر ،فكيؼ يمكف لنظرية
سمطاف اهلل ومسئولية االنساف أف تحؿ لنا ىذه القضية المعقدة وتخمصنا مف شكوكنا في

صبلح اهلل ومحبتو لنا؟
وحتي نتقدـ معاً رويداً رويداً في حؿ ىذه القضية دعونا نطرح السؤاؿ التالي :ىل الظممة
تحتاج إلى خمق ؟

في اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ نقوؿ إف الذي يحتاج إلى الخمؽ ىو النور وىذا ما نجده في
ِ
ور(".تؾ ,)4 :2لـ يقؿ اهلل أبداً في كؿ الكتاب
ور» فَ َك َ
اف ُن ٌ
سفر التكويفَ " :وقَا َؿ اهللُ« :لَي ُك ْف ُن ٌ
المقدس وخاصة في سفر بدايات الكوف (التكويف) أنو خمؽ الظممة كما خمؽ النور ،ولكف
الظممة تتكوف وتوجد عندما يغيب النور ،فغياب الشئ يعني وجود عكسو ،فمثبلً اهلل ىو

خالؽ الحياة وىذا مانراه في سفر التكويف وفي غياب الحياة يوجد الموت ،فاهلل لـ يخمؽ

الموت ولكنو خالؽ الحياة.
تناوؿ فرانسيس شيفر ىذه الفكرة ،وىو واحد مف الفبلسفة المسيحييف العظماء الذيف رحموا

تاركاً لنا ميراثاً ىائبلً مف الفكر المسيحي المستنير العقبلني الواعي .في كتابو "إلو غير
ويعرفو بأنو مبني عمى وجود الشىء ،وعدـ وجود الشئ يعني وجود
صامت" يتناوؿ الوجود ّ
عكسو ،فعدـ وجود اإلستقامة معناه وجود اإلعوجاج وعدـ وجود الحؽ معناه وجود الكذب،

فخمؽ الشئ ووجوده معناه وجود عكسو تمام ًا.
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الخطوة الثانية في شرح ىذه القضية إجابة السؤال :ما معنى كممة الشر؟
في المغة العربية يوجد معنى واحد لكممة الشر ،لكف الكممة بالمغة اإلنجميزية تأتي بمعنييف
مختمفييف عف بعضيما اختبلفاً تاماً ،األولى تعني الشر بمعني الخطية أو الفعؿ األثيـ أو
النية الرديئة أو التوجو الشرير وىي بالمغة اإلنجميزيةEvil - Wickedness-Iniquity

ونفس ىذه الكممة "الشر" بالمغة اإلنجميزية تأتي بمعنى كارثة أو مصيبة – Disaster
Adversity -Calamity
 "لَِي ْعمَ ُموا ِم ْفالن ِ
ُّ
ق
ور َو َخ ِال ُ

(إش)8 ,7 :56

ؽ َّ
الش ْم ِ
َم ْش ِر ِ
الر ُّ
آخ ُر.
َف َل ْي َس َغ ْي ِري .أََنا َّ
ب َولَ ْي َس َ
س َو ِم ْف َم ْغ ِربِيَا أ ْ
ُّ ِ
َّ
الر ُّ
صانِعُ ُك ِّؿ
ق
صانِعُ َّ
الشِّر .أََنا َّ
السبلَِـ َو َخ ِال ُ
ب َ
الظ ْم َمة َ

ص ِّوُر
ُم َ
َى ِذ ِه".

كممة الشر في ىذه اآلية في المغة اإلنجميزية بمعنى  Adversityأي "مصيبة" وليست
بمعنى  Evilفيو ىنا يتكمـ عف( المصائب والبراكييف والرياح والعواصؼ ) وليس عف فعؿ
وارادة واختيار الشر.
ور
 " َى ْؿ َي ْسقُطُ ُع ْصفُ ٌ
ب
ُي ْم ِس ْؾ َش ْيئاً؟ أ َْـ ُي ْ
ض َر ُ

ؾ؟ َى ْؿ ُي ْرفَعُ فَ ٌّخ َع ِف األ َْر ِ
ِفي فَ ِّخ األ َْر ِ
ض َو ُى َو لَ ْـ
ض َولَ ْي َس لَوُ َش َر ٌ
ؽ ِفي م ِد َين ٍة و َّ
بِا ْل ُبو ِ
ب
الر ُّ
ث َبمِ َّي ٌة ِفي َم ِدي َن ٍة َو َّ
ب الَ َي ْرتَ ِع ُد؟ َى ْل تَ ْح ُد ُ
الش ْع ُ
َ
َ

ص َن ْع َيا؟" (عا)7 ,6 :4
لَ ْم َي ْ
ىنا يتسائؿ الكاتب عف كيؼ يمكف أف تحدث كارثة أو مصيبة مثؿ زلزاؿ أو بركاف واهلل
اليعمـ بو ،فكممة البمية ىنا معناىا الكارثة وليست الخطية واالثـ ,فاهلل ىو كمي الصبلح
والممتمئ محبة لكؿ خميقتو وليس ىذا فقط بؿ ىو يمد يده بيذه المحبة وىذا الصبلح طواؿ
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اليوـ وكؿ يوـ لخميقتو ،فكيؼ يمكف لو أف يؤذييا ويضرىا فيخمؽ االثـ والخطية .اهلل الذي
ىو نور وليس فيو ظممة البتة ،كيؼ لو أف يخمؽ الظممة ليعيؽ البشرية؟
بل ِم ِو ويقُوـ عمَى ب ْي ِت فَ ِ
ِ
اعمِي َّ
يـ َوَيأ ِْتي ِب َّ
ون ِة
الشِّر َو َعمَى َم ُع َ
الشِّر َوالَ َي ْر ِجعُ بِ َك َ َ َ ُ َ َ
" َو ُى َو أ َْيضاً َحك ٌفَ ِ
اعمِي ِ
اإلثِْـ)".إش)3 :42

في ىذا ال شاىد نبلحظ وجود كبل المعنييف عف الشر في ثبلث كممات متتالية .الكممة األولى

تأتي بمعنى  Disasterأي الكارثة وتنسب ىنا إلى اهلل؛ الحكيـ الذي يعرؼ كؿ شئ
ويستخدـ معرفتو لخير البشرية وىو أيضاً الذي يعرؼ وقت حدوث الكوارث واألزمات.

والكممة الثانية والثالثة تأتي بمعنى  evildoersو  Iniquityأي الذيف ليـ رغبات ونوايا
شريرة خاطئة.
اسم ُعوا لِي َيا َذ ِوي األَْلَب ِ
ابَ .حا َشا لِمَّ ِو ِم َف َّ
الشِّر َولِ ْمقَ ِد ِ
ير ِم َف الظُّ ْمِم"( .أي:45
َج ِؿ َذلِ َ
 "أل ْؾ َْ
)21
ىنا كممة الشر تأتي بمعنى  Iniquityأي أف اهلل بعيد جداً عف إرادة وفعؿ الشر.
َف المَّوَ َغ ْي ُر ُم َج َّر ٍب ِب ُّ
الش ُر ِ
ب ِم ْف ِقَب ِؿ المَّ ِو ،أل َّ
ور َو ُى َو الَ
ُج َّر ُ
ب إِِّني أ َ
َح ٌد إِ َذا ُجِّر َ
 "الَ َي ُق ْؿ أ ََحداً( ".يع)24 :2
ب أَ
ُي َجِّر ُ
ىنا كممة الشرور تعني  Evilفاهلل اليجرب أحداً بالشر ألنو اليضر ويؤذي اإلنساف عمى

اإلطبلؽ ،ليس فقط الصالحيف بؿ األشرار أيضاً ،فيو اليفكر عمى اإلنساف بالشر بؿ عمى
العكس ىو يبغض الشر ألنو في غير صالح البشرية التي قد خمقيا.

ضُ ِ
يس َو»( .رو)13 -11 :9
وب َوأ َْب َغ ْ
َح َب ْب ُ
القضية الرابعة« :أ ْ
ت َي ْعقُ َ
تع ُ
في بداية مناقشة ىذه القضية يجب التعرض لما يسمى بمبادئ التفسير لمكتاب المقدس،
فالكتاب وضع لنا مبادئ لتفسيره ولـ يتركنا حيارى في ذلؾ ،وىذه المبادئ ثابتة ال تتغير كما
ىو الحاؿ مع القوانيف اإلليية التي وضعيا اهلل لحكـ الخميقة كما استعرضناىا معاً في

الحمقات االولى مف ىذا الموضوع ،فيي قوانيف ثابتة .أما بالنسبة لقوانيف ومبادئ التفسير،
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فمقد كتب الدكتور القس فييـ عزيز في كتابو "عمـ التفسير" عف ىذه المبادئ التي يجب
فيميا واتباعيا لنصؿ إلى تفسير صحيح لمكتاب المقدس كممة اهلل ،وفيما يمي مبدأ مف ىذه
المبادئ وىو "القرينة" .جاء في كتابو عف القرينة:
"تعتبر دراسة ال قرينة مف أىـ عناصر تفيـ عمـ التفسير ويمكف أف يقاؿ بأف القرينة لعبارة أو
فقرة ما في أي سفر مف أسفار الكتاب المقدس ىي كؿ ما يسبؽ أو يمحؽ ىذه الفقرة في
نفس األصحاح أو الجزء الكتابي أو كؿ ما يشابو أو يوازي ىذه الفقرة المفسرة ،سواء أكاف
ىذا الجزء الموازي في نفس السفر أو في كتاب أخر ،عمماً بأف ىذه القرينة البد وأف يكوف

ليا ارتباط بالجزء المفسر بطريقة يمكف معيا توضيحو أو القاء الضوء عميو وعمى مبلبساتو,

والقرينة عمى ىذا األساس ميمة جداً في التفسير ،ولطالما أخطأ المفسروف بتجاىميـ ىذه

الحقيقة ففصموا الجزء الذي يفسرونو عما يتصؿ بو وكأنو يقؼ وحده في الكتاب دوف أي

ارتباط بما يسبقو أو يمحقو"

ولقد تمكنا مف استخبلص ىذا المبدأ مف اآلية التالية" :الَّتِي َنتَ َكمَّـ بِيا أ َْيضاً الَ بِأَ ْقو ٍ
اؿ تُ َعمِّ ُميَا
ُ َ
َ
وحَّي ِ
الر ِ
وحَّي ِ
الر ِ
ات2( ".كو،)24 :3
ات بِ ُّ
يف ُّ
ِح ْك َمةٌ إِ ْن َسانَِّيةٌ َب ْؿ بِ َما ُي َعمِّ ُموُ ُّ
الرو ُح ا ْلقُ ُد ُس قَ ِارنِ َ
فمقارنتنا لمجزء المراد دراستو مع نظيره ومع قرينتو التي ُكتب فييا يعطي المعنى الدقيؽ
والواضح لمقفرة الكتابية التي نقوـ بدراستيا.

واآلف دعونا نتناوؿ ىذه القضية وىذه اآلية في ضوء مبدأ القرينة الذي تكممنا عنو:
ضُ ِ
يس َو»( .رو)24 -22 ::
وب َوأ َْب َغ ْ
«أ ْ
َحَب ْب ُ
ت َي ْعقُ َ
تع ُ
بدراسة القرينة التي جاء فييا ىذا المقطع نجد أف موضوع الفقرة ىنا ىو خطة اهلل لفداء
البشر أو المسار اإلليي الذي اختاره اهلل لكي ينفذ خطتو لخبلص البشرية ,وكما رأينا في
دراستنا لمبادئ تدخؿ اهلل في حياة األفراد في الحمقات السابقة وجدنا أف اهلل يتدخؿ ليبقي
الحؽ معمناً وليس لكي يحدد مصائر الناس األبدية.

ت
والسؤاؿ المحوري الذي بإجابتو سوؼ نستطيع أف نحؿ ىذه القضية ىو ما معنىَ أ َْب َغ ْ
ضُ
ِ
يس َو ؟ ىؿ تعني أف اهلل قد كره عيسو وأحب يعقوب .لكي نجيب عمى ىذا السؤاؿ ،دعونا
ع ُ

نق أر اآليات التالية:

ِ
ػاز
يسػػو ُم ْقبِ ػ ٌؿ َو َم َعػػوُ أ َْرَبػػعُ ِمَئػ ِػة َر ُجػ ٍػؿ َ ...وأ َّ
ػوب َع ْيَن ْيػ ِػو َوَن َ
اجتَػ َ
َمػػا ُىػ َػو فَ ْ
ػع َي ْعقُػ ُ
ظػ َػر َوِا َذا ع ُ
 " َوَرفَػ َِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
اميُ ْـ و َسػ َػج َد إِلَػػى األ َْر ِ
َّ
يسػػو لمقَائػػو َو َع َانقَػػوُ
ب إِلَػػى أَخيػػو .فَػ َػرَك َ
ض َسػ ْػب َع َمػ َّػرات َحتَّػػى ا ْقتَػ َػر َ
ضع ُ
قُػػد َ َ
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ؾ ُكػ ُّػؿ ىػ َذا ا ْلجػ ْػي ِ َّ ِ
ػاد ْفتُوُ؟» فَقَػػا َؿ:
ػع َعمَػػى ُع ُن ِقػ ِػو َوقََّبمَػػوَُ .وَب َكَيػػا ...فَقَػػا َؿَ « :مػػا َذا ِم ْنػ َ
صػ َ
َ
َ
ش الػػذي َ
َوَوقَػ َ
«ألَ ِج َد نِعمةً ِفي ع ْيَني سي ِِّدي» .فَقَا َل ِعيسو« :لِي َك ِثير .يا أ ِ
َخي لِ َيي ُك ْن لَي َك الَّي ِذي لَي َك» .فَقَػا َؿ
ٌ َ
ُ
َ ْ َ
َْ
ؾ َك َمػػا ُيػ َػرى
ػت َو ْجيَػ َ
ت نِ ْع َمػةً ِفػػي َع ْيَن ْيػ َ
ؾ تَأ ُ
ْخػ ْذ َىػ ِػدَّيتِي ِمػ ْػف َيػ ِػدي ألَِّنػػي َأرَْيػ ُ
ػوب« :الَ .إِ ْف َو َجػ ْػد ُ
َي ْعقُػ ُ
وجو ِ
اهلل فَر ِ
ُّ
َف اهلل قَ ْد أ َْن َعػـ َعمَ َّ ِ
ػي ٍء».
يت َعمَ َّيُ .خ ْذ َب َرَكتِي الَّتِي أُتِ َي بِيَا إِلَ ْي َ
ض َ
َُْ
َ
ؾ أل َّ َ
َ
ػي َولػي ُكػؿ َش ْ
َخ َذ( ".تؾ)22 -2 :44
َوأَلَ َّح َعمَ ْي ِو فَأ َ
مػػف ىػػذه اآليػػات نػػرى كيػػؼ أف اهلل قػػد بػػارؾ عيسػػو بركػػة عظيمػػة جػػداً إذ قػػاؿ ليعقػػوب «لِييي
َك ِثير .يا أ ِ
َخي لِ َي ُك ْن لَ َك الَّ ِذي لَ َك» فإذا كاف اهلل قد أبغض عيسػو بمعنػى أنػو قػد كرىػو ،فممػاذا
ٌ َ
يباركػػو اهلل ىكػػذا ويفػػيض عميػػو بكػػؿ الغنػػى المػػادي الػػذي باركػػو بػػو؟ إذاً ،فالحػػب والبغضػػة ىنػػا
التعني البركة والمعنة واال كاف اهلل قد لعف عيسو فأفقره مادياً.

اليعنػػى بيعقػػوب أو بعيسػػو كأشػػخاص بػػؿ القرينػػة الكتابيػػة تعنػػي كمػػا قمنػػا
فػػي ىػػذا الموقػػؼ ُ
بتػدبير النسػػؿ الػذي سػػوؼ يػػأتي منػو المسػػيح مخمػص العػػالـ ،فػػاهلل قػد اختػػار ابػراىيـ ثػػـ اختػػار
إس ػػحؽ ال ػػذي ول ػػد عيس ػػو وى ػػو األكب ػػر ث ػػـ يعق ػػوب األص ػػغر ،وبحس ػػب الشػ ػريعة فعيس ػػو ى ػػو
المسػػتحؽ لمبكوريػػة ،وبحسػػب الفكػػر البشػػري يػػأتي المسػػيح مػػف نسػػؿ عيسػػو الػػذي ىػػو بحسػػب
الش ػريعة البكػػر ،لكػػف فكػػر اهلل لػػـ يكػػف ىكػػذا ،ال ألف عيسػػو قػػد صػػنع ش ػ اًر مػػا فالكتػػاب يقػػوؿ:
ِ
شاِ
ػب ِاال ْختَِي ِ
ين
س ِم َ
ػي َيثُْب َ
ص ُػد اهلل َح َس َ
ػت قَ ْ
ػار لَ ْيي َ
"ألََّنوُ َو ُى َما لَ ْـ ُيولَ َدا َب ْع ُد َوالَ فَ َعالَ َخ ْيي ارً أ َْو َ ّ
يرً ل َك ْ
َعمي ِ
ين الَّي ِيذي َيي ْيد ُعو"( .رو )22 ::وال ألي سػػبب أخػػر سػػوى أف يعقػػوب اليسػػتحؽ
يال َبي ْيل ِمي َ
األ ْ َ
البركة ،فاآلية واضحة أف قصد اهلل في االختيار ليس حسب أعماؿ أحدىما بؿ حسب النعمػة
التي يعطييا اهلل لنا؛ نحف الذيف ال نسػتحؽ .وىػذا ىػو مفيػوـ الخػبلص الػذي يقدمػو اهلل لمعػالـ
الذي ُيبنى عمػى النعمػة التػي يمنحيػا اهلل ولػيس حسػب االسػتحقاؽ البشػري .إنيػا نعمػة مجانيػة
تُعطى لمف ال يستحؽ.
وىنا ال يتكمـ الكتاب عػف المصػير الروحػي لكػبل مػف يعقػوب وعيسػو ،فػبل يعنػي طالمػا أف اهلل
قد اختار يعقوب فقد اختػاره لمحيػاة االبديػة وبالتػالي فقػد اختػار عيسػو لميػبلؾ األبػدي ،فيػو لػـ
يتكمـ ىكذا ففي أغمب الظف سوؼ نجػد يعقػوب فػي السػماء وكػذلؾ عيسػو أيضػاً ،فػاهلل لػو كػؿ
الحرية حسب ما يراه مناسباً لخميقتو أف يأتي ابنو مف يعقوب أو مف عيسو.
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اء ِفي األ َْبَن ِ
ب إِلَي َؾ إِلَوٌ َغيور أَ ْفتَِق ُد ُذ ُنوب اآلب ِ
اء ِفي
 "الَ تَ ْس ُج ْد لَيُ َّف َوالَ تَ ْع ُب ْد ُى َّف ألَِّني أََنا ََّ َ
ٌُ
الر َّ َ
الربِ ِع ِمف م ْب ِغ ِ
ا ْل ِج ِ
ض َّي ( ".خر ) 6 : 31
يؿ الثَّالِ ِث َو َّا
ْ ُ
لكَّنو ال ي ْب ِرئ .بؿ ي ْجع ُؿ َذ ْنب اآلب ِ
ِ
اإل ْحس ِ ِ َّ
ِ
الر ُّ
اء
ب طَ ِوي ُؿ ُّ
 " ََّ َ
اف َي ْغف ُر الذ ْن َ
ب َوالسَّيَِّئةَ ُ ُ ُ َ َ َ
الرو ِح َكث ُير ِ َ
عمى األ َْبَن ِ
اء إِلى ال ِج ِ
الربِ ِع ( ".عدد ) 29 : 25
يؿ الثَّالِ ِث َو َّا
َ
معنى اآليات السابقة التي تتكمـ عف افتقاد ذنب اآلباء في األبناء أف الواقع المادي الذي نراه

ىو أف ما يفعمو اآلباء ويرتكبونو مف أخطاء يؤثر تأثي اًر مباش اًر عمى األبناء ،فمثبلً األب

السكير المدمف الخمر والغير مخمص والقاسي سوؼ يترؾ أثا اًر وجروحاً وندبات في حياة
يعد تطبيقاً ألحد عناصر القانوف األدبي الذي درسناه معاً في بداية ىذه
أبناءه ،وىذا ّ
فرد داخؿ مجتمع يؤثر ويتأثر بالمجتمع الذي
الدراسة ،فمف مكونات ىذا القانوف أف االنساف ٌ

يعيش فيو  ,لكف الناس قد أخطأوا فيـ ىذا العنصر في القانوف األدبي وظنوا أف اهلل سوؼ
يعاقب يـ عمى الشرور التي فعميا اآلباء في زمانيـ وأنيـ ضحايا ىذا االلو الظالـ المستبد,
وعندما رأى اهلل خطأ فيميـ قاؿ ىذه الكممات:
وف َى َذا ا ْل َمثَ َؿ َعمَى أ َْر ِ
الر ِّ
ض
اف إِلَ َّي َكبلَ ُـ َّ
بَ :ما لَ ُك ْـ أ َْنتُ ْـ تَ ْ
ض ِرُب َ
 " َو َك َِ
ِ
الر ُّ
ِّد َّ
ب ,الَ
ت؟ َح ٌّي أََنا َيقُو ُؿ السَّي ُ
ض ِر َس ْ
اف األ َْبَناء َ
َسَن ُ
ص ِرَـ َوأ ْ
أَ َكمُوا ا ْلح ْ
ِ
س َر ِائي َل ( ".حز) 4- 2 :29
تَ ْ
ض ِرُبوا َى َذا ا ْل َمثَ َل في إِ ْ
ؾ
 " ِفي تِْم َوِ
وت
اح ٍد َي ُم ُ
َ

ان األ َْب َن ِ
ِ
س ْت]َ .ب ْلُ [ :ك ُّل
َس َن ُ
األََّي ِاـ الَ َيقُولُ َ
اء َ
ون َب ْع ُدَ :
ص ِرماً َوأ ْ
اء أَ َكمُوا ح ْ
ض ِر َ
[اآلب ُ
ِ
ِب َذ ْن ِب ِو]ُ .ك ُّؿ ِإ ْن َس ٍ
َسَن ُانوُ ( ".إر) 41 - 3: : 42
ص ِرَـ تَ ْ
ض َر ُس أ ْ
اف َي ْأ ُك ُؿ ا ْلح ْ

أما في العيد الجديد فنجد

رد اهلل واضح في ىذه القضية وذلؾ عندما قابؿ الرب يسوع
َع َمى ُم ْن ُذ ِوالَ َدتِ ِو ،فَ َسأَلَوُ تبلَ ِمي ُذهُ قَائِميِ َف :
ُى َو ُم ْجتَ ٌاز َأرَى إِ ْن َساناً أ ْ
َخطَأَ َوالَ أََب َواهُ ،لَ ِك ْف
اب َي ُسوعُ :الَ َى َذا أ ْ
أََب َواهُ َحتَّى ُولِ َد أ ْ
َج َ
َع َمى؟أ َ

ِ
يما
األعمى منذ والدتوَ " :وف َ
َخطَأََ :ى َذا أ َْـ
َيا ُم َعمِّ ُـَ ،م ْف أ ْ
َعما ُؿ المَّ ِو ِف ِ
يو( ".يو)4 -2 ::
لِتَ ْ
ظيَ َر أ ْ َ
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ِِ
ِ
اء
يفَ :
إِ ْس َرائي َؿ ,قَائم َ
اآلب ُ
َن
ون لَ ُك ْم ِم ْن َب ْع ُد أ ْ
َي ُك ُ

لقد كاف فكر الييود اليزاؿ مشبعاً بيذه الفكرة الخاطئة ،فيذا األعمى قد ُولد ىكذا بسبب خطأ
والديو وذلؾ رغـ اآليات الموجودة في العيد القديـ والتي يتكمـ اهلل فييا بوضوح عف عدـ
جواز التفوه بيذا القوؿ.
كيؼ تتناغـ ق درة اهلل وسمطانو غير المحدودة مع حرية االنساف االدبية المحدودة وحقو في
اختيار سعادتو الحاضره ورغبتو في تقرير مصيره االبدي وممرنا معاً عمى بعض القضايا

التي يقؼ أماميا فيمنا الخاطئ عف مف ىو اهلل وماىي القوانيف التي وضعيا اهلل لكي يحكـ

بيا خميقتو االدبية ورأينا كيؼ يتوافؽ فكر اهلل وطرقو الصحيحة مع فيمنا ودراستنا لمكتاب
المقدس فتضاء أذىاننا وتستنير قموبنا
أما في ىذه الحمقة االخيرة مف دراستنا عف سمطاف اهلل وقضاؤه ومسئولية االنساف عف
اختياراتو فسوؼ نتناوؿ معاً الوجية التطبيقية العممية ليذه الدراسة وكيفية االستفادة عممياً في

كؿ أبعاد عبلقتنا سواء مع اهلل أو مع نفسي أو مع االخرييف مف كؿ ما درسناه في السابؽ

ولذلؾ ستكوف ىذه الحمقة عبارة عف مشاركات شخصية عف ما تعممناه مف ىذا الموضوع
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