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 هل اهللا ظالم؟
 فنتأويلد �بقلم جار

ُ�ُل ِمنَْها َمْوتًا ُموُت آدم بعدما أ�ل من اثلمرة املحرمة " ذهنيف  ارتاجلملة د هذهالبد أن 
ْ
)، ١٧: ٢" (ت�و�ن يَْوَم تَأ

ال أختيل مقدار اذلعر اذلي شعر به آدم عندما بدأ  .البد أنه حتًما سيموتإذن  ،أ�ل منهافيه ايلوم اذلي اكن فذلك 
  .فيوم ادلينونة قد آىت .حتومامل هقبل عقاب ضائًعاا اكن آدم يعيش وقتً  .ملال�س مؤقتةيف خياطة بعض أوراق اتل� 

 
ً

 الساقط اآلنلعالم ومنح آلدم ولا كبح ادلينونة ب�امل ثقلها رضيًا يف ذلك ايلوم، فهو أيًض أبينما أظهر اهللا عدال
 نالرصاع يف بعض األحيان اًط بِ ُ� ا كر�ًما ولكنه نموذجً وضع رمحته ب �ينونة األخ�ةل إن تأجيل اهللا .ؤّجلةم عقو�ة

 أريض.  اعدلٍ جبواٍب ه ريض سيواجَ أفليس لك رٍش  — الةب� اخلطية والعد

اثلمرة املحرمة، أظهر أيًضا هلم يف ذات الوقت فكرتان  منابتلع آدم أول قطعة  ح�حجب اهللا املوت الفوري  عندما
فلك من العدل والرمحة ينبعان  العدل هو الرمحة. ُمتّممانلعمة والرمحة. فعكس العدل هو الظلم، بينما  :جديدتان

: ٣ن (ت�و� ، وعد اهللا بمخلٍص تنجولرمحة يك ا إىلاخلليقة  اذلي احتاجت فيه� ايلوم ومن شخصية اهللا الصاحلة، 
١٥.( 

، كما ينبيغ تليس األمورأن  و�علنونكون إىل العالم شكّ تل�ن كيف نلا أن نعرف شخصية اهللا؟ عندما �ش� امل
هم اهللا بالظلم وعدم الصواب، بعدها ألىلع و�تّ  كشكّ تل�ن عندما �ش� امل يهتفوا "آم�"! أن �لمؤمنيم�ن ل

 ا.عقائديًّ  طرقًا �تلفة �سلك املؤمن واملتشّكك�ب حينها أن 

تأيت ". هو ظالمحًقا اإلهل اذلي أؤمن به  أن" )٢( اهللا موجود"،أن " )١( يف ذات الوقت:ك� شكّ تامل قليل من عدد يؤ�د
 .غ� العادلة املأساوّ�ة حداثوجود اهللا واألحقيقة ب�  يأملون يف كشف الصداممن أوئلك اذلي اعدًة تهامات اال

 .اهللا وعالقة اهللا بالقوان� اليت �لقها و�علنها رش�عةة اإل�سان حتت ويلّ ؤل�ن يوجد فرق جوهري ب� مس
واهللا ال �د نفسه  .� بعض األحيان مؤقتهاليت خلقها اهللا قد صاغها من أجل ظروف معينة أرضية وقوان� الف

ن� قد خلقها اهللا �عل اهللا مسؤوًال أمام القوااذلي  كشكّ تاملإن طبيعته.  عن أس� منفصل "قانونأمام " مسؤوالً 
 ُ  فهم العالقة ب� اخلالق واخلليقة. �شدة  يسء�

 شاكلمع لك أتنسجم طبيعة اهللا الاكملة والعادلة يف الكتاب املقدس؟ كيف  املظالمك اذلي يالحظ شكّ تماذا عن امل
ىلع املظالم  يوافقون —وحىت اهللا نفسه  —يف الكتاب املقدس واليت فيها يبدو أن شعب اهللا حداث القصص واأل

 أو يأمرون بها؟
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ادلينونة ملا بعد جنة ومع تأجيل يوم  ة.املطلق العدالةأجل من لمعر�ة ل عن املشهد األولالعهد القديم  ي�شف
�شوع حروب  قصصقارن  اآلتية. انلهائيةل�ينونة  ةرضيوأ ةمؤقتبظالل يليق اهللا  س�داد الظلم دائًما.عدن، 

 .ش وانلارووالوحسفر الرؤ�ا بتن�  يظهر �شوع أ�رث رفقة مقارنةً . سفر الرؤ�اأي إصحاح من المتالك األرض ب
 استعراض مرسيحوصور �از�ة، فالرسالة ليست فقط مسترتة  وزرممن خالل نلا سفر الرؤ�ا رساتله  نقل�ينما يو

 املظالم بما فيهان� يُ  يكإىل اهللا ل اإلل� العهد العالم، يرصخ شعب نهايةقبل و .نهاية العالم عنيفة بل ستكون —
: قد�يس العهد القديم تردد ما شعر بهسفر املزام� دون أن  يمكنك قراءةال  .وتاملو واالغرتاب،عبودية، واليانة، اخل

 لرصايخ؟" من استجابة"هل 

 ).٧: ١٤رؤ�ا  ؛٣١: ١٢(يوحنا  انلجاة األخ�ة من لك املظالم ستظهر يف قصٍة من جزئ�ل�ن و بالفعل. أحدهمأجاب 
 �سبب يف عذاب ُمتوقّع )جثيما��ستان  أخرى (أي يف جنة منتظًرا ؛ أي آدم اثلا�،ىلع جبٍل  يف املر�ز نرى املسيح

هو ما ال يُقاس  ابم اكن أعظمهم، املظالملك ب� من  ).٤٤: ٢٢(لوقا من اآلب  اآلتية حتًماال �ستحقها اليت  ينونةادل
أعظم �د ىلع اإلطالق خلليقته  �شرتي وهويوم ادلينونة ىلع املسيح  انصّب  —بة عجيالبادلة مُ تلك الحدث يف 

الصليب جاء فيف ذلك ايلوم . اهللا دالةع ناولتل مبسطة وسطحية�اولة �طم يوم اجلمعة العظيمة أي  اجلديدة.
 ).١٥: ٣(ت�و�ن بذروة حتقيق وعد رمحة اهللا آلدم األول اخلشيب 

القيامة "باكورة" تلك طلق بولس ىلع بأقىص عقو�ة. ألشيطان وااملوت  ىلعقيامة املسيح  حكمتبعد ثالثة أيام، 
نتظار حصاد القيامة يف نهاية ا�ن اكن املسيح "باكورة" فنحن "اثلمر اآليت"، يف و ).٢٢–٢٠: ١٥كورنثوس  ١ملؤمن� (ا

 هذا اجلزء من اتلار�خ.

 ة املسيحل�ن معرفتنا بنهاية قص ،)٣٨-٣٥: ١١(يوحنا  الظاملةاملوت حقيقة شو�ة  شأنلم يقلل املسيح أبًدا من 
وات اجلديدة واألرض ااجلديد يف السم وم�نلا ،قيامتنا املحتومةإن  .ةالوقتي ظالمامل يتحّملعزاًءا  عطيت املدهشة

 تخلليغزو الظلم و� يف الوقت احلارض،األرض األو�.  يف انلهاية عن ذلك الظلم القديم ىلع هذه يعّوضاجلديدة، س
لكننا لن �د  .اهتمام رعويتناوهلا بو ديةجب املأساوّ�ةعامل مع األلم واحلوادث اتل�ب  .نتنّفسهاهلواء األريض اذلي 

 األبدي اجلديد. امل�لالراحة املطلقة من الظلم سنجدها يف ف .ىلع هذه األرض —وال رجاًء مطلًقا  —نهائيَّا حًال 
) للمشهد انلهايئ ٣: ١٤جديًدا (يوحنا  م�الً العادل يب� اآلن نلا  �لصناأن  بينما نعرف؟" يَا رَبُّ َحىتَّ َمىَت ن�رر "

 . يف ايلوم األخ�

 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

info@ar.ligonier.org                               3                              ٢٠١٩ جمیع الحقوق محفوظة ©  

اجست� يف �رنامج املامعة ت�ساس وجبالفلسفة علم ادلكتوراه يف  برنامج هو طالب يدرس يففنت د أويل�جار
 ، بوالية بنسيلفانيا.الدلفيايفمدينة الهوت يف لالالهوت من لكية و�ستمنسرت 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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