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فانهاإللهيةالعفيدةفىأواللهفىماإنسانبفكرندما
وعلمالدينوهىالتفكيرفىيباأساأواتجاهاتلثالئةيتعرض
بعابماالتجاهاثهذهمنواحدوكلوالفلسفةالالهوت

مهايعالجهاالتىالزاويةعنتختلفزاويةمنااللهيةالعقيدةموضوع
اآلخراالتجاه

ويرتبطذاتهااإللهيةالعفبدةأواللهفكرةللناسيعطىفالدين

تدينهعنأتعبإلنسانايمارسهاالتىالختلفةبالممارسات

فىثرحهاويالعقيدةهذهمحتوياثويفصئلينطمالالهوثوعلم
بسكلاإللههذامنانلالنستبليغهأوهنزوالمفترضالوحىءضو

مسلماتأووحىوجوديفترضالالهوثعلمأنبمعنىبآخرأ
اإللهيةالعقيدةفىاإلنسانيبحثأساسهاعلىمعينة

وتبينيةاإللهالعقبدةلفكنرةالعفليةاألسفتضعالفلسفةأما
البثرباختباراتعالقتا

ام



هذهنرتبفانناالمعتادىالمنالترتيببحسبناأنناسلو

كاآلفىالثالئةاالتجاهات

وفلسفياعقليأاللهوجودعلىتبرهنالتىالفلسفةأوأل

ءضوفىاإللههذاطبيعةيشرحالذىالالهوتعلمالنيأ
منهالمئلغالوحى

دينيةممارساتفىالعقيدةهذهنتائجتطيقوهوالدينالثأ
معينة

لوجدناالبشراراتاختبفىالتاريئالواقعإلىنظرنالولكننا

تمامأالترتيبلهذاومغايرمخالفالواقعذلكأن

الفلسفىالفكريلمهاوربماالتدينهوالبشراختباراتأولفإن

ماحدإلىحدثقهوالالهوتعلمأماوالعقلى

اء



والتذينلدين

التاريخفجرمنذالبشرألنذلكوالئدينبالديانةيبدأالتاريخ
وقبلالهوتياالعفيدةهذهفىيفكرواأنقبللآللهةعبادتهممارسوا

وفلسفيأعفلياالعقيدةهذهعليالبرهنةيحاولواأن
وفنياعملياالناسحياةفىخالقأثرالدينيةللعقيدةكانوقد

مرعلىكثرةوآدابفنوننبعثوالتدينالدينومنو1وجدانيأ
ءقدماوفنوبئ6األهرامهندسةإلىننظرأنويكفىالتاريخ
والصورسوموالراليونانيةواآلدابوالنقشالنحتفىلونالممر

كلأنلنرىالشعوبنحتلفعندبأنواعهاوالموسيقىالرومانية
األديانوحىمنكانتواآلدأبالفنونالعلومهذه

ءسواللفكرسالفأكاناإلنسافىاالختبارأننرىوهكذا
الالهوقأومنهالفلسفى

متنوعةاعئقاداتيجدثريةالبتاريخفىالدينىالفكريتتبعومن

االعتقاداتهذهوتتدرجاإللهيةالعقيدةفىالمسئوياتونحتلفة

منهاونذكروترتقى
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اماولالمادةحموثةبط

أوروحاالكونلىءشىكلبأنالبسيطالبداقاالعتقادوهو
فىجدأالبداثيينعقيدةهىوهذهالمادىالعالمفىتؤثرلفسا
لمجدوقدءاألشياكلبأرواحءملىالعالمأننمعتقدونإذالتفكر
الشعوببعضئقالبدقالبدافىالتفككلهذاآثاربعض

4أهممةألصما21

أواألشكالأوالتماثيلمنرموزفىاتهنهمالناسلهطدوفيها
الحهواناتأواألشجار

أهيمهاهـولاآللهةدعددهيط3

اليونانكعقهدةالكونفىآلهةعذةيوجوداالعتقادوهو
نالمصرءوتدماالقديمة

حمهابردالووحدةبط4

المادىالكونوأنواحدءثىوالطييعةالكهأنوخالصئه

ءشىكلفىفالئهااللهةللذاتمظاهرسوىليساواالنسان
الطيعةأواثههوأوالكهفىءثىوكل

69



لهولإلهبنوجودهبطه

فىكماللشروإلهللخيرإلهبوجوداالعتقاديشملغالبأومو
إلمكانالمذهبهذانشأوقدوالهنديةالفارسيةالدياناتبعض
العالمفىالثروجودوبينصالحإلهوجودفكرةبينالتوفيق

اهولاها9ولالمهوحدانهةهبم6

اللهبوحدانيةاالعتقادأنإالواحدإلهبوجوداالعتقادوهو

طبيعةفىالمذهبهذاأصحاببيناختالفاتوجودمنفيال
يالبشروعالقتهوصفاتهاإللههذ

للمذاهبمناقشةأوترتيبأأوحمرأاآلنذكرناهماليمى

لبيانفحسبنماذجذكرناإنمااإللهيةالعقيدةفىالمخنلفة

هذهمناقشةهدفناوليساإللهيةالعقيدةفىالنظرةاختالف

فحسبالعرضسبيلعلىهناسردناهاإنماالنظريات

ألهليكتبوهوالرسولبولسقولنقتبسأنهناونسثطيع
باسمالمذبوحاللحمكلمسألةبناقشكانعندماكورنثوس
قالإذاألوثان

فىوثنليسأنهنعلملالوئانذبجعماكلجهةفمن
ؤجدوإنألنهوأحداإالاخرإلهليوأنالعالم

7



األرضعلىأوءالسمافىكانءسواآلهةائسئى
إلهلنانلككثيرونوأربابكئيرونآلهةيوجدكما

وربلهونحنءاألشياجحيعمنهالذىاآلبواحد
ونحنءاألشياجميعبهالذىالمسيحيسوعواحد

846اكو

االختبارهىللتدينتدفعهالتىاإلنسانعندالفطريةالنزعةإن

الفكرتطؤرالمثقدمةالبشريةمراحلوفىاألولاإلنسانى
منأوجزناكسامختلفةصورااإللهيةالعقيدةواتخذتالدبنى
فلسفىتفكيروليدةتكنلماإلنسانيةاالختباراتهذهوكلقبل

الفطرىاإلنسانىالوعىمننوعأكانثبلعقلىتاملأو

وجودعلىعفليةأدلةلنايقدمأنيحاولالالمقدسوالكتاب

إلىتحتاجالوبديهيةكحفيقةاللهوجوديفترضلكنهالله
إدلهخلقءالبدفىتقولالمقدسالكتابفىايةوأولبرهان

المقدسالكتابوحديثااتكأواألرضالسعموات

هكذامثلنوالسلماإليقينبلهجةمكتوبانجدهاللهعن
وأعدإدلهوأرسلإدلهوأمرالربفال

نتيجةماللهعنالمفددسالكتابتعليمألنذلكالله
ولكنهالعقليةالمنطقيةاليباألممنقيامىأواستقرائىألسلوب

81



قنقاموضوعليساللهوجودإناللهسلطانيفترضعليم
موضوعاللهصفاتكانتوربماالمقدسالكنابفىوجدل
فىسببأالعالمفىالشروجوديكونفقدالكتابدىمناقشة

عدالةعنوحيرتهمضعفهمأوقاتفىاألشخاصبعضتساؤالت
الكتابفىتساؤلأىموضوعليساللهوجودلكنقدرئهأوالله

المقدس

محاوالتنرىالمقدسالكنابفىاالمواضيعبعضوفى

منعلىللردمخلوقاتهإلىالنظرمناللةصفاثبعضالسئنتاج
يقتلونمثأل49مزمورفىوردكماصفاتهفىيتشككون

وإلهيبصرالالربويفولوناليتيمويميتونوالغريباألرملة
متىءجهالوياالشعبفىءالبلداأيهاافهموايالحظاليعقوب

يبصرأالالعينالصانعيسمعأالاألذنالغارشتعقلون
9ء496مز

روىلكنهاللهوجودعلىأدلةيقدمالالمقدسفالكثاب

أنوكيفاالبشرمعوئعاملهالعالمفىاللهعملعنواقعيأثإريخآ
معشركةلهتكونأندونوروحهلنفسهإشباعأيجدلناإلنسان

بهالوعىأودلهالقلبيةالمعرفةهىذاتهاالشركةهذهاإللههذا
اإلنسانفيستطعاللهوجودعلىالمباشرالشخصىالدليلوهى
صالتىفىوأختبرهأعرقهألنىإلهيوجدأنهاؤمنأنايقولأن

91



معىبحضورهوأشعرتأمالتى

األستاذالشهيرالكاتبيقولالفكرىاالتجاههذانفسوفى
كلقبلوعىمسالةالالوجودمسألةإنالعقادمحمودعباس

الذانيةوحقيقتهالخاصبوجودهيفينىوعىلهفاإلنسانءشى

الكونيةوالحقيقةاألعظمبالوجوديقينىوعىمنيخلووال
الوعىأنالعقادويذكرعليهقائمبلالوجودبهذامتصئلألنه

ادراكهفىالعفلمنأعثمالوعىكانوإدطيتناقضانالوالعقل
يعيهوماوباطنهظاهرهومنكلهاإلنانكيانمنمستمدألنه
يعيهالوماهو



لفلسفة

العقليةاألدلةبعضوضععلىدرجواقدالفالسفةأنعلى
للبرهنةليستاألدلةهذهاللهوجودحفيقةفىالمتشككينالقناع

يستخدمعفليةمحاولةولكنهاللمتدينيناللهوجودحقهقةعلى
والوجدانبالوعىبهبوقنموتأكيدلتايبدعقلهاالنسانفيها

أنمنوأوسعوأعظمأسمىوتعالىسبحانهاللهأنبعدفيماوسنرى
األدلةوأشهرالقاصراإلنسانىالفكريدركهأوالعفلبهيحيط
أربعةالفلسفىالفكرفىفةالمعر

80ول8010أساول83الولعولالخلقبرهان1

علةلهمعلولكلأوصانعلهءشىكلأنالبرهانهذاوخالصة
األولىأسبابهاإلىوالظواهرءباألشيارجعناإذالذلكشبأو

األولالسببأوالعللعلةوجودفرورةإلىالنهايةفىوصلنا
يتحركالالذىالمحركأواألولالمحركأواللهوهوللوجود

أمثلةالمفكرونيفدماألدلةمنالنوعهذاأساسوعلى
ندركأننابدقالماءمينافىسفينةوجدناإذااننامنهامتنوعة

أوصانعاأنبذالوأنهءالميناإلىقادهاقائداللسفينةأنبداهة

13



ئضمنبكيفيةمعأوربطوهاهاءأجزاجمعواالصناعمنجموعة
الصدفةأنالمعقولمنوليسعليهوتسيرءالمافوقوتأنلها
السفينةفىالموجودالنمطعلىمعأالسفينةموادجدتأ

المصادقةوليدءجاالخالئقتكوينأنيتصورونمنعلىوللرد

مثألءالعلمايوردةمحددبنسببعفىمعبعضهاالعناصروتقابل
مثلمنظمامنسقاعالمآتنتجأنيمكنالالصدفةأنلبيانمشهورا
82هىعندنااألبجديةالحروفأننعرففنحنهذاعالمنا

كتبمثلواحدةكلمةنكؤنولكىءالياإلىاأللفمنحرفأ

حرفثمتبحرفنتبعهثمكحرفأنختارأنعلينا
يعرفالطفالأحضرنالوإنناءالعلمايقولالترتيبعلىب

وجعلناهالكاتبةاآللةيستخدمأنعلىدربناهقرداأوالحروف

السنينماليينمنكمبعدترىفياالكائبةاآللةعلىبيديهيلعب

أوكتابمنكاملةصفحةبالصدفةلنايخرجأنيستطع
أنيؤكدهذافىالتفكيرمجردإنمعينةشعريةقصيدة

نراهاالتىبالكيفيةالكونهذاعناصرتجمعأنيمكنيالصدفة
اآلن

اءاههأ6ايهـ82الولولالفايةأوالقصدبرهانب

معئنقصدنحوتسيرالمخلوقاتأنالبرهانهذاوملخص

33



مماالشمسإلىأفربكانتاألرضأنفلومعينأهدقأتحقق

مستحيلةعليهاالحياةوصارتالحترقتقليالولوعليههى

الحباةوصارتلئجمدتاآلنهىمماقليألأبعدكانتأنهاولو

كليرىاإلنسانجسمإلىينظرومنأيضأممكنةغيرعليها
االنساناختراعاتوكلمعينةغايةيحفقمكانهفىعضو

التصويرفآلةاإلنسانجسمفىءألعضاتقليدأإالهىماالحديثة
للقلبتفليدوالمضخةلألذنتقليدوالعيكرفونللعينتفليد

وهكذا

فريداعجيبأنظامأنرىوالنباتالحيوانعالمفىنتأملوعندما
خطةوضعكبيرعقلوجودمنبدفالاإلنسانىالعقليبهر

وهدفهاالكائناثهذه

المعروفوالكاتبالصحفىمحمودمصطفىالدكتوركت

ففالالسينمائيةالرواياتاحدىفىالمخرجيصف

ءاألزياموديالتحثىالمخرجاختصاصمنءلئىكلأ
وحاألتوأقكاربمعاناتءايحاإنهءأديامجردليسثءفاألزبا

كليخططكماويخططهاالمخرجيرسمهاأنبدفالنفاية

يعملالمخرجرىوالذىقائالواستطردعادثممنظر
لمدةواحدمنظرخلقكانإذانفسهويسألباالشفاقيشعر

نهائىالكونخلقبإلفماالعرقهذاكلإلىيحتاجدقيقتين
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يمكنهلالزمنمننهايةالمافىالمناظرمننهايةالمايه

أصلوالنسببالصدفةإبنعشوائياالكونهذامثليكونأن

سرفمانظاموبالخطةبالاتفاقاؤلدكانإذأامخرجوال
جميعهاظواهرهتنظخوقوانيننظاممنقيهما

علىعينىوأناالكاتبيقولكماالوقتطول

ذلكعلىالداخليةعينىكانتالسينمافىروايتىمخرج

الكونخريطةرتبالذىالخفىالمخرجاآلخرالمخرج
السحبمنالشفيفةوستائرهوسماواتهأراضيهوسؤىالكبير

النجوموأطلقالهائلةالفلكيةالديكوراتهذهوأقاموالغيرم
فىالهائلةالناريةواأللعابوالشهبوالمذنباتوالسئدمالدؤارة
نهتفأنفسنانجدأالالدنيااسمهالذىاألبدىالمحفلذلك

11إلهليمقلبهفىالجاهلقالقإلمنمعتلقائيا
يديهبعمليخبروالفلكاللهبمجدتحدثالسمواث

األعلىالمثلأوالوجودبرهانبر
هوله161801وله8الءول

أنيمكنكانماإدئهفكرةوجودأنهوبرهانالهذاوخالصة

خارجحقيقةفىأساسلهايكنلممااإلنسانعقلعلىتخطر
كمكنالإلهوجودتصؤرامكانيةإنعنهتمامأومتميزةاالنسان

3ء



اللةوجودمننابعالفكرةهذهووجودأساسبدونئكونن
حتىأومنأناوللمأنسلمالقديسقالوقدهاءورا

أسمىءثىإلىيتطعدائمأاإلنسانىفالفكرأفهمأنأستطع
نفسهوجدعطمأشيكأتصؤركلمااإلنسانىوالعقلمنه

ويسعىمنهاكملهوماإلىبتطعءشىوكلأعظمهومايثصؤر
منأقللهتصؤرنايكونمطقكاملموجودمنإذابدفالإليه

قدنكونالحقيقةهذهأنكرناأنناولواللههووهذاحقيقته

اإلنسانىالتفكيرمجالكلأنكرنا

عولهاهمول3الولعولاالخالقبرهاند

يااللئزامالفطرىاإلنسانشعورمنينبعالبرهانوهذا

ذكاؤهاكانمهماالحيواناتعنيختلففاإلنساناالخالفى

وأنهاألعمالبعضبعملأنعليهينبغىبأنهعرثيأنهفى

الشعورهذااألخرىاألعمالبعضعنيمتنعأنعليهينبغى
والاإلنسانعلىتحكمأخالقيةسلطةوجوديفترضبااللتزام
اإلنسانعنخارجكيانمنمنبعهابلداخلهتكونأنيمكن

نحوهتتجهوالجمالوالحقللخيرأعلىمثالوجودمنبدالبل

اللههووهذااالنسانحياة

الفالسفةيستخدمهاالتىالشائعةاألدلةمناألربعةاألدلةهذه
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إنناقبلمنأشرناوكماذلكفىيتثئكونلمناللهوجودتأكيد
منأبسطومنطقينهاوجاهتهارغملوجدناهاقيهاالنظردققنالو
علىتبرهنالنهاذلكاإللهيةالذاتوجودلحقيقةتتعرضأن
والذاتوالمخلوقاتالكونوجودواقعمنالحفيفةهذه

فيقولاألطفالمنطقاإلنسانيستخدموكانمااإلنسانية
سببمنلدفالسببموجودولكلموجودأالكوندامما
قدرةأنمنبدفالموجودادمتماأواللههوالكونلهذا
اللههىالقوةهذهأوجدتنىما

ومنالكونوجودمنوأصدقأسبقأدئةوجودأنوالواقع
منيكونلذلكالعفلمنوأشملأعظمواللهاإلنسانودوج

ألنهادراكهبمكنالالذىهذاوجوداثباثنحاولأنالسذاجة
العقلوهىاإلنسانىاالدراكآلةباستخداماالدراكافوق

البشرى

حقيقةادراكعنعاجزاإلنسانىالفكرأنالتاريخأثبتولقد
هدهإلىطريقهيتلمسأناإلنساناستطاعلووحتىالئه

عنشيئايعرفلكىذإتهاللهمنأعالنإلىحاجةفىفانهالمعرفة
ءجاهنامناالعالنأوالوحىبهيقومالذىالدورهووهذاالله

بالوحىنفسهاللهأعلنهاكمااللهحقيفةيشرحلكىالالهوتعلم
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الالهوثءعلمامناقتربواالذينالفالسفةبعضهناكأنلى

ولذلككانبالعقلاللهمعرفةامكانيةعدمإلىوأشارواالفكرفى

هربرتقالفقدالمعنىبهذامرتباالاإللهيةللذاتتعريفهم
معرقتهالمميهنوغيرالمعروفغيرالسببهواللهإنسبنسر

الظواهرجميعفىلناالمعلنةالغامضةوالقوةالكونهذالكل

كنيسةءوآبااليونانيينالكنيسةءآبامنكثيرونتأثروقد
اللهإنوقالوادئهالتعبدبأسلوبوربطوهالمعنىبهذااالسكندرية

اللهطبيعةوإنإليهالوصولأومنهأالقترابيمكنالمهوب

االنسانيذكرهماأنمنأقدسوهماالوصفيفوقانومجده

اللهنفهمأننحاولعندماإنناءأباسيليوسالقديسوقال
لذلكعاجزينونففالكاملالفهمعنبعيديندائمأسنظل
أثناسيوسالقديسوقالونخشعنصمتأنهوللهاكرامنافدليل

النهايةفىفاللهنفسهباللهإالئعزفالاللهإنوالقديمباسيليوس

الئهأعماقيفحصالذىهواللهوروحلنفسهيشهدالذىهو
الذىالقدسالروحباعالنإالاللهعنشيكانفهمانيمكناللذلك
نفسهاللههو

فىوأثناسيوسآريوسيينالخالفنقاطبينمنكاذوقد

اإلنسانيفهحهالماإنقالآريوسأنالميالدىالرابعالقرن
آريوسأنكراألساسهذاوعلىصحيحايكونأنيمكنال
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المقدسالكتابتعليمإنأثناسيوسقاللينماالمسيحاهوت
يحكنناالذاتهفىاللهوإنبشرىبتعليممقارنتهيمكنالاللهعن
رضىلكنهإليهتقتربأوتستوعبهأنتستطعالوأقكارنافهمه
المسيحيسوعاتضاعفىويفديناضعفنافىإليناياتىأن

3

الالهوتعلم

أنهنرىالعلمهذاعلىنطلقهالذىاللفظفىنفكرعندما
ئىء515ألاالنجليزيةفىوهواللهنفسهالجاللةلفظمنمأخوذ

لذلكاللهمعناهاوالالتينيةأليونانيةفىكلمةوهىء30من

وأعمالوشريعتهوصفاتهاللهفىيبحثعلمهوالالهوتقعلم
القياميوجبالتىواألعمالاعتقادهايوجبالتىوالتعاليمعنايته
بها

قسمينإلىالالهوتعلمالباحثينبعضقسموقد

ألنهالفلسفةإلىأقربوهوالطبعىالالهوثعلما
الوحىدونالطيعةمنحقائقهيستخلص

يستخلصالذىوهوالوحمىأوالكتابىالالهوتعلم2
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فىيعنيناالذىهووهذاالوحىأسفارفىءجامماقائقه

اإلنسانلدىتكرنأنالممكنمنأنهقمعالدراسةهذه
الطبيعةفىوالنظرالعقلىالتاملمجردمناللهعنقكرة

المرنمتعبيرحدعلىوالمخلوقات

اللهبمجدتحدثالسموات

1امزيديهيعمليخبروالفلك

مثلالمنظورةغيراللهأموربأنالرسولبولسقولوكذلك

فدزكةالعالمخلقمنذترىوالهوتهالسرمديةقدرته
هذهأنإال126ااروبالمصنوعات

المعرفةاإلنسانلتمنحكافيةليستالطييعيةاإلعالنات

الشزمنالخالصإلىإالنسانتقودالتىبالئهالكافية

أناإلنسانعلىالمستحيلقمنالصالحةالحياةواتباع
ويتمئعاللهيمجدكيفالطييعةومنعقلهبقوىيعرف

المعرفةوهذهاللهصفاثمعرفةقثضىذلكألنيه

الوحىطريقعنأعلنهافقدلذلكالبمثوقدرةئفوق

أنمنيثأكدأنيستطيعاإلنسانىالتفكيرتاريخيدرسومن
لبعضشافيةأجولةيجدواأنعنعجزواوالفالسفةدنالمفكركبار

اآللهةقصدإنسولونأقالفقدبالتهالمتصلةالمسكالت

معرقةكلإنسقراطوقالالبشرعنتمامأمكتوم
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أفالطونوقالاآللهةلناتعلنهاأنيجبباآللهةحيحة

اآللهةءأنبيامنأواآللهةمنإالالحقائقنعرفأنلناليس

فإنلنايعلنهابنبىإالاآللهةإرادةبهانعرفوسيلةهناكوليست

كماباللهيتعلقمالفهماإللهيةاإلنارةإلىيحتاجاإلنسانعقل
الموجوداتلترىالشمسنورإلىالعينتحتاج

فىءماجاعلىهذهدراستنانبنىنحناألساسهذاعلى

ومعكتابيةالهوتيةدراستنافتكوناللهعنالمقدسالكتاب
فىلكنناالدراسةءأثنافىعقولناأفكارنغفلأننستطيعالأننا

اللهكالمباإليمانونقبلتفكيرنابقصورنعترفأنيجبالنهاية
الكتابفىلناالمعلن

محاولةإلىماحقيقةمعرفةفىالراغبونيلجأأنالمعتادومن

ءوأشياموضوعاتعلىهذاصحوإنماهيتهابيانأوتعريفها
تعريفبمجردنكتفىعندمابالغرضاليفىقدفانهكثيرة

اقترابنامجردأنولنالحظاللههومنأواللههوما

فىالجوابمنءبجزاالقرارضرورةأمامأوقفنانفسهالسؤالمن

مامنبدالمنللكلمةاستخدامنامجردفإننفسهالسؤال
الشخصيةصفةوهىاللهصفاتمنبصفةاعترفناقدأننامعناها
العربيةاللغةفىمنةكلملهاتستخدمالتىالعاقلة

روحبأنهاللهيعرفالمختصراإليمانأصولكتابفى

3



وعدلهوقداستهوقدرتهوجودهفىمتغيرغيرمدىمحدودسير

وحقهونجودته

غيرروحبأنهاللهئعرفالمطولاإليمانأصولكنابوفى
وكمالهوغبطهومجدهوجودهفىذاتهومنذاتهفىمحدود

كلفىحاضرئذزكغيرمتغثركيرسرمدىللكلكاف

قدوسحكيمءئىبكلعالمءفىكلعلىقادرمكان

اناإلحسوكئيرالغضبءبطىرؤوفرحيمعادل

احمالمرو

هومانعالالجامعالتعريفأدالمنطقدراسةمننعلموكحا
6كامألتصؤرأالمعرفءالشىتصؤرعلىتفكيرنايعاونالذى

يسفىوبذلكغيرهثحيئأنتصورأنلناالتعريففاليسمح
ءثىالصفاتمنصفةنغفلأنلناالتعريفيسمحوالمانعا
الثعريفنقرأعندماونحنجامعابسمىوبذلكالمعرف
علىالصعبمنكثيرةءأشياعلىيشثملأنهلرىاللهعنالسابق

بالزمنمحكوملمطفىنحيانحنفمثألنتصورهاأنعقولنا
نحياونحنواألبديةاألزليةمعنىنتصؤرأنعلينايستحيللذلك
معنىنتصورأنعلينافيصعببالمكانمحكومةمعينةحدودفى

علينافيستحيلمادئعالمفىنحياولحنالمحدوديةعدم

التعريففإنالكلوفوقالماديةمنالروحانيةمعنىتجريد

ئذزكغيراللهأنلنايؤكدنفسه

يم1



أنيجبأنناالواقعالموففهذاءإزانفعلأنيمكنناماذا
جلقالئهعقولنافىاللهقكرةنحتوىأننستطعالباننانعترف
أننستطعوالعرفناونحتويهأننستطيعواليحتويناجالله
بانونكتفىقدامهلثواضعأنلنافخيرالمعرقةكمالنعرفه
وأسمائهوألقابهومعامالتهثجلياتهمثلفحمسبعنهشيئاندرس

القديمبعهديهالمقدسالكتابفىلناتظهركماوصفاته

دوناللهعنشيثأنفهمأننستطعالدراسةهذهومنوالجديد
ئدزككيرقهووأدركناهاللهفهمنافدأنناناعىأن

ىسأنطلبعندماالنبىبموسىالحالهذهفىأشبهناوما

3381خروجأمجدكأرنىللهفقالاللهمجدمجرد
اإلنسانألنوجمهىترىأنتقدرالعليهاللهردقكان

الصخرةعلىفتففمكاذعندىذاهوويعيشيرانىال

الصخرةمننقرةفىأضعكأنىمجدىاجتازمتىويكون

وأماورائىفتنظريدىأرفعثمأجتازحتىبيدىوأسترك
330232خرئرىفالوجهى

عملهآثارهواللهعننعرقهأننستطيعماأقمىأنهذاومعنى
اللهتدسكلهوالذىالعالموفىالتاريخفىوتعامالته

قدسههبهلفىالرب

202حبقوقاألرضكلياقدامهفاسكتى

يم3



اللهنحوالمتأملالمنعبدالخاشعاالتجاههذلنايكونإذ
أنناوندركعنهعقليأنعرفممااكئرباللهاختباريأنتعرهـعندئذ

منشخصفى4معهولثركةعةلناوصارتاللهمنعرقاقد

الساكنوسالفلىوبالروحالمسيحيسوعالربلقدائناأرسله
هىهذهألنهاألبديةالحياةبلالحياةلنائكونوبذلكفينا

ويسوعوحدكالحقيفىاإللهأنتيعرفوكأناالبديةالحعاة
713يوأرسلتهالذىالمسيح

يم3





تجلئاتمنوو

القديمدالعفىللبشرالده



ثيمف

هاثص



مهيد

ادراكنايفوققهوئذزكوغيرمحدودغيبرروحاللهأنعرفنا
هذهعنشيئأنعرفأننريدذلكرغمنالكنالقاعرالبشرئ
المعرفةإلىالتطلعاإلنسانيةعقولنايعةطمنألنهاإللهيةالذات
هاءوراوالسعى

بفكرهاإلنسانيستطعالالذىالوقتفىأنهذكرناولقد
اللهفإناللهصفاتيعرفأنوملكاتهعقلهواستخداموادراكه
إالعالنهذايتلقونإذوالناسمتنوعةبطرقثرللبذاتهيعلن

هذاأثرحياتهمفىيختبرونباألحرىأواللهعنشيئأيعرفون
يعئراإلنسانأنوطبيعىغيرهمومعمعهموتعامالتهوعملهاإلله
وهناليوميةاحياتهفىيستخدمهاالتىالعاديةباللغةاختبارهعن

األقلعلىصعوبتيننواجهأنفسنانجد

عنتعثرأنعلىالكلماتقدرةوعدماللغةقصورهىاألولى

للهاإلنساناختبار
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هذهنجدالبحيثدلهالناساختباراتتنوعهىالممانهة
أنبناويليقالناسجميععندمتسابهةاالختبارات

الصعوبتينهاتيننشرح

عنللتعبيرأسلوبأيملكونالالبمثرأنهىاألولىاللصعوبة
والتىتعلموهاالتىاللغةإالالغيرإلىونقلهاواختباراتهمذوإتهم

وحتىالمحدودالخسىالمادىالعالمفىباختباراتهمترتبط

أنأحيانايضطرونبهايسعرونالتىواالحساساتالمشاعر
والماديةالحسثةاألوصافمنمستعارةألفاظألهايستخدموا

منقلبىقفزيقولمفاجئاامفرحاخبرايسمعفمنءلألشيا
منيتحركلمالقلبأنمعصدرىانشرحأوالفرح
االنسانكيانتعخالفرحاثارولينشرحينفتحلموالصدرمكانه
ومنفقطالصدرأوالقلبعلىقاصرةوليستكذالنفسى
انخلعأوعروفىفىدمائىجمدثيقولمخيفأمنظرايرى
األوردةفىالعاديةحرارتهدرجةفىيظلالدمأنمعقلبى
الصدرىالقفصفىمكانهفىئابتايكونوالقلبنثرايوال

تصفالتىالتعبيراتإلىننظرأنيجبالنسقنفمىعلى

بلغةباللهشعورهمعنيعثرونقالناساللهعنالبشراختبارات
بيننمئزأنيجبلذلكالمنظورالعالممنيستعيرونها
اللغةنفسألفاظإستعمالوبينالعادىحديثنافىللغةاستخدامنا
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اللهعنالحديثى

سفرهمنالسادسحاحاألفىمثالءإشجابقولفعندما
كرسىعلىجالساالربالسيدرأبتالملكالعزوفاةسنةفى

لكلفوقهاقفوذالسرافيمالهيكلتمالوأذيالهومرتفععال
وباثنينرجليهيغطىوباثنينوجههيغطىباثنينأجنحةستةواحد
الجنودرصثقدوسقدوسقدوسوقالذاكنادىوهذاثطير

صوتمالعتبأساساتفاهتزتاألرضكلءملمجده

ا6إشدخاناالبيتوامتالالصارخ

اإللهيةللمناظرعلمياوصفاليستالتعبيراتهذهفإن
عنشالتساؤالمشابهةأسئلةعليهانبنىأنوالنسنطيع
قائمأأوجالساالرببكونكيفمثألقنسألالمحسوسات

وهلعليهيجلىكانالذىالعالىالكرلصىارتفاعمفداروما
تمالكانتالتىاللهأذيالهىوماأجنحةستةالمالئكةلكل

الخالهيكل

روحيةبكيفيةاستطاعءإشعياالنبىأنالنصهذامننفهملكننا
بحضوريشعرأنروحىتأملفىأورؤيافىءسواخإصة

أنويدركوالخشوعبالهيبةيسعرجعلهالهيكلفىدلهخاص
أقدامهاتعزىأووجههاتكشفأنتستطعالالمخلوقاتأقدس
وقفإذالنجسالضعيفاإلنسانهوحالهيكونفكيفقدامه
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اااإللههذاحضرةى

صورةفىاللهتجيلواتفكيرهمبدائيةفىالناسبعضأنننكرال
هذاننسبالأنناعلىئفكيرهممحدودكةبسببوذلكبمثرية
البمثرمثلاللهبأنتوحىبلغةاللهعنتحدثوامنجميعإلىاالتجاه

وذراعالربيمينعنفرأناقإذاباإلنسانالشبهقريبأو
ءاألعضاخيالنافىنتصورأنينبغىفالالربوعينالرب

ومعونةالربقدرةإلىتشيرالتعبيراتهذهانبلالبشرية

بأنهاللهوصفعندوحئىالربوعنايةالربومعرفةالرب

هذهنقارنأنينبغىالالروحأواالبنأواآلب
أوالبنوةأواألئوةمعالىمنالبضريةلغتنافىثعنيهبماالكلمات
إالاأللفاظهذهوماتمامأذلكعنتخنلفإنهاالروحانية

نعئرأننستطعالوعقولنانفوسناإلىأخرىمعانلتقريبوسيلة
باأللفاظعنها

اإللهيةللذاثالبشراختباراتتنوعهىالثاليةوالصعوبة

إلىالتعرفأواللهمعرفةأنندركأنيجبءبدذىءوبادى
منشخصأوءاألشيامنماءشىمعرفةمنتعقيدأاكثرالله

هذهتتوقفاحرعلىماطرفيتعرففعندمااألشخاص
مثاللالفتعرفالطرفينمنطرفكلحقيقةعلىالمعرقة

علىالكيمبائىالعالمتعزفعنختلفالحلوىمنقمةعلى

ه



يضيفنماومذاقهابشكلهايهتمفاألولنفسهاالحلوىطعة
الخالغذائيةوقيمتهاوخواصهاالكيميالىتركيبهاذلكإلىاآلخر

علىتعرفنامنتعقيدااكئراألشخاصعلىتعزفنافإنكذلك
لالشنخاصالحقيقيةمعرقتناألنالحيواناتأوالنباتاتأوءاألشيا
رادتوكلماخاصةوتعامالتمعهمماعالقةوجودنفتضى

أفعالهمردودوعرفنالهماختباراتناتنوعتقرباالعالقةهذه
لهممعرفتنازادتالمواقفمختلففىوتمرفاتهم

أسمىأنهمنشعرالذيناألشخاصبعضعلىنعزفناأنكما
عنيختلفالسلطانأوالعلمأوالمقامأوالمركزفىءسوامنا

الناسبعضبأنشعورنافإنوأقاربناألصدقائنامعرفنناأسلوب
ويسمحوامنايقتربواأنبلهفةننتظريجعلنامناأعلىمستوىفى

هىهذهكانتقاذااممثرعليهمنتعرفحتىمنهمباالقترابلنا
يكونفكمواألشخاصءباألشياعالقتنافىالمعرفةدرجات
المتسامىاإللهتعالىاللهشخصيةعلىنتعرفأنأردناإذاالحال
اومحدودمحسوسوصفكلعنوالمنزهالبشرفوق

الربقالهكذأإرمباسفرفىاللهقالأنعجباللذلك

بجبروتهالجبارواليفتخربحكمتهالحكيماليفتخرن

يفهمبأنهالمفتخريفنخرنبهذابلبغناهالغنىفنخروالي
األرضفىوعدألوقضاغرحمةالصانعالربأناأنىويعرفنى

ءا



93242إر1أسزبهذاأنى

اللهاختبارالحقيقةفىمعناهاللهعلىالتعرفألنذلك

وقلوبهمحياتهمتتفتحالذينالمؤمنينامتيازهووهذاشخصيأ
نفسهويعلناإلنسانمنيدنونعمتهفىالذىاللهتختبرلكى

ونجدهادثهاآلخرينالناساختباراتنقرأأننستطعونحنله
بالحرىبلالشكوكأوبالحيرةهذايصيبنافالالتنوعكثيرة
تتنوعأنالطبيعىمنيجعليستقصىالالذىاللهغنىألننسعد
االختباراتهذه

المقدسالكتابفىالواردةهىاالختباراتهذهوأصدق

فيهوردمافإنلذلكاللهمنبوحىكتبالكتابأننؤمنألننا

نئيجةفيهايفعأنلالنسانيمكنالتىاإلنسانيةءاألخطامنيخلو
لصدقالكثيرةاالدلةعنقضألهذالنفسهخداعهأولغروره
والمعجزاتباآلياتاللهمندهوتأالمقدسالوحى

البشرمعاللهلمعامالتثاريشأالمقدسالكتابفىنجدإنجنا
أواللهقيهايتجلىأحداثاونجداللهشخصيةعنشيئألناتكشف
شخصيةعنشيئاأيضأمنهانعرفللبشربأخرىأوبصورةيظهر

بطبيعثهمعرفثناتزيدتعالىدلهمتعددةءوأسماأوصافأونجدالله

اخئبارناعنتمامأتختلفالنظريةالمعرفةتلككللكنوصفاته
أنبجبلكنناأذهاننالتنيروضروريةالزمةإنهادئهالشخصى
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يكلمناأنهقيهنشعرللهخاصااختباراأنفسنانحننجتازأنتوقع
وارشادهلقيادتهتلوبناونفتحقدامهفنتوإضععفناوخطايانعن

تتغيرهناللعالمرسالتهفىمعهءوئركالهءأبنافنصيرلنا
عنابعيدةقوةمجردليسلنابالنسبةاللهويصيركلهاالحياة
علىشخصيأسيدأيصيرلكنهندرسهانظريةوالفوقنانسمو
علينايحنوعطوفمحبأوأباحياتنا

وأحالمأوهاممنوالخيالأوفراغمنينبعاللئهواختبارنا
خاللمناللهعلىنتعرفأنالجادةمحاولتنامنينبعبلصبيانية
واستعدادناالمفدسالكتابفىووصايإهذاتهعناعالناته

الحقيقىواالنسغاللطاعتهالعاطفىمجردوليسالحقيقى

ئهضاربا

علىنتعرفبهاوسيلةأصدقهىالمفدسللكتابدراستناإن

بشريةبلغةاالختباراتهذهنفرأأنناومعدلةالناساختبارات
االختباراثهذهأنومعقبلمنأوضحناكماالتعبيرعنقاصرة
الدراسةهذهخاللمنأنناإألبعضعنبعضهاومخنلفةمننوعة

اللهفيعذناالمقدسالتاريخفىاللةعلىنتعرفأننستطع
الشخصىاختمارنافىإليهتعرفناوهىالتاليةللخطوة

للبشراللهتجلياتمنصوراندرسأنالضرورىمنكانلذلك

العهدفىاللهصفاتأوءأسماعنوقكرةالقديمالعهدفى
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العهدفىاألسمىاعالنهعنلدراستنانمهيدالتكونلقديم
المسيحيسوعشخصفىالجديد

ءفى



أ

الفهوجه

استخدموقدبانيمأوفانيمأالعبريةباللغةالتعبيرهذاويرد
يكيفيةالثهبحضوراألحساسإلىليشيرالئهوجهرؤيةالتعبير

معينموفففىخاصة

وأوالدهزوجناهومعهأرضهإلىراجعابيعفوكانعندما

سينتقمعيسوأخاهأنتوفعوالعبيدوالبقرالغنممنالهائلةثروته
وأساليبهالبشريةبوسائلهوحاوللهخداعهألجلمنه

قطيعأقطيعأالهدايافجهزعيسوأخاهيستعطفأناالسترضائية

وبعدامامىالسائرةبالهديةوجههأستعطفقائالتسبقهلكى

2302تلكوجهيأيرفعأنعسىوجههأنظرذلك

روحيأاختبارايعقوباجتازووحدئهوقلقهخوفهوسطوفى

نحنالفجرطلوعحتىإنسانايصارعكانفقدوعنيفاونفسيا
أورؤيافىكانهلالصراعهذابشثلنجزمأننسئطيعال
يعقوبأنهوالمهمإنماجسديةصورةفىاللهمنمالكهءجا

البركةمتهاويطلبيصارعهاكانالتىالسخصيةبعظمةشعر

أنهوهواالخحبارهذافىدرسايعقوبوتعلم6بالحاح

ه



بتواضعيتقبلهاأنعليهبلاللةمنالبركةينتزعأنيستطيعا
االختبارهذافىوتواضعيعقوبانكسرلقداللهمنكنعمة

هواللهأمامانكسارهوكانقخذهخقانخلعحتىيصارعوهو
يطلبكانيعقوبأنوالظاهرباركهاللهألنالحقبفىاالنتصار

قائألقبلمنصلىكماعيسوأخيهيدمنالسالمةاللهبركةفى
يأتىأنمنهخائفألنىعيسويدمنأخىيدمننجئى

قائالصراعهفىثمسكلذلكالبنينمعاألمويضربنى
اسمأأعطاهأنهالنتيجةوكانتتباركنىلمإنأطلقكال

تلإسرائبليعقوببعدمافىاسمكيدعىاللهوقالجديدأ

هذابعد2382تكوقدرتوالناساللهمعجاهدتألنك
ومعناهافنوئيلأوفنيئيلالمكانذلكاسميعقوبدعااالختبار
وئجمتلوجهوجهأاللهنظرتألنىقاثالاللهوجهبالعبرية
نفسى

خاصةبصورةاللهبحضوراإلنسانفيهيسعراختباروكل
منموسىطلبفعندمااللهوجهرؤيةبانهعنهرئعأنيمكن

وجهىلهاللهقالأعرفكحتىطريقكعلمنىقائألالرب
3341خرقأريحكيسير

عنوجههيحجثاللهبأنالتعبيرفإنصحيحأيضأوالعكس
وبذلكاإللهىبالحضورالشعورعناإلنسانإبعادمعناهاإلنسان
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بركةوبالأمانوبالحمايةبالكون

الربءيضىتتضمنالكهنوثيةالبركةصفةكانتلذلك

ويمنحكعليكوجههالربيرفعويرحمكعليكبوجهه
652عددسالمأ

للربقالهابيلأخاهقتلأنبعدبذنبهقايينشعروعندما

أختفىوجهكومناألرضوجهعناليومطردتنىقدإنك
يختفىفكيف441تكاألرضأفىوهارباتائهااممون

مكانكلفىحاضرالربأنمعالربوجهمنماإنسان
عنبعيدأنهيشعراإلنسانأنهوهناالمعنىءشىعنهيخفىوال

األلهيةالرعايةعنوبعيداإللهىالحضور

غضبىفيشتعلعهودهوينكثيتركهعمناللهقاللذلك

وتصيبهمأكلةفيكونعنهوجهىوأحجبوأتركهعليه

ليسإلهىألنأمااليومذلكفىيقولحتىوشدائدكثيرةشرور
1371ثثالشرورهذهأصابتنىوسطىفى

المطلقومجدهالكاملبهائهبمعنىاللهوجهأنفمعإذا
العالمهذافىوهويستطعالاإلنسانألنئرىأنيمكنال

لعنايةاإلنساناختبارلكنويعيشاللهوجهيرىأنالمحدود
فعندماواإلنساناللهبيناالتصالمننوعائعدوبركتهومحبتهالله
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أجيزبالقولاللةعليهردمجدكأرنىدلهموسىال

علىفءوأتراقدامكالربباسموأنادىقدامكجودتىكل
فىوجههيظفراللهأنبمعنىأرحممنوأرحمفءأترامن

وبرأفثهبمراحمهبهاينادىالتىوبإلرسالةوجودثهعنايتهأعمال

اإلنسانأنأى33خروجهىترىأذتقدراللكن
والحتىإلمحسوساتوجوديدرككماأدلهيدركال

ياتالمعنو
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اللهكلمةأواللهوث

ردباأوئوللعبريةباأ
إليهاالمشارالكلمةفانفمدوال

لوجوساياليونالهة

بعفالمواقففهناكباإلنساناللهالتصالصورةأيضأهذه
وعندمامعنيةرسالةإليهيوجهاللهبأناإلنسانيخهايشعرالتى

سماعيختبرفانهاللهروحلعملمتفتحأنفسهمعصادقايكون
هناكأنإالإنسانكلمعممكنهذاأنومعاللهصوت

أهميةتظهروهناالناسبعضعندالنفسلخداعاحتماالت
الواعىالحقيفىواالستعدادللربالكاملوالنسليماإلخالص

وفىالتباآللهمأقوالهيؤيداللهكانءلالنبياوبالنسبةلطاعته
الربكالمتفسيرأوادراكفىالخطأمنيعصمهمالوقثنفس
اللهأنياعونكذبةأنبياغهناككانأنهالمعروفمنلكنلهم

تفسيريسيئونأوقلوبهمءألهوايصغونالحفيفةفىوهمكلمهم
الربرسالة

للبشروصوتهالربكالمصورتنؤعنرىالقديمالعهدوفى
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الربأرعدالمرنمكقوليعةالطفىمعينةمظاهرفىنراهاقد
سهامهأرسلناروجمرئزدأصوتهأعطىوالعلىالسموإتمن

ومع813141مزفأرعجهمكثيرةوبروقأفشئتهم
بهايوجهاللهلكنالناسجميععلىتجرىالطييعيةالظواهرأن

بهماتصلقدبذلكفيكونالناسبعضقلوبإلىرسالة
إلهيينوقصدلهدف

ءباألنبياءاآلباكلماللهإنالعبرانيينإلىالرسالةكاتبويفول
لماللهأفيذلكومعنىااعبممثيرةوطرقبأنواعفديما

الحديثهذاوكانءباألنبباخاطبهبمبلمباشرةالناييخاطب
محميرةوطرقبانواع

قلوبهمءتهىبكيفيةالطيعةفىصوتهالطرقهذهبينومن
أنيريدكانالتىالرسالةأواإللهىالوحىلتتلقىوعفولهم
بهايكلفهم

وحيدبانهشعركيفعنهنقرأالنبىإيليالذلكمثالنأخذ
وأرادهءأنبياوقتلواالربعهودتركواقدشبوسطفىومهدد

أمامالجبلعلىيقفأنفناداهمعينةرسالةإليهيقدمأنالرب

واإلنسانواألرضالسمواتءمالىالربأنوطبيعىالرب
شعرالمحددالمكانذلكفىلكنومالحطهعينهتحتدائمأ
الملوكسفركاتبودصفخاصةرسالةليتلقىيعذهاللهأنإيليا

ه



فيفولالربرسالةإيلياتلقىكيفألول

الجبالشفتقدوشديدةعطيمةوريحعابربالربوإذا
أنأىالريحفىالربيكنولمالربأمامالصخوررتوكس
رسالةيتلقلملكنهوجاللهالرببعظمةالريحتلكفىشعرإيليا

فىالربيكنولمزلزلةالريحوبعدالريحهبوببعدالربمن

وإيلياهناإلىالنارفىالربيكنولمنارالزلزلةوبعدالزلزلة

مغارةإلىدخلقدوكانالرسالةليتلقىيعدهواللهينتظر
صوتالناروبعدالعاثيةالطيعيةرالظوهذهمنءليختبى

باستعدادهوشعرإيليانفسهدأتوهناخفيفمنخفض

لفإيلياسمعفلماالملوكسفركإتبيقولالرسالةلتلقى

ووقفوخرجوالرهبةواالحترامالخشوعدليلبردائهأوجهه

المغارةبابفى

هىخاصةبمهمةكلفهالذىاللهوتيسمعأناستطاعوهنا
91ملاعنهعوضانبيأوأليشعملكاياهويمسحأن
صوتأسمعوهلأدئهكلمهكيفلونءيتساوكثيرون961
فىكأنهالرسالةوتلفىروحيةغيبوبةفىكانأمفعالأذنيهفى

نظرةأدلهإلىننظرزلناماأنناعلىدليلنفسهااألسئلةهذهااحلم
بهاسمعالتىالوسيلةكانتياأألنهثريةبشبهأوبشربة
هذابعدحياتهإلىدخلجديدأشبئاأنهودالمؤكفانالرب
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يشعراألولالملوكسفرفىالقصةهذهيقرأومنالختبار

سماعهكيفيةعنالساذجةؤالتالتسامنوأعمقأهمبمعان
للرب

نفسوفىالموتلنفسهويطلبوئائراوحزينايائساإيلياكان
كانتالربعملعلىالغيوروحدههوأنهيحسكانالوقت

نفسوفىالموتلنفسهيطبقكيفبالمتناقضاتمليثةنفسه

ابالموتالربءاعدامنمهددأنهيسكوالوقت

اللهلهالربأظهرهاالتىالعنيفةالطيعيةالظواهركانتولقد

متفجرةناريةعنيفةمشاعرمننفسهفىيجولعماتعبيرا
نوبءالهادىالجؤوفىءالهدوفىكلمهاللهلكنكالزلزال

آالفسبعةفهناكالربعملعلىالغيوروحدهليسأنهله

يمسحأنمنهطلبثماألصناميعبدونوالدلهيسجدونشخص
كلويستخدمالئاريخفىيعملاللهأنلهليبينالملوكبعض

يمسحأنمنهوطلبالشعبتأديبفىقصدهلتحقيقالظروف
أوبهستستمرالربرسالةأنيتاكدوبذلكعنهعوضأنببأأليشع
بدونه

تريناالقديمالعهدفىءلالنبيااللهتجلياتمنصورةهذه
حياتنافىنتصورهعمايختلفيئمكلفىاللهوكالماللهصوت
البشرية

هفى



فىلمولمىالشريعةاعطاؤههىأدئهتجلياثمنأخرىصورة

فىالشبعنينوبموسىوكانرهيبةمناظرفىحوريبجبل

الشعبموسىجمعكيفالتثنيةسفرلناوبروىالوصاياتلفى
األقوالهذهلهموقال

قطعآبائنامعليحوديبفىعهدامعناقطعإلهناالرب
لوجهوجهاءأحياجميعنااليومهناالذيننحنمعنابلالعهدهذا

لينواقفاكنثأناالناروسلىمنالجبلفىمعناالربثكلم
ألنكمالرببكالمأخبركملكىالوقتذلكفىوبينكمالرب

كلمالكلماتهذهالجبلإلىتصعدواولمالنارأجلمنيخفتم
والضبابوإلسحابالناروسلىمنجماعتكمكلبهاالرب

الظالموسطمنالصوتسمعتمقلمايزذلمعطيموصوت

أراناقدإلهناالربذاهووقلتمإلىتقدمتمبالناريشتعلوالجبل
5تثالناروسطمنصوتهوسمعناوعظمتهمجده

اللهأرادمامعيننالسبللشعبالشريعةءعطاأسلوبكإنلفد
وعقابوغضبرهبةمنالناموسعنإسرأئبللسعبيوضحهأن

حقيفةلفهمالناسنفوسهيااللهفإنالناموسهذايخالفلمن
الناموسءاعطاعندفيهأوجدهمالذىالنفسىبالجؤالناموس

دالعبينالمقارنةمجالفىالعبرانيبنإلىالرسالةكاتبويقول

جبلإلىالناسأتىالناموسعهدفىإنهوالحديدالقديم
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بوقوهتافززوبعةوظالمضبابلهالىبالنارمضطرملموس

كلمةلهمتزادأنمنسمعوهالذيناستعفىاتكلموصوت

أوئرجمبهيمةالجبلسمتوإنبهأمرمايحتملوالمألنهم
أناموسىقالحتىمخيفاهكذاالمنظروكانبسهمترمى

218112عبومرتعدمرتعب

إلىالربنكلمكيفالسؤالمجردنتخطىأيضاهنانحنإذأ
وموسىفيهالشعباللهأوجدالذىكلهالموقفأنلنرىمومى

مضمونلفهملهمتهيثةهجملتفىكانثريعةالجبلعندمعهم

منأنهاباعتباروتقبلهاإليهممويىقدمهاالتىاألدبيةالثريعة
إلثة
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الفهجد

الناساختبارليصفالمقدسالكتابيستخدمهآخرتعبيروهذا
اللهجاللعنتعئرحسئةظاهرةإلىالتعبيرهذايشيروأحيانالئه

فىوآياتهعنايتهأعمالعظمةإلىيسيرأخرىوأحياناوهيبته
المختلفةالعالمأحداث

متظروكانبالفولالخروجسفرفىاللهمجدإلىأشيروقد
إسرائيلبنىعيونأمإمالجبلرأسعلىآكلةكنارالربمجد
ءسيناجبلإلىموسىصعودعندذلكوكان4271خر

ءسيناجبلعلىحلالربمجدإنقيلإذالثريعةيتلقىلكى
بالسحابوغطاه

الذبائحفيهاوقدمتاالجتماعخيمةءبناموسىاكملوعندما
وصفثعاالجتماخيمةغطتبسحابةإذاالربأمرحسب
هكذا

فلمالعسكنالربءبهاومالاالجتماعخيمةالسحابةكطت

عليهاحفتالسحابةألناالجتماعخيمةيدخلأنموسىيقدر
44353خرالمسكنمألالربءوبها
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لموإنالخيمةعنالسحابةترتفععندمايرتحلالشعبكان

كانثالربسحابةألنارتفاعهايومإلىيرتحلونالئرتفع
بيتكلعيونأمامليالنارقيهاوكانتنهارأالمسكنعلى

047383خررحالتهمجميعفىإسرائيل

فكرةلتقزبمحسوسةوسيلةالطيعيةالظواهرهذهكانتوقد

فىبدائيأيزالماكانالذىالسعبأذهانإلىالربمجد

بكنولمالنارعمودفىأوالسحابةفىاللهيكنقلمتفكيره
كانتلكنهاالظواهرهذهفىيتبلورذاتهالربمجدأنممكنا
عتهاتعبيرالاليمكنحقيقةعنباهتةتعبيرات

بعضفيهايرونءاألنبياكانالتىالرؤىفىجلياذلكويظهر

ورؤياالنبىحزقيالرؤىمثلبكلماتهمويصفونهاالمناظر

شبهالعرلقشبهوعلىالنبىحزقياليفولالالهوتىيوحنا

الالمعالنحاسمنظرمثلورأيتفوقمنعليهإنسانكمنظر
منظرومنفوقإلىحقويهمنظرمنحولهمنداخلةناركمنظر

لهاحومنلمعانولهانارمنظرمثلرأيتتحتإلىحقويه

مناللمعانمنظرهكذامطريومالسحابفىالتىالقوسكمنظر

وجهىعلىخررترأيتهولماالربمجدشبهمنظرهذاحوله
6282احزمتكلمصوتوسمعت

عرشوإذايفولإذمسابهامنظرايوحناالرائىويصف
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فىالجالسوكانجالسالعردقوعلىءالسمافىوضوع

فىالعرلقحولئزحوتوسوالعقيقاليشبحجرشبهالمنظر
423رؤالزمردشبهالمنظر

قكرةتتضمنهالذىالمعنىئريةبلغةفىلناتوضحالرؤىهذه
ناروهوعريثعلىيجلسلذلكملكفهواللهعنالرائى
األلوانالبعضفشروقدإليهالنظريمكنالأنهبمعنىولمعان
يسيرالالمعالنورمنهينفذحجروهواليشئببأنالرؤيافىالواردة

وقوةعدلهإلىيشيراألحمروالعقيقاللهطهارةلمعانإلى
إلىيشيرءخضرازمردةشكلفىفزحتوسوجودوأنكضبه
بعدرححةعهدعالمةهوالسحابفىقزحقوسألنااللهرحمة
خاللمنإالاللهغضتإلىالنظريمكنفاللذلكالطوقإن

منظرهذاإنقالإذدقيقاالنبىحزقيالتعبيركانوقدرحمئه
الربمجدشبه

فىاللهمجدرىأناستطاعبإإلنسانالفكرتقدمكلماأنهعلى
هووهذااإلنسانمعصنعهاالتىوعجائبهالتاريخفىعمله
63إلقاألرضكلءملمجدهالقولمعنى

فىاإليمانبعيناللهمجدىكانداندلةالمتعبدفإالنسان

أعبدواقيلكماأمإمهرهبةفىيقفحينوالصالةالخشوعساعة
ولذلكأعمالهفىاللهمجديرىأنيستطيعبخوفالرب
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إليكأنتإلهىاللهاالبريةفىامةالوسطفىداودقول

ناشفةأرضفىجسدىإليكيشتاق6نفسىإليكتعطثأبكر

لىرأقكقدكماومجدكثوثكأبمرلكىءمابالوالبسة

ذابتأيضأالمرنمبفولوكما3612مزأئدسك
أخترثكلهااألرضسيدقدامالربتدامالشمعمثلالجبال

ه79مزمجدهالشعوبجميعورأىبعدلهالسموات

اللهبسلطانبؤمنوهواإلنسانإننفولأننستطيعوباالجمال
سثرالتاريخأحداثكلفىالمتداخلةالربوبيدخالئقهفى

وبذلكاإليمانعديمتفسيرعنيختلفتفسيرااألحداث
التىالعبارةعمقنئبينأنلناويمكنالكهمجديرىأنطيعيست

إنلمرثاقالعندمالعازرقبرعندالمسيحالسيدعنصدرت

1104يواللهمجدترينباقن

06



المهاللى

العبرانىالفكرفىالربمالكأواللهماللىالئجيرإن

فترةفىاليهودعندوتطورتتكونتالتىالعضدةوجودهقييسبق

العقيدةأنالدارسينلجميعالمعلوممنفانهاتعهدبنيينما
كانواوالنىالبهودعندولول8اع8010الالمالئكةعنالمفصئلة

إلىأساساترجعالجديدالعهدأحداثحدوثزمنفىيعننقونها
العهدينلينمافترة

الربمالكاللفظأننرىالمبكرالعبرىالتفكيرفىلكن

والكلحةثريةلصورةفىنفسهعناللهاعالنعنلتعببراستخدم
رسالةحملهوالتعبيرفىقاألصلرسولمعناهمالكالبرية

اللهمن

يتلقونالناسنجلفأحيانأالتعبيرهذاإستخدامثوعوقد
إلبهميحملإنسانشكلفىالمالكهذاأوالرسولهذاوبستقبلون

فيعتبرونحياتهمفىاللهتدنجلفيهاوورونمهمنفوتخترقرسالة
فىفنقرأخاللهمنأوالمالكأوالرسولهذاقىالربرأواأنهم

ءالماعينعلىإبراههمجاريةهاجروجدالربمالكأن61نكوين

16



بعدونالحظإسماعيلسئلدأنهاثزهاوبوكلمهاالبريةى

رئىإيلأنتمعهاتكلمالذىالرباسمفدعتالقولذلك
اللهءأسمامناسمإيلو6131تك

الربماللثنادىعندما22تكوينفىبهذاشبيهشىوتكرر

الربيقولأقسمتبذاتىقالثمإبراهيم

وعندماناربلهيبلمومىالربمالكظهر3خروجوفى

بالقولالروايةالخروجسفركاتبيروىالعليقةمنموسىاقترب

324خراللهنإداهلينظرمإلأنهالربرأىفلما

رسولمناكثرنرىالكتابفىاألخرىالمواضعببضوفى
أنهمبعدقيماعرفنارجالثالثةإبراهيمإلىءجافقدمالكأو

81تكوينمنهمواحداباعتبارهيتكلمالربوكانمالئكة
91تكوينسدومفىلوطإلىيذهبانققطمالكيننرىولكننا

منرجالنأنهماسدومإلىالصالكانءوجاالتعبيرمنونفهم
ألنالشراحبعضدعاالذىاألمرإبراهيمإلىواءجاالذينالثالثة
أماوقتىتجسئدفىنفسهالربهوكإنالثالثباذذلكيفسئر

الكتابألنأيضأبشريةصورةفىمالكانفهمااآلخراناالثنان
أنيستبعدوالمرإتعدةالرجالنبالقولإليهمايشير

جنسللمالئكةاليسألنهاللهمنرسالةيحمالنفعالرجلينيكونا

6ا



إناثأوذكورعين

فىالربمالكالتعبيرأنالمفسرينمنكئيرونويعتقد

الالهوتمنالثانىاألقنومإلىخاصبنوعيشيرالقديمالعهد
منالتجسذقبلمؤثئةبشريةصورةفىالمسيحيسوعالرب

ونشمببأبوىؤزوجتهلمنوحظهرالذىمثألقهوءالعذرامريم
ودعياهنبيأظئاهإنهماحتىبشرىتجسدفىوظهر31قضاة

سألهولماتعاليموعلمهمابمواعيدوعدهماوقداللهرجل
عجيبوهواسمىعنتساللماذالهقالاسمهعنمنوح
وعندللربذبيحةتقديممنهماطلبلكنهياكلأنورفض
لهيبفىالمالكصعدءالسمانحوالمذبحعنلهيبالصعود

المرأتهمنوحوقالوزوجتهمنوحأدهشالذىاألمرالمذبح
3122قفاللهرأيناقدألنناموتأنموث

رسوأليششخدمبالعينئرىأنيمكنالالذىفاللهإذا
ليعلناللهارادةحسببشربةصورةفىيظهرالربمالكهو

إنساناالرسولهذاكانءوسواالناسإلىرسالئهويوصلارادته
مالكىأرسلهانذابالنبوةعنهقيلالذىالمعمدانيوحنامثل
امرقسأيضاانظرا3مالخىأمامىالطريقءفيهى

جنودأحدأوالالهوتمنالثانىاألقنومالرسولهذاكانأم
6م



اللهووونكانوأالناسفإنباخرىأوبصورةالسماولينلرب

ويعتبرونفيهويكلمهميوجدهمالذىالموقففىويختبرونه

وهوالتجلياتهذهبغيرورونهكيفألنهالربرأواأنهم
ئدركألمحدودغيرروحتعالى

6ء



5

الةروح

أوئقسأوريحمعناهابالعبريةروحكلمة
أنفاسترددأنالناسيعتفدأنالطيعىمنكانلذلكانسمة

هذاوعلىفيهزالتماروحهأنعلىدلبلصدرهفىاإلنسان
نفخاللهوأناإلنسانيةالحياةمبدأهىالروحأنفهموااألساس

حيةنفساآدمفصارحياةنسمةاإلنسادأنففى

ماذألكنوروحجسدمنيتكونالذىاإلنسانعنهذا

وليسروحذاتهاللهبينمااللهروحعنننكلمعندمانفمد
جسدأ

اللغةبقيودمرتبطينكإنواالمقدسةاألسفاركتبةأنالواقع
التعببراستعاروالذلكاللهشخصيةفىعقيدنهمعنعبزواعندما

التىالقوىمنجوانبيصفوالكىألئهعنيتكلمونوهمروح
اإلنسانفىبهايفكرونالتىالصورةبنفساللهفىتصوروه

وروحاللهبينتمييزاكثيرةآياتفىنجدالاألساسهذاوعلى
المرنميقول931مزمورففىالله
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روحكمنأذهبأين

أهربأينوجهكومن

قولهفىذاتهاللهإلىليسيراللهقدسروحعنءإشعياتحدثو
إيقعدوالهمفتحولقدسهروحوأحزنوأتمردواولكنهم

3601

منعملإلىيشيراللهروحأننرىالمواضعبعضفىلكن
فىروحىنيدالاللهقولفىمثألللدينونةفنراهاللهأعمال

فىكماوالتعزيةولالرشاد63تكاألبدإلىاإلنسان
الفدوسوروحكوجهكقداممنتطرحنىالالفول

فىكماالحياةوحفظوللخلق1ا15مزمنىالتنزعه

401مزاألرضوجهوتجددفتخلقروحكترسلالقول
03

فىحتىاللهروحالتجبيراستخداماتفىنرىانناوالواقع
عنتعبيرأعظمهىالتىالتثليثبفكرةلنايوحىماالقديمالعهد
كماأقانيمثالثةفىواحدوأنهواتساعهااللهشخصيةغنى

روحأننرىالمقدسالكتابخاللمنفاننابعدقيماسندرس
مقؤماتمنذلكوغيروتغضبتحزنأنيمكنشخصيةالله

السخصية
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استطاعالقديمالعهدفىالعبرانىالشعبإننقولأننستطيع
النقاطفىهذاونلخصاللهروحأعمالخاللمناللهيختبرأن

النالية

يخلقفهوالظاهرةالطبعةفىاللهروحيروننراهمنحنأ
قونسنظمالذىهوبل40153مزاألرضوجه

وهو6231أىئسثمرةالسمواتبنفختهالخليقة

ءالعالمنروحعليناسممكتأنإلىواإلثمارالخيرمصدر
2351إيقبسئاناالبزيةقتصير

الربوجبلوعقلهاإلنسانحياةمصدرهواللهوروحب
فصارحياةتسمةأنفهفىونفغاألرضمنترابآادماإلله
إلهبأنهاللهلفبولذلك27تكحئةنفساآدم

بروحهيعطىوالله6122عددالبشرجميعأرواحا
اللهإنفيلفقد823133خرلالنسانحكمة

والمعرفةوالفهمبالحكمةاللهروحمنءالحكمامال
5313خر

يعملوالكىللبشرالخاصةالقوةيعطىالذىهواللهوروحص
للحربقوةثرالبلبعضاللهأعطىفقدعطيمةءأشيا

فكانعنهقيلالذىائيلإسقاضىنثيلعثمثلواالننصار

الربفدفعللحربوخرجإلسرائيلوقضىالربروحعليه
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جدعونعنوقيل301قضأرامملكيده

6قضبالبوقفضربجدعونالربروحولبس

قارققعندملذلكوغيرهشمشونفىقيلوهكذأ43

الملكشاولفارقوعندماانهزمشمشونالربروح

6141صماءردىرؤحدخله

ليكونوالفنيةوالمهارةالحكمةللناسيعطىالذىوهو

قاموومنالكهنوتيةهرونثيابصنعواكمنمقرةصناعأ

132453خرذلكغيرإلىالهيكلءببنا

241أى2ا74امل3ا

والفدراتالطييعيةالمواهباآلنعليهنطلقماقكأنما

وفوقاللهروحعطايامنالكهشعباعتبرهاالخاصة
إرادةويعلنواليثنباواءلالنبياروحهيعطىكاناللهقإنالكل

منأىرائىلفظالنبىعلىيطلقكانوقدللناسالكه

ءنبىأىنبيايسمىبعدفيماصارثمافهرؤىيرى
اللهإلىرسالتهمينسبونءاألنبياوكاناللهعندمنءثىب

اللهروحأنمعتبربنالربقالهكذايالقولويبدأونها
الرسالةهذهأعطاهم

ءاعطاعلىقاصرأالفديمالعهدفىالكهروحيكنولمد
العالنأوللخدمةالخاصةوالقدراتالطبعيةالمواهب
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للفضائلمصدراأيضأكانبلفحسباللهسالة
لى3رقائألالمرنميطلبكمااإلنسانفىاألخالقية
15مزاعضدنىمنتدبةوبروحخالصكبهجة

روحكوأعطتهمبالشعباللهعنايةعنوقيل21

روحلثالمرنمويقول03أنحميالتعليمهمالصالح
34101مزمستويةأرضفىيهدينىالصالح

حهرعملفىللهالناساختبارمنأخرىصورةنرىوهكذا

فيهم

أنبالعقلنستطيعوالوجودهفطرىبوعىندركالذىفالله
أنبالحواسوالنصفهأنالقاصرةالبشريةباللغةوالنستوعبه

لناويتجلىأرواحنافىإلينايقترباإللههذانلمسهأونراه
وفىخاشعةعبادةكلفىبحضورهفنحسمعنامعامالتهفى

وجههأننرىعلينارضاهوفىكيانناويفزيغيرنااختبإركل
وجههقحجبعنهبعدنأننانسعرووحدتناتمزقناوفىأمامنا

المقدسالكئابوكلماتالجاريةواألحداثالطييعةوفىعنا
نرىعنايتهوفىمجدهنرىهكذانختبرهنحنوبينمايكلمنا

ويهديناشدناسويعلمناقيناالساكنوبروحهتحرسنامالئكته

نرىالجديدالعهدفىلكنناالقديمالعهداعالنعندوقفنالوهذا

كاملةبصورةالمسيحيسوعفىوحبهومجدهذاتهاللهأعلنكيف
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الوصففوق

النبىءكنداالجباللزلنىلكىالمتجسداإلينااللهنزلققد

القديم

وتنزلالسمواتتشقليتك

الجبالتزلزلحضرتكمن

ننتظرهالممخاوفصنعتحين

حضرتكمنالجبالتزلزلتنزلت

4613ش

ومنتظريهشعبهويفدىالشميطانويسحقالموثليدوسبل

ورسماللهمجدءبهافىالتجلياتكلتحققتوهكذا
الكلمةوهوالمسيحيسوعوجهفىاللهنرىفنحنجوهره

اءمملواآلبمنلوحيدكمامجدامجدهرأيناوتد6المتجسد

لنارسلالذىالحبيبوإبنهاللهحضرةمالكفهووحفانعمة

عينهالقديمالنبىذلكمعنهتفأنفنستطعفيناليسكنروحه

تصغواولبمبسمعوالماألزلمنذ
ينتظرهلمنيصنعغيركإلهاعينترلم

464ش

7



اإللهيةالعقيسدةطؤو

فى

القديمالعهد



اف



فىلهالناسواختباراتاللهتجلياتمنصوراسبققيماأينا

منقبسأتعطيناالمتنوعةالصورهذهأنذكرناوقدالفديمالعهد
لكنهاالفدزكوغيرالمحدودغبراإللههذاعنءالضيا

تستوعبهال

العهدفىاإللهيةالعقيدةتطوردراسةإلىاآلنننتقلوإذ

القديمالعهدهوالدراسةهذهمصدرأننوضحأننريدالقديم
فهمعلىتساعدناالدراسةهذهمثلفإنالوقتنفسوفىنفسه

القديمالعهد

كانالقديمالعهدفىاإللهىاالعالنأنندركأنيجبوطبيعى

يدركواأنتفكيرهمبدائيةقىالناساستطاعمابقدرمتدرجأ
أمرينيعنىالتدرجوهذا

يثسعمابقدراإلنسانمعيتعاملقدرتهجفثاللهأنهواألول
عندتوقفنالوأنناهوالثانىواألمرئستوعبأنوخبرتهعقله

7يم



فانققطالقديمالعهدعندأوالقديمالعهدفىمعئنةرحلة
تعالىاللهشخصيةعنأذهاننافىسيكونواضحأقصورأ

المسيحيسوعفىإاللذاتهتعالىاللهاعالنيكتحلأنيمكنوال
لناآلنحتىعقولناإنصحيحاللهالكاملاالعالنهوالذى

علىونغتذىنضاملسنظلإنماكامالادراكااللهادراكتستطع
منهجديدةجوانبآخربعديومأمكئشفينالكاملاالعالنهذا

العالمهذانتركأنإلىتستوعبأنعقولناتقدرحسبما
لتكتملالمعرفةبعضفيهنعرفوالذىفيهنعيشالذىالمحدود

3121كواغرفناكمانعرفعندمااألبديةفىمعرفتنا

خشيةلذاتهتعالىاللهاعالناتتدرجفكرةمنيفزعونوالبعض
ينالالالتدرجهذاأنإالتعالىاللهبذاتمساسفيهايكونأن

علىاإلنسانبفدرةمرتبطولكنهتعالىاللهكمالمنشيئأ
الحقائقوصفعناإلنسانيةالتشبيهاتكلقصورورغمالفهم

متعمقاكانمهماالمعلمإننقولالفكرةلتقريبأنهإالاإللهية
ةءالقراءمبادىطفاليعفمأنأرادإذالكنهومادتةعلمهفى

والكلماثالمفردةالبسيطةبإلحروفمعهيئدرجفإنهوالكتابة

ساذجةتبدوفدإيضاحبوسائلذلكعلىويستعين6السهلة

فالقصورقشيثأشيئأمعرقتهفىوينمولالينضجحتىأحيانا
المعلمجإنبمنوليسالتلميذجانبمنهو

7ء



شمسعموضوعالقديمالعهدفىاإللهيةالعقيدةتطور

لذلكالطويلةةالفترتلكلكلوتاريخيةأدبيةدراسةويتطلب

لكننامحاضراتمجموعةأومحاضرةفىبهنحيطأنيمكنال

مراحلونقسمئخاليكونأالنرجوشديدأإيجازانوجزهنا

مراحلثالثإلىالفديمالعهدفىاإللهيةالعقيدةتطور

وعمرالسبىحتىءاألنبياوعصرءاألنبياماقبلعصر
السبىبعدما

زمنيةفواصليضعالالتفسيمهذاأنإلىهنانشيرأنويهمنا
الفترةخاللفىتطورتالنظرياتبعضفانتمامأمحددة

وضعناإنمافثرةمناكثرمنهامالمحنجدوقدالواحدة
برلتهتهاثالتيسيرلمجردالمراحلهذه

57





وأل

االلهيةالصيدة

فى

ءاألنبياماكلبلعصر

بدأتاليهوديةالديانةأنيعتبرونالدارسينمنكئيريىأنمع
درإسةويبدأونالنبىلموسىشريعثهاللهباعالنمنظمةكديانة

منيكونقدأنهإالمعرأرضمنالخروجبعمراإللهيةالعفيدة
العصرهذاقبلاإللهيةالعقيدةإلىعالرةاشارةنشيرأنالمفيد

خلقعنالتكوينسفريرويهاالتىجداالقديمةالقصةففى

هذهبشانءاآلرااختلفتومهماعدنجنةفىوحيائهاإلنسان

األولىةءالبراحالةفىاإلنسانأنالواضحفإنوتفسيرهاالقصة
اآلنلنااليمكنوثيقةبصورةاللهمعبالشركةيتمتعكان

اإلنسانبعصيانلكن6مباشرةباللهمعرقتهكانتففدتصؤرها
اللةوجهأماممناإلنساندطقلبهإلىالخطيةودخولاللهيةلو

ليجدطريقهيتلمسابتدأوهكذاباللةالمباثرةالمعرفةتلكوفقد

هاويةفىالبشريةتتراللهعناإلنسانكحثوفىإلهأله
مبةألصناا



أوبصورةذاتهلهمويعلنءاآلبايكفمكاناللهإنحيح
هإبيلمثلاللهمعالبعفوتجاوبضمائرهمفىوغالبأألخرى
مذابحءببناالتجاوبهذاعنيعئرونوكانونوحوأخنوخ
عننفسهعزلمنأوليعتبرإبراهيملكندثهذبائحوتقديم
أرضهيتركأندعاهالذىباللهبإيمانهعمليةيصورةاألصنام
واعيئراألصنامعناالبتعادسببلفىالمخاطرةفقبلوعشيرته

هوخاصسياجظلفىبعدهمنونسلههووصارللمؤمنينأبا
اللهمعرفةفىالتعمقهدفهخاصلشعبمغلقةأومففلةشركة

لغيرهبركةليكوناللهقصدفىثمالواحد

ويمكناألصنامعبادةتءجاكيفالبعضلءيتساوقد
طريقهيتلمعركانعندمااإلنسانبأنالسؤالهذاعناالجابة
أناإلنسانعندفطرىشعوروهذااللهلمعرفةالفطريةبطبيعته

حولهالطيعةأسرارتفسيريحاولاإلنسانأخذماإللهيتعبد
الحياةصصدراباعئبارالطيعةقوىيعبذوابتدأ

6الحياةتنتجكانتالتىالوسائلمن3ثمالجنسوكان

فىبوضوحذلكوظهرالعبادةفىهامأدوراالجشلعبلذلك
بينالجنسيةالعالقاتتبيننفوشاسمونسكانوإذالبابليينديانات

والريإحوالطوركالسجرالمخلوقإتكلأناعتقدواالتىاآللهة

ضروريةألنهاالسمعبدواثملهانتيجةتءجاوالبشر

87



الملكعبدواوالبعضالطبعةقوىسائرثمالمطرثبملوجود
ثرالبعلىسلطةلهألن

عبدوافقدكثيرةآلهةإبراهبمعهدفىبابلألهلكانوقد
كانالذىنمرودعبدواثموالنجوموالقمرثسوالالنار

ذلكبعدوتحولمردوخاسمبعدقيماعليهأطلقثمجبارا
بعلإلى

إالهةنينجالوزوجتهسينإسمهإلهللقمروكان

نينوىمدينةاسمءجاومنهانينايسمونهاوأحياناالقمر

وهىعشتازوثأوعشتارأيضاالقمرإالهةءأسماومن
ءالبغامنألوانتمارسكانتعبادتهاوفىالجنسيةللرغبةرمز

ئحرضنكنءالنساإنبلهيكلهافىكاهناتبواسطةوالفسق
سبيلعلىاألقلعلىواحدةمرةولوالهيكلفىأنفسهنتفديمعلى
دةالعبا

يشوعقولفىنقرأونحناألصناميعبدإبراهيمأبوتارحوكان
ذللثيؤكدما

منذالمهرغثرفىسكنواآباؤكمإسرائيلإلهالربقإلهكذا

قأخذتأخرىآلهةوعبدواناحوروأبوإبراهيمأبوتارحالدهر
كثرتكنعانأرضكلفىبهوسرتالنهرعبرمنأباكمإبرهيم
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4223يشوعأاسحقوأعطتهسله

األصنامعبدةعنإلراهيمإبعادفكرةعلىيركزاللهنرىهنا
عزلأنونالحظالواحداإللهلعبادةبعدهمنونسلههووتخصبصه

فأجعلكبركةويجعلهسيباكهإدلهأنبوعدمرتبطولنسلهلهالرب
تكاألرضقبائلفيكوتتباركبركةوتكونوأباككعظيمةأمة

معالمهاوضحتاليهوديةالديانةفىاإللهيةالعقيدةأنعلى

والمالمحاليهودىللسعبوالناموسالعشرالوصاياالربءباعطا

الثاليةاألمورفىتتلخصالحقيدةلهذهاألساسية

إسائيلإلههووهيه11

إسرائيلإلهبيهوهاإليمانهوالعبرىالالهوتعلمفأساس
ليأيهرهاسمهعنموسىوسالهالعليقةفىلموسىاللهظهرفعندما

لموسىاللهقالرسالتهيصدقوالكىإمرائيللشعب

هذايعقوبوإلهاسحقوإلهإبراهيمإلهآبائكمإلهيهوه
351خرفدؤردورإلىكرىوهذااألبدإلىاسمى

وهوفويةبذراعمصرأرضمنأخرجهمالذىهويهوهكان
فرومنهمءأعداأهلكالذىوهوالبحرأمامهمشقالذى

08



كانوابالسنتهمونهينيكونوالميهوهالجاللةللفظقديسهم
أوالربومعناهأدوناىلفظيهوهلفظمنبدألونين

القديمالعهدفىالربكلمةقرأناكلمافنحنلذلكالسبد
يهوههؤبةالعباللغةفىالمكتوباألصليكونالغالبففى

مثليهوهأىالربيسبحكانينشدالشعبكانوعندما
قيهاءجاالتىممرمنالخروجتسبحة

تعطمقدفإنهللربأرنمأ
البحرفىطرحهماوراكبهالفرس

خالعىصاروقدونشيدىقؤتىالرب

فارفعةأبىإلهقأمجدهإلهىهذا

اسمهالرثالحربرجلالرب

يارباآللهةبينمثلكمن

الفداسةفىمعتزأمثلكمن

عجائبصانعابالتسابيحمخوفأ
51خر

التاليةاألمورالفثرةهذهفىاللهعبادةعلىنالحظأنناعلى

ينفىبيهوهاالعتفاديكنلميهوهلعبادةاألولىالمراحلفىإنهأ
إسرائيلإلههويهوهكاناألخرىللسعوبأخرىآلهةوجود

8



كمااألخرىللشعوبأخرىآلهةوجودالينكرالسعبكان
يعترقونوكانوايهوههوإسائيلإلهأنتقزاألخرىالشعوبكانت

همبآلهتهميمسكونكانوالكنهموعجائبهبقدرته

حكمأواخرفىوالفلسطنيينإسائيلبينالحربقامتفعندما

الربعهدتابوتالشعبحملالكاهنعالىعهدوقىالقضاة

فائألاألولصموئيلسفركاتبوىوالحربإلىمعهم

إسائيلجميعأنالمحلةإلىالربعهدتابوتدخولعندوكان
صوتالفلسطنيونفسمعاألرضارتجتحتىعطماهتافاهتفوا

محلةفىالعطيمالهتافهذاصوتماهوفقالواالهتاف

فخافالمحلةإلىءجاالربتابوتأنوعلمواالعبرانيين

وقالواالمحلةإلىيهوهاللهءجاقدقالواألنهمالفلسطينيون
ينقذنامنلناويلقبلهماوالأسمنذهذامثليكنلمألنهلناويل
ممرضربواالذيناآللهةهمهؤالءالقادلمبناآللهةهؤالءيدمن

الفلسطينيونأيهارجاالوكونواتشددواالبريةفىالفرباتبجميع
علىوانتمروابقوةالفلسطينهونوحارب459صما

األسرفىاللهعهدتابوتووقعإسرائيل

آلهةاألخرىللسعوبأنيعئقدمنإسرائيلشعبفىوكان
هذاويظهرلهمملكابكونلشعبهاإللهيعطيهماوكلتساعدهم

عئونبنىملكإلىإسرائيلقاضىيفتاحقولمنالمثالسبيلعلى

8



لهقاليئاألموأرضيمتلكأنربدالملكهذاكانندما

أماممنبيناألموطرقدإسائيلإلهيهوهالربآنوال
إياهبئلككماأليسنمنلكهفأنتأماإسائيلشعبه

تمتلكإلهككموش

113242قض

فقلىهممعهمعهدأصنعيهوهأنيعتقدإئيلصيثعبكان
قسمإنلهنصيبأأثخذهمقدباعتبارهعادتهمنهمبطلبوهو
239تثنصيبهحبليعقوبشعئههوالرب

الشعبلكنالوحيداإللهأنهللشعبيعلنكاناللهأنومع
اللهوكانالشعوبسإئردونققطهملهمإلهيهوهأناعتبر

بالفولموسىفمعلىخاطبهمكماذلكبغيريذكرهم

شعبوسطمنشعبألنفسهويأخذيأتىأنالثهشرعهل
ومخاوفرفيعةوذراعشديدةوحربوعجائبوآياتبتجارب

أعبنكمأماممصرفىإلهكمالربلكمقعلماكلمثلىعطمة
آخرلياإللههويهوهالربأنلتعلماريتقدإنك
فىاإللههويهوهالربأنقلبكفىورددأليومقاعلمسواه
4تثسواهليسأسفلمنضاألوعلىفوقمنءالسما
43533
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معلموبهينادىياكانلينالفرقنالحظأنبناويجدرب

وجودقإنالناسعامةعندالشائعةالممارساتوبينالدين

ببعضاالعتقادمنالسعبعامةيمنعلمالتعليمساميةديانة
القديمالعهدشخصياتبعضنجدلذلكوممارستهاالخراقات

والتمئمواألوريمواألقودالترافيمحولتدوربخرافاتتتمسك

عنعبارةوهىمسعداتمعناهاعبريةكلمةوالترالمحم

الحظتجلبأنهايعتقدونالناسكانالحجمصغيرةأصنام
مثلالناسبعضعندوتعتبراألموربعضفىويستشيرونها

اسئحملهاوقدالحسنللفالالبيتفىلهايحتفظونالتىاألحجبة
التراقيميعقوبزوجةراحيلابنتهوسرقتحارانفىالبان

ليعفوبيكنولم139143تكنكنعاإلىوحملتها

أمرشكيمإلىيعقوبوصلولما1323تكبذلكعلم
التىالتراقيمالغريبةاآللهةيعزلواأنمحهكانمنوكلبيتهأهل

5324تكبينهم

خاصمذبحأفرايمجبلمنالذىلميخاكانالقضاةأياموفى
71قضمسبوكوتمثالمنحوتوتمثالوترافيمبأقودوكاهن

الربيستشيرأنهيظنميخاكانوبواسطها5814و4

النرافيمأنإلىالنبىصموئيلأشاروقد6و5ة81قض
كانذلكومع5132صمأوالوثنالعرافةوكذلكخطية
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آبادوقد9131صمالزوجتهترافيمداودبيتفىوجد

ذلكومع3242مل2األصناممنغيرهامعالترافيميوشيا
الترافيميسألمنالسبىمنرجوعهبعدالشعببينكانققد

012يازكر

الكهنةمالبسمنءجزهىوالتمئهمواألوريمواألفواد
عشراثنىعلىويحتوىالكهنةرئيسيلبسهكانثوبفاالقود
الفرعةفىالستخدامهاصفوفأربعةفىموضوعةكريمأحجزا

وهىأنوارأوريمومعنىوالتميماألوريمومعهاالمقدسة
شيئانوهماكماالتتميمومعنىنورأىأورجمع

معرفةفىالكهنةرئيسيستخدمهماحجرانالغالبوفىصغيران

72عددالقومبةالسياسيةأوالكهنوتيةاألمورفىاللهإرادة

وقد756نح236عزرا826صما2ا

لدرجةاللهارادةمعرفةفىءاألشياهذهأهميةنهىيغالونالناسكان

872715قضكاصناميقدسهاالبعفكانأن
فىءاألشياهذهاستعمالأبطلوقد34هو8141
العهدينبينمافئرةفىالقرعةءإلقا

الديانةفىشائعةكانثالئىالسحروألوانالخرافاثبينومن

قياداتأنرغموالعرافةاألرواحاستحضارلليهودالشعبية
شاولأنذكرفقدتحنرمهاكانتاللهناموسعلىءبناالشعب

8هـ



ذلكومع823صماوالتوابعالجانأصحابنفىلملك
لهلتستحضردورعينفىجانصاحبةامرأةإلىنفسههولجأفقد

الديانةاختالطنرىوهكذا82صماصموئيلالنبىروح
والشعوذةالسحرأعمالببعضالحفيقية

كنعانأرضفىاستفرعندماالشعبأنأيضانالحظثم
تأثرفانهالشعوبمنجيرانهمعسلميةعالقاتفىوعاش
ءبنساتزوجإذالملكسليمانأنلدرجةوآلهتهمجيرانهبديانات
إالهةعشئاروثءورافذهبأخرىآلهةءوراقلبهامفنأجنبيات

أما1157ملاالعمونيينإلهوملكومالصيدونيين
جنباالبعلعبادةيجعلأنحاولمنأولكانففدالملكأخآب

81ملاائيلإلسقوميةكديانةيهوهعبادةمعبجإلى

شديدةمفاومةالنبىإيلياقاومهلذلك91

عبادةتقاومأناستطاعتيهوهعبادةأننالحظأنناعلىفى

ألنبالمرةئتعرضلمأنهاومنهاالمظاهربعضفىالوثنيةاآللهة

لبمأنهاكمامثألكالعشتاروثاآللهةفىاالنثويةبفكرةتختلط
شائعاأمراهذاوكاناآللهةإلىالبشريةالذبائحتقديمبفكرةتتائر
الوثنبةالدياناتفى

يفتاححادثةاألمرهذامثلقيهانرىالتىالوحيدةوالحادثة
أولسيفدمفانهعفونبنىعلىانتصرإذاأنهنذرالذىالجلعادى

6





كانللقائهيخرجمنباولوإذاللربذبيحةبيتهمنيخرجن

1103قضنذرهيتممأنحزنهرغمفاضطرالوحيدةابنته

اختراقتحاولكانتالوثنيةاألممعاداتأنعلىيدلوهذا
األحيانبعضفىيهوهعبادة

النارفىبإجازتهملآللهةاألطفالتقديمالعاداتهذهبينومن
إنبفولهالعملهذاادانةالكتابذكروقدالملكآحازفعلكما

النارفىابنهعمرإنهحتىائيلإسملوكطريقفىسارآحاز

إسرائيلبنىأماممنالربطردهمالذيناألممأرجاسحسب
األطفالتقديمبعدقيماءاألنبياقاوموقد613مل2

عنإرميافمعلىاللهقالإذاللهعندمكروهاامراباعتبارهاكذبائح
ليحرقواهئومابنوادىفىالتىتوقةمرتفعاتبنواإنهمالشعب

7إرقلبىعلىصعدوالبهآمرلمالذىبالناروبناتهمبنيهم
13

الشراحبعضيحاولالتىاألخرىالحاالتبعضوتوجد
إلىالمنقادينجميعوقتلشطئمشعبرؤوستعليقمثلتعليلها

معوزناهمالغريبةاآللهةءوراجريهمبسببفغوربعلعبادة
علىشاولءأبناصلبأو5ا52عددمواببنات

القئلوهوالتحريمأو129صم2الربأمامالجبل



قضجلعاديابيشسكانمثلبأكملهالمجتمعاتلخقاعى

هذهالشراحبعضعللوقد51صماعماليقأوا12
اللهلمشيئةاليهودىالسبمنناقصافهماكانتبأنهااألفعال

لمالشبألنالبدأئيةيلثحعوبالهمجيةالعاداتبقاياكانتوأنها
كانوإنليهوهاإللهيةالعبادةأخالقياتسمؤبعدأدركقديكن

منواضحةتعليماتكانتتلكبأنيئمسكونالشزاحمنكيرهم

ومحاولةشزهمعلىاألفرادءلهؤالأوالجماعاتلهذهعقابآالله
الربجماعةمنوالشرالوثنيةآثارالستئصال

أعمالهمنثظهريهوهودخصيةطبيعأل12

أواللهطبيعةعنوصفالنايقدمأنيحاولالالقديمفإلعهد
منذلكيستنتجونالناسيتركولكنهالفترةهذهفىشخصيته

لهأعما

لبهوهالظاهرالعملكانءاألنبياقبلماالعصرذلكففي
مدودةويدقويةبذراعممفىالعبوديةمنالشعبخلصأنه

لذلككثيرةشعوباأمامهموطردكنعانأرضإلىوأدخلهم
أغنيةوفىالجنودربأوالحربرجلالربأناعتبروأ

الفولنجدالخروجبعدإسرائيلوبنىموسى

وتوجد513خرأاسمهيهوهالحربرجلربال
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حتىالشعبرحالتيصفقديمكتابإلىالعددسفرفىشارة

عددالربحروبكئابالكتابواسمكنعانأرضدخولهم
الطيعةوقوىالطييىبالعالمأدلهعالقةوجتىاا12

وباراقدبورةأغنيةففىالحروبفىمساعدةعالقةاعتبروه
لتق

الربوجهمنالجبالتزلزلت

إسرائيلإلهالربوجهمنهذاءوسينا
سيسراحاربتخئيههامنالكواكب

جرمهمقيشوننهر

قيشوننصوقائعنص

540212قضبعريانفسىدوسى

ليخفصوالقمرالشمعأوقفاللهأننرىيشوعسفروفى
0121يشمعهمالحربءأثنافىاألموريينمنشعبه

علىشعبهلتأديبالطبيعةيسثخدماللهأننرىبعدوفيما
الرببهضربالذىءالوبافىنرىكماوخطيتهمخيانتهم
منعأواه42صم2رجلألفسبعينفأهلكالشب
711ملاأخآبعهدفىالسقوطعنالمطر



أخالقيألخميةلثأنهليهوهصفةأهم3

ذاتتعالىأنههوشخصيةاللةبأنوالمقصود

كسائرمحدودغيرأنهومعقؤةأوفكرةكونهعنتمامأويختلف
بذاتهقاثموجودلكنهالسخصياتأوالذوات

علىءبنايتصرفأنهأخالقيةشخصيةبانهوالمقصود
باختيارهويتمرفلذائهيضعهوهدفأخطةلهوأنالحراختياره

أيضايفرضاللهفإناألساسهذاوعلىالهدفهذالتحقيقالحز

القانونهويضعهقانونحسبمعيناسلؤكايعبدونهمنعلى
خالقىألا

األخالفىالفانونيضعالذىهواللهأنهنانالحظأنوبنبغى
هويكونخطةلتحقيقاللهمايطلبهأنبمعنىالعكسوليس

هذاوفىثزالهوقصدهمعيتعارضألنهعنهينهىوماالخير
أيضاأخالقيةشخصيةوهواإلنسانسلوكعناألمريختلف
هواللهبينمايطعهبلاألخالفىالفانونيضعالاإلنسانإنما

يطلبهاللهألنخيرألكونفالخيراألخالفىالقانونمصدر

عنهينهىاللةألنشرايكونوالشر

فانهالتعبيرعنوعجزهااللغةمحدوديةبسببأنهنرىوهنا

فىوجدناهلوالتىاالتجاهاتبعضتعإلىاللهإلىيئستبماكثيرا



والتعالىوالترفعوالغضبالغيرةمثلتعيبهمقدفانهالبشر

اللغةمحاولةهىإنماالتعبيراثهذهكلولكنعزالواالن
نفارنهاأالويجبأخالقيةشخصيةاللهأنلتؤكدالقاصرةالبشرية

البشرتصرفاتعلىاأللفاظنفسبمدلول

بذلكئقصدفاله02خرمثألأغيوراللهإنقيلفاذا

أوالغيورةالزوجةأوالغيورالزوجإلىننسبهماتعالىإليهننسبأن
وممتازجميلهوماكلعلىيسئحوذأنيحبالذىالشخص

التىالمطقةالكاملةالشخصيةهواللهألنوإنماكيرهدون
لذلكنطرلهقعألليستعالىألنهنطيرلهايكونأنالتفبل
المطلقحفههذاألنالبشرقلوبعلىالكاملةالسيادةريدقهو

التىاألممآلهةمنأخرىآلهةءوراالئسيروأيقوللذلك
غضبيحمىلثالوسطكمفىكيورإلهإلهكمالربألنحولكم
641تثاألرضوجهعنفيبيدكمعليكمإلهكمالرب
ومجدىاسمىهذاالربأناءإشعيافىقالكماأواه

248إشللمنحوتاتتسبيحىوالآلخرأعطهال

اللهكضبعنالكتابيتحدثعندماالقياسذاتوعلى

إلىوتقودالناسعندئحدثالتىاالنفعاليةالتغييراتيقصدال

عدميقصدالكتابولكناألهوجوالتصرفاألعصابانفالت
إلىواالتجاهبهالسروروعدمءالسىالتصرفعلىالرضا
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تقويمهأوتأديبهألجلءالمسىقاب

يقتحموالثالالشعبحذرلموسىالربقولنقرأوعندما

الكهنةأيضاوليتمدسكثيرونمنهمفيسقطلينظرواالربإلى
9112خرالرببهميبطثلكالالربإلىيقتربونالذين

ءوالرؤساثرالبمننوقعهبماذلكنقارنأنينبغىالقاننا22

فىلتغرسبشريةتعبيرإتهذهوإنماالناسعامةعنالمترفعئن

ثرالبعنمتميزةمتساميةذاتتعالىإدلهبأنالشعورالبشرنفوس
15عدمنكلعنيتميزتعالىأنهبذاتهوشعورهاللهذاتيةولتأكيد

كأنهمعهموتعاملهالشعبمععالقاتهفىيبدوإدلهأنومع
أوالقضاةطريقعنعرفيةأوآمرةبصورةاألحكامعليهميفرض
قدمويحىعهدمنءايتداأنهنالحظأنجناإالءاألنبياأالكهنة
أنالناسمنوطلببالعبردةتورإةشريعةللناسإدئهأعطى
بالعبريةمشباطالحقيطلبوا

تفررالتىوالعاداتوالنوأهىاألوامرمجموعةهىقالشريعة

عنالمسثولةالهيئةتفررهماهووالحقبغيرهاإلنسانعالقة

سفرفىنفرأونحنالشريعةنوروفىالفرديةالحاالتفىءالقفا

كانإذااللهليساليأتىالشعبإنلحميهموسىقولالخروج
فرائضوأعرفهموصاحبهالرجلبينفأقضىإلىياتوندعوىلهم



يختاربأنحموهنصحهوقد8151خروشرائعهلكه
العسرةالدعاوىأماالصغيرةالفضايايقضونالشعبعلىءرؤسا
موسىإلىبهايجبئونفكانوا

بالتقوىلهممشهودوالالرأىصحابأليسمحاللهنرىوهكذا
انتقلوبذلكالناسبينبهاويقضواشريعثهيفسرواأنوالفهم
األفرادصالحإلىالجماعةوصالحالقوميةالدائرةمناالهتمام
الجماعةصالحإهمالدونأيضا

أخالقياتفىالدأرسينبعضيالحظهاالتىالضعفنقطةأنإال
الشعبدائرةفىتالبئكانتاخالقياتهأنالقذيمالعبرانىالشعب
التصرفإتفبعضالسعوببإقىتشملأندونفقالعبرانى
بينوسمموحةالعبرانىوأخيهالعبرأنىبينممنوعةكانت

329102التثنيةسفرفىنقرأقمثألوالغريبالعبرانى

مماماءشىربأوطعامرباأوفضةباليبربااخاكالئقرض
لكىبربائقرضالألخيكولكنبربائقرضلالجنبىبربائقزض
إلهكالربيباركك

المرحلةتلكفىالخلقىالمستوىلضعفأخرىوصورة

أموالألنفسهميستحفونأنهمفىكإنتالسعبحياةمناألولى
مناليهودطلبعندمالخروحعندحدثكماعنهمءالغربا

االستعارةسبيلعلىوثياباذهبوأمتعةقضةأمتعةالمصريمن



3215363ا11خرنمصردالسلبوا

بدلبهاسمحاللهإناألفعالهذهلثبريرالشراحبعضوقال
سخرهمالتىأعمالهممقإبلللعبرأنيينتستحقكانتالتىاألجرة
ذلكفىووونالمحدثينالشراحبحضأنعلىالمصريونفبها

ووسكلريةبدائإلىحرااألخالفىالمستوىفىضعفاالتصرف
إلىقجأةارتفاعهمامكانيةوعدمقلوبهموقساوةالشعب

متساويةمعاملةالناسجميعيعاملالذىللديانةالسامىالمستوى

تريدونوكماالمجدلهالمسيحالسيدأعلنهالذىالمبدأهووهذا
هكذاأيضاأنتمبهمافعلوابكمالناسيفعلأن

09



اإللهةلعقيدة

ءاألنبياعصرفى

فىاليهودىالشعبفيهااسئقرالتىالفترةءاألنبيابعصرونقصد
القرننحوفىيبدأوهوءوأنبياملوكلهوصاركنعانأرض

مذهفىاإللهيةالعقيدةفىثطؤرأهمولعلالميالدقبلالعاشر

ومطاليبهبشعبهالئهعالقةفىاألخالقيةالناحيةوضوحهوالفترة
منهم

فىامشقربعدماالشعبأنالجانبهذاوضوحفىساعدوقد
مظهرياتنحوفاتجهوأمانأراحةاكئرحياةيعيشابتدأاألرض

حولهالتىالشعوببحياةماحدإلىوتأثرجوهرهادونالعبادة
ءاألنبياكانلذللثاألحيانغالبفىمستهترةحمياةوكانت
واعالنواالنذارالتحذيررسالةاليهودىالشبإلىيحملون

الخطةعلىاللهغضب

الصفاثءاألنبيارسائلخاللمنءبجالظهرثالفترةهذهفى
الئاليةالصفاتأهمهامنتعالىدتهاألخالقية
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البز1

أعلنفقدالخؤرأوالطموعكسهالعدلهوالبزؤمعنى
والفكرةالوثنيينآلهةمثلليسيهوهأنالفترةتلكفىءاألنبيا

وخيرهمشعوبهابصالحتهتمآلهةأنهاالوثنيينآلهةعنالشائعة
أنءاألنبباأعلنلقدوأخالقهمحياتهمكانتأباوانتصارهم

أالقليمىإلههمباعتبارهطبيعيةعالقةليستبشعبهاللهعالقة
قضألنحوهممناللةأظهرهانعمةعهدعالقةولكنهاالخاص
ءازالكنهماستحقاقهمودونالشعوبسائرعنامتيازهمدون
لشريعتهمطعيندئهءأوفيايكونواأنمرتبطونهذاالنعمةعهد

منعجزأليسلهافالتفسيرهزائمأومصائبصادفتهمفاذا
هىإنماالمصائبتلكولكناألخرىالشعوبآلهةمقابلإلههم
يريدهمالذىاألخالفىالمسثوىفىيعيسوالمألنهملهمعقاب

عليهيكونواأنالله

أثرقلناصارماذاربياذكرئيهمرافىإرميايقول

لالجانببيوتناءللغرباميراثناصارقدعارناإلىوانظر

إكلبلسقطخبزألنسبعنواألشوريللمصرليناليدأعطينا
5مراثىأخطأناقدألننالناويلرأسنا

منأمصربإلبريهتمأنشعبهمنيريدقهوبارإلهيهوهوألن
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ميخايقولوهكذاالظاهريةالطقسيةلعبادة

الربإلىأتفدمبم
العلىلاللهوأنحنى

بمحرقاتأتفدمهل

سنةءأبنابعجول

3ثالكبابألوفالربيسرهل
ذيتأنهاربربوات

معحعيتىعنبكرىأعطىهل

نفمتىخطيةعنجسدىثمرة

صالحهومااإلنسالطأيهاأخبركقد

تصنعأناالالربمنكيطلبهوماذا
إلهكمعمتواحنعاوتسلكالرحمةوتحبالحق

668ميخاأ

عامولسفرصاالؤلىالثالثةاألمححاحاتنقرأوعندما

الشعوبجميعتيديسوفباركإلهاللهأنلنأيتبينالنبى

مععهدهألجلولكنإيحرائيلشعبعلىقامحمرةقتهعاوليست
بالمسئوليةاكئرشعورامنهميتطلبفإنهائيلإسشعب

الذنوببعضأجلمنلدمشقوعفابهدينونتهنفرأفبينما

لبنىيفوللكنهوموآبعمونوبنىصوروكذلك
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ائيلسر

خامحةمحبةأحببتأعرفتفقطإياكم

جميمعلىأعاقبكملذلكاألرضفبائلجميممن
32لمموعابكمنوذ

خطاياهاعلىوالشعوباألمميعاقبالذىالباراإللههذا
أيضأاألفرادبعاقب

الشعبإلىالفكرةهذهيقذمأنيحاولإرميانرىونحن

وأسنانجصئيرمأأكلواءاآلبابعديقولونالاأليامتلكفىبقوله
يأكلإنسانكلبذنبهيموتواحدكلبلضرستءاألبنا

3ة1312إرأسنانهتفريمالجمرم

الثامناألصحاحفىبتوسعالفكرةهذهحرقيالشرحكما
االبنتموتهىءتخطىالتىالحفسبالقولولخصهاعشر

الباربراالبنإتممنيحملالواألباألبإلممنيحملال
8102حزيكونعليهالشريروشريكونعليه

لماخالألباألفرادئمألأبالشعببدأتاللةعالقةأننالحظلعلنا
يقولونالذينداإماهـديةالفرالتطهريةالنظرةأصحاببعضيتصوره

علىالالهوتىنظامهمويبنونبالفردعالقةهىاللهعالقةإن
األساسهذا
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ذنوباللهوافنقادللشعوباللهدينونةينفىالهذاأنطبيعى
للجساعاتاالجنماعيةثروروالالخطايابعضفىءاألبنافىءاآلبا

الوراثةعواملفىأو

اسةالقد121

إلىأفربيجعلهامعنىالفداسةفكرةاكتسبتالفترةهذهفى

فكرةكضمنالمقدسءللشىاألصلىوالمعنىالصالحوإلىالبر
اللهعلىالمعنىهذوينطبناالعتزالأوواالنفصالالتخصيص

فوقهمومئسامالبشرعنمنفصلأىقدوسباعتبارهتعالى

أصبحءاألشياعلىالمعنىهذاتطيقعندولكنمثيللهوليس
واألماكنالمقدسةكاآلنيةاللهلعبادةالتخصيصالمقصود

تخصيصهمأىللربتقديسهمأيضأاألشخاصوعلىالمقدسة
للرب

أخالفىمعنىلهاليصيرالقدإسةبمعنىتقدموءاألنبيالكن
تهتفوالمالئكةالهيكلفىالربالسيدءإشعيارأىفعندما

وإثمهبخطتههوشعرالجنودربقدوسقدوسقدوس

إسرائيلأفعالعاموسوصفوقد6إششفتيهونجاسة

دأنهاألخالفىغيروسلوكهمللمساكينوظلمهمالشريرة
اقتربوهكذا27عاموسالربقدسالسمرتدني
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والثانيةالعدلءاجراقاألولالقداسةمعنىمنالبرعنى
هاتينءإشعياجمعوقدالحياةدوافعفىوسموورفعةنقاوة

ويتقدسبالعدلالجنودربويتعالىقولهفىمعأالصفتين

561إيقبالبزالقدوساإلله

الجميعإله131

عنءاألنبياتحدثفصاعداعاموسعصرمنأنهنالحظونحن
وأنالشعوبجميععلىالمطلقوحكمهاألخالفىاللهسلطان
يستخدمهايمينهفىعصاأوأدواتإالهىماالشعوبسائر

غضبقضيبإنهمثآلأشورعنفيقولون01أغراضهلشفيق

المخربةالمغيرةالغازيةاألممعنويقولونهاإشالرب
كليدينونءاألنبياونرىه31إلقسخطهأدواتإنها

كانتعقيدتهمأنإالاآللهةبتعددوااليماناألصناميةالعبادات

الىمجيئئهاطريقعنيهوهفىنصيبأستنالاألممتلكجميعأن
ربقإلهكذا832زكريافىنقرأكمااليهودىاإليمان
األممألسنةجميعمنرجالعشرةيمسكاأليامتلكفىالجنود

أنسمعناألننامعكمنذهبقائلينيهودىرجلبديليتمسكون
معكمالله

ءاألنبياععرفىاليهودىالشعبأملهوهذاكانوقد
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رأسفىثابتايكونالرببيثجبلأناأليامآخرفىويكون
شعوبوتسيراألممكلإليهوتجرىالتاللفوقتفعسوالجبال
يعقوبإلهبيتإلىالربجبلإلىنصعدهلمويقولونكثيرة

الشريعةتخرجصهيونمنالنهسبلهفىوطسلكطرقهمفيعلمنا
3و22ءإشعياأالربكلمةأورشليموم

بسوعفىذائهاللةواعالنالجديدالعهدنورفىاآلنونحن
الناسفهمولكنروحيأآخرتفسيراالاألقوهذهنفسزالمسيح

يهوهاناألملوذلكالصورةبتلكمحدوداكانالعصرذلكفى

الفكرفىتقدمذاتهحدفىوهذاالسعوبلجميعإلهاسيكون
يهوهأناعتبرواعندماالسابقةالفترةفىالشعبعليهكانعحا

الشعوبمنغيرهمدونالخاصإلههم

واحمدإله14

منذلكويظهرالشريعةءاعطامنذمعلنةاللهوحدانيةإن

فىثريعةالاعالنيعيدوهوالحقيقةهذهنيةالتثسفركاتبترديد

التثنيهسفر

بافىعنمتأخروقتفىكتبالثشيةسفرإنيفولمنءالعلمامنمناك
الخسعةاالسفار
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أفرادبعضأفكارأزاغتالوثنيةالشعوببيناآللهةكثرةأنال

قيهطهردينىباصالحيوشياالملكقامولذلكاليهودىالشعب
قدكانتالتىالوثنيةياناتالدوسائرالبعلعبادةتالبالد

اآلنيةجميعالربهيكلمنوأخرجيهوهعبادةمعتواجدت
3الناعبدهاالتىءالسماأجنادواكلوللساريةللبعالمحشوعة

مظاهركلادوأباألصنامكهنةوالشىأورشليمخارجوأحرقها
02ا32م2األصناميةوشبهكناميةاألالعبادة

الجنوبيةالمملكةوهىيهوذامملكةعلىملكأيوشياكان

المملكةإلىمداهفىيصلاسدينىااالكسالحهذاجعواممنه
يربعاممؤسسهاأنشأهاقدكاناضىاإسرائيلمملكةاجةاصثماا

أحشاميةشبهعبادقتفتلعلىنباطاكل

المطلقىوسلثالنهاللةبوحدانيةالئعليمنرىءإشعياسفروفى

66إلى04صتمحاحاتاألحفىوبخاحسةالوعنمتماماكحأو

مصنوعةاألخرىاآللهةوجمييهوهسوىإلهيوجدفا

وعلىالطبيعىالعالمعلىيادةاسافىسلطانهءيمارراللهباليد

يعيدحتىاجستخدمهالفرلمملك3كوراللهأقاموقدالتاريخ
للشعوبوخالحرلألممكنورافرساإسرائيااجؤدىالمسبيين
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قائآلالجميعينادىوالله6ا794ا24إش
ليسومخفصبارإلهغيرممطاخرإلهوالالرلثأناأبسأ

الألأناألنىاألرضأقاصىجميعياوإخلصواإلىالتفتواسواى
ترجعالكلمةالصدققمىمنخرجأقسمتبذاتىاخروليس

5412إشلسانكليحلفركبةكلتجثولىإنه
2ب

والسئدالخالق15

الوحدانبةمقتضياتبافىابتدأتاللهوحدانبةتوكيدبعد

والسيدالخالقهواللهأنومنهاءلألنبياإدئهاعالناتفىتظهر

العالمعلىوالمتسلط

باسطوناثرهاالسمواتخالقالرباللهيقولهكذا

فبهاوالساكتيننسمةعليهاالشعبمعطىونتائجهااألرض
منوجابلكفاديكالربيقولهكذا245إشروحأ

باسطوحدىالسمواتنايثرءشىكلصانعالربأناالبطن
4442إيثىمعىمناألرض

أعمالهمنصفاتهتظهروهكذا

والماضى0472إدقأقحصفهمهعنقليس

فىمالقوةيمكنوال249إيقلديهمعروفانوالمستقبل
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اتمامسبيلتعترضأوأمامهتففأنالتاريخفىأولطبيعة

البقاعوسطوفىأنهاراالهضابعلىيفتحفهومقاصده
يقولو1481إلغبيعينا

3431إشوودومنأقعليدىمنمنقذال

والمحبالعطوف16

تمهيداتعتبرمتعددةبصورالصفةهذهعنءاألنبياعبزوقد

يرعىكراعقهوثرللباإللهيةاألبؤةفىالجديدالعهدلعقيدة
ويقوديحملهاحضنهوفىمالدالحيجمعبذراعهقطيعه

المشتتينوبنايهأوالدةيجمعوهو20411إالمرضعات
3346إاألرصأقمىمنوببناتىبعيد3ببنىايب
عنكوجهىحجبتالغضببفبضانبقواطاألمةيخاطبوهو
علىوحنانه3458إأرحمكأبدىوباحساناحظة

وسيدىالربتركنىقدصهيونوقإلتاألمحنانكلأكثرشعبه
ءهؤالحتىبطنهاابنترحمفالركنميعهأاصرأةاتنحىهنسينى
144151إلغأنسايئالوأنايئسى
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الثأ

االلهيةالعقيدة

السبىمابعدعصرفى

األمةكيانهزخذثااليهودىللشعببالنسبةالسبىكان

فىالنظرتعيدوجعلهامثيللهايسبقلمبصورةوأفراداجماعة
أنهبعثبركانالذىالشبهوفيهاوعقائدهاأفكارهامنكثير

كانالذىوهوواألسرالهزيمةمرارةيذوقالمختاراللهشعب
إننفولأنفيمكنلذلكالشعوبسائرعنممتازأنهيعتفد

الضيقةمعتفداتهبعضمنالشعبيتخلصأنعلىساعدالسبى

اللهوإلىكلهاالحياةإلىوأشملأعمقنظرةوينظراألفق

وصاراعمقبسكلاللهوحدانيةعفيدةتثبتتالفترةهذهففى

إلهغيرهالالذىالوحيدوااللهالواحداإللههوإسرائيلإلهيهوه

يمكنالاألخرىالكائناتوكلالمسكونةكلبروحدهوهو
لماداتأالعلؤأوالسموأوالشبهفىمنهتدنوأوبهئقارنأن

سوىصخرةهوومنالربغيرإلههومنألنهالمرنمقاله
8113مزإلهنا

مزفيهاالساكنينوكلالمسكونةوملؤهااألرضللرب
421
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كلمماءالسمافىإلهناإنإلههمهوألىاألمميفوللماذا
15أفولهاالناسأيدىعملوذهبفضةأصنامهمصنعءشا

كلبلصانعوهايكونمثلهاتبصروالأعهنلهاوالتكلم
51128مزعليفايتكلمن

كانذلكفإنبالسبىلشعبهسمحقداإللههذاكانوإذا

الحقيقىاإللهعنبعيداوزيغانهخطايإهعلىالشعبلهذاعقابأ
هذهتعمقتوقدالشعوبجميعإلىيمنداإللههذاوئفذ
بابلدولةثمأشوردولةانهياررأىعندماالشعبلدىالفكرة
الدولمنوغيرهماالدولتينهاتينعلىالفرسمملكةءواستيال

الزرادشتيةالديانةوهىالفرسعبادةكانتوقدآلهتهاوانقرضت

ثؤمنكانتالديانةتلكأنقمعالواحداإللهعبادةإلىبأقى
وهوالخيرإلهنعبدكانتلكنهاوالشرالخيرهفابمبدأين

ادزماارأهو

إلهسوىيوجدالأنهاليهودىالشعبأذهانفىترسخوقد
عنتحدثواالفئرةتلكفىأنهمنجدلذلكاللههوواحدحقيقى

لفظاستخدامهممناممثراللهالوهيماللفظسحثخدمينالله
أويهوهفىعقيدتهمكيرواأنهمذلكمعنىوليسيهوه
شمرليةيؤكدوأحتىاللهلفظاستخدموالكنهمتركوها

الشائعيهوهلفظاستخداممنبدالالشعوبجميععلىسيادته
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ورخحالئىالمزاميربعضفىذلكونالحظفقطاليهودند

أيوبسفرفىكماالفترةهذهفىخمجثأنهاءالعلمايعض

هذهوجودإلىبإالضاقةهذاالجامعةوسفردانيآلوسفر

بينمافترةفىاالمةوآدابتاريختروىالتىاألسفارفىالظاهرة
أسفارضمنوهىالحكمةوسفرالمكابيينكأسفارالعهدين

الكناشبعضنظرفىةالثانويالقانونيةاألسفارأواألبوكريفا

الفكرتأثرنرىالعهدينبينمافترةمناألخيرءالجزوفى

نرىولذلكحينذاكالعالمسادتالتىاليونانيةبالفلسفةاليهودى

إلىواالتجاهالحسئةالصورعناللهفكرةتجريدمنمزيدأ
باعتبارهاالحكمةعنفنفرأالعقلىالتفكيرأوالمجردالتفكير

إعداداالفترةهذهوئعألاللوجوسالكلمةأوأدهمنمنبثفة
اللةعنالجديدالعهدقكرإلىلينتقلالالهوتىللفكر

ئعاالطويلالتاريخذلكخاللاإللهيةالعنايةنجدوكآنما
قالالذىالمسيحيسوعفىاعلنالذىاكمللالعالنالبمثر
يوحناإنجيلغنه

الكلمةوكاناللهعندكانوالكلمةالكلمةكانءالبدفى
يكنلموبغيرهكانبهءيثىكلاللهعندءالبدفىكانهذاالله

الناسنوركانتوالحياةالحياةكانتفيهكانمماءيثى

منلوحيدكمامجدامجدهورأينابينناوحلجسداصاروالكلمة
41و4اايووحقأنعمةمملوااآلب
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الثهثمخمسية

الجديدالعهدفى



ت

هالف

إ



فىاللةلشخصيةفهمهمفىالناستفكيرتطوردرسناأنعد

العهديظهرهاكمااللهشخصيةلندرساآلننتقدمالفديمالعهد
يكتملالالمقدسالكتابأنبالناعنيغيبأالوينبغىالجديد

القديمالعهدفىالذفاعالناتمعأوالجديدالفديمبعهديهإال
بالعهدإالالكاملةبصورتهاتتحققلمورموزهالقديمالعهدونبوات

إالصحيحأفهماالجديدالعهدنفهمأننقدرالأنناكماالجديد
الفديمالعهدفىالواردوالفكرالتاريخخاللمن

أسمىتتفمنالجديدالعهدفىاإللهيةالعقيدةفإنلذلك
وقدرتهوروحانيتهأدلهوحدانيةعنالقديمالعهدإليهوصلما

الحفبقىالحىاإللهنهوكوورحمنهبرهوأستهوظوجودنه

واألبدىواألزلىفةوالمعرالفدرةالكلىءشىكلعلىدرالقا

تعالىاللهإلىيضفلمالجديدالعهدإننقولأنويمكننا
أنإالالقديمالعهدفىمتضمنةأوواردةتكمتلمأخرىصفات
فكرتهالجديدالعهدفيهيضعالذىاالطارفىواضحأاختالفأهناك
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اللهوجوديفترضكالفديمالجديدقالعهداللةشخصيةن

عاألقتهناحيةمناللهلنايصؤرأنهإالإثباتإلىتحتاخالكحفيقة
عنمدىوأبعدوعمقاءثرااكثرصورةفىوباإلنسانبالكون
االقليحيةالمفاهيمكلزاكأنفبعددلهاغديماالعهدتصوير

بسعبيرنبعلاللهاسميعدولمااللهيةالذاتصمحدودةاا
وبعدالشعوبسائرعنأخرىاطةبآئقارنأووحدةإلصرائي

األرفلهالذىالحقيفىحيداااطاإلهوأنهالحفيقمةناكدتأن
شخصايتيزالوأنهفيهااصسافيتاوجمياصسكونةواوملؤها

منمستوىالجديدهداالناقدماخركلتشعباأوآخرت

بثاألثةاهتمإذالفديماعهدافىءجامماوأرفىأسمىالف
هىهامةجوانب

كأباللهحقيقةاصسيايسوخالرباعالن1

كملكاللهحقيفةالمسيحيسوعباصااعالن2

عقيدةواختبارهافهمهاواقعصتسسيحيةاااممنيساناعا3

والروحواالبناآلبأىاألقانيمأصمثلثاالواحداإلله
واحدهاإبلآلهةثاألثةاجسواالقديم
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أالجديدالعهدفىاللةخصية

أوأل
اآلبالفة

نفرأفنحناسمسيحيةاقبلتمامأمجهولةاللهأبيماةفكرةتتلم

أبىجوبيترأوزيوبرصواليونانيةالرومانيةياناتالدفىحتى
القديمفالعهداللهألبوةأعمقمعنىنرىايهوديةاوفىاآللهـة

معيتعاملهوباوحافظهائيلإصخالةمجردليمعاللةأنيبين
يترأفكمانمالمرقالففدأوالدهمعاألبيتعاملكماشعبه
30131مزخائفيهعلىالربيترأفافيعلىاألب

معهماللهبعملإياهممأيهراالتثنيةسفرفىشعبهموسىويحذث
كساإلفكالربحملككيفرأيتحمبثالبريةوفىقائال

أنتءإشعياويقول13اتثابنهاإلنسانيحمل
36611إلقاسمكاألبدخذهـواسناأبوناربيا

فاعلملشعبهأبوذمننابعةانهاابااتأديباتاجمتبرتوقد
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تثإلهكالربأدئكقدابنهاإلنسانيؤدبكماأنهقلبكى
85

اللهبينالعهدعالقةمنيتجزأالءجزهىإذأالعالقةهذه
تحتلالالقديمالعهدفىالفكرةهذهأننالحظأنناعلىوشعبه
الجديدالحهدفىفيهتظهرالذىبالثمكلوحاسمأمركزيامكانأ

بشعبدائمامرتبطهالقديمالعهدفىكانتأنهاعنفضأل
أعمقأبعادفلهاالجديدالعهدفىأماإسراثيل

أغلبفىأنهيالحظالمجدلهالمسيحالسيدأقواليتاملفمن
الجاللةلفظيذكريكنلماللهعنيتحدثكانعندمااألحيان

لفظمستخدمااللهإلىيشيركألنبلاآلننحننفعلكماالله
ءاألب

اآلباللغظأببنيميزواأنالعرببةياللغةالناطقينالناسبعضحاول
يالهزةاأللفعلويينبالتذةالعربيةالترجسةفىالواردة
األبوالثانيةاللهإلىلثراآلبيالمدةاألولىأنظانين
أنهيبدراجتهادهذاإنماالجسدىاألرضىاألبإلىليربالهمزة

يسنخدمونالرييةالترجمةزمنفىالبعضكانوربمامحلهفىليس

أنهالواضحلكنمتميزوتعالىدلهوليكونللتمييزاآلبالثدة
باالنجليزية3اءاللفعلنفسيستخدموناألخرىاللغاتفى
هووالفرقاللفظنفسايونانيةفىأنهكمابالفرنسيةإ

األعالمءأسمايهانكبالنىحأاالىحروفاستخدام
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كحاالتعبيرنفساستخدامنواصللمكمسيحيينأننايبدو

استخداممننكثرزلناالفنحنالمسيحالسيديستخدمهكان

فكرةبانيوحىمماقليلاألبللفظواستخدامنااللهلفظ

دسوعالربيراهكانالذىبالقدرحياتنافىتتعمقلماللهأبوة

أصدقأنورىأحاديثهمنلنايبدوماحسبيسوعالربكان
وممفأقربوأناألبصفةهوثربالباللهعالقةيصفتعبير

الفارقمعألوالدهاألبمعاملةهوللبشرالمحهمعاملةألسلوب
بماوصالحكإملحاوىالساألبأنوهويسوعذكرهالذى
بهميقارنأنيمكناولاألرضيينءاآلباإلىبالنسبةيقاسال

وأنتمكنتمفانيفوللذلكوأثرارناقصوناألرضيونءفاآلبا

أبوكمبالحرىفكمجيدةعطاياأوالدكمتعطواأنتعرفونأشرار
بصورةولويتحفققمااا7متالسماواتفىالذى

عالقةفىكاملةبصورةيتحفقبأوالدهمءاآلباعالقةفىناقصة

الجسديةاالنجابعالقةقىيفكريسوعيكنولمبالبشرالله
والمسئوليةواالهتمامنايةوالعالشخصية1المحبةعالقةفىولكن

مبدعوهوالعالمفىدائمأيعملاللهأنيسوعذكرلقد
أصغرتشملعنايتهوأنسلطانهتحتءاألشياكلوأنالوجود
منوالرعائىاألبداعىالجانبهذاتجاوزأنهإالواكبرهاءاالشيا

إنحتىولطفهوجودتهاللهصالحاظهارإلىليتعداهاللهعمل
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كانوالوحتىالجميععلىينعموهوإليهتلجأالكائناتميع
ويغفرالمطيعينيجازىهوشاكرينوغيروظالميناشرارا

قلبهويفةتإليهبالحاجةوشعرواالغفرانطلبواإذاللعصاة

لمنحتىالخالصةللمحبةينبوعهىافهعندفاألبؤةللضالين
مؤدبرحيياغافراتجاهوهىيستحفونهاواليتوقعونهاال

المفتوحوبابهالرحيبحمدرهإلىالجميعيدعومرحبمعلم

فانهاكتابيةبآياتالحقائقهذهدتأإلىحاجةفىولسنا

نفرأأنويكفىالمسيحالسيدأحاديتفىالنهارموحوكواضحة
علىالمسيحالسيدعظةنقرأأو51لوقافىالضالاالبنقصة
يفولنسمعهحيثالجب

ءالسماطيورإلىانظروا

تحصدوتزرعالإنها

مخازنإلىتجمعوال

ءيقوتهاالسماوىوأبوكم
تنموكيفالحقلزنابقتاملوا

والتغزلتتعبال

وئطرحإليومئوجدالذىالحقلعشبكانفان
هكذااللهيلبسهالتنورفىاك

اناإلبماقليلىياأنتميلبسكمجدابالحرىأفليس
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نشربماذاأونأكلماذاقائليننهتمواال

األممتطلبهاكلهاهذهفانمنلبماذاأو
إلىتحتاجونانكميعلمالسماوىأباكهـألن
كلهاهذه

66223مت

إليكميسيئونالذلمتألجلملواعوقواط

أبيكءأبنانواصتاممىويطردونكم

شمسهيئرقفانهالسمواتفىالذى

األبرارعلىويمطروالصالحياأليثرارعلى
أنكماكاملينأنتمفكونواوالظالميم

كاملهوالسمواتافىالذىأباكم
54484مث

السيدأحاديثمنتبدوكمااللهألبؤةالعامالمعنىهوهذا

المسيحيسوعالربأنلوجدناالبحثدققناإذلكنناالمسيح
متنوعةاتجاهاتعنيتحدثونالجديدالعهدأسفارفىوالرسل

تتجهمبحسباآلخرعناحدهايختلفاللهأبؤةمنأنواعأو
أنواعثالثةفىمحصورةوهىاألبؤةهذهإليه

المسيحيسوعللرباللهأبؤةا
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للمؤمنيناللهأبؤة2

الناسلجميعاللهأبؤة3

المسيحيسوعللربالثهأبؤة11

األبباعنبارهفبهنفكرأنينبغىاألباللهفىنفكرماأول

العهدفىالرسوليفولكماأوالمسيحيسوعالوحيدلالبن
المسيحيسوعربناأبواللهمباركالجديد

األبؤةممتمئزفريدنوعهىالمسيحيسوعللرباللهوأبؤة
تناسلمنالبشريعرفهاالتىاألبؤةمعانىعنتمامأيختلف
جسدى

كعقيدةالتثليثحقيقةإلىقادمحديثفىنتعرضوسوف

فىواحدبإلهتؤمنأندعاهمماالكنيسةاختبرتهاختباروليدة

األزليةالوالدةفىوتعتفدوالمجدالقدرفىمتساوينأقانيمثالثة
إنهالنيقوىاإليمانقانونفىعنهقتقوللالبن

إلهالدهوركلقبلاآلبمنمولودالوحيداللهابن

غيرمولودحقإلهمنحقإلهنورمننورإلهم

الجوهرفىلالبمساومخلوق

اكثرالكتابيةالناحيةمنواألبؤةالبنوةهذهسنتناولاآلنلكننا
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ربناأبوبأتهإدلهوصفواالرسلأنقنالحظالالهوتيةالناحيةن

أساسوعلى3اكو5162روالمسيحيسوع

فىالسماوياتفىروحيةبركةبكلباركناكذلككونه

لمنيكوناالبنهذاطريقعنوأنه3اأفالمسهح

علىواألمماليهودمثلوالئراثوالناريخالجنسفىيختلفون
281أفاآلبأإلىواحدروحفىقدومإختالفهم

المعنىهذاقانالمسيحيسوعربناأيونابانهاللهيلفبوعندما
ولميلدلمواحدحقااللهفانأخرىأبؤةأىعنتمامألفيخت
للبشرالمفهومبالمعنىيولد

األناجيلروتهاكماالمسيحالسيدحياةندرسعندمأنناإال
العميقةبمعرفتهوأقوالهيمهوتعالالمسيححياةخاللمننشعر

المتمئزةاألدؤةلهذهالوأضحواختباره

يافىحديثعنيختلفاآلبعنالمسيححديثكان

كمالهمأبااللهرونيعتبكانواكشعباليهودأنفمعالناس
أبوناياربأنت3661ءإشعيافىءجاماإلىوأثرناسبق

ةكرلنغمةسمعواهأعنيئحدثيسوعسمعواعندماأنهمإال
اللغةستخدمالمسيحالسيدكانفغالبأوفكرهممسامعهمعلى

علىيدلدارجاأراميأأسلوبأيستخدموكانحديثهفىاألرامية
يماثلالذىآباالتعبيروهوالشديدوالقربالسدبدةاأللفة
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أواالنجليزىالطفليقولكماأوباباالدارجةالمصريةفىولنا

ونورأشخصاتنادىأنبينفرقوهناك4الاألمريكى
فىترتمىأنوبينوالدىياأوأبىياقائالالسنفىكبيرأ
يابابالهوتقولالفعلىأبيكحضن

إنأيضاقالأنهللمسيحاليهودانتقاداتمنكانفقدلذلك
كانيسوعالن581يوباللهنفسهمعادالأبوهالله

11البيتنفسفمعهيعيشكمناللهعنيتحدث

جانبمنهذا

احساسأباآلببسوعالرباحساسكانآخرجانبومن
أنهيعلننسمعهالهيكلفىصباهفىلهظهورأولففىدائمأ
األخيرةاللحظاتوفى294لواألبيهفيمايكونأنينبغى
لواأبيهيدفىروحهيسثودعنسمعهالصليبعلىوهوحياتهمن
خدمتهمستهلفىلهاالبنبنوةعناآلبشهدوكما3264

مرمررتبهالذىالحبيبابنىأنتقاثألالمعموديةعند
عندخدمتهأخرياتفىادةانفسشهدكذلك11ا

الشعورهذايستمروالتهايةالبدايةهذهوبين7مرالتجلى

011يوواحدواآلبأناالمسيحقيقولوالبنؤةباألبؤة
اآلببينمتبادلةكاملةمعرفةمنالوثيقةالعالقةهذه3

فاننانوعهمنقريداشيئاتعتبركاملتينوثفةومحبةواالبن



يحباآلبمثلالعالقةهذهتصفرائعةعميفةنصوصافرأ
يحباآلب353يوأيدهفىءثىكلدفعوفداالبن

قدءيثىكل502يويعملهماهوجميعويريهاالبن

يعرفأحدوالاآلبإالاالبنيعرفأحدوليسأبىمنإلىذفع
وقد1172متلهيعلنأناالبنأرادومناالبنإالاآلب

رسالتهالتمامالسلطانكلواعطاهالعالمإلىابنهاآلبأرسل
فإلىاآلبيعطينىماكللالبناآلبعطةهمالمؤمنينوجميع
الذىاآلبيجئذبهلمإنإلىئقبلأنأحديقدراليقبل

االبنطريقعننستطعونحن67344يوأرسلنى
41يواآلبرأىققدرآنىمناآلبنعرفأن

البعضيتصوركمااالبنفىلالبانعكاساالرؤيةهذهوليست

تؤمنألستالمسيحخاللمناآلبشخصيةإلىاختراقولكتها
أتكلملسثبهاكلمكمالذىالكالمفىواآلباآلبفىأناأنى
صدقونىاألعماليعملهوفىالحاذاآلبلكنىنفمنبه
410111يوفىواآلباآلبفىأنى

5132يوأيضااآلبيبغضاالبنيبغضفمنلذلك

532يواآلبيكرمالاالبنيكرمالومن

عالقتهانيبينكانيسوعأننرىاديثاألحهذهكلفى
باآلبالمؤمنينعالقةعننختلفمتميرةفريدةعالفةباآلب
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معوحدانيتهحيثمنوطبيعيأمحققالطمسيحبالنسبةكانما
نحويسعونهمبلالبشرعندكذلكيكونأنيمكنالاآلب

عنيكونالسعىوهذافشيئأشيثااللهمعاتحادهمإلىالوصول
إلىأحديأتىوالوالحياةوالحقالطريقفهونفسهاالبنطريق
يوطريقهعنإالاآلبمعمشابهةعالقةإلىيصلالأىاآلب

اللهابنبأنهبحقوحدهالصسيحالسيديوصفلذلك
إنهقالواعندماحقعلىروهمعاكانوقد361يوالوحيد

581يومعادأللئهنفسهجعل

للمؤمنينالثهأبؤة12

المؤمنينجماعةهواللهأبؤةنحوهتتجهالذىالثانىواالتجاأل

وقبولاالبنالمسيحبسخصاإليمانخاللمنقإنهبالمسيح
كأبويعرفوهاللهالمؤمنونيختبرأنيمكنالخالصىسله
أنسلطانافأعطاهمقبلوهالذينكلوأماللبشرمحبتهبينألنه

هذا21ايوباسمهالمؤمنونأىاللهأوالديصيروا

ؤيدواالذينبقولهيوحناإنجيلشرحهالذىاللهمنالميالدهو

اللهمنبلرجلمشيثةمنوالجسدمشيئةمنوالدممنليس
أهلبولسيخاطبولهذاروحىالميالدأنأىأ3ايو
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يسوعدالمسيحباإليماناللهءأبناجميعأألنكمقإئالالطية
8روالكهيروحينقادونفهملذلكونتيجة362غل
اللهإلىويثمبرتالميذهيخاطبالمسيحالسيدكاذوقد41

يقولكانللفردبالنسبةوأيضاالسحاوىأبوكمبالفول
ءالسمافىالذىأبوك

كونالمؤمنينسلوكيكوناأليؤةهبهذالشعورواقعومن
وصالتهمحياتهمهدفهوالسماوىاألبهذاارإدةعمل

ارادةطريقفىبالسيربلالكالمكرةبمجردتكونالالحقيقية

ملكوتددخلياربياربلىيقولمنكللبسالله
7متالسمواتفىالذىأبىإرادةعلالذىبلالسموات

هذاوعلىالمؤمنينهدفهوءأحباكأوالدبالثهوالتمثل12

ثمييزدونويعطواويباركواويصفحوايحبواأنعليهماألساس
متكاملهوالسمواتفىالذىأباهمأنكماكاملينليكونوا

55484

بالكهمعرقةلهمنكونأنأهدافهامنبالمسهحالمؤمنينوعالقة
فىكأخوةوبالمؤمنينالبكراألخباعتبارهوبالمسبحلهمكأب
ويحفظهااياىوعندهالذىالمسيحقاللذلكاللهأسرة
لهوأظهرأحبهوأناأبىيحبهيحبنىوالذىيحبنىالذىفهو

ليكونطلبالسفاعيةصالتهوفى4112دوذاتى
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همالكونوافيكوأنافىاآلبأيهاأنتأنككماواحدالجميع
واحدإلىمكفلينليكونوافىوأنتفيهمأنافيناواحداأيضأ
فعيمهمسبقافعرفهسبتالذينالن711232يو

كئيريناخوةبكراهوليكونابنهحسورةمشابهينليكونوا
812رو

ثرللبالعامةالثهأبؤة13

نتجاهلأنينبغىالللمؤاللهأبوةفىنتأملونحنأنناعلى

البشرجمتفنحوأيضأتتجهاللهأبوةأنوهىهامةحفيقة
االتجاههذايهملواأنمجزبونالمسيحييموكئيرودأص

احدففىالضثيناليهودىالفكرمنمنقولةبصورةويحتفظوا

عليهمقاعرةوبركاتهاللهيعتبرونكانواحينماالقديمالعهدفترات
لعصمننهيقرأمااذلكفىيشجعهموقدالمختاراللهكشعب

إذ851روميةفىوردمامثلالتبئىعنالكتابيةالنصوص

التبئىروأخذئهـابلاطخوفأيضأالعبوديةروحتأخذوالم
تحتاسذيناليفتدىابنهأرسلاللهإنيقولإذ4غالطيةوفى

يتصوروناآلياتهذهمثليفرأوناعندماالتبئىلننالداءالنامو
بمفهومداضبتىأاالئعبيرألناللهءأبناليسواالبشرعامةأن

وعلىابناليكونابنأاألصلفىرليمنأتخاذمعناهالحديث
البشرجميهبينتربطالتىالطبيعيةالبئوةالبعضينكراألساسهذا
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للجميعأبأباعتبارهاللهبين

أقوالفىسواغالجديدالعهدنصوصفىنتمغنعندماأنناإال

يكونيولدعندماإنسانكلأنلنايتبينالرسلأوالمسيحالسيد
المسيحقاللفدللملكوتووارثأالعامبالمعنىللهابنا

ملكوتءهؤاللمثلألنتمنعوهموالإلىيأتوناألوالددعوا
أقوالمنكذلكلناويتضح8161الوقاالسموات

موضوعالبشرجمتعيكوناإلنسانطفولةفىأنهالمسيحالسيد
منهمأحديهلكأالاللهمشيئةألنوعنايتهاألبويةاللهمحبة

إنلكمأقولألنىالصغارءهؤالأحدالنحتقرواانظروا
فىالذىأبىوجهينظرونحينكلالسمواتفىمالئكتهم

أنالسفواثفىالذىأبيكمأماممشيئةليستهكذاالسموات
810141متالصغارءهؤالأحديهلك

بالئهعالقتهمحقيقةيتبيئونواليضفونقدالبشرأنصحيح
اللهفإنذلكومعوظالمينأشراراويصيرون6عنهويبتعدون

لواواأللثرارالشاكرينكيرعلىمنعمفانهببركاتهعليهمينعم
علىويمطروالصالحيناألشرارعلىشمسهوثرق653

554متوالظالميناألبرار

ولكنهألابنأيدعىأنمستحقغيرالضالاالبنيكونوقد
الضالابنهعودةومنتظرأأألدائمايظلاألب

8
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صصص

جمى

حميصص



أيةتظهرالحياتهبمإنحئىثرورالفىالناسبعضيتمادىقد
قدبطانبالأديبئنشرورمنيظهرونهومالهماللهأبؤةمنلمحة

باألبالبنويةعالقتهموتنقطعإبليسءأبناوصاروااقتنصهم
اللهكانلواليهودلبعضيسوعالربقالهماعليهموينطبق

أبيكموشهواتإبليسهوأبمنأنتمتحبوننىلكنتمأباكم
األبطبيعةولكن80424يوتعملواأنتريدون

58تكاملألنهالتتغير

خليقتهألنهملهءأبناباعتبارهمالبشرجميعإلىيتطلعاللهإن
أهلإلىحديثهفىبولسعبركماأوءشىكلفىعليهويعتمدون

ألنناءشىوكلوئفسأحياةالجميعيعطىهوإذبقولهأثينا
أيضاألنناأيضأشعرائكمبعضقالكماونوجدونتحركنحيابه
71أعئتهرذ

صورةعلىمخلوقأاالرادةحرعاقالكائناباعمبارهفاإلنسان
الحفيفةهذهلهظهرتإذاأنهعلىدلهالبنؤةامكانيةيحملالله

لهذهإدراكهقإنالمسيحيسوعفىالظاهرةاللهمحبةوتقئل
الكامناالحساسنفسهفىيوقظبهاالقلبىواقتناعهالحقيقة

الفديربالروحقلبهفىإدلهمحبةننسكبوإذلهاللهبابؤةالخامد
فىانسكبتقداللهمحبةألنالبنؤةبهذهسعيدأيهتفلهالمعطى
ماتخطاةبعدونحنوألنهلناالمعطىالفدسبالروحقلوبنا

558روأجلنامنالبسيح
031



2الجديدالعهدفىالئهخميةن

ثانيأ

الملكالئة

استخدامأنالحديثالععرفىءللقارىنوضحأنواجبنامن
كبيرحدإلىمرتبطةتعالىاللةإلىونسبتهائفكالصفة

فيهكثبثالذىوالمكانالزمانفىسائدأكانالذىبالمفهوم
المفدالكنابأسفار

إلىوتغئرتالمفاهيمفيهتبدلتقدعمرفىاآلننحيافنحن

تغئروبعضهاالعالمدولفىالقلكياتفيهقلتوقدكبيرحد
ذلكوغيرواالتحادأتكالجمهورياتأخرىنظمإلى

هناكفإنفيهاموجوداالملكىالنظامزالماالتىالبالدوحتى

المالوفوأصبحالملوكسلطةمنئحدللحكمدستوريةببأسال
الملوككانالتىمئالكانجلتراالعريقةالملكيةالنظمبعضفى

التفويضحقيسمىماكانإلىسلطانهمفىيستندونقديمأ
الملكأنذا7أولءأول8أ35نول3للملوكاإللهى
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واللقباالسملهأنأىيحكموالكصلكالحاضرالوقتى
السلطةدونوالسكل

المفهوممنءتجىتعالىاللهإلىالئفكصفةنسبةلكن
قتنىويملكأىفعأليملكالملككانحيثالشرقفىالقديم

نقرأالتاريخوفىمطلقسلطانولهيملكهماعلىويستحوز
تفوكضمنبهيحتقدونماكانوابموجبالملوكسلطانعن

هيمةأوشخصهناككونأندونيئصرفالملكفكانإلهى

إلىسلطانهلسيبأواللهبسلطانسلطانهشئئةوبذلكتحاسبه

ارادتهمجردعلىمبنيةالملكأحكامكانتاللهلهمتخةحق

منملكلفظاشتقالعبريةفىكماالعربيةاللغةوفى

أنالمعتقدفمنواألراميةاألشوركةاللغةفىأمءواالقتنااالمتالك

أساسأنباعتباريثميرمعناهقعلمنمشتقالمستخدماللفظ
األشخاصأفضلفيكونالصالحةالمثمورةلديهأنالملكسلطان

المملكةأمورتدبيرفى

فإنملكبأنهمقدسالالكتابفىتعالىاللهيوصفعندما

والهيبةوالسلطانوالعظمةوالكرامةالمجديتضمنالوضفهذا
والثوابوالمنعالمنحفىرعيتهفىالمطلفةالتمرفوحرية

الخلعقاباو

331



الجديدالعهدعلىقاعرةليستكملكاللهإلىالنظرة

العهدفىعنهاالجديدالعهدفىواضحةبصورةتطورتولكنها

ونحنالقديمالعهدفىموجودةالفكرةلكنسنرىكماالقديم

عطيمملكاللهأنيؤكدماخاصبنوعالمزأميرسفرلىنقرأ
مثل

اآللهةكلعلىكبيرملكعظيمإلهالربألن
لهالجبالوخزأئناألرضمقاصيربيدهالذى

البابسةسبكتاويداهالبحرلهالذى

59مز

ملكفدالرباألممبينقولوا
تتزعزعقالالمسكونةتثبتتأيضأ
باالستقامةالشعوبيدين

6901مز

األرضفلتبتهجملكقدالرب
ثيرةالكالجزائرولتفرح
كرسئهقاعدةوالحقالعدل

الربقدامالشمعمئلالجبالذابت

كلهااألرضسيدقدام
71مز

ايم3



القديمالعهدفىافهملكوت1

يسئتةإلىفباالضاقةاللهملكوتعنخاصفهثملليهودكان
فقدتعالىاللهإلىومجدسلطانمنتتضمنهبماالمفكصفات

اللهوبينبينهمأنيعتبرونوالسياسيةأالجتماعيةحياتهمفىكانوا
شعبحياةبدأتوقدعليهمملكأباعتبارهخاصةعالقة
حكمثيوقراطىبحكمكنعانأرضفىاستفرارهمبعدائيلإس
يقيماللهوكانالملكهونفسهاللهأنيعتبرالشعبوكانالله
اللهمنوبتكليفاللهبحكمبينهمبحكمونقضاةلهم

النبىصموئيلكانالقضاةءهؤالوآخر

يسلكولمإلسرائيلقاضيينابنيهجعلصموئيلشاخولما

وعؤجاالرشوةوأخذاالمكسبءوراماالبلطريقهفىابناه

منوطلبالشعوببافىمنوغارالشبفتذمرءالفضا

ءاسناولماالشعوبكسائرملكألهميجعلأنالنبىصموئيل
للشعبيسئجيبأناللهمنهطلبالرغبةهذهمنالنبىصموئيل

ألنهملكيقولونماكلفىالشعبلصوتاسمعلهوقال
صماعليهمأملكالحتىرقضواإياىبلأنتووفضوك

أنإلىالشعبينئهأنصموئيلمناللهوطلب867

أوالدهموكسخزالعبيستغلسوفيطلبونهالذىالملك
يشتاقكانالشعبولكنعليهمالبأسشديدوسيكونلمصالحه

أيمفى



الشعوبكسائرالحربفىأمامهميخرجملكلهيكونن
ملكأوسعحهقيسبنشاولصموئيلقاختارطلبهعلىوأصر

للعبطكأولقكانعليهم

يعنبرونكانواودولةملوكللشعبصارأنبعدحتىأنهإال

سلطهميسنمدونالملوكءهؤالوأنالحقيقىالملكهواللهأن
رسالتهمتتضمنالكملكإسرائيلبشباللهعالقةوأناللهمن

أيضاالسيامىوئفوقهممنجاحهبلفحسبالروحية

المهوملكوتالمسهحيسوعالرب12

االعتقادأننرىالجدبدالعهدإلىنتقدمعندماأنناإال

تكنلمالجديدالعهدقفىمختلفاطريقااتخذاللهبملكوت
الدولةلسطانيخضعونكانوابلمملكةإسرائيللشعب

مرتبطأصاراللهبملكوثاالعتفادولكنووالتهاالرومانية
فىالفردئالمجالتصفاللهفأبوةكأببالئةباالعتفاد

واالجتساعىالجماعىالجانبيصفاللةملكوتبينماالعالقات

األبالملكحكمأوالعالقاتهذهفى

كتعبيرالسمواتملكوتالتعبيرالبشيرمتىويستخدم

متجسداالمسيحيسوعالربءجاوعندمااللهلملكوتمرادف
قدويفولاللهملكوتببشارةيكرزءجاإنهقيلاألرضعلى
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مرباإلنجيلؤامنوافتوبوااللةطكوتوقربالزمانمل
4151ا

وبمجيكهأقبلقداللهملكوتأنلنأعيسوعالربأنبل
أوسياسىبنظامارتباطهدونروحيةصبغةللملكوتأعطى

بركاتأننالحظالمسيحالسهدتعاليمومنمفناجتماعى
كماطبيعتهافىوروحيةاخالقيةاللهمفكبركاتأىالملكوت

اللهرإيةتحتاالنضمامأوالملكرتهذادخولثووطأن

إلىوالعطثوالجوعكالئواضعأيضأوأخالقيةروحيةكملك
السبدقالهومماوالنقاوةوالسالمالرحمةومحبةالبر

متأالسمواتملكوتلهمألنحبالروللمساكينطودى
ملكوتتدخلواقلناألوالدمثلوتصيرواترجعوالمإفي53

5261282مثأيضاانظر813تالسمرات
33يو243

االنسانداخلالشخصيةفىروحقاختبازالملكوتهذاإن

هوذاأوههناهوذايقولونواليمراقبةالكهملكوتيأتىال

رريدومنومتسعضشعبألنهاللهملكوتموضوعفتوسعلن
لهبمالقسللدكنوراللهملكوتكعاليإلىجعسفبهاالسنزادة

عزفى

ام6



710212لواداخلكماللهملكوثهاألنناك
األرضممالكتفكيرتحكمالتىالمادياتعنيختلفءشىوهو
فىوفرحوسالمبرهوبلوشربأكألاللهملكوتلهسألن
4171روأالقدسالروح

تبطهـالاللهملكأنتامءلجالالمسيحالسيدأوضحوقد
فىيظنونممنكثيرينأنبلمعئنيمكانوالمعمنبشب

أنهيكتشفونسوفبهواختضوااللهامتلكواقدأنهمأنفسهم
كثيرينإنلكموأقوليسوعقالققدقيهنصيبلهمليس

واسحقإبراهيممعويتكثونوالمغاربالمشارقمنسياتون
إلىقئطرحونالملكوتبنووأماالسمواتملكوتفىوبعقوب

81121متالخارجيةالظمة

القيكهوئاما13

وهذاالملكوتهذأفىالملكهواللهيكونأنالطيعىمن

إنجيلىلىمتكررانجدهالذىاللهملكوتالتعبيرمعيتمق
لجنارتباطأالمسيحالسيدأحاديثفىنجدأنناكماولوقامرقس
أيهاالتخف2123لوقافىءجاكما6وملكهاللهأبؤة

اآلبفإدئهالملكوتدعطكمأنرسقدأباكمألنالصغيرالفطيع
الملكوتقانونهىاللهمسيثةفإناألساسهذاوعلىالملكهو
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إذاونحنللملكوتالمثاليةالصورةهىصفاتهأوالثهأخالقبات

ربصفاتنتحلىأنعليناالملكوتءأبناأنفسنااعتبرنا
الملكوت

السيدأنالجديدالعهدفىالمواضعضفىنجدأنناإال
اعترافعلىفموافقتهالئفكصفةنفسهإلىينسبالمسيح
ودىملكأنهتتضمن6161متالمسيحبآنهيطرس

ملكوتفىآتيااإلنسانابنعنيتحدثنسمعهأخرىمرة

موقعفىسيكونبأنهنفسهعنوحديثه6182مت
52ثالملكألنفسهكصبأنهعلىيدلءوالقضاالحكم

ملكاكونهحقيقةالطسأماميقبلوهو9183لو43
هىبلىبيالطسيظنكماليستمملكتهأنيوضحكانوإن

8163يوالعالمهذمنليست

وواحدلالليواحدالملكوتمننوعانيوجدترىبافهل

لالبن

أنيمكنالأنهإذواحدوسلطانواحدمفكأنهالحقيقة

لهذاالوحيدوالحلتخربفانهاإالذاتهاعلىمملكةتنقسم
قال5111مزمورفىنجدهالمللنسبةفىالظاهرىاالختالف

لقدميكموطهـاكءأعداأضعحتىيمينىعناجللريىالرب
وهونفسهالنصهذايسوعالرباثبسوقدا011مز
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2244متىالفريسيبنحاور

هءأعدايخضعحتىلالينالسلطانأعطى6الملكاآلباللهفإن
ملكوهوأبيهملكوتفىالملكهوفاالبنقدميهئحت

وسكوررسالةفىالرسولبولسويقولاألربابوربالملوك

تحتءاألعدأجميعيضعحتىيملكأنيجباألنهاألولى
السيدقولعلىينطقوهذا5152كواقدميه

متاألرضوعلىءالسمافىسلطانكلإليهذفعقدإنهالمسيح
واآلبأناقالالمسيحالسيدفإنالوقتنفسوفى8281

0103يوواحد

الملكاآلبصورةسامعيهإلىبنقلأنيسوعأرادلقد
الطييعةقوىكلعلىوسلطانهوالبربالمحبةالروحىوملكوته

ملكوتيأثىأنيطبواأنتالميذهودعانعمتهمقاصدليحقق
هذايدخلواوأن6901متملكوتكلياتاآلب

هذاأنوحيث712مثاآلبأمشبئةبعملالملكوث

عندالمعروفةالزمنىالملكمفاهيمعنويختلفروحىالملكوت

عنخبرالذىالوحيداالبنوهوالصسيحيسوعفإنالناس
بوجودهالملكوتفأصبحوملكهاللةأبؤةللناسأعلناآلب

ملكوتهـالمقدسالكتاببتعبيرأوشخصهفىحاضراوكرارته

المحبةهذهيحملالذىيسوعوكان31اكوأمحبتهابن

931



ويكرزمجامعهمفىيعلمالجليلكليطوفويعلنهاقلبهى

4متالشعبفىضعفكلويشفىالملكوتبببثمارة

اللهأنعنتعبيرأوالجسديةالروحيةالخدمةهذهوكانت32
الربقاللذلكالمسيحشخصفىالبشرحياةفىتدخلقد

إنولكنواألخرساألعمىللمجنونشفائهبعدلليهوديسوخ
اللهأملكوتعليكمأقبلفقدالسياطينأخرجاللهبروحأناكنت
ليدموهإليهالناسدعااألساسهذاوعلى2182مت

راحةهذافىألنعليهمنيرهويحملوالهويخضعوامنهويتعلموا
يحملاالبنباعتبارهقهو117203متلنفوسهم
يطيعونهالذينالناسحياةفىعمليأويحقفهالملكوترسالة

األبالملك14

العهدفىاللهشلكفكرةتطورنالحظأننستطيعأنناوالخالصة
الفلكإلىمعينبشباالرتباطمنالقديمالعهدفىعنهاالجديد

الروحىالملكإلىواجتماعىسيامىبنظاماالرتباطومنالعام

ومنأخالفىروصىواختبارالنفسدأخلحفيقةهوالذى

خشوعإلىوالسلطانءوالبهابالمجدترتبطالتىالخارجيةالنظرة
بخوفالشبيهالخوفومنوحافظهاوفاديهاخالقهاأمامالنفس

وحبهموطاعتهمالبنينتقوىإلىالرهيباسسلطاناأمامالعبيد

بالحبالمسنأسالفكرإلىاإلرغاميشبهبماالخضوعومن

اء



المسبحطاعة

الملكأمامبلاألبالملكأمامالجديدالعهدفىفنحن
معلتهتفحلةأبهىفىمعهلتكونعروسهاقتدىيالذىالعر

يوحنارؤيافىالهاتفةالجماهير

هللويا

ءثىكلعلىالفادراإللهالرملكقدفانه

عرسألنالمجدونعطهونتهلللنفرح
نفسهاهيأتوامرأتهءجاقدالحمل

بهيآنقياتلبمبزأنوأعطيت
القديسينتبرراتهوالبزألن

9168رؤ
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3الجديدالعهدلىاثهخصعةم

ثالثسأ

أقانيمثالئةفىواحدالثه
قوانينكلوفىلهشرطثالواحديالهالمسيحيونيؤمن

نرىاليومحتىالميالدىاألولالقرنمنذالمسيحبةاأليمان
أنهوطبيعىبالئهنؤمنأوأواحدبإلهنؤمنبالحقيقةالعبارة

تعالىدلهشربذؤجدلوألنواحدإلهسوىيوجدأنكنال
وضابطاءثىكلعلىتادرابالحقاللهكانلماأللوهيةفى

ونالهذافىللكل

المسيحيةالصغةنتجاهلأنيمكنالالوثتنفسفىلكننا

المسيحأمرفقدواحدآنفىوالوحدةالثالثيةمعنىتحملالتى
واالبناآلبباسميعمدوهمواناألممجميعيتلمذواأننالميذه
وليسباسمقالألنهواحدالثالئةأنياعثباوالقدمىوالروح

ءبأسماأ

معأوالوحدةحليثالفكرةنرىالمسيحيةفرائضكلوفى

اء3



اللةومحبةالمسيحيسوعربنانعمةالرسوليةالبركةفىراه
نصلىإذالصلواتفىونراهاالقديرالروحوشركةاآلب
المسيحبإسمأىاالبنباسمالروحفىلآلب

جإنبجعوآلهةثالثةأنهميتصورونإذيخطئونكثيرون
بماشبيهبمدلولوالبنؤةاألبؤةإلىنظرتهمإلىالخطأهذامن

األبؤةهذهأنقبلمنوضحناولقدالبمثريةالعالقاتمنيفهمونه

وإنماثريةالبالمفاهيمعننمامأئختلفأزليةعالقةوالبنؤة
البشرإلىفكرتهالتفريبالقاصرةاأللفاظهذهتستخدم

وثالثةئالثةيساوىواحداأنرمحألمرإنهيقولونوالبعض
فىاللهأنباعثبارباإلبمانذلكيقبلونولكنهمواحداتساوى

معهيتنافضاللكنهاالدراكويفوقيدركالوكماالتهذاته

لندركوندرسنفكرأنيمنعالباإليمانالحفيقةقبوللكن
ئالثةوجودرغماإللهيةالذاثدىالوحدةمعنىاستاالعتناقدر

نيمأقا

لكنهالجديدبالعهديبدألمالتثليثتعليمأنكثيرونويعتقد

أنالناسيستطعلمبكيفيةالقديمالعهدفىإليهمشارأكان
فىلناأعلنمانورفىنممزهاأننستطيعاآلنولكننايميزوه
الجديدالعهد
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وهوإلوهيمالعبريةفىهواللهالمترجمالعبرىاللفظ
الحرقيةالترجمةوكأنماإلهبمعنىإلوهمنالجمعصيغة

الكتابفىمرة5552اللفظهذاتكرروقداآللهةهيإللوهيم
بعضاعتبروقدالتكوينسفرفىمرة23منهاالمقدس

الجمعبصيغةإلوهيماللفظهذااستخدامالمسيحيينالالهوتيين

اإللهيةالذاتفىالثالثةاألقانيموجودحفبقةإلىقديمةاشارة
بصيغةاللفظيستخدمالعبرىاالستخدامفىأنهبدليلالواحدة

كالفولالمفردبصيغةيكتبلهالمصاحبالفعلبينماالجمع

صنعإلوهيمأوقالإلوهيم

تعالىذاتهعننحدثالخلقعنحديثهعنداللهفإنكذلك

كسبهناصورتناعلىاإلنساننعملدلهققالالجمعبصيغة
متعددةاإللهيةالذاتأنعلىتدلالصيغةوهذه62اتك

لكنللتعمتمبأنهااستخدامهاعللواقدالبعضكانواناألقانيم
عندالجمعلصيغةالمفرداستخدامأنيؤكدالقديمالتاريخ
ولمالفديمةالعصورفىمعروقأيكنلمللتعطتمنفسهعنالحديث
ولوالقديمةممرأوأشورأوبابلملوكعندءسوانطرهيوجد

التىالضمائركلتصاحبأنللزمموجودةالعادةههذكانت

موجودغيرهذاولكنالنوراةفىتعالىاللهتصف

اللهعنالحديثفىاألسلوبهذاوجودأنالالهوتيونويذكر

امحةء



اإللهشخصيةفىكنيأوتعامالحوارأهناكأنعلىيدلالقديممذ
خلققبلنعطلهاوعدمصفانهوتعاملتفاعلتقنضىالواحد

مثلتقئضىصفاتاألزليةتعالىالكهصفاتمنكانقاذاالعالم
أنيعقلفال6والمحبةوالبصروالسمعالكالممثلالحوارهذا

والمالئكةالعالماللهيخلقأنقبلمعطةالصفاتهذهتكون

أنيدفالإذأ1ويسمعويحبويتشاوراللهيتكلممنفمع
والمحبةوالكالمالتفاعلهذأئعالىاللهذاتفىهناكيكون

اإللهذاتفىأقانيمبوجودإاليتحققالوهذاوالبمروالسمع
حدالوا

لوحدانيةواالتثليثعقيدةأننؤكدأنيجبءبدذىءوبادى

مجردلكنالجوهريةالمسيحيةالتعاليملكلخالصةهىمعا
معناهايخفىربماالقدسوالروحوااليناآلباالصيغةترديد

بعمقنفهمأننحاولمالممبهمأغامضأيجحلهأوالحقيفى
اآلننحاولهماوهذاتقررهما

منتخلوزاويةمنالموضوعهذادراسةإلىنفنربوسوف

ءضوفىالحقيقةلهذهادراكأتتلمسأنتحاولولكتهاالجدل

عنالتعببرفىالبشريةاللغةعجزمنوبالرغمواالختبارالتاريخ

نقاطأربعفىهذانفعلأنونرجواإللهيةاألمور

51



يتحدثمنتواجهالتىاللغويةالصعوبةتوضيجمحاولةألولى
اإللهياتعن

الثالثةاألقانيملحقيفةالتالميذاخثباركيفيةءاستقراوالثانية
معينلغوىشكلفىذلكصياغةدون

البسيطةغيرأوالغنيةالوحدةمعنىوالثالثة

أنالرسولبولسمحاولةمنبنموذجالدراسةهذهانختمثم

األقانيمعملذاكراالوثنيينأثيناألهلاإللهيةالعقيدةيشرح
باالسمإليهماالشارةدونالثالثة

اللغويألالصعوباأوأل

عنالناتجةعوبةالصإلىألثرنااللهتجلياتعنحديثنافى

ةالبشرباللغةواإللهيةالروحيةاألموراعنالتعبيرمحاولتنا
عندماالناسفيهايقعالتىءاألخطاإلىالنظروجهناثمالفاصرة
األسلوببنفساللهعنالمستخدمةاللغويةالتعبيراتفهميحاولون

اللهيدمثلالمحسوساتعنيتحدثونوهمبهيفهمونهاالذى
ذلكوغيراللهووجهاللهوعين

نستخدمعندماأنناوهوإخرشيئأنضيفأناآلنونريد9
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فنحنالفدسوالروحواالبناآلبأأوأقانيمثالثةلتعبير
عاصرواالذينألولئكالتاريخىالفهمعنبمعزلبهاننطغال

نفهمأننستطيعالأننابمعنىوأحداثهالمسيحىولاالعصر
وتاريخالمسيحالسيدحياةناريخدرسناإذاإالاأللفاظهذهمدلول
هذهفهمإلىيقفزأنيحاولومناألولىالمسيحيةالكنيسة
معرضقهوتحملهالذىواالخئبارتاريخهادراسةدوناأللفاظ

تماماالفهمءبىألن

ورائهاومنوتاريخاقصةإليناتحملالكلماتهذهإن

هىالتاريخفىفعالعاشتةبثختتعلقووقإئعأحداث
مكانوفىمعئنزمنفىعاشلمالذىالمسيحيسوعشخصية

ولفدوصعودهموتهإلىميالدهمنحياتهفىعجيباوكانمعئين

وموتهلحياتهنتيجةوظهرتخاصتاريخلهامعينةأمةمنؤيد
الكنيسةهىالشعوبكلمنأناسأتضمجماعةامتهوقي

االمسبحية

هذاعنتاريخيةبروايةنكتفىاللماذاالبعضلءيتساوقد

السؤالهذاعلىوالجوابالغامضةالتثليثفكرةونتركالشخص

تحملمنظورةغيريدتوجدالتاريخيةالشخصيةهذهءوراأنههو

التاريخفى

والرموزبالصورالحقيقةهذهعنتعئرأناللغةوتحاول

71



غيرواآلخرمنظورواحدعالمينبينمواجهةعنتتحدثاللغة

هوالحقيقةهذهمنتوضحهأناللغةتستطيعماوكلمنظور
ءالجزأمابثريةبلغةعنهتعثرأدطيمكنالذىالمنظورءالجز

والرموزبالمجازإلبهارثأنبافالالمنظورغيرالباقى

يمثلأنيريدللخرائطبرسئاماللغةقصورنشئهأننسنطيعإننا
سطحعلىسمهسأنيدءولكنهكاألرضكروياشكألويرسم
أبعادثالثةذاشكألورسمأنريدأنهأىمثألكلوحةمستو
نبعدعلى

الشكلعنتعئرالالدائرةلكندائرةيرسمأنهوالنتجة

عنديحدثكمابجوارهاأخرىدائرةيرسمندلذلكالكروى

أخرىدائرةمناكئريرسموثداألرضيةالكرةخريطةرسم
فقطمعئنةزاويةمناألرضيةالكرةإلىتشيرواحدةكل

وكلجزئياصحيحايكونالرماممايرسمهكللكن
إلىينظرمنعفلإلىللكرةالحقيقيةالصورةلتفربإنمامحاوألئه

سمالر

بأقضلالحقيقةعنتعئرأنثحاولإنهااللغةهكذا
كلثستوعبأنالتستطعيةالبشالكلماتلكنماتستطغ
كموضسزهووهذاالثالوثحفيفةفىعنهتعئرأنماتريد
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استيعابهاوصعوبةلفكرة

واحدكإلهالقدسوالروحواالبناآلبعننتحدثنحنفمثال
ويظونأقنومكلمةمعنىيفهمونالوالناسأقانيمثالثةفى
الكلمةهذهتوجدالاالنجليزيةوفىشخصإلىتشبرأنها

شخصترجمتهاالتى3هولكلمةيستخدمونلكنهم

االلتباسويزيدالصحيحالمعنىعنيعئرالاألسفمعوهذا
أشخاصثالثةتعالىاللهأنالدارسيتصورإذالفكرى

لغةخاللمنبإأللفاظعنهاالتعبيربدأالتثليثعقيدةلكن

وتراثمعينثقافىجؤوفىوالالتينيةاليونانيةهىأخرى

القديمةاإليمانقوانينلغةإنالثقافىتراثناعيختلف

اقانيبمعلىللداللةالالتينيةح93هكلمةاستخدمت
وأحياناالممثليلبسهالذىالقناعثعنىوالكلمةالالهوت

هذهكانتعامموظفبهيقومالذىالدورأوالوظيفةنعنى
عنالتعبيريصعبحفيفةعنللتعبيروجدوهماأقربالكلمة

مةكوهأقنومكلمةبالعرالالهوتيوناستخدموقدباللغة

اثيةإااتاونافىأنلبيانوذلكالتمئزعنتعبراألصلمريانية
اسذاتاحوالواحدشالجوهرفىاشتراكهممعمتمئزةأدوار
فىهىكمابهاواحتفظواالكلمةهذهاستخدمواوقداإللهية

عربيةكلمةأىعنيختلففريداتعبيرالتكونالسريإنىأصلها

اء9



استعملهاالتىشخصكلمةاستخداممنحذرأستخدمؤنها

الفهماللتباسمصدرأوصارتاألوربيون

الدورأواإللهىالنهساطأسلوفىنفكرأننستطيعالإننا
اإلنسانأسلوبفىفيهانفكرالتىالكيفيةبنفسالعالمفىاإللهى

المقايسحسباللهنتصورأنيمكنناالألنهاإلنساندورأو
االطالقعلىثريةالب

وليمىرمزياهنايستعملثالثةالرقمأنهوآخرجانب2
حسابيأأورياضيا

ئالثةإلىيشيرالحسابىالرياضىبالمعنىالرقماستخدامان

شخصوكلاآلخرعأحدهممنفصلأشخاصثالثةأوءأشيا
متشابهةكانتإنحثىمستقلةذاتله

ثحابهةمتأومختلفةكانثءسوازهرإتثالثعنتحدثنافلو

زهرةكلمختلفةءأشياثالثةنقصدفنحناللونأوالنوعفى
عنمستقلةالزمنمعئتعاملأنويمكنمعينامكإناتحئل

نفسفىأوبعدهااواألخرىقبلنبتثفزهرةاألخرى
الرمانعاملىنرىهذاوفىهناكوالثانيةهناوواحدةالوقت

يحددانهماوالمكان

هناكإنأقولأنيمكنالمادةعنالمجردةاألفكارفىوحتى

05



األخرىقبلفكرةأرتبأنويمكننىذهنىفىأفكارالثة
منطقيأ

الثالثةفىنفكراللكننااألرقامفىالرياضىالتفكيرهوهذا

والنشاالوجودمنأبديةأنواعثالئةنرىبلهكذااألقانيم
ومتالقيينومتزامنينمتالزمينأىواحدوقتفىمعأموجودين

أوحساليأاستخداماليسثالثةالعدداستخدامإننفوللذلك
بالزمانالمحدودالعقلتفوقحقيفةإلىبشيررمزيأبلريإضيا

فىراسخهوكماتعالىاللهكانوإذاتناقضهاللكنهاوالمكان
نرفغىفكيفواإلدراكالعقليفوقبهالمؤمنينجميععقيدة

معكإلتثليثاالدراكيفوقعنهتعبيراأواالدراكيفوقلهوصفأ
اةحدلوا

رالخبااولعقيدانيأال

أنالالهوتيونتعؤدلقدهذهالتثليثفكرةتءجاكيف

أنهابدقالالعقلادراكعنبعيدةلكونهاثليثالتقكرةإنيقولوا

رأىوهذايصيغوهأويبتدعوهأنالبشرقدرةفوقإلهىاعالن

سلبم

الناسإلىاالعالنهذاوصلكيفلكن
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علىاجتمعالالهوتيينأقطابمنمجمعاأننتصورالعونا
عفيدةيضعأناستطاعوأخيراوالمناقشةوالددسالبحثمائدة
التثليث

تءجاالتثلبثعقيدةإنماهكذايحدثلماألمرإنكال
وبعداللهووجوداللهالقتراباألوائلالمسيحييناختبارمنأوال
بصيغةيعئرواأنوالمسيحيونالالهوتيونحاولاالختبارهذا

حياثهمواقعفىاختبروهأنلهمسبقعماالهوتية

اختبارأنأواالختباروليدةعقيدةلثالأنهذاومعنى

وفعالصيمةقبلوثاكدءجااألثانيمالمثلثلاللهالمؤمنين
ليثالعنالعقالدية

االختبارهذاهوفما

عداالجدبدالعهدكثابوكلاألؤلالضالميذأنلنذكرا
راسخااعتقادايعتقدواليهودىاليهودمنجميعاكانوالوقا

هواليهودىبهيعتزماواكثرفيهشكالماهذااللهبوحدانية

6تثواحدربإلهناالربإسرائيليااسمعاللهقول
أخرىآلهةلكيكنالالعشرالوصايامناألولىوالوصية4

023حزأمامى
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بهذايعتقدونكانواوتالميذهنفسهيسوعأنفىشكال
ولمآخرإلهأنهعلىللناسنفسهيقدملميسوعوأناالعتقاد
تالميذهبالعلىالفكرةهذهتخطر

خواطردىتجولمحيرةأسئلةهناككانتفقدذلكورغم

مثلكثيرةأسئلةهناككانتالمسيحيسوععنالتالميذ

اإلنسانهذايكونأنيمكنالبشرمننوعأى
يفعلهمايفعلسلطانبأى

كانهذايسوعولكنالخطايايغفرأنيستطيعاللهغيرمن
الخطايايغفرأنسلطانله

ءشىهناككاناألسئلةهذهكلالجديدالعهدلناروىلقد
عالقةهناككأنبدالقدأذهانهمحيراإلنسانهذافىغريب
سيدهميدعونهكانواالذىالمعلمهذابينجداوخاصةمباشرة
أشبهدارجاأسلوباويستخدمأباهاللهيدعوكانلقداللهوبين

اليهودكانباباياأباهينادىعندماالطفلبأسلوب

التعبيريستخدمونكانوالكنهمأيضاأبوهمبأنهاللهيخاطبون
آباالدارجاللفظيستخدمكانيسوعلكنالفصيحالرسمى
تأكيدهممنزادوقدتكليفبدونأبيهإلىاالبنيتحدثكما
يالحظونوكانوالهفوريةاستجابةاللهمنرأواأنهمالعالقةلهذه
يقينابهايشعرونبطريقةالمسيحخاللمنحاضرايبدواللهأن
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يشرحوهاأنعليهمالصعبمنكانلكن

كيففيهايرواأناستطاعواكمرآةيسوعلهمبدالقد
وسلوكهحياتهفىهوقطلقدذلكمناكثربلاللهيكون

اللهعنلهميقولهماكانكل

ويقبليغفروأنهءالخاطىعنيبحثأنهاللهعنحدثهملقد
منبكلعجيبقوانءبسخايزبوأنهإليهيأتىمن

إذايعرفأندونحتىالضالاالبنقصةفىكاألبإليهينقدم
إليهأسرعلقدالأمحياتهفىءبيضاصفحةقلبقداالبنكانما

إليهكالمهيكملأنقبلوقبله

يفعليسوعأنالتالميذالحظوقداللهيسوعوصفبهذا
اللهعنتحدثكماتماماءالشىنفس

لالبناألبلمعاملةمشابهالعشارزكامعئعاملهأسلوبإن
لهذاخالصحصلاليوميفولسمعوهلقدالضال

الخاطئةالمرأةمعلتعاملهتعجبوالقد919لواالبيت
اللهبهيصفكانالذىواالنطالقءالسخابنفس

يستطيعوالمبصورةاللهعزقتهمليسوعالتالميذومعايشة
كانتلقدالجليلوفىاليهوديةفىحباتهمطيلةقبلمنمعرفتها

أنفسهموجدوالقداللهخاللهامنرأواخاصةشفافيةيسوعفى

أهء



كانلقدالشخصهذاخاللمنعجيبةبكيفيةاللةإلىنظرون

لقدأوكاملةبصورةقيهوعامالالمسيحفىوحافراحاالالله
ومفاصدهاللهلطبيعةالكاملاإلنسانىالتعبيرهويسوعكان
نئيجةالعجيبةالتعبيراتهذهيكتبونلوالرسالثالميذنجدلذلك

العميقالختبارهم

ورأينابينناوحلجسداصاروالكلمةيكتبيوحنافنرى
ايووحقأنعمةمملواآلبمنلوحيدكمامجدامجده
41

العالممصالحأالمسيحفىكاناللهأنبيكتبولسونرى
المنظورغيراللهصورةهوالذى591كو2لنفسه

2كوجسدياالالهوتءملكليحلفيه51اكو
كمرآةفكانتللناسالمسيحمحبةالتالميذاختبرلقد9

لنامحبتهنباللةقائألبولسكتبلذلكاللهمحبةتعكس

58روألجلناالمسيحماتخطاةبعدولحنألنه

حياتهممناءجزاالختبارهذاوصارفعالذلكاختبروالفد

اللهابنهوالمسيحيسوعإنقالواعندميفصودنهكانواماوهذا

اللهكلمةفهوأزليةوالدةولكنهاجسديةوالدةليست

وهكذالهمالزمةأىصاحنهابنثيقالكماوالكلمة

551



اللهمعأرلىاللهكلمةلمسيح

وتعاملهاللهوجودانآخرشيئاالتالميذاكتسفكذلك2

يسوعفارقهمأنبعدينتهلميسوعفىظهرالذىونشاطهمعهم
ذكرياتيالجسديسوعالربحياةيعتبرونيكونوالمبالجسد
الئىالحلوةااليامعلىويتحسرونعودتهاويئمنونإليهايشتماقون
شعروايفارقهملميسوعأنشعروالفدبالعكسبلمضت
أقرببهاحمممئواربمابلبالجسدكيابهرغممعهمبوجوده

بالجسدمعهموهوالماضىفىممانمماوأقوىإليهم

ولميسوععنءغربابأنهميحسثونالماضىفىكانوالقد
السخصذلكحقيقةتماماويفهموايدركواأنقادرينيكونوا
وبالنسبةلهمبالنسبةرؤياهأعماقإيدخلواأنأوالعجيب
ساذجةأسملةيسالونهأحيانأكانوالذلككلهالبشرىنس

وكسؤاليسارهوعنيمينهعنيكوناأنويوحنايعقوبكسؤال

إلىالملكتردالوقتهذافىهلالقيامةبعدالتالميذ
كانلكنهقصدهيعرفواأنيحاولونكانوالقدإسرائيل

لهمقالومرةفقطيحتملواأنيستطيعونكانوامابقدريكلمهم
هذاصريحأ

أنتستطيعونالولكنلكمألفولأيضأكثيرةأمورالىإن

651



إلىورشدكمفهوالحقروحذاكءجامتىوأمااآلنحتملوا
612131يوالحقجمبع

برباطأحسئوأقلقديالجسدلهممفارقتهبعداآلنأما
منكبعالرباطهذاأنوشعروابشخصهيرلطهمالينفصم
المسيحعنتحدثوالقدعجيبةبكيفيةدواخلهممنأعماثهم

يحياالمسيحبولسقالقيهمحياأنهوشعرواالحى
بطهميرفيهمالذىالمسيحوأنالمسيحجسدأنهمعرفواقى

معاالجسدءأعضاالرأسووبطكمامعأجميعأ

هذأنأكتشفوالفدذلكمنروعةاكثرهوماهناكبل

المسيحوانالمسيحجسدمناجزصارواأنهممناالختبار
يسوععرقواالذينأولئكعلىقاصرأيكنلمفبهميحيا

العاطفةبأنهاذلكتفسيرالممكنمنكانفانهوإالبالجسد

معهلحياتهمالقويةوالذكرياتللمسبحالتاريخىوأالختبار
بسوعيروالمممنأناسأأنوجدواقعالوالندهاشهملكنهم
التراثمنمختلفةأنواعومنمتنوعةأماكومنبالجسد
االختبارنفساختبروابهوآمنوايسوعقصةسمعواعندما

مذايحدثكيف

روحهسيرسلاللهأنوعدهمأنهالمسبحأتباعتذكرلقد

751



عنهميسوعينطقأنبعدوقيهممعهمليكونلهملقدوس
بالجسدويفارقهم

فىاللهأنيوئيلنبواتفىعرقوافقدلهممالوفاالوعدهذاكان
أناسعلىققطوليسبمثركلعلىروحهمنسيسكباألخيرةاأليام

وقدنالعادلالناسعلىروحهمنسيسكببلءكاألنبياممتاؤلن

وفهموااالختبارهذااختبرواولقدنالعادلالناسمنهمكانوا

مرةألولبهايحلمونكانوامابقوةاللهروحامتلكهمإذحقيقته
الذىنفسهاللهأناختباردااكتشفواوهكذاالخمسينيومفى

سكنالذىهوالمسيحيسوعشخصفىوصفاتهذاتهأعلن

فيهمبعملوهوالقدوسبروحهفيهمأيضا

حياتهمفىاختبروهأنسبقألنهمالتثليثمعنىأدركواهن

بالمسبحمؤمنكليختبرهأنمايمكنوهذا

اآلتىفىيتلخصالمالمحواضحاختبارانه

ءاألشياكلومصدرواألرضءللسماالوأحدواإللهالربإذا
قدرتناومنناادراكمنأبعهواإللههذاءاألشياكلوهدف
التصورعلى

نجدالفنحنوهدفهاإللههذاطببعةنصفأننريدعندما2

فىأفكارناركزناإذاإالاإللهلهذاملموسوصفأقضل

851



علىخالتارفىمافنرةفىعالقالذىالمسيحيسوعخص
إدلهكلمةترويهاكماوقيامئهوموتهحيائهوفىاألرض

أوءالسمافىعناالبعيدلاللهفقطاكينمتلسنالكننا3

فىتالمبخياوعاشوبهائهصورتهعنلناعمرالذىللشخص
فىلناالعظيمةمناومحبتهوقربهاللهوجودنختبرلكننأرضنا
الجميعمنأبعدهوالذىقاللهدائمأمعناالحاضرروحه
نحوهويجذبناالحسيحفىنحونايتجهوأسمىوأعلى
كللناتلخصالتئليثعفيدةفإنلهذاالقدسبالروح
اللهنعمةإنجيل

الفنياليرخدة01معنىالثأ

الذىاللهفإناللهعنفكزشافىالتثليثمننوعاهناكإنقلنا
فىثرالبنحويتجهالجميعوفوقالجحيععلىجدامتنساهو

الفدسبالروحنحوهويجذبهمالمسيحبسوع

داءةالوجداإذأكلنجمفلونءيتساالبعضلكن
النثليث

بوحدانيةيؤمنونممنكثيرينلكناللهبوحدانيةيفينانؤمنإننا
ترىياقهلتعالىبالذثركأيظونهماألجلالمسيحيةيلومونالله

951



اللومأوالنقدهذافىحقهم

واحدبإلهالمسيحيينإيمانوجميدولتوضيحهذاعلىلالجاية
التىبالبساطةليسالتوحيدأوالوحدانيةإننقولآلهةبثالثةلهـليس

بسيعآوحداتالكوناطفىهناكإنصحيحبهانتصوره

الحياةعالموفىالجمادعالمفىمثالالجرانيتحجرمنكقدآل

فىتقدمناكلمالكنناالواحدةالخليةذاتاألميبانجدالعضوية
كثربلالبساطةبهذهلستوحدةوجدناالحئةالكاثناتعالم
الوحدةمنهاتتكونالتىالعناصرتنوعألنذلكتعقيداأوتركيبأ
اإلنسانهوالثركيبهذاوقمةبثئةالوحدةهذهيجعلالحئة

أشدمعفدالعضوىتكوينهفىاإلنسانأنيدكونءالعلمافجميع
عنالناتجةالتعقيداتأيضأهذاإلىأضفنالوبالكقماالتعقيد
بالجسدالعقلوعالقةالعقليةحباته

ذاتاباعتبارهالبشرمنالفردعننتحدثفنحنذلكومع
والمتشابكةالمتداخلةبأجهزتهالفلهذاونصفمؤحدةمستقلة

شخمبيةوحدةألنذلكواحدشخصبأنهمعاالمتكاحلةوقواه
والملكاتالقوىفى2التعدغيابعلىةمؤمسليستاإلنسان

العناصرلهاتتوازنالتىالدرجةعلىمبنيةباكرهىبلوالرظائف
طيلةاإلنسانأنبلمتكاملةعالقاتفىمعاوتندمجالمختلفة
متنوعةوخبراتواهتماماتاخئباراتشخصيتهإلىيضيفحياته

561



فىواتحدتاندمجتاإلنممانشخصيةوتهذيتارتقتكلما

واالهتماماتالخبراتهذهشخصيته

والمكانالزماذفىالمحدوالبمثرىالكائنوحدةكانتقإذا

أننتوقعأالوالوظائفالعناصرفىالغئىالتنوعهذاكلمنتتكون
الكائنمنءؤلراوعمقاغنىكثروتعالىسبحانهاللهوحدةتكون

المخلوق

عظمتهلجاللهمةمالءأكثروأيهمادلهتمجيدأاكثرأبهما

الجرانيتكحجرالجمادبساطةفىااللهوحدانيةتكونأنتعالى

وحدانيةتكونأنأمالواحدةالخليةذاتاألمبياوانفراديةعزلةفىأو
األقانيممنعطيمارائعامترابطأمتحدااجتماعأالله

العلئةذاتهتكونأنيدهشناقلنحقااللههواللةكانإذا

والفهماالستيعابعلىقدرئنامنجداأبعدالفائقةوشخصيته
قهويالكعلىخطرماكلبالعرالفالسفةسضعنهقالحتى

تتصورأذالواقعفىتستطيعالأنكبمعمىذلكخالفالله
البالعدىبخطرمماأبعدتعالىألنهكمالهاعدىاللهشخصية

بمنالنبىءإشعياقالكماأوءشىكمثلهليستعالىفهو

اللهتشبهؤن

فىوالقدرأتالموابتجميععنقالقدقديمشاعركانالذا

161



ماخص

بمستكثراللهعلىوليس

واحدفىالعالميجمعأن

الوحيدةالواحدةذاتهفىيجمعأنثعالىاللهعليهنستكثرفهل

ادإبععنقهمأننستطيعمابفدرتعبزالتىالثالثةاألقانيم
البشرمعاإللهىالتعاملفىثالثة

شيثأنجفهمأنالقاصرةعفولناتستطعمابفدرنحاولإننا
نرىأنيمكناللهاعالناتومناالدراكالفائفةالشخصيةهذهعن

والعزلةاالنفرادوحدةليستلكنهاوحدةااللهيةالذاتفى
األقدسالثالوثاطارفىغنيةوحدةلكنهاالتبسيطفىوالمغاالة
نظيرلهليسإنهتعالىاللهخصائصمنوهذانظيرلهليسالذى

شبيهأو

بالزمانالمحدودةعقولنافدرةوعدماللغةقصورأنذكرناوكما

ندركفنجنلذلكوالمكانالزمانيتجاوزماتدركأنوالمكان

كفهانستوعبهاأنألنستطعلكنناالحقيقةمناكثرأووجهأ
ندخلوأحيانأمستحيلوهذاتعالىاللهاستوعبناقدنكونوإال
التعبيرعنقصورهاأوضحناأنسبقالتىاأللفاظبسببجدلفى

فلنفكرلذلكعقولناإلىمققدةالفكرةيحملالذىالمعنىوننسى

361



الرسولبولسفعلهماوهدااللفظفىنفعرمماراكالمعنىى

فقدأثينامدينةفىللؤننيينالواحداإللهحقيقةيشرحأنأرادعندما
يأيهرأندونالثالثةاألقانيملهمأظهرلكنهالواحداإللهلهمقدم
أقنومكلمة

كنموذجأثيناألهلبولسعظةرابعا

712213الرسلأعمال

اللهرفةمعإلىطريفهميتلمسونوثنيينأثينااهلكان
أنيخشونكانوافقدذلكومعإلهلكلصنمايصنعونوكانوا
فيغضبومذبحآصنمألهيصنعونفالاآللهةمنإلهأينسوا

إللهعليهوكتبواهيكألصنعواولذلكاإللههذاعليهم
مجهول

جدوىدونلكناللهيعرفواأنيريدونالناسأولئككان

عنهاعئروااإللهيةالذاتمنمحدودةجوانبعرفواربما

اللهلكنوالحربوالخصبوالربيعالمطرآللهةبهياكلهم
شخصيتهمنمتعددةجوانبفىمجهوالكإنلهمبالنسبةئعالى
يقودهمأنبولسأرادولذلكاآللهةبتعدديؤمنونكانواولقد
األقانيمالمتعددالواحداإللهمعرفةإلى

361



فعلأنهنرىإليهاالمشارعظتهقرأناإذابولسفعلماذا
اآلتى

بوصفهاللهلهمقدملقدا

ءالسماربهوإذفيهماوكلالعالمخلقالذىاإلله

يحثاجكانهباأليادىمصنوعةهياكلفىيسكنالواألرض
منوصنعءيثىوكلوئفسأحياةالجميعيعطىهرإذءيثىإلى
وحتماألرضجهعلىيسكنونالناسمنأبئكلواحددم

714262أعمسكنهموبحدودالمعئنةباألوقات

والناريغواألممالبشرستداإللهلهميقدمبولسنجدهنا
الكلعالمتسامىالمنرهالخالقاإللهكلهاوالحياة

هىهذهأليستبهالكليتعلقوالذىالكلعنوالمستفل
المتعالىاإللهاإللهيةالذاتعنالناسفكرفىالتىاللهصورة
لذلكالمتسامىالمنرهالبشريةالخبرةءوورافوقهوالذى

قوقالمتعالىاإللهأىتعالىاللهنفولعنهنتحدثعندما

صورةفىفيهنفكرأنببالنايخطرالوالذىادراكهموفوقالبشر
كلوهدفمصدرإنهاألليفالصديقأوالفريبأوالجار

الكلوربءاألشيا

عنكاملةصورةالمتعالىاإللهفكرةتعطيناهللكن

61ء



العفةأنهدئهأرسطوبوصفآشبهغامضةمعنويةفكرةإنهالله

أوالعللكلةفىيفكرأنالمخلوقلعقلىوكيفاألولى
منخاليةوكانهاتبدويجعلهاعناالفكرةئعدإناألسبابسبب

كلعنابعيدةهىمضمونألحقيقةنفهمكيفإذالمضمون
ادراكناوقوقالبعد

يكونقد4المتعالىالجانبهذاعلىاللهفكرةاقتصارإن

فيكونحياتهمنطاقمناإللههذئخرجوأنللبشرتجرية
اللعدمأشبهأجوفكالماالناسنظرفىلهاعنالكالم

ومتساميامتعاليأكونهمجردننأكئراللهيكونأنإذاالئذ
وهذاالناسمنمابشكلقريبةعالقةاإللهيةلذاتهتكونأنبذال
العظةنفسفىيولسإلبهأشارما

ولكنهقحسبمتعاليأليسإنهاللهعنأيضأبولمىقاللقد2
أيضا

ونوجدونتحركنحيابهألننايعيداليسمناواحدكلعن

71728201أع

نحيابهفانناولذلكومالزمهمالبشرفىيحلاإللهمذاأنأى

الوقثنفسفىهوالبشرفوقالمتعالىاإللهونوجدونتحرك

منهمقريب

561



منإليناأقرباللهإناختبارنامنالحفيقةهذهنعلمنحن
بهذهيعنرفونالناسوجميعءواألشيااألشخاصأقرب

اإلنساننفسفىيدورمايعلماإلنسانخلقالذىفاللهالحفيقة
الوريدحبلمنإليهأقربوهو

معطىمجردليسقريبولكنهمتعاليأفقطيىقاللهإذا

الحياةفىالفعالةالفوةهوأيضابلالحياة

الحياةفيالفعالةالفوةأنهاللهبهانصفالتىالحقيقةهذه
ويسكنيحلالذىاللهروعفاعليةأنهاالمفدسالكتابيفسرها

وملكائهاإلنسانلفوىتعطيالليسوهذايلهمهلياإلنسانفى
علىقادرةويجعلهاويثريهاالملكاتهذهيفوىاللهحلولإنما

منهاالهدفتحقيق

ولكنهلالفرادمالزمافقطليسالروحاللهأواللهوروح
سفرمناألولاألصحاحنفرأوعندماالكونهذاكلءمل

كانتعندماالمياهوجهعلىيرفكاناللهروحأننعرفالتكوين
كلودعونظمهاالخليقةهذهخلقوهكذاوخاليةخربةاألرض
والمنعددةالمتنوعةالمخلوقاتأشكال

401مزاألرضوجهوتجددفتخلقروحكترسل
03
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عصرىبأسلوبالقدسالروحعننتحدثأنأردنإذا
نرىوفيهوالتطورللتاريخدافعةقوةأعمقإنهنقولأنقيمكننا
هوالقدسفالروحبوجودهاوتشعروتتحركتحياكلهاالخليقة

كفهاالخليقةفىالعاملالله

اإللهلئهصورتينأوصيغتيننرىأناستدناوهكذا
قإنذلكمعلهاوالمالرمالخليقةفىالفعالواإللهالمتعالى

اللهعنالكاملةالصورةالعطائناتكفعانألالصورتينهاتين

منخاليةلعقولناتبدوقدالمتعالىااللهقكرةأنذكرناولقد
االدراكعنلبعدهاالمضمون

قدالكونكلوفىالخليقةفىالفعالاإللهفكرةإنأيضاونقول
أومزيجاتبدوالخليقةهذهنرىعندمامحئرةبأسئلةتوإجهنا

الخيرمنمزيجأالعالمنركطوعندماوالفوضىالنظاممنخليطأ
لءنتساوعندئذثروال

الخليفةفىنرىذلكومعالخليقةفىعامالاللهيكونكيف
وفسادأوشراارتباكأ

شعورمجردليسقيناالفعالاإللههذاأنلنايضمنالذىوما
لماذاآخربتعبيرأوعنامستقلةخارجيةحقيفةعنيعئرالداخلى

هذاوأنقحسببأنفسناوعينامجردهوالشعورهذايكونال
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وخيالناتفكيرنامنوهمأإالليسالمتعالىإلله

الملحدينبعضتفكيرهوهذاألبس

ويالتاريخمعايربطهارباطالئنائيةلهذهيكونأنإذأبدال
وباالخالقوبالحياة

يفوللنراهأثينافىالرسولبولسعظةقمةإلىنعودوهنا3

منيحررهلكىالعالملهذاءىومبادييقأوضعقداللهانمعناهما
مزمعفيههويومأأقامألنهللشزدينونةهناكوأنثروالالفوضى

للجميعمقدمأعئنهقدبرجلبالعدلالعسكونةيديأن
7113أعمالاألمواتمنأقامهإذإبمانأ

كاكتاريخيةكشخصيةالعالمإلىالمسيحالسيدءفمجىإذا
ومبادئهاللهصورةعنرتعالسخصيةهذهألنضرورياأمرأ

التاريخفىةالشخصيهذهوجودوكاناإلنسانمنومتطلباته

فىلهاوليكونللبشرالمعلنةاللهصورةلتكتملضروريأامرأ
وعمفأمعنىالناسحياة

علىوالمبنيةهناالرسولعنهايتكلمالتىالديخونةفهذه

العالميربطرباطهىوقيامتهوموتهوتعاليمهالشخعذلكحياة

األخالفىالمعنىيكملومنهاالمنظورالغيربالجالمالمنظور
للحياةوالدينى
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شخصفىتركزتالتىالقيمأساسعلىالدينونةستكون

ورساالتنبواتكلوتبلورتتحقفتفيهالذىالمسيحيسوع
قبلهءاألنبيا

كلمصيرليميكوعينهاللهاختارهالذىهوأالرجلهذا
المسكونةكلسيدبنبهألنهثالب

كلويبلوراللهكرفبهالذىالحاسمالشخصهوهذا
اللهعنالناسيعرفهأنيريدماوكلللناسيقولهأنيريدما

البشريةألجلاللةعحلكلانجازيتموفيه

كيفأواإلنسانهذاعنهذاكلئقالأنيمكنكبف
واحدإنسانخاللمالكاملعملهاللهيعملأنيمكن

هذافىملموسةظاهرةبصورةاطهونثاللهحضورئدتجلفد

والعاملللبشرالمالزمواإللهالمتعالىاإللهوكانماإنسانال

للببثريقولفيهم

عنكمجمتعالوأناعنىشيئاتعرفواأنتريدونإنكم
فيهيمتزجالذىالعالموسطتعيسونوأنتمأنكمكما
العالمهذافىءشىأىتعرفواأنتريدونوالشرالخير

معومتعارضضدىءشىوأىلمشيثتىمطابق

الخيربينالئمبيزتريدونآخربمعنىأوقصدى

والشر
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المسيحيسوعاإلنسانهذافىومتبلورثركرجوابىن

فيهترونىأنتستطيعونإنكم
لكمويعلننىعنىيخبركمهو

وتصورادراكفوقهوالذىالمتعالىاإللهأننرىوهكذا

نبدوقدبصورةيالزمهاوالذىالخليقةفىالعاملواإللهاإلنسان

بكيفيةمكانكلفىالموجوداألبدىاإللهواضحةوغيرعامة
شخصفىواالدراكللعقلواضحةصورةفىئغقنانراهغامضة

المسيحيسوع

أشعتهاترسلالتىللسمسبسيطاتشبيهأنتخذأنويمكن
تستطيعمكبرةعدسةأخذتإذالكنكاألرضكلفوقالداقئة

النارتشعلأناألشعةلهذهيمكنبحيثالثمسأشعةبهاتركزأن

عليهاتتركزلالشتعالقابلةمادةأىفىأوورقةفى

فىولكنناءاألشياكلعلىروحهيرسلاللهأننرىهكذا

انالملتهبةالنارتشبهالتىالتركيزنقطةنرىالمسيحيسوع

لمجداللهشخصيةفيهائبلورتالتىالسخصيةهوالمسيحيسوع
الله

نعرفهالقنحنلذلكالنصؤرفوقتعالىاللهان

15نرالفنحنلذلكداخلنايسكنفيناالحالوالله
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يسوعاإلنسانهذافىلناومرئيألنامعروفايصيراإللهذا
المسيح

اإللهيةالذاتفىالجديدالعهدلعقيدةاليسيرالتبسيطهوهذا
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الئهفات

اإلنسانوسلوك



اف



فىوردتكمااللهشخصيةعنبحثنايكتملأنايمكن

كمااللهصفاتأواللهءأسماإلىننعرضاندونالمقديالكتاب

ألنوعالموضهذافىنتوسعأننستطعوالالكئابأوردها
ءاألرجامتسععميقغنىبحثومعانيهااللهصفاتفىالبحث
يستنفذهأندونفيهكلهعمرهاإلنسالطيقضىأنيمكن

يحملأنيمكناإللهيةالذاتعلىللداللةاسمأىاستخدامإن
ولذلكالمحدودةالغيرالذاتلهذهحدوداالبشرىالذهنإلى

الواقعفىأغلبهامتعددةأسمااإللهيةالذاتاعلىاطلقتففد

تصفالمطلقةومعانيهاومجموعهاكمالهافىوهىصفات

قدرةتفوقالنهائدركالأنهاذكرناأنسبقالتىيةاإللالذات
االدراكعلىالبشرىالعقل

العربيةاللغةفىنستخدمهالذىاللهلجاللة01لفظوحتى

هوإنماثرالبفوقالمنرهالمتسامىالمعبودهذاإلىلالشارة

اإلوبالرجوعاستخدامهعلىبالعربيةالناطقوناتفقاصطالح



البعفقالومصادرهاالسمهذاأصلعنللبحثالقديمةللغات

لفظءجاومنهالقؤىومعناهإيللفظمنمستقإنه

لوصفاللهلفظالتوحيدعقيدةأصحابوخصصإله

آلهةبانهماآلخرونيعتقدعمنمتميزأليكونمعبودهم

األولومعناهاوللفظمنمشتقاالسمإنإخرونوقال
لفظاسثخدمالجريةوفىاألمامفىدائمايتقدمالذىالفائدأو

اعتبارإلىقبلمنأشرناوقدإلهأىإلوهجمعوهوإلوهيم
اإللهيةالذاتفىالثالئةاألقانيمإلىقديمةإشارةاللفظهذا
ةاحدالو

القددمالتفكيرفىاالسمزالأوأل

استخدامبيننمئزأنيجباللهءأسمافىنتأملأنقبل
القديمةالعصورفىاستخدامهاوبينالحاضروقتنافىءاألسما

فىفنحنالمقدسالكتابأسفارفيهاكتبتالتىوالظروف

حتىغيرهعنالفردتمييزلمجرداالسمنستخدمالحاضرالعصر

لهاأومعينةصفاتإلىتشيرغيرهعنءاألسعاهذهكانتلو

أوممتازأوصادقباسمماشخصذجمىقإذامعينةمعان
الشخصاتصافعلىدليألهذافليسجوهرةأوكريم
المعانىأوالصفاتبنلك
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استخداماكانالمقدسالكتابفىءاألسمااستخدامكن

األولاإلنسانفاسمأيضانبويااستخدامانجدهوأحياناوصفيا
صنعاللهألناألرضمنأومخلوقبعنىأنهيرجحآدم
كلأمألنهاءحوااسموكذلكاألرضمننرابأآدم
حى

لذلكالناسعقولعلىيسيطرالدينىالفكركانالفديموفى

عنتعثرأواآللهةإلىتنسبهمءأسماأوالدهمعلىيطلقونكانوا
بمناسبةتيئناأولهمعينأاختبارااختبارهمأواإللهلهذاشكرهم
معينةدينية

عنتعبيرااللهاسمهأىإيلاسمهمعناهصموئيلفاسم
معناهيعقوبواسمابنايعطهاأنسالتهالذىدلهأمهشكر

أخبهبعقبممسكأءجاألنهالمتعفب

أوللطفلمعيناشيئأيتوقعاناألبوانكاناألحيانبعضوفى
مثلوأحالمهمآمالهممعيتفقاسماعليهفهطلقانوالدتهبمناسبة
اكهألراألنيزيدالرببالعبرأنيةومعناهيوسف
هذهزالتوما342تكآخرابنأبالىسنريدنى

ئرقيةالمجتمعاتنافىالبعضضدموجودةالحادة

مستفبلعنمعينأاعالنألألبوينيعلنالربكانأخرىوأحيانأ
علىمثلأصدقسشقبلهعننبؤةاسمهقيكونالطفلهذا

اال



بالقوليسوعالطفلميالدعنومريمليوسفاللهاعالنهولك
منشعبهيخلصألنهمخلصأىيسوعاسمهوتدعو
هداافىيسوعهويسوعاسم120اتخطاياهم

11اجديداالعهدفىاليونانيةمنالترجمةتءجاوإنماالفديم

ديااالعهدفىاألشخاعلىءاألسمااطالقأننرىوهكذا
العلفبهذامتعلقةانتظاراتأوصالةأوتكريربمثابةكان

كانتاالستغييرأنلالسمتعطىكانتالتىاألهميةومن
اسمحميرإأواصمستقبلاتغييرإلىئسيرذلككانهامةداللةله

ومعناهاراهيمابإبراهيهـسيكوناسمهإنألبراماللهقالفقد
معنىوكإنبذاسكاللة9وعإلأنبعدوذلككثيرةلشعوبأب

ماصضاأوالرفيعاألبأبراماألصلفىاسمه

بعداللهأميرومعناهائياإصإلىيعفوباسمالمحهغئروقد

المالكمعصراعه

اداتهعناعالالتالألءأسمااال

المقداربهذاأهميةءألسماا3الناجعلوقدإذأالطبيعىمن

واحتراماتقديراكفهااللهءأسماأواللهاسمإلىنظرتوذتكأن
وشخححيتهوصفاتهتعالىانلةذاتعنلالعالنوسيلةباعتبارها
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بلفحسبالوصفيةاللهءأسماعلىمئصئبادروالتقهذاليس

اللهعظمةعنتعبيرأذانهحدفىيعتبركاناللهاسمالتعبيرحتى
صفاتهوسائروغفرانهونعمتهومجدهوجاللهوسلطانهوقدرته

تمجدالمقدسالكتابفىكثيرةأقواالنجداألساسهذاوعلى

مثلالرباسم

األرضكلفىاسمكأمجدماسئدناالربأيها
81مز

اسمهأجلمنالبرشلإلىيهديى
323مز

خطاياناواغفرونجثااسمكمجدأجلمنخالصناإلهياأعئا

97مزاسمكأجلمن

وهكذا

كانماعملفىذاتهويمجدذاتهيعلناللهكانوعندما

وردلذلكاسمالنفسهيصنعاللهبأنذلكعنيعئرالكتاب
مجدهذراغموسىليمينسئرالذىءإشعباسفرفىالقولهذا

36إشالأبداسمألنفسهليصنعقدامهمااالمياهشقا2لذاى
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نتيجةأوذاتهعناللهالعالننتيجةاللهءأسماثءجاقد

ظهرفعندمامعهمتعاملهفىاللهلصفاتوالشعبءاألنبياالخئبار

مصرمنالشبلينقذيرسلهأنوأرادالعليقةفىلموسساللة
الكائنومعناهأهيهالذىأهيهقالاسمهكلمومىوسأله
عنتعبيروهويهوهاسمظهرهناومنويكونكانالذى

الوجودودائئمبذاتهموجوحىاللةأنإلىإشارةنونةالكي

وانبلوهينلميهوهاالسملهذااليهودنقديسفرطومن

الربأوالسيدومعناهأدوناىلفظمنهبدأل

اىشاإيلبأنهذاتهوصفإلبراهيمذاتهاللهأعلنوعندما
اللهلتدبيراهيمإيراختباروبعدا71تكأالقديراللهأى

يهوهاسماللهعلىإبراهمأطلقاسحقابنهمنبدألالذبيحة
ءوأسماألقابأئرىوهكذايدبرأويرىالذىالربأىئرأة

هىالمثدسالكتابأسفارفىاللهبهايوصفمتنوعةوصفالب
بعضهاوهذهوصفاتهشخصهعتعبيرات

تثنيةفىمويعىنسيدفىمراتخمسوردوقدالصخرا

وفىصنيغاالكاملالصخرهو4عددفىالقولمنها23

ثمخإلصهصخرةعنوكبىعملهالذىاإللهرفض51عدد
ومزمور448ءإشعيافىكذلك810313األعدادفى
لمنوالحمايةواالستمرارالثباثإلىيشيراللقبوهذاأ82

عليهينكلون

581



سفرفىخاصيشكليتكرراللقبهذاونرىالقذولي

أوالمنفصلأصألاللفظومعنىوالمزاميرءإشعيا
أوثريةالبللخبرةئعالىاللهئجاوزإلىيئميروهوالمتمئز
فوق7د59ع4كلهأوهمتسامياباعتبارهاالنسانيةالمعرفة

البشرىالوجود

أىاللهشعباسمإلىمضاقاأحيانايأتىاللفبأنكما
وشعبهاللةلينالخاصةالعالقةإلىبشيروضاإسرائيلقدوس
أىمقدسأشعبالنفسهخضصتدقدوسفهولذاتهأفرزهالذى
مفرزا

3304528471ش

اإلنسانئنزالذىالمكرمالقؤىمعناماوأصلالعزيز3

أيضاالشعباسمإلىمضافأاللقبهذاوؤدويكرمهيحفظهأو
إسرائيلعزيزأويعقوبزعزمثل

42اإيق1462إيق

كلعنوسئوهاللهرفعةالىيشيراللقبوهذاالعلى4
هالالمثهورالتعبيراشتقاللقبهذاومنعداهومنعداهما

والعلىالسمواتمنالربأرعدالمتعالىأوتعالى
8131مزناروجمرابزصونهأغطى

اول



19مزيبيتالقديرظلفىالعلىسترفىالساكن

مثلاللهءأسمامنإخرباسممرتبطأاالسمهذايظهروأحيانا
بالأو8753مز4181تكالعلىالله

771مزالعلىيهوهالعبريةفىوالعلى

الصباؤوتوبأوالجنودربئوالجئار5

اللهإلىوينظرويحاربيقاتلالعبرانىالشعبكانققد

احثفاالداودكتبهالذىالمزموروفىالقتالفىللقوةكمصدر

يفولإالجتماعخيمةإلىالرباعهمدتابوتبدخول

الجبارالقدورالربالمجدملكهومن

428مزالقتالفىالجبارالرب

يقولالمسياإلىاالشارةعندكذلك

543مزالجئارأيهاقخذكعلىسيفكتقلد

24إيثيخرجكالجبارالربقيلأخرىمناسباتوفى
23إرميااسمهالجنودرثالجبارالعطماالله31
81

381



جنودومعناهاالصباؤوتربأوالجنودربالتعبير
فقطالمحماربةالبمثويةالجيوشإلىاليسيرالعبريةاللغةفى

النىوالسماويةاألرضيةوالكائناتةالطبيعيالقوىكلإلىولكن
فىءجامماواضحوهذاأغراضهلتحقيقتعالىأدئهيستخدمها

العاملينجنودهجميعياالربباركوا30112مزمور

يفعلوهو453دانيآلسفرفىءجاماوكذلكمرضاته
األرضسكانوفىءالسماجندفىءيشاكما

اثهوصفاتالجديدالعيداللثا

اللهصفاتعلىبالتركيزأهتمالجديدالعهدأنالمالخطمن
كأمررضهااقبلالميتافيزيقيةالصفاتمناممثراالخالقية
11متواألرصءالسمازبأنهإلىاالشارةمثلطبيعى

وأنه554603متلهتخضعالطيعةقوىوأن52
01مراإلنسانيةللحاجاتويستجيبءشىكلعلىقادر

ءاألشياكلخالقوأنه7721مث724163
روسلطانهاوالسلطاتالقواتكلتستمدومنه39أف
311

اللهصفاتعلىخاصبشكلءاألضواسلطالجدبدالعهدلكن
فإدئهوملكأأبآاللهكونحقيقةمنمسئمدةوكلهااالخالقية

381



بسجدونوالذينروحهوروحيةشخصيةالجديدالعهدى

43242يويسجدواأنينبغىوالحقفبالروحله
محبةوالله53يوا5ايواوحياةنوروالله

عرفناقدونحنمحبةاللهألناللهيعرفلميحبالومن
يثبتالمحبةفىيثبتومنمحبةاللهقينادلهالتىالمحبةوصدقنا

4861يوافيهواللهاللهفى

العهدءأنبياأعلنهاالتىاللهبصفاتالجديدالعهداحتفظوقد

شرحفىالجديدالعهدتوسئعإنماوالقداسةالبروهىالقديم

اللهعملفىاإلنساننحواللهمنانجاههاحيثمنالصفاتهذه

عملمنذلكيئبعوماربناالمسيحبيسوعالفدإئىالكفارئ

فقداآلنوأماالرسولبولسيفولالمؤمنينفىالفدسالروح
إلىالمسيحبيسوعبااليماناللهبرالناموسبدوناللهبرظهر
31222رويؤمنونينالذكلوعلىكل

منعملهواإلنسانإلىالمتجهاللةبرأنالجديدالعهدويؤكد
ءلفداالمبادرةاثخذالذىاللهمحبةمنصادراإللهيةالنعمةأعمال
محبةالمحبةبهذهفيهمويوقظأبرازالبشرليجعلالبشر
اآلخرينونحواللهنحوتتجه

منأنمنهالوصئةهذهولناأوالأحبناهوألنهنحبهنحن
49112يواأيفاأخاهيحباللهيحب

81ء



اللهصفاتعنيتحدثعندماالجديدالعهدأدنرىهكذا

الجدلحولهايثورميتافيزيقيةأوفلسفيةكحقيقةاليقدمها

وئظهرباإلنسانعالقتهاحيثمنالصفاثهذهيوضئحولكنه

وهذااإلنسانمناللهيئوقعهومااإلنسانألجلاللهعملهما
الرسالةهذهمناألخيرءالجزهذافىسنوضحهما

االنسانوسلوكاللةشخصيةرابعأ

هامةحفيقةإلىاالشارةدونالفصلهذاننهىأكنستطيعال
رياضةمجردليستوصفاتهذاتهفىوتأمالتناللهعبادنناأنوهى

اللهأخالقلتنطيعروحىطريقهىإنمانظريةتأمالتأوعقلية
حياتناعلىوصفاته

31اليوميةاألهرامجريدةفىقرأتهامقالةأسعدتنىوقد
عنوانهامحمودنجيبزكىالدكئورلالستاذ44891

منفيكنزعلىوقحبأنهشعرأنهفيهاءجاالهدىمبئناث
األسنىدالمقحعنوانهالغزالىلالمامصعيرأكتاباوجدعندما
اخوانناعندالحسنىالدهءوأسماالحسنىاللهءأسمالى

تعالىاللهصفاتهىاسمأوئسعونتسعةالمسلمين

ذلكمنعرفعندماكبرىفرحةفرحأنهالكانبذكروقد

581



كونهاعنقضالالحسنىاللهءاسماأنمرةآلوللكتاب

الصفاتمجموعةقإناللهالجاللةاسمءباستثناصفات
تؤخذحينوبئعزاللهصفاتهىءاألسماتلكفىالمتمثلة
التىالصفاتنفسهالوقتفىهىثمالحطلقةبمعانيها

النسبيةبمعانيهاتؤخذحينوذلكبهايتحلىأنلإلنسانينبغى
دةالمحدو

هتفتعندئذمحمودنجيبزكىالدكتورالكاتبويقول

الهدىمنبئناتأمامكناكذلكاألمركانإذاإنهلنفسى
أنلهاينبغىكيفلالخالقمتكاملةكاملةصورةعليهائقام
تكون

والمقارنةالتأملمنءوبشىالناصجالفكرهذاقرأتلقد
يطلبالمقدسفالكثابالمسيحيةالرسالةجوهرأمامىانكشف

قديسينيكونواوأنالسماوىكأبيهميكونواأنالمؤمنينمن
6171ابطاسقدنعالىاللهألن

والغفرإنءاالعدامحبةتالميذهمنيطلبعندماالمسيحوالسيد
شمسهيشرقالذىالسماوىأبيهمصورةأمامهميضعللمسيئين

ويقولوالظالميناراألبرعلىويمطروالصالحيناألشرارعلى
أنتمكونواالسمواتفىالذىأبيكمءأبناتكونوالكىلهم

5متأكاملهوالسمواتفىالذىأباكمأنكماكاملين
5484

681



هذاأمامنايضعالذلكمنايطلبعندماالجديدالعهدأنال
ألنذلكإليهنسعىأخالفىهدفكمجردالحياةمنالنوع
يقروضعفهااإلنسانيةالنفسلطبيعةوتحليلهواقعيتهفىالكتاب

هذاإلىيصلأنبالطبيعةقدرتهوعدموقصورهاإلنسانبعجز

المحوطالضعيفاإلنسانيستطعفكيفذاتهمنالهدف

ويسعىالكاملةاللةصورةإلىيتطلعأنوضعفاترببتجا
والفنوطباليأسيسعرأندوننحوها

المسيحشخصفىتفاضلتالتىاإللهيةالنعمةروعةتظهرهنا
بااليمانيدالتجدأوالتغييرفرصةلالنسانلتعطىالمجدله

بعملتتمالتىالجديدةالخليقةهذهالمسيحيسوعالربءدابف

هىاإلنسانداخلفىاللهبعملأىاإلنسانفىالقدسالروح
ألبيهالمشابهةطريقفىينمواإلنسانيجعلالذىالطريق

جديداخلقأيخلقناأىثانيةيلدناأباباعتبارهاآلبفالله

الحقبكلمة

اللهمجدءبهاباعتبارهالمسيحيسوعالرباالبنوالله
معبموتهويصالحنالنااآلبحبلنايعلنجوهرهورسم
الحياةهىالحياةمنجديدانوعالندخلبهويعرفنااآلب

القداسةحياةفىونتقدمننموفيهاالتىاألبدية

781



فضائلأواللهأخالقيطعفينايسكنالقدسالروحالله
اللهبختمحمياتنابختمأوحياتناعلىالله

زرعتقدجديدةخليقةفنكونفيناالمسيحيتصؤربهذا
لنصوننجاهدأنوعليناالكهأخالقبذرةالحياةرةبذفينا

البذرةهذهلتنموأولننموالنعمةوسائطمستخدمينالبذرةهذه

فينا

العهدفىالرسلكلماتأعماقندركأننستطيعالنوربهذا
اآلبأعطانامحبةأيةانظرواالرسوليوحناكقولالجديد

ئطهرولماللهأوالدنحناآلنءاألحباأيهااللهأوالدندعىحتى
15سنرألننامملهنكوناطهرإذاأنهنعلمولكنسنكونماذابعد
هوكمانفسهيطفربهءالرجاهذاعندهمنوكلهوكما
3ا3يواطاهر

قعئنهمسبقفعرفهمسبقالذيألنالرسولبولسوكقول
892روابنهصورةمشابهينليكونوا

لناوهبتقداإللهيةقدرتهأنكماالرسولبطرسويقول
اللذينوالفضيلةبإلمجددعاناالذىبمعرفةوالتفوىللحياةماكل

بهاتصيروالكىوالثمينةالعظمىالمواعيدلناوهبقدبهما

بالشهوةالعالمفىالذىالفعكادمنهاربيناإللهيةالطيعةءثركا
3ابط2

881



ختشمآمنتمإذبقولهأفسسأهلالرسولبولسيخاطب

31اأفميرائناعربونهوالذىالفدويرالموعدبروح
هىئمينةلبركاتمقدمةأوعربونالختمهذاأنأى41

الضعفاتبعضمنيحذرهمأنوبعدوفينالنااللهفضائل

بهالذىالقدوسالكهروحتحزنواواللهممولوالخطاال
403أفءالفداليومخيمتم

البزفىاللهصورةعلىخيقالذىاإلنسانأننرىهكذا
الخطيةادخولالبرهذافقدإذمختاراحراعاقألالحقوقداسة

إلىيليوأصبحفيهاللهصورةوتشوهتاللهبعصيانقلبهإلى

يمكنهاإلنسانهذاوالكنابوالواقعالتاريخبشهادةالشرعمل
بالروحدةالجديالخليقةاللهورةالصورةتلكيستعيدأن

بمعنىأوأعمافهامنحياتهفىأىقلبهفىنسكبالالقدس

الصلهبوفىالمسبحفىظهرتالتىاللهلمحبةقلبهيتفتحآخر
داللهاتصالهوبقدرالجديدةالحياةتبارفيهيستيقظوبذلك
اللهمعرقةفىفشيثاشيدأينمومعهوشركتهعليهواعتماده
وقوىثرالقوىيينالصراعفىفشيئاشيكأوينتصروإختباره

المشابهةأىالفداسةقطرفىيسبروهكذاتتنازىالنىابخير
لله

ا



اف



الناسلجميعالدائماللهءلداهوذا

الكلإلىالمفدمةاللهدعوةهىؤهذه

أمجدهومااكرمهوماأعظمهماإللهنافمجدا

إلهىربى

15ار

ءالسما

التالل

ادجوالوأبدعث

غناكمنالكونهذاجماذ
سجودا

يداكأبدعتقدمامجدمن

ربىبالنجوم

واألطيارباألزهارواألرض
بالعشبمنعمأ

األنهاركالضتقدجودهمن

بالصلبراضيااللهابنءجا
حملىرافعأعنىالموتو

191



الححثهذافرطمناعجبى
أجلىمناللهافيتجسئد

سياتىالسحابفوق
امتلكقدنفسىيابهجتى

األبدمدىأبقىمجدهفى
اأعظمكماربىترنيمتى

ربى

9

مخلمى

أعظمكمااأعظمكما






