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األوللفصل

األخالقعألماهية

حبافتاةأحبشابتصةيحكىالجلسةأآخرالحكمعنوانهفيلمالقاهرةفىغيرض
فىالدكتوراهدرستذكيةطبيبةالفتاةوكانتالزواجإلىالحبهذابهماوانهىشديدأ
لهاكبرةسعادةمصدرهذافكانالطبيبةوحملتالوراثيةاالمراضفرعفىمتخصصةالطب

مالبسهلهويجهزونالمنتظرالطفللقدوميسمتعدونالجميعوكانزوجهاوالسرةوالسرتها
اخالزوجهابانالمصادفةطريقعنالزوجةالفتاةعلمتأنحدثلكنوحجرتهوألعابه
سلسلةفىتبحثأخذتثمالمستشفياتبإحدىومقيماورافىعقلىبمرضمريضآ
مريضةكانثلهشقيقةوانالمرضدنفسمريضةعئةلزوجهاأنواكتشفتاالقارب
اكبراالحمالوأنزوجهاةأسيحاصرالورافىالمرضهذاأنلهاتبينوهكذاوانتحرث

ولكنهالمريضحباةعلىيقضىالالذىالمرضبهذامريضابطنهافىالذىالجنينيكونأنهو
الوليدذلكعلىاشفاقانفسمهاتجهضأنفىرغبتهافىزوجهاففاتحتشديدأعذابايعذبه
ذلكحدثولما6زوجهاعلمدونذلكتفعلأنفقررترفضزوجهاولكنالمنتظر
استمزاريحفظلهحفيداينبظركانوالذىالمتدينوالدهاالخصوعلىالزوجأسرةثارت
لكناالجهاضبجريمةابنهزوجةمهماابةالنياالىاالمرالزوجوالدوأبلغالعائلةشجرة
بالدفاعفتطوعتأخهازوجةنظروجهةتقذرأناستطاعتمحاميةوكانتالزوجشقيقة
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علهاالعارمةوالدهاثورةرغمها

يقرربانالفيلموينتهىالمعارضةالزوجوالدنظروجهةيسردالفيلغيمضىوهكذا
الجلسةآخرالحكمأنانقاضى

بينوالنقاشللجدلمجاأللتظلفيهارأيهيعلنأندونالقضيةانحرجركوهكذا
والمعارضةالمؤيدةاآلراءأصحاب

والمجتمعاإلنسانلهايتعرضنأخالقيةلمشكلةنموذجالفيلمهذا

الوجودهذاأسرارفىمراتويفكرارهاأسوعنحياتهكنهعندائمااإلذممانحثل
طبيعىأمرالتفكيرمنالنوعهذامعهموتصرفاتهمعهالناستصرفاتعفةعنويتساءل
تفكيردونإنسانانتصورأنبمكنالإذلالنسانبالنسبة

هوهذاأنواعتبروامفكر5أىناطقحيوانبانهاإلنسانالمنطقعلماءعرفوقد
اإلنسانيعتبرالذىحيوانالقريبالجنسمنمكونأنهاذلالنسانالمانعالجامعالتعريف

ماهوالمناطقةعرفلىالفصلوناطقانفصلومنأنواعهأحدوبيولوجيافسيولوجيا

وهذاكيرتفدوناإلنساننتصورأننستطعالأنناأىبدونهالشىءتصوريمكنال

إنسقراطتالوقدالتفكيرأىالعقلبنعمةاختمىاذالحيوانسائرعناإلنسانيميزما
أسلوحمالهااليدائيةاألقواموحتىيحياأنيستحقالمعناهافىويفكرحياتهيخئبرالمن
مننوعحالأىكللكنهكبيرحدإلىالخرافاتعلىيعتمدوهوالتفكيرمن

التفكير

منيتوقعومايعملهأنعليهينبغىبمايتصلجانباإلنسانبفكربخطرماجملةومن
الغيرونحونفسهنحويؤدجمهاأنعليهالتىابواجباتهيختصماآخربتعبرأويعملوهأنالنير
نظرةاالخرينأفعالالاإلنسانينظرماوكثيراينالهاأنيتوقعالتىبحقوقهيختصوما

اإلنسانسلكفإذااستهجاناأواستحساناالحكمهذاكانسواءعيابالحكممشمولة
االعتراففىالشجاعةمثلالمديميستحقأخالقىسلوكبأنهعليهنحكممعيناسلوكا
رنهبأآخرسلوكعلىنحكمكماهاأصحاإلىاالمانةوردلألصدقاءوالوفاءبالحق
إلىمثألوالغشوالسرقةكالقتلوالمفمالجوهرىبيناالفعالهذهتتراوحوقدأخالق



كسرمثلاساسيايعتبرونهاالخرالبعضولكنتافهااليعضنظرفىيبدوقدالذىلبسيط

شخصىخطابإفىالنظراختالسأوالحديدالسكةتذاكرحجزشباكأمامالطابورنظإم
بجواركالجالسيقراه

الناسإلىوالمرشدونالحكماءأسداهاالتىيالنصائححافلاإلنسانىالمجتمععوتار
هذهمجموعهواألخالقعلمأنيتصورونالناسكانوقدالسليمالسلوكنحولتوجيههم
يقفأنيرضىالجعلهاإلنسانتفكيرتطورأنوالواقعبهاالعملومحاولةالنصائح
هذهمضونفىيفكرأصبحولكنهواالرشاداتالنصائحهذهبقراءةمكتفياسلبياموقفأ

نرىوهكذابطاعتهائلزمهالذىومااإلالدافعهوومااليهتقذمذاوالنصائح
ونصاثحهمالغيرلتفكيرإطاعةتكونبانتكتفولمفلسفيأتفكيرأأصبحتاألخالقأن
بذإتهمعئنعملعلالفردبهايحكمالتىالمقالشىأورالمعافىيفكراإلنسانأصبحلقد

كلشأنذلكفىشأنهماالخالقعلمتعريفالدارسونيحاولأنالطبيعىومن
االخالقلعلممبسطاتعريفايجدواأنالبعضحاولوقدالعلوممنعلمأىفىباحث
إلىقريبتعريفوهوفعلهاإلنسانعلىينبغىفيماالحثالذىالعلمبانهفعرفوه

أنواعأننالحظأنناإالأفعالهاختيارفىاإلنسانوإرادةقاالخالعلمبينيربطالنهالواقع
مغينهندسىلرسمالمالكاختيارفمثالباألخالقمرتبطةبالضرورةكلهاليستاالختيار
والجماليةالعمليةبالناحيةبلباألخالقمتصالعماليعتبربناءهيريدالذىللمنزل

تشتريهالذىالرداءولونلنوعالفتاةاختياركذلك

بعضألنذلكفقظبالغيرالمتعلقاألختيارهواألخالفىالعملاننقولأننستطيعوال
الذىالسكنلنوعاالباختيارمثلأخالقياعمالنعتبرهاالبالغرالمتعلقةاالختيارأنواع
بانفردالمتعلقةاالختياراتبعضأنكماوآخرسكنبينوالمفاضلةالمغتربابنهيسكنه

لمنحتىالكذبومثلوالمكيفاتالعاداتبعضإدمانمثلأخالقيآعمالتعتبرذاته

التفاخزسبيلعلىنفسهإلىاإلنسانينسبهاوهميةبطوليةأعمالروابةمثلبالغيرينعلق

عليهانحكمالأخرىوأنواعأخالقياحكمااعلنحكماالختيارمنأنواعفهناكإذآ
اختيارمسألةبحثفىتعمقناكلماانناإذالبساطةبهذهليساألمرأنبلأخالقياحكمآ

متنوعةلمعايرطبقاعليهاوالحكمبشانهااآلراءباختالفشعرناالزوايامختلفمنما

تتصححتىمؤقتاولواالخالقلعلمتعريفعنالبحثمحاولةجانبأحفلنصلذلك
تحملهالذىالعقلىالمعنىإلىنظرةنلقىحتىالعلومسائرإلىنسبتهفىالعلماهذصورةلنا

أخالقألفظةعقولناالىإ



العلوملماثرمناألخالقعلمموتع

نوعينإلىالحقيقةأوالوجودإلىنظرتهاحيثمنالعلومأنواعنقسمأنيمكن

هوكماأوتراهكماالوجودتصفالتىالعلوموهىوضعيةالبعضويسميهاوصفيةعلوم1
SciencesPositiveDescriptiveكائن

Normativeتكونأتينبغىكماالحقيقةأوالوجودفىتفكرالتىوهىمعياريةعلوم2

العلومن3النوعينلهذينأمثلةبضعةنذكرأنالمناسبومن

الوصفيةالعلومألا

آخربتعبيرأوجوهرهأوذاتهفىالوجودفىالطبيعةوراءماالميتافيزيقاتبحثأ
المطلقةالحقيقةفىتبحث

الطيعىالوجودفىوالجغرافياوالجيولوجياوالفلكوالكيمياءالفيزياءتبحثب

الوجودفىلياةاعنالنباتوعلمالحيوانعلميبحثص

فىالنفسوعلماالعصاءوظائفوعلماألندروبولوجىاإلنسانعلميئحثد
اإلنسانفىالحياةوظائفبعض

وإنالمجتمعفىالطواهربعضفىاالجماعيةوالعلوموالتاريخاالجناسعلميبحثهـ
إلىالوصفىالبحثجمردتتعدىقداالجتماعيةانعلومبعضأنيرونالبعضكان

فىسليمةعالقاتمنالمجتمعفىيسودأنينبغىماإلىبحثهافىتتطرقعندماالمعيارى
واالقتصادالسياسة

المبهاريةالطوم2

الظاهرةأنالمعروفشووالعمليةالنفسيةحياتهوبظواهرباإلنسانمتعلقةالعلومهذه

باإلرادةوالثالثبالوجدانوالثافىباإلدراككعلقواحدجوانبثالثةلهاالنفسية

بموردةأنهاوالشئماللسمعالرؤيةهذهمنوتدركوردةامييكترىفأنت
فىلتضعهاتقطفهاأنبإرادتكترغبثمأريجهاوطيبالوردةهذهبجمالبوجدانكتشعر

وعطرهابجمالهاركليتمتعلديقةافىتتركهاأوبيتكفىأصيصإلىتنقلهاأوباقة

عليهففتعطحاجتهمقدارومظهرهندائهمنتدركمسكينأشحاذأترىوأنث



عندالففرجمهاتعالحوسيلةفىتفكرأوماديةأونقديةبمعاونةإليهيدكفتمدوجدانك

الناسجمغ

اإلنسانحياةمناجوانبهذهتضبطالتىالمقاليسأورالمعالتضعالمعياريةوالعلوم

التفكيركيفيةالىاإلنسانيرشدالذىالمنطقعلمقواعدتضبطهالسليمفالتفكيرا
نتائجإلىيتوصلوكيفوالباطلالحقبينيميزكيففيعرفاالخطاءمنالخالى

المنطقمننوعوالرياضةالحسابوعلمواألستقراءبانقياسسليمة

أسسيضعائذكطوهوAestheticsلالجمالمعايحددهالوجدانبهيلتزموماب
واإلنسانىالطبيعىالوجودفىوالذوقالتناسق

السلوكعلىبهايحكمالتىالمعالريضعأنهإذاألخالقعلميحددهاإلرادةبهتلتزموماص
فىنسالا

أنفىوالشكاإلنسانيةالعلومبيناالخالقعلمطمكالتحديدمحاولةهذهكانت
المدثيةتطورأنكمابعضمعبعضهاالعلومتتداخلوإنماقاطعةليستالعلومبينالفواصل

بعدفيماسنرىكماالتداخللهنواكبيرامجاالتفتحومشكالتها

اللفةفىاألخالقأعلم2

منكانلذلكللمعانىالختلفةالقيمعنوتعئرالمعنىتنقلاللغةأنالبديهياتمن

العربيةاللغةوفىالختلفةاللغاتفىأخالقاللفظمعنىالىبإيجازولونشيرأنالضرورى
أخرىلعةتنقلهعمايختلفقدالعقلالىبعينهالغةتنقلهالذىالمعنىالنذلكبالذاث

الىتشرانكلمتانتوجدواليونانيةالالتينيةاألصولمنالمشتقةاألوربيةاللغاتففى
iMosدينىالالاللفظمنمشتقةوهىMORALSاالولىالكلمةاألخالق

ماشىءعلىالضعودومعئاها

ومعناهاethosاليونانيةالكفمةمنمشتقةوهىETHICSالثانيةوالكلمة
1السلوكفىاالعتيادأوالثباتإلىأيضايشيروالمعنىثابتكرسىأوسكن

االولىالكلمةيخصصواأنعلىاإلفرنجيةباللغافالناطقينمنكئيروناصطلحوقد
Moralsالثانيةالكلمةاستخدموابينمااالخالقىالسلوكأنواعصفاسethics



اواالخالقأسسترجمتهاوبمكنالسلوكعيايبنىالتىواالسىاألصولعنلتعب
األخالقيةالفلسفةتجاوزاأواألخالقيةالنظرياتأوالنظرية

جمعوهىأخالقالعرلىباللفظالذكرالسالفتاالكلمتانتترجمالعربيةانلغةوفى
وأصلالسلوكفىتظهركماالشخصيةمالعتعنىوهىوالالمالخاءبفحمخفق
هذاومنالوجودإلىأظهرأوأأوجدوهومعروفومعناهخققالفعلمناللفظ
منهاكلماتعدةاشتقتالفعل

تمئزالتىالجسديةالصورةأوالمالعالىتشروهىالالموسكونالخاءبكسريخثقة
القواميسوفىإليهاأثرناالتىوالالمالخاءبضمخفقوكذلكآخرعنشخصا
فىاإلنسانعلهااعتادالتىالصورةهىوالالمالخاءبضمخفقنيقالالعربهة
الخاءبكسراإلنسانيخفقةانفكمانفسهداخلمناإلنسانصورةأوسلوكه
الخاءبضماإلنسانخفقهكذاالظاهرمنالجسديةصورتهتبينالالموسكون
2الداخلمناإلنسانصورةيبينوالالم

لفظواستخدامالعربيةاللغةفىأخالقلفظاستخدامبيننمئزأنوينبغى
وروايةوندرشعرمنالفكرىاإلنتاجلوصفعادةتستعملاألخيرةهذهفإن0آداب

ثوابعلىالمشتملةالتربيةأسلوبيصفتربوىكتعبرأحيانايستخدماألدبلفظاأنكما
أنكماالكريمالخلقالىتقودالسليمةالتربيةأنباعتتاروتاديبوتشجيعوعقاب
نحتلففيالظاهرالتعاملأسلوبعنللتعبيرتستخدمالسلوكأالأضيفتاذاآداب

بصوتوالتحدثلهاأهلهملمنالكرامةوتقديمالدخولعنداالسمكذانمثلالمناسبات
وغيروالشرابالطعامأثناءفىالمائدةعلىالسلوكوحسنالمتكلممقاطعةوعدملطيف
كانتوإنوهىMannersلفظباالنجليزيةعليهايطلقوالتىالسلوكآدابمنذلك
السلوكجوهرياثبعضإلىتتعمقوالالتعاملبظواهرتتعلقلكنهاالخلقحسنعنتعبر

نىإلنساا

الدينيةوالحياةالفاضلةاالخالقبينتريطالعربيةالقواميسأغلبأننالحظأنناعلى
الفرنجةعندنجدهمابخالفبالدينكبيرحدالىمرتبطةبالعربيةالناووسينعنداألخالق
البعضعزاوقدمعينةدينيةعقيدةلهمتكونأندوناألخالقبقواعدلمحلتزمونفكثيرون

فىتحررهمأعلنواقدكانواوإنالذينالقومهؤالءعندالقديمالدينىالتراثإلىاالتجاههذا
تراثفىرايسخةمازالتالدينيةالقيملكنالدينيةاالعتقاداتبعضمنالحافر

حضارتهم

A



ضمتالممرلنمنعشوائيةعئنةبينميدانياوبحثاخاصةدراسةالكاتبأجرىقد

دينالمنأنيعتقدونتقريباالمصرلنجميعأنالدراسةهذهمنوظهرومسيحيينمسلمين
مجتمعنافىواألخالقالدينبينالوثيقاالرتباطيؤكدوهذالهأخالقاللى

أخالقأىالداخليةالنفسمالعأنمامعناهالمحيطمحيطقاموسفىجاءوقد

خوفوانالعقابأوالتوابيكونأساسهاوعلىرةأوشرصالحةتكونقداإلنسان
rاالخالقمكارمليحققوااألنبياءجاءلذللثالجنةإلىالناسطريقهماالكريموالخلقاللة

غالبيةأنواالخالقالدينبينالعرلىالفهمفىالوثيقاالرتباورهذانتائجمنكانوقد
أمأخالقىالعملهذاهلسؤالهميكونالمغينعملأخالقيةمدىعنيتساءلونمن
أمحرامالعملهذاهلوهىأخرىبصيغةالسؤاليسالونعادةلكنهمأخالقىغير

هناالمقاميتسعالدينىمدلوللهماحاللوحرامالتعرينأنوبدصهىحالل

فىلهاالعربيةاللغةقحرامأالكلمةأننذكربانتفىإنمافيهالبحثفىللخوض

اواالشياءبعضيعتبرونالعربكانلإلسالمالسابقالعصرففىطقعمىمدلولاالصل
المحزمةاالشياءكانتوبذلكخاصةةقداسلهاأنأىالمخرماتمناألماكن

هةشبالكلمةتكونوبذلكمعينةوبطقوسخاصةمناسباتفىاالمنهااالقترابيجوزال

بعضفىالمعنىبنفسالكلمةاحتفظتاإلسالمظهوروبعدمقذسالعبرانيةبالكلمة

آخرمعنىتتخذأيضاابتدأتلكنهاالحرامالبيتوالجرامالشهرمثلاالستخدامات
أخالقيامعنىالكلمةاتخذتوبذلكوتعاقبهالشريعةعنهتنهىالذىالعملتصفإذ

اللةمشيئةمعالداخلمنحياتهتنسجمالذىهوباألخالقالمتمسكالشخصوأصبح
4بهحمحأواللةأحذمادائرةفىيعيسأنويسعىاللةحزمهماكلعنفيبتعدتعالى





الثالىلفصل

ألخالقا

الفلسمصالتفكيوفى

منشيئأنستعرضأنعلينالزامأنرىالمسيحيةاألخالقلدراسةنتقدمأنقبل
االخالقيةالفلسفةأواالدبيةبالفلسفةعادةيسمىماأوالفلسفىالتفكرفىاألخالق

PMoralلثألاosophاأل

التىالحياةهذهأمورفىاإلنسانيفكرأنالطبيعىمنأنهإلىحديثنامسهلفىأشرناوفد
اإلنساقالفكريتعرضأنواليد6ذلككرإلىوهدفهاوئسلوبهاالحياةعلةفىمجياها
العلومكلوفىتقريائىءكلفىيفكروناألولونالفالسفةكانوقداألخالقلقضايا
فىرأجهمعنمنفصالالرأىهذانجدوالاألخالقفىرأيهممباحثهمبينمنوكانمعا

علىأحدهايترتبموضوعاتبعدةمرتبطاكانتفكرهمفإنالسياسةأوالطبيعةأوالوجود

شغلماوأهممونظرياتهلتفكرهماتبولأممرارواالمحدثينالفالسفةأنعلىاآلخر
والتقاليدكالعرفالذاتخارجسللىفىهووهلالخلقىاإللزاممصدرهوالفالسفة

األفرادنالعالقاتلتنظيمالدولتضعهاالتىالوضعيةوالقوانيناألديانوثرائع
فكرالمجالهذاوفىالضهيراوالعقلمثلالذاتداخلسلقلىهوأموالجماعات

المذاهبوتعددتواضحبشكلاالخالقفىالتفكيراتسعوقدوحدكاقديمأالقالسفة



دمجردصأنكماالقصورمنلكئيرتتعرضتلخيصهامحاولةيجعلممافيهالنظريات

فىاالسهابنستطيعالكنانوأنناإالمبتوراالفكرمجعللهاكافيةمناقشةدونالنظريات
األخالقيلدراسةكتمهيدغاوللكنناالدراسةهذهمنهدفناليسألنهالجانبهذا

نحاولأنقبلالفلسفىالتفكيرفىاألخالقيةالمذاهبأهمعلىاضونلقىأنالمسيحية
المسيحيةلألخالقخاصةفلسفةوجودضرورةعنالحديث

ثالثإلىالخلقىاإللزاممصدرلبحثتعرضتالتىالفلسفيةالمذاهبنقسمأنويمكننا
رئيسيةمذاهب

عناإلنسانيميزالنهالعقلهوالحلقىاإللزاممصدرأناصحابهويرىالعقلىالمذهب
والنباتالحيوانمنكل

كالعرفالذاتخارجسلطةالخلقىااللزاممصدرأنأصحابهويرىالتجربيىالمدهب
بالمجتمعاإلتصالنتيجةهىاألخالقوأنبالتجربةنعرفهاالقانونأو

مصدرأنأصحابهويرىالمباشراإلدراكأوالبصيرةمذهبأوالحدسىالمذهب
ثرأوخيرذاتهافىأالفعالوأنوالشرالخربينتئيزفطريةمباشرةبصيرةالخلقىاإللزام
نتائجهارغم

العقلىالمذهبأوأل

النباتأوالحيوانعلىوواجباتأخالفيةالتزاماتنضعأنيمكنالنناأصحابهويقول
عقاللديهالناإلنسانمنالخلقىالسلوكننتظرفنحنالجمادأو

جماعةهرفالطسعارضفقدالفلسفةآباءاليونانهمالتفكيرهذاإلىاتجهمنأولكان
نولحمايتهمالضعفاءاخترأعمنهىاألخالققوانينإنقالواالذينننالسوفسطائ
يراهماهووالشرخيرااإلنساناهماهوعندهمفالخرجيعهااألثياءمقياساإلنسان

النبيلالفعلإنذلكعلىرداهرقليطسفقالوشهواتهأهواوهعليهتمليهماحسبشزآ
العقللقانونيخضعماهو

علىالعقلتغليبويجبوهوىعقلاإلنسانيةالطبيعةإنفقالسقراطجاءئم
الناسبينيجولسقراولوكاناالخرىالحياةفىاثبالعقلنداءيخالفومنالشهوة
منكلأنشعارهوكانالصحيحةالمعرفةإلىبأنفسهميصلواحتىمحيرةأسئلةيسالهم
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معفىيتظالشرأنأدركومنملهويعالخيريحبأنالبدمفكرعاقلكائنأنهعرف
منهونفرتركهطبيعته

انوقالفبهالحسىوالجانباإلنسانفىالعاقلالجانببينفمئزألالطونجاءبم
قيودمنيئحررأناإلنسانفواجبولذلكوالشهوةالعقلبيندائمآيحدثصراعا
يتحققوبذلكالعقللصوتالشهواتوئخضعاإلمكانبقدرباآللهةويتشئهالجسد
السعادةوهولإلنساناألقصىالخير

يؤديهاوظيفةموجودلكلإنففالاالخالقفىنظريتهثرحفىفتوسعأرسطوجاءثم
ووظيفةمنالحهىالحيوانووظيفةافؤهىالنباتفوظيفةكمالهيكونلهاأدائهوبمقدار

العقلىوالنأملالسليمبالتفكيرإاليكونالاإلنسانفكماللذلكالعقلهىاإلنسان
العقلفواجبوالخسالعقلمنمزيجااإلنسانطبيعةدامتوماالسعادةوفيهاوالحكمة

األخالقىالقانونيضعالذىهووالعقلإماتتهادونالجسمشهواتعلىالسيطرةهو

انأرسطوقالبهاعلمهبمجردالفضيلةيعملاإلنسانإنقالالذىسقراطوبعكس

اختيارملكةبأنهاللفضيلةالمشهورتعريفهأرسطووضعوقدبالمرانتكتسبالفضيلة
تنموولكنهافطريةقدرةفاتمقكةرذيلةكالهاوتفريطإفراولبينلالغالوسط

تكونفأحياناالمالكمالوسظولكنهالحسالىالوسطمعناهليسالعدلوالوسطبالتدريب
التهوربينوسطالسجاعةفمثالوالتفريطاإلفراطالطرفينأحدإليأقربالفضيلة
إلىأقربوهووالبخلاإلمرافبينوسطوالكرمالتهورإلىأقربوهىوالجبن

الجمودإلىأقربوهىوالجموداالسهارلينوسطالعفةبينمااالسراف

اللذاتواحتقروااإلنسانمنالحسئىالجانبكلالهجومفىفتطرفواالرواتيونجاءثم

ضبطالىالناسوأرشدواورغباخهاالضوقمعالذاتبإنكاروطالبواوالمباهج

الذىوأماوالشهواتاألهواءمنيتحررمنهونظرهمفىوالحكيمواألهواءاالنفعاالت
الحالينبينوالوسطضالسفيهفهومنهايتحررال

شيئاتملكأنإلىتتطلعلمالذاأمللكيخيبفلنشيئأترفيلمإذاإنكالرواقيونوقال
هوالحباةهدفأنروناأللهقوويينمنمعارضوهمكانوبينماحإنسانبسرقفلن
رغبةكلنفسهفىيميتأنهواإلنسانواجبإنهمقالواالشخصيةاللذة

لكنالخلقىاإللزاممصدرهوالعقلأنعلىاتققواالعقلىالمذبأنصارأننرىوهكذا

13



منومنهمالشديدالزهدنحوواتجهالحسثىالجانبواحتقرللعقلرهتقدفىأسرفمننهم
اماتتهاالالركباتبصبطونادىآلمعتدكان

ىالتجريالمذهبئانيأ

والدينيةاالجتماعيةالظروفوليدةهىالعلياالمثلأنفىيتفقونالمذهبهذاوأصهـحاب

النفعىالمنوهبمنهانذكرمذاهبعذةوصاروابينهمفيمااختلفوالكنهمواالقتصادية
النفسىالتحليلومدرسةوانوضعىوالتطورى

النفيوق1

السعادةوهواالقصىالخيرإلالوصولطريقتدرساالخالقظسفةإنوعندهم
المذاهبأنإالاللذةيطلبانانىبطبعهاإلنسانقإناللذةفىرأيهمحسبوالسعادة
فىهىالسعادةإناألبيقوريننجماعةقالفبينماالسعادةمعنىفىبينهافيماختلفتاالنفعية
الفالسفةمنآخرونجاءتنموغدأالنناونشربنأحلىوشعارمم4الششصيهاللذة

ممكنعددألكبراللذةتحقيقهىالسعادةإنقالواملستيوارتوجونبنتاممثلالمحدئين
فىوالحكمألماحققإذاوشزألذةحققإذاخيرايكونوالعفلالجنمعفىالناسمن
منوالخوفالثوابفىالطمعهومعندالحلقىاإللزامومصدرالعمليةللتجربةذلك

والسياسىاالجتماعىوفهاالجسمىفمنهامتنوعةالجزاءاتانوعندهمالعقاب
اإلنسانبهيشعرالذىالباطنىالجزاءملستيوارتجونالفيلسوفايهاوأضافوالدينى

النفسسالمأوالضحيرراحةبانهالبعضعنهيعثروالذىأنفسهأعماقفى

اللذةغوبطبعهيسعىاإلنسالنإنفقالواالمذهبهذاالمفكرينبعمىانتقدوقد
العقلكعاملعاملينبينتعارضمنينشاأنهفلقىااإللزامفىاالصلوإنوالمنفعة
طبيعىأمرفهذاالمنفعةتحقيقجمردإلىتهدفاإلنسانحياةكانافإذامثألالشهوةوعامل

ليسكانوإنإنهالناقدونقالكمالألخالقيةمعنىواللزاملالمذهبهذافىمكانوال
اللذةليجدنفسهاإلنسمانيدزبأنينبغىإنمااللذةمعاالخالقتتعارضأنالضرورىمن
اللذةضلىالحصولفىوالفضيلةالخيريجدأنالأىالعكسالوالخيرالفضيلةعمللى

نالتطور2

الحيةالكائناثوأصلالتطورفىداروننظريةشيوعبعدالمذهبهذانشأوقد
AMالبقاءوتنازعالطيعىواالختيارواالرتقاءالنشوءنظاممنتتضمنهومأ



االخالقعلىالنظريةهذهتطبيقالقييناألخبعضحاولوقداألقوىأىلألصلحالبقاء
يمالومااألصلحمنهاويبقىمسترمتطورصراعفىللجماعاتالعلياالمئلإنفقالوا
والغايةالهدفهىالسعادةكانتوانإنهالمذهبهذاأصحابJوقايندثرمنهاالمجتمع
يحققماهوالصالحفالسلوكالمجتمعمعالفردتالومهوالقريبومعناهبعيدهدفلكنها

مطالببينتعارضألىيؤدىماهوالصاعغيروالسلوكوالمجتمعاإلنسانبيناالنسجام
واجبهيودىفردكلأنلضمانالعدالةهىاالخالقوسيلةفإنلذلكالبييةمطالبالفرد

والجسميةوالدينيةعيةاالبئالجزاءاتبنفسنادواوقدالغيرحقوقعلىيعتدىوال

إنوقالوااالجتماعىبالجانباكنراالهماممعالنفعيونبهانادىالتىوالباطنيةوالسياسية
اليشرىالجنساكتسبهاعاداتإالالعلياالمثلوماأجدادهعنالواجبفكرةيرثالفرد

هذاوزعيمفطرىكاولاإللزامويصيرالخارجيةالسلطةتختفىالزمنوبمروريالتجربة
سبنسرهربرتهوالفكر

فهوالنفعىهبالمذإلىوجهناهمماقريبالمذهبهذاالتوجيههيمكنالذىوالنقد

دامومافحسبتاريخيةدراسةعنعبارةهوبلاإلنسانإليهايهدفعليائثأليضعال
يختفىالحالةهذهفىالخلقىاإللزامفإنجهددونسيحدثالتطور

لوضعونا3

تالاالساسهذاوعكالطبيعةوراءماأىالميتافيزيقاالوضعيةالفلسفةأنكرتلقد

فىوأعرافوعاداتتقاليدمنكائنهومايدرسوضعىعلماالخالقعلمإنالوضعيون
قادةأنكروقداإلنسانعلمأوعاالبئعلممنفرعايكونوبذلكالبشريةالجماعات

علماألخالقعلمأنبريلوليفىودوركايمكومتأوجستونهمالمذهبهذا
لوكالسعليهفيمايبحثإنهقالوابلالسلوكعليهيكونأنيجبفيمايبحثأىمعيارى

ويخضعالمجتمععنالفرديتلقاهابلالفردصنعمنليستعندهمالخلقيةوالظاهرةفعال
ليسفهذاالمجتمعلسلطانبإرادتهالفردخضعذاوالمجتمععليهينقمعليهايخرجومنلها

المجتمعفىوجودهمنيستفيدبانهشعورهعلىدليالبلذاتهمنصادراإللزامأنىعلدليال
علتنعكسكماالمجتمعارتضاهاالتىالعامةالقواعدهوالخلقىواإللزامعنهانعزالهمناكثر

علىيقوموأنمفروضقانونحسبالفرديؤديهأنالخلقىالعملوشروطالضمر
هإرادةعنصادرايكونوأنوالتضحيةالغرية

أمامعليائثلوضعاليرتقىفالويقررهالواقعيصفالمذهبهذاأننرىوهكذا
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مماالمجتمعسلطةإظهارفىيغالىأنهكماليحققهانفسهفوقويتسامىنحوهاليسعىهإلنسان
أساسعلىالذيناألبطالهماألفرادأنإظهارفىيغالىكارليلمثلمعارضيهبعضجعل

ينبغىوالوالمجتمعالفردبينمتبادالوتاثيراتفاعالهناكإنوالوافعالمجتمعارتقىجهادهم
االتجاهينأحدفىالمغاالة

النفسىانتحليلمدرسة4

النضعلمفىيبحثكانوقدفرويدسيجموندافساوىلمالعلهوالمذهبهذازعيم
األخالقعلمفىاليحثقصدهيكنولم

هىالمذهبهذاوخالصةوشذوذهسلوكهوتفسيراإلنسانرغباتبتحليلفرويداصغ
والخلقيةالدينيةوالتعاليمالطفولةأحداثسببهاالخيرعملفىوالرغبةنببالذالشعورأن

ورجالالمدرسةومعلمىالوالدينمثلعليهالسلطةأصحابمنلاليتلقاهاالتى
غيرهموينلدا

أنيرونفهمالنفسىوالصراعاإلنساقالعقلتكوينفىنظريةالنفسىالتحليلولمدرسة
يأقمماتتكونالنفسقوى

عنعبارةوهىهوالىأحياناوتترجم4iباللفظإليهاويرمزالسفلىالذاثأ
واالدبيةالخلقيةالمجتمعبقوانينتشعرالالتىالعمياءالفطريةالدوافعمجموع
اإلنسانىوالنشاطالطاقةمصدرالوقتىنففىلكنهاوالشرالخربينوالئئيز

الدوافعمنوالمسثمدةتكتنزهاالتىوالطاقةاللذةمبدأالسفلىالذاتعلىويغلب
اللبيدولفظعياويطلقوالبقاءالحياةلحبروريةاألوليةالبيولوجية
Libido

أ4هوالىمنجزءهىflاآلناأو8هباللفظاإلويرمزالواقعيةالذاتب
عيعملفهرلذلكالمجتمعومتطلباتالوافعويعرفالخارجىبالعالممتصللكنه
وهىالخارجىالعالمقوانينوبينأdالسفلىالذاترغباتيينالتوازنحفظ
الذاترغباتبينالمالئمةعنيعجزعندمااإلنسانيصيبالذىالكبتسبب
الخارجىالعالمقوانينأواللياقةوقواعدالسفلى

محاطانفسهلاليخدعندماتتكونوهىegoSuperالعليااالناأوالعلياالذاتص
تتكونوالنواهىاالوامرهذهبحموعةومنذاكويتركهذايعملأنيعلمونهبمن

ألتفهوتلومهاالواقعيةالذاتتراقبتلقائيةداخليةسلطةإلىوتتحولالعلياالذات
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وقيممبادىءمنالعلياالذاتفىموجودموماخالفتماإذاالسباب

شبهىعليهاالخروجومحاولةالفردعندالخلقىاإللزاممصدرهىالعلياالذاتهذه

النفسىالصراع

فىالموجودهالطاقةإلىتحتاجألنهاعليهئحسدالموقففىتكونالواقعيةالذاتإن
وقوانينهالواقعىبالعالمتصطدمالوقتنفسفىولبههاترضههاأنوتريدالسفلىالذات
العلياالذاتألهبتهاالقوانينتلكمنللتحررخفيةوسيلةتجدأوتخالفهأنفكرتفإذا

والتأنيبالتقريعبسياط

أنهإالاإلنسانيةالنفسطبيعةعلىاضويلقىكانالنالمذبهذاأننرىولعلنا

فرويدبعدجاءوامنبعضكاننوالتربيةوليدةالقيمكلواعترالروحىالجانبأهمل
البشرىالجنسخبرةحصيلةأوالجماعىالياطنالعقلوليدةإنهاوقالوانظريتهمنعذلوا

يوضكارلبهنادىماهذاUnconsciousnessCollectiveوتجاربه

الطفولةفىوبخاصةالمؤلمةالذكرياتفىكمااهمامهاالنفسىالتحليلمدرسةركزتلقد

اليهمينسبوربماللكبتمنعاالقيودمنبالتحرربعضهمونادىالجنسهةوانرغبات
كئيرينأنإالالمجتمعوتقاليدقيودمنوالتحررالتحللمحاولةمناليومنشاهدهمماالكثصر

فىالمترسبةالنفسيةالعقدبعالجاهتمواللسلوكضوابظوجودبضرورةمقتنعونوهمفهم
الخلقيةبالقواعداستخفافدونعالجهاوسائلفىوتفننواالباطنالعقل

الحدسىالمذهبالثا

ليسهنابالحدسالمقصودأأنالمذهبهذاعنحديثنابدءفىنوضحأنيجب
قرجمفىعليهحاصطتعبراالخالقعلمiىالحدسولكنالظنأواالتخمين
البصيرةأورالمباثاإلدواكبهوالمقصودIntuitionوالفرنسيةاالنجليزيةالكلمة

هووإنماالعقلىالتاملطريقعناإلدراكليعمىانهكماالحواسطريقعنكاإلدراليسفهو
تدركالفطريةالبصيرةهذهباإللهامأشبهاإلنسانعندفطريةبصرةطريقعناإلدراك

أنةالرياميادىءمننعلمونحنعقلىبرهانإلىحاجةمادونبالبديهياتيسمىما
أمثلةومنبرهانإلىتحتاجالالبديهةولكنعياالبرهنةككنالهندسيةالنظريات
منكذلكواحدوقتفىمختلفينمكانينفىبنفسهواحدشخعىوجودعدماليديهيات
للثانىمساويايكونثالثاشيئايساوىالخرالمساوىالشىءأنالبديهات
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الفكرتشغيلأوالعقلىالتأملإلىيرجعالخلقىاإللزامإنقالواقدالعقليونكانإذا
فإنبالمجتمعالفرداتصمالالىروجعالحلقىاإللزامإنقالواقدالتجريبيونكانالذا

شرالفعلهذاأنإلىنهديهالتىالفطريةالقوةبتلكمزؤداإلنسانإنيقونونالحدسيين
علىيصدرونالمتعلمينوغيراالطفالأنذلكعلىودليلهمفيفعلهخيرأوفيتجنبه
ترددبالخلقيةأحكامااالفعال

وهىالحيوانعنتميزهخلقيةحاسةوبهيولداإلنسانإنشافتعسبرىأقالفقد

إلىنظردونوالشرالخيربينتميزالحاسةهذهوالوجدانالعاطفةإليبلالعقلإلىترجعال
باإلهمالتضيعأووتضعفالصالحةوالبيئةوالتدريببالمرانوتتقوىعقابأوثواب

كمالذاتهاالفضيلةيحبفاإلنسانوالجمالالخيربينالمذهبهذاأصحابوحدوقد

الخيرتحبالتىالحاسةهذهمامنفعةإلىنظردونجمالمنفيهلماالجميلالمنظريحب

الخلقىاإللزاممصدرهىوالجمال

الخيرمعنىوجعلللخيركأساسوالمنفعةاالنانيةاستبعدأنهالمذهبهذامميزاتومن

يجعلهافلمالفضيلةفىالعاطفىالوجدانىالجانبوأحياالناسلجميعبالنسبةواحداوالشر
مناألعمالعلىالحكمباعتباراكتفىأنهعليهنأخذأننااالالعقليينعندكماجافةعقلية
وشرهاخيرهايحددمااالعمالطبيعةفىأنصحيحأيضادوافعهامتجاهالطبيعتهامجرد
لعمليتبرعمنأنإالخيرفالعطاءإليهاوالبواعثالدوافعاعتبارنافىنضعأنيجبلكننا
عنيختلفعليهحكمنافإنمثالانتخاباتفىالفوزأوالشهرةاكتساببدافعخيرى
الحالتينفىواحدالعطاءأنمعالخيرعملفىالرغبةلمجرديتبرعمنعلىحكمنا

جميلكلوأنجميلخمركلأنفاعتبروالجمالالخيربينوحدالمذهبهذاأنكما

العملياتبعضمثلالجمالمنشىءفيهاليسخمرةأعماالهناكأنالواقعفىبينماخمر
الخيرمنليستلكنهاجميلظاهرهاأشياءتوجدكذلكمعاناةمنيصاحبهاوماالجراحية

التدخينعنوالتلفزيونيةاإلذاعيةاالعالناتمثلشىءفى

ليسالضميربأنButlerبتلراألسقفوهوالحدسيينمذهبأنصارأحدنادىوقد
لهامقدسةفطريةعقليةقدرةأوملكةالضميراعتبرلكنهوالعواطفالوجداناتمنحشدا

طريقعنوالتقريعباللومالحكمهذاوتنفيذالناسعلىالحكمثمالتشريعوظيفتان
ورأىفرويديدرسهاأنقبلاإلنسانيةالنفسطبيعةبتلردرسلقدالضميروخزات

هىجوانبثالثةمنتتكونالنفسأن
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اسمفبلمنعيابطلقكانالتىاإلنسانيةالدوافعأووالمشاعراألهواءمجموعة1
االجنسيةوالرغيةوالجوعكالغضبرالغرا

االنانيةالذاتحبهمامتعارضةاتجاهاتوفىمعايعمالنالعملعلىباعثان2
النيريةالغيرمساعدةوحب

والغيريةاالنانيةلتحقيقوينظمهاالدوافعاشباعيحددالذىوهوالضمر3

ثمواألنانيةالغيريةلمبدأىالطبيعيةالدوافعإخضاعفىهوتقديرهفىالخلقىوالكمال
ونتيجةالحيوانعناإلنسانتميزعاقلةقوةوالضصرالضميرلسلطةالمبدأينشهذإخضاع
قدالتعبيرهذاأنااللنفسهقانونأاإلنسانيكوناإلنسانعندالضميرهذالوجود

بينالفرقلكنالعقلىالمذهبعارضواالذينالسوفسطائيينجماعةقبلمناستخدامه

الخدسىالضميمذهبأصحابعندواستخدامهالسوفسطائيينعندالتعبيرهذااستخدام

الرغباتأساسعلىلنفسهقانونااإلنسانأنالسوفسطائيوناعنبرفقدللغايةكبصفرق
الضميروألناألفعالبينتوازنعاقلةقوةالضميرإنالخدسيونيقولبينماوالشهوات

لنفسهقانونابذللثيصيراإلنسانفاناإلنسانداخلموجود

نفسوفىالنفمىعلمالىالحدسيةالمذاهبأقربالحدسىالضصرمذهبأنوالواقع
انكروانالذيينالتجرلعنداالخالقمنأممىالمذهبهذافىاألخالقمعنىنجدالوقت
برتراندمثلالفالسفةبعضنجدأنناعلىاالجتماعيةالظروفوليدوجعلوهالضميرفطرية

بأنهماعملعلىيحكمونالناسبعضأنبدليلالناسكلفىواحدالضرأنينكررسل

ثربانهلعملانفسعلىاآلخرالبعضيحكمبيماخئر

ربمابهاويهغمعينةناحيةمناألمرالىينظراالخالقفىفلسفىمذهبكلأنوالخقيقة
يغفلوهاألنرأيهملتأكيدالمتحمسونيتعرضالتىاالخرىالنواحىحسابعلى

لتعيناالخالقيةالفلسفةمذاهبمنموجزةعيناتالفصلهذافىاستعرضنالقد

العادىللقارىءولتعطىالمتسعالميدانهذافىالطريقمعالممعرفةعلىالمبتدىءالدارس

مناألخالقلدراسةتمهيداكلهوذلكالمجالهذافىالفالسفةفكرفىيدورعمافكرة
مسيحيةنظروجهة

منفيهبماالفلسفةفىاالخالفىالفكركلتبيانعنالموجزهذايقصورنعترفونحن

المتخصصينكتبإلىالتوسعفىالراغبينونحيلوالتفاصيلالنظرياتفىوخصوبةثراء

هااصوماالميدانهذافى
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الثالثلفصل

األخالقيةالفلسفة

المعمعيحيةألخالقوا

أينأنفسنانسألأنئاالثمالفلسفىالفكرفىاألخالقبنظرياتسريعامرورامررنا
المسيحيةلألخالقعلموجودتحتمضرورةمنوهلالنظرياتهذهوسطالمسيحيةتدخل
غيرهاإلىتضافاخرىأخالقيةفلسفةالمسيحيةتعتبروهلاالخالقيةالفلسفةعنمتميزأ

االخالقأفلسفاتمن

لطبيعةالمالئمةالنظرياتبعضاقتباسمجردهىالمسبحيةاالخالقأنالبعضتصؤرلقد

وقالهاكهدفالمسيحيةالمثالياتووضعاألخالقيةالنظرياتبينمنالمسيحيةوتعالبم
اإلنسانفىوضعاللةإنتقولالنهاالحدسىالضميرمذهبمنتقتربالمسيحيةإنالبعض
منالهودغيرأنالرسولبولسكتبوقدوالشرالخيربينويمئزالناموسيسبقضميرا

أنهممعالنفسهمثريعةكانواالشريعةبهتأمرمابالفطرةعملواذاشريعةبالالذيناألمم
ضمائرهملهموتشهدقلوبهمفىمكتوبالشريعةبهماتأمرأنفئثبتونبالشريعة

الترجمة2sit15روميةرسالةعهمتدافعومرةتتهمهممرةفهىوأفكارهم
الجديدةالعربية

إنوالواقعالشرائعمنمعينةشريعةبإعتبارهاالمسيحيةالىينظرونهؤالءكلأناال



الصليبعلىألجلنااللةعملهماوأظهرغإلهىإعالنهىشريعةتكونأنقبللمسيحية
تشريعاتعلىيحتوىالذىالمقدسالكتابفىاإلعالنهذانقرأوتحنسوعالمسيحفى

وصحيحبهالمؤمنبنمنينتظرهوماوطبيعتهشخصهبهاوأعلنالهوديةلألمةاللةأعطاها
كانالقديمالعهدصأنإالاالخالقيةالتعاليممنكبيرةثموعةعلىيحتوىالجديدالعهدإن

مبنيةالجديدالعهدوتعاليمالمسيحيسوعالربشخصفىاكمللالعالنوتمهيدأإعدادا
عنهوناتجةاإلعالنهذاعلى

ذكرهماوبينالبصبرةأوالحدسمذهبأصحابفكربينتقاربهناككانإلذا
الحدسفوفشىءالمسيحيةاالخالقفإنلهملشريعةالمنعندالضصرعنالرسولبولس

فىالجديدةوالحياةمعهوالمصإلحةالمسيحفىاللةعملهالذىالفداءعنناتجةنهاالبصيرةأو
القدسالروخ

المسيحيةاألخالقإلىالحاءطأوأل

المسحبحيةاالخالفإلىالحاجةتظهرهناومنمحدوديتهالهااالخالتيةالفلسفةإن
ماءفىنهانوجزكثصرةألسباب

واجبهوومالإلنسانهوضرماليكتشفواودرسوابحثوااألخالقيينالفالسفةإن1
فىالرغبةالناسقلوبيوقظواقأنااستطاعومانادرألكنهميعملهأناإلنسانعل
االخرينحبعليخفزهمدافعاالبشرثطاألخالقيةالفلسفهتخلقولمالضرعبة

تتحركأنينبغىبلالحافزهذاليوجدكافياليسوحدهالعقلانالخروحمعث
يجدماكثيراواإلنسانالعقليمليهمامعاالتجاهنفسفىلتسيروالعواطفادةال

الخيريعرففهو7أصحاحروميةرسالةفىرواهاالتىالرسولبولسمأساةفىنفسه
قواعدعليهماتمليهتحفيقعنجماجزايففوهوالشرلعملمدفوعانفسهيجدولكنه

رالتغإلىحاجةفىفهوإذأاألخالق

المجادةالحياةمننابعةالمسيحيةأخالقياتتجعلالتىاالولىالجوهريةالنقعكهىهذه
الفطريةالبصيرةأوالعقليةالحياةمننابعةوليسثاطةبنعمة

إلىوالحاجةوخيرهاإلنسانأسعادفىاألخالقيةالفلسفةقصوريظهرآخرعاملوثمة2
محاولةهىإنماالذاتيةقواهعلىمعتمدافاضالليكوناإلنسانمحاولةفإنالمسهحية
ملأنهالعتقادهنتيجةللكبرياءمعرضفاإلنساناألخالقيةالخاطرمنبكئرمحقوفة
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3

أحياناالفضائلتمسخاإلنسانفىالطبيعيةالذاتيةالنظرةأنعنفضالهذاالفضيلة
المسعىفىوالمغاالةذاتهاحدفىغاياتالالذاقىالنفعلتحقيقوسائلإلىوتحولها

نفسياتوترأتسثبتدالمسعىهذالتحقيقروحيةقوةوجوددونالفضيلةنحو

المثللتحقبقالمجاهداإلنسانأننجدمأفكثيرالذلكهيارهاإلىيؤدىقدلالنسان
إلىوالحاجةباالتضاعالشعورنعمةإلىيفتقرجامداخشناتصرفايتصرفالعليا

أنهوالمسيحيةفىالجوهرىالفكرأنإذانداءلهذادواءالمسيحيةوفىالغفران

اللةروحلعملكثحرياتيهالكنهقىUJIبجهدهالفضيلةإلىيصلأنيمكنالاإلنسان
احساسايكسبهوهذاالفداقوعملهللمسيحبمديونيتهيشعردائماوهوفيه

اللةقوةإلىبالحاجةدائماوشعوراالضعفاءعلوشفقةبالتواضع

لناتقدماألخالقيةالفلسفةأنوهىأذهانناعنتغيبأالينبفىثالثةحقيقةوبناك

المسيحالسيدحياةفىاألخالقيةللمبادىءتجسئداالمسيحيةفىنرىبينمانظريات
بهاالقتداءإليوتدفعهاإلنسانتلهمالحقيقةوهذه

قوةاماحمامثاألللناستعطىاللكنهاعليائئالللناستفذماألخالقيةالفلسفةإن

لتاتركهالذىمثالهفىبلفحسبالمسيحالسيدتعاليمفىالتظهرفإنهايحيةالمس

جعلهاالتىالكنيسةهوالذىالصغيرالمجتمعفىالمومنينفىالقدسالروحسكنىوفى

تحقيقطريقفىوينمونالجميعفيتقوىاآلخرالواحديشجعحيفلهجسدا
المسيحهوالذىالرأساتجاهفىالمثلهذهبعض

العقلوسلطةالوحىسلطةثانيأ

الكتابفىوطبيعتهلذاتهاللةإعالنهوالذىالوحىعلىمؤسسةالمسيحيةاألخالقإن

اإللهىاإلعالنإنبعصهمفقالاألخالقفالسفةنفدالحقيقةهذهأثارتولقدالمقدس
تقديرهمفىبينمااللةمنأىاإلنسانخارجمنومصدرهاإلنسانعلىمفروضرأم

علىالمفروضةفاألخالقضميرهاوعقلهمناإلنسانداخلمناألخالقاتنبعأنايجبهم
وهمعليهمفروضةألخهااإلنسانإلمنسوبةنظرهمفىتعتبرالمنهموافقةدوناإلنسان
مناقشةفرصةانتفتمفروضةمسيحيةأخالقوجودبفكزةأخذناإذاإننايقولون

عقليامناقشتهيجوزوالبهمسفمأمرالمقدسالكتابالنذلكعقلياالخلقيةالقواعد

تناقضاهناكأنفعاللتصورنااالخالقعلماءيثرهاالتىالنظربوجهةأخذناأنناولو
عمريننأومحافظينكانواسواءفهؤالءالمسبحيينواالخالقييناألخالقفالسقةلين
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أيةيرفضوناالخالقفالسفةأولئكبينماالمقدسالكتاببسلطةيؤمنونجميعااجهم
اإلنساقالعقلسلطةسوىسلطة

منشيئأيزيلقداالتجاهبنكالفىالعميقالتاملفإنالبساطةبهذهليساألمرأنإال
سطةفهلعليهااإلجابةونحاولأسئلةعدةنثيرأنالتاملهذاويفتضىالتناقضهذا

هذافىبئنااختالفأبينهمفيمايختلفونالمسيحيبنإنتمامأعقلالثنفىالمسيحيةفيالوحى
وتضعالمقدسالكتابتفسترالتىهىالكنيسةبأنيؤمنونالمسيحيينمنفالتقليديوناالمر
هىالنهايةفىالسلطةتكونوبذلكاتباعهاالناسعلىيجبالتىالدينيةالقواعدنحتلف

مناقشةدونويقبلهاالسللىهذهيتلقىالعادىوالفردالوافعفىومجامعهاالكنيسةسلطة

تفهمهاكماالمشيئةهذهوتفرضالكتابفىالمعلنةاللةمشيئةتفسرأنللكنيسةوكان

قواعدوضعفىاللةعننائبةنفسهامنتجعلالكنيسةأنأىاإلنسانعلىوتفسرها
الكنيسةسلطةإلىالوحىأواللةسلطةتتحولماوبشكلاالخالق

القانوناهوالمقدسالكتاببأنتؤمنفإضاالاإلنجيليةباسمروفةالمعالبروتستانتيةالمذأهبأما
المقدسالكتابإلىتنظرالالوقتنفسفىولكنهاواالعماللإليمانالمعصومالوحيد

تاريخفىاللةالعالناتسجلبانهئؤمنلبههامئالالهوديعتقدتشريعياكتابآبإعتباره
خاللمنتظهرومقاصدهاللةطبيعةوأنالناسمعاللةلتعامالتسجلأوالبشرية

بهايوصىالتىالوصاياأنيعنىوهذاالمقدسالكتابفىالمسجلةواألحداثالتعامالت
هذاومعنىمعينةألحداثنتيجةتظهرولكنهامعينةقوانينصورةفىيضعهاالاللة

أنهحيثمنليسالوحىأواإلعالنعتعتمدالمسيحيةاألخالقأنلألخالقبالنسية
افةمشيئةعغرهتعبحيثمنولكنالوضعيةالدولكقوانينمعينةبألفاظمكتوبكالم

أوالعبرانيةاأللفاظهوليسالبروتستانتيةالمذاهبنطرفىاللةكالمإدخاصموقففى
منالناسيستنتجهاالتىوالوصاياالقواعدمجموعةهووالالفكرةاليناتنقلالتىاليونانية

فىكامنأمراللةكالمولكناللةعننحننعتقدهماهوليسأدئةكالمإناألفكارهذه
لهذاالمطلقوالمعنىواالنبياء5الرسلفسزهاتاريخيةحوادثطريقعنلنالنهأعاللةقلب

والرلبملاألنبياءمنواحدأىتمسيرويستنفذهيستوفيهاويستوعبهأنيمكنالاإلعالن
6فيهقالخلاإلنسانىالفكرتشعيلأوإلعمالمتسعامجاأليظلولكنه

كعضونفسهالفردعاتقعلىتقعاإلعالنمذاتفسرمسئوليةفإنكذلكاألمركانإذا
تفهمعقوللهمبشرابإعتبارهمالكتالىاإلعالنفىالناسيخاطبفالئةالمسيحىالمجتمعفى
It



نظامحسبكهربائيةبأزرارتدارميكانيكيةآالتباعتبارهمالاألمورعلىونحكمتناقمثى
معين

بذلكنساوىالفنحنالفردعاتقعلىتقعاإلعالنهذاتفسيرمسئوليةأنذكرناوإذا
فىوالمتفقهونالمتخصصونيكونأنالطبيعىفمنالتفسيرعلىالقدرةفىالناسجمغبين

الكنيسةرجالمنهؤالءيكونوعادةذلكىعلغيرهممنأقدرالمقدسالكتابعلوم

الكناثسفكرمنالنتائجفىيفتربالبروتستانتىالفكرأننرىوهنافيهاالمنفرغينوالعاملين
االعالناتتفسيرفىاالرجحبالرأىيمتازونالذينهمالكنيسةرجاليكونإذالتقليدية
بالدرجةالتفسيرقيمةيقيسالاإلنجيلىالفكرفإنواضحاالصلفىالفرقلكناإللهية

والعلميةالفعليةبالقدرةولكنالكنيسةفىبمكانتهوالبهقاملمنالكهنوتية

حقلكنالمقدسالكتابتفسيرفىالالهوتعلماءعلىعادةيعتمدوناسالنكانوإن
بعضكانواذابالذاتجماعةعلىقاصرأوليسمسيحىكلأماممفتوحالدراسةهذه
األحيانبعضفىالكنيسةأنننكرالفإننااالحيانبعضفىالتفسيرحريةأساءواقدالناس
تاريخهادراسةمنذلكيظهركماالتفسيرتقييدحقاستخدامأساءتقدأيضا

فىواردالشىالدينىالتسلطأننرىأنأمكنناالنحوهذاعلاألمورهذهفهمناإؤا
علىالمبنيةالمسيحيةاالخالقفكرةينتقدونالذيناألخالقفالسفةيراهاالتىبالصورةالوحى
الكنيسةهىمنظورةسلطةلوجودنتيجةجاءتربماالتسلطفكرةإنالوحى

ضدكانتولوالمناقشةتقبلالقواعدأنهعلىالمقدسللكتابتفسيرهاللناسصؤرت

يستخدمأنتتطلبانهاإذالمسيحيةفىالواقعليسهذالكنالفردعندالضميرأوالعقل
حياتهتصريففىعقلهاإلنسان

الكنائسأنالثافىالفاتبكانىالمجمعانعقادبعدوبخاصةاالخيرةاآلونةفىالحطاوقد
لصاعطيبةإنطالقنقلىوهذهالتفسيرفىالثقليدىجمودهامنكثيراحففتقدالتقليدية
والمجتمعوالمسيحيةالكنيسة

الوحىسلطةبينالظاهرىالتناقضهذاحللمحاولةآخرسؤاألنسالأننستطيعثم
الفردلعقلفعليةاستقالليةحقآهناكهلفنتساءلالعقلواستقاللية

أنهىReasonofAutonomyTheالعقلاستقالليةمبدأفىاالساسيةالفكرةإن
أوإرادتهتعتمدأندونعقلهعليهايوافقطءمبادأوشرائعبواسظةسلوكهيقرراإلنسان

فىفعآلذلكيتمهلنتساءلنكنناالكنيسةأوكالدولةخارجيةسلطةأيةعلىعقله
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اآلخريناختباراتعننفسهيفصلأنيستطيعالاإلنسانأنلناحيوالواقعإنلواقع
المبادىءيضعاألخالفىوالفيلسوفمجتمعهفىيجدهالذىالخلقىوالتراثاألخالقية
التفاعلمننوعأهنالإنالخلقيةوأحكامهماآلخريناختباراتوءلىفلسفتهفىالخاصة

التىالخلفيةاالحكاموبعضللفرداإلنساقوالفكرالمجتمعفىاآلخريناختباراتلين
أحيانفىتعتمدلبههاعقلهاستقاللوليدةظاهراكانتوإنفهذهمعينقكريصدرها

األخالقيةاالخرينختباراثبدخولنسمحكناقإذا7أيضااآلخرينأفكارعلىكثرة
نعترضأونمنعفلماذاعقولنااستقالليةضدهذانعتبرولماالخالفىتفكيرناأطارضمن
استقالليةتعطلالالتىاإلختباراتهذهمنكجزءوالروحيةالدينيةاإلختباراتدخولعلى

فىمتحيزاجانبأالدينيةلإلختباراتيعطىالمسيحيةاألخالقفىالباحثإنصحيحالعقل
أنننسىأالويجبمفكركلعندباخرىأوبصورةموجودالتخيزهذالكنتفكره

حسبمالنظريةأومالبيئةالتحيزمنفكرهيخلوأنيمكنالالعادىاألخالفىالفيلسوف
إختباراتمنفيههوجازما

بالعقلااليمانعالتةثالثا

فىحتىبعقولنانفكركناإذافنحنبالعقلاإليمانعالقةعنسؤالالبالعلىيخطرقد

إذااإليمانقيمةهىفمااإللهيةاإلعالنأتتفسر

التسليمهواإليمانمعنىأنخطالظنوناليعضومازالالماضىفىالبعضظنلقد
بهنؤمنبمالهصلةالبعقولناندركهماأنالبعضوظنمناقشتهدونللعقلغالفبامر
مياصفطإدراكناعوقفالبهنؤمنماوأنإدراكيةقيمةلاليمانالتوجدأنهبمعنى

فىطااللعقليةمواققةجمردليسلوجدناهيمانلالحقيقىالمعنىفيفكرنالوأنناوالواتع
معهولمجاوبتعالىاللةلشخصوتصديقثقةلكنهمعينااعتقاداليسالمسيحىالمفهوم
ليسنههذاتههوأعلنكماوصالحهاللةذاتمعاإلنسانيةالنفسكلتجاوبهواإليمان
اختبارهفىاإلنسانيواجههكمااللةمعمفكرتجاوبلكنهاأعمىإيمانا

اللةلحقيقةتصديقاإليمانبينماالتفكرعلىقدرةالعقلأنفىالعقلعنيختلففاإليمان
فالعقلتعالىلهوالتسليماالطمئنانإلىيقودناالتصديقهذاحياتنافىنختبرهكماوصالحه

تجعلناالقرارلهذاصحيحةمنطقيةعقليةأسسهناكهلليرىقراركلأونظريةصيمتحن

أوبهافيسلميخثبرهاأنإلىبموجبهاويتمرفالخقيقةهذهيفترضفإنهاإليمالنأمابهنلتزم
يرفضها
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العقلمنمخاطرةاكراإليمان

Aاإلبمانمنحذرأاكلىوالعقل

رفضهاالتىباالشياءيتمسكواليناقضهاللكنهمنهاسرعيسيرأوالعقليسبقاإليمان
مخاطرةالىتحتاجوهذهيرفضهاأويقبلهاأنالعقلطاقةفوقأموروهناكتماماالعقل
يكملأنيستطيعالالعقللكنرفضهاإلىيدعوماتاطععقلىببرهانيثبتلممااإليخان
والمسلماتاإلفتراضاتهذهبحئهايحاولمسفماتأوافتراضاتعليعتمدلمماعمله
اإليمانإلىتحتاج

ناتدغيرالعقلدونفااليمانلذلك

قخلغيراإليماندونوالعقل

وسائرالطبيعيةالظواهرعالمفىنتائجإلىيصلأناإليمانبدونيستدحالعقلإنصحيح
نظرهفىأىميتافيزيقيةنظرياتفىنتائجالىيصلأناليمكنالعقللكنالعاديةالعلوم
لذلكاإليمانمنيستمدهاسابقةافتراضاتبدوناالعظمالخيرالىأوككلالكونإلى
أستطيعحتىأومنintelligamlUtCredoالشهيرةعبارتهأوغسطينوسسالقدقال
9أفهمأن

أبعدإلىبفكرهيمتدأنحاولقدبااليماناللةإلىيصلأنيحاولوهواإلنسانإنوالواقع

للبشرالدينيةاإلختباراتفىذاتهأعلنقدالئهكانوإنألنهاليهعقلهيصلانيمكنمما
بشريةخبرةأىفوقيسمووالذىلثىءلكلالمغايرسئوهفىمحتجباالهااستمرلكنه
Transcendailtمتعالالكلمةتصفهالذىالمعنىهووهذا

غصرأنهاللةبهائعرفالتىاأللفاظبينومنشبيهأومثيللهليستعالىاللةأنومع

ويؤكدالمحدودالعالمهذاوراءماإلىيسمواإليمانفإنذلكومعالراءبفتحمدزكأ

فيهالموجودةالقيموأساسالعالمهذاوجودمصدرهوعاقلكائنوجود

خيألمجردوليساطقيقةعنالمعرلةمصادرمنمصدرأبراإليمانأننرىوهكذا
منوليسأيضاالفلسفةمصادرمناذافهوالبصيرةأعمالمنعقلىنشاطولكنهووهم

أمدينيةنتسواءالعالمعنالختلفةالنظرياثمننظريةفكلبفحسالدينمصادر
بشىءاإليمانأساسهالتراضعلىمؤسسةتكونتكاددينيةغير

أهدافإلىإالاإلنسانإرادةتتجهأنيمكنالفبدونهأخالقيةداللةلهاإليمانأنكما
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أنيستطيعاللممانبدونواإلنسانوقصورنقصمنفيهبماالواقعىالعالمبهذاترتبطريية

معاإلنسانلكنالمجتمعفىيراهالذىالواقعحياةعلتسموالحياةمننوعوجوديدرك

ويدركاإلنساناليهايهدفأنيجبالتىالساميةلإلمكانياتروىيرىأنيستطيعاإليمان
علىمنفلقاوليسىألقيممتفتحاالمجتمعاإليمانيجعلوهكذاالواقعفىيراهكااممىقيمأ
قاصرضعيفوافعمنبهما

اإليمانيصيروبذلكفاضلمجتمعفىانتظاراتهيحققأنثقةفىالكةمنيرجواإليمانأنكما
اونفسهافىتجدهمماوأوسعأبعدآفاقآلهاليضعلالنساناالخالقيةاإلرادةتغرفىحمامال

يةوالذاتاألنانيةدائرةمنوالخروجاللةلمشيئةبخضوعهاوذلكالمجئمعفى

أنناعلىبينهماتصالحشبههناكأنلنوضحبالعقلاإليمانعالقةنشرحأنحاولنالقد
الفلسفىالفكرفىاإليمانوانصارالعقلأنصاربينالفكرىالخالفنغفلأننستطيعال

وهاجموهاإليمانضرورةالمحدثينالمفكرينبعضأنكرفكماالحديثالالهوقوالفكر
قالفقدالعقلهاجمواالذينالالهرتيينبعضعندفعلردودوجدناعليهالعقلوفضلوا

عقليريدفلماذاإنسانىفكرلكلومغايرأومتساميامتعاليااللةكانإذاأنهالالهوتيونهؤالء
إدراكمحاولةإنبالعقلطبيعتهيفهمأنأواللةوجودعلىالبرهنةيحاولأندودااإلنسان

تظاهمكلجانبايعلرحأناإلنسانفعلذلكوكبرياءخيانةنظرهمفىبالعقلاللة
وحدهااثهكلمةعويعئمدوالفهمبالعفل

إميلBarthKarlلمتباكارلالمعاصرانالالهوتيانأىالهذاأنصاراكبرومن

ومعبارتمنالجانبهذافىاعتداالاكلريرونرميلكانوانBrunnerEmileبرونر
محاولةكلإنويقولالعقلعنالصادرةالطييعيةاالخالقفكرةتمامايرفضفإنهذلك

إلىتقودالطبيعيةاالخالقكلالنفاشلةمحاولةالعقلىالتفكيرمناألخالقالستنباط

اإلنسانيستقلعندماإنهرأيهوفىالخطيةعملفىالطبيعىاإلنسانرغبةبسببانتناقض
دائمآواالنسانقسرآعليهمفروضةائةوصاياوتبدولهمعاديةقوةاللةيصراللةعن

تكونلألخالقعقليةومبادىءقواعلمبوضعوقهرقسركلمننفسهيحررأنمجاول

الناموسيةفخفىيسقطوهكذاالظروفكلافىالبشرصعلتطبيقهايريدعامة

ةالبدونالسعادةعلىالحصولاإمكانتتصورالسعادةفىبفلسفةسيهرجأوLegalismأ
ضدالخاطئةاإلنسانلثورةنتيجةالطبيعيةاألخالقتكوناألحوالمذهكلوفىعنهوبعيدأ

4منهاجزءكللكنوالصوابالحقمنجانباتحملالطبيعيةاألخالقثلكأنومعاللة
فمااالصلمنممسوخةكاريكاتريةصورةويصريثسخالكلعنوانسالخهبانفصاله
00015أنقاضعلىأنقاضإالالطيعيةاألخالق
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الخلقيةللمشكلةالوحيدالجوابهوالمسيحىاإليمانإنبرونررأىفى

هوالطبيعيةاالخالقJi1Jبرإميلبهانظرالتىالسلبيةالنظرةهذهفىالسرولعل
محبةفىعنهارئعكمااللةمحبةفىالمتضمنةاللةمشيئةطاعةأنهاالمسيحيةلألخالقتعريفه

وااذاوثيقارباطاالمسيحىبالجانباالخالقيربطعريفالتهذاأنوبديهىالقريب

نخضعهاأونحددهااننستطبعالفإننانحوهواجباتناهىوماالقريبنحبكيفتساءلنا
إذمحتوىوالمضمونبالكاخهاتبدوالمسيحيةاألخالقإنبلبرونرتقديرفىمعينلمبدأ

موقفكلفىيفعلهماالقدسالروجبإرشاديكتشفأنالمؤمنواجبأنيرىأنه
األخالقأساسهىالجديدةفالطبيعيةالثافىالميالدعلىلحصولهنتيجةوذلكبالذات

نظرياتعننتحدثعندمابتوسعالنظرةهذهنناقشوسوفبرونرعندالمسيحية

برونرإميلأنيبدوإنهبالقولاآلننكتفىلكنناالمسيحىالفكرتاريخفىالمسيحيةاألخالق
علىتحتوىانهاننكرااليجبفنحناألخالقيةالفلسفةأوالطبيعيةلألخالقنقدهفىتطرف

عنالعقلنفصلأننستطبعالأنناعنفضالهذااألمورمنكثيرفىوتبصرناالحقيقةبعص
ببعضتاثرنفسهبرونرميلإنبلالئهمشيئةأواللةكتابفىنفكرونحناإلنسانيةالذاث

الناموسيةبسببنظريارفضهاقدكانوإنالواجبفىKحةكانتعمانوئيلنظريات

كتابهفىالعدالةلمعنىثرحهفىالطبيعيةاالخالقيةوالفلسفةالعقلاستخدمأنهكمافيهاالتى
االجتماعىوالنظامالعدالة

وإناالخالقيةبالفلسفةتفكيرهفىيتأثراالخالقلقضايايتعرضمنكلنوالوافع
ننكرهأنمنبدألبذلكنقرأنفاألفضلبهاتأثرهمينكروناليعضكان

هذهلكنالمسيحيةاالخالقندرسونحناألخالقيةالفلسفةخمهجرأننطلبالإننا

صاعأساسالمسيحىاإليمانعنتجةالناالمسيحيةوالمحبةتجديدالحاجةفىالفلسفة

المسيحيةأنهذامعنىليساالخالقمحتوياتكللناتقدمالوحدهالبههااالخالقلكل
مشكالتكلتحلأخالقيةنظريةتكونأنسيحيةبالمئقضدلمأنهنعنىلكنناناقصة

مجموعةتكونأنبهايقصدلمأنهكمااإلنسافىالفكرعنبمعزلشاملةبصورةاألخالق

موقفصفىعنهومايمتنعاإلنسانيعملهلماقوانين

ملكوتدائرةفىباخيهاإلنسانوعالقةبالالاإلنسانبعالقةأساسااإلنجيلاهتملقد
اإلنجيليتحدثلملذلكاالخرىالدياناتوبعضالموسويةعنيختلفبذلكوهواكه

المسيحيةنصوصأنيتصورونومنجدأيقةحدودفىإالوالسياسةالمجتمععنحمئرأ
لعالقةبالنسبةكثيرةمشكالتفىيقعونالمجتمعمشكالتلكلوتوانينقواعدوحدهاتضع
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فيهاإشارةأيةمتلمسينالكتابيةالنصوصفىيبحثواأنمجاولونهمأنإذبالمجتمعلكنيسة
لكىالحقيقةحسابعلنظاماأونظريةعليهاليؤسسواهواهممجسبربمايفسروكا

يرجعهذاولعلالمجتمعمشكالتصتعابمونظماتشريعاتالمسيحيةنصوصفىأنيثبتوا
تشريعاتعلىتحتوىالتىاالخرىالدياناتمنأقلبمظهرالمسيحيةتظهرأنمنخوفهمالي

فىإمتيازالتفصيليةالتشريعاتهذهوجودعدمانوالوافعالحياةجوانبلكلمفصئة
لهذاالمسيحيةالمبادىءمالئمةمكانيةوالمجتمعبتطورتسمحألتهانحاعيباوليسالمسيحية
االخرىالنصوصبعضأساسعلوبنواانعزاليااتجاهااالخرالبعضاتجهكذلكالتطور
وانسحابيةانطوائيةنظرياتالعالماعتزالإلىتدعوالتى

إمجاباأوسلبامشكالتيواجهونالنصوصفيةحإليينظرونالذينأننرىوهكذا

مسيحياثوبأويلبسوهااألخالقفالسفةآرابعضيقئبسواأنحاولوامنهناكأنكما
متطورعالمفىالمحتلفةالواجباتإدراكاليصلوانكى

النظرياتهذهينقدأنينبغىبلدراسةدوناالخالقنظرياتيقبلالالمسيحىلكن
هذهكددأنومحاولواللذةالمنفعةعلىالمبنيةياتالنظرفيرفضالمسيحيةرسالةضوءفى

اإلنسافىالعقلنتاجمناألخالقيةالفلسفةفكونمسيحياثوبالتكتسبالنظريات
أنيجبأنهعلىلإلنساناللةمنعطةالعقلالنللمسيحيةمناقضةبالضرورةيجعلهاال

مستوىإلىبهايرتقىأنويحاولالقاصرالبشرىالفكرشوائبمنالنظرياتهذهئتقى
القديساعترافاتنقرأعندمامثالاالرتقاءلهذاصورةنرىونحنالكاملةاللةمشيئة

الحديثةاالفالطونيةبالفلسفةتأثركيفونرىأوغسطنوس

علىاستخدامهاأماالمسيحىيستعملهالكىاالخالقيةالفلسفةتتجددأنيجبإذآ

المسيحيةوليننهابالفرقاإلحساسالمسهحىيفقدفإنهنقددوناطالقها

دائمآهناكفيكونناقدةعميقةنظرةلكنهالنظرياتبينتوفيقعمليةاألمروليس
هوقالخلالتوترهذا550المسيحيةوبيناالخالقيةالفلسفةبينمفتوحبعقلمسترحوار
ليلتقيامعأالروحوحريةالعقللحريةالمجاليفتحالذى

الحوارهذاواقعمنالمسيحيةاألخالقيدرسأنالكتابهذافىالكاتبحاولولقد
التوفيقبعضصادفهقدككونأنويرجو
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ووظيفتهاالمسيحيةاألخالقمجالابعأ

علىيترددالذىالسؤالفإنلذلكاألخالقيةالفوضىمنلكثريتصفاليومعالمناإن
أومنانينبغىبماذامنبدألأعملأنينبغىماذاهوالكثيرينألسنة

هذهمنلآلمالمخيبألنايبدوفإنهالجديدالعهدإلىسطحيةمتعجلةنظرةنظرناوإذا

بالنسبةوبخاصةالسؤالهذاعلىوعذدةمباشرةاجاباتلنايقدمالالنهالناحية
السكانىاالنفجارمشكلةمثلالمعاصرالمتطورعالمنافىتواجهناالتىالمفحةللمشكالت

والنظرياتالمعقدةالعماليةوالعالقاتالبيئةوتلوثالرجلوخلؤالمساكنوأزمة

الحالمتنوعةاالقتصادية

وقيامتهموتهوفىالمسيحصليبفىالجلنااللةعملهمايعلنالجديدالعهدانوالوافع
يتوبواأنالناسالىالمسيحدعوةيوخهواالنجيلاللةالجلمخننعحلماذالناإعالنهمناكثر
المفديةالحياةقوةالمباركشخصهفيبختبرواوأنالةملكوتيقبلواوأن

لتكونوقيامتهالمسيحصليبحقائقعلىأساسايعتمدانرسائلهمافيويوحناوبولس
آالمهوشركةقيامتهوقوةالعرقهبولسقالكمااإلنسانلحياةمغئرةعوامل

فىالقدسالروحسكنىطريقعنأنهيعلمناواإلنجيل310فىبموتهمتشها
المسيحيسوعفىالمعلنةاللةمشيئةولعملالحقلمعرقةارشاداينالونفإخهمالمؤمنينقلوب

لناتقذمالأنهابمعنىناموسيةديانةليستالجديدالعهدمنتظهركماسيحيةالمإن

اإلنسانىالسلوكحاالتمنحالةكللمواجهةوالتشريعاتعدالقوامنكاملةمجموعة

إيمانااإلنسانفىتثيرالتىالنعمةهذهالمسيحيسوعفىالمعلنةاللةنعمةعنهتتحدثولكشها
بىالمحبةعامالإيماناويكونمعهاليتجاوب

اخالقيةمسالةلكلمحددةإجابةلهمتقدمأنالمسيحيةمنيتوقعونمنفإنلذلك
المسيحيةجهمتعودأنيريدونالحقيقةفىوهموتوقعاتهمآمالهمتحققالالمسيحيةيجدون
الناسكانالضاموسعهدففىللناموسوخضوعهاالبشريةطفولةإلىالوراءإلىخطوة

خطةلهمونيرأوصياءإلىاألطفالكحاجةتمامامؤدبإلىيحتاجونكأطفالأخالقيا
فىعنهيمتنعونوماأوامرشكلفىيعملونماللناسالناموسحددوقدوالتصرفالسير

قدتكنلمضمائرهمألنالبشريةتاريخمنمافترةفىللناسمناسباهذاوكاننواهشكل
منتقدماأخطوةالمسيحيةوجاءتبالحريةلهمتسمحالتىالدرجةإلىوصلت

الرسولبولسيقولهذاوفىالناموسية

31



المنتظراإليمانينكشفأنإلىالشريعةبحراسةمحبوسينكتااإليمانيجىءأنفقبل
منتحررنااإليمانجاءفلماباإليماننتبررحتىالمسيحيجىءأنالىلنامؤدباكانتثريعةفال

الجديدةالعربيةالترجمة2325ة3غالطيةالمؤدبحراسة

الهروبإفىدعوةتعتبرقواعدفىمرسومةأخالقياتإلىالدعوةإنبرونرميلويفول
فىالمشكالتجميعلتحلبسلطانمفروضةقواعدتتطبالنهاذلكالمسئوليةمن

المواقفمنموقفكلفىيتركهومايعملهمالإلنسانتحددتشريعات

األخالفىالفكرفىالتقهقرهذامثلفهاحدثالتىباألوقاتحافلالمسيحيةوتاريخ
الكنيسةذلكأمثلةرمنالسواءعلىوالشرقيةالغربيةالكنائسفىهذاونجدالمسيحى

االدلىالالهوت9تهأفيمااإلنسانلسلوكمفضلةضريعاتتوضعتالتىالكاثوليكية
معينةكتبائضمنهلموإنالشرقيةالكنيسةذلكفعلتكماايودنبالربذلكفىمتأثرةوهى
فىالمتزمتةالجحاعاتبعضعنداالتجاههذامنالبروتستانتيةالكنائستسلمولمبالذات
ذلكوانتقلوالناموسيةالتدقيقبقيودنفسهاتطهرأنتسحتمعأنهااعتقدتوالتىالغرب

والدياناتالتقليديةوالكنائسالمتزمتةالجماعاتتلكالياتارتأثيرتحتالشرقإلي
السائدةاألخرىالناموسية

ولكنهاإلنجيلعصمةعلىباالعماديكثفىالالكاثوليكيةالكنيسةفىفاالدوالالهوت
التعليمفىالكنيسةوآباءالكنسميةوالمجامعالكنيسةبعصمةاالعنفادعلىأيضأمؤسس

محددخاصتشريعلهايوضعلمأموروجدتأوالكنسيةامعااختلفتأنحدث14ذاو
الكنيسةفللمسئولينالشرعيةالفتاوىإلىيرجعونالناسفإن

وقواعدتاثريعاتمحموعةهىيحيةالمساألخالقأنيتصورونلمننقولأننريدأنناعلي
هذهيجدوالنالخهماالدلىانالهوتكتبالىيلجأواأنيمكنهمأنهللسلوكمحددة
الجديدالعهدفىالقوأعد

اللةعمليعلنوهوالبشرلخالصاللةهاقامالئىالمبادرةكنيتحدثالجدلمحدالعهدإن
قبلبالفاعلأساساتمتقديرنافىالمسيحيةواالخالقطوتيامتهوموتهالمسيححياةفىالفدافى

الكاثوليلثالشراحأعظموهووكىاكتوماالقدأكفلوقدنفسهاباألفعالتهتيأن
االسئحقاقبمبدأاحتفظلكنهالنعمةأهميةأظهرأنهومعالحقيقةهذهاألدلىلالهوت
النعمةمعأساسايتناقضمبدأوهوالصالحةاألعمالطريقعنالبشرى

جائزرأمجائزهذاهلأواالأفعلماذاأليسالمسيحيةفىالجوهرىالسؤألأن
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والجوهرالسؤاللكنحرامأمالل

المسيحيسوعفىاللةنعمةاختبرتقدمادمتاكونأنيخغىالناسمننوعأى
االجتماعيةالمسائلبعضفىالسؤالهذالتطبيقاتمباشراجواباتعطيناالالمسيحيةأنومع

اللةلطبيعةمعرفتننورفىوراألمهذهعلىالحكمإلىتدفعنالكنهالناالمعاصرةوالسياسية
افتداناالذى

المسيحيةاألخالقووظيفةJمجافىنفكرونحننفسهعلينايفرضأخيرسؤالوثمة

بنظمأيضاتهتمأمالفرديةاإلنسانبحياةتهغالمسيحيةاالخالقكانتإذاعماهووالسؤال
واقتصاديةوسياسيةعيةابئالختلفةالمجتمع

أنهعلىعيةاالبئواألخالقالشخصيةالفرديةاألخالقبينييزاعلىالناستعودوقد
ثرجوالالدرسلمجردجائزفهوجائزاعيةوابئفرديةإلىاالخالقتقسيمكانإذا

نعيثىأنناكذكاماألءفىاكطأإلىيقوداالخالقمنالنوعينهذينبينالفصلولكن
تتأثروحياتناعائالتفىادكأفىالعالمندخلونحنعالمجتمعنانعزالدونحيإتنا

المجتمعداخلفىفيهانصيراكبربوحدات

أوالفرديةأخالقهمتكونأنيكمىأنهمتصوريناالجماعيةاألخالقيهملونتفم
الحياةألنكبيروهمفىيقعونللمسيحطاغهمعنتعبيرأالسليمالشخصىسلوكهم
شىءيوجدالبرونرإميلقاللقدحتىمعأومترابطمتيثابكنسيجواالجماعيةالفردية

بالنسبةوليسبالقريبلعالقتنابالنسبةإليناينظراللةإنالفرديةالمسيجةاالخالق4ا
للضاللةرتبفقدبعدفيمابنفسكتهتمالقائألاإلنسانينادىاإليمانإنبأنفسنالعالقتنا
عناودهسالذىالقلقمنيتحررأنيجبرالتبريوحياةااليمانفىيحياومنأمورك
اآلخرينخدمةالخدمةفىاللةنحونوجههالكىذواتناننكرإنناذاته

33





وهوامشراجع

المسيحيةاالخالقدراسةإلىمدخل

r

0

6

Y

YorkNewContextChristianainEthicsLehmannPaul

2423ppl962RowandHarper

المحيطمحيطقاموس

السابقالمرجع

principlesofUnderstandingindiginousanTowardsFaresFayez

doctoralAChristiansEgyptianforEthicsChristianof

74pp1981SeminaryFranciscoSantoDissertation

باللغةوأهمهاواالخالقالفلسفةكتبمنمتعددةالفصلهذامراجع
تاريخ1954واخرينالطويلتوفيقدكتورفلسفيةمشكالتالعربية

دورانتولالفلسفةمباهجكرميوسفاليونانيةالفلسفة

يةالنجليزباوجممتر

RossDWbyTransEthicsNichomacheanTheAristotle

1925PressUniversityOxfordLondon

MoralsofprinciplesthetointroductionAnBenthamJereniy

1823Londonlegislationand

1914DuttonYorkNewUtilitarianismMillSJ

6189PressClaredontheOxfordWorksButlerJ

YorkNewTheoryEthicalofTypesFiveBroadDC

1930Harpers

NeEthicstoIntroductioncriticalAWheelwrightPhilipلال

1949PressOdysseyTheYork

MacmillanLondonGodandManNatureTempleWilliam
12Lecture1940

NephilosophyMoralandEthicsChristianThomasGeorgeأ

V



A

9

15

si

36

53737Opp1955SonsScribnersCharlesYork

rvvrhصالسابقالمرجع

YorkNewManofDestinyandNatureTheNiebuhrReinhold

158IVol1941SonsScribnersCharles

LWbytranslatedImperativeDivineTheBrunnerEmil

4443pp1947PressWestminsterTheJenkins

andNisbetJamesLondonWayChristianTheCaveSydney

121117M1961Co



الثالىلباب

الكنتابىلألساا
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ولةالفصل

المسيحيةاألخالقوهصافى

واألنبياءالناموس1

الموجودالكتالىأساسهانتجاهلأنالمسيحيةاألخالقمضمونفىنفكروغنيمكنناال

فهمافهمهايمكنالالجديدالعهدأسفارفىتظهركماالمسيحيةمبادىءإنالقديمالعهدفى
طاعةهوالقديمللعهداالساسىاالخالفىوالمبدأالقديمالعهدإلىالرجوعدونصحيحأ
فقداإلنسانيةالفلسفاتسائرعنتماماالقديمالعهدأخالقياتزيضيالمبدأهذااللةمشيئة

بمجردليسوجودهمعنىويدركذاتهيحققأنينبغىاإلنسانبانالعبرافىالشعباعتقد
مقاصدهوتحقيقدئةبخدمتهنماحياتهلىمعينةانجازاتإليوالوصولالسعادةعنالبحث

المالحظةنتيجةينشألمأنهنجداليقينىاالعتقادهذاسزعنبحثناأنناولوحياتهفىتعالى
منلمجموعةنتيجةجاءإنماالفلسفىالعقلىالتأملمنأواإلنسانلطبيعةوالتجريبيةالعلمية

بسلبحلةكانتاإلعالناتهذهبدايةوأنالعبرانىللشعباللةأعلنهاالتىاإللهيةاإلعالنات
منأنقذهمعندمااللةالعبرانيوناختبرفقدالشعبذلكحياةفىالتاريخيةاالحداثمن

وصلواحتىوقيادضهمورعايتهمبحفظهمدئةمديونونبانهموشعروامصرأرضفىالعبودية
فىالخالصهذاذكرىيعيدونأجمبحواوهكذايمتلكوهابانوعدهمالتىاالرضإلى
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النعندهمرجاءلكلأساسأصارتالتىانربرحمةويتذكرونالفصحعيدكل
أعقبولقدالمستقبلفىضيقكلمنيفتديهمأنيمكنهمرةالعبوديةمنأنقذهمالذى

اللةوعدهدالهذاوبموجبسيناءجبلفىعهدامعهمأجرىاللةأنمصرمنخروجهم
أمناءونوايكبانطالبهمالوقتنفسوفى4لهشعبابإعتبارهموحفظهمرعايتهمفىيسترأن
بمقتضاهالذىاألساسأننقرأونحنوصاياهيطيعواوأنأخرىآلهةيعبدواوأالله

أرضمنوأخرجهمافتداهماللةأنهوالعشرالوصايافىالمتضمنةاالدبيةالشريعةاللةأعطى
منأخرجكالذىإلهكالربأناالقولهذاالوصاياهذهردaفىجاءلذلكمصر

202خروجأمامىأخرىآلهةلكيكنالالعبوديةبيثمنممرأرض
3و

20117الخروجفىاألولىالوصاياهذهلنصروايتينالقديمالعهدأوردوقد
معبالعالقةيختصاالوللوحينفىالوصاياوردتوقد5621التثنيةفىةوالثان
العالمفىأدبيةشريعةأشهرالعشرالوصاياوتعتبرالناسمعبالعالقةيختصوالثانىافة

المفسرينلكننواهصورةفىجاءتالوصاياهذهأغلبأنومعاألدبيةالشرائعأقدمومن
باغلبئرتبطإيجابيةووصاياأوامرتتضمناعتبروهأالمسيحيينمنبعدوفيمااليهودمن

الختصراإليمانأصولفىذلكنالحظأنويمكناإلنسانعنداألخالقيةالخياةنواحى
وسؤاالوصيةصبهتامرعماسؤاألوضعالعشربألوصاياالمتعلقةاألسئلةواضعفإن
الوصايامضمونفىملحوظاتوسعأتضمنتاالسثلةهذهجاباتأنكماعنهتنهىعما

لجميعالكرامةتقديمتضضمنأنهاالوالدينبإكرامتامرالتىالخامسةالوصيةاعترتفمثآل
القتلعنتهىالتىالسادسةالوصيةواعتبرثرهماوآوالحاكالمعلمرتبهمتضىبمقالناس
00001وهكذااالخرينوحياةحياتناصيانةفىاجتهادصنبذلأنتتضمنبأنها

وقوانينتشريعاتمجردهىالقديمالعهدفىالواردةاألخالقيةالمبادىءاناليعضويظن
معلمفروضتحكمىباسلوباتباعهامهموطلبإياهاوأعطاهملشعبهاللةوضعها
جاءبعفماإلىالرأىهذاأصحابشندويمالعقابمنالحوفأوالثوابفىالرغبةبدافع

25و19إشعياء1فىالواردالقولمثلوالعقابالثوابإلىشاراتمنالقديمالعهدفى

الربفمألنبالسيفتؤكلونوةدردتمأبيتمواناالرضضرتاكلونوحمعتمشئتمنه
تكلمأ

منتتضحوهذهلشعبهونعمثهمراحمهعنالربإعالنحقيقةيتجاهلاإلتجاههذاأناال
الطاعةطالباالشعبيتصورهأنيمكنالبضعبهالبارالرحيماإللههذا500لهممقادهاحقيقة

ه



محبتهمحتجاوبايطبهاهووإنمااستبداديةتحكمبةبصورةاألحكامفرضلمجردوصاياه
ذاتهفىاللةفألنوطبيعتهذاتهعنتعبيراالشريعةهذهيقدمإنهذلكمناكدربلورحمته

فتتقدسونإلهكمالربأناإنىقالكمامثلهيكونأنشعبهمنيريدفهولذلكصاع
لألحكامواضعمجردليسفالئة1144الويينقدوسأأناألنىقديسينوتكونون
عنهاصدرالتىاللةصفاتهىفمااالحكامتنبعنفسهاللةطبيعةمنلكنفيهاوالقاضى

باتفهوعادلأىباربأنهاللةفالمقدعالكتابناهذاالخالقشإر
14517مزأعمالهأكطفىورحيمطرقهكلفىبارالربرحيمأ

كيفبعدفيماوسنرىومضمونهامادنهاالشريعةتستمداإللهيةالصفاتهذهومن

البرصفةمعالرحمةصفةفيهاتلتقىالتىالمسيحيةالمحبةفىالصفاتهذهتتبلور

نريدالنحتلفةالعتباراتاالدبيةالشريعةمعالطقسيةالشرحةالعبرافىالشعبتلقىلقد
القرنفىاالنبياءأننجدلكنناالدراسةهذهمنالهدفليستالنهافيهاللبحثنتعرضأن

إلىجمهاوممواالعرافىالشعبعنداألساسيةباالخالقياتاحتفطواالميالدقبلالثامن

15صماانظرقبلمناللةاعلنهانسبقماوإصراربوضوحأعلنوافقدأعلىمستوى
للديانةالناسفهمبدائيةففىوالطقوسالذبالحمناكثراليريطلبالألأنوهو22

الطقوسهذهيحفظونمادامواأنهموتصوروااالخالقىالسلوكمناكربالطقوسانشغلوا
لكناللةأمامبالتزامهمقامواقديكونونبذلكفإنهممواعيدهافىويمارسونهاوالشعائر
اللةأنوأعلنوااألخالفىمعناهمنالدينيجزدالذىاالتجاههذاضذبئباتوقفوااالنبياء

أنونستطيعوالمحبةوالرحمةالخقمنالناسحياةخلتإذاالممارساتتلكئكليسمرال
ميخاسفرفىلذللثنموذجانقرأ

العلىلإللهحنىوأنالربإلىأتقدميم
سنةأبناءبعجولبمحرقاتأتفدمهل
زيتأنهاربربواتالكباشبألوفالربئسرهل

معصيتىعنبكرىأعطىهل

aنفحىخطةعنجسدىةثم

صاعهومااإلنسانأيهااخبركقد
الربمنكيطلبهوماذا

الرحمةوتحالحقتصنعأنإال
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66Aميخاإلهكمعمتواضعاتسلك

النبىعاموسأترالفىوكذلك

أعيادآكرهتبغضث
باعتكافاتكمألتذولست

أرنضىالوتقدماتكممحرقاتكملىقدمغاذاانى
إلهاألتفتالمسئناتكممنالسالمةوذبائح

أغانيكضجةعنىأبعد

أسالربابكونغمة
021Ytعاموسدالمكهروالركالمياهلقاوليجر

بقولهالناسشرورعلىاللةغضبالنبىهوشعويوضح

فىاللةمعرفةوالإحسانوالأمانةالألنهاالرضسكانمعمحاكمةللربإن
دماءتلحقودماءيعتنفونوفسققةوصوقتلوكذبلعناالرض

2و41هوشع

6Ctهوشمعمحرقاتأمناكلراللةومعرفةذبيحةالرحمةأريدإفى

االنبياءرسالةهىتلككانتوالحقوالرحمةواإلحساناألمانةيدفالئةإذا

هوالميالدقبلالثامنالقرنفىاألنبياءعنهكشفاالخالفىالفكرفىآخرمفهوموثمة

تاريخبدايةفىأنهنالحظونحنالناسجميععلوانطاقهاألخالفىالقانودعموميةإعالن
فكرةضعفمعاآلخرمعأحدهمالشعببتضامنإحساسهناككانالعبراقالشعب
الئالثالىوالعشرينالحادىاالصحاحفىنجدفروجاسفرففىاألخالقالقانونعمومية

دونالبعضبعصهممعتعامالتهمفىالعبراقللشعبالكةأعطاهاأحكامآوالعمثرين
مسموحاكانالعبرانىوأخيهالعبرافىبينممنوعةكانتالتىالتصرفاتبعضانبلالفربا

القولنقرأالتثنيةسفرفقىوالغريبالعيرافىبينبها

بربائقرصمماماشىءرباأوطعامرباأوفضةربابرباأخاكالكلقرض
إلهكالرببارككلكىبرباتقرضالألخيكولكنبرباتقرضلالجنبى
20وfli9تث

فىوتضامنهالشسبتماسكلحقظاألخالفىالتعليمفىابتدائيةمرحلةاالتجاههذاكانربما



هوأنهذاكرابالفريببهتمأنالعرانىعلىكاناإلطارهذافىوحتىالقبلىالضظامطار
النكمالغريبنفسعارفونفإنكمالغريبتضايقوالممرأرضفىغريبأكاننفسه
انسنةفىالعبدوتحرتقتفىاالحكاموكانت239خرمصرأرضفىغرباءكنتم
YY25خروالفقممرواألرملبماباليتيممباالظوتوصىflخربعةالسا
اختارقداللةكانإذاوأنهالبشرجميععلىاالخالقىالقانونعموميةأعلنوااالنبياءلكن

يجعلهمبالحرىبلمنهممطاليبهمنيخغفيجعلهالهذافإنخاصةلرسالةالعرافىالشعب

قائألللشعباللةويعلنأمامهمسئوليةاكلر

لذلكاالرضقبائلجميعمنةخامحبةأحببتتعرفتفقظ3إيا
32موسعاذنوبكمجميععلىاعاقبكم

كبنىلىألستميقولإذائيلإصبشعباهتمامهالشعوببجميعيهتمواللة
ممرأرضمنإسرائيلأصعدالمالربيقولإسراثيلبنىياالكوشيين

97عاموسقيرمنواالراميينكفتورمنوالفلسطينيين

إذاعقاباسيناللكنهاللةعقابمنبمنجاةأنهإسرائيلشعبيتصورأنينبغىفالأإ
الشعوببافىشانذلكفىشانهاألخالقىالقانونخالف

جميعومطالبةواإلحسانوالرحمةبالحقواهتمامهااإللهيةالشريعةسئوكانولقد

إرادةذىمتعالكإلهإللههماختبارهمإلىراجعااألخالفىالمستوىبنفسالشحوب
itومرتفعلعاكرسىعلىالربالسيدشعياءرأىالنبويةرسالتهبدايةففىبارة

هلكتإليلىويلفقالاستحقاقهوعدمبنجاستهالمقدسعضرهفيوشعرقداسته
الملكرأتاقدعينىالنالشفتيننجسشعببينساكنوأناالشفتينمنجإنسانالق
5إشعياء6الجنودأرلب

روحىاختبارHolyThejAالقدوساختبارأنلالهوتيونواالشراحأوضحوقد
أمامهفيخشعالجاللذىالمدركغيرالمتسامىالمتعالاللةأمامأنهاإلنسانفيهيضعرعميق

اختالفهمجردتكنلملألنبياءبالنسبةاللهفقداسةالقدوسأمامالخلوقبوضاعةثععرو
فىملالاإللههذاإرادةإن20وبزهنقاوتهكمالايضاهىبل4عداهمنكلعنالكامل

اإلنسانمنالساميةاالخالقيةمطاليبهأساسهىبره

عنبمعزلتعالىإرادتهفىكامنايكنلمأنهأىوالجمودالسكونصفةلهتكنلماللةوبز
فمنمهاموقفهمحمسبدينواالناسوأنأخالقيةأوامرصورةفىهاأعلنهالنماالعالم

3



هذاكانعليهمغضبهحمىالصالحةدتهراقاومواومنوسعادةخيراالمكافاةنالوطاعوا

االخالقمطاليبمناحمىمطاليبهأنفعرفواالمةقداسةتبينواألنهماالنبياءرسالةجوهرهو
العميقالشعوراساسأيضاهىوالعدالةللبراللةمطالبكانتلقدلشعوبهمالتقليدية
إشعياءاعتبرلقداألنتياءالةرفىواضحاهذاوكانالغفرانإلىوالحاجةبالخدآل
رآهابلاللةلوصاياظاهريةمخالفةمجردمناكدرإرمياواعتبرهااللةضدعصياناالخطية
إلىالرأسهامةمناإلنسانيصيبالذىالمرضيشبهوفساداالنفسفىمستقرةحالة

rالقدمأخمص

قاللذلكعالجهيصعبمتاصلداءإخها

ايهاخمرآتصنعواأنتقدرونأيضافانتمرقطةافرأوجلدهالكوشىيغيرهل
13rإرمياثرالالمتعلمون

ذلكلهبالنسبةمظلمالقريبالمستقبلفإنالتوبةورفضهشربسبأنهاالنبياءوأعلن
التىالمظالموالجلأمانتهعدمأجلمنإسرائيليدينأنفالبدباراالربكانإذاالنه

فقدالدينونةهذهلتنفيذأخرىودوالشعوباالدينونةلىاللةيستخدموسوفيقترفها
منقرننحووبعدأوالدهوتسبىوتهزمهإسرائيلتغزوسوفأشورمملكةبانإشعياءحذر

تمامااستقاللهاوتفقدحزبسوفأورشليمبانارميائنباالزمان

هشفقدالبعيدالمدىعلىمتشائمةتكنولمالحداهذعندتقفلماالنبياءرؤيةأنإال

يتوقاللهأنووضحالخائنةزوجتهتجاهافيالزوجبمشاعرائيلإسنحوجهوهمشاعرهوشع
باذالمبادرةياخذأناستعدادعلىوهوالمحبوبمكانمكانهاإلىالزوجةهذهإعادةإلى

النصهذافىفلنتأملاستحقاقهاعدمرغمعنهايبحث

أفرايمياأجعلككيف

سرائيلياأصيزك

كصبويبمأصنعككادمةأجعلككيف
قلبىعلىانقلبقد

جميعامراحمىاضطرمت

غضبىحمؤأجرىال

وعحورةسدوممعخريتمدناءأمموصبرمةأ
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أفرايمأخربأعودا
انسانالاللةالق

وسطكفىالقدوس

9و118هوشعبسخطآقىفال

سيدهواللةأنآمنواألنهمذلكاليعيدالمدىعلمتفائلةللتاريخاألنبياءرويةكانتلقد
وبقدرتهشعبهيفتقدسوفالكثيرةبمراحمهفإنهلذلكلالنسانقصدالهوأنالتاريخ
تخببأنيمكنالالصالحةمقاصدهالنوالرخاءاليرإلىالشعبهذاسيعيدالفائقة

سوفلشعبهتأديبعصالتكونالعطمةواإلمبراطورياتاالمميستخدمالذىاللةإن
تلكنالتوقدرتهابقؤتهاانهاوتظوتتجئرتتكيرعندماواإلمبراطورياتاألممهذهيدين

فإنهواالسوالمجاعةبالحروبويؤدبهميجلدهمأنفبعدشعبهوأمااالنتصارات
عصرويبدأليحكمهمداودنسلمنالمسيااللةوسيقيمأرضهمإلىبقئةسيعيد
والسالموالعدلبالرخاءيتميرجديد

عجيباهاويدعىكعفهعلالرياسةودكونابناولعطىولدلنايولدألنها

كرعلىنهايةالوللسالماستهرفوالسالمرئيسأبدياأباتدورأإلهأأمشي
األددإلىاآلنمنوالبرباطقويعضدهاليثيتهامملكطوعلداود

7و96ث

معيناملكاهناكبأنمتكرراذكرانجدالالمسئوىالرجاءلهذاالحقةتطوراتوفى

4بنفسهويحكمهمشعبهسيفدىنفسهاللةأنالمتوفعمنأننرىبلبالذات

صهوذامملكةتاريخأيامأظلموسظفىللمستقبلإرميارآهاالتىالرائعةالروىءيننومن

حجريةألواحعلالناموسهويكتبإسرائيلمعجديداعهدايؤسسسوفاللةان
فيقولدنىكلقلبعلولكن

عهدأاعوفىبيتومعرأليلالبيتمعوأتطعالربيفولذنأيامها
منألخرجهمديدهمكهمأسمآبالهممعقطعتهالذىكالعهدليسجديدأ

الذىالعهدهوأولبلالرليقولفرفضتهمدىنقضواحينممرأرض
داخلهملدرحىأجعلالربولاأليامتلكبعدإلرالهلبيتمعأتطعه



شعبالىيكونونوهمإلهافموممونقلوبهمعلىعب
همألالرباعرفواتائلينأخاهواحدوكلصاحمبهواحمدكلبعلىيعلمونوال
اثمهمعنأصفحألنىالربيقولهمكبصإلىصينرهممنسهعرفولنىكئهم
بعدخطتهمأذكروال

1V1VVtرميا

فابئالنبىإشعياءسفرمنالئالىالجزءفىللمستقبلأووعرؤيانجدأننستطبعإننابل
سيدأنلهمويؤكدإسراثيلإلىعادتهموبتحريرهماللةبوعدبابلفىالمسبيينيعزىالنبى

خالعىعلىقاصراليساللةقصدوأنمقاصدهلتحقيقعياومتسلطالشعوبجميع
الشعوبجميعخالصبلوحدهوسعادتهإيعرائيل

يهزأفهوالشعوبلجميعواحدبإلهاإليمانهوللمسعتقبلالعموميةالتظرةهذهوأساس
صنقهاأصناممجردهىبابلآلهةإنويقوليهوهبجانبأخرىآلهةهناكأنيظنونبمن

فىتقفأنالتسضطعفإنهوبذلكقوةوالحولبالالمعادنأوالخشمبمنالناسأيدى

يهوهمقاصداتمامطريق

الجميععاللةسلطانوعموميةالنقيةاللةوحدانيةاألنبياءرسالةفىنرىوهكذا
اللةأمامومسئوليتهلالنسانالفردىالتكليفأىالشخصيةوالديانة

ومنالخيريختاروأنوالثرالحبربينيمئزأنيستطعاإلنسانأناألنبياءافترضوقد
وكيفالحطبةبسبباإلنسانإرادةيصيبالذىالفسادمقدارادركواياءاألنبأنالواضح

أشعياءيصرخهذاوفىضميرهتميتأنتحاولأنها

لينالجاظالماوالنورنورأالظالماصباعلينشرأوللخيريضرأللشرللقاللينلعألل
520إيقمزأواطلوالمزحلوا

اإلنمسانقدرةخارجعواملتحكمهاوأفعالهاإلنسانأفكاربانكادوالماألنبياءأناال
رغملالحلقىالتغييرإمكانيةيمتلكفإنهوبالتالىاطرئةمنقدرألالنسانأناعتقدوافقد

الحياةعلىاللةبسلطاناعتقدواأنهمومعيتوبأنيستطعلكنهقلبهتقصىالخطيةأن
فىالحريةفإناإلنسانوحريةاللةسلطانبينيوفقواأناستطاعواأنهماالاإلنسانية

دئةدئهبإراشخصهتهاإلنسانيسلئمأنفىكانتهمنلى

تبدواإللهيةبالنعمةاإلنسانحريةعالقةموضوعفىالقديمالعهدلىالغالبواإلتجاه

to



اومنالرسولبولتعاليمفانالمسيحيةفىالسائدالالهوقىالفكرعنمختلفالبعض

خاصةنعمةالىاإلنسانحاجةتؤكدوكلفنولوثرأوغسطنوسالقديسامثالمنه

قدرةالبعضمنهئفهمماالمزاميروفىاالنبياءفىنقرأنحنبينماالخطةعبوديةمنلتحرره

دوافعمنيخلوالفإنهالخطبةإلىتجذبهدوافعمناإلنسانفىماومعالتوبةعلاإلنسان

فإنهمخلصأالتوبةأرادإذااإلنسانأناعتقدوااالنبياءأنيظنواأنبالبعضحدامماالخإرنحو
الرأىذلكعنمختلفةنغمةاالنبياءكتاباتفىنرىنكنناحياتهمجرىيغيرأنيستطيع
ذلكومناإلنسانقدرةمناألخالفىالياسدرجةإلىتملتكادنغمةوهىالسائد

يفولالذىالنبىلداودشخصىاختباروليدوهووالخمسينالحادىالمزمورفىكتبما

صؤرتباالثمهأندا
أمىفحمبلتوبالحطية

الثهيافقاخلقتلبأنقيأ
iiiداخلىفىجددمستقيما

وجهكتداممنطرحنى

Jjj11وأو5مزاهمنىإلتنزعهالقدوسحك

حاJJجديداقلبالالنسانليعطىاللةتدخلإلىبالحاجةالشعررنرىأننستطيعهنا
مستقبمأ

فىجاءماوكذلكوشعبهاللةبينالجديدللعهدإرميافىسابقأإليهالمشارالوصفولعل
اإلشاراتهذه37حزقيالالخياةإلىاللةروحالتىأعادهااليابسةللعظامحزقيالرؤيا
عنيختلفالالقديمالعهدفكرنجدوهناخاصةبكيفيةاللةتدخلإلييحتاجالفداءأنتؤكد
الجديدالعهدفكر

والرحةالئرالةصفات2

والرحمةرالهماتعالياللةالقديمالعهدبهمايصفاللتينالباررتينالصفتينأنذكرنا
أحياناتترجمالكلمةونفسالعبريةصيدقثمء7لكلمةعربيةترجمةوالمر

وهذهاإلنساذنحوالذمنتتجهعندماالعدالةمعنىبالكلمةالمقصودالنالعدلا

الحقالعربيةاللغةفىتترجمالتىمشباط9لبماالعبريةالكلمةعنتخئلفالكلمة

إليلنسبصيدقالرصفةإناألصليةالقديمالعهدللنةالدارسينأغلبيقول

iv



فعندمااإلنسانعندللعدلنموذجيامقياساأومعيارايصيرالبروهذاوحدهتعالىللة
مشباطالحقصفةتحتيطبقهالعدلاإلنسانيطبق

الئانيةالكلمةوتصفالحروهواإللهىالعدلصبدقاألولىالكلمةثصفوبهذا

القضاءوصففىاألخيرةالكلمةهذهتستخدملذلكالحقوهوساذاإلنالعدلمشباط
البشربينوأحكامه

ففىاإلنسانخالصفىيظهرأدئةبرأدتنالحظالمقدسالكتابآياتندرسعندما
jyyV2وخلصنىأذنكالىأملوأنقذقنجئىبعدللثالمرنميقول

تبزكأىبصيدقاتكة7مب5الإلإلهىبعدلكالمترجمةأوالكلمة
االهتمامهىاللةطبيعةأننرىأننستطيعالمعنىنفسفىتتحدثآياتعدةوبمقارنة

فىبمخاوفمثلعدلهأوئرهىعلالمبنىاللةنشاطمنجزءالعملاوهذاإلنسانبخالص
هjخالصناالهياتستجيبناالعدل

Yا31مزلمالبنينبنىعلىوعدلهواألبدالدهرفإليالربرحمةأما

311مزنجئىبعدلك

هذاعليهالرأفةوفىاإلنسانخالصفىيظهرهفإنهعدلهأوبزهاللةيظهرفعندما

أوافرأنيتصورونفالناسفيهيفكرواأنالناستعودلمانحالفالئرعنالتعبرفىاألسلوب

وبالرغموبازعادلاللةإنيقولونعادةوهماالقلعلىالحسابأوالعقابيقتضىالعدل
الشائعالفكرلهذامتحيزةغيرقراءةالقديمالعهدنقرأعندماولكنناغلصفهوذلكمن

الذاتفىالئرصفةنقتربوهنأنحلصفهوولذللثوبازعادلاللةأدنرىأننستطبع
القديمالعهدفىرحمةالمترجمةالعريةوالكلمة5الرحمةصفةهىأخرىصفةمناإللهية
بمعنىالرحمةتعنىالوهىاإلحسانأوالرحمةوتترجمحيسدصكلمةهى

نسميهأنيمكنماتعنىولبههااالحتياجعلىالعطفبمعنىاإلحسانوالالشفقة
معنىنإليهواإلحساكوإغاثتهاإلنسانعبةغوالثابثاللةاتجاهأواألبدئاإلحسان

هذهتكونلكوبذالظروفرغميتغيرالبإصرارللمحبةمثابرائحاهإلييشيرالكلمة
المحبةتعنىالتىagapeأغالىأوأجالىكارالالبونانيةالكلمةمنقريبةالكلمة

القديمةاإلنجليزيةالترجماتفىترجمتوقدالكاحلةالمسيحيةالمحبةوتصفالمسيحىبمعناها

معنىإلىقريبةالترجمةهذهتكونوبذلكاإلحسانومعناهاCharityالجديدللعهد

المحبةعنبعدفيمامطولحديثولناالقديمالعهدفىحيسدالرحمةأ
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تتداخالنالخقوكلمةالبركلمةأننجدوالمقارنةالدراسةنواصلعندماأننالى
استخداميصيروالتعالىاللةوصففىإستخدامهمافىالقديمالعهدكتبةويبادلمعا

فيهاتستخدمآياتعدةفىهذاويطهرللعدلاليشريةالتطبيقاتوصفعلىقاصرأالثانية
المعنىبنفسشعريةمقابالتفىالكاتبيستخدمهماأوواحدمعنىعلىللداللةالكلمتان

24هعاموسجاءفىمثلما

دائموالئركنهركالمياهليجرالحق

IاVزمفىالملكألجلالصالةومثل

للملكمشباطأحكامكأعطهمالل
الملكالبنصيدقوبرك

صيدقبالعدلشعبكيدين

مشباطبالحقومسساكينك

للشعبسالماالجبالتحمل

بالركاواي

الشعبلمساكينيقضى

الظالمويسحقسينالبائبنىيخلص

سلطانهدائرةاواللةملكوتفىالحيماةأساسيصيراللةعدلأنهوهذافىالسرولعل
اليركلمتاتحشخدمهذاومناللةطبيعةمناساسهاالشعبحكمقوانينتستمدوبذلك
مترادفااستخداماوالحق

البعضبعضهامنمعانيهاتقتربوالرحمةوالخقالرالصفاتهذهأنلنايظهروهكذا
اخالقياملتزمااإلنسانتجعلوالتىاإلنساننحوتتجهالتىاللةصفاتمنأصالكلهاألنها

أخالقهفىمثلهالناسيكونأنيريدالذىاللةطبيعةمنانهااساسعلىالفضائلهذهبممارسة
القولفىجليازلكنرىأنونستطيعوصفاته

الذىالمهبالجباوالعظيماإللهاألربابووباآللهةإلههوإلهكمانربألن
الفريببواواألوملةايتيمحقالصانعوثموةيقبلوالبالوجوهيأظال

تثممرأرضلىعرباءكنبمألنكمبالفرألحبواولباساطعامالهعطهه
107119
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اللةطبيعةمنالمستمدكفهللناموسبعدفيماالمسيحالسيدتلخيصأيصآيفسرهذالعل
وللفريبلئةالمحبةوصيةفى

اإلنسانفكرفىمعناهعنيختلفالمقدسانكتابفىالعدلمعنىأننالحظانوينبغى

متساويةمراكزهممادامتالجميعبينالمساواةبانهالعدليصوراإلنسافىفالفكرثرىالب
الحقوقتوزيععليهايئنىالتىاألمسىأوالمعالمحرفى

هوهناالتنبيرأنأىعدلالطمفىالمساواةإنيقولشائعمصرىمئلويوجد
هوالبشريةالعدالةتطيقعنداإلنسانيواجههالذىالجوهرىوالسؤالالمعاملةفىالمساواة

هذادرجاتفىاإلنسانيفكروهكذا13يستحقهحفهللشخصأعطتهل
عامةقواعدتوضعوترقياخهمالموظفينمرتباتتقديرعندالمثالسبيلوعلىاالستحقاق

الخدمةومدةالعلحيةالدرجةاالعتبارفىفيؤخذالعدالةلتحقيقبعنايةتراعىمعينة

توزيعفىالعدالةأىالتوزيعىالعدلهوهذاذلكغيرإلىالعملوتقاريروالكفاءة
مفهومفىأمااالوضاعتصحيحأىالتصحيحىالعدلئسئمىواحيانأالخقوق
نصيرأومعينلهليسومنوالمحتاجللفقيرالرحمةمننوعاالعدلنرىفإنناالمقدسالكتاب
نبوةوفىويرحمهوينتشلهالمسكينيفتدكطالنهفادياعدالنسميهأنيمكنفإنناولذلك
بالقولالمسيايجريهالذىالعدلهذامثلعننقرأإشعياء

ممعبحسبواليحكمعهنيهنظربحسبيقفىفالالوبنحافةلىتكونولدكله
إيقاألرضلبائسىباإلنصافويحكمللمساكينبالعدليقفىأذنيه
4و113

بللذلكمستحقاالشعبهذايكونأندونمصرمنالنريبشعبهاللةأنقذولقد

هذاوعلىوالرحمةبالخالصالتراوالعدلإرتباطنرىوهنامعونةإلىيحتاجكانالنه
الذىبالجميلالعرفانولكنووصاياهافةلسلطانالطاعةمجردليساألخالقأساسيكودن
النبىناثانحديثوفىإليهأحسنالذىاللةاتجاهنفسلهيكونبأنيلتزمبأناالنسانيدع
لهأعطاهالذىالمثلفىنفسهداودادأنزوجتهوأخذالحثىأورئابقتلأخطأعندماداودمع

الرجللعجةأخذوإنماالخاصغنمهمننعجةيفهلضياخذلمالذىالغنىعنالنبىناثان
لمأللهقولهفىنجدهاذلكأعلنالرجللهذاداوددينونةسببعنقرأناولوالففير
الرباعداءجعلالنهايضاذلكبعدالنبىأعلنوكما126صم2يشفق

عدمبسبباألولىبالدرجةتكنلمأساسآقالخطة2Uصم62أيشمتون
كانالتىالشففةالتزاممخالفةبسببولكنالعقلمعأواالمورطبيعةمعالفعلتناسق
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ضدوأخيرأأوالالخطيةكانتلذلكاللةمععهدفىداخألباعتبارهداودبهايلتزمأننبغى
514Vرمومز1213صم2للةا

الجديدالعهدلىمستراالقديمالعهدفىالموجوداإلتجاههذانفسنرىأنونستطبع
السيدأقوالبعضمنذلكنتبينأنونستطبعاالخالقأساسفىاختالفهناكفليس
كقولهعدالالبشريةالمقالشنظرفىيعتبرالالذىالسلوكمنبنوعئوصىالتىالمسيح
نرى542متهترفالمنكيقترضأنأرادومنفاعطهسالكمنمثأل
ملكوتفىللعدالةصورةنرىففيه16ا20متواالجورالفعلةمثلفىذلك

اشتغلواوقدواحداديناراأعطاهمالنهتذمرواالذينبالفعلةريصلمالسيدفإنالسموات
أنونرجوأقلساعاتأوواحدةساعةعملوالمنأيضاديضارأأعطىبينماالومطيلة
agapeالمسيحيةبالمحبةالخاصالفصلفىبالتفصيلهذانشرح

مرتبطةالمقدسالكتابفىنراهالكنناالبشرىالفكرعلىتخطرلمالفاديةالعدالةفكرةإن

الئرمعالرحمةفيهاترتبطالتىاللةطبيعةمننابعةألنهاعنهاتنفصلأنيمكنوالبالرحمة
نكونولكيوالظالميناالبرارعلىويمطروالصالحيناالشرارعلسهيشرقالذىفهو
هوأنهكماكاملينلنكونمبغضيناإلىونحسنالعنيناونباركأعداءنانحبأنيجبمثله
االأىالمحبةفيشاملينبمعنىكاملينكلمةالبعفىفسمروقد5A4متكامل

حاجتهمأجلمنبلاستحقاقهمحيمثمنالناسإلىننظر

المسيحالسيدتعليمفىلالكماأخألقيات3
اللةطبيعةهومصدرهاإنالمسيحالسيدتعاليممصدرندركأننستطيعتقدممما
أخالقياتالمسيحالسيدتعليمفىاالخالقياتعلىنطلقأنيمكنلذلكالكاملة
أموربعدةتتميزأنهانرىالتعاليمهذهاستعرضناوإذاالكمال

علالحصولفىالرغبةمنسلوكهمدوافعتتحررأنالناسالمسيحالسيدعلملقدا
الناسمنالجزاءنوالبدافعالصالحيفعلواأنيمكنالبشرفإنوإالالناساستحسان

أقالطونحمهوريةفىبحديثيذكرناهذاولعلاللةالمرالطاعةمنطلقمنال
إنسانكانماإذاالحقيقىاالمتحانإنشخصياتهاحدىلسانعلىأفالطونفيهيقول

بلبسأنأمكنهلواالنسانهذايفعلهمانرىأنهوتظاهراوليسالوافعفىفاضآلما
أحدمالحظةدونالرذائليرتكبأنلهويسمحساكأنظارعنبخفيهسحرياخاثما
Aكذلكبالحقكانفاضألاستمرفإذاأحدمنعقابأو
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لكىذلكيفعلواأالالناسيوصىوالصالةوالصومالصدقةعنالمسيحالسيدحديثفى
البشرصتحسانالينالواهذايفعلونمنفإن6118متالناسيمدحهمأويراهم

أنأردناإذاأنناهىالتعليمهذاوراءوالخكمةعيمالناسثناءبمجردأجرهميستوفون
اللةيرضاهالثسلوالىالرغبةهذهستدفعناإذاللةنرضىأننستطيعفلنالناسنرضى

أمامالمسيحيضعهالذىوالهدفالمعؤجةأوالناقصةالناسومقاييسقيمحينذاكتحكمنااذ
ملحايكونواوأن551متالسمواتقالذىأبيهمأبناءيكونواأنهوالمؤمنين
4و5irمتللعالمونورألألرض

يضعهالذىافرذجأوالمعيارفىأيضايطهراالخالقيةالمسيحتعاليمفىوالكمالب
آأباأنكماكاملينكونوالهمقائآلالكاملةاللةطبيعةأمامهميضعفهوأمامهم
عنالمسيحالسيديختلفهذاوفى48همتكاملهوالسمواتفىالذى

فيإنسانىعقلىمنطلقمناألخالقفهمالذىمئألكارسطواألخالقفالسسفة
كانتالتىالناقصةالمحبةيقارنيسوعلكنأخالقيةنماذجوأفعالهماليونانحكماء
علىهمالذينالناسبربينأيضايقارنإنهبلالكاملةاللةبمحبةالعادلننالناسعند
علىبرميزدلمإنلهمفيقولالمؤمنينمنالمطلوبالئروبيندينىمستوىأرفى
هوالءكانفقد520متالسعواتملكوتتدخلوالنوالفريسيبنالكتبة

يسوعيضعهالذىافوذجكانفقدذلكومعسالناموتفاصيلفىتدقيقاالناساكدر

بشرئمستوىصمنأعلى

الالالنفدواخلإليالنظرتوجيهمنايضآيظهريسوعيطلبهالذىوالكمالص
الدوافعتكودانينبغىبلصالحةاالفعالتكونأنيكفىفالاألمورظواهر
كلالعظةفىظاهربشكلذلكويئضحمقذسةواالشواقوالعواطفنفيةنفسها

فيلأنهحمعغدالهبقوموسىناموسوبينتعالهبينالمسيحيفارنعندماالجبل
مثلالغضبأنيؤكديذكرهماكلوفىلكمفاقولأناوأماللقدماء
المقصودوليس522A2مثالزنامثلالحثريرةوالنظرةالقتل
فىاألولىالخطوةهىالشريرةالنظرةأنiiالقتلإلىيقودقدالغضبأنهنابتعليمه
واقعةفالدينونةذلكومعالنتائجهذهإلىالدوافعتؤدىالفقدالزناهإلىالطريق

الغضبألنذلكورغباتهعواطفهاإلنسانيضبطأنالوأجبمنإذاإلنساكعلى
القيحةهذهأساسعلىوتعاملهماآلخرينفيمةتؤكدوالمحبةالمحبةضدهاوالشهوة

داللةلهالإلنسانالمشخصيةوالصفاثاإلرادةميلفإناالساسهذاوعلى

ضروريةاألطفالببساطةاالموروتقئلوالغفرانالسالملصنعالئحاهفاأخالقية
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أبناءصفاتهىوالرحمةالقلبونقاوةكالوداعةالصفاتوبعضالصالجكمال

أصيلهومابكلالمسيحيسوعانرباهئيلقدالتطويباتفىجاءكماالملكوت
االخالقمنهاتفيضالتىالينابيعهىهذهالناإلنسانيةالشخصيةفىوعميق
جيدةا3ئماراتصنعجيدةشجرةكلالسلوكتحذدالتىهىفالشخصيةالعملية
ماذالنايوضحهذاولعل7Yمترديةأكنمارأفتصنعالرديةالشجرةوأما
النفعيينكمذهباألخالقفىالحديئةياتالنبعضإزاءيكونالمسيحموقفكان
األفعالبنتائجفقظمكتفينالشخصيةداخلفىاالخالقباصوليهتمونالالذين

وحدههوودواخلهاالنفسبدوافعاالهتمامأنتصورنالوخطافىنفعأنناعلى
يقولمنهاالقتباسسبقالذىالنصفابئالنتائجعنالنطربصرفالمسيحيطلبهما

ئمارهممنفإذاالنارفىوتلقىئقطحجيداثمراتصنعالشجرةكلإنأيضا
المسيحالسيديقولالجبلعلىالعظةخاتمةوفى25و711متداتعرفونه

يعملويسمعمنبلفقظيسمعمنليسالصخرعلىبيتهيبنىبمنالمشئهإن
7UYVمتلهقوابأ

الكاملةالمعارضةوهوالمسيحالسيدأخالقياتفىالكمالفيهنرىآخرجانبوهناكد
فىJالكماعلىالمطلقاإلصرارننيبورربنهولدالعالمةيقولأنانىهومالكل

توفيقيةمحاوالتأوتهاونبالحامماموقفاتففيجعلهاالمسيحعندالمحبةأخالقيات
انانيةضدالنفسعنالمدافعةإزاءحتىبلالذاتيةالطبيعيةالدوافعإزاءفقطليس

9خرينالا

بكلالكبرياءعنوينهىواللباسالداماجلمنالقلقعنينهىالمسيحالسيدإن
للعالقاتالوالءوحتىعامةالمحبةتكونأنفالبداألعداءمقاومةوعنمظاهرها

المسيحأتواليفسروهذاودئةنفسهللمسيحيكونأممىلوالءيخضعأنيجباالسرية
واالزواجواليناتواألوالدواألمهاتاآلباءمحبةمنأكزلهبمحبةتطالبالتى

نجدللذاتيةالتامالرفضتقتضىالتىالمطاليبلهذهالمبررعنتساءلناذاووالزوحات

الكاملةاللةمشيئةمعالتطابقهوالمبررإنأخالقياأواجماعياوليسدينيأالمبرر
الكاملةاللةوطبيعة

أيضانيبورويقول

فقدطبيعيةدواقعأونتائجاليةاعتباردونأفقيأالرأسيايوجهناالمسيحإن
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العداءمشاعرمنلتخليصهمسبيالواإلحسانبالمحبةاالعداءشرمواجهةكون
للصحىءالغفرانيكونوقدالعداوةمنمزيدفىالسترسالهمذريعةتكونوقد

الكاملةاللةمشيئةإعتبارهفىيضعيسوعإنيكونالوقدرهتغفىسببا
10للنتائجاعتباردونفحسب

إلىالساميةالمطاليبهذههلوهىلكثيرينالحيرةتسببالتىالمشكلةتبررهنا

نطئقأنيمكنكيفآخربتعبيرأوالواقعفىتحقيقهايمكنعمليةالكمالدرجة
والضعفاتالنقائصتملؤهخاطىءعالمفىالكاملةالمثاليةاألخالقيات

منبمزيدالإليهاالوصوليمكنواليسيرةسهلةليستالسزالهذاعلىاإلجابةإن

أرادهللنرىبالناموسالمسيحيسوععالقةودراسةالتعاليمهذهفهمفىوالتعمقالدرس
اإلنجيلهوهذاوهلYLtYtLنامنأحمىداجديناموسآيضعأنيسوع

المؤفتةاالنتقاليةاألخالقنظرية4

وجدوهاألنهمالالهوتيينمنكثبرينحيرةفىسببااالخالقيةالمسيحالسيدتعاليمكانت
عدةفىسببأالحيرةهذهوكانتخاطىءضعيفعالملىالتطبيقممكنةتكونأنمناحمى

بهنادىرأىالنظرياتهذهبينومنالئعاليمهذهالالهوتيونبهافسمرنظرياتأوافتراضاث
يسوعأنالرأىهذاوخالصةشويتزروالرتوايسيوهانزهماالالهوتعلماءمناثنان

والتفكيربعدفيصاوسنمثرحهالرؤياالىنسبةالرؤوممطبالتفكرمتاثراكانالمسيح
بأنيعتقدكانوأنهاللةوتملكبرءعنمفهومهفىباآلخرةالمتعلقأىاالسخاتولوجى

ويبيدويدينهالحاضرالعالمذلكأوضاعويغيرقريبوقتفىسريعآسيتدخلاللة
وهوالباراللةحكمويعلنالشرفيهكتفىالذىالجديدأواالفىلمبالعلوياقىاالشرار

ملكوتأنيعتقدكانيسوعإنشويتزرويقولاالقىالدهرعليهيطلقونالهودكانما
وصاررأيهيسوععالالقبيلهذامنلثىءيحدثلمعندماولكنحياتهفىسيظهراللة

علىالعظةلتالميذهأعطىولذلكتالميذهحياةولطموتهبعدسيظهرالملكوتبأنيعئقد

الملكوتوظهورالمسيحكرازةبينتقعانتقاليةلفئرةمؤقتةخاصةأخالقأليكونالجبل
الناسومسالمةالشرمفاومةعدمإلىالجبلعلىالعظةدعتالرأىهذاحسبولهذا

منهمباشروبتدخلمنهمجهددونصرهمسوفاللةألنذلكيرغبونماالعطائهم
ومسكنةاالرضيرثونستجعلهمالوداعةإنبلالشرمقاومةإلىيدعوماهناكفليسلذلك
ثعاليممنالهدفىأنالرأىهذاأصحابيرىوكانما11السمواتملكوتستعطهمالروح



فىللدخولأنفسهمليعذوايعملوهأنينبغىماذاللناسيبينأنكاناالخالقيةلمسيح
الفعلىالملكوتمجىءوبينالمسيحبواسطةالملكوتإعالنبيناالنتقاليةالفترةوفىالملكوت
والمنتظرالسريع

أنوالوافعبالمستقبليسوعجهليفترضألنهأساسهمنمنقوضالرأىهذاولكن
يعرفالاالبنحتىإنهيسوعيخهاقالالتىواآليةتماماذلكعكسلناتبينيسوعحياة

ولكنهاباألزمنةيسوعجهلتعنىالsir32مرسلطانهفىاالبجعلهاالتىاالزمنة
الذىالتيارأنكمابهاقامالتىاالتضاععمليةمنكجزءبإرادتهلنفسهإخالئهعنتعئر

البشرعنالفدائيةالذبيحةليكونجاءيسوعأنلنابنلكذالمقدسالكتابخالليجرى
عنتحدثيسوعأنبعدفيماسنرىأنناكماالعالمتأسيسقبلسابقامعروفدمهوان

أيواببانلبطرسيسوعووعدالتالميذاخلصارأنهبلفعالأقبلبأنهاللةملكوت
النهايةبسرعةيعتقدكانيسوعأنفىشويتزررأىخطأيؤكدالكنيسةعلىتقوىلنالجحيم
أبوابوبينالكنيسةبينللصراعمكانالمستقبلفىيكونالفإنهواالالشزلعالمبالنسية
الجحيم

لعصروالدينيةالتاريخيةالظروفعلىاضوتلقىكانتوإنالخطاثابتةالنظريةفهذهإذا
تستقيماللكنهااألخروىاالسخاتولوجىبالتفسيراللةملكوتمفهوموعلىالمسيح

ملكوتوعنالرؤوىالتفكيرعنشيئانوضحأنبنايجدرولهذاالمسترسلةاسئنتاجاتهافى
اللة

Apocalypticاألبوكانيبتىأوالرؤيوىالتفكيرأ

الشعوبتاريخعلىاللةبسيادةاعتقدوااألنبياءأنيالحظالقديمالعهديدرسمن
فيهيعخجديدعمرعليهمسيشرقإذاللةشعبمستقبلإلىمتفائلةنظرةلألنبياءوكانت
Messianicالمسيوىالرجاءباسمئعرفماإلىتطورالرجاءهذاوالخيرالسالم

HOpCعصرأويكوناألرضعلىهناسيئمالمسياعصرأناليهوداعتقدالرجاءهذاوبموجب
مرارةذاقالهودىالشعبأنحدثوقدالشعوبجميعقوقاللةشعبفيهيعلومجيدا
ولميحدثلمهذالكنمحنتهمنينقذهلكىالمسياعصريتوقعوكانطويالزمناالسبى
الهودكانوبينماقرونأربعةنحووهىالعهدينبينماالواقعةالفترةوفىالمسئايأت

التفكراسمالالهوتيونعليهأطلقالتفكيرمننوعنسأاالجنبيةالسللىنيرتحتيرزحون
وغموضأدرامانيكيةأكدريعتبرالمسيوىاالرجاءعلىالتطويرمننوعوهوالرؤوى
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دانيالسفرمنأجزاءبعضمئلالرويوىاألدبتسمىالتىالكتاياتبعضكتبتقد

هذاويتلخصوالرمزيةالغموضعلهايغلبأختوخسفرمئلاألبوكريفاأسفاروبعض
تاثيرتحتوافعواالستبدادالمظالمفيهيالقونىالذالحاضرالعالمأنفىالرويوىالرجاء
بتدخللمالعللهذاتامبإنهياراالالعالمهذاصالحفىرجاءوالوالشيطانوالظالمالشرقوى

تحدثالتدخلوبهذااإلنسانابنأخنوخسفرأحماهمنبواسطةأواللةمنمباشر
ويبدأاالفراراللةيدينحينالربيومبالسميسمونهوقتفىعصيبةوظروفثكوا
اآلقىالدهرأواآلقىالعالمعليهأطلقواجديدأعهداشعبهمعاللة

irمرقسمثلرؤيويةأفكاراالناجيلبعضفىألنالئفكرهذانفهمأنيهمناونحن
هذامثلمنيسخروناليعضأنومعرؤيوىسفركلهالروياسفركذلك24متى

أهميةلكنالمستعبدينأحالممنونوعابالظلماليهودشعورعنتنفيساويعتبرونهالتفكير
مجردليسواعتبارهاللةالىنظرتهفىولكنلألحداثالتامةمطابقتهمنتاقىالالفكرهذا

علىالخرالنتصاريعملالتاريخفىأخالقىقصدصاحبأيضاهوبلفحسبالعادلاإلله
مباشرتدخلدونالعالماصالحعناإلنسانبعجزاالعتقاديتضمنالتفكيرهذاأنكماالشر

التىاالحداثفىتترجملمإنحتىصحيحةالمبادىءهذهإنالتاريخسئدباعتبارهاللةمن
العطيمةاالحداثطريقعناللةأنفىالصدقمنكبيراجانباتحمللكنهاالهودتصورها

لمنجديدةوآلمالجديدةآلفاقأبواباويفتحالنظملبعضدينونتهيعلنالتاريخفى
الحديثالعصرفىالالهوتيينالمفكرينجميعيقزهافكرةوهذهلدعوتهيستجيبون

املكوتب

يكرزالجليلإلىيسوعجاءيوحناأشيموبعدماإنجيلهمشهلفىالبشيرمرقسيقول
باإلنجيلوآمنوافتوبوااللةملكوتواقتربالزمانكملقدويقولاللةملكوتببشارة
14ojsiمرق

بالئةالناسإيمانهواللةملكوتانيعتقدونقريبوقتإلىكثيرونكانوقد
اليعضرأىفىوموملكهمجالهواللةفملكوثلذلكحياتهمعلىسلطانهوقبولهم

بعضيتخذونكانوالذلكالكنيسةفىبالحقالمؤمنةالجماعةاالقلعلىأوالكنيسة

أوالملكوتلناءشعارتحثوالمجتمعالعالمالحوالشرلمحاربةلخدمتهمأساساالشعارات
يسميهالذىالرأىبهذايعتقدونالبعفىوالزالالملكوتامتدادأوأالملكوتنشر

بتجاوبمتعفقالملكوتمجىءأنوهوللملكوتالليبرالىالحرالتفسيرالالهوتيون



كائنانهعندهمالملكوتوصورةحياتهمعلىاللةسلطانوقبولهمالمسبحرسالةمعلبشر
المسيحلرسالةالناسمناكبرعددبقبولويتسعفعالاآلن

بعقيدةالمتعلقأىاالسخاتولوجىالتفسيريسمىللملكوتآخرتفسيراهناكلكن
عملوهواللةبإرادةيتعلقعملالملكوتإنيقولالرأىهذاEschatalogicalاآلخرة

األشرارويدينأتقياءهويباركمجدهبهويظهرالعالمتاريخفىاللةبهيتدخلتاريخى

لمجىءاستعدادأكانتلكنهاالملكوتبرءلتقريبواسطةبالتوبةالمتاداةتكنولم
اللةغضبمنوالهروبالملكوتبركةمناالستفادةحقللناسيكونلكىالملكوت

سواءسيجىءالنهتوبتهمعدمأووتوبثهمالناسبتجاوبمتعلقاليسالملكوتبرءإنما
يتجاوبوالمأوالدعوةمعالناسبهاوب

متأثراكانالملكوتببشارةكرازتهفىالمسيحالسيدأنالرأىهذاأصحابويعتقد
حدأىإلىولكنالعهدينبينمافترةفىوبخاصةالهودعندسادالذىالرؤوىبالتفكير

3التأثرهذاكان

ثابتةحقيقةأوجامدآشيئااليعنىالمسيحالسيدعنهيتحدثكماالملكوتمعنىإن
نفسهاللةعنينفصلالاللةملكوتإنالذسلطانيظهرفيهمتحركحيوىمجالولكنه

يصؤرهلمأنهنرىالملكوتعنالمسيحأمثالوفىالوقتنفسفىوالفادىالذيانالحامفهو
تنموعةJyJحئةإنهماعمأليعملبشخصأومتحركبمثىءدائمآبلميتجامدبدثىء

ويزرعيتحركشخصأوsirrrمتمجالهافىفغالةخميرةأوsir31مت
iro4متشىءعنيبحثأوsirsitمت

نشراممهشىءالجديدالعهدفىفليسبالشروليسبالئةمتعلقاللةملكوتأنكما

اإلنجيلفىالمستخدمةالكلمةإنالبشربواسطةالملكوتتوسيعأوالملكوتبناءأوالملكوت

إنامتالكهأوالمدكوتهذاإلىللدخولفرصةلهيمأنهىبالملكوتالناسعالقةعن
ةبوأشبهإنه520Vsirysiمتفعالموجودشىءإلىيدخلونالناس

وسيالىمستمرأيضاولكنهفعالموجودشىءنهالعالمتاسيسمنذئعدعشاءأوزواج
أخذفقدإذا101مرقسفىذكركمابقوةأقىقدالبعضسيراهأوأوضحبصورة
االنوسطهمفىالعريسوأصبحالحاضرإلىالمستقبلدخلأوالخاضرإلىطريقهالمستقبل

وعالماتهفعالالملكوتأتىلقديسوعقالكماداخلهماللةملكوتفإنلذلكفعال
يساالنهتالميذهمنائنينيوحتاإليهأرسلفعندماالمسيحمعجزاتفىظهرتالتىهى
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قدالملكوتعالماتإنلهمقالأنهالمسيحجوابكانآخرأننتظرأماآلقىهوأنت
يسمعونوالصئميطهرونوالبرصيمشونوالغرج6يبصرونالعمىظهرت
1125متىئبشئرونوالمساكينيفومونوالموقى

فعندماالملكوتمجىءعلىدليالتلميذاالسبعونبهاقامالتىالمعجزاتأنيسوعاعتبروقد
مثلساقطاالشيطانرأيتعليهمردهكانلناتخضعالشياطينحتىيارتهـلهلواقا
أنعلىدليالكاناالخرسالرجلوشفاء18و1017لواالسماءمنالبرق

عليكمأقبلففدالشياطينأخرجاللةبإصبعكنتنلمنتقديهقالإذأقبلقدالملكوت
si20لوقاااللهملكوت

فىالعظيمبطرساعترافوبعدللملكوتالوالءعالمةلهالوالءأنيسوعاعتبرولقد
نفسهفلينكرورافىيأنىأنأرادمنةلتالميذهقألأفىاللةابنالمسيحأنهفيلبسقيصرية

ومنأجلمننفسهيهلكومنيهلكهانفسهيخلعنأنأرادمنفإنويتبعنىصليبهومجمل
35و834مرقسيخلصهافهواإلنجيلأجل

إليهالمشاراإلنسانابننفسهاعتإرقديسوعالربكانإذاعماكثيرونتساءلوقد

ينتظرونهالهودكانالذىالمسيااواألبوكريفافارأسوآلوداحزقيالسفرىفى

علىكانواالتالميذأنالمؤكدمنأنهإال000كذلكنفسهيعتبرلمأنهأمالملكوتلتحقيق

علىمؤسساكانبلنفسهعنالمسيحأقوالعلىمبنياهذايكنولمالمسياأنهمنيقين
اللةلملكوتوالءيعتبرلهالوالءأنواعئباره12المسيحشخصيةعنهمالحظوهما

وتحديه115i18مرتسللهيكلتطهيرهففىبسلطانيجريهاكانالتىوأعماله

الالذعنقدهفى2sisisijمرقسوالكرامينالكرممثلفىالدينيةللقيادات

يتكلمكانأنهبأفعالهكمابأقوالهيؤكديسوعكان12Atرمرقللكتبة
ملكوتهوعناللةعننيابةبسلطانويتصرف

والناموسيسوع5

وجيزةفترةليحفظوهاتالميذهبهاأوصىانتقاليةأخالقأالمسيحالسيدتعاليمتكنلمإذا
يكونأنيةالنلىلهذهالطبيعىفالبديلللملكوتالفعلىوابرءللملكوتعالنهبينفيما

بالشريعةالتعاليمهذهعالقةفماعصركلفىبهالمؤمنينلجميعتعالهوخهقدالمسيحالسيد

للمسيحيينأجديداناموساالمسيحتعاليمتعتبروهللموسىأاللةأعلنهاالتىاالدبية

طريقعنتفسرهميمكنواالنبياءكذالناموسأنأعلنالمسيحالسيدأنهوالمعروفن
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الناموسقالعظمىهىوصئةأيةمعلمياقائألليجربهالناموسىسالهفعندمالمحبة
هىهذهفكركصومننفسككلومنقلبككلمنإلهكالربتحبيسوعلهJقا

يتعلقالوصيتينبهاتينكنفسكقريبكتحبمثلهاوالثانيةوالعظمىاالولىالوصبة
siArsiمرقسأيضاانظر16rtمتواالنيياءكلهالناموس

المحبةأخالقياتبينيمئزأنالمسيحىعلىالصعبمنأنهإال9sisiAال601تث

يعتبرونالمسيحعصرفىاليهودشأنذلكفىشانهمالمسيحيينفغالبيةالناموسوأخالقيات
متعارفاومكتوبةكانتسواءرونواميبقواعدوثيقأارتباطأترتبطاالخالقالحياةأن

االخالقيةعنتختلفأنهالوجدناهتعاوروحالمسميحالسيدحياةدرسنالوبيماعليها
الناموسومعلمىالكتبةنظرةعنتختلفكانتالناموسإلىالمسيحةنكلأنكماالناموسية

كانبلللناموسيلىالتفصالناسبتحليلقانعايسوعيكنفلمالناموسالىعمرهفى
الحظوقدالبصيرةمنمبايثربنوعوكمالهانفاوتهافىاللةمشيئةالناسيعرفأنيطلب
بسلطانيتكلمويسمعونهيرونهكانواالكتبةئعاليمعنيختلفكانتعليمهأنالناس
iYمر

التظنواصراحةقالوقدمنهمايقتبسكانبلواألنبياءالناموسجهمللميسوعإن
فما517تكملبلألنقضجئتمااالنبياءأوالناموسالنقضجئتأق

الناموستكميلمعنى

تفسيرفىثوريةنسميهاأنيمكنمعانيأللناسوتذمالناموستفسريسوعأعادلقد
اتالنإلىالظاهرةاالفعالتتعذىقجعلهاالناموستعاليمبعضمعاقعملقدالناموس
مجالوسئعأنهكماوالقتلالزنامعيتساويانوالغفبالشهوةفجعلوالعواطفوالرغبات

قريبكتحب5الوصيةفىالقريبكلمةمعنىهولذلكمثالوضرالناموستطبيق

اليهودىعالقةتعنىالالويينسفرفىالوصيةهذهأنالمعروفمنكانفقدكنفسك

دىاليهومعالمقيمالغريبعنمشابهةوصيةاالصحاحنفسفىهناككانتوإنبالههودى
والعونالمحبةإليحتاجإنسانكلهوالقريبجعليسوعلكن34و9sirrال

الصالحالسامرىمملومنأعداءآأحبواوصيتهمنهذاويظهرعدؤأكانلوحتى

بأنالزواجلعالقةكتفسيرهلهتجديدأللناموسيسوعتفسركاناألحيانبعضوفى
هىالكاملةاللةمشيئةأنوتوضيحهالناسقلوبلقساوةالطالقثريعةأعطىموسى
الحياةمدىواإلرتباطاالتحاد

ىأالمحبةقانونالمسيحجعلواألنبياءكلهالناموسيتعلقالمحبةبوصيةإنهقولهولى



الكتبةتقاليدجانبايطرحأنفىيسوعيترددولمالناموسفىثانويةتفاصيلأيةن
القمحسنابلمنيقطفواأنلتالميذهفسممحللناموسالحرفىوتفسيرهمالموروثةوالشيوخ
مرالسبتالجلاالنسانالاإلنسانالجلجعلنماالسبتقائالجاعواعندماوياكلوا

فعلالسبتفىيحلهلمتسائآلالسبتفىاليابسةاليدذاالرجلوشفى227
خدمةأنبذلكيؤكدوكأنه34مر3قتلأونفستخليعىالشرفعلأوالخر

غسلفىالشيوفيتقاليديهجرأنفىيسوعيترددولمالمتزمتةالشرائععلىأولويةلهااالنسان
اللةكالمتبطلأعمالالىالناستقودللناموسالكتبةتفسيراتمنكثيرأأنمؤكدأااليدى
Vi23مروقصده

نتقدمأننستطعالناموسمنالمسيحالسيدموقفعناالمثلةبهذهاكتفيناإذاونحن
تكونأندونللناسشخصيايسوععلمهاالتىالتعاليمعنونتساءلأخرىخطوة
يحلأوالقديمالناموسيكضلجديدأناموسانعتبرهاأنيمكنناهلالناموسبتفسيرمرتبطة
مكانه

عامةمبادىءأرستيحالمستعاليمإناللنفىهىالسؤالهذاعلىالقأطعةواإلجالة
حياتهفىدةالمتجدالمواقفإزاءمعينةقراراتاتخاذفىبهايستنيرأنلإلنسانيمكنواتجاهات

لصادفتناموقفكلفىحرفيألتطبيقهنسعىناموساالمسيحالسيداياومناتخذناأنناولو
ظروفناأوأهوائنبحسبالوصاياهذهتفسيرفخفىنسقطأنعلىترغمناكثيرةصعوبات

النقيةالكاملةلةالمشيئةلناكظهرالتىالمسيحوصاياننفذأننانتصورالوقتنفسوفى
أرادمثنوعةمواقففىاألفرادمنمتباينةلمجحوعاتيحدثأنيمكنمانتصورأنويكفى

سبيلعلىاألقوالبعضوهذهغيرهعلىأونفسهعلىحرفيااالقوالهذهيطقأنمنهمكل
المثال

542متترذهفالمنكيقترضأنأرادومنفاعطهسألكمن

54متأيضاالرداءلهفاتركثوبكوياخذيخاصمكأنأرادمن

2sirrلواصدقةوأعطوامالكمبيعوا

529متعنكوألقهافاقلعهاتعثركافيعيضككانثإن

المسيحلتعانيماألخالقيةالقيمة6
قالكماالملكوتمجىءتسبقانتقاليةلفترةخاصةأخالقأالمسيحالسيدتعاليمتكنلمإذا

65



محليحلآخرناموسأتكونأنمنهاالمقصوديكنلموإذادربهعلىسارواومنويتزر
إذاالمسيحلتعاليماالخالقيةالقيمةهىفماموسىناموس

عليهالذىالمثالىبالواجباإلنسانتخأطباألخالقيةالمسيحتعاليمبهاتردالتىالصورةإن
فدافىلزأنهرأيناوالذىاللةطبيعةفىنراهكماالعدلأوالئرضوءفىالفريبإزاءيعملهأن

نحوواجبهفىالفردتخاطبفريدةورةدائمأالمثاليةوالصورةوالرحمةيالمحبةمرتبط

إلىبهايهبطذلكألنالختلفيناألفرادمصالحتشابلثاعتبارهافىتضعوالالفرد
تتضاربوعندئذقريبمنأكدرفيهيكونأنالباواقعىعالمفىنحياونحنالواقعية

فإنلذلكيةئاالمأساسعلىالالتفضيلأساسعلقرارآنتخذأنوعلينااألفرادمصاع
لكىالكاملةالنقيةاللةمشيئةللناسيوضحاسخاتولوجىوازعهىالمسيحالسيدتعاليم

ولكنناموسيةونواهأوامرشكلعلىالالحياةفىقراراتهاتخاذفىاإلنسانبهايسترشد
يفهمالوقدالكاملةطبيعتهالتعاليمهذهتكشفالذىورئهالمؤمنبينالعالتةأساسعلى

وأعطاهاإلنسصانافتدىالذىاللةأنومعناهاسخاتولوجىوازعبالتعبيرالمقصودالبعض
اإللهيةللميعةشريكاباعتبارهالقداسةفىالنهايةإلىينموأنويريدهبمعرفتهاألبديةالحياة

الصورةمنيفتربلكىنحوهاالسعىإلىويدفعههائلةتحذياتالتعاليمبهذهللمومنيقدم
عيايكونأنريدهانتى

ئطبيقهانستطيعالخياليةصورةالمسيحتعاليمنعتبرأننستطيعالالوقتنففىلكننا

هذهوجودإنحياتنافىأثرلهايكونأندونبهاونستمتعنتباهىجميلةتحفةتصرثمومن
فإننااألخالقىبمستواهالهطنحؤرهاأونتجاهلهاكناوإذالالنسانضرورةيمثلالتعاليم
المعاذيراسواوالتهاونالتواكلإلتدفعناالالتعاليمهذهمثاليةإنكبراخطأنرتكب
هذهأنهوالمقصودبينماالتعاليمهذهنعيرأنناذلكمعنىفإناالخالقيةحياتضافىألنفسنا
مستوىعنتجطالتىتصرفاتناتدينلناناقدةقوةدائحاوتكوننحنتغرناالتعاليم
مجتمعناونقصونقصنابصعفنادائمالنشعرمطاليبها

يجعلوبانتالىالسلوكمظاهرعلىيركزأنههوناموسأىالناموسلىالعيبإن

فىالذىالئرجهةمنبولسأمعفيقولونيتثموهأنيستطبعونأنهمظونالبعض
لكنبولسلفولالحقيقىالمضمونيدركواأندون36فىلومبالالناموس

نحلصإنسانيستطعوالالداخليةوالدوافعبالنواياتهغالمسيحتعاليمفىالواردةاألخالق
لومبالإنهأمامهانفسهعنيقولأناالخالصمنيلقلحدإليولو
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يقولالصدقموضوعفىمعاصرأديبتب

صادقأنتهل

وأنهصادقأنهيتصورواحدفكلبنعمالكلعليهيجيبسوفسؤال
منالغايةبلغقدنفسهويعتبركذبتينأوبكذبةأحدهميعترفوقديكذبال

مراجعةتقبلالبصورةبالحقيقةأدلىوأنهالنفسمعوالصراحةالدقة
الصدقأننكتشفوسوفالعريضاإلدعاءهذامعانرأجعفدعوناذلكومع
فىواكثرناموجودغيريكونيكادالحقيقىالصادقوأنجدانادرشىء

الصدقأهلمنأنهيتصورحينمانفسهفىمغشوشالواقع

بكلمةفمنانفتحأنوقبلالصباحفىنستيقظأنلحظةمنالكذبفىنبدأاننابل
شعرهيسرحالذىفالكهلكذبةنختارهاالتىالشعرتسريحةمجردتكونأحيانا
تصبغالتىالعجوزوالمرأةيكذبسنهمنأصغرليبدوالخنافسطريقةعلى

تكذبسنهامنأصغرلتبدوشعرها

كذبةاالصلعرأسعلىوالباروكة
كذبةاالهتمفمفىاالسنانوطقم
كذبةصوففانلةتحتهاتخفىالتىالخفيفةالسبوروالبدلة

الكذبمنآخرنوعهوالتجاعيدبهيخفىأنصاحبهيحاولالذىوالمكياج
الصامت

بعدالفمينفتحولمينطقاللسانيبدأولماهذكل

لمنوالعادةالعرفسبيلعلىيقولهافإنهالخيرصباحوقالفمهمناالواحدفتحفاذا
لهيبيتمنعلىبالسالميلقىوهويكذبفهوالشرلهينوىولمنالخيرلهينوى

يكذبفهوالعدوان

مظاهرأنهالمجرداألشياءمناليريدمايطلبمضىالتليفونسماعةرفعفإذا
يكذبفهوومجامالت

يكذبفهوادعاءأوخجاليريدمايرفضوقد

المتحدةاالممأروقةوفىوالسياسيينالسياسةعالموفى
القاعدةهوالكذبأننجدالدبلوماسيينأفواهوعلى

تستطيعكيفهوالرفيعالدبلوماسيةفنانبل

تعنىالماتقولوكيفكالصدقيبدوالكذبتجعلأن
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تحبماتكرهوكيفتكرهماتحبوكيفتريدماغفىكيف

تشرشلعنرويتالتىالنكتةالمناسبةبهذهوأذكر

عليهمكتوبامقبرةشاهدرأىحينما

العظيموالسياسىالصادقالرجليرقدهنا
ضاحكأفقال

واحدتايوتفىيدفنانرجليناأرىمرةأولهذه

الكذبيطلالعباداتودنياالدبنعالموفى

والمراسيمالطفوسوراءمنالخفى

المشهياتفئظهراصلىشهرإلىيتحولاكحلىكنامتناعهوالذىالصيامشهر
إلىقطايفإلىمشمشيةالىكنافةمنوالمتبالتوالخلالتوالحلويات

اللحماستهالكويرتفعمكسرات

مشغولونشاردونوهماللةيدىبينيقفونتسعينمناكزمصلمائةكلوبين
وأغراضهممصالحهميعبدونالحقيقةفىوهماللةيعبدونالدنيويةبمصالحهم
واألغراضالمصالحهذهلهملتقضىالركعةويركعون

الذهبفىورفلواوالسالطينالملوكترففىالوسطىالقرونبابواتعاشوقد

وباسمالدينباسموالقصوراالقطاعياتوامنلكواوالنفوذوالعسلطةوالحرير

ثقبمنالجملدخلإزاإالاللةملكوتيدخللنالغنىإنيقولالذىاإلنجيل

الغفرانلطالبىصكوكافباعوهاالجنةامتلكواأفهمتصورواإبهمبلإبرة
إدأالححدقأين

وحدهوالخقالحقفيهانتحرىالتىالشحيحةاللحظةهذهتاقىومتى

بالنسبةومقدسآضرورياشيثاالنفسمعالخلوةكانتلهذاندرةعلىتاتىإنها
فوالتزدالكذبمتاهاتفىالضائعالعصرإلنسان

سطحإلىاالعماقمنالصريموالطرحواالعترافواالفشاءاإلنفراديةالمكالمةتلك
اللحظاتأممنمنلحظةوهىللفهمنحلصةمحاولةفىالوعى

13كلهبالعمرقيمتهافتكونمرةالعمرفىاللحظةتاكتأقوقد
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مجتمعناوأخطاءأخطاءناونعرفاللةأمامنفوسنانعرفبهطريقالمسيحتعاليمن
لكنهااالخيرةالدينونةمنصورةإنهاومعونتهاللةغفرانأليبالحاجةإحساسفىداثمافنبقى
بلالناسمظاهردينونةليستاالخيرةالدينونةالنأمامهانقفإذيومتتكررصدينونة

المسيحيةأنيظنمنيخطىءلذلكالمجتمعفىالنظمكللدينونةصورةإنهاائرهمص
تقرالمسيحيةألنودولةدينالتكونأوالدينيةالمذنيةمننوعالتؤسسجاءت

يختارواأنواضعوهحاولمهماللخطأمعرضابشرىنظامصمجعلالذىاليشرىبالضعف
غيرأمدينيةكانتسواءمدنيةصوفىنظامكلفىناقدضميرفالمسيحيةاالسسأفضلله

تعاليمفىيظهركماالكاملاللةوبرالكاملةمقاييعاللةضوءفىاليشرعلىحكمإنهادينية
المسيح

االساسهىالمسيحالسيدشخصيةولكنفحسبمعلماليكونياتلمالمسيحوالسيد
الذىالقدوسوهوشخصيتهعنالمسيحتعاليمنفصلأننستطبعالونحناللةإعالنألنها
7flعبالسمواتمنأعلىوصارالخطاةعنانفصلالذىشربال

اإلنجيلهىالمسيحتعاليموليستجديداناموسأهبتعايضعيكنلميسوعإن
ذناهاأخلوالمسيحتعاليمتكونأنيمكنوكيفالمفرحةالبشارةاوالسارالخبرهوفاإلنجيل
بهالهمطاقةألأعباءالناسعلىتزيدالوافعفىوهىسارآخبراأوإنجيألحرفئكناموس

موسىناموسكانإذاالغضبيدينلسيحاونامويالقتليدين4r1iWYناكانذاإ

المطاليبتزدادأنساراخبرائعتبرفهلالشريرةالنظرةيدينالمسيحوناموسالزنايدين
أنيستطعلنإنهوطبيعىنفسهيخدعولماإلخالصأرادإذااإلنسانإناإلنسانعلى

يمكنكيفمحزنةبصورةالمستوىمنأدنىأنهلحظةكلفىيكتشففلسوفرئهيخدع
بشارةأوإنجيلإنهاوعرورهكبرياءهوثحطئماإلنسانتخخلالتىالتعاليمهذهعنيقالأن

3سارة

الناسحياةفىاللةتدخلعنإعالناالملكوتإنجيلهوالمسيحبهيكرزكانمانالحق

الربليعرفوامتجددةوقوةجديدأروحاويعطهمالخطيةسلطانمنيفتديهملكى
يكشلماوليسلكواالقداسةطريقفىروحهبعمللينمواالغافرةنعمتهظلتحتويجاهدوا

البشرلخالصاللهاختارهالذىاالسلوبيعلنكانيسوعإنبهادعاهمالتىللدعوة
خطاياهملهماسبسغيرلنفسهالعالممصالحاالمسيحفىكاناللةإناإلنجيلهوهذا
كانتالمسيحالسيدفرسالةالدينووفىالثمنفيهدفعألنهاإلنسانيخفصالذىهواللة

البشرأجلمنالكفارىوموتهوحياتهنفسهشخصه

Ott



الذىالمسيحشخصيةأمامنقفلكنناووصاياتعاليمأمامنقفالالجديدالعهدفىننا
واإلتكالبهباإليماننسعىلكىوحئهاللةطبيعةوقيامتهوموتهوتعليمهحياتهفىلناأعلن
السمواتفىالذىألبيناأبنانكونأنروحهوعملعليه

المسيحالسيدوتعاليملحياةالكبرىاألخالقيةالقيمةهىوهذه
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الثالىلفصل

المسيحتعليمالمحبة

أعظموهىوالمحبةوالرجاءاإليمانالثالثالمسيحيةالفضائلقمةهىألمحبة

إالئحرفالالحقيفىمعناهاالنالتعريفتتحدىوهىغموضأواكئرهاالعالمهذافىقوة
يوجىدالالنهصستحيلالمحبةتعريفإنتيلليكبولالبروفيسورويفولالدينىاالختبارفى

واليمكنالعالمهذافىالمطلقالطببالشىءفهىبهنمثرحهاأنيمكنمنهاأعظممبدأ
للحياةالعظمىالدافعةالقوةالنهاالمحبةبدونيحياأنلالنسان

اللغةوتستخدمالعائلةمحبةفهناكاألقلعلىالمحبةأنواعمننوعآيعرفإنسانوكل
العالقاتسائروهكذابالطبيعةأوالدهاتحبفاألمStOrgeخاصاتعبرألهااليونانية
باليونانيةرهىاألخويةالمودةتسميتهعلىاصطلحماأوالصداقةعبةوهناكالعائلية

الجنسمحبةوهناكالمحبةمنهويتقئللصديقهالمحبةاإلنسانيعطىحميثPhiliOفيليوإ

المحبةأوالغرامأوبالعشقتعرفالتىوهىErosايروسباليونانبةوهىاآلخر
يسفمالوقتنفسوفىاآلخرالطرفيمتلكأنطرفكلايحاولالتىوهىUالجنسية
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الشخصيراعلمإذاولكناالنسانفىطبيعىأمروهىالذاتمحبةوهناكلهفسه
بعدفيماسنبئنكماكثيرةألخطاريتعرضفإنهألمحبةهذهفىمعينةاعتبارات

العهدأمامجفقهأناإلنسانيريدذاتىجانبيوجدالمحبةمنالصورهذهكلفى
وهرولapأUأغااليوناقاللفظهوالمحبةليصفمختلفأتعبيرأيستخدمفإنهالجديد
يجدواأنالبعضحاولوقدلإلنسانالفاديةاللةمحبةليبيناستخدممألوفغيرتعبرر
وجدوالكنهمالمتميزبمعناهلهليحتفظوااليونافىالىأأغلفظإليهايترجمونمتمتزةكلمة

النالملكنCharitylبكلمةاللفظترجماالنجلبزيةالترجاتبعضوفىذللثفىصعوبة

LovesiCharityمعاكلمتينالبعضوذكراإلحسانومعنىالكلمةهذهبينخلطوا

يميزوالكىagapeاغالىلكلمةالالتينيةالحروفباالنجليزيةيكتبونالكتابوبعض

لهذاكترجمةداالمحبةتعبيرالمسيحيينبينشاعالعربيةاللغةوفىالعاديةالمحبةوبينبينها

يصفاألخيراللفظهذاانمعتبرينالحببلفظالمحبةأنواعباقىعنعبروابيماالمعنى
بينللتيييزلغوىأساسهناكليسأنهإالمقدسشىءالمحبةبينمااإلنسافاالحبأنواع
المحبةأنواعمختلفىلوصفتستخدمااللفاظههذانوالواقعوالحبالمحبةلفظى

الكالمعندنقصدهالذىالمعنىفىولكنهننالذىالتعبإرفىليستوالمشكلة

الصليبعلللبشرالمحبةهذهاعلنتوقدمحبةاللةألناللةهوالمحبةأساسإن
ولآلخرينلئةبمحبتهالمحبةهذهمعاإلنسانتجاوبهىالمسيحيةوالمحبة

وهىاليهايسعىأندودوتخلصهإليهوتسعىاإلنسانتطلبمحبةلإلنساناللةومحبة
االخوةومحبةدثةاللتكريسعنهاريعدئةاإلنسانوعبةبالنعمةاإلنسانألىتتجهمحبة
حياتناتنقذهبةلنااللةمحبةإناكبراإلرادةدورلكندورأالعاطفةتلعبالمحبةهذهوفى
فىالتناسقيتيوهكذابالقريبعالتئناوكذاصحيحةبالئةعالقتناوتحعلالغرورمن

اإلنسانشخصية

لكنناالالهوقيةالدراسةفمجالهااإللهىالجانبمنالمحبةندرسلنالمقامهذاوفى

علىتليالنعرجثموللقريبدكةالمحبةوصيةفىفنتأملاإلنسانجانبمنالمحبةندرس
نشرحأننحاولثمكنفسكأقريبكتحبالقولفىتفترضهاالوصيةألنالنفسمحبة
أناعتبرالذىالمسيحالسيدوتعاليمحياةفىتبدوكماالمسيجيةالمحبةنماذجأوتطبيقاثبعض
الناموسجوهرهىالمحبة

محبتنافه1
كلومنقلبككلمنإلهكالربتحثهىاألولىالوصيةأنالمسيحالسيدكريذ
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التثنيةمناقتباعوهذا2sirsiمرذقدرتككلومنفكرككلومنفسك

قلبكصمنإلهكالربفتحبواحدربالهناالربائيلإسيااسمع5و64
أنوواجبنا8يو1محبةبانهاللةوصفولقدقوتككلومننفسككلومن

بمشكلتينيواجهنااللةبمحبةاالمرهذا22V3Iتكيانناكلمننحبه

1بهااألمريمكنوالتلقائيةومشاعرعواطفتتطلبالمحبةإناالولي

مننحبفنحنالمحسوسةواالشياءاألشخاصنحوتتجهالطبيعيةالمحبةإنوالثانية

أنيجباالعتراضينهذيننناقسولكىهنراالالذىاللةنحبباننؤمرفكيفنراه

كاإليمانوهبةنعمةدثةالمحبةأنأوالفنالحظوكههاالمحبةمعنىفىتحليليأتفكيرأنفكر
بالروجقلوبنافىانسكبتقداللةمحبةالنالتجديدعندلالنسانتعطىوالرجاء
هوإنمااللةبمحبةواألمرمحبتهنتعلمأنيعطبناالذىهواللةنه5روالقدس
أوالمشاعرحرارةأنولنالحظشخصيتنامناجزلتكونالفضيلةهذهلهارسلنامداحاتر
بحرارةاللةيكرمناربماالمحبةهذهنمارسونحنفيناالمتوقعةاالمورمنليستالمحبةالتهاب

لهمحبتنافإنبالحواسلئةرؤيتناعدمبسببأننادائمانذكرأنيجبلكننالهيةحقيقحث
قراراتناكلفىأوالاللةنضعأننامعناهاويكونالعاطفةالاإلرادةأعمالمنعمآلستبقى
عكسهووالحماسبحماسأىوالقدرةوالفكرالقلبكلمناللةنحببانتأمرناالوصية

الجانبيعنىالالقلبكلمنالتعبروحتىباإلرادةمتعلقأمروهوالسئباتأوالفتور

كيانإلىدائمأيشيرالقلبلكلمةالقديمالعهداستخدامفإنشائعهوكماالوجداق
المحبةحياةهىالمسيحيةالحياةتكونوعندماوإرادةووجدانافكراكلهالداخلىاإلنسان
االحساسورقةبالحنؤالشكلىوللتظاهرناحيةمنللفتورمكانفيهايكونلنفعالالعإملة

الوجدافىالتعبيرمنأكثرالمحبةباعمالستنشغلالشخصيةكلأنإذاألخرىالناحيةمن

واالشواقبالسرورةالحياتمتلىءالمحبةبحماساإلرادةتتصفعندماكذلكعنها
أمامحبتهوروعةنعمتهفيضمنندركهالذىاللةجمالفبسببالسرورأماوالتكرس

وانحاطرةاالكتشافروحالمؤمنقلبفىيئيريستقصىالانذىاللةغضىفألناالشواق
وعطمتهاللةصالحفألنالتكريسأمااللةمعالروحميةاالختباراتمنمزيدإلىفيشتاق
بكلونضحىنعبدهأنإاليمكنالبحيثحياتنافىاللةقدرمنتعطمالطفدائهفىتجلتااللتين

لناالعجيباللةغفراننختبرعندماياقإنهلتةمحبضناحماسيأقىأينمنأجلهمنشىء

وهوعاثنالذىالرسولوكبولسالمسيحقدمىعلىالطبسكبتالتىكالمرأةفنكون
منويثفقئنفتيوأنالحدمةفىيتفانىأنيريدكانلذلكاللةبمحبةمغموربأنهدائمايحس
اإلنجيلأجل
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لئةمحبتناإلىتحليليةنظرة

شيئانجدعندمافتظهرالحاجةمحبةأماالعطاءومحبةالحاجةمحبةللمحبةجانبانهناك

السعادةإلىبحاجتنانشعرالننامحبتناوينالانتباهنايسترعىالشىءهذاماشخصفىجئرأبا

المحبةيستحقالنهأدئةنحمتونحناعجابنارويثيجذبناماالىنتطلععندماتتملكناالتى
الخيرفيهوجدنافلقدالمسيحشخصفىالساميةوصفاتهلناومحبتهاللةبجمالنشعرونحن
حلوشخصانرىكامحسوسةبصورةاللةجمالنرىالأنناعلىاالبديةوالحياةاألحمى

حسبالمسيحنعرفالانناماإنسانمنطيبآعمألنلمسأوجميلةصورةأوالمصثر
بعدنعرفهالاآلنلكنالجسدحسبالمسيحعرفناقدكناوانبولسويقولالجسد

إننا18بطsiتحبونهتروهلموإنالذىنحبهفإنناذلكومع561كو2

خيرناهواللةبأنالعقليحكمحتىوإرادتنافكرناطاقاتنشغلهذاوألجلباإليماننعرفه
21يهوذاللةمحبةفىأنفسناونحفظدائمانحوهإرادتنافتتجهاألحمى

هىوهذهالعالمهذافىحياتنافىاللةتنافسأنتحاولمتعددةاموراسنجدإنناوطبيعى
اللةنختارفإننااإلرادةوئطوعفعالالعقليقتنععندمالكنلهانتعرضالتىالتجربة
Liأنناوالنفسوالفكرالقلبكلمناللةمحبةومعنىاالختيارمعناهاالمحبةإنأوال

أوألاللةنضعلهنتعرضموتف

اإلنسانيةالمحبةففىألنفسناحسابانعملأنبدونلئةأنفسنانعطىاففالعطاءمحبةأما
اإلنسانلعالقةبالنسبةلكنذاتهاإلىناظرةغيرالصغيرطفلهالخدمةنفسهااألمتعطى
اللةيملكهالشىءوأىالكلفىالكلهوواللهدتةيعطىأناإلنسانيستطعماذابالئة
لهاإلنسانيعمهحتى

اإلطارهذافىاللةلنحبطريقينهناكإن

والفرحقلوبنافىوذكرهلهالتسبيحيقتضىوهذاالدالمجيدواالعبادلهنقدمأن1
وجودنافىكامالاعتماداعليهنعتمدالذىالخالقبإعتبارهاللةنعبدونحنبشخصه

أنكماالحياةفىاتجاهلكنهخارجىمظهرجمردليساللةاماموالخشوعوقيمتنا
كماخليقتهألننااعترافذلكففىيدهتحتبالتواصعيرتبطأنكبغىالخشوع
نسلكانواستعدادناقلوبناوفاحصأسرارناكاشفاللةأمامبأننابشسعورنايرتبط
تككامألوكنأمامىسرالقديراللةأناباإليمانمطيعةكمخلوقاتقدامه

17siالحقيقىعالتواإنماتظاهرااالحيانمنمحعيرفىالتواضعحأصبولقد
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التسليممعنىوليسلتةوالتسليماالعترافويعقبهحقيفتهاعلىبالنفمعرفةهو
وكاملةومرضبةصالحةباعتبارهااللةشيئةقبولولكنهمنهمفراللماإذعانا

بسرورالمشيئةهذهوقبول

أنإماالحريةولناحرةإرادةاللةأعطانالقددئةاإلرادةإخضاعهوالئاقوالطريق
اإلنساننفسفىيخلقبمحبتهولكنهيرغمناالاللةإنعنهنمنعهاأولئةنخضعها

لئةنفسهيعطىأناإلنسانفيشتاقلئةالمحبةتقديمإلىشوقانسميهأنيمكنجوعأ
دافعدونمكانكلفىاحمهوإلعالءوالجيدهآخرينالخدمةطريقعنولخدمته

أنانى

التىالمحبةأنواعأممىهووهذالذاتهاللةنحثأنهواللةلمحبةآخرئغدوهناك
المتنسكونعرفها

حياتنافىالثهمحبةأثرب

ألمحبةانواعكلاللةسيغيرفعألاللةنحبوعندماقلوبنافىاللةيسكنعندما
سهألأمرأليستالتنقيةهذهلمجدهكلهالتكونوينقيهاحياتنافىالتىاألخرى

عبتنامعتتعارضكانثإذانفوسناالىالمحببةواالشياءالعواطفمنلكثيرانتزاعففيها
لكنهاالعواطفمنخاليااإلنسانتتركوالخشنينتجعلنااللئةمحبتناإنلئة

والمعاناةاأللممنتخلوالفهىلذلكالنضجعلىوتعينهاإلنسانأولوياتتوجه
السيدقالوئداللةنحووإرادتناوعقولناعواطفنالتتجهالصليباختبارواجتياز

وأخواتهوإخوتهوأوالدهوامرأتهوأمهأباهيبغضوالالىياقىأحدكانإنالمسيح
ورافىويأقصليبهمجملالومنتلميذالىيكونأنيقدرفالأيضأنفسهحتى
بذللىالسيديقصدوال27و1426لوقااتلميذالىيكونأنيقدرفال

ىورفالفعالاإلشعمانحياةفىاالولاللةيكونأنولكنوالنفساألهلكراهة
العاديةعالقاتنابسببوطاعتهوقيمهبمبادئه

العواطفتشذهالذىلإلنسانبالنسبةسهالأمراليستدئةالكاملةالمحبةإن
دائمااليهيسعىأنيجبالذىالهدفولبههاوالرغبات

وشعراالتجاههذافينماوجاللهجمالهوإدراكدئةمحبتهفىاإلنسانتقدموكلما
بالخطيةشعورأالناسأممدرهمبالحقفاألتقياءلذلكالكاملةلةالمحبةعنيبعده
تظاهرأأوالكالمافعال
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القريبمحبة

الولننمنالمسيحالسيداقتبسهاوقدكنفسكقريبكتحبهىالثانيةالوصية

1siAاناكنفسكقريبكتحببلشعبكأبناءعلىوالتحقدالتنتقم

أنذكرناوقهأهميةعنهاتقلالأىاألولمثلالمسيحاعتبرهاوقدأالرب
المزصالكلماتباقىعنيختلفمعنىلهاagapأغالىاليونانيةالكلمة

نفضلالتىالمحبةهذهمعنىشرحفىقليالنتوسعأناآلنوسنحاولمحبة
هدفهاومااأوصافههىومالهاتمييزاعليهاالمسيحيةصفةاطالق

معناهاأ

الجنسعاماكمحبةمعنىليحستفهىلشخصشخصشىءمحبةكلأولنها

المحبةعنالمسيحيقدمهاالتىاالمثلةنقرأعندمافنحناإلنسانيةمحبةأوالبشرى
مثلفىالجريمالرجلمثلمحددينأشخاصغودائمآتتجهأنهانجدللقريبالمسيحية
كانفقدالمحبةلهذهكامالنموذجأنفسهالمسيحالسيدكانوقدالصالحالسامرى
فاديةمحبةالئهكمحبةمحبتهكانتالمحبةهذهلناجمسمدبشكلللخطاةجداودودا

معجزاتهإنبليوجدحبماالخاطىءشخصعنوتبحثالمبادرةجانبتأخذدائما
تحننالرثأنتقرأالمعجزاتمنكبيرعددففىوحنانهمحبتهعنتعبيراتكافت

sitsit5i322rtمتاغ936متالمعجزةأجرىثم

يلصنراهالمسيحخدمةمسئهلوفىtsi9YYJivtirمرقعا
يعتبرالبرصمرضكانوقد141مرالشفاءطأليأجائياأتاهذىالاألبرص
عئروبذلكلمسهالمسيحنالناسعنمعزوألبعيشبهالمريضوكاننجسأ
الخاطىءألجلالصليبعلىذاتهتقديمفىتجلتالتىمحبتهوأسلوبمحبتهعمقعن

الشخصيةوالعالقةالشخصيةاللمسةضعفالحديثالمجتمعومشكلة

اليوميةحياتنافىعادةالناسمعنتعاملوعندماشمخصيةالعامةعالقاتنافمعظم

وأعماقحاجاتولهملشخصياتهممختلفةأبعادلهمكأشخاصمإلننظرال
بهمنلتقىمهنيينأوماعماللنايؤدونكموظفينإليهمننظرولكنناوظروف
نشترىمصدرآباعتبارهالبهـائعمعنتعاملنحنبمهمئهمتختصألغراضمعهمونتعامل

فىيهمناماإنوهكذاأطفالنالتعليمكأداةالمدرسمعونتعاملالبضاعةمنه
الواقعفىفنحنمنهنطلبهاالتىالخدمةأداءلىوكفاءتهالشخصمهارةهوالعالقة
أويؤديهاالتىالوظيفةجانبهوشخصيتهجوانبمنواحدجانبمعنتعامل
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الذىهوسطحىبجانبإالنلتقىالفنحنوبذلكمنهنتلقاهاالتىالفنيةلخدمة

إنسانمعتعاملناأننالواالتجاههذامنالعكسوعلىبناويربطهإليهنحتاج
لنابالنسبةيكونبلواحدجانبمنيكونالبهاهفامنافإنمتكاملكشخصما

ونحنعنامستقلةوحياةومتاعبوأشواقوظروفاماتالهنظيرناشخص
عنمعهنتحدثوقتاقضيناإذامعهنتعاملشخصأىمعذلكنجربأننستطيع
معمثالفيهاليهونحثاجبهيربطناالذىالمجالعنبعيداوعائلتهالشخصيةظروفه
يعطىالذىالمدرسمعاوالبيتفىكرسثيآاومنضدةلنايصلحالدىالنجأر
أعالناشفسثنكشخصيةبلمسةحياتهاعماقإلىدخلناماذأدرسآالوالدنا
معينةوظيفةيؤدممطنحلوقمجردليساإلنسانهذاأننكتشفوسوفتماماجديد

العواطفمنالكثيريمتلكالذىعنأالمستفلاالنسانمعاقبكلشخصأنراهبل
نساعدهأنيواجبنانشعرقدالتىوالمشكالتالمتاعبمنيعافىوربماواالحساسات

الذىبالمستوىالخدمةلنايفذملمإذاعذرألهنلتمسأوبسيهاعليهنعطفأوفيها
إدراكنافىالتغببرهذاأحدثالذىماأواألمراهذلناكشفالذىمانربده

وليسداخلهمنالشمخصنرىأناستطعناأنناهوالسبببهوعالقتنالشخصيته
ظاهرهمن

األعمالرجالكبارأحدكانفقدالحقيقةهذهلناتوضحلعلهاقصةقرأتوقد
مناستاءلكنهالعشاءليتناولالطعامعربةإلىوذهبفاخرفطارفىمسافرا
بعضإحضأرنسىأنهلدرجةومتلعثمامرتبكاالمإئدةخادمكانففدالخدمةأسلوب
رجلفاستدعاهالطعامعناصربعضإحضارفىوتأخرالضروريةالمإئدةأدوات
فأخذالقطارهذامثلفىالمعتادخالفعلىسيئةالخدمةإنلهjقاوووبخهJاألعما
هذافىأسافرأنمقررأيكنفلمسيدىيااعذرنىلهوئاللهيعتذرالخادم
أعودلكىاألصلىالعامليحضرأنأرجووكنتاحتياطىمجردوكنتالقطار

جراحيةعمليةلهاستجرىالتىالوحيدةابنتىمعالوقتهذاألمكثالمستشفىإلى
بدالالقطارأستقلأنمضطرأفكنتيحضرلماالصلىالعاملولكنالليلةخطرة

إذاسئدىيااعذرنىجدأبهامشغولوفكرىالمستشفىلىابنتىوأتركمنه
قضرتأوارتبكتكنت

كلماتعنلهواعتذرعليهوأشفقالخادمذلكإلىاالعمالرجلنظرةتغيرتوهنا

لويحدثأنيمكنماهوهذاالشفاءالبنتهوثمنىإليهوجههاأنسبقالتىالقاسيةالتوبيخ
ظاهرهمنوليسداخلهمناالخرالشخصنرىأناستطفا
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القريبحياةإلىالنظرفىجهدانصرفأننريدالأووقتاالمعتادفىنجدالأننامشكلتنا

أنناالسببكانوربمامنهجانباسوىنرىالأنناواننتيجةالشكلبهذاعميقةنظرة

كانوربماالعميقةالمعرفةقريبنالنعرفوكيانناوجهدناوقتنامنالثمنندفعأننريدال
سبكونذلكفإنالمعرفةمنالنوعبهذاالقريبعرفنالوانناتماماندركأنناهواالهمالسبب
ليسنقدمأنمضطرينأنفسنانجدألنناألجلهالمعاناةاواأللممنشيئانتحملأنفىسببأ
اللنذلكواهتمامناقلوبناوذوبأعصابناعصارةبلالجهدأوالوقتأوالمالمجرد

واهتماماتهحياتهمشاركتههوماشخصابهنلمسأننستطيعالذىالوحيدالطريق
باهظندفعهأنيجبالذكطالثمنهذاوألنونحاوفهوأفراحهوأحزانهوأشواقهوآماله

أصدقاءألهمولكنمحميرينمعارفللناسفإننذلكنفسهاحياتناوهوجدأ

الذىالشخصفإنإليهالمشارالصداقةبمعنىاالحورقعلىأصدقاءلهمليسأوقالئل
كلهاهذهيكلفناالصديقلكنوااللموالجهدالطاقةمنكثيرايكلفناالسطحيةمعرفمةنعرفه
منهاواكو

أنمنتمنعناالتىالعواملمنيعتبرانالذاتفىاالهماموتركيزاألالليةأنالواضحومن
إنناالعميقةالشخصيةالعالقةدائرةإلىالالشخصيةدائرةمنباآلخرينعالقاتناننقل

بعمقندخلأننستطيعالإنناحتىونشاطاتناوطموحنابأشواقناالضيقةدائرتنافىمشغولون

عزلتناوفىالغيرمعالشركةعلنحصلأننستطعالأنناهىوالنتيجةاالخرينحيأةإلى
فإنناالحاجةهذهنواجهجعلناطارىءحدثلووحتىبحاجتهمنشعرأننستطعالهذه
نرغبالفنحنلذللصنحنبمشاعرناإحساسناقدربنفمشاعرهمندركأننستطيعال

بيننايفصلحاجراهناكالنحاجاتهمتونشآالمهممننخففأنأعماقنامنجادين
صرخاتهمنسمعأننستطيعفالبالغيرالالمباالةقوقعةفىأنفسنانضعوهكذاوبينهم
والمحبةوالصداقةالتقديرإلىحاتجهمعنتعئرالتىالصامتة

منمزيدإلىالسلطةفىالرغبةتدفعهمالناسبعضهناكأنإلىباإلضافةهذا
ويستغفونالضعفاءيظلمونالذينهموهؤالءالناسمنغيرهمعناالغترابأ

ئظهرأنإلىوالخوفوالنفاقالقهربسببتضطرالتىبالشعوبويستبذونالفقراء

بينأقليةهؤالءكاننوعنهابعزلتهمتشعرالوائعفىأنهامعلهمالصوريةالئأييدمشاعر
عالقاتنامجاالتفىعينهااألنانيةهذهحكمتحتنقعقداقلبدرجةجميعالكنناالناس

أولئكعنكثيرأيتحدثلمالمسيحالسيدولعلللقريباالالممنممئيرأونسيبالحدودة
المبدأنفسعنتحدثولكنهYLالناسمنةعادطبقةيخاطبكانألنهالمستبدينالعتاة

وليستسلبيةخطاياهموهؤالءاالخرينحاجاتيتجاهلونالذينالعاديبنالناسعن

Vt



خطبةأنالمسيحالسيدويؤكدالغبىوالغنىولعازرالغنىمثلفىالغنىمثليجابية

الكاهنخطبةنجدالصالحالسامرىقئلوفىالفعلخطيةعنأبداالتقلالفعلعدم
وفمقابلهجازاآلخرأالطريقجانبالىواجتازالجريمرأىكاليهماأنiىSوالال

كانتالذبنأولئكهماالبديةالنارفىطرحواالذينأولتكأننجداالخيرةالدينونةوصف

المرضىاiJJنىولمالعطاشيسقواولمالجياعيطعموالمفهمالفعلعدمهىخطيتهم
25توالمحبوسين

هوآخرسبباثمةلكنكأشخاصلآلخرينمعاملتناعدمسزهىوحدهااالنانيهوليست

للمرأةالرقبقةبمعاملتهالفريسيينجماعةيسوعصدمفلقدواألدبيةالروحيةالكبرياء
عليهميترئعأنمنوبدألوالخطاةالعشارينمعياكلكانبأنهينتقدونهكانواوقدالخاطئة
يحفظونالذيناألبراربينالحواجزيكسرنجدهصالحاومعلمابارارجالبإعتباره
الطقسيةللطهارةشرائعهناككانتوقدالناموسيكسرونالذينالحطاةوهالناموس

يعملونبانهمعلميسوعلكنيتنجسوااللكىبعنايةيالحظونهاوالفريسيونالكتبةوكان
الناستنظرهملكىيعملوخهاأعمالهمكلإنعنهموقالالروحيةالكبرياءبداقعذلك

والمجالسالوالكمفىاألولالمتكاويحبونثيابهمأهدابويعظمونعصائبهمفيعرضون
23متسيدىسيدىالناسيدعوهموأناألسواقفىوالتحياتالمجاممفىاالولى

بالصورةوليستالمعجانبلهاكانالفريسيينحياةأنلناتبينالتاريخيةالدراساتإن

الغيورينالمدققينمنجماعةكانوالقدلهمالمسيحنقدبسبباالننحننتصورهاالتى

غيورينفعألكانواالناسأولئكأناإلنجيلنظرجهةiiسJJAالنايحفظونالذيناألتقياء
أنويمكنالتقاليدفىالمتواترأوالمكئوبسواءالناموعيطيعواأنرغبثهمفىومخلصين
فيهمأوجدتالغيرةهذهلكنعصركلفىوالمتزمتينالمدققينمنبكثيرينونشههمنقارنهم
يكونوالمممنعرهممعانشركةعنفصلتهمبصورةبحالئهموالرضاالذاتىالئرمننوعا

الكتبةأننفترضانينبعىالونحنمثلهموالطقسيةاألدبيةالناموسشرائعكليحفظون
معظمأنأىواعغبرالرياءمعظمالنالواعىالرياءخطيةفىواقعينكانواوالفريسيين

يإخالصويطونأنفسهمفىمخدوعينيكونونماغاليأبلكذلكأنهميدركونالالمرائين
بالعشوراليالغامهمبإهأنهميدركونالفريسيونيكنلمالغالبوفيوصالحونأتقياءانهم

والرحمةقاالناموسأثقليتركونكانواوالحرفيةالطقسيةواالمورالغسالتوقواعد

بالتفاصيليغعادةاالخالقفىالناموسىاالئحاهالنذلك23r2متواإليمان
الجوهريةاالمورعلىيطشماالظهذاأنلدرجة6وقوانينقواعدتضمهاالتىالصغرة
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الواحدةالنتيجةفانيدركونهالأورياءهميدركونأولئكناعسواءأنهعلىلكبيرة
طريقفىعائقأووضعاالعادلننالناسعنعزالهمالروحىوعماهمالذافىئرهمأنهى

هذاولعلخدمةلهميقدمواأنيستطيعوالموبذلكالماسئةالناسحاجاتعلتعرفهم
قدامالسمواتملكوتتغلقونألنكملكمويللهمقالعندمايعنبهيسوعكانما

القريبمحبةإن23sirتيدخلونأالداخلينتدعونوالأنتمتدخلونفالالناس
عنبعضهمالناسيفصلالذىبالتفرقوالشعورالالمباألةأسلوبعنمختلفااتجاهآتتخذ
السطجةاألمورئحولفالمعهالحقيقيةالشركةوتطلبكإنسانفردكلتعاملإنهابعض
وأخبهاإلنسانبينحواجزتشكلالووحىوالمستوىوالجنسوالثقافةوالطقةالروةمثل

المسيحالسيدنصيحةمنيتضحوهذا

أثرباءكوالإخوثكوالأصدتاءكفالتدغعشاءاوغداءنعتإذا
صنعتاإفىبلمكاأللكككونأيضآهميدعوكلئالاألغنياءالجرانوال

لهمليسإفىالطوبىلكفيكونوالعمىوالعرجالجدعالمساكينفادغضيافة
t1YUلوتاايكافوكحتى

الصالحالسامرىمثلفىيسوعالربذكرهالقريبلمحبةتمثيلأصدقان
السيديقارنالمثلهذاففىقريبىهومنأالسؤالعلىإجابةئذمهالذى

عاناهماوبينالجريمالرجلثحاهوالالوىالكاهنمشاعرجودبينالمسيح

وضمدنزلذوالسامرلننالبهودبينالتقليديةالعداوةرغمالسامرئ

لوقااالتكاليفبدفعويلتزمعليهىيوبانواهغالفندقالىوحملهجروحه
فيغيرالقريبمعنىعنثوريةصورةيعطىالمعلهذاإن1521370

يجببللآلخرقريبأيكونأنيمكنإنسانكلأنينويللقريبالقديمالمفهوم
وآالمهحياتهيشاركهأناستعدادعلىفيكونحاجةلهمادامتقريبأيكونأن

الثمنويدفعحقيقيةمشاركة

أماميوقفناالمسيحيةالمحبةمعنىفهمفىاالعماقهذهعنلنايكشفإذيسوعالربإن
المقياسهذاأمامنفسهواحدكليفحصوإذاإلأشرناأنسبقالتىالكمالاخالقيات

وبهذهالمقدارذاإليهيحتاجمنلكلقلبهيفتحأنيستطيعفمنوبقصورهبضالتهيشعر
المعاناةمنمزيداإالالعمقبهذااالخرينمشاركةنتيجةثكونأنيمكنوماذاIالصورة
لمنالصليبهوهذالكنالنرخدمةفىذوبانهأوواحتراقهاإلنسانحياةواعتصارالدائمة

القريبيحبوهوحياتهدفعإذالمسيحاتخذهالذىالطريقهووهذاالمسيحيتبعأنيريد
الصليبطريقفىونمشىنتبعهأنيدناسوهويخفصهلكى
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نستكينيجعلناوالهمتنامنيئيطالالكاملةالشركةهذهإلىالوصولعنعجزنان

أنقبلمنذكرناكماعليناينبغىنمااالفلبالمستوىونرضىونقبلاإلنسانىللضعف
بحاجتنانشعرالوقتنفسوفىcفيهنسيرأنالمسيحبمعونةنجاهدبلالطريقهذانهملال

وهكذصليباريقLiمعهرحلتناأثناءفىضعفناأوقصرناإذاالمستمرةالتوبةإر
نطلبفاللهوالتلمذةالطاعةطريقيتطلبهمابكلراضيناليهمتطلعيندائمأنعيش
11الكنيسةفىللمستريحينويل4الالتوفيقيةبالحلولالراحة

فهاوصأأب

المسيحيةالمحبةاوصافنالحظأنوحياتهالمسيحالسيدأحاديثخاللمننستطبع
الصداقةاواألخويةوالمحبةStorgeالعائليةالمحبةعنتختلفأنهاوكيفagapeأغالى

PhiliOاالخرالجنسومحبةErosفىعليهمانطلقكلعنيختلفآخرشىءإنها

عميقةركةإنهاوأعماقهامعناهارأيناوقدمحبةأوحبلفظالعاديةتعامالتنا

أوصافهاوهذهاآلخرالشخصمع

si

C

أىهوالقريبأنرأيناالصالحالسامرىمثلففىمداهافىثاملألالمسيحيةالمحبة
بالفعلثورىالوصفهذاإنوعقيدتهولونهجنسيثهكانتمهمايصادفناإنسان

إلىبالكامليصلوالمالتاسفإناإلنسانىوالفكرالمدئيةتقذمعلىالقرونمرورورغم
منالحاضرعمرنافىنراهماهوذلكعلىوالدليلوثوريتهالمعنىهذاأعماق

المسيحنالوعندماغيرهمعندكماالمسيحديانةتابعىعندوتفرقةوتحئزتعصئب
نقومأنقصدبلكراهيتهمعدمأىسلبيأمعنىديقصيكنلمأعداءآأحبوا
المسيحيةالمحبةإنالخيرلهمونريدلهمونغفرونسالمهممعهمعالقةلنبدأإيجالطبعمل

اإليجالىالعملإلىذلكتتعدىبلالشزتقاومواالالسلئىباالتجاهتكتفىال
بالخيرالشراغلبواإلحسانوالمباركةكالصالة

لتقديمهاثرطكالمحبةرذتنتظرالأىالمحبةرذالتظارعلىتؤسسالالمسيحيةوالمحبة

المسيحالسيدقالفقد

الذينيحئونأيضأاطاالةفإنلكملضلألىكئونكمينالأحبببئالنا
الحطاةإلنلكمفضلفأىإليكمجمسنونالذينإلىأحسنغااللمحبوضهم
فضلفأىمنهمتستردواأنترجونالذينأترضموانهكذايفعلونأيضأ
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6لوتا10المثلمنهميستردوالكىالحطاةيقرضونأيضأالحطاةفإنكم
32ri

الزمالةمحبةعندهتكونأنيمكنالعادىاإلنسانإنيقولأنالمسيحالسيديدسوكانما
مجمانائعطىألنهاعنهاتختلفأنفيجبالملكوتأبناءمحبةأماPhilioوالصداقة
العطاءطبيعاألنتعطىبلتأخذلكىالتعطىإنهاوبسخاء

تتجهمنإمتيازاثأوصفاتعلىتعتحدوالباالستحقاقتعطىالالمسيحيةوالمحبة3

والصالحالجمالمثلالمحبةتستحقمغينةصفاتنحوتتجهالعاديةالمحبةإننحوه
تنظرالالمسيحيةالمحبةلكنالصفاتمنذلكروغوالمرحوالذكاءوالوفاءوالزقة

بالبرصوالمصابينوالمجانينالمرضىنحووحئهبحنانهيسوعاتجهفقداألمورهذهكهألى
لهمقالمعهموياكلخطاةيقبللماذاالفريسيونسألهوعندماوالخطاةوالمطرودين

يسوعرعوقدsiVة2مرقسIالمرضىبلطبيبإلىاالصحاءيحتاجالا
أمثالهوفىحياتهفىاالتجاههذاعن

محبةالعاديةالناسمحبةمثلليستالمسيحتعليمفىالمسيحيةالمحبةأنوالحالصة
واالشرارالشاكرينغيرعلىميعثمبانهأيصفهالذىاللةعبةهومئالهالكنناقصة
األبرارعلىويمطروالصالحيناالثرارعلىسهيشرقو3506الو

السمواتفىالذىأبيهممثليكونواأنالمؤمنينوعلى5toمتوالظالمين
انكماكاملينأنتمافكوكأ636لوارحيمأيضاأبامأنكمارحماءفكونوا

548متكاملهوالسمواتفىالذىآأبا

بمحبةيتمثلالمسيحيهمحبتهتكونأنيريدالذىفاإلنسانالموضوعلبهنا
المسيحيةثوريةهىهذهالمنطلقةالسخبةاللةبمحبةبلالمحترسةالمتحفظةالناس

روحيةكائناتباعتبارهمالناسوقدرةالناستجاهالسخيةالغنئةاللةمحبةتظهرالنها
اللةصورةعلىكمخلوقاإلنسانيتصرفوهناحياتهمفىالمحبةهذهيعكسواأذ
تحكمهاكجماعاتأوالبقاءوتنازعالحياةصراعفىغيرهمعيتنافسممحيوانال

لمماوالفريسيينالكنبةبزعلىيزيدلنبرناإنعيةاالبئوصراعاتهاالجماعةقواعد
17عليناوتنعكسهذهاللةمحبةتحزكنا

هدفها

عنتختلفطبيعتهاأننجدالمسيححياةفىظهرتكماللمحبةدراستنامن
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كاالتوبةإلىخطاةبلأبراراألدعوآتلمقالفإنهوالمالوفةالمعروفةلمحبة
الفكرهاجموبذلكخطاةانهمالمعروفينبالناسنفسهربطالوقتنفمىوفى

األبراربيناللةنظرفىواضحفاصليوجدانهمضمونهكانالذىالشائعاليهودى
إلىاللةنظرةبأنتقولكانتالتىالنظريةجانبايسوعطرحلقدواالشرار
بالناموسالناسعالقةأساسعلىوالعقاالجزاقالعدلفكرةتحكمهاالناس

لألبراروشاملةسخئةاللةمحبةأنأظهرإذالمفاهيمغيرالمحئةعنيسوعوتعليم
ومنالفداقللعدلجديدمفهومإدراكإلىالطريقفتحوبذلكواألشرار
251متواألجورأالفعلةقملالحقيقةهذهتشرحالتىاألمثلةأفضل
صاحبنرىالمثلذلكفىالسحواتملكوتالمسيحبهشئهالذى16

كاجرةدينارعلىمعهمويتفقلكرمهقعلةيستأجرالبيترثأوالعمل
قبلئمالنهارمنتصففىثمالنهاربدءمنساعاتبعديخرجونراهيومية

فىجاءوعندماالكرمفىليعملوافعلةيرسلمرةكلوفىبساعةاليومنهاية

دفعاالجرةليدفعاليهودىالتوقيتحسبعشرةالثانيةالساعةاليومختام
سيعطيهمأنهالنهارأولمنعملواالذينوتؤقعمتاخريناشتغلواللذيندينارا

واحدأدينارأواحدكلأيضاأعطاهمبأنهفوجئوالكنهمدينارمنثرا
نحنبناساويتهموقدواحدةساعةعملوااآليخرونهؤالءقائلينفتذمروا
منالعدلإلىنظرثاإذاطبيعياتذمراهذاوكانوالحرأالنهارثقلاحتملناالذين

صاحبيامنهملواحدقالالبيتربلكنوالتوزيعيةالنسبيةنأحيته

أنأريدقإفىواذهبلكالذىفخذديناركلمعىاتفقتأماظلمتكما

شريرةعينكأملىبماأريدماأفعلأنلىيئأؤمامثلكاألخيرهذاأعطى

ا25ir5متIصالحأناألق

ربنبرىءأننستطيعالإنناالمتلهذاعلىتعليقاالالهوتينأحديقول
بالمقاييسالعدالةنقيسكناإذاالمساواةوعدمالظلمتهمةمنالمثلهذافىالبيت

كونهلكنواحددينارأجرعلىالعمالمعاتفقالعملصاحبأنمعألله18البشرية

قانونأىيخالفالأنهمعطبيعىغيرأمرأيعتبرمتأخريناشتغلوالمننسبياكبيراأجرأدفع
اكدرللعملاكبرأجرأتتوقعثريةالبالعدالةلكنوعدأو
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يتعاملعندماالعدالةفىالبشريةبالمقاييسمقيدغيراللةأنهىالمثلفىالجوهريةالنقطة

كانممااكئرمتأخريناشتغلوالمنمكافأةيعطىجعلتهسبببالالفياضةمحبتهأنالناسمع

التوزيعيةالعدالةنظروجهةمنيفكرونوهمثرااشتغلواالذينوأولئليطلبواأنيمكن

علىتقفالمسيحيةالمحبةالنريضالطلبلكنأكدريأخذوابانطالبواواالسشحقاق
مكاخمهاوتحلوتبطلهاالتوزيعيةالعدالةمنأعلىمستوى

االستحقاقجانبيمثلاكبراالبنفإنالضالاالبنمثلفىنجدهالفكرهذاونفس

وزيتجاولمكئيرةسنينأباهخدمألنهويشكويتذمرأنلهيحقنظرهوجهةومنوالعدل
باألبإذاسلوكهفىسحتهترأكانالذىغراألاالبنجاءفلماذلكومعقطوصيئه

يستحقهيكنمالملهيبذل

تعطىعندماواستحقاقهبقيمتهالشخصتقيسالاللةمحبةأنيبينأنيريدالمسيحلكن

بقدرالمحبةمنلهوتقدمالشخصقيمةتقيسإنهااالنسانيةالمحبةتفعلهماهذالهنفسها

تخلقالتىهىاللةومحبةخالقاللةفإنهكذاليستاللةمحبةلكنيستحقأنهترىما
القيمة

هذهكانتإذاوحتىاللةصورةعلىكمخلوقمغينةقيمةلهاللهنظرفىالخاطىءإن

الروحوعملباإليماناستعادتهايستطيعلكنهالخطةبسبااإلنسانفىتشموهتقدالصورة
الحياةفيهتثروالمحبةفيهالمحبةانسكبتالذىالقدس

لكائنمغينةقيمةتعطىأنهاالنقصدالقيمةتخلقالتىهىاللةعبةإننقولعندما

بسببفقدهاالتىتيمتهلإلنسانإمكانياتتحققالمسيحفىامحبةإنلهالقيمة

جديدمنتخلقهألنهاالحياةلإلنسانثعيدوالمحبةاططيه

الحقيقىالستحقاقنااعتباردونالحبةيعطنااللةأنمنفبالرغمالمحبةهدفهوهذا

سبيلوعلىالصحيحباالسلوبمعهاتجاوبناإذاإالحمياتنافىفعالةتكونالالمحبةهذهلكن
نعفرأننحناستعدادناعليتوقفخطاياناغفرانأنيوضحالمسيحالسيدفإنالمئال

إناألولىرسالتهفىيوحناويقولالقريبنحببأنيوصينااالنجيلفإنكذلكلآلخرين

لإلخوةمحبتناهولئةمحبتناوامتحاناختبأر

لكنفضاليحبناإنهالنستحقهاأمنستحقهاكناسواءاليناتتجهاللةمحبةفكأنما

هوالقريبالمهمحبةعلوالقدوةالمحبةفىبةالرليناتوتظأنهوالمحبةهدف

85



كمخلوقاتنفوسناإلىنضظربلسلبيااللةلمحبةمتلقينمجردانفسنانعتبراالينبغىذلك

اآلخرينحياةوفىحياتنافىمحبتهقصدننجزأناللةيدعونامسئولةنثطة

المحبةهذهعلىردالهنقدمهأنيمكنشىءإلىجمعاجألنهليسيحبنااللةأننرىوهكذا

فىفندخلمعهاوالتجاوبالمحبةرذفىالرغبةفينهـاتثيرالمحبةهذهأنبهدفيحبناولكنه

ذواتنالهنقذمإذمعهثصركة

نحواعلىإلىمحبةحركةفيناتثيرأنتهدفلكنهاإليناأسفلالتتجهاللةمحبةإن
اللة

ودونمستحقينيكونواأندوناآلخريننحبأنيجبفنحنالقياسنفسوعلى

القدرةاآلخرينفىنوقظأنالخلصةالسخثةمحبتناطريقعننحاولولكنناالمحبةرذانتظار

التىفيصتهمويكتشفوايتبينواأناآلخريننعاونوهكذاالمحبةيتلقونكماالمحبةيقدمواأنعلى

وطاقاتقدراتلدجهمأناسمنفكمبالمسيحواإليمانبالتوبةعليهالصولايستطبعون

منيطلقهامنتجدالالخهاساكنةخامدةتظلالقدراتهذهلكنوالعطاءالحثعلىهائلة

أهدافبالمضحيةغلصةحقيقيةحبلمساتالقدراتهذهتصادفوعندماركودها

شركةفىاإلنسانيدخلوهكذالآلخرينوافرأحئافتعطىالطاقاتهذهتتفجرأنانية

الناللةمنالعالميمتلىءأوالمحبةمنالعالمفيمتلىءاآلخرينمعواالخذالعطاءمنمتبادلة
المسيحيةالمحبةهدفهومذامحبةاللة

النفسمحبة3

العهدمنيسوعالرباقتبسهاالتىالوصيةإنالجدلمثاريعتبرموضوعإلىاآلنناق
تحثهىثالثةوصيةالقولهذايتضمنفهلكنفسكقريبكتحثةتقولالقديم
بكمالناعىيفعلأنتريدونمافكلالمسيحذكرهالذىالذهبىالقانونإنأنفسك

يكونأنيفترضألنهالراىهذايؤيدأنهيبدو72siمتبهمأيضاأنتمهكذاافعلوا
الوقتنفسفىلكنناللغيرالخيريفعلأنفواجبهلذلكلنفسهالخيرفىراغبااإلنسان

المسبحالسيدأحاديثكانتربمابلالنفسبمحبةتوصىالجديدالعهدفىنصوصانجدال

تؤيدهاممااكئرالنفسمحبةتعارض

أنهمنجدالوسطىالعصوروفىسةللكنياألولىالعصورتاريخفىاالباءلبعضنقرأونحن
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أوغسطبنوسفالقديسالمسيحيةاالخالقمنجزءأباعتبإرهاالنفسمحبةفكرةيقبلونانوا
أنهإالاألحمىالخيرباعتبارهالنفسهالدائصةالسعادةاإلنسانيطلبأنعادياأمرأيعتبره
وببتعدنفسهيتجاوزأناإلنساناستطاعذاإالينجحالالسعادةنحواإلنسانسعىإنيقول

اإلنسانفيهايعرفالتىاللحظةوفىاللةوهواالبدىالخيرنحوويتجهالزائلةاألشياءعن
وأنهللنفسىاألشالخيرباعتبارهاللةمحبةتتطلبللنفسالحقيقيةألمحبةأنيتعلماللةمحبة
19اللةأجلمننفسهيحمبأنيجب

الوسطىالقرونفىالمسيحىالفكرفىاألثراكبرالتفكيرمنالنوعهذالمثلكانوقد

فىيتدرجاإلنسانإنClairvauxofBernardStكليرفوأوفبرناردالقديمىقالفقد
ألجلاللةمحبةإلىذلكومننفسهخيرألجلاللةمحبةإلىينتقلثمنفسهفيتدأبمحبةالمحبة
20اللةوألجلاللةمحبةخاللمننفسهمحبهوإلىاللةذات

وإنكارهاالذاتإلغاءعنيتحدثونMysticsالمسيحيونالنساككانوآخرحينوبين

الكاملةاللةمحبةنبعضهموقالاللةفىالفردىاإلنسانوجوديذوبأويفضىحتىتمامأ
Cاإلطالقكلالذاتلخيراعتبارفيهايوضعالالتىهى

الخظعلىغريبةالنفسمحبةفكرةأنيرونمنهمكثهريننجدالمحدثينالمفكرينإلىأتينافإذا
حالةهىالذأتمحبةإنأحدهمويقولتمامالرفضأنويجبالجديدللعهدالفكرى
كيفبالطبيعةيعرفإنسانوكلالشزنحوإرادتهانحرافأساسوهىالطييعيةاإلنسان

نفسكتحببالطيعةأنككماقبريبكتحبأنهىالثانيةالوصيةفتفسيرلذلكنفسهيحث
محبةتجعلإنهابالعكسبلالنفسمحبةتعنىالكالنفسالفريببمحبةالوصيةفإنوهكذا
22النفسمحبةعلىتتغلبالقريب

أمرالنفسمحبةأنتفترضالثانيةالوصيةألنومعقوليةوجاهةالرأىهذافىنرىننال

كانتمهماللنفسمحبةأيةفإنكذلكراالممومادابهتوصىفالاالنسانفىطبيعى

المسيحيآلاالخالقجوهرمعتتفقالوروحانيةسامية

فلقدكثيرينمنصحيحأفهماتفهملمالمسيحيةفىالذاتإنكارفكرةأنعلى
األخالقتقتضيهمطلباليسالذاثاحتقارأنوالواقعللذاتاحتقاراالبعضتصؤرها
خطاياهبانعركثالذىالمسيحىإنبرونرإميلالحديثالالهوقالعالمفالوقدالمسيحية

أوصلهالتىبقيحتهويفثرنفسهيقبلأنالبداللةأمامتمررقدوأنهغفرتقد
يقودالذىالذاتتقملمعنىهوهذأشاكرأذلكيفعلوأنوفدائهبخليفتهاللةإليها
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والموتالخطبةعبوديةمنمفدياورحمتهاللةلمحبةهدفاباعتبارهذاتهاحترامإلىإلنسان
23اللةابناءعدادوفى

أجلمنبثباثوقوفهمدونعاثقأيقفلمالمسيحييناتضاعجعلالذىالسببهوهذا
منيمنعهملماتضاعهمإنبلمإلؤجهتانتىاالنتقاداترغمحياتهموأسلوبعقيدتهم

تقبلأنإاللديهمكانتالتىالعلياالمثلمعتناصقفىتسيرليجعلوهاالمسكونةيفتنواأن
أساسهاالخيرتجاهالىهذاألنبالذاتاالعتدادمعيختلطأنينبعىالواحترامهاالذات

بالثةاإليمانمغبداللنفسباولفخربالذاتاالعجاب

الذاتبكاجاتاكانسواءبالذاتاألهماممنموقفنايكونماذاالمفهومهذاضوءفى

وغفراناليومىبخبزناتتعلقطلباتتتضمنالربانيةالصالةإنالروحيةأوالجسدية

النفسإلىتشيرالمسيحأقوالبعضأنعنفضالهذاالتجربةمنوانقاذناخطايانا
حاجاتكلهاوهذهوئرهاللةملكوتاوالاطلبواكقولهوحاجاخهماوالجسد

نفسهوخسركلهالعالمربحلواإلنسانينثفع431sIMوكسؤلكمتزادالجسد
األحمىخيرهاناحيةمنبالنفسلالهتمامواجباهناكأنتفترضاالقوالهذه

االهماميكونفكيفعليهنتغلبأنيجبالذىالشزأساسهىالذاتمحبةكانتفإذا
باالهماماالنانبةمنذكيانوعأهذائعذأالومقبوالجائزاأمرااالبديةالخياةلتحقيقبالذات
الزائلةالجوانبمنللنفسوأبقىأنقىبجانب

ويوحنايعقوبطلبعلىالمسيحالسيدجوابفىنجدهالظاهرىالتناقضلهذاالمفتاحإن

يمينهعنفهماواحديكونأنالبشصرمتىروايةحسبأمهماطلبعلىأوزبدىابنى

لكميكونعطمافيكميصميرأنأرادمنأالمسيحقالفقدمجدهفىيسارهعنواالخر
ياتلمأيضااإلنسانابنألنعبداللجميعيكونأوألفيكميصيرأنأرادومنخادمأ
هذاونفس4354ة10مركثرينعنفديةنفسهوليبذلليخدمبلئيحدتم
مننفسهجهلكومنجمهلكهانفسهيخلصأنأرادمنالقولفىنجدهالظاهرىالتناقض

نفرقأنعليناينبغىاألقوالهذهنفهمأنأردناإذااإنن61250متمجدهاأجلى
الذاتمصلحةعلىالتركيزيكونالذاتمحبةففىالخيرمحبةوالذاتمحبةبين

الخيرمحبةفىبينماممكنةمرةأطولبهاوتتعلقلحاجاتهاشباعاتنالأنوشوقهاوركباتها

الخيرباعتبارهالمحةلملكوتنفسهاتكرسبانعياوتعلوذاتهاتتخطىأنالىالذاتتسعى

هذاكانلوحتىالغايةتلكسبيلفىثىءبكلتضخىألناستعدادعلىوتكوناالسى
نفسهاالحياةهوالشىء
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نفسهمجبأندوناللةبملكوتيهغأنمالشخصالممكنمنيكونكيفيوضحذا
وينبغىاألبديةالحياةوهواألسىالخيرفىالمشاركةبلذاتهإرضاءستليورغبتههدفهألن
متاعبهعنتعويضالإلنسانئعطىجائزةأومكافأةليستاالبديةالخياةأننالحظأن

أستمرأرهىبلنقتنيهخارجياشيئاليستاالبديةالحياةإنالحياةهذهفىوتضحياته
نوعمممااالبديةالحياةإنفعالفيهاتظهربدأتالتىاالمكاناتتحقيقصورةفىلحيآتنا
بحياةفعالبدأأنبعديستمرإنجازوهوشخصياتناوفىفبناالمحبةحياةانجازاتفيهاالحياةمن

معنطلبهالذىاللةملكوتفإنذلكوفوقالكمالنبلغحتىبالمحبةالعاملاإليمان
وبالقريببالئةعالقةإنهبلالذاتتقتنيهاالتىالخاصةممتلكاتنامنكعثىءنطلبهالئره

فإنالخاصةباهتماماتهانشغالهكلاإلنسانفيهاينسىشركةأنهاإلنسانهايدخل

سيجدذاتهعطاءوفىالذاتمحبةفضسأنمنهتتطلبللكوتاحياةنحواإلنسانتطلعات
الحقةوالسعادةالخقيقيةالحياة

واساالففسرغباتإرضاءوهدفهاالذاتمحبةهوالجسدiىالحياةأساسإن

عنهاوالسمؤالذاتتخطىإلىتقودالئىالقريبومحبةاللةمحبةهوالروحفىالحياة
فىالحياةاختارفإذاالمتعارضينالمبدأينهذينمنواحدايتبعأنيختارأنفردكلوعلى
ذاتهالجلوليسالملكوثذاتألجلالملكوتمحبةأجلمنذلكسيفعلفإنهالروح

المهذبةاألنانيةمننوعااللةملكوتفىاألبديةالحياةفىاإلنسانرغبةتصيرالوبذلكهو
الملكوتفىاإلنسانرغبةتصيربلدنياذاتمنبدالراقيةذاتااإلنسانفيهايحبالتى
والقريبلئةتمامانفسهبتقديمئمإمانفسهيتخطىأنإلىروحىكمخلوقتطلعههى

والمصالحةوالتساعالمحبة4

المحبةنماذجبحضفىالتأملإلىحاجةفىانفسنانجديمموصالمحبةاستعرضناأنبعد
بدءذىوبادىءالمسيحيسوعالربالمجدلهمخلصناوحياةتعاليمفىتبدوكماالمسيحية

جديدكناموسالمسيحالسيدأقوالإلىنظرناذاأنناوهواليهألمحناأنسبقمانكررأنلمجب

هذهالىننظرأذينبغىنماواالخطاءالحيرةمنلكثيريننتعرضفإنناJYWYناينفح
المبادىءشهافنستخلصالمواقفبعضفىالمحبةتعملهأنيمكنلمامماذجبإعتبارهااالقوال
التشريعحرفياتالللسلوكاالساسية

النفسبواطنإلىتتجهأنهاإليهاأشرناالتىالمسيحالسيدعنداالخالقياتخصائصومن
إن5Isitممتللغضبالمسيحإدانةكانتاالساسهذاوعلىظواهرهاقبل
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عهاينتجالتىالقويةاإلنسانيةاالنفعاالتأحدمنالمحبةموقفعلىاضوتلقىاإلدانةذه
النفعالاستسلمإذااإلنسانأنالمعروفومنالناسلينالعالقاتفىانتوترمنالكثير

بذلكفينشأكرامتهنويهيغيرهمشاعريجرحماكثيرافإنهأعصابهيضبطولمالغضب
مشاعرإضعافعواملمنعامالالعضبيكونوبذلكاآلخرينوبينبينةنفممىحاجز

أنيسوعالرباعتبرولقديكونمابأسرعمعالجتهالضرورىومنالناسبيناالخؤة
العالقاتإلىالصفاءوإعادةالغضبعنالمتولدةالمرارةمشاعرمداواةاإلنسانواجب

إلىقربانكقدتفإنذاتهدئةالتعبدواجبتسبقأولويةالواجبلهذاأنيسوعاعتبر
أوالواذهبالمذبحقدامقربانكهناكفاتركعليكشيئاالخيكأنتذكرتوهناكالمذبح
التصالحيمكنوال24و523متقربانكوقذمتعالوحينئذأخيكمعأصطلح

واغفرقائليننصلىأنالسيدعفمناالريانيةالصالةوفىالتساعأوبالغفرانإالالغضببعد
بعدالمسيحالسيدأضافوقد6Uمتاليناللمذنبينأيضأنحننغفركماذنوبنالنا

تغفروالمنو6السماوىوآأبأيضالكميغفرزالتهمللناسغفرتمإنفإنهقولهذلك
نتبينأنونستطبعitj15ة6متزالتكمأيضأأبوآلكميغفرالزالتهمللناس
مرةآيارثسالهعندمابطرسعلىالمسيحالسيدردمنللتساعاإلنساناستعدادأهمية

أىالناموسىالفكريظهروهنامراتسبعإلىهللهأغفروأناأخىالىيخطىء
تسمحأنيمكنهاالمسيحتعاليمحماحةأنبطرسظنلقدالمراتوعددبالحرفاإللتزام
سبعةالالهودعندشائعاكانكماثالئةمنللغفرانالقابلةاإلساءةمراتعددبزيادة
سبعإلىلكأقولاللهفقالالتفكيرناموسيةكلتعليمهثوريةتبينالمسيحإجابةلكن
يكونأنهناوالمقصودsiAsijsiتمراتسبعمرةسبعينإلىبلمرات
كومفىالتساعىSالثورالفكرهذاأعماقالمسيحالسيدشرحوقدحدودبالالغفران

تدثنسيدهسامحهالذىالعبدقصةيحكىوهوsiAr235متالمديونينبمثلاللة

ولكنالجنيهاتماللناآلنتساوىالبعضتقديرفىوهىوزنةآالفعشرةجداكبيرا

جنيهادشرينحوالىديناربمئةلهمديناكانالذىالعبدرفيقهيرحملمالعبدذلك

بالطبعذلكوكانعليهلهكانماكليوفىحتىالمعذبينإلىسفمهسيدهأنالمثيجةفكانت
مستحبآل

عندطبيعىتجاوبهوفالتساعشكبالواضحةالمحبةووصيةالتساعبينالعالقةان

وغفرانهاللةرحمةاستمرارإنالمسيحالسيدويقولورحمهسامحهافةأنيعرفمن
محرومالمتساعغيرفالشخصنفسهاإلنسانفىتظهرالتىالتساعيروجممثروطلإلنسان

هذايسامحهأناللةاستعدادكانمهماالدهغقرانلنوالمؤهالتجعلهالتىالتواضعنعمةمن
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اإلنسانبينالشركةإعادةوهوالتساعهدففهوالثانىالجانبأمالتساعمنواحدانب
يعطىأنيحتاجالبشريةاالطرافمنطرفصإناإلنسانوأخيهاإلنسانوبينواللة

اللةوبينبينهموالعالقةمابقدرأخطاواقدالجميعألنذلكالغفرانينالوأنالغفران
افةغفراناإلنسانينالوكمااللةغفرانإلىيحتاجونوالجميعصدعأوشرفيأصابهامد

المصالحةوتتمالعالقةفتعودلغيرهيغفرأنأيضاعليهيمب

المصالحةبدونالبعضبعضهمالىأساءواالذينالناسبينيتحققالالسالمأنوبديهى
اللةأبناءألنهمالسالملصانعىطولىالجبلعلىالعظةمستهلفىالمسيحالسيدقالولهذأ

يدعونالناسبينالمصالحةتحقيقعواتقهمعلىونياخذمنفإن59متيدعونأ

5كو1لنفسهالعالممصالحاالمسيحفىكانالذىاللةبعمليقومونألخهمأل2فةاأبنا

بينوالشركةاالنسجامإعادةوهدفهالمحبةمنالنابعةالرحمةأعمالمنعملالتساعإن
البشربينواالخؤةالسالماتنشرالتىالقويةالمحبةأسلحةمنفهوالناس

ثزالمقاومةوعدماألعداءمحبة5

قولهالجبلعلىالعظةفىالمسيحالسيدأقوالمن

المثركلقاوموااللكمألتولأناوأمابسنوسنبعينعينتيلأنهبمهـ
يخاصمكأنأوادومنأيضأاالخرلهفحؤلاأليمنخذكعلىلطمكمنبل

معهفادهبواحداميالسالزلومنأيضأالرداءلهفاتركلوبكويأظ
توذهفالمنكيقترضأنأرادومنألعطهدألكمنأثنبن

أجوالكمألتولأناوأماعدؤكوتبعضكترلتحبئلمحلأنهعبم
53844متأعداءم

أجزاءوهناكبالغةصعوبةالتفسرفىوالحرفيينموسيينالناأمامتضعاالقوالهذه
روميةرسالةفىالرسولبولسأقوالمثلاالقوالهذهمنمستوحاةالجديدالعهدفىأخرى
فىبطرسوأقوال67االولىكورنثوسرسالةفىأقوالهوكذلك121721

39األوليرسالته

يسمحكانالذىالقديمالعهدناموسعناالقوالهذهاختالفهونالحظهماوأول
أذيةحصلتوإنالقديمالعهدشركةتقولفعآلالوافعالضررحدودفىثليالبالجعاملة

86



خروجاغبرجلورجالبيدويدابسنوستابعينوعينابنفنفساعطى
21r2الويننكذلك42وt2siVsi2تثsiYsiيثيرماالن

ولكنعليهابالسكوتوالبمثلهاالاإلساءةبرديوصىالمسيحالسيدأنهوااللتفات
بإختيارهاإلنسانيقومبأنيوصىلكنهالثرمقاومةبعدميكتفىالفهوبعكسها
اآلخرالخالهيعرضفهووالسخاءالعطاءمنمزيدأساسهآخرنوعمنبتحاوب
ميالتسخيرهيريدمنمعميلينويسيرالخاصمةأرادلمنالثوبمعالرداءويتركللضرب

حدااو

فماذاالخيرةمنبكثيرلشعرناحرفياناموسيأتفسيرااألمثلةهذهتفسيرأردناأنناولو

الفربمنمزيدإلىتطاولبلالخذعلىباللطميكتفلمالمعتدىأنلوالموقفيكون
يكتفلمالمفترىالطامعذلكأنلوالموقفيكونوماذاالوسائلبكلواإليذاءواالهانة

لووماذاوالمنقوالتالمقتنياتوبافىالبيتأثاثاتفىطمعبلالثوبمعبالرداء
نرىهنادائمةعبوديةبالقوةيستعبدهأنوأرادلالنسانتسخيرهفىالمسحراسترسل

نماذجبإعتبارهااإلنظرنالولكنناحرفئكناموساالمثلةهذهتفسيرمحاولةسذاجة

لالستفادةرائعامجاالفهاسنجدفإننااإليذاءمحاولةمواجهةفىالتجاوبمبئالسلوب
تنتظروالاالستحقاقعلىبناءممعطىالالمسيحيةالمحبةأنقبلمنرأينالقدواالستنارة

تتجهمنيطرأعلمابسببيتنرالالنفسفىدالماتجاهعنتعبيرهىإنمالهارذآأوئحاوبأ

وعندماواالبراولألشراريقدمهاالتىاللةكمحبةإغامشاعرأوظروفمنالحبةتحوهم
كانلوحتىاآلخرالشخصمحبةفىنستمرأنيقصدفهوالشزتقاومواالالمسيحالسيديقول
انبلمشروطةليستالمسيحيةالمحبةأننبينلكىلناموذياماوقتفىالشخصذلك

كانوامهماالغيرحاجاتتواجهبأنتهغرائعةبهابيةبولكنهاخامدةسلبيةتبقىالالمحبة
منليسالذيناالعداءمنموقفنافىيظهرالأمافةمحبةمثلكانتماإذامحبتناامتحانفإن

بالمحبةمإليتجهأنالعادىاإلنسانعلىالسهل

لهميسببونممناإلنتقامعنيمتنعواأنلتالميذهمطالبتهأنالمسيحالسيدعلىخافيايكنلم
علبالإنهراحةيقولفهوطبيعيأأوعاديآأمرايكنلمأعداءهميحئواوأناألذى
هؤالءفإنوالخطاةالعشارينمئلالعادلننالناسعندالمألوفالعادىالسلوكتالميذهمن

منيطلبأنهيذكريسوعإنالمحبةمقابلالمحبةووردونأحبائهمعلىيسلمونالداس
الكاملةاطةمحبةعنليعيروااآلخرينعلىيرهميدنىأنتالميذه

الكامنةوالحكمةالسيكلوجيةالمزاياعناتخفىاللاالقواهذهفىالعمليةالصعوباتوليت
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الشزيغلبئكالقائالكتبعندماالحكمةئلكإلىيشيركانبولسأنشكواليهأ
مقابلةأناإلنسانيةالعالقاتفىواختباريأعملياالمعروفمنفإنهبالخيرالشزاغلببل

ولوالوقودمنمزيداالعداوةنارإلىوتضيفاإليذاءعمليةتصعيدعنهاينتجبالشرالشر
والغضباألذىنيرانأنالمحتملفمنبمثلهااإلساءةردعنتوقفاالطرافمنطرفأأن

فإنصالحبعحلالشزقابلالنزاعأطرافمنطرفاأنلوجدأوباألولىتخمدأوتتوقف
سخاءمنيخجلقدوأذيتهشرهفىالممادىالطرفألناكبريكونالنزاعتوقفإخال
عدؤكجاعإنةلtقعندماالرسوليولسقصدهماوهذااالخرالطرفوأريحية
12رورأسهعلىنارجمرتجمعهذافعلتأنألنكفاسقهعطقالنفاطعمه

بعضعندالعدوانيةالمظأهربعضسزلمعرفةالناسسلوكتحليلفىاكثرتعمقناأنناولو
هذهمنكثيرأأنلوجدنابالغراالذىوإيقاعبالذاتاإلعتدادعنهايتولدوالتىالناس
علملناكشفولقدبالخوفواإلحساساالمانبعدمالشعورالىاألصللىترجعالمظاهر
منسيةكلةقدأسبابإلىيعودالبشرينتابالذىبالنقصاإلحساسأنالتحليلىالنفس

روحإلىباإلضافةهذابالذاتاإلعتدادمنبمزيدالشعورعذاؤضأناإلنسانومجاول
كئهرينيشجعهذاكلالعمليةاإلنسانحمياةبدايةفىالنجاحنحوالمتهافتوالسعىالتنافس

شخصيةأسبابااألمانوعدمفبالخوالشعوروراءأننرىوهكذااللذاتاإلعتدادعلى
والمتصارعةالمتشابكةالعالقاتبينالتوازنيحفظأنالمجتمعويحاولاجتماعيةوأخرى

يحاولوالواجباتالحقوقمنمعفدبنظأمالبعضبعضهمعلىالناساعتداءومحاوالت
وهكذايخالفونهالمنوالعقوباتالجزاءاثمنأنواعبوضعبمراعاتهاالناسالزاماالالدعوة
العدالةقواعدإلىباللجوءاآلخريناعتداءاتضدحقوقناعنندافعأنجميعاتعلمنا
شيثأيعمللمالغراعتداءاتضدحقوقناعنللدفاعالقوانينإلىالتجاءناأنإالالبشرية

سبيلفىأحبانآإننابلالناسمنغيرنافىأوفيناالعدوانيةالدوافعإنتزاعمجالفى
المئلوفىحقوقناإلىالنهايةؤانصللعلناطلباتنافىنبالغلناحقأنهنعتقدماإلىالوصول
اعتداءذاتهاالمبالغةهذهوفىالحقأإلىنصلحتىبالباطلنتعلقالناسيقولالدارج

مبالغتناليواجهحقوقهفىأيضآيبالغيواجهناالذىاالخرالطرفأنوالباالغيرحقوقعلى
الحقوقمنفيهاالمبالغالمطالبمنالشرورةالحلقةبهذهالمتاعبتحدثوهكذا550نحن

نحققأننحاولونحنانقعالتىةالشرالحلقةهذهمننتخلصأننستطيعكيف
بلالشراومفالمحبةيفيضاالطرافمنطرفاأنهوالوحيدالطريقإناليشريةالعدالة
وشعورهالمعتدىمرارةيواجهأنالمسيحىاإلنسانيسئطيعهناالعطاءمنبمزيديواجهه
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العدوانمشاعرعنتمامأيختلفبعملاألمانعدم

اكبرعلىيحصلواأنيحاولونمنهناكالناسمنثالثةأنواعاهناكننقولأنويمكننا

للعطاءاستعدادعلىهممنوهناكالعطاءمنممكنقدرأقلبعطواوأناإلمتيازاتمنقدر
ينظرواأندونالكثبرللعطاءاستعدادعلىهممنالثاكوالنوعهمماهبنالونبقدرالكثير

االخذيريدونالذيناالولالنوعيقصدالمسيحالسيدأنشكوالهمينالونهماإلى
سوفهوالءمقاومتهمعدمطالبارالشرلقبمسئخدمايتحدثوهوالعطاءدون

معأولهمالمشابهاالولالنوعمعيتعاملونكانواماإذاوفرهمأطماعهممعيستمرون
معهميتنازعونسوفوبالتالىيالونمابقدرللعطاءاستعدادعلىفهؤالءالثافىألنوع

الذينالثاكبالنوعاالولالنوعالتقىإذاأماحقوقهمعلىيحصلوالممادامواحقوعلى
يوجدوحدهاالحالةهذهففىالنواياأفضلنحوهمويظهرونحقوقهممناكثريعطونهم

2للغيردقاءأالىأعداءمناالشرارهؤالءحياةتتغيرأنفىامل

يتعرضونالتىالشريرةاإلتجاهاتمعإيجابيابالمحبةالناسيتعاملأنهوالمسيحهدفان
ترذهفالمنكيقترضأنأرادومنفاعطهسألكمنقولهذلكعلىوالدليللها

أناإلنسانأرادفلويستقيمأنيمكنالالحرفىالتفسيرأننتاكدهنا542مت
الكسلعلىغيرهيشجعبيمايفلسسوفشكبالفإنهحرفيةأكوضيةالقولهذايطبق

الحقيقىالتعاطفبروجلنحيالنامرشدابإعتبارهالقولهذاإلينظرنالوولكنناوالبطالة
تالميذهالمسيحأرسلفعندماالوصيةبروحنحيافسوفالواعيةالمحبةمنالنابعوالسخاء
10ت1أعطوامجاناأخذتممجانالهمقالشياطينويخرجوامرضىويشفواليكرزوا

مالككلبعاذهباألبديةالحياةليرثيعملماذامعرفةطلبالذىللغنىوئال8
االقوالهذهإن1021مراتبعنىوتعالالسمماءفىكنزلكفيكونللفقراءوأعظ
عميقإحساسعلىالمؤسسالعطاءهوالعطاءمننادرانوعامناتقتضىالمحبةأنلناتبين

إنهممكنقدربأقلولبسعيستمابقدريعطىأناإلنسانيرغببحيثالغربحاجات
الذىواإلنساننحنحاجاتناوعلىأنفسناعلىالقلقمننتحررعندماعليهنقدرالذىالعطاء

إعتباردونالعطاءعلىبتدبىقديكونالذىالشخصهوبالخيرالشزيقابلأنيستطيع
مقاومةعدمأنالممكنمنكانوإنأنهالهايةفىنؤكدأنينبغىأنناعلىلنفسهأولمقتنياته

السيدأنأالالمعتدىاآلخرالطرففىجذرياتغييرأيحدثباإلحسانومقابلتهالشر
تغررفىالمحبةنجحتفسواكلالمسيحيةللمحبةهدفااوفرطاهذامنيتخذلمالمسيح

عدوانهفىالشريرزادلوحتىيسترأنيجبالمحبةاهاتجفإنتنجحلمأواالخرالشخص
علىوالجوابالوصيةحرفيةيتطلبالمسيحأنذلكمعنىكانإذاعماالبعضيتساءلوقد
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اللةمشيئةعنريعكانلكنهوتشريعاتقوانينيضعيكنلمالمسيحالسيدأنهولك
العجزأوالمجتمعضروراتالناسعلىتفرضهاالتىالمحدودياتالىنظردونالمطقةالكاملة
البشرى

فىسواءالبشرىبالنقصنعترفالوقتنفسوفىتطبيقهانحاولأنالبشرمخنوعلينا

تطبيقهاغدمالىأحيانايعرضناالذىالنقصهذااإلنسانيةالطيعةأوالمجتمعفىأوالفرد
نتحملأنعليناانماالنفسنااالعذارملتمسيننحياأوالضعفلهذانستكينالأنوعبينا

الدوامعلىالتوبةوآالمالصراعمعاناة

الغيردينونةوعدماعبة6

لكىتدينواالبالقولالمسيحالسيدعنهرعالمسيحيةللمحبةآخرمظهرأنرىهنا
لكميكالتكيلونبهالذىوبالكيلتدانونتدينونبهاالتىبالدينونةألنكمتدانواال

الناسمنالغيرسلوكاقبونسمنالقولبهذايقصدكانالمسيحولعل2و71ت

الغفرانوعدمالقسوةعنتعبيرذاتهحدفىالعملوهذاأخالقيةأحكامأعياويصدرون

اإلنسانوإقامةالذاتيةاإلنسانبعيرإلخفاءمحاولةهواألخرىالناحيةومنناحيةمن
تجعلالتىالكبرياءخطيةعلىدليلوحدهللةهىالدينونةلينمااالخرينعلىتاضيأنفسه

فهاسيئةجنتائاآلخرينولدينونةاآلخرينقدرمنويحطنفسهقدرمنيرفعاإلنسان
والربالفريسيينبينخالفنقطةهذهكانتوقدمعناالشركةمنالغيراستبعادأوعزل

يحتقرونهموكانواخطاةيسمونهمكانواعمنالفريسيوناعتزلفقدالمسيحيسوع

يحازىاللةأذكانعندهماألساسىوالمبدأبمعاشرتهمالتنجعنمنأنفسهمعلويخافون
برهمنيزيدأنإنسانكلواجبكاناالساسهذاوعلىاالشرارويعاقباالبرار

الرحمةدونالصارمةبالعدالةمحكومةالناموسحرفيةيحفظوالملمنمعاملئهموكانت

غيرهيدينمنأنأيضاالغيردينونةنتاممجمنكذلككهموانفصلوافنبذوهم
يتجاهلاألحيانأغلبوفىعنهمسئوليتهوينفىفريربأنهعليهيحكملمنشيئأيععلال

نفسهيظنمنأنهىالنتيجةفتكونمتعاليةبعينإليهينظرالنهالغيرفىالطبةالنواحى

السلوكمنبذاتهنوعاعيميفرضأنويحاوليدينهممنمعباحتقاريتعاملبارأ

إلىالناستقسمالنظرةهذهفمثلالناموسيةالدياناتأخطارأحدالغيردينونةوتعتبر

طاعتهمأساسعلىوذلكوالنجسالطاهروالثريرالصالحاألخالقناحيةمنطبقات
تكونالحتميةالنتيجةفإنوبذلكاألخالتيةوالقوانينضريعاتالتمنلمجموعةعصيانهمأو



القلبوقساوةوالرياءالذاقىاليزمنبنوععلمهمدونأوبعلمهميصابوناألبرارن
باليأسوشعورأملبخيبةالخطاةيصابالوقتنفسوفى

وعلىاإلنسانيةالمقاييسعلىمبنىالنهصحيحاليسالشكلبهذاالناستصنيفوإن

روحمعيتعارضفإنهالناسبينالمحبةفعلتمنعحواجزيصنعأنهإلىوباإلضافةالظواهر
العالمبهليخلصبلالعالمليدينيأتلمنفسهالمسيحالسيدكانفإذاالمسيحيةالشفقة
اآلخرينعلىالحكميتركواأنالمسيحطريقيتبعواأنيريدونبمنفخليق3siVيو

الصوابهىوحدهااللةمقاييسفإناالشراروكاشفالخفاياعالملئة

لبعضبعضهماألفراددينونةهىالمسيحالسيدعنهايخهىالتىاالخريندينونةإن
ومماعاألدلةاستعراضبعدالمتهمينعلىالختلفةآالمحاتصدرهاالتىاألحكامكلتنطبقوال

فىيوضعونالذيناألفرادتوجيهحقمنالتربيةعنالمسئولينتحرمالأخهاكماعنهمالدفاع
تقييماالساسىنظامهاأسسبينمنالتىوالجماعاتالهيئاتعلىوالتنطبقرعايتهم
االساليبهذهفكلأفرادهاعندالتصرفسالمةمالحظةأوواإلنجازاتاالعمال

تضعولكنهاعليهالمحكوممنورقيأأأفضليكونمعيناحكمايصدرمغأنتتضمنال
هذاوالمواطنينالمجتمعاتلحمايةشرعيةوسائلفهىبهاوتتقيدالعمللنظامومعاييرقواعد

علىاالحكامتصدرماهيئةفىالتقييملجنةأوالمحكمةفىالقاضىحالةفىأنهعنفضال
منآخرمبحثفىوالمحبةالعدلبينالعالقةنتناولولعلناالمحبةأساسعلالالعدالةأساس

الدراسةهذه

واألسرةانزواجوعالقةالمحبة7
نظروجهةمنوالعائليةالزوجيةالعالقأتقضيةنتناولانالسياقهذافىنريدال

دراسةعندمستقآلبابالهنخصصأنجوفىطويلموضوعهذافإنالمسيحيةاالخالق
تعليمفىالموضوعلهذااألخالقيةاألسسنوضحأناآلننريدلكنناالمسيحيةاالخالققضايا
الوقتنفسوفىالزناتعادلالشهوةمنالنابعةالنظرةأنالمسيحاعتبرفقدالمسيحالسيد
مرقسإنجيلمنكلفىالواردالنصأنالجديدالعهدعلماءبعضويقولالطالقعننهى

rL0متإنجيلفىوردعماالمسيحايسيدذكرهماىdإأقربالطالقجوازعدمعنولوقا
يتزوجومنتزنىيجعلهاالزنالعلةإالامرأتهطلقصإن532متىانجيلفىجاءفقد

وتزوجامرأتهطلقمن15sisiمرقسإنجيلفىالواردالنصبينمانرنىفإنهبمطلقة
باخرىويتزوجامرأتهيطلقمنكلsilsiAلوقاإنجيلوفىعياأيزلىبأخرى



يضعلمالمسيحالسيدأنهواألغلبأنأىيزنىرجلمنبمطلقةيتزوجمنوكلزنى
دونالكاملةاللةمشيئةعنيتحدثكانولكنهالزانيةأوالزاقطالقبجوازخاصآتشريعا
اليشريةالطبيعةلضعفاتاعتبار

مذاهبهتاكاوكانتهئيلكمذهبقيدبالالطالقتبيحصهوديةمذاهبهناككانت
للطالقموسىإباحةالمسيحالسيدرفوقدVCثهعىكمذهبالطالقفىذدشثأخرى

متهكذايكنلمالبدءمنلكنالبشرقلوبقساوةأجلمنكانذللثبأن
حيثالتكوينسفررواهاكماالخليقةبدءإلىبالناسيرجعالمسيحالسيدأنأىsiAأ

تلثواحدآجسداويكونانبامرأتهويلتصقكلمهواأباهالرجليتركلذلكالكتابيقول

2TIمدعاةفهوالمسيحيةالمحبةطبيعةمعيتعارضأنههىالطالقإباحةعدموعلة
يلغىأنهذالمرأةقلبويكسرالوفاءلعهدخبانةيعتبرألنهالزناعنشرهفىيقلوالللحزن

تعامالوليسشىءمعتعاملكأنهالمرأةمعالثعاملويجعلالمرأةلكيانبالنسبةحيويةعالقة
ولذلكفحسبالرجلهدفلتحقيقأداةمجردالمرأةيجعلإنهاحترامهالهاشخصيةمع

النظرةعنالمسيحنهىمنأيضااهنفهمأنونستطيعالمسيحيةالمحبةمعيئعارضفهو
الشخصيةبابعادالعالقةعنمنفصلةليمستوالمرأةالرجلبينالجنسيةالعالقةإنالمشهية

ومشاركةوإحترامومودةشركةلعالقةقئةكانتإذاصحيحةتكونالعالقةوهذهالمحتلفة
تفقدفإنهاالعالقاثبافىعنالجنسيةالعالقةفصلنافإذالذلكأبعادهابكلالحياةلى

فحسبحيوانيةرغبةلتحقيقللفرداستغالألالعالقةتكونذاكوإذالروحىمعناها
الزناهووهذاغايةالوسيلةالشخصفيصير

سادتالتىالزاهدةالتقشفيةالنظرياتعنثمامأتختلفالزواجإلىالمسيحالسيدونظرة
الناسواعتراليونانيةبالفلسفةالمسيحىالفكرتأثرعندماالمسيحيةتاريخمناالولىالفترة
كمجردولكنالحياةعنسامكمثالالاإلنسانيتقبلهاالعزوبيةمنأدنىحالةالزواج
والخطةللشهوةعالج

ووقفواوإخوتهأمهجاءتفعندماةلألسالوالءمنأهمدئةالوالءالمسيحاعتبركذلك
الجالسينالىنظرثموإخوقأمىمنمأجابهحولهجالساالجمعوكانيدعونهخارجا
3rsiمروأمىوأختىأخىهواللةمشيئةيصنعمنألنخوليوأمىهاوقال
35

القضايابعضزاءاألسرةفىانقسامهناكيميرأنالممكنمنأنهالمسيحذكروقد
فقالالكبرىالمصيرية



سيفأبلسالماأللقىماجئتاألرضعلىسالمأأللقىجئتأليتظثواال
حماخهاضدوالكئة6أمهاضدواإلبنةأبيهضداإلنسانألفزقجئتفإفى

ومنلستحقنىفالمنىاكئروأمآأبأأحبئمنبمتهأهلاإلنسانوأعداء
51Vt37متفأليستحقنىمنىاكفرابنةأوابناأحث

المقتنياتإلىوالنظرةالمحبة8

المادياتفوقللروحياتاالولىمكانةالتضعالمسيحيةأخالقياتأنالمعروفمنانهمع
اليهوديةالفكرةعلىيوافقكانبلذاتهاالمادياتفىشرايرىيكنلمالمسيحالسيدأناال
اللةخليقةمنجزءهوالطبيعيةورغباتهافىاإلنسالجسدفيهلهاUISالعالمبانتؤمنالتى

ولبههاالجسدوإذاللالعالمعنباالنفصالتكونالالروحيةالحياةفتنميةلذلكالصالحة

أنومعاللةلملكوتالساميةالغاياتالجلوللجسدللعالمالصحيحنجاالستخدامتكون
إنبلللنفسخيرفيهلمااإلنسانيخضعهاأنمجبلكنذاتهافىمزآليستالماديات
يختارأنينبغىولذلكاالبديةالحياةأجلمنكلهاالجسدبحياةيضحىأنيمكناالنسان

يخدمأناحديقدرفالحياتهعلىسيدأالمالأواللةيجعلكانإذافيماحاحمااختيارأاإلنسان
24ة6متوالمالاللةيخدمانيقدروالسئدين

أولويةوهوالمبدأهذانورفىالمقتنياتعنالمسيحالسيدأقوالجميعنفهمأنويمكننا
يملكماكليبيعأنالغنىرفضعندماالمسيحقولنضمزأنيمكنبهذاومموهاالروحانيات

افةملكوتالاالموالذوىدخولأعسرماقائألصزجذللفقراءويعطى
كذلك192325مرالذملكوتإلىاالموالعلىالمتكليندخولأعسرما

االرضعلىكنورايكنزواالأنللناسووصيتهواللباسالطعامالجلالقلقعدمعنأقواله
االمورأجلمنالقلقأنيرىالمسيحقالسيد6UTsiمتالسمواتفىبل

القلقوهذاالروحيةالقيمفينسىتفكيرهصعلىتستحوزأنيمكنلالنسانتجربةالجسدية

بالاليثقأذاإلنسانعلىوينبغىضرورياتهكللالنسانتكفلاللةمحبةألنلهداعىالأمر
قضيعوأنتفسدأنيمكناألرضيةالكنوزالنمنهجدوىالالقلقأنعنفضالهذا

ويبعداإلنساناهماميشدقدلمادياتبافالتعفقحقيقياأمانالإلنسانتعطىأنيمكنوال
البانيةالروحيةاالهدافعنفكره

ويتقشىالكمالباتحياةفىينغمسأنلإلنسانتحربةالثروةأنالمسيحالسيدأوضحوقد
هذهيؤكدولعازرالغئىومثلرهمعالمحبةمساعرينمىالوبذلكالغيرعلىقلبه

فعندماطمعهمرادثروةإزدادواكلماتجعلهمالبشرطبيعةأنكما61لوقااالحقيقة
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أوقاضياليسأنهيسوعأجابالميراثيقاحمهبأنأخاهيقنعأنالمسيحمنواحدلب
فليستكثيرالحدكانمتىفإنهالطمعمنيتحفظواأنالسامعينحذربمبينهمامقسما
علىايامهانتهتعندماأموالهتنفعهلمالذىالغثىالغئىبفصةذلكوأعقبأموالهمنحياته
siTsir21لوقاانفسهاللةوطلبأالرض

بالجانبيكتفىاللكنهبالمادياتالزائداالهتمامأخطارالمسيحالسيدلنايبمينوهكذا
وهدهوبزهاللةملكوتأوألاطلبواولكنفيقولاإليجابيةالناحيةإلىيتقدمبلالسلبى
6rsiمتنكمتزادكلها

فىفاالميناستخدامهافىأمناءنكونأنينبغىلديناوديعةالمادياتبأنالمسيحعفموقد
وينبغىUsisiTلوقااالكثيرفىظالمالقليلفىوالظالمالكثبرفىأمينالقليل

والمواهبالجهداستخدامحسنبلالمالاستخدامحسنبمعنىفقطليساألمانةنفهمأن
والتحصدالتزرعالسماءطيورالنبالطعامخهغالأنعلمناالمسيحكانفإذاأيضا
التواصيعنىالهذالكن626متيقونهاالسياوىوأبونامخازنإلىتجمعوال

سبيلفىجهدايبذلونالناسمنقليلينإنالشراحأحدقالكماأعمالناأداءفىوالتكاسل
28العصافيرتبذلهالذىالجهدمثلالحياة

فىأخطارايرىالالمسيحالسيدبانالناسبعضعندشائعافكراهناكأننذكرأنبقى
ألنهيضللناقدالرأىهذاأنوالواقعللثروةالسىءاالستخدامفىهوالخطرولكنروةال

الثروةأخطارمنالمسيحالسيدتحذيراتيئجاهلانهإذفقطالحقيقةنصفعلىمجتوى

عناالولويةنالتإذالكنهاشرأليعستذاتهاiاالروةكانتوإنأنهفالواقعنفسها
اسخدامهاكانلوحتىكبيراخطراتكونفإنهاالروحيةاهتمامائهمعلىوطغتانناس

Cصالحااستخدامأ
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الثالثلفصل

وسائلخالقىةأالفكر
دالجديالعهد

تمهيد

إناالخالقيةالمسيحالسيدلئعاليمتلخصيأقدمناهأنسبقمانعتبرأننستطيعال
خنأننستطيعالإنناواقعوااسيمالتعاهذهiىفىاألخالالفكرإتجاهمجردهوذكرناهما

صفاتهامنصفةيفقدهاوتبويبهاحصرهامجردأوتلخيصهاألناألخالقيةيسوعتعاليم
الموجودةالخالقةوالطاقةتهاiyiمداهاوإتساعالظروفمختلففيفاعليتهاوهىميةاألسا
كمالإلىالنظروتوجيهانسافىسلوكوكلبشرىنظامكلنقدعلىالقادرةفيها

تستدعىالمسيحالسيدلتعاليمالصحيحةالدراسةإنالكاملةاللةمشيئةضوءفىاألخالقيات
أيةمعنتعاملكماالتعاليمهذهمعنتعاملاالتوخينافقدولذلكالتلخيصوليسالتوسع
أونلخصهاانالتعاليملهذهاالمانةمنفليسلذلكاألخالقيةوالمبادىءالوصاياممجموعة
والكنزبالمعاقالزاخرالبحرفيهالنرىأخالفىمبحثكلعندإليهاسنلجأولكننانسردها

الثمينةبالجواهرالملىء

فسهولتهاالجديدالعهدفىالكتبأصعبومنأسهلمنوالزالتاألناجيلكانتلقد

عليهوتستحوذاالنتباهتجذببكيفيةواألحداثللوقائعاليسيطهاتصوهـمنتيء
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تقديركلعلىيسموواالخالقىالفكرىمشواهاسأنوكيفعليهاالحظاهمماتجىءصعوبتها

أى30عنهكتبوامنرووسفوقدائماكانيسوعانالمثراحأحدقالوقدبشرئ
لتفكيرهمحدودةغيربابعادترتبظكانتلغتهيساطةأن

المعاصرةالمشكالتإلىمباشرةالمسيحالسيدتعاليممنفكرياينتقلونالناسبعضأنعلى
الوافعلكناليسيظاالسلوببهذاالمشكالتلهذهيسيرأحاليجدونأنهمويتصورونالم
أوغامضاكانمماكثيراأنإذالصورةبهذهالفكريةالقفزةهذهنقفزأننستطعالأننا

تاريخفىوضوحااكثروصارالبحثبساطعلىطيرحأوليةبصورةاالنجيلفىمتضمنا
عصرنامشكالتنعابمأنأردنافإذاالجديدالعهدكنيسةفىوبخاصةالكنيسة
يجبالمثالسبيلوعلىسيحيةالمتاريخفىالفكرىبالتراثنستعينأنوجباالخالمية

المسيحيةالكنيسةفىواالمملليهودالمسيحرسالةقدمواالذينأولئكمننتعلمانعلينا
فىكبرىقائدةسنجدأننافىشكوالحينذاكالمجتمعمشكالتواجهواوكيفاألولي
الكنيسةتاريخفىاألخالقىالفكرمتابعة

ورسائلهالجديدالعهدكنيسةفىاالخالفىالفكرندرسأنسنحاولالفصلهذاوفى

الرسائلبينخاصامكاناالرسولبولسرسائلتحتلأنوطبيعى

األوائلالمسيحيينحياةفىقلحهاأل1

االبموعدتحققعندماالمسيحيةالكنيسةميالدبأنهالخمسينيوميعتبرواأنالناستعؤد

حياةأئناءفىتاسستالكنيسةأنتبرالبعضولكنالتالميذعلىالقدسالروحبحلول
فيلبموقالقيصريةفىالمشهورأعتراقهبطرساعترففعندمأنفسهالمسيحالسيد

تللثعلىإنهالمسيحUsil413tمتالحىاللةإبنالمسيحهوأنتcللمسيح
يظهرابتدأالوقتذلكمنالمسيحالسيدأننالحظأنناعلىكنيستهسيبنىالصحخرة
األرضىالمسئاعناليهوديةالفكرةأذهانهممنيزيللكىوذلكوئصلبسيتالمأنهلئالميذه

خاصةوباألنبياءنبواتفىتظهرالتىالمقدسةالبقيةفكرةنفوسهمفىويحمىالسياسىأو

قطيعذلكمعولكنهالآلخرينورسالةلغيرهابركةستكونالتىالبفيةوهىإشعياء
يعطيكمأنسئرقدآأباالنالصغيرالقطيعهاأالتخفلتالميذهقاللذلكصغر

siT3231قالوألملكوتا

ففىوصعودهوقيامتهالمسيمصلببعدماإلىالحقيقةهذهالتالميذ3يفلمربماأنهعلى
صلبهالذىيسوعأنبطرسوأعلنيوئيلنبوةتحقيقالمسيحيوناختبرالخمسينيوم



ومسيحأربأاللةجعلهقدليهود

صفاتأهمهىبالسنهبالتكلمعنهاوالتعبيراإلنفعاالتفىالحرارةمظاهرتكنولم
بساطةعنتعبيرأكانتالتىاإلنفعاليةالمظاهرهذهجانبفإلىاالولعصزهافىالكنيسة
سفرذكرهفيماتتلخصالكنيسةلحياةأخرىجوانبهناككانتواالختماراإليمانوبكارة

والصلواتالخبزوكسروالشركةالرسلتعليمعلىيواظبونوكانواالقولفىاالعمال
تعليمطريتىعنالمسيحتعاليمياسترجاعالكنيسةاهماميظهرهذاومن2Iأع
والشركةالشركةكليواظبونفجعلتهمالمؤمنينبينربطتالظروفأنكماالرسل
المشاركةوئعنىKornornaوهىواحدةكلمةفىترجمتهايصعبيونانيةلكلمةترجمة

يسوعالمسيحفىمعناحياتهاللةمشاركةعلىالمؤسسةللمحبةالعميقةوالعالقةالمتبادلة

ظهرتعندماالحديثالعصرفىالمسيحيةاالخالقفىخاصمدلولالكاصةلهذهأصبحوقد
فىالمؤمنينبينالشركةهذهمتطلباتتقررهاالخالقيةالحياةمعيارإنأصحابهاقالنظرية

المتغيرالمجتمع

مظاهرهامنكانكمامعأوالصالةالربعشاءةممارسالشركةهذهمظاهرمنكان

مشتركامىءكلعندهموكانمعاكانواآمنواالذينجميعأنالعبادةغيرفىأيضأ
أعأاحتياجواحدلكليكونكماالجعيعبينويقسمونهايبيعونهاكانواوالمقتنياتواألمالك

siIttoقصةلكناالشتراكيةمننوعاالحياةههذفىالبعضرأىوقد

ترىكماوالمفتنياتاألمالكبيعفكرةبتطبيقإلزامهناكيكنلمأنهلناتببنوسفيرةحنانيا
الحديثةوالشيوعيةاالشتراكيةالنظم

ولمالشعورمنالنابعاالختيارىالتلقائىالكرممننوعاكانتالمشارقةهذهولكن
يؤهلهموضعفىيكونواولميفكروالماألؤلالمسيحيينأنوالواقعاقتصاديأنظاماتكن

بعضهمبإحتياجاتفأحسواوالشركةبالمحبةشعروابلاقتصادىنظاموضعفىللتفكير
اعتقادهمالفكرةهذهتنفيذعلىساعدهموربماوقذمواوباعوافاشتغلواالبعض

قيمةواالمالكللمقتنياتيجعللنالذىاالمرالربمجىءبسرعة

فىالكنيسةأصابالذىالفقرفىالسبباالسلوبهذاإلىينسبأنالبعضحاولوقد

فىللقديسينمساعداتيجمعبانيهغالرسولبولسجعلممابعدفيماأورشليم
ذلكبصحةبزمأننستطيعالانناعلىأورشليم

الشركةنحوبعوإطفهميندفعونالمبتدئةالمسيحيةالكنيسةفىالمسيحمنننرىوهكذا

هؤالءعرفولقدالرسلتعليمعلوالمثابرةالربمجىءوانتظارالصالةالمحبةةوو
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رجمكانوقدودالمنوبخاصةكئيرةاضطهاداتصادفواإذالمسيحألجلاأللمعنى
إلىاأللمأضيفوهكذاالعهدذلكفىحدثتالتىالداميةاالحداثأحداستفانوس
أسهموامنبينومنالمحبةوتقويةالعثركةزيادةفىعامالااللمكانوربماوالمحبةالشركة
رأينالذلكالرسولبولسالجديدالعهدكنيسةفىاألخالفىالفكرتكوينفىكبيرااسهامأ

األخالقيةلتعالمجهالبحثهذافىملحوظاجانبانخصصأن

المفديةاطياةوأخالقياتبولس2

المسيحيةالعقاثدتضعأناستطاعتالجديدالعهدفىشخصيةأهمالرسولبولسيعتبر
عصرهافىالكنيسةحياةفىظهرتالتىالطارئةالمشكالتوتعاجنظاميةصورةفى

نذكرأنيجبينتهجهبولسكانالذىالفكرىاالطارنفهمأننستطيعولكىاالول
للناموسمتعلماكانوأنهطرسوسمنالشتاتيهودمنولكنيهودياكانأنهدائما
المدققينالفريسيينطائفةمنوكانالناموسمعلمىأشهرمنوهوغماالئيلقدمىعند

فتأثركفهه3Liلومبالالناموسلىالذىالئرجهةمننفسهعنقالكاأو
بيئةفىبولسوعاشطرسوسفىاأقطابعضعالقالتىالرواتيةبالفلسفةالوقتنفس
الرومانيةبالجنسيةوتمتعاليونانيةالثقافةودرسوثنية

والعرفانبالشكرتمألهدائماكانتتجديدهقصةفإنالمسيحىاختبارهناحيةمنأما
يسوعابنهلهويعلنيدعوهجعلتهاللةنعمةأنسوىلتجديدهسبأيرىالإنهبالجميل
اكدرفرواهاووجدانهقلبهتمألتجديدهقصةكانتلقدلألممرسوألليكونويرسلهالمسيح

وتعليمهفكرهفىبالغاأثرأالقصةهذهتركتولقدوعرفانبإعتزازمرةمن

نحوإحساساتهنلمسونحنكتبهمانقرأعندمابولساختبارنتصورأننستطيعنتا
أنهكتابتهفىبولسويبدو7725روميةرسالةفىخاصةبصورةوالخطيةالناموس

لمفإننىالناموسخاللمنالخطيةعرفأنهكيفلنايبينإنهذاقىإختبارعنيعمر
بعدماالمروصارمرغوبآالممنوعصارلقدتشتهالالناموسيقللملوالشهوةأعرف
تتعلقلكنهافحسبباالفعالالتتعلقالوصيةهذهانللخطيةفرصةالشهوة

مجردعلىتقتصرالالطاعةأنكيفتظهرالثىالمسيحبتعاليمبولسعوربمالمباإلحساسات
مئحررأنهئدعىأنيستطعلموهكذاالمظهرمنأعمقشىءهىبلالوصيةمظهرإطاعة

أنأبدآيستطيعالفإنهأفعالهيضبطأناسثطاعلوحثىألنهمنهامطلمنأىالخطيةمن
أمامهماثالالشريجدولكنهالحسنىيعملأنيريدإنهورغباتهإحساساتهبط
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اللةإنالقولبمجردمنهاويتخلصمونالمشاعربنفسيشعروناليهودمنغإرهكانربما

يطبعانإمالهفبالنسبةعالوسطىالحلولهذهبمثليقتنعيكنلمسيوللكنرحيمغفور
منالشقىاإلنسانأناويرلليأسفريسلىسقطوهكذاحاسمفاألمرالأوتمامأ

أالموتهذادجمنينقذفى

الفداءعنبهينادونفيماحقعلىيسوعتالميذكانإذاعماخاطراعترضهربماوهنا

يكونأنيستبعديجعلهعقابهفىاللةبعدالةالنهفإننفسهووواجعيعودلكنهبالصليب
عنهاللتتفيسأسلوبهكانفكريةدوامةوسطفىبولسصاروهكذامصلوباشخصاالمسيا

فهومتطرفطباعةمثلفىرجالالنذلكبالمسيحيينالتنبهبلفىشراستهازديادهو
الشوولآخرإلىالكراهيةفىيسترسلأوالحدودأبعدإلىيحثأنإفا

الربمععاشواالذينالتالميذاختباروبينالمفاجىءبولساختباربيننميزأنينبغىوهنا
المسيحأنهبعدفيمايتبينواأنلشخصهووالئهمتكريسهمخاللمنواستطاعوايسوع

هوكانالذىيسوعأناكتثفدمشقإلىالطريقفىفجأةذلكاكتشففإنهبولسأما
11000المسيحهويضطهده

وسيدهرئههويسوعأنعرفلقدتفكيرهفىاالثرأعظماستشافلهذاكانولقد
أنوعرفاللةعنفكرتهتغيرتلقدبالبعثروعالقتهاللةعنجديدآشيئأاكتشفإنهبل

النعمةفىبلالناموسفىيظهرالومقاصدهاللةشخصيةعنالكاملالتعبير

أيضالألممبلليهودفقطليسالمصالحةكلعةيحملسفيرأهوجعلهاالكتشافهذا

اختبرفلقداالخالقىتفكيرهوعلىبولسشخصيةعلىبصماتهاالختبارهذاتركلقد

تصرلموبذلكوقوتهاللةروحبعملأحساذجديدةحياةفىأوجديدأسلوبقاللة
مننابعأليسنظرهوجهةمنالصحيحالسلوكوأصبحمطاليبمجموعةنظرهفىالديانة
هوعندهالصحيحالسلوكلكنالوصايامنتفصيليةمجموعةإلئباعمجاهدةمتكلفةمحاولة

الروحئمروفىنفسهالمسيحيسوعوهىعنهائعمرالالتىالعظمىاللةبعطيةاإليمانصدى
الحياةأخالقأوألهىالرسولبولسعنداألخالقإننقولانناالمؤمنفىالساكنالقدس

ضوءفىدرسناهاإذاإالاألخالقيةفلسفتهنفهمأننستطبعوالالجديدةالخياةأوالمفذية
إليمانهاختباره

فىاللةسلطانمثلاللةعنالهودىالتفكيرفىالرئيسيةبالخطوطبولساحتفظلقد
للعالمودئانوقاضوخالقكأباللةوصفاتاللةمشيئةطاعةوضرورةالخليقة



الىبإعتبارهداثمااللةفىيفكركانبولسأنإالوالخالصواإلحسانللرحمةكمصدر

يسوعطريقعنالخالصهذاكاناللةخالصفىيفكركانوعندماالمسيحيسوعزبنا
ماوقتفىعاشثشاريخيةشخصيةمجزديسوعيكنلملبولسوبالنسبةوبواسطهالمسيح

بلليسوعالتاريخيةالشخصيةبمعرفةاهمامهيجعلالوهووالفادىالخفصهومابقدر
سكورنثملكنيسةكتبلقدأجراهاالتىالجديدةوالخليقةالفدافىبعملهكاناهتمامه
يقول

حسبالمسيحعرفتائدكناوإنالجسدحسبأحدأنعرفالاآلنمننحن
جديدةأخليقألفهوالمسيحفىأحدكانإنإذأبعلىنعرفهالاآلنلكنالجسد
71و016كو2

لئةابنافيهصارالذىالمسيحيسوعطريقعنبالئةالجديدةبولسعالقةجاءتلقد
مرتبطةوهىالعبوديةحالةمنوانتقلالمسيحبيسوعاالنساننالهالذىالفداءهوهذا
فىاللةكانلقد4siV0غالطيةأباهيحبالذىاالبنحالةإلىبالخوفدائمأ
لإلنسانالفإديةورحمتهاللةمحبةعالمةهوفالصليبلنفسهالعالممصالحاالمسيح

مجرديكفىأنيمكنأالويتساءلونمنهيتعرونالبعضإنبالذاثالصليبولماذا

للخطيةواستعبدتفسدتقداإلنسانرادةأنهووالجوابالحياةوتجديداإللهىالغفران
إنللخالصالفرورىالبريعملأنيمكنهالوباالولىيتوبأنحتىيمكنهفاللذلك

فالجسداإلرادةهذهتقاومالجسديةطبيعتهولكنالخيرتريدالروحيةاإلنسانطبيعة

نظرةعندراستنافىبالتفصيلهذاوسنشرحالجسدضدوالروجالروحضديشتهى

طبيعةبلوغرائزهاإلنسانجسمليسبالجسدالمقصودأنونوضحاإلنسانإلىالمسيحية
اللةصورةفيهتشوهتالذىاإلنسان

اختبرولقدالخيرإلنتصارقوةيعطىأنيقدرلملكنهوالشرالخيرالناموسكشفلقد

منالئاكانوإذااإلنسانيةالطبيعةعلىالخطةوسادتالسواءعلىواألممالهودذللت
كانوقدداخلهمنالاإلنسانعنخارجةبقوةذلكيكونأنالمحتمفمنعلهاالتغئب
المسيحبيسوعوالموتللخطيةالعبوديةمناإلنسانافتدىقداللةأنتجديدهفىبولساختيار
واعتدادكبرياءجانباصيطرحأناالاإلنسانعلىومااإلنسانالجلالموتذاقالذى
التىمةالنصبتواضعويقبلالصالحةبأعمالهنفسهيحئصأنيستطيعالألهويعترفبالذات
نالرسولبولسعندباإليمانرالتبرعقيدةهىهذهيسوعالمسيحفىلهاللةيقدمها
بلالمدئقةالناموسطاعةمنعليهيحصلالذىالشخصىببرهالكةقداميتبررالاإلنسان
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ولسوفالغفرانسينالأنهواثقاالنعمةأحضانفىينفسهويلقىبعجزهترفأنجب

هوبيلمصالciالصليبطريقعنللبشرومحبتهرحمتهأظهراللةألنالثقةلهذهأهألالأليجد

اللةإبنالمسيحوموتمبامرتبطتعبصروهوافهرحمةفيهظهرتالذىالعملىالتعبير
كأنمااإليمانيسببيتبررالهوإنمايتبررومحبتهاللةبنعمةاإلنسانيؤمنواذالوحيد
فضيلةوألجهدبدونفضألأىبالنعحةيتبرربلكالالتبرروبهااشترىلةفضهاإليمان

إذالمومنفإنالحدهذاعندنتوقفأنبنبغىالأنناعلىباإليمانغلصونأنغبالنعمة
بلالحطاياغفرانمجردليسالخالعىأنأىخالصهحميتممقوةيناليالمسيحيتحدد

اإلنسانروحاللةروحيحرروعندماحياتهفىالخطيةلهزيمةاللةبروحقوةنوالأيصاهو
وهنيهالمسيحنيكونالجسدفىسويهروحاiىيسلكاننسانليمكنويمتلكه

جديدةخليقةالمسيحفىصارإذالمسيحفى

فتممواالقائلةااليةلىاإلنسانوجهد6اللةنعمةبينالعالقةيوضحبولسإن
فىالمسزةالجلتفعلواوأنتريدواأنفيكمالعاملهوافةالنورعدةبخوفخالصكم

داعهليسوهواللةمعالجديدالعهدأوالجديدةالخليقةهىهذه3rو112
21يحمىالروحولكنيقتلوالحرفالروحفىعهدولكنهونصوصبشرائعمكتوبأ
57siكو

ليحثدائمابولساليهيسيرالذىالوازعهىاللةمعالجديدةالعالقةهذهكانتلقد
مواضعفىذلكنرىونحنعليهكانثعمانحتلفةحياتهملتكونالجهادعلىالمسيحيين

مالكورنثوسألهليقولفهوكثيرة

وأجعلهاالمسيحأعضاءأالخذالمسهحأعضاءهىأجسادآأنتعلمونألسبما
القدسللروحهكهلهوجسدآأنتعلمونلسبمأمامحاثزاليةاءأ

19و500t515نكمالذى

الحياةحقيقةيصفولكنهيتبعوهاأنالناسمنويطبمثالياتيصفالبولسإن

أخالقياتإنسلوكهمفىالحياةهذهثتطلبهماللناسويوضحفعالدخلوهاالتىالجديدة
وهواناإلنسيحياهاإنماالجدبدةالحياةهذهالجديدةوالحياةالفداءأخالقياتهىبولمى

االعصاءبينعالقاتالكنيسةهذهوفىالكنيسةهوالذىالمسيحجسدمنعضوأوجزء
العالقاتهذهعنالناتجةالمواقفالحأنبولسعلىكانلذلكالوثنىالعالمجهميحيظ

منالكنبسةموقفهومامثلعمليةلمشكالتتتعرضموضوجماتأحاديثهفىنجدوهكلذا

وهلحولهمالوثنىالعالمتجاربنتيجةجنسيةعالقاتفىانغمسواالذفىأعضائهايعض



يمكنوهلالوثنىأالقانونيحكمهاالتىآالمحاأمامأخيهضدقضيةالمسيحىفعسانمكن
إرشاداتتكنولمحبنذاكشائعاكانالذىالعبيدنظامسبحعبداالمسيحىيكونأذ

فىنمعلموقفعمليةنصائحيفدمكانلكنهعامةأخالقيةمبادىءالشأنهذافىبولس

المسيحيةالمبادىءضوء

المسيحيينأنهوبعدفيماتاريخهافىالكنيسةصادفتالتىاألخطارأعظممنوكان
عامةمبادىءمنهاوجعلوايعالجهاكانالتىالمواقففىالعمليةالرسولبولسنصائحأخذوا
فإنهسادتهميطعواأنالعبيديوصىبولسكانإذافمثالالظروفغتلففىلتطيقها

فمنلذلكانوقتذلكفىالسائدةاالجتماعيةالعالقاتإطارفىبذلكميوصكان
المبادىءبينيميزواأنالختلفةوتوصياتهالرسولبولىكتاباتيدرسونمنعلىالضرورى

الروحبينيميزواأنآخربمعنىأواألخالقيةهتعافىالموقتةالنصائحوبينالدائمةالعامة
لحرفاو

المسئولةلواطريةبو3

الكتبةنظرةعنتختلفكانتالناموسإلىالمسيحالسيدنظرةأنقبلمنفرحنا
معنىعمقأنهإذجذريةتفسيراتقامبانالناموسدفشرأعاديسوعفإنوالفريسيين

رأيناكمااالفعالمجردعلىوليسالداخليةواالتجاهاتالرغباثعلىبتطبيقهاالوصايابعض
تعنىكانتاليهودعندالقريبفمحبةالوصاياتطبيقجمالوسئعأنهعندهالمحبةمعنىمن
طبساألعداءحتىالجميعتشملبأنهاالصحيحمعناهاأوضحيسوعلكناودىامحبة

فىاإلنسانيةالحاجةكانتوقدالوصايالكلالمنبعهوالمحبةقانونفجعلالناموسيسوع
وعلىللناموسوتفسيرهموالفريسيينالكتبةشريعةمنةوالعنابالخدمةأولىالمسيحنظر
ضرردونالحقليومتأجيلهايمكنهكانأنهمعالسبتيومفىمعجزاتأجرىاألساسهذا
7مرقسوالصيامااليدىغسلمثلوالشيوخالكتبةتقاليدبعضيسوعهجربلبليغ

291مرقس

مومىأباحهالذىالطالقفىيظهركماالكاملةالثهمشيئةضوءفىالناموسيسوعدجكما
10مرضقلبهوقساوةاإلنسانخطةبسببرخصةمجردأنهيسوعاعترهذا

اليهوديةالفكرةيرفضبولسأناذتجديدهقصةعنناتجةفهىالناموسإلىبولسنظرةأما

يضراالممرسولوبإعتبارهالسائدهوالمحبةقانونويجعلالناموسبواسطةالخالصعن
االطعمةوأنواعكالختانالهوديةوكارساتطقوسصمنالمسيحىحريةعلالرسولبولس



تحتعروسينكنااإليمانجاءفقبلماقائاليكتبوهواالمقدسةواألياملنجسة
لكىالمسيحالىمؤدبناالناموسكانقدأ100ئعلنأنالعتيداإليمانإليعلينامغلقاالناموس

33225غلمؤدبتحتبعدلسنااإليمانجاءبعدماولكنياإليماننتبرر

ثانيةمرةالغالطيينعلىالناموسعبوديةيفرضواأنالتهوددعاةمحاوالتيولئورفضلذلك

وشدةبعنفويهاجمهم

نابعةدامتمالكنهاالناموسمنالخريةمجردليستبولسعندالمسيحيةالخريةأذعلى

فىيحياالمسيحىفماداماططةمنحريةفهىالمؤمنحياةفىوقوتهالمسيحوجودمن

يمكنفالكذلكاالمرداموماالخطيةعبوديةتحتليسفهوالجسدأفىليسوالروح
يولسويظهرالمسيحبروحمحكومةحريةإنهامسئولةغيرعابثةحزيةحريتهتكونأن
أمورثالثةفىالمسئولةالحريةهذه

فعالآلهةليستوأنهااألصنامحقيقةيعرفونمنأنكورنثوسألهلأوضحأنبعد1
مذيوحآكانولوحتىكانأيالهمالمقاموالطعاماللحممنيأكلواأنككنهم
كبريائهمفىباسبالمعرفةهذهتكونلئالالوقتنفسفىحذرهملكنهلوثن

سلطانكميصيرلئالانظرواولكنفيتعثرونالحقيقةهذهيعرفونالمنإلىفيسيئون

المؤسسةالشكوكمنالفردحريةأنأى890كوiللضعفاءرةمعهذا

سلوكهبتاثرالتباليبكيفيةيتصرفتجعلهأنينبغىالوالخرافاتالجهلعل
والجهاالتالشكوكهذهتاثيرتحتالونفىالمنعلىهذاالمتحرر

تكونأنيجببل6ذاقىإمتيارعلىللحصولوسيلةالحريةهذهتكونأالينبغى2
لهأنالكورلئيينيذكرفهومثالنفسهمنبولسويتخذاآلخرينلخدمةيلةوم

يقولهذاوفىاإلنجيلخدمةسرلكىبهايطابىالذلكومعمعينةحقوقا
بأختنجولأنسلطانالنليسألعلناونشربنأصأنسلطانلناليسألعلنا
أنفمعبعدهاوما5و94كوiوصفاالربالخوةالرسلكبافىزوجة

ة9كو1نفقةبالالمسيحنجيليجعللكىعنهايتنارللكنهالحقوقهذهله

الجمغمنحراكنثإذفإنىلويقونفسهعلىينفقكانلذلك18
9UsiTكوiاكرينالربحللجميعنفسىاستعبدث

ضيشتهىالجسدأن53siغلللجسدفرصةالحريةتستخدماالينبغى3
ننسبأنناأىبالروحنعيشكنافابئ5V1غلالجسدضدروحوالجا

عملنجعلأىالروحبحسباأفلنسلكالروحعملاليالجديدةحياتناسبب
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حريةأنيتضحهذاومن5TOغلالدالمحياتناأسلوبهووحلر
ليسفالمسيحىالمسيحسلطانتحتهىحياتهأنوهىمعثنةبحقيقةمحذدةالمسيحى

ليستالناموسمنوالحريةإياحيةالمسيحيةكانت1اليشاءمايعملأنحرأ
باألعمالالخالصعلالحصولفرورةمنحركةهىيلالصالحةاألعمالمنحرية

أيضافهىفيناالقدسالروحلعملثمرسوىستليالصالحةفاألعمالالصالحة
امنلناعطبة

بصورةالرذائلعنيتحدثإنهبلالصالحةاالعمالأهميةمنيقللالالرسوليولسإن
إنأيضآفقلتسبقتكماعنهالكمفأقولأسبقالجسدأعمالعنيقولإذقاطعةحاممة
5siغلالالملكوتيرثونالهطمثليفعلونالذين

الحياةمنالمسيحيينيعفىالللخالصكطريقالناموسيرفضوهوبولسوكأنما

ليسالمسيحىأنمعأالمحدئينننالالهوتأحدويقولالناموسبهايوصىالتىاالخالقية
عندهلهاقيمةالالناموسمطاليبأنيعنىالهذالكنمابشكلالناموسسلطانتحت

منالناموسنهايةهىالمسيحيةأنفتح32الناموستكميلليستمنهالمطلوبةالمحبةألن
مطاليبيوضحأنهبإعتبارالناموسبقيمةتحتفظلبههاالخالصطريقاعتبارهحيث
riاللة

الروحوصالحالناموسصالجالصالحمننوعينهناكإنآخرالهوقويقول

الثناءمثلاألخرىبعدواحدةالوصايابطاعةإالاألولالنوعنحققأننستطبعالونحن
هوهذامعيناحائطأيبنىوهوآخرفوقواحدأالطوبقوالبأواألحجاريضعالذى

لهاتثعرضالتىالشروربعضمنيحميناقداذالقوائدبعضلهالذىالناموسىالصالح

أمااللةعندلهقيمةالعقيمالصالجمنالنوعهذاأنإالالشهواتتجأربمنحياتنا
يحققهأناإلنسانتطيعيسوالومثمرحىفهوالروحصالحالصالحمنالثالىالنوع
صالحإنهموقفوكلتجربةكللمواجهةفينااللةبعملينموولكنهحاولمهمابنفسه

rtالبشرإنجازمنوليساللةمنعطيةوهواللة

اعبةوأخالقياتبولس4

يفعلولممحبةاثهأنلنافبينمثيللهايسبقلمبصورةالحبةالمسيحالسيدأبرزلقد
أحديرلماثهيوحناالبشيقولتحققويذلكأيضأحياتهفىبلفقطبتعليمهذلك
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بولسفعلفماذا118يوخبزهواآلبحضنفىهوالذىالوحيداالبنط

المحبةعنسوعبتعليمالرسول

iيكشفلموهوالمسيحيسوعالربإليهأشارالذىاإلتجاهنفسبولساتبعلقد
رسالةفىيكتبنراهلذلكالعمليةالحياةفىالمحبةمتطلباتثرحبلاحمرأعماقا
عنأحداتجازواالافيقولثزالتقاومواالالمسيحلقولعمليةصورةرومية
عطعثوإنفاطعمهعدؤكجاعفإنأيضايقولثمsisiVروبشزأشر

اغلببلالشزيغلبئكالرأسهعلىنارجرتجمعهذافعلتنالنكفاسقه
نارإلىوتحولهاالغضبنارتطصءفالمحبةjsiTTjTsiربالخرالشر

الندم

التىهىالفضائلوهذهالمحبةمنتنبعالختلفةالفضائلأنكيفشرجبولسأنكما2
فيلبىألهليقوللذلكالمحبةمظاهرمناللتوأضحالمسيحيةالشخصيةتكون

واحدةبخفسواحدمحبةولكمواحدافكرأثفتكرواحىلرحىفتممواا
البعضبعضكمحاسبينبتواضعبلبعجبأويعحزبشهئأالواحدادكثأنمفثكر
آأيسرعالمسيحلىالالفكراطلمحكمحنأنفسهممنألضل
22Aالهلبىاغ

عندماكورنثوسالهلنصيحتهمنهذاويظهرالمحبةمظاهرمنيعتبراالحتمالكذلك

المحبةفىاالخريحتملأنالطرفينمنكالنصحفقدلألوثانذبحمااملىبسببانقسموا
5siقاكماJتدنوالجمالبمنياكلمننردرالروميةرسالةفىالمعنىنفس

أفىهوبهيوصىكانماوكلit53روقبلةاللةالنيأكلمنياهملىالمن

لكىبهمسموحأنهكتقدعشايمتنعاإلنسانتجعلالمحبةألنالضعيفلألخمعثرةتوضعال
بولمإلىيضيفكماit15روالجلهالمسيحماتالذىالضعيفاألخيهلكال

أحديقولالغضبفىالبطءبهماوالمقصوداألناةوطولالمرفضيلةواالحمالالتواضع
منيعتبرالرواقيةبالفلسفةمتأثرأبإعتبارهبولسنظرفىالغضبكاناالشراح
إلىأحيانايكتبونراهاالحيانبعضفىالغضببنفسههواختبرفقدذلكومعالرذا
معارضأيراهكانمابسببإنماشخمىبسببليعىولكنغاضبةبلهجةاإلكانفىأبنائه
وإلىالمرارةإلىيقودألنهالنفسفىالغضباستقرإذاطرأهناكأنوهويرىوسيدهلرئه

أنيمكفناوهكذاroالجماعةفىوالوحدةالسالمروحوهكذايزقالرذاللمنغيره
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5غلvثمرمنوكلهاالمحبةعنناتجةبولساعتبرهاالتىالفضائلشرحفىتوسع

irاألوليكورنثوسرسالةفىالمحبةعنالخالدنشيدهفىالذروةإليبولسويصللم1
يظهرالنشيلهذاوفىنفسهالمسيحيسوعللسيدوصفالكثيريننظرفىوهو
نحتىالكنيسةتؤحدالتىفهىالحبةهىالروحمواهبوأفضلأعظمانبولس
ىأشفهىلسانكلفوقالذهبىاللسانهىفالمحبةمتنوعةالروحمواهبكانت

منوأتجلاإليمانمنوأجملالمعجزةمنوأقوىالمعرفةمنوألزمالنبؤةمن
فىوأخالقهاواالنتفاخالتفاخروعدمالحسدوعدموالرفقاالناةأسلوبهاالتضحية
وفىالتحتدأعصابهاوفىمالنفسهاالتطلبمطلبهاوفىقئحالتمظهرها

فهىبالحقتفرجأفراحهاوفىباإلئمتحزنأحزانهاوفىالسوءتظنالأفكارها
التسقطفهىشىءكلثىءوتصبرعلىوترجوصشىءكلوتصدقلئىءصتحتمل

36ثابتاخالدامثلثامعهماوتكونوالرجاءاإليمانمنأعظموهىأبدأ

تتكونفهىالمسيحيةالجماعةطبيعةفهمنحوأخرىخطوةيولمىيتقدمالمحبةومن41
وهكذاواحداجسدأيصرونبالحبةلكنهممختلفةووظائفموابذوىافرادمن
معاتبظسعادىمجتمعجمردليستالكنيسةأوالمسيحيةالجماعةأنبولسيعتبر
وأهميتهابوحدتهفردكلايشعرعضويةوحدةولكنهامحدودلهدف

وللجماعةلألفرادالنصائحقدمالمنطلقهذاومنالواحدالجسدنحوومسئوليته
12رواألخويةبالمحبةبعضابعضكمواذينروميةكنيسةألعضاءفيقول
يقعأنبلنفسهققديرidنىيغاالأوهممماأعلىنفوسهمفىيفكرواوآال10
العربيةالترجمة123رواإليمانأمنلهاللةقسممامقدارعلىتقديرهافى

أنفسكمسبواتحوالاتضعوابلتتكبرواالمتفقينكونواأويقولالجديدة
12روالباكينمعوابكواالفرحبنمعافرحواUUsروحكماء

5i

أهلفينادىالروحيةالموهبفىغيرهمعاختالفهالمسيحىيرىأنيجبالروجوبهذا
الرأىفىمتفقينجميعايكونواأنالبعضبعضهممعمتشاحنةجماعاتكانواالذينكورنثوس

siواحدوقكرواحدروجلهمتاموفاقعلىيكونوابلخالفبينهميكونالوأن
iكجسديينبلننكروحماناليتصرفونوانقساماتهمغيرتهمفىألنهمsisi
siقياداتمنإليهمينتمونبمنأوبأنفسهممخارواالالكبرياءهوالمتاعبومصدر3
3si
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أعضاءالكنيسةفىالمؤمنينجماعةعينيهونصبالموضوعاتهذهفىيفكريولسان

مشكالتإلىكئيرأيشيرالجعلتهالداخليةالكنيسةبحالةمشغوليتهولعلالواحدالجسد

عالقةإلىعابرةإشاراتثيروآخرحينبينأنهاالالكنيسةخارجاكبرتمعا
قدرعلىأمكنإنالناسجميعسالمواروميةلالهفيقولالكنيسةخارجهمبمنالمسيحيين
الكنيسةخارجالوثنيةالجماعاتإلىبذلكيمئرولعلهUssiروطاخمكمأ

فىحكيمااتجاهأكانأنهمععيةاالبئالمؤسساتتجاهالمحافظبولساتجاهكانوربما
الكنيسةتاريخفىالفهموسوءللنقاشكبيرأمجاالفتحقدحينذاكالسائدةالظروفضوء

وبنصحمعارضةدوناالستعبادالرقنظامبلبولسأنالبعضتصورفقدالالحق

البعضويفسرالعبيدمعاملةبحسنالسادةينصحئمويطيعوهمسادصهميخدمواأنالعبيد
أولفيالكنيسةانشغلتلوالمسيحرسالةتتعطلالحتىمرحلياموقفاكانبانهالموقفهذا

اجزكانالرقالنالرومانيةالدولةفىالمسئولينمعالقضيةهذهحولبخالفعهدها
rvالدولةنظاممنأساسيأ

كيفالمؤمنينأمامالطريقرممتلكنهاللعالمتمثرعلمالمسبحيةأننذكرأنويهمنا
الذىالداخلىالتحررمبادىءالىأنظارهمووجهتالعالمفىوجودهمظروففىيسلكون

إلىبولسالرسولرسالةمنذلكويظهرالختلفةالحياةمجاالتفىالتحررإلىوقتهفىيقود
عبدوأنتدعيتكورنثوسكنيسةإلىرسالتهفىقولهومنسأنسيمالعبدعنفليمون

وهوالربفىدعىمنألنبالحرىفاستعملهاحرآتصيرأناستطعتالنلكفال
تصروانالبثمناشتريغقدللمسيحعبدوهوالمدعوالحركذلكانربعتيقفهوعبد
يولسفإناالقتصاديةالنواحىفىأماsiYsir20للناسعبيدا
أحدكانإنبأنهفيوصىالطفيليينالكسالىسلوكمنيحذرأنهسوىكئيرآيحدثال
فىيشتركونمنإنولانهكما31تس2أيضاياكلفالبشتغلانيريدال

15رووللمعلمينللفقراءالسخىالعطاءفىأيضايشتركواأنينبغىالروحيةالخرات
تشكلتكنلمالقضيةهذهالنربماالغنىأخطارعنكثيرايتكلمالبولسلكن27

الفقراءمنالغالبيةكانتاذعهدهفىالكنيسةألعضاءبالنسبةمشكلة

الصحابيخضعوابانالمسيحمينينصحالرسولبولسفإنالسياسيةالقضايافىأما
رواللهتدبيريقاومالسلطةاومومنالقائمةالسلطاتأقامالذىهواللةألنالسلطة

siTsiVغايةالنصيحةهذهكانتعصرهفىسائدةكانتالتىللظروفويالنسبة

وفائدتهالرومانيةالدولةأوجدتهالذىالسالممزاياتمامأيدركبولسكانفقدالحكمةفى
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الناشينللمسيحيينيسببأالالمسيحكسيدهحرصأنهكماالئهكلمةإلنتشارالتسبة
دالممبدأإقراربانهالتعليمهذافسزوامنهناكأنإالالسلطةمعالصدامنتيجةمتاعب
يةالمدللسلطاتالمطلقةالطاعةفكرةبررواولذلكنللمحمعح

آلمجتمعفىاألساسيةاالخالقيةالقضايامنالمسيخىبموقفيهتمونمنأنالطبيعىومن
المسيحيةمبادىءعلىدراساضهميؤسسواأنعيةواالبئواإلقتصاديةالسياسيةالقضاياوفها
منالقضاياهذهبحثإلىالدخوليمكناالساسهذاوكلبعينهانصوصعلىالككل

علىمخلوقاباعتبارهوالحياةوالكرامةالحريةفىناإلنحطوحقوقالمسيحىضيرحريةباب
تجمذهاوالالختلفةالقضايالمناقشةمجاألتفتحالمسيحيةفىسيةأسامبادىءوهذهالالصورة
خاصةظروففىمعينةنصوصبسبب

نظرتهإلىنشيرأندونالرسولبولحعنداالخالقياتعنحديثناننهىأنيمكنوال5

يتالأنيجبعالماهذاiىأنهيدركبولسكانفقداأللمخاللمنالفرحإلى
الروحيةونتيجتهااللمهذاشخصياهواختبروقدشهادتهأجلمنالمسيحى

إنهفقالإلهمكتبلمندرسآليعطىبوضوحذلكعنوتحدثواألخالقية
لناامتحانوالصبرالصبرتلدالشذةأنلعلمناالشمدائدفىاللةبنممةيفتخر

العربيةالترجمةjj535يخيبأالورجاوناالرجاءيلدواالمتحان

واإلهانةالضعفمنأحمتملبماأرضىفأنالذلكنفسهعنوقالالجديدة
قويااكونضعيفاأكونعندماالنىالمسيحسبيلفىوالمشقةواإلضطهادوالضيق

الجديدةالعربيةالترجمة2i10كو2أل

الجديدالعهدرسائلباقىفىاألخالقىالفكر5

األولىالرسولطبطرلموسانة1

إلىوأرسلهاسلوانسيدعلالرسالةهذهكتبقدبطرسيكونأنالمرخحمن
اللةفإناليولسيةاالتجاهاتنفسالرسالةهذهفىوتبدوالصنرىآسيافىالمشتتينالمسيحيين

المؤمنعلىلكنواأللمللحزنتتعرضالمؤمنينحياةكانثوإنثانيةالمومنينولدالذىهو
المقارق4روجأيضامالةالرهذهعلىكلبكما18وفرحبشجامحةاالالميقابلأن
الظاهرالسببلنفسالقداسةبحياةالرسوليطالبهمثموبعدهاإليمانقبلالمؤمنينحياةبين

أهالالمؤمنونيكونولكىisiloقدوساطةأنوهوالمقدسالكتابأسفارباقىفى

منالسلوكوهذا29مقدمئةأأمةملوكىكهنوتإنيهاللةرفعهمالذىللمقام
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2siTاللةونيمخاالوثنيينمنجيرانهميجعلأنأته

فىالموجودةالعالقاتمختلفبشأنالناسمنمتياينةمجموعاثإلىالنصائحبطرسويقدم
2بالمسيحمتمثلينمنهمالقساةحتىللسادةيخحنعواأنالخداميومىقهوالمجتمع
18TT2الدولةلسللىبالخضوعوينصحsirsiVإلينصائحهيقدمثم

5siIوالرعاة3Vللنساءمعاملهمعنوالرجالrsi1النساء

الجليتالمونفيهالمسيحيونكانوقتفىمحبتالرسالةهذهوألن50واألحداث
خاتمةوفى4siosiloاللةتمجداليرالجلآالمهمالنيشجعهمالرسولفإنالير

أنهيقينهيؤكدوهذا5siاالبدإلىوالسلطانالمجددئةأنالرسوليذكرالرسانة

ونطيعهبهنثقأنيجبولذلكللربهوالملكفإناإلضطهادرغم

Vيعقوبالةوس

يحذروفيهاالعمليةاألخالقعلتنبيراالجديدالعهدرسائلامحرهىالرسالةوهذه
اليبإسهابويشيراألغنياءتحالىالتىاالجتماعيةالكبرياءويهاجمالثباتعدممنالكاتب
والعئالاألجراءوظلموالبخلوالكبرياءالدنيويةوالميولاللسانخطايا

بلوثرحداممااالعمالدونالخفصاإلبمانفكرةعلىبهجومهاالرسمالةهذهاشتهرتوقد
أنيالحظالمدئقالدارسأنعلىالجديدللعهدالقانونيةاألسفارمنفهاطيطالبأن

كانفقدبولسيذكرهالذىبالمعنىاإليمانعنيختلفيعقوبيذكرهالذىبالمعنىاإليمان
اليحتمايؤدىالذىاألمرالمسيحفىاللةنعمةمعالشخصىالتجاوبباإليمانيعنىبولس
الشياطينإنقوبيقولوكمايماناليسبولسنظرفىاثيتواإليمانوالمحبةالطاعة
هوالخلصاإليمانلكنبالئةاالعتقادمجردفهوهناباإلكانالمقصودأماويقشعزونيؤمنون
الصالحاستبدالمنرقىذيعقوبرسالةفإنالعموموعلىوتسليموعالقةوثقةتصديق

قدكثيرينألنالزمالتجذيراهذمئلأنوالواقعالباطلالظاهرىبالتدئقالشخصى
روحمعاليتفقماوهذاإباحيةإلىليحؤلوهاالمسبحيةفىالحريةتعاليمبعضيستغقون
المسيحية

VJSLj11lJ

منهامتعددةألخطارتعرضتاالولىالمسيحبةالكنيسةعايثتهاالتىالفترةخإللفى
الدولةتحكمهمجتمعفىتحياالكنيسةكانتإذاإلمبراطورعبادةومهاالهوديةالناموسهة
لهتتعرمااخطرأنعلىاليهودىالتراثالمسيحيةتحملالوقتنفسوفىالرومانية



ووجهnOStiCS5الغنوسيينجماعةمنكانبلالجانبينشهذمنيكنلملمسيحية

وتستخدمبالمسيحيةاليونانيةالفلسفةنظرياتبعضتخلطكانتأنهاالجماعةهذهخطورة

منهاتنتزعالوافعفىكانتبينماالمسيحيةتحسينوتحاولالمسيحيةالتعييرات

اليونانيةبالثقافةالمتاثرالوثنىالعالمفىئنتشرالمسيحيةابتدأتعندماأنهذلكاسياتهاأف
وقيامتهالصليتعلىوموتهاليشرالجلاللةابنتجسدهوالكرازةموضوعكانوالشرقية

بالفلسفاتمتأثراكانحينذاكالعالملكنمسيحيةكرازةكلموضوعوالزالهذاكان
يمكنالأمرانظرهمفىاللةابنتجسئدفكرةكانتلذلكشزالمادةبأنتقولكانتالتى

األمربدالقدماديأجسدايتخذأنلاللهيمكنفكيفالسخريةإلىويدعوبلتصديقه
الذينالمفكرينبعضحاوللذلكأطفالحديثأوخرافةكانهاليونانيدالئقافةنظرفى

ليفبسواجاهدوافقدهمأماالعاديينللناسالتفكبرهذايتركواأنGfloSiSالمعرفةيذعون
المتعلمينالناسفىتأثيرااكرتكونلكىالعصرثقافةمعيتناسبفكرياثوبآالمسيحية
مالكمنمشتقاللفظأنالمعرفةأصحابأىالغنوسييناسماتحنذواهذاوألجل
والمعرفةالعلمتعنىالتىiGnosisاليونانية

بعضحاوللذلكثرالمادةوأنمتعارضانوالمادةالروجأنتقدونكانواولما
فكرياتيارأيعتبرذلككاننووالتقشفبالزهدالماديةالرغباتمنيتخلصواأنالفنوسيين

يوثرأنيمكنالالجسديعملهماإنقالواغالبيتهمولكنفقطالغنوسيينبعضعنمحدودا
العلمصاحبقعلفمهماالجسدهذايفعلماذايفمفاللذلكوالروحالذاتعلى

ألننخطىءلمانناالجماعةهذهقالتلذلكتخطىءالالعارفةروحهفإنوالمعرفة
أجسادنافعلثمهماتخطىءلمأرواحنا
حقيقتينليؤكدالرسوليوحناكتبالفكزهذاضد

أنفسنانخدعفاننانخطىءلمإنناقلناثمالشزبعملالجسادنانسمحكناإذاأننااألولى
وكيفالخطاياغفرانرسالةهىاإلنجبلرسالةألنذلككاذبااللةنجعلبلونكذب
18Ctيو1راجعخطةهناكتكنلمإنغفرانهناكيكون

خطبةتأثيرعدمفكرةعلىمعتمدينلنخطىءالفرصةألنفسناتركناإذاأنناهىةوالثا
الألمنالمولودألنالألمنمولودينلسناأنناعلىنبرهنفإنناأرواحناعلىالجسد

ذكرهالسمابقاألساسعلىيخطىءمنوصيخطىءالاللةفىكبتمنوصيخطىءال

9و38يو1عرفهواليبعرهلمالغنوسيينفكرفى

يوحناأنيتصبررونالخلفيةهذهمعرفةدونالرسوليوحناكماباتيقرأونممنكئرنىإن
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يقولعندمانفسهناقض

نحطىءلمااتقلناانليناالحقونشأنفسنالنغخطيةلناليسإنهتلناإن

قولثم15و18ءفيناليستكارألوكلمتهله
أقيستطيعوالفيهيثبتزرعهألنخطبةيفعلالاثهمنمولودهومنكل
9ة3وو1اثةمنمولودألنهيميطىء

أولئكعلىيردإنهالظاهرىالتناقضهذازاليناقشهاالتىالفكرةفهمناإذالكننا

لديهالذىاإلنسانذاتعلىيوثرانالجسديفعلهلمايمكنالألنهنخطىءلمإننايقولونفىالذ
الغنوسىالمذمبأصحابويردأنفسهميخدعونإنهملهميقولويوحناوالمعرفةالعلم

أخطىءأنيمكننىلذلكفيهللتصرفاتاهميةالمستوىإلىرفعتنااستنارتناانويقولون

فإنناكالبالقولذلكيعارضويوحنامسيحياأالوقتنفسفىواكونأشاءكمامجسدى

باراللةإنالخطةفىبأنفسنانلقىذلكومعاللةمنمولودونإننانقولاننستطيعال
ثم229يو1منهمولودالبريصنعمنكلأنفاعلمواهوبارأنهعلمتيوإن
قدأننانعلمنحنفيقولالمحبةامئحانهوالبرامتحانمعآخرامتحانايوحنايضيف
فىأيضاالرسالةكتبثوقد3itيو1اإلخوةنحبألنناالحياةالىالموتمنانتقلنا
بالمادياتسواءاإلخوةالجلللتضحيةاالستعدادالمحبةمظاهرمنفكاناإلضطهادوقث
عنهأحشاءهوأغلتىمحتاجاأخاهونظرالعالممعيشةلهكانمنلذلكنفسهابالحياةأو

الجلنانفسهوضعذاكأنالمحبةعرفناقدبهذا3siVيوIiفيهاللةمحبةتثبتفكيف
3Uيو1اإلخوةالجلنفوسنانضعأنلناينبغىفنحن

الصحيحاالعتقادهوآخرإمتحانايوحنايضبفوالمحبةالبزإمتحانإليوباإلضافة
الجسدفىعاشالذىيسوعإنوقالواشزالمادةأنالعتقادهمالتجسدالعنوسيونأنكرلقد

افةمنوأقلاإلنسانمنىأعلوىكائنوالمسيحالسماءفىالذىالمسيحعنيختلف
وتركتهالمعموديةعندفيهروحهلتوقىالصالحاإلنسانيسوعشخصيةاللةاختاروقد
الفداءعمليةينكرإذأساسهامنالمسيحيةيهدمالمعتقدهذاأنشكوالالصليبقبل

قدأنهالمسيحبيسوعيعترفروحكلأنيوحنايؤكدلذلكالنيالىوالموتالكفارى
فليسالجسدفىجاءقدأنهالمسيحبيسوعيعترفالروجوكلاللةمنفهوالجسدفىجاء
3و42يو110اثةأمن

وشهواتهلمالعلتفكيرويطردالوثنىالتفكيرآثارعلىبإيمانهينتعرأنستطبعالمؤمنإن
أنأىباإليماناالنتصارهذاويكونالمعيشةوتعظمالعيونوشهوةالجسدشهوة
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O4يو1ايمانناههىالعالمبهانغلبالتىلغلبة

الذىهواطاإلنهويسوعأنوومنىالإالالعالملبالدىهومن
دالماءيلالمعمودطعندأىلقطبالماءالالمسالحيسوعودمبماءأذ

6و55ور1الصليباجازتديسوعأنأىوالدم

بنداءليوحنااألولىالرسانةهطوتختم

أنفسكماحفظواأى521يو11األصناممنأنفسكمأحفظوااألوالدأكا
المهعنزاممفبديلصمن
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الثالثلباب

المسيحيةلىاإلنسان





األوللفصل

اإلنسأنعةطب

الروحوشخصيةالمسيحوشخصيةاللةشخصيةبدراسةالمسيحيبنمنكثيرونيهتم
الالزمةالروحيةللحقائقبالنسبةوأفكارهمعقولهمتنيرالدراسةهذهأنويعتفدونالقدس

ويتصواإلنساددراسةiيفكرونالدينهمالقليلينلكنوسلوكهمحياتهمفىلهم

النفسعلماءاوالفسيولوجياعلماءاختصاصصميممنهىاإلنساندراسةأناليعض

دراساتهميجعلاإلنسانعنالمسيحيةعقيدةدراسةإهمالانهؤالءذهنعنويغيب

أنيمكنهوالالجوفىلمجلقبطائرأشبه4بحيانهممرتبطةغيردراسةاألقانيمالمثلثاللةعن
الروحيةالحقائقجميعخاللمناإلنسانمعيتعاملاللةالنذلكاالرضعلأقدامهيضع
االنسانلهذااللةيعملالبماتتعلقوكلهاوالرجاءرالفداءوالغفرانكالخالصالهامة

عناإلنسانيةالعلومسائرأوالنفسعلمأوالفسيولوجياعلميقولهبماااكتفيناذاونحن
ووأجباتهوطبيعتهاإلنسانهذاعناللةعالنهوهاماحمانبأأهملناقدنكوناالنسان

اوالنفسعلمفىجديدةنظرياتلناتقدمالمسيحيةأنندعىالونحنومسئوليته

عنالكاملةالصورةتعمناالوحدهاالعلومهذهإننقوللكننااإلنسانعنالفسيولوجيا

هاإلنسان
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اإلنسانطبيعةهىما

الحيواندوافعوتحكئهالخيوانجنسإلىينتمىالذىاالرضىالخلوقذللظهوهل
فكرهفىالمتسامىالخلوقذلكهوهلأم3الراقيةالحيواناتمنقليالأرفيكانالنوميوله

3والفضيلةوالخيروالرقعةالسموإليالمشحتاقالكمالإلىالمتطلع

لنظرتهأساساليكونالجوابعنيبحثالسؤالينهذينيسألوهواألخالقىالمفكرإق

أمالبشرعندوالفضيلةالخيرتحقيقفىاألملتفقدهمتشائمةةنظهىوهلاإلنسانإلى
واليشريةلإلنسانأفضلمستقبلإلىالتطلعالىتدفعهمتفائلةنظرةهى

ألمجالاهذفىمتناقضتينتبدوانحقيقتينأمامنفسهيجدالمقدسللكتابوالدارس

ومقياسأنانيتهمعلىمتغلبينألعدالهممحبينيكونواأناليشرمنيطلبالمسيحفالسيد
لكىالكاملةاللةمحبةبلالناقصةاإلنسانمحبةليسالمسيحيطلبهالذىوالصالحالخير

السمواتفىالذىآأباأنكماكاملينأنغفكونواالسمواتفىالذىأبيكمأبناءتكونوا
tAو545متأكاملهو

مناإلنسانيتمكنوانمظاهرهابكلاإلنسإنأنانيةتتغيرأنيتطلبالمقياسهذاذ

أنفالبدذلكيطلبالمسيحداموماالملكوتأجلمنالموثحتىئفسهانكار
أبناءكأحدالعالمهذافىالحياةوكلالمستوىهذاإلىالوصولعلىقادرااإلنسانيكون
الظلمةكأبناءالالنور

هذاأنومعوالكمالالقداسةنحوالمتواصلاإلنسانمسعىأساسهىالفكرةهذه
افلمطاليبقفسيرهملخطأنتيجةايساذجالتزتمنأفوعdىإالناسبعضقادالمسعى
هذاأنإالالداخليةالدوافعمناكثرللحياةالخارجيةالظواهرإلىالنظرإلىوميلهمالحقيقية
هذاالمؤمنينحياةفىالقداسةنحوالسعىاهميةمنيقللالالكمالنحوالمسعىفىاإلنحراف

فىيسموأنيستطعاإلنسانأنفكرةعلىالمبنىاالنسانإلىالنظرةفىالمتفائلاالتجاههو
وحياتهوخلقهفكره

فعلهوكمااليهتفظراإلنسانdىإأخرىنظرةالجديدالعهدفىنرىالوقتنفسفىلكننا

الجديدالعهدفىالواقعيةبهذهنادىمنأقوىولعلمتشائمةتبدونظرةوهىالواقعفى
روميةفىالكنيسةإلىرسالتهمناألولالجزءفىيصفالذىالرسولبولسهو

وروحهبفكرهقصدلوحمتىصالحعملأىإلىالوصولعنوعجزهالفطعاإلنسانشر
الحطيةناموسالىيسبيهناموساأعضائهفىيرىالنهيستطيعاللكنهالصالحيعملأن



أالموتهذاجسدمنينقذفىمنالشقىاإلنسانأناويحىفيصرخالموت

مراتأشارنفسهالمسيحالسيدإنبلاالتجاههذااتخذالذىهووحدهبولصيكنولم
أوالدهميعطونالذينفالوالدونالعالمهذافىالصالحجوارإليالشروجودإلىكميرة

واضطهادهمالناسشوورمنتالميذهرحذوقدأثرارالحقيقةفىهمجيدةعطايا
الشرورهذهبسببولتالميذهلنفسهااللموتوقع

لكنناواإليمانبالتوبةلندائهاالستجابةالناسمنيتوقعكانالمسيحالسيدأنصحيح
داخلعواملوجودعنيكشمئالالزارعأمثلفىنجدهأقوالهدراسةفىنشعمقعندما

وعحلالغنىوغرورالعالمهموممثلاالستجابةعنكثريننعطلقلبهوفىاإلنسان

اإلنسانذاتفىالكلمةتأصلوعدمالشيطان

فىالسمؤتفترضالمثاليةنظرتهالجديدالعهدفىالموجودالظاهرىالتناقضهوهذا

الميعىلالنسانالواقعيةنظرتهأماالقداسةإلىالوصولعلىبقدرئهوتوحىالمؤمناإلنسان
تواجهالتىالمعضلةهىهذهوقدرةبركلمنعرياناعاجزافتراهمتشائمةفتبدو

فكريةورطةامامأنفسهميجدونفهمالدارسينمنالكئيرين

طبيعتهمعوتتفقالمسيحفىاإلفسانتناسبالساميةاألخالقيةالمسيحتعاليمأناما
مجيدةنطرةإلىيفودوهذاعظيمةاالخالقيةالمتجدداإلنسانقدراهمطتكونوبالئالىالجديدة

التىالكتابيةالتعاليمعننقوالماذاالحالةهذهفىولكنوقدراتهوصالحهوعقلهاإلنسانالى

حياةمتالالاألخالقيةالمسيحتعاليمإنأوفيهالمتأصلةوخطبئتهاإلنسانعجزمنهانفهم
هذهوفىالمسبحتعاليميطبقأناإلنسانيستطيعالوبالتالىشريربطعهألنهاالنسان
تطبيقهاعاإلنسانعجزيعلمكانإذاالتعاليمهذهالمسيحعلئمفلماذانتساءلالحالة

النظرةوخهجرلألخالقالمسيحيةبالمثلنحتفظالمتفائلةاالولىبالفكرةأخذناإذاإننا

بانهاكالقولآخراوبشمكلسيرهاتفاوتعديلهانحاولأواإلنسانوافعإلىاألخرىالكتابية
البروتستانتمنكئرونفعلهماوهذاذلكشابهماأوالتجدبدثبلاإلنسانتصف

الخطيةمنالتحررعلىاإلنسانبفدرةينادونالذينالكماليينمذهبواصحاب

فىلالمتأالشرعنالكتابتعليمبواقعيةأحمسشاالمتشائمةالثانيةبالفكرةأخذناوإذا
الذينCynicsالكلبيينبعضفعلهمااوهذالمسيحيةاألخالقيةالمثاليةورفضنارالب

الكمالإلىودعوتهالكتابتعاليمنواجهكمسيحمننلكنناالبشربصالحنيؤمنمال
هذانتخطىأننستطيعترىياهلأخرىأحيانااالملوخيبةأحياناالحرةفتصادفنا



البشرأنوهىالواقعيةالحقيقةمعمتتالالمسيحيةاالخالقيةالمئلهلالمتارملموقف
خطاة

الدنيويةالفلسفيةالنظرياتلينالمسيحيينخلطعنناتجالمتأزمالموقفهذانالوافع
الموقفهذايحدثأواإلنسانإلىالمسيحيةالنظرةدراسةمحاولتهمدوناالنسانعن

النظرياتبإيجارندرسأنيحسنلذلكالكتالىالتفكيرمعالفلسفىالتفكيراختالطنتيجة

أننستطعلكىالعادىالفلسفىالفكرفىهىكمااإلنسانعنالطبيعيةوالنظرياتالمثالية
علىتعينناوالتحليلالمقارنةعلىقدرةنكتسبلكوبنهالمسيحىتفكيرنافآثارهاندرك

اإلنسانالىالمسيحيةللنظرةسليمراكإالالوصول

اإلنسانىإلالمثاليةالنظريات1

تؤيدهناكوأخرىهناآياتنجدلماذاالإلنسانبالنسبةموحدأمسيحيارأيانجداللمأذا
تلكأوالحقيقةهذه

اللةعالقةبلاإلنسانطبيعةليسالمقدسالكتابفىالمركزىالموضوعإنالوافع

اإلنسانوليساللةمركزهالمقدسفالكتابومعهألجلهاللةعملمعوتجاوبهباالنسان
اللةهومركزهأىثيوسنتريكالمقدسالكتاببانذلكعنالالهوتيونعبزوقد

TheocentricاإلنسانمركزهوليسAnthnopocentricفىاللةدورعنيتكلمإنه
حوادثالمقدسالكتابيذكرأنوطبيعىواالفرادواالمالعالمتاريخالتاريخ

اإلنسانطبيعةمنشيئاتكشفقدالحوادثهذهاإلنسانمعاللةتعاملفىواختبارات
هووهذامنسقمنهجىباسلوبوليسنفسهاالظروفضوءفىيظهراإلعالنهذالكن

اختالطعنفضالهدااإلنسانطبيعةعنالمقدسالكتابمنالمستنتجةاآلراءاختالفسر
اإلنسافىالفكرتراثإلىاليونانيةالفلسفةمنانتقكالتىاإلنسانيةالنظرةمعالمسيحيةالنظرة
أرسطووفلسفةأفالطونفلسفةمناالخصوعلى

فىفيمانلخصهانالكنالفلسفةلهذهمسهبشرحمجألفىهناولسنا

حياتهفىالعقلاستخدامعلىوقدرتهبالعقلالحيوانعنيتميزاإلنسانن1
المحسوساتمنالمعنوياتاستخراجأىالتجريدعلىوقدرتهوثمرفاته

دونوحدهقاإلنسانلذللثالبيئةلبالمحسوساإلرتباطمنبتحررهاإلنسانيمتاز2
والتفكيرهالتأملفىالسعادةعلىيحصلأنيستطبعالحيوان
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فىعقلهبتحكيموذلكالغريزةسلطانعلىالسيطرةباستطاعتهباناإلنسانيمتاز3
دتهرا

النظرةهذهتلخيصويمكنواجتماعياسياسيانظامألنفسهيضعأناإلنسانيستطع4
هىصفاتثالثفىاإلنسانإليالمثالية

يستطيعاإلنسانهذافإنلذلكواستقالليتهوحريتهنساناإلكرامة

يتحققأالمسلوببافضلقدراتهاإلنسانيستخدموعندماالفرديةقدراتهاستغالل
لالنسانالخير

للقياموالمصلحينالقادةألهمتالتىهىاإلنسانإلىالساميةالرفيعةالنظرةهذه

تؤمنالتىالنظرياتجميعأساسوهىالعالمفىعظيمةومجهوداترائعةبإنجازات
واإلنسانيةوالثقافيةالطيةخدماتهفىالمجتمعتطويرعنهانتجوالتىاإلنسانبقيمة
والخريةبالديمقراطيةتطالبالتىواالجتماعيةالفكريةالثوراتوفى

باإلنجيلينادواأنالىنالمسيحالمفكرينبعضقادتالتىهىالمثاليةالنظرةوهذه

التشاوممنوالتحررالحاضرالعالموتطويراالجماعى

بصدمةالماضيةالقصيرةالحقبةفىأصحابهااصيباقدالمثاليةالنظرةهذهأنعلى

منكبيراقدرأأبرزتمدفرةحروبمتسعنطاعلىالعالمفيقامتفقدكبرى
واستخدتالبعضبعضهمنحوالناسمناإلنسانيةغيرالوحشيةالتعرفات

بعضفىاإلنسانوظهربههموالفتكالناسلتعذيبمفزعةوأسلحةأساليب

الذىالعلمىالتقدموحتىنفسهاالوحويقمنوحشيةاكدرصورةفىالمواقف

والطمالئدميروسائلفىتقدمإلىاإلنسانحؤلهوالعقلالفكرحصيلةهو

وحريتهالفردقدسيةاخترقواالبعضبعضهمعلالناسفتجسسوالخسئة

اليشرىالجنسبسحوالمصلحونفيهينادىالذىالوقتوفيآدميتهأهانوا

هلالمثاليةالنظرةأصحابوتساءلالعنصريةةالتفرقمنصارخةحاالتتوجد

وخلقهفكرهفىdىالمثاالسامىاإلنسانهوهذا

ضعفثحتىعيةواالبئالفرديةالشرورازدادتاالصالحجهوديادازورغم
قصوراإلنسانواكتشفمناسبحلإلىالوصولعلىاإلنسانقدرةفىالثقة
نظرته
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بصماتهاوتتركالناسبعضعتسيطرزالتمالمئاليةالنظرةهذهانننكرالكناإن

الرسوخالنظرةلهذهيصبحلمأنهوهىالحقيقةنتجاهلاللكنناواعتقاداتههمتفكيرهمعلى
الماضىفىكانتكمااآلنرالبثنفوسفىالكامل

اإلنسانفىوالروحىالعقلىالجانبعلىركزتالنظرةهذهأنهوذلكفىالسرولعل

فىضعفنقطةاممبروهذهالحقنصفسوىتقدملموبذلكالجسدىالجانبوأهملت
اإلنسانإلىالمئاليةالنظرات

اإلنسانعنالطبيعيةالنظريات2

والفلسفيةالعلميةالدوائربعفىفىالسائدةالنطرياتهذهونسردنعددأننريدال

وبينالطييعيةالنظرياتهذهبينللخلطيتعرضونالناسأنإلىباإلشارةنكتفىلكننا

الطيعيةالنظرياتفكلاالتجاهينبينواضحالفرقلكنوالواقعيةةالمسيحيالنطروجهة

قوانينفإنولذلكالطبيعةهذهمنجزءاإلنسانوأنللطبيعةإالوجودالبانهتنادى
ناإلنساوجودتفسرالتىهىالعاديةالحياة

بيولوجىكيمياقطبيعىتركيبهواإلنساننتقولأنالقديمةالماديةحاولتوقد
حصيلةاإلنسانأنذلكإلىالمحدثونويضيفعتيقةاآلنصارتاآلراءهذهلكنفقظ

أيضااالجماعيةالثقافةونتاج

بالفيموتتأثرتتطورالكيميائيةالبيولوجيةاإلنسانطبيعةبانالمحدثونالطبيعيونويقول
الرموؤتكوينعلىالقدرةبملكوحدهاإلنسانوإنوالسياسيةاالتجاعيةوالنظماالتجاعية

ذلكومعذلكالحيواناتأرقىتستطعالبينماآخرإلىجيلمنCultureالثقافةونقل
ليعئرروخهفيهووضعاللةخلقهروحىنحلوقاإلنسانأنتنكركلهاالطبيعيةفالنظريات

طبيعيةتوىنتيجةالطبيعمننعنداالنسانإنوالمكانالزمانظروففىمجدهويحققاللةعغ

جسدوظائفمنوظيفةإالهىمااإلنسانروحنسميهماوأنعشواثيةعمياء
عنخارجةالقيممنمجموعةليستاالنسانيةالقيمفإنكذلكالحيوانيةنفسهأواالنسان
ألنعقأليمتلكواإلنسانالشخصيةومشاعرهالذاتيةرغباتهعنتعبيراتهىبلاإلنسان
ليمفاإلنسانوبذلكالئركيبمعقدخعلىالحصولدرجةإلىأوصاتهالتطورعمليات
يكونأندونهواختيارهمنأهدافآيتبعوهوفوقهاأوالطبيعةخارجإلهأمامسشوأل
حياةفىلهرجاءفالوموتهمولدهبينماالفترةيحياوهووأعئمىأقصدأوهدفهناك
أبدية
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مناجزوجعلتهالرفبعةالمثاليةالدرجةمناإلنسانالطبيعيةالنظرياتأنزلتهكذا

بنجاحينبهرأنلنفسهممحالنهفذلكالنظرياتهذهيقبلاإلنسانكانوإذاالطبيعة
فىوقصورهاألسلوبهذامحدوديةنمسىأنهلدرجةالطبيعةمعالتعاملفىالعلمىاألسلوب
الروحيةوالقيمالروجمعالتعامل

عندمانفسهعنيدركهاناإلنسانيستطعماكلتناقضالطبيعيةالنظرياتألنذلك
يتبعفابهبعقلهاإلنسانيفكروعندماالداخلمننفسهعنالفطريةلمداركهيسئجيب

أنهاإلنسانيجدالدينىاإلنساناختباروفىالطبيعيةالقوانينالالعفليةالمنطقيةالقوانين
هناكانيدركاالدبيةاختباراتهخاللومنوجودهفىعليهيعتمدمتسامياإلهياكائنايواجه
وباإليحازواختياراتهرغباتهعناالسئقاللتمامومستقالعنهخارجاوالشرللخيرنظامآ

ابنهوالوقتنفسوفىروحىكائنأنهيدركداخلهامننفسهإلىاإلنسانينظرعندما
االسلوبيؤلهونالذينأولئكادعاءاتبسببوتعتمتتعطلرويتهتركإذااماالطبيعة
الشكدائرةإلىسيدخلفحينئذنفسهعلىالمادياتبتسلطاوالعلمى

وتجاهلتواحدجانبمناإلنسانإلىنظرتذكرناالمثاليةالنظرياتإن

الجسدىالجانبإلىنظرتفهىأيضاالطبيعيةالنظرياتعننقولهكذالثاليالجانب
الروحىالجانبوأهمكلالنسانفقط

اإلنسانإلىالمسيحيةالنظرة3

والطيعىالمثالىاالتجاهينكالفىالصحيحةبالجوانبتأخذالمسيحيةالنظروجهةإن

تحاولالاوبذلكتكتفىاللكنهاالحقمنجزءعلىيشتملبإعتبارهاتجاهكلإلىوتنظر
كاجزاءمعااالتجاهينهذينتأخذانهافىتبدوالمسيحيةعظمةلكنوتللثهذهلينتوفقان
إليهاالسابقةالنظرياتتصلالاخرىاأبعاإليهماوتضيفالحقمن

نحلوقاإلنسان1

نحلوقإنهاإلنسانعننقوللذلكاإلنسانخلقاللةأنالمقدسالكتابيعلمنا

هذيمنعالالوقتنفسفىلكنالخلوقاتسائرمعايتفقبصفاتاإلنساننصفوبهذا
الخلوقاتمنغيرهعنبهايتميزبصفاتاتصافه

دهوجوإنبلنفسهيخلقلمفاإلنسانخالقالهانفالبدوبذلكنحلوقاإلنسانأ
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هووحدهاللةافةمنولكنذاتهمنليساالنسانوجودإنغبرهمنستمد
بذاتهالموجود

عليهيكرنأنيمكنوفيماعليههوفيماوصانعهخالقهاللةعلىعتمداإلنسانإن

النىالنطرياتوغروراإلنسانكبرياءعلىلتردالمسيحيةتقدمهالذىالجوابهوهذا

أنأحدينكرالاالموركلعلىقادراوتعتبرهواستقالليتهاإلنسانقدرةتمجد
الخالقاللةمنعطاياكلهالكنهاومواهبوملكاتوقوىقدراتلالنسان

دهوجووتحقيقوجودهفىيعتمداإلنسانأنالحقيقةنتجاهلأننستطبعالكذلك
كانلوبوجودهاإلنسانإحساسفإنكولذلاآلخرينومجهودعبةعلوسعادئه

ويعتمداآلخرينمعفيهيتفاعلمجتمعوسطفىوهوإحساسهعنئمامايختلفوحيدأ
بعضعلىبعضهمالناسفيه

وقوانينوخواصونباتاتموادمنيحويهوماالطيعىالعالمعلىبعتمداإلنسانأنكما

الحقيقةهذهاإلنسانتبينمتىلذلكاللةخليقةمنواألشخاصالقوىهذهوكل
التواضعهويتخذهأنلمجبالذىالسليماالتجاهكانعميقاإدراكأوأدركها
مجاأليجدالغيرهعلىالكاملبإعتمادهويحمسيعنرفالذىفالشخصوالشكر

وأنالبدقدراثمنبهيعتزماكلوجودهمصدرمنئلفىأنهيتبينوتقللفخر
وجودهلمصدربالشكريشعر

إنهااTheocentriciJitاللةفىالمركزةالنظرةهذهينتقدواأنالنقادبعفىحاولوقد

سئدأمامعاجزكعبداللةأمامخاضعأذليالبنفسهيلقىأناإلنسانمنتتطلب
لهوشكرنااللةأمامتواضعناالنذلكعليهمردوداالنتقادهذالكنمقتدر
لصالحهاختبارنامواألولأساسهمالكنبقدرتهاعترافنامجردعلىمؤسسينليسا

لناالمعطاةوالبركاتناوحفظخلقنافىالظاهرينوجوده

أوبالفيضالخلقاكفكرةلهإرادةالكصرورةالوجودإلىأحرجنااللةأنلوو

الننحوهبالشكرإحساسعندنايكونالالحالةهذهففىemanationاالنبثاق

لكناإلرادةسبيلعلالالضرورةسبيلعلحدثقديكونالفةعنناصدور
اإلنسانخلقولكنهالضرورةبدافعاإلنسانيخلقلماللةأنيعتقدونالمسيحيين
المحبةبدافعلالنسانتعطىبركاتهوأناللةحريةأعمالمنكعمل

بلالفوىاللةأمامالضعيةاإلنسانزئةعالمةليساوالشكرفالتواضعلذلك
المنعماللهبصالحبالمحبةالمغموراإلنساناعتراف
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الزمندائرةفىيحياواإلنسانمحدودنحلوقفكلمحدودانهبمعنىمخلوقواإلنسان
بحصلالتىواالنجازاتالقيموإنالخلوقاتكسائرالئباتوعدمبالتغئرحياتهوتتسم
غيرالطوارىءوجودبسببالدواممحققةغيرتكرنوأحيانابالتقلقلمهذدةعليها

محدودةأيامهكذلكوالزوالوالفسادوالضعفكالمرضالطبيعةفىالمنتظرة

نهايةولعمره

اإلنسانيةالحياةفىنجدهاالتىوالمآسىوالشذةالصرامةأساسهىالمحدوديةهذه

سببوهذاضائعةآمالهوأنمهدثةانجازاتهانكثيرةمراتيكتشففاإلنسان
البشريةالحياةانجازاتidىماالكبعدموالشعورالحزن

منولياالمورظواهرإلىتنظرالخساسةالعقولبعضالحفيقةهذهقادتولقد
باطلالكلاالباطيلباطليقولالجامعةوكتببالتشاومشعورالاللةخالل
المتثماثمينسوكثيرونبوذاوعفمكتبكذلكالشمسأتحتمنفعةوال

لتحقيقالخلودرجاءالناسمنآخرنوعنفوسفىزرعتنفسهاالحقيقةهذهلكن
وفيروخيركاملةسعادةمناألرضهذهعلىتحقيقهفىالبشرفشلما

واإلحباطوالفشللخسارةامنالخالصالدينيةاالشواقأهدافمنكانولذلك
الزمنىاألرضىوجودنافىبهانشعرالتى

المعرفةكامليكونأنيمكنألكمخلوقفهوالعقليةتدراثهفىدودواإلنسان
الحقإلىيصلأناإلنسانعلىالمستحيلومنالخطأبعواملتتأثرمحدودةومعلوماته

يجبالأنهيتبينالبشرمنالعاقلتجعلالحقيقةهذهالمناقشةيقبلالالذىأىالمطلق
قدراتهمحدوديةوأنحياتهفىالعقليةوالكبرياءللتعصبمكانهناكيكونأن

فكربةأخطاءفىوقوعهبإمكانيةدائماعترفافكريامتسامحاتجعلهالعقلية

اطكالكمالإلىيصللنفهولذلكاألخالقية4تدوقمحدوواإلنسان
وهىعيهاالمتعارفالمألوفةالتقليديةباألخالقالمسعىهذافىالناسثكتلذلك
نسبيةبلمطلقةاخالقأليست

الطبيعيةبالقوةالمحدودةقوتهيدعمفهولذلكوقوتهحجمهفىمحدودواإلنسان
وسائرالبمثرمنغيرهوبقوةالطاقةأنواعوسائروالبحاركالحرارةالعالمفىالموجودة
إلىووصلالفضاءغزاأنبعدحثىاإلنسانيستطيعوالاألخرىالخلوقات

منالكثبرفىدةمحدوقوتهفستظلةمحدوكرقدرةلهأنيذعىأنالقمر
صدرهفىوتجيشفكرهعلىتخطرأنيمكنالتىالمجاالت
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يتغلبواأنيستطيعوالمفالفراعنةالتاريخحقبكلفىالبمثراعترافهذاكانقد

رغمقدرتهممحدوديةعلىيتغلبوالمواألباطرةاالهراماتببناءالزمنيفسدهماعلى
والجنودالناسمنالماليينحكمواأنهم

لالنسانمتنوعةالمآآيسببقوتهوضعفحياتهبقصراإلنساناعترافوإن

النجاحواستراروالدوامالقوةإلىيشتاقالذى

محدوديةعنالناتجاأللمإلىاألخرىالدياناتنظرةعنالمسيحيةنظرةوتخئلف
نسانلا

سحابةالدواموعدمبالتغييراالحساسيتركوالبوذيةالهندوكيةالدياناتففى

هذهمنالتحررفىإنماهوالدياناتهذهفىفالخالصلذلكالبشرحياةعلىمظلمة

اإلنسانفىالرغبةقتلفىأوالفكريةاالستنارةطريقعنااللممنالالنهائيةالدائرة

فىشرأالتعتبرانهولكنهماااللمبحقيقةتعترفانقإنهماواليهوديةالمسيحيةأما
رغبةدونالذنخدماذوأننائحتملأنيمكناأللمأنعلىالناستدربلقدالنهاية

وأقماوثبإتناووالئتاخالصناعنبذلكنعبرأننستطيعاأللمتجنبأومجازاةفى
التىالشخصيةعلىتنعكسمتنوعةفوائدلهااالالموأناالخرينألجلنتألمأنيمكن
العالمالغاءأوالرغبةافناءالتتوقعفالمسيحيةلذلكصحيحةنظرةاأللمإلىتنظر

الخطيةبلاأللمهوليسلإلنسانبراوالعدو

بهيعترفبلاإلنسانمحدوديةعنالناتجااللميتجاهلالالمقدسالكتابإن
مزترابهإلىفيعودروحهتخرجآدمابنعلتتكلمواالأالمرنمويقول

6sittjTمعلكن15315مزأيامهالعشبمثلاإلنسان
والرجاءبالثقةعليهونتغلبئانوياشيئأااللميصيرورحمتهاللةبصالحاإليمان
اإلنسانحياةزوالعنيتحدثأنبعد103المزمورفكاتبورحمتهاللةبصالح
بنىكلوعدلهخائفيهعلىواألبدالدهرفالىالربرحمةأمايقولوضعفها
rsiUمزالبنين

طبيعةأنذلكومعنىلحياتهوهدفأخطةهناكأنيعنىوهذامخلوقاإلنسان
أننرىالخليقةقصةولطمعنىلحياتهوأدطلةصاأساساالحياةفىووظائفهاإلنسان

يخلقأنالبدالصاعاللةإنجداوحسنحسنlI4LPفاذخليقتهإلىنظراللة
الخليقةوفسادالسقوطبعدحتىولكنيتحققأنيجبهدفلهاصالحةخليقة
معهوللخليقةلالنسانكامألفداغالبدءمنذاللةرتب
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تحركليسالكونفهذأالعالمإلىالمتفائلةوالنظرةالمسيحىالتفاولأساسهوذا
إلىللوصولمجالالكونهذابلالطبيعيونيقولكماهدفوبالعحياءطاقات

معينةوقيمغايات

العالمأناعتقدواالذينالغنوسيينبمذهبالمسيحيةنقارنعندماذلكندركولعلنا

لكنصالحةوكيرشرالمادياثأنتصورواإذاالعذرلهمفهؤالءشريرةقوةوليد
منجزءوكلصالحايكونأنفالبدصالحإلهخليقةالعالمبانتؤمنالمسيحية
ننسبأنالمستحيلمنيجعلهذاصالحالروحكماالعقلكماالجسداإلنسانطبيعة
مزدوجةنظرةاإلنسانإلىننظروهكذاورغباتهالمادىالجسدإلىاإلنسانفىالشر

نكرمأناالعتبارلهذاويجبللربوهيكلالروجلحياةأداةاإلنسانجسدإن
يحياواإلنسانقيمةاإلنسانطبيعةمنجانبلكلأننجدوهكذابهونهتمالجسد
لهمعادعالمفىوليسصديقعالمفىحياته

الجسديةوقدرتهوجودهفىومحدوديتهكمالهعدميؤكدكمخلوقاإلنسانإن

بالئةالثقةعلىاإلنسانيشجعاالعتقادوهذااللةعلىيعتمدوأنهوالخلقيةوالعقلية
العالمهذافىومعنىقيمةلحياتهأذينسىوالآالمهوسط

اذصووةعاالنسان2

والتعبيرالخالئقبينممتازاإلنسانأنهىاإلنسانفىالمسيحيةعقيدةفىالثانيةالحقيقة

علىوسلطهكشبههصورتهعلىاإلنسانخلقاللةأنهواإلمتيازهذاعنيعبرالذىالكتالى
TAوTVاتكالخليقةكل

عملحماوائكأرىإذاالمرنميقولحيثالعبرىالتفكرفىالفكرةهذهأثرويظهر

حتىآدموابنتذكرهحتىاالنسانهوفمنكؤنثهاالتىوالنجومالقمرأصابعك
جعلتيديكأعمالكلتسفطهتكللهوبهاءوبمجدالمالئكةعنقليالوتنقصهتفتقده

83lمزقدميهشىءتحتع

فىاإلنسانأنكيفويبينوعظمتهاوالسمواتالنجوموليناإلنسانبينيقارنفهو
خليقتهعلىالتسلعلفىمباشرةاللة

اإلنسانطبيعةحموهوليساألساسإلناإلنسانالىالساميةالنظرةهذهأساسهوما
الخلوقاتكلعناإلنسانثميزوبذلكصورتهعلىخلقهالذىيااطاصةعالتدل
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هووهذاأصلهاإلىيرجعانومقامهاوجودهاولكنذاثهافىلهائيمةالالصورةن

وبينوقيمتهوكرامتهاإلنسانإلىاليونانيةالفلسفةفىالبشريةالنظرةبينالجوهرىالفرق

الكتابيةالمسيحيةالنظرة

هذهيجعلالكتابلكنوإمكاناتهقدراتهإلىترجعاليونانيةالفلسفةفىاإلنسانقيمةإن

بالئةعالقتهحيثمناإلنسانقيمةفىأىاللةمعاإلنسانتشابهفىالقيمة

المعنىهذافىاإلسهابمنكلمثيفىفلنتأمل
انعكاسهىالمرآةأوالماءفىالشىءصورةأنفكمااللةطبيعةبعكساإلنسانإنأ

اإلنسانيستجيبوهكذااللةطبيعةماحدإلياإلنسانيعكسهكذاللشىء
أولالنسانتحقيرأليسوهذاصانعهاللةبهمابدأاللتينوالدعوةللحبادأةعملهفى

أعطىصورتهعلىاإلنسانبخلقهاللةالنالمفكرينبعضيتصوركمالكرامتهإنكارا
اإلنسانجعلوهكذامشيئتهمعiiبحريةيتجاوبأنعلىالقدرةوحدهاإلنسان
الوجودلكلمعنىيعطىالذىوالفداذالخالقاللةعحلعنمسئوآلكائناوحده

لئةالنايكونأنيستطبعفهواللهصورةعلىخيقاإلنسانوالن

إلىباإلشارةيكونأنالبدذلكفإناإلنسانطبيعةونصفنعرفأنأردناوإذا
هذهعنبعيدأاإلنسانةطبيتحليلبمجردوليساللةبصورةالطبيعةهذهعالقة
أنمنفبالرغمكالذاتيةطبيعةلهليساإلنسانأنيعنىالهذاالعالقة
موجودةالوقتنضفىلكنهاباللهعالقتهعلىتعتمدوقدراتهاالنسانصفات

وقيمهاتعريفهاتستمدولكنهاالخالقطبيعةعنمتميزةاإلنسانيمتلكهاذأتيةكطيعة

الحقيقةتصويرعناتالتشبكلقصورمعاألصلمن

LiaJaأالطبيعة

بدائياتفسرااللةصورةعلىاإلنسانخلقتفكيرهمسذاجةفىالبدايةفىالناسفسئرربما
فيرأواالمسيحيةوفىالمتقدماليهودىالفكرفىلكنووظائفهاإلنسالىالجسمفتصوروا
كشخصلإلنسانالروحيةالقدراتإلىاشارةاللةصورةعلىالنعبرا

تأثيرثحتواقعاهذافىوكانالعقلبأنهاالروحيةالقدراتوينىاتوماعزفوقد

ليمسثالروحيةالقدراتهذهإنذلكمناكبرشىءأنهاالواقعلكناليونانيةالفلسفة
ستجببأنعلىروحىكشخصاإلنسانقدرةبلالمعانىوتجريدالفكرعلىالقدرةمجرد
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يسميهاكماأوآخريخاطبكشخصبالئةعالقتهفىفاإلنسانلهبالطاعةاللةصوت

اللةصوتسماعتتضناالستجابةهذهأThOUIأشامقابلأنالالهوتيونا
لكنهاالطبيعةهذهفىيدخلالفهمأوالعقلأننرىوهكذاوطاعتهومحبتهوفهمه
للثرأداةوتصيرتنحرفأنيمكنوحدهاالفهمعلىالقدرةالنذلكالفهممجردمناكثر
فىالطاعةهوالمطلوبفالتجاوبلذلككلطيعأنستعدةهـإرادةتصحبهالمذاللخيرال

فيهالمةصورةبوضوحئطهراللةمعهكذااإلنسانيتجاوبعندماامبة

تنزعهااللكنهااإلنسانفىاللةصورةتفسدأوتشؤهالخطيةأنبعدفيماوسنرى

يعئرالولكنهمسئوالكائناويظلاإلنسانفىموجودةالتجاوبعلىالقدرةتظلإذمنه
الجديدالعهدينئرلهذااللةفىوليمذاتهفىمثمركزايكونالنهيوضوحاللةصورةعن
اللةصورةهوالذىالمسيحصورةمشابهينأومتناسقينلنكونشكلناعنالتغيزضررعلى
العالقةتعوداللةكصورةمعهواالتحادبهفباإليمان115كولوسىالمنظورغير

اإلنسانفىكامنةتظلةاألدبالمةصورأنيعنىوهذاواللةاإلنسانبينالصحيحة
بهويتشبهبالمسيحؤمنعندمابوضوحتظهرلبهخطهتهمنبانرغمةمشوثبصووة

فىاللةروحيعملخاللهنوالذىاإلنسانفىدئةالمتفتحالجانبعنالعبرانيونعئرولقد
بروحهيوجههابكلمتهاالنبياءإلىيوحىعندمااللةأنواعتقدواحiربالتعبيراإلنسان

كالوحىالخارقةاالعمالمجردتتعدىاللةروحفاعليةفإنالجديدالعهدفىأماأرواحهمال
والتعففوالوداعةاالناةوطولوالسالموالفرحكالمحبةالعاديةالمسيحيةالحياةمظاهرإلى

اشاراتنجدالفإننااإلنسانحياةفىاللةروحفاعليةعلىيركزالجديدالعهدوألنا

مفهومفىاإلنسانروجفإنحالأىوعلىالجديدالعهدفىاإلنسانروحإليكثيرة
اليونانفالسفةألنذلكاليونانيةالفلسفةمفهومفىاإلنسانروحعنتختلفالجديدالعهد
الكنيسةتاثرتوقدلهومعارضالجسدعنمنفصلشىءاإلنسانروجأنيتصورونكانوا

واالمتناعوالتقشمفالزهدعلىالناسشجعماوهذاالفكربهذااالولتاريخهافىالمميحية

أوالحسئةاإلنسانرغباتأنواعتباروالمادياتالعالمواحتقاروالجنسالزواجعن
قهرهاويجبالحيوانعالمإلىتننمىالجسدية

شخصيةوحدةيؤكدفهوالمقدسالكئابفىالسائدةالفكرةليستهذهأنعل

وظائفبعضيستخدمعندماذللالتشيرالقديمالعهدتعبيراتبعضولعلاإلنسان
ciأمامانكشفوعندماقلبهفىاإلنسانتفكيرمثلالجسدأعضاءبعضالىوينسبها
وليساألجسادقيامةصورةالحياةلهذهكانالمستقبلفىلألبرارأخرىبحياةاالعتقادالهود

131



والروحالجسدبينالكاملوالفصلالتفريقهذائوجدالاالناجيلفىvخلودجرد

اتجاهاتهناككانتذاومعاوالروحبالجسداهتمبلبالتقشفالمسيحينافلمولذلك
تفريقاكانتلكنهاوحوالرالجسدبينتفريقأتكنفلمالمسيحالسيدتعليمفىازدواجية

والكنوزالسماويةالكنوزبينالمالوالعالماللةبيناآلليوالعالمالحاضرالعالمبين

والروحالجسدبينوليستوأخالقيةدينيةتفرقةتكونبذلكوهىاالرضية

عنتحدثعندمااإلنسانبإزدواجيةيوحىماقدمالذىهوالرسولبولسولعل

ولكنالروحضدوالجسدالجسدضديشهىالروحوأنالروحوالجسد
دينىتفريقهوبولسيقصدهماالطيرونوالتفسيرالشرحفىالمقدسالكتابعلماء

الجسديقصدالالروحضديشتهىالذىالجسدعنيتحدثعندمافهوأيصاوأخالقى
جسديةاإلنساناتجاهاتجميعإلىيشيرولكنهبأعضائهالمادىالجسمهذابمعنى

األوثانوعبادةوالسحرالخصامالجسدأعمالمنذكرأنهبدليلاللةعنبمعزلوحيةو
وحيةخطاياكلهاوهىوالحسدوالشقاقوالئحزبوالسخطوالغيرةوالعداوة

517غلبالجسدالمرتبطةالخطاياوهىوالسكروالقتلوالنجاسةالزناإلىباإلضافة
21

أفسدهاالتىكلهااإلنسانيةالذاتهوالجسدبكلمةالرسولبولسيقصدهماإن

بالئةالمتصلةاإلنسانيةالذاتهوانروحبكلمةبولسيقصدهوماالنفسحب

للجسدمعارضةليستالروحكانتوإذافقطاإلنسانعقلهىالروحتكنلمذا

اذأالروحهىفماعنهمنفصلةأوالمادى

بالئةباتصالهاالمحسوسفوقبهيسموأنعلىاإلنسانالقادرةاالنسانطاقةنها
والخيرللحقيقةوبالثكريس

غيرإلىيستاقلكنهمحدوداإلنسانإننقولالمركزالغامضالتعبيرهذانوضحولكى
إلىبحنيمهيتجهلكنهوالخطأللضعفمعزضإنهالكمالإلىيتوقلكنهناقصإنهالمحدود

هالمطلقوالحقالمطقالخير

ـالروحميةالمحبةلأعنتمثيلىتشبيهفىالظاهرىالتناقضهذاعنأفالطونعئرولقد

بنثالمحبةوبإعتبارالغنىالفقروهمااالختالفتمامنحتلفينأبوينمنولدتالمحبةنفقال

الذىراتعرففهىالعنىبنتالمحبةوباعتباروالنقصبالحاجةتشعردائمافإناالفقر

دائماعنهوئبحثوتفتقدهينقصها
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ألالخرفكرةأىشخصىغيرلخيرأشواقاليستفهىالمحبةعنالكتالىالرأىما

الروحيةالحياةأفالطونفهموهكذاوفادكخالقاللةمعتجاوبهىبلالنفسحاجة
فوقنفسهيرفعأناإلنسانمحاولةهىالروحيةالخياةأنفاعئبربشريةبتعبيراتعنهاوعئر

أماالمطلقوالخيراالزلىالكائنفىليشتركالزمنمحدوديةوبيامحدودياتهبلمحدوديته
الالمحبةمنالنابعةوالطاعةالمحبةحياةفهىاللةفىمركرفهوالروحيةللحياةالكتالىالمعنى
لالنسانالسابقة

اإلنسانحياةفىالروحىالنشاطفكرةالتوضيحمنبشىءنتأملأنوالمفيدالممتعومن
حياةفىالخالقالنشاطهذاروعةمقدارلندركرائعةآفاقاأمامنايفتحالتأملهذامثلفإن

فىاللةأودعهاالتىالروحيةالقدرةفيالكثيرنعرفالتاملهذاخاللومناإلنسان
اإلنسان

فإنالمحسوسفوقوالخيرللحقيقةالتكريسنحومستمراسعيايسعىعندمااإلنسانإن
القيمالتعبيروهذاValuesAbsoluteالمطلقةللقيمالوالءأوالتكريسيتضمنهذا

التىالخقيقةأوالقيمةهىالمطلقةالقيمةالفلسفةدارسىعندوواضحمفهوملطلقةا
الوالءاإلنسانمنتتطلبولبههاشعورهأواإلنسانبرغبةأوبغيرهاقيمتهاتتعلقال

المشروطغإروالتكريس

نتيجتهكانتومهماالظروفكانتمهمانريدهالننامطلقةقيمةالصدقأوالحقفمثال

معوتتعارضومرةمؤلمةالصدقنتيجةكانتوإنحتىصادقااالنسانيكونأنويجب
الظروفبتغيرتتغإرالتىفهىالنسبيةالقيمةأمامطلقةقيحةالحقإننقوللذلكرغباتنا

لكنشكوالشراالنتقامأوالتعذيبوسائلمنكوسيلةشخصصبعفبترواألحوال
منازعبالضرأيكونللخطركلهالجسديعرضبمرضمصاباكانإذااإلصبعنفسبتر

الشخصيةالسعادةبسببالنمارسهاعندماوذلكمطلقةقيمةاالخالقهةوالحياة

الشيطانشكوىكانتولقدالصوابهوذلكأننعتقدألنناولكناالجثماعىالجزاءوال
بلمطلفةقيمةليستوتقواهدئةأيوبمحبةإنالخالدةأيوبقصةفىأيوبضد

بصبرهأثبتأيوبولكنوالصحةواالبناءالئروةأعطاهاللةالناللةيتقىأيوبوأننسبية
التجاربكلرغمالرباتقىفقدمطلقةقيمةكانددوالءهأنالتجربةعندوتماسكه

اإلنسانىاألخالقىالفكرفإنالمطلقةبالقيمتنادىالتىهىوحدهاالمسيحيةوليست
اإلنسانيةوالنظرةالمطلقةالقيمإلىالمسيحيةالنظرةييناختالفاهناكولكنبهاأيضآينادى
إليهاالوصولاإلنسانيطلبشخصيةغيرعليافثألالقيمهذهتتصوراإلنسانيةفالنظرة
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ووالءاللةبشخصيةمرتبطةالعلياالمملهذهأنفترىالمسيحيةالنظرةأمالذاخهاإرضاءها

وفىالمحةطبيعةمنألنهاالمطلقةللقيمنفسهيكرسفهوولذلكاللةلشخصهوالمسيحى
اللةأماموالتزاماتهاللةشخصيةخاللمنالمطلقةالقيمهذهيفيمالمسيحىفإنالوقتنفس
النظرةهذهاآلخرينبحاجاتعالقتهاحيثمنالمطلقةاقيماهذهإلىأيضآينظرفهولذلك

بهتتصفالذىالجمودعنبهاوتسهالمرنالخألقجانبهايةالمسيحللحياةتعطىالمسيحية

اإلنسانيةءاالخالتيةالفلسفات

الدينيةخدماتهبذلكنقصدوالاإلنسانحياةفىالروحىالنشاطالىاآلننألى
حياةفىالروحيةالحركةهنانقصدولكننارللغيومساعدتهوعظاتهوصدقاتهوأصوامه

الممنوحةالروحيةالقدراتهذهطريقعنإنهاالصيلاالساسهوفهذاداخليااالنسان

وبالزمنوبالطيعةبذاتهيرتفعأويسموأناإلنسانيستطبعروحىكشخصلإلنساذ
هذهنستخدمعندماوتحنذاتهعلىويتفوقمحدوديتهبتخطىأنيستطيعآخربمعنىأو

روحيالمحهانفكرلكنناوسيكلوجيااجماعياحتىأوميكانيكياانفكرالالتعبيرات

يوالساقطةطبيعتهفوقيسموأنالروحيةبقدراتهيستطيعروحىالفاالنسان11
الحياةألنذلكsiTTرؤصورتهتتغيروانsirTYإرمياsirا

ممكنمستوىأكلإلىاالرتفاعإلىتصبودائماخالقةلكنهاراكدةليستوحيةا
علىيتدربلمقيمتوجدانهالداخلىروحهنشاطخاللمناإلنسانفيكتشف
ليستطبيعتهأنويشعروالسموللرفعةمجاألعليهاالتدربفىفيجدتقديرها

المطلقالكمالإلىيصللنأنهالواضحمندائمامتحركةخألقةبلثابتةدةجام
يعرقهالماإلىويسعىفهيعمايتجاوزدائمألكنهخالقاوليسنحلوقألنه

إليهيصللمالذىالخيرعنويبحث

Tويسعوبهالحيطالجومناإلنسانيغيراإلنسانحياةفيهتتغبرالذىالنشاطهذاوفى

آخربمعنىأوفقطبيولوجيةبتغيراتتفسرهايمكنالاإلنسانشخصيةإنبه
المسيحيةالنظريةبينالخالفوجهوهذافقططبيعيأتفسيراتفسرهااليكلكن

للحياةالمطلقةوالقيمروحيةشخصيةاإلنسانفشخصيةالديعيةوالنظريات

والبقاءالصحةمثلالبيولوجيةالقيمعنتختلفوالمحيةوالعدلالحقمثلالروحية

الخقتحوالسعىفمثالروحيهبقواعدبلبيولوجيةبقواعديتمالالروحيةالقيموتحقيق

عدمConsistencyالحقعلوالثباتللحقيقةاالمانةمئليةمنرمعانحكمه

الصحيحوالتفهمالتفكيرعندرالمعااختالط
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الطبيعيةالقواعدعنتختلفأخالتيةقواعدتحكمهالخيرنحواإلرادةمسعى

لناتوضحاالخالقيةالقواعدلينمافيناكاثنهوماالنتصفالطبيعيةالقواعدألنذلك
القوانينتختلفكيفندركأنويمكنناعليهنحنماالفينايكونأنينبغىما

وعندمابينهماوصراعاخالفااحيانانرىعندعااالخالقيةالقوانينعنالطبيعية

أوتقمعهاأوحذهاعندالبيولوجيةالرغباتتوقفقدالروحفإنالصراعهذايحدث

فمعمنصاعسلوكيخلوالفمثالعنهاالمتميزةوحيةالالقيمتظهرلكىتنكرها
الرغبةقمةوهىنفسهابالحياةالتضحيةإلىاإلنسانيضطروأحياناالجنسلغريزة

مثألالوطنأوكاإليمانوأهمأعظميراهاقيمةسبيلفىالبيولوجية

rالحيواناتبعضانبالزمنالسموأيضايتضمنالطيعةعلىاإلنسانروجوو
القردريبتلمثلمحدودحدوالقليلةلفترةالحاضراختبارمنتتعلمأنيمكنها

الماضيةاتهاختبابكنوزذاكرتهفىيحتفظانيستطيعاإلنسانولكناغوالقط
فىالمسجلةاألجدادخبراتمنيستفيدإنهبلحياتهفىفتوثرالذاكرةمنيستعيدها

أنحياتهفىبهايستفيدكثيرةحقائقاآلثارمنويستنتجوآثارسجالت
وهذهللمستقبلتخطيطاويضعالماضىاختباراتيستعرضأنيستطيعاإلنسان
وبعدهوحياتهفىكئيرينحياةعلىتوثروربماالحاضرةحياتهعلىتؤثرالخط

موته

حاضرمنيغئرللمستقبلوالتخطبطالماضىمنواإلفادةبالزمنءالتساهذا

انتقالكنقطةبلdiscreteالزمنمنمسضقلةثدةكوالحاضريختبرالفهواإلنسالط
حياةفىمعاترتبطوالمستقبلروالخاالماضىنجدوهكذامسئمرةاختبارعمليةلى

كلصفاتوهىوالزوالللتغيرومعرضزمنىمخلوقاإلنسانأنفمعاإلنسان
منأوسعبمعنىالزمنىوجودهثحزىأنيستطيعلكنهالموتوسيواجهزئنى
هباالبديةنفسهيربطوهكذاالزمن

مجتمعلىكفرداألبسان3

اللةمعالتجاوبعلىاإلنسانكقدرةاساساالروجلنايظهرالمقدسالكتابأنمع
إلينتمىيفإنهالخلوقاتأحداإلنسانوبإعتبار3نحلوقاإلنسانأنيتجاهلاللكنه

وبالزمنوبالطبيعةبهتسموالروحيةشخصيتهكانتنحتىالطيعة

الطبيعةبينالطرقمفترقفىيقفاإلنسانإنأنيبورولدرالشهيرالالهونىويقول

NatUreJالحريةمنكلفىمتورطفإنهوهكذاوالروحانيةالطبيعةبينأووالروح
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مكانيةوقدرةلديهروحيةشخصيةبإعتبارهاإلنسانأنهوالمقصودوالمعنىالضرورة
ثابتةونواميسمعينةبقواعدمحكومفإنهالطبيعةمنجزءآوبإعثبارهلهالتىيةللنتيجة

ذكرانحلوقاإلنسانفمثالوجودهمظاهرمنمظهركلفىواضحةالحقيقةهذه
الخريةمنلديهاإلنساندكنبالضرورةالتزاوجاسأسهىالجنسفىوالفروقوأنثى

األخرىالحيواناتعنتختلفلنسيةاعالقاتهيجعلما

والروحالطيعةليناالتصالحلقةفىوكونهاإلنسانفيهيقعالذىالموقعهذا

واإلنسانآخرينمعمجتمعفىيحياوأنهلردأنهعنهالمزدوجةالحقيقةلناحيو
تعتبراآلخرينعنتميزهالتىالفرديةهذهلكنآخرفرداليمىبذاتهفهوفردهوكمخلوق

0روحىكائنألنهاالخرىالحيواناتمعبالمقارنةلهبالنسبةيةأاكر

إزدادتكلماالنهالفرديةأهميةازدادتالوجودسلمفىارتقيناكلماالنناذلك
نحنفمثالاآلخرينعنيميزهخاصبشكلشخصيتهتشكلتلالنسانالحريةمجاالث

ومالعالطيعىبشكلهمفقطليسالمثقفينالبشرمناآلخرعنالواحدنميزأننسئطيع
والثقافةوالخبراتبالطباعأذهاننافىترئبطشخصياتهملكنوقصرهموطولهموجوههم
بينمابينهمفيماكثيرةاختالفاثيختلفونالناسنرىوهكذاوالهواياتوالمهارات

فىالبدائيونوالناسالقرودأوالقططفىالكثيرةاالختالفاتهذهنجدأننستطيعال

أقلعندهمالحريةمجالألننوعامتقاربونالغابات

بلالبشريةيخلقاللةإنبرونرالالهوقىيقولالفردتمئزعلىتؤكدوالمسيحية
فردفأنتلذلكشخصيادفكليعرفوهوباحمكدعوتكحدتهعلىفردكلخلق

اطةعندمحددمكانرلكباخراستبدالكاليمكن

كانتسواءبيتلعهالمجموعوتجعلالفردتهملالتىالنظمالمسحيحيةتعارضهذاألجل
أوكالهندوكيةالعماالكبرالروحفىاإلنسانلمحهايخحيعمثاليةأويساريةأميمينيةنظمآ
وسيلةمجردالفردتجعلكلهاالنظمهذهالنذلكاالمالطبيعةفىاالفرديضيعطبيعية
الكبرالمجموعغاياتلتحقيق
اللةأماممسئوليتهإنمسثوللردهوروحىككائناإلنسانالوقتنغسوفى

فردبةإناآلخرينمعالقريبةبالوحدةمرتبطالنهذلكاآلخرينأماممسئوليتهتتطب
لذلكاألخرىالذراتمعظاهرىإرتباطسوىلهاليسالتىالذرةكفرديةليمستاإلنسإن
مسئوليتهعنفقطيتخلىالفإنهاالخرينعنالتامةاستقالليتهكلاإلنسانأصرفإذا

ذاتهاطبيعتهيناقضلكنهتجاههم
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اليرمععالقةلهنحلوقاإلنسانألناآلخرينعناستقالليةالتوجدالمسيحيةفى
اللةأنليؤكدالمثنىالالجمعبصيغةخلقهموأنثىذكراالكتابيقولاإلنسانخلقوعند
فىمحدوداإلنسانالواقعيةالعمليةالناحيةومنمجتمعمنأجزاإلنسانيكونأنيريد

مجتمعدونيحياانيستطعوالحاجاتهتحقيقفىالغيرعلىويعتمدقدراته

المدنففىوالحياةللثقافةمعينأسلوبفىواالتفاقالقرابةعالقةعادةالمجتمعوأساس
وغيرهمواسبرطةأثينامثلبذانهاقائمةبدولةأشبهمدينةكلوكانتالقديمةاليونانية

الحضازيةوللقيماالجتماعىللنظامالجميعبوالءتقوىالقرابةالطيعيةالعالقاتكانت

محدودةفيهاالفردمسئوليةالنمغلقةمجتمعاتتعتبرالمجتمعاتهذهمثلإنللجماعة

علىمؤسساليسمجتيعايخلقأنيستطيعاإلنسانلكناليهاينتمىالتىالجماعةبأعضاء
مجتمعإلىللدخولمدعوفإنهروحيةاسسىعلبلثقافيةوحدةأوطبيعيةقرابةعالقات

اإليمانهوالمجتمعهذافىالعضويةوأساساللةملكوتقبلواالذينجميعمنيتكون
ووضحهمعروفهناالقريبومعنىالقريبمحبةالمحبةهوالمجتمعهذافىالوحدةورباط

الصالحالسامرىمئلفىالمسيحالسيد

القيمأوالحضارةأوالثقافةوحدةأوالقرابةعالقةعلىالمغلقةالمجتمعاتتعتمدوبينما
يشملأىعالميامجتمعالئخلقضروريةالمحبةفإنمعآالمجتمعاتهذهأفرادليرتبظالمشتركة

للمجتمعاتاإلنسانوالءمنسيحالفإنهالعالمىالمجتمعهذااتسعوكلماكلهلمالعل

مطلقكشىءالمغلقةالمجتمعاتهذهإلىينظرأنمناإلنسانويمنعفيهاعضوهوالتىالمغلقة
الممثروطغيرالكاملالوالءيتطلب

نفسوفىمامجتمعأىيبتلعهانوترفضالفردقيمةمنالمسيحيةعقيدةترفعوهكذا
نحويجاهدوأنالناسمنغيرهعنمسئوالاإلنسانيكونأنعلىالمسيحيةتضرالوقت
ألمحدودةللمجتمعاتوالئهمنيحدوأنللجميعالمحبةعلىمؤسسعالمىمجتمعتكوين
المسيحيةالمحبةاإلنسانحياةفىفتظهركلهالالنسانيةاالنسانقلبيتفتحلكىالمغلقة
الغيرمحبةفىتظهراللةمحبةفىالشاملبمعناها
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الثالىلفصل

خاطىءاإلنسان

المزدوجةاألنسانطبيعة1

ثلكنهطبيعتهفىمحدودنحلوقلىالكتالفكرحسباإلنسانأنسبقمماعرفنا

أنأوضحناوقداللةصورةعلىخليئألنهالخالئقسائرعنممتازروحىنحلوقالوقثنفس
الطبيعيةالنظرةمنوجانباإلنسانإلىالمئاليةالنظرةمنجانجطعلىتشتملالعقيدةهذه

أوصلتالذىوالغروراليهاإلنسانالطيعيةالنظرةأوصلتالذىاالنحطاطتتجنبلكنها

اليهاإلنسانالمثاليةالنظريات

النظرةعنعئرواالذينالناساكدرمنPascalباسكالالحديثالفيلسوفكانوربما

بارعاورياضيأعالماباسكالكانولقدلإلنسانالمزدوجةالطبيعةهذهإلىالثاقبةالمسيحية
iMontaigne1jJsمونتاالفيلسوفأوجدهالذىالشكأسلوبورفضالعقلفاحترم
فىاممادىخطورةرأىالوقتمنففىلكنهالطبيعىالعالمرفةمعلىوالحواسالعقلقدرة

العقلالمادةجوهرمئلالطبيعةوراءماالميتافيزيقيةاالمورإدراكفىالعقلعلىاالعتماد

اإلنسانمعبتناسبالالذىالعقلىالغرورتشجعالمحاوالتهذهمثلأنورأىاغاثة
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منقبساإلنسانإنوقالاإلنسانبكرامةنادىانوقتنفسفىولكنهمحدودمخلوق

الجبارهالطيعةوقوىالالنهاقالفضاءأمامReedsuThmkingمفكرةقصبةهـالفكر
وقصورهتفكيرهبمحدوديةاإلنسانيذكردائحاكانلكنه

فإذاالحيوانأوقوالوحالمالكبينمتوسطموفعفىاإلنسانإنباسكالتالوقد

ومثلهويئمرفكالوحشقاسيافيصيرالكبرياءشتزكفىيقعفإنهمالكانفسهتصؤر
وخيبةوالياسالشكفريسةيسقطفإنه4الحيوانصورةاالنفسهفىيرلمذاالوقتنفس
عظمتهفيؤكداالتجاهينهذينمن2أفىالتطرفيتجنبأنعليهمجبلذلكاالمل
الوتتنفسفىوبؤسه

األخالفيةامكانياتهفىلكنوالعقليةالجسديةقدراتهفىفقطليسمحدودواإلنسان
الناموسأوالعاماألخالقىالقانونيدركأنينبغىكانعاقلكمخلوقألنهذلكأيضا

بالظروفومتأثرةواألنانيةبالتحيزمشؤهةوتقديراتهاالخالقيةأحكامهمجدلكنهالطيعى

يكونأنأساسعلىالمجتحعفىالعدالةإقامةيجبفمثالوالمكانالزماندائرةفىمجياهاالتى
وتكرارأمرارأيصدمناالذىالواقعلكنوالحقالعدلخدمةلىوالقوةالقوةفوقالحق
فىمحدودااإلنساننرىوهكذاالقوةيخدموالحقالقوةعلىمؤسساالعدلنجدأننا

واالمتيازبالكرامةإحساسهيعحىأنالخطركلفالحطرللفسادمعرضةوإرادتهادراكه

المادىللنظاممعرفتهإناللةمنالعونإلىوحاجتهوبؤسهبشقائهيعترفأنعنعينيه
الذىالنظاموهوالمحبةنظامأسماهآخرنظامفىباإليمانتدعمأنمجبالعقلىالنظاموأ

اإللهيةبالنعمةارادتهتتغيروبذلكالنظمكلعليسمو

اإلنسانإلىالنظرةوهواإلنسانفىالمسيحيةعقيدةمنهامجانبالىيفودناوهذا

قوىمحدوديةإلىيرجعالباسكالعنهيتحدثالذىاإلنسانشقاءإنخاطئابإعتباره
طبيعتهيناقضالخطيةبسبباإلنسانأنإلىيرجعلكنهفحسبوالعقليةالجسديةاإلنسان
اإلنسانطبيعةفىوالنشازاالنفساميسئببالتناقضهذاروحىككائنوهدفهالعليا

أشواقاتباعوعنالمثراسثفزازاتعلىاالنتصارعنعاجزأنهيشعرنذلكوكنتيجة
نفسهيخلصأنعناإلنسانبعجزالمسيحيةتنادىألجلهالذىالسببهوهذاروحه

بالاإلنجيليجعلاإلنسانخطةافتراضكرآخرافتراضوأىبالمسيحالفداءالىوحاجته
يقدمفاإلنجيلالخطاةإلىالموجهوغفرانهاللةرحمةعنالسارالخرهواإلنجيلألنمعنى

ويصلونحياتهمتضررويطلبونخطاياهمعنيتوبونلمناللةملكوتفىالحياةبركات
لتقؤيهماللةنعمةطاليين
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الفكرتاريخعصورخاللمتباينةنظروجهاتوالفداءالخطيةفكرةصادفتلقد

آداألولينأبوينامنالخطبةورثاإلنسانإنوقالتثبيتهافىdىغابعضهاالمسيحى
وهويولدانسانكلوأصبحتماماالمحةصورةاإلنسانمنوانمحتألغيتوبذلكوحواء

علىصالحبالكلىعجزحالةفىاإلنسانوأصبحالثفيلالخطةعبءيحمل

اإلنسانمنالحعملأىيخرجالنامكانيةوالاإلطالق

فىالعلوماحياءعهدفىمغايرااتجاهاصادفتبالخطةاإلنسانوصمفىالمبالغةهذه
شانمنويقللوناإلنسمانكرامةعلىيمزونالمفكرينبعضفابتدأالحديثالعصرمستهل
داخلمنتانىالتىالواقعيةالشرورينكرواأنهوالءيستطعلمولكنالحاطئةطبيعته
االجماعيةوالنظمالمؤسساتفسادإلىأوإدراكهقلةإلىعزوهالكنهموخارجهاإلنسان

حاولوقدجذرىثرفيهااإلنساننفسبأنيعترفواأنمنبدألالحيوانيةدوافعهالأو

المظالمورفعالعدالةونشرعيةاالبئالخدمةطريتىعنالمجتمعاصالحإليالدعوةهؤالء
اإلنجيلتحويلهؤالءحاولوهكذاالناشئةاالجيالوتهذيبوتدريبوتثقيفعيةاالبئ

نماماالمسيحيةهجرواوالبعضالمسيحفىاإللهىالفداءعناالختالفتماميختلفشىءإلى
بالنسبةاإلنجيلوأصبحالساقطاإلنسانعنتشاؤميةنزعةمخهاصاستبعدواوآخرون
ابتدأوهكذاالمحبةوحياةاإلنسانيةالنفسوقيمةاللةأبوةعنتعاليممجردلكثيرين
يحلمونفصاروااإلنسانيةواالنجازاتالعلمىالتقدمنشوةأسكرتهمكمنيتصرفونالناس

اإلنسانخطيةفىالمسيحيةعقيدةعنوابتعدوالالنسانالسعادةكمالفيهسعيدبعالم
الفداءإلوحاجته

انإالاإلنسانطبيعةفسادفىالمسيحيةالنظروجهةصحةالواقعيؤكدأنوطبيعى
هذهولكنالمحافظبنمنالمتطرفونيقولكمانهائيأاللةصورةيفقدلمالخاطىءاإلنسان
كانتوإناإلنسانفىكامنةاللةمعالتجاوبعلىالقدرةبقاءمعتشوهتالصورة
الخطبةعموميةننكرأننستطيعاللكنناالكثيفةظاللهاعلهاالقتقدالخطة

الخطيةعمومية2

صاعبأنهماإنسانايصفونالبشرإلىالطبيعيةونظرتهمالعادىالناسحديثفى
فيقولونوآخرنسانبينالناسيقارنوعادةثريرأابأنهوآخرطيباأو

وعننقوسهمعنالناسيرضىوعادةعمروأمنثزأوريدفالنمنأفضلفالن
هوالناسبينالمقارنةمناالسلوبهذاغيرهممنأفصلبأنهمنفوسهمباقناعذويهم



يشجعاألسلوبهذاانبلوأشرارصالحينأوومذنبينأبرياءإلىالناستقسيمفىلسز
ضعفاتهمأوزارعليهيلقونفداءكبمقلهامجدوابانأخطائهمتبريرمجاولواأذعلىالناس

ذواخهموتبريرالنفسعنالرضىحالةفىليظلواوأخطاثهم

الكثرةوالشواهدالخطيةعموميةعنالمقدسالكتابفكرةمعيتنافىاالسلوبهذا
الحقيقةهذهتؤكدالكتابية

وازاتدالكلاللهطالبفاهممنهللينظرثرالبعلىألثرفالسماءمنالرب
3وaj2واحدوالليسصالحأيعملمنليمفسدوامعا

واليونانيينودالأنشكوناقدالننا39روميةفىإولسالرسوليقولوهكذا
الخطةتحتأجمعين

أنفسهماعتبارفىاليشرأساليبأحدعلىاصبعهبولسولالرلىيضعروميةرسالةوفى

لهماعلنموسىLY0Yناإنويقولونالناموسإلىروحىبفخراليهوديتطلعفمثالأبرارا
غيراللممنأفضلأنهمويتصورونلهمشريعةيقبلونهوهمالناموسلهمدامومافقطهم
بولسالرسوللهمفيوضححياتهمفىالناموستعاليميطبفونالهمبينمايبررهمهذاوأن
الناموسيسمعونالذينليسألنالناموسطاعةبلبالناموساالعترافليسالمهمأن
2irرويبررونهمبالناموسيعملونالذينبلاللةعندأبرارهه

هذهفىالدينإلىالمنتسحبينمنكئيرينتفكيرأعماقفىموجوداألسلوبنفسولعل

بهاويفتخرونالشرائعمنبغرهاويقارنونهاشريعةمنلهمبمايفتخرونقإنهماأليام
الخطةمنأنفسهملتبريركمحاولةبهايؤمنونالتىالعلياالمثليبرزواأنويحأولون

ويدركونالعليامثلهمتسموالذينأولئكأنلوجدنامليااألمرفىتأملنالوبينما
أبعاديدركونالالذينمناكماربخطبتهميشعرواأنينبغىالذينهمالفائقبسموهاالشريعة
هذهعنعيرالناموسليطيعالفاشلةمحاولتهبولمىالرسولوصفوعندماالمثريعة

يقللملوالشهوةأعرفلمفإننىبالناموسإالالخطيةأعرفلمبلبقولهالحفيقة
روميةشهوةكلفىأنشأثبالوصيةفرصةمتخذةوهىالخطيةولكنتشتهالالناموس

7V810و

تعتبرالالناسبعضوعندالغيرعننخبئهاأنيمكنخطيةالرغبةأوالشهوةالنوذلك

الذينلكنالنيرمعوالتناذوالطموحلإلرتقاءمجالفهىاإلطالقعلىخطةالرغية
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أناستطاعوااإلنسانيةالنفأعماقتكشفالتىالكاملةاللةشريعةثريعةالديهم
أنيجباللةمقياسوفىعملإلىتتحوللملرحتىخطيةالرغبةأنريعةباكيدركوا
نكتشفوبذلكالباراإللهمطاليبنوفىأناردنا1إذاتمامكاالعمالصالحةالرغبةتكون
عنهائعثرالانهرغمتماماوالسرقةالفتلمثلالذاتلمحبةواضحةعالمةالشهوةأن

ممناكزخاطىءانهيكتشفالشريعةلديهمنانفالمفروضلذلكخارجىبأسلوب
الشريعةلديهليست

ومنقلبككلمنإلهكالربتحبالقائلةالوصيةفىفنتأملإيجابيآجانبأولناخذ
iT30مرقسقدرتككلومنفكرككلومننفسككل

ضونسالناسأغلبفإذنجدهأنيندرتاماوتكريساكامالوالءتتطلبالوصيةهذهإن

فىأفعالهمفإنالقلبكلمنيحبونهإنهمقالوالووحتىالقلبنصفمناللةبمحبة
فىاإلنسانارتقىوكلماالمستوىهذاعنالكثيرهبوطهمتكشفالظروفمختلف
الذىفالشخصلذلكالمطلوبالمقياسعنالكبرببعدهاحسكلمااللةلمطاليبادراكه

أكريكونمعهمتينةوشركةبالثةقويةعالقةلهبحققديساكانإذاقديسأنعتبره
العادىالشخصمنالمطلقوالوالءالكاملةالمحبةوصيةتطيئعنوقصورهلعجزةإدراكأ

يرىهولكنهغيرهمنكئيرأأفضلالناسنظرفىانهومعاللةمعرفةفىيتعمقلمالذى
فمنالكاملةاللةمحبةهووالصالحالخيرمقياسكانإذاألنهذلكإلثةأمامخاطئأنفسه
خاطئاليسأنهيدعىأنجرؤ

فىسرأامعلناسواءالناسمنغرنامعمقارناتعملعننكفأنعلينالذلك
التقليدىالصالحضوءفىالالكاملةاللةمطاليبضوءفىنفوسناإلىولننظرنفوسنا

المسيحالسيدكالمصدقسندركالحالةهذهوفىالناسحمليهاصطلحالذىالنسبى

siAUولU1siVمثاللةوهوواحدإالصالحأأحدليسأ

الجدريةالحطيةطبيعة3

اعماقهاأوأصولهامناإلنسانشخصيةفىتوثرفهىاإلنسانلىمتاصلةالخطية
فلوةشرعاداتحتىأواالخالقىالقانونعلىئعداوشريرةأعمالمجردالمشكلةوليست

عنيمتنعأنيستطيعإنسانقكلأخرىأولطريقةمعالجتهااسللنألمكنكذلكاالمركان

كانتولواقتالعهايمكنالمتأصلةالعاداتوحتىواالرادةالتدريبمنثىءبماعمل
عليهاالتغلبألمكناألخالقلناموسعارضأاكسالخطية
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انهااالنسانحياةفىظاهريأأوعارضأشيئأليستفهىهذاعنتختلفالخطيةكن
إنمااإلنسانيعملهاالتىالخطبةأفعالوكلالنفسفىمتأصلةوحالةبلالنفسفىحالة

تغلبناأنناوتصورنامظاهرهامنمظهرأعالجنافإذالذللالكامنةللخطبةمظاهرهى
الوجودحيزإلىيبرزمظاهرهامنآخرمظهرانجدالخطةعلى

عليهمسيطرةتكونجسديةخطيةعلىينتصرأنمافرديستطبعقدالمثالسبيلوعلى
حالةإلىليصلعنيفأوتدريباكبيراجهداذلكفىويبذلالغضبأوهوةالمثاوكالسئكر

ابتدأتأخرىخطيةجذورأنيكتشفقدلكنهواالتزانالنفسوضبطاالعتدالمن

عيمويتعالىويدينهميحتقرهماآلخرينمعجافاجامدآقاسيأنفسهيجدإذتنمو

مالأععلىنفسهويدزبطمعهعلىيتغلبأنفيحاولطماعاأنانياماإنسانيكونوقد

يصابنفسهيجدبهذاواألمرهذافىينجحوفعالاآلحرينأجلمنوالتضحيةالخير
أويعملبماالفخربداءيصابوقدالخريةأعمالهبسببالعيرعلالتسلطفىبالرغبة

فىمبالغةالنهاأيضأخطيةوهذهيعملهلماالناستقديربعدمشعورهعنالناتجةالخسأسية
الذاتوحباألنانية

الكراهيةخطيةعلىليتغلبيدينهمفالالخطاةعلىشفوقايكونأنماانسانيحاولوقد
مناالدنىبالمستوىوالرضاالشرومهادنةالميوعةبذورحياتهفىفتنمواآلخرينودلمحونة
أنيجدلهاكارهاالرذيلةضدحساسأيكونأنيحاولعندماالوقتنفمسوفىالحياة
الذاقوالبروالفظاظةبالخشونةهاتسصحياته

منغيرهاعنالمسيحيةالنظرةيميزماوهذاأعماقهافىمتأصلةالنفسفىحالةالخطيةإن

أنأىالمعرفةفىنقصالخطيةفكأنالجهلهىالرذيلةإنسقراطقالفمثالالنظريات

الحقيقىالصالحيعرفالالنهصالحايعملأنهيتصورماخطيةيرتكبعندمااإلنسان
هناكأنيعرفأويعملهوالالصالحيعرفكثيرةأحيانآاإلنسانأنلنايؤكدالواقعلكن
األشياءفيحباألممىالصالجعلىويفضلهصالحااالقليختارولكنهوأعىأفضلشيئا

والحقمعرفةالمحبةعلىويفضلهامثالالوقتية

الركبةأوالشهوةفىزيادةليستأيضآفهىالمعرفةفىنقصاليستالخطبةأنوكما

رغمالعقلكلوتتغلبالشرلعملاإلرادةتحركقدالشهوةأوالرغبةأنصحيحاكانوان
يندفعفالالشهوةعلىواإلرادةالعقليتغلبأنالممكنغرمنالنهللخطيةدراكهومعرفته
الخطيةنحواالنسان



فىفيكوننفسهاعلتنقسمالذاتنجعلأنهااإلنسانفىمتاصلةالحطةأنعلىالدليل
كقوةيبدوآخروجانبوالخيرالحقالىتصبواإلرادةمنجانبالوإحدةاإلئتممانيةالذات
هذاروميةرسالةفىبولسالرسولصؤروقدالخطيةعليهاتسيطراإلنسانداخلفىمعادية

بقولهاإلنساننفسفىالحطيةتأصلعنينتجالذىوالصراعاالنقسام

أفعلفاباهأبعضهمابلأويدهماأفعللسثإذأفعلهأناماأعرفلستألق
وأماعندىحافرةاإلرادةألنفىالساكنةالخطيةبلأناذلكأفعلبعدلستفاآلن
18وSYو715روأجدفلستاطسنىألعلأن

والخصرالحقإلىتتطلعالتىإرادتهنظروجهةمنالعباراتهذهيكتببولسإن
أنهىوالمأساةافعلفإياهأبغضهماغريباشيكاتبدوالخطبةيجعلماهذاوالصالح

التىاالخرىاإلرادةجهةكامنهأريدماهوالخيرةاإلرادةنظروجهةمنأبغضهما
القديسقالكماولكنإرادتانلالنسانيكونأنهذامعنىوليسالخطةتطلب

الخيرقطلباإلنسانفىالمتاصلةالخطبةبسببلكنهاواحدةرادةإنهاأوغسطينوس
االخرأبالجزءالخيرهمناألقلتطلبالوقتنفسوفىقواهامنبكبزء

تفسدالنهاأفضلبأنهفعألماتراهتعملأنمنالنفستمنعألنهاجذريةالخطةإن
غيرمنقسمأحبأيحبهاالقلعلىأواألحمىالخيريحبفالالقلبوتمدمختالذاوظائف
الزوالسريعةأوزائفةأخرىبقيموينشغلكامل

والخرالمطلقةالحقيقةالنفسفالتتصوروالتمورالحيالعلالخطيةتسيطركذلك

وقتيةلذاتأوحسئيةبتصوراثالنفسوتمتلىءاألحمى

المحدودةالوقتيةباالمورينشغلبلالروحيةباالمورالخمةبسببينشغلالنفسهوالعقل
إذتبررهالتىالحججويتلمسنفسهساناإلنجمهايبرروسيلةالعقلويصبحوالمكانبالزمان
Yاإليشمىالتىللجماعةاالنانيةالرغباتاوالشخصيةالذاتيةرغباتهإرضاءيحاول

الحياةفىالطبيعيةالرغبةفثجعلالخطبةتفسدهاالطبيعيةوالشهواتالرغباتوحتى

الجنسىالدافعفىالظاهرةالنوعاستمرافىوالرغبةوالسيادةالسلطةفىالرغبةإلىتتحول

للمتعةاآلخريناستعاللفىالرغبةإلىتثحول

عجزبالتعبيرالفدماءيبنالالهوتإلىأوحثالتىهىللخطيةالجذريةالطبيعةهذه

أنأىاالمكانيةفىعجزأليسلكنهالفعلفىعحزأكانالنلكهـنهالكلىاإلنسان
ينبوررينهولدالالهوفىويشبهAوثموهتطصستلكنهااإلنسانمنتنمجلمالئهصورة



تنتزعلمالجسمفىكعضوالعينلكنمعطلةتصيرإنهاالبصرتفقدالتىبانعينلحالة

النفسعلىبسيادتهاالخطيةلكنموجودةاللةكصورةاألساسيةاإلنسانطبيعةإنمنه
االهدافرؤيةعنوتعطهوأشواقهاإلنسانانجازاتفتفسديشوههامااإلتدخل
الفاضلة

الحطيةطبيعة4

تعريفانجدأننستطيعهلاإلنسانيةالذاتفىالمتاصلمالعلالشرهذاطبيعةهىما
للخطية

السليمةالعالقةتمزيقإنهاآخربمعنىأوعنهوتغترباللةعنتبتعدعندماالنفسحالةإنها

وبأنهخالقهأمامبمسئوليتهيقزمخلوقاالنسانأنهىالعالقةهذهواللةاإلنسانبين
عليهيكونأومايعملصفىاللةعنتعئرصورة

التواضعهواللةنحواتجاههيكونأنيجبمحدودغلوقاإلنسانأنورأيناسبقوقد
فإنههاالتجابهذااإلنسانيحتفظوطالماوجودهوبمحبتهبهوالثقةعليهالشاكرواالعماد

محدودغلوقألنهذلكنفسهومعالناسمنعرهومعالعالمومعاللةمعاتساقفىيكود
الكمالعلىيحصلأنيحتاجناتصكائنإنهالمحدودغيرخالقهمعباالتحادييهملأنيحئاج
االبدىاللةقوةالىيحتاجبزمنمحددزائلكائنوهووصالحهبرهفىبالئةبالتشبه
بالزوالالمهددوجودهفىومحبنه

السماوىوأببخالقهالسليمةالعالقةهذهتنفصمبالثةثقتههجرإذااإلنسانلكن
اولويححياتهطاللةJrاليعكسأنإلىوحاجتهاللةعنايةعلىباعمادهاالعتراففيرفض

مركزأالذمنبدألنفسهيجعلآخروبتعبيرعنهمستقالويحيااللةعننفسهيفصل
لحياته

محبةعنتعبيرهىالمتنوعةالخطاياوالمهمحبةمنبدآلالذاتعباهىإذأالخطية
باعتبارهاالذاتمحبةإلىاللةمحبةمنالتحولبانهاالخطيةأوغسطنوسويصفهذهالذات
لالنساناألشالخير

خطةالتحؤلهذايجعلالذىما

وهووالحفظالعنايةفىعليهويعتمدخالقهمنوجودهيستمدأنههىاإلنسانطبيعةن
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عبتهمعمتجاوبالئةابنايكونأنهىلهاخيقالتىغايتهفإناللةصورةعلىصنعذ
أماماالفسانلمسئوليةنكارهوالذاتإلاللةعنبعيدافالتحوللذلكلمشمئتهوخادما

نفسهأمامومسئوألفقطنفسهعلىمعتمدآاإلنسانتمرفوهكذاعليهواعمادهاثه
لنفسهسيدأنفسهمنويجعلرئهضدوثائراعاصيانفسهمنيجعلوهكذافقط

وهذانفسهاإلنسانلطبيعةإنكارولكنهافةلمحبةالنكارجحودمجردليىالعملهذا
أاإلنسانأرادفعفدماايسقوطعنالقكوينسفرiىجاءبماشكواليذكرنا

طبيعتهوفسدتستقطكالئةيكونأنوأراداللةأماممسئوليتهمنيخلص

الحطيةإلىالدوافع5

الفكرتاريخمدىعلىالبشرتفكيرفىمكانهيحتلالخطيةسببعنالتساولنجدإننا

عناإلنساناغترابمنالماسويةالحالةهذهسببعناإلنسانيتساءلأنوطبيعىاإلنسانى
سببلفظفهمنااإذأنناوالحقيقةالخطيةمصدريعرفأنويريدمحبتهوعناللة

فإنناآخرحادثوقوعفىبالضرورةيتسببماحادثاأوماشيئاأنوهوالمتداولبالمعنى
ثىءلحتميةنتيجةبالضرورةتأتلمالخطبةالنالمعنىبهذاللخطةسبباالواقعفىنجدال
الىوننسبهاالخالةهذهسببنتتبعأنأردناولوالذاتفىحالة5أوضحناكمافإنهاما

فلوالخطيةعناإلنسانمسئوليةننكربذلكفكأننااإلنسانيةالذاتخارجمعينعامل
القولهذافإنالخطيةسببهولإلنسانوغوايتهبتجربتهالشيطانإنالمثالسبيلعلىقلنا

وترفضهاالتجربةهذهتقاومأنعلىوالقدرةالخريةلهاتكنلماالنسانإرادةأنيتضمن
1ـأساسهمناألخالفىالمبدأضياعأوانتفاءمعناهالحريةوانتفاء

الاإلنسانيةالذاتداخلبسببالخطبةتعليلمحاولةإلىالمفكرثنمنكثيروناتجهلذلك

اإلنسانيةالداتمنجانبأىالالباحثينبينالجدلكدرالمجالهذاوفىخارجها

هىأماإلنسانأفعالفييتحكمأنهالمفترضالعقلهوهلالخطةحالةننسبأنيمكن
تدفعالتىوالشهواتالرغباتأوالوجدانهوأمنفسهعملالكحقيقتقومالتىاإلرادة
الشاسعةالجدلهذامتاهاتالالقارىءنحملأننريدلسناامعينعملنحواإلنسان
الفعلتحققالتىفهىاإلرادةإلىالخطيةنسباكوينىتوماالقدسأنفقطنذكرولكننا

المباشرالسببهماوالعقلفاالرادةلهاضبملبعدمذلكفىيشاركهاوالعقلالخاطىء
أنهفيرىأوغسطنوسالقديسأماهذينوراءالختفىأوالبعيدالسببفهىالركبةأما
أعمالمنعمللاألفىفإنهاالشريرةاالفعالعنهاتنتجالنفسفيحالةالخطيةدامتما

نحوواتجهتاالحمىالخيرباعتبارهدئةالوالءرقضتإذاإلنسانيةفالذاتلزةااإلرادة
الخطيةحالةفىأصبحتنفسها

47S



يجدأنيحاولالذىالكالسيكىالعلمىالفكرلدىمقبولةغيراإلجاباتهذهتكونقد
اإلنسانىاالختبارواقعمعتتفقاإلجاباثهذهلكنعنهاخارجاعفةلكلسببا

سواءللخطبةسببعنالبحثفىوالجدلاالجتهادنحاولالأناالصحمنيكونوربما
فىيسقطالنمعزضفهووبذلكحزكائنفاإلنسانداخلهاأواإلنسانيةالذاتخارج
هذهلكنالخطةعلىتحرضهدوافعأوتجاربهناكإنصحيحالحزةبإرادتهالخطية

وضعفتلهارضخذالكنهمقاومتهاويمكنهخطيةذاتهافىليستالتجاربأوالدوافع
تجرتهاعلاالنتصارإلىمنهالخطبةاختيارإليأقربحالفىبحأأمامهامقاومته
الخطبةإلىالدوافعأوالتجاربهذهبعفىإلىاالشارةمنهذاويتضح

الرغباتهذهللنفسالطبهعهةالشهواتأوالطبيعيةالرغباتالتجاربهذهأول1

الرغباتهذهإننقولأننستطيعوالظاهرخيرشكلفىوتفونهاأهدافهاتصور
الذهومعينةظروففىلهااإلنسانانصياعلكنالشرسببإنهاأوذاخهاiشر
لكنهابعضعنبعضهامنفصلةليستالتجاربأنأيضاوسنرىالخطيةالىيقود

الخطيةفىالوقوعفرصةمنيزيدالذىاالمربعضمعبعضهامتداخلة

فلقدالمالولةالسلوكوأسالعباالجمتماعيةالمنظماتمنتأقىالتجاربهذهثانى2

مستقألليسالفردأنمضىوقتأىمنراالمحدثينالمسيحيينللمفكرينتبين
وفىااالفرادحياةتشكلالجماعةانبلفيهايحياالتىالجماعةوحياةثقافةعن

النظمبعضفىومتجسدةمتمثلةنراهاللشرشخصيةغيرقوىتوجدجماعةص

بعضهامرتبطةنراهاالقوىهذهالسائدةقيموالوالتقاليدوالعاداتاالجتماعية

أوالظلمةملكوتالالهوتيينبعضيسميهماوهذابعضابعضهايسندببعض

ممااكلرظلهالىيحياالتىاالجتماعيةبالقيميتاثرمثالفالطفل11الشر
يعارضهاماأبدايسمعلمالنهشرأنهايشعروالمناقشةدونويقبلهالتصور
التفرقةالتعصببالثاراالخذمثلاينغمسحياتهبدايةمنذأنهوالنتيجة

يسمعوربما500لماوالغضببالسبابالكرامةعنالذودالدينأواللونبسبب
فيهبikغيرkشرالعملهذاأنالكنيسةفىوجودهعندأووالديهمنالطفل

Yبكثيرأكبريكونعليهالمجتمعتاثرلكن

عمامسئولعركفردنفسهيعتبرأنهالتاثيرلهذااإلنسانخضوعمنيزكدمما
ضغوطفوقيسموأنيجبروحىكمخلوقأنهىوكالمجتمعضغطأماميفعل

الىيستطعاالقلعللكنهمحدودةالتسامىهذاعلىقدرتهكانتالنىحتالمجتمع
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السئوهذابضرورةمثلهمؤمنةجماعةمعأومنفردأالثرورهذهيقاومأنماد

بعفوفىتحدهامختلفةعواملهناكانبلكاملةليستالفردحريةإن

للنظمالخضوععلىالموتمفضاليموتانإالللفردحريةهناكتكونالقداالحيان
واستقرتسادتالنظمهذهأنننسىأاليجبلكنناالجماعةتسودالتىالفاسدة

وعلىالماضىفىالجماعةهذهتاريخفىمعينينألفرادالحرلالختيارنتيجةالجماعةفى
مثآلالحكوماتبعضتثخذوقدعنهامسئولاإلنسانفإناالساسهذا

كالحروبالخطايامنبأنواعوتجزبهملمواطيهاالشقاءتسببأنشأنهامنقرارات
ذحائرأالفرديقفوهناالمتعاليةأوالمتعصبةاوالعدوانيةالروحوتنميةالظالمة
مناليعفبههذاولكنبالدهفىالعامةالسياسةعنمسئولعرنفسهيتصور

أناستطاعفربماالمجتمعفىبدورهويفومويجاهديكافحانينبغىالنهالمسئولية
والعواملالفرديةالمسئوليةلينالعالقةأننرىوهكذاالنظامتقويمفىيساعد

البسيظتصورنامنوأعمقمعقدأمراالجماعية

بعدماإلنسانفيهايشعرالتىالمواقفلىالقلقمنتاقىالتجاربمننوعوثاك3
ألمانا

الضعفمنعنمربهاإنسانيةخطيةكلبرونرإميلالسويسرىالالهوقيقول

دئةبطاعتهشيئايفقدأنمنوخوفهحياتهاجلمناإلنسانبقلقمشوبةفهى
قلقإنهاوحدهاللةعلىواالتكالالخاطرةمنوخوفالثقةفىنقصفهىثمومن

اإلنسانيواجهموقفلبههااللةضدثورةمجردليستفهىلفسهعلىاإلنسان
13وحدهاللةىعلمتكالالحباةهؤةيتخلىأنيخافحائرآتائهأويجعله

فقالالفلقهذاومصدرطبيعةتوضيحفىنيبوورينهولدالمعاصرالعالمةتوسعوقد
كائنأباعتبارهونحاطرهالضعفهاويخضعالطبيعةإلىينتمىنحلوقابإعتبارهاالنسانإن

ويستطعبالطبيعةيتسامىأنيستطبعروحىكائنالوقتنفسفىلكنهمحدودا
ويتصورالضعفعلىتتغلبانيمكنالتىالمحدودةالغيرالقوةويتصوريعقلأن

مطقاخيراهناكانيدركأوويعفلمشكالتهكلتحلأنيمكنالتىالكاملةالمعرفة
األخالقيةعيوبهفوقيرفعهأنيمكن

أنهيتصورعندماتأتيهالخطيةفإنوالقلقاألمانبعدممحدوديتهلسمببشعرافابئ
حصلانهاوالمطلقالحقيعرفوأنالفائقةالقوةعلىيحصلأنبنفسهيستطيع

بأنهبالئظاهرقلقهعلىيتغلبانيحاولعندماآخربمعنىأوالتامالصالحعلى
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تجربةولكنهخطةليسذاتهحدفىفالقلقفعالعليههومماوأصلحوأعلمقوى
Cالخطةإلىتقود

اساءةومنمحدودكائنألنهاإلنسانضعفعنناتجةالخطيةإننقولأنويمكن
أنالىاإلنساددفعإذانافعأيكونقدنفسهالقلقانعلىروحىككائنحريتهاستعمال
كيافهiىالموجودةالخالؤةبالقدرةطيبةانجازاتوينجزإليهويسعىالكمالإلىيشتاق

لقيقىاأالمانهىاللةمحبةانباعتباربالئةفاإليمانبالئةباإليمانمرتبطايكونأنشريطه
اإلنسانحياةتاريخفىالعارضةالخاوفعلىالغلبةيعطيهانالقادرهولإلنسانوالنهاق

ودوافعهالمحدودةاإلنسانطبيعةعنأساساناتجةليستالقلقتجربةاننرىوهكذا
نحلوقأنهوهواإلنسانفىماأنبلعنأيضاناتجةولكنهاالبعضيظنكمافحسبالطبيعية

يسموأنعلىاإلنسانقدرةيتضمنوالذىالسامىبالجانهذاالنذلكاللةصورةعل
نحلوقوهوأنهفيتصوروصالحهوعلمهقدرتهفىالغلأنإلىاإلنسانيدفعقدبطبيعته

نفسهاللةعنالصورةبهذهيستغنىأنيستطيعاللةصورةعلى

بعضابعضهاتدعمالثالثالتجاربهذهأنكيفلناتوضحأمثلةنذكرأنويمكن
حياتهنسيجمنجزءأفتصيراالنسانحياةفىبعضابعضهاويساند

الىوكطريقالطبيعيةرغباتهإلرضاءالمادياتإلقتناءيسعىاإلنساننرىفمثال
فىيقوىاإلنسانفيهيحياالذىالمجتمعلكنطبيعىأمرذاتهحدفىوهذاالسعادة

الروةطريقعنسعادةيظهماعلىحصلوااليشرمننماذجلهويقدمالركبةهذهذاته

الروةفىطمعايزدادبالفردفإذانظرهأمامويرفعهمويقدرهمالناسهؤالءالمجتمعويمتدح
طاقاتهفىفيبحثولهفةشذةاإلرغبتهتزدادالدروةئفوتهلثاليقلقوإذهوسيلةبأية

لهالهاالماليصروهكذاالروةهذهعلىللحصولمتجددةأساليبليجدالفكرية

فىيجدهأنمنوبدالالحنانإلىتفتقربيئةفىنشاطفلفىآخرمثاالنوردأنويمكن
شكلهأولونهأوجنسهبسببواضطهادأتفرقةيجدفيهيعيمقالذىالصغروالمجتمعوالديه

المجتمعفىفرجمةيجدقدالطفلهذاكبرعندماآخرسببأىأواالجماعىمستواهأو

فىأوبالزعامةشعورهترضىالتىالمتمردةالثائرةالنظرياتببعضبالنقصشعورهلتعويض
وشعطةايسهذهإلىوصولافىنجحفإذاايسياسةفىأوعملاiىينتزعهاماسلطة

الكبرياءأوالقسوةإلقادتهمهمااتمسكايزدادفإنهبالنقصشعورهوتعوضترضيهأنها

النجاحهذالتدجممالظلمأو
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أنالخطااوالسذاجةومناالحياقأغلبفىمعاترتبطللخطيةالدوافعأنطنرهكذا
بسيطةنظرةإليهاننظر

الحطاياتدرتفاوت6

هذاكانلقدغيرهامنأشرخطاياهناكأنامالمقداربنفسشرورةالخطاياكلهل
تفاوتاهناكإذالبعضقالوقدالعصورمختلففىالالهوتيينعندكبيرجدلمثارالسؤال

فمنالمسيحالسيدأقوالببعضذلكعلىواستدلواغيرهاعنالخطايابعضعقابفى

القولحسبأشرخطيتهتكوناكدريعلم

فئفربهإوادبحسبيفعلويستعدوالسئدهأرادةيعلمالدىالعبدرلكوأما
أعطىمنفكلتلياليفربفرباتيستحقماويفعليعلمألالذىنولكمحرا
STtAjtVلو1جمثرعالليونهكعرايودعونهومنكيرهمئطلبمحعيرا

وعمورةلسدومستكونإنهوكفرناحومصيداوبيتلكورزينالسيدتوللكى

55SSVtمتىلهامماالديئيوماحماالرممحالة

الخطةضدوالجهادالكمالنحوالتقدمعلىالناسليعضمشجعاالراىهذاكانربما

بنفسخاطىءفهووجاهداإلنسانعملمهماانهبتصورالكاملالفشلفىالوقوعوعدم
فىالسائدالفكرمعتتنافىألنهاالفكرةهذهعارضواالالهوتينمنكثيرينأنعلىالدرجة
غيرهمعنئحسنوامهماالنهمخطاةاللةامامالناسجميعأنيؤكدالذىالمقدسابالكت
الجميعأنالكتابويؤكداإلنسانمنالكاملةاللةمطاليبيوفواأنيستطبعونالفهم

فىغثزوإنماالناموسكلحفظمنوأنأrTTTrراللةمجدوأعوزهمأخطأوا
215يعالكللىمجرماصارفقدواحدة

ذباالقلوالرضاالذاقىالبريشجعللخطايانحتلفةمسئوياتوضعأنعنفضألهذا
منأقلمفليوقدرهاجرمهافىالبسيطةالخطاياعنيمتنعانبستطعلمإذاإنهاإلنسانيقول

فىوهذاغيرهمنأفصلأنهفيرىبغيرهنفسهيقارنوبذلكالكبيرةالخطاياعناالمتناع
هذهلوصفالصفةهذهاستخدامامكنإذاكإرىوخطيةشريرتصؤرذاتهحد

الحطية

نتائجإلىننظرعادةلكنناغيرهامنافظعنتائجلهاالتىالخطايابعضهناكانننكرال

اإلنساننصداخلالخطاياآثارإلىنظرناولوذاتهاإلنسانخارجتحدثهاالتىالخطايا

So



الضررأبلغوشخصيتهاإلنسانلنفستضربسيطةتبدوالتىالخطايابعفىأنوجدنا

منالخطاياإلىينظرواالأنعلىالالهوتيينمنكبيرعدداصطلحفقداالساسهذاعل
حيثمنالخطاياتقسيمالبعضوحاولالخطاياقدرتفاوتحيثمنأىالزاويةهذه

جسديةدوافععنناتجةألنهاجسديةبعضهااعتروافمثالوروحيةجسديةإلىنوعها
خظيةالشراهةإنفقالواوالفكرالنفسفىأساسهاألنروحيةخطاياالبعفاآلخرواعتبروا

الدافععنناتجةجسديةخطيةوالشهوةالطعامعنوالبحثالجوعدافععنناتجةجسدية
االفتخارإنوقالواوالصراعالقتالدافععنناتجةجسديةخطيةوالفضبالجنسى
جسديةوليستمعنويةأمورفىالتفوقفىالرغبةأساسهاالنروحيةخطاياوالحسدالكاذب

فيهايرتبطخطاياهناكألذكبيرةأهميةلهفليستوبذلكحاحماليسالتقسيمهذاأنعلى
الجانبهذالكنجسدىبيولوجىجانبالغضبففىمعاوالروحىالجسدىالجانبان
كرامةعلىاالعتداءأومناقسشخصتفوقمثلمعنويةبأموريألدارأنيمكنالجسدى
وهكذامعاوالروحىالجسدىالجانباناورتبطخطيةوالكسلومعنوياأدبيااالنسان

الخطايابعضأننجدوقدبعضفىلعضهاتتداخلوالروحيةالجسديةالجوانبأننجد

اآلخرينعلوالسيطرةالتسيدفىالرغبةعناألحيانبعضفىتنتجقدمثالكالشهوةالجسدية
الجنسىفعiIiLمجردمناكر

بهدفذللثيحاولوننماالخطاياتقسيميحاولونعندماالالهويتينأنالذهنعنيغيبوال
بعضحاولالسبيلهذاوفىوأبعادهاألعماقهااكدرفهمالىليصلواالتحليليةالدراسة

ونوعالحسئىالدافععليهيغلبنوعالخطايامننوعينبينيميزواأنالالهوتيين

الكبرياءدافععليهيغلب

اهوالخطاياانواعأشرانسنجدفابناالنوعينبيننقارنأنلناالجائزمنكانوإذا

الكبرياءعنالناتجالنوع

الحممىالطابعذاتالخطايابعضعلىكثيراتنثرالتقليديةاالخالقياتأنوالغريب
الخطايامنأخرىأنواععلىكافياتنبرآتنبرالولكنهابالجنسالمتصلةوبخاصة

قدالتىالكوارثلبعضمصرفىالناستقييمإلىللوصولميدانيابحثاالكاتبأجرىوقد
هاالستبيانعلىأجابواممنكبرىكالبيةأنالبحثهذانتائجمنوكالباالسرةتحل

بماأشزيعتبربعفئهايتعلقأمرفىالعائلةمنفتاةسقوطأناعتبروا
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أوبالرشوةمثالالتهامهالمدنيةحقوقهمنةاألسأفراداحدحرمانمنيقاسا

بإعتبارهاالحسىالدافعذاتالخطاياالىينظرونالناسأننرىوهكذااالختالس
إالالظاهرةهذهتحليلمجالفىولسناالكبرياءأوالطمععنالناتجةالخطايامنأيثر
السيدشخصذلكفىمتبعةالمسيحيةاالخالقمبادىءإننضولاننريدأننا

منتخففالولبههاالحطاياأشرمنعنهاالصادرةوالخطاياالكبرياءتعتبرالمسيح
بانهاالكبرياءعنالنابعةالخطاياإليتنظروإنمامعهاتهاونوالاألخرىالخطاياشر
بصفالمجتمعحياةعلىاليعيدالمدىiىوالفردشخصيةعلىأسوأأثرذات
عامة

قييمالتهذاتبررالتىاألسباببعضنجدأنونستطيع

دونعائقأتقفوالكبرياءواقعهعناإلنسانتعمىالروحيةالخطاياانأ
هوالتوبةأساسالنذلكتوبتهطريقتعطلوبذلكاإلنسانتواضع
اللةأمامالحقيقىالتواضع

اآلخريناحتقارإلىتدفعهبتفوقهيحساإلنسانتجعلإذالكبرياءنب

حقيقهاعلىنفسهيرىأنعناإلنسانتعمىوبذلكودينونتهم

كانتوربماواتساعاشيوعأاكقربشكلللغيرإيذاءالخطاياراكالكبرياءنص

كخطيةبهالمحيطةالضيقةوبالدائرةنفسهباإلنسانتضرالجسديةالخطايا

منبأفظعليستلكهافظيعةالخطاياهذهنتائجأنومعوالجنسالسكر
وهذهبالغرواالستبدادوالطمالقسوةإلىتدفعالكبرياءألنالكرياءنتاثج
وتسببعامبشكلالمجتمعفىوتوثرالضيفةالدائرةآثارهاتتعدىالخطايا
هذاآثارفابئالشخصيةحياتهفىمنحرقامئالآحاكانفإذالآلخرينالمآيى

الحالكئiىالنهمتجبرامتكبرامستبداكانلومماأقلتكوناالنحراف
ويدوسالمبادىءبكليستهينلمجعلهبشكلعنهاويدافعبالسلطةيتمسك

الزوروشهادةوالكذبوالظلموالقتلالتعذيبوبشجعاالخرين
الشرورمنذلكوغيرواالضطهاد

اكدرالنوعوهذاالعقليةأوالفكريةالكبرياءهوالكبرياءمنآخرنوعوهناكد
هبرأياإلنساناستبدادالىيقودألنهاالخرىالكبرياءأنواعمنوخفاغخبئا

المناقشةتقبلالمطلقةحقائقإلىيعتقدهاالتىالجزئيةالحقائقيحؤلويجعله

يتصورعندماوروحيةأخالقيةكبرياءالكبرياءمنالنوعهذاعنوينتج
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أىعنعقلهبابفيغلقمناقشةدوناالفضلهىالخلقيةمعالمحرهأنإلنسان
المرذولالتعصبإلىالروحيةالكبرياءقادت3بلخالقجديدفكر

عنهايقولونالتىالحروبإلىوالدعوةالدلمترجالوطغياناآلخرينواضطهاد

مستطيرثرأخهامعمقذسةإنها

إلىفالدافعكلهايكنلمإنالخطايالمعظماصلألنهاالخطاياأشزفالكبرياء
القسوةإلىوالدافعالظهورفىالرغبةهوالكمالياتفىوالتبذيرافاالس

الجنسيةالممارساتبعضإنبلعليهاوالحفاظالسلطةتاكيدهوواالستبداد

عيهمالسيادةفىوالرغبةبالغيراالفتتاناليهاالدافعيكونقد

كانلوالنهتعالىامامهومسثوليتهاللةعلىائكالهابدأيتبينالالمتكبرإن
بالنقصاعترافاهذالكانحقيقةبذلكواعترفمسئوال

قريبهيحبانمنفبدالاإلنسانوأخيهاإلنسانبينالعالقةتعطلوالكبرياء
بنقصهيعترفأنالمتكبريرفضوبيماقريبهعلىليتسيديسعىفإنهكنفسه

الناسمنهفيمعبمساواتهأيصايعترفالفإنهاللةأمام

ذكرأنعجبوالالعظمىالخطةهىالكبرياءتكوناألساسهذاوعلى

55بط1المستكبرينيقاومالئهأنالكتاب

الئذمنهثىءحتمىالحطيةهل7

لنسافىالموروثالفسادفكرةلديثةاوالمثاليةاإلنسانيةالمذاهبانتقدتلقد

فضالشرورمنيقترفهعمااإلنسانمسئوليةتنفىالعقيدةهذهإنوقالتالبشرئ
بعضشايعثوقدبهاوالترقىبحياتهللسمواإلنسانعاوالتكلتحبظأتهاعن

حريةانمنالمثاليونهوالءبهنادىماالبروتستانتىالفكرفىالمتحررةالنظريات

هذاكانولقدحدودبالأخالفىحموإلىيصلاناستطاعتهوفىعدودةغيراإلنسان

تاريخفىأونحسطينوسالقديسعارضهالذىالبيالجيينرأىإلىيكونماأقربالرأى
يحفظوأدننخطبةباليحياأنيمكنهاإلنسانإنالبيالجيونقالفقدالمسيحىالفكر

منالىاإلنساناحتاجتحآكذلكأالمركاذولوذللثدأراإذابسهولةاللةوصايأ
للحقاثقومعلمللفضائلساممثالمجردالمسيحالسيدولصارالخطيةمنيفتديه
واألخالقيةالدينية

القديسبهنادىالذىالفكرتيارنفمفىساروااالنجيلاالصالحزعماءأنإال
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الأويخطىءأنالقدرةلديهكانتالسقوطقبلآدمإنفقالواوغسطينوس
علىالقدرةوفقدوايخطىءأنالقدرةولنسلهلهصارتالسقوطبعدأنهياليخطىء

1الخطبةفىالوقوععدم

االمرالشرإلتميلأصبحتاإلنسانإرادةإننيبوررينهولدالمعاصرالعألمةويقول
يستخدمأنيرفضنيبورلكنتجئبهيمكنالأمرأالخطيةفىاإلنسانوقوعيجعلالذى
المسئوليةعدميالتالىوالحريةفقدانيتضمنذلكألنحتمىكلمة

حالةوجودتفترضفعليةخطيةأىتIslإنهبالقولالحقيقةهذهنيبورويفسر

والوقوعللتجربةللخضوعاإلرادةفىميلهىإنماهذهالخطةحالةفإنأوألالخمة
الخطيةبهتوصفالذىالموروثالفسادالتعبيرإننيبورويقولالفعليةالخطايافى

الوراثةبقوانينةالخانتقالإلىيشرالرمزىتعبيرهوإنماالالهوتعلمفىاألصلية
التاريخبدأيةمنذأنهإلىيشيرولكنهالوراثةعلمفىالعلماءيدرسهاالتىالطيعية
للناسيمكنالأمرأافعليةاالخطاياتصيروهكذاالخطبةإلىيميلالبشرىوالجنساإلنساق

تناقضمنالفكرهذافىيبدومارغمأفعالهعنمسئولفاإلنسانذلكومعتجنبه
1واقعأمرالنه6الئرحمنمزيدإلىيحتاجالإنهعنهيقولظاهرى

المتحررةالمثاليةالنطرياتاصحابانلوجدنااالتجاهينهذينإلىالنظرفىتعمقناأنناولو
ئذلكوأثرالحاضرةمعالماضيةاالجيالتضامنشانمنتلفواأوتجاهلواالليبراليينأو

عنالخافصرفىالفردنعزلأننستطعالالواقعفىونحنالحاضرةاألجيالوسلوكاختيارات
األصليةأالخطيةمذهبفإنولذلكالسابقةاألجيالمنوتقاليدعاداتمنثوارثهما

عنالمسئوليةفىكلهااإلنسانيةمعالفردلتضامنالكافيةاألهميةيعطىالنهواقعيةاممثريعتبر
الحطية

لخيرابينختارانلخظةأىفىحزةسمانيةاإلقاإلرادةانمنالليإراليونيفولهماإن
بينييزامنالعقلعليهدرجبمااالختيارءمموممجردالنذلكالواقعبطابقالثروال
فىاإلرادةحريةقابئلذلكاإلنسانتوارثهالذىالتراثعنناتجاممييزوهذاوالشررالخ
محدودةاطالمجاهذا

بأفكارنمحكومةهذهحريتنالكنفعالأحرارنناأV1تمبلوليماالسقفويقول
عنفكرتنالكنلناظاهرخيرمننراهماحسبالقراإتخاذعلىتعاونناالتىالشخصية

حريتناأوالواقعفىإرادتناتكونوهكذافيناالمستقرةاالنانيةبسببمشؤهةالخيرأهذا
j0O



بعفالشىءذلكنتخطىأننحاولطونحنالذاتلمحبةعبيدفنحنألنانيتناستعبدة

نفعألنكامالتخطباانانيتنانئخطىأننستطيعالولكنناوالخيروالجمالالحقونطلب
الذتعلىتركيزفهاالمحاوالتتللث

علىالقدرةاإلنسانفقدلذلكالخطيةبسببتشوهتاإلنسانفىاللةصورةداإن
مئالفهوماحدإلىالنسبيةالفضائلبعضإلىليصليجاهدقدوهوذاتهفوقالسمو

حدإلىأسرتهسبيلفىأنانيتهيتخطىوأحيانأوأوالدهزوجتهمعاألسرةحياةيشارك
أنيقدرالواالنساننحوهثتجهاللةونعمةاللةويرعاهاللةخلقهعالمفىيحياوهوكبير
يتبينلكىئعاهالجهدهذالكنالشخصىاالخالفىبمجهودهالحنطيةأوحالمننفسهينقذ

فىتعملالتىالعامةاللةنعمةعننتحدثأنيمكنوهكذااإللهيةالمعونةإليحاجته

اللةنعمةإلىبحاجئهماإلحساسفيهموتوقظخطاةأنهمليدركواالناسجميعضماثر
اإليماذطريقعنتأقىالتىالخاصة

الىتعودأنيمكنالخطةشوهتهاوالتىاإلنسانعليهاخلقالتىاللةصورةإن

المسيحفىالمحبةناموسعنهئعئركماالكاملاللهموسنايطيعأناإلنسانأرادمتىاإلنسان
يعيعثانيطلبوأصبحاللةمعالشركةعنائعذقدأنههواإلنسانةخاصلوأن

اللةمعبالمصالحةإالعليهالتغلبيمكنالاإلنسانطبيعةفىتناقضالهذااكهعنسشقال
ليستعيدوإنمافحسبالحفيقىالخيرليحققالاإللهيةالنعمةإلىيحتاجوهووالمحبةباإليمالق
أيضاالحقيقىكيانه

طاعتهاعليناثريعةكإليهنظرناإذاالمحبةناموسإنالفداءديانةالمسيحيةكانتلهذا

الحطيةسلطانوتحطيملكسرطريقهناكيكنلمماذلكلتحقيقجاهدنامهماعاجزينيوقفنا

علىوموتهحمياتهفىأعلنهاالتىالمسيحمحبةنواجهوعندماحياتناعلىيسودأنمن
قالالذىبولسمعفتصرخعمقايألخطةحساسنايزدادالصليب

ويحىألعلإلياهأريدهلستىالالشربلأريدهالدىالصاعألعللستأللى
24و791رومهةالموتاهلجسدمنقدفىيمنالشقىاالنسانأنا
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الثالثلفععل

51المفتدوحياتهاإلنسأل
المسيحيةالحياةأو

علىالقدرةيمتلكاللةصورةعلىخيققدفهواإلنسانفىتناقضاهناكأنقبالأوضحنا

محكومابالضرورةليسأنهومعذاتهمحبةخطةفىسقطفقدذلكومعوالقريباللةعبة
خطيتهعلىيتفلبأنفىفشلهبسببباليأسمهددلكنهيفعلهفعلكلفىيخطىءبانعليه

القريبوعناللةعناغترابهأوانفصالهوبسبب

اللةيحبأنأيضاالمسيحوصيةهىالتىاللةوصيةيطيعأناإلفساذاطيستدعكيف
نفسهمثلقريبهيحبوأنقدرتهكلومنفكرهكلومننفسهكلومنقلبهكلمن

وينعماإلنسانخطايايغفرالذىاللةنعمةبمعونةفقطممكنهذانلنأتقوالمسيحيةن
ومحبتهبالمسيحافتداهمالئهانالنعمةبهذهالبمثرإيمانيؤكدوممالهليستبقوةعليه

اللةللناساللةاعلنهاقدمكلفةعميقةمحبةنرىالصليبعلىالمسيحموتففىالمضحية
58روألجلناالمسيحماتخطاةبعدونحنذلنامحبتهيين

فىمستمرعملهبلالحدهذاعنديقفلمالمسيحعملألنشىءكلليسهذانلك
يوموفىللتالميذوظهراالمواتبينمنالمسيحقاملقدواآلنهداالمسيحبينحياة

Soy



لإليماذجديدأمجتمعاليصيرواجديدةوحياةشجاعةفنالوأعليهمروحهاللةسكبلخمسين
بموتفداهمالذىاللةانإالملكوتمجىءانتظارفىبإلمحبةمعايعيشونفهملذلكوالرجاء
أنيستطبعونوهكذاالقدسوحبالJالمؤمنيهنفىعملهيواصلاليزالالصليبعلىالمسيح

بنعمئهويعاونهمفيهميعملاللهانبيقينهمخالصهميتمموأ

المومنينفىعملهواستمراريةالمسيحفىالفدائىاللةبعملاالعتقادهذاأنالواضحومن
Jهبألتعلنالمسيحيةإنيحيةالمماألخالقوتفسيرفهمفىجوهرباأمرايعتبرالقدسوحبال
الوعدلهموتقدممحبتهلوصاياالساكرةالطاعةالىوتدعوهمالمسيحفىللناساللةمحبة

رحمةمنمحبتهفىاللةعملهبمااإليمانعمؤسسالمسيحىفسلولثبنعمتهسيعاونهماللهأن
أنالمسيحىيستطيحالاإليمانهذاوبدونالخاضرفىبروحهيعملهومايزالالمأضىفى

وهوالمبدعالخيالتصويرمنمثاليةصورةمجردليستالمسيحيةالمحبةبأنتأكيدايجد
بإإلحباطفيصابونالمنالبعيدهدفاالمسيحيةالمحبةيعتبروناذالناسمنكثرونفيهيفعما

بنفسهئقثهأهتزازضعفهكانمهماأنهيعرفوفيهاإلنسانأجلمناللةبعملالمؤمنلكن
المسيحيةالحياةطريقفىبثقةليتقدمالشجاعةسيجدوفيهاستحفظهاللةنعمةفإن

لحةوالمصاانوالغفرإليمانا1

هناواإليمانوغفرانهالمسفىاللةبرحمةاإليمانهىالمسيحيةالحياةفىالبدايةنقطةإن
انهبباإلنسانوعالقثهاللةطبيعةعننظريةحقيقةعلىالموافقةأواالعتقادجمردمنثرا

أىفىأوأنفسنافىىوليبهالثقةهوباكةاإليمانالثقةعنصرعلىيحتوىلكنههذايشمل

بإعتبارهافةفىالئقةووضعالتامواالتكالعليهالكلىاالعتمادإنهلخالصناآخرشخص
األممىخبرناهو

الذاتيةواالرادةالذاتوإنكارالتواضعبدونممكنغيرالتاموالتسليماالتكالهذا

اإليمانأنكمايدهمنعطيةأوهديةذواتنامنعليهالحصوليمكنناالمالفبولواالستعداد
شروطهحسبأتبلهأنئألفالاللةمنعثليةالحالصأقبلكنتفإذاالطاعةعيشتمل

خيرىيكونأخدمهاالتىالخدمةفىأنهعالماأباهاالبنيخدمكماأخدمهأنويجبهو
الخدمةهذهعلىيفرضاللةألنوليس

اإليمانهذامصدرهومالكن

مننوعإلىيحتأجأنهصحيحأساسوبالأعمىيكونأناليمكنأنهالواضحمن
sSo



لتأكيدمحسوسةوسيلةهناكليسثإذLeapفكريةقفزةنسميهأنيمكنماأولخاطرة
الظالمفىقفزةليساإليمانلكنالمسيحفىالفاديةمحبتهأوللبشرصالحهأواللةوجود
أدقأستطبعإننىالمسيحفىاللةعملهماعلىموسسهوذسليمفكرأومنالقدوناعتباطا

أظهرالنهرحمتهفىأثقأنوأستطعوموتهالمسيحثحسدفىلىمحبتهنبالنهبالئةأثق
المتمركزبذاتهالمكتفىفاإلنساناللةمنعطيةهوواإليمانمثلىلخطاةيففرأناستعداده

إالاإليمانإلىلالوصويمكنفالافةنعمةفيهعملتإذااالبالئةيئقأنيمكنهالذاتهفى
أنيمكنالالخالصالىالطريقبدايةعلىاإلنساننضعالتىاإليمانفخطوةاللةبمعونة

المسيحفىاللةعملهلماالتجاوبمنكنوعتظهرولكنهانفسهمناإلنسانايهايصل
انلالنسانيمكنرادىعملاإليمانانإالويراهليتبينهاإلنساكفىالقدسالروحبعمل

فتعودةالمحوالمصالحةالغفرانينالفابهالعملهذااإلنسانقبلفإذايردضهأويقبله
واللةاالنسانبينثانيةمرةالعالقة

البدايةنقطةاإليمانكانلذلكوالمصالحةالغفرانليخنبراإليمانالىيحتاجاإلنسانالنو
هذهومعنىلمباإليمانالتبريرالمشهورالتعبرالالهوتيونواستخدمالمسبحيةالحياةفى

إالكامألفهمافهمهيمكنالاكتشافهالوثروأعادبولسالرسولشرحهاالتىالعقيدة

التىوبفضائلهباعمالهاالنسانتبرتنفىفهىتنفيهوماتقررهفيمااإلنسانفكرإذا

افتناهالذىبزعنلىكاجرةالخالصينالأنيستطعالانهأىللناموسطاعةيعملها
لحةالىباألعمال

معالمصالحةفىالرجاءوففداللةعناكترباإلنسانأذتقررفهىااليجالمطالجانبومن
وليعيدالخطيةحاجزالحاجزليحطمالمبادرةأوالمبادأةجانباتخذاللةولكناللة

تخطىالغفرانهذالنفسهالعالممصالحاالمسيحفىاللةكانفقدإليهثانيةمرةاإلنسان
افةمحبةفيضمنبأنهاالتفسيرهيمكناللذلكالعدالةبمقيالاإلنسانيثوقعهكانماكل

العادلةاللةطبيعةمعتساهألاالمرهذايعتبرالAاستحقاقدونالبعئرعلىالمنعحةالتلقائية
الصليبعلىالمسيحموتفىوتنفذتمقدلالعدىأنبينالكمتابألن

بمجرديتمافةغفرانأنيتصورونكثرينألنالنقطةهذهعالتركيزورىالضومن
فالغفراناللةعدلوهوالمسيحيةاالخالقفىهامأجانبايخفلوهذالالنسانوحئهرحمته
بانمسيحىكليدركأنينبغىهذاوالجلجدأمكلفاغفراناكاداللةقذمهالذى

ضدالحياةمدىالجهادحياةيستلزمبلالخطيةمعالتساهلعدميقتضىهذاالمكلفالعفران
الخطية

So



يطلقالذىالجديدالميالدمننوعهىالخطايابغفراناللةمعالعالقةاعادةعمليةن
دئةوالمحبةالشكرمشاعرنفسهفىويثيرالخطيةضدللصراعمتجددهبقوةاإلنسانطاقات
لهاللةبحبثقةوتزيدهالجديدمقصدهتحقيقعدمخشيةالقلقومنذاتهمنوتحرره

المسيحيةالحياةطريقفىفيتشجع

رالتقدي2

افىمحيحيةالمذاهبواختالفالتقديسعنالالهوتيةللعقيدةهنانتعرضأننريدنكنلم

التقديعرإلىاالشارةدونالمسيحيةاالخالقعننتحدثأننستطعالأنناإال4بشأنها
القداسةحياةشلثباليتضمنالمسيحيةاالخالقهدفألن

التجديدبعدالمؤمنيختبرهمعينالختبارنتيجةتاقالقداسةحياةأنالبعضظنوقد

دائمةبصورةفيهاويستمرالمؤمنينالهاالتجديدمنىوأأرقىدرجةويعتبر

نظرفىيظلاإليمانبعدالمؤمنأنيؤكدالمقدسألكتاببشهادةالمؤيدالواقعأنإال
حالةإلىيرجعالاللةأماممبررأقبولهوأنالغفرانإلىدائمةحاجةفىللخطأمعرضااللة

لهئراالمسيحبرتحسبالتىالمجانيةاللةنعمةإلىبلإليهاوصل

ليحياالخطيةعنالمؤمنموتإلىيقودبدورهوالتجديدالتجديديعنىالتبريرأنصحيح

يصلحالةوليسمستمرةعمليةإنهللتقديسالصحيحالمعنىهووهذافيومايومالئة
إليهأشارماوهذالهكهدفالفداسةنحواإلنسانفيهايسعىعمليةهواإلنساناليها

YsiTsitفيلبىرسالةفىdالرسوبولس

المسيحلىفازالجلهبماأفوزلعفىأسعىيلالكمالبلغتأوبذلكفزتألىأدعىال
وراقماأنسىأنوهوواحدأمريهمنىولكنفرتألىأعتبرالاإلخوةأجمهايسوع
البدعوةفوزلsiTsit1IبىفيأهدفاإلىفأجرىمامJldlوأجاهد

الجديدةالعربيةالترجمةيسوعالمسيحلىالسماوية

ويضععينهاالحقيقةهذهلتوضيحاننرأسلوبالرسوليستخدمأفسسإلىرسالتهوفى
اإلنسانالىاللةابنفةومعماإليمانوحدةفىكلنانصلأنالىبانهافوعمليةهد

الجديدةالعربيةالترجمةii43siالمسيحأقامةملءإلىالكامل

ومستمرةبدعمليةمعيفةحالةييسإليهالمشارالموضوعأنفرىالحالتينكلتاiىو
الحياةمدىيستمرسباقأورحلةإنهااألرضعلىحياتنالىتكتمل



إليالمسيحىسعىإنالمسيحيةلألخالقبالنسبةالخقيقةهذهداللةعننتساءللعلنا

اإلنسانإلىليصلالمسبحىيسغومالمالمسيحيةاالخالقفىجوهردةحقيقةالا
واتجاهاتهحياتهفىمحدودربتغميكتفىانمعرضفإنهالمسيحقامةملءإلىالكامل
الذاتمجالةالرضااواالقلبالواقعاوالرالروحىالتكاسلهىالحتميةالنتيجةوتكون
إلييقوداألخالفيةالخياةفىبالوافعوالرضاواألخالفىاالدلىنموهيشلوهذاالراهنة
المجتمعفىورسالتهاالكنيسةيهددخطروهذاوقبولهااالجتماعيةللمظالماإلذعان

وعحزهاإلنسانخطبةجميدفىاإلغراقهوأحدهماالكنيسةيهددانخطرينهناكإن
وبذللالكمالطمناالقلبالوافعيرضىاإلنسانتجعللدرجةالكمالإلىالوصولعن
للمظالمناقدأيصيروالمجتمعهوعنذاتهعنويرضىالكمالنحوسعيهويقلهئتهتفتر

الكنيسةبأناالعتقادفىفيتمثلاآلخرالخطرأماجانبمنهذافبهالموجودةوالعيوب
الروحيةالكبرياءفىالكنيسةتسقطوبذلكأخالقياالكاملينسوىتفمالطينبغىال

انفصاميشبهبماالمجتمعويصابفيهتزثرفالفيهتعيشالذىالعالموافععنوتنعزل
الشخصية

روحاJالمسيحفىاطياة3

صراعهىبلفحسباللةمعمصالحةمجردليستالمسيحيةالخياةبأناقتنعنااآلنلعلنا

والقريبدئةالكاملةالمحبةإليللوصولفطيةاضد

ويويده5الجديدالعهدليقوالحياةهذهليحيااإلنساناللةيساعدكيفلكن

الروجوقؤةالمسيححضورطريقعنذلكيعملالئهإنالطويلالتاريخخاللاألختبار
اإلنسانفىالعاملالمسيحروجاوالقدس

الحقائقمنواحدجانبعلوأفكارهمكالمهمفىيركزونالمسيحيينبعضإن
وكثيرونالمسيحصليبفىاىالماضىفىناإلنساألجلاللةعملهماوهوالمسيحية

يكتفونفتراهميكفىهذاوكانمااللةمعلهمومصالحتهالمسيحكفارةعلىيعتمدونمنهم
عبوديةمنهمJفداهماللةألنويشكرونوجهللونمماضالالوراءإلىبالنظر
علىويعبشودطواتهىمضىامرمجردالخالصكانمافحسبالصليبإلىناظرينالحطية
بولسرسائلمنبتخذونواليعضفحسبالحقائقتلكيجئرونأأوالذكرىهط

المسيحفىهمالذينعلىالدينونةمنشىءاالأنهمعلنيناالعتقادلهذاأساساالرسول
قنلولكننااللةمعسالمفلهمباإليمانالماضىفىتبررواقداذوأخهم505يسوع



لكنهوالفداءالصليبحفيقةمجردعنديتوقفالأنهلوجدنابعنايةبولسالرسولسائل

أيضاالحىولكنهالسماءفىفقطليساتىالمسيحالمقامالمسيحعنبوضوحيتحدث
يحياوالمسيحالمسيحفىيحياالمؤمنإنيقولاألساسهذاوعلىالكنيسةوفىالمؤمنينفى

أقوللفيقوالمسيحفىهوحديثهكلإناالتحادمننوعهناككأنماالمؤمنفىإ
المسيحفىالذينهمالدينونةمنشىءعليهمليسوالذين91روداالمسيحفىالصدق

نفسهيعتبرىوالذا8روالروجحسببلالجسدحسبليالسالكينيسوع

متناقدكنانيقولوهو517كو2المسيحفىنجدهالذىهوجديدةخليقة

68روألمعهأيضاسنحياأننانؤمنالمسيحمع

3االتحادهذامعنىفما

المسيحعملاختبارلكنهعنهنتحدثأونسطرهحديثاأونعلنهشعاراليسإنه

تعملحئةشخصيةيصيرلكنهتاريخيةشخصيةمجرديصيرالفالمسيحاإلنسانفىالفعلى
هذهعنتغافلناولوفاعليةباللغواأوكالمايكونذلكعداوماالحاضرفىاال

شخصيةمجردالمسيحجعلناولوحاضرأمراإليمانالناإليمانمعنىلضاعالحقيفة
انإاليستطبعاللكنهالتعالجمباممىيتحدثأخالفىمصلحأومعلممجردلكانفقطتاريخية
التعاليمكلسماعهرغمعاجزأاإلنسانولوقفالمصلحينمنكغيرهويعلميتكلم

19أجوفكالمأويائسهمحاوالتالىالدبانةولتحولت

معهمحاضرالمسيحأنيعلنونحقيقتهاعلىالمسيحيةفهمواإذاالمسيحيينلكن

استطاعخليقةكلفوقيسموالذىالكاملالقدوساللةوأنمحىأوبروحه
بروحهفيهميسكنأنبلفحسبالبشربينينزلأنالالمسيحفى

بالمسيحاالقتداءعنيتحدثونكثرينإنبالمسيحلالقتداءالصحيحالمعنىهوهذا

تفاكحيلفىتاريخيةكشخصيةعايقالذىالمسيحيسوعيعملهكانمايكررونأنهمظانين
حرفيبنإلىيتحولريئوهكذاحمياتهفىالعارضةالظروفوفىالدقيقةاليوميةحياته

فيهاقعاالتىالظروفعنتختلفاآلنالحياةظروفالنالمشكالتمنكثيرفىويقعون

قالهامعينةألفاظترديدهوليسبالمسيحاالقتداءإنتاريخيةكششصيةالمسيحيسوع
هومارسهماتكرارمحاولةهووليسالمعيشةوأسلوبالتحيةأسلوبمثللتالميذه

فريصةلتصيربهايأمرلممادامذلككيرأومعينصومأواألرجلغسلمثلمعينةلظروف
كوءفىفيناالساكنالقدسالروحلناصرهيفكماالمسيحبفكراالقثداءهووإنمادائمة

فيهنعهمثالذىالعصرمتغيرات
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يسموعسيحافىالذىالفكرهذافيكمفليكنفيلبىالهلالرسولبولسقاللقد
الجديدةةالعرالترجمةيسوعالمسيحفكرعلىكونواأوأه2فيلبىالأيضا

المظهرفىوليسالحياةجوهرفىالوسيلةفىوليسالفكرفىهوبالمسيحاالقتداءان
بروحهفينايحياالذىالمسيحبعملاىالقدلوحالJللعهنتيجةيأقىوهذاالخارجى

تليقالأمورأالنفسهميستبيحونالبعضأنصحيحالمسيحيةالحريةاساسهوهذا
ينفذونالذينكاولئكتماماالدينونةموقفيقفونهؤالءلكنحسابهاوعلىلريةاباسم

فأساسدينونةتحتأيضافهمالمسيحفكرأوالتعليمروحالروحويهملونالحرفيات
المسيحفكرعنيعحرطريقافضلعناليحثفىوالمعاناةاإلخالصهوالمسيحيةالحرية
والمحبةالذاتوإنكارالتضحيةهورهجوهأنبولسلنايصفالذى

قريبلكنهعاليابعيداكائناليساللةانلنايؤكدفيناالقدسالروجوعملدوجود
قداللةمحبةالنالمسيحىحياةفىفغاألعامألالمحبةتصيرالروحوبعملحياتنافىومؤئر

55رولناالمعطىالقدسوحبالرقلوبنافىانسكبت

هووهذامشيئتهعملفىوالرغبةدئةالمحبةفيناتوقظقلوبنافىاللةمحبةتنسكبوعندما
لننطلقلنادافعاتكونبللنخطىءالغرائناللجسدفرصةالحريةتصيرقالالتقديسطريق
ليس5لنحياآخروبتعبيروالمحبةوالتضحيةالخدمةمنمحدودةغيرنهائيةالمجاالتإلى

للمسيحفيشهدئقذسئناهوالروحيصيروهكذاالروححسببلالجسدحسب
بولسيسييهماهذاالجديدةحياتناومصدرالحياةواهبفيكوناللةمعإياناولمصالحته

العربيةالترجمةالجديدالروحنظاماوالروححدة76روميهفىJالرسو
2فىأيضايقولهذاوعنالقديمالحرفنظامأوالحرفبعئقويقارنهالجديدة
الروحولكنيقتلالحرفالنالروحبلالخرفالالجديدالعهدهذاعنr6كو

العربيترجمةايحيىوحوايميتالخرفأنحفعهiاعهديحعي
الجديدة

األنسانوحريةااللهيةالنعمة4
بعمليةالكمالنحووتسعىباإليمانبالتبريرئبدأالتىالمسيحيةالحياةأنأوضحنالقد
كلهاالخالصعمليةأنالواضحومناالنسانفىالفدالىاللةعملثمرهىإنماالتقديس
الالهوتفىأسايىاعتقاداإللهيةبالنعمةاالعتفادهذاإنالنهايةحتىاللةويتابعهااللةيبدأها

هذهشرحفىتوسعمنوأولالمسيحيةاألخالقفىأساسىالوقتنفسفىوهوالمسيحى
So



الحقيقةهذهاكتشافلوثرمارتنأعادثجأوغسطينوسالقديسهوبالنعمةالمتعلقةلحقائق

الالهوقىلفكرهأساسأوجعلها

أنيستطبعأنهالمسيحىتصورلوأنهفىالمسيحيةاألخالقفىالعقيدةهذأهميةوتظهر
فضيلةعلىلهكجزاءاللةنعحةينالأنيستطبعأنهأوالذاذبمجهودهالصالحإلىيصل
قيمةباليكونالمسيحبصليبالفداءعلىالمبنىالمسيحيةجوهرفإنمااستحقاقاومعينة

221غلسبببالماتاذأالمسيحيكونالرسولبولستعبيرحدعلىأو
طاعتهااإلنسانيحاولأخالقيةووصاياأدبيةتعاليممجردالمسيحيةاألخالقتكونوعندئذ

فذاومعلماعظيمانبياباعتبارهوجهدهبإرادتهوصاياهومطيعاالمسيحبحياةشثمبها

كادتبكيفيةكثيرةمناسباتفىتفسيرهأسىءقدوحدهابالنعمةالخالصتعليمأنإال
ثانوىمكانفىومسئوليتهاإلنسانحريةتجعلاالقلعلىاواألدبيةاإلنسانمسئوليةتلغى

مبرركلاستبعادبهاريدتعبيروحدهابالنعمةالخالصعبارةانهنبينأنوجبلذلك
ولتذكيربفضائلهللتفاخرمحاولةأىمناإلنسانومنعاالنسانجانبمنللكبرياء

لمصلحتهشىءكلويسخرلذاتهحباسيزدادفإنهاللةمعونةدونوشأنهتيركلوأنهاإلنسان
واالغترابالشرطريقفىويمعنالخالصطريقعنفأكراكثريبتعدوهكذاالشخصية

فىالفاديةومحبتهدئةالعميقالشكرعنتعبيروحدهابالنعمةالخالصوالثعبيراللةعن
المسيحىحياةفىالمستمروعملهالمسيح

عنتبتعدالتىالمغاالةوبيناالتجاههذافىالسليمالفكربينرفيعاخيطاهناكأنإال
والمغاالةالحريةمعدومتصورهقدوضعفهاإلنسانعجزظهارفىالمغاالةفإنلقيفةا

مستبدآمتحكحاتعالىتصؤرهقداللةسلطانتمجيدفى

فهمقداالقلعلىأوالمغاالةلهذهوكلفنلوثربعدهومنأوغسطينوستعزضوقد
المعنىبهذاتعليمهماليعض

فقدالخاصباختبارهفكرهتلوينفىدوراالتجديدقبلأوغسطينوسحياةلعبتوربما
أوغسطنوسقاللذلكتجديدهقبلومترددةضعيفةدةإرامنيعالىأوغسطينوسكان

أفسدتالخطيةانإالاإلرادةحراإلنساناللةخلقبيماإنهالشخصيةخبرتهوافعمنربما
يقحرانالسخففمنلذلكالحقيقىالخيراختيارحريةففقدآدمسقوطبعدرادته

والفسادالضعفحقيقةمتجاوزاطبيعتهفىكامنةإمكانيةبإعتبارهاإرادتهبريةاإلنسان
منكجزءاإلرادةحريةيمتلكاإلنسانأنفمعالخطيةيواسطةاإلرادةهذهاصابااللذين
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مثلذلكفىومثله6الخراختيارفىاإلرادةحريةممارسةعلىالقدرةيمتلكالأنهإالبيعته
الوافعفىلكنهالمشىعلالقدرةطبيعتهفىيمتلككإنسانفهوالرجلينمكسورإنسان
أنيستطيعلنفإنهاللةبنعمةالصحةإليهترجعلمفمالذلكذلكعنعاجزالفعلى
الثرفىوقوعهحتميةمنيتخلصأنيمكنالنعمةبمعونةولكنهالخطيةيتجنب
20كاملةحريتهإليهوتعود

عجمهاامتازثاقبةنظرةاإلنسانإرادةحريةمحديةdإأوغسطينوسنظرةكانتلقد
يقولالمثالسبيلفعلاإلنسانحريةعننظرياتحدثواالذينالفالسفةمنكثيرين

العملىالعقلمبادىءمنمفترضأسالىمبدأاإلرادةحريةإنKantكانتعمانوئيل

هذاتحقيقانيةإمكيتضمنكذاعلىيجبأوكذاأعملأنعلىينبغىالتعبيرالن

علىاقدرإننىالقولإمكانيةيستلزمذلكفإنعلىينبغىJأثوكنتفإذاالواجب
عملهعلىالقدرةلديهتكونبماإالاإلنسانوالئطاتبالشىءعمل

مثالالخمرعلىفالمدمنأحياناالواقعمعيصطدمولكنهنظريايمسلالمنطقهذا
ذلكيفعلأنالواقعفىيستطبعهلولكنالخمريتركأنعليهينبغىأنهيعرف

دتهارب

اإلرادةجهدأنلناكشفتالتحليلىالنفسعلممدرسةوبخاصةالنفسعلمن
أواألفعالهذهمصدركانإذااإلنسانعلىمتسلطةوعاداتأعمالعلىتأثرلهرليالواعى
دعواهفىمحقاأوغسطينوسكانولقدلالنسانالواعىالعقلأوالشعوروراءكامنالعادات

الخطيةسلطةكصيرتإذاإالفغاالاستخداماإرادتهحريةيستخدمأنيستطيعالاإلنسانأن
القريبومحبةاللةمحبةوهواألحمىالخيرويدانيستطيعلنآخربتعبيرأوتسودهالتى
الذاتمحبةمنوانتشلتهاللةنعمةرفعتهإذاإال

اختيارعلىيقدرلنالطبيعىاإلنسانإنبالفوليكتفلمأوغسطينوسالقديسأنإال

لإلنسانيمكنالالئهنعمةأنوهوآخرتعبيراذكرولكنهإرادتهالنعمةتشفىحتىالخر
السابقالتعيينوعقيدةالحقيقةهذهبينيربطوهوIrresistibleمقاومتها

Predestinationالئهنعمةتشفىأنبعدحتىاإلنسانإرادةحريةيلغىيكادوبهذا

المؤمنمعتتعاونالنعمةإنقالبلذلكيقررلمأوكسطينوسكانوإناإلرادةهذه
حتىهزيلةواهنةتصبحاإلنسانحريةإنالقولهذامضمودطولكنذلكيريدعندما

قررهأناللةسبقماعلىالموافقةدمجهواإلنساندوروكأنما5التجديدبعد

أنالحقيقةنؤكدولكننامداهانهايةحتىأوغسطينوسافتراضاتبقبولننصحالونحن
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عاملأىتسبقاللةنعمةإناإلنسانخالصفىأسالمىوعاملضرورىشرطاإللهيةلنعمة
الجلهاللةعملهماويقبلالنعمةهذهعملمعيتجاوباإلنسانولكنالخالصفىآخر

قدرةهىإنماتفتحواالتجاوبعلىالقدرةوحتىحياتهفىالنعمةهذهعمللقبولويقتح
وهكذابهاللةعنايةإلىيرجعالقدرةبهذهواحتفاظهلهكخالقاللةمنلهموهوبة

الذىالخالقمعالخلوقتجاوبولكنهللندالندتعاوناللةنعمةمعاالنسانتعاونيكونال
يعحلهأنمايستطبعوكلمالهصفىعليهيعتمد

لعمليةاألولىالخطوةمنذفإنهومسئوليتهاإلنسانحريةقدرمننقللأدنينبغىفال

اإلنسانتجبرالاللةنعمةإنمسئولكشخصحريتهاإلنسانبمارسأنمجبالخالص
اإلنسانمنالحرالتجاوبلتربحتسعىالنعمةولكنقسراشيئأإرادتهعلىتفرضوال
عندماالمشروطةغيرالسخيةالمحبةتتركهالذىاالثرهوالحقيقةلهذهتشبيهأفضلكانوربما
أنيمكنالمحبةهذهمثلإن050التجاوبمننوعافيهوتوقظتثيرإنهاماشخصنحوتتجه

تجذبالتىالروحيةبالقوةاختيارىانقالبولكنهاآلخرالضخصفىانقالباتحدث
أسئرليسولكنهاآلخرالطرفتستأصرفهىوروعتهاالمحبةجمالمجاذبيةاآلخرالشخعى

اللةصفاتبينتفاضلالامحبةاللةفإنعجيباهذاوليسالجاذبةالمحبةبلالطاغيةالقوة
مطلقةمتوازنةمحبةفهى

والكنيسألالمسيحيةالحياة5

كثيرينانوءمسيحيةجماعةفىوجودناخاللمنالمسيحةالحياةنحيانحن
عيوبمنفيهايرونهلماالكنيسةعنيبتعدونأووينفرونالشخصيهالديانةعنيتحدثون
اممهشىءيوجدالأنهنبئنأننريدأنناإالطأخرأحيانالمهمالتالنظمومنأحيانا

الكنيسةعنبعيداشخصهةأويةفرفىمسيحية

الجمإعةهذهانتظمتوبذللضلهكتالميذالناسمنبجماعةنفسهالمسيحالسيدربطلقدا

ببشارةليكرزواأرسلهمتالميذهالربدعاأنوبعدللملكوتئعذصغيركمجتمع
8و7و5و101متىجماعةمنجزءابإعتبارهمالمرضىويشفواالملكوت
الربافىالعشإءفريضةمعهمومارسمعاجمعهمأورشليمفىالصلبوقتاقتربوعندما
لإلخبارمستمرةكارستهاأنالرسولبولسوذكرلذكرهصنعهاعلىبالمداومةوأمرهم
وضعولكنهمؤسسةأومنظمةيسوخالربيزسسلماربمايرءأنالىالرببموت
الفربداليونالىالتعبيرعليهااطلقجديدنوعمنشركةوهىاإلخوةبينالشركةأساس
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رئاالمسيحالمسيحيوناعتربالكنيسةعنهائعئرالتىالجديدةالشركةهذهى
هىتكونالصفةوبهذهالمنظورغيرراسهاوهوللمسيحجسدآنفسهاالكنيسةواعتبرت
ومعهفيهشركةهىالكنيسةفىوالشركةاالرضعلىحباتهفىبدأهالذىلعملهتمرارأاس

الكرمةأنابقولهاالنفصالتقبلالالئىالوحدةيوكدتشبيهفىنفسهالمسيحوصفهاوقد

الروحشركةنشأنهامنذالكنيسةكانتالوقتنفسوفىهioيواالغصانوأنغ
اإيااواهفيهاحاضرأنهعلىبرهاناالخمسينيوممنذللكنيسةالمسيحأرسلهالذىالقدس

ومحبتهاالجديدةالكنيسةحياةمصدرهوالقدسالروحكانفقدومواهبهوهباتهبركاته
وبهجتهاوسالمها

حياةالواهبالمسيحعملفيهيسثمرالذىالمجالالكنبسةاعتبرواقدالمسيحيونومادام
هذايعنىوالمقدسئةبانهاالكنيسةوصفتلذلكالقداسةالماغالقدسالروحوعمل

يكونواأنوالمطلوبالمفروضمنأنهومعخارجهاهمممنأخالقياأسمىأعضاءهاأن
يرجعالالكنيسةعلىالقداسةصفةإطالقدذلكغبرأحيانايكونقدالواقعلكنهكذا
بحياةالسمووإمكانيةالقدسالروحعملمجالانهاإلىيرجعولكنهأعضاثهاحياةوافعإلى

جاءتجماعةأنهاالايضايرجعحياتهمفىالفدسالروجعملمعتجاوبواإذاأعضائها
النعمةمجتمعفهىحيانهافىالقدسالروحعلىوتعتمدالفدائىاللةعملنتيجةالوجودإل

22لذلكوالشاهداللةلمحبةالشاكربضعفهالشاعر

تغذيهالئىالكنيسةحياةخاللمنفيهاالمومنوينموالمؤمنفىعادةتظهرالمسيحيةفالحياة

اللةاعالناتحفظتوقداإلنجيلتحملالتىهىوالكنيسةحياتهمراحلمنمرحلةكلفى

التىوهىوجاتهوعملهالمسيحيسوعفىاإلعالنهذاقمةحتىاألجيالعبرأعلنتالتى
خاللهامنالئىالشركةأيضاوهىوالتعليمبالوعظجيلإلىجيلمناإلنجيلرسالةتواصل
فالكنيسةولذلكالحياةفىواألخالقيةاألدبيةااليمانثمارتظهرالنعمةعملطريقوعن

الكنيسةفىئركتهخاللومنالحياةفىعمليامبادئهوتطيقاإلنجيلمعرفةعلىالمؤمنتع

الروحيةحياتهفىللمؤمنالكنيسةأهميةنرىوبذلكندائهامعويتجاوببةامعنىيفهم
بيةألداو

وأنالمسيحيةالكنيسةأساسهوالمسيحىالفردأنمنالبعضبهينادىمافابئلذللث
وباستقالليتهمبإختيارهموتجمعواوشخصيافردياالمسيحاختبرواادأفىمجموعةهىالكنيسة

يقبلالفردأنصحيحواقعىوغيرسليمغررأىانهيبدوالكنيسةهىبهماعةفى
وعملعينهاإليمانهذاولكنالخرباخثيارهكفردالنعمةعملمعويتجاوباإليمان
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هذاتحفظكجماعةوجودهاولوالولوالهاالروحىالكنيسةتراثهوالفغاللنعمة

الكنيسةعننفسهالفردفصلولوالفردإلىتصلاناإلنجيللرسالةأمكنلماالتراث

والجوعالخقعناالبتعادهوالفردهذامصيرفإنوحدهالروحىاالكتفاءيجدأنهوتصور
الحقةالمسيحيةالحياةوهىالشركةحياةإلىواالفتقارالروحى

مجالهذاوليسأعضائهاونمولبنيانالنعمةوسائطتستخدمالتىهىالكنيسةإن

خاصةاهميةيضعاإلنجيلىالفكرأنهنانذكرولكنناالنعمةوسائطعنبالتفصيلالحديث
المؤمنفوعنهاغنىالوسائطبإعتبارهاالرباقوالعشاءالمعموديةوهىوالفرائضالكلمةعلى

أوالوسائطهذهإحدىفىالمؤمنجانبمناهمالوأىحياتهفىالنعمةعملواستمرار

الشركةأنلوثرمارتنويذكروالكنيسةالفردحياةمنيضعفأخرىعلىواسطةتغليب

نجدالأنناالموسفومنالنعمةوسائطمنواسطةاإلخوةبينالمتبادلةوالتعزيةالمتبادلة

اللمساتفيهاتقلالتىالكبيرةالكنائسفىوبخأصةالحديثةمجتمعاتنافىالواسطةلهذهمجاال

خدمةعلىالكنيسةاجتماعفيهايقتصروالتىاألعضاءبيناالخوىوالتعارفالشخصية
بمزاياتعواقربعنالبعضبعضهمعلىالتعرففرصةيفقدونوبذلكاألحدصباح
كانتولكنهامؤسسةتكنلمالجديدالعهدكنيسةأنبرونرإميلويذكرالشركةهذه

بينوعالقةمحبةشركةهىنظامآتكونأنقبلالكنيسةإنKoinoniaمحبةشركة
23المؤمنينبينواالخوةبالمحبةإيمانهاعنتعبراذاألشخاص

األخالقيةالكنيسةمسئوليةأننرىأننستطيعأوضحناهالذىاألساسهذاوعلى
ماءفىتتضمن

وفىلهمتوفرهاالتىالنعمةوسائطباستخدامألعضائهاالروحيةالحياةترعىأن11
كيفنرىأننستطيعالروحيةالحياةفىاإللهيةالنعمةأهميةمنأوضحناماضوء
وسائطتوصيلعلىغرصفعالكانتإذاعنهغنىالشيئأالكنيسةتكونأنيمكن

عواملإلىيرجعانشخصيتهونصجالروحىالفردنموأنومعالعضائهاالنعحة
منكانوأالمسيحيينأعظمأنلنايبينالكنسىالتاريخأناالشكبالذلكمنأكلر

قويةبالكنيسةعالقتهيجعلأنفردكلواجبفمنلذلكللكنيسةالملتزميناألوفياء

وضركةئشجيعالىحاجةفىفإنهاحميةأوشكليةعالقةمجردالوعميقةوعريضة
الكنيسةفىاإلخوةوتوجيه

المسيحيينعالقاتلىالمحبةروحوتنمىثمطتنأنهوالثافىاالخالقىالكنيسةوواجب2

ينالذاإلخوةيحبالمسيحىأنالطبيعىومنالكنيسةخارجهمممنبغيرهم
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لكنلغيرهممحبتهمنوأسهلأيسرذلكويجدوالحياةاإليمانفىمعهيشتركون

ذاتهعلىمنغلقامجتمعاالكنيسةصيرورةفىاإلسهاممنيحذرأنيجبالمسيحى

المحبروحمعiيتناالذىالخطيرالعيبهذافيهاكثيرةكنائسأنالمؤسفومن
المسيحيةالمحبةلمعنىتفصيالسنجدأخرىدراسةiوالمسيحية

فىاللةنعحةتعملخاللهامنروحيةوشركةجماعةكانتوإنالكنيسةن

الكنيسةتتعرضماوكئيراالبشرىالنسيجمنجزءالوقتنفسفىلكنهاأفرادها
أنفيهيجبالذىالوقتفىللعيرطاردةجاعةوتكونالجماعيةالكبرياءلخطية

يفتحالذىاسماوىااآلبطبيعةعنيعئركبرأوقلباللعالمونورالألرضملحأتكون
استثناءبالالجميععلىمطرهرسلوثهسهويشرقللجميعصدره

ونظامهاالداخليةصياتهاينبغىكاأكثرتنشغالكنيسةفإناإلنغالقلهذاونتيجه
المجتمعومشكالتحياةعنتنعزلاتوبذالمحدودةونشاطاتهاالخاصوصالجها

تحؤلأنإماوهىالعالمإزاءمسئوليتهاعنوتتخلىرسالتهافئفقدفيهتعيشالذى

المسيحىشخصيةفتصبحفيهيعيشونالذىالعالمعنومنغلقينسلبيينإلىأعضاءها

الواحدفيعيشىالشخصيةانفصاممننوعاأعضائهافىتخلقأنأوموثرةغيرباهتة

نواحىفىاخرىوبشخصيةونشاطاتهاواجماعاتهاالكنيسةداخلفىبشخصيةمنهم
واالجتماعىالروحىافوعلىخطراالمرينوكالالكنيسةخارجاالجماعيةحياته
العالمفىالمسيحلرسالةواضعافللفرد

عملإنالعالمإلىالمسيحيةبالرسالةالخروجهوالثالثاألخالفىالكنيسةوواجب
انيجبالتىهىفالكنيسةلذلكتعارضهالشروقوىالعالمفىسشمرالفدائىالئه

انعالمحياةإلصالحيذوبأنيجبالذىوالملحالعالملطالمسيحرسالةتنشر
ألجلالصالةعلىقاصرةغيرالكنيسةرسالةإنظلماتهيضىءأنيجبالذىوالنور
أنيجبعمأللهمإن00011الكنيسةفىللمستريحينوويلإليهالخروجبلالعالم
وهيؤد

الكنيسةمسئوليةأيضانجدالخارجىالعالمإلىجدرانهاخارجالكنيسةخروحوفى
شخصيةعالقاتمجردفىتنحصرانيجبالالقريبمحبةإناالجماعىالعملفى
واالجناسالطبقاتبينالجماعيةالعالقاتفىتترجمأنيجبولكنهاأفرادبين

الخيرلتحقيقاالجماعيةالشرورعلىوالثورةاالجماعيةالعدالةصورةفىوالشعوب
والجماعاثالطيقاتلختلفوالمساواةوالعدالة
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بينزائفاتمييزاوتميرتفرقجعلهاالماضىفىنفسهاعلىالكنيسةغالقانن
أدينيةااألمورعنمسئولةأنهاوتتصور6دنيويايسمىsJIادينيايسمىما
المشكالتفىالحتميةمسئوليتهاعنبذلكوتخلتالروحياتالبعضيسميهما

علىقاصرةالكنيسةمسئوليةبأنذلكمبررةالعالمبهذاالمتعلقةاألمورأواإلنسانية
الختلفةاالخالقيةللمسائلدراستنافىنرىوسوففحسباآلخربالعالميتعلقما
كلفاإلنسانشرائحإلىاإلنسانحياةقسمةيمكنوالوهمىييزاهذاأن
االخرىالجوانبفىحياتهمنجانبكلويوثريتجزأال

سبباالعلمانيينوليريكيينأاأوالكهنةبينالحاداممييزكانوربما

الكنيسةأنإذالكنيسةجانبمناالنغالفىأواإلنطواقاالتجاههذاتكريسفى
العضوجعلتلدرجةالدينرجالسلطانوزادالداخليةوشئونهابحياخمهااهتمت

أنمنبدالالكنيسةتقدمهماسلبيايتلقىشخصمجردفىالعلماأوالعادى

منالكنيسةتشغلهممنوحتىالعالمفىمتحركةمسيحيةحياةطاقةيكون

أومعاونينكمجردالداخليةالكنيسةأعمالفىيشتغلونقإخالمالعلمانيينأ
حياةطاقةالكنيسةعضويكونأنهوالعالجبينماالدينرجللوظيفةمكررين
أوالكرازةمجردليستشهادتهفتكونوظيفتهطريقعنالعالمفىمتحركةمسيحية

المسيحيةالقيمبتطبيقبلبكتابأونبذةأوبنشرةبهميتصلممنإلىاإلنجيلتقديم
عالالمسكالتدراتيةحدوىdإوالوصولواالقتصادىالسياسىالمجالفىلهاوالدعوة

وإدراكهعبادتهفىوينمواللةكلمةمنالمسيحىالعضويتغذىوإذالمعاصر

الحياةإلىيخرجالواعىالدينرجلمنالمالبمالنصحويتقبلالمسيحيةالحياةألبعاد
المسيحيةالقيميطبقاذوظيفتهمجالفىعنهاريعمسيحيةبطاقة

تغئرأنالحياةميادينمختلففىأبنائهاطريقعنالكنيسةتستطيعبذلك
مشكألتهفهمفىوتتعمقالشرورفتديننبويةنظرةإليهتنظربانوذلكالمجتمع
الشرورعنراضياأوسلبياموقفاتقفأنمنوبدألالسبابهااالخالقيةواألبعاد

تكونوهكذاخاصامذاقآيعطىوملحاالحطأيكشفنوراتكوناالجتماعية

العالممنستوليالعالمفىالمسيحأرادهاكما

دائمأمشدودةحياة6

تبدوالمسيحىحياةأنلنايبدوأنهنوضحأننريدالمسيحيةالحياةعنحديثناخثاموفى
الئناقضظاهريةفهىبينهاوتوازناالضدادبيندائمأتجمعألنهامشدودةحياةداثمأ
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وفىالعالمبهذاتهغفهىالمثالسبيلوعلىمتناقضةصفاتأومظاهرتححعكانهاتبدوأنها
متعلقالوقتنفسفىلكنهنالزمفىحياتهيحياواإلنساناالخربالعالمخهتمالوقتنفس

وكالهماللحقوجهيننرىأننستطيعاالخالقيةالناحيةومنلهازمنالالتىباألبدية
يسعوقتاففسiىوالكاملالصالحأوالقداسةنحويسعىفالمسيحىوهامصحيح

ووظيفتهعاثلتةفىمسئولياتهبتأديةولكنالعالمهذاعنواالعتزالباالنطواءالذلكإلى
يتعرضواعتزلإنعزلإذالكنهللخطأوتعرضهبالنقصمشوبةهذهوصومجتمعه

انهايشعرقدالتىاليوميةمسئولياتهيحتقرالأنفعليهلذلكالخطأمنأخرىالنواعايضا
وفىأالرضعلىاللةملكوتليتحققيصلىأنيجبإنهالروحيةتطلعاتهمنمستوىأقل
أثناءفىالملكوتحياةالغيرهيقودلكىويسعىالملكوتهذافىكعضويحياالوقتنفس

أهملتوالوسطىاألولىالقرونمسيحيةانالبعضويالحظاالرضعلىوحياتهمحياته
العالمهذافىوالتقشفالزهدإلىوالنزعةاألخرىالحياةانتظارتأثهرتحتالعالمهذافىالحياة
ورغمالعالمهذافىالحياةهذهبقيماالهمامأعادتأنهاالحديثالعمرمسيحيةمزاياومن

فإنورجاءبإيمانالمستقبلإلىويتطلعنظرتهفىالحاضريتخطىأنيجبفالمسيحىذلك
هناتتحققلنعيةواالبئاألخالقيةالمسيحىوتطلعاتوالقصوربالنقصمشوبةهناالحياة

مسيرةمنوتقلصتحدالغيرومقاومةنفسهالمسيحىالفردقصورألنالمرجوبالكمال

بالنسبةآمالهتحقيقعنيعوقهالموتأناإلنسانالىيخملوأحياناالكمالنحوالئقدم
أشبههوماأليهايصلأنيستطعاللكنهللكمالصورةأمامهيرىإنهالكمالنحولتطلعاته

للوصولجاهدالتىالميعادأرضويرىالفسجةرأسإلىيصعدأناللةلهحمحالذىبموسى
أهميةرغمفإنهلهذا3TVتثإليهاالدخولمنئحرملكنهبعينيهيراهااإل

الحياةبرجاءاالهمامهذاثدعمانالضرورىمنفإنالعالمهذأفىبمسئوليائنااالهمام
يةاألبد

بولسأوضحولقدوألمجهادحياةأيضألبههاوالفرحبالسالمتتميزالمسيحىوحياة
الذاتوإنكارباأللمالمسبحىينالهأنيمكنالقدسالروحثمرمنوهوالفرحأنرسولال
الموتطريقعنالحياةالمسيحالسيدلناشرحكما

الذىالقلقيطردوالغفرانالمسيحيةللحياةالجوهريةالمظاهرمنوالنبطةفالسالم

قريبهومعنفسهومعمعهسالماينالاللةمعاإلنسانيتصالحوإذالخطةيصاحب
هذاانإالالحقيقىوفرحهاألممىخيرهوهواللةمعثركةالفىنصيباينالوهكذا

فىاإلنسانحياةألنذلكدائمآوالفرحالسالمبمشاعرئتميزالمسيحىحياةأنيعنىال
حياةالمسيحىقيعيأننتوقعاللذلكالخارجومنالداخلمنالشرمعدالمصراع
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الصراعوسطفىسالمهوعقلصيفوقالذىاللةسالمإنالمنغضاتتزعجهاا

مياتيهوالالتاريخiىالحياةوتقلباتالمسئولياتتجنبمنياتيهالالمسيحىسالمإن
متصوفشركةiىوانفرادهاعتزالهمنيأتيهوالحولهمامعوانسجامهالطبيعةمعئناسقه
ضماناهناكبانإيمانهطريقعنومآسيهاالحياةمخاوفوسطفىالسالميأتيهإنمااللةمع

الدهورصخراللةهوهذاويتجاوزهاوالمآسىالخاوففوفيبقىنهائبا

الثالىالجزءويليهاألولافيءتم
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