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مة المقدِّ

لماذا أكتُب في هذا الموضوع؟

َمْكُتوًبا فيه:  الَّذي كاَن  ْفَر َوَجَد املْوِضَع  َفتَح السِّ َومَلَّا 
املساكنَي،   َ ألَُبرشِّ َمَسَحني  ُه  ألنَّ  ، َعَلَّ بِّ  الرَّ »روُح 
ألُنادَي  اْلُقُلوب،  املنَْكرسي  ألَْشفَي  َأْرَسَلني 
َوُأْرسَل  باْلَبَص،  ولْلُعْمي  باإلْطالق  لْلَمْأُسوريَن 

بِّ املْقُبوَلة«. ة، َوَأْكرَز بَسنَة الرَّ يَّ املنَْسحقنَي يف احلرِّ

لوقا 4: 18-17

هذه هي الكلمُت التي قرأها يسوع يف املجَمع يف النارصة عندما أعلَن عن نفِسه 
النبيُّ إشعياء، والذي  تنبَّأ عنه  الذي  ‘‘عبُد اهلل’’  أنَّه  نفِسه  ف عن  لقد عرَّ هناك. 
/العدَل’’ )إشعياء 42: 1-7(. ُيدرُك أغلُب الناس أنَّ يسوع جاء  ‘‘ُيِرج احلقَّ
االختبار  أنَّ  هو  شهرًة  األقلَّ  الكتايبَّ  التعليم  لكنَّ  والنعمة،  الغفران  ليجلَب 
عي وراء العدل يف العامل. َز اإلنساَن للسَّ احلقيقيَّ لنعمة يسوع املسيح ال بدَّ أن ُيفِّ

يف أثناء َعميل عىل هذا الكتاب، سمعُت سؤاَلني من أصدقائي: ‘‘ملَِن تكتُب هذا 
‘‘ما السبُب وراَء اهتمِمك بموضوِع العدل؟’’. وليس من طريقٍة  الكتاَب؟’’ و 

أفضُل لتقديِم هذا الكتاِب من اإلجابِة عن هذين السؤاَلني.
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ِلَمن ُكِتَب هذا الكتاب؟

هناك أربُع فئاٍت من الناس أمتنَّى أن يقرأوا هذا الكتاب: فئة املسيحيِّني املؤمنني 
ع  التطوُّ فحبُّ  باملحتاجني؛  االهتمم  دعوة  مع  بفرٍح  جتاَوبوا  الذين  الشباب 
إذ  اجلدد.  جيني  واخلرِّ األمريكيَّة  املعاهد  ِب  طالَّ جيِل  لكلِّ  الباِرزُة  مُة  السِّ هو 
باتوا  والشباب  املراهقني  أنَّ   (NonProfit Times) تايمز’’  ‘‘َننپروفيت  َذَكَرْت 
 (Alan ع’’. يقول آالن سولومونت ُيسبِّبون ‘‘طفرًة هائلًة يف عدِد طلبات التطوُّ
واملجتمع’’  الوطن  خدمة  ‘‘منظَّمة  إدارة  جملس  رئيس  وهو   ،Solomont)

‘‘جيَل الشباب  إنَّ   (Corporation for National and Community Service)

]هذا[...أكثُر اهتمًما باخلدمة املجتمعيَّة من األجيال األخرى’’.1 إذ قد تدنَّت 
القرن املايض  الشباب بصورٍة واضحة يف سبعينيَّات  ع ما بني  التطوُّ الت  معدَّ
م برامَج لتعليِم اخلدمة... وثمنينيَّاته، لكْن ‘‘ترعرَع اجليُل احلايلُّ يف مدارَس ُتقدِّ

رٍة بِخالف السابق’’.2 لذلك رشَع الشباُب يف خدمة املجتمع من سنٍّ مبكِّ

بالعدِل  االهتمَم  هذا  لدهيم  رأيُت  فقد  بالشباب،  تعجُّ  لكنيسٍة  راعًيا  بصفتي 
الشخصيَّة  احلياة  يف  يؤثِّر  ال  االهتمم  هذا  أنَّ  أيًضا  رأيُت  لكنِّي  االجتمعّي، 
لعملهم،  إدارهتم  كيفيَّة  يف  وال  أمواهلم،  إنفاق  طريقة  يف  يؤثِّر  فال  للكثريين. 
ِع  أو أسلوِب حياهتم يف أحيائهم، أو َمن ُيصادقون. وأيًضا يبو الشغُف بالتطوُّ

لدى كثريين منهم بمرور الزمن. 
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وأيًضا  االجتمعّي،  للعدل  العاطفيَّة  االستجابَة  الشبابيَّة  ثقافتهم  بوا من  لقد ترشَّ
أن  ل*. ال يمكن  املؤجَّ الذات واإلشباع  نكراَن  ُض  تقوِّ التي  النزعة االستهالكيَّة 
امَل للحياة فينا،  ول الغربيَّة هذا التغيرَي الشَّ ق ثقافات الشباب املسيطرة يف الدُّ ُتقِّ
شني. رغَم إيمِن الكثري  وهو رضورٌة إْن أرْدنا إحداَث الفارِق لفائدة الفقراء وامُلهمَّ
، فهو إيمٌن غري مرتبٍط بَتوِقهم إىل مساعدة املحتاجني  من الشباب باإليمن املسيحيِّ
بة لبشارة يسوع عىل صنع  يف حياهتم. وُيعزى ذلك إىل عدم تفكريهم يف اآلثار املرتتِّ

العدِل† يف كلِّ مناحي احلياة. يف هذا الكتاب سأحاول بياَن هذا االرتباط.

العدُل والكتاب المقدَّس

رون بارتياٍب يف موضوع  والفئة األُخرى التي أمتنَّى أن تقرأ هذا الكتاب هم َمن ُيفكِّ
إىل  املتَّحدة  الواليات  يف  الكنيسُة  انقَسَمِت  العرشين،  القرن  يف  العدل’’.  ‘‘ُصنْع 

دت عىل العدالة االجتمعيَّة- وحمافِظة،  ائد، وشدَّ رة- وهي التيَّاُر السَّ ليرباليَّة/متحرِّ
 (Social ِّسني حلركة اإلنجيل االجتمعي دت عىل اخلالص الفردّي. أحُد املؤسِّ وشدَّ
‡(Gospel Movement هو ولرت راوشنُبش (Walter Rauschenbusch) خادم أملايّن، 

(Hell’s Kitchen) عىل أطراف  ة األوىل يف حيِّ هيلز كيتشن  الراعويَّ كانت خدمته 
األوىل  جتِربُته  به  أفَضْت  وقد  عرش.  التاسع  القرن  ثمنينيَّات  يف  نيويورك  مدينة 

ل: هو مقاومُة الشعور باإلحلاح ألخِذ مكافأٍة متاحة اآلن عىل أمل احلصول عىل مكافأٍة  *   اإلشباع املؤجَّ
أكرب يف املستقبل. واملقصود هنا: أنَّ اإلنسان ال يعود هيتمُّ باملكاسب املستقبليَّة بقدر رغبته التي ال تقاوم 
اء تسديد حاجته احلاليَّة )كم يقول املثل: عصفور باليد  ىض جرَّ يف أْخِذ ما هو متاح اآلن والشعور بالرِّ

أحسن من عرشة عىل الشجرة( )املرتجم(.

†   هناك مصطلحاٌت أنسُب من مصطلح ‘‘ُصْنع العدل’’، مثل إقامة العدل أو السعي إىل تقيق العدل، 
س هبذه الصورة )املرتجم(. لكنِّي ارتأيُت استخدامه لوروده يف الكتاب املقدَّ

دت هذه احلركة عىل أنَّ تعاليم يسوع األخالقيَّة ُتعالج املشكالت  : شدَّ ‡   حركة اإلنجيل االجتمعيِّ
حمبَّة  بشأن  يسوع  تعليم  من  احلركة  قادة  ذ  واختَّ للرأسمليَّة.  الذهبيَّة  احِلقبة  عن  نتجت  التي  االجتمعيَّة 

ا لكتبهم وحموًرا مهمًّ ملحارضاهتم )املرتجم(. القريب أساًسا لعظاهتم، وموضوًعا أساسيًّ
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ات  املشقَّ ل  تتحمَّ التي  ة  التقليديَّ الكرازة  يف  التفكري  إىل  احليِّ  يف  املدقع  الفقر  مع 
االجتمعيَّة  األنظمِة  ِحياَل  شيًئا  تفعل  ال  لكنَّها  الناس،  نفوس  خالص  سبيل  يف 
‘‘لكلٍّ من الروِح واجلسد’’. لكْن  التي َتُصهم يف الفقر. بدأ راوُشنُبش باخلدمة 
هوت أيًضا. إذ رفَض اإليمن املعروف  ٌل يف الالَّ ل يف املنهجيَّة توُّ رافَق هذا التحوُّ
َم أنَّ يسوَع مل يُكْن يتاُج إىل إرضاِء عدِل اهلل، وأنَّه  ارة. وعلَّ س والكفَّ للكتاب املقدَّ

ماَت ليكوَن مثااًل عن اإليثار أو عدم األنانيَّة.3

لذلك يرتبُط ‘‘صنُع العدِل’’ يف ذهنيَّة مؤمنني كثريين ارتباًطا وثيًقا بفقدان واإليمن 
 (Jonathan Edwards) إدواردز  جوناثان  لكنَّ  ليَمني.  السَّ الروحيِّ  والنشاِط 
إله غاضب’’  ‘‘خطاٌة بني يدي  بعنوان  َم عظًة  قدَّ الثامن عرش،  القرن  الواعُظ من 
‘‘واجب  بشأن  حديثه  معرِض  يف   (Sinners in the Hands of an Angry God)

عنها   ٌ ُمعربَّ س  املقدَّ الكتاِب  ‘‘هل من وصيٍَّة يف  بالَقول:  اختتَم  للفقراء’’،  العطاء 
ا أكثر من وصيَِّة العطاِء للفقراِء؟’’.4 بأقوى العبارات وبأسلوٍب ُملحٍّ جدًّ

نا لسنا جمرَبين عىل تغيرِي العقائد األساسيَّة  عىل خالف راوُشنُبش، حاجَّ إدواردز أنَّ
عن اخلالص لكي نخِدَم الفقراء، بل عىل العكس، فخدمٌة كهذه تنبُع مبارشًة من 
الفقراء واإليمن مها  إذ رأى إدواردز أنَّ االنخراَط مع  س.  املقدَّ الكتاب  تعليم 
ا اليوم فهذه التوليفة نادرٌة نوًعا ما، وجيب أالَّ يُدَث ذلك.  صنوان ال يفرتقان. أمَّ
أنا أكتب هذا الكتاب للَّذين مل يَروا بعد ما رآه إدواردز: أنَّ رؤيتنا بالروح القدس 

ملا فعله املسيح من أجلنا، ستؤدِّي إىل أعمِل عدٍل وتعاُطٍف مع الفقراء.5

عوا  ومن الذين أمتنَّى أن ُيلقوا بااًل هلذا الكتاب هم اإلنجيليُّون الشباب الذين ‘‘وسَّ
عن  لوا  توَّ منهم  وكثريون  الكرازة.6  مع  االجتمعيَّة  العدالة  لتشمَل  تهم’’  مهمَّ
والتربير  البدليَّة  املسيح  ارة  بكفَّ اإليمن  عن  أيًضا  بل  للخدمة،  القديمة  يغ  الصِّ
هؤالء  ُياجُّ  ا.7  جدًّ الفرد’’  حول  ‘‘تدوُر  ا  أنَّ يروَن  أموٌر  وهي  وحده،  باإليمن 
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ٌة  الالهوتيَّة هي أموٌر رضوريَّ التشديدات  التي تطاُل  التغيريات  أنَّ  املؤلِّفون عادًة 
ال  االجتمعيَّة.  العدالة  تقيق  إىل  عي  السَّ يف  أكثر  االنخراَط  الكنيسُة  أراَدِت  إْن 
ارة والتربير. لكنَّ أحُد  ِف للنَّظِر يف هذه اجلداالت حول الكفَّ َيسُعنا حجُم هذا املؤلَّ
أهدافِه األساسيَّة هو إظهاُر أنَّ إعادَة َضْبط األفكار اإليمنيَّة ليس أمًرا صائًبا بحدِّ 
ًة لإليمن، إذا ُفِهمت عىل  ذاته، وأنَّه غري رضوريٍّ أيًضا. إنَّ الصياغة األكثر تقليديَّ

نحٍو صائب، َسرُتِشُد ُمعتنقيها إىل حياِة صنِع العدل يف هذا العامل.

وسيثرُي هذا الكتاب اهتمَم جمموعٍة رابعة، حيث ازدادت يف اآلونة األخرية نسبُة 
 (Christopher يَن بأنَّه- كم قاَل كريستوفر هيتشينز الكتِب واملقاالِت التي تتَّهُم الدِّ
الكنيسة، هو  ين، وال سيَّم  الدِّ أنَّ  يَروَن  م  إنَّ ُم كلَّ يشء’’.8  ‘‘ُيسمِّ  -Hitchens)

كهؤالء  ألشخاٍص  وستبدو  كوكبنا.  عىل  والعنِف  الظُّلِم  تعزيِز  يف  أساسيٌَّة  ٌة  قوَّ
ورة االلتزام جُتاَه العدل فكرًة  س يستلِزم بالضَّ فكرُة أنَّ اإليمَن بإله الكتاب املقدَّ
ٌس للعدل يف األرض من بدايته حتَّى  س مكرَّ عبثيَّة. لكن كم سنرى، الكتاب املقدَّ
افَع  س لنا لالهتمِم بالعدل، ُيعطينا أيًضا الدَّ نايته. وإضافًة إىل َدعوة الكتاب املقدَّ

ة- كي نحيا حياًة عادلة. اخيلَّ والقوَّ واإلرشاَد والفرَح الدَّ

م خمتلفون، لكنَّهم ليسوا  ا أنَّ اء، يبدو ظاهريًّ دُت أربَع جمموعاٍت من القرَّ لقد حدَّ
ُتفيض  يسوَع  بشارَة  أنَّ  ذاته- يف رؤية  املستوى  ُيِفقون مجيًعا- عىل  إذ  كذلك. 
ة إىل شغٍف بالعدِل يف العامل. فاالهتمُم بالعدِل يف مجيع مناحي  ورة وبقوَّ بالضَّ

س. احلياِة ليس هبرجًة، وهو ال يتناَقُض مع رسالِة الكتاِب املقدَّ

ما سبُب اهتمامي بالعدل؟

كيف بدأ اهتممي هبذا املوضوع؟ مل تبدأ ممارسُة العدِل بصورٍة تلقائيٍَّة يف حيايت. 
ففي أثناء نشأيت، جتنَّبُت الطفَل الوحيَد الذي كنُت ُأدِرُك َفقره. كان اسمه جيفري 
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طة، وقد عاَش ‘‘تت جرِس الشارِع  وتزاَمْلنا يف صفوف املدرسة االبتدائيَّة واملتوسِّ
خالء  الثامن’’. كان هناك فِئَتان ضمن النظام االجتمعيِّ ملدرستي: األصُل والدُّ
اململُّون، ثمَّ يأيت جيفري، منفرًدا بتصنيٍف وحده. كانت ثيابه غري متناسقة ومن 
رمحة،  بال  للسخرية  جيفري  ض  تعرَّ سيِّئًة.  ورائحتُه  املستعملة،  املالبس  سوق 
ّي، إذ مل يرغْب إالَّ  واسُتبِعَد مَن األلعاِب واملحادثاِت، وُعوِقَب يف العمل الصفِّ
ٌة بالتعاون معه يف حلِّ الواجباِت واملرشوعات. أعرتُف أنَّني جتنَّبتُه يف معظِم  قلَّ
ن مكانتي االجتمعيَّة. لذا  َخالِء اململِّني آِماًل أن أُحسِّ الوقِت؛ ألينِّ كنُت من فئِة الدُّ
بدَل الوقوِف يف صفِّ جيفري ومتييِز الظلِم الذي ُعوِمَل بِه، جتاهلُت الشخَص 

الوحيَد الذي كان خارَج الثقافِة أكثَر منِّي.9

العرشين، أصبحُت من جيِل  القرن  أواخِر ستِّينيَّات  يَّة يف  الكلِّ لكْن عندما دخلُت 
الذي  امُلمنَهِج  العنِف  عن  تعلَّمُت  املدنيَّة§.  احلقوِق  بحركِة  انبهروا  الذين  التالميِذ 
ُر  ض له األمريكيُّون من أصٍل أفريقيٍّ وأنصاُر احلقوِق املدنيَِّة يف اجلنوب. أتذكَّ تعرَّ
 ¶(James مرييدث  جيمس  عىل  الناِر  إطالق  صورِة  من  اندهايش  مدى  تديًدا 
1966م،  عاَم  التصويِت  بحقوِق  للمطالبِة  مسريٍة  يف  النهار  َوَضِح  يف   Meredith)

االجتمعيَّة،  العدالة  أجل  من  (The Civil Rights Movement): حرَكْت سعت  املدنيَّة  احلقوق  §   حركة 
ينيَّاته. ناضَل فيها األمريكيُّون من أصل أفريقيٍّ للُحصول عىل حقوٍق  وحدثت يف مخسينيَّات القرن املايض وستِّ
ا هناك بعد احلرب األهليَّة،  متساوية مع باقي املواطنني بموجب القانون األمريكّي. فقد انتهت العبوديَّة رسميًّ
رة للعنصيَّة  ل اآلثار امُلدمِّ وا يف تمُّ لكْن مل يوَضع حدٌّ للتَّمييز ضدَّ األمريكيِّني من أصٍل أفريقيٍّ الذين استمرُّ
من  أفريقيٍّ  أصل  من  األمريكيُّون  اكتفى  العرشين،  القرن  منتصف  وبحلول  البالد.  جنوب  يف  سيَّم  وال 
هم، فاحتشدوا مًعا برفقة بعض األمريكيِّني البِيض، وبدأوا نضااًل غري مسبوٍق  ز والعنف ضدَّ ِض للتحيُّ التعرُّ
دام عقَدين بغيَة احلصول عىل املساواة. من أهمِّ قادة احلركة: مارتن لوثر كنغ االبن وروزا پاركس )املرتجم(.

تنطلق من  اخلوف  بدأ جيمس مرييدث مسريًة ضدَّ  َحزيران/يونيو عام 1966م،  السابع من  ¶   يف 
ي  مميفس، تينييس ُوصواًل إىل جاكسون، ميسيسيپي، للمطالبة بتسجيل الناخبني من أصل أفريقّي، وتدِّ
ض مرييدث إلطالق ناٍر عىل يد جمهول، وبعدها  العنصيَّة الراسخة. يف اليوم الثاين من املسرية، تعرَّ
مت تدعم احلقوق املدنيَّة. استطاَع مرييدث إكمل املسرية يف مدينة  بساعات قاَدِت املسرية ثالث منظَّ

جاكسون بعد شفائه )املرتجم(.
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أنَّ جمتمًعا  كنُت مذهواًل من  ور.  الصُّ بكلِّ هدوٍء يف واحدٍة من  ينظُر  الناِر  ومطلُق 
ة األوىل التي  َغ أمًرا ظامًلا كالَفصل العنصيِّ بكلِّ سهولة. تلك كانت املرَّ كاماًل سوَّ
ُأدِرُك فيها أنَّ معظم البِيض األكرب منِّي كانوا ُيربونني بأموٍر خطأ. مل تُكِن املشكلُة 
غب’’، بل كان لألمريكيِّني من أصٍل أفريقيٍّ حقُّ  ‘‘عدٍد قليٍل من مثريي الشَّ وجوَد 

ة وتقويمها. املطالبة بإصالح أخطاٍء عدَّ

، وتعلم ذلك’’ ‘‘أنت عنصريٌّ

رغم أينِّ ترعرعُت يف كنيسة، فإنَّ املسيحيَّة فقَدْت بريَقها يف عينيَّ عندما كنُت يف 
ِة التي واجْهُتها هو الفرُق ما بني أصدقائي الَعلمنيِّني  يَّة. وأحُد أسباِب املشقَّ الكلِّ
الذين يدعمون حركَة احلقوِق املدنيَّة، واملؤمنني الذين َحِسبوا مارتن لوثر كنغ 
بب يف إيمن غري املؤمنني الشديِد بالَعدِل  االبن هتديًدا للمجتمع. تساءلُت: ما السَّ
َة اهتمٍم هبذا املوضوع؟ ا املؤمنون الذين أعرفهم مل ُيبدوا ذرَّ واحلقوِق املتساوية، أمَّ

لكنَّها غزيرَة  اكتشفُت جمموعًة صغريًة-  نوعيٌَّة يف جتِربتي عندما  نقلٌة  وحدثت 
األفكار- من مسيحيِّني مؤمنني يدجِمون إيمَنم يف كلِّ أنواِع العدِل يف املجتمع. 
كنُت  الذي  هوت  بالالَّ الِعرقيَّة ودجمُتها  العدالِة  أفكاري عن  البداية، جلبُت  يف 
س ُيعطي  أتعلَّمه. يف ذلك الوقت، مل أكن أرى ما أدركُته الحًقا أنَّ الكتاب املقدَّ
التكوين كانت أساَس  ة اخللق يف  أنَّ قصَّ للعدل. وتعلَّمت  األساس اجلوهريَّ 
س  املقدَّ الكتاب  أنبياِء  أدِب  الغرب10 وتعجُّ سطوُر  اإلنسانيَّة يف  احلقوِق  فكرِة 
عوات إىل العدل. بعد مرور سنوات، اكتشفُت أنَّ حركَة احلقوِق املدنيَّة يف  بالدَّ
سًة عىل  ا، كانت مؤسَّ مخسينيَّات القرن املايض وستِّينيَّاته، والتي ُأعجبُت هبا جدًّ
وجهِة نظِر الكنيسِة األمريكيَّة من أصٍل أفريقيٍّ عن اخلطيئِة واخلالِص أكثر منه 

عىل الَعلمنيَّة.11
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يَّة الالهوت استعداًدا للخدمة، قابلُت طالًبا أمريكيًّا من أصٍل  عندما ذهبُت إىل كلِّ
أفريقّي، اسمه إيلَورد إيلس (Elward Ellis)، وصار صديًقا يل ولزوجتي املستقبليَّة 
أوضاِع  بشأِن  أيًضا  ورصًيا  سخيًّا  إرشاًدا  إلينا  م  قدَّ وقد  كريستي.  كاثي  آنذاك 
ًة ونحن  ، وتعلُم ذلك’’ قاهلا مرَّ الظُّلِم يف ثقافِة الواليات املتَّحدة. ‘‘أنت عنصيٌّ
تريد  أن تكوَن كذلك، وال  ‘‘أنت ال تقصد  املطبخ. وأضاف:  إىل طاولة  نجلُس 
أن تكوَن كذلك أيًضا، لكنَّ هذه حقيقُتك. وال يمكنك فعُل يشٍء حياهلا’’. مثاًل 
‘‘عندما يفعل األمريكيُّون من أصٍل أفريقيٍّ األموَر بطريقٍة معيَّنٍة تقولون: »حسنًا 
هذه ثقافتكم«. لكْن متى ما فعل البِيض األمور بطريقٍة معيَّنٍة تقولون: »هذه هي 
حيحُة لفعلها« أنتم ال ُتدركون أنَّ هذه ثقافتكم فعاًل. وأنتم ال تَرون  الطَّريقُة الصَّ
ة،  أنَّ هناك الكثري من معتقداتكم وممارساتكم ثقافيَّة’’. أدَرْكنا حينها، بأساليَب عدَّ
أعراٍق  من  الناس  عىل  وَحَكْمنا  أخالقيَّة،  مبادَئ  الثقافيَّة  تيُّزاتنا  من  َجَعْلنا  نا  أنَّ

نا واَفْقناه. ًة، وما أثاَر دهَشَتنا أنَّ ته متينًة وحُمقَّ ُأخرى بَكونم أقلَّ شأًنا. كانت ُحجَّ

 ،(Hopewell, Virginia) ة األوىل يف هوپويل، ڤريجينيا  الراعويَّ أثناء خدمتي  يف 
رُت أن أنتسَب إىل برناَمج دكتوراه يف اخلدمة، وكان مرشوعي )‘‘أطروَحتي’’(  قرَّ
املسؤولني:  من  فِئَتان  املشيخيَّة  الكنيسة  تنظيم  هناك يف  ممسة.  الشَّ تدريب  عن 
ممسة هي مع الفقراء واملحتاجني، لكنَّ  ممسُة. تارييًّا خدمُة الشَّ الشيوُخ والشَّ
والتَّنظيف  يانة  الصِّ مسؤوليَّة  به  واسُتبِدَلْت  السنني،  بمروِر  ُفِقَد  اإلرَث  هذا 
تاريَخ  أدرَس  أن  الربنامِج  استشاريُّ  عيلَّ  أشاَر  الكنيسة.  يف  املاليَّة  والشؤون 
هذا  استعادِة  عىل  املشيخيَّة  الكنائس  ُتساعُد  أساليَب  وتطويَر  اإلداريِّ  املكتِب 

ة. اجلانِب املفقوِد من حياهتم الراعويَّ

ًة يل. ذهبُت إىل قسِم ‘‘اخلدمِة االجتمعيَّة’’  أخذُت هذا الواجَب وكانت عمليًَّة ُمغريِّ
يف إحدى اجلامعات القريبة، وأخذُت القائمة الكاملة للكتب املطلوب قراءهتا يف 
خدمة  حول  تارييًّا  بحًثا  أجريُت  الكتب.  تلك  والتهمُت  التأسيسيَّة،  الصفوف 
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يَّة مثل  ٍة ومنظَّمٍة يف املدِن األوروپِّ ل خدمٍة اجتمعيٍَّة عامَّ شممسة الكنيسة بوصفها أوَّ
ممسة، وألَّفت  جنيڤ وأمسرتدام وغالسكو. ابتكرُت دوراٍت تدريبيًَّة ملهاراِت الشَّ
للوعظ  ‘‘الكلمة’’  خدمَة  ُترافُِق  خدمٍة  يف  النظر  عىل  الكنيسة  قادة  ملساعدة  ًة  مادَّ

ة.12  ة واالقتصاديَّ يَّ والتعليم، وهي خدمُة ‘‘العمل’’ لتسديِد حاجات الناس املادِّ

يَّة ويستمنسرت الالهوتيَّة  ة يف ڤريجينيا، ذهبُت للتعليم يف كلِّ بعد خدمتي الراعويَّ
(Westminster Seminary) يف فيالدلفيا (Philadelphia). وكان يف قسمي أربعُة 

أشخاٍص من اهليئة األكاديميَّة يعيشون يف املدينة، وعلَّموا عن اخلدمة للمدينة. 
هاب إىل اجتمع القسم ألُميض نحو مخس عرشة  ُر بالذَّ يف كلِّ أسبوع، كنُت ُأبكِّ
كان   .(Harvie Conn) كون  هارڤي  اهليئة،  رئيس  مع  فرديٍّ  حديٍث  يف  دقيقة 
بالكامِل  ومدرًكا  شغٍف،  بكلِّ  املدينة  يف  والعمل  الَعيش  جُتاَه  ملتزًما  هارڤي 
أنَّ ما  ُأدرك  ام،  األيَّ بالذاكرة إىل تلك  املجتمع. عندما أعود  املمنهج يف  للظُّلم 
ووعُظ  العدل  صنُع  ‘‘الكرازة:  كتيِّبه  قرأُت  أختيَّل.  ممَّا  بكثرٍي  أكثر  منه  تعلَّمته 
مخسة  منذ   (Evangelism: Doing Justice and Preaching Grace) 13’’النعمة

وعرشين سنة، وقد ُغِرَسْت أفكاره عن اهلل والكنيسة بعمٍق يف تفكريي.

عام 1989م َقبِلُت دعوًة لالنتقاِل إىل وسِط مدينِة نيويورك وبدِء رعيٍَّة جديدة، 
مدفوًعا   (Redeemer Presbyterian Church) املشيخيَّة  الفادي  كنيسة  اسمها 
يف  املدن  كنائس  يف  هبا  مررُت  التي  اخلربات  وبكلِّ  هارڤي،  تعليم  من  بإهلاٍم 

فيالدلفيا يف ثمنينيَّات القرن العرشين.

عن النعمة واإلنسان العادل

العميقة ما بني بلدٍة جنوبيَّة صغريٍة يف هوپويل،  هناك الكثرُي من االختالفات 
ما  متاًما  متشاهًبا  واحًدا  أمًرا  هناك  لكنَّ  العمالقة.  نيويورك  ومدينة  ڤريجينيا، 
بينهم. تفاجأت من وجود عالقٍة مبارشٍة ما بني َفْهم الشخص لنعمة اهلل واختباره 
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ة عن  هلا، وشغفِه بالعدِل والفقراء. يف ِكال املكاَنني، كلَّم وعظت العظَة التقليديَّ
أكثَر  أنَّ  اكتشفُت  انيَّة،  املجَّ بالنعمة  رنا  ُيرِّ أيًضا  وهو  بالعدل،  ُيعاملنا  اهلل  أنَّ 
اسني للمظامل االجتمعيَّة املحيطِة هبم. لقد اخترَب  املتأثِّرين بالرسالة صاروا حسَّ
العقيم  الفهم األخالقيِّ  إذ ختىلَّ عن  ا؛  تغيرًيا جذريًّ كنيستي هبوپويل  رجٌل يف 
ة. وهذا  انيَّة وغري املستحقَّ للحياة، وأدَرَك أنَّ خالَصه مبنيٌّ عىل نعمِة يسوع املجَّ
َد فيه ِدفًئا وسعادًة وثقًة عىل مرأى من اجلميع. لكْن كان لذلك أثٌر آخُر  َولَّ ما 
ا َطوال حيايت’’. كنُت مذهواًل  ام: ‘‘لقد كنُت عنصيًّ مدهٌش. قال يل يف أحد األيَّ
من َقوله هذا؛ ألنَّني مل أُكْن قد وعظُت له أو للرعيَّة عن هذا املوضوع بعُد. لقد 

ته. ايّت، أدرَك أنَّه َفَقَد عنصيَّ ه الذَّ يسيَّته وبرَّ اكتشَف ذلك بنفسه. عندما َفَقَد فرِّ

مذِهاًل  كتيًِّبا  هارڤرد  جامعة  من   (Elaine Scarry) سكاري  إيلني  كتبْت 
 14.(On Beauty and Being Just) العادل’’  واإلنسان  اجلمل  ‘‘عن  بعنوان: 
ات،  الذَّ عىل  تركيًزا  أقلَّ  جيَعُلنا  للَجمل  اختباَرنا  أنَّ  هي  أطروحتها  وكانت 
نني أنَّ رؤيَة مجاِل نعمِة اهلل يف  وأكثَر انفتاًحا عىل العدل. والحظُت عىل مرِّ السِّ

ٍة نحو العدل.  املسيح َيقوُد الناَس بقوَّ

س مرِشٌد موثوٌق به، وأيًضا  ٌه إىل املؤمنني بأنَّ الكتاب املقدَّ هذا الكتاب إًذا موجَّ
إىل املتسائلني إْن كان للمسيحيَّة أثٌر إجيايبٌّ يف العامل. أمتنَّى لو أدرَك املؤمنون أنَّ 
شني. وأودُّ أيًضا أن  س هي العدل للفقراء واملهمَّ الرسالَة األساسيََّة للكتاب املقدَّ
ا قمعيًّا، بل  َس ليس نصًّ ى َمن ال يؤمنون باملسيحيَّة كي يروا أنَّ الكتاَب املقدَّ أتدَّ
هو األساُس للفهِم املعارِص حلقوِق اإلنسان. يف صفحات هذا الكتاب، سأبدُأ 
كيف  ح  وُأوضِّ س،  املقدَّ الكتاب  من  مبارشًة  مأخوذٍة  للعدل  بدعوٍة  فصٍل  كلَّ 
خّي. ال  يمكن أن تصبَح هذه الكلمُت األساَس للمجتمِع اإلنساينِّ العادِل والسَّ
م للكثرييَن طريقًة جديدًة يف  اء معي، لكْن أرجو أن أقدِّ ُع أن يتَّفَق مجيُع القرَّ أتوقَّ

س والعدل والنعمة. التفكري بشأن الكتاب املقدَّ
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ما معنى أن نصنَع العدل؟

َيْطُلُبُه  َوَماَذا  َصالٌِح،  ُهَو  َما  اإِلْنَساُن  ا  َ َأيُّ َك  َأْخَبَ َقْد 
َة، َوَتْسُلَك  ْحَ ، إِلَّ َأْن َتْصنََع احلقَّ َوُتِبَّ الرَّ بُّ ِمنَْك الرَّ

ُمَتَواِضًعا َمَع إهِِلَك.

ميخا 6: 8 15

اًل’’ ‘‘لم أعرْف َمن سيطلق النار عليَّ أوَّ

تواظُب  سيِّدة  وهي   ،(Heather) هيَذر  السيِّدة  األخرية  اآلونة  يف  التقيُت 
 (Harvard Law للقانون  يَّة هارڤرد  كلِّ جها يف  بعد خترُّ عىل حضور كنيستي. 
منهاتن  جيٍِّد يف رشكة حماماة كربى يف  بدخٍل  (School، حصلت عىل عمٍل 

ق  (Manhattan). كان ذلك حلًم ملعظم املهنيِّني الشباب الطموحني، وقد تقَّ

يف حياهتا. كانت حماميًة لرشكٍة بنفوٍذ واسع، وكانت تيا ‘‘احلياة بمْلِئها’’ يف 
ىض. لقد َرِغَبْت  املدينة. ومع كلِّ ذلك، فقد خيَّم عليها شعوٌر غريٌب بعدِم الرِّ
ت بأفراد املجتمِع العاجزين عن َدْفع  يف أن ُتِدَث فارًقا يف حياة األفراد، واهتمَّ
لو الرشكة حيث تعمل. أصبَحْت  ما ُيساوي األُجور الباهظة التي يدفعها موكِّ
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مساعدَة النَّائب العامِّ ملدينة نيويورك، حيث كان الكثري من املجرمني الذين 
حاكَمْتهم أشخاًصا استغلُّوا الفقراء، وال سيَّم النساِء الفقريات.

كان  املايض،  القرن  ثمنينيَّات  منتصف  يف  الالهوت  يَّة  كلِّ يف  تدرييس  أثناء  يف 
ا اسمه مارك غورنيك (Mark Gornik). ذات يوم كنَّا نقف عند  يب شابًّ أَحُد طالَّ
الطابعة، وأخربين بأنَّه سينتقُل ليعيش يف ساندتاون (Sandtown)، وهو أحُد أفقر 
ر دهشتي حينها. عندما  ها خطورًة. أتذكَّ األحياء يف بالتيمور (Baltimore) وأشدِّ
ٍة انتقَل  سألُته عن السبب، قال ببساطة: ‘‘لصنع العدل’’. مضْت عقوٌد عىل آخِر مرَّ
فيها أشخاٌص بِيض إىل حيِّ ساندتاون. مل يُكْن جليًّا يف سنواهتم األوىل هناك إذا 
طُة أنَّني  ‘‘اشتبهِت الرشُّ كان األمُر سينجح أم ال. أخرَب مارك أحد الصحفيِّني: 
رات أنَّني رشطّي. لذا يف الفرتة األوىل يل هناك  اُر املخدِّ رات، وظنَّ جُتَّ تاجُر خمدِّ
مع  مارك  س  أسَّ السنوات  بمرور  لكْن  اًل’’.  أوَّ عيلَّ  الناَر  سيطلق  َمن  أعرف  مل 
قادٍة آخرين يف املنطقة كنيسًة وجمموعًة شاملًة من اخلدمات أحدثِت التغيرَي يف 

املجتمع ببطٍء.16

والفقراء  بامُلسَتضَعفني  اهتمَّ  لكنَّهم  وآمنة،  مريٌة  ومارك  هيَذر  حياة  أنَّ  مع 
ما تضحياٍت شخصيًَّة طويلَة األَمِد يف سبيِل خدمة  شني يف جمتمعنا، وقدَّ واملهمَّ

مكاسِب هذه الفئات وحاجاهتم وقضاياهم.

س ما يعنيه ‘‘صنُع العدِل’’. وذلك بحسب الكتاب املقدَّ

العدُل هو االهتمام بالُمستَضَعفين

ص ميخا 6: 8 أسلوَب احلياة الذي يريُدنا اهلل أن نحياُه. ومعنى أن نسرَي  ُيلخِّ
مع اهلل بتواضٍع أن نعرَفه حقَّ املعرفة، ونكون منتبهني إىل ما يرغُب فيه ويبُّه. 
هذان  يبدو  الرمحة’’.  وُتِبُّ  احلقَّ  ‘‘َتصنُع   : النصُّ ُيشرُي  ذلك؟  يتألَُّف  وممَّ 
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محة’’ هي  ة ‘‘للرَّ ا خمتلَفني، لكنَّهم ليسا كذلك.17 الكلمة العربيَّ األمران ظاهريًّ
ة  ‘‘خيسيد’’ (chesedh)، أي نعمُة اهلل وعطفه غرُي املرشوطني. الكلمة العربيَّ

ُد كلمُة  ‘‘للعدل أو احلّق’’ هي ‘‘ميشپات’’ (mishpat). يف ميخا 6: 8، ‘‘ُتشدِّ
احلالِة  عىل  )خيسيد(  الرمحة  وكلمُة  الفعِل،  عىل  )ميشپات(  العدِل/احلقِّ 
القلبيَّة )أو الدافع( وراَء الفعِل’’.18 ينبغي لنا إًذا أن نصنَع العدل/احلقَّ من 

منطلق املحبَّة الرحيمة لكي نسرَي مع اهلل.

القديم.  العهد  نصِّ  يف  ة  مرَّ مئَتي  من  أكثر  عة  متنوِّ بصيٍغ  ‘‘ميشپات’’  كلمة  َتِرُد 
الالويِّني 24:  ر نصُّ  ُيذِّ لذا  بإنصاف.  الناس  فهو معاملُة  معناها األسايسُّ  ا  أمَّ
القانون[...َلُكْم.  ]سيادة  َواِحٌد  ‘‘ُحْكٌم  يكون  أالَّ  مغبَّة  من  القديَم  الشعَب   22
’’. معنى ‘‘ميشپات’’ هو التربئة أو اإلدانة بحسب وقائع  اْلَغِريُب َيُكوُن َكاْلَوَطنِيِّ
ُمقرِتفو  يناَل  أن  ينبغي  االجتمعيَّة.  أو  الِعرقيَّة  املكانة  عن  النظِر  بغضِّ  القضيَّة، 
ُمعاقبة  د  جمرَّ من  أكثر  ‘‘ميشپات’’  كلمة  تعني  لكْن  ذاهتا.  العقوبَة  نفِسه  الذْنب 
تثنية 18 بوجوِب  ه  الناس حقوقهم. ويوجِّ إيالَء  أيًضا  تعني  اإلثم؛ فهي  فاعيل 
عُم بأنَّه  دٍة من َدْخل الناس. يوَصْف هذا الدَّ َدْعِم كهنة خيمة االجتمع بِنسَبٍة حُمدَّ
‘‘اْقِض  نقرأ:  لذا  ِقسمتهم.  أو  نصيبهم  يعني  والذي  الكهنة’’  )ميشپات(  ‘‘حقُّ 

إًذا هو  ‘‘ميشپات’’  )أمثال 31: 9(. معنى  َوامْلِْسِكني’’  اْلَفِقرِي  َعِن  َوَحاِم  بِاْلَعْدِل 
ونه، إْن كان ذلك عقوبًة أو محايًة أو عناية. إعطاء الناس ما يستحقُّ

سَتظهُر  القديم،  العهد  يف  الكلمة  استخدام  سياق  يف  نَظْرنا  إْن  السبب  هلذا 
االهتمَم  وَتكراًرا  ِمراًرا  ‘‘ميشپات’’  يصُف  األشخاص.  من  ة  عدَّ فئاٌت  لنا 
‘‘الرباعيَّة  ون  املدعوُّ هؤالء  والفقراء-  والغرباء  واأليتام  األرامل  برعايِة 

امُلسَتْضَعَفة’’19- وَدْعم قضاياهم.
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‘‘َول َتْظلُِموا األَْرَمَلَة َول اْلَيتِيَم َول اْلَغِريَب َول اْلَفِقرَي، 
َأْن  َفَأَبْوا  َقْلبُِكْم.  َأِخيه يف  َعَل  ا  ِمنُْكْم َشًّ َأَحٌد  ْر  ُيَفكِّ َول 
ْمع’’  ُلوا آَذاَنُْم َعِن السَّ ُيْصُغوا َوَأْعَطْوا َكتًِفا ُمَعانَِدًة، َوَثقَّ

ا 7: 10-9(. )زكريَّ

ة اجتمعيَّة.  ة قوَّ مل تكن هلذه الفئات األربع يف جمتمعات ما قبل احلداثة الزراعيَّة أيَّ
فقد عاشوا عىل مستَوى الكفاف، وكانوا عىل َشفري املجاعة إْن كان هناك غزٌو 
هذه  اتَّسعت  واليوم  بسيطة.  اجتمعيٍَّة  اضطراباٍت  وقوع  د  ملجرَّ أو  جماعة،  أو 
نِّ  السِّ وكبار  دين  واملرشَّ املهاجرين  ل  والعمَّ الالجئني  أيًضا  لتشمَل  الرباعيَّة 

واألمُّ التي تعيُل عائلَتها وحَدها.

س، ُيمكن تقييم ‘‘ميشپات’’ أو عدالة جمتمع ما بأسلوِب  بحسب الكتاب املقدَّ
َد افتقاٍر إىل  معاملته هلذه اجلمعات. وليس إمهاُل حاجات أفراد هذه الرباعيَّة جمرَّ
محِة أو العطاء، بل هو تعدٍّ عىل العدل )ميشپات(. ُيبُّ اهلل أصحاب أضعِف  الرَّ
َيعنيه  ما  به. هذا  نتمثَّل  أن  لنا  وينبغي  ٍة واجتمعيَّة، ويدافع عنهم  اقتصاديَّ ٍة  قوَّ

‘‘صنُع العدل’’.

ُد العدُل شخصيََّة اهلل يُجسِّ

ِل النصوص التالية: ملَ جيدُر بنا االهتمُم بامُلسَتضَعفني؟ ألنَّ اهللَ هيتمُّ هبم. تأمَّ

ُخْبًزا  املْعطِي  لِْلَمْظُلوِمنَي،  ]ميشپات[  ُحْكًم  املْجِري 
بُّ َيْفَتُح َأْعنُيَ اْلُعْمِي.  ى. الرَّ بُّ ُيْطلُِق األَْسَ لِْلِجَياِع. الرَّ
َفُظ  بُّ َيْ يِقنَي. الرَّ دِّ بُّ ُيِبُّ الصِّ ُم املنَْحننَِي. الرَّ بُّ ُيَقوِّ الرَّ
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اِر  األَْشَ َطِريُق  ا  َأمَّ َواألَْرَمَلَة،  اْلَيتِيَم  َيْعُضُد  اْلُغَرَباَء. 
ُجه )مزمور 146: 9-7(. َفُيَعوِّ

َواألَْرَمَلة،  اْلَيتِيِم  ]ميشپات[  َحقَّ  انُِع  إهَِلُكْم...الصَّ بَّ  الرَّ َأنَّ 
َواملِحبُّ اْلَغِريَب لُِيْعطَِيُه َطَعاًما َولَِباًسا )تثنية 10: 18-17(.

هذه  عن  مدافًعا  بوصفه  اهلل  فيها  م  ُيقدَّ التي  ات  املرَّ عدِد  رؤية  الالفت  من 
يسألني  عندما  ذلك.  يَّة  أمهِّ مالَحظِة  عدم  من  حذاِر  امُلسَتضَعفة.  الفئات 
مك للحضور؟’’ عادًة أقرتح أن يقولوا: ‘‘تيم َكِلر،  الناس: ‘‘كيف تودُّ أن ُنقدِّ
ُأموًرا  أفعُل  أنا  نيويورك’’. دون شّك،  املشيخيَّة يف  الفادي  كنيسة  خادم يف 
ة. الِحْظ إًذا،  ُأخرى، لكنَّ هذا هو األمُر األسايسُّ الذي أفعله يف احلياة العامَّ
نو الوحي اهللَ عىل أنَّه ‘‘َأُبو اْلَيَتاَمى َوَقايِض األََراِمل’’  م مدوِّ يَّة أن ُيقدِّ مدى أمهِّ
يف  اهلل  يفعلها  التي  األساسيَّة  األموِر  من  واحٌد  هذا   .)5-4  :68 )مزمور 

العامل. فهو يقف يف صفِّ الضعفاء وينارِص قضاياهم.

يه دارُس الكتاِب  ة هذا التعبري يف العامل القديم. ُيسمِّ ر علينا فهُم مدى ثوريَّ يتعذَّ
‘‘العدَل   (Vinoth Ramachandra) َرمَشندرا  ڤينوث  السرييالنكيُّ  ِس  املقدَّ
امللوُك  كان  تقريًبا  القديمة  احلضارات  مجيع  يف  إنَّه  قائاًل  ويكتُب  الكاِشَف’’. 
ة اآلهلة التي كانت  وُنخبُة املجتمع والكهنُة والقادُة العسكريُّون واسطَة جتيلِّ قوَّ
إًذا هي معارضُة اآلهلة.  داعمًة هلم دوًنا عن املنبوذين. فمعارضُة قادِة املجتمِع 
‘‘لكْن هنا يف رؤية الشعب القديم املقابِلة’’  مل يقف اهلل يف صفِّ الذكور أصحاب 
‘‘اليتيم واألرملة والغريب’’. ويمرس ُسلطتُه يف  الرفيعة بل يف صفِّ  املناصب 
َبَرَز اهللُ- عىل خالف آهلة  التاريخ يف سبيل دعمهم.20 لذا منذ األزمنة القديمة 

َعفاء ولعدالة الفقري. األديان األخرى- منارًصا للضُّ
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هل يُناصرُ اهلل الفقراء؟

ِس بعدٍد من املؤمنني- مثل الالهويتِّ الالتينيُّ  َدَفَع هذا التشديُد يف الكتاب املقدَّ
يز (Gustavo Gutiérrez)- إىل احلديث بشأِن ‘‘الفقراِء بوصفهم  غوستاڤو غوتيريِّ
َضوء  يف  سيَّم  ال  خطًأ،  ذلك  يبدو  األوىل  للوهلة  اهلل.21  لدى  َل’’  املفضَّ اخِلياَر 
أو  لألغنياء  أفضليٍَّة  إعطاء  مغبَّة  من  ر  ُيذِّ الذي  موسى  ناموِس  من  نصوٍص 
يقول  َس  امُلقدَّ الكتاَب  لكنَّ   .)17-16  :1 تثنية   ،15  :19 )الويِّني  الفقراء 
أنَّه امُلدافُِع عن األغنياء. ومع أنَّ  إنَّ اهللَ هو امُلدافُِع عن الفقراء، وال يذُكر بتاًتا 
بعَض النصوِص تدعو إىل صنِع العدِل ألشخاٍص من الطبقات امليسورة أيًضا، 

ات. فالنُّصوص التي تدعو إىل صنِع العدل للفقراء تفوُقها بعرشات املرَّ

نيكوالس  الفيلسوف  لكنَّ  معاملًة غري عادلة،  األغنياُء  ُيعاَمُل  أْن  يمكُن  ملاذا؟ 
الطبقات  أنَّ  اجليلِّ  من  إنَّ  يقوُل   (Nicholas Wolterstorff ) والرتستورڤ 
االجتمعيَّة األدنى هي ‘‘األكثُر ُعرضًة للظُّلم بصورٍة غري متكافئة )مقارنًة بفئات 
املجتمع األُخرى(، ويقعون أيًضا ضحيَّته فعليًّا وبصورٍة غري متكافئة. فالظُّلم 
ع بالتساوي’’.22 فمن املنطقيِّ أن ُيستسَهَل وقوُع الظُّلِم عىل األشخاص  ال يوزَّ
الذين ال يمَتِلكون املاَل أو املكانَة االجتمعيَّة ليدافعوا عن أنفسهم. إذ ليس يف 
ُل تكاليف االستشارة القانونيَّة، وهذا ما أدرَكْته جيًِّدا صديقتي  ُوسع الفقري تمُّ
هيَذر. فالفقراء يف الغالب هم ضحايا الرسقة- أحد أكثر أشكال الظُّلم شيوًعا- 
األغنياء  ضدَّ  ه  املوجَّ العنف  مع  جتاُوًبا  القانون  تطبيق  عمليَُّة  تكون  ما  وعادًة 
وأصحاِب النفوذ أرسَع وأشَمَل منه يف قضايا الفقراء. وَيُلُص والرتستورڤ إىل 
القول إنَّ ‘‘عىل املرِء تديد مواطِِئ أشنع املظامل وأشدِّ االستضعاف. وإذا كانت 
ُز املرُء اهتممه عىل تصحيح ذلك’’.23 باختصار،  هم، ُيركِّ العوامل األُخرى يف صفِّ
فيَّة هم الضعفاء، فإنَّ اهلل يوليهم  ة التعسُّ نظًرا إىل أنَّ األشخاَص املقموعني بالقوَّ

ا، ويوزون مكانًة مميَّزًة يف قلبه.  اهتمًما خاصًّ
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ُكلِّ  َدْعَوى  يِف  األَْخَرِس  ألَْجِل  َفَمَك  ‘‘اْفَتْح  يقول:  إذ 
َيتِيٍم...’’ )أمثال 31: 8(.

إْن كانْت يف شخصيَِّة اهلل َغرْيٌة عىل العدل لُيعطي أرقَّ حمبَّته )أحشاء رمحة بحسب 
عفاء يف املجتمع، فكيف ينبغي  س( وينخرَط أعمَق انخراٍط مع الضُّ الكتاب املقدَّ
عفاء وامُلستضَعفني  ني بالضُّ لشعب اهلل أن يكون؟ ينبغي أن يكونوا أناًسا ِمثَلُه ُمهتمِّ
بكلِّ شغف. لقد وضَع اهلل اهتمَمه بالعدِل يف صميِم قلِب عبادة الشعب القديم 

وحياهتم االجتمعيَّة هبذه النصوص: 

َوَيُقوُل  َواألَْرَمَلة.  َواْلَيتِيِم  اْلَغِريِب  َحقَّ  ُج  ُيَعوِّ َمْن  َمْلُعوٌن 
ْعب: آمني )تثنية 27: 19(. َجيُع الشَّ

ا َوَعْدًل، َوَأْنِقُذوا املْغُصوَب ِمْن َيِد  : َأْجُروا َحقًّ بُّ هَكَذا َقاَل الرَّ
الظَّاِل، َواْلَغِريَب َواْلَيتِيَم َواألَْرَمَلَة. ل َتْضَطِهُدوا َول َتْظلُِموا، 

َول َتْسِفُكوا َدًما َزكِيًّا يِف هَذا املْوِضع )إرميا 22: 3(.

االجتمعيَّة  العدالِة  من  ثقافًة  ُينِشَئ  أن  القديم  الشعب  ُة  مأموريَّ كانت  لقد 
للعامل.  اهلل وشخصيَّتِه  دوا جمَد  لُيجسِّ الطريقُة  ا  إنَّ إذ  واملسَتضَعفني؛  للفقراء 
؛ ألنَّ فيه ُيطَلب إىل الشعب القديم حْفظ وصايا  ا مهمًّ ُيعدُّ تثنية 4: 6-8 نصًّ
اهلل،  رشائع  عىل  سني  املؤسَّ وسالمه  جمتمعهِم  لعدالِة  العاملِ  أمُم  فتنُظَر  اهلل، 

فينجِذبوَن إىل حكمِة اهلل وجمده.24

ه اإلهانة إليه هو، وعندما ُنكرم  نا بإهانتنا الفقراء نوجِّ هلذا السبب يقول اهلل إنَّ
ِم املؤمنون رصاَخ الفقراِء  ده هو )أمثال 14: 31(. ما مل ُيكرِّ نا ُنَمجِّ الفقراء فإنَّ
م َيسرتون  موا اهلل- مهم كانت دعوهتم- وذلك ألنَّ م لن ُيكرِّ ومطالَبهم فإنَّ
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نا َنجِذُب انتباَه العامل. َس ذواَتنا للُفقراء، فإنَّ مَجاَله عن أعنُيِ العامل. عندما ُنكرِّ

ة الرومانيَّة، حازت مساعداهُتم  يًَّة يف اإلمرباطوريَّ حتَّى عندما كان املسيحيُّون أقلِّ
الفقري  نحامَي عن  أن  ينبغي  ُنكِرَمُه  لكي  آنذاك.  اجلميع  احرتاَم  للفقراء  ُة  اخلريِّ

واملحتاج )إرميا 22: 16(.

العدُل هو عالقاٌت سليمة

الشديد  االهتمم  د  جمرَّ من  أكثَر  تشمُل  العدِل  بشأن  الكتابيَّة  الفكرة  فحوى  إنَّ 
ًة ُأخرى يمكُن ترمَجُتها ‘‘اإلنساَن  لنَا كلمًة عربيَّ بالفقراء. وسنزداُد بصريًة إذا تأمَّ
‘‘تَصَدَقه’’  هي  والكلمة  الباّر’’.  ‘‘اإلنساَن  عادًة  ُترتجُم  ا  أنَّ رغم  العادَل’’ 
س  ف دارُس الكتاب املقدَّ ليمة. ُيعرِّ (tzadeqah) وُتشرُي إىل حياِة العالقات السَّ

‘‘يف  ييا  الذي  الشخُص  بأنَّه  ‘‘باّر’’  كلمِة  معنى   (Alec Motyer) موتري  ألِك 
انسجاٍم مع اهلل، لذا َيلَتِزُم تقويَم العالقاِت األُخرى يف حياته’’.25

’’ حتًم؛ ألنَّه يدوُر حوَل العالقات.  س ‘‘اجتمعيٌّ معنى ذلك أنَّ الربَّ يف الكتاب املقدَّ
رون  س، ُيفكِّ ’’ يف الكتاب املقدَّ اِء املعارصين كلمَة ‘‘الربِّ عندما ُيصادُف غالبيَُّة القرَّ
ة اجلنسيَّة أو املثابرِة عىل  فيها عىل األرجح ضمن نطاِق القداسِة الشخصيَّة، كالعفَّ
س تشرُي  املقدَّ الكتاب  ‘‘تَصَدَقه’’ يف  س. لكنَّ كلمة  املقدَّ الكتاب  الصالِة وقراءة 
ِة واالجتمعيَِّة بعدٍل  ف املرُء يف كلِّ العالقاِت األرسيَّ إىل احلياِة اليوميَّة حيُث يتصَّ
وسخاٍء ومساواة. فليس ُمسَتهَجنًا إًذا اكتشاُف أنَّ ‘‘تَصَدَقه’’ و‘‘ميشپات’’ ُذِكرتا 

س. ة يف الكتاب املقدَّ اٍت عدَّ مًعا مرَّ

’’ و‘‘العدَل  يه بعُض الدارسني ‘‘العدَل األسايسَّ تتطابُق الكلمتان تقريًبا يف ما ُيسمِّ
‘‘ميشپات’’، الذي يعني ُمعاقبَة فاعيل اإلثم  التقويمّي’’.26 العدُل التقويميُّ هو 
واالعتناِء بضحايا امُلعاملِة الظاملة. العدُل األسايسُّ أو ‘‘تَصَدَقه’’ هو سلوٌك- لو 
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عمَّ العاملَ ُكلَّه- لصاَر العدُل التقويميُّ أمًرا غرَي رضورّي؛ إذ سيعيُش اجلميُع يف 
عالقاٍت سليمٍة باآلخرين.27 ومع أنَّ ‘‘تَصَدَقه’’ هي أن نكوَن يف عالقٍة سليمٍة 
لنا مقطٌع من ِسفر  ُح  الناجتة عنها هي اجتمعيٌَّة بحّق. يوضِّ الربِّ  باهلل، فإنَّ حياة 

أيُّوب ما يبدو عليه هذا النوُع من الربِّ أو اإلنسان الباّر:

ا  ‘‘إْن ُكنُْت َرَفْضُت َحقَّ ]ميشپات[ َعْبدي َوَأَمتي يف َدْعَواُهَ
َمنَْعُت  ُكنُْت  إْن  اهللُ؟...  َيُقوُم  َأْصنَُع حنَي  ُكنُْت  َفَمَذا   ، َعَلَّ
َأَكْلُت  َأْو  األَْرَمَلة،  َعْينَي  َأْفنَْيُت  َأْو  ُمَرادهْم،  َعْن  املَساكنَي 
َكَب  صَباَي  ُمنُْذ  َبْل  اْلَيتيُم.  منَْها  َأَكَل  َفَم  َوْحدي  ُلْقَمتي 
ي َهَدْيُتَها. إْن ُكنُْت َرَأْيُت َهالًكا  عنْدي َكَأٍب، َومْن َبْطن ُأمِّ
ُتَبارْكني َحَقَواُه َوَقد  لَعَدم الّلْبس َأْو َفقرًيا بال كْسَوٍة، إْن َلْ 
ة َغنَمي. إْن ُكنُْت َقْد َهَزْزُت َيدي َعَل اْلَيتيم مَلَّا  اْسَتْدَفَأ بَجزَّ
َرَأْيُت َعْوين يف اْلَباب، َفْلَتْسُقْط َعُضدي مْن َكتفي، َوْلَتنَْكرْس 
ذراعي مْن َقَصَبتَها...َفهَذا َأْيًضا إْثٌم ُيْعَرُض لْلُقَضاة، أليَنِّ 

َأُكوُن َقْد َجَحْدُت اهللَ مْن َفْوُق’’ )أيُّوب 31: 28-13(.

ُيشري فرنسيس آي. أندرسون (Francis I. Anderson) يف تفسريه لِسفر أيُّوب 
أخالقيَّات  دراسِة  موضوِع  يف  س  املقدَّ الكتاب  يف  النصَّ  هذا  يَّة  أمهِّ مدى  إىل 
ُم صورًة كاملًة عن الطريقِة التي ينبغي للشعِب القديم  عِب القديم. فهو ُيقدِّ الشَّ
بالكامل... اجتمعيٌّ  هو  اجليِّد  السلوك  ]أليُّوب[  له  ‘‘فَوفًقا  ييا،  أن  البارِّ 
ا كانت مكانته  وصوُت ضمريه ُيربه...إغفاُل صنِع اخلرِي أليِّ إنساٍن آخَر- أيًّ

االجتمعيَّة- هو إهانٌة جسيمٌة هلل’’.28
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نرى  حلياته.  أيُّوب  ُمراجعة  يف  وفعِله  بالعدل  احلياُة  تعنيه  ما  عنارِص  كلُّ  تربُز 
ْمُت  ًما يف َقول أيُّوب: ‘‘َوَدْعَوى مَلْ َأْعِرْفَها َفَحْصُت َعنَْها. َهشَّ عداًل مبارًشا ومقوِّ
أيُّوب واَجه  اْلَفِريَسَة’’ ويعني هذا أنَّ  َأْسنَانِِه َخَطْفُت  َبنْيِ  َوِمْن  الظَّامِلِ،  اَس  َأرْضَ
األشخاص الذين استغلُّوا امُلسَتضَعفني. وقد يعني يف عاملنا اليوم مقاضاَة الذين 
يِضبون النِّساَء الفقريات وَيسَتِغلُّونم وَيرِسقوَنم. لكنَّه قد يعني أيًضا أن يضغَط 
يَّة إىل أن َيستجيبوا للنِّداءات واجلرائم  املؤمنون باحرتاٍم عىل مراكز الرشطة املحلِّ
َعة ذاهتا عندما يستجيبون للقسم الغنّي. ومثٌل  يف القسم الفقري من املدينِة بالرسُّ
آخر عىل ذلك هو تأسيُس منظَّمٍة ُتقايض رشكاِت اإلقراض وتناهُضها، ال سيَّم 

التي تفرتُس الفقراء واملسنِّني بممرساٍت غري رشيفٍة وُمسَتِغلَّة.

ًة عىل ما يمكننا تسِمَيتُه بالعدالة األساسيَّة أو احلياة  م لنا أيُّوب أيًضا أمثلًة عدَّ ُيقدِّ
أن  و‘‘َأٌب...لِْلُفَقَراِء’’.  لِْلُعْرِج’’  َوَأْرُجاًل  لِْلُعْمِي،  ُعُيوًنا  ‘‘ُكنُْت  يقول:  إذ   . بالرِبّ
يكون ‘‘أًبا’’ أي أنَّه اهتمَّ بحاجات الفقراِء كم ُيلبِّي الوالدان حاجاِت أطفاهلم.29 
َد بأنفسنا حاجاِت ذوي احلاجات  ص الوقَت لنُسدِّ يعني هذا يف عاملنا أن ُنخصِّ
ٍة جديدٍة خلدمِة  ة أو املسنِّني أو اجلياع يف مناطقنا. أو تأسيَس مجعياٍت خرييَّ اخلاصَّ
اهتمماِت تلك الفئاِت من املجتمع. لكن قد يعني أيًضا أن تتبنَّى جمموعُة عائالٍت 
عاٍت  َة يف منطقٍة فقرية، مع تقديم تربُّ من القسم الثريِّ يف املدينة، املدرسَة العامَّ

ع ُبغية تسني جودِة التعليم. سخيٍَّة هلا، سواء مساَعداٍت َعينيَّة أم ساعاِت تطوُّ

َيزيُدنا أيُّوب يف الفصل احلادي والثالثني بتفاصيَل أكثَر بشأن البارِّ أو حياة العدل. 
احلاجاِت  إيفاء  ‘‘امُلراد’’  كلمة  تعني  ال   .)16 )العدد  املساكني’’  ‘‘ُمراد  ُيلبِّي  إذ 
األساسيَّة من غذاٍء ومأوى. فهي تعني تويَل حياِة إنساٍن فقرٍي إىل هبجة. ثمَّ يقول 
ة الَغنَم’’ مع الفقري سيكون خطيًَّة جسيمًة وإساءًة  إنَّ عدم ُمشاركِة اخلبز أو ‘‘َجزَّ
ا’’؛  ‘‘خرييًّ اليوم عماًل  يه  بالتأكيد يفوق هذا ما نسمِّ إىل اهلل )العددان 23 و28(. 
ق فحسب، بل َينخِرُط فعليًّا يف حياة الفقراء واأليتام وذوي  إذ إنَّ أيُّوب ال يتصدَّ
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ال  واألرامُل  مبهجٍة  بحياٍة  الفقراُء  ينعَم  أن  يف  هي  فرغبُته  ة.  اخلاصَّ احلاجات 
بأن  يكتِف  مل  للُمحتاجنَي يف مجاعته.  احللوِل  بأنصاِف  يرَض  مل   . أعينُهنَّ ‘‘تفنى’’ 
ُيعطَيهم هباٍت صغريًة أو من باِب الواجِب اعتقاًدا منه أنَّ مصيَبَتهم وضعَفهم مها 

حاهلُم الدائم.

عندما ُتقرُن كلمتا ‘‘تَصَدقه’’ و‘‘ميشپات’’ مًعا، كم هي احلال يف أكثر من ثالثني 
س، يكون التعبرُي األفضل الذي ُيعطي املعنى هو ‘‘العدالة  ة يف الكتاب املقدَّ مرَّ
االجتمعيَّة’’.30 إنَّ متريَن العثوِر عىل نصوٍص ترُد فيها الكلمتان مقرتنَتني مًعا، ثمَّ 

ترمجتهم ملصطلِح ‘‘العدالة االجتمعيَّة’’ ُينري الذهَن. إليك َهذين املثَلني:

ِة  ‘‘ُيِبُّ ]اهلل[ الَعداَلَة الجتَِمِعيَّة. اْمَتأَلِت األَْرُض مْن َرْحَ
’’ )مزمور 33: 5(، وأيًضا، بِّ الرَّ

َول  بِِحْكَمتِِه،  احلكِيُم  َيْفَتِخَرنَّ  ل   : بُّ الرَّ َقاَل  ‘‘هَكَذا 
َبْل  بِِغنَاُه.  اْلَغنِيُّ  َيْفَتِخِر  َول  وتِه،  بَِجَبُ اجلبَّاُر  َيْفَتِخِر 
بُّ  الرَّ َأَنا  َأينِّ  َوَيْعِرُفنِي  َيْفَهُم  ُه  بَِأنَّ املْفَتِخُر:  لَِيْفَتِخَرنَّ  ِبَذا 
ِبذه  أليَنِّ  األَْرِض،  يِف  اجتَِمِعيًَّة  َوَعَداَلًة  ًة  َرْحَ انُِع  الصَّ

ّب’’ )إرميا 9: 24-23(. ، َيُقوُل الرَّ ُأَسُّ

خاَء ُن العدُل السَّ يتضمَّ

أنَّه  للفقراِء  اخلفاِء  يف  العطاَء  ي  ُنسمِّ ملاذا  قائلني:  اآلن  اء  القرَّ من  كثرٌي  يتساءل  قد 
عقاٌب  أي:  ‘‘ميشپات’’  حًصا  العدِل  معنى  أنَّ  املسيحيِّني  بعُض  يؤمن  ‘‘عدٌل’’. 
لفعل اإلثم فقط. ال ُيشري ذلك إىل اعتقاِدهم أنَّ عىل املؤمنني أالَّ يكرتثوا بمصيبِة 
خيِّ هو عمُل رمحٍة أو  ون عىل أنَّ مساعدَة امُلحتاج بالعطاِء السَّ الفقراء، لكنَّهم سُيصُّ
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 ’’(Charity) ’’تعاُطٌف أو إحساٌن، لكنَُّه ليس عداًل. رغم ذلك ُتشرُي كلمُة ‘‘اإلحسان
أمًرا  اإلحساُن  يكوَن  أن  يمكن  ال  اختيارّي.  لكنَّه  الح،  الصَّ أو  احلسِن  العمِل  إىل 
الكتاب  تعليم  ة  قوَّ مع  الرأُي  هذا  ينسجم  ال  لكْن  إحساًنا.  كان  ما  وإالَّ  ُملَزًما، 

ِس واتِّزانه. املقدَّ

بِّر’’ كم يف  ‘‘أعمل  العطايا للفقراء )الصدقة( كلمة  س عىل  املقدَّ الكتاب  ُيطلق يف 
اهلل،  ناموِس  عىل  ًيا  وتعدِّ إثًم  بسخاٍء  العطاء  عدم  يكون  وبذلك   .2-1  :6 متَّى 
د ُبخل. وأيًضا دَرْسنا وصَف أيُّوب لكلِّ ما فعلُه يف سبيل أن ييا حياَة  وليس جمرَّ
عدٍل وبِّر )أيُّوب 31(. إذ يدعو كلَّ تقاُعٍس عن مساعدِة الفقراِء خطيئًة وإساءًة 
ينونِة والعقاب )عدد 28(. من الالفت  إىل جالِل اهلل )العدد 23( واستحقاًقا للدَّ
للنَّظِر تشديُد أيُّوب أنَّه إْن ظنَّ نفَسه املالَك الوحيَد لكلِّ َخرياته، فسيكون ذلك إثًم 
يف حقِّ اهلل. فعدُم ‘‘مشاركة خبزه’’ ومقتنياتِه مع الفقراِء هو إثٌم يف حقِّ اهلل، لذا ُيعدُّ 

انتهاًكا لعدِل اهلل.

ا لتلك التي يف أيُّوب 31.  ِة حزقيال قائمًة مشاهبًة جدًّ ُيعطي مقطٌع آخٌر من نبوَّ

 )[tzadeqah]ا )تَصِدَقه يق [tzaddiq]( َوَفَعَل َحقًّ ا )تَصدِّ ‘‘َواإلْنساُن الَّذي كاَن َبارًّ
َيْغَتصب  َومَلْ  َرْهنَُه،  لْلَمْدُيون  َردَّ  َبْل  إْنَساًنا،  َيْظلْم  َومَلْ  )ميشپات(...  َوَعْداًل 
َيْأُخْذ  با، َومَلْ  اْغتَصاًبا َبْل َبَذَل ُخْبزُه لْلَجْوعان، َوَكَسا اْلُعْرَياَن َثْوًبا، َومَلْ ُيْعِط بالرِّ

ُمَراَبَحًة’’ )حزقيال 18: 5، 8-7(.

َوضٍع  يف  أشخاًصا  ليستغلَّ  االقتصاديَّ  مرَكزه  يستخدم  ال  البارُّ  الرجُل  هذا 
بالعبارة  اْغتَِصاًبا’’  ‘‘َيْغَتِصب  اقرتاُن نصِّ  أكثر هو  ُيثرُي االهتمَم  مايلٍّ سيِّئ. وما 
أنَّه ُيعطي الغذاَء والثياَب باستمراٍر للفقراء. واملعنى الضمنيُّ هنا:  التوضيحيَّة 
الفقراء، فأنت سارق. أنت ال تيا  إْن مل ُتشاِرك ما متلُك باستمراٍر وسخاٍء مع 
خاِء واالهتمِم مع ‘‘ميشپات’’ هبذا النصِّ  بالعدل.31 ال يقتُص هذا الربُط بني السَّ
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فقط. تدعو هذه النصوص مجيع الذين َيعملوَن بالعدِل ليشاركوا ما لدهيم مع 
املحتاجني، ألنَّ اهلل يفعُل كذلك:

لُِيْعطَِيُه  اْلَغريَب  َواملِحبُّ  َواألَْرَمَلة،  اْلَيتِيم  َحقَّ  انُِع  ‘‘الصَّ
ُكْم ُكنُْتْم ُغَرَباَء يف َأْرِض  َطعاًما َولِباًسا. َفَأِحبُّوا اْلَغريَب ألَنَّ

’’ )تثنية 10: 19-18(. ِمْصَ

ُعَقِد  َفكَّ   . ِّ الرشَّ ُقُيود  َحلَّ  َأْخَتاره:  َصْوًما  هَذا  ‘‘َأَلْيَس 
َأَلْيَس  نري.  ُكلِّ  َوَقْطَع  َأْحَراًرا،  املْسُحوقنَي  َوإِْطالَق  النِّري، 
َأْن َتْكرِسَ لِْلَجائع ُخْبَزَك، َوَأْن ُتْدِخَل املساكنَي التَّائِهنَي إَِل 
َعْن  َتَتغاَض  ل  َوَأْن  َتْكسوه،  َأْن  ُعْرَياًنا  َرَأْيَت  إَِذا  َبْيتَِك؟ 

حلِمَك’’ )إشعياء 58: 7-6(.

رغَم مجيع اجلهوِد املبذولِة للَفصِل بني ‘‘العدل’’ بوصفه عداًل قانونيًّا واملشاركَة 
خاَء الثوريَّ بوصفه عالمًة  راِن السَّ ‘‘بوصفها إحساًنا’’، فإنَّ حزقيال وأيُّوب ُيقدِّ
خاء يف  خُص العادُل ييا حياَة الصدِق واملساواة والسَّ عىل الَعيِش بالعدل؛ فالشَّ

كلِّ جماالِت احلياة.

الكثريين عند  أنَّ هناك أسباًبا وجيهًة وراء قلق  ُنكمل دراستنا  سنرى ونحن 
ثون بشأن ‘‘صنِع العدل’’. عادًة ما َيرنُّ هذا املصطلُح  سمعهم املسيحيِّني يتحدَّ
ومع  فحسب.  سيايسٍّ  طرٍف  إىل  وا  لينضمُّ مسَتِمعني  َحْشِد  ُبغيَة  شعاٌر  كأنَّه 
تقدَر  لن  س،  املقدَّ الكتاب  مع  لتعيَش حياًة منسجمًة  تسَعى  فإْن كنت  ذلك، 
ُنعطي  عندما  العدَل  نصنُع  فنحن  بِه.  واملناداِة  العدِل  مفهوِم  عن  تتغاىض  أن 
ُن صنُع العدِل تصويَب  ون بوصفهم خليقَة اهلل. ويتضمَّ البرَش مجيًعا ما يستحقُّ
وامُلسَتضَعفني.  الفقراء  ، ال سيَّم مع  خاَء واالهتمَم االجتمعيَّ والسَّ األخطاء، 
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النشاطاِت  من  واسٍع  َطيٍف  من  تتألَُّف  إذ  اهلل.  شخصيََّة  كهذه  حياٌة  ُد  جُتسِّ
مروًرا  اليوميَّة  احلياة  النَّاس يف  مع  ادقِة  والصَّ البسيطِة  التَّعاُمالِت  انطالًقا من 
نشاٍط  إىل  ُوصواًل  وممتلكاتِك،  وقتِك  من  للواقع   ٍ وُمغريِّ منتظٍم  سخيٍّ  بعطاٍء 

دٍة من الظُّلم والُعنْف والَقْهر. يسَعى إىل إناء أشكاٍل حمدَّ


