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 الفهرس

 

 االهداء

 املقدمة

 ونظرياته املنظور الالهوتى للتاريخالفصل األول: 

 التفسير املسيحى للتاريخالفصل الثانى: 

 التاريخ املسيح هو مركز الفصل الثالث: 

اقع االن ومن يتحكم في التاريخ  الفصل الرابع: الو
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 املقدمة

يد هللا القدير وهى ترسم لوحة بكل داث التاريخ على انها عليه ان يفسر ويفهم احاملسيحى املؤمن  

ما فيها من بهجة وألم وفرح ومعاناة هذه هى يد هللا وهى تعمل فى التاريخ مهما عال من شأن احد او 

هو ما حدث وال  ن التاريخ ال تستطيع ان تمحو من ذاكرته اى ش ئ الن ما تم كتابتهإأحط من اخر ف

حاول ان تمحو تقلم رصاص ممحاة )أستيكه( كما نرى صورة الغالف  راءيمكن ان يعود الزمن للو 

 . التاريخ الذى نريد ان نؤكده من الصعب ان تمحوكلمة التاريخ املحفورة في الصخر هذا هو املعنى 

هناك فرق بين ربما نحتاج ان نفض االشتباك بين املصطلحات حتى تتضح الصورة للقارئ العربى 

Historical theology وTheology of history  يشير الى دراسة بمعنى تاريخ الفكر الالهوتى و  األول

يشير الى دراسة الفكر  هو الهوت التاريخ و بينما الثانىعبر العصور للفكر الالهوتى  التاريخيالخط 

أول سؤال تطرحه فلسفة التاريخ سفة التاريخ و ع فلوهو احد فرو عنى التاريخ وتى لتفسير مهالال 

ك معنى ملا حدث على مر الزمان ؟ أو ما يسمى بالتاريخ ؟ وقد تعددت تفسيرات الفالسفة هناهل  هو

 .واألجوبة وتغيرت مع مض ي الوقت

أن التاريخ اإلنساني عبارة عن ذلك بوعبر عن  أوغسطينوسهو  أول من أجاب عن هذا السؤال

، ثم بعدها وقع أول المالعوقد بدأت هذه الخطة يوم خلق  خطة من الرب باتجاه خالص اإلنسان

ليرد كل مسلوب  الدينونة النهائية، ثم يأتي يوم القيامة أو يوم وهو السقوط ةالبشر آدم في الخطي

القرن  في بينما  .. وسادت هذه النظرية وانتشرت في العصور الوسطى عند املفكرينهلل املجد كون وي

شر الذي يطلق عليه عصر السادس عشر الذي يسمى عصر النهضة، وحتى القرن الثامن ع

لفكرة الالهوتية. لقد رأى فالسفة ذلك العصر ان موضوع التنوير، ثار الفالسفة األوربيون على ا

 التاريخ ه
 
مجرى أحداث التاريخ.  يرهو الذي يد هللاللنظرية السابقة التي ترى أن  و اإلنسان. خالفا

 وأبرز رواد هذه املدرسة الفيلسوف الفرنس ي فولتير.

حتوى التعليم لم الالهوت التاريخي والالهوت النظامي من التخصصات التي تتناول معة لالنسباما ب

الذي تتمثل مهمته في شرح مسار الالهوت املسيحي عبر  النظاماملسيحي. الالهوت التاريخي هو ذلك 
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مدة الزمن ، ضمن سياقاته التاريخية والثقافية املختلفة. شخصية الالهوت النظامي املميزة مست

جيل املسيحي. في بعض الكنيسة بحقيقة اإلن طلباتتممن مسؤوليتها عن التعبير عن معنى وآثار 

مفاهيم مهمته ، يعتبر الالهوت النظامي مجرد طريقة عصرية للتحدث عما كان يسمى الالهوت 

 ا للظروف املميزة للعالم الحديث. هناك توجه أكثر وعي العقائدي ؛ في حاالت أخرى 

ا ، حيث تتقاطع ن الدراستين ال تتبعان دورات مختلفة تمامختالفات بينهما ، إال أم من اال على الرغ

مساراتهما في أماكن كثيرة. مثال واحد سوف يعرض ما هو املقصود. لدراسة تاريخ تطور الالهوت 

عقائد ا ليس فقط للترابط املنهجي لاملسيحي في سنواته التكوينية ، يحتاج الطالب إلى أن يكون مدرك

ا. التفكير في جوانب أخرى من الثقافة وعالقة العالم املسيحي أيض هللا وشخص املسيح ، بل

 .صبشكل خا الشعبيالقديمة ، وربما الفلسفة والدين اليوناني 

ادة ق. فاروق الديري في مالهوت التاريخ كان من د.مصطلح اول مرة كنت استمع عن  

عبارة عن مجموعة من اآلراء  توكان1997ة بالقاهرة سنة اإلسخاتولوجى بكلية الالهوت االنجيلي

وكيف واملحاضرات لبعض أساتذة الالهوت النظامى عن معنى التاريخ والتفسير املسيحى للتاريخ 

نظور وتحمست لكتابة بحث عن امل ىوكانت سبب استنارة جديدة لننظر للتاريخ من منظور الهوتى؟ 

ن هدف البحث الن كل الكتابات تنظر من منظور غربي وكا املسيحى للتاريخ وسط البيئة املصرية

ودور الكنيسة في قيادة التاريخ في مصر وعندما  هو كيفية تكوين صناع للتاريخ داخل البيئة املصرية

و ثمار تذكرت هذه الدراسة وهذا الكتاب ه 2020سمحت الفرصة ان كتب عن هذا املوضوع عام 

له منى جزيل الشكر والعرفان بجميل  الديري  ب القس فاروقراعينا املحبو  ، اماهذه املحاضرات

 .املعرفة

 What (مرة اخرى. سيأتيما حدث حولنا مقوله شهيرة تقول ) لسنة الناسأفي أمريكا تتردد على  

goes around, comes around للتاريخ تشترك مع الفلسفة األمريكية إلى رؤية  هذه املقولة تشير

وهنا استلزم االمر البحث عن التفسير املسيحى  ر من الفهم الكتابى للتاريخاليونانية القديمة أكث

  للتاريخ!
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الفرق الكبير بين النظرة القديمة للتاريخ واملوجودة في الكتاب املقدس هو الفرق بين ما يسمى نجد 

قدم في بمعنى ان التاريخ يت "التقدميو "نظرية التدرج  اى التاريخ يعيد نفسه  "النظرية الدورية"

إلى أنه لم تكن هناك بداية للكون وال هدف له بل ان التاريخ للتاريخ تشير النظرة الدورية  مراحل،

 إلى األبد.  -يخلق نفسه بنفسه ويعيد نفسه في النهاية 

عن فلسفة القوة كوك التي ألهمت رؤية فريدريك نيتشه كان هذا املنظور القديم هو الذي ولد الش

قادت العالم الى دمار الحرب العاملية ولكن حكم التاريخ  ار األبدي". والتىحول "أسطورة التكر و 

فى دوائر الحياة بل نؤمن ان للتاريخ رب هو من سيحكم على الجميع فى نهاية االمر الن  كافيليس 

 !دة البشرية ولكن فاحص القلوب هو من سيحكم على القلوبالتاريخ يمكن ان يزيف كما العا

  دراسة كانت بسببان أسباب هذه ال
 
فترة حكم  نظرة تحليلية لتاريخ مصر املعاصر وخصوصا

 الرئيس مبارك 
 
لقد حكم مصر فراعنة وملوك ورؤساء كثيرين عام و  30انها فترة كبيرة  وخصوصا

اثناء  2020لقد عايشنا أطول حكم لرئيس مصري ملصر وفى فبراير عام  لجيليولكن بالنسبة 

 تحية لجيش احب ان أقول -ملصر محمد حسنى مبارك  السابق الرئيس ةمراسيم جناز  مشاهدة
 
أوال

 هللا ! حكم التاريخ ام حكم انتظار السؤال هل نحن فى لكن مصر و 

تابعت مراسيم جنازة الرئيس وإكرام الجيش له فى جنازة عسكرية تليق بابن من ابناء الجيش 

ل البشر صنع رك الى طريق كوأقول ذهب مبا، بغض النظر عن كيف ختم حكمه فى مصر  املصري 

 
 
  خيرا

 
 ربما نستطيع ان نحكم عليه من منطلق سياس ي والتاريخليس لنا ان نحكم عليه !  او شرا

التحليالت التي اكتشفت والتي لم تكتشف بعد فالتاريخ ملئ باألسرار!  و سيسطر كثير من القصص 

وقضيتنا  ،ى سيحكم علينانحن نؤمن ان الهنا الحى ديان كل االرض هو وحده فقط الذولكننا 

الحياة ولكن منهم  وستستمرليست فى حكم التاريخ والناس لقد جاء ملوك وذهب ملوك ورؤساء 

  .من يعمل ويرفع شأن شعبه وهناك من يسمح بالذل لهم ويقودهم الى دمار وفوض ى

 اعتقد ان مصر كشعب ودوله ارض وثقافة باملقارنة بشعوب املنطقة العربية وبرغم الظروف

اعادة البناء  الصعبة التى تعرضت لها اال ان شعبها يعيش فى حالة من االستقرار والكرامة وحالة من
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لتاريخ وهذا ما صلينا من اجله ان يحمى بالدنا وقد كان والهنا الحى رب ا املصري من جديد للمجتمع 

 فى 
 
يوم من االيام  هو يرى ويراقب كل ش ئ بكل تفاصيله هو من سيحكم على الرئيس وعلينا جميعا

 ان نكون مستعدين لهذا اللقاء !! 

 من ذاكرة " نا!! يلعوبما  لناسيحكم التاريخ بما "قال كلمته الشهيرة 
 
ألنك ال تستطيع ان تمحو شيئا

السرائر هلل واملعلنات كلمة هللا تعلمنا ان هنا العادل والن وهذا حق ولكن األهم هو حكم الالتاريخ 

سنقف أمامه هذه الحياة فارق كل منا يسيحكم علينا بعدل وبحق وعندما  الهنا املحبلنا، أقول 

وسنكون بين يدى القدير هو وحده يعرف الخبايا وهو من يستطيع ان يحكم على ضمائرنا قبل ان 

 يحكم التاريخ !!

ذى سيحكم وعن ماذا يحكم !! هو سؤال كثير من البشر ويسعى االنسان طوال سنين من الالسؤال 

 سواء عن قصد او ال !! فكل ما يتخذه من قرارات فى حياته تصنع له التاريخ  يبنليعمره 
 
له تاريخا

الخاص به وبمن يحيطون به فأنت تؤثر أردت او لم تريد وبشخصيتك تصنع قصة وتعيشها بحلوها 

حد او قصة غنية بمواقف إيجابية ألم تؤثر فى  ،وقصتك اما ان تكون قصة باهته ومرها وانت

 فى حياة كثيرينصنعت فر 
 
 . قا

برغم عدد املراجع اإلنجليزية في هذا وهذا الكتاب بالذات و من هنا تأتى أهمية دراسة هذا املوضوع 

 بهذا املوضوع لذلك جا
 
ءت أهمية هذا الكتاب لكى املوضوع اال ان املكتبة العربية ال تهتم كثيرا

ر ، أم أن الحضارة د نفسه باستمراهل التاريخ يعينجيب عن بعض األسئلة الهامة وهى نحاول ان 

أم أنه يعتمد على نزوات اإلنسان؟ هذا   ؟تتطور نحو يوتوبيا مقدرة؟ هل التاريخ بين يدي هللا

ونحاول في هذا الكتاب ان  الفردي فيهالكتاب سيغير الطريقة التي تنظر بها إلى التاريخ ومكانك 

من  منظور مسيحي مصري للتاريخلق نصيغ بمفردات معاصرة يفهمها القارئ العربى ومن منط

العاملية وكيف نفهم التاريخ املحلية و  واقع الحالة الراهنة للكنيسة والوضع التاريخي لألحداث

 
 
التفكير بشكل  التي تساعدك فيساسية و األ أتمنى ان اضع له بعض األفكار مهم  موضوع! هو  الهوتيا

 
 
 .في هذا املجال ملزيد من األبحاث ا املوضوعمع اإلشارة للمراجع الهامة في هذ متوازن الهوتيا
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 الفصل األول 

 املنظور الالهوتى للتاريخ ونظرياته

الذى تاريخ الفلسفة والالهوت  بالنظر الىمن املفيد ان نبدأ بفكرة شاملة عن تاريخ الفلسفة و 

ير ستعرف ان األمور ال تس عندما تنظر إليه من خالل عدسة كلمة هللا، ف بشكل كبير يوازيها

 املسيحى للفلسفة هذا املنظور . بعض او عشوائية بال هدف كما يعلم البعضبالصدفة كما يدعى ال

الذى يبعدنا عن اليوم ملقاومة االتجاهات العصرية للفكر العلماني املؤمنين يتحدى املسيحيين 

ن أجل االحترام ملقاومة اإلغراءات للتنازل عن الحق ماو بمعنى اخر يعطى قوة ، سيادة هللا في التاريخ

يسوع أمر مهم ، ليس فقط في العبادة والحياة األخالقية ، ولكن الرب باإليمان ب الحياةاألكاديمي. 

 قراراتنا الفكرية.  أيضا في

هذا أن يشجع أتمنى لتاريخ الفلسفة والالهوت، والذي  بنظرة سريعة البداية هذا هو السبب في

 حياة الشعوب من منظور الهوتىفكير في أكثر شجاعة للتعلى أن يكونوا العرب املسيحيين الكتاب 

 فها هللا ويمثلها اإلنسان()التاريخ مسرحية ألاملقولة الساخرة وليس من منطلق  الحالي في عصرنا

 
 
تاب اليوم قيمة سرد القصص ، لذلك سيحكي كتابي قصة عن الفلسفة  وعن يبدي العديد من الك

الكبرى  النقالتاملنعطفات الجذرية التي أسميها من سبعة . هذه القصة تأخذ عالقتها بالتاريخ

ألن الفلسفة أساسية في حياتنا. تعبر الفلسفات عن التزاماتنا القلبية الفكرية  النقالتتحدث و 

وتطبق تلك االلتزامات على جميع مجاالت الحياة. عندما تنزعج فلسفتنا، يتأثر كل ش يء آخر وهذا 

 .1لقصة مثيرةايجعل 

 نت روح هللا ترف على وجه األرض اك :خلقال
 
  عندما أخرج هللا من العالم شيئا

 
كان بالفعل ،  رائعا

 الحدث 
 
. وكان رائعا

 
 (فقه /)فكرالفلسفية. عندما خلق هللا آدم ، أعطاه فلسفة ت قمة النقلةومذهال

                                                           
1 https://www.prpbooks.com/blog/2015/10/the-story-of-philosophy-infographic 
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 بعدوأن البشرية صنعت لتفكر في أفكار هللا من الكون وخالقه تقول أن هللا رب هذه الفلسفة 

 الخلق.

 إلى قلب هذا الواقع  السقوط في جنة عدنلكن بعد ذلك أدى  :السقوط
 
على عقب.  املذهل رأسا

هي ان تفكر بمعزل  ةفاملشكل –بعد السقوط ترك آدم وحواء أفكار هللا للتفكير بطريقتهما الخاصة 

نظور املعرفة هذا هو معنى السقوط التفكير بمعزل عن هللا وبمعن هللا وتكون انت اله نفسك ! 

هذا ، و يسير حياتهمأفكار هللا كقانون لهم  ن يقبلو  بمعنى ان البشر ال"بشكل مستقل".  الخاصة 

غير راغبين في قبول سيادة الجنس الخليقة واملخلوقات ، السقوطالخليقة كلها تحت لعنة  وضع

صه من جلد وذبح والبسهما اقمآدم وحواء  معصل اعلن للبشر وتواالبشري بسهولة. لكن هللا 

 الخالص. في بعض األحيان لهم بالحب ووعد واعلن لهم ب
 
ال ،  عاشوا هم وأطفالهم بالوعد ، وأحيانا

 
 
 ما بمزيج من الحقيقة والكذب وأحيانا

 
 . ولكن سيحكم التاريخ يوما

وبالتالي أطلقوا  )صوفيا(الذين ادعوا أنهم يحبون الحكمة  تواجدفي اليونان  :الفلسفة اليونانية

 حكمة الحكماء والتقاليد الدينية وسعوا لفهم العالم من أنفسهم فالسفة، وضعو  على
 
ا جانبا

 
 
، يحاولون تحديد وخالقةبارعة  خالل أسبابهم املستقلة. كتب أفالطون وأرسطو وآخرون حججا

مخطط عقالني  الحقيقة املطلقة في األشكال املجردة للتجربة اإلنسانية. لكنهم فشلوا في فرض

 .غير عقالنيو  وي فوضعلى أنه لى الكون الذي أصروا مستقل ع

املسيحيين األوائل إمكانية كبح )حركة الطريق( وتعليم  انتشار االنجيلكان  :يسوع واالنجيل

 من ذلك سعى الفالسفة املسيحيون األوائل إلى 
 
املبادرة الفكرية من الفالسفة اليونانيين. لكن بدال

مع الفالسفة اليونانيين. استمر هذا حتى الفكرية  تملواءماااكتساب االحترام الفكري من خالل 

 .ة على الغربفترة العصور الوسطى عندما سيطرت الفلسفة املسيحي

 قام لوثر وكالفن وغيرهم كثير  :االصالح البروتستانتي
 
بتحدي الفالسفة املسيحيين على االبتعاد  ا

من إحراز تقدم في الفلسفة ، كان هناك  بحزم عن التفكير الذاتي. لكن قبل أن يتمكن اإلصالحيون 

 .آخر منعطف
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التفكير بعلمانية مستقلة أكثر راديكالية من الفالسفة بالعصر تميز هذا   :حديثة"الفلسفة "ال

اليونانيين. في أوروبا تحت قيادة ديكارت وغيره ، ركزت على العقل البشري. في العالم الناطق باللغة 

تستمر هذه العلمانية في السيطرة على حتى االن ن تجربة اإلحساس. اإلنجليزية ، أعلن لوك وآخرو 

 .يومنا هذاالفلسفة األكاديمية حتى 

يسوع مرة أخرى. في عصرنا  الرب  تخيل ما سيحدث للفلسفة األرضية عندما يأتي :الحكم النهائي

 
 
 مسيحية أكثر ثبات نرى اتجاهات تتوقع طرقا

 
 ، تدعونا مجدمن حولنالفهم العالم  ا

 
إلى التفكير في  دا

، ةتاريخينقله األخير للتفكير . هذا االتجاه حسب إعالنه عنها وليس حسب تفسيرنا لهاأفكار هللا 

 .الحديثة ووالدة جديدة في البصيرة الفلسفية

املسيحيين وغير املسيحيين على حد عبر العصور كما ذكرناها جب أن تتحدى قصة الفلسفة ي

، ألن كلمة هللا تعلمنا كيف worldviewيطورون نظرتهم إلى العالم سواء لسماع كلمة هللا وهم 

شجاعة فيما أسميه "الحرب الروحية ب. كما يوضح أهمية طلب هللا العالم من منظور كلىفي نفكر 

في حياة العقل". هذه الحرب ليست سهلة ، حيث تصطف قوى ثقافية أكثر فأكثر لتهميش النظرة 

بمرور الوقت ة و بالنصر لكن هللا وعدنا طمس املنظور املسيحى للتاريخ و لو للعالم للتاريخ و الكتابية 

 كل فكر أسير إلى طاعة املسيح سيحضرألن هللا تنحني كل ركبة من في السماء ومن على األرض س

" 
َ
ٍر ِإل

ْ
لَّ ِفك

 
ِسِريَن ك

ْ
ْسَتأ ِة هللِا، َوم 

َ
ِفع  ِضدَّ َمْعِرف

َ
ٍو َيْرت

ْ
ل لَّ ع 

 
 َوك

 
ونا ن 

 
ِسيِح َهاِدِميَن ظ

َ ْ
اَعِة امل

َ
 .(5:9كو2) "ى ط

 نظريات التاريخ 

 كارل ماركس –املادّية النظرّية 

، إذ رأى أن نشوء التاريخ وتطوره قد حدث نتيجة الصراعات 
 
 ماديا

 
فسر كارل ماركس التاريخ تفسيرا

بنى 
 
الطبقية، ففي كل مرحلة تاريخية كانت العالقات االقتصادية تشكل األساس الصلب الذي ت

أما اإلنسان فهو  .ية وفكريةليه هذه املرحلة بكل ما ينجم عنها من تنظيمات اجتماعية وسياسع

نتج لهذه البيئة في نفس الوقت  .نتاج للبيئة التي يعيش فيها كما أنه م 
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وهو في الوقت ذاته اآللة واملحرك في هذه الحركة  -التاريخ يصنع اإلنسان واإلنسان يصنع التاريخ

 ريخ التي تمر من املجتمع البدائي ثم إلى العبودي، إلى اإلقطاالتطورّية للتا
 
عي، إلى الرأسمالي وأخيرا

 .املجتمع االشتراكي

 Oswald Spengler –نظرّية دورة الحضارات 

. تبدأ بمرحلة النمو جشبه أوزولد شبن
 
لر الحضارات بالكائنات الحية، لها دورة حياة مثلها تماما

تأخذ مسيرها وتكمله لغ ذروتها في هذه املرحلة التي تعتبر مرحلة النضج، ثم واالرتقاء واالزدهار، وتب

لر تقول أن التاريخ ال يسير في خط مستقيم إلى ماال نهاية، وإنما جنظرية شبن.نحو االنحدار والهاوية

التاريخ مجموعة دورات حياة للحضارات املختلفة، نمو وازدهار ثم تخلف وانحدار، والكّرة تعاد 

 مع اختالف العصور واألمكنةدائم
 
 .ا

 Arnold Toynbee –بة نظرّية التحدي واالستجا

أوضح أرنولد توينبي كيف نشأ التاريخ وحضاراته، وأكد في نظريته نظرية التحدي واالستجابة أن 

تاريخ البشرية هو سلسلة من التحديات واالستجابات، وأن الظروف الصعبة التي تتحدى اإلنسان 

 هي ال
 
قد يفسر لنا أن جميع الحضارات  تي تنجح في إثارة همته وقوى اإلبداع الكامنة فيه. وهذادائما

نى تحتية ومظاهر للحياة، وهذا  والدول العظيمة كانت لها حروب وأزمات سحقت كل ما فيها من ب 

ل أساس إثارة الهمة واإلبداع فيها حسب نظرة توينبي للنشوء
ّ
 ما شك

 
 كما أن التحديات .كان حتما

م تحدث استجابات ناجحة من قبل يجة ظروف طبيعية أو ظروف بشرية، وإذا لهذه قد تكون نت

 
 
 .اإلنسان لهذه التحديات فإن مصيره سيكون الزوال واالنقراض حتما

 فوكوياماFrances Fukuyama  –نظرّية نهاية التاريخ 

ل التي تقول بأن جملاني هيتبنى فرانسيس فوكوياما فكرة الفيلسوف األ” نهاية التاريخ“في كتابه 

في األنظمة الديمقراطية واالقتصادات  مستقرةه نحو النهاية ليجد التاريخ العام لإلنسانية يتج

النظام الديمقراطي الذي يعترف بقيمة اإلنسان وكرامته. أما االقتصاد الحر فهو بحسب  .الحرة

 لحصول اإلنسان على السعادةاإلنسان املادية، بالرغم من أنها غير كا احتياجاترأيه يلبي 
 
 .فية أبدا
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لعَل هذه النظريات ال تناقض بعضها في تفسير نشوء التاريخ وفهمه بقدر ما تكمل بعضها البعض. 

ظهور التاريخ خضع للعديد من الشروط والعوامل الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية. وما قام به 

ا ما هو إال محاوالت لتوسيع أفق دراسة التاريخ ويامفوك حتىء الرجال ابتداء  من كارل ماركس و هؤال

 بحد ذاته.
 
 قائما

 
 مستقال

 
 من أجل فهم نشوأه وظهوره والنهوض به بوصفه علما

 :من وجة نظر الالهوت املسيحى اربع وجهات نظر مرفوضة لتفسير التاريخ

  التاريخفي  متداخلهللا غير  .1

 أجد أن هذا املوقف غير جذاب لعدة أسباب. 
 
أعتقد أنه يقدم رؤية ضعيفة هلل. هللا الذي ال  :أوال

يشارك في التاريخ ال يشارك في الشؤون اإلنسانية ، وبالتالي فهو غير مفيد للبشر. من املسلم به أن 

ا أن مثل هذه النظرة ت تدخل ؤدي إلى إله يمكن تجاهله. هللا ليس مفيد للبشر ، لكنني أعتقد حق 

املشهد ن يبتعد عن أن هللا خلق قوانين أخالقية متأصلة في الكون قبل أبالتأكيد ، يعتقد البعض 

ة ، لكن الدليل على مثل هذه القوانين غير دقيق ، وال أعتقد أنه يجعل هذا املوقف أكثر حالسااو 

 .جاذبية

 
 
، التاريخ  ومتداخل فىاريخ. إذا كان هللا غير متورط أعتقد أن هذا املوقف يقلل من قيمة الت :ثانيا

م هللا بالتاريخ كثيرا. وبما أن هللا هو املصدر النهائي للقيم ، إذا كان هللا ال يهتم بالتاريخ ، فإن فلن يهت

  .التاريخ ال يستحق الكثير
 
فكر ، وإذا كان الكتابىلفكر ، يبدو أن هذا الرأي يتعارض مع ا أخيرا

فليس  سأؤمن به هو نوع هللا الذي في التاريخ ، فهذاومتداخل قدس يقدم لي إلها مشتركا الكتاب امل

 .هو ببعيد عنا

 يسيطر هللا على كل ش يء في التاريخ  .2

 ، يبدو أنه جعل 
 
ا بعدم كفاية رؤية الشر. أوال ا لعدة أسباب ، تتعلق أساس  هذا املوقف يفشل أيض 

و الشر. يمكننا مراجعة مفاهيمنا عن الشر بشكل جذري ونقول أن األشياء التي تبد خالقهللا 
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ته. ولكن يبدو أن هذا شريرة لنا هي في الحقيقة جزء من الخير العام األوسع ، وربما ال يمكننا رؤي

 .يلغي أي معنى لشروط الخير والشر ويتعارض مع كيفية تجربة البشر للحياة

 

 
 
 الظاملة بجعلها جزءوالنظم د الهياكل ينظرة بتعمتقوم هذه ال :ثانيا

 
يحرم  من إرادة هللا للعالم. هذا ا

والسياسية والبيئية وغيرها من ساس للعمل ضد األشكال االقتصادية والعرقية األ املسيحيين من 

أشكال الظلم. يجب أن يكون هللا خارج التاريخ وأال يرتبط بالتاريخ بشكل كامل حتى تتمكن كلمة 

 أخير  . من اقتحام التاريخ لنقد التاريخهللا
 
ب املقدس ، حيث كتاال ، يبدو أن هذا الرأي يتعارض مع ا

 .الكثير من األشخاص يقومون بأشياء ضد إرادة هللانجد على التاريخ على الرغم من سيطرة هللا 

 أرواحهم  لخالصالتاريخ هو مجرد مكان لألفراد  .3

خ هو الساحة التي يختبر فيها األفراد الخالص ، لكنني أرفض فكرة أن سوف أوافق على أن التاري

وجهة تخفض قيمة التاريخ. في كان إلنقاذ األرواح الفردية. مثل هذه النظرة التاريخ هو مجرد م

 يسوعالرب ث في التاريخ في حد ذاته ال يهم. كل ما يهم هو ما يحدث بين األفراد و ، ما يحدالنظر هذه

 .ما يحدث حولنا من احداث تاريخية ديكور لقصة الخالصقة الشخصية مع هللا وكأن الاى الع

 

  بالنسبة لي لسببينغير جذاب  هذا املوقف
 
أحب أن أفكر في الخالص بعبارات أكثر شمولية  :أوال

والعالم من  والبشر اآلخرين  ستعادة العالقة الصحيحة مع هللا إوكذلك  تتضمن مغفرة الخطايا 

 
 
ي فهو وبالتال التاريخ جزء من العالم  :حولنا. البشر اآلخرون والعالم من حولنا جزء من التاريخ. ثانيا

يجب أن يكون للتاريخ بعض القيم  . وبالتاليانه حسنء من خلق هللا ، الذي وصفه هللا بجز

 .2اإليجابية

 

                                                           
2 http://blogs.bu.edu/dscott/2011/03/11/my-quest-for-a-theology-of-history/ 
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  .األرضنحو املجيء الفعلي مللكوت هللا على ويتحرك بني التاريخ ي   .4

يكفي أن نقول إن هذه وجة النظر لبالنسبة  )ما يمكن تسميته نظرة إنجيلية اجتماعية حديثة(

وجه األرض بالكامل ، وتشير كمية الخطية واملعاناة الباقية في العالم هللا لم يأت بعد على  ملكوت

ذهب للوصول إلى إلى أنه إذا كانت مملكة هللا ستصل بأي عملية تدريجية لتحسين العالم ، فلن ت

 .ال يبدو أنه يأخذ الشر بجدية كافية إذن هنا في أي وقت قريب. هذا الرأي 

التاريخ   داخل فىن نتحدث عن عالقة هللا بالتاريخ الذي يؤكد أن هللا مت؟ كيف يمكن أماذا بقي إذن

 الشر على محمل الجد؟ تعامل معويؤكد قيمة التاريخ ، وي

اقف التي أعتقد أنها   املو
ً
 : لدينا حتى قبل ان تكون مقبولة من التفكير  تتطلب مزيدا

  نحو االفضل تطوريباعتبار التاريخ وتنظر وجة النظر ، يتقدم التاريخ بطريقة ما  .1

. أحد األمثلة على مثل هذه نحو الكمال التاريخ كتقدميبدو أنه قد يكون من املمكن سرد قصة 

القصة يأتي من ميدان علم األخالق ، حيث يتحدث الناس عن التاريخ باعتباره االنتشار التدريجي 

كن بعض الناس من جميع مسيحيين ، ول ن يصبح الجميعللمسيحية لجميع األمم واألعراق )ليس أ

(. يبدو أن هذا النمط يحدث بالفعل. مؤمنين املجموعات العرقية واإلثنية سيصبحون مسيحيين 

 قد يكون من املمكن أيض
 
تؤمن بالتطور وجة نظر سرد قصة عن تقدم الترابط بين املجتمع البشري  ا

ومع كثرة  الفاضلةالبحث عن املدينة م حلو  ايوتوبيمجرد تفكير  أيضاللبشرية ولكن هذا  األخالقي

  . ير عادلالغ اإلنسانى ى الواقعاملظالم يذهب الحلم ويبق

 تاريخ هو عملية نمو وتفسخ )ربما تتكرر عدة مرات( قبل والدة جديدة في نهاية املطافال .2

 من املمكن أيض
 
حو هذا هدف نهائي ولكن لن يكون عملية تقدم مستمر ن  تصديق أن التاريخ له ا

 من ذلك 
 
قد يكون التاريخ عملية من االنحالل أو النمو ومن ثم التدهور ، أو دورات  الهدف. بدال

لنمو والتآكل قبل الوصول إلى نهاية التاريخ في نهاية املطاف. أعتقد أن املسيحيين يمكن أن يكونوا ا
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ة وارض جديدة سواء بمعنى سماء جديد )خلق هللا الجديدسنجد متفائلين بأن في نهاية املطاف

 .لوصول إلى هناكا( ، لكنني ال أعتقد أننا يجب أن نكون متفائلين بشأن الحرفياو  الروحيباملعنى 

 املحب في اتجاهات معينةالتاريخ مفتوح ، لكنه يتأثر باهلل  .3

تاريخ هذا هو الهوت عملية عرض التاريخ. هللا ال يعرف إلى أين يذهب التاريخ ، لكن هللا يؤثر على ال

ص لكن مثل هذا املوقف من شأنه أن يسمح للشخنحو الحب والعدالة ،  -في اتجاهات معينة 

هدف تحقيق  بالتحدث عن تورط هللا في التاريخ دون االضطرار إلى التوصل إلى أي استنتاجات حول 

 التاريخ.  وغرض

إلى أي مكان معين ، حتى لو  هللا ، وليس ألن التاريخ يتجه ةقيخلالتاريخ مهم هلل ألنه يحتوي على  .4

 كان هللا يعتزم في النهاية وضع حد للتاريخ وخلق جديد

هللا  يقةفي مثل هذا الرأي ، يهتم هللا بالتاريخ ويشارك في التاريخ ألن هللا يهتم بالبشر وبقية خل

أن بعد  الفردوسد أن الهدف من الحياة هو الذهاب إلى )حتى لو كنت تعتقفي التاريخ.  ةاملوجود

وت ، فإن ذلك يختلف عن القول إن الهدف من الحياة هو املوت.( وأود أن أؤكد أن هللا يهتم بنا تم

وهو موجود معنا طوال حياتنا. ال يتم تحديد قيمة الحياة البشرية باملوت ، ولكن بتقييم هللا للحياة. 

ألن هللا يقدر الخلق. إن  يتم تحديد قيمة التاريخ من خالل نهايته ، ولكن ربما بطريقة مماثلة ، ال

ن هللا يحب خلق هللا. هذا ال يعني بالضرورة أن التاريخ لن ينتهي أو أن هللا لن هللا معني بالتاريخ أل 

  هللا للخليقة الجديدة ، بل من إنشاء  يصنع خليقة جديدة ، ولكن قيمة التاريخ ال تنبع من إنشاء

 .واالهتمام به هنا واالن هللا لهذا الخلق

 

فهى ليست من  الالهوتية نحو فهم وتفسير التاريخان ال يساء الفهم حول طرح النظريات  جوار 

ولكنها نظريات تم طرحها في اروقه التعليم الالهوتى ويتم تفسير كثير من القضايا من خاللها  تأليفي

خص حر في ولكن ليفهم القارئ ان النظرية التي اود اإلشارة اليها وأقول اننى اميل لها ولكن كل ش
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التي تتكلم  النظرية ان يختار ما يناسب تفكيره بما ال يتعارض مع الفهم الكتابى للكتاب املقدس.

 عن مركزية املسيح في التاريخ نجدها في كتاب الهوت التاريخ لهانز فان بلثازر 

A Theology of History 3 من الكتب التي تقدم وجهة نظر تستحق التفكير للكاتب Hans Urs 

von Balthasar (1905–1988) الالهوت من في هذا الكتاب عرض الهوتى سويسري شهير والذى ي

خالل دراما التاريخ، ويقدم يسوع املسيح باعتباره القاعدة التي يجب من خاللها تفسير كل التاريخ 

ف التاريخ العلماني وكذلك تاريخ الخالص، يسوع هو القاعدة العاملية للبشرية جمعاء التي تق -

 معه ، يصبح في التاريخ. بالسعي إلى أن نكو  متجسدأصبح  كاله وانسانخارج التاريخ ؛ 
 
ن واحدا

 والحياة يصبح لها معنى تاريخنا ذا معنى 
 
 مه وهدفا

 
 .ما

لقد حطمت العوملة " ويقول  الدكتور عبد الغنى عماد  كبير في التاريخ االن ويؤكد ىنحن امام تحد

وثوقية ونجحت في موق لترويج االوهام فأصبحت أكثر ضبابية وأقل األيديولوجيا وحولتها إلى س

الجديدة التي يحتاج إليها ازدهار األسواق العاملية. إنها أيديولوجيا العوملة التي تفرض زرع القيم 

: إما التقليد األعمى للغرب الذي يقطعها عن ثقافتها الخاصة، وإما 
 
 مستحيـال

 
على الشعوب اختيارا

 بالهوية التي تفصل هذه الشعوب عن الحداثة. ثورة التشبث

 في مجتمعات فاشلة ومهزومة من الداخل، إن رفض االحتالل 
 
والهيمنة والتبعية لن يكون مجديا

لذلك تصبح الدعوة إلى اإلصالح والتجديد، وبناء املجتمعات الديمقراطية القائمة على احترام 

امنة لحقوق املواطنة واملشاركة واملساواة حقوق اإلنسان والحريات السياسية واملدنية الض

 4".الشأن العام، ضرورة من ضرورات املواجهة الناجحة والشفافية في إدارة

والحقيقة ان اى قارئ جيد للتاريخ يجد ان املجتمعات العربية التي تحارب لنصرة التراث والهوية  

ث ضرب من املستحيل لذلك في مواجهة ثقافة السوق الحر تتعثر وتجد ان تطبيق مبادئ الترا

نميز عالمات التغيير ونسعى للتأقلم والتطوير والتجديد بما نحتاج ان نقرء التاريخ بعيون مفتوحة 

  . املسيحى لإليمانية سال يتعارض مع القيم االسا

                                                           
3  Hans Urs von Balthasar, A Theology of History (San Francisco: Ignatius press,1994) 
 عبد الغنى عماد، سيسيولوجيا الهوية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية,2019( 4
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 أخرى للتاريخ : الهوتية  وجهات نظر 

 ل 
 
 الهوتى مسيحى ai BerdyaevNikol5(1948 - 1874نيكوالي ألكساندروفيتش بيرديايف )وفقا

 تم تصنيف بيرديايف كوجودي مسيحي وفيلسوف باطني. ينتمى للكنيسة االرثوذكسية الروسية

اعتقاله بسبب الشكوك السياسية من قبل القيصر ومن ثم من  لكن آراؤه الفكرية كانت سبب فى

بعمله الفكري حتى ، وهو يقوم  1948توفي في املنفى في فرنسا في عام  -قبل الشرطة البلشفية 

اعتبر بيرديايف فلسفة التاريخ كحقل وضع أسس الوعي القومي الروس ي. تركزت نزاعاتها  ة.النهاي

 
 
  على التمييز بين الشرق والغرب. كان معنى التاريخ مجهودا

 
، بعد الحرب العاملية األولى ، حاول  مبكرا

(  بمعنى Dynamic Christianityحية)ركز مفهومه على الدينامية املسيإعادة إحياء هذا املنظور. 

ان دخول املسيح للعالم اوجد دينامية تفاعلية جديدة لم تكن موجوده من قبل تدخله في الزمن 

  .سيح مؤثر في التاريخ وفى حركة العالموان الحقيقة املركزية للتاريخ ان مجئ امل التاريخي

ملعقدة ، يوضح بيردياييف أنه يجب على من أجل فهم ومعارضة ظاهرة التمزق االجتماعي والثقافي ا

العاملية والتي كانت سبب تغيير كبير لى بعض الجدلية الداخلية. بعد كارثة الحرب البشر االعتماد ع

 عنف الرهيب الذى اشتركت فيه كل األمم والشعوب. في النظر الى التاريخ البشرى وتفسير ال

 
 
الهولندي والراعي عالم الالهوت وهو  6ckHerman Bavin( 1921-1854لهيرمان بافينك ) وفقا

املسيحية. في الواقع  كان قبل كل ش يء  في  في اإلصالحي، فإن الفهم الحقيقي للتاريخ نفسه تحول 

 .النظرة املتغيرة للتاريخ ، أن املسيحية تركت بصمتها األكثر أهمية على الثقافة

الذي  -وجودة في كتاب مثل هيرودوت يسلط الضوء على الفرق بين النظرة اليونانية للتاريخ امل

ملسيحية للتاريخ ويستخدم استراتيجية والنظرة ا -"أب التاريخ" بحق  هللا هو أن Bavinck هيقول

 . اى بين النظرة الفلسفية والنظرة املسيحية بينهماخطابية رائعة لإلشارة إلى التمييز 

                                                           
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Berdyaev 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Bavinck 
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ا ل كان " (1926–1846كريستيان إوكين )الفيلسوف األملاني رودولف و الكاتب وهو  Eucken وفق 

التجسد: "لقد كان الهوت بسبب  مسيحية أكثر بكثير مما كان للعالم القديم"للالتاريخ يعني 

النه عظيم هو سر التقوى هللا ظهر في االعتقاد املسيحي أن اإللهية قد ظهرت في مجال الزمن 

القوة املركزية ده ومن ثم فهي االمتالء من مجقمة ولكن في  غير ظاهر  نعكاساك، ليس الجسد

 ." تكشف عن املستقبل بأكمله بنفسهاملهيمنة على الكل ، يجب أن تربط املاض ي كله بنفسه وأن 

صِلب نفسه  الدورات نظرية ومن هنا اختفت  من جديدلم يستطع املسيح أن يأتي مرارا وتكرارا لي 

يعد هناك تكرار دائم لألشياء القديمة. التاريخية التي ال تعد وال تحص ى من العالم القديم ، ولم 

 .بح كله شامل ، دراما واحدةر اإليقاعي موحدة وأصتوقف التاريخ ليكون التكرا

أصبحت الحياة اآلن أكثر دراماتيكية ، بل "متوترة" ، ألن البشر أنفسهم أصبحوا في العصر الحديث 

طبيعة الشف تعلى اإلنسان أن يكن كاذلك اآلن مسؤولين عن تطوير الطبيعة وتحويلها ، بينما قبل 

 امل
 
 7على للتاريخ والحياة الزمنية بشكل عام.أ وجودة بالفعل ونتيجة لذلك قدمت املسيحية تقييما

تغيير املوقف  بل عملت على لم تضع املسيحية قيمة أعلى للتاريخ والحياة في العالم فحسب ؛

لقد قبل  ة جديدة لالرتقاء بالبشريةالذهني وظهر ذلك على الواقع وانتج الفكر مجاالت حياتي

 إاملسيحيون مسؤولية صياغة التاريخ ، وإعادة توجيهه  وصياغته بطرق اعتقدوا أنها أكثر 
 
هلل  كرما

 
 
 Johann"الوحي والثقافة"  في إشارة إلى املثل الشهير من   عنمحاضرته  Bavinck. يبدأ  لهوتمجيدا

Christoph Blumhardt سان يجب أن يتحول "اإلن ( بأن1880-1805ارت )يوهان كريستوف بلومه

 من الحياة الطبيعية إلى الحياة الروحية ، ثم من الروحية إلى الطبيعية. " يؤكد  مرتين
 
 Hermanأوال

Bavinck  
 
ما ، وهي حقيقة تؤكدها التجربة الدينية  على "الحقيقة" في "لغة بلومهارت املتناقضة نوعا

 8جميع األعمار." عندسيحية لكل مسيحي وتاريخ التقوى امل

                                                           
7 Essays on Religion, Science, and Society, ed. John Bolt, trans. Harry Boonstra and Gerrit Sheeres (Grand Rapids: 
Baker, 2008), 96–97; 
8 The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures for 1908–1909, Princeton Theological Seminary (New York: 
Longmans, Green, and Co., 1909), 242. 
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جمع هذا الكتاب بين يTheology, History, and Culture "9هذا املجال كتاب " فيمن الكتب املهمه 

ارزين ، أحد املفكرين الدينيين األميركيين الب H. Richard Niebuhr أفضل األعمال غير املنشورة لـ

، ألقى بعضها نيبور في الجامعات  في هذا القرن. تتضمن املجموعة محاضرات وخطب ومقاالت

، وبعضها اآلخر الذي أعده للتداول واملناقشة بين زمالئه في جامعة ييل الكبرى للجماهير العامة 

لالهوت ، وفي أماكن أخرى. األحداث املعاصرة ، والشخصيات الدينية ، والقضايا املهمة في علم ا

ت مصلحة نيبور الواسعة النطاق وكشفت عن كلها شغل -وتفسيرات التاريخ والثقافة األمريكية 

 .هوت والحياة العمليةاهتمامه بدمج الال 

بالنسبة ألولئك الذين يقتربون من عمل املؤلف ألول مرة ، يفتح هذا املجلد الطريق ؛ للقراء على 

ثري املجموعة النقاش الالهوتيلى فهم أعمق فإنه يدعو إل مخاوفه عن دراية بالفعل 
 
 الهوته. سوف ت

 رتكز على أسس طائفية ، ولكنه يركز علنغير منيبور فكر  ونرى العام املعاصر ، 
 
الحوار على  ا

 املحادثة. و 

( أستاذ علم الالهوت واألخالق املسيحية بجامعة ييل ، ومؤلف كتاب 1962-1894ريتشارد نيبور )

 كالي والثقافة الغربية""مملكة هللا في أمريكا ، معنى الوحي ، واملسيح والثقافة ، والتوحيد الرادي

 
 
وهو احد الدراسات  Scott Shaufمن االعمال االكاديمية في هذا املجال كتاب سكوت شاف ايضا

التي تستخدم دراسة الالهوت كتاريخ ودراسة التاريخ كالالهوت وتدور هذه الدراسة عن الهوت 

ديث عن الالهوت في عمل عمال الرسل مع األخذ بجدية حالة الكتابة كتاريخ قديم: ما معنى الحأ

ما عالقة هذا الالهوت بالشخصية العامة تاريخي؟ كيف يمكن الحصول على هذه الالهوت؟ 

 10للكتابة وكيف تعمل الكتابة لجمهورها األصلي؟  

هو أن يكونوا في  في الحياة  رغبة وواجب للبشر واهم وأعلىول ن أأنجد في املنظور املسيحى للتاريخ 

  شركة مع هللا. لقد
 
  واليقين مع هللا والتصالح مع هللا والطمأنينة الشركةلقنا من أجل خ

 
شخصيا

لكل شخص حي على األرض. لكن الحقيقة املتمثلة في أنه عمل البد ان يكون هو أول و من خالصنا 

                                                           
9 https://yalebooks.yale.edu/book/9780300074376/theology-history-and-culture 
10 https://books.google.com/books?id=l8SQRfRCfAEC&source=gbs_similarbooks 
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في  شركاءننا وبين هللا ، فإن "عملنا يبدأ بعد ذلك بجدية " و "نصبح بيواملصالحة بمجرد التوفيق 

 .عندما نلفت االنتباه إلى التاريخ والثقافةوالبناء الجاد  التوسع في العمليتم ثم ع هللا" العمل م

 في الحياة نفكر في العمل ليس فقط من حيث البقاء األساس ي كمسيحيين نحن اآلن 
 
من  ولكن أيضا

من اجل تقدم الشعوب  سؤولية عن التاريخ ، وقبول التزام حضاري ثقافي بعملناحيث تحمل امل

 .قاء باإلنسانية من كل الجوانبواألمم لألفضل واالرت

 الخالصة:

هي وجة النظر  Herman Bavinckكباحث في الهوت التاريخ اجد ان الفكرة األخيرة التي يشير اليها 

نسانية في العالم املسيحى وكان العمل املرسلى  وانتشاره اإلالتي اثرت بشكل مباشر على الحركات 

التاريخية التي  ةبسبب تأثير رجال وسيدات  ولشعورهم الشديد  بان املسؤولي في البالد الفقيرة 

تقع عليهم للوصول لإلنسان واالرتقاء بصورته التي خلقه عليها هللا واسترداد ملكوت هللا على البشر 

ملموس على ارض الواقع عبر كل بالد  تأثيرهي الفكرة املسيطرة على وجهات النظر والتي كان لها 

 .  اء قبل الكنيسة للعبادةفبنى االنسان املسيحى املدرسة للتعليم  واملستشفى للشف لمالعا

التاريخ ، ينظر املسيحيون إلى التاريخ من خالل عن املسيحية املفاهيم الالهوتية في عند النظر إلى 

وتمرد  لألحداث التي تبدأ بخلق هللا الجيد ،تدريجي مفاهيم الخلق والسقوط والفداء ، وهي تقدم 

هي ، الفداء ، واإلعادة. وهكذا ، فإن الخلق كله النهائية للتدخل اإللالبشرية ضد هللا ، وخطة هللا 

. هذا االعتقاد في الخلق / له واالسترداد والدينونة عليهمقدس ويقف تحت أغراض هللا املباركة 

لسفة التاريخ املسيحية له تداعيات واسعة على البشرية. إذا كانت ف التمجيد السقوط / الخالص / 

نسانية مستثمرة باملعنى ، ولكن كل لحظة نعيش فيها قصة الكاملة لإلصحيحة ، فليس فقط ال

عندما يتصرف إله متعمد بالكامل ويتنبأ "،  CS Lewis ويوضح والغرض واملعنى، مشحونة بالهدف

، ال  بال معنى فاضةتماما بطبيعة متشابكة تماما  ال يمكن أن يكون هناك حوادث أو نهايات فض

 11ن األول. "جميع النتائج مخصصة مئ بال هدف الن شي

                                                           
11 C.S. Lewis, Miracles: A Preliminary Study (London, UK: Geoffrey Bles, 1952), 149. 
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بعض ان في الواقع يساعدنا فهم كيف يعمل هللا في حياتنا على فهم كيف يوجه هللا مجرى التاريخ. 

ذنوبهم ويقولون إن هذا من هللا أو يقولون إن هللا يختبرهم، اجترار األشخاص الذين يعيدون 

، ويؤهلهم للقيام ببعض األعمال األكثر أهمية التي  االبديةفي  النار يجنبهمفي األرض  باختبارهم هناو 

 يتعين عليهم القيام بها. أولئك الذين يتبنون هذا الرأي في حياتهم الفردية سوف يرون بسهولة أن

الواقع فال يوجد خارج الزمان واملكان بل تدخل في يتوسع وينشر نفسه على نطاق التاريخ كله.  هللا

 ذلك  فإن الغرض واملعنى يشبعان كل جانب من جوانب حياة املسيحيلليسترد العالم له وملجده، 

 .اليوميةالتقوية االختبارية 

، يجب على املسيحيين أال يتكلموا فقط عن نشاط من التاريخ  من أجل التحدث بدقة عن الهدف

 
 
اف طوي على إشر يقودنا نحوه. الغرض ين عن الهدف النهائي الذي هللا على مر التاريخ ولكن أيضا

، واتجاه ملسار األحداث البشرية ، ونهاية أو هدف في نهاية املطاف. بالنسبة  نحو مجده دائم من هللا

-11: 2؛ رومية  31: 17يوم القيامة )أعمال الرسل  -للمسيحيين  يتجه التاريخ نحو ذروة محددة 

 (. عند هذه النقطة سوف يصبح انتصار امل16
 
سمح للجميع ، وس سيح على الخطية واضحا ي 

 .النهائي للمسيحيين عبر التاريخ باملشاركة في انتصاره

، الحقيقة التي تجعل جميع التجارب ومعنى التاريخاملسيحية  هذا هو جوهر السارةهذه هي األخبار  

تحق املقارنة مع األرضية محتملة. يلخص بولس هذا اإليمان: "أنا أعتبر أن معاناتنا الحالية ال تس

كشف لنا" )رومية املجد الذي   (.18ـ 11: 4 كورنثوس 2؛ 18: 8سي 

. حتى في هذه اللحظة بالذات ، يقترب هللا نهاية فيها انتصار ومجداالتجاه النهائي للتاريخ هو نحو  

 .والتي  بمعنى حقيقي للغاية  ليست سوى البداية -من تاريخ البشرية إلى هذه الغاية 

تتمركز في موثوقية الكتاب املقدس. األساس التاريخي للكتاب املقدس ، للتاريخ النظرة املسيحية 

 .كما هو مسجل في كل من الوصايا ومدعوم باآلثار والكتابات العلمانية ، صمد أمام اختبار الزمن
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تة فيما بسبب الفهم الكتابي للطبيعة البشرية الساقطة ، يمكن للمسيحيين تكوين وجهة نظر ثاب

 لحاضر واملستقبل وكذلك دورنا في التاريخ. يتعلق باملاض ي وا

قد نختار بحرية طاعة هللا أو عصيانه ، لكن فقط عندما نطيع يمكننا التأثير على التاريخ بشكل 

سيعمل هللا من خالل أفعالنا لتوجيه التاريخ  -للخير أو للشر  -إيجابي. بغض النظر عن خياراتنا 

بطرس  2؛  19-13: 6تيموثاوس  1ستعادة السماوات واألرض )نهائية: يوم القيامة ، وانحو نهايته ال

(  والعصر الجديد يأتي مع يسوع املسيح ملك امللوك ورب األرباب. هذا االعتقاد في الخاتمة 13: 3

يتسبب في تبني املسيحيين ملفهوم خطي للتاريخ يعكس املعنى الواسع الذي منح به هللا األبدية 

الذى يعطى حكيمون يبحثون عنه  ولسبب وجيه ألنه املصدر الوحيد تاريخ. ال يزال الرجال الال

 معنى في التاريخ وفي الحياة.
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 الفصل الثانى

 التفسير املسيحى للتاريخ 

“There is no such thing as ‘chance,’ ‘luck,’ or ‘accident’ in the Christian journey”  

(J.C. Ryle). 

" فرصة "أو" حظ "أو" حادث "في الرحلة املسيحية" ش يء نسميه "ال يوجد J.C. Ryleيقول املفكر 

يؤمن بالترتيب  والعشوائية في سير االحداث لكنالفكر املسيحى ال يؤمن بالصدفة  )جي س ي رايل(

سارها من حتى التفاصيل الصغيرة وهى تتحرك بالقوانين التي خلقها الخالق وحدد م ئاإللهى لكل ش 

 .البداية وحتى النهاية

 ولألمانةبالنسبة للعلوم الطبيعية هي محاولة اكتشاف القوانين التي خلقها هللا لتسيير حركة الكون 

م في ادق كال تستطيع ان تغير اى ثابت في املعادالت الفيزيائية فالكون به ثوابت تتحالعلمية 

لفوضوية او امل وهذا يثبت ان العشوائية اخلل بها ستكون عواقبه دمار ش وأيتفاصيل الحياة 

 في حياة كوكب األرض وارتباطه بالكون الكبير.املكان والزمان  اتكلمة بعيدة تماما عن الكون وترتيب

يوجد خمس أفكار رئيسية  12والسؤال االن هو كيف يستطيع املنظور املسيحى ان يفسر التاريخ؟

 لإلجابة على هذا السؤال

 اض هللاالتاريخ تحقيق ألغر  -1

 هللا هو سيد التاريخ -2

 سيح هو مركز التاريخ امل -3

  مع املسيح العهد الجديد هو بداية عصر جديد قد بدأ بالفعل -4

 كل التاريخ يتحرك نحو هدف -5

                                                           
 محاضرات مادة اإلسخاتولوجى د. ق. فاروق الديرى بكلية الالهوت االنجيلية بالقاهرة 1997 12
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تفسر كل االحداث على انها  ألنكان النظر الى التاريخ من مفهوم الهوتى هو امر في غاية الصعوبة 

هللا!!  بالطبع الن وب الدموية فهل هذه تتحرك نحو غرض تتحرك نحو غرض هللا بينما نرى الحر 

 عن الخط الذى 
 
التفسير املسيحى يعتبر هذا عقاب الهى للحضارات اإلنسانية التي تذهب بعيدا

رسمه لها فتحدث حالة من التوتر للوهلة االولى نرى انها عشوائية لكنها هي يد هللا ترسم من جديد 

نا هذا بعد الحرب العاملية األولى تحدث تحوالت كبرى في التاريخ ورأي مالمح ارقى لإلنسانية وبسببها

 والثانية وتحركت البشرية نحو إحالل السالم والتقدم في تنمية البشرية نحو األفضل.

ملا يحدث في حياة  فوضوي ويهتم كل الالهوتيين على التأكيد ان هناك معنى للتاريخ وال يوجد مسار 

، لذلك سوف نحا البشر بل كل ش يء بترتيب
 
ول تلخيص التفسير املسيحى وبعناية شديدة جدا

للتاريخ في هذه األفكار الخمسة لعلنا نصل من خاللهم الى بناء منظومة الهوتية نستطيع ان نفكر 

 بواسطتها في التاريخ ومعناه. 

 

 (ئيداالففي التاريخ ولهذا يسمى بالتاريخ املقدس واملقصود به )التاريخ  أغراضههللا يكشف 

Redemptive History  الحظ الالهوتيون وهو يعبر عن ان الغرض من التاريخ هو الفداء وقد

 
 
كهذا ، والذي نسميه "الهوت العهد".  اإلصالحيون منذ فترة طويلة، إن الكتاب املقدس يوفر إطارا

إصالحي  لمدخالهوت العهد ليس مجرد  للعلم ان .لفدائيامن خالل عهوده ، تصرف هللا في التاريخ 

Reformed approach  اإلنجيل  مدخلللكتاب املقدس ، بل هوBible’s own approach  نفسه في

 13تقديم الخالص.

فكرة ان هللا غرضه هو فداء االنسان بعمل الرب يسوع وأحداث التاريخ تحقيق لهذا الغرض فكل 

جد انها تتحرك في هذا ن إذا أردنا سرد قصة التاريخ الغرض.االحداث التاريخية تسير نحو هذا 

 .االتجاه

  دعونا نتأكد من أننا نعرف ماهية العهد. العهد هو امليثاق الذي يصنعه هللا مع اإلنسان مدى أ
 
وال

 
 
 -الحياة والبركة. عندما يدخل رجل وامرأة في عهدة للعيش في بركات الزواج ، فإنهما يبرمان اتفاقا

                                                           
13 https://www.ligonier.org/learn/articles/redemptive-history/ 
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 اتفاق
 
 ملزما

 
 رسميا

 
س. الزفاف يربطهم في الزواج ، مع بعض االمتيازات فيما نسميه العر  -ا

 العهود ، وفق  بشر عن طريقربط هللا نفسه بال لقدوالواجبات. وباملثل 
 
. ا لشروطه املفروضة سياديا

 مع آدم ، مما سمح له بالعيش بشرط  نقول مع هذا الفهم 
 
"يؤمن املسيحيون بأن هللا قد صنع عهدا

ذا العهد من خالل تناوله من الشجرة املحرمة ، والسقوط تحت الطاعة الكاملة. لكن آدم كسر ه

لعنة هللا من خالل الخطية وجميع ذريته معه. لكن هللا وعد بعهد آخر قدم فيه الخالص بالنعمة 

وحدها ، من خالل دم ذبيحة كاملة. في وقت الحق  عندما قرر هللا أن يدمر البشرية الخاطئة 

ل اإليمان والحفاظ على شعب مقدس لنفسه. في وقت الحق ، عقد بطوفان، تعهد مع نوح بإنقاذ رج

هللا عهدا مع إبراهيم ، ووعد بأرض من البركة واألحفاد مثل النجوم ، مما يتطلب أن يؤمن إبراهيم 

 
 
 .وهكذا حتى وصل الى موس ى والشريعة فحسب له برا

ل من العبودية في مصر ، كيف أرسل هللا موس ى لينقذ إسرائي نفهم لإليمان املسيحي نافي تفسير 

 مع داود ، ووعد العرش األبدي البن من خط تعهد و 
 
بتأسيس أمة هللا املقدسة. ثم  جعل هللا عهدا

املسيح  الرب يسوعاملسيحيين يعتقدون أن هللا أرسل ابنه وهذا لم يتحقق اال في املسيح. ان داود. 

وعود هللا تأكيد عن  لفدائياوموته  ائيل ، والذي أسفرت حياته الكاملةمن قبل إسر به املوعود 

 بالرب يسوع. لخالص ألولئك الذين آمنوابا

 covenant theology :  الهوت العهد

 النه عهد الهى ال يتغير بمرور الزمن -1
 
 معروف بعهد النعمة اجماال

 هشعب هللا املفرز واملختار عبر التاريخ هم أبناء ملكوت -2

  وعالقته بالكتاب املقدسهناك اتفاق ووحدة بين شعب هللا -3

 الهوتيين إن تاريخ الكتاب املقدس الذي علمه 
 
، حتى نتمكن من العثور الهوت العهد هو قصته حقا

الهوت العهد: إنه طريقة الكتاب ل كتابىهذا يوضح األساس ال على نعمة هللا في يسوع املسيح وحده.

إلى اإليمان له وهو دعوة ما يدعونا هللا  بالخالص. هذافي التاريخ املقدس الخاصة بربط طريق هللا 

وهو خط ، حتى يؤمن جميع الذين يؤمنون بقصة الكتاب املقدس وبيسوع املسيح الذى ارسلهبه 

الكتاب املقدس  لخالص ألنبااص الهوت العهد إطار الكتاب املقدس الخ يقدم العهد. تالهو 
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الن مهما كانت مواعيد هللا ( "20:1كو2). عندما كتب بولسمرتبطان شخص يسوع املسيح وعملهو 

كان يشير إلى وعود عهد هللا. ما وعد هللا به نعمة؟  ." االمين ملجد هللا بواسطتنا وفيهفهو فيه النعم 

 بيسوع املسيح. عليهاوالتأكيد والحفاظ باملسيح   تم العثور على الجواب في عهوده  التي تقدم الحياة

ت عربية يفهمها القارئ العادي ولكن حاولنا قدر ربما من الصعب صياغة الالهوت في كلما

استطاعتنا تعريف الحقائق الالهوتية ليستقيم املعنى وهذا مؤكد في كثير من مراجع الكنيسة في 

 عصر اإلصالح اإلنجيلي وحتى االن.
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 الفصل الثالث

 املسيح هو مركز التاريخ

 

 ضوعها املشترك هو مركزية املسيح. املسيح هو في الوسط إن قراءات الكتاب املقدس املعلنة لنا مو 

 . املسيح هو املركز. املسيح هو مركز الخلق ، املسيح هو مركز شعبه واملسيح هو مركز التاريخ

  2016 حتىو  1991منفي األعوام كتاب )يهودي هامش ي (ونشر في هذا املجال من األبحاث الهامة 

مجلدات عن  ست John Paul Meierاألمريكي جون ب. ماير الباحث الالهوتى الكاثوليكى و نشر 

هل هناك عالقة بين  :وفى مقابلة معه تم سؤاله .A Marginal Jewيسوع التاريخي تحت عنوان 

 ؟املسيح والتفكير في اإليمان بيسوعللمسيح الدراسة التاريخية 

سيحي األصيل األساس ي السعي : أود أن أقول الكثير. ولكن هل يجب أن يكون لإليمان املكانت اجابته 

العصور التاريخي إلى يسوع التاريخي؟ ومن الواضح ان الجواب ال. لم يكن للمسيحيين القدامى في 

 الوسطى مثل هذا الش يء. من سيتساءل عن شرعية إيمانهم املسيحي بيسوع املسيح؟

ا لإليمان املسيحي  البسيط والحقيقي. حتى لذلك ، فإن السعي التاريخي ليسوع التاريخي ليس ضروري 

كلمة عن اليوم في العالم الثالث ، هناك كل أنواع الفالحين غير املتعلمين واألميين الذين ال يعرفون 

 
 

ا أصيال ا حقيقي  ا قوي  ا مسيحي  يسوع التاريخي أو الالهوت أو أي ش يء آخر ، من املؤكد أن لدي إيمان 

 .وربما أفضل بكثير من عقلي

 Reimarusارج التاريخ. لذلك ، فليس من املستغرب للغاية أن تبدو مهمة الالهوت أبدا يطفو خ

خالل الرومانسية األملانية ، وتبدو  ليرماخرشخالل عصر التنوير مختلفة إلى حد ما عن سعي 

ا  ا تمام  مختلفة إلى حد ما عن سعي بولتمان خالل ذروة الوجودية في أملانيا. يبدو كل ش يء مختلف 

 ي يبدو يسوع فيه أكاديميعن مسعى يسوع الذ
 
 أمريكي ا

 
 صحيح ا

 
في نهاية  يؤمن باملساوة كماا سياسي ا

 !القرن العشرين
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مع إعادة إحياء الفكر األرسطي في العصور الوسطى في الغرب ، كان هذا يعني بالنسبة إلى األكويني 

 من ثقافة وقته ويتحدث بشكل مفيد إلى املأرسطواتباع نهج 
 
تعلمين في وقته . إذا كان سيعكس كال

الجيدة من القوالب الفكرية الفلسفية وتعميدها مسيحيا  األفكاراستخراج  ، فماذا كان يفعل؟

 بمعن
 
وبالتالي إذا أراد املسيحيون اليوم التعبير عن  مسيحيى فلتره الفلسفة لتصير الهوت وكتابيا

ون بها ، يجب أن يكون لثقافة التي يعيشون فيها ويتحدثإيمانهم بيسوع املسيح بطريقة تعكس ا

 14والقرون الوسطى هذا القلق. االباءفترات في هناك بعض الوعي بالوعي النقدي التاريخي. لم يكن 

 

املجلد الرابع. هذا العمل هو نموذج للتاريخ العلماني املتشكك الذي ينتج عنه صورة أكثر  يعتبر 

 أن يقال عن يسوع التاريخي اليوم؟ ما هي إذن حالة السؤال؟ ماذا يمكن.موثوقية ليسوع التاريخي

، كحاخام ، أو كمعلم. يبدو أن  زاتمعج صاحبوصف املؤرخون يسوع بأنه نبي ، أو املسيح ، ك

الثوب التقليدي للنبي: ثوب من شعر  وع لم يتصرف ويتصرف كأنه نبي. ارتدى يوحنا املعمدان يس

بطرق أخرى أيضا. كان  يوحنا الزاهداإلبل وحزام من الجلد. ال تنسب هذه املالبس ليسوع. وكان 

كان من املعروف أن يسوع لم  . في املقابل هو وتالميذه يأكل الجراد والعسل البري ويشتهر بالصيام

. يشير هذا ويجلس مع الزوانى والعشارين رياتهم بأنه شره وسك علم تالميذه بالصوم. في الواقع ي

 من التأكيد التباين إلى أن فهم يسوع لذاته ورسالته مختلف
 
ان عن فهم يوحنا بطرق مهمة. وبدال

صور يسوع هللا على أنه مد يده إلى أولئك  ة والعقاب والتجديد األخالقي ، كما فعل يوحنا على الخطي

. لقد كانت رسالة املحبة والفرح ، وقد هم مرض ى بالخطية ال لكى يعاقبهم بل ليشفيهمالذين 

 املقدسة.املائدة  شركةجسدها في 

منذ أواخر القرن التاسع عشر ، عمل علماء العهد الجديد على جلد السادس له أهمية كبيرة النه امل

او السينوبتيكية املتوازية او )مثال السردية في األناجيل االعتقاد بأن معظم ، إن لم يكن كل ، األ 

 من ذلك يمكن أن تعزى إلى يسوع التاريخي. يتحدى هذا الكتاب هذا اإلجماع ويجاداالزائية( 
 
ل بدال

مثل بذور الخردل واملستأجرين الشر واملواهب  -بأنه ال يمكن إال أن يعزى أربعة أمثال فقط 

                                                           
14https://web.archive.org/web/20001207233900/http://www.americancatholic.org/Messenger/Dec1997/feature3
.asp#F1  
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املرتقب بفارغ الصبر من يهودي ع التاريخي بكل صدق. في هذا املجلد إلى يسو  -والعشاء الكبير 

ة التي اكتسبت ثناءه هامش ي ، يتناول جون ماير هذا املوضوع املثير للجدل بنفس الصرامة والبصير 

سيحية اليوم. يدفع هذا املجلد املذهل املفي مجلدات سابقة من منشورات مثل نيويورك تايمز و 

 يه املستمر إلى يسوع التاريخيمن العمل في سع

، يقدم لنا رؤية عميقة ملركزية يسوع. إنه يقدم لنا املسيح كأول 16:1في كولوس ي الرسول بولس نجد 

 إنه البداية تم خلق كل األشياء. إنه مركز كل األشياء  خالله ومن أجله  منو فيه مولود لكل الخلق: 

تم التوفيق بين كل األشياء ياالمتالء ، الكل ، لكي كل . لقد أعطاه هللا  يسوع املسيح الرب : والنهاية

 .فيه. هو رب الخلق ، هو رب املصالحة

يتم تقديم ( نجد انه قامالرب امل،  ملعجزاتصاحب ااملعلم ، النبي ، والصراع بين هل يسوع كان )

فقد أذهل أهالي  رقسللكتاب املقدس والقانون اليهودي. وفقا ملفسر يسوع أيضا كمعلم ومالرب 

الشريعة في ذلك ، وليس كما يدرسه خبراء  انكفرناحوم من تعاليمه ، ألنه كان يعلمهم بالسلط

 والفريسيين. الكتبةالوقت من 

ستثنائية في تعاليمه. ربما يكون قد فعل ذلك بطريقة غير وع قد ادعى سلطة امن املحتمل أن يس 

خالل حياته  كان من املفهوم أن هذه من مباشرة وبوعي كونه نبيا. ومع ذلك  فبعد فترة وجيزة ، ربما 

وفقا لتقليد مبكر وعميق وواسع النطاق املنتظر و املسيا السلطة فريدة من نوعها وترتبط بوضعه 

عجزات قوية. من بين جميع األعمال الجليلة التي قيل إن يسوع قد قام بها يسوع بأعمال أو م، قام 

األرواح الشريرة. إن فكرة أن  هي معجزات اخراج مصدر للجدل، فإن من األرجح أن يكونوا 

الشياطين يمكن أن تمتلك الناس وتعذبهم هي جزء من الدين الشعبي ، ولكن كان لها أيضا مكان 

 .تعلمين في زمن يسوع بين امل

كتالميذ وكان بالنسبة لهم ربونى اى املعلم يسوع بعض األتباع  الرب  اجتذب نرى كيفالل حياته خ

، والبعض اآلخر كنبي يعلن ملكوت هللا ، واآلخرين باعتباره طارد األرواح فيهكمدرس موثوق و 

من املحتمل أن البعض استنتج  الشريرة الذي كان لديه القدرة على التغلب على األرواح الشريرة.

 إلى نشاطه أن يسوع كان هو املسيح خال
 
وفي جزء منه إلى املوثق ل حياته. كان هذا الرد يرجع جزئيا
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املحليين املتواطئين مع  استعداد شريحة من الناس للبحث عن بديل لحكم الرومان وملوكهم

يسوع جذبت  خرجت وراء الربالتي  يين. ال شك أن الحشودسرودياله عائلة السلطة الرومانية مثل

. لم يمض وقت طويل بعد أن سمعوا أن بعض الناس يعلنون أنه ملك نية الروما انتباه السلطات

، وألقوا القبض عليه وأعدموه. يجب أن يكون هذا الحدث  للباعة في الهيكل ورأوه يقلب الطاوالت

 .لى أنه املصير املعتاد للنبيعبالصليب بمثابة صدمة مدمرة ألتباعه. فسر بعضهم إعدامه 

 

دهشة ، من وجهة نظر تاريخية ، أن أتباع يسوع اآلخرين فسروا موته على أنه واألمر األكثر إثارة لل

، ألن هذه الفكرة لم تكن جديدة فحسب بل كانت ضد ثقل الفادى اى املسيااملوت املسبق للمسيح 

 اليهودية التوقعات املعاصرة 
 
 من التخلي عن فكرة أن يسوع كان مسيح حول مسيح إسرائيل. بدال

 من املسيح الذي قاد الناس إلى النصر على الرومان( ، أعادت هذه إسرائيل ألنه ع
 
انى ومات )بدال

يسوع كما  الرب املقام  بمشاهدةاملجموعة من األتباع إعادة تفسير مفهوم املسيح بعد أن قام عدد 

 قام من بين األموات.رأوه 

املوقف املطلوب منا كمؤمنين كننا من رؤية أن يسوع هو مركز الخلق ؛ وهكذا فإن هذه الصورة تم

في كلماتنا وفي أعمالنا.  في أفكارنا  حقيقيين هو أن ندرك ونقبل في حياتنا مركزية يسوع املسيح 

 
 
 الى اعمالأعمالنا  عندما تملك الكيان تتحول  مسيحية ، أفكار املسيح وهكذا ستكون أفكارنا أفكارا

 مسيحية ، تمجد ملكوته وسلطانه و 
 
أعمال املسيح ؛ وكلماتنا ستكون كلمات ستكون أعماال

مسيحية ، كلمات املسيح. ولكن عندما يتم فقدان هذا املركز ، عندما يتم استبداله بش يء آخر ، 

 .يمكن أن يؤدي الضرر فقط لكل ش يء من حولنا

، املسيح هو مركز شعب هللا. والشركة مع هللا والفداءإلى جانب كونه مركز الخلق ومركز املصالحة 

مائدة الشركة اثناء ممارسة فريضه وسيكون هنا على  هو هنا اآلن في كلمته  هو هنا في وسطنايوم ال

العشاء الرباني حضور روحي وحلول سرائري وليس بشكل مادى حرفي بل معنى عميق للفداء 

 شعبه. وسط على قيد الحياة والحاضر بيننا والشركة معه فهو
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االسباط التي تصف الوقت الذي جاءت فيه و  إسرائيللشعب  حادثة البحث عن ملكنرى هذا في  

قبائل إسرائيل للبحث عن داود ومسحه ملك إسرائيل أمام الرب. في البحث عن ملك مثالي ، اى 

  سيرافقهم في رحلتهم  كان الناس يبحثون عن هللا نفسه: إله قريب منهم 
 
 .همل وسيكون أخا

الذي يجتمع حوله شعب هللا. هو الذي يهتم امللك داود ، هو في الحقيقة" األخ " من نسلملسيح ا

 صرنا. فيه نحن جميعحياته هيهذا االهتمام والحب  تكلفةان كانت نا جميعا  حتى وببشعبه 
 
 ا

  وفيه كمركز ، مصير واحد. فقط في داخله معهشعب واحد  متحدون معه ونتشارك رحلة واحدة 

 .بيت هللاوعائلة  نتلقى هويتنا كشعب

 

ا نا وآمالنأفراح  ش يءكل له ب أتينفرد. يمكن أن وأيضا تاريخ كل  املسيح هو مركز تاريخ البشرية 

حتى في أحلك  لنور النه نور العالم الوسط ، يض يء افي . عندما يكون يسوع هو اتنومشكالا نوأحزان

الذى   ص، كما فعل للوالرجاء واملصالحة وطريق السالم مع هللاإنه يعطينا األمل  األوقات في حياتنا 

يعاملون يسوع  اليهودفي حين أن جميع الحادثة كتبه االناجيل يروى علق معه عند الصليب 

اِئِليَن: باحتقار 
َ
ْنَت اْبَن هللِا »ق

 
ْفَسَك! ِإْن ك

َ
ْص ن ِ

ّ
ل
َ
اٍم، خ يَّ

َ
ِة أ

َ
ث
َ
ال
َ
ِل َوَباِنَيه  ِفي ث

َ
َهْيك

ْ
اِقَض ال

َ
ِزْل َعِن َيا ن

ْ
ان
َ
 ف

ِليِب! ولكنه اآلن يتوب ويتشبث بالسيد املسيح وفعل الشر ه اللص الذي ضل في حيات -! "الصَّ

". لقد وعده يسوع: "اليوم ستكون ملكوتك  فيمتى جئت يا رب في  اذكرنياملصلوب و يتوسل إليه: "

 " ، في مملكته. فردوسمعي في ال

 

أي شخص الشجاعة لطلب هذا يتحدث يسوع فقط عن كلمة تسامح وليس عن إدانة. كلما وجد 

. اليوم يمكننا جميعا أن نفكر وال يتخذ رد فعل اللتماس يسمعالغفران ، ال يترك الرب مثل هذا ا

أوقاتنا الجيدة  خطايانافي تاريخنا ورحلتنا. كل واحد منا لديه تاريخه الخاص: نحن نفكر في أخطائنا 

بالتفكير  وقت االن ال تؤجل! عليكفي هذا ال واحد منا  . من الجيد أن يقوم كلاملؤملة وأوقاتنا القاتمة

مملكتك! يسوع   فيذكرني يا رب انظر إلى يسوع وإخباره بإخالص وبهدوء: الشخص ي وال كفي تاريخ

 عنك ذكرني ، ألنني أريد أن أكون ا
 
، لكن ليس لدي القوة: أنا معك احبك وال اريد ان أكون بعيدا
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  ذكرني ياا ارحمنى خاطئأنا  خاطئ
 
في مملكتك!  يسوع! يمكنك أن تتذكرني ألنك في املركز ، فأنت حقا

ذكرني يا رب ، أنت في الوسط ، اكل يوم ، كل واحد منا في قلبه ، مرارا وتكرارا. " هذا  دعونا نفعل

 ."وأنت في مملكتك

 

  بالفردوس وهذا  لصوعد يسوع اللقد 
 
 عظيما

 
  ،يعطينا أمال

 
من أعظم  يخبرنا أن نعمة هللا دائما

 
 
 جد يم في العطاءإنه كر اكثر مما نطلب او نفتكر ، املزيد  الصالة التي سعت إليها. الرب يمنح دائما

 
  ا

نسلك طلب منه: أنت تطلب منه أن يتذكرك ، ويأخذك إلى مملكته! دعونا نا أكثر مما ويعطي دائم

 
 
 على هذا الطريق! " نكون علينا ان تكلفة التلمذة اليومية برغم و  التلمذةرحلة  فييوميا

، سأحاول اإلشارة إلى أشياء كثيرة كان يسوع محورها ، لكن في هذه اإلجابة  مكن أن أتحدث عنم

وضوح أكثر ما يعنيه أن ترى باصلى ". مركز التاريخمجاالت يصح فيها القول بأن "يسوع هو في  ثالث

 .يعني ذلك بالنسبة لك أن يكون يسوع "في الوسط" ، وماذا

 

 :يسوع هو في مركز الكون 

 

ا للكتاب املقدس ، يسوع هو خالق الكون  من أجله ]يسوع املسيح[ تم إنشاء كل األشياء ، في  :وفق 

ومن أجله. )كولوس ي السماء وعلى األرض ، مرئية وغير مرئية ... تم إنشاء كل األشياء من خالله 

هذا يدل على أن يسوع ليس مجرد رجل صالح ، نبي ، ومعلم رائع ؛ يسوع ، كما اعترف  .(16:1

يسوع يستحق  إذن! . كما يمكنك أن تتخيلابن هللا املسيحيون منذ القرون األولى للكنيسة هو

 !االستماع إليه

 بل يدعمه با في الواقع ، ليس يسوع هو خالق الكون فحسب 
 
مجد هللا  الذى اظهرإنه  ستمرار أيضا

 (3: 1والنموذج الدقيق لطبيعته ، ويدعم الكون بكلمة قوته. )عبرانيين 
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 :يسوع هو في قلب التاريخ

 

 انامليالد"  بعدينقسم إلى "قبل امليالد" و " وال يزال في كثير من األحيان  كان التاريخ  لعدة قرون 

يقول الكتاب املقدس  سم التاريخ إلى قسمين. أكثر من ذلك قبيت لحم  فيمجيء يسوع كطفل 

 وديان عادلبوضوح كبير أن يسوع سيعود مرة أخرى ، ليس كطفل هذه املرة ، ولكن كقاض ي 

، ولن يكون هناك حداد وال بكاء وال ألم سوف يمسح كل دمعة من عيونهم ، واملوت لن يكون بعد و 

 (4: 21. )رؤيا جديد لكل البشر روحيويكون عصر  بعد اآلن ، ألن األمور السابقة قد ولت

 

 :يسوع هو في صلب الكتاب املقدس

 

وع ، وبعد ذلك ، عن حياة يس قصصأ بأربعة ا أن العهد الجديد للكتاب املقدس يبدقد تعلم جيد

 .حياته وموته وقيامتهفهم كيف تؤثر رسالته و هناك عدد من الرسائل التي تشرح املزيد عن أهمية 

العهد القديم  قال ان ومع ذلك ، ال يتحدث العهد الجديد فقط عن الرب يسوع املسيح ؛ هو نفسه

 كله تكلم عنه أيض
 
 يمش ي كان بينما. يسوع قيامة دبع وقع لحدث. يظهر هذا بوضوح شديد في سرد ا

الرب  لهم وابتداء  من موس ى وجميع األنبياء ، فّسر، عمواس تلميذيوهما نين من تالميذه اث مع

 (27:24في جميع الكتاب املقدس األشياء التي تخصه. )لوقا  ما  يسوع

تحدثوا بوضوح شديد وقد يسوع يفهمون العهد القديم تالميذ الرب خالل العهد الجديد ، نرى أن 

 عة أمثلة أخرى لكتاب العهد الجديد يقومون بذلك هناك بض ؟وما الذي فعله؟ ع عن من هو يسو 

ثالثة أشياء يمكننا أن نقول أن يسوع هو في قلب: الكون ، التاريخ اإلنساني ، والكتاب املقدس.  نجد

 ؟، وكيف يرتبط ذلك بي وأنادعونا اآلن نشير إلى ما يبدو أنه كان في صميم حياة يسوع على األرض 
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 : الصليب في قلب حياة يسوع

حياة يسوع التي كتبها بعض أتباعه األوائل في غضون  قصةقد ترغب في البدء في قراءة واحدة من 

ويوحنا. إذا كنت تريد معرفة يسوع ، فال  لوقا  مرقس  بضعة عقود من وفاته وقيامته: إنجيل متى 

 .نهيوجد مكان أفضل للبدء م

 ستالحظ شيئأثناء قيامك بذلك ، 
 
 مثير  ا

 
ا من األناجيل لالهتمام: ال يوجد سوى كمية صغيرة جد ا

حقيقة أن تبدو أقل مركزية من حتى تعاليمه ومعجزاته ه. في الواقع ،تميالد يسوع وطفولى ترو التي 

لتي أدت ن األناجيل مع األحداث ايسوع قد تم موته على الصليب. يتم تناول جزء كبير من كل م

 .مباشرة إلى صلب يسوع

، 
 
ا ألسوأ أنواع املجرمين ، بحيث يمكن الصلب كان مخصصعقاب حيث أن قد يبدو هذا غريبا

. يمكن رؤية هذا لكل الرعايا بمن يتمرد عليهم تحويلهم إلى مثال عام وتحذير من الحكام الرومانيين

، تنبؤ بوفاته على الصليب النوع من العار املحيط بالصلب في حقيقة أنه عندما بدأ يسوع في ال

 .(33-31: 8)مرقس وكان رد الرب يسوع اذهب عنى يا شيطانبطرس أال يتكلم هكذا  أخبره

ملاذا يركز كتاب اإلنجيل على املوت املخزي لبطلهم ، وهو رجل أرادوا إخبار اآلخرين به؟ ألنه من 

 صنع خال خالل موته وقيامته 
 
 عظيما

 
من الخطية واملوت والجحيم. على الصليب ،  لكل البشر صا

 لكي نعيش هو. مات ن نتمكنول ة الذي لم نتمكن من دفعهيدين الخطنفسه باملسيح أخذ يسوع 

 .نحن

 

، من اجلكإذا أدركت حاجتك إلى مغفرة هللا ، وأنه ال يمكن مسامحتك إال بسبب ما فعله يسوع 

 . بفرح وال تؤجل هو ينتظركاالن  ضع ثقتك في املسيح ، واطلب مغفرة هللا في الصالة

التاريخ ، وفي كون ، في مركز لقد رأينا أن الكتاب املقدس يعلن أن يسوع هو في مركز ال ختصار إب

العالم ويحمل أوقاتنا خلق يسيطر هللا على تاريخ البشرية. لقد  قلب كل ما يقوله الكتاب املقدس.

ظهر لنا أوقات الفوض ى وأوقات السالم ، لكنها تشهد 
 
ومواسم حياتنا بين يديه. إن قراءة التاريخ ت

 بشكل أساس ي على هللا الذي يشرف عليها جميع
 
يام املاضية ونفكر في حاضرنا ما نفكر في األ . عندا
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من  إجازةال يأخذ اإلله السيادي للكون  -ا ا ما يكون صحيحومستقبلنا ، هناك ش يء واحد دائم

. إنه يعمل على خطة الخالص العظيمة الخاصة به في جميع األوقات لم يحدثتدبير شئون الكون و 

 وفي جميع األماكن ، وسيؤدي يوم
 
األشياء مع مجيء ابنه الثاني. حتى ذلك  نتهاء من جميعما إلى اال  ا

املسيح  في املبارك رجاؤناونتطلع إلى  ونعيش في الوقت الحاضر  اليوم العظيم ، نفكر في املاض ي 

 .وملجد املسيح وعلى رجاء اننا سنتقابل مع املسيح
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 الفصل الرابع

 

اقع االن ومن يتحكم في التاريخ  الو

واقعنا االن وقراءة املسيحى هو السؤال املهم االن بعد عرض األفكار الالهوتية عن التاريخ وتفسيره 

التاريخ بعيون مفتوحة على كلمة هللا وعلى االحداث العاملية في نفس الوقت بل اكثر من ذلك نحن 

صناع للتاريخ ولسنا مراقبين فقط ملا يحدث وهذا املنظور يساعدنا على القيام باملهمة األولى 

يحدث هذا هل هي من باب  ل واقعى كيفواألخيرة لكنيسة املسيح وهى ان يأتي ملكوته ولكن بشك

 .التمني ملستقبل افضل رغم األلم واملعاناة

الحقيقة ان صراع التفكير بين واقعنا االن وما سيكون في املستقبل من خالل قراءة جيدة للتاريخ  

يضعنا في حيرة كبيرة ولكن تنتهى هذه الحيرة عندما نقوم بالدور الذى نستطيعة في تغيير حركة 

نريد أن نرى ما و يحب النظر إلى املاض ي هذا الجيل ال . وماذا بعد  نحن نعيش دائما في اآلن ريخ.التا

ما هو  ؟اخر فيلم املشاهير ؟ ما هو  عنماذا والناس تجرى وراء  وفقط اآلناليه املستقبل و يتجه 

 الجديد؟

ان املسيحي هو دين . لكن اإليمبحياتنا االن أي حديث عن دراسة التاريخ يبدو ممل وغير ذي صلة

يسوع املسيح قام من  -ألكثر أهمية في املسيحية حدثا تاريخيا تاريخ البشرية. كان الحدث ا علىقائم 

 .مسيحيمن منظور  يدرس التاريخ ان  فيما يلي سبعة أسباب تجعل كل مسيحي  بين األموات.

 :التاريخ يعلمنا-1

 ال  من كتب الشاعر الروماني شيشرون ذات مرة: "أن
 
ظل سيعما حدث قبل أن يولد  يعرف شيئا

 
 
إلى األبد" واحدة من أفضل الطرق للنضوج هي عن طريق التعرف على األحداث املاضية  طفال

عبر التاريخ فمن الخبرات املتراكمة نتعلم ومن السؤال الجيد ندرك ومن  وعواقب خيارات الناس
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ر يطون بنا لكن التجهيل املتعمد للتاريخ يعتبنعيش واقع متميز يغيرنا ويغير من يح املتوازنةاملعرفة 

  .به لها كنيسة املسيح البد ان تنت مهمةقضية 

من الواضح أننا "  أداة للتحول ان كتب التاريخ  15Greg Forsterاألمريكي والالهوتي يقول املفكر 

 نعرف أن الروح القدس يعمل بشكل خارق في قلوبنا أيض
 
 . الكتاب املقدس ليس نوعا

 
لعناصر من ا ا

نقدر أن الكتب كانت أساسية في تنظيم الفكر والثقافة السحرية الخفية. ولكن بمجرد أن 

اإلنسانية على مر التاريخ ، وأنها تفعل ذلك ألن لديها قوة عميقة وغامضة للسماح لنا بالدخول في 

الروح  حياة اآلخرين "من الداخل" ، أعتقد أننا نحصل على منظور جديد في مناسبة وطريقة عمل

 .16ل شعب هللافي استخدام الكتاب املقدس لتحوي

"يا إلهي ، كيف سأكشف عن نفس ي لهؤالء البشر؟ يبدو أنها  الأنا ال أعتقد أن هللا نظر إلينا وق

محب للكتابة لقد جعلنا هللا من البداية مع وضع  ال بالطبع سأستخدمها ".  تتأثر حقا بالكتب 

. تمتعت للقدملحذاء هو اكما ان هناك أمور بديهية مثل  .انيتناوالكتب بشكل ال ينفصل عن انس

الكتب بهذه القوة العميقة والغامضة على مدار التاريخ ألن هللا جعلنا نستجيب للكتب بهذه 

الطريقة. لقد بنى هذه القوة من الكتب في طبيعتنا ، مع العلم أنه كان سيستخدم هذه القوة في 

 .لتحقيق الفداءأغراضه 

حصل على رؤيتنا الشخصية الفردية هلل كمخلصنا. هللا ، ن كلمةطبع بمجرد تحولنا من خالل وبال

مع  للفداءلقد انتقلنا إلى مشاركة هذه الرؤية وبعد ذلك سيكون لنا وضع جديد ووظيفة جديدة 

خرى  ينشرون األناجيل فقط ، ولكن الكتب األ وهذا هو السبب في أن الناشرين املسيحيين ال العالم

 ق.روعة على االطال  األكثرانه العمل  !الذين يكتبون الكتب ممتنون للغاية لذلك كذلك. وأولئك 

ن الواضح أن هللا يستخدم العديد من الوسائل املختلفة لبناء الكنيسة. أنا ال أفرط في أي من م

 األشياء األخرى التي يستخدمها هللا. لكن الكتب كانت دائم
 
 هىة من تاريخ الكنيسة ، في كل مرحل ا

 مة جدأحد الوسائل امله
 
إنها وسيلة من الناحية اإلنسانية ال  .التي يستخدمها هللا لبناء الكنيسة ا

                                                           
15 https://graduate.tiu.edu/academics/faculty/greg-forster/ 
16 https://www.crossway.org/articles/the-importance-of-books-in-christian-history/ 
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إيريناوس؟ بدون الرد على الهراطقة وكتاب يمكننا االستغناء عنها. أين سنكون اليوم بدون 

؟ انسانبدون أنسيلم ملاذا هللا الثالوث ؟  ومدينة هللا ؟ بدون ترتليان وشرحه ملعنى وسأوغسطين

كتاب ديترتش بونهوڤر أين سنكون دون ؟ وويسليكالفين جون او ؟ بدون كتب لوثر  ىكوينتوما األأم 

Bonhoeffer's تكلفة التلمذة أو مكتبة C. S. Lewis بأكملها؟ 

تطرأ على التكنولوجيا التي يستخدمها الناس ات التي قد مهما كانت التغيير  لذلك الكتب لها قوة

للوصول إلى املعلومات ، أو نموذج أعمال النشر ، ستواصل الكتب القيام بدور حيوي في بناء شعب 

 .حتى انتهاء التاريخ هللا

 

 .التاريخ يعطينا نظرة ثاقبة -2

نالحظ بينما ندرس املاض ي نتعلم املزيد عن وضعنا الحالي واملستقبل املحتمل. يمكننا أن 

، ونتعلم أنه لم يكن هناك عصر ذهبي مثالي. كل  املختلفة من البشر ت في التاريخ واألنماطاالتجاها

اللعنة املشتركة وفى نفس الوقت مع  اى الفرح الحقيقى  )نعمة هللا( املشتركة عصر مليء بالنعمة

 سمىنجد ما يل عصر كفي . اى األلم املحتمل)املآس ي التي نشهدها بسبب وجود الخطية في العالم(

 أفضل األوقات وأسوأ األوقات.

 

 .ذكرناالتاريخ ي  -3

 التاريخ يعيد نفسه حق
 
، لكنه يفعل ذلك بطرق مختلفة. تعود نفس البدع أو األخطاء الكتابية ،  ا

 تحت أسماء جديدة. على سبيل املثال ، استناد
 
إلى عرض كل التعاليم الكتابية عن هللا في الكتاب  ا

الجوهر وثالثة  تاريخية عقيدة الثالوث ، التي تنص على أن هللا واحد فياملقدس ، أيدت الكنيسة ال

أن هللا االبن  لالريوسية)هللا األب ، هللا االبن ، وهللا الروح القدس(. ادعت التعاليم القديمة  اقانيم

في هو كائن مخلوق يتبع هللا اآلب ، وينكر أن يسوع هو هللا بالكامل. نجد هذا الخطأ نفسه اليوم 

 .على الحقيقة من الخطأ إذا لم نتذكر املاض يتعاليم شهود يهوه واملورمونية. لن نتمكن من التعرف 

 .التاريخ يساعدنا على تنمية التواضع - 4
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لسنا املسيحيين الوحيدين الذين ساروا على هذه األرض. عندما نقرأ سير ذاتية عن مسيحيين 

نقف بل نحن  كما نعتقد اءي ، ندرك أننا لسنا عظمآخرين وعن مجالس الكنائس الكبرى في املاض 

تق العديد من الشهداء املسيحيين وغيرهم من املؤمنين في املاض ي الذين قاتلوا بشجاعة على عا

ويتخذون املبادرة  باإليمانكل جيل رجال يتسلحون  فينجد و  للدفاع عن اإليمان والحفاظ عليه

 حياة البشر . فيوتكون حياتهم من اجل بناء العقول 

 اإللهية:  التاريخ هو تاريخ العائلة .5

 ألننا جميع
 
رس تاريخ عائلتنا عندما نقرأ عن إخواننا متحدون مع يسوع املسيح باإليمان ، فإننا ند ا

 .ن عاشوا قبلنا. التاريخ املسيحي هو علم األنساب لكل مؤمنوأخواتنا الذي

 

 :التاريخ يشجعنا على تقديم الشكر .6

 18: 16على كنيسته )متى  تقوى وعد يسوع املسيح بأنه حتى أبواب الجحيم لن 
 
(. ال يزال وعده قائما

شاكرين لرحمته في كل من حياتنا ا لنكون ا إضافيالتاريخ البشري يعطينا سبب إخالص هللا على مرو 

 .وفي حياة شركة القديسين

 .ملجدهالتاريخ قصة  .7

بما أن هللا هو خالق كل ش يء وهو صاحب سيادة على كل ما يحدث في تاريخ البشرية ، فإن املاض ي 

 
 
  تنتمى قصة هو حقا

 
 هاملزيد عن العالم الذي صنعه إلهنا ومكاننا فيملعرفة  له. يجب أن نسعى دائما

 .وهذا يحدد لنا الدور والقيمة واملعنى
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 الخاتمة

وكيف يتم تفسيره من منظور الهوتى مسيحي ؟  من يحكم التاريخ تساؤل الحول  الفكري الصراع ان 

حتاج ن فى اطار محافظ بعيد عن الليبرالية الالهوتية املنتشرة على الساحة االنف .كتابى متوازن 

االكاديمية في هذا  كتاب بهذا الحجم ال يستطيع ان يغطى البحوثن إ ،الكثير من الدراسات الجادة

 وعلى الباحث الجاد ان  ،التفسير الالهوتى للتاريخولكن حاولنا اظهار األفكار الرئيسية في  جالامل

فهم التاريخ ن او كيف التاريخالهوت عرفة هذا املجال عن م في اكبر يبحث ويجتهد ليصل الى اطار

 من منظور الهوتى؟ 

بحلول القرن  األفكار الدينية وتفسيرها للحياة كاناو تجهيل ان اول ظهور لألفكار املرتبطة بتجاهل  

إعادة تعريف الدين والحياة االجتماعية، بالتنوير  ون ادنحاول املفكرون امل . لقدالثامن عشر

 واستجابوا بشكل إيجابي لظهور العلم الحد
 
بشكل  للحروب الدينية التي أعقبت اإلصالح يث وسلبا

وخرجت . كان سبب في تخلف الشعوب الدينيكانت اغلب تفسيراتهم ان التفكير لقد أساس ي و 

بالفكر املسيحى املنادون حاول . ينحركات تمثل تيارات معاصرة علمانية تقدس العلم في مقابل الد

التوفيق بين محاولة  في مجهود غير عادى اظهروا قد، ولعلى العالقة مع هللاتركيزهم املتوازن 

تضمن االعتقاد بأن هللا يتدخل ي املسيحى والذى، اإليمان اإليمان والعلم. اإليمان التقليدي باهلل

تؤثر من خالل القيام باملعجزات التي  كمثال على ذل أو على األقل تدخل في املاض ي  في التاريخ بقوة

  رجال األديان التوحيديةجادل ولقد  ،ةالطبيع على
 
أن هللا هو التنويريين وامللحدين مع  عموما

نش ئ قوانين الطبيعة الثابتة لكن هذه القوانين تستبعد إمكانية حدوث السبب األول لكل األشياء وم  

، بحسب قوانينهيسير ه جعلالكون و هللا خلق لقد معجزات أو تدخل إلهي مباشر. بعبارة أخرى ، 

هذا الفكر سيطر على كثير من الالهوتيين  .دون التدخل لكن منذ ذلك الحين تركه يسير في طريقه

فكرة سيطرة هللا على تفاصيل الكون امر ليس ذو أهمية كبيرة في االيمان املسيحى أن واعتبروا 

رب التاريخ يتدخل الى  ! انمن هذا التفكير  اإليمانى ولكن هنا نقول اين االختبار الشخص ى اليومي

 . ئفي كل ش واالن 
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 يجب على املسيحيين تقييم ال
 
 ملعايير الكتاب املقدس. هذا سوف يلقي مزيد فلسفة وفقا

 
من  ا

بشكل أفضل للتحديات الفكرية في  الفكر تشكيلالضوء على التطورات في تاريخ الفلسفة و 

 جلب سقوط آدم فلقد عصرنا. 
 
  سادا

 
  فكريا

 
ويمكن رؤية آثار  على الجنس البشري  وأخالقيا

ن العالم أوك –عن هللافهم العالم بشكل مستقل  معظمهم يحاولون فالسقوط في عمل الفالسفة 

 من خالل التفكير بمعزل عن وحي هللايدور حول االنسان فمركزية االنسان تسيطر على الفكر و 

بسبب الحركة نحو االستقالل الفكري  تحول ملسيحي حتى الالهوت انجد . هواعالنه عن نفس

على الالهوت  كبيرالليبرالية التي سيطرت بشكل عنه االتجاهات  نتجتو  بال حدود التيوالحرية 

هناك جيل جديد من املفكرين املسيحيين يأخذون  -األكاديمي حتى يومنا هذا. ولكن هناك أمل 

ونشر التعاليم  فكر بعيد عن التكفير لألخري الوينشرون التوازن ف كلمة هللا على محمل الجد

 بمعزل عن سلطان هللا ومركزية املسيح في كل الحياةادى تن والتيالفكر املسيحى عن  البعيدة

وكأن االنسان يسير بمعزل عن هللا والتاريخ تحركه االقدار وتشكله عقول  الزمان واملكان فيوتدخله 

لينا أن نعيش مثل أولئك ليس ع ،نحن مختلفون  اننا كمسيحيين مؤمنيين ان نفهم ينبغي. البشر

سيكون على ما يرام. ال نحتاج إلى ربط أنفسنا مع القلق حول  ئالذين يتساءلون ما إذا كان كل ش 

الغد. ال داعي للقلق بشأن عائلتك  والترقيات في العمل وصحة طفلك والكلية التي ستذهب إليها 

 وسياسة التأمين على الحياة دك تريه ومستقبل اوال والبيت الذى ستشواملدينة التي ستعيش فيها 

ما زلنا نتخذ تلك الخيارات بالفعل مشاركين نشطين في حياتنا،  برغم انناالتي يجب عليك شراؤها. 

 ستريحيمكننا أن نوهنا عن االختيار  امسؤوليتنولكن ال تلغى  فإن قراراتنا ال تملي علينا مستقبلنا

فهو يقود االحداث لكى  هللا له الكلمة األخيرة -لها الكلمة األخيرة في أي مجال  تألن خياراتنا ليس

 بعيد بإرادتنا األمور ير يحقق ارادته من خاللنا ولكن اذا اخترنا ان نس
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