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ما معنى العدل؟

س حول  اهلدف من هذا الكتاب هو حتديد بعض األنمط املميَّزة لتعليم الكتاب املقدَّ
يَّة املميَّزة  س بصفته مصدَر اإلرشاد ذا األمهِّ العدل. ينظر املسيحيُّون إىل الكتاب املقدَّ
يًَّة بالغة للفكر والسلوك  يف ما يتعلَّق بقضايا اإليمن والسلوك. لذا ينبغي أن نويَل أمهِّ
س قوَله بخصوص العدل،  املسيحيَّني يف هذا العرص، من جهة ما يريد الكتاب املقدَّ

يف سياق الُبعَدين االجتمعيِّ واجلنائّي.

ر احلضارة الغربيَّة عموًما. لذا ُيساعدنا  س أيًضا أثٌر قويٌّ يف تطوُّ وللكتاب املقدَّ
الراسخِة  االعتقادات  بعض  تقدير  يف  العدل  حول  الكتابيَّة  اآلراء  عىل  االطِّالع 

والقيِم التي ساعَدْت يف صياغة الفكر الغريبِّ السيايسِّ واجلنائيِّ عموًما.

ة  ؛ فهناك تعقيداٌت عدَّ لكْن ليَس فْهُم التعليم الكتايبِّ حول العدل باألمِر اهلنيِّ
للتأقلم معه.

العهَدين 	  يف  النصوص  مئات  فهناك  لُيدَرس.  املعلومات  من  هائٌل  مقداٌر  هناك 
ث بوضوح بشأن العدل، ومئات النصوص األُخرى  القديم واجلديد التي تتحدَّ
س. التي ُتشري إليه ضمنيًّا؛ فالعدل هو أَحد أكثر املواضيع َتكراًرا يف الكتاب املقدَّ
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أحوااًل 	  املختلفون  الوحي  نو  مدوِّ يتناَوُل  أيًضا.  بالًغا  ًعا  تنوُّ املعلومات  ع  تتنوَّ
)ال  العدل  يعنيه  ما  بشأن  خمتلفَة  مواقَف  يتَّخذون  أحياًنا  وهم  خمتلفة  تارخييَّة 
ُز عىل جماالت واسعٍة من  سيَّم ما يتعلَّق بالعدل اجلنائّي(. يف هذا الكتاب سنُركِّ
ر هذا: تكمن الصعوبة  ُكتَّاِب الوحي. لكنَّنا سنفعل حسنًا بتذكُّ االتِّفاق ما بني 

دائًم يف التفاصيل، ال سيَّم يف قضايا العدل.

ل الكتايبَّ حول العدل حيُدُث ضمن 	  التأمُّ ر أنَّ  وام إىل تذكُّ الدَّ نحتاُج أيًضا عىل 
العلامينَّ  املجتمَع  بتاًتا  ُتشابه  ال  ة،  عدَّ بأوُجه  وهي،  ودينيَّة  ثقافيَّة  العامل1  إىل  نظرة 
امُلعاِص.لكي نفهَم ُبعَد العدل يف التعليم الكتايّب، سيتطلَّب هذا منَّا أن نعُبَ نحو 

عاملٍ خمتلٍف عن عاملنا، وهذا أمٌر ليس سهاًل.

ما  ذاته.  العدل  بمفهوم  حُتيط  التي  الصعوباُت  العوامِل  هذه  إىل  ُتضاُف 
تعريف العدل فعليًّا؟ هل للعدل ُوجوٌد موضوعيٌّ مستقّل، أم أنَّه نتاُج االتِّفاق 
والتوازن  واملساواة  كاإلنصاف   - يتغريَّ ال  جوهٌر  للعدل  هل  االجتمعّي؟ 
إطار أوضاٍع خمتلفة؟  أموًرا خمتلفًة ألشخاٍص خمتلفني يف  يعني  أو  االجتمعّي- 
العدل  بني  العالقة  ما  تعريفه؟  ينبغي  ف؟ كيف  ُيعرَّ العدل؟ كيف  يأيت  أين  من 

واملحبَّة والرمحة؟

ع فيها هنا  اإلجابة عن هذه األسئلة أمٌر غايٌة يف الصعوبة، وليس يف ُوسعنا التوسُّ
بتفصيل. لكْن سيتَّضح لنا-حتَّى إْن مل نعُبِ التضاريَس الصعبَة للفلسفة األخالقيَّة 

ا. والقانونيَّة- أنَّ العدَل قيمٌة متناقضة ظاهريًّ

1(   النظرة إىل العامل أو النظرة العامليَّة (Worldview) هي مصطلح مأخوذ عن الفلسفة األملانيَّة. حرفيًّا يعني 
اإلحساس بكلِّ العامل وَفْهمه. وتشري هذه النظرة إىل جمموعِة األفكار التي يعتنقها الفرُد عن ذاته وعن عالقته 

باآلخرين وعن عالقته بالعامل عموًما )املرتجم(.
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التناقُض الظاهريُّ للعدل

ًة عاطفيًَّة هائلة وغموًضا شديَد املعنى. فهو حقيقٌة بدهييَّة،  العدل هو فكرٌة جتمُع قوَّ
ْي هذه املفاَرقة: ل يف ِشقَّ ة. لنتأمَّ ويف الوقت نفسه، ختتلف اآلراء حوله بشدَّ

نا ُنطالب بالعدل 	  من جهة، لدى مجيعنا إحساٌس بدهييٌّ قويٌّ بمعنى العدل. فنحن كلُّ
غار لدهيم شعوٌر  ا حينم نراه ُينتهك. حتَّى األطفال الصِّ َطوال الوقت، وندرك غريزيًّ
ات التي يشتكي فيها األطفال من أمٍر ألنَّه غري  فطريٌّ قويٌّ بالعدل. الِحْظ عدد املرَّ
ا ظاملٌة أو جائرٌة واحًدا من أقوى  عادل. إذ ُيعدُّ إعالُن إجراءاٍت أو أوضاع راهنٍة بأنَّ
م أفراٌد هذه الشكوى، يكوُن افرتاضهم أنَّ الظُّلم  اإلدانات األخالقيَّة. وعندما ُيقدِّ

املعنيَّ واضٌح ال لبَس فيه لدى كلِّ َمن هيتمُّ باالطِّالع عىل القضيَّة.

لكْن ما يبدو جليًّا لِشخٍص ليس بجيلٍّ دائًم لآلخرين. قد يتَّفق الناس أنَّ العدل 	 
كيفيَّة  حول  األحيان  من  كثري  يف  خيتلفون  ولكنَّهم  مراعاته،  جيب  أسايسٌّ  مبدٌأ 
اإلعدام  عقوبة  مثاًل  يناِهضون  األشخاص  فبعض  املمرسة.  يف  املبدأ  تطبيق 
َتْي  ًة، أي حياًة مقابل حياة، وإعادة التوازن إىل كفَّ اها عقوبًة مستَحقَّ حاسبني إيَّ
ة،  البرشيَّ للكرامة  إهانًة  اها  إيَّ حاسبني  آخرون  يشجُبها  حني  يف  العدل.  ميزان 

عي هذه العقوبة جماَبَته أو التعاُمل معه. ومشاَبًة شنيعًة للظُّلم الذي تدَّ

أو أيًضا، يرى بعُض األشخاص أنَّ قرار املرأة باختيار اإلجهاض هو حقٌّ من 
ُر هو أجسادهنَّ فحسب. يف حني يرى آخرون  احلقوق األساسيَّة، ما داَم ما يتأثَّ

أنَّ اإلجهاض ظلٌم ميٌت جلننٍي مل يوَلٌد بعد، وهذا انتزاٌع جُمِحٌف حلياة إنسان.

َخلَّف التاريُخ البرشيُّ نزاعاٍت ماثلًة حول العدل، وحدَثْت تقلُّباٌت ضخمٌة 
َة متوافقًة-بل حتَّى  يف التوافق االجتمعيِّ من عرٍص إىل آَخر. عدَّ أرسطو العبوديَّ
أساسيَّة- مع املجتمع العادل. يف حني كانت للبيطانيِّني واألمريكيِّني الالحقني 

ة، ُظلًم خالًصا. َمن َسعوا إىل إلغاء العبوديَّ
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ونشعر  العدل،  يَّة  أمهِّ نعرف  مجيعنا  نحن  ا.  ظاهريًّ متناقٌض  موقٌف  أمامنا  لذا 
حتديد  عن  نعجُز  لكنَّنا  للَعْدل.  ليَّة  األوَّ وباجلاذبيَّة  العدل،  متطلَّبات  جُتاه  بااللتزام 
ة، أو سبب اختالف معايري العدل كثرًيا عىل مرِّ  ماهيَّة العدل، أو كيفيَّة تعريفه بدقَّ

القرون، ومن ثقافٍة إىل أخرى.

العناصُر األساسيَُّة للمفهوم

 ، من اجليلِّ أنَّ العدل ليس مفهوًما واضًحا أو بسيًطا. فحاُل العدل هي حال احلبِّ
تلخيَص  ُيصعِّب  ما  دة،  متعدِّ وتطبيقاٍت  معايَن  ُيعطي  جامٌع  أو  شمويلٌّ  مصطلح 
أربعة  ُن  تتضمَّ العدل  جتلِّيات  أغلَب  أنَّ  غري  وشامل.  بسيٍط  تعريٍف  يف  العدل 

نات أساسيَّة عىل األقّل: مكوِّ

العدل

المساواةالتقاسم

لطة الحقوقالسُّ

التقاُسم: يضمن العدل التوزيع الصحيح لالستحقاقات أو املنافع االجتمعيَّة 	 
األشخاص  يناَل  أن  العدل  َيفِرض  املتنافِسة.  األطراف  بني  ما  والعقوبات 
م  تهم املرشوعة من خري املجتمع واستحقاقاته )العدل االجتمعّي(، وأنَّ حصَّ
أخالقيًّا  لذلك  ني  مستحقِّ يكونوا  مل  ما  العقوبات  أو  للتأديب  خيضعون  ال 

)العدل اجلنائّي(.
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لطة املرشوعة، إْن كان للفصِل ما بني أطراٍف 	  لطة: يشمل العدل مارسة السُّ السُّ
قانونيَّة،  التزاماٍت  لَوْضع  أو  االجتمعيَّة،  االستحقاقات  لتحقيق  أو  متناِزعة، 
استخدام  ُيساء  عندما  العدل(  )غياب  الظلم  يقع  مناسبة.  عقوبات  لفرض  أو 

ونه. لطة ُبغية حرمان الناس أو نبهم مَّا يستحقُّ السُّ

م 	  أنَّ املتشابني عىل  ينبغي معاَملة  والتوازن.  العدل اإلنصاف  يتطلَّب  املساواة: 
بغضِّ   ، باحلقِّ النزاعات  فضُّ  جيب  خمتِلفون.  م  أنَّ عىل  واملختلفني  متشابون، 
التي من شأنا إحلاق الرضر  الواقع  البعيدة عن  ة  الثانويَّ النظر عن االعتبارات 

فيًّا بطرٍف من األطراف. تعسُّ

احلقوق: ينبغي أن َيصوَن العدُل حقوَق الناس واستحقاقاهتم ال سيَّم يف حاالت 	 
م شخٌص ما مطلًبا أخالقيًّا أو قانونيًّا  الرصاع. يصبح احلقُّ َموجوًدا عندما ُيقدِّ
ملصلحٍة ما، حيث جيب عىل اآلخرين احرتامها أو َدعمها. ُيضفي العدُل الرشعيَّة 

األخالقيَّة ملثل هذه احلقوق.

توزيع  لضمن  الرشعيَّة  لطة  السُّ مارسَة  العدل  يتطلَُّب  إًذا،  أوسَع  نطاٍق  عىل 
االستحقاقات والعقوبات بَعدٍل ومساواٍة يف املجتمع، وبذا يويف حقوَق األطراف، 

َز التزاماهتم. وُيعزِّ

مثل  عن  اجلازمة  اإلجابة  عند  فتوَلُد  اخلالفات  ا  أمَّ مقبول.  يشء  كلُّ  اآلن  إىل 
ما  لطة؟  السُّ من  املناِسُب  النَّوع  ما  لطة؟  السُّ يمرَس  أن  جيب  َمن  اآلتية:  األسئلة 
ُن توزيًعا عاداًل  ها أطراف معيَّنة؟ ما الذي ُيكوِّ االستحقاقات والعقوبات التي تستحقُّ
تناُل  التي  احلقوق  ملَِن  وإسهاماهتم؟  للناس  املختلفة  اخلصائص  إىل  بالنَّظِر  للموارد 

دة؟ األسبقيَّة حني وقوع صداٍم بني حقوق مرشوعة أو مطالبات من مجاعات متعدِّ

متأنِّيًة جلميع  يتطلَُّب دراسًة  إذ  أمًرا سهاًل.  ليس  قراٍر يف خالفات كهذه  اذ  اختِّ
عىل  وقياسها  العوامل  هذه  متييز  كيفيَّة  تعتمد  بَدوره  حالة.  كلِّ  يف  املؤثِّرة  العوامل 
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ة.  البرشيَّ املجتمعات  تعمل  با  التي  األوسع،  املعتقدات  نظام  أو  العامليَّة،  النظرة 
والقصص  والِقَيم  املعتقدات  هذه  الدينيَّة.  واملعاين  املفاهيم  مع  العدل  يتقاطُع  هنا 
بقدر ما  دينيٌَّة بطبيعتها  التعريف،  العامليَّة هي، بحسب  النظرة  ُن  ُتكوِّ التي  والرموز 

تفرض، إجابات أو تطرحها عن التساؤالت األعظم يف احلياة.

يتَّفُق معظم الفالسفة اليوم عىل صعوبة حتديد ما ينضوي عليه العدل بإعمل 
يف  املنطق  يعمل  ال  كهذه.  قدرٌة  هناك  ليَسْت  إذا  د؛  واملجرَّ املوضوعيِّ  املنطِق 
ة. يف ُوسع البرش التفكري يف العدِل )أو يف أيِّ أمٍر  عزلٍة عن بقيَّة التجِربة البرشيَّ
آخر،  بمعنى  ُمعيَّنة.  ٍة  تارخييٍَّة وحضاريَّ مواريث  فقط ضمن سياِق  الشأن(  بذا 
منطُِقنا- ومن َثمَّ َفْهُمنا للَعْدل- هو حتًم ذو طابٍع سياقيٍّ أو تارخييٍّ بطبيعته. ال 
ل البرشّي، أي ليس  د نِتاٍج للتأمُّ ورة أنَّ العدَل بحدِّ ذاته هو جمرَّ يعني ذلك بالرضَّ
له ُوجوٌد ساٍم ومستقّل، بل يعني ببساطٍة أنَّ معرفَتنا للَعْدل الفعيلِّ ستكون دائًم 

حمدودًة وجزئيَّة.

من وجهة نظٍر مسيحيَّة، جيب أن يكوَن للعدِل وجوٌد مستقّل؛ ألنَّ العدل ينبع 
ة. العدُل حقيقيٌّ ألنَّ اهلل حقيقّي.  نات البرشيَّ من اهلل، واهلل مستقلُّ الوجود عن التكهُّ
لكنَّ قدرَتنا عىل معرفة العدل اإلهليِّ الشامِل مرشوٌط حتًم بالوسائل التي ننظر با 
إىل احلياة والعامل الذي نستقبل منه التقاليَد التارخييََّة والدينيَّة التي ننتمي إليها. وهنا 

س. يأيت دوُر الكتاب املقدَّ

إسهاُم الكتاب المقدَّس

يمكن أن َيثَِق املسيحيُّون أنَّ العدَل موجوٌد ألنَّ اهلل موجود، ويمكنُهم أيًضا معرفُة 
أمٍر جوهريٍّ حول طبيعة العدل، متاًما كم يمكنُهم معرفة أمٍر جوهريٍّ حول طبيعة 
س عن  ة الكتاب املقدَّ ل، وقبَل الكّل، للتعلُّم حول العدل هو قصَّ اهلل. واملصدر األوَّ

نشاِط اهلل املبِدع واملستمرِّ والفادي يف العامل.



13

ما معنى العدل؟

الفلسفيَّة  التكهنات  بواسطة  الوحي-  ين  ملدوِّ َوْفًقا  العدل-  معنى  ُيكتَشُف  ال 
ل بإعالن اهلل يف التاريخ، واألسفار املوحى با  دة، بل ُيعَرُف معناه يف املقام األوَّ املجرَّ

هي سجلُّ هذا اإلعالن.

أن  نستطيع  والِفعل،  بالَقول  ذاته  عن  اهلل  إلعالن  س  املقدَّ الكتاب  ة  قصَّ فمن 
نفهَم أكثر عن معنى العدل.

فريَدين  حدَثني  س  املقدَّ الكتاب  ُة  قصَّ ُتِبُز 
حترير  هو  ل  األوَّ اإلهلّي.  العدل  َفْهم  يَّة  أمهِّ جهة  من 
العبيد العبانيِّني من مرَص وتكوينهم لَيصريوا مجاعَة 
عهٍد ختضع لناموس اهلل. أعلن األنبياُء والشعراُء يف 
الشعب القديم ِمراًرا وَتكراًرا أنَّ العدَل اإلهليَّ تراءى 

يَّة. ل بالغ األمهِّ يف هذا التدخُّ

من  باخلالص  أيًضا  يأيت  الذي  املسيح  يسوع  جميء  هو  الثاين  العظيم  احلدث 
ين العهد اجلديد، فإنَّ حدَث املسيح- يفوق  ة ويبدأ عهًدا جديًدا. فبحسب مدوِّ العبوديَّ
2 اهلل’’ بصورته النهائيَّة )رومية  حتَّى اخلروج من مرص- هو َمن ‘‘فِيِه ُمْعَلٌن ]إعالن[ بِرُّ

.)26-21 :3 ،17-16 :1

- ببالغٍة وَتكراٍر  يه اإلهليِّ والبرشيِّ نو الوحي بشأن العدل- بشقَّ ث مدوِّ يتحدَّ
يف إطار كالمهم عن هَذين احلدَثني. وقبل حماَولِة تلخيص ما يقولونه، هناك حاجٌة 

ثوا يف ُأفِقها بشأن العدل. إىل َقوِل املزيد عن النظرة العامليَّة الالهوتيَّة التي حتدَّ

س )بحسب ترمجة ڤاندايك( إىل البِّ أيًضا. وسيتناَوُل املؤلِّف هذا  2(   ُترتَجم كلمُة ‘‘العدل’’ يف الكتاب املقدَّ
املوضوع يف فصٍل الحق )املرتجم(.

نعرف معنى العدل 

ة الكتاب  من قصَّ

المقدَّس إلعالن 

هللا عن ذاته.
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العدُل في النظرة العالميَّة 
للكتاب المقدَّس

س حول  ُر هذا الفصل َفْهَم العدل الذي ينبع من غنى النصوص الكتاب املقدَّ يصوِّ
ة  اجلوهريَّ القيم  أو  األساسيَّة  القناعات  من  بعًضا  أيًضا  ويناقُش  املوضوع.  هذا 
ِذْكُر الكثري  ل الهوهَتا املميَّز عن العدل. يمكن  للنظرة العامليَّة الكتابيَّة التي ُتشكِّ
من هذه االعتقادات، لكْن ُيكتفى بخمسٍة منها، وهي اجلديرة باملالحظة لغايات 

هذه الدراسة.

س أساسات العدل يف الكتاب املقدَّ
ة شالوم( السالم )بالعبيَّ

العهد
التوراة )الرشيعة(

العمل-النتيجة
ارة-الغفران الكفَّ
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قبل امُلِضِّ ُقُدًما والتعليق عىل كلٍّ فكرٍة من هذه األفكار عىل ِحدة، من الرضوريِّ 
س. يَّة موضوع العدل يف الكتاب املقدَّ إعادة التشديد عىل أمهِّ

موضوٌع أساسّي

املفردات  تظهُر  مثاًل،  س.  املقدَّ الكتاب  يف  َتكراًرا  املواضيع  أكثر  أحد  هو  العدُل 
أنَّ  حني  يف  س،  املقدَّ الكتاب  يف  ة  مرَّ  90 نحو  اجلنسيَّة  اخلطيَّة  ملصطلح  األساسيَّة 
البِّ   ،]mishpat[ )العدل  العدل  ملصطلح  األساسيَّة  واليونانيَّة  ة  العبيَّ الكلمت 
ر  تتكرَّ  )]krisis[ اإلهلّي  سيَّم  ال  العدل،   ،]diskaiosune[ البِّ   ،]sedeqah[ ‘‘صدق’’ 

ة. نحو 1000 مرَّ

مدى  متييز  يف  خُيِفقون  املعارصين  اَء  القرَّ أنَّ  غري 
س. وُيعزى جزٌء  ة مفهوم العدل يف الكتاب املقدَّ يَّ ِجدِّ
ة واليونانيَّة ُمرتمجٌة  من ذلك إىل أنَّ املصطلحاِت العبيَّ
عة مقابلٍة هلا يف لغتِنا، ويبدو أنَّ بعَض  إىل مفردات متنوِّ
هذه املصطَلحات يفتقُد إىل الصلة الواضحة بالعدل. 

العدل  س عن  املقدَّ الكتاب  َر  ة؛ ألنَّ تصوُّ لغتِنا رضوريَّ دة يف  املتعدِّ املفردات  وهذه 
ُق العدُل الكتايبُّ لكلِّ جانب من  أوسُع أو أشمل من املفهوم الغريبِّ امُلعارص. يتطرَّ
ة؛ السياسيَّة منها والدينيَّة؛  ة منها واخلاصَّ احلياة- الشخصيَّة منها واالجتمعيَّة؛ العامَّ
ة ليشمَل تطبيقاتِه  اإلنسانيَّة وغري اإلنسانيَّة- وبذلك يتطلَُّب مصطلحاٍت مرتمَجة عدَّ
انتشار  مدى  حيِجُب  لغتِنا  يف  النصَّ  أنَّ  هي  لذلك  النهائيَّة  النتيجة  لكنَّ  امُلختِلفة. 

مفهوِم العدل وتراُبطِه يف النصِّ األصيّل.

س. ُتشري لغة  ر كثرًيا يف الكتاب املقدَّ لنرضْب مثاًل مصطلح ‘‘الّب’’ والذي يتكرَّ
املرء  َكون  أو  ما هو صائٌب  ’’َعَمِل  نطاٍق واسٍع من  إىل  البِّ  بشأن  س  املقدَّ الكتاب 
ا، أو إعالِن البِّ أو حتقيِقه‘‘. عندما ُتستخَدم يف سياقات تتناول موضوع الرصاع  بارًّ

ر مفردات  تتكرَّ

العدل أكثر من 1000 

مرَّة في الكتاب 

المقدَّس.
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ة العدل أو إقامة العدل. لكْن يف  أو اإلكراه أو التوزيع االجتمعّي، فغالًبا ما تأخذ قوَّ
’’ و‘‘العدل’’ دالالٍت  ة حيمُل مصطلحا ‘‘البِّ االستخدام املعارص يف اللغة اإلنكليزيَّ
خمتلفًة متاًما. ُيعطي البُّ معنى الطهارة الشخصيَّة األخالقيَّة والتقوى الدينيَّة، يف حني 
إىل  أَحُدمها  ينتمي  احلقوق.  يف  واملساواة  العامِّ  القضائيِّ  باإلنصاف  العدل  يرتبُط 
املجال اخلاصِّ واألخالقيِّ والدينّي، واآلخر إىل املجال العامِّ والسيايسِّ والقانويّن. 
س، يشمُل البُّ ما َنعنيه عن العدل. يف العهد  ا يف االستخدام بحسب الكتاب املقدَّ أمَّ
بعبارة   ’’(mishpat) و‘‘العدل   ’’(sedeqah) ‘‘البِّ  مصطلحا  أحياًنا  يرتافق  القديم، 

واحدة بمعنَيني متطابَقني تقريًبا:

َوْلَيْجِر احْلَقُّ َكامْلَِياِه، 
َواْلِبُّ َكنَْهٍر َداِئٍم

)عاموس 5: 24(.

ُهَوَذا بِاْلَعْدِل َيْمِلُك َمِلٌك، 
أَُّسوَن )إشعياء 32: 1(. َوُرَؤَساُء بِاحْلَقِّ َيرَتَ

، َأْعِط َأْحَكاَمَك لِْلَمِلك، لُهمَّ الَّ
َك الْبِن امَلِلك. َوبِرَّ

َيِديُن َشْعَبَك بِاْلَعْدل،
َوَمَساِكينََك بِاحْلَّق )مزمور 72: 2-1(.

س فكرَة إقامة العدل، وُتشري هذه الفكرة إىل  ُن البُّ يف الكتاب املقدَّ لذا يتضمَّ
تصويب اخلطأ، وإعادة األمور إىل حالٍة من ‘‘الصواب’’ أو الّب.

ث بم يكفي بشأن العدل. لكنَّ هذا قوٌل  س مل يتحدَّ ُيشاُع أحياًنا أنَّ الكتاب املقدَّ
خاطئ. فمتى أدركنا أنَّ مصطلَح البِّ ينتمي إىل احلقل ذاته ملعنى العدل، يتَّضُح لنا 
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أنَّ العهَد اجلديَد ال خيتلف عن العهد القديم يف ما يتعلَّق برتكيزه عىل حتقيق العدل 
والتزامه جُتاَهه أيًضا.

مجمَّع من األفكار المرتبطة بالموضوع

ة شالوم(	  السالم )بالعربيَّ
د  جمرَّ يعني  ال  س  املقدَّ الكتاب  يف  السالَم  ولكنَّ  السالم.  ‘‘شالوم’’  كلمة  تعني 

غياِب العنف أو الرصاع امُلسلَّح.

للوئام  إجيايبٍّ  وجوٍد  إىل  ‘‘شالوم’’  مصطلح  ُيشري 
والتوازن.  واالنسجام  واالزدهار  ة  حَّ والصِّ والكمل 
مناحي  مجيع  يف  الرخاء  أو  السالمة  من  حالٌة  هي 
وكذلك  ببعض،  وبعضنا  باهلل،  عالقاتنا  يف  احلياة- 

نصابه  يف  يشء  كلُّ  يكون  عندما  السالم  يعمُّ  بأنفسنا.  وعالقتنا  بالطبيعة،  عالقتنا 
ُص السالم الرغبَة األساسيَّة لدى اهلل للبرش، حيث يعيش  الصحيح. بذا املعنى، ُيلخِّ

الناس يف حالة من ‘‘البِّ الكامل’’ يف كلِّ جماالت احلياة.

بذلك جيمُع ‘‘شالوم’’ معنى العدل والسالم يف مفهوٍم واحد. ملعرفة ‘‘شالوم’’، 
فان الواقع ذاته. نان ال ينفصالن يؤلِّ ينبغي حتقيق العدل والسالم. فهم مكوِّ

من جهة ال يمكن أن يعمَّ السالم دون عدل:

 ، ِة احْلَقُّ يَّ َفَيْسُكُن يِف اْلَبِّ
َواْلَعْدُل يِف اْلُبْسَتاِن ُيِقيُم.

َوَيُكوُن ُصنُْع اْلَعْدِل َسالًما،
َوَعَمُل اْلَعْدِل ُسُكوًنا َوُطَمْأنِينًَة إىَِل األََبد )إشعياء32: 18-16(.

ا. َوَأْجَعُل ُوَكالَءِك َسالًما َوُوالَتِك بِرًّ

في مصطلح 

‘‘شالوم’’، يترافُق 

الم والعدل. السَّ
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ال ُيْسَمُع َبْعُد ُظْلٌم يِف َأْرِضِك،
 َوال َخَراٌب َأْو َسْحٌق يِف خُتُوِمِك،

نَي َأْسَواَرِك: َخالًصا َوَأْبَواَبِك: َتْسبِيًحا... )إشعياء60: 19-17(. َبْل ُتَسمِّ

غري  بالوسائل  النهائيَّة  بصورته  العدل  حتقيق  يمكن  ال  أخرى  ناحية  ومن 
م: ‘‘ال َيْعِرُفوَن َأْن  لميَّة. ما من عدٍل يف احلرب، وقد َشَعَر النبيُّ عاموس بأنَّ السِّ
يِف  واالْغتَِصاَب  ْلَم  الظُّ ِزُنوَن  خَيْ ِذيَن  الَّ ُأولِئَك   . بُّ الرَّ َيُقوُل  االْستَِقاَمَة،  َيْصنَُعوا 
ُقُصوِرِهم’’ )3: 10، راجع أيًضا عاموس 1: 3 إىل 2: 4 وإشعياء 10: 19-5(. 
يتَّضُح أنَّ ُصنْع السالم هو رشٌط لتحقيق العدل عىل نحو واضٍح وضوَح الشمس 
َفْهم  أنَّه كان أساسيًّا يف  يف نصٍّ من إشعياء 42 الذي يبدو- كم سنرى الحًقا- 

يسوع لإلرساليَّة.

ِذي َأْعُضُدُه، ُهَوَذا َعْبِدي الَّ
ْت بِِه َنْفِس. خُمَْتاِري الَِّذي ُسَّ

َوَضْعُت ُروِحي َعَلْيِه 
َفُيْخِرُج احْلَقَّ لأُِلَمِم.

ال َيِصيُح َوال َيْرَفُع
اِرِع َصْوَته. َوال ُيْسِمُع يِف الشَّ
َقَصَبًة َمْرُضوَضًة ال َيْقِصُف،

َوَفتِيَلًة َخاِمَدًة ال ُيْطِفُئ.
ِرُج احْلَّق. إىَِل األََماِن خُيْ

ال َيِكلُّ َوال َينَْكِسُ 
َحتَّى َيَضَع احْلَقَّ يِف األَْرض...

)إشعياء 42: 1-7 قاِرْن بم ورد يف إشعياء 61: 11-1(.
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العهد	 
ة  س لإلشارة إىل عالقة التزام، أو بدقَّ العهد هي الكلمة التي يستخدُمها الكتاب املقدَّ
ومسؤوليَّتهم.  الطرَفني  حقوَق  د  وحُيدِّ العالقة،  ُيقيُم  الذي  الرسميِّ  االلتزاِم  أكب، 
اختار  إذ  س.  املقدَّ الكتاب  ة  قصَّ جوهر  هو  القديم  والشعب  اهلل  بني  القائم  العهد 
املستحّق، والقصُد  القديم غري  العهد  فريدٍة بشعب  أن يدخَل يف عالقٍة  بنعمته  اهلل 

النهائيُّ من هذه العالقة هو بركُة األمم أيًضا.

لقد ُأدرجت رشوط عالقة العهد هذه يف التوراة، أي الناموس امُلعطى ملوسى 
عىل جبل سيناء، والذي ُكِشف بالتَّدريج، وُأضيف إليه بواسطة األجيال الالحقة. 
يكشف هذا الناموس ما حيتاج إليه شعب العهد القديم ليعيَش يف سالم )شالوم(، 
ة  ة. ال يستمدُّ الناموس سلطَته من القوَّ وليختب ما قصده اهلل اخلالق للجمعة البرشيَّ
ولة، بل من مشيئة اهلل وقصده لبكة البرش وازدهارهم. سُيقاُم العدل  ة للدَّ القسيَّ
ويعمُّ السالُم إِن استمرَّ الشعب القديم بأمانته لعالقته باهلل بَعيشه َوفق ناموس اهلل. 
ف أفراد )مجاعة( العهد بالعدل والرمحة  ة، يتطلَُّب الناموس أن يترصَّ من بني أموٍر عدَّ

بعضهم جُتاه بعض.

س هو إًذا عدُل العهد. إنَّه النتيجة العمليَّة لعالقة  فالعدُل بحسب الكتاب املقدَّ
الذي  اهلل  لناموس  الطاعة  حياة  من  العدل  ينبُع  باهلل.  املميَّزة  القديم  العهد  شعب 
ُيعدُّ  هلذا  البرش.  حلياة  اهلل  مقاِصِد  )شالوم(  لَسالِم  أوَسَع  رؤيٍة  من  طابَعه  يستمدُّ 

س. الناموُس والعدُل والعهُد مفاهيَم متشابكًة ومتداِخلًة يف الكتاب املقدَّ

التوراة )الرشيعة(	 
ن الناموس عموًما، بحسب تعريفه، الترشيع. وينطبُق األمُر ذاته عىل ناموس  يتضمَّ
)القانونيَّة(.  الرشعيَّة  واألحكام  املتطلَّبات  مئاِت  ن  يتضمَّ فهو  س؛  املقدَّ الكتاب 
س ليس رشعيًّا باملعنى امُلعارص للكلمة. فرشائُع القانون  لكنَّ ناموَس الكتاب املقدَّ
دٌة عمليًّا وشاملٌة وغري متعاِرضة ما بينها. واللغة مستخَدمٌة  املعارصة موضوعيٌَّة وحمدَّ
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بصورٍة حرفيَّة ُبغية إزالة الغموض أو التخفيف منه. املستمعون األساسيُّون الذين 
تفسري  با  واملنوط  ة،  املختصَّ الترشيعيَّة  سة  املؤسَّ هم  امُلعارص  الترشيع  خُياطبهم 

أحكامه وتنفيذه.

ا وتعليميًّا. فهو ليس  س، مقارنًة بذلك، دوًرا تربويًّ لكنَّ لناموِس الكتاب املقدَّ
بعباراٍت  ًحا  موضِّ كلِّها،  اجلمعة  إىل  بل  القانونيِّني،  صني  املتخصِّ إىل  فقط  ًها  موجَّ
طة ما تستلزمه حياة عالقة العهد باهلل )راجع حتديًدا تثنية 29: 10-12(. تعني  مبسَّ
ة  ة الشعريَّ . ومن هنا تنبُع اللَّذَّ التوراة حرفيًّا ’’التعليم‘‘، هي وسيلُة اهلل للتَّعليم يف البِّ

لناظِم املزمور:

بِّ َكاِمٌل َيُردُّ النَّْفَس. َناُموُس الرَّ
بِّ َصاِدَقٌة َشَهاَداُت الرَّ

ُ اجْلَاِهَل َحِكيًم. ُتَصريِّ
بِّ ُمْسَتِقيَمٌة  َوَصاَيا الرَّ

ُح اْلَقْلَب.  ُتَفرِّ
بِّ َطاِهٌر  َأْمُر الرَّ

ُينرُِي اْلَعْيننَْي.
بِّ َنِقيٌّ َثابٌِت إىَِل األََبد. َخْوُف الرَّ

بِّ َحقٌّ َعاِدَلٌة ُكلُّها. َأْحَكاُم الرَّ
َهِب َواإِلْبِريِز اْلَكثرِي،  َأْشَهى ِمَن الذَّ

َهاد )19: 10-7(. َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل َوَقْطِر الشِّ

إنَّ املبادئ األساسيَّة لناموس العهد ُمدرجة يف الوصايا العرش، التي تضع اإلطار 
ة العهد: ال عبادة أوثان، ال قتل، ال سقة، ال زنى، ال طمع،  لوِك املوافِق لعضويَّ للسُّ
وإىل ما هنالك )خروج 20: 1-17؛ تثنية 5: 6-21(. ُتصاغ هذه املبادئ األساسيَّة 
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ٍة  الحًقا يف ترشيعاٍت اجتمعيٍَّة عمليَّة، جزٌء منها يف صيغة مراسيَم أو ترشيعاٍت عامَّ
ة  ة أو حتظُرها، وجزٌء آخر يف صيغة قواننَي موضوعٍة حلاالت خاصَّ متنع ترصفات عامَّ

لُتعالج خصوصيَّتها.

لكنَّنا ال نتعامل مع ترشيعاٍت صارمٍة وسيعٍة جيب تطبيقها حرفيًّا يف كلِّ قضيَّة. 
بوصفها  موسى  ناموس  ُن  ُتكوِّ التي  عة  املتنوِّ األحكام  جمموعِة  َفهُم  األفضل  من 
نت بثبات بمرور الوقت ويف أحواٍل خمتلفة  عيِّنات مثِّلة عن التفكري الترشيعّي، تكوَّ
القضاة  ُمنح  األُخرى.  القضايا  مع  للتعامل  منها  التوجيه  استخالص  بغيَة  ا،  جدًّ
ة كبريًة يف أثناء استخالص هذا التوجيه. لقد أرشَدهْتُم التوراُة املكتوبُة  ُسلطًة تقديريَّ
وأيًضا األحوال السابقُة والتقليُد الشفهّي. كانت الوصيَّة: ‘‘اْلَعْدَل اْلَعْدَل َتتَّبُع’’ ال 

د أن يفرضوا ترشيعاٍت قانونيَّة )تثنية 16: 20-18، 17: 13-8(. جُمرَّ

قد ُيساعد هذا عىل األرجح يف توضيح ما حتسُبه العقول املعارصة، واحًدا من 
ر إىل عقوبة اإلعدام. هناك  أكثر سمت ناموس العهد القديم إزعاًجا: اللجوء املتكرِّ
أقلُّ  العدد  هذا  أنَّ  ومع  باإلعدام.  عليها  ُيعاَقب  التوراة(  )يف  جريمة  عرشين  نحو 
بكثرٍي من مئات اجلرائم التي ُيعاقب عليها باإلعدام بحسب قانون القرن الثامن عرش 
‘‘التافهة’’ كرَضِب أحد الوالَدين، أو  يف أوروپا، فهو ال يزاُل مرتفًعا. حتَّى األفعال 
ارتكاب الزنى، أو االعتداء جنسيًّا عىل خطيبة شخٍص آخر، أو انتهاك قوانني السبت 

ُيعاقب عليها باإلعدام. قد يظنُّ املرُء أنَّ شوارَع الشعب القديم قد غمرهتا الدماء.

لكنَّ هناك سبًبا وجيًها للشكِّ يف أنَّ العقوبات املوصوفة هلذه احلاالت قد ُقصد 
ة  هلا أن ُتطبَّق حرفيًّا. ال يمكن الظنُّ أنَّ العقوبات ُطبِّقت برصامٍة لُوجود قصٍص عدَّ
عليها  ُيعاَقُب  التي  اجلرائم  إحدى  اقرتفوا  أشخاٌص  فيها  ُيعدم  مل  القديم  العهد  يف 
باإلعدام. الغرُض وراء َرْبِط عقوبٍة قصوى بأشكاٍل معيَّنٍة من السلوك هو لَوْسمها 
الناس،  انتباه  جْذَب  هو  بالَقْتل  القضائيِّ  التهديد  من  الغرُض  كان  َخطِرة.  ا  بأنَّ
الشائنة، ال سيَّم  األفعال  لبعض  رة  املدمِّ النتائج  وإصدار حتذيٍر رسميٍّ يف مواَجهِة 
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العرش. )يف  الوصايا  املنصوص عليها يف  العهد األساسيَّة  مبادَئ  تنتهُك  التي  تلك 
الرشيعة، هناك سبُع وصايا من العرش ُيعاقب من ينتهُكها باملوت(. لذا فحقيقة أنَّ 
الناموس ُيعلن أنَّ أفعااًل معيَّنًة َخطِرٌة لدرجة تستأهل املوت ال يعني أنَّ املوت كان 

مفروًضا باستمرار، أو حتَّى بصورٍة نمطيَّة، بسبب ُوقوع اإلساءة الفعليَّة.

العمل-النتيجة	 
س  ُيفض بنا ذلك إىل السؤال الصعب عن مكانة العقاب اإلهليِّ يف َفْهم الكتاب املقدَّ
س حول عقاِب اهلل  للعدل. كم سنرى الحًقا، ُأسيل الكثري من احلب يف الكتاب املقدَّ
أحياًنا  وُيستخَدُم  أمانتها.  لعصيانا وعدم  كلِّها،  األمم  أو  املذنِبني  األفراِد  للخطاة، 
هتديد العقاب ألجل َثنِْي الناس عن اإلمعان يف اخلطيَّة والعصيان. يف أوقاٍت أخرى، 
اهلل  من  عقاٌب  ا  أنَّ عىل  ة  باألمَّ حلَّت  التي  ة  والعسكريَّ الطبيعيَّة  الكوارث  رت  صوِّ
اء فشلهم يف احلفاظ عىل عالقة العهد. بكلمٍت ُأخرى،  عب القديم، وذلك جرَّ للشَّ
ا جتلِّيات للغضب اإلهليِّ )انظر رومية 1: 32-18(.  ة عىل أنَّ ت املصائب البرشيَّ ُفسِّ

ما الذي نستنتجه من هذه الطريقة يف النَّظر إىل باليا األفراد والكوارث التارخييَّة؟

والذي  هلل،  النَِّشِط  االنخراط  عن  س  املقدَّ الكتاب  تشديدات  تقييُم  ينبغي 
حيمُل الِقصاص، يف شؤون البرش حتت َضوء االعتقاِد األسايسِّ للنظرة العامليَّة 
ة  فات البرشيَّ د أنَّ لألفعاِل عواِقَبها. هناك قوى عاملٌة تكمُن يف الترصُّ الذي يؤكِّ
ا  وإمَّ البكة  ا  إمَّ عليهم  فتجلُب  فاهتم،  ترصُّ عواقَب  الفاعلني  وُتعطي  نفسها، 
اللعنة، اعتمًدا عىل ما إذا كان الفعُل صاحلًا أم طاحلًا. )النصُّ املرتبُط بذه الفكرة 
-بركٍة من جهٍة  هو تثنية 30(. يوجد ارتباُط خطيٍَّة-كارثٍة من جهة، وارتباُط برٍّ
 .)21  :13 )أمثال  ا’’  َخرْيً جُيَاَزْوَن  يُقوَن  دِّ َوالصِّ اخْلَاطِِئنَي،  َيْتَبُع   ُّ ‘‘الرشَّ ُأخرى. 
لَوْصِف  ة  العبيَّ املصطلحات  من  سلسلٍة  استخدام  تفسري  عىل  ذلك  ُيساعد 
العمِل ونتائجه. مثاًل، تعني كلمة ’’hatta’t’’ ‘‘خطيَّة’’ و‘‘كارثة’’، وعىل األرجح 

ة األقرب ملفهوم ‘‘العقاب’’. هي الكلمة العبيَّ
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ا نوٌع من آليَّة سبٍب ونتيجة موضوعيٍَّة  ال ُينظر إىل هيكليَّة العمل-النتيجة عىل أنَّ
ل هو الذي  تعمُل باستقالليَّة عن اهلل. بل عىل النقيض من ذلك؛ فاهلل يف املقام األوَّ
األعمل  بني  ما  املتباَدل  التأثري  يف  وثيًقا  انخراًطا  اهلل  ينخرط  العمليَّة.  َسرْي  يضمُن 
اهلل  وسيلة  عىل  الوحي  ين  مدوِّ من  ر  املتكرِّ التشديد  مع  لكْن  ونتائجها.  ة  البرشيَّ
الناَس حيصدون  أنَّ  أيًضا معنى مهّم:  يبقى  البكة(،  )أو  العقوبة  إنزال  املبارشة يف 

ما َزَرعوه هم أو آخرون بأفعاهلم. يف الواقع، غالًبا ما تكون العقوبة من يد املذنِب.

اهلل مسؤول بقدٍر ما يضمُن فعليًّا أن يرَث البرُش مرياَث أفعاهلم. كم عبَّ عنها 
ذوها )رومية 1: 24، 26، 28(. الرسول بولس: ’’َأْسَلَمُهُم‘‘ اهلل للخيارات التي اختَّ

يف  ة  البرشيَّ املحاكم  من  املوقَّعة  القضائيَّة  العقوبات  حتَّى  ُتعدُّ  الطريقة،  وبذه 
س تعبرًيا عن غضب اهلل )راجع مثاًل رومية 13: 6-3(.  إطار مفهوم الكتاب املقدَّ
وال يعني هذا أنَّ اهلل يأذن بعقوبِة األفراد أو ُينِزهلا بم. عىل النقيض، معنى ارتباط 
العقوبات بغضب اهلل أنَّ التوقيَع العادل للعقوبات القضائيَّة عىل املذنِبني يعمُل عىل 
التي خلَق  الطريقة  ٌس عىل  جتسيد حقٍّ أخالقيٍّ عميٍق أو إظهاره، وهذا احلقُّ مؤسَّ
ل  ب من مسؤوليَّة حتمُّ اهلل با الوجود: فألفعال البرش نتائُج، وليس يف ُوسعنا التهرُّ

ة البرش. يَّ نتائجها؛ ألنَّ ذلك رشٌط أسايسٌّ حلرِّ

ارة-الغفران	  الكفَّ
الكتاب  يف  اخلطيَّة  مع  التعامل  آليَّات  موضوع  تناُول  من  بُعجالٍة  بدَّ  ال  اخلتام،  يف 
اء املعارصون أحياًنا أنَّ النِّظاَم كلَّه يعتمُد عىل العقاِب البديّل؛  س. يفرتض القرَّ املقدَّ
الفداء  كبش  أو  باحليوانات  التضحيَة  ُن  تتضمَّ القديم  العهد  يف  اخلطيَّة  ارَة  كفَّ ألنَّ 
تثنية   ،19 العدد   ،29 خروج  يف  ورد  بم  قاِرْن  16؛   ،9-8  ،5-4 الويِّني  )راجع 
21، عبانيِّني 9-10(. لقد كانت الذبيحة، بحسب وجهة النظر هذه، هي الوسيلَة 
التي اسَتطاَع با اهلل إعادة توجيه َدينونتِه بعيًدا عن البرش اآلثمني نحو ضحيٍَّة بريئة، 
د الطريَق ملغفرته للخاطئني دون املساَومة عىل مطالب العدل. اسُتخدم  وبذلك ُيمهِّ
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الكفاريُّ  موُت  با  ق  حقَّ التي  الكيفيَّة  ح  لرَشْ الحًقا  اجلديد  العهد  يف  امُلخطَّط  هذا 
للمسيح اخلالص.

بحسب  س.  املقدَّ الكتاب  يف  ارة  الكفَّ ملمرسات  حمتَمٍل  غري  تفسرٌي  هذا  ولكنَّ 
عوَر  ُد الشُّ َد مسألِة فشٍل أخالقيٍّ يولِّ س، ال ُتعدُّ اخلطيَّة جمرَّ النظرة العامليَّة للكتاب املقدَّ
مل  ما  ُمعٍد  باالنتشار كمرٍض  ُد  هُيدِّ الذي  ث  التلوُّ أو  الفساد  ْنب، بل هي مصدُر  بالذَّ
ُيقَض عليه متاًما. يف هذا الصدد، تكون ذبيحة اإلثم وسيلًة للتطهري البديّل، ال العقاب 
مها. عند َوْضع األيدي عىل احليوان، َينقُل-  البديّل. مُتثُِّل الذبيحُة الشخَص الذي قدَّ
ته اآلثمة إىل مثِّله كي مُتحى اخلطيَّة، ويناَل الغفراَن نتيجًة لذلك. ُمها ُهِويَّ ا- ُمقدِّ رمزيًّ

لكنَّ هذا الغفراَن مل حيُدْث بسبب عقاٍب بديلٍّ قد وقَع، بل ألنَّ الناَس أبَدوا 
التي  العهد  عالقُة  ُتسَتعاُد  وبذلك  الشعائر.  هذه  يف  باملشاركة  والتكريس  الندم 
انُتِهَكْت بإثم الشعب، وباستعادهتا ُيرَصف غضُب اهللِ وُيسَتوىف عدُله. لقد ُأعيَدِت 
األمور إىل نصابا الصحيح من جديد. ودون شّك، يف العهد اجلديد، ُيمثُِّل املوُت 
إثم  ‘‘تصحيح’’  إلجراء  النهائيَّة  اهلل  وسيلَة  ليكوَن  لنا،  املمثُِّل  للمسيح  اريُّ  الكفَّ

البرش وفسادهم.

خالصة

يًّا،  كلِّ خمتلفة  وثقافيَّة  الهوتيَّة  عامليَّة  نظرة  ضمن  العدِل  حوَل  الكتايبُّ  ل  التأمُّ جيري 
دة عن نظرتنا. َوفًقا هلذه النظرة، دخَل شعب العهد القديم يف عالقة  وبوسائَل متعدِّ
العدل اإلهليِّ وعىل صالح اهلل  العالقة عىل  عهد فريدة بشخص اهلل. وتعتمُد هذه 
داته. حُيافظ شعب العهد القديم عىل العهد بالَعيش َوفًقا  وأمانته الكامَلني جُتاه تعهُّ
القديُم  الشعُب  ن  يتمكَّ أن  هو  الناموس  هذا  من  والغرض  )التوراة(.  اهلل  لرشيعة 
السالم )شالوم(، وحالة الرفاِهَية واالكتفاء التي قصَدها اهلل دائًم للبرش  من اختبار 
عب القديم، ما جلَب  باألفعال اآلثمة للشَّ باخلليقة. لكْن كثرًيا ما اهتزَّ هذا السالم 
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إىل  النتائج  هذه  لتحويل  الوسيلَة  ُر  يوفِّ اهلل  ناموَس  لكنَّ  الوخيمة.  نتائجها  عليهم 
ذبيحِة إثم، لكي تتمَّ الكفارة وخُيَتَبَ الغفران.

س عن العدل معاملَِه املميَّزة من تشاُبِك هذه العقائد  يستمدُّ مفهوم الكتاب املقدَّ
املرتابِطة. حاَن الوقُت اآلن للنَّظر من قرٍب يف هذه املعاملِ للعدل.


