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املقدمة
مــا فــي هــذا املوضــوع الــذي نبــدأ فــي دراســته فســوف نتعــرض لقضية تســبب
الكثيــر مــن احليــرة واالرتبــاك للكثيــر مــن النــاس .هــذه القضيــة رغم أنهــا معقدة
جــدا ً إال أنهــا متــس جانــب كبيــر مــن واقعنــا العملــي فــي احليــاة .وفــي تناولنــا
لهــذه القضيــة ســوف جنيــب علــى الكثيــر مــن األســئلة التــي تواجهنــا فــي
حياتنــا مــع اهلل .وموضــوع القضيــة هــو ســلطان اهلل ومســئولية االنســان ,فهــل
االنســان مســير أم مخيــر؟ هــل االنســان مثــل قطــع الشــطرجن التــي يُحركهــا
اهلل كمــا يشــاء دون أي إرادة مــن اإلنســان؟ هــل احليــاة عبــارة عــن فيلــم قــد ســبق
اهلل بكتابــة الســيناريو اخلــاص بــه ويســتخدمنا لكــي نلعــب أدواره اخملتلفــة؟ هــل
الــزواج هــو قســمة ونصيــب وعلــى االنســان الرضــا مبــا قســم اهلل لــكل شــخص
منــا أم أنــه يتركنــا نختــار شــريك احليــاة؟ هــل اهلل قضــى باألمــور أن حتــدث وقدرهــا
لإلنســان بغــض النظــر عــن إرادة اإلنســان؟ أو مبعنــى أخــر كيــف يتوافــق ســلطان
اهلل مــع مســئولية اإلنســان؟
هل السلطان اإللهي كامل وحرية اإلنسان محدودة؟
أم هل السلطان اإللهي محدود وحريةاإلنسان كاملة؟
أم هل السلطان اإللهي كامل وحرية اإلنسان كاملة؟
األســئلة الســابقة هــي مجموعــة مــن االســئلة الفلســفية التــي جنــاوب عنهــا
دائمــا بفكــر املقــدر واملكتــوب أو القضــاء والقــدر وغيرهــا مــن األفــكار اخلاطئــة
الفاســدة التــي تضللنــا وتعصــف بنــا في طريــق احليــاة مــع اهلل ،ألن طــرق تفكيرنا
وإجابتنــا علــى األســئلة الســابقة تديــن اهلل وتشــوه صورتــه أمــام عيوننــا ,فعــدم
التــوازن بــن ســلطان اهلل وبــن مســئولية االنســان ســوف ينشــئ عنــه الكثيــر
مــن الســلوكيات املريضــة والعقائــد املشــوهه عــن اهلل.
إذا ســلمنا بــأن ســلطان اهلل كامــل وحريــة اإلنســان محــدودة ،كيــف يحاســبنا
اهلل علــى أفعالنــا وأخطائنــا ،وكيــف نكــون مســئولني عــن مصيرنــا األبــدي
وحريتنــا فــي إتخــاذ قراراتنــا احملــدودة؟! وإذا فرضنــا أن حريــة االنســان غيــر محــدودة
وكاملــة وأنــه يســتطيع أن يفعــل مــا يشــاء وقتمــا يشــاء ،فكيــف يســمح اهلل
بهــذه الفوضــى وكيــف يســمح صاحــب الســلطان بــأن يتنــازل عــن ســلطانه
لالنســان احملــدود؟!
مــن الرائــع أن نعــرف أن الكلمــة املقدســة جتاوبنا وتفك لنا طالســم هــذا املوضوع
الشــائك املعقــد ،فدعونــا نُســلم أذهاننــا إلــى الــروح القــدس لكــي يعلــن لنــا مــن
الكلمــة املقدســة كيــف يجاوبنــا اهلل عــن هــذا األمــر ولنبــدأ باحلقيقــة األولــى.
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ً
أوال :هللا كلي القدرة وكلي السلطان
كلي القدرة
هــذا ماعرفنــاه وفهمنــاه فــي الدراســة اخلاصــة بشــخصية اهلل ,فلقــد رأينــا
كيــف أن اهلل كلــي القــدرة واليعســر أمامــه أمــر ،وســوف نســتعرض معـا ً بعــض
اآليــات التــي تؤكــد هــذه احلقيقــة:
هلل الْقَ ــادِر ُ عَ َلــى كُلِّ َشــيْ ٍء َظ َهــر َ لِــي فِــي ُلــوز َ فِــي
وسـ َ
ـف :ا ُ
ـوب لِ ُي ُ
 «وَقَــالَ ي َ ْعقُ ـ ُأَر ْ ِض كَنْ َعــا َن وَبَارَكَ ِني»(.تــك)3 :48
ك
ــك و َ ِمــ َن الْقَ ــادِرِ عَ لَــى كُلِّ َشــيْ ٍء ال َّــ ِذي ي ُ َبــارِكُ َ
يــك ال َّــ ِذي ي ُ ِعي ُن َ
«مــنْ ِإلَــهِ أَب ِ َ
 ِـن
ات الْغ َْم ـ ِر الرَّابِـ ِ
ات َّ
ـض َتْـ ُ
ـت .بَــرَكَ ُ
ـما ِء ِم ـنْ َفــوْقُ وَبَــرَكَ ُ
تَأْتِــي بَــرَكَ ُ
السـ َ
ات الثَّدْيَـ ْ ِ
وَالر َّ ِح ِم»(.تــك)25 :49
ك أ َ ْمرٌ»(.أي)2 :42
س َتطِي ُع كُلَّ َشيْ ٍء وَال َ ي َ ْع ُسر ُ عَ ل َْي َ
ت أَن َّ َ
ك تَ ْ
 «قَدْ عَ ِل ْم ُت يَقُ ــولُ الــر َّ ُّب الْقَ ــادِر ُ عَ َلــى كُلِّ
ـم تَكُونُــو َن لِــي ب َ ِنــن َ وَب َ َنــا ٍ
ـم أَبـا ً وَأَن ْ ُتـ ْ
 «وَأَكُــو َن َلكُـ َْشــيْء»ٍ )2كو(18 :6
 «قَائِ ِلــنَ :ن َ ْك أَي ُّ َهــا الــر َّ ُّب الْ ِ َلـ ُه الْقَ ــادِر ُ عَ َلــى كُلِّ َشــيْ ٍء ،الْكَائِـ ُن وَالَّـ ِذي كَا َن
شـكُر ُ َ
ـت» (رؤ )17:11
ـك أ َ َخـذ َْت قُدْرَتَـ َ
وَالَّـ ِذي يَأْتِــي ،ألَنَّـ َ
ـك ال َْع ِ
يمـ َة وَ َم َلكْـ َ
ظ َ

كلي السلطان
ـوت أَب َـ ِد ٌّي وَ ُسـل َْطان ُ ُه
 «آيَات ُـ ُه َمــا أَع َجائِ ُبـ ُه َمــا أَق ْ َو َ
ْظ َم َهــا وَعَ َ
اهــا! َم َلكُوت ُـ ُه َم َلكُـ ٌ
ِإ َلــى دَوْر ٍ َفـ َدوْرٍ»(.دا)3 :4
ــما ِء فَر َ َجــ َع
ــت عَ ْي َنــيَّ ِإلَــى َّ
ــام :أَنَــا ن َ ُب َ
 «و َ ِعنْــ َد انْتِ َهــا ِء األَي َّ ِوخــذ ْ ن َ َّ
صــر ُ ر َ َف ْع ُ
الس َ
ت و َ َح َمـدْ ُت الْ َــي َّ ِإ َلــى األَب َـ ِد ال َّـ ِذي ُسـل َْطان ُ ُه
ـت ال َْع ِلــيَّ وَ َسـبَّ ْ
ح ُ
ِإ َلــي َّ عَ قْ ِلــي وَبَارَكْـ ُ
ت َج ِميــ ُع ُســك َِّان األَر ْ ِض كَال َ
ُســل َْطا ٌن أَبَــ ِد ٌّي و َ َم َلكُوتُــ ُه ِإلَــى دَوْرٍ فَــ َدوْرٍ .و َ ُح ِســ َب ْ
ـو يَف َْعــلُ كَ َمــا ي َ َ
ـاء فِــي ُجنْـ ِد َّ
ـما ِء وَ ُسـك َِّان األَر ْ ِض وَال َ ي ُ َ
وجـ ُد َمـنْ
شـ ُ
َشــيْ َء و َ ُهـ َ
السـ َ
َي ْ َن ـ ُع ي َ ـ َد ُه أَو ْ يَقُ ــولُ َل ـ ُهَ :مــاذَا تَف َْعــلُ »؟(دا)35 ,34 :4
جــدا ً وَ َم َلكُوتـا ً لِ َت َت َعبَّـ َد َلـ ُه كُلُّ ُّ
وب وَاأل ُ َ ِم وَاألَل ِْسـ َن ِة.
الشـ ُ
ـي ُسـل َْطانا ً و َ َم ْ
ـع ِ
 « َفأ ُ ْعطِـ َض»( .دا )14 :7
ُسـل َْطان ُ ُه ُسـل َْطا ٌن أَبَـ ِد ٌّي َمــا َلـنْ يَـزُولَ وَ َم َلكُوت ُـ ُه َمــا ال َ يَنْقَ ـ ِر ُ
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اصــي األَر ْ ِض»( .زك)10 :9
ح ِر وَ ِمـ َن الن َّ ْه ِر ِإلَى أَق َ ِ
حـ ِر ِإلَى الْ َب ْ
_ « ......وَ ُسـل َْطان ُ ُه ِمـ َن الْ َب ْ
م».
«م َت َسـل ٌ
ـان األ ُ َمَ .ا ْل ُ َت َمرِّدُو َن ال َ يَرْف َُعن َّ أَن ْفُ َسـ ُ
 ُـه ْ
ِّط بِقُ وَّت ِـهِ ِإ َلــى الد َّ ْه ِر .عَ ْي َنــا ُه تُرَا ِق َبـ ِ
(مز)7 :66
ـما ِء وَعَ لَى األَر ْ ِض»
ان فِي َّ
 « َف َتقَ ـدَّ َم ي َ ُســو ُع وَكَل ََّم ُه ْالسـ َ
م قَائِـاً :دُفِ َع ِإلَيَّ كُلُّ ُسـل َْط ٍ
(مت)18 :28
ـم وَأَتَــر َ َاء ُف عَ َلــى َمـنْ أَتَــر َ َاء ُف»َ .فــإِذا ً
 «ألَن َّـ ُه يَقُ ــولُ ِل ُ َـم َمـنْ أَر ْ َحـ ُ
«إنِّــي أَر ْ َحـ ُ
وســىِ :
ـس ِل َـنْ ي َ َ
ـم»( .رو)16 ,15 :9
ـعى بَــلْ ِ َّ ِ
سـ َ
ـاء وَال َ ِل َـنْ ي َ ْ
شـ ُ
ل َْيـ َ
ل ال َّـ ِذي يَر ْ َحـ ُ
هل يوجد حدود لسلطان اهلل؟
هــل كليــة ســلطان اهلل وقدرتــه الغيــر محــدودة جتعلــه يفعــل مــا يشــاء وقتمــا
يشا ء ؟
وإن وجــد هــذا األمــر الــذي يقيــد ســلطان وقــدرة اهلل فمــا عســاه يكــون هــذا
األمــر الــذي يســتطيع أن يقــف أمــام اهلل؟ هــل يوجــد مــن ميلــك ســلطان أعلــى
مــن ســلطان اهلل أم أن اهلل نفســه هــو الــذي يفعــل هــذا؟ دعونــا نتقــدم رويــدا ً
رويــدا ً لإلجابــة علــى كل هــذه األســئلة احمليــرة ،وننتقــل إلــى احلقيقــة الثانيــة
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ً
ثانيا :هللا الخالق وضع قوانين لحكم الخليقة
كمــا عرفنــا وتعلمنــا أن اهلل هــو اخلالــق الوحيــد لهــذا الكــون ،فقــد خلــق
الســموات واألرض وكل مــا فيهــا .فــي األصحــاح األول والثانــي مــن ســفر التكوين
يتحــدث الوحــي عــن خلــق اهلل للعالــم وأيضــا فــي ســفر الرؤيــا يؤكــد الوحــي
هــذه احلقيقــة:
حق ٌّ أَي ُّ َهــا الــر َّ ُّب أ َ ْن تَأ ْ ُخـذ َ ْ
ت
امـ َة وَالْقُ ـدْرَةَ ،ألَنَّـ َ
سـ َت ِ
ـت ُم ْ
ـت َخلَقْ َ
ـك أَنْـ َ
 «أَنْـ َالَْـ َد وَالْكَر َ َ
ـت»(.رؤ)11 :4
ـي بِإِرَادَتِـ َ
ـك كَائِ َن ٌة وَ ُخ ِلقَ ـ ْ
كُلَّ األ َ ْشـ َ
ـيا ِء ،وَ ِهـ َ
واهلل لــم يخلــق اخلليقــة بــكل مــا فيهــا فقــط ،بــل أيضـا ً وضــع لهــا القوانــن
الالزمــة حلكــم هــذه اخلليقــة ,فوضــع القوانــن التــي حتكــم حركــة الشــمس
والقمــر وكل الكواكــب والنجــوم التــي تســبح فــي الفضــاء ،لذلــك ال تتصــادم
هــذه الكواكــب والنجــوم مــع بعضهــا البعــض بــل تســير وتتحــرك وفقــا ً
لنظــام وقانــون محكــم ذاتــي العمــل ،مبعنــى أن القانــون ينفــذ نفســه بنفســه,
فــا يحتــاج اهلل فــي أي وقــت أن يرســل مالئكتــه كــي ينفــذ قوانينــه التــي
وضعهــا حلفــظ الكــون .أيضـا ً القوانــن التــي وضعهــا اهلل حلكــم املــادة وحركــة
االلكترونــات حــول النــواة ،هــي قوانــن فــي غايــة الدقــة وكلهــا تعمــل بشــكل
يفعلهــا فــي أي وقــت مــن الزمــن ,فلقــد خلــق اهلل
تلقائــي والحتتــاج مــن اهلل أن ّ
يفعلــه ويشــغله.
كل شــيء وخلــق معــه قانونــه الــذي ّ
فــي األصحــاح األول مــن ســفر التكويــن والثانــي نســتطيع أن منيــز ثالثــة أنــواع
مــن اخلالئــق فــي عاملنــا وكوكبنــا الــذي نعيــش فيــه وهــي:
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• نالحــظ فــي اخلليقة الغير بيولوجيــة «املادية» أن القوانني اخلاصــة بها هي قوانني
مطلقــة أي تنفــذ نفســها بنفســها والحتتــاج مــن اهلل أن يتدخــل لتنفيذهــا
كلمــا اســتدعت احلاجــة .ونالحــظ أيضــا ً أن اخلليقــة البيولوجيــة «الكائــن
احلــي» خاضعــة للقوانــن التــي حتكــم اخلليقــة الغيــر بيولوجيــة «املاديــة»
مثــل اجلاذبيــة ،فاخلليقــة البيولوجيــة ال تســتطيع أن تتجاهــل قانــون اجلاذبيــة
بــل يجــب عليهــا أن تخضــع لــه وحتترمــه ,لكــن اخلليقــة احليــة البيولوجيــة
ال نخضــع فقــط للقوانــن املاديــة بــل أيض ـا ً وضــع اهلل مجموعــة أخــرى مــن
القوانــن التــي هــي قوانــن احليــاة والغرائــز والتنفــس واإلخــراج والتكاثــر وقــد
وضعهــا اهلل عندمــا خلــق اخلليقــة لكــي حتفظهــا وحتكمهــا .أيضـا ً نســتطيع
أن منيــز نــوع أخــر مــن اخلالئــق خلقــه اهلل أال وهــو اإلنســان الــذي هــو رأس
اخلليقــة وتاجهــا ،فهــو الوحيــد اخمللــوق علــى صــورة اهلل ولــه شــخصية أدبيــة
متيــزه كشــخصية اهلل األدبيــة،
فــا نســتطيع أن نخلــط بــن خلــق اهلل للحيوانــات وبــن خلقــه لإلنســان ،فقــد
أثبــت العلمــاء أن الفــرق فــي التطــور بــن الشــمبانزي الــذي هــو مــن أذكــى
اخمللوقــات وبــن اإلنســان كالفــرق بــن ورقــة الشــجر وبــن الشــمبانزي فبينهمــا
مشــوار طويــل مــن التطــور واإلبــداع وبينهمــا الكثيــر مــن الكائنــات الدقيقــة
واملعقــدة علــى الرغــم مــن أنــه ال يوجــد كائــن حــي بــن الشــمبانزي واإلنســان,
فاإلنســان خاضــع للقوانــن املاديــة وخاضــع أيض ـا ً للقوانــن البيولوجيــة ألنــه
كائــن حــي لــه شــخصية أدبيــة وعنــده البعــد واإلحســاس األخالقــي ولــه
القــدرة علــى االختيــار واإلبــداع،
لــذا ُســمي بالكائــن األدبــي .وكمــا وضــع اهلل القوانــن املاديــة حلكــم العالــم
املــادي ووضــع قوانــن احليــاة لضبــط اخلليقــة البيولوجيــة ،وضــع أيضـا ً القوانني
األخالقيــة حلكــم الكائــن األدبــي وتنظيــم العالقــة بينــه وبينهــا ,وبينهــا وبــن
باقــي اخلالئــق األخــرى باعتبــاره األســمى بــن اخمللوقــات ,وبينــه وبــن مثيلــه.
• وألن اهلل هــو واضــع كل هــذه القوانــن ســواء املاديــة أو البيولوجيــة أو األخالقية،
فهــو يحتــرم هــذه القوانــن التــي وضعهــا ويتعامــل معهــا ومــن خاللهــا
واليســمح لنفســه علــى اإلطــاق أن يكســر أي منهــا أو يســتهني بإحداهــا,
وهــذا علــى النقيــض متامــا ً مــن الــذي يحــدث فــي مجتمعاتنــا ،فواضــع
القوانــن يعتبــر نفســه أعلــى مــن القانــون وبالتالــي يعطــي لنفســه كل احلق
أن يكســره وقتمــا يشــاء وكيفمــا يشــاء .اهلل لــم يجبــره أحــد علــى وضــع
هــذه القوانــن بــل هــو الــذي وضعهــا بنفســه ويريــد اجلميــع أن يحترموهــا
ويخضعــوا لهــا ،لذلــك فــاهلل فهــو أول شــخص يحتــرم هــذه القوانــن
وبالطبــع هــذا اليقلــل مــن شــأنه أو إمكانياتــه فــي أي شــيء.
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• ولقــد رتــب اهلل القوانــن املاديــة والبيولوجيــة واألدبيــة ترتيبـا ً من حيــث األهمية
والســلطان ،فوضــع القوانــن األدبيــة واألخالقيــة فــوق القوانــن املاديــة
والبيولوجيــة وأيضـا ً القوانــن البيولوجيــة فــوق القوانــن املاديــة ..لقــد أعطــى
اهلل ســلطان أعلــى للقوانــن األدبيــة علــى القوانــن البيولوجيــة واملاديــة،
وكذلــك أعطــى ســلطان أعلــى للقوانــن البيولوجيــة علــى القوانــن املاديــة,
مبعنــى أخــر يتدخــل اهلل مــن أجــل القوانــن األدبيــة فــي القوانــن البيولوجيــة
واملاديــة ومــن أجــل القوانــن البيولوجيــة يتدخــل فــي القوانــن املاديــة.
هنــا فقــط نســتطيع أن جنــاوب علــى الســؤال الســابق الــذي هــو :هــل يوجــد
حــدود لســلطان اهلل أوهــل يوجــد مــن يُحــد اهلل؟
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال نقــول :نعــم ،يوجــد مــن يُحــد اهلل فــي قدرتــه
وســلطانه ..وهــذا األمــر هــو القوانــن التــي وضعهــا هــو بنفســه ،فهــو بنفســه
وبإرادتــه وســلطانه يختــار أن يكــون ســلطانه محــدد بالقوانــن التــي وضعهــا
لكــي ينظــم العالقــات بينــه وبــن اخلالئــق اخملتلفــة ،علمــا ً بــأن هــذه القوانــن
كاملــة وبارعــة ألنهــا صــادرة عــن إلــه كامــل وبــارع .وهنــا يتدخــل اهلل فــي
القوانــن بحســب الترتيــب األعلــى مــن حيــث الســلطان لهــذه القوانــن ,فرمبــا
يتدخــل اهلل ليكســر قانــون مــن القوانــن املاديــة ملصلحــة قانــون مــن القوانــن
البيولوجيــة أو أن يتدخــل ليكســر قانــون مــن القوانــن البيولوجيــة لصالــح قانــون
مــن القوانــن األدبيــة واألخالقيــة ,وهــذا مــا نــراه بوضــوح فــي (خــر:)22 ،21 :14
يح َشــر ْ ِقيَّ ٍة َشـ ِدي َد ٍة كُلَّ
 «و َ َمـدَّ ُم َجــرَى الــر َّ ُّب الْ َب ْ
وســى ي َـ َد ُه عَ َلــى الْ َب ْ
ح ِر َفأ َ ْ
حر َ ب ِ ِر ٍ
سـ ًة وَان ْ َ
ـط
ـاءَ .ف َد َخــلَ ب َ ُنــو ِإ ْســرَائِيلَ فِــي وَ َسـ ِ
ج َعــلَ الْ َب ْ
ـل وَ َ
حــر َ يَاب ِ َ
شـق َّ ا ْلَـ ُ
الل َّْيـ ِ
م».
الْ َب ْ
حـ ِر عَ َلــى ال َْياب ِ َسـ ِة وَا ْلَـ ُ
ـاء ُســور ٌ ل َُهـ ْ
ـم وَعَ ـنْ ي َ َســارِ ِه ْ
ـم عَ ـنْ َيِي ِن ِهـ ْ
فــاهلل هنــا كســر قانــون مــن القوانــن املاديــة عندمــا أتــى بريح شــرقية شــديدة
كل الليــل وجعــل البحــر يابســة .لقــد كســر اهلل القانــون املــادي مــن أجــل قانــون
أدبــي ينظــم عالقتــه باإلنســان ,فمــن أجــل موســى عبــده الــذي وقــف أمامــه
وأمــن بــه وبقدرتــه صنــع اهلل هــذا ،وبــدون موســى لــم يكــن ليصنــع اهلل هــذه
اآليــة ويكســر القانــون املــادي.
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برهان أخر:
ـم ِإن َّ َنــا ن َ ْه ِلـ ُ
ـك!» فَقَ ـ َ
ـام وَان ْ َت َهــر َ
ـم يَــا ُم َعلِّـ ُ
 « َف َتقَ د َّ ُمــوا وَأَيْقَ ُظــو ُه قَائِ ِلــنَ« :يَــا ُم َعلِّـ ُوء» (لــو)24 :8
ـو َج ا ْلَــا ِء فَان ْ َت َه َيــا وَ َ
الرِّيـ َ
صــار َ ُهـ ُد ٌ
ـح و َ َتَـ ُّ
هنــا الــرب يســوع بنفســه الــذي هــو اهلل الظاهــر فــي اجلســد ,كســر قانــون
مــادي وانتهــر الريــح والبحــر فصــار هــدوء ...كل هــذا بســبب أن تالميــذه خافــوا أن
يهلكــوا فأيقظــوه صارخــن طالبــن معونتــه ،فكســر القانــون املــادي ألجــل قانــون
أدبــي أخالقــي لصالــح االنســان ,وهــذا ليــس معنــاه أن اهلل يكســر قوانينــه فــي
الوقــت الــذي يشــاء ،بــل هــو اليكســر القانــون املــادي أو البيولوجــي إال لصالــح
القانــون األدبــي ,وهــذا مــا يحــدث عندمــا يقــرر اهلل أن يشــفي شــخص ما فيكســر
القانــون البيولوجــي لصالــح القانــون األدبــي.
اســتعرضنا فــي بعــض مــن االســئلة التــي تــدور فــي أذهاننــا عــن ســلطان اهلل
ومســئوليته عمــا يحــدث لنــا وأيضـا ً مســئولية اإلنســان جتــاه هــذه األمــور ،وبدأنــا
فــي اإلجابــة عــن كل هــذه األســئلة وغيرهــا عــن طريــق تنــاول مجموعــة مــن
احلقائــق ،وبدأناهــا باحلقيقتــن اآلتيتــن:
أوال ً :اهلل كلي القدرة وكلي السلطان.
ثانياً :اهلل اخلالق وضع قوانني حلكم اخلليقة.
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ولقــد رتــب اهلل القوانــن املاديــة والبيولوجيــة واألدبيــة ترتيبــا ً مــن حيــث
األهميــة والســلطان ،فوضــع القوانــن األدبيــة واألخالقيــة فــوق القوانــن املاديــة
والبيولوجيــة ،والقوانــن البيولوجيــة فــوق القوانــن املاديــة ،فلقــد أعطــى اهلل
ســلطان أعلــى للقوانــن األدبيــة علــى القوانــن البيولوجيــة واملاديــة وكذلــك
أعطــى ســلطان أعلــى للقوانــن البيولوجيــة علــى القوانــن املاديــة ,مبعنــى آخــر
يتدخــل اهلل فــي القوانــن البيولوجيــة واملاديــة مــن أجــل القوانــن األدبيــة ومــن
أجــل القوانــن البيولوجيــة يتدخــل فــي القوانــن املاديــة .فــي هــذه احللقــة نتنــاول
مع ـا ً ماهيــة القانــون األدبــي الــذي يحكــم اخلليقــة.
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ً
ثالثا :القانون األدبي
وهــب اهلل اإلنســان احلريــة األدبيــة ”األخالقيــة“ فــي االختيــار ،وجعلــه مســئوال ً
عــن نتيجــة اختياراتــه ،ولكــن مســئوليته ليســت طبيعيــة فاإلنســان مســير
فــي األمــور املاديــة التــي ليســت أخالقيــة مثــل (الشــكل ,اللــون ,اجلنــس ,مــكان
امليــاد ,العائلــة التــي نشــأ فيهــا ,القــدرات الذهنيــة) والتــي ليــس لهــا تأثيــر علــى
مصيــره األبــدي أو عالقتــه مــع اهلل أو حتــى عالقتــه مــع شــريك احليــاة،
فنحــن مــن نحــدد مــن هــو هــذا الشــريك أو عالقتــي مــع أوالدي ألننــا نختــار
طريقــة تربيتنــا ألطفالنــا ,بينمــا مــن املمكــن أن تؤثــر هــذه األمــور علــى عالقتــي
بوالــد ّي ألنــي ال أملــك حريــة اختيارهمــا أو تغييرهمــا ,أي أن اإلنســان لــه احلــق
فــي االختيــار فــي كل األمــور األدبيــة األخالقيــة التــي حتــدد مصيــره األدبــي ,وهــذا
مانــراه واضح ـا ً فــي اآليــات التاليــة:
ـج ِر ْ
ـجرَةُ
الَن َّـ ِة تَـأْكُلُ أَكْال ً وَأ َ َّما َشـ َ
ـع َشـ َ
صــى الــر َّ ُّب اإلِ َلـ ُه آدَ َم قَائِـاًِ :
 وَأَو ْ َ«مـنْ َج ِميـ ِ
َم ْع ِر َفـ ِة ْ
ال َْيـ ِر وَ َّ
وت».
الشــر ِّ َفـا َ تَـأْكُلْ ِمنْ َهــا ألَنَّـ َ
ـك يَــوْ َم تَـأْكُلُ ِمنْ َهــا َموْتـا ً َت ُ ُ
(تك)17 ,16 :2
فــي هــذه اآليــة ،نــرى بوضــوح القانــون األدبــي ويتضــح جليـا ً مجــال عمــل هــذا
القانــون فدائــرة حكمــه هــو اخليــر والشــر ،أيضـا ً نــرى نتيجــة كســر هــذا القانــون
وهــي املــوت.
ـك احل َ َيــاةَ وَاملَــوْ َت.
امـ َ
اليــوْ َم َّ
اء وَاألَر ْ َ
ض ق َ ـدْ َج َعلـ ُ
ـت قُد َّ َ
ـم َ
ليكُـ ُ
السـ َ
ـه ُد عَ ْ
ـم َ
 «أ ُ ْشـ ُِك» (تــث)19 :30
س ـل َ
ال َبرَكَ ـ َة وَالل ْع َن ـ َة فَا ْخ َت ـ ِر احل َ َيــاةَ لِ َت ْ
ـت وَن َ ْ
ح َيــا أَنْـ َ
فــي هــذه اآليــة ،نــرى كيــف أن اهلل قــد أعطــى كل احلريــة لإلنســان لكــي يختــار
مصيــره األدبــي؛ احليــاة واملــوت ,البركــة واللعنــة فهــو يضــع أمامنــا البركــة
واللعنــة ,واحليــاة واملــوت ويحثنــا وينصحنــا أن نختــار احليــاة لكــي نحيــا ولكــن إذا
اخترنــا املــوت فســوف منــوت ،فهنــا يعيــد اهلل علينــا نفــس مــا قــد نــادى بــه فــي
جنــة عــدن (تــك.)17 ,16 :2
ج.
 َـم ن َ َت َ
ح َ
اجـ ْ
ـج يَقُ ــولُ الــر َّ ُّبِ .إ ْن كَانَـ ْ
ـض كَالثَّلْـ ِ
ـت َخ َطايَاكُـ ْ
ـم كَال ِْقر ْ ِمـ ِز تَبْ َيـ ُّ
«ه ُلـ َّ
ـت َح ْمــر َ َاء كَالـ ُّدودِيِّ ت َ ِ
الصـ ِ
م وَ َسـ ِ
صيــر ُ كَ ُّ
ِإ ْن كَانَـ ْ
ـم ْع ُت ْ
ـوفِ .إ ْن ِشـئْ ُت ْ
م تَأْكُ ُلــو َن َخ ْيــر َ
ـم»( .أش)20 -18 :1
ـي ِ
ـم وَ َتَــرَّدْ ُت ْ تُؤْكَ ُلــو َن ب ِ َّ
األَر ْ ِض .و َ ِإ ْن أَب َ ْي ُتـ ْ
ـم الر َّ ِّب تَكَلَّـ َ
ف» .ألَنَّ َفـ َ
السـ ْ
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يدعونــا اهلل هنــا أن نســأل ونناقــش لكــي نقتنــع فمــن غيــر املمكــن أن نقبــل
احلقائــق اإلميانيــة هكــذا دون بحــث وفهــم واقتنــاع ,فــا توجــد حقيقــة روحيــة
حقيقيــة غيــر مقنعــة ألفهامنــا ,فــكل ماهــو غيــر مقنــع للعقــل هــو غيــر
منطقــي ألنــه ليــس بحقيقــي .اهلل نفســه يدعونــا أن نتحاجــج ونناقــش ونفهــم
ونقتنــع حتــى يكــون إمياننــا راســخ مؤســس علــى الصخــر ,كمــا يعطــي لنــا أيضا ً
احلريــة فــي االختيــار مابــن الطاعــة والتمــرد.
ـت
ـم كَ َهـذ َا الْفَ َّ
َصــار َ ِإ َلــيَّ كَال َُم الــر َّ ِّب :أ َ َمــا أ َ ْسـ َتطِي ُع أ َ ْن أ َ ْ
«ف َ
خــارِيِّ يَــا ب َ ْيـ َ
ص َنـ َع بِكُـ ْ
ـت
ـوذَا كَ ِّ
ـن ب ِ َي ـ ِد الْفَ َّ
ـم َهكَـذ َا ب ِ َي ـ ِدي يَــا ب َ ْيـ َ
خــارِيِّ أَن ْ ُتـ ْ
ِإ ْســرَائِيلَ يَقُ ــولُ الــر َّ ُّب؟ ُهـ َ
الطـ ِ
ُ
ـع وَال َْهـدْ ِم وَاإلِ ْهـا َِك َف َتر ْ ِجـ ُع
ِإ ْســرَائِيلَ  .تَــارَةً أَتَكَلَّـ ُ
ـم عَ َلــى أ َّمـ ٍة وَعَ َلــى َم ْ َلكَـ ٍة بِالْقَ لْـ ِ
ـن َّ
ص ـدْ ُت
تِلْـ َ
الشــر ِّ ال َّ ـ ِذي ق َ َ
ـك األ ُ َّم ـ ُة الَّتِــي تَكَل َّْمـ ُ
ـت عَ ل َْي َهــا عَ ـنْ َشــر ِّ َها َفأَن ْـ َد ُم عَ ـ ِ
ـم عَ َلــى أ ُ َّم ـ ٍة وَعَ َلــى َم ْ َلكَ ـ ٍة بِال ِْب َنــا ِء وَالْ َغــر ْ ِس َف َتف َْعــلُ
أ َ ْن أ َ ْ
ص َن َع ـ ُه ب ِ َهــا .وَتَــارَةً أَتَكَلَّـ ُ
ـن ْ
َّ
ـت ِإنِّــي أ ُ ْح ِسـ ُن
الشــر َّ فِــي عَ ْي َنــيَّ َفـا َ ت َ ْ
ـم ُع لِ َ
ال َْيـ ِر ال َّـ ِذي قُلْـ ُ
صوْتِــي َفأَن ْـ َد ُم عَ ـ ِ
سـ َ
ِإل َْي َهــا ب ِـهِ»( .إر)10 -5 :18
بقــراءة هــذه اآليــات نفهــم مــن أول وهلــة أن هنــاك الكثير مــن القدريــة والقضاء
والقــدر بينمــا فــي اواخــر املقطــع الكتابــي نبتــدأ فــي فهــم مايريــد أن يقولــه اهلل,
فالطــن فــي يــد الفخــاري ليــس لــه أي حريــة اختيــار ونحــن فــي يــد اهلل هكــذا
إذا فســدنا يعــود يصنعنــا وعــاء أخــر ،ولكــن مــن املالحظــة الدقيقــة جنــد أن اهلل
خــارِيِّ»...
ـم كَ َهـذ َا الْفَ َّ
يقــول « أ َ َمــا أ َ ْسـ َتطِيعُ أ َ ْن أ َ ْ
ص َنـ َع بِكُـ ْ
فــاهلل يوضــح لنــا أنــه يســتطيع أن يفعــل كل شــيء فهــو الكلــي القــدرة
والســلطان كمــا درســنا ســابقاً ,ولكنــه ال يتصــرف هكــذا بــل هــو فــي بعــض
االحيــان يتكلــم بالهــدم والفنــاء بالنبــوة والــرؤى علــى أمــة أو مملكــة ثــم تقــرر
هــذه األمــة أن تعــود إلــى صوابهــا بتوبــة ورجــوع فيغيــر اهلل ماقــد تكلــم بــه علــى
هــذه األمــة أو اململكــة،
فتأديبــه لهــذه األمــة هــو بســبب عصيانهــا ولذلــك عندمــا ترجــع إلــى رشــدها
ميحــو اهلل كل تأديــب كان مســتحقا ً عليهــا ,والعكــس صحيــح ففــي بعــض
االوقــات يتكلــم اهلل علــى أمــة بالبركــة والغنــى والوفــرة ولكــن بســبب عــدم
طاعتهــا ومتردهــا يرجــع اهلل فــي كل اخليــر الــذي كان عتيــدا ً أن ترثــه وذلــك بســبب
رجوعهــا مــن وراء اهلل,
فمــا ســوف يفعلــه اهلل بنــا يتوقــف علــى موقفنــا منــه وعلــى رغبتنــا فــي
القــرب أو البعــد عنــه أي يتوقــف علــى طاعتنــا أو متردنــا وليــس هــو حكــم مســبق
مقــدر ومكتــوب مقضــي بــه مــن قبــل اهلل ال يتغيــر .يســتطيع اهلل أن يخلقنــا
طــن يصنــع بنــا مايريــد وقتمــا يريــد،
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لكنــه ال ولــن يفعــل ذلــك ويعاملنــا هكــذا فلقــد خلقنــا علــى صورتــه .فــاهلل
ذو الشــخصية األدبيــة الغيــر احملــدودة الــذي لــه حريــة القــرار قــد خلقنــا علــى
صورتــه ومثالــه ،لــذا لنــا نفــس ســمات الشــخصية األدبيــة بصــورة محــدودة
التــي تفكــر وتناقــش لتفهــم وتقتنــع ولهــا كل احلريــة فــي اتخــاذ قراراتهــا وهــذا
نــراه فــي الشــاهد التالــي:
ـم
يم يَــا قَات ِ َل ـ َة األَن ْ ِب َيــا ِء وَرَا ِج َم ـ َة ا ْلُر ْ َس ـ ِلني َ ِإل َْي َهــا كَـ ْ
يم يَــا أُور ُ َش ـ ِل ُ
 «يَــا أُور ُ َش ـ ِل َُــم
ــت َج َن َ
اجــ ُة فِر َ َ
َمــر َّ ٍة أَرَدْ ُت أ َ ْن أ َ ْج َمــ َع أَوْالَدَ ِك كَ َمــا َت ْ َمــ ُع الدَّ َج َ
اخ َهــا َت ْ َ
اح ْي َهــا وَل ْ
ُــم َخرَابــاً! (مــت)37 :23
ُــم يُتْــر َ ُ
ك َلك ْ
ــوذَا ب َ ْي ُتك ْ
ت ُ ِريــ ُدواُ .ه َ
فالــرب يســوع ينــادي علــى أورشــليم ويدينهــا لقتــل أنبيــاءه ورجــم مرســليه.
لقــد حــاول أن يجمــع مشــتتيها ويضمهــم مع ـا ً لكنهــم لــم يريــدوا ،وهنــا لــم
يســتطيع اهلل أن يفعــل شــيئا ً رغــم أنــه كلــي القــدرة والســلطان فاحتــرم حــدود
اختياراتهــم وقراراتهــم ,وتهدمــت املدينــة ولــم يبقــى فيهــا حجــر علــى حجــر فــي
ســنة  70ميالديــة .لــم يتدخــل اهلل ليجبــر أورشــليم مدينــة الهيــكل أن تســتمع
اليــه وتقبــل محبتــه ورأفتــه وإرادتــه رغــم أنــه يســتطيع ذلــك ،لكــن ليســت هــذه
طريقتــه فهــو اليســلب حريتنــا التــي ســبق وأعطاهــا لنــا.
ـم
ـم تَقْ َبلْ ـ ُه .وَأ َ َّمــا كُلُّ ال َّ ِذي ـ َن ق َ ِب ُلــو ُه َفأَع َ
ْط ُ
ـاء ،وَ َخ َّ
«إ َلــى َخ َّ
اصتِ ـهِ َجـ َ
اهـ ْ
اص ُت ـ ُه َلـ ْ
 ِــمهِ»(يو)12 ,11 :1
ُســل َْطانا ً أ َ ْن ي َ ِ
الل ،أ َ ِي ا ْلُؤ ْ ِم ُنــو َن ب ِ ْ
صيــرُوا أَوْالَدَ َّ ِ
اس ِ
مــن اآليــة الســابقة تتضح حريــة االختيــار التــي يعطيهــا اهلل لإلنســان ،فهو قد
جــاء بنفســه إلــى خاصتــه ولكــن هــؤالء رفضــوه فلــم يرغمهــم اهلل علــى قبولــه
وطاعتــه بــل احتــرم حريــة اختيارهــم ،وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــكل الذيــن
قبلــوه وأطاعــوه وســلموه حياتهــم احتــرم أيضــا ً حريــة اختيارهــم وأعطاهــم
نعمــة أن يصيــروا أبنــاء اهلل ,فــدور اهلل أن يتكلــم ويعلــن اخلــاص والفــداء لــكل
النــاس بطريقــة واضحــة معلنــة ولكــن علــى االنســان أن يقــوم بــدوره أيضـا ً فــي
التجــاوب مــع هــذا الصــوت اإللهــي،
فقيــام اهلل بــدوره اليُغفــل أو يلغــي قيــام اإلنســان أيضـا ً بــدوره ,وهــذا مايؤكــده
الشــاهد التالــي:
ـاب ،أَدْ ُخــلُ
«ه َئ َنـذ َا وَا ِقـ ٌ
 َـم َع أ َ َحـدٌ َ
ـاب وَأَقْــر َ ُعِ .إ ْن َسـ ِ
صوْتِــي وَ َف َتـ َ
ـح الْ َبـ َ
ـف عَ َلــى الْ َبـ ِ
ِإل َْيـهِ وَأَت َ َع َّ
ـو َم ِعــي»(.رؤ)20 :3
شــى َم َعـ ُه وَ ُهـ َ
يقــف الــرب يســوع ويقــرع وينــادي علــى كل إنســان ثــم يتــرك لــه حريــة االختيــار
أن يقبــل أو يرفــض فهــو اليجبــر أحــد علــى قبولــه رغــم اســتطاعته ذلــك وبالتالي
فهــو ال يجبــر أحــد أيضـا ً علــى رفضه.
17

مالحظات

مالحظات

هلل ال َ ي ُ ْ
صـ ُد أَيْضاً.
 «ال َ ت َ ِض ُّلــوا! ا ُ
ـمخُ عَ ل َْيـهَِ .فــإِنَّ الَّـ ِذي يَزْرَعُ ـ ُه اإلِن ْ َســا ُن ِإيَّــا ُه ي َ ْ
ح ُ
شـ َ
ألَنَّ َمـنْ يَـزْر َ ُع ِل َ َسـ ِد ِه ف َِمـ َن ْ
وح
ال َ َسـ ِد ي َ ْ
صـ ُد ف َ
ح ُ
وح ف َِمـ َن الــر ُّ ِ
َســاداً ،وَ َمـنْ يَـزْر َ ُع لِلــر ُّ ِ
ص ُد َح َيــاةً أَب َ ِديَّةً»(.غــا)8 ,7 :6
يَ ْ
ح ُ
وهنــا نــرى إعــان اهلل عــن هــذا القانــون األدبــي ،منبهـا ً أن الســلوك بغيــر احتــرام
هــذا القانــون هــو الضــال ومحــذرا ً اإلنســان أن كل ســير عكــس قانــون اهلل األدبــي
يعتبــر كبريــاء وشــموخ موجــه ضــد اهلل نفســه ,وهــذا القانــون هــو »:الَّـ ِذي يَزْرَعُ ـ ُه
صـ ُد أَيْضـا ً « مبعنــى أخــر نســتطيع أن نســمي هــذا القانــون أنــه
اإلِن ْ َســا ُن ِإيَّــا ُه ي َ ْ
ح ُ
قانــون اإلرادة احلــرة االدبيــة فــي نطــاق اخليــر والشــر ومســئولية اإلنســان عنهمــا.

محتوى وفحوى القانون األدبي
محتــوى هــذا القانــون الــذي وضعــه اهلل يتلخــص فــي وصيــة واحــدة فقــط لــم
يــزد اهلل عليهــا ألن منهــا ينبــع الــكل ،فهــي تعتبــر جامعــة شــاملة لــكل وصايــا
ـب – إنهــا صرخــة اهلل فــي آذان البشــرية منــذ القــدمي
اهلل لنــا ،وهــذه الوصيــة أ َ ْن ُتِـ ُّ
وســمعناها فــي ســفر التثنيــة:
ــك ِمــنْ كُلِّ
له َ
له َنــا ر َ ٌّب وَا ِحــدٌَ .ف ُت ِ
ــب الــر َّ َّب ِإ َ
ــم ْع يَــا ِإ ْســرَائِيلُ  :الــر َّ ُّب ِإ ُ
ح ُّ
«إ ْس َ
 ِــك»( .تــث)6 ,5 :6
ــك وَ ِمــنْ كُلِّ قُوَّت ِ َ
ْس َ
لب َ
ــك وَ ِمــنْ كُلِّ نَف ِ
قَ ِ
ـي أَوَّلُ الْكُلِّ ؟»
وعندما ُســئل الرب يســوع نفســه عــن أولى الوصايــا« :أَي َّ ُة وَ ِصيَّـ ٍة ِهـ َ
ــم ْع يَــا ِإ ْســرَائِيلُ  .الــر َّ ُّب ِإل َُه َنــا ر َ ٌّب
ــيْ :
«إنَّ أَوَّلَ كُلِّ ال َْو َ
اس َ
أجــاب وقــالِ :
صايَــا ِه َ
ـك وَ ِمـنْ كُلِّ فِكْـ ِر َ
ْسـ َ
ـك ِمـنْ كُلِّ قَل ِْبـ َ
ـب الــر َّ َّب ِإل ََهـ َ
ـك وَ ِمـنْ كُلِّ نَف ِ
ك وَ ِمـنْ
وَا ِحـدٌ .وَ ُتِـ ُّ
ـك.
ْسـ َ
ـب ق َ ِري َب َ
كُلِّ قُدْرَتِـ َ
ك كَ َنف ِ
ـيُ :تِـ ُّ
ـي ال َْو ِصيَّـ ُة األُو َلــى وَث َان ِ َيـ ٌة ِمثْل َُهــا ِهـ َ
ـكَ .هـ ِذ ِه ِهـ َ
ي»(.مــر)31 -28 :12
ـس وَ ِصيَّـ ٌة أ ُ ْخــرَى أَع َ
ل َْيـ َ
ْظـ َ
ـم ِم ـنْ َهات َ ْ ِ
ميــأ هــذا اإلعــان الواضــح عــن هــذا القانــون جنبــات الكتــاب املقــدس بعهديــه،
فهــذا القانــون هــو الــذي يحكــم عالقتنــا مــع اهلل وأيض ـا ً يحكــم عالقتنــا مــع
اآلخريــن .إنــه قانــون واحــد؛ قانــون احملبــة التــي هــي عطــاء النفــس هلل واخلضــوع
لــه مــن كل القلــب والنفــس والفكــر والقــدرة تتميم ـا ً ملســرة مشــيئته,
والتضحيــة والبــذل ملصلحــة األخــر اخمللــوق علــى صــورة اهلل ,لذلــك فإختيــار
احليــاة هــو أن تختــار أن حتــب الــرب الهــك وحتــب قريبــك ,وإختيــار املــوت هــو
العكــس أن تبغــض اهلل فــا تطيعــه وتكــره قريبــك فتريــد لــه الشــر وهــذا هــو
االختيــار األنانــي فــي احليــاة فعوضـا ً عــن إعطــاء وبــذل نفســي هلل ولألخــر اختــار
أن انفصــل عــن اهلل واألخــر.
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واضــع هــذا القانــون هــو اهلل نفســه ،لذلــك يكــون مــن الطبيعــي جــدا ً أن يكــون
القانــون هــو احملبــة ألن طبيعــة اهلل هــي احملبــة فهــو يقدرهــا ويــرى قيمتهــا وفــي
نفــس الوقــت هــو يســلك مبقتضــى هــذا القانــون.

صفات القانون األدبي
القانــون األدبــي هــو قانــون مطلــق يُنفــذ نفســه بنفســه ،فطبيعتــه هــي غيــر
طبيعــة القوانــن الوضعيــة التــي يضعهــا البشــر ،فالقانــون الوضعــي يحتــاج
إلــى قــوة تنفيذيــة لضبــط اخملالــف وتقدميــه للمحاكمــة وصــدور حكــم قضائــي
بالعقوبــة املســتحقة طبقــا ً للقانــون ،فــإذا لــم توجــد هــذه القــوة التنفيذيــة
التــي تســتطيع أن تضبــط اخملالــف وتنفــذ العقــاب يصبــح القانــون عاط ـا ً عــن
العمــل وغيــر ذي نفــع.
وحتــى نســتطيع أن نتفهــم الفــرق بــن القوانــن املطلقــة والقوانــن غيــر
مطلقــة ،نتنــاول مثــاال ً عــن قانــون اجلاذبيــة الــذي وضعــه اهلل حلكــم الطبيعــة,
فعنــد تــرك القلــم مــن يــدك ،يســقط علــى األرض بفعــل هــذا القانــون فــا
يحتــاج هــذا القانــون إلــى القــوة التنفيذيــة التــي تســتطيع أن تضبــط اخملالــف
لتخضعــه للعقــاب فهــو قانــون مطلــق ينفــذ نفســه بنفســه ,أيض ـا ً إذا رجعنــا
الــى جنــة عــدن فســنرى كالم اهلل الواضــح عــن قانونــه األدبــي املطلــق« :وَأ َ َّمــا
ـجرَةُ َم ْع ِر َفـ ِة ْ
ال َْيـ ِر و َ َّ
وت».
الشــر ِّ َفـا َ تَـأْكُلْ ِمنْ َهــا ألَنَّـ َ
َشـ َ
ـك يَــوْ َم تَـأْكُلُ ِمنْ َهــا َموْتـا ً َت ُ ُ
(تــك )17 :2فــاهلل لــن مييــت االنســان بفعــل محــدد إذا قــرر اإلنســان أن ال يخضــع له
بــل إن عقوبــة اخلطيــة متضمنــة فــي داخــل القانــون نفســه
ففــي ذات اللحظــة التــي أكال فيهــا مــن الشــجرة انفتحــت أعينهمــا علــى اخلير
والشــر وأنفصــا عــن اهلل وهربــا منــه ,فلــم يرســل اهلل مــاكا ً لكــي يعريهمــا
لينفــذ قانونــه ,بــل علــى العكــس لقــد صــاغ اهلل قصــة ســقوط أدم وحــواء
بطريقــة توحــي للقــارئ أن اهلل لــم يكــن يعلــم بســقوطهما وأنــه ســار فــي
اجلنــة ليســأل عنهمــا وهــو اليــدري مــاذا حــدث،
لكــن اهلل مبقتضــى علمــه الغيــر احملــدود كان يعلــم بــكل مايحــدث وليــس
مبقتضــى أنــه منفــذ العقــاب ،لذلــك يظهــر مــن قصــة ســقوط اإلنســان فــي
ســفر التكويــن أن اهلل ال يعلــم مــاذا يحــدث ،لكــن اهلل يريــد أن يُفهمنــا أنــه غيــر
مســئول عــن ســقوطهما وأنفصالهمــا عنــه فهــو لــم ينفــذ فيهمــا القانــون بــل
أن القانــون يحتــوي علــى آليــة تنفيــذ العقــاب دون الرجــوع إلــى واضــع القانــون,
ـت ِّ
وهــذا مــا يعبــر عنــه الكتــاب بــأن َّ
الشــرِّير َ (مــز)21 :34
الشــر ُّ ُيِيـ ُ
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عندمــا نقــرر أن نفصــل حياتنــا عــن مصــدر احليــاة والنــور فمــاذا ننتظــر ســوى
املــوت والظلمــة ,فاملــوت هــو النتيجــة الطبيعيــة لكســر القانــون واالنفصــال عــن
اهلل وليــس هــو عقــاب اهلل علــى اختياراتنــا باإلنفصــال عنــه :
ض ِنـهِ وَال َ َت ْ َتـ ِرقُ ث ِ َياب ُـ ُه؟ أَوَ َي ْ ِشــي ِإن ْ َســا ٌن عَ َلــى ْ
ال َ ْمـ ِر
 «أَيَأ ْ ُخـذ ُ ِإن ْ َســا ٌن نَــارا ً فِــي ِح ْـوي رِ ْجـا َ ُه؟» (أم)28 ,27 :6
وَال َ تَك ْ َتـ ِ
درســنا فــي أن اهلل كلــي القــدرة والســلطان وأن اهلل اخلالــق وضــع مجموعــة مــن
القوانــن حلكــم اخلليقــة فوضــع القوانــن املاديــة حلكــم العالــم املــادي والقوانــن
البيولوجيــة حلكــم الكائنــات احليــة والقوانــن االدبيــة حلكــم الكائــن االدبــي ورأينــا
محتــوى هــذا القانــون الــذي هــو محبــة اهلل مــن كل القلــب والنفــس والقــدرة
ومحبــة القريــب كالنفــس ورأينــا أيضـا ً مامييــز القانــون االدبــي فهــو قانــون ينفــذ
نفســه بنفســه أي أنــه ليــس فــي إحتيــاج أن ينفــذه أحــد ,فاملــوت هــو نتيجــة
وليــس عقــاب وســوف نســتكمل معـا ً فــي هــذه احللقــة دراســة القانــون االدبــي
 فاحلرية التي أعطيت لنا في هذا القانون هي حرية أدبية
هــذه احلريــة االدبيــة تختــص بالعالقــات بــن البشــر وليســت ماديــة لذلــك
فاالنســان غيــر مســئول عــن شــكله وذكائــه وجنســيته ومواهبــه وإمكانياتــه و...
وفــي هــذا النســتطيع أن نتهــم اهلل بأنــه غيــر عــادل الن اهلل يعطــي القيمــة
االعلــى لالمــور االدبيــة وليســت املاديــة فســعادة االنســان احلقيقيــة هــي ليســت
فــي العالــم املــادي مــن شــكل وجنســية ووظيفــة بــل إن ســعادته االصيلــة هــي
فــي عالقتــه مــع خالقــه ومــع أخوتــه فــي االنســانية ومــع نفســه البشــرية
فنحــن لنــا حريــة االختيــار فــي االمــور االدبيــة التــي تتحكــم فــي ســعادتنا
االنســانية وأبديتنــا الزمنيــة وليــس لنــا حريــة فــي الكثيــر مــن االمــور املاديــة
التــي ليــس لهــا تأثيرعلــى ســعادتنا ,فمث ـا ً إذا كنــا ســعداء مــع شــريك حياتنــا
وفــي عالقتنــا مــع اوالدنــا واصدقاءنــا وال منلــك القــدر الكافــي مــن املــال للمعيشــة
الرغــدة فهــذا لــن يحيــل ســعادتنا الــى جحيــم
وعلــى العكــس إذا كنــا منلــك املــال ولكــن ال نســتطيع أن نعيــش ســعداء مــع
أزواجنــا وزوجاتنــا ومــع اوالدنــا وأصدقائنــا فلــن يســتطيع املــال أن يشــري ســعادتنا,
بــل اهلل فــي عنايتــه ورعايتــه يوفــر لــكل واحــد منــا القــدر الكافــي مــن االحتيــاج
االساســي وهــذا مــا يخبرنــا عنــه الكتــاب املقــدس
ـم َشــيْ ٌء ِم ـ َن ْ
ال َْي ـ ِر.
األ َ ْش ـ َبالُ ا ْح َت َ
ـت و َ َجاعَ ـ ْ
اجـ ْ
ـت وَأ َ َّمــا َطالِ ُبــو الــر َّ ِّب َف ـا َ ي ُ ْع ِوز ُ ُهـ ْ
(مــز)10 :34
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ـس
ـى وَقَـدْ ِشـ ْ
ـخ ُ
أَيْضـا ً كُنْـ ُ
ـي عَ نْـ ُه وَال َ ذُرِّي َّـ ًة َلـ ُه تَلْ َت ِمـ ُ
ت و َ َلـ ْ
ـت فَتـ ً
ـم أَر َ ِصدِّيقـا ً ت ُ ُخلِّـ َ
ُخبْــزاً( .مــز)25 :37
 احلريــة األدبيــة التــي لنــا هــي حرية محــدودة فهي نســبية وليســت مطلقة
وذلــك الن االنســان مخلــوق وهــو كائــن محــدود وبالتالــي فاحلريــة املعطــاة لــه
مــن قبــل اهلل هــي حريــة محــدودة والميكــن أن يُعطــى حريــة غيــر محــدودة وذلــك
الن عليــه مســئولية محــدودة وبالتالــي فســلطانه محــدود ,فمــن املمكــن أن
نتصــور إنســان مثــل هتلــر ممــا لــه مــن طمــوح أن يســود ويتحكــم فــي العالــم
وقــد أُعطــي لــه ســلطان غيــر محــدود علــى كل إنســان لكــي ينفــذ ويحقــق
اهوائــه املريضــة,
أيضـا ً إنســان شــرير الدوافــع وســيئ الســلوك وقــد أُعطــي ســلطة هائلــة علــى
العالــم الــذي نحيــا فيــه فبــكل تأكيــد ســوف يدمــر العالــم ويحطــم االنســانية
ولســوف يعتــدي علــى حريــة االخريــن ,لذلــك أعطــى اهلل لالنســان حريــة أدبيــة
محــدودة حتــى ال تصيــر احلريــة االدبيــة الغيــر محــدودة هــي نفســها إعتــداء
علــى حريــة االخــر وتتحــول العالقــات الــى فوضــى ال ميكــن حســابها أو الســيطرة
عليهــا وبالتالــي أُعطــي لالنســان مســئولية محــدودة علــى حســب مقــدار حريته
احملــدودة وهــذا مــا أعلنــه لنــا الكتــاب املقــدس
هلل ال َ ي ُ ْ
صـ ُد أَيْضـاً.
ال َ ت َ ِ
ض ُّلــوا! ا ُ
ـمخُ عَ ل َْيـهَِ .فــإِنَّ ال َّـ ِذي يَزْرَعُ ـ ُه اإلِن ْ َســا ُن ِإيَّــا ُه ي َ ْ
ح ُ
شـ َ
(غــا)7 :6
 أساس احلرية االدبية هي املعرفة وحرية االختيار
حتــى ميكــن أن يكــون لنــا هــذه احلريــة االدبيــة يجــب اوال ً أن يكــون عندنــا قــدر
مــن املعرفــة بنــاء عليهــا يكــون لنــا احلريــة االدبيــة فــي االختيــار ,أيض ـا ً العامــل
االخــر الــذي يجــب أن يتوافــر حتــى يكــون لنــا هــذه احلريــة االدبيــة هــو أن نكــون
قادريــن علــى االختيــار مــن بــن االختيــارات اخملتلفــة أي نكــون أصحــاء مــن الناحيــة
العقليــة فليــس مــن املعقــول أن نأتــي بشــخص غيــر عاقــل وبالتالــي ليــس
عنــده القــدرة علــى االختيــار ونطالبــه مبمارســة حريتــه االدبيــة فهــو بالطبــع لــن
يســتطيع ذلــك
الن اهلل هــو واضــع هــذا القانــون وهــو يعــرف ويــدرك أهميــة إســتمرار بقــاء
إعــان هــذا القانــون واضــح فهــو يتدخــل علــى كال احملوريــن الســابقني الذيــن
يتأســس عليهمــا هــذا القانــون وهمــا املعرفــة وحريــة االختيــار ,فهــو اليتدخــل
فــي تغييــر القانــون نفســه بــل هــو يتدخــل للحفــاظ علــى بقــاء القانــون واضــح
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ومعلــن ,فعندمــا تقــل درجــة إعــان احلــق واحلقيقــة التــي هــي أســاس املعرفــة
فهــو يتدخــل إلبقــاء املعرفــة عاليــة ومعلنــة ,فالكثيــر مــن التدخــات االلهيــة في
التاريــخ وفــي حياتنــا الشــخصية هــي تدخــات الهيــة بقصــد احلفــاظ علــى احلــق
واملعرفــة معلنــة وواضحــة وهــذا مــا يعلنــه اهلل لنــا فــي االيــة التاليــة:
ـم ال َّ ِذيـ َن
ـب ا ِ
ـاس وَ ِإث ِْم ِهـ ِ
ألَنَّ غَ َ
ـع ف ُ
هلل ُم ْع َلـنٌ ِمـ َن َّ
ُجــورِ النَّـ ِ
ضـ َ
السـ َ
ـما ِء عَ َلــى َج ِميـ ِ
ــم ألَنَّ ا َ
ْــمِ .إذ ْ َم ْع ِرفَــ ُة ا ِ
يَ ْ
ح ِجــزُو َن الْ َــق َّ بِاإلِث ِ
ــم ألَنَّ
هلل أَظْ َهر َ َهــا ل َُه ْ
يه ْ
هلل َظا ِهــرَةٌ فِ ِ
الســر ْ َم ِدي َّ ُة وَال َُهوت ُـ ُه ُمدْرَكَـ ًة
ـق ال َْعا َلـ ِ
ـم تُــرَى أ ُ ُمــور ُ ُه غَ ْيــر ُ ا ْلَنْ ُظــور َ ِة وَقُدْرَت ُـ ُه َّ
ُمنْـذ ُ َخلْـ ِ
ـم ب ِـا َ عُ ـذ ْرٍ( .رو)20 -18 :1
ص ُنوعَ ــا ِ
بِا ْل َ ْ
ت َحتَّــى ِإن َّ ُهـ ْ
فهــو يتكلــم عــن الغضــب احلــزن الــذي ميــاء قلــب اهلل علــى فجــور وأثــم
وخطيــة البعيديــن ويذكرهــم بأنــه هــو بنفســه يحافــظ علــى معرفتــه معلنــة
ومدركــة وواضحــة للعالــم كلــه منــذ خلــق العالــم ,فاالمــور الغيــر املنظــورة
التــي اليســتطيع االنســان أن يراهــا بســبب محدوديتــه قــد أظهرهــا اهلل لنــا,
ليــس فقــط االمــور الغيــر املنظــورة بــل أيضــا قدرتــه التــي هــي منــذ االزل والــى
االبــد وحتــى طبيعتــه االلهيــة وصفاتــه ظاهــرة ومدركــة بــكل مــا قــد صنــع
وخلــق اهلل مــن حولنــا لذلــك فاالنســان اليســتطيع أن يدفــع باالعــذار أمــام اهلل
لكــي يبــرر جهلــه وعــدم معرفتــه الن اهلل بنفســه يحافــظ علــى معرفتــه معلنــة
أمــام اجلميــع ,يكفــي فقــط التطلــع الــى اخلليقــة مــن حولنــا لكــي نتأكــد ونؤمن
بوجــود اخلالــق العظيــم مــن وراء هــذا الكــون.
لقــد كان اهلل يراقــب ويالحــظ التاريــخ فعبــر ســنوات العهــد القــدمي نالحــظ
أن اهلل كلمــا رأى أن نــور معرفتــه قــد خبــا ووضــوح رؤيتــه قــد أضمحــل يســارع
بإرســال نبــي مــن االنبيــاء ويعطيــه القــوة لصنــع أيــات وعجائــب ويرســله برســالة
واضحــة يكلــم بهــا الشــعب ليــس فقــط لشــعب اســرائيل (الــذي كان هــو
شــعب اهلل الــذي اختــاره ليعلــن معرفتــه لــكل الشــعوب احمليطــة)
بــل ايض ـا ً الــى كل االمم والشــعوب فــي ذلــك الوقــت وهــذا مانــراه فــي نبــؤات
النبــي إشــعياء عــن الكثيــر مــن الشــعوب مثــل مصــر وأرام وادوم وبــاد العــرب
وكــوش ودمشــق ,كل هــذا مــن أجــل أن يظهــر نــور املعرفــة مــرة أخــرى فيســتعيد
االنســان حريتــه االدبيــة لكــي يختــار بــن اخليــر والشــر.
لقــد كان فــي اخلطــة االلهيــة أن يكتــب أُنــاس اهلل القديســن الكتــاب املقــدس
وذلــك لكــي يحافــظ اهلل علــى إعــان نفســه ثابــت وواضــح ومعلــن ومكتــوب
ليبقــي معرفتــه معلنــة
فالكتــاب املقــدس هــو واحــدة مــن التدخــات االلهيــة ُ
وواضحــة أمــام النــاس.
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علــى مــدار التاريــخ فــي كل مــرة كانــت تقــوم أمــة أو مملكــة لكــي تطفــئ
نورإعــان اهلل وحتيــط بــه لكــي ال ينتشــر وينيــر االنســانية كان يتدخــل بهــدم
هــذه االمــة فيعــود نــور االعــان مــرة أخــرى لينيــر كل إنســان ولكــي تعــود مــرة
أخــرى حريــة االختيــار لهــذا الشــعب فيســتطيعوا أن يقــرروا النفســهم ويختــاروا
بــن احلــق والصــواب وبــن الكــذب والضــال
ســماح اهلل بهــذا التقــدم التكنولوجــي احلــادث االن فــي كل الكــون فأضحــى
العالــم قريــة صغيــرة مــن شــرقها الــى غربهــا ومــن شــمالها الــى جنوبهــا فمــا
يحــدث فــي مــكان مــا فــي منطقــة نائيــة علــى أطــراف الكــرة االرضيــة يُنقــل
فــي ثوانــي معــدودة الــى الطــرف االخــر مــن الكــرة االرضيــة بواســطة االقمــار
الصناعيــة وشــبكة تبــادل املعلومات(االنترنــت) فــا يســتطيع أحــد األن أن يُخفــي
احلقيقــة أويغلــق االبــواب أمــام احلــق االلهــي الــذي أصبــح فــي متنــاول كل إنســان
إذا كان يريــد أن يعــرف احلقيقــة
فهكذا اهلل يتدخل دائما ً لكي يحافظ على احلق االلهي معلن فيستطيع االنسان
أن يختار وأيضا ً يتدخل لكي تظل حرية االنسان في االختيار متاحة للجميع.
 اهلل يتعامــل مــع اإلنســان كفــرد داخــل مجتمــع يؤثر ويتأثــر باجملتمع ســلبيا ً
وايجابيا ً
خلــق اهلل االنســان فــي البدايــة فــرد واحــدا ً متمثـا ً فــي أدم ثــم قــال اهلل لنصنع
معين ـا ً نظيــرا ً لهــذا الشــخص فنخلــق لــه رفيــق فصــارت حــواء ,فعندمــا وضــع
اهلل قانونــه االدبــي لتنظيــم العالقــات لــم يضــع هــذا القانــون لتنظيــم العالقــة
بينــه هــو وبــن االنســان فقــط بــل وضعــه أيضـا ً لتنظيــم العالقــة بــن االنســان
وأخيــه االنســان ,أي أن اهلل وضــع هــذا القانــون لكــي ينظــم عالقتــه بخليقتــه
وينظــم عالقــة االنســان باجملتمــع الــذي يعيــش فيــه,
فعندمــا يتعامــل اهلل معنــا كأفــراد فإنــه يرانــا ويتعامــل معنــا كأفــراد فــي
وســط مجتمــع يؤثــر فــي هــذا اجملتمــع ســلبا ً وإيجابــا ً وأيضــا ً كأفــراد يتأثــرون
مبــا فــي اجملتمــع ســلبا ً وإيجابــاً ,فــكل واحــد منــا يؤثــر فــي اصدقائــه واوالده
وشــريك حياتــه ســلبا ً وإيجابــا ً علــى كل املســتويات ســواء املاديــة أو النفســية
أو االجتماعيــة أو االخالقيــة ,فــإذا تعامــل االبــاء مــع أوالدهــم بطريقــة صحيحــة
الشــباع احتياجاتهــم النفســية والروحيــة واالجتماعيــة فســوف ينمــون أصحــاء
والعكــس صحيــح إذا لــم يحــرص االبــاء علــى تربيــة اوالدهم تربيــة نفســية روحية
اجتماعيــة ســليمة فســوف ينمــون وبهــم العديــد مــن املشــاكل النفســية
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فلــن يســتطيعوا أن يكونــوا فــي عالقــة صحيحــة مــع أنفســهم أو حتــى مــع
الغيــر ,لكــن هــذا التأثيــر احلــادث نتيجــة وجودنــا فــي مجتمــع رغــم أنــه يؤثــر فينا
(ســلبا ً وإيجابـاً) لــه حــدود فهــو اليحرمنــا مــن حريتنــا االدبيــة ,فمثـا ً نحــن نتأثــر
ســلبا ً نتيجــة وجودنــا فــي اجملتمــع علــى املســتوى الروحــي واالخالقــي وذلــك عــن
طريــق القــدوة الســيئة فننمــو وفــي أذهاننــا منــاذج خاطئــة عــن أشــخاص عاشــوا
مببــادئ أخالقيــة غيــر صحيحــة فتبعناهــم وشــابهناهم وأكتشــفنا
بعــد ذلــك خطــأ مبادئهــم وفســاد قدوتهــم ونســتطيع نحــن أيضــا ً أن نؤثــر
أيجاب ـا ً عــن طريــق نفــس املبــدأ فنعيــش قــدوة صاحلــة فــي القــول وفــي الفعــل
أمــام النــاس فيــرى النــاس حياتنــا ومبادئنــا فيبنوهــا ويعيشــوا مقتضاهــا فتتغيــر
حياتهــم ,فــي هــذا املبــدأ ينبغــي علينــا أن نقبــل كال البعديــن فنحــن نؤثــر فــي
اجملتمــع ونتأثــر بــه ســلبا ً وإيجاب ـا ً ال نســتطيع أن نقبــل بعــد ونرفــض االخــر الن
كالهمــا مرتبطــان مع ـا ً ففــي هــذا هــي العدالــة ,والنســتطيع أن نرفضهمــا الن
فــي حالــة الرفــض ســوف ال يكــون هنــاك عالقــات بــن البشــر وهــذا مرفــوض
بالنســبة لنــا نحــن اوالد اهلل هــذا خبــر مفــرح النــه كمــا أن العالــم والشــيطان
يؤثــران بطريقــة ســلبية علــى اجملتمــع فالكنيســة لهــا كل احلــق أن تؤثرعلــى
اجملتمــع بطريقــة ايجابيــة ســواء بإعــان احلــق االلهــي وبالقــدوة اجليــدة والتأثيــر
املباشــر علــى حيــاة النــاس وباالقنــاع العقلــي املنطقــي وهــذه هــي أهميــة
الكــرازة باالجنيــل والشــهادة عــن االخبــار الســارة التــي لنــا ,فعندنــا وعندنــا وحدنــا
نحــن املؤمنــن بالــرب يســوع املســيح االجابــة املنطقيــة املقنعــة الوحيــدة لــكل
شــخص يبحــث عــن االميــان احلقيقــي.
واحــدة مــن مفــردات هــذا القانــون هــو أنــه عندمــا نطلــب مــن اهلل أن يتدخــل
لزيــادة مســتوى معرفــة اهلل وحريــة اختيــار االنســان فــإن اهلل يســتجيب لطلباتنــا
وهــذا مــا نســميه الصــاة التوســلية أو الشــفاعية التــي هــي فــي قانونهــا
مرتبطــة ارتبــاط وثيــق بحكــم اهلل االدبــي للخليقــة ,كمــا أن الشــيطان موجــود
ويحــاول املنتمــن لــه أن يســتخدموا القــوى الشــيطانية بالســحر واألعمــال
والعرافــة فــي تثبيــت ســلطان أبليــس والتأثيــر علــى اوالد اهلل,
فــأوالد اهلل أيضــا ً فــي ســلطانهم أن يطلبــوا مــن اهلل التدخــل العــان قوتــه
وحبــه لــكل بشــر فيؤثــروا علــى العالــم ويســتأثروا كل فكــر الــى طاعــة املســيح,
إذا لــم نــدرك أبعــاد هــذا القانــون أننــا نتأثــر ومــن حقنــا أيض ـا ً أن نؤثــر فســوف
ننســحب تاركــن الســاحة البليــس ومالئكتــه لكــي يظلمــوا العالــم ويضعــوه
فــي الشــرير ولكــن ادراكنــا لهــذا القانــون يجعلنــا متنبهــن الــى أهميــة دورنــا
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فــي طلــب مجــد وقــوة اهلل وإعــان معرفتــه لكــي ينيــر علــى كل إنســان فالنــور
وبهائــه دائمـا ً مــا يقــوى علــى الظلمــة وحلكتهــا وهــذا يبــرر مانــراه فــي التاريــخ
مــن نهضــات روحيــة عظيمــة أشــعلت قلــوب أمم وشــعوب فهنــا الكنيســة
طلبــت وتضرعــت الــى اهلل لكــي يفتقدهــا وشــعبها وعلــى النقيــض متامــا فنــرى
أمم وشــعوب لــم حتــدث فــي وســطهم أي نهضــات روحيــة وذلــك الن اهلل لــم
يســتطع أن يتدخــل
الن الكنيســة لــم تطلــب التدخــات االلهيــة العــان مجــد وحــب اهلل لالنســان
وهــذه هــي مســئولية االنســان التــي أعطاهــا اهلل لــه فــاهلل مــع أنــه هــو واضــع
القانــون اليســتطيع أن يكســره والقانــون هــو أن االنســان مســئول عــن طلب مجد
اهلل وإعــان معرفتــه إذا لــم يتخــذ االنســان موقعــه ويقــوم مبســئوليته فلــن يقوم
بهــا أخــر ,ففهمنــا لقانــون اهلل حلكــم اخلليقــة يجعلنــا نعــرف أن نعيــش فــي
طــرق اهلل وبــدال ً مــن التذمــر والتمــرد علــى االحــداث واالشــخاص نعيــش شــاكرين
اهلل واثقــن فــي عدالتــه وحكمتــه ,أيضــا ً فهمنــا لهــذا املبــدأ يجعلنــا نــدرك
مــدى مســئوليتنا لتغييــر العالــم وســلطاننا الــذي لنــا العــان النــور احلقيقــي .
درســنا فــي أن اهلل كلــي القــدرة والســلطان وأن اهلل اخلالــق وضــع مجموعــة مــن
القوانــن حلكــم اخلليقــة ،فوضــع القوانــن املاديــة حلكــم العالــم املــادي والقوانــن
البيولوجيــة حلكــم الكائنــات احليــة والقوانــن األدبيــة حلكــم الكائــن األدبــي .ورأينا
ســتة أمــور متيــز هــذا القانــون وهــي:
أوال ً  :أن محتوى هذا القانون هو محبة اهلل من كل القلب والنفس والقدرة ومحبة
القريب كالنفس.
ثانيا ً  :أن القانون االدبي قانون مطلق ينفذ نفسه بنفسه.
ثالثا ً  :أن احلرية التي أعطيت لنا في هذا القانون هي حرية أدبية.
رابعا ً  :أن احلرية األدبية التي لنا هي حرية محدودة فهي نسبية وليست مطلقة.
خامسا ً  :أساس احلرية األدبية هي املعرفة وحرية االختيار.
سادسا ً  :اهلل يتعامل مع اإلنسان كفرد داخل مجتمع يؤثر ويتأثر به سلبا ً وايجاباً.
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عندمــا نضــع كل هــذه العناصــر مع ـا ً بجانــب بعضهــا البعــض نســتطيع أن
نــري صــورة متكاملــة واضحــة ملــا يريــده اهلل أن يعلنــه لنــا ،كمــا أنهــا جتــاوب على
الكثيــر مــن األســئلة التــي قــد حتيــر أذهاننــا وقلوبنــا ،وفــي نفــس الوقــت تــرد
علــى اتهامــات عــدو كل خيــر التــي يوجههــا نحــو اهلل والتــي فــي الكثيــر مــن
االحيــان قــد جنــح فــي أن يضعهــا فــي داخلنــا .إنهــا ُتمــل اإلنســان مســئوليته
احلقيقيــة ونتيجــة اختياراتــه التــي قــرر بنفســه أن يختارهــا.
فــي هــذه احللقــة ،ســوف نتنــاول معــا ً مــا الــذي يصنعــه اهلل ومــا الطريقــة
التــي يتدخــل بهــا
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ً
رابعا :خطة هللا لخالص البشرية
اهلل يتدخــل فــي البشــرية ليبقــي احلــق معلنـا ً وحريــة اختيــار االنســان متاحــة
وهــذا التدخــل ليــس هــو تدخــل فــي احلريــة الشــخصية لإلنســان لكــي ميلــي
عليــه اهلل مــا يريــد أن يصنعــه بــل هــو تدخــل فــي التاريــخ اإلنســاني .وكمــا رأينــا
منــذ بدايــة اخلليقــة وكمــا هــو مســجل فــي العهــد القــدمي كلمــا نســى النــاس
اهلل وطرقــه أرســل اهلل إليهــم نبــي مــن األنبيــاء ليذكرهــم بناموســه وحقــه،
ومنــذ عهــد إبراهيــم بــدأ اهلل ليــس فقــط أن يتكلــم مــع النــاس عــن اخلطــأ
والصــواب أو النــور والظلمــة بــل شــرع اهلل فــي تنفيــذ خطتــه خلــاص االنســان
مــن اختيــار البشــرية اخلاطــئ الــذي اختارتــه باالنفصــال عــن اهلل حتــى يســترد
لصالــح االنســان حريــة اتخــاذه لقــراره ,فإختــار اهلل إبراهيــم وإســحق ويعقــوب
ومنهــم اآلبــاء.
وهــذه اخلطــة ليــس لهــا دخــل مبصيــر األفــراد بــل هــي خطــة لصالــح البشــرية،
فهــو لــم يرغــم أحــد علــى قبولــه واحليــاة معــه .أيض ـا ً طــوال هــذه اخلطــة لــم
يرفــض اهلل أي إنســان كائنــا ً مــن كان أراد أن يعيــش لــه وفقــا ً ملشــيئته فمثــا ً
تدخلــه فــي حيــاة كرنيليــوس هــو تدخــل إلهــي بعــد وضــوح رغبــة قلبــه فــي
معرفــة اهلل حيــث أرســل لــه مــاكا ً يقــول لــه أن يســتدعي ســمعان بطــرس
ليكلمــه وفــي هــذا لــم يتدخــل اهلل ليجبــر كرنيليــوس علــى اإلميــان بالــرب يســوع.
وعندمــا ظهــر اهلل بقــوة لشــاول الطرسوســي وهــو فــي طريقــه لكــي يحــارب
املســيحيني اليعتبــر هــذا إرغامـا ً أو ضغــط عليــه لكــي يغيــر مــن إرادتــه وهــذا مــا
شــرحه بولــس بعــد اإلميــان فــي رســالته إلــى تيموثــاوس فهــو يعتــرف أنــه فعــل
هــذا بجهــل وفــي عــدم إميــان ظن ـا ً منــه أن هــذا هــو مايريــده اهلل أن يفعلــه وأن
مايفعلــه يرضــي اهلل ،فتكلــم اهلل لــه بهــذه الطريقــة لكــي ينبهــه بــأن مايفعله
اليرضيــه واليســره بــل بهــذا قــد أصبــح ضــد اهلل:
ـت ،ألَنِّــي
جدِّف ـا ً وَ ُم ْ
ض َط ِهــدا ً وَ ُم ْف َت ِري ـا ً و َ َل ِ
ـت قَبْ ـا ً ُم َ
كن َّ ِنــي ر ُ ِح ْمـ ُ
 «أَنَــا ال َّـ ِذي كُنْـ ُـان»1( .تــي)13 :1
ف ََعلْـ ُ
ـت ب ِ َج ْهـ ٍ
ـل فِــي عَ ـ َد ِم ِإميَـ ٍ
وهــذا مــا نــراه فــي هــذه األيــام مــن غيــرة وحماســة وإضطهــاد للمســيحية ظنا ً
مــن فاعليهــا أنهــم يرضــون اهلل ويطيعونــه .لــذا ،يصنــع اهلل األمــر نفســه بــأن
يعلــن ذاتــه لهــؤالء النــاس تــارة بــرؤى وتــارة بأحــام فيفهمــون أن مــا يصنعونــه
هــو ضــد اهلل فيقبلونــه مخلصـا ً وربـا ً وفاديـاً.
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أحيانــا يتدخــل اهلل تدخــات خارقــة للطبيعــة ال ليرغــم اإلنســان أن يفعــل مــا
اليريــد بــل ليســاعده ويشــجعه أن يفعــل مــا يريــد أي ليوفــر لإلنســان اإلرادة احلــرة
حتــى يســتطيع أن يفعــل الصــاح.
يحفــظ اهلل العالــم مــن الهــاك ليعطــي لإلنســان فرصــة التوبــة والرجــوع,
فالعالــم الــذي نعيــش فيــه يحتــوي فــي ذاتــه علــى أســباب تدميــره والتــي
تتمثــل فــي الكــم الهائــل مــن القنابــل النوويــة وأنــواع البكتريــا والفيروســات
التــي اخترعهــا العلمــاء خصيصـا ً لكــي يدمــروا البــاد األخــرى ,فــإذا مــا قــرر اهلل
أن يســحب يــد رحمتــه وطــول أناتــه عــن هــذا العالــم فلســوف يحتــرق ويتدمــر
نهائي ـا ً فــي حلظــات معــدودة.
ويبقــى الســؤال وهــو :ملــاذا اختــار اهلل أُنــاس لكــي يحقــق بهــم خطتــه وينفذها
فــي هــذا العالــم بينمــا لــم يختــار الباقيــن فــي ذلــك ،أليــس هــذا ظلمـا ً وجــوراً؟
ملــاذا اختــار اهلل يعقــوب ولــم يختــار عيســو؟ ملــاذا اختــار راحــاب علــى الرغــم مــن
أنهــا ليســت مــن شــعب اهلل؟
أراد اهلل أن يعلمنــا ويفهمنــا أن هــذا الطريــق هــو طريــق النعمــة للــذي
اليســتحق ,فيعقــوب وراحــاب وغيرهــم كثيريــن لــم يكونــوا مســتحقني رحمــة
ومحبــة اهلل لهــم .إنهــا النعمــة التــي تعطــي وتغــدق العطــاء ملــن اليســتحق.
أيضــا اختــار اهلل داود لكــي يتمــم بــه خطتــه ألنــه وجــد قلــب داود حســب قلبــه,
واختــار اهلل إبراهيــم ألجــل إميانــه ,وصموئيــل ألجــل طاعتــه .فــي كل مــرة اختــار
اهلل شــخصا ً لكــي يتمــم بــه مشــيئته اختــاره لســبب محــدد وواضــح وليــس
لكــي يحقــق مزاجــه الشــخصي.
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ً
خامسا :تدخل هللا في حياة اإلنسان
يتدخــل اهلل فــي حيــاة اإلنســان بصــور مختلفــة وبطريقــة ال تســلبنا حريتنــا وال
تدفعنــا رغم ـا ً عنــا إلــى إتخــاذ قــرار عكــس إرادتنــا ،بــل هــو يتدخــل لكــي يرفــع
مســتوى وقيمــة احلــق اإللهــي وأيضـا ً لكــي يوفــر لإلنســان احلريــة الكاملــة لكــي
يختــار اختيــارا ً حــرا ً فمث ـا ً اهلل يتدخــل:

 بأعمال الرحمة والعناية
ت فَإِن َّـ ُه ي ُ ْ
ش ـ ِرقُ َش ْم َس ـ ُه عَ َلــى
ـماوَا ِ
ـم ال َّـ ِذي فِــي َّ
«لِكَــيْ تَكُونُــوا أَب ْ َنـ َ
ـاء أَبِيكُـ ُ
السـ َ
طــر ُ عَ َلــى األَبْــرَارِ وَالظَّ ِالِــنَ( ».مــت ،)45 :5فــاهلل ُمصــر كل
الص ِ ِ
الــن َ وَ ُي ْ ِ
األ َ ْشــرَارِ وَ َّ
اإلصــرار علــى أن يبــارك األشــرار كمــا يبــارك األبــرار حتــى تلــن قلوبهــم وتنفتــح
لرســالة اإلجنيــل فيتخــذوا قــرارات صحيحــة ويرجعــوا إلــى اهلل احلــي.

 باإلنذار والتأديب
مثــل شــعب نينــوى الذيــن أرســل اهلل إليهــم يونــان بإنــذار فرجعوا عــن طرقهم
وتابــوا إلــى اهلل نادمــن علــى الشــر ،فــاهلل لــم يجبرهــم علــى التوبــة والرجــوع
بــل هــم مــن قــرروا أن يســمعوا صــوت اهلل الــذي ينــادي عليهــم« :فَقَ ــالَ الــر َّ ُّب:
ـت
ـب فِ َ
ـم تَتْ َعـ ْ
يهــا وَال َ رَب َّ ْي َت َهــا الَّتِــي بِنْـ َ
ـت َش ـ ِفقْ َ
«أَنْـ َ
ت عَ َلــى ال َْيقْ طِي َن ـ ِة الَّتِــي َلـ ْ
يمـ ِة
ـت ل َْي َلـ ٍة َه َلكَـ ْ
ل َْي َلـ ٍة كَانَـ ْ
ـت وَبِنْـ َ
ـت .أ َ َفـا َ أ َ ْشــفَ ق ُ أَنَــا عَ َلــى نِي َنـ َ
ـوى ا ْل َ ِدي َنـ ِة ال َْع ِظ َ
ـن اث ْ َن َتــيْ عَ َ
ـاس ال َّ ِذي ـ َن ال َ ي َ ْع ِر ُفــو َن
وج ـ ُد فِ َ
الَّتِــي ي ُ َ
ـوةً ِم ـ َن النَّـ ِ
يهــا أَكْثَــر ُ ِمـ ِ
شــرَةَ رَبْـ َ
ـم كَثِيــرَةٌ!»( .يــون .)11 ,10 :4وفــي نفــس الوقــت نــرى
ـمالِ ِه ْ
َيِي َن ُهـ ْ
م وَب َ َهائِـ ُ
ـم ِمـنْ ِشـ َ
أمم وشــعوب يتكلــم اهلل إليهــم باإلنــذار والتأديــب ولكنهــم اليســمعوا واليرجعــوا.

 بحسب ما يسمح له الفرد
يتدخــل اهلل فــي حياتنــا بقــدر مــا نســمح نحــن لــه أن يتدخــل ,وهــذا مــا يفســر
لنــا ســبب إســتطاعة اهلل أن يتدخــل فــي حيــاة أوالده أكثــر مــن إمكانيــة تدخلــه
فــي حيــاة اآلخريــن ،فــأوالده أي املؤمنــن بــه يســتطيع اهلل أن يتدخــل فــي حياتهــم
بطريقــة أعمــق ألنهــم يســمحون لــه بذلــك وقــد أعطــوه احلــق أن يتدخــل ألنــه
يعيــش فــي داخلهــم .أيضــا ً درجــة إســتطاعة اهلل أن يتدخــل فــي حيــاة أوالده
متفاوتــة فليــس كل املؤمنــن بــه يعطونــه احلــق الكامــل واحلريــة أن يتدخــل
ويصنــع مــا يشــاء ،فالبعــض ميســك علــى اهلل الكثيــر مــن األمــور التــي ال يريــده
أن يتدخــل فيهــا وبالتالــي فــاهلل يحتــرم حريــة إرادة اإلنســان فيرفــض أن يتدخــل,
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فليــس كل أوالد اهلل يســتطيعون أن يختبــروا حضــور اهلل بنفــس املقــدار أو أن
يــروه فــي ظــروف حياتهــم ســواء احلزينــة أو الســعيدة بنفــس الوضــوح ،ليــس ألن
اهلل عنــده محابــاة فيفضــل شــخص عــن أخــر بــل ألن اإلنســان هــو مــن يختــار
درجــة قربــه مــن اهلل وليــس اهلل هــو مــن يقــرر درجــة القــرب هــذه .وفــي اآليــات
التاليــة نــرى كيــف أن تدخــل اهلل وقربــه مــن حياتنــا يتوقــف علــى مقــدار انفتاحنا
واقترابنــا وطلبنــا إيــاه:
ُم» (يع)8 :4
 «اِق ْ َت ِربُوا ِإلَى َّ ِالل ف ََيقْ َت ِر َب ِإل َْيك ْ
ُم(« .إر)13 :29
 «وَتَطْ ُل ُبون َ ِني َف َت ِج ُدون َ ِني ِإذ ْ تَطْ ُل ُبون َ ِني بِكُلِّ قَل ِْبك ْآخرَ».
اصي األَر ْ ِض ألَنِّي أَنَا َّ ُ
ُصوا يَا َج ِمي َع أَق َ ِ
س َ
 «اِلْ َت ِف ُتوا ِإلَيَّ وَا ْخل ُالل وَل َْي َ

(إش)22 :45

م
ح ُّبــو َن ا َ
ـيا ِء ت َ ْع َمــلُ َمعـا ً لِل َْخ ْيـ ِر لِلَّ ِذيـ َن ي ُ ِ
 «وَن َ ْهلل ال َّ ِذيـ َن ُه ْ
حـ ُن ن َ ْع َلـ ُ
ـم أَنَّ كُلَّ األ َ ْشـ َ
ص ِد ِه»( .رو)28 :8
َمدْعُ ُّوو َن َح َس َب ق َ ْ

مبادئ تدخل اهلل في حياة اإلنسان
علــى الرغــم مــن كوننــا أفــراد فــي مجتمــع نتأثــر ونؤثــر فيــه ســلبا ً وإيجاب ـاً،
فــاهلل اليتركنــا فــي العالــم لتجــوز علينــا كل جتــارب الشــرير وخاصــة املؤمنــون
بــه ،فهــو يتدخــل لكــي يحمــي املؤمنــن بــه بالدرجــة التــي جتعلــه فــي نفــس
الوقــت اليحــد حريــة اآلخريــن أو يغيــر قراراتهــم التــي اتخذوهــا رغمــا ً عنهــم،
لذلــك اليوجــد مــا نســميه القضــاء والقــدر أو املقــدر واملكتــوب بــل هــي تدخــات
إلهيــة وفق ـا ً ملبــادئ محــددة وهــي:
 اهلل اليسمح أن جنرب فوق ما نستطيع
يضــع اهلل احلــدود للشــرير وأعوانــه لكــي ال يدعنــا جنــرب فــوق مــا نســتطيع أن
نحتمــل ,فهــو يعلــم قدرتنــا وطاقتنــا علــى االحتمــال.
 يعطي مع التجربة املنفذ
ســمح اهلل إلخــوة يوســف أن يلقــوه فــي البئــر لكنــه كان يحميــه مــن أن يُقتــل.
أيضـا ً ســمح اهلل أن يُظلــم فــي بيــت فوطيفــار فوضــع فــي الســجن السياســي
لكــن اهلل أعطــاه نعمــة فــي عينــي الســجان لكــي يســتطيع أن يحتمــل فتــرة
الســجن فأقامــه علــى املســجونني.
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ُــم َت ْ ِربَــ ٌة ِإال َّ ب َ َ
ُــم ُتَرَّبُــو َن
َــم ت ُ ِ
كــن َّ ا َ
شــ ِري َّ ٌة وَ َل ِ
هلل أ َ ِمــن ٌ ال َّــ ِذي ال َ ي َ َدعُ ك ْ
صبْك ْ
 «ل ْيعوا أ َ ْن
س ـ َتطِ ُ
س ـ َتطِ ُ
ج َعلُ َم ـ َع التَّ ْ
ـي ْ
ج ِرب َـ ِة أَيْض ـا ً ا ْلَنْفَ ـذ َ لِ َت ْ
َفــوْقَ َمــا ت َ ْ
يعو َن بَــلْ َسـ َ
َت ْ َت ِملُــوا»1( .كــو)13 :10
 يستخدم التجربة للتزكية لألفضل
ـك فَقَ ـ ْ
الضيقَ ــا ِ
ـس ذَلِـ َ
ـط بَــلْ ن َ ْف َت ِ
ت عَ ِالِــن َ أَنَّ ِّ
خــر ُ أَيْضاًفِــي ِّ
الضيـق َ يُنْ ِشـئ ُ
 «وَل َْيـ َهلل قَــ ِد
خــ ِزي ألَنَّ َم َحبَّــ َة ا ِ
ــاء ال َ ي ُ ْ
َ
صبْــرا ً و َ َّ
الصبْــر ُ تَز ْ ِك َيــ ًة وَالتَّز ْ ِك َيــ ُة ر َ َجــا ًء وَالر َّ َج ُ
وح الْقُ ــ ُد ِس ا ْل ُ ْع َطــى َل َنــا»( .رو)5 -3 :4
ان ْ َســكَ َب ْ
ت فِــي قُلُوب ِ َنــا بِالــر ُّ ِ

ـب – ُتْزَنُــو َن ي َ ِســيرا ً ب ِ َت َجــارِ َب
ـم اآل َن ِ -إ ْن كَا َن ي َ ِجـ ُ
 «ال َّـ ِذي ب ِـهِ تَبْ َت ِه ُجــو َنَ ،مـ َع أَنَّكُـ ُـي أَث َْمـ ُن ِمـ َن الذ ََّهـبِ الْفَ انِــيَ ،مـ َع أَن َّـ ُه
ُم َت َن ِّوعَ ـ ٍة ،لِكَــيْ تَكُــو َن تَز ْ ِك َيـ ُة ِإميَانِكُـ ْ
ـم ،وَ ِهـ َ
امــ ِة وَ ْ
ــيح».
الَْــ ِد ِعنْــ َد ْ
ُي ْ َت َحــ ُن بِالنَّــارِ ،ت ُ َ
وج ُدلِل َْمــدْ ِح وَالْكَر َ َ
اســتِ ْعال َِن ي َ ُســو َع ا ْل َ ِس ِ
(1بــط)7 ,6 :1
ـام،
ـم يُنْ ِشـئ ُ َ
صبْــراً .وَأ َ َّمــا َّ
الصبْــر ُ َفل َْيكُـنْ َلـ ُه عَ َمــلٌ تَـ ٌّ
 «عَ ِالِــن َ أَنَّ ا ْمتِ َحــا َن ِإميَانِكُـ ْصــن َ فِــي َشــيْ ٍء»( .يــع)2 :1
ام ِلــن َ غَ ْيــر َ نَا ِق ِ
لِكَــيْ تَكُونُــوا تَا ِّمــن َ وَكَ ِ
 اهلل يكون معنا في وسط التجربة
يب َل ـ ُه.
 «ألَن َّـ ُه ت َ َعلَّـق َ بِــي أ ُ َنِّي ـهِ .أُرَف ُِّع ـ ُه ألَن َّـ ُه عَ ــر َ َف ْاسـ ِ
ـمي .يَدْعُ ونِــي َفأ َ ْس ـ َت ِج ُ
ـب ُع ُه وَأُرِيـهِ َخال َِصــي».
َم َعـ ُه أَنَــا فِــي ِّ
ـق .أُن ْ ِقـذ ُ ُه وَأ ُ َم ِّ
ـول األَيَّـ ِ
ـام أ ُ ْشـ ِ
جـ ُد ُهِ .مـنْ ُطـ ِ
الضيـ ِ
(مــز ،)16 ,14 :91ففــي عمــق التجربــة جنــد اهلل معنــا يتحــد بنــا وميســك بيدنــا،
وهــذا مايعلنــه لنــا الكتــاب فــي قصــة الفتيــة الثالثــة ،فعندمــا ألقاهــم نبوخــذ
نصــر فــي أتــون النــار وكانــوا ثالثــة أشــخاص ،رأى امللــك ومــن معــه رابع ـا ً وهــو
الشــبيه بإبــن اآللهــة يتمشــى معهــم فــي االتــون:
ْــق
صــر ُ ا ْل َ ِل ُ
ــام ُم ْ
 « ِحي َن ِئــ ٍذ َتَيَّــر َ ن َ ُب َوخذْن َ َّ
ــك وَق َ َ
ســ ِرعا ً وَ َســأَلَ ُم ِشــي ِري ِه[ :أَل ْ
َــم نُل ِ
ـك] .فَقَ ــالَ :
ـح أَي ُّ َهــا ا ْل َ ِلـ ُ
[ص ِ
ـال ُموث َِقــن َ فِــي وَ َسـ ِ
ـط النَّــارِ؟] َفأ َ َجابُــواَ :
حيـ ٌ
ثَالَث َ ـ َة رِ َجـ ٍ
حلُولِــن َ ي َ َت َم ُّ
ــم
[هــا أَنَــا ن َ ِ
شــو َن فِــي وَ َس ِ
ــال َم ْ
َ
ــط النَّــارِ وَ َمــا ب ِ ِه ْ
اظــر ٌ أَرْب َ َعــ َة رِ َج ٍ
ــبي ٌه بِـــأب ْ ِن اآللِ َهــ ِة]»( .دا)25 ,24 :3
َ
ــع َش ِ
ضرَرٌوَ َمنْ َظرالرَّاب ِ ِ
ــو
ضايَــق َ و َ َمــا َ ُ
 «فِــي كُلِّ ِض ِك َح ْ
ــم ت َ َ
ضرَتِــهِ َخل َ
َّص ُه ْ
يق ِه ْ
ــمِ .ب َ َحبَّتِــهِ وَرَأ ْ َفتِــهِ ُه َ
ــام الْقَ ِدميَــ ِة»( .إش)9 :63
ــم كُلَّ األَي َّ ِ
ــم وَ َح َمل َُه ْ
ــم وَرَف ََع ُه ْ
َفك َُّه ْ
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مالحظات

مالحظات

 يحول الشر إلى اخلير
يكــون اهلل معنــا فــي وســط الضيــق والتجربــة وكذلــك يحــول الشــر الــذي أراده
الشــرير إلــى خيــر لنــا ولــكل احمليطــن بنــا ،وهــذا مــا نــراه أيضـا ً فــي ســفر دانيــال
عــن الفتيــة الثالثــة فبعــد مــا اختبــروا اختبــار املعيــة والرفقــة اإللهيــة املذهلــة,
ـك
أمــر امللــك أن يقــدم الفتيــة الثالثــة علــى كل واليــة بابــلِ « :حي َن ِئ ـ ٍذ ق َ ـد َّ َم ا ْل َ ِلـ ُ
َشــدْر َ َخ وَ ِم َ
ُــو فِــي ِوال َيَــ ِة بَابِــل»َ( .دا ,)30 :3وعوضــا ً عــن أمــر امللــك
يشــخَ وَعَ بْ َدنَغ َ
بااللقــاء فــي أتــون النــار أمــر امللــك بــأن كل إنســان يتكلــم علــى إلــه الفتيــة
ـان ي َ َتكَل َُّمــو َن
الثالثــة يعاقــب« :ف َِمنِّــي ق َـدْ َ
ص ـ َدر َ أ َ ْمــر ٌ ب ِـأَنَّ كُلَّ َش ـ ْع ٍ
ب وَأ ُ َّم ـ ٍة وَلِ َسـ ٍ
ـالسو ِء عَ َلــى ِإ َل ـهِ َش ـدْر َ َخ و َ ِم َ
صيَّــرُو َن ِإرْب ـا ً ِإرْب ـا ً و َ ُت ْ َعــلُ
بِــ ُّ
ـم ي ُ َ
يشــخَ وَعَ بْ َدن َ ُغــو فَإِن َّ ُهـ ْ
ـي َهكَ ـذ َا»(دا)29 :3
س ـ َتطِي ُع أ َ ْن ي ُ َن ِّ
آخــر ُ ي َ ْ
ـس ِإ َل ـ ٌه َ
ـم َمزْب َ َل ـ ًة ِإذ ْ ل َْيـ َ
ب ُ ُيوت ُ ُهـ ْ
جـ َ
كذلــك مانــراه فــي قصــة يوســف بعــد اختبــاره العميــق أن اهلل يرافقــه وكان
معــه فــي كل أزمــة مــن األزمــات التــي مــر بهــا وأخيــرا ً رفعــه اهلل ليصبــح ثانــي
اململكــة ويســتخدمه إلســتبقاء حيــاة أمم وشــعوب كثيــرة ،فقــد قــال يوســف
صـ َد ب ِـهِ َخ ْيــرا ً لِكَــيْ يَف َْعــلَ كَ َمــا ال َْيوْ َم
صـدْ ُت ْ لِــي َشــرّا ً أ َ َّمــا ا ُ
هلل فَقَ َ
ـم ق َ َ
إلخوتهَ»:أن ْ ُتـ ْ
ـي َش ـ ْعبا ً كَثِيــراً»( .تــك)20 :50
لِ ُي ْ
ح ِيـ َ
ناقشــنا الســؤال الــذي حيــر املاليــن مــن البشــر وهــو :هــل اإلنســان مخيــر أم
مســير؟ هــل هــو يخضــع ملــا نســميه فــي مجتمعاتنــا العربيــة القضــاء والقــدر
أو القســمة والنصيــب؟ ورأينــا كــم تبعــد هــذه األفــكار عمــا يقولــه الكتــاب
املقــدس ,فــا يصــح أن تكــون االجابــة واحــدة مــن تلــك االختيــارات ســواء مســير
أم مخيــر ،فاإلنســان ليــس مســيرا ً بالكامــل وال مخيــرا ً بالكامــل فهــو كائــن حــر
لــه حريــة االختياراألدبــي أواألخالقــي ســواء فــي عالقتــه مــع اهلل أو مــع األخريــن،
وهــذا البعــد هــو الــذي يحــدد ســعادته وفرحتــه ســواء هنــا علــى االرض أو فــي
احليــاة االبديــة ,فنحــن البشــر لنــا احلريــة الكاملــة فــي االختيــار فــي أمــور عظيمة
وهامــة تؤثــر علــى ســعادتنا ومصيرنــا وفــي نفــس الوقــت ليــس لنــا حريــة فــي
اختيــار بعــض القــرارات التــي عــادة يكــون تأثيرهــا علــى حياتنــا بــا قيمــة تذكــر.
وفــى رحلتنــا هــذه -حتــى نســتطيع أن نفهــم اخلــط الفاصــل مابــن هــذا وذاك-
ذكرنــا أن اهلل وضــع قانــون حلكــم احليــاة ,فخلــق الطبيعــة ووضــع لهــا القانــون
الــذي يحكمهــا وكذلــك خلــق الكائــن احلــي ووضــع لــه القانــون الــذي يحكمــه.
خلــق اهلل اإلنســان كائــن أدبــى حــر ومســئول ووضــع لــه قانــون احلريــة واملســئولية
الــذي بــه يحكــم هــذا الكائــن االدبــي ،وتكلمنــا عــن عناصــر هــذا القانــون الســتة
التــي تُكمــل بعضهــا البعــض والتــي ترســم صــورة متكاملــة لعناصرهــذا القانون
والتــي ُتيــب علــى العديــد مــن التســاؤالت التــي متــأ عقولنــا وقلوبنــا.
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فــي هــذه احللقــة ،ســوف نبــدأ معـا ً فــي اســتعراض بعــض القضايــا الشــهيرة
املوجــودة فــي الكتــاب املقــدس واملطروحــة أيضــا ً علــى الســاحة اإلميانيــة فــي
اجملتمــع املســيحي والتــي تبــدو ألول وهلــة أنهــا متناقضــة مــع كل مــا درســناه
فــي احللقــات املاضيــة.
أشــهر هــذه القضايــا هــو مانســميه قضيــة اإلختيــار ،مبعنــى هــل املؤمنــون
مختــارون؟ وهــل هــم مختــارون النهــم اختــاروا أن يؤمنــوا بالــرب يســوع أم أن
املســيح قــد اختارهــم بغيــر إرادتهــم وبحســب علمــه الســابق مت تعينهــم
للخــاص؟ وإذا كان هــذا هــو مفهــوم االختيــار ،فهــل هــذا يتناقــض مــع حريــة
اختيــار االنســان فــي تقريــر مصيــره األدبــي والســلطان اإللهــي؟
نستعرض الكثير من اآليات التي تتكلم عن هذا املوضوع «االختيار»:
يســن َ ال َّ ِذيــ َن فِــي
ــيح ِب َ ِشــي َئ ِة ا ِ
هللِ ،إلَــى ال ِْقدِّ ِ
 «1بُول ُُــس ،ر َ ُســولُ ي َ ُســو َع ا ْل َ ِس ِ
هلل أَبِي َنــا
ُــم وَ َســا ٌَم ِمــ َن ا ِ
أَف ُ
َس َ
ــيح ي َ ُســو َع2 .ن ِ ْع َمــ ٌة َلك ْ
ــس ،وَا ْلُؤ ْ ِم ِنــن َ فِــي ا ْل َ ِس ِ
ـيح ،ال َّـ ِذي بَارَكَ َنــا ب ِـكُلِّ
3م َبــار َ ٌ
كا ُ
ـيحُ .
هلل أَبُــو رَب ِّ َنــا ي َ ُســو َع ا ْل َ ِسـ ِ
وَالــر َّ ِّب ي َ ُســو َع ا ْل َ ِسـ ِ
ـيس
ـيح4 ،كَ َمــا ا ْخ َتارَنَــا فِي ـهِ قَبْــلَ تَأ ْ ِ
اويَّا ِ
بَرَكَ ـ ٍة رُو ِحيَّ ـ ٍة فِــي َّ
سـ ِ
السـ َ
ـم ِ
ت فِــي ا ْل َ ِسـ ِ
امـ ُه فِــي ْ
5إذ ْ َسـ َبق َ ف ََعيَّ َن َنــا لِلتَّ َبنِّــي
ـم ،لِ َنكُــو َن ِقدِّ ِ
ال َْعا َلـ ِ
يســن َ وَب ِـا َ َلــوْ ٍم قُدَّ َ
الََبَّـ ِةِ ،
ج ـ ِد ن ِ ْع َمتِ ـهِ الَّتِــي
ـب َم َســر َّ ِة َم ِشــي َئتِهِِ ،
ـيح لِ َنف ِ
6ل َـدْ ِح َم ْ
ْس ـهَِ ،ح َسـ َ
ب ِ َي ُســو َع ا ْل َ ِسـ ِ
ـم ب ِ َهــا عَ ل َْي َنــا فِــي ْ
ـوب7 ،ال َّ ـ ِذي فِي ـهِ َل َنــا الْ ِف ـ َد ُاء ،ب ِ َد ِم ـهِ غُ ْفــرَا ُن ْ
ال ََطايَــا،
ال َ ْ ُبـ ِ
أَن ْ َعـ َ
َح َسـ َ
9إذ ْ عَ ر َّ َف َنــا ب ِ ِســر ِّ
ـب ِغ َنــى ن ِ ْع َمتِـهِ8 ،ﭐلَّتِــي أ َ ْجزَل ََهــا َل َنــا ب ِـكُلِّ ِحك َْمـ ٍة وَفِطْ َنـ ٍةِ ،
ْس ـهِ10 ،لِ َتدْبِي ـ ِر ِمــلْ ِء األَز ْ ِم َن ـ ِة،
ص َد َهــا فِــي نَف ِ
ـب َم َســرَّتِهِ الَّتِــي ق َ َ
َم ِشــي َئتِهَِ ،ح َسـ َ
ك
ت وَ َمــا عَ َلــى األَر ْ ِض ،فِــي ذَا َ
ـماوَا ِ
لِ َي ْ
ـيحَ ،مــا فِــي َّ
السـ َ
ج َم ـ َع كُلَّ َشــيْ ٍء فِــي ا ْل َ ِسـ ِ
صـ ِد ال َّـ ِذي ي َ ْع َمــلُ كُلَّ
11ال َّـ ِذي فِيـهِ أَيْضـا ً نِلْ َنــا ن َ ِ
ـب ق َ ْ
صيبـاًُ ،م َعيَّ ِنــن َ َســابِقا ً َح َسـ َ
حـ ُن ال َّ ِذيـ َن قَـدْ َسـ َبق َ ر َ َجا ُؤنَا
جـ ِد ِه ،ن َ ْ
ـب رَأ ْ ِي َم ِشــي َئتِهِ12 ،لِ َنكُــو َن ِلَـدْ ِح َم ْ
َشــيْ ٍء َح َسـ َ
م كَ ِل َمـ َة الْ َـقِِّ ،إ ْنِيــلَ َخال َِصك ُُم،
ـمِ ،إذ ْ َسـ ِ
ـم ْع ُت ْ
ـيح13 .الَّـ ِذي فِيـهِ أَيْضـا ً أَن ْ ُتـ ْ
فِــي ا ْل َ ِسـ ِ
وس» ( أفســس ) 13 – 1 : 1
وح ا ْلَوْ ِعـ ِد الْقُ ـ ُّد ِ
ال َّـ ِذي فِيـهِ أَيْضـا ً ِإذ ْ َ
ـم ُختِ ْم ُتـ ْ
آمنْ ُتـ ْ
ـم بِــر ُ ِ
ُس ْ
ال ُ ْ َتارِ فِي الر َّ ِّب وَعَ لَى أ ُ ِّمهِ أ ُ ِّمي» ( رومية ) 13 : 16
 َ«سل ُِّموا عَ لَى رُوف َ
 «عَ ِالِني َ أَي ُّ َها اإلِ ْخ َوةُ ْم» (1تس)4 :1
ال َ ْ ُبوبُو َن ِم َن ا ِ
هلل ا ْختِ َيارَكُ ْ

ـوةُ ْ
حـ ُن ف ََينْ َب ِغــي َل َنــا أ َ ْن ن َ ْ
ال َ ْ ُبوبُو َن
شـكُر َ ا َ
 «وَأ َ َّمــا ن َ ْـن أل َ ْج ِلكُـ ْ
ـم أَي ُّ َها اإلِ ْخـ َ
هلل كُلَّ ِحـ ٍ
ـق الْ َـقِّ».
ِمـ َن الــر َّ ِّب ،أَنَّ ا َ
ـم ِمـ َن الْ َبـدْ ِء لِل َْخـا َِص ،ب ِ َتقْ ِديـ ِ
وح وَت َ ْ
هلل ا ْخ َتارَكُـ ْ
ص ِديـ ِ
ـس الــر ُّ ِ
(2تس)13 :2
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ـل ْ
ـم
ـل ذَلِـ َ
ال ُ ْ َتارِي ـ َن ،لِكَــيْ ي َ ْ
ـك أَنَــا أ َ ْ
ح ُ
ص ُلــوا ُهـ ْ
ص ِبــر ُ عَ َلــى كُلِّ َشــيْ ٍء أل َ ْجـ ِ
 «أل َ ْجـ ِأَيْض ـا ً عَ َلــى ْ
ج ـ ٍد أَب َ ِد ٍّي»2(.تــي)10 :2
ـيح ي َ ُســو َع َم ـ َع َم ْ
ال َـا َِص ال َّ ـ ِذي فِــي ا ْل َ ِسـ ِ
ـم لِ َيكُونُــوا ُم َ
صــورَةَ اب ْ ِن ـهِ
شــاب ِ ِهني َ ُ
ـم َس ـ َبق َ ف ََعيَّ َن ُهـ ْ
 «ألَنَّ ال َّ ِذي ـ َن َس ـ َبق َ ف ََعرَف َُهـ ْــم
ــم ف ََهــؤُال َ ِء دَعَ ُ
ــو بِك ْــرا ً ب َ ْ
اه ْ
ــو ٍة كَثِي ِريــ َن .وَال َّ ِذيــ َن َســ َبق َ ف ََعيَّ َن ُه ْ
ــن َ ِإ ْخ َ
لِ َيكُــو َن ُه َ
ــم
أَيْضــاً .وَال َّ ِذيــ َن دَعَ ُ
ــم ف ََهــؤُال َ ِء َم َّ
ج َد ُه ْ
ــم أَيْضــاً .وَال َّ ِذيــ َن بَرَّر َ ُه ْ
ــم ف ََهــؤُال َ ِء بَرَّر َ ُه ْ
اه ْ
أَيْضــاً»( .رو)30 ,29 :8
ـس وَغَالَطِيَّـ َة
ـيحِ ،إ َلــى ا ْل ُ َتغَرِّبِــن َ ِمـنْ َشـ َتا ِ
ت بُنْ ُتـ َ
 «بُطْ ــر ُ ُس ،ر َ ُســولُ ي َ ُســو َع ا ْل َ ِسـ ِســيَّا وَبِيثِي ِنيَّــةَْ ،
الســاب ِ ِق ،فِــي
وَكَبَّ ُدو ِكيَّــ َة وَأ َ ِ
ْــم ا ِ
ضــى ِعل ِ
ال ُ ْ َتارِيــ َن ِبُقْ َت َ
اآلب َّ
هلل ِ
السـا َُم».
ـم النِّ ْع َمـ ُة وَ َّ
تَقْ ِديـ ِ
ـيح .لِ ُتكْثَــر ْ َلكُـ ُ
وح لِلطَّ اعَ ـ ِة ،وَر َ ِّش دَ ِم ي َ ُســو َع ا ْل َ ِسـ ِ
ـس الــر ُّ ِ
(1بــط)2 ,1 :1
خ ُبو َن»( .مت)14 :22
 «ألَنَّ كَثِي ِري َن يُدْعَ وْ َن وَق َ ِلي ِلني َ يُنْ َت َـل ْ
صــر ْ تِلْـ َ
ـم ي َ ْ
ـص َج َسـدٌ .وَ َل ِ
ال ُ ْ َتارِيـ َن تُقَ َّ
ـم تُقَ َّ
ـك األَيَّـ ُ
خ ُلـ ْ
ـام َلـ ْ
 «وَ َلــوْ َلـ ْكـنْ أل َ ْجـ ِ
صــر ُ
ـام( ».مــت)22 :24
تِلْـ َ
ـك األَيَّـ ُ
يمـ ًة وَعَ َجائِ َب
ـاء كَذَب َـ ٌة وَي ُ ْع ُطــو َن آيَــا ٍ
وم ُم َسـ َ
اء كَذَب َـ ٌة وَأَن ْ ِب َيـ ُ
ـح ُ
ـيقُ ُ
ت عَ ِظ َ
 «ألَن َّـ ُه َسـ َض ُّلــوا َلــوْ أ َ ْمكَـ َن ْ
ال ُ ْ َتارِيـ َن أَيْضاً»( .مــت)24 :24
َحتَّــى ي ُ ِ
«منْ َس َي ْ
الل ُه َو ال َّ ِذي ي ُ َبرِّرُ!» (رو)33 :8
هلل؟ َّ ُ
خ َتارِي ا ِ
كي عَ لَى ُم ْ
ش َت ِ
 َ « َفكَذَلِ َــان الْ َ ِ
اضــ ِر أَيْضــا ً قَــدْ َح َ
صل ْ
َــت ب َ ِقيَّــ ٌة َح َس َ
ــب ا ْختِ َيــارِ
ــك فِــي الز َّ َم ِ
النِّ ْع َمــ ِة»( .رو)5 :11
يســن َ ْ
ال َ ْ ُبوبِــن َ ا ْح َ
اضعاً،
ـاء رَأْفَا ٍ
خ َتــارِي ا ِ
هلل ال ِْقدِّ ِ
 «فَالْ َب ُســوا كَ ُم ْت ،وَلُطْ فـاً ،وَت َ َو ُ
شـ َ
وَوَدَاعَ ـةً ،وَ ُطــولَ أناة» (كــو)12 :3
ـل ْ
ـم
ـل ذَلِـ َ
ال ُ ْ َتارِي ـ َن ،لِكَــيْ ي َ ْ
ـك أَنَــا أ َ ْ
ح ُ
ص ُلــوا ُهـ ْ
ص ِبــر ُ عَ َلــى كُلِّ َشــيْ ٍء أل َ ْجـ ِ
 «أل َ ْجـ ِأَيْض ـا ً عَ َلــى ْ
ج ـ ٍد أَب َ ـ ِد ٍّي»2( .تــي)10 :2
ـيح ي َ ُســو َع َم ـ َع َم ْ
ال َـا َِص ال َّـ ِذي فِــي ا ْل َ ِسـ ِ
ـي َحارِبُو َن ْ
اب
 َالــروف َ(الْ مــل) ،واخلــروف (احلمــل) ي َ ْغ ِل ُب ُهـ ْ
ـم ،ألَن َّـ ُه ر َ ُّب األَرْب َ ِ
«هـؤُال َ ِء َسـ ُ
خ َتــارُو َن وَ ُمؤ ْ ِم ُنــو َن»( .رؤ)14 :17
و َ َم ِلـ ُ
ـك ا ْل ُ ُلـ ِ
ـوو َن و َ ُم ْ
ـوك ،وَال َّ ِذيـ َن َم َع ُه َمدْعُ ـ ُّ
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فســر البعــض هــذه اآليــات وغيرهــا التــي تتكلــم عــن نفــس هــذا املوضــوع
بالطريقــة التاليــة :إن كل البشــرية كان مآلهــا الضيــاع والضــال ونتيجــة لذلــك
فالــكل مصيــره الهــاك األبــدي ،وليــس هــذا فقــط بــل البشــرية فــي ضاللهــا
أضحــت غيــر قــادرة علــى ســماع صــوت النــداء االلهــي أو حتــى قــادرة علــى وضــع
إميانهــا فــي االلــه احلــي وهــذا ليــس خطــأ اهلل بــل هــو خطــأ االنســان ومســئوليته,
ولكــن اهلل فــى رحمتــه الكثيــرة مــد يــده ليختــار بعــض مــن النــاس لينعــم
عليهــم باإلميــان فــي شــخصه ويعطيهــم النعمــة اإللهيــة لينالــوا اخلــاص
اإللهــي ،أي أن كال مــن االميــان والنعمــة همــا عطايــا إلهيــة ،والميكــن لإلنســان أن
ينالهمــا بنفســه.
وبحســب هــذا املفهــوم يصنــع اهلل كل شــيء ،فهــو املســئول عــن تقــدمي اخلالص
للجنــس البشــري وأيضـا ً هــو املســئول عــن قبــول اخلــاص مــن ناحيــة البشــرية،
وللتدليــل علــى هــذا يســوقون قصــة معجــزة إقامــة لعــازر فالــرب يســوع قــد أقام
لعــازر مــن املــوت دون أدنــى مشــاركة مــن لعــازر نفســه فهــو لــم يســتطيع أن
يفعــل شــيئا ً ألنــه ميــت فــي قبــره فليــس لــه قــدرة علــى احليــاة.
هــذا الفكــر جنــده فــي عقــول الكثيريــن مــن املؤمنــن ،ولكنــه يتناقــض مــع كون
اإلنســان كائــن أدبــي مســئول ولــه حريــة اختيــار حتديــد مصيــره األدبــي ،فهــذا
الفكــر يعطــي اهلل الســلطان املطلــق علــى حيــاة االنســان وبالتالــي يناقــض
هــذا الفكــر مــا نفهمــه عبــر صفحــات الكتــاب املقــدس عــن حريــة االنســان
ومســئوليته وقضــاء اهلل وســلطانه وحتــى ميكننــا تفســير اآليــات الســابقة
وتوضيــح العقيــدة التــي تســمى االختيــار فســنبدأ باآلتــي:
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( )1الكفارة هي للجميع
عندمــا قــدم املســيح نفســه كفــارة عــن اخلطيــة قــدم نفســه ليــس عــن
مجموعــة مــن النــاس فقــط لكــي ميحــي خطاياهــم بــل قــدم نفســه كفــارة عــن
العالــم أجمــع أي عــن كل البشــرية ،فــإذا كان اهلل قــد اختــار بعــض النــاس لكــي
يفديهــم ،فلمــاذا إذا ً مــات ألجــل اجلميــع ودفــع هــذا الثمــن الباهــظ وهــو يعــرف
أنــه لــن يُخلــص كل البشــرية؟ أيضـا ً هــل اهلل فــي محبتــه الغيــر محــدودة التــي
أحبنــا بهــا مــن املمكــن أن تكــون إرادتــه أن ينقــذ فقــط قلــة قليلــة مــن البشــر
ويتــرك الباقــي إلــى العــذاب األبــدي؟
هنا العديد من اآليات التي توضح وتؤكد أن الكفارة للجميع:
ـاس لِلدَّي ْ ُنون َـ ِة َهكَـذ َا
 « َفــإِذا ً كَ َمــا ب ِ َخ ِطيَّـ ٍة وَا ِحـ َد ٍة َ
ـع النَّـ ِ
صــار َ الْ ُكْـ ُ
ـم ِإ َلــى َج ِميـ ِ
ـاس لِ َتبْ ِريـ ِر الْ َ َيــا ِة»( .رو)18 :5
صــار َ ِ
ب ِ ِبــر ٍّ وَا ِحـ ٍد َ
ـع النَّـ ِ
ت ال ِْه َبـ ُة ِإ َلــى َج ِميـ ِ

ـات
حـ ُن ن َ ْ
صرُنَــاِ .إذ ْ ن َ ْ
ـيح َت ْ ُ
ح ِسـ ُ
ـب َهـذ َا :أَن َّـ ُه ِإ ْن كَا َن وَا ِحـدٌ قَـدْ َمـ َ
 «ألَنَّ َم َحبَّـ َة ا ْل َ ِسـ ِـل ْ
ـع .ف ْ
ـل ْ
ـاء
ـع كَــيْ ي َ ِعيـ َ
ـو َمـ َ
ـش األ َ ْح َيـ ُ
ـات أل َ ْجـ ِ
أل َ ْجـ ِ
َال َ ِمي ـ ُع ِإذا ً َماتُــوا .وَ ُهـ َ
ال َ ِميـ ِ
ال َ ِميـ ِ
ام»2(.كــو)15 ,14 :5
م ،بَــلْ لِلَّـ ِذي َمـ َ
ـم وَق َ َ
ـات أل َ ْج ِل ِهـ ْ
ـه ْ
فِ َ
يمــا ب َ ْع ـ ُد ال َ ألَن ْفُ ِسـ ِ
ــطتِهِ،
اس َ
يبــهِ ،ب ِ َو ِ
ــح بِــهِ الْــكُلَّ لِ َنف ِ
ْســهِ عَ ِ
ْــح بِــ َد ِم َ
الصل َ
صالِ َ
امــا ً ُّ
 «وَأ َ ْن ي ُ َص ِل ِ
ت» (كــو )20 :1
ــماوَا ِ
ــو ٌاء كَا َن َمــا عَ لَــى األَر ْ ِض أ َ ْم َمــا فِــي َّ
َس َ
الس َ
ـف ال َي َ َه ُب َنــا أَيْضـا ً
ـم ي ُ ْ
شـ ِفق ْ عَ َلــى اب ْ ِنـهِ بَــلْ بَذ َ َلـ ُه أل َ ْج ِل َنــا أ َ ْج َم ِعــن َ كَ ْيـ َ
 «اَلَّـ ِذي َلـ َْم َعـ ُه كُلَّ َشــيْ ٍء؟» (رو)8:32
ْس ُه فِدْي َ ًة أل َ ْج ِل ْ
يع»(1تي )6 :2
 «ال َّ ِذي بَذ َلَ نَف َال َ ِم ِ

ـن ا ْلَال َئِكَـ ِة ،ي َ ُســو َع ،نَــرَا ُه ُمكَلَّـا ً ب ِ ْ
امـ ِة،
 «و َ َل ِال َ ْـ ِد وَالْكَر َ َ
كـن َّ ال َّـ ِذي و ُ ِضـ َع ق َ ِليـا ً عَ ـ ِ
ـل كُلِّ وَا ِحــد»ٍ (عــب)9 :2
ـم ا ْلَــوْ ِ
ت ،لِكَــيْ ي َـذ ُوقَ ب ِ ِن ْع َمـ ِة ا ِ
ـل أ َ َلـ ِ
هلل ا ْلَــوْ َت أل َ ْجـ ِ
ِمـنْ أ َ ْجـ ِ
التوجــد آيــة واحــدة فــي الكتــاب املقــدس تذكــر أن املســيح بــذل نفســه ألجــل
املؤمنــن بــه أو اخملتــارون فقــط.
وعلــى نفــس هــذا املنــوال إذا كانــت الكفــارة هــي للجميــع ،فمــاذا عــن احلــب
االلهــي هــل هــو للجميــع أم هــو لبعــض مــن النــاس؟ إذا كان للجميــع فلمــاذا
ميــد اهلل يــده لينقــذ مجموعــة مــن النــاس ليعطيهــم نعمــة اخلــاص والباقيــن
يهلكــون ،فكيــف يكــون هــذا حب ـاً؟
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ـك كُلُّ
ـب َّ ُ
ـم َحتَّــى ب َ ـذ َلَ اب ْ َن ـ ُه ال َْو ِحي ـ َد لِكَــيْ ال َ ي َ ْه ِلـ َ
 «ألَن َّـ ُه َهكَ ـذ َا أ َ َحـ َّالل ال َْعا َلـ َ
َم ـنْ يُؤ ْ ِم ـ ُن ب ِـهِ بَــلْ تَكُــو ُن َل ـ ُه الْ َ َيــاةُ األَب َ ِدي َّـةُ»( .يــو)16 :3
ُصو َن وَ ِإلَى َم ْع ِر َف ِة الْ َق ِّ يُقْ ِبلُون»َ (1تي)4 :2
اس ي َ ْ
 «ال َّ ِذي ي ُ ِري ُد أَنَّ َج ِمي َع الن َّ ِخل ُ
كن َّـ ُه ي َ َتأَنَّــى عَ ل َْي َنــا،
ـب قَــوْ ٌم التَّ َب ُ
 «ال َ ي َ َت َب َاطـأ ُ الــر َّ ُّب عَ ـنْ و َ ْعـ ِد ِه كَ َمــا ي َ ْ
اطـؤََ ،ل ِ
ح ِسـ ُ
ـاس ،بَــلْ أ َ ْن يُقْ ِبــلَ ْ
ـو ال َ ي َ َ
ال َ ِميـ ُع ِإ َلــى التَّوْب َـ ِة»2( .بــط)9 :3
ـاء أ َ ْن ي َ ْه ِلـ َ
ـك أُنَـ ٌ
شـ ُ
وَ ُهـ َ
ت ِّ
الشــرِّي ِر ,بَــلْ ب ِـأ َ ْن
ـي ُد الــر َّ ُّبِ ,إنِّــي ال َ أ ُ َســر ُّ ِبَــوْ ِ
ـي أَنَــا يَقُ ــولُ َّ
 «قُــلْ ل َُهـ ْالسـ ِّ
ـمَ :حـ ٌّ
يَر ْ ِجـ َع ِّ
ـم الرَّدِي َئـ ِةَ .ف ِل َمــاذَا
الشــرِّير ُ عَ ـنْ َط ِر ِ
يقـ ِه وَي َ ْ
ح َيــاِ .إر ْ ِج ُعــوا ار ْ ِج ُعــوا عَ ـنْ ُطر ُ ِقكُـ ُ
ـت ِإ ْســرَائِيلَ ؟» (حــز)11 :33
َتُوتُــو َن يَــا ب َ ْيـ َ
يوضــح الوحــي فــي اآليــة األخيــرة رغبــة اهلل الصادقــة اخمللصــة الباحثــة عــن
احليــاة لشــعب إســرائيل وكأنــه يتوســل إليهــم أن يرجعــوا عــن طرقهــم ليحيــوا،
ويتســاءل متعجبـاً :ملــاذا قــررمت أن تســلموا حياتكم للمــوت ،فــإذا كان اهلل باحلقيقة
بيــده الســلطان لالختيــار فلمــاذا لــم يختارهــم؟! وهــل يُعقــل أن اهلل فــي موضــع
كهــذا يظهــر وكأنــه يرجوهــم أن يرجعــوا اليــه ويحتــار فيهــم الجــل اختيارهــم
اخلاطــئ ،وفــي موضــع أخــر كأنــه يصــرف وجــه عنهــم ليختــار فئــة أخرى بحســب
استحســانه؟!

من هم اخملتارون ومامعنى كلمة االختيار؟
هنــاك ثــاث معــان لكلمــة االختيــار ،وهــي تظهــر جليـا ً فــي كل اآليــات الســابق
عر ضها :
 )1إن اهلل اختارنا في املسيح
اختــار اهلل أن يكــون اخلــاص مــن خــال تقــدمي املســيح نفســه كفــارة عــن
جميعنــا ،مبعنــى أخــر إنــه مــن خــال عمــل املســيح فــي الصليــب اهلل مــد يــده
لكــي يخلصنــا ,فليــس االختيــار هنــا هــو تعيــن جماعــة مــن البشــر لنــوال نعمة
اخلــاص ،لكــن االختيــار هنــا معنــاه إن اهلل اختــار املســيح لتكــون لــكل مــن يؤمــن
بــه احليــاة األبديــة ،ويكــون هــو الطريــق واحلــق واحليــاة أيض ـاً ,وهــذا مــا نــراه فــي
املقطــع الكتابــي الــذي ذكرنــاه ســابقا ً مــن رســالة أفســس ( .) 13 – 1 : 1
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يوضــح الرســول بولــس فــي هــذا املقطــع ماهيــة االختيــار ،ففــي بدايــة اآليــات
أقــرن كلمــة «االختيــار» بكلمــة «فيــه» حتــى يخبرنــا ويؤكــد لنــا بــأن االختيــار
والتعيــن هــو فــي املســيح ،ثــم اســتمر فــي باقــي اآليــات يــردد كلمــة «فيــه»
حتــى أنــه كررهــا إحــدى عشــر مــرة .إذا ً املوضــوع الــذي يركــز عليــه الوحــي فــي
هــذا املقطــع الكتابــي ليــس هــو موضــوع االختيــار بــل الــرب يســوع الــذي فيــه
قــرر اهلل أن يختارنــا ويُعيننــا ويرحمنــا ويباركنــا وينعــم علينــا.
 )2إن اهلل اختار جماعة
املعنــى الثانــي لالختيــار والــذي يظهــر فــي اآليــات الســابقة هــو االختيــار
اجلماعــي وليــس االختيــار الفــردي ،مبعنــى أن اهلل اختــار جماعــة مــن النــاس وليــس
أفــرادا ً وهــذه اجلماعــة هــي الكنيســة ,وحتــى نــدرك بالفعــل أن االختيــار اجلماعــي
هــو مــن طــرق اهلل التــي يتعامــل بهــا مــع االنســان ســنرجع إلــى العهــد القــدمي
عندمــا صنــع اهلل عهــده مــع شــعب إســرائيل واختارهــم جماعــة ليعلــن نفســه
فــي وســطهم فيكونــون أمــة شــاهدة عنــه وحاملــة جملــده وليأتــي اخمللــص مــن
وســطهم .وباملثــل فــي العهــد اجلديــد قطــع اهلل عهــده مــع الكنيســة التــي هــي
جســده ،فــكل مــن يقــرر أن ينتمــي لهــذا اجلســد ليصيــر عضــو فيــه وذلــك عــن
طريــق أن يختــار الــرب يســوع مخلصـا ً شــخصيا ً لــه ويولــد الــوالدة الروحيــة التــي
مــن فــوق فهــو مختــار للحيــاة األبديــة ،وكل مــن قــرر بحريــة إرادتــه أن يرفــض
هــذا اجلســد الــذي هــو الكنيســة وينفصــل عنهــا فهــو يقــرر بالتالــي أن ينفصــل
عــن مصــدر احليــاة الــذي هــو الــرب يســوع فيكــون غيــر مختــار للحيــاة األبديــة
واخلــاص .وهنــا نفتــرض أن هنــاك دائــرة وهــذه الدائــرة هــي اجلماعــة اخملتــارة ،فــكل
مــن يختــار أن يدخــل هــذه الدائــرة فهــو بالطبــع يصيــر مــن اخملتاريــن وكل مــن
يريــد أن يظــل خــارج هــذه الدائــرة فهــو مــن غيــر اخملتاريــن:
 «عَ ِالِني َ أَي ُّ َها اإلِ ْخ َوةُ ْم» (1تس) 4 : 1
ال َ ْ ُبوبُو َن ِم َن ا ِ
هلل ا ْختِ َيارَكُ ْ

ـوةُ ْ
حـ ُن ف ََينْ َب ِغــي َل َنــا أ َ ْن ن َ ْ
ال َ ْ ُبوبُو َن
شـكُر َ ا َ
 «وَأ َ َّمــا ن َ ْـن أل َ ْج ِلكُـ ْ
ـم أَي ُّ َها اإلِ ْخـ َ
هلل كُلَّ ِحـ ٍ
ـق الْ َـقِّ».
ِمـ َن الــر َّ ِّب ،أَنَّ ا َ
ـم ِمـ َن الْ َبـدْ ِء لِل َْخـا َِص ،ب ِ َتقْ ِديـ ِ
وح وَت َ ْ
هلل ا ْخ َتارَكُـ ْ
ص ِديـ ِ
ـس الــر ُّ ِ
( 2تــس) 13 : 2
ـل ْ
ـم
ـل ذَلِـ َ
ال ُ ْ َتارِي ـ َن ،لِكَــيْ ي َ ْ
ـك أَنَــا أ َ ْ
ح ُ
ص ُلــوا ُهـ ْ
ص ِبــر ُ عَ َلــى كُلِّ َشــيْ ٍء أل َ ْجـ ِ
 «أل َ ْجـ ِأَيْض ـا ً عَ َلــى ْ
ج ـ ٍد أَب َ ـ ِد ٍّي»2( .تــي)10 :2
ـيح ي َ ُســو َع َم ـ َع َم ْ
ال َـا َِص ال َّـ ِذي فِــي ا ْل َ ِسـ ِ
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ـم لِ َيكُونُــوا ُم َ
صــورَةَ اب ْ ِن ـهِ
شــاب ِ ِهني َ ُ
ـم َس ـ َبق َ ف ََعيَّ َن ُهـ ْ
 «ألَنَّ ال َّ ِذي ـ َن َس ـ َبق َ ف ََعرَف َُهـ ْــم
ــم ف ََهــؤُال َ ِء دَعَ ُ
ــو بِك ْــرا ً ب َ ْ
اه ْ
ــو ٍة كَثِي ِريــ َن .وَال َّ ِذيــ َن َســ َبق َ ف ََعيَّ َن ُه ْ
ــن َ ِإ ْخ َ
لِ َيكُــو َن ُه َ
ــم
أَيْضــاً .وَال َّ ِذيــ َن دَعَ ُ
ــم ف ََهــؤُال َ ِء َم َّ
ج َد ُه ْ
ــم أَيْضــاً .وَال َّ ِذيــ َن بَرَّر َ ُه ْ
ــم ف ََهــؤُال َ ِء بَرَّر َ ُه ْ
اه ْ
أَيْضــاً»( .رو)30 ,29 :8
ـم» ،فكلمــة
ـم َس ـ َبق َ ف ََعيَّ َن ُهـ ْ
يالحــظ فــي هــذا النــص أن اهلل « َس ـ َبق َ ف ََعرَف َُهـ ْ
املعرفــة ســابقة علــى كلمــة التعيــن ،فاختيــاره وتعيينــه لهــم ليس على أســاس
الغصــب واالجبــار وإمنــا علــى أســاس معرفتــه الســابقة لهــم ،فهــو يختــار ويعــن
الذيــن يعــرف أنهــم يقبلــون نعمتــه فــي كمــال حريتهــم وإرادتهــم.
ــيحِ ،إلَــى ْ ...
اآلب
ْــم ا ِ
ضــى ِعل ِ
ال ُ ْ َتارِيــ َن ِبُقْ َت َ
هلل ِ
 «بطْ ــر ُ ُس ،ر َ ُســولُ ي َ ُســو َع ا ْل َ ِس ُِــم
َّ
الســاب ِ ِق ،فِــي تَقْ ِد ِ
ــيح .لِ ُتكْثَــر ْ َلك ُ
وح لِلطَّ اعَ ــ ِة ،وَر َ ِّش دَ ِم ي َ ُســو َع ا ْل َ ِس ِ
يــس الــر ُّ ِ
الســا َُم1( ».بــط.)2 ،1 :1
النِّ ْع َمــ ُة وَ َّ
أيضـا ً فــي هــذا الشــاهد ،يعلــن الوحــي أن اخملتاريــن هم بحســب علمــه ومعرفته
الســابقتني ..وهــم ســوف يقبلونــه ربـا ً ومخلصـا ً فهــم مختاريــن بحســب علمــه
الســابق وليــس حســب إرادتــه فــي أن يختــار البعــض ويرفــض البعــض اآلخــر.
هــذه هــي الثــاث معانــي لكلمــة «االختيــار» التــي وردت فــي كل اآليــات التــي
تتكلــم عــن هــذا االمــر فــي الكتــاب املقــدس ،وهــذه املعانــي مبنيــة ومؤسســة
علــى حقيقــة ُمتفــق عليهــا وهــى أن الكفــارة للجميــع واحلــب االلهــي هــو لــكل
البشــرية وأن الدعــوة واألشــواق اإللهيــة هــي للعالــم أجمــع.
أخيــرا ً ،فــي نهايــة هــذه احللقــة نتنــاول اآليــة التــي جــاءت فــي رســالة أفســس
والتــي يُبنــى عليهــا فكــرة أن االختيــار هــو مــن اهلل:
ـيح
 «لِ ُيظْ ِهــر َ فِــي ال ُّد ُهــورِ اآلت ِ َيـ ِة ِغ َنــى ن ِ ْع َمتِـهِ الْفَ ائِـق َ بِاللُّطْ ـ ِـف عَ ل َْي َنــا فِي ا ْل َ ِسـ ِ
ــو عَ طِيَّــ ُة
ــان ،وَذَلِ َ
ُــم بِالنِّ ْع َمــ ِة ُم َخل ُ
ــك ل َْي َ
ــس ِمنْك ْ
ي َ ُســو َع .ألَنَّك ْ
ُــمُ .ه َ
َّصــو َن ،بِاإلِمي َ ِ
هلل» ( .أفســس ) 8 , 7 : 2
ا ِ
الكثيــرون يفســرون هــذه اآليــة بــأن اخلــاص هــو بالفعــل عمــل النعمــة وطريقــة
ك
احلصــول عليــه هــو باإلميــان الــذي هو أيضـا ً ليس منــا ،مبعنــى أخــر أن جملــة «وَذَلِ َ
ـم» تعــود علــى اإلميــان وعلــى النعمــة أيضـاً ,فــإذا كان التفســير هكــذا
ل َْيـ َ
ـس ِمنْكُـ ْ
فمــا هــو دور االنســان فــي اخلــاص؟! هــذا يعنــي بــأن االنســان ليــس لــه دور فــي
اخلــاص فــاهلل هــو الــذي ينعــم علينــا باخلــاص واهلل أيض ـا ً هــو الــذي يعطينــا
اإلميــان لكــي نســتطيع أن نتجــاوب مــع اخلــاص االلهــي املقــدم لنــا!
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لكــن بالتدقيــق يتضــح لنــا التفســير الصحيــح لهــذه اآليــة وهــو أن اخلــاص
ليــس بحســب إمكانياتنــا البشــرية بالفعــل بــل هــو بالنعمــة التــي ليســت منــا
ـم» تعــود علــى النعمــة ،أمــا الطريقــة التــي بهــا ننال
فجملــة « وَذَلِـ َ
ـك ل َْيـ َ
ـس ِمنْكُـ ْ
اخلــاص فهــو اإلميــان بالــرب يســوع املســيح ،وهــذا اإلميان هــو الــدور اإلنســاني الذي
بــه يتجــاوب البشــر مــع النعمــة اإللهيــة املقدمــة لنــا .يتضــح لنــا هــذا عنــد
الرجــوع للغــة األصليــة التــي كُتــب بهــا العهــد اجلديــد وهــي اللغــة اليونانيــة،
ففــي أصــول هــذه اللغــة ثالثــة أنــواع جلنــس الــكالم فهنــاك املذكــر واملؤنــث
واحملايــد ،وبالتدقيــق وجدنــا أن كلمــة «اإلميــان»  πίστιςهــي كلمــة مؤنثــة ،وكلمــة
«ذلــك»  τοῦτοهــي كلمــة محايــدة ،وبالتالــي ال ميكــن أن تشــير كلمــة «ذلــك»
إلــى كلمــة «اإلميــان» الختالفهمــا فــي اجلنــس بــل تشــير إلــى كلمــة «اخلــاص» ألن
هــذه الكلمــة تأتــي محايــدة مثــل كلمــة «ذلــك».
وهنــاك قــول أخــر يعتــرض علــى كــون اإلميــان هــو دور إنســاني يقــوم بــه
الشــخص حتــى ميكنــه أن يقبــل اخلــاص ،وذلــك حتــى اليكــون هــذا اإلميــان هــو
مصــدر افتخــار االنســان علــى اهلل علــى إعتبــار أن االنســان عمــل عم ـا ً عظيم ـا ً
الــذي هــو اإلميــان حتــى يســتحق أن ينــال بــه اخلــاص .ولكــن دعونــا ندقــق فــي
حجــم هــذا العمــل الــذي عملــه اإلنســان ،هــل هــو بالفعــل عمــل اســتحق منــه
مجهــودا ً كبيــرا ً أم هــو مجــرد إعــان قبولــه لعمــل نعمــة اهلل فــي قلبــه؟ فأيــن
االفتخــار إذاً؟ هــل قبولنــا لعمــل النعمــة هــو إجنــاز يدفعنــا إلــى االفتخــار أم
تصديقنــا للحــب اإللهــي اجملانــي يجعلنــا نتعالــى علــى مصــدر هــذا احلــب الغيــر
محــدود؟ أيــن االفتخــار إذا ً ؟!!
نتكلــم عــن ســلطان اهلل ومســؤلية اإلنســان ,فــاهلل الــذي هــو صاحــب
الســلطان قــد وضــع القوانــن األدبيــة التــي تســمح لإلنســان أن يعيــش بحريــة
محــدودة ،وهــذه احلريــة احملــدودة تكفيــه أن يختــار بنفســه ســعادته فــي هــذا
العالــم وفــي العالــم اآلتــي أيضـاً .وقد شــرحنا فــي احللقــات املاضيــة هــذا القانون
بأبعــاده اخملتلفــة ،ثــم بدأنــا فــي احللقــة املاضيــة رحلــة إلعــادة تفســير بعــض
القضايــا اإلميانيــة املطروحــة علــى الســاحة ،متخذيــن مــن النظريــة التــي ســبقنا
وشــرحناها أساسـا ً لهــذا التفســير ..وقــد بدأنــا هــذه القضايــا بنظريــة االختيــار.
فــي هــذه احللقــة ،ســوف نتنــاول قضيــة أخــرى يظهــر فيهــا مــن قرائتنــا لآليــات
وكأن اهلل يتحكــم فــي إرادة النــاس وإختيارتهــم فــي احليــاة حيــث يقســي مــن
يشــاء ويرحــم مــن يشــاء .هــذه القضيــة هــي قلــب فرعــون.
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ــم .ألَنَّــ ُه يَقُ ــولُ
ــس ِلَــنْ ي َ َ
ــعى بَــلْ ِ َّ ِ
س َ
ــاء وَال َ ِلَــنْ ي َ ْ
ش ُ
 «فَــإِذا ً ل َْي َل ال َّــ ِذي يَر ْ َح ُ
ـك لِكَــيْ أُظْ ِهــر َ فِيـ َ
«إنِّــي لِ َه ـذ َا ب ِ َع ْي ِن ـهِ أَق َ ْم ُتـ َ
الْ ِ
ك َتـ ُ
ـاب لِ ِفرْعَ ــوْ َنِ :
ـك قُوَّتِــي وَلِكَــيْ
ســي َمـنْ ي َ َ
ـم َمـنْ ي َ َ
ـاء».
ي ُ َنــادَى ب ِ ْ
ـاء وَيُقَ ِّ
اسـ ِ
شـ ُ
شـ ُ
ـمي فِــي كُلِّ األَر ْ ِض»َ .فــإِذا ً ُهـ َ
ـو يَر ْ َحـ ُ
(رو)18 -16 :9
ـس ِل َـنْ ي َ َ
ـم» يعلن
ـعى بَــلْ ِ َّ ِ
سـ َ
ـاء وَال َ ِل َـنْ ي َ ْ
شـ ُ
فــي عــدد (َ « :)16فــإِذا ً ل َْيـ َ
ل الَّـ ِذي يَر ْ َحـ ُ
اهلل بوضــوح أنــه ليــس بســعينا ومجهودنــا ننــال الرحمــة االلهيــة بــل هــي رحمة
اهلل التــي تســتطيع أن تصــل الينــا فــي كل زمــان ومــكان .أيضـا ً يعتبــر هــذا العدد
تفســيرا ً توضيحيــا ً يســوقه الرســول بولــس ملــا جــاء فــي ســفر اخلــروج حيــث
ـم
جـ َد َ
امـ َ
ـك .وَأُنَــادِي ب ِ ْ
قــال موســى هلل« :أَرِنِــي َم ْ
اسـ ِ
ك» .فَقَ ــالَ  :أ ُ ِجيـز ُ كُلَّ ُجودَتِــي قُدَّ َ
ـم» ( خــر .) 19 , 18 : 33
امـ َ
الــر َّ ِّب قُد َّ َ
ـم َم ـنْ أَر ْ َحـ ُ
ـك .وَأَتَــرَأ َّ ُف عَ َلــى َم ـنْ أَتَــرَأ َّ ُف وَأَر ْ َحـ ُ
ولنــا هنــا مالحظــة توضيحيــة علــى اآليــة الســابقة وهــي أن اهلل لــم يقــل أنــه
يرحــم مــن يشــاء ويقســي مــن يشــاء بــل أنــه يرحــم مــن يشــاء ويتــرأف علــى مــن
يشــاء ،فــا يوجــد أي حديــث عــن أنــه يقســي مــن يشــاء .ولكــن فــي األعــداد مــن
ســي َمـنْ ي َ َ
ـم َمـنْ ي َ َ
ـاء»،
ـاء وَيُقَ ِّ
شـ ُ
شـ ُ
رســالة روميــة يقولهــا صراحــة عــن أنــه« :يَر ْ َحـ ُ
وقــد قســى قلــب فرعــون بالفعــل لكــي يُظهــر فيــه قوتــه أمــام االمم والشــعوب،
فهــل هــذا فعـا ً مــا قــد صنعــه اهلل بفرعــون؛
أنــه قــد قســى قلبــه لكــي يضربــه بالضربــات العشــر؟ ولكــن مــا هــو الذنــب
الــذي اقترفــه فرعــون حتــى يعاملــه اهلل هكــذا؟ وهــل هــذه هــي رحمــة اهلل أنــه
فــي رحمتــه لشــعبه يهلــك شــخص أخــر؟ وإذا كان اهلل يريــد أن يُظهــر مجــده
وقوتــه هــل يختــار شــخصا ً ضعيفـا ً لكــي يســتعرض عليــه قوتــه الغير محــدودة؟
أمــا كان يكفــي ضربــة أو اثنتــن فقــط ثــم بعدهــا يطلــق الشــعب؟ كل هــذه
االســئلة وأكثــر منهــا تــدور فــي أذهاننــا وقلوبنــا ونحــن نقــرأ هــذه اآليــات التــي
حتكــي هــذه القصــة.
بدايـ ًة يجــب علينــا أن نرجــع إلــى القصــة األصليــة التي ذُكــرت في ســفر اخلروج
حتــى جنــد إجابــة للســؤال التالــي الــذي يعتبــر هــو املفتــاح الــذي يفتــح أمامنــا
هــذه القضيــة وهــو :هــل كان فرعــون فــي بدايــة القصــة وديــع القلــب وطلــب اهلل
لكــن اهلل رفضــه وبــدأ يقســي قلبــه حتــى يعانــده ،فينتهــز اهلل هــذه الفرصــة
كــي يضربــه الضربــات العشــر ويتمجــد أمــام األمم والشــعوب أم أن فرعــون كان
قاســي القلــب واهلل اســتخدم هــذه القســاوة لكــي يظهــر مجــده؟
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لنجــد االجابــة علينــا أن ندقــق فــي قرائتنــا لألحــداث ،ونبحــث فــي بدايــة
كالم اهلل ملوســى عــن هــذا الفرعــون وذلــك فــي ( خــر « :) 19 : 3وَ َل ِ
ـم أَنَّ
كنِّــي أ َ ْع َلـ ُ
ضــو َن وَال َ ب ِ َي ـ ٍد ق َ ِوي َّـ ٍة» .فــي هــذه االيــة يتكلــم اهلل إلــى
َم ِلـ َ
ـم َت ْ ُ
ـك ِم ْ
صــر َ ال َ ي َ َدعُ كُـ ْ
موســى ليعلــن معرفتــه بهــذا الفرعــون الــذي لــن يوافــق علــى خــروج الشــعب
وأنــه قاســي القلــب ،وذلــك حتــى الينزعــج موســى فــي مواجهتــه فرعــون عندمــا
يرفــض االخيــر أن يُطلــق الشــعب .وأيضـا ً يعلــن اهلل ملوســى الطريقــة التي ســوف
يتبعهــا لكــي يجعــل فرعــون ينفــذ مــا طلبــه موســى منــه ،فليــس هــذا هــو قــرار
اهلل أن يجعــل فرعــون يتقســى.
مرة أخرى نقرأ ما كتبه الوحي عن فرعون:
 «ف ْـم قَــالَ الــر َّ ُّب
ـم ي َ ْ
َاش ـ َتد َّ قَلْـ ُ
ـب فِرْعَ ــوْ َن َف َلـ ْ
ـم الر َّ ُّب.ثُـ َّ
ـم ْع ل َُه َمــا كَ َمــا تَكَلَّـ َ
سـ َ
ـظ ق َ ـدْ أَبَــى أ َ ْن يُطْ ِل ـق َ َّ
الش ـ ْع َب» (خــر)14 ,13 :7
ـب فِرْعَ ــوْ َن غَ ِليـ ٌ
ِل ُ َ
وســى :قَلْـ ُ
م .ف ْ
ـم ْع
صــر َ كَذَلِـ َ
ـك ب ِ ِسـ ْ
ـم ي َ ْ
 «وَف ََعــلَ عَ رَّا ُفــو ِم َْاش ـ َتدَّ قَلْـ ُ
ـب فِرْعَ ــوْ َن َف َلـ ْ
ـح ِر ِه ْ
سـ َ
ـم ي ُ َو ِّجـهْ قَلْ َبـ ُه ِإ َلــى
ـم ان ْ َ
صــر َ َف فِرْعَ ــوْ ُن وَدَ َخــلَ ب َ ْي َتـ ُه و َ َلـ ْ
ـم الــر َّ ُّب .ثُـ َّ
ل َُه َمــا كَ َمــا تَكَلَّـ َ
َه ـذ َا أَيْض ـاً» (خــر)23 ,22 :7
ـم ْع ل َُه َمــا كَ َما
صــلَ الْفَ ــر َ ُج أَغ ْ َلـ َ
ـم ي َ ْ
 « َفل ََّمــا رَأَى فِرْعَ ــوْ ُن أَن َّـ ُه قَـدْ َح َـظ قَلْ َبـ ُه و َ َلـ ْ
سـ َ
ـم الــر َّ ُّب( ».خــر)15 :8
تَكَلَّـ َ
فــي كل مــرة يحــاول موســى مــع فرعــون أن يســمح لهــم بــأن يخرجــوا مــن
مصــر ،كان فرعــون يُغلــظ قلبــه ويُقســيه .وفــي املــرات العديــدة التــي كان الوحــي
ـم الــر َّ ُّب» كأن الوحــي يريــد أن يقــول لنــا
يذكــر فيهــا هــذه العبــارة « كَ َمــا تَكَلَّـ َ
أن هــذا هــو مــا قــد رآه اهلل فــي قلــب فرعــون بحســب علمــه ومعرفتــه الغيــر
محــدودة فهــو قاســي القلــب ومتصلــف واليريــد أن يطيــع اهلل.
بعــد كل احملــاوالت التــي صنعهــا موســى مــع فرعــون ووقــوف الســحرة أمــام
موســى فــي محاولــة منهــم أن يهزمــوا القــوة التــي جــاءت مبوســى ليقــف أمــام
فرعــون مســتخدمني ســحرهم وشــياطينهم لكــي يبطلــوا قــدرة اهلل ،فَقَ ــالَ
ـن ْ
ـم ْع
ص ِب ـ ُع ا ِ
ال َْعرَّا ُفــو َن لِ ِفرْعَ ــوْ َنَ :
«ه ـذ َا ِإ ْ
ـم ي َ ْ
هلل»« .وَ َل ِ
اش ـ َتدَّ قَلْـ ُ
ـب فِرْعَ ــوْ َن َف َلـ ْ
كـ ِ
سـ َ
ـم الــر َّ ُّب»( .خــر)19 :8
ل َُه َمــا كَ َمــا تَكَلَّـ َ
لقــد اعتــرف العرافــون أمــام فرعــون باالعتــراف احلســن أن هــذه هــي قــوة اهلل
التــي الطاقــة لهــم وال إلنســان بــأن يقــف أمامهــا ،فمــا كان مــن فرعــون إال أن
أغلــظ قلبــه وقســاه أكثــر فأكثــر ..هــذا الــذي كان حري ـا ً بــه أن يرجــع إلــى اهلل
ليتــوب عــن عنــاد قلبــه وقســاوته ويســمح لشــعب اهلل
42

حينــذاك أن يخــرج مــن أرض مصــر ليعبــد اهلل فــي أرضــه ،ولكنــه لــم يفعــل
واســتمر فــي عنــاد قلبــه وهــذا مــا نقــرأه فــي اآليــات التاليــة:
َم يُطْ ِل ِق َّ
الش ْع َب» (خر)32 :8
كنْ أَغْل َ
 «وَ َل َِظ فِرْعَ وْ ُن قَلْ َب ُه َه ِذ ِه ا ْلَرَّةَ أَيْضا ً َفل ْ
ـظ
ك ـنْ غَ ُلـ َ
 «وَأَر ْ َســلَ فِرْعَ ــوْ ُن و َ ِإذَا َم َو ِـت ِمنْ َهــا وَال َ وَا ِح ـدٌ وَ َل ِ
ـم َيُـ ْ
اشــي ِإ ْســرَائِيلَ َلـ ْ
ـق َّ
الشـ ْع َب»( .خــر)7 :9
قَلْـ ُ
ـب فِرْعَ ــوْ َن َف َلـ ْ
ـم يُطْ ِلـ ِ
وســى».
ـم الر َّ ُّب ُم َ
ـم ي َ ْ
 «وَ َل ِكـنْ َشـدَّدَ الــر َّ ُّب قَلْـ َ
ـب فِرْعَ ــوْ َن َف َلـ ْ
ـم ْع ل َُه َمــا كَ َما كَلَّـ َ
سـ َ
(خر)12 :9
وهنــا يذكــر الكتــاب وألول مــرة أن الــرب شــدد قلــب فرعــون ولكــن بعــد أربــع
مــرات (كمــا رأينــا فــي اآليــات الســابقة) .لقــد قــرر فرعــون وبإصــرار أن يعانــد
املشــيئة االلهيــة وأن يغّلــظ قلبــه فــا يفهــم ويســد أذنيــه فــا يســمع ,وكأن اهلل
كان يريــد منــه أن يفهــم ويقبــل القــرار اإللهــي لينفــذه ولكــن أمــام غالظــة قلبــه
قــرر اهلل أن يتركــه لعنــاده وقســاوته ،وهــذا مــا يوضحــه الوحي فــي رســالة رومية:
ـن
ـم أ َ ْسـل ََم ُه ُم ا ُ
ح ِسـ ُنوا أ َ ْن يُبْقُ ــوا ا َ
س َت ْ
ـم ي َ ْ
هلل ِإ َلــى ذِ ْهـ ٍ
هلل فِــي َم ْع ِر َفتِ ِهـ ْ
«وَكَ َمــا َلـ ْ
ـوض لِ َيف َْع ُلــوا َمــا ال َ ي َ ِليـقُ( « .رو .)28 :1لقــد اســلمه اهلل لقســاوة قلبــه وعناده،
َمر ْ ُفـ ٍ
ثــم قــرر أن يســتخدم حــال قلبــه الغليــظ لكــي يعلــن احلــق وليبقــي املعرفــة
الصحيحــة واضحــة معلنــة أمــام أعــن اجلميــع .ثــم عــاد مــرة أخــرى فرعــون إلــى
خ ِ
ـت عَ ــادَ ي ُ ْ
قســاوته «وَ َل ِ
ك ـنْ فِرْعَ ــوْ ُن َلَّــا رَأَى أَنَّ ا ْل َ َطــر َ وَالْ َبــرَدَ وَالرُّعُ ــودَ انْقَ َط َعـ ْ
ط ـئ ُ
ـو وَعَ ِبي ـ ُد ُه(« .خــر)34 :9
وَأَغ ْ َلـ َ
ـظ قَلْ َب ـ ُه ُهـ َ
وباملثــل أيضــا ً (قصــة راحــاب الزانيــة) والتــي لــم تكــن مــن شــعب اهلل
واســتضافت اجلاسوســن اللذيــن أرســلهما يشــوع ليتجسســا األرض .لقــد آمنــت
بــاهلل وأرادت أن تربــط مصيرهــا مبصيــر شــعبه فــكان هــذا اختيارهــا ،فعاملهــا
اهلل حســب رحمتــه وعلمــه أنهــا مخلصــة القلــبَ « :ف َتكُــو ُن ا ْل َ ِدي َنــ ُة وَكُلُّ َمــا
ـاب الزَّان ِ َيـ ُة فَقَ ـ ْ
ت,
ـي وَكُلُّ َمـنْ َم َع َهــا فِــي الْ َب ْيـ ِ
فِ َ
يهــا ُم َحرَّمـا ً لِلــر َّ ِّب .ر َ َ
احـ ُ
ـط َت ْ َيــا ِهـ َ
اه َما»(.يش)17 :6
ألَن َّ َهــا قَــدْ َخبَّــأ َ ِ
ــن أَر ْ َســلْ َن ُ
َي اللَّذ َي ْ ِ
ت ا ْلُر ْ َســل ْ ِ
مثــال أخــر علــى أن اهلل يعاملنــا بحســب اختياراتنــا التــي نختارهــا وهــو شــعب
اجلبعونيــن الذيــن بخدعــة جعلــوا رؤســاء إســرائيل يقطعون لهــم عهدا ً بالســام
حيــث تظاهــروا أنهــم جــاءوا مــن أرض بعيــدة وهــم قادمــون مــن بلــد مجــاورة
لهــم ،وقــد صنعــوا كل هــذا حتــى يعاملهــم شــعب إســرائيل بالرحمــة ،وقــد كان،
ألنهــم اختــاروا أن يدخلــوا حتــت مظلــة رحمــة اهلل فعاملهــم اهلل بالرحمــة طبقـا ً
للقانــون الــذي وضعــه.
43

مالحظات

مالحظات

قضية قلوب امللوك
اء ُيِي ُل ُه»( .أم)3 :21
 «قَل ُْب ا ْل َ ِل ِك فِي ي َ ِد الر َّ ِّب كَ َج َد ِاو ِل ِم َيا ٍه َح ْيث َُما َش َ
هــل معنــى هــذه اآليــة أنــه يوجــد بعــض النــاس بســبب وضعهــم ومركزهــم
ال يوجــد لديهــم حريــة االختيــار بــل أن اهلل مييــل قلوبهــم إلــى حيــث يشــاء هــو
وبحســب مــا يريــده بغــض النظــر عــن إرادتهــم الشــخصية ورغبتهــم وبالتالــي
يظهــر أن اهلل يتحكــم فــي مصائرهــم؟ بالطبــع ليــس هــذا هــو املعنــى املقصــود
فــي هــذه اآليــة ،بــل أن املعنــى هــو أنــه بســبب الوضــع اخلــاص لبعــض هــؤالء
النــاس مثــل امللــوك والرؤســاء وتأثيرهــم علــى الشــعوب التــي يحكمونهــا واألمم
احمليطــة بهــم،
فــاهلل يســتخدمهم لتحقيــق مشــيئته وخطتــه االلهيــة للخــاص التــي ليــس
لهــا عالقــة باالختيــارات الشــخصية فــي احليــاة ،فهــو يتمــم خطــة خالصــه التــي
وضعهــا ألجــل البشــرية دون العبــث أوالتحكــم فــي مصائرهــم أو اختياراتهــم
الشــخصية خلــاص أنفســهم .اآليــة هنــا تتكلــم عــن صناعــة التاريــخ وليــس
عــن مصائــر البشــر .وأصــدق مثــال علــى ذلــك هــو فرعــون ملــك مصــر ,فــاهلل
لــم يحــول قلبــه دون إرادتــه رغم ـا ً عنــه ليطلــق الشــعب ،بــل لقــد صنــع اهلل
مشــيئته رغمــا ً عــن إرادة فرعــون وعنــاد قلبــه ,فهنــا اهلل يتدخــل لكــي يبقــي
احلــق معلن ـا ً أمــام شــعبه وأمــام األمم احمليطــة بــه فهــو يكتــب تاريــخ معامــات
اهلل مــع البشــر.
واملثــال الثانــي هــو هيــرودس ,لــم يحــول اهلل قلــب هيــرودس ويعبــث بإرادتــه
حتــى ال يقتــل أطفــال بيــت حلــم ،بــل صنــع مشــيئته وأنقــذ الطفــل يســوع،
وفــي نفــس الوقــت لــم يســمح اهلل لهيــرودس أن يقتــل أطفــال أورشــليم حتقيقـا ً
امـ ِة
للنبــوة التــي وردت فــي ســفر إرميــاَ :
«هكَـذ َا قَــالَ الــر َّ ُّبَ :
صــوْ ٌت ُسـ ِ
ـم َع فِــي الر َّ َ
ـم
َاء ُمــرٌّ .رَا ِحيــلُ تَبْ ِ
نَــوْ ٌح ب ُـك ٌ
كــي عَ َلــى أَوْالَدِ َهــا وَتَأْبَــى أ َ ْن ت َ َت َع ـزَّى عَ ـنْ أَوْالَدِ َهــا ألَن َّ ُهـ ْ
ل َْي ُســوا ِبَوْ ُجودِي ـ َن» (إر )15 :30وذلــك ألن النبــي يــرى احلــدث يتحقــق أمامــه لذلــك
فهــو يكتــب عنــه ويصفــه وليــس العكــس مبعنــى أن النبــي يتنبــأ ثــم يبــدأ اهلل
فــي حتقيــق هــذه النبــوة.
ـاء ُيِي ُلـ ُه».
ـب ا ْل َ ِلـ ِ
إن هــذه اآليــة« :قَلْـ ُ
ـك فِــي ي َـ ِد الــر َّ ِّب كَ َجـ َد ِاو ِل ِم َيــا ٍه َح ْيث َُمــا َشـ َ
(أم )3 :21ليــس معناهــا أن البشــر كالعرائــس فــي يــد اهلل يحركهــم كيفما يشــاء
دون اعتبــار إلرادتهــم ،بــل معناهــا أنــه ال يســتطيع أحــد أن يقــف أمــام خطــة اهلل
خلــاص العالــم .تســتطيع فقــط أن تختــار مصيــرك األبــدي فهــو ِملــك ميينــك
لكــن تنفيــذ خطــة اهلل خلــاص العالــم هــي مســئولية اهلل،
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لذلــك يوصينــا اهلل أن نخضــع لــكل ذي ســلطان حتــى لــو كان غيــر صالــح ألن
اهلل يســتطيع أن يســتخدم صــاح امللــك وأيضــا ً يســتطيع أن يســتخدم شــره
لتحقيــق مقاصــده خلــاص الشــعوب واألمم.
 «أَي ُّ َهــا ْلص ِ ِ
ام ،كُونُــوا َخ ِ
اض ِعــن َ ب ِـكُلِّ َه ْي َبـ ٍة لِ َّ
ـس لِ َّ
الُـد َّ ُ
لســادَ ِة ،ل َْيـ َ
الــن َ ا ْل ُ َترَف ِِّقني َ
فَقَ ـ ْ
ـط ،بَــلْ لِل ُْع َنفَ ــا ِء أَيْضاً»1(.بط)8 :2
 «ألَنَّ فَوْقَ ال َْعالِي عَ الِيا ً يُال َ ِح ُظ وَاأل َ ْعلَى فَوْق َ ُه َما( « .جا)8 :5 ،نســتكمل دراســة ومناقشــة بعــض القضايــا األخــرى الشــهيرة والتــي فيهــا
حتتــار عقولنــا وقلوبنــا فــي فهمهــا ،وفــي كيفيــة مصاحلــة ســلطان اهلل وقدرتــه
مــع حريــة اإلنســان فــي االختيــار وحقــه فــي تقريــر مصيــره األبــدي.
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مالحظات

مالحظات

القضية الثالثة :اهلل خالق اخلير وصانع الشر
نســتعرض بعــض اآليــات املوجــودة فــي الكتــاب املقــدس والتــي مــن املمكــن أن
تثيــر الكثيــر مــن احليــرة وعــدم الفهــم لطــرق ومبــادئ اهلل
 «لِ َي ْعل َُمــوا ِمـنْ َم ْشـ ِر ِق َّ
ـس
ـس غَ ْيـ ِري .أَنَــا الــر َّ ُّب وَل َْيـ َ
ـم ِس وَ ِمـنْ َم ْغ ِرب ِ َهــا أ َ ْن ل َْيـ َ
الشـ ْ
السـا َِم و َ َخالِـق ُ َّ
صان ِـ ُع
ـور ُ ال ُّنــورِ و َ َخالِـق ُ ُّ
صان ِـ ُع َّ
َ
الشــرِّ .أَنَــا الــر َّ ُّب َ
الظل َْمـ ِة َ
آخــرُُ .م َ
صـ ِّ
كُلِّ َهـ ِذ ِه(».إش)7 ,6 :45
نتســاءل ونحــن نقــرأ هــذه اآليــة :كيــف ميكــن أن يكــون اهلل هــو خالــق الشــر
مــع أنــه كلــي الصــاح؟! ثــم كيــف يكــون خلــق الشــر أو خلــق الظلمــة ،هــل هما
بالفعــل يحتاجــان الــى اخللــق؟ ولكــن همــا موجوديــن ،فمــن هــو الــذي أوجدهمــا؟
كيــف جــاءت هــذه اآليــة الغريبــة فــي كتابنــا املقــدس؟
وإذا كان اهلل هــو خالــق اخليــر والشــر فلمــاذا يحاســبنا علــى اختياراتنــا مــادام
هــو صانعهمــا؟ وملــاذا هــذه احليــرة ،اهلل يخلــق الشــر ويتلــذذ بــأن يشــاهدني أختــار
بــل أحتــار فــي الكثيــر مــن االحيــان بينهمــا أم مــاذا؟! هــذه بعــض األســئلة التــي
متــأ أذهاننــا عــن هــذه القضيــة اخلطيــرة والتــي فــي أغلــب األوقــات يشــوه حلهــا
صــورة وحقيقــة الصــاح اإللهــي.
ـن
ـس َلـ ُه َشــر َ ٌ
 َ«هــلْ ي َ ْ
ســقُ ُط عُ ْ
صفُ ــور ٌ فِــي َفــخِّ األَر ْ ِض وَل َْيـ َ
ك؟ َهــلْ يُر ْ َفـ ُع َفــخٌّ عَ ـ ِ
ـوق فِــي َم ِدي َنـ ٍة وَ َّ
الشـ ْع ُب ال َ يَرْت َ ِعـ ُد؟
ـم ُي ْ ِسـ ْ
ـيئاً؟ أ َ ْم ي ُ ْ
ـو َلـ ْ
األَر ْ ِض وَ ُهـ َ
ضــر َ ُب بِالْ ُبـ ِ
ك َشـ ْ
ص َن ْع َهــا؟» (عــا)6 ,5 :3
ـم ي َ ْ
َهــلْ َت ْـ ُد ُث ب َ ِليَّـ ٌة فِــي َم ِدي َنـ ٍة وَالــر َّ ُّب َلـ ْ
حاولــت بعــض الديانــات حــل هــذه القضيــة الشــائكة باإلعتقــاد أن اهلل لــه
خمــس أوجــه مختلفــة ثالثــة ذكوريــة واثنتــن أنثويــة .الثالثــة أوجــه الذكريــة
متتــاز بدوافعهــا اخليريــة واإلثنتــن األخريــن ذات دوافــع شــريرة .إذاً ،الشــر موجــود
فــي الــذات اإللهيــة وبهــذه الطريقــة يفســرون مصــدر الشــر ووجــوده .وعليــه ،فــي
النهايــة اهلل هــو مصــدر كل شــئ اخليــر والشــر ،فكيــف ميكــن لنظريــة ســلطان
اهلل ومســئولية االنســان أن حتــل لنــا هــذه القضيــة املعقــدة وتخلصنــا مــن
شــكوكنا فــي صــاح اهلل ومحبتــه لنــا؟
وحتــي نتقــدم معـا ً رويــدا ً رويــدا ً فــي حــل هــذه القضيــة دعونــا نطــرح الســؤال
التالــي :هــل الظلمــة حتتــاج إلــى خلــق ؟
فــي اإلجابــة علــى هــذا الســؤال نقــول إن الــذي يحتــاج إلــى اخللــق هــو النــور
هلل« :لِ َيكُـنْ نُــورٌ» َف ـكَا َن نُورٌ(».تــك,)3 :1
وهــذا مــا جنــده فــي ســفر التكويــن« :وَقَــالَ ا ُ
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لــم يقــل اهلل أبــدا ً فــي كل الكتــاب املقــدس وخاصــة فــي ســفر بدايــات الكــون
(التكويــن) أنــه خلــق الظلمــة كمــا خلــق النــور ،ولكــن الظلمــة تتكــون وتوجــد
عندمــا يغيــب النــور ،فغيــاب الشــئ يعنــي وجــود عكســه ،فمثـا ً اهلل هــو خالــق
احليــاة وهــذا مانــراه فــي ســفر التكويــن وفــي غيــاب احليــاة يوجــد املــوت ،فــاهلل
لــم يخلــق املــوت ولكنــه خالــق احليــاة.
تنــاول فرانســيس شــيفر هــذه الفكــرة ،وهــو واحــد مــن الفالســفة املســيحيني
العظمــاء الذيــن رحلــوا تــاركا ً لنــا ميراث ـا ً هائ ـا ً مــن الفكــر املســيحي املســتنير
ويعرفــه بأنــه
العقالنــي الواعــي .فــي كتابــه «إلــه غيــر صامــت» يتنــاول الوجــود ّ
مبنــي علــى وجــود الشــىء ،وعــدم وجــود الشــئ يعنــي وجــود عكســه ،فعــدم
وجــود اإلســتقامة معنــاه وجــود اإلعوجــاج وعــدم وجــود احلــق معنــاه وجــود
الكــذب ،فخلــق الشــئ ووجــوده معنــاه وجــود عكســه متام ـاً.
اخلطوة الثانية في شرح هذه القضية إجابة السؤال :ما معنى كلمة الشر؟
فــي اللغــة العربيــة يوجــد معنــى واحــد لكلمــة الشــر ،لكــن الكلمــة باللغــة
اإلجنليزيــة تأتــي مبعنيــن مختلفيــن عــن بعضهمــا اختالف ـا ً تام ـاً ،األولــى تعنــي
الشــر مبعنــي اخلطيــة أو الفعــل األثيــم أو النيــة الرديئــة أو التوجــه الشــرير وهــي
باللغــة اإلجنليزيــة Iniquity- Wickedness- Evilونفــس هــذه الكلمــة «الشــر»
باللغــة اإلجنليزيــة تأتــي مبعنــى كارثــة أو مصيبــة Disaster – Calamity- Adversity
 «لِ َي ْعل َُمــوا ِمـنْ َم ْشـ ِر ِق َّ
ـس
ـس غَ ْيـ ِري .أَنَــا الــر َّ ُّب وَل َْيـ َ
ـم ِس وَ ِمـنْ َم ْغ ِرب ِ َهــا أ َ ْن ل َْيـ َ
الشـ ْ
السـا َِم و َ َخالِـق ُ َّ
صان ِـ ُع
ـور ُ ال ُّنــورِ و َ َخالِـق ُ ُّ
صان ِـ ُع َّ
َ
الشــرِّ .أَنَــا الــر َّ ُّب َ
الظل َْمـ ِة َ
آخــرُُ .م َ
صـ ِّ
(إش)7 ,6 :45
كُلِّ َهـ ِذ ِه».
كلمــة الشــر فــي هــذه اآليــة فــي اللغــة اإلجنليزيــة مبعنــى  Adversityأي
«مصيبــة» وليســت مبعنــى  Evilفهــو هنــا يتكلــم عــن( املصائــب والبراكيــن
والريــاح والعواصــف ) وليــس عــن فعــل وإرادة وإختيــار الشــر.
ـن
ـس َلـ ُه َشــر َ ٌ
 َ«هــلْ ي َ ْ
ســقُ ُط عُ ْ
صفُ ــور ٌ فِــي َفــخِّ األَر ْ ِض وَل َْيـ َ
ك؟ َهــلْ يُر ْ َفـ ُع َفــخٌّ عَ ـ ِ
ـوق فِــي َم ِدي َنـ ٍة وَ َّ
الشـ ْع ُب ال َ يَرْت َ ِعـ ُد؟
ـم ُي ْ ِسـ ْ
ـيئاً؟ أ َ ْم ي ُ ْ
ـو َلـ ْ
األَر ْ ِض وَ ُهـ َ
ضــر َ ُب بِالْ ُبـ ِ
ك َشـ ْ
ص َن ْع َهــا؟» (عــا)6 ,5 :3
ـم ي َ ْ
َهــلْ َت ْـ ُد ُث ب َ ِليَّـ ٌة فِــي َم ِدي َنـ ٍة وَالــر َّ ُّب َلـ ْ
هنــا يتســائل الكاتــب عــن كيــف ميكــن أن حتــدث كارثــة أو مصيبــة مثــل زلــزال
أو بــركان واهلل اليعلــم بــه ،فكلمــة البليــة هنــا معناهــا الكارثــة وليســت اخلطيــة
واالثــم ,فــاهلل هــو كلــي الصــاح واملمتلــئ محبــة لــكل خليقتــه
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وليــس هــذا فقــط بــل هــو ميــد يده بهــذه احملبــة وهــذا الصــاح طــوال اليــوم وكل
يــوم خلليقتــه ،فكيف ميكــن له أن يؤذيهــا ويضرها فيخلــق االثم واخلطيــة .اهلل الذي
هــو نــور وليــس فيــه ظلمــة البتــة ،كيــف لــه أن يخلــق الظلمــة ليعيق البشــرية؟
ـم وَيَأْتِــي ب ِ َّ
َاع ِلــي
ـوم عَ َلــى ب َ ْيـ ِ
تف ِ
ـو أَيْضـا ً َح ِ
الشــر ِّ وَال َ يَر ْ ِجـ ُع بِكَال َِمـهِ وَيَقُ ـ ُ
»و َ ُهـ َكيـ ٌ
َّ
ـم)».إش)2 :31
َاع ِلــي اإلِثْـ ِ
الشــر ِّ وَعَ َلــى َم ُعون َـ ِة ف ِ
فــي هــذا الشــاهد نالحــظ وجــود كال املعنيــن عــن الشــر فــي ثــاث كلمــات
متتاليــة .الكلمــة األولــى تأتــي مبعنــى  Disasterأي الكارثــة وتنســب هنــا إلــى
اهلل؛ احلكيــم الــذي يعــرف كل شــئ ويســتخدم معرفتــه خليــر البشــرية وهــو
أيض ـا ً الــذي يعــرف وقــت حــدوث الكــوارث واألزمــات .والكلمــة الثانيــة والثالثــة
تأتــي مبعنــى  evildoersو  Iniquityأي الذيــن لهــم رغبــات ونوايــا شــريرة خاطئــة.
ل ِمـ َن َّ
ـابَ .ح َ
الشــر ِّ وَلِلْقَ ِديـ ِر ِمـ َن
ـل ذَلِـ َ
ـك ْ
اشــا ِ َّ ِ
 «أل َ ْجـ ِـم ُعوا لِــي يَــا ذَ ِوي األَلْ َبـ ِ
اسـ َ
ـم»( .أي)10 :34
ُّ
الظلْـ ِ
هنــا كلمة الشــر تأتــي مبعنــى  Iniquityأي أن اهلل بعيد جــدا ً عن إرادة وفعل الشــر.
الل غَ ْيــر ُ ُم َجــر َّ ٍب ب ِ ُّ
الل ،ألَنَّ َّ َ
ـل َّ ِ
 «ال َ يَقُ ــلْ أ َ َحـدٌ ِإذَا ُجــر ِّ َب ِإنِّــي أ ُ َجــر َّ ُب ِمـنْ ِق َبـ ِالشــرُورِ
ـو ال َ ي ُ َجــر ِّ ُب أ َ َحــداً( ».يــع)13 :1
وَ ُهـ َ
هنــا كلمــة الشــرور تعنــي  Evilفــاهلل اليجــرب أحــدا ً بالشــر ألنــه اليضــر ويــؤذي
اإلنســان علــى اإلطــاق ،ليــس فقــط الصاحلــن بــل األشــرار أيض ـاً ،فهــو اليفكــر
علــى اإلنســان بالشــر بــل علــى العكــس هــو يبغــض الشــر ألنــه فــي غيــر صالــح
البشــرية التــي قــد خلقهــا.
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يس َو»( .رو)13 -11 :9
وب وَأَبْغ ْ
القضية الرابعة« :أ َ ْ
ت ِع ُ
َض ُ
ح َببْ ُ
ت ي َ ْعقُ َ
فــي بدايــة مناقشــة هــذه القضيــة يجــب التعــرض ملــا يســمى مببــادئ التفســير
للكتــاب املقــدس ،فالكتــاب وضــع لنــا مبــادئ لتفســيره ولــم يتركنــا حيــارى فــي
ذلــك ،وهــذه املبــادئ ثابتــة ال تتغيــر كمــا هــو احلــال مــع القوانــن اإللهيــة التــي
وضعهــا اهلل حلكــم اخلليقــة كمــا اســتعرضناها مع ـا ً فــي احللقــات االولــى مــن
هــذا املوضــوع ،فهــي قوانــن ثابتــة.
أمــا بالنســبة لقوانــن ومبــادئ التفســير ،فلقــد كتــب الدكتــور القــس فهيــم
عزيــز فــي كتابــه «علــم التفســير» عــن هــذه املبــادئ التــي يجــب فهمهــا واتباعها
لنصــل إلــى تفســير صحيــح للكتــاب املقــدس كلمــة اهلل ،وفيمــا يلــي مبــدأ مــن
هــذه املبــادئ وهــو «القرينــة» .جــاء فــي كتابــه عــن القرينــة:
«تعتبــر دراســة القرينــة مــن أهــم عناصــر تفهــم علــم التفســير وميكــن أن
يقــال بــأن القرينــة لعبــارة أو فقــرة مــا فــي أي ســفر مــن أســفار الكتــاب املقــدس
هــي كل مــا يســبق أو يلحــق هــذه الفقــرة فــي نفــس األصحــاح أو اجلــزء الكتابــي
أو كل مــا يشــابه أو يــوازي هــذه الفقــرة املفســرة،
ســواء أكان هــذا اجلــزء املــوازي فــي نفــس الســفر أو فــي كتــاب أخــر ،علمـا ً بــأن
هــذه القرينــة البــد وأن يكــون لهــا ارتبــاط باجلــزء املفســر بطريقــة ميكــن معهــا
توضيحــه أو القــاء الضــوء عليــه وعلــى مالبســاته ,والقرينــة علــى هــذا األســاس
مهمــة جــدا ً فــي التفســير ،ولطاملــا أخطــأ املفســرون بتجاهلهــم هــذه احلقيقــة
ففصلــوا اجلــزء الــذي يفســرونه عمــا يتصــل بــه وكأنــه يقــف وحــده فــي الكتــاب
دون أي ارتبــاط مبــا يســبقه أو يلحقــه»
ـم ب ِ َهــا
ولقــد متكنــا مــن اســتخالص هــذا املبــدأ مــن اآليــة التاليــة« :الَّتِــي ن َ َتكَلَّـ ُ
ال ت ُ َعل ُِّم َهــا ِحك َْم ـ ٌة ِإن ْ َســانِيَّ ٌة بَــلْ ِبَــا ي ُ َعل ُِّم ـ ُه الــر ُّ ُ
وح الْقُ ـ ُد ُس قَارِنِــن َ
أَيْض ـا ً ال َ بِأَقْـ َ
ـو ٍ
ت1(« .كــو،)13 :2
ت بِالرُّو ِحيَّــا ِ
الرُّو ِحيَّــا ِ
فمقارنتنــا للجــزء املــراد دراســته مــع نظيــره ومــع قرينتــه التــي كُتــب فيهــا
يعطــي املعنــى الدقيــق والواضــح للقفــرة الكتابيــة التــي نقــوم بدراســتها.
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واآلن دعونــا نتنــاول هــذه القضيــة وهــذه اآليــة فــي ضــوء مبــدأ القرينــة الــذي
تكلمنــا عنــه:
يس َو»( .رو)13 -11 :9
وب وَأَبْغ ْ
ت ِع ُ
َض ُ
«أ َ ْح َببْ ُ
ت ي َ ْعقُ َ
بدراســة القرينــة التــي جــاء فيهــا هــذا املقطــع جنــد أن موضــوع الفقــرة هنــا
هــو خطــة اهلل لفــداء البشــر أو املســار اإللهــي الــذي اختــاره اهلل لكــي ينفــذ
خطتــه خلــاص البشــرية,
وكمــا رأينــا فــي دراســتنا ملبــادئ تدخــل اهلل فــي حيــاة األفــراد فــي احللقــات
الســابقة وجدنــا أن اهلل يتدخــل ليبقــي احلــق معلنـا ً وليــس لكــي يحــدد مصائــر
النــاس األبديــة.
والســؤال احملــوري الــذي بإجابتــه ســوف نســتطيع أن نحــل هــذه القضيــة هــو
ـو ؟ هــل تعنــي أن اهلل قــد كــره عيســو وأحــب يعقــوب.
مــا معنــى َأَبْغ ْ
ـت ِع ُ
َضـ ُ
يسـ َ
لكــي جنيــب علــى هــذا الســؤال ،دعونــا نقــرأ اآليــات التاليــة:
ـل  ...وَأ َ َّمــا
ـوب عَ ْي َن ْيـ ِه وَن َ َظــر َ وَ ِإذَا ِع ُ
 «وَر َ َفـ َع ي َ ْعقُ ـ ُيســو ُمقْ ِبــلٌ وَ َم َعـ ُه أَرْب َـ ُع ِم َئـ ِة ر َ ُجـ ٍ
ت َحتَّــى اق ْ َتــر َ َب ِإ َلــى أ َ ِخي ـ ِه.
ـج َد ِإ َلــى األَر ْ ِض َس ـبْ َع َمــرَّا ٍ
ـم وَ َسـ َ
ـو فَا ْج َتــاز َ قُد َّ َ
ام ُهـ ْ
ُهـ َ
«مــاذَا
ـض ِع ُ
يســو لِ ِلقَ ائِـ ِه وَعَ انَقَ ـ ُه وَوَق َـ َع عَ َلــى عُ ُن ِقـ ِه وَقَبَّ َلـ ُه .وَبَك ََيــا ...فَقَ ــالَ َ :
فَرَكَـ َ
ـك كُلُّ َهـذ َا ْ
ـي ِدي».
ِمنْـ َ
ال َ ْيـ ِ
ـش الَّـ ِذي َ
صادَ ْف ُتـ ُه؟» فَقَ ــالَ « :أل َ ِجـ َد ن ِ ْع َمـ ًة فِــي عَ ْي َنــيْ َسـ ِّ
ـوب« :الَِ .إ ْن
ـك ال َّـ ِذي َلـ َ
يســو« :لِــي كَثِيــرٌ .يَــا أ َ ِخــي لِ َيكُـنْ َلـ َ
فَقَ ــالَ ِع ُ
ـك» .فَقَ ــالَ ي َ ْعقُ ـ ُ
ـك كَ َمــا يُــرَى
ـت وَ ْج َهـ َ
و َ َجـدْ ُت ن ِ ْع َمـ ًة فِــي عَ ْي َن ْيـ َ
ـك تَأ ْ ُخـذ ْ َه ِديَّتِــي ِمـنْ ي َـ ِدي ألَنِّــي رَأَيْـ ُ
ـك ألَنَّ ا َ
ـي ب ِ َهــا ِإل َْيـ َ
و َ ْجـ ُه ا ِ
هلل فَر َ ِضيـ َ
هلل قَـدْ أَن ْ َعـ َ
ـم عَ لَي َّ
ـت عَ َلــيَُّ .خـذ ْ بَرَكَتِــي الَّتِــي أُتِـ َ
ـح عَ ل َْيـ ِه َفأ َ َخـذ َ( ».تــك)11 -1 :33
وَلِــي كُلُّ َشــيْ ٍء» .وَأ َ َلـ َّ
مــن هــذه اآليــات نــرى كيــف أن اهلل قــد بــارك عيســو بركــة عظيمــة جــدا ً إذ قــال
ـك» فــإذا كان اهلل قــد أبغــض
ـك ال َّـ ِذي َلـ َ
ليعقــوب «لِــي كَثِيــرٌ .يَــا أ َ ِخــي لِ َيكُ ـنْ َلـ َ
عيســو مبعنــى أنــه قــد كرهــه ،فلمــاذا يباركــه اهلل هكــذا ويفيــض عليــه بــكل
الغنــى املــادي الــذي باركــه بــه؟ إذاً ،فاحلــب والبغضــة هنــا التعنــي البركــة واللعنــة
وإال كان اهلل قــد لعــن عيســو فأفقــره ماديـاً.
فــي هــذا املوقــف اليُعنــى بيعقــوب أو بعيســو كأشــخاص بــل القرينــة الكتابية
تعنــي كمــا قلنــا بتدبيــر النســل الــذي ســوف يأتي منــه املســيح مخلــص العالم،
فــاهلل قــد اختــار ابراهيــم ثــم اختــار إســحق الــذي ولــد عيســو وهــو األكبــر ثــم
يعقــوب األصغــر ،وبحســب الشــريعة فعيســو هــو املســتحق للبكوريــة ،وبحســب
الفكــر البشــري يأتــي املســيح مــن نســل عيســو الــذي هــو بحســب الشــريعة
البكــر ،لكــن فكــر اهلل لــم يكــن هكــذا،
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ـم يُو َل ـ َدا ب َ ْع ـ ُد
ال ألن عيســو قــد صنــع شــرا ً مــا فالكتــاب يقــول« :ألَن َّـ ُه وَ ُه َمــا َلـ ْ
ـال
صـ ُد ا ِ
ـت ق َ ْ
هلل َح َسـ َ
وَال َ ف ََعـا َ َخ ْيــرا ً أَو ْ َشــرّا ً لِكَــيْ يَث ْ ُبـ َ
ـب ِال ْختِ َيــارِ ل َْيـ َ
ـس ِمـ َن األَع َْمـ ِ
بَــلْ ِمـ َن ال َّـ ِذي يَدْعُ ــو»( .رو)11 :9
وال ألي ســبب أخــر ســوى أن يعقــوب اليســتحق البركــة ،فاآليــة واضحــة أن
قصــد اهلل فــي االختيــار ليــس حســب أعمــال أحدهمــا بــل حســب النعمــة
التــي يعطيهــا اهلل لنــا؛ نحــن الذيــن ال نســتحق .وهــذا هــو مفهــوم اخلــاص الــذي
يقدمــه اهلل للعالــم الــذي يُبنــى علــى النعمــة التــي مينحهــا اهلل وليــس حســب
االســتحقاق البشــري .إنهــا نعمــة مجانيــة تُعطــى ملــن ال يســتحق.
وهنــا ال يتكلــم الكتــاب عــن املصيــر الروحــي لــكال مــن يعقــوب وعيســو ،فــا
يعنــي طاملــا أن اهلل قــد اختــار يعقــوب فقــد اختــاره للحيــاة االبديــة وبالتالــي
فقــد اختــار عيســو للهــاك األبــدي ،فهــو لــم يتكلــم هكــذا ففــي أغلــب الظــن
ســوف جنــد يعقــوب فــي الســماء وكذلــك عيســو أيض ـاً ،فــاهلل لــه كل احلريــة
حســب مــا يــراه مناســبا ً خلليقتــه أن يأتــي ابنــه مــن يعقــوب أو مــن عيســو.
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القضية اخلامسة :افتقاد ذنوب اآلباء في األبناء
ـوب
ـجدْ ل َُه ـن َّ وَال َ ت َ ْع ُبدْ ُه ـن َّ ألَنِّــي أَنَــا الــر َّ َّب ِإل ََهـ َ
 «ال َ ت َ ْسـ ُ
ـك ِإ َل ـ ٌه غَ ُيــور ٌ أ َ ْف َت ِق ـ ُد ذُنُـ َ
اآلبَــا ِء فِــي األَب ْ َنــا ِء فِــي ْ
ضــيَّ ( ».خــر ) 5 : 20
ـع ِم ـنْ ُمبْ ِغ ِ
ـل الث َّالِ ـ ِ
الِيـ ِ
ث وَالرَّابِـ ِ
كن َّ ـ ُه ال يُبْ ـ ِرئُ.
ـي َئ َة ل ِ
ـب وَ َّ
ـان ي َ ْغ ِفــر ُ الذَّنْـ َ
السـ ِّ
وح كَثِيــر ُ اإلِ ْح َسـ ِ
 «الــر َّ ُّب َط ِويــلُ الــر ُّ ِـع ( ».عــدد ) 18 : 14
ـل الث َّالِ ـ ِ
بَــل ي َ ْ
ج َعــلُ ذَنْـ َ
ـب اآلبَــا ِء عَ لــى األَب ْ َنــا ِء ِإلــى اجلِيـ ِ
ث وَالرَّابِـ ِ
معنــى اآليــات الســابقة التــي تتكلــم عــن افتقــاد ذنــب اآلبــاء فــي األبنــاء أن
الواقــع املــادي الــذي نــراه هــو أن مــا يفعلــه اآلبــاء ويرتكبونــه مــن أخطــاء يؤثــر
تأثيــرا ً مباشــرا ً علــى األبنــاء ،فمث ـا ً األب الســكير املدمــن اخلمــر والغيــر مخلــص
يعــد تطبيقا ً
والقاســي ســوف يتــرك أثــارا ً وجروحـا ً وندبــات فــي حيــاة أبنــاءه ،وهــذا ّ
ألحــد عناصــر القانــون األدبــي الــذي درســناه معـا ً فــي بدايــة هــذه الدراســة ،فمــن
مكونــات هــذا القانــون أن االنســان فــرٌد داخــل مجتمــع يؤثــر ويتأثــر باجملتمــع الــذي
يعيــش فيــه ,لكــن النــاس قــد أخطــأوا فهــم هــذا العنصــر فــي القانــون األدبــي
وظنــوا أن اهلل ســوف يعاقبهــم علــى الشــرور التــي فعلهــا اآلبــاء فــي زمانهــم
وأنهــم ضحايــا هــذا االلــه الظالــم املســتبد ,وعندمــا رأى اهلل خطــأ فهمهــم قــال
هــذه الكلمــات:
ض ِربُــو َن َهـذ َا ا ْلَثَــلَ عَ َلــى أَر ْ ِض ِإ ْســرَائِيلَ ,
ـم ت َ ْ
ـم أَن ْ ُتـ ْ
 «وَكَا َن ِإ َلــي َّ كَال َُم الــر َّ ِّبَ :مــا َلكُـ ْـي ُد
ـي أَنَــا يَقُ ــولُ َّ
ص ـ ِر َم وَأ َ ْس ـ َنا ُن األَب ْ َنــا ِء َ
ـاء أَكَ ُلــوا الْ ِ ْ
ض ِر َسـ ْ
قَائِ ِلــنَ :اآلبَـ ُ
السـ ِّ
ـت؟ َحـ ٌّ
ض ِربُــوا َهـذ َا ا ْلَثَلَ فِــي ِإ ْســرَائِيلَ  ( ».حــز) 3- 1 :18
ـم ِمـنْ ب َ ْعـ ُد أ َ ْن ت َ ْ
الــر َّ ُّب ,ال َ يَكُــو ُن َلكُـ ْ
ص ِرمــا ً وَأ َ ْســ َنا ُن األَب ْ َنــا ِء
 «فِــي تِل َْــك األَي َّ ِ
ــاء أَكَلُــوا ِح ْ
ــام ال َ يَقُ ولُــو َن ب َ ْعــ ُد[ :اآلب َ ُ
ضــر َ ُس
صــ ِر َم ت َ ْ
َ
ــان يَــأْكُلُ الْ ِ ْ
ض ِر َس ْ
ــت] .بَــلْ [ :كُلُّ وَا ِحــ ٍد َي ُ ُ
ــوت بِذَن ْ ِبــهِ] .كُلُّ ِإن ْ َس ٍ
أ َ ْســ َنان ُ ُه ( ».إر) 30 - 29 : 31
أمــا فــي العهــد اجلديــد فنجــد رد اهلل واضــح فــي هــذه القضيــة وذلــك عندمــا
ج َتــاز ٌ رَأَى ِإن ْ َســانا ً أَع َْمــى
ـو ُم ْ
يمــا ُهـ َ
قابــل الــرب يســوع األعمــى منــذ والدتــه « :وَفِ َ
ـوا ُه َحتَّــى
ُمنْـذ ُ ِوالَدَت ِـهِ ،ف َ
ـمَ ،مـنْ أ َ ْخ َطـأََ :هـذ َا أ َ ْم أَبَـ َ
ـن َ  :يَــا ُم َعلِّـ ُ
َسـأ َ َل ُه تال َِميـذ ُ ُه قَائِلـ ِ
َّ
كـنْ لِ َتظْ َهــر َ أَع َْمــالُ
الل فِيـهِ».
ِ
ـوا ُهَ ،ل ِ
وُلِـ َد أَع َْمى؟أ َ َجـ َ
ـاب ي َ ُســو ُع :ال َ َهـذ َا أ َ ْخ َطـأ َ وَال َ أَبَـ َ
(يــو)3 -1 :9
لقــد كان فكــر اليهــود اليــزال مشــبعا ً بهــذه الفكــرة اخلاطئــة ،فهــذا األعمــى
قــد وُلــد هكــذا بســبب خطــأ والديــه وذلــك رغــم اآليــات املوجــودة فــي العهــد
القــدمي والتــي يتكلــم اهلل فيهــا بوضــوح عــن عــدم جــواز التفــوه بهــذا القــول.
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كيــف تتناغــم قــدرة اهلل وســلطانه غيــر احملــدودة مــع حريــة االنســان االدبيــة
احملــدودة وحقــه فــي اختيــار ســعادته احلاضــره ورغبتــه فــي تقريــر مصيــره االبــدي
وممرنــا مع ـا ً علــى بعــض القضايــا التــي يقــف أمامهــا فهمنــا اخلاطــئ عــن مــن
هــو اهلل وماهــي القوانــن التــي وضعهــا اهلل لكــي يحكــم بهــا خليقتــه االدبيــة
ورأينــا كيــف يتوافــق فكــر اهلل وطرقــه الصحيحــة مــع فهمنــا ودراســتنا للكتــاب
املقــدس فتضــاء أذهاننــا وتســتنير قلوبنــا
أمــا فــي هــذه احللقــة االخيــرة مــن دراســتنا عــن ســلطان اهلل وقضــاؤه
ومســئولية االنســان عــن اختياراتــه فســوف نتنــاول معــا ً الوجهــة التطبيقيــة
العمليــة لهــذه الدراســة وكيفيــة االســتفادة عمليــا ً فــي كل أبعــاد عالقتنــا
ســواء مــع اهلل أو مــع نفســي أو مــع االخريــن مــن كل مــا درســناه فــي الســابق
ولذلــك ســتكون هــذه احللقــة عبــارة عــن مشــاركات شــخصية عــن مــا تعلمنــاه
مــن هــذا املوضــوع
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التطبيقات
 -١هــل كليــة ســلطان اهلل وقدرتــه الغيــر محــدودة جتعلــه يفعل ما يشــاء
وقتما يشاء وملاذا ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -٢ملاذا يحتاج االنسان الي القوانني االدبية ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -٣ملاذا يسمح اهلل للقوانني التي وضعها ان حتد صفاته ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -٤ملاذا يســمح اهلل بحدوث الزالزل والبراكني في العالم والتي تتســبب في
موت االالف من البشر ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -٥مامعني أن اهلل خلق الظلمة ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -٦مامعني « أحببت يعقوب وأبغضت عيسو »( .رو )١٣ -١١ :٩
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55
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 -٧كيــف يؤثــر فهمــي ملوضوع ســلطان اهلل ومســؤولية االنســان علي قرار
زواجي او عملي أو خدمتي ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -٨كيف يرتبط التدخل االلهي بدور علي االنسان يجب أن يصنعه ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -٩كيــف تــري الصــاة عنصــر مــن العناصــر املؤثــرة فــي التدخــات االلهيه
وملاذا؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -١٠هل حياة الصالة الشخصية التي تعيشها تعبر عن رايك في السؤال
السابق ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -١١هل أدركت مسؤليتك الشخصية جتاه العالم الذي تعيش فيه وماذا
ستفعل ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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