التبرير
فيليب جراهام رايكن
ٍ
اّأمامّقاضّنزيهّليلقىّحكمهّالعادلّ.وتبدأّاإلجراءاتّالقانونيّةّ
هم
تخيّلّمعيّهذاّالمشهدّ:مجرمّيقفّمتّ ً

بسردّموظفّالمحكمةّلقوانينّوشرائعّالمملكةّ.وفيماّكانّالمجرمّيستمعّإلىّهذهّالشرائعّ،بدأّفيّإدراكّأنهّ
مستحقّأنّيّدانّ،إذّيتبيّنّلهّ أنهّقدّانتهكّكلّقانونّموجودّفيّدستورّالمملكةّ.وبغضّالنظرّعنّالتهمةّ
َّ
اّ.وهكذاّ،فحينّالتفتّالقاضيّأخيراّإليهّوسألهّماذاّلديهّ
دّمذنب
وج
ً
الموجهةّإليهّ،فهوّكانّمتيقًّناّمنّأنهّسيّ َ
ً
صامتّ،غيرّقادرّعلىّ
ٍّ
عبّ
أمامّالقاضيّ،عاجزاّعنّالكالمّ.وقفّفيّر ٍّ
ليقولّدفاعاّعنّنفسهّ،وقفّالرجلّ
ً
ً

دفاعاّعنّنفسهّ .
ّ
التفوهّبشيءّ ً

وماسة
عامة
ّ
الحاجة إلى التبريرّ :
هذاّهوّالمأزقّالقانونيّ ّاليائسّالذيّتصفهّلناّاألصحاحاتّاالفتتاحيةّلرسالةّروميةّ.فإنّالبشريّةّ
بأكملهاّتقفّداخلّقفصّاالتهامّ.إذّالجميعّ—ّمتديّنونّوغيرّمتديّنينّ،يهودًّاّوأممًّاّ،مؤمنونّوملحدونّعلىّ
حدّسواءّ—ّالبدّأنّيظهَرواّأمامّ عرشّاهللّللدينونةّ.ف مقياسّالعدالةّهوّناموسّاهللّالكاملّ.وبهذاّالمقياسّ،

َخطَأواّوأَعوَزهّمّمجدّّ ِ
اهلل"ّ(روميةَّ"ّ،)23ّ:3ل ْيسّب ٌّارّوالَّو ِ
اح ٌد"ّ(رومي ةّ
يستحقّالجميعّأنّيّدانوا"ّ:إِِّذّاْل َج ِميعّّأ ْ
َ َْ ْ َ ْ
َ َ َ َ

10ّ:3؛ّقارنّمزمورّّ .)3ّ:14

اّعنّأنفسنا"ّ:وَن ْحنَّّن ْعلَمّّأَنَّّّ
وليسّماّنقولهّدفاع
يرّكلّوصيةّاتهاماّ.
قرأّالناموسّ،تص
ً
ً
ولذلكّ،فحينّي َ
َ

يرّكلّّاْلعالَِّمّتَ ْح َّ ِ
يّيستََّّدّكلّّفٍَمّ،وي ِ
النام ِ ِ
ينّ ِفيّ َّ
لّ َماَّيقولهّّ َّ
نّ
اصّ ِم َّ
ص ٍّ
ص َّ
الناموسّّفَه َّوّي َكلِّمّّبِ ِّهّالَّ ِذ َّ
ك َّّ
ََ
وسّ،ل َك ّْ َ ْ
تّق َ
َ

وسّمع ِرَف َّةّاْل َخ ِطي ِ
ٍ
ِ
امهّّ.ألَنَّّّبِ َّ
الّ َّ
َّة"ّ(روميةّّ .)20-19ّ:3
النام ِّ
َع َم ِّ
ِّ
اهللّ.ألََّنهّّبِأ ْ
النام ِّ َ ْ
َم َ
وسّكلّّذيّ َج َسّدّالََّّيتََب َّررّّأ َ
إنّمشكلةّالبشريّةّبمنتهىّالبساطةّهيّالخطيّةّ.فإنناّخطاةّمذنبونّالّنستحقّسوىّغضبّاهللّ.كماّ

خلِّصّأنفسنا ّ.إذّأنّمتطلباتّبرّاهللّالّيمكنهاّأنّتخلصناّ،بلّهيّفقطّ
أنهّالّيوجدّماّفيّوسعناّفعلهّكيّنّ ّ
تدينناّلعجزناّعنّحفظهاّ ّ.ولذلكّ،فحينّنقفّأمامّاهللّللمحاكمةّ،الّتوجدّأدنىّفرصةّأنّنقبلّبناءّعلىّأيّ
شيءّفعلناهّ.فهذاّليسّ نوعّالمحاكمةّالذيّفيهّنكونّأبرياءّحتىّتثبتّإدانتناّ،بلّهيّمحاكمةّقدّثبتتّفيهاّ
إدانتناّبالفعلّ،والبدّأنّنظلّمّدانينّحتىّيصدرّحكمّببرناّ .
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وحينّندركّموقفناّالقانونيّ ّالميؤوسّمنهّ،حينئذّفقطّيمكنناّأنّنبدأّفيّفهمّعقيدةّالتبريرّالكتابيّةّ.
صارخا ّعلى ّحالة ّالخاطئ ّالميؤوس ّ منها ّفي ّحياة ّدونالد ّسمارتوّ .فبينما ّكان ّسمارتو ّيدرسّ
ال ّ
ونجد ّمثا ًّ
ً
للحصولّعلىّوظيفةّقسّ،طلبّمنهّأنّيؤدّيّدورّأسقفّفيّمسرحيّةّدينيّ ةّ.وكيّيساعدهّالديرّالذيّكانّ

ينتميّإليهّعلىّتقمّصّالدورّ،دبّرّلهّأنّيقترضّرداءّأسقفّمنّاألسقفيّ ةّ.وقدّكتبّسمارتوّفيّسيرتهّالذاتيّةّ
هذاّالكالم"ّ:لقدّكنتّفيّشدةّالحماسّلهذاّ،وحينّوصلّالرداءّ،ذهبتّإلىّغرفتيّ،وأغلقتّالبابّ،وأخرجتّ
بحرصّالرداءّالقرمزيّ،والوشاحّ،وغطاءّالرأسّمنّالحقيبةّ 1".
واذّارتدىّسمارتوّهذهّالثيابّكلّليلةّقبلّأنّيؤدّيّدورهّ،ازدادّهوسهّبهاّيوماّبعدّيومّ :
بالرغمّمنّأنّالعرضّالمسرحيّ كانّيبدأّفيّالساعةّالثامنةّ،إالّأنيّوجدتّنفسيّأرتديّالثيابّفيّساعةّ
ةّيوماّفيومّ.وكانّاألمرّيتطلّ بّمنيّحواليّنصفّالساعةّإلحكامّوغلقّجميعّاألزرارّ،لكنيّبحلولّ
مبكر ً

األيامّاألخيرةّمنّالعرضّالمسرحيّّ،كنتّأرتديّالثيابّمنذّحواليّالساعةّ الثانيةّبعدّالظهرّ،أيّقبلّبدايةّ

العرضّبخمسّساعاتّ.وكنتّأختالّجيئةّوذهاباّأمامّمرآةّكاملةّالطولّ،وفيماّكنتّأفعلّهذاّ،كانّيتملّكنيّ
ً
شعورّماّ.كنتّأقفّألطولّوقتّممكنّأنظرّلصورتيّفيّالمرآةّ،وأعجبنيّماّرأيتهّ...وانتابنيّشعورّبأنيّ

طئاّ،بلّشعرتّبأنّأعماليّكانتّترضيّاهللّ 2.
كنتّمقدساّ.ولمّأفكرّفيّكونيّخا ً
ً

ولكنّتحطّ متّثقةّسمارتوّالزائفةّفيّالوقتّالذيّرأىّفيهّحقيقةّالشخصّالذيّكانّتحتّالمالبسّ.
وقدّحدثّهذاّفيّأثناءّمشاهدتهّلعرضّسينمائيّ :
فيّأحداثّالفيلمّ،دخلّأسقفّإلىّالمشهدّ.واذّكانّيرتديّمالبسّكهنوتيّةّرائعةّمرصّعةّ
باألحجارّالكريمةّالمتألّقةّ،خرجّببطءّمنّخلفّستارّ.ولكنّفيماّكانّيسيرّ،هبّتّعاصفةّ
شديدةّومزقتّرداءهّ،فانفتحّالرداءّكاشفًاّتحتهّعنّهيكلّعظميّمتعفنّ .
ّ
في ّلحظةّ ،فكرت ّقائالًّّ :هذا أنا ّ ...ولكني ّتجاهلت ّالفكرة ّفي ّالحالّ ...وقلت"ّ :هذا ّليسّ

أنا!"ّ...وأردتّأنّأنتزعّصورّهذاّالفيلمّمنّذهنيّ،لكنّاألمرّلمّيّ ِ
جدّ...وظللتّأحاولّأنّ
الّ.
ائياّ.ولستّممث ًّ
أجبرّنفسيّعلىّالتحسنّ.ثمّقلتّهلل"ّ:دعّهذاّالشعورّيفارقنيّ،لستّمر ً

Donald Smarto, Pursued: A True Story of Crime, Faith, and Family (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1990), 105.
Ibid., 105–6.
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أنا ّشخص صالح!" ّوظللت ّأفكر ّفي ّجميع ّاألعمال ّالصالحة ّالتي ّفعلتهاّ ...إال ّأن ّهذهّ
األفكارّلمّتجلبّليّأيّعزاءّ 3.
وحينّنرىّحقيقةّ خطاياناّالقاسيةّوالمرةّ،حينئذّفقطّنكونّعلىّاستعدادّفعليّلاللتفاتّإلىّاهللّلطلبّ
المساعدةّ،وباألخصّ،ألجلّطلبّغفرانّوبرّيسوعّالمسيحّ.كماّكتبّجيمسّبوكانانّفيّكتابهّالشهيرّعنّ

التبرير"ّ:ليسّأفضلّإعدادّنقومّبهّلدراسةّهذهّالعقيدةّهوّالقدرةّالفكريّةّالعظيمةّ،أوّالتعليمّاألكاديميّّالمكثَّفّ،
بلّضميرّمتأثرّبوعيّسليمّبحالتناّالحقيقيّةّكخطاةّفيّنظرّاهلل"ّ 4.
رئيسي"
مركزية التبرير" :مفصل" ،و"أساس" ،و"بند
ّ
ّ
بعدّأنّوصفّالرسولّبولسّالمأزقّالذيّنحنّفيهّبكلّتفاصيلهّالبائسةّ،أعلنّعنّعالجّقانونيّّقدّ

النام ِ
ونّ َّ
)ّ.تشيرّالكلماتّ"أماّاآلن"ّإلىّتحولّ
ّ
وس"ّ(روميةّ21ّ:3
اهللّبِد ِّ
اآلنّفَقَّْدّظَ َه َّرّبِرّّ ِّ
َماّ َّ
ا"ّ:وأ َّ
ً
أصبحّمتاح َ
ّالتحولّالكبرىّفيّتاريخّ
ّ
طلعناّأيضاّعلى ّنقطة
جوهريّ ّفيّمسارّحديثّبولسّّ .واألكثرّمنّذلكّ،هيّتّ
ً
الخالصّ.فإنناّحتىّهذهّالمرحلةّنقفّفيّموقفّإدانةّ.إذّيخبرناّالناموسّالكاملّ هللّبأنناّالّيمكنّأنّنصيرّ

أبرياءّأمامّمنصةّالقضاءّاإللهيّ ةّ.وأماّاآلنّ،فقدّظهرّبرّمنّاهللّ.إذّدبرّاهللّلناّوسيلةّإلصدارّحكمّببراءتناّ.
أوّكيّنصيغّهذاّبالمفرداتّالكتابيّةّ،لقدّأتاحّاهللّوسيلةّبهاّنتبررّ .
الّيقتصرّالخالصّعلىّالتبريرّباإليمانّ.إالّأنناّالبدّأنّنقولّ،دونّأنّنكونّبهذاّمغالينّفيّتقديرّ
اّيقتربّكثيراّمنّمركزّاإلنجيلّ.فإنّالتبريرّهوّأحدّالموضوعاتّالرئيسيّةّ
أهميةّهذهّالعقيدةّ،إنهاّتشغلّمكان
ً
ً

المركزيّ ةّفيّكلمةّاهللّ،وخاصةّفيّالعهدّالجديدّ،حيثّنجدّمشتقاتّمتنوعةّمنّكلمةّ"يبرر"ّ(ّ)dikaiooأكثرّ
الّيشيرّإلىّأهميّةّعقيدةّالتبريرّفيّالالهوتّالكتابيّّ .
منّمائتيّمرةّ5.ويعدّانتشارّهذهّالمفرداتّدلي ًّ
وقدّأقرّّالعديدّمنّالالهوتيينّفيّتاريخّالكنيسةّالمسيحيّةّبمركزيّةّعقيدةّالتبريرّ.فقدّأطلقّعليهاّجونّ

كالفنّ"المفصلّالرئيسيّّالذيّيدورّحولهّالخالص"ّ6.أماّالمصلِحّالبريطانيّّتوماسّكرانمرّ،فقدّوصفهاّبأنهاّ
"الصخرةّواألساسّالمتينّللديانةّالمسيحيّة" ّ7.وربماّالوصفّاألشهرّعلىّاإلطالقّهوّوصفّمارتنّلوثرّ،إذّ

3

Ibid., 119–20.
James Buchanan, The Doctrine of Justification (1867; repr., Grand Rapids, MI: Baker, 1955), 222.
5
Leon Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, 3rd ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965), 151.
6
John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Library of Christian Classics 20-21, ed. John T. Mcneill; trans. Ford
Lewis Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 3.11.1.
7
Thomas Cranmer, “Sermon on Salvation,” in First Book of Homilies (1547; repr. London: SPCK, 1914), 25–26.
4

3

دعاّالتبريرّ"البندّالرئيسيّّللعقيدةّالمسيحيّة"ّ،حتىّأنهّ"إذاّتهدّمتّعقيدةّالتبريرّ،تهدّمّمعهاّكلّشيءّآخر"ّ8.
وسواءّكانّالتبريرّفيّاعتقادناّهوّالمفصلّ،أوّاألساسّ،أوّالبندّالرئيسيّالذيّيحدّدّثباتّأوّسقوطّالخالصّ،
فإنّالّرجاءّفيّالخالصّبدونهّ.وقدّقالّلوثرّفيّمناسبةّأخرىّإنّهذهّهيّالعقيدةّالتيّ"تلدّكنيسةّاهللّ،
وتطعمهاّ،وتبنيهاّ،وتحفظهاّ،وتدافعّعنهاّ،ودونهاّالّيمكنّلهذهّالكنيسةّأنّتوجدّلساعةّواحدة"ّ 9.
معنى التبرير :إصدار حكم براءة
يعدّالتبريرّعقيدةّمركزيّةّبالنسبةّلإلنجيلّالمسيحيّّ،ألنهاّتجيبّعنّالسؤالّاألساسيّ"ّ:كيفّيمكنّ
لخاطئّأنّيتبررّأمامّإلهّقدوس؟"ّويكمنّالجوابّعنّهذاّفيّالتعليمّالكتابيّّعنّالتبريرّ،والذيّيصيغهّإقرارّ
ّ
إيمانّهيئةّائتالفّاإلنجيلّكماّيليّ :
نؤمنّبأنّالمسيحّ،بطاعتهّوموتهّ،قدّسدّدّدينّجميعّالمتبررينّكامالًّّ.فهوّبذبيحتهّ،تحمّلّعناّالعقوبةّالتيّ
اّ،وحقيقياّ،وكامالًّّلعدلّاهللّ.وبطاعتهّالكاملةّأرضىّمطالبّ
ّمالئم
إرضاء
هاّعنّخطاياناّ،صانعاّعنّاّ
نستحقّ
ً
ً
ً
ً

برّاهللّعنّاّ،بماّأنّتلكّالطاعةّالكاملةّتوضعّباإليمانّوحدهّفيّحسابّجميعّمنّيتّكلونّعلىّالمسيحّوحدهّ

ألجلّقبولّاهللّلهمّ .

تأتيّحصيلةّكلماتّعقيدةّالتبريرّمنّمصطلحاتّالمحاكماتّالقضائيّةّ،حيثّأنّالفعلّ"يبرر"ّهوّ
فعلّتصريحيّّ.أماّكلمةّ"التبرير"ّفيّصورتهاّاإلسميّةّفهيّكلمةّقانونيّةّتشيرّإلىّالموقفّالقضائيّللشخصّ.
أماّالمصطلحاتّالكتابيّ ةّالتيّتحيطّبعقيدةّالتبريرّفهيّتنتميّفيّأصلهاّإلىّالعالقاتّالقانونيّةّ.فإنّالفعلّ
الذيّيعنيّ"يبرر"ّ،هوّفيّاألساسّمصطلحّقضائيّّ"يشيرّفيّاألساسّإلىّإصدارّحكمّ
ّ
اليونانيّّّ،dikaiooو
رّيعنيّأنّتصدرّحكماّبالبراءةّ،أيّأنّتعلنّبراءةّشخصّماّ،أوّتعلنّالعفوّالقانونيّّ.
بر
بالبراءة"ّ10.فأنّتّ ّ
ً
ارّيصدرّمنّالمحكمةّيفيدّبأنّشخصاّماّهوّفيّموقفّسليمّمعّاهللّومعّ
فإنّالتبريرّهوّالتبرئةّ.فهوّقر
ً

قانونياّ—ّبأنّالمتهمّغيرّمذنبّبلّبريءّ .
ناموسهّ.فهيّالتصريحّ—ّ ً

توجدّوسيلةّجيّدةّلتعريفّالتبريرّوهيّتعريفهّبالمقابلةّمعّالنقيض ّ:أيّاإلدانةّ.أنّتدينّهوّأنّتصدرّ
اّبأنّشخصاّماّليسّبر ًيئاّ.فهوّالحكمّالقضائيّ ّ— ّبحسبّالقانونّ— ّبأنهّمذنبّ.بالطبعّليسّفعلّ
حكم
ً
ً

مذنباّفيّاللحظةّ
فسهّهوّماّيجعلّمنّشخصّماّمذنباّ.بلّأفعالهّ
اإلدانةّن
هيّالتيّجعلهّمذنباّ،فهوّيصيرّ ً
ً
ً
8

Martin Luther, What Luther Says: A Practical In-Home Anthology for the Active Christian, ed. Ewald M. Plass (St.
Louis, MO: Concordia, 1959), 705, 715.
9
Ibid., 704.
10
Morris, Apostolic Preaching of the Cross, 260.
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ذاتهاّالتيّينتهكّفيهاّالقانونّ.ولذلكّفحينّيدانّفيّالنهايةّ،فإنّكلّماّتقومّبهّالمحكمةّفقطّهوّالتصريحّ
بماّهوّعليهّبالفعلّ:أيّأنهّخاطئّمذنبّ .
بررّهوّأنّتصدرّحكمّبراءةّ.وهكذاّففيّالتبريرّ،الّ
أماّالتبريرّفهوّعلىّالنقيضّمنّاإلدانةّ.أنّتّ ّ
أنهّبارّ.وهكذاّ،فإنّالتبريرّليسّعمليةّماّ،بلّهوّفعلّ.فهوّليسّانتقالّالبرّ
ًا
صرحّ
جعلّا
لشخصّباراّ،بلّ ُي َّ
ُي َ
ً
باإليمانّمضافًا ّإليهّاألعمالّوالفرائضّالمقدسةّ،كما ّحاولّبعضّالالهوتيينّاالدعاءّ ،لكنهّاحتسابّالبرّ

باإليمانّوحدهّ .

قانونيا"ّ ،وليس ّ"جعلّ
ويمكن ّأن ّنبيّن ّالمعنى ّالحقيقيّ ّللتبرير ّ— ّالذي ّهو ّ"إعالن ّالشخص ّباًّار ّ ً

فعليا"ّ—ّ منّكلمةّاهللّ.علىّسبيلّالمثالّ،يقدمّالكتابّالمقدسّفيّتثنيةّّ1ّ:25التعليمّاآلتيّ:
الشخصّباًّارّ ً

اءّلِي ْق ِ
اس ّوتََق َّدمواّإِلَىّاْل َق ِ
ٍ
ارّ[فيّاللغةّاإلنجليزيةّ:
ضاةَّّب ْيَنه ْمَ ّ،فْليَب ِّررواّاْلَب َّّ
ض َّ
ومةٌَّّب ْي َّ
"إِ َذاّ َك َان ّْ
يّاْلق َ
ضّ َ
َ
تّخص َ
نّأَن ّ َ
نّأنّالقاضيّالّيجعلّهذاّالشخصّمذنباّ،بلّببساطةّ
يء]ّوَي ْحكمواّ َعَلىّاْلم ْذنِ ِب"ّ.فمنّالواضحّإذ
ّ
ً
فليبرئواّالبر َ
اّعلىّهذاّ،فإنّكلمةّ"يبرئ"ّ
ّ
يحّيحكمّعليهّبالعقوبةّالتيّيستحقهاّ.وقياس
حّبكونهّمذنباّ،وبهذاّالتصر
يصر
ً
ً

(والتيّهيّفيّأصلّالفعلّالعبريّّّ،hatsdiqأيّ"يبرر")ّتعنيّ"تصريحّبالبر"ّ .

الر ِّ
"ّ.هناّأيضاّتشيرّ
ب
بّ َوم َذِّنبّّاْلَب ِر َّ
أوّلنتناولّأيضاّأمثالّ"ّ15ّ:17مَب ِّرئّّاْلم ْذ ِن َّ
اله َماّ َم ْك َرَهةّّ َّ
يءّ ِك َ
ً
ً

ئ"ّأوّ"مبرر"ّ(ّ)hatsdiqبوضوحّإلىّتصريحّقانونيّّ.فمنّخاللّتعبيرّاهللّعنّامتعاضهّمنّ
ّ
الكلمتانّ"مبر
ّ
تبريرّالمذنبّ،فهوّالّيحاولّمنعّأحدّمنّتحويلّالمذنبينّإلىّمواطنينّصالحينّوشرفاءّ.فإنّكانّتبريرّ
ِّ
اّ،فإنّاهللّبالتأكيدّكانّسيصدقّعليه!ّلكنّاعتراضهّباألحرىّكانّعلىّالتصريحّ
المذنبينّيعنيّجعلهمّأبرًار

ببراءةّالمذنبّ،والذيّهوّتصريحّكاذبّوبغيضّ .

وحينّنذهبّإلىّالعهدّالجديدّ،نجدّكلمةّالتبريرّمستخدمةّتقر ًيباّعلىّالنحوّذاتهّ.فنظيرّالعهدّالقديمّ،

بررّهوّالنقيضّمنّأنّتدينّ.ويتضحّهذاّ،علىّسبيلّالمثالّ،منّالمقابلةّالتيّيصنعهاّبولسّبينّخطيةّ
أنّتّ ّ

نّو ِ
ِ
احٍّدّلِ َّ
نّ َج َّرىّ َخطَ َاياّ َكثِ َيرٍّةّلِلتَّْب ِر ِ
ير"ّ(روميةّّ.)16ّ:5
َماّاْل ِهَبةّّفَ ِم ّْ
ون ِةَ ّ،وأ َّ
لد ْين َ
آدمّوهبةّالمسيح"ّ:ألَنَّّّاْلح ْك َّمّ ّم ّْ َ
رّيعنيّأنّتصرحّببراءةّمتهمّمنّتهمةّماّ.وفيّسياقّموضوعّالخالصّ،هوّتصريحّاهللّ
ّ
بر
وبالتاليّ،أنّتّ ّ
بقبولّشخصّماّأمامهّ،أيّبأنهّفيّموقفّقانونيّّسليمّقدامهّ .
حّبأنّشخصاّماّ"غيرّمذنب"ّ.أماّفيّ
صر
الحظّأنّالتبريرّيتعدّىّفكرةّالتبرئةّ.فأنّتبّّرئّهوّأنّتّ ّ
ً

َّ
صرحّبكونّالخاطئّ
ئةّالخاطئّمنّجميعّالتهمّالموجهةّإليهّ،بلّهوّيّ ّ
التبريرّ،فإنّاهللّالّيتوقفّعندّحدّتبر
5

اّإيجابياّ.فإنّالتبريرّهوّالتصريحّالقضائيّّهلل ّ،بناءّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكاملةّوموتهّكذبيحةّ،والذيّ
بار
ً
ً
ؤخذّباإليمانّ،بأنّالخاطئّبارّالبرّذاتهّالذيّالبنهّالحبيبّ .
ي َ

يعترضّبعضّالالهوتيّينّعلىّهذاّالكالمّمشيرينّإلىّأنهّيسلّطّالضوءّبشكلّزائدّعنّالحدّعلىّ
الجوانبّالقضائيّ ةّ.فهمّيعترضونّعلىّفكرةّأنّالصليبّكانّعمليّةّنقلّقانونيّةّفيهاّأّجبرّضحيّةّبريئةّعلىّ
تسديدّالعقوبةّعنّجرائمّآخرينّ.إالّأنّالكتابّالمقدسّيّعلِّمّعنّالتبريرّالقضائيّّ،وألسبابّوجيهةّ.ففيّحينّ

يرّيعدّأساسياّبالنسبةّ
توجدّعدةّطرقّلوصفّنعمةّاهللّالخالصيّةّ،إالّأنّالجانبّالقانونيّ ّالخاصّبالتبر
ً
ٍ
سليماّ.ويعدّاستبعادّاألساسّ
وبماّأنّاهللّقاض
لإلنجيلّ.
ً
ّبقدرّماّهوّأبّأيضاّ،فإنّموقفناّمعهّالبدّأنّيكونّ ً

ال ّبالنسبةّللخاطئّ.
ةّأمراّمستحي ًّ
القانونيّ ّلهذاّالموقفّالسليمّ(أيّالتبرير)ّبمثابةّجعلّمعرفةّاهللّالخالصيّ ً
واألسوأّمنّهذاّ،هوّبمثابةّأنّتؤمنّبإلهّمحبتهّجائرةّ،يغفرّألناسّدونّأنّيكونّلهّأيّحقّفيّفعلّهذاّ .

المجانية
مصدر التبرير :نعمة اهلل
ّ
الّ،إنّمشكلتناّتكمنّفيّأنناّالّنملكّ
إنّكانّالبرّالزماّللتبريرّ،فمنّأينّيأتيّهذاّالبر؟ّكماّرأيناّقب ًّ
ً

اّمصدرّالبرّالذيّيبرر؟ ّ
ّ
أيّبرّفيّأنفسناّ.ماّهوّإ ًذ

َّاناّ
إنّمصدرّتبريرناّهيّنعمةّاهللّالمجانيّةّ.ويصيغّالرسولّبولسّهذاّببساطةّشديدة"ّ:متََب ِّرِر َّ
ينّ َمج ً

اّأكثرّتوسعاّكاآلتيّ :
بِنِ ْع َمتِ ِه"ّ(روميةّّ.)24ّ:3ويقدّمّإقرارّإيمانّهيئةّائتالفّاإلنجيلّجو ًاب
ً

ّونظر ّألن ّطاعة ّالمسيح ّوعقوبته ّقد ّتم ّقبولها ّبديالًّ ّعنّطاعتناّ
ًا
نظر ّألن ّاآلب ّقد ّبذل ّالمسيح ّألجلنا،
ًا
ةّتماماّ،كيّيتمجّدّعدلّاهللّ
وعقوبتناّ،مجاناّوليسّأليّشيءّفيناّ،فإنّهذاّالتبريرّهوّبالتاليّبنعمةّمجانيّ
ً
ً

أيضاّنعمتهّالغنيّةّفيّتبريرّالخطاةّ .
التامّو ً

أنّنقولّإنناّمتبررونّبالنعمةّفهذاّيعنيّأنّالتبريرّهوّأكثرّبكثيرّمماّنستحقّ.فهوّعملّمنّأعمالّ
ّ
ّالمستحقّ .كما ّكتب ّتوماس ّكرانمر ّفي ّكتابه ّ"[ّ "Homily on Salvationأيّ :عظة ّعنّ
إحسان ّاهلل ّغير
َ
الخالص]"ّ:الّيوجدّإنسانّيمكنهّبأعمالهّأنّيتبررّويصيرّباراّأمامّاهللّ،بلّكلّإنسانّالبدّبالضرورةّأنّ
ً

يطلبّبراّأوّتبر ًيراّآخرّ،كيّي َقبلّبينّيديّاهلل"ّ11.إنّرسالةّاإلنجيلّهيّأنّاهللّيقدّمّهذاّالبرّعطيةّللخطاةّ:
ً

"اَهللّّه َّوّالَّ ِذيّيَب ِّرر"ّ(روميةّّ .)33ّ:8

Thomas Cranmer, quoted in Edmund P. Clowney, “The Biblical Doctrine of Justification by Faith,” in Right with
God: Justification in the Bible and the World, ed. D. A. Carson (Exeter: Paternoster, 1992), 17.
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هذاّيأتيّبناّإلىّنقطةّتعدّمحلّنزاعّفيّتفسيرّالعهدّالجديدّ.فإنّعطيةّبرّاهللّالذيّيبررّقدّجاءتّ

اهللّ[فيّالترجمةّاإلنجليزيةّ"ّ:NIVبرّمنّ
اآلنّ َف َقّْدّظَهََّرّبِرّّ ِّ
َماّ َّ
("وأ َّ
مرتينّفيّروميةّّ،3فيّكلّمنّالعددَّ ّ21

اء")ّ،والعددِّ "(ّ22برّّ ِ
وسّواأل َْنبِي ِ
النام ِ
نّ َّ
ونّ َّ
اهلل"ّ[فيّالترجمةّاإلنجليزيةّّ:NIV
ودا َّلهّّ ِم َّ
اهلل"]ّبِد ِّ
وسَ ّ،م ْشه ً
النام ِّ َ َ
"برّمنّاهلل"])ّ.لكنّفيّحقيقةّاألمرّ،هذانّالعددانّالّيتحدثانّعنّ"برّمنّاهلل"ّ،كماّجاءّفيّترجمةّّ،NIV

بلّعنّ"بر اهلل"ّ .
هناكّأ كثرّمنّطريقةّلتفسيرّهذهّالعبارةّ.فربماّتعبّرّعبارةّ"برّاهلل"ّعنّماّيطلقّعليهّعلماءّاللغةّ
الّ علىّهذاّفيّعبارةّ"شعبّاهلل"ّ،حيثّينتميّهذاّالشعبّموضوعّالحديثّ
"مضافّإليهّالملكيّة"ّ.ونجدّمثا ًّ
إلىّاهللّ،ويعدّا هللّهوّالشخصّالذيّإليهّينتمونّ.وهكذاّفربماّتعنيّعبارةّ"برّاهلل"ّببساطةّالبرّالذيّيملكهّ
صهّّ.
َعلَ َّ
نّ َّ
ةّأيضاّفيّمزمورّ"ّ2ّ:98أ ْ
اهللّ،والذيّينتميّإليهّ،ويظهرهّفيّالخالصّ.ونجدّهذهّالفكر ً
الربّّ َخالَ َ

فّ ِب َّره"ّ .
ونّاأل َمِّمّ َك َش َّ
لِعي ِّ

لكنّمعّذلكّيوجدّاحتمالّآخرّ.فعبارةّ"برّاهلل"ّقدّتدلّعلىّالمصدرّالذيّيأتيّمنهّهذاّالبرّ،وهوّ
ماّيطلقّعليهّعلماءّاللغةّ"مضافّإليهّالمصدر"ّ.ونجدّمثاالًّّعلىّهذاّفيّعبارةّ"موسيقىّبتهوفن"ّ،حيثّأنّ
مصدرّ الموسيقىّموضوعّالحديثّهوّبتهوفنّ.فإنّكانّ"برّاهلل"ّهوّمضافّومضافّإليهّبمعنىّالمصدرّ،
فإنّاهللّحينئذّسيكونّهوّمصدرّالبرّ.ويتضحّأنّهذاّهوّالتفسيرّالذيّتفضلهّترجمةّّ،NIVحينّمكتوبّ
"برّمنّاهلل"ّ.وبناءّعلىّهذاّ،يكونّاهللّهوّأصلّ ّومصدرّالبرّالذيّيغدقهّعلىّالخطاةّ .
أي ّتفسير ّهو ّالتفسير ّالصحيح؟ ّهل ّينتمي ّالبر ّهللّ ،أم ّيأتي ّكعطية ّمن ّعند ّاهلل؟ ّبالتأكيد ّكالّ
التصريحينّصحيحانّ.فإنّالبرّينتميّهللّباعتبارهّأحدّصفاتهّالرئيسيّةّ،كماّجاءّبالفعلّفيّالخاتمةّالقويةّ
قالّإنّاهللّبينماّيبررّالخطاةّ،منّجميعّالشعوبّ،فهوّالّيزالّيحتفظّببره!ّ
ّ
لحديثّبولسّفيّروميةّّ3حيثّ
ان ّاْلح ِ
نّ ِ
ففيّالتبريرّ"[يظهرّاهلل] ّبِ ِّرِّه ّ ِفي ّ َّ
ع"ّ(روميةّّ:3
ان ّبَِيسوَّ
يم ِّ
ن ّه َّو ّ ِم َّ
ارّ َويَب ِّرَّر ّ َم ّْ
ون َّب ًّا
اض ِرِّ ،لَيك َّ
الزَم ِّ َ
اإل َ

ّ .)26

ومعّذلكّ،فإنّبرّاهللّهوّأيضاّ"ذلكّالبرّالذيّيطالبهّبرهّبأنّيطالبّبه"ّ12،والذيّيقدّمهّبالنعمةّ
ً

هّفحسبّ،بلّأيضاّيغدقهّ.فإنّ
عطيّةّلكلّمنّيؤمنّ.وهكذاّ،فإنّلناّبرّمن ّاهللّ— ّبرّالّيملكهّاهللّويّظهر
ً
يرّالّتقتصرّعلىّإنّكانّاهللّباراّأمّالّ،بلّإنّكانّمنّالممكنّأنّنوجدّنحنّ
القضيةّالمطروحةّفيّالتبر
ً
12

Thomas Chalmers, quoted in Donald Grey Bamhouse, The Invisible War (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1965),
116.
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أبرًاراّأمّالّ.ويبدوّأنّبولسّيزيلّجميعّالشكوكّبشأنّهذاّفيّالعددّّ،20حيثّيصلّإلىّالخاتمةّالمرعبةّبأنّ

امه"ّ .
"كلّّ ِذيّ َج َسٍّدّ َّ
َم َ
الَّيتََّب َّررّّأ َ

ثمّفيّعددّّ،21يعلنّبولسّالخبرّالسارّبأنهّيمكنّأنّيصرحّلناّأنناّأب ار ًّارّأمامّاهللّ،ليسّببرناّالذاتيّّ،

لّّ...
بلّبالبرّالذيّيأتيّمنّاهللّ.ويؤكدّعددّّ22علىّهذاّالتفسيرّ،إذّيبيّنّبوضوحّأنّبرّاهللّيأتيّ"إَِلىّك ِّّ

ون"ّ.كماّيوجدّالمزيدّمنّالتأكيدّعلىّهذاّفيّروميةّّ،17ّ:5الذيّيتحدثّعمّنّينالونّفيضّنعمةّ
الَّ ِذ َّ
ينّي ْؤ ِمن َ
اهللّ،وعطية البرّ .

هاّاهللّ،بلّهوّعطيةّيمنحهاّويوزعهاّ.ودعوناّهناّ
ّ
وهكذاّ،فإنّالبرّالّيقتصرّعلىّكونهّصفةّيّظهر
نستخدمّعبارةّالّتنسىّقالهاّجونّستوتّ،بأنّالتبريرّهوّ"وسيلةّاهللّالبارةّلتبريرّغيرّاألبرار"ّ 13.
فإنهّإنّصرحّلناّأنناّ نتبررّبناءّعلىّعطيةّ،فالبدّوأنّمصدرّتبريرناّإذنّهوّنعمةّاهللّ.إذّالنعمةّ
هيّ:عطيّةّمجانيّةّمنّاهللّلخطاةّغيرّمستحقينّعلىّاإلطالقّ.هذهّهيّعطيّ ةّالبرّالتيّكانتّفيّذهنّ
وسّ،ب ِّ َّ ِ
ِ
نّ َّ
انّ
يم ِّ
سّلِيّ ِب ِّريّالَّ ِذيّ ِم َّ
يوجدّفيهَ ّ،وَل ْي َّ
بولسّحينّشهدّألهلّفيلبيّعنّرغبتهّفيّأنّ"
النام ِ َ
لّالذيّ ِبِإ َ

اهللّبِ ِ
يم ِ
ان"ّ(فيلبيّ9ّ:3؛ّقارنّعبرانيينّّ .)7ّ:11
نّ ِّ
يحّ،اْل ِبرّّالَّ ِذيّ ِم َّ
اْل َم ِس ِ
اإل َ

هذاّهوّأيضاّماّقصده ّمارتنّلوثرّحينّتحدّثّعنّ"برّدخيل"ّ.فبماّأنهّالّيوجدّفيناّبرّ،فإنناّالّ
ً

يمكنّأنّنتبررّسوىّمنّخاللّبرّيأتيّمنّخارجناّ.هذاّالبرّهوّبرّاهللّالشخصيّّ،الذيّيهبهّلناّباإليمانّ
ّ
بيسوعّالمسيحّ .
أساس التبرير :حياة يسوع الكاملة وموته كذبيحة
اج َّر"ّ(روميةّّ:4
ةّبره؟ّيعلّمناّالكتابّالمقدسّبأنّاهللّ"يَب ِّررّّاْل َف ِّ
علىّأيّأساسّقانونيّّيهبّاهللّعطيّ ّ

اّعلىّخالفّحقيقتنا؟ّوكيفّلهّأنّيبررّ
ّ
حّاهللّبكونناّشيئ
اّ،فكيفّيمكنّأنّيصر
ّ
ّ.)5لكنّإنّكنّاّبالفعلّفجّ ًار
ً
ةّأوّيلتمسّلهاّعذراّ.وهكذاّ،
رّهوّنفسهّفاجرا؟ّفمنّالجورّأنّيتغاضىّإلهّبارّعنّخطيّ
عتب
الفاجرّدونّأنّيّ َ
ً
ً
فإنّكانّاهللّينويّتبريرّالخطاةّ،فالبدّأنّيكونّلديهّأساسّشرعيّّقضائيّّلهذاّ.كماّكتبّجونّستوت"ّ:ليسّ
التبريرّكلمةّمرادفةّللعفوّالعام"ّ ،

John R. W. Stott, The Cross of Christ (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1986), 190.
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الذيّهوّفيّحقيقةّاألمرّعفوّدونّأساسّقانونيّّ،أيّهوّغفرانّيتغاضىّ—ّبلّوينسىّ—ّالفعلّالخاطئّ
رّاهللّالخطاةّ،فهوّالّيصرحّ
ّ
يبر
ويرفضّتقديمهّللعدالةّ.الّ،بلّالتبريرّهوّفعلّعدلّ،عدلّمن ِعمّ ...فحين ّ ّ

اّقانونياّ،خالينّ
بلّهوّيصرحّبكونهمّأبرًار
ّ
بصالحّأشخاصّأشرارّ،والّيقولّإنهمّليسواّخطاةّعلىّأيةّحالّ.
ً
منّأيّمسئوليّةّقانونيّ ةّتجاهّالقانونّالمكسورّ،ألنهّهوّنفسهّفيّابنهّقدّحملّالعقوبةّالواجبةّعنّكسرهمّ

لهذاّالقانونّ 14.

هّبينماّفيّالوقتّذاتهّيبررّالفاجر؟ّاإلجابةّعلىّهذهّالمعضلةّالالهوتيّةّ
ّ
يحافظّاهللّعلىّبر
ّ
كيفّإذنّ
رّالخطاةّبناءّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكاملةّوموتهّكذبيحةّ.فأنّنقولّإنّيسوعّعاشّحياةّ
هيّأنّاهللّيبر
ّ
ً
اّصغيراّعلىّاإلطالقّ.كماّهوّمكتوبّ
ّ،دونّأنّيقترفّتعدياّو ًّ
احد
كاملةّفهذاّيعنيّأنهّحفظّناموسّاهللّكامالًّ
ً
ً
فيّالتصريحّالعقائديّّلهيئةّائتالفّاإلنجيلّعنّ"فداءّالمسيح""ّ:هوّأطاعّأباهّالسماويّ ّطاعةّكاملة"ّ.وهذاّ

الحياةّالبارةّالتيّ
ّ
لّ َخ ِطَّيةً"ّ(ّ1بطرسّّ.)22ّ:2فقدّعاشّيسوعّ
تماشياّمعّكلمةّاهللّالتيّتقول"ّ:الَّ ِذيّلَّْمَّي ْف َع ّْ
ً
يطالبّبهاّاهللّ .

حسبّلناّبرهّ،وكأنناّنحنّأنفسناّقدّعشناّتلكّالحياةّ
عالوةّعلىّذلكّ،حينّنقبلّيسوعّباإليمانّ،ي َ

ةّالتيّيطالبّبهاّاهللّ.ونقتبسّفيّهذاّأيضاّمنّإقرارّإيمانّهيئةّائتالفّاإلنجيل"ّ:لقدّأوفىّ[يسوع]ّمنّ
البار
ّ
ً

حسبّهذهّالطاعةّالكاملةّباإليمانّوحدهّلجميعّمنّيتّكلونّعلىّ
خاللّطاعتهّالكاملةّمطالبّبرّاهللّعنّاّ،إذّتّ َ
المسيحّوحدهّألجلّقبولّاهللّلهم"ّ .

عّالكاملةّهذهّ،حينّماتّعلىّالصليبّ،قدمّذبيحةّكاملةّعنّخطاياناّ.وهذاّأيضاّ
وبفضلّحياةّيسو
ً

يحّ ،الَّ ِذي ّ َق َّد َمهّ ّاهللّ ّ َكفَّ َارًّةّ
اء ّالَّ ِذي ّبَِيسوَّ
ين ّ َم َّج ًانا ّبِنِ ْع َم ِت ِّه ّبِاْل ِف َد ِّ
يعدّجزًءاّمنّأساسّتبريرناّ:فإنناّ"متََب ِّرِر َّ
ع ّاْل َم ِس ِ

بِ ِ
انّبِ َد ِم ِّه"ّ(روميةّّ.)25-24ّ:3فمنّخاللّدمّيسوعّأيّحياتهّ،كفلّتبريرناّ.كماّيستكملّبولسّحديثهّ
يم ِّ
اإل َ
اآلن ّبِ َد ِم ِه"ّ.فالّتبريرّبدونّصلبّ.وهكذاّفإنّاإلنجيلّيرسّخّأساسّ
ون ّ َّ
"ّ:ن ْحنّ ّمتََب ِّرر َّ
فيّروميةّّ 9ّ:5قائالًّ َ

عطيّةّالبرّالخالصيّّفيّالموتّاألليمّليسوعّالمسيحّ.كماّكتبّجونّستوتّ :

إنّعملّاهللّالخالصيّ ّقدّتحقّقّمنّخاللّسفكّالدمّ،أيّمنّخاللّذبيحةّالمسيحّالبدليّةّ ...فكانّموتّ
ئّكيماّيتبررّ
ّ
ةّالتيّبسببهاّحولّاهللّغضبهّعنّاّ،والفديةّالتيّبهاّافتديناّ،وادانةّالبر
ّ
يسوعّهوّالذبيحةّالكفاريّ

لّمنّلمّيعرفّخطيةّخطيةّألجلناّ 15.
َ
المذنبّ،وج ْع َ

Ibid., 190.
Ibid., 202.
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توّحينّاكتشفّأنّتحتّثيابّبرهّالخارجيّ ةّ
ّ
تناولناّفيماّسبقّاالختبارّالصادمّالذيّمرّبهّدونّسمار
الفاخرةّيوجدّهيكلّعظميّمنّالخطيةّ.لكنّلناّفيّهذهّالقصةّبقيّة ّ .فحينّعادّسمارتوّإلىّديرهّفيّتلكّ
اّكيّيبررّنفسهّأمامّاهلل ّ.فظلّيحاولّأنّيخبرّنفسهّبأنهّصالحّبماّيكفيّهللّ.واذّخرجّ
ّ
اع
الليلةّ،خاضّصر ً

تّالقمرّغيومّ،وتحولتّالليلةّإلىّ
ّ
للتجولّفيّحقولّالذرةّالمحيطةّبالمكانّفيّضوءّالقمرّ،سرعانّماّغطّ
ّ
ال"ّ:أخبرنيّبأنيّ
ظالمّحالكّ.وفيماّكانّسمارتوّيتعثّرّفيّالظالمّ،وكانّقلبهّيخفقّبشدةّ،صرخّإلىّاهللّقائ ًّ
ثّإليّبوضوح!" ّ
أفعلّالصوابّ.أخبرنيّبأنّكلّماّأفعلهّيرضيكّ.تحدّ
َّ
وحينّكادّيسقطّفيّاليأسّالتامّ،سمعّسمارتوّصوتّهم همةّغريبةّفمشىّصوبهاّ.ومدّيدهّفيّالظالمّ
فلمسّقطعةّخشبّصلبةّ.ولمّيكنّهذاّسوىّعمودّأسالكّالهواتفّ.لكنّحينّنظرّسمارتوّإلىّأعلىّ،بدأتّ
اّفشيئاّ،واستطاعّأنّيرىّالعارضةّالتيّتثبتتّعليهاّأسالكّوخطوطّالهواتفّ.وهناكّ
شيئ
ً
الغيومّفيّاالنقشاع ً
ارتسمّأمامهّفيّضوءّالقمرّظلّعلىّهيئةّصليبّ.وهكذاّكانّدونّسمارتوّيقفّعندّأسفلّالصليبّ،إنّجازّ

اجياّمنّيسوعّأنّيخلّصهّ.واليكّماّكتبهّسمارتوّعنّهذاّاللقاءّلهّمعّيسوعّومعّالصليبّ :
القولّ،ر ً
اآلنّصرتّأعلمّ،صرتّأعلمّحقاّ،أنّالمسيحّقدّماتّعنّيّ.كانتّهذهّالمعرفةّمقترنةّباإلعالنّاألهمّعنّ
ً
كونيّخاطئاّ،وكونيّلستّذلكّالشخصّالصالحّكماّكنتّأعتقدّمنذّلحظاتّ.وفيّالحالّاحتضنتّعمودّ
ً

بماّبقيتّمحتضناّتلكّالقطعةّالخشبيّةّلحواليّالساعةّ.إذّاستطعتّتخيّلّيسوعّ
الهواتفّوشرعتّفيّالبكاءّ.ر
ً

احهّ.وشعرتّوكأنّالدمّكانّيسيلّفوقيّ،مطهراّإيّايّمنّخطايايّ
مسم ًراّإلىّهذاّالعمودّ،والدمّيقطرّمنّجر
َّ
ً

ومنّعدمّاستحقاقيّ 16.

ماّحصلّعليهّدونّسمارتوّفيّهذاّاللقاءّالدراميّّهوّفيّواقعّاألمرّماّيحصلّعليهّكلّتائبّعندّ
الصليبّ:الذبيحةّالدمويّةّالمطهرةّالتيّتكفّ رّعنّالخطاياّوتبررّالخطاةّأمامّاهللّ .
ثالثي
بر التبرير :احتساب
ّ
حينّماتّيسوعّعلىّالصليبّ،عّ وملّكمجرمّمدانّ.فقدّكانّالرومانّيدخرونّعقوبةّالصلبّألحطّ
الّ،بلّفيّ
عّلمّيكنّخائناّأوّقات ًّ
فئاتّالبشرّعلىّاإلطالقّ— ّللخونةّ،والقتلةّ،والمخربينّاألدنياءّ.لكنّيسو
ً
حقيقةّاألمرّ،وكماّرأيناّ،هوّلمّيعملّخطيةّواحدةّ(انظرّعبرانيينّّ.)15ّ:4ومعّذلكّفقدّسمحّاهللّبأنّيصَلبّ

اّتقنياّ،نقولّإنّاهللّاحتسبّخطاياناّعلىّالمسيحّ.فأنّتحتسبّ
كيّيرفعّعنّ
اّخطاياناّ.ولكيّنستخدمّاصطالح ً
ً

Smarto, Pursued, 122.

10

16

هوّأنّتضعّشيئاّفيّحسابّشخصّماّ،وهذهّهيّبالتحديدّالكيفيةّالتيّبهاّصرناّخطاةّفيّالمقامّاألولّ:فقدّ
ً

وضعتّخطيةّآدمّفيّحسابناّالشخصيّ ّ(انظرّروميةّّ .)19-12ّ:5ومنّخاللّاحتسابّخطيةّآدمّعليناّ،
حسبناّنحنّأنفسناّخطاةّ .
ٍ
حّهوّأنهّيوجدّاحتسابّثانّ،وهوّاحتسابّخطاياناّعلىّيسوعّالمسيحّ.فقدّكانّ
ومماّيبعثّعلىّالفر
ال ّ،ومعّذلكّماتّميتةّخاطئّ.كيفّهللّأنّيسمحّبحدوث ّهذا؟ّالبدّأنّاإلجابةّتتعلقّ
اّبراّكام ًّ
عّبار ً
يسو ً
اّعلىّفمّعبدهّإشعياء"ّ:و َع ْب ِديّ
فعّاهللّخطاياناّووضعهاّفيّحسابّالمسيحّ،كماّوعدّتمام
باالحتسابّ.فقدّر
ّ
ً
َ

اْلَبارّ ّبِ َم ْع ِرَفتِ ِّه ّيَب ِّررّ ّ َكثِ ِ
ينَ ّ ،وآثَامه ّْم ّه َّو َّي ْح ِمل َها"ّ(إشعياءّّ .)11ّ:53وبمجردّاحتسابّخطاياناّعلىّالمسيحّ
ير َ
علىّهذاّالنحوّ،أّدينّوحكمّعليهّبالموتّ،ليسّألجلّخطاياهّالشخصيّةّ،بلّألجلّخطاياناّنحنّ.لقدّحسبّ

اّ.ونظراّألنهّكانّيحملّذنبّخطاياناّ،فقدّأدانّاهللّخطاياناّفيّجسدهّ(انظرّروميةّ
عّفوقّالصليبّفاجر
يسو
ً
ً

اهللّ ِف ِ
َجلَِناّ،لَِن ِ
يه"ّ(ّ2كورنثوسّ
يرَّن ْحنّّبِ َّّرّ ِّ
ص َّ
لّالَّ ِذيَّلّْمَّي ْع ِر ّْ
ّ،)3ّ:8كماّهوّمكتوب"ّ:ألََّنهّّ َج َع َّ
فّ َخ ِطَّي ًةَ ّ،خ ِطَّي ًّةّأل ْ
يح ّأ َْيضا ّتَأَلَّّم ّم َّرّةًّو ِ
ِ
ِ
ل ّاألَثَ َم ِة"ّ(ّ 1بطرسّّ:3
َج ِّ
ط َاياّ ،اْلَبارّ ّ ِم ّْ
َج ِّ
اح َدّةًّ ِم ّْ
ل ّاْل َخ َ
ن ّأ ْ
ن ّأ ْ
ّ.)21ّ:5و ً
أيضاَ "ّ:فإنَّّ ّاْل َمس َّ ً َ َ َ
ّ .)18

لّ
اّاحتساباّثالثًا"ّ:ألََّنهّ ّ َج َع َّ
ًّ
بلّيذكرّالكتابّالمقدسّأيض
إالّأنّموتّالمسيحّلمّيكنّنهايةّالقصةّ .
ً

اهللّ ِف ِ
َجلَِناّ،لَِن ِ
فإنّكانّيلزمّأنّنتبررّ،
ّ
يه"ّ(ّ2كورنثوسّّ.)21ّ:5
يرَّن ْحنّّبِ َّّرّ ِّ
ص َّ
الَّ ِذيَّلّْمَّي ْع ِر ّْ
فّ َخ ِطَّي ًةَ ّ،خ ِطَّي ًّةّأل ْ
حتسبّبرهّلناّ.حينئذّ،وحينئذّفقطّ،يمكنّأنّ
ّ
حتسبّخطاياناّعلىّالمسيحّ،بلّالبدّأيضاّأنّيّ
فالّيكفيّأنّتّ
ً

بّلناّبناءّعلىّحياةّالمسيحّالكاملةّ
س َّ
هبناّبراّمنّاهللّ،احتّ ِّ
ناّ.وهذاّهوّماّفعلهّاهللّتماماّ.وهكذاّفقدّو
حّببر
صر ّ
يّ َّ
ً
ً
وموتهّكذبيحةّعنّاّ .

عّبرهّاإليجابيّّمنّ
ربماّيكونّمنّالمفيدّهناّأنّنميّزّبينّالبرّاإليجابيّّوالبرّالسلبيّّ.فقدّأظهرّيسو ّ
اّبرهّالسلبيّ ّ منّخاللّتسديدهّلعقوبةّالخطيةّ.فقدّأطاعّالمسيحّ
أظهرّأيض ّ
خاللّإتمامهّلوصاياّالناموسّ،و
ً

)ّ،وقاسىّأيضاّعقوبةّعصيانناّ(برّسلبيّ)ّ .
ناموسّاهللّعنّاّ(برّإيجابيّ
ً

ويعدّالبر ّاإليجابيّ ّوالبر ّالسلبيّ ّ جانبينّمختلفينّلبر ّيسوعّالمسيحّالواحدّالكاملّوالتامّ،فكالهماّ
الزمانّللتبريرّالكاملّ.فكيّيصدرّحكمّ"غيرّمذنب"ّبشأنناّ،يلزمّأنّنحصلّعلىّبرّالمسيحّالسلبيّ ّمنّ
وضعّبرّالمسيحّاإليجابيّّ
حسبّأبرًاراّبصورةّإيجابيّ
خاللّموتهّالكفاريّّ.أماّكيّن َّ
ةّ،فإنناّنحتاجّأيضاّأنّيّ َ
ً
وحدهّهوّالذيّيخلصناّ،بلّأيضاّحياةّطاعتهّ .
فيّحسابناّالشخصيّّ.وبالتاليّ،ليسّموتهّالكفاريّّ
ً
11

الّيعدّاحتسابّالبرّهذاّ"حيلةّقانونيّة"ّ[المترجمّ:هذاّالمصطلحّيعنيّافتراض ّأمر ّمخالف ّللواقعّ
يترتبّعليهّتغييرّحكمّالقانونّدونّتغييرّنصهّ،أوّاالستنادّإلىّواقعةّكاذبةّحتىّينطبقّحكمّالقانونّعلىّ
حالة ّلم ّيكن ّينطبق ّعليها ّمن ّقبل]ّ،كماّزعمّالبعضّ،بلّهوّحقيقةّقانونيّةّمّؤسّسةّعلىّصلتناّالروحيّةّ
الحقيقيّ ةّبيسوعّالمسيحّ.فإنّالتبريرّ،مثلهّمثلّأيّفائدةّأخرىّمنّفوائدّالخالصّ،ينبعّمنّاتحادناّبالمسيحّ.
حسبّنحنّأبرًاراّ.كماّقالّكالفن"ّ:بماّأنّ
فإنّيسوعّهوّ ّ
برناّ(ّ1كورنثوسّّ،)30ّ:1ولهذاّففيّاشتراكناّفيهّنّ َ
المسيحّقدّصارّلناّ،فهوّيجعلناّشركاءّمعهّفيّالهباتّالتيّأّغدقتّعليهّ.ولذلكّفإنناّلسناّنتطلّعّإليهّخارجّ

بّبرهّلناّ،بلّنحنّنلبسّالمسيحّ،كماّأنناّمغروسونّفيّجسدهّ—ّوباختصارّ،
س ّ
حتَ َّ
أنفسناّمنّمبعدةّحتىّيّ ّ
احداّمعهّ.ولهذاّالسببّنفتخرّ،ألنّلناّشركةّبرّمعه"ّ 17.
هوّيتنازلّليجعلناّو ً

وهكذاّيعتمدّالخالصّعلىّعمليّةّاحتسابّثالثيةّ:أوالًّّ،بسقوطّآدمّ،احتّسبتّالخطيةّعلىّالجنسّ
؛ّوثانياّ،بالتوبةّ،تّحتسبّخطيةّالمؤمنّعلىّالمسيح؛ّوثالثًاّ،باإليمانّ،يّحتسبّبرّالمسيحّإلىّالخاطئّ
البشريّ
ً
المؤمنّ.ويوجزّبولسّكلّهذاّفيّروميةّّ،5حيثّكتبّ :

ٍِ
اسّلِ َّلد ْين َ ِ
ِ ٍ ِ ٍ
الن ِ
تّاْل ِهَبةّّإِلَىّ َج ِمي ِّعّ َّ
ارّاْلح ْكمّّإِلَىّ َج ِمي ِّعّ َّ
اسّ،
ص َار ِّ
الن ِّ
ص َّ
ونةّ،ه َك َذاّبِبِرّّ َواحّدّ َ
َفِإ ًذاّ َك َماّبِ َخطَّي ّةّ َواح َدّةّ َ
ألََّنهّ ّ َكما ّبِمع ِ
صَي ِّة ّ ِ
اع ِّة ّاْل َوا ِحِّد ّ َسي ْج َعلّّ
ل ّاْل َكثِير َّ
ان ّاْل َوا ِحِّد ّج ِع َّ
اإل ْن َس ِّ
ير ّاْل َحَياِّةّ ّ.
لِتَْب ِر ِّ
ضا ّبِِإ َ
ون ّخ َ
ط َ
طاةًّ ،ه َك َذا ّأ َْي ً
َ َْ
ونّأ َْب َرًارا(ّ.روميةّّ )19-18ّ:5
اْل َكثِير َّ

فإنّعمليّةّاحتسابّالبرّالذيّيبررّيستعيدّالبرّالذيّفقدتهّالبشريّةّبالخطيّةّاألصليّةّ.ومنّالرائعّأنّ
نقولّإنّهذاّالبرّيتمّاسترجاعهّدونّاقترافّأيّجورّفيّحقّبرّاهللّالشخصيّّ.فقدّتعاملّاهللّفيّعدلّمعّ
خطاياناّبإنزالّالعق وبةّعليهاّفيّشخصّالمسيحّالمصلوب ّ.كماّأنهّتعاملّفيّعدلّمعناّبالتصريحّبأنناّأبرارّ
انّاْلح ِ
فيّالمسيحّ.وقدّحقّ قّاهللّعملّالتبريرّهذاّبالصلي ِ
ارّبِ ِّرِّهّ ِفيّ َّ
نّ
ارّ َويَب ِّرَّرّ َم ّْ
ونَّب ًّا
اض ِرّ،لَِيك َّ
ظهَ ِّ
بّ"إل ْ
الزَم ِّ َ

نّ ِ
ع"ّ(روميةّّ ّ.)26ّ:3
يم ِّ
ه َّوّ ِم َّ
انّبَِيسو َ
اإل َ

يعدّأيضاّتبر ًيراّأوّتبرئةّهللّ.ففيّالتبريرّ،يبرهنّاهللّعلىّعدلهّمنّخاللّ
وهكذاّفإنّتبريرّالخطاة ّ
ً

التعاملّبعدلّوبرحمةّأيضاّمعّالخطاةّمنّخاللّالصليبّ.فقدّأّبرمتّصفقةّ :إذّاحتسبتّخطاياناّعلىّ
ً

ّ،فتبررناّنحنّ .
سبّبرهّلنا ّ
ّ
المسيحّ،فأّدينّهوّ،واحتّ

Calvin, Institutes, 3.11.10.
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وسيلة التبرير :اإليمان بالمسيح
الّبالمزيدّمنّالتأملّ
سابقاّبتعريفّالتبريرّ.واآلنّوصلناّإلىّمرحلةّيمكنناّفيهاّإثراءّفهمناّقلي ًّ
لقدّقمناّ ً

الالهوتيّّ :

اسطتهّأيضاّيغفرّاهللّ
اّدائماّفيّموقفناّالقضائيّّمعّاهللّ،وبهّنعفىّمنّتهمةّاإلدانةّ،وبو
التبر
ً
يرّيعنيّتغيير ً
ً
جميعّخطاياناّبناءّعلىّعملّيسوعّالمسيحّالمكتملّ.فإنّموقفناّالقضائيّ ّمعّاهللّبدونّالمسيحّهوّموقفّ

ةّ.وحينّنتبررّ،يتغيّرّهذاّ
ّ
إدانةّ،فإنناّنقفّمّدانينّبسببّخطاياناّ،كلّمنّالخطيّةّاألصليّةّوالخطاياّالفعليّ

الموقفّالقضائيّّمعّاهللّمنّاإلدانةّإلىّالتبرئةّ 18.

ال ّلنعمةّاهللّ
أكثرّاختصارا"ّ:يعدّالتبريرّعم ًّ
يفاّ
يقدمّلناّدليلّأسئلةّوأجوبةّويستمنسترّالمّ َّ
وجزّتعر ً
ً

المجانيّةّ،حيثّمنّخاللهّيصفحّاهللّعنّجميعّخطاياناّ،ويقبلناّأبرًاراّفيّنظرهّ،فقطّألجلّبرّالمسيحّالذيّ

احّتسبّلناّ،والذيّنلناهّباإليمانّوحده"ّ(اإلجابةّرقمّّ .)33

ةّألنهاّتعرفّاإليمانّبكونهّاألداةّالوحيدةّ
ّ
تعدّالعبارةّاألخيرةّفيّهذاّالتعريفّعبارةّأساسيّةّوجوهريّ

اهللّ ِب ِ
يم ِ
لّ
يحّإِلَىّك ِّّ
انّبَِيسوَّ
للتبريرّ.فقدّجاءتّكلمةّاإليمانّستّمراتّعلىّاألقلّفيّروميةّ"ّ:3بِرّّ ِّ
عّاْل َم ِس ِ
اإل َ

ون"ّ(روميةّ"ّ.)22ّ:3الَّ ِذيّ َق َّد َمهّّاهللّّ َّك َّف َارًّةّ ِب ِ
يم ِ
انّبِ َد ِم ِه"ّ(رّوميةّّ.)25ّ:3وفيّعددّ
لّالَّ ِذ َّ
َو َعَلىّك ِّّ
ينّ ُي ْؤ ِم ُن َ
اإل َ
نّ ِ
يم ِ
انّبَِيسوعَ"ّ.وفيّعددّّ27يقتصرّاالفتخارّعلىّمبدأّاإليمانّوحدهّ:
نّه َّوّ ِم َّ
يوصفّاهللّبأنهّ"يَب ِّرَّرّ َم ّْ
َ
ّ26
اإل َ
"إِ ًذا َّن ْح ِسبّ ّأَنَّّ ّ ِ
النام ِ
ان َّيتََب َّررّ ّ ِب ِ
ال ّ َّ
يم ِ
وس"ّ(روميةّ28ّ:3؛ ّقارن ّّ.)1ّ:5وهكذاّ،فإنّماّ
َع َم ِّ
ان ّبِد ِّ
اإل ْن َس َّ
ون ّأ ْ
اإل َ

يسلّطّهذاّالنصّالضوءّعليهّمرةّتلوّاألخرىّهوّشيءّجوهريّّفيّرسالةّاإلنجيلّ:أنناّنتبررّباإليمانّ .

اّليبررواّأنفسهمّأمامّاهللّ.واإلجابةّهيّأنهّالّيوجدّماّيمكنناّ
أحياناّيتساءلّالناسّعمّاّينبغيّأنّيعملو ّ
ً

أنّنفعلهّسوىّأنّنؤمنّ.وهذاّهوّوجهّاالختالفّبينّالمسيحيّةّوأيّةّديانةّأخرىّ،بلّوأيّةّمحاولةّبشريّةّللبلوغّ
إلىّالبرّ.ومنّبينّجميعّأوجهّاالختالفّ،يعدّهذاّاالختالفّفيّاألساسّهوّاالختالفّالذيّيصعبّعلىّ
غيرّالمؤمنينّفهمهّتماما ّ:أالّيوجدّماّيمكنناّفعلهّكيّنجعلّمنّأنفسناّصالحينّبماّيكفيّهلل؟ ّ
ً
صارخاّعلىّثقةّالبشريّةّالتيّفيّغيرّمحلّ هاّفيّاألعمالّألجلّالتبريرّفيّالنقشّالذيّ
الّ
ونجدّمثا ًّ
ً

كتبّعلىّضريحّقبرّيعودّللقرنّاألولّ :

Anthony A. Hoekema, Saved by Grace (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 178.
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هناّترقدّريجيناّ...وهيّستحياّثانيةّ،وترجعّإلىّالنورّ،إذّتستطيعّأنّترجوّفيّيقينّحقيقيّّأنّتقومّللحياةّ
الّفيّاألرضّالمقدسةّ.فإنّيقينكّمصدرهّ
التيّوعدّبهاّالمستحقونّواألتقياءّ.إذّأنهاّاستحقّتّأنّتمتلكّمنزًّ
اجكّالذيّكانّثميناّبالنسبةّ
ًّ
تقواكّ،وطهارةّحياتكّ،ومحبتكّلآلخرينّ،وحفظكّللناموسّ،واخالصكّفيّزو

لكّ.وألجلّهذهّاألعمالّجميعهاّ،فإنّرجاءكّفيّالمستقبلّيصيرّمكفوالًّلكّ ّ19.

هذاّالنقشّعنّريجيناّهوّمثالّنموذجيّ ّخاصةّبالنسبةّللمتديّنينّ .فهوّيفترضّأنّأعمالّالبرّهيّ
أفضلّضمانّ،بلّوهيّالضمانّالوحيدّلوصولّشخصّماّإلىّالسماءّ.ومعّذلكّ،فإنّأيّشخصّيأملّفيّ
ةّللنفسّ.وقدّأثارّمارتنّلوثرّهذهّالفكرةّبأسلوبهّ
ّ
نوالّقبولّمنّاهللّبحفظهّللناموسّقدّسقطّفيّناموسيّةّمدمّر
اعتقادناّبأنناّيمكنّأنّنستحقّالنعمةّبأعمالناّهوّحقاّطريقةّ"لمحاولةّاسترضاءّ
االستفزازيّالمعتادّحينّقالّإنّ
ً
اهللّبالخطايا"ّ 20.

يصاّعلىّالتمييزّبينّاإليمانّوالطاعةّ.
وحينّأوضحّيسوعّلتالميذهّالوسيلةّالصحيحةّللتبريرّ،كانّحر ً

الّ ِ
َنّت ْؤ ِمنواّبِالَّ ِذيّه َّوّ
اهللّ:أ ّْ
اهلل؟"ّ،فأجابهمّيسوع"ّ:ه َذاّه َّوّ َع َملّّ ِّ
َع َم َّ
فقدّسألهّالتالميذ"ّ:ما َذاَّن ْف َعلّّ َحتَّىَّن ْع َم َّ
لّأ ْ
َ

يّ
لّلِ َك ّْ
َنّأَ ْف َع َّ
الّنفسهّعلىّالرسولّبولس"ّ:ما َذاَّي ْنَب ِغيّأ ّْ
أ َْر َسلَه"ّ(يوحناّّ.)29-28ّ:6وطرحّسجّانّفيلبيّالسؤ
َ
ِ
ص"ّ(أعمالّالرسلّ
عّاْل َم ِس ِّ
الربَِّّّيسوَّ
ع"ّ:آم ّْ
ص؟"ّ،فأجابهّبولسّاإلجابةّذاتهاّالتيّأجابّبهاّيسو
نّ ِب َّ
أْ
يحّ َفتَ ْخل َ
َخل َ

ىّ،الّيوجدّماّيمكنناّأنّنفعلهّكيّنبررّأنفسناّأمامّاهللّ.بلّالبرّالوحيدّالمقبولّ
ّ
ّ.)31-30ّ:16بكلماتّأخر
النام ِ
ونّ َّ
وس"ّ(روميةّّ .)21ّ:3
لديهّيأتيّ"بِد ِّ
وهكذاّالشيءّ الوحيدّالذيّيمكنناّفعلهّهوّأنّنؤمنّبيسوعّالمسيحّألجلّخالصناّ.فإنّوضعناّثقتناّ
حكماّبأننا ّأبرارّ.فإنناّمقبولونّلدىّاهللّ،ليسّ
فيهّوفيّعملهّالتبريريّعلىّالصليبّ،فحينئذّسيصدرّاهللّ ً

بحفظناّلناموسه ّ،بلّبثقتناّفيّاإلنسانّالوحيدّالذيّحفظهّعلىّاإلطالقّ—ّأيّيسوعّالمسيحّ .

اّيصورّالفارقّبينّالتبريرّباألعمالّوالتبريرّباإليمانّفيّاختبارّاهتداءّمارتنّلوثرّ.ففيّاأليامّ
ّ
ائع
ونجدّمثاالًّّر ً
اهب اّ،استهوتهّبشكلّكبيرّآيةّمنّسفرّحبقوقّالنبيّ،اقتبسهاّ
التيّكانّالّيزالّفيهاّهذاّالالهوتيّ ّالشهيرّر ًّ

ارّ ِب ِ
انَّي ْحَيا"ّ(غالطيةّ11ّ:3؛ّقارنّحبقوقّّ .)4ّ:2
يم ِّ
الرسولّبولسّفيّرسالتهّإلىّأهلّغالطيةّ،وهي"ّ:اْلَب َّّ
اإل َ

Pieter W. Van Der Horst, “Jewish Funerary Inscriptions,” Biblical Archaeology Review 18:5 (1992): 55.
Martin Luther, Lectures on Galatians, Luther’s Works, ed. And trans. Jaroslav Pelikan (St. Louis, MO: Concordia,
1963), 26:126.
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وقدّاصطدمّلوثرّبهذهّاآليةّحينّكانّفيّديرّارفرتّ،بالرغمّمنّعدمّتأكدهّفيّالبدايةّمنّمعناهاّ.
هاّتصورّأنهّماكثّتحتّغضبّاهللّ.وحينّ
ّ
الحقاّاجتازّفيّفترةّمظلمةّمنّالمرضّواالكتئابّ،وفيّأثنائ
ثمّ ً
هّفيّإيطالياّ،خاشياّمنّأنهّكانّيقتربّمنّالموتّ،وجدّنفسهّيكررّهذهّالكلماتّمرةّ
كانّلوثرّيرقدّفيّسرير
ً
تلوّاألخرى"ّ:البارّباإليمانّيحياّ.البارّباإليمانّيحيا"ّ .

وحمداّل لربّ،تعافىّلوثرّ.وبعدّذلكّبفترة ّوجيزةّ،ذهبّإلىّروماّ،حيثّزارّكنيسةّالقديسّيوحناّ
ً

الالترانيّ.وكانّالباباّقدّوعدّبمنحّصكّغفرانّللخطاياّأليّسائحّيتسلّقّدرجّالكنيسةّ،الذيّكانّيزعمّأنهّ
انّمصبوغاّبدمّالمسيحّ
جاءّمنّدارّواليةّبيالطسّالبنطيّ.وبماّأنّالسائحينّكانواّيصدّقونّأنّهذاّالدرجّك
ً

نفسهّ،فقدّكانواّيصعدونّالدرجّمنطرحينّعلىّركبهمّ،متوقفينّبينّالحينّواآلخرّللصالةّوتقبيلّالدرجّالمقدسّ .
وتستكملّقصةّلوثرّعلىّلسانّابنهّ(منّمخطوطةّمحفوظةّفيّمكتبةّمدينةّرودولستادت)"ّ:وفيماّ

كانّيتلوّصلواتهّفوقّدرجّالكنيسةّالالترانيّةّ،قفزت ّ كلماتّحبقوقّالنبيّعلىّنحوّفجائيّإلىّذهنه"ّ:البارّ
اتخذّهذاّالعددّأساساّلكلّعقيدته"ّ.ولمّيعدّ
باإليمانّيحيا"ّ.وعندّذلكّ،توقفّعنّالصالةّورجعّإلىّويتنبرجّ،و
ً
لوثرّبعدّهذاّيؤمنّبأنّهناكّماّفيّوسعهّأنّيفعلهّالسترضاءّاهللّ،وابتدأّبدالًّّمنّهذاّيحياّباإليمانّبابنّاهللّ.

ثمّبعدّوقتّالحقّ،قالّاآلتيّ :
قبلّأنّتضيءّهذهّالكلماتّذهنيّ،كنتّأبغضّاهللّ،وكنتّفيّخصومةّمعهّ...لكنّحينّأدركتّبروحّاهللّ
ّيحيا!"ّ"البارّباإليمانّيحيا!"ّ،حينئذّشعرتّبأنيّولدتّثانيةّوصرتّإنساناّ
هذهّالكلمات"ّ:البارّباإليمان
ً

اّ،فقدّدخلتّمنّاألبوابّالمفتوحةّإلىّفردوسّاهللّعينهّ 21.
ّ
جديد
ً

حينّيقولّالكتابّالمقدسّإنناّقدّتبررناّ"باإليمان"ّأوّ"بواسطةّاإليمان"ّ،فهوّبهذاّيؤكدّعلىّأنّاإليمانّ
ّ
هوّأداةّتبريرناّ،أيّهوّالقناةّالتيّمنّخاللهاّننالّبرّيسوعّالمسيحّ.وبحسبّكلماتّجيّ.آيّ.باكرّ،فإنّ
اّ،عرفّجيّ.سيّ.رايلّ
وبالمثلّأيض ّ
اإليمانّهوّ"اليدّالفارغةّالممدودةّالتيّتنالّالبرّبنوالهاّالمسيح"ّ 22.
ً

اإليمانّالحقيقيّّبأنهّ :

21

Martin Luther, quoted in James Montgomery Boice, The Minor Prophets: An Expositional Commentary, 2 vols.
(Grand Rapids, MI: Kregel, 1996), 2: 91–92.
22
“Justification,” in Evangelical Dictionary of Theology, 2nd ed., ed. Walter A. Elwell (Grand Rapids, MI: Baker,
2001), 646.
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اإلمساكّبيدّمخلّصّ،واالستنادّعلىّذراعّزوجّ،وتناولّدواءّطبيبّ.فهوّ[اإليمان]ّالّيصطحبّمعهّللمسيحّ
مّشيئاّ،أوّيساهمّبشيءّ،أوّيسدّدّثمنّشيءّ،أوّيفعل ّأيّ ّشيءّ.بلّفقطّيأخذّ،
سوىّنفساّخاطئةّ.والّيقدّ ً
ً

وينالّ،ويقبلّ،ويمسكّ،ويغتنمّعطيةّالتبريرّالمجيدةّالتيّيغدقهاّالمسيحّعليهّ 23.

هذاّيعنيّإ ًذاّبكلّتأكيدّأنّاإليمانّنفسهّ(أوّحتىّعقيدةّالتبريرّباإليمان)ّليسّهوّماّيخلّصناّ .بلّ

نّيتبررّباإليمانّ
ّ
المسيحّهوّمنّيخلّصناّ،معّكونّاإليمانّوسيلةّمنّخاللهاّنمتلكّالمسيحّ.كماّقالّكالف َّ
ن"ّ:م

هوّمنّ،إذّأّقصيّمنّبرّاألعمالّ،يحكمّقبضتهّعلىّبرّالمسيحّبواسطةّاإليمانّ،واذّيلبسّهذاّالبرّ،يظهرّ
َّ
أمامّاهللّليسّكخاطئّبلّكإنسانّبارّ 24.

بالرغمّمنّأنّروميةّّ3الّيقولّإنّالتبريرّهوّ"باإليمانّوحده"ّ(علىّاألقلّبكل ماتّصريحة)ّ،إالّأنّ

َعم ِ
نّاال ْفتِ َخار؟ّ َقِّدّ ْانتََفىّ.بِأَيَِّّّنام ٍ
ال؟ّ
وس؟ّأَبَِنام ِّ
حّإليهّالنصّضمنياّ،وخاصةّفيّختامهَ "ّ:فأ َْي َّ
هذاّماّيلمّ
ً
وسّاأل ْ َ
انَّيتََب َّررّّ ِب ِ
انّ.إِ ًذاَّن ْح ِسبّّأَنَّّّ ِ
وسّ ِ
النام ِ
الّ َّ
وس"ّ(روميةّ28-27ّ:3؛ّ
َع َم ِّ
انّبِد ِّ
يم ِّ
اإل ْن َس َّ
يم ِّ
لّبَِنام ِّ
الََّّ.ب ّْ
َك ّ
ونّأ ْ
اإل َ
اإل َ
قارنّغالطيةّّ .)16ّ:2

اّ،فإنّالخالصّحينئذّيصبحّشيئاّيمكنناّ
األعمالّمع
فإنّكناّنتبررّباألعمالّ،أوّحتىّباإليمانّو
ّ
ً
ً

االفتخارّبهّ(انظرّأفسسّّ.)9ّ:2ولكنناّرأيناّبالفعلّأنّالّأحدّعلىّاإلطالقّسيتمكّنّمنّاالفتخارّبوصولهّ
سماءّبناءّعلىّاستحقاقاتهّ.فإنناّنتبررّبناءّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكاملةّ،وموتهّكذبيحةّ،والّيوجدّماّ
ّ
إلىّال
يلزمّفعلهّأكثرّمنّهذاّسوىّأنّنؤمنّ.ونقتبسّاآلتيّمنّإقرارّإيمانّهيئةّائتالفّاإلنجيل"ّ:نؤمنّبأنّاهللّ
يبررّويقدّسّمنّيؤمنونّبيسوعّبالنعمة"ّ .
ّ
غاية التبرير :أعمال صالحة لمجد اهلل
يعتقدّالبعضّأنّالرسولّيعقوبّناقضّعقيدةّالتبريرّباإليمانّوحدهّ.فإنهّيؤكدّعلىّأيّ ةّحالّعلىّأنّ

اإل ْن َسانّ ،الَ ّبِ ِ
ال َّيتََب َّررّ ّ ِ
كنّماّيقولهّيعقوبّحقاّهوّشيء ّمنّهذاّ
ان ّ َو ْح َده"ّ(يعقوبّّ.)24ّ:2ل
يم ِّ
َع َم ِّ
ً
"بِاأل ْ
اإل َ

اّماّقدّتبررّهوّأعمالهّوليسّإيمانهّفحسب"ّ.فعلىّخالفّبولسّالذيّ
ّ
أنّشخص
القبيل"ّ:إنّماّيّبرهنّعلىّ
ً
كانّفيّحاجةّإلىّمقاومةّالفكرةّالشائعةّبأنّالخطاةّيمكنهمّأنّيخلصواّباألعمالّالصالحةّ،كانّيعقوبّ

يحاربّالفهمّالمغلوطّبأنّالمؤمنينّبإمكانهمّاالستغناءّتماماّعنّاألعمالّ.ولكيّنوضّحّالفرقّبينهماّبمفرداتّ
ً

J. C. Ryle, Justified!, Home Truths, Second Series (London: S. W. Partridge, 1854–71), 12.
Calvin, Institutes, 3.11.2.
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الهوتيّةّ،نقولّإنّبولسّكانّيتعاملّمعّأناسّأرادواّجعلّالتقديسّجزًءاّمنّأساسّتبريرهمّ،بينماّكانّيعقوبّ

اّأنّيتبررواّدونّأنّيتقدّسوا! ّ
ّ
يتعاملّمعّأناسّأرادو

اءّ،كانتّكلمةّ"يبرر"ّتعنيّ"التصريحّببر"ّ.لكنّالفارقّهوّأنهّ
ّ
بالنسبةّليعقوبّوبولسّعلىّحدّسو
حّببرّالمؤمنّ،بينماّفيّحالةّيعقوبّاألعمالّهيّالتيّتصرحّببرهّبأنّتبرهنّ
ّ
الةّبولسّاهللّهوّمنّيصر
ّ
فيّح
علىّحقيقةّوأصالةّإيمانهّ.وبكلّتأكيدّكانّكال ّالرسولينّسيتفقانّمعّكلماتّكالفنّبأنّ"اإليمانّوحدهّهوّ
األعمالّمعاّالّينتجانّالتبريرّ
رّ،ومعّذلكّفإنّهذاّاإليمانّالذيّيبررّالّيثبتّوحده"ّ25.فإنّاإليمانّو
ّ
الذيّيبر
ّ
ً

ير)ّ،لكنّاإليمانّيبررّفينتجّاألعمالّالصالحةّ(اإليمانّ<<ّالتبريرّّ+األعمال)ّ .
ّ
(اإليمانّّ+األعمالّ<<ّالتبر
ىّنقولّإنّاإليمانّالذيّوحدهّيبررّهوّإيمان عاملّ.وهذاّيفسّرّسببّ
ّ
ولكيّنعبّرّعنّهذاّبطريقةّأخر
ةّوحماساّمنّنحوّالطاعةّ
اختتامّهيئةّائتالفّاإلنجيلّلتصريحهاّعنّالتبريرّبهذهّالكلمات"ّ:نؤمنّبأنّغير
ً

الشخصيّةّوالعامةّتنبعّمنّهذاّالتبريرّالمجاني"ّ.فإنّعقيدةّالتبريرّالكتابيّ ةّالصحيحةّليستّعلىّالنقيضّمنّ
األعمالّالصالحةّبلّفيّحقيقةّاألمرّهيّتنتجهاّ.فإنّتبريرناّمتصلّبصورةّحيويّةّبتقديسناّ .
فمنّجهةّالتبريرّ،يعدّعملّالمسيحّوأعمالناّعلىّطرفيّالنقيضّ.كماّيقولّبولسّفيّرسالةّغالطيةّ:

ِ
النام ِ
ال ّ َّ
يح"ّ(غالطية ّّ.)16ّ:2وهكذاّفإنّالتبريرّيأتيّ
ان َّيسوَّ
يم ِّ
وسَّ ،ب ّْ
َع َم ِّ
"اإل ْن َس َّ
ع ّاْل َم ِس ِ
ان ّالَّ َّيتََب َّررّ ّبِأ ْ
ل ّ ِبِإ َ
َّ ِ
َماّالَّ ِذيّالَّّيعملّ،و ِ
ِ
يمانهّّي ْح َسبَّّلهّّبِ ًّرا"ّ(روميةّ
لك ّْ
باإليمانّوليسّ
باألعمال"ّ:وأ َّ
نّي ْؤ ِمنّّبِالذيّيَب ِّررّّاْل َفاج َرَ ّ،فِإ َ
َ َْ َ
َ

ّ.)5ّ:4فمنّجهةّالتبريرّ،يضعّالكتابّالمقدسّاإليمانّواألعمالّفيّطرفيّالنقيضّ.فإنّكانّالتبريرّباإليمانّ،
ومعّإقصاءّالكتابّالمقدسّلألعمالّبهذاّالشكلّ،فهوّيقولّفعلياّإنّالتبريرّهوّ
إذنّفهوّليسّباألعمالّ.
ً

باإليمانّوحدهّ.وانّلمّيكنّالتبريرّباألعمالّ،فالبدّوأنهّإذنّباإليمانّوحدهّ .

وهناكّسببّهامّلعملّهذهّالمقابلةّبينّاإليمانّواألعمالّ،وهوّسببّيساعدناّعلىّفهمّوادراكّغايةّ
تبريرناّفيّخطةّاهللّ.فإنّكانّالتبريرّيأتيّباإليمانّوحدهّ،فحينئذّتكفلّوسيلةّالتبريرّالكتابيّةّأنّيعودّكلّ
اّنتبررّبعملّيسوعّالخالصيّوليسّبعملناّنحنّ،فحينئذّكلّالتسبيحّوالحمدّألجلّ
المجدّإلىّاهللّوحدهّ.فإنّكنّ ّ
خالصناّيّ َّ
وجهّإلىّاهللّوليسّإليناّ.وهكذاّفإنّغايةّالتبريرّ—ّكأيّجانبّآخرّمنّجوانبّاإلنجيلّ— ّهيّ
مجدّاهللّ .

John Calvin, “Antidote to the Canons of the Council of Trent,” in Tracts and Treatises in Defence of the Reformed
Faith, trans. Henry Beveridge (1851; repr., Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1958), 3:152.
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المستفيدون من التبرير :بشر مثلنا
أحدّأروعّالتأكيداتّعلىّعقيدةّالتبريرّالكتابيّ ةّعلىّاإلطالقّنجدهاّفيّدليلّأسئلةّوأجوبةّهيدلبرجّ،
ال"ّ:كيفّتكونّباراّأمامّاهلل؟ّ(السؤالّرقمّّ.)60واإلجابةّهيّكماّيليّ :
الذيّجاءّبهّهذاّالسؤ
ً
يّعلي ّبأنيّقدّأخطأتّبشكلّمؤسفّ
فقطّباإليمانّالحقيقيّبيسوعّالمسيحّ.فبالرغمّمنّواقعّشكايةّضمير
َّ

ال ّتجاهّكلّماّهوّشريرّ،إالّأنّاهللّمعّذلكّ،
ضدّجميعّوصاياّاهللّ،ولمّأحفظّأياّمنهاّ،وبأنيّالزلتّميّا ًّ
ًّّ
اّليّبرهّ
ّ
حتسب
ودونّأيّاستحقاقّفيّذاتيّ،بدافعّنعمةّخالصةّ،يهبنيّفوائدّومزاياّكفارةّالمسيحّالكاملةّ،مّ ً

اّخاطئاّ،وكأنّيّأناّنفسيّقدّأتممتّكلّالطاعةّ
احدةّ،أوّلمّأكنّيوم
وقداستهّوكأنّيّلمّأرتكبّقطّخطيّةّو
ً
ً

التيّأتمّهاّالمسيحّعنّيّ،وهذاّفقطّإنّقبلتّمثلّهذاّاإلحسانّبقلبّمؤمنّ .

الحظّأنّهذاّالدليلّيتحدّثّعنّالتبريرّبضميرّالمتكلمّ.وهذاّيوجّهناّإلىّحقيقةّهامةّ:إنّكانّالتبريرّ
كيّنتبررّ.فإنّالتبريرّ
ّ
اّوفردياّ—ّ
اّشخصي
إيمان
هوّباإليمانّ،فإنناّالبدّأنّنؤمنّنحنّأنفسناّبيسوعّالمسيحّ—ّ ً
ً
ً

الّيقتصرّعلىّكونهّمبدأّعاماّيختصّبوسيلةّالخالصّ،بلّهوّدعوةّللقيامّبتعهّدّإيمانّشخصيّأمامّالمسيحّ،
ً

ِ
َّ ِ
ين ّ[بالفعل]ّ ،ألََّنهّ َّل ّْمّ
إذّبدونّالمسيحّمصيرناّالدينونةّ.بلّويحذّرناّالكتابّالمقدسّبأنّ"الذي ّالَّ ّي ْؤ ِمنّ ّ َقّْد ّد َ

الّي َدان"ّ.فإنّأردناّ
اهللّاْل َو ِح ِيد"ّ(يوحناّّ.)18ّ:3ومعّذلكّيعدناّالعددّنفسهّبأنّ"َالَّ ِذيّي ْؤ ِمنّّبِ ِّهّ َّ
نّ ِّ
اسِّمّ ْاب ِّ
ي ْؤ ِم ّْ
نّ ِب ْ
أنّنتبررّوالّندانّ،فالبدّلناّأنّنؤمنّبيسوعّالمسيحّ .
ّ
إذنّ

أماّبالنسبةّلمنّيؤمنونّبالفعلّ،فإنّحكمّاهللّالنهائيّ—ّ"بارّإلىّاألبد"ّ—ّقدّصارّبالفعلّحقيقةّ

اختباريّةّحياتيّةّ.فإنّكلمةّاهللّتقولَ "ّ:فِإّْذّ َقّْدّتََب َّرْرَناّ ِب ِ
يح"ّ(روميةّّ:5
اهللّ ِب َربَِّناَّيسوَّ
انَّلَناّ َسالٌَّمّ َم َّعّ ِّ
يم ِّ
عّاْل َم ِس ِ
اإل َ

الّيمكنّأنّنصيرّيوماّغيرّمبررينّ.إذّقدّصرناّاآلنّوالىّ
ّ.)1فقدّتمّالفصلّبالفعلّفيّموقفناّالقانونيّ،و
ً
نّ َّ
نّ َعلَىّ
ون ِّةّاآل َّ
األبدّمقبولينّلدىّاهللّ،لمجدّاهللّ.وسيؤكدّيومّالدينونةّماّقدّأعلنهّاهللّبالفعل"ّ:الَّّ َش ْي َّءّ ِم َّ
الد ْين َ

ع"ّ(روميةّّ .)1ّ:8
ينّهّْمّ ِفيّاْل َم ِس ِّ
الَّ ِذ َّ
يحَّيسو َ

الّ
اّفرحةّاإليمانّالذيّيبررّكانّالشاعرّويليامّكوبرّ.فقدّعانىّكوبرّطوي ًّ
ّ
ومنّالرجالّالذينّاختبرو
اّوبغيضاّ.وعلىّ
ةّحيثّكانّالوضعّمروع
منّمرضّاالكتئابّ،ومكثّلبعضّالوقتّفيّمشفىّلألمراضّالعقليّ
ً
ً

ةّ،إذّكانّيحسبّنفسهّخاطئاّ
الرغمّمنّكلّعذابهّالجسديّوالنفسيّ،إالّأنّأشدّآالمهّقسوةّكانتّآالمهّالروحيّ
ً
مداناّ.لكنّجاءّاليومّالذيّفيهّوجدّكوبرّعالجهّالقانونيّفيّرسالةّالتبريرّباإليمانّالخالصيّةّ.وفيماّيليّ
ً

القصةّالتيّرواهاّبنفسهّ ّ:
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اسعاّإلىّرحمةّاهللّالمجانيّةّ
لقدّحلّاآلنّزمنّالبهجةّالذيّكانّمنّ
ً
شأنهّأنّيسقطّأغالليّويفتحّأماميّباباّو ً
اّمقدساّهناكّ،
أيتّكتاب
فيّالمسيحّيسوعّ.فيّذلكّاليومّطرحتّنفسيّعلىّكرسيّبجوارّالنافذةّ،وحينّر
ً
ً
غامرتّمرةّأخرىّباللجوءّإليهّألحصلّعلىّتعزيةّوارشادّ.وكانتّاألعدادّاألولىّالتيّوقعّنظريّعليهاّهيّ

ع ّاْل َم ِسي ِحّ ،الَّ ِذي ّ َق َّد َمهّ ّاهللّّ
َّانا ّبِنِ ْع َمتِ ِّه ّبِاْل ِف َدا ِّء ّالَّ ِذي ّبَِيسوَّ
فيّاإلصحاحّالثالثّمنّرسالةّرومية"ّ:متََبِّرِر َّ
ين ّ َمج ً

َكفَّ َارّةً ّ ِب ِ
تّعلي ّقوةّكيّأؤمنّ،فسطعتّأشعةّشمسّالبرّكاملةّ
ار ّبِِّرِه"ّ.وفيّالحالّحلّ
ظهَ ِّ
يم ِّ
ان ّبِ َد ِم ِهِ ّ ،إل ْ
َّ
اإل َ

علي ّ.ورأيتّكفايةّالكفارةّالتيّصنعهاّ،والصفحّعنيّفيّدمهّ،ورأيتّملءّوكمالّتبريرهّ.وفيّلحظةّآمنتّ
َّ

وقبلتّاإلنجيلّ 26.

الّ
إنّعطيةّالبرّهذهّمتاحةّلكلّمنّيؤمنّويقبلّاإلنجيلّ.فإنّاهللّ،بنعمتهّالمجانيّةّ،يقدّمّتبر ًيراّكام ًّ

عّالمسيحّسيتبررّإلىّاألبدّأمامّمنصةّ
ّ
وتاماّعلىّأساسّعملّيسوعّالمسيحّالكفاريّ.وكلّمنّلهّإيمانّبيسو
ً
عدلّاهللّاألبديّ .
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