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 التبرير
 فيليب جراهام رايكن

يقفّمتّ تخيّ  مجرّم المشهدّ: اإلجراءاتّالقانونيّ لّمعيّهذّا وتبدّأ العادلّ. ليلقىّحكمّه قاٍضّنزيّه أماّم ةّهًمّا
بسردّموظفّالمحكمةّلقوانينّوشرائعّالمملكة.ّوفيماّكانّالمجرمّيستمعّإلىّهذهّالشرائع،ّبدأّفيّإدراكّأنهّ

أنهّقدّانتهكّكلّقانونّموجودّفيّدستورّالمملكة.ّوبغضّالنظرّعنّالتهمةّنّلهّدان،ّإذّيتبيّ مستحقّأنّيّ 
هةّإليه،ّفهوّكانّمتيقّ  وَجدّمذنًبا.ّوهكذا،ّفحينّالتفتّالقاضيّأخيًراّإليهّوسألهّماذاّلديهًّناّمنّأنهّسيّ الموجَّ

،ّغيرّقادرّعلىّصامتٍّّفيّرعبٍّأمامّالقاضي،ّعاجًزاّعنّالكالم.ّوقفّليقولّدفاًعاّعنّنفسه،ّوقفّالرجلّ

ّدفاًعاّعنّنفسه.ّبشيءّهالتفوّ 

 الحاجة إلى التبرير: عاّمة وماّسة

ةّصحاحاتّاالفتتاحيةّلرسالةّرومية.ّفإنّالبشريّ اليائسّالذيّتصفهّلناّاألّهذاّهوّالمأزقّالقانونيّ 
،ّمؤمنونّوملحدونّعلىّاًّوأممّاًّنين،ّيهودنونّوغيرّمتديّ متديّ ّ—إذّالجميعّبأكملهاّتقفّداخلّقفصّاالتهام.ّ

مقياسّالعدالةّهوّناموسّاهللّالكامل.ّوبهذاّالمقياس،ّفّعرشّاهللّللدينونة.البدّأنّي ظَهرواّأمامّّ—حدّسواءّ
َّواَلَّواِحٌد"ّ)رومي3ّ:23اهلِل"ّ)روميةَّّمْجدّ َّوَأْعَوَزه مَّّْأْخَطأ واّاْلَجِميعّ ّدانوا:ّ"ِإذِّالجميعّأنّيّ يستحقّ ةّ(،ّ"َلْيَسَّبارٌّ

ّ(.14ّ:3مزمورّّقارن؛3ّ:10ّ

َّأنََّّّنْعَلمّ ّوليسّماّنقولهّدفاًعاّعنّأنفسنا:ّ"َوَنْحنّ ّيرّكلّوصيةّاتهاًما.ولذلك،ّفحينّي قَرأّالناموس،ّتص
ِّمنَِّّقَصاصٍَّّتْحتَّّاْلَعاَلمِّّك لّ َّوَيِصيرََّّفٍم،ّك لّ َّيْسَتدَِّّّلَكيّّْالنَّام وِس،ِّفيّالَِّذينَِّّبهِّّي َكلِّمّ َّفه وَّّالنَّام وس َّّيق ول هّ َّماّك لَّّ
رّ ّالََّّجَسدٍِّّذيّك لّ ّالنَّام وسِِّّبَأْعَمالِّّألَنَّهّ .ّاهللِّ ّ(.20-3ّ:19)روميةّاْلَخِطيَِّة"َّّمْعِرَفةَِّّبالنَّام وسِّّأَلنَّّ.َّأَماَمهّ َّيتََبرَّ

مذنبونّالّنستحقّسوىّغضبّاهلل.ّكماّّة.ّفإنناّخطاةةّبمنتهىّالبساطةّهيّالخطيّ إنّمشكلةّالبشريّ 

إذّأنّمتطلباتّبرّاهللّالّيمكنهاّأنّتخلصنا،ّبلّهيّفقطّّصّأنفسنا.خلِّأنهّالّيوجدّماّفيّوسعناّفعلهّكيّنّ 
ذلك،ّفحينّنقفّأمامّاهللّللمحاكمة،ّالّتوجدّأدنىّفرصةّأنّن قبلّبناءّعلىّأيّلتدينناّلعجزناّعنّحفظها.ّّو

ّاقدّثبتتّفيهّمحاكمةنوعّالمحاكمةّالذيّفيهّنكونّأبرياءّحتىّتثبتّإدانتنا،ّبلّهيّفعلناه.ّفهذاّليسّّشيء

ّدانينّحتىّيصدرّحكمّببرنا.إدانتناّبالفعل،ّوالبدّأنّنظلّمّ 
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ة.ّالميؤوسّمنه،ّحينئذّفقطّيمكنناّأنّنبدأّفيّفهمّعقيدةّالتبريرّالكتابيّ ّوحينّندركّموقفناّالقانونيّ 
ّمثاالًّ ّعلىّحّونجد ّالخاطئّصارًخا ّكانّسمارتوّيدرسّّالميؤوسالة ّفبينما ّسمارتو. ّدونالد ّفيّحياة منها

ة.ّوكيّيساعدهّالديرّالذيّكانّةّدينيّ يّدورّأسقفّفيّمسرحيّ للحصولّعلىّوظيفةّقس،ّط لبّمنهّأنّيؤدّ 

ةّالذاتيّ ة.ّوقدّكتبّسمارتوّفيّسيرتهّرّلهّأنّيقترضّرداءّأسقفّمنّاألسقفيّ صّالدور،ّدبّ ينتميّإليهّعلىّتقمّ 
هذاّالكالم:ّ"لقدّكنتّفيّشدةّالحماسّلهذا،ّوحينّوصلّالرداء،ّذهبتّإلىّغرفتي،ّوأغلقتّالباب،ّوأخرجتّ

1ّبحرصّالرداءّالقرمزي،ّوالوشاح،ّوغطاءّالرأسّمنّالحقيبة."

ذّارتدىّسمارتوّهذهّالثيابّكلّليلةّقبلّأنّيؤدّ  ّيّدوره،ّازدادّهوسهّبهاّيوماّبعدّيوم:وا 

ّبالرغمّمنّأنّالعرضّ كانّيبدأّفيّالساعةّالثامنة،ّإالّأنيّوجدتّنفسيّأرتديّالثيابّفيّساعةّالمسرحي 
بّمنيّحواليّنصفّالساعةّإلحكامّوغلقّجميعّاألزرار،ّلكنيّبحلولّمبكرةّيوًماّفيوم.ّوكانّاألمرّيتطلّ 

الثانيةّبعدّالظهر،ّأيّقبلّبدايةّّ،ّكنتّأرتديّالثيابّمنذّحواليّالساعةاأليامّاألخيرةّمنّالعرضّالمسرحيّ 
كنتّأفعلّهذا،ّكانّيتملّ  أمامّمرآةّكاملةّالطول،ّوفيمّا كنيّالعرضّبخمسّساعات.ّوكنتّأختالّجيئةّوذهاًبّا

.ّوانتابنيّشعورّبأنيّشعورّما.ّكنتّأقفّألطولّوقتّممكنّأنظرّلصورتيّفيّالمرآة،ّوأعجبنيّماّرأيته..
2ّ.شعرتّبأنّأعماليّكانتّترضيّاهللّطًئا،ّبلولمّأفكرّفيّكونيّخاّكنتّمقدًسا.

متّثقةّسمارتوّالزائفةّفيّالوقتّالذيّرأىّفيهّحقيقةّالشخصّالذيّكانّتحتّالمالبس.ّولكنّتحطّ 
ّوقدّحدثّهذاّفيّأثناءّمشاهدتهّلعرضّسينمائي:

ذّكانّيرتديّمالبسّكهنوتيّ  عةّةّرائعةّمرصّ فيّأحداثّالفيلم،ّدخلّأسقفّإلىّالمشهد.ّوا 
تّعاصفةّ.ّولكنّفيماّكانّيسير،ّهبّ ستارقة،ّخرجّببطءّمنّخلفّحجارّالكريمةّالمتألّ باأل

ّقتّرداءه،ّفانفتحّالرداءّكاشًفاّتحتهّعنّهيكلّعظميّمتعفن.شديدةّومزّ 

ّ ّفكرتّقائالًّفيّلحظة، ّليسّّ...هذا أنا: ّ"هذا ّوقلت: ّفيّالحال... ولكنيّتجاهلتّالفكرة
وظللتّأحاولّأنّّجِد...الفيلمّمنّذهني،ّلكنّاألمرّلمّيّ وأردتّأنّأنتزعّصورّهذاّّأنا!"...

ّ.ممثالًّّولستّمرائًيا.ّلستأجبرّنفسيّعلىّالتحسن.ّثمّقلتّهلل:ّ"دعّهذاّالشعورّيفارقني،ّ

                                                             
1 Donald Smarto, Pursued: A True Story of Crime, Faith, and Family (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1990), 105. 
2 Ibid., 105–6. 
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ّ ّالتيّفعلتها...شخص صالحأنا ّوظللتّأفكرّفيّجميعّاألعمالّالصالحة هذهّّإالّأنّ!"
3ّ.األفكارّلمّتجلبّليّأيّعزاء

خطاياناّالقاسيةّوالمرة،ّحينئذّفقطّنكونّعلىّاستعدادّفعليّلاللتفاتّإلىّاهللّلطلبّّوحينّنرىّحقيقة
المساعدة،ّوباألخص،ّألجلّطلبّغفرانّوبرّيسوعّالمسيح.ّكماّكتبّجيمسّبوكانانّفيّكتابهّالشهيرّعنّ

الفكريّ  هوّالقدرّة هذهّالعقيدّة لدراسّة نقومّبّه "ليسّأفضلّإعداّد أوّالالتبريرّ: األكاديميّ ةّالعظيمةّ، المكثَّف،ّّتعليّم
4ّةّكخطاةّفيّنظرّاهلل".ناّالحقيقيّ تبلّضميرّمتأثرّبوعيّسليمّبحال

 مركزّية التبرير: "مفصل"، و"أساس"، و"بند رئيسّي"

قدّّالبائسة،ّأعلنّعنّعالجّقانونيّ ّهبولسّالمأزقّالذيّنحنّفيهّبكلّتفاصيلّالرسولّبعدّأنّوصف
لّ(.ّتشيرّالكلماتّ"أماّاآلن"ّإلىّتحوّ 3ّ:21ّالنَّام وِس"ّ)روميةِّبد ونِّّاهللِِّّبرّ َّظَهرََّّفَقدّّْاآلنَّّأصبحّمتاًحا:ّ"َوَأمَّا

ّالتحوّ تّ األكثرّمنّذلك،ّهيّّوّحديثّبولس.فيّمسارّّجوهريّ  ّعلىّنقطة ّأيًضا لّالكبرىّفيّتاريخّطلعنا
هللّبأنناّالّيمكنّأنّنصيرّلكاملّاناموسّالإذّيخبرناّّىّهذهّالمرحلةّنقفّفيّموقفّإدانة.الخالص.ّفإنناّحت

اآلن،ّفقدّظهرّبرّأبرياءّأمامّمنصةّالقضاءّاإللهيّ  إذّدبرّاهللّلناّوسيلةّإلصدارّحكمّببراءتنا.ّّاهلل.ّمنة.ّوأمّا

ّ.نتبررة،ّلقدّأتاحّاهللّوسيلةّبهاّأوّكيّنصيغّهذاّبالمفرداتّالكتابيّ 

دونّأنّنكونّبهذاّمغالينّفيّتقديرّّ،بدّأنّنقولإالّأنناّالّتصرّالخالصّعلىّالتبريرّباإليمان.الّيق

ةّأهميةّهذهّالعقيدة،ّإنهاّتشغلّمكاًناّيقتربّكثيًراّمنّمركزّاإلنجيل.ّفإنّالتبريرّهوّأحدّالموضوعاتّالرئيسيّ 

أكثرّّ(dikaiooةّفيّكلمةّاهلل،ّوخاصةّفيّالعهدّالجديد،ّحيثّنجدّمشتقاتّمتنوعةّمنّكلمةّ"يبرر"ّ)المركزيّ 
ّ.ةّعقيدةّالتبريرّفيّالالهوتّالكتابيّ يشيرّإلىّأهميّ ّانتشارّهذهّالمفرداتّدليالًّويعد5ّّمنّمائتيّمرة.

جونّّةةّبمركزيّ العديدّمنّالالهوتيينّفيّتاريخّالكنيسةّالمسيحيّ ّوقدّأقرّ  عقيدةّالتبرير.ّفقدّأطلقّعليهّا
فقدّوصفهاّبأنهاّّ،توماسّكرانمرّالبريطانيّ ّالم صِلحأما6ّّ.الذيّيدورّحولهّالخالص"ّنّ"المفصلّالرئيسيّ كالف

وربماّالوصفّاألشهرّعلىّاإلطالقّهوّوصفّمارتنّلوثر،ّإذ7ّّة"."الصخرةّواألساسّالمتينّللديانةّالمسيحيّ 

                                                             
3 Ibid., 119–20. 
4 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. 
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8ّآخر".ّشيءمّمعهاّكلّمتّعقيدةّالتبرير،ّتهدّ ة"،ّحتىّأنهّ"إذاّتهدّ للعقيدةّالمسيحيّ ّالرئيسيّ ّالبنددعاّالتبريرّ"
هوّالمف أوّاألساس،ّأوّالبندّالرئيسي ّالذيّيوسواءّكانّالتبريرّفيّاعتقادنّا دّثباتّأوّسقوطّالخالص،ّحدّ صلّ،

فإنّالّرجاءّفيّالخالصّبدونه.ّوقدّقالّلوثرّفيّمناسبةّأخرىّإنّهذهّهيّالعقيدةّالتيّ"تلدّكنيسةّاهلل،ّ
9ّهذهّالكنيسةّأنّتوجدّلساعةّواحدة".وتطعمها،ّوتبنيها،ّوتحفظها،ّوتدافعّعنها،ّودونهاّالّيمكنّل

 معنى التبرير: إصدار حكم براءة

:ّ"كيفّيمكنّ،ّألنهاّتجيبّعنّالسؤالّاألساسيّ ةّبالنسبةّلإلنجيلّالمسيحيّ يعدّالتبريرّعقيدةّمركزيّ 

رارّعنّالتبرير،ّوالذيّيصيغهّإقّرّأمامّإلهّقدوس؟"ّويكمنّالجوابّعنّهذاّفيّالتعليمّالكتابيّ لخاطئّأنّيتبرّ 
ّإيمانّهيئةّائتالفّاإلنجيلّكماّيلي:

لّعناّالعقوبةّالتيّ.ّفهوّبذبيحته،ّتحمّ دّدينّجميعّالمتبررينّكامالًّنؤمنّبأنّالمسيح،ّبطاعتهّوموته،ّقدّسدّ 
لعدلّاهلل.ّوبطاعتهّالكاملةّأرضىّمطالبّّإرضاًءّمالئًما،ّوحقيقًيا،ّوكامالًّاّهاّعنّخطايانا،ّصانًعاّعنّ نستحقّ 

المسيحّوحدهّّكلونّعلىا،ّبماّأنّتلكّالطاعةّالكاملةّتوضعّباإليمانّوحدهّفيّحسابّجميعّمنّيتّ برّاهللّعنّ 
ّ.ألجلّقبولّاهللّلهم

ة،ّحيثّأنّالفعلّ"يبرر"ّهوّتأتيّحصيلةّكلماتّعقيدةّالتبريرّمنّمصطلحاتّالمحاكماتّالقضائيّ 

اإلسميّ فعلّتصريحيّ  فيّصورتهّا كلمةّ"التبريرّ" لشخص.ّالقضائي ّلموقفّالةّتشيرّإلىّقانونيّ ةّفهيّكلمةّ.ّأمّا

ة.ّفإنّالفعلّالقانونيّ ّالعالقاتةّالتيّتحيطّبعقيدةّالتبريرّفهيّتنتميّفيّأصلهاّإلىّأماّالمصطلحاتّالكتابيّ 

"يشيرّفيّاألساسّإلىّإصدارّحكمّّر"،ّهوّفيّاألساسّمصطلحّقضائيّ ،ّوالذيّيعنيّ"يبرّ dikaiooّاليونانيّ 
.ّرّيعنيّأنّتصدرّحكًماّبالبراءة،ّأيّأنّتعلنّبراءةّشخصّما،ّأوّتعلنّالعفوّالقانونيّ برّ فأنّتّ 10ّ.بالبراءة"

فإنّالتبريرّهوّالتبرئة.ّفهوّقرارّيصدرّمنّالمحكمةّيفيدّبأنّشخًصاّماّهوّفيّموقفّسليمّمعّاهللّومعّ
ّبأنّالمتهمّغيرّمذنبّبلّبريء.ّ—قانونًياّّ—ناموسه.ّفهيّالتصريحّ

أيّاإلدانة.ّأنّتدينّهوّأنّتصدرّّوهيّتعريفهّبالمقابلةّمعّالنقيض:ّدةّلتعريفّالتبريرتوجدّوسيلةّجيّ 

بأنهّمذنب.ّبالطبعّليسّفعلّّ—بحسبّالقانونّّ—ّحكًماّبأنّشخًصاّماّليسّبريًئا.ّفهوّالحكمّالقضائيّ 
مذنًباّفيّاللحظةّ،ّفهوّيصيرّهيّالتيّجعلهّمذنًباّبلّأفعالهّفسهّهوّماّيجعلّمنّشخصّماّمذنًبا.اإلدانةّن

                                                             
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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ذاتهاّالتيّينتهكّفيهاّالقانون.ّولذلكّفحينّيدانّفيّالنهاية،ّفإنّكلّماّتقومّبهّالمحكمةّفقطّهوّالتصريحّ
ّ:ّأيّأنهّخاطئّمذنب.بماّهوّعليهّبالفعل

رّهوّأنّتصدرّحكمّبراءة.ّوهكذاّففيّالتبرير،ّالّبرّ أماّالتبريرّفهوّعلىّالنقيضّمنّاإلدانة.ّأنّتّ 
البرّّانتقال.ّوهكذا،ّفإنّالتبريرّليسّعمليةّما،ّبلّهوّفعل.ّفهوّليسّأنهّباًراّصرَّحيُ لشخصّباًرا،ّبلّاُّيجَعل

ّلكنهّاحتسابّالبرّ ّحاولّبعضّالالهوتيينّاالدعاء، ّإليهّاألعمالّوالفرائضّالمقدسة،ّكما باإليمانّمضاًفا
ّباإليمانّوحده.

ّنبيّ  ّأن ّالحقيقيّ ويمكن ّالمعنى ّّن ّالذيّّ—للتبرير ّ"إعالن ّوليسّ"ّاًرّابالشخصّهو جعلّقانونًيا"،
التعليمّاآلتي:25ّ:1ّّتثنيةّمنّكلمةّاهلل.ّعلىّسبيلّالمثال،ّيقدمّالكتابّالمقدسّفيّّ—فعلًيا"ّّاًرّابالشخصّ

وَمةٌَّّكاَنتّّْ"ِإَذا واَّبْيَنه ْم،ّاْلق َضاةّ ِّلَيْقِضيَّّاْلَقَضاءِِّّإَلىَّوَتَقدَّم واّأ َناسٍَّّبْينَّّخ ص  ر  ]فيّاللغةّاإلنجليزية:ّّاْلَبارََّّّفْلي َبرِّ

ّببساطةنّأنّالقاضيّالّيجعلّهذاّالشخصّمذنًبا،ّبلّاْلم ْذِنِب".ّفمنّالواضحّإذَّعَلىّئواّالبريء[َّوَيْحك م وافليبرّ 

ّالتصريحّيحكمّعليهّبالعقوبةّالتيّيستحقها.ّوقياًساّعلىّهذا،ّفإنّكلمةّ"يبرّ  ئ"ّيصرحّبكونهّمذنًبا،ّوبهذا
ّ".بالبر،ّأيّ"يبرر"(ّتعنيّ"تصريحhatsdiqّّأصلّالفعلّالعبريّ )والتيّهيّفيّ

".ّهناّأيًضاّتشيرَّّمْكَرَهةّ ِّكاَله َماّاْلَبِريءََّّوم َذنِّبّ ّاْلم ْذِنبَّّ"م َبرِّئّ 17ّ:15ّأمثالّأوّلنتناولّأيًضاّ الرَّبِّ

.ّفمنّخاللّتعبيرّاهللّعنّامتعاضهّمنّقانونيّ (ّبوضوحّإلىّتصريحhatsdiqّر"ّ)ئ"ّأوّ"مبرّ الكلمتانّ"مبرّ 
تبريرّالمذنب،ّفهوّالّيحاولّمنعّأحدّمنّتحويلّالمذنبينّإلىّمواطنينّصالحينّوشرفاء.ّفإنّكانّتبريرّ
المذنبينّيعنيّجعلهمّأبراًرا،ّفإنّاهللّبالتأكيدّكانّسيصدِّقّعليه!ّلكنّاعتراضهّباألحرىّكانّعلىّالتصريحّ

ّذيّهوّتصريحّكاذبّوبغيض.ببراءةّالمذنب،ّوال

علىّالنحوّذاته.ّفنظيرّالعهدّالقديم،ّ وحينّنذهبّإلىّالعهدّالجديد،ّنجدّكلمةّالتبريرّمستخدمةّتقريًبّا
منّالمقابلةّالتيّيصنعهاّبولسّبينّخطيةّّ،علىّسبيلّالمثالّ،رّهوّالنقيضّمنّأنّتدين.ّويتضحّهذابرّ أنّتّ 

ْكمَّّآدمّوهبةّالمسيح:ّ"أَلنَّّ اِّللدَّْين وَنِة،َّواِحدٍّّنّْمِّّاْلح  ّ(.5ّ:16روميةِّللتَّْبِريِر"ّ)َّكِثيَرةٍَّّخَطاَياَّجرَّىَّفِمنّّْاْلِهَبةّ َّوَأمَّ
حّببراءةّمتهمّمنّتهمةّما.ّوفيّسياقّموضوعّالخالص،ّهوّتصريحّاهللّرّيعنيّأنّتصرّ برّ وبالتالي،ّأنّتّ 

ّ.قد امهسليمّّبقبولّشخصّماّأمامه،ّأيّبأنهّفيّموقفّقانونيّ 

حّبأنّشخًصاّماّ"غيرّمذنب".ّأماّفيّصرّ ئّهوّأنّتّ رّ ىّفكرةّالتبرئة.ّفأنّتبّ الحظّأنّالتبريرّيتعدّ 

هةّإليه،ّبلّهوّيّ  حّبكونّالخاطئّصرّ التبرير،ّفإنّاهللّالّيتوقفّعندّحدّتبرئةّالخاطئّمنّجميعّالتهمّالموجَّ
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بناءّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكاملةّوموتهّكذبيحة،ّوالذيّ،ّهللّتصريحّالقضائيّ الباًراّإيجابًيا.ّفإنّالتبريرّهوّ
ّي ؤَخذّباإليمان،ّبأنّالخاطئّبارّالبرّذاتهّالذيّالبنهّالحبيب.

طّالضوءّبشكلّزائدّعنّالحدّعلىّينّعلىّهذاّالكالمّمشيرينّإلىّأنهّيسلّ يعترضّبعضّالالهوتيّ 

ةّبريئةّعلىّجبرّضحيّ ةّفيهاّأّ ةّنقلّقانونيّ مليّ ة.ّفهمّيعترضونّعلىّفكرةّأنّالصليبّكانّعالجوانبّالقضائيّ 

،ّوألسبابّوجيهة.ّففيّحينّعلِّمّعنّالتبريرّالقضائيّ تسديدّالعقوبةّعنّجرائمّآخرين.ّإالّأنّالكتابّالمقدسّيّ 

ّبالنسبةّّة،ّإالّأنّالجانبّالقانونيّ توجدّعدةّطرقّلوصفّنعمةّاهللّالخالصيّ  الخاصّبالتبريرّيعدّأساسًيا
معهّالبدّأنّيكونّلإلنجيل.ّ هوّأبّأيًضا،ّفإنّموقفنّا أنّاهللّقاٍضّبقدرّمّا .ّويعدّاستبعادّاألساسّسليًماوبمّا

بالنسبةّللخاطئ.ّّةّأمًراّمستحيالًّلهذاّالموقفّالسليمّ)أيّالتبرير(ّبمثابةّجعلّمعرفةّاهللّالخالصيّ ّالقانونيّ 
ّألناسّدونّأنّيكونّلهّأيّحقّفيّفعلّهذا.ّواألسوأّمنّهذا،ّهوّبمثابةّأنّتؤمنّبإلهّمحبتهّجائرة،ّيغفر

 مصدر التبرير: نعمة اهلل المجانّية

،ّإنّمشكلتناّتكمنّفيّأنناّالّنملكّبالًّإنّكانّالبرّالزًماّللتبرير،ّفمنّأينّيأتيّهذاّالبر؟ّكماّرأيناّق

ّر؟أيّبرّفيّأنفسنا.ّماّهوّإًذاّمصدرّالبرّالذيّيبرّ 

ِرينَّالمجانيّ إنّمصدرّتبريرناّهيّنعمةّاهللّ َتَبرِّ اًناّة.ّويصيغّالرسولّبولسّهذاّببساطةّشديدة:ّ"م  َّمجَّ
ّإقرارّإيمانّهيئةّائتالفّاإلنجيلّجواًباّأكثرّتوسًعاّكاآلتي:ّم(.ّويقدّ 3ّ:24روميةِّبِنْعَمِتِه"ّ)

ّا ّألنّطاعة ّونظًرا ّبذلّالمسيحّألجلنا، ّألنّاآلبّقد ّبديالًّنظًرا ّقبولها ّتم ّقد عنّطاعتناّّلمسيحّوعقوبته
دّعدلّاهللّةّتماًما،ّكيّيتمجّ فينا،ّفإنّهذاّالتبريرّهوّبالتاليّبنعمةّمجانيّ ّشيءوعقوبتنا،ّمجاًناّوليسّأليّ

ّ.بريرّالخطاةةّفيّتالتامّوأيًضاّنعمتهّالغنيّ 

فهوّعملّمنّأعمالّّالتبريرّهوّأكثرّبكثيرّمماّنستحق.رونّبالنعمةّفهذاّيعنيّأنّأنّنقولّإنناّمتبرّ 
ّكتبّتوماسّ ّكما ّالمستَحق. ّاهللّغير ّ"ّكرانمرإحسان ّعنHomily on Salvationّفيّكتابه ّعظة ّ]أي: "

الخالص[:ّ"الّيوجدّإنسانّيمكنهّبأعمالهّأنّيتبررّويصيرّباًراّأمامّاهلل،ّبلّكلّإنسانّالبدّبالضرورةّأنّ
مّهذاّالبرّعطيةّللخطاة:ّإنّرسالةّاإلنجيلّهيّأنّاهللّيقدّ 11ّ.يطلبّبًراّأوّتبريًراّآخر،ّكيّي قَبلّبينّيديّاهلل"

"ّ)ّالَِّذيّه وَّّ"َاهللّ  ر  ّ(.8ّ:33روميةّي َبرِّ

                                                             
11 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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هذاّيأتيّبناّإلىّنقطةّتعدّمحلّنزاعّفيّتفسيرّالعهدّالجديد.ّفإنّعطيةّبرّاهللّالذيّيبررّقدّجاءتّ
ا21ّ،ّفيّكلّمنّالعدد3ّروميةّمرتينّفيّ :ّ"برّمنNIVّ]فيّالترجمةّاإلنجليزيةّّاهللِِّّبرّ َّظَهرََّّفَقدّّْاآلنَّّ)"َوَأمَّ
:NIVّاهلِل"ّ]فيّالترجمةّاإلنجليزيةّّ)"ِبرّ 22ّوالعددَّواألَْنِبَياِء"(،ّّالنَّام وسِِّّمنََّّلهّ َّمْشه وًداّالنَّام وِس،ّاهلل"[ِّبد ونِّ

،NIVّاهلل"،ّكماّجاءّفيّترجمةّّمن"برّمنّاهلل"[(.ّلكنّفيّحقيقةّاألمر،ّهذانّالعددانّالّيتحدثانّعنّ"برّ
ّ".بر اهللبلّعنّ"

رّعبارةّ"برّاهلل"ّعنّماّيطلقّعليهّعلماءّاللغةّفربماّتعبّ ّكثرّمنّطريقةّلتفسيرّهذهّالعبارة.هناكّأ

علىّهذاّفيّعبارةّ"شعبّاهلل"،ّحيثّينتميّهذاّالشعبّموضوعّالحديثّّة".ّونجدّمثاالًّ"مضافّإليهّالملكيّ 
هللّهوّالشخصّالذيّإليهّينتمون.ّوهكذاّفربماّتعنيّعبارةّ"برّاهلل"ّببساطةّالبرّالذيّيملكهّإلىّاهلل،ّويعدّا

.َّخاَلَصهّ ّالرَّبّ ّ"َأْعَلن98ّ:2َّّمزمورّاهلل،ّوالذيّينتميّإليه،ّويظهرهّفيّالخالص.ّونجدّهذهّالفكرةّأيًضاّفيّ
ِّبرَّه ".َّكَشفَّّاأل َممِِّّلع ي ونِّ

علىّالمصدرّالذيّيأتيّمنهّهذاّالبر،ّوهوّقدّتدلّعبارةّ"برّاهلل"ّفّآخر.لكنّمعّذلكّيوجدّاحتمالّ
علىّهذاّفيّعبارةّ"موسيقىّبتهوفن"،ّحيثّأنّّغةّ"مضافّإليهّالمصدر".ّونجدّمثاالًّماّيطلقّعليهّعلماءّالل

،ّالمصدرالموسيقىّموضوعّالحديثّهوّبتهوفن.ّفإنّكانّ"برّاهلل"ّهوّمضافّومضافّإليهّبمعنىّّمصدر
،ّحينّمكتوبNIVّالبر.ّويتضحّأنّهذاّهوّالتفسيرّالذيّتفضلهّترجمةّّمصدرإنّاهللّحينئذّسيكونّهوّف

ّمصدرّالبرّالذيّيغدقهّعلىّالخطاة.أصلّّواهلل".ّوبناءّعلىّهذا،ّيكونّاهللّهوّّمن"برّ

ّكال ّبالتأكيد ّاهلل؟ ّمنّعند ّيأتيّكعطية ّأم ّالبرّهلل، ّينتمي ّهل ّالصحيح؟ ّالتفسير ّهو ّأيّتفسير

ة،ّكماّجاءّبالفعلّفيّالخاتمةّالقويةّالتصريحينّصحيحان.ّفإنّالبرّينتميّهللّباعتبارهّأحدّصفاتهّالرئيسيّ 
رّالخطاة،ّمنّجميعّالشعوب،ّفهوّالّيزالّيحتفظّببره!ّقالّإنّاهللّبينماّيبرّ ّحيث3ّروميةّبولسّفيّّلحديث

َمانِِّّفيِّبرِّهِّّففيّالتبريرّ"]يظهرّاهلل[ رََّّبارًّاِّلَيك ونَّّاْلَحاِضِر،ّالزَّ :3ّ"ّ)روميةِّبَيس وعَّّاإِليَمانِِّّمنَّّه وََّّمنَّّْوي َبرِّ
26.)ّ

مهّبالنعمةّوالذيّيقدّ 12ّ،ومعّذلك،ّفإنّبرّاهللّهوّأيًضاّ"ذلكّالبرّالذيّيطالبهّبرهّبأنّيطالبّبه"

ظهرهّفحسب،ّبلّأيًضاّيغدقه.ّفإنّبرّالّيملكهّاهللّويّ ّ—اهللّّمنةّلكلّمنّيؤمن.ّوهكذا،ّفإنّلناّبرّعطيّ 
القضيةّالمطروحةّفيّالتبريرّالّتقتصرّعلىّإنّكانّاهللّباًراّأمّال،ّبلّإنّكانّمنّالممكنّأنّنوجدّنحنّ
                                                             
12 Thomas Chalmers, quoted in Donald Grey Bamhouse, The Invisible War (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1965), 

116. 
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إلىّالخاتمةّالمرعبةّبأنّّ،ّحيثّيصل20العددّأبراًراّأمّال.ّويبدوّأنّبولسّيزيلّجميعّالشكوكّبشأنّهذاّفيّ
رّ َيَتبَّّالََّّجَسدٍِّّذيّ"ك لّ  َّأَماَمه ".ّرَّ

أبراراًّيمكنّأنّّ،ّيعلنّبولسّالخبرّالسارّبأنه21ّعددثمّفيّ أننّا ،ّأمامّاهلل،ّليسّببرناّالذاتيّ ّي صر حّلنّا
ّ...ّك لِّّّنّبوضوحّأنّبرّاهللّيأتيّ"ِإَلىعلىّهذاّالتفسير،ّإذّيبيّ 22ّبلّبالبرّالذيّيأتيّمنّاهلل.ّويؤكدّعددّ

نّينالونّفيضّنعمةّالذيّيتحدثّعمّ ّ،5ّ:17فيّروميةّوجدّالمزيدّمنّالتأكيدّعلىّهذاّي ْؤِمن وَن".ّكماّيّالَِّذينَّ
ّ.البرعطية واهلل،ّ

عها.ّودعوناّهناّظهرهاّاهلل،ّبلّهوّعطيةّيمنحهاّويوزّ وهكذا،ّفإنّالبرّالّيقتصرّعلىّكونهّصفةّيّ 
13ّالبارةّلتبريرّغيرّاألبرار".قالهاّجونّستوت،ّبأنّالتبريرّهوّ"وسيلةّاهللّّالّت نسىنستخدمّعبارةّ

نتبررّبناءّعلىّعطية،ّفالبدّوأنّمصدرّتبريرناّإذنّهوّنعمةّاهلل.ّإذّالنعمةّّص ر حّلناّأنناإنّّفإنه

ةّالبرّالتيّكانتّفيّذهنّةّمنّاهللّلخطاةّغيرّمستحقينّعلىّاإلطالق.ّهذهّهيّعطيّ ةّمجانيّ هي:ّعطيّ 
ِّبِإيَمانِّّالَِّذيَّبلِّّالنَّام وِس،ِّمنَّّالَِّذيِّبرِّيِّليَّوَلْيَسّّيوجدّفيِه،بولسّحينّشهدّألهلّفيلبيّعنّرغبتهّفيّأنّ"

ّ(.11ّ:7عبرانيينّّقارن؛3ّ:9ِّباإِليَماِن"ّ)فيلبيّّاهللِِّّمنَّّالَِّذيّاْلِبرّ ّاْلَمِسيِح،

فإنناّالّثّعنّ"برّدخيل".ّفبماّأنهّالّيوجدّفيناّبر،ّمارتنّلوثرّحينّتحدّ ّقصدههذاّهوّأيًضاّماّ

،ّالذيّيهبهّلناّباإليمانّرّسوىّمنّخاللّبرّيأتيّمنّخارجنا.ّهذاّالبرّهوّبرّاهللّالشخصيّ يمكنّأنّنتبرّ 
ّبيسوعّالمسيح.

 أساس التبرير: حياة يسوع الكاملة وموته كذبيحة

رّ ه؟ّيعلّ ةّبرّ يهبّاهللّعطيّ ّعلىّأيّأساسّقانونيّ  :4ّ"ّ)روميةّرَّاْلَفاجِّّمناّالكتابّالمقدسّبأنّاهللّ"ي َبرِّ
رّحّاهللّبكونناّشيًئاّعلىّخالفّحقيقتنا؟ّوكيفّلهّأنّيبرّ اًرا،ّفكيفّيمكنّأنّيصرّ اّبالفعلّفجّ لكنّإنّكنّ ّ(.5

ةّأوّيلتمسّلهاّعذًرا.ّوهكذا،ّعتَبرّهوّنفسهّفاجًرا؟ّفمنّالجورّأنّيتغاضىّإلهّبارّعنّخطيّ الفاجرّدونّأنّيّ 
كماّكتبّجونّستوت:ّ"ليسّّّلهذا.قضائيّ ّفالبدّأنّيكونّلديهّأساسّشرعيّ فإنّكانّاهللّينويّتبريرّالخطاة،ّ
ّالتبريرّكلمةّمرادفةّللعفوّالعام"،

                                                             
13 John R. W. Stott, The Cross of Christ (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1986), 190. 
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الفعلّالخاطئّّ—بلّوينسىّّ—،ّأيّهوّغفرانّيتغاضىّالذيّهوّفيّحقيقةّاألمرّعفوّدونّأساسّقانونيّ 
حّرّاهللّالخطاة،ّفهوّالّيصرّ يبرّ ّفحينّويرفضّتقديمهّللعدالة.ّال،ّبلّالتبريرّهوّفعلّعدل،ّعدلّمنِعم...

ّخالينحّبكونهمّأبراًراّقانونًيا،ّبلّهوّيصرّ ّقولّإنهمّليسواّخطاةّعلىّأيةّحال.أشرار،ّوالّيّأشخاصبصالحّ
ةّالواجبةّعنّكسرهمّةّتجاهّالقانونّالمكسور،ّألنهّهوّنفسهّفيّابنهّقدّحملّالعقوبةّقانونيّ منّأيّمسئوليّ 

14ّ.لهذاّالقانون

ةّالالهوتيّ ّالم عضلةرّالفاجر؟ّاإلجابةّعلىّهذهّهّبينماّفيّالوقتّذاتهّيبرّ يحافظّاهللّعلىّبرّ كيفّإذنّ

رّالخطاةّبناًءّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكاملةّوموتهّكذبيحة.ّفأنّنقولّإنّيسوعّعاشّحياةّهيّأنّاهللّيبرّ 
واحدًّذاّيعنيّأنهّحفظّناموسّاهللّكامالًّكاملةّفه هوّمكتوبّ،ّدونّأنّيقترفّتعدًيّا علىّاإلطالق.ّكمّا صغيًرّا ّا

وهذاّّّطاعةّكاملة".لهيئةّائتالفّاإلنجيلّعنّ"فداءّالمسيح":ّ"هوّأطاعّأباهّالسماويّ ّفيّالتصريحّالعقائديّ 
ةّالتيّالحياةّالبارّ ّ(.ّفقدّعاشّيسوع2ّ:22بطرس1َّّخِطيًَّة"ّ)َّيْفَعلَّّْلمّّْتماشًياّمعّكلمةّاهللّالتيّتقول:ّ"الَِّذي

ّيطالبّبهاّاهلل.

عالوةّعلىّذلك،ّحينّنقبلّيسوعّباإليمان،ّي حَسبّلناّبره،ّوكأنناّنحنّأنفسناّقدّعشناّتلكّالحياةّ

ةّالتيّيطالبّبهاّاهلل.ّونقتبسّفيّهذاّأيًضاّمنّإقرارّإيمانّهيئةّائتالفّاإلنجيل:ّ"لقدّأوفىّ]يسوع[ّمنّالبارّ 
كلونّعلىّحَسبّهذهّالطاعةّالكاملةّباإليمانّوحدهّلجميعّمنّيتّ ا،ّإذّتّ خاللّطاعتهّالكاملةّمطالبّبرّاهللّعنّ 

ّالمسيحّوحدهّألجلّقبولّاهللّلهم".

وبفضلّحياةّيسوعّالكاملةّهذه،ّحينّماتّعلىّالصليب،ّقدمّذبيحةّكاملةّعنّخطايانا.ّوهذاّأيًضاّ
ِرينَّ ّ"م تََبرِّ اًناّيعدّجزًءاّمنّأساسّتبريرنا:ّفإننا َّكفَّاَرةًّّاهللّ َّقدََّمهّ ّالَِّذيّاْلَمِسيِح،ِّبَيس وعَّّالَِّذيّْلِفَداءِِّباِّبِنْعَمِتهَِّّمجَّ

بولسّحديثهّّكماّيستكملّيّحياته،ّكفلّتبريرنا.(.ّفمنّخاللّدمّيسوعّأ25-3ّ:24"ّ)روميةِّبَدِمهِِّّباإِليَمانِّ
ونَّّ:ّ"َنْحنّ قائال5ّ:9ًّّفيّروميةّ ر  خّأساسّلب.ّوهكذاّفإنّاإلنجيلّيرسّ ِبَدِمِه".ّفالّتبريرّبدونّصّاآلنَّّم تََبرِّ

ّيسوعّالمسيح.ّكماّكتبّجونّستوت:لموتّاألليمّالفيّّةّالبرّالخالصيّ عطيّ 

فكانّموتّّة...قّمنّخاللّسفكّالدم،ّأيّمنّخاللّذبيحةّالمسيحّالبدليّ قدّتحقّ ّإنّعملّاهللّالخالصيّ 
دانةّالبرئّكيماّيتبرّ لّاهللّغضبهّعنّ ةّالتيّبسببهاّحوّ يسوعّهوّالذبيحةّالكفاريّ  رّا،ّوالفديةّالتيّبهاّافتدينا،ّوا 

15ّ.المذنب،ّوَجْعلَّمنّلمّيعرفّخطي ةّخطي ةّألجلنا

                                                             
14 Ibid., 190. 
15 Ibid., 202. 



10 

ةّهّالخارجيّ تناولناّفيماّسبقّاالختبارّالصادمّالذيّمرّبهّدونّسمارتوّحينّاكتشفّأنّتحتّثيابّبرّ 

فحينّعادّسمارتوّإلىّديرهّفيّتلكّّة.الفاخرةّيوجدّهيكلّعظميّمنّالخطية.ّلكنّلناّفيّهذهّالقصةّبقيّ 

ذّخرجّفظلّيحاولّأنّيخبرّنفسهّبأنهّصالحّبماّيكفيّهللّرّنفسهّأمامّاهلل.الليلة،ّخاضّصراًعاّكيّيبرّ  .ّوا 

لتّالليلةّإلىّتّالقمرّغيوم،ّوتحوّ لّفيّحقولّالذرةّالمحيطةّبالمكانّفيّضوءّالقمر،ّسرعانّماّغطّ للتجوّ 
:ّ"أخبرنيّبأنيّرّفيّالظالم،ّوكانّقلبهّيخفقّبشدة،ّصرخّإلىّاهللّقائالًّيتعثّ ظالمّحالك.ّوفيماّكانّسمارتوّ

ّبوضوح!"أخبرنيّبأنّكلّماّأفعلهّيرضيك.ّتحدّ ّأفعلّالصواب. ّثّإليَّ

دهّفيّالظالمّومدّيّهمةّغريبةّفمشىّصوبها.وحينّكادّيسقطّفيّاليأسّالتام،ّسمعّسمارتوّصوتّهم
وىّعمودّأسالكّالهواتف.ّلكنّحينّنظرّسمارتوّإلىّأعلى،ّبدأتّولمّيكنّهذاّسّفلمسّقطعةّخشبّصلبة.

شيًئاّفشيًئا،ّواستطاعّأنّيرىّالعارضةّالتيّتثبتتّعليهاّأسالكّوخطوطّالهواتف.ّوهناكّ الغيومّفيّاالنقشاع
يقفّعندّأسفلّالصليب،ّإنّجازّّارتسمّأمامهّفيّضوءّالقمرّظلّعلىّهيئةّصليب.ّوهكذاّكانّدونّسمارتو

ليكّماّكتبهّسمارتوّعنّهذاّاللقاءّلهّمعّيسوعّومعّالصليب:القول،ّراجًياّمنّيسوعّأنّيخلّ  ّصه.ّوا 

ي.ّكانتّهذهّالمعرفةّمقترنةّباإلعالنّاألهمّعنّاآلنّصرتّأعلم،ّصرتّأعلمّحًقا،ّأنّالمسيحّقدّماتّعنّ 
نتّعمودّماّكنتّأعتقدّمنذّلحظات.ّوفيّالحالّاحتضكونيّخاطًئا،ّوكونيّلستّذلكّالشخصّالصالحّك

تلكّالقطعةّالخشبيّ ّالهواتفّوشرعتّفيّالبكاء. بقيتّمحتضًنّا لّيسوعّإذّاستطعتّتخيّ ّةّلحواليّالساعة.ربمّا

ايّمنّخطايايّمسمًَّراّإلىّهذاّالعمود،ّوالدمّيقطرّمنّجراحه.ّوشعرتّوكأنّالدمّكانّيسيلّفوقي،ّمطهًراّإيّ 
16ّحقاقي.ومنّعدمّاست

هوّفيّواقعّاألمرّماّيحصلّعليهّكلّتائبّعندّّماّحصلّعليهّدونّسمارتوّفيّهذاّاللقاءّالدراميّ 

ّرّعنّالخطاياّوتبررّالخطاةّأمامّاهلل.ةّالمطهرةّالتيّتكفّ الصليب:ّالذبيحةّالدمويّ 

 بر التبرير: احتساب ثالثيّ 

وملّكمجرمّمدان.ّفقدّكانّالرومانّيدخرونّعقوبةّالصلبّألحطّحينّماتّيسوعّعلىّالصليب،ّعّ 
،ّبلّفيّلكنّيسوعّلمّيكنّخائًناّأوّقاتالًّّللخونة،ّوالقتلة،ّوالمخربينّاألدنياء.ّ—فئاتّالبشرّعلىّاإلطالقّ

رأينا،ّهوّلمّيعملّخطيةّواحدةّ)انظرّ َلبّومعّذلكّفقدّسمحّاهللّبأنّي صّ(.4ّ:15عبرانيينّحقيقةّاألمر،ّوكمّا
خطاياناّعلىّالمسيح.ّفأنّتحتسبّّاحتسباّخطايانا.ّولكيّنستخدمّاصطالًحاّتقنًيا،ّنقولّإنّاهللّكيّيرفعّعنّ 

                                                             
16 Smarto, Pursued, 122. 
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هوّأنّتضعّشيًئاّفيّحسابّشخصّما،ّوهذهّهيّبالتحديدّالكيفيةّالتيّبهاّصرناّخطاةّفيّالمقامّاألول:ّفقدّ

ومنّخاللّاحتسابّخطيةّآدمّعلينا،ّّ(.19-5ّ:12روميةّ)انظرّّوضعتّخطيةّآدمّفيّحسابناّالشخصيّ 
ّحسبناّنحنّأنفسناّخطاة.

ح.ّفقدّكانّومماّيبعثّعلىّالفرحّهوّأنهّيوجدّاحتسابّثاٍن،ّوهوّاحتسابّخطاياناّعلىّيسوعّالمسي
ّكامالًّ ّبًرا ،ّومعّذلكّماتّميتةّخاطئ.ّكيفّهللّأنّيسمحّبحدوثّهذا؟ّالبدّأنّاإلجابةّتتعلقّيسوعّباًرا
ّفعّاهللّخطاياناّووضعهاّفيّحسابّالمسيح،ّكماّوعدّتماًماّعلىّفمّعبدهّإشعياء:ّ"َوَعْبِديباالحتساب.ّفقدّّر

رّ ِّبَمْعِرَفِتهِّّاْلَبارّ  وبمجردّاحتسابّخطاياناّعلىّالمسيحّّ(.53ّ:11)إشعياءَّيْحِمل َها"ّّه وََّّوآثَام ه مَّّْكِثيِريَن،ّي َبرِّ
كمّعليهّبالموت،ّليسعلىّهذاّالنحو،ّأّ  ة،ّبلّألجلّخطاياناّنحن.ّلقدّح سبّألجلّخطاياهّالشخصيّ ّدينّوح 

انظرّروميةّيسوعّفوقّالصليبّفاجًرا.ّونظًراّألنهّكانّيحملّذنبّخطايانا،ّفقدّأدانّاهللّخطاياناّفيّجسدهّ)
هوّمكتوب:ّ"ألَنَّهّ 8ّ:3 كورنثوس2ِّّفيِه"ّ)ّاهللِِّّبرََّّّنْحنّ ِّلَنِصيرَّّأَلْجِلَنا،َّخِطيَّةًَّّخِطيًَّة،َّيْعِرفَّّْلمّّْالَِّذيَّجَعلَّّ(،ّكمّا
:3ّبطرس1ّّاألََثَمِة"ّ)َّأْجلِِّّمنّّْاْلَبارّ ّاْلَخَطاَيا،َّأْجلِِّّمنَّّْواِحَدةًَّّمرَّةًّّتََألَّمََّّأْيًضاّاْلَمِسيحَّّ(.ّوأيًضا:ّ"َفِإن5ّ:21َّّ
18.)ّ

َّجَعلَّّاّثالثًا:ّ"ألَنَّهّ بلّيذكرّالكتابّالمقدسّأيًضاّاحتسابًّّ.إالّأنّموتّالمسيحّلمّيكنّنهايةّالقصة
ر،ّفإنّكانّيلزمّأنّنتبرّ ّ(.5ّ:21كورنثوس2ّّ)ِفيِه"ّّاهللِِّّبرََّّّنْحنّ ِّلَنِصيرَّّأَلْجِلَنا،َّخِطيَّةًَّّخِطيًَّة،َّيْعِرفَّّْلمّّْالَِّذي

يمكنّأنّهّلنا.ّحينئذ،ّوحينئذّفقط،ّحتسبّبرّ حتسبّخطاياناّعلىّالمسيح،ّبلّالبدّأيًضاّأنّيّ فالّيكفيّأنّتّ 

منّاهلل،ّاحتّ صرَّحّببرّ يّ  فقدّو هبناّبًرّا فعلهّاهللّتماًما.ّوهكذّا لناّبناءّعلىّحياةّالمسيحّالكاملةّّبَّسِّنا.ّوهذاّهوّمّا
ّا.وموتهّكذبيحةّعنّ 

منّّهّاإليجابيّ .ّفقدّأظهرّيسوعّبرّ والبرّالسلبيّ ّزّبينّالبرّاإليجابيّ ربماّيكونّمنّالمفيدّهناّأنّنميّ 
منّخاللّتسديدهّلعقوبةّالخطية.ّفقدّأطاعّالمسيحّّهّالسلبيّ لوصاياّالناموس،ّوأظهرّأيًضاّبرّ خاللّإتمامهّ
ّ(.(،ّوقاسىّأيًضاّعقوبةّعصيانناّ)برّسلبيّ اّ)برّإيجابيّ ناموسّاهللّعنّ 

ّالكاملّوالتام،ّفكالهماّّالسلبيّ ّبروالّاإليجابيّ ّالبرويعدّ جانبينّمختلفينّلبرّيسوعّالمسيحّالواحد

منّّالزمانّللتبريرّالكامل.ّفكيّيصدرّحكمّ"غيرّمذنب"ّبشأننا،ّيلزمّأنّنحصلّعلىّبرّالمسيحّالسلبيّ 

ّابيّ وَضعّبرّالمسيحّاإليجة،ّفإنناّنحتاجّأيًضاّأنّيّ بّأبراًراّبصورةّإيجابيّ .ّأماّكيّن حسَّخاللّموتهّالكفاريّ 

ّوحدهّهوّالذيّيخلصنا،ّبلّأيًضاّحياةّطاعته.ّ.ّوبالتالي،ّليسّموتهّالكفاريّ فيّحسابناّالشخصيّ 
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ّ"حيلةّقانونيّ  ّالمصطلحّيعنيّافتراضالّيعدّاحتسابّالبرّهذا ّ]المترجم:ّهذا ّللواقعّمخالفّأمرّة"
ّعلىّالقانونّحكمّينطبقّحتىّكاذبةّواقعةّإلىّاالستنادّأوّنصه،ّتغييرّدونّالقانونّحكمّتغييرّعليهّيترتب
ّزعمّالبعض،ّبلّهوّحقيقةّقانونيّ ّمنّعليهاّينطبقّيكنّلمّحالة ّالروحيّ ؤسّ ةّمّ قبل[،ّكما ةّسةّعلىّصلتنا

ةّبيسوعّالمسيح.ّفإنّالتبرير،ّمثلهّمثلّأيّفائدةّأخرىّمنّفوائدّالخالص،ّينبعّمنّاتحادناّبالمسيح.ّالحقيقيّ 
ن:ّ"بماّأنّحَسبّنحنّأبراًرا.ّكماّقالّكالفففيّاشتراكناّفيهّنّ ّ(،ّولهذا1ّ:30ّكورنثوس1ّناّ)برّ فإنّيسوعّهوّ

عّإليهّخارجّغدقتّعليه.ّولذلكّفإنناّلسناّنتطلّ المسيحّقدّصارّلنا،ّفهوّيجعلناّشركاءّمعهّفيّالهباتّالتيّأّ 

وباختصار،ّّ—جسدهّهّلنا،ّبلّنحنّنلبسّالمسيح،ّكماّأنناّمغروسونّفيّبّبرّ سَّحتَّأنفسناّمنّمبعدةّحتىّيّ 
17ّهوّيتنازلّليجعلناّواحًداّمعه.ّولهذاّالسببّنفتخر،ّألنّلناّشركةّبرّمعه".

سبتّالخطيةّعلىّالجنسّ،ّبسقوطّآدم،ّاحتّ ةّاحتسابّثالثية:ّأوالًّوهكذاّيعتمدّالخالصّعلىّعمليّ 

الخاطئّّإلىحتسبّبرّالمسيحّحتسبّخطيةّالمؤمنّعلىّالمسيح؛ّوثالثًا،ّباإليمان،ّيّ ؛ّوثانًيا،ّبالتوبة،ّتّ البشريّ 
ّ:،ّحيثّكتب5فيّروميةّالمؤمن.ّويوجزّبولسّكلّهذاّ

ْكمّ َّصارََّّواِحَدةٍِّّبَخِطيَّةٍَّّكَماَّفِإًذا ْين وَنِة،ّالنَّاسَِّّجِميعِِّّإَلىّاْلح  ّالنَّاِس،َّجِميعِِّّإَلىّاْلِهَبةّ َّصاَرتَِّّواِحدٍِّّبِبرّ ّهَكَذاِّللدَّ
ِعلَّّاْلَواِحدِّّاإِلْنَسانِِّّبَمْعِصَيةَِّّكَماّنَّهّ ألَّ.ّاْلَحَياةِِّّلتَْبِريرِّ ونَّّج  َطاًة،ّاْلَكِثير  َّسي ْجَعلّ ّاْلَواِحدِِّّبِإَطاَعةَِّّأْيًضاّهَكَذاّخ 

ونَّ ّ(19-5ّ:18)روميةَّّأْبَراًرا.ّاْلَكِثير 

ومنّالرائعّأنّة.ّةّاألصليّ ةّبالخطيّ ةّاحتسابّالبرّالذيّيبررّيستعيدّالبرّالذيّفقدتهّالبشريّ فإنّعمليّ 

.ّفقدّتعاملّاهللّفيّعدلّمعّنقولّإنّهذاّالبرّيتمّاسترجاعهّدونّاقترافّأيّجورّفيّحقّبرّاهللّالشخصيّ 
كماّأنهّتعاملّفيّعدلّمعناّبالتصريحّبأنناّأبرارّّوبةّعليهاّفيّشخصّالمسيحّالمصلوب.خطاياناّبإنزالّالعق
َمانِِّّفيِّبرِّهِّّبّ"إِلْظَهارِّقّاهللّعملّالتبريرّهذاّبالصليفيّالمسيح.ّوقدّحقّ  رََّّبارًّاِّلَيك ونَّّاْلَحاِضِر،ّالزَّ َّمنَّّْوي َبرِّ

ّ(.3ّ:26ِّبَيس وَع"ّ)روميةّّاإِليَمانِِّّمنَّّه وَّ

يعدّأيًضاّتبريًراّأوّتبرئةّهلل.ّففيّالتبرير،ّيبرهنّاهللّعلىّعدلهّمنّخاللّّوهكذاّفإنّتبريرّالخطاة
ّأّ  ّفقد ّمعّالخطاةّمنّخاللّالصليب. ّعلىّّبرمتّصفقة:التعاملّبعدلّوبرحمةّأيًضا إذّاحتسبتّخطايانا

ّرناّنحن.،ّفتبرّ لناهّسبّبرّ دينّهو،ّواحتّ المسيح،ّفأّ 

 

                                                             
17 Calvin, Institutes, 3.11.10. 
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 وسيلة التبرير: اإليمان بالمسيح

بالمزيدّمنّالتأملّّلةّيمكنناّفيهاّإثراءّفهمناّقليالًّسابًقاّبتعريفّالتبرير.ّواآلنّوصلناّإلىّمرحلقدّقمناّ

ّ:الالهوتيّ 

،ّوبواسطتهّأيًضاّيغفرّاهللّتهمةّاإلدانةمعّاهلل،ّوبهّن عفىّمنّّالتبريرّيعنيّتغييًراّدائًماّفيّموقفناّالقضائيّ 
معّاهللّبدونّالمسيحّهوّموقفّّمل.ّفإنّموقفناّالقضائيّ جميعّخطاياناّبناءّعلىّعملّيسوعّالمسيحّالمكت

رّهذاّر،ّيتغيّ ة.ّوحينّنتبرّ ةّوالخطاياّالفعليّ ةّاألصليّ دانينّبسببّخطايانا،ّكلّمنّالخطيّ إدانة،ّفإنناّنقفّمّ 

18ّ.ّمعّاهللّمنّاإلدانةّإلىّالتبرئةالموقفّالقضائيّ 

ّ"يعدّالتبريرّعمالًّزّتعريًفاّوجَّيقدمّلناّدليلّأسئلةّوأجوبةّويستمنسترّالمّ  نعمةّاهللّلّأكثرّاختصاًرا:

يصفحّاهللّعنّجميعّخطايانا،ّويقبلناّأبراًراّفيّنظره،ّفقطّألجلّبرّالمسيحّالذيّمنّخاللهّة،ّحيثّالمجانيّ 

ّ(.33اإلجابةّرقمّوحده"ّ)تسبّلنا،ّوالذيّنلناهّباإليمانّاحّ 

فّاإليمانّبكونهّاألداةّالوحيدةّةّألنهاّتعرّ ةّوجوهريّ أساسيّ تعدّالعبارةّاألخيرةّفيّهذاّالتعريفّعبارةّ
ّك لِّّّاْلَمِسيِحِّإَلىِّبَيس وعَِّّباإِليَمانِ ّاهللِّّ:ّ"ِبرّ 3روميةّللتبرير.ّفقدّجاءتّكلمةّاإليمانّستّمراتّعلىّاألقلّفيّ

وفيّعددّّ(.3ّ:25ميةِّبَدِمِه"ّ)رّوِّباإِليَمانِ ّفَّاَرةًّكَّّاهللّ َّقدََّمهّ ّ(.ّ"الَِّذي3ّ:22روميةّ"ّ)ُيْؤِمُنونَ ّالَِّذينَّّك لَِّّّوَعَلى
ر26َّّ ي َبرِّ اإليمانّوحده:27ِّّبَيس وَع".ّوفيّعددّّاإِليَمانِ ِّمنَّّه وََّّمنّّْيوصفّاهللّبأنهّ"َ يقتصرّاالفتخارّعلىّمبدّأ
رّ ّاإِلْنَسانََّّأنََّّّنْحِسبّ ّ"ِإًذا .ّوهكذا،ّفإنّماّ(5ّ:1ّقارنّ؛3ّ:28روميةّالنَّام وِس"ّ)َّأْعَمالِِّّبد ونِِّّباإِليَمانِ َّيَتَبرَّ
ّ.باإليمانفيّرسالةّاإلنجيل:ّأنناّنتبررّّجوهريّ ّالضوءّعليهّمرةّتلوّاألخرىّهوّشيءّطّهذاّالنصيسلّ 

واإلجابةّهيّأنهّالّيوجدّماّيمكنناّّرواّأنفسهمّأمامّاهلل.اّينبغيّأنّيعملواّليبرّ أحياًناّيتساءلّالناسّعمّ 

ةّللبلوغّةّمحاولةّبشريّ ةّديانةّأخرى،ّبلّوأيّ ةّوأيّ أنّنفعلهّسوىّأنّنؤمن.ّوهذاّهوّوجهّاالختالفّبينّالمسيحيّ 
إلىّالبر.ّومنّبينّجميعّأوجهّاالختالف،ّيعدّهذاّاالختالفّفيّاألساسّهوّاالختالفّالذيّيصعبّعلىّ

ّأالّيوجدّماّيمكنناّفعلهّكيّنجعلّمنّأنفسناّصالحينّبماّيكفيّهلل؟ّغيرّالمؤمنينّفهمهّتماًما:

هاّفيّاألعمالّألجلّالتبريرّفيّالنقشّالذيّةّالتيّفيّغيرّمحلّ صارًخاّعلىّثقةّالبشريّ ّونجدّمثاالًّ
ّك تبّعلىّضريحّقبرّيعودّللقرنّاألول:

                                                             
18 Anthony A. Hoekema, Saved by Grace (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 178. 
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أنّتقومّللحياةّّثانية،ّوترجعّإلىّالنور،ّإذّتستطيعّأنّترجوّفيّيقينّحقيقيّ ّوهيّستحياّهناّترقدّريجينا...
فيّاألرضّالمقدسة.ّفإنّيقينكّمصدرهّّتّأنّتمتلكّمنزالًّالتيّو عدّبهاّالمستحقونّواألتقياء.ّإذّأنهاّاستحقّ 

خالصكّفيّزواجكّالذيّكانّثمينًّ اّبالنسبةّتقواك،ّوطهارةّحياتك،ّومحبتكّلآلخرين،ّوحفظكّللناموس،ّوا 
19ّّ.اءكّفيّالمستقبلّيصيرّمكفواًلّلكلك.ّوألجلّهذهّاألعمالّجميعها،ّفإنّرج

فهوّيفترضّأنّأعمالّالبرّهيّّنين.خاصةّبالنسبةّللمتديّ ّهذاّالنقشّعنّريجيناّهوّمثالّنموذجيّ 
أفضلّضمان،ّبلّوهيّالضمانّالوحيدّلوصولّشخصّماّإلىّالسماء.ّومعّذلك،ّفإنّأيّشخصّيأملّفيّ

تنّلوثرّهذهّالفكرةّبأسلوبهّرةّللنفس.ّوقدّأثارّماّرةّمدمّ والّقبولّمنّاهللّبحفظهّللناموسّقدّسقطّفيّناموسيّ ن
حينّقالّإناالست استرضاءّّفزازيّالمعتاّد "لمحاولّة طريقّة هوّحًقّا بأعمالنّا يمكنّأنّنستحقّالنعمّة بأننّا اعتقادنّا

20ّاهللّبالخطايا".

علىّالتمييزّبينّاإليمانّوالطاعة.ّوحينّأوضحّيسوعّلتالميذهّالوسيل ةّالصحيحةّللتبرير،ّكانّحريًصّا
ّه وَِّّبالَِّذيّت ْؤِمن واَّأنّْ:ّاهللَِّّعَملّ ّه وَّّاهلِل؟"،ّفأجابهمّيسوع:ّ"هَذاَّأْعَمالََّّنْعَملََّّحتَّىَّنْفَعلّ ّفقدّسألهّالتالميذ:ّ"َماَذا

ِّلَكيَّّْأْفَعلََّّأنَّّْيْنَبِغيّالسؤالّنفسهّعلىّالرسولّبولس:ّ"َماَذاانّفيلبيّسجّ ّ(.ّوطرح29-6ّ:28يوحناَّأْرَسَله "ّ)
ّالرسلَّفَتْخل َص"ّ)أعمالّاْلَمِسيحَِّّيس وعَِّّبالرَّبَِّّّأْخل َص؟"،ّفأجابهّبولسّاإلجابةّذاتهاّالتيّأجابّبهاّيسوع:ّ"آِمنّْ

بلّالبرّالوحيدّالمقبولّّأمامّاهلل.رّأنفسناّ(.ّبكلماتّأخرى،ّالّيوجدّماّيمكنناّأنّنفعلهّكيّنبرّ 16ّ:30-31
ّ(.3ّ:21النَّام وِس"ّ)روميةّّلديهّيأتيّ"ِبد ونِّ

الوحيدّالذيّيمكنناّفعلهّهوّأنّنؤمنّبيسوعّالمسيحّألجلّخالصنا.ّفإنّوضعناّثقتناّّوهكذاّالشيء
ّمقبولونّاهللّفيهّوفيّعملهّالتبريريّعلىّالصليب،ّفحينئذّسيصدرّ ّفإننا ّأبرار. ّبأننا لدىّاهلل،ّليسّحكًما

ّأيّيسوعّالمسيح.ّ—بلّبثقتناّفيّاإلنسانّالوحيدّالذيّحفظهّعلىّاإلطالقّّ،بحفظناّلناموسه

يصوّ ّونجدّمثاالًّ رّالفارقّبينّالتبريرّباألعمالّوالتبريرّباإليمانّفيّاختبارّاهتداءّمارتنّلوثر.ّففيّاأليامّرائًعّا

ا،ّاستهوتهّبشكلّكبيرّآيةّمنّسفرّحبقوقّالنبي،ّاقتبسهاّالشهيرّراهبًّّالتيّكانّالّيزالّفيهاّهذاّالالهوتيّ 
)ِّباإِليَمانِّّالرسولّبولسّفيّرسالتهّإلىّأهلّغالطية،ّوهي:ّ"اْلَبارَّّ ّ(.2ّ:4حبقوقّّقارن؛3ّ:11ّغالطيةَّيْحَياّ"

                                                             
19 Pieter W. Van Der Horst, “Jewish Funerary Inscriptions,” Biblical Archaeology Review 18:5 (1992): 55. 
20 Martin Luther, Lectures on Galatians, Luther’s Works, ed. And trans. Jaroslav Pelikan (St. Louis, MO: Concordia, 

1963), 26:126. 
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وقدّاصطدمّلوثرّبهذهّاآليةّحينّكانّفيّديرّارفرت،ّبالرغمّمنّعدمّتأكدهّفيّالبدايةّمنّمعناها.ّ
رّأنهّماكثّتحتّغضبّاهلل.ّوحينّهاّتصوّ ئالحًقاّاجتازّفيّفترةّمظلمةّمنّالمرضّواالكتئاب،ّوفيّأثناثمّ

كانّلوثرّيرقدّفيّسريرهّفيّإيطاليا،ّخاشًياّمنّأنهّكانّيقتربّمنّالموت،ّوجدّنفسهّيكررّهذهّالكلماتّمرةّ
ّ.تلوّاألخرى:ّ"البارّباإليمانّيحيا.ّالبارّباإليمانّيحيا"

ّل ّوجيزة،ّذهبّإلىّروما،ّحيثّزارّكنيسةّالقديسّيوحناّوحمًدا لرب،ّتعافىّلوثر.ّوبعدّذلكّبفترة
قّدرجّالكنيسة،ّالذيّكانّيزعمّأنهّالالتراني.ّوكانّالباباّقدّوعدّبمنحّصكّغفرانّللخطاياّأليّسائحّيتسلّ 

انّمصبوًغاّبدمّالمسيحّقونّأنّهذاّالدرجّكجاءّمنّدارّواليةّبيالطسّالبنطي.ّوبماّأنّالسائحينّكانواّيصدّ 
متوقفينّبينّالحينّواآلخرّللصالةّوتقبيلّالدرجّالمقدس. يصعدونّالدرجّمنطرحينّعلىّركبهمّ، كانوّا فقّد ّنفسهّ،

وتستكملّقصةّلوثرّعلىّلسانّابنهّ)منّمخطوطةّمحفوظةّفيّمكتبةّمدينةّرودولستادت(:ّ"وفيماّ

كلماتّحبقوقّالنبيّعلىّنحوّفجائيّإلىّذهنه:ّ"البارّّة،ّقفزتكانّيتلوّصلواتهّفوقّدرجّالكنيسةّالالترانيّ 
باإليمانّيحيا".ّوعندّذلك،ّتوقفّعنّالصالةّورجعّإلىّويتنبرج،ّواتخذّهذاّالعددّأساًساّلكلّعقيدته".ّولمّيعدّ

ّ.منّهذاّيحياّباإليمانّبابنّاهللّالسترضاءّاهلل،ّوابتدأّبدالًّلوثرّبعدّهذاّيؤمنّبأنّهناكّماّفيّوسعهّأنّيفعلهّ
ّثمّبعدّوقتّالحق،ّقالّاآلتي:

لكنّحينّأدركتّبروحّاهللّّقبلّأنّتضيءّهذهّالكلماتّذهني،ّكنتّأبغضّاهلل،ّوكنتّفيّخصومةّمعه...
ّ"البارّباإليمانّيحيا!"،ّحينئذّشعرتّبأنيّولدتّثانيةّوصرتّإنساًناّ هذهّالكلمات:ّ"البارّباإليمانّيحيا!"

21ّ.المفتوحةّإلىّفردوسّاهللّعينهابّجديًدا،ّفقدّدخلتّمنّاألبّو

تبرّ  قّد علىّأنّاإليمانّحينّيقولّالكتابّالمقدسّإننّا يؤكّد فهوّبهذّا اإليمان"ّ، أوّ"بواسطّة "باإليمانّ" رنّا
هوّأداةّتبريرنا،ّأيّهوّالقناةّالتيّمنّخاللهاّننالّبرّيسوعّالمسيح.ّوبحسبّكلماتّجي.ّآي.ّباكر،ّفإنّ

ّالمسيح"اإليمانّهوّ"اليدّالفارغةّالمم فّجي.ّسي.ّرايلّوبالمثلّأيًضا،ّعرّ 22ّ.دودةّالتيّتنالّالبرّبنوالها

ّبأنه:ّاإليمانّالحقيقيّ 

                                                             
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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صطحبّمعهّللمسيحّص،ّواالستنادّعلىّذراعّزوج،ّوتناولّدواءّطبيب.ّفهوّ]اإليمان[ّالّياإلمساكّبيدّمخلّ 
شيء.ّبلّفقطّيأخذ،ّّأيّ ّأوّيفعلدّثمنّشيء،ّمّشيًئا،ّأوّيساهمّبشيء،ّأوّيسدّ والّيقدّ ّسوىّنفًساّخاطئة.

23ّ.المجيدةّالتيّيغدقهاّالمسيحّعليهوينال،ّويقبل،ّويمسك،ّويغتنمّعطيةّالتبريرّ

بلّّصنا.هذاّيعنيّإًذاّبكلّتأكيدّأنّاإليمانّنفسهّ)أوّحتىّعقيدةّالتبريرّباإليمان(ّليسّهوّماّيخلّ 
قالّكالفلهّاصنا،ّمعّكونّاإليمانّوسيلةّمنّخالالمسيحّهوّمنّيخلّ  رّباإليمانّنّيتبرّ ن:ّ"مَّنمتلكّالمسيح.ّكمّا

ذّيلبسّن،ّإذّأّ هوّمَّ ،ّيظهرّهذاّالبرقصيّمنّبرّاألعمال،ّيحكمّقبضتهّعلىّبرّالمسيحّبواسطةّاإليمان،ّوا 
24ّ.بلّكإنسانّبارّأمامّاهللّليسّكخاطئ

ماتّصريحة(،ّإالّأنّيقولّإنّالتبريرّهوّ"باإليمانّوحده"ّ)علىّاألقلّبكلّال3ّروميةّبالرغمّمنّأنّ

ماّيلمّ  ؟ّحّإليهّالنصّضمنًيا،ّوخاصةّفيّختامه:ّ"َفَأْينَّهذّا ّاأَلْعَماِل؟َّأِبَنام وسَِّّنام وٍس؟ِّبَأيِّّ.ّاْنَتَفىَّقدِّّاالْفِتَخار 
رّ ّاإِلْنَسانََّّأنََّّّنْحِسبّ ِّإًذا.ّاإِليَمانِِّّبَنام وسَِّّبلّْ.َّكالَّ ؛28ّ-3ّ:27النَّام وِس"ّ)روميةَّّأْعَمالِِّّبد ونِِّّباإِليَمانَِّّيتََبرَّ
ّ(.2ّ:16غالطيةّّقارن

ّنتبرّ  ّيمكنناّفإنّكنا ّفإنّالخالصّحينئذّيصبحّشيًئا ّأوّحتىّباإليمانّواألعمالّمًعا، رّباألعمال،
نّمنّاالفتخارّبوصولهّولكنناّرأيناّبالفعلّأنّالّأحدّعلىّاإلطالقّسيتمكّ ّ(.2ّ:9انظرّأفسسّاالفتخارّبهّ)

رّبناءّعلىّحياةّيسوعّالمسيحّالكاملة،ّوموتهّكذبيحة،ّوالّيوجدّماّسماءّبناءّعلىّاستحقاقاته.ّفإنناّنتبرّ إلىّال
يلزمّفعلهّأكثرّمنّهذاّسوىّأنّنؤمن.ّونقتبسّاآلتيّمنّإقرارّإيمانّهيئةّائتالفّاإلنجيل:ّ"نؤمنّبأنّاهللّ

ّسّمنّيؤمنونّبيسوعّبالنعمة".رّويقدّ يبرّ 

 ل صالحة لمجد اهللغاية التبرير: أعما

ةّحالّعلىّأنّفإنهّيؤكدّعلىّأيّ ّاقضّعقيدةّالتبريرّباإليمانّوحده.يعتقدّالبعضّأنّالرسولّيعقوبّن
رّ ّ"ِباأَلْعَمالِّ ،َّيَتَبرَّ منّهذاّّشيءكنّماّيقولهّيعقوبّحًقاّهوّ(.ّل2ّ:24قوبَّوْحَده "ّ)يعّاَلِّباإِليَمانِّّاإِلْنَسان 

رّهوّأعمالهّوليسّإيمانهّفحسب".ّفعلىّخالفّبولسّالذيّأنّشخًصاّماّقدّتبرّ برهنّعلىّالقبيل:ّ"إنّماّيّ 
ّالشائعةّبأنّالخطاةّيمكنهمّأنّيخلصواّباألعمالّالصالحة،ّكانّيعقوبّ كانّفيّحاجةّإلىّمقاومةّالفكرة

ماّبمفرداتّحّالفرقّبينهيحاربّالفهمّالمغلوطّبأنّالمؤمنينّبإمكانهمّاالستغناءّتماًماّعنّاألعمال.ّولكيّنوضّ 

                                                             
23 J. C. Ryle, Justified!, Home Truths, Second Series (London: S. W. Partridge, 1854–71), 12. 
24 Calvin, Institutes, 3.11.2. 
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منّأساسّتبريرهم،ّبينماّكانّيعقوبّّمعّأناسّأرادواّجعلّالتقديسّجزًءاة،ّنقولّإنّبولسّكانّيتعاملّالهوتيّ 

ّسوا!رواّدونّأنّيتقدّ يتعاملّمعّأناسّأرادواّأنّيتبرّ 

ر"ّتعنيّ"التصريحّببر".ّلكنّالفارقّهوّأنهّالنسبةّليعقوبّوبولسّعلىّحدّسواء،ّكانتّكلمةّ"يبرّ ب
حّببرهّبأنّتبرهنّحّببرّالمؤمن،ّبينماّفيّحالةّيعقوبّاألعمالّهيّالتيّتصرّ الةّبولسّاهللّهوّمنّيصرّ فيّح

نّبأنّ"اإليمانّوحدهّهوّالرسولينّسيت فقانّمعّكلماتّكالفّعلىّحقيقةّوأصالةّإيمانه.ّوبكلّتأكيدّكانّكال

اإليمانّالذيّيبرّ الذيّيبرّ  الّينتجانّالتبرير25ّّرّالّيثبتّوحده".ر،ّومعّذلكّفإنّهذّا فإنّاإليمانّواألعمالّمًعّا
ّ.(األعمالالتبريرّ+ّّ>>ّاإليمانرّفينتجّاألعمالّالصالحةّ)التبرير(،ّلكنّاإليمانّيبرّ ّ>>ّ)اإليمانّ+ّاألعمال

يفسّ إيمان عاملرّهوّرّعنّهذاّبطريقةّأخرىّنقولّإنّاإليمانّالذيّوحدهّيبرّ ولكيّنعبّ  رّسببّ.ّوهذّا
ائتالفّاإلنجيلّلتصريحهاّعنّالتبريرّبهذهّالكلمات:ّ"نؤمنّبأنّغيرةّوحماًساّمنّنحوّالطاعةّاختتامّهيئةّ

ةّالصحيحةّليستّعلىّالنقيضّمنّةّوالعامةّتنبعّمنّهذاّالتبريرّالمجاني".ّفإنّعقيدةّالتبريرّالكتابيّ الشخصيّ 
ّةّبتقديسنا.حيويّ األعمالّالصالحةّبلّفيّحقيقةّاألمرّهيّتنتجها.ّفإنّتبريرناّمتصلّبصورةّ

كماّيقولّبولسّفيّرسالةّغالطية:ّّالمسيحّوأعمالناّعلىّطرفيّالنقيض.فمنّجهةّالتبرير،ّيعدّعملّ
رّ ّالَّّ"اإِلْنَسانَّ ّ)غالطَّيس وعَِّّبِإيَمانَِّّبلّّْالنَّام وِس،ِّبَأْعَمالَِّّيَتَبرَّ ّاْلَمِسيِح" 2ّية :16ّ ّفإنّالتبريرّيأتيّ(. وهكذا

اباإليمانّوليسّ ،ّالَّّالَِّذيّباألعمال:ّ"َوَأمَّ رّ ِّبالَِّذيّي ْؤِمنّ َّولِكنَّّْيْعَمل  يةِّبرًّا"ّ)رومَّلهّ ّي ْحَسبّ َّفِإيَمان هّ ّاْلَفاِجَر،ّي َبرِّ
الكتابّالمقدسّ(ّ.5ّ:4 يضّع التبريرّ، فيّطرفيّالنقيض.فمنّجهّة باإليمان،ّّاإليمانّواألعماّل فإنّكانّالتبريّر

ّ ّالشكل،ّفهوّيقولّفعلًياّإنّالتبريرّهوّإذنّفهوّليسّباألعمال. ومعّإقصاءّالكتابّالمقدسّلألعمالّبهذا
نّلمّيكنّالتبريرّباألعمال،ّفالبدّوأنهّإذنّباإليمانّوحده. ّباإليمانّوحده.ّوا 

دراكّغايةّ وهناكّسببّهامّلعملّهذهّالمقابلةّبينّاإليمانّواألعمال،ّوهوّسببّيساعدناّعلىّفهمّوا 
ةّأنّيعودّكلّ.ّفإنّكانّالتبريرّيأتيّباإليمانّوحده،ّفحينئذّتكفلّوسيلةّالتبريرّالكتابيّ تبريرناّفيّخطةّاهلل

رّبعملّيسوعّالخالصيّوليسّبعملناّنحن،ّفحينئذّكلّالتسبيحّوالحمدّألجلّاّنتبرّ المجدّإلىّاهللّوحده.ّفإنّكنّ 

هّإلىّاهللّوليسّإلينا.ّوهكذاّفإنّغايةّالتبريرّخالصناّيّ  هيّّ—بّآخرّمنّجوانبّاإلنجيلّكأيّجانّ—وجَّ
ّمجدّاهلل.

                                                             
25 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

ةّعلىّاإلطالقّنجدهاّفيّدليلّأسئلةّوأجوبةّهيدلبرج،ّأحدّأروعّالتأكيداتّعلىّعقيدةّالتبريرّالكتابيّ 
ّواإلجابةّهيّكماّيلي:ّ(.60رقمّالذيّجاءّبهّهذاّالسؤال:ّ"كيفّتكونّباًراّأمامّاهلل؟ّ)السؤالّ

ّبأنيّقدّأخطأتّبشكلّمؤسفّ فقطّباإليمانّالحقيقيّبيسوعّالمسيح.ّفبالرغمّمنّواقعّشكايةّضميريّعليَّ
تجاهّكلّماّهوّشرير،ّإالّأنّاهللّمعّذلك،ّّاالًّاّمنها،ّوبأنيّالزلتّميّ ضدّجميعّوصاياّاهلل،ّولمّأحفظّأيًّّ

هّحتسًباّليّبرّ كفارةّالمسيحّالكاملة،ّمّ ودونّأيّاستحقاقّفيّذاتي،ّبدافعّنعمةّخالصة،ّيهبنيّفوائدّومزاياّ
يّأناّنفسيّقدّأتممتّكلّالطاعةّةّواحدة،ّأوّلمّأكنّيوًماّخاطًئا،ّوكأنّ يّلمّأرتكبّقطّخطيّ وقداستهّوكأنّ 

ّ.قبلتّمثلّهذاّاإلحسانّبقلبّمؤمنّي،ّوهذاّفقطّإنهاّالمسيحّعنّ التيّأتمّ 

الدليلّيتحدّ  يوجّ ّالمتكلم.ثّعنّالتبريرّبضميرّالحظّأنّهذّا إلىّحقيقةّهامة:ّإنّكانّالتبريرّوهذّا هنّا
بيسوعّالمسيحّ البدّأنّنؤمنّنحنّأنفسنّا وفردًياّّ—هوّباإليمان،ّفإننّا شخصًيّا ر.ّفإنّالتبريرّكيّنتبرّ ّ—إيماًنّا

بتعهّ  الخالص،ّبلّهوّدعوةّللقياّم يختصّبوسيلّة عاًمّا مبدّأ المسيح،الّيقتصرّعلىّكونّه إيمانّشخصيّأماّم ّّد
َّلمّّْألَنَّهّ ِّديَنّ]بالفعل[،َّقدّّْي ْؤِمنّ ّالَّّرناّالكتابّالمقدسّبأنّ"الَِّذيإذّبدونّالمسيحّمصيرناّالدينونة.ّبلّويحذّ 

".ّفإنّأردناّّالَِّّبهِّّي ْؤِمنّ ّومعّذلكّيعدناّالعددّنفسهّبأنّ"َالَِّذيّ(.3ّ:18يوحناّاْلَوِحيِد"ّ)ّاهللِّّاْبنِِّّباْسمِّّي ْؤِمنّْ ي َدان 
ّرّوالّندان،ّفالبدّلناّأنّنؤمنّبيسوعّالمسيح.أنّنتبرّ ّإذن

قدّصارّبالفعلّحقيقةّّ—"بارّإلىّاألبد"ّّ—أماّبالنسبةّلمنّيؤمنونّبالفعل،ّفإنّحكمّاهللّالنهائيّ

ْرَناَّقدّّْة.ّفإنّكلمةّاهللّتقول:ّ"َفِإذّْةّحياتيّ اختباريّ  :5ّروميةّاْلَمِسيِح"ّ)َّيس وعَِّّبَربَِّناّاهللَِّّمعََّّساَلمٌَّّلَناِّباإِليَمانِّّتََبرَّ
لىّّ(.1 فقدّتمّالفصلّبالفعلّفيّموقفناّالقانوني،ّوالّيمكنّأنّنصيرّيوًماّغيرّمبررين.ّإذّقدّصرناّاآلنّوا 

َّعَلىّنَّاآلّالدَّْين وَنةِِّّمنََّّشْيءَّّاألبدّمقبولينّلدىّاهلل،ّلمجدّاهلل.ّوسيؤكدّيومّالدينونةّماّقدّأعلنهّاهللّبالفعل:ّ"الَّ
ّ(.8ّ:1روميةَّيس وَع"ّ)ّاْلَمِسيحِِّّفيّه مّّْالَِّذينَّ

ّويليامّكوبر.ّفقدّعانىّكوبرّطويالًّرّكانّالشاعرّومنّالرجالّالذينّاختبرواّفرحةّاإليمانّالذيّيبرّ 

وبغيًضا.ّوعلىّمنّمرضّاالكتئاب،ّومكثّلبعضّالوقتّفيّمشفىّلألمراضّالعقليّ  ةّحيثّكانّالوضعّمروًعّا
ة،ّإذّكانّيحسبّنفسهّخاطًئاّنّكلّعذابهّالجسديّوالنفسي،ّإالّأنّأشدّآالمهّقسوةّكانتّآالمهّالروحيّ الرغمّم

ة.ّوفيماّيليّمداًنا.ّلكنّجاءّاليومّالذيّفيهّوجدّكوبرّعالجهّالقانونيّفيّرسالةّالتبريرّباإليمانّالخالصيّ 
ّالقصةّالتيّرواهاّبنفسه:ّ
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ةّشأنهّأنّيسقطّأغالليّويفتحّأماميّباًباّواسًعاّإلىّرحمةّاهللّالمجانيّ لقدّحلّاآلنّزمنّالبهجةّالذيّكانّمنّ
فيّالمسيحّيسوع.ّفيّذلكّاليومّطرحتّنفسيّعلىّكرسيّبجوارّالنافذة،ّوحينّرأيتّكتاًباّمقدًساّهناك،ّ

رشاد.ّوكانتّاألعدادّاألولىّالتيّوقعّنظريّعليهاّ هيّغامرتّمرةّأخرىّباللجوءّإليهّألحصلّعلىّتعزيةّوا 
ِرينَّ اًناّفيّاإلصحاحّالثالثّمنّرسالةّرومية:ّ"م تََبرِّ ّاهللّ َّقدََّمهّ ّالَِّذيّاْلَمِسيِح،ِّبَيس وعَّّالَِّذيِّباْلِفَداءِِّّبِنْعَمِتهَِّّمجَّ

ّقوةّكيّأؤمن،ِّبرِِّه".ّوفيّالحالّحلّ ّإِلْظَهارِِّّبَدِمِه،ِّباإِليَمانَِّّكفَّاَرةًّ ةّفسطعتّأشعةّشمسّالبرّكاملتّعليَّ
. ره.ّوفيّلحظةّآمنتّورأيتّكفايةّالكفارةّالتيّصنعها،ّوالصفحّعنيّفيّدمه،ّورأيتّملءّوكمالّتبريّعليَّ

26ّ.وقبلتّاإلنجيل

ّمّتبريًراّكامالًّة،ّيقدّ إنّعطيةّالبرّهذهّمتاحةّلكلّمنّيؤمنّويقبلّاإلنجيل.ّفإنّاهلل،ّبنعمتهّالمجانيّ 
رّإلىّاألبدّأمامّمنصةّوكلّمنّلهّإيمانّبيسوعّالمسيحّسيتبرّ وتاًماّعلىّأساسّعملّيسوعّالمسيحّالكفاري.ّ

ّعدلّاهللّاألبدي.
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