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مالحظات
 : نحو فهم أعمق لطبيعة اإلنسان

ً
اوال

»وَقَاَل اهلُل: »نَْعَمُل اإلِنَْساَن َعَلى ُصورَتَِنا كََشَبِهَنا« )تك ١: ٢6(. 

• اإلنسان على صورة اهلل في كونه:

١- نفساً حية )شخصية لها طبيعة روحية( 

نعم له شخصية مثل اهلل في كونه شخصاً 

يستطيع أن تكون له عالقة شخصية روحية، ألن له الطبيعة الروحية 

٢- في حالة صالح أدبي )البر وقداسة احلق(  

ــوَق  ــَد اْلَُْل ــاَن اجْلَِدي ــوا اإلِنَْس ــْم، وَتَلَْبُس ــرُوِح ذِْهِنكُ ــدَّدُوا بِ )أف ٤: ٢٣، ٢٤( »وَتََتَج

ــقِّ«.  َ ــِة احْل ــرِّ وَقََداَس ــي الِْب ــبِ اهلِل فِ بَِحَس

٣- جعل له سلطاناً على اخلليقة املادية والبيولوجية

ــا كََشــَبِهَنا، َفَيَتَســلَُّطوَن  )تــك ١: ٢6( »وَقَــاَل اهلُل: »نَْعَمــُل اإلِنَْســاَن َعَلــى ُصورَتَِن

ــَماِء، وََعَلــى الَْبَهائـِـِم، وََعَلــى كُلِّ األَرِْض، وََعَلى  َعَلــى َســَمِك الَْبْحــِر، وََعَلــى َطْيــِر السَّ

َّابـَـاِت الَّتـِـي تـَـِدبُّ َعَلــى األَرِْض«.  َجِميــِع الدَّب

وســنلقي بعض الضــوء على هذه املكوِّنات األساســية لإلنســان، ونبــدأ أوالً بالروح 

أ- الروح 

ــة،  ــف متنوع ــوم بوظائ ــة تق ــاء مختلف ــروح أعض ــل أن لل ــن قب ــا م ــا ذكرن وكم

ــة.  ــركة الروحي ــر، والش ــة، والضمي ــة الروحي ــوي البديه ــروح يح فال

1. البديهة الروحية: 

هــي عضــو اإلحســاس واالســتقبال الروحــي الــذي يختلــف متامــاً عــن اإلحســاس 

ــى  ــد عل ــذي ال يعتم ــر ال ــاس املباش ــمل اإلحس ــو يش ــي، فه ــادي أو النفس امل

ــر اخلارجــي. التأثي
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- ونســتطيع أن نقــول إنهــا تلــك املعرفــة التــي تأتــي دون مســاعدة مــن العقل أو 

العاطفــة، فنحــن باحلقيقــة نعــرف األمــور الروحيــة مــن خــالل تلــك البديهــة. 

أمــا عقولنــا فتســاعدنا أن نفهمهــا. 

- يدرك املؤمن إعالنات اهلل وكل حتركات الروح القدس بالبديهة الروحية 

شواهد عن عمل البديهة في روح اإلنسان:

َُّهــْم يَُفكِّــرُوَن َهكـَـذَا فـِـي أَنُْفِســِهْم،  )مــر ٢: ٨( »َفِللَْوقـْـِت َشــَعرَ يَُســوُع بِرُوِحــهِ أَن

َفَقــاَل َلُهــْم: »مِلـَـاذَا تَُفكِّــرُوَن بَِهــذَا فـِـي قُُلوبِكُْم؟«

ٌّ بِالــرُّوِح يََتكَلَّــُم  . وَكَاَن وَُهــَو َحــار َّبِّ )أع ١٨: ٢٥( »كَاَن َهــذَا َخِبيــراً فِــي َطِريــِق الــر

َّــَة يُوَحنَّــا َفَقــْط«. . َعارِفــاً َمْعُمودِي َّبِّ وَيَُعلِّــُم بَِتدِْقيــٍق َمــا يَْخَتــصُّ بِالــر

َّ رُوُح اإلِنَْســاِن الَّــِذي  )١كــو ٢: ١١( »ألَْن َمــنْ ِمــَن النَّــاِس يَْعــِرُف أُُمــورَ اإلِنَْســاِن ِإال

َّ رُوُح اهلِل«. فِيــهِ؟ َهكَــذَا أَيْضــاً أُُمــورُ اهلِل الَ يَْعِرُفَهــا أََحــدٌ ِإال

ـَـاذَا يَْطُلــُب َهــذَا اجْلِيــُل آيَــًة؟ احَْلـَـقَّ أَقُــوُل  ــَد بِرُوِحــهِ وَقَــاَل: »مِل )مــر ٨: ١٢( »َفَتَنهَّ

ــْم: َلــنْ  يُْعَطــى َهــذَا اجْلِيــُل آيَــًة!«. َلكُ

َّــا قـَـاَل يَُســوُع َهــذَا اْضَطــرََب بِالــرُّوِح وََشــِهَد وَقـَـاَل: »احْلـَـقَّ احْلـَـقَّ  )يــو ١٣: ٢١( »مَل

أَقـُـوُل َلكـُـْم: ِإنَّ وَاِحــداً ِمنْكـُـْم َسُيَســلُِّمِني«.

)أع ٨: ٢٩( »َفَقاَل الرُّوُح لِِفيُلبَُّس: تََقدَّْم وَرَافِقْ َهِذِه امْلَرْكََبَة«.

ــاذَا  ــُم َم ــرُّوِح، الَ أَْعَل ــداً بِال ــِليَم ُمَقيَّ ــى أُورَُش ــُب ِإَل ــا أَذَْه َ ــا أَن )أع ٢٠: ٢٢( »وَاآلَن َه

ــاَك«. ــي ُهَن يَُصادُِفِن

2. الضمير: 

- هــو ذلــك العضــو الروحــي الــذي مييز بــن الصــواب واخلطــأ )اإلدراك األدبــي( وذلك

 ال يأتــي عــن طريــق املعرفــة التزنــة فــي العقــل، بــل إننــا بعقولنــا نبــرر ونعقل 

ــكام ضمائرنا. أح

- إن عمــل الضميــر ال ينحنــي لــآراء واملؤثــرات اخلارجية، بــل هو ذلك الصــوت الذي

يرتفــع باالتهــام عندمــا نرتكــب اخلطــأ، ورمبــا نحــاول إســكاته أو معادلــة صوته 

باألصــوات األخــرى.. لكــن هــذا ال يلغــي وجــوده وعمله املســتقل. 
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- وهنــاك فــرق هنــا بــن هــذا الضميــر الروحــي، املبنــي علــى اإلعــالن الروحــي مــن 

ــد  ــذي يعتم ــع ال ــة واجملتم ــن البيئ ــب م ــي املكتس ــر النفس ــة والضمي البديه

ــاول أن  ــذي يح ــة وال ــوط واآلراء اخلارجي ــر بالضغ ــة ويتأث ــة الفكري ــى املعرف عل

ــا.  ــي فين ــر احلقيق ــى الضمي ــه عل يفــرض نفس

شواهد عن عمل الضمير في روح اإلنسان :

)مــز ٥١: ١٠( »قَلْبــاً نَِقّيــاً اْخُلــقْ فـِـيَّ يـَـا اهلُل، وَرُوحــاً ُمْســَتِقيماً َجدِّدْ فـِـي دَاِخِلي«.

ــهِ ِإذْ رَأَى  ــُه فِي ــدَّْت رُوُح ــا اْحَت ــي أَثِيَن ــا فِ ــُس يَنَْتِظرُُهَم ــا بُوُل )أع ١7: ١6( »وَبَْيَنَم

ــاً«. ــوءةً أَْصَنام ــَة َمُْل امْلَِديَن

ــي.  ــدْ تِيُطــَس أَِخ ــْم أَِج ِّــي َل ــي رُوِحــي، ألَن ــٌة فِ ــي رَاَح ــنْ لِ ــْم تَكُ )٢كــو٢: ١٣( »َل

ــَة«.  ــى َمِكُدونِيَّ ــُت ِإَل ــْم َفَخرَْج َّْعُتُه ــنْ وَد َلِك

ِّــي غَائـِـٌب بِاجْلََســِد وََلِكــنْ َحاِضــرٌ بِالــرُّوِح، قـَـدْ َحكَْمُت  ِّــي أَنـَـا كَأَن )١كــو ٥: ٣( »َفإِن

ِّــي َحاِضــرٌ فـِـي الَّــِذي َفَعَل َهــذَا َهكـَـذَا«. كَأَن

)١يو ٣: ٢١( »أَيَُّها األَِحبَّاُء، ِإْن َلْم تَُلْمَنا قُُلوبَُنا َفَلَنا ثَِقٌة ِمنْ نَْحِو اهلِل«.

3. الشركة )االتصال( الروحي 

وهــي التعبــد هلل، فــإن أعضــاء النفــس ال تســتطيع أن تتصــل بــاهلل وتتعبــد 

لــه بصــورة مباشــرة ألننــا ال نتالمــس مــع اهلل بعقولنــا ومشــاعرنا. 

لذلــك فــإن اتصــال اهلل املباشــر بنــا يحــدث عــن طريــق أرواحنــا، أمــا نفوســنا 

فتتحــرك وتتفاعــل مــع هــذا احلــدث وحتــاول أن تفهمــه وتعبــر عنــه. 

 

شواهد عن عمل االتصال الروحي في روح اإلنسان :

ِ ُمَخلِِّصي« لو ١: ٤7 »وَتَبَْتِهُج رُوِحي بِاهللَّ

رو ١: ٩ »َفــإِنَّ اهلَل الَّــِذي أَْعُبــُدُه بِرُوِحــي فِــي ِإجْنِيــِل ابِْنــهِ َشــاِهدٌ لِــي كَْيــَف بـِـالَ 

انِْقَطــاٍع أَذْكُرُكُــْم«

ــي  ــذُْتْ رُوَح التََّبنِّ ــْل أََخ ــوِْف، بَ ــاً لِلَْخ َّــِة أَيْض ــذُوا رُوَح الُْعُبودِي ــْم تَأُْخ رو ٨: ١٥ »ِإذْ َل

ــا اآلُب!«. ــا أَبَ الَّــِذي بِــهِ نَْصــرُُخ: يَ

َّبِّ َفُهَو رُوٌح وَاِحدٌ«. ا َمِن الَْتَصقَ بِالر ١كو 6: ١7 »وَأَمَّ
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ــاِجُدوَن احْلَِقيِقيُّوَن يَْســُجُدوَن  يــو ٤: ٢٣ »وََلِكــنْ تَأْتـِـي َســاَعٌة وَِهــَي اآلَن ِحــنَ السَّ

ــاِجِديَن َلُه«. لـِـآِب بِالــرُّوِح وَاحْلـَـقِّ، ألَنَّ اآلَب َطالـِـٌب ِمثـْـَل َهــؤاُلَِء السَّ

َّــا ُمَْســِكنَ فِيــهِ،  َّرْنـَـا ِمــَن النَّاُمــوِس، ِإذْ َمــاَت الَّــِذي كُن ــا اآلَن َفَقــدْ حَتَر رو 7: 6 » وَأَمَّ

َحتَّــى نَْعُبــَد بِِجــدَِّة الــرُّوِح الَ بِِعتـْـِق احْلـَـرِْف«

ــُل  ِّ ــرُّوِح وَأُرَت ــُل بِال ِّ ــاً. أُرَت ــِن أَيْض ــي بِالذِّْه ــرُّوِح وَأَُصلِّ ــي بِال ــو ١٤: ١٥، ١6 »أَُصلِّ ١ك

ــيِّ كَْيــَف  َّ َفــإِْن بَارَكْــَت بِالــرُّوِح َفالَّــِذي يُْشــِغُل َمــكَاَن الَْعامِّ بِالذِّْهــِن أَيْضــاً. وَِإال

ــوُل!« ــاذَا تَُق ــِرُف َم َّــُه الَ يَْع ــَد ُشــكِْرَك؟ ألَن ــوُل »آِمــنَ« ِعنْ يَُق

- ونســتطيع أن نرى أن تلك العناصر الثالثة )البديهة الروحية – الضمير – الشــركة(

هي إلى ذلك احلد مترابطة، وتعمل في توافق وتكامل. 

- العالقــة بــن الضميــر والبديهــة الروحيــة هــي أن الضميــر يصــدر أحكامــه بناًء 

على املعرفة واإلدراك الذي يأتيه من البديهة الروحية.

- ومــن خــالل البديهــة الروحية يســتعلن اهلل لنا، ويعلــن عن إرادته، فنســتطيع أن 

نعبده ونتصل به، وتكون لنا شركة معه. 

ب- النفس 

- وكما ذكرنا نقول إن نفس اإلنسان هي مكان وعيه وإدراكه لوجوده وذاته. 

- الشخصية املتميزة التي تستطيع أن حتدد طريقها وأسلوبها. 

- التقاء الروح باجلسد. 

- لهــذا كثيــراً مــا دعــا الكتــاُب املقــدس اإلنســاَن بأنــه »نفــس« وكأن اإلنســان هو

 نفسه.

1- اإلرادة 

ــار  ــى االختي ــى اتخــاذ القــرار.. والقــدرة عل - وهــي قــدرة اإلنســان أو النفــس عل

بن الطرق املتعددة.. والقدرة على القبول أو الرفض. 

- وهــي أهــم مــا مييز اإلنســان عــن باقــي اخلليقة التــي حتيط بــه، والتــي جتعل منه 

ــدد  ــذي يح ــو ال ــرار اإلرادة ه ــاره، ألن ق ــه واختي ــن حيات ــئوالً ع ــاً مس ــاً أدبي كائن

ــه(.  ــح هويت ــان )مالم ــق اإلنس طري
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شواهد عالقة اإلرادة بالنفس : 

َّبِّ ِإَلِهكـُـْم، وَقُوُمــوا  ١أخ ٢٢: ١٩ »َفــاآلَن اْجَعُلــوا قُُلوبَكـُـْم وَأَنُْفَســكُْم لَِطَلــبِ الــر

ِ ِإَلــى  َّبِّ وَبِآنَِيــِة قـُـدِْس اهللَّ َّبِّ اإلَِلــهِ، لُِيؤْتـَـى بَِتابـُـوِت َعْهــِد الــر وَابُْنــوا َمْقــِدَس الــر

 .» َّبِّ الَْبْيــِت الَّــِذي يُبَْنــى الِْســِم الــر

ــٍة، واَل  َّ بَِهــا َفأَْطِلْقَهــا لَِنْفِســَها. ال تَِبْعَهــا بَْيعــاً بِِفضَّ تــث ٢١: ١٤ »وَِإْن لــْم تَُســر

َّــَك قـَـدْ أَذْللَتَهــا«.  ََّها ِمــنْ أَْجــِل أَن تَْســَتِرق

َها، َفَصارَْت ُخبِْزَي الْكَِريهِ!« أيوب 6: 7 »َعاَفْت نَْفِسي أَْن مَتَسَّ

الـِـَح الَّــِذي  لــو ١٠: ٤٢ »وََلِكــنَّ احْلَاَجــَة ِإَلــى وَاِحــٍد. َفاْخَتــارَْت َمــرَْيُ النَِّصيــَب الصَّ

َلــنْ يُنـْـزََع ِمنَْهــا«.

2- الفكر ) العقل ( 

- وهــو قــدرة النفس على التفكير املنطقي واســتيعاب الفهــم والتخيل أي تصوير 

احلقائق.

 بل أكثر من هذا القدرة على الفكر املبدع واخلالق. 

- وهــذا مــا جعــل لإلنســان تلــك القدرة علــى تطويــر حياته وأســلوبه بخــالف كل

 مــا حولـــه مــن كائنــات حيــة بيولوجيــة، ولهــذا فهــو متفــرد عنهــا فــي كونه 

علــى صــورة اهلل. 

شواهد عالقة لفكر ) العقل ( بالنفس : 

ــَتْعِجُل  ــناً، وَامْلُْس ــَس َحَس ــٍة َلْي ــالَ َمْعِرَف ــِس بِ ــوُْن النَّْف ــاً كَ ــال ١٩: ٢ »أَيْض أمث

بِِرْجَلْيهِ يُْخطِئُ«. 

أمثــال ٢: ١٠ ، ١١ »ِإذَا دََخَلــِت احْلِكَْمــُة قَلَْبــَك، وََلــذَِّت امْلَْعِرَفــُة لَِنْفِســَك، َفالَْعْقــُل 

ــُم يَنُْصرَُك« ــَك، وَالَْفْه يَْحَفُظ

أمثال ٢٤: ٣ »بِاحْلِكَْمِة يُبَْنى الَْبْيُت، وَبِالَْفْهِم يُثَبَُّت«

َّأَْي وَالتَّدْبِيــرَ.  أمثــال  ٣: ٢١، ٢٢ »يـَـا ابِْنــي، الَ تَبـْـرَْح َهــِذِه ِمــنْ َعْيَنْيــَك. اْحَفــِظ الــر

َفَيكُونَا َحَياةً لَِنْفِسَك، وَنِْعَمًة لُِعُنِقَك«. 

مز ١٣٩: ٢٣ »اْخَتِبرْنِي يَا اهلُل وَاْعِرْف قَلِْبي. اْمَتِحنِّي وَاْعِرْف أَْفكَارِي«
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3- العاطفة 

وهــي عضــو اإلحســاس النفســي، والقــدرة علــى االنفعــال والتفاعل مــع املؤثرات 

الداخليــة واخلارجيــة، فــإن مشــاعرنا تســتطيع أن تتحــرك لفكــرة فــي أعماقنــا أو 

ــاه. ونســتطيع أيضــاً أن ننفعــل لتعامــالت اآلخريــن معنــا  تتحمــس لقــرار اتخذن

.)preset( ولألحــداث التــي تــدور مــن حولنــا بحســب الطريقــة التــي تعودنــا عليهــا

• فنحن نســتطيع أن نختبر الشــعور باحلب والتعلق بشــخص أو شــيء، أو الشعور

 بالكراهية جتاه شخص أو شيء. 

َّــا َفــرََغ ِمــَن الْــكاَلَِم َمــَع َشــاوَُل أَنَّ نَْفــَس يُونَاثَــاَن تََعلََّقــْت  ١صــم ١٨: ١ »وَكَاَن مَل

بَِنْفــِس دَاوُدَ، وَأََحبَّــُه يُونَاثَــاُن كََنْفِســهِ«.

ِهيرَِة؟  نــش ١: 7 »أَْخِبرْنـِـي يـَـا َمــنْ حُتِبُّــُه نَْفِســي، أَيـْـَن تَرَْعى؟ أَيـْـَن تُرْبـِـُض ِعنـْـَد الظَّ

مِلـَـاذَا أَنـَـا أَكـُـوُن كَُمَقنََّعٍة ِعنـْـَد قُْطَعــاِن أَْصَحابَِك؟«

ــْم  ــي َشــْهٍر وَاِحــٍد، وََضاقَــْت نَْفِســي بِِه ــَة فِ ــاةَ الثَّالَثَ ــدُْت الرَُّع زكريــا١١: ٨ »وَأَبَ

ــي أَيْضــاً نَْفُســُهْم«. وَكَِرَهتِْن

َّبَّ ِإلَهَك ِمــنْ كُلِّ قَلِبــَك وَِمنْ كُلِّ نَْفِســَك وَِمــنْ كُلِّ قُوَّتَِك«. تــث 6: ٥ »َفُتِحــبُّ الــر

مز١٠7: ١٨ »كَِرَهْت أَنُْفُسُهْم كُلَّ َطَعاٍم وَاقَْترَبُوا ِإَلى أَبَْواِب امْلَوِْت«.

• كذلك مشاعر الفرح – احلزن – الرضا – املرارة 

لــو ٢: ٣٥  »وَأَنـْـِت أَيْضاً يَُجوزُ فِي نَْفِســِك َســْيٌف، لُِتْعَلــَن أَْفكَارٌ ِمنْ قُُلــوٍب كَثِيرٍَة«. 

ــْعَب قَاُلــوا بِرَْجِمــهِ، ألَنَّ أَنُْفــَس َجِميــِع  ١صــم ٣٠: 6 »َفَتَضايـَـقَ دَاوُدُ ِجــّداً ألَنَّ الشَّ

َّبِّ ِإَلِههِ«.  ا دَاوُدُ َفَتَشــدَّدَ بِالــر َّةً كُلُّ وَاِحــٍد َعَلى بَِنيــهِ وَبََناتِهِ. وَأَمَّ ــْعبِ كَانـَـْت ُمر الشَّ

ِ ِإَلــى اجْلََبــِل أَْمَســكَْت رِْجَلْيــهِ. َفَتَقــدََّم  ــا َجــاَءْت ِإَلــى رَُجــِل اهللَّ ٢مــل ٤: ٢7 »َفَلمَّ

َّبُّ  ــر ــا وَال َّةٌ فِيَه ــر ــَها ُم ــا ألَنَّ نَْفَس ِ: »دَْعَه ــُل اهللَّ ــاَل رَُج ــا. َفَق ــِزي لَِيدَْفَعَه ِجيَح

ــْم يُْخِبرْنِــي«. ــَم األَْمــرَ َعنِّــي وََل كََت

مز ١٠7: ٥ »ِجَياٌع ِعَطاٌش أَيْضاً أَْعَيْت أَنُْفُسُهْم فِيِهْم«

ِّــي  ـَـاذَا تَِئنِّــنَ فِــيَّ؟ ارجَْتِــي اهلَل ألَن مــز ٤٢: ٥ »مِلـَـاذَا أَنـْـِت ُمنَْحِنَيــٌة يَــا نَْفِســي، ومَِل

بَْعــُد أَْحَمــُدُه، ألَْجــِل َخــالَِص وَْجِهــهِ«. 

َِّني ِإَلْيَك يَا رَبُّ أَرَْفُع نَْفِسي« مز ٨6: ٤ »َفرِّْح نَْفَس َعبِْدَك، ألَن

َّبَّ قَدْ أَْحَسَن ِإَلْيِك«. مز ١١6: 7 »ارِْجِعي يَا نَْفِسي ِإَلى رَاَحتِِك، ألَنَّ الر
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• كذلك الشعور بالرغبة في حتقيق أو نوال شيء معن 

ــَة فـِـي كُلِّ َمــا تَْشــَتِهي نَْفُســَك فـِـي الَبَقــِر وَالَغَنــِم  تــث ١٤: ٢6 »وَأَنِْفــِق الِفضَّ

َّبِّ ِإلِهَك،  وَاخلَْمــِر وَاملُْســِكِر، وَكُلِّ َمــا تَْطُلــُب ِمنـْـَك نَْفُســَك، وَكُْل ُهَنــاَك أََمــاَم الــر

وَاْفــرَْح أَنـْـَت وَبَْيُتــَك«.

ــاِن  ــي وحََلِْمــي يَْهتَِف . قَلِْب َّبِّ ــارِ الــر ــى دِيَ ــوُق نَْفِســي ِإَل ــْل تَُت مــز ٨٤: ٢ »تَْشــَتاُق بَ

ــهِ احْلـَـيِّ«. بِاإلَِل

إش ٢6: ٩ »بَِنْفِســي اْشــَتَهْيُتَك فـِـي اللَّْيــِل. أَيْضاً بِرُوِحي فـِـي دَاِخِلي ِإَلْيــَك أَبَْتِكرُ. 

ــدَْل«. ــُم ُســكَّاُن امْلَْســكُونَِة الَْع ــي األَرِْض يََتَعلَّ ــوُن أَْحكَاُمــَك فِ َّــُه ِحيَنَمــا تَكُ ألَن

- كثيــراً مــا نفكــر بالطريقــة التــي انفعلــت بهــا عواطفنا باألحــداث احمليطــة بنا، 

فنتخــذ قراراتنــا بنــاء علــى مشــاعرنا وأفكارنــا النابعــة منهــا، وهــذا عكــس 

الصــورة احلقيقيــة متامــاً. 

وهكــذا تصيــر عواطفنــا، وهــي ردود أفعــال األمــور اخلارجيــة نبــع قراراتنــا واجتــاه 

حياتنــا، وهــي فــي حقيقــة أمرهــا ال تصلــح لهــذا األمــر علــى اإلطــالق. 

لهــذا نعيــش حيــاة مزقــة فــي اجتاهــات متعــددة ليــس إلرادتنــا ســلطان علينــا 

أو علــى مشــاعرنا. 

ج- اجلسد 

ــاء أو الهيــكل اخلارجــي الــذي يحمــل العديــد مــن اإلمكانيــات  وهــو ذلــك اإلن

ــال  ــى االتص ــدرة عل ــي الق ــان الداخل ــذا الكي ــل له ــة ليجع ــكات التلف واملل

ــذه  ــد به ــل اهلل اجلس ــذا جع ــه. له ــع ب ــه ويتمت ــه ليعمل ــط ب ــم احملي بالعال

ــة.  ــورة الرائع الص

احلواس اخلمس )اجلسدية(  -1

- التي تســتطيع أن تســتقبل املؤثرات واإلشــارات اخلارجيــة، وأن تتالمس مع العالم

 احمليط بها من صوت.. وصورة.. وطعم.. ورائحة.. وملمس. 

وهــي بذلــك تعمــل عمــل املســتقِبل أو النافــذة التــي منهــا نطــل علــى مــا 

ــا وســطها. يــدور حولنــا، ونتمتــع مــن خاللهــا بتنــوع اخلليقــة التــي وُجدن
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٢- الدوافع الطبيعية 

هــات الداخليــة التــي تدفــع اإلنســان للحيــاة والبقــاء مثــل اجلنــس..  - وهــي املوجِّ

والدفاع عن النفس أو البقاء.. واألمومة وغيرها. 

- ونســتطيع أن نــرى هــذه الغرائــز فــي كثير مــن احليوانــات التلفة التــي بدونها ال 

ميكن للحياة أن تبقي وتستمر. 

- الدوافــع الطبيعيــة التــي فينــا ليســت في حد ذاتها شــراً، بــل إنها طاقــة هائلة

للحياة واإلثمار.. للبقاء والبناء. 

- لكنهــا تصيــر طاقــة مدمــرة عندما ال تكــون في مكانهــا احلقيقي التــي ُخلقت

 من أجله أي:

• عندما تصبح هذه الدوافع السيد املسيطر على الفكر واإلرادة. 

• أو تصبح حتت سيطرة اخلطية ومحبة الذات.

• أو عندما يصير جسد اإلنسان هو محور حياته واهتمامه.

3- األعضاء األخرى

وهــو ذلــك التركيــب التشــريحي والفســيولوجي العجيــب الــذي يســتطيع أن 

يتكيــف مــع ظــروف احليــاة ويتعايــش معهــا بكفــاءة فائقــة، ويحمــل كل هــذه 

اإلمكانيــات فــي توافــق وتناســق بديعــن. 

وهكذا نستطيع أن نرى هذا الهيكل العجيب وهو: 

- يستقبل املؤثرات اخلارجية من خالل احلواس إلى العقل )الفكر( 

- ويعبر عن انفعال النفس بصورة واضحة وملموسة. 

- بــل ينطلــق لتنفيــذ القــرارات الصــادرة مــن اإلرادة ليحوِّلهــا إلى واقــع حقيقي ال 

معنوي فحسب. 

- هــذا هــو اإلنســان، اللوق العظيــم، الذي صنعــه اهلل على صورته، وســلَّطه على

أعمال يديه، وجعله فوق كل اخلليقة.

ــَدُه!  ــى تَْفَتِق ــُن آدََم َحتَّ ْ ــرَُه، وَاب ــى تَذْكُ ــاُن َحتَّ ــَو اإلِنَْس ــنْ ُه ــز ٨: ٤، ٥، 6 »َفَم م

ــاِل  ــى أَْعَم ــلُِّطُه َعَل ــُه. تَُس ــاٍء تُكَلُِّل ــٍد وَبََه ــِة، ومَِبَْج ــِن امْلاَلَئِكَ ــالً َع ــُه قَِلي وَتَنُْقَص

ــهِ«. ْــَت قََدَمْي ــيٍْء حَت ــَت كُلَّ َش ــَك. َجَعلْ ْ يََدي
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 : اإلنسان وهدف خلقه 

ً
 ثانيا

أ- الدافع 

إن الدافع هو محبة اهلل اجلوادة املُعطية 

إن احملبة احلقيقية هي احملبة اخلالقة واخلالقة. 

هي احملبة التي تفيض للخارج لتشارك كل ما عندها مع اآلخرين. 

لذلــك فــإن محبــة اهلل قــد صنعــت اإلنســان لتشــاركه كل مــا عندهــا مــن حــب 

وشــركة، مــن غنى ومجد »وََمــنْ الَ يُِحبُّ َلْم يَْعــِرِف اهلَل، ألَنَّ اهلَل َمَحبَّــٌة« )١يو ٤: ٨(. 

ب- الهدف 

وألن اإلنسان ُخِلقَ من خالق محب من قلب احلب ذاته 

فال ميكننا أن نتصور أن اهلل خلقه ليستعمله أو يستفيد به

فاهلل كامل في شخصه وال يحتاج لشيء قط

بل عنده كل شيء، وإرادته هي العطاء وليس األخذ

فاحملبــة »الَ تَْطُلــُب َمــا لَِنْفِســَها« )١كو ١٣: ٥( بــال تطلب ما لآخريــن الذين حولها.

لذلك فإن العبارات الكتابية التي تتحدث عن:

جملدي خلقته وجبلته: 

)إش ٤٣: 7( »بِكُلِّ َمنْ دُِعَي بِاْسِمي وجمَِلَِْدي َخَلْقُتُه وََجَبلُْتُه وََصَنْعُتُه«.

ْعُب َجَبلُْتُه لَِنْفِسي. يَُحدُِّث بَِتْسِبيِحي«.  )إش ٤٣: ٢١( »َهذَا الشَّ

َّبَّ رَاٍض َعنْ َشْعِبهِ«.  )مز ١٤٩: ٤( »ألَنَّ الر

  Because God delights in his people

ال تعبــر عــن هــدف اخللــق بــل عــن الطريقــة والكيفيــة التي بهــا يتحقــق الهدف 

احلقيقــي مــن اخللــق الــذي هــو )الســعادة الكاملة لإلنســان(

فنحــن عندمــا نعيــش هلل خــارج أنفســنا ونعطيــه كل اجملــد الالئــق بــه نختبــر 

الســعادة احلقيقيــة والتــي ســنتحدث عنهــا فــي النقطــة التاليــة. 
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الشواهد:

ــَك ِإال أَْن  َّبُّ ِإلُه ــر ــَك ال ــُب ِمنْ ــاذَا يَْطُل ــرَائِيُل، َم ــا ِإْس ــاآلَن يَ ــث ١٠: ١٢-١٤( »َف )ت

َّبَّ ِإلَهــَك ِمــنْ  ــَد الــر ــُه وَتَْعُب ــهِ، وحَُتِبَّ ــي كُلِّ ُطرُِق َّبَّ ِإلَهــَك لَِتْســُلَك فِ تَتَِّقــَي الــر

َّبِّ وََفرَائَِضــُه التـِـي أَنـَـا أُوِصيــَك  كُلِّ قَلِبــَك وَِمــنْ كُلِّ نَْفِســَك، وحََتَْفــَظ وََصايـَـا الــر

ــَماوَاِت، وَاألَرُْض  ــَماوَاُت وََســَماُء السَّ َّبِّ ِإلِهــَك السَّ ــِرَك. ُهــَوذَا لِلــر بَِهــا الَيــوَْم خِلَْي

وَكُلُّ َمــا فِيَهــا«.

ــَماَء وَاألَرَْض. قـَـدْ َجَعلــُت قُدَّاَمــَك  )تــث ٣٠: ١٩-٢٠( »أُْشــِهُد َعلْيكـُـُم الَيــوَْم السَّ

ــُلَك، ِإذْ حُتِــبُّ  ْــَت وَنَْس ــا أَن ــاةَ لَِتْحَي ــِر احلََي ــَة. َفاْخَت ــَة وَاللْعَن ــاةَ وَاملـَـوَْت. الَبرَكَ احلََي

َّــُه ُهــَو َحَياتُــَك وَالــِذي يُطِيــُل  ِــهِ، وَتَلَتِصــقُ بـِـهِ، ألَن َّبَّ ِإلَهــَك، وَتَْســَمُع لَِصوْت الــر

ــَحاَق  ــَم وَِإْس ــَك ِإبْرَاِهي َّبُّ آلِبَائِ ــر ــَف ال ــي َحل ــى األَرِْض التِ ــكَُن َعل ــَك لَِتْس َّاَم أَي

ــا«. َّاَه ــْم ِإي ــوَب أَْن يُْعطَِيُه وَيَْعُق

ــا أَنـَـا َفَقــدْ أَتَْيــُت  َّ لَِيْســِرَق وَيَذْبـَـَح وَيُْهِلــَك، وَأَمَّ ــارُِق الَ يَأْتـِـي ِإال )يــو ١٠: ١٠( »اَلسَّ

لَِتكُــوَن َلُهــْم َحَيــاةٌ وَلَِيكُــوَن َلُهــْم أَْفَضــُل«.

ج- الطريق إلى السعادة احلقيقية 

1- العالقة احلية بني اهلل واإلنسان )لذلك على صورته(

• التي تُدخل اإلنسان إلى شركة مع اهلل )اآلب واالبن والروح القدس( 

ــاً  ــْم أَيْض ــوَن َلكُ ــيْ يَكُ ــهِ، لِكَ ــْم بِ ــِمْعَناُه نُْخِبرُكُ ــاُه وََس ــِذي رَأَيَْن ــو ١: ٣ »الَّ ١ي

ــيِح«. ــوعَ امْلَِس ــهِ يَُس ــعَ ابِْن ــعَ اآلِب وََم ــيَ َم ــنُ َفِه ــِركَُتَنا نَْح ــا َش ــا. وَأَمَّ ــِركَةٌ َمَعَن َش

َِّنــا يَُســوَع امْلَِســيِح، وََمَحبَّــُة اهلِل، وََشــِركَُة الــرُّوِح الُْقُدِس  ٢كــو ١٣: ١٤ »نِْعَمــُة رَب

ــْم. آِمنَ«. ــَع َجِميِعكُ َم

• شركة احملبة الكاملة والوحدة معه

َّــَك أَنـْـَت أَيَُّهــا اآلُب فِــيَّ وَأَنـَـا فِيــَك،  )يــو ١7: ٢١( »لَِيكُــوَن اجْلَِميــُع وَاِحــداً كََمــا أَن

َّــَك أَرَْســلَْتِني«.   لَِيكُونـُـوا ُهــْم أَيْضــاً وَاِحــداً فِيَنــا، لُِيؤِْمــَن الَْعاَلــُم أَن

• شركة مجده

)يــو ١7: ٢٤( »أَيَُّهــا اآلُب، أُرِيــُد أَنَّ َهــؤاُلَِء الَِّذيــَن أَْعَطْيَتِني يَكُونُوَن َمِعــي َحْيُث أَكُوُن 

ــَل ِإنَْشــاِء الَْعاَلــِم«.  َّــَك أَْحَببَْتِنــي قَبْ َــا، لَِينُْظــرُوا َمْجــِدي الَّــِذي أَْعَطْيَتِنــي، ألَن أَن
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وهكذا يرفعنا اهلل إلى شخصه لنشاركه حياته بل ذاته.

2- العالقة احلية بني اإلنسان وأخيه اإلنسان: )معيناً نظيره(

ــُه  ــَع َل ــَدُه، َفأَْصَن ــوَن آدَُم وَْح ــداً أَْن يَكُ ــَس َجيِّ ــُه: َلْي َّبُّ اإلَِل ــر ــاَل ال )تــك ٢: ١٨( »وَقَ

ُمِعينــاً نَِظيــرَُه«. »معينــاً نظيــره« أي مســاٍو لــه. ال أدنــى منــه وال أعظــم منــه. 

عالقــة احلــب الــذي يعطــي فيــه كل واحــد نفســه لآخــر لــوال هــذا لــكان آدم 

كيانــاً منفــرداً، ليــس لــه نظيــر.

)متى ٢٢: ٣٩( »وَالثَّانَِيُة ِمثُْلَها: حُتِبُّ قَِريَبَك كََنْفِسَك«. 

 3- العالقة مع اخلليقة: 

• ألن اإلنســان مــن تــراب األرض )فــي اجلســد( لذلــك فهــو يســتطيع أن يتعامل مع 

اخلليقة املادية التي صنعها الرب. 

• أعطى اهلل اإلنسان السيادة على اللوقات )تك ١: ٢٨( 

• هكــذا نســتطيع أن نقــول إن اهلل قــدم هــذه اخلليقــة لإلنســان ليتمتــع بهــا 

)تك ٢: ٨-١٠( 

• بل أيضاً ليعملها ويحفظها )تك ٢: ١٥( 

• فيكون له عمل ودور يؤديه وليس فقط سلطان ومتتع.  

هناك ثالثة أبعاد لعالقات اإلنسان مع اآلخر:

غير محدود  شخصية    اهلل      )١(

اإلنسان              شخصية                    محدود  )٢(

)٣( اخلليقة         غير شخصي                    محدود 

- مع اهلل اخلالق الغير محدود الشخص الروحي ينتمي إليه ويخضع له 

- مع اإلنسان اللوق احملدود الشخص نظيره )أي نظير اإلنسان( 

    يشاركه ونخضع كل منا لآخر 



١6

مالحظات
- مع اخلليقة احملدودة الغير شخصية املادية 

    يتمتع بها ويخضعها.. ويعملها ويحفظها. 

ونحــن نســتطيع أن نــرى بذلــك كيــف أن اهلل قــد خلــق اإلنســان بأفضــل صــورة، 

فــي أروع مكانــة يســتطيع بهــا أن يشــبعه ويفيــض فيــه مبــلء الســعادة. 

1- فقد أعطاه روحاً 

ودعــاه إلــى شــركة روحيــة، مــع اآلب واالبــن بالــروح القــدس، ليدخلــه بهــا إلــى 

االحتــاد الكامــل بــه إلــى العالقــة األزليــة.. إلــى الشــبع الكامــل الــذي فيــه. 

2- وقد خلقه نفساً 

- لــه إرادة: إذ منحــه احلرية الكاملة فــي االختيار وفي أن يكون مســئوالً عن اختياره 

وبذلك يعبر عن ذاته ووجوده. 

- لــه فكــر: إذ منحــه مــا يفكر فيه ويعقلــه ما يبتكــره ويبدعه ما يكــون له معنى 

وهدف يسعى نحو حتقيقه.

- لــه مشــاعر: إذ ينفعــل باألحــداث واملعامــالت وأوجــده داخــل عالقــات متنوعــة، 

مختلفة في مستوياتها وأحداث متالحقة، وزمن يعيش فيه ويختبره. 

3- وقد صنعه جسداً 

- لــه حــواس: وأعطــاه ما يشــبع تلــك احلواس، مــن جمال ننظــره ورائحة نشــتمها

 وصوت عذب نسمعه وطعم شهي نتذوقه وملمس نتلمسه.

- له دوافع: تدفعه إلى احلياة، والبقاء بحماس وشغف. 

- لــه هيــكل: يؤدي عملــه بدقــة رائعة، وأعطــاه أن يعمــل األرض ويحفظهــا، عمالً

يؤديه وأن يسود على اخلليقة ويتسلط عليها. 
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 : اإلنسان والخطية )سقوط اإلنسان( 

ً
ثالثا

أ - ما هي اخلطية؟ 

• هي موقف مترد إرادي ضد وصايا )إرادة( اهلل املعلنة

ــِح  َّبَائِ ــاِت وَالذ َّبِّ بِاحمْلُْرَقَ ــر َّةُ ال ــر ــْل َمَس ــُل: »َه ــاَل َصُموئِي )١صــم ١٥: ٢٢، ٢٣( »َفَق

؟ ُهــَوذَا االِْســتَِماُع أَْفَضــُل ِمــَن الذَّبِيَحــِة وَاإلِْصَغــاُء  َّبِّ كََمــا بِاْســتَِماِع َصــوِْت الــر

ــادُ كَالَْوثَــِن  ــِة، وَالِْعَن ــِة الِْعرَاَف ــاِش، ألَنَّ التََّمــرُّدَ كََخطِيَّ أَْفَضــُل ِمــنْ َشــْحِم الِْكَب

َّبِّ رََفَضــَك ِمــَن امْلُلْــِك!«.  َّــَك رََفْضــَت كاَلََم الــر وَالتَّرَافِيــِم. ألَن

ألن اخلطية هي التعدي

ــَي  ــُة ِه ــاً. وَاخْلَطِيَّ ــدَِّي أَيْض ــُل التََّع ــَة يَْفَع ــُل اخْلَطِيَّ ــنْ يَْفَع ــو ٣: ٤( »كُلُّ َم )١ي

ــخص اهلل(  ــى ش ــاء إل ــوع واالنتم ــدم اخلض ــدِّي«. )ع التََّع

اخلطيــة ليســت شــيئاً بــل موقفــاً إراديــاً )فعــالً إراديــاً.. حالــة( ناجتــاً مــن كائــن 

إرادي عنــده اســتنارة. 

كانــت خطيــة آدم وحــواء األولــى عصيانــاً ومتــرداً علــى وصيــة اهلل املعلنــة، وفي 

مضمونهــا )اخلطيــة( كانــت محاولــة لالســتقالل عــن اهلل، لالنفــراد بالنفــس 

وتأليــه الــذات »تكونــان كاهلل« وهكــذا دخلــت اخلطيــة إلــى عاملنــا هــذا. 

ــِم،  ــُة ِإَلــى الَْعاَل ـَـا بِإِنَْســاٍن وَاِحــٍد دََخَلــِت اخْلَطِيَّ )رو ٥: ١٢( »ِمــنْ أَْجــِل ذَلِــَك كَأَنَّ

ــِة امْلـَـوُْت، وََهكَــذَا اْجَتــازَ امْلـَـوُْت ِإَلــى َجِميــِع النَّــاِس ِإذْ أَْخَطــأَ اجْلَِميــُع«.   وَبِاخْلَطِيَّ

ما هو جسد اخلطية؟  ب - 

• اإلنسان العتيق

ــُد  ــَل َجَس ــُه لُِيبَْط ــَب َمَع ــدْ ُصِل ــقَ قَ ــانََنا الَْعتِي ــذَا: أَنَّ ِإنَْس ِــنَ َه )رو 6: 6( »َعامِل

ــِة«. ــاً لِلَْخطِيَّ ــَتْعَبُد أَيْض ــودَ نُْس ــيْ الَ نَُع ــِة، كَ اخْلَطِيَّ

• إنسان اخلطية، ناموس اخلطية

ــي  ــوَس ذِْهِن ــارُِب نَاُم ــي يَُح ــي أَْعَضائِ ــرَ فِ ــاً آَخ ــي أَرَى نَاُموس )رو 7: ٢٣( »وََلِكنِّ

ــي«. ــي أَْعَضائِ ــِن فِ ــِة الْكَائِ ــوِس اخْلَطِيَّ ــى نَاُم ــِبيِني ِإَل وَيَْس



١٨

مالحظات
ــل،  ــر الهائ ــت هــذا التغيي ــان اإلنســان أحدث ــى كي ــت إل ــي دخل ــة الت إن اخلطي

ــه. ــداً ل ــذي صــار اإلنســان عب ــي ال والفســاد األدب

َّا كُنُْتْم َعِبيَد اخْلَطِيَِّة كُنُْتْم أَْحرَاراً ِمَن الِْبرِّ«. َّكُْم مَل )رو  6: ٢٠( »ألَن

ِقيُّ! َمنْ يُنِْقذُنِي ِمنْ َجَسِد َهذَا امْلَوِْت؟«   )رو 7: ٢٤( »وَيِْحي أَنَا اإلِنَْساُن الشَّ

ــذه  ــت ه ــد دفع ــان، ولق ــي اإلنس ــذات ف ــيطرة ال ــي وس ــل األنان ــة املي  طبيع

ــق  ــي طري ــه وف ــش لذات ــح يعي ــة فأصب ــق األناني ــي طري ــان ف ــة اإلنس الطبيع

ــا.  ــد عليه ــه ويعتم ــس بذات ــاء أي يح الكبري

من أين هذا التعريف؟

ــابِِق اإلِنَْســاَن الَْعتِيــقَ الَْفاِســَد  - )أف ٤: ٢٢( » أَْن تَْخَلُعــوا ِمــنْ ِجَهــِة التََّصــرُِّف السَّ

بَِحَسبِ َشَهَواِت الُْغرُورِ«

اإلنسان العتيق الفاسد بحسب

شهوات                 األنانية

الغرور                    الكبرياء

َم  - )١يو ٢: ١6( »ألَنَّ كُلَّ َما فِي الَْعاَلِم َشْهَوةَ اجْلََسِد، وََشْهَوةَ الُْعُيوِن، وَتََعظُّ

امْلَِعيَشِة، َلْيَس ِمَن اآلِب بَْل ِمَن الَْعاَلِم«.

الفساد الذي في العالم الذي هو ضد محبة اهلل

الشهوة                             العيون واجلسد )األنانية(

تعظم املعيشة                 زهو الكبرياء )الكبرياء(

وهذا هو الدافع الداخلي للخطية كفعل وكرد فعل أيضاً.

اِكَنُة فِيَّ.«  )رو 7: ١7( »َفاآلَن َلْسُت بَْعُد أَْفَعُل ذَلَِك أَنَا، بَِل اخْلَطِيَُّة السَّ

ــة  ــف كل خطي ــي خل ــبب احلقيق ــوح أن الس ــرى بوض ــتطيع أن ن ــن نس فنح

ــذات  ــة ال ــو مركزي ــا، ه ــام إغرائه ــزَم أم ــا نُه ــذي يجعلن ــر ال ــا واألم نفعله

ــاء(.  ــة والكبري )األناني

وهو   
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فنحن نشتهي ونقتل . نسرق.. نحقد نحسد.. نرد اإلساءة.. إلخ

* بســبب أن نفوســنا وأجســادنا صارت هــي حياتنــا.. اهتمامنا ما نعيــش من أجله 

وما نعتمد عليه. 

ج- انتقال جسد اخلطية إلى العالم 

هناك ثالثة آراء:

١- انتقال وراثي.. هكذا يولد الطفل بجسد اخلطية. 

٢- فــي حالــة انفصال روحي .. يولد الطفل في أرض الغربــة بعيداً عن األب وبذلك

 يخطئ ويصير حتت عبودية جسد اخلطية. 

٣- انتقــال باالكتســاب من اجملتمــع .. يولد الطفل بريئاً في وســط موبــوء باخلطية،

 فيتعلمها ويختارها بإرادته عندها يصير قادراً على التمييز. 

- لكن في النهاية نستطيع أن نقول إن جميع اآلراء تقود إلى:

»اجْلَِميــُع زَاغـُـوا وََفَســُدوا َمعــاً. َلْيَس َمــنْ يَْعَمُل َصالَحــاً َلْيَس واَلَ وَاِحــدٌ« )رو ٣: ١٢( 

»كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه« )اش ٥٣: 6(
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د- نتائج اخلطية 

 



٢١

مالحظات
أوالً : ما يتعلق باإلنسان : 

أ- روحياً: رو 6: 23 

1- االنفصال الروحي عن اهلل في حياتنا على األرض )املوت الروحي(.

وهــذا يعنــي فقــدان الشــركة والعالقــة الروحيــة التــي ُخلــق اإلنســان ليحيــا 

ويتمتــع بهــا .. نعــم إنــه احلرمــان مــن: 

- رؤية مجد الرب وإشراق نوره فينا والتمتع بذلك األمر العظيم 

- الدخول في شركة معه واالحتاد به بكل ما في ذلك من حقوق وامتيازات 

- إن روح اإلنســان )التــي هــي نســمة مــن اهلل( التي وُهبــت لتحيا معه وبهــا، ألنها 

حرمــت مــن اهلل ولــم يعــد لهــا القــدرة أو الســلطان أن تقــود النفــس واجلســد 

ــيادة  ــت س ــس .. أي حت ــد أو النف ــيطرة اجلس ــت س ــان حت ــار اإلنس ــاة فص للحي

احليــاة املاديــة )الغيــر روحيــة( نحــو الفنــاء. 

- هــذا هــو الفــراغ الروحــي الهائــل.. اجلــوع والعطــش للشــبع احلقيقــي )الشــبع 

الروحي( الذي صار اإلنسان يحمله بداخله. 

2- االنفصال األبدي )رو 2: 5، 6( الهالك األبدي 

• كما يقول الكتاب إنه وُضع للناس أن ميوتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة 

• حن يدين اهلل سرائر الناس ويصير حكم اهلل العادل بالهالك األبدي. 

• أي باالنفصال األبدي عن اهلل وعن محضره 

نعــم كلنــا اخترنــا أن نعيــش فــي انفصــال واســتقالل عــن اهلل ســيكون حكــم 

اهلل أن نبقــي هكــذا إلــى األبــد، مــا لــم يحــدث تغييــر. هنــاك يكــون البــكاء 

وصريــر األســنان حيــث نــدرك احلرمــان احلقيقــي حــن تــزول وتنحــل العناصــر 

وتنتهــي احليــاة املاديــة الزائفــة. هــذه هــي البحيــرة املتقــدة النــار التــي ال تطفأ 

والــدود الــذي ال ميــوت. 
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ب- نفسياً: 

لــم تتوقــف نتائــج اخلطيــة فــي حيــاة اإلنســان عنــد حــد انفصالــه عــن اهلل، بــل 

امتــدت لتخــرب كل جــزء فــي كيانه. 

- فــإن دخــول اخلطيــة إلــى تكوين اإلنســان قــد أحدث هــذا الفســاد األدبــي الهائل

في طبيعته وميوله ورغباته. 

- فنحــن نســتطيع أن نرى تلك اإلرادة املنحرفة والفكر الفاســد الــذي يختلف متاماً 

بل ويتصارع مع القانون األدبي الذي نحمله داخلنا.

- ولــم تعــد روح اإلنســان هــي التــي تقــوده وحتكم حياتــه، بل صــار اإلنســان كائناً

نفســياً أو جســدياً )نفســانياً( حتكمــه دوافعــه النفســية مــن أنانيــة وكبريــاء، 

أو دوافعــه اجلســدية مــن شــهوات ورغبــات. 

بــل إن اإلنســان قــد صــار عبــداً للخطيــة وطبيعتهــا، فهــو يرفضهــا بضميــره 

ــس  ــه بول ــر عن ــا عب ــذا م ــا، وه ــا ويفعله ــل له ــه ميي ــتنير لكن ــه املس وذهن

 َّ ــر ــِل الشَّ ــُدُه، بَ ــِذي أُرِي ــَح الَّ الِ ــُل الصَّ ــُت أَْفَع ــي َلْس ِّ ــي رو 7: ١٩ »ألَن ــول ف الرس

ــُل«.  َّــاُه أَْفَع ــُدُه َفإِي ــِذي َلْســُت أُرِي الَّ

أيضــاً مــا قالــه الــرب يســوع »أََجابَُهــْم يَُســوُع: »احْلـَـقَّ أَقـُـوُل َلكـُـْم: ِإنَّ كُلَّ َمــنْ 

يَْعَمــُل اخْلَطِيَّــَة ُهــَو َعبْــدٌ لِلَْخطِيَّــِة. « )يــو ٨ : ٣٤(

كمــا أن خــروج اإلنســان مــن دائــرة النــور والبــر بتمــرده وعصيانــه واســتقالله 

ــلطان  ــس س ــمح لرئي ــك س ــة وبذل ــة الظلم ــى ملك ــه إل ــد أدخل ــن اهلل ق ع

ــْم  ــَن فِيِه ــاب » الَِّذي ــول الكت ــه، يق ــلط علي ــوده ويتس ــس( أن يس ــواء )إبلي اله

ــارَةُ  ــْم ِإنَ ــيَء َلُه َّ تُِض ــال ــنَ، لَِئ ــِر امْلُؤِْمِن ــاَن غَْي ــى أَذَْه ــدْ أَْعَم ــِر قَ ــذَا الدَّْه ــُه َه ِإَل

ــو ٤:٤(.  ــورَةُ اهلِل« )٢ك ــَو ُص ــِذي ُه ــيِح، الَّ ــِد امْلَِس ــِل َمْج ِإجْنِي

»َفَيْسَتِفيُقوا ِمنْ َفخِّ ِإبِْليَس ِإذْ قَِد اقَْتَنَصُهْم إلِرَادَتِهِ« )٢تي ٢: ٢6(.

»أَنُْتْم ِمنْ أٍَب ُهَو ِإبِْليُس، وََشَهَواِت أَبِيكُْم تُِريُدوَن أَْن تَْعَمُلوا... )يو ٨: ٤٤( 

ــاة  ــن املعان ــر م ــى الكثي ــا إل ــي مجموعه ــي أدت ف ــباب الت ــي األس ــذه ه  وه

ــوي.  ــي واملعن ــراب النفس واالضط
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مظاهر املعاناة: 

1- الضياع:

ــنْ وَْجِهــَك  ــهِ األَرِْض، وَِم ــوَْم َعــنْ وَْج ــي الَْي َّــَك قَــدْ َطرَدْتَِن )تــك ٤: ١٤( )تائهــاً( »ِإن

ــي«.   ــنْ وََجَدنِــي يَْقُتُلِن ــوُن كُلُّ َم ــي األَرِْض، َفَيكُ ــاً فِ ــاً وََهارِب ــوُن تَائِه أَْخَتِفــي، وَأَكُ

إن فقــدان العالقــة مــع اهلل قــد حــرم اإلنســان مــن االنتمــاء إلــى اخلالــق، نبــع 

احليــاة، الكيــان املطلــق الــذي ينتســب إليــه.

- إن اإلنســان فــي كيانــه احملــدود ال يســتطيع أن ينتســب إلــى ذاتــه أو إلــى اخلليقة

احملــدودة احمليطــة به ألنه محدود فهو ال يســتطيع أن ينســب آلخــر محدود نظيره. 

- وبذلــك فقــد اإلنســان معنــى وغايــة وجــوده بــل ذاتــه نفســها، فأصبح مــن أنا؟ 

ملــاذا أنــا؟ هــو ســؤال البشــرية اللحــوح بــل من أيــن جئــت؟ وإلى أيــن أنــا ذاهب؟ 

2- الوحدة 

- إن األنانيــة التــي ســادت النفــس اإلنســانية وجعلت اإلنســان يبني أســواراً عالية 

يحيط بها نفسه صارت سجناً انفرادياً له. 

- صــار االهتمــام بالنفس بل واالســتحواذ علــى اهتمام اآلخريــن وجعلهم ينصتون 

ــي  ــر ويعط ــم باآلخ ــن يهت ــد م ــم يع ــاغل، فل ــان الش ــغل اإلنس ــو ش ــه ه إلي

ــر.  ــه لآخ نفس

- وبذلــك صــار االنفصــال الرهيــب بن اإلنســان وأخيــه اإلنســان حاجزاً مزدوجــاً. إن 

الغيرة.. احلسد.. احلقد موجودة بن أقرب الناس لبعضهم البعض. 

- إن األقنعــة التــي يلبســها البشــر صــورة حيــة تشــهد عن تلــك احلواجــز اخلفية 

الداخليــة، ولهــذا يحــس اإلنســان بهــذا الشــعور الرهيــب بالوحــدة حتــى وهــو 

وســط األصدقــاء واألحبــاء ألنــه صــار فــي عزلــة عــن اهلل واآلخريــن. 

3- االنقسام الداخلي )رو 7: 19، غال 5: 17( 

ــِذي َلْســُت  َّ الَّ ــر ــِل الشَّ ــُدُه، بَ ــِذي أُرِي ــَح الَّ الِ ــُل الصَّ ِّــي َلْســُت أَْفَع )رو 7: ١٩( »ألَن

ــُل«. َّــاُه أَْفَع ــُدُه َفإِي أُرِي

ــذَاِن  ــِد، وََه ــدَّ اجْلََس ــرُّوُح ِض ــرُّوِح، وَال ــدَّ ال ــَتِهي ِض ــَد يَْش ــال ٥: ١7( »ألَنَّ اجْلََس )غ

ــُدوَن«. ــا الَ تُِري ــوَن َم ــى تَْفَعُل ــرَ، َحتَّ ــا اآلَخ ــاِوُم أََحُدُهَم يَُق
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- في داخل النفس البشرية ذلك النور األدبي وتلك املعرفة عن اخلير والشر 

- وألن اخلير هو احلق لذلك فاإلنسان يقبل اخلير ويحبه بذهنه ألنه مقنع 

- لكــن بســبب طبيعــة اخلطيــة التي أفســدت دوافــع اإلنســان وإرادته صــار يفعل 

الشــر الــذي يرفضــه بذهنــه، فصــار كيانــاً منقســماً علــى ذاتــه يفعــل مــا ال 

يريــد ويريــد مــا ال يفعــل. 

- فلــم يعــد هنــاك التوافــق الداخلــي – الرغبــة الواحــدة حتــى أن بولــس يصــرخ 

ِقيُّ! َمنْ يُنِْقذُنِي ِمنْ َجَسِد َهذَا امْلَوِْت؟ )رو7: ٢٤(.  »وَيِْحي أَنَا اإلِنَْساُن الشَّ

4- الشعور بالذنب:

)تك ٤: ١٣( »ذَنِْبي أَْعَظُم ِمنْ أَْن يُْحَتَمَل«. 

ــل  ــه ب ــض اإلنســان نفس ــر، حــن يرف ــض امل ــعور البغي ــك الش ــى ذل ــا أقس م

يحتقرهــا فــي داخلــه.. لقــد ذكرنــا مــن قبــل أن لإلنســان ذلــك النــور األدبــي، 

لذلــك فعندمــا يخطــئ اإلنســان فهــو يعلــم أنه أخطــأ في حــق اإللــه الصالح 

العظيــم.. وفــي حــق أخيــه.. وفــي حــق نفســه.. )إنهــا دينونــة الضميــر احلــق( 

كم من املرات دمر ذلك الشعور حياة وسعادة الكثيرين… 

5- اخلوف 

ِّي ُعرْيَاٌن َفاْخَتَبأُْت« )تك ٣: ١٠( » َفَخِشيُت، ألَن

)تك ٤: ١٢( »وَأَكُوُن تَائِهاً وََهارِباً فِي األَرِْض، َفَيكُوُن كُلُّ َمنْ وََجَدنِي يَْقُتُلِني«. 

)١يــو ٤: ١٨( »الَ َخــوَْف فـِـي احمْلََبَّــِة، بـَـِل احمْلََبَّــُة الْكَاِمَلــُة تَْطــرَُح اخْلـَـوَْف ِإَلــى َخــارٍِج، 

ــْل فـِـي احمْلََبَّــِة«. ــا َمــنْ َخــاَف َفَلــْم يََتكَمَّ ألَنَّ اخْلـَـوَْف َلــُه َعــذَاٌب، وَأَمَّ

- اخلــوف مــن اهلل بســبب العــداوة التي وضعها اإلنســان فــي قلبه فصــار اهلل في 

عينه عدواً 

- اخلــوف مــن اآلخريــن لعــدم وجــود احملبــة احلقيقيــة فــي قلبه جتــاه اآلخريــن. وألنه

ــة،  ــب باحلقيق ــه ال يح ــد ألن ــرة واحلس ــم الغي ــع منه ــو يتوق ــم، فه ــار منه يغ

ــاً. ــك أيض ــم كذل ــع منه ــو يتوق فه

- اخلوف من أنفسنا بسبب أخطائنا.. من ضمائرنا )ضعفنا( 

- اخلوف من اخلليقة )التي لم تعد تخضع له( 
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6- الشك واالرتباك 

- كمــا أشــرنا مــن قبــل أن ذلــك أدى إلى فقــدان الثقــة فــي اآلخرين.. وفــي النفس

صــار اإلنســان يشــك فــي نفســه وفــي دوافعــه.. صــار يشــك فــي محبــة اهلل 

لــه ألنــه لــم يعــد يحــب نفســه وهــذا بالطبــع أدى إلــى االرتبــاك. 

- اختبــأت .. هكــذا اختبــأ آدم مــن اهلل .. يالــه مــن تصــرف أحمــق )غير ذكــي ألنه ال 

يعلم أن اهلل يراه(. 

- الهروب.. هكذا قرر قاين الهروب إلى الالطريق )عكس مزمور ١٣٩( 

- جعــل الصــراع الداخلــي.. والظلمــة.. واخلوف.. والشــك.. جعل اإلنســان عاجزاً عن

اتخاذ القرار املناسب في املوقف السلبي. 

7- الفراغ 

ولقد حتدثت عنه من قبل  - الفراغ الروحي..  

ليس هناك معنى للحياة )كما ذكر(  -الفراغ النفسي.. 

ليس هناك هدف حقيقي يعيش من أجله    

صــارت أهــداف اإلنســان التــي يحيــا لهــا صغيــرة.. ال تكفــي لســد هــذا الفــراغ 

الهائــل. إن الهــدف هــو الشــيء الــذي يعيــش لــه اإلنســان، لذلــك ينبغــي أن 

يكــون هــذا الهــدف أعظــم منــه وإال يصيــر الهــدف رغبــة.. فلــم يعــد هدفــاً 

بــل صــار رغبــة. 

»َلْيَس َسالٌَم قَاَل ِإَلِهي لأِلَْشرَارِ« )إش ٥7: ٢٠(.

- نعــم أن اخلطيــة أفقــدت اإلنســان توافقــه مــع اهلل.. مــع أخيــه اإلنســان.. ومــع 

نفسه.

- ألن التركيــب النفســي ذاتــه صــار غيــر متــزن.. بــل أكاد أقــول مدمــراً.. فلــم يعد 

هناك االنسجام احلقيقي الداخلي. 

- فلــم تعــد احلاجــة إلــى عــالج تلــك املظاهــر التلفــة مثــل الوحــدة أو اخلــوف أو 

الشــك بــل إلــى عــالج الســبب احلقيقــي لهــذا كلــه.. فيعــود لإلنســان ســالمه 

وتوافقه. 
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8- األمراض النفسية 

القلق          التحول  الصراع   

         التحلل 

ــاق  ــي أعم ــش ف ــارت تعي ــي ص ــة الت ــكلة احلقيقي ــي )املش ــراع النفس إن الص

ــي  ــف معظــم هــذه األمــراض النفســية الت اإلنســان هــو الســبب احلقيقــي خل

صــار يعانــي منهــا الكثيــر جــداً مــن البشــر )٤٠% مــن املتردديــن علــى العيــادات 

ــية(. ــراض نفس ــون بأم ــة مصاب اخلارجي

ج- جسدياً 

1- التعب واملعاناة )بعرق وجهك تأكل خبزاً( :

ــذَْت  ــي أُِخ ــى األَرِْض الَّتِ ــودَ ِإَل ــى تَُع ــزاً َحتَّ ــأْكُُل ُخبْ ــَك تَ ــرَِق وَْجِه )تــك ٣: ١٩( »بَِع

ــودُ«.  ــرَاٍب تَُع ــى تُ ــرَاٌب وَِإَل َّــَك تُ ــا، ألَن ِمنَْه

كل يوم مير باإلنسان يثبت أن حياته صارت عناء وجهاداً من أجل البقاء. 

2- األلم :

ِّرُ أَتَْعاَب َحَبِلِك. بِالَْوَجِع تَِلِديَن أَواْلَداً«. )تك ٣: ١6( »تَكْثِيراً أُكَث

لــم تَعــد احليــاة مجــرد عــرق وتعــب فحســب، لكنهــا امتزجــت باأللــم واملــرارة، 

األلــم النفســي واأللــم اجلســدي..

3- املرض:

األمــراض العضويــة الناجتــة مــن االضطــراب النفســي. إننــا نــرى اليــوم الكثيــر 

مــن هــذه األمــراض التــي تســمى  )Psycho-Somatic diseases( تلــوث البيئــة 

واألمــراض املعديــة التــي صــارت تنتقــل مــن شــخص إلــى آخــر نســبة كبيــرة 

منهــا بســبب أخطــاء اآلخريــن وإهمالهــم. 

األمراض املوروثة )اإلشعاع واملركبات الكيماوية(. 
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4- املوت اجلسدي: 

صارت أيام اإلنسان محدودة

ــاً  ــُه: »ُهــَوذَا اإلِنَْســاُن قَــدْ َصــارَ كََواِحــٍد ِمنَّــا َعارِف َّبُّ اإلَِل )تــك ٣: ٢٢( »وَقَــاَل الــر

ــأْكُُل  ــاً وَيَ ــاِة أَيْض ــَجرَِة احْلََي ــنْ َش ــذُ ِم ــَدُه وَيَأُْخ ُــدُّ يَ ــُه مَي َّ. وَاآلَن َلَعلَّ ــر ــرَ وَالشَّ اخْلَْي

ــِد«.   ــى األَبَ ــا ِإَل وَيَْحَي

صــار اإلنســان معرضــاً للمــوت الــذي يهدده فــي كل حلظة ونــرى فــي حياتنا تلك 

اللحظــة الرهيبــة التــي صــارت القانــون الــذي يحكــم حيــاة وتفكيــر البشــر. 

- ويقــال إن اإلنســان يســتخدم مــا بــن ٤- 6% مــن إمكانيــات عقله البشــري. وهذا 

يعطينــا فكــرة مبســطة عــن القــدرات الهائلــة التــي أودعهــا اهلل في اإلنســان 

والتــي صــارت خاملــة كامنــة فينا. 

ثانياً: ما يتعلق باجملتمع

1- على مستوى األسرة : قايني وهابيل )تك4: 8- 10( 

هكذا صار الصراع داخل األسرة نفسها.. التفكك.. والتمرد 

لم يعد هناك خضوع حقيقي لرب األسرة 

2- اجملتمع احمللي 

املدرسة.. اجلامعة.. العمل 

الطبقات التلفة داخل اجملتمع الواحد 

- صراع األنانية والسيطرة 

- صراع اآلراء والفلسفات، التحزب والتكتل )سياسياً.. دينياً( 

- صراع الطبقات واالستقالل واالنتقام 
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3- الدولي )العالم( 

ٍة وََمَْلكٌَة َعَلى َمَْلكٍَة«  ٌة َعَلى أُمَّ َُّه تَُقوُم أُمَّ )مت ٢٤: 7( »أَن

وهــذا مــا نــراه اليــوم فــي آالف احلــروب التــي دارت رحاهــا وتــدور فــي يومنــا هــذا 

ــوا..  ــوا.. أُصيب ــاء.. قُتل ــا األبري ــن الضحاي ــل مالي ــم آالف ب ــاع العال ــي كل بق ف

شــوِّهوا بســبب هــذه احلــروب.. ملــاذا؟ 

ثالثاً: ما يتعلق باخلليقة

١- جعــل اهلل لإلنســان الســلطان علــى اخلليقة ليســودها ويتســلط عليها، لكن

 عندمــا متــرد اإلنســان علــى اهلل ولــم يعــد خاضعــاً لــه َفَقــَد أيضــاً ســلطانه 

األدبــي علــى اخلليقــة، فلــم تعــد تخضــع لــه. بــل صــار الصــراع بــن اإلنســان 

واحليــوان صــراع البقــاء: صــراع احليــوان ضــد احليــوان »وَأََضــُع َعــَداوَةً بَْيَنــِك وَبـَـْنَ 

امْلـَـرْأَِة« )تــك ٣: ١٥(.

٢- » وََشوْكاً وََحَسكاً تُنِْبُت َلَك« )تك ٣: ١٨( 

» َملُْعونٌَة األَرُْض بَِسَبِبَك« )تك ٣: ١7( 

هكذا لم تعد األرض تعطي قوتها وخيرها احلقيقي. 

ــُض َمعاً ِإَلى اآلَن.اخلليقة نفســها تئن ََّنــا نَْعَلــُم أَنَّ كُلَّ اخْلَِليَقــِة تَِئــنُّ وَتََتَمخَّ ٣- »َفإِن

 وتتمخض« )رو ٨: ٢٢(.

ــل  ــه ب ــي مع ــة، تعان ــي اخلليق ــان ف ــة اإلنس ــه خطي ــذي أحدثت ــوه ال إن التش

بســببه ألن شــر اإلنســان لــم يصــب أخــاه اإلنســان فقــط، بــل أصــاب نفســه 

واخلليقــة أيضــاً خليقــة اهلل احليــة التــي يعيــش اإلنســان فــي وســطها. 

رابعاً: ما يتعلق باهلل:

ــه، وال  ــا في ــكل م ــون ب ــذا الك ــك ه ــب ومال ــم صاح ــق العظي ــو اخلال اهلل ه

تســتطيع خطيــة اإلنســان احملــدود أن تتطــاول فتهــن ذات اهلل أو أن تقلــل مــن 

ــا  ــا. بينم ــي نظرن ــة هلل ف ــي إهان ــك فه ــة، لذل ــط محاول ــا فق ــأنه، لكنه ش

ــا(.  ــا فــي أعينن ــة مجــده بينن )إهان



٢٩

مالحظات
ــهِ  ــكَارِ قَلِْب ــوُّرِ أَْف ــي األَرِْض، وَأَنَّ كُلَّ تََص ــرَ فِ ــدْ كَثُ ــاِن قَ َّ اإلِنَْس َّبُّ أَنَّ َشــر ــر »وَرَأَى ال

ــَف  َّــُه َعِمــَل اإلِنَْســاَن فِــي األَرِْض وَتَأَسَّ َّبُّ أَن ـَـا ُهــَو ِشــرِّيرٌ كُلَّ يَــوٍْم. َفَحــِزَن الــر ِإنَّ

ــهِ« )تــك6: ٥، 6(.  ــي قَلِْب فِ

• مــا أقســى أن يكــون رفض اإلنســان هلل وشــكه في محبتــه هما رد اإلنســان على 

محبة اهلل له 

• لكن أبشع ما صنعت اخلطية أنها: 

- دمــرت الكائــن الــذي أحبه اهلل، ذلك اإلنســان اللوق الذي جعلــه اهلل على صورته 

ليكون ابنه احلبيب. 

- هكــذا انتزعــت مــن ابنــه العزيــز بــكل أحالمــه وأمانيــه فيــه ولــه فخيبــت آمال

ــى اإلنســان  ــة اهلل لإلنســان هكــذا حــزن اهلل عل ــا، نعــم بقــدر محب اهلل فين

الــذي مــات حتــت وطــأة اخلطيــة.

   قصة االبن الضال )لو ١٥: ١١- ٣٢( »ألَنَّ ابِْني َهذَا كَاَن َميِّتاً َفَعاَش وَكَاَن َضاالًّ َفُوِجَد« 

- بــل ال ننســى التشــوه الــذي صــار فــي اخلليقة كلهــا، خليقــة اهلل الرائعــة التي 

صنعها ورأى أن كل ما صنع حسن جداً. 

ُ الَْعاَلَم َحتَّــى بَذََل ابَْنــُه الَْوِحيَد، لِكـَـيْ الَ يَْهِلَك َّــُه َهكـَـذَا أََحــبَّ اهللَّ - )يــو ٣: ١6( »ألَن

ــرى  َّــُة«. هكــذا نســتطيع أن ن ــاةُ األَبَِدي ــُه احْلََي ــوُن َل ــْل تَكُ ــهِ، بَ ــُن بِ ــنْ يُؤِْم كُلُّ َم

مــدى التأثيــر الــذي أحدثتــه اخلطيــة فــي اهلل. لقــد مــات ابــن اهلل علــى صليب 

العــار بســببها وحتــت ثقلهــا، وصــار خطيــة مــن أجلنــا بســبب خطيتنــا. هكذا 

نــرى فــي صليــب ربنــا الصــورة احلقيقيــة للخطيــة ومقــدار تدميرهــا الرهيــب. 

هــذه هــي اخلطيــة علــى حقيقتهــا، التــي دخلــت إلــى حياتنــا وأفســدته.. فصرنا 

ــداً لها.  عبي

لقد فصلت بيننا وبن اهلل، 

وبيننا وبن بعضنا البعض، 

وبيننا وبن أنفسنا 

دمرت اإلنسان احلقيقي روحياً ونفسياً وجسدياً 

شوهت اخلليقة التي صنعها الرب وأحزنت قلب اهلل 



٣٠

مالحظات
ــوت  ــن امل ــم م ــذ العال ــوت لينق ــى امل ــه إل ــه ابن ــع في ــذي دف ــد ال ــك احل ــى ذل إل

ــة  ــوت اخلطي ــب، م الرهي

لهذا يكره اهلل اخلطية ألنها خاطئة 

ويصرخ بولس في رو 7: ١٣ »لِكَيْ تَِصيرَ اخْلَطِيَُّة َخاطَِئًة ِجّداً«. 

إنهــا الظلمــة احلقيقيــة، لذلــك ينتظــر الــرب مــن أوالده أن يكرهــوا اخلطيــة مــن 

كل قلوبهــم كمــا يكرههــا اآلب. 

َّ. ُهــَو َحافـِـٌظ نُُفــوَس أَتِْقَيائـِـهِ. ِمــنْ  ــر ، أَبِْغُضــوا الشَّ َّبِّ )مــز ٩7: ١٠( »يـَـا ُمِحبِّــي الــر

يـَـِد األَْشــرَارِ يُنِْقذُُهــْم«.

ــلَّ  ــاِب، َلَع ــي الَْب َــقَّ فِ ــوا احْل ــرَ، وَثَبُِّت ــوا اخْلَْي َّ وَأَِحبُّ ــر ــوا الشَّ )عامــوس ٥: ١٥( »أَبِْغُض

ــِة يُوُســَف.  ــى بَِقيَّ َُّف َعَل ــرَأ ــودِ يََت ــَه اجْلُُن َّبَّ ِإَل ــر ال

)عب ١٢: ٤( »َلْم تَُقاِوُموا بَْعُد َحتَّى الدَِّم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ اخْلَطِيَِّة«

 



٣١

مالحظات
الشواهد الكتابية املقترحة :

أيو 6: 7                           ١يو ٤: ٨    ١٠ -7 :٢ تك  

تث ١٠: ١٢- ١٤  لو ١٠: ٤٢    ١تس ٥: ٢٣   

تث ٣٠: ٢٠  خر ٢٤: ٢٥       ٢: ٥٢ لو  

يو ١٠: ١٠  أم ١٩: ٢٠       ١: ٩6 مز  

يو ١7: ٢١، ٢٤  أم ٢: ١٠      ٤: ٢٣، ٢٤ أف  

تك ١: ٢٨  مز  ١٣: ٢    مر ٢: ٨   

تك ٢: ١٥      ٢٤: ٣ أم     ١١: ٣٣ يو  

مز ٩7: ١٠  أم ٣: ٢١، ٢٢     ١٨: ٥، ٢٥ أع  

١صم ١٥: ٢٢، ٢٣     ١٣٩: ٢٣ مز     ٢٠: ٢٢ أع  

١يو ٣: ٤     ١٨: ١ ١صم   ١كو ٢: ١٠، ١١  

رو ٥: ١٢  ١ش ١: 7       ٨: ١٢ مر  

رو  7: ١7، ١٩، ٢٣، ٢٤  لو ١: ٤6         ٥١: ١٠ مز  

رو 6: 6، ٢٠، ٢٣  ايو ٣٣: ٢٠        ١٣: ٢١ يو  

رو ٣: ١٢     ٥: ٨ ٢صم      ١6 :١7 أع  

أش ٥٣: 6     ١١: ٨ زكريا  ٢كو ٢: ١٣   

رو ٢: ٥، 6  تث 6: ٥                   ٣٤: ١٨ مز  

يو  ٨: ٣٤، ٤٤  مز  ١٠7: ١٨                   ٢: ٣٠ تث 

٢تي ٢: ٢6 مز  ٨6: ٤      ٣: ٢٠، ٢١ ١يو  

تك  ٤: ٨- ١٤  مز ١١6: 7       ٤7 :١ لو  

غل  ٥: ١7  مز  ٤٢: ٥    رو ١: ٩   

تك   ٣: ١٠، ٢٢  لو  ٢: ٣٥    رو ٨: ١٥   

١يو ٤: ١٨  ١صم ٣٠: 6    ١كو 6: ١7   

أش ٥7: ٢٠  ٢مل ٤: ٢7    يو ٤: ٢٣   

متى ٢٤: 7  مز  ١٠7: ٥       6 :7 رو  

تك ٣: ١7، ١٨  تث  ١٤: ٢6    ١كو ١٤: ١٥، ١6 

رو ٨: ٢٢  مز ٨٤: ٢        ٢: ١٣7 مز 

تك6: ٥، 6  مز ٤٢: ١      ٢7 :١6 حز 

لو ١٥: ١١- ٣٢  متى ١٢: ١٨        ٢٢: ١٩ ١أخ 



٣٢

مالحظات
مز ٩7: ١٠  ٢١: ١٤               ١صم ٢٠: ٤    تث  

عاموس ٥: ١٥  خر ٢٤: ٢١       ٤١: ٢ مز  

عب ١٢: ٤  أش  ٢6: ٩            ٣٥: ٢٥ مز  



٣٣

مالحظات
التطبيقية 

١( في ضؤ قراءتك   تك ٢:7  

ــات األساســية لشــخصيه   »خلــق اهلل اإلنســان علــي صورتــه« مــا هــي املكون

اإلنسان ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

٢( ماذا يعنى أن اإلنسان مخلوق على صورة اهلل؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

٣( اقرأ  )رو ١: ١٤-١6(

فــي ضــوء مــا قــرأت, مــا الــذي وضعــه اهلل فــي طبيعــة اإلنســان ليســاعده علــي 

فعــل مــا هــو مرضــي لديــه؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

٤( مــا الفــرق بــن الضميــر الروحــي و الضميــر االجتماعــي املكتســب مــن البيئــة  

مع التوضيح بأمثلة عملية من حياتك الشخصية؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------



٣٤

مالحظات
ــات الــروح ) البديهــة الروحيــة و الشــركة الروحيــة و الضميــر ( تعمــل  ٥( مكون

بتناغــم جميــل مــع بعضهــا البعــض 

وضح جوانب هذا التناغم ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

ــتخدم  ــرف أن نس ــا ال نع ــي أنن ــان ه ــة لإلنس ــاكل املزمن ــن املش ــكلة م 6( مش

ــه  ــي وظيفت ــا اهلل كالً ف ــي خلقه ــة الت ــة بالطريق ــر و العاطف اإلرادة و الفك

اشرح موضحاً وظيفة كل منها  ؟

- اإلرادة --------------------------------------

- الفكر ---------------------------------------

- العاطفة --------------------------------------

7( هل العبارات اآلتية صحيحة أم خاطئة و ملاذا ؟

الدوافع الطبيعية شرا يجب تقييدها   .I

املفروض أن يُصبح جسد اإلنسان هو محور االهتمام   .II

الدوافع الطبيعية هي السيد على الفكر و اإلرادة   .III



٣٥

مالحظات
ثانياً اإلنسان و هدف خلقة

ــو  ــان؟ وماه ــق اهلل اإلنس ــاذا خل ــة« مل ــل الدراس ــخصي »قب ــك الش ــي رأي ٨( ف

ــدف؟ ــع واله الداف

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

اقرأ  يو ١7-٢١&٢٤  )٩

ملاذا خلق اهلل اإلنسان على صورته  ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

مــا هــي أبعــاد عالقــة اإلنســان باآلخــر ؟  و كيــف تعمــل هــذه األبعــاد علــى   )١٠

إشــباع اإلنســان ؟

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

مــا هــي صــورة عالقــة اإلنســان مــع اهلل و اآلخريــن و الطبيعــة  إذا لــم يكــن   )١١

قــد اخطــأ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------



٣6

مالحظات
اقرأ ١صم ١٥- ٢٢&٢٣    ١يو ٤:٣  )١٢

ما هي اخلطية ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

خلــق اهلل اإلنســان روح و نفــس و جســد فــي أبعــاد ثالثــة مــع اهلل و اإلنســان   )١٣

و الطبيعــة و عندمــا ضربــت اخلطيــة اإلنســان ضربــت مكونــات اإلنســان و ضربــت 

أبعــاد عالقــة اإلنســان 

ما هي نتائج اخلطية علي عالقة اإلنسان مع اهلل ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

ما هي نتائج اخلطية علي عالقة اإلنسان بالطبيعة ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

ما هي نتائج اخلطية علي عالقة اإلنسان باآلخرين؟

-----------------------------------------------------------------------------------

اقرأ  رو 7:٢٣  )١٤

ما املقصود  بجسد اخلطية؟

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------



٣7

مالحظات
فــي ضــوء مــا درســت مــا هــو تفســيرك للميــل الطبيعــي للخطيــة فــي   )١٥

ــك؟ ــل فــي حيات اإلنســان وكيــف ميكــن أن تقــاوم هــذا املي

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------


