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 الخير والشر عنذ بيري : المحاضرة السادست 
سٌطرت قضٌة الشر علً االنسانٌة وأخذت المواقف تتباٌن وٌختلف مفهوم الشر من مجتمع ٌرتبط بمعتقد لقد •

ونجد موقف االنسان فً قضٌة الشر موقفا غٌر محدد المعالم فهناك . دٌنً الً مجتمع ال ٌرتبط بنفس المعتقد 
من ذهب إلى أن الشر ال وجود له وما ٌتراءي لإلنسان علً أه شر هو لٌس كذلك ولكن نظرة االنسان الناقصة 

تجعله ٌنظر تلك النظرة ، ونجد من ٌذهب الً ان العالم لٌس اال عالماً شرٌراً وال وجود للخٌر ، وحتً إذا 
تصرف إنسان تصرفاً خٌراً ألٌس من أجل الخٌر ولكن من أجل المصلحة الذاتٌة ، فاألنانٌة هً التً تسٌطر علً 

 .  السلوك اإلنسانً ، وهناك من ٌذهب إلى أن الخٌر موجود وكذلك الشر وأن لكلٌهما وجود حقٌقً 
والقضٌة من المنطلق الدٌنً معقدة ومتشابكة األطراف ، علً اعتبار أن المعتقد المسٌحً ٌؤمن باإلله الكامل •

الذي أوجد كل شًء من العدم وبالتالً مسئول مسئولٌة كاملة عما ٌحدث فً العالم وفً الوقت ذاته ٌتعرض 
 .  اإلنسان للشر داخل العالم الذي ٌحاصره من كل اتجاه وٌحلم دائماً بالخٌر والحب الشامل 

ونحن بدورنا نتفق فً ذلك مع بٌري مع أن العالم لٌس بهذه الصورة المتطرفة التً قد تتراءي لدي البعض أنها •
خٌر محض ولدي البعض االخر أنها شر محض وأن تلك المواقف تتعارض مع الطبٌعة اإلنسانٌة وإنما الراغبة 

نعم هناك شر داخل العالم وفً الوقت ذاته ٌوجد الخٌر ولكن تظل مسئولٌة اإلنسان . فً األفضل وتحقٌق التقدم 
فهناك موقف . األساسٌة هً كٌفٌة االنتصار دائماً للخٌر والعمل علً تجاوز الشر علً قدر استطاعه االنسانٌة 

ثالث ٌختلف مع الموقف االول الذي ٌري ان العالم خٌر وٌختلف اٌضاً مع الموقف الذاتً الذي ٌذهب الً ان 
العالم شر ، بل هو موقف ٌجمع بٌن شر الماضً والحاضر مع انجاز افضل من المستقبل من اجل االنتصار 

بٌري " ذلك الموقف هو أقرب المواقف التً تجد صدي لها بداخل االنسان وهذا الموقف كما ٌؤكد علٌه . للخٌر 
وأنه من خالل مراعاة للظروف واالستفادة من مرونتها فإننا " االرتقائٌة " هو موقف دٌنً وٌعنً لدٌه " 

 .  نستطٌع التأكٌد علً قٌمة االرتقائٌة 
 


