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  حسب تسليم اآلباء
  
  

  دراسة مقارنة ملا ساد يف بعض الكتابات القبطية
  عن الفداء والكفارة يف العصر احلديث

  
  
  
  

 بحث تاريخي موثق من الوحي المقدس وآتابات اآلباء وصلوات الكنائس
 األرثوذآسية ومؤلفات قادة حرآة اإلصالح البروتستانتية والفكر السائد في

 الكنيسة القبطية األرثوذآسية
  
  
  

  جورج حبيب بباوي. د
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  كلمة ال بد منها
  

  ملَن، وملاذا كُِتبت هذه الدراسة؟

  

  ملَن كُِتبت هذه الدراسة؟
كل من يفضلون الشهادة احلسنة على الصمت، وإىل كُِتبت هذه الدراسة ل  

كنيستنا القبطية ايدة، تلك البقعة كل أُسقف وقس وعلماين وراهب وراهبة يف 
الطاهرة يف أرض وتاريخ مصر اليت مل ختضع لالحتالل أو االستعمار، بل ظلت كنيسة 
الشهداء واآلباء الظافرة باحلق الذي هو املسيح نفسه، الناهضة دائماً من األوجاع 

تية، ألجيال اآلوالقرب لكي حتيا وتشهد لُألرثوذكسية يف احلاضر ويف املستقبل ل
ألن واالجتماعات،  حسب كلمات أُوشية اآلتني بعدنا إىل األبدفاملستقبل هو وديعة 

  .حكم األجيال اآلتية هو احلُكم األخري على ما نقول، وما يقوله الغري
  ملاذا كُِتبت هذه الدراسة؟

  .ءبعض الشيوجوابنا هنا أطول   
كسية، هو شرح متعدد بدايةً، جيب أنْ نشري إىل أنَّ شرح العقيدة اُألرثوذ  

جتهد اآلباء معلِّمي الكنيسة عرب ا وتعليٍم واحٍد، صاغه قانون اإلميان و.حلقيقٍة واحدٍة
، فقد تكلم )باألنبياء قدمياً(م اهللا اآلباء عندما كلَّف. العصور يف شرحه بطرٍق متنوعٍة

املتنوعة ِمن  )١() طُرق اخلالص (أسس، فاهللا هو الذي )١:١عب () بأنواع وطرق كثرية(
                                                           

مي يعود إىل العصر الرسويل، سجله العالَّمة أورجيينوس يف شرح إجنيل يوحنا عند تعبري دقيق قد" طرق اخلالص) "1(
والبعض خيلص ). ٢٣ :١شرح إجنيل يوحنا (كراٍع وملك وخملص : تعرضه لشرح ألقاب السيد املسيح املتعددة

، أو معمودية النار مثل مبعمودية املاء والروح، والبعض خيلص مبعمودية الدم كاملوعوظني الذين نالوا إكليل الشهادة



 ١٨

فقد كتب اإلجنيليون . حتفاظ بالفروق الفردية، وخصائص حياة كل شخصأجل اال
مواهب (، ومنح الروح القدس )املسيح الواحد(األربعةُ، أربعةَ أناجيل خمتلفة عن 

إالَّ أنَّ تعدد . ، رغم أنه الرب الواحد الذي يوزع هذه املواهب)متنوعة(، و)خمتلفة
هب الروح القدس، هي غىن اهللا ورمحته، وحمبته لكل عضو خيتلف عن وتنوع موا

، بل )صحاح إىل آخر اإل١٢كو ١راجع فصل تعدد املواهب (العضو اآلخر يف ذات اجلسد الواحد 
يعود تعدد الشرح إىل حقيقة هامة قد تغيب عن البعض، وهي حقيقة تثليث األقانيم، 

 يف جوهٍر واحٍد، وتعدد األقانيم يؤكد لنا أنَّ اآلب فالثالوث هو تعدد األقانيم اإلهلية
 والروح واالبنختالف األمساء اإلهلية، أي اآلب اهذا هو ما ندركه ِمن  ... االبنغري 

القدس، وندركه ِمن اإلميان نفسه؛ ألنَّ اهلرطقات وحدها، مثل هرطقة سابليوس، هي 
 غري اآلب، واالبن االبنيم، فاآلب غري ز األقان، أي متاي)تثليث األقانيم(اليت أنكرت 

هذه الغريية تؤكد لنا أنَّ تثليث األقانيم هو . ونفس ما نقوله ينطبق على الروح القدس
مصدر تنوع املواهب، وتنوع اخلليقة، وتنوع الوجود نفسه، ِمن وجوٍد مادي، إىل 

وكل هذا  ... وجوٍد حي، إىل وجوٍد روحي، إىل ما قد نكتشفه يف مستقبل األيام
؛ ألنَّ الواحد :يقودنا إىل حقيقٍة واحدٍة، هي الثالوث الواحد املساوي غري املنقسم

 األقانيم؛ ألنَّ التنوع واملثلثاجلوهر اإلهلي هو الِغىن املطلق الذي منه يأيت كل ِغىن، 
  :يؤكد لنا ثالثة أشياء هامة عن اهللا، وعن التعليم املسيحي كله

كل كائٍن بقدراٍت خمتلفٍة، ومواهب خمتلفٍة، لكي يتحول  خلق اهللا :أوالً  
ختالف املواهب وتنوع القدرات هو أساس إمياننا حبرية ا ووحدة، وىن إىل ِغاالختالف

  .ختيار عند اإلنساناال
،  املعلنة يف األقانيم الثالثة يقود اهللا اخلليقةَ حنو أهم صفات جوهره اإلهلي:ثانياً  

 منحتاد احلقيقي، هو بني حتاد، واالالحملبة هلا غاية تسعى إليها، هي اوهي صفة احملبة، وا
  .خيتلفون يف القدرات واملواهب

بولس  ينال كل كائٍن مكانه اخلاص به يف اجلسد الواحد، فالرسول :ثالثاً  

                                                                                                                                              
  .الشهداء حيث يعتمد الشهيد بالنار اليت حيترق فيها من أجل اسم املسيح
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يؤكِّد أنَّ اجلسد الواحد مركَّب ِمن عدة أعضاء، هي مثل العني واُألذن واليد والقدم 
وهكذا يرسم اهللا نفسه، بل يطبع .  هذا التنوع هو ِمن أجل اجلسد الواحد.اخل. ...

  . حنو اهللا نفسهباالحتادالتنوع لكي ينمو اجلسد حبريٍة متجهاً إىل احملبة، وسائراً 
  تنوع الشرح حيفظ وحدة الكنيسة

ة لدينا أكثر ِمن شرٍح للصالة الربانية، فحسب الترتيب التارخيي، شرح العالَّم  
ورجيينوس، ذهيب الفم، النيصي، القديس كريلس اإلسكندري، مث أترتليان، العالَّمة 

 اقترب سباع مؤلِّف اجلوهرة النفيسة، وقد بنشرح علماء العصر الوسيط، مثل زكريا 
كل واحد ِمن هؤالء ِمن الكلمات املُقدسة بطرٍق خمتلفٍة، وشرٍح متنوٍع، وزاد إدراك 

 ولدينا أكثر ِمن شرٍح لقانون اإلميان، وأكثر ِمن شرح . كلمات الربالكنيسة ملعاين
للعالَّمة " املبادئ"كتاب جند أوالً للعقيدة اُألرثوذكسية، وحسب الترتيب التارخيي 

السجود بالروح واحلق للقديس وعظات القديس كريلس األورشليمي، مث ، أورجيينوس
شرح فيها اآلباء العقيدة املسيحية بطرق كريلس اإلسكندري، وغريها ِمن مؤلفاٍت 

. متنوعة وحسب الظروف املوضوعية اليت كان اإلميان حيتاج فيها ألكثر ِمن شرح
وتنوع الشرح حيفظ لكل واحٍد ِمن معلِّمي الكنيسة مكانه يف التسليم، ويف جسد 

حد مبا خنتلف ألننا نتالتنوع مصدراً للوحدة؛ كذلك يعترب املسيح الواحد، الكنيسة، 
هو .ز كل شخص سبباً للوحدةعليه، وما خنتلف عليه هو ما جيعل متاي نحد مبحنن نت 

دراك املعاين الكامنة يف النصوص املقدسة، ويف مستويات اإلدراك إخمتلف عنا يف فهم و
اإلنساين ال ميكن أنْ يتفق الكل على ما يدركه كل واحٍد على حدٍة، ولكن الكل يتفق 

لى اهلدف أو الغاية اليت ألجلها وِضعت العقيدة، وهكذا تتحد الكنيسة يف تنوع ع
 حسب فهمه إنسان لكي ينمو كل ىالشرح ألنها تسمح باحلرية، وبتعدد الرؤ

تفاق هذه الشروح اوما يلفت النظر هنا هو . وحسب اهلدف اليت حتدده العقيدة
، وأكَّد أن اإلميان ة، وهذا هو ما حِفظَ وحدانسجامها مع ليتورجية الكنيسااملتنوعة و
  .واحد
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  الفرق بني الشرق والغرب
  .تطرح هذه الدراسة عدة موضوعات ال ميكن فصلها عن بعضها  
  .ختالف شرح موت الرب على الصليب ِمن أجل اخلالصا تنوع و:أوالً  
ليت ال ميكن واعقيدة اخلالص، بالثالوث هو الركن األول ل إنَّ اإلميان :ثانياً  

  .بالثالوث القدوسفهمها فهماً صحيحاً بدون اإلميان الصحيح 
  . أهم الفروق بني الشرق والغرب:ثالثاً  
وجدنا أنه بينما شرح  ل-كمثال للفروق– وإذا أخذنا هذه املوضوعات الثالثة  

آنذاك،  السائد االجتماعيالغرب العقيدةَ شرحاً عقلياً مؤسساً على الفلسفة والفكر 
 حبقيقة موت الرب على الصليب االحتفاظفإنَّ الشرق اُألرثوذكسي حِرص على 

حنن منوت مع املسيح ونصلب . وقيامته كمحوٍر للممارسة الليتورجية، واحلياة النسكية
معه ونقوم معه يف املعمودية، ويف اإلفخارستيا ننال اجلسد الذي وِهب لنا مبوت الرب، 

ك عنا وألجلنا وقُدم لنا يف كأس العهد اجلديد، وهكذا ال ميكن فصل والدم الذي سِف
  .شرح موت الرب على الصليب عن سر اإلفخارستيا

 الشرق باحملبة اإلهلية، وبالصالح اإلهلي الذي اهتمام تربز هذه الدراسة :رابعاً  
لنا التجسد  يف الروح القدس، فاإلميان بالثالوث يشرح باالبنن لنا ِمن اآلب أُعِل

 الذي يأخذه من املسيح، والصليب والقيامة، واخلالص هو عمل الروح القدس فينا
  .وينقل إلينا حياة الرب نفسه

  الشرح العقلي الغريب، والشرح النابع ِمن الليتورجية
 وإنْ كُنا خنتلف معهم ِمن -لقد شرح آباء الكنيسة الغربية الذين حنترمهم   

 موت الرب على الصليب بطرٍق فلسفيٍة -ئص اُألرثوذكسية  خبصااالحتفاظأجل 
هذا شرح يفيد الذين يفكرون . وقانونيٍة عقليٍة ِمن أجل تأكيد اإلميان والدفاع عنه

وشرح آباء الكنيسة . ويتأملون اإلميان ويدرسونه حسب قواعد املنطق والفلسفة
ح املُمارسة الكنسية، أي الشرقية، موت الرب على الصليب للموعوظني ِمن أجل شر

الليتورجية، وبينما أبرز الشرقالصالح اإلهلي  العدلَ واحملبة اإلهلية، أبرز الغرب 
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 ألنَّ الغرب مل يفصل اإلميان املسيحي ؛ستجابةً ألسباٍب سياسيٍةاوإرضاء اهللا، وذلك 
قبل جمانية ال تاليت أسسها شارملان وألنَّ اإلمرباطورية املسيحية . عن الفكر السياسي

أما الشرق . النعمة، فهي حتصر احملبة يف إطار العدل ألنَّ هذا خيدم النظام السياسي
الذي فصل بني الفكر السياسي واإلميان، فقد حِفظَ العدل كجزٍء ِمن احملبة اإلهلية، 

وهذا .. وفَِهم العدل اإلهلي بشكٍل خيتلف عن العدل األرضي، عدل احملاكم والقانون 
فرق األساسي بني الشرق والغرب، األمر الذي يتطلب ِمنا يقظةً روحيةً خاصةً، هو ال

  .حىت ال يهدم الشرح السياسي لإلميان ما منارسه يف الليتورجية
 -  يف حالة تعدد الشروح -وِمن هنا نستطيع أنْ نؤكد أنَّ العربة يف شرٍح ما   

احملُتوى الليتورجي  ومع عقيدة الثالوثنسجام هذا الشرح، أو غريه مع اهي مبدى 
لي علينا اليقظة الروحية أال نفرط يف تراثنا الروحي، ولذلك متُ. الذي تعيشه الكنيسة

وأال دم ما تقدمه الليتورجية يف سهولة ووضوح عن موت الرب؛ ألنَّ ما تقدمه 
،  يف األسرارالليتورجية، هو ما تأصل يف احلياة الروحية اُألرثوذكسية، وهو ما منارسه

  .وهو ما يشهد له اآلباء باعتباره املمارسة اليومية احلية لإلميان املسيحي

  :خطة الدراسة
، هو عقيدةٌ أساسيةٌ ِمن العقائد "موت املسيح على الصليب"ال شك أنَّ   

 اختالف العامل على يفن يو قانون اإلميان، ويؤمن ا كافة املسيحيفاملسيحية املُسجلة 
 والشرح متعدد، فليست هذه ،فإذا كانت العقيدةُ واحدةً. ولُغام وجنسيامطوائفهم 

ومبا أنه جيب على كنيستنا القبطية . إذن دراسةٌ للتكفري، بل لوضع النقاط على احلروف
أنْ حتمل عبق وروح اآلباء إىل القرن الواحد والعشرين، لذا وجب علينا أنْ حنمل هذه 

، ومدى  األرثوذكسية شرح اآلباء للعقيدة املسيحيةاكتشافيد األمانة على عاتقنا، ونع
هذا من جانب، . تطابق هذا الشرح وصلوات الكنيسة، وهو أعمق معىن لُألرثوذكسية

ومن جانب آخر حناول إبراز تأثري كتب اإلرساليات الربوتستانتية على الفكر الالهويت 
القبطية املعاصرة مثل كتابات القبطي املعاصر الذي يظهر وبوضوح يف بعض الكتابات 

  .البابا شنودة، واألنبا بيشوي
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 لظروف فكرية استجابةًكان يف حقيقته وغين عن البيان أن الفكر األورويب 
والذي يعترب وسياسية والهوتية تتعلق مبا تطور إليه الفكر الكاثوليكي يف العصور الوسطى، 

ذي جاء به عصر اإلصالح يف القرن املصدر التارخيي والالهويت للفكر الربوتستانيت ال
  .السادس عشر

وال شك أنَّ كنيستنا القبطية قد مرت بظروٍف عصيبٍة ليست خافية على   
 اللغة الستبدالنقطعت الصلة بينها وبني فكر اآلباء نتيجة اأحد، كانت نتيجتها أنْ 

 كانت وإذالعصور، اللغة العربية على مر اترك اللغتني معاً إىل ، والقبطيةباللغة اليونانية 
، فتلك العصور نفسها هي أدق تعبري عن )١(  عصوراً طويلةًاستغرقتهذه العملية قد 

  . بانتمائها إىل اآلباءشقة البعد بني حال الكنيسة، وافتخارها
 واليت تعترب يف حد -صلواا حمتميةً بوإذا كانت الكنيسة القبطية قد ظلت   

- إالَّ قليالً– يف تلك الفترة اليت تكاد تكون خلت -ن ذاا أدق صيغ تعبر عن اإلميا
 فإنَّ ذلك هو ما ظل ينفخ فيها نسمة ، اآلباءتسليمِمن نتاج فكري يضمن التواصل مع 

هذه الظروف نفسها هي اليت مسحت للفكر الكاثوليكي والفكر الربوتستانيت أن . احلياة
عن الوحيد  هو املعبر - إالَّ قليالً –يتغلغل شيئاً فشيئاً حىت يبدو وكأن هذا الفكر 

بقيت كما هي دون مساٍس، لضاعت إىل األبد اليت لوال صلوات الكنيسة ف. )٢(اإلميان 
  .هوية الكنيسة القبطية، ولفقدت اُألرثوذكسية أعمق معبٍر عنها

 .يله ويالً لألمر، وإمنا هو رصد للواقع بكل تفاصفتراًء والاهنا ليس نقوله إنَّ ما   
وإذا كانت دراستنا هذه هي عن موت املسيح على الصليب، فإننا حنتاج إىل دراساٍت أُخر 

  . مثل عقيدة الثالوث، العقيدة األوىل يف األرثوذكسيةتتناول غريها ِمن العقائد
هذا الواقع ذاته، هو ما أملى علينا منهج الدراسة، حيث أثبتنا يف فصل متهيدي   

                                                           
 .استغرق هذا الفترة من القرن العاشر حىت العصر احلديث، أي منذ بداية التأليف باللغة العربية) ١(
انت والكاثوليك مع مطلع بدأ ذلك جوم شرس متثل يف جهود حركة اإلرساليات يف نشر مؤلفات الربوتست) ٢(

القرن التاسع عشر وحماولة فرض هذه املؤلفات على حياتنا األرثوذكسية، ولكن كانت صلواتنا األرثوذكسية والبدء 
التعليم الغريب بشقيه الكاثوليكي : يف نشر كتب اآلباء بداية اليقظة اليت جعلتنا نرى الفرق الواضح الكبري بني االثنني

تعليم األرثوذكسي الذي تعبر عنه صلوات الكنيسة القبطية األرثوذكسية ومعها سائر الكنائس والربوتستانيت، وال
  .األرثوذكسية
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كتابات بعض املعاصرين الذين حيتكرون ي هلذه العقيدة يف رثوذكساُألالشرح الغري 
.  مع صلوات الكنيسةتابات الكهتحدث بلسان الكنيسة القبطية، ومدى تعارض هذال

 أثبتنا أنَّ فكر هذا البعض يتطابق  هذا الكتابلووِمن مثَّ، يف ثالثة أبواب ضمت فص
 اإلصالح الربوتستانيت، وفكر مارتن لوثر ويوحنا كالفن، وغريمها ِمن زعماء حركة

وقُلنا صراحةً ملاذا نرفض هذا الفكر؟ وقد كان سالحنا يف ذلك هو الركون إىل 
فِمن خالل هذه الصلوات وذلك . شرح اآلباء للكتاب املقدسصلوات الكنيسة و

 أصالة وأثبتنا ناقشنا الكثري ِمن املصطلحات اليت يستخدمها كال الفريقني، شرحال
،  من املصطلحات والشفيع والكفارة والفدية وغريهاوسيطوم ال اآلباء ملفهتسليم

 عن اإلسقاطات السياسية والتجارية، تلك اليت صبغت تسليمبتعاد هذا الاومدى 
 الهوت العصر الوسيط هلذه املصطلحات، فبينما عمد اآلباء الكثري ِمن استخدام

 تعبر  جديدٍةعاٍن مالكلمات واملصطلحات اليت كانت سائدةً يف عصرهم، وأعطوها
، جند أنَّ منتجي الهوت العصر الوسيط قد سيسوا بشارة اخلالصأصدق تعبري عن 

. هذه املصطلحات وفسروها يف إطار القانون التجاري، وفكر عصر اإلقطاع السائد
املسيح خاضعاً لنظريات عقيمة وحتليل فبدالً ِمن أنْ حيكم املسيح يف كل شيء، أصبح 

 اكتشاف، ولذلك مل جند مناصاً ِمن أنْ نعيد ل فرض القانون على اإلجنيلقانوين حياو
 العالقة  من خاللشرح اآلباء لصليب املسيح وعالقته بذبائح وناموس العهد القدمي

 والروح القدس، وكيف تعكس صلوات الليتورجية، عموماً واالبنالثالوثية بني اآلب 
 الرب تعبر عنه اإلفخارستيا أكمل تعبري يعلن عطاءا التسليم اآلبائي والرسويل الذي هذ

 وجمده الذي أودعه سر احلُّر لنا، ذلك العطاء الذي يشتمل على كل حياة املسيح
  .جتسده وموته وقيامته والذي يوهب لنا يف هذا السر

 لبعض األفكار اًعلى أننا جيب أنْ نعتذر للقارئ العزيز على ما قد يراه تكرار  
ألنَّ دقة املوضوع ألزمتنا أنْ نعود إىل شرح بعض األفكار ِمن خالل منظور ؛ والشروح

 مما يوحي بأنَّ هناك - قد تضيق وقد تتسع -خمتلف يف كل مرة، وِمن خالل دائرٍة 
  . تشعب األفكار وتشابكهااقتضاه مل حيدث يف الواقع، وإمنا هو تناولٌ جديد اًتكرار

واليت هي التعبري احلي عن عمل املسيح فينا، هي إنَّ احلياة الروحية السليمة،   
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نطونيوس يف عصر  أظهراليت تنبين على الشرح السليم ملقوالت اإلميان، ولذلك 
  .ثناسيوس، بينما تلقَّن كريلس احلكمة اإلهلية على يد سريابيون تلميذ مقاريوس الكبريأ

فهمين "زمور إذن، لقد كانت حياة هؤالء اآلباء ليست إالَّ توقيعات على امل  
 ولذلك فإن عودتنا املستمرة على مدى هذه الدراسة إىل صلوات الكنيسة، ،"فأحيا

 إىل الزخم الكامن فيهما، ومدى االلتفاتونصوص اآلباء، إمنا غايتها األساسية 
 والتوافق فيما بينهما، ذلك الذي ينعكس يف احلياة الروحية، فيصنع الرسالة االنسجام

  . مجيع الناساحلية املقروءة ِمن
 احلياة الروحية على أعمق ما يكون العلم، لقد علَّمت الكنيسة القبطية العاملَ  

وحياة تعلنها حياة اآلباء الذين عمق ل ما فيه من كب عمل املسيح استوعبتذلك ألنها 
قادوا احلياة الالهوتية مثل أثناسيوس الرسويل، واحلياة النسكية مثل أنطونيوس الكبري، 

وهكذا . ا ترىب وعاش التسليم اآلبائي يف الكنيسة كما يعلن ويقدم يف الصلواتوكالمه
وال جيب أنْ ننسى أنَّ من كتب استقى كل اآلباء الالهوتيني والنساك من نبٍع واحد، 

، كما ال جيب أنْ ننسى أنَّ "الالهويت"، هو اثناسيوس "الراهب"حياة انطونيوس 
إبان احملنة " الالهويت"ه ليشد ِمن أزر اثناسيوس ترك صومعت" الراهب"انطونيوس 

مل متنعه ِمن أنْ ) كان ال يقرأ اليونانية(انطونيوس ) أُمية(األريوسية، وهو ما يعين أنَّ 
يصب املاء " ناسكاً"اثناسيوس ِمن أنْ يكون " الهوتية"، كما مل متنع "الهوتياً"يكون 

  .على أيدي القديسني
 هو أحد أهدافنا األساسية ِمن هذه الدراسة، سجاماالنهذا التكامل، وهذا   

وهو ما جعلنا نعود مراٍت كثرية لنرى إىل أي مدى يؤثِّر شرح العقيدة يف التربية 
  .الكنيسة واحلياة الروحية

، فإنَّ ما دف إليه ِمن افتخارناإذا كان حال الكنيسة يف عصر اآلباء هو حمل   
 هو حالنا، األمر الذي لن يتحقق إالَّ إذا االفتخارهذه الدراسة وغريها، أنْ يكون هذا 
  .سرنا يف درب اآلباء وطريق الكنيسة
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  :أخرياً
،  نوراًهذه الدراسةعل نطلب ِمن الرب الذي صِلب عنا، وألجلنا، وقام، أنْ جي  

  . حسب اإلجنيليفتح عيون أذهاننا لنفهم فنحياأن و
  جورج حبيب بباوي. د  

  صوم امليالد  
  ٢٠٠٦ ديسمرب  
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  فصلٌ متهيدي
  

  تعليم قادة حركة اإلصالح
  والتعليم املعاصر يف الكنيسة القبطية اُألرثوذكسية

  

  :مقدمة
بدايةً، ال تعرف األرثوذكسية اليت تسلمناها من آباء الكنيسة موضوعاً امسه   

وذلك لسبب واحد بسيط، وهو أن املصطلحات الالهوتية " عقيدة الكفارة والفداء"
اخل إمنا هي مكونات ملوضوع أكرب هو ....  كفارة – فدية –داء ف: اخلاصة مثل

التدبري "وقد سلَّم لنا اآلباء التعليم الرسويل عن اخلالص حتت اسم ". اخلالص"موضوع 
  .)١(" اإلهلي

الكفارة والفداء، فهي تسميةٌ وحمتوى ملوضوٍع أُخذ من املصادر " عقيدة"أما   
وهو موضوع معروف يف الالهوت الغريب يف العصر . نتيةالغربية الكاثوليكية والربوتستا

لرئيس أساقفة كانتربري، أنسلم يف عام " ملاذا جتسد اهللا؟"الوسيط، بدأ بكتاب 
، وتبع أنسلم عدد من الالهوتيني الغربيني سلكوا نفس املنهج مثل أبيالرد )٢(م ١١٠٢
Abilardل الالهويت بني قادة  وغريه، وصارت عقيدة الكفارة والفداء هي حمور اجلد

                                                           
 إيكونوميا تعين خطة اخلالص، وهي خطة هلا هدف، وهذا هو معناها يف "oikonomia"أو " تدبري"إن كلمة  )1(

قب األزمنة حىت تصل اخلطة إىل غايتها ، حيث يشري الرسول إىل خطة اهللا اليت اقتضت أن تتعا١٠ : ١أفسس 
 - املدخل إىل الالهوت األرثوذكسي : جورج حبيب بباوي. راجع بتفصيل أوىف عن التدبري د. مبجيء املسيح

  .١٥٨- ١٣٩: ص. م١٩٨٢
  :راجع تاريخ هذه العقيدة يف البحث الذي نشره )2(

L. W. Grensted, A Short History of the Doctrine of the Atonement. 
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حركة اإلصالح والكنيسة الكاثوليكية يف القرن السادس عشر لسبب واضح ومعروف 
لكل من يدرس تاريخ العقائد املسيحية أال وهو إبراز دور موت املسيح على الصليب 
كفدية وكفارة عن خطايا العامل كله من أجل القضاء على احنرافات كنيسة العصر 

 سلطان – )١( ذبيحة القداس – صكوك الغفران –املطهر :  يفالوسيط واليت متثلت
  .)٢(الكهنوت 
وعلى سبيل املثال، وحسب الهوت العصر الوسيط الكاثوليكي، كان املطهر   

. هو مكان دفع مثن خطايا التائبني لكي يتطهروا وينالوا بعد ذلك السعادة األبدية
ر، فهامجوا هذا التعليم وجاءت حركة اإلصالح وقادا، وبشكل خاص مارتن لوث

وبالتايل ليس هناك جمال للتكفري . باسم عقيدة الكفارة باعتبار أنَّ املسيح قد دفع الثمن
  .عن اخلطايا يف املطهر

وقد ال يعرف القارئ القبطي إن بعضاً من الكُتاب األقباط املعاصرين   
أحد هؤالء استخدموا برهان مارتن لوثر ذاته يف دحض فكرة املطهر، حيث يقول 

  :الكُتاب
إذا كان املطهر هو عبارة عن تكفري للخطايا، أو أن يويف اإلنسان ديونه "

للعدل اإلهلي، فما لزوم الكفارة، ألن الكفارة هي عمل السيد املسيح 
  ".وحده، وهو وحده الذي وىفَّ كل مطالب العدل اإلهلي

دتنا القبطية يف العصر وهذا طبعاً برهان بروتستانيت ضد الكاثوليك جرياً على عا
احلديث يف استخدام بعض أسلحة الكاثوليك ضد الربوتستانت عندما اجم 
الربوتستانت، واستخدام أسلحة الربوتستانت ضد الكاثوليك عندما اجم الكاثوليك، 

  .وهو منهج خيتلف شكالً وموضوعاً عن منهج األرثوذكسية
 سلطان – صكوك الغفران – املطهر: لقد استطاعت عقيدة الكفارة أن دم  

                                                           
اإلفخارستيا بشكل منظور، وليس بطريقة "م منشوراً ينص على أن ١٠٥٩أصدرت الكنيسة الرومانية يف عام  )1(

إن هذا الشرح هو ما أوجد التعارض بني ". سرية نرى دم املسيح يف يد الكهنة ويمضغ جسده بأسنان املؤمنني
  . ميكن مضغه أو تقسيمه، فهو جسد غري قابل للفسادالقيامة واإلفخارستيا، ألن جسد املسيح القائم من املوت ال

مبوجب السلطان املعطى يل من الكنيسة أنا أحلك من خطاياك باسم : "تقول صالة التحليل الالتينية القدمية )2(
  ".اللهم حاللنا وحالل كل شعبك: "، وهي ختتلف عن الصيغة األرثوذكسية..."اآلب واالبن والروح القدس 
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 - الكهنوت يف كنيسة العصر الوسيط، وفتحت باب اجلدال املرير حول عالقة األسرار 
  . عالقة اإلفخارستيا مبوت الرب وقيامته-وبشكل خاص 

وإذا مل يتم تصحيح األوضاع عندنا بالعودة إىل شرح اآلباء للعقيدة، فإنه   
س سؤال قادة حركة اإلصالح عن عالقة مبرور الزمان سوف يأيت جيل جديد يسأل نف

إذا كان الرب قد أكمل وأمت اخلالص على الصليب : اإلفخارستيا مبوت الرب، وهو
  يوم اجلمعة العظيمة، فما هي فائدة ودور األسرار الكنسية؟

أما إذا أصر هذا البعض من الكُتاب األقباط املعاصرين على أن يستمدوا   
 الكنيسة القبطية من شرح كنيسة العصر الوسيط، ومن شرحهم للعقيدة املسيحية يف

كتب الربوتستانت، فليعلموا إم بذلك يستخدمون ذات السالح الذي اقتلع سر 
اإلفخارستيا، وهو ما سوف حيدث عندنا لو استمر احلال على ما هو عليه، األمر الذي 

  .من أجله كُِتبت هذه الدراسة
 بعض هؤالء حماولة لضرب الذين ينادون ولذلك ليس غريباً أن يعد تعليم  

بالصليب كإعالن عن حمبة اهللا، ال الستيفاء العدل اإلهلي حقه، وحماولة أُخرى لضرب 
  .كل الذين ينادون بالعودة إىل اآلباء

وهذا هو ما يقوله أحدهم عن الذين خيتلفون معه يف تفسري موت الرب على   
  :الصليب مؤكداً نوع االام

ا ذوي األلباب وافهموا ما هو القصد من هذه احلبكة فانظروا ي "-
جتاهل العدل اإلهلي واهلروب من فكرة العقوبة، مث ! الالهوتية املاكرة؟

  .)١(.."االحندار إىل هاوية إعالن قبول اهللا للخطاة بغري توبة
  ..".إننا حنذر من هذا التعليم الغريب، واخلطري الذي يهدم عقيدة الفداء "-

ل شرح موت املسيح إىل عقيدٍة امسها الفداء، أو الكفارة، أو وهكذا حتو  
  .االثنني معاً

                                                           
ينا حىت تاريخ كتابة هذه السطور دليل واحد على إن لدينا يف مصر كلها من مسيحيني بكل ال يوجد لد )1(

مذاهبهم، ومسلمني بكل مذاهبهم شخص واحد يقول إن اهللا يقبل اخلطاة بغري توبة، وال يستطيع صاحب هذه 
  .العبارة أن يقدم حىت ولو عبارة واحدة تؤكد ما يقوله
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ماذا لو أن األرثوذكسية ال تعرف موضوعاً يف : والسؤال اهلام هلؤالء الكُتاب  
الالهوت األرثوذكسي امسه عقيدة الكفارة والفداء؟ وماذا سيفعل هؤالء إذا عجزوا 

ئق الكنيسة القبطية اُألرثوذكسية، أو غريها من عن أن يقدموا لنا وثيقة واحدة من وثا
الكنائس األرثوذكسية اُألخرى قبل القرن التاسع عشر تقول فيه إننا نؤمن بعقيدة امسها 
الكفارة والفداء، أو ما إليها من مسميات وعبارات وفدت إلينا مع منشورات 

  .اإلرساليات
إلصالح فقط، كما أن هلا إنَّ عقيدة الكفارة والفداء تعرف يف كنائس حركة ا  

 Doctrine of theظروفاً تارخيية والهوتية معروفة أدت إىل استخدام تعبري واسم 

Atonement ا يف الشرق، فإن تعليم اخلالص يندرج حتت اسموهو "التدبري اإلهلي" أم ،
فرع املعرفة الالهوتية اخلاصة بالتجسد، والصلب، والقيامة، وعمل الروح القدس 

  .الكنيسةوأسرار 
ونود أن نلفت النظر إىل أن اخلالف هنا ليس خالف يف املسميات، فهذا هو   

أبسط اُألمور، وإمنا اخلالف هو بني مدرستني يف الشرح يتكامل يف إحدامها التعليم مع 
. املمارسة الليتورجية ويعبر فيها أحدمها عن اآلخر، وهي مدرسة الالهوت الشرقي

وروبية اليت تلجأ إىل الشرح العقلي والقانوين غري امللتزم والثانية هي املدرسة األ
ولو استمر عندنا استخدام . باملمارسة والبعيد عن صلوات الكنيسة الغربية نفسها

الشرح واملصطلحات األوروبية، لفقدنا ذلك التوافق واالنسجام بني العقيدة والصالة، 
وهذا هو ما سوف . ا بالفصاماألمر الذي ينعكس على احلياة الروحية سلباً فيصيبه

  .نتحقق منه على مدى هذه الدراسة
إن العقيدة األرثوذكسية هي ما صاغته اامع املسكونية، وما قرره اآلباء يف   

وحسب كلمات قانون اإلميان، . مؤلفام، وما كُتب يف األمانة أو قانون اإلميان
  :واألمانة الرسولية نقول عن موضوع اخلالص

من أجلنا حنن البشر، ومن أجل خالصنا، نزل من هذا الذي "  
السماء، وجتسد من الروح القدس، ومن مرمي العذراء، وتأنس وصلب 

  ".وقام.... عنا 
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هذا هو اإلميان األرثوذكسي، وليس من حق أحد أن يزيد على هذه الكلمات   
 إالَّ ما هو حق لكل مسيحي، وهو اجتهاد الشرح، ذلك الذي نراه يف شرح اآلباء

ورجيينوس يف كتاب املبادئ، الذي أاملتعدد لكلمات قانون اإلميان، مثل شرح العالمة 
خيتلف عن شرح القديس كريلس اإلسكندري لقانون اإلميان، وشرح روفينوس لقانون 

  .اخل" التعليم املسيحي"إميان الرسل، وشرح أوغسطينوس الذي ورد يف كتابه 

  :تقسيم
 اإلصالح على وجه العموم، حيث نتناول نعرض يف مبحث أول لتعليم حركة  

ويف املبحث الثاين نستعرض معاً التعليم السائد يف . األفكار الرئيسية يف هذا التعليم
ويف املبحث الثالث نكشف عن . الكنيسة القبطية فيما بعد حركة اإلرساليات

قارئ إىل وجيب أن نوجه عناية ال. االعتراضات العقائدية األرثوذكسية على هذا التعليم
أننا يف هذا الفصل إمنا تناولنا هذه املوضوعات يف شيء من العمومية على اعتبار أن 

  .كل ما تعرضنا له هنا سوف يأيت الكالم عنه تفصيالً كلٌ يف موقعه
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  املبحث األول
  

  تعليم قادة حركة اإلصالح
  

نشأ املذهب الربوتستانيت يف أوروبا يف القرن السادس عشر كحركة إصالح   
للفكر واملمارسة والتعليم الالهويت السائد يف الكنيسة الكاثوليكية، واليت ال يوجد 
مشتركاً بيننا حنن األرثوذكس وبينها سوى القرون اخلمسة األوىل عندما ساد الهوت 

م، وتاله بعد ذلك ٤٥١واحد وتعليم الهويت واحد، حىت جاء االنقسام األول يف سنة 
سنة ة األرثوذكسية البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية يف االنقسام الثاين بني الكنيس

 ومن مث كان ما استقر يف التعليم الربوتستانيت يف كتابات لوثر وكالفن، مث ما م،١٠٥٤
املطهر، : دون بعد ذلك هو رد فعل واضح على تعليم الكنيسة الكاثوليكية عن

  .وصكوك الغفران، وغريها كما ذكرنا سابقاً
اإلصالح لكي تضع اية حامسة هلذا التعليم والقضاء على وجاءت حركة   

  :الهوت العصر الوسيط، وذلك
 وهو Penal Substitution بتأكيد موت املسيح النيايب أو البدل العقايب :أوالً  

 سنة، ورمبا ٢٠٠تعليم شائع يف العصر الوسيط، وسبق حركة اإلصالح مبا ال يقل عن 
  .)١(" ريخ العقائد املسيحيةتا"أكثر حسب دراسة كل أساتذة 

 أكدت حركة اإلصالح أن املسيح دفع مثن خطايانا على الصليب، :ثانياً  
لرئيس أساقفة " ملاذا جتسد اهللا"لقد كانت بداية هذه الفكرة يف كتاب . ودفعه هللا اآلب

وكان أنسلم يعارض بشدة الفكرة الشعبية املعروفة . Anselmكانتربري يف إجنلترا أنسلم 
                                                           

ية دراسة غائبة متاماً عن كلية الالهوت اإلجنيلية يف مصر، والكلية االكلرييكية دراسة تاريخ العقائد املسيح )1(
  .لألقباط األرثوذكس األمر الذي جيعل احلوار مع الذين جيهلون التاريخ صعباً إن مل يكن مستحيالً



 ٣٢

ورجيينوس، والقديس أوغسطينوس واليت تنادي بأن أبعض العظات الشعبية للعالمة يف 
أي فداء (املسيح دفع فدية للشيطان لكي يطلق سراح اجلنس البشري املقيد يف اجلحيم 

  .وحيرر األحياء من سلطان الشيطان) الراقدين
 االبن وجاء أنسلم ليقول إن. هذه هي خلفية التعليم الالهويت لفكرة الثمن  

لآلب، وتطورت هذه الفكرة وكربت حىت صارت من أشهر نظريات " ترضيةً"دفع 
  .العصر الوسيط

وبظهور حركة اإلصالح كانت املبادئ واألصول اليت حتكم الالهوت   
  :الربوتستانيت قد صيغت على الوجه اآليت

  . دفع املسيح مثن خطايا البشر-أ
  . عن اخلطاة حتمل املسيح العقاب عوضاً، أو كبديل-ب

  :ومن مث ترتب على ذلك  
 أن تسقط فكرة املطهر متاماً؛ ألن املسيح دفع الثمن كامالً، وهو ما جيعل -أ

العدل اإلهلي أو بر اهللا ال يطلب ترضيةً أو مثناً من اخلطاة بعد أن أخذ اآلب الثمن من 
  .االبن

  . احتمل املسيح العذاب، وهو ما يبطل عذاب اخلطاة يف املطهر-ب
ويف هذا اخلصوص نقدم هنا هذه املقالة اليت تشرح الفداء انطالقاً من فكرة   

دفع الثمن واخلالص بالبدل يف الالهوت الربوتستانيت، واليت قام بترمجتها القس إبراهيم 
سعيد ونشرها مبجلة السالم يف عددها التاسع وسنتها السادسة واليت يعود تاريخ 

كنموذج للفكر الربوتستانيت . ٢٧٩ : ٢٧٧ م يف الصفحات١٩٢٧نشرها إىل عام 
  .الذي تسرب إىل بعض الكتابات القبطية اُألرثوذكسية املعاصرة

  
  اخلالص بالبدل 

  أو البار يتحمل عقاب املذنب
لكن بر اهللا حال دون . كان يف إمكان حمبة اهللا أن تعفو عن اخلاطئ "-
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اهللا مانعت يف وكان يف إمكان بر اهللا أن يدين اخلاطئ، لكن حمبة . ذلك
ذلك، فكيف يوفق اهللا تعاىل بني بره املالزم لذاته وبني حمبته اليت هي جوهر 

  هذه هي املعضلة اليت عجز عن حلها أقطاب الفلسفة على مر-صفاته؟ 
غري أن احلكمة اإلهلية والرمحة السرمدية إلتقتا معاً وتالمثتا يف آالم . األجيال

  .ابن اهللا الكفارية وموته النيايب
أليست املسيحية منقوضة من أساسها، بتأسيسها : "يقول" الناقد" لكن -

 ألن نظرية البدل لن تقوم هلا قائمة أمام الفحص –كل بنائها على البدل 
 فهذه نظرية تفرض على املسيح البار أن يتحمل العقاب عوضاً –املنطقي 

ظرية عن األمثة الفجار، وتطلق سراح الفجار فيصبحون أحراراً، هذه ن
ألننا نعتقد أن من واجب . ختالف اعتقادنا يف العدالة على خط مستقيم

  !!".العدالة أن حتمي البار وتستويف عقاا كامالً من املذنب
 ولكين أدعوك أيها النقاد أن تنظر إىل عدالة اهللا التامة وحمبته الكاملة وقد -

ار على حتمل آالم جتلتا يف الصليب، هناك، يف الصليب، ال نرى اهللا يرغم الب
حدثنا التاريخ عن : ارم قهراً، لكنه يعمل عمل القاضي املبني يف املثل اآليت

 فارتقى أحدمها منصة القضاء، وهوى –شابني خترجا معاً من كلية احلقوق 
ويف أحد األيام، أوقف هذا الشقي أمام . الثاين إىل حضيض السكر والرذيلة
له يف الدراسة، وكان احملامون يتهامسون القاضي الذي كان باألمس زميالً 

يا ترى ماذا يكون حكم هذا القاضي يف هذا املوقف : فيما بينهم قائلني
احلرج؟ وما كان أشد دهشتهم حني مسعوا القاضي حيكم على الزميل 
املتهم، بأقصى غرامة يفرضها القانون، لكنه دفع الغرامة من جيبه اخلاص، 

  !وأطلق سراح زميله القدمي
 فاهللا، الذي إليه أخطأنا، قد جلس على عرش القضاء حتف به العدالة، -

 لكنه يف رمحته نزل – حكم املوت –وأصدر على اخلاطئ أقصى حكم 
وقد جاء . عن عرشه، وحل حمل اخلاطئ، وحتمل هو نفسه العقاب بأكمله

 – ال بواسطة املسيح –إن اهللا كان يف املسيح  "١٩ : ٥ كورنثوس ٢يف 
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  ".العامل لنفسهمصاحلاً 
فاهللا الذي إليه .  اهللا اآلب، واهللا االبن، واهللا الروح القدس، إله واحد-

أخطأنا هو نفسه الذي أصدر احلكم، وهو نفسه الذي حتمل العقاب، وهو 
. نفسه الذي يقدم إليك اآلن غفراناً كامالً جماناً، مؤسساً على الرب الكامل

ألين لست  "١٧ و١٦ : ١ من أجل هذا يقول بولس يف رسالة رومية
وميكنين أنا أيضاً أن أقول ". ألن فيه معلن بر اهللا... أستحي بإجنيل املسيح 

إين لست أستحي بإجنيل املسيح ألنه ليس يف مقدور أي إنسان على األرض 
أن جيد أي نقص يف هذا الغفران الكامل الذي قدمه اهللا لإلنسان على 

  .أساس بره تعاىل
ولكن هل قبويل املسيح خملصاً يل هو كل ما يلزم  . عملٌ قد أُكمل-

خلالصي إىل أبد اآلبدين؟ بالتأكيد أقول هذا مع تسليمي بأن بساطة طريقة 
ولكن أفرض إين مدين . اخلالص قد جتعله عسر الفهم، وبالتايل صعب املنال

مث جاء صديق ووىف عين هذا . وليس عندي ما أويف به ديين. مببلغ مائة جنيه
بل . سلمين إيصاالً بذلك، فال يعود هذا الدين يقلقين فيما بعدالدين و

يكون يف استطاعيت أن أواجه الدائن بنفس مطمئنة ألين حمتفظ بإيصال 
: وملا بذل املسيح حياته عوضاً عن حيايت، قال. ممهوراً بإمضائه" املخالصة"
من مبيناً ذا أن عمله الفدائي قد أكمل، وبذلك تسلمت أنا " قد أكمل"

أو بعبارة أخرى قد تيقنت أن اهللا قد ارتضى مكتفياً بعمل . اهللا ختم رضاه
لكن أحد . املسيح الكفاري الكامل إذ أقامه من األموات يف اليوم الثالث

.  وكان جنار أثاثات–املؤمنني حاول أن يوضح هذه احلقيقة ألحد أصدقائه 
وأخرياً خطر ". لولكنين لست افهم ما تقو: "فاعترض عليه النجار بالقول

ورفعها بيده " بفارة النجار"فأمسك . لبال صديقه خاطر باهر كأنه إهلام
فأمسك النجار . ا وجه طاولة مصقولة صقالً كامالً" ميسح"حماوالً أن 

ألست تعلم أن وجه الطاولة مصقول ! بيده وصاح به قائالً قف يا هذا
ا الوجه الالمع شوهت هذ" بالفارة"صقالً كامالً، فإذا مررت عليه 
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هذا بالضبط ما أردت أن أبينه لك يا صاح "عندئذ أجابه الصديق ! اجلميل؟
عن عمل املسيح الفدائي فقد أكمل هذا العمل حاملا بذل املسيح حياته 
عوضاً عنك فكل شيء تريد أن تضيفه من عندك إىل هذا العمل املكمل، 

 أن تقبل عمل املسيح فما عليك إالَّ. إمنا يشوه مجاله، وينتقص من كماله
فأخذ هذا الكالم "وبذلك تصبح حراً طليقاً .  حياته بدل حياتك–كما هو 

مبجامع قلب النجار، وصادف هوى يف فؤاده، وقبل املسيح يف حياته خملصاً 
  ".له وفادياً، فهل تقبله أنت أيضاً؟

  :التعليم الربوتستانيت كما شرحه مقال جناب القس إبراهيم سعيد
قس إبراهيم سعيد التعليم الربوتستانيت يف وضوح ال حيتاج إىل تعليق، قدم ال  

ولعل القارئ قد الحظ وضوح الفكرة، فالقاضي هو الذي حيكم، وهو الذي يدفع 
  .الغرامة

 – ألن جناب القس إبراهيم سعيد ترجم املقال –وقد الحظ املؤلف األصلي 
 اإليضاح الذي قدمه، فأقحم هذه أن التعليم املسيحي عن الثالوث غائب من املثال أو

  :العبارة
فاهللا الذي إليه . اهللا اآلب، واهللا االبن، واهللا الروح القدس، إله واحد "-

أخطأنا هو نفسه الذي أصدر احلكم، وهو نفسه الذي حتمل العقاب، وهو 
  ".نفسه الذي يقدم إليك اآلن غفراناً كامالً جماناً، مؤسساً على الرب الكامل

ومع ذلك نالحظ أن اإلشارة . لثالوث حيكم، واهللا الثالوث هو الذي يدفعفاهللا ا
إىل الثالوث هنا غري ذي معىن؛ ألن شرح دفع الغرامة أو حكم املوت يف إطار عقيدة 
الثالوث ال زال ناقصاً؛ ألن املثال يشرح الفداء يف إطار عالقة اآلب باالبن ويهمل 

  .الكالم عن الروح القدس

  :ية يف التعليم الربوتستانيتالفكرة األساس
وال تزال الفكرة األساسية يف هذا التعليم هي أن اهللا دفع الغرامة إىل اهللا،   
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فالعمل يبدأ باهللا وينتهي باهللا، وليس على اإلنسان إالَّ أن يرى ما حيدث على املستوى 
ن يؤمن اإلهلي ويؤمن، فهو ال ينال وال يأخذ شيئاً؛ ألن املطلوب واملفروض عليه هو أ

مبا حدث على الصليب، وهو املوضوع الرئيسي يف الهوت حركة اإلصالح والذي 
وألن االبن قدم الترضية، أو الكفارة، أو دفع الفدية، أو ". التربير باإلميان"يعرف باسم 

دفع الثمن لآلب، أصبح اإلنسان حمتاجاً فقط إىل اإلميان مبا حدث، ومن هنا بالذات 
يلي بأن األسرار رموز وعالمات، وبشكل خاص، سر اإلفخارستيا جاء التعليم اإلجن

هذا منطقي وينسجم ..  يذكِّر املؤمنني مبا فعله املسيح على الصليب – فقط –الذي 
  .مع الشرح القانوين السائد يف العصر الوسيط والذي اقتلع األسرار من جذورها

رة الوحيدة اليت تشرح ويتضح لنا من املقال السابق أن نظرية البدل هي الفك  
ولعل القارئ قد الحظ . لنا موت املسيح على الصليب يف الهوت حركة اإلصالح

  :العبارة التالية يف املقال
بتأسيسها كل بنائها يقول الناقد أليست املسيحية منقوضة من أساسها "

   ..".على البدل
لِِد يف كلمة شائعة يف كل كتب حركة اإلصالح، وهي اسم و" نظرية"وكلمة   

هي االسم الثاين " البدل"وكلمة . القرن الثامن عشر والتاسع عشر وساد بعد ذلك
وكال االمسني ال .. الذي وِلد أيضاً عرب تطور طويل يبدأ بأنسلم وينتهي عند لوثر 

  .وجود هلما يف كتب اآلباء أو كتب الالهوت األرثوذكسي اليت تلتزم بالتسليم اآلبائي
 إبراهيم سعيد أو غريه من الربوتستانت اإلجنيليني إذا وحنن ال نعيب القس  

اعتربوا أن هذا الشرح هو الشرح الوحيد لصلب املسيح، ولكن ما يثري العجب هو 
تبين بعض اإلكلريوس اُألرثوذكسي هذا التعليم اإلجنيلي واعتباره جوهر اُألرثوذكسية 

فسري، والذي أثبتنا على وإصدار أحكام باحلرمان على كل من خيتلف معهم يف هذا الت
مدى صفحات هذا الكتاب أنه تعليم غري أرثوذكسي؛ ألن اُألرثوذكسية مل تعرف 
نظرية البدل العقايب اليت ال وجود هلا يف كتب اآلباء، لذا كان من الضروري أن نضع 

  :كل احلقائق أمام القارئ وذلك
  .من كتب حركة اإلصالح، وهي مؤلفات لوثر وكالفن: أوالً
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  .من الدراسات املعاصرة اليت اشترك فيها كاثوليك وأرثوذكس ألسفار الكتاب املقدس: اًثاني
  . الكتاب املقدس– الليتورجية –اآلباء : من مصادر العقيدة األرثوذكسية نفسها: ثالثاً
 History of:من الدراسات التارخيية لتاريخ العقيدة املسيحية، أو ما يعرف باسم: رابعاً

Doctrines. 
  .و ما سوف نقوم به يف فصول هذه الدراسةوه
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  املبحث الثاين
  

  التعليم القبطي
  فيما بعد حركة اإلرساليات

  

لعل القارئ املدقق قد اكتشف أن بعض الكتابات املعاصرة يف الكنيسة القبطية   
األرثوذكسية قد أخذت مبا جاء يف كتب اإلرساليات من مصطلحات عربية هلا أصوهلا 

وحاولت . ة إىل أدلة الهوتية بروتستانتية كتبت أصالً ضد الكاثوليكالالتينية، إضاف
صياغة هذا املزيج على أنه شرح واحد ووحيد للعقيدة األرثوذكسية، وبذلك أنكرت 

  :هذه الكتابات على نفسها وعلى غريها
 ضرورة العودة للتسليم الرسويل املودع يف كتب اآلباء وصلوات -١  

  .الليتورجية األرثوذكسية
 إنكار تعدد الشرح الذي خيدم األعماق واملستويات املختلفة للبشر عرب -٢  

  .األزمنة الروحية والثقافية
وبالتايل كانت النتيجة هي تكفري كل من حياول العودة إىل مصادر العقيدة   

األرثوذكسية، وذلك بكل ما ميلك هؤالء الكُتاب من أدوات للتكفري، كاحلرم من 
  . يف أشرطة الكاسيت والفيديوالتناول، والتشهري

ولكن ما هو جدير بالذكر هنا هو أن مقارنة بعض الكتابات القبطية 
األرثوذكسية بغريها من الكتابات الربوتستانتية، سوف يكشف لنا عن حقائق غريبة 
تؤكدها النصوص نفسها، وهي بقاء بعض الفكر الربوتستانيت يف دائرة التقليد اإلجنيلي، 

لفكر القبطي املعاصر املستمد من املصادر الربوتستانتية التقليد اإلجنيلي إىل بينما جتاوز ا
  .ما هو ضد املسيحية نفسها بكل مذاهبها
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وتأكيداً لذلك نضع بني يدي القارئ بعض النصوص املقتبسة من كتابات   
بعض هؤالء الكُتاب األقباط واليت يتضح لنا منها ما هو منقول عن الفكر الغريب، وما 

.  جتاوز هذا الفكر مبا يعترب شرحاً خاصاً مل يقل به أحد يف الشرق أو الغربقد
  :وسوف نضع هذه االقتباسات حتت رؤوس األقالم اآلتية

  :دفع مثن اخلطايا بدم املسيح: أوالً
  :يقول أحد هؤالء املعلمني  

  ". مىت انتهى احلكم؟ ملا انتهت العقوبة بدفع مثنها على الصليب-
إذ دفع الثمن الذي كنا مديونني به ... حمللة ليدفع الثمن خرج خارج ا "-

  ".للعدل اإلهلي
  ".محل الرب كل اخلطايا ليدفع مثنها بنفسه "-
  ".بالصليب داس املوت ودفع مثن اخلطية "-
وعلى الرغم من آالم الرب على الصليب، كانت أفكاره ليست مركزة  "-

  ".مي مثن العدل اإلهلي لآلبيف آالمه ويف ذاته، إمنا يف خالص الناس وتقد
  :ويقول آخر أيضاً  

فالغفران اإلهلي هو غفران مدفوع الثمن، ألن اخلطية والرب ال يتساويان  "-
  ".عند اهللا

إن اهللا إذا غفر بدون قصاص كامل للخطية، يكون كمن يتساوى عنده  "-
  ".اخلري والشر

ران مدفوع الثمن، الغفران يف املسيحية، ليس غفراناً بال مثن، بل هو غف "-
  ".والذي دفع الثمن هو السيد املسيح

اهللا يقول أنا أغفر لكم، لكين أغفر ملن يدرك قيمة الغفران، إن مثنه غايل "
  ".جداً
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  :احتمال الرب يسوع غضب اآلب على الصليب: ثانياً
  :يقول أحدهم  

أوالً إغضاب اهللا، وثانياً هالك : وخطيئة اإلنسان كانت هلا نتيجتان" -
  .وجاء السيد املسيح ليعاجل األمرين معاً. إلنسانا
  ". يصاحل اآلب ويتحمل غضبه، ويدفع له مثن اخلطية-١
  . خيلص اإلنسان احملكوم عليه باملوت، بأن ميوت بدالً منه-٢
تركتين للعذاب، تركتين أحتمل الغضب اإلهلي : عبارة ملاذا تركتين معناها"-

  ".تركه يتأمل ويبذل ويدفع...  يتأمل ولكن اآلب ترك االبن.. على اخلطية 
  ".واحتمل كل لعنة الناموس، واحتمل كل غضب اهللا غلى اخلطاة "-
  ".وذا دفع مثن اخلطية وحتمل الغضب وخرج منتصراً "-

  :ويقول آخر  
اهللا مل يشفق على ابنه حينما محل خطايانا .. إن السيد املسيح احتمل الغضب "

  ".اخلطية لكي تنال اخلطية دينونة عادلةيف جسده، بل أعلن غضبه على 

  :احتراق االبن، وحتوله إىل رماد على اجللجثة: ثالثاً
  :)١(يقول أحدهم   

.. يف يوم اجلمعة، كان اهللا اآلب قد أعد مذبح احملرقة على جبل اجللجثة  "-
تقدم السيد املسيح وصعد .... وتقدم السيد املسيح وهو حيمل حطب احملرقة 

وأتت نريان كثرية، أحاطت . رقة من ذاته واتقدت فيه النارعلى مذبح احمل
ونريان من أجيال عديدة كلها كانت ختص . نريان من أقطار قريبة وبعيدة.به

إا نار العدل اإلهلي الواقع . خطايا الناس يف كل مكان، وعلى مدى األزمان
اعة من الس. وظلت النار تتقد، ثالث ساعات كاملة. على كل هذه اخلطايا

                                                           
وال يف صلوات على القارئ العزيز مالحظة كم اخليال اجلامح يف هذا الشرح الذي ال جنده يف الكتاب املقدس  )1(

الليتورجية، وإمنا هو منوذج لألخطاء القاتلة إذا ما استرسلنا بغري ضابط يف استلهام العهد القدمي وطبقناه على العهد 
  .اجلديد
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كانت النار تلتهم هذه احملرقة اإلهلية وصعد دخاا إىل . السادسة حىت التاسعة
وتنسم اآلب رائحة الرضا، ومل يرفع يده عن احملرقة، كما حدث مع . فوق
 – تبارك امسه –إنه ". إهلي إهلي ملاذا تركتين"لذلك صرخت احملرقة . اسحق

إمنا ترك نار العدل . ة عنيمل يترك حمرقة ابنه الوحيد حلظة واحدة وال طرف
وعن . اإلهلي تتقد فيها حىت النهاية إلرضاء اآلب ومصاحلته عن كل خطية
وقبل أن . كل أمث وكل سهو لكل أحد، يف كل مكان، يف كل األزمان

وإذ استودعت روح .. قد أكمل : تتحول احملرقة إىل رماد، قالت لآلب
 – حسب الناموس –رقة السيد املسيح يف يدي اآلب، أخذ اآلب رماد احمل

  ".ووضعه يف مكان طاهر يف الفردوس أوالً مث عن ميني اآلب
وعلى نفس اجلبل، جبل اجللجثة قدم السيد املسيح ذاته . ويف نفس الوقت
سواء اخلطايا املعاصرة لوقت .... ليحمل خطايا العامل كله . كذبيحة خطية

ل حىت آخر الدهور الصلب، أو خطايا املاضي منذ آدم، أو خطايا املستقب
هلذا، فإن كل الراقدين على رجاء يف اجلحيم، ... لكل من يؤمن به ويتوب 

مدوا ايديهم ووضعوها على رأس هذه الذبيحة، لتنوب عنهم، وقد قبلوها 
وكل الذين آمنوا بالسيد املسيح يف مجيع األجيال، . ذبيحة عن خطاياهم

  .هم وهم يقبلونه لفدائهميضعون أيديهم أيضاً على هذه الذبيحة لتنوب عن
وعندئذ .  ودم ذبيحة اخلطية هذه، رش مستديراً حول الكرة األرضية-

حدث أن املالك الذي كان حيرس الطريق إىل شجرة احلياة بسيف من نار 
هذا املالك رأى الدم نازفاً من ذبيحة اخلطية، ليمحو كل خطية، فقال .. 

  ".عندما أرى الدم أعرب عنكم"
تعين أن آالم الصليب كانت آالماً حقيقية، وآالم " تركتين "إن عبارة "-

. يف هذا الترك تركزت كل آالم الصليب.. الغضب اإلهلي كانت مربحة 
هنا يقف املسيح كذبيحة حمرقة، وكذبيحة إمث تشتعل .. وكل آالم الفداء 

  ".فيه النار اإلهلية حىت تتحول الذبيحة إىل رماد، وتويف عدل اهللا كامالً
وذا أعلن أن الطَرق أخذ سبيله إىل احلديد احملمى بالنار، أو أعلن أن " -



 ٤٢

فكان .. أو أعلن أن العدل يتقاضى أجره .. النار بدأت تلتهم ذبيحة احملرقة 
  ".أملاً كامالً، تنسم منه اآلب رائحة الرضى

وكما كمل عاره كملت آالمه باجلسد، وكمل الغضب الواقع عليه  "-
وقدم نفسه فدية، وظلت النار تشتعل يف ذبيحة احملرقة حىت دفع الثمن كله، 

حولتها إىل رماد وملا رأى الرب أنه أكمل عمل الكفارة والفداء، وانه 
أعطى العدل اإلهلي كل ما يطلب ومل يعد له شيء بعد، صاح يف نصره 

  ".قد أُكمل: "قائالً

  :احتمال عقوبة املوت عنا: رابعاً
  :يقول أحدهم  

  ."مل ختطئ، متوت عن نفس بشرية أخطأتنفس طاهرة "
كانت ذبيحة اخلطية هي اليت حتمل خطايا اإلنسان ومتوت بدالً منه، لكي "

الذبيحة مل تكن خاطئة، وإمنا كانت حاملة ... خيلص وكذلك ذبيحة اإلمث 
كانت حاملة خلطية مقدمها، الذي يضع يده عليها إشارة إىل أا تنوب . خطية

  ".قل منه إىل رأس هذه الذبيحة فتموت عنهعنه وأن خطاياه تنت
  ".هو أخذ عقوبتنا، وأعطانا سالمه.. من فرط حبه لنا "
" ملاذا تركتين"ولعله بسبب هذه اخلطايا، عبر عن أعظم أمل مر به بقوله لآلب "

  ".أي تركه للعدل اإلهلي حيتمل كل قصاصه الواقع على البشرية منذ آدم
  :ويقول آخر  

اسبته على اخلطية معناه أن تظهر قداسة اهللا الكاملة بأن عدل اهللا يف حم"
تنال اخلطية قصاصاً عادالً حىت لو دفع الثمن من حيمل خطية اإلنسان 

  .)١(" عوضاً عن اإلنسان اخلاطئ

                                                           
  !!!وهل هذا عدل؟ )1(



 ٤٣

  :تسديد صك ديون اخلطية: خامساً
  :يقول أحدهم  

ومحل كل خطايانا، وصعد ا على الصليب يف جبل اجللجثة، وحماها "
  ".ه، إذ دفع عنا الثمن الذي كنا مديونني به للعدل اإلهليبدم

محل املسيح كل ما يف داخله من عظام نتنة، ودفع .. كل من آمن وتاب "
  ".عنه دينه للعدل اإلهلي من فوق الصليب

يا أبتاه اغفر هلم ألين دفعت مثن خطيئتهم، من أجل ذلك مل يبق : إنه يقول"
  ".عليهم دين

  :ويقول آخر  
 يعين متزيق صك الدين الذي علينا الذي أعلنته فرائض الناموس؟ إال ماذا"

  ".إيفاء الدين متاماً بالصليب
. إن هذه الدراسة ال تبحث يف صحة أو خطأ التعليم الربوتستانيت عن اخلالص  

ولكن هذه الدراسة تبحث يف . هذا موضوع نتركه للربوتستانت، فهم أوىل به
 يدعون اُألرثوذكسية من املصادر العقائدية االقتباسات اليت وردت عند من

الربوتستانتية، وتبحث يف اإلضافات غري اإلجنيلية اليت قدمها هؤالء من فكرهم اخلاص، 
وهو فكر ال يلتزم ال مبا جاء يف الالهوت الربوتستانيت، وال مبا هو مدون يف األسفار 

ولذلك سوف ال منل من . لليتورجيةاإلهلية، وال مبا هو مسلم لنا من اآلباء وحمفوظ يف ا
إن املفردات واملصطلحات الالهوتية املشتركة : أن نكرر عرب صفحات هذه الدراسة

اخل هي مصطلحات وكلمات وردت يف الكتاب املقدس ...  بر – كفارة –فداء : مثل
فعالً، ولكن هذا ال جيب أن يقودنا إىل استنتاج أننا نشترك مع الفكر الربوتستانيت يف 
شرح واحد وفهم واحد لألسفار اإلهلية؛ ألن هذا غري صحيح، ليس فقط من الناحية 

  .التارخيية البحتة، ولكن أيضاً من ناحية التسليم اآلبائي لإلميان اُألرثوذكسي
وما جيب أن نقوله هنا هو إن األرثوذكسية تؤكد لنا أن كل من يؤمن بالرب   

 فهو ،عنا بتجسده وموته وقيامته وصعودهالواحد يسوع املسيح، وباخلالص الذي أمته 
 –مسيحي أرثوذكسي، طاملا كان ال يستخدم كلمات الكفارة، والفداء، والفدية 



 ٤٤

 – خطأً وعسفاً –بنفس املعىن السائد يف فكر هذا البعض من الكُتاب الذين قصروا 
ت العصر فكما قلنا إن هذا الشرح ينتمي تارخيياً إىل الهو. األرثوذكسية فيما يعلِّمون

الوسيط وحركة اإلصالح، بينما هناك أيضاً التعبري الالهويت الشرقي الذي ينسجم مع 
الصلوات الليتورجية، وهو ما سلِّم إلينا من اآلباء العظام الذين حفظوا وديعة اإلميان، 

  .وهو أوىل باإلتباع
من صلوات لكلمات الكفارة والفداء والفدية ) املعىن الربوتستانيت(ماذا يعين غياب 

  الكنيسة القبطية األرثوذكسية؟
لعل من املبادئ املأثورة عن قداسة البابا كريلس السادس أن التعليم وشرح   

العقيدة الذي ال أساس له يف الليتورجية، هو تعليم ال أساس له يف األرثوذكسية؛ ألن 
لذلك كان و. اإلميان الذي ال يعبر عن نفسه يف صالة إمنا هو إميان عقلي وفكر خاص

ملوضوع ) املعىن الربوتستانيت(اهلاجس األكرب الذي أحل علينا يف هذه الدراسة هو غياب 
 أي مبعىن ما دفعه املسيح من مثن لآلب، واحتماله الغضب -الكفارة والفداء والفدية 

إن هذا املبدأ الذي يؤكد على .  عن الصلوات الليتورجية القبطية–عنا على الصليب 
رجية، وترك ما ال وجود له فيها باعتبار أن الليتورجية هي مرآة أمهية الليتو

األرثوذكسية، قرأناه فيما بعد عند أشهر الالهوتيني األرثوذكس مثل األب ألكسندر 
ولعل القراء يذكرون اهتمام قداسة البابا . )١(" من أجل حياة العامل"مشيمان يف كتابه 

تسبحة السنوية وممارسة الصلوات كريلس السادس بضرورة عودة الكنيسة إىل ال
  .والطقوس بورع وقداسة

مباذا سيجيب هؤالء : وانطالقاً مما تقدم، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو  
ملاذا مل تذكر صلواتنا املقدسة : الكُتاب إذا ما سأهلم أحد أبناء شعبنا الصامت جداً

   القداسات؟األرثوذكسية هذا التعليم عن عقيدة الكفارة والفداء والفدية يف
هل جيب عند اكتشاف هذه احلقيقة، إضافة صلوات جديدة تنقل إلينا تعليم   

الكاثوليك والربوتستانت، حىت تتوافق العقيدة مع الصالة؟ وهو ما قد حدث فعالً عندما 
                                                           

 .م١٩٩٤صدرت ترمجة عربية هلذا الكتاب اهلام عن منشورات النور بلبنان عام  )1(



 ٤٥

وضع بعضهم صالة قسمة كاثوليكية يف اخلوالجي املقدس املطبوع مبعرفة مكتبة احملبة 
ه نقل آخرون، وهي صالة غريبة متاماً عن كل ما نعرفه عن  وعن)١(م ١٩٧٠بعد عام 

الليتورجية القبطية، أو غريها من ليتورجيات سائر الكنائس األرثوذكسية، مما يدعو إىل 
إذا ما كانت هذه اإلضافة صحيحة، فكيف غابت فكرة دفع الثمن عن كل : التساؤل

املريون، ومسحة املرضى، قداسات الكنيسة القبطية؟ وكذلك عن صلوات املعمودية، و
  .اخل.. ورسامات الكهنوت، وتسابيح الكنيسة اليومية يف اإلبصلمودية، واألجبية 

إن : وإذا كنا قد وضعنا هنا تراثنا الليتورجي كله، فماذا ميكن أن نقول سوى  
  .)٢(هذه هي كتب الكنيسة القبطية أمامكم، فأين برهانكم؟ 

  سة، وهذا التعليم القبطي املعاصرتناقض واضح بني صلوات الساعة الساد
  والسؤال أيهما جيب أن يبقى؟  
إن إجالة النظر يف صلوات الكنيسة تظهر لنا أن االدعاء بأن االبن دفع فديةً   

 –لآلب أو للعدل اإلهلي حسب تعليم بعض اإلكلريوس تؤكد لنا أن هؤالء ليسوا 
 كلمات الرسول  على صلة بنصوص هذه الصلوات نفسها، فقد شرح أحدهم–حىت 

  :بقوله) ١٤: ٢كولوسي (بولس يف 
ماذا يعين متزيق صك الدين الذي علينا الذي أعلنته فرائض الناموس؟ إالَّ "

  ".إيفاء الدين متاماً بالصليب
ويف الوقت الذي كان . وهو ما يتوافق مع الشرح الالهويت حلركة اإلصالح

وقف حىت عند معاين كلمات يتوجب عليه أن يقدم شرح آباء الكنيسة، فأنه مل يت
  :صالة الساعة السادسة

                                                           
جودة باخلوالجي املقدس احملقق بيد القمص عبد املسيح املسعودي، والذي يالحظ أن هذه القسمة غري مو )1(

م، واملطبوع بعد ذلك على نفقة القمص عطا اهللا ارسانيوس احملرقي، وال حىت ١٩٠٢صدرت طبعته األوىل يف سنة 
راجع . م٢٠٠٢يف سنة ) براموس(يف الطبعة الثانية خلوالجي القمص عبد املسيح واليت أصدرها دير السيدة العذراء 

من الذي : "البحث التارخيي والالهويت عن هذه القسمة يف اية الفصل الثاين عشر من هذه الدراسة حتت عنوان
 ".أضاف صالة قسمة كاثوليكية إىل خوالجي الكنيسة القبطية األرثوذكسية؟

 كلماا، وإضافة صلوات تعرب حاول أيها القارئ أن تقرأ هذه الكتب قبل أن متتد إليها يد العبث، ويتم حتريف) 2(
  .عن مدرسة فكرية معينة، تتناقض مع الالهوت األرثوذكسي



 ٤٦

مسرت على الصليب من أجل اخلطية اليت .. يا من يف اليوم السادس "
جترأ عليها أبونا آدم يف الفردوس، مزق صك خطايانا أيها املسيح إهلنا 

  ..".وجننا 
فالعبارات ليست خاصة خبطية آدم وحده، وإمنا خبطايا كل الذين يرفعون هذه   

وهنا، ال يتوقف األمر عند فرائض الناموس، بل ميتد إىل اخلطايا الشخصية .. الة الص
.. اليت ليس هلا عالقة بفرائض الناموس، ولكنها بعيدة عن شريعة احلياة اجلديدة 

فاخلالص ليس ما حدث يوم اجلمعة الكبرية فقط، بل هو ما حيدث كل يوم يف حياتنا 
املسيح دفع مثن خطايانا، لكان من واجبنا أن ولو إن الصالة قالت إن . كمسيحيني

ننحين أمام أرثوذكسية هذا الكاتب ومن يقتبس عنه، ولكن الصالة تقول عكس ما 
  .أراده كالمها؛ ألن املسيح مزق الصك ومل يدفعه

  :تقول الصالة األرثوذكسية  
  قتلت اخلطية باخلشبة، أحييت امليت مبوتك،"

  ..الذي مات باخلطية ) آدم(أي اإلنسان الذي خلقته بيديك 
  من ِقبل صليب ابنك أبط اجلحيم، وبطل املوت،

  أمواتاً كنا فنهضنا، واستحققنا احلياة األبدية،
  ونلنا نعيم الفردوس األول،

 صالة –القطعة الثانية (" ألنه قويمن أجل هذا منجد بشكٍر املسيح إهلنا؛ 
  .)الساعة السادسة

  :أدوات التمييز التعليم الصحيح
وحىت ال يتوه القارئ غري املدرب على التمييز بني التعليم األرثوذكسي،   

واألفكار الشائعة اليت تعود إىل احلقبة املعاصرة من حياتنا الكنسية، واليت تنتمي بدورها 
ملخلفات عصر اإلرساليات األوروبية يف الشرق، نقدم له أدوات التمييز حىت ال يقع يف 



 ٤٧

  .)١(اب ذات أخطاء هؤالء الكُت
 إن متزيق الصك على الصليب، وبعد الصليب يعين مشولية الغفران، وهو ليس مثل -١

متزيق الكمبيالة اليت تكتب يف العصر احلديث؛ ألن العبارة الرسولية والفعل اليوناين 
املسيح الرب الصك بعد " حما"، فهل "حما الصك"الذي استخدمه الرسول بولس هو 

  : من عبارات صلوات الساعة السادسة املوجهة لآلبأن دفع الديون؟ واجلواب
امح عنا صك خطايانا املكتوب علينا، كما مزقته يف هذه الساعة "

حتليل ( "املقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع املسيح ربنا، وخملص نفوسنا
  .)الساعة السادسة

وألن الذين وضعوا هذه الصالة، هم أُرثوذكس حقيقيون، لذا فهي تعلن أن   
 هو الذي مزق الصك بصليب االبن، مع األخذ اآلب هو الذي حما الصك، وإن اآلب

 هو الذي مزق صك خطايانا، فالصالة املسيحيف االعتبار أن القطعة األوىل تؤكد أن 
 وهو عقيدة الثالوث على الصليب إىل أساس اُألرثوذكسية الثابت، موت الربترد 

  .الذي له إرادة واحدة وجوهر واحد
بن مل يدفع لآلب مثن خطايانا، كما هو شائع عندنا حسبما يروج فاال  

وعندما ختاطب صالة . البعض، وكما هو شائع يف كتب الكنائس غري اُألرثوذكسية
واملوت الذي دخل إىل العامل حبسد إبليس، هدمته ": الصلح اآلب يف القداس الباسيلي تقول

، نستطيع أن نرى "ا وخملصنا يسوع املسيحبالظهور احمليي الذي البنك الوحيد ربنا وإهلن
وحدة عمل الثالوث القدوس، ألن اآلب هو من هدم املوت مبوت ابنه، ومل يدفع اآلب 

أو حسب  .. هدمه متاماًللموت مثناً، ومل يصاحلنا اآلب أو االبن مع املوت، بل 
  :عبارات صالة الساعة السادسة

  ...قتلت اخلطية   
  .أحييت امليت مبوتك  
صليب جاء بتجديد وإحياء للخليقة، ورد احلياة املستعبدة للموت، وليس فال  

                                                           
إالَّ أن فكرة دفع " حما الصك الذي علينا" يؤكد عدم دفع الدين يف عبارة قاطعة ١٤ : ٢مع أن نص كولوسي ) ١(

  .الثمن متنع من قراءة النص كما هو



 ٤٨

وعندما .. العمل السليب الذي ال يليق بصالح اهللا، والذي هو جمرد رد دين أو دفع مثن 
تؤكد صالة الليتورجية يف الساعة السادسة إن اآلب هو الذي حما ومزق الصك، فإن 

 واالستعارة أداة لغوية جيدة ال ضري .Metaphorاألسلوب املستخدم هنا هو االستعارة 
وهذا الشرح هو حماولة لتقريب عمل املسيح إىل . يف استخدامها لشرح وتفسري اإلميان

فكر اإلنسان، واستخدام االستعارة من احلياة دليل على تنوع الشرح وتعدد مستويات 
استعارة وخلف كل . عمل املسيح الذي قام به على الصليب من أجل اإلنسانية

نستطيع أن نرى العقيدة احملددة بكلمات قاطعة مثل تلك اليت وردت يف قانون اإلميان 
اخل، وإمنا يصبح .. النيقاوي، وهي كلمات ال تقبل االستعارة أو التورية أو الرمزية 

اهلدف من استخدام االستعارة يف الشرح هو إبراز اخلالص، ولكن دون هدم لعقيدة 
أداة التمييز األوىل، وهي عقيدة الثالوث نك أيها القارئ أن متتلك وهكذا ميك. الثالوث
وكل تفسري يقال، مهما كان قائله، وكان يتعارض مع التعليم األرثوذكسي  .. نفسها،

  .لعقيدة الثالوث جيب رفضه متاماً
إمياننا بالرب الواحد يسوع املسيح املساوي لآلب حسب  وأداة التمييز الثانية، هي -٢

 وهو اعتراف اإلميان اُألرثوذكسي كما سلمه .ت، واملساوي لنا حسب الناسوتالالهو
م، وكما صاغه القديس كريلس عمود الدين، وكما ٤٣١إلينا جممع أفسس املسكوين 

  :ورد يف تسبحة الكنيسة القبطية اُألرثوذكسية
  اهللا الكلمة الذي صار إنساناً بغري افتراق

  واحد من اثنني
  اد، مساو لآلبالهوت قدوس بغري فس

  وناسوت طاهر مساو لنا كالتدبري
  هذا الذي أخذه منك أيتها الغري الدنسة

  .)القطعة الثانية، ثيؤطوكية األحد(واحتد به كأُقنوم 
 فالسؤال الذي جيب أن نتوقف واحداً من اثنني، مساٍو لآلب،فإذا كان االبن   
 يف أُقنوم االبن؟ سؤال هل جيوز لنا أن نتكلم عن اشتعال نار غضب اآلب: عنده، هو

  :جنيب عليه بكل ما تعلمنا إياه اُألرثوذكسية
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إذا كانت عالقة اآلب باالبن املساوي له حسب الالهوت، واملساوي لنا   
حسب الناسوت قد وصلت إىل حد صب الغضب واستيفاء وإعالن النقمة والغضب 

 وطبعاً الذي إذا كان كل هذا قد حدث للمسيح،.. ضد خطية اإلنسان على الصليب 
إذن فقد صارت عالقتنا باآلب  .. -  حبسب الفكر السائد –فعل كل هذا هو اآلب 

هي عالقة غضب وانتقام، وليست عالقة مغفرة باملرة، بل إن األخطر من كل هذا هو 
  .انقسام الثالوث إىل أُقنوم يعاقب أُقنوماً آخراً

كما غفر . لصليبلقد غفر الرب خطايا الذين اخطئوا قبل أن ميوت على ا  
وغفر للذين صلبوه، وهو معلق على .. للص اليمني، وأعطاه الدخول معه إىل الفردوس 

 "قتلت املوت مبوتك"وكل هذا تقول عنه كل الكنائس األرثوذكسية بأسرها .. الصليب 
، فإذا كانت صالة الساعة التاسعة تقول إن الرب قبل )القطعة الثانية من صالة الساعة التاسعة(
للص، وهو معلق على عود الصليب، فكيف إذن، قَِبلَ اللص، بينما كان هو يدفع ا

وكيف غفر للصالبني يف الوقت الذي كان فيه ميوت موت اخلطاة، ويقف .. الثمن؟ 
 )١(أمام اآلب كخاطئ، حسب كلمات واحد من كبار اإلكلريوس األقباط األرثوذكس؟

قيدي الذي حتدده الكلمات احلية إن كل هذا جيب أن يوضع حتت نور التمييز الع
  ".مساٍو لنا حسب الناسوت": املقدسة

 – وهي صحيحةٌ بال شك –وإذا كانت كلمات ثيؤطوكية األحد صحيحةً   
، فإن ذلك يعين أن ما حدث لالبن على الصليب قد )ناسوت طاهر مساو لنا كالتدبري(

لى الصليب حسب شرح حدث لنا، وبالتايل فإن كان االبن قد حتمل عقوبة املوت ع
معلمني هذا الزمان، إذن فقد عاقبنا اآلب على الصليب مع ابنه ويف ابنه، ومل يغفر لنا 
باملرة، ومل يعد الصليب هو راية املغفرة اليت ترفرف على كل الدهور، بل صار 
الصليب هو أداة تسديد الدين ودفع الثمن لتتميم العقوبة بكاملها، ومل يعد الصليب 

، ومل يعد هو ينبوع الشفاء الذي "صليب العقاب واالنتقام"، بل "يب املكرمالصل"هو 
خنتم به أجسادنا وأرواحنا، وخبز اإلفخارستيا، ومياه احلميم اجلديد، ومريون املُلك 

                                                           
وأمام اآلب وقف نائباً عن البشرية اخلاطئة، .. ام اآلب كخاطئ وقف أمام الناس كخاطئ، وأم: "يقول أحدهم )1(

  ".حيمل خطاياها كلها ليقدم مثنها للعدل اإلهلي، وذا يرضي اآلب
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  . وغريها)١(اآليت، وعقد الزواج وإعالن الفرح يف التقديس املثلث 
نيسة اجلامعة بأسرها، فإذا كان األمر على ما يقولون، فكيف جتاسرت الك  

والقبطية بشكل خاص، أن حتول الصليب أداة القتل واالنتقام ودفع الديون إىل أداة 
كيف صارت عالمة الصليب مصدر .. خالص وكرامة وشفاء وجتديد وبركة وقوة 

 ليس – حسب تفسري املعلمني اجلدد –) أي الشيطان(خوف للشيطان، بينما هو 
 الذي انتصر وغلب رب احلياة، وحوله إىل كائن ميوت العدو الذي هزم، بل العدو

املساوي لنا "حتت الدينونة واحلكم، ومعه كل الذين اشتركوا معه يف ذات الطبيعة؛ ألن 
هو إعالن يعرب عن إن ما حدث للرب، حدث لنا مجيعاً، وهو األمر " حسب التدبري

  .ي وعار اهلزمية، واألسرار إىل خز"مناحات"الذي جيب أن حيول القُداسات إىل 
: بل، وكيف جتاسر الرسول أن يقول عن موت الرب يسوع على الصليب  

لكي يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذي خوفاً "
، وبينما يقول )١٥-١٤ : ٢عب (" من املوت كانوا مجيعاً كل حيام حتت العبودية

كر القبطي املعاصر الواقع حتت التأثري الرسول ذلك بكل وضوح، يقودنا الف
  :الربوتستانيت إىل النتيجة اآلتية

  .)٢٤- ٢٣ : ٢سفر احلكمة ( لقد دخل املوت إىل العامل حبسد إبليس -
  .)١٥-١٤ : ٢عب (سلطان املوت ) أي إبليس( وصار له -
مات حتت وطأة .  إذن فقد مات املسيح موت اخلطاة غريباً عن حمبة اآلب وصالحه-
غضب اإلهلي، أي أنه صار أحد ضحايا الشيطان، وساد عليه ذاك الذي له سلطان ال

  فهل حيتاج هذا الفكر إىل تعليق؟املوت، أي إبليس، 
إن احلقيقة هي عكس ذلك متاماً؛ ألن الرسول بطرس يقول بقوة الروح   

 أن الذي أقامه اهللا ناقضاً أوجاع املوت، إذ مل يكن ممكناً: "القدس يف يوم اخلمسني
وخيتم عظته بقوله وشهادته عن قيامة املسيح بـ )". أي يمسك به املوت(ميسك منه 

  .)٣١-٢٤ : ٢أع (" ألنك لن تترك نفسي يف اهلاوية، وال تدع قدوسك يرى فساداً"
                                                           

، نرشم أنفسنا بعالمة الصليب؛ ألن الصليب هو ختم الثالوث، "قدوس: "يالحظ أنه يف كل مرة نقول فيها )1(
 .وهو الطقس املعرب عن وحدانية اجلوهر
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وهكذا هدم الرب املوت، ونقض أوجاع املوت، أي الفساد، وقام بال فساد،   
ترياق عدم "السر ايد اجلسد العدمي الفساد ومل ير جسده فساداً، وهو ما نأخذه يف 

املساوي لنا حسب " حسب عبارة الشهيد أغناطيوس األنطاكي؛ ألنه جسد ذاك "املوت
، والذي فيه، أي يف يسوع نرى البداية والنهاية واملصري ونرى فيه حقيقة "التدبري

  .عالقتنا مع اآلب
 بعقوبة املوت، وبالتايل كيف ميكن أن نتصور إن اآلب أدان االبن وحكم عليه  

سلَّم ابنه ليكون خاضعاً لسلطان الشيطان، فلم يسِب االبن اهلاوية عندما نزل إىل 
  اجلحيم، بل وقع أسرياً يف قبضة الشيطان الذي له سلطان املوت؟

 حسب التسليم اُألرثوذكسي، وحسب تعليم اآلباء الرسل، وشيوخ –وطبعاً   
لقد سيب الرب اجلحيم سبياً وأطلق سراح  حدث العكس، ف–ومعلمي اإلميان 

  .األسرى، وبشر املوتى باحلياة، وأنار اجلحيم بربق الهوته
وتبقى مسألة هامة البد من دراستها بشكل مفصل كامل وهي؛ إذا كان   

اخلالص كله قد مت يوم اجلمعة الكبرية حسب عبارات بعض اإلكلريوس الذي يدعي 
  جود جسد الرب ودمه على املذبح؟، فما هو سبب و)١(األرثوذكسية 

حنن نسأل؛ ألن الكنيسة القبطية سوف تدخل متاهات العصر الوسيط، عصر 
عقيدة الكفارة الذي أبدعته أقالم الكاثوليك، وحتول إىل سالح يف يد قادة حركة 
اإلصالح للقضاء على ذبيحة القداس والكهنوت نفسه يف أوروبا، ومهد لتكوين 

  .قلة عن روماكنائس أوروبية مست

                                                           
ذلك ألن دمه سفك يوم اجلمعة، وجسده قد بذل يوم اجلمعة، اليوم الذي مت فيه اخلالص، إن : "يقولحيث  )1(

 .راجع بالتفصيل الفصل األخري من هذه الدراسة". حديثه يوم اخلميس، كان عن اخلالص الذي سيتم يوم اجلمعة
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  املبحث الثالث
  

  االعتراضات العقائدية األرثوذكسية
  على تعليم حركة اإلصالح

  

  ملاذا جيب أن خنتلف مع الهوت حركة اإلصالح؟  
ألن موت املسيح وقيامته وليس موت املسيح فقط، بل : اجلواب الصريح هو

 –ون  املري–املعمودية : وسكىن الروح القدس هو قلب وجوهر الهوت األسرار
  .اإلفخارستيا

حنن ال نتذكر حدثاً مت وانتهى، أي ذكرى عقلية تعتمد على الكلمات   
 تعتمد على Mysticalواألفكار، وإمنا حنن نتذكر ما أخذناه وقبلناه، وهي ذكرى سرية 

الكلمة وشركتنا يف موت املسيح وقيامته بالروح القدس، وهي شركة تغرس فينا يف 
 واستمرارها مبسحة الروح القدس، وتتغذى باخلبز السمائي املعمودية، وتأخذ قوا

 ال مير موت الرب وقيامته يف – حسب األرثوذكسية –وهكذا . جسد الرب ودمه
قوة . عقولنا فقط، بل مير بقوة القيامة وبعمل الروح القدس فينا، قوة حياة تبيد املوت

  .قوة تعيد تكوين اإلنسان حسب صورة املسيح. غفران جتدد
لقد مات الرب على الصليب لكي يبيد املوت، هذا ما يعلنه العهد اجلديد   

. الفداء والكفارة واخلالص: حسب اإلميان اُألرثوذكسي ويعبر عنه بكلمات مثل
؛ ألن "كفارة"وسكىن الروح القدس فينا . أي قوة حترر اإلنسان" فدية"فاإلفخارستيا 

. طايا بدم املسيح وبالروح القدسالروح يطهرنا، والكفارة تطهري وغسل من اخل
. فاألرثوذكسية ال تفصل عمل املسيح وخدمته عن عمل الروح القدس وخدمته

وبالرغم من أننا سوف نناقش هذه االعتراضات على هذا التعليم تفصيالً على مدى 
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  :فصول هذه الدراسة إالَّ أننا نضعها هنا إمجاالً يف اآليت
  .وحده وإنكار تقدمي دم املسيح للمؤمنني حصر تقدمي الفدية لآلب :أوالً
  . حصر اخلالص يف عالقة اآلب باالبن وإغفال دور الروح القدس:ثانياً
، وبالتايل إنكار عالقة )١( اعتبار أن اخلالص حدثٌ مت وانتهى يوم اجلمعة العظيمة :ثالثاً

  .موت الرب وقيامته وسكىن الروح القدس باألسرار
 فهو إنكار وحدة األقانيم، أي إنكار عقيدة الثالوث :االعتراض األساسيأما   

وهو إنكار سقط فيه معلمي هذا الزمان، رمبا عن حسن نية وحتت وطأة احلماس 
  :فقد رأينا الثالوث ينقسم إىل. واالندفاع حنو اام الذين خيتلفون معهم يف الرأي

  آٍب غاضب، وابٍن مغضوب عليه،* 
وكل ذلك لكي . آب يصب نار العدل وحيرق االبن، وابن يتحول إىل رماد* 

يرضى اآلب، وليس مثة إشارة باملرة إىل رضى االبن أو رضى الروح القدس، 
وال حىت أية إشارة، ولو ضمنية إىل أن العدل اإلهلي هو عدل اآلب واالبن 

  .والروح القدس

                                                           
معلق على الصليب يف يوم اجلمعة، فقد غلب غلب الرب املوت يف اآلخرين مثل لعازر، وابن األرملة، أما وهو  )1(

لقد سبقت غلبة املوت يوم اجلمعة، ولكن املوت . الرب املوت عالنية يف كيانه لكي ينقل إلينا الغلبة واالنتصار
وهكذا كل ما حدث . الذي غلب يف آخرين كان والبد أن يغلب إىل األبد يف املسيح، وهو ما تعلنه القيامة ايدة

 أنظر بتفصيل أوىف –.  يوم اجلمعة صار معلناً لإلنسانية كلها على اجللجثة، ومن القرب باملوت وبالقيامةسابقاً قبل
  .الفصل األخري من هذه الدراسة
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  لواب األبلا

 السابق أشرنا باختصار إىل بعض مقوالت الفكر السائد يف الكنيسة ديمهتيف ال
يب، وبينا أن هذا الفكر يتعارض مع ما صلالقبطية خبصوص عقيدة موت املسيح على ال

  .باءاآليم لسوت ةسورد يف صلوات الكني
 تقوال التفصيل نبني يف الفصل األول تطابق هذا الفكر مع منم يٍءش ويف

تستانتية، فنعرض لتعليم لوثر وربجع الارهوت الربوتستانيت، ونرده إىل أصوله يف املاللا
 للفداء والكفارة والعدل ينالفصل الثا يفو. بوكالفن عن الثمن الذي دفع على الصلي

  .وتستانتية املعاصرةلرباإلهلي يف الدراسات الكاثوليكية وا
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  ولأل الفصال
  

  نفلاثر وكول
  ي دفع على الصليبذلالثمن او

  

  :مةدقم
ياً، مل خيراتو. هكر املسيحي كللفا ىلع اضحةً و آثاراًحصالإلكة احر تترك  

ولكن . يكن للشرق أية عالقة مبا حدث يف أوروبا يف القرن السادس عشر وما بعده
عندما جاءت اإلرساليات الربوتستانتية والكاثوليكية إىل الشرق العريب يف ظل جيوش 

ية طُبعت يف عربب تك ةدع  وأخرجتعالفرنسي مث الربيطاين، دارت املطاباالحتالل 
  .قل األقباط الكثريوعنها ن... .لندن وروما  يفو ل بالقاهرة وبريوت،

، يبدو لنا أن موت املسيح على الصليب هو إميان عام شامل لدى طحلى السع  
وت الرب، وبني تفسري لكنائس، ولكن الفارق الكبري بني احلقيقة التارخيية وهي م اكل

ة وتعاليم رثوذكسيبني الشرق والغرب، بني اُأللكبري ق ارفال ذاته وهذه احلقيقة، ه
الذات هو أن حنفظ مكانة األسرار ال  ب الفصلذاوالقصد من كتابة ه. الشيع املسيحية

  ال تأيت يف املستقبل أجيال من أبناء كنيستنا القبطية وتقعىتسيما سر اإلفخارستيا، ح
ة داسم عقيب األسرار الكنسية لىع تنقضويف ذات الفخ الذي وقع فيه لوثر وكالفن، 

ها، وعندئذ يصبح الصليب هو أداة اقتالع األسرار من جذورها وبالتايل سفن ءافدال
  .القضاء عليها

لبحث علينا أوالً أن نطرح عدة  اوقبل أن نغوص يف تفاصيل هذاا لى أننع  
ن أ  جيبلما هو مثن اخلطية؟ وهو سؤا: ناسبة هذا املوضوعأسئلة تثور يف الذهن مب
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حدد الكتاب املقدس، واآلباء القديسني مثن  له ؟نثمن نسأل عمن دفع الله قبل أنسأ
  ؟أية خطية
تل أكرب لقل تأكيد ال، فالكتاب املقدس ال يقول لنا إن مثن خطية ابكجلواب ا  

  .حتدد أمثان كل خطيةليس لدينا قائمة .. من مثن خطية الزىن مثالً 
  .يحسطية هو دم املاخلل مثن ه  
 جيب التوقف عنده لربهة، نكل ،كريم أنه ال يستحق التفل، رغؤاسذا اله  

ار شعبية ال أساس هلا يف الواقع وال يف التاريخ وال فكجمرد أا وذلك حىت ال يصبح إميانن
وإذا كان . العقليف الكتاب املقدس وال عند اآلباء، بل ال جيب حىت أن يقبلها 

وكان  ،نمثل ااإلنسان مل يدفع هذاأن ا امل وط،"ةيطخلا نمث"املوضوع هو التساؤل عن 
ضعنا أمام أحد ي اإن هذف – للفكر السائد اًقبذلك طو –من دفع هو املسيح 

ئة ال يرضى ا أصحاب الضمائر اطاالحتماالت التالية، وهي كلها احتماالت خ
  .السليمة

  ! تساوي ابن اهللايةن اخلط إ:ل األولامتحالا  
ه املتجسد، فكيف لإلا اينهللا هو اُألقنوم الثن ابن ا؛ ألاًدجة عرة شنيفكهذه الو  

س على الشاروبيم وخالق كل الت باجلانميكن أن تتساوى أعمال البشر مهما ك
  .)٣: ١ بع(األشياء 

هذه الفكرة  ال تساوي ابن اهللا فعالً وحقاً، ولكن يةن اخلط إ:الثاينال متحالا  
  .توبة الىلإ يعاًتقال لكي تدفع الناس، واخلطاة مج

ة من الفكرة األوىل، ولكن استخدامها يستند عانش لأقذه الفكرة  هرغم أنو  
اعي والفكر السياسي الذي يدفع الناس إىل تصرف معني بقوة ك االجتمإىل السلو

  ".ذنبالشعور بال"ضغط هائلة هي قوة 
 ،"ركلفيري اتغ"ي  ه- Μετανουιαاليوناين ل ن األص م- Metanouia بةن التوإ  
  .يةخلط اإىليه يفوق شوقنا لإ قوش و هي اكتشاف حملبة اهللا،ايلوبالت

قارن بتوبة احملبة الكاملة اليت يبشرنا ا  تن أكن ميال" ذنبالشعور بال"توبة و  
  .)١٨ : ٤ وي١(" ارج خإىلاحملبة الكاملة تطرح اخلوف "نا وحالرسول ي
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 مضمون يفون له يكن  أهو تأكيد يقال دونن ن الثم إ:ل الثالثامتحالا  
  . اهللا وقداستهبضغ ديأكالواقع، وذلك لت

اً دفع، ولكن الفكرة تقدم ن مث-واقع ال يف - أنه مل يكن هناك حقاً ينهذا يعو  
وضرورة تقدمي ترضية مناسبة جتعل هذا الغضب يهدأ أو  من أجل تأكيد غضب اهللا

  . متاماًيتوقف
  :ا فكرةٌ شنيعةٌ متاماً ألضاًهذه أيو  
د اآلباء، وإمنا علَّم ا الهويت نع يه الاب املقدس، و الكتيفت سيل :الًأو  

Anselmغريب هو أنسلم 
عية وجود وشرحق  ادوا تأكيد أر أحد الذينانألنه ك، )١(

أن يعامل مثل حكومات عصر اإلقطاع األورويب، حيث ال يقبل النبيل وسيد اإلقطاعية 
، وبالتايل سانلا مةالفالح واألجري، ولذلك ال تعترب إهانة السيد واألمري مثل إهانة عا

  .حتتاج هذه اإلهانة إىل ترضية تصرف غضب السيد واألمري
" وثنيةال" الحظ تسرب هذه لقارئ قدل اعاماً، ول متةيرة وثنكف هذه :اًينثا  

مثل األمري، ذلك ألن األمري صار مثل اهللا، فهو قيدة الكفارة؛ ألن اهللا صار  عت اسمحت
أما إذا أصبح .  سلطان احلكومةبتتسا ،األمري ظل اهللار وإذا صا. ظل اهللا على األرض

ت القيم ن واختلطبوث  إمياني إىل ح إميان بإلهمنميان اإلاهللا مثل األمري، حتول 
قي البشر، وعادت الوثنية وامتزجت العالقات، وصار اهللا يدرك على أنه كائن مثل با

  .حتت عباءة وعمامة عقيدة مقدسة، هي عقيدة الكفارة
ائعةٌ  شMetaphorة الثمن هي جمرد استعارةٌ كرو أن ف ه:عابل الرامتحالا  

  .ىل العقلن نفسه إمياقريب اإلت لج أنمت، وتقال را احلضاكلامةٌ يف وع

                                                           
إنه ال [ل يث يقوح) Cur Deus Homo - ؟اذا جتسد اهللامل(را تل إجن–، رئيس أساقفة كانتربري لمنسأ عاجر) 1(

وكما أن من يسيء إىل . ولكن اإلهانة اليت حدثت تستدعي أن يعطى أكثر مما أخذ، ا أُخذ ميكفي باملرة إعادة
 ،حياة شخص ما أو صحته ال يكتفي برد هذه الصحة فقط، بل يعطي هلذا اإلنسان تعويضاً عن اآلالم اليت سببها

 وأهان كرامة آخر، فال يكفي رد هذه الكرامة، وإمنا البد أن يدفع ملن أُهني شيئاً يرضي من ناإنسء ايل إذا أساتلابو
 : ١فصل ] وهذه هي الترضية اليت جيب أن يقدمها كل خاطئ هللا... انة نفسها نوع اإلهة وعمع طبي فقتوي أُهني،
ة ال ميكن استبعادها بدون يطاخلن قاب، وحيث أعلا مدعغفران اخلطايا بكل وضوح هو : [ويقول أيضاً. ١١

  .١٢ : ١فصل ] ترضية مناسبة، تبقى العقوبة قائمة



 ٥٨

ا حتولت االستعارة قل األفكار ضرراً، إمنا يزداد ضررها إذا م أهذه هيو  
  النفسها إىل حقيقة مطلقة وعقيدة يهدد ا بعض اإلكلريوس القبطي كل الذين

  .ون هذه الفكرة اليت ال أساس هلا يف تراثنا الالهويت األرثوذكسيلبقي

  :ميقست
فع مثن اخلطايا هي فكرة ضاربة د ةن فكرأ –طأً خ –ض عبلاد يظن ق  

هلا يف الكتاب املقدس أو الليتورجية، ولكننا من جبذورها يف القِِدم، أو أن هلا أصو
و أن تكون استعارة استخدمت دعت الا كرة وجدنا ألفخالل البحث يف تاريخ هذه ا

ط وفكر يالوسر لعص االهوت سياق يفاللتوضيح اإلميان، ولكنها خرجت عن هذا 
 األول وهذا هو ما سيتضح لنا من خالل عرضنا يف املبحث.  فيما بعد اإلصالحركةح

ع حبداثة هذه قطلألثر السليب هلذا التعليم على وحدة جوهر الثالوث القدوس، وهو ما ي
ولذلك نعرض يف املبحث الثاين لتاريخ فكرة . فلم يستخدمها أي من اآلباء ،ةركفال

 ضعبعرض لن –ذلك ل أكيداًت –ومن مث . الفكر الديين األورويبر وطوت دفع الثمن
. الفكرة عند كل من لوثر وكالفن، وذلك يف املبحث الثالثالنصوص األساسية هلذه 
هوت األسرار، وهو ما نعرض له يف املبحث ال يف ملي أثر هذا التعءعندئٍذ يتضح لنا جبال

عشرين القرن التاريخ الكنسي يف ال ةرسدنقد م لس نبسطامويف املبحث اخل. الرابع
  .لفكر حركة اإلصالح
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  ولأل اثحبملا
  

  "ب لآلنمثفع الد"
   الثالوثرهوحدة جوو

  

  فع الثمن لآلب هو تعليم مضاد لوحدة جوهر الثالوثبدتعليم ال
هي إحدى مكونات عقيدة اخلالص، وكانت " نعمة"لـ ا ةمل كنتذا كاإ  

 االلتفات إليه هو أن هناك بن ما جيإقيدة، فعل اهذن ه ع مشولٍٍيفهذه الكلمة تعبر 
  : يقول القديس اثناسيوسويف ذلك. نعمة واحدة للثالوث القدوس

ي اآلب النعمة والسالم، فاالبن أيضاً يعطيهما، كما يكتب عطينما حي"
نعمةٌ لكم وسالم من اهللا أبينا، والرب : "ل رسالة له قائالًك يف سلوب

نعمة د وجت هن أل) بولسائلس نصوص رن ماهريوغ ٧ : ١و ر(" سيحامليسوع 
وحينما يدعو الرسول .... البن واحدة هي نفس النعمة اليت من اآلب با

 حيسربنا يسوع امل وواهللا نفسه أبونا،"لكنيسة تسالونيكي فهو يقول هلم 
فظ وحدة اآلب  حيذا هو ف)١١ : ٣ كيسالوني ت١(" طريقنا إليكم يدهي

نعمة مزدوجة تعطى نت هناك  كاو، كما لنيهدياقل مل ي فهو. واالبن معاً
لكي يبني أن اآلب يهدي " هديي"من مصدرين هذا وذاك، بل قال 

  ).ةيالترمجة العربن  م٢٩ ص ١١: لثالثة ضد أريوس املقالةا( "بواسطة االبن
  :اًيضيقول أو  

نعمةٌ لكم وسالم من اهللا أبينا، والرب يسوع " الرسول ال قامنحي"
لربكة مضمونة بسبب عدم انفصال اا صارت ذ هنإف )٧ : ١ ور(" سيحامل
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ل ذلك فالنعمة اليت تعطى منهما هي واحدة، اآلب عن االبن، وألج
وها تعطي النعمة إالَّ أنبالاب بوهي هي نفسها، فرغم أن اآلب ي، 

ورغم أن االبن هو الذي يهب النعمة، فاآلب هو الذي يعطيها باالبن، 
  ).٣٢ ص ١٣: سابقالملرجع ا(." .ويف االبن

ال ميس عقيدة اخلالص، أو أحد أن الكالم عن النعمة هو كالم ظن  ي الحىتو  
  :الفداء يقول اثناسيوس بشكل قاطع

ب، وال هو آلا رهوجل  وال هو مغايرب،س منفصالً عن اآللية ملكال"
 اءغريب عنه فاألعمال اليت يعملها هي أعمال اآلب، وصنعه لكل األشي

: سابقالملرجع ا( "عطايا اآلب هي ا االبنهيت يعطيلعه، فالعطايا اواحد مهو 
  .)٣٤ ص ١٤

  : على فكر األريوسيني مؤكداًداًيقول رو  
حد او رهوج دقاً، ألنه يوجالا الفكر يأيت إىل أذهاننا إطهذع دن ال"

ت اجلوهر اذ وهو )، صفة، خاصةهرعين جو تειδος اليونانية ةملكلا(لالهوت 
، الذي هو فوق الكل، ئن بذاتهلمة ألن اهللا واحد، اآلب الكالكاص بااخل

بن الذي يتخلل كل األشياء، ومعلَن يف الروح، ألنه فيه ومعلَن يف اال
الواحد  هللااب فرهكذا حنن نعتو. يعمل يف كل األشياء بواسطة الكلمة

ونقول إن هذا اإلميان باإلله الواحد يف الثالوث هو التقوى . يف الثالوث
 حيتوي أنواع متعددة هللا الذين اعراطقة هلق تقوى تعليم اتفوليت ا

  .) الترمجة اإلجنليزية٤٠٢ ص ١٥: سابقالملرجع ا( .."ةوأجزاء كثري
بن ألنه هو ال فارق اسدقما مر بنا ال ميكن أن نتصور أن الروح الوكلذلك، و  

 ذاته الذي  وهوالذي كون جسد االبن ومسحه يف األردن، واشترك معه يف املعجزات،
اس حسب كلمات دقاألدس  قىلإ القدس روحلمسوح با دخل االبن املسيح، أي املبه

طهر يفكم باحلري يكون دم املسيح الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا بال عيب، "الرسول 
كن أن نتصور أن مي الو ،)١٤ : ٩ بع(" يحلا هللا أعمال ميتة لتخدموا نضمائركم م

وإذا كان . فرجتبه باملأشبن يف اخلالص، بل كان  االعم ركالروح القدس مل يشت
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 الشرق والغرب حول استدعاء الروح القدس يف القداس لتقديس هويت بنيدال الالاجل
ة كانت يف تأكيد احلقيقة اليت تغيب دت، فهذه اإلفاهواخلبز واخلمر قد أفاد علم الال

ا يعطى بواسطة الروح إمنعن أذهان اخوتنا يف الغرب، وهي إنَّ ما يصلنا من االبن، 
روح القدس لكي يفتدي سح بالمالقدس، وألن االبن قدم ذاته كمسيح دهن أو 

الكهنة يسوع س ولوال وحدة النعمة، ووحدة العمل اإلهلي الذي مسح رئي. البشرية
 ربألن ال و.سيح، لعجزت الكنيسة الشرقية عن استدعاء الروح القدس على القربانملا

بل .. دس قارستيا بالروح الفخيف اإلا صار تقدمي الدم لن.. قدس  اللروحاقدم دمه ب
ل من األسرار هو امتالء من الروح القدس حسب تعليم صلوات القداسات التناوار ص

  :الشرقية كلها
 انفلِّؤت حك يا حمب البشر لكي إذ طهرتنا كلنا،الب من صطلون لأنس"

 من روحك نيءولمم نكون بك من جهة تناولنا من أسرارك اإلهلية لكي
  .)اسيليبلاقداس لا( "القدوس

امتالٌء من الروح القدس، ول لتناأن االيت تؤكد آلباء  اعند النصوص ما أكثرو  
ي يف تفسري إجنيل سميان األرثوذكإلوبشكل خاص شرح القديس كريلس الكبري ل

حيث يقول . يوحنا اإلصحاح السادس واإلصحاح اخلامس عشر، ويف مواضع أخرى
  :٥٧: ٦ يف يوحنا ربمات الكليف شرحه ل
و ي(" هكذا كل من يأكلين حييا يبنا حي باآلب، ، وأب حيآل اأن اموك"
الفائقة ملن  كياين الطبيعة ي باآلب، أي أنا أملك يف حناأ ")٥٧  :٦

إذ " وحييا يب"ي ينالين يف كيانه دسج يف ولدين، وهكذا كل من يشترك
ألنين  أن أُعطي احلياة؛ى ادر عللق انايلَّ أ إtranselementedماً ايتحول مت

اة، أي اهللا اآلب، وإذا قال إن جتسده من ت من جذر احليما لو كنا كنأ
الك ملوا، )١ : ٩ الثأم(" احلكمة بنت بيتها"اآلب، فإن سليمان يقول 

.. اجلسد اإلهلي إىل عمل الروح القدس  قلخ بسالطاهر غربيال ين
جيعلنا نفهم أن جوهر ا هذ و)٣٥ : ١و ل("  حيل عليكقدسح الوالر"

بن والروح القدس، وال يعمل الالهوت هو طبيعة واحدة يف اآلب واال
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احد من و عمل بواسطة نهأي أُقنوم عمله منفصالً، بل كل ما يقال أ
واحد باجلوهر ث الوثالف. األقانيم، فهو عمل الطبيعة اإلهلية كلها

شياء األل وككل، ال هي قوة واحدة تعمل يف قنييه بكل ومتساٍو، وقوت
 لكتابا – يوحنا الد األول ليرح إجنش(". سروح القد المن اآلب باالبن يف

  .)يزيةل اإلجنةمج التر٤٢٥- ٤٢٤ ص – ٣رابع فصل لا
دد اإلرادة، ألن تعدد عتب ةدحوحدة اجلوهر والطبيعة اإلهلية الواح مسال تو  

 مما يقضي على وحدة ة، منفصلئعاإلرادة يعين االنفصال وانقسام الثالوث إىل ثالث طبا
ب باالبن يف الروح القدس، نعمة واحدة، وعمل فإذا كان كل شيء من اآل. اجلوهر

اً أن مامت لي، والثالوث يف الواحد، أصبح من املستحثاحد يف الثالولوواحد يقوم به ا
االبن، أو من الروح القدس، ألن هذا ن م نوعه نتصور أن اآلب يطلب مثناً مهما كان

  . ميلكه اآلب وأن االبن ميلك شيئاً ال،االبنة رادإدة غري ايعين أن لآلب إر
ة أو الثمن ي يقال عن الفدماين أنه جيب أن نكون متأكدين من أن يعن هذا إ  

ضي يف النهاية على وحدة اجلوهر، ألن ق يال و فه–كل أرثوذكسي شب ن كانإ –
ليقة اخل ذي يقودلة جوهر الالهوت احد إىل وئدنية، بل بقاء اخلليقة عاساناإل صخال
  .احلياة األبديةنقسمة إىل وحدة كاملة يف امل

غريغوريوس  ندما شاعت فكرة دفع الفدية للشيطان، كان القديس عقدمياًو  
  :ديد اللهجة، قوي احلجة، وقالش اًدقنالثيئولوغوس هو أول من كتب 

م يأت االبن، لكي فلاآلب نفسه،  سرى هللاأ –ىت ح – ننك مل انإن"
 حاجة إىل من كي يبيد املوت، ومل نكن يفب، بل ل لآلةدفع فديبحيررنا 

  .)٢٢: ٥٥ الةقاجع املر( "يفدينا من اهللا، بل من املوت
 أُقنوم آلخر، لواجهتنا عدة نم عفدا أن الفدية أو الثمن ميكن أن ترنتصو لوو  

وهنا  .ي عقيدة الثالوث ألكربى، انهاية إنكار لعقيدة املسيحيةلا صعوبات، فهي يف
الفائقة جلوهر الالهوت ال تسمح لنا دمها يف حياٍء؛ ألن الوحدة مثلة نق األضبع

هذه األفكار ض ألن بع؛ قدمها يف خوٍفنكما . وث أذهاننايلبالكالم املتطرف الذي 
  .على اهللا الواحد املثلث األقانيم فيدجت هو
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 كانل  فه،)٥٧: ٦و ي(" بآلحي با "نه يسوع املسيح إناقول رب ي:لوألا لثاامل  
" واحداً مع اآلب" وهو معلق على الصليب وهو على الصليب؟ وهل ظل باآلب حياً

 هذ كل هأنم  أ)٢٩ : ٨و ي(ان هو يف اآلب ككان اآلب فيه كما ل وه؟ )٣٠ : ١٠و ي(
الواحد قد تسرب إليها ر وه اجليفائص الفائقة اخلاصة بالعالقة اُألقنومية صخلا
بة اإلهلية نفسها قبل إما أن الطبيعة اإلهلية ال تقبل التغيري، وهذا ميس احمل... ال؟ فصناال

تغيري، وهذا يعين أن حمبة اهللا لخلوقة تقبل ااملأي صفة أخرى، وإما أا مثل الطبائع 
 القومي، بات يمعللت او هولوإذا كان الرأي األ.. اآلب تغريت عند موت االبن الوحيد 

دية من الضروري أن نرفض أن يكون اآلب بعيداً أو منفصالً عن االبن حىت يقبل منه ف
ال ميلكه االبن، وأن االبن ا أو مثناً يدفعه االبن لآلب؛ ألن هذا يعين أن اآلب ميلك م

ن أمع  إىل شيء ال ميلكه، وطلبه من االبنج تااحيعطي ما ال ميلكه اآلب، وأن اآلب 
  .)٥٧ : ٧ ناوحي(و مصدر حياة االبن حسب قول املخلص نفسه  هباآل

احلق احلق أقول لكم ال يقدر االبن : "ملسيح يسوع اناقول رب ي:اينلثثال اامل  
ر اآلب يعمل، ألن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن ظ إالَّ ما ينئاًأن يعمل من نفسه شي

 يكرم اجلميع االبن كيل .. لههو يعم ما ألن اآلب حيب االبن ويريه مجيع. كلذك
رادة اآلب، ولذلك ادة االبن هي إكانت إر اإذ ف)٢٣-١٩ : ٥و ي(.." اآلب ن  يكرموماك

وحده أن يدفع  فهل قرر االبن، ال يعمل االبن من نفسه، أي باستقالل عن اآلب
 وإرادةرار النفي وصار القرار واإلرادة، هو قب باوجلالفدية والثمن لآلب؟ وإذا كان ا

س هلم  القدحل والروب، بات من الضروري أن نقول إن اآلب واالبن، بنالب واآلا
فمن الذي دفع، ..  واحدة لدفع الفدية، وإذا كانت اإلرادة واحدة ار واحد وإرادةقر

القصد  نكا ام مه–م؟ أال ترى معي عزيزي القارئ أن فكرة الدفع لومن الذي است
  ؟روهاجلد وحدة ض ةي فكره –منها 

تكلم أسي، بل فعل شيئاً من نأفلست "د جسقول االبن املت ي:الثلثال ثاملا  
 )٢٩ : ٨ ناوحي(.." لذي أرسلين هو معي، ومل يتركين وحدي ذا كما علمين اآلب، وا

ع م ناك اأي هل دفع اآلب نفسه فدية؟ إذ.. ن اآلب مع االبن ويف االبن اك هلف
عمل أعمال اآلب ألن اآلب يف االبن  يان االبنكذا إو.. االبن ومل يترك االبن وحده؟ 
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دية؟ فإذا كان اجلواب بالنفي االبن عندما دفع الفب يف ، فهل كان اآل)٣٨: ١٠يوحنا (
وإذا كان . تقسيم اجلوهر الواحدلجياب هو دعوة إلبسبب وحدة اجلوهر، كان الرد با

ب آل اثمن، ألنل ادفعزل، وعلى الصليب، فقد سقطت فكرة ألا ذنم اآلب يف االبن
  .دفع ومل يأخذ شيئاً من االبن، ألنه واحد مع االبن يف اجلوهر ويف اإلرادة

وحدة ي  ثالوث، قدمنا هذه األمثلة كرمٍز لتلك احلقيقة الكربى، وهألن اهللاو  
 قلق القارئ، ةراثإ مهوت، وقد اكتفينا ذه األمثلة الثالثة حرصاً على عدجوهر الال

 الشراء يف ىنة، ومعدي بشرح ااز اخلاص بالفومنقف بالطبع سو. ءطالبسوخوفاً على ا
قي نظرة شاملة على تعليم قادة حركة ب أن نلبل هذا جيلكن قومستقل،  فصل

  .اإلصالح األورويب
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  اينلثبحث اامل
  

  ر الديين األورويبكفلطور ات
   دفع الثمنةركف ريخاوت

  

  :مقدمة
ة تاريخ الفكر املسيحي األورويب أكثر من موسوعة تتناول تطور ذتاأسا دم لنق  

  :اهنا هض بعإىلونشري ، )١( طنذ العصر الوسي مورويباألالفكر الديين 
Gustav Aulen, Christus Victor. 1931. 

Emil Brunner, The Mediator, 1934. 

Vicent Taylor, The Cross of Christ, 1956. 

                                                           
  :ر القارئ العريب إىل أن حركة اإلصالح الربوتستانتية قد مرت بثالث مراحل خمتلفةه نظوجن نأ بجي) 1(
وثر وكالفن ل ن السادس عشر عندرقلا ةياد بيف اكتشاف تراث اآلباء وتعليم اآلباء لةهي مرح و:وىلاألرحلة امل

 هي اليت فصلت لوثر - حات العصر الوسيط روفات وشضا بدون إ-وكان اكتشاف لوثر لكتابات أوغسطينوس 
 بدون إضافات وشروحات العصر - اكتشف كالفن كتابات يوحنا ذهيب الفم ا كم. عن الهوت العصر الوسيط

لتجسد،  اث،لودة موضوعات؛ مثل الثاع  اآلباء يفتوهال أقرب إىل ءهؤال ولذلك جاءت كتابات -الوسيط أيضاً 
خلاص باألسرار الكنسية الذي نشأ يف  اجلدل اتبعادسفن من الالكنيسة، ولكن وبكل أسف مل يتمكن لوثر وكا

  .القرن احلادي عشر وفصل بني األسرار وبني الصليب والقيامة والروح القدس بشكل خاص
اء يف التقليد الكنسي الذي دافع  جمال  عشر، وفيها مت رفض كعبالقرن السا يف ةلحاملره  هذدأتب :ثانيةالرحلة امل
 .يف الكتاب املقدسمبا جاء كتفى االفن، وكوثر و ل كل مننهع
اليت رفضت كل ما جاء يف القرنني السادس عشر ) الربوتستانتية( النهضة اإلجنيلية لةهي مرح و:ثةثالالرحلة امل

وهكذا . شر مع حركة اإلرساليات عسعتاق األوسط يف القرن الرشهضة إىل النلا هذهد وصلت ق، وروالسابع عش
ا يقال عن حركة اإلصالح،  مشرق األوسط، ولذلك جيب مراجعة كلرة يف ال باملنر وكالفثات لوابعرف كتتمل 

 يليد اآلبائقتلا ضف الذي ر،ده وحألن ما يقال باسم الربوتستانتية يف الشرق األوسط هو الهوت القرن الثامن عشر
 .كله
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  .دة طبعات فيما بعدع بتكلاذه  هد طبعتوق
باً لكل تاترا، كلبإجن رستشنذ تاريخ الفكر املسيحي يف جامعة ماتاوضع أسو  

  .ه أجيالٌ كثريةجامعات إجنلترا، تربت علي
L.W. Grensted, A Short History of the Doctrine of the Atonement, 1920. 

  .م١٩٨٢ عدة مرات كان آخرها عهعيد طبأُوقد 

  تطور الفكر الديين األورويب: الًأو
، ولذلك ال  عن غريه من الطرقنتصب الصليب عالمةً متيز طريق احملبة اإلهليةي  
لقد أحبنا اهللا بشكل ف. نون والثقافة البشرية ما يشرح هذه احملبةسفة والقالجند يف الف

قد جند يف تراثنا اإلنساين ما يساعدنا على فهم . وإعالن خيتلف متاماً عن كل ما نعرف
ليت أعلنها املسيح هي اليت تساعدنا على فهم عجز  ااحملبة اإلهلية، ولكن احملبة اإلهلية

 وبالتايل ال ميكن لنا أن ،ستوى املخلوقات كلها احملبة على متوضعف مستوى وعالقا
نترك احملبة اإلهلية لكي نغرق يف نظريات متتابعة وِلدت يف مدارس الفلسفة، مث انتقلت 
إىل القانون الوضعي مث دخلت بعض مدارس الالهوت يف الغرب ومن مثَّ أتت إلينا مع 

لتاسع عشر بعد أن متكنت كُتب اإلرساليات األوروبية اليت عرفناها مع مطلع القرن ا
  .جيوش االحتالل من شل الثقافة واحلركات الوطنية

حملبة اإلهلية أزلية، بينما يتطور القانون الوضعي ويناله التغيري دائماً مع تطور ا  
 احملبة اإلهلية األزلية؟ -  ابن الفلسفة -ومنو احلضارة، فكيف يشرح ذلك الطفل الصغري 

 احملبة، أي الروح القدس أن يقع حتت ح الذي أعطاه روبل كيف ميكن لإلعالن اإلهلي
طوي على خوف وقلق وذنب الذين نتأثري وفحص وحتليل النظريات احلديثة اليت ت

اهللا بين حمبته لنا "وضعوها؟ لقد مات املسيح حراً ومن فيض حمبته قَِبلَ الصليب؛ ألن 
 هي شريعة احملبة اليت يعجز وهذه )٨ : ٥رو (" ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا

القانون الوضعي عن أن يشرحها، فإذا عجزت حكمة العامل عن أن تشرح الصليب فال 
كان "جيب أن يصيبنا الضيق، ألن حكمة العامل هذه يقول عنها نفس رسول املسيح 

  .)٢١ : ١كور  ١(" عامل يف حكمة اهللا مل يعرف اهللا باحلكمةال
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ظمة والعلوم هي مثرة احلكمة اإلنسانية حسب صحيح أنَّ كل الشرائع واألن
يب تترأس . يب متلك امللوك وتقضي العظماء عدالً"كلمات احلكمة يف سفر األمثال 

ولكن على الرغم من ذلك مل . )١٦-١٥: ٨أم (" كل قضاة األرض. الرؤساء والشرفاء
 ولذلك ،يلةكمة معرفة وهلذه املعرفة طرق وسبل طويعرف العاملُ اهللا باحلكمة ألن احل

ولكننا حنن نكرز باملسيح . يسأل اليهود آية ويطلب اليونانيون حكمة"يقول الرسول 
ضد كل مبادئ املعرفة الفلسفية وقواعد ( ولليونانيني جهالة )فضيحة(مصلوباً لليهود عثرة 

والصليب . "ة اهللا وحكمة اهللاواملسيح ق"ولكن بالنسبة للمدعوين لإلجنيل " )املنطق
والصليب ضعف، ولكن ضعف اهللا حيث . لكن جهالة اهللا أحكم من الناسجهالةٌ، و

-٢١: ١ كور ١راجع (ميوت ابنه على الصليب أقوى من كل ما ميكن أن حتققه قوة البشر 
٢٥(.  

إذا جاءت النظريات لكي حتول حكمة اهللا وقوة اهللا إىل حكمة العقل وقوة ف  
ة العامل وقوة العامل، وبطُلت عثرة الصليب العقل، فَقَد الصليب قوته اإلهلية وصار حكم

وصار الصليب موضوعاً صاحلاً لقواعد املنطق وحكم الفلسفة، وبذلك مل يعد الصليب 
ملنطق، بل صار جزًء من املنطق ونظريات  ارسالة احملبة اليت تعلو على كل قواعد

وصار العقل  فَقَد الصليب قوته ،سيحملوإذا استوعب العقل البشري صليب ا. املعرفة
  .احملتاج إىل اخلالص أقوى من الصليب ينبوع اخلالص

  صليب وعدالة القانون الوضعيال
 خيتلف اثنان من البشر على أمهية القانون الوضعي يف ردع الشر واألشرار ال  

هذه حقيقة يقول عنها الرسول . وحتديد عقوبة مناسبة لكل عمل شرير مهما كان نوعه
ألنه خادم اهللا . ف السلطان، افعل الصالح فيكون لك مدح منهأفتريد أن ال ختا"بولس 
نه ال حيمل السيف عبثاً إذ هو خادم اهللا منتقم أل. ولكن إن فعلت الشر فخف. للصالح

 ليس بسبب الغضب فقط بل لهذلك يلزم أن خيضع  ل.للغضب من الذي يفعل الشر
 الطرق، طريق عدالة القانون ا يقف الصليب عند مفترقنه. )٥-٢ : ١٣رو (" أيضاً الضمري

الوضعي، وطريق العدالة اإلهلية، ذلك أن عدالة القانون الوضعي هل جزاء الشر لكي 
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وما . يستقيم اتمع وتنمو العالقات االجتماعية وجيد كل فرد األمان يف قوة القانون
 ويف ،أكثر الديانات اليت مجعت بني الشريعة اإلهلية والقانون الوضعي يف كتاٍب واحٍد

وما أسفار العهد . مقدمة هذه الديانات الديانة اليهودية نفسها األم اليت ولدت املسيحية
 سفري الالويني والتثنية إالَّ ذلك املزيج من شريعة أخالقية - وبشكل خاص -القدمي 

ق عليه ِلطهذا الوضع ي. وعبادة إىل شريعة تنظم كل شيء يف حياة اتمع العرباين القدمي
أي احلكومة اإلهلية اليت ال ينفصل فيها الدين عن " الثيئوقراطية"ء االجتماع الديين علما

والقانون الوضعي هنا هو مبثابة قانون إهلي يطبق باسم اهللا ومن أجل . احلاكم أو امللك
وهذا . محاية القيم واملبادئ الدينية نفسها مبا فيها العبادة والصالة والطقوس الدينية

. و ما جعل عقوبة الشر عقوبة توقع على املذنب سواء تاب أم مل يتبهلوضع بالذات ا
فشريعة العهد القدمي تعرف عقوبات ال تعفي منها التوبة، مثل عقوبة من يشجع على 

 )مثار األرض(كل إنسان من بين إسرائيل أعطى من زرعه "العبادة الوثنية أو يرتد عن اإلميان 
. )٢-١ : ٢٠ال (" فانه يقتل يرمجه شعب األرض باحلجارة )نعانيةإله اخلصب يف الديانة الك(ملولك 

ومثل . )١٧ : ٢١خر (" من يشتم أباه وأمه يقتل"ومثل عقوبة من يعتدي على والديه 
ال (" وإذا زىن رجل مع امرأة فإذا زىن مع امرأة قريبه فانه يقتل الزاين والزانية"عقوبة الزىن 

ل هلا عقوبة بايا ال جتُِد معها التوبة أو الرجوع عنها، هذه أمثلة خلط. )١٩ حىت ٩ : ٢٠
  .املوت مهما كانت توبة الشرير

هكذا تظهر حقيقة الثيئوقراطية يف اجلمع بني ما يعرف اآلن بالسلطة الدينية و  
مع بني السلطتني يف شريعة واحدة جعل عقوبة خطايا الزىن جلهذا ا. والسلطة املدنية
ولعل القارئ يذكر احلادثة املشهورة اليت ذكرها إجنيل . غفرةا بال مهواالرتداد وغري

يا معلم هذه "يوحنا عن املرأة اليت رفض املسيح له اد أن يشترك مع قضاا يف رمجها 
فماذا . وموسى يف الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم... املرأة أُمسكت وهي تزين 

من كان منكم بال خطية فلريمها أوالً "ولكن الرب قال عبارته املشهورة " تقول أنت؟
  .)١١-١ : ٨يوحنا (" اذهيب وال ختطئي أيضاً. وال أنا أدينك.... حبجٍر 

هكذا جاء املسيح يفصل بني اهللا وامللك، أو اهللا وقيصر وفصل بني احلكم و  
وبذلك . وبني عالج اخلطية وغفراا حسب شريعة اإلجنيل ،ةعلى الشر حسب الشريع
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ولعل أعمق ما . إىل جهة االختصاص وهي احملكمة والقانون الوضعي حتول القصاص
  :يعبر عن تلك الشريعة اجلديدة هي العظة على اجلبل

  
  إلجنيلا  ناموسال

 قتل يكون مستوجب احلكم من
  )يقتل(

  ن يغضب على أخيه باطالً مستوجبم
عدم املغفرة من اهللا حسب كالم الرب (احلكم 

  )٣٥ : ١٨نفسه يف مىت 
ل من ب تقاوموا الشر، ال   بعني وسن بسنعني

لطمك على خدك األمين 
  حول له اآلخر

  باركوا العنيكم. بوا أعدائكمحأ  ب قريبك وتبغض عدوكحت
  

مل ينكر املسيح حق التقاضي يف احملاكم، ولكنه اعترب هذا احلق هو آخر ما و  
كن " الرب يلجأ إليه اإلنسان، وهو أضعف احلقوق حسب شريعة اإلجنيل إذ يقول

..." لئال يسلمك اخلصم إىل القاضي . ا دمت معه يف الطريق ميعاًسرصمك خلمراضياً 
 أي احملكمة الروحية اليت يقول عنها -حمكمة القديسني " وكانت )٢٦- ٢٥ : ٥مىت (

ليس عند  و حيكم عند الظاملنيأنأيتجاسر أحد منكم له دعوة على اآلخر "الرسول 
ؤمنني؛ ألن القانون الوضعي مهما مل هي اليت حتكم بني ا-  )١ : ٦ كور ١(" القديسني

كان ليس يف استطاعته أن يعلن احملبة وال أن يقدم الغفران وال يشفي من االنقسام، 
لكن األخ "ولذلك يطلب الرسول أن حيكم احلكماء يف األمور اليت يختلف عليها 

لقاً ألن عندكم حماكمات فاآلن فيكم عيب مط. املؤمنني حياكم األخ وذلك عند غري
هذا العيب هو . )٩-١ : ٦ كور ١(" أنتم تظلمون وتسلبون األخوة... عض ببعضكم مع 

سلوك غري مقبول وال يليق مبن طلب غفران اإلساءة وجعل الغفران نفسه أحد جوانب 
اغفر لنا ذنوبنا كما "العبادة حسب كلمات الصالة الوحيدة اليت علمها الرب نفسه 

  ...".أيضاً نغفر حنن 
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كان من الضروري أن ترجم الزانية، وأن يطلب  حسب حكم شريعة موسىو  
الرب نفسه على الصليب عقوبة املوت ملن صلبوه ألم ارتكبوا جرمية قتل، ولكن الرب 

ر عذ، وهو "ألم ال يعرفون ماذا يفعلون"طلب املغفرة من اآلب والتمس هلم عذر اجلهل 
  .اتل أو الزاين من العقوبةقي وال أي شريعة؛ ألن اجلهل ال يعفي الال يقبله القانون الوضع

هكذا، عند الصليب انفصلت الشريعة الوضعية والقانون الوضعي والعدالة و  
وإذا . األرضية عن شريعة اإلجنيل، شريعة حمبة األعداء وامليل الثاين وغفران اخلطايا

الغفران يف اإلجنيل صار هو كانت شريعة موسى تقول عني بعني، وسن بسن، فإن 
تغفروا للناس زالم ال يغفر لكم أبوكم  إن مل"بول اإلنسان عند اهللا قالشرط الوحيد ل
  .)١٥ : ٦مىت (" أيضاً زالتكم

  دة الثيئوقراطية بقيام اإلمرباطورية الرومانية املقدسةعو
ل سياسي شجعه وباركه الخض الصراع السياسي بني روما وبيزنطة باستقمت  

ياسية عسكرية تنفصل عن الشرق وتعود سساقفة روما يف حماوالت دائمة خللق كتلة أ
 نوجاءت آخر حماولة غربية بالنجاح مبسح شارملا. العاصمة روما إىل جمدها القدمي

 Patricius يوليو مت إعالنه ١٦ ويف ٧٦٨إمرباطور على اإلمرباطورية الرومانية يف سنة 

Romanerumىل إالسياسي عن الشرق البيزنطي ضرورة العودة كرس هذا االنفصال  و
التشريع والقانون الوضعي الروماين القدمي، وضم إليه املشرعون اجلدد القانون القدمي 
الوارد يف سفري الالويني والتثنية مع أجزاء من سفر العدد لكي ينال القانون اجلديد 

ت يف حقيقة األمر ذات صفة  الرومانية اليت كانسةالصفة الدينية وحيظى مبوافقة الكني
  :وجاءت تلك النقلة اخلطرية مبا يلي. اًعدينية وسياسية م

  .كم سياسي باسم املسيح واملسيحية ح:الًأو
 الديين حتت سيادة األساقفة - االجتماعي - السياسي -حدة النظام القانوين  و:نياًثا

  .واألمراء وهو ما يعرف سياسياً بعصر اإلقطاع
اإلهلي، ووِلدت العبارة  تنظري بصياغة نظريات سياسية عن حق امللكدأ ال ب:لثاًثا

، "ظل املسيح"على األرض، كما أن أُسقف روما هو " ظل اهللا"الشائعة بأن امللك هو 
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وطبعاً ألن عقيدة الكنيسة تقول بأن املسيح هو اإلله املتجسد بات من احلتمي أن تنشأ 
 وأُسقف روما ألنه ما هو الفرق الدقيق بني مراء وملوك أورباألاحلروب الدامية بني ا

  ".ظل املسيح"و " اهللا ظل"
 هذه البيئة السياسية والثقافية وِلد الالهوت املدرسي، وأصبح أحد واجبات  يف:بعاًرا

هذا الالهوت هو إعادة تفسري العقيدة املسيحية بشكل سياسي يتفق مع الفكر 
 ختلق أي شك يف صالحية وأُلوهية النظام السياسي واستبعاد العناصر اليت من شأا أن

 نفسه خلدمة اإلمرباطور طاملا أنه يلبس تاجاً يعلوه صليباً وحيكم لويع اإلجنيطالقائم وت
  .باسم املسيح

 هذه األجواء كان من الصعب على املفكرين أن يقبلوا شريعة امليل الثاين يف  
حتقيق هدف واضح ظاهر املطلوب هو ن واخلد اآلخر والصفح عن الذنوب، وذلك أل
وملا كان اإلجنيل ال يقدم هذا .  مسيحيوهو إقامة حكومة مسيحية ونظام قانوين

النظام باملرة، بل يعتربه أقل بكثري من شريعة احملبة، وملا كان من الضروري أن يقوم 
نظام قانوين يعاقب املسيء والشرير بعدل القانون الوضعي أصبحت عقيدة الفداء 

ومل يكن لدى الذين عاشوا هذه .  عثرة يف طريق هذا التطور اجلديدنفسها هي حجر
الفترة أي رغبة يف إعادة النظر يف صدق اهلدف وانسجامه مع اإلجنيل، بل كانت 
الرغبة القوية هي أن يصبح اإلجنيل هو أحد أحجار هذا البناء نفسه بعد أن يقطع 

 التصور القانوين - فسه  حسب هندسة البناء ن-بشكل خاص لكي يدخل يف البناء 
  .للمسيحية حسب حكم األباطرة

  تاريخ فكرة دفع الثمن: ثانياً
 هلا يف ود ال وجرةنا هي فكلق إن فكرة دفع الثمن وترضية العدل اإلهلي كما  

.  يف القرون اخلمسة األوىل وغرباًاًات اآلباء شرقابكت الكتاب املقدس نفسه، وال يف
يذكره الكتاب املقدس عن الفداء والفدية والكفارة، ا مبوال جيب أن ختتلط هذه الفكرة 

ك لوع آخر ال عالقة له باملرة مبا حدث من تطور يف العصر الوسيط لتضوم اذهف
هلا بواسطة مارتن كاأشر نظرية اليت بدأت على يد القديس أنسلم، ووصلت إىل آخلا
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  .لوثر
لسابق اإلشارة إليه ا Grenstedليزي ب املؤرخ اإلجنا التاسع من كتصلفي الفف  

  :لف ما يليؤاملر ذكي )١(
برزت التعليم بالفداء أ يتلا فات قادة حركة اإلصالح هيؤلكانت م"

حركة ل فقب. يتهور الالكفال خبشكل ظاهر، وتركت أثراً واضحاً على تاري
 Penal يبو العقاأبديل املعاقب الة رياإلصالح كانت اإلشارة إىل نظ

Theory) تظهر يف شكل شذرات )شر عن البسيح بدالًا املاهلقوبة نع ،
لنظرية هي األرض ا هذه تمتفرقة، أما بعد حركة اإلصالح، فقد صار

  .)١٩٢ ص(" املشتركة ألغلب املؤلفني الربوتستانت
رة ك بروز هذه الفىل إدتاب التارخيية التالية، باعتبارها أسبلف األؤمليذكر او  
  :ربوتستانيتفكر اللهلا مركز الصدارة يف االواحت

  استعمال أوراق الغفران، وظهور سوق أوراق الغفران، هوساءةكانت إ "-١
  .)١٩٢ ص(" Meritsاالستحقاقات " بعث لشعور قوي بأمهية تعليم ةباثمب
كة  هو تعبري كاثوليكي سابق على حريهوما إل، )٢(سيح املدم ق استحقاو
 Meritsه مبوته على استحقاقات فسن وهو قائم على حصول املسيح ا،ح ذااإلصال

الذي متلكه الكنيسة  حللان اطلؤمنني، باإلميان واملعمودية واإلفخارستيا، وبسلمعطى لت
  .الكاثوليكية

                                                           
(1) L.W. Grensted, A Short History of the Doctrine of the Atonement, 1920. 

األرثوذكسية السائدة يف الفكر القبطي  ات غريبريعبري استحقاق دم املسيح هو أيضاً من التع تأن ظحالي) 2(
اف للخالص، ولكن إذن دم املسيح موجود، مستعد أن خيلص، وك: "حد املعلمني اجلدد أيث يقولعاصر، حامل

ولكن مع وجود دم املسيح هناك .. لدم احقاً هلذا تطئ مساللخالص شروطاً جيب أن تستوىف حىت يكون اخل
لينا أن نشترك ع: " ويقول".ن استحقاقات دم املسيح هلا شروط معينةألن، ذلك و، وأشخاص يهلكوالك هأشخاص

واملعمودية قد صريتك ابناً هللا، : "كما يقول". سيحمعه يف موته، حىت ال نكون بعيدين عن استحقاقات موت امل
قلناه إن دم املسيح شيء، ن  أبقلكننا نكرر هنا ما س: "ويقول". قاقات الدمح لنوال استاًقحتسموجعلتك 

سدد مطالب العدل اإلهلي، وإمنا أن نوجد أهالً  نإن كل ما نفعله ليس هو أن. واستحقاق دم املسيح شيء آخر
واملكان يعمل يف  فوق الزمانوة بيعإن الروح القدس بعمل فائق للط: "ويقول البعض أيضاً". املسيحالستحقاقات دم 

  ".سر العماد ويأخذ من استحقاقات موت املسيح ويعطينا
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ينوس، وكان كالمها سطثل أوغ م من اخلطية،عبلربا يشعر ثركان لو "-٢
  .)١٩٢ ص(" بدون نعمةم يرى أن اخلالص من اخلطية ال ميكن أن يت

أن مشكلة شخص معني، سوف تصبغ فكر مجاعة كبرية، ويصبح ى رنهنا و  
  .، وليس التاريخ أو التقليدهكليل جنإلاالختبار الشخصي هو معيار فهم ا

 طالسقوب –نسان اإلائم على أن  قيطوسيم العصر العلوكان ت "-٣  
 ص("  كامالً يتعذر إصالحهد فساداًء فقداناً كامالً، وفسيش قد كلف –

١٩٢(.  
رة بالذات مرفوضة يف الشرق؛ ألن العهد القدمي مملوء بقديسني فك الههذو  

ص وعاشوا حياة القداسة مثل يوسف وأشعياء، الاخل ةلكان دورهم كبري يف رسا
  .وغريهم

معموديته؛ ألا مل جتعله يشعر ية  فاعل يف نفسه يشكثركان لو "-٤
  .)١٩٣- ١٩٢ ص(" ن يقع حتت سطوة التجارب ألنه كابالطهارة،

ميان بعدل اهللا وجزاء اخلطية واخلطاة هو موضوع ال ميكن إلوكان ا" -٥
  .)١٩٣ ص(" يطلب قصاص اخلطاة مجيعاً هلياإل لدالشك فيه؛ ألن الع

 Augsburgان باسم اعتراف ميف باإلتراقرة من االع فلك ذؤلف بعدمليقدم او  
  :صالح حركة اإل لتعليمخصوهو مل

أن تنال  انعين هي – Forensic لقانويناسب االستعمال ح –ر ربلكي تت"
 account اب حسببسبالرباءة، وأن يطلق سراح املذنب، وأن جتعله باراً 

عطى لنا  ير،آخر، أي املسيح، هذا الرب اخلاص بشخص آخر شخص ب
  .)١٩٣ ص(" باإلميان

ح الشخصي من داخل سيبر املبسبب " انالتربير باإلمي"ِلد تعليم وهكذا، و  
  .سيطر الوصالهوت الع
  :Grenstedق ليحسب تعو  

"االستعمال التقين اهذ دِلو Technicalبولس،  لئاسر ن خالل ملتربير ل
 Term لحصطملوهو يعين اخلالص من احلكم على اخلطية، وصار بذلك ا
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رة كما استخدمه قادة حركة اإلصالح بصو. ربيرالتضوع و مبخلاصا
  .)١٩٣ ص(" طالوسي ة، وبوعي تام استخدموه ضد فكر العصرمباشر

 املؤرخ معىن هذا االصطالح املبين على بعض فقرات من رسالة ذايشرح هو  
  : إىل رومية، وحيدد معناه كاآليتسلوس بيدقال

 وإمنا خيص بر املسيح شر، الب بربال عالقة لهت حبي هو عمل إهلر التربي"
  .)١٩٣ ص("  ينقل إلينا بشكل قانويناًن حكمما لو كاوحده، ويعطى لنا ك

جيء لوثر وقادة حركة اإلصالح حتولت اإلشارات املتفرقة مبهكذا، و  
" البديل العقايب"معاقٍَب عنا، أو ما أصبح يعرف بـ كيح سملا والشذرات عن موت

وهذا موقف معروف يف تاريخ . وسيط نفسه الالعصريم إىل سالح حاد ضد تعل
لظهور مرة أخرى على نسية لمود فكرة معينة كانت مهملة وتعندما شرية، فعالب

وف رظالسطح، قد تصبح ذات فاعلية وأمهية وتأثري أقوى إذا ما استدعت ال
الذي قتل به ح اللسوهنا نرى كيف أفرز الهوت العصر الوسيط ا.. جتماعية ذلك اال

  :ركان التاليةألمنطق وتعليم العصر الوسيط برمته كان يقوم على ا نَّألنفسه، وذلك 
  .عتداٌء على اهللاطية اخلان إ: والًأ  
  . ميكن غفران هذا االعتداء إالَّ بترضيةال: انياًث  
ليت  اMeritsذه الترضية، وبذلك نال االستحقاقات ه حملسيا مد قدلق: الثاًث  

  .وصكوك الغفرانر األسرا ق توزيعها يف حسةني الكلكمت
 على هاقات بسبب العذاب الذي حتملحقد نال املسيح هذه االستلق: ابعاًر  

لصليب، وهنا بشكل خاص حتولت آالم املسيح، يف هذا اإلطار القانوين، إىل الترضية ا
 فعيدي رم عندما يسجن ويجلد ويعذب عن خطاياه وشروره، وهنا الذا ادفعهاليت ي

  . نفسهسيحو املة ههذه الترضي
  : قضية واحدة، وهيل هذا يفة اإلصالح، لكي ختتزل كركجتيء حو  
ل شيء، وقدم الترضية الشاملة، والثمن الكامل، ودفع كل سيح ك املقد دفعل  

  .رضي عدل اهللا، سوى ما فعله املسيحت ىأخريلة هذا بالعذاب والدم، وال توجد وس
 احلل يف االعتراف، طان، وسلطهر إلغاء املهي: كذلاملنطقية لة النتيجو  
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ب إىل قرار  الصليىرة واحدة، حتول موت الرب عللمة أو عباوبك. وذبيحة سر الشكر
وهكذا احتفظت حركة .  فاعلية، بل وجود األسرار الكنسية- ليس فقط -يلغي 
  :ه العصر الوسيط نفسه وهوب ءا جامب – حيةان  من–ح الاإلص

  .سيحاملطايا مبوت اخلن مث دفع قدل: والًأ  
  . الثمن هو العذاب واألمل والدمإن: انياًث  
ن تزعزع سلطان الكهنوت، صالح أ أخرى، استطاعت حركة اإليةاح نمنو  

وتقضي عليه؛ ألن املسيح فعل كل شيء، وأصبح اإلميان مبا فعله املسيح هو غاية احلياة 
املسيحية، أي عودة إىل املاضي، إىل الصليب، وفصل املاضي عن احلاضر، أي القيامة، 

  .وبذلك مت فصل الصليب عن القيامة اليت هي احلاضر واملستقبل



 ٧٦

  الثلثبحث اامل
  

  ساسيةألاصوص نلا
  وكالفن عن دفع الثمنر ند لوثع

  
  .طبعة الدولية األملانيةال: بعتني طا يف ذلك علىندمتعا  

Martin Luthers werke; weimar 1884. 

  .ية األمريكيةدوللالطبعة وا
J. Pelikan, Luther’s work, 1963. 

  غالطية،ةلاسرل  إن أغلب نصوص مارتن لوثر تظهر يف تفسريهظةع مالحم  
  :ورومية حيث يقول

ل خاطئ كب على جي: ناموس ويقولالء يت عليه اخلطية، جيضع وادمنعو"
 تصبح أنت نأوسيح أن تصبح الضمان،  أيها املتئأن ميوت وهكذا ش

لطبعة ا("  وأن حتمل العقوبة، و ها أنت حتمل أيضاً اخلطية واللعنة،ذنبامل
  .)٥١٧ص : ٢ملانية جملد األ

  :ضاًأي قوليو  
ستعبدين  مناأن اآلب الرحيم أننا حتت وطأة حكم الناموس، وأى رادمنع"
حيررنا من اللعنة، أرسل إبنه إىل  جد شيء آخر قادر على أنيو، وال نةللع

  : كل خطايا البشر، وقال لهعليهالعامل، ووضع 
  نتأ حف تصبوس
  ..حد اطرس اجلب
  ..طهد واملُجدف ضلس املُوب
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  ..زاين لاو ،فيي العنمولدا داود
  ..ئ طالص اخللا
  ..سقط يف الفردوس ي دم الذآ

 ء حيمل خطايا كل هؤاللذيشخص ا الحدة، أنت هووابكلمة و  
ء الناموس، ي جياوهن. كل هؤالء نعك أن تدفع الترضية شر، وعليالب

سوف توضع عليه كل خطايا ي لذ اجدت ذلك اخلاطئ وقد ل:ويقول
ملها، ولذلك عليك  اليت حيكلت ىوسى خرالبشر، ومل أعد أرى خطايا أ

اموس، ويذحبه، وعندما مت ذلك، لن اذهوهكذا يأخ. أن متوت على الصليب
 "وتملان م ، وحترر الكلةيد الفمتدمل كله من اخلطية، وقُامت تطهري الع

  .)لة غالطية املرجع السابقسافسري رت(
 دد يؤكسنء كلمات لوثر حتولت كلمات بولس الرسول إىل احتت إحيو  

 كلللوثري، أي صار القراء من اإلجنيليني يقرأون بولس من خالل لوثر، وبشيم العتلا
ولت هذه طية، وحتلرسول إن املسيح جعل خر ايث يذكح) ٢١ : ٥كو ٢ (اصخ

  .لما حتولت كلماته عن التربير إىل املفتاح الذي يفسر كل عقائد املسيحية مثالكلمات
  :رثول نارتالة غالطية يقول مرسلتفسري السابق ل ايف نفسو  

 ني بص لظمسيح سوف يصبح أعمل اإنح تعليم كل األنبياء صبا يكذهو"
خر آذي ال يوجد لا.. وادف زاين، السارق املستبيح لال، القاتبل لبشر، ا
فوقه يف اخلطية يف العامل كله، ألنه اآلن حيمل، ليس خطاياه الشخصية، بل ي

ر صاولكنه اآلن  ،هللا بنخطايا اآلخرين؛ ألنه هو املولود من العذراء ا
 لوثر كريذو(ملضطهد وا، دفحيمل خطايا بولس الرسول اي لذ ااطئاخل
ولكن ألنه أخذ  يا،األن املسيح ارتكب هذه اخلطس لي، ) آخر من اخلطاةعدداً

  ."يف جسده كل ما ارتكبناه حنن لكي يقدم الترضية عن كل هؤالء بدمه
  :باشرةم كلذ دالنحو، حيث يقول بعمت الفداء على هذا ر م لوثليحسب تعو  

ح، سيمل يسوع اهود احخطايا العامل كله قد وضعت على إنسان وت كانا ذإ"
ر مذنباً بكل هذه اخلطايا اليت اصد  ق املسيحوإذا كان.. خاصة بالعامل عد فلم ت
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واسطتنا  بارتكبناها حنن، فهذا يعين أننا قد حتررنا من كل هذه اخلطايا، ليس
  .)سابقالملرجع ا( "ملسيحا ةطساو استحقاق، وإمنا بحنن وال بأي

  :روث لالهوتية لتعليم مارتنالبادئ امل
  .اخل.. لص والزاين  وال بذلك القاتلراصية العامل كله و خطحسيملل ا مح:الًأو  
  .يح عقوبة كل اخلطاياسمل امل حت:نياًثا  
ب ح حتت وطأة حكم الناموس كخاطئ حكم عليه اآلسيات امل م:لثاًثا  
  .باملوت

حظة أنه ال يوجد فرق يف معىن هاتني مالع م(ح الترضية والفدية سيفع امل د:اًبعرا  
  .)سقدملا الكتاب جود فروق كثرية يف وغمر  لوثر عندنيلمتكال

ح استحقاقات خاصة لإلنسانية مبوته، وأهم هذه سيسب امل ك:مساًخا  
  .االستحقاقات هي نعمة التربير، وعطية الغفران

س الكنيسة املشيخية املعروفة يف مصر سؤم نفل لوثر سار كاطىخعلى و  
م اخوتنا اإلجنيليون يف مصر أهم رج مل يتفةعرومألسباب  وة،ليباسم الكنيسة اإلجني

)١(رح العقيدة املسيحية كتبه كالفن، وهو من جملدين شلب اتك
The Institutes of 

Christian Religionفن ال لاك تاروعبا. غة اإلجنليزيةد له عدة طبعات باللوجالذي ت و
ظاً لف –ف ساأل عم – لفتختتلف عن لوثر، ومع ذلك فسوف نقدم فقرة واحدة ال خت

  :كسية يف مصر، يقول كالفن األرثوذيقال عندنا باسم اعم راًوهجو
دل مطلق، وال يستطيع أن حيب اخلطية اليت حيفظها لنا عنده،  ع هوهللا"

ما فينا من طبع  الًوأ. . يستحق كراهية اهللا ولذلك فكل واحد منا فيه ما
 ل، بهر نظني يفذنبم انوجيعل ،اهللاد كل هذا ض. فاسد، وثانياً حياتنا الشريرة

جد تعارض دائم ال ميكن مصاحلته بني عدل وحيث يو .. نولد لدينونة جهنم

                                                           
لكنيسة اإلجنيلية املصرية عن تعليم كالفن، ويؤكد صلة  ار كتابات كالفن بشكل خاص يكشف ابتعادنشن إ) ١(

ا ر ومر والتاسع عششع  مؤِسسة الكنيسة اإلجنيلية املصرية بالنهضة اإلجنيلية يف القرنني الثامناإلرسالية األمريكية
  .دئ حركة اإلصالح يف القرن السادس عشربا مهمبتعاد عن أ امنة رافق هذه النهض
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 بشكل كامل انلن يقبأ –طاة خ اا دمنم –يستطيع  اهللا واخلطايا، فإن اهللا ال
ويرفع كل املوانع ويصاحلنا معه، دبر فديةً يف  ةوادعلوهكذا، لكي يزيل ا. هعند

وغري حىت أننا حنن النجسني  ،انيشرير فهو  يزيل كل ما يموت املسيح، الذ
م حيوإذا وجدنا أن اهللا صاحل ور.. نقياء، نظهر بارين وقديسني يف نظره األ

ده، هو الذي استطاع أن إن املسيح وح: معنا، فهذا هو ما جيب أن نؤمن به
  كسبهي، وبواسطته على مغفرة اخلطايا، وأن مينح لنا هذا الغفران الذانل لصحي
  ).٣فقرة  : ١٦ل فص : ٢لد جم( " اهللابض غأا بعد أن هدنل

  :ن، التحليل احلقيقي، ليس ِحل غفران اخلطايا، بل كما يقوللفعند كاو  
 عن الذنب الذي) املسيح(نه اه مذنلذي أخ اAbsolutionتحليل الهو ا ذه"
ن اب رأسعلنا أهالً للدينونة والعقاب، والذي نقل كله، ووضع على جي ناك
نا من ذنوب وغضب وانتقام اهللا، قد حوله ابن اهللا إىل يعلو ا هل مك..  هللا

  .)٥ فقرة ١٦ : ٢سابق جملد الملرجع ا( "نفسه
  :فن السؤال اهلاماليسأل كو  

ين ذلا يف  غضب اآلب، وهو الذي يشفعاملسيح موضوعح يصبف يك"
 اإلهلي دلع اليغضب عليهم اآلب؟ وحنن جنيب ونقول بأن املسيح محل ثقل

 "ضب اهللا، ومعاقبتهعالمات غذب بيد اهللا، فاخترب كل ع، و ضربماعند
  .)١١فقرة  : ١٦سابق الملرجع ا(

  ةشيحا
 من لوثر ا من كل ما سبق أن املبادئ الالهوتية واحدة عند كلح لنتضي  

وكالفن مع فارٍق كبري، وهو أن لوثر ينسب القتل والسرقة والزىن كخطايا محلها 
 ويقبل فقط باإلشارة إىل اخلطايا بشكٍل عام، كل ذنعيترفع كالفن  ام، بينحاملسي

أُرثوذكسية يظن الذين كتبوها ة ولكن كالمها يؤمن ويعلِّم مبا نقرأه يف مؤلفات قبطي
  .سية، أو أا التعليم الذي دون يف الكتاب املقدسأا تعليم اُألرثوذك

شارة إليها إل اررواليت سوف نك اها إلينيقة التارخيية الظاهرة واليت أشرقاحلو  
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هي أن املبدأ الالهويت الواحد الذي حيكم تعليم كل من لوثر وكالفن هو ضرورة انتقام 
ك ال جيدي إذ ال ميلك ل اإلهلي من اخلطاة وتوقيع أقصى عقوبة، وحيث أن ذلعدال

 ن اهللاأضي العدل اإلهلي، فقد تصور هؤالء ري نأ –كانت قدراته  امهم –اإلنسان 
، أي يعذب نفسه من أجل اإلنسان، واعترب هؤالء أن هذا هو منتهى هناب بِبلَ أن يعذقَ

 هي أن اهللا مل -ا التعليم ذه يف –هرة بكل وضوح ظاالرمحة واحملبة، بينما احلقيقة ال
رف الغفران باملرة، وإنه ال يعفو بدون مقابل، وال يعرف الصالح واجلود الذي يع

 بدون مقابل وبدون -اسطفانوس  لمث - ء يغفر الشهداامدسه عنفيعرفه اإلنسان ن
ترضية وبدون اعتذارات، بل يصل األمر إىل أن يدفع كربيانوس اُألسقف والشهيد 

رياً عن الغفران واالمتنان ألنه منحه فرصة قطعةً ذهبيةً للجندي املكلف بقطع رأسه تعب
  .االستشهاد
النتقام ا دسقي الذي -عليم تلا هذا س تبقى القضية األكرب وهي انعكاذاهكو  

 على سلوك القادة والشعب معاً، فال يوجد جمال للعفو أو الغفران إالَّ بعد السحق -
تقامية اليت هي ضد ونترك هذه التصرفات االن......  على صفحات اجلرائدريوالتشه

  .املسيح حلكم القارئ
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  ابعلر اثحبامل
  

  لقانوين الغريب اخلاص مبوت املسيح التعليما
  ةالهوت األسرار الكنسي أثره يفو

  

كة اإلصالح، بل أن ت حرن يدرك تطور منطق الهوأعلى القارئ ل ن السهم  
ر فإذا احنص. ي أو تارخير الهويتلسابق دون العودة إىل مصدم التعليج ايستخلص نتائ

 بضغرضاء إ –ترضية العدل اإلهلي : اخلالص كله يف ما مت يوم اجلمعة الكبرية، وهو
يب، لصل على اكل هذا مت.. فران غلا  علىحلصولا –من والفدية ثلاقدمي ت –اآلب 

 الهوت العصر الوسيط، عدهذي أب الالروح القدسة رك ش دون-ب واالبن آلومت بني ا
 عن شرح العقيدة يف الكتب املدرسية يف تب إالَّ فيما يكاإلصالح،هوت عصر وال

  ماذا بقى من خالص يقدم بعد ذلك للبشر؟:  فإن السؤال امللح هو-العصر الوسيط 
ألقنوم او، بوم األول اآلنقبني األ لى مستوى العالقةع مت دقخلالص  اذا كانإ  

خلالص هو موضوع ذلك أن اترضية والفدية، فإن معىن  ال اآلبنال االبن، لكي ياينالث
ال يؤثر يف كيان اإلنسان نفسه، وفضالً عن ذلك فإن هذا االجتاه له تأثريه الضار على 

  :األسرار، حيث تتحول إىل
، وما علينا متؤمن، فكل شيء قد ملا لقع عقلية حتدث يف رىرد ذك جم:الًأو  
  .الل العبادة خمنث حياء ما حدإو، ركإالَّ التذ

إىل رموز ملا ،  األسرار عند القادة الراديكاليني، مثل زوينجليلتوقد حت ل:نياًثا  
حدث تؤكد لإلنسان أن ما قَِبلَه يف قلبه، وهو ما حدث يف املاضي، هو ما يراه اآلن 

ومع أن لوثر اختلف مع .. يا تسراإلفخا واخلبز واخلمر يف ،ةيدوميف الرموز، املاء يف املع
ألسرار لديهم  أن اإالَّ يف خصوص هذا املوضوع، نيباقمع الفن  واختلف كالي،جلنيوز
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ن نقع باملرة يف خطأ التعميم، هي الذكرى والرمز ملا حدث،  أ ودون- بشكل عام -
النتيجة احلتمية  يه هذه. ر العقليذكوى الت سوليس هلا أي عالقة مبوت املسيح وقيامته

ري د غر وجوشكليف كأس سر اح سيمل وجود دم احيصب فع الثمن، حيثدب لتعليمل
كبرية على الصليب، وهكذا اللثمن لآلب يوم اجلمعة رة دفع اقانوين، بل ضد منطق فك

  .يفقد دم املسيح فاعليته يف سر الشكر
انتهى، يصبح و ثدح اول كل ذلك إىل جمرد رمز يذَكِّر اإلنسان مبتحندما يع  

احملبة ن  إعالل يفبمجعاً للماضي واحلاضر واملستق سليو  املاضي فقطىلإ ء عودةاالفد
نا كشخص إهلي متأنس، وليس كفكرة يف عقل اإلنسان، ملسيح رباإلهلية يف يسوع ا

كإله يعطي حياته بالروح القدس يف الليتورجية ومن خالل االلتصاق به والشركة يف 
  .جسده ودمه األقدسني
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  امسخل اثحبامل
  

  التاريخ الكنسية رسدم قدن
  اإلصالحلعشرين لتعليم حركة  ارنقلا يف

  

التاريخ الكنسي يف الغرب  صالح مبجيء مدرسةإلا ةكر ساخناً حلقداء النج  
يف  وكان أول نقد علمي. يطانيابررت يف طوانيا، مث تأملت عاأصالً يف جاملدت اليت و

 أستاذ التاريخ الكنسي السابق جبامعة كامربدج والذي طُبع عدة هو كتاببريطانيا 
  :طبعات

J.F. Bethune-Baker, Early History of Christian Doctrine, 1903. 

 يةدد أو نظرحم يملعال يوجد ت: "فلؤول املقلفداء والكفارة ياع ضوومعن و  
ص (" استغرق هذا وقتاً طويالًقد  ف)اخلمسة قرون األوىل( وىلور األلعصالفداء يف ان ع

٣٢٧.(  
 احلكم  الطويل، هو الزمان الذي سبق ربط الالهوت بنظرياتقتذا الوه  

  .ة املقدسةينامورلوالسياسة يف أوروبا مع ميالد اإلمرباطورية ا
 ائسوات سائر كنصل وةورجيات القدميلليتلذين درسوا اا ل كحظال لقدو  

د يف هذه الصلوات وجعشر وما بعده أنه ال ت الثالث ة شرقاً وغرباً حىت القرنكوناملس
، أو ترضية للعدل اإلهلي، أو أية عبارات أو إشارات لدفع فدية لآلب على الصليب

 غاب ففكي. )١(كل القداسات الشرقية والغربية معاً  يف كلذاحتمال العقوبة عنا، و
يت وضعت مع بداية احلياة املسيحية يف الت سالوات القداصعن  هذا املوضوع برمته

                                                           
  .م٢٢٦أقدم الليتورجيات الغربية وصلنا يف مدونة التسليم الرسويل للقديس هيبوليتس الروماين حوايل )  1
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اخل؟ وهي صلوات نشأت يف داخل .. مصر وسوريا واليونان وإيطاليا وآسيا الصغرى 
  : من كتاب٧٧راجع هذه املالحظة يف صفحة (. ت خمتلفة لكنائس خمتلفةثقافا

Gregory Dix, The Shape of The Liturgy, 1947.) 

  :ة أدنربمعةصالح يف جااإلة ركاذ الهوت حتس أتاظحمال: الًأو
John Mc Intyre, The Shape Of Soteriology, 1992, pp8ff. 

ة أدنربة، وهو أحد الالهوتيني اإلجنيليني ذ الالهوت املعاصر يف جامعتاقول أسي  
  :البارزين

خذ ؤت جيب أن  عند اآلباء، فالةرافك وا كلمة فدية، أدنإذا وج"  
مدارس  والوسيطر ي ساد مدارس الالهوت يف العصذل اىنبذات املع

قول هو هذه  نالهوت اإلصالح الربوتستانيت، ورمبا كمثال صارخ ملا
 بدمه، وقدم ربانا الفد"القديس ايريناوس الفقرة ألب الالهوت املسيحي 

 اآلب علينا لكي حور بكسنفسه عن نفوسنا، وجسده عن أجسادنا، و
أن الرب  وقد استطاع. نساناإلبني اهللا و ةركشلاالحتاد وا) ينبي(ؤسس ي

 كل تهنه جاء لكي جيمع يف ذاالصنا، إيصنع هذا عندما دفع مثن خ
  .)٢، فقرة ١ : ٥ات طقد اهلرض(" )اجلنس البشري(بشرية آدم 

القديس  نأ درب أن نقفز بسرعة إىل استنتاجات غري صحيحة  جيولكن ال
 يئة من بفهاثمن كما نعرالع دف ألن فكرة ،دديجلأخذ عبارات من العهد ايايريناؤس 

مث بيئة الكنيسة األوىل ال يوجد بينها وبني ما شاع يف القدمي، اآلباء الرسل، أي العهد 
لذلك ال جيب إطالقاً التسرع واالستشهاد بعبارات من و". يط أية عالقةالعصر الوس

يصنع هذا عندما دفع مثن أن الرب  استطاع"كتابات اآلباء مثل عبارة القديس ايريناؤس 
ألن املعىن واضح وهو الكالم عن اخلالص، وليس عن إرضاء اآلب أو "  الصناخ

كتابات اآلباء الشرقيني كلهم دون استثناء هذه معاٍن غائبة متاماً عن . احتمال الدينونة
والدليل على ذلك هو غياب الفكرتني التني تعتربان اُألطروحة الكاملة لتعليم العصر 

  :الوسيط، ومها
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   احتمال غضب اآلب-١
   دفع الثمن لآلب-٢

  .وكلتا الفكرتني مها أساس تعليم الفداء والكفارة يف العصر الوسيط

  تناتستو، وجوهر اخلالف بني الكاثوليك والربربير باإلميانلتا: اًيانث

  :)١(اآلباء  دنميان عباإلر التربي - ١
  اآلباء، فقد قدم اآلباء عدةعندر يربتل دراسة مطولة عن موضوع اىلتاج إحن  
وهو ما نقدمه هنا يف اختصار مرجئني إلصالح، ة مل تناقش يف عصر حركة امنقاط ها

  :)٢(ضوعالتفاصيل إىل حني التعرض هلذا املو
يت فيها ينـزع املسيح لمودية املقدسة، اعملا يف التربير باإلميان الحنن نن -١  

 –ري كبلالس كري –ألورشليمي  السريك(قدسة  املرةابلا نا الطبيعةل يالطبيعة القدمية، ويعط
  .)لة رومية ليوحنا ذهيب الفماسرفسري ت –وكية دابباء كآ

ه من خطاياه، عند حد معني، أو عند  تربير اإلنسان، أي تطهريقفال يتو -٢  
 س يف الصالة ويف التناول من جسد الرب ودمهدنه عمل الروح القأل ؛نيعوقت م

  .)الرسويل سوثناسيا – بريكلاريلس ك – يتهو الالسويورغري غ– دقس املتوحرم(
و عطية تطهر وحترر اإلنسان من  هج أن التربير يف الشرق، نستنتقبومما س -٣  

، وتدوم )كل اآلباء(فاسدة لا ةعيب، ومن وراثة الط)جتسد الكلمة ألثناسيوس(حكم املوت 
هذه العطية؛ م دووت، ) الفميب، وذهبريكريلس الك(ألا عطية أبدية بال ندامة أو تراجع 

بل هي ،  موت الرب وقيامته فقطيست مثرة بالروح القدس، أي أا لبا توهأل
فسري ت – لروح واحلقاب لسجودا – شرح رسالة رومية كريلس الكبري(عطية الثالوث القدوس 

                                                           
ت يف جامعة أكسفورد دراسته عن تاريخ التربير باإلميان، وكتب بشكل موجز عن هوالالاتذة أسد حأ شرن) 1(
  :راجع.  دون تفصيلاءاآلب

A. Mc Grath, A History of the Christian Doctrine of Justification, Cambridge University 
Press, 1986.  

  .الدراسةراجع الفصل العاشر من هذه ) 2(
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  .)إجنيل يوحنا
  :ف بني الكاثوليك والربوتستانتالاخل رهجو - ٢

 الربوتستانت حول نتائج موت املسيح على الصليب،  معيكلوثاكالف  خيتلمل  
، ولكن اخلالف هو حول نقطة فنياإلهلي مقبولة من الطرة العدل ألن نظرية ترضي
  :داًواحدة هامة ج

 واستخدموا ،"يعطى"ر ين الترب إTerentثوليك يف جممع ترنت كاقال ال -١  
 ىلربوتستانت عل أصر اينما بImputedلغة اإلجنليزية لا الكلمة الالتينية اليت دخلت إىل

ظل لإلنسان رصيد من بر املسيح حيسب ي أي أنه ،accounted" يحسب"استخدام كلمة 
  . احلاضرله حىت إن مل ينله يف الزمان

ر املسيح يوهب يف ب؛ ألن "طاء الربعإ "لوح ، تظل نقطة اخلالفيلوبالتا -٢  
 هام رعل للكنيسة دوجيا  مطية، وهوو ع فه،اتياملعمودية واملريون واإلفخارس: األسرار

أما إذا كان التربير . موضوع اخلالص، حسب التعليم القدمي الذي تتمسك به روما يف
  .ي دور للكنيسة طبقاً للمفهوم الربوتستانيت، فال يوجد أ"حيسب"

نسان إلن ا عاًضرية ترضية العدل اإلهلي واحتمال العقوبة عونظسبب بو -٣  
 ال جمال - رار يف خالص اإلنسان، وبشكل عام سدور األ  حركة اإلصالحدةقار أنك

ن  ال تعطي حركة اإلصالح بفروعها الثالثة أي جمال لألسرار؛ أل- فيه للخطأ باملرة 
وبكل أسف ساد هذا التعليم يف األوساط . كل شيء مت وانتهي يوم اجلمعة الكبرية

  .القرن الثامن عشر، وتسرب إىل بعض املقاالت القبطية األرثوذكسية يف ةيلاإلجني
ني آراء زعماء حركة بالً من و هو األكثر قبلينجويزي كان رأ -٤  
 مت متاماً بكامله يوم كان يرى أن حساب بر املسيح للخاطئح، حيث اإلصال

كونه  ال فاعلية له إالَّو هل ةمالصلبوت، وبالتايل فإن كل ما حيدث بعد ذلك ال قي
  .اإلجنيليني يف مصرنا خوتإ ثراحتفاالً وذكرى عقلية، وهذا هو الرأي السائد عند أك

  :إلصالح وحركة اودة إىل فكر العصر الوسيطعئج النتا: اًثالث
ريب الواحد من خالل الهوت وكتب حركة اإلصالح ذا ساد هذا الفكر الغإ  



 ٨٧

اليت يروج هلا بعض اإلكلريوس القبطي األرثوذكسي يف الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
ا يف ذات نعقلك قد دخلنا من ذات بوابة العصر الوسيط، ووذيف مصر، فإننا نكون ب

يت انوين الجلزاء القترضية والعدل والنظرية ا  الذي تفرع منيمعقاللالهويت ل ادجلا رئب
عصر الوسيط ابتداًء من أنسلم، وبالتايل نكون قد تنازلنا عن الوِلدت ومنت على أرض 

رية، ويف الشرق، والذي يعرب دذي ولد يف اإلسكنلا ءابكل زخم الهوت وفكر اآل
  .يةقيدة املسيحعلاأصدق تعبري عن 

كما سجله  باإلفخارستيا صصل اخلافري أن نكتب الرولض ا منانهكذا كو  
يسة، وكما سلمته لنا الليتورجيات األرثوذكسية لكي نؤكد أن اخلالص ليس باء الكنآ
يا ونوجد حن هب يذمت على اجللجثة وانتهى، بل هو شخص يسوع املسيح ال" حدثاً"

سه الذي  نفهوو ،ةم نفسه النعوهفوما هبة وعطية اهللا لنا إالَّ املسيح نفسه، . ونتحرك
  بواسطة أُقنوم االبن يف لناىعطألننا ننال حياة إهلية، ت  القدس،حوه نتقدس بالروبه في

  .)١( الروح القدس يف أُقنوم االبن املتجسد مأُقنوم الروح القدس، أو بواسطة أُقنو

   يوم اجلمعة، والشركة يف الطبيعة اإلهلية متيالذ  اخلالصبنية قاللعا
الشركة يف الطبيعة "د  ضنرب الشعواء املستعرة اآلحل القارئ أن اركوف يدس  
ما هي إالَّ التطور املنطقي والطبيعي لصياغة العصر الوسيط لنظرية الفداء، ألن " اإلهلية

ق والبحث طنمل اسيقايخيضع مل، Event" حدث"الفداء يف الهوت العصر الوسيط هو 
لروح  امبأُقنو دتجسامل الشرق هو الشركة يف أُقنوم االبن فداء يفلالتارخيي، بينما ا
، ومقياس "السر اإلهلي"ا عطية اآلب، وبالتايل خيضع الفداء ملقاييس مهالقدس، وكال

امللكوت وقانون أو شريعة روح احلياة يف املسيح يسوع، وهو ما جيعل اخلالف بني 
س ما أُعِلن يف أُقنوم االبن املتجسد سا ألىالهوت عل ابني فالرب هو خغلاو قرالش

 األسرار، وبني التعليم الغريب الذي يضع أساساً قانونياً بالروح القدس وما يوهب يف
بل إن ما هو أخطر من ذلك هو أنه إذا كان الفداء قد مت وكمل يوم اجلمعة . للخالص

 وانتهى يف مت ثهو حدو –بعض اإلكلريوس من األقباط األرثوذكس  لوما يقك –
                                                           

  . عطاء احلرية وحرية احملبةيافخارستإلا:  األخري من هذه الدراسةصللفا عاجر) 1(
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الطبيعة اإلهلية؛   يفةك إىل شرة إشار أية الصليبىلع حيساملاضي، فليس يف موت امل
 عدل اآلب، ويف ذلك اختٍزل كل اخلالص رضيوييا طااخلملسيح كان يدفع مثن األن 
أال يبدو عزيزي القارئ أن احلرب الشعواء ضد موضوع الشركة يف الطبيعة اإلهلية .. 

عليم بر التامن ونلتيع به من يداني يهي النتيجة الطبيعية املنطقية للتعليم الربوتستانيت الذ
  وذكسية؟ثية األرطيف كنيستنا القب

   املعاصرةيةالدراسات الربوتستانتيف " الينن عكا ذيال كصال"
حالياً من الهوت الشرق وتعليم ) يف الغرب(نائس الربوتستانتية لكقترب ات  

الوسيط  رصعلا اآلباء بشكل ملفت جداً للنظر، ويف حماولة جادة للقضاء على خملفات
ات كلمالاملعاصرين ننقل هذه  وتستانتدراسة أحد الربن وع، ح نفسهالصإلر اصوع
: ٢كولوسي (" إذ حما الصك الذي علينا يف الفرائض: "يشرح ا نص الرسول بولسيت ال
  :)١( Anthony Byattيقول األستاذ أنتوين بيات . )٢٤

عونه مطالباً مسي نيذ القديس بطرس للوليقة نصرة مباشرعلام يوعد ب"
ىل  إارجعوا وتوبوا" األموات بنيمنوا باملسيح يسوع القائم من م بأن يؤهإيا

ي  أεξαλειφο والفعل اليوناين )١٩ : ٣أع (" اهللا لكي تمحى خطاياكم
. باًمكتون نقرأ ما كان أ او ميحو متاماً ما هو مكتوب حىت يتعذر علين أيزيل

 ريصليب كب ق بشطبها، أو وضعئن الوثامويف العصر احلديث حنن نتخلص 
ث جند يف حيملسيح  اسة معروفة يف عصرارلوثيقة، كانت هذه املمعلى ا

بعض الربديات اليت مت العثور عليها يف عدة أماكن، أن الوثائق التجارية 
ف ر حاهلينة كانت توضع عوهروالصكوك اخلاصة بالديون والعقارات امل

Xوأ ،ينليونا ادق فمعلق يف حياناً كانت تمري لكياها املسيكان عام، وت 
ق تغسل من الكتابة رات األوانوأحياناً ك. محيد يعرف الكل إن الدين ق

  .لكي يعاد استخدامها لغرض آخر

                                                           
)1 (A. Byatt, New Testament Metaphors, 1995, p 188.  
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ب الرسول بولس إىل كولوسي كان يتكلم عن الناموس كتعندما و  
ل الرسول قو يلكناموس، ولذلى الاملوسوي وعن أثر موت املسيح، ع

بكل ما حتتويه من شروط ملكتوبة وثيقة الأو غسل الصك أو ا لقد حما بولس
 وإذا قلنا )١٤ : ٢كولوسي (لقوى املعادية لنا  ا كانتليتومطالب قانونية وا

، فإننا نقترب "حمو الوثيقة أو الصك املكتوب"إن النص ميكن أن يترجم إىل 
سيح، نوا باملمُألمم الذين آ لتبيكلرسول كان ان أل، املعىن املقصود نم

 الناموس املوسوي ناوهو يعين ه"  أو ضدناعلينا"رة  من عباهوهو ما يقصد
ولكن : وقد جيادل مسيحي ويقول. وكل ما فيه من فرائض وقواعد قانونية

؟ "يحم"الناموس ال زال يف الكتاب املقدس، فكيف ميكن أن يقال أنه 
اهللا واإلنسان،  نيب ةقاليت تنظم العالة قوال يعد هو مل نهإ: ولكن اجلواب

لمنا إياه املسيح يف الصالة اليت يعا الغفران يف املسيح، وهذا ما ننا نلنأل
  ".)١٢ : ٦ىت م(" ..ا علينا مغفر لناا"أعطاها لتالميذه، 

  :الكنيسة اجلامعةت هذا هو صوو  
  "يانا أيها املسيح إهلنا، وجنناطاق صك خمز"

  



 ٩٠

  الثاين صلفلا
  

  الفداء والكفارة والعدل اإلهلي
  حسب الدراسات الربوتستانتية والكاثوليكية املعاصرة

  

  :قدمةم
كانت بداية إدراك أمهية العودة إىل األصل العرباين واليوناين للكتاب املقدس   

قد سبقت عصر اإلصالح حبوايل نصف قرن من الزمان، انكب فيه علماء أُوروبا على 
وكان أول . اقة ُألصول الكلمات الالتينية املستخدمة يف الالهوت الغريبدراسات ش

م، أي بعد حركة ١٨٨٣عام  Cremerقاموس ملفردات الكلمات اليونانية قد وضعه 
وتوالت الدراسات حىت استقرت اآلن على الدات العشرة اليت . اإلصالح بقرنني

م ١٩٣٢ عام Gerhard Kittleللوثري أشرف على إصدارها باألملانية العامل اإلجنيلي وا
  :م بعنوان١٩٦٣وصدرت تباعاً باللغة اإلجنليزية ابتداًء من عام 

The Theological Dictionary of the New Testament 

مل يتوقف البحث عند هذه اموعة، بل استمر بعد ذلك، وصدرت الطبعة األوىل من 
  :م بعنوان١٩٧٨الترمجة اإلجنليزية لثالثة جملدات يف عام 

The New International Dictionary of the New Testament Theology 

وغين عن البيان أنه . م١٩٧١وهي ترمجة لألصل األملاين الذي صدر بنفس العنوان عام 
مع إصدار كل قاموس تولد مناقشات علمية لغوية وتارخيية، أحياناً حامية، وأحياناً 

  .عىن الدقيق للكلماتهادئة وذلك بغرض استخالص امل
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   املسامهة الكاثوليكية- ١
  : دراسة بالفرنسية حتت عنوانCeslas Spicqقدم األب الفرنسي الكاثوليكي   

Notes de Lexicographie Neo Testamentaire. 

م، وهو أحد علماء العهد اجلديد الذين نشروا أهم دراسة ١٩٧٨ونشرت عام   
د اجلديد، وقدم العديد من النصوص اليونانية من العصر لغوية وتارخيية عن احملبة يف العه

الكالسيكي على أمل أن تسهم يف إيضاح العالقة بني العهد اجلديد، واللغة اليونانية 
السائدة يف البيئة اليت انتشرت فيها املسيحية، وكيف تطورت املصطلحات والكلمات 

  .بسبب خصوصية رسالة اإلجنيل
  نانية يف مصر الدراسات اللغوية اليو- ٢

 هو أول من – جبهوده الذاتية –كان أُستاذنا الدكتور موريس تاوضروس   
وجاء الزخم مع . نشر عدة دراسات عن النصوص والكلمات اليونانية باللغة العربية

دخول مركز دراسات اآلباء بالقاهرة حلبة ترمجة نصوص اآلباء األمر الذي أتاح 
رف على فكرهم من خالل نشر الكثري من النصوص للقارئ العريب اال واسعاً للتع

  .عن أصول يونانية، أو عن ترمجات أخرى
ولكن تبقى املسامهة القبطية األرثوذكسية ضئيلة جداً بعد تراجع برامج   

الدراسة يف الكلية االكلرييكية ومعهد الدراسات القبطية، وإمهال نصوص اآلباء بشكل 
املؤلفات الالهوتية األرثوذكسية املعاصرة للروس ملفت للنظر، واهلجوم املتواصل على 

اخلالف اخلريستولوجي الذي كنا قد : واليونان األرثوذكس، والعودة إىل امللف القدمي
أكدنا يف السنوات املاضية على إائه باعتباره جمرد سوء تفاهم نتج عن تنوع معاين 

  .مثيله االنطاكيكندري عن سالكلمات اليونانية واختالف النظام الالهويت ال
   عودة الكنيسة اإلجنيلية خارج مصر آلباء الكنيسة اجلامعة- ٣

بدأت الكنيسة اإلجنيلية خارج مصر باالهتمام بدراسة اآلباء منذ نصف قرن   
وساهم اإلجنيليون بدراسات جيدة التقت مع مسامهة األجنليكان يف ضرورة . تقريباً

جلديد من خالل عظات وشرح اآلباء الذين العودة إىل قراءة األصل اليوناين للعهد ا
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كتبوا باللغة اليونانية، وهم كل آباء الشرق يف مصر وغريها، وكرست أكرب دار نشر 
إجنيلية يف الواليات املتحدة جهودها لنشر تفسري العهد اجلديد كله من خالل كتابات 

إجنيل : اعاًآباء الكنيسة اجلامعة وصدرت سبعة أجزاء حىت كتابة هذه السطور وهي تب
ومن العهد .  رساليت غالطية وأفسس، والرسائل اجلامعة– رسالة رومية –مرقس 

  :القدمي سفر التكوين والالويني والتثنية، وذلك حتت عنوان
Ancient Christian Commentary on Scripture by Gerald Bray. 

  :تقسيم
تغري بعد، فمازال إذن هذا هو احلال خارج مصر، إالَّ أن الوضع داخلها مل ي  

تعليم الكنيسة اإلجنيلية املصرية ومن يأخذون عنه متجمداً عند التعليم املدون بكتاب 
وال شك أن هذا التعليم خيتلف جذرياً . م١٨٩٥علم الالهوت النظامي املطبوع عام 

عن تعليم اآلباء مما خلق شقة بعٍد بني ما نتفق عليه من عقيدة، وما خنتلف فيه من 
س املمارسات السرائرية، األمر الذي نعرض له يف مبحث أول، ومن مث يف شروح مت

 – بني علماء العهد اجلديد –مبحث ثان نعرض للجدل السائد يف الدراسات املعاصرة 
لألصول اليونانية لكلمات الفداء والفدية والكفارة، وذلك دف العودة إىل تعليم 

  .اآلباء



 ٩٣

  املبحث األول
  

  اإلميان املسيحي
  بني العقيـدة، والشـرح

  

  اإلميان املسيحي الذي ال خنتلف عليه
  . اهللا واحد وثالوث:أوالً
  . املسيح له اد هو ابن اهللا، واإلله املتجسد:ثانياً
 املسيح هو املخلص والفادي الذي مات ألجلنا لكي يبيد اخلطية :ثالثاً

  .واملوت، والذي قام حياً
  .يي الروح القدس هو الرب احمل:رابعاً

ويف مجلة واحدة، فإن خالصة اإلميان املسيحي العاملي شرقاً وغرباً تنحصر يف   
  .قانون اإلميان النيقاوي الذي تقبله كل الكنائس

  العقائد اليت خنتلف عليها ألسباب الهوتية وروحية وطقسية
ال شك أن للشرق الهوت خاص به خيتلف عن الهوت الغرب، ورؤية أخرى   

 بل ومن التعليم – ليس فقط من العودة إىل نصوص الكتاب املقدس –خمتلفة مكونة 
الالهويت واخلربة النسكية واالختبار الليتورجي وحياة الصالة بشكل خاص، وبالتايل 
فهي ال تغفل التاريخ والشهادة احلية يف صلوات الكنيسة، وهو ما جيعل اخلالف ظاهراً 

  :بشكل واضح يف العقائد اآلتية
ة موت الرب وقيامته باألسرار الكنسية، ال سيما املعمودية واملريون  عالق:أوالً  
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  .واإلفخارستيا
 عالقة موت الرب وقيامته بعمل الروح القدس يف املؤمنني والكنيسة؛ :ثانياً  

ألن الشركة احلقيقية يف املسيح ليست من خالل كلمة اهللا وحدها، وال بواسطة 
 يعطيها اآلب Sacramentalٍ وسرائرية Mysticalالصلوات وحدها، بل بشركة سرية 

باالبن يف الروح القدس مما يعطي خلدمة الكهنوت وضعاً روحياً خاصاً يكمل مواهب 
  .وعطايا الروح القدس

 اخلالص نابع من الثالوث، ويعطى بالثالوث، وهو لذلك يعطى من اآلب :ثالثاً  
لعصر الوسيط وعصر اإلصالح باالبن يف الروح القدس، تلك رؤية الشرق، بينما أمهل ا

األورويب موضوع وعقيدة الثالوث بسبب ما ساد فيه من نظريات الفداء اليت أنتجها 
  .النظام الالهويت يف مدارس الالهوت الغريب

  الرؤية الالهوتية اإلجنيلية للخالص
كان حلركة اإلصالح أكرب صدى يف ااالت الدينية يف أوروبا، وقد عبرت   

  :ح عن إمياا بواسطة قادا يف وثائق رمسية أمههاحركة اإلصال
١- Augsburg Confession م، وهو أول اعتراف لوثري باإلميان بعد ١٥٣٠ عام

  .Augsburgاجتماع ضم قادة حركة اإلصالح يف أملانيا، وعقد يف برملان مدينة 
٢- Terapoliton Confession تزعمه م، وقد رد فيه الفرع اإلصالحي الذي١٥٣٠ عام 

 الذي تزعمه مارتن لوثر، وكان بداية Augsburg على اعتراف Bucerمارتن بوسر 
  .انقسام حركة اإلصالح

٣- Genevan Confession م، وهو اعتراف حركة اإلصالح يف جنيف ١٥٣٦ عام
  .Calvinوبعض مدن سويسرا، وتزعمه قائد املذهب اإلجنيلي يوحنا كالفن 

يف بريطانيا، وبشكل خاص إصدار اعترافها باإلميان  أعادت الكنيسة اإلجنيلية -٤
م ١٦٤٦ عام Westminster Confessionبشكل مفصل يف اعتراف اإلميان املشهور باسم 

  .وتبنت هذه الوثيقة اإلجنيلية الكنائس اإلجنيلية بأسرها مبا فيها املعمدانيون وغريهم
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  جنيليةالكفارة والفداء يف املصادر العربية املصرية اإل" عقيدة"
كان أول كتاب الهوت عريب ينشر يف مصر هو كتاب علم الالهوت   

م دون أية إضافات ١٩٧١م، وأعادت دار الثقافة نشره عام ١٨٩٥النظامي طبع عام 
أو حذف، واعتمد الكتاب على الوثائق الرمسية اإلجنيلية، ومن أمهها كتاب اإلقرار 

 الذي أشرنا إليه سابقاً، حيث أن The Westminister Confessionباإلميان الوستمنستري 
املؤسس احلقيقي للكنيسة اإلجنيلية املصرية هو القس اُألسكتلندي يوحنا هوج، والذي 

 الذي أسسه يوحنا Presbyterianمحل معه إىل مصر مبادئ وتعاليم املذهب املشيخي 
  .كالفن

اإلجنيليون ويعترب هذا الكتاب هو املصدر العريب القدمي الذي اعتمد عليه   
  .وبعض األرثوذكس يف كل ما كُتب عن موضوع الفداء والكفارة

   كيف حتدد الكنيسة اإلجنيلية موضوع الكفارة والفداء؟- ١
حيدد كتاب علم الالهوت " يف كفارة املسيح"يف الباب السابع وحتت عنوان   

  :الكفارة على الوجه اآليت
يحة قدمها بروح أزيل مرة إن الرب يسوع بطاعته الكاملة وتقدميه نفسه ذب"

، بل املرياث األبدي أوىف عدل أبيه إيفاًء كامالً، واشترى املصاحلةواحدة 
، وقيل يف ترمجة "يف ملكوت السموات ألجل كل الذين أعطاهم أبوه إياهم

  .)٨١٨ص (" أرضى إىل التمام عدل أبيه"أخرى 
اب وظيفة كما حدد الكت. وهكذا صار إرضاء العدل هو أساس فكرة الكفارة

  :املسيح الكهنوتية على أا
ليويف العدل اإلهلي يمارس املسيح وظيفة كاهن بتقدميه ذاته مرة واحدة، "

نفس املرجع ونفس (" ، ويصاحلنا مع اهللا، وبشفاعته فينا على الدوامحقه
  .)٨١٨الصفحة 

كما . وبالتايل صار إيفاء العدل اإلهلي حقه هو غاية موت املسيح على الصليب
  :دد الكتاب الكفارة بعبارة واضحةح
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والكفارة اليت قدمها املسيح هي نيابية مبعىن أن املسيح ناب عن اخلاطئ "
، وينتج من ذلك أن اهللا يرتضي باملؤمن ويصاحله لنفسه بواسطة يف تقدميها

كفارة املسيح اليت تكفر خطاياه، وكذلك تربره من جرمه أي ترفع حكم 
ذه على نفسه عنه، وتنسب إليه بر املسيح الشريعة؛ ألن املسيح قد أخ

 ٨١٩ص- ٨١٨ص (" الكامل النقي، وبذلك تتم املصاحلة ويكمل الفداء
  ).املرجع السابق

  ":اخلطية واجلرم والقصاص"ويذكر الكتاب حتت تعريف   
اهللا، وإن كان مشترعاً وقاضياً، فهو أيضاً أب حنون حمب ألوالده اخلطاة، "

ه الصعوبات املتعلقة مبسألة اخلطية وتنازل اهللا وقد غلبت حمبة اآلب ورمحت
بل بإرسال لتدبري اخلالص للخطاة، ليس بإجراء قصاص الشريعة عليهم، 

  .)٨٢٠- ٨١٩ص (" ابنه لينوب عنهم بكفارته ويشتري هلم الفداء التام
  :وهكذا حصر املذهب اإلجنيلي الكفارة والفداء يف  

  . حكم العدل اإلهلي باملوت-١
  .ملسيح عن اإلنسان نيابة ا-٢
  . إيفاء العدل اإلهلي حقه-٣
  . شراء االبن الفداء التام-٤

وأبرز الكتاب يف سطر واحد موضوع حمبة اآلب للخطاة الذي أجرى قصاص   
وقد أشرنا من قبل إىل مقال جناب القس إبراهيم . الشريعة على االبن نيابة عن البشر

م، ١٩٢٧ السنة السادسة – ٩م العدد سعيد عن اخلالص بالبدل عن جملة رسالة السال
وقد نشرناه هنا كما هو دون تعليق ألنه يشرح يف بساطة ووضوح فكرة موت املسيح 

  .)١(النيايب حسب قواعد ومبادئ الالهوت اإلجنيلي 
   الكفارة والتكفري واإلرضاء واإليفاء والنيابة- ٢

إلجنيلي، وهي وينقل كتاب علم الالهوت القارئ إىل أدق نقطة يف الالهوت ا  

                                                           
  .الفصل التمهيدي من هذه الدراسة حيث أوردنا نص هذا املقالأنظر  )١(
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 :حيث حيدد الكتاب مرة ثانية. حتديد املصطلحات الالهوتية
 هي عمل املسيح الذي مت بواسطة طاعته الكاملة، اختيارياً ملشيئة :الكفارة

  .)٨٢٢ص (اهللا وألجل خالص البشر من لعنة الشريعة 
  .نسبتها إىل اهللا، أي إىل حمبته وقداسته وعدله -١ :أوجه الكفارة

إىل اإلنسان، أي فعلها فيه وألجله، وقد اصطلح الالهوتيون نسبتها  -٢
  :على ألفاظ تعرب عن هذه النسب املختلفة، فقيل مثالً

  .كفارة املسيح تكفري عن اخلطية*
  .ترضية اهللا*
  .إيفاء العدل حقه*
  .)٨٢٢ص( املسيح متم عمله الكفاري بالنيابة عنا*

  :وأضاف الكتاب يف نفس الصفحة  
ة اهللا، أي واسطة إلرضائه أو استعطافه، وهذا تعبري عن  ترضي:الكفارة

  .مفعول الكفارة يف إزالة غضب اهللا
  .رضاه بقبول اخلاطئ للمصاحلة* 
الكفارة إيفاء العدل حقه، وذلك للتعبري عن كون الكفارة إيفاء كل * 

مطالب العدل حىت مل يبق شيء يطالب به اخلاطئ املؤمن أمام العدل اإلهلي 
  .)٨٢٣-٨٢٢ص (

   إيفاء العدل اإلهلي حقه- ٣
  :وحدد الكتاب إيفاء العدل اإلهلي بنوعني، وذكر ما يلي  

النوع الواحد مايل أو جتاري، والنوع اآلخر .. اإليفاء نوعان متميزان "
  ".عقايب أو قضائي

مىت أوىف املديون مبوجب  "وقدم مثالً على اإليفاء املايل أو التجاري، فذكر
مطلوب دائنه عتق من ذلك بالكلية؛ ألن اإليفاء هو تأدية املعىن املايل كل 

كل ما يطالب به، وال ميكن أن يكون بعد ذلك منة وال رمحة وال نعمة من 
  .)٨٢٤ص ( "قبل الداين الذي استوىف دينه
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  .)٨٢٤ص ( "قبل الداين الذي استوىف دينه
أما عن النوع العقايب، فقد حدد الكتاب وجهة النظر اإلجنيلية بعبارات   

ه يوجد فرق بني الدين املايل واجلرمية، وقال واضحة، وأكد يف هذه العبارات أن
  :املؤلفون

النيابة يف احملاكم البشرية ال حمل هلا يف هذه املسألة؛ ألن األمر اجلوهري "
قال اهللا له اد ). األمل(ليس العقاب، بل إجراءه على املذنب الذي يكابده 

يفاء العقايب فال ارب على اإل) ارم(وأما اجلارم " النفس اليت ختطئ متوت"
حيق له أن يقيم آخر يف مكانه؛ ألن هذا ليس له مثيل يف احملكمة البشرية، 

  ).٨٢٤ص ( "ولذلك ال يستفيد من البدل
وأدرك املؤلفون أن القانون الوضعي ال يسمح بأن يعاقَب إنسان نيابةً عن   

وت  إبراز م– دون جدوى –إنسان مهما كان نوع اجلرمية، ولذلك حاول الكتاب 
وهو وإن كان قد جنح يف تأكيد جانب واحد من التعليم املسيحي . املسيح النيايب

، إالَّ أنه استدرك بعد ذلك، وعاد إىل "إيفاء املسيح ليس مالياً"الشرقي يف عبارة هامة 
بل هو عقايب، أو قصاص، أي إيفاء عن اخلطاة ال عن ": الفكر الغريب اإلجنيلي، فقال

  .)٨٢٥ص ( "مديونني
   هل تأمل املسيح كخاطئ؟- ٤

ولكن . يؤكد املذهب اإلجنيلي إن املسيح تأمل عن اخلطاة، وتأمل نيابةً عنهم  
هذا املذهب حرص وهو يقدم التعليم اإلجنيلي أن يؤكد على أن املسيح مل يتأمل اآلالم 

  :املفروضة على اخلطاة، وقال يف عبارة ذات داللة
للعدل (جعل تربير اخلاطئ موافقاً له إن املسيح أوىف العدل اإلهلي حقه، و"

، ولكنه مل يتأمل بنوع اآلالم املفروضة على اخلطاة أن يكابدوه، وال )اإلهلي
كابد هو بقدرها، غري أن آالمه تفوق ما استوجبوه قيمة إىل غري اية؛ ألن 
موت إنسان صاحل مشهور جداً يفوق إىل الغاية مالشاة مجيع اهلوام، 

هللا األزيل وآالمه وموته يفوق مبا ال يقاس قيمة وقوة وكذلك اتضاع ابن ا
  .)٨٢٦-٨٢٥( "ما يكابده مجيع اخلطاة من العقاب
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واستدرك كتاب علم الالهوت وأكد أحد جوانب احلقيقة املسيحية األصلية   
  :القدمية الثابتة يف الالهوت الشرقي األرثوذكسي وذكر مباشرةً

آلب مل يكن مضطراً أن يقدم بدالً من إن إيفاء املسيح هو من النعمة؛ ألن ا"
البشر الساقطني، وال االبن كان مضطراً أن يتخذ تلك الوظيفة، وإمنا اهللا 

 وقف إجراء عقاب الشريعة، وقبل اآلالم النيابية، – من جمرد النعمة –سبحانه 
واالبن الوحيد من حمبة ال نظري هلا ارتضى أن يتخذ . وموت االبن الوحيد

  ).٨٢٦ص (" ل خطايانا وميوت البار عن األمثة، ليقربنا إىل اهللاطبيعتنا، وحيم

  الكفارة والفداء يف الكتابات القبطية األرثوذكسية املعاصرة" عقيدة"
أشرنا يف الفصل التمهيدي هلذه الدراسة إىل أن تعليم حركة اإلصالح   

ة، أو فيما خيص الربوتستانتية هو التعليم السائد حالياً خبصوص الفداء والفدية والكفار
شرح موت السيد املسيح له اد على الصليب يف كتابات بعض األقباط األرثوذكس، 
وهو ليس تعليم الكنيسة األرثوذكسية قبطية كانت أو سريانية أو يونانية، وقد أثبتنا 
ذلك مبا نقلناه من عبارات كاملة غري مبتورة من كتابات هؤالء البعض، وأشرنا إليها 

  .يف أماكنها
 بالتعليم بأن االبن احترق على الصليب، كُتابوكما انفرد أحد هؤالء ال  

وحتول إىل رماد، كذلك أيضاً زاد أحدهم على ذلك مبا أصبح رأياً خاصاً به مل يقُل 
  :به أحد من قبل، فيقول

األمل الذي احتمله هو نتيجة الغضب املعلن . إن السيد املسيح احتمل الغضب"
ن يف املسيحية، ليس غفراناً بال مثن بل هو غفران مدفوع الغفرا. ضد اخلطية

  ".والذي دفع الثمن هو السيد املسيح. الثمن
اهللا مل يشفق على ابنه حينما محل خطايانا يف جسده بل أعلن غضبه على "

اخلطية لكي تنال اخلطية دينونة عادلة وهنا يتربر اهللا كقدوس وكرافض 
  ".للشر

  :ذا ال يغفر اهللا لنا بدون الصليب، يقولملا: وخبصوص التساؤل  



 ١٠٠

كل لذة .. فاملوت الذي أستحقه أنا، املسيح خملصي دفع مثنه بالكامل "
  ".حمرمة يقبلها اإلنسان قد دفع مثنها السيد املسيح باجللدات احلارقة

  :ولنا هذه املالحظات  
  : املسيح والعدل يف مكان اخلاطئ- ١

   إنه كاتبيقول هذا ال  
 معاصرة وسط بعض أفراد الكنيسة نقالً عن الهوتيني غربيني توجد موجة"

حمدثني تدعي أن اهللا ال يغضب بسبب اخلطية وال يعاقب اخلطاة على 
  ..".وذا تبدأ متييع فكرة الفداء وعقيدة الكفارة.. خطاياهم 

  :ومن مث يتهم هذه اجلماعة اهولة بأم
أي يضع نفسه يف . ئيرفضون أن يقدم الفادي نفسه يف موضع اخلاط"

" والرب وضع عليه إمث مجيعنا"مكان اخلاطئ بينما الكتاب واضح إذ يقول 
ماذا يعين متزيق صك الدين الذي علينا؟ إال إيفاء الدين ) .. ٦ : ٥٣أش (

  ".متاماً بالصليب
ومن مث قدم فكرة إجنيلية عن املوت النيايب على الصليب، ورأى أن يسند رأيه   

  .)١(" ألجلنا"و" عنا"، مؤكداً أنه يوجد فرق بني "عنا" داللة كلمة بدليل لغوي، وهو
والتعليم اإلجنيلي عن موت املسيح واحتماله الغضب ظاهر يف عبارات هذا   

 مع فارق كبري جداً وجوهري، وهو أن الكنيسة اإلجنيلية اليت تعترب أن التربير كاتبال
 الذي نال التربير هو اإلنسان اخلاطئ، أما باإلميان هو جوهر إمياا بالكفارة، تنادي بأن

 فيعلم بأن الذي تربر هو اهللا، وليس اإلنسان، وذلك – وهذا هو ما ينفرد به –هو 
أعلن غضبه على اخلطية لكي تنال اخلطية دينونة عادلة، وهنا يتربر اهللا "حسب عبارته السابقة 
البار أن يتربر مبوت االبن؟ فهو أما ملاذا احتاج اهللا القدوس . "كقدوس وكرافض للشر

  .كاتبسؤالٌ نتمىن أن جييب عليه هذا ال

                                                           
  .أنظر الفصل اخلاص باإلميان املسيحي بني فقه اللغة والتسليم اآلبائي )١(
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بعض  الفرق األساسي بني التعليم اإلجنيلي، والتعليم القبطي كما حدده - ٢
  من األقباط األرثوذكسالكتاب 
 يؤكد كتاب علم الالهوت إن املسيح مل يتأمل كخاطئ، ومل يعاقب على :أوالً  

الدين، بينما العكس هو الصحيح عند هؤالء اإلكلريوس القبطي خطايا البشر، بل أوىف 
  .الذي يتصدرون مهمة التعليم

 االبن األزيل وهو معلق – حسب كتاب علم الالهوت – ظل املسيح :ثانياً  
على الصليب، أما حسب عبارات صاحب كتاب تأمالت يف أسبوع اآلالم، فقد 

أنه مل يعد له وجود حىت كبديل أو نائب احترق االبن وحتول إىل رماد، وهو ما يعين 
  .أو شفيع
 يؤكد تعليم حركة اإلصالح إن الذي يتربر هو اخلاطئ وحده، بينما :ثالثاً  

عند بعض هؤالء املعلمني اجلدد، اهللا هو الذي يتربر، كأن اهللا نفسه كان حياكم أمام 
 عبارة املزمور وحىت ال نقع يف متاهات األلفاظ يلزمنا أن نالحظ أن. حمكمة خاصة

لكي تتربر يف أقوالك وتغلب مىت : "حسب الترمجة القبطية العربية القدمية) ٥١(
هي عبارة خاصة بالرب اإلهلي أو العدل اإلهلي؛ ألن اإلنسان إذا وقف أمام " حوكمت

اهللا يظهر عدل اهللا بدون حماكمة، ويغلب عدل اهللا عندما يعيد اإلنسان إىل املصاحلة 
ساد وجهل وخطية اإلنسان ويغفر له، وهذا هو مضمون هذا املزمور بعد أن يعلن ف

انضح على بزوفاك فأطهر اغسلين "كله؛ ألن داود يطلب أن يغسله اهللا من آثامه 
  ".فأبيض أكثر من الثلج أِمسعين سروراً وفرحاً
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  املبحث الثاين
  

  الكلمات اليونانية اخلاصة بالفداء والفدية والكفارة
  )١(اء العهد اجلديد كما شرحها علم

  

  :مقدمة
 من أكرب املدافعني عن فكرة الثمن Leon Morrisكان األستاذ الدكتور   

: والبديل، وخلص وجهة نظره يف كتاب يعترب حجة اإلجنيليني الناطقني باللغة اإلجنليزية
The Apostolic Preaching of the Cross of Christ وتبعه يف ذلك القس األجنيليكاين John 

Stott . وتبىن الدكتور موريس ذات خطة البحث اليت اتبعت منذ عصر النهضة، وهي
  .العودة إىل األصل العرباين للكلمة، مث الترمجة السبعينية، مث الكلمة يف العهد اجلديد

  "فدية"" Λυτρον"الكلمة اليونانية 
 ومىت ٤٥ : ١٠وردت هذه الكلمة مرة واحدة على لسان الرب يف مرقس   

كما أن ابن اإلنسان مل يأت ليخدم، بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن  "٢٨  :٢٠
  ".كثريين

والصراع الفكري حول معىن هذه الكلمة سجله أكثر من عامل من علماء   
 هو أول من تصدى إلثبات خطأ فكرة )٢( Hastings Rashdallوكان . العهد اجلديد

                                                           
  مت التعرض هلذا املوضوع من زوايا أخرى يف الفصول الرابع واخلامس من هذه الدراسة )١(

) ٢( Hastings Rashdall, The Idea of the Atonement in Christian Theology, 1919, pp 29-
37, 49-56.. 
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  :احلقائق التاليةالثمن الذي دفعه املسيح لآلب، واعتمد على 
 ال يوجد نص واحد يف العهد اجلديد كله يقول إن املسيح دفع مثن خطايا البشر -١

  .لآلب، وال حىت كلمات قريبة الشبه من هذه الكلمات
 ال توجد عبارة واحدة يف العهد اجلديد تؤكد أن الفدية هي مثن يدفع، بل يؤكد -٢

هو عمل إهلي خاص باهللا يقوم به من العهد القدمي، وبشكل خاص، أشعياء أن الفداء 
  .شعبه" حترير"أو " حل"أجل 
ال تذكر شيئاً " يبذل نفسه فدية عن كثريين.. إن ابن اإلنسان " إن كلمات النص -٣

عن إرضاء العدل اإلهلي، وإزالة الغضب، أو إرضاء اهللا، أو إيفاء دين اإلنسان، فهذه 
  . وجود هلا يف العهد اجلديد كلهكلها أفكار متأخرة ولدت يف العصر الوسيط وال

  فكيف تصدى األستاذ الدكتور ليون موريس هلذه االعتراضات؟  
وهو هنا على .  بالعودة إىل أصل الكلمة يف اللغة اليونانية الكالسيكية:أوالً

 – حيرر – يفك Λυω من أصل الفعل اليوناين Λυτρονصواب؛ ألن الكلمة اليونانية 
فعل يف املصادر الكالسيكية مبعىن خلع املالبس، وحل يدفع فدية، بل يستخدم ال

 أصل الفعل ميكن استخراج إىل τρονوعندما يضاف املقطع األخري . احليوانات املربوطة
 وكان الفعل قد – يدفع –وطاملا أن الكلمة والفعل يعين يحرر . عدة كلمات جديدة

لكلمة اليونانية بالشكل استخدم يف املصادر الكالسيكية، فبالتايل جيب شرح معىن ا
  .الذي استقر يف التراث اإلجنيلي

يف السبعينية، ويقدم عدة " مثن"ستخدمت مبعىن ا حيتج موريس بأن الكلمة :ثانياً
  . وغريها١٢ : ٣٠أمثلة مثل خروج 

  :اخلطأ األساسي يف تفسري األستاذ ليون موريس
يخدم، بل ليخدم، إن ابن اإلنسان مل يأت ل" يتضح من كلمات املسيح :أوالً  

، أن الكالم هنا عن خدمة البذل، وهي الفكرة الظاهرة "ويبذل نفسه فدية عن كثريين
 – كخدمة –هذه اخلدمة الباذلة هي بال شك موت املسيح، وهي . يف النص نفسه

  .تقدم لإلنسان وليس هللا
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لعمل اهللا نفسه، " فدية" ال يوجد نص يف السبعينية استخدم كلمة :ثانياً  
التايل، إما أن املسيح هو رب العهد القدمي الذي حيرر ويفدي وال يدفع فدية ألحد، وب

  .وإما أنه مثل البشر الذين يدفعون فدية لغريهم، أي الفدية اليت تقبلها شريعة موسى
 إن فكرة دفع فدية لتحرير العبد مل ترد يف عبارة الرب نفسه، وإن فرضنا :ثالثاً  

االبن الوحيد هو خالق السموات واألرض وميلك البشر  ورودها، فالرب – جدالً –
 قلب احلوار اللغوي إىل أن حيررهم من إله آخر، وهكذا نصل إىلمجيعاً وال حيتاج 

 أونفسه، وهو ما سوف ندرسه بعد ذلك؛ ألن املسيحية ال تشرحها كلمات يونانية 
سه، وهو الذي يغري عربانية رغم أمهية الكلمات، وإمنا الذي يشرح هو العمل اإلهلي نف

  .معاين الكلمات، وهذا التغيري مدون بوضوح يف كتابات اآلباء والليتورجية

  فداءال Λυτρωσιςالكلمة اليونانية 
 )٦٨ : ١لوقا (وردت الكلمة ثالث مرات يف العهد اجلديد كله، فقد وردت يف   

و الفادي، ، والرب هنا ه"مبارك الرب إله إسرائيل؛ ألنه افتقد وصنع فداًء لشعبه"
وتعبري إله إسرائيل يضع العبارة كلها يف إطار املواعيد النبوية اخلاصة بفداء اهللا يف سفر 

  .أشعياء
وقفت تسبح " عن النبية حنة بنت فنوئيل )٣٨ : ٢لوقا (وهي نفس الكلمة يف   

وهو نفس املعىن " مع مجيع املنتظرين فداء يف أورشليم) املسيح(الرب وتكلمت عنه 
  .السابق

وأما املسيح، وهو قد جاء رئيس " ويقول الرسول )١٢ : ٩عب (واملرة الثالثة يف   
، فباملسكن األعظم واألكمل غري املصنوع بيد، أي الذي )اآلتية(كهنة للخريات العتيدة 
 إىلوليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة . ليس من هذه اخلليقة

، وهنا "فوجد فداًء أبدياً ) األقداس يف هيكل سليمانالسماء، وليس قدس(قدس األقداس 
كما هو واضح من النص نفسه، خيطئ األستاذ موريس عندما يربط بني هذه 

بل بدم كرمي كما من محل .. عاملني أنكم افتديتم "الكلمات، وعبارة الرسول بطرس 
تتكلم عن يوم ؛ ألن رسالة العربانيني )١٨ : ١ بطرس ١(" بال عيب، وال دنس دم املسيح
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الكفارة العظيم، بينما رسالة بطرس األوىل تتكلم عن دم احلمل أي دم خروف 
 والفصح مل يكن فدية تدفع، بل فداء من املوت أو )١(الفصح، والفرق بني االثنني كبري 

  .املالك املهلك
  : جيب أن يتغري املعىن ألن١٢ : ٩وحسب عبارة الرسول يف عب   
  .هنة احلي الذي دخل قدس األقداس حياً بالهوتهاملسيح هو رئيس الك*   
املسيح هو نفسه الذبيحة، وبالتايل ال جمال لطقوس  أو عبارات العهد القدمي *   

واعتبارها املبدأ الذي جيب أن يهيمن على تفسري العهد اجلديد، بل العكس هو 
 غري األكمل واألعظم"الصحيح، وهكذا يصبح معىن كلمات الرسول ال سيما عبارات 

 مستوى أعظم من مستوى ذبائح إىلهو ما يرفع تقدمة املسيح والكاهن " املصنوع بيد
العهد القدمي بأسرها؛ ألنه هنا وبشكل خاص كما هو واضح من سياق الكالم يف 

فكم باحلري يكون دم املسيح الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا بال عيب، : "الفقرة التالية
، وتقدمي الرب يسوع )١٤ : ٩عب (" تة لتخدموا اهللا احلييطهر ضمائركم من أعمال مي

 الروح القدس يضع موت املسيح فوق كل ما يذكره العهد أيدمه بالروح األزيل 
  :القدمي برمته من طقوس وعبارات وشريعة

 ألن الرب قدم نفسه بال عيب، أي مل حيمل خطايا اإلنسانية يف ناسوته :أوالً
  .)١٦: راجع الويني(وهذا غري وارد يف طقس يوم الكفارة  قدس األقداس؛ إىلودخل ا 
يؤكد الرسول إن الفداء األبدي يطهر ضمائر املؤمنني من األعمال امليتة، : ثانياً

 تقدمة خاصة حبدث قدمي وقع – على اجللجثة –وهذا ينفي متاماً أن يكون دم املسيح 
وام فعل التطهري، وهو املعىن يف املاضي، بل هو مرة واحدة، ولكنه أبدياً مما يؤكد د

الذي تؤكده الليتورجيات، وهو أيضاً املعىن احلقيقي؛ ألنه االختبار احلي املُعاش الذي 
  .به نعرف كيف يطهرنا دم الرب من كل خطية

 ومن التسليم اخلاص بالكنيسة، أي املعىن الكنسي نفسه نرى يف صالة :ثالثاً
أثناء االحتفال بدفن الرب وموته وسبيه قسمة سبت الفرح التعليم الرسويل يقال 

                                                           
  .٤٠راجع خروف الفصح ص  )١(



 ١٠٦

  :اجلحيم
 اجلحيم، إىليا يسوع املسيح ذا االسم املُخلص الذي بكثرة رمحته نزل "

أنت هو ملك الدهور الغري املائت األبدي كلمة اهللا . وأبطل عز املوت
رئيس كهنة اخلريات اآلتية الذي .. الذي على الكل راعي اخلراف 

فوق السموات ودخل داخل احلجاب  السموات، وصار إىلصعد 
  ".موضع قُدس األقداس

وهنا يؤكد املعىن الكنسي إن كلمات الرسول خاصة باحلقيقة اليت تعاش يف   
سر اإلفخارستيا، وهي حقيقة ملك املسيح ودوام عمله اإلهلي، وعدم موته كإله وموته 

اته اإلنسانية يف كما يؤكد أيضاً كيف جيمع الرب احلياة اإلهلية وحي .. )١(كإنسان 
أقنومه الواحد لكي يبطل سلطان املوت وسيادته على الطبيعة اإلنسانية، وهو قلب 

  .الفداء واخلالص
  "~apolutrwsi"مثال للتفسري اخلاطئ لكلمة الفداء 

 : ٣ رو – ٧ : ١ إن كلمة فداء اليت وردت يف أفسس )٢(يؤكد موريس   
 الفدية اليت إىلفعه املسيح، أو  الثمن الذي دإىل تشري ١٥ : ٩ عب – ٢٥، ٢٤

؛ ألن )٢٥، ٢٤ : ٣رو (وخطأ هذا التفسري ظاهر من النص نفسه، ال سيما يف . دفعت
 اهللامتربرين جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح الذي قدمه : "الرسول يقول

اشترى أو ، وهكذا ال يقول الرسول إن االبن دفع أو "كفارة باإلميان بدمه إلظهار بره
، اهللاقدم فدية لآلب، بل العكس هو الصحيح؛ ألن الذي قدم هذه النعمة اانية هو 

" اهللا"خطأ التفسري اإلجنيلي هو أن االحتفاظ بكلمة . ، وليس اآلب وحدهالثالوث أي
 قاعدة التفسري األريوسية القدمية؛ أما عندنا يف إىلللداللة على اآلب، هو عودةٌ 

، هي كلمة خاصة بالثالوث، إالَّ إذا جاء يف النص نفسه "اهللا"كلمة األرثوذكسية، ف

                                                           
، وهو تعبري دقيق يؤكد وحدة األقنوم وعدم "ذاق الرب املوت باجلسد يف وقت الساعة التاسعة"حسب صلواتنا  )1(

الهوت على قبوله انفصال الالهوت عن الناسوت على الصليب؛ ألن قبول املوت يف الناسوت يعين أيضاً قدرة ال
  .واستيعابه وإبادته متاماً

  .٤٢املرجع السابق ص ) 2(
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، وذهيب "απολυτρωσις"وحسب شرح القديس يوحنا ذهيب الفم لكلمة ". اهللا اآلب"
" عتق وحترير "إىلالفم يعرف اليونانية أكثر من علماء أوروبا، جيب ترمجة الكلمة 

  :، فيقول"فدية"وليس فقط 
يف "العهد اجلديد، وبسبب الذبائح قال الرسول ألنه بسبب ما جاء يف "

 لكي يذكِّرهم بدم الغنم والعجول؛ ألنه لو كانت هذه الذبائح )١(" دمه
ومل يستخدم الرسول . غري العاقلة قد طهرت اخلطية، فكم باحلري دمه

λυτρωσεως) الفدية ( بلαπολυτρωσεως) لكي ) العتق
ولذلك . عدم عودة العبوديةيؤكد لنا إنه ليس جمرد فداء عبيد، بل 

يقول إنه فداء ألنه إذا كان الرمز له قوة، فكم باحلري تكون قوة 
ولكي يعلن أنه مل يكن أمراً طارئاً وال جديداً يقول الذي عينه . احلقيقة

 واالبنوبقوله عينه، بين أنه العمل الصاحل لآلب . Fore-ordainedاهللا 
عن (" سيح بدمه حقق لنا هذا الصالحمعاً، ألن اآلب عين، ولكن امل

  ).٣٧٨-٣٧٧ ص اإلجنليزيةاألصل اليوناين وراجع الترمجة 
 فإن الرسول يذكر التدبري األزيل قبل خلق العامل، ويقول ٧: ١أما يف أفسس   

ملدح جمد ) اآلب(إذ سبق فعيننا للتبين بيسوع املسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته "
الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران اخلطايا ) االبن(ا يف احملبوب نعمته اليت أنعم ا علين

  ".حسب غىن نعمته
وخيجل كاتب هذه السطور من قصور فهم الدكتور موريس؛ ألن النص كله   
  :يؤكد
  . إن التبين هو عطية اهللا-١
  . إن املسيح هو االبن احملبوب من اآلب، وليس الواقع حتت غضب اآلب-٢
  .أنعم علينا بالفداء حسب غىن نعمته إن اآلب هو الذي -٣
 وحنن اآلن لنا فيه، أي يف يسوع املسيح يف كل وقت وزمان غفران اخلطايا بدمه، -٤

                                                           
  .Qen pefcnofيف دمه مثل الترمجة القبطية ) ١(
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وهو ما جيعل كل مسيحي يتجاسر ويتناول كأس الشكر؛ ألنه كأس غىن نعمة اهللا 
  .اآلب علينا يف ابنه يسوع املسيح

 وقد سبق ١٤- ١٣ : ٩  فال ميكن فصل حمتوياته عن عب١٥ : ٩أما عب   
 –ألجل هذا "اإلشارة إليه، ويؤكد الرسول إن وساطة املسيح حسب كلمات النص 

 هذا إىل( هو وسيط عهد جديد لكي يكون املدعوون –أي تقدمي دمه بالروح القدس 
العهد ( يف العهد األول – )اليت ذكرها الناموس( إذ صار موت لفداء التعديات – )العهد
  .وعد املرياث األبدي ينالون )القدمي

، فإن ما "الذي بذل نفسه فديةً ألجل اجلميع "٦ : ٢ تيموثاوس ١أما عن   
  .ذكرناه سابقاً يكفي، وفكرة دفع الثمن غائبة متاماً عن النص

 سبقت الترمجة البريوتية جند أن )١(وحسب أقدم ترمجة عربية للعهد اجلديد  
، بل ويؤكد النص القبطي نفس ."...الذي بذل نفسه خالصاً  "٦: ٢ تيمو ١نص 
  : املعىن

  "الذي بذل نفسه خالصاً عن الكل"
"Vai Etaf T/if Ncw] Ejen Ouon Niben"   

وعدم استخدام كلمة فدية يف الترمجة العربية القدمية، ويف الترمجة القبطية اليت              
. سنة يؤكـد مـا سـبق وأن شـرحناه          ١٤٠٠سبقت عصر اإلصالح مبا يزيد عن       

                                                           
)1 (Harvey Staal, UT.Sinai Arabic Codex 151,p 185. 
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  الباب الثاين

  ىل األصولإعودة 

صادفتنا يف الفصول السابقة بعض الكلمات األساسية، واليت من خالهلا يتم   
شرح موت املسيح على الصليب، مثل الوسيط، والشفيع، والكفَّارة، والفدية وما 

 اُألرثوذكسي، تسليمولعلنا الحظنا أنَّ هذه الكلمات تعترب قامساً مشتركاً بني ال. إليها
  .إالَّ أنَّ ذلك ال يعين واحدية احملتوى العقيدي هلا عند كٍل. غريهو

ولذلك يطالبنا احلق نفسه، أي احلق الذي نعلنه يف إمياننا اُألرثوذكسي أنْ نعود   
أنْ نقدم للقارئ أصول هذه الكلمات وأصلها السامي العرباين، وتطور أي .  األصولإىل

هذه الكلمات كما وردت يف كتابات اآلباء معناها يف اللغة اليونانية، مث معاين 
ر عن إمياننا بكل دقة ممكنة والليتورجية، حىت يتضح املعىن الدقيق لكل كلمة وحىت نعب

  .للبشر
ولذلك، وعلى مدى الفصول اليت حيتويها هذا الباب، سوف نبسط ملعاين هذه   

 حملتواها الكلمات والعالقة بينها، وبني االبن الكلمة خالق الكل، كما نعرض
يعين أننا مل نتعرض لبعض  اُألرثوذكسي يف إجيابية تبعد عن اجلدل، وإنْ كان ذلك ال

 أنْ نلجأ إىل اقتضانا أسهمت يف تشكيل معاين هذه الكلمات، مما اليتالظروف 
  .االجتماعيةالتاريخ، وفقه اللغة، والبيئة 

عسه عن نشر وهنا بشكل خاص نعيب على جيل النهضة كله دون استثناء تقا  
النص القبطي للعهد اجلديد؛ ألن الليتورجية املصرية أخذت مفردات العهد اجلديد 

  . مكونات الصالةإحدىالقبطي، وصارت هذه املفردات 
 عن املصدر األصلي للعبارات ابتعدنا اإلجنيليةاستخدام الترمجة العربية فب  

بر تعبرياً دقيقاً عن الهوت والكلمات اخلاصة حبياتنا كلها، وهو النص القبطي الذي يع
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  .)١(وقد وصفنا بعض أمثلة يف هذه الدراسة . آباء اإلسكندرية وتسليم الكنيسة اجلامعة
 عدم فهمهم للتطور الذي - حبماس وغرية -وهكذا نغفر للذين يتكلمون   

حدث عندنا عندما فَرضت علينا ترمجة الكتاب املقدس اإلجنيلية ألفاظاً ومصطلحات 
ا داللة خاصة يف الهوت الكنيسة اإلجنيلية، وصارت هذه املصطلحات عامة عربية هل

ومعروفة لنا من خالل املطبوعات والدراسات اإلجنيلية، بل مل يكلف أحد نفسه من 
الذين يتكلمون حبماس وغرية أن يقرأ نصوص العهد اجلديد يف الترمجة القبطية لكي 

ملشكلة هي مشكلة لغوية أوالً، ومشكلة فا. يدرك الفرق الالهويت بني الشرق والغرب
كنسية أيضاً تظهر يف تراجعنا عن التمسك مبا ساد يف تراثنا األرثوذكسي الذي تنقله 

  .صلواتنا بكل أمانة وتعبر عنه بنفس الكلمات واملعاين الواردة عند اآلباء
ء، وهكذا كان الطريق طويالً من العهد القدمي، إىل العهد اجلديد، وفكر اآلبا  

 الفرق الكبري بني الشرق والغرب ال سيما يف موضوع التربير إبرازوالليتورجية مع 
  .والعدل اإلهلي

ملدلول كلميت الفدية رابع ويف ضوء ما تقدم نعرض يف الفصلني الثالث وال  
. والكفارة يف الكتاب املقدس وعند اآلباء، وعالقة هذه الكلمات بالذبيحة والتقدمة

. نشرح مبزيد من التفصيل االستعارة اخلاصة مبفهوم الدين والثمنس امويف الفصل اخل
 لوساطة - كبشر - نبسط للمعىن األرثوذكسي ملوضوع حاجتنا دسويف الفصل السا

وإذا كانت فصول هذا الباب تنحو حنو تأكيد . الكلمة خالق الكل يف قضية اخلالص
نا خنتم هذا الباب بالفصل املعاين واملفاهيم األرثوذكسية لتلك املصطلحات، لذا فإن

 حيث نعرض ملوضوع على قدر كبري من اخلطورة، أال وهو قضية اإلميان سابعال
لكننا نفتتح هذا الباب مبناقشة تأثري فكرة . املسيحي بني فقه اللغة والتسليم اآلبائي

  .الغضب اإلهلي على حقيقة اإلميان الصحيح بالثالوث القدوس

                                                           
  ".الصليب وعدل اهللا"راجع كلمة كفارة وهي كرسي الرمحة أو غطاء تابوت العهد يف الفصل املعنون ) ١(
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  ثالثالفصل ال
  

  يالغضب اإلهل
  وعــقيــدة الثـــالوث

  

  مقدمة
ة يرأينا أنه ِمن األفكار الشائعة يف التعليم السائد اآلن يف الكنيسة القبط  

أو . ، وعاقبه عند موته على الصليباالبناُألرثوذكسية أنَّ اآلب صب غضبه على 
 وحتول إىل احترقأشعل فيه نار العدل اإلهلي حىت :  األقباطاإلكلريوسحسب تعبري أحد 

  .رماد، فرضي اهللا عن البشر
. وال وجود له باملرة فيه. وهذا التعليم غريب متاماً على أسفار الكتاب املقدس  

وإذا كان العهد القدمي يعلن غضب اهللا على سدوم وعامورة مثالً، فإن االبن ربنا 
يسوع املسيح ليس هو سدوم، وال هو عامورة، وليس هو حنانيا أو سفرية أو هريودس 

 اآلب املساوي له يف اجلوهر، وليس أحد اخلطاة الذين نقرأ عنهم ابنبل هو .. ه أو غري
  .يف الكتاب املقدس

هل يتحدث هؤالء عن خملوق : وبالتايل فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو  
رسم جوهره وحامل كل "مثلنا، أم عن اإلله الكائن يف ذات جوهر اآلب الذي هو 

هل نسى الذين يدافعون عن هذا التعليم أن الرب . )٣:  ١عب (؟ "األشياء بكلمة قدرته
  ؟)٧ : ٢يف (يسوع هو رب د اهللا اآلب 

إنَّ جتسد االبن ال يعين باملرة أنَّ االبن قد ختلى عن صفاته لآلب، أو أنه ترك   
صفاته اإلهلية، أو فَقَد مساواته لآلب، فليس هذا إالَّ خرافات اهلرطقة األريوسية اليت ال 
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  .ن هلا يف اُألرثوذكسيةمكا
لقد انتشر هذا التعليم من خالل التراتيل والنبذات وتفاسري العهد اجلديد اليت   
ن كنائس غري أُرثوذكسية، ولذلك كان ضرورياً أنْ نضع أمام القارئ عصدرت 

والباحث األصل اإلجنيلي الذي تفرع منه هذا التعليم الشعيب لكي نعود معاً إىل 
  .تكلم بذات تقوى وقداسة آباء الكنيسة اُألرثوذكسيةاُألرثوذكسية، ون

  :تقسيم
  وهي  أقدس عقائدنا اُألرثوذكسية،- جبسارة غريبة - ىإنَّ هذا الفكر يتحد 

 عالقة الثالوث دراسةوهو ما جيعلنا نقِدم يف املبحث األول على . وحدة جوهر الثالوث
ح لنا من خالل هذه مبوت املسيح على الصليب يف شئ من التفصيل، حيث يتض

 مدى خطورة هذا الشرح الذي يؤدي يف النهاية إىل تقسيم وحدة جوهر دراسةال
ويف املبحث . الثالوث القدوس، وهو األمر الذي يقوض العقيدة املسيحية من أساسها

الثاين نتعرض للسؤال الذي البد ِمن اإلجابة عليه بشكل قاطع، أال وهو هل يعترب 
 اهللا؟ فإذا أوضحنا أن اإلجابة هي بالنفي على اإلطالق لفتنا الغضب صفة ِمن صفات

 ا موضحني كيف يعبر الكتاب ارتباطهالنظر إىل عالقة الغضب اإلهلي باخلطية ومدي 
املقدس عن موضوع الغضب، وبالتايل كيف يعلن عنه، وذلك من خالل بعض األمثلة 

لى بساط البحث التعليم القبطي ويف املبحث الثالث نطرح ع. وتقدمي شرح اآلباء هلا
ومن مث يف املبحث . الشعيب املعاصر ومدى توافقه وفكر كالفن مؤسس الذهب اإلجنيلي

وكيف أنَّ هذا "  خطية العامليرفعمحل اهللا الذي "الرابع نعرض للفهم اخلاطئ لـ 
ى الفهم كان ال بد وأنْ يؤدي إىل نتائج مل تكن تدور بذهن كُتاب العهد اجلديد عل

ميكن أنْ تكون هي التعليم املوحى به بالروح القدس، فإذا ما  اإلطالق، ببساطة ألا ال
املتعددين، وضح لنا ملاذا األرثوذكسية صححنا هذا الفهم من خالل شروح آباء 

  .ترفض اُألرثوذكسية التعليم بأنَّ اآلب صب جام غضبه على االبن على الصليب
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  املبحث األول
  

  الغضب اإلهلي
  وهر الثالوث الواحدوج

  

 الغضب اإلهلي الذي يستحقه كل احتمليفترض هذا التعليم عنوةً أنَّ االبن   
اخلطاة عرب كل عصور التاريخ، بل وحىت اخلطاة الذين سوف يأتون إىل احلياة بعد يوم 

 )١(ومن الواضح أنَّ هذا الغضب هو غضب اآلب، فقد غاب الروح القدس . الصلبوت
 يقال باسم الكفارة بعد وفاة القديس توما األكويين، وبعد سيادة عن كل تعليم وشرح

  .الفكر القانوين على الالهوت املسيحي يف العصر الوسيط
لقد مسح الرب بالروح القدس يف معموديته يف األردن، ولذلك سمي   

 املعجزات - املعمودية - امليالد : ، كما اشترك الروح يف كل أعمال الرب"املسيح"بـ
". االبنروح "أو " بروح املسيح"صليب والقيامة، ولذلك يسمى الروح القدس  ال-

وهكذا جيب على هؤالء اإلدعاء بأن الروح القدس إما أنه انفصل عن االبن املتجسد 
، أي أنه صار مثل امللك شاول بعد أنْ فارقه الروح "املسيح"وبالتايل مل يبق يسوع هو 
 فهل احتمل الروح القدس ذات االبن، أنه عوِقب مع وإما. القدس، وهو ما مل حيدث

  :بن؟ اجلواب بكل تأكيد ال، وذلكالغضب وثقل الدينونة مع اال
  .ألن األسفار املقدسة مل تذكر هذا: أوالً
وحده هو الذي جتسد، وهو الذي ذاق املوت باجلسد، ألن أُقنوم االبن : ثانياً

                                                           
  .راجع املبحث األول من الفصل التمهيدي) ١(
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فأين هو دور الروح .... والروح القدس وظل يف موته وقيامته االبن املساوي لآلب 
  القدس وكيف أُقصي عن تدبري اخلالص ذا الشكل؟

 تعين انقسام الثالوث إىل ثالثة - طبقاً للمفهوم الغريب –إن فكرة دفع الثمن 
أحدهم غاضب والثاين يعاقَب والثالث ال دخل له مبا حيدث ألن املوضوع أقانيم خمتلفة 

 وهو ما ال تذكره - دعاء بأن الروح القدس قد عوِقب مع االبن ويف حالة اإل. ال خيصه
األسفار املقدسة باملرة، بل تذكر أن االبن قدم ذاته كذبيحة لآلب بالروح القدس أي 

اآلب الغاضب، :  يكون الثالوث قد انقسم إىل قسمني- )١٣ : ٩عب (الروح األزيل 
تقسيم ال يسمح ملن يشأ أنْ يبقى وهو .  والروح القدس معاً حتت حكم الدينونةواالبن

 االنفصاليف اُألرثوذكسية أنْ يقبل هذا التعليم؛ ألن هذا التقسيم يعين أنَّ اخلالص من 
ومن كل نتائج اخلطايا جاء بانفصال الثالوث، مع أنَّ غاية اخلالص هو العودة إىل 

باجلوهر  بالثالوث الواحد الذي كان منذ األزل، وسيبقى الواحد واالحتادالوحدة 
  .واملثلث باألقانيم

ملاذا نرفض تقسيم جوهر الثالوث إىل إلٍه غاضٍب منتقم، وإلٍه يدفع 
  مثن خطايا البشر؟

" عقيدة الكفارة"يوقعنا شرح موت املسيح على الصليب طبقاً ملا يسمى بـ   
يف عدد من املشاكل ليست األوىل فيها هي األريوسية، وألن هذه اهلرطقة القدمية ما 

 حية يف عقول كثريين، وألن هذا الشرح يقوم على تقسيم جوهر الثالوث إىل إلٍه تزال
عندما يسترضي ) االبن(، وإلٍه آخر هو ضحية هذا االنتقام )اآلب(غاضٍب ومنتقم 

، وبالتايل ال وجود له يف االبنالعدل األبوي، ذلك العدل الذي ال وجود له يف أُقنوم 
ح األريوسية هي املدرسة الفكرية اليت تشرح الفداء أُقنوم الروح القدس، عندئٍذ تصب

وليست هذه هي املشكلة األوىل، ". عقيدة الكفارة" بـ ةذه الطريقة الشعبية املسما
 هي أنَّ - إضافةً إىل رفضنا للفكر األريوسي -لكن املشكلة احلقيقية يف هذا الشرح 

 إىل احلد الذي ينسى واالبنآلب  أنْ تفصل األقانيم، وأنْ تباِعد بني ااستطاعتاخلطية 
 اخلطاة، وبذلك ألجل أو بدالً أو عوضاً الوحيد، فيعاقبه ابنهفيه اآلب أنَّ املصلوب هو 
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وال شك أنَّ هذه سخريةٌ تتستر حتت ثوب . حيل اآلب مشكلته مع العدل ومع البشر
نصوص الكتاب املقدس لكي ختدع السذج وضعاف العقول وتعطي حصانةً للبطش، 

 يف إرضاء عدل إهلي ال  الضحايااستخدامتعمال العنف باسم العدل، وتقدس واس
  .عالقة له مبوت الرب

إنَّ ترك احملبة كقاعدة أساسية، وتفسري موت املسيح بشكل أُحادي خيفي   
لعالقة بني اهللا واإلنسان، وذلك يؤدي إىل خلق أجيال ال تفكر وال ل ةتعدداملوانب اجل

  .ة والعقوبة يف مكاا وتأخذ شكل التقديس واُألرثوذكسيةترى التعدد، فتبقى القو
  :إنَّ هذا الشرح يثري عديداً من األسئلة  
 ملاذا انقسم الثالوث على ذاته ذا الشكل بينما هو يعاجل :السؤال األول  

موضوع االنقسام الذي جلبته اخلطية؟ إما أنَّ اهللا أقوى من اخلطية، فأباد كل نتائجها 
 وإما أنَّ اخلطية أقوى من اهللا، فاستطاع املوت أنْ يدخل إىل أعماق ،وتوأباد امل

، وهو ما جيب أنْ نرفضه مهما كانت احلجج االبنجوهر الالهوت ويفصل اآلب عن 
  .اليت تقدم لنا

هل مسحت ..  ما هو موقف العدل اإلهلي من خطية اإلنسان؟ :السؤال الثاين  
ل إىل جوهر الالهوت لكي تفصل اآلب عن صفة العدل للموت والغضب أنْ تدخ

هل فقد االبن عدله اإلهلي املساوي لعدل اآلب على الصليب؟ وكيف حترك .. ؟ االبن
 الوحيد، بينما ال يتحرك غضب اإلبن؟ ابنهالعدل يف اآلب لينتقل غضب اآلب إىل 

صيب هو أليست هذه مأساة أنَّ اهللا بينما يعاجل االنقسام، وهو أحد نتائج اخلطية، أُ
  ؟باالنقسامنفسه 

كيف حدث ومت اخلالص إذا كان الثالوث نفسه قد فقد وحدة جوهره، وهي   
الوحدة اليت منها ينبع كل شئ، وهي أساس التجسد والصلب والقيامة وانسكاب 

  الروح القدس وعطية األسرار الكنسية؟
ه كآخر وهو فوق طاقة هؤالء ال ميلكون له حالً، ولذلك تركنا: السؤال الثالث  

 وبشكل -وقد حفظت لنا األناجيل " اهللا حمبة"يقول الرسول . ما يقال هنا يف هذا اال
حمبة اهللا واحدة ال ميكن أنْ تكون بدرجة أكرب .  الكثري عن حمبة اهللا-خاص إجنيل يوحنا 
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أليست هذه حقيقة أزلية وأبدية يف الثالوث؟ ولكن .. يف أُقنوم دون اُألقنومني اآلخرين 
، وبالتايل ليس أمامنا إالَّ األخذ بأحد اإلهليةب منطق هؤالء فقد انقسمت احملبة حس

  : اآلتيةاالحتماالت
  .االبن حيب البشر أكثر من اآلب؛ ألنه قَِبلَ أنْ ميوت وأنْ يعاقَب بدالً عنهم* 
االبن أكثر رمحة من اآلب؛ ألنه قَِبلَ أنْ يقبل غضب اآلب، وأنْ يتنازل هو عن * 

  .غضبه
 *حسب تعبري أحد (" قصاص اخلطية"وداً وصالحاً ألنه ترك حقه يف االبن أكثر ج

 بينما مل يترك اآلب حقه وأصر على أنْ يأخذه، وبعد أنْ أخذه )األقباط املعاصرين
أي عدٍل هذا الذي يعاِقب مرتني على نفس .. وعاقب البشر عليه عاد وعاقب االبن 

هكذا .  الذي بال عيبءالربي احلقيقيني، ويف املرة الثانية املرة األوىل ارمني.. اجلرمية 
  .شوه هؤالء احملبة اإلهلية وجعلوها مثل حمبة امللوك واألمراء والقادة السياسيني

أما الرب : "وإذا عدنا إىل نصوص الكتاب املقدس، وجدنا أشعياء النيب يقول  
سر بأن يسحقه " النيب قال وهنا لو أنَّ. )١٠ : ٥٣أش (" فسر بأن يسحقه باحلزن

 للذين نكتب هلم موضحني التعليم اُألرثوذكسي، ولكن اعتذار، لقدمنا أوفر "بالغضب
إنَّ الرب سر بأنْ يسحقه باحلزن، وهكذا مجع بني املسرة واحلزن معاً يف : النيب يقول
ث األقدس، مسرة اخلالص، وهي ذات مسرة الثالوث األقدس، وحزن الثالو: آٍن واحٍد

ألنَّ اخلالص ال ميكن أنْ يتم إالَّ مبوت االبن الوحيد على الصليب، مع مالحظة أنَّ اهللا 
عزيز يف عيين الرب موت "ال يرى يف املوت أي مسرٍة، ألنه حقاً يقول الوحي املُقدس 

 إنَّ  عن احلزن، وليس الغضب، ألنَّ الوحي يقولاًوذلك تعبري. )١٥ : ١١٦مزمور (" أتقيائه
، وأيضاً يقول )١٧ : ١٣مت ("  احلبيب الذي به سررتابينهذا هو "اآلب قال عن االبن 

هوذا عبدي الذي أعضده،  ")٧ : ٢فيليب (اآلب عن االبن بعد أنْ صار يف صورة العبد 
) وليس الغضب(خمتاري الذي به سرت نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج احلق 

ال يكل وال ينكسر حىت يضع احلق يف "لك يقول النيب ، وبعد ذ)١ : ٤٢أش (" لُألمم
 )٣ : ١٤٣مز (" سحق إىل األرض حيايت"وعن املوت يقول املزمور . )٤ : ٤٢أش (" األرض

، فقد جاءت القيامة )٣٩ : ٣٢تث (" سحقت وإين أشفي"ولكن الوحي يقول أيضاً 
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، فقد أكَّد موت "منامسحوق ألجل آثا"وعندما قال النيب . شفاًء لإلنسانية ِمن املوت
 اإلنسانية الساقطة حتت وطأة  على، واحلُزن هنا هو حزن)٥ : ٥٣أش (الرب باجلسد 
وهو أيضاً جمموع أحزان الرب يف البستان اليت وحزن اإلنسانية نفسها، الشر واخلطية، 

نفسي " وعبارة الرب كافية متاماً )٤ : ٥٣أش (" لكن أحزاننا محلها"يقول عنها النيب 
وهنا أيضاً ال ميكن أنْ نفصل بني أقانيم الثالوث . )٣٨ : ٢٦مت (" ينة جداً حىت املوتحز

، إمنا هنا ثالوثٌ واحد خيترب أحزان البشرية، "يسحق"وأُقنوم " مسحوق"إىل أُقنوٍم 
ال جيد مسرةً باملرة حىت يف موت اخلطاة حسب ألنه وحيزن على موت اإلنسانية، 

هل أُسر مبوت الشرير يقول السيد الرب إالَّ برجوعه عن طرقه ": كلمات اهللا نفسه للنيب
 يقول السيد الرب إين ال أُسر مبوت الشرير، بل أناحي .قل هلم". )٢٣ : ١٨حز (" فيحيا

  هل يكتفي هؤالء بكالم اهللا نفسه؟. )١١ : ٣٣حز (" بأن يرجع الشرير عن طريقه وحييا
، أو إنه صب عليه ابنهد مسرةً يف موت فكيف جيوز لنا أنْ نقول إنَّ اآلب وج  

 منه وهو على الصليب، لكي يتشفى وجيد راحته يف عقوبة وانتقمغضب العدل، 
املوت، بينما هو ال جيد لذةً أو مسرةً يف موت األشرار حسب قول النيب، ولذلك 

  ومكمله يسوعاإلميانناظرين إىل رئيس "، يقول عنها الرسول "مسرةُ حزٍن"كانت 
 الصليب مستهيناً باخلزي، فجلس يف ميني احتملالذي ِمن أجل السرور املوضوع أمامه 

 ِمن اخلطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا احتملعرش اهللا، فتفكروا يف الذي 
أما ِخزي الصليب وعاره، فهو ِخزي اإلنسانية . )٣-٢ : ١٢عب (" وختوروا يف نفوسكم

وهكذا . االبن ال اخلزي والعار الذي صبه اآلب على  بني لصني،ءالربيوعار موت 
، مثل مسرة اآلب، مثل مسرة الروح القدس، مسرةً وحزناً معاً االبنكانت مسرة 

، وأباد املوت مبوته، "وحل الرب قضية املوت"للثالوث القدوس، ألنَّ اخلالص قد حتقق 
  .وحتول هذا احلزن إىل مسرة كاملة للثالوث القدوس
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  بحث الثاينامل
  
  الغضب

  بني الفكر السياسي
  والالهوت اُألرثوذكسي

  

  هل الغضب صفةٌ من صفات اهللا؟
، صار ِمن الضروري أنْ "غضوب"إذا كان الكتاب املُقدس ال يصف اهللا بأنه   

هل الغضب صفة ِمن صفات اهللا؟ هل الغضب مثل احملبة، أو : هلامانسأل هذا السؤال 
فقد وِصف االبن .  ِمن أعماق ما نعرفه عن عقيدة الثالوثاحلكمة؟ واجلواب يصلنا

، كما وِصف بأنه )١٣ : ١كولوسي ("  حمبة اآلبابن"الوحيد ربنا يسوع املسيح بأنه 
 هذه صفات ذات داللة خاصة، ألنها ليست عالقة خارجية بني )١٧ : ٣مىت ( "احلبيب"

قة على خلق الكون وسقوط اإلنسان، اآلب وأحد املخلوقات، بل هي عالقة أزلية ساب
ولنفس السبب يوصف الروح القدس بأنه . باالبنألنها عالقة احملبة، أي عالقة أُقنوم اآلب 

 اآلب باحلق بنإ" وأيضاً يقول الرسول يوحنا عن االبن )٧ : ١ تيمو ٢(روح القوة واحملبة 
. واحلق واحملبة صفات جوهر الثالوث.  اآلب باحلق واحملبةابن هو فاالبن، )٣ يو ٢(" واحملبة
؛ ألن "ابن الغضب"بن احلق الذي ال يوصف بأنه ابن احملبة، ا اآلب األزيل ، ابن هو واالبن

هو عالقة خارجية . الغضب هو عمل إهلي للثالوث ال ميس األقانيم، وإمنا ميس املخلوقات
هكذا ال يدخل . وم آخروقوة إهلية موجهة ضد اخلليقة وليست موجهة من أُقنوم ضد أُقن

الغضب يف عالقة أقانيم الثالوث ألسباب ال حتتاج إيل شرح، ولكننا نكتفي بسبب واحد، 
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 وهو أنَّ الغضب هو مقاومة اهللا للشر، وليس يف طبيعة االبن أو اآلب أو الروح القدس شر
  .لقدس بالروح اباالبنحىت ميكن أنْ نتصور أنَّ الغضب ميكن أنْ يدخل يف عالقة اآلب 

وهكذا عندما شاء اهللا أنْ خيُلِّص اإلنسانية، كان التجسد والصلب والقيامة   
املُتِحد بالهوته، " جسد املسيح"هي " أداٍة"أي كان اخلالص يتم بوسيلٍة أو . الوسيلة

أي بوسيلة ِمن طبيعة غري طبيعة جوهر الالهوت، بل أُخذت ِمن القديسة مرمي، وفيها 
  :، وعن ذلك يقول القُداس الغريغوري"قضية املوت واخلطيةحلل "عمل الالهوت 

  يا سيدنا وخملصنا حمب البشر الصاحل حميي أنفسنا،"
  يا اهللا الذي أسلم ذاته عنا خالصاً ِمن أجل خطايانا،

  الذي بكثرة رمحته حل عداوة البشر،
  .)١( )مقدمة قبل القسمة(...." أيها اإلله الوحيد الذي يف حضن أبيه

 االبن "اإلجنيل كان االبن يف حضن اآلب وهو على الصليب حسب عبارة لقد  
ولقد أدركت الكنيسة قوة ومجال التعليم . )١٨ : ١يو (" الوحيد الذي هو يف حضن اآلب

الرسويل، وأخذت هذه العبارة اإلجنيلية لكي تعطي هلا املعىن الرسويل الكامل يف صالة 
  :قسمة صوم امليالد

 الوحيد، ابنهالذي أرسل نوره احلقيقي ..  إهلنا اخلالق أيها السيد الرب"
 أتى األبوي كل حني،يسوع املسيح الكلمة الذايت الكائن يف حضنه 

  ".وحل يف احلشا البتويل الغري الدنس
لقد كان االبن يف حضن اآلب حني كان يف أحشاء القديسة مرمي، وهو   

د على الصليب بإرادته وقوته كذلك أيضاً فيما هو معلق على الصليب؛ ألنه صع
أنا : " وإذا قال الرب)١٨- ١٧ : ١٠يو (وسلطانه، وهي ذات إرادة وقوة اآلب وسلطانه 

، فهذا ال يعين أنَّ الوحدة انتهت عند الصليب، )٣٠ : ١٠يو (" يف اآلب واآلب يفَّ

                                                           
 خوالجيات ما بعد القرن ، وهي معروفة يف" غضبك عناارفع...... ،ارمحنااللهم :" مل نعثر على أصل الصالة) ١(

 آباؤنا القديسون اعتربهاوقد أُضيفت يف العصر العثماين بسبب املصائب اليت حلت بالكنيسة واليت . الرابع عشر
التأديب الذي حل بنا وهي تعكس صلوات وعبارات املزامري وطلبة توسل مثل تلك اليت أُضيفت يف أسبوع 

  ....".منني الكنيسة مفتوحة للمؤأبواب اجعل:"اآلالم
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 إىل واالبنوتوزعت إرادة الثالوث إىل أكثر ِمن إرادة، فتحول اآلب إىل أُقنوٍم غاضٍب، 
ألنَّ هذا جيعل االبن أعظم ِمن اآلب، فهو حيتمل ويصرب على ، "مغضوب عليه"أُقنوٍم 

ما ال يستطيع اآلب أنْ حيتمله أو يصرب عليه، ويصبح االبن أقوى ِمن اآلب، ألنَّ االبن 
وهذا ( بقوته أنْ حيل مشكلة اخلطية واملوت والعقوبة، وهو ما عجز عنه اآلب استطاع
  ). جيب أنْ نفكر فيه، أو فيما يشبههجتديف ال

  كيف يشرح الكتاب املقدس الغضب؟
وإذا كان الغضب اإلهلي هو غضب الثالوث القدوس، ال غضب أُقنوم واحد،   

ذلك ألنَّ الغضب . فإنه مع ذلك ال جيوز لنا أنْ نتصور أنَّ الثالوث يغضب بشكل دائٍم
كمة والقوة؛ ألن هذه صفات جوهر ليس صفة من صفات اهللا، كاحملبة والقداسة واحل

وعلى ذلك فإذا ما . الثالوث اليت تعمل دائما، واليت إنْ سكنت سقطت اخلليقة يف العدم
ذكر الكتاب املقدس إنَّ اهللا استخدم املياه والنار وغريها من عناصر الطبيعة، فإنَّ هذا 

دما تتعامل مع  املؤقت يؤكد لنا أنَّ الغضب هو عمل اإلرادة اإلهلية عناالستخدام
املخلوقات، وهو عمل اإلرادة اإلهلية الذي يشبه اخللق من العدم، أي أنه فعل يتجه إىل ما 

وهكذا إرادته املؤدبة، فال يصبح التأديب هو اهللا، وإمنا هو أحد . هو خارج اجلوهر اإلهلي
.  العصاهتوما أعظم الفرق بني مدرٍس يستخدم العصا، دون أنْ يصبح هو ذا. أعمال اهللا

  .إنَّ هذا التمييز ضروري لبقاء وحدة جوهر الثالوث
 -وغين عن البيان أنَّ الغضب هو أحد القوى األساسية اليت أُعطيت لإلنسان   

، )٣٥الدرجة (" للدفاع عن احلياة "-كما يقول يوحنا الدرجي يف كتاب سلم الفضائل 
ظ حياته، وال إىل سالح يدافع به فهو قوة حتفظ احلياة، ولكن اهللا ال حيتاج إىل قوة حتف

ولذلك يضع الرسول بولس الغضب ضمن . عن نفسه، فهو كاملٌ وكلي الصالح
وأعمال اجلسد ظاهرة، اليت هي "أعمال اجلسد الصادرة عن الطبيعة اإلنسانية الساقطة 

زىن، عهارة، جناسة، دعارة، عبادة األوثان، سحر، عداوة، خصام، غرية، سخط 
  .)١٩ : ٥ غال() .." غضب(

 )٢٦ : ٤أف (" ال تغرب الشمس على غيظكم"ولذلك يطلب الرسول نفسه أنْ   
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 وما أعظم الفرق بني الغضب )٣١ : ٤أف (" السخط والغضب"وأنْ ال يبقى يف قلوبنا 
 الذين )٦ : ٣كو ( املعصية أبناءفإذا كان غضب اهللا يأيت على . اإلهلي، والغضب اإلنساين
 عنكم أنتم فاطرحواأما اآلن "رسول يذكر بعد ذلك مباشرةً يعبدون األوثان، فإن ال

اجلسد "، وباقي أعمال )٨ : ٣كو (..." أيضاً الكل الغضب السخط اخلبث التجديف
يف عبارة واحدة مع أعمال اإلهلي ، فكيف جيوز للرسول أنْ يضع الغضب "العتيق

عمل والفعل هللا؟ واجلواب اجلسد العتيق أو الطبيعة اإلنسانية القدمية، مث ينسب ذات ال
سهلٌ إذا ميزنا بني الغضب اإلهلي الذي يرفض الشركة ومينع الربكة ويترك اإلنسان 
حتت رمحة قوى الطبيعة، وبني الغضب النابع ِمن اخلوف والكراهية والقسوة وشهوة 

فاألول خاص بكمال اهللا وصالحه، والثاين خاص باخلطية والشر، وهو ما . االنتقام
  :لرسول يضع مقارنة هامة بني الطبيعة الساقطة والطبيعة اجلديدة يف املسيحجيعل ا

  الطبيعة اجلديدة  الطبيعة الساقطة
الغضب، السخط، اخلبث، التجديف، 

  )٩-٨ : ٣كو (الكالم القبيح، الكذب 
رأفات، لطف، تواضع، وداعة، طول أناة، 

  )١٣- ١٢ : ٣كو (حمتملني بعضكم البعض 
 يف املسيح هي تلك اليت حتتمل كل شئ، وتغفر كما غفر والطبيعة اجلديدة  
 البسوا، )الفضائل(وفوق مجيع هذه :  وبعد كل هذا يقول الرسول)١٣ : ٣كو (املسيح 

، فلو كان الغضب اإلهلي )١٤ : ٣كو (احملبة اليت هي رباط الكمال بني هذه الفضائل 
أريد أنْ يصلِّي الرجال يف : "مثل الغضب اإلنساين ملا استطاع الرسول بولس أنْ يقول
  .)١ : ٢ تيمو ١(" كل مكان رافعني أياٍد طاهرٍة بدون غضب، وال جدال

وهكذا نرى كيف يقول املزمور والرسول بولس بعد ذلك بصوت الروح   
حىت أقسمت يف غضيب لن يدخلوا "القُدس عن اجليل الذي خرج ِمن أرض مصر 

ترك اإلنسان ملشورته ورأيه الشرير، وهو ، فهذا رفض للشركة، و)١١ : ٣عب (" راحيت
. )١٢ : ٣عب ("  عن اهللا احليواالرتدادبعدم اإلميان "ما يصفه الرسول نفسه بعد ذلك 

ونظراً للفارق الكبري بني غضب اإلنسان الشرير، وغضب إله الرأفة والرمحة يقول 
م، مبطئاً يف ، مبطئاً يف التكلُّاالستماعليكن كل إنسان مسرعاً يف : "الرسول يعقوب

 : ١يعقوب (" )أي ال حيقق عدالة اهللا وصدقه(الغضب، ألنَّ غضب اإلنسان ال يصنع بر اهللا 
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 بقوته يقابله غضب اهللا واعتدادهوما أكثر املواقف اليت كان غضب اإلنسان . )٢٠
  .)١٨ : ١١رؤ (" وغضبت اُألمم فأتى غضبك"

  :الغضب اإلهلي واخلطية
مات الكتاب املُقدس عن كراهية اهللا للشر، وعن رغبة  كلاقتباسال حنتاج إىل   

هذه أُمور يعرفها أصغر قارئ وال حتتاج إىل إيضاح، . وإرادة اهللا يف القضاء على الشر
وإمنا ما حيتاج إىل إيضاح هو املناسبات اليت حترك فيها الغضب اإلهلي ضد تعاظم 

  .شرور اإلنسان
  : خطية آدم وحواء- ١  
 سنة حسب نص سفر ٩٣٠السقوط مباشرةً، بل عاش مل ميت آدم بعد   
 وكانت معاناة آدم مع اخلليقة هي بداية دخول اإلنسان يف صراٍع، يشرحه ،التكوين

وهنا نرى . ، وتعين املوت"اللعنة"، وتعين احلياة، و"الربكة: "الكتاب املُقدس بكلمتني
 ولكننا جند آدم وحواء ،كيف عاش أبو البشرية دون أنْ يدمره ويقتله الغضب اإلهلي

  .أمام موضوع يستغرق قسماً كبرياً ِمن العهد القدمي، هو الربكة أو اللعنة
هذه لعنة صرحية، ولكن  .. )١٧ : ٣تك (" ملعونة األرض بسببك"لقد قال اهللا   

هذه اللعنة مل تستمر؛ ألنَّ الكتاب املُقدس يؤكد فيما بعد علي بركة األرض ضِمن 
وتتبارك فيك مجيع .. وتكون بركة " شريكاً يف لعنة آدم كنلذي مل يبركة إبراهيم ا
وبارك اهللا إبراهيم يف كل "، ولذلك يكرر سفر التكوين )٣-٢ : ١٢تك (" قبائل األرض

فليعطك اهللا ِمن ندى السماء، وِمن " بكلمات حلوة اسحق، ويبارك )١ : ٢٤تك (" شئ
لطعامها أُبارك "عد ذلك يقول املزمور ، وب)٢٨ : ٢٧تك (" دسم األرض، وكثرة احلنطة
 وبسبب مجال حياة الشركة يقول املزمور )١٥ : ١٣٢مز (" بركة، مساكينها أُشبع خبزاً

وعندما يقول اهللا عن بركة تقدمي العشور . )٣ : ١٣٣مز (" هناك أمر الرب بالربكة"
.." ركة إنْ كنت ال أفتح لكم كوى السماء وأفيض عليكم ب.. هاتوا مجيع العشور "
 وهذا يؤكد بركة )١١ : ٣مالخي (، بل يِعد الرب حبفظ الغالت الزراعية )١٠ : ٣مالخي (

وقال الرب يف "ويذكر الرب نوح بعد لعنة الطوفان، ويقول سفر التكوين . األرض
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وبعد ذلك . )٢١ : ٨تكوين (.." قلبه ال أعود ألعن األرض أيضاً ِمن أجل اإلنسان 
. )١٧-١ : ٩تك (.." مثروا اوبارك اهللا نوحاً وبنيه وقال هلم "وين مباشرة يقول سفر التك

وهكذا جيب أنْ يكون واضحاً أمام عيوننا، إنَّ ما يقال عن الربكة واللعنة ال جيب أنْ 
يؤخذ كقرار يشمل اإلنسانية كلها عرب العصور واألزِمنة، بل هو خاص مبناسبة معينة، 

  .كتاب املُقدسوهو األمر الذي تؤكده باقي أسفار ال
  : لعنة الطوفان- ٢  
مل حيدث الطوفان بسبب خطية واحدة، وإمنا حسب عبارة سفر التكوين   

 ومل يتحرك الغضب اإلهلي )٥ : ٦تك (" رأى الرب أنَّ شر اإلنسان قد كَثُر يف األرض"
ألني حزنت أني .. تأسف يف قلبه "فوراً، بل كما يقول سفر التكوين إنَّ الرب 

وألنَّ اهللا هو .  وترك الرب فرصةً للتوبة، وهي فرصة بناء الفلك)٧- ٦ : ٦تك (" لتهمعم
خالق كل األشياء، فقد سحب بركة توازن قوى الطبيعة بني املياه واليابسة حسب 

ويقول . )٩ : ١٠٤مز (" وضعت هلا ختماً ال تتعداه ال ترجع إىل األرض"قول املزمور 
" كلها حبكمٍة صِنعت، مآلنةٌ األرض ِمن غناك. ياربما أعظم أعمالك "نفس املزمور 

، فهو ليس يف حالة غضب دائم مستعر مثل "يفرح باخلليقة" ألنَّ الرب )٢٤ : ١٠٤(
 ولكن يف نفس الوقت ال يقبل اخلطاة )٣١ : ١٠٤مز (" يفرح الرب بأعماله"التنور، بل 
عة معينة، مثل ذنب األموريني ويترك الرب الوقت مير حىت تكمل خطية مجا. إالَّ بالتوبة

مث  أو كمال املعصية واإل)١٦ : ١٥تكوين ( "ألنَّ ذنب األموريني ليس إىل اآلن كامالً"
.." ويكون عند متام السبعني إني أُعاقب ملك بابل " ولذلك يقول أرميا )٢٤ : ٩دانيال (
ا الشعب  فعندما يكمل ذنب شعب ما، يسحب اهللا رعايته، ويترك هذ)١٤-١٢ : ٢٥(

  .خلطاياه
  : سدوم وعمورة- ٣  
مل حيل غضب اهللا فجأةً أو بسبب خطيٍة واحدٍة لشخٍص واحٍد، وإمنا بسبب   

 : ١٨تك (" وخطيتهم قد عظُمت جداً"خطية شعب، ولذلك يقول عنها سفر التكوين 
 وكان الرب مستعداً ألنْ يصفح عن هؤالء لو وجد عشرة أبرار يف سدوم وعمورة )٢٠
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ن كان كمازٍح يف أعي" وحىت لوط الذي أعلن الدينونة اآلتية ِقيل عنه )٣٢ : ١٨تك (
وترك الرب قوى الطبيعة تدمر سدوم وعمورة، وصارت بذلك . )١٤ : ١٩تك (" أصهاره

ِعربةً لكل اخلطاة، ومل تتكرر هذه العقوبة يف الكتاب املُقدس بعهديه، كما مل يتكرر 
  .ألشرار، وهو ما تتغىن به أسفار الكتاب املقدسالطوفان؛ ألن اهللا ال يسر مبوت ا

  الفرق بني الغضب اإلهلي، وغضب اإلنسان
قد يبدو للقارئ أن الكالم عن اإلله الغاضب وانتقام اآلب هو أصعب ما يف   

 وذلك ألن الكتاب املقدس مل ،احلوار الالهويت، واحلقيقة أنَّ هذا هو أسهل نقطة
، ألننا وبنظرة واحدة إىل فهرس االبنضب على يصرح على اإلطالق بأن اآلب غ

 اإلهلي جند أنَّ الغضب ٤٣٧-٤٣٦صـ " الغني"الكتاب املقدس العريب، وحتت حرف 
  :ورد باحلصر حسب تقسيم الفهرس كاآليت

  .)٢١ : ٤ - ٢٦ : ٣تث (غضب اهللا على موسى بسبب بين إسرائيل * 
  .)٧ : ١٨مزمور (إليه داود غضب اهللا الذي أنقذ داود من يد شاول عندما صرخ * 
 )٢١ : ٧٨("  نار يف يعقوباشتعلت"غضب اهللا على بين إسرائيل، ويقول املزمور * 

أما هو فرءوف يغفر اإلمث وال يهلك، وكثرياً ما رد غضبه "وبعدها مباشرةً يقول املزمور 
يس هذا ل .)٣٨ : ٧٨مز (" ذكر أم بشر، ريح تذهب وال تعود. ومل يشعل كل سخطه

  . غضب اهللا لضاعت كل اخلليقةاشتعلفقط غضب معلن، بل غضب حمدود؛ ألنه لو 
 : ٧٨مز ("  وخلَّص إسرائيل)أي على مصر(أرسل عليهم محو غضبه "ويقول نفس املزمور * 
غضب الرب ورذل  ":ومل يدم غضبه على مصر، بل كما يذكر نفس املزمور. )٤٩

  .هوذا وداود، ومل يكن هؤالء بال خطية واختار سبط ي)٥٩ : ٧٨مز (" إسرائيل
  . ختص الرب يسوع الفعل فهي الاستعماالتأما باقي   

 )٤٤-٣٨ : ٨٩مز (جنست تاجه يف التراب . نقضت عهد عبدك. غضبت على مسيحك* 
.. حىت مىت يارب ختتبئ : "ومع ذلك يقول إيثان األزراحي صاحب هذه الكلمات

لو أنَّ غضب اهللا هو غضب يتحرك مثل . )٤٦ : ٨٩مز (" حىت مىت يتقد كالنار غضبك
أنا زائل : "غضب البعض لتحولت الدنيا إىل رماد، ولكن اإلنسان يعاتب اهللا ويقول له
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  ".مبارك الرب إىل الدهر: "، مث ينتهي إىل"أُذكر عار عبيدك.. أين مرامحك .. 
أرددنا  ")٢٢ : ٥(؟ "هل غضبت علينا جداً: "ويسأل أرميا يف املراثي قبل أنْ يقول* 

  . إذن فهو غضب يتوقف أمام توسل اإلنسان.)٢١ : ٥(" يارب إليك فنرتد
ويف كل ما ذكره الكتاب حىت هذه الكلمات ال جند غضب السيد املريض   

هذا يؤكده زكريا . بالسادية، وإمنا غضب احملبة بسبب نقض العهد وعبادة اآلهلة الوثنية
يارب اجلنود إىل مىت ال ترحم : "كة يف أورشليمالنيب عندما مسع شفاعة أحد املالئ

فأجاب الرب املالك الذي . أورشليم ومدن يهوذا اليت غضبت عليها هذه السبعني سنة
رت على أورشليم وعلى غِِ. هكذا قال رب اجلنود.. كلمين بكالم طيب وتعزية 

 ينسى فقد جاء السالم من عند اهللا ألنه ال. )١٧-١٢ : ١زك (" صهيون غرية عظيمة
لقد . املواعيد وال يفيض غضبه مثل طوفان السادة من البشر الذين ال يعرفون الرمحة

:  اهللا بني اُألمم، ولذلك السبب نفسه يقول آساف وهو يسأل اهللاسممحل إسرائيل 
لتتقدمنا مرامحك سريعاً .. إىل مىت يارب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غريتك "

  .)٩- ٥ : ٧٩مز ("  القدوسامسكنا واغفر لنا خطايانا من أجل جن.. ألننا قد تذللنا جداً 
  .وجتيء نبوة اشعياء لكي تضع اإلنسان أمام حقيقة الغضب اإلهلي  
  .)٨ : ٥٤( وجهي عنك حلظةحجبت = فيضان الغضب *   
  .)٨ : ٥٤( مراحم عظيمة -يقابل فيضان الغضب *   
هكذا . وح على األرضكما حلفت أنْ ال تعرب بعد مياه ن"بل يقول الرب *   

حلفت أنْ ال أغضب عليك، وال أزجرك فإنَّ اجلبال تزول واآلكام تتزعزع أما إحساين 
  .)١٠-٨ : ٥٤اش (" فال يزول عنك وعهد سالمي ال يتزعزع قال رامحك الرب

أيتها الذليلة املضطربة غري املتعزية : "وينظر الرب إىل أورشليم ويعقوب ويقول  
  .)١٧- ١١ : ٥٤أش (" كل آلٍة صورت ضدك ال تنجح.. د حجارتك  أبين باألمثاهاأنذ

ويعرف أيوب يف حمنته قوة محو غضب اهللا، ولكنه يعرف اهللا، ولذلك يقول   
..  ولكن كما يقول اشعياء أن غضب اهللا هو حلظة )١٥ : ٩أيوب (" أسترِحم دياين"

  .)٥ : ٣٠مز (" حياةً يف رضاه.. ألن للحظٍة غضبه "هكذا يقول املزمور 
  .وما أكثر الذين وقفوا أمام غضب اهللا  
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  .١٨ تكوين - إبراهيم  
فقال بإهالكهم لوال موسى خمتاره وقف يف الثغر قدامه ليصرف .. موسى   

  .)٣ : ١٠٦مزمور (غضبه عن أسالفهم 
من أين جاء هؤالء بالتعليم الذي يقول إن : وهنا يطرح السؤال الواضح نفسه  

بن وهو على الصليب؟ أين هذا التعليم من نصوص الكتاب اآلب أعلن غضبه على اال
  املقدس اليت أوردناها؟

هل قال الرب يسوع لذلك يغضب علي اآلب ألنين أضع ذايت عن اخلراف؟   
وهو إبن . )١٧ : ١٠يوحنا (" هلذا حيبين اآلب ألين أضع نفسي آلخذها: "أم قال العكس

وجتيء كلمات الرب .....)١٧ : ٣مىت (ب  وهو االبن احلبي)١٣ : ١كولوسي (حمبة اآلب 
   .. )٩ : ١٥يوحنا (" كما أحبين اآلب كذلك أحببتكم"القاطعة 
 حسب كلمات املخلص نفسه لالبنوإذا كان كل ما هو لآلب هو أيضاً   

، فإنَّ ذلك يعين أن غضب اآلب على االبن إمنا يعين أيضاً غضب االبن )١٠ : ١٧يوحنا (
  . مل يأِت بغضب اآلب أو بغضبه هو، وإمنا باحملبة والغفرانيف حني أن االبن. علينا

" كما أرسلين اآلب احلي وأنا حي باآلب فمن يأكلين حييا يب: "يقول الرب  
فإذا كان اآلب هو مصدر حياة اإلبن، فبماذا نسمي هذا التجديف . )٥٧ : ٦يوحنا (

عقوبة اخلطية، فإنَّ الذي جيعل االبن املتجسد يف قبضة املوت؟ وإذا كان املوت هو 
ذلك يعىن أنْ يسيطر املوت ويسود على االبن ليصبح حتت وطأة عقوبة اخلطية، وهو 

  .الذي مل يعرف خطية وال وجد يف فمه غش

  كيف يعلن الكتاب املقدس عن الغضب اإلهلي؟
نستطيع أن نرى كيف يتم اإلعالن اإلهلي عن الغضب من كلمات الكتاب   

  :املقدس نفسه
  .)١٨ : ٧ميخا (ظ إىل األبد غضبه ال حيف*   
الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب، وكثري اإلحسان "ويقول اهللا نفسه   
  .)٦ : ٣٤خروج (" غافر اإلمث واملعصية واخلطية. حافظ اإلحسان إىل أُلوف.. والوفاء 
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  .)٢ : ٤يونان (بطيء الغضب *   
  .)٣ : ٢٠يؤ (بطيء الغضب *   
  .)٣:  ١ناحوم (بطيء الغضب *   
  .)٢ : ٣(" يف الغضب أذكر الرمحة"ويقول حبقوق النيب *   
  مرات ٤ واالسمولكن وردت الصفة . مل يوصف اهللا إطالقاً بأنه غضوب 

 وهي )٧ : ١ مث تيطس ٢٤ : ٢٢ -  ٢٢ : ٢٩ - ١٨ : ١٥أم (فقط يف العهدين وهي عن البشر 
  .صفة مذمة ال مدح لإلنسان الغضوب

وال يذكر . ضب اإلهلي ال يتم يف صمٍت، بل يعلَننَّ الغأولعلنا نالحظ   
بل يؤكد يف كل املرات اليت .. الكتاب املقدس أنَّ غضب اهللا هو غضب صامت 

حدثت فيها مصائب كبرية للبشر أن غضب اهللا أُعِلن أوالً، وترك اهللا فرصةً للتوبة، مث 
مي بالذات كسدوم ثانياً حدثت التأديبات والعبر اليت نراها يف تاريخ العهد القد

  .وعامورة مثالً

  :شرح اآلباء
فماذا يقول أول . هذه حقيقة ال جيب أنْ تغيب عنا باملرة. حنن نتبع اآلباء  

  الهويت مسيحي إسكندري عن غضب اهللا؟
يشرح العالَّمة أورجيينوس موضوع ) ١(يف العظة األوىل على سفر ارميا النيب   
  نوى وسادوم وعامورة، فماذا يقول العالَّمة؟ويتطرق يف الشرح إىل أهل ني. غضب اهللا

ويف . يسر اهللا بالصالح ويتأخر يف معاقبة الذين يستحقون العقوبة"
احلقيقة رغم أنه يستطيع أنْ يعاِقب الذين حكَم عليهم بعقوبٍة دون أي 

فعندما يحاِكم أو يصِدر حكمه، يعلن . إنذار، إالَّ أنه مل يفعل ذلك باملرة
 بشكل جيعل املذنب واحملكوم عليه يبتعد عن شره، فيمتنع اهللا هذا احلكم
لدينا أمثلة كثرية من أحكام وعقوبات وردت يف األسفار، أما . عن عقابه

                                                           
الطبعة . ١٩٨٣ عام E. Klostermannالنص الالتيين ترمجة روفينوس مع األصل اليوناين نشره العامل األملاين ) ١(

  .٥٤٣ ابتداء من عامود ١٣األوىل موعة اآلباء اليونانيني جملد 
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اآلن يكفي أنْ نشري إىل بعضها لكي نؤكد رؤيتنا من الفقرة اليت قرأناها 
  .)١٠-١ : ١أرميا (اآلن 

ثة أيام أعلن يونان اية املدينة بعد ثال: أخطأ أهل نينوى وحكم اهللا عليهم
وهكذا مل يصدر حكم اهللا يف صمت، بل أعلن احلكم . )٤-٣ : ٣يونان (

لكي يعطي هلم فرصةً للتوبة والعودة إىل اهللا، ولذلك أرسل هلم النيب 
  ".العرباين لكي ينال الذين صدر عليهم هذا احلكم رمحةً من اهللا بالتوبة

  :ويقول عن أهل سدوم وعامورة  
صدر احلكم أيضاً على أهل سدوم وعامورة، وهذا ظاهر من كلمات "

وقام املالئكة بعملهم إلنقاذ الذين . )١٨راجع تك ص ( إبراهيماهللا مع 
أصهارك . اهاهنمن لك أيضاً : "ال يريدون اخلالص، ولذلك قالوا للوط

 : ١٩تك (" وبنيك وبناتك وكل من لك يف املدينة اخرج من املكان
املالكان يعلمان أنَّ هناك من مل يأِت مع لوط، وكان يعمالن  كان )١٢

 واختذا هذا القرار )٤ : ٣راجع تيطس (" لطف اهللا وإحسانه"من أجل 
  .)١(" من أجل الذي أرسلهم أي اهللا، ومن أنفسهم أيضاً

ومع أنَّ العالَّمة . فالغضب اإلهلي ال يصيب اخلطاة بغتةً وال بدون إنذار  
م مثالني معروفني لنا ومها نينوى وسدوم وعامورة، إالَّ أنه أكد هذه أورجيينوس قد

وحسب نصوص العهد القدمي نفسه، فقد دامت نبوة . احلقيقة من تاريخ نبوة أرميا
يوشيا بن آمون، مث يهوياقيم بن يوشيا مث : أرميا لفترة حكم ثالثة من ملوك يهوذا هم
ثالثة عشرة من حكم يوشيا بن آمون، وحىت صدقيا بن يوشيا، وذلك إبتداًء من السنة ال

ومن واقع نص أرميا . الشهر اخلامس من السنة احلادية عشر من ملك صدقيا بن يوشيا
.  ق م٥٨٧:  ق م ٦٢٧ ملدة أربعني سنةً، من امتدت جند أنَّ هذه الفترة ٣- ١ : ١

  :ويعلِّق العالَّمة على هذه احلقيقة قائالً
التارخيية؟ لقد صدر حكم اهللا على أورشليم ماذا نتعلم من هذه احلقيقة "

                                                           
ة آباء الكنيسة جملد كان من حسن حظنا أن نشرت ترمجة عظات العالمة اورجيينوس على نبوة ارميا يف سلسل) ١(

  . وما بعدها٣ راجع صفحات - ١٩٩٨ -  اليت تصدرها اجلامعة الكاثوليكية يف واشنطن ٩٧



 ١٣٠

ومع ذلك فإن اهللا صانع . بسبب خطاياها، وأنْ يسلَّم سكاا للسيب
اخلريات يف الوقت املعني يرسل نبيه يف عهد امللك الثالث لكي يتوب 

وكان اهللا قد كلف النيب بأن يتنبأ يف عهد . سكان أورشليم بكرازة النيب
 عهد امللك الثالث جاء زمان تنفيذ احلكم امللك األول والثاين، ويف

بالسيب، فقد كان صرب اهللا ينتظر توبة سكان أورشليم حىت زمان السيب، 
وكان النيب حيث الشعب على التوبة لكي ال حتدث كارثة السيب، 

املرجع (" ولذلك كُِتب أنه تنبأ إىل زمان سيب أورشليم يف الشهر اخلامس
  .)٥-٤السابق ص 

  ورجيينوس يطبق األحداث التارخيية على احلياة الروحية املسيحيةالعالَّمة أ
  :يقول أورجيينوس  

وهكذا حنن أيضاً، إذا أخطأنا، فإننا نتعرض ألنْ نقع يف أسر الشيطان "
 : ٥ كو ١(" أنْ يسلَّم هذا الشخص إىل الشيطان"حسب قول الرسول 

وكما . صر بواسطة نبوخذنأورشليم وهذا ال خيتلف باملرة عن سيب )٥
أنَّ هؤالء قد سلِّموا مللك بابل بسبب خطاياهم، هكذا حنن أيضاً نسلَّم 
بسبب خطايانا للشيطان الذي يرمز له نبوخذنصر، كما هو مكتوب 

 : ١ تيمو ١(" اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حىت ال جيدفا"أيضاً 
أسرى للشيطان،  نتعظ ونتعلم عن شر اخلطية الذي جيعلنا اويا ليتن )٢٠

وهو يسيب نفوس الذين تركهم اهللا، مع أنَّ اهللا ال يترك وال يتخلى دون 
فهو يرسل املطر على الكَرم، . سبب ودون حكم على الذين ختلى عنهم

ولكن إذا مل يثمر الكَرم ويعِط عنباً، فماذا يفعل اهللا سوى أنه يأمر 
  ".)٦-٤ : ٥راجع اش (السحاب لكي ال ميطر على الكَرم 



 ١٣١

  كيف جيب أنْ نفهم الغضب اإلهلي؟

  أورجيينوسشرح العالَّمة : أوالً
يعود العالمة أورجيينوس لنفس املوضوع يف العظة العشرين، وينبهنا إىل أننا   

جيب أنْ نأخذ ما جاء يف األسفار املقدسة على أنه خاص والئق جداً بصالح اهللا؛ ألن 
ال سيما مرضى السادية الذين جيدون لذةً (ر اهللا ال يعاِقب بقسوة وتشفِّي مثل البش

  :أورجيينوسفيقول العالمة . )وسعادةً يف تأمل عذاب ضحاياهم والتلذذ به
كل ما كُِتب عن اهللا يف األسفار املقدسة حىت لو كان ظاهرياً يبدو غري "

ومن ينكر أنَّ األسفار . الئق، جيب أنْ نفهمه على أنه خاص بصالح اهللا
ضب اهللا؟ بل سجلت األسفار ليس غضبه فقط، بل غضبه أشارت إىل غ

كل هذه الصفات تنسب إليه بكلماٍت غامضٍة . الشديد، بل وندمه
 ولكننا سنرى أنَّ كل هذه )٦ : ١ أمثالراجع (حتتاج إىل تدقيق 
وغضب اهللا ليس بال مثر، بل كما إنَّ كلمته توبخ . الصفات تليق باهللا

يعلِّم اهللا ويربي خليقته بالغضب عندما ال . ربيوتعلِّم هكذا أيضاً غضبه ي
وحنن نعلم أنَّ كلمة اهللا ليست مثل كلمات . تتعلم وتترىب بالكلمة

البشر؛ ألنه ال يوجد إنسان واحد هو كلمة اهللا احلي، أو هو يف حد ذاته 
كلمة اهللا؛ ألنه يوجد واحد فقط وال يوجد آخر غريه هو الكلمة الذي 

وعلى نفس القياس، كما أنَّ . ء عند اهللا هو وحده الكلمةكان يف البد
. الكلمة هو كلمة اهللا، هكذا أيضاً غضب اهللا هو أيضاً غضبه هو وحده

ولكن كما أنَّ الكلمة خيتلف يف طبيعته عن كلمات البشر، فهو وحده 
هو اهللا، وهو وحده الكلمة احلي الذي له أُقنوم خاص به يف اآلب وله 

من ) أُقنوم(ة؛ ألنه هو وحده الكلمة الذي وحده له كيان طبيعته اخلاص
وعلى نفس القياس الغضب اإلهلي له طبيعة خاصة ختتلف عن طبيعة . اهللا

غضب الناس، وغيظ اهللا هو أيضاً غيظٌ خاص؛ ألنه غيظ له من يؤدب 
وتؤدب الكلمة وتعلِّم، ولكن ليس كما . بغيظ لكي يغير من يؤدب
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غيظ، والذين يسرعون بالتوبة بتأديب الكلمة ال حيتاجون إىل يؤدب ال
  .)٢٢٢-٢٢١املرجع السابق ص ()" السخط(تأديب الغيظ 

  . بعد ما مسع تعليم آباء الربية)١(شرح يوحنا كاسيان : ثانياً
 -"  أي النظام أو املبادئInstitutes "قدم يوحنا كاسيان يف كتابه املعروف بـ   

 خالصة التعليم املسيحي حتت عنوان -نه وعلى مدى أربعة فصولويف الفصل الثامن م
 الغضب والسخط انفعاالتروح الغضب، وسوف يالحظ القارئ أن كاسيان وصف 

وها حنن نضع هذه الفصول األربعة حتت يد القارئ لكي يدرك .  جتديف شنيعبأا
 الالهويت، أو من وحدة املفاهيم اليت حتكم احلياة الروحية املسيحية، سواء قُِدمت من

 املوجود بني املعرفة الالهوتية واحلياة الروحية االنسجامالناسك، وهو ما يظهر ذلك 
  .وهذا هو أحد أهدف هذه الدراسة اليت أشرنا إليها يف املقدمة. املُعاشة

  :يقول كاسيان يف الكتاب الثامن  
  : الفصل األول-:أوالً  

القاتل من جذوره يف  جيب يف اجلهاد الرابع قلع سم الغضب -١"
 أظلمتأعماق النفس؛ ألنه إذا بقي روح الغضب واستقر يف قلوبنا 

عقولنا، وفقدت عني العقل قدرا على الرؤية؛ ألن الغضب يصيب 
بالعمى وبظلمة ضارة جتعل الرؤية الروحية مستحيلة، فال نقدر على 

الصاحل احلكم الصائب يف أي أمر من اُألمور، بل يتعذر علينا التأمل 

                                                           
 وهي اآلن يف مجهورية رومانيا وسيم مشاساً بواسطة Daciaم يف مقاطعة ٣٦٠ولد يوحنا كاسيان حوايل عام ) ١(

صعيد ورهبانات فلسطني وكتب أول كتاب عن زار يوحنا األسقيط وأديرة ال. م٤٠٠يوحنا ذهيب الفم حوايل عام 
وعرف الكتاب بعد ذلك ) مبادئ أو نظام حياة الشركة وعالج الرذائل الثمانية الكربى(النظام الرهباين وهو 

نشر الكتاب يف عدة طبعات يف جمموعة ). وليس املؤسسات( أي النظام او املبادئ Institutesباالسم املختصر 
م وأخرياً صدرت الطبعة اجلديدة وهي ترمجة جيدة نشرها األب ١٨٨٨ يف عام اإلجنليزية إىل اآلباء الالتني وترجم

Boniface Ramseyيف سلسلة :Ancient Christian Writers  م عن دار نشر ٢٠٠٠ عام ٥٨ جملد رقم
The Newman Press . ثة صفحات  احلدياإلجنليزيةوقد روجعت الترمجة العربية على األصل الالتيين والترمجة

للداللة على مصدر نص ) س(استخدم كاسيان الترمجة السبعينية للعهد القدمي وقد وضعنا حرف . ١٩٥- ١٩١
  .الكتاب املقدس



 ١٣٣

الذي ينمي احلكمة فينا، بل ال نقدر على أنْ نثبت يف الصالح أو نقبل 
مز (] عيين تعكرت من الغضب[النور احلقيقي الروحي؛ ألنه مكتوب 

٩ : ٣١(."   
 وقد ميدحنا الناس كحكماء، ولكننا لن نكون حكماء إذا الزمنا -٢

 الغضب يسكن مسترحياً يف صدر األمحق[الغضب؛ ألنه مكتوب[ 
.  وهو ما يعرضنا ألن نفقد مرياث احلياة األبدية) س١٠ : ٧جامعة (

وقد يظهر لنا أننا نفهم الطبيعة اإلنسانية وندرك أسرارها لكن إذا ظل 
 ١٥أمثال (] الغضب يدمر احلكماء[الغضب فينا مت فينا ما هو مكتوب 

ألننا بسبب الغضب نفقد " بر اهللا" وحيرمنا الغضب من إدراك ) س١: 
ومع أنَّ الناس قد يقولون عنا أننا قديسني وكاملني إالَّ " اإلفراز"مييز الت

   ".)٢٠ : ١يعقوب (]  ال يصنع بر اهللاإلنسانغضب [أنه مكتوب 
  : الفصل الثاين- : ثانياً  

 حياول البعض تربير الغضب، هذا املرض القاتل للنفس بأدلٍة من -١"
يقول هؤالء إنَّ الغضب .  سائغاألسفار اإلهلية اليت يفسروا تفسرياً غري

ليس ضاراً حىت إذا غضبنا على األخوة الذين خيطئون؛ ألن اهللا نفسه 
يسخط ويغضب على الذين ال يريدون أنْ يعرفوه، أو يعرفونه ومع ذلك 

غضب الرب [ومن األمثلة اليت يقدموا كلمات األسفار . يرفضونه
ندما يصلي النيب  أو ع)٤٠ : ١٠٦مزمور (] واشتعل سخطه على شعبه

 )١ : ٦مزمور (] يارب ال توخبين بغضبك وال تؤدبين بسخطك: [ويقول
وال يفهم هؤالء أم عندما حياولون ذا اإلصرار على تأكيد وتربير 
الغضب، إمنا يقودون غريهم إىل التمسك برذيلة ضارة، ويف نفس 

ي هو الوقت ميزجون ضالل شهوة جسدانية بنقاء اهللا غري احملدود والذ
  ".مصدر كل نقاء

  : الفصل الثالث- : ثالثاً  
حنن نقع يف خطأ كبري إذا حاولنا أنْ نفسر ما يقال عن اهللا يف األسفار "



 ١٣٤

 الذي Crassاملقدسة تفسرياً حرفياً نابعاً من الفكر اجلسداين الغيب 
، فاهللا )٤ : ١٢١مز (] ال ينعس وال ينام: [يتصور أنَّ اهللا ينام ألنه قيل

 أو إنَّ اهللا )٢٣ : ٤٤مز (] قم يارب ملاذا تنام؟: [رغم أنه قيلال ينام 
 : ٦٦مز (] السموات هي كرسي واألرض موطئ قدمي[يقوم وجيلس 

قام الرب مثل الثمل : [ أو إنَّ اهللا يسكر ويشرب اخلمر ألنه قيل) س١
؛ ألننا نعرف أنَّ اهللا له ) س٦٥ : ٧٨مز (] ومثل جبار سكر خبمر

 )١٦ : ٦ تيمو ١(]  ساكناً يف نور ال يدىن منهوحده عدم املوت[
ولست أريد أنْ أحتدث عن صفات بشرية أُخرى مثل اجلهل والنسيان 
الذي ينسب هللا يف األسفار املقدسة، وأيضاً ما ينسب له من أعضاء 

مثل الشعر والرأس واألنف والعينني والوجه واليدين .. جسدية 
؛ ألننا لو فهمنا هذه األعضاء والذراعني واألصابع والبطن والقدمني

حسب املعىن احلريف احلسي، فإننا سوف ننتهي إىل أنَّ اهللا مكون من 
أعضاء جسدية وله شكل مادي حمسوس وحاشا لنا أنْ نصل إىل هذه 

  ".النتيجة الشريرة
  : الفصل الرابع-: رابعاً  
ملنسوبة هللا بعد أنْ يشرح كاسيان املعىن الرمزي لألعضاء اجلسدية اإلنسانية ا(  

  ). يواصل شرحه للغضب والسخط٢ و١يف الفقرات 
 كل هذه األوصاف البشرية إذا أخذناها مبعناها احلريف -٣

؛ ألن سلطان Horrible Sacrilegeحتولت إىل جتديف شنيع 
غري منظور، غري موصوف، : األسفار ال يسمح لنا إالَّ بأنْ نصف اهللا بأنه

 الغضب دون أنْ نشري إىل السخط ال انفعاالتأما . بسيط، غري مركب
ميكن أنْ تنسب للطبيعة اليت ال تتغري دون السقوط يف جتديف فظيع 

monstrous blasphemy.  
 وعندما نقرأ إنَّ اهللا غَِضب وسخط، فإننا ال جيب أنْ نفكر -٤  

هنا وضع كاسيان الكلمة اليونانية املتعارف ( بشرية انفعاالتيف أنَّ هذه 



 ١٣٥

 الشريرة اإلنسانية االنفعاالتكل اآلباء وهي تعين عليها عند 
anqrwpopaqw~( بل جيب أنْ نفكر فيما يليق باهللا احلُر من كل 

، أو بكلمات أُخرى جيب أنْ نراها مثل القاضي الذي االنفعاالتهذه 
هذا يوصف . حياكم وينتقم من األعمال الشريرة ويرد الشر على فاعليه

وف من اهللا الذي سوف حياكم على كل مبفردات خاصة تولد فينا اخل
  .عمل ضد إرادته

 ولكن جيب أنْ نتذكر أنَّ الطبيعة اإلنسانية تعودت على -٥  
اخلوف من الذي يغضبون، ولذلك السبب تتراجع عن الشر خوفاً من 

ويف حاالت القضاة املشهورين بالعدل الصارم خياف منهم . غضب هؤالء
 يوِقعون م عقوبة صارمة، وهذا األشرار؛ ألم يعرفون أم سوف

ولكن القضاة . وحده يزرع اخلوف والشعور بالندم يف قلوب األشرار
العادلون ال حيكمون، وال يصدرون أحكاماً حتت تأثري انفعاالت 

 جعلتهم يعجزون - إذا وجدت فيهم - االنفعاالتالغضب، بل هذه 
ن الغضب إالَّ أنَّ عن إصدار األحكام العادلة، ومع أنَّ القضاة ال يعرفو

األشرار بسبب ذنوم وخوفهم من احلكم، يتوقعون الغضب عندما 
حياكمون، وبسبب شعورهم بالذنب خيافون حىت من القضاة الودعاء 
املعتدلني؛ ألن صدور أي حكم على إنسان شرير جيعل املذنب يشعر 
بسخط وغضب احلكم، وال يصف قرار القاضي الذي يعاقبه إالَّ بأنه 

 ".ر غضب وسخطقرا

  ؟"وندم اهللا على الشر: "كيف نفهم عباراٍت مثل
  :جيب أنْ نالحظ ما يلي  
" ندم" وردت هذه العبارة على األقل حسب صورا اللفظية، وهي إما :أوالً  

فلما رأى "عن قرار، مثل تراجعه عن تدمري مدينة نينوى " تراجع"على ما فعل اهللا، وإما 
عوا عن طريقهم الرديئة ندم اهللا على الشر الذي تكلم أنْ يصنعه م اهللا أعماهلم أم رج



 ١٣٦

  .)١٠ : ٣يونان (" فلم يصنعه
هكذا يرى اهللا إنَّ معاقبة األشرار رغم شرهم هي شر، واهللا يكره الشر، ولذلك   

عندما يعلن للنيب عاموس العقوبات اليت سوف يصنعها بإسرائيل، ويتوسل عاموس ويقول 
 أورجيينوسويعلق العالمة . )١ ()٣-١ : ٧عا (" فندم الرب: "يقول الوحي، "اصفح: "للرب

  :على هذا ويقول
 املستخدم يف Homonymإنَّ ما يليق بنا هو أنْ نرى يف اجلناس "

هو ما هو مشترك بني اإلنسان " ندم"التعبري عن الندم أنَّ الكلمة والفعل 
املرجع السابق عظة (" واهللا، ولكن جوهر الندم ليس مثل جوهر ندم البشر

  .)٢٢٣- ٢٢٢ ص -  ٢ : ٢٠
  :ويسأل العالَّمة أورجيينوس السؤال اهلام  

ما هو الفرق بني ندم اهللا وندم البشر؟ واجلواب هو يف عاقبة أو اية أو "
فقد ندم الرب على اختيار شاول ملكاً وجاء الندم باختيار . غاية الندم

  .)٢٢٣املرجع السابق ص (" داود
 ولكن هذا ال )٧- ٦ : ٦تك (لرب أنه عمل اإلنسان وتأسف يف قلبه وحِزنَ ا  

  .واالنتقاميصدر عن سادٍي جيد لذةً يف العقوبة وسعادةً يف التشفي 
 إنَّ الفعل العرباين ال يعين جمرد الندم كما نعرفه يف اللغة العربية، بل هو :ثانياً  

  .)٢(ملتأملة ملا حدث وهو أصالً نظرة العني احلانية ا" خ و ص"الفعل الثالثي 
ال حتزن "والترمجة العربية " ال تندم عيونكم"وعلى سبيل املثال النص العرباين   
ونفس الفعل بالنسبة هللا . )١٦ : ٧تث (" ال تشفق عيناك"وكذلك . )٢٠ : ٤٥تك (" عيونكم

ج ع "ويضاف إىل هذا الفعل، الفعل العرباين الثالثي . )١٣ : ٧٢مز (" يشفق على املسكني"
ويعين يرحم، أو " خ م ل"والفعل الثالثي . )٥ : ٣٠أيوب (حيث حيزن أيوب على الفقراء " م

                                                           
بينما هو خاطئ ويعلم أنه خاطئ، ولكنه ) ٥ : ٧عا " (كُف، أو توقف: "الحظ كيف يقول عاموس النيب هللا) ١(

  ).٧ : ٧عا " (العوجاجايغض النظر عن "يعلم أن اهللا نفسه كثرياً ما 
(1) Willem A. Van Gemeren, New International Dictionary of Old Testament Theology 
and Exegesis, vol2, pp 50 ff. 
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 ومن اِحللم جاء يف to have compassion" ح ل م"يبقي على، وهو مثل الفعل العريب الثالثي 
واستخِدم الفعل مبعىن الشفقة، وهي شفقة اهللا . أي طويل األناة الرحيم" احلليم"العربية 
  .)١٦ : ١٩تك ( لوط على

وهكذا، فإنَّ الندم هو جانب من املشاعر النبيلة املرتبطة بالشفقة والرمحة   
  .واحللم وليس العنف السادي املدمر

 : ٨تك (" وتأسف الرب على الطوفان، ووعد بأن ال يكون طوفان آخر ":ثالثاً  
كنه أظهر ومل يتأسف على سدوم وعمورة حسب سفر التكوين، ول. )١١ : ٩ تك - ٢١

ذلك األسف على لسان االبن املتجسد عندما قال إنه سيكون ألهل سدوم وعامورة 
  .)١٥ : ١٠مىت ( يف يوم الدينونة احتماالًحالة أكثر 

 إذا كان غضب اهللا ال يتم يف الظالم وال حيدث يف صمت، بل يعلَن، :أخرياً  
  فهل أعلن اآلب غضبه على االبن الوحيد؟

املُقدس بعهديه نصاً واحداً، أو حىت عبارةً شاردةً تؤيد هذا مل جند يف الكتاب   
التعليم الذي طُِرح يف الالهوت الغريب وحتول إىل تعليم رمسي عند لوثر وكالفن 

لكننا نستطيع أنْ نؤكد أنَّ وراء هذه . وغريمها ِمن قادة حركة اإلصالح الربوتستانتية
  :الفكرة تكمن احلقائق التارخيية التالية

 كانت كنيسة العصر الوسيط قد سقطت يف بئر التعليم باملطهر، وكان -١  
  .املطهر هو مكان تعذيب اخلطاة الذين مل يتمكنوا من إيفاء العدل اإلهلي

 كانت كنيسة العصر الوسيط قد تاهت متاماً عن تعليم املغفرة اانية بال -٢  
  .مقابل

  :وجاء قادة حركة اإلصالح باألفكار التالية  
ووجد هؤالء يف .  إذا كان للخطية مثن، فإن الذي دفع الثمن هو اإلبن-١  

  .تعليم العصر الوسيط عن الفداء ما يؤيد تفسريهم لكل ما جاء عن الثمن والفدية
 إذا كان الثمن قد دِفع على الصليب، فإن فكرة املطهر تسقط من أساسها -٢  

  .ك الغفرانوال يبقى لدى الكنيسة حجة تطالب فيها بثمن صكو
واملشكلة هنا ليست مشكلة الفرق األساسي بني الهوت الشرق املغروس يف   
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اإلميان الرسويل، والالهوت الغريب الذي يشرح العقيدة املسيحية بواسطة العلوم 
اإلنسانية والسياسية، وكأننا أمام مشكلة تارخيية وقعت فيها مدارس الالهوت يف 

 مشكلة أُخرى خاصة بنا يف الشرق، وهي التربية الغرب، ولكننا جند أنفسنا أمام
الروحية اُألرثوذكسية، تلك اليت تؤكد لنا أنَّ الغضب املدمر العنيف، واحلصول على 
احلق بواسطة القوة والعنف ليس صفةٌ ِمن صفات اهللا، وال جيب أنْ تكون ِمن صفات 

أيضاً هي أنَّ الغضب وحجة املسيحية الشرقية، بل والغربية املعاصرة . املسيحي أيضاً
 علم اكتشافات تربوية جاءت مع اجتاهاتيتفق مع كل ما نعرفه من  اإلنساين ال

وإذا كان الصليب هو راية الغفران، ومثال للتضحية غري املقيدة . النفس بكافة فروعه
بالظروف، بل هو رمز احملبة اليت تعلو فوق كل الظروف املناسبة، وغري املناسبة، فكيف 

 مهما وإرضاء الذاتا أن حنول الصليب ِمن رمٍز ومنهٍج للبذل إىل مثاٍل للتشفِّي جيوز لن
وإرضاء الذات الذي ينسب ). وماذا لو كان الثمن هو دم املسيح نفسه(كان الثمن؟ 

لآلب، أو االبن ذا الشكل، حيول نظر اإلنسان ِمن اهللا املثال الكامل للمحبة اانية 
، وهكذا نفقد صلتنا االبن ِمن واحلصول على حقهعى إلرضاء ذاته إىل اهللا كمثال يس

احملبة ال "باحملبة اإلهلية اليت تعبر عن جوهرها بالعطاء احلُّر، حىت لغري املستحقني ألنَّ 
  .كما يقول الرسول بولس" تطلب ما لنفسها

، أي ولعل أهم ما جيب أنْ نبتعد عنه، هو أننا عندما نتصور أنَّ الغضب اإلهلي  
عمل اإلرادة اإلهلية املتجه خارج جوهر الثالوث لتأديب ورد اخلليقة إىل حياة الشركة، 

 االبن مع ى موجه إىل االبن الوحيد، فبذلك يتساو- حسب الفكر الشائع -أصبح 
عقيدة  "اسماألمر الذي يعين عودة اهلرطقة األريوسية من جديد حتت . املخلوقات
 إىل واالبن، ويتحول اآلب إىل إله انتقام، واالبنبني اآلب حيث يتم الفصل " الكفارة

هنا تكون األريوسية قد . ضحيٍة بال حوٍل وال قوة، إضافةً إىل جتاهل الروح القدس
 ويف -عادت إلينا من جديد بعد أنْ ارتدت ثوب الفكر السياسي والقانون الوضعي 

  .ارة باسم عقيدة الكف لكي تفصل وحدة جوهر الثالوث-إصرار 
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  املبحث الثالث
  

  الغضب اإلهلي
   التعليم القبطي املعاصرحسب

  وتعليم كالفن مؤسس املذهب اإلجنيلي

  

  :مقدمة
 من ١٦ من الفصل ابتداًءشرح كالفن فكرة الغضب اإلهلي يف الكتاب الثاين   

هذه  ونظراً ألمهية ما جاء يف The Institutes of the Christian Religionاملوسوعة الالهوتية 
املوسوعة، ننقل عنها فقرات كاملة غري مبتورة نقدم للقارئ من خالهلا خالصة الفكر 

مدى تفوق كالفن على ما : اإلجنيلي الذي سريى فيه القارئ القبطي اُألرثوذكسي أوالً
 إىل انتماءإنَّ كالفن لديه بعض : جاء يف بعض كتابات قبطية أُرثوذكسية معاصرة، وثانياً

وهكذا . الشرقيني، إالَّ أنه مزج هذا الالهوت مبا ساد يف العصر الوسيطالهوت اآلباء 
نستطيع أنْ نتعرف على ما أمثرته حركة اإلصالح نفسها من خالل ثالث نقاط تظهر 

  :واضحةً لكل قارئ
  . موت املسيح على الصليب وعالقة هذا بذبائح العهد القدمي:أوالً  
ة الصليب، وعالقة هذه الذبيحة بسر  كهنوت املسيح وشفاعته وذبيح:ثانياً  
  .الشكر

 العناصر الشرقية اُألرثوذكسية اليت أضاف هلا كالفن ما ورثه من الهوت :ثالثاً  
  .العصر الوسيط، وما جاءت به حركة اإلصالح
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وهنا جيب أنْ نشري إىل أنَّ كالفن نفسه هو صاحب هذا التعبري غري املعروف   
، والذي يعين أنَّ لعنة املوت "احملبوب امللعون"يف مصر  اإلجنيليني اخوتنا عند - حىت -

لعنة "، و"حيمل حمبة اآلب"، الذي ظل وهو على الصليب "احملبوب"والصليب أصابت 
  .)١(واألوىل شرقية، والثانية إصالحية تنتمي إىل العصر الوسيط . معاً" املوت

  :ونستعرض هذه النقاط كاآليت  

  لذي يشرح العهد اجلديدإنَّ العهد القدمي هو ا: أوالً
 أنَّ العهد القدمي هو الذي اعتربيقع كالفن يف خطأ العصر الوسيط الذي   

يشرح العهد اجلديد، وذلك بعكس التعليم الشرقي الرسويل الذي يقرر أنَّ العهد 
  :يقول كالفن عن موت املسيح. اجلديد هو الذي يشرح العهد القدمي

ن من الضروري أنْ يظهر بذبيحة؛ لكي يكمل املسيح وظيفته ككاهن، كا"
 كان ممنوعاً على أي - حتت حكم الشريعة اخلاصة بالكهنوت -ألنه 

ألنه ال ميكن هللا أنْ يرضى بدون ......كاهن أنْ يدخل القدس بدون الدم
وقد شرح الرسول هذا املوضوع يف رسالته إىل العربانيني من . تكفري اخلطية

وخالصة ما ذكره الرسول . اح العاشراإلصحاح السابع إىل اية اإلصح
هو أنَّ كرامة الكهنوت مل تكن ممكنة ألحٍد آخر يتفوق على املسيح، 
ولذلك ناهلا املسيح بسبب ذبيحة موته؛ وألنه حمى ذنوبنا وقدم الترضية 

Satisfactionما يف شرح الرسول هو أنَّ الرسول عظموأ.  عن اخلطية 
أنت هو "به اهللا الذي أعلن أنه مل يندم عنه يذكرنا بالقَسم ايد الذي نطق 

                                                           
   الالهوت يف جامعة نوتنجهامأستاذةورد التعبري يف كتاب كالفن املشار إليه، راجع حبث ) ١(

C. Baxter, The Cursed Beloved: A Reconsideration of the Penal Substitution pp. 54 ff in 
Atonement Today, ed by O. Goldingay, SPCK 1995. 

كيف يغضب . حنن ال نظن إنَّ اهللا كان حاقداً أو غاضباً عليه: "ونص كالفن جدير باملالحظة إذ يقول  
أن ميارس شفاعته ويرضي اآلب اذا كان كيف يستطيع املسيح ) ١٧ : ٣مىت ( احملبوب الذي به سر قلبه ابنهعلى 

 : ٥٣أش (بواسطة يد اآلب " ضِرب وجِرح"اآلب يكرهه؟ ولكن هذا ما نؤكده لقد محل ثقل الدينونة اإلهلية ألنه 
وهكذا مل يستطع كالفن مؤسس املذهب اإلجنيلي أن ). ١١ : ١٦الد الثاين فصل " (واخترب غضب وانتقام اهللا) ٥

  . األقباطقادتنا من اإلكلريوس، بينما نساها بعض ينسى حمبة اآلب



 ١٤١

  )......".٤ : ١١٠مزمور (الكاهن إىل األبد على طقس ملكي صادق 
يعكس كالفن لغة العصر الوسيط، وبشكل خاص يف موضوع سيادة  هكذا  

  :مبدأ الترضية ورضاء اآلب على اجلنس البشري، فيقول
إىل اهللا، وال قبول صلواتنا وكما قلنا سابقاً مل يكن لنا باملرة حق الدخول "

 favorحىت جاء الكاهن وطهر كل أدناسنا وقدسنا، ونال ألجلنا احلظوة 
  ".اليت كانت أدناس حياتنا وقلوبنا متنعها عنا

  ماذا عن صلوات قديسي العهد القدمي؟: وهنا حيق لنا أنْ نتساءل  
ال سيما أُولئك مل يذكر كالفن كيف قَِبلَ اهللا صلوات قديسي العهد القدمي،   

   .الذين عاشوا قبل عصر الذبائح مثل إبراهيم وغريه، وتلك اليت دونت يف سفر املزامري

  :النظرة اخلاصة لشفاعة املسيح: ثانياً
  :يقول كالفن  

وهكذا نرى أنَّ فائدة وفاعلية كهنوت املسيح تصلنا حنن، وإنَّ بدايتها "
 معونةً وحظوةً؛ ألنه الشفيع وتبعاً لذلك حنن بواسطته ننال. كانت يف موته

الدائم الذي يشفع فينا، ومن هذه الفائدة ننال حنن ليس فقط الثقة يف 
الصلوات، ولكن أيضاً هدوء عقولنا املقدسة ألننا نستند على السالم الدائم 
الذي منح لنا بعفو اهللا ونشعر بالثقة ألن ما قدسه الوسيط هو وحده 

  .املقبول عند اهللا
 كان يأمر بتقدمي الذبائح احليوانية له، - حسب الشريعة - اهللا وحيث أنَّ

إالَّ أنَّ ذبيحة املسيح كان هلا طقس خاص وترتيب خمتلف؛ ألنه كان 
الذبيحة والكاهن يف نفس الوقت؛ ألنه مل يوجد آخر مستحق ألنْ يكون 

لوحيد  اهللا اابنترضيةً عن اخلطية، ومل يوجد آخر له كرامة تؤهله ألنْ يقدم 
  .)١(هللا 

                                                           
 ولكن هكذا ينسى كالفن أن ،)٢٥ - ٢١ : ٣رو ( كفارةً ابنهيذكر الرسول بولس أن اآلب هو الذي قدم ) ١(

 لنا كفارةً، ألن له كرامة ابنهمبادئ وطقوس ذبائح العهد القدمي  ال تشرح العهد اجلديد باملرة، ولذلك قدم اآلب 
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 ليس فقط حسب الشريعة األبدية -واآلن صار املسيح يف رتبة الكاهن 
 لكي يقدم لآلب الكفارة املقبولة ألجلنا، ولكن أيضاً -اخلاصة باملصاحلة 

وحنن يف ذواتنا جنسني، ولكن فيه . لكي يقربنا إىل هذه املصاحلة الكرمية
لك هللا وندخل القدس نقدم ذواتنا وكل ما من) ٦ : ١رو (صرنا كهنةً 

السماوي حبريٍة وجماناً حىت نقدم ذبائح صلواتنا وتسبيحنا والشكر الذي 
ألجلهم "وعن هذا بالذات نفهم كلمات املسيح . يصعد رائحةً ذكيةً قدامه

ألننا نلبس قداستة؛ ألنه هو الذي قدسنا يف ) ٩: ١٧يوحنا " (أُقدس ذايت
حنن نرضيه كما لو .  رجساً عنده- هذا  إذا رفضنا-ذاته لآلب، وإالَّ نبقى 

وهكذا كانت مسحة اهليكل اليت ذكرها . كنا أنقياء، بل أيضاً مقدسني
تؤكد لنا الفرق الكبري بني الظل واحلقيقة اليت ) ٢٤ : ٩دانيال (دانيال 

  .ظهرت واضحةً بكهنوت املسيح
أما ما هو غري سائٍغ، فهو وظيفة الكهنوت اليت ترفض كهنوت   

يح، بل لقد جتاسر هؤالء على أنْ ينسبوا ألنفسهم القدرة على أنْ املس
 Papacyيقدموا املسيح ذبيحةً، وأنْ يذحبوه كل يوم حسب املعتقد البابوي 

  ".حيث يذبح ويقرب املسيح كذبيحٍة تذبح

  العناصر اليت يشتمل عليها تعليم كالفن: ثالثاً
 عليها اشتمل العناصر األساسية اليت من النصوص السابقة نستطيع أنْ نقول إنَّ  

  :فكر كالفن هي كاآليت
  سر الشكرذبيحة إنَّ ذبيحة الصليب تلغي : أوالً  
  :لعل القارئ قد الحظ أنَّ كالفن يضع األساس الالهويت لرفض الكهنوت كاآليت  
الثاين يلغي األول .  رفض الكهنوت يف الكنيسة يف ظل كهنوت املسيح-١  

  .اإلجنيليةهو سائد يف املذاهب متاماً، وهذا ما 
                                                                                                                                              

  اليت ال وجود ملا يقابلها يف العهد القدميالتقدمي 
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  . شفاعة املسيح الدائمة هي وظيفته الكهنوتية بعد القيامة والصعوداعتبار -٢  
 وألن املسيح قدم ترضيةً لآلب وكفارةً، لذا فقد فقدت اإلفخارستيا -٣  

  .معناها ومكاا يف الالهوت الربوتستانيت، وحتولت إىل رمٍز بال قيمة
، الذين ألرثوذكساألقباط ااإلكلريوس من  كتابات بعض وهذا هو ما متهد له  

وإن كانوا عن حسن نية كتبوا، إالَّ أنَّ النتيجة احلتمية هلذا الفكر هي ذات النتيجة اليت 
  .وصل إليها فكر حركة اإلصالح، وهي رفض األسرار

  إنَّ اهللا يكره اخلطاة وليس اخلطية وحدها، بل ويعادي اخلطاة: ثانياً  
  :الفنيقول ك  

وحنن كلنا . اهللا عادل متاماً، ال يقدر أنْ حيب اخلطية اليت يراها فينا كلنا"
بسبب : أوالً.Deserves the hatred of Godخطاة ونستحق كراهية اهللا 

بسبب الفساد الذي يصدر عن هذه الطبيعة حنن مجيعاً : ثانياًو.فساد طبيعتنا
ولكن ألنَّ إرادة .  جهنمأبناءنعادي اهللا ومذنبني يف حضرته وبالطبيعة 

الرب ليست هلالك ما خيصه فينا، فإنه يظل جيد فينا شيئاً حيبه ويستدعي 
ورغم أننا . ورغم أننا بإرادتنا صرنا خطاة، إالَّ أننا ال نزال خملوقاته. حتننه

  "جلبنا املوت على أنفسنا إالَّ أنه خلقنا للحياة
 وحدها، لوجب علينا أنْ نصفق له "اخلطية"لو أنَّ كالفن قال إنَّ اهللا يكره   
سقط سقطةً كبريةً؛ ألن كراهية اهللا للخطاة ال " اخلطاة"ولكن عندما أضاف . حبرارة

جاء التعليم بدفع الثمن وإرضاء الغضب اإلهلي تسمح له باملصاحلة، ولذلك السبب 
  . على الصليب كثمرة للفكرة األوىل، وهي كراهية اهللا للخطاةواحتمال الدينونة

ويالحظ أن كالفن يشرح يف نفس الفصل موضوع الكفارة والفادي حسب   
  .معطيات الهوت العصر الوسيط

  الصالح والعدل عند كالفن: ثالثاً  
حسب التعليم الشرقي اُألرثوذكسي ال يوجد تعارض بني صالح اهللا وعدله   

 من ابتداًءوشفقته على اجلنس البشري، ولكن حسب الفكر السائد يف العصر الوسيط 



 ١٤٤

  :أنسلم حىت كالفن، يوجد تعارض تام يعبر عنه كالفن ذه الكلمات
ولكن يوجد تعارض ونفور دائم ال ميكن مصاحلته بني العدل واخلطية، "

ولذلك السبب عينه، . وطاملا أننا نظل خطاة، فإننا ال ميكن أنْ ننال القبول
اهللا بواسطة ولكي تزال هذه العقبة، ولكي نتصاحل متاماً مع اهللا، فإن 

الكفارة اليت أعدها لنا مبوت املسيح أزال كل الشر الذي فينا، وحنن الذين 
  .كنا سابقاً جنسني وغري أنقياء، أصبحنا اآلن يف حضرته أبراراً وقديسني

وحسب حمبة اهللا اآلب، فهو مل مينع شركتنا يف مصاحلة املسيح، بل 
ه، ولكن الذنوب اليت فينا بالعكس لقد أحبنا أوالً مث بعد ذلك صاحلنا لنفس

واليت تستحق غضب اهللا إىل أنْ مات املسيح وجاء ملعونتنا؛ ألن الذنوب يف 
نظر اهللا هي ملعونة وحتت الدينونة، ولذلك مل يسمح لنا بالشركة الكاملة 

لنثبت أنظارنا على املسيح .. يف اهللا حىت جاء املسيح لكي يتِحدنا به 
ق غضب اهللا، املسيح وحده هو القادر على وحده؛ ألن خطايانا اليت تستح

  ".أنْ ميحوها
مل ينكر كالفن احملبة اإلهلية، ومل يغفل حمبة اآلب الذي أحبنا وصاحلنا  وهكذا  

ولكن من يقرأ الكتابات القبطية اليت أشرنا إليها ال جيد إشارةً واحدةً . لنفسه يف املسيح
  !!ولعل السبب واضح للقارئ؟.. للمحبة اإلهلية 

  متسك كالفن باحملبة اإلهلية، رغم تعارضها مع العدل اإلهلي: رابعاً  
، فهو يريد أن يؤكد أزلية حمبة أوغسطينوسعندما يقتبس كالفن عن القديس   

وهكذا يتفوق . اهللا، وإن اآلب مل يكن يكره اخلطاة مث بدأ جيبهم بسبب موت املسيح
  :فيقول كالفن. لقبطية اُألرثوذكسيةكالفن على الفكر الشعيب السائد اآلن يف الكنيسة ا

إنَّ اهللا باركنا بكل بركة روحية يف السماويات يف املسيح : يقول بولس"
هكذا أحب اهللا العامل "هذا يتفق مع العبارة اليت تقول ) .. ٤-٣ : ١أف (

عندما كنا أعداء صاحلنا "وأيضاً ). ١٦ : ٣يوحنا " ( الوحيدابنهحىت بذل 
ولكي أُعطي زيادة ثقة للذين يسألون عن شهادة ) ١٠ : ٥رو " (ابنهمبوت 

وسلطان التعليم للكنيسة األوىل سوف أقتبس فقرة من أوغسطينوس تؤكد 



 ١٤٥

حمبة اهللا فوق اإلدراك وال تتغري، ألن اهللا مل يبدأ بأن حيبنا بعد أنْ "ما أقول 
 نصبح بابنه الوحيد، وإمنا أحبنا قبل تأسيس العامل، لكي ابنهصاحلنا بدم 

وعندما صوحلنا مبوت .  اهللا قبل أنْ نوجد أو نكون شيئاً ذا قيمةأبناءحنن 
املسيح، فإنَّ هذا ال جيب أنْ يفهم على أنَّ االبن صاحلنا لكن اآلب كان 
يكرهنا مث بدأ حيبنا، بل كنا مصاحلني وحمبوبني رغم عداوته لنا بسبب 

لكن اهللا بني "ول والتعليم الصحيح الذي نذكره اآلن يؤكده الرس. خطايانا
هذا يعين ) ٨ : ٥رو " (حمبته لنا، ألنه بينما كنا خطاة، مات املسيح ألجلنا
وهكذا بأسلوب فائق . أنه كان حيبنا رغم عداوتنا له بسبب أعمالنا الشريرة

 He loved even when heعجيب وإهلي كان اهللا حيبنا عندما كان يكرهنا 

hated us.خطاة لدرجة أننا كما لو كنا غري  لقد كان يكرهنا عندما كنا 
 يوحنا كما تظهر يف كتاب كالفن إجنيل على ١١٠ مقالة أوغسطينوس( "موجودين
  .)السابق ذكره

وال شك أنَّ كل طالب الالهوت يف الغرب يعرفون إنَّ بداية الفكر الديين   
وهكذا فإن تعارض . )١(للقديس أوغسطينوس " مدينة اهللا"السياسي جاءت مع كتاب 

العدل والصالح، والرمحة والشريعة، واحملبة والعداوة وكراهية اخلطية واخلطاة، جاء من 
واقع الفكر السياسي املسيحي وهو املبدأ الالهويت األوغسطيين، وهو مبدأ غري معروف 

 ومعه كالفن بقاء حمبة اآلب للخطاة أوغسطينوسومع ذلك فقد أكد . عندنا يف الشرق
؛ ألن إنكار هذه احملبة يقود إىل مشاكل صعبة احلل، نتركها حىت قبل خلق اهللا للعامل

، ونكتفي مبشكلة واحدة وهي أن صياغة عقيدة استطاعتهلفكر وخيال القارئ حسب 
الكفارة الشائعة عندنا تنكر يف جسارة غريبة أزلية حمبة اآلب، وجتعل من احملبة طارئ 

  . ختيل عاقبة هذا التصورجديد على جوهر اهللا جاء مبوت املسيح، ونترك للقارئ
   كيف أباد املسيح اخلطية؟:خامساً  
  :هكذا شرح كالفن موت املسيح على الصليب  

                                                           
)١( John Neville Figgis, The Political Aspects of St. Augustine’s “City of God” 1921. 



 ١٤٦

عندما يسألنا البعض كيف أباد املسيح اخلطية وأزال العداوة بيننا وبني اهللا "
.  الذي جعل له مكانة خاصة عندنا؛ ألنه أظهر شفقته علينا؟واشترى الرب

ألنه مبعصية "هذا يؤكده الرسول . أباد هذا بطاعتهبشكٍل عام لقد : جنيب
إنسان واحد جعل الكثريون خطاة، هكذا أيضاً بطاعة الواحد سيجعل 

أي " بإطاعة"الحظ أن الترمجة البريوتية تذكر () ١٩ : ٥رو " (الكثريون أبراراً
 أي" طاعة"طاعة املؤمنني هللا، لكن النص الالتيين لكل من اوغسطينوس وكالفن هو 

  .)١() طاعة املسيح، كما هو واضح من سياق الكالم
ويشمل العفو واملغفرة رفع لعنة الناموس من حياة املسيح نفسه   

، مولوداً حتت امرأة مولوداً من ابنهعندما جاء ملء الزمان أرسل اهللا "
وحىت يف ). ٥، ٤ : ٤غال " (الناموس لكي يفتدي الذين حتت الناموس

بطاعته لوصية " يكمل كل بر"ن أنه جاء لكي معموديته يف األردن أعل
إمجاالً من اللحظة اليت أخذ فيها صورة العبد بدأ فدائنا، لكي يدفع . اآلب

 اخلالص أسلوبوهكذا األسفار املقدسة بشكل مؤكد حتدد . مثن خالصنا
وتنسبه بشكل خاص إىل موت املسيح؛ ألنه هو نفسه أعلن أنه جاء لكي 

ويعلم الرسول أنه مات ) ٢٨ : ٢٠مت (ريين يعطي حياته فديةً عن كث
هوذا محل اهللا الذي "ويشرح يوحنا املعمدان ) ٢٥ : ٤رو (ألجل خطايانا 
لقد تربرنا "ويعلن بولس يف فقرة أُخرى ) ٢٩ : ١يو " (يرفع خطية العامل

جماناً بنعمته بواسطة الفداء الذي يف املسيح يسوع الذي قدمه اهللا كفارة 
وأيضاً ألننا تربرنا بدمه خنلص به من الغضب ) ٢٥ : ٣رو (" باإلميان بدمه

 الرسل الذي نعترف به ينقل )٢(وحىت قانون إميان ) .. ٩ : ٥رو (

                                                           
 ١٣صـ "  كثريونأبراركذلكم أيضاً من أجل طاعة واحد يكون :" يقول١٥١ن نص املخطوطة أيالحظ ) ١(

  :والنص القبطي كاآليت
"mvr/] gar ete ebolhiten ymetatcwtem ete pirwmi nouwt auswpi 
nrefernobi nje nim/s pair/] on ebolhiten ymetrefcwtem nte piouai 

cenaswpi nym/i nje nim/s." 
وتية بالترمجة العربية اجلديدة الصادرة عن دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط ريولذلك فقد مت تصحيح الترمجة الب



 ١٤٧

 باإلميان من ميالد املسيح إىل موته وقيامته؛ ألن هذا هو كمال االعتراف
  ".اخلالص

ذا يعبر  وخملص بدأ بالتجسد، وهو وهنا يؤكد كالفن أنَّ عمل املسيح كفادٍِ  
بينما ضاع جتسد .. عن أحد جوانب اخلالص كما فهمته واستوعبته الكنيسة الشرقية 

االبن من الكتابات القبطية املعاصرة اليت حصرت اخلالص يف موت املسيح على 
  .الصليب

  يف قبول املوت وإرادة االبن اختيارالطاعة والذبيحة وحرية : سادساً  
ورغم أنه مزج . بن يف قبول املوت على الصليبمل ينكر كالفن حرية إرادة اال  

يكمل كالفن . الالهوت بالقانون، إالَّ أنه متسك ذا املبدأ الالهويت السائد يف الشرق
  :شرحه ويقول

كانت اخلطوة األوىل حقاً اخلاصة بالطاعة هي خضوعه اإلرادي التطوعي "
يحة تفقد ؛ ألن الذب)٧ : ٢فيليب (حينما أطاع حىت املوت موت الصليب 

: فاعليتها للتربير إذا مل تقدم طواعيةً، ولذلك قال ربنا كشهادة عن موته
ال يقدر أحد أنْ "وأضاف بشكل خاص " أنا أبذل نفسي عن اخلراف"

مثل محل "ونفس املعىن يعرب عنه اشعياء ) ١٨-١٥ : ١٠يو " (يأخذها مين
 يذكر وتاريخ اإلجنيل) ٧ : ٥٣أش " (مل يفتح فاه. صامت سيق للذبح

كيف قابل الرب اجلنود، وأمام بيالطس مل يدافع عن نفسه، بل قبل حكم 
لقد فعل كل هذا بدون أن يعاند؛ ألنه أخذ ومحل ضعفاتنا لكي . املوت

  ".يظهر طاعته ألبيه
ولعل القارئ قد وجد يف عبارة كالفن عن املوت الطوعي وحرية اختيار االبن   
 ما ينفي متاماً ما يقال عن ضرورة موت -  وهو مبدأ الهويت أُرثوذكسي-للصليب 

ملاذا مل نسمع يف : ولذلك يكون حرياً بنا أن نتساءل. املسيح لكي يسكِّن غضب اآلب
                                                                                                                                              

وكما أنه مبعصية إنسان واحد صار البشر خاطئني، فكذلك بطاعة إنساٍن واحٍد : " النصم، وأصبح١٩٩٣عام 
  ".يصري البشر أبراراً

  .أحد قوانني اإلميان معروف يف الغرب وشاع يف القرن الرابع واكتسب شهرة كبرية) ٢(



 ١٤٨

والشك أنَّ إنكار حرية الرب يف قبول . هذا اجليل أحداً يقول لنا إنَّ املسيح مات حراً
القبطية يف الربع األخري من موت الصليب له عالقة خاصة مبنهج التعليم السائد يف الكنيسة 

  .القرن العشرين عن الطاعة واخلضوع األعمى
  :ويكمل كالفن  

علينا أنْ نتذكر أنَّ املسيح ال يستطيع أنْ يرضي اآلب دون أنْ جيحد "
وعن هذا بالذات يقتبس . مشاعره وأنْ يخضع نفسه بالكامل إلرادة اآلب

درج الكتاب أجيء لكي ها أنا مكتوب عين يف "الرسول نصاً من املزمور 
وهكذا جيب على الضمري ) ٥ : ١٠ عب ٨، ٧ : ٤٠مز " (أصنع إرادتك

املرتاع أنْ جيد راحةً؛ ألنه بدون الذبيحة اليت غسلت خطايانا ال توجد 
راحة لضمائرنا، ألننا نتوجه مباشرة إىل مصدر حياتنا أي رأسنا وهو إبن 

تطوح بنا   لكي الديلالبوهذا جيعلنا نتذكر أنه ) ١٢ : ٥٣أش (اهللا 
العواصف والقلق واملخاوف كما لو كان الغضب واالنتقام العادل الذي 

  ".قبله االبن ال زال مسلطاً على حياتنا
وهنا طبعاً نستطيع أنْ نالحظ أنَّ العبارات األخرية ال وجود هلا باملرة يف   

ا هو يف التراث الشرقي فقد مزج يوحنا كالفن بني موت املسيح على الصليب كم
  .العهد اجلديد، وما هو سائد يف العصر الوسيط

  لعنة املوت وبركة وقوة الصليب: سابعاً  
عند التفسري القانوين السائد يف العصر الوسيط وحركة اإلصالح تفترق الطرق؛   

ختم االبن الوحيد على "ألن الصليب حسب الفكر الغريب لعنةً، أما عندنا فإننا نضعه 
كهنوتية، وخبز اإلفخارستيا، ورشومات املريون، وبه خنتم أنفسنا قبل كل مالبس اخلدمة ال

هذا ما تؤكده تسبحة "  صالة، هو للربكة والتقديس والشكر والتمجيد وطلب الرمحة
، فهذه التسبحة هي قلب وخالصة الهوت "لك القوة واد والربكة والعزة"البصخة 

صر الوسيط وتسابيح الكنائس اُألرثوذكسية ألننا اآلباء، والويل لنا إنْ مجعنا بني فكر الع
  .عندئذ نصبح مثل الذي ميزج امللح بالعسل

لقد وقع كالفن يف نفس اخلطأ الذي تقع فيه كتابات قبطية معاصرة، وهو   



 ١٤٩

وهذا هو ما جيعل . إخضاع العهد اجلديد وتدبري اخلالص ملبادئ وطقوس العهد القدمي
س الصليب لعنةً، إالَّ أن كالفن كان أكثر وعياً ممن كالفن نفسه يقول إنه حسب النامو

. يكتبون عن عقيدة الكفارة يف الكنيسة القبطية اآلن؛ ألنه ذكر أن الصليب أباد اخلطية
ولعلك تالحظ أيها القارئ إن الذين تأثروا بالفكر . وهكذا شرح كالفن موت الرب

 كل جوانب اكتشافلوا الربوتستانيت السائد يف مصر من أقباط أُرثوذكس مل حياو
الصليب املتعددة، فجاء شرحهم أقل بكثري من شرح زعيم وقائد الكنائس 

  :الربوتستانتية، هكذا يقول كالفن عن الصليب وموت الرب ما يلي
كان الصليب لعنةً، ليس . إنَّ شكل وأُسلوب املوت يؤكد وجيسد احلق"

هذا رِفع املسيح فقط حسب فكر البشر، بل حسب إرادة الناموس اإلهلي، و
كان هذا مطلوباً لكي ترفع اللعنة اليت . على الصليب وأخضع نفسه للعنة

وكان الناموس القدمي . جاءت مع خطايانا واليت محلها هو وحوهلا إىل نفسه
، وهي كلمة "التطهري" يف العربانية أي ashamotيقدم رمزاً عن هذا؛ ألن 

لتكفريية اليت كانت تقدم للتطهري، خاصة باخلطية كانت تلصق بالذبائح ا
 καθαρµατωνولذلك أراد الروح القدس أنْ يستخدم هذه الكلمة 

وما كان يقدم ). الذبائح(شارحاً بذلك بدائل لعنة اخلطية " التطهريات"
رمزياً يف ذبائح موسى كان املسيح هو كمال هذا الرمز، ولذلك لكي يقدم 

 : ٥٣(يحة خطية كما تنبأ أشعياء كفارةً كاملةً سكب نفسه كفارةً وذب
ويعلن . ، وبذلك وحده رفع العقوبة والذنب الذي كان خيصنا)١٠، ٥

جعل الذي مل يعرف خطية، خطية لكي "الرسول هذا علناً عندما يقول 
ومع أنَّ ابن اهللا بال عيب وبال ). ٢١ : ٥ كو ٢" (نصري حنن بر اهللا فيه

 وخزي ذنوبنا لكي يلبسنا نقاوته، ويشري خطية ونقي متاماً، إالَّ أنه أخذ عار
" أدان اخلطية يف اجلسد"الرسول إىل نفس احلقيقة عندما يقول عن الرب 

. فقد أباد اآلب قوة اخلطية عندما حوهلا إىل جسد املسيح) ٣ : ٨رو (
وتصبح لعبارة الرسول داللة على أنَّ املسيح يف موته قد قُدم لآلب كذبيحة 

هذا .  كفَّر بذبيحة لكي ال نعود نرتعد أمام الغضب اإلهليكفَّارية، وإنه
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 ٥٣أش " (والرب وضع عليه إمث مجيعنا"يوضح ما يقصده النيب عندما يقول 
، أي أنه غسل دنس خطايانا عندما نِقلت إليه هذه اخلطايا ومحلها )٦: 
 ، أيصار الصليب رمزاً إىل اللعنةوعلى هذا الصليب الذي سمر عليه، . هو

لعنة الناموس؛ ألنه صار لعنةً ألجلنا كما يقول الرسول، وكما يقول 
ملعون كل من علِّق على شجرة لكي تصل إلينا حنن اُألمم بركة "الناموس 
ويقول القديس بطرس ). ١٤-١٣ : ٣راجع غل " ( باملسيح يسوعإبراهيم

) الشجرة(محل خطايانا يف جسده على اخلشبة "عن هذا املوضوع نفسه 
 ندرك مقدار احلمل - الصليب -ومن هذا الرمز ). ٢٤ : ٢ بط ١(

ولكن ال جيب أنْ نفهم أنَّ اللعنة اليت . الثقيل، أي اللعنة اليت احتملها الرب
احتملها الرب قد كسرته، بل عندما احتملها كسر شوكتها وأباد 

annihilatedاوحسب اإلميان حنن نلنا حكم الرباءة بإدانة املسيح .  قوIn 

the Condemnation of Christ ومل يكن عبثاً . والربكة عوضاً عن اللعنة
أنَّ الرسول جمد الصليب وافتخر بانتصار املسيح على الصليب، ومع أنَّ 

لذلك يقول . الصليب هو رمز للعار إالَّ أنه حتول إىل موكب نصرة
ورفعها إنه حما الصك الذي علينا يف الفرائض اليت كانت ضدنا : الرسول

وهكذا حتول ، )١٥-١٤ : ٢راجع كو (مسمراً إياها يف الصليب 
الصليب من رمٍز للعار مما يفرض علينا أنْ ال نفقد رؤيتنا للذبيحة 

وألن املسيح قد صار ذبيحةً، لذلك نتجاسر أنْ ندعوه فديةً . والتقدمة
؛ ، وكلما أشارت األسفار إىل الدم، فهي تشري إىل الفداءوالذبيح والبديل

محيم التطهري من "ألن دم املسيح مل يسفك من أجل التكفري فقط، بل هو 
  ".جناساتنا

  املزيج الالهويت لفكر حركة اإلصالح حسب شرح كالفن
بتحليل هذا النص السابق نستطيع أنْ نتحقق من املزج الذي قلنا أن كالفن   

 رصد املبادئ صنعه بني الالهوت الشرقي، وفكر العصر الوسيط، ويتضح لنا ذلك من



 ١٥١

  : عليها كاآليتاشتملاُألرثوذكسية، ومبادئ الهوت حركة اإلصالح اليت 
  :املبادئ األرثوذكسية يف شرح كالفن: أوالً  
  . يؤكد كالفن مثل اآلباء القديسني حتول الصليب إىل رمٍز للنصرة-١  
رفضه  يؤكد كالفن إبادة اللعنة وقوا، وهو ما تقبله اُألرثوذكسية، بينما ي-٢  

  .بعض األقباط اُألرثوذكس املعاصرون
 يعود كالفن إىل التعليم الشرقي عن التطهري بالدم، وهو التعليم الذي يتمسك -٣  

وإنْ كان كالفن مثل غريه من قادة . به الشرق، وتؤكده صلوات الليتورجيات الشرقية
لية دم املسيح يف حركة اإلصالح ينكر أنَّ هذا الدم هو يف كأس الشكر، وبالتايل ينكر فاع

  .اإلفخارستيا
 أكد كالفن قداسة املسيح ونقاوته على الصليب، فهو مل يسقط حتت -٤  

  .وطأة العدل اإلهلي كما يدعي بعض املعلمني اجلدد من األقباط
  :املبادئ الالهوتية للعصر الوسيط اليت احتفظ ا كالفن: ثانياً  
صر الوسيط، وبالتايل  حفظ كالفن الغضب اإلهلي لآلب حسب فكر الع-١  

  :عاد إىل دفع الثمن يف معظم الفقرات
من الضروري أنْ نشرح كيف صار البديل لكي يدفع الثمن، أي مثن "

كان املوت متسلطاً علينا وكنا حتت نريه، ولكن املسيح صار يف . فدائنا
هذا . مكاننا وأسلم نفسه إىل قوة املوت لكي يضع ايةً هلا ويطلق سراحنا

 : ٢عب " (ذاق املوت ألجل كل إنسان: "ه الرسول عندما يقولما يقصد
ويف . ومبوته منعنا من املوت، أو بعبارة أُخرى مبوته اشترى احلياة لنا) ٩

 عنا؛ ألنه عندما مسح للموت بأن يسود عليه مل يتمكن املوت اختلفهذا 
بل حدث العكس أباد املوت الذي كان يستطيع من أنْ يبقيه يف اهلوة، 

دتنا حنن، ومل يسمح للموت بأن يسود عليه أو يسحقه بقوته، بل إبا
وبالتحديد كانت . أخضع ذلك الذي ساد علينا وافتخر بسيادته علينا

يبيد املوت ذاك الذي له سلطان املوت أي الشيطان وحيرر "غاية موته أنْ 
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الذين بسبب اخلوف من املوت كانوا كل أيام حيام مستعبدين ) يعتق(
والثمرة . اليت نلناها) املسيح(هذه أول مثار موته ) ١٥، ١٤  :٢عب (

اُألخرى إننا بالشركة يف حياته منيت أعضاءنا اجلسدانية لكي ال نستعبد هلا، 
. بل نصلب اإلنسان العتيق لكي ال يقوى ويتسلط علينا وجنين مثار تسلطه

 بالصليب هي أننا ندفن معه حىت تدفن خطايانا؛ ألنه) املسيح(ومثار دفنه 
قد صِلب العامل لنا وحنن صِلبنا للعامل، ولذلك حنن متنا معه؛ ألننا دفنا معه 

  ".بشبه موته كما قال الرسول
 هو أحد Ransom  و Substitute كالفن أنَّ البديل، أو حسب تعبريه اعترب -٢  

ئي  هنا حيمل بعض مسات الفكر اآلبا)١(األساسات للتعليم بالكفارة، ولكن البديل 
  :وخيلط ا تعليم عصر اإلصالح، ومن هذه السمات

، ولكن اخللط واضح إذ يعود "غسل دنس خطايا البشرية: " يقول كالفن- أ  
كالفن إىل فكرة إعطاء نقاوة وقداسة وبر املسيح للمؤمنني باإلميان وحده، ويتوقف 

علمني اجلدد عند اإلميان ويترك املعمودية ويهمل اإلفخارستيا؛ ألن كالفن مثل بعض امل
من األقباط يؤمن بأن اخلالص مت وكمل يوم الصلبوت، وهو ما خيلع الهوت األسرار 

  .من جذوره
هذه عبارة آبائية ". كسر الرب قوة اللعنة وأباد قوا: " يقول كالفن- ب  

، هي من عصر "نلنا حنن حكم الرباءة بإدانة املسيح: "سليمة، ولكن اإلضافة األخرية
أما تعليم اُألرثوذكسية، فهو أننا نلنا الرباءة . ن مثرات العصر الوسيطاإلصالح، وهي م

  .ة، وسر الشكرحبسبب صالح اهللا وجوده يف املعمودية، ويف سر املس
من الضروري أنْ نشرح كيف جاء البديل لكي يدفع : " يقول كالفن- جـ  

 الثمن لآلب غري يلزمنا هنا أنْ نؤكد للقارئ أنَّ فكرة دفع". الثمن، أي مثن فدائنا
معروفة يف األسفار املقدسة، وأا سادت كتابات العصر الوسيط اليت حولت اآلب إىل 

                                                           
يع، ولكن ما جيب أن يالحظ أنَّ الالهوت الشرقي ال يعرف هذه الكلمة، بل يستخدم كلمة الوسيط أو الشف) ١(

و الشفيع ليست مرادفة لكلمة البديل باملعىن السائد يف الهوت حركة اإلصالح، أن كلمة الوسيط أنؤكد عليه هنا 
  .وهو ما سوف نتعرض له تفصيالً يف الفصل الثامن من هذه الدراسة
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ومل يدرك هؤالء إنَّ هذا .  إىل إلٍه رحيٍم وحمب للبشرواالبنإلٍه غاضٍب وعادٍل منتقم، 
  .يهدد عقيدة وحدة جوهر الثالوث

ثوذكس يدركون التمييز يا ليت الذين يكتبون عن حسن نية من األقباط اُألر  
  .الدقيق بني الهوت الشرق، والهوت الغرب

  ما بني كالفن وذهيب الفم
لعل القارئ قد ملس بنفسه ذلك املزيج بني ما أخذه يوحنا كالفن من الهوت   

العصر الوسيط الذي يعترب املرجع األساسي لكل ما كتبه كالفن، وما أخذه عن 
  :خاص يستطيع القارئ أنْ يرى بنفسهوهنا بشكل . القديس يوحنا ذهيب الفم

  . إبادة املوت بسلطان املسيح-١  
 عدم خضوع الرب للموت، بل العكس هو الذي حدث، حيث خضع -٢  

  .املوت للرب
هاتني النقطتني مها من أهم ما جاء يف تراثنا الشرقي، ومع أنَّ التكرار ممل ومتعب   

قطتني متران دون حصرمها وإبرازمها باملقارنة مع للقارئ، إالَّ أننا ال ميكن أنْ نترك هاتني الن
 نص يف الكتاب الذي ترمجنا منه ٥,٠٠٠ذهيب الفم الذي اقتبس منه كالفن ما يقرب من 

  .هذه الفقرات
   عند ذهيب الفماالنتصار الصليب راية - ١  
  :يقول ذهيب الفم  

هنا نرى راية الصليب الظافرة والسبايا اليت ظفر ا الرب يسوع، "
وأقول ملَن يريد أنْ . نها باكورة طبيعتنا اليت سباها ملكناوم

" وسنرى إنَّ املوت صِلب، وإنَّ اخلطية علِّقَت على الصليب.....يعرف
  .)٤٨العظة األوىل على إجنيل مىت ص (

  :ويف نفس العظة  
مدهش حقاً ذلك الذي حدث، لقد أُبيد املوت واللعنة أبادا اللعنة، "

  ". قد انتهت بنفس األدوات اليت أعطته السيادةوسيادة الشيطان
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  :كما يقول يف العظة السابعة على إجنيل مىت  
ال يتعب املسيح أبداً من أنْ يدعونا إىل أنْ نشرب ليس من املاء، بل "

، وهو ال يعطي املاء من "ألن القدسات للقديسني"القداسة نفسها، 
 رمزاً للموت، ولكنه ينبوع، بل الدم احمليي الذي عندما يسفَك يصبح

  .)٧ : ٧عظة (" هنا صار سبب احلياة
وهكذا تؤكد اُألرثوذكسية أن دم الرب الذي سال على اجللجثة هو ذاته على 

  .املذبح يف كأس سر الشكر
  :ويقول يف العظة احلادية عشرة على إجنيل مىت أيضاً  

، ح احلمل واخلطية محيت والعداوة أُبيدت ومت دفن املسيحِبلقد ذُ"
  .. ولكن القيامة ظهرت وبعد ذلك حل الروح القدس 

ومل يقل الذي . خطية العامل" حيمل"أو " يرفع"هوذا محل اهللا الذي 
، واالهتماملكي يؤكد الرعاية " يرفع أو حيمل"، وإمنا استخدم "يغفر"

؛ ألن الغفران اهتمامهفهو مل يتجسد لكي يغفر فقط، بل ليجعل اخلطية 
). ٦ : ١١(" بينما القضاء على اخلطية تطلَّب املوتال حيتاج إىل مشقة 

  .)٧ : ١١راجع نفس العظة (
األمر هكذا حبسب ما يقول ذهيب الفم، أال حيق لنا التساؤل وبعجٍب كان إذا   

 املسيح؟ وعلى أن انتصارعن األسباب اليت جتعل املعلمني اجلدد يصرون على حذف 
لدينونة ينال عقوبةً يتحول فيها إىل يقف أمام اآلب السماوي كخاطئ واقع حتت ا

أليس يف ذلك دعوةٌ .....رماد أو حيترق بنار الروح القدس حىت ترتفع رائحة الشواء؟
ن من عقوبات على ءو إلنزال ما يشا- بالباطل - لتقديس التعذيب، وحجةٌ تساق 

ا هو  الشعب، ظانني أم ينالون شرعيةً فيما يفعلون إذ يومهون الناس أَّن هذأفراد
  التعليم املسيحي؟

   نزول املسيح إىل اجلحيم عند كالفن، تأكيد لغضب اهللا- ٢  
يف العهد " اهلاوية"وأكد أنَّ كلمه . متسك كالفن برتول املسيح إىل اجلحيم  

، وهذا صحيح من الناحية اللغوية البحتة، ولكنه مل "القرب"القدمي هي مرادف لكلمة 
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ىل اجلحيم، فقد ختلى عن فكرة انتصار املسيح وعاد يهتم بشرح اآلباء لرتول املسيح إ
  :إىل الهوت العصر الوسيط، ولذلك من الضروري أنْ نقدم كلماته كما هي

ال يكون املسيح قد حقق شيئاً إذا مات فقط باجلسد واحتمل املوت "
اجلسداين، ولكن لكي يقف بيننا وبني اهللا كوسيط كان من الضروري أنْ 

 اإلهلي، االنتقام ويرضى الدينونة العادلة، ويشعر بثقل حيتمل الغضب اإلهلي،
ولذلك كان من الضروري أنْ يذهب إىل حيث قوات اجلحيم ورعب 

، "تأديب سالمنا عليه"وقد سبق أنْ اقتبسنا كلمات النيب . املوت األبدي
وهكذا احتمل الدينونة ودفع كل الديون " .. جرح ألجل معاصينا"وأيضاً 

وهكذا ال . هو أنَّ خماض املوت كان عاجزاً عن ميسكهمع فرٍق واحٍد، و
يوجد ما هو غريب عندما نعلم بأنه نزل إىل اجلحيم؛ ألنه احتمل املوت 

  ".الذي هو عقوبة اخلطاة اليت يعاِقب ا اإلله الغاضب اخلطاة
إىل اجلحيم من قبل "أما حسب تراثنا الروحي اُألرثوذكسي، فقد نزل الرب   
، وسىب اجلحيم، وكسر املتاريس "أبطل عز املوت"نه ذا الرتول ، ولك"الصليب

  .النحاس كما نرتل يف أحلان عيد القيامة وطوال فترة اخلمسني املقدسة

  النتائج الالهوتية املترتبة على فكرة البديل
إذا فصلنا بني مزيج العصر الوسيط وتعليم اآلباء، الستطعنا أنْ نتوقف أمام   

 الذي يتكلم - خاصة بالبديل الذي يتحمل غضب اإلله الغاضب ثالث حقائق هامة
  : هي يف حد ذاا تعترب نتائج خطرية هلذا الفكر-عنه كالفن وبعض األقباط 

 طبقاً لالهوت العصر الوسيط، فإنَّ البديل الذي حيمل العقوبة البد وأنْ :أوالً  
 أنْ يبقى املسيح كبديل عنا فإذا كانت العقوبة هي املوت األبدي، فال بد. حيملها كلها

 عليه الالهوت اعتمد الذي -يف اجلحيم إىل األبد، وذلك طبقاً ملنطق العدل األرضي 
 فال يسمح بثالثة أيام وثالث ليال يف مقابل خطايا كل -الغريب يف تفسري الفداء 

وبالطبع يقع هؤالء، أي كالفن . البشر، ال سيما تلك اليت سوف حتدث يف املستقبل
ن لف لفه ِمن األقباط الذين يدافعون عن موت املسيح كبديٍل يعاقَب عن اخلطاة يف وم
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  . على منطق العدل والقانون األرضيباالعتمادعدة مآزق ال ميكن اخلروج منها 
 هو أنْ تصبح قضية البديل املعاقَب مسرحيةً هزليةً ساخرةً من :املأزق األول  

فعندما حتكم أي حمكمة على األرض بسجن . كل القيم األخالقية اليت ترتبط بالعدل
 وهو -متهم بعقوبة السجن املؤبد، فإن تطوع شخص ما بأنْ يسجن بدالً من املهتم 

ما ال حيدث وال يسمح به القانون يف أي بلد من بالد الدنيا منذ أن صدرت أقدم 
 فإن تقليص - ..) والتشريعات الفرعونية وغريها -تشريعات محورايب ملك بابل (القوانني 

 يتحول - نظراً ملركزه وشخصيته -العقوبة بسجن هذا املتطوع ملدة عام واحد فقط 
 بغض النظر عن مركز - األشخاصمعه العدل من مبدأ قانوين عام يطبق على كل 

  . الشخصية اليت ال حمل هلا يف القانونباالعتبارات إىل األخذ - وأمهية شخص معني 
نظر عن أنَّ القانون األرضي يف كل بالد الدنيا ال يقبل أنْ  وبغض ال:املأزق الثاين  

 إالَّ - حسب منطق هؤالء -ميوت شخص نيابةً عن آخر، فإذا كان البديل البد أنْ ميوت 
حياً يف اليوم الثالث، وبالتايل تسقط ) البديل(أنه يف الواقع مل يمسك من املوت، بل قام 

  .هذه الفكرة متاماً
  : هي اليت تسِقط حجة هؤالء- كما يقول ذهيب الفم -فالقيامة إذن   

ملاذا صلب؟ مل يصلب بسبب خطاياه، وبرهان ذلك هو القيامة، ألنه لو "
ولكن ألنه قام، صار من . كان خاطئاً لتعذر عليه أنْ يقوم من األموات

ولكن أيضاً إذ مل يكن خاطئاً، فلماذا صلب، . الواضح متاماً أنه ليس خاطئاً
٢٥ : ٤على رو  : ٩عظة (" لب من أجل اآلخرين، ولذلك قاملقد ص(.  

فعندما أسقط الهوت العصر الوسيط مركزية القيامة، وقع يف تلك األخطاء اليت   
تصورها ونسبت إىل أساتذة الالهوت املدرسي بالرغم من أم من أكرب العقول األوربية 

خرى، وكالفن نفسه كان حمامياً فذاً أتقن يف القانون والفلسفة وسائر العلوم اإلنسانية اُأل
ولكن ِحرص كالفن وقادة حركة . اللغات القدمية ودرس ذهيب الفم وأوغسطينوس

الصليب محايةً لقوة وسطوة احلكومات األوربية والقانون األوريب " تدجني" على اإلصالح
ء باملآخذ خيلط أدى إىل حدوث هذا املزيج الغريب من القانون والالهوت، وهو مزيج مملو

وقد وجد كالفن يف .....بني العدل األرضي والعدل اإلهلي، بني صالح اهللا ورمحته وحمبته



 ١٥٧

" إنَّ اهللا قادر على أنْ جيمع بني الغضب واحملبة يف نفس الوقت: "عبارة القديس أوغسطينوس
  .احلل الفكري، أو الفلسفي الذي دفعه إىل هذا التصور

 فهو من الثقافة السائدة واالنتقامما الغضب أإلجنيل، وال شك أنَّ احملبة من ا  
اليت تقبل غضب وانتقام احلاكم السياسي، وتعطي له شرعية قانونية من أجل استقرار 

  ".حمب اخلطاة"، و"حمب البشر"النظام السياسي نفسه، وهذا ليس هو إجنيل 
ح كبديل عن لقد أدرك املدافعون عن القانون والعدل أنَّ موت املسي: ثانياً  
 أي ما يعرف اآلن يف الالهوت الربوتستانيت الذي جاء بعد حركة اإلصالح -املؤمنني 

 يعين أنَّ دم - )١( أي الكفارة احملدودة Limited Atonement باسميف القرن الثامن عشر 
املسيح ال يفيد إالَّ املؤمنني فقط الذين يؤمنون، ولكن التعليم بالكفارة احملدودة أو 

داء احملدود ال وجود له يف األسفار املقدسة؛ ألن املسيح مل ميت عن املؤمنني فقط، الف
ومل يدِر الذين .  وغريها من النصوص)٦ : ٣يوحنا (بل عن العامل كله حسب نص 

يعودون إىل العهد القدمي وإىل طقس يوم الكفارة يف إسرائيل القدمي حماولني به تفسري 
تفسري النور بالرمز أنَّ هذا طقس خاص بالشعب كله، موت املسيح على الصليب، أي 

فلم يضع أحد يده .. وبالتايل كان موت املسيح على الصليب عن كل اجلنس البشري 
ومل يكن حىت التالميذ .. على رأس املسيح لكي يعترف خبطاياه يوم اجلمعة الكبرية 
  .معه إالَّ يوحنا اإلجنيلي والباقني هربوا، وحىت بطرس أنكره

ولكي نثبت صحة ذلك، فإننا نعود إىل طقس يوم الكفارة العظيم حسب   
 نرى كيف يشرح النور الظل وليس حىت) اإلصحاح التاسع كله(رسالة العربانيني 

  :العكس
 وعن جهاالت عن نفسهكان رئيس الكهنة يقدم ذبيحة يوم الكفارة *   
معلناً الروح : "لهويعلق الرسول نفسه على هذا الطقس بقو. )٧ : ٩عب (الشعب 

                                                           
ا يلصقون  مبوت املسيح األقباط دون دراية عندمبعض اإلكلريوس وهو ذات اخلطأ العقيدي الذي يقع فيه ) ١(

وهو طبعاً ما يظهر متناقضاً مع ما يعلِّمون به من كفارة غري ". استحقاقات دم املسيح: "عبارة العصر الوسيط
حمدودة، ألن الفادي غري حمدود، ألن اخلطية غري حمدودة، ألا موجهة ضد اهللا غري احملدود، هكذا يضارب هذا 

سبيل إىل الفكاك منها، إذ ينتهي إىل الفداء احملدود بعد أن   متناقضات الالفكر بعضه البعض حىت يوقع نفسه يف
  . على غري احملدود كمنطٍق يشرح به الفداءاعتمد



 ١٥٨

ال زال (له إقامة ) ، مث بعد ذلك هيكل سليماناالجتماعأي خيمة (بعد ما دام املسكن األول 
ذي الزمان ال(الذي هو رمز للوقت احلاضر : "ويؤكد الرسول هذا بقوله)" .. موجوداً

) وهي الفرائض اجلسدية املوضوعة إىل) ٩ : ٩عب (كتب فيه الرسول بولس رسالته إىل العربانيني 
  .)١٠ : ٩عب ()" أو التجديد(وقت اإلصالح "

ومن مث جاء رئيس كهنة اخلريات اآلتية، وقدم جسده، أي املسكن األعظم؛ *   
 زواج وال هو من زرع  ألنه مل يولد كثمرة- اهللا غري املصنوع بيد ابنألنه جسد 

". ليس من دم وال مبشيئة رجل، بل من اهللا "- أي الذي ليس من هذه اخلليقة -رجل 
الذي بروح أزيل قدم " بدم نفسه، وقدم ذاته بالروح القدس حياًدخل رئيس الكهنة 

، )١٣ : ٩عب (" نفسه هللا بال عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا اهللا احلي
ا القارئ أنَّ الرسول يتحدث عن موت املسيح لتطهري ضمائرنا من األعمال والحظ أيه

امليتة، إنه عمل دائم، وليس مرةٌ واحدةٌ يف السنة، بل قدم الرب ذاته مرةً واحدةً لكي 
  .يفتح لنا باب احلياة

  :هكذا تسقط تصورات هؤالء يف مآزق صعبة هي  
ؤمنني، إذا كانت الكفارة حمدودة  مأزق خطايا املستقبل مبا فيها خطايا امل-١  

  .حسب تعليم الشيع الربوتستانتية
 يقول الرسول بولس نفسه خماطباً هؤالء إنَّ املسيح ال يقدم نفسه مراراً -٢  

ويعترض . كثرية مثل رؤساء كهنة العهد القدمي كل سنة مرة بدم ذبيحة جديدة
 ذبائح العهد القدمي، فإنه الرسول نفسه قائالً لو كان موت املسيح وذبيحة حمبته مثل

  .)٢٦ : ٩عب ( يتأمل مراراً كثرية منذ تأسيس العاملجيب على املسيح أنْ 
ملاذا مل حيدث هذا؟ ملاذا ال يصلَب الرب عدة مرات؟ وملاذا يقول الرسول   

  .)٢٦ : ٩عب ("  بذبيحة نفسهليبِطل اخلطيةاآلن قد أُظِهر عند انقضاء الدهور "
بكل صورها وأشكاهلا، فقد قضى " يبطل اخلطية ":ل يقولنالحظ أنَّ الرسو  

الرب على اخلطية عندما قضى على املوت، وهو ما سوف ندرسه بشكل أكثر 



 ١٥٩

لكن يكفي اآلن أنْ نسأل ملاذا مات الرب مرةً واحدةً؟ واجلواب من عند . )١(تفصيالً
عاً مرةً الرسول بولس، ومن نفس اإلصحاح حيث يقارن الرسول بني موت الناس مجي

هكذا مات املسيح مرةً واحدةً لكي يقوم . فاملوت واحد وبعد ذلك الدينونة: واحدةً
والِحظ أنَّ الرسول بعد ذلك . حياً ويأيت للدينونة؛ ألن الذي أبطله الرب هو املوت

) زع مثرةـاملوت، أي تن(زع ـال تستطيع البتة أن تن"يقول إنَّ ذبائح العهد القدمي 
 لقد نزع املسيح بقيامته شوكة املوت وهي كما يقول الرسول )١١ : ١٠عب (" اخلطية

  .)٥٦ : ١٥كو ١(" وقوة اخلطية هي الناموس. أما شوكة املوت فهي اخلطية"
واضح إذن إنَّ موت املسيح كبديل عن املؤمنني إنْ هو إالَّ تفكري مملوء   

.  مرةً واحدةًبتصورات بشرية ناقصة ال ميكن أنْ يشرح موت الرب على الصليب
  .وبالتايل أيضا تسقط فكرة الكفارة احملدودة

                                                           
راجع على األخص الفصلني الثامن، والرابع عشر من هذه الدراسة، مع مالحظة أننا تعرضنا هلذه النقطة يف ) ١(

  .مواضع تفوق احلصر على مدى هذه الدراسة



 ١٦٠

  املبحث الرابع
  
  محل اهللا

  خطية العامل" يرفع"الذي 

  

  !!خطأٌ حتول إىل تعليم عقيدي
هذا هو محل اهللا : "يف عبارة الرسول يوحنا" يرفع"ما هو املقصود بالفعل   

الذي " عبارة الرسول بطرس يف" حيمل"، والفعل )٢٩ : ١يوحنا (الذي يرفع خطية العامل 
  ؟ )٢٤ : ٢بطرس ١(" محل خطايانا يف جسده على اخلشبة

يعين أنَّ املسيح وجد شيئاً " يرفع"و " حيمل"تصور السذج أنَّ كالً من الفعل   
ولو كان للخطية كياناً . مٍل كبري ومحله ووضعه على نفسه اخلطية مثل ِحامسهأمامه 

حيفظ فيه اهللا خطايا البشر منتظراً حلظة " خمزناً"ان هلا مادياً يحمل أو يرفع، أو ك
يف كيانه اإلهلي املتجسد، لوجب علينا أنْ لل " اخلطية"الصلبوت لكي حيمل االبن 

ولكن هذا التفسري هو .. ونصفق هلذا التفسري الذي قد يريح الضمائر املثقلة باخلطايا 
  :تحرك، وذلك لألسباب اآلتيةتفسري أعوج وأعرج معاً ال ميلك أنْ يسري أو ي

، بل إنَّ "اخلطية "امسه  الذي خلقه اهللا كائناًنظام الكوينال ال يوجد يف -١  
اخلطايا هي عملٌ وفعلٌ إنساينٌ وشيطاينٌ حيدث على املستوى الروحي والعقلي 

هي فكر وإرادةٌ نابعةٌ من التكوين الروحي .. مصدرها اإلرادة والفكر واملشاعر 
 القدمية بال فائدة واالغتساالتوألن اخلطية شئ داخلي، كان التطهري باملاء . لإلنسان

  .أو جدوى؛ ألن املاء ال يقدر أنْ يطِهر ضمري اإلنسان
 والسؤال اجلدير بأن يسمعه أي إنسان عاقل هو ما هي الفائدة اليت حيصل -٢  



 ١٦١

ا حيمل اإلنسان متاعاً عليها اهللا أو اإلنسان إذا نقل املسيح اخلطية ومحلها يف كيانه مثلم
 اهللا الذي هو بال ابنبل وكيف استطاعت اخلطية أنْ تدخل إىل أعماق .. أو كتاباً؟ 

 اهللا؟ وهنا تظهر ابنخطية؟ واألهم من كل هذا كيف متكنت اخلطية من أنْ متيت 
جتاديف السذج واليت ليس لدينا شك يف أا تصدر عن خميلٍة غري مدربٍة على تصور 

، وهو الذي ابنهإلهلية إذ يتصور البعض أنَّ اآلب هو الذي نقل خطية العامل إىل اُألمور ا
طبقاً هلذا التصور يصبح اآلب هو املذنب .. محل ذنوب البشرية ووضعها عليه 

تصور نابع ..  املصلوب ابنهخطايا البشر ونقلها بعمٍل إهلٍي إىل " اختزن"احلقيقي؛ ألنه 
 الذي يكره اخلطايا كلها ال حيفظها، وإنه عندما حيول من عقوٍل ال تدرك أنَّ اهللا

 مث يصدر عليه حكم املوت أو جيعل اخلطية متيت اإلبن، يظهر أنه ليس ابنهاخلطية إىل 
اهللا وال هو باآلب، ويكفي أنْ نذكر هلؤالء السذج حقيقةً واحدةً، وهي أنَّ اهللا ال حيل 

وعندما ينقل اآلب .. ظفني الكساىل هذا عمل املو.. مشكلةً عندما ينقلها إىل آخر 
.  يف حٍل هلذه املشكلة- حىت -اخلطية إىل االبن فهو يعلن عجزه التام عن أنْ يشترك 

وال أريد أنْ أكتب أكثر من هذا ألن سفاهة هذه الفكرة ظاهرة بوضوح ألن اإلله 
الذي يسمح لنفسه بأنْ يسلك ويتصرف ذا الشكل هو جمرد خملوق عاجز ال ميلك 

  .من صفات اُأللوهة أي شئ، وليس هو اخلالق حمب العامل واخلليقة
 تؤكد أنَّ )٦ : ٥٣أش (" والرب وضع عليه إمث مجيعنا: " وحىت عبارة النيب-٣  

 من قبل هو قطع اجلذر كي إليها، وأنَّ القضية احلقيقية كما أشرنا املوت هنا هو اإلمث
ي اخلطية، وإنَّ حقيقة العالقة بني متوت الشجرة، واجلذر هنا هو املوت، والشجرة ه

 تسمح بقتل املوت وإبادته، وبذلك تفقد اخلطية سلطاا وقدرا على أنْ متيت االثنني
فإذا أُبيد . )٢١ : ٥رو (" وكما ملكت اخلطية باملوت"اإلنسان حسب عبارة الرسول 

  .املوت فقدت اخلطية عرشها الوحيد

لعصر الوسيط، وحركة يف شرح الهوت ا" يرفع"، "حيمل"الفعل 
  :اإلصالح

  :يقول كالفن  



 ١٦٢

إنه غسل دنس خطايانا عندما نِقلَت إليه هذه اخلطايا ومحلها هو على "
محل : "ويقول القديس بطرس عن هذا املوضوع نفسه......الصليب

ومن هذا الرمز ) ٢٤ : ٢بط ١)" (الشجرة(خطايانا يف جسده على اخلشبة 
  " الرباحتملها اليتلثقيل أي اللعنة  ندرك مقدار احلمل ا- الصليب -

هوذا محل اهللا الذي يرفع "ويقول مارتن لوثر يف شرحه لعبارة يوحنا املعمدان   
  ":خطية العامل
الرب قد (وأيضاً ) الرب وضع عليه إمث مجيعنا (٦ : ٥٣نقرأ يف اشعياء "

 وكل شئ متمركز يف املسيح، ولذلك على )١() ضربه من أجل ذنب شعيب
ببساطة قلب وأنْ " هوذا محل اهللا"ي أنْ يقبل كلمات هذا النص كل مسيح

ألن األسفار املقدسة .. ال يسمح ألي إنسان بأن يسرق منه هذه الكلمات 
تعلن أنَّ خطية العامل ال تحسب على العامل وال حتسب خطية القديس 
يوحنا على يوحنا، أو خطية القديس بطرس على بطرس؛ ألن اجلميع 

ل اخلطية؛ ألن خطية العامل وِضعت على املسيح محل اهللا عاجزين عن مح
 ٢( بل اخلطية نفسها Vile Sinnerالذي تقدم لكي يصبح اخلاطئ الدنس 

كما لو كان هو نفسه قد ارتكب كل خطايا العامل من ) ٢١ : ٥كو 
  .)٢(" بداية العامل حىت ايته

مع "  خطيةليس فيه"فكيف ينسجم هذا الشرح مع عبارة الرسول يوحنا   
مالحظة أنَّ خطأ لوثر هو ذات اخلطأ الذي وقع فيه بعض رجال كنيستنا األفاضل 

  .)٣( الربوتستانت يقرأهكما ) ٢١ : ٥ كو ٢( نص قرءواعندما 
 بأنه اإلجنيليومحل اهللا الذي يرفع خطية العامل هو محل اهللا الذي يصفه يوحنا   

ر العامل ومل يصبح هو نفسه جناسة أو  فقد طه)٧ : ١ يوحنا ١(" يطهرنا من كل خطية"

                                                           
  . ملارتن لوثرواألملانيةحسب الترمجة الالتينية ) ١(

) ٢( Luther’s Works, vol. 22.Sermons on the Gospel of St. John.Chapter 1-4, ed by 
Jaroslav Pelikan, Concordia Publishing House, 1957, p 168. 

  .دراسة املبحث الثاين من الفصل الثالث عشر يف هذه ال٢١ : ٥ كو ٢راجع شرح ) ٣(



 ١٦٣

دنس أو خطية؛ ألن هذا التطهري هو الذي ينسكب يف كأس سر الشكر عندما يصبح 
اخلمر دم الرب احلقيقي الذي يطهرنا من جناسات اخلطية ويبطل قوة املوت وجيعلنا أنقياء 

  :مثل إبن اهللا نفسه، ولذلك نصرخ
صالة (" حيد الذي نريد أنْ نتناوله الوابنكطهر إنساننا الداخلي كطُهر "

  .) القداس الكريلسي-خضوع لآلب 

وقد أشرنا سابقاً إىل نص كالفن، واحلقيقة أن هذا قليل من كثري، ولكنه   
" حيمل"، أو "يرفع"واضح إذا أن فهم الفعل . كاف لتوضيح ما أردنا أن نشري إليه

يط وحركة اإلصالح، وقد بالكيفية اليت عرضنا هلا تنتمي إىل الهوت العصر الوس
نلتمس العذر ملن خيطئ عن جهل وعن حسن نية، ولكن ما هو عذر الذين حولوا 
أخطاء جهلهم إىل عقائد حياربون من أجلها كل الذين حياولون العودة إىل التعليم 

  اُألرثوذكسي الصحيح كما دونه آباء الكنيسة؟
  ؟"محل"أو " رفع"كيف إذن جيب أنْ نفهم   
وتعلمون أنَّ ذاك أُظهر  "اإلجنيليهو من واقع كلمات الرسول يوحنا واجلواب   

 مل يصبح املسيح خطية عندما رفَع أو )٥ : ٣ يوحنا ١(" لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية
فهذا هو تعليم مارتن لوثر كما مر بنا، وهو تعليم يعرب عن الفكر املسيحي .. حملَ اخلطايا 

  .ا الغربية، وهو ما خيتلف متاماً عن الفكر الالهويت الشرقيالسياسي السائد يف أورب

  شرح اآلباء معلمي اُألرثوذكسية

  شرح القديس كريلس األورشليمي: أوالً  
  :٣ للموعوظني فقرة ١٣ يف العظة األورشليمييقول القديس كريلس   

ال جيب علينا أنْ خنجل من صليب خملصنا، بل نفتخر به؛ ألن كلمة "
؛ ألن الذي مات  )١٨ : ١ كو ١" (هلالكني جهالةالصليب عند ا

 اهللا الذي ابن بل - كما ذكرت من قبل -ألجلنا ليس جمرد إنسان 
وباإلضافة إىل ذلك إذا كان احلمل حسب شريعة موسى قد طرد . جتسد
محل اهللا الذي حيمل " فكم باحلري drove away the destroyer املهلك
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وإذا كان دم احليوانات اليت بال عقل .. خيلصنا من خطايانا" خطية العامل
 اهللا الوحيد؟ ومن ال يؤمن بقوة ابنأعطت اخلالص، أال خيلِّص دم 

املصلوب عليه أنْ يسأل الشيطان، ومن ال يؤمن بكالم البشارة فليؤمن 
ألن الشيطان خياف املصلوب ويرتعد عندما يرى عالمة .. مبا يرى 
  ".الصليب

فالصليب قوة .  ظاهرة للعيانس األورشليميكريلوخالصة شرح القديس   
قوةٌ رفعت حكم املوت، محلت قوة املوت، أو حسب تعبري . نقلت الدينونة واملوت

  . أي أبعد عنا املوت عندما أباده)١٤ : ٢كولوسي (" رفعه من الوسط"الرسول 
  شرح ذهيب الفم: ثانياً  
امنة على إجنيل يوحنا ويؤكد ذلك أيضاً القديس يوحنا ذهيب الفم يف العظة الث  

  :، فيقول"هوذا محل اهللا الذي يرفع خطية العامل"عندما يشرح 
من الواضح أنه هو النقي الذي وحده قادر على أنْ يغسل متاماً خطايا "

فهو يريد أنْ يذكِّر اليهود بنبؤة اشعياء " محل"وعندما يقول .. اآلخرين 
احلقيقة؛ ألن احلمل وبظالل ناموس موسى لكي يقودهم من الظالل إىل 

أما . حسب شريعة موسى مل يرفع وال مرة واحدة خطية إنسان واحد
هذا احلمل فهو يرفع خطايا العامل كله؛ ألن العامل كان يف خطر اهلالك 

  ".ولكنه خلَّص العامل من غضب اهللا
  :ويعود القديس يوحنا ذهيب الفم إىل نفس النص ليقول  

تعِلن عن العطية اليت جاء لكي يعطيها، "  يرفعمحل اهللا الذي"إنَّ عبارة "
، ومل يقل "يرفع"وأسلوب التطهري؛ ألن احلمل حسب شهادة املعمدان 

خطايا العامل ألنه يعمل هذا " يرفع"بل " رفَع"أو " سوف يرفع"أبداً 
دائماً، فقد رفع اخلطايا ليس فقط عندما تأمل، بل منذ ذلك الزمان ال زال 

 ألنه قُرب ذبيحةً واحدةً -يس ألنه يصلَب ويعاد صلبه يرفع اخلطايا، ل
  ". بل ذه الذبيحة عينها يطهر باستمرار اخلطايا-عن اخلطايا 
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  شرح القديس كريلس عمود الدين: ثالثاً  
التسليم اآلبائي واضح عند كريلس األورشليمي وذهيب الفم، وهو ذاته عند   

ت احلمل الذي سيق للذبح حسب نبؤة فاحلمل هو ذا. القديس كريلس اإلسكندري
  :وهكذا يشرح القديس كريلس النص) ٧ : ٥٣اشعياء (

قيل عنه قدمياً وأشار إليه ناموس موسى رمزياً، ولكنه حسب الرمز "
خلَّص قليلني ومل تشمل الرمحة كل العامل ألن ذبح احلمل كان ِظالً 

يت بال عيب قد سيق للحقيقة، وأما اآلن فهو احلمل احلقيقي والذبيحة ال
 اإلجنليزيةأو حسب الترمجة (للذبح من أجل الكل لكي يبيد خطية العامل 

"He might drive away the sin of the world."( ولكي يدوس ويبيد 
املهلك أي الشيطان الذي يدمر األرض؛ ألنه عندما ميوت من أجل 

ة تامة ملا قيل قدمياً اجلميع يبيد املوت وحيل اللعنة اليت أصابتنا ويضع اي
 ولكي يصبح آدم الثاين )١٩ : ٣تك (" تراب أنت واىل التراب تعود"

) رأس(الذي ليس من األرض، بل من السماء ولكي يكون بداية 
للطبيعة اإلنسانية، وحيررنا من الفساد الدخيل، ) اخلريات(الصاحلات 

وى والرب، طريق ماحناً احلياة األبدية، أساس مصاحلتنا مع اهللا بداية التق
 الد األول ٣٠ : ١ يوحنا الكتاب الثاين إجنيلشرح (" إىل ملكوت السموات

  .)١٣٢-١٣١ ص اإلجنليزيالنص 
اخل أم ..  العقوبة والتشفي وصب النار اإلسكندريفهل ذكر القديس كريلس   

  . تطهري خطايا العامل- إبادة اخلطية -أنَّ التسليم اآلبائي هو املصاحلة 
 األورشليمي وذهيب الفم -كفي شهادة ثالثة من كبار اآلباء القديسني أال ت  

  وعمود الدين؟ أم جيب حماكمة هؤالء أيضاً؟
ويكمل القديس كريلس شرحه ويف نفس الصفحة السابقة يقول مؤكداً إنَّ إبادة   

املوت هي إبادةٌ للخطية، وعبارات القديس كريلس اإلسكندري قاطعة صرحية تؤكدها 
  :لعهد اجلديدكلمات ا

لقد مات احلمل الواحد من أجل الكل، وخلَّص القطيع كله الذي على "
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األرض هللا اآلب، الواحد من أجل اجلميع لكي يخضع الكل هللا، الواحد 
من أجل اجلميع لكي يكسب الكل حىت ال يعيش الباقني ألنفسهم، بل 

 لقد كنا حتت ثقل خطايا. )١٤ : ٥ كو ٢(للذي مات ألجلهم وقام 
كثرية، وبسبب سيادة املوت والفساد، أعطانا اآلب االبن فداًء 

 مات ].The Father has given the Son a redemption for us[.ألجلنا
الواحد من أجل الكل وألن الكل كان فيه، وهو فوق اجلميع، مات 

 املوت احلملَ الذي ابتلعلقد . الواحد من أجل الكل لكي حييا الكل فيه
أجل الكل، ولذلك تقيأ املوت الكلَ فيه ومعه، ألننا حنن مجيعاً يف مات من 

لقد أُبيدت اخلطية، فكيف ال يباد . املسيح الذي ألجلنا وبسببنا مات وقام
املوت الذي بسبب اخلطية جاء مع اخلطية؟ لقد مات اجلذر، فكيف ميكن 

 احلمل هي للفرع أنْ حييا؟ فهل منوت بعد أنْ أُبيدت اخلطية؟ إنَّ ذبيحة
" انتصاركيا موت أين شوكتك؟ يا هاوية أين "عيد عظيم لنا ألننا نقول 

 كما يقول صاحب املزمور وهو يسبح - ألن اآلثام )٢٥ : ١٥ كو ١(
 وال تقدر اآلثام أنْ تشتكي الذين )٤٢ : ١٠٨( قد سد فمها -اهللا 

خيطئون بسبب الضعف ألنه إذا كان اهللا هو الذي يربر، فمن الذي 
 من لعنة الناموس إذ صار افتدانااملسيح قد . )٣٤-٣٣ : ٨رو (شتكي ي

  .)١٣٢املرجع السابق ص (" لعنةً ألجلنا لكي نتحرر حنن من لعنة التعدي

  فهل ميكن أنْ نقول أكثر مما قاله معلمنا كريلس الكبري؟  

  كما ورد يف األسفار املقدسة" يرفع"معاين الفعل اليوناين 
مفتوحاً للجهل يتسلل منه لكي خيدع السذج، علينا أنْ نلِق لكي ال نترك باباً   

 الفعل اليوناين حىت ال يتصور أحد بأن املسيح قد محل استعماالتنظرةً شاملةً على 
  : اخلطية امسهشيئاً له وجود وكيان 

  كحركة خاصة باجلسد أو اإلنسان دون وجود شيء يرفع" يرفع" الفعل - ١
 ١٠راجع رؤ (رفع املالك يده إىل السماء وأقسم باحلي . رفع اليدين للقسم :أوالً  
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 :٦(.  
  ).٤١ : ١١يوحنا (رفع الرب يسوع عينيه إىل فوق عندما صلى عند قرب لعازر : ثانياً  
  .)٤ : ٤أع (" بنفس واحدة صوتاً إىل اهللا"رفع اآلباء الرسل : ثالثاً  

   يكون له وجود ماديمبعىن حيمل شيئاً له داللة معنوية دون أنْ" يرفع" الفعل - ٢
 ١١مىت (" امحلوا نريي عليكم ألن نريي هني ومحلي خفيف"يقول الرب : أوالً  

  . وطبعاً نري الرب اهلين واخلفيف ليس شيئاً مادياً)٢٩: 
وعكس نري الرب اهلين يصف الرسول التوراة وشريعة موسى ويقول لنا : ثانياً  

ا جتربون اهللا بوضع نري على عنق التالميذ مل ملاذ"وهلذا اجليل العائد إىل شريعة موسى 
 ونري التوراة ليس شيئاً مادياً، بل هو محل )١٠ : ١٥أع ("  وال حنن أنْ حنملهآباؤنايستطع 

  .)١ : ٥غال (" نري العبودية"الضمري املثقل ولذلك يصفه الرسول بولس 
يف الربية أنَّ وحىت عندما يذكر اإلجنيل كالم الشيطان للرب يف التجربة : ثالثاً  

املالئكة سوف حتمله على أياديهم، فطبعاً ليس للمالئكة أياٍد مادية ألم أرواح مرسلة 
  .)١٤ : ١عب (للخدمة 
نتِزع ايف تواضعه "والترمجة البريوتية العرجاء تقول عن موت الرب : رابعاً  
ألصل حسب ا" يف تواضعه رفع حكمه أو قضاء املوت" والصحيح )٣٣ : ٨أع (" قضائه

اليوناين وحسب استعمال صالة قسمة سبت الفرح وحسب قراءة القديس اثناسيوس 
ويؤيد هذه . )١()وجيله من يقدر أن يقصه. رِفع حكمه يف تواضعه (يف جتسد الكلمة

هلذا حيبين اآلب ألين أضع " حيث يقول الرب عن حياته )١٨ : ١٠يو (القراءة نص 
يل سلطان أنْ . ا مين، بل أضعها أنا من ذايتنفسي ألخذها أيضاً ليس أحد يأخذه

ونفس االستعمال املعنوي " هذه الوصية قبلتها من أيب. أضعها وسلطان أنْ آخذها أيضاً
أي حتملهم أو (لست أسأل أنْ تأخذهم "إذ يقول الرب عن التالميذ وكل املؤمنني 

  .)١٥ : ١٠يوحنا (" من العامل) ترفعهم

                                                           
  .٣٤راجع جتسد الكلمة فصل ) 1(
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واملعىن " ملكوت اهللا يرتع منكم"ت من اليهود ورفع أو نزع الرب امللكو*   
  .)٤٣ : ٢١مىت (ظاهر 

  رفع حكم املوت
وكما مر بنا رفع حكم املوت مبوت الرب على الصليب حسب نص أعمال   

وإذ "، ونفس الفعل يظهر يف عبارة الرسول بولس "يف تواضعه رِفع حكمه ")٣٣ : ٨(
إذ حما الصك . اً لكم جبميع خطاياكمأحياكم معه مساحم.. كنتم أمواتاً يف اخلطايا 

  .)١٤ : ٢كولوسي (" وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه يف الصليب.. الذي علينا 
 هذا النص برهاناً على أنَّ اعترب اإلكلريوس األقباطواملدهش حقاً هو أنْ أحد   

ا عبارة أم.. يعين أزال صك الدين " حما"املسيح دفع الثمن، وذلك بالرغم من أنَّ الفعل 
فهي ال تعين أنْ هناك صك يرفع، بل كان حكم املوت هو " رفعه من الوسط"الرسول 

  .قيامتهصليبه والذي يقف بني اهللا واإلنسانية فرفعه الرب بقوته وجربوت 
وحىت ال نتوه يف خضم التفسري نكتفي بالعظة السادسة للقديس يوحنا ذهيب   

وحنا ذهيب الفم تكفي ألن تقنع القارئ بأننا  لعل كلمات ي)١٤ : ٢كولوسي (الفم على 
  :نسري على درب اآلباء

 جبميع - كما يقول -مساحماً إيانا ......وإذا كنتم أمواتاً يف اخلطايا"
وماذا فعل؟ هل ترك هذه . اخلطايا، أي اخلطايا اليت أدت إىل املوت

حما اخلطايا؟ كال ومل ميحوها ومل يكشطها حىت ميكن أنْ نرى آثارها، بل 
أي فرائٍض محيت؟ اإلميان يكفي ألن الرب مل يأت . الفرائض نفسها

وماذا . لكي يضع أعماالً بدل أعماٍل، بل وضع الفرائض ضد اإلميان
وجعل هذا عربوناً للغفران نفسه " حما"يقول الرسول بعد ذلك لقد 

  فهو مل يبِق عليها بل مزقها إرباHe has taken it out of the wayًورفعها 
  ".مسرها يف الصليب"عندما 

  :ويكمل ذهيب الفم شرحه هل يوجد كالم أوضح من هذا؟  
لقد كنا مجيعاً حتت اخلطية والعقوبة، ولكن الرب نفسه تأمل باملوت وأباد "
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وعلى الصليب ثبت . معاً اخلطية والعقوبة عندما محل كالمها على الصليب
 االثننيى أنْ يفعل ذلك ومزق الرب اخلطيةَ وحكم املوت ألن له القوة عل

وحىت املوتى قاموا عندما علِّق . لقد مزق حكم املوت واخلطية.. معاً 
 بضربٍة )١(وجِرح املوت عندما واجه املوت موته . اجلسد على الصليب

وكما أنَّ املصارع عندما يضرب خصمه ويصبح خصمه . من جسٍد ميٍت
قد مات على الصليب كمقاتل حتت سيطرته، حقاً أعلن املسيح هذا، ف

وهناك على اجللجثة متت هذه املعركة .. قوي لكي خيزي الشيطان 
جرح املوت املسيح ولكن املسيح اجلريح قتل املوت الذي كان . الواحدة

  ".يظُن أنه باٍق إىل األبد، ولكن املسيح أباده جبسد قابل للموت
 الفكر السياسي األوريب الذي هكذا شئنا أنْ ننقذ اُألرثوذكسية من براثن  

يبحث دائماً عن البديل وعن كبش الفداء لكي يقدمه للدمهاء والغوغاء من أجل حل 
  .حيكم بالقوة وليس باحلكمة.. مشكلة وحىت يبقى احلاكم املستبد يف مكانه 

   اهللا املساوي لآلب يف اجلوهرابناحلمل 
 يلزمنا أنْ نؤكد )٢(رثوذكسية قبل أنْ نشري إىل موضوع احلمل يف الليتورجية اُأل  

على حقيقة إميانية خلف اُألسلوب الذي تشرح به األسفار املقدسة وتشهد لشخص وعمل 
  :ففي رسالة يوحنا األوىل يشهد الرسول لشخص وعمل املسيح على هذا النحو.املسيح

" * وبعدها يقول)٥ : ٣ يوحنا ١(" لكي يرفع خطايانا) أُعِلن(ذاك أُظِهر   
" *ن يفعل اخلطية فهو من إبليس ألن إبليس من البدء خيطئ ألجل هذا أُظِهر إبن اهللا م

  .)٨ : ٣ يوحنا ١("  إبليسأعماللكي ينقض 
غريب على آذاننا أنْ نسمع أنه بالرغم من أنَّ اخلطية من إبليس حسب ما   

 إبليس أنْ يضع الرب استطاعجاء باإلصحاح الثالث من سفر التكوين، ومع ذلك 
فسه خالقه وسيده وجابله حتت سلطانه أي حتت سلطان اخلطية وأنْ ميوت الرب ن

                                                           
  .أي موت املوت) ١(
  .راجع بتفصيل أوىف العالقة بني الفصح املسيحي واحلمل الفصل الثاين عشر من هذه الدراسة) ٢(
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الذي يريد بعض اإلكلريوس األقباط أن يفرضه كخاطئ أو كخطية حسب الشرح 
  . القبطيةآلن يف الكنيسةا

 إنَّ احلمل هو ابن اآلب املساوي - كما نسى لوثر نفسه -لقد نسى هؤالء   
  .إبليسو أُظِهر لكي ينقض أعمال له يف اجلوهر والذي أُعِلن أ

أصرت على ترمجة الكلمة جندها  ويف إشارة إىل ضعف الترمجة البريوتية  
 بينما ترمجت الكلمة "محل" إىل ٢٩ : ١ اليت وردت يف يوحنا αµνος amnosاليونانية 

ذ ال يوجد إ" خروف" اليت وردت يف سفر الرؤيا إىل αρνιον arnionاليونانية األخرى 
  سنة وأقل وابن هو محل حويل أي ~amnoر باملرة هذا االختالف يف الترمجة ألن ما يرب

αρνιονًل بالغ ال يرضع باملرة وال يسمى خروفاهو مح .  
ألنه حسب شرحنا " للحمل"ومن سفر الرؤيا نرى كيف يسجد السمائيون   
 لآلب وللروح  فقد اشترانا احلمل بدمه)٢٨ : ٥رؤ (" ذُحبت واشتريتنا هللا بدمك"السابق 

 ألنه جيلس على ذات عرش )١١- ١٠ : ٧رؤ (ويرتفع التسبيح للحمل . القدس ولنفسه
  . ألنه واحد مع اآلب يف اجلوهر)١١ : ٧رؤ (الالهوت 
حيث أمساء املؤمنني قد كتبت قبل تأسيس " سفر احلياة"واحلمل الذي ذُبح له   

 ألنه غَلَب )١ : ٢٢رؤ (على العرش  ومع السمائيني منجد احلمل اجلالس )٨ : ١٣رؤ (العامل 
  .ومل يغلب وهزم ومل يهزم

   دورة احلمل يف القداس اإلهلي
وغلبة احلمل وتطهري " ظفر"عندما نقدم احلمل فإن الصلوات كلها تؤكد   

وال متيز الصالة بني ذبيحة " طاهرة كموهبة روحك القدوس"خطايانا ألن الذبيحة 
لكن .  القدس ألن كالمها من أصل واحد هو احلياة اإلهليةاإلفخارستيا ومواهب الروح

  :احلمل أو الذبيحة هو
  غفران خطايانا
  ضياء نفوسنا

  دالتنا - قوتنا – حياتنا
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وأنت الذي نرسل لك إىل فوق اد واإلكرام والسجود أيها  "وخنتم
  ". والروح القدسواالبناآلب 

  :لسقسمة احلمل للقديس كريكما يظهر ذلك أيضاً من   
 آثامناك محلت خطايا العامل بتحننك امح ـاعـيا محل اهللا الذي بأوج"
مبرامحك طهر أدناس . وحيد اهللا الذي بآالمك طهرت أدناس املسكونة يا

يا مسيح اهللا الذي مبوتك قتلت املوت الذي قتل اجلميع بقوتك . نفوسنا
  ".أقم موت نفوسنا

حة البصخة املقدسة وهي تسبحة وماذا ميكن أنْ نقول للحمل نفسه سوى تسب  
  : وليس تسبحة الذي سِحق ومات حتت الغضب اإلهليواالنتصارالغلبة 

  ."لك القوة واد والربكة والعزة يا عمانوئيل إهلنا وملكنا"

  حتذير من املفاهيم غري املسيحية للخطية
ة هي  جيب أنْ نستبعد املفهوم الغنوصي واملانوي الذي يتصور أنَّ اخلطي:أوالً  

  .كيان له وجود مادي ميكن نقله من مكان إىل آخر ومن شخص إىل آخر
 وجيب أنْ نستبعد املفهوم الغريب السائد يف عصر حركة اإلصالح بأن :ثانياً  

أنَّ نقل اخلطية نِقلَت إىل املسيح وصار هو نفسه خطيةً، لسبب واحد ظاهر وهو 
. وة ومكانة مل تكن هلا من قبلاخلطية للمسيح هو بقاٌء للخطية وإكساب اخلطية ق

وهذا يهدم اإلدعاء بأن املسيح أباد اخلطية، بل العكس كما سنرى بعد ذلك أنَّ اخلطية 
هي اليت أبادت االبن وجعلته يسقط حتت نار العدل اإلهلي وحيترق فيه ويصبح رماداً 

  . املسيحيةباسم اهللا ميكن أنْ يقال ابنوهو أصعب جتديف على 
 إذا تصورنا أنَّ للخطية كياناً روحياً، فاألمر الظاهر بوضوح أنَّ  وحىت:ثالثاً  
 ايا عن الفاعل وهو هنا كل البشر، وهكذا صارت اخلطانفصل أي اخلطية قد ،الفعل

أي صيغة املفرد وليس " اخلطية" املقدسة هو األسفاربال خطاة، ألن الغالب يف لغة 
ة نفسها أنَّ اخلطية هي ليست أعمال صيغة اجلمع، وهكذا نرى من لغة األسفار املقدس

البشر، ألنه من املتعذر حىت على الذين يدافعون عن هذا التعليم األجوف أنْ نتصور أنَّ 
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اهللا مجع كل خطايا البشر يف خطيٍة واحدٍة فصلها عن اخلطاة، مث جعل االبن الوحيد 
املوت هو اخلطية؛ حيملها، ذلك لو أدركنا أنَّ لغة األسفار تتحدث عن املوت، وإنَّ 

  :وهو ما يتضح من النصوص اآلتية
  .)٢١ : ٨يوحنا (" متوتون يف خطيتكم*"  
  .)٩ : ٣راجع رو (حتت اخلطيئة ) اُألمم(والبشر مجيعاً يهوداً ويونانيني *  
  .)١٢ : ٥رو (" بإنسان واحد دخلت اخلطية إىل العامل وباخلطية املوت*"  
  .)٢١ : ٥رو (" ملكت اخلطية يف املوت*"  
أي " عاملني هذا أن إنسانكم القدمي أو العتيق قد صلب ليبطل جسد اخلطية*"  

  .)٦ : ٦رو (اجلسد املستعبد للموت 
وهكذا . )١٠ : ٦رو ( "ألن املوت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة*"  

  .أبطل الرب جسد اخلطية واملوت مبوته على الصليب
  .)٣ : ٨رو ( اجلسد القابل للموت أي"  يف شبه جسد اخلطيةابنه أرسل*"  
  .)١٠ : ٨رو (" اجلسد ميت بسبب اخلطية*"  
  .)٥٦ : ١٥كو ١(" أما شوكة املوت فهي اخلطية*"  
  .)٢٦ : ٩عب (" أي يبطل املوت" ليبطل اخلطية بذبيحة نفسه*"  
ويسأل الرسول اليهود يف رسالته إىل اليهود أي العربانيني ملاذا عجزت *  

 ألن )١ : ١٠عب (" ال تستطيع البتة أي باملرة أن ترتع اخلطية"رته الذبائح وحسب عبا
فبعد أن قدم عن اخلطايا ذبيحة واحدة ) يسوع(وأما "الذي قدم الذبيحة داس املوت 
  .)١٢ : ١٠عب ( " جلس إىل األبد عن ميني اهللا

لقد أبطل الرب "وحقاً جيب علينا أنْ خنتم هذه الفقرة بعبارة الرسول *  
  .)٢٦ : ٩راجع عب (ألنه أبطل وداس قوة املوت " اخلطية
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  رابعالفصل ال
  

  الكفارة والفدية
  ومدلوالما يف الكتاب املقدس

  

  مقدمة
للتعبري عن عمل اهللا " الكفَّارة والفدية"يستخدم الكتاب املقدس كال اللفظتني   

فاهللا يكفر عن شعبه، أي يغفر ويستر اخلطايا، وهو أيضاً . يف خالص وفداء شعبه
وعلى الرغم من هذا .  يف وهدة اهلالكيفتديه، أي خيلصه من يد األعداء ومن السقوط

الترادف الظاهر إالَّ أن كل لفظة هلا استخدامها اخلاص، فقد استخدمت كلمة كفارة 
 والعتق االقتناءكما استخدمت كلمة فدية للتعبري عن . للتعبري عن التطهري والغفران

امل، األمر الذي وبالطبع فكل هذه املعاين إمنا تعرب عن اخلالص يف معناه الش. والتحرير
إالَّ أن ما جيب . مل مينع من استخدام كال الكلمتني بنفس املعاين يف بعض النصوص

 إليه بكل قوة هو أن كال اللفظتني مل تستخدم مرةً واحدةً للداللة على دفع االلتفات
 غضب، وإمنا كانت تعبرياً عن حمبة اهللا سواء قدم اإلنسان ذبيحةً تكفرياً اتقاءمثن، أو 

ونظراً ألمهية النتائج املترتبة . عن خطاياه، أو قدم اهللا لإلنسان هذه الكفارة أو الفدية
عرضاً منا دقغُصنا يف أعماق نصوص العهد القدمي وعلى حتديد هذه املعاين، فقد 

مفصالً الستخدام هذه الكلمات بداية من اجلذور األوىل هلذا االستخدام وما تطور 
ٍث لُغوي لكال الكلمتني يف اآلداب السامية واللغتني العربية  قمنا بتقدمي حبإليه، كما

واليونانية والترمجات املختلفة يف اللغتني الالتينية واإلجنليزية، وصدى ذلك يف اللغة 
 الفرق بني الفعل املستخدم للفداء يف نصوص الشريعة املوسوية، وبني وأوضحناالعربية، 
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كما . عمل اهللا مع الشعب يف تدبري اخلالصالفعل املستخدم يف النصوص اليت تشرح 
 احلضاري لفكرة الثمن يف البيع االستخدام بشكل خاص الفرق الكبري بني أبرزنا

والشراء يف العامل القدمي، وتبين الكتاب املقدس لفكرٍة خمتلفٍة متاماً حىت وأن تشات 
ورة الوضوح املصطلحات، وهو حبث قد يكون شاقاً على القارئ العادي إالَّ أن ضر

  .أجلأتنا إىل ذلك
متهيد وإمعانا يف تسهيل مهمتنا لدى القارئ قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل   

تناولنا يف التمهيد األصول األوىل الستخدام كلميت الفدية والكفارة والعالقة مبحثني، و
بينهما وبني كلمات أُخرى مثل التطهري والقربان وعالقة ذلك بالذبائح والتقدمات، 

األول ملوضوع الكفارة، وعرضنا فيه للكثري من التطبيقات اليت املبحث صصنا خو
أشرنا إليها، واملبحث الثاين أفردناه ملوضوع الفدية وما تثريه هذه الكلمة من تداعيات، 

 التعارض الذي يثريه حتديد معاين هذه الكلمات -  كلما كان ذلك الزماً -وناقشنا 
ركة اإلصالح، وكان حرصنا على ذلك شديداً مع فكر العصر الوسيط والهوت ح

  .حىت ال تفوتنا شاردةً وال واردةً مل نؤصل هلا أو نقطع فيها برأي
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  متهيد
  

  اُألصول األوىل
  الستعمال كلميت الفدية والكفارة

  

  مقدمة

، بل "الشر"ال يعرف القانون الوضعي   يف األساس مفهوم ديين، ولذلك"الشر"
عتداء أو االستيالء على الا الركن املادي الذي يتمثل يف اوأهم أركا" اجلرمية"يعرف 

والركن املعنوي . ما هو ليس من حق ارم، أو جتاوز قواعد ثابتة يف القانون أو العرف
Moral الذي يتمثل يف نية االعتداء وكسر القانون وما يترتب على ذلك من آثار.  
ولذلك يقوم .  لكل اجلرائملكل جرمية عقوبة مناسبة، وال توجد عقوبة واحدةو

ب القيم حسالقانون بتحديد اجلرمية حسب املبادئ السائدة يف احلضارات والعادات و
كما يقوم بتحديد . )١(ينة عاألخالقية اليت يأخذ ا جمتمع معني يف فترة حضارية م

عقوبة، أو التعويض املناسب للضحية يف بعض اجلرائم اليت متس املمتلكات أو اليت لا
 كل هذا خاضع ألحكام القانون... دث إصابات أو عاهات دائمة يف الضحية حت
ما يقوله القانون  الظروف والقيم السائدة يف اتمع، وهو يف النهاية ما يؤكد لنا أنو

                                                           
على سبيل املثال كان القسم العسكري الذي يؤدى يف اجليش الروماين باسم اإلمرباطور أو القيصر هو عالمة ) 1(

، وكان "خليانة العظمىا"الوالء الوحيدة والثابتة على إخالص اجلندي وكان االمتناع عن القسم باسم القيصر يعين 
، وبسبب هذه العادة دفع "الوالء"و " الوطنية"تقدمي الذبائح لإلله الذي يعبده القيصر أو ألحد آهلة روما هو دليل 

عدد كبري من الشرفاء حيام مثناً؛ ألن إميام باملسيح كان مينعهم من القسم باسم اآلهلة ألن اآلهلة كائنات ومهية ال 
. ولكن هذا الوضع تغير مبجيء القيصر قسطنطني الكبري. هؤالء عِرفوا باسم شهداء املسيحية. اوجود حقيقياً هل

  .وتغريت العادة وتغريت املبادئ، فسقطت جرمية اخليانة العظمى
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  .الوضعي ال ميكن تطبيقه على عالقة اإلنسان باهللا

  قانون أو الشريعة واخلطية يف العهد القدميال
مبدأ الثيئوقراطية أو احلكومة اإلهلية حيث كان امللك عرف العهد القدمي   

يمسح بالزيت ويعلن ملكاً وخادماً للرب، لذا كان من املستحيل فصل اجلرمية عن 
ن أو الشريعة عن عالقة اإلنسان باهللا على النحو الذي نراه يف واخلطية، وال القان

إىل جوار األحكام اليت املسيحية، ولذلك احتوى العهد القدمي على الوصايا العشر 
تشرح هذه الوصايا، فبينما يورد اإلصحاح العشرون من سفر اخلروج الوصايا العشر، 

، فإذا قالت الوصية "األحكام اليت تضع أمامهم"جيئ اإلصحاح احلادي والعشرون بـ
ل القاصد ت، جتئ األحكام بتفاصيل هذا النهي، حيث تنص على قتل القا"ال تقتل"

وألن القانون هو . ) وما بعده١٢ : ٢١(ن ضرب األب واألم عقوبته القتل القتل، وعلى أ
إذا ضرب "ابن احلضارة، لذا ال حتدد هذه األحكام عقوبة السيد الذي يقتل عبده 

 ولكن إذا عاش العبد يقول القانون )٢٠ : ٢١خر(إنسان عبده فمات حتت يديه ينتقم منه 
نفساً بنفس، وعيناً بعني وسناً بسن "ريع على أن كما نص التش" ال ينتقم منه ألنه ماله"

 كما أن السيد الذي يتلف عني عبده يعاقب ) وما بعده٢٣ -٢١ :  ٢١(" اخل... ويداً بيد 
طبعاً هذه القواعد غري مقبولة يف العصر . )٢٦ : ٢١(بإطالق سراح العبد وحترير رقبته 

كن ألن إحداث الضرر اجلسماين احلديث، ليس فقط بسبب انتهاء العبودية والعبيد، ول
  .يعاقب جنائياً

إذا نطح ثور رجالً أو امرأة فمات يرجم الثور "تأمل كيف يقول القانون و  
ولكن إن كان ثوراً نطاحاً من قبل . وأما صاحب الثور فيكون بريئاً. وال يؤكل حلمه

 وصاحبه أيضاً وقد أُشِهد على صاحبه ومل يضبطه فقتل رجالً أو امرأة فالثور يرجم
. )٣٠ -٢٨ : ٢١خر (" إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه. يقتل

، هذه "فـدية"وهنا تربز مسألة يف غاية األمهية، ولعلها أول مرة تظهر فيها كلمة 
  .ار حوهلا جدل طويلدالكلمة اليت 
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  فدية حسب شريعة العهد القدميال
ب الذي يدفعه صاحب الثور النطاح الذي مت انت الفدية هي التعويض املناسك  

ب نص حسحتذيره ومل يضبط ثوره وكانت العقوبة الواجبة هي قتل الثور وصاحبه 
نون مل يقف عند هذه اولكن الق" الثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل "٢٩ : ٢١خروج 

دفع إن وضعت عليه فدية ي"القاعدة، بل قدم قاعدةً بديلة إذ يقول بعد ذلك مباشرةً 
وهنا يتم تقدير العوض، أو حسبما نقول يف اللغة ". فداء نفسه كل ما يوضع عليه

وقد توسع سفر . والذي يقدر الفدية هو الطرف الذي وقع عليه الضرر" الدية"العربية 
اخلروج يف شرح أركان الفدية وقيمة التعويض، وهو موضوع شيق ألنه يكشف عن 

االت معينة تتوفر فيها شروط اإلمهال وعدم مساع أمهية رد العوض أو الفدية يف ح
اخل ... وكلها كما نرى خاصة باآلبار والغنم والثريان والعبيد .. التحذير من اخلطر 

  .وهي أحكام خاصة باحلضارة الزراعية
، وهي نصف شاقل )١٦ - ١١ : ٣٠خروج (" فضة الكفارة"وتشمل الفدية أيضاً 

ابن عشرين سنة فصاعداً " سفر اخلروج من الفضة يدفعها كل إنسان حسب نص
". تقِدمة" وهنا تدخل مع كلمة فدية كلمة أخرى )١٤ : ٣٠خرو (" يعطي تقدمة للرب

مع ذلك  و،عتربوهذه اإلضافة ذات داللة سوف نراها بعد ذلك، ألن التقِدمة هي 
" نصف شاقل من الفضة"فهو تربع وتقِدمة حيددها القانون ويؤكد القيمة املالية هلا 
ويذكر . )١٦ : ٣٠خروج (وكانت هذه الفضة تنفق حلفظ وصيانة خيمة االجتماع 

وسوف نعود . )١٦ : ٣٠خر (" تذكاراً أمام الرب للتكفري عن نفوسكم"سفر أيضاً أا ال
  .إىل هذه النقطة بالذات بعد ذلك

ولكن جيب علينا االنتباه واحلذر من خلط معىن الفدية والتكفري حسب القانون 
ا جاء يف باقي أسفار العهد القدمي اليت ال تشرح القانون املوسوي وحىت األسفار مع م

اليت تعترب مبثابة تشريع قانوين وهو سفر العدد، حيث يقول السفر عن جرمية القتل 
ال تدنسوا .... ال تأخذوا فديةً عن نفس القاتل املذنب للموت بل انه يقتل "العمد 

دم يدنس األرض، وعن األرض ال يكفر ألجل الدم الذي األرض اليت أنتم فيها ألن ال
وال تنجسوا األرض اليت أنتم مقيمون فيها اليت أنا ساكن . سفك فيها إالَّ بدم سافكه
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  .)٣٤ - ٢٩ : ٣٥عد (" إين أنا الرب ساكن يف وسط بين إسرائيل. يف وسطها
 األرض إذا كانت الفدية هي للتكفري، صار من الواضح أن التكفري أو فداءف  

ومع أن سفك الدم يدنس األرض إالَّ أن سفك دم . هنا يتم بسفك دم القاتل نفسه
وهنا يظهر أن التكفري هو التطهري . القاتل يكفر عن األرض وإالَّ صارت األرض جنسة

ابق اإلشارة إليه وهو نفس لسلذي يزيل جناسة األرض ألن ذلك إقرار ملبدأ العدل اا
  .بنفس، وعني بعني
فر صموئيل األول معىن الفدية القانوين، فبعد أن شاخ صموئيل النيب ويؤكد س

) امللك(علي قدام الرب وقدام مسيحه ا شهدوا: "وجاء إىل شعب إسرائيل وقال هلم
ذت، ومن ظلمت ومن سحقت، وِمن يد من أخذت خثور من أخذت، محار من أ

ذا مل يأخذ النيب فدية لكي يعوج  وهك)٣ : ١٢ صم ١(" فديةً ُألغضي عيين عنه فأرد لكم
  .الشريعة، بل سار بكل استقامة

  تحالة تقدمي فدية للخالص من املوتاس
اهللا   فداًء وال يعطي)اإلنسان(األخ لن يفدي أخاه  : "٨-٧ : ٤٩قول مزمور ي  
أي استحال تقدمي ("  هي فدية نفوسهم فغِلقَت إىل الدهر)أو عزيزة(وكرمية . كفارة عنه

وذلك ألن فداء اإلنسان بواسطة إنسان هو مستحيل باملرة، ويذكر ذات املزمور  )الفدية
حىت حييا إىل األبد فال "ة عن الفادي شرسبب ذلك إذ يقول بعد هذه الكلمات مبا

كذا يرى أليهو يف سفر أيوب إن الوسيط أو الشفيع قد هو. )٩ : ٤٩مزمور (" يرى القرب
أيوب (ا عند املوت، فإن شفاعة الوسيط عاجزة جيد ما يقوم به من وساطة وشفاعة أم

يصري حلمه أغض من حلم الصيب " ذلك أن فدية اإلنسان من املوت تعين أن )٢٣ : ٣٣
وهذا مستحيل ألن الذي يستطيع أن يفدي من . )٢٥ : ٣٣أيوب (” ويعود إىل أيام شبابه

: ل ويقولاملوت هو اهللا وحده، ولذلك خيتم أليهو كالمه عن اهللا يف ذات الفص
دى نفسي من العبور إىل احلفرة فترى ف. خطأت وعوجت املستقيم ومل أُجاز عليهأ"

  .)٢٨ -  ٢٧ : ٣٣أيوب (" حيايت النور
ومع ذلك " يمقعوج املست" حياسب اهللا هذا اإلنسان عن خطاياه، وهو الذي مل  
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رضى ألن ويؤكد أليهو بعد ذلك أن غضب اهللا ال ي. فداه من احلفرة ورأت حياته النور
أيوب (" عند غضبه لعله يقودك بصفقة، فكثرة الفدية ال تفكك"اهللا ال يقبل عقد صفقات 

لة الفدية مهما كثرت، بل يظهر بشكل واضح حا وهكذا يظهر ليس فقط است)١٨ : ٣٦
وهذا النص . س فقط للتطهري كما ذكرنا، بل أيضاً للتحرير أو الفكيأن تقدمي الفدية ل
ألنه .  فكاك- يفك -فك : ا واجب دراسة ذلك التعبري العرباينبالذات ميلي علين

  .مرادف ألحد معاين كلمة فدية وكفارة وفداء حسب نصوص العهد القدمي نفسه
ولكن " محلهموهو فكهم ورفعهم "ول عن اهللا قولعلنا نالحظ أن أشعياء ي

ه يف كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته خلصهم، مبحبت"كيف مت ذلك، يقول النيب 
 ويؤكد ذات املعىن أرميا )٩ : ٦٣أش " (ورأفته هو فكهم ورفعهم ومحلهم كل األيام

ه من يد فكألن الرب فدى يعقوب و... امسعوا كلمة الرب أيها اُألمم "النيب بقوله 
وهكذا أطلق الرب سراح يعقوب األسري وخلصه  )١١-١٠ : ٣١أر (" الذي هو أقوى منه

وجيئ . رادفة يعرفها كل الذين درسوا اللغات الساميةهذه كلها معاٍن مت. وفكه وفداه
 قوتكأنت اإلله الصانع العجائب عرفت بني الشعوب "ذات املعىن يف قول املزمور 
لذلك واخلالص، =  والفك )١٥ - ١٤ : ٧٧مز (" ين يعقوب بفككت بذراعك شعبك

ك ومباذا يا شعيب ماذا صنعت ب: "السبب عينه يقول ميخا النيب عن لسان الرب نفسه
أضجرتك اشهد علي أىن أصعدتك من أرض مصر وفككتك من بيت العبودية 

 وهو النص -، ويقول النيب يف املراثي )٤-٣ : ٦(" وأرسلت أمامك موسى وهارون
وم اجلمعة الكبرية وحنن نستعد يل الذي نقرأه خبشوع يف الساعة الثانية عشر ويالط

ضوا يف اجلب حيايت وألقوا علي حجارة، قر "-لدفن الرب واالحتفال مبوته ودفنه 
دعوت بامسك يارب من اجلب ) قرضت(طفت املياه فوق رأسي قلت قد انتهيت 

 وفك احلياة كما يقول )٥٨-٥١ : ٣مراثي (" فككت حيايت.. األسفل، لصويت مسعت 
 ومرة. )٦ : ٥٨أش (" فك عقد النري إطالق املسحوقني أحراراً"أشعياء عن الصوم املقبول 

عندما يصرخ الذي يغرق يف مياه  )١ : ٦٩مزمور (أخرى يؤكد ذات املعىن قول املزمور 
 : ٦٩مزمور (" بسبب أعدائي افدين. فكها. اقترب إىل نفسي"املوت، ويقول إىل اهللا 

ولدينا يف العهد القدمي سفر كامل هو سفر راعوث يشرح ذلك املعىن وهو حق . )١٨
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أو الفادي عن حق الفداء والفكاك إىل " الويل"لى الفداء أو حق الفكاك حينما يتخ
ففك أنت . فقال الويل ال اقدر أن أفك لنفسي لئال أفسد مرياثي"رجل نبيل هو بوعز 

وهذه هي العادة سابقة يف "مث يقول السفر " لنفسك فكاكي ألين ال أقدر أن أفك
ز مثن احلقل، ودفع  ولذلك دفع بوع)٧- ١ : ٤راعوث (” إسرائيل يف أمر الفكاك واملبادلة
وصار حق الفكاك هو دفع فدية إلطالق السراح . بوعز الثمن لنعمى ولراعوث
  .يف اللغة الكنسية" اِحلل"والتحرير، وهو ما يقابل كلمة 

   يدفع اهللا فدية عندما يفتدي شعبه؟هل
عوض وحتمية الفداء حسب نوع الضرر وحسب لذا كان القانون حيدد اإ  

مر بنا يف سفري اخلروج والعدد، فما هو موقف القانون من ظروف الضرر نفسه كما 
فضة " قيمة الفدية مثل - حسب الضرر - اهللا نفسه الذي وضع القانون وحدد 

واإلجابة على    على احتياجات وصيانة خيمة االجتماع؟ فقاليت كانت تن" الكفارة
  :ل جيب أن تأخذ بعني االعتبار ما يلياهذا السؤ

يتسبب يف أذية اإلنسان أي أنه ليس هو املعتدي احملتاج ألنْ يدفع فدية ن اهللا ال  أ:الًوأ
  .هذا غري معروف يف الكتاب املقدس كله وال يف تاريخ اليهودية أو املسيحية. لإلنسان

  :ما يف غاية الدقةه اإلنسان هو الذي يعتدي، وهنا تظهر مسألتني كل منإنَّ :نياًثا
دي على أخيه اإلنسان ويصبح اهللا هو الفادي ي أن اإلنسان يعت هسألة األوىلامل

أو الويل الذي يفك ويفدي األسرى واملنبوذين واملسبيني ويطلق سراحهم، ولذلك يقول 
 ويقول املزمور أيضاً )١٠ : ١١١مز (" ام عهده إىل األبدأق. أرسل فداًء لشعبه"املزمور 

 وهو يفدي إسرائيل من .ليرج إسرائيل الرب ألن عند الرب الرمحة وعنده فدى كثري"
يف " فدية"مل يستخدم العهد القدمي االسم  ونظراً لذلك )٨-٧ : ١٣٠مزمور (" كل آثامه

الكالم عن خالص وفداء اهللا، بل استخدم الفعل دائماً، وأطلق اسم الفاعل أي الفادي 
 اآليت  الرمز للمسيح-وعن امللك . )١٥ : ٤٩مزمور (" إمنا اهللا يفدي نفسي" على اهللا نفسه 

 )١٤ : ٧٢(" من الظلم واخلطف يفدي نفسي ويكرم دمهم يف عينيه" يقول املزمور -
الذي يفدي ... الذي يغفر . باركي يا نفسي الرب"ويتغىن داود امللك ويقول عن اهللا 
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ويل هلم ألم هربوا " ويقول اهللا إنه رغم خطايا إسرائيل )٥-١ : ١٠٣(" من احلفرة حياتك
١٣ : ٧هوشع (" أنا أفديهم"، ومع ذلك يقول اهللا "م أذنبوا إىلَّعين تباً هلم أل(.  

عن عمل الفادي ربنا يسوع يقول هوشع كلمات سوف يرددها الرسول و  
أين أوباؤك يا موت أين . من يد اهلاوية أفديهم من املوت أخلصهم"بولس بعد ذلك 
  .)١٤:  ١٣هو (" شوكتك يا هاوية

افدين من ظلم " خيلص األسرى يقول املزمور ألن اهللا هو القادر على أنو  
حيث " الفادي"ولذلك السبب صار لقب اهللا يف نبوة أشعياء . )١٣٤ : ١١٩مز (" اإلنسان

 )١٤ : ٤٣ - ١٧ : ٤٨ - ١٤ : ٤١( مرات حيث يفدي الرب إسرائيل ٧وردت على األقل 
نا أن نقول إن اهللا  تعذَّر علي)١٣ : ٤٤مز (" ي نفوس عبيدهدالرب فا"وألن املزمور يقول 

  .يدفع فدية لكي خيلص املأسورين
   يدفع اإلنسان فدية إىل اهللا نفسه؟هل املسألة الثانيةوتبقى 

قد رأينا كيف يدفع اإلنسان فدية إىل إنساٍن آخر، ولكن هل يدفع اإلنسانُ ل  
دية، أن ذبائح العهد القدمي هي الف فديةً إىل اهللا؟ لعل أول ما خيطر على فكر القارئ هو

، ولكن على الرغم من الصلة اللغوية الوثيقة )١(وهو موضوع سوف يدرس بكل عناية 
صوص القانونية السابقة، فإن معىن لناالرتباط بني الفدية والكفارة كما رأينا يف ا

، وهو املعىن السائد يف "التطهري"ويصبح املعىن هو " الفدية"يسود على معىن " الكفارة"
نظراً ألن " الثمن"و " الدفع"و " الفدية"لذبائح، وحيل التطهري حمل يت تذكر الاألسفار ا

وهي االسم الذي يطلق " التقِدمة"الذي يسند معىن الكفارة ليس التطهري وحده، وإمنا 
على الذبائح احليوانية، والبخور وتقدمة خبز الوجوه، واملعادن مثل الذهب والفضة 

وهي تقدمة للرب للتكفري " فضة الكفارة"و ، وتصبح الفدية أ)٢-١ : ٢٥خروج (كما يف 
  .)١٥ : ٣٠خروج (

وإذا قرب أحد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق "قول سفر الالويني ي  
كاهن الويوقد .. ويسكب عليها زيتاً وجيعل عليها لباناً ويأيت ا إىل بين هارون 

                                                           
  .الصليب وذبائح العهد القدمي يف الالهوت الشرقي األرثوذكسي: انظر فصل) (1
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ح السفر التقدمات ر ويش)٣-١ : ٢ال (" تذكارها على املذبح وقود رائحة سرور للرب
" قربي" وهو من ذات الفعل -أما القربان . والقرابني غري الدموية مثل تقدمة الفريك

وإن كان قربانه ذبيحة سالمٍة فإن قرب من " فهو اسم يطلق على ذبيحة السالمة -
. )٥-١ : ٣ال (يضع يده على رأس قربانه ويذحبه لدى باب خيمة االجتماع .... البقر 

أي تقدمة، وقد حرصت الترمجة العربية على استعمال " قربان"ومن هنا جاء االسم 
وهي " ذبيحة"و" قربان"هو " تقدمة"، وصار املرادف لكلمة )٣ : ٤ال (" يقرب"الفعل 

. املرادفات اليت سنراها بعد ذلك يف طقوس وليتورجيات الكنائس الشرقية األرثوذكسية
على أنه إذا تعذَّر . )٢٠ : ٤ال (" يكفر عنهم الكاهن"وكان الكاهن هو املقصود بـ

يأيت بقربانه عما أخطأ به عشر "تقدمي ذبيحة دموية، فإن سفر الالويني نفسه يقول 
ال يضع عليه زيتاً وال جيعل عليه لباناً ألنه قربان خطية ". قربان خطية"األيفة من دقيق 

ونظراً الشتراك كل هذه يف اسم  )١٣- ١١ : ٥ال (” فيكفر عنه الكاهن من خطيته.. 
يس سفك الدم  فل الدقيق أو احليوانات،منواحد، وهو التقدمة أو القربان سواء أكان 

تطهر بالدم  يريباًتقوكل شيء "وحده هو سبيل املغفرة، ولذلك يقول الرسول بولس 
، فهو يدرك كيهودي آمن باإلجنيل )٢٢ : ٩عب (" ألنه بدون سفك دم ال حتصل مغفرة

ترادفات املولكي يتأكد القارئ أن . حليوانية ا تقدمات الدقيق هلا ذات عمل الذبائحأن
حمل اسم آخر مرادف دون أن يتغري املعىن، نقدم له هذه  جتعل اسم معني حيل

 : ٢٠مز (" ليذكر كل تقدماتك ويستسمن حمرقاتك.. ستجيب لك الرب ي: "النصوص
. )١٣ : ٨هوشع (” ذحبون حلماً ويأكلونأما ذبائح تقدمايت في" ويقول هوشع )٣- ١

 يظهر املعىن الواضح ه، ويصبح مرادفاً ل"الذبح"حمل " التقريب"و " التقدمي"وعندما حيل 
وقد أدركت الدسقولية هذه احلقيقة فقالت أن . أن هذه كلها قرابني تقدم حبرية اختيار

ويسند هذا .  طلب هذااهللا مل يأمر بتقدمي الذبائح والقرابني، ولكن إسرائيل هو الذي
كثرياً ما "التفسري القديس يوحنا ذهيب الفم، بل العهد القدمي نفسه إذ يقول املزمور 

بذبيحة وتقدمة .. جعلت أنت أيها الرب عجائبك وأفكارك من جهتنا ال تقوم لديك 
 الذي ٥١ويقول مزمور . )٦-٥ : ٤٠مز (.." حمرقة وذبيحة خطية مل تطلب .. مل تسر 
ألنك ال تسر بذبيحة وإالَّ فكنت أقدمها، " به كل صالة من صلوات السواعي نفتتح



 ١٨٣

والحظ أنه قال . )١٧- ١٦ : ٥١(" كسرةنذبائح اهللا هي روح م. رضى تمبحرقة ال
ويقول اهللا نفسه على لسان أشعياء النيب . مؤكداً بذلك كل أنواع الذبائح" ذبائح"

. ذا يل كثرة ذبائحكم يقول الربامل"وهو يصف إسرائيل بأنه شعب سدوم وعمورة 
. أختمت من حمرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر

.." البخور هو مكرهة يل .. لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم  حينما تأتون
تعلَّموا فعل اخلري، اطلبوا "، ولذلك يطلب النيب التوبة وطهارة القلب )١٤-١٠ : ١أش (

.  وسوف يطهر الرب من اخلطايا بدون ذبائح ويصفح بالتوبة)٢٠-١٦ : ١أش (." .احلق 
زمور ملائح اهللا حسب عبارة ابن القلب التائب هو أعظم ذألوبالتوبة بدون ذبائح، 

. ويعاتب الرب إسرائيل على لسان النيب مؤكداً أن كل اخلليقة هي ملك هللا. السابقة
ول الرب، وإىل هذا أنظر إىل املسكني كل هذه صنعتها يدي فكانت كل هذه يق"

من "وبعد ذلك يعلن اهللا رفضه للذبائح ويقول ". واملنسحق الروح واملرتعد من كالمي
من يصعد تقدمة يصعد دم . من يذبح شاةً فهو ناحر كلب. راً فهو قاتل إنسانويذبح ث
رتير هو أمر غري  وطبعاً تقدمي احليوانات املذكورة الكلب واخل)٤- ١ : ١٦أش (.." خرتير 

، فهو كالم عنيف يؤكد أن "من يذبح ثوراً فهو قاتل إنسان"جائز، أما كلمات اهللا 
وذبائح  ")١٦ : ٥١مز ("  ألن ذبائح القلوب املنكسرةر جرمية وخطية وشإىلحتولت ة الذبيح
ي ونكتف. )٢ : ١٤١مز ( ورفع اليدين للصالة هي الذبائح املطلوبة )٧ : ١١٦مز (" احلمد

  .)٣ : ٢١أم (" فعل العدل واحلق أفضل عند الرب من الذبيحة"بكلمات سفر األمثال 
وخالصة هذا الكالم كله أن الذبائح هي تقدمة اختيارية، هي قربان وتقدمة ليس من 

واهللا يفضل القلب التائب . الضروري أن تكون دموية، بل الدقيق حيل حمل الذبائح الدموية
انت الذبائح ذه األمهية ملا جتاسر األنبياء على لفظ كلمة واحدة والروح املنكسرة، فلو ك

ها الرب ملا قال الرب نفسه أنه ب الغفران الوحيدة اليت طللةولو كانت الذبائح هي وسي. ضدها
 نفرض على اهللا نفسه ما أنهذا جيب أن يعيد إلينا احلذر الشديد من ... يسر بالقلب املنكسر 

ذابح احلمد "، ألن )٦ : ٤٠مز (" ذبيحة خطية مل تطلب"ت املزمور سبق ورفضه حسب كلما
التسبيح ميجد اهللا، بينما مل يذكر  ذبح احلمد أي" والحظ أيها القارئ إن )٢٣ : ٥٠مز (" ميجدين

  .العهد القدمي أن الذبائح احليوانية هي متجيد هللا، ألن ذبائح القلب أعظم بكثري



 ١٨٤

  املبحث األول
  

  الكفَّـــارة

  

  يف اللغات السامية، ويف الكتاب املقدس" كفَّارة"صل اللغوي لكلمة األ
وأصل .  يف العربانية يعين يغطِّي، يدِهن، يفدي، يرضي، جيددKpr" كَفَّر"الفعل   

الفعل العرباين مأخوذٌ ِمن اللغة األكادية اليت كان يتكلم ا إبراهيم أب اآلباء، ويف 
ويؤكِّد علماء اللغات السامية دخول الفعل . )١(دِهن  أي ميسح، أو يKaparuاألكادية 

، ومنه جاء الفعل كَفَر، أي ينكر أو ييغطِّ: ويعين يف العربية. األكادي اللغة العربية
 أساتذة ةسادرذلك حسب و. )٢(جيحد أو يرفض اإلميان، ومنه جاء اإلسم كاِفر 

  .ل يف كافة اللغات الساميةالفع. Janowski وأيضاً Levineاللغات السامية مثل 
 كلمة كفَّارة "السبعينية" بـوحسب الترمجة اليونانية للعهد القدمي املعروفة   

 وِمن الترمجة الالتينية حتولت كلمة كفَّارة يف اللغة Ηιλασµος Hilasmos: هي باليونانية
  :اإلجنليزية إىل

Atonement,  Atoning,  Sacrifice,  Expiation,  Propitiation. 

 عن التعبري عن معىن -  مثل اإلجنليزية -ويرجع عجز اللُغات اُألوروبية   
الكفَّارة يف كلمة واحدة إىل تنوع معىن الكلمة اليونانية الواحدة إىل عدة معاٍن يف اللغة 
الالتينية، لُغة القانون يف اإلمرباطورية الرومانية، حيث يسود املعىن القانوين، فقد 

  :ليونانية إىلترمجت الكلمة ا

                                                           
)١ (  Dictionary of OT Theology and Exegesis Vol. 2: p689. 
)٢ (  E.W. Lane, Arabic - English Lexicon vol z, p2620. 



 ١٨٥

Deprecatio,  Exoratio,  Placatio,  Propitiatio. 

ويسود . وهذه كلها كلمات تعبر عن الترضية، ودفع الثمن، والغرامة، والفدية  
الغرامات معىن الترضية على كل املعاين اُألخرى اليت ال تعرفها العربانية إالَّ يف 

  .والتعويضات اخلاصة جبرائم البشر ضد البشر
  "يكَفِّر" أي Ιλασκεστηαι" Hilaskesthai " الفعلاستخدام - ١

 مرة، وهذه ١٠٢، ومشتقاته حوايل "يكفِّر"حسب النص العرباين ورد الفعل   
  : الفعلاستخدامبعض مناذج 

  . عندما دهن نوح الفلك بالقار)١٤ : ٦تكوين ( يدِهن، أو يطلي -
ص بتقدمي الذبائح حسب الشريعة  مرة باملعىن الشائع اخلا٩٢ كما ورد حوايل -

  .للتكفِّري
 : ١٨والفعل يكفِّر يعين أحياناً طلب الرمحة حسب نص صالة العشار يف لوقا   

لكي "، )١٧ : ٢١(ستخدم يف العربانيني ا، ونفس الفعل " أنا اخلاطئارمحيناللهم  "١٣
غطاء كرسي تابوت ، واجلدير بالذكر إنَّ "يكون رحيماً أميناً، ويكفِّر خطايا الشعب

، وهو يف الترمجة السبعينية كُرسي الكفَّارة "كُرسي الرمحة"العهد كان يسمى 
"ιλαστεριον"Hilasterion  بالغطاء يف ِصفهذا مثالٌ . )٥ : ٩عب ( وهو ذاته الذي و

  .ينفي عن هذا الفعل فكرة دفع الثمن؛ ألن الرمحة تنفي فكرة الدفع
  كاسم" فدية"أو" كفَّارة" كلمة - ٢

  : أحد املعاين اآلتيةاالسميعين   
وِمن يد من .. هاأنذا فاشهدوا علي " أحياناً الرشوة، إذ يقول النيب صموئيل -١

   )١٢ : ٥ عاموس -  ٣٥ : ٦ أمثال - ٣ : ١٢ صم ١(" ُألغضي عيين عنه) ِرشوةً (أخذت فديةً
 - ٢٢ : ٣٠ خر- ٣٠ : ٢١خر(  واستعِمل يف دفع املال للفداء وللتعويض كما يف-٢
   )٣١ : ٣٥عد
 مرة يف ٢٦ حوايل Kapporet جاءت تسمية غطاء تابوت العهد واالسم وِمن الفعل -٣

  .)١٧ : ٢٥خروج (الكالم على غطاء التابوت مثل 



 ١٨٦

  : أربع مراٍت يف العهد اجلديدكاسمووردت كلمة الكفَّارة   
متربرين  "االبنهنا هو اآلب، وليس  والذي قَدم الكفَّارة )٢٥-٢٤ : ٣رو ( -١  

، "جماناً بالفداء بنعمته، الذي بيسوع املسيح الذي قَدمه اهللا اآلب كفَّارة باإلميان بدمه
وهذا يرتع عن هذه الكلمة كل املعاين اليت حياول غري املتعلمني وغري الدارسني أنْ 

لكفَّارة هنا هو اآلب، يلصقوها مبوت الرب كترضيٍة لغضب اآلب؛ ألنَّ الذي قَدم ا
  .مة هي لنا وألجلناوالتقِد

أشياٌء ليس .وفوقه كروبا اد مظللني الغطاء، ")٥ : ٩عب ( واملرة الثانية يف -٢  
 كُرسي أو غطاء تابوت العهد كما سبق اسم، وهي "لنا اآلن أنْ نتكلم عنها بالتفصيل

  .وأشرنا
ليس .،)١(وهو كفَّارةٌ خلطايانا  ")٢ : ٢رسالة يوحنا األوىل ( واملرة الثالثة يف -٣  

، الرب يسوع هو ذاته الكفَّارة، واستخدام "خلطايانا فقط، بل خلطايا كل العامل أيضاً
اإلسم هنا مينع متاماً أي تصوٍر بأنَّ املسيح قَدم كفَّارةً؛ ألنه هو ذاته بشخصِه الكفَّارة، 

  . لآلب طاملا أنَّ الشخص ذاته هو الكفَّارةمة كفَّارةوال يوجد أي جماٍل للكالم عن تقِد
 وهي - يقول الرسول صراحةً )١٠ : ٤( ومرة رابعة يف نفس الرسالة -٤  

ذا  "-صراحةٌ نرجو أنْ يتوقف عندها كل الذين حياولون إعادتنا للعصر الوسيط 
 هذا هي ويفلكي حنيا به،  الوحيد إىل العامل ابنهأُظهرت حمبة اهللا فينا، إنَّ اهللا أرسل 

هنا ". كفَّارةً خلطايانا "ابنهأحببنا اهللا، بل إنه هو أحبنا وأرسل احملبة، ليس أننا حنن 
  : كفَّارةً، ويشرح الرسول ذلك ِمن خالل النقاط التاليةابنهأرسل اآلب 

  . لكي حنيا به-أ  
  . هذه هي احملبة عندما حنيا به-ب  
  .ة الوحيد ليكون كفَّارلالبن إرسالية اآلب -ج  
 وما إليه ِمن تعبرياٍت سياسيٍة وقانونيٍة واالنتقامفأين ترى سيدي القارئ الغضب   

  .تقال عن ضرورة تقديس العقوبة والغضب لكي ينال صاحب السلطة ما يرضيه
                                                           

، واعتبار الرب نفسه هو الفدية )٤٥ : ١٠مر" (يبذل نفسه فدية عن كثريين: "النص هنا مثل النص السابق) ١(
  .٢ : ٢يوحنا ١قريب جداً من معىن 



 ١٨٧

  املناسبات اليت كفَّر اهللا فيها عن الشعب
م شيوخ املدينة خاصةٌ جبرميِة قتٍل، ومل يعرف القاتل، يقدوهي : املناسبة اُألوىل  

، مث يكسرون عنق العجلة يف مكان )٣ : ٢١تث (" عجلةً ِمن البقر"القريبة ِمن جثة القتيل 
 يا أغفر"القتيل، مث يغسل مجيع شيوخ تلك املدينة القريبة ِمن القتيل أيديهم، ويقولون 

، أو كفِّر يا رب عن شعبك الذي افدي"وحسب النص العرباين ". رب لشعبك
  .)٨ : ٨تث ( هو الذي يقدم الفداء أو الكفَّارة عن الشعب ، فاهللا"فديت

يصلي ، حيث خاصةٌ بأكل الفصح يف زمن ملك حزقياوهي  :املناسبة الثانية  
الرب الصاحل يكفِّر عن كل من هيأ : " يقول- ودون تقدمي فدية أو كفَّارة -امللك حزقيا 

ومل يكفِّر الرب بتقدمي فديٍة أو . )١٩ : ٣٠ر  أخبا٢(" فسمع الرب حلزقيا.. قلبه لطلب اهللا 
  .كفَّارٍة، بل كانت صالة حزقيا تكفي لطلب كفَّارة ِمن اهللا، فلم يقدم ذبيحة

إالَّ أنْ " يغفر"، ورغم أنَّ الترمجة العربية احلديثة ترمجت الفعل إىل املناسبة الثالثةويف 
أُذكر عهدي  "إسرائيلبعد تأديب النص واضح، إذ يقول اهللا على لسان حزقيال النيب 

، ويقول )٦٣ : ١٦حزقيال (" لك كل ما فعلت) أغفر(معك يف أيام صباك حيث أُكفِّر 
، وراجع أيضاً التكفِّري عن اخلطايا كما ورد يف )٣ : ٦٥(" معاصينا، أنت تكفِّر عنها"املزمور 

الفعل يغفر بدالً ِمن يكفِّر، والِحظ أنَّ الترمجة العربية تستخدم . )٩ : ٧٩ - ٣٨ : ٨٧مزمور (
حسب األصل األكادي، أو يكفِّر يف " ميسح"، أو "ميحو"وكذلك ورد الفعل يف العربية 

  .)٢٣ : ١٨أرميا (العربانية يف 

  ِفضة الكفَّارة، أو الفدية
 وحسب الترمجة العربية احلديثة )١٦-١١ : ٣٠خروج ( Kippurumفضة الكفَّارة   

، "للربٌ مةتقِد"ت غرامة أو ِعوض، بل حسب نفس النص هي ، هي ليس"فديةُ نفٍس"
مةً ، بل تقِد"ِعوضاً"، ولذلك فهي ليست )١٦ : ٣٠خروج (" تذكار أمام الرب"وهي 

فدية ال . كر ِمن مسئولية خدمة اهليكل، وهي لذلك ال عالقة هلا باملرة باخلطيةتفدي الِب
  .متس موضوع اخلطية باملرة



 ١٨٨

  وجرمية القتل أو سفك الدمالفدية يف الشريعة، 
القاتل عمداً جيب أنْ فإن ، )٣٤-٢٩ : ٣٥(سب سفر العدد أشرنا سابقاً إىل أنه حب  

جيب نا نؤكد على أنه وه. ، بل جيب أنْ يقتل"فديةً عن نفس القاتل"يقتل وال جيوز تقدمي 
رة أو الفدية؛ ألنَّ  التام ِمن العودة إىل نصوص العهد القدمي، لشرح الكفَّااالحتراسعلينا 

، أما خطايا اإلرادة واإلصرار "السهو" أي خطايا اخلطايا غري املُتعمدة،الفديةَ تقدم عن 
، والسبب هو أنَّ "ال تأخذوا فدية عن نفس القاتل"وهكذا تقول الشريعة . فهي بال فداء

 "يها إالَّ بدم سافكهالدم يدنس األرض، وعن األرض ال يكفَّر ألجل الدم الذي سِفك ف"
، وهو "تطهري األرض"، وكما سنرى، فإنَّ التكفِّري عن األرض بقتل القاتل يعين )٣٣ : ٣٥(

 وهذا التطهري بواسطة الذبائح سوف يصِبح املعىن )٣١ : ١٥ال (ذات املعىن الذي نراه يف 
بني خطايا السهو الغالب بعد ذلك يف العهد اجلديد مع مراعاة أنَّ العهد اجلديد ال مييز 

  .وخطايا اإلرادة، بل يتكلم عن اخلطية بشكل عام

  سفك الدم كفديٍة، أو كفَّارٍة
 وغريه ِمن نصوص العهد القدمي، احليوانات )٢٤، ٢١-٢٠ : ١(حسب تكوين   
 نفس احليوانات يف الدم، ولذلك يقول النص )١١ : ١٧الويني ( وحسب nepheshهلا نفس 
، فما هو دور الدم بشكل خاص يف الذبائح )١١ : ١٧(" عن النفسالدم يكفِّر "العرباين 

مة احليوانية، مع مالحظة أنَّ الذبائح احليوانية ليست وحدها هي وسيلة التكفري، بل تقِد
  الدقيق ملَن ال ميلك تقدمي ذبيحة حيوانية؟

رابة  إنَّ حلم احليوانات أُعطي لألكل، وبالرغم ِمن غ)٣ : ٩(يقول سفر التكوين   
التركيب اللغوي للجملة، إالَّ أنَّ الترمجة العربية احلديثة، هي أقرب إىل النص العرباين ِمن 

واضح . )٤ : ٩تك ( "غري أنَّ حلماً حبياته دمه ال تأكلوه: "الترمجات اُألوروبية، حيث تقول
الذي احلياة، ولذلك ال جيب أنْ خنلط بني سفك الدم للقتل، وسفك الدم = هنا أنَّ الدم 

ألنَّ " يذبح"يعبر عنه العهد القدمي دائماً بالفعل اخلاص بالذبائح، وهو مثل الفعل العريب 
مة موٍت عن موت، وهذا نراه مة حياٍة عن حياة، ال تقِد، فهو تقِد"الذبح"ليس مثل " القتل"

  .بكل وضوٍح ِمن معاين كلمة دم



 ١٨٩

  "الـدم"معاين كلمة 
يف كل اللغات السامية، وردت يف العهد القدمي هي كلمة عامة " الدم"كلمة   
 هي للقتل، أو سفك الدم كما يف هوشع استعماالا مرة، إالَّ أنَّ أغلب ٣٦٠حوايل 

 : ١٦ صم ٢(" Ish damimرجل أو إنسان دم "ويصف مشعي بن جريا امللك بأنه . )٢ : ٤(
ب يقرب أو اهلاوية بشعره األشوقتل مشعي وِصف بأنه سوف يرتل إىل ال. )٦ : ٥ مز -  ٧

وال يعرف العهد القدمي، . ، مبعين أنه سيقتٍل)٤٦ : ٢ ملوك ١ راجع ٩ : ٢ ملوك ١(بالدم 
، أي ِصلة القُربى؛ ألنَّ الشائع يف العهد القدمي، هو ِصلة "ِصلةُ الدم"التعبري اُألورويب 

  .)٢ : ٩ -  ٢٣ : ٢(اللحم والعظم، وأفضل مثال هو تكوين 
   الدم هبةُ حياٍة تقدس الكاهن واملذبح- ١

الويني (حسب الشريعة املوسوية كان تطهري األبرص يتم بالدهن بالزيت والدم   
ويقول سفر الالويني إنَّ موسى . ، وكان املذبح والكاهن يقدس بالدم)٢٠- ٦ : ١٤
، وبعد " تكفرياً عنهوقدسهوطهر املذبح، مث صب الدم إىل أسفل املذبح .. أخذ الدم "

ام اليد اليذلك مسح هارون وأوالده بالدم على إام الِرجل اليكما )١(مىن مىن وإ ،
والتقديس بالدم هو ذاته املقصود بالتكفري، أي التخصيص . نضح على ثياب هارون

  .فالدم يقدس، والكفَّارةُ هنا تقديس كما هو واضح. خلدمة اهللا
  المة العهد الدم هو هبة وع- ٢

، وهو الدم الذي جعل "دم العهد"ِمن التعبريات اهلامة يف العهد القدمي تعبري   
والعهد هنا هو عالمة عهد حياة، ألنَّ . )١١ : ٩، زك ٨- ٦ : ٢٤خر (الشعب مقدساً هللا 

  .العهد ال يقوم بعالمة موت

                                                           
كما ورد يف . طقس التكفري عنهرجل اليمىن مؤكداً أنه نال وِمن هذه املمارسة يدخل الكاهن القبطي اهليكل بال) ١(

 اإلام، ولكن لزم نشرها ِمن أجل الباحثني يف بإصبعبعض املخطوطات، اليت مل تحقَق بعد، ضرورة رشم الصليب 
  .تاريخ الطقس القبطي



 ١٩٠

   دم العبور أو دم البصخة- ٣
ويكون لكم الدم " اليت مِسحت بالدم عبر مالك املوت أمام أبواب البيوت  

، فال يكون عليكم ضربة )١(فأرى الدم وأعبر عنكم . عالمةٌ على البيوت اليت أنتم فيها
، وهكذا جاء الدم فديةً، أي وقايةً ِمن )١٣، ٧ : ١٢خروج (" للهالك حني أضرب األرض
  .وجاء الفداء مبعىن اخلالص من املوت. املوت، ومحايةً ِمن اهلالك

  ، وكل ما فيهااالجتماع الدم يطهر خيمة - ٤
كان الدم الذي يسفَك يف يوم الكفَّارة ) ١٦ص (وحسب نص سفر الالويني   

. ، ويقدس املذبح ويكفِّر عنه، ويكفِّر عن بين إسرائيلاالجتماعيكفِّر عن القدس، وخيمة 
هريكم ِمن مجيع خطاياكم أمام ألنه يف هذا اليوم يكفَّر عنكم لتط"ويقول السفر نفسه 

  .)٣٠ : ١٦(" الرب، تطهرون

  :املوت جناسةٌ حسب شريعة العهد القدمي
وكان من يلمس جثة إنسان . حسب شريعة العهد القدمي، كان املوت جناسةً  

ميت، أو حيوان ميت، يِجنساً عت رراجع شريعة التطهري اخلاصة بالنجاسة يف اإلصحاح (ب
وبالتايل كان ِمن املستحيل أنْ تطلب الشريعة تقدمي املوت هللا؛ )فر الالوينياخلامس ِمن س ،

ولنفس السبب يتعذر علينا أنْ . ألنَّ املوت جناسةٌ، وذلك ألنَّ املوت هو عدم حياة
الدم وأوضح مثال على أنَّ ". موت العهد"، هو تعبري يطابق "دم العهد"نتصور أنَّ تعبري 

إله السالم الذي أقام ِمن األموات راعي اخلراف العظيم "شهور  هو النص املحياة= 
 عامالً فيكم ما يرضي أمامه، يسوع املسيح الذي له اد بدم العهد األبديربنا يسوع 

 هذه الصفة، أي صفة اكتسبودم العهد األبدي . )٢١-٢٠ : ١٣عب (" إىل أبد اآلبدين
  . املتجسداالبن حياة من، وألنَّ الدم احلياة األبدية بقيامة الرب ِمن بني األموات

 ٣٥ مع عد ٣٨ : ١٠٦مز (وإذا كان املوت ِجنساً، وسفك دم البشر يدنس األرض   

                                                           
أرى الدم وأستر ف: "١٢راجع قراءة الساعة احلادية عشر من يوم اجلمعة العظيمة من سفر اخلروج صـ) ١(

  ".عليكم



 ١٩١

الحظ إنَّ الترمجة ( goel el hadam" ويلُّ الدم"، حىت أنَّ اهللا نفسه يوصف بأنه هو )٣٣: 
 : ٣٢، راجع تث "منتِقم"ها إىل كلمة  فترمجتgoelالعربية احلديثة مل تدِرك معىن الكلمة العربانية 

فاهللا ال يقبل وال يرضى بسفك الدم، وبالتايل ال . )١٢ : ٩، مزمور ٧ : ٩ ملوك ٢، ٤٣
 سفك الدم الذي يؤدي إىل املوت عمالً مقبوالً فيه خالص اإلنسان، بل اعتبارميكن 

 أُسست ذبائح إنَّ سفك الدم وتقدمي هبةُ حياٍة للخطاة هو العمل الرمزي الذي ألجله
ليس حوهلا ِبر "العهد القدمي إىل أنْ جتئ الذبيحة األعظم اليت، كما يقول القداس اإلهلي 

ولعله ِمن املناسب أنْ نشري إىل أنَّ الدم هبةُ حياٍة . ، وتعطي احلياة األبدية"الناموس
 ١٦ : ١٢ تث - ١٧ : ٣ ال - ٤ : ٩تك (خاصٍة خبالق احلياة، لذلك فهو ال يؤكل مع اللحم 

  .)٢٥ : ٣٣ حزقيال -

  للخطايا، وليست مثناً يقَدم هللا اآلب" تطهري"الكفَّارة 
فقد . التكفري هو تطهري حسب نصوص العهد القدمي يف العربانية، ويف اليونانية  

 لترمجة الفعل العرباين Καθεριζειν Katherizeinحِفظَت الترمجة اليونانية للعهد القدمي الفعل 
Kipper . ِفظَت لناوحىت ال يتوه القارئ بني هذه اللغات، نؤكِّد له أنَّ الترمجة العربية قد ح

 إنَّ التكفري هنا يشمل أشياًء ليست ِمن االعتباراملعىن العرباين، أي التطهري، مع األخذ يف 
  :طبعها، وال يف قدرا اخلطأ؛ ألنها غري عاقلٍة وذلك

وتطهر املذبح بتكفريك عليه، ومتسحه ": ملذبحا) أو تطهري(كالتكفري عن   
لتقديسه، سبعةُ أياٍم تكفِّر عن املذبح وتقدسه، فيكون املذبح قُدس أقداٍس، كل ما مس 

   )٣٧- ٣٦ : ٢٩خروج (املذبح يكون مقدساً 
 على وجه الغطاء بإصبعهمث يأخذ ِمن دم الثور وينضح :"والتكفري عن القُدس  

، مث يذبح تيس اخلطية بإصبعهوقُدام الغطِّاء ينضح سبع مرات ِمن الدم . الشرق،إىل
 داخل احلجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور إىلالذي للشعب، ويدخل بدمه 
  .)١٥ ، ١٤ : ١٦الويني (" ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء

ئيل فيكفِّر عن القدس ِمن جناسات بين إسرا: "االجتماعوالتكفري عن خيمة   
 القائمة بينهم يف وسط االجتماعوهكذا يفعل خليمة .وِمن سيآم مع كل خطاياهم،



 ١٩٢

 .)١٦ : ١٦الويني (" جناسام
يأخذ . املذبح الذي أمام الرب، ويكفِّر عنه،إىلمث خيرج :"والتكفري عن املذبح  

ن الدم ِمن دم الثور، وِمن دم التيس، وجيعل على قرون املذبح مستديراً، وينضح عليه ِم
 سبع مراٍت، ويطهره ويقدسه ِمن جناسات بين إسرائيل، وميت فرغ ِمن التكفري بإصبعه

 .)٢٠ -  ١٨ : ١٦ ال(" ، وعن املذبح، يقَدم التيس احلياالجتماععن القُدس، وعن خيمة 
وكما أنه ال جيوز أنْ جنتهد بالرأي، طاملا إنَّ النص قاطع، فقد حِفظَ لنا سفر   
يف هذا اليوم يكفَّر عنكم :"يني املعىن العرباين القدمي إذ يقول عن يوم الكفَّارةالالو

  .إذن الكفَّارة تطهري.)٣٠ : ١٦ال (" لتطهريكم ِمن مجيع خطاياكم، أمام الرب تطهرون
الذي وهو اء جمده : "ويف نصوص العهد اجلديد يقول الرسول عن املسيح  

مة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهريا خلطايانا  بكلاألشياءورسم جوهره وحامل كل 
فكم باحلري يكون دم املسيح : "  وأيضاً)٣ : ١عب(" األعايلجلس يف ميني العظمة يف 

وهو ذات . )١٤ : ٩عب(" الذي بروٍح أزٍيل قدم نفسه هللا بال عيٍب، يطهر ضمائركم
هكذا جاء " نا ِمن كل خطيةدم يسوع املسيح يطهر ")٧ : ١ يوحنا ١(املعىن الذي نراه يف 

  .اإلبن كفَّارة لكي يطهرنا بالدم
وبالطبع، فهذه احلقيقة ال تغيب عن أي قارئ يقارن النصوص املقدسة مع   
 شخصي ال حياسب اجتهادوما يزاد على كلمات األسفار املُقدسة إمنا هو فقط . بعضها

كار اإلميان، أو دحض العقيدة، ولكننا  إىل إناالجتهادعليه أي إنسان إالَّ إذا أدى هذا 
  .نعتقد أنَّ الذين جتاوزوا أصول التعليم اُألرثوذكسي، إمنا عن جهٍل، وحسن نيٍة فعلوا

  حسب صلوات الليتورجية القبطية اُألرثوذكسية" تطهري"الكفَّارة 
.  مرة١٥ يف القُداس الباسيلي حوايل "يطهر"، والفعل "طهارة"وردت الكلمة   

، ليس ألنها كلمة عربانية األصل، بل ألنَّ هذه "كفَّارة "مل تذكُّر القُداسات كلمةو
 على اعتمدتالقُداسات وصلتنا ِمن اإلسكندرية باللغة اليونانية، وباللغة القبطية اليت 

الترمجة اليونانية للعهد القدمي، وكتابات اآلباء، حيث الطهارة والتطهري هي الكفارة 
  " ..أنت هو طُهر العامل كله ": وهكذا نرى يف القداس الغريغوري. والفداء



 ١٩٣

  وأيضاً يف القُداس الباسيلي، وهذه أمثلةٌ يعرفها كل قارئ   
  " طهرنا، حاللنا"
  " طهر شفاهنا "-" طهر قلوبنا"
  ".نتناول ِمن قُدساتك طهارةً ألنفسنا"

لذي يعطى لنا لكي يطهر وحنن نتطهر فعالً بدم املسيح يف اإلفخارستيا ا  
قلوبنا، ومل يعطَ لآلب مثناً؛ ألنَّ الثمن إذا دِفع هللا ال ميكن أنْ يعطى يف كأس سر 
الشكر بعد ذلك للبشر، وال ميكن أنْ يعطى لإلنسان، وهذا ما جيعلنا نشعر باخلطر 

 من ناحيٍة -ه البعض الذي يهدد القُداسات إذا انتشر فكر العصر الوسيط بيننا، واعترب
  .، وحاول بتعسٍف أن ينسبه إىل اآلباء أُخرى، اُألرثوذكسية-



 ١٩٤

  املبحث الثاين
  

  الفــدية

  

  :Pdhاألصل السامي لفعل فدى 
الفعل فدى، فعلٌ معروف يف كل اللغات السامية، وال خيتلف معناه ِمن لغٍة   

الفعل العرباين يستخدم يف و. إىل أُخرى، بل هو ذات الفعل يف اللغة العربية القدمية
النصوص اخلاصة بأحكام الشريعة شاملٌ ألكثر ِمن معىن، ولذلك السبب، أي نظراً 

 ٢٩ : ١ ملوك ١ - ٩ : ٤ صم ٢("  نفسييفاِد"لشمولية الفعل، يسمي داود، الرب اإلله 
  .)١٠ : ١وراجع صالة حنميا 

  :اهللا هو فادي الشعب ِمن العبودية
بيت العبودية، والفداء هنا يعين التحرير واخلالص، فلم يكن فدى اهللا شعبه ِمن   

أخرجكم .. بل ِمن حمبة الرب إياكم "، ولذلك يقول سفر التثنية "فدية"لدينا يف اخلروج 
، فالفداء )٨ : ٧(" الرب بيد شديدٍة، وفداكم ِمن بيت العبودية ِمن يد فرعون ملك مصر

يا سيد الرب "ا اهللا لفرعون، لذلك يقول موسى بقوة وعظمة اهللا ال حيتاج إىل فدية يدفعه
 : ٩تث (" ال لك شعبك ومرياثك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته ِمن مصر بيٍد شديدٍة

، فإذ مل يقدم اهللا فديةً لفرعون، وال آلخر، وجب أذن أنْ يستقر معىن الفداء كعمٍل )٢٦
  .إهلٍي يعتمد على قوة اهللا



 ١٩٥

  يف صلوات املزامري وكالم اهللا لألنبياء) يدفعأي مثن (فداء بال فدية 
 مرة يصرخ فيها املُصلي ١٤ ها مرة ِمن٥٣ سفر املزامري الفعل يفدي استعمل  

 أفدين"، وهناك أكثر من مثال يؤكِّد هذا املعىن "أفدين"، أو " نفسيأفد"قائالً للرب 
"  ِمن ظلم اإلنسانأفدين ")١٨ : ٦٩(" أفدين أعدائيبسبب "، وأيضاً )١١ : ٢٦(" وارمحين

إمنا اهللا يفدي "وحىت يف الكالم عن املوت أو اهلاوية، يقول املزمور . )١٣٤ : ١١٩مز (
 وال يتأخر اهللا عن أنْ يعاِتب، رمبا حبزٍن شديٍد، وهو )١٥ : ٤٩مز (" نفسي ِمن يد اهلاوية

م، وهم تكلموا على أنا أفديه. ويل هلم ألم هربوا عين، تباً هلم، ألم أذنبوا يلَّ"يقول 
ِمن يد اهلاوية أفديهم، من املوت " ويقول السيد الرب )١٣ : ٧هوشع (" بكذٍب
وحسب . والفداء هنا هو اخلالص ِمن يد وسلطان املوت. )١٤ : ١٣هوشع (" أُخلِّصهم

يا شعيب ماذا صنعت بك، ومباذا "، ويقول إسرائيلالنص العرباين يعاتب اهللا بين 
ميخا (" إين أصعدتك ِمن أرض مصر، وفديتك ِمن بيت العبودية.  علياشهدأضجرتك، 

. ِمن بيت العبودية" فككتك"هي " فديتك" وحسب الترمجة العربية احلديثة )٤ : ٦
ونكتفي . )٢٢ : ٢٩راجع فداء إبراهيم يف إشعياء (رباطات اخلطية " ُحل"، و"فكاك"فالفداء هو 

بعبارة أليفاز يف سفر أيوب حيث تضع العبارةُ الفداَء بشكٍل واضٍح ال حيتاج إىل شرح 
ألنه هو جيرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان، يف ست شدائد ينجيك، ويف سبٍع ال "

  .)٢٠-١٨ : ٥أي (" ميسك سوٌء، يف اجلوع يفديك ِمن املوت ويف احلرب ِمن حد السيف

  كرفداء الِب
تعطى، وهي ال درسنا جيداً نصوص العهد القدمي كله، وجدنا أنَّ الفدية إذا   

مطلقاً، إمنا حتُدد نصوص الشريعِة الفديةَ أو البدل لكي تنظِّم العالقة بني تنسب إىل اهللا 
فديةٌ عن  Keseph ha ppidgomوهكذا أخذ موسى . اهللا وبني الشعب بكل أفراده

  .)٥١-٤٠ : ٣عد (ت وقدم موسى هذه الفضة هلارون  وعن احليوانا٢٧٣ ـلااألبكار 
وجيب على القارئ مراجعة النصوص اخلاصة بعمل اهللا الفادي الذي يفدي   

وهكذا جيب أنْ . )٢٣ : ٧١ مز - ١٨ : ٥٥ مز - ١٥ : ٤٩ مز - ٢٢ : ٣٤مز (نفوس عبيده 
ض، اليت ال تظهر نفهم معاين التطهري، والتقديس، والتحرير، لكي تعلو على معاين الِعو



 ١٩٦

إالَّ يف العالقات اإلنسانية اليت يقع فيها ضرر، أو أذى، وتتدخل الشريعة لكي تعطي 
  .الِعوض ملَن وقع عليه هذا األذى

  بن الثمن بدمه على الصليب؟هل حقاً دفع اال
 دفع الثمن لآلب، االبنال جند يف الكتاب املُقدس بعهديه عبارةً واحدةً تقول إنَّ   

وغياب هذه العبارات يؤكِّد أنَّ ما .  إنه دفع مثن خطايانا دمه أو موته على الصليبأو
يقدمه البعض من شرٍح، إمنا هو تفسريهم اخلاص، وليس تعليماً رسولياً مقَدماً لنا ِمن اآلباء 

  .، وال آباء الكنيسة بعد ذلكالرسل يف العهد اجلديد
 مدونة يف - بشكٍل عام -وذكسية واملسيحية حنن نعلم أنَّ كل عقائد اُألرث  

  :مصادر معروفة لنا، وهي
  . القوانني الكنسية-. صلوات الليتورجية-. نصوص اآلباء-.الكتاب املُقدس

يقال عندنا ووعدم وجود نٍص واحٍد يف هذه املصادر، يؤكِّد لنا أنَّ ما يكتب   
  :اآلن وبالتحديد عن

  .بن دفع مثن خطايانا إنَّ اال-
  .بن دفع الثمن لآلبال إنَّ ا-
  .بن نال عقوبة املوت، ومات كخاطٍئ إنَّ اال-

، إمنا هي بعض اإلكلريوس األقباطوغري ذلك ِمن عبارات وردت يف شروح   
  .عبارات تعبر عن تفسٍري ورأٍي خاص ال يستند باملرة إيل مصادر العقيدة اُألرثوذكسية

 املسيحية يف جتماعاتاالملصرية الشائعة يف وإذا عدنا إىل تاريخ التراتيل ا  
مصر، وجدنا إنَّ التعليم الالهويت اُألرثوذكسي القبطي املعاصر قد أخذ فكرة الفداء 

قد قضى ديين كله "من التراتيل الربوتستانتية، ال من الكتاب املقدس واعترب أنَّ ترتيلة 
ب إعادة تفسري كل ما ، وغريها هي احلق اُألرثوذكسي الذي على أساسه جي"احلَمل

 االجتاههذا .. ورد يف الكتاب املُقدس ِمن عباراٍت خاصٍة بالكفَّارة أو الفدية، وغريها 
سوف يقُودنا حتماً إيل أنْ نواجه ذات املشكلة اليت واجهت أُوروبا يف القرن السادس 

ران ، أي عصر تعارض موت الرب وقيامته مع عطية احلياة والغفعشر، عصر اإلصالح
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  .والتجديد يف األسرار

  اخللفية القانونية واحلضارية لفكرة البيع والشراء يف العامل القدمي
اخل، وكانت .. كان الناس يباعون مثل أي سلعة أُخرى مثل اخلُبز والسمك   

وكان بيع العبيد معروفاً يف . استثناءأسواق الِنخاسة متأل كل أرجاء العامل القدمي دون 
وكان ميارس يف فلسطني يف . وكان ميارس يف داخل اجلماعة اليهوديةالعهد القدمي، 

نال شهرةً خاصةً عندما قطع بطرس أُذنه " ملخس عبد رئيس الكهنة"و.. زمن املسيح 
  . والقبض على سيدنا يف بستان جثيمايناعتقالليلة 

وكان أول من أثار هذه النقطة، هو عاِلم العهد اجلديد أدولف ديسمان   
Deissmann . على عصر ومجع هذا اُألستاذ عدة نصوٍص يونانيٍة قدميٍة بعضها سابق

  :ويقول ديسمان إنَّ العبد. املسيح وانتشار املسيحية، وبعضها معاصر للمسيحية
  . كان يباع ألحد اآلهلة يف املعابد القدمية-١  
 )١(ليونانية  يف اللغة اLutroo قانوين اسم كان الثمن يسمى فديةً، وله -٢  

والالتينية، وهو اإلسم الذي دخل يف املصطلحات اُألوروبية القدمية، وبشكٍل خاص، 
  ".الفدية" أو Manumission الِعتق أو الفَّك أو باسماللغة اإلجنليزية، ويعرف 

 كان الثمن يدفَع للمعبد، وبعد دفع الثمن كان العبد يعتبر حراً أو عتيقاً، -٣  
هذا هو البعد احلضاري واللغوي .  الفدية، أو مثن العتقباسميعرف وكان الثمن 

  .القدمي
 اشتري" أحد النصوص اليونانية القدمية، يقول هذا النص )٢(ونشر ديسمان   

 نيقية امسهامرأةً عبدةً مولودةً يف روما ا Sosibus ِمن السيد سوسيبوس Apolloاإلله أبولو 
Nicaeaومالك هذه .  بثمٍن مقداره ثالث وزنات ِمن الفضة ِمن أجل رد حريتها إليها

 استلم وقد Amphissa ِمن مدينة أمفيسا Eumnastesاملرأةُ العبدة هو السيد فمناستوس 

                                                           
)١ (  W. Skeat, Etymological Dictionary,1953 p187. 
)٢ (  A. Deissmann, Light from the Ancient East, 1927, p535 and N. Turner “Christian 

Words, 1980, p513 and A Grammatical Insight into the NT, 1965 p198. 
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 حىت تنال Apolloأما العبدة نيقية فقد قدمت النقود لإلله أبولو . املالك هذا الثمن
ل أخذ العهد اجلديد مفردات فه..". أمساء الشهود : والشهود على ذلك هم. حريتها

  البيع والشراء ِمن احلضارة القدمية، أم جتاوزها إىل ما هو أعظم؟

  الفرق بني الكتاب املُقدس، وحضارة العامل القدمي
طبعاً قد يدفع النص السابق البعض إىل تصور أنَّ ما يذكره الرسول بولس   

، هو بدوره يتفق مع فكر )٢٢ : ٧ كور ١( أو )٢٠ : ٦ كور ١(" شتريتم بثمناُألنكم "
ولكن هذا .. وحضارة العامل القدمي واإلمرباطورية الرومانية ِمن بيع وشراء وعتق العبيد 

  .الرأي بالذات ال يظهر يف العهد اجلديد لألسباب التالية
 يؤكِّد الرسول بولس إنَّ العبد إذا آمن باملسيح صار حراً يف املسيح، -١  

ألنَّ من دِعي يف الرب وهو عبد، فهو عتيق الرب، كذلك أيضاً "وصار عتيق املسيح 
  .وهذا عكس املُمارسة القدمية. )٢٢ : ٧ كور ١("  املدعو هو عبد للمسيحراحلُ

 الرسول بولس، ويف العهد اجلديد كله، استخدمه إنَّ الفعل اليوناين الذي -٢  
نية، وال يف األدب اليوناين هو فعلٌ مركَّب جديد ال يظهر يف النقوش اليونا

 Exagorazein - Εξαγοραζειν" يعِتق"، أو "خيُلِّص"، أو "حيرر"الكالسيكي، وهو فعل 
 إذ )٣ : ٥٢(وقد ورد هذا الفعل مرةً واحدةً يف أشعياء يف الترمجة اليونانية للعهد القدمي 

 استخدامهذا جيعل ، و"هكذا قال الرب جماناً بعتم، وبال فضٍة تفكون أو تعتقون"يقول 
املُمارسة السابقة بعيدةً عن ذهن الرسول؛ ألنه مل يستخدم الفعل اليوناين الشائع يف 

  .أيامه
 عتيق" حقاً، كان العبد الذي يعتق أو حيرر بواسطة القيصر يسمى -٣  
 أنَّ اعتبار، وهو ما أغرى بعض علماء العهد اجلديد يف اجليل السابق على "القيصر
 ظاهر، إالَّ أنَّ اقتباس، هو "املسيح عتيق"، و "القيصر عتيق"شابه الظاهر بني تعبريي الت

  :هذا غري صحيح، ذلك ألنَّ املُمارسة القدمية كانت تقوم على مبدأين
  .أنْ ميلك القيصر العبد، مث بعد ذلك يعِتقه: أوالً  
  .مه باملرةكان القيصر يطِلق سراح العبد بعد عتقه، فال خيِد: ثانياً  
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ولكن العهد اجلديد يؤكِّد العكس، فاملسيح ال ميلك العبد مث يطِلق سراحه، بل   
، )١ : ١راجع رومية (يعِتقه ِمن اخلطية لكي خيدم املسيح كعبٍد، ويبقى عبداً حراً يف املسيح 

 الروحي، رغم ما ميكن أنْ االختالف اكتشافكل هذا يدفعنا إىل . وخيدمه إىل األبد
  .ه ِمن تشابٍه لُغوينرا

  )البريوتية( حسب الترمجة العربية املعاصرة واالقتناءالفداء 
ِمن حق القارئ أنْ يطلب منا أنْ نعفيه ِمن علوم فقه اللغات، ومن اخلوض يف   

حبار الدراسات اللُغوية اليت ال تفيد إالَّ املتخصصني، واليت نعتقد أنَّ مكاا إمنا هو الكلية 
 اليت جيب أنْ ال يسمح لغري املتخصصني بالتدريس فيها، وهي القاعدة اليت اإلكلرييكية

نا األنبا غريغوريوس يف تطبيقها، واليت وأب/ وهيب عطا اهللا . جاهد أُستاذنا الكبري د
 بعد أنْ ترك التدريس، فأصبح الذين ال يعرفون اليونانية هم من يدرسون العهد اارت

 ومن مل يدرس التاريخ الكنسي، . العربية يدرسون العهد القدمياجلديد، والذين ال يعرفون
ومن مل يدرس تاريخ العقيدة املسيحية، يتكلم عن الربوتستانت . يدرس اآلباء

  !!!بطالقة

  اقتناٌء الفداُء
  :يف العهد القدمي: أوالً  
إذا درسنا بعنايٍة الكلمات واملناسبات اليت استخدم فيها الكتاب املُقدس   

، وجدنا إنَّ املعىن الغالب عندما يتكلم اهللا نفسه "يشتري" و،"يفدي"ات وأفعال كلم
والترمجة العربية املعاصرة مل تقدم لنا كلمةً عربيةً . Possession" االقتناء"عن البشر هو 

، وذلك "اقتناء"، وهي أيضاً تعين "خاصة" الكلمة العربية القدمية استخدمتجديدةً، بل 
 Segullahليوناين للعهدين، وكذلك حسب األصل العرباين لفعل يقتين حسب النص ا

 وذلك كما ورد يف The most precious possessions إىل اإلجنليزيةوالذي يترجم عادة يف 
فاآلن إنْ مسعتم لصويت وحفظتم عهدي : سفر اخلروج حسب الترمجة العربية الشائعة

 ٨ : ٧ -  ١٨ : ٢٦، راجع أيضاً تثنية )٥ : ١٩روج خ( ِمن بني مجيع الشعوب "خاصة"تكونون يل 
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وإذا درسنا أسفار العهد القدمي . أيضاً" خاصة "اسم حتت "االقتناء" حيث ورد )٢ : ١٤ -
جيداً وجدنا أنَّ األفعال التالية هي مرادفات تتكرر، وتعطي ذات املعىن الواحد 

  يفتدي= ميلك = يقتين = خلق  :املتشعب مثل
". ميلك" وهو مثل الفعل العريب، ويعين qanah" قَىن" هو فعل ولعل خري مثال  

 ١٥خر ( السينائية يف نص باسم املعروفةولكنه جاء يف الترمجة اليونانية للعهد القدمي النسخة 
الشعب الذي "، بينما ورد نفس النص يف املخطوطة الفاتيكانية "الشعب الذي فديته ")١٦: 

هذا الِغىن والزخم ". قىن"ره تعدد معىن كلمة وفعل  هنا مصدواالختالف، )١("اقتنيته
م حبركٍة حرٍة ألنَّ البشر خيتلفون يف فهم وإدراك معاين اللُغوي يسمح للشارح أو املُترِج

  .ودالالت األلفاظ
يف نٍص واحٍد يكرر املعىن لتأكيد عمل اهللا مثل " فَدى"و" قَىن"وأحياناً جند فعلي   

  .)٢ : ٧٤مز ("  منذ القدم وفديتها، أي سبط مرياثكاقتنيتهايت أذكر يا رب مجاعتك ال"
. االقتناء؛ ألنَّ غاية عمل اهللا واحدة رغم تعدد الكلمات= املرياث = والفداء   

  .وتعدد دالالت األلفاظ ال يعين يف النهاية تعدد غاية وهدف عمل اهللا
 يعقوب اختار الرب سبحوا الرب؛ ألنَّ الرب صاحلٌ؛ ألنَّ:"ويقول املزمور  

  .)٤ : ١٣٥مزمور ()" خاصته(لذاته، وإسرائيل مرياثه 
وميكن أنْ نالحظ نفس الظاهرة عند دراستنا للتعدد يف التعبري عن الغاية   

لنفس .، والترمجة السبعينية)٢١ : ٤٣(الواحدة، يف تأمل الفرق بني النص العرباين ألشعياء 
  :النص

  ".ديته لنفسيهذا الشعب الذي ف: "العرباين  
  ".اقتنيتههذا الشعب الذي : "اليوناين  
الفعل اآلرامي  ()خلقته(هذا الشعب الذي جبلته "أما الترمجة اآلرامية العامية   

                                                           
 واحد، وهو الترمجة السبعينية، ولكنها عدة ترمجات أشهرها ترمجة باسمقدمي تعرف الترمجات اليونانية للعهد ال) ١(

 هذه النصوص يف أربعة أعمدة متقابلة، أورجيينوساكويال وسيماخوس من يهود اإلسكندرية، وقد حقق العالَّمة 
رمجة موحدة، بل جيب وهكذا ليس من الصواب باملرة اعتبار الترمجة السبعينية ت. وأضاف إليها ترمجته اخلاصة

، أورجيينوسوهذا النقد للترمجة السبعينية الذي بدأه العالمة . مراعاة ثقافة املترجم ودقته بالعودة دائماً إىل العربانية
  . نصاً يف الترمجات اليونانية للعهد القدمي١٣٦ثابر عليه القديس كريلس اإلسكندري الذي صحح ما يقرب من 
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yasartili( الذي  الشعب"، ولعل القارئ قد الحظ أنَّ الترمجة العربية احلديثة البريوتية تقول
الشعب الذي ا هذ" القدمية يف القرن الثالث عشر ، بينما ورد النص يف الترمجة العربية"جبلته
  .، فقد سارت الترمجة القبطية يف خط مواٍز للسبعينية) املتحف الربيطاين٢١١قطمارس رقم (" اقتنيته

، وحترير اقتناٌءيقودنا كل هذا إىل نقطٍة واحدٍة هامٍة، وهي أنَّ الفداَء هو   
اليت تستعبد " قَطع رباطات اخلطية والشر "وعتق، أو بلغة كنيستنا القبطية اُألرثوذكسية

  .)هذه عبارات صالة التحليل الكربى، وغريها ِمن الصلوات اخلاصة بغفران اخلطايا(اإلنسان 
وجيب أنْ نراعي عندما ندرس العهد القدمي، أنَّ أحداث اخلالص تدور حول   

اليت تشرح لنا ِمن أرض مصر، وأنَّ لغة هذا احلدث هي " اخلروج"حدٍث عظيم، وهو 
أنا الرب، : "هكذا يقول السيد الرب. مفردات اخلالص يف األحداث اخلالصية اُألخرى

ِمن عبوديتهم، وأخلصكم ) أفديكم(وأنا أُخِرجكم ِمن حتت أثقال املصريني، وأنقذكم 
  .)٩-٦ : ٦خروج ("يل شعباً) أقتين(وأختذكم ).... ممدودة(بذراٍع قويٍة 

إسرائيل مل يدفع الرب مثناً، ومل يقدم فديةً؛ ألنَّ أشعياء وعندما فدى الرب بين   
، وكان اخلروج هو حدث حتريٍر )١٢ : ٦٢("  الربييمفدشعباً مقدساً "يقول عن الشعب 
  .وإطالق سراٍح

  : يف العهد اجلديد:ثانياً  
وأما أنتم فجنس خمتار، وكهنوت  ")٩ : ٢ بطرس ١(خلف كلمات الرسول بطرس   
وأختذكم يل  ")٩-٦ : ٦(تكمن كلمات سفر اخلروج " اقتناء أُمةٌ مقدسة، شعب ملوكي،

فتعلمون إين أنا الرب إهلكم الذي خيرجكم ِمن حتت أثقال .شعباً، وأكون لكم إهلاً،
 حيث يعلن اهللا يف ٣٢-٣١ : ٣١وهذا ظاهر ِمن ذلك النص الفريد يف أرميا .،"املصريني

ها أيام تأيت، يقول الرب، " جديداً ليس مثل العهد القدمي زمان أرميا أنه هو يقطع عهداً
ليس كالعهد الذي قطعته مع . وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً
، وتؤكد الكلمات بعد ذلك نفس "آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم ُألخرجهم ِمن أرض مصر

هو العهد الذي أقطعه مع بيت بل هذا "الكالم الذي قيل يف العهد السابق، عهد اخلروج 
أجعل شريعيت يف داخلهم، وأكتبها على قلوم، :.إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب

 اهللا بالشعب هو الذي جيعل الشعب والتصاق، "ًوأكون هلم إهلاً، وهم يكونون يل شعبا
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 يشري إىل ، وكل هذاواالقتناء واخلروج والفداء واالختيارأي أننا أمام الدعوة . شعب اهللا
ويف حقيقة األمر إننا كلما وسعنا دائرة الرؤية أمكننا أنْ نرى اُألمور بشكل . العهد اجلديد

أال يذكر القارئ أنْ الرب نفسه . أوضح، وكلما ضيقنا دائرة الرؤية صارت الرؤية غامضة
تيا ، ويف مناسبٍة هامة هي تأسيس سر اإلفخارس٣١ : ٣١ نبوة ارميا استخدمهو أول من 

، أليست هذه دعوة إىل أنْ ندخل العهد اجلديد، وأنْ نصبح "هذا هو العهد اجلديد بدمي"
وهذه هي كلمات اليهودي املتنصر الرسول بولس يف سفر األعمال . شعب االقتناء

 ألنفسكم وجلميع الرعية اليت أقامكم الروح القدس فيها أساقفةً لترعوا كنيسة اهللا احترزوا"
اليت "ومع أننا جند قراءةً أُخرى يف خمطوطة قدمية تقول . )٢٨ : ٢٠أع(" مه بداقتناهااليت 
كنيسة اهللا " احلديثة األورشليميةأو حسب الترمجة ". بذات دمه"أو "  بدمه اخلاصاقتناها
لكن كل هذه القراءات تشري إىل حقيقة واحدة، وهي أنَّ اآلب "  بدم املسيحاقتناهااليت 
 هو الذي دفع االبن وهذا عكس ما يشاع عندنا يف مصر ِمن أنَّ ،ابنه الكنيسة بدم اقتىن

 لك بالدم اقتنيتهاهذه اليت "ويكفي هنا أنْ نتذكر كلمات القداس الباسيلي . الثمن لآلب
أال .  دفع الثمناالبنفهل يوجد بعد كل هذا جمال للكالم عن أنَّ ". الكرمي الذي ملسيحك

دفَع "، وليس "اقتىن"س بعهديه، ومع الليتورجية نفسها جيدر بنا أنْ نقول مع الكتاب املقد
  ".الثمن

يف اليونانية، هو فعل يشتبك دائماً يف العهدين مع فعل " يقتين"والفعل   
  :، ويكفي أنْ نرى كيف تسهم القراءة الدقيقة يف فهم النصوص"خيُلِّص"

ب أنْ من طل" "حيفظ، أو خيُلِّص"مبعىن " يقتين"نالحظ كيف يرد فعل *   
 - ٣٥ : ٨مرقس ( ونفس القول )٣٣ : ١٧لوقا (” خيُلِّص نفسه يهلكها، ومن أهلكها حيييها

 أو االحتفاظظاهر ألنَّ " خيلِّص" فعل حيفظ أو يقتين مع فعل اشتباك وطبعاً )٢٤ : ٩لوقا 
  . هو ذات احلقيقة الواحدةاالقتناء

 قد دفع؛ ألنَّ ذلك يتطلب  باملرة إىل أنَّ دم املسيحإشارةوبالطبع ال توجد أي   
ويف . أنْ نلوي مجيع النصوص السابقة لكي جند شخصني، البائع واملشتري، والثمن

كل النصوص السابقة ال جند البائع وال جند املشتري، وال حىت مثناً باملعىن املعروف، بل 
نَّ العهد  ميكننا أنْ نرى أ)٢٨ : ٢٠أع (ويف ضوء . ابنهِمن خالل " يقتين"جند اهللا الذي 



 ٢٠٣

القدمي هو الذي صاغ هذه النصوص؛ ألنَّ العهد قام على دم محل الفصح، وهو دم مل 
ونفس الكالم يقال يف العهد اجلديد عن دم . يدفَع ألحٍد، بل حرر الشعب ِمن املوت

 لآلب، وجعل الشعب أُمةً مقدسةً ومملكةً اشترىاحلمل الذي ذُِبح، والذي اقتىن أو 
  .)١٤ : ٢ تيطس -  ٩ : ٢ بطرس ١ - ١٠-٩  :٥رؤ (وكهنوتاً 
ويف هذا اإلطار أيضاً جيب أنْ نقرأ ذلك النص اجلميل والفريد حيث يقول   

أفسس ("  مرياثنا لفداء املقتىن ملدح جمده)١(عربون "الرسول بولس إنَّ الروح القدس هو 
يف تفسري النصوص فالروح القدس ال يدفَع كثمٍن، وإذا جاز لنا أنْ ننحرف . )١٤ : ١

اخلاصة بدم املسيح بسبب القصور يف فهم اخللفية اللغوية، فإننا ال منلك أنْ خنطئ يف 
فهم الكالم عن الروح القدس؛ ألنَّ العربون يف لغة التجارة هو جزء ِمن الثمن، يدفع 

الروح وال يوجد يف العهدين ما ميكن أنْ يؤخذ على أنَّ . مقدماً تأكيداً وضماناً للبيع
. القدس قد دفع مثناً؛ ألنَّ عربون الروح إمنا قد أُعطي للمؤمنني أنفسهم، وليس آلخر

 يف شرحه لرسالة سأورجيينوأي ال يوجد هنا من يشتري، وإمنا كما قال العالمة 
  :أفسس

الروح القدس هو روح املوعد، وهو نفسه العربون ملرياثنا الذي أُعطي "
شذرات تفسري رسالة أفسس (" م فدائهم ويتم اقتنائهم هللاللقديسني لكي يت

  ).٢٤٣ ص ١٩٠٢ سنة ٣ جملة الدراسات الالهوتية جملد Greggنشرها 
، سار اآلباء ذهيب الفم وكريلس عمود سأورجيينووعلى نفس درب العالمة   
  .الدين

  :يقول ذهيب الفم  
وألننا كنا . نإننا خليقة اهللا ولكن بسبب اخلطية أصبحنا عبيداً الشيطا"

" هذا هو معىن الكلمات .  املُخلِّص بدمهافتداناحتت سلطان الشيطان، 
لقد . )٢٣ : ٧ - ٢٠ : ٦ كو ١(بثمن ) شتريتماُ (افتديتمألنكم 

 وكما أنَّ أي أب صاحلٌ وقور )١٨ : ١ بطرس ١(شترينا بالدم الثمني اُ

                                                           
  .طة بالتفصيل يف اية هذا الفصلسوف نعود هلذه النق) ١(



 ٢٠٤

ى األب أنَّ عبده صار إذا ترك عبده العاق ملُعلِّم يدربه ويؤدبه، مث رأ
اآلن "يؤدب ويضرب بواسطة معلمه الشرير، ومسع األب عبده يقول 

يقوم األب فوراً . ألنين كنت أحيا هناك حياة أفضل" أقوم وأرجع إىل أيب
اآلباء ("  خاٍص بهاقتناءويدفع الثمن وخيُلِّص عبده لكي ما يصبح شعب 

  .)١٠٥٣ : ٦٤اليونانيني 
 يؤكد القديس كريلس عمود الدين أنَّ اآلب هو الذي ومثل ذهيب الفم،  
 أي إشارة وكريلسوطبعاً ال يوجد عند ذهيب الفم ..  العبيد غري الطائعني واقتىن افتدى

 مرةً أورجيينوس للشيطان، وهو رأي سخيف ذكره العالمة ابنهإىل أنَّ اآلب دفع دم 
، بينما قال أورجيينوسواحدةً ولصق به، وصار ِمن أشهر ما يقال عن العالمة 

  . ما هو أفضل ِمن ذلك يف عظاته اُألخرى على أسفار املزامري والنشيدأورجيينوس
  ":املسيح واحد" يف كتابه اإلسكندرييقول القديس كريلس   

شترينا اُ عن حياة الكل ألننا وأعطانا دمه كفَّارةًالرب وحده خلصنا "
، وإمنا بدٍم مثني كما ِمن محٍل بثمٍن، ليس بأشياٍء تفىن مثل الفضة أو الذهب

 وهكذا أعطانا )١٩-١٨ : ١ بطرس ١(" بال عيٍب، وال دنس دم املسيح
وهو ما يؤكده القديس كريلس نفسه يف  ،"لنا حنن، وليس لآلبالرب دمه 

 ِمين هذه الذبيحة فديةً، اقبل "صالة القسمة املشهورة يف اخلوالجي
رات القانونية السابقة الواردة من بيئة  وهو تعبري يسِقط كل التصو،"وكفَّارةً

  .)١٩٨٧ القاهرة - ٨٣راجع املسيح واحد الترمجة العربية ص (أُوروبا التجارية 
  :اخلالصة  
 أو اآلب شيئاً، بل كما رأينا أخذ كُتاب االبنجمانية املغفرة، فلم يدفع  *  

  . اهللا لناواقتناءسيادة اهللا الوحي املُقدس عبارات معروفة شائعة يف احلياة اليومية لتأكيد 
اخل عن معاين الكلمات اخلاصة .. ختتلف معاين الفداء والكفَّارة والفدية  *  

بالشريعة والقانون الوضعي؛ ألنَّ الذي يفدي ويكفِّر هو اهللا، وهو ما جيعل ما خيص 
  .اهللا خمتلفاً باملرة عما خيص البشر



 ٢٠٥

  الفداء مبعىن التحرير والعتق
 قاعدةً هامةً لتفسري الكتاب املُقدس، استلمناناسيوس الرسويل ِمن القديس اث  

وهي مراعاة املناسبة اليت يقال فيها كالم الوحي؛ ألنَّ املناسبة حتصر معاين الكلمات 
يقول السيد الرب : وتطبيقاً لذلك.،)٥٥: ١ – ٣١: ١ راجع الرد على األريوسيني(وحتدد غايتها 

حمبة الرب إياكم، وحفظه القَسم الذي أقسم آلبائكم، بل ِمن :"على لسان موسى النيب
. )٨ : ٧تث("أخرجكم الرب بيد شديدة، وفداكم ِمن بيت العبودية، ِمن يد فرعون

إنَّ الفداء حترير وعتق : وهكذا متُلي املناسبة علينا أنْ ال خنرج عن معىن كالم الوحي
  .ِمن العبودية

ملعىن يف الكالم والتسبيح حلادثة اخلروج ويستخدم املزمور نفس الفعل، بنفس ا  
ويكرر . ،)٤٣-٤٢ : ٨٧مز (" فداهم ِمن يد العدو، حيث جعل يف مصر آياته وعجائبه"

خلَّصهم ِمن : "إذ يقول" خلَّص"فعل " فدى"املزمور نفس املعىن ويضيف إىل فعل 
  .)١٠ : ١٠٦مز (" املُبِغض وفداهم ِمن يد العدو

 ال يدفع اهللا فيه فديةً ألحٍد حسب شهادة األسفارالفداُء عملٌ إهلي  
. إنَّ أعظم ما ميكن أنْ يقرأه املؤمن هو ما ورد يف سفر املزامري، وسفر أشعياء النيب  

فديتين . يف يدك أستودع روحي.. أنت حصين .. أخِرجين ِمن الشبكة "يقول املزمور 
 يعاين ِمن خماوٍف وأزمات ، وصراخ داود هو صراخ كل من)٥-٤ : ٣١(" يارب إله احلق

  .تكاد تؤدي حبياته
، والذي )٢٦ : ٩تث ( لقوة اهللا الذي يفدي بعظمة قدرته انتظار داود هو وانتظار  

، هي أيضاً "يف يدك أستودع روحي"ولعل القارئ تذكَّر إنَّ العبارة . يفدي دون أنْ يدفع
 فهل فدى اهللا داود بثمٍن؟ )١("  يف يديك أستودع روحيأبتاهيا "صراخ املسيح على الصليب 

، بل يضع املزمور )٢٣ : ٧١مزمور ( يف "فداء النفس"اجلواب، ال بكل يقني، وهذا ما نراه يف 
  .)٢ : ٧٤مز (يف نٍص واحٍد يعبر عن عمل اهللا الواحد " الفداء"و"االقتناء"

                                                           
وهذه عادة ) ٤٦ : ٢٣لوقا ( استخدم صيغة اجلمع واإلجنيل" يدك"الحظ أنَّ املزمور استخدم صيغة املفرد ) ١(

  . العربانية واملسيحية فقط اليت حترص على املضمون والغاية وجتمع حوله عدة كلمات خمتلفة إلبرازهاألسفار
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   تأكيد على عدم قدرة اإلنسان على أنْ يفدي وعلى عدم دفع مثن- ١
، ويكمل "األخ لن يفدي اإلنسان، وال يعطي اهللا كفَّارة عنه"املزمور يقول   

، وذلك ألنَّ اإلنسان ال يقدر أنْ يفدي )٧ : ٤٩(" غاليةٌ أو فائقةٌ هي فدية نفوسهم"
 اهللا يفدي نفسي ِمن يد اهلاوية، ألنه إمنا"آخراً ِمن املوت، ويؤكِّد املزمور ذلك بقوله 

  .)١٥ : ٤٩مز (" يأخذين
وقد حصرت الشريعة الفدية أو الغرامة يف التعويض الذي يدفَع عن األضرار اليت   

وما أسعد حظ اِحلمار؛ ألنَّ . تلحق بإنساٍن أو باحليوانات اليت ال جيوز أنْ تقدم على املذبح
، وما أتعس حظ اِحلمار الذي ال )١٣ : ١٣خر (" كل ِبكر محاٍر تفديه بشاٍة"الشريعة تقول 

ونفس . )١٣ : ١٣خر (" وإنْ مل تفده، فتكسر عنقه"جد شاةٌ تفديه؛ ألنَّ الشريعة تقول تو
 كل ما يوضع )أي صاحب الثور(يدفع فداء نفسه . اخل.. الفدية تدفع إذا نطح ثور إنساناً 

، فالثمن جائز يف األضرار اليت تلحق )٣٠ : ٢١خر (" إنْ مات الذي نطحه الثور"عليه 
 عدل الشريعة، لكن ال يوجد نص واحد يف العهد القدمي كله يقول لنا وهذا. باإلنسان

 وإنَّ اهللا يأخذ فديةً ِمن يد اإلنسان باملعىن الذي نراه يف الشريعة، الذبائح فديةٌ،صراحةً إنَّ 
، هذا غائب باملرة وحتشره كتب مسيحيةٌ يكتبها أبناء الشيع "البديل"، أو "الِعوض"أي 

كي يؤكدوا تعليم العصر الوسيط يف أوروبا، وهو تعليم ال وجود له يف الربوتستانتية ل
 الذي يقدم بقوة الكتاب املُقدس بعهديه، ولكي يؤكدوا التفسري السياسي للمسيحية

  .وإغراء للقضاء على الليتورجية واألسرار الكنسية طاملا أن الفدية دفعت لآلب
   وليس خاصاً بعالقة اهللا باإلنسانتعبري خاص باملعامالت القانونية،" الثمن "- ٢

  .ذكر العهد اجلديد كله فعل الشراء يف إطار احلديث عن اخلالص  
  .ألنك ذحبت واشتريتنا) ٩ : ٥(يف سفر الرؤيا : أوالً  
  ).٢٣ : ٧ و ٢٠ : ٦(يف كورنثوس األوىل مرتني : ثانياً  
  ).١ : ٢(يف بطرس الثانية : ثالثاً  
 العهد اجلديد هذا الفعل باملرة غري هذه املرات وهكذا بكل حتديٍد مل يذكر  

  .اليت وضعناها أمام القارئ
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وإذا أخذنا ما ورد يف كورنثوس اُألوىل، فهو أبسط بكثري ِمن غريه، ألنَّ   
املناسبة اليت يشرح فيها الرسول التعليم املسيحي هي الكالم عن العبيد واألحرار، 

ن ِمن عبيٍد هللا وحده ألنَّ عبودية املؤمنني ويؤكد أنَّ اجلماعة املسيحية كلها تتكو
شتريتم بثمٍن، فمجدوا اهللا يف اُألنكم "للمسيح عبوديةٌ ِمن نوٍع خاص، ويقول 

، وإمنا االبن، ومل يذكر الرسول إنَّ املُشتري هو "أجسادكم، ويف أرواحكم اليت هي هللا
 ما جاء يف فكر العصر )أي للرسول(هو اهللا، وبالتايل يتعذر علينا أنْ ننسب إليه 

ألنَّ من دِعي يف الرب " حينما يقول )٢٢ : ٧ كور ١(ونفس الكالم يظهر يف . الوسيط
شتريتم اُقد . وهو عبد، فهو عتيق للرب، كذلك أيضاً احلُّر املدعو هو عبد للمسيح

يف ، وخلف هذه العبارات، ما نعرفه عن شريعة العبيد "بثمن فال تصريوا عبيداً للناس
 حسب نص -ولقد كان العبد .  ويف القانون الروماين)٥٣-٤٨ : ٢٥ال (العهد القدمي 
ينال حريته يف سنة اليوبيل، ومع ذلك تقول الشريعة يف دقٍة حتتاج إىل -سفر الالويني 

ألنهم عبيدي الذين أخرجتهم "أنْ تتحول إىل صرخٍة أمام أصحاب الضمائر املتحجرة 
ال ("  الرب إهلك اخشال تتسلط عليه بعنٍف، بل .ون بيع العبيدِمن أرض مصر ال يباع

ال ، وإذا كان الرسول قد قلب الوضع السائد يف القانون الروماين، ف)٤٣ - ٤٢ : ٢٥
  !! العودة إىل القانون لتفسري النص مببادئ القانونوزجي

ون كان أيضاً أنبياء يف الشعب، أنبياء كذبة، الذين يدس"يقول الرسول بطرس   
 ١(" ، جيلبون على أنفسهم هالكاً سريعاًاشتراهمبدع هالك إذ هم ينكرون الرب الذي 

 وال ختتلف كلمات الرسول بطرس عن كلمات الرسول بولس، ألنَّ املعىن )١ : ٢بطرس 
  .السائد هو تأكيد امللكية اإلهلية

  الشراء بالدم يف تسبحة السمائيني
 يقعون يف البدعة األريوسية، فقد تعلموا ال ميكن أنْ نتصور أنَّ السمائيني  

حيث يقول هؤالء يف تسبيح . الالهوت باملشاهدة واملعاينة، وليس ِمن قراءة الكتب



 ٢٠٨

مستحق أنت أنْ تأخذ السفر، وتفتح ختومه " محل اهللا لالبن إذ يقولون )١(للثالوث 
 ك ذُِحبت٩ : ٥رؤ ("  بدمك هللا ِمن كل قبيلةواشتريتناألن(.  

 هللا، فهو مل يدفع مثن خطايا، بل اشترى، وقد اشترى هنا هو من فاالبنوهكذا،   
فال تذكر . عن الشيع الربوتستانتيةنقله بعض اإلكلريوس األقباط اقتىن، وهذا عكس ما ي

التسبحة هنا شيئاً عن اخلطية، فال جمال للكالم عنها يف حضرة الثالوث، بل وعلى املستوى 
 تقول باقي كلمات التسبحة شيئاً آخراً خيتلف عن الفكر السائد اإلهلي لسفر الرؤيا،

، وهنا يسبح هؤالء )١٠ : ٥رؤ (" وجعلتنا إلهلنا ملوكاً وكهنة فسنملك على األرض"
 حبياته شعباً، فلم يعد هؤالء إذن عبيداً اقتىن مرياثاً لآلب بدمه، أي اشترىاحلمل؛ ألنه 

  ".ملوكاً وكهنةً" القدمي، بل باملعين السائد يف حضارة العامل
حنن لسنا خطاةً، دِفع فينا مثناً، بل حنن خطاةٌ وِهبنا حياةً جديدةً، وصرنا يف   

روا ، لكي ختُِباقتناءجنساً خمتاراً، وكهنوتاً ملوكياً، أمةً مقدسةً وشعب "املسيح يسوع 
قاً قال الرسول ، وح)٩ : ٢ بط ١(" بفضائل الذي دعاكم ِمن الظلمة إىل نوره العجيب

 اهللا اقتىن، وهكذا )٢٨ : ٢٠أع ("  بدمهاقتناهاكنيسة اهللا اليت "بولس خماِطباً كنيسة أفسس 
الكنيسة بدمه، ومل يدفع مثن خطايانا؛ ألنَّ هذه الفكرة غائبةٌ متاماً عن أسفار الكتاب 

فَع، بل هبةُ احلياة ألننا نقتىن بدم املسيح، أي حياته، وحياة الرب ليست مثناً يد. املُقدس
  . واليت تعطى لنااألبدية نفسها فيه

ولعل خري ما خنتم به هذه الفقرة بالذات، هو كلمات أبينا القديس كريلس   
  :  لآلباالبناإلسكندري رداً على األريوسيني يف شرحه ملعىن طاعة 

 لآلب، وهو الرأي الذي االبنعبثاً حتاولون إثبات تعليمكم ِمن طاعة "
 الثالوث القدوس بانقسامحنن ال نؤمن .  به إقناع اآلخرينحتاولون

                                                           
 العمل اقتصاريعين  ، فإن ذلك الواالبن الروح القدس، وتكتفي باإلشارة إىل اآلب عندما ال تذكر األسفار،) ١(

هنا، الذي .  يف الروح القدسباالبنعليهما؛ ألنَّ املبدأ الالهويت املستقِّر عند اآلباء، هو أنَّ اآلب يعمل كل شيء 
حة يف أفواه وعلى ألسنة الطغمات حيرك السمائيني للتسبيح هو الروح القدس، وهو الذي يضع كلمات التسب

: ميكن أن يقول املالئكة وكيف): "٣٨ - ١٦الروح القدس الفصل (السمائية حسب شرح القديس باسيليوس 
الروح القدس أيقظ داود : (االثنني أنظر أيضاً ثاؤطوكية - ١١٣،ص"اد هللا يف األعايل، إالَّ بقوة الروح القدس

  ..).فقام داود املرتل القديس، وأخذ قيثارته الروحية .. س قم ورتل للثالوث األقد: قائالً
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الواحد باجلوهر؛ ألن من هو واحد باجلوهر ال ينقسم، وال تصدر له 
 والروح القدس، لكي خيتار واالبنقرارات متعارضةٌ، وال ينقسم اآلب 

كل واحٍد ِمن األقانيم لنفسه ما هو صاحلٌ وحسن منفرداً، بل األقانيم 
ون يف كل شيء؛ ألنَّ جوهر الالهوت هو واحد كما كان وسيكون متفق

 إجنيلشرح ("  ألن الثالوث كائن جبوهٍر واحد- وكما هو واضح لنا -
  .)اإلجنليزية الترمجة ٣٨٦يوحنا الد األول الكتاب الرابع ص 

، وال تشري إىل غفران االمتالك تؤكد استعارةٌفالدفع غري معروٍف، والشراء هو   
، وأي تفسري آخر إمنا يؤدي إىل تقسيم جوهر الثالوث، كما يعين االقتناءايا، بل اخلط

 اخلليقة لآلب لكي تصبح ملكاً له بالفداء، االبنوهكذا يشتري . العودة إىل هرطقة أريوس
  .واد هلذه احملبة الغالبة.  غرامةً لآلب، بل جيعل املفديني ملوكاً وكهنةًاالبنوال يدفع 

  لروح القدس هو عربون املرياث، فهل دفع األب لنا الثمن؟إذا كان ا
عربون مرياثنا لفداء املُقتىن ملدح "يقول الرسول بولس عن الروح القدس إنه   
، وكلمة عربون معروفةٌ يف عامل التجارة وعقود البيع والشراء يف )١٤ : ١أف (" جمده

ت اللغة اليونانية عن طريق اآلرامية  دخل)١(وهي كلمةٌ فينيقية األصل . العامل القدمي
، ولكن املعىن الذي "الضمان"والعربانية، وكانت تعين يف لغة التجارة يف العامل القدمي، 

، وليس الضمان، وبذلك يؤكِّد الرسول أن "الثمن مقدم"يقصده الرسول بولس هنا هو 
ل إنَّ كل مواعيد حسب قواعد البيع والشراء، ب" ال"، و"نعم"يسوع املسيح ليس فيه 

، "النعم"ألنه مهما كانت مواعيد اهللا، فهو فيه "، "نعم"اهللا يف يسوع املسيح هي كلها 
  ."د اهللا بواسطتنا" اآلمني"وفيه 

ولكن الذي يثبتنا "وينتقل الرسول بعد ذلك إىل جمال عمل نعمة اهللا، ويقول 
، وأعطى عربون الروح يف معكم يف املسيح، وقد مسحنا هو اهللا، الذي ختمنا أيضاً

  .)١٤ : ١أفسس (، )٥ : ٥ كو ٢(، وأيضاً )٢١-١٩ : ١ كو ٢(" قلوبنا
 دون بيٍع ودون شراٍء ودون - حسب كلمات الرسول -فالروح يعطى لنا   

                                                           
)١ (  F. Lyall, Slaves, Citizens, Sons, Legal Metaphors in the Epistles, 1984, p145-146. 
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فاهللا هنا "عربون املرياث"ذ هنا يف هذه احلياة الروح القدس نفسه مقايضٍة، وحنن نأخ ،
ذ امللء يف يوم  أي مثن مرياث امللكوت على رجاء أنْ نأخيدفع لإلنسان مقدم الثمن،

ولعل مأساة الذين حاولوا فرض الفكر القانوين، مث . ملك املسيح اآليت، أي يوم الدينونة
الفكر التجاري على إجنيل النعمة واستباحوا تفسري دم املسيح بشكٍل جتاري مل يسألوا 

، يف "عطية الروح القدس "باسمنني باملسيح أنفسهم عن الروح القدس الذي يعطى للمؤم
حني أنَّ هذه العطية ليس هلا عالقة بالتجارة والقانون واملوت النيايب وما إليها ِمن هذه 
األلفاظ اليت دخلت الالهوت املسيحي حتت تأثري ثقافة العصر الوسيط واليت أعادت 

من اإلكلريوس لذي يريد جيل صياغة شرح العقيدة املسيحية وفقاً هلذه الثقافة، األمر ا
اب  فرضه متغاضني عن قوة التسليم الرسويل، وشهادة الكِتالذي ال يعرف األرثوذكسية،

  .املقدس واآلباء
ولو كان األمر كما يريدون، فكيف استطاع الرسول أنْ يقول إنَّ الروح   

راً به أنْ يقول كان جدي. )١٤ : ١أف (" عربون مرياثنا لفداء املقتىن ملدح جمده"أُعطي لنا 
إنَّ الروح القدس قد أُعطي حسب قواعد الشراء والبيع وجتارة املغفرة بشروط القانون 

 يف "التجاري وما إليها ِمن ألفاٍظ ختِدش وجترح نعمة اهللا يف الصميم، ولكننا قَِبلنا الروح
يسوع املسيح  ابنهلقد أعطانا اآلب الروح القدس يف . عطيةً وهبةً بال مقابل" املسيِح

 ربوناً؛ ألنَّ الروحالذين ينالون الفداء يف يسوع املسيح ويصبحون نفسه هو مرياثع 
هذه هي خالصة كلمات .. هم مرياث املسيح؛ ألنَّ املسيح يصبح هو مرياث املؤمنني 

، وكأنَّ )٢٩ : ٣ غال - ١٧ : ٨رو ("  اهللا، ووارثون مع املسيحورثة"الرسول ألننا حنن 
 وتأكَّد ِمن أنَّ الغفران ااين سوف يهاجم، اإلكلريوسول بولس قد مسع هؤالء الرس

ن أيضاً ألنه إن كانت الوراثة ِمن الشريعة، فلم تكُ"فكتب حمذِّراً األجيال اليت ستأيت 
إنَّ الوعد بالربكة . )١٨- ١٧ : ٣غال (" ٍِمن موعٍد، ولكِّن اهللا وهبها إلبراهيم مبوعد

 املسيح كان قد أُعطي إلبراهيم، إالَّ أنَّ ذلك كان قبل نزول الشريعة ءيمبجوالوعد 
 سنة ِمن ٤٣٠ بعد - حسب إحصاء الرسول بولس -على جبل سيناء، والذي مت 

الوعد إلبراهيم، ولذلك ال دخل للناموس فيما أُعطي ِمن مواعيد، وهكذا وِهب الروح 
 أحد شيئاً، مل يدفع فيه املسيح، وال اآلب، القدس لنا يف املسيح عربوناً مل يدفع فيه
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ولكن هذه هي لغة البشر القاصرة والعاجزة عن أنْ تعِلن حمبة اهللا اانية اليت ال تأخذ 
ِمن الناس شيئاً، وال تطلب ِمن الناس شيئاً، بل حىت إنَّ التوبة املطلوبة جداً ِمن 

وال يريدها اهللا لنفسه، بل يريدها اإلنسان، هي ملصلحة اإلنسان، وليست ملصلحة اهللا، 
  .لإلنسان لكي يستطيع اإلنسان أنْ ينعم حبياة منسجمة مع اهللا

ولعل القارئ يعرف أنَّ السنوات األخرية شهدت حرباً شعواء يقوم ا بعض   
ومل تعرف الكنيسة القبطية هذه احلرب الشريرة . ضد الروح القدس نفسهاإلكلريوس 

اها يف السنوات املاضية حيث صار ما يقال عن الروح القدس ضد روح اهللا كما عرفن
ولكننا .  يقاوم بقوة- إذا احتوى على إشارٍة إىل نعمة وعطية وسكىن روح اهللا فينا -

هذه احلرب . ذ باقي مرياثنا ملدح جمد اهللا يف يسوع املسيحخأخذنا العربون، وسوف نأ
يف الفكر الديين، ولنا عودة إىل هذا تكشف عن مدى تأثري قواعد القانون التجاري 

  .يف دراسة مستقلة، سوف ننشرها يف الوقت املناسب.املوضوع

  ء النور، وماذا بطل؟جا
علك أيها القارئ مسعت هذه العبارة األرثوذكسية من فم العديد من املعلمني ل  
 كليمنضسإا عبارة اسكندرانية تعود إىل أ". إذا جاء النور، بطُل الرمز: "يف الكنيسة

كان العهد القدمي مملوًء . ، وكل آباء الكنيسة اجلامعةساإلسكندري والعالمة أورجيينو
كانت خدمة الظالل، بل وحسب عبارات الرسول .. وجاء النور .. بالرموز املعقدة 

ألن الناموس جاء مبوت " خدمة الدينونة"، وهي )٧ : ٣ كو ٢(” خدمة املوت“بولس 
 الذي حل حمله العهد اجلديد، )١١ : ٣ كو ٢( وهو العهد الزائل  ..)٩ : ٣ كو ٢(اخلطاة 

 اخلدمة الدائمة األبدية ايدة يسوع )٩ : ٣ كو ٢( خدمة الرب )٨ : ٣ كو ٢(خدمة الروح 
 رمبا عين وعنك وعن كثريين من أبناء - ويقول الرسول بولس )١١ : ٣ كو ٢(سيح ملا

 نفسه )وسى على وجههمالذي وضعه (ربقع ألنه حىت اليوم ذلك ال: "-وبنات الكنيسة 
 : ٣ كو ٢("  الذي يبطل يف املسيح)غري معلن(عن قراءة العهد القدمي باق غري منكشف 

يغطي عيون كل الذين يفسرون حقائق ونور العهد " الربقع"نعم ال زال ذلك  .. )١٤
موز،  الذين يفسرون احلقيقة بواسطة الرأياجلديد مببادئ وطقوس وشريعة موسى، 
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لقد جاء النور وبطل الرمز، وال ..  رموز وطقوس العهد القدمي ةفتصبح احلقيقة سجين
وإذا قال الرسول صراحة .. جيب أن نفسر شريعة احلياة على أساس شريعة الظالل 

"  الناموس مل يكمل شيئاًإذإبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها،  يصري"
فسر والشارح لإلميان ملأن يبقى الرمز والناموس هو ا، فال جيب )١٩-١٨ : ٧عب (

اجلديد، ألن تعليم األنبياء عن الذبائح الروحية ميس جوهر احلياة يف العهد القدمي كله 
 )١٩ : ٧عب (" رجاء أفضل به نقترب إىل اهللا"حيث يصبح لنا حسب كلمات الرسول 

إلصحاح التاسع من وبعد أن يشرح الرسول خدمة العهد القدمي مبلخص واٍف يف ا
طقوس خدمة (معلناً الروح القدس ذا "الرسالة إىل العربانيني وخيتم هذا امللخص بقوله 

 إقامة الذي هو له أن طريق األقداس مل يظهر بعد ما دام املسكن األول )العهد القدمي
حلاضر الذي فيه تقدم قرابني وذبائح ال ميكن من جهة الضمري أن تكمل  ارمز للوقت

قدمي كله وطقوسه وخدمة املوت يقول عنها نفس ل والعهد ا)٩- ٨ : ٩عب (" لذي خيدما
 قائمة بأطعمة وأشربة وغسالت خمتلفة وفرائض جسدية، فقط هي"الرسول مباشرة 

  .)١٠ : ٩عب (" موضوعة إىل وقت االصالح أو التجديد
خنضع وال " حرية املسيح"اية الطقوس اليهودية يعين أن نتحرر حنن حسب و  

 احلياة األبدية اليت هي عطية اهللا لنا يف املسيح، وال ةملبادئ طقوس مؤقتة ال تعلن نعم
تعلن بشارة اخلالص اليت ولدت مبوت املسيح وقيامته، وهي بشارة احلياة اليت ال تسمح 

 أن حنفظ السبت ولو أدى هذا إىل موت أيبالتضحية باإلنسان من أجل الناموس، 
ما منطق نان خلق للسبت حسب منطق علماء الشريعة اليهودية، بياإلنسان؛ ألن اإلنس

شريعة اإلجنيل أن السبت خلق أي وضع من اجل اإلنسان حسب عبارة رب اد 
هذا ال يسمح باملرة بالتضحية باإلنسان من أجل ". السبت جعل لإلنسان"نفسه 

، ومات لكي يبيد لقد مات املسيح على الصليب حراً خمتاراً.. املبادئ مهما كانت 
الوسيط "عقوبة املوت ولكي يرتع وساطة الناموس أو الشريعة اليهودية ويصبح هو 

الذي حل حمل توراة موسى، ولكي تصبح بشارة األنبياء باخلالص أقوى من " الواحد
 وحكم )١٣ : ٨عب (" قدمي وشاخ"وهذا جعل العهد املوسوي ت بشارة الشريعة باملو

، وأبطل "حمبة اهللا"اإلنسان مع " داوةع"كأداة عاجزة عن مصاحلة املسيح على الدينونة 
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املسيح وساطة الناموس الذي حيكم مبوت اخلاطئ؛ ألنه هو أي املسيح حكم عليه 
الناموس باملوت كمجدٍف وفاعل شر وكانسان جاء لكي ينقض اهليكل، أي مات 

دم اجلديد أو لكي مبوته ميوت الناموس، ألن القيامة جعلت ذلك الذي مات هو آ
أبطلت اخلطية "األخري أو الثاين الذي أبطل شريعة موت اخلطاة بقوة احلياة اليت فيه، 

  ..أي بالصليب" باخلشبة
ال شك إن خطر سيادة فكر وشريعة العهد القدمي على اإلجنيل هو خطر و  

جمع حقيقي؛ ألنه يقلب كل القيم واملبادئ التربوية والعالقات اإلهلية البشرية اليت تت
كل الذين حيبون الناموس لوإذا قال الرسول بولس صراحة . عند املسيح ويف املسيح

، فهذا يعين أننا ال نؤدب بشريعة موسى، )٢٥-٢٤ : ٣غالطية (" لسنا بعد حتت مؤدب"
أما . بل بشريعة احلياة ألن تأديب الشريعة املوسوية هو تأديب مؤقت وعاقبته املوت

  :وسوف يرى القارئ هنا حقيقتني.  ويؤدي للحياةتأديب املسيح فهو أبدي
ريات القانون والسلوك االجتماعي فهم العقيدة ظي كيف تشكل ن ه:وىلاأل

  .األرثوذكسية
 الكتاب املقدس واآلباء ما هو عكس نظريات القانون لنيف يع ك:ثانيةال

  .والسلوك االجتماعي
  ةمتخا

ية لكي نشري إىل األخطار لقد قطعنا هذا الشوط الطويل مع األسفار العرب  
الواردة يف الكتب القبطية األرثوذكسية املعاصرة، ولكي نصحح األفكار والتعاليم غري 
الصحيحة اليت تقال باسم العهد القدمي، ولكي منهد لتعليم اآلباء وبشكل خاص 

  .القديس اثناسيوس
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  الكفارةُ

وتقديس تطهري  
  نناله يف سر اإلفخارستيا ايد

  و
  الفديةُ

  هي عتق وحترير
  من سلطان اخلطية واملوت

  يعطى لنــا يف األسرار الكنسية
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  سامالفصل اخل
  

  الفديـــة
  لقديس اثناسيوس الرسويلحسب التسليم اآلبائي ل

  يف كتاب جتسد الكلمة
  

  :مقدمة
،  يف العهدين القدمي واجلديدلفدية والكفارةدرسنا يف الفصل السابق معاين ا  

هذه املعاين ختتلف متاماً عن تلك اليت سادت يف الهوت العصر الوسيط وفكر وأثبتنا أن 
 اإلصالح، حيث سادت املعاين اليت حددا الثقافة السائدة يف اتمع اإلقطاعي حركة

التسليم اآلبائي لإلميان من  قدمويف هذا الفصل ن. طبقاً لتطور الفكر السياسي األورويب
 ، وسوف نرى مبا اللتعليم األرثوذكسي كما يقدمه القديس أثناسيوسلخالل دراستنا 

ء ال يعرفون على اإلطالق مفاهيم العصر الوسيط اخلاصة ذه يدع جماالً للشك أن اآلبا
 هذه الكلمات يف الالهوت الشرقي معاينالكلمات، وإمنا نرى انسجاماً ظاهراً بني 

لذا سوف نقدم للقارئ كلمات معلمنا القديس أثناسيوس . ومعانيها يف الكتاب املقدس
  .لكبري بني الشرق والغرب يتضح لنا الفَرق ا- باملقارنة فيما بعد -نفسه حىت 

 من كتاب جتسد الكلمة ٢٥أثبتنا نص الفصل من هذا الفصل يف املبحث األول 
وهو املوضع الذي يتعرض فيه القديس أثناسيوس هلذا املوضوع بالتفصيل، واستخلصنا 

ومن مث يف املبحث ". الفدية" الشرقي لـ الهوتمنه املبادئ الالهوتية اليت حتكم ال
 جبسده وماهيتها، وبالتايل تتوفر لنا االبن قدمها اليتا لطبيعة الذبيحة الثاين تعرضن

  .القاعدة املتينة لفهم موت الرب باجلسد والتعليم الشرقي عن اخلالص
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  املبحث األول
  

  "الفدية"
   ِمن كتاب جتسد الكلمة٢٥يف الفصل 

  

نةً إالَّ ألنه جاء لكي حيمل اللعنة اليت حلَّت علينا حنن، وكيف صار لع"
 ه مكتوببوسيلة قبول املوت الذي يتبع اللعنة؟ أي موت الصليب، ألن

، وأيضاً إذا كان موت )٢٣ : ٢١تث (ملعونٌ كل من علِّق على خشبٍة 
، )١٤ : ٢أف (الرب فديةً ألجل اجلميع، ومبوته، نقض احلاجز املتوسط 

إذا مل يكن لُألمم، فكيف دعانا ) دعوة اإلجنيل(وبذلك وصلت الدعوة 
قد صِلب؟ ألنه على الصليب وحده ميوت املصلوب، ويديه ممدودةٌ، 

 الرب موت الصليب؛ لكي ميد يديه، يد واحدةٌ إىل احتمللذلك 
، ويد أُخرى إىل اُألمم، لكي جيمع االثنني معاً يف )اليهود(الشعب القدمي 

 ميوت ا؛ لكي وقد قال هو نفسه هذا معِلناً الوسيلة اليت سوف. ذاته
 : ١٢يو(" يلَّ اجلميع إ عن األرض، أجذب ارتفعتوأنا إن "يفدي البشر

، وباإلضافة إىل ذلك، حيث أنَّ عدو جنسنا، الشيطان، قد سقط )٣٢
ِمن السماء، وجيول يف األماكن اليت هي أسفل السماء، وبالعصيان 

ب جاء ، ولكن الر)٢ : ٢أف(مياِرس سيادته على رفاقه ِمن الشياطني 
لكي يهزم الشيطان، ويطهر اهلواء، ويفتح طريقاً صاعداً إىل السماء كما 

، وقد مت )٢٠ : ١٠عب (قال الرسول ِمن ِخالل احلجاب، أي جسده 
هذا باملوت، وبأي موٍت ميكن أنْ حيدث كل هذا، إالَّ باملوت الذي 
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ب، ، ألنَّ من ميوت على الصلي"الصليب"حيدث يف اهلواء؟، وأنا أعين 
وكان الئقاً أنْ حيتمل الرب هذا، ألنه عندما رِفع . ميوت معلقاً يف اهلواء

طهر اهلواء ِمن حيل الشيطان، وكل ) علِّق يف اهلواء(على الصليب 
 : ١٠لو(" رأيت الشيطان ساقطاً مثل الربق"األرواح الشريرة قائالً 

افتحوا أيها الرؤساء  "، وفتح طريقاً صاعداً إىل السماء قائالً، أيضاً)١٨
، ومل يكن )٧ : ٢٣مز ("  أيتها األبواب الدهريةوارتفعيأبوابكم، 

 ألنْ تفتح له األبواب، ألنه رب الكل احتاجالكلمة نفسه هو الذي 
الذي ال يوجد جزٌء ِمن اخلليقة يغلَق أمام خالقه، وإمنا حنن كنا احملتاجني 

ا الربلَنمجسده يف إىل ذلك، حنن الذين ح through his own 
body جسده للموت عن اجلميع به مه عندما قَدأيضاً )جسده( ألن ،

  .)١٩٧- ١٩٥ص (" يفتح الطريق الصاعد إىل السماء

  مالحظات على نص القديس أثناسيوس
وهنا نالحظ على الفور أنَّ معلمنا اثناسيوس يف كالمه عن الفدية يضع   

  :يز ا الهوت الشرق، وهي حسب كلمات اثناسيوس نفسهاجلوانب اإلجيابية اليت مت
 مت فيه نقض احلاجز املتوسط، وفيه أيضاً متت مصاحلة فديةٌ إنَّ موت الرب -١  

 ملن فهو شخص جيود ويعطي. اُألمم مع اليهود؛ ألنَّ الرب مد يديه، يد لُألمم ويد لليهود
  .حيتاجون إىل العطاء

ى الصليب هزم الشيطان يف األماكن اليت سقط فيها، أي  عندما علِّق الرب عل-٢  
  .اهلواء ِمن حيل الشيطان، فهو رب السماء واألرض طهر: يف اهلواء، والعبارة اهلامة هي

  . مات الرب وفتح طريقاً صاعداً إىل السماء-٣  
وهنا املسيح هو شخص يعمل .  مبوته أعطى لنا نعمة الصعود إىل السماء-٤  

يوجد جزء من  مثناً يدفع لآلب، بل هو الوسيط والشفيع الذي الويعطي، وليس 
لقد غابت هذه احلقيقة عن فكر العصر الوسيط، وهي أن . اخلليقة يغلق أمام خالقه

، وعندما علِّق اخلالق على "خالق الكل وخملص اجلميع"املصلوب على الصليب هو 
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ب حسب نص الكتاب املقدس الصليب فقد أزال اللعنة، واللعنة هي هنا موت الصلي
  .)٢٣ : ٢١تثنية (نفسه يف 

هذه هي المعانِي األربعة التي ال يذآر النص غيرها، والتي ال  
.يجب أْن يضاف إليها آلمًة، أو حرفًا آخر لم يذآره القديس اثناسيوس  

  :إنَّ ما ذكره القديس أثناسيوس هو ذاته الذي نقوله يف صلواتنا اُألرثوذكسية  
وصرت لنا وسيطاً لدى ... ئن الذي كان الدائم إىل األبد أيها الكا"

القداس (.." اآلب، واحلاجز املتوسط نقضته، والعداوة القدمية هدمتها 
  .)الغريغوري

اليت متت على الصليب، ومبد يدي الرب هي ذات التعبري الطقسي " املُصاحلة"و  
السالم  قُبلة"، أو "السالم"ة يف ، وليس مبد اليد الواحداليدين القبطي القدمي الذي يتم مبد

وهدم العداوِة هو الفدية اليت حرر ا . ، واليت يعرفها أصغر مصلِّي يف الكنيسة"الرسولية
  .الرب اليهود واُألمم

 أما عن الطريق الصاعد إىل السماء واألبواب الدهرية اليت سوف تفتح -٢  
  . مناسبتنيلنا، فإن الصلوات القبطية حترص على ذكرمها يف

، وهو رجاٌء " .. هلا أبواب الفردوسافتح" صالة اجلناز عندما تصلِّي الكنيسة -أ
  .ال خييب يف موت الفادي الذي أزال كل العقبات ِمن أمام اإلنسان

 أما املُناسبة اُألخرى اهلامة، فهي صالة الِقسمة اليت تقال يف عيد القيامة، -ب
هذا الذي نزل إىل اجلحيم، ": ت آباء اإلسكندريةواليت تسطع كل حروفها بالهو

، فقد قدمنا الرب "أعطاهم قرباناً ألبيه رفع قديسيه إىل العال معه،.. وأبطل ِعز املوت 
مة اليت تبدأ يف مبوته عنا، وقيامته، وصعوده إىل اآلب قرباناً، وهي ذات التقِد

 أو أوشيٍة تقال عن الذين املعمودية عندما تتحول أوشية القرابني إىل صالٍة
 لقد صرنا "...املقدس السمائي، رائحة خبوٍر   على مذحبكاقبلهم"سوف يعتمدون 

  .)٢ : ٥أف (مبوت الرب ذبائح روحية يشري إليها الرسول بولس 
هذه هي قوة الفصح الذي أكمله الرب مبوته وقيامته؛ ألنه بدون هذه القوة   

ية تبدأ باملعمودية وتصل إىل قوا يف األسرار ويف احلياة يتعذر علينا أنْ نصبح ذبائح ح
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ولذلك يقول القديس اثناسيوس يف خطاب عيد الفصح عام . الروحية اُألرثوذكسية
  :.)اإلجنليزية يف الترمجة ٧الرسالة رقم ( م٣٣٥

انه يعمل دائماً يف جسده : كتب املُبارك بولس يقول إىل الكورنثيني"
، وليس هذا هو فخره هو وحده، وإمنا )١٠ : ٤ كور ٢(موت يسوع 

 علينا أنْ نتبع الرسول، وليكن هذا اخويتوهكذا حنن أيضاً يا . هو وحنن
 يف اشترك الذي -لقد قال داود . هو سلوكنا اليومي، وفخرنا الدائم

مات كل النهار، قد حسبنا مثل ِمن أجلك ن" يف املزمور -هذا أيضاً 
اآلن جيب أنْ يتحقق هذا فينا ال سيما يف ، و)٢٢ : ٤٤مز (" غنم للذبح
عندما نتذكر موت خمُلِّصنا؛ ألنَّ كل من تشبه به يف ) الفصح(أيام العيد 

موته، يصري حاراً يقظاً يف ممارسة الفضائل، وقد أمات أعضائه اليت على 
 .. )٢٥ : ٥غال (األرض، وصلَب اجلسد وكل شهواته، وحييا يف الروح 

تكلماً عن النعمة اليت نناهلا ِمن املعرفة؛ ألنَّ من أقام ويضيف الرسول م
  ".)١٣ : ٤ كو ٢(يسوع، سوف يقيمنا مع يسوع، ويقدمنا له معكم 

مناسبةٌ يتسلل منها الفكر األريوسي " الدين"مثل " الفديةُ"هكذا ال تصبح   
مخلٍِّص القدمي لكي جيعل الرب يف وضٍع أقل ِمن وضع اآلب، أو ِحيطُّ ِمن كرامته ك

ميلك هو ذات حياة اآلب وإرادته، أو حيوله من أُقنوٍم إىل مثن يدفع لآلب؛ ألنه هو 
  .واآلب حياة واحدة، إرادة واحدة، وجوهر واحد

  ":الفدية"املبادئ الالهوتية اليت جيب أنْ نفسر ا 

  اخللق من العدم: أوالً  
، )١٤١ : ٣فصل ( through his own Word بكلمته ِمن العدم، ٍءخلق اهللا كل شي  

 يسوع املسيح ربنا وبالتايل، ابنه أي صورته،وبالكلمة أيضاً أعطى البشر نصيباً يف 
 هي ِمن خالل الكلمة، وهي كما - بشكل خاص -فعالقة اخلليقة باهللا واإلنسان 

هذا يضعنا أمام أهم املبادئ اخلاصة بعالقة اإلنسان باهللا، فهو . ذكرنا سابقاً عالقة نعمة
 اإلنسان، حيصل على نعمٍة ِمن اآلب ليكون على صورة اآلب أي اإلبن الكلمة، أي
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  :فاإلنسان منذ البدء يتصل باآلب ِمن خالل. االبنوكل هذا يتم بواسطة 
  . الصورة اإلهلية، كنعمٍة-أ  
 كوسيٍط بني اآلب واخلليقة، والبشر الذين صاروا عاقلني بفضل االبن -ب  
  .أو الكلمة، االبن يف قوة اشتراكهم
يستطيع من خالل كصورة اهللا، ويدرك كيانه اإلنسان يتصور عندما يتصور و  

، ويشبه القديس اثناسيوس كيان اإلنسان معرفته لذاته أن يدرك االبن الكلمة خالقه
 اليت تنعكس عليها احلقيقة )٢١ : ٨الرسالة إىل الوثنيني فصل ( mirrorالعقلي، بأنه يشبه املرآة 

احلقائق اخلاصة باهللا واخلليقة، وعندما يراها اإلنسان داخلياً، يدرك ِمن هذه الرؤية أو 
 ِمن الرسالة إىل ٣٤حقيقة عالقته باهللا، وهذا ما يؤكده القديس اثناسيوس يف فصل 

  :الوثنيني حينما يقول
" ِلقعلى صورة اهللا وحسب شبهه، وهكذا عندما ختلع، أو ) اإلنسان(خ

دنس اخلطية اليت تدنست به، وتظل نقيةً، وحتفظ ما يف تطرد النفس كل 
تستطيع أنْ تتأمل الكلمة كما يف فق تستنري باحلالصورة فقط، عند ذلك 

مرآٍة، فترى فيه صورة اآلب، وترى فيه اآلب نفسه الذي املُخلِّص 
  .)٩٥ : ٣٤(" صورته

وهي  بالشفيع أو الوسيط، االبنهذا هو ما جيعل القديس اثناسيوس يصف   
 هو االبنهنا جيب أالَّ ننسى باملرة أنَّ .  الكتاب املقدساستعملهاذات األوصاف اليت 

. الوسيط كخالٍق، وهو الذي خيلق مع اآلب، وبه تقوم اخلليقة، أي تبقى يف الوجود
 سابقةً على جتسده، صار ِمن الضروري )أي عالقته باخلليقة وباآلب( االبنوألنَّ وساطة 
 وجتسده وموته وقيامته، إمنا االبن ءجميم الفداء على هذا األساس املتني؛ ألنَّ لنا أنْ نفه

  . يف عمله كوسيٍطاستمرارهو 
  العالقة اخلاصة بني اهللا واإلنسان: ثانياً  
 باإلنسانية عالقة خارجية، بل هي عالقةٌ كيانية بني من االبنمل تكن عالقة   

هللا، أي بني األصل وهو الكلمة، والشبه أو هو صورة اهللا ومن خِلق على صورة ا
هذه عالقة نعمة، ال تسمح لإلنسان أو اخلليقة أنْ تبقى يف حالة . الظِّل، أي اإلنسان
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  . يعين عودة كل املخلوقات إىل العدماالنفصال عن اهللا؛ ألنَّ انفصالعزلة أو 
 جتسد وقد أفاض القديس اثناسيوس يف هذا املوضوع يف الفصول اُألوىل ِمن  
 متعمد ألنْ اختياروعندما سقط اإلنسان كانت بشاعة السقوط تتمثل يف أنه . الكلمة

 جعل اإلنسان يفَضل ذاته االختيارهذا . يكون اإلنسان أي شيء آخر غري صورة اهللا
، فسقط يف قبضة املوت "صورة لذاته"إىل " صورة اهللا"على اهللا، وبالتايل حتول ِمن 

؛ ألنَّ اإلنسان الذي أتى ِمن العدم ال ميكنه أنْ يبقى كصورة هللا إالَّ بالنعمة، والفساد
فإذا رذل النعمة وفَضل ذاته على نعمة اهللا، فهو يفقد قوة احلياة، ولذلك فعندما كان 
الكلمة يف البشر، فإن التحلُّل الطبيعي اخلاص بالطبيعة اإلنسانية، كان ال ميكن أنْ ميس 

 اإلنسان أنْ يكون صورةً لنفسه، فإنَّ العودة إىل اختار، أما وقد )١٤٥ : ٥فصل (البشر 
  .العدم أو املوت كانت هي األمر الطبيعي، بل النتيجة احلتمية للخطية

  بقاء نعمة اهللا رغم سقوط اإلنسان: ثالثا  
ورغم سيادة املوت على اإلنسان ظل .  اهللا اإلنسانَ رغم سقوطهحِفظَ  

وهنا حيفظ الشرق تعليم الكتاب املقدس الذي ال .  بسبب رمحة اهللاإلنسان يف الوجود
يذكُر باملرة أنَّ اإلنسان فَقَد عالقته باهللا متاماً، وإمنا ظل على عالقٍة باهللا يسود فيها 

كان اإلنسان، بل اإلنسانية كلها . املوت على اإلنسان، وينتظر اهللا أنْ خيُلِّصه ِمن املوت
 )يبقى يف الوجود(الذي فيه يقوم " الوحيد ربنا يسوع املسيح االبن حمفوظةٌ ِمن العدم يف

 وإذا كانت كل األشياء حمفوظةً مبا فيها اإلنسانية الساقطة، حتتم )١٧- ١٥ ١كو (" الكل
، وإنَّ العالقة اليت اإلهليةعلينا أنْ نقول إنَّ اإلبقاء على اإلنسان كان أول مظاهر الرمحة 

؛ ألنَّ اإلنسان خملوق والروح القدس واآلب باالبنس عالقته شوهها اإلنسان كانت مت
  . هو الوسيطاالبنعلى صورة اآلب، أي الكلمة، وألنَّ 

  حتديد اخلطية والشر: رابعاً  
 القديس اثناسيوس حتديداً دقيقاً للخطية والشر معروف عند كل اآلباء استعمل  

عقل اإلنسان، وهذا جيعل وجود مبا فيهم أوغسطينوس، وهو أنَّ اخلطية ِمن اختراع 
هنا جيب أنْ نترجم .  من اهللاستمراريةاخلطية وجوداً إنسانياً حبتاً ال ينال أي بقاء أو 
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نص الرسالة إىل الوثنيني، الفصل الرابع، ألنَّ كلمات معلمنا اثناسيوس تفتح لنا اآلفاق 
  :الشرقية اُألرثوذكسية الروحية لفهم اخلالص بشكٍل سليم

ألنَّ ) موجود(واخلري كائن . ، أما الشر فهو عدم)كيان( له وجود اخلري"
 اختراعله ما مياثله يف اهللا الكائن، أما الشر، فهو عدم؛ ألنه ِمن 

  .)١١ : ٤(" اإلنسان
فاخلري ينال عناية وحفظ اهللا؛ ألن اإلنسان املخلوق على صورة اهللا عندما ينمو   

، وبالتايل حيمل )٤: جتسد الكلمة فصل(به خبالقه وحييا مثل اهللا يف اخلري والصالح، إمنا يتش
معه إىل اهللا الكون كله ِمن خالل منو عالقته باهللا صاعداً حنو اهللا، ومعه كل اخلليقة 

، لكن دخول الشر حبيلة الشيطان )٤الرسالة إىل الوثنيني فصل ("  حنو اهللاباالنعطاف"متجدداً 
فساد يسود على اإلنسان، وهو ما حيصر مشكلة الشر يف جعل املوت والشيطان وال

  . نرى أنَّ الشر غريب على الطبيعة اإلنسانية- بشكل خاص -هنا . اإلنسان ويف كيانه

  الشرقي والفدية يف الهوت الغربتسليم اآلبائي ال
 هو الوسيط، وأنَّ عالقة اخلليقة مع اهللا هي ِمن خالل االبنإذا تذكرنا أنَّ   
وأنَّ تشوه هذه العالقة هو تشوه لعالقة اإلنسان بالكلمة وباآلب، أدركنا أنَّ الكلمة، 

الالهوت الشرقي ال ميكنه أنْ يقع يف ذات اخلطأ الذي وقع فيه الغرب يف العصر 
الوسيط حيث خلق صورةً عن اهللا ال أساس هلا يف الكتاب املقدس، وال يف كتابات 

 دفع فدية لآلب، أو أرضى مطالب العدل، وقدم البنا بأنَّ االعتقاداآلباء وتقوم على 
هذا التصور هو شرح ساذج . لآلب فديةً هدأت غضبه وجعلته يرضى عن اإلنسان

م، مث تطور بعد ١١٠٢ ِمن أنسلم ابتداًءقدمه أساتذة الالهوت منذ العصر الوسيط 
وميكن ملَن يدقق . يذلك حىت ساد على الفكر الغريب الربوتستانيت أكثر ِمن الكاثوليك

  .الكثري من األخطاء.يف هذه الفكرة أنْ يلمح على الفور

  األخطاء الالهوتية يف تعليم العصر الوسيط
، وهو أمر ذو داللة هامة؛ ألنَّ االبن جتاهل عالقة اخلليقة باآلب ِمن ِخالل -١  



 ٢٢٣

  .، وليست قاصرةٌ على اآلب وحدهواالبن خاصةٌ باآلب اإلهليمطالب العدل 
  ٢-س أيضاً،  إنكار أو جتاهل أنَّ مطالب العدل اإلهلي هي خاصة بالروح القد

الذي مل يعد له دور واضح يف الهوت الغرب، وال يف موضوع اخلالص بعد عصر 
األمر الذي يتناقض مع عمل الروح القدس، أو روح الرب يف . أوغسطينوسالقديس 

مللوك، ويقود شعب اهللا، ويعطي املواعيد، األنبياء يف العهد القدمي، والذي كان ميسح ا
وحيفظ حياة اخلليقة حسب كلمات قانون اإلميان النيقاوي اليت تلَخص عمل الروح 

س  نعم"س يف عبارٍة واحدٍة القده روح "الرب احمليينؤمن بالروح القدوحميي ألن ،فهو حي ،
  .)٣٠ : ١٠٤مزمور (احلياة وقوا 

خر أخطر مما سبق ميس عقيدة التوحيد، أو وحدانية  مث هناك جتاهلٌ آ-٣  
 والروح القدس هم جوهر واحد، ال جيوز فيه واالبنجوهر الالهوت؛ ألنَّ اآلب 

وقد عبر .  أو التجزؤ، ال ثالثة جواهر كل منها له إرادة خاصة مستقلةاالنقسام
 اليت رد فيها على القديس اثناسيوس عن هذه احلقيقة يف دقٍة متناهيٍة يف املقاالت

 -  إذا كنا نعتقد بالواحد يف الثالوث -الهوت اهلرطقة األريوسية، وبالتايل يتعذر علينا 
كل هذه ..  قدم فديةً لآلب االبن، أو أنَّ االبنأنْ نتصور أنَّ اآلب قَِبلَ فديةً ِمن 

 الذي مل يصب مبرٍض - يقدم الدواء، والعالج للخالق االبنالتصورات الساذجة جتعل 
 إىل الدواء واحلياة وعدم الفساد، وهو ما جاء احتاج وينسى اإلنسان املريض الذي -

  .به الرب بتجسده وموته
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  املبحث الثاين
  
  مة والفديةالذبيحة والتقِد

  يف كتابات القديس أثناسيوس

  

  استعمالوهو حيرص على . م ذاته ذبيحةًيؤكِّد القديس اثناسيوس إن الرب قد 
ذات مفردات العهد اجلديد، أي أنه مثل اآلباء الرسل ال يذكر مطلقاً أنه قُدم ذبيحةً 

فكيف فهم . لآلب نيابةً عن البشرية، وهي الفكرة الشائعة يف العصر الوسيط
  :يةأثناسيوس موت الرب على الصليب من خالل كلمة ذبيحة، أو تقدمة، أو فد

   ذبيحةٌ بال عيب-١
رفع (قُدم ذبيحةً بال عيب، وقدم جسده للموت، وفوراً أباد املوت "

 : ٩جتسد الكلمة (" ِمن كل الذين يشبهونه، ألنه قدم ما مياثلهم) املوت
١٥٥(.  

والنص يؤكد أنَّ الرب قَدم ذبيحةً ال يذكر اثناسيوس أنها لآلب، وإمنا يذكر   
لموت لكي يرفع أو يبيد املوت عن أقران الرب، أو من مياثلهم إذ قدم أنَّ التقدمي ل

وتقدمي الرب جسده للموت، ال يعين أنَّ هناك شخص . الرب جسداً مماثالً ألجسادهم
 املوت يف جسد الرب حىت ميكن إبادتهاحتواُء املوت، ولكن ذلك يعين امسهكائن .  

 أي أنه ال يأخذ ِمن مفردات والقديس اثناسيوس ال يذكر نوع الذبيحة،  
ما إذا كانت هذه ذبيحة خطية أو   الطقسي، أواالسموأمساء الذبائح يف العهد القدمي 

بل ذبيحة فقط، وهو كما سنرى أحد املعاين اجلديدة اخلاصة بالذبيحة اليت مل . اخل... 
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 الرب لكي حيول ةٌ أو صعيدةٌ يقدمهامترد يف العهد القدمي، إا ذبيحةٌ حرةٌ، وتقِد
  .اإلنسانية ذا التقدمي إىل حياٍة جديدٍة

  ذبيحة جسده-٢
يعود القديس اثناسيوس إىل ذات الفكرة يف الفصل العاشر يف جتسد الكلمة،   

ويؤكِّد ِمن جديد أنَّ الرب نزع املوت وأباده بواسطة جسده، أو حسب كلماته 
مث يقتبس .  هو تقدمي حرπροσφοραςاين ، والفعل اليون"بتقدمي جسده اخلاص"الدقيقة 

  : ويعلِّق عليه قائالً)١٠ : ٢عب (نص 
 الكلمة الذي خلق البشر منذ البدء هو  اهللاإن هذه الكلمات تعين أنَّ"

الفساد الذي حالة البشر ِمن ب وحده وليس آخر قادر على أن جيئ
جل ذبيحٍة وأنه ِمن أ. أصام، سوى اهللا الكلمة الذي خلقهم ِمن البدء

  "اختذه جسده الذي ذاتهكل، قَدم الكلمة أو عن التقَدم ألجل الكل، 
  .)١٥-١٤ : ٢عب (مث يدعم اثناسيوس شرحه بالعبارة املشهورة يف   

، حىت أيضاً هو فيهما اشتركإذ قد تشارك األوالد يف الدم واللحم، "
ميع الذين باملوت يبيد الذي له سلطان املوت، أي الشيطان، وحيرر اجل

  ".بسبب اخلوف ِمن املوت كانت كل حيام حتت العبودية
  :وهكذا يشرح اثناسيوس ماذا يعين بكلمة ذبيحة  

بذبيحة جسده وضع اية لناموس املوت الذي ساد علينا، وجدد لنا "
 : ١٠فصل ("  احلياة بالرجاء يف القيامةαρχην ξωηςبداية، أو أصل 

١٥٨- ١٥٧(.  
 ١٥-١٤ : ٢ ذبيحة تبيد املوت حسب نص العربانيني وذبيحة جسده هي  

وهنا ال جيب أنْ خنوض حرباً كالميةً أو لغويةً . وحسب كلمات القديس اثناسيوس
، أو "عنا" القديس اثناسيوس، وهل هي استخدمهاعن املعىن الدقيق للمفردات اليت 
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بني ألجلنا وعنا مل حول الفروق اللفظية ، فاجلدل اللغوي )١(؟"عنا نيابة"، أو "ألجلنا"
، وبالتايل جيب البحث اإلصالحالالهوت املسيحي إالَّ أثناء وبعد عصر حركة يظهر يف 

، وذلك قبل البحث عن االستخدامعن األسباب الالهوتية والتارخيية اليت أدت إيل هذا 
  .األسباب اللغوية، وسوف نرى ما هي األسباب الالهوتية اليت قدمها اثناسيوس

  جل اجلميع ذبيحة أل-٣
فوق : يقدم اثناسيوس هذا الشرح مؤكِّداً حضور الكلمة يف كل اخلليقة  

عرض . عمق يف اجلحيم. أسفل يف التجسد. فوق يف اخلليقة. وأسفل وعرض كل شيء
  .يف العامل كله
لذلك السبب، مل يكمل الذبيحة عن .  ِمن معرفة اهللامتألكل شيء قد "

ولكن .. ، ويقدم جسده للموت مقيماً إياه الكل مبجرد جميئه مباشرةً
اليت جتعله ) اآليات(بواسطة جسده جعل نفسه منظوراً وأعطى العالمات 
وبطريقتني أشفق . معروفاً، ليس كإنساٍن فقط، بل اهللا الكلمة أيضاً

  .)١٧٣ : ١٦فصل ( "أوالً أباد املوت، وثانياً جددنا: املُخلِّص علينا بتجسده

  ؟"ذبيحة عن الكل"قديس اثناسيوس بتعبري ماذا يعين ال
  :؛ ألنهدقيق له أكثر من داللةً، هو تعبري "ذبيحةً عن الكل"تعبري إن   
، أي مشولية  يؤكِّد أنَّ موت الرب هو ِمن أجل اجلنس البشري كله:أوالً  
  .اخلالص

ين  إمنا تع،"ألجل" أو ،"عن" أياً كانت ترمجة الكلمات اليونانية، فإن :ثانياً  
بكل ِدقٍة املعىن الالهويت املتكرر والظاهر على كل صفحة ِمن صفحات كتاب جتسد 

  :الكلمة، وهذا املعىن الالهويت جيب حصره فيما يلي

                                                           
". بدالً عن"، أو "نيابةً عن"ال تعرف اللغة اليونانية اخلاصة بالعهد اجلديد، وال الترمجة العربية للعهدين كلمة ) 1(

  .ووجود هذه التعبريات يف الكتب العربية، هو نقلٌ عن اللغة اإلجنليزية حتديداً



 ٢٢٧

 عجز اإلنسان عن حترير نفسه ِمن الفساد الذي نشب أظفاره يف اجلنس -١  
  .البشري

ميوت  عجز اإلنسان عن اإلفالت من، أو مقاومة املوت، فهو ضعيف -٢  
  .دون أنْ يقوى على العودة إىل احلياة، وميوت دون إرادته

،  علي أنْ ميوت- خلق كل األشياء ِمن العدم - قدرة الكلمة كخالٍق -٣  
  .ويقوم من املوت

  :ويضع اثناسيوس التعليم املسيحي يف شكل سليم وواضح هكذا  
  .الفساد ال ميكن إبطاله إالَّ باملوت  
  .الكلمة غري قابٍل للموت  
  .أخذ جسداً قابالً للموت  
  .ميوت عن اجلميع  
  .؛ ألنه الكلمة الذي هو فوق اجلميع)1(يظل فوق املوت   
  .)٩ صلف( يوِقف أو يضع اية لناموس املوت / يبيد املوت / وبالتايل يبطل املوت   
 أنْ حيتوي املوت، أو استطاع وألنَّ الكلمة هو خالق اإلنسان ِمن العدم، -٤  
وال داعي ألنْ نعيد تكرار التشبيهات اليت .  اثناسيوس يقابله يف جسدهكما يقول

قدمها القديس اثناسيوس عن صراع الرب ضد املوت، ولكن يكفي أنْ يتذكر القارئ 
  .إنَّ إبادة املوت هي املعىن السائد يف املقاطع الثالثة اليت قدمناها حىت اآلن

لمة يف مواجهة ضعف اإلنسان، تعين قوة الك. اخل ... "عن" أو ،"ألجل"إذن   
يقابل أن فالكلمة يقدر على . اإلنسانوسلطان الكلمة على كل شئ يف مواجهة عجز 

  .املوت باحلياة؛ ألنه هو احلياة
، سوف نعاجلها عندما االبن وتبقى نقطةٌ هامةٌ وهي اخلاصة بوساطة -٥  

، قبل أنْ تكون خاصة ندرس املقاالت ضد األريوسيني؛ ألنها خاصةٌ بأُلوهية املخلِّص
  .بتجسده، ولذلك سوف نؤجل شرحها

                                                           
ه يصبح حتت سلطان يظل فوق املوت ألنه قدوس وبال شر، أما إذا وقف أمام اآلب كخاطئ، فإن) ١(

  .حاشا!!!...املوت
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   الذبيحة وهيكل جسده-٤
، أي جسده للموت لكي "هيكله" بل أيضاً - ليس فقط الذبيحة -قدم املخلِّص   

. )١٨٣ : ٢٠فصل (حيرر البشر ِمن التعدي األول، ولكي يظِهر نفسه أعظم ِمن املوت 
لكل؛ ألنَّ املوت عام وِمشل الكل، ولكن اجلديد هو تقدمي ومرةً ثانيةً نرى الذبيحة عن ا

واهليكل عادةً ال يقدم يف ذبائح العهد القدمي، وإمنا الذبيحةُ فقط، ولكن اثناسيوس . اهليكل
الذي يعرف أسفار الكتاب املقدس جيداً، يدِرك أنَّ تقدمي جسد الرب للموت هو إبادة 

. وسائر الفرائض املوسوية اليت نص عليها العهد القدميللهيكل القدمي، أي هيكل سليمان 
وهكذا حيرص اثناسيوس يف رسائل الفصح أنْ يظِهر هذا املعىن اهلام الذي ال يعاجله يف 

 ِمن ابتداًء الظِّالل واحنسارجتسد الكلمة؛ ألنه يف كل رسالة تقريباً يؤكد زوال الرمز 
ولكنه بشكٍل . ي يظهر يف معظم الرسائلل الفصح الذ إىل مح)١رسالة رقم (األبواق 

 تعين اية عبادة )١(" قد أُكِمل" إن عبارة )م٣٢٩عام (خاص، يؤكِّد يف الرسالة األوىل 
 وهكذا مضت )٥٠٩ ص ٨فقرة رقم ("  املذبح، وانشق حجاب اهليكلانكسرقد "موسى كلها 

دة، ويعيد اإلنسان إىل ما الظِّالل عندما سلَّم الرب هيكله للموت لكي يؤسس احلياة اجلدي
ومن  .اإلهليةكان عليه قبل السقوط، بل وبنعمٍة أعظم، وهي نعمة الشركة يف الطبيعة 

 يتحدث اثناسيوس عن زوال )٢٩رسالة رقم ( ٣٥٧الشذرات الباقية ِمن رسالة الفصح عام 
ه، هيكل سليمان، ولكن ِمن الضروري يف الوقت احلاضر أنْ نرى أنَّ تعبري تقدمي هيكل

 اثناسيوس أن يظِهر لنا )٢٠ : ٥(وهو تعبري يعتمد على عبارة الرب نفسه يف إجنيل يوحنا 
يستخدم هذا التعبري لإلعالن عن احملبة اإلهلية؛ ألنَّ اهللا كان يظِهر جمده يف هيكل العهد 

  :القدمي، بينما صار الصليب عرش احملبة اإلهلية والنور الذي يعِلن اهللا بشكٍل بارٍز
ألنه اآلن قد أقام الصليب، وبذلك اارت الوثنية، وذه العالمة رب "

تقدم له العبادة، وبه .. واملسيح وحده . منهزمةً كل القوات الشيطانية
 بأنَّ ِمن صعد على االعترافوأنْ ال خيجل اإلنسان ِمن .. يعرف اآلب 

                                                           
ألنه دفع الثمن " قد أكمل: "طبعاً هذا خيتلف جذرياً عن املعىن الشائع عند طوائف الربوتستانت بأن الرب قال) ١(

  . األقباط األرثوذكس املعاصرين اإلكلريوس منبكل أسف ما نقرأه يف كتابات بعضوقدم الفدية لآلب، وهو 
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  .)٥ : ١لوثنيني الرسالة إىل ا(" الصليب هو كلمة اهللا، وخملِّص العامل
  :وقبل ذلك خيصص اثناسيوس الكالم عن الصليب، ويقول  

 بالصليب، ولكنهم ال يرون إنَّ قوته متأل العامل، يستهزئونإنَّ الوثنيني "
املرجع (" وإننا به صرنا نعرف اهللا؛ ألنَّ هذه املعرفة قد أُعِلنت يف الصليب

  .)٣ : ١السابق 

أنقذتنا مبعرفة : "قسمة سبت الفرحوهو ذات املعىن الذي تؤكده صالة   
  "...صليبك

   ذبيحةُ حياة-٥
  :يؤكد القديس أثناسيوس هذا املعىن اهلام، فيقول

 عن اجلميع، لذلك تموألنه احلياة وكلمة اهللا، وألنَّ املوت جيب أنْ ي"
وعندما حدث املوت، .  أعطى جسده القوة-  وألنه احلياة والقوة - 
اليت قدمها اآلخرون، ومل يسع هو إليها لكي ) املناسبة( الفرصة اختذ

ألنه مل يكن ِمن الالئق أنْ ميوت الرب باملرض، وهو . يكمل الذبيحة
، ولكن )وال بالضعف أو الشيخوخة.. (الذي شفى أمراض اآلخرين 

ملاذا مل يوِقف أو مينع املوت كما فعل مع املرض؟ ألنه هلذا السبب أخذ 
ومل (الالئق أنْ يتفادى املوت حىت ال مينع القيامة جسداً، ومل يكن ِمن 

وذلك ألنه مات فديةً عن ) ميت الرب باملرض، أو اجلوع ألنه الكلمة
) جبسده( ألنه قام )٣١ : ٢أعمال (" مل ير فساداً"إالَّ أنه . اجلميع

آخر، بل جسد من هو ) شخص(كامالً، ألنَّ اجلسد مل يكن جسد 
  .)١٨٩- ١٨٧ : ٢١فصل (" نفسه احلياة

 ناتج عن املضمون اختيار، هو "ذبيحة حياة" عبارة، أو عنوان اختيارويالحظ إن   
وجيب أنْ نتوقف عند ثالث كلمات هامة خاصة . الواضح ملَن هو نفسه احلياة، وقد مات

  .بالذبيحة
، وهنا املوت هو الذي يكمل تقدمي الرب؛ ألنَّ اثناسيوس "يكمل الذبيحة" -١  



 ٢٣٠

  .يؤكد أكثر ِمن مرة أنَّ الرب قدم جسده للموت
، وحيصر اثناسيوس معىن الفدية يف تقدمي الذبيحة إلبادة "مات فديةً عن اجلميع" -٢  
  .املوت

، وهو مصدر حياة كل "اجلسد الذي مات هو جسد الكلمة الذي هو نفسه احلياة" -٣  
  .، وهو بذلك فوق املوت وأقوى من املوتالكائنات
العناصر الثالثة ال تظهر باملرة يف الهوت العصر الوسيط، وال يعرفها هذه   

 الذي وضع أساس أوغسطينوسأنسلم، وال مارتن لوثر، وِمن قبل كل هؤالء القديس 
  .الالهوت املدرسي، دون أنْ يعلم أنه كان ميثل نقطة حتول بني الشرق والغرب

   أكمل الذبيحة-٦
 قدم جسده لآلب، ولكنه االبنسيوس يذكر أنَّ  صحيح أنَّ القديس اثنا-١  

 باآلب يف املقاالت اليت االبنوسوف نناقش عالقة . يؤكد إيضاً أنه قدم جسده للموت
 جسده يف االبنيكفي اآلن أنْ نالحظ أنَّ تقدمي . يرد فيها اثناسيوس على األريوسية

 دئة غضب اآلب، أو إىل كل كتاب جتسد الكلمة ال يشري ِمن قريٍب، أو بعيد إىل
كل هذه املعاين غري واردة باملرة يف نصوص القديس . دفع الثمن، أو إرضاء العدل

  .اثناسيوس، وال جيب أنْ تفرض عليه
 وإكمال الذبيحة باملوت كما نرى هو يف الواقع إبطال املوت وإبادته -٢  

  . على املوت وإزالتهاالنتصارلكي تصبح ذبيحة احلياة هي 

  يحة والفدية الذب-٧
، ألنها تعين هنا حترير اإلنسان، "فدية" ال جيب أنْ خنُطئ يف فهم كلمة -١  

 شيئاً سوى - ِمن خالل ما عرضناه ِمن نصوص- لآلب، وال تعين اعتباروليس رد 
 ال يعين سوى حترير اجلسد ِمن ١٨٩ : ٢١الذبيحة؛ ألنَّ املعىن كما رأيناه يف فصل 

 إالَّ ١٠ : ١٥مزمور و - ٣١ : ٢أعمال  اثناسيوس نص قتبساالفساد، وإالَّ فلماذا 
  .لكي يؤكد أنَّ الفدية هي عتق، وحترير جسد أو طبيعة اإلنسان ِمن املوت



 ٢٣١

 ولكي نتأكد ِمن أننا على صواٍب ِمن تفسري الفدية كجانب أساسي هام -٢  
 : ٢٥فصل ( الذبيحة، علينا أنْ نتذكر ما يذكره اثناسيوس عن الفدية يف فاعليةيشرح 
 وهو )٣١ : ٢ وأعمال ١٠ : ١٥( حيث يضع اثناسيوس نصاً آخر غري نص مزمور )١٩٥

 ارتفعتوأنا مىت "كما يستخدم بعده مباشرة نص " نقض احلائط أو احلاجز املتوسط"
 وهنا يتداخل معىن الفدية والذبيحة، )٣٢ : ١٢يوحنا (" عن األرض أجذب إىل اجلميع

ا أردنا أنْ نقدم تفسرياً شامالً ألثناسيوس وجب علينا  يف اآلخر حىت أننا إذكٍل
االهتمام باملعاين املتداخلة وعدم فصلها بطريقة وأسلوب الالهوت املدرسي الذي شوه 

وهنا قلما جند يف .  املصلوب ألجلنا ِمن أجل إثبات نظرية أو فكرة معينةاالبنعمل 
ألجل نفسه، وإمنا  ليس أمل باملوت،ت"الهوت العصر املدرسي عبارة مثل عبارة اثناسيوس 

 هكذا رد إلينا موت الرب على الصليب .)٢١٧ : ٣٤فصل (" ِمن أجل خلود وخالص الكل
هل جيب هنا أن حناكم القديس أثناسيوس نفسه أمام . اخللود الذي فقدناه باخلطية

  !!امع املقدس ألنه علَّم ذه احلقائق الرسولية؟

  وت جسد من هو احلياة الذي ال ميوت موت الرب باجلسد، هو م-٨
يبدو أن التعليم عن موت الرب باجلسد صار غامضاً عند الذين يرتدون ثوب   

األرثوذكسية وهم عنها معِرضون؛ ألنه إذا كانت الذبيحة قد أُكملت مبوت الرب، 
  .ه قَِبلَ ما ال خيصه، وال ما ال ينتمي إلي- وهو احلياة -صار ِمن الواضح أنَّ الرب 

ا فيه الكفاية أنَّ الرب مل ميت على الصليب موت اخلطاة، ومل مبلقد شرحنا   
لموت سلطان عليه، بل العكس هو الصحيح، لقد مات ألنه هو احلياة، وهو ل كني

بذلك الوحيد الذي يقدر على إبادة املوت، وقد شرح القديس اثناسيوس هذا يف جتسد 
  .ئحه إشفاقاً على القارالكلمة بشكل وافر، وهو ما ال نعيد شر

  كيف جيب أن نفهم موت الرب باجلسد؟
 سلطان وقدرة الرب، بل يؤكد أنَّ - فقط -إنَّ موت من هو احلياة ال يؤكد   

التحول العظيم يف طبيعة ناسوت املسيح قد حدث يف الصليب، وصار أحد مثار 



 ٢٣٢

  :الصليب اليت توهب لنا
  .صار اجلسد بال فساٍد*   
   *غري قابٍل لألملصار اجلسد .  
  .صار اجلسد خالداً وقاهراً للموت*   

هذه هي طبيعة عمل من هو احلياة، وهو ما ال جيب أنْ يتحول ِمن نقلٍة   
، ابنهخطرية، وتطوٍر يف تاريخ ومصري اإلنسانية إىل مكاسب حصل عليها اآلب مبوت 

.  ِمن الفساد واملوتألنَّ اخلالص ليس خالص اهللا ِمن مشكلٍة ما، بل خالص اإلنسان
وجيب أنْ يبقى اخلالص هو .  هو احملتاج، وليس اهللا الذي ال حيتاج ألحدواإلنسان

  . لآلب لكي يرتع عنه غضبهاالبن، وليس عطية ابنهعطية اهللا اآلب يف 

  التعليم األرثوذكسي عن اخلالص
اخلالص شركة يف املسيح وباملسيح؛ ألن املسيح جاء لكي ينقل تاريخ   
انية ِمن القرب إىل تاريخ ال ينتهي، وهو مواطنة السماء، ولكي حيول اإلنسانية ِمن اإلنس

الفساد إيل عدم الفساد، ولذلك أصبح ِمن الضروري أنْ ندِرك أنَّ األسرار الكنسية، 
. ، هي عطايا وشركة يف املسيح وباملسيحواإلفخارستياوبشكٍل خاص املعمودية 

ا حدث، بل ممارسة فعلية مياِرس فيها املسيح قوته ويصبح اخلالص ليس ذكرى عقلية مل
وسلطانه اإلهلي، ويعطي حياته كنعمٍة لنا، وبدون هذا اإلميان تتبدد كل عطية ونعمة، 

بدون الشركة يف الهوت ويف ناسوت املسيح وصلبه وقيامته والهوته يتعذر : بل نقول
بح املسيح قوة احلياة اليت تعرب وهنا يص.. أو حىت نصلي " نتناول"، أو "نعمد"علينا أنْ 

 ألا ا نكتفي اإلجنيل،عنها الليتورجية بشكل واضح وبكلمات قاطعة يف أُوشية 
  :حتتوي كل شئ
أنت هو حياتنا كلنا، وخالصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفائنا كلنا "

  ."وقيامتنا كلنا
  هو شركة يف موت الرب وقيامته اخلالص

  وجتديد للطبيعة البشرية



 ٢٣٣

  دسالفصل السا
  

نين، والثمالد  
  الكتاب املُقدس حسب أسفار

  وشرح اآلباء
  

الدين والثمن، كلمتان تستخدمان بوفرة يف الشروح املختلفة لتدبري اخلالص،   
 كلٌ ِمن آباء استخدمهماوكال الكلمتني وردتا يف الكتاب املُقدس، وكالمها أيضا 

رفما هو معين هاتني الكلمتني يف الكتاب املقدس، اح حركة اإلصالح، الكنيسة، وش
وعند آباء الكنيسة، وغريهم؟ سوف نعاجل ذلك يف مبحثني، خيُصص األول منهما 

  :، وذلك على النحو التايل"الثمن"، والثاين لكلمة "الدين"لكلمة 



 ٢٣٤

  املبحث األول
  

  Οφειλωالديـن 

  

  تقسيم
 يف الكتاب املقدس، حيث "دين"نعرض يف فرع أول للمقصود بالكلمة   

نستعرض كيف عبر العهد القدمي عن معىن هذه الكلمة، كما نعرض للمعىن يف العهد 
ومن مث يف فرع ثان نعرض . اجلديد وذلك من خالل كثري من التطبيقات والنصوص

ملعىن الكلمة عند اآلباء وذلك من خالل التعرض لبعض نصوص اآلباء، وهو ما 
 أن اهلوة ال تعبر بني مفهوم الكلمة يف الكتاب املقدس وعند يكشف لنا يف النهاية

اآلباء، وبني مفهومها يف الهوت العصر الوسيط وفكر حركة اإلصالح، األمر الذي 
  .يعىن أن استخدام نفس املصطلحات ال يعىن وحدة اإلميان



 ٢٣٥

  الفرع األول
  

   "Οφειλω" الكلمة اليونانية دين 
  يف الكتاب املُقدس

  

  يف العهد القدمي" دين" كلمة :أوالً
، ولذلك ال "دين"ال تعرف أسفار العهد القدمي حسب اللغة العربانية كلمة   

أما الكلمة اليونانية . جند هذه الكلمة تطلَق على اخلطية يف أسفار العهد القدمي العربانية
 اآلن يف ، فهي شائعة يف األدب اليوناين الكالسيكي، وهي تعين ما هو شائع"دين"

ولقد عثرت . وكانت صكوك الديون معروفة. اخل.. املعامالت التجارية والسوق 
البعثات اليت كانت تنقِّب عن اآلثار املصرية على برديات يونانية يف الفيوم والصعيد 
تشري إىل عدم دفع إجيار األراضي الزراعية، وِمن مث حتول اإلجيار غري املدفوع إىل دين، 

  ).p. oxy 910 (باسم الربديات بردية برلني واملعروفة وأشهر هذه
 اللغة اليونانية هلذه الكلمة، إالَّ أنَّ الترمجة اليونانية استخدامورغم شيوع   

 كلمة دين مخس استخدمت" السبعينية "باسمألسفار العهد القدمي العربانية املعروفة 
فار القانونية الثانية اليت مرات فقط يف معناها التجاري، وعشرة مرات فقط يف األس

 يف دينوحسب النص اليوناين تظهر كلمة ". األبوكريفا "اسميطِلق عليها الربوتستانت 
ال يدفَع إذا مرت عليه سبع سنوات " قرض" بينما الكلمة العربانية هي )٢ : ١٥تث (

  يربئاإلبراءيف آخر سبع سنني تعمل إبراء، وهذا هو حكم "حسب نص السفر نفسه 
 : ١٥تث (" ألنه قد نودي بإبراء للرب.. كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه 

والفرق بني الدين والقرض ظاهر ألن احلضارة اليونانية مل تكن تعرف سنة . )٢و١
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اليوبيل، سنة إبراء القروض، ألنَّ القانون كان حيمي صاحب املال حسب التشريع 
  .اقترض، بعكس الشريعة املوسويةاليوناين الذي مل يكن يعطي أي حق ملَن 

، "قرض"كترمجة للكلمة العربانية " دين"وحسب السبعينية أيضاً تظهر كلمة   
 )٢ : ٢٤أشعياء ( املترمجون ِمن يهود اإلسكندرية الكلمة اليونانية يف استعملفقد 

" كما املقرض، هكذا املقترض، وكما الدائن هكذا املديون". "قرض"كمقابل لكلمة 
 ١( للضريبة اخلاصة باململكة كاسم" دين" سفر املكابيني األول كلمة تخدماسكما 

أي ضريبة " ضريبة التاج“ آخر حسب النص اليوناين أسم واليت هلا )٤٣ : ١٠مكابيني 
  .)٣٩ : ١٣ مكابيني ١(امللك 

يف النص " ذبيحة التطهري"ولعل أغرب ترمجة يف السبعينية، هي ترمجة عبارة   
، أي الغرامة أو الدين "ضريبة الفجار" واليت تسمى )٩ : ١٤( األمثال اليوناين لسفر

  .الذي يدفعه الفجار
، جند أنَّ النص )١٤ : ٥٠مز ( "نذورك للرب أوف"بينما يقول النص العرباين و

، "دين"إيل " نذر "االسمفقد حتول . )١٤ : ٥٠مز ( "ديونكأوف للرب "اليوناين يقول 
 احلضارة اليونانية على البيئة العربانية، فنرى هذا التأثري يف اللغة العامية وذلك بسبب تأثري

 بسبب -اليت كان يتكلم ا الشعب، أي اللغة اآلرامية، إذ يظهر يف اللغة اآلرامية وحدها 
  .ألول مرة" دين"أي " ض رب "االسم - احلضارات اتصال

قه اللغة، ال سيما وات بني علماء فـذ عدة سنـذي دار منـدل الـواجل  
Dalmanو Lohmeyer َّباملالحظة، ألن ل جديرحول سبب هذا التحو Lohmeyer بالذات 

إذا قصر اإلنسان يف تأديته، وبالتايل " دين"يؤكد أنَّ الواجب الديين، والفرض صار مبثابة 
امية، ويعزز  يف اللغة اآلرامية الع دينأصبح مذنباً أو خاطئاً، وهكذا صارت اخلطية مبثابة

Dalman هذا الرأي السابق بنص صالة الرايب Rabbi أخيبا Akiba:   
  أبانا وملكنا، حسب رمحتك العظيمة، "  
  ". صك ديوننا اليت عليناأحمو ديوننا، أو أحمو لنا، أو أغفر  
 جتاري بسبب سيادة حضارة اليونان على احلضارة اسموهكذا صار للخطية   
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  .)١(السامية 

  يف العهد اجلديد" دين"كلمة  :ثانياً
لعل أول ما جيب أنْ نالحظه يف هذا الصدد، هو النص اآلرامي للصالة الربانية   

 )١٢ : ٦مىت (" ترك لنا ما علينا كما نترك حنن ملَن لنا عليهاو"حسب إجنيل القديس مىت 
والفرق " لينا لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضاً للمذنبني إوأغفر"املقابل للنص املتداول 

أُترك لنا  ")٤ : ١١(اللغوي بني اآلرامية والنص اليوناين لنفس الصالة يف إجنيل لوقا 
  ".خطايانا، فإنا نترك حنن لكل من لنا عليه

حسب معناها " دين"فحسب األصل اآلرامي استخدم القديس مىت كلمة   
، كذلك )٣٤- ٢٣ : ١٨مىت (يؤكد هذا ما جاء يف مثل العبد الشرير يف . التجاري الشائع

 يف حديث الرب عن )٥٠-٣٦ : ٧لوقا ( القديس لوقا نفسه ذات الكلمة يف استخدم
  .غفران ديون املرأة الزانية

من " تقول )١٨-١٦ : ٢٣مىت (ولعل القارئ الحظ أنَّ الترمجة العربية إلجنيل   
ترجم النص حسب  بينما ِمن األفضل أنْ ن)١٦ : ٢٣مىت (" حلف بذهب اهليكل يلتزم

من "األصل اليوناين وحسب اخللفية احلضارية نفسها، أي قواعد البيع والشراء، إىل
 )٣٤ - ٢٣ : ١٨مىت (أما يف مثل "  يصبح مديناً إذا مل يوِف قَسمهاهليكلحلف بذهب 

ولقد بدد هذا العبد، ذلك . العبد الشرير كان عشرة آالف وزنة" دين"نرى أنَّ 
، وملا عجز عن الدفع، ساحمه سيده، أو أبرأه ِمن الدين، حسب "احليازة"أو ، "القرض"

 يصبح الغفران -خاص  بشكل -وهنا .  السابق ذكره)٢- ١ : ١٥( سفر التثنية استعمال
ال يدفع فيه املدين شيئاً، بل تترك له كل الديون أو اخلطايا، وهو ذات املعىن بال مقابل 

كما ) ِمن ديون(أُترك لنا ما علينا "آلرامي للصالة الربانية الذي يقصده الرب يف النص ا
  ..". لنا ذنوبنا، كما نغفر حنن أيضاً أغفر"، أو "نترك حنن ملَن لنا عليه ِمن ديون

                                                           
)١ (  W. Eichrodt, theology the OT, vol 2: 81-89. 



 ٢٣٨

  "أغفر" ما هو املقصود بالكلمة - ١  
 رد التسلية، أو رد )٣٤-٢٣ : ١٨(مل يعلِّمنا املسيح مثَل العبد الشرير يف مىت   

دمي فكرة عامة عن الغفران بال مقابل، ألنَّ التعليم السائد يف فلسطني، وبالذات يف تق
مدرسة الفريسيني كان يلِزم اخلاطئ بتقدمي صالة وصوم وفدية لكل متضرر ِمن اخلطية، 

ولكن املسيح جاء لكي يقول العكس، أي عدم تقدمي مقابل باملرة، . أي تقدمي مقابل للبشر
وجيب .  مرة، وهو السبب الذي كتب فيه مىت املَثَل٧٠ × ٧ل إيل حد بل الصفح بال مقاب

، فهو فعلٌ خاص بالتخلِّي عن أغفر، وليس "أُترك" إيل αφιεναιترمجة الفعل اليوناين 
اإلساءة، وهو أحد اجلوانب األساسية للتعليم عن النعمة يف العهد اجلديد، أي التعليم بترك 

  .بةاإلساءة، لكي تتأصل وتقوى احمل
   الدين مبعناه التجاري- ٢  
مث إنْ كان قد " )١٨ : ١فليمون (إنَّ أوضح مثال للدين مبعناه التجاري، هو نص   

فاحسب ذلك علي ،ينألن العبد أنسيموس كان قد  "ظلمك بشيٍء، أو لك عليه د
  .هرب من خدمة سيده الذي ميلكه قانوناً

   الواجب، والدين- ٣  
حسب ناموسنا جيب أنْ  ")٧ : ١٩يوحنا (طس البنطي يف يقول اليهود لبيال  
الواجب القضائي حسب حكم أي  " οφειλει"، والنص اليوناين يستعمل الكلمة "ميوت
وهلذا الضعف يلتزم أنه كما  ")٣ : ٥(هذا بالضبط املقصود بكلمات عربانيني . الشريعة

ات املعىن اخلاص وهو ذ"يقدم عن اخلطايا ألجل الشعب هكذا أيضا ألجل نفسه
فإن الرجل ال ينبغي أن يغطِّي رأسه  ")١٠، ٧ : ١١ كور ١(بواجب الرجل واملرأة يف 
هلذا ينبغي للمرأة أن يكون ...... وأما املرأة فهي جمد الرجل.لكونه صورة اهللا وجمده،

 حيث وهو نفس املعىن اخلاص برئيس الكهنة ،"هلا سلطان على رأسها ِمن أجل املالئكة
فإذا كان الواجب هنا مبثابة .. ب رئيس الكهنة أنْ يقدم ذبيحةً عن نفسهجي هر أنيظه

دين، وإذا كان عنصر اإللزام هو الظاهر، ألنَّ اإللزام حتدده الشريعة، وحكم القانون، 
  حجم اإللزام والواجب الذي حتدده احملبة؟عن هو إن التساؤل هنا ف



 ٢٣٩

  "دين" املعىن املسيحي لكلمة - ٤  
" ، إالَّ بأنْ حيب بعضكم بعضاًءبشيال تكونوا مديونني ألحٍد : "يقول الرسول  

فما هو دين احملبة سوى الواجب الذي تفرضه احملبة، ال بقوة القانون، بل . )٨ : ١٣رو (
إنَّ . )٧ : ١٣ كور ١(" ال تطلب ما لنفسها"بقوٍة أعظم ِمن القانون، وهي قوة احملبة اليت 

اجب احملبة تقرره اإلرادة احلرة، ألنَّ اإلرادة احلرة يف احملبة هي القوة إلزام احملبة وو
جيب علينا حنن األقوياء "وهذا هو املعىن الذي يقصده الرسول . احلقيقية اليت حتُرك احملبة

 .)١ : ١٥رو (" أنْ حنتمل ضعف الضعفاء وال نرضي أنفسنا
  آخر نراه يف مسو معىن كلمة الد ا، وهو عطاء اُألمم وهناك جانبين ومشتقا

أهل "سول عن هذه املساعدة لريقول ا. واملال الذي مجع ِمن كنائس اُألمم لفقراء فلسطني
 أنْ يصنعوا توزيعاً لفقراء القديسني الذين يف أورشليم، استحسنوامكدونية وأخائية 

 يف روحيام جيب وااشتركألنه إن كان اُألمم قد .  ذلك، وأنهم هلم مديونوناستحسنوا
 هذا هو واجب احملبة، وهو )٢٧ ، ٢٦ : ١٥رو (" عليهم أنْ خيدموهم يف اجلسديات أيضاً

. )٣ : ١ تس ١(" تعب احملبة"، وهو ما يصفه الرسول بأنه االستحسانواجب قائم على 
 ٢يضاً  راجع أ٣ : ١ تس ٢(" ينبغي أنْ نشكر اهللا: "وعندما يتذكر الرسول واجب الصالة يقول

 وهو ما يتردد صداه يف وصية احملبة للرجال واجب احملبة، هذا الواجب ليس عبئاً ألنه )١٣: 
 حيب امرأتهمن حيب .كذلك جيب على الرجال أنْ حيبوا نساءهم كأجسادهم،"املتزوجني 

  .)٢٨ : ٥أفسس (" نفسه
   ما هو حجم دين اإلنسان؟- ٥  
 ذلك حسب الصك وحسب قواعد البيع اجلواب حيدده القانون، والقانون حيدد  

لذلك السبب بالذات مل ترد كلمة الدين إالَّ مرتني يف كل . اخل.. والشراء وأسعار السوق 
أيها العبد الشرير كل ذلك .فدعاه حينئذ سيده وقال له" )٣٢ : ١٨مىت (العهد اجلديد، يف 

 العبد مبلغاً ِمن املال داناست، وهنا بالذات نرى كيف "َالدين تركته لك ألنك طلبت إيلّ
 املترجم واستحسن الرسول ذات الكلمة، استخدمكما . حدده املَثَل بعشرة آالف وزنة

  . القدمياالستخداموهو " ضريبة"أو " جزية"العريب أنْ يترمجها إيل 



 ٢٤٠

 الكلمة اليونانية استخدامولدينا نص واحد ال ميكن أنْ يترجم إيل دين رغم   
"οφειλη " َّمع " حق" كلمة استخداماحملتوى كله هو عن العالقة الزوجية، ولذلك ألن

ليوِف : "هو أفضل وأقرب إيل الواقع اإلنساين نفسه إذ يقول الرسول" يويف"فعل 
 على تسلطالرجلُ املرأةَ حقها الواجب، وكذلك املرأةُ أيضاً الرجل، ليس للمرأة 

  .)٤-٣ : ٧ كو ١(" جسدها، بل الرجل، وكذلك الرجل
   هل ميكن تطبيق املعىن التجاري على احلياة املسيحية اُألرثوذكسية؟- ٦  
رو (" إين مديون لليونانيني"جاء املعىن اازي يف كالم الرسول بولس عن كرازته   

  . وسبق اإلشارة إليه)٢٧ : ١٥رو ( وهو ذات املعىن اازي الذي ورد يف )١٤ : ١
أيها اإلخوة "سول رمة أُخرى إذ يقول الكما جاء املعىن اازي يف عبارة ها  

 وبالطبع ال نستطيع أنْ نتصور أنَّ أي إنسان )١٢ : ٨رو (" حنن مديونون ليس للجسد
فهذا مستحيل، ألنَّ اإلنسان ال ينقسم إيل قسمني كل ِمنهما له " دين جلسده"عليه 

إرضاء اجلسد يقول الرسول بولس إننا لسنا ملتزمني ب. واجب، أو دين على اآلخر
  .بسبب قيامة الرب ِمن األموات

  :١٢ : ٦ الدين يف نص إجنيل مىت - ٧  
  ". لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضا للمذنبني إليناوأغفر"

، فإن "الدين"إذا كان القانون وعقود البيع والشراء والصكوك حتدد قيمة   
 لوقا أنَّ الكلمة الكتاب املقدس مل حيدد قيمة اخلطية كدين، وقد الحظ القديس

اآلرامية السائدة يف فلسطني ال تعين شيئاً بالنسبة للمسيحيني ِمن اُألمم، فصاغ األصل 
، )٤ : ١١:لو("  لنا ذنوبناأغفر"أو "  لنا خطاياناأغفر"إيل " أُترك لنا ما علينا"اآلرامي 

يئة اآلرامية، وهكذا تظهر الترمجة اليونانية للصالة الربانية كما يفهمها الغرباء عن الب
هنا . οφειληµατα بدالً ِمن الكلمة αµαρτιαςوهو ما جعل القديس لوقا يستخدم 

وِمن الشيق أنْ .  القديس لوقا كلمة شائعة ليس هلا عالقة بالبيئة اآلراميةاستخدم
فإنه إنْ غفرمت للناس زالم،  "- )١٤ : ٦( بعد ذلك يف استخدمنالحظ أنَّ القِديس مىت 

وهي ال تعين " παραπτωµατα" الكلمة اليونانية -" أيضا أبوكم السماوييغفر لكم 



 ٢٤١

، بل إذا درسنا األصل اليوناين إلجنيل لوقا "سيئات"، " سيئ"، أو "ذنب"، بل "دين"
 مديوينفدعا كل واحد ِمن  ")٥ : ١٦لوقا (يف " املديونني" كلمة استخدموجدنا أنه 

 ال ميكن ترمجتها إيل خطاة "مديوين"الكلمة و ،"سيده، وقال لألول كم عليك لسيدي
οφειλεται وهكذا نستطيع أنْ نقول إنَّ املوضوع برمته ال جيب أنْ يؤخذ ِمن الناحية 

اللغوية أو القانونية، بل جيب رده إىل املصطلحات الالهوتية ومعناها الدقيق حسب 
  .اإلميان نفسه، وليس العكس

، "أُترك"فإنَّ النص حسب إجنيل مىت هو " فريغ"وإذا عدنا إيل معىن كلمة وفعل   
، وكالمها يؤكد على أالَّ حيفظ الناس اإلساءات مثل حفظ "أغفر"وحسب إجنيل لوقا هو 

. الديون، ألنَّ اإلنسان مهما كان، ال ميكن أنْ يقف أمام اهللا بال ديون، أي بال خطايا
 ولوقا يف أقدم مقالة كُِتبت عن  هو أول من الحظ الفرق بني مىتأورجيينوسوكان العالَّمة 

  .ءسيجيالصالة يف العامل املسيحي قاطبةً كما 



 ٢٤٢

  الفرع الثاين
  

   " Οφειλω"الكلمة اليونانية دين 

  عند اآلباء

  

  أورجيينوسالدين، أو الواجب حسب شرح العالَّمة : أوالً
  :يقول العالَّمة العظيم يف شرح الصالة الربانية  

 باحلري واجبات، وهي ليست فقط يف أنْ نعطي، علينا ديونٌ، أو "-١
بل أيضاً أنْ نقول ما هو حق، وأنْ نعمل ما هو مطلوب ِمنا كواجٍب 

؛ إما أنْ مل هذه اختيارينوهكذا حنن أمام . علينا جتاه اآلخرين
الواجبات، وبذلك نتعدى شريعة اهللا، ونصبح مديونني، أو نقوم 

ن شرح الصالة الربانية وهو اجلزء األخري ِمن مقالة  ِم٢٨راجع الفصل (" بواجباتنا
 ومن يتعذر عليه العودة إيل األصل ميكنه مراجعة الترمجة أورجيينوسالصالة للعالَّمة 

 O. O’Meara ترمجة Ancient Christian Writers سلسلة ١٩ جملد اإلجنليزية
  .)١٩٥٤عام 

  عىن التجاري الدين كواجٍب مبعناه الروحي، وليس حسب امل-٢
  : بعد ذلك كلمة دين ويقولأورجيينوسيشرح العالَّمة   

ما هو الذي علينا إلخوتنا؟ هو ما علينا ِمن واجباٍت حددها لنا املسيح "
  ".باإلميان



 ٢٤٣

فالذي حيدد الواجب وخيلقه ليس القانون، بل املسيح واإلميان، وهذا جيعل   
  .اخل.. يع واملعامالت املالية دين الواجب أكرب وأعظم ِمن دين التجارة والب

  : بعد ذلك مباشرةأورجيينوسويقول   
كما أنه . إخوتنا هم الذين وِلدوا ِمن نفس اآلباء، وِمن نفس األمهات"

هذه . علينا واجبات أو دين للمواطنني الذي يعيشون معنا يف نفس املدينة
 واجبات عامة تشمل الكل، وهي واجبات أو ديون تشمل اإلنسانية
كلها، مثل الواجبات والديون اليت علينا جتاه الشيوخ والغرباء وكبار 

أما الذين هم يف مثل . السن، أي أولئك الذين نعتربهم مبثابة آباء لنا
. األبناءأعمارنا، فهؤالء حنترمهم كإخوٍة لنا، أما الصغار فهم يعاملون مثل 

اً لكل هؤالء، وعليه أنْ يدفع ومن ال يقوم بواجباته جتاه هؤالء يعترب مديون
أما إذا فشلنا يف القيام بواجباتنا وخدمة البشر، وهي واجبات . الدين

  ".ميليها علينا روح احلكمة النابع ِمن احملبة، صارت ديوننا أعظم

   الواجبات جتاه اجلسد والنفس-٣
علينا واجبات أُخرى مثل واجباتنا جتاه أجسادنا، فال جيب أنْ نبدد "
وعلينا واجبات جتاه النفس بأنْ نرعاها . قات اجلسد يف حياة اللذةطا

بعناية لكي يظل العقل يقظاً حىت ال نتكلم مبا هو عاطل، بل مبا يلهم 
  ".وإذا مل نقوم ذه الواجبات، صارت ديوننا أثقل. اآلخرين بالرجاء

   الواجب أو الدين الذي حتدده صورة اهللا يف اإلنسان-٤
وهذا يعين .  إيل ما ذكرت، أقول إننا خلقنا على صورة اهللاوباإلضافة"

أنَّ علينا واجب احملبة كصورٍة هللا، بأنْ حنب الرب ِمن كل قلوبنا، ألنَّ 
وإذا مل نقم ذه الواجبات اليت تفرضها علينا . هذا هو التدين الصحيح

من صورة اهللا فينا، أصبحت ديوننا هللا أثقل؛ ألننا خنطئ ضد الرب، و
يستطيع يف هذه احلالة أنْ يدفع ديوننا؟ فقد كُِتب؛ إذا أخطأ إنسانٌ ضد 



 ٢٤٤

إنساٍن، فإن اجلماعة تصلِّي ألجله، ولكن إن أخطأ إنسان إىل الرب، 
  .")٢٥ : ٢ صموئيل ١(فمن يصلِّي ألجله؟ 

   الواجب، أو الدين الذي علينا للمسيح-٥
، ألننا مثل )٢٨ : ٢٠أع (  بدمهاشتراناوحنن مديونون للمسيح الذي "

 سيده فصار العبد سيداً، والسيد عبداً، ويصبح العبد اشتراهالعبد الذي 
وحنن مديونون للروح القدس عندما . مديناً لسيده بالثمن الذي دفعه فيه

وإذا مل .  الذي به خِتمنا ليوم الفداء)١( )٣٠ : ٤أف (" حنُِزن الروح"
نقدم مثار الروح املطلوبة ِمنا ألنه حاضر فينا، وحييي حنُِزن الروح فإننا 

  .)١٠٨- ١٠٦املرجع السابق صفحات (" أنفسنا
، الديون اليت علينا لألرملة والشماس أورجيينوسوبعد ذلك يذكُّر العالَّمة   

 يعرف اللغة اليونانية جيداً، فهو يقرأ أورجيينوسوالقس واُألسقف، وألنَّ العالَّمة 
 اخلاصة بالتآلف الزوجي واليت أشرنا إليها )٥-٣ : ٧ كور ١(الرسول بولس يف كلمات 

  .ِمن قبل على أا واجبات، أو ديون الزوجة والزوج
إنَّ ما سبق، يؤكد لنا أنَّ الكلمة اليونانية عندما تستخدم يف التعبري عن عالقة   

ب التجاري، وعالقات اهللا باإلنسان، فهي ال حتتوي على أي مضموٍن أو مفهوٍم للجان
  .التجارة اليت ينظمها القانون التجاري

  كما شرحها القديس غريغوريوس النيصي" أُترك لنا ما علينا:"ثانياً
حسب النص اليوناين للعظة اخلامسة للقديس غريغوريوس النيصي، جاءت   

  :.بنفس املعىن الذي نراه يف إجنيل مىت" الدين"كلمة 
كلمات الصالة الربانية، فكلمات و قمة شرح معاين حنلنتقدم إيل األمام "

                                                           
، وقيل أيضاً أن )٢٨ : ٢٠أع (د إن املسيح اشترانا بدمه هنا نالحظ املفارقة الظاهرة، فقد قيل يف العهد اجلدي) ١(

وهو ما ) ٥ : ٥كو ٢ ، ٢٢ : ١كو ٢ وراجع ١٤ : ١أف (اآلب دفع عربون اخلالص لنا، أي الروح القدس 
  .يسقط اجلانب التجاري متاماً يف فهمنا للخالص



 ٢٤٥

إذا شئنا أنْ نقترب ِمن الذي يؤهلنا نوٍع احلياة اإلنسانية لنا  ددالصالة حت
فاإلنسان الذي يصلِّي هذه الكلمات خيلع كل ضعفات الطبيعة . اهللا

اإلنسانية، ويصل إىل قمة حياة الفضيلة بالتشبه باهللا نفسه حىت أنه يصبح 
 آخراً عندما يعمل ما يستطيع اهللا وحده أنْ يعمله، ألنَّ غفران إهلاً

ال يقدر أحد أنْ يغفر "هو ما خيص اهللا كما هو مكتوب ) اخلطايا(الديون 
، فإذا تشبه إنسانٌ )٢١ : ٥ ، لو ٧ : ٢مر " (اخلطايا إالَّ اهللا وحده

  ".ه يف قلبه صفات الطبيعة اإلهلية حتول إيل ما يتشبه بواقتىن
  ماذا تعلِّمنا هذه الطلبة يف الصالة الربانية؟

أنْ يكون لدينا الوعي بأننا مثل اهللا بواسطة احلرية اليت لنا يف حياتنا : أوالً
 أنْ ال يتذكر نسأله أنْ ندعو اهللا كآٍب لنا، وأنْ )١(حىت يكون لدينا اجلسارة 

 لطلب هذه الطلبة نفسها، ألنَّ حياتنا تعطي لنا اجلسارة..... خطايانا باملرة، 
  .وهذا ما تعلمنا إياه هذه الكلمات عينها

 ِمن صانع اخلريات، علينا أنْ نكون حنن مثل صانع اخلريات، اقتربنافإذا 
. وإذا جئنا إليه، وهو الصاحل والعادل، علينا أنْ نكون حنن أنفسنا مثله

طويلي األناة فاهللا طويل األناة ورحيم، وهكذا حنن أيضاً جيب أنْ نكون 
واهللا شفوق وصاحلٌ ويعطي خرياته ورمحته للكل، . ورمحاء يف كل شئ

هذه بعض صفات اهللا، وهي مثل غريها جيب أنْ تكون فينا لكي نتشبه 
وهكذا ينال كل من يصلِّي هذه الكلمات، الثقة اليت تؤكد . )٢(ا حبريٍة 

ٍن شريٍر يتمرغ وإذا كان ِمن املستحيل على إنسا. وجودها هذه الطلبة

                                                           
، وهي الكلمة اليونانية كلمة جسارة هي كلمة طقسية هامة وردت يف كل الليتورجيات اُألرثوذكسية) ١(

παρρησια راجع قاموس العهد " حرية احلديث، اجلسارة، الدالة" وتعين حسب شرح كلمات العهد اجلديد
  .٥٣ الد الثالث ص Ceslas Spicqاجلديد اليوناين لألب الكاثوليكي 

شريعة احلرية حسب تعبري وناموس أو . احلرية هي أحد صفات صورة اهللا يف اإلنسان، ألنَّ اهللا حر اإلرادة) ٢(
هو ) ١٢ : ٢" (هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أنْ حتُاكَموا بناموس احلرية"رسالة القديس يعقوب الرسول 

 باسماعتبار اخلطية القيد والرباطات، وهو ما جعل صالة غفران اخلطايا يف الالهوت الشرقي اُألرثوذكسي تعرف 
  ).٧-١ : ١٣ كو ١(وشريعة احلرية متأصلة يف احملبة حسب شرح الرسول بولس . "فك الرباطات"، أي "التحليل"



 ٢٤٦

يف أفكاره النجسة، أنْ يكون يف صحبة إنسان صاحل ونقي، هكذا أيضاً 
 ِمن اهللا وهو بعيد متاماً عن االقتراباإلنسان العدمي احلس الذي حياول 

ممارسة احملبة اإلهلية، ألنَّ من يقيد إنساناً آخراً بقساوٍة بسبب ديوٍن، 
إذن، . ياته الشخصية اليت حيياهايفصل نفسه متاماً ِمن الرمحة اإلهلية حب

  .االنتقامليس هناك شركة للرمحة مع القساوة، أو الشفقة املتأنية مع 
 - مثل تعارض اخلري والشر -وهكذا كل اُألمور املتعارضة متاماً 

ال ميكن أنْ متتزج معاً باملرة؛ ألنها خمتلفةٌ عن بعضها متاماً، ألنَّ الذي 
من مات، ليس .  أنْ ميزج اجلانب اآلخر بهخيضع جلانب واحد ال ميكنه

وهكذا ِمن . حياً، ومن هو حي، هو غريب ومنفصلٌ عن املوت
الضروري جداً ملَن يشاء أنْ يقترب ِمن احملبة اإلهلية أنْ يفصل نفسه متاماً 

 الشر، أصبح اسموإذا حترر إنسان ِمن كل ما يندرج حتت . عن القساوة
 حياته اخلاصة، ألنه بسلوكه الشخصي يؤكد ما بنوٍع ما إهلاً بواسطة

  .)١(يعرفه، وما جيده يف الطبيعة اإلهلية 
هل نستطيع أنْ نرى املستوى الذي رفَع إليه الرب سامعيه 
. بواسطة كلمات هذه الطلبة؟ لقد حول الطبيعة اإلنسانية إىل طبيعٍة إهليٍة

نْ يكون لنا شركة مع اهللا، لقد وضع لنا هذا الشرط، وهو أننا إذا شئنا أ
  .أنْ نصبح حنن أنفسنا آهلة

 تقترب ِمن اهللا غارقاً يف اخلوف مثل العبد، - يقول الرب -ملاذا 
 ألنَّ ضمريك يوخزك؟ ملاذا تفرض الصمت على الشجاعة املُقدسة اليت أليس

ال ميكن فصلها عن حرية النفس، وهي عطيةٌ وِهبت لإلنسان، وال ميكن 
  .)٢(" ن جوهر احلريةفصلها ع

                                                           
فاذا عبد احملبة والرمحة صار حمباً " اإلنسان هو ما يعبد"ِمن الكلمات املأثورة للقديس غريغوريوس النيصي ) ١(

نا نرى أنَّ شركة اإلنسان يف وه. ورحيماً وإذا عبد القسوة واالنتقام وأسقط هذا على اهللا صار قاسياً ومنتقماً
  .الطبيعة اإلهلية هي التشبه بصفات اهللا والسلوك الشخصي الذي يظهر ما نعبده ونؤِمن به يف الباطن

  .يريد غريغوريوس أنْ يقول لنا أنْ الشجاعة ال ميكن فصلها عن احلرية كما ال ميكن فصل احلرية عن احملبة) ٢(



 ٢٤٧

  )١(يف كتاب جتسد الكلمة" الدين:."ثالثاً
ثالث مرات، وهي بالتحديد يف " الدين"حسب األصل اليوناين وردت كلمة   

  .٥ : ٢٠ ، ٢ : ٢٠ ، فصل ٢ : ٩فصل 
فإن وكسفورد، اُ أُستاذ الالهوت السابق جبامعة Robertsonوكما الحظ   

، ر التعسفي الذي ساد العصر الوسيط، والعصر احلديثأثناسيوس ال يقدم ذات الفك
مقدمة كتاب جتسد الكلمة ص (قال أنَّ أثناسيوس مل يغفل فكرة وفاء الدين بالرغم من أنه و
  .، إالَّ أنه وألسباب غري معروفة لنا مل يشرح هذا اُألستاذ مضمون الدين) الطبعة اخلامسة١٥

   ما هو الدين؟-١
:بني موضوعني يف الفصل التاسع" الدين"أثناسيوس كلمة حصر القديس   
  . شخص الوسيط، أو الشفيع:املوضوع األول  
  . اآلبابن الكلمة غري مائٍت، ألنه :أوالً  
، ومبوت "جسداً قابالً للموت"، أخذ "فوق الكل ")الكلمة اخلالق( وألنه :ثانياً  

  .اجلسد، ينال اجلسد عدم الفساد ِمن الكلمة
  . مات اجلسد، وحترر اجلنس البشري ِمن سلطان الفساد:ثاًثال  
  . أعطى الرب مبوته نعمة القيامة:رابعاً  
  فهل دفع الوسيط الدين؟  
يسجل أثناسيوس ذه الكلمات، اإلميان الشرقي اُألرثوذكسي الذي سوف   

  :يسود كل العصور
يٍة قدم للموت ذلك اجلسد، الذي أخذه لنفسه، كمحرقٍة وذبيحٍة خال"

  ).١ : ٩(" ِمن كل شائبٍة
وهذا خيتلف متاماً عن الهوت العصر الوسيط الذي يدعي أنَّ املسيح محل   

                                                           
 صدرت الترمجة العربية لكتاب جتسد الكلمة عن املركز األرثوذكسي أثناء إعداد هذه الدراسة للنشر،) 1(

وسعادتنا فائقة ذا العمل اجلاد، ولكن جيب أن نشري إىل أن األصل اليوناين نفسه ال . للدراسات اآلبائية بالقاهرة
  .جنليزيةفتعود إىل الترمجة اإل" نيابة عن اجلميع"أما عبارة ". عن اجلميع"، "نيابة"حيتوي على كلمة 



 ٢٤٨

فقد كانت ذبيحة املسيح . اخلطية يف جسده، وصار خاطئاً، أو أنَّ اخلطية قتلت املسيح
رفع "خاليةً ِمن كل شائبٍة، ولذلك يقول أثناسيوس بعدها مباشرة عن قداسة الرب 

، وهنا الوسيط والشفيع مل ميت موت اخلطاة، ومل )١ : ٩(" ميعاجلوت فوراً عن حكم امل
 ٩(" إذ قدم جسداً مماثالً ألجسادهم"يقف أمام اآلب كخاطئ، بل رفع حكم املوت فوراً 

، وملا مات الرب "مات الكل فيه"ويف الفقرة السابقة يقول أثناسيوس عن الوسيط . )١: 
سلطانه قد "، أو حسب تعريب األب مرقس داود "ملوت سلطان اانتهى"على الصليب 

  .)٤ : ٨(" أُكمل يف جسد الرب
  : إيفاء الدين:املوضوع الثاين  
، فإنَّ وفاء الدين حبسب الكلمة اليونانية "الكلمة"إذا كانت هذه هي قدرات   

"επληρου" ل"، يعينكموالترمجة اإلجنليزية احلديثة "حيقق"، أو "ي ،He fulfilled the debt 

by his death ين ظاهراً يف النص، كما أنَّ فكرة وفاءوبذلك يكون غياب فكرة دفع الد 
الدين تظهر لنا بشكل أفضل إذا أخذنا مضمون التعليم ككل، وِمن خالل املعاين 

  .الواضحة اليت يقدمها أثناسيوس نفسه
 مالحظة أنه قد سقطت  معحياة اجلميع، هيكل جسده ألجل االبن قدم فلقد  

ميكن ترمجتها ال ، و"αντιψυχον"ِمن الترمجة العربية، ترمجة كلمة يونانية هامة، وهي 
، وهذه الكلمة )٧ : ٣٧جتسد الكلمة فصل (" فدية عن اجلميع "بل" بدالً عن اجلميع"إيل 

اء السابق  أُستاذ اآلبLampeمعروفة عند اآلباء، ولقد مجع النصوص اخلاصة ا اُألستاذ 
  .)1(يف جامعة كمربيدج 

، وهو أمر ال ميت بصلة إىل الهوت وهنا، التقدمة والذبيحة هي تقدمة حياة  
، والدليل على ذلك هو يف كلمات أثناسيوس نفسه إذ يقول )٢(العصر الوسيط مطلقاً 

بطبيعة  اهللا عدمي الفساد باجلميع ابن احتدوإذ : "- بعد أنْ يذكر تقدمي البديل أو الفدية -
 الالهوت بالناسوت، هو احتاد، وهذا يعين أنَّ )٢ : ٩(" مثل طبيعة كل البشر) بشرية(

                                                           
) ١( G. Lampe, Greek Patristic Lexicon p162. 

البديل يف الهوت العصر الوسيط هو من يتحمل العقوبة، ولكن البديل هنا هو من يغير املوت إىل حياة والفساد ) ٢(
  .إىل عدم فساد



 ٢٤٩

 عن معناه الشائع يف الهوت العصر الوسيط، ألنَّ وت على الصليبالذي يغير معىن امل
 بالطبيعة القابلة للفساد نزع الفساد، وأبطل سلطان املوت على باحتاده اهللا ابن

" فقد ألبس اجلميع عدم الفساد، بوعد القيامة ِمن األموات"كمل فيقول الصليب، ولذلك ي
)٢ : ٩(.  

  :وتشرح اخلالص التشبيهات اليت يقدمها أثناسيوس -٢
يقدم أثناسيوس بنفسه عدة تشبيهات، أو أمثلة يشرح ا الهوت اخلالص،   

وهو املعىن السائد يف ونالحظ أن هذه التشبيهات ال عالقة هلا باملعىن التجاري للدين، 
هذه التشبيهات جديرةٌ باحلصر . فكر العصر الوسيط والهوت حركة اإلصالح

  :والدراسة، ونقدمها هنا كما وردت يف ترمجة األب مرقس داود لكتاب جتسد الكلمة
  .)٣ : ٩( امللك العظيم الذي يدخل مدينةً، ويسكن فيها :املثل األول  
  .)١ : ١٠(ينةً، أو مرتالً وأحدق ا اللصوص  إذا أسس ملك مد:املثل الثاين  
  .)٥ : ١٣( امللك الذي ال يترك بالده إذا أخذها اللصوص أو األعداء :املثل الثالث  
  .)٣ : ٢٤( املُصارع النبيل الذي ال خيتار خصومه :املثل الرابع  
 مث فاعلية مادة اإلسبستوس ، قدرة املُصارع على قهر خصمه:املثل اخلامس  

  .)٥-٤ : ٢٨( القابلة لالحتراق الغري
ال نرى فكرة " جتسد الكلمة"وهكذا يف هذه األمثلة اخلمسة، وغريها يف كتاب   

 االبناحملكمة والقاضي واملتربع بدفع الدين، فال يظهر اآلب كقاٍض، كما ال يظهر 
ن آخر كل هذه التشبيهات اليت صارت عقائد عند الذين حيبو.كشفيٍع أمام القاضي، إىل

  .االنتقامالتشفِّي، ويقدسون 
فإذا عدنا إيل التشبيه األول والثاين اللذان يقدمهما أثناسيوس نفسه لكي   

  :يأيت يشرح به موت الرب على الصليب، فإننا نرى يف كلمات املُعلِّم العظيم ما
  . بني البشراالبن امللك العظيم الذي يقيم يف أحد بيوت املدينة، أي جتسد -١  
الشرف الذي نالته اإلنسانية بسبب التجسد، ويشرح أثناسيوس نفسه  -٢  

  :املثل أو التشبيه الذي يقدمه



 ٢٥٠

 إقامته يف جسد واحد بني أترابه، فقد بطُلَت واختذإذا أتى إىل عاملنا، "
كل مؤامرة العدو ضد اجلنس البشري منذ ذلك احلني، وزال عنهم 

  .)١()٤ : ٩(" فساد املوت الذي كان سائداً عليهم
  :ويف املثل الثاين يقول أثناسيوس عن اخلالص وموت املسيح على الصليب  

بشكل فائق ) ٢ (حقاً لقد كان هذا العمل العظيم متفقاً مع صالح اهللا"
ألنه إذا أسس ملك منزالً أو مدينةً وأحدق ا اللصوص بسبب إمهال 
سكاا، فإنه ال يهملها أو يتغاضى عنها بأي حال، بل يقوم ويهتم وينتقم 
ِمن العابثني ا، ألنها صنعة يديه، غري مبال بإمهال سكاا، بل مبا يليق 

 اآلب الكلي الصالح، مل هكذا اهللا كلمة) اجلود والصالح(بطبيعته 
يهمل اجلنس البشري صنعة يديه، ومل يتركه للفساد، بل أبطل املوت 

  .)١ : ١٠(" ورد بسلطانه كل ما كان لإلنسان.. بتقدمي جسده 
  فما الذي رده الكلمة بسلطانه؟  
  . نعمة الصورة اليت تشوهت باخلطية:أوالً  
  . عدم الفساد:ثانياً  
  .وات القيامة ِمن األم:ثالثاً  
  . إبادة املوت:رابعاً  
هذا هو سلطان الكلمة الفائق الذي مل يدفع لآلب شيئاً؛ ألنَّ اآلب ال حيتاج   

 والروح القدس هم جوهر واحد وطبيعة واحدة واالبنإىل من يدفع له، وألنَّ اآلب 
  .وإرادة واحدة مثلثة

                                                           
وينادي مبوت الرب عن الذي ولد يف أحضان املذهب الكلفيين، " الكفارة احملدودة"وهذه العبارات ضد تعليم ) 1(

األبرار الذين عينهم اهللا للخالص، وهي بدعة وقع فيها واحد من كبار اإلكلريوس األقباط األرثوذكس ودافع عنها 
  .٢٠٠٣ مارس ٧حبرارة يف جملة الكرازة ابتداًء من أعداد 

ظهر كلمة وجود،  الطبعة اخلامسة حيث ت٤١يوجد خطأ مطبعي يف الترمجة العربية لتجسد الكلمة، ص ) ٢(
  ".جود"واألصح 



 ٢٥١

  ن ِمن كتاب جتسد الكلمةوحسب نص الفصل العشر" الدين "-٣
  د الكلمة بشرح قدرة الكلمة قديس أثناسيوس هذا اجلزء ِمن كتاب جتسم القد

 صورة اهللا ومثاله، وأنه ال حيول املائت" إعادة"، مث "الفاسد إيل عدم فساد"على أنْ حيول 
  .)١ : ٢٠(" إيل عدم املوت إالَّ ربنا يسوع الذي هو احلياة"

  :بعد هذا يؤكد أثناسيوس أنه  
  "ن الضروري وفاء الدين الواجب على اجلميعكان ِم"  
  :وحسب ترمجة األب مرقس داود  
هلا رنني خاص يف لغة " مستحق"، وكلمة "كان اجلميع مستحقني املوت"  

الكنيسة، ولكنها مل تستخدم باملرة يف األصل اليوناين، بل حسب األصل اليوناين 
"ωφειλετογαρ παντας "وري، أو واجباً موت اجلميعكان ِمن الضر: "وهو ما ترمجته ."

 أتى - كسبب جوهري حقيقي -األمر الذي ألجله "وبعدها مباشرة يقول أثناسيوس 
ورغم عدم دقة ترمجة األب مرقس داود، إالَّ أننا سوف نترك النص كما . ،"املسيح بيننا

  :هو ألنَّ خالصة فكر أثناسيوس تظهر يف الفقرة اليت تلي هذه الكلمات
ذبيحة بدالً عن اجلميع إذ سلَّم هيكله للموت ألجل ) سيحامل(قدم "

  اجلميع،
  . لكي حيرر البشر ِمن معصيتهم القدمية:أوالً
 لكي يظِهر أنه أقوى ِمن املوت بإظهاره أنْ جسده عدمي الفساد :ثانياً

  .)٢ : ٢٠(كباكورة لقيامة اجلميع 
ر البشر، ال لكي  لكي حيراالبن جاء - حسب كلمات أثناسيوس -وهكذا   

وبذلك حدد أثناسيوس نفسه اجلانب الصحيح للدين، وهو . يدفع مثن خطايا البشر
   أثناسيوس املوت ديناً؟اعتربلماذا ف. ضرورة املوت، أو حتمية موت اجلميع

  .واجلواب هو ِمن خالل شرح أثناسيوس نفسه  
ه حتول إىل قانون  كان املوت نتيجةً طبيعيةً خللق اإلنسان ِمن العدم، ولكن-١  

له سيادة بسبب خطية اإلنسان، فأصبح املوت ال يؤدي إىل حياٍة مسائيٍة، بل إىل سيادة 
  . عن مصدر احلياة، أي اهللاواالغترابالفساد 
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 ابن عندما بدد اإلنسان الصورة اإلهلية، وحِرم ِمن نعمة شركته يف الكلمة -٢  
وتبديد . كما قلنا ِمن قبل تبديد حيازٍةاآلب، صار مديناً بضياع وزنة الصورة، وهو 

النعمة واهلبة، جلب على اإلنسان املوت، ويالحظ هنا أنَّ أثناسيوس ال يتكلم عن دفع 
  :دين لآلب، بل يستخدم عبارات ذات داللة هامة

  .حيرر البشر ِمن اخلطية، أو التعدي*   
  .مةيظِهر جسده عدمي الفساد، ويعِلن أنه باكورة القيا*   

   موت املسيح، إيفاٌء للدين املطلوب ِمن اجلميع-٤
، ويؤكد كما ٥، ٤ فقرة ٢٠يعود أثناسيوس ملوضوع الدين يف نفس الفصل   
  :يفعل دائماً
 احتاده اجلسد قابل للموت، ومات، ولكن مل خيضع لفساد املوت بسبب -١  
  .)٤ : ٢٠(بالكلمة 
  :ناسيوس مات الرب باجلسد على الصليب، ويقول أث-٢  

  :يف احلالوهكذا مت عمالن عجيبان "
  .)١( إمتام موت اجلميع :أوهلما
  ". الكلمة باجلسداحتاد القضاء على املوت، والفساد كليةً بفضل :والثاين

ولعلنا إذا توقفنا . وهكذا مت إيفاء الدين حسب عبارات املُعلِّم العظيم نفسه  
جند أنَّ صورة أو أيقونة اخلالص حبسب " وتالقضاء على الفساد وامل"قليالً أمام عبارات 

الالهوت الشرقي غري تلك الصورة اُألوروبية السياسية والقانونية؛ ألنَّ إيفاء الدين هو 
إيفاء الواجب كما شرحنا ِمن قبل، وكما تأكدنا ِمن أنَّ الكلمة اليونانية مرتبطة 

إبادة وهكذا كانت .  السلع بالقانون التجاري وشراء وبيعارتباطهابالواجب أكثر ِمن 
وهنا، الواجب الذي قام به . إيفاء الدين ِمن نفس الفصل هي ٦ حسب الفقرة املوت

  .املسيح جتاه اجلنس البشري هو قلب وجوهر اخلالص

                                                           
 حكم املوت يف استيعاب - حسب سياق النص، وحسب شرح القديس أثناسيوس -إمتام موت اجلميع تعين ) ١(

  . رفع حكم املوت-  حسب سياق النص - الصليب، أي يف موت الرب، وهي لذلك 
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ويكرر أثناسيوس ذات األلفاظ واألفكار اليت سبق أنْ عرضها يف الفصل   
  :التاسع

  سداً قابالً للموت،الكلمة غري قابل للموت، وأخذ لنفسه ج"
يبيد باملوت .. وقدم اجلسد عن اجلميع، وحىت إذا ما تأمل عن اجلميع 

 "...)٦ : ٢٠(.  

   كيف جيب أنْ نفهم موت الرب حسب التقوى اُألرثوذكسية؟-٥
ال يستطيع الضمري أو العقل املسيحي املستنري بنور الروح القدس أنْ يقبل أنْ   

 ال -سب عبارات التجارة والبيع وخطايا الفساد البشري ح" بديالً عنا"يكون املسيح 
 حسب التقوى اُألرثوذكسية، - اهللا اإلله املتجسد ابن التشفِّي والسادية؛ ألنَّ -سيما 

كما " فوق الكل"وعبارة ". فوق الكل" هو -وحسب كلمات القديس أثناسيوس 
 تؤكد لنا أنَّ )٢ : ٩، ١ : ٩، ٥:  ٧راجع على سبيل املثال (" جتسد الكلمة"وردت يف كتاب 

 اهللا باخلطاة، فهذا هو فكر القانون التجاري السائد يف ابن" مقايضة"املسألة ليست 
  .العامل القدمي

  ؟Αντιψυχονالدقيق للكلمة اليونانية وإذن ما هو املعىن الصحيح   
قبل أن نقدم التحليل الدقيق لشرح القديس أثناسيوس جيب أن ننتبه إىل عدم 
دقة القواميس األوربية اليت نِشرت يف القرن التاسع عشر وما قبله؛ ألن الكلمات 
اليونانية نقلت إىل اللغة الالتينية القانونية ومن الالتينية إىل اإلجنليزية والفرنسية واألملانية 
وغريها، وبالطبع فما حيدد معىن كلمة ليس فقط القاموس حسب األصل واالشتقاق 

 جوار ذلك استعمال الكلمة يف اآلداب مثل الشعر واملسرح والقانون اللغوي، بل إىل
هذا حيتم علينا أن نعثر على معىن الكلمة اليونانية . إخل...وعلوم االجتماع والسياسة 

"Αντιψυχον" من خالل حمتويات كتاب جتسد الكلمة نفسه ومن شرح أثناسيوس
، أو  العصر الوسيطتللتجسد وموت الرب وقيامته حىت ال نسقط يف فخ الهو

اليت أشارت إليها مقدمة الترمجة اليت رفضها الناشر اإلجنليزي والنظريات التعسفية 
  .واليت سبق اإلشارة إليهالألب مرقس داود العربية لتجسد الكلمة، 



 ٢٥٤

 يؤكد أثناسيوس أنَّ اخلالص هو إعادة النعمة، ورد اإلنسان إيل ما كان :أوالً  
  .)٤ : ٧(عليه قبل السقوط 

  . الكلمة جسداً مماثالً لطبيعة كل البشراختذ :ثانياً  
هذه العبارة بالذات تظهر يف الفصول اُألوىل ِمن جتسد الكلمة، وهي أدق   

، وهذه املماثلة جتعله "املثيل"وساطة املسيح، فقد صار تعبري الهويت يشرح لنا معىن 
  :ت اخلاصة ذا التعبري، ولذلك البد ِمن وضع كل الكلمارأس اإلنسانية اجلديدة

  .)٤ : ٨(" أخذ جسداً ِمن أجسادنا مماثالً لطبيعتها"
  .)٢ : ٨(" أخذ لنفسه جسداً ال خيتلف عن أجسادنا"

  :ويقول أثناسيوس نفسه ما يلي  
هو نفسه أخذ جسداً، وقدم للموت ذلك اجلسد، وفوراً أباد املوت ِمن "

أو تقدمة " (مماثالً ألجسادهم) جسداً(إذ قدم ) نظرائه(كل الذين هم مثله 
  .)١٥٤سفورد ص اُك راجع النص اليوناين طبعة جامعة -١ : ٩() مماثلة للكل

فقد صار الرب مماثالً لنا لكي يبيد ما فينا من فساٍد وموت، فقد دخل حياتنا   
  : القديس أثناسيوسأيضاًيقول و". النظراء"لكي ينقذ وخيلص 

 باجلميع بطبيعة مماثلة، فقد ألبس -اد  عدمي الفس- اهللا ابن احتدوإذ "
ألنه مل يعد ممكناً أنْ ينشب فساد املوت الفعلي . ..اجلميع عدم الفساد 

أظفاره يف البشر، وذلك بسبب الكلمة الذي جاء وحل بينهم جبسده 
  .)٢ : ٩(" الواحد

  :أيضاًكما يقول   
  .)٤ : ٩(" أخذ الكلمة جسداً مشااً لكي يقدم ذبيحة عن األجساد"

  :ؤكد على ما يليهذه العبارات ت  
  . إن ناسوت املسيح مساٍو لنا حنن البشر-١
  . عندما قدم الرب جسده أباد املوت مبوته بسبب مساواة ناسوته لنا-٢
هذه .  يؤكد أثناسيوس أن احتاد الالهوت والناسوت أعطى عدم الفساد للبشر-٣

، وهذا " الفسادعدمبس اجلميع أل "– حبسب كلمات أثناسيوس نفسه –العطية هي 
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  .وحده يبطل فكرة البديل العقايب
  :يف جمالني" Αντιψυχον"وعلى ذلك ينحصر معىن الكلمة اليونانية

  . املساواة بني طبيعة املسيح وطبيعة باقي البشر:أوالً
  . نقل البشر من الفساد إىل عدم الفساد:ثانياً

ل كما عرفها العصر الوسيط، بل هذا ال يشري من قريب أو بعيد إىل فكرة البدي
باحلري إىل آدم الثاين الذي يشترك معنا بنفس الطبيعة، أو املسيح كوسيط، إذ قدم 

ال ختتلف باملرة عن طبيعة كل البشر، حقاً قدمها للموت، الكلمة نفسه الطبيعة اليت 
 ولآلب، وبذلك رفع حكم املوت، ورد لإلنسان عدم الفساد، وأعلن القيامة، وجدد

  .نعمة الصورة

   تعارض شرح القديس أثناسيوس مع تعليم العصر الوسيط-٦
بذات الوفرة اليت نراها يف مؤلفات " اخلطية" ال يذكر أثناسيوس كلمة :أوالً  

، ال سيما  يف مصرالعصر الوسيط، ويف الكتب املعاصرة اليت صدرت يف العصر احلديث
ِرك القارئ على الفور أنَّ حمور وجوهر وسوف يد. احلقبة األخرية ِمن القرن العشرين

، بل "اخلطية "امسهاالتعليم الشرقي هو جتديد الطبيعة اإلنسانية، وليس عالج مشكلة 
عالج املشكلة األكرب، وهي فساد الطبيعة اليت تثمر للموت، ولذلك السبب عينه ال 

ر الطبيعة اإلنسانية يذكر القديس أثناسيوس أنَّ املسيح أباد اخلطية، بل أباد املوت، وحر
  .ِمن الفساد
ولذلك غاب موضوع اخلطية، وحل حمله موضوع املوت والفساد، ألنَّ ما   

  :، بل بسقوط البشرية- فقط -حيدث ليس مرتبطاً بسقوط آدم 
مل يقفوا عند حٍد معٍني، حىت يف سوء ) وليس آدم وحده(ألنَّ البشر، "

  كل حدوٍد،أفعاهلم، بل تدرجوا يف الشر حىت ختطُّوا 
وأصبحوا خيترعون الشر، ويتفننون فيه إىل أنْ جلبوا على أنفسهم املوت 

  .. والفساد 
  .)٣ : ٥(" أصبحت طبيعتهم مشبعةً باخلطية
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 ليس عن كتابات أثناسيوس ،اخلطية األصليةوكذلك أيضاً غاب موضوع   
أثناسيوس ، ولكن عن كل مؤلفات اآلباء الشرقيني، ففي عبارٍة واضحٍة يؤكد )١(فقط

  :أنَّ البشر ورثوا الفساد واملوت ِمن آدم، ومل يرثوا اخلطية
أي طريق كان ممكناً أنْ يسلكه اهللا؟ أيطلب ِمن البشر : ومرةً أُخرى نقول"

كما ورثوا  لعلهم - وهذا قد يرى الئقاً باهللا -التوبة عن تعديام؟ 
  .)٢ : ٧("  بسبب التعدي، ينالون عدم الفساد بسبب التوبةالفساد

  :ويف عبارة أُخرى وردت يف الرد على األريوسيني، يقول أثناسيوس  
 تقدسوا، وتطهروا ِمن كل خطيٍة مثل - على سبيل املثال -كثريين "

أرميا الذي تقدس وهو يف بطن أُمه، ويوحنا الذي رغم أنه كان ال يزال 
أنه رغم كل يف الرحم، ركض بفرح عندما مسع صوت والدة اإلله، إالَّ 

ملَك املوت ِمن آدم إيل موسى حىت على الذين مل خيطئوا مثل "هذا، 
 : ٣املقالة ("  وهكذا ظل اإلنسان مائتاً وفاسداً)١٤ : ٥رو (خطية آدم 

٤١١ - ٣٣(.  

ومن اجلدير بالذكر أن القديس كريلس الكبري اقتبس نص القديس أثناسيوس   
فقد .  هو حجة كل اآلباء١٤ : ٥نص رو  ألن .هذا يف رسالته األوىل إىل رهبان مصر

وسيادة املوت هي بسبب وراثة الطبيعة . ساد املوت حىت على الذين مل خيطئوا مثل آدم
القابلة للموت، وهي ذات الطبيعة اإلنسانية اليت أخذها الكلمة عندما جتسد، وهو ما 

  ."جسداً قابالً للموت" :جيعل أثناسيوس يكتب هذا التعبري
 العقوبة، احتمال مل يذكر أثناسيوس إنَّ الصلب كان لدفع مثَن اخلطايا، أو :ياًثان  

نعمة الصورة، ل اًأو أنه كان ملغفرة اخلطايا حسب ما هو سائد اآلن، بل كان جتديداً ورد
 الضال الذي أُعيد إىل ما االبن، والذي نراه يف مثَل "مغفرة"وهو املعىن الدقيق لكلمة 

                                                           
 اإلرساليات ءجمي والعربية حىت عصر  نفسه غري معروف يف اللغة اليونانية والقبطية والسريانيةاالسم بل إنَّ )١(

وسيادة املَنهج الالهويت الغريب على فكر ومؤلفات اُألرثوذكس حىت يف بالد اليونان نفسها، وهو ما يؤكده علماء 
وهي فترةٌ ختلى فيها علماء " السيب البابلي "اسمالكنيسة اليونانية اُألرثوذكسية، بل ويطلقون على هذه الفترة 

م واستعاروا ما هو معروف يف الالهوت الغريبالالهوت عن مهج اآلباء، ومصطلحاراجع مقدمة الوجود شركة . ن
  .واإلجنليزيللمطران يوحنا زيزيوالس يف األصل اليوناين 
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تردد لذلك و. رد إىل مكانته اُألوىل، بينما مل يقدم سوى التوبة واالنسحاقكان عليه، و
ورد آدم وبنيه إىل رتبتهم "كل الكنائس اُألرثوذكسية هذه العبارة يف أناشيد عيد القيامة 

وطبعاً جاءت نعمة العهد اجلديد مبا هو أعظم ِمن عطية اهللا آلدم، وهذه نقطة ". اُألوىل
، ونكتفي )١(وهيب قزمان يف رسالته عن الهوت النعمة عند أثناسيوس. ها دهامة سجل

بأنْ نسجل هنا إنَّ آدم اجلديد، أو األخري هو أعظم ِمن آدم األول بكثري حسب املقارنة 
  .١٥كو ١ ، و٥هلامة اليت تظهر عند الرسول بولس نفسه يف رو ا

  سيط، أو الشفيعاألمهية الروحية لتعليم اآلباء عن الو: رابعاً
 اهللا، وجتسده، وموته على ابنال يوجد خالف على أُلوهية املسيح، وأزلية   

فهذا تراث رسويل مشترك تؤِمن به كل الكنائس املسيحية . الصليب، وقيامته، وصعوده
ن حقيقة اخلالف بني الشرق والغرب، هي حول مركز املسيح نفسه، لك. شرقاً وغرباً

  و جوهر اخلالف إذن؟فما ه.وشخصه، وعمله
 الالهوت الحتاد ال يعطي الغرب منذ العصر الوسيط أي اهتمام :أوالً  
لقد أمهل الغرب هذا املوضوع لسبٍب تارخيٍي معروف، وهو أنَّ أُستاذ . بالناسوت

 مل يكتب كتاباً عن هذا املوضوع، أوغسطينوسومعلِّم الالهوت الغريب، القديس 
 باملرة يف عصر الالهوت املدرسي االهتمام عابرٍة مل تنل ولكنه تعرض له يف عباراٍت

Scholastic ى على مؤلفاتأوغسطينوس الذي ترب.  
 الالهوت بالناسوت هو الذي جعل جسد الرب بعيداً، بل غالباً للفساد واحتاد  
ولعل اجليل الذي . وهذا بدوره ينعكس على تعليم الشرق عن اإلفخارستيا. واملوت

د مسع الكثري ِمن اُألرثوذكس والربوتستانت عن مصري اجلسد املُقدس والدم أنتمي إليه ق
وهو ما يعف القلم عن الكتابة فيه، ولكن نكتفي بالتنبيه إىل أنَّ . ..الكرمي بعد التناول 

ما هو جديد يف عهد املسيح ال يفسد وال يناله البلى، بل حيول اإلنسان املُتناِول إىل جمد 
 املتجسد االبن الالهوت بالناسوت يف أُقنوم احتادنا نرى كيف جاء إمهال وه. املسيح

                                                           
  راجع الترمجة العربية هلذه الرسالة، نشر مركز دراسات اآلباء بالقاهرة) ١(
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بعدد ِمن األسئلة واملشاكل اليت وِلدت ِمن فراغ وجهل الذين ال يدركون أنَّ هذا 
 هو أساس كل ما هو إهلي يف كنيسة املسيح، وإنْ كان يعطى بوسيلٍة ماديٍة، االحتاد

 احلياة بالناسوت، أي احتادحتت سلطان الفساد بسبب مثل اخلبز واخلمر، لكن ال يقع 
  .حياة ابن اهللا بالطبيعة اإلنسانية

ونتيجةً هلذا اجلهل واإلمهال وِلد الهوت غري أُرثوذكسي عن األسرار الكنسية   
ظهر يف كتابات تميس اإلفخارستيا بشكل خاص، وميس مصري اإلنسان األبدي، حيث 

لكل ما ميكن أنْ يقال عن شركتنا يف املسيح، أي قاومةٌكثرية منتشرة عندنا اآلن، م 
وهو ما سوف " الكنيسة جسد املسيح"الهوته وناسوته، وبشكل خاص ما يقال ضد 

يعاجل يف دراستنا القادمة إذا مسحت نعمة الرب، لكننا ندرك ِمن خالل املؤلَّفات 
روحية، أننا نتحول  اُألرثوذكسية، وكل ما يندرج حتت ما يعرف بالكتابات الالنسكية

إيل ذات جمد املسيح، وهو اد نفسه الذي حتول إليه ناسوت املسيح أو جسده 
اإلنساين، وإن كانت صلوات املعمودية يف الكنائس اُألرثوذكسية، والقُداسات 

علن يف إجياز دقيق جمد اُألرثوذكسية تؤكد ذلك، إالَّ أنَّ عبارة واحدة ِمن صالة قبطية ت
  :نسان يف يسوع املسيحاإل

" فليضئ علينا نور معرفتك احلقيقية، لنضئ بشكلك احمليي"  
  .) تقال يف عيد القيامةلالبنصالة قسمة (

وإنْ كان األفضل أنْ ( حصر الغرب منذ العصر الوسيط موضوع الفداء :ثانياً  
س، حيث يف غفران خطية آدم، وهو ما ال يظهر يف الكتاب املُقد) نقول موضوع اخلالص

وعلى الذين . ال توجد عبارة واحدة تقول إنَّ املسيح مات لكي يغفر خطية آدم
أو حتت موضوع آدم، " فهرس الكتاب املُقدس"جيهلون هذه احلقيقة أنْ يراجعوا 

  .، فقد مات الرب من أجل كل اخلطايا لكي حيررنا منها اخلطيةعموضو
لضيقة ظهرت مشاكل كثرية وعندما مت حصر موت املسيح يف هذه الدائرة ا  

ولعل القارئ ال يدِرك أنَّ اجلدل حول . يف حقل الهوت األسرار والهوت التوبة
موضوع املَطهر سببه األصلي حصر اخلالص يف غفران خطية آدم مبوت الصليب، ويف 
ضرورة تقدمي مثَن أو ترضية للتعدي على كرامة اهللا نفسه بالنسبة للذين ماتوا قبل إمتام 
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 ،لكن يف الشرق حتول الصليب إىل منهج وسلوك. بة الكنسية اليت وِضعت عليهمالعقو
وصار فكر املصلوب هو أحد قواعد احلياة الرهبانية، وصار الصليب، وبشكل خاص 

 التقديس، وخيُتم به أثناءرشم الصليب هو بركة وتقديس يوضع على اخلبز، ويرشم 
  .ملرضى، ويف القداسات والرسامات وغريهاجسد املعمد باملريون، ويف مسحة ا

  الدين الذي علينا
  هو تبديد صورة اهللا ونعمته

  واملسيح هو من أعاد إلينا هذه الصورة
  وأعطانا نعمته

  "ألنه أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"



 ٢٦٠

  املبحث الثاين
  
 ـنالثمΤιµη  

  

اً القيمة، ويف اللغة ال تعين الثمن فقط، بل تعين أيض" Τιµη"الكلمة اليونانية   
 يف اللغة العربانية، وإمنا الشائع يف االستعمالوهذه الكلمة نادرة . Worth اإلجنليزية

 : ٢٠خر("  أباك وأُمكأكرم"، ولذلك السبب عندما تقول الوصية "الكرامة"العربانية هو 
 ميكن تقديره،  الذي الاالحترام، فإنَّ اإلكرام ليس مثَناً، وال قيمةً، بل هو نوع ِمن )١٢

  .أو حسابه باألرقام
 الترمجة اليونانية استخدمت W. Schleusnerوحسب دراسة أُستاذ اللغات السامية   

  ".كرامة" كلمة عربانية، وبشكل خاص كلمة ١٢لترمجة " Τιµη"للعهد القدمي
وعجز اللغة اليونانية يرجع إىل أنَّ العالقات اإلنسانية يف اتمعات السامية   
عن العالقات اإلنسانية يف اتمع اليوناين القدمي السابق على تعميد احلضارة ختتلف 

 )٧ : ٩٦، ١ : ٢٩مزمور (" قدموا الكرامة هللا"اليونانية، وعلى سبيل املثال يقول املزمور 
اد  "δοξη και τιµηوجاء النص   ،Τιµηولكن كرامة اهللا يف الترمجة السبعينية هي 

وحنن ال منلك أنْ حندد .  نستطيع أنْ نقدم الثمن، بل الكرامة هللاوحنن ال". والكرامة
واألمثان يف احلضارات هي تقدير إنساين يقوم فيه . قيمة ومثَن أي شيء يقدمه اهللا لنا

 اقتربهذا الشعب قد "يقول أشعياء النيب .  واملعامالت التجارية بدور كبرياالقتصاد
وعندما يقول سفر األمثال . )١٣ : ٢٩(" ا قلبه فأبعده عين بشفتيه، وأموأكرمينإيل بفمه 

، فهو يؤكد أمهية العطاء، )٩ : ٣أم (" الرب ِمن مالك، وِمن باكورات غلتكأكرم"
" فتمتلئ خزائنك شبعاً"وكيف يرد اهللا هذا العطاء مضاعفاً، ويقول بعدها مباشرةً 

  .)١٠ :٣أمثال (
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، وهي ذات "ْالثمن"، تعين أيضاً "إكرام"ليت تعين ويف السبعينية جند أي ذات الكلمة ا  
 وراجع أيضاً النص اليوناين )٣٩ : ٣١راجع أيوب (" فضة"الكلمة اليت ترجمت يف النص العريب 

 وردت الكلمة حسب السبعينية )٢ : ٤٤( وحىت يف الترمجة العربية لنص تكوين )١ : ٣٨سرياخ (
ولعل القارئ قد . اخوتهلذي أمر يوسف بأنْ يوضع يف أكياس وهو مثَن القمح ا" مثَن"والعربانية 

 أبيمالك على سارة زوجة أب اآلباء استيالءيف قصة " غطاء عني"الحظ غموض التعبري العريب 
" مثَن وفدية" ،أي مثَن، أو تعويض، أو حرفياً Τιµη της λυτρωστως: وحسب السبعينية. إبراهيم

 واستخدم نفس التعبري ) السبعينية٧ : ٣٩(بري نفسه يظهر يف مزمور  وهذا التع)١٦ : ٢٠راجع تكوين (
  .)٢٠ : ٣٤خروج ( البكر االبنيف فدية 

  )١("اد والكرامة" الثمن يعىن أصالً -١
؛ حيث يقول الرسول بطرس عن االثننييؤكد الكتاب املُقدس نفسه الصلة بني   

، وهي إشارةٌ إيل جتلِّي ربنا على جبل )١٧ : ١ بط ٢(" كرامةً وجمداً.....أخذ"ربنا يسوع 
 اإلنسان ابن، واد والكرامة مها أيضاً جمد وكرامة آدم الثاين )٣٦ - ٢٨ : ٩راجع لوقا (طابور 

مبقدار ما ِلباين البيت ِمن كرامة .. أهالً د أكثر " ولذلك حِسب ربنا يسوع )٩ : ٢عب (
نسان باد والكرامة حسب نص رسالة  اإلابن وتتويج )٣ : ٣عب (" أكثر ِمن البيت

وهكذا جمد . العربانيني هو اد والكرامة اليت أخذها املسيح ِمن اآلب بسبب آالمه وموته
 الرسول كرامة وظيفة استخدموحىت إذا . املسيح وكرامته أعظم ِمن جمد وكرامة موسى

 البنهاها اهللا اآلب ، فهي إشارة إيل الكرامة اليت أعط)٤ : ٥عب (املسيح كرئيس كهنة 
  .بسبب موته على الصليب، وهو جوهر كهنوت املسيح

 وبشكل خاص عندما )٧ : ٢ بط ١(وحنن كمسيحيني نشترك يف كرامة املسيح   
 ويؤكد الرسول بولس أنَّ )٧ : ١ بط ١(منُتحن بنار التجارب، ولكنها يف النهاية جمد وكرامة 

 كور ١(هب الروحية الفائقة جيب أنْ حيسبوا أهالً لكرامٍة أكرب املسيحيني الذين مل ينالوا املوا
٢٤، ٢٣ : ١٢(.  
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  هي ذات الكلمة املُستخدمة يف اليونانية للثمن" كرامة" كلمة -٢
 ويكرر نفس )٢٠ : ٦ كور ١("  بثمٍناشتريتمألنكم قد "يقول الرسول بولس   

 كلـمة مثَن يف استخدامعــاً يؤكد أن  وتركيب اجلملتني م)٢٣ : ٧ كور ١(الكالم يف 
 وليس دفع الثمن، واالقتناء، االمتالك يعين η γορασθητε τιµηصيغة املضاف إليه 
  . وما يؤكد ذلك أنه ال يوجد بائع ومشتِر ومثن دفعه شخص آلخر.حسبما رأينا سابقاً

   املعىن التجاري للثمن يف احلضارة القدمية-٣
 : ٦ كو ١ والفعل يشتري ورد يف نص αγοραنية هي السوق يف اللغة اليونا  

وهي يف اللغة العربية مبين " شتريتماُ" ، أي η γορασθητε ٢٣ : ٧ كو ١ و٢
  :للمجهول نظراً لغياب

  ١- نالثم   
   املالك األصلي -٢  
  . السوق نفسه، أي املكان الذي مت فيه الشراء-٣  
حىت اخلليقة الساقطة . كلهاوكما ذكرنا ِمن قبل، اهللا هو مالك اخلليقة   

املُستعبدة للشر والفساد ال ميكن أنْ تكون ملكاً للشيطان، ألنه مهما كانت سيادة 
الشر والشيطان على بعٍض ِمن خليقة اهللا، فاهللا يبقى هو السيد واملالك واخلالق وعائل 

قدس،  كل خملوق، حسبما نقرأ يف كل أسفار الوحي املُاحتياجاتاخلليقة الذي يدبر 
  .)١٤٧راجع مزمور (ال سيما سفر املزامري 

 احلرية والكيان املسيحي اشترىوما يريد الرسول أنْ يقرره هنا هو أنَّ املسيح   
  .نفسه، وأصبح كل إنساٍن عبداً للمسيح

   املعىن املسيحي اُألرثوذكسي للثمن والفداء-٤
 والذي ترجم إىل εξαγοραζω الرسول الفعل اليوناين الكالسيكي استخدم  
هذا الفعل بالذات غري معروف لنا يف الترمجة السبعينية، رغم ". يفدي"العربية 

. استخدامه يف الكتابات اليونانية الكالسيكية مثل مؤلفات ديودوروس الصقلي وغريه
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وهنا تظهر فصاحة الرسول . والفعل خاص بالفروسية وشجاعة النبالء يف احلروب
 وهنا املسيح )١٣ : ٣غال ("  ِمن لعنة الناموسافتدانااملسيح " ألنَّ بولس بشكل خاص،

ونفس الفعل يظهر . حمارب شجاع يرتل إيل حفرة املوت واللعنة لكي خيلِّص اإلنسان
 اهللا ِمن عند اآلب، أو حسب كلمات الرسول ابن فقد جاء )٥ ، ٤ : ٤غال (أيضاً يف 

أة، مولوداً حتت الناموس، ليفتدي الذين حتت  مولوداً ِمن امرابنهأرسل اهللا "نفسه 
، وهذه هي ذات شجاعة احملُاِرب والفارس الذي حسب كلمات الرسول "الناموس

، وهو الوضع الشرعي والقانوين لكل الذين "يفتدي الذين حتت الناموس"جاء لكي 
  . سقطوا يف اخلطية، وصاروا حتت حكم الناموس

لتدخل ال ميكن أنْ نعتربه عمالً مطابقاً  هذا ا-  حسب تعليم الرسول -ولكن   
ألحكام الناموس، بل عمالً يقول عنه الرسول بولس نفسه، أنه خاص بالعهد واملواعيد 

تنسخه أو " سنة، وال متلك الشريعة أنْ ٤٣٠اإلهلية اليت سبقت شريعة موسى بـ 
  ".تلغيه

 )٥ : ٤كو (سول يف  الراستخدمهوِمن الشيق أنْ نالحظ أنَّ ذات الفعل اليوناين   
، وهذه أيضاً حاجتنا إيل الشجاعة لكي "مفتدين الوقت.....ةاسلكوا حبكم"حيث يقول 

وفداء الوقت ال يعين أنْ . )١٦ : ٥راجع نفس الفعل يف أفسس (ال در الوقت يف األشياء التافهة 
  ".بشريعة احملبة "وااللتزامندفع مثَناً، بل أنْ يكون لنا تدبري ضبط النفس 

وهكذا نرى أن الثمن هو موضوع روحي ومعنوي، ال عالقة له باملال والتجارة   
  ".فواتري اخلطية"، ال سيما "الفواتري"ودفع 

  الثمن
  هو كرامتنا وجمدنا
  عند حمب البشر
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  سابعالفصل ال
  

  )١(الوسيط، والشفيع 

  أو
   للكلمة خالق الكل- كبشٍر - حاجتنا 

  

  :مقدمة
ثبت اآلباء يف امع النيقاوي العظيم مبدأ وحدة جوهر الثالوث، ومساواة   

مل تدخل يف حساب الذين وضعوا نظريات  لآلب االبنمساواة االبن لآلب، ولكن 
 يف الشرق اُألرثوذكسي باملرة، بل ظلَّت ي مل ختتفِِ، فه)٢(العصر الوسيطالفداء يف 

                                                           
 ناناقشعندما معانيها بالتفصيل و إىل النصوص اخلاصة ذه الكلمات عند القديس أثناسيوس، ما سبقأشرنا في) ١(

لق الكل، فكرة الدين، أما هذا الفصل فقد خصصناه ملناقشة أنَّ الوسيط، أو الشفيع، هو ذاته الكلمة املتجسد، خا
 والروح القدس، وإمنا الوسيط هو بني اهللا واالبنوسيط بني اآلب   الألنه ملا سمي بالوسيط، االبنفلو مل يتجسد 

  .والناس، وهو ما قام به املسيح، لذا لزم التنويه
 هذا مل يصدر". موتاً متوت"لقد أبطل الرب حكم املوت باملوت، وهو ذات احلكم الذي نطق به الكلمة نفسه ) ٢(

 يف الروح باالبن ألن الشرق يؤكد دائماً أن كل شئ هو من اآلب حكم الثالوث؛احلكم من اآلب وحده، بل هو 
القدس، أما يف العصر الوسيط حيث انعدمت متاماً عقيدة شركة اجلوهر الواحد للثالوث، وأبرز الغرب أُلوهية 

مبوت = = ق مبدأ وحـدة اجلوهر على التعليم اخلاص يف اجلوهر، ومل يطبلالبناآلب، وتـرك مســاواة اآلب 
، وهو ترتيب "عقيدة الفـداء "باسماملسيح الذي عِرف يف العصر الوسيط حتت باب مستقل عن باب الثالوث 

 بعد ذلك يف الالهوت النظامي اخلاص بالعصر استقريعود أساساً إىل القديس أنسلم رئيس أساقفة كانتربري ، مث 
وحسب هذا التقسيم يبدأ الالهوت النظامي . قسيم الذي أسسه ألربت الكبري، وِمن بعده أبيالردالوسيط حسب الت

وينتقل بعد ذلك، حسب التقسيم نفسه، . بإثبات وجود اهللا ، مث الكالم عن صفات اهللا ووحدانيته، وأقانيم الثالوث
.  ينتقل إىل الكنيسة واألسرار الكنسية حيث يعاجل قضية اخللق والسقوط والفداء، وبعد ذلكواإلنسان املسيح إىل

وتوسع يف شرح العقائد كلها على أساس نفس )  جملد١٢(وجاء القديس توما االكويين يف اخلُالصة الالهوتية 
فالتقسيم نفسه هو املسئول األول عن فصل عقيدة الثالوث عن موضوع الفداء، وحصر موضوع الفداء يف . التقسيم
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  .االبنحاضرةً بقوٍة يف الكالم عن الهوت 
 حتت وطأة الضغط - يف خجل شديد -هذه الفكرة بدأت يف التراجع   

وهكذا . اإلعالمي الذي متارسه الشيع الربوتستانتية اليت انفصلت عن الكنائس اإلجنيلية
 -ق حسب الفلسفة اليونانية، وحسب هرطقة أريوس  املخلو-بدأ مسيح األريوسية 

يف التسلل إيل كُتب الالهوت يف مصر لكي يظهر بصورة الفادي األقل ِمن اآلب، 
والذي يتحمل غضب اآلب، وال يشاِرك اآلب يف صفاته اإلهلية، ومن مث يتحول إىل 

  .ما يذكره البعض يف مصررماد، أو إىل حلم مشوي، حبسب 
 أخلى ذاته، إالَّ أنَّ هذا ال يعين أنه كان قد ترك صفاته اإلهلية البناصحيح أنَّ   

هذا إذا كان الغضب (ليصبح أقل ِمن اآلب، ال يشاِرك اآلب يف الرمحة والعدل والغضب 
 حبسب أثناسيوس - ؛ ألنه وهو يف اجلسد، هو أيضاً صورة اآلب الذي )أحد صفات اهللا

، )١ : ١٢جتسد الكلمة (ب، ويعطي اإلنسانية معرفة اآلب  جاء لكي يعلِّم العامل عن اآل-
  فهو قد جاء ِمن أجلنا حنن البشر

جتسد الكلمة (" لكي ندِرك احلق مبا يعِلنه الرب يف جسده، وندِرك اآلب فيه"

                                                                                                                                              
 تام ملوضوع األسرار بانفصالمث جاء التقسيم .  عمل املسيح عن عمل الروح القدسعمل املسيح وشخصه وفصل
وهكذا عندما جاءت حركة اإلصالح يف القرن السادس عشر ، كانت األسرار . الكنسية عن موضوع الفداء

الكنسية تدرس بشكل مستقل متاماً عن الفداء والصليب، ووجد لوثر بعض عبارات يف مؤلفات القديس 
سطينوس عن التربير باإلميان، فنقل موضوع املغفرة وحصره يف الباب اخلاص بالفداء، وأمهل األسرار الكنسية أوغ

ألا موضوع مستقل متاماً عن الفداء، ولكنه عاد إليه بعد ذلك عندما هاجم زوينجلي األسرار بشكل عام 
وحىت كهنوت . ه يف الصليب فقطوهكذا حصر الهوت الغرب عمل الوسيط وشفاعت. واإلفخارستيا بشكل خاص

الرب مل يدرس بعناية كافية جتعله القاعدة األساسية ومصدر ممارسة األسرار يف الكنيسة، وحل حمله كهنوت 
 مبوته وقيامته وجلوسه عن ميني اآلب شفيعاً فقدم الثمن والترضية هللا اآلب، ومل انتهىاملؤمنني ، ألن كهنوت املسيح 

بعد ذلك سوى التوسل بالطلبة هللا اآلب مما فصل كهنوت املؤمنني عن كهنوت املسيح، يعد له صلة مبا حيدث 
وعندما إنتهى عمل املسيح ككاهن بذبيحة وقربان الصليب، تعذر على الهوت الغرب يف القرن السادس عشر أن 

 يقسم مل. أما الشرق فقد سار عكس ذلك على خط مستقيم. يشرح سبب وجود كهنوت يف الكنيسة اجلامعة
أي خطة اهللا /  التدبري -الثيؤلوجيا / الالهوت : اآلباء الالهوت إىل أبواب منفصلة، بل حفظ اآلباء التقسيم القدمي

 باالبنكل شيء ِمن اآلب :وأصبحت القاعدة الالهوتية اليت نراها يف كل كتب اآلباء هي. للخالص، أو اإليكونوميا
وأي خطأ،  .. )اإليكونوميا(وجيا، صح إدراكه وممارسته لإلميان والتدبري فمن صح إدراكه للثيئول.يف الروح القدس،

، كما أن أي خطأ يف فهم اإليكونوميا ، أو هرطقة يف الثيئولوجيا، يظهر صداها على الفور يف اإليكونوميااحنرافأو 
لالهوت املدخل إىل ا: جورج حبيب بباوي.  راجع بتفصيل أوىف د-.يؤثر بشكل مباشر على الثيؤلوجيا

  . وما بعدها١٣٩م ص ١٩٨٢ الطبعة األوىل –األرثوذكسي 
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٢ : ١٥ (  
 اختذالذي يف األزِمنة األخرية .. هو ابن اهللا احلقيقي املولود ِمن اآلب "

  ).٦ : ٣٢جتسد الكلمة (" ع، وعلَّم العامل عن اآلبجسداً خلالص اجلمي

  تقسيم
عندما يتحول التعليم عن صورة اآلب، أي ربنا يسوع املسيح إىل تعليٍم عن   

 صورة االبنإله متجسد ينال عقوبة البشر ِمن اآلب، فإنَّ املنطق حيتم علينا أنْ نرى يف 
 ال ميكن أنْ يكون خمتلفاً عن اآلب -  كصورٍة لآلب-؛ ألنه واالنتقامالعنف والقسوة 
إالَّ أنَّ هذا هو تصور اإلنسان اخلاطئ الذي ال يرى القوة إالَّ يف .. باملرة، بل مثله 
 وانتزاعهيرى السيادة إالَّ يف العقوبة، وال يري القدرة إالَّ يف طلب احلق  البطش، وال

فعندما .  وال وِجد يف فمه غش الذي مل خيُِطئءالربي االبن، وهو هنا ءالربيحىت ِمن 
، فإننا نكون ءالربيتصبح هذه هي صورة اآلب، أي صورة البطش والعنف ومعاقبة 

ينتاا أي تغير  قد فقدنا متاماً كل إعالن عن صالح اهللا كثالوث، وحمبته للبشر اليت ال
 أشرار، فإن بسبب شر اإلنسان، مبعين أنه إذا كان اإلنسان أو البشر مجيعاً صاحلني أو

  .هذا ال يزيد وال ينقص ِمن حمبة اهللا
 الكلمة يف االبنلذا فنحن يف أمس احلاجة إىل إيضاح ضرورة وأمهية أُلوهية   

تدبري اخلالص يف الفكر األرثوذكسي، وكيف أن اخللق على صورة اهللا ومثاله، هو 
وت الطبيعي وموت الذي يظِهر املعىن الصحيح للسقوط، وبالتايل يبني لنا الفرق بني امل

اخلطية، وما هي طبيعة اخلري وماهية الشر وأثر ذلك يف املصري اإلنساين، وهو ما نعرض 
ومن مث يف املبحث الثاين نعرض للعالقة بني املوت والعدل . له تفصيالً يف املبحث األول

من خالل القديس أثناسيوس الرسويل، والهوت العصر  ء اآلباالهوتاإلهلي يف 
أما يف املبحث الثالث فنعرض ملفهوم العصر الوسيط للخطية، وأثر ذلك . الوسيط

عندئٍذ تتوفر .  اآلباءالهوتاملفهوم على شرح تدبري اخلالص، ومراجعة كل ذلك على 
يف عمل اخلالص " الشفيع/ الوسيط " الكلمة االبنلنا القاعدة السليمة لفهم عمل 

  . للتسليم الرسويلوكريلس الكبري اآلباء أثناسيوس الرسويل شرح من انطالقاً
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  املبحث األول
  
  الكلمة

  الذي هو فوق الكل
  

  التجسد وعالقة الكلمة باخلليقة: أوالً
 ٩ -  ٥ : ٧جتسد الكلمة (" كلمة اآلب الذي يفوق الكل: "مل حيظَ هذا التعبري املتكرر  

   التعبري؟ بعناية الذين درسوا مؤلفات اثناسيوس، فما هو املقصود ذا)٢ : ٩ - ١: 
  : كلمة اهللا كائن مع اآلب ويف اآلباالبنكِّد اثناسيوس أنَّ  يؤ-١  

جتسد (" ميأل كل شئ يف كل مكان، ويف نفس الوقت هو كائن مع أبيه"

  .)١ : ٨الكلمة 
  .)٢، ١ : ٩جتسد الكلمة (" كلمة اهللا متعال فوق الكل..  اآلب ابنهو "

لكلمة مل جيعله حمصوراً يف اجلسد، بل  ااالبن يؤكِّد اثناسيوس أنَّ جتسد -٢  
  :هو حاضر يف كل شيء

وبينما كان حاضراً يف كل اخلليقة، فقد كان يتميز عن سائر الكون "
ضابطاً كل . وحاضراً يف كل األشياء بقدرته). اإلهلي(حسب جوهره 

األشياء، ومظِهراً عنايته فوق كل شئ، ويف كل شئ، وواهباً احلياة لكل 
 وحده )١(خلوقات مالئاً الكل دون أنْ يحد، بل كائناً يف أبيه شئ، ولكل امل

  .)١ : ١٧جتسد الكلمة (بالكمال 
جتسد ("  وحده مستقراً)١(وبينما كان خارج الكون، فقد كان يف أبيه "

  .)٤ : ١٧الكلمة 
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  :وكان الكون يستمد حياته ووجوده وحركته ِمن الكلمة
 : ١٧(" )١(، كان قائماً مع أبيه نوكاب، األشياءكان كلمة اهللا حييي كل "
شيئاً، بل بالعكس ) ِمن العامل(وعندما كان يف العامل، مل يستمد . ")٥

  .)٦ : ١٧: جتسد الكلمة("  ِمنه كل األشياء احلياة والقُوتاستمدت
 إذن وجود الكلمة يف اآلب وضبطه للعامل وتقدمي احلياة انعكس فكيف -٣  

  ة؟والقوت للكل، على جتسد الكلم
هذا التعبري يتكرر يف . كان جسد الكلمة مماثالً ألجسادنا، وقابالً للموت  

  :الفصول التالية
   )٣٧ - ٤ : ٨(" أخذ ِمن أجسادنا جسداً مماثالً لطبيعتها"
  .)٤ : ٣١، ٦ : ٢٠، ٩ : ١٣، ١ : ٩(" أخذ لنفسه جسداً قابالً للموت"

  :بل الِحظ قوة التعبري
  .)٧ : ١٧(" د ذاته قابالً للفناء الذي كان يف حطهر اجلسد"
  .)٨ : ٤٤(" جسداً قابالً للموت، والفساد حسب طبيعة األجساد"

فقد كان اجلسد القابل . وهنا بالذات يؤكِّد القديس اثناسيوس عدة أموٍر هامة  
هذا جيعل . الذي هو فوق الكلللموت والفساد، بل والفناء هو جسد الكلمة 

 الذي هو فوق كل املخلوقات ويعلو االبنعندما جتسد ظل اثناسيوس يؤكد أنَّ الكلمة 
وهكذا تغير وضع . ١ : ١٧عليها كما رأينا يف النصوص السابقة، وبالذات نص فصل 

 بطبيعة الكلمة، ويف عبارات قاطعة احتادهاجلسد القابل للفساد واملوت والفناء بسبب 
  :يؤكد القديس اثناسيوس

مل يترك هيكل . ... أجلنا كان الئقاً املوت الذي مت على الصليب ِمن"
أقامه فوراً يف اليوم . ...جسده يبقى طويالً، بل حاملا أظهر أنه مات 

                                                           
 على الصليب، إمنا يعين االبنإذا كان الكلمة يف اآلب وفيه وحده مستقراً، فإن تصور البعض بأن اآلب عاقب ) ١(

، وبالتايل "بيهقائماً يف أ"و " كائناً يف أبيه"يف اية املطاف أن اآلب عاقب نفسه؛ ألن الكلمة حسب تعبري اثناسيوس 
يكون هذا التصور خاطئاً ألنه ينفي متاماً قدرة اهللا على املغفرة، وكأن أصحاب هذا الرأي يقولون عاقب اهللا 

ومن يعاقب نفسه هو واقع حتت سلطان العقوبة ال يعلو .  املشكلة عاقب نفسهلال حياإلنسان، وملا وجد أن هذا 
  . خملوقاً، وليس اهللاعليها بصالحه وال رمحته، وهو بالتايل يكون
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عدم الفساد،  - كعالمٍة للظفر والغلبة على املوت -الثالث، حامالً معه 
  .)١ : ٢٦(" وعدم إمكانية التألُّم اللذين حصل عليهما جسده

  :القديس اثناسيوسوعدم الفساد تعبري متكرر عند   
يبقى يف عدم فساد  .. الذي هو فوق الكلبالكلمة ) اجلسد (باحتادهحىت "

بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه، وحىت يتحرر اجلميع ِمن الفساد فيما 
  .)١ : ٩(" بنعمة القيامة ِمن األموات) اليوم األخري(بعد 

، أو حسب ترمجة متاماًوعدم الفساد عند القديس اثناسيوس هو إبادة املوت   
  :ائياًاألب مرقس داود 

لذلك كان الئقاً بطبيعة احلال أنْ يأخذ جسداً قابالً للموت، حىت إذا أباد "
  .)٩ : ١٣(" أمكن جتديد البشرائياً ) متاماً(املوت فيه 

 عدم فساد الكلمة إىل اجلسد، واشترك اجلسد هنا يف صفٍة إهليٍة، انتقلوهكذا   
  :لذي يعلو على الكلوهي صفة الكلمة ا

عدمي الفساد، فقد أحيا اجلسد وطهره، رغم أنه كان يف حد ) الكلمة(ألنه "
  .)٧ : ١٧(" قابالً للفناء) بطبيعته(ذاته 

  :للموت يف جسدههذا التحول مت بإرادة الكلمة نفسه، ومبواجهة الكلمة   
وت لئال متتنع املوت؟ مل يكن الئقاً أنْ مينع امل) الرب(ملاذا مل يتجنب "

لفداء اجلميع، لكنه مل ير فساداً؛ ألنَّ جسده ) الرب(مات .. القيامة أيضاً 
 ٢١(" قام ثانيةً سليماً جداً إذ مل يكن سوى جسد ذاك الذي هو احلياة ذاا

 :٧(   
قَِبلَ املوت الذي أتاه ِمن البشر، لكي يبيده ائياً عندما يلتقي به يف "

  .)٣ : ٢٢(" جسده
م فساد اجلسد، هو برهان عدم فساد املؤمنني باملسيح، وإعالنٌ عن حالة وعد  

  :)٤ : ٢٣( قيامتنا يف اليوم األخري
 بعد فترة ثالثة أيام غري - الذي كان قد مات - اهللا جسده ابنأظهر "

مائت، وعدمي الفساد، فتبني للجميع أنَّ املوت مل يصب اجلسد بسبب أي 
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 فيه، بل لكي يباد فساد املوت فيه بقوة ضعف طبيعي للكلمة الذي حل
  .)٦ : ٢٦(" املُخلِّص

وعدم الفساد يعين أيضاً تلك الكلمة الشائعة عندنا، وهي التجديد الشامل   
  :لكيان اإلنسان، وبشكٍل خاٍص، جسده

كان الئقاً بطبيعة احلال أنْ يأخذ جسداً قابالً للموت، حىت إذا أباد املوت "
  .)٩ : ١٣(" ديد البشرفيه ائياً، أمكن جت

 اليت فقدها اإلنسان بالسقوط، ويظل هذا رد الصورة اإلهليةوجتديد البشر، هو   
  ؟ماذا فَقَد اإلنسانهو أهم موضوع يشغل فكر وقلب القديس اثناسيوس، 

  :؛ ألنفَقَد نعمة الوجود  
 لذلك، فإنه إذ ال.. اهللا صاحلٌ، أو باحلري هو بالضرورة مصدر الصالح "

. ...بنعمة الوجود، أشفق بصفة خاصة على اجلنس البشري ) يبخل(يضن 
 خلقه على صورته ومثاله، وأعطاه نصيباً يف قوة ومنحه نعمةً أُخرى،

 ٣("  إذا بقي يف احلياة العاقلة)١(كلمته، لكي يستطيع أنْ حييا كِظل للكلمة 

 :٣(.  
  :ح اثناسيوس هي حسب كلمات الكتاب املُقدس نفسه، وشروالصورة اإلهلية  

كان .. بفضل خلقته على صورة اهللا الكائن .. اإلنسان خِلق ِمن العدم "
وإىل هذا يشري الكتاب املُقدس على األرجح عندما .. ممكناً أنْ يعيش كاهللا 

  .)٦ : ٤(" )٧٦ : ٨٢مزمور (" أنا قلت أنكم آهلة"يقول 

  مكونات الصورة اإلهلية حسب كلمات اثناسيوس: ثانياً
 ٣(" أعطَّاه نصيباً يف قوة كلمته" : نصيباً يف القوة العاقلة، وشركة يف الكلمة-١  

 :٣.(  
 الكلمة عن نفسه إعالن حضور، أو حسب دقة الكلمة اليونانية هي، -٢  

                                                           
هكذا جيب ترمجة النص، ألن اإلنسان هو ِظل الكلمة حسب األصل اليوناين، لذا لزم إصالح ترمجة األب ) ١(

  .مرقس داود
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 )٥ : ٤(" عطف، وحمبة البشر"لإلنسان، وهو إعالن حسب كلمات القديس اثناسيوس 
  .ى صورتهاليت دعت الكلمة إىل أنْ خيلق اإلنسان عل

 وهبنا جماناً بنعمة" : هذا احلضور، أو اإلعالن هو عطية الكلمة لإلنسانية-٣  
 : ٤(" الكلمة  البشر يفاشتراكنعمة "هذه احلياة، هي  ).١ : ٥(" الكلمة حياةً منسجمةً مع اهللا

  .)٢ : ٥( "..معهم  ألنَّ الكلمة حل"وهي أيضاً حلول الكلمة مع، أو يف اإلنسان  .)١
  : مكونات الصورة هيوتبقى  
  .الشركة يف القوة العاقلة للكلمة -١
   . نعمة احللول-٢
  .منسجمة مع اهللا حياة مماثلة، أو -٣
 وِمن سفر احلكمة يأخذ القديس اثناسيوس ذلك النص اجلميل الذي -٤  

خلق اهللا اإلنسان على عدم فساد، وصوره على صورة "يؤكد حمبة اهللا اخلاصة لإلنسان 
وصورة األزلية ال جتعل اإلنسان أزلياً بالطبيعة، بل أزلياً . )٢٤ : ٢حكمة ( ")١(أزليته 

فالنعمة هي اليت حتفظ اإلنسان يف مكانته الفريدة العزيزة، . حسب نعمة الشركة
وبدون النعمة يعود اإلنسان إىل حالته الطبيعية وهي العدم، وهي حسب كلمات 

  ).٦ : ٤(" الفساد الطبيعي"اثناسيوس 
ورة كلمة دقيقة تؤكد بشكل خاص انعدام الوجود املستقل؛ ألن لكل فالص  

هذا جيعل شركتنا يف الطبيعة اإلهلية هو . صورة أصل، ويبقى األصل هو مصدر الصورة
سبب البقاء األبدي لإلنسان؛ ألن اإلنسان كصورة اهللا خلق حسب صورة اآلب ربنا 

ة اآلب واإلنسان صورة الكلمة ويبقى الفرق اجلوهري بني االبن صور. يسوع املسيح
أو االبن هو أن اإلنسان خملوق حسب الصورة بينما االبن مساٍو لآلب، وما مييز 

اليت يؤكدها سفر التكوين بشكل خاص واليت " خملوق"اإلنسان عن االبن هو كلمة 
  .حظيت باهتمام القديس اثناسيوس يف الفصول اخلمسة األوىل من جتسد الكلمة

 النقطة بالذات، أو باحلري هذا املوضوع الدقيق واهلام؛ ألنَّ ولقد أثرنا هذه

                                                           
  .األزل آرامية سريانية واألبد عربية وكالمها مبعىن واحد) ١(
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الوجود، أو الكيان اإلنساين هو الذي حيدد، بدقٍة تامٍة، معىن كلمات خطية وسقوط 
وذنب، وما إليها ِمن مفرداٍت ال ميكن حتديد معناها بدقٍة بدون حبٍث دقيٍق عن تكوين 

ه املفردات، وهو موضوع الشركة اإلنسان وطبيعته، ومثة موضوع هام خلف كل هذ
يف الطبيعة اإلهلية، وهو ما ناله اإلنسان األول وفقده بالسقوط، وهو ما يسترد بواسطة 

  .أُلوهية املُخلِّص

 هو جوهر اخلالص يف - بالكلمة -جتديد الصورة اإلهلية يف اإلنسان 
  اُألرثوذكسية

دها اليت جتعل عمل يؤكد القديس اثناسيوس أنَّ أُلوهية املُخلِّص، هي وح  
وقد شرح عدم كفاية التوبة، وذلك يف الفصل السابع، . اخلالص خاصاً باهللا وحده

وسوف نعود إىل هذا املوضوع بالذات نظراً لعالقة هذا الفصل بالتوبة يف الفكر 
، )الشيع( الالهوتية اُألرثوذكسية واملذهبية واالجتاهاتاملسيحي عرب كل العصور 

  :ولكننا نكتفي يف هذه الفقرة بنقطتني أساسيتني عند اثناسيوس. وديةواإلسالم واليه
التحول  عجز التوبة عن أنْ ترفع سيادة املوت على اإلنسان بسبب -١  
  . الذي حدث لإلنسان عندما سقطالكياين

  ).٤ : ٧(أي الكلمة " مماثلة صورة اهللا" فقدان اإلنسان لنعمة -٢  
نقل إىل اللغة الذي و، "مطلب اهللا العادل"تعبريه وهنا، اثناسيوس دقيق جداً يف   
ورغم عدم دقة الترمجة العربية لآلب مرقس داود إالَّ أننا ". مطلب اهللا العادل"العربية 

سوف نتركها كما هي دون تغيري ألنه رغم هذا فإا ختتلف عن الهوت العصر 
  : إذ يقولالوسيط

لعادل، ألنه إذا مل يظل اإلنسان لكن التوبة ال تستطيع أنْ تويف مطلب اهللا ا"
  .)٣ : ٧(" يف قبضة املوت، يكون اهللا غري صادٍق

 الفصل السابع؛ ألنَّ اثناسيوس مثل غريه ِمن افتتاحيةوهذه العبارة تظهر قبل ذلك يف 
 ٧(" أبو احلق يظهر كاذباً ِمن أجلنا، وِمن أجل خالصنا"اآلباء ال يستطيع أنْ يتصور أنَّ اهللا 

 وهو ما ساد الهوت العصر الوسيط، - والغضب االنتقاميصبح العدل هنا ليس ، و)١: 



 ٢٧٣

دق كلمته، وأمانة دق اهللا، وِص بل هو ِص- وما غير متاماً مكونات موضوع الفداء 
  :اهللا، وهو ما يؤكده اثناسيوس يف الفصل السادس

أنْ أصدر كان أمراً مرعباً لو أنَّ اهللا بعدما تكلم يصري كاذباً، إنْ كان بعد "
حكمه على اإلنسان، بأنْ ميوت موتاً إنْ تعدى الوصية ال ميوت، بل تبطُل 

ولو مل ميت اإلنسان بعد أنْ قال اهللا أننا منوت، ألصبح اهللا غري . كلمة اهللا
  .)٣ : ٦(" صادق

والفصل السادس كله يدور حول صالح اهللا وأمانته وحقه، وال يستخدم   
 االنتقام - العدل -يت شاعت يف العصر الوسيط، الغضب اثناسيوس باملرة الكلمات ال

 اإلنسان بعدل اهللا وأمانته، إالَّ أنَّ النقطة اصطدامورغم . اخل.. ِمن اخلطية واخلاطئ 
اهلامة اجلديرة بالبحث هي أنَّ قديس اإلسكندرية، ومعلِّم الكنيسة اجلامعة يركِّز 

  : يضع هذا السؤال بنفسه كله يف عطف حمبة اهللا وصالحه، ولذلكاالهتمام
  .)٧ : ٦("  إذن؟صالحهما الذي يفعله اهللا يف "

وهنا بالذات جيب أنْ حنصر يف دقٍة تامٍة، وِمن خالل كلمات اثناسيوس نفسه   
اليت تعكس املنهج األسئلة اهلامة حيث أثار بعض .أسباب حاجتنا إىل أُلوهية الكلمة

  .:)١( Catechism" الكاتشزم"القدمي ملدرسة اإلسكندرية 
  :ففي الفصل السابع، وبعد أنْ شرح عدم كفاية التوبة، يسأل اثناسيوس  

 من الذي كان يستطيع أنْ يعيد إليه تلك النعمة ويرده إىل حالته -١
  .)٤ : ٧(األوىل؟ 

  .)٧ : ٦( ما الذي يفعله اهللا يف صالحه إذن؟ -٢
 التوبة عن  أي طريق كان ممكناً أنْ يسلكه اهللا؟ أيطلب ِمن البشر-٣

  .)٢ : ٧(تعديام؟ 
 من الذي كان يستطيع أنْ يعيد إليه تلك النعمة، ويرده إىل حالته -٤

  .)٤ : ٧(األوىل؟ 

                                                           
  .Catechumen ويسمى املوعوظ ِمن الكلمة اليونانية تعليم ودخلت اللغات األوروبية القدمية واحلديثة) ١(



 ٢٧٤

 ما هي الفائدة ِمن خلقة اإلنسان أصالً على صورة اهللا؟ كان خرياً له -٥
، مث لو أنه خِلق على صورة البهائم العدمية النطق، ِمن أنْ خيُلَق عاقالً ناطقاً

  .)٢ : ١٣(يعيش بعد ذلك مثل البهائم 
 وهل كانت هنالك ضرورةً مطلقاً أنْ يعطى اإلنسان فكرة عن اهللا يف -٦

غري ) زمن كتابة جتسد الكلمة(؟ ألنه إن كان حىت اآلن )خلقه(بداية األمر 
 : ١٣() عند خلقه(مستعد أنْ يناهلا فكان باألوىل أنْ ال تعطى له ِمن البداية 

٣(.  
 ما الذي كان ممكناً أنْ يفعله اهللا؟ وماذا كان ممكناً أنْ يتم سوى جتديد -٧

تلك اخلليقة اليت كانت يف صورة اهللا، وبذلك يستطيع البشر مرةً أُخرى أنْ 
  .)٧ : ١٣(يعرفوه؟ 

  املوضوع األساسي الذي حتدده األسئلة  
فالسؤال . لوسيطال تعطي هذه األسئلة أي مكان أو جمال ملا ساد الهوت العصر ا  

وهكذا تدور هذه األسئلة حول نعمة . األول عن النعمة وردها، وهو مثل السؤال الرابع
والسؤال اخلامس والسادس . والسؤال الثاين خاص بصالح اهللا. الصورة وردها إىل اإلنسان

والسؤال السابع عن جتديد . خاصني مبعرفة اإلنسان، أي شركة اإلنسان يف قوة الكلمة
  :وهكذا حتصر هذه األسئلة موضوع اخلالص كله يف. هللاصورة ا

  . صالح اهللا-١
  . رد النعمة-٢
  . جتديد الصورة اإلهلية-٣

وهو األمر الذي غاب متاماً عن الهوت العصر الوسيط، املُعلِّم األول حلركة 
 ومل يذكر أثناسيوس أن اهللا احتاج إىل كفارة لكي يرضي .اإلصالح الربوتستانتية

 يذكر إن العدل والرمحة دخال يف حوار حول مشكلة اإلنسان كما هو العدل، ومل
  .وارد يف ميمر العبد اململوك
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   الكلمة كأساس للخالص يف األرثوذكسيةاالبنحاجتنا إىل أُلوهية : ثالثاً
 االبنرغم متسكه الشديد بالهوت  -غاب عن الهوت العصر الوسيط   

وكان السبب يف ذلك . يف خالص اإلنسان االبنأمهية الهوت  -ودفاعه عنه بكل قوة 
ولكن الهوت . هو سيادة الفكر القانوين الوافد ِمن حضارة عصر اإلقطاع األورويب

 -  كما قدمه اثناسيوس - مدرسة اإلسكندرية الذي تربى على اإلجنيل وتعليم الشهداء 
  .يؤكد أنَّ اخلالص هو عمل اخلالق نفسه

 أُستاذ الالهوت Robertsonضرات وقد وضع األب مرقس داود ملخص حما  
، حيث يقول "جتسد الكلمة"، يف مقدمة ترمجة Oxfordالسابق يف جامعة أُوكسفورد 

  : يف املالحظات اليت نقلها األب مرقس داودRobertsonاُألستاذ اإلجنليزي 
 ومما يلذ لنا معرفته إنَّ الرباهني اليت قدمها اثناسيوس ليست تعسفية، أو -١  
  .عن الفداء) الهوت العصر الوسيط( كتعاليم العصور احلديثة واملتوسطة ةاستبدادي
 فإن تعاليم الكنيسة األوىل فسرت سر التقوى بعبارات، إنْ جاز لنا القول -٢  

أا دون قوة وبالغة تعاليم بولس الرسول، فإا على أي حال خالية ِمن روح التعسف 
  .)١١راجع الطبعة اخلامسة ص (والتحكُّم 
إنَّ العالقة املباشرة بني عقيدة اخلليقة وعقيدة الفداء تبني لنا :  وأخرياً-٣  

، وبينها يف العصور )جتسد الكلمة(الفرق بني عقيدة اخلالص يف هذه الرسالة 
  ).١٥ص(.الوسطى
واثناسيوس مل يغفل :  حيث يقولRobertsonمالحظة هامة لألستاذ وهناك   

 ٩ - ٢ : ٢٠(نَّ الصليب كان غرضه األمسى ِمن جميئه كذلك هو يعتقد أ. فكرة وفاء الدين
..  أهم ضرورات التجسد اعتقاده أما فكرة جتديد الطبيعة البشرية، فكانت يف )٢، ١: 
ولذلك، وبسبب مالحظة أُستاذ جامعة أُوكسفورد عن وفاء . )١٥املرجع السابق ص (

  .الً عن موضوع الدينوقد خصصنا فصالً كام. الدين، سوف نشرح هذه النقطة بالذات
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  الكلمة اخلالق هو رب اخلليقة

   اخللق ِمن العدم- ١
لعل أهم ما جيب أنْ يقال إنَّ اخللق ِمن العدم هو أساس كل تعليم عما يعرف   

واخللق ِمن العدم هو تعليم . اليوم بعلم اإلنسان أو األنثروبولوجي يف الالهوت املسيحي
ولعل . نات القدمية اليت تؤِمن بأزلية الكون واملادةاملسيحية يف مواجهة الفلسفات والديا

القارئ قد الحظ أنَّ القديس اثناسيوس قد بدأ شرحه لتعليم املسيحية عن أسباب 
  .)١ : ٢(جتسد الكلمة بتأكيد خلق اإلنسان ِمن العدم، وعدم أزلية الكون 

وما يؤكد اخللق ِمن العدم، حسب شرح كل اآلباء، والقديس اثناسيوس   
  :لذاتبا

عف تكوين اإلنسان، فهو خملوق ِمن العدم، والعدم هو الالوجود،  ض-أ  
  .)٣ : ٣(وهكذا رأى اهللا ضعف تكوين اإلنسان وعجزه عن أنْ يبقى يف حاٍل واحدة 

 سببه األصلي هو - كما يراه القديس غريغوريوس النيسي -وتغير اإلنسان   
ايل جاء هذا بالتغيري وصار التغيري هو أصل  ِمن عدم الوجود إىل الوجود، وبالتاالنتقال

  .اإلنسان ويلتصق بطبعه
 االختيار ويؤكِّد القديس اثناسيوس إنَّ عدم ثبات اإلنسان، جعل حرية -ب  

، )٤ : ٣( أنْ متيل إىل اخلري أو الشر -  حسب كلمات اثناسيوس- عند اإلنسان قادرةً
، فالنعمة )٤ : ٣( ختلق النعمة ، ال لكي"تدعم النعمة"ولذلك جاءت الوصية لكي 

وِمن هنا يتضح لنا أنَّ أساس احلياة .  أي أنَّ النعمة سبقت الناموس- سبقت الوصية 
وهذا هو الوضع األصلي واحلقيقي للعالقة مع اهللا ". صورة اهللا يف اإلنسان"األخالقية هو 

ال تزال هي الكلمة خالق كل األشياء، أي أن أساس العالقة عند خلق اإلنسان كانت و
، رغم أن النعمة؛ ألن اإلنسان حىت بعد سقوطه، حفظته نعمة اهللا من العودة إىل العدم

  .اإلنسان مل حيفظ النعمة
   املوت الطبيعي- ٢

وخلق اإلنساِن ِمن العدم، وعدم قدرة ثبات اإلنسان يعين، حسب شرح   
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وهنا بشكل خاص . تاثناسيوس نفسه، إنَّ عدم ثبات اإلنسان يف اخلري جيلب عليه املو
  :علينا أنْ منيز بني مسألتني، ما يسميه أثناسيوس باملوت الطبيعي، وبني موت اخلطية

األوىل هامةٌ جداً بالنسبة للتعليم الشرقي اُألرثوذكسي أال وهي أنَّ املوت هو   
: وهو ما يطِلق عليه القديس اثناسيوس.مآل ومصري اخلليقة اليت خِلقَت ِمن العدم،

  : أو الفساد- أي العدم -الة الطبيعية األوىل احل
ألنهم إنْ كانوا حبضور الكلمة، وتعطفه قد دعوا إىل الوجود ِمن احلالة "

األوىل الطبيعية، وهي عدم الوجود، فإم بطبيعة احلال مىت جتردوا ِمن 
  .)٥ : ٤(" معرفة اهللا عادوا إىل العدم

  :ة التالية مباشرةًويؤكد اثناسيوس هذه احلقيقة يف الفقر  
  .)٦ : ٤(" اإلنسان خِلق ِمن العدم، فإنه فاٍن بطبيعته"

  : احلقيقيبامسهولذلك يسمى الفساد   
  .)٦ : ٤(" الفساد الطبيعي"
  .)١ : ٥(" البشر بالطبيعة فاسدون"
  .)١ : ٥("  يف الكلمةاشتراكهمتعينوا للخالص ِمن حالتهم الطبيعية بنعمة "

هام حول بعض عبارات القديس اثناسيوس يف الفصل الثالث ولقد دار جدل   
  :، حيث يقول عن اإلنسان األولاملوت حىت يف حالة عدم سقوط آدمعن 

 حبياته يف الفردوس االحتفاظ استطاع صاحلاً، واستمرإنه إذا حفظ النعمةَ، "
 : ٣(" فضالً عن موعد عدم الفساد يف السماءبال حزٍن، وال أٍمل، وال هٍم، 

٤(.  
  :وبعد ذلك مباشرةً يقول  

، وأصبح شريراً، فيعلم بأنه جيلب على نفسه وارتدأما إذا تعدى الوصيةَ، "
  .)٤ : ٣(" الفساد باملوت الذي كان يستحقه بالطبيعة

نتقالٌ ِمن افإذا كان اإلنسان قد دعي للحياة يف السماء، فإنَّ املوت إذن هو   
 عند اآلباء أنَّ الفردوس مل يكن هو الوطن األبدي ستقراوهكذا . الفردوس إىل السماء

 حىت -لإلنسان، بل وال حىت النظام الكوين كله أيضاً هو الوطن ألنه كان وال يزال 
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 وطن هش، قابلٌ للدمار الطبيعي؛ ألنَّ -بعد النظريات احلديثة اخلاصة بالنظام الفلكي 
  .قاء بقدراته الذاتيةما خِلق ِمن العدم ال يقدر على الوجود والب

   الفرق بني املوت الطبيعي، وموت اخلطية- ٣
  :رد القديس اثناسيوس واضح  
  .)٤ : ٤( جاء موت اخلطية مبثابة حكم إهلي -أ  
، أو صار )٤ : ٤( صار للموت سيادة شرعية بسبب تعدي الناموس -ب  
  :بني، وهنا مييز اثناسيوس )٢ : ٥(" سلطانٌ على كل اجلنس البشري"للموت 
 انتقال الوجود اإلنساين الذي يسبق احناللسلطان املوت الطبيعي، وهو *   

  . صاحلاًاستمراإلنسان إذا 
  :سلطان املوت الذي زاد، وهو ما يؤكده**   

صار له سلطانٌ على كل اجلنس البشري أكثر ِمن سلطانه الطبيعي، ألنه "
  .)٢ : ٥("  اهللا يف حال عصيان الوصيةديدأتى نتيجة 

، ألنَّ اإلنسان ال ينتقل )٢ : ٦( ساد املوت، وساد الفساد بقوة الناموس -ج  
ِمن صالح الوجود يف الفردوس إىل صالح الوجود يف السماء، بل ِمن شر احلياة 

  .األرضية إىل احلالة الطبيعية األوىل وهي سيادة املوت والفساد على اإلنسان
   ملاذا مل يعد اإلنسان إىل العدم؟- ٤

  :جلواب الواضح يقدمه القديس اثناسيوس يف الفصل السادسوا  
كان أمر غري الئٍق أنَّ اخلليقة اليت خِلقَت عاقلة، واليت شاركت الكلمة "

  .)٤ : ٦(" يصبح مصريها اهلالك وترجع إىل عدم الوجود، والفساد
وهكذا يرى اثناسيوس إنَّ عدم فناء اجلنس البشري مصدره نعمة الشركة يف   

كلمة، وهو املوضوع الذي أشرنا إليه ِمن قبل، وهو ما نعين به مكونات الصورة ال
 يف قوة الكلمة، وصار ِظل الكلمة، اشتركاإلهلية، ولذلك السبب مل يفن اإلنسان، فقد 

  :وبالتايل صار صالح اهللا هو سبب بقاء اإلنسان وعدم فناء اجلنس البشري
اهللا ) خلقة(ق أنْ تتالشى صنعة وبصفٍة خاصٍة كان غري الئٍق على اإلطال"
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  .)٦ : ٦(" بني البشر
ما الذي يفعله  :وهنا يثري القديس اثناسيوس السؤال الذي سبق وأشرنا إليه  

ما الذي يفعله اهللا إزاء :  ومل يكتب أثناسيوس سؤال العصر الوسيطاهللا يف صالحه؟
  عدله؟

  : األولاالحتمالوجييب على هذا السؤال، ويضع   
  ". بأنْ يرى الفساد يسود البشر، واملوت ينشب أظفاره فيهم؟أحيتمل"

  :االحتمالوجييب على هذا   
ما الفائدة ِمن خلقتهم منذ البدء؟ كان خرياً هلم لو مل خيلقهم، ِمن أنْ "

  ".خيُلَقوا، مث يهملُون، ويفنون
  :ويعود إىل صالح اهللا، ويقول  

عِلن صالح اهللا، بل ضعفه إنْ ال ي) إمهال اهللا للخليقة الساقطة(اإلمهال "
  " كان يسمح خللقة يديه بالفناء بعد أنْ خلقها

  " كان أمراً مشيناً جداً أنْ يفن املخلوق على مرأى ِمن اخلالق"
هلذا أصبح أمراً حمتماً أالَّ يترك اإلنسان لتيار الفساد، ألنَّ ذلك يعترب عمالً "

ارات كلها مأخوذة ِمن الفصل السادس العب(" غري الئٍق، وال يتفق مع صالح اهللا

  .)١٠ - ٦فقرات 
هذا حيتم علينا أنْ نعود إىل أحد مبادئ اُألرثوذكسية، وهو أنَّ الكون ال حييا   

ويتحرك حسب قوة القانون الطبيعي وحده، بل حسب نعمة اهللا اليت تضبط كل 
سيوس يري إنَّ وهنا نالحظ أنَّ اثنا. الكائنات، ولذلك السبب وحده ظل اإلنسان حياً

 هو بقاٌء - رغم ديد اهللا باملوت يف حالة التعدي - بقاء اإلنسان حياً حىت بعد اخلطية 
يف املوت إىل األبد؛ ألنَّ هذا متعلق بأمانة اهللا لذا حتولت الطبيعة اإلنسانية ِمن الوجود 

 صار"، وهو ما يسميه اثناسيوس )١(حسب الصورة اإلهلية إىل الوجود حسب العدم 
لكن ِمن ناحيٍة أُخرى، . ، ويف هذا تكمن مأساة اإلنسان)٤ : ٧(" الفساد طبيعةً لإلنسان

                                                           
فاإلنسان كائن، ولكنه مهدد بالفناء، وما حيفظه من الفناء ليس . أي الطبيعة اليت أُخذ منها اإلنسان، وهي العدم) ١(

  قدرات اإلنسان وإرادته، بل نعمة اهللا
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كان البد أنْ يعِلن اُهللا صالحه، ألنه سبق وأعطى نعمة الشركة يف الكلمة، وكان البد 
ِمن جتديد اإلنسان؛ ألنَّ خلق اإلنسان، وتركه عرضةً للفساد واملوت وسيادة املوت ال 

  . غاية خلق اإلنسانحيقق

  اخلري وجود، والشر عدم: رابعاً
 يف كتاب جتسد الكلمة، ٥عتراضيةٌ وردت يف الفصل الرابع فقرة اهذه عبارةٌ   

.  وثيق باخللق ِمن العدمارتباط بالغة األمهية ذات )١(وهي عبارة ذات داللة أنطولوجية
 كاٍف ألنْ يعيد اإلنسان إىل وهي تشرح قصد اثناسيوس ِمن أنَّ التجرد ِمن معرفة اهللا

إنَّ هذه العبارة بالذات تسبقها عبارةٌ أُخرى تتحدث عن إعالن الكلمة . )٥: ٤(العدم 
 الكلمةُ اإلنسانَ ِمن العدم إىل الوجود بسبب ىعن نفسه، وهو اإلعالن الذي فيه دع

الوجود الوجود الطبيعي، أي العدم إىل  اإلنسان ِمن حالة انتقالحمبته للبشر، أي 
 الضوء علي ما حيدث عندما ياألمر الذي يلق. )٥ : ٤( واحلياة حسب صورة اهللا

يفارق اإلنسان اهللا ويتأمل كيانه وحياته بدون اهللا؟ وهو ما سبق وشرحه القديس 
فعندما تأمل اإلنسان صورته . )٤ إىل ٢الفصول ِمن (اثناسيوس يف رسالته إىل الوثنيني 

 يف.  اهللا الكلمة، وإمنا وجد فيها حالته الطبيعية األوىل، أي العدمبدون اهللا مل جيد فيها
 القديس اثناسيوس لنا التسليم الرسويل اإلسكندري خمتصراً؛ ألنه يقدمهذا الشرح 

يفترض أنَّ قارئه يعرف هذا التسليم، ولذلك يكتفي بتذكري القارئ بأنَّ الوجود 
الرسالة إىل " وهو ما شرحه مؤلِّف ،احلق واحلياةحسب صورة اهللا يكون معرفة 

، وما أكده بعد ذلك القديس غريغوريوس الالهويت عن أمهية املعرفة "ديوجنيتوس
 باحلياة، وأنَّ خطة اهللا كانت أنْ يأكل اإلنسان ِمن شجرة احلياة، لكي ارتباطهاومدي 

كن اإلنسان أكل ِمن  النابعة ِمن احلياة، ولباريةتخاالحييا حياةً حقيقيةً تعطي له املعرفة 
شجرة معرفة اخلري والشر قبل أنْ يأكل ِمن شجرة احلياة ألنه أراد أنْ حييا باملعرفة أوالً، 
ولذلك تعرى ِمن احلياة حسب الصورة، ألنه مل يشأ أنْ حييا ليعرف، بل يعرف لكي 

                                                           
  .أنطولوجي، أي العلم اخلاص بالوجود، وبكيان املخلوقات) ١(
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 ومأل فراغ وملا طلب اإلنسانُ املعرفةَ بعيداً عن الشركة توغل يف إدراك العدم،. حييا
خلق "ويف عبارة هامة يف الرسالة إىل الوثنيني يؤكد اثناسيوس إن اإلنسان . حياته بالشر

، فجاء الشر مساوياً خلالقِه، أي جاء الشر وليد الفكر البشري "الشر حسب صورته
الفصول ِمن -الرسالة إىل الوثنيني (العدم : حيمل ِمسات خالقه، وكانت أول ِمسات اخلالق

١٠: ٨(.  
اخلري ( وهذه العبارة اإلعتراضية الواردة يف الفصل الرابع ِمن جتسد الكلمة  

 هي بذاا نفس العبارة اإلعتراضية يف الفصل الرابع ِمن الرسالة إىل )وجود والشر عدم
الوثنيني، باإلضافة إيل إيضاٍح موجٍز ِمن القديس اثناسيوس يؤكد فيه إنَّ اخلري كائن؛ 

نه ِمن أصل الوجود، وهو اهللا، ولذلك جيب علينا مراجعة هذه الفقرة ألنه يستمد كيا
، أي فقدان إنَّ اإلنسان أغلق على نفسه دائرة العدم: اهلامة اليت يقول فيها اثناسيوس

  .الشركة يف مصدر احلياة
ألنه فَقَد معرفته باهللا، وعندما كان يتأمل كيانه كصورة اهللا كان يدِرك "

"  حقيقة وجود الكلمة، وإعالن الكلمة عن ذاته، وعن اآلبِمن تأمل كيانه
  .)٣ف : الرسالة إىل الوثنيني(
أما بعد أنْ ترك حياة الشركة، فقد بدأ يزرع األوهام واألفكار اخلاطئة عن "

ف : الرسالة إىل الوثنيني(" نفسه، وعن اهللا، ولذلك سقط يف عبادة األوثان

٣(.  

  ت معرفة احلياة، ومعرفة املو- ١
 معرفة اختالطِمن الصواب أنْ نقول أننا بعد الطرد ِمن الفردوس نعيش مأساة   

من وجد حياته "احلياة ومعرفة املوت، وهذا ما يؤكده قول الرب نفسه بأنَّ 
فقد جلب املوت معرفةً . )٣٩: ١٠مت (".ومن أضاع حياته ِمن أجلي جيدها.يضيعها،

وأهم مسات . عن مصدرها وهو املوتذات طبع خاص، وهي معرفةٌ ال ميكن فصلها 
هذه اخلوف من فقدان اجلسد، واخلوف ِمن فقدان احلياة، وهو ما جيعل اإلنسان 

 إىل، وهذا ما يؤكده القديس اثناسيوس يف الرسالة مبا يراه وحيسه ويسمعهأكثر يلتصق 
  :ث يقولحي ٣الوثنيني فصل 
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ية وجوده، وسقط بغواية احلية ترك اإلنسان تأمله اهللا، وبدأ حيدد غا"
أما  وهنا أدرك كالمها. يف الشهوات اجلسدانية) أي آدم وحواء(كالمها 

وقد أدرك كالمها اما ليسا عريانني . عريانني، وعندما عرفا ذلك خجال
ما حوال عقليهما إىل ما هو من املالبس، بل من تأمل األمور اإلهلية، وا

لرغبة يف اهللا ويف الوجود احلقيقي، ضد األمور اإلهلية، وعندما تركا معاً ا
أي اهللا حتوال منذ تلك اللحظة إىل طلب رغبات متفرقة ومتنوعة خاصة 

  ".باجلسد
هل كانت معرفة اإلنسان الزائفة هي السبب الظاهر ملوت : ويبقى السؤال  

اإلنسان؟ وهل تكفي املعرفة الكاذبة ألنْ جتعل اإلنسان يفقد احلياة؟ واجلواب ليس 
ألننا نعيش يف زمان املعرفة املكتسبة خارج الفردوس، وبدون الشركة، ولذلك سهالً؛ 

، وِمن الصعب علينا أنْ نرى كيف يكون اهللا كمصدر للحياةيتعذر علينا أنْ نرى اهللا 
هو مصدر احلياة يف نفس الوقت الذي نظن فيه أننا حنيا ونستمر يف البقاء بواسطة 

 اليت تنبع من خربة اإلنسان حيث يسيطر املوت على املعرفة املكتسبة، وهي املعرفة
  .جوانب ومسات املعرفة اإلنسانية

وبكل وضوح يظهر لنا أنَّ غاية احلياة النسكية يف اُألرثوذكسية، هي التحرر   
اهللا، واملعرفة املكتسبة من : ِمن املعرفة املكتسبة لكي ال يكون فينا مصدرين للمعرفة

اً لكي يصبح لإلنسان معرفةً واحدةً صاحلةً تطهر املعرفة خربة املوت، بل مزجهما مع
، وغريغوريوس النيسي أورجيينوساملكتسبة، وهو املوضوع األصلي لعظات كل ِمن 

، ورسائل أنطونيوس، وغريها ِمن الكتابات النسكية، وبشكٍل األناشيدعلى سفر نشيد 
  .)١( خاص، كُتب مرقس املتوحد أو الناسك

 تظهر عندنا دراسة عربية حىت تاريخ كتابة هذه الدراسة عن عالقة ومع أنه مل  
املعرفة باملوت واحلياة رغم األمهية القصوى هلذا املوضوع، إالَّ أننا سنكتفي بعرٍض 
موجٍز جداً ألهم ما جاء يف الكتابات النسكية، اليت تقدم أوفر وأدق موجز كُِتب عن 

                                                           
 ٥مرقس الناسك، سلسلة آباء الكنيسة رقم /  إفاغريوس البنطي -ياة الروحية راجع فصول يف الصالة واحل) 1(

  .م١٩٩٠منشورات النور 
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  .تعليم اآلباء
  لد ِمن خوف املوت املعرفة اليت تو- ٢

، فهي تفصل )أي تري أنَّ كل شٍئ مستقالً( هي معرفةٌ تفصل بني األشياء -  
  .بني اهللا واخلليقة، اجلسد والروح، اهللا واإلنسان

 وهي قادرةٌ على عزل األفكار، وال متلك القدرة على مجع وائتالف كل -  
  .ذيذ يف أعمال اهللا الظاهرة أي اهل)١(املخلوقات، ألنها ال تولد ِمن التاؤريا األويل

 كما أا ترى اية األشياء قبل بدايتها، وال تربط بني البداية والنهاية، ألنَّ -  
املوت كنهايٍة هو العالمة املُميزة هلذا النوع ِمن املعرفة، وال ترى هذه املعرفة كيف 

  .ميكن لألشياء أنْ تتحرك بدون شهوة
قر التواضع، وتشتم كل الفضائل، وتظن أنها  وهي ال تفهم احملبة، بل وحتت-  

  .، ولنفس السبب حتتقر الصليباالنتظارضعف وعجز، ولذلك ترفض الصرب وال تقبل 
   املعرفة اليت تولد ِمن نور الروح القدس، وِمن احلياة حسب املسيح- ٣

 باملسيح يف كل االلتصاق هي تبحث دائماً عن كل ما خيص اهللا، وترجو -  
  .شيء

 وهي تفهم أنَّ احملبة هي طريق احلياة، وإنَّ بقاء األشياء ليس بقدراا، بل -  
ترى يد اخلالق تضبط كل األشياء، ألنها تربت يف مدرسة التاؤريا األوىل أي اهلذيذ 

  .األول، وهو تأمل املصنوعات اخلاضعة لتدبري اهللا
احلقيقية للحياة اجلديدة اليت  وهي جتد يف الفضائل نفسها قواعد املنطق والفلسفة -  

  .توجه كل أُمور احلياة
 كما ختضع للوصية املُقدسة، وتعترب الوصية أداة حياة؛ ألن اخلالق حدد غاية -  
  . بالوصية املقدسةووسيلتهالصالح 

                                                           
  . من هذا الفصل٥راجع البند رقم ) ١(
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 وهي تفضل الرب على كل األشياء مهما كانت قيمتها؛ ألن الرب هو -  
  .مصدر احلياة

  نعمة صورة اهللا اخلري والشر حسب - ٤
وإذا كان البحث قد قادنا إىل هذه النقطة بالذات، أصبح ِمن الضروري أنْ   

وأول ما جيب أنْ نالحظه أنَّ القديس . نفهم اخلري والشر حسب نعمة الصورة اإلهلية
 أي اخلطية، هي اخلطية ضد نعمة اهللا،اثناسيوس مثل كل آباء الكنيسة اجلامعة يرى أنَّ 

 وهي تبدأ باملعرفة الكاذبة اليت وِلدت ِمن الذات اإلنسانية الصورة،ة  بعطياالستهانة
  .وبسبب غواية الشيطان

ولكي يشرح القديس اثناسيوس هذا املوضوع، جنده يعود إىل غاية خلق   
  :اإلنسان يف الفصل احلادي عشر ِمن كتاب جتسد الكلمة

خالني ِمن حتنن اهللا على اجلنس البشري على قدر صالحه، ومل يتركهم "
" على اإلطالق ِمن وجودهم يف احلياة) غاية(معرفته، لئال يروا أنْ ال منفعة 

)١ : ١١(.  
أية منفعة للمخلوقات إنْ مل تعرف خالقها؟ أو كيف ميكن أنْ تكون عاقلة "

بدون معرفة كلمة اآلب الذي أوجدهم يف احلياة؟ ألنه إنْ كانت كل 
األرضية، مل يعد هلم ما مييزهم عن أفكارهم حمصورةً يف معرفة اُألمور 

نعم، وملاذا خلقهم اهللا لو كان ال يريد للمخلوقات . البهائم العدمية النطق
  .)٢ : ١١(أنْ تعرفه؟ 

وهكذا سلك القديس اثناسيوس يف ذات طريق مدرسة اإلجنيل، فقد خلق اهللا   
ل البهائم العدمية مث"وإذا تعذر على اإلنسان أنْ يعرف خالقه صار . اإلنسان لكي يعرفه

، وكما رأينا سابقاً، أنَّ اإلنسان قد نال صورة اهللا، أي نصيباً يف الكلمة، القدرة "النطق
  :ويعود اثناسيوس إىل ذات النقطة لكي يزيدها شرحاً. العاقلة لآلب
وحىت ال جتهل اخلليقة اهللا، وتفادياً هلذا، أعطاهم اهللا بصالحه نصيباً ِمن "

 وخلقهم على صورته ومثاله، حىت إذا ما - املسيح  ربنا يسوع-صورته 
، ونوا هلم رؤيةً لألبرأوا هذه الصورة، أي كلمة اآلب، استطاعوا أنْ يك
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  .)٣ : ١١(" وإذا ما عرفوا خالقهم عاشوا احلياة احلقيقية السعيدة املباركة
ولكن اخلطية بدأت باملعرفة، وصارت بذلك خطيةً عن معرفٍة، وضد النعمة،   

  : ذا ما يؤكده القديس اثناسيوسوه
بالصالح ( رغم كل هذا -ولكن البشر يف ضالهلم ومتردهم إذ اونوا "

ظلمت ا بالنعمة اليت أُعطيت هلم تركوا اهللا كُليةً، و-) والنعمة اإلهلية
 الكثرية اليت باختراعامأنفسهم ال مبجرد ترك فكرم عن اهللا، بل أيضاً 

  .)٤ : ١١(" د تلو اآلخر ألنفسهم الواحاخترعوها
وهكذا إذاً عندما انعدم إشراق نور الكلمة يف اإلنسان بتحول اإلنسان عقلياً   

واخترع اإلنسان الوثنية، وعبد " إظلمت أنفسهم"عن مصدر احلياة ومصدر املعرفة احلق 
  .)٧ : ١١(" وصار اهللا وحده، وكلمته غري معروٍف ")٤ : ١١(الشيطان 

  األوىل والثانية، وخطية اإلنسان التاؤريا - ٥
حسب كتابات اآلباء، كان اهلذيذ يف املخلوقات، وتأمل اخلليقة، وهو درجة   

املعرفة الروحية األوىل، هو مدخل احلياة النسكية الذي يقود إىل التاؤريا الثانية، وهي 
سبق وأنْ وهنا يضع القديس اثناسيوس الدرجتني معاً مؤكداً ما . معرفة اإلنسان لنفسه
  :قاله يف كل مؤلفاته

التشبه بالكلمة؛ ألنَّ الكلمة هو صورة (كانت نعمة مماثلة الصورة اإلهلية "
كافيةٌ يف حد ذاا ملعرفة اهللا الكلمة، ومعرفة اآلب به، إالَّ ) اهللا غري املنظور

أنَّ اهللا العارف ضعف البشر أعد عالجاً شافياً إلمهاهلم حىت إذا كانوا ال 
 بواسطة املخلوقات أنْ يتجنبوا استطاعواون مبعرفة اهللا ِمن تلقاء أنفسهم يعن

  .)١ : ١٢(" اجلهل، ويعرفوا اخلالق
وهكذا أيضاً نرى األساس الالهويت السليم للحياة النسكية اُألرثوذكسية   

وبات . حيث يتعلم اإلنسان ِمن الكلمة وِمن كتاب اهللا األول، أي اخلليقة أو الكون
روري أنْ نرى أنَّ اخلطيةَ عن معرفٍة كان هلا آثار مدمرةٌ على كيان اإلنسان، ِمن الض

وأنها كانت متس أدق نقطة، وهي العالقة الكيانية بني اإلنسان والكلمة، وهي عالقة 
عتداٌء اوبعبارٍة أُخرى، مل تكن اخلطية . املماثلة والتشبه بصورة اآلب ربنا يسوع املسيح
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هلي، ألنَّ الناموس مل يكن قد أُعطِّي ملوسى بعد، ولكن كان الناموس على الناموس اإل
هو شريعة احلياة الروحية الداخلية لصورة اهللا، وهو ما تؤكِّده كل كتابات اآلباء يف 
الشرق على وجه اإلطالق حىت رسائل أنطونيوس الكبري اليت تشرح يف بساطٍة 

 أُعيد كتابتها على لوحي احلجر، وهو ووضوح أنَّ الشريعة كانت يف قلب اإلنسان، مث
وقد سبق أنْ أشرنا إىل هذه النقطة اهلامة، . )١(موضوع أفاضت يف شرحه الدسقولية 

  :إذ يقول معلمنا العظيم عن نعمة الصورة والوصية
لعلمه أنَّ إرادة اإلنسان ميكن أنْ متيل إىل إحدى اجلهتني، ) اهللا(ولكن "

  .)٤ : ٣("  بالوصية اليت قدمها إليهسبق فدعم النعمة املعطاة له
 واستمرالنعمة،  وأعطاه وصيةً حىت إذا حفظ" :وبعد ذلك يؤكد اثناسيوس  
فاخلطيةُ إذن، هي تفريطٌ يف النعمِة، والتعدي هو خروج . )املرجع السابق(" ...صاحلاً

  .على غاية اخللق
سية لفكر الشرق، يعترب هذا الشرح، ضرورياً جداً؛ ألنه أحد السمات األسا  

رد للنعمة، وِمن مث جتديد اإلنسان حيث يظهر أنَّ التفريط يف نعمة اهللا كان يقابله 
، وهو ما يؤكده اثناسيوس يف أكثر ِمن موضع، ولعل بصورٍة حتفظ له النعمة اإلهلية

  : أفضل موجز يقدمه اثناسيوس نفسه يف عبارٍة رصينٍة
قته كي ال تضل عنه، وتعبد األشياء أفال يشفق اهللا باألولَّى على خلي"

الباطلة اليت ال وجود هلا ما دام قد تبني أنَّ ضالهلم سبب تلفهم وخرام، 
" ومل يكن الئقاً أنْ يهلك أولئك الذين كانوا وقتاً ما شركاء يف صورة اهللا

)٦ : ١٣(.  
 وعندما مترد اإلنسان ورفض النعمة، حفظ اهللا لإلنسان مكانته لسبب ظاهر،  

 الوحيد، ومل يرفض اُهللا اإلنسان؛ ألنه لو رفض اُهللا اإلنسانَ البنهوهو أنه كان شريكاً 
  :لَعاد اإلنسانُ إىل العدم، وتعبر الليتورجيات اُألرثوذكسية عن هذا يف عباراٍت موجزٍة

" مل تتركنا عنك أيضاً إىل االنقضاء، بل تعهدتنا دائماً بأنبيائك القديسني"

                                                           
  . وما بعدها٥١٦وليم سليمان قالدة، ص.م، إعداد د١٩٧٩الطبعة األويل -راجع الدسقولية) ١(
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  .)الباسيليالقداس (
  .)القداس الغريغوري(" ربطتين بكل األدوية املؤدية إيل احلياة"

 يؤكد أنَّ اهللا األنبياءوهذا هو ما نراه عرب فصول جتسد الكلمة، إذ كان جميء   
مل يترك اإلنسانية، وهو ما يشرحه اثناسيوس يف تشبيه، أو مثَل يف الفصل الثالث عشر 

  .)٥ : ١٣(، مث جاء إلينا بشخصه )األنبياء(دقاء مؤكداً فيه أنَّ اهللا أرسل األص
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  املبحث الثاين
  

  املوت والعدل اإلهلي
  ينعاصر املطاقباألبعض اإلكلريوس تعليم  و،بني تعليم اآلباء

  

  "جتسد الكلمة"املوت والعدل اإلهلي يف كتاب : أوالً
والفرق ". حكم"ل إهليةٌ، ب" عقوبةٌ"أنَّ املوت أثناسيوس ال يذكر املُعلِّم العظيم   

.  لغوياً خيص الدراسات اللغوية، بل هو فرق الهويتٌ هاماًبني الكلمتني ليس جمرد فرق
، هو التصور الدقيق الذي حدده "عقوبة" كلمة استخدامولعل أحد أسباب عدم 

اثناسيوس نفسه بأنَّ اإلنسان صورة اهللا، وإنَّ التعدي هو خروج على هذه النعمة، 
  :لب اإلنسان على نفسه املوت، حيث يقولوبالتايل جي

بأنه جيلب على نفسه أما إذا ارتد وتعدى الوصية وأصبح شريراً، فيعلم "
  .)٤ : ٣("  الذي كان يستحقه بالطبيعةالفساد باملوت

ترمجة األب (حكم املوت، الذي سبق إنذارهم به ) البشر (استحقفقد "
حسبما أرادوا ، بل فسدوا )قة وهي غري دقي،"ديدهم به"مرقس داود 

  .)٤ : ٤(" ، وساد عليهم املوت كملكألنفسهم
وتؤكد التعليم . وسيادة املوت على البشر تنفي متاماً فكرة املوت كعقوبة

فسدوا حسبما "، وإن البشر قد أن احلكم اإلهلي قد صدر قبل سقوط اإلنسانالشرقي ب
 ٥اغة عبارات الرسول يف رومية ، وهو ما جيعل أثناسيوس يعيد صي" ألنفسهمأرادوا

  ".كما ملكت اخلطية باملوت"
رفض البشر اُألمور األبدية، وحتولوا إىل اُألمور الفاسدة مبشورة الشيطان، "
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  .)١ : ٦(" وصاروا سبباً لفساد أنفسهم باملوت
وعندما جيلب اإلنسان على نفسه املوت، فإنه يضع نفسه حتت احلكم اإلهلي،   

 ألنَّ العقوبة هي جزاء يتناسب مع اجلرمية حمدد سلفاً يف القانون، وليس حتت العقوبة؛
 صدر كإنذاٍر ِمن اهللا قبل اًأما حكم املوت، فهو ليس جزاًء وال عقوبةً، بل حكم

سقوط اإلنسان مؤكِّداً لإلنسان أنَّ عدم البقاء يف النعمة يعين العودة إىل احلالة األوىل، 
هنا يسود املوت على اإلنسان حسب تعبري . ذكرناوهي حالة الفساد الطبيعي كما 

؛ ألنَّ املوت، وإن كان مصرياً قبل "سيادةً قانونيةً"، أو "سيادةً شرعيةً"اثناسيوس 
 نقل اإلنسان ِمن األرض - حسب خطة اهللا -السقوط، إالَّ أنه كان حتوالً يتم به 

ن نفسه يف حفرة املوت، والفردوس األرضي إىل السماء، أما اآلن فقد طرح اإلنسا
فالفرق كبري بني من ميوت كصورة . وهو كما يؤكد اثناسيوس قد ختلَّى عن صورة اهللا

ويتحول إىل حياة مساوية، ومن ميوت بدون نعمة ) أي ميوت وهو يف الشركة(اهللا 
  .الصورة وبال شركة مع اهللا، ويصبح للموت سيادةً شرعيةً عليه

 الفرق اجلوهري بني املسيحية الشرقية وتستدعي هذه احلقيقة إثارة  
فاإلنسان ال . اُألرثوذكسية، وغريها من املذاهب الفلسفية والديانات اُألخرى أياً كانت

. حييا حتت سيادة ملٍك هو اهللا، مثل ملوك األرض، بل حتت سيادة وسلطان اخلالق
بينه وبني وهذا يعين أن الشريعة أو الناموس هو ناموس اخلالق الذي جعل العالقة 

 حيكمها القانون كما يف األنظمة سيادٍة عالقة ، الوصيةفظها الحت نعمٍةاإلنسان عالقة 
ألن وساطة الشريعة بني اهللا واإلنسان ليس هو تعليم املسيحية باملرة . السياسية األرضية

هذا يفرض علينا أن نراجع كل . ل الوسيط هو االبن اخلالقبمهما اختلفت مذاهبها؛ 
 حسب التعليم -هذا املوت ؛ ألن عقوبةإن املوت الذي جلبته اخلطية هو  عن لاقيما 

، أي ختليه عن أن حييا حسب الصورة  مع ختلِّي اإلنسان عن غاية خلقه جاء- الشرقي 
هنا . صورة كيانه امليت الذي كونته اخلطية أسري ىبقف ،اهللا ورفضه الشركة مع اإلهلية،

تؤثر يف  أما العقوبة يف القانون األرضي فهي ال .يصبح احلكم إعالناً عما سيحدِث
أي العالقة بني  العالقة الكيانية بني اهللا واإلنسان، حياة اإلنسان الداخلية وال متس

األصل والصورة، فبينما العقوبة هي األثر الذي يحدثه القانون عند ختلِّي اإلنسان عن 
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 هو املوت الذي جلبته اخلطية واجباته وتركه هلذه الواجبات، جند أن احلكم الذي
عن حقيقة نتيجة اليت وصل إليها اإلنسان عندما ختلَّى حبسب التعليم الشرقي هو ال

 االجتماعي ومع أن التعدي حسب املعىن .كيانه باعتباره خملوقاً على صورة اهللا ومثاله
 يبحث حالة والسياسي جيب رده إىل حتول الطبيعة اإلنسانية، إالَّ أنَّ القانون األرضي ال

 انعدامأو طبيعة اإلنسان إالَّ يف حاالت اجلنون واملرض، حيث يبحث القانون يف 
 القرار اختاذاملسئولية، وحتلل اإلرادة والقوى العقلية وعجزها عن ممارسة دورها يف 

وميكن أن نوجز هذا كله يف عبارٍة واحدة، وهي أن الالهوت حيدد اخلطية . الصحيح
 عن طبيعة اإلنسان، بينما حيدد القانون األرضي الشر أو اخلطية على أساس ما يعلنه

  .على أساس اإلدراك واملسئولية واإلرادة والواجبات
، ألنَّ )١(، وموت اخلطيةاالنتقالموت بني قارنة املويف حقيقة األمر ال ميكن   

ارة، وإنْ ، ويالحظ أنَّ هذه العب"غاية اخلليقة "باعتبارهاألول أشار إليه اثناسيوس 
  :، فيقولكانت غري واضحة يف الترمجة العربية، إالَّ أنها واضحةٌ متاماً يف األصل اليوناين

ولكنه تنازل وأتى إلينا لكي يعِلن شفقته علينا ويفتقدنا، وإذ رأى جنس "
البشر يف طريق اهلالك، وأنَّ املوت يسودهم بالفساد، وإذ رأى أيضاً أنَّ 

لة التعدي قد مكَّن الفساد ِمن طبيعتنا، وإنه ألمر شنيع  باملوت يف حانذاراإل
  .)٢ : ٨(...." تنحل اخلليقةُ قبل أنْ تصل إىل غايتهاأنْ 

  :ونؤكد صحة هذه الترمجة بعبارٍة أُخرى  
هلذا أشفق على جنسنا، وترفَّق بضعفنا، ورثى لفسادنا، وإذ مل حيتمل أنْ "

ه اخلليقة وتذهب صنعة أبيه يف البشر  لئال تفىن بالسيادةيرى املوت تصري له 
  .)٢ : ٨(" فقد أخذ لنفسه جسداً.. هباء 

 إالَّ ايةً خلليقٍة مل تصل بعد إىل غاية خلقها، )٢ (وهكذا مل يكن حكم املوت  
) ٢٠ : ٨رو (حسب عبارة الرسول بولس يف " موت بطٍل"وهو ما جيعل موت اخلطية 

                                                           
  ".انتقال موت لعبيدك، بل هو ألنه ليس يكون"تراجع كلمات أوشية الراقدين ) ١(
عربية قرآنية غري معروفة لنا يف املصادر اليونانية والقبطية " قصاص"، والكلمة "قصاص فساد املوت"راجع كلمة ) ٢(
  ).٣٧ الطبعة اخلامسة ص - ترمجة القمص مرقس داود -جتسد الكلمة (
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ألرضية إىل احلياة السماوية هو موت الكمال  باملوت ِمن احلياة ااالنتقالبينما 
  .والوصول إىل الغاية

 كما يذكر -احلُكم فالعقوبة تنم عن التشفِّي والرضى بنتائج اخلطية، إذا كانت و  
وهذه هي بعض . .. الكلمة وجتسده وموته ءجمي كان سبب -اثناسيوس يف أكثر ِمن مرة 

  : عبارات املُعلِّم الكبري
 حمبة الكلمة للبشر، استدعىاننا ـ كان بسببنا، وإنَّ عصي إلينانزولهإنَّ "

  .)٢ : ٤("  يف إغاثتنا، والظهور بيننايسِرع الربلكي 
  .)٥ : ٦(" ألنه مما ال يتفق مع صالح اهللا أنْ تفىن خليقته"
هلذا أصبح أمراً حمتماً أالَّ يترك اإلنسان لتيار الفساد، ألنَّ ذلك يعترب عمالً "

  .)١٠ : ٦(" وال يتفق مع صالح اهللاغري الئٍق 
  .)١ : ٨(" تنازل، وأتى إلينا؛ لكي يعِلن شفقته علينا، ويفتقدنا"
أشفق على جنسنا، وترفَّق بضعفنا، ورثى لفسادنا، وإذ مل حيتمل أنْ يرى "

  .)٢ : ٨(" املوت، تصري له السيادة، لئال تفىن به اخلليقة
وهكذا كلمة .. اهللا بشكل عجيب كان هذا العمل العظيم متفقاً مع جود "

اهللا اآلب الكلي الصالح، مل يهِمل اجلنس البشري صنعة يديه، ومل يتركه 
  .)١ : ١٠(" للفساد، بل أبطل املوت بتقدمي جسده

  ينط املعاصراقباألبعض اإلكلريوس تعليم العدل اإلهلي، و: ثانياً
 ما دار يف الهوت ال ميكن ملَن يقرأ كتاب جتسد الكلمة بعناية أنْ يتصور  

 العدل مع صالح اهللا ورمحته يف اشتباكالعصر الوسيط عن ضرورة عقوبة اإلنسان، أو 
كتابات بعض اإلكلريوس حوار مثل حوار العبد اململوك، أو ما هو سائد اآلن يف 

 عن خطية اإلنسان غري احملدودة اليت تطلب كفَّارةً غري حمدودٍة؛ ألنَّ العقوبة )١(ط اقباأل

                                                           
اخلطية هي عصيان : "رٍة جامعة، حيث يقولهذه العناصر كلها يف عبااألرثوذكس  األقباط لكتابمجع أحد ا) ١(

 ألا موجهة ضد اهللا غري فاخلطية غري حمدودةواهللا غري حمدود، إذن ...دم حمبة لهـهللا، وتعٍد على حقوقه، وع
وال يوجد غري ..لذلك ال تغفر اخلطية إالَّ كفارة غري حمدودة. ومهما عمل اإلنسان فإن أعماله حمدودة. احملدود
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، حيث نرى يف هذا التعليم صورة مصرية لتعليم أنسلم عن ضرورة تقدمي حمدودةغري 
واإلضافة القبطية املعاصرة هي . فدية ترضي كرامة وعدل اهللا الذي أهانه اإلنسان

اليت مل يذكرها أنسلم، ولكن جاءت كمحاولة فاشلة لتأكيد " غري احملدود"عبارة 
  :اكل ال ميكن حلهاأُلوهية الفادي غري احملدود فوقعت يف مش

 أي صراع اهللا مع .طبيعة اهللاإلنسان إىل حتلل كيان  مشكلة تنقلفقد * 
  .إهانة اإلنسان

 لكل منهم صفة غري ألصقت اخلطية، والعقاب، والكفَّارة معاً، فتكما حول* 
 صفةً إهليةً إيل اخلطية، فصارت اخلطية عمالً إهلياً يشاِرك اهللا يف تأضاففاحملدود، 

 اخلطية ِمن دائرة احلياة اإلنسانية إىل احلياة اإلهلية، تعته غري احملدودة، وبذلك نقلطبي
 اإلنسان إىل كائٍن قادٍر على أنْ يقتحم احلياة اإلهلية بعمل إهلي، وهو اخلطية توحول

على اهللا نفسه، وهكذا " تعدي"غري احملدودة، وبواسطة التصور القانوين صارت اخلطية 
 غري  أن يتعدى على اهللا- بعمل غري حمدود -ن اإلنسانَ كائناً قادراً جعل القانو

  .احملدود
 أنْ - مهما كانت دقة الكلمات -وهنا جيب علينا أنْ نالِحظ أننا ال نستطيع   

، يطلَق على اهللا وحده، "غري احملدود"رب ِمن احلقيقة الالهوتية الواضحة، وهي أنَّ تعبري 
 باملرة إىل أي كائن مهما كان، وال ألي فعل، أو عمل يقوم به وال جيوز أنْ ينسب

  .اإلنسان، أو أي خملوق آخر
فعندما يقتحم اإلنسان جمال احلياة اإلهلية، ويعتدي على اهللا غري احملدود،   

ويترتب علي ذلك أال توجد وسيلة للغفران باملرة، إالَّ الكفَّارة، فيجد اهللا نفسه مضطراً 
 واالعتداء الكفَّارة غري احملدودة، إرضاًء لكرامته وغسالً إلهانة اإلنسان له أنْ يقدم هذه

 تسقط كل مبادئ وعقيدة الكنيسة اُألرثوذكسية، ألننا نستطيع أنْ نرى عندئٍذعليه، 
هللا لنفسه، وهي غسل لإلهانة أو افوراً ودون أي تأجيل أنَّ الكفَّارة هي إرضاء 

احملبة اإلهلية، وال تعود الكفَّارة إىل طبيعة اجلود ، وليست اإلعالن عن االعتداء
                                                                                                                                              

ويكون موته كفارة غري . لذلك مل يكن هناك حل ملغفرة اخلطية سوي أن يتجسد اهللا ذاته وميوت.هللا،حمدود إالَّ ا
  ". من اخلطية غري احملدودة، املوجهة ضد اهللا غري احملدوداالقتصاصحمدودة، تويف عدل اهللا غري احملدود، يف 
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ونستطيع أنْ نرى . والصالح اإلهلي، بل تعود إيل الكرامة اإلهلية اروحة املُعتدى عليها
يف هذا أنَّ التجسد ضرورةٌ أملتها ظروف الكرامة اإلهلية أكثر ِمن حاجة اإلنسان 

ورده إىل الصورة اإلهلية، بل رد الكرامة نفسه، وإنَّ حجر الزاوية ليس جتديد اإلنسان 
إىل اهللا نفسه، وتصبح اخلطية مثل اهللا، شركة يف الصفات واجلوهر اإلهلي، وهلا ذات 

أسئلة خطرية بعض ويطرح هذا علينا .. الطبيعة اإلهلية، بينما هي فعل سليب حمدود 
ف حيني الكالم ختص التربية املسيحية، والصالة واألسرار الكنسية، ومسائل أُخرى سو

عنها يف حبث آخر نعود فيه إىل جذور اُألرثوذكسية لكي ننقل الفكر املعاصر إىل 
  .التعليم اُألرثوذكسي السليم

 وبالتايل ختتلف طبيعة حمدودةٌ، واهللا وحده غري حمدوٍد،فإما أنْ تكون اخلطية   
وإما . بيعة املرضاخلطية عن طبيعة اهللا، ويف هذه احلالة يصبح الدواء على قدر قوة وط

أنْ تكون اخلطية غري حمدودة، وبالتايل ال يوجد فرق باملرة بني اخلطية واهللا، وتصبح 
اخلطية إهلاً ثانياً خلقه اإلنسان اخلاطئ، ويف هذا عودة إىل ثنائية اخلري والشر يف املانوية 

على اهللا، فإنه حيق لنا عتداٌء اوالغنوسية، فإنْ صارت التربية املسيحية، تعلِّم بأنَّ اخلطية 
 وعن حجم، ونوع الشعور بالذنب عند هؤالء الذين يعتدون على اهللا؟.التساؤل عن

  .غاية غرس هذا الشعور يف نفوس املؤمنني
وماذا نقول عن اهللا الذي حيدد لنفسه الكفَّارة، ويرضي مطالبه حسب   

 اهللا الذي هو ابناملسيح املقاييس اإلهلية، ويترك اإلنسان بال عالج؟ بل ماذا نقول عن 
هل صار املسيح مساوياً خلطية آدم، وباقي اخلطاة، . الكفَّارة نفسها؟- كما نعرف -

وبالتايل ال .وحتول الصالح واحملبة واخلالص إىل عمل يساوي سقوط اإلنسان وشره؟
يوجد جمال لتفوق النعمة والعطية، وعندئٍذ يبقى الغفران والتجديد يف إطار مساواة 

  …عمل اهللا بسقوط اإلنسان
هذه بعض النتائج اليت يستطيع أي قارئ أنْ يصل إليها إذا تأمل خطورة هذا   

  ".خطية غري حمدودة"التعبري 
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  املبحث الثالث
  
   واملوتاخلطية

   اآلباءتسليمصر، واعاملالتعليم القبطي بني 
  

  اآلباء والتعليم بأُلوهية الشر: أوالً
 القديس وكتاباتالكتاب املُقدس ا نراه يف  كم–حسب التسليم الرسويل   

 املسيحي التعليمكأول موضوع من موضوعات اخللق يأيت التعليم عن  –اثناسيوس 
هنا  اهللا ةولذلك فإن العودة إىل كلم…  مكانة اإلنسان عند اهللا ، وِمن مثَّالرسويل

  . املُقدسكتاب اليفما جاء هامةٌ جداً لكيما نستجلي 
 ال يذكر الكتاب املُقدس إنَّ خطايا البشر، أو خطية آدم، هي خطايا غري :أوالً  

قد حموت كغيٍم ذنوبك، وكسحابٍة خطاياك، إرجع "حمدودة، بل يقول أشعياء النيب 
غيمة غري  فهل كانت هذه سحابة غري حمدودٍة، أو. )٢٢ : ٤٤("  ألني فديتكإيلَّ

ت، ليس األرض احملدودة، بل أيضاً السماء حمدودة؟ إنَّ هذا يعين أنَّ اخلطايا مأل
نفسها، فأصبحت تزاحم اهللا غري احملدود، وأصبحت تشاركه الوجود يف كل مكان 

  .طاملا أنها خطايا غري حمدودة
يف كتابات اآلباء اليت " غري حمدودة" لقد حبثنا عن وصف اخلطية بأنها :ثانياً  

سد الكلمة للقديس اثناسيوس، ويف غريه نِشرت يف مصر باللغة العربية مثل كتاب جت
.. ِمن كتب اآلباء، فلم جند ذلك التحديد الغريب الذي جيعل اخلطية معاِدلة هللا نفسه 

وطبعاً ال ميكن أنْ يسقط املُعلِّم الكنسي اُألرثوذكسي اثناسيوس يف هذه البدعة، أي 
عنصر رعلِّم بأنَّ الشبدعة الغنوسيني واملانويني اليت تمثل اخلري، كالمها إله لقد .  إهلي
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بات ِمن الواجب علينا أنْ نفهم معين الشر حسب التعليم اُألرثوذكسي الذي شرحه 
لقد أصبح ِمن  ".الرسالة إيل الوثنيني"بكل كفاية ووضوح معلمنا اثناسيوس يف 

ر، الضروري أنْ نعيد نشر تعليم القديس اثناسيوس الذي ينِكر فيه الطبع اإلهلي للش
 وجود شٍر مطلٍق غري حمدوٍد، وخٍري مطلٍق غري حمدوٍد معاً يف حالة استحالةمؤكِّداً 

واحدة، وهذا هو برهان القديس اثناسيوس نسوقه رداً على التعليم بأُلوهية الشر الذي 
  ."اخلطية غري احملدودة"خيتفي حتت عبارة 

  ":ة إىل الوثنينيالرسال"يقول القديس اثناسيوس يف الفصل السابع ِمن كتابه   
  .معاً؟) أو يوجدا(كيف ميكن ملبدأين، كٍل منهما ضد اآلخر أنْ يكونا "

  ".وما هو الذي يفصل بينهما؛ لكي يوجد كل منهما على حدٍة؟
  :ويضع القديس اثناسيوس هذه احلقيقة، أي حقيقة تناقض اخلري والشر  

ة لطبيعة اآلخر، ِمن املستحيل أنْ يوجدا معاً، ألنَّ طبيعة كل منهما مضاد"
  ".حىت أنَّ واحداً منهما البد وأنْ يبيد اآلخر

  : أُخرىاستحالٍةمث ينتقل إىل   
وال ميكن أليهما أنْ حيتوي اآلخر، ألنَّ طبيعة كل منهما ال تقبل أنْ متتزج "

  "باآلخر بسبب عدم التشابه، أو التماثل
 تعارض طبيعة الشر مع فاخلري ال ميكن أنْ خيتلط بالشر، وال الشر باخلري، ألنَّ  

 ثالثةً، وهي ضرورة الفصل بني استحالةًطبيعة اخلري ال تسمح باالختالط، وِمن مث يقدم 
  :اخلري والشر
وتبعاً ملا سبق، البد ِمن وجود مبدأ ثالث يفصل بني الشر واخلري، مبدأ "

  ".ثالث له طبيعة ثالثة، وهو اهللا
 الشر واخلري، ولكن اهللا ال ميكن فاهللا خالق كل األشياء هو الذي يفصل بني  

أنْ تكون له طبيعة ثالثة خرية أو شريرة، وال ميكن أنْ يكون اهللا شريراً، وال ميكن أنْ 
  .ولذلك تصبح طبيعة اهللا اخلرية هي أساس التعليم.. يكون اهللا ذو طبيعة خمتلطة 

  :وال يكتفي القديس اثناسيوس بذلك، بل يقول  
لبدء، ال مع اهللا، وال يف اهللا، وال يوجد للشر مل يكن للشر وجود منذ ا"
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   "existence ،أو وجود Substanceكيان، أو طبيعة 
  فكيف جاء الشر إىل حياة اإلنسان؟  

  "فشل اإلنسان يف تصور اخلري، وبدأ خيترع، ويتخيل"
  :مث يضيف عبارةً هامةً  

" شهوام، وختيل كٍل منهم ما ال وجود له حسب اختراعبدأ البشر يف "
  ).الرسالة إىل الوثنيني الفصل السابع(

  :ويقول اثناسيوس يف نفس الكتاب، يف الفصل الثاين  
يف البدء مل يكن الشر موجوداً، بل ال وجود باملرة للشر حىت يف الذين "

  ".ولكن البشر بدأوا يفكرون يف الشر، وخيترعونه.. صاروا قديسني 
الشر غري موجود، بينما هو ميأل عقول وماذا يعين القديس اثناسيوس بأنَّ   

  الناس، ونراه على صفحات اجلرائد يف كل يوم؟
 هو غري كائٍن مثل اجلبال واألار واألشجار، أي مل خيلقه اهللا كما خلق :أوالً  

  .كل الكائنات اُألخرى اليت هلا وجود وكيان ناله كل كائن من اهللا نفسه
سان، وهو نابع ِمن خميلة اإلنسان وعقله،  فكر اإلناختراع الشر هو ِمن :ثانياً  

وبالتايل، هو موجود بوجود اإلنسان، ولكن وجود الشر هو وجود الكائن الطفيلي 
وإذا كانت طبيعة وكيان الشر، هي نابعة ِمن خميلة . على غريه" عالةً"الذي يعيش 

ه وصانعه اإلنسان بات ِمن الضروري أنْ نقول إنَّ الشر حمدود متاماً؛ ألنَّ مصدر
ومعطِي الوجود له هو اإلنسان احملدود الذي ال ميلك صفة عدم احملدود باملرة؛ ألنَّ 

غري "وإذا كانت اخلطية فعالً .. اإلنسان خِلق ِمن العدم وله وجود وكيان حمدود 
، فقد جعلت اخلطيةُ اإلنسان اخلاطئ يتألَّه بالشر، ويصبح باخلطية إهلاً قادراً "حمدود

 اخلطية، وقادراً علي أنْ مينح له صفة غري احملدود؛ لكي يصبح عمله امسهئ على خلق ش
  .معادالً ومساوياً لكيانه غري احملدود

  :وعندما يقول القديس أثناسيوس إنَّ  
املرجع السابق ص (" ، وما هو خري، له وجود)عدم(ما هو شر ال وجود له "

٣٨(.  
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بني هذه العبارة، .- وجود والعدم  ألنه فرق بني ال-فإن الفرق يصبح شاسعاً   
اخلطية غري حمدودة، ألنها موجهة ضد اهللا غري "وبني هذه العبارة الشائعة عندنا اليوم 

، فهذه عبارةٌ ال وجود هلا، أو ملا يشبهها يف تراثنا الشرقي اُألرثوذكسي، وال "احملدود
حتديد " غري احملدودةاخلطية "وبالتايل يصبح لعبارة .. يف الكتاب املُقدس بعهديه 

  . عقيدي ال وجود له يف وصف اخلطية
 يف الغرب، وبالتحديد يف القرن  مماثلستخدم شرحا - تارخيياً -ولكن   

 م١٠٣٣(أنسلم أُسقف كانتربري ) للقديس(احلادي عشر يف كتاب ملاذا جتسد اهللا ؟ 
ريخ العقيدة ، وذلك حسب دراسة القس واُألستاذ اإلجنليزي ومؤرخ تا)م١١٠٩ –

 اُألستاذ السابق جبامعة مانشستر، ونقالً عن طبعة عام L. W. Grenstedاملسيحية 
  م من كتاب ١٩٦٢

A Short History of the doctrine of the Atonement  
ِمن مبادئ القانون الروماين السائد يف العصر الوسيط كان مبدأ الترضية ": حيث يقول
 ألنَّ هذه اجلرائم Privateوبة يف حالة اخلطايا الشخصية  للعقalternativeهو البديل 

offenceت ترضيةفع١٢٢ - ١٢١ص ("  تستوجب العقوبة إالَّ إذا د(.  
الزىن يستوجب العقوبة، إالَّ إذا " إنَّ Sulpitius Severusمث يذكر املرجع القانوين   

  .) املرجع السابق- ١٢٢ص (" طُهر بالترضية
لِّف كيف قدم أنسلم فكره اجلديد عن دفع ترضية مناسبة، ويذكر نفس املؤ  

  .وماينلر على احلق، أي حق اهللا حسب مبادئ القانون ااالعتداءتتناسب مع 
والترضية حسب القانون هي مثن يساوي اجلرمية يقدره القانون حسب نوع   
. اب املُقدس؟أين ورد مثل هذا الكالم اخلطري يف الكت: وهنا يثور التساؤل. اجلرمية

وكيف مل يكتب أحد ِمن األنبياء والرسل هذا التعليم اخلطري الذي يقدم على أنه 
كيف غاب هذا املوضوع برمته ِمن أسفار الكتاب املُقدس؟ لو . جوهر املسيحية؟

كنت تعرف أيها القارئ فصالً، أو عبارةً حتتوي على هذا التعليم، أو قريبة ِمنه بعض 
ولكن حيث أنَّ .  أرجوك أنْ تسرع وتكتب وتصحح ما وقعت فيه ِمن خطأ،ءالشي

القدمي واجلديد بات ِمن الضروري مناقشته ِمن : هذا التعليم ال يظهر يف العهدين
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  .الكتاب املُقدس والتقليد

؟ واألخطار "موجهةٌ ضد اهللا غري احملدود"أن اخلطية ما معىن : ثانياً
  يلاليت تهدد بشارة اإلجن

 معاً؟ فإذا كانت خطية االثننيعتداٌء عليه، أم اهل تعد اخلطيةُ إهانةٌ هللا؟ أم   
 تقدر حسب كرامة الشخص الذي وجهت ضده - حسب فكر القانون -اإلنسان 

 على ضابط، االعتداء على وزير، ليس مثل االعتداءاإلهانة، فعلى سبيل املثال، يكون 
  .الفرق بني القانون، والالهوتهنا يظهر ! .. أو عسكري شرطة

 إنَّ اإلنسان، أياً كانت كرامته، له وجود مادي، وهذا الوجود املادي هو -١  
 سهلةً وممكنةً، فهل هناك وجود وجوهر مادي هللا ته على كراماالعتداءالذي جيعل 

  .اجلواب بالنفي .. ! عليه كما يعتدي إنسانٌ على آخٍر مثله؟االعتداءميكن 
 جرمية السب العلين، وهي جرميةٌ - على سبيل املثال -رف القانون  يع-٢  

فهل ميكن أنْ .. وبالتايل هي جرمية معنوية .. تكون فيها األلفاظ هي وسيلة الشر 
حسب القانون .. يوجه اإلنسان هذه اجلرمية، أي اإليذاء املعنوي أو النفسي إىل اهللا؟ 

هوت املسيحي، اجلواب بالنفي؛ ألنَّ شر وحسب الال.. باإلجيابالروماين؛ اجلواب 
 عقل شرير، وهو اختراعاإلنسان مهما كانت مظاهره ال وجود حقيقٍي له، بل هو 

وكل .. جمرد فكٍر ال يصل إىل ذات اهللا حسب شرح القديس اثناسيوس السابق 
تصورات قلب اإلنسان الشرير جتعل اهللا حيزن وأحياناً يغضب ألنَّ اخلليقة اليت حيبها 

  .تفسد ذاا
 وإذا كان اهللا كامالً يف حكمته ومعرفته وقوته، فكيف خلق كائناً قادراً -٣  

كائناً يستطيع أنْ يلِحق األذى والتجريح املادي أو ..  عليه أو إهانته؟ االعتداءعلى 
األديب خبالقه؟ وكيف جيوز لنا أنْ نتصور جهل اهللا، وهو خيلق اإلنسان ويزوده ذه 

لكي يكون اهللا هو أول ضحايا احلرية اإلنسانية، " احلرية "اسم يطلق عليها القدرة اليت
  !؟"ضحية خلقه"

 وكيف خلق اُهللا اإلنسانَ ذه القدرات اليت جتعل كل فعل ِمن أفعال -٤  
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) وتسد عليه الطريق(البشر قادراً على أنْ خيلق خطايا غري حمدودة تزاحم اهللا يف وجوده 
  ق الكون، وأفعال البشر غري احملدودة؟إذ كيف يتسع الكون خلال

وكيف وضع نفسه يف ... هل ميكن أنْ نعترب اهللا بال حكمٍة، أو بال معرفٍة؟-٥  
هذه الورطة الشنيعة عندما خلق كائناً هو اإلنسان تعترب خطاياه، وخطايا كل بشر 

 غري ت مو- غري حمدودٍة  كفَّارةٌ- غري حمدودٍة  عقوبةٌ-:خطايا غري حمدودة تستلزم
  .حمدوٍد

، هنا هو حتديد خاطئٌ "غري حمدود"أال ترى معي أيها القارئ إنَّ وصف   
   واملوت؟-  والكفَّارة - والعقوبة - للخطية 
 وبالتايل أصبحت حتتاج إىل ،إنَّ هذه العناصر األربعة ال ختتلف طبائعها باملرة  

طبيعة غري حمدودة : امسةطبيعٍة خامسٍة هي طبيعة اهللا نفسه، وماذا جند يف الطبيعة اخل
أي أنْ يفتدي اهللا نفسه، وخيلِّص نفسه ِمن نتائج خطايا .. تقدم الكفَّارة غري احملدودة 

  :اإلنسان، وهذا يعين
  . إنَّ اهللا هو الضحية األوىل خلطية اإلنسان-  
  . إنَّ اهللا هو املستفيد األول ِمن الكفَّارة-  
قَّب ارم مرتني عن ذات الفعل؟ لقد عاقب  كيف جيوز يف القانون أنْ يعا-٦  

ومات آدم، ومات معه، بل ال زال ميوت .. اهللا آدم باملوت حسب نص سفر التكوين 
، مث جاء )٢١-١٢ : ٥ رومية - ١٧ : ٢تكوين (كل إنسان ولد حسب والدة آدم 

 أنَّ -   حسب القانون-املسيح، وقدم الكفَّارة بعد أنْ مت تنفيذ العقوبة، وهذا يعين 
املرة األوىل عندما مات آدم، واملرة الثانية عندما مات : اجلرمية قد حِكم عليها مرتني

  .املسيح كخاطئ
ال تقبله حماكم األرض، بل وال أي " عدلٌ"هذا .. عقابان على جرميٍة واحدٍة؟   

  .قانون مهما كان ضعيفاً
أفال ترى  ..  إنْ كانت خطية آدم، بل وخطية كل إنسان هي غري حمدودة-٧  

معي أيها القارئ أنَّ كل خاطٍئ حيتاج إىل فاٍد غري حمدوٍد وخملٍِّص غري حمدود، وبالتايل 
حيتاج كل بشٍر وكل فرٍد إىل خملٍِّص خاٍص به وحده؟ وذلك ألنَّ خطايا كل فرٍد هي 
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خطايا غري حمدودة، وبالتايل حتتاج إىل كفَّارٍة غري حمدودة، وهذا يعين أنَّ كل خطية 
مهما كان حجمها حتتاج ألنْ ميوت عنها املسيح يف كل يوم وكل ساعة وكل عصر، 

  .أو أنْ يرسل اآلب أكثر ِمن خملٍص، وهو ما يفتح باب الوثنية، أي تعدد اآلهلة
  -:إنَّ التحليل السابق يفتح اال لعدة أسئلة هامة  
ل كيف  كيف مجع اهللا خطايا البشر عرب كل العصور، وأين حفظها، ب-  

  ؟، وهو يكره اخلطيةجيمع اهللا خطايا البشر عرب كل العصور
 ماذا عن اخلطايا اليت مل ترتكَب بعد، واليت سوف حتدث يف مستقبل -  
 الوحيد على أشياٍء مل ابنهكيف أيت اهللا بالشرور اليت مل ترتكَب بعد، وعاقب . األيام؟
  .حتدث؟

ر عرب كل العصور، أال يؤدي بنا  قد دفع مثن خطايا البشاالبن وإذا كان -  
 بأنَّ اهللا هو خالق الشرور، وحافظ كل الشرور، وهو ما ينكره النيب االعتقادهذا إىل 

ال حيفظ إىل .من هو إله مثلك غافر اإلمث، وصافح عن الذنب لبقية مرياثه،"ميخا بقوله
ح يف أعماق البحر األبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرمحنا، يدوس آثامنا، وتطر

  ).١٩ - ١٨ : ٧(" مجيع خطاياهم

أنْ نقول إنَّ نتائج اخلطية غري حمدودة، أم : أيهما أكثر صواباً: ثالثاً
  يقال أا كونية شاملة؟

  
، تعين "موتاً متوت"التعليم الرسويل الذي يؤكده القديس اثناسيوس بقوله إنَّ   

  .)٥ : ٣مة فصل جتسد الكل(. "البقاء يف فساد املوت إىل األبد"
إالَّ أنه، وبالرغم ِمن ذلك، فإنَّ هبة احلياة األبدية، ال تشترك مع املوت األبدي   

 .؛ ألن انعدام الشركة ال يتساوى مع الشركة"األبدية"يف صفة واحدة، هي 
لقد منع اهللا اإلنسان ِمن البقاء يف الفردوس، حسب عبارة القديس   

  :غريغوريوس
"ِنعاإلنسان ِمن األكل ِمن شجرة احلياة، وِمن الفردوس، بسبب اخلطية م 
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، حتول املوت إىل فائدٍة )اخلسارة(إالَّ أنه، وعلى الرغم ِمن هذه .. وِمن اهللا 
ألنَّ املوت دمر اخلطيةَ حىت ال يصبح الشر باقياً إىل األبد، أو ) مكسب(

 -  اعتقادي وهذا -وهكذا حتولت العقوبة إىل رمحٍة؛ ألنه برمحٍة . خالداً
  .)٣٤٨ ص ١٢مقالة على عيد امليالد فقرة (" يوقِّع اهللا العقوبة

وبالتايل يضع القديس غريغوريوس األساس الالهويت للعبارة املشهورة يف   
لقد جاء املوت وقتل اإلنسان، فوضع ". ًحولت يلَّ العقوبةَ خالصا"القداس الغريغوري 

وهو اإلنسان، ففقد الشر مبوت اإلنسان مصدره املوت حداً لوجود مصدر الشر، 
، أو بقاء اإلنسان املوتاحلقيقي، أي خيال اإلنسان، وأصبحت املُشكلة هي مشكلة 

 إىل األبد، حسب عبارة معلمنا اثناسيوس، لكن هذا ال خيلع على املوت فساد املوتيف 
ا يف املوت إىل صفة األبدية؛ ألن اإلنسان هو املوضوع األول واألخري، وهو من سيحي

 ،للحياة، وهو فناٌء ملا هو كائن األبد يف حالة الفساد األبدي، ألن املوت هو عدم
وبقاء . وذلك حسب ما نراه ِمن حتلُّل األجساد، وفناء القوى الروحية واجلسدية
أفلعلك : "اإلنسان مثل خياٍل يف أرٍض مظِلمٍة هو اجلحيم بعينه حسب وصف املزمور

  .)١٠ : ٨٨مز (" عجائب، أم األخيلة تقوم متجدكلألموات تصنع 
وِمن هنا، أصبح رد احلياة لإلنسان، أي جتديد املائت ورده إىل الطبيعة   

اجلديدة غري املائتة، وهي طبيعة الرب القائم ِمن األموات، هو جوهر ولُب اخلالص، 
جاء وأصبح القضاء على املوت، أي مثرة اخلطية هو العمل األساسي الذي ألجله 

  :املسيح، حسب صلوات كنيستنا القبطية
  .)قسمة عيد القيامة(" وحنن اجللوس يف الظلمة زماناً، أنعم علينا بنور قيامته"

 القانون استعمالوهكذا ترى قارئي العزيز نوع وحجم املشاكل اليت سببها   
ن مقارنة الروماين، أو غريه يف حتديد اخلطية، بينما حيذرنا القديس اثناسيوس الرسويل ِم

  :اهللا مبا نعرف عن املخلوقات بشكل عام، ويقول
 ٢ مقالة األريوسينيضد (" ال تقاس رمحة اهللا، وال اهللا نفسه بطبيعتنا وعجزنا"

 :٣٦(.  
ولعلك تالحظ أيها القارئ، كيف يقول املزمور إنَّ اخلطية، بل فكر اإلنسان   
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يف ذلك اليوم نفسه لك . ترابه،إىلخترج روحه فيعود "كله يهلك مبوت اإلنسان؟ 
 إنَّ اهللا يكره - يف أكثر ِمن موضع -وإذا قال الكتاب املُقدس . )٤ : ١٤٦مز ("أفكاره

ويقول . اخلطية، ويكره الشر، فهذا ال يسمح للشر بأنْ يدخل إىل احلياة اإلهلية، ويتألَّه
 أعماق البحر يعود يرمحنا يدوس آثامنا، وتطرح يف"النيب ميخا عن خطايا بين إسرائيل 

وإذا كان اهللا يدوس ويطرح الشر، فهذا يعين أنَّ اهللا . )١٩ : ٧ميخا (" مجيع خطاياهم
أقوى ِمن خيال اإلنسان مصدر الشر، ويعين أيضاً أنَّ قداسة اهللا ال جتعل للشر قدرةٌ 

نسان وذهن اإلنسان الباطل أو ظالم فكر اإل. على أنْ حيرك، أو يغير شيئاً يف طبيعة اهللا
إذ هم مظِلمو الفكر، ومتجنبون عن حياة اهللا لسبب "الذي يقول عنه الرسول بولس 

، هو الذي جيعل اإلنسان يف ظلمة اخلطية، وجيعل )١٨ : ٤أفسس (" اجلهل الذي فيهم
.  اإلنسان عن حياة اهللا وفكر اهللا ووصايا اهللاواغتراباملوت واخلطية هو غياب النور، 

لقد . طية وغياب النور أنْ يصبح له طبع إهلي مثل النور واحلياةفكيف ميكن لظلمة اخل
غابت احلياة عن اإلنسان، ومات وهبط إىل اجلحيم، وهنا ال جيب أنْ نضع خطايا 

 اهللا يف كفٍة أُخرى؛ ألنَّ هذا هو تعليم غري مسيحي جيعل ابنالبشر يف كفة ميزان ودم 
  ..، وهو غياب النورالشر مساوياً للخري مع أنَّ الشر هو عدم اخلري

 اهللا ودمه وجسده، مساوياً ملا فشل فيه اإلنسان؟ وكيف ابنوكيف يصبح   
باملوت " أنا نور العامل"و" أنا هو احلياة" واهب احلياة، والذي قال االبنيتساوى 

وبالظلمة؟ إنَّ تصوير اخلطية يف شكل كمية غري حمدودة، حتتاج إىل كفَّارٍة غري 
  .Quantityخلطية صورة الكم، وبالتايل حيول النعمة أيضاً إىل كم حمدودة، خيلع على ا

 ابنهوأخرياً، ماذا تقول أيها القارئ عن اخلطية اليت حتصنت يف عدل اهللا، وأبادت   
 إىل رماد حمرقة، أو حلم ابنهالوحيد على الصليب، وجعلته مبشورة اآلب وإرادته حيول 

ن اهللا، إذ جعلت جوهر الالهوت ينقسم، وأبادت مشوي؟ أال تكون اخلطية بذلك أقوى ِم
  حياة خالق العامل؟

إنَّ البقاء يف فساد املوت إىل األبد، حسب عبارة معلمنا اثناسيوس، ال تعين   
باملرة أنَّ إبادة املوت حتتاج إىل كفَّارٍة غري حمدودٍة؛ ألنَّ اهللا أبقى على اإلنسان يف 

وذلك هو ما حدث عندما أباد الرب قوة اجلحيم لكي يرده وبنيه إىل الفردوس، 
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، وبالتايل مل يكتسب املوت، وال العقوبة صفة "ل الصليببنزل إىل اجلحيم ِمن قِِ"اجلحيم 
؛ ألنَّ الرب أبطلها بقوته اإلهلية ِمن ناسوته هو، زالت قوة املوتغري احملدود، بل 

هو ا، واليت فيها أباد املوت  احتد اإلنسانيةَ بتحرير الطبيعة اإلنسانية اليت االبنوفدى 
  :كما يقول معلمنا اثناسيوس

كان هو أول ما مت ختليصه وحتريره، إذ أنَّ هذا ) الكلمة( جسده فإنَّ"
وهكذا إذ قد صرنا متحدين جبسده قد . اجلسد هو جسد الكلمة نفسه

وتبعاً لذلك، حيث أنَّ ذلك اجلسد قد أقيم، .. خلصنا على مثال جسده 
 : ٢ مقالة األريوسينيضد (" منه، وبه أيضاً نقوم ِمن بني األموات هكذا حنن

  .) ِمن الترمجة العربية٩٧ ص ٦١
وإذا عدنا إىل األسفار اإلهلية، وجدنا أنَّ الرسول بولس يؤكد لنا مشولية   

بإنسان "  إخل - ١٢ : ٥وكونية اخلطية واملوت، وذلك حسب النص املشهور يف رو
 املوت إىل مجيع الناس اجتازوهكذا .  العامل، وباخلطية املوتواحد دخلت اخلطية إىل

هذه ظاهرة كونية شاملة جتمع كل البشر، بل متس الكون كله ". إذ أخطأ اجلميع
وليست مشكلة قانونية حيلها القانون، ولذلك جاء املسيح رب الكون ورب احلياة 

  .واملوت لكي جيدد اإلنسان والكون

  تأليه املوت: رابعاًً
 اعتبار، إمنا يعين تألِّيه املوت، وهو أيضاً "عدم احملدودية"نَّ وصف املوت بـإ  

ومساواة املوت .  الكلمة ومساٍو له يف عدم احملدوديةاالبن مثل الهوت يأنَّ املوت قو
 أو مساواة املوت باحلياة جتعل الفداء مستحيالً؛ ألننا حنتاج عندئٍذ إىل قوٍة أكرب، باالبن

 اخلالص، ولذلك استحاللع املوت وتبيده، أما إذا تعادل املوت باحلياة ونعمة أمشل خت
ال جيب أنْ نساوي بني احلياة واملوت، وال جيب أنْ جنعل للموت طبيعةً إهليةً هي 

 حتت حكم املوت إىل األبد، ألنَّ االبن؛ ألنَّ معين ذلك أنْ يظل "الطبيعة غري احملدودة"
ري احملدودة ال يستغرق ثالثة أيام فقط، بل يستغرق  العقوبة غواحتمالدفع الدين 

ولو أنَّ الثمن هو مثن غري حمدوٍد ألصبح ِمن احلتمي أنْ نقول إنَّ .. األبدية نفسها 
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غري أنَّ كل هذه األفكار إمنا هي وليدة التصور القانوين .. الرب قد مات موتاً أبدياً 
 القانون يف شرح العقيدة هو ستخداموا. البحت الذي ال عالقة له باإلميان املسيحي

الذي أفسد العقيدة، وحول اإلميان بصالح وحمبة اهللا إىل قواعد قانونية ختتلف متاماً عن 
كما أنَّ فكرة امليزان الذي نضع يف جانب منه خطايا .. كل ما نعرفه عن اإلجنيل
م الفداء والكفارة  فإذا ما تعادلت كفيت امليزان، يت- اهللا ابنالبشر، ويف اجلانب اآلخر 

 ما هي إالَّ صورة فرعونية نراها يف كتاب املوتى، ويف غريه ِمن كتب الديانات -
  .اُألخرى

  خطورة التفسري القانوين: اًخامس
 عندما مت حتديد اخلطية والكفَّارة حتديداً قانونياً، فقدت النعمة مكاا؛ ألنَّ -١  

  .النعمة هي هبة اهللا اانية
نفسه مطالَباً بالشريعة، أي أنه تساوى مع املخلوقات؛ ألنَّ اهللا  صار اهللا -٢  

 الوحيد حسب شريعة بابنهالذي يصفح عن اخلطية حسب مطالب الشريعة، ويضحي 
موسى، يصبح مثل موسى ومثل كل البشر، خاضعاً ملطالب الشريعة، وبالتايل يفقد 

  .واداً وكرمياً بال حدودعزته وجمده وسلطانه وقدرته على أنْ يكون صاحلاً وج
 صار موت املسيح، الذي مل يطلبه الناموس، هو أحد مثرات الناموس، - ٣  

 وبالتايل صارت هبة احلياة األبدية، إلزاماً وضرورةً خيضع هلا اهللا، وليست هبة جمانية
  .بسبب اإلميان

طلب ما  مل يعد للمحبة رسالةً، أو جماالً متارس فيه دورها؛ ألنَّ احملبة ال ت-٤  
وعندما ختضع احملبة ملطالب الناموس تتحول احملبة ِمن  .. )٥ : ١٣ كورنثوس ١(لنفسها 

  .عطاء إىل قانون، وتصبح بذلك عاجزةً عن تقدمي هبة احلياة األبدية



 ٣٠٥

  املبحث الرابع
  

   اآلبائيتسليمال
  وسيط وشفيعالرب يسوع كلعمل 

  

  ليبشرح القديس أثناسيوس ملوت املسيح على الص: أوالً
يدفع مثن خطايا "مل يذكر اثناسيوس مطلقاً إنَّ املسيح مات على الصليب لكي   

، فهذه عبارةٌ غريبةٌ على الكتاب املُقدس نفسه، بل وغريبةٌ على كُتب "البشر بدمه الكرمي
يرضي العدل "ومل يذكر اثناسيوس مطلقاً إنَّ املسيح مات على الصليب لكي . اآلباء
هذه عبارات مل تظهر يف تاريخ الالهوت ". حيتمل عقوبة اخلطية"، أو لكي "اإلهلي

  .املسيحي إالَّ يف العصر الوسيط
  )١ : ٧( مطالب اهللا العادلة حسب كتاب جتسد الكلمة - ١

نستطيع أنْ نرى أنَّ هناك فرقاً لغوياً ظاهراً بني العدل يف القانون، والعدل يف   
  :ن عدل اهللا هووحبسب عبارة اثناسيوس نفسه، فإ. الالهوت

ألنه . جيب أنْ يكون اهللا أميناً وصادقاً ِمن جهة حكم املوت الذي وضعه"
كم يكون شنيعاً جداً لو أنَّ اهللا أبو احلق يظهر كاذباً ِمن أجلنا، وِمن أجل 

  .)١ : ٧(" خالصنا
فالعدل هنا هو أن يظل اهللا أمينا، ال يتحول إىل كائٍن خاطئ مثل اإلنسان من   
ولذلك فمطلب، أو مطالب اهللا عادلةٌ، ألنَّ اهللا ال ميكن أنْ يصبح .ص اإلنسانأجل خال

  .آخراً غري اهللا، أي مثل اإلنسان، يتراجع عن طبعه ومسوه ِمن أجل هدف مهما كان
والطلب أو املطالب العادلة، وهي بقاء اإلنسان حتت حكم املوت، كما يراها   



 ٣٠٦

  .نة اهللا أما-صدق اهللا : اثناسيوس نفسه تتجلى يف
واملُدهش حقاً أنَّ . واجلانب الذي خيُص اإلنسان، هو بقاء اإلنسان يف املوت  

سفر التكوين الذي قدم لنا قصة السقوط ال يذكر غضب اهللا وانتقامه ورغبته يف 
هذه أُمور أُضيفت يف عصر الظالم، أي العصر الوسيط، وها هي تعود اآلن .. التشفِّي 

التراث الديين الذي يعتمد على االت واألفكار الشعبية، ال للظهور بسبب عدم تنقية 
  .على البحث التارخيي والالهويت الذي يلتزم بنص الكتاب املقدس

وهكذا يتجلَّى عدل اهللا يف بقاء اهللا أميناً وصادقاً، وبقاء اإلنسان يف قبضة   
طة، بل وال يقف القديس اثناسيوس عند هذه النق. املوت، أي حتت احلكم اإلهلي

يشرح اجلانب اآلخر ِمن مطالب اهللا العادلة يف الفقرة اخلامسة ِمن الفصل السابع حيث 
  :يكتب

  كان أمام كلمة اهللا مرةً أُخرى أنْ يأيت بالفاسد إىل عدم فساد،"
  .ويف نفس الوقت أنْ يويف مطلب اآلب العادل املُطالِّب به اجلميع

  وحيث أنه هو كلمة اآلب، ويفوق الكل،
  ان هو وحده الذي يليق بطبيعته أنْ جيدد خلقة كل شيء،فك

  .وأنْ يتحمل اآلالم عوضاً عن اجلميع
  .)٥ : ٧(" وأنْ يكون شفيعاً، أو سفرياً أو وسيطاً عن اجلميع لدى اآلب

وهذه الفقرة هي رد على سؤال اثناسيوس نفسه، فبعدما أكد أثناسيوس على   
  : يف املوت، وحتول طبعه إىل الفساد، حيثحتول طبيعة اإلنسان وسقوطه بإرادته

  ".حِرم ِمن تلك النعمة اليت سبق أنْ أُعطيت له، وهي مماثلة صورة اهللا"
  :عند ذلك يسأل اثناسيوس، بعد أنْ حدثت هذه املأساة  

  فما هي اخلطوة التالية اليت كان يستلزمها األمر؟"
، ويرده إىل حالته األوىل، أو من الذي كان يستطيع أنْ يعيد إليه تلك النعمة

  .)٤ : ٧(" إالَّ كلمة اهللا الذي خلق كل شيء ِمن العدم يف البدء
وهنا ال ميكن فصل جتديد اإلنسان ورد النعمة عن حكم املوت الذي رفعه   
، والهوت حركة اإلصالح الهوت العصر الوسيطوهو ما ال وجود له يف املسيح، 



 ٣٠٧

  .وبعض الكتابات القبطية املعاصرة
بعض ما نقرأه يف لعلك الحظت قارئي العزيز كيف أنَّ أثناسيوس خيتلف مع و  

يشرح اخلالص على أساس قانوين، بل على أساس  ، فهو الالكتابات القبطية املعاصرة
الهويت يؤكد فيه أمانة اهللا، أي عدله وحقه وعدم حتوله، ويف نفس الوقت صالحه 

  .وجوده
  "جتسد الكلمة"ملسيح يف كتاب  األفعال والعبارات اخلاصة مبوت ا- ٢

ولكي نتأكد ِمن صحة ما نقول، جيب مراجعة األفعال والكلمات اليت   
  :استخدمها القديس اثناسيوس عن موت املسيح على الصليب

  .)١ : ١٠(" أبطل املوت بتقدمي جسده"
  .)٥ : ٢٠(" القضاء على املوت والفساد كلية"
  .)٢ : ٢١(" أُبيد املوت بنعمة القيامة"
  .)٤ : ٢٧(" املوت أيضاً قهره املُخلِّص، وشهر به على الصليب"
  .)٤ : ٢٨(" املوت قد أُبطل، وأُبيد"

 - ١ : ٣٠ - ٦ : ٢٩(: راجع أيضاً نفس األفعال والعبارات يف الفصول التالية  
٦ : ٣٢(.  

 ، ونرددها يف)٢ : ٣٠(" املسيح قَتلَ املوت"وهناك عبارة هامة يقوهلا أثناسيوس   
  .)، وصالة القسمة للقديس كريلسصالة الساعة السادسة(صلواتنا اُألرثوذكسية 

تكشف لنا عن رؤية "  قتل- قضى على - قهر - أباد -أبطل : "هذه األفعال  
إجنيلية ختتلف عن رؤية العصر الوسيط، فلم يذكر أثناسيوس أبداً إنَّ املسيح دفع الثمن 

  .وأرضى العدل اإلهلي
  حلياة املسيح هو ا- ٣

وكما كرر اثناسيوس ". احلياة"خلف هذه األفعال، نرى املسيح الذي هو   
  :عبارات القضاء على املوت، جنده يكرر أيضاً التعليم بانتصار احلياة

  ألنه بذبيحة جسده وضع حداً حلكم  املوت الذي كان قائماً ضدنا،"



 ٣٠٨

  .. ووضع لنا بدايةً جديدةً للحياة برجاء القيامة 
  .)٥ : ١٠(" ومتت قيامة احلياة بتأنس كلمة اهللاب بطُل املوت، هلذا السب

  وعلى الصليب كان الكلمة هو نفسه رب احلياة  
رب احلياة الذي استمدت، وال تزال تستمد ِمنه كل الكائنات الوجود "

  .)٦ : ١٧(" واحلياة
و مل يكن ممكناً أنْ يلبس املائت عدم املوت إالَّ ربنا يسوع املسيح الذي ه"

  .)١ : ٢٠(" احلياة
  .)٤ : ٢١(" الرب هو قوة اهللا، وكلمة اهللا، وهو احلياة عينها"
لكنه مل ير فساداً؛ ألنَّ جسده قام سليماً جداً، إذ مل يكن سوى جسد "

  .)٧ : ٢١(" ذاك الذي هو احلياة ذاا
  .)٢ : ٢٨(" انتظر املوت ليبيده.. املُخلِّص، وهو احلياة، "
  .)٣ : ٢٢(" وٍت أتى به ِمن نفسه؛ ألنه هو احلياةمل يقدم جسده مب"
. ..ربنا وخملصنا يسوع املسيح، حياة اجلميع، مل خيتر جلسده موتاً معيناً "

 : ٤( "آمن اجلميع بأنه هو احلياة، وأُبيد سلطان املوت ائياً. ..أباد املوت 

٣(.  
  .)٤ : ٣١(" مات كجسٍد مائٍت، عاد إىل احلياة بفضل احلياة اليت فيه"

وهذه العبارة بالذات ليس هلا جمال يف الهوت العصر الوسيط الذي عجز   
بسبب التفسري القانوين أنْ يرى احلياة اإلهلية يف جسد الذي مات باجلسد وهو على 

  : الصليب، وهذا هو السبب الذي جيعل اثناسيوس يقول
  .)٥ : ٤٤(" ليس للموِت سلطانٌ على احلياة"

  يف املقاالت ضد األريوسيني"  احلياِة، ورب املوت أيضاًاملسيح هو رب "- ٤
إنَّ احلياة اإلهلية عندما تقبل : ماذا يعين القديس اثناسيوس بذلك؟ واجلواب  

املوت على أيدي اليهود والرومان تدوس على هذا املوت، وتبِطل قوته، وتقيم اجلسد، 
 ِمن ٩الرسالة (ح هو رب املوت ، ولذلك أيضاً املسياالنتصاروحتول الصليب إىل عالمة 

  :أو كما يقول. )١٤الرسائل الفصحية فقرة 



 ٣٠٩

ضد (" وألنه صار فادياً للجميع، فقد صار رب األحياء واألموات"

   .) من الترمجة العربية٢٩ ص - ١٤ : ٢األريوسيني 
فاملسيح الذي هو واهب احلياة لآلخرين ال . هو احلياة، وهو رب املوت"

وهذا ما كان ممكناً أنْ حيدث لو كان املسيح .  عليه املوتينبغي أنْ يسود
إنساناً فقط، كما تعتقدون أنتم، بل هو باحلقيقة إبن اهللا؛ ألنَّ مجيع الناس 

فإنه بصريورته إنساناً، قد .. هو نفسه رب اجلميع .. خاضعون للموت 
  .)٣٢ ص - ١٦ : ٢ضد األريوسيني (" برهن أنه رب األحياء واألموات

بالقيامة؛ ألنَّ الذي نزل هو ذاته الذي صِعد ) متجد(ألنه احلياة، فقد رفِّع و"
  .)٤٤ : ١ضد األريوسيني (" )١٠ : ٤أف (

الذي "وهذا هو ما أشار إليه الرسول بطرس معلناً هذه البشارة يف يوم اخلمسني   
، ولذلك يقاوم )٢٤ : ٢أعمال ( "أقامه اهللا ناقضاً أوجاع املوت إذ مل يكن ممكناً أنْ ميسك ِمنه

القديس اثناسيوس تعليم األريوسية عن تقدم املسيح األخالقي أو األديب، وإمكانية حتول 
ميول الرب وعدم طاعته لآلب، وتغيره حسب األحوال اليت متر ا الطبيعة اإلنسانية أو 

  :املخلوقات، فيقول عن الرب
 ناموٍس معني حيبه، ويفضله على هو ال خيضع للنواميس، وال مييل إىل"

  .)٥٢ : ١ضد األريوسيني (" ناموٍس آخر يبغضه
هكذا تفصل هذه العبارة بني العصر الوسيط واُألرثوذكسية، كما تفصل   

فاملسيح ال خيضع للناموس؛ . بارة القديس بطرس الرسول بني املسيحية واألريوسيةع
وجاع املوت إذ مل يكن ممكناً أنْ يمسك ألنه رب احلياة واملوت، واملسيح قام ناقضاً أ

  .منه، فاملوت يعجز عن أنْ يمسك ويخِضع الرب له، بل العكس هو الصحيح
  أباد املوت يف جسده" رب احلياة" املسيح - ٥

املوت، أو قَتلَ املوت يف فراغ الكون، فاملوت الصق على  املسيح يقِضمل   
  : اهللا، ولذلك يقول اثناسيوسناببالطبع اإلنساين الذي أخذه الكلمة 

  .)٣: ٤٤جتسد الكلمة ("  بشريةًأداةًكان طبيعياً وعدالً أنْ يستخدم الكلمة "
 اإلنسان ِمن العبودية، وهذا واستردادوعدل اخلالص هنا، هو عدل التجسد   



 ٣١٠

مت عندما لبس الرب واحتد جبسٍد قاِبٍل للموت، وقابل املوت يف جسده، ويف جسد 
  :اد الرب املوتالرب نفسه أب

كان الئقاً أنْ يأخذ جسداً قابالً للموت، حىت إذا أباد املوت فيه ائياً "
إذن مل يكن كفؤاً ). الكلمة(أمكن جتديد البشر الذين خِلقوا على صورته 

  .)٩ : ١٣جتسد الكلمة (" هلذه احلاجة إالَّ صورة اآلب
  :طة حبثه الدقيقويف اية الفصل التاسع عشر يكتب اثناسيوس معلناً خ  

اخلطوة التالية لنا يف هذا البحث، هي أنْ نتأمل ونتحدث عن اية حياته "
باجلسد، وعن طبيعة موت جسده، سيما وأنه يف هذا يتلخص إمياننا، وهذا 

، حىت يتضح لنا يقيناً أنَّ استثناءهو الشغل الشاغل ألفكار اجلميع بال 
  .)٣ : ١٩(" املسيح هو اهللا وابن اهللا

هكذا يعبر الباحث نفسه، ليس فقط عن خطة البحث، بل معلناً أنَّ موت   
ثناسيوس ال يعبر عن نفسه فقط، بل عن الهوت أو. املسيح هو ملخص إميان املسيحيني

  .الشرق اُألرثوذكسي الذي خيتلف جذرياً عن الهوت العصر الوسيط
   بالناسوت أباد الرب املوت يف جسده بسبب قوة إحتاد الالهوت- ٦

  :يقول اثناسيوس  
  ،"كان جسد الرب قابالً للموت"

  ولكن وهي عبارةٌ تكررت كثرياً،
خاضعاً للفساد حسب طبيعته، بل ) اجلسد( بالكلمة، مل يعد االحتادبفضل "

جتسد الكلمة (" خرج عن دائرة الفساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه

٤ : ٢٠(.  
 ةمائوىل اليت سوف يستغرقها اجلدل أكثر ِمن وهنا يطرح اثناسيوس القضية األ  

  : بني الالهوت والناسوت، يقول اثناسيوساالحتادسنة على األقل بعد نياحته، وهي قضية 
 أنْ ميوت الكلمة ألنه غري قابٍل - كما قدمت سابقاً -كان مستحيالً "

  ".للموت
  هذه حقيقة هامة، ولكن كيف ميكن القضاء على املوت؟  
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سه جسداً قابالً للموت، حىت ميكن أنْ يقدم جسده عن اجلميع، أخذ لنف"
 به عن اجلميع، أباد باملوت ذاك الذي احتدوحىت إذا ما تألَّم باجلسد الذي 

-٥ : ٢٠جتسد الكلمة ( )١٥-١٤ : ٢عب (له سلطان املوت، أي إبليس 

٦(.  
وعند  الالهوت بالناسوت، احتادوحىت يف موت الرب نفسه باجلسد، وبسبب   

  :إمتام حكم املوت، يقول اثناسيوس
جتسد (" قوةً؛ ألنه هو القوة وهو احلياة) من الالهوت(نال اجلسد ِمنه "

  .)٥ : ٢١الكلمة
 به يف جسده، وهنا بكل دقة املُعلِّم التقى الرب باملوت، فقد التقىوعندما   

  والالهويت يؤكد اثناسيوس أنَّ موت الرب 
  .)٣ : ٢٢جتسد الكلمة (" البشرمل يكن موته هو، بل موت "

 غري مقبوٍل، وهكذا يصبح اإلدعاء بأنَّ املسيح مات موت اخلطاة، هو إدعاٌء  
ه جيعل موت املسيح موت اخلطاة، وليس موت الوسيط، أو وتعليمغري أُرثوذكسي ألن 
  :ويكمل اثناسيوس عبارته قائالً. الشفيٍع

بيده ائياً عندما يلتقي به يف قَِبلَ املوت الذي أتاه ِمن البشر، لكي ي"
  .)٣ : ٢٢(" جسده

، بل مبشورة أعدائه، )املسيح(أتى املوت إىل جسده، ليس باختياره هو "
  .)٢ : ٢٤("  أنْ يبيده متاماًاستطاعحىت إذا ما أتوه بأي شكل ِمن املوت، 

 ..ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح حياة اجلميع مل خيتر جلسده موتاً معيناً "
.. ولكنه قَِبلَ موت الصليب، واحتمل املوت الذي أوقعه عليه اآلخرون 

حىت إذا ما أباد ذلك املوت أيضاً، آمن اجلميع بأنه هو احلياة، وأبيد سلطان 
  .)٣ : ٢٤(" املوت ائياً

 بعد فترة ثالثة أيام غري -  الذي كان قد مات -  اهللا جسده ابنأظهر "
للجميع أنَّ املوت مل يِصب اجلسد بسبب مائٍت، وعدمي الفساد، فتبني 

أي ضعف طبيعي للكلمة الذي حل فيه، بل لكي يباد املوت فيه 



 ٣١٢

  .)٦ : ٢٦(" بقوة املُخلِّص) اجلسد(

  : حمكمة احلق- ٧
  :يقول اثناسيوس  

، )يف طقوس وصلوات الكنيسة(اآلن يداس املوت بعالمة الصليب "
ة احلق أنه ليس أحد آخر سوى وباإلميان باملسيح، فإنه يتبني أمام حمكم

"  والغلبة على املوت، وجعله يفقد قوتهاالنتصاراملسيح نفسه، قد أحرز 
  .)١ : ٢٩جتسد الكلمة (

  فما يقصد القديس اثناسيوس مبحكمة احلق؟  
، حيتقَّر بعد اإلميانكان املوت مفزعاً وقوياً، أما اآلن، وحسب كلمات "

قيامته، فإنه يتبني أنه قد أبيد، وأنَّ املسيح  املُخلِّص، وموت جسده وءجمي
  .)٢ : ٢٩جتسد الكلمة (" نفسه الذي صعد على الصليب قد قهره

فمحكمة احلق عند كل املؤمنني هي القيامة وعدم فساد جسد الرب بعد دفنه   
. )٢ : ٣٠(وإبادة املوت بالقيامة هي أحد أدلة القديس اثناسيوس . يف القرب ثالثة أيام

ا فإنَّ تغير جسد املسيح حسب تعليم كل اآلباء، والذي يعرب عنه اثناسيوس بدقة وهكذ
 صار دليلٌ آخر على )١ : ٢٦(" عدم الفساد وعدم التأمل اللذين حصل عليهما جسده"بـ 

  .حتول ناسوت الرب
  على املوتنتصار اال - ٨

، وقَِبلَ )٥ : ٤٤لمة جتسد الك(" إنَّ املوت امتزج باجلسد وساد عليه: "يقول اثناسيوس  
الربمتتزج احلياة باجلسد، -  كما يقول املُعلِّم الكبري - القابل للموت؛ لكي  اجلسد 

ويعبر اثناسيوس عن هذا بفعٍل معروٍف ِمن رسائل القديس بولس . وتبيد املوت
اجلسد املوت، ولكن يف املسيح " لبس"، وغريها، فقد  )٥٤ ، ٥٣ : ١٥كو ١( يف استخدمه

  .)٥ : ٤٤جتسد الكلمة (" بس اجلسد احلياة بدل املوت، ونزع عنه الفسادل"
حسب تعبري " خارج اجلسد"وحقيقة التجسد هي يف أنَّ الكلمة مل يكن   

اثناسيوس، ولكن كان الكلمة متحداً باجلسد، وهذا حيدد نوع الغلبة اليت وِهبت 



 ٣١٣

  : للطبيعة اإلنسانية حسب كلمات املُعلِّم العظيم
 أنَّ الكلمة جاء خارج اجلسد وليس فيه، لكان املوت قد غُِلب فترضناالو "

حسب الطبيعة اإلهلية القادرة أنْ تغلب املوت، إذ ليس للموت ) املسيح(ِمنه 
سلطانٌ على احلياة، أما الفساد الالصق باجلسد، فكان قد بقى فيه رغم 

  .)٥ : ٤٤(" ذلك
 ليست يف جمرد قيامة االنتصارإنَّ عربة : إنَّ ما يريد معلمنا العظيم أنْ يقوله  

 كثريين قبل موته، ولكن العربة هي حتول الناسوت إىل ىاجلسد؛ ألنَّ املسيح أقام موت
  .عدم فساد، فال يصاب الناسوت بعد القيامة بالتحلُّل، وميوت مرةً ثانيةً

  :ويعود اثناسيوس إىل هذه النقطة بالذات ليقول  
لبس املُخلِّص جسداً، حىت إذا ما احتد اجلسد كان معقوالً جداً أنْ ي"

باحلياة، ال يبقى يف املوت كمائٍت، بل يقوم إىل عدم املوت، إذ يلبس عدم 
وما دام قد لبس الفساد، فما كان ممكناً أنْ يظهر املوت إالَّ يف . املوت

لبس جسداً لكي يلتقي باملوت ) املسيح(، فهذا )اجلسد(اجلسد وفقاً لطبيعة 
ألنه كيف ميكن إقامة الدليل على أنَّ الرب هو احلياة، لو . سد ويبيدهيف اجل

  .)٦ : ٤٤(" مل يكن قد أحيا ما كان مائتاً
ويقدم القديس اثناسيوس تشبيهاً بليغاً لذلك، فالقش قابلٌ لالحتراق حىت وإنْ   

ةً ضد  أُحيط القش مبادة اإلسبستوس، فهو ينال حصانإذاظل بعيداً عن النار، ولكن 
النار، ويطبق هذا على اجلسد، فاجلسد قابلٌ للموت، ولذلك، لو كان اهللا قد أصدر 

" قابلٌ للموت والفساد حسب طبيعته"أمراً بقيامة اجلسد، لظل اجلسد خيشى املوت ألنه 
، ولكن عندما لبس كلمة اهللا اجلسد، لبس اجلسد حياة الكلمة وعدم فساد )٨ : ٤٤(

  .)٨ : ٤٤(قد أبيدا يف اجلسد ) املوت والفسادأي (الكلمة، وكالمها 
هذا التحول هو سر وجود اإلفخارستيا يف الكنيسة املُقدسة؛ ألننا حنن الذين   

نتناول جسد الرب نتناول املسيح احلي، ونشترك يف قيامته وآالمه، ونأخذ عدم الفساد 
، وقد سبقنا إىل اد "ينكر، وباكورة الراقدالِب"وعربون القيامة؛ ألنَّ الرب قد صار 

  .لكي يِعد لنا كل إمكانيات التحول اليت نناهلا ِمنه وفيه



 ٣١٤

  :ويضع القديس اثناسيوس عبارة جامعة مانعة فيقول عن التجسد  
  ".يف جسده) الرب(حنن الذين محلَنا "

  :وعن الصليب  
  ".قدم جسده للموت عن اجلميع"

  :وعن القيامة والصعود  
  .)٦: ٢٥("  أعد الطريق للصعود إىل السموات مرةً أُخرىهكذا جبسده أيضاً"

التعليم اُألرثوذكسي اخلاص باخلالص عند القديس كريلس : ثانياً
  الكبري عمود الدين

سار القديس كريلس اإلسكندري على نفس درب القديس أثناسيوس   
 عن الرسويل، ولذلك يؤكد نفس التعليم، وأحياناً بنفس الكلمات والعبارات يعبر
  :حتول الناسوت، وعن إبادة املوت، وإدانة اخلطية يف اجلسد، ال إدانة الرب كخاطئ

   الناسوت هو جسد احلياة- ١
  :يقول القديس كريلس  

وكيف يعطي جسده احلياة لنا ما مل يكن جسد ذاك الذي هو احلياة؟ "
 إذا )٧ : ١ يوحنا ١( ِمن كل خطيٍة ابنهوكيف يطهرنا دم يسوع املسيح 

أو كيف استطاع أنْ يدين اخلطية ... دم إنساٍن مثلنا حتت اخلطية كان 
وهو الذي ال يعرف خطيةً، .  إالَّ ألنه صار جسداً)٣ : ٨رومية (باجلسد 
 باجلسد احتدوبغىن صفات الكلمة اإلهلي .  أنْ يبيد عبوديتنا للخطيةاستطاع

  .)٢٧سيح واحد ص امل(" بطريقٍة ال يعبر عنها، فصار قدوساً ومعطياً احلياة

   املسيح أقوى من املوت- ٢
وهكذا، الذي ال يعرف املوت، ألنه الكلمة احلياة واحمليي قد تأمل يف "

 الوحيد يف االبنوإالَّ كيف أمكننا أنْ نقول إنَّ سر تدبري جتسد ... اجلسد 
اجلسد قد أعان اإلنسانية ما مل يكن اهللا قد جتسد؟ وما مل يرتل الذي هو 



 ٣١٥

ليقة، وخيُِلي ذاته، ويصبح مثلنا، وما مل يِصر جسده هو جسد فوق اخل
" احلياة الذي خضع للفساد لكي ما نصبح حنن فيه أقوى ِمن املوت والفساد

  .)٨٨املسيح واحد ص (
  .)٩٢املسيح واحد ص (" حنن نقول إنه القوة املُعطية احلياة ِمن اآلب" -
فساد حسب ناموس لذلك ظهر يف شكلنا، وجعل جسده خاضعاً لل" -

الطبيعة اخلاصة باجلسد، ولكن هو احلياة؛ ألنه مولود ِمن اآلب الذي هو 
  .)٩٩املسيح واحد ص (" احلياة، يزرع ِمن جديد صالحه، أي احلياة

إنَّ كلمة اهللا حسب الطبيعة غري مائٍت، وغري فاسٍد، لكونه هو احلياة " -
  .)١٥ - ١٤  ص- ٥:  إىل نسطور ٤رسالة (" ومعِطي احلياة

فقد تأمل جبسده اخلاص ِمن أجلنا حسب الكتب، وهو غري القابل للتألُّم " -
جعل آالم جسده خاصةً له عندما صلب جسده، ألنه بنعمة اهللا، وألجل 

بإخضاع جسده اخلاص للموت رغم أنه ) ٩ : ٢عب (اجلميع ذاق املوت 
 - ١١:  إىل نسطور ١٧رسالة (" حسب الطبيعة هو احلياة، وهو نفسه القيامة

  .)٢٨-٢٧ص 

   جسد احلياة الذي نناله يف اإلفخارستيا- ٣
وتلهم الليتورجية واملمارسة الكنسية، القديس كريلس ليقول مباشرة يف نفس   
  :الرسالة

 اهللا الوحيد حسب اجلسد، أي موت يسوع املسيح، ابنوإذ نكرز مبوت "
موات، فإننا نقدم ونعترف بقيامته ِمن بني األموات وصعوده إىل الس

الذبيحة غري الدموية يف الكنائس، وهكذا نقبل الربكات السرية ونتقدس، 
 اجلسد اخلاص باعتباره... ونصري مشتركني يف اجلسد املُقدس والدم الكرمي 

للكلمة نفسه معِطي احلياة حقاً، وبسبب أنه صار واحداً مع جسده 
  ).٢٩ ص - ١٢ : ١٧(" اخلاص، أعلن أنَّ جسده معِطي احلياة

وتستطيع أيها القارئ أنْ ترى أنَّ احلياة إذا أُخضعت لفساد البشر، فهو   
 خضوع إرادي،رللناموس كعبٍد، ألنَّ ذلك ح وخاضع ن هو مستعبدوليس خضوع م 



 ٣١٦

ينفي كل أبعاد احملبة اليت أُعلنت يف موت الرب على الصليب، فال حمبةَ مع تسلط 
  .حلرية اوانعدامالناموس 
 بإبراز اهتموقد الحظ علماء اآلباء يف العصر احلديث أنَّ القديس كريلس قد   

موضوع احلياة يف املقالة الرابعة ضد نسطور ألنَّ املوضوع الرئيسي هلذه املقالة هو 
  :، ولذلك يقول القديس كريلس"اإلفخارستيا"

وعندما يقول . ق اهللا بالطبيعة واحلابنوألنه منظور يف اجلسد، فقد بشر به "
، فهو يؤكد تأنسه ومع ذلك مسوه وتعاليه على املوت "ابنكجمد "أيها اآلب 

ألنه هو ذاته ... اإلله الذي هو احلياة بالطبيعة . والفساد، لكي نؤمن حنن به
حياة ِمن حياة، القادر على كل شئ، والذي يفعل كل شئ بدون تعب، 

املقالة الرابعة ضد (" للفساد واملوتمعطياً عدم الفساد لكل الذين خضعوا 

  ).٤ :  نسطورجتديف

  :وعن اإلفخارستيا يقول القديس كريلس، وهو يتكلم عن املسيح نفسه  
وحنن نؤمن بأنَّ اجلسد املولود ِمن العذراء القديسة، له نفس إنسانيةٌ عاقلةٌ، "

 كاملٌ، وحوله  فائٍق ال يعبر عنه؛ ألنه سرباحتاد كلمة اهللا اآلب، احتدوبه 
دما جيعلنا نشترك ـإىل معطي احلياة، ألنه اإلله بالطبيعة، وعن) أي اجلسد(

فيه، فإننا نشترك فيه روحياً وجسدياً معاً، لكي جيعلنا حنن املشتركني فيه 
أمسى ِمن الفساد، ولكي به يباد ناموس اخلطية الذي يف أعضائنا اجلسدية 

  .)٦: املرجع السابق(" )٣ : ٨رو (ولكي يدين اخلطية يف اجلسد "
) نسطور(ملاذا تقاوم وختلط كل األشياء وحتوهلا إىل نفايات دون فهم " -

الذي ِمن السماء، ويعطي احلياة للعامل، ألنَّ " خبزنا"بل تتهجم وتسخر ِمن 
هذا اخلبز مل يوصف بأنه الهوت، بل جسد الذي ألجلنا صار إنساناً أي 

  .)٦: السابقاملرجع (" كلمة اهللا
  :ويف املقالة اخلامسة ضد نسطور يضع موت الرب على الصليب كقوة حياة  

 أنْ يتأمل يف اجلسد، ومن أجل هذه الغاية نزل إىل فراغنا وفقرنا اختار"
تدبريياً، لكي إذا تأمل ألجلنا يف اجلسد، يبيد سيادة املوت، ألنه هو احلياة 



 ٣١٧

: املقالة اخلامسة ضد جتديف نسطور(" اآلببالطبيعة ونابع ِمن احلياة، أي اهللا 

١(.  
الكلمة املولود من اهللا بطبيعته كإلٍه أمسى من املوت واألمل، إذ كيف " -

ولكنه تألَّم تدبريياً يف جسده لكي يدوس على األمل واملوت ....متوت احلياة
لكي حيول الفاسد الذي ) احمليي: حرفياً(ويقوم؛ ألنه احلياة وواهب احلياة 

عبد للفساد واملوت إىل عدم فساد، أي اجلسد، وينقل إلينا حنن أي است
  .)١: املرجع السابق(" اجلنس البشري كله هذا التحول الفائق 

 باجلسد ال يدري أن احلياة ال االبنوعندما يتهكم نسطور على موت " -
ختضع للموت؛ ألن الطبيعة اليت تحيي كل الكائنات ال ميكن أن ختضع 

  .)١: املرجع السابق("  يقال عكس ذلك هو ما نعتربه جتديف فظيعللفساد، وما
أنه هو احلياة، ومعطي احلياة ) يا نسطور(هل تريد أنْ تعترف معنا " -

بالطبيعة، وأيضاً أنه أمسى ِمن كل أنواع األمل، ويلي هذا أنَّ اجلسد الذي 
وت ِمن أجل  كما هو مكتوب قد ذاق امل- به، بنعمة اهللا احتدتأمل والذي 

 وأعلن بذلك أنَّ جسده، أي هيكله أعظم ِمن )٩ : ٢عب ( إنسانكل 
ولكي يدعي حقاً ) الشيطان(ذاك الذي قهر كل الذين على األرض 

 كولوسي - ٢٠ : ١٥ كور ١(" باكورة الراقدين، والبكر ِمن األموات"
ده وبعد ألنه قبل جتس) القيامة (ناقالً إلينا هذه النعمة أيضاً )١٨ : ١

 كما قلت -جتسده جيب أنْ يدعي املُخلِّص وفادي الكل حمرراً ِمن اخلطية 
  .)١ :املرجع السابق("  كل الذين يؤمنون به-سابقاً 

هل ميكن بعد كل هذا مصاحلة تعليم العصر الوسيط الشائع يف الكنيسة   
  القبطية األرثوذكسية اآلن مع تعليم اآلباء؟

 يف كلمات اكتشف رد مطول، أم إن القارئ قد هل حيتاج هذا السؤال إىل  
وتعليم اآلباء أثناسيوس وكريلس عمود الدين أن تعليم العصر الوسيط هو تعليم غريب 

وهو غريب املذاق؛ ألنه ال يعلن حمبة اهللا . التكوين؛ ألنه نشأ يف بيئة القانون الروماين
لطان القانون وينسب إليه وصالحه وعدله، وثين الشكل واجلوهر ألنه يضع اهللا حتت س



 ٣١٨

  .ما هو خاص بالبشر
 أنْ نفهم الصليب والقيامة، وأن ندرك استطعناوإذا تعارضت احلياة مع املوت   
  .هو احلياة وواهب احلياة، وهو الذي أباد املوت“ ذاق املوت باجلسد"أن الذي 

  
  اخلالص يف األرثوذكسية

  هو
  غفرانٌ جماينٌ،

  جتديد لصورة اهللا فينا،
  الوثـاة الثـيف حيشركة 

  ربنا يسوع املسيح بواسطة الوسيط الواحد
  



 ٣١٩

  ثامنالفصـل ال
  

  اإلميان املسيحي
  بني فقه اللغة والتسليم اآلبائي

  

  : هامةةكلم
ال شك أنَّ اللغة هي أداة من أدوات التواصل اإلنساين، بل هي أهم هذه   

. حيث جيب أنْ يصاغ اإلميان يف أدق عبارة ممكنة. األدوات عندما يتعلق األمر باإلميان
إالَّ أن ذلك ال يعين أنْ يصري .  غائب عناونضال أثناسيوس بشأن اهلوموؤسيوس غري
األمر الذي قد يضيق معه التعبري عن اإلميان . اإلميان أسرياً للغة، فتتحكم اللغة يف اإلميان

إذا ما ضاقت اللغة، أو قد تتيح اللغة جماالً أوسع، فيدخل كثري من الكلمات 
ماء اآلباء أن القديس وهو ما حدث بالفعل، فقد الحظ عل. واملصطلحات جمال اإلميان

باسيليوس يف دفاعه عن اإلميان النيقاوي مل يستخدم كلمة هوموؤسيوس، وإمنا استخدم 
كلمة بديلة، هي تيموؤسيوس وهي تؤدي نفس املعىن، بل وتؤكد أُلوهية الروح القدس 

إذن مل حيبس . بشكل عملي واضح حيث تفيد الشركة يف القوة واد والعمل واجلوهر
 مبفردات - بأمان - يف إسار كلمات معينة طاملا ميكن التعبري عن اإلميان نفسهمأاآلباء 

أُخرى تكون اقرب إىل عقول الناس وإىل إدراكهم حلقيقة اإلميان؛ ألن اإلبن الكلمة ال 
  .ميكن أن يحبس يف كلمات

 اهلراطقة وحدهم استخدام سالح األلفاظ وقواعد النحو اعتمدوتارخيياً   
لتايل قدمت األنومية واألريوسية براهينيهما اليت كانت تدور كلها حول والصرف، وبا

إنَّ اهلراطقة . اللغة باعتبار أن احلقيقة تدرك وتستخلَص من الصفات واألمساء واأللقاب
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مل يكونوا يوما أغبياء، بل أذكياء ينقصهم اإلميان، وهذا هو الفارق الكبري بني من 
من يؤمن ولكن يترك قواعد اللغة حتدد بني استخدام اللغة، ويؤمن ويترك إلميانه كيفية 

وهنا علينا . له اإلميان وتشرح مفرداته حسب قواعد اللغة، وليس حسب قواعد اإلميان
بشكل خاص أنْ نلفت النظر إىل إنَّ قواعد اإلميان تسبق كل لغات البشر؛ ألن عمل 

 والكلمات وكل ما يعمله اهللا مل  يسبق ظهور اللغات- على سبيل املثال -اهللا كخالٍق 
 القديس أثناسيوس الرسويل ألن يؤكد ىوهذا هو ما دع. يتم حسب الوسائل البشرية

  :ذلك قائالً
إن كل براهني األريوسيني خداع حقيقي؛ ألن طبيعة الالهوت ال ميكن "

حتديدها باملصطلحات والكلمات، بل طبيعة الالهوت تغير معاين 
فالطبائع تسبق . دم هذه الكلمات للحديث عنهاالكلمات عندما تستخ

الكلمات؛ ألن الطبائع توجد أوالً وبعد ذلك تأيت الكلمات يف املرتبة 
  .) الترمجة اإلجنليزية- ٣٤٩ صـ٣: ٢ضد األريوسيني (" الثانية

وبالتايل أصبح اإلميان هو الذي يغير معاين . هكذا إذن يسبق اإلميانُ الكلماِت  
فالروح فوق احلرف، وطبيعة اهللا تعلو . ة حبسب قواعد اإلميان نفسهالكلمات الشائع

ما :إذا كان األمر كذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه عندئٍذ هو. على كل قواعد اللغة
هو األساس الصحيح الذي جيعلنا حندد معاين الكلمات املقدسة يف ثقة واطمئنان؟ 

س أثناسيوس يف الرد على هذا السؤال يلخصه ما جاء يف مقاالت القديوجواب 
األريوسيني عن املعىن الكنسي للكتاب املقدس، الذي ال يتفق مع التفسري الفردي 

  :اخلاص
  املعىن الكنسي لكلمات الكتاب املقدس وسائر فقراته: أوالً

هذا املعىن حيدده قانون اإلميان الذي ينص على اإلميان بإله واحد، واإلميان   
ن برب واحد يسوع املسيح، واإلميان بالروح القدس الرب بالثالوث القدوس، واإلميا

  .احمليي
وبني اإلميان بإله واحد إىل اإلميان واالعتراف بالروح القدس حيصر قانون   

جتسد االبن الوحيد وموته وقيامته وجميئه الثاين على أساس أنه : اإلميان تدبري اخلالص
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عتراف بقيامة اجلسد وحياة الدهر وخيتم قانون اإلميان باال. مساٍو لآلب يف اجلوهر
اآليت؛ ألن هذا هو غاية اإلميان، أي دخول اإلنسان روحاً وجسداً ملكوت اآلب 

  .واالبن والروح القدس حلياٍة أبديٍة
  التفسري الفردي اخلاص: ثانياً

   بعض لقد شرح اآلباء مجيعاً دون استثناء الكتاب املقدس، رمبا شرح البعض
شرح بعضهم موضوعات كاملة مثل الصالة ألورجيينوس، أو أجزاٍء فيه، ورمبا 

ورغم وجود فوارق بني . شروحات القديس كريلس الكبري أو ذهيب الفم، وغريهم
مناهج التفسري عند اآلباء مثل العودة إىل األصل العرباين وهو منهج اإلسكندرية الذي 

فاء بالنص اليوناين طبع شرح القديس كريلس ومن قبله العالمة أورجيينوس، أو االكت
حىت للعهد القدمي مثل القديس أثناسيوس الرسويل لنصوص العهد القدمي اليت استخدمها 
األريوسيون، إالَّ أن ذلك مل مينع من أن يكون هناك مبادئ عامة مشتركة بني اآلباء 

  :ختتلف عن التفسري الفردي والذي حندد خصائصه فيما يلي. فيما تناولوه بالشرح
تزم التفسري الفردي اخلاص بثنائية التدبري، أي بالنصوص الصرحية القاطعة عن  ال يل-١

  .الهوت االبن، والنصوص الصرحية القاطعة عن إنسانيته، بل ختلط بني كليهما
 ال يقبل التفسري الفردي وحدة جوهر الثالوث ولذلك يتجاسر ويفصل بني أقانيم -٢

  .الالهوت كما رأينا يف مجيع اهلرطقات
رفض التفسري الفردي احتاد الالهوت بالناسوت ويقسم الرب الواحد يسوع  ي-٣

  .املسيح إىل اثنني، وبذلك يرفض الهوت األسرار وبشكل خاص اإلفخارستيا
  Scope وكلمة جمال  The scope of salvation يقاوم التفسري الفردي جمال اخلالص -٤

  .سكلمة معروفة عند اآلباء وبشكل خاص القديس أثناسيو
لقد عاشت الكنيسة زهاء قرن كامل، ورمبا اكثر بدون العهد اجلديد ككتاب   

. واحد، وكانت تقرأ العهد القدمي وتضيف إليه كلمات الرب اليت ينقلها الرسل
ولكن اجلماعة . وبذلك تكون اجلماعة املسيحية قد سبقت وجود كتاب مقدس

 وكان أول قانون لإلميان، أو املسيحية مارست إمياا من خالل األسرار والصلوات،
اآلب : أول قاعدة إميان هي اليت ولدت داخل العبادة واملكونة من ثالثة بنود عن
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، ومن مث حتولت هذه البنود إىل دعامة اإلميان اليت تشرح كل )١( والروح القدسواالبن
بعبارة أُخرى، العبادة هي مفتاح األسفار وليس العكس، . شئ يف األسفار املقدسة

على نفس الشكل، اإلميان هو الذي حيدد األلفاظ، وليست األلفاظ هي اليت حتدد و
  .اإلميان

إذن جيب علينا أنْ منيز ما إذا كانت كلمةٌ ما تعبر عن اإلميان تعبرياً صحيحاً،   
وال ننسى إنَّ عدم وجود كلمة هوموؤسيوس يف الكتاب .  إىل غريهاأوإالَّ علينا أنْ نلج
 األساسي عليها، ولكنها قُِبلت ألا تعرب عن مضمون ضاالعترا املقدس كان هو

  .اإلميان الذي كانت حتياه الكنيسة يف الكتاب املقدس والليتورجية
هذه املقدمة الطويلة نوعاً ذات أمهية خاصة فيما نطرحه هنا على بساط   

 هو املدى عالقة اإلميان بالتعبري اللغوي، وما: البحث، ألننا نعرض هنا لنفس القضية
؟ أيهما ألجلناهل مات املسيح عنا؟ أم . املسموح به للّغة يف جمال التعبري عن اإلميان

يعرب عن حقيقة اإلميان؟ أيهما نقبل وأيهما نرفض؟ ما هو مضمون اإلميان إذا 
؟ ألجلنا مؤثراً لو كان املسيح مات اختالفاً، وهل خيتلف األمر "عنا"استخدمنا كلمة 
؟ كيف تشرح الليتورجية اإلميان املسيحي؟ يف املبحث " عنفديةٌ": ما معىن عبارة

األول نعرض هلذه القضية تفصيالً من خالل التعليم السائد يف الكنيسة القبطية 
اُألرثوذكسية، وكيف أثَّر تعليم حركة اإلصالح على الصياغة اللغوية لإلميان، كما 

 حيث نبني يف أجلى بيان أن هناك نعرض للكثري من التطبيقات اللغوية يف كال العهدين
الكثري من الكلمات اليت تؤدي معاِن خمتلفة إذا ما ترمجت إىل لغة أُخرى، وبالتايل ال 

وملا كان موت السيد . ، وغري ذلك كثري"بدالً"أن تكون " عنا" لكلمة - مثالً -ميكن 
صحيح، وهو يفهم بشكل صحيح إالَّ إذا وِضع يف إطاره ال عنا ال/ املسيح ألجلنا 

موضوع كهنوت املسيح، وهو ما نعرض له يف املبحث الثاين حيث نبني فرادة كهنوت 
املسيح وانقطاع أي عالقة له مع كهنوت العهد القدمي، وهو ما يقتضي البعد عن كل 
رموز وظالل العهد القدمي إذا ما أردنا فهم ذبيحة الصليب فهما خاصاً بالعهد اجلديد، 

                                                           
املعمودية يف الكنيسة الواحدة اجلامعة الرسولية، دراسة للعقيدة والطقس يف : جورج حبيب بباوي.  راجع د(1)

  . وما بعدها٤٤م ص ١٩٨١اخلمسة األوىل، الطبعة األوىل القرون 
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 استخدام كلمات ومصطلحات مغايرة للمستخدمة يف العهد وهو ما يقتضي أيضاً
ومن مث يف املبحث . القدمي، وهو ما ينعكس إجياباً على فهم اإلميان بشكل صحيح

لقديس أثناسيوس ملوت املسيح على الصليب كنموذج ل لتسليم اآلبائيالثالث نعرض ل
 يف التعابري اللغوية، ال لتعبري اآلباء عن اإلميان، وكيف أن اإلميان هو الذي كان يتحكم

  .العكس
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  املبحث األول
  

  "عنا"و" ألجلنا"
  وقضية اإلعراب، وفقه اللغة

  
  :دثني األقباط احملكلريوساإليقول أحد   

ينادي البعض يف زماننا احلاضر بأن السيد املسيح مل ميت عنا، بل مات "
 نكون قد ألجلنا، مبعين أنه مل ميت علي الصليب بدالً عنا بل مات بنا وذا

ويقولون أنه من اخلطأ القول بأنه تأمل عنا أو صلب عنا أو !!!. متنا معه 
 الكنيسة كلها تردد يف قانون أنوهكذا، وقد نسي هؤالء ...مات عنا

تأنس  وصلب ....اإلميان يف مجيع صلواا الليتورجية عن السيد املسيح أنه 
ف بأنه صلب عنا علي عهد بيالطس البنطي، فمن الواضح أننا نعتر

  !!!. ".؟افتداهموما معين الفدية إن مل تكن عوضاً عمن ....عنا
، وواضح أيضاً أن "بدالً"حتولت إىل " عنا"واضح هنا من هذا النص أن كلمة   

ما : "قانون اإلميان أصبح يفسر طبقاً لفكر حركة اإلصالح، حيث يبني ذلك من العبارة
، وهو ما يعين أن الكاتب قد وقع يف "!!!..؟مافتداهمعىن الفدية إن مل تكن عوضاً عمن 

 كيف تتحكم - تفصيالً -األمر الذي جيب معه أن نبني . شرك اللغة اليت حتدد اإلميان
  .اُألرثوذكسية يف اللغة ال العكس

إنَّ فقه اللغة ليس قاعدة الهوتية تفسر العقيدة، أو تشرح : أوالً
  دسةاإلميان، بل تساعد على فهم النصوص املُق

إنَّ من يدرس األريوسية، باإلضافة إيل هرطقة أُخرى تفرعت عنها، تعرف يف   
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 كان هو فقه اللغة وقواعد تان اهلرطقنا، يدِرك أنَّ سالح هات"األنومية "باسماليونانية 
 جاء رد اآلباء، أوالً أثناسيوس الرسويل، - أسلفنا وكما - ولذلك . اخل.. اإلعراب 

  :س الكبري مؤكداً، كما يقول القديس أثناسيوسوثانياً باسيليو
إنَّ الطبائع، أو جوهر األشياء يوجد أوالً، مث بعد ذلك الكلمات اليت "

  .) الترمجة اإلجنليزية٣٤٩ ص ٣ : ٢ضد أريوس ( "تعبر عنه
 كانت احلقائق والطبائع تسبق اللفظ، أصبح ِمن الضروري ضبط معىن فإذا  

  .عروف لنا، وليس العكساللفظ على ما هو كائن وم
  :ويقول القديس باسيليوس يف رده على بدعة أنوميوس  

األلفاظ والكلمات تتنوع، وقد نعبر عن جوهر شيء واحد بعدة "
ألفاظ، ولكن تعدد اللفظ، وتنوع الكلمات ال يعين يف النهاية تنوع 

ء هو املاء فاملا. وتعدد جوهر ما نشري إليه ونريد أنْ حنُدده بعدة ألفاظ
وكلمة املاء حتُدد جوهر املاء، .. سواء كان ساخناً أم ثلجاً أم فاتراً 

والكلمات اُألخرى تضاف إىل كلمة املاء لتشرح حالة املاء دون أنْ 
تشرح جوهر املاء؛ ألنَّ اجلوهر ال يتغري، والذي يتغري هو األعراض اليت 

ِصفه ال تدوم مثل احلرارة والربودة، وهكذا إذا والرب يسوع بأن 
وإذا ). إذا جاز التعبري( الوحيد، فاللفظ جاء بعد الوالدة األزلية االبن

وِصف بأنه الراعي الصاحل والفادي واملخلِّص عريس الكنيسة، فهذه 
األلفاظ املتنوعة تشرح تنوع العمل دون أنْ تؤدي إىل تنوع طبيعة اإلله 

  .)٣ف  : ١ضد أنوميوس ك (" املُتجسد
اليت تستخدم يف " حروف اجلر"وإذا دققنا النظر يف فقه أي لغة، وجدنا أنَّ   

ولذلك فعندما نترجم نصاً . اليونانية ليست مثل حروف اجلر اليت تستخدم يف العربية
 نرى أنَّ -وسوف نورد عدة أمثلة ِمن العهد اجلديد-ِمن اليونانية إىل اإلجنليزية مثالً 

نانية ال ميكن ترمجتها حرفياً؛ ألنَّ فقه اللغة اإلجنليزية ال يسمح لنا حروف اجلر اليو
  .بنقل نفس حروف اجلر وترمجتها ترمجةً حرفيةً
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   مثال على إختالف ترمجة حروف اجلر- ١
، ومع ذلك بواسطة أو من خالل يعين يف العربية διαإنَّ حرف اجلر اليوناين   

  :for فقد ترجم ىف اإلجنليزية عدة مرات إىل
“He said to her, for this saying you may go your way” (Mk 7:29) 

٢٩ : ٧مرقس (.."  هذه الكلمة ألجلفقال هلا "ا يف العربية أم(.  
  :ويف اليونانية

και ειπεν αυτη, ∆αι τουτον... 

  راجع أمثلة أُخرى يف الترمجة اإلجنليزية
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 جيادلوننا حنن اُألرثوذكس حول غياب أداة ولعل القارئ قد مسع شهود يهوه  
 غائبةٌ أيضاً ِمن "أل "، كما أنَّ أداة التعريف)١ : ١( ِمن نص يوحنا "أل"التعريف 

، وقد الحظ ذلك أيضاً، الفيلسوف املُسلِّم أبو حامد الغزايل وأشار )١(الترمجة القبطية
عتماداً على النص اليوناين ا ولكن الترمجة القبطية، ،"الرد اجلميل "إىل ذلك يف كتابه

  "  الوحيداالبناإلله " إىل ١٨ : ١نفسه تترجم يوحنا 
"V] mpe hli nau erof eneh pimonogen/c 

nnou] v/et,/ qen kenf mpefiwt nyof 

peetafcaji."  

  ها أخذت الترمجات األوروبية املعاصرة وعن
ب وفقه اللغة اليونانية ال وطبعاً قواعد إعرا. إذن، فاحلجة اللغوية قاصرةٌ متاماً  

                                                           
ألن االبن ليس "كان العالمة أورجيينوس هو أول من الحظ عدم وجود أداة التعريف أل وعلق على ذلك بقوله )  1

  ".إهلاً آخراً غري اآلب، بل يستمد أُلوهيته كابن من اآلب
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 أقل االبنتسمح لشهود يهوه، أو لغريهم بتفسري غياب أداة التعريف على أنْ نعترب أنَّ 
الذي يوِجب احلذف واإلضافة " البليغ"و" األنيق"ِمن اآلب؛ ألنَّ كل لغة هلا اجلانب 
ل واليت  وكل لغة هلا اخلصائص اليت متيزها، ب،ِمن أجل صياغٍة أنيقٍة سهلٍة ومجيلة

  .ختتلف ِمن عصر إىل عصر
   مثالٌ آخر يؤكد صحة ما نقول- ٢

،أو "because"، وحرفياً، جيب ترمجتها إىل "السبب" تعين διοτιالكلمة   
"since" ١٩ : ١،ولكن حسب الترمجة اإلجنليزية وردت هذه الكلمة يف رو" For"  

For what can be known about God. 

  .)١٩ : ١رو (.. " ذ معرفة اهللا ظاهرة فيهم إ: "أما الترمجة العربية
ومثال ثالث يؤكد لنا صحة تعليم اآلباء، أي أنَّ العقيدة ال تؤخذ ِمن قواعد   

 تعين حسب القاموس اليوناين archi / αρχη فالكلمة اليونانية. اإلعراب أو فقه اللغة
  .١١ : ١٣ل  حسب نص أعماFor لكن يف الترمجة اإلجنليزية هي untilاإلجنليزي 

Behold the hand of the Lord For a time 

أع ( "إىل حنييد الرب عليك، فتكون أعمى ال تبصر الشمس : "ويف الترمجة العربية
١١ : ١٣(.  
   عوضاً عن، أو ألجل- ٣

، يف العهد اجلديد، "αντι"" عن"املرات أو احلاالت اليت وردت فيها كلمة   
حرفياً "instead " أو حسب الترمجة اإلجنليزية،"عوضاً عن"واليت ميكن ترمجتها إيل 

  :حسب اليونانية، هي
 جاء "عنً عوضا"، ولكن بدالً ِمن كلمة )٣٨ : ٥مىت (" عني عوضاً عن عني* "  

، وهنا العني بدل العني، هي إصابةٌ بإصابٍة لكي ينال "عني بعني"يف " ب"حرف اجلر 
  .وهو قانون عقاب ال شريعة مغفرة. الضحية حقه

 بدل خبزاً فيعطيه حجراً، أو مسكةً، أفيعطيه حيةً ابنهمن منكم وهو أب، يسأله * "  
والبدل هنا ليس ِمن نفس النوع باملرة، وهو تصرف األشرار . )١١ : ١١لوقا ( السمكة



 ٣٢٨

  .الذي ال يقبله ضمري األشرار
:  ١٧مىت ("  عين وعنكأعطهم. "ويقول املُخلِّص نفسه لبطرس عن دفع اجلزية*   

واجلزية هنا ليست بدالً أو بديالً، وإمنا هي الضريبة اليت جيب أنْ تدفع ألجل تطبيق . )٢٧
  .قواعد القانون

وهنا الرد باملثل ال . )١٧ : ١٢رو (" ال جتازوا عن شٍر بشٍر"يقول الرسول *   
  .خيتلف عن عني بعني والرد هنا هو تقدمي ذات الشيء

الشعر قد " عندما يقول الرسول )١٥ : ١١كور  ١(يف نص " الِعوض"وتأيت فكرة *   
، والِعوض، أو البديل ظاهر جداً، وهو هنا ليس ِمن نفس النوع، بل " برقٍعِعوضأُعطي 

  .بديلٌ خمتلف متاماً
   اللغاتاختالف مثالٌ صارخ على حقيقة - ٤

ِمن أجل ناظرين إىل رئيس اإلميان ومكمله يسوع الذي "يقول الرسول   
 " الصليب مستهيناً باخلزي، فجلس يف ميني عرش اهللاحتململوضوع أمامه  االسرور

 أنَّ الكلمة اليونانية اليت ترجمت يف العربية إيل القارئ، فإذا علمت أيها )٢ : ١٢عب (
،وبالتايل "عن"، والذي يعين "αντι" يف هذا النص، هي حرف اجلر اليوناين "ِمن أجل"

السرور، ولكن " عن عوضاً"، أو "بدالً عن"جم النص إىل كان جيب على املترجم أنْ يتر
، "ِمن أجل"إىل " عن"ولئال خيتل املعىن ويضيع متاماً ِمن القارئ، حتولت كلمة 

  .For the joy وصارت For  الترمجة اإلجنليزية بواحتفظت
   مثالٌ آخر ِمن نفس الرسالة، ونفس اإلصحاح- ٥

، "ي ألجل أكلة واحدة باع بكوريتهالذ"تقول الترمجة العربية عن عيسو   
 عنالذي "، وبالطبع ال جيوز أنْ نترجم "αντι"هي ذات حرف اجلر " ألجل"وكلمة 

كان ِمن " ألجل"وعندما ترجمت . ، ألنَّ املعىن يضيع متاماً"أكلة واحدة باع بكوريته
باع عيسو  الذي ألجله السبب والغايةالواضح أنَّ املترجم أراد أنْ يشرح لنا، ويؤكد 

  .بركة البكورية



 ٣٢٩

  ؟"عن"فديةٌ عن كثريين، وماذا تعين : ثانياً
إذا عدنا إىل العهد اجلديد اليوناين، وجدنا أنَّ املرة الوحيدة اليت وردت فيها   

يف موضوع اخلالص هي عبارة ربنا يسوع املسيح كما وردت يف إجنيل " αντι"كلمة 
 عنخدم، بل ليخدم، وليبذل نفسه فديةً إبن اإلنسان مل يأت لي"مىت، وإجنيل مرقس 

  .)٦ : ٢ تيمو ١(وراجع أيضاً ) ٤٥ : ١٠مرقس (وهي نفس العبارة يف ) ٢٨ : ٢٠مىت (" كثريين
ولكن، وكما ذكرنا ِمن قبل، إنَّ الفدية إذا كانت خاصة باهللا، فهي ال تدفَع،   

ذا ما جعل دراسة األصل وه.  ِمن أجل اخلالص والفداءبه اهللابل هي عملٌ إهلي يقوم 
  .اللغوي يف العهد القدمي دراسةً أساسيةً جداً

يف كلمات املخلِّص، " فدية"وكلمة " عن"لكن علينا، قبل شرح معىن كلمة   
  .أنْ نتوقف أمام ثالثة أسئلة هامة

  :السؤال األول  
 إنه - ألنه فم احلق نفسه -هل قال الرب بفمه اإلهلي الذي ال يكذب   
 كخاطٍئ، ويعاقَب كخاطٍئ على الصليب؟ واجلواب هو بكل تأكيد ال، وألنَّ سيموت

فهي ال حتتمل ما أهاله ، " كثريينعنيبذل نفسه فديةً : "كلمات الرب قصريةٌ جداً
التاريخ وفكر البشر عليها ِمن معاٍن ال وجود هلا يف النص، فالكالم واضح.  

  :السؤال الثاين  
الذي ال يكذب، إنه فديةٌ لكي يرفع غضب اآلب؟ هل قال الرب بفمه اإلهلي   

  .ال: واجلواب هو بكل تأكيٍد أيضاً
  :السؤال الثالث  
هل قال الرب بفمه اإلهلي الذي ال يكذب، إنه فديةٌ ِعوضاً عن اخلطاة، وإنه   

.. سيموت موت اخلطاة؟ والكلمات كما هي يف اإلجنيل ال حتتوي على هذا الشرح 
 كلمات - عند شرحها -لواضحة، وهي أنه أُضيفت إىل الكلمات اإلهلية وتبقى احلقيقة ا

أُخر ليست موجودةً، وال حىت متضمنةً يف كلمات الرب نفسه، وتعقُّب تاريخ وشرح 
 هو عمل ميكن أنْ يقوم به أي طالب - حسب تعليم العصر الوسيط -هذه الكلمات 

  .الهوت يف السنة اُألوىل لدراسته اجلامعية



 ٣٣٠

  حسب كلمات الوحي املُقدس" عن"األمهية الطقسية لكلمة : ثالثاً
ومبا أنَّ هذه الكلمة . يف العهد اجلديد كله" عن"جيب أنْ نبحث عن كلمة   

هي حرف اجلر اخلاص بتقدمي الذبائح يف العهد القدمي، لذا نكتفي مبثال واحد من 
ئيس كهنة مأخوذٌ ِمن كل ر"العهد اجلديد نفسه، وهو يشرح طقوس العهد القدمي 

 وهكذا )١ : ٥عب ("  اخلطيةعنلكي يقدم قرابني وذبائح .. الناس يقام ألجل الناس 
قدم الرب نفسه ذبيحةً على الصليب فديةً، وهو ما ال ميكن ألي مسيحي مهما كان 

  .مذهبه أنْ ينكره باملرة
عليم الوحي لكن سوء احلظ الزم تالميذ العصر الوسيط عندما احنرفوا عن ت  

، يقول الذبائح عن اخلطيةاملُقدس؛ ألنَّ الرسول يف نفس اإلصحاح بعد أنْ ذكر تقدمي 
 الشعب، هكذا أيضاً ألجل اخلطايا عنيقدم "عن رئيس الكهنة يف العهد القدمي إنه 

  .)٣ : ٥عب (" ألجل نفسه
طور يف  وقع نس-  عندما ثار الرتاع املرير مع نسطور -ويف القرن اخلامس   

خطأ عقيدي كبري، إذ قال يف إحدى عظاته إنَّ املسيح كرئيس كهنة قدم فدية عن 
وجاء رد القديس كريلس اإلسكندري يف الفصل .  واحداً ِمن اخلطاةباعتبارهنفسه هو 

  :العاشر أو احلرم العاشر
من يقول إنه قدم نفسه كذبيحٍة ألجل نفسه أيضاً، وليس ألجلنا فقط "
راجع (" ، فليكن حمروماً) حيتاج إىل ذبيحة، ألنه مل يعرف خطيةفهو ال(

 رسائل القديس كريلس إىل - ١٩٨٨اآلباء يوليو دراسات  مركز - الترمجة العربية 
  ).٣٨ ص االنطاكينسطور ويوحنا 

 له اد وقف أمام اآلب االبنوقد أنزلق البعض يف الفكر النسطوري، وقالوا إنَّ   
ة الكبرية، أي يوم الصلبوت، وحوكم كخاطٍئ، وأُدين كخاطٍئ، كخاطٍئ يوم اجلمع

وهو ما يعين أنَّ املسيح نفسه أصبح يف حاجٍة إىل خمُلٍِّص ألنه . واحترق يف نار العدل اإلهلي
" العدل"مات حتت وطأة العدل اإلهلي، وهو ما يعين أيضاً أنه ال ميلك هذه الصفة اإلهلية 

ندما مات حتت وطأة العدل اإلهلي أو احترق وصار رماداً فقد ، وعاخلاصة جبوهر الالهوت
  .أهم ما جاء ألجله، وهو صفته كفاِد وخملص وبذلك ضع اخلالص برمته



 ٣٣١

  ؟"يفدي"كيف شرح القديس اثناسيوس فعل : رابعاً
" خيُلِّص"ِمن " يديف"لعل أكرب أخطاء العصر الوسيط هو حتول معين الفعل   

، وهكذا إذا عدنا إىل املقالة الثانية ضد األريوسيني، وجدنا "ثمنيدفع ال"إىل " حيرر"و
  :القديس اثناسيوس يقول

أنَّ  إذ)  حتريره-خالصه  (هو أول ما مت فداؤه) ربنا يسوع (كان جسده"
 ٦١ املقالة الثانية، فقرة -الترمجة العربية (" هذا اجلسد هو جسد الكلمة نفسه

  .)٩٧ص 
  : وليس دفع الثمن، ولذلك يقول القديس اثناسيوس،رد احلياةوالفداُء هو   

لكي حييي بدم نفسه، هذا اجلسد الذي أماته اإلنسان األول بسبب "
  .)١٠٢ ص ٦٧املرجع السابق فقرة (" تعديه

وهكذا مل يكن رب احلياة، وخمُلِّص الكل يف حاجٍة إىل فداء، بل هو من فدى   
 الرب ألجلنا كبديٍل ألننا نشترك يف موته يف ، ومل ميتألجلنااإلنسانية اليت فيه 
م بعالمة الصليب باملريون املقدس تخ، وألننا ن) وما بعده١ : ٦رو (املعمودية املقدسة 

الذي يشرح لنا أن عطايا ومواهب الروح القدس تغرس املؤمنني يف الصليب وتثبتهم يف 
  .)١(موت الرب وقيامته 

  تعين أننا منوت ِعوضاً، أو بدالًال " عن اخلطية"أموات : خامساً
 أنفسكم احسبوا"، وأيضاً )٢ : ٦رو (" حنن الذين متنا عن اخلطية"يقول الرسول بولس 
 اخلطية أم بدالً عن، فهل حنن منوت )٢٤ : ٢ بط ١(وأيضاً ) ١١ : ٦رو (" أمواتاً عن اخلطايا

 ١٤رو ( "ن منوت للربحن".  الذي مات ألجلنا وقام؟مبوت لكي حنيا حنن متوت اخلطية

                                                           
 واالبنباسم اآلب  "- حبسب األعضاء -  رمشاً ويقول ٣٦ بمبثال الصليميسح الكاهن املعمد باملريون املقدس ) ١(

دهن شركة احلياة . آمني. مسحة عربون ملكوت السموات. مسحة نعمة الروح القدس آمني. والروح القدس
كمال نعمة الروح القدس، ودرع . آمني.مسحة مقدسة للمسيح إهلنا، وخامت ال ينحل. آمني.األبدية غري املائتة
 هذه الكلمات ترتع .".آمني. والروح القدسواالبنبدهن مقدس باسم اآلب ) يافالن(أدهنك . منيآ.اإلميان واحلق

عن الصليب كل ما قاله العصر الوسيط وحركة اإلصالح والفكر القبطي املعاصر، وتردنا إىل أرثوذكسية اإلميان 
  ".وليفهم القارئ"بالصليب الذي به ننال عطية الروح القدس



 ٣٣٢

 .. )٣١ : ١٥ كور ١(" يف يسوع املسيح ربنا أموت كل يوم " ويقول الرسول إنه )٨: 
 حرف اجلر الذي يؤدي إىل هذا املعىن استخدامفاملوت ليس بديالً، وال عوضاً رغم 

ألن الرسول بولس مل ميت عوضاً أو (الذي ال يتفق مع اإلميان، وال مع سياق الكالم 
هكذا أسلَّم املسيح نفسه فديةً، أو ). ِعوضاً عن املسيح، بل مات يف املسيح وليس بدالً

  .ذبيحةً على الصليب لكي حيرر وخيُلِّص ويفدي الذين هم حتت سلطان املوت
  )٣ : ١٥ كور ١( املسيح مات من أجل خطايانا - أ

  :هذه عبارةٌ رسولية وردت يف العهد اجلديد، ومثلها الكثري  
  .)٦ : ٥رو ( ألجل الفُجارمات  -
  .)٨ : ٥رو ( مات املسيح ألجلنا -
  .)٣ : ١٥ كور ١(  أُسِلم ِمن أجل خطايانا-
  .)١٥ : ١٤رو ( ال تهلِّك بطعامك ذلك الذي مات املسيح ألجله -
ال ألنفسهم، بل للذي مات ألجلهم، .. مات ألجل اجلميع كي يعيش األحياء  -

  .)١٥ : ٥ كور ٢( وقام
  ؟"ألجل"ذا يقول الرب عن حرف اجلر  ما- ب

، فهل هذا يعين عوضاً )٧٩ : ١٠مت (" من أضاع حياته ألجلي"يقول الرب   
 : ٨ مرقس ِمن أجلي وِمن أجل اإلجنيلراجع أيضاً (عين، أو بديالً عين، أم يعين بسبيب؟ 

ويقول الرب أيضاً . عن الرب" عوضاً"أو " بدالً"، فنحن ال منوت )٢٩ : ١٠ -  ٢٥
، فهل قدس ذاته بدالً عنا، أم أنه قدس ذاته )٩ : ١٧يوحنا (" ألجلهم أُقدس أنا ذايت"

وهل حتتاج هذه احلقيقة إىل تأكيد؟ فالرسول .  لكي نكون حنن مقدسني فيهألجلنا،
ألنَّ املُقدس واملُقدسني مجيعهم .. ألنه الق بذاك الذي ِمن أجله الكل وبه الكل "يقول 

  .)١١-١٠ : ٢عب (" ن واحدِم

  حروف اجلر يف صلواتنا اُألرثوذكسية: سادساً
معاً يف آٍن واحٍد عن الراقدين وألجل الراقدين، " ألجل" ، و"عن"حنن نصلِّي   



 ٣٣٣

، وحنن لسنا بدالء وال )١٨ : ٢٣عب (" صلُّوا ألجلنا"يقول الرسول . وهم يصلُّون عنا
، وهكذا )٣٠ : ١٥راجع رو (ذين نصلِّي ألجلهم  ال"مع"، بل "ِعوضاً عن"نواب وال نقف 

ألننا .. نطلب ونصلِّي عن اإلكلريوس، حىت الواقف معنا يف اهليكل والكائنني أمامنا 
لسنا عوضاً عن أحٍد لسبب واحٍد، وهو أننا أعضاء جسد واحٍد ال ميكن أنْ ينقسم 

، وال ميكن أنْ حتل )١٢  :١٢ كور ١(وال ميكن أنْ ينفصل فيه عضو عن العضو اآلخر 
وخري ما ميكن أنْ نقوله هو إنَّ . العني حمل اليد أو القدم حمل األذن، بل جسد واحد

، وإنَّ )٤ : ١غال ( خطايانا ألجلإنه بذل نفسه : الرسول يقول عن ربنا يسوع املسيح
رو (" ماته للخطية: "املوت الذي ماته مل يكن موت اخلطاة، بل حسب كلمات الرسول

 حيث حذف النص نفسه حرف اجلر، وقال عن ربنا التكفِّري،، ألنه موت )١٠ : ٦
، بل هو "عن" أي يطهر، والتطهري ليس )١٧ : ٢عب (" يكفِّر خطايا الشعب"يسوع 

  ..عمل اهللا يف داخل النفس
   قانون اإلميان، والليتورجية- ١

  :يقول قانون اإلميان  
ل خالصنا نزل ِمن السماء، وجتسد هذا الذي ألجلنا حنن البشر، وألج"

  ."وصِلب عنا على عهد بيالطس البنطي.. ِمن الروح القدس 
  : األخرياالعترافويف 

  ."وأسلمه عنا على خشبة الصليب"
والليتورجية مثل العهد اجلديد ال تقدم لنا شرحاً لغوياً ملوت املسيح، ولذلك تقول 

  :صالة قسمة سبت الفرح
  ،"وجبراحاتك شفينا.. جل خطايانا، وتوجعت ألجل آثامنا جِرحت أل"

  : والِحظ أنَّ قداس القديس باسيليوس يقول
  ". إىل املوت الذي متلَّك علينافداًء عناوأسلم ذاته "

   دم العهد اجلديد يف اإلفخارستيا- ٢
 وحدة ذبيحة املسيح، أي - مثرة العصر الوسيط -أمهل الالهوت املدرسي   
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لِّية ليلة اآلالم، مث أكمل التقدمي عالنيةً على جبل واختيارهمها حبريته تلك اليت قديف الع 
لكن يبقى سؤالٌ . )١(وسوف نناقش هذه النقطة بالذات بالتفصيل فيما بعد. اجللجثة
هذا ؟ "ألنه فيما هو راسم أنْ يسلِّم نفسه للموت عن حياة العامل:"ملاذا تقول الليتورجية: هام

، أي ِمن أجل حياة العامل، أي أنه لكي يعطي احلياة للعامل، ")٢(حياة العامل عن "يؤكد أن
، فالتعليم بتأسيس اإلفخارستيا كعطية حياة للعامل يف ليلة آالم "يديه أخذ خبزاً علي"

  .الرب يؤكِّد لنا إنَّ حدثاً فريداً مت يف العلِّية
، " يقسم عنكم، وعن كثريينالذي:"وبعد ذلك تقول الصالة عن اجلسد املُقدس  

واإلشارة هنا هي إىل ما حدث يف علِّية صهيون حسب ما تذكره القُداسات نفسها 
وحدك، وسلطانك أخذت خبزاً على يديك  ألنك يف الليلة اليت سلَّمت فيها ذاتك بإرادتك"

ية صهيون، ولذلك  وليس عنا يف علِّلنا، فاجلسد املُقدس والدم الكرمي قُدما "الطاهرتني
. الوحيد ربنا وإهلنا وخمُلِّصنا، وملكنا كلنا يسوع املسيح ابنكألنَّ "مرقس  يقول قداس مار

أي بسبب خطايانا، ألنَّ الرب ليس بديالً،  (ليتأمل عن خطايانا يف الليلة اليت أسلم ذاته فيها
وت الذي قبله بذاته وامل: "، وهذا ما تؤكده العبارات التالية)وال اآلالم هي ِعوض اخلطية

 أو طوعياً حسب تعبري إرادياً،، ألنَّ املوت هنا كان موتاً "كلنا بإرادته وحده عنا
، ومل يفرض على الرب، وال كان للخطية دور فيه باملرة؛ ألنه رثوذكسيةس األائالكن

، وسلطان أنْ آخذها )حيايت(يل سلطان أنْ أضعها "موت حر، قال عنه الرب نفسه 
  .)١٨ : ١٠يو(" أيضاً، هذه الوصية قبلتها ِمن أيب

  يوحنا ذهيب الفم  قُداس مار- ٣
يا من أحببت . قدوس أنت، وكُلِّي القداسة، وجمدك عظيم اجلالل"

 الوحيد لكي ال يهلك كل من ابنكعاملك ذا املقدار حىت أنك بذلت 
أمت كل التدبري ألجلنا، الذي أتى، و. يؤِمن به، بل تكون له احلياة األبدية

ِمن أجل حياة ويف الليلة اليت أُسِلم، بل باحلري اليت أسلَم نفسه فيها، 

                                                           
  .اإلفخارستيا عطاء احلرية وحرية احملبة: خري من هذه الدراسة األفصلالراجع ) ١(
كما وردت يف االبصلمودية السنوية وشرح القديس كريلس اإلسكندري إلجنيل " يعطى عن حياة العامل) "2(

  .يوحنا
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كتاب األفخولوجي الكبري طبعة املطران انطونيوس بشري (" اخل.. أخذ خبزاً العامل
  .)١٠٠ ص ١٩٥٥عام 

   ِمن أجل إنقاذ سر اإلفخارستيا- ٤
إىل الهوت العصر القبطية برمتها لكنيسة عودة احتذير من ليست املسالةُ إذن هي   

الوسيط بكل ما يف هذا الالهوت ِمن موضوعات وتعريفات ومشاكل حنن يف غىن عنها، 
بل املسألة هي إنقاذ سر اإلفخارستيا نفسه حىت ال يصبح دم الرب مثناً مقدماً عن اخلطايا 

  .د للخالص والشفاء ِمن اخلطية الوحيابنهلآلب، وليس الدواء املُقَدم ِمن اآلب يف 
فقط، بل " υπερ"فقط، وال " αντι"وحروف اجلر يف األناجيل الثالثة ليست هي 

وعن العشاء الرباين ". concerning"أو " about"وحرفياً تعين " αντι"و " περι"هي أيضاً 
 ِمن أجل إيضاح املعىن، والترمجة اإلجنليزية تستخدم" عنكم" "υπερ"ورد حرف اجلر 

"For "ال ميكن أن  و،وهنا، وكما ذكرنا سابقاً، ال ميكن إخضاع اإلميان لقواعد اللغة
 تنوع طرق التعبري، وتنوع حيث ال يسمح بذلك ، يؤخذ اإلميان من قواعد اللغة

  .)١(األلفاظ

                                                           
رمجة لقد صرفنا وقتاً طويالً حول عدم وجود أداة التعريف الـ يف بعض النصوص اخلاصة بالروح القدس يف الت) 1(

القبطية للعهد اجلديد، بينما األصل اليوناين يستخدم أداة التعريف الـ يف معظم النصوص اخلاصة بعطية الروح 
 الذي اعتمد على قواعد اللغة فقرر أننا ال نأخذ الروح القدس غري األرثوذكسيالقدس للمؤمنني، ولكن جاء التعليم 

أي من بدعة مقدونيوس بشكل ظاهر، وبينما ال يدري نفسه بل مواهب الروح القدس فقط، فاقترب هذا الر
 أن النتيجة املترتبة على عدم سكىن أقنوم الروح القدس فينا إمنا يعين ضياع غري األرثوذكسيأصحاب هذا التعليم 

  .نعمة احلياة األبدية، جند أن الذين يتمسكون ذا التعليم كانوا وال زالوا يحاربون، وليفهم القارئ
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  املبحث الثاين
  

  كهنوت املسيح
  بـة الصلـيـوذبيح

  

  :كلمة هامة
كان الدم عطية حياٍة تقَدم . دم احليواناتمل يكن العهد القدمي يسمح بأكل   

ويف العهد اجلديد صار دم املسيح يقَدم سرائرياً للمؤمنني؛ ألنَّ العهد اجلديد ال . هللا
يستقي حقائق التعليم ِمن العهد القدمي، بل ِمن املسيح نفسه، وِمن هبات النور واحلق 

باإلرادة وبقوة احملبة سبق سفك وسفك دم ربنا . اليت تعلو على كل الظالل والرموز
وإذا قال الرب نفسه على لسان النيب يف . الدم على الصليب بواسطة اليهود والرومان

لذلك عند دخوله إىل العامل، يقول ذبيحة وقرباناً مل تِرد، ولكن هيأت يل "العهد القدمي 
عب ("  اهللاجسداً، مث قلت هنذا أجئ يف درج الكتاب مكتوب عين ألفعل مشيئتك يا

ذه املشيئة حنن : " هذا مع اآلب قائالًاالبن، فإنَّ الرسول يعلِّق على حديث )٧-٥ : ١٠
، وكذلك يعيد نفس )١٠ : ١٠عب (" مقدسون بتقدمي جسد يسوع املسيح مرةً واحدةً

بعد ما قدم ذبيحةً واحدةً عن اخلطايا جلس يف ميني : الكالم عن رئيس الكهنة قائالً
 أبعاد فوق الذبيحة علوجلوس الكاهن على ميني اآلب جي. )١٢ : ١٠راجع عب (هللا عرش ا

إىل اجلانب السماوي الروحي اإلهلي وجيعل وهو ما جيعلنا حنن ننتقل الزمن والرموز 
الكاهن جبسده أي الكنيسة لكي يعلن ويثبت احتاده " اجتماع"الذبيحة الواحدة هي 

  ".خبز احلياة" يفيض بعطية احلياة يف كرأٍس باجلسد، أي األعضاء عندما



 ٣٣٧

األسباب العقائدية اليت جتعلنا نؤكِّد أنَّ دم الرب قُدم لنا، : أوالً
  وليس لآلب

   واحدية الكاهن والذبيحة- ١
فاملسيح ليس ذبيحةً فقط؛ ألنَّ الذبيحة حتتاج إىل كاهٍن، وهنا ال ميكن ألحٍد   

 هو رئيس الكهنة الذي االبن، بل إنَّ االبندم أنْ يدعي بأنَّ اآلب هو الكاهن الذي قَ
، وِحرص "دم نفسه"قدم الذبيحة، وكانت الذبيحة كما تقول الرسالة إىل العربانيني 

العهد اجلديد والليتورجيات على الكالم عن الذبيحة هو ِحرص له جذوره العقائدية 
تني، ومل يكن يوم مخيس العهد املعروفة؛ ألنَّ الذبيحة قُدمت مرةً واحدةً، وليس مر

 م فيها الكاهنقَدمناسبةٌ أُخرى غري يوم اجلمعة الكبرية، بل مها معاً مناسبةٌ واحدةٌ، ي
 كما تذكُر كل القُداسات اُألرثوذكسية لكي وسلطانه وحدهالذبيحةَ باإلرادة والنية 

اً قبل خلق العامل، ويعلَن يف  هذا التقدمي اإلرادي أبدياً دائماً، تقدمياً واحداً معروفقىيب
، "سر التدبري "استيعابوعدم قدرة العقل على . الدهور مبا يناسب أحداث اخلالص

 اختالف وهو التعبري املتكرر يف رسالة العربانيني، هو تأكيد على مرة واحدةً،والتقدمي 
 أيضاً ِمن ، ولكن اليت كانت تقدم مراراًذبيحة العهد اجلديد عن ذبائح العهد القدمي

  .أجل إبراز دور رئيس الكهنة العظيم ربنا يسوع املسيح له اد
   املسيح رئيس كهنة حسب تعليم األسفار املُقدسة- ٢

كذلك املسيح أيضاً مل " الوحيد لكي يصبح رئيس كهنة ابنه أرسل اآلب -أ  
 : ٥عب (" ميجد نفسه ليصري رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابين أنا اليوم ولدتك

  . املسيح كرئيس كهنةمبدأضيع منا يوهكذا ال جيب أنْ . )٥
 جاء املسيح ليخِدم مشورة اآلب، ليس على طقس الوي، بل على -ب  

وهذا ما يقوله الرسول بولس نفسه، مؤكِّداً أنَّ املسيح . ملكي صادق) ترتيب(طقس 
 وهذا )١١ : ٧ب ع( على رتبة ملكي صادق، وليس على رتبة هارون ككاهٍن آخرجاء 

  .كل صلة بتوراة موسى" حروف اجلر"و " األفعال"يرتع عن 



 ٣٣٨

 وإذا تغير الكهنوت ِمن الكهنوت الالوي إىل كهنوت ملكي صادق -جـ  
ألنه إنْ تغير : " فإنَّ الرسول بولس يؤكد حقيقة ومعىن هذا التغيري بقوله)١١ : ٧عب (

، وهذا ال يسمح لنا بشرح )١٢ : ٧عب ("يضاًالكهنوت، فبالضرورة يصري تغير للناموس أ
  .موت املسيح على أساس املبادئ الطقسية اخلاصة بالعهد القدمي

 وتغيري الناموس يعين أشياء كثرية سوف يشرحها الرسول نفسه، ولكن -د  
واضح أنَّ ربنا قد طلع ِمن سبط "يكفي أنْ نسجل هنا ذات كلمات الرسول بولس 

  .)١٤ : ٧عب (" نه موسى شيئاً ِمن جهة الكهنوتيهوذا الذي مل يتكلم ع
وهذا ينفِّي متاماً ما يقوله البعض عن أنَّ الرب قد أخذ الكهنوت ِمن يوحنا   

، ألنَّ كهنوت الرب هو ِمن )١(املعمدان عندما وضع يده علي رأس الرب يف املعمودية
ن يكفي ولك. وسوف نشرح خطورة هذا التعليم بعد ذلك. اآلب، وليس ِمن البشر

أولئك بدون قَسٍم : "إسرائيلهنا أنْ نسجل كلمات الرسول بولس عن كهنوت بين 
أقسم الرب، ولن يندم أنت ) اآلب(قد صاروا كهنةً، أما هذا فبقَسٍم ِمن القائل له 

فإذا كان القَسم اإلهلي قد أقام . )٢١ : ٧عب (كاهن إىل األبد على رتبة ملكي صادق 
ن صارت ذبيحة الرب ِمن ذات قوة القَسم، وصار هلا جذر آخر الرب كاهناً، إذ

وهكذا جيب حصر معىن املوت . خمتلف متاماً عن جذر كهنوت وذبائح العهد القدمي
  .على الصليب يف املعاين اجلديدة اليت وردت يف كتابات رسل املسيح

  ةاألمرين العدميي التغيري اللذين ما صار املسيح رئيس كهن: ثانياً
يناقش الرسول يف الرسالة إىل العربانيني أساسات العهد اجلديد كله، وعندما   

 وتفوقه على تعليم توراة موسى يؤكد أنَّ كهنوت وانفصالهيشرح التعليم املسيحي 
  .أوالً الوعد، وثانياً القَسم. )١٨ : ٦عب (" بأمرين عدميي التغيري"املسيح وعمله قائم 

  : الوعد- أ  
، فقد )١٨- ١٥ : ٣غالطية (، أي املسيح اسحقومت الوعد بوالدة النسل، أي نسل   

                                                           
 السرياين وهو غري معروف يف مار إفرامنسب إىل ذا البعض، هذا الكالم عن تراث سرياين متأخر يينقل ه) ١(

  .وال يف كتابات اآلباءيف األناجيل األربعة له مكان باملرة ، وال يوجد قصائده
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.  اهللابنفالوعد هو أساس جتسد الكلمة . جاء الوعد، ودخل اُألمم إىل مرياث إبراهيم
  .وهو أساس الكهنوت ألنَّ املسيح قدم جسده الذايت

  : القَسم- ب  
ده القَسم، ولذلك أقسم اهللا بنفسه يقول الرسول إنَّ الوعد ال يكفي، بل يؤكِّ  

، والقَسم )١٣ : ٦عب (" فإنه ملا وعد اهللا إبراهيم إذ مل يكُّن له أعظم يقِْسم به أقسم بنفسه"
ب  هو الذي فيه يقِْسم اآل)٤ : ١١٠( الوحيد حسب نص املزمور االبنالذي أقام كهنوت 

أنت كاهن إىل .أقسم الرب ولن يندم " كاهن إىل األبد على رتبة ملكي صادق،االبنأنَّ 
  ".األبد على رتبة ملكي صادق

 بقَسٍم؟ واجلواب، ليس فقط لتأكيد االبنولكن ملاذا أسس اآلب كهنوت   
العهد اجلديد وضمان بقائه، بل ألنَّ اآلب أراد أنْ يؤسس عهداً يوصف يف الرسالة إىل 

  :العربانيني ذه الكلمات القوية
  .)١٣ : ٨عب ( جديداًعهداً  -١  
  .)٨ : ٤عب (  عهد راحٍة-٢  
  .)٦-١ : ٣عب (  عهد كرامٍة وجمٍد-٣  
  .)٦ : ٣عب ( عهد نبوٍة -٤  
  .)٩ : ٥عب (  عهد خالٍص أبدي-٥  
  .)١٩ : ٧عب ( عهد رجاٍء أفضل -٦  
  .)٢٢ : ٧عب (  عهد أفضل له ضمانة يسوع-٧  
  .)٦ : ٨عب ( عهد أعظم قد تثبت على مواعيٍد أفضل -٨  
  .)١ - ١٠-١١،١٥ : ٩عب (  عهد اخلريات اآلتية مبا فيها احلياة األبدية-٩  
  ١٠ - مساوي ٢٣ : ٩( عهد(.  
  .)٢٠ : ١٣عب (مع ) ١٣ : ١٠عب ( عهد كماٍل أبدي - ١١  
  .)٢٩ : ١٠عب (  عهد تقديٍس- ١٢  

  



 ٣٤٠

رئاسة كهنوت املسيح مل تنشأ بواسطة التوراة، بل ِمن اآلب : ثالثاً
  مباشرةً وال دخل للشريعة يف تأسيسها

إنَّ الكهنوت املسيحي، أي كهنوت املسيح هو دعوةٌ ِمن اهللا اآلب، لذلك،   
 ومشورة االبنفهو ليس له جذور يف الكهنوت الالوي، بل يف مشورة اآلب ومشورة 

الروح، أي مشورة الثالوث، ويقول الرسول بولس إنَّ رئيس الكهنة العظيم يسوع إبن 
مدعواً ِمن اهللا رئيس كهنة على رتبة ملكي " وهو )١٤ : ٤عب ( السموات اجتاز قد اهللا

  .)١٠ : ٥عب (" صادق
، )١ : ١٠عب (وهناك فرق كبري بني أنْ تكون التوراة هي كتاب الرموز والظالل   

ال جيب أنْ . ، إجنيل احلياة األبديةوبني اإلجنيلاليت ال متلك أن تعطي األساس األبدي 
التوراة زالت متاماً حسب كلمات الرسول بولس نفسه، ليس .  فهم هذه املسألة يفخنطئ

فقط يف العربانيني، بل يف رسالة غالطية، وكلتا الرسالتني قد كُِتبتا ضد املتهودين يف كنيسة 
  :يقول الرسول بولس عن توراة موسى إنَّ العهد القدمي كله قائم على. املسيح

  .)٢٨ - ١٨ : ٧عب (مع ) ١١:  ٧عب ( الكهنوت الالوي -أ  
  .)١ : ٥عب ( ونظام الذبائح )١٦ - ١٢ : ٧عب ( الناموس املوسوي -ب  
  .)٥ : ٨عب ( اهليكل الذي هو ِظل السماويات -ج  
 العهد مع إبراهيم وقد شرحه الرسول يف أثناء املقارنة الدقيقة اليت قام ا -د  

  .يدواليت حصرناها يف الفقرة السابقة عن العهد اجلد
مل تسهم، ومل تقدم شيئاً باملرة للمسيح لسبب واحد  ويالحظ أنَّ هذه العناصر  

 اهللا، وهو ليس جمرد إنسان ابنهو مصدر كل األسباب اُألخرى؛ وهو أنَّ املسيح هو 
  .ولكن جيب أنْ نتوقف عند هذه العناصر األربعة. مثل كهنة العهد القدمي

   كهنوت املسيح، والكهنوت الالوي- أ
مل يكُن كهنوت املسيح كهنوتاً وراثياً حبسب حكم التوراة الذي جيعل كل   

، وهذه االبنفاآلب أرسل . رئيس كهنة، كاهناً، بالوالدة اجلسدانية ِمن سبط هارون
ويربهن الرسول علي ذلك بقوله إنَّ كل . )١١ : ٥عب (هي حقيقة أساس الكهنوت 



 ٣٤١

 كبرياً؛ ألنَّ ملكي صادق بال أب ختالفاًاكهنة العهد القدمي خيتلفون عن ملكي صادق 
  .)٣ : ٧عب (بال أُم بال نسب 

وهكذا مل حيصل ملكي صادق على الكهنوت بالوراثة، ولكن هذا الربهان ال   
طلع ربنا ِمن سبط يهوذا الذي مل : "يقف فقط عند هذه النقطة اليت يؤكدها الرسول

، بل يستمر مؤكداً إنَّ التشابه )١٤ : ٧عب (" يتكلم موسى شيئاً عنه ِمن جهة الكهنوت
 بل بال بداءة أيام له وال اية حياة،بني ملكي صادق وربنا يسوع املسيح يظهر يف أنه 

 وأبدية الكهنوت نابعةٌ حسب . )٣ : ٧عب ( اهللا هذا يبقى كاهناً إىل األبد بابنمشبه
ليس ) اهناًك(على ِشبه ملكي صادق يقوم كاهن آخر، قد صار : "عبارات الرسول
ألنه يشهد أنك بل حبسب قوة حياة ال تزول، وصية جسدية، ) شريعة(حبسب ناموس 

وهكذا عجزت الوراثة والوالدة . )١٧ : ٧عب (" كاهن إىل األبد على رتبة ملكي صادق
اجلسدانية، عن أنْ تقيم املسيح كاهناً إىل األبد، بل يعزى ذلك إىل الصخرة الثابتة، 

 كما يؤكد الرسول نفسه ة اليت ال تزول، أي قيامة املسيح ِمن األموات،قوة احلياوهي 
  :ذلك يف مقارنة واضحة

  كهنوت ربنا يسوع  الكهنوت الالوي
  .)٢١ : ٧عب (هذا بقَسٍم   .)٢١ : ٧عب (بدون قَسٍم 

كهنة كثريون ِمن أجل منعهم باملوت 
  .)٢١ : ٧عب (عن البقاء 

عب (ل يبقى إىل األبد له كهنوت ال يزو
٢٤ : ٧(.  

كهنوت يقدم ذبائح، أوالً عن خطايا 
  .)٢٧ : ٧(، مث عن خطايا الشعب نفسه

قدوس بال شر، وال دنٍس، ليس له 
 كل يوم مثل رؤساء الكهنة أنْ اضطرار

  .)٢٦ : ٧(يقدم ذبائح 
  .)١ : ٨(خيدم املسكن احلقيقي   .)٥ : ٨عب (كهنوت خيدم الظالل 

مبين ومصنوع باليد، أي كهنوت خيدم ما هو 
  .هيكل سليمان، وقبل هذا خيمة االجتماع

كهنوت خيدم املسكن احلقيقي الذي أقامه 
  .)١١ : ٩(و) ١ : ٨(الرب، وليس البشر 



 ٣٤٢

   عالقة الكهنوت بالذبائح حسب توراة موسى- ب
عب (كان الكهنة يقدمون الذبائح حسب توراة موسى عن أنفسهم، وعن الشعب   

ويقاِرن الرسول بولس يف دقٍة شديدٍة، ليس بني . )٣ : ٨عب (مع ) ٢٧ : ٧عب (مع ) ٣-١ : ٥
كل الذبائح وذبيحة املسيح، بل فقط بني ذبيحة يوم الكفَّارة، وذبيحة املسيح، أي موت 

  .الرب على الصليب
  .)٣ : ٨عب (كانت الذبيحة غري الكاهن يف العهد القدمي *   
   *قَدمرةً واحدةً يف السنة، وكان رئيس الكهنة كانت ذبيحة يوم الكفَّارة ت م

، وكانت هذه )٢٣ : ٧عب (ميوت، مث جييء رئيس كهنة آخر لكي يقَدم ذبيحةً أُخرى 
  .)١٣ : ٩عب (الذبائح تقَدس الذين تنجسوا حسب أحكام الشريعة 

ة ويؤكد الرسول أنَّ املقارنة ليست بني كل الذبائح، بل بذبيحة يوم الكفَّار*   
" يدخل رئيس الكهنة إىل األقداس كل سنة بدم آخر"بنٍص قاطٍع ال حيتاج إىل تأويل 

  .)٢٥ : ٩عب () ذبيحة أُخرى(
   تغيري الكهنوت، وعالقته بتغيري اهليكل- جـ

ماذا .إذ الشعب أخذ الناموس عليه،.فلو كان بالكهنوت الالوي كمالٌ"  
ة ملكي صادق، وال يقال على رتبة كانت احلاجة بعد إىل أنْ يقوم كاهن آخر على رتب

. )١٢- ١١ : ٧عب (" هرون، ألنه إنْ تغير الكهنوت، فبالضرورة يصري تغير للناموس أيضاً
وطاملا أنَّ الكاهن جاء ِمن سبط يهوذا، وطاملا أنه مل يأت لكي خيِدم هيكل سليمان، 

ية اليت ليست ِمن صنع وطاملا أنه مل خيدم الظالل، بل جاء لكي يدخل األقداس احلقيق
، أصبح ِمن الواضح أنَّ تغيري الكهنوت يعين أنْ يقدم )١١ : ٩عب (البشر، بل ِمن اهللا 

املسيح الذبيحة على طقٍس ونظاٍم آخٍر ليس له عالقة بتوراة موسى، أي خيتلف عن 
  .توراة موسى متاماً

  : تغيـري العهــد-د
 ، ويف طريقه إىل اإلضمحالل،"شاخ"يصف الرسول بولس العهد القدمي بأنه   

، ويضم )٧ : ٨عب (ولذلك يقول الرسول كانت هناك حاجة إىل عهد آخر جديد 



 ٣٤٣

 ويقول عنه أرميا )٣١ : ٣١ارميا (الرسول صوته إىل صوت أرميا النيب عن العهد اجلديد 
 مث يؤكد ،)٩ : ٨عب ( )عهد اخلروج(" ال كالعهد الذي عملته مع آبائهم: "وبولس معاً

" شاخ"ول بولس بعد ذلك أنَّ العهد األول صار قدمياً أو عتيقاً، وهو بذلك قد الرس
 : ٨عب ( واالضمحاللوأصابه كرب السن، أو الشيخوخة، وهو بذلك قريب ِمن الزوال 

  .القَسم: وهو ما سبق شرحه فيما سبق حتت بند ثانياً.)١٣
شريعة موسى عجز ي وعلي ذلك، فالنتيجة القاطعة اليت خنرج ا مما سبق، ه  

عن أن تقوم بدور الوسيط، أي ذات الدور الذي خيص الرب، وبالتايل اية دور 
  :نها ال ترفع اخلطاياالذبائح املوسوية، وذلك أل

  .)٤ : ١٠عب(" ال ميكن أنْ يرفع اخلطايا) يوم الكفَّارة(دم ثريان وتيوس "  
  :نَّ اهللا مل يسر اوأل  
  .)٦ : ١٠عب(" ية مل تسرمبحرقات وذبائح للخط"  
  :نَّ اهللا مل يطلبهاوأل  
  .)٥ : ١٠عب(مل تِرد ) مل تطلب(ذبيحة وقرباناً "  
إنك ذبيحةً وقرباناً وحمرقات وذبائح للخطية مل ) آنفاً(إذ يقول سابقاً " :وإمجاالً  

 مما فماذا ميكن أنْ يقال أكثر.،)٨ : ١٠عب(" تِرد وال سررت ا اليت تقدم حسب الناموس
وهل جيوز لنا بعد كل ذلك أنْ نفسر موت املسيح على الصليب ِمن خالل .قاله الرسول؟

  طقوس وذبائح العهد القدمي؟
وكيف ميكن وهو يقول إنَّ اهللا مل يسر بذبائح العهد القدمي كلها دون استثناء،   

 حيث )٨ : ١٠عب ( القربان )٦ : ١٠عب (احملرقات وذبائح اخلطية : بل ويذكر بالتحديد
 أقول كيف - الوحيد ابنههذه الذبائح، ولذلك أرسل " مل يِرد"يقول الرسول إنَّ اهللا 

ميكن أنْ نفسر أو نشرح موت املسيح علي الصليب ِمن خالل ذبائح وطقوس العهد 
القدمي؟ أال ترى معي أيها القارئ أنَّ هناك عصيان واضح لكلمة اهللا عند الذين 

  .وسى وتوراة موسى لشرح موت املسيح على الصليب؟ شريعة ماستخدامحياولون 
  :اخلُالصة
قُلنا إنَّ كهنوت املسيح ليس له أية عالقة بالكهنوت الالوي، وإنَّ املسيح صار   



 ٣٤٤

 كما نعرف هو وعد م، وإنَّ الوعدرئيس كهنة بأمرين عدميي التغيري مها الوعد والقَس
  ".إىل األبد"هن بالربكة كما كان القَسم هو قَسم إقامة كا

فإذا كان الوعد بالربكة قد جاء يف املسيح وبواسطته، بات ِمن احلتمي أنْ   
وحتولت طبيعة . يصبح موت املسيح هو رفع للَّعنة، أي رفع كل ما هو متصلٌ باملوت

املوت يعمل "املوت، فصار خادماً للخالص، يهدم الطبيعة القدمية، كما يقول الرسول 
  . لكي تقوم الطبيعة اجلديدة)١٢ - ٤: كو ٢("فينا

 استطاعتوالقَسم هو أنْ يقوم كاهن آخر بقوة احلياة اليت ال تزول، تلك اليت   
أنْ تقتلع املوت ودم اجلحيم وترد آدم وبنيه إىل رتبة التبين بالروح القُدس عربون 

  .مرياث األبد يف يسوع املسيح
، مبعىن فقد االبن "لعنةً صار"اللعنةَ بأنْ هل رفع املسيح : وهنا جيب أنْ نسأل  

 الكلمة االبنتعين حتولٌ ما يف طبيعة " صار لعنةً" وهل املتجسد جمد وعزة أُلوهيته؟
  املُتجسد؟
لقد أجاب القديس كريلس الكبري على كل األسئلة اخلاصة بكلمة وفعل   

، أي أنْ يفقد أُلوهيته بناالال تعين أي حتول يف طبيعة " صار جسداً"، وأكد إنَّ "صار"
. ال تعين أنه حتول إىل خطيٍة، فهذا مستحيلٌ" صار خطيةً"وإنَّ . ويتحول إىل إنسان

فاإلنسان ال . ، غري صار خاطئاً"صار خطيةً"وجيب أنْ نالِحظ دقة تعبري الرسول، ألنَّ 
املسيح حتول ِمن تعين أنَّ " صار لعنةً"فهل ). فاعل(يصبح هو اخلطية، بل يصبح خاطئاً 

الفصلني الثالث : راجع(قوة اهللا وحكمة اهللا وبر اهللا وقداسة اهللا وبركة احلياة إىل لعنٍة؟ 
  .)للقديس كريلس الكبري" املسيح واحد"والرابع يف 
 اإلهلية، فهل حدث حتولٌ يف طبيعة االبنإذا كان التجسد ال يعين حتوالً يف طبيعة   
 إىل بركٍة، أي الالهوت ولعنٍة، انقسم قد االبن القول بذلك يعين أنَّ إنَّ.  اإلنسانية؟االبن

؟ وكيف نقبل حنن أنْ يكون املُخلِّص ضعيفاً االنقساموما هي فائدة هذا . أي الناسوت
 يف ينط املعاصراقباألبعض اإلكلريوس ده يريخاضعاً لنتائج اخلطية، بالشكل الذي 

؟مكتابا  
 اليت ال وجود -الهوت العصر الوسيط هو أنَّ اخلطية إنَّ جوهر املشكلة يف   



 ٣٤٥

 أنْ تنتقل ِمن استطاعت قد - هلا إالَّ يف عقل اإلنسان اخلاطئ، وعقول كل اخلطاة اًحقيقي
آدم إيل اخلطاة مجيعاً عرب كل العصور، وحىت الذين مل يولَدوا بعد، وهذا هو ما يعين أنَّ 

فكيف مجع اآلب كل ...اشوا واآلتيني بعدنا،املسيح مات كنائٍب عن كل اخلطاة الذين ع
هذه األعمال اخلاطئة اليت ال وجود حقيقي هلا إالَّ يف قلب اإلنسان، وكيف أيت بتلك اليت 

 بكل ما ميلك ِمن ابنهمل حتدث بعد وجاء ا بنفسه إىل اجللجثة، مث وضع الكل على 
ر العدل اإلهلي  أشعل فيه نا- هؤالء اإلكلريوس حسب كلمات أحد -غضب، مث 

  !!.؟"وتنسم رائحة الرضى" اآلب استراح، وبذلك االبنواحترق 
ويف احلقيقة، إنَّ هذا الشرح ما هو إالَّ خيالٌ حمض، وهو يتعارض مع أبسط   

  :حقائق اإلميان اُألرثوذكسي ولذلك
 ال جيب أنْ نصرف الوقت واجلهد يف تأكيد أنَّ طبيعة اخلطية تتعارض مع -١  

القدوس، ولذلك فهو ال جيمع اخلطايا وينتظر يوم اجلمعة الكبرية لكي حيرق طبيعة اهللا 
يف الوقت الذي إنْ فعل فيه ذلك لن يستريح؛ ألنَّ .  الوحيد وخطايا كل البشراالبن: الكل

 ال ميكن أنْ يتحول إىل رماٍد؛ ألنه رب اد االبن، كما أنَّ لالحتراقاخلطية غري قابلٍة 
  .ب يف اجلوهراملساوي لآل

 جيب أن يكون واضحاً كل الوضوح أن طبيعة اخلطية تتعارض مع طبيعة -٢  
قدوس " نفسه، فهو مل يفقد أُلوهيته عندما جتسد، بل ظل كما تقول رسالة العربانيني االبن

 اضطرار عن اخلطاة، وصار أعلى ِمن السموات، الذي ليس له انفصلبال شٍر وال دنٍس قد 
اء الكهنة أنْ يقدم ذبائح أوال عن خطايا نفسه، مث عن خطايا الشعب؛ كل يوم مثل رؤس

، وكأنَّ الرسول ملح بروح النبوة )٢٧ ، ٢٦ - ٧عب(" ألنه فعل هذا مرةً واحدةً إذ قدم نفسه
كيف . ، فذكر الفرق بني رؤساء الكهنة وبني املسيح يسوع ربناعاصر املليمعتسقطات ال

ي بال شٍر وال دنٍس يف ساعة خدمته الكهنوتية على الصليب صار الكاهن القدوس الذ
  تستوجب العقاب واملوت؟" خطيةً، ولعنةً"

 على االبن النتائج اليت ميكن أنْ توصلنا إليها معاقبة يلي بعضما وفي -٣  
مسألة هامة البد  وهي عاصرة،ة القبطية امليالكنسبعض القيادات الصليب حسب شرح 

  :ِمن التصدي هلا



 ٣٤٦

 إىل إلٍه آخر ال ميلك صفةُ العدل وال االبن عن اآلب، وحتول االبنصلت  ف-  
  ).هذا إذا كان الغضب صفةً ِمن صفات اهللا اآلب وحده(صفة الغضب 

 ِمن قداسٍة وقدوٍس إىل خاطٍئ وخطيٍة ولعنٍة، فصار غريباً متاماً االبن حتول -  
  .عن اآلب وعن الروح القدس

حسب سفر الالويني، ألنَّ هذا السفر " ذبيحةُ خطيٍة"  حىتاالبن بل مل يعد -  
 كل االبنإذن لقد فقد . )٢٩ ، ٢٧ ، ٢٥ : ٦الويني (" مقدسة"وصف هذه الذبيحة بأنها 

 أعمال البشر وخطاياهم أنْ تؤثر فيه واستطاعتصفاته اإلهلية، عالقته باآلب : شيء
 ذا الشكل، فكيف وميت غَلَباإلنسااالبن ن ومىت انتصر على اخلطية؟ شر.  

 كيف متَّت املغفرةُ إذن، إذا كانت املغفرةُ مقايضةٌ، وكانت مثرة معاقبة -٤  
هل أصبح هللا هذه الطبيعة اليت ال تعرف اجلود والكرم والصالح والرمحة فال . البديل؟

أهو معاقبة األشرار؟  أليس هذا . يترك حقه، بل يأخذه ِمن آخر؟ وما هو هذا احلق؟
فإذا كنا قد وصلنا إىل هذه النتيجة .  ذلك الفكر السياسي الذي ال يعرف املغفرة؟هو

 أفضل ِمن اهللا؛ - بل، وغريه ِمن ماليني املسيحيني-أفال يعترب إسطفانوس أول شهيد 
  ألنهم غفروا بال مقابل؟

إىل مىت " أرواح الشهداء اليت صرخت تسأل اهللا يف سفر الرؤيا - حىت -إنَّ   
، بل نالت االنتقاممل جتد جواب "  ال تنتقم لدمائنا ِمن الساكنني على األرض؟يا رب

، أي ثياب الرب، مث أُعطيت زمان الراحة أو النياح إىل أنْ يكمل الزمان "الثياب البيضاء"
  .)١١ ، ١٠ : ٦رؤ ( الشهادة إكليل ننالوسيويتم عدد الذين 

 والروح القدس؟ وإذا كان بنواال مث أين وكيف ظهرت حمبة اهللا اآلب -٥  
، فأين هي ساعة أو ساعات إعالن احملبة؟ إنَّ كل االنتقامالصليب هو ساعة أو ساعات 

ِمن بدايةً إنَّ اهللا بين لنا حمبته على الصليب وذلك : ما لدينا ِمن نصوٍص مقدسٍة يقول
 الوحيد هابنألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل "أبسط نصوص العهد اجلديد مثل 

 أعمق إىل،  )١٦ : ٣يوحنا ("األبديةلكي ال يهلك كل من يؤِمن به، بل تكون له احلياة 
" جلناولكن اهللا بين حمبته لنا ألنه، وحنن بعد خطاة مات املسيح أل"هذه النصوص مثل

  .) وغريها٨ : ٥رو (



 ٣٤٧

  الرمز ال يشرح احلقيقة، وال الظل يشرح النور: رابعاً
.  عندما مات على الصليب)٨ : ٩عب (له اد إىل قُدس األقداس  املسيح اجتاز  

 ل عنها باملرة، وهي أنَّ املسيح حيوهنا جيب أنْ نرى حقيقة هامة ال ميكن التناز
وميت معاً، حي كرئيس كهنٍة، وميت كذبيحٍة، حي بالهوته وقَِبلَ املوت أو حسب 

وأما "، وعن هذا يقول الرسول بولس "سدذاق املوت باجل: "تعبري صالة الساعة التاسعة
، )جسده(، فباملسكن األعظم )العتيدة(املسيح، وهو قد جاء رئيس كهنٍة للخريات اآلتية 

 وليس بدم تيوس وعجول، ،واألكمل غري املصنوع بيٍد، أي الذي ليس ِمن هذه اخلليقة
مات . )١٢-١١ : ٩عب (" بل بدم نفسه دخل مرةً واحدةً إىل األقداس فوجد فداًء أبدياً

ألنَّ املسيح مل : "على الصليب حقاً، ولكنه دخل حياً إىل األقداس حسب تعبري الرسول
، بل إىل السماء عينها ليظهر أمام وجه اهللا )هيكل سليمان(يدخل إىل األقداس املخلوقة 

وهو هنا جيب فصل الرمز والظل عن احلقيقة والنور لسبٍب واحد . )٢٤ : ٩عب (" ألجلنا
 الكاهن والذبيحة، أما خدمة ازدواجيةأنَّ خدمة الظالل والرموز هي خدمةٌ تظهر فيها 

ولذلك يقول الرسول عن العهد . احلياة واد، فتظهر فيها وحدانية الكاهن والذبيحة
  .)٩ : ١عب (" يرتع األول لكي يثبت الثاين"القدمي كله برمته وبكل أركانه 

إىل ما هو أعظم ِمن كل الرموز، إىل حقيقة الفداء وهكذا يصل الرسول   
ذه اإلرادة حنن مقدسون : "نفسه، اإلرادة األزلية السابقة على خلق العامل ويقول

فاإلرادة أو املشيئة، أي إرادة . )١٠ : ١٠عب (" بتقدمي جسد يسوع املسيح مرةً واحدةً
  .فسه التجسد ن- حىت -فداء وخالص اجلنس البشري كله، سبقت 



 ٣٤٨

  املبحث الثالث
  

  "عنا"، و "ألجلنا"
  وت املسيحاخلاص مبم اآلبائي تسليوال

  

  مقدمة
أساس اإلميان األرثوذكسي  أن -  فيما سبق - مبا ال يدع جماالً للشك أوضحنا  

 ذلك بضرب الكثري من أثبتناو.  واللغة ثانياً، أوالًحسب تسليم اآلباء هو العقيدة
وإذا كنا . تاب املقدس نفسه، أو من صلوات الليتورجيةاألمثلة سواء من شرحهم للك

 الطبائع توجد أوالً مث تأيت الكلمات بعد أن إىل أن القديس أثناسيوس قرر أشرناقد 
موت املسيح، هل عن القديس أثناسيوس عبر كيف ما يهمنا اآلن هو معرفة ذلك، ف

  ؟ألجلنامات عنا أو 
  عينة إنَّ اإلميان ال حتدده كلمات لغة م- ١

، فاملُتكلِّم وإنْ كان جيب عليه أنْ حيدد "عنا"، أو "ألجلنا"سواء مات املسيح   
اللغة اليت يتكلم ا، إالَّ أنه ال جيب أنْ يفرض قواعد هذه اللغة على اإلميان الذي ال 

بلُغٍة معينٍة ألنه عهد اهللا " زلـين"؛ ألنَّ العهد اجلديد مل "زيلـالتن"يعرف فكرة 
  .جسد الذي أعلن ذاته يف حلم ودم اإلنسان وليس بواسطة كلمات وحروفاملُت

 اهللا إعالناً عن احلق الذي يعلو على كل ابنوهكذا، فإما أنْ يكون جتسد   
 وإما العودة إىل توراة موسى حيث حتُدد الكلمات القاطعة عالقة ،احلروف والكلمات

 بالالهوت موسىا إذا مِزجت توراة أم. اإلنسان باهللا بواسطة كلمات الشريعة
املسيحي، فإنَّ ذلك يعطينا مزجياً يفِسد اإلجنيل والتوراة معاً، قال عنه الرب نفسه إنه 



 ٣٤٩

مثل من يضع اخلمر اجلديدة يف زقاق قدمي، فقوة التخمر تشق الزقاق، فتضيع اخلمر يف 
  .تراب األرض

  "الشفيع"أم " البديل "- ٢
مل ترد يف الكتاب املقدس وال عند اآلباء، " بديل"ى أن كلمة بدايةً، نؤكد عل  

 هي إحدى مصطلحات العصر بديلأن كلمة ". الشفيع"وإمنا استخدم كالمها كلمة 
الوسيط، وهي كلمة غري معروفة عند اآلباء، ولذلك جيب أنْ نالِحظ أنَّ القديس 

 ،"شفيع" كلمة ستخدمالوصف السيد املسيح، بل " البديل"اثناسيوس مل يستخدم كلمة 
وهكذا ترجم األب . وهذا هو ما نراه يف األصل اليوناين والترمجات العربية وغريها

  : من كتاب جتسد الكلمة٥ : ٧مرقس داود فصل 
كان أمام كلمة اهللا مرةً أُخرى أنْ يأيت بالفاسد إىل عدم فساد، ويف "

  "ميع املُطالب به اجل)١(نفس الوقت أنْ يويف مطلب اهللا العادل
  :مث تأمل دقة كلمات القديس اثناسيوس  

وحيث أنه هو كلمة اآلب، ويفوق الكل فكان هو وحده الذي يليق "
بطبيعته أنْ جيدد خلقة كل شيء، وأنْ يتحمل اآلالم عوضاً عن اجلميع، 

  .)٥ : ٧جتسد الكلمة فصل ("  عن اجلميع لدى اآلبشفيعاًوأنْ يكون 
 غري معروف حىت فاالسم، "بديل"أيضاً مل يستخدم كلمة كما أنَّ العهد اجلديد   

يف الترمجات العربية أو القبطية أو السريانية، ومل يظهر يف األصل اليوناين، ولذلك فِمن 
  . اإلجنيلي الصحيحاالسمفهو " الوسيط أو، الشفيع "اسماألفضل العودة إىل 

                                                           
 اليت صدرت عن جامعة - فيها الترمجة اإلجنليزية استخدمت الفصل السابع علي ثالثة مواضع احتوى) ١(
 تعبري مطلب اهللا العادل، -م واليت أخذت عنها الترمجة العربية، اليت قام ا القمص مرقس داود ١٨٩٢سفوردأُك

 إالَّ أنه، وبعد صدور القاموس اليوناين اخلاص بأثناسيوس، والذي نشر ٥ ، ٣ ، ١: ٧وهي علي التوايل 
م، أُعيدت ترمجة كتاب جتسد ١٩٦٨م وكذلك القاموس اليوناين اخلاص بكل اآلباء والذي نشر عام١٩٥٢عام

م عن جامعة أُكسفورد، ومت تصحيح املواضع الثالثة املشار اليها ضمن ١٩٧١الكلمة، وصدرت الترمجة اجلديدة عام
الكثري من أخطاء الترمجة القدمية، وجاءت الترمجة اجلديدة مطابقة متاماً ملا يريد أثناسيوس أن يقوله، وذلك بتعديل 

  ).أي ما هو خاص بصفاته وبعالقته بنا(ا يليق باهللا، أو كرامة اهللا، أو ما يناسب اهللا مهذا التعبري إيل 



 ٣٥٠

   الفرق بني الشفيع، والبديل- ٣
  : نفسه نرى أنَّ الشفيع هوحسب شرح القديس اثناسيوس  

  . الكلمة خالق كل األشياء:أوالً
  . يفوق الكل:ثانياً
  . خلق البشر على صورته:ثالثاً

هذه الصفات الثالثة تقود القديس اثناسيوس يف الفصل التاسع ِمن كتاب   
  : العقيدي اُألرثوذكسي السليم على هذا النحوأن يؤكد التعليمجتسد الكلمة إىل 

  لمة أنَّ فساد البشرية ال ميكن أنْ يبطُل إالَّ باملوت كشرط الزم رأى الك"
  وإنه مستحيل أنْ يتحمل الكلمة املوت، ألنه غري مائٍت

  "  اآلبابنوألنه 
  :وهكذا يظهر املعىن املقصود بالشفيع

  أخذ لنفسه جسداً قابالً للموت "
   الذي هو فوق اجلميع" بالكلمة"حىت باحتاده 
  .)١ : ٩(". أنْ ميوت عن الكليكون جديراً

  :ونتيجة موت املسيح كشفيع، أو وسيط حسب اثناسيوس
  يف عدم فساد ) الناسوت(وحىت يبقى "

  .. بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه 
  وحىت يتحرر اجلميع ِمن الفساد فيما بعد، 

  .)١ : ٩جتسد الكلمة فصل (" بنعمة القيامة ِمن األموات
  :ور الشفيعوهكذا حيدد اثناسيوس د

 أنْ يبقى الناسوت يف عدم فساد بسبب حلول الكلمة، ألنَّ هذا هو بذرة -١  
  .حترير البشر ِمن الفساد

جديراً بأنْ "، وهذا ما جيعله "فوق اجلميع" أنْ يكون بسبب أُلوهية الكلمة -٢  
  ".ألجل اجلميعميوت 

  .وهو مساٍو لآلب يف اجلوهر" غري مائٍت" اآلب ابن هو أيضاً -٣  



 ٣٥١

  :فماذا حدث عندما قدم املسيح جسده؟ هذه هي ذات كلمات اثناسيوس
  . قدم للموت ذلك اجلسد-١"
  . كمحرقٍة، وذبيحٍة خالية ِمن كل شائبة-٢
  .ميعاجل رفع حكم املوت فوراً عن -٣
  .)١ : ٩جتسد الكلمة (". إذ قدم عنهم، جسداً مماثالً ألجسادهم-٤

   الـدين، والشفيع- ٤
املعلِّم اإلسكندري موت املسيح على الصليب، فهل ذكر القديس هكذا شرح   

هل كان اثناسيوس يعرف تعليم . اثناسيوس إنَّ الرب عوقب على الصليب كبديٍل؟
اجلواب بكل يقني ال، والسبب يف ذلك، ليس عدم املُعاصرة التارخيية . العصر الوسيط؟

سيوس أُلوهية الكلمة مؤكِّداً وهكذا يرى اثنا. وحدها، بل التعليم اإلجنيلي السليم
  :حسب كلماته

وألنَّ كلمة اهللا متعاٍل فوق اجلميع، فقد الق به بطبيعة احلال أنْ يويف "
" الدين مبوته، وذلك بتقدمي هيكله وآنيته البشرية ألجل حياة اجلميع

  .)١()٢ : ٩جتسد الكلمة (
ودة يف فكرة وقد جيد الذين يدافعون عن فكر العصر الوسيط ضالتهم املفق  

، وهي كلمة مركَّبة يف اللغة اليونانية، وحنن ال نريد أنْ ندخل يف شرح )٢("الدين"

                                                           
  .تنفي متاماً دفع الثمن، فلو كان أثناسيوس يؤمن بذلك لذكره على الفور" ألجل اجلميع"والعبارة األخرية ) 1(
 طائفة - ١:  إىل عدة طوائفمواانقسعندما قرأ أساتذة تاريخ العقيدة املسيحية كتابات القديس أثناسيوس، ) ٢(

حولت القديس اثناسيوس إىل مدافع وشارح لكل ما جاء يف الهوت العصر الوسيط، أي دفع الثمن والفدية هللا 
 طائفة أُخرى من األجنليكان، وعلى رأسهم أُستاذ تاريخ العقيدة املسيحية - ٢.وكل هؤالء من الربوتستانت. اآلب

 A.B. Baker وأُستاذ تاريخ العقيدة السابق يف جامعة كامربدج L.W. Grenstedالسابق يف جامعة مانشتسر 
باملرة فكرة الفدية، وإن دفع الثمن وترضية العدل اإلهلي ال تظهر كما يف الفكر  قالوا إن اثناسيوس ال يعرف 
س اثناسيوس عن  وطائفة ثالثة ميزت الفكر الشرقي اُألرثوذكسي الذي مييز القدي-٣.الالهويت الغريب مثل أنسلم

 السابق واألستاذ T. Torrance, The Mind Of Christغريه مثل أُستاذ تاريخ العقيدة املعاصر يف جامعة أدنربة 
وهكذا جيب أن يكون القارئ . .W.Turner, The Patristic Doctrine Of Salvationيف جامعة درهام 

ُألرثوذكسي حسب تاريخ العقيدة اُألرثوذكسية، على حذر من االجتاهات السابقة اليت ختلط بني التعليم ا
  .واإلجتاهات غري اُألرثوذكسية اليت حاول أساتذة الالهوت من الربوتستانت فرضها على فكر القديس اثناسيوس



 ٣٥٢

اجلوانب اللغوية هنا ألننا خصصنا فصالً كامالً لذلك، وإمنا نكتفي مبا جاء يف الترمجة 
وهنا بشكل خاص نرى ما هي . العربية لألب مرقس داود حىت ال نتعب القارئ

  .؟"دين" هو املقصود بكلمة جوانب الكلمة وما
 حسب كلمات اثناسيوس - فقدان الصورة األصلية، ألنَّ اإلنسان نال -١  

  ربنا يسوع-اهللا بصالحه نصيباً ِمن صورته ) البشر(أعطاهم " عطية الصورة اإلهلية - نفسه 
ويؤكد اثناسيوس إنَّ دفع . )٤ : ١٦جتسد الكلمة ("  وخلقهم على صورته ومثاله-املسيح 

لدين كان حضور صاحب الصورة نفسه لكي جيدد خلقة اإلنسان الذي خلق مرة ا
  .)٢ : ١٤جتسد الكلمة (" إعادة ميالد النفس" أي -على صورته 

 ودفع الدين حسب شرح اثناسيوس نفسه يف الفقرة اليت وردت فيها -٢  
  :كلمة الدين هو بكلمات اثناسيوس نفسه

  .)٢ : ٩مة جتسد الكل(" ألبس اجلميع عدم الفساد"
ألنه لو مل يكن . زال عنهم فساد املوت الذي كان سائداً عليهم ِمن قبل"

 اهللا قد جاء إلينا، وحل بيننا ليضع حداً للموت، ابنالرب خمُلِّص اجلميع 
  .)٤ : ٩جتسد الكلمة (" لَكان جنس البشر قد هلك

  : الشفيع أو الوسيط، وذبيحة الصليب- ٥
  :سيح على الصليب يف كتاب جتسد الكلمةيقول اثناسيوس عن موت امل  

  .)١ : ١٠(أبطل املوت بتقدمي جسده "
  .)٥ : ١٠( "بذبيحة جسده وضع حداً حلكم املوت"
بإنسان واحـد قد ساد املوت على البشر، هلذا السبب أيضاً بطُلَ "

  .)٥ : ١٠( "املوت
نفس يأيت بالفاسد إىل عدم فساد، ويف "وجاء الرب يسوع إىل الصليب لكي   

  . أي حكم املوت)٥ : ٧(" املطالب به اجلميع الوقت أنْ يويف مطلب اآلب العادل
ولكن أثناسيوس ال يسقط يف بئر مشاكل العصر الوسيط، بل يقول بوضوح   
  :كاٍف

وإذ مل حيتمل أنْ . هلذا أشفق على جنسنا وترفق بضعفنا، ورثى لفسادنا"



 ٣٥٣

وإذ كان اجلميع ..... ليقة،يرى املوت تصري له السيادة، لئال تفىن به اخل
، فقد بذل جسده للموت عوضاً عن )١(حتت قصاص فساد املوت

  .)٤ -  ٢ : ٨("  كل هذا فعله شفقةً منه علينا)٢(اجلميع، وقدمه لآلب
، وليس لدفع "قدمه لآلب شفقة منه علينا: "وجيب هنا أن نالحظ عبارات أثناسيوس

  .، أو إلرضاء العدل اإلهليالغرامة
  لشفيع أو الوسيط هو صورة اآلب ا- ٦

 القديس اثناسيوس هذا التعبري الرسويل األصيل يف كتاب جتسد استخدم  
  :الكلمة عدة مرات نكتفي باإلشارة إىل بعضها

  .)٧ : ١٣(" صورة اهللا ربنا يسوع املسيح"
  .)٧ : ١٣(" صورة اآلب.. كلمة اهللا "
  .)١ : ٢٠ (-) ٩ : ١٣(" صورة اآلب"
  .)٢ : ١٤(" ة اآلب اآلب، صورابن"

وحول هذا املوضوع بالذات، يضع القديس اثناسيوس التعليم الرسويل السليم   
املختلف متاماً عن تعليم العصور الوسطى، أال وهو التعليم خبلق اإلنسان على صورة 
. اهللا، وهو املوضوع الغائب عن مؤلفات العصر الوسيط اليت تشرح موضوع الكفَّارة

نَّ خلق اإلنسان على صورة اهللا عند كل اآلباء هو أول مفاتيح يف حني أننا نرى أ
فمنذ . وذلك كما شرحه القديس اثناسيوس يف كتاب جتسد الكلمة. موضوع اخلالص

  :بداية عرض موضوع التجسد يضع اثناسيوس هذا األساس السليم الرسويل
  اهللا صاحلٌ، أو باحلري هو بالضرورة مصدر الصالح، "

  .. ن أنْ يبخل أو يضن بأي شيء والصاحل ال ميك

                                                           
كلمة عربية قرآنية " قصاص"ألن .٤: ٨راجع النص اليوناين، واألصح هو حكم وليس قصاص املوت يف فصل )١(

  .العقاب يف اإلسالمخاصة بفكرة الشريعة و
ال جيب أن يفهم من هذه النص أن املسيح له اد قدم جسده إرضاًء لآلب أو لكي يرضي مطالب العدل ) ٢(

 اثناسيوس أنواجلدير باالهتمام . ألن سلطان املوت انتهى على الصليب" يبطل ناموس املوت"، بل لكي اإلهلي
  ).١: ٧" (فسه كمحرقة وذبيحة خالية من كل شائبةقدم للموت ذلك اجلسد الذي أخذه لن"يقول صراحة 
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   يسوع املسيح ربنا -خلق كل األشياء ِمن العدم بكلمته 
  .. أشفق بصفٍة خاصٍة على اجلنس البشري 

  خلقهم على صورته ومثاله، وأعطاهم نصيباً حىت يف قوة كلمته، فصاروا
  يتبعون الكلمة مثل تبعية الظل للنور، وهو ما جيعلهم عاقلني

  لسعادة أبداً، وحييوا احلياة احلقيقيةوأنْ يبقوا يف ا
  .)٣ : ٣(" حياة القديسني يف الفردوس
  :ويؤكد القديس اثناسيوس هذا التعليم

ألننا عند التحدث عن ظهور املخلص بيننا، يتحتم علينا التحدث عن "
  .)٢ : ٤(" أصل البشر

   موت الرب وقيامته ردا إلينا صورة اهللا- ٧
  : تعينيقول اثناسيوس إنَّ صورة اهللا  

الشركة يف قوة الكلمة وأنْ يتبع اإلنسان، الكلمة مثل تبعية الظل "
  .)١ : ٥) (٣ : ٣(" للنور

  .)١ : ٥(" حياة منسجمة مع اهللا"
  .)٦ : ٤(" يعيش اإلنسان كاهللا"

هذه الصورة، هي شركة آدم يف طبيعة الكلمة وحصوله على قوة الكلمة،   
دان هذه الشركة، ولذلك يقول يف الفصل ، هو فقاخلطية و الدينوبالتايل يصبح 

  :العشرين
وملا كان ِمن الضروري أيضاً وفاء الدين املستحق على اجلميع، ألنَّ "

اجلميع مستحقني املوت، وهو السبب األصلي واحلقيقي الذي ِمن أجله 
قدم ذبيحة نفسه أيضاً عن .. أتى املسيح ليكون بيننا، فهو غاية جتسده 

  .)٢ : ٢٠:فصل(". هيكله للموت عوضاً عن اجلميعاجلميع، إذ سلَّم
  الفسادإبادةولذلك كان وفاء الدين، هو رد اإلنسان إىل صورة اآلب، و  
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، وهو ما سبق وشرحناه )١(ويؤكد القديس اثناسيوس هذا، يف الفصل التاسع. واملوت
سان وهذا هو ما أوضح لنا أنه عندما فقد العصر الوسيط موضوع خلق اإلن. ِمن قبل

  .على صورة اهللا، سقط يف براثن الشرح القانوين
  

  :مع الكنيسة نقول
   املسيح خملصنا

  جاء وتأمل عنا لكي بآالمه خيلصنا
  من املوت والدينونة
  ال من غضب
  اآلب

                                                           
كما . فلقد جلبت اخلطية تشوه صورة اهللا:وعالقة موت الرب بالدين هي عالقة خاصة حتتاج إىل إيضاح )١(

حسب عبارة اثناسيوس أخضعت اخلطيةُ اإلنسانَ للموت وسيادته، فجاء الرب ورفع حكم املوت مبوته وبذلك و
ألجل حياة " حسب عبارة اثناسيوس أو الدين هو رد احلياة، إيفاءولكن " لك بتقدمي هيكلهيويف الدين مبوته وذ"

مل يكن مستطاعاً ألحد آخر ان يرد البشر عن ) "٤: ٩" (زال عنهم فساد املوت"ولذلك يقول ) ٢: ٩" (اجلميع
 وضع حداً حلكم املوت بذبيحة جسده). "٣: ١٠" (يضاً من البدءأالفساد الذي بدأ غري كلمة اهللا الذي خلقهم 

 كانت اخلطية هي وإذا). ٥: ١٠" (الذي كان قائماً ضدنا، ووضع بداية جديدة للحياة برجاء القيامة من األموات
 قبل ان تكون كسراً للوصية ألن الوصية كما رأينا سابقاً اإلنسانفهي حتول يف حياة ) ٤: ١١(اون بالنعمة 

أعطاهم اهللا بصالحه "فهي حسب عبارات اثناسيوس هي عطية صالح اهللا  لكي حتفظ النعمة أما النعمة عطيتأُ
لكن البشر اذ اونوا بالنعمة تركوا اهللا " وخلقهم على صورته ومثاله -  ربنا يسوع املسيح -نصيباً من صورته 

  ).٤: ١٠" (بالكلية
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  الباب الثالث

ولقد سبق . ذلك أا تنبين على املسيح الواحد. العقيدة املسيحية وحدةٌ واحدة  
أنْ أشرنا إىل أنَّ من ميتلك فهماً صحيحاً عن الثيؤلوجيا، البد وأنْ يأِت تعبريه صحيحاً 
 عن اإليكونوميا، لذلك فإنَّ الكالم يف الثالوث القدوس، ويف العالقة بني األقانيم ال

فالتدبري أو اإليكونوميا . ينفصل عن الكالم على شخص املسيح، وعمله اخلالصي
.  أنَّ املسيح خمُلِّصنا هو أحد الثالوث القدوسباعتباريرتبط، وبالضرورة بالثيؤلوجيا 

ومن هنا، وعلى سبيل املثال فال ميكن الكالم عن آالم الرب دون أنْ تكون عقيدة 
م حاضرةٌ يف الذهن، وإالَّ جاء التعبري خارجاً عن دائرة الثالوث، والعالقة بني األقاني

إخل ال يأيت منفصالً عن ....كذلك، فالكالم الصحيح عن التجسد والصليب. اإلميان
 عن الكالم عن اآلب حمب البشر، لال ينفص االبن الكلمة، والكالم عن االبنأُلوهية 

  .ا، وهكذاوال عن عمل الروح القدس يف املعمودية واإلفخارستي
  .هذا هو منهج اُألرثوذكسية كما استلمناه من اآلباء  
ولذلك فإنَّ رحلتنا السابقة مع الكلمات واملصطلحات املشتركة بني الفكر   

 انعكاسهااُألرثوذكسي، وغري اُألرثوذكسي، كانت رحلةٌ هامةٌ جداً، سيالِحظ القارئ 
 ليست -  يف النهاية -قضية  الفصول التالية، وإنْ كانت التعلى موضوعااإلجيايب 

، وإمنا التعبري عن احملتوى الرسويل لإلميان كما )رغم ضرورا(قضية املصطلحات 
  .صاغه الالهوت الشرقي اُألرثوذكسي

 - أنْ تؤمن لنا هذه الرحلة -لقد كان الغرض األساسي ِمن رحلتنا السابقة   
وهذا هو ما . لشرح العقيدة كيف نفهم العقيدة املسيحية من خالل املنهج اآلبائي

وسوف يتضح لنا إنَّ ما قلناه ليس بدعاً عندما .  أنْ نقدمه يف الفصول التاليةاجتهدنا
 االبن الوثيق بني موت الرب باجلسد على الصليب، وأُلوهية االرتباطنرى مدى 

 الثالوث القدوس، وليس فقط أحد األقانيم؟ هو تدبريوكيف أنَّ اخلالص . الكلمة
نَّ األسرار الكنسية، وعلى األخص اإلفخارستيا، هي عطاء هذا احلب الغري وكيف أ
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 أنْ يكون ما قدمناه عن موت املسيح اجتهدنالقد . معبر عنه الذي للثالوث القدوس
على الصليب، هو التعبري األمني للمحتوى الرسويل لإلميان، كما عبر عنه الالهوت 

  .الشرقي اُألرثوذكسي أعمق تعبري
على مدى الفصول التالية سوف نناقش أثر تعليم العصر الوسيط عن موت ف  

 يف فهم أيهما يؤثر االضطراباملسيح على الصليب على عقيدة الثالوث، وكيف أنَّ 
والعالقة بني الصليب والعدل اإلهلي، كما نتعرض للعالقة بني . سلباً على اُألخرى

ذبيحة املسيح ال عالقة هلا على موت الصليب، وذبائح العهد القدمي، وكيف أنَّ 
نطالقاً ا -وِمن مث تتوفر لنا القاعدة الصحيحة اليت عبر . اإلطالق بالناموس املوسوي

وأخرياً .  الالهوت الشرقي عن فهمه العميق ملوت الرب باجلسد على الصليب-منها 
ة نعرض لعالقة كل ذلك باألسرار، وعلى األخص، اإلفخارستيا عطية احملبة احلُر

  .للثالوث القدوس
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  عتاسالفصل ال
  
  الثالوث

  وآالم الــرب
  

  الفرق بني آالم الرب للخالص، وبني آالمه كعقوبة
 إىل آالم -  وهو على الصليب - االبنيستند الذين ينادون بغضب اآلب على   

الرب، ويعتربون أنَّ معاناة اجللد والصلب وكل جراح الصليب هي الدليل الدامغ على 
فهل حقاً أننا خلُصنا ِمن املوت، وِمن اخلطية . بالم هي نتيجة لغضب اآلأن هذه اآل

  بعذاب وآالم ربنا يسوع املسيح؟
هناك فرق جوهري بني آالم الرب الطوعية اليت قبلها حبريته على أيدي البشر، 
تلك اآلالم اليت حتولت إىل خالٍص وشفاء، واصبح الصليب معها ينبوع حياٍة وشفاء 

ني آالم جاءت عن طريق اآلب نفسه عندما انتقم بغضٍب، وأشعل نار العدل وخالص، وب
  .يف ابنه

كلتا الصورتان ال يوجد بينما عالقة باملرة، فاألوىل ثابتة يف تعليم الرسل وتسليم 
واألخرى وفدت إلينا مع ثقافة وحضارة . اآلباء، ويف حياتنا النسكية وصلواتنا الليتورجية

وقد وصفها كل الذين درسوها . مراض اإلنسان وخماوفه وكراهيتهالغرب، وهي تعرب عن أ
يف العصر احلديث بأا صورة السادية، فاآلب الذي يتلذذ بتعذيب ابنه فريضى ويستريح 

  .بعد أن يصب غضبه على ابنه الوحيد ليس هو إله اإلجنيل
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إن آالم الرب الطوعية اخلالصية ليست مثل آالم التشفي اليت يصبها اآلب 
لى ابنه معاقباً إياه على خطايا مل يقترفها، فيجد بذلك املهرب أو املنفذ الذي يرضي ع

  .عدله ويريح غضبه
لكن العذاب واألمل مل خيلصا .. لقد صِلب الرب، وتألَّم وذُبح ألجلنا حقاً،  

ألنَّ العذاب مت .. اإلنسانية ال ِمن اخلطية، وال ِمن الدينونة، وال ِمن غضب اهللا املزعوم
، مل جيلده، ومل يضربه، وِمن مث مل يقتله بعد ذلك ابنهإنَّ اآلب مل يصلب . بواسطة البشر

ِمن أجل البشر، فكل هذه تصورات مرضى بالسادية عن إله ساٍد ال يغفر إالَّ بعد أنْ 
  .يتشفَّى وينال كفايته ِمن تأمل عذاب الضحية

لقُدس قصداً آخراً،  والروح اواالبنوما أعظم الفرق بني أنْ يكون لآلب   
 قرار اإلرادة، فقد اختلف القصد، اختلففإذا . وهدفاً آخراً غري قصد الرومان واليهود

 اليت "حسداً"، وهي ذات الكلمة )١٨ : ٢٧مت (  ”أسلموه حسداً“قيل إنَّ اليهود 
ولذلك ال ميكن أنْ تلتقي ، "دخل املوت إىل العامل حبسد إبليس"ستخِدمت للشيطان ا

تصنع هذه اإلرادات إرادة واحدة  ال. اهللا مع إرادة الشيطان وإرادة األشرارإرادة 
تسعى هلدف واحد، وإىل ذات القصد، وإمنا إرادة اهللا هي إرادة خمتلفة هلدف خمتلف، 

  .وقصد خمتلف هو خالص اإلنسانية

  تناقض يكشف عن تداعي تعليم غري مسيحي
  :تأمل معي أيها القارئ العزيز  

 كعقوبة، وصار هذا األمل هو أحد مسات باألملباملوت وطية لقد جاءت اخل
 أحد ليست فقطاخلطية و. )٢٤-١٧ : ٣( حسب نص سفر التكوين اخلطية نفسها

فإذا كانت اخلطية قد جاءت  .هي املصدر األول واألخري للموتبل مصادر األمل، 
مبعىن !  للمغفرة؟باألمل واملوت كعقوبة، فهل ميكن أن يصبح أمل العقوبة هو ذاته مصدراً

  !إذا كان الرب قد تأمل بعقوبات اخلطية فكيف صار أمل العقاب مصدراً للخالص؟
جيب أن ننتبه بكل شدة إىل أن الرب مل يتأمل على يدي اآلب، ولكنه تأمل على 
أيدي البشر، وهذا ثابت من كل ما قيل عن صلب الرب يف األناجيل األربعة، فهذه 



 ٣٦٠

 الرب يسوع، ومل تضع هذه الشهادة اآلب ضمن معذيب هي شهادة التاريخ آلالم
  .الرب

واملفارقة العجيبة حقاً أن يقال إن األمل كعقوبة جاء باملغفرة، فهذه النتيجة ال 
تتفق أبداً مع التعليم بأن اآلب صب غضبه على االبن وتأمل االبن مما فعله اآلب ونال 

 ألن العدل إذا نال حقه -ماً مسيحياً العدل الثمن، ففضالً عن إن هذا التعليم ليس تعلي
  . فهو ينفي متاماً وجود هذه املغفرة املزعومة-يف القصاص كامالً وتاماً 

 أن يصري هو ذاته سبباً للفداء، بل ،ال ميكن لألمل الذي هو مثرة للخطيةإذن   
  .السادية هنا ختتفي احملبة اإلهلية بل تداس حتت أقدام ،الفداء نفسهو

  : املقدسة يف أُسبوع البصخةتنانيسكلذا تقول   
  "املسيح خملصنا جاء وتأمل لكي بآالمه خيلصنا"

  :ومرد هذه العبارة الثمينة  
  ".؛ ألنه صنع معنا رمحةً كعظيم رمحتهامسهفلنمجده ونرفع "

ونكتفي بشرح هذه الكلمات من عظة القديس أثناسيوس اليت تقرأ يف الساعة   
  :الثالثة من يوم اجلمعة

ملا أهلكنا أنفسنا باخلطية جاء .....سيح جاء بذاته، وحملبته مات عناإن امل"
ألنه مل .  ألنه قد جاء إلينا كطبيب معلناً لنا ذاته؛وتأمل عنا وأحيانا مبحبته

ذا مل يشفنا فقط حنن املرضى، بل أقامنا . كمرضى، بل كموتى يأِت لنا
هلذا مات املسيح . حنن األموات الذين ابتلعنا املوت، ففكنا من رباطاته

الرب عنا لكي حنيا معه إىل األبد، ألنه إن مل يكن الرب قد شارك 
ام دالبشرية آالمها، فكيف خيلص اإلنسان، ألن املوت سقط حتت أق

واجلحيم مع قواته رجع إىل اخللف . املسيح وازم وهو مسيب مضطرب
يها أخرجوا من وثاقكم أ: ملا مسع صوت الرب ينادي األنفس قائالً

اجلالسون يف الظلمة وظالل املوت، أخرجوا من وثاقكم أنا أبشركم 
  "باحلياة؛ ألين أنا هو املسيح ابن اهللا األبدي

هكذا يسلم لنا القديس أثناسيوس آالم الرب، لقد تأمل بينما كان يبيد املوت،   
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لقد جاءت آالم الرب من . وفك األسرى من سلطان اجلحيم، وازم اجلحيم أمامه
شر بكل ما يف البشر من عداوة وبغضة، ومن الشيطان العدو الذي وصفه الرب بأنه الب
أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن "عندما قال لليهود " قاتل"

مىت تكلم .ذاك كان قتاال للناس من البدء ومل يثبت يف احلق ألنه ليس فيه حق.تعملوا
، ولكنه هنا ازم إىل )٤٤ : ٨يو (" أبو الكذاببالكذب فإمنا يتكلم مما له ألنه كذاب و

ولذلك يقول الرسول إن الرب جاء لكي يعتق الذين كانوا كل أيام . األبد يف الصليب
حيام حتت عبودية اخلوف من املوت، وباملوت يبيد الذي له سلطان املوت أي إبليس 

ه، فهذا حتالف ، ومل يكن اآلب حليفاً للشيطان فيشعل النار يف ابن)١٤ : ٢عب (
  :مستحيل، ولذلك نقول مع كنيستنا األرثوذكسية نقول

  "املسيح خملصنا جاء وتأمل لكي خيلصنا بآالمه"

   الطوعية اخلالصيةحقيقة آالم الرب
ألن الضعف ليس من طبعه، وقَِبل أن ميوت واملوت غريب األمل الرب قَِبل لقد 

هو أحد صفاته، وهو ما تذكره صلواتنا تأمل الرب ألن اد . عليه متاماً؛ ألنه احلياة
، ولكنه يقف مهاناً حمكوماً عليه باملوت ".....لك القوة واد"طوال أُسبوع اآلالم 

  .بواسطة البشر وهو الديان الذي حيكم ويدين كل اخلليقة
تأمل الرب ألن حمبته جرحت جرحاً أليماً قبل أنْ جيرح جسده بالسياط   

  .طرس، وخانه يهوذا، وهرب مرقس عرياناً يف البستانواملسامري، فقد أنكره ب
  .كانت حمبته تقابل باجلحود  
  .قداسته تواجه أفظع ما يف اإلنسان، وهو الشر  
خلَّص "و "  عن صليبكأنزل: "قوته وضعت حتت مقاييس القوة الشريرة  
  ."وهو ال يقدر أن خيلِّص نفسه"اام بشع و "آخرين

  . والضحك والتمثيل بهؤنا، صار مناسبةً للهزتواضعه وقبوله حالتنا وموت  
  ".تنبأ من الذي ضربك؟ "ؤقدرته على معرفة كل ما حيدث، صارت هز  
  .ولكن جاءت آالم الرب شفاًء وحياةً لنا  
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  .حتول الصليب إىل قوة احتمال وصرب وِهبت للشهداء  
  .أعلنت احملبة اجلرحية روحاً وجسداً، الغفران ااين  
 الالهوت املوت لكي ال نعاين عذاب املوت، بل لكي يتحول أبادت قوة  

 يا: "ولذلك تضع الكنيسة قطع الساعة السادسة والتاسعة. املوت إىل خادٍم للخالص
كمحوٍر يعلن اخلالص يف أُرثوذكسية " من ذاق املوت باجلسد يا"و " من يف اليوم السادس

  .تامٍة ظاهرة
للقديس كريلس الكبري، " أومونوجنيس"ن وينسب تقليد الكنيسة اليونانية حل  

 يوستينوس، إالَّ أن هذا اللحن بالذات نراه يف كل كتب لإلمرباطوروالبعض يعتقد أنه 
ويعلن هذا .  واليونانية وسائر الكنائس البيزنطيةةواألرمينيالبصخة القبطية والسريانية 

  :اللحن يف وقار جوهر اُألرثوذكسية
  اهللا الذي ال ميوتأيها الوحيد اجلنس وكلمة "

  والقابل كل شئ ألجل خالصنا
  باملوت داس املوت، وأنت أحد الثالوث القدوس

  قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة
  قدوس الذي ال ميوت الذي صلب ألجلنا وصرب على موت الصليب

  "وقبله يف جسده، وهو أزيل غري مائٍت
لب هذه الكلمات اليت خيتم ا الكاهن وأخرياً جيب أنْ يبقى يف يقظة الق  

  :صلوات البصخة
يسوع املسيح إهلنا احلقيقي الذي قبل اآلالم بإرادته وصلب على "

  .....".الصليب ألجلنا يباركنا بكل بركٍة روحية
فالقلب اليقظ يعترف باآلالم الطوعية، ويرى يف اإلله احلقيقي ليس ضحية   

  .كنا مبوته ويعطي لنا حياته لكي نقوم فيهغضب اآلب، بل الذي صِلب لكي يبار
يقول أنَّ  فإذا كان األمر كذلك، فإن نتائج الفكر الشائع عندنا اليوم الذي  
ودفع مثَن ..  الوحيد صار خطيةً، بل وخاطئٌ وقف أمام اآلب نائباً عن البشرية االبن

تورجي عموماً  الليسال تتوافق على اإلطالق مع هذه الصلوات، وال مع احل..  اخلطية 
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  :وتأمل معي نتائج هذا التعليم.. 
 يف قبول األمل واحتماله من أجل اخلالص،  ينفي هذا التعليم دور احملبة:أوالً  

أي ينفي الصليب نفسه، أي شريعة البذل يف مواجهة اجلحود؛ ألن هذا التعليم حول 
مته يتمحور حول الصليب إىل جماٍل للتشفي والغضب، بينما تعليم العهد اجلديد بر

ألن ذلك ) ٧ - ١ : ١٣كور ١(احتمال احملبة وصرب احملبة وقوة احملبة، السيما يف 
يؤكد لنا أن القديسني والشهداء الذين تأملوا وصربوا وغفروا كانوا أعظم من اآلب، 
  .آب االبن املعلق على الصليب الذي ال يغفر، والذي إذا نال حقه انعدمت املغفرة متاماً

ولو كان اخلالص من اخلطية بعقوبة األمل، وليس بقبول األمل طوعياً  :ثانياً  
كجزٍء جوهرٍي يف احملبة، وكركٍن من شريعة الصرب والبذل، تعني علينا أن نقول إن 

  .الذين تأملوا كثرياً إمنا خيلصون كثرياً، والذين مل يتأملوا هم بال رجاء يف اخلالص
 هو رب املوت الذي ذَبح املوت، -  على الصليب-مل يكن املسيح  :ثالثاً

 بينما هو الذي ،وأباد الفساد بقوته، بل املغلوب الذي ذحبه املوت وقضى على حياته
، ورد له احلياة قبل أنْ يصلب على الصليب، ومارس سلطان اهلاويةأحضر لعازر ِمن 

  .املغفرة قبل أنْ ميوت، ألنه رب احلياة
وقف احلياة يف أجسادهم، ويدب فيهم الفساد،  ميوت اخلطاة عندما تت:رابعاً  

وال رأى "لكن جسد الرب مل ير فساداً حسب البشارة اليت أُذيعت يوم العنصرة 
 فكيف ميكن أنْ نقول إنَّ الرب مات موت اخلطاة، أو )٢٧ : ٢أع ( "ًجسده فسادا

ه موت آدم؟  لقد مات موت اخلالص، وهذا خيتلف متاماً عن موت آدم وغريه، ألن
  .موت من هو بالطبيعة احلياة، وموت من غَلَب الفساد

هكذا تأمل الرب لكي حيول األمل إىل انتصار، ولو كان اآلب هو مصدر األمل،   
وكان احتمال الغضب وسطوة العدل هي حقيقة آالم الرب يسوع، لقلنا بكل وضوٍح 

ليب ميزان العدل وبال تردد إن الصليب مل يعد ينبوع الشفاء واخلالص، بل صار الص
  .وعالمة االنتقام والويل ملن يقبله ألنه سوف يعامل كما عامل اآلب ابنه الوحيد

 إننا ال نستطيع أنْ نشرح املعمودية املقدسة، فحسب كلمات رسول :أخرياً  
فكيف . نصلب، منوت، ندفن، نقوم مع املسيح: ، حنن) وما بعده١ : ٦رومية (املسيح يف 
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مع أنَّ الثمن قد دفع كامالً؟ وملاذا جنوز بشكل سري مع املسيح يف حيدث هذا لنا 
 احملبة مبن هو احلياة، وألنَّ الصليب هو أساس احتاد ألنَّ اخلالص هو إالَّ.،موته وقيامته

 يف الربية، صار إسرائيلحياتنا وصخرة اخلالص اليت ِمنها نشرب ماء احلياة مثل شعب 
حلم ودم كل مسيحي جاز سر املعمودية، وعرب األردن، الصليب مغروساً يف قلب ويف 

 مع املسيح لكي حييا جديداً، حياة جديدة يتغذى فيها بالسر االنصهارودخل بوتقة 
  .ايد

  ماذا تعين دموع األنبا أرسانيوس؟
لقد نال عطية الدموع، وظل .. تطالعنا هذه الشخصية الفذة يف حياة الكنيسة   

كان يعرف حمبة اهللا، وكان يعرف شقاء وفساد الطبع . .يبكي حىت ساعة الرحيل 
  .ويا ليت كل واحد ِمنا يبكي مثله. البشري، وِمن خالل التالمس مع احملبة ظل يبكي

أال تصبح هذه .. فلماذا البكاء إذن؟.. إنْ كان الرب قد دفع الثمن كامالً   
 األمر هيناً، ولكن لو كان للخطية مثَن لكان. الدموع بال سبب أو قيمة أو فائدة؟

ولذلك علينا أنْ نبكي ... اخلطية هي جرح كبري يف كيان اإلنسان، يف قلبه ويف فكره 
 بصليب ربنا يسوع، ينبوع الشفاء، لكي تسري فينا قوة نعمة باالحتادحىت ننال الشفاء 
  .الروح القدس

  :تقسيم
ثة على مدى هذا الفصل، ويف ثالثة مباحث، نطرح على بساط البحث ثال  
نتناول يف املبحث األول العالقة بني اهللا اآلب، وموت الرب على الصليب . موضوعات

كما . طبقاً لشهادة األسفار املقدسة، وحسب شرح اآلباء لنصوص هذه األسفار
نعرض يف املبحث الثاين للعالقة بني موت املسيح على الصليب، ومطالب الناموس، 

ويف مبحث .  اهلرطقة النسطوريةتعليمح هو بذاته وكيف أنَّ تطبيق الناموس على املسي
  .ثالٍث وأخري نعرض للنظرة الصحيحة لدم املسيح يف صلوات الكنيسة
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  املبحث األول
  

  اهللا اآلب
  وموت ربنا يسوع املسيح على الصليب

  حسب شهادة األسفار املقدسة
  

  :ة من تعليم معاصرحمل
كبار اإلكلريوس ، يشرح أحد يف معرض حديثه عن العالقة بني أقانيم الثالوث  

  :عمل الثالوث يف الصلب، فيقولاألرثوذكس احملدثني األقباط من 
لكن بالنسبة للسيد املسيح، كان هو الكاهن، وهو الذبيحة يف آن "....
س، وقدم الذبيحة بالروح القُدس، دفمارس كهنوته بالروح القُ..واحد

م نفسه مبعين هو الكاهن عشان كده بيقول بروح أزيل قدم نفسه هللا، قد
انه على .....يبقي على الصليب كده مشهد عجيب جداً.....وهو الذبيحة

 رافع ايديه كده بيصلي كرئيس كهنة وجسمه بيرتف دم، االبنالصليب، 
 قصدي ِمن أنامنظر لطيف، موش لطيف إن اليهود عملوا فيه كده، أل، 

 أهوه ذبيحة، ورافع ايديه ناحية الرؤية الالهوتية للموضوع، انه بيرتف دم،
وواقف على رجليه، ألنَّ املسمار شابك يف رجليه األتنني، وهو أيه، متكي 

سه، واالَّ ما يقدرش يتنفس ملا يتعلق ِمن على املسمار عشان يقدر ياخد نفَ
ايديه، فواقف، واقف فعالً على املسمار وشايل نفسه لفوق كده وفاتح 

سها رئيس الكهنة، او رئيس الكهنة هو ايديه وبيصلى، يبقى ذبيحة هي نف
نفسه، أحسن، ذبيحة، وبعدين اآلب يف السما سر بأن يسحقه باحلزن، 
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جعل نفسه ذبيحة إمث، بيتنسم وقت املساء على اجللجثة رائحة رضى 
وسرور، وبعدين النار اللى كانت بتتولع حتت كل الذبائح، احلطب، اللى 

، اخلشب، والذبيحة أهى هو الصليب، طب احلطب اللى هو الصليب
متعلقة على اخلشب، طب فني النار اللى بتصعد الذبيحة عشان تطلع رائحة 

املَنظر ده . الشي، رحية اللحمة املشوية، فني النار هنا؟ هو الروح القُدس
س لآلب، آدي الثالوث، موش دبقى، هو ان اإلبن بيقدم نفسه بالروح الق

األتنني التانيني أبداً، بس كل واحد دور، ممكن واحد يشتغل منفصل عن 
مش آخد دور، انا  والسبب يف كده أيه؟ السبب يف كده إن لو كل واحد

هاتلخبط، لو اإلبن قدم نفسه لنفسه موش هافهم حاجة، الزم واحد ياخد 
دور إن هو غضبان بسبب خطايا البشر، وعايز يتراضى، والتاين ياخد دور 

  ....... ". قدمت نفسي فداًء عنهمأنا إنه بيقوله معلش ساحمهم،
وحنن ال نستطيع أنْ نترك هذا الكالم مير دون التعليق عليه؛ ألن هذا الشرح   

  :ليس إالَّ خياالً جاحماً ال ميت للمسيحية بصلة، وذلك ألنه
أنَّ العهد القدمي ال يشرح العهد اجلديد؛ ألن الظالل ال املتكلم  ال يعرف :أوالً  
  .تفسر النور
 إنَّ هذا الشرح غريب عن لُغة األسفار، وكلمات الوحي، ألن اآلب مل :ثانياً  

  "!!!.رحية اللحمة املشوية"يكن يف أي وقت يسر بـ 
 صالةً أريوسية لالبن إنَّ هذا الشرح يهدم عقيدة الثالوث، ألنه ينسب :ثالثاً  

 لآلب، وال  املساويباالبن، وهو توسلٌ ال يليق "معلهش ساحمهم: "اجلوهر واللفظ
  .)١(اليت ال تليق مبقام الرب" معلهش"وجود له أو ملا يشبهه يف األسفار، ال سيما كلمة 

 يعمل كل أُقنوم بإرادٍة واحدة هي إرادة الثالوث القدوس، بينما هذا :رابعاً  
  .التعليم يفصل وحدة جوهر الثالوث

                                                           
هي عبارة العزة واجلالل وسلطان من هو مساٍو لآلب يف اجلوهر، أما .." يا أبتاه اغفر هلم"لكن عبارة الرب) 1(

 الروحية من خالل عالقاتنا االجتماعية اليت ، فهي عبارة االنكسار والتوسل الذي يتسلل إىل حياتنا"معلهش"كلمة 
  .يسود فيها العنف والقسوة والتشفي والتسلط باعتبارها أهم دعامات التربية يف بعض األسر
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بالروح القدس بالروح القدس ألنه مسح على الصليب  ذاته االبن قدم :خامساً  
 عيفيما كان معلقاً على الصليب أيضاً" املسيح"يف املعمودية يف األردن، ولذلك د ،

  .وهو ال يزال يقدم لنا ذاته بالروح القدس يف اإلفخارستيا
 إنَّ تفسري أحداث اخلالص يف العهد اجلديد، ال سيما موت الرب :سادساً  

وسوية ونظام الذبائح ينطوي على على عود الصليب، بإخضاعها لطقوس الشريعة امل
خطورٍة تؤدي إىل إنكاٍر صارٍخ للعطايا والنعم اإلهلية اليت مل توهب كثمرة من مثرات 

  .حفظ الناموس، بل أُعطيت كل النعم حسب جود اهللا وصالحه
 أما حتول الروح القدس إىل نار لكي حترق الذبيحة، فهو خطأ عقيدي :سابعاً  

وظهر يف . دس ظهر يف شكل محامة، دون أنْ يتحول إىل محامةظاهر، ألن الروح الق
وفضالً عن ذلك، فلكي حيترق . شكل ألسنة نارية دون أنْ يتحول إىل ألسنة نارية

ناسوت الرب، وهو جسد بشري مثل أجسادنا يف نار الروح القدس جيب أنْ يتحول 
 طبيعة الهوت الروح الروح القدس إىل نار مادية حترق اجلسد، وهو ما يعين حتوالً يف

  .القدس
 أما اجلدير بالذكر والذي ينطوي حتته كل ما سبق، هو أنَّ األناجيل :ثامناً  

األربعة اليت دونت صلبوت الرب مل تذكر ما ذكره هذا املعلم، فكيف مسح لنفسه 
بتدوين إجنيل خامس مزيف ال أساس له يف التاريخ، وال يف تقليد الكنيسة، وهو األمر 

  .ي يدمر اُألرثوذكسيةالذ

  تقسيم
سيدي القارئ أينما كنت، ومهما كنت، إنَّ مسئوليتك األوىل هي أنْ تقرأ   

فليس كل ما يقال ِمن وعظ، وما يكتب ِمن كُتب .. الكتاب املقدس بكل دقة ممكنة 
له عالقة باملسيحية، أو بكلمة اهللا، لذلك ندعوك إىل أنْ تقرأ بكل بعناية وكل دقة ما 

  .، وهو على الصليبباالبنه كلمة اهللا عن موقف وعالقة اآلب تذكر
ال حتشر فكرك الشخصي يف كلمة اهللا، وال تفرض على كلمة اهللا ما هو غري   

بل حاول أنْ جتعل كلمة اهللا .. مكتوب، وال هو غري ظاهر يف كلمات الوحي املُقدس 
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  .انتقرأ فكرك، وتفرض على فكرك ما سلَّمه اآلباء الرسل من إمي
خصصنا األول : ويف ضوء ما تقدم، تنقسم دراستنا يف هذا املبحث إىل فرعني  

 االبنمنهما لشهادة نصوص الكتاب املقدس لعالقة احملبة اُألقنومية واملساواة بني 
الرب احمليي على وت مببالتجسد، وهي أساس إمياننا واآلب، وكيف أن هذه العالقة 

 على بعض النصوص عند القديس يوحنا الرسول وسوف نقصر دراستنا أوالً. الصليب
وثانياً نعرض لشهادة القديس بولس الرسول . وشرح القديس كريلس هلذه النصوص

عن أن الشريعة اليهودية ليس هلا أي دور يف موت املسيح الصليب وبالتايل ليس هناك 
  .جمال لتطبيق طقوس تقدمي ذبائح الناموس على ذبيحة الصليب

لثاين فقد خصصناه ملناقشة موضوع على قدر كبري من األمهية، أما الفرع ا  
وهو عالقة اخلطية باملوت، وكيف أنَّ اخلطية هي اليت أدخلت املوت إىل العامل، 
وبالتايل أصبح املوت هو أساس خطية كل الذين مل خيطئوا على مثال خطية آدم، ومن 

 إنَّ اهللا - إنْ خطأً أو صواباً  - مث نغتنم هذه الفرصة الثمينة لنقطع قول كل من يظن 
وكعادتنا اليت ال منل منها، سوف نناقش كل ذلك من خالل . هو من خلق املوت

نصوص اآلباء يف الشرق، وذلك حىت نضع أمام القارئ العزيز التعليم اُألرثوذكسي 
  .الشرقي الصحيح
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  الفرع األول
  

  حمبة اآلب وموت املسيح
  يف الكتاب املقدس

  

   إجنيل يوحنا عن حمبة اآلبشهادة: أوالً
 ِمن التفصيل حديث الرب مع معلِّم إسرائيل ءبشييتناول إجنيل معلِّمنا يوحنا   

نيقودميوس الذي ال يعرف شيئاً عن معىن الفداء، حيث يشرح له الرب الفداَء 
كما رفع موسى ": واخلالص ِمن خالل حادثة خالص بين إسرائيل ِمن احليات، فيقول

 اإلنسان لكي ال يهلك كل من يؤِمن به، بل ابنهكذا ينبغي أنْ يرفع . لربيةاحلية يف ا
فهل تقول الكلمات املُقدسة إنَّ الرب واإلله . )١٥ - ١٤ : ٣يو( "تكون له احلياة األبدية

 كما رفع موسى احلية؟ أليست االبناآلب ضابط الكل هو الذي سوف يرفع 
سوف يرفعون الرب على الصليب هم أوالد الكلمات ظاهرة، وهي تؤكد أنَّ الذين 

أليس هو بيالطس الذي .. وتالميذ موسى حسب شهادة التاريخ واألناجيل األربعة 
 األخري يف قداسات كنيستنا؟  هل تذكر االعترافنذكره يف قانون اإلميان، وصالة 

  .؟ وطبعاً اجلواب بالنفياالبنهذه الكلمات إنَّ اآلب صب غضبه على 
 الوحيد لكي ال ابنهألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل : "منا يوحنايقول معلِّ  

 إىل العامل ابنهاة األبدية، ألنه مل يرسل اهللا ـيهلك كل من يؤِمن به، بل تكون له احلي
هل يعقل إذن أنْ حيب اآلب . )١٧-١٦ : ٣يوحنا ("ليدين العامل، بل ليخلِّص العامل به

 بل ويغضب عليه عند الصليب؟ هل هذا وارد يف هذه الكلمات ،االبنالعامل، ويكره 
  املقدسة؟



 ٣٧٠

  )١٦ : ٣يوحنا ( شرح القديس كريلس للنص املشهور عن حمبة اآلب يف - ١
، فما هو " الوحيدابنههكذا أحب اهللا العامل حىت بذل : "يقول القديس يوحنا  

  :يقول القديس كريلس. املعىن اُألرثوذكسي للبذل
 هو اهللا بالطبيعة، ألنه االبني يف أنْ يعِلن لنا صراحةً، أنَّ يرغب اإلجنيل"

وبكل يقني، هو إله أيضاً الذي ال ينال . حقاً جاء ِمن عند اهللا اآلب
 مثلنا حنن البشر، بل كرامته اإلهلية حسب إليهكرامةً ِمن اخلارج تضاف 

ئقة ويقول الرب بكل حكمة ومهارة فا. حق طبيعته اليت نؤِمن حنن ا
 يف حمبة اهللا اآلب، هذه الكلمات لكي يخِجل Joinedبعد أنْ مجعنا 

 لإلميان، استعدادألنَّ نيقودميوس مل يكن لديه .. نيقودميوس غري املؤِمن 
قد ) أي املسيح(، يقول، إنه هو )تعلِّيم نيقودميوس(وباإلضافة إىل .. 

أنْ يسمع هذه وعلى عدو املسيح ..  ِمن أجل حياة العامل givenأُعطي 
ولكي تظهر .. الكلمات مرةً ثانيةً، لكي يدِرك عظمة حمبة اهللا اآلب 

 لنا، فعلى اهلرطوقي أنْ يؤِمن Preservedعظمة حمبة اهللا اآلب، وتبقى 
، االبن، وإنه ليس وأحداً ِمن املخلوقات، وأنا أعين بكلمة االبنبأنه 
ه، مع اآلب الذي  الذي ِمن ذات جوهر اآلب، أي الواحد معاالبن

ولكن إذا كانت كلمات تعليمك تقول، إن . ولده، والذي هو حقاً اإلله
 ليس له ذات جوهر اآلب، فإن هذه الكلمات تعين شيئاً واحداً، االبن

 وال هو اإلله، وهنا تزول الدهشة االبن ليس هو االبنوهو أنَّ 
 قدم، أو آلبا مبحبة اهللا اآلب، بل وتنتهي إىل ال شيء، ألنَّ واإلعجاب

، ويصبح عبثاً حتذير بولس ابنهبذل خملوقاً مثل سائر املخلوقات، وليس 
لنا يف كلماته؛ من خالف ناموس موسى، فعلى شاهدين أو ثالثة شهود 

فكم عقاباً أشر تظنون أنه حيسب مستحقاً من داس . ميوت بدون رأفة
" وازدرى بروح النعمةابن اهللا، وحِسب دم العهد الذي قُدس به دنساً، 

أما احلقيقة الساطعة، فهي عظمة حمبة اهللا  .. )٢٩ - ٢٨ : ١١عب (
اآلب اليت تسمو على حمبة كل الطبائع املخلوقة ألنه بذل ألجل حياة 
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شرح إجنيل يوحنا ( "who is of Himself الذي هو ِمنه الوحيد ابنهالعامل، 
  .)١٧٥- ١٧٤ الفصل األول ص ، الثاين الكتاب، الد األولاإلجنليزيةالترمجة 

  :يقدم لنا القديس كريلس اجلوهرة الثمينة لألرثوذكسية  
  .املسيح أُعطي من أجل حياة العامل* 
الوحيد الذي حمبة اهللا اآلب اليت تسمو على حمبة كل الطبائع املخلوقة ألنه بذل ابنه * 

  ألجل حياة العامل هو منه 
، وحتُوله االبنآلب وعدله وناره اليت حترق هل يذكر القديس كريلس غضب اف

، وبالتايل بوحدة واالبنإىل رماٍد؟ أم يتمسك القديس كريلس بوحدة جوهر اآلب 
ألنَّ وحدة احملبة اإلهلية هي ذات وحدة . صب بالعطب ساعة الفداءاحملبة اإلهلية اليت ال ت

 الثالوث هو إله واحد،  بأنَّاالعترافاجلوهر اإلهلي، ووحدة اجلوهر اإلهلي هي ذات 
  .حمبةٌ واحدة، وجوهر واحد

 االبن والتعذيب والغضب الذي حيول حمبة اآلب، وجيعلها غري حمبة االنتقامأين   
، وجعل حمبة لالبنوهل كان الغضب ِمن جانب اآلب، هو الذي غير حمبة اآلب ... 

وال وجد يف فمه "طئ  القدوس الذي بال شر الذي مل خيُاالبنالعامل أعظم وأفضل ِمن 
ل العامل اخلاطئ على "ِغشالوحيد؟ أم أنَّ احملبة اإلهلية ابنه، وبالتايل يكون اآلب قد فَض 

  ظلت كما هي بدون انقسام؟
تأمل أيها القارئ، كيف استطاعت اخلطية أنْ تفصل حمبة اهللا الثالوث، وجتعل   

متاماً مثل الزوج الذي . ب؟ الثمن، يهدأ غضب اآلاالبناآلب غاضباً، وعندما يدفع 
عوضاً عن " العلقة" الكبري لكي يأخذ االبنيثور، ويضرب األوالد، فتقف اُألم، أو 

أو صورة أُخرى للرئيس ..  تسقَط على اهللا اجتماعيصورة سلوك .. األوالد 
عوضاً " العلقة"الغاضب، يصب جام غضبه، أو اُألسقف جيرد راهباً، أو كاهناً يأخذ 

اُألسقف ألنه أفرغ شحنة غضبه، ورمى ثقل  خر ، فريتاح الرئيس، أوعن شخص آ
أليس هذا حتولٌ .. أليست هذه هي الوثنية اجلديدة؟ . الغضب، ومت فداء ذلك الغاضب

وماذا تكون هذه الوثنية ..  وسقوط اجلنس البشري احنطاطلصورة اهللا إىل صورة 
 وتعطي شرعية إهلية للعقوبة كطريق ،واالنتقاماجلديدة اليت تعطي قداسةً للغضب، 
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 "حولت يل العقوبة خالصاً"للخالص، مع أنَّ اخلالص هو أصالً خالص ِمن العقوبة 
  .)القداس الغريغوري(

 ٣يوحنا ("  إىل العامل لكي يدين به العامل، بل ليخلِّص به العاملابنهمل يرسل اهللا "  
:  الذي نقل كلمات الرب أنْ يقول هل كان جيب على الرب، أو على اإلجنيلي)١٧: 
 إىل العامل لكي يدين به العامل، بل ليخلص به العامل ألنَّ الدينونة قد ابنهمل يرسل اهللا "

؟ إنَّ هذا " أُدين كخاطئاالبن، ألنَّ االبن دينونة العامل إىل وانتقلت، االبنوِضعت على 
  .الكالم مل يكتب، بل كُِتب عكسه متاماً

  )١٧ : ٣(س كريلس عمود الدين لنص يوحنا  شرح القدي- ٢
  :يقول القديس كريلس  

 اهللا اآلب، ومل يفَضل أنْ يتركنا دون كلمة ابنعالنيةً دعى نفسه "
ولذلك يقول لنا إنه مل ... شهادة، بل أنْ يؤكد لنا برهان مساواته لآلب

 )حرفياً الذي توسع يف شرح الناموس(يرسل مثل موسى واضع الناموس 
ي يدين العامل بواسطة الناموس ويضع الوصايا اليت حتكم على اخلطايا، لك

ومل آت لكي أقوم خبدمة العبيد، بل لكي أخدم خدمة احملبة اليت تليق 
 الوارث، فأنا أنقل الناموس االبنأنا أُحرر األسرى، وألنين . بالسيد

 ِمن اخلطية كل  إىل نعمٍة تربِِّر، أنا أُحرراخلطاةاليت حتكم على ) الشريعة(
 جئت لكي )٢٢ : ٥ أمثالراجع (الذين ربطتهم اخلطية حببال التعدي 
وما قاله هو احلق ألنَّ موسى . أُخلِّص العامل، وليس لكي أُدين العامل

 وكإله، أُحرر كابنكخادٍم، خدم الناموس الذي حيكم ويدين، ولكن أنا 
وأشفي ضعف ومرض العامل كله ِمن لعنة الناموس مبحبة فائقة للبشرية، 

  .)١٧٥املرجع السابق ص (" العامل
 فإذا )١٩ : ٣يوحنا (" إنَّ النور قد جاء إىل العامل"وحقاً يقول الرب بعد ذلك   

كان الرب قد جاء إىل العامل كنوٍر، فكيف يتفق ذلك مع كالم من يقولون إنه جاء 
 املصلوب ابنهز مقام  إله ال يعرف الرمحة، وال مييوانتقاملكي حيمل ظلمة، وغضب، 

  . بذلك، إىل ظُلمٍة،إذ صار خاطئاً؟االبنأال يتحول .على الصليب؟
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 لن باالبنالذي ال يؤِمن .. ، وقد دفع كل شيء إىل يده االبناآلب حيب "  
.  ماذا نقول عن هذه الكلمات)٣٦- ٣٥ : ٣يوحنا (" يرى حياة، بل ميكث عليه غضب اهللا

آلب، وبالتايل فبعد أنْ دفع مثَن خطايا البشرية، مل يعد  غضب ااحتملفإما أنَّ الرب 
وهذا هو منطق القانون الوضعي والقانون .. لغضب اآلب على غري املؤمنني جمال 

التجاري، وإما أننا وصلنا إىل احلد الذي نقول فيه إن الرب مات عن املؤمنني فقط، 
  .)١(ية نفسها وهو أحد بدع الربوتستانتية اليت تنكرها الربوتستانت

بل . االبنمل نر يف العهد اجلديد كله عبارة واحد تقول إنَّ اآلب غَِضب على   
، وهو على الصليب مصلوباً، وألنه حيبه فقد دفع إليه كل شيء قبل "االبناآلب حيب "

  .خلق العامل
  )٣٦ - ٣٥ : ٣يوحنا " (االبناآلب حيب " شرح القديس كريلس لنص- ٣

  :يقول القديس كريلس  
 ذات الكرامة اليت االبنحنن ال حنُِزن اهللا اآلب عندما خنلع على "  

نقدمها لآلب الذي وِلد ِمنه، ولن نتعدى وخنُطئ إذا وضعنا، وكللنا 
 الذي ِمن جوهره، والوارث لكل االبنبأكاليل اد الالئق باهللا اآلب، 

ر عندما ، بل سوف يسابنهخريات وصالح اآلب، ألنَّ اهللا اآلب حيب 
وال جيب أنْ يفترض أحد أنَّ اآلب . ، وحيزن إذا حدث العكسابنهمنجد 

، الوارث لكل جمد الهوته، وراثة اد فقط، بل قد دفع كل ابنهأعطى 
شئ إىل يديه، أي إنَّ كل ما هو صاحل يف اآلب، وِضع حتت سلطان وقوة 

 يقول اهللا لواحد ، مثلما"اليد" تدعى حسب لغة األسفار بـ اليت، االبن
 وهنا )١٣ : ٤٦ أشعياء(" يدي اليمىن بسطت السموات"ِمن األنبياء 
 له يف ذاته كل االبنولكن .  كلمة اليد بدالً ِمن كلمة القوةاستخدام

  .)١٩٥ ص ٤املرجع السابق فصل (.." صفات اآلب 

                                                           
 الكفارة احملدودة، وهي بدعة تؤكد أن املسيح باسمتفرعت هذه البدعة عن مذهب يوحنا كالفن، وهي تعرف ) ١(

راجع البحث التارخيي والالهويت الذي نشره -.ت من أجل العامل كلهمات من أجل املختارين فقط، ومل مي 
James Torrance :  أستاذ التاريخ والالهوت يف جامعة أدنربة بريطانيا بعنوان .“The Atonement, 1970 
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  حسب شرح القديس كريلس" غضب اهللا "- ٤
وت، وهو هنا يقاِرن بني دينونة يقول اإلجنيلي إنَّ غضب اهللا هو امل"

وعقاب غري املؤِمنني واخلطاة، بسعادة القديسني، ويصف سعادة 
القديسني بأنها حياة، ألنها حياةً حقيقيةً يف اد مع املسيح، وعذاب 

والعقوبة أحياناً توصف بأنها غضب اهللا يف . اخلطاة هو غضب اهللا
هدين، ومها بولس ويوحنا، ويقول األول وأُقدم هنا شا. األسفار املُقدسة

 الغضب حسب الطبيعة أبناءكنا "عن الذين عادوا إىل اإلميان ِمن اُألمم 
يا أوالد " واآلخر يقول للكتبة والفريسيني )٣ : ٢أفسس (" مثل الباقني

". )٧ : ٣مىت (األفاعي ِمن حذركم ِمن أن ربوا ِمن الغضب اآليت 
  .)٢٠٠املرجع السابق ص (

، فكيف حكم عليه وأدانه كخاطئ لالبنإذا كان اآلب أعطى كل الدينونة و  
، بل قد أحداًاآلب ال يدين : "وبينما يقول القديس يوحنا احلبيب!!!. على الصليب؟

إن اآلب :  جند أنَّ التعليم الشائع عندنا يقول.)٢٢ : ٥يوحنا (" لالبن الدينونة كلأعطى 
فإذا طبقنا النص السابق، أال جيب أنْ ..  الوحيد هابنأشعل نار العدل على الصليب يف 

عجيب حقاً قولك أيها املُخلِّص، كيف أُعطيت ... ؟"أحداً" ضِمن كلمة االبنحنسب 
كيف أُعطيت هذا السلطان، وأنت .. سلطان الدينونة، وأنت واقع حتت ثقلها؟ 

ب كلماتك  الدينونة، هل قَبل الصليب حسكلومىت أعطاك .. خاطئ أمام اآلب؟ 
 كنت - عند الصليب -فكيف كان لك سلطان وقوة الدينونة، يف حني أنك . هذه؟

  !!!.تسدد حساب خطايا البشر؟
  ٢٢ : ٥ شرح القديس كريلس اإلسكندري لنص يوحنا - ٥

يقدم لنا الرب الربهان اإلهلي الفائق على أنه بالطبيعة وباحلق اإلله، لكي "
ومن ذا الذي ميكنه أنْ يدين العامل إالَّ إياه . هيقود السامعني إىل اإلميان ب

وحده اهللا الكائن على الكل، والذي تقول عنه األسفار اإلهلية يف موضع 
اهللا هو الديان، يرفع " وأيضاً )٥ : ٨٢مز (" قم يا اهللا، ِدن األرض"معني 
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ولكن إذا قال إن الدينونة قد أُعطيت له ِمن )٧ : ٧٥مز (" ذلوي 
تعبري خاص هو " أُعطيت" ال يعين أنه بال سلطان، وإمنا اآلب، فهذا

ولذلك كل ما خيص .  املُتجسد كإنسان أخذاالبن، ألنَّ بتدبري التجسد
الطبيعة اإلهلية ينسب إليه يف التدبري، ألنه الكلمة واإلله الذي له سلطان 

ر إنساناً، ذايت ينبع ِمنه، وال يعطي له ِمن اخلارج، ولكن ألنه جتسد وصا
، وهو هنا )٧ : ٤ كور ١(" وما الذي لك ومل تأخذه"وعن اإلنسان قيل 

وعن هذه الكلمات قال . يؤكد بشكٍل يليق أنه أخذ سلطان الدينونة
 صراحةً إنه أخذ االبنلقد أعلن "): نسطور(واحد ِمن املعارضني لنا 

ري أنْ نقول سلطان الدينونة ِمن اآلب، وحيث أنه أخذ، بات ِمن الضرو
فكيف ال يكون من يعطي أعظم ِمن . إنه مل يكن ميلك سلطان الدينونة

 انتهىهنا (" الذي يأخذ، وله طبيعة وسلطان يفوق سلطان من يأخذ
 وجييب القديس كريلس على هذا -)  ِمن عظة ِمن عظات نسطوراالقتباس
دبري التجسد،  أنه حسب تاالبنِمن املناسب للتدبري أنْ يقال عن : "قائالً

وأوالً جيب .. عندما وضع نفسه، وأطاع وصار مثلنا " عبد"وِصف بأنه 
أنْ نقول إن من يعطي ليس بالضرورة أعظم ِمن الذي يأخذ، ألنَّ املرمن 

 فهل يعين هذا أن اهللا )٣٤ : ٦٨مزمور ("  جمد اهللاأعطوا"القديس يقول 
ين نعطي له اد أعظم ِمن حيتاج إىل جمٍد نقدمه له ، وإننا حنن الذ

  .)٢٥٩-٢٥٨ املرجع السابق ص - الفصل السابع (.. خالقنا؟
لكي يكرم اجلميع "وتكفينا كلمات الرب نفسه الذي يقول بفمه اإلهلي   
. )٢٣ : ٥يو ("  ال يكرم اآلب الذي أرسلهاالبنمن ال يكرم . ، كما يكرمون اآلباالبن

  :اٍد، يف الوقت الذي يقوم فيه خبدمة اخلالص الذي حتول إىل رماالبنفأين كرامة 
  .)القداس الغريغوري(".أنت الذي خدمت ىلَّ اخلالص ملا خالفت ناموسك"

   القديس بولس الرسولعند موت الرب وشريعة العهد القدمي: ثانياً
ال تقرأ كنيستنا املقدسة، وال سائر الكنائس اُألرثوذكسية اُألخرى العهد   
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أما على مدار السنة، فهي تقرأ العهد اجلديد . وم الكبري وأسبوع اآلالمالقدمي إالَّ يف الص
 لكل الكنائس اُألرثوذكسية حيتم علينا أن نراجع كل )١(هذا الترتيب الطقسي. وحده

وكما هو معروف . د القدمي؛ ألن الظالل ال تتساوى مع النورـما نقوله عن العه
ل إن العهد القدمي يتساوى مع العهد اجلديد، تارخيياً، كان يوحنا كالفن هو أول من قا

وهذا هو ما سوف يتضح لنا . هذا املبدأ بال متييزبعض  الربوتستانت نقل الاخوتناوعن 
  .ستعراضنا لشهادة القديس بولس الرسول عن موت الربامن خالل 
وأما اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون :."يقول الرسول بولس يف رسالته إىل رومية  

ومع أننا نواجه مشكلةً لُغويةً . )٢١ : ٣رو (" وس مشهوداً له ِمن الناموس واألنبياءالنام
" صدق"أو" عدل" حيث أا تعين يف اليونانية - يف اللغة العربية، "بر"خاصةً بكلمة 

، "إعدل"وذلك حسب أصلها العرباين يف العهد القدمي، ألنَّ العدل هو إصالح املائل 
للمحتاج " حق، وصدق"، هو تقدمي ما هو "صدقة" كلمة الصدق، وِمنه جاءتهو و

 وليس جمرد تعطُّف، وتنازلٌ -هو حق مشروع. والفقري؛ ألنه حق نص عليه الناموس
، فإن أعظم ما يذكره الرسول "بر" إالَّ أنه، ومهما كان معىن كلمة -ِمن املُعطي 

  .٢١ : ٣ يف رو بولس هو هذه الكلمات السابقة
  شريعة العهد القدمي دور يف موت الرب على الصليب؟ هل كان ل- ١

 االبنعن موت " نص"مل يكن للناموس أي دور، أو وصاية، ومل يكن بالناموس   
هذه هي احلقيقة اليت ال يريد هلا قادة كنائس كثرية أنْ تذَع؛ ألنَّ . الوحيد على الصليب

 ختدم حىتختضع للشريعة،  أنْ - من وجهة نظرهم -نعمة وصالح اهللا وهبة حمبته جيب 
 استبداداملسيحية النظام السياسي لإلمرباطورية، وحىت ال تصبح احملبة اإلهليةُ شاهداً على 

ولذلك تتقدس القسوة يف الكنيسة، وتصبح أداة . وقهر النظم السياسية اليت تقمع اإلنسان
  ".قاٍس"خالص ألن اآلب إله 

                                                           
العهد القدمي يقرأ يف الصوم الكبري وأسبوع البصخة فقط ألنه موسم إعداد املوعوظني للمعمودية حسب ) 1(
أما ما عدا ذلك فهو ال يتدخل يف قداسات وممارسات الكنائس ألنه ال يعطي لنا أي تعليم . رتيب الكنسي القدميالت

عن اإلفخارستيا، ولذلك ال تقرأ أي فصول من العهد القدمي يف خدمة األسرار إالَّ نادراً ألن األسرار هي ترتيب 
  . من خالل الرموز وبعض النبواتالعهد اجلديد الذي ال وجود له يف العهد القدمي إالَّ
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يتطوع اخلالق العظيم مبلء حمبته فلك أن تتصور قارئي العزيز، إنه بينما   
وحريته لكي خيُلِّص اإلنسانية ِمن حفرة املوت دون أي إلزام شرعي، ودون أي نص 

 يقوم - ويكون ذلك هو أقصى تعبري عن تنازل اهللا، وعظمة احملبة اإلهلية -ِمن الشريعة 
وس هؤالء القادة بطمس هذه احملبة، وإخفاء مجال العطاء اإلهلي حتت ستار النام

املوسوي، لكي ال ينال الناس هبة اهللا، حىت ال تقوى فيهم حرية العطاء، وحىت ال 
يسود البذل ااين يف اتمع، فال يربز ذلك قُبح وفساد السلطان املزيف الذي سرقه 

  . اهللا، بينما يضع اهللا نفسه، ذاته وحمبته بال قيود وبال شروطباسمهؤالء 
  .موس فعالًلقد ظهر عدل اهللا بدون النا  
  ؟ابنههل ورد يف العهد القدمي، نص يقول، إنه جيب على اهللا اآلب أنْ يقدم ف  
وألنَّ الناموس جاء بالرموز والظالل عن ذبيحة ربنا يسوع املسيح، فقد وقع   

كثريون يف فخ تفسري النور حسب الظالل والرموز، مع أنَّ الذي يشرح الظل هو 
وألنَّ خرافاٍت قبطيٍة كثريٍة عن ذبائح العهد القدمي .. احلقيقة النور، واملثالُ فارغٌ بدون 

أُخذت من تفاسري اإلرساليات، ونِشرت يف كُتب وعظات البعض من معلِّمي هذا 
الزمان الصعب، بات ِمن الضروري أنْ نشرح ذبائح العهد القدمي كما شرحها اآلباء، 

  .وكما وردت يف الكتاب املقدس
  "بدون الناموس" - ٢

 اهللا، ألنَّ ابنظهر بر اهللا بدون الناموس، ألنَّ الناموس ال ميلك أنْ يطلب دم   
 اهللا هو واضع الناموس، وألن اهللا ال يضع قيداً وإلزاماً على نفسه ال يتفق مع طبيعة ابن
  .، وألن الناموس ليس أعظم من اهللاحمبته

 مبا :ثانياًو.  القَسم مبا حلف به، أي:أوالً:  اهللا يف كل العهد القدميالتزملقد   
ومها حسب كلمات رسالة بولس إىل العربانيني أمرين عدميي . وعد به، أي املوعد

  .)١٨ : ٦عب (التغري 
ألنه إنْ تغير "لكن الناموس ليس قَسماً، وال وعداً، ولذلك يقول الرسول   

ر لنا أنَّ ، وهنا يظه)١٢ : ٧عب (" الكهنوت، فبالضرورة يصري تغير للناموس أيضاً
 الكلمة، وجتسده االبن ءمبجيالناموس كوسيط بني اهللا واإلنسان قد فقد دوره متاماً 
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، "ليس حبسب الناموس“ ولذلك قام كاهن جديد ،ِمن البتول والدة اإلله القديسة مرمي
  .)١٦ : ٧عب (" وصية جسدية، بل حبسب قوة حياة ال تزول"ليس حبسب 

وظهر يف املسيح، واملسيح ليس شريعةً، بل هو بدون الناموس ظهر عدل اهللا،   
وظهور عدل اهللا يف يسوع املسيح ربنا هو . إبن اهللا، واضع الناموس ومشرع كل شئ

قد ظهر، بل ولُألمم أيضاً ألن " بدون الناموس"لكل البشرية، ليس لليهود فقط، ألنه 
  ."، وأعوزهم جمد اهللاأخطئوااجلميع "
  ٢١ : ٣عة لنص رومية  شرح آباء الكنيسة اجلام- ٣

  : يقول القديس أمربوسيوس- أ  
قد ظهر اآلن بدون الناموس، ) عدل اهللا(من الواضح أن بر اهللا أو "

وهذا يعين ناموس حفظ السبت واخلتان وهالل الشهر اجلديد، وشريعة 
ولكن بر اهللا مل يفترق عن أُلوهيته . دفع التعويضات يف حاالت التعدي

وحيث أن . هللا ال ميكن فصله عن أعمال أُلوهيتهوسره األزيل؛ ألن بر ا
الناموس حيفظ الذين يتعدون حتت حكم الذنوب، فإن بر اهللا غفر هذه 
الذنوب بدون الناموس إىل أن أُعطي الناموس لكي يشهد الناموس على 

وحىت ال يظن أحد أن بولس يقول إنَّ الغفران هو ضد . غفران اهللا
اهللا أو بر اهللا له شهادة من الناموس الناموس، أضاف بولس إنَّ عدل 

 شخص يف مستقبل ءمبجيواألنبياء، وهذا يعين أن الناموس نفسه يشهد 
. األيام لكي خيلص البشر، رغم أن الناموس ال يسمح بغفران اخلطايا

هو إعالن رمحته؛ ألن أصل هذا اإلعالن " بر اهللا"هكذا ما يدعى هنا بـ 
؛ "بر اهللا"هللا، يسمى كمال الوعد وحتقيقه يف وعد اهللا، وعندما يتم وعد ا

وعندما يقبل اهللا الذين يلتجئون . ألنه عدلٌ أو بر أنْ يتم ما وعد به اهللا
؛ ألن الشر ال يسمح حبماية اخلاطئ، "بر اهللا"إليه كملجأ، يسمى هذا 

 راجع -عظات على رسائل بولس الرسول ( "وال يقبل الذين يلتجئون إليه
Ambrosiastri Qui Dictur Commentarius Epustulos Paulinos, ed by 

(H. Vogele, vol 81,p 81..وراجع نفس التفسري عند القديس يوحنا ذهيب الفم :
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  .٣٧٧ – ٣٧٦ ص NPNF:عظات على رومية، النص اإلجنليزي
  : ويقول القديس أوغسطينوس- ب  

شيئاً، ولكن بر اهللا ليس هو ما جيعل اهللا باراً، فهو بار حىت إنْ مل يعمل "
الرب الذي يقصده الرسول هو الرب الذي خيلعه على اإلنسان اخلاطئ، 
ويعطيه له كثوٍب عندما يربر الفاجر، وعن هذا يشهد الناموس 

ألن بر اهللا ال يعلَن بعيداً عن الناموس، بل بشهادة ......واألنبياء
 ، فهو يقصد أن اهللا"بدون الناموس: "وعندما يقول الرسول. الناموس

أعطى هذا الرب للمؤمنني بواسطة الروح القدس، أي روح النعمة بدون 
  .)١(" أي مساعدة أو معونة من الناموس

ن أن جييئوا بنار ذبائح العهد القدمي عاصريملن امبعض  الاستطاعفكيف إذن   
  . على الصليباالبن على الصليب، أو أنْ تشتعل نار العدل اإلهلي يف االبنلكي حترق 

  تناقض فكرة دفع الثمن، مع جمانية النعمة: ثالثاً
  .)٢٤ : ٣رو (" متربرين جماناً بنعمته، بالفداء الذي بيسوع املسيح"  
؟ لقد صدر حكم العدل اإلهلي جماناً، ولعلنا "جماناً"فماذا نقول عن كلمة   

  :نالحظ أن الرسول يضع كلمتني، كل ِمنهما تعبري عن دائرة احملبة اإلهلية
  .نعمتهب.. جماناً   
فكيف يكون بر املسيح جمانياً إنْ كان املسيح قد دفع فيه مثناً ما ؟ وكيف   

الثمن دفع وصل إلينا بر املسيح ااين؟  الشك أنَّ هناك تناقضاً عظيماً يكتنف فكرة 
  .مع جمانية النعمة، وهذه هي أسباب هذا التناقض كما يراها الرسول بولس نفسه

عمة، وليس بالناموس، وألنَّ الفرق بني الناموس والنعمة ال  الرب ااين بالن:أوالً  
حيتاج إىل شرٍح، فإننا نكتفي بنقطٍة واحدة، فالناموس يعطي حكم املوت، ولذلك 

، )٧ : ٣ كور ٢(يصف الرسول نزول الشريعة على جبل سيناء بأنها كانت خدمة املوت 
  .)٢١ : ٥رو (أما النعمة، فتعطي احلياة 

                                                           
  .٢٠٥صـ  : ٨ جملد سأوغسطينو كتابات - ١٥الروح واحلرف فقرة ) ١(
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 والروح القُدس، حيث ال واالبن الرب ااين بالنعمة، وهي نعمة اآلب :ثانياً  
يذكر الرسول مطلقاً أنَّ النعمةَ قاصرةٌ على أُقنوم واحٍد، بل هي نعمة اهللا اآلب، ونعمة 

نعمةٌ واحدةٌ مل حيصل عليها أُقنوم معني .. ربنا يسوع املسيح، ونعمة الروح القُدس 
 الوحيد االبنٍن ُألقنوم آخر، بل نعمة اهللا اآلب، وهي ذاا نعمة سترضاٍء ودفع مثَاب
  .)٧ : ١فتتاحية رسالة رومية ا(

 حصل على نعمة الفداء االبنوتأمل معي عزيزي القارئ خطورة القول بأنَّ   
ِمن اآلب، أي مل تكن له هذه النعمة، بل حصل عليها عندما قدم الثمن، أي دمه أو 

هذا قول خطري جداً ألنه ال ينكر، فقط وحدة جوهر الثالوث، .. آلب موته أو آالمه ل
بل حيول النعمة إىل شئ يشترى ِمن اآلب، وإذا فقدت النعمة جمانية ينبوعها، فقدت 

وإذا باع ". نعمة" هذه الكلمة استخدامعملها كنعمة، وبالتايل يعجز الرسول عن 
 فقط، ومل يعد االبن اآلب، بل صارت نعمة  نعمة الفداء، مل تعد نعمة اهللالالبناآلب 

أقول هذا حسب منطق قانون التجارة والشراء .....للروح القدس أي صلٍة ذه النعمة
  .والبيع الذي أدخله من يعتمدون هذا املنطق يف تدبري حمبة اهللا

، مدهش جداً هذا التركيب "بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح" :ثالثاً  
ذ، الغريب على قواعد اللغة اليونانية القدمية، الفداء الذي بيسوع املسيح، اللغوي الف

، أي نعمة "نعمته"أي الذي مت بيسوع املسيح، وهو ال زال حسب كلمات الرسول 
وهنا يظهر الوجه القبيح للذين يقسمون أقانيم الثالوث، والحظ أيها القارئ تعبري . اهللا

  :الرسول بولس نفسه
  بنعمته  
  ءبالفدا  
  الذي بيسوع املسيح  
  الذي قدمه اهللا كفَّارةً باإلميان  
أنه بيسوع، والذي قدمه اهللا اآلب، وحىت ال خنُطئ يف قراءة النص العريب، فإن   

خيتلط " قَدم" ؛ ألنَّ كلمة التقدمي، والفعل God put forward :الترمجة اإلجنليزية أفضل
  . وحده، أو اآلب وحدهاالبن هو اهللا، وليس بالذبائح، ولكن هنا الذي أعطى، أو قدم
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وإذا عدنا إىل أقدم تفسري عن الكفارة بالدم، وهو ما جنده يف كتابات العالَّمة   
  :أورجيينوس، وجدناه يقول

مع أنَّ الرسول القديس يعلِّم أشياء متنوعة وعجيبة عن ربنا يسوع "
 )٢٥ : ٣رو ( املسيح يف عبارات سرية فائقة، إالَّ أنه يف هذه الفقرة

وألنه . يعطي أمهيةً خاصةً ملوضوٍع ال جنده يف باقي أسفار الكتاب املقدس
قال إنَّ املسيح قدم ذاته فداًء أو كفارةً ألجل اجلنس البشري لكي حيرر 
أسرى اخلطية، فهو اآلن يضيف إىل التعليم أمراً فائقاً وسامياً عندما 

، وهذا يعين أنَّ "نقبله باإلميانالفداء الذي قدمه اهللا كفارةً و: " يقول
ذبيحة املسيح أي جسده قدمها اهللا نفسه كفارةً عن البشر؛ لكي يعلن 

  .)١(...." بره ألنه غفر اخلطايا السابقة
  :ويقول أمربوسيوس  

ألن اهللا يف املسيح قدم، أي عين املسيح فادياً يف املستقبل : يقول بولس"
إن هذا الفداء بدمه هو الذي حررنا لكل من يؤمن من اجلنس البشري، ف

لقد مت هذا لكي يعلن صدق . من املوت لكي يعلن بر اهللا بآالم املسيح
مواعيده اليت ا حررنا من اخلطية، وبذلك أكمل الوعد بإعالن بره وهو 

  .ما جيعله باراً
 الذين اخلطاةكان اهللا يعرف غاية حمبته اليت ا قرر أن يأِت لكي خيلص 

وانتظر وقتاً طويالً لكي . ، والذين كانوا أسرى يف اجلحيمعلى األرض
وأبطل حكم املوت، وهو حكم يبدو عادالً؛ ألن كل . خيلص الكل

اجلنس البشري حِكم عليه، ولكنه وعد بأنْ يبطل هذا احلكم وحيرر 
: هذا الوعد القدمي الذي وعد به على لسان أرميا قائالً. اجلنس البشري

املرجع ( ).٣٤ : ٣١أر ( وال أذكر خطيتهم بعد مإمثهألين أصفح عن 
  .)٨١صـ  : ١السابق شرح رسائل القديس بولس جملد 

                                                           
)١(  Origen, Commentarri in Epistulam ad Romanos ed by T. Heither,1990 - vol 2 : 112. 
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  :ويقول القديس كريلس الكبري  
شرح (" لقد نلنا غفران خطايانا السابقة وتربرنا جماناً برمحة ونعمة املسيح"

  .)٤٩ : ٤٧رسالة رومية جملد 
القول بأنَّ واحداً يقدم   األقانيم، وتعذَّر تعذَّر فصل،فإذا قدم اهللا الكفَّارةَ  

الذي قدمه اهللا "لآلخر، وإمنا الكفَّارة مقَدمةٌ للناس، وليس لآلب، والدليل على ذلك 
 : ٣(" كفَّارة باإلميان بدمه إلظهار بره ِمن أجل الصفح عن اخلطايا السالفة بإمهال اهللا

  : وهذا هو برهان الرسول)٢٥-٢٤
  ١-م الكفَّارة اهللا يقد.  
 اهللا يقدم الكفَّارة إلظهار بره للناس، وليس لآلب، أو ألٍي ِمن أقانيم -٢  

 لآلب، بل بر اهللا االبن مل ميت لكي يظِهر بر اآلب لآلب، أو بر فاالبنالثالوث، 
  .الثالوث لإلنسانية

بإمهال سابقة  اهللا يقدم الكفَّارة ِمن أجل الصفح عن اخلطايا السالفة، أو ال-٣  
وغريب حقاً هذا التعبري .. والصفح املُقدم للناس، هو صفح اهللا عن اخلطايا  .. اهللا
، بل التوبة، وال عجب، االنتقامكأنَّ اهللا هنا ويف كل عصر ال يطلب " بإمهال اهللا"

  .فصفحات األسفار النبوية تفيض بطلب العودة إىل اهللا، ألنَّ اهللا ميهل، ويطلب التوبة
 هذا يضع الكفَّارة يف مواجهة الناس، وليس يف مواجهة اهللا اآلب، ولذلك كل  

، وهو الرب )٢٦ : ٣رو (" إلظهار بره يف الزمان احلاضر"يقول الرسول بعدها مباشرة 
  الذي أعلنه بيسوع املسيح لإلنسانية 

  :اخلالصة  
ة، أي ، وهنا يظِهر موت املسيح على الصليب، النعم"متربرين جماناً بنعمته"  

 هو عطيةٌ شاملةٌ ال تقتصر على مغفرة اخلطايا، -كما سنرى -والتربير . نعمة التربير
وهذا ما جيعلنا نتوقف أمام إعالن نعمة اهللا، ذلك اإلعالن الذي يقدمه الرسول يف 

نعمةٌ لكم، وسالم ِمن اهللا اآلب، " رسالته إىل رومية، ويف رسائل أُخرى افتتاحية
  .ة، وهي تلك النعمة اليت تعطى للخطا"يحوالرب يسوع املس

 عن الروح القُدس، يظهر نسرابيووحسب رسائل القديس اثناسيوس إىل   
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نعمةٌ "التسليم الرسويل الذي يدونه القديس اثناسيوس، حيث يذكر أكثر ِمن مرة التعبري 
يال البشري على ، وهكذا حنتاج دائما لضبط اخل" يف الروح القُدسباالبنواحدةٌ ِمن اآلب 

 حىت - أساس مبادئ العقيدة اُألرثوذكسية نفسها، وذلك بأنْ ال نسمح ألي فكرة 
 بني أقانيم الثالوث، انفصال، أو انقسام بتصور أنَّ هناك -وإنْ كانت تبدو صحيحةً 

، ألنَّ للثالوث إرادةً واحدةً، ونعمةً واحدةً، جاء ا االبنأو أنَّ إرادة اآلب غري إرادة 
، وليس حكم براءة صادر ِمن حمكمة "نعمةٌ"ونقول . ت املسيح على الصليبمو

العدل، وال داعي باملرة ألنَّ نقاِرن حكم احملكمة بالنعمة، ألنَّ النعمة عطية كما يذكر 
الناموس . ، والعطية ال تعطى حبكم الشريعة املوسوية)٢١-١٢ : ٥رو (الرسول نفسه يف 

لو "و. لمات الرسول بولس نفسه، وال يعطي نعمةً باملرةينشئ غضباً وموتاً حسب ك
فالنتيجة املُخيفة، هي أنَّ املسيح -  وهذه هي عبارة بولس نفسه -" كان بالناموس بر 
، ومل حيقق موته أي شئ، ألنَّ ما قام به املسيح كان الناموس قادراً على مات بال داٍع
ألنه إنْ كان بالناموِس  ل نعمة اهللا،لست أُبطِّ"وهذه هي كلمات الرسول . أنْ يعطيه

هل أدى : ونعود إىل هذه النقطة الدقيقة. )٢١ : ٢غل ("بر، فاملسيح إذاً مات بال سبب
خضوع املسيح ملطالب الشريعة أي عطية ونعمة؟ أو هل النعمة هي مثرة خلضوع 

و يري أنَّ املسيح حلكم املوت؟ إنَّ هذا التعليم هو مثرة عصر اإلقطاع اُألورويب، وه
النعمة جاءت بعد حكم املوت، وبسبب حكم املوت، ولقد حتول هذا التعليم إىل 
عقيدٍة بارزٍة يف عصر اإلصالح الربوتستانيت، حيث يصف لوثر، املسيح نفسه بأنه 

إنَّ هذا التعليم مل يفهم عبارات الرسول بولس، .. خاطئٌ يعاقَب عن الزناة والقتلة 
رويب مع تعليم الرسول بولس وناقض الهوت حركة اإلصالح األوميكننا أنْ نرى ت

  :كاآليت
 ال ميلك الناموس أنْ يعطي نعمةً، أو هبةً، أو عطيةً، بل يعطي حكم :أوالً  

ال يوجد خالف . املوت، وحكم املوت وحده، وليس مع هذا احلكم أي شيء آخر
  .بني الشرق والغرب حول هذه النقطة

، وعجز الناموس كما )٣ : ٨رو (" كان عاجزاً"ل إنَّ الناموس  يقول الرسو:ثانياً  
يشرحه الرسول هو ضعفه عن أنْ مينح عطيةً ما، وذلك إضافةً إىل ضعف اإلنسان 
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وعجز الناموس معناه أنه دائم الصدام مع البشرية، وليس مع . نفسه ألنه حييا يف اخلطية
شكل ظاهر، فهو، أي اإلنسان ال اهللا، والسبب هو ضعف اجلسد، أو ضعف اإلنسان ب

وعجز الناموس ليس هو عجز العطاء، فليس يف .. يستطيع أنْ يرضي مطالب الناموس 
إنَّ أفضل .. ليس ِمن طبع الشريعة، وال متلك الشريعة أنْ تعطي .. خدمة املوت عطاء 

 ما ميكن أنْ حيدث، هو أنْ ال يقع اإلنسان حتت حكم الشريعة، وال يوجد شيء آخر
  .ميكن أنْ تقدمه الشريعة املوسوية

 ٨رو ("  يف شبه جسد اخلطيةابنهأرسل اهللا " فماذا حدث؟ يقول الرسول :ثالثاً  
 يف شبه جسد ابنهأرسل اهللا .. مل يكن خاطئاً، وال وقف أمام اآلب كخاطٍئ . )٣: 

:. وحسب الفكر الغريب يف العصر الوسيط كان جيب على الرسول أنْ يقول.. اخلطية 
، ولكن الرسول االبن كخاطٍئ، أو صدر حكم املوت على االبنوحكم اآلب على 
أي ذات الطبيعة اليت ..  يأخذ شبه جسد اخلطية االبن... تأمل.. يقول عكس ذلك 

فماذا حدث بعد ذلك؟ ". شانا يف كل شيء ما خال اخلطية وحدها"نقول عنها أنه 
 مل يصدر حكم املوت )٣ : ٨رو (" سدوألجل اخلطية دان اخلطية يف اجل"يقول الرسول 

على املسيح، وال حِكم عليه كخاطٍئ، ولكن الذي أُدين وحِكم عليه هو اخلطية، 
.  هو الذي لبس اجلسد وتأنساالبن وليس اآلب، ألنَّ االبنوالذي أدان اخلطية هو 

حلياة، وحقاً ما أبعد الفرق بني الطبيب الذي يرتل إىل حفرة املوت لكي يعطي هبة ا
وبني الطبيب الذي جاء لكي يشفي املريض، فمات مع املريض يف ذات احلفرة، هذا 

لكي يتم حكم :"يقول الرسول بولس بعد ذلك. هو الفرق بني الشرق والغرب
وهذا شئ . )٤ : ٨رو ("  السالكني حسب الروح وليس حسب اجلسدفينا حننالناموس 
  .ذلك رغم موت املسيح على الصليبلقد مت حكم الناموس فينا حنن، و.. عجيب 
إنَّ هذه الكلمات تنفي بشكٍل تام كل فكرة حتاول أنْ تقول إنَّ املسيح قَِبلَ   

 قَِبلنا حنن حكم املوت يف - وبكل وضوٍح - بل إننا هنا .. حكم املوت نيابةً عنا 
املسيح، وحنن الذين نسلك حسب الروح، نقبل حكم املوت يف الصليب، وهو حكم 

  .يتم فينا يف املعمودية
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  الفرع الثاين
  

  العالقة بني
  اخلطيـــة واملـــوت

  

   اخلطية حسب تسليم آباء الكنيسة الشرقيةاملوت مثرة:.أوالً
 : ٥رو ("  املوت إىل مجيع الناساجتاز"جاءت اخلطية باملوت يف آدم، ويف آدم   

.  هي سبب املوتصارت اخلطية.. وجاء املوت باخلطايا اخلاصة بكل إنسان . )١٢
 باحلياة بأي مثَن، وبأي وسيلة، لالحتفاظ هو أي حماولة - يف تراثنا الشرقي -واملوت 

وحيي أنا " اإلنسانية باسمولذلك يصرخ الرسول . وهو بذلك يعد مصدراً لكل اخلطايا
 وهكذا قرأ آباء الشرق )٢٤ : ٧رو (" اإلنسان الشقي، من ينقذين ِمن جسد هذا املوت

 املوت إىل مجيع الناس إذ أخطأ اجلميع فيه، أو به، اجتازوهكذا  ")١٢ : ٥(ية نص روم
هذا هو بداية تشعب طريق الشرق عن الغرب  .. "أي باملوت، وليس بآدم، أو يف آدم

 هو أوغسطينوس، - ألنه كان جيهل اليونانية -فالوحيد الذي عدلَ النص اليوناين .. 
، وهنا أصبح الفرق الدقيق بني الشرق "جلميع يف آدمإذ أخطأ ا"ولذلك قرأ النص 

  :.والغرب، هو أنْ يكون ينبوع اخلطية يف اإلنسانية
  .إما املوت حسب الشرق  
  .وإما آدم حسب الغرب  
لقد قال الغرب وحده منذ زمن أوغسطينوس، وبسبب أوغسطينوس؛ إنَّ   

  .نب يف آدممصدر اخلطية يف اإلنسان هو آدم، وإنَّ الكل أخطأ، وأذ
ولكن الشرق كله، ومنذ القديس إيريناوس، وبتفسٍري دقيق لكلمات   
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الرسول بولس، يقول إنَّ مصدر اخلطية يف اإلنسان، هو املوت الذي جلبه آدم على 
  .اجلنس البشري

  شهادة القديس أثناسيوس الرسويل معلم الالهوت اُألرثوذكسي
  :.ينييقول القديس أثناسيوس يف الرسالة إىل الوثن  

يف البدء مل يكن الشر موجوداً، وليس له وجود اآلن يف الذين صاروا "
 -  أخرياً -لكن البشر .. قديسني، وال ينتمي الشر إىل طبيعتهم 

) يدمروا ذوام( لكي يصيبوا أنفسهم اختراعهم، وتفوقوا يف اخترعوه
  .)٢: فصل (.. " 

 عن وابتعدمل اهللا، ويصف القديس أثناسيوس بعد ذلك كيف ترك اإلنسان تأ  
 بكل فكره إىل ما هو أقرب إىل العقل، أي اُألمور املرئية، وبشكٍل واجتهاُألمور األفضل، 
  :خاص، اجلسد

اجلسد، وحواس اجلسد، وعندما ) عقوهلم(ولكن األقرب إىل أنفسهم "
) غاية وجودهم( حيددون بدأوا بعقوهلم عن اُألمور العقلية، ابتعدوا

أهم ما يف (اجلسد وكل ما ينتمي إىل احلواس هو  واعتربواحيام 
) ِمن أشياء منظورة(وبذلك خِدعوا مبا ظنوه ِمن حوهلم ) الوجود

  .)٣: فصل("  وفضلوا هذه الشهوات على تأمل اهللاشهوام،فسقطوا يف 
وتعرى اإلنسان، ليس ِمن املالبس، بل ِمن تأمل اهللا، وجاء عري اإلنسان   

 عن اهللا، كما يقول االبتعاد لكن املأساة احلقة هي أنَّ )٣فصل ( اهللا بتأمل ما هو غري
  :اثناسيوس جلب
حتوال منذ تلك اللحظة إىل طلب رغباٍت متفرقة ومتنوعة خاصة  ":أوالً

  .)أي أنَّ هناك تعارضاً بني كل شهوة وأُخرى(" باجلسد
صارت النفس تتمسك باخلوف والرعب واملتعة، ومع هذه،  ":ثانياً
وعندما قررا . thoughts of mortalityاألفكار اخلاصة باملوت خلت د

عدم ترك هذه الرغبات، وصال معاً إىل اخلوف من املوت، وإىل إدراك 
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  .)٣فصل ("  النفس عن اجلسدانفصال
  :ويعود القديس اثناسيوس إىل ذات النقطة مرةً ثانيةً يف الفصل الرابع إذ يقول  

. ذاتية وتترك اخلري احلقيقي، وهو تأمل اهللاظلت النفس تتحرك بقوا ال"
 له كأنه موجود، وبذلك اًوتسعى حنو اللذة، وتتصور ما ال وجود حقيقي

وعندما تترك ما هو خري، فإا . فقدت النفس رغبتها يف اخلري احلقيقي
تتجه حنو ما هو ضد اخلري متاماً، وكمثال على ذلك انون الذي يستل 

يقابله، ويظن أنَّ هذا هو التعقلسيفه لكي يقتل كل م ولكن عندما . ن
. سقطت النفس يف حمبة اللذة، صارت تدبر حتقيق اللذة بطرق خمتلفة

رتدت عن اخلري، إالَّ أنها مل تفقد اوألنَّ النفس متحركة، فبالرغم ِمن أنها 
وصارت ال تتحرك بقوة الفضيلة واخلري، أي لكي . قدرا على احلركة

 اهللا، بل تتحرك بقوة املُخيلة، وتتخيل ما ال وجود له، وبذلك ترى
 اخليال استخدامصارت ختترع وظيفةً جديدةً للخيال، أي قوا، وتسئ 

ِمن أجل حتقيق اللذة اليت ختترعها، ألنَّ النفس لديها القدرة الذاتية على 
 أنْ ترفض ألنها قادرةٌ على أنْ متيل حنو اخلري، أو. أنْ تتحرك كيفما تشاء

اخلري، ولكن عندما ترفض اخلري فإا ختترع، وتسقط فريسة ملا هو ضد 
  ).٤فصل (" أي تتحرك ضد ما ال وجود له، أي الشر.. اخلري، أي الشر 

يف الوهم والفساد الفكري .. وغرقت اإلنسانية فيما ال وجود له، أي الشر   
  :الذي ال يدِرك الفرق الدقيق بني اخلري والشر

   ما هو كائن، أو ما له وجوداخلري"
   )إالَّ يف خيال اإلنسان(الشر ال وجود له 

  وما أقصد أنْ أقوله هو إن ما هو خري، له مثال يف اهللا، 
  ).السابق املرجع()" احلق(له مثال يف اهللا الكائن ) حقاً(ألنَّ كل ما هو كائن 

اليت " ة الوجود والبقاءبلذ" عن تأمل اهللا، وجاء املوت باالبتعادهكذا دخل املوت   
ختترع يف العقل كل أنواع اخلطايا، وصارت النفس ختُطئ ألنها ختاف املوت، وما أفكار 
املوت وخياالت املوت سوى طلب املزيد ِمن كل شيء لكي تقوى لذة البقاء، أو 
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 الشر، وعلى حساب باختيار، ولكنه حب البقاء "غريزة حب البقاء"حسب تعبري فرويد 
وهكذا دخل املوت بآدم، وباملوت دخلت اخلطية إىل سائر الناس ويصبح معىن . اآلخرين

 ويصبح املوت هو رابطة ،ذات داللة حقيقية" أخطأ اجلميع باملوت"كلمات الرسول 
  .اخلطية اليت جتمع كل البشر يف آدم، وليست خطية آدم هي هذه الرابطة

 ، أباد ينبوع كافة اخلطايا اخلطية، أياقتلعوإذا جاء الرب وهدم املوت، فقد   
أي دان اخلطية، وأباد " أُسلم ِمن أجل خطايانا"ويصبح قول الرسول بولس ذات داللة 

املوت بالصليب والقيامة، وكشف عن زيف الفكر البشري الذي يتصور أنَّ الشر هو 
 أقام ، فهو يعين أنَّ الرب"أُقيم ألجل تربيرنا"وسيلة البقاء، وإذا قال الرسول إنَّ الرب 

 وجعل قبول املوت باإلرادة وحبرية تامة هو بداية الطريق إىل )٢٥ : ٤رو (.اإلنسانية فيه
  .حياة جديدة

ولقد ). خمترع الشرور(لقد مات املسيح ألجل الفُجار، أي ألجل كل فاجٍر   
ملك املوت على الذين مل خيطئوا ذات خطية آدم، أو حسب الترمجة العربية 

  .)١٤ : ٥رو ("  شبه تعدي آدمعلى"الربوتستانتية 
  :يقول ذهيب الفم  

كيف جاء املوت إىل العامل؟ وملاذا ساد على اجلنس : يسأل الرسول"
البشري بسبب اخلطية؟ وهكذا عندما سقط آدم، فإن الذين مل يأكلوا من 

  .)NPNF.1.11 401:عظات على رومية(" الشجرة صاروا مائتني بسبب آدم
يقول القديس كريلس . ي سبب خطية كل إنسانووراثة الطبيعة امليتة ه  
  :الكبري

دخل املوت بواسطة اإلنسان األول، وعندما دخلت اخلطية دخل معها "
وعندما . وهكذا ساد الفساد وانتشر يف اجلنس البشري كله. الفساد

 احلية استطاعتاخترعت احلية اخلطية، وغلبت آدم بسبب عدم أمانته، 
الكل فسدوا، ليس من يعمل (. لشرأنْ تفتح عقل اإلنسان على ا

وعندما ترك اإلنسان وجه اهللا القدوس، وألن . )١ : ١٤مز ( )صالحاً
العقل اإلنساين طلب الشر حبريته، وصار كل إنسان منذ صباه مييل إىل 
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الشر، صرنا حنن البشر حنيا حياةً جمنونةً، وابتلعنا املوت مجيعاً، وقلَّد كل 
أخطأ اجلميع وساد حكم املوت الذي ساد واحد منا خطية آدم، وبذلك 

ولكن، مل تكن اخلليقة بال رجاء؛ ألن اخلطية أُبيدت والشيطان . على آدم
  .)٧٨٤ : ٧٤شرح رومية جملد (" هِزم واملوت أُبِطلَ

مات الكثريون؛ ألنَّ ) آدم(خبطية واحٍد : "وهكذا نفهم معىن كلمات الرسول  
ويكمل الرسول  .. )١٥ : ٥رو (" ل اخلطايااخلطية أدخلت املوت، واملوت جاء بك

وعندما ميلك املوت حتاول النفس أنْ " خبطية الواحد قد ملك املوت"بولس شرحه 
ل كل طاقات اخليال والفكر واملشاعر واإلرادة لكي تبتعد عن املوت تنساه، وأنْ تعِم

املوت صار ولكن عندما ملك . وتصبح احلياةُ هي حماولة الوجود بعيداً عن املوت.. 
تنازع البقاء عند البشر هو أخطر القوى اإلنسانية اليت حتُرك احلروب حول املياه 
واحلدود، ويف حياة األفراد، حيث يقاتل كل إنسان ِمن أجل كلمة، أو ِمن أجل لقمة 

 : ٥رو (هذا هو صراع املوت الذي جعل خطية الواحد هي بداية ملك املوت .. العيش 
ألنَّ اخلطية جاءت باملوت، " جعل الكثريون خطاة"نسان الواحد ومبعصية اإل. )١٧

وجاء املوت باخلطية، وصار الوجود دفاعاً عن احلياة، وشركة يف قتال احلياة ِمن أجل 
  .إبقاء املوت بعيداً

وهنا نرى معىن كلمات املُعلِّم األعظم، ومؤسس ديانتنا، وهو ربنا يسوع   
من وجد : "يف كلماٍت موجزٍة هي مفتاح كل شيءفقد وضع قانون التلمذة . املسيح

  .)٣٩ : ١٠مىت (" حياته يضيعها ومن أضاع حياته ِمن أجلي جيدها
 باحلياة، أو حب واالحتفاظ.. فعندما نريد أنْ حنفظ حياتنا أو جندها، نفقدها   

هواٍت البقاء هو أصل اخلطية، ألنه جيلب األنانية واخلوف والكراهية والغرية الكاذبة وش
وحاول .. أُخرى أعظمها خطورةً، الكربياء، وأقلها ضرراً الكذب، وأبغض ما فيها الطمع 

أيها القارئ أنْ تنظر حولك لكي ترى كيف حيرص القادة على كراسي السلطة خوفاً ِمن 
وكيف يتم قتل املعارضة، وحماربة الرأي اآلخر مهما كان نوعه؟ .. زعيٍم، أو قائٍد آخر؟ 

الذين جيمعون األموال، وكيف تنفَق هذه األموال؟ وملاذا يضيع الفقري واليتيم مث تأمل .. 
ِمن أجل الضيف والغريب واليتيم "واألرملة، وهم الضعفاء والفقراء الذين تذكرهم األوشية 
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  .ألنهم هم املنقطعون يف هذه الدنيا" واألرملة

  هل خلق اهللا املوت؟: ثانياً
اآلبائي وتعليم اُألرثوذكسية القاطع أنَّ اهللا هو يبدو ملن ال يعرف التسليم   

وبدايةً نؤكد أنَّ هذه الفكرة ال متت للمسيحية بصلة ما، وإمنا هي من . خالق املوت
األخطاء الشائعة، واخلطأ املشهور قد يظن البعض يوماً أنه حقيقة، يف حني أنَّ احلقيقة 

 الفكرة غري املسيحية ما ولكننا نستطيع أنْ نلمح خلف هذه. هي على خالف ذلك
  :يأيت

 تصور املوت ككائن، ورمبا كشخص، وهو تصور مصدره احلقيقي -١  
الديانات الوثنية؛ ألن إله املوت معروف يف الديانات القدمية، بل ال زال لدينا يف تراثنا 

أما . مالك املوت، وهو صورة مصغرة إلله املوت يف التراث الشعيب" عزرائيل"الشعيب 
الذي حيمل أرواح األبرار والشهداء هو الرب يسوع املسيح نفسه، فُألرثوذكسية يف ا

وإنْ مضيت وأعددت لكم مكانا آيت أيضا "وليس املالئكة، حيث يقول الرب يسوع 
  .)٣ : ١٤يو (" وآخذكم إيلّ حىت حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا

 شئٌ، فإننا نعود إىل  لو تصورنا أنَّ للموت وجود وكيانٌ، أو أنه قوةٌ أو-٢  
 ملا هو إجيايب Negation" سلب"الغنوسية، ألن املوت هو توقف احلياة وايتها، هو 

  .توقف احلياة بسبب املوت يعين اية احلياة والنهاية ليست شيئاً له وجود. وحقيقي
أليس اهللا هو خالق احلياة؟ أليس هو الذي ميلك أنْ : وبالطبع البد أنْ نسأل  
  . بكل تأكيد هذا صحيح وحق؛ ألن خالق احلياة ميلك أنْ يضع ايةً هلا.ية هلايضع ا

كيف يضع اهللا ايةً للحياة؟ إما أا اية حسب قصده، : ولكن يبقى السؤال  
 االختيارال جيب أنْ ختتفي باملرة حقيقة حرية .. وإما أا اية أرادها اإلنسان لنفسه 

 املوت وسعى إليه اختارأي ..  اإلنسان أنْ يضع ايةً حلياته فقد اختار. عند اإلنسان
فكيف ميكن أنْ نلقي .. بنفسه حسب قصة سفر التكوين اليت أفاض اآلباء يف شرحها 

  مسئولية املوت على اخلالق؟
ولكي نبدد كل شك يف النفوس، ندرس معاً كيف دخل املوت إىل العامل يف   



 ٣٩١

  الكتاب املقدس؟
  :يف الكتاب املقدسالنصوص األساسية 

  )٢١ - ١٢ : ٥رو * (  
، وجيب )١٢ : ٥رو (" بإنسان واحد دخلت اخلطية إىل العامل وباخلطية املوت"  

أنْ نالحظ أنه عندما يقول الرسول إنَّ اخلطية جلبت، أو أدخلت املوت، فهو ال 
  .يتحدث عن اهللا، وإمنا عن اخلطية

  :أنواع املوت
، فحسب "موت"جيب أنْ نتوقف عند كلمة  األرثوذكسيلكي نفهم التعليم   

يوجد ثالثة :  وسائر اآلباءأورجيينوسشرح القديس امربوسيوس، ومن قبله العالَّمة 
  :أنوع من املوت

  . الروح عن اجلسدانفصال وهو -املوت اجلسداين *   
وال يقوى “ وهو موت اخلطية الذي تذكره الليتورجية -املوت الروحي *   

  .”ت اخلطيةعلينا حنن عبيدك مو
املوت مع املسيح يف املعمودية ويف احلياة النسكية بشكل عام، وهو ما *   

، "لُباس الصليب" بـ Mysticalنفتخر به، وندعو الذين يدخلون هذه الشركة السرية 
وهو املوت الذي سعى إليه الرسول بولس حىت ناله يف جسده بعد أنْ ناله يف روحه 

 ٥ نص رو أورجيينوسهكذا يشرح ". ات كل النهارألجلك من"و" مع املسيح صلبت"
  : فيقول١٢: 

املوت الذي دخل باخلطية هو بال شك املوت الذي تكلم عنه النيب "
 وموت اجلسد هو مثالٌ هلذا )٤ : ١٨حزقيال ( )النفس اليت ختطئ متوت(

شرح رسالة (".املوت الروحي، ألن النفس متوت، ولذلك يتبعها اجلسد
  .)٥٢ -  ٥٠  مت٤٤ : ٣رومية 

نقدم .  اليت مل دأ منذ القرن الثالثأورجيينوسوبسبب احلملة املسعورة ضد   
  :التحديد الدقيق للقديس امربوسيوس
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  :توجد أنواع ثالثة للموت“
النفس "هو موت اخلطية، وعن هذا النوع كُِتب : النوع األول  

  ".اليت ختطئ متوت
دما منوت للخطية  عنMysticalهو املوت السري : النوع الثاين  
" دفنا معه يف املعمودية للموت"وعن هذا النوع قال الرسول . وحنيا هللا

  .)٤ : ٥رو (
. وهو عندما نكمل مسرية حياتنا وننجز غاية وجودنا: النوع الثالث  

 .Wنشر النص الالتيين األب . مقالة صالح املوت(" وهو إنفصال النفس عن اجلسد

T. Wiesner ١٩٧٠ اليت قدمت إىل اجلامعة الكاثوليكية ونشرت عام هالدكتورا يف رسالة 
  .)٨٩ النص ص S. Ambrosii De Bono Mortis: بعنوان

  موت اخلطية واملوت الطبيعي
 النفس انفصال الذي هوهكذا جلب آدم موت اخلطية وليس املوت الطبيعي،   

وس  حسب شرح القديس اثناسي-عن اجلسد وهو املوت الذي كان والبد أنْ حيدث 
وموت اإلنسان .  ألن اإلنسان خِلق من العدم، ولذلك فهو ليس خالداً بالطبيعة-الرسويل 
 ليس مثل موت اخلطية الذي جاءت به اخلطية، - بعد أنْ يكمل غاية وجوده -الطبيعي 

  .فساد املوت على النفس اإلنسانية
. ل الشركةكان اهللا قد وضع اخللود أمام اإلنسان كغايٍة يسعى إليها من خال  

  :األرثوذكسيهكذا يشرح القديس اثناسيوس التعليم 
اهللا خالق الكون، ملك كل الكائنات، الذي جوهره يعلو على كل "

ك بشري، ولكن ألنه صاحل وجواد، خلق اإلنسان على ادراحتديد و
وجعل اإلنسان قادراً على إدراك . صورته بكلمته خملصنا يسوع املسيح

اليت أُعطيت له، ألنه ذه ) بالصورة(لشبه وفهم وجوده احلقيقي با
الصورة أعطاه معرفة أبديته حىت إذا ما حِفظ هذه الصورة، ال يبتعد عن 

، بل يبقى يف )القوات السمائية(إدراكه هللا أو يترك شركة القديسني 
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النعمة اليت وِهبت له، وبالقوة الذاتية اليت أُعطيت له بكلمة اهللا مما جيعله 
مع اهللا وحييا حياة السعادة املباركة حقاً وينال ) احلديث(وار يفرح باحل
 .R.W النص اليوناين ١٥-٥فقرة  : ٢الرسالة إىل الوثنيني فصل (" اخللود

Thomson  ٧-٦صفحات(.  

  كيف دخل املوت حسب شرح القديس اثناسيوس؟
بغواية احلية ترك اإلنسان تأمله اهللا، وبدأ حيدد غاية وجوده، وسقط "

وهنا أدرك كالمها . يف الشهوات اجلسدانية) أي آدم وحواء(ا كالمه
وقد أدرك كالمها أما ليسا . أما عريانان، وعندما عرفا ذلك خجال

عريانني من املالبس، بل من تأمل اُألمور اإلهلية، وإما حوال عقليهما إىل 
يف الوجود ، وعندما تركا معاً الرغبة يف اهللا واإلهليةما هو ضد اُألمور 

احلقيقي، أي اهللا حتوال منذ تلك اللحظة إىل طلب رغبات متفرقة 
وكما نعرف من الواقع، فإن التمسك بكل . ومتنوعة خاصة باجلسد

تنوع (هلذا السبب . رغبة وشهوة يؤدي يف النهاية إىل اخلوف من حتقيقها
صارت النفس تتمسك باخلوف والرعب واملتعة ومع ) وتفرق الشهوات

وعندما قررا عدم ترك هذه . دخلت األفكار اخلاصة باملوتهذه، 
الرغبات، وصال معاً إىل اخلوف من املوت وإىل إدراك انفصال النفس 

  .)١١- ٨ ص ٣املرجع السابق فصل (" عن اجلسد
، ولكن املفردات اإلجنليزيةترجم األب مرقس داود النص السابق عن الترمجة   

ب إىل اللغة العربية من اإلجنليزية؛ ألن الفكر اليونانية للقديس اثناسيوس هي أقر
الشرقي عموماً خيتلف عن الفكر الغريب، ومع ضعف اللغة العربية بسبب عدم تطور 
عربية املسيحيني الناطقني ا إالَّ أنَّ الترمجة الدقيقة لعدة عبارات خيتلف عن ترمجة 

بينما الكلمات  اإلجنليزيةاألب مرقس داود، والسبب هو عدم وضوح العبارات 
ماذا حدث عندما حتول آدم : اليونانية واضحة جداً، وعلى سبيل املثال ال احلصر

بينما ، ]began to consider himself[  يقول إنَّ آدماإلجنليزيوحواء عن تأمل اهللا؟ النص 
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فقد حتول ذهن ، (φοβειται τον θανατον ) يقول النص اليوناين ما هو أوضح بكثري
 حنو تنوع واالجتاهأ حيدد غاية وجوده يف عقله وبعيداً عن تأمل اهللا، اإلنسان وبد

وتعارض الشهوات، فسقط اإلنسان يف اخلوف، ودخلت مع اخلوف والرغبات 
  تصورات أو أفكار املوت 

  التحول الداخلي من اخلري إىل الشر
يكمل القديس اثناسيوس شرحه مؤكِّداً يف الفصل الرابع أنَّ اإلنسان وجد   

، وهنا كما "وجد يف اللذة غايةً"سرةً يف تأمل الرغبات احلسية املتصلة باجلسد، وأنه م
  :يقول اثناسيوس

 يف احلياة هذا التحول جاء بالفوضى". أخطأت النفس، وصار ما هو صاحل هو اللذة"  
ويقدم .  وتعارض القوى العقليةاالحنالل، أي "الفساد"، وما يسميه اآلباء الداخلية
س التشبيه املعروف بإنسان فقد إدراكه، ويفتش عن سيف لكي يقتل كل من اثناسيو
وهكذا شرح القديس اثناسيوس حالة اغتراب . )الفصل الرابع من الرسالة إىل الوثنيني(يقابله 

النفس،فقد ظلت النفس تتحرك بقوا الذاتية وتترك اخلري احلقيقي وهو تأمل اهللا، وتسعى 
وجود حقيقي له كأنه موجود، وبذلك فقدت النفس رغبتها يف حنو اللذة وتتصور ما ال 

 ص ١٥ : ٤فصل (" وعندما تترك ما هو خري، فإا تتجه حنو ما هو ضد اخلري متاماً"اخلري احلقيقي 
١١-١٠(.  

  ما قبل السقوط
. أشرنا سابقاً إىل الفصل الثالث من كتاب جتسد الكلمة للقديس اثناسيوس  

  : عبارة هامة عندما يقول عن اجلنس البشريولكن هنا يهمنا بشكل خاص
خلقهم على صورته وأعطهم نصيباً يف قوة كلمته، فصاروا يتبعون "

يدركون اخلري (الكلمة مثل تبعية الظل للنور، وهو ما جيعلهم عاقلني 
، وبذلك يبقوا يف السعادة ) بالكلمة ربنا يسوع املسيحااللتصاقبسبب 

جاء م ) اهللا(ألن .. لقديسني يف الفردوس وحييوا احلياة احلقيقية حياة ا
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وظلوا ) صورة اهللا(وإذا حفظوا النعمة . إىل فردوسه وأعطاهم الشريعة
صاحلني، فإم يتنعمون باحلياة يف الفردوس بدون حزن أو أمل أو هم، 

 ٢٩- ٢٠ : ٣جتسد الكلمة (" وباإلضافة إىل ذلك الوعد باخللود يف السماء
  .)١٤١- ١٤٠ص 

باخللود يف السماء يؤكد لنا أنَّ املوت الطبيعي هو حتول طبيعي يف فالوعد   
ألن : "كيان اإلنسان يؤكده اثناسيوس نفسه بعبارة قاطعة ال حتتمل التأويل وهي

  :، ولنفس ذلك السبب عينه"اإلنسان خِلق من العدم
ألن تعدي الوصية أعادهم إىل الوجود الطبيعي، حىت أنه، كما جاءوا "

 وبعد مرور الزمان يعانون فساد العدم، ألنه مل يكن هلم طبيعة من العدم،
  واجبة الوجود أو طبيعة خالدة 

ει γαρ φυσιν εχοντες το µη ειναι ποτε. 
 أو παρουσιαألم دعوا إىل الوجود مبحبة البشر للكلمة وبإعالنه 

؛ ولكن؛ ألن البشر فقدوا معرفة اهللا وحتولوا إىل ما ال وجود له. حضوره
والوجود خري؛ ألن اخلري هو ما خلقه اهللا، وهو كائن . ألن الشر عدم

 : ٤فصل (" وهكذا فقد البشر احلياة األبدية. ألنه يستمد وجوده من اهللا
  .)١٤٥- ١٤٢ ص ٣٠ - ٢٠

  :وبعد هذه الفقرة اهلامة يقول اثناسيوس  
− εστι µεν γαρ κατα φυσιν ανθρωπος θνητος 

  "اإلنسانُ ميت بالطبيعة"
− ατε δη εξ ουκ αντων γεγονως 

  .)١٥٤-١٤٤ ص ٢٧-٢٦ : ٤فصل (" ألنه خِلق من العدم"
مل خيلق اهللا املوت، فهو ال "وهكذا قدم سفر حكمة سليمان التعليم املسيحي   

  .)١٣ : ١(" يسر بفناء األحياء، بل خلق كل األشياء لكي حتيا
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  اخللط بني املوت الطبيعي واملوت الروحي
الطبيعي هو انفصال النفس عن اجلسد، أما املوت الروحي، فهو املوت   

  :انفصال النفس عن اهللا ويقول القديس مكاريوس
  .)٢ : ١٢العظة (" مات آدم أي ماتت عالقته باهللا"

  :ويقول القديس كريلس الكبري  
شرح رسالة رومية (” جاءت اخلطية باملوت وولد املوت بال شك باخلطية“

  .)٧٨٤ : ٧٤جملد 

  شروح اآلباء والكتاب املقدس
  :يقول القديس يوحنا ذهيب الفم  

 ٢عظة على شك توما الرسول فقرة ( "أنا لست قاضياً حيكم على أعمال اهللا"
  .)٦٨٤ عامود ٥٩جملد 

   نؤمن بأن- كما يقول القديس غريغوريوس الالهويت -وحنن   
" ناهللا حيب وحيكم على أعمال اإلنسان على قدر استطاعة كل إنسا"
  .)٦٠٤ عامود ٣٦ جملد ٨٢ على نياحة القديس باسيليوس فقرة ٤٣عظة (

ذه الروح، أي روح اآلباء نقدم هذه الدراسة الشاملة لكل ما كتبه اآلباء   
 هي حسب عبارة يوحنا الدمشقي هي اإلميانعن املوت، وألننا ندرك أنَّ حدود 

 عامود ٦٤ جملد ١ : ١االميان االرثوذكسي شرح (" قلب التقليد الكنسي"، وهي أيضاً "حدود أبدية"
، نؤكد للقارئ أنَّ التقليد الكنسي هو الذي يشرح األسفار املقدسة، وإنَّ أي )٧٨٩

شرح ال يأخذ مبا جاء يف التقليد الكنسي هو شرح مستبعد متاماً، وإنْ كان يبدو لنا 
  .ظاهرياً أنه معقول ومقبول

 األقباط اإلكلريوستصدر من بعض ومع أننا نسمع يف هذه األيام عبارات   
إنَّ أي تعارض يراه هؤالء بني الكتاب املقدس واآلباء حيتم عليهم رفض : تقول صراحة

اآلباء، وهو أمر له خطورته الواضحة، ألن حركة اإلصالح الربوتستانتية يف القرن 
السادس عشر وجدت هذا التعارض، وأفرزت الهوتاً ال عالقة له باآلباء، أي وجد 
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قادة حركة اإلصالح إنَّ تفسريهم الذايت واخلاص للكتاب املقدس هو التفسري 
واحلقيقة التارخيية الواضحة . الصحيح، وإنَّ ما جاء يف كتابات اآلباء جيب رفضه متاماً

هو أن تعليم اآلباء عن اخلالص واألسرار واخلطية واخلالص يتعارض مع التعليم الذي 
وعرفناه من كتب اإلجنيليني والكاثوليك ومزجناه دون أن ورثناه يف القرن التاسع عشر 

ندري أنه يضر بكل ما يندرج حتت أسم األرثوذكسية ابتداًء من عقيدة الثالوث حىت 
  .الصالة عن الراقدين

حنن ال نعرف أي تعارض بني الكتاب واآلباء، وإمنا نعرف التعارض بني الفكر   
 الذي األرثوذكسية والربوتستانتية، والتعليم املستلهم من كتب اإلرساليات الكاثوليكي

واملوت الذي دخل إىل العامل " :فإذا قال القداس اإلهلي. يعلن صراحةً يف صلوات الكنيسة
، فإننا جيب أنْ نسأل هل هدم اهللا شيئاً خلقه؟ وكيف )صالة الصلح(" حبسد إبليس هدمته

 سفر احلكمة، وهي أيضاً ، وهي عبارة"حبسد إبليس"ذلك املخلوق إىل العامل دخل 
راجع الفصل (النص الذي استخدمه القديس اثناسيوس الرسويل يف كتاب جتسد الكلمة 

  .)اخلامس
 ويف "من أجل حياة العامل" يف كتاب Schmemannيقول األب الكسندر مشيمان   

" ووطئ املوت باملوت"الفصل اخلاص باملوت والذي أخذ عنوانه من نشيد عيد القيامة 
  :)١٩٩٤ األب توما بيطار ب تعري- الترمجة العربية منشورات النور ابعدهما و ١٣٥ص (

 وما ١٣٥صـ (" إنَّ الثقافة اليت حنيا يف كنفها اليوم هي ثقافة تنكر املوت"
  .)بعدها

وهكذا، فألن املسيحية، كما اعتربوها، هي دين، كان عليها أنْ تقبل "
  :بوظيفة الدين األساسية وهي

  .املوت" رترب" أنْ -١  
 قليالً أو -ذلك متثلت ) بررت املوت( وإذا فعلت املسيحية -٢  
) الديانات القدمية مثل ديانة الفراعنة( تفسريات املوت القدمية -كثرياً 

وهي تفسريات مشتركة علمياً بني ) الفلسفة اليونانية(والكالسيكية 
  .الديانات كافة
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ساس التعارض  ولكن ال عقيدة خلود النفس القائمة على أ-٣  
بني ما هو روحي وما هو مادي، وال عقيدة املوت كانعتاق ) الثنائية(
، وال عقيدة املوت كعقاب هي يف احلقيقة، )اهلروب من سجن اجلسد(

  .)١٣٨صـ س(" عقائد مسيحية
 كما رفض أيضاً أنْ يكون اخللود الطبيعي للنفسوهكذا رفض األب مشيمان   

  .املوت عقاباً على اخلطية
 Lazar Pubab رئيس دير مجيع القديسني األرثوذكسير األب الروسي ونش  

 .The Soul, the Body and Death, 1985 :نفس الفكر يف كتابه
 وغريهم من الالهوتيني اُألرثوذكس يف خطأ عقيدي؟ أم أنَّ )١(فهل وقع هؤالء   

  :يهذه احلقائق ه. خلف هذه الدراسات توجد حقائق مل ندرسها حنن بعد يف مصر
  . املوت كظاهرة تشمل الروح واجلسد-١
  .خلق املوت هو تعليم اإلسالم، وهو تعليم ينسجم مع باقي عقائد اإلسالمإن  -٢
 اخللود الطبيعي، أي أنَّ اإلنسان خالد بالطبيعة هو تعليم الديانات القدمية والفلسفة -٣

نَّ اهللا أيف حني . إله بالطبيعةوهو تعليم ال نقبله حنن ألن هذا يعين أنَّ اإلنسان . اليونانية
أوصيك أمام اهللا الذي " له وحده عدم املوت -  حسب نص قاطع صريح -وحده 

أنْ . حييي الكل واملسيح يسوع الذي شهد لدى بيالطس البنطي باالعتراف احلسن
الذي سيبينه يف أوقاته . حتفظ الوصية بال دنس وال لوم إىل ظهور ربنا يسوع املسيح

عزيز الوحيد ملك امللوك ورب األرباب الذي وحده عدم املوت ساكناً يف نور املبارك ال
فهل كان الرسول بولس جيهل أنَّ عدم املوت خاص . )١٥- ١٤ : ٦ تيمو ١(" ال يدىن منه

: وهل أخطأ الرسول عندما قال.. أيضاً بالبشر، وإننا ال منوت روحياً وال جسدياً 
 : ٢كولوسي (" حياكم معه مساحماً لكم جبميع اخلطاياأ.. وإذ كنتم أمواتاً يف اخلطايا "
  :أم أننا يف حقيقة األمر إزاء موقف معني يفترض ما يلي .. )١٣

  . خلق اهللا اإلنسان خالداً ال ميوت:أوالً  
                                                           

 .Nikolas Pنايننشري هنا بشكل خاص إىل الدراسة الكاملة ملوضوع املوت اليت نشرها الالهويت اليو) ١(
Vassilidis بعد ذلك بعنوان باإلجنليزية مث ١٩٩٣ باليونانية يف اثينا عام The Mystery of Death.  
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  . خلق اهللا املوت كعقاب لإلنسان:ثانياً  
  . نزع اهللا اخللود من اإلنسان عندما أخطأ:ثالثاً  
  : هذا التسلسل أنْ نقوليفرض علينا: وأخرياً  
إنَّ اهللا خالق املوت، إله قاٍس إىل أبعد احلدود اليت ميكن أنْ يتصورها عقل   

اإلنسان؛ ألنه كان يعلم أنَّ اإلنسان سيخطئ، وإنه سوف يعاقبه، فهو مثل املدرس 
ز العصا، منتظراً حلظة العقابالعنيف الذي جيه.  

  السقوطتعليم آباء الكنيسة عن طبيعة آدم قبل 
  : اتوليكوسAutolycus رسالته إىل ١٩٥كتب ثاؤفيلوس األنطاكي حوايل عام   

خلق اهللا اإلنسان، ليس خالداً وال قابالً للموت، ولكن خلقه قادراً "
وهكذا إذا اجته إىل ). اخللود واملوت(على أنْ يتحول إىل أي من اجلهتني 

ة اخللود من اهللا ما هو خالد وحفظ وصية اهللا، فإنه كان سينال جمازا
أما إذا اجته إىل األشياء اليت تقود إىل املوت، . )١(ويصبح إهلاً بالنعمة 

 He himself would be theوعصى اهللا، فإن اإلنسان يصبح سبب موته 

cause of his own deathألن اهللا خلق اإلنسان حراً وسيداً على إرادته  "
  .)٣١- ٢٥ : ٥ جملداً ٢٧ : ٢الرسالة إىل اتوليكوس (

ونظراً ألمهية هذه الفقرة، وحىت ال يظن القارئ أننا وجدنا إشارةً شاردةً إىل   
أنَّ اإلنسان هو سبب موته، رأينا أنه من الضروري أنْ نترجم فقرةً كاملةً من العظة 

  :الثانية عشر على نشيد األناشيد للقديس غريغوريوس النيسي
 : ١(" شهادة سفر التكوينخلق اهللا كل األشياء مجيلة جداً حسب "

، اإلنسان )الفائقة اجلمال(ومن ضمن هذه املخلوقات اجلميلة جداً .)٣١
لغريه من املخلوقات، وما هو أمجل من عطَالذي زينه اهللا جبمال آخر مل ي 

                                                           
، ال انتقال إىل اجلوهر اإلهليتأله اشتراك يف الضياء الو "اإلهليةيقول يوحنا الدمشقي عن الشركة يف الطبيعة ) ١(

 ١٩٧٣ منشورات املكتبة البوليسية -  تعريب األب ادريانوس شكور -  األرثوذكسي اإلميان مقالة يف ةاملائ" اإلهلي
  .١١٦ص 
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 وإذا كانت كل ؟أي الصورة اإلهلية" صورة اجلمال الذي ال يفسد"
ن هذه املخلوقات، فإنه املخلوقات فائقة اجلمال، وكان اإلنسان ضم

 Death certainly was not presentبكل يقني مل يكن املوت يف اإلنسان 

in him  ألن اإلنسان لن يكون مجيالً لو كان ختم املوت القذر فيه، ألن
، ولذلك فهو األبديةاإلنسان كان قد خِلق ليكون صورة ومثال احلياة 

 ٤٤ جملد األناشيد على سفر نشيد ١٢العظة (" مجيل وصاحل ومزين ببهاء احلياة
  .)١(.) وما بعده١٠٢١: 

  .فمن الواضح هنا أنَّ اهللا مل خيلق املوت، بل خلق احلياة  
  : على قصة سفر التكوين ويقول النيسيويعلق القديس غريغوريوس  

كان فردوس اهللا قد خِلق من أجل اإلنسان، وكان مملوءاً بكل أنواع "
 هي قانون احلياة الذي وعد اإلنسان بعدم وكانت وصية اهللا. الشجر

وكان يف وسط الفردوس شجرة احلياة، ومن . املوت إذا حفظ الوصية
الضروري أنْ نسأل لكي نفهم ما هو املقصود بشجرة احلياة؟ ولكن 
كان أيضاً يف الفردوس شجرة أخرى مثرا تعطي املوت، وكانت يف 

ال .  يف وسط الفردوسوكانت هذه الشجرة أيضاً. معرفة اخلري والشر
ميكن أنْ نتصور إنَّ الشجرتني معاً كالمها يف نفس املكان، أي وسط 
الفردوس، فإذا كانت واحدة يف مركز الدائرة تعذر على الثانية أنْ 

شجرة واحدة فقط جيب أنْ تبقى يف مركز . تكون يف مركز الدائرة
ة مكان املركز وإذا أخذ مركز دائر. الدائرة، ألن ألي دائرة مركز واحد

األول طرد الدائرة األوىل وحلت الدائرة الثانية حملها، وهكذا حلت 
شجرة معرفة اخلري والشر حمل شجرة احلياة وطردا من الدائرة، 

 هو االسموالذي أعطاها هذا . وجاءت الشجرة الثانية لتعطي مثرة املوت

                                                           
 Gregory of Nyssa: Commentary on the Song of Songs, translated:اإلجنليزيةراجع الترمجة ) ١(

by C.- McCamblery- اآلباء يف جامعة اثينا أستاذ مقدمة بقلم Panagiotes Chresteu الناشر Hellenic 
College Press, 1987 وما بعدها٢١٦ صفحات .  
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املرجع (" )٢٣ : ٦رو (القديس بولس بقوله إنَّ مثرة اخلطية هي املوت 
  .)٢١٦ ص اإلجنليزيةالسابق راجع الترمجة 

  :شرحه قائالًالنيسي ويستطرد القديس غريغوريوس   
والدرس الذي جيب أنْ نتعلمه هو أنَّ احلياة هي املركز األصلي لكل "

عمل اهللا، ومل يغرس اهللا املوت، ومل يكن له جذر وال مكان له يف 
 كانت هي مركز كل شئ خلقه الفردوس، ألن املوت عقيم، وألن احلياة

  .)املرجع السابق("  احلياةCessationاهللا، وللموت طبيعة، وهي فقدان 

  وماذا حدث عندما أكل اإلنسان من شجرة معرفة اخلري والشر؟
  :جييب القديس غريغوريوس النيسي يف نفس العظة السابقة  

احلياة كانت الشجرة اليت هلا مثرة املوت هي رمز يقدم لنا عن تضاد "
وتقول كلمات سفر التكوين إا شجرة . واملوت يف مركز الفردوس

كانت للخري والشر، وتشري هذه العبارة بالذات إىل طبيعة اخلطية، ألن 
اللذة تسبق كل عمل شرير، وال توجد خطية ليست مكبلة بنري اللذة، 

ولذلك ). اجلنسية(وعلى سبيل املثال اخلطية املرتبطة بالغضب والشهوة 
وهذا مرجعه انعدام " مجيلة وشهية للعيون"السبب قيل إنَّ مثرة الشجرة 

وحقاً كان نتيجة كل هذا هو . اإلفراز عند الذين جيدون اخلري يف اللذة
تقطران عسالً "أنْ صارت مثرة الشجرة مرة جداً حسب سفر األمثال 
) ٣ : ٥أم " (وحنكها أنعم من الزيت لكن عاقبتها مرة كاألفسنتني

 قطع اإلنسان نفسه من مثار اخلري وامتأل باُألمور اليت جتلب هكذا
 Deathاخلراب بواسطة املعصية، واسم هذه الثمرة املوت املؤدي للخطية 

- yielding Sin.  
ومات اإلنسان فوراً عن احلياة الصاحلة، وقايض احلياة اإلهلية باحلياة 

لطبيعة اإلنسانية، وعندما امتزج املوت با. احليوانية اخلالية من التعقل
وهكذا صارت حياتنا موتاً، .  املوت من جيل جليل بواسطة التناسلانتقل
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واإلنسان الذي يدرك هذا عليه أنْ . وماتت حياتنا، وحقاً فقدنا اخللود
يعبر من املوت إىل احلياة، أي بالقضاء باملوت على الطبيعة األوىل امليتة 

ى الطبيعة القدمية، وباملوت بادل لكي تنال الطبيعة اجلديدة االنتصار عل
اإلنسان احلياة احلقيقية باحلياة امليتة، ولذلك إذا مات عن احلياة 

وبدون شك ال ميكن إلنسان أنْ ينتقل .  إىل احلياة األبديةانتقلاحليوانية، 
وشرح سفر التكوين هذه . إىل احلياة السعيدة إالَّ إذا مات عن اخلطية

رتني اللتني كانتا يف وسط الفردوس، األوىل النقطة باإلشارة إىل الشج
. كانت بالطبيعة هي احلياة والثانية جاءت بعد ذلك ملركز يطرد احلياة
. وحتول احلياة إىل موت حيدث إما بالشركة يف احلياة أو بفقدان احلياة
" ومن ميوت عن الصالح حييا للشر، ومن ميوت عن الشر حييا للفضائل

  .)٢١٧- ٢١٦املرجع السابق ص (
 عامود ٤٤ على النشيد جملد ١٢عظة (" هكذا صارت حياتنا موتاً"  
١٠٢١(.  

  موتـــاً متــوت
عاش حياةً حتت سيطرة املوت .. مل ميت اإلنسان يوم سقط، بل عاش بعدها   

ولكن املوت الذي يقصده سفر " .. ميتةً حياةً"أو حسب تعبري القديس غريغوريوس 
ليس املوت اجلسداين؛ ألن آدم عاش بعد طرده من التكوين هو املوت الروحي، و

 واملوت الروحي هو اغتراب النفس اإلنسانية عن )٥ : ٥تك ( سنة ٩٣٠الفردوس 
  .االنفصالاغتراب يؤدي إىل . مصدر احلياة

" لك كل من يزين عنك) يهلكون(هوذا البعداء عنك يبيدون "يقول املزمور   
شركة مع اهللا، ويغترب عن اهللا فكرياً حسب  وعندما يرفض اإلنسان ال)٢٧ : ٧٣(

وأنتم الذين كنتم "كلمات الرسول بولس وهو يصف حالة اُألمم بدون اإلميان باملسيح 
وأعداء يف الفكر يف األعمال الشريرة قد صاحلكم اآلن يف جسم ) غرباء(قبالً أجنبيني 
وهنا بشكل . اهب احلياةفاهللا هو احلياة، وخالق احلياة وو. )٢١ : ١كو (" بشريته باملوت



 ٤٠٣

خاص نرى التعليم الرسويل املسلَّم لنا من القديس بولس قبل أنْ نقدم الشرح اآلبائي 
  .يؤكد أنَّ اإلنسان هو الذي جلب اخلطية وجلب املوت

  .)١٢ : ٥رو (" بإنسان واحد دخلت اخلطية إىل العامل وباخلطية املوت"  
 هي اليت جاءت باملوت، ويقول الرسول - وليس اهللا -فقد كانت اخلطية   
  .)٥٦ : ١٥ كو ١(شوكة املوت هي اخلطية  :مرةً ثانيةً
  :، ويقول"مل خيلق اهللا الشر"ويعلِّق القديس باسيليوس يف عظٍة بعنوان   

املوت هو انفصالٌ عن احلياة أي اهللا، واخلطية هي اليت جاءت ذا "
الفقرة السابعة من العظة جملد (" فصارت شوكة املوت هي اخلطيةاالنفصال، 

٣٤٥ : ٣١(.  
ويقول القديس ايسيذوروس البيلوسي أُستاذ ومعلم القديس كريلس   
  :السكندري
مل يكن موت آدم هو انفصال النفس عن اجلسد، وإمنا انفصال الروح "

  .)٣ة  فقر٣٦رسالة (" القدس عن النفس هو الذي جلب املوت على النفس
  :ويقول القديس غريغوريوس النيسي يف العظة الثانية ضد انوميوس  

جملد (" يف اليوم الذي قيل فيه موتاً متوت صدر احلكم ومات آدم روحياً“
٥٤٥ : ٤٥(.  

  :فاملوت كما يقول القديس مكاريوس يف العظات الروحية  
املوت احلقيقي كامن وخفي يف القلب، فقد مات اإلنسان روحياً أو "

  .) من النص اليوناين٤٢العظة الثانية فقرة (" داخلياً

  املوت الروحي هو اخلطية
  :يقول القديس غريغوريوس الالهويت  

ويوجد موت واحد، وهو اخلطية؛ . توجد حياة واحدة جيب أنْ نطلبها"
 : ٣٥ جملد ٤٢ يف جناز والده فقرة ١٨عظة (" ألن اخلطية هي هالك النفس

١٠٤١(.  



 ٤٠٤

يس غريغوريوس، عبارة الرسول يعقوب اليت ال ينسب فيها املوت هللا ويؤكد كالم القد
  .)١٥ : ١(" اخلطية إذا كملت تنتج موتاً“ألنه يقول 

  هل اهللا هو املسئول عن املوت، وهل خلق املوت؟
  :يقول القديس ثاؤفيلوس االنطاكي  

  ).٣١ - ٢٥ : ٥ جملد ٢٧ : ٢رسالة إىل اتوليكوس (" اهللا مل خيلق املوت"
  :قول القديس اثناسيوس الرسويل مؤكداً ذلكوي  

 عن اُألمور األبدية مبشورة الشيطان، وحتولوا إىل ابتعدواولكن البشر "
 - ٢ : ٥جتسد الكلمة (" اُألمور الفاسدة، صاروا سبب فسادهم باملوت

 حتقيق - Oxford Early Christian Texts -  جامعة اوكسفورد - النص اليوناين 
  .)١٤٥ ص اإلجنليزية الترمجة -  ١٤٤ ص ١٩٧١ R.W. Thomson: األستاذ

  :وياليت القارئ الذي جييد اليونانية يقرأ النص اليوناين  
  لكن البشر"

∗ οι δε ανθρωποι 

   عن اُألمور األبديةابتعدوا"
∗ αποστραφεντες τα αιωα 

  ومبشورة الشيطان"
∗ και συµβου λια του διαβολου 

  حتولوا إىل اُألمور الفاسدة"
∗ εις τα της φθορας επιστραφευτες 

  ".صاروا سبب فسادهم باملوت"
∗ εαυτοις αιτιοι της εν τω θαντω 

“But men, turning away from things eternal and by the counsel of 

the devil turning towards things corruptible, were themselves the 

cause of the corruption in death”. 



 ٤٠٥

ومل يكن السؤال عن مصدر املوت سؤاالً حديثاً جاء مع القرن العشرين، بل   
ونالحظ أنَّ القديس امربوسيوس مل يهمل . كان وال يزال سؤال عدد كبري من الناس

، وهي العظات اليت سامهت يف إميان "الفردوس"الرد على هذا السؤال يف عظاته عن 
  :ربوسيوسفيقول ام.  باملسيحيةأوغسطينوسالشاب 

من أين جاء املوت آلدم وما هو . توجد مشكلة أُخرى البد من حلها"
 من اهللا؟ أصالًًمصدره؟ هل كان املوت يف طبيعة الشجرة نفسها، أم أنه 

إذا نسبنا املوت إىل طبيعة الشجرة، جعلنا مثرة الشجرة أقوى من احلياة 
 مبخاض املوت  ألن مثرة الشجرة جاء)٧ : ٢تك (اليت وِهبت بنفخة اهللا 

وإذا قلنا ومتسكنا بأنَّ اهللا هو املسئول عن . ملَن نال احلياة بنسمة اهللا
 - كما يبدو - ألننا Inconsistencyاملوت، فإننا نتهم اهللا بالتناقض 

نتهمه باخللو من الصالح، أو أنه قاٍس؛ ألنه ال يريد أنْ يغفر رغم أنه 
ماذا نقول؟ وما هو .  املغفرةميلك القدرة على املغفرة، أو أنه عاجز عن

 إالَّ إذا كنت -والرد كما يبدو يل . الرد املناسب على هذا السؤال
 هو يف أنَّ العصيان نفسه هو مصدر املوت، ولذلك السبب مل -خمطئاً 

 agent ofيكن اهللا هو مصدر املوت، بل اإلنسان نفسه هو مصدر موته 

his own deathواملثال التايل يوضح ما أري  د أنْ أقول، إذا وصف طبيب
دواًء ملريض أو طلب منه أنْ ميتنع عن أشياء معينٍة، مث ظن املريض أنَّ 
هذا التحرمي هو غري ضروري، فإن موت املريض ال يكون مسئولية 
الطبيب، بل يقع الذنب على املريض نفسه، فهو الذي تسبب يف موته 

his own deathالذي منع آدم من  وهكذا كان اهللا هو الطبيب الصاحل 
القديس امربوسيوس، (" األكل حىت ال يصبح األكل من الشجرة هالكاً له

 Hexameron, Paradise and:  عنوان الكتاب٤٢سلسلة آباء الكنيسة جملد 

Cain and Abel, 1961, p313  -الترمجة االجنليزية  :John J. Savage(.  
. ولية على اإلنسانوحسب عبارة القديس اثناسيوس جيب أنْ نضع املسئ  

  :وبعبارٍة صرحيٍة يقول القديس غريغوريوس النيسي



 ٤٠٦

منا أب ومصدر املوت هو ملك الشر أي الشيطان، إمل خيلق اهللا املوت، و"
 ٤٤ جملد ١٦شرح املزامري، مزمور (" ألن املوت دخل إىل العامل حبسد الشيطان

 :٦٠١(.  
  :وحبسب النص اإلجنليزي

“We know that God did not make death, but the father of the 

death, the king of evil” (Gregory of Nyssa, Commentaries on the 

inscuptions of the Psalms - Translated by C.Mc Cambely Hellenic 

College Press, p139). 

ويؤكد هذا عبارة الرسول بولس اليت يشرح فيها سبب التجسد وقوة عمل   
فإذ قد تشارك األوالد يف اللحم والدم اشترك هو أيضاً "ربنا يسوع املسيح الفادي 

  .)١٤ : ٢عب (" كذلك فيهما لكي يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت أي إبليس
.  اإلنساناستعبادومن اخلطأ واخلطر أنْ نظن إنَّ اهللا اشترك مع الشيطان يف   

  :أورجيينوسيقول العالمة 
ذي فيه أكل آدم وحواء من شجرة معرفة اخلري والشر، إنه يف اليوم ال"

ماتاً معاً موتاً روحياً، ومل يكن اهللا هو الذي تسبب يف موما، وإمنا 
  .)٢٣٢ : ١٢ جملد ٢٥ : ٢٠ يوحنا إجنيلشرح (" الشيطان قاتل اإلنسان

ويؤكد ذلك أيضاً القديس غريغوريوس العجائيب أُسقف قيصرية اجلديدة يف   
  : عظاتهإحدى

كانت حواء كمن يرقص يف الفردوس بعقل يف حالة التشتت الذي "
يعرفه املراهقني، ولذلك قبلت كلمات سيد اخلداع أي الشيطان دون 
أي احتراس، وهو ما أفسد حكمة العقل، وسكب الشيطان السم 
املمزوج باملوت يف الفكر، وبذلك جلب املوت وقدمه لعقل اإلنسان 

  .)٣٥١ : ١٧ جملد ١عظة (" ومن آدم إىل كل العامل
وعندما أخطأ اإلنسان، كان املوت هو مثرة اخلطية، وهو أمر ال ميكن أنْ   

  :يقول القديس غريغوريوس الالهويت. ينسب إىل اهللا



 ٤٠٧

جيب أنْ نؤمن بأنَّ الشر بال جوهر، بال سيادة، ليس أزلياً، وال هو كائن "
ومن صنع الشيطان، بذاته، مل خيلقه اهللا، وإمنا هو من صنع اإلنسان 

 ٤٧فقرة  : ٤عظة (" وبسبب إمهالنا دخل الشر إىل العامل، ولكن اهللا مل خيلقه
  .)٥٧٢ : ٣٥جملد 

  :ويقول القديس باسيليوس مؤكداً  
وهو .. ال ميكن أنْ نعترب اهللا مسئوالً عن الشر؛ ألن اهللا صاحلٌ بالطبيعة "

سنا، ولذلك أيضاً ليس خالق اجلحيم، بل حنن الذين خلقنا اجلحيم ألنف
حتضنا اال ميكن اإلدعاء بأنَّ اهللا خلق املوت، وإمنا حنن مبشورة الشيطان 

embraced٣٣٢ : ٣١مل خيلق اهللا الشر املرجع السابق جملد ("  املوت(.  
وهنا نرى كيف يعبر واحد من أهم الهويت الكنيسة البيزنطية وأكثرهم اتصاالً   

  :ماس، فريد على سؤال هل قتل اهللا اإلنسان؟بالغرب، وهو غريغوريوس باال
يوم تأكل منها "يستطيع الذين يسألون عن معىن كلمات سفر التكوين "

إنَّ الكلمات نفسها ال تقول لنا إنَّ اهللا خلق املوت بنوعيه " موتاً متوت
يف " مت"اجلسداين والروحي؛ ألن اهللا مل يعِط وصيةً نافذةً يقول فيها 

تكوين (" ستموت"من الشجرة احملرمة، بل باحلري قال اليوم الذي تأكل 
 ومل يقل اهللا فوراً عد إىل التراب اآلن، أي مت فوراً، وعد إىل )١٧ : ٢

 : ٣تكوين (" ستعود إىل التراب"التراب الذي خِلقت منه، ولكن قال 
 .)١("  ذه الكلمات أعلن اهللا ومسح بأنه لن مينع نتائج املعصية)١٩

  دان احلياةاملوت فق
 فقدان احلياة"إذا كان املوت كما يقول القديس غريغوريوس النيسي هو   
Cessation " ،للموت؛ ألن فقدان احلياة جاء مع اخلطية تعذر علينا أنْ نتصور إنَّ اهللا خالق
ومل يقل اهللا لإلنسان مت، كما قال ليكن نور، بل أصدر حكم املوت وترك . وهو املوت

                                                           
  :اإلجنليزيةراجع أيضاً الترمجة .Κεφαλαια φυσικα, θεολογικα: راجع) ١(

Published in the Philokalia of the Niptic Fathers, Athens vol 4,p153 



 ٤٠٨

إلنسان، وهذا حيتم علينا أنْ نراجع التسلسل السابق لنرى أنَّ تعليم اآلباء  لاالختيارحرية 
  :يقوم على حقائق واضحة

  . خلق اهللا احلياة ومل خيلق املوت-١
  . دخل املوت إىل العامل باخلطية-٢
  . جلب اإلنسان على نفسه حكم املوت-٣

  اخللود الطبيعي واخللود بالنعمة
املصريني إنَّ النفس خالدةٌ بالطبيعة ال متوت، كانت عقيدة آبائنا من قدماء   

وعند فالسفة اليونان . وإنَّ النفس ستعود إىل اجلسد، ومن هنا جاءت فكرة التحنيط
كانت فلسفة أفالطون ال سيما يف احلوار الذي دار مع سقراط وبشكل خاص 

املوت خالدة  حيث تظهر النفس عدمية ) من الطبعة الدوليةC-D 245فقرة ( Phaedrusفيدروس 
وكان أفالطون هو مؤسس فكرة تناسخ األرواح ". كل نفس خالدة بالطبيعة"بالطبيعة 

Transmigrationمنوسيوس وقد مجع نصوص الفالسفة .  يف احلضارة اليونانية القدمية
، وكانت فكرة "طبيعة اإلنسان"نشرها يف كتاب بعنوان  Nemesios Emessa احلمصي

 املشاكل الفكرية اليت تصدى هلا اآلباء، إحدىت اجلسد هي خلود النفس بالطبيعة ومو
 يسأل كيف ميكن مصاحلة خلود النفس مع موت Nemesiosلذلك كان نيموسوس 

ب احلياة واملوت هو دائرة تعاقُ"اجلسد؟ وكان تناسخ األرواح هو أحد اإلجابات، ألن 
يولد مرةً ثانيةً وثالثةً طبيعية يف الكون ال ميكن أن تتغري، فاإلنسان يولد وميوت لكي 

  ".يف تعاقٍُب ال ينتهي
  :من هنا جاء رفض هذا التعليم الذي يسخر منه يوحنا ذهيب الفم سائالً  

ما هي جدوى عودة اإلنسان لكي حييا جبسد خرتير أو محار أو رمبا يف "
  .) يوحناإجنيل على ٣ : ٢عظة (". حيوانات أقل وضاعةً

إنَّ النفس : "ن يقول يف كتابه عن النفسوحىت أرسطو أشهر علماء اليونا  
مكونةٌ من ثالثة عناصر، وعنصر واحد فقط هو اخلالد وعدمي املوت وهو العنصر الذي 

  .)b-8-10 11فقرة (" ال يتصل بالعنصرين املاديني اآلخرين



 ٤٠٩

  )١(ملاذا رفض اآلباء فكرة أو تعليم اخللود الطبيعي لإلنسان؟
هي القاعدة اليت بىن عليها اآلباء "  من العدماخللق" كانت عقيدة املسيحية -١  

من أين جاءت اخلليقة بالوجود . متييز الصواب واخلطأ يف تعليم املدارس الفلسفية
واحلياة والنمو؟ لو قلنا الطبيعة، فاألمر ال حيتوي فقط على إنكار وجود خالق، بل 

م بأنَّ اإلنسان خالد وهذا ينطوي على حتذير ملَن يعلِّ. أيضاً هو تعليم بأزلية الكون
بالطبيعة ال ميوت روحياً أو جسدياً، بأنه ينتمي إىل الفلسفة اليونانية، ويعلِّم بأزلية 

قاعدة الالكون واخلليقة دون أنْ يدري؛ ألن خلود النفس بالطبيعة وموت اجلسد هو 
  .درسة تناسخ األرواحالفلسفية مل
ال يؤدي إىل التعليم باخللود  وحىت خلق اإلنسان على صورة اهللا ومثاله -٢  

 القدمي بأنَّ النفس أو الروح هي من طبيعة اهللا، بل باالعتقادالطبيعي، وال إىل القول 
يؤكد أَّن صورة اهللا ومثاله هي نعمة وِهبت لإلنسان، وهي تبقى إذا بقى اإلنسان يف 

  .الشركة
  : وهكذا شرح اآلباء-٣  

ذهيب الفم (" معرفة اإلنسان خبالقهإنَّ صورة اهللا ومثاله هي هبة وعطية "
  .)١١٧ : ٥٣ على سفر التكوين جملد ٥ : ١٤عظة 

 ٢ : ٢١ذهيب الفم عظة (". كان اخللود نعمة وهبت لإلنسان قبل السقوط"
  .)١٧٧ : ٥٣على سفر التكوين جملد 

 القديس اثناسيوس يف كتاب جتسد الكلمة حيث يذكر أنَّ أيضاًيؤكد ذلك   
الصورة اإلهلية، ولكنها اخللق، والنعمة الثانية كانت عطية ت نعمة النعمة األوىل كان
الفردوس لكي ال متيل إرادة اإلنسان حنو الشر وخيسر العطية  و الوصيةكانت حتتاج إىل

  :يقول أثناسيوس. اإلهلية
وألن اهللا يعلم أنَّ حرية اإلرادة عند البشر جتعلهم قادرين على أنْ مييلوا "

                                                           
حيث عرض  ١٩٨٩ مايو - مركز دراسات اآلباء - الوجود شركة - راجع حبث األسقف يوحنا زيزيوالس ) ١(

 اهللا والكون وحدة واحدة أناألساس املسيحي الالهويت للتعليم باخللق من العدم ورفض أزلية الكون ورفض اعتبار 
  . وما بعدها٣٧ وبشكل خاص ص ١٤ ابتداء من ص -ال ميكن فصلها 



 ٤١٠

ثبت النعمة اليت وِهبت هلم بالوصية، ) اخلري أو الشر( اجلهتني إحدىإىل 
 الوصية وأعطاهم هلم، ألنه جاء م إىل الفردوس اختارهوباملكان الذي 

حىت إذا حفظوا النعمة وظلوا صاحلني ينالون سعادة الفردوس بدون 
"  باإلضافة إىل الوعد بعدم الفساد يف السماءاهتماماتحزن أو أمل أو 

 ٣٠ -  ٢٥ طبعة جامعة اوكسفورد النص اليوناين الفصل الثالث فقرة جتسد الكلمة(
  .)١٤٠ص 

حفظ الشريعة هو ضمان "وعندما يدعم القديس اثناسيوس التسليم اآلبائي بأن   
 فإن نفس التعليم يذكره )٢٥-٢٣ فقرة ١٤٤ النص اليوناين ص ٤جتسد الكلمة فصل (" عدم الفساد

 : ٤٤ على سفر النشيد جملد ١٢ العظة القديس غريغوريوس النيسي باحلرف يف
١٠٢٠.  

إما احلياة حسب : اختيارينهكذا حسب التسليم اآلبائي كان أمام اإلنسان   
  .نعمة الصورة اليت حيفظها حبفظ الوصية، وإما املوت إذا اختار الشر

هذا يؤكد لنا أنَّ اخللود أو عدم الفساد مل يكن طبيعة يف اإلنسان، بل نعمة   
  .أنْ يفقدها ليقع حتت سلطان املوتميكن 

  املوت الروحي الذي يرافق موت اجلسد
لقد أشرنا من قبل إىل حتذير األب مشيمان عن تأثر الكنيسة بالديانات   
  . فما هو هذا التأثر بالتحديد،اُألخرى

 أنَّ الروح اإلنسانية بعيدة متاماً عن كل ما ميكن أنْ يندرج حتت كلمة اعتبار -١
  .ا ال تتأثر باملرة باخلطيةاملوت، وإ

  . أنَّ املوت ظاهرة جسدانية حبتةاعتبار -٢
 الشيطان عن بارتداديبدأ سقوط اإلنسان أوالً على املستوى السمائي، أي   

هذا ما نؤكده يف صلواتنا وبشكل خاص .. احلياة احلقيقية، احلياة يف شركة مع اهللا 
الشيطان الغواية، أي تعدي حدود ، فقد جلب معه "املوت الذي دخل حبسد إبليس"

  .الطبيعة اإلنسانية



 ٤١١

ألنه هوذا البعداء عنك "أشار العهد القدمي إىل املوت الروحي يف عبارة موجزة   
 وعندما نترك مصدر احلياة أي اهللا، )٢٧ : ٧٣مز (" يبيدون لك كل من يزين عنك

  :املوت الروحي بأنهوهو حيدد . يقول القديس باسيليوس إنَّ هذا يسبب املوت الروحي
 الروحي وتعدي حدود الطبيعة الذي خيلق الفوضى االحناللهو "

الفكرية والنفسية وحيول ما هو صاحل ومصدر للحياة إىل ما هو عكس 
  .)٣٨٥ : ٣١ جملد ٦عظة على احلسد فقرة (" ذلك أي املوت

  أي التهور والتمادي وانعدام احلس العقلي"الالعقالنية"دخلت مع اخلطية   
 وعندما أخطأ آدم، دفعت اخلطية اُألجرة أي املوت )١()باملعىن اإلجنيلي ال باملعىن الفلسفي(
 العظات على سفر التكوين ساد يف أورجيينوس ومنذ أنْ كتب العالمة )١٣ : ٦رو (

التسليم اآلبائي كله إنَّ املوت هو انفصال عن مصدر احلياة ألن شوكة اخلطية هي 
 املئوية الثانية - راجع مكسيموس املعترف (هذه الشوكة، وإمنا زرعتها اخلطية مل يزرع اهللا . املوت

  .)٨١ الد الثاين ص - الفيلوكاليا - ٦٣عن احملبة فقرة 
الفساد الذي ال . فاملوت الروحي هو فساد صورة اهللا يف اإلنسان"

يسمح بأنْ حييا اإلنسان حسب اهللا، بل حييا حياةً ممزقةً بني الفضيلة 
القديس غريغوريوس النيسي (" رذيلة، النور والظلمة، حياة روحية تتخبطوال
 العظات على التطويبات  راجع أيضاً- ١٩٣ : ٤٤ جملد ١٨ طبيعة اإلنسان فقرة -

  .)١١٩٧ : ٤٤ جملد ١العظة األوىل 
 الصلة بني اإلنسان وروح احلكمة وروح انعداموهكذا حدد اآلباُء املوت يف   

يقول القديس ايسيذوروس الفرمي، وهو أُستاذ القديس . القدساحلياة أي الروح 
  :كريلس عمود الدين

عندما أخطأ آدم مل يكن موته هو موت اجلسد، وانفصال اجلسد عن "
  .)٨ فقرة ١٣رسالة ("  الصلة بني النفس والروح القدسانقطاعالنفس، بل 

                                                           
 شاقةً أو احلس العقلي حسب اإلجنيل هو أن نعمل كل شيء حسب احملبة هللا وللقريب، حىت لو كانت أعماالً) 1(

مؤملة؛ ألن احملبة الباذلة ليست مثل احملبة األسرية لشهوات وغرور احلياة اليت تربر أفظع األعمال جرياً وراء املصلحة 
  .الشخصية



 ٤١٢

وت اجلسد، بل موت مل يكن هذا م ")١٧ : ٢تكوين (" موتاً متوت"وعندما قال اهللا   
، وهذه مالحظة القديس غريغوريوس النيسي ألن آدم عاش عدة مئات من "الروح

  .)١٨٠ : ٤٤ جملد ١٦طبيعة اإلنسان فقرة (السنني بعد أنْ طُِرد من الفردوس 
هو "كما يقول أكليمنضس اإلسكندرية " ووجود اخلطية يف الروح اإلنسانية"  

ولعل أقدم ما وصلنا من كتابات اآلباء عن . )٣٣ : ٨جملد  - ٣ : ٨املتنوعات ( "وجود املوت
املوت الروحي ليس فقط الفقرة السابقة يف كتاب املتنوعات بل يقول القديس 

مرض النفس احلقيقي هو حمبة الشر، : " وهو من آباء القرن الثاينThalassiosثالسيوس 
  .)٣١٨ترمجة االجنليزية الد الثاين ص  ال-راجع الفيلوكاليا (" وموت النفس هو أنْ تنفذ ما تشتهيه

  :ولذلك يقول القديس مكاريوس املصري الكبري  
املوت احلقيقي كامن يف القلب وخمتٍف فيه، وهناك يف القلب ذاق "

 -  ١٦راجع األصل اليوناين العظة الثانية على حراسة القلب فقرة (" اإلنسان املوت
  .)١٧٩ : ٤٢جملد 

اجلالسون يف “عمود الدين إنَّ عبارة النيب أشعياء الحظ القديس كريلس قد و  
ويشرح هذه العبارة بشكل ملفت . ، هي عن اجلنس البشري"كورة املوت وظالله

  :للنظر
يقول اهللا إم سيجلسون يف كورة املوت وأرض الظالل أي ظالل " 

املوت، ألن ما آلت إليه اإلنسانية هو الظلمة والضباب الروحي الكثيف 
والظل الذي يكونه أي جسم ال خيتلف . نا أمواتاً حنيا يف املوتالذي جيعل

عن املوت، بل هو يشبهه إىل حٍد بعيد، ألننا يف ظالل املوت صرنا جنهل 
اإلله احلقيقي، وهذا يعين أننا نقلِّد احلق كما يقلِّد الظل حجم اجلسم 

  .)٢٤٨ : ٧٠ جملد ٣- ١ : ٩على أشعياء (" دون أنْ يكون جسماً
 : ١(ا يالحظ القديس يوحنا ذهيب الفم أنَّ الرسول بولس يف كولوسي وهكذ  

سلطان الظلمة الذي له سيادة علينا، والذي نقلنا منه املسيح " مل يذكر فقط الظلمة، بل )٣
  .)٣١٣ : ٦٢ جملد ١٣ : ١ على كولوسي ٣ : ٢عظة (" ألنه ينري املوت الروحي الذي يتسلط علينا

يه القديس يوحنا ذهيب الفم العبودية للخطية ألن وتسلط الظلمة علينا يسم  



 ٤١٣

  :أصل املوت والظلمة كامن يف اخلطية
يصف الرسول من حييا يف اخلطية كمن هو نائم وميت، يتنفس مثل "

النائم، ولكنه يتنفس النجاسة والنتانة اليت تصدر عن جثة ميتة، وكما أنَّ 
 هكذا كل من هو ميت النائم ال يرى ألن عينيه مغلقة، بل حيلم ويتخيل،

  .)١٢٢ : ٦٢ على أفسس جملد ١٨عظة (" روحياً
وألن اخلطية هي مصدر املوت، يقول القديس غريغوريوس الرتيرتي يف العظة   

  :اليت ألقاها يف جنازة أبيه
يوجد موت واحد وهو . توجد حياة واحدة، علينا أنْ نطلب هذه احلياة"

نا ما يشبه األحالم اليت تشبه اخلطية أي هالك النفس وختلق اخلطايا في
الواقع، وهي جتعل اخلطاة يسخرون من الواقع، بينما هم يف الواقع 

 : ٥٣ جملد - ٤٢ فقرة ١٨عظة (" يعيشون خياالت كاذبة حتيا يف نفوسهم
١٠٤١(.  

  ملاذا مل نعد إىل العدم؟
باملرة اخللود بالنعمة يعين أننا نبقى يف الوجود بفضل القدرة اإلهلية، وال يعين   

 أكثر استخدمونالحظ أن القديس أثناسيوس قد . أننا نبقى ألن لدينا قدرةً على البقاء
  ".البقاء "µενεινمن مرة الكلمة اليونانية 

الرسالة إىل (" صور اخلالق اجلنس البشري بالشكل الذي أراد به أنْ يبقى"
  . )١ : ٣الوثنيني 

النفس اإلنسانية خِلقَت لكي ولكن السقوط جاء بنوع آخر من البقاء؛ ألن   
  :ترى اهللا ولكن السقوط جعل النفس اإلنسانية

لقد خِلقَت لكي ترى اهللا وتستنري . ..مل تبق كما خِلقَت، بل تدنست "
" به، ولكنها طلبت اُألمور الفاسدة بدالً من اهللا، والظلمة بدالً من النور

  .)٣٠- ٢٥ : ٧الرسالة إىل الوثنيني (
البقاء األول يقول عنه أثناسيوس إنَّ اهللا أراد . ا هي بني بقاء وبقاءفاملقارنة هن  



 ٤١٤

 ص -  ٢٠ : ٣جتسد الكلمة (" أنْ يبقى يف السعادة"، وباحلياة يف الفردوس اإلهليةبعطية الصورة 
١٤٠(.  

 ٣جتسد الكلمة فصل (البقاء يف الصالح هو غاية عطية الصورة وحفظ الوصية   
  .)كله

  ).١٤٠ ص ٣٣ : ٣جتسد الكلمة ( يف حالة التعدي "لبقاء يف املوتا"البقاء الثاين هو   
 هو خلق من - كما هو يف التسليم اآلبائي -فاخللق عند القديس اثناسيوس   
  :وهنا يشرح اثناسيوس هذه احلقيقة بقوله. العدم

وملا كانت كل الطبائع املخلوقة حسب حدود طبعها يف حالة تغير، "
فلكي مينع اهللا هذا، ولكي حيفظ الكون من ) لاالحنال(وقابلة للفساد 

 والعودة إىل العدم، بعدما خلق كل شيء بواسطة كلمته األزيل االحنالل
الذي به جاء باخلليقة إىل الوجود مل يتركها لئال تطوح ا طبيعتها املتغرية 

  .)١١٤ ص ٢٠-١٥ : ٤١الرسالة إىل الوثنيني (" وتتعرض إىل العودة إىل العدم
وعندما تغيب هذه . ي حيفظ اخلليقة هو حضور الكلمة فيها قبل جتسدهفالذ  

. احلقيقة من أذهاننا نقع يف تصور الغنوصية القدمي، أي وجود هوة بني اهللا والكون
وهنا جيب أنْ نربز حقيقة نعرفها جيداً وننساها يف أغلب األوقات، وهي أنَّ لقب حمب 

 اللقب الذي تذكره دائماً كنيستنا يف  هو أحد صفات اهللا وهوΦιλανθρωποςالبشر 
  .)٩٤ ص ٣٢ : ٣٥راجع الرسالة إىل الوثنيني (األواشي بشكل خاص 

فاخللق من عالمات حمبة . فاهللا صاحل وصالحه ال جيعله يبخل أو يضن بالوجود  
" يود أنْ تنال الكائنات وجودها لكي ميارس معها حمبته"اهللا ولذلك يؤكد اثناسيوس أنَّ اهللا 

  .)١١٤ ص ١٦ -  ١٤ : ٤١رسالة إىل الوثنيني ال(
وألن اهللا كائن يف اخلليقة وحيتوي كل الكائنات وال حيتويه أي "  

 بقوته، األشياءهو فوق الكون حسب جوهره، ولكنه يف كل .. كائن 
يسوس كل األشياء وحيفظ كل األشياء بعنايته، حيي كل األشياء، على 

 ١٧جتسد الكلمة ("  وال حيتويه الكونحدة وجمتمعة معاً، حيتوي الكون كله
  .)١٧٤ ص ٥-١: 



 ٤١٥

هكذا جيب أنْ نفهم إمياننا اُألرثوذكسي، أنَّ حمبة البشر وحضور اهللا يف   
حنن . اخلليقة ووجوده بقوته يف كل األشياء هو الذي حفظنا من العودة إىل العدم

  .بنعمته نبقى يف الوجود وبنعمته حنيا إىل األبد

  ية يف املسيحنعمة احلياة األبد
 االبنلو أنَّ اخللود طبيعة فينا وليس نعمة، فما هو اجلديد الذي جاء به   

املتجسد، وما هي نعمة املسيح؟ هل تقتصر هذه النعمة فقط على قيامة اجلسد، وهل 
حنن خالدون بالطبيعة وكل ما حنتاج إليه هو جسد القيامة؟ إنَّ إجابة هذا السؤال 

ا أنَّ صاحب اإلجابة هو غري مسيحي، أو هو مسيحي تأثر األخري باإلجياب تؤكد لن
ماذا تقول .. وحىت ال نتهم بتأييد هرطقات شهود يهوه وغريهم . بالديانات اُألخرى

  نصوص الكتاب املقدس الواضحة اليت ال حتتاج إىل تأويل أو تفسري؟
ل  ولذلك يقو)١٠ : ١٠يو (" أتيت لتكون هلم حياة"يقول الرب بفمه اإلهلي   

حياة نناهلا يف السر ايد يف " بامسهإذا آمنتم تكون لكم حياة "اإلجنيلي يف خامتة اإلجنيل 
 ولذلك يقول الرب )٥١ : ٦يوحنا (" اخلبز احلي النازل من السماء الواهب احلياة للعامل

بل ويف خلق العامل، وعندما جئنا من العدم كانت . )٥٧ : ٦يوحنا (" من يأكلين حييا يب"
" فيه كانت احلياة، واحلياة كانت نور الناس" احلياة الطبيعية البيولوجية منه هو حىت

أنا هو الطريق " ولذلك السبب، وألنه مصدر احلياة بكل أشكاهلا قال )٤ : ١يوحنا (
  .)٢٥ : ١١ - ٦ : ١٤يوحنا (" أنا هو القيامة واحلياة"و" واحلق واحلياة

كلمات تؤكد أنَّ املسيح هو مصدر وقد جيول سؤال يف عقل القارئ، هذه ال  
 حياة -  حياة عدم املوت - احلياة، ولكنها ال تؤكد أنَّ املسيح هو واهب احلياة األبدية 

 مرة يف العهد ٢٥لقد وردت كلمة احلياة األبدية : نقول. الشركة يف اهللا يف األبدية
  :حتت رؤوس األقالم اآلتية هذه النصوص وضعاجلديد وميكن 

  : يسوع املسيحابنهبدية هبة من اهللا اآلب يف  احلياة األ- ١
 اإلنسان لكي ال ابنكما رفع موسى احلية يف الربية هكذا ينبغي أنْ يرفع *   

  .)١٥-١٤ : ٣يوحنا (يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية 



 ٤١٦

هكذا متلك النعمة بالرب للحياة األبدية بيسوع . كما ملكت اخلطية يف املوت*   
  .)١ : ٥رو (سيح ربنا امل

وأما هبة اهللا، فهي حياة أبدية باملسيح يسوع ربنا . أجرة اخلطية هي موت*   
  .)٣ : ٦رو (
  : احلياة األبدية وعد املسيح- ٢

  .)٢٥ : ٢ يوحنا ١(هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به احلياة األبدية *   
املسيح للحياة األبدية  يف حمبة اهللا منتظرين رمحة ربنا يسوع أنفسكماحفظوا *   

  .)٢١يهوذا (
احلق احلق أقول لكم إنَّ من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين، فله حياة *   

  .)٢٤ : ٦يوحنا (أبدية وال يأيت إىل دينونة، بل قد انتقل من املوت إىل احلياة 
  ":امللك األبدي"، وهي "يف املسيح" احلياة األبدية - ٣

  .)٢٢ : ١٥ كو ١( هكذا يف املسيح سيحيا اجلميع كما يف آدم ميوت اجلميع*   
إنْ كان خبطية الواحد قد ملك املوت بالواحد، فباألوىل كثرياً الذين ينالون *   

  .)١٧ : ٥رو (فيض النعمة وعطية الرب سيملكون يف احلياة بالواحد يسوع املسيح 
حلسن  ااإلميانجاهد اجلهاد "ولذلك يوصي الرسول بولس تلميذه تيموثاوس   

  .)١٣ : ٦ تيمو ١(" وامسك باحلياة األبدية اليت إليها دعيت
ملك امللوك ورب "ولعل أهم ما يقال هو عبارة الرسول نفسه عن اهللا   

  .)١٦ : ٦ تيمو ١(" األرباب الذي له وحده عدم املوت
  

  اخلالص يف اُألرثوذكسية
  هو عمل املسيح اإلختياري
  الذي يعلن حمبة الثالوث
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  ايناملبحث الث
  

  اللَّـــه
  ومطالب الناموس أو الشريعة

  

  هل خيضع املسيح للناموس؟:.أوالً
عجيب حقاً أنْ يعطي اهللا الشريعةَ للبشر ِمن أجل القضاء على اخلطية،   

 ضمري اإلنسان، وكوسيلٍة ظاهرٍة يكتب ا الشريعة األخالقية الحنرافوكعالج 
مث تصبح الشريعة أو الناموس  .. )١( الداخلية على احلجر، لكي يستيقظ ضمري اإلنسان

وحاول قارئي العزيز أنْ تعثر .. املفتاح الوحيد الذي يفسر لنا حىت احملبة اإلهلية نفسها 
على نٍص، أو كلمٍة يف الشريعة تشرح لنا الثالوث، أو جتسد الكلمة، أو عطايا الروح 

ن اإلميان هو القانون أو الشريعة صحيح إنَّ قانو.. القُدس، أو األسرار الكنسية نفسها 
اليت حتمي كل هذه املقدسات، ولكن أين هي هذه الشريعة اليت حددت لنا إنَّ اهللا 

مع . اخل.. ثالثة أقانيم، وإنَّ التوبة ال تكفي للخالص، وإنَّ سر املعمودية يعطي التبين؟ 
ون، بل باملعىن القدمي، مالحظة أنَّ قانون اإلميان ليس قانوناً باملعىن احلديث لكلمة قان

  .اجتاههاأي دفة السفينة اليت حتدد 
 عليها نسطور اعتمدإنَّ خضوع املسيح للناموس كان أحد الرباهني اليت   

لفصل الناسوت عن الالهوت، ذلك ألنَّ يف هذا اخلضوع تأكيد ظاهر على أنَّ املسيح 
ة فوق مطالب الناموس، وألنَّ أُقنوم الكلم. يسوع خملوق منفصل عن أُقنوم الكلمة

                                                           
يقول القديس األنبا أنطونيوس إنَّ الشريعة كتبت على قلب اإلنسان أوالً، مث أعيدت كتابتها على ألواح ) ١(

  .م١٩٧٩ مايو - الناشر دير القديس أنبا مقار -سائل القديس أنطونيوس  راجع ر-.الشريعة بعد ذلك
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وكانت هذه الفكرة .  على التجسدلالنقضاض أقطاب النساطرة هذه الفكرة استخدم
ختنت الرب يف اليوم الثامن، ا اُألقنومي، فقد االحتادهي األساس الذي بناًء عليه مزقوا 

وهو بذلك يكون قد عاش احلياة اليهودية الكاملة حسب . وأكل الفصح مع تالميذه
هذا ينفي أنْ يكون يسوع املسيح هو اإلله املتجسد؛ ألن اخلضوع للشريعة . الشريعة
 اليهودي مببادئ الشريعة، وال يرفعه إىل ذات مقام ومكانة أو كرامة التزاميؤكد 

ولعلنا مسعنا هذا الكالم بعينه يقال بلغٍة عربية فصحى منذ القرن . الكلمة ابن اهللا
  .السابع امليالدي

كيف ختضع احلياة اإلهلية للناموس، أياً كان : تساؤل قائماًيزال ال ولكن ما  
  !!!هذا الناموس؟

 تفوق ومسو -  بشكل خاص- إنَّ عدم خضوع احلياة اإلهلية للناموس يعين  
الطبيعة احلرة الفائقة اليت ال ميكن أنْ تحصر بوصايا، هي أصالً وصايا ِمن أجل اإلنسان 

وأما "الداخلي، ولذلك يقول الرسول بولس العاجز عن ضبط حياته بسبب الفساد 
رو ("  النعمة جداًازدادتالناموس فدخل لكي تكثر اخلطية، ولكن حيث كثرت اخلطية 

وهلذا السبب عينه يكتب القديس كريلس اإلسكندري إىل مكسيميانوس . )٢٠ : ٥
  :٣١أُسقف القسطنطينية يف الرسالة رقم 

احلقيقي هللا اآلب ربنا  واالبنحنن نعترف بالواحد والوحيد "  
يسوع املسيح، عاملني أنه هو نفسه اهللا الكلمة ِمن اآلب، واإلنسان ِمن 

، وهو فوق الناموس كإله، وحتت الناموس بسبب إنسانيته، وهو يف امرأة
رسائل (" كرامته السيد حسب الطبيعة، ويف هيئة العبد بسبب التدبري

  .) الترمجة العربية١٠٤- ١٠٣ صـ ٢:  ٣١ رسالة - اجلزء الثاين - القديس كريلس 

   الواحد من طبيعتني-١
وحىت ال نقع يف أسر املدرسة النسطورية اليت تفصل الالهوت عن الناسوت،   

أنَّ موت الرب على أن التعليم األرثوذكسي هو واليت ال يدري املدافعون عنها 
. دم أمل بالالهوتالصليب، إمنا هو موت باجلسد، وأملٌ باجلسد، وحياةٌ بالالهوت، وع
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وتأكيد القديس كريلس هلذه احلقيقة، وغريه ِمن اآلباء الذين عاصروا البدعة 
النسطورية، حيتاج لعدة صفحات، ولكن احلقيقة الواضحة كما يسجلها القديس 
كريلس اإلسكندري يف كل كتاباته واليت يعبر عنها يف رسائله كلها، ويف املقاالت 

  :اخلمس ضد نسطور هي
ولكننا نؤِمن أنه . وهو احلياة نعترف أنَّ كلمة اهللا هو غري مائٍت، حنن"

صار جسداً، أي إنه إذ وحد اجلسد ذا النفس العاقلة بذاته، فقد تأمل 
 وإنه حيث أنَّ جسده تأمل، يقال أنه هو نفسه - حسب الكتب -جبسده 

 قام، ألنَّ جسده مل قد تأمل، رغم أنه بالطبيعة غري متأٍمل، وحيث أنَّ جسده
ير فساداً، يقال أنه قام ألجل األموات، ولكن هذه ال جتد قبوالً عنده 

ألنه يقول إنَّ اآلالم هي آالم إنسان، والقيامة قيامة إنسان، ) نسطور(
يف األسرار هو جسد إنسان، ولكننا حنن ) على املذبح(واجلسد املوضوع 

أنْ يعطي احلياة، وبسبب هذا، فهو نؤِمن إنَّ جسد الكلمة قادراً على 
 ٥٦ ص - ٥ : ١١رسالة (" جسد ودم الكلمة الذي يعطي احلياة للكل

  .)الترمجة العربية

   احلياة اليت ال متوت-٢
سؤالٌ ينطلق . ) املرجع السابق٤٥ ص ١ : ١٠رسالة (". كيف ميكن للحياة أنْ متوت؟"  

 االبن ال زال -هو معلق على الصليب  و- املسيح الواحد، ألنه انقسامِمن فكرة عدم 
الوحيد وكلمة اهللا، الذي هو واحد مع الثالوث، وغري مائٍت كإله، وغري خاضٍع 
للناموس كإله، يقبل املوت على أيدي الصالبني لكي يبيده، ال لكي يسود عليه املوت، 

األمل ويسمح للفساد بأنْ يقترب ِمن جسده لكي حيول اجلسد إىل عدم فساد، وجيعل 
 واليت كتبها ١ينفذ إىل أعماق قلبه وجسده، ولكنه يظل فوق اآلالم، والرسالة رقم 

القديس كريلس إىل رهبان مصر، تعتبر ِمن املصادر الالهوتية اليت غذَّت التراث الشرقي 
اُألرثوذكسي الغين باإلميان بوحدانية أُقنوم الكلمة املتجسد وعدم انقسامه إىل طبيعتني، 

، يف اثننيإنَّ الرب واحد من : ع القديس كريلس اإلسكندري التعليم الالهويتحيث يض
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  :دقٍة ووضوح
وهو أيضاً وضع حياته ِمن أجلنا، ألنه إذ .. إنَّ الكلمة صار جسداً "

 الصليب مستهيناً باخلزي رغم أنه احتملكان موته خالصاً للعامل، فقد 
قال إنَّ احلياة متوت؟هو احلياة حسب الطبيعة كإله، فكيف اذن ي."  

أظهر أنه هو احلياة، لذلك أحيا جسده ومبعاناته املوت يف جسده الذايت، "
  ".ثانيةً

  :. على الصليب، ويقولموت البشر، وموت الربمث يقاِرن بني   
ليس أحد، وهو يفكر فكراً .. هيا بنا نفحص بدقٍة طريقة موتنا حنن "

  ".مع أجسادنا الترابيةصائباً، سيقول إنَّ نفوسنا لك 
 فإذا كانت النفس اإلنسانية ال متوت مع اجلسد، رغم أنَّ املوت ليس غريباً   

  :فماذا حدث على الصليب؟ جييب القديس كريلس. على طبيعة اإلنسان
  .سلَّم جسده للموت يف الوقت املناسب "-١
 احلياة،  دون أنْ يعاين هو ذاته املوت يف طبيعته اخلاصة به، ألنه هو-٢

  .ومعطي احلياة
 وضع حياته اخلاصة ألجل اجلميع، وسلَّم جسده لكي خيضع -٣

  . حسب التدبري-للموت لفترة قصرية 
 احلياة، قد أبطل املوت، دون أنْ خيضع ملعاناة املوت باعتباره ولكنه -٤

، ألنه كما )البشر(لكي يبيد الفساد، وتنحل قوة املوت ِمن أجساد مجيع 
  .مجيعاً منوت يف آدم، هكذا أيضاً سنحيا مجيعاً يف املسيحأننا 
 ما هو - كإلٍه - لو مل يكن قد تأمل كإنسان ألجلنا، ملا كان قد صنع -٥

  .خلالصنا
 مات كإنسان أوالً، ولكنه عاد إىل احلياة بعد ذلك، ألنه اهللا حسب -٦

  .الطبيعة
كان قد عاد إىل  لو مل يكن قد عاىن املوت جبسده حسب الكتب، ملا -٧

  .) املرجع السابق٢٦ - ٢٤اجلزء الثاين ِمن رسائل كريلس ص (" احلياة بالروح
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   نزل إىل املوت كإله-٣
 الالهوت احتادويعود القديس كريلس اإلسكندري إىل ذات النقطة، ألنَّ   

بالناسوت ينفي عن الناسوت اخلضوع للموت باملرة، فاملسيح مثلنا كإنسان، ولكنه 
  :. القديس كريلسكما يقول

ألنه كواحٍد ِمنا، رغم أنه مل يعرف املوت، نزل إىل املوت بواسطة "
جسده اخلاص، لكي نصعد حنن أيضاً معه إىل احلياة، ألنه عاد إىل احلياة 

  ".ثانيةً، سالباً اجلحيم ليس كإنسان ِمنا، بل كإلٍه يف اجلسد بيننا، وفوقنا
واألبدي بقبول املوت لكي يعطي الرب وهكذا يتم هذا التحول العظيم   

، ويكمل القديس كريلس  لإلنسانية بواسطة ناسوته ونفسه العاقلةاخللود وعدم املوت
  :شرحه

 جداً باخللود فيه هو أوالً، وسِحق املوت حينما هجم اغتنتإنَّ طبيعتنا "
 يف آدم، هكذا قد انتصرالعدو على جسد احلياة، ألنه كما أنَّ املوت 

٢٦املرجع السابق ص ("  يف املسيحزما(.  

  خضوع الرب للشريعة اليهودية حسب اهلرطقة النسطورية:.ثانياً
 املتجسد، االبن الالهوت عن الناسوت يف أُقنوم انفصالأراد نسطور أنْ يربر   

وهذا هو نص العظة الرابعة ِمن . وكان دليله على ذلك، هو خضوع املسيح للناموس
  : القديس كريلس ورد عليه يف املقالة الثانية، يقول نسطورتبسهاقعظات نسطور كما 

، وحتت امرأة ِمن )١( خملوقاً ابنهأرسل اهللا ): الرسول بولس(يقول "
إىل الطبيعتني، ألنه يتكلم عن الذي حدث ) الرسول(وهنا يشري . الناموس

  ".ومن الذي هو حتت الناموس؟ هل هو اهللا الكلمة؟.. للطبيعة اإلنسانية 
  :.ويرد القديس كريلس  

                                                           
، وهو تعبري يقصد "خملوقاً"إىل " امرأةمولوداً من " من ٤ : ٤الحظ كيف غير نسطور كلمة الرسول يف غال ) ١(

  . الطبيعتنيانفصالبه تأكيد 
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لقد تضايق نسطور جداً ألنَّ الكلمة ِمن اهللا اآلب ِقيل عنه إنه وِلد حتت "
، ولكن هذا اخلوف ) بني الناسوت والالهوتاالحتادمما يؤكد (الناموس 

بال سند ألنه ظل كما كان قبل التجسد، أي واضع الناموس والشريعة، 
نس، ِقيل إنه وِلد حتت الناموس ألنه وضع ذاته، وألنه جتسد وتأ. أي اهللا

وهو بطبيعته فوق الكل، ولكنه خضع مثلنا، وهو الذي فوق كل اخلليقة 
إالَّ أنه فوق الناموس، ....)٩ : ٨كور ٢(ألنه، وهو الغين صار فقرياً 

 من جمموعة ٧١ جملد ٣ : ٢ضد نسطور (".وبكل حٍق حر، ألنه اهللا بالطبيعة
  .)٧٦آلباء اليونانيني عامود ا

   فوق الشريعةتجسدمل ااالبن - ١
  :ويؤكد القديس كريلس إنَّ اهللا هو فوق الشريعة، فيقول  

إنَّ عبارة الرسول بولس، مولوداً ِمن امرأٍة حتت الناموس، ال تعين باملرة "
ولكن إذا كانت ... اهللا مل يتحد جبسد ونفس إنسانيةابنأنَّ الكلمة 

جداً، واليت تقول إنَّ ) نسطور(قد أزعجته ) ول بولسالرس(كلمات 
، فإننا نقول إنه ال يوجد أي "حتت الناموس"كلمة اهللا اآلب صار 

خوٍف، أو انزعاج باملرة ِمن هذه الكلمات، ألنَّ الكلمة ظل كما كان 
ألنه لو مل يكن قد صار إنساناً، . منذ األزل، أي واضع الناموس، أي اهللا

 أي الذي هو بطبيعته -وحيث أنه تواضع ". حتت الناموس"ملا قيل إنه 
 صار مثلنا حنن، وهو فوق -الذاتية فوق كل األشياء، ويعلو على الكل 

كل اخلليقة، ألنه وهو الغين، صار فقرياً، أي عندما صار مثلنا، فكيف ال 
حتت الناموس؟ أال جيدر بنا أنْ نقول بكل معنا يقال عنه أنه صار 

ه ِمن خصائص الطبيعة اإلنسانية أنها ختضع للناموس؟ أما إن: صواب
الذي هو فوق الناموس وال ميكن أنْ خيضع للناموس، فهو الطبيعة احلرة 

وحيث أنه جتسد وتأنس فإنه صار حتت الناموس، . اخلاصة باهللا وحده
 ٢ - ١٦-١٢ : ٣٠خر (" حىت أنه دفع الضريبة املطلوبة ِمن كل ذكر

 )٢٧-٢٤ : ١٧مت ( اهللا، احلر كاهللا ابن ومع ذلك فهو )٤ : ١٢مل 
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  .)٤ : ٢ضد نسطور ("
  :ويف الرسالة األوىل إىل رهبان مصر يقول القديس كريلس  

 حتت امرأة مولوداً من ابنهملا جاء ملء الزمان أرسل اهللا "
 من هو إذن الذي أُرسل حتت الناموس مولوداً )٤ : ٤غل (...الناموس

يقول، سوى ذاك الذي هو أيضاً فوق الناموس كإلٍه،  كما امرأةِمن 
ولكن حيث أنه دعي إنساناً بعد والدته، فإنه صار أيضاً حتت الناموس 

، ولذلك فإنه دفع الدرمهني )١٧ : ٢عب (لكي يشبه إخوته يف كل شئ 
، هو االبن، ولكن ألنه )٢٦ : ١٧مت (مع بطرس حبسب ناموس موسى 

راجع (" الناموس، حىت وإنْ كان قد وِلد حتت الناموسحر، وكإلٍه فوق 
  .)١٩م ص ١٩٨٩الترمجة العربية، مركز اآلباء 

  : يقول أيضا٣١ًويف الرسالة   
هو يف . هو فوق الناموس كإلٍه، وحتت الناموس بسبب إنسانيته"  

املرجع (" كرامة السيد حسب الطبيعة، ويف هيئة العبد بسبب التدبري
  .)١٠٤السابق ص 

 الواحد املتجسد يسأل االبن الالهوت بالناسوت يف احتادوبعد أنْ يؤكد   
 بني الالهوت االحتادملاذا قيل أنه صار حتت الناموس؟ أال يؤكد هذا، : القديس كريلس

والناسوت؟ ألنَّ اخلضوع للناموس هو موضوع ال يثار باملرة عندما يكون الكالم عن 
أما إذا قيل عن إنسان معٍني، صار ِمن . ه ومسوهاإلنسان، أي إنسان مهما كان مركز
  : ِمن إبراز هذه احلقيقة الفائقة؟اهلدفالضروري أنْ نسأل ملاذا قيل، وما هو 

، الواحد، وأنْ تعِلن لنا اثننيوإذا كنت تظن أنه ِمن اخلري أنْ تفصل إىل "
حتت إن الذي وِلد ِمن امرأٍة، هو آخر، فكيف يقال إنه صار ). نسطور(

الناموس؟ ومن هو الذي له طبيعة خاضعة للناموس؟ ليس من خيضع 
للناموس هو من يقال عنه أنه حتت الناموس، وإمنا الذي له طبيعة فوق 

فطبيعة اهللا العلي وحدها هي فقط اليت . الناموس ويعلو على الناموس
تعلو على الناموس، وهي حرةٌ، وال يوجد سيد مهما كان يسودها، بل 
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ضد (" وحدها اليت متلك على الكل، وختُِضع الكل حتت نري اخلضوعهي 
  .)٤ : ٢نسطور 

   ما هو جوهر اخلالف بني القديس كريلس، واهلرطقة النسطورية إذن؟- ٢
 ذاق )٩ : ٢عب (واجلواب هو النعمة نفسها؛ ألنَّ الصليب الذي به، وبنعمة اهللا   
 وال يوجد يف الناموس املوسوي  املوت ألجلنا، مل يكن أحد مطالب الناموس،االبن

 ابنوهكذا مل يطلب الناموس موت .  فقطاخلطاة اهللا، بل موت ابنشيئاً عن موت 
 ولذلك يؤكد )١٦ : ٣يوحنا (اهللا، وال دمه، وإمنا كان ذلك تعبرياً عن حمبة اهللا للعامل 

 بني الالهوت والناسوت بسبب االحتادالقديس كريلس أنَّ حجة نسطور يف عدم 
 بالكلمة االحتاد آدم فقط، وتنفي عنه ابنضوع يسوع املسيح للناموس، جتعل املسيح خ

 رمبا عن - وجييب القديس كريلس مؤكداً أنَّ نسطور أغفل . الذي هو فوق الناموس
، أما االبن الفرق بني املسيح وموسى النيب، ألنَّ وساطة املسيح هي وساطة -عمد 

ولعل . )٦-١ : ٣(ادم حسب نص رسالة العربانيني وساطة موسى، فهي وساطة عبد وخ
 احلرومات اإلثىن باسمكلمات الفصل الثاين عشر ِمن الفصول اإلثىن عشر املعروفة 

  :عشر، يشرح موقف اُألرثوذكسية
من ال يعترف أنَّ كلمة اهللا تأمل باجلسد، وصِلب باجلسد، وذاق "  

أنه احلياة، ومعطي احلياة املوت باجلسد، وصار البكر ِمن األموات حيث 
 راجع النص اليوناين، والترمجة ٣٩الترمجة العربية ص (" كإله، فليكن حمروماً

  .)٣٣-٣٢ املرجع السابق ص L. R. Wickham اإلجنليزية اليت نشرها

  الناموس أو الشريعة، وكهنوت املسيح: ثالثاً
ور حيث يقول ونلمح عمق اجلدل مع النسطورية يف نص العظة الرابعة لنسط  
  :نسطور

) ١ : ٣عب " (رسول اعترافنا "اسم) اُألرثوذكس(وعندما يسمع هؤالء "
وعندما يقرأون أنه دعي رئيس . يظنون أنَّ اهللا الكلمة نفسه صار رسوالً

وهكذا جيمعون معاً . كهنة يتخيلون أنه، أي الالهوت صار رئيس كهنة
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وكل من يسمع عن . واضح يف جنون Paradoxicalكل األجزاء املتعارضة 
ومن . خدمة رسول جيب أنْ يفهم على الفور أنَّ املقصود هنا هو إنسان

يسمع عن رئيس كهنة، كيف ميكنه أنْ يفترض أنَّ املقصود هنا هو 
الالهوت؟ وكيف أصبح الالهوت رئيس كهنة وهو الذي خيدمه كل 

) إله آخر(ل يوجد وإذا كان اهللا هو الذي يقدم ذبيحة، فه. رؤساء الكهنة؟
عبارات أُخرى مملوءة بالتجديف ال داعي (.. يقدم له اهللا هذه الذبيحة؟ 

  .)لترمجتها

  كهنوت الواحد ابن اهللا املتجسد
يظهر ملَن يدرس املقاالت اخلمس، واحلرم العاشر أنَّ كهنوت املسيح ليس ِمن   

 ابن يسوع املسيح  صار الرباالحتادالناسوت وال بالناسوت وحده، وإمنا هو بسبب 
أنَّ وحقاً ِمن اجلنون أنْ نتصور . اإلنسان ورئيس كهنة، الذي يقدمنا حنن لآلب

 لعدة أمساء خيدم رئاسة كهنوت، ألنَّ الكتاب املقدس يقدم لنا عدة الالهوت وحده
 اهللا الذي ابنكهنة مثل هارون وزكريا وغريهم، ولكن هنا الكاهن اجلديد هو 

)يس كريلسحسب كلمات القد.:(  
يقدمنا حنن يف ذاته خبوراً ذكي الرائحة باإلميان، عندما يقدم ذاته لآلب “

راجع صالة قسمة سبت . )١٧ عامود ٧٢ جملد ١ : ٣ضد نسطور (" ألجلنا
وراجع أيضاً للقديس أثناسيوس رسالة (" رفع قديسيه إىل العال لآلب "الفرح

  .)ن الترمجة اإلجنليزية ِم٥٢٣ ص ٧ رسالة ٣٣٥عيد الفصح عام 
  :يؤكد هذا، كلمات القديس كريلس يف احلرم العاشر  

، اعترافنايقول الكتاب املقدس إنَّ املسيح هو رئيس كهنٍة، ورسول "
لذلك فمن يقول إنَّ . وأنه قدم نفسه ِمن أجلنا رائحةً طيبةً هللا اآلب

هللا حينما صار رئيس كهنتنا ورسولنا ليس هو نفسه الكلمة الذي ِمن ا
جسداً وإنساناً مثلنا، بل إن هذا اإلنسان املولود ِمن املرأة هو آخر على 

 -  ٣٨الترمجة العربية ص (". فليكن حمروماً.. غري كلمة اهللا، ) منفصل(حدٍة 
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  .)٣٣ -  ٣٢النص اليوناين، والترمجة اإلجنليزية ص 
عمال اهللا املتجسد وهو أنَّ كل أ: وِمن هنا جاء أساس اُألرثوذكسية الثابت  

 اهللا وبواسطة ابنهي إهلية املصدر والينبوع، وتعطى بواسطة اإلميان يف جسد ودم 
الروح القدس، فهي عطايا وهبات حياة حرة غري مقيدة بالناموس، وال ميكن للناموس 

وهكذا .  الوحيد للبشرية؟ابنهوأي ناموٍس يأمر اهللا بأنْ يعطي جسد ودم . أنْ يقررها
 وهو يشرح معىن كلمات رسول Thesaurus القديس كريلس يف كتاب الكرت يكتب
  : ، ورئيس كهنةاعتراف

وصار رئيس كهنة عندما قدم . صار رسوالً ألنه أُرسل ألجلنا، ولنا"
 اهللا، وعندما قدم جسده كذبيحٍة بال ابن لآلب، أي إمياننا بأنه اعترافنا

، وأنه صار االبنفإذا قيل أنه . جلميع فيهعيٍب، ورائحة خبور لكي يطهر ا
أميناً، وجِعلَ رسوالً ورئيس كهنة، فال جيب أنْ نأخذ هذه العبارات على 

  .)٥٧ عامود ٢٠فصل (” أنها خاصة بالهوته وحده، بل مبا قدمه ِمن نعمة
  :ويف الكتاب الثالث ضد نسطور  

يف نفس الوقت له دعي رئيس كهنٍة عندما جتسد، وصار مثلنا، وهو "
 ٧٢ جملد ١ : ٣(" اد والكرامة اإلهلية، وجمد وكرامة الكهنوت أيضاً

  .)١٧عامود 

  املسيح ذاق املوت على الصليب بنعمة اهللا:.رابعاً
مل ميت الرب على الصليب حسب الناموس، وإمنا حسب النعمة، والعنوان   

ولكن الذي وِضع قليالً "الرسول  والذي يقول فيه )٩ : ٢عب (اجلانيب هلذه السطور هو نص 
عن املالئكة، يسوع نراه مكلالً باد والكرامة ِمن أجل أمل املوت، لكي يذوق بنعمة اهللا 

  ".املوت ألجل كل واحٍد
وكلمات الرسول بولس سوف تقوم بدور حاسم يف مرحلة الصراع ضد   

 الناسوت عن صالانفالنسطورية اليت حاولت بكل ما هو جائز وغري جائز أنْ تؤكد 
وطبعاً ال تتورع النسطورية عن إثارة مسألة الصلب واملوت، ألنَّ موت . الالهوت
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، وبالتايل يصبح ِمن السهل  أيضاً بل إنسانيته،ألوهيتهفقط الرب على الصليب ال يؤكد 
إثبات فصل الالهوت عن الناسوت، ألنَّ الالهوت ال ميوت، والناسوت وحده هو 

هذا هو برهان ..  اهللا األزيل ابنيسوع اإلنسان هو غري الكلمة الذي ميوت، ويصبح 
  .النسطورية، فما هو التعليم اُألرثوذكسي، والذي كان سائداً يف الشرق قبل نسطور؟

  خالصة التعليم الشرقي اُألرثوذكسي:.خامساً
 والذي يشرح موت الرب -إنَّ التعليم اُألرثوذكسي السائد قبل نسطور   
 هو ما يذكره القديس اثناسيوس الرسويل، وهو ما -الهوت بالناسوت  الاحتادويؤكد 

أصبح بعد ذلك برهان القديس كريلس ضد نسطور وضد النسطورية، بل وأصبح أحد 
 النسطورية يف الغرب باالجتاهاتمعامل الالهوت الشرقي اُألرثوذكسي الذي ال تربطه 

ب على الدعائم الواضحة ويقوم الشرح الشرقي ملوت الر. أية رابطة ِمن أي نوع
  :اآلتية

  . إنَّ التجسد والصلب هو عملٌ حر نابع ِمن اإلرادة احلُرة للثالوث:أوالً  
، ومل يفرض عليه حىت ِمن االبن إنَّ الصلب هو موت إرادي مت بإرادة :ثانياً  

طبيعة  ال ميوت حسب قوانني الفاالبن.  بإرادته احلُرةاالبناليهود والرومان، بل قَِبله 
أنْ تفرض ) إذا جاز لنا هذا التعبري(اجلسدانية، وال تقدر األمراض، وال حىت الشيخوخة 

البد وأنْ ..  اجلسداين على الذي أقام لعازر وفتح أعني العميان واالحناللالضعف 
هلذا حيبين اآلب ألني "يسمح الرب نفسه للموت بأنْ يقترب ِمنه حسب تصريح الرب 

يل سلطان أنْ . يضاً ليس أحد يأخذها ِمين بل أضعها أنا ِمن ذايتأضع نفسي آلخذها أ
  .)١٨ -  ١٧ : ١٠يو (" هذه الوصية قبلتها ِمن أيب. أضعها ويل سلطان أنْ آخذها أيضاً

وال توجد كلمات أكثر وضوحاً ِمن هذه الكلمات يف كل الكتاب املقدس،   
وهو موت . واحدة للثالوثحيث يظهر بوضوح أنَّ موت الرب هو تعبري عن احملبة ال

وال حيدث . اخل..  وال بقوة الشيطان أو اليهود أو الرومان عنوةًيتم بسلطان، ال يتم 
بسبب تسلط الطبيعة اإلنسانية الضعيفة اليت ال تستطيع أنْ تقف أمام املوت، أو تقاومه 

 عزيزي -تها وإنْ قرأا، أو مسع.. كل هذه األفكار مرفوضةٌ متاماً يف تراثنا الشرقي .. 
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 تقال ِمن على منابر الكنائس اُألرثوذكسية، فهذا ليس تعليماً أُرثوذكسياً -القارئ 
هو تعليم وفَد إلينا ِمن خالل كُتب حركات التبشري، واليت نقل عنها بعض .. باملرة 

  .اُألرثوذكس دون متييز
صوت أو حكم  إنَّ موت الرب هو موت نعمة، وحمبة باذلة ال جمال فيه ل:ثالثاً  

يوحنا ("  الوحيدابنههكذا أحب اهللا العامل حىت بذل : "الناموس حسب الكلمات اخلالدة
  ).٨ : ٥رو (" ولكن اهللا بني لنا حمبته ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا. ")١٦ : ٣

وهنا ال يستطيع أي عاقل مهما كان أنْ يتصور أنَّ احملبة نفسها ختضع ملطالب   
إنه .. ، ألنَّ موت الرب ألجل اخلطاة ليس مطلوباً حسب قواعد أي ناموس الناموس

هكذا أحب اهللا العامل حسب الناموس، ألنَّ : ومل يقل الرب. عمل احملبة واإلرادة احلرة
 الوحيد حسب ابنه، أو حىت بذل )٨-١ : ١٣ كور ١(احملبة تعلو على كل قواعد الناموس 

نْ تبحث عزيزي القارئ عن وصيٍة، أو شريعة حتدد لنا وعليك أ.. ما جاء يف الناموس 
لكن  .. )١(حقاً توجد رموز وظالل يف ذبائح العهد القدمي .. ضرورة موت الرب عنا 

ألنَّ النور هو الذي يسبق الظل، . الظل ال يشرح النور، والرمز ال يشرح احلقيقة
 هو النور، والذي يؤكد وبالتايل، فالذي يشرح الظل.. واحلقيقة تسبق الرموز مجيعاً 

  .معىن الرمز هو احلقيقة

  )١٧: ١٠يو ( املوت حسب كلمات اختيارحرية املسيح يف :.سادساً
هكذا كان للرب سلطان ". ين أضع نفسي آلخذها أيضاًألهلذا حيبين اآلب "  

ومل يفقد الرب هذا السلطان وهو على الصليب، وال . احلياة النابع من أُقنومه اإلهلي
  . اجلحيم مع األموات، بل أباد املوت، وهدم قوة اجلحيموهو يف 
  :وهكذا شرح القديس كريلس عمود الدين هذه الكلمات اإلهلية  

يعِلن املسيح أنه حمبوب اهللا اآلب، ليس فقط ألنه يضع حياته، وإمنا ألنه "

                                                           
الشريعة املوسوية، وسبق العهد القدمي حسب التدبري األزيل، كان تدبري اخلالص قد سبق خلق آدم، وسبق ) ١(

دم : "ولذلك يقول الرسول بطرس. برمته، ولذلك سبق النور أي تدبري احملبة اإلهلية الظالل اليت أُعلنت يف التاريخ
  ).٢٠ - ١٩ : ١بط ١" (املسيح معروفاً قبل تأسيس العامل، ولكن أُظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم
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 -  يف هذه املناسبة بالذات -ألنه . يضع حياته لكي يأخذها مرةً ثانيةً
ألنه لو مات . دم لنا هذا التعليم العظيم، والذي جلب لنا فائدةً عظمىيق

فقط، ومل يقم، فما هي املنفعة؟ وكيف سيظِهر لنا أنه أفاد طبيعتنا، إذا 
ظل مثلنا خاضعاً لسلطان املوت، وبالتايل خاضعاً للفساد الذي يعقب 

، فإنه ذه "أخذي"لكي " وضع"املوت مثل باقي البشر؟ ولكن حيث أنه 
الوسيلة يكون قد خلَّص بالكمال طبيعتنا، مبيداً سلطان املوت، معِلناً لنا 

بن، وهذا ال يعين أحب اهللا اآلب اال: ولذلك ِقيل. أنه اخلليقة اجلديدة
 سيكون غري حمبوب ِمن اآلب إذا مل يكمل عمله ألجلنا، االبنباملرة إنَّ 

وجيدر بنا أنْ نقاِرن هنا ما ِقيل ِمن . اً هو احملبوب دائماً وأبداالبنألنَّ 
 - فقط -إنَّ صفات أي طبيعة ِمن الطبائع ال تظهر . أجل فهٍم أوضح

عندما تقوم هذه الطبيعة بعمٍل معٍني، ويف وقٍت معٍني، طاملا أنَّ هذه 
الطبيعة متلك تلك الصفات، ال سيما إذا أُظِهرت هذه الصفة بشكل 

ل املثال، متلك النار حرارا، ولكن أثر احلرارة يظهر وعلى سبي. فائق
عندما تقترب ِمن قطعة خشب، عند ذلك تظهر هذه الصفة بشكل 

وأيضاً باملقارنة باإلنسان الذي ميلك معرفةً معينةً مثل معرفة . خاص
قواعد النحو، أو أي علم آخر، فإنه لن ميدح إذا ظل صامتاً، وإمنا 

. ته إذا أظهر معرفته الفائقة يف الوقت املناسبسوف ميدح الناس قدر
وهكذا بعد هذه املقارنة، فإن الطبيعة الفائقة واإلهلية، عندما تظِهر بعض 
صفاا اخلاصة، أو الصفات الطبيعية اخلاصة ا يف وقت معني، فإن 
ظهور هذه الصفة يف ذلك الوقت بالذات ال جيب أنْ يسبب لنا دهشةً 

كنت فرحة "ل املثال، يقول احلكمة يف سفر األمثال وعلى سبي. وتعجباً
ولذته يف كل يوم؛ ألنين يف حضرته دائماً، عندما فرح خبلق العامل، 

والفرح خاص باهللا . )٣١-٣٠ : ٨أمثال (" وصارت لذته يف بين البشر
وبكل يقني ال يوجد ما يستطيع أنْ حيزن الذي . دائماً، ومسرته بال اية
 شيء، إالَّ أنه يفرح حبكمته عندما ينتهي ِمن خلق له سلطان على كل
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وعندما يرى قدرة حكمته وهي تعمل يف الكائنات، فإننا نقول إنه . العامل
ويف هذا اإلطار بالذات نستطيع أنْ نفهم معىن هذه . يفرح أكثر
فاهللا اآلب هو احملبة حسب كلمات يوحنا، وهو ليس فقط . الكلمات

 الوحيد يضع حياته ألجلنا ابنهته، وعندما رأى صاحلاً، بل الصالح ذا
 -  الذي جيعله حيفظ دون تغيري طبيعته -مبحبته لنا، وصالحه الفائق 

أحبه اآلب، ليس كمن يعطي له احملبة كجائزٍة بسبب ما فعله ألجلنا، 
 استجاب وقد ظل أميناً لطبيعته، وقد ابنهوإمنا كما قلنا، عندما يرى 

.  لدوافع ونبضات احملبة اليت هي طبيعتهاستجابة حملبته، كما لو كانت
وعلى سبيل املثال، نفرح حنن البشر عندما نرى أوالدنا الذين هلم طبيعتنا 

 على - البنهوصورتنا يشاركوننا أعمالنا، وهكذا فان حمبة األب 
وباملقارنة .  يعمل ما يريدابنه تتحرك بقوة عندما يرى -مستوى البشر 

، الذي ابنهأنه قيل ذا الصدد إن اهللا اآلب حيب  أعتقد -مبا ذكرت 
وهذا عمل احملبة؛ أنْ خيتار أنْ . ألجلنا يضع حياته لكي يأخذها أيضاً

ليس فقط أن ميوت، بل . يتأمل، وأنْ يعاين اهلوان والعار ِمن أجل خالصنا
أنْ يأخذ حياته اليت وضعها، لكي يدمر املوت، ويبيد احلزن الذي جلبه 

ولذلك فهو احملبوب دائماً بسبب طبيعته، ولكن يقال إنَّ اآلب الفساد، 
املوت (أحبه بسبب حمبته لنا، مسبباً الفرح لقلب أبيه، ألنه بذلك 

وهي تشرق علينا دون ) االبن( أنْ نرى صورة طبيعة استطعنا) والقيامة
  .)٩١- ٩٠ص  : ٢ جملد ١ فصل ٦شرح إجنيل يوحنا كتاب (" عتامة ودون تغيري

ميكن  ، الواالبنهكذا نرى حسب شرح القديس كريلس، حمبة واحدة لآلب   
  ".احملبوب دائماً بسبب طبيعته" هو االبنأن تنفصل بسبب الصليب؛ ألن 

  :وبعد ذلك يشرح القديس كريلس كلمات الرب  
ليس أحد يأخذها مين، بل أضعها أنا ِمن ذايت، يل سلطانٌ أنْ أضعها، ويل "  

 .)١٨ :١٠: يو("هذه الوصية قبلتها ِمن أيب. أيضا،سلطانٌ أنْ آخذها
ذه الكلمات، ويف هذه املناسبة يعلِّمنا أنه ليس فقط الراعي الصاحل "
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وكان . الذي حيتمل كل معاناة ِمن أجل قطيعه، وإمنا هو أيضاً بطبيعته اهللا
 متكنه ِمن املستحيل أنْ ميوت إنْ مل يكن مريداً، ألنَّ له القوة اإلهلية اليت

  .)٩٢ص  : ٨املرجع السابق فصل (" ِمن القيام ذا العمل الذي أفادنا مجيعاً
وأُلوهية املُخلِّص هي اليت جعلته قادراً على أنْ يصلَب وميوت، ألنه لو كان   

  : أنْ يواجه الصليب، ولذلك يقول القديس كريلس مباشرةًاستطاعإنسان فقط، ملا 
إم لن يقدروا أنْ يغلبوه، : يقول لليهودهي أنْ ) الرب(وغاية تصريح "

ومل يقُل الرب إنَّ له سلطاناً فقط على أنْ يضع . إالَّ إذا أراد هو ذلك
، لكي ) ١(هي عبارةٌ خاصةٌ باملوت والقيامة " يل سلطان"حياته، بل وإمنا 

يظِهر بوضوح أنَّ القوة والسلطان له هو، وليسا خاصني بآخٍر غريه، 
ال تعين أنه قد مِنح هذا الشرف، وبتنازٍل " يل سلطان"ات كما أنَّ الكلم

 لكي يقوم خبدمٍة معينٍة، وإمنا تؤكد هذه - خادم، أو عبد باعتباره -
الكلمات أنه ميلك ما خيص طبيعته، كالسلطان الذي يستطيع أنْ 
يستخدمه، وكذلك القوة على أوجاع املوت؛ ألنَّ كل شئ يريده، هو 

هذا ما . نْ يفعله، وهذا ِمن خصوصيات من هو بالطبيعة اهللاقادر على أ
يل سلطان أنْ أضع حيايت، وسلطان أنْ آخذها، "يعنيه ويريد أنْ يقوله 

ألنه مل يتلق أمراً كعبٍد، أو خادٍم، وال حىت لضرورٍة وِضعت عليه، ومل 
  .)٩٣- ٩٢املرجع السابق ص (" يقهر، وإمنا حراً، جاء لكي يفعل ذلك

هذه الوصية : ( تعلنها كلمات الربواالبنحرية اآلب : سابعاً
  )قبلتها ِمن أيب

يعِلن لنا، ألن االبن ، واالبن يف الالهوت الواحد الذي لآلب مانقسا ال"
أنَّ اآلب متفق معه، وإما واحد يف .." هذه الوصية "وذه الكلمات 

                                                           
ألنك يف الليلة اليت سلَّمت فيها ذاتك بإرادتك : "عبارة الليتورجية اخلاصة بالعشاء السريقارن هذه الكلمات ب) ١(

  ....".وسلطانك وحدك
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. ا يؤكده التجسد نفسه، وهذا م هو إرادة اآلباالبنهذا العمل، ألنَّ 
ألنَّ كل ما هو صاحل، قَِبلَه كوصيٍة ِمن اآلب، ويظهر كأنه صاحلٌ يف عيين 
اآلب، ألنه كإلٍه بالطبيعة، ال يعِلن نفسه كأقل ِمن اآلب، بل يقدم لنا ما 

ويضعنا الرب يف الوضع . هو خاص بشركته يف الطبيعة اإلنسانية
" ويتكلم كما أوصيه" على لسان اآلب الروحي الذي قال عنه النيب

؛ ألنَّ واالبن مؤكداً بذلك اإلرادة املشتركة لآلب )١٨ : ١٨تث (
وهكذا تكلم مع اليهود حىت ال . واالبن اآلب باتفاقالوصيةَ صادرةٌ 

وإذا دعى اآلب . يعتقد أحد منهم إنَّ ما حدث له هو ضد إرادة اآلب
فال تضطرب، ألنه عندما تأنس صار " نبياً" املساوي له يف اجلوهر ابنه

مالئماً له، وهذا نفسه جيعلنا نقول إنَّ الوصية اليت أُعطيت " النيب "االسم
عطاء الوصية ال إوقبول الوصية و. له ِمن اآلب هي أيضاً تتفق مع جتسده

جيعل من يعطي أكرب، ومن يقبل أقل، ألنَّ البشر يعطون وصايا بعضهم 
الئكة، وبالرغم ِمن ذلك تبقى طبيعة من يعطي، ومن لبعض، وكذلك امل

 ليس أقل االبنوهكذا . يقبل طبيعةً واحدةً، ال يوجد فيها أقل وأعظم
املرجع السابق ص (".ِمن اآلب، ألنه تأنس لكي يصبح مثاالً للفضيلة لنا

٩٤-٩٣(.  
 .هكذا شرح القديس كريلس اإلميان اُألرثوذكسي، إرادة واحدة للثالوث  

 واحدة، فكيف استطاع عقل إنسان أنْ يتصور أن اآلب االبنإرادة اآلب وإرادة 
أال ترى عزيزي القارئ .  يقدم له الترضية لكي خيلص اآلب من الغضبواالبنغاضب 

  أنَّ هذا التصور يؤكد انقسام اإلرادة، وبالتايل انقسام الطبيعة؟

بب جمانية  وقبوله املوت على الصليب هو ساالبنتنازل : ثامناً
  النعمة

إنَّ تقسيم املسيح الواحد : يقول القديس كريلس يف الرسالة الثالثة إىل نسطور  
 إىل طبائع، إىل إبٍن مساٍو لآلب، وآخٍر هو اإلنسان الذي اتصل به الكلمة، هو تعليم
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  يقضي على اإلميان، ألنَّ السجود للرب هو سجود للواحد الكلمة املُتجسد،
"ه االبنه هو وحنن نعترف أناملولود ِمن اهللا اآلب، واإلله الوحيد، ورغم أن 

غري قابٍل للتأمل حبسب طبيعته الذاتية، فقد تأمل جبسده اخلاص ِمن أجلنا 
ألنه وهو غري القابل للتأمل، جعل آالم جسده خاصةً به . حسب الكتب

اع عندما صلب جسده، ألنه بنعمة اهللا وألجل اجلميع ذاق املوت بإخض
 جسده اخلاص به للموت رغم أنه حسب الطبيعة هو نفسه احلياة، وهو

 بواسطة - أنه إذ قد داس املوت أوالً يف جسده اخلاص حىت. نفسه القيامة
 )١٨ : ١كولوسي ( صار البكر ِمن األموات -قوته اليت تفوق الوصف 

  ولكي يعد الطريق إىل)٢٠ : ١٥ كور ١(وباكورة أُولئك الذين رقدوا 
وبنعمة اهللا، كما سبق أنْ قُلنا اآلن، . قيامة عدم الفساد أمام طبيعة اإلنسان

 ولكنه قام يف اليوم الثالث بعد أنْ )٩ : ٢عب (ذاق املوت ألجل اجلميع 
  .) ِمن الترمجة العربية٢٨-٢٧ ص ١١ : ١٧الرسالة (." سلب اجلحيم

 غري املتأمل لكي ناالبونعمة اهللا كما حيددها القديس كريلس، تبدأ بتنازل   
وخلف كلمات القديس كريلس تكمن احلقيقة الساطعة اليت تنري تراثنا . يقبل األمل

 املوت عندما االبن على املوت والفساد، فقد ذاق االبن انتصاركله، وهي حقيقة 
أخضع جسده املأخوذ ِمن القديسة مرمي للموت، وهنا نرى قوة احلياة وقوة القيامة 

وعندما . لكي تدوس عليه، وترتل إىل اجلحيم لكي تسلب اجلحيم قوتهاليت تقبل املوت 
 يعود إىل نفس املوضوع، بل إىل نفس ٩ : ٢يقتبس القديس كريلس كلمات عب 

  :)٩ : ٢عب (كتفسري لكلمات )٢٠ : ١٥كور ١(الكلمات عندما يضع 
 الوحيد كلمة اهللا تأنس، وأخذ االبنلكن املسيح قام ِمن األموات، ألنَّ "
 - كما هو مكتوب - به أُقنومياً لكي بنعمة اهللا واحتدسداً ترابياً، ج

 ويصبح باكورة الراقدين )٩ : ٢عب (يذوق املوت ألجل كل أحٍد 
  .)٥ : ٣ضد نسطور (" بالقيامة ِمن األموات

  :ويعود القديس كريلس إىل نفس املوضوع  
د اإلنسان  لكي حيول اجلسد، وير)٩ : ٢عب (تذوق املوت بنعمة اهللا "
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  .)٣ : ٤ضد نسطور (" إىل ما كان عليه
  : ضد نسطورويقول يف املقالة اخلامسة  

 الوحيد متغير االبنإنَّ الهوت ) يا نسطور(إنك ال تستطيع أنْ تقول "
. وخاضع لألمل، ولكن هل ترغب يف أنْ تعترف معنا أنه هو احلياة

األمل، ويلي ذلك أنَّ بالطبيعة واهب احلياة، وبشكل فائق، هو فوق كل 
 - كما هو مكتوب - به هو الذي تأمل، ألنه بنعمة اهللا احتداجلسد الذي 

 معِلناً أن هيكله أقوى ِمن )٩ : ٢عب (ذاق املوت ألجل كل إنسان 
ب، أو قَهر كل الذين على األرض، ولكي يصبح باكورة غُِلالذي 

 )١٨ : ١ كولوسي - ٢٠ : ٢٥ كور ١(الراقدين، والبكر ِمن األموات 
  .)١ : ٥ضد نسطور (.." ناقالً إلينا ذات النعمة 

وألنَّ موت الرب على الصليب هو نعمة اهللا اليت ا حتول اجلسد إىل عدم   
 هذه النعمة ِمن فيض الصليب الذي االبنفساد، وا متت القيامة، ولذلك ينقل إلينا 
  .مواتِمنه نبعت نعمة عدم الفساد بالقيامة ِمن األ

  :ويف املقالة اخلامسة ضد نسطور يقول القديس كريلس اإلسكندري  
 - لقد قدم جسده اخلاص به للموت، لفترة قصرية، حىت أنه بنعمة اهللا "

وهو . )٩ : ٢عب ( يذوق املوت ألجل كل إنسان -كما يقول بولس 
 احلياة، بل هو نفسه احلياة، ويد اآلب اليمىن واهبة احلياة، وقوة اهللا

اآلب، الذي جعل جسده أمسى ِمن الفساد واملوت، ولذلك يعطي لنا 
ملاذا ". نقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة أيام أنا أُقيمهاُ: "اليقني قائالً لليهود

إنه يِعد بأنْ يقيم جسده، رغم أنه قيل إن اآلب هو ) يا نسطور(ال تفهم 
 هو يد اآلب اليمىن - كما قلت - االبنالذي أقامه ِمن األموات؟ ألنَّ 

ولذلك إذا قيل إنَّ اآلب هو الذي أقام هيكله . واهبة احلياة، وقوة اآلب
 هو الذي االبن، وإذا قيل إنَّ االبن بواسطة االبنفإنه أقام هيكل ) االبن(

أقام هيكله، فإنَّ هذا مل حيدث بدون اآلب أو بدون الروح، ألنَّ الطبيعة 
يم الثالثة، وكل أعمال الثالوث الروحية اإلهلية هي واحدةٌ يف األقان
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وهكذا حسب قوانني وطبيعة . واخلاصة باهللا، كلها تتم بإرادٍة واحدٍة
 باجلسد، وِمن احتداجلسد، اليت تسمح بتذوق املوت، مسح الكلمة الذي 

أجل فائدة اجلسد نفسه، أنْ يذوق املوت، ولكنه قام حياً بقوة الكلمة 
  .)٦ : ٥ضد نسطور (" أُقنومياً باجلسد احتداإلهلية الذي 

وهكذا يفترق الشرق عن الغرب، ألنَّ موت الرب وقيامته مل تكن إلرضاء   
.. العدل اإلهلي، أو دفع ديون اإلنسانية، أو إطفاء نار الغضب املشتعل يف قلب اآلب 

اخل ِمن آراٍء صادرٍة عن عقٍل ال يستوعب حقيقة وحدانية جوهر الثالوث وإرادته 
 إالَّ ذات هرطقة أريوس، وما فصلُ االبنوما فَصلُ اآلب عن . وحمبته الواحدةالواحدة 
 اهللا الواحد، ابن عن الناسوت إالَّ هرطقة نسطور اليت تسمح بالتجديف على االبن

اخل ألنه الضعيف الذي سقط حتت حكم املوت، واإلنسان .. وجتعله الفدية والثمن 
 هو االبنتعليم الشرق وجوهر اُألرثوذكسية، فهو أنَّ أما . الذي متكَّن املوت ِمن أسره

قوة اآلب وشريك عرش الربوبية الذي تفضل وتنازل وهو القوي، لكي حيل قوة 
ومبوته جدد طبيعة اإلنسان، وعتق .. املوت، ويبطل الفساد ويبيده متاماً بقوته اإلهلية 

  . بالقيامةبديةاألاإلنسانية من سلطان املوت ومن الشيطان، ووهب احلياة 

  اخلالصة
هذه املسرية القصرية مع القديس كريلس الكبري، واليت شرح لنا من خالهلا   

 للناموس، وبقاء الطبيعة اإلهلية فوق - حسب التدبري - االبنماذا يعين خضوع 
  :الناموس، إمنا هي مسريةٌ مع احلقائق اليت جتعل موت الرب على الصليب

ب نفسه؛ ألنه مات باجلسد، وذاق املوت باجلسد  إعالناً عن أُلوهية الر-١  
  .لكي يبيد املوت باجلسد ويمجد اإلنسان

 إعالناً عن نبع نعمة اهللا النابعة من الالهوت، واليت تقبل ما هو يف الزمان -٢  
وما هو يف الشريعة؛ لكي حتول الزمان إىل مناسباٍت للخالص، وحتول الشريعة إىل 

  .لى الناموسشهادٍة لتفوق احملبة ع
إنَّ اإلجنيل البشارة السارة هو ما أفرزه : ماذا يبقى من اإلجنيل لو قلنا: وأخرياً  



 ٤٣٦

حكم الشريعة املوسوية؟ بأي فخر ميكن لنا أن نفتخر على الشريعة، وعلى اليهودية 
  نفسها؟

إما تعليم اآلباء، فنبقى يف اُألرثوذكسية، وإما : طروحةاملولذلك تبقى القضية   
يم الشيع الربوتستانتية، فننكر حق اإلجنيل ونرضى بالعيش حتت حكم الشريعة، تعل

لكين قد مسيتكم .......ال أعود أُمسيكم عبيداً: " نفسه عندما قالاالبنوهو ما رفضه 
  ".أحباء



 ٤٣٧

  املبحث الثالث
  

  "كأس اخلالص"و "بدون سفك دم"
  

  مات غري الدمويةالتقِد:.أوالً
 على - ولكن شرح اخلالص ". دم ال حتصل مغفرةبدون سفك : "صحيح أنه  

 ينطوي على خطورة -طريقة الشيع الربوتستانتية، والذي دائماً يركز على دم املسيح 
كبرية، جتعلنا نكاد ننسى أنَّ املسيح املصلوب هو إله متجسد له جسد، ونفس عاقلةٌ، 

إضافةً إىل . أُناساً من املوتوقدم الشفاء من خالل ملسة من هذا اجلسد، بل أقام ا 
ليست عبارة خاصة باملوت فقط، بل هي خاصةٌ باحلياة " دم املسيح"ذلك، فإنَّ عبارة 

هل يكون صحيحاً وِمن الصواب قَصر الغفران : وهو األمر الذي جيعلنا نتساءل. أيضاً
ا  الذي سلَّم لن-على سفك دم املسيح وحده؟ أليس واضحاً من العهد القدمي نفسه 

 أنَّ هناك من التقدمات غري الدموية ما مينح اإلنسان الغفران -) سفك دم(عبارة 
  :  وهذه بعض النماذج ملا كان يعطي الغفران بدون سفك دم)١(أيضاً؟

  : الصالةُ كفَّارةٌ-١
وكان يف الغد أنَّ موسى قال للشعب أنتم أخطأمت خطيةً : "يقول سفر اخلروج  

                                                           
 اخلاطئ هو حق اعتذار ألن - ال سيما يف اجلرائد - لالعتذارال جند يف التعليم املسيحي احلقيقي أي أثر باملرة ) ١(

إنْ أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه، بينك : " قول الرب يسوع املسيحيف الشريعة اإلسالمية، أما يف املسيحية، فإن
 ارتداده عن االعتذارومل يطلب الرب من بطرس ). ١٥ : ١٨مت (وبينه وحدكما إنْ مسع منك فقد رحبت أخاك 

شائعة هل حتبين؟ لقد ضاعت منا مفاهيم كثرية بسبب اخللط بني السياسة واألفكار ال: عن اإلميان، بل سأله يف رقٍة
تعليم الغفران اإلكلريوس الذين تولوا مسئولية التعليم، يف البيئة املصرية، واإلميان املسيحي، حىت ضاع من بعض 

  .ااين



 ٤٣٨

، فهل قدم موسى ذبيحةً "لكي أُكفِّر عن خطيتكم) جلبلإىل ا(فأصعد اآلن . عظيمةً
آه قد أخطأ هذا : فرجع موسى إىل الرب وقال“يقول سفر اخلروج بعد ذلك . دمويةً؟

-٣ : ٣٢خروج ("  ِمن كتابكاحمين خطيتهم، أو أغفرواآلن .. الشعب خطيةً عظيمةً 
  .)١٣-٩ : ٧عدد (، وقدم موسى كفَّارة الصالة، وشفاعة هارون )٣٣

   البخور كفَّارةٌ-٢
 ألنَّ الصالة مثل )٢٥- ٢١ : ١٨(ويضيف سفر احلكمة تقدمي البخور كفَّارة   
 كما يتقدم هارون لكي يكفِّر بالبخور، لكي يقف الوباء )٢ : ١٤١مزمور (البخور 

ولذلك يقول طقسنا القبطي . )٤٧-٤١ : ١٦عدد (" فوضع البخور، وكفَّر عن الشعب"
  :عن البخور

 إليك طلباتنا، ولتستقم أمامك صالتنا مثل خبوٍر اقبلنسألك يا سيدنا :"قول الكاهني  
، والذبيحة املسائية كانت تقدمة خبور ودقيق حسب املشنا "رفع أيدينا، ذبيحةً مسائيةً

Mishnahوِمن املشنا وشرح علماء اليهودية نعرف .  وهو كتاب طقوس الديانة اليهودية
زمان جتسد ربنا يسوع املسيح كانت ِمن أهم الذبائح اليومية، أنَّ ذبيحة املساء يف 

ألنك أنت هو ذبيحة املساء احلقيقية الذي أصعدت ذاتك ِمن "ولذلك تقول الصالة القبطية 
 يقول االستعدادويف صالة ". أجل خطايانا على الصليب املكرم كإرادة أبيك الصاحل

تدئ وأهيئ وأكمل، كما يرضيك، خدمتك لكي أب: "الكاهن عن اخلدمة أي الليتورجية
  ".املقدسة كمسرة إرادتك رائحة خبور

هذا الذي أصعد  "خبور السيد املصلوبويقول اخلوالجي أيضاً حتت عنوان   
ذاته ذبيحةً مقبولةً على الصليب عن خالص جنسنا، فاشتمه أبوه الصاحل وقت املساء على 

إىل رئاسته مرةً أُخرى، ِمن ِقبل صليبه وقيامته رد ، ورد آدم )١(فتح باب الفردوس. اجللجثة
  ".اإلنسان مرةً أُخرى إىل الفردوس

. أو عطية" ِمنحة"أي " ِمنخة" يف العربانية وامسهاوهنا نرى أنَّ ذبيحة املساء،   
 الطقس هلذه الذبيحة واختيار. وما موت املسيح على الصليب إالَّ عطية وِمنحة لنا

                                                           
  .فتح باب الفردوس، ومل يتحول إىل رماد) 1(
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ختيار متعمد، ألنَّ ذبيحة اخلطية، وذبيحة اإلمث، وتقدمة يوم ابالذات دون غريها هو 
الكفَّارة ال تظهر يف الليتورجيات الشرقية باملرة، وإمنا الذي يظهر يف كل صلوات 

 -  ذبيحة أو تقدمة ملكي صادق -خروف الفصح : الليتورجية اُألرثوذكسية هو
ولكن يكفي هنا ). ١(بيحةوسوف ندرس هذه النقطة يف فصل خاص بالذ. ذبيحة املساء

عتربت أنَّ ذبيحة إبراهيم، أي اأنْ نرى أنَّ الصلوات الشرقية، والقبطية بشكٍل خاص، 
 حمرقة إبراهيم،يا اهللا الذي قَِبلَ إليه . " قد حل حملها خبور الكنيسة اجلامعةاسحقتقدمة 
حمرقة هذا البخور،  ِمنا حنن أيضاً يا سيدنا اقبلهكذا أيضاً .  أعددت له خروفاًاسحقوبدل 

، فاإلرادة والنية هي ذبيحةٌ حقيقيةٌ، ألنَّ املسيح قدم "وأرسل لنا عوضه رمحتك ذات الغىن
  .)١٠: ١٠عب (باإلرادة والنية، جسده 

أُسلكوا يف احملبة كما أحبنا املسيح  "٢ : ٥وهنا نرى أيضاً إنَّ نص أفسس   
، يؤكد لنا أنَّ موت الرب "رائحةً طيبةًأيضاً، وأسلم نفسه ألجلنا قرباناً، وذبيحة هللا 

قربان وحمرقة، أي ِمنحة، أو ِمنخة، أو عطية : على الصليب هو رائحةً طيبةً، وهو
dwron . لذاته على الصليب، فقد قدم ذاته االبنهذا بالطبع يؤكد لنا حرية تقدمي 

ب إىل رائحٍة وبإرادته احلرة لآلب ذبيحة خبور مثل ذبيحة املساء، وهنا حتول موت الر
، وهو استثناءذكيٍة، وتقدمٍة فاخرٍة، وقد وجدنا هذا التفسري عند كل اآلباء دون أي 

أحد األسباب األساسية لتقدمي البخور يف الطقوس الشرقية املسيحية القدمية، أي يف 
كافة الليتورجيات اخلاصة بكل كنائس املسكونة، ولذلك يقول القديس كريلس 

لتصاقاً بالليتورجية املصرية، وهو يكرر هذا التفسري يف ا اآلباء اإلسكندري، وهو أكثر
  :.كل مؤلفاته، ونكتفي ذا النص

وشاِهِدنا على . الذي قدم نفسه عنا رائحةً ذكيةً مقبولةً لدى اهللا اآلب"
كما (ذلك، بولس الذي فهم الشريعة أكثر ِمن غريه، وهو الذي كتب 

 )ا قرباناً وذبيحةً هللا رائحةً ذكيةًأحبنا املسيح أيضاً وأسلم ذاته عن
 وقد صار املسيح رائحةً ذكيةً، ألنه أعلن يف ذاته أنَّ )٢-١ : ٥أفسس (

                                                           
  .راجع الفصل اخلاص بالصليب وذبائح العهد القدمي يف الالهوت الشرقي) ١(
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الطبيعة اإلنسانية صارت بال خطيٍة، وهو الذي جعل لنا ثقةً به، وفيه، 
 ه مكتوبألنَّ لنا ثقة يا أخوة بالدخول إىل قدس (ويف اهللا اآلب؛ ألن

  .)٨٤املسيح واحد ص (". )٢٠-١٩ : ١٠عب ( )حاألقداس بدم املسي

  الدم يف كأس اخلالص، يقدم لنا، وليس لآلب: ثانياً
تسود فكرة سفك دم املسيح، وتقدمي هذا الدم لآلب بعض الكُتب املُعاصرة،   

وحتت اإلحياء ملا تقدمه رسالة العربانيني عن دور رئيس الكهنة العظيم ربنا يسوع 
ارة على النحو الذي ذكره الرسول يف أكثر ِمن موضع يف الرسالة املسيح يف يوم الكفَّ

ولذلك جيب أنْ ندِرك الفرق . إىل العربانيني، وهو األمر الذي يعكس لَبساً يف الفهم
  .بني كفَّارة املسيح، ويوم الكفَّارة يف العهد القدمي

بوت، ومع التسليم بوجود فروٍق واضحٍة بني طقوس يوم الكفَّارة، ويوم الصل  
 نا جيب أنْ نالحظ دقة كلمات الرسالة للعربانيني، فإذا قال الرسول، إنَّ الربإالَّ أن

بدم  مثل رئيس الكهنة يف العهد القدمي.. ، فهو مل يدخل )٣ : ١( تطهرياً خلطاياناصنع 
يظهر اآلن أمام وجه اهللا ، ولكي )٢٥ : ٩( يقدم نفسهذبيحة حيوانية، بل دخل بذاته لكي 

 : ٩( بدم نفسه، ولذلك السبب دخل )٦ : ٨( وسيط خدمٍة أفضل، فهو )٢٤ : ٩( جلناأل
ضمائر املؤِمنني " يطهر"، وهو ذات الدم الذي قُدم بالروح القُدس هللا اآلب لكي )١٢

ومع الدم الذي قُدم بالروح القُدس، يربز الرسول تقدمي  .. )١٤ : ٩(ِمن األعمال امليتة 
  . وعمل إرادة اآلب حىت موت الصليب)١٠ : ١٠( يسوع املسيح جسد

" هو دم العهد"ودم يوم الكفَّارة مل يكن هو دم العهد، بل إنَّ دم يسوع املسيح   
الذي به قام املسيح ِمن " العهد األبدي" وهو دم )٢٤ : ١٢(" دم رش" وهو )٢٩ : ١٠(

 ِمن األموات راعي اخلراف وإله السالم الذي أقام"األموات حسب كلمات الرسول 
 وهو ما جيعل الدم هو حياة )٢٠ : ١٣(" العظيم ربنا يسوع املسيح بدم العهد األبدي

كاهناً إىل األبد على رتبة ملكي "، وهو ما جيعل املسيح "دم نفسه"يسوع املسيح ربنا، أي 
  .)١٧ : ٧(" صادق

 الربوتستانتية ولعل خطأ تفسري عبارات الرسالة إىل العربانيني عند الشيع  



 ٤٤١

 إىل أنَّ الذبيحة والكاهن، أي املسيح نفسه، مها واحد، وإنَّ رش االنتباهمصدره عدم 
يوحنا (الدم، ودم العهد األبدي هو دوام ذبيحة سر الشكر حسب قول الرب نفسه يف 

 : ١٠ كو ١(ونشرب كأس الربكة .  ألننا نأكل ونشرب هبة احلياة األبدية)٥٧-٥٣ : ٦
هي كأس اخلالص ِمن املوت حسب األصل اللغوي والتارخيي اخلاص  و)١٧-١٦

وهكذا إذ يؤكد الرسول يف .  فيه احلياة على املالك املُهِلكانتصرتبالفصح الذي 
ِمناسباٍت معينٍة، كهنوت املسيح يف يوم الكفَّارة األعظم، مجعة الصلبوت، يؤكد يف 

وهو نفسه دم الصليب . الفصحمناسبٍة أُخرى إنَّ الدم هو كأس الربكة، أي كأس 
 وهو أمر ال وجود له يف العهد القدمي باملرة، )٢٠-١٩ : ١كولوسي (الذي صِنع به الصلح 
وجيئ كالم الرسول عن نقض احلائط أو السياج املتوسط . بل هو بشارة املسيحية

 ومصاحلة الشعب اليهودي مع اُألمم، هذه املصاحلة قام ا اإلنسان اجلديد أي آدم
وهو أيضاً  .. )١٣ : ٢أفسس (اجلديد الذي قام ِمن األموات، وقدم املُصاحلة للكل بالدم 

  .)١٤ : ٧رؤيا ( وهو ذات املعىن يف )١٢ : ١٣عب (تقديس الشعب اجلديد بدم نفسه 

 حسب صلواتنا -دم املسيح املسفوك على الصليب  :ثالثاً
  : لآلب دِفع، وليس مثَناًاقتناء هو دم -اُألرثوذكسية 

. سلمتنا الليتورجية اإلميان الرسويل واحلياة املقدسة ِمن خالل الصلوات  
والصلوات اليت تقدمها لنا الليتورجية هي عصارة الكتاب املقدس، وهكذا يظهر لنا دم 

 الروح القُدس حيث يبدأ الكاهن بأُوشية السالم استدعاءاملسيح يف الليتورجية بعد 
  :ويقول

  "..سالم كنيستك الواحدة الوحيدة أُذكر يارب "  
 لك بالدم الكرمي الذي اقتنيتهاهذه اليت "مث عندما يصل إىل هذه الكلمات   
وهنا يتوقف " ...يشري بيديه إىل الدم، مث اجلسد على املذبح"يقول اخلوالجي " ملسيحك

لوحيد  ااالبن املفسرين مهما كانت مكانتهم، ألنَّ الدم الكرمي، هو ذاته دم اجتهادكل 
  .قتىن به الكنيسة حسبما ذكرنااالذي 

أنت الذي جتسد، وصِلب على .. أيها الكائن الذي كان، الذي أتى "



 ٤٤٢

 اقتنيهمأنت الذي خيضع لك شعبك ومرياثك، هؤالء الذين . الصليب
  ".لك بدمك الكرمي

 بدم اقتنيتهمرياثك املُختار هذا الذي .. أيها الرب اإلله ضابط الكل "
  ".حيد الوابنك

 أسفار العهد قدم يرتفع إىل أعلى درجات الشركة، ألنَّ الليتورجية تواالقتناء  
  .اجلديد كله يف عصارٍة واحدٍة

بناًء لك، أيا اهللا الذي أحبنا هكذا، وأنعم لنا برتبة البنوة لكي ندعى "
صالة (".وحنن وارثون لك يا اهللا اآلب، وشركاء يف مرياث مسيحك

  .) الكريلسيخضوع لآلب، القداس
وخلف هذه الكلمات، يقرأ من يعرف العهد اجلديد، الكثري ِمن نصوص   

إذا كان هذا الدم، هو ذاته الدم الذي سِفك على : ويبقى سؤالٌ.. اآلباء الرسل 
الصليب، فكيف يقدم لنا يف اإلفخارستيا، بينما هو مثَن، دِفع لآلب؟ إنَّ الثمن الذي 

اجلدير .. فكيف إذن نتجاسر، ونقدم الذبيحة غري الدموية؟ .. سانية يدفع ال يرد لإلن
بنا أنْ نقول إنَّ هذا الدم ال خيص اإلنسانية، بل خيص اآلب، وال جيب أنْ يكون على 
املذبح، ألنه خاص مبوقٍف معٍني، وهو موت الصليب، وهو مثَن وليس هبة، وهذا كله 

 ما حدث يف الغرب بعد حركة اإلصالح وهذا هو.. هو ما يقضي على سر الشكر 
  .الربوتستانتية

  حرية املسيح يف تقدمي ذاته حسب الليتورجية: رابعاً
. إنَّ الفرق بني صلوات الليتورجية، وتفاسري املذاهب الربوتستانتية كبري جداً  

  :وجيب تسجيله على الفور حيث تقول أوشية البخور
دت ذاتك عن خطايانا على أنت هو ذبيحة املساء احلقيقية الذي أصع"

  ".الصليب املكرم كإرادة أبيك الصاحل
  .والحظ أيها القارئ دقة التعبري  
  ".أصعدت ذاتك "االبن حرية :أوالً  



 ٤٤٣

؛ ألنَّ جوهر الثالوث الواحد، له "كإرادة أبيك الصاحل" وحدة اجلوهر :ثانياً  
  .إرادة واحدة

  :وتؤكد هذه املعاين أيضاً ثاؤطوكية األحد  
هي امرة الذهب النقي، حاملة مجر النار املباركة، الذي يؤخذ أنِت "

  "ِمن على املذبح، ويطهر اخلطايا، وميحو اآلثام
وقوة الليتورجية هنا ليست فقط يف دقة التعبري، بل يف قدرا على جتنب   

   )١(] خبوراً[، ولذلك يظهر الرب يف الليتورجيا "النص الواحد"سيادة 
وهو تعبري دقيق عن " كلمة الذي جتسد ِمنك، ورفع ذاته خبوراً إىل اهللا أبيهإنَّ اهللا ال"  

  .حرية رئيس الكهنة ربنا يسوع املسيح
  :وتقول نفس الثاؤطوكية  

  شبهوا رئيس الكهنة مبخلِّصنا"
  الذبيحة احلقيقية ملغفرة اخلطايا

  هذا الذي أصعد ذاته ذبيحةً مقبولةً على الصليب عن خالص جنسنا
  ".مه أبوه الصاحل وقت املساء على اجللجثةشتاف

  :وبعد ذلك تذكر مباشرةً  
  ".فتح باب الفردوس، ورد آدم إىل رئاسته"

وألنَّ الدم هو حياة ربنا يسوع املسيح، فقد .. ال يوجد إشارة عن دفع الثمن   
  :أكدت صلواتنا معىن العهد

  " مربراًِمن ِقبل رش دمه املُقدس، طَهر املؤِمنني شعباً "
  وأيضاً   

  ".وصار يطهر خطايانا، وغافراً آلثاِمنا"
  :وتقول الثاؤطوكية أيضاً  

                                                           
 البخور يف الكنيسة؛ ألن البخور هو استعادة سرية ملوت الرب استعمالٍر هي أساس تقدمة املسيح لذاته كبخو) ١(

الذي أصعد ذاته على الصليب رائحة : "وقيامته، وبذلك يتضح لنا الفرق الشاسع بني شرح الليتورجة للعبارة
  .ائحة اللحم املشوي، ر"الرائحة املقبولة"الذي رأى يف األقباط  اإلكلريوس، وبني الشرح اخليايل ألحد "مقبولة



 ٤٤٤

وأعطانا .. أنِت يا مرمي محلِت يف بطنِك املَن العقلي الذي أتى ِمن اآلب "
  ".جسده ودمه الكرميني فحيينا إىل األبد

، وهو "قلياملَن الع"وهكذا، ِمن العهد القدمي أخذنا كلمة املَن لكي تشرح   
كغذاء املتجسد  Logos، أي الروحي الذي يقدمه اللوغوس "املَن العقلي"اإلفخارستيا، و

  .لعقل أو حياة اإلنسان الداخلية
هكذا أحب اهللا العامل حىت  ")١٦ : ٣(وهكذا أيضاً تشرح الليتورجية نص يوحنا   

 األخوةور جداً عند ، وهو النص املشه" الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن بهابنهبذل 
  :الربوتستانت
 ابنه وللوا يا جنس البشر، ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل افرحوا"

احلبيب عن املؤِمنني به، لكي حييوا إىل األبد، ألنه غُِلب ِمن حتننه، وأرسل 
  .)ثاؤطوكية االثنني(" لنا ذراعه العالية

امل، عن املؤِمنني، ال لكي يهدأ  الوحيد عن حياة العابنههكذا بذل اآلب   
غُِلب ِمن حتننه، "والحظ قوة الكلمات . غضب اآلب، بل لكي حييا به املؤِمنون

، وهذا عكس ما يقال ِمن أنه غُلب ِمن غضبه وأشعل النار "وأرسل لنا ذراعه العالية
وهنا تردد .  على الصليب لكي حنيا بهابنهلقد أعطانا اآلب حياة  .. ابنهيف 
إلبصلمودية ما يذكره القديس كريلس اإلسكندري، أو باحلري يردد القديس كريلس ا

  .)١(ما تذكره اإلبصلمودية 

املسيح حيل رباطات املوت، ويدوس املوت حسب شهادة : خامساً
  الليتورجية

 يف اآلب ساعة موته، ألنَّ االبن على الصليب، وكان االبنكان اآلب يف   
  :ولذلك تقول كنيستنا اُألرثوذكسية .. فصالباالنوحدة اجلوهر ال تسمح 

                                                           
، أوردنا هذا النص يف بداية املبحث األول من هذا ١٧٤ الد األول ص - ١٦ : ٣راجع شرح يوحنا ) ١(

  .الفصل



 ٤٤٥

  لكي يرد آدم األول.. آدم الثاين .. السالم لبيت حلم "
  " اإلنسان الترايب إىل الفردوس

 على الصليب وحده يفشل االهتمام، ويركِّز االبنفالتعليم الذي ينسى جتسد   
سبب تضم بيت يف فهم رسالة ومعىن الصليب، وكانت الكنيسة تدِرك ذلك، ولنفس ال

  :حلم إىل اجللجثة لكي يستقيم التعليم، فتقول
  وحيل قضية املوت "

  إنك يا آدم أنت تراب، وإىل التراب تعود
  ".ألنَّ املوضع الذي كثرت فيه اخلطية تفاضلت فيه نعمة املسيح

 أيضاً، وعن هذا االبنبل وهنا، الذي حيل قضية املوت، ليس اآلب وحده،   
  :وس الرسويل ذات الكلماتيقول القديس اثناسي

إذن . فإن اهللا قال إنك تراب، وإىل التراب تعود، وصار البشر مائتني"
كيف يقدر املخلوقني أنْ يبِطلوا اخلطية؟ الرب وحده هو الذي أبطلها، 

بل هو الكلمة الذايت  .. االبنألنه هو الذي قال بنفسه إن مل حيرركم 
كم يف البدء، وهو الذي وهو الذي أصدر احلوصورة جوهر اآلب، 

أنت تراب، وإىل التراب وإذ قيل بواسطة الكلمة . صفح عن اخلطايا
 إبطال احلرية بالكلمة نفسه وفيه وبه قد صارتعود هكذا أيضاً حتققت 

  .) الترمجة العربية١٠٥ ص ٦٧:  املقالة الثانيةاألريوسينيضد (" الدينونة
 الليتورجية، ميكن لنا أنْ نقبل فكيف بعد شهادة القديس اثناسيوس، وشهادة  

 وجيعل اآلب الديان العادل الذي أصدر وحده واالبنالتفسري الذي يفصل بني اآلب 
، أو باالبن هو الذي يدفع الثمن، وكأن الدينونة ليست خاصة واالبناحلكم على آدم 

  صدر ِمن فم اآلب وحده؟" تراب أنت، وإىل التراب تعود"كأنَّ حكم املوت 
  : التسبحة السنوية أيضاًوتقول  

ألنه حل احلاجز، وقتل العداوة بالكمال، ومزق كتاب يد العبودية اليت "
  .)االثننيثيؤطوكية (" آلدم وحواء وحررمها

  :ويقول القداس اإلهلي  



 ٤٤٦

 يب، اهتمامكأتيت إىل الذبح مثل محٍل حىت إىل الصليب، أظهرت ِعظَم "
  .)القداس الغريغوري(" قتلت خطييت بقربك

فهل أخطأ آباء الكنيسة عندما كتبوا هذه العبارات؟ وهل كان جدير م أنْ   
  ". غضب اآلبواحتملألنه دفع الثمن ودفع الديون : "يقولوا

  :ولكن القداس الغريغوري يقول العكس  
يا اهللا الذي أسلم ذاته عنا .. يا سيدنا وخملصنا حمب البشر الصاحل "

أيها اإلله الوحيد .. حل عداوة البشر الذي بكثرة رمحته .. خالصاً 
  .)القداس الغريغوري(" اجلنس الذي يف حضن اآلب

  فهو يف حضن اآلب يف كل حني   
  .)قسمة صوم امليالد(" الكائن يف حضنه األبوي يف كل حني"

وعندما كان على الصليب كان وال يزال يف حضن اآلب، ألنه حل عداوة   
  .غريٍب عن جوهر اآلب وعن حمبته الواحدةالبشر وهو يف حضن اآلب، وليس ك

ألنَّ املوضع الذي كثرت فيه اخلطية تفاضلت فيه نعمة "
  .)االثننيثيؤطوكية (".املسيح

 العرباين - اآلرامي االسمحسب " اجللجثة"أو " اجلمجمة"هو " املوضع"وهذا   
قاليد آدم حسب ت" مججمة"القدمي حيث صلب رب اد، وهو املكان الذي دفنت فيه 

 والغضب مل ِحيل االنتقامفقد كثرت فيه اخلطية، ولكن . اليهود والكنيسة اجلامعة
بالذي جاء لكي ميوت ومييت املوت، والذي يقول عنه القديس غريغوريوس الرتيرتي 

  ".الذي بكثرة رمحته حل عداوة البشر"يف صالته 
وة مل تحل، ، وتسديد الديون، فإن العدااالنتقامولو كان الصليب هو حلظة   

وعجيبةٌ هي قدرة . ءالربي وهو موت إليهبل وصلت إىل أقصى ما ميكن أنْ تصل 
فهي تأخذ ِمن التراث أو التقليد . مجاهلاالليتورجية على خلق أيقونة اخلالص بكل 

" حيث كثرت اخلطية ازدادت النعمة جداً"وتضيف إليه عبارة خالدة للرسول بولس 
  .)٢٠ : ٥رو (



 ٤٤٧

   املسيحياالجتماعيالفدية لآلب، والسلوك دفع : سادساً
ِمن السائد عندنا يف مصر، وهو مبدأٌ نابع ِمن الرهبنة القبطية أنْ ال يطلب   
ولدينا قصص مذهلةٌ عن ممارسة احملبة يف حياة آباء الربية مثل " .. الِعوض"اإلنسان 

عن الثوب حىت الراهب الذي شعر بأنَّ شخصاً يريد أنْ يسرق ثوبه، فتحرك بعيداً 
يسرقه اللص، وأيضاً الراهب الناسخ الذي عندما سرق أحد الرهبان خمطوطة للعهد 
اجلديد وعرضت عليه، مل يصرخ ومل يطلب معرفة السارق، بل حدد مثَن املخطوطة ملَن 

وصفحات هذا الكتاب عاجزةٌ عن سرد قصص كثرية هي ملعان .. أراد أنْ يأخذ رأيه 
فكيف ميكن أنْ نصاحل هذه االجتاهات الروحية اليت " .. احملبة"وفيض " الكَرم"نور 

 اخلالص، يطلب فيه اهللا باسمتشفي اتمع ِمن السلوك الشرير مع تعليم عقيدي يقال 
  . القدوس الذي بال شرءالربيِمن " الِعوض"حقه ويأخذ 

ناً جيعله ومثة قضية أُخرى أكثر أمهية وهي أنَّ العقاب مل يقتلع الشر، بل أحيا  
فالعقاب ودفع الغرامة أو الفدية أو العوض أو الثمن ال جيعل .. يظهر بأشكال أُخرى 

وهل ميكن أنْ نقول إنَّ .. بناً حراً قادراً على احملبة اليت جيب أنْ يتعلمها ِمن اهللا ااإلنسان 
انوا ملعان احملبة أم إنهم ك.. آباء الرهبنة تفوقوا على احملبة اإلهلية عندما تركوا حقوقهم 

  . البشر الكرام الذين يفيض كرمهم؟- بالصليب -أال نصبح .. اإلهلية يف عامل البغضة 
وإذا شاع يف اتمع املسيحي ممارسة القسوة، وعدم التخلي حىت عن احلقوق،   

 مل يترك حقه يف حلظة حامسة، وهي حلظة -  وهو اهللا -ألنَّ املثال الكامل للقداسة 
فكيف  .. ابنهى الصليب، بل طلب حقه ِمن أعز وأحب من لديه، أي  علابنهموت 

سوف نتعامل مع اجلار والصديق والقريب، ومن هو املثل األعلى الذي سوف نتشبه به 
وإذا كان اآلب قد فعل ذلك لكي حيل مشكلة .. إذا مل يكن هو اآلب السماوي؟ 

، فكيف سيعطي واالنتقامفِّي وجاء ذا احلل الغريب الذي يقوم على التش.. ومأساة 
  .. وامللكوت جماناً وبفيض كرم وسخاء وفيض حمبة أبدية؟ األبديةاحلياة 

هل ستصبح القسوة، .... الذين خيتلفون معنا يف الرأي؟األعداءوكيف سنعاِمل   
 لكي ينال البنه مها الوسيلة الشرعية املقدسة اليت تنال هذه الشرعية بصليب اآلب واالنتقام

  وفيه حقوقه؟منه 



 ٤٤٨

  املسيح، ال الشريعة
  هو الوسيط بيننا وبني اآلب

  هو فوق الشريعة؛ ألنه مملؤٌء نعمة



 ٤٤٩

  عاشرالفصل ال
  

الصليب  
  وعـــدل اهللا

  

  :مقدمة
مل حيدث يف تاريخ املسيحية عرب ألفي سنة أنْ حظيت كلمةٌ واحدة، وفعلٌ   

واحد ذا الكم والنوع من الدراسات اللغوية والتارخيية والالهوتية مثلما حظيت به 
ريوتية للعهد ، وهي تلك الكلمة اليت تظهر دائماً يف ترمجتنا العربية الب"عدل"كلمة 
ويكفي أنْ نشري إىل أنه يف خالل عشرة . هي األصح" عدل"، بينما كلمة "بر"اجلديد 

 يف جامعيت كامربيدج وأُوكسفورد، الدكتوراهأعوام قُدمت ثالث رسائل لدرجة 
  :الدكتوراهونشرت عدة دراسات هامة حنيل القارئ عليها يف ثبت مراجع رسالة 

J. A. Ziesler, The Meaning of Righteousness in Paul, A Linguistic and Theological 

Enquiry. Cambridge 1972. 

ويف هذا الصدد نالحظ أنَّ اخلالف الالهويت بني الكنيسة الكاثوليكية، وسائر   
هل يصبح املسيحي باراً، أم هل حيسب له : الكنائس اإلجنيلية يدور حول سؤال واحد

  ا كانت حالته الروحية؟بر املسيح، ويضاف إليه مهم
ويف صياغٍة أُخرى، هل حيكم اهللا للخاطئ بالرب؟ أم إنَّ اإلنسان اخلاطئ يدخل   

 right relationshipيف عالقة بر، أو عالقة عدل يعبر عنها أقطاب الالهوت اإلجنيلي بـ 
  أي بالعالقة الصحيحة؟

  :وقد أجاب على هذا السؤال كلٌ ِمن األب الكاثوليكي  



 ٤٥٠

H. Kung, Justification, 1966. 

  :وأُستاذ الالهوت اللوثري
A. Schweitzer, Paul and his interpreters, 1912. 

 يف جامعة درام C. K. Barrett أُستاذ العهد اجلديد السابق احتجاجوكان   
Durham هو أنَّ الفعل اليوناين )Dikaiwsi~) (هو دائماً ترمجةً للفعل العرباين، ) يربر
 Inلعرباين هو دائماً يف صيغة املبين للمجهول، ولذلك جيب ترمجة الفعل إىل والفعل ا

right relationship  ود وصالح اهللاوهو ال يعين العالقة الصحيحة أخالقياً، بل عالقة ج
  . وهو ما ينفي دفع الثمن أو تقدمي فدية لآلب)١(باإلنسان رغم خطاياه

  تقسيم

الدراسات الشاقة، وألجل اإلحاطة بكافة وحىت ال يتوه القارئ يف حبر هذه   
جوانب املوضوع يف سهولة ويسر، قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، نتناول يف 

وما يقابلها يف العهد القدمي، وبسطنا للكثري " بر"املبحث األول معىن الكلمة اليونانية 
مة الرب أو العدل ويف املبحث الثاين نتناول كل. من تطبيقاا يف مدلوالا املختلفة

يف مطلب أول نتناول هذا املعىن يف الدراسات الالهوتية . والتربير يف العهد اجلديد
ويف املطلب الثاين ملدلوهلا يف . املعاصرة حيث نعرض للمعىن اللغوي والقانوين للكلمة

يف فرٍع أول : غري رسائل القديس بولس، مث يف مطلب ثالث للمعىن عند القديس بولس
 هلذا املدلول يف غري رساليت غالطية ورومية، ومن مث يف فرع ثان ملعىن الكلمة يف نعرض

رساليت غالطية ورومية كٍل على حدة ملا هلما من خصوصية يف هذا الشأن، مث يف فرع 
ثالث نعرض ملا ميكن أن نسميه بالناحية التطبيقية، فنعرض للعالقة بني التربير 

لقاعدة األساسية لفهم موت املسيح على الصليب، وعالقة واملعمودية، عندئذ تتوفر لنا ا
  .ذلك بعدل اهللا

                                                           
١()  C. K. Barrett, The Epistle to the Romans, 1957, pp 75 tt.  



 ٤٥١

  املبحث األول
  

  "ικαιοσυνη∆  ")الرب(الكلمة اليونانية 
  وتطبيقاا يف العهد القدمي

  

  :يف العهد القدمي" الرب"كلمة 
، وهي الكلمة األكثر شيوعاً يف "صدقه" "ص د ق هـ"يف العربانية هو " الرب"  
، وكلتا الكلمتان تعنيان ”مشفط” “م ش ف ط“وتزاملها كلمة أُخرى . ربايناألصل الع

  ."العدل"
  :أمثلة للعدل دون حكم، أي القضاء دون عقاب: أوالً

  .)٨ : ٧مز ("  يل يارب كحقي، ومثل كمايل الذي يفَّأقض"  
  .)١ : ٢٦مز ("  يل يارب ألين سلكت بكمايلأقض"  

  : هو احلقويف عبارٍة أكثر وضوحاً حيث العدل
 حاموا عن قضوا لليتيم،ا املظلوم، انصفوا احلق، اطلبواتعلموا فعل اخلري، "  
  .)١٧ : ١أش (" األرملة

يقضي بالعدل "ويقول النيب عن املسيح عندما يتنبأ عن حلول روح الرب عليه   
 والقضاء للمساكني هو )٤ : ١٧أش (" للمساكني وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض

قضى قضاء .. ويلٌ ملن يبين بيته بغري عدٍل : ليس عقوبة، ويقول النيب أرمياإعطاء حق و
ال تعوج حكم الغريب واليتيم وال : "ويقول سفر الشريعة. )١٥ : ٢٢(الفقري واملسكني 

 فاحلكم هو صدق، والصدق هو العدل، )١٧ : ٢٤تث (" تسترهن ثوب األرملة
  . تقرره الشريعةواحلكم للغريب واليتيم واملسكني هو إعطاء حق



 ٤٥٢

  أمثلة للعدل واحلكم بعقوبة حسب الشريعة: ثانياً
إذا كانت خصومة بني أُناٍس، وتقدموا إىل القضاء ليقِض القضاة بينهم، فليربروا "  

 وبعد ذلك حتدد الشريعة عدد جلدات املذنب )١ : ٢٥تث (" البار، وحيكموا على املذنب
 حيث يربر األشرار شر ٢٣ : ٥شعياء  أ- ٤ : ١٥ صموئيل ٢ راجع -)  جلدة٤٠(

  .الشرير من أجل الرشوة
  :الرب دون قضاء، أو حىت حكم: ثالثاً

وعبدي البار مبعرفته يربر كثريين، وآثامهم هو : "يقول النيب عن السيد املسيح  
، وهنا معرفة البار أي املسيح تربر، واملسيح يربر، وهذا ليس )١١ : ٥٣أش (" حيملها
ود وصالح اهللا يقول . ، بل هبةٌ كما سنرى بعد ذلكحكموعن هذا، أي عن ج
ويقول أرميا . )١٥ : ٩أيوب (" ألين وإنْ تربرت ال أُجاوب، بل أسترحم دياين: "أيوب

زنت إسرائيل العاصية، فطلقتها وأعطيتها كتاب : "ارتدادهوهو يوبخ إسرائيل على 
 أيتها العاصية إسرائيل، يقول ارجعيقل ..  نفسها فقال الرب يل قد بررت.. طالقها 

 )١٢-٨ : ٣أر (" ال أحقد إىل األبد. الرب ال أوقع غضيب بكم ألين رؤوف يقول الرب
 الوحيد، وجيد راحة يف رائحة حلمه ابنهوهو هنا ال خيُزن خطايا البشر، ويشعل النار يف 

  .املشوي على الصليب، بل ال حيقد إىل األبد
وهكذا يرى دانيال عودة . ء الفعل مبعىن التجديد ورد ما ضاع وفُِقدوجا  

  .)٤ : ٨دا (" فيتربأ القدس"القدس إىل ما كان عليه ويقول 
  :الرب مبعىن السلوك الفاضل: رابعاً

يؤكد النيب حزقيال إنَّ اإلنسان البار هو الذي ال يشترك يف ذبائح قُدمت لإلهلة   
  :، ويضع قاعدة السلوك البار على هذا النحو" يأكل علي اجلبالمل"الغريبة وهو املقصود 

  " طامثاًامرأةً قريبه، ومل يقرب امرأةمل ينجس "  
  .)٩-٥ : ١٨حزقيال (" مل يظلم إنساناً، بل رد للمديون رهنه، ومل يغتصب"  
هذا السلوك البار هو عمل الفضيلة وحفظ الشريعة، واألمثلة على ذلك   

 قليب عند باستقامةأمحدك " املزمور إنَّ أحكام اهللا هي أحكام عدل كثرية، ولذلك يقول



 ٤٥٣

، وهكذا يصبح الرب سلوكاً )٧ : ١١٩مز () أحكام برك(، أو "تعلمي أحكام عدلك
  .فاضالً، وليس حكماً حسب القانون

  :الرب هو خالص اهللا: خامساً
" ريقريب هو ب: " يقول السيد الرب٥ : ٥١حسب النص العرباين ألشعياء   

  .أو عديل أو خالصي
  :اإلنسان األكثر عدالً هو األكثر براً: سادساً

  .)٢٦ : ٣٨تكوين (.." هي أبر مين  "يقول يهوذا عن ثامار   
  :الوعد بالعدل اآليت مع املسيح: سابعاً

فيسكن يف الربية احلق والعدل يف البستان "يقول أشعياء النيب عن عصر املسيح   
 فالعدل يصنع السالم، وصنع السالم ال عالقة له ،"الماًصنع العدل سيقيم، ويكون 

وعمل العدل سكوناً وطمأنينة إىل "بالقضاء، بل هو هو كما يقول النيب بعد ذلك 
 - ١٦ : ٣٢اش ("  ويف مساكن مطمئنة)١(األبد، ويسكن شعيب يف مسكن السالم 

وح يسوع، روح  الروح القدس، روانسكابويربط النيب بني العدل والسالم، . )١٨
" يسكب علينا روح من العالء، فتصري الربية بستاناً، وحيسب البستان وعراً" السالم 

  .)١٥ : ٣٢أش (
  :الوعد بالرب والعدل اآليت مع املسيح وباملسيح: ثامناً

ها أيام تأيت يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر "من مواعيد اهللا العظمى   
 الذي يدعونا به امسهوهذا هو ..  وعدالً يف األرض فيملك وينجح وجيري حقاً) عدل(

ومل ميلك املسيح بالقضاء املدين وكراسي حكم القضاة،  .. )٨-٥ : ٢٣أر (" الرب برنا
بل ملك على الصليب، وملك بالروح القدس، وأقام العدل، أي أعاد ما كان مفقوداً 

  .)١٧-١٥ : ٣٣راجع أرميا (وهو صورة اهللا اليت فقدها آدم األول 
                                                           

يف ) السالم( الشريات أنوالحظ .. ة جاءت بالسالم ولذلك نعطي قبلة السالم بعد صالة الصلح؛ ألن املصاحل) ١(
  .طقسنا القبطي هي أحد مكونات السالم واملصاحلة بني السمائيني واألرضيني



 ٤٥٤

..  أحكامك للملك أعطاللهم "وهكذا أيضاً تنبأ املزمور عن ملك املسيح   
. حتمل اجلبال سالماً للشعب، واآلكام بالرب. يدين شعبك بالعدل، ومساكينك باحلق

. )٤-١ : ٧٢مزمور (" خيُلِّص بين البائسني ويسحق الظامل.. يقضي ملساكني الشعب 
اكني، ولذلك تستريح اخلليقة بعدل اهللا الذي خيلص بين والقضاء هنا من أجل حق املس

  .، بل عملٌ إهلي عظيم من أجل عدل اهللا وصالحهانتقاماًهذا ليس .. البائسني 
هذا كل ما يذكره العهد القدمي، واملشكلة احلقيقية هي يف دراسات العهد   

  .اجلديد، ال سيما الدراسات اإلجنيلية



 ٤٥٥

  املبحث الثاين
  
  التربيرالرب والعدل و

  يف العهـــد اجلديـــد
  

  تقسيم
يف . والتربير يف العهد اجلديد" الرب أو العدل"نعرض يف هذا املبحث لكلمة   

مطلب أول نتناول هذا املعىن يف الدراسات الالهوتية املعاصرة حيث نعرض للمعىن 
لس، مث ويف املطلب الثاين ملدلوهلا يف غري رسائل القديس بو. اللغوي والقانوين للكلمة

يف فرٍع أول نعرض هلذا املدلول يف غري : يف مطلب ثالث للمعىن عند القديس بولس
رساليت غالطية ورومية، ومن مث يف فرع ثان ملعىن الكلمة يف رساليت غالطية ورومية 
كٍل على حدة ملا هلما من خصوصية يف هذا الشأن، مث يف فرع ثالث نعرض ملا ميكن 

بيقية، فنعرض للعالقة بني التربير واملعمودية، عندئذ تتوفر لنا أن نسميه بالناحية التط
  .القاعدة األساسية لفهم موت املسيح على الصليب، وعالقة ذلك بعدل اهللا



 ٤٥٦

  املطلب األول
  

  الرب والعدل والتربير
  يف الدراسات الالهوتية املعاصرة

  

  :مقدمة
 اللغة اليونانية يواجه علماء العهد اجلديد يف العصر احلديث مشكلة عالقة  

القدمية الكالسيكية السابقة على ظهور املسيحية، باللغة اليونانية املتطورة اليت جاءت 
وحتماً يبدأ احلل بالعودة إىل النص العرباين . مع املسيحية، واليت طورها علماء املسيحية

ا يهود اإلسكندرية واليت ج ت معاً للعهد القدمي، مث الترمجات اليونانية اليت قامِمع
  ".السبعينية" واحٍد معروف هو اسمحتت 

وهكذا، فحسب اللغة اليونانية القدمية السابقة على ظهور املسيحية، كانت   
 الواحدة اليت "dikaiosunh"يف العربانية مها الكلمة اليونانية " عدل"أو" صدق"كلميت 

 نِشر حول هذه وكان أول حبث معاصر". صدق، وعدل"تترجم الكلمتني العربانيتني 
  :املشكلة اللغوية هو

C. H. Dodd, The Bible and the Greeks, 1935. 

 الباب للدراسات املعاصرة ملراجعة التفسري القانوين الذي فُرض يف Doddوفتح   
العصر الوسيط ويف عصر اإلصالح على عقيدة الفداء أو الكفَّارة من أجل إعادة النظر 

عد أنْ أظهرت الدراسات اللغوية العربانية اليت تزامنت مع يف دقة الكلمات واملعاين ب
 العصر الوسيط عن روح العهد القدمي نفسه، وعن املعاين ابتعادالدراسات اليونانية 

 بالنص الالتيين وحده للكتاب واالكتفاءالالهوتية العربانية يف املؤلفات الالهوتية 



 ٤٥٧

  .ستقر من شرح التيين باللغة الالتينيةاملقدس، أو دراسة الكلمات العربية من خالل ما ا
وجاءت دراسات اآلباء، وهي دراسات بدأت يف عصٍر مبكٍر بعد عصر   

 الكنيسة اللوثرية يف احلوار الالهويت الناري اجتهدتاإلصالح، أي بعد وفاة لوثر، فقد 
وهو ما  كنيسة روما عن تعليم اآلباء، ابتعادمع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يف إثبات 

أدى إىل إعادة إصدار كتب اآلباء باليونانية والالتينية لدعم احلوار الالهويت والتارخيي 
م ١٨٠١ من عام ابتداًء Migneيف سلسلة آباء الكنيسة اليت نشرها األب يعقوب مني 

  ..وما بعدها
وكما ذكرنا من قبل، فقد بدأت الكنائس اإلجنيلية األمريكية يف إصدار تفسري   

  .فقط يف القرون اخلمسة األوىل.د اجلديد كله من خالل تفسري آباء الكنيسةالعه
  التربير والعدل يف املعىن اللغوي والقانوين

ال ميكن ألي باحث مهما كان مذهبه أنْ ينكر أنَّ احلضارات املختلفة قد   
عرفت عرب عصورها املختلفة، ويف كل مكان وزمان، العدل مبعناه القانوين، أي رد 

هذا موضوع ال ميكن أنْ خنتلف عليه، ولكن . املظلوم وقصاص الظامل ومعاقبتهحق 
  : هيواالهتمامالنقطة اجلديرة بالبحث 

هل يعاملنا اهللا حسب  -٢هل عدل اهللا هو نفسه عدل احملاكم األرضية؟  -١  
 باملرة، وال املغفرةالقانون الوضعي؟ واجلواب هو إنَّ كافة القوانني الوضعية ال تعرف 

، وال تعيد ارم إىل الوضع الذي كان عليه قبل  ارم، بل العقاب وحدهجتديدتعرف 
  .اجلرمية

من هنا، وحتت تأثري احلضارات والفكر السياسي جاءت الفكرة القانونية اليت   
 واحتملتشرح موت السيد املسيح له اد على الصليب، وهي أنَّ املسيح دفع الثمن 

وطبعاً عندما تتصاحل العقيدة . ة وأرضى مطالب العدل اإلهليالعقوبة ومات عن اخلطا
واإلميان مع احلضارة، فهذه املصاحلة ختلق سهولةً ووضوحاً يقبله البسطاء وعامة الناس 

  .وهكذا كان شرح موت املسيح بواسطة مصطلحات القانون مقبوالً وسهالً.. 
نعمة والقيامة من ولكن هذا خيلق مشاكل الهوتية عديدة خاصة بالغفران وال  
من هنا جاءت الدراسات املعاصرة .. فهذه عطايا إهلية ال دخل للقانون فيها . األموات



 ٤٥٨

  .لكي تصحح املوقف

  التربير والعدل بني اليونانية الكالسيكية، ويونانية العهد اجلديد
أُِخذَت مبعناها اللغوي القدمي، لَفَقَدت املسيحية " بر"أو " عدل"لو أن الكلمة   

اهللا "إنَّ عبارة الرسول بولس :  وغريه)١( J. A. Zieslerوهكذا يذكر . هم ما تعلِّم بهأ
؛ ألن الفعل "اهللا حيكم على، ويدين الفاجر"تعين يف اللغة اليونانية القدمية " يربر الفاجر

)∆ικαιωσι∼ ( أي يدين "يعامل حسب العدل"يعين يف اللغة اليونانية الكالسيكية ،
 فالفعل ال يعين باملرة يربر حسب ما )٢(هو وارد يف مؤلفات أرسطو وذلك حسب ما 
وحىت الربديات اليونانية القدمية اليت درسها كل من . لغة اليونانيةالهو معروف يف 

Moulton و Milligan )تعين احلكم والقضاء، ولذلك يكتب )٣ N. H. Snaith يف مؤلَف 
 باللغة اليونانية الكالسيكية هو االستعانةإنَّ  ": The Distinctive Ideas of the O.Tمشهور 

  ".الذي يؤخر فهم كلمات الرسول بولس
يف العهد القدمي، فإنَّ النصوص اليت تقدم لنا املعىن " العدل" وحيثما جند   

القانوين هي إما نصوص الشريعة، أي شريعة موسى، أو القانون الوضعي الذي يعاِقب 
  .)٤( عن اخلاطئوال يعف الربيء، ولكن ارم، أو حيكم ملصلحة

وجيب أن نتذكر أنَّ العهد القدمي متيز وحده بفكرٍة ال مثيل هلا يف العامل القدمي،   
وهي حق املظلوم، اليتيم، الغريب، األرملة، املسكني، البائس، هؤالء تعطي الشريعة هلم 

صدٍق وبٍر؛ ألن اهللا أمر به حقاً إهلياً، ولذلك فإنَّ رد أو احلكم هلؤالء هو حكم عدٍل و
  .يف الشريعة

                                                           
(١) C. H. Dodd, Bible and Greeks, p 52.-.J. A. Ziesler, op cit p 47.  
(٢) Ibid p 47 Aristotle, Eth. Nic V: 19.  
(٣) The Vocabulary of the Greek N.T. 1914, p 162 f.  
 قوانني خاصة بالعالقات -١: هنا بالذات جيب أال ننسى أن الشريعة يف سفر الالويني والتثنية حتتوي على) 4(

 قوانني خاصة - ٢. إخل...االجتماعية واملعامالت التجارية واجلرائم وأحكام خاصة بالتعويضات وإجراءات التقاضي
والقسم األول اخلاص بالقضاء واألحكام وما إليه ال عالقة .  وخدمة خيمة االجتماعبالعبادة ونظام الذبائح واألعياد

  .له باملرة باملسيحية، أما القسم الثاين فقد حتول إىل رموز يف الالهوت املسيحي



 ٤٥٩

  املطلب الثاين
  

  "ικαιοω∆"الفعل يربر 
  يف غري رسائل القديس بولس

  

  الرب يعين ما هو صحيح
، وهنا احلكمة تربرت، أي )١٩ : ١١مىت (" احلكمة تربرت من بنيها: "يقول الرب  

 أي )٢٩ : ١٠لو (" يربر نفسه" أنْ يعادلة جداً يف سلوكها جتاه البشر، وهكذا أراد الناموس
وعندما تكلم الرب يسوع عن حمبة املال وكان . يتظاهر بالعدل والسلوك الفاضل

أنتم الذين تربرون أنفسكم قدام : "، قال هلم الرب"وهم حمبون للمال"الفريسيون يسمعون 
 : ١٢ ويقول الرب يف مىت.  أي حتاولون التظاهر بأنكم على صواب)١٥ : ١٦لو (" اهللا
وهنا يؤكد . )٢٩ : ٧ لوقا - ٣٩ : ١٣راجع أيضاً أعمال (" بكالمك تتربر وبكالمك تدان:"٣٧

يؤكد احلكم " تدان"بالذات صواب وصحة الكالم؛ ألن الفعل اآلخر " تتربر"الفعل 
  .فالصواب هو املعىن الظاهر. باخلطأ

رر أن الفعل يعين وإذا قرأنا النص اخلاص مبثل الفريسي والعشار تعذر علينا أن نق  
 برروا اهللا مسعوا، والعشارون إذومجيع الشعب "احلكم العادل كما يسجل القديس لوقا 

هذا ال يعين أن هؤالء حكموا بعدل اهللا باملعىن . )٢٩ : ٧لو (" معتمدين مبعمودية يوحنا
 وهو -القانوين؛ ألن اهللا مل يكن أمام حمكمة وقضاء، بل كما نفهم من سياق الكالم 

ما الفريسيون والناموسيون أو"ارنة الشعب والعشارين بالفريسيني حيث يقول لوقا مق
يعين قبول مشورة اهللا  إنَّ هذا - )٣٠ : ٧لو (" فرفضوا مشورة اهللا من جهة أنفسهم

، أو قبول صالح اهللا الذي أعطى معمودية يوحنا للتوبة، وقبول امللكوت اآليت مع الصاحلة
 بندٍم اعترفذا أيضاً رجع العشار مربراً دون الفريسي، فقد وهك. يسوع املسيح ربنا



 ٤٦٠

وتواضٍع، فنال رمحة اهللا وتربر أي كانت صالته صحيحةً، ومل يسقط يف الكربياء والغرور 
  .)١٤ - ٩ : ١٨لوقا (مثل الفريسي 

  :العدل ومغفرة اخلطايا واخلالص
.  عدل اهللاال ميكن ملسيحي على أقل قدر من العقل واإلدراك أنْ يشك يف  

ولكن يف نفس الوقت ال ميكن ملسيحي يدرك الفرق بني عدل اهللا، وعدل القضاء 
واحملاكم األرضية، أنْ يتصور إنَّ عدل اهللا مثل عدل البشر، وأنَّ شريعة اهللا مثل شريعة 
احملاكم ال جمال فيها للغفران، وأنَّ الغفران له مثن يدفعه اهللا نفسه عندما يعجز اإلنسان 

  :هكذا تتشابك معاً قضيتان. الدفععن 
 اهللا اعتباروهي  ذات تأثري خطري على مسار الفكر الالهويت، القضية األوىل  
؛ ألن هذه الفكرة ترتع عن اهللا كل مستويات السمو والتعايل اإلهلي، بل مثل البشر

 كانت هلا وتقودنا مباشرة إىل وثنيٍة جديدٍة أخطر من الوثنية القدمية؛ ألن الوثنية القدمية
عندئذ يصبح حتطيم الصنم . أصنام مادية ظاهرة، أما الوثنية اجلديدة، فهي عقلية روحية

 االقترابأصعب بكثري، ألنه قابع يف عقل اإلنسان وروحه، وهو صنم مينعه من 
احلقيقي من اإلله احلقيقي، ولذلك السبب عينه، وبعد إنذار احملبة وحتذير من الضالل، 

 اهللا قد جاء وأعطانا بصرية لنعرف احلق، وحنن يف ابنونعلم إنَّ : "وحنايقول الرسول ي
 احفظواأيها األوالد . هذا هو اإلله احلق واحلياة األبدية.  يسوع املسيحابنهاحلق يف 

  .)٢١- ٢٠ : ٥ يوحنا ١(" أنفسكم من األصنام
واها أن فح أسهل فهماً من األوىل، وإنْ كانت أكثر فظاعة، ألن والقضية الثانية  

اهللا ال يعرف اجلُّود باملرة، وال يعرف الكرم، وال يعِطي بال مقابل، وال يغفر إالَّ بثمٍن، 
، وهو أمر ال وجود له باملرة يف العهد وال يطِلق سراح املديونني إالَّ بعد يستويف حقه

 يارب: "اجلديد، وضد أمثال املسيح روحاً ونصاً، وبشكل خاص املثل اخلاص باملغفرة
كم مرة خيطئ إيلَّ أخي وأنا أغفر له، هل إىل سبع مرات؟ قال له يسوع ال أقول لك إىل 

 ولو إنَّ الرب صمت بعد )٢٢-٢١ : ١٨مىت (سبع مرات، بل إىل سبعني مرة سبع مرات 
 يف االعتذارذلك جلاز ملن يشاء أنْ يعبث بكلمة اهللا أنْ يقول سبعني مرة سبع مرات بعد 

 الشريرة سوف تدخل واالنتقامولكن الرب وهو يدرك أنَّ روح القساوة . اخل.. اجلرائد 



 ٤٦١

لذلك يشبه ملكوت السموات إنساناً "حمافل املؤمنني، أردف هذه العبارة باملثل املشهور 
وإذ مل يكن له . قُدم إليه واحد مديون بعشرة آالف وزنة.. ملكاً أراد أنْ حياسب عبيده 

، )٢٥-٢٣ : ١٨مىت ("  وكل ما له ويويف الدينوامرأتهه أنْ يباع هو ما يويف الدين أمر سيد
لكن الرب مل يتوقف عند هذه . هذا طبعاً عدل األرض، وعدل كل القوانني الوضعية

: النقطة حىت ال تتسرب الوثنية إىل الفكر املسيحي حتت ستار وعباءة العدل، فأكمل
 سيد ذلك العبد فتحنن.  علي فأوفيك اجلميعيا سيد متهل: فَخر العبد وسجد له قائالً"

  .)٢٧ : ١٨مىت (" وأطلقه، وترك له الدين
  :أمني وعادلٌ

إنْ قلنا إنه ليس لنا خطية، نضل أنفسنا، وليس احلق : "يقول رسول املسيح  
"  حىت يغفر لنا خطايانا، ويطهرنا من كل أمثفهو أمين وعادلٌ خبطايانا، اعترفناإنْ . فينا

فهل جيوز لنا إزاء هذه الكلمات الواضحة أنْ نقول إنَّ عدل اهللا بعيد . )٩-٨ : ١ا  يوحن١(
متاماً عن الغفران، أم أنه عدلٌ يغفر ويطهر من كل أمث؛ ألن التطهري هو عمل اهللا نفسه 
حسب كلمات األسفار املقدسة الواضحة اليت ال حتتاج إىل تأويل مثل صالة داود 

 وقد حرصت )٧ : ٥١مزمور ("  أغسلين فأبيض أكثر من الثلج.طهرين بالزوفا، فأطهر"
  .كنيستنا على أنْ تضع هذا املزمور يف مقدمة كل صالة من صلوات السواعي

  :املسيح العادل أو البار
 : ٥ كو ٢(" صار خطيةً" يف تصور أنَّ عبارة الرسول استغرقوايبدو إنَّ الذين   

  : أو العادل، أو الذي يسلك سلوكاً صحيحاً قد نسوا إنَّ املسيح هو أيضاً البار)٢١
أنكرمت القدوس البار، وطلبتم أنْ يوهب لكم رجل قاتلٌ، ورئيس احلياة * "  
 فالرب ليس فقط القدوس والبار، بل أيضاً مؤسس أو رئيس )١٥-١٤ : ٣أع (" قتلتموه
  .احلياة

الذي أنتم اآلن قتلوا الذين سبقوا فأنبئوا مبجيء البار .. يا قساة الرقاب * "  
  .)٥٢ : ٧أع (" صرمت مسلميه وقاتليه

وهذا مفرح جداً لقلب طاليب احلق؛ ألن املسيح البار يقَدم هنا يف كرازٍة تؤكد   



 ٤٦٢

وهكذا يسمع بولس بشارة اإلجنيل من فم حنانيا . املناسبة، أنه البار الذي قُِتل صلباً
، )١٤ : ٢٢أع (" سمع صوتاً من فمه لتعلم مشيئته، وتبصر البار، وتانتخبكإله آبائنا "

ال أقدر أنْ أفعل "ويؤكد الرب نفسه إنه يشترك مع اآلب يف الرب أو العدل عندما يقول 
كما أمسع أُدين، ودينونيت عادلة ألين ال ) ألنه ليس منفصالً عن اآلب(شيئاً من نفسي 

  .)٣٠ : ٥يوحنا (" أطلب مشيئيت، بل مشيئة اآلب الذي أرسلين
مواجهة اليهود يسأل الرب عن سبب العداوة، وحيتج ألنه شفى إنساناً وعند   

أتسخطون علي ألين شفيت " وعند هذه النقطة يقول يف حزٍم )٢٣ : ٧يو (يف السبت 
فما هي . ، بينما أنتم متارسون اخلتان يف السبت حفظاً للناموس"إنساناً كله يف السبت

 السبت، أم شفاء إنسان يف السبت؟ ولعل القارئ أاخلتان يف: األسباب احلقيقية للعداوة
يالحظ أنَّ الشفاء يف السبت هو ذات الشفاء الذي جاء به الرب، أي جتديد الطبيعة 

ال "وهنا يقول الرب . اإلنسانية اليت حترص عليه اُألرثوذكسية كأحد أعمدة اخلالص
 فأما الظاهر، فهو .)٢٤ : ٧يو (" حتكموا حسب الظاهر، بل أُحكموا حكماً عادالً

احلرف، هو الناموس الذي مينع كل األعمال يف السبت، وأما العادل، فهو شفاء اإلنسان 
حىت يف السبت؛ ألن العدل واخلالص ال ميكن أنْ يكونا على طريف نقيض يعمل أحدمها 

  . اإلنسان املريض باالنقسام، وليس عمل اهللا الكاملانقسامهذا هو . ضد اآلخر
  :ن أجل األمثةالبار م

وحىت ال يتوهم أحد أنَّ العدل بعيد عن اخلالص، يقول الرسول بطرس عن   
البار من أجل . املسيح تأمل مرةً واحدةً من أجل اخلطايا"موت الرب على الصليب 
 وآالم البار على الصليب أكثر من آالم )١٩-١٨ : ٣ بطرس ١(" األمثة لكي يقربنا إىل اهللا

 ليست يف كم أو نوع األمل، بل العربة يف أنَّ الذي مات على الصليب اخلاطئ، والعربة
 أنْ نقترب من اهللا، وأنْ يقدمنا ليس استطعناظل البار يف موته؛ ألنه بربه أي بعدله 

وهكذا أيضاً . حسب مطالب الناموس، بل حسب مطالب صالح اهللا وعدله وحمبته
 هذا إليكميا أوالدي أكتب "شفاعته  هو أساس االبنيؤكد الرسول يوحنا إنَّ عدل 

وإنْ أخطأ أحد، فلنا شفيع عند اآلب يسوع املسيح البار وهو كفَّارة . لكي ال ختطئوا
  .)٢-١ : ٢ يو ١(" ليس خلطايانا فقط، بل خلطايا كل العامل أيضاً. خلطايانا



 ٤٦٣

املسيح البار العادل القدوس هو نفسه : وماذا ميكن أنْ نقول أكثر من هذا  
وهكذا . سيح الكفَّارة، هو نفسه الشفيع يف كل اخلطايا، ويف خطايا العامل كلهامل

حرص اإلجنيلي مىت أنْ يؤكد بر املسيح وهو يحاكَّم أمام كرسي قضاء روما الذي 
إياك وذلك البار ألين تأملت اليوم " ويعمل ضده امرأتهميثله بيالطس، ويسمع حتذير 

إين بريء من دم " ويغسل بيالطس يديه معلناً )١٩:  ٢٧مىت (" كثرياً يف حلم من أجله
وهكذا شهد . العادل والبار هو الربيء الذي على حق .. )٢٤ : ٢٧مىت (" هذا البار

باحلقيقة كان هذا اإلنسان :" موت الرب مصلوباً وجمد اهللا قائالًةاملائلوجنينوس قائد 
  .)٤٧ : ٢٣لوقا (" باراً

  :العدل، أو الرب هو احلق
د اإلجنيل حسب مىت يف مثل الكرامني إنَّ األجر املتفق عليه هو العدل، أو يؤك  

اُألجرة  وهو ما يؤكده الرسول بولس؛ ألن )٤ : ٢٠(" أعطيكم ما حيق لكم"احلق 
أما الذي يعمل، فال حتسب له اُألجرة على " بل هي مكافأة على العمل ليست نعمة،

  .)٤ : ٤رو ("سبيل نعمة، بل على سبيل دين
.. ملاذا ال حتكمون بالعدل أو باحلق "ويقول الرب يف اإلجنيل حسب لوقا   

لئال .  اجلهد وأنت يف الطريق لتتخلص منهأبذلحينما تذهب مع خصمك إىل احلاكم 
 وعجيب حقاً أنْ يطلب الرب منا أال نذهب )٥٨- ٥٧ : ١٢لوقا (" جيرك إىل القاضي

م أمام حمكمة العدل، أي حمكمة اآلب للقضاء، بينما يقف هو كمذنب وخاطئ حياك
تناقض ال يليق أنْ نفكر فيه باملرة، ولكن منطق اآلخرين ألزمنا بأن نفكر فيه . العادل

  .ونكتبه ونعتذر عنه
  :خامتة

طبعاً ال يغيب املعىن القانوين باملرة عن األسفار، ولكن ليس يف الكالم عن   
هكذا يطلب الرسول العدل .  البشراهللا، وإمنا يف القضاء الذي يفصل يف منازعات

فأجام بطرس ويوحنا وقاال إنْ كان حقا أمام اهللا أنْ نسمع لكم أكثر "واحلق أمام اهللا 
هل يسمع ديد جممع السنهدرين، أم ينادي ببشارة . )١٩ : ٤أع ("من اهللا فاحكموا



 ٤٦٤

. )٢٠ : ٤أع ( الكرازة أي بغري" ألننا حنن ال ميكننا أنْ ال نتكلم مبا رأينا ومسعنا"اإلجنيل 
مىت ( أنْ يأخذ اإلنسان البار أُجرته -  حسب حكم الشريعة -وكذلك أيضاً من العدل 

٤١ : ١٠(.  
ولكن حىت املعىن القانوين نفسه يتجاوزه اإلجنيل إىل بشارة احلياة وجتديد فكر   

كي اإلنسان؛ ألن يوحنا املعمدان الذي سيأيت بروح النيب الناري إيليا سوف يكرز ل
، وهكذا شهد )١٧ : ١لوقا (" إىل فكر األبراريرد قلوب اآلباء إىل اإلبناء، والعصاة "

  .)٢٠ : ٦راجع مرقس (" رجلٌ بار وقديس"اإلجنيل ليوحنا بأنه 
  :العدل يف يوم الدينونة

ال ميكن ملسيحي أنْ ينكر أنَّ حكم يوم الدينونة هو حكم عدل حسب شريعة   
ولذلك فاحلكم هنا ليس فقط على الزىن . وسىاملسيح، وليس حسب شريعة م

هذه .  بل على الزىن القليب ملن مل يتب ويتعلم الطهارة- على سبيل املثال -اجلسدي
إذن نقطة ال تقبل البحث، أو حىت النقاش، ليس فقط بسبب وضوحها يف األسفار، بل 

مر ال تقبله ألن من يعارض يف حكم الدينونة العادل ينسب الظلم هللا نفسه، وهو أ
  .املسيحية شرقاً وغرباً



 ٤٦٥

  املطلب الثالث
  

  البر والتربير
  يف رسائل القديس بولس

  

  :مقدمة
درج علماء العهد اجلديد يف صدد دراستهم ملوضوع الرب والتربير عند القديس   

بولس على دراسة هذا املوضوع يف رساليت رومية وغالطية بصفة مستقلة عن باقي 
 -  تيطس - تيموثاوس - أفسس - تسالونيكي -كولوسي  -فيليب : الرسائل

هلذا اتبعنا هنا .كورنثوس، وذلك ملا هلاتني الرسالتني من خصوصية يف هذا املوضوع،
  : سنة، وذلك حىت يظهرةمائذات اخلط الذي تبعه علماء العهد اجلديد منذ أكثر من 

  .رج رساليت رومية وغالطيةما إذا كان هناك معىن آخراً خاصاً بالرب والتربير خا: أوالً
  .املقصود بالرب والتربير يف رساليت رومية وغالطية حتديداً: ثانياً

  تقسيم

يف رسائل القديس بولس " بر"لذلك، ففي فرع أول ندرس معاً مدلول كلمة   
يف غري رساليت غالطية ورومية، ويف فرع ثان نعرض ملدلول الكلمة يف هاتني الرسالتني 

  .رع ثالث نعرض للناحية التطبيقية، أي للعالقة بني التربير واملعموديةحتديداً، مث يف ف



 ٤٦٦

  الفرع األول
  

  الرب والتربير
  يف غري رساليت غالطية ورومية

  

  : الرب والتربير يف رسالة فيليب-أ
على اإلطالق يف رسالة فيليب، لكنه " يربر"مل يستخدم الرسول بولس الفعل   

 يقارن بني حالته )١١ : ١فيليب ( عن اإلميان ومثر الرب ويف أعظم قطعة يف األدب املسيحي
. من جهة الرب الذي يف الناموس بال لوم ")١١-٦ : ٣فيليب (كيهودي، وحالته كمسيحي 

لكن ما كان يل رحباً، فهذا قد حسبته من أجل املسيح خسارة، بل إين أحسب كل 
ن أجله خسرت شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة املسيح يسوع ريب الذي م

كل األشياء وأنا أحسبها نفايةً لكي أربح املسيح وأُوجد فيه، وليس يل بري الذي من 
الناموس، بل الذي بإميان املسيح، الرب الذي من اهللا باإلميان، ألعرفه وقوة قيامته 

 " قيامة األموات إىلوشركة آالمه متشبهاً مبوته لعلي أبلغ 

  :بولس اليهودي: أوالً
  .)٦ : ٣()" غري مطالٍب بشيء (∽αµεµπτοلرب الذي يف الناموس بال لوم من جهة ا"  

  :بولس املسيحي: ثانياً
) زبالة(هذا الرب حسب الناموس، وهو ربح حسبه الرسول خسارةً، بل حسبه نفاية   

)٨-٦ : ٣(.  
 كيف وجد بولس نفسه أمام العدل اإلهلي الذي حيكم حسب :والسؤال  



 ٤٦٧

   زبالة؟-فلماذا رفض هذا احلكم؟ وملاذا حسبه خسارة . مالشريعة املوسوية؟ بال لو
ونال عظمته، ليس ألن . واجلواب؛ ألن بر املسيح أعظم من بر الناموس  

وأما "املسيح نال هذا الرب كحكم صدر على الصليب، بل ألن املسيح بار ويربر الفاجر 
  .)٥ : ٤رو (" براًالذي ال يعمل، ولكن يؤمن بالذي يربر الفاجر، فإميانه حيسب له 

لكي أربح املسيح وأُوجد : "بعد هذه املقارنة، حيسم الرسول األمر، فيقول  
، الرب الذي )١(املسيح ) أمانة( بل الذي بإميان فيه، وليس يل بري الذي من الناموس،

من اهللا باإلميان، ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه متشبها مبوته، لعلَّي أبلغ إىل قيامة 
ات، ليس إين قد نلت أو صرت كامالً، ولكين أسعى لعلَّي أُدرك الذي ألجله األمو

  .)١٢- ٨ : ٣يف(أدركين أيضاً املسيح يسوع 
  ماذا تعين هذه املقارنة؟: ثالثاً

إذا كان بر املسيح هو بر اهللا، وهو بر واحد ال ينقسم، هو بر حسب أمانة   
حسب عدل اهللا الذي يفوق كل ما يقد فهل جيوز لنا .. مه الناموس املوسوي اهللا، وبر

أنْ نتصور أنَّ هذا الرب هو مثرة إرضاء العدل اإلهلي الذي قرره الناموس وثبته بعقوبات 
هل جيوز لنا أنْ نتصور أنَّ عظمة بر املسيح ..  العالقات اإلنسانية؟ استقرارمن أجل 

هذه العظمة هي إرضاٌء ، هل جيوز لنا أنْ نتصور أنَّ "زبالة"اليت جتعل بر الشريعة 
والدليل على ذلك هو .. أم هي عظمة صالح اهللا وجوده الفائق .. ملطالب الناموس؟ 

من كالم الرسول الذي يريد القيامة من األموات بقوة قيامة املسيح، وألجل جعالة 
يف دعوة اهللا العليا يف املسيح، وهي احلياة األبدية اليت مل يِرد خبصوصها شيئاً ) مكافأة(

  .شريعة موسى، وال يف نظام الذبائح

                                                           
 : ٣ ويف رو ٢٢ : ٣ - ٢٠ و١٦ : ٢غال : إميان املسيح تعبري تكرر يف رسائل القديس بولس على سبيل املثال) ١(

بل ذلك "وحسب الترمجة العربية القدمية . إليه بر اهللا باإلميان بيسوع املسيح ويف اليونانية هي حالة املضاف ٢٢
 MT. Sinai: راجع النص العريب الصادر من جامعة لوفان بعنوان" الذي من إميان املسيح، الذي هو الرب من اهللا

Arabic Codex 151 - نشره H. Staal ميان املسيح هو أمانة اهللا، وأمانة املسيح وإ. ١٥٤ ص ١٩٨٥ عام
وهو املعىن الشائع يف الشرق ولذلك حىت قانون اإلميان حسب الترمجات القبطية والعربية ) ٥-٣ : ٣رو (حسب 

  .، وال عن القداسة واحملبة"مواعيد اهللا"، وال عن "العهد"واألمانة ال ميكن فصلها عن ". األمانة"القدمية هو 



 ٤٦٨

  مثر الرب: رابعاً
مملوئني من مثر الرب  " )١١ : ١فيليب (يف " مثر الرب" الرسول هذا التعبري استخدم  

، ومثر الرب هو تعبري ال ميكن حتديده حسب املعىن "الذي بيسوع املسيح د اهللا ومحده
 ونتائج أي حكم καρπον δικαιοσυνηςفاحلكم له نتائج، ولكن ليس له مثار . القانوين

مملوئني من مثر الرب الذي بيسوع املسيح د اهللا "هي العفو أو الرباءة، والرسول يقول 
، هكذا تفوق بر املسيح الذي منه منتلئ بالروح القدس، وننال احلياة األبدية "ومحده

ئج حكٍم صدر يف هذه ليست نتا.. ومعرفة اآلب ومرياث امللكوت، وقيامة اجلسد 
حمكمة، بل مثار احملبة والعدل اإلهلي الذي ال ميكن حتديده مبا نعرفه عن عدل البشر 

  ".ملء املسيح"حىت ال تضيع النعمة ونفقد 

   الرب والتربير يف رسالة كولوسي-ب
ولكن الرسول بولس .. كان العبد يف القانون الروماين سلعةً تباع وتشترى   

 السادة قدموا للعبيد العدل واملساواة عاملني أنَّ لكم أنتم أيضاً سيداً أيها: "يقول للسادة
وحسب شريعة موسى كان العبد يعمل كأجري حىت . )١ : ٤كولوسي (" يف السموات

، ولكن هنا وكما يف رسائل الرسول )١٠ : ٢٥ال ( سنة اليوبيل، وبعدها يطلق سراحه 
  :اُألخرى

، بل )١٦ : ١فل (فضل من عبٍد أخاً حمبوباً  العبد ال يعامل كعبٍد، بل أ-١  
  .)١٧ : ١فل (يساوي الرسول بولس نفسه 

  .)٢٢ : ٧ كو ١( من دِعي وهو عبد، صار حراً يف املسيح -٢  
هذا هو عدل اإلجنيل، مساواة العبد بسيده، وهو طبعاً خيتلف عن عدل   

  .احملاكم والقانون

   الرب والتربير يف رساليت تسالونيكي-ج
ؤكد الرسول للذين نالوا شدائد وضيقات واضطهادات من أجل اإلميان ي  

على قضاء اهللا ) دليل(بينة "باملسيح إنَّ هذا الضيق، وحسب كلمات الرسول نفسه 



 ٤٦٩

  .)٥ : ١ تسالونيكي ٢(" العادل أنكم تؤهلون مللكوت اهللا الذي ألجله تتأملون
حسب شريعة األرض، وحتماً إذا كان امللكوت هو مرياثٌ صدر حبكم عدل   

فلماذا نتأمل؟ وملاذا يؤهل األمل املسيحي ملرياث امللكوت؟ واجلواب هو يف تطهري القلب 
 وسائر الرذائل اُألخرى، وهو ما يؤهل ولكنه ال االستعالءوالعواطف والفكر من 

يعطي؛ ألن العطية هي نعمة اهللا يف املسيح، ولذلك السبب يقدم الرسول التعليم 
ي يف ذات الفقرة سائالً يف صالته ألجل الكنيسة املضطَهدة اليت تنتظر جمد اهللا املسيح

أنْ يؤهلكم إهلنا للدعوة، ويكمل كل مسرة الصالح وعمل اإلميان بقوٍة "يف املسيح 
"  ربنا يسوع املسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إهلنا والرب يسوع املسيحاسملكي يتمجد 

. ، فالربهان واحلُجة هو نعمة املسيح، وليس صالح اإلنسان)١٢-١١ : ١ تسالونيكي ٢(
  . الكنيسة إىل صالة الرسولاحتاجتوألن األمل يؤهل، لذلك 

هو عادل عند اهللا أنَّ "والقضاء العادل، كما يعين امللكوت للمؤمنني، يعين أيضاً   
ىل التوبة، وإىل  الضيق الذي يؤدي إ)٦ : ١ تسالونيكي ٢(" الذين يضايقونكم جيازيهم ضيقاً

وهنا بالذات جيب أن يبقى اإلميان املسيحي ظاهراً؛ ألن .  يف يوم الدينونة ملَن مل يتباهلالك
" جناة"الشهداء واملعترفني مل ينالوا امللكوت ألم ماتوا شهداء، أو عِذبوا، بل كانت هلم 

ساٍن أن يكسبه حىت تؤهلهم للملكوت، وألن امللكوت هو عطية اهللا يف املسيح ال ميكن إلن
  .ولو باملوت

   الرب والتربير يف رسالة أفسس-د
هل لعدل اهللا دور يف جتديد اإلنسان؟ واجلواب نعم؛ ألن الرسول يؤكد أنَّ   

وخيُلَق من . ، وحسب اهللا؛ ألنه صورة اهللا)٢٤ : ٤أفسس (" حسب اهللا"اإلنسان اجلديد خيُلَق 
لك العدل الذي يكون اخلليقة اجلديدة ، أي يف العدل، ذ"حسب اهللا يف الرب"جديد 

ويف السماء، هل حتتاج اخلليقة إىل عدل حسب املفهوم .. ويصبح أحد صفاا األبدية 
األرضي، أم حتتاج إىل عدل حسب السلوك اجلديد الصحيح والبار والعادل، أي الذي هو 

  سلوك الصالح وقداسة احلق؟



 ٤٧٠

  العدل مثر للروح القدس
 أحد واالستنارة - يف املسيح االستنارةإنه بعد احلصول على يقول الرسول   

راجع صالة املعمودية يف ( للنور كابن يسلك املؤمن - )١(أمساء املعمودية املقدسة 
ألن مثرة الروح هو يف كل :"، وبسبب قبول الروح القدس يقول الرسول)كنيستنا

والرب . )١٠ ،٩ : ٥أف (" بخمتربين ما هو مرضي عند الر. وحق) أي عدل(صالح وبر 
وهذا ليس حكم الشريعة، . )١٤ : ٦أف (هنا هو درع الرب الذي يصد هجمات الشيطان 

بل هو عمل الروح القدس يف اإلنسان اجلديد الذي بالسلوك الصحيح العادل ال يقع 
  .حتت سيطرة القوات الشريرة

  يف رساليت تيموثاوس  الرب والتربير-هـ
 ١(" تربر يف الروح"ملأثورة عن اإلله املتجسد ربنا يسوع املسيح أنه من العبارات ا  

ورغم حيوية النقاش الذي دار بني علماء العهد اجلديد حول معىن هذا . )١٦ : ٣تيمو 
إالَّ أنَّ املعىن ظاهر، وهو مسحة الرب يف األردن، وتقدمي ذاته لآلب على .)٢(التعبري

  .)١٤-١٣ : ٩عب (قراءة كنيسة اإلسكندرية لنص الصليب بالروح القدس حسب 
وهنا من الصعب علينا أنْ نرى أنَّ تربير املسيح بالروح القدس هو حكم براءة   

صدر حسب أحكام الشرائع مهما كانت، بل هو حكم عدل للبار يسوع املسيح 
ن عدل الذي بال خطية، والذي مبوته أباد اخلطية عندما أباد عرشها وهو املوت، فأعل

اهللا بالقضاء على الدخيل والغريب، وهو املوت مثرة اخلطية وأُجرا اليت تدفعها 
  .للخطاة

                                                           
(١) A. M. Hunter, Paul and his Predecessors 1961, pp 52 ff. 

  .م١٩٨١ القاهرة -جورج حبيب بباوي . د. وأيضاً املعمودية يف القرون اخلمسة األوىل
  :راجع على سبيل املثال )٢(

G. F. Synder, Current Issues in New Testament Interpretation, 1962, pp 160-177.  



 ٤٧١

   الرب والتربير يف رسالة تيطس-و
لعل القارئ القبطي يعرف أنَّ البولس الذي يقرأ يف املعمودية حسب طقسنا   

حسب  حنن ننال نعمة التبين لكي نعيش ٦-١ : ٣ - ١١ : ٢القبطي هو نص تيطس 
 إذا تربرنا بنعمته، نصري ورثة حسب رجاء احلياة حىت"نعمة اهللا ألننا حسب عبارة الرسول 

 والتربير هنا حسب نعمة اهللا ليس حكماً قضائياً، بل دعوة ملرياث )٧ : ٣تيطس (" األبدية
  :امللكوت، ولعلك تالحظ أيها القارئ عبارات الرسول

  ..حني ظهر لطف اهللا خملصنا وإحسانه، 
   بأعماٍل يف بٍر عملناها حنن،ال

  .)١(بل مبقتضى رمحته خلصنا بغسل امليالد الثاين، وجتديد الروح القدس 
  .)٦ - ٤ : ٣يت(" الذي سكبه بغىن علينا بيسوع املسيح خملصنا

 وراثة احلياة -  الغىن - الرمحة -اللطف : هذه كلمات ومقاطع كاملة تؤكد  
 أنْ نسأل أين العدل والقضاء األرضي هنا؟ أليس األبدية، وماذا ميكن أنْ نقول إالَّ

  العدل اإلهلي هو اجلانب اآلخر لرمحة اهللا اليت تعيد ما ضاع، وجتُدد ما أصابه املوت؟

   الرب والتربير يف رساليت كورنثوس-ز
، فهو )٥- ٣ : ٤كو ١(لعل املرة الوحيدة اليت تكلم فيها الرسول عن القضاء هي   

" ال حيكم على نفسه"اآلخرين، بل هو " حكم"اخلدمة وال يقبل يدافع عن سلوكه يف 
لكنين لست بذلك " وال يشعر بأنه مذنب، ومع ذلك فهو ليس بريئاً )٣ : ٤ كو ١(

 والسبب هو أنَّ احلكم األخري والصحيح هو للرب وهو حكم )٤ : ٤ كو ١(" مربراً
  .)٥ : ٤ كو ١(" الظالمحىت يأيت الرب الذي سينري خفايا "الدينونة، ولذلك يقول 

  : التربير بالروح القدس- ١
وقف علماء العهد اجلديد من اإلجنيليني يف حرية أمام كلمات الرسول   

                                                           
). ٦ : ٦تكوين (هو إعادة الروح القدس لإلنسانية وهو الروح الذي فقدته بسبب اخلطية جتديد الروح القدس ) ١(

  .٢٢- ٢١ : ٢٠راجع شرح القديس كريلس اإلسكندري لنص يوحنا 



 ٤٧٢

 : ٦ كو ١("  الرب يسوع املسيح، وبروح إهلناباسم، بل تقدستم، بل تربرمت اغتسلتم"
١()١١.(  

تقديس بالروح  خاص باملعمودية، والاالغتسالُ، فحسب الهوت اإلجنيليني  
 مث -هل وضع الرسول املعمودية : القدس، والتربير باملسيح يسوع، وهنا ثار التساؤل

وبالطبع فإن مصدر احلرية يف خصوص .  مث التربير على الترتيب وعن قصد؟-التقديس 
 أنَّ التربير يسبق التقديس، اعتقادهم هو -هذا النص عند علماء الكنيسة اإلجنيلية 

  .)٢( احلوار دون جدوىوهكذا دار
 الرب يسوع باسمتربرمت "لكن ال ميكن ألحٍد أنْ يفلت من تعبري الرسول   

طبعاً يالحظ القارئ على الفور إنَّ الرسول يشري . )١١ : ٦ كو ١(" املسيح وبروح إهلنا
إىل التحلل األخالقي السابق على اإلميان، وهي قائمة خميفة خلطايا ثقيلة، ولكن املسيح 

ولذلك السبب يقول أُستاذ العهد اجلديد السابق يف جامعة .  كل هذه اخلطاياغسل
إنَّ التربير بالروح ليس إعالنُ براءة اخلاطئ، ولكن هو  J. B. Lightfootكمربيدج 
 والتربير بالروح هنا يشبه تعبري الرسول عن الرب . أي الكنيسة)٣( إىل املسيح االنضمام
تربر  عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر يف اجلسد وباإلمجاع") ١٦ : ٣ تيمو ١(نفسه يف 
وهذا ".  تراءى ملالئكٍة كُِرز به بني اُألمم أُوِمن به يف العامل، رِفع يف اديف الروح
 هو العالقة الراسخة اليت أسسها الرب يسوع كرأس اخلليقة اجلديدة مع االنضمام

اً شركة الروح يف التربير؛ ألن التربير ليس إلنسانية، وهو أيضل رأسالروح القدس ك
 الذي أُعلن مبوت الرب على الصليب، بل هو عمل الثَّالوث واالبنفقط عمل اآلب 

 فقد صار املسيح نفسه كأقنوم )٣٠ : ١ كو ١(يسند هذا عبارة الرسول يف . القدوس
، "بر "االسمت مع وِضع" فداًء"ولعل القارئ يالحظ أنَّ " حكمةً وبراً وقداسةً وفداًء"

 يؤكد لنا أننا - الفداء - القداسة -  الرب - احلكمة - هذه األمساء استخداموهذا جيعل 

                                                           
(١) A. A Scott, Christianity According to Paul 1927, p 120.- H. L. Gaudie, The First 
Epistle to the Christian, 1903, p 45. 
(٢) J. A. Zilesler, op cit p 156. 
(٣) Notes on the Epistles of St. Paul, 1910, p 212-13. 



 ٤٧٣

 يطبق حسب هو شخص املسيح، وليس مبدأ قانونياًإزاء عالقة شخصية جتعل عدل اهللا 
  .قواعد الشريعة

  )١٨-١ : ٣ كو ٢( جمد خدمة التربير - ٢
ويقاِرن بني العهد .. دمة العهد القدمي يعود الرسول إىل موضوع الشريعة وخ  

ويصف خدمة العهد القدمي بأا خدمة املوت، أما خدمة العهد . اجلديد والعهد القدمي
ويصل الرسول إىل النقطة احلامسة اليت تفصل . اجلديد، فهي خدمة الروح، أي خدمة احلياة

الفعل بطل يف املسيح، والحظ بني العهدين، وهي أنَّ العهد القدمي الذي ميثله موسى قد أُ
، فقد كانت خدمة )١٤ : ٣ كو ٢("  يف املسيحيبطَلالذي ) .. القدمي(العهد العتيق "

ويصف الرسول ذلك بأنَّ حىت . الناموس، وشريعة موسى هي حكم باملوت على اخلطاة
 ولذلك ؛ ألن اية خدمة الناموس هي املوت،)٧ : ٣ كو ٢(" جمد زائل"اد الذي نالته هو 

كانت بداية وكمال اإلجنيل هو احلياة، وهو ليس جمرد قرار عفو عن اخلطاة، ولذلك جييء 
 بل بالتغير إىل جمد الرب، إىل تلك احلقيقة الفائقة - ليس بقرار عفو عن اخلطاة -اإلجنيل 

ذا ، ه)١٨ : ٣ كو ٢(" نتغري إىل تلك الصورة عينها من جمد إىل جمد كما من الرب الروح"
  .اد ال يعرفه الناموس وال تربطه بالناموس أية عالقة

  ؟)٢١- ١٧ : ٥ كو ٢( كيف صرنا بر اهللا يف املسيح - ٣
 ٢(" إنْ كان أحد يف املسيح، فهو خليقة جديدة: "يقدم الرسول رسالة اإلجنيل  

لَّ ح.  لقد مضى العهد القدمي كله كواسطة حتكم العالقة بني اهللا واإلنسانية)١٧ : ٥كو 
 )١٧ : ٥ كو ٢(" صار الكل جديداً.. "الوسيط الوحيد ربنا يسوع حمل التوراة والناموس 

هنا هو كل ما خيص اهللا واإلنسان، أي العالقة اجلديدة مع رأس اخلليقة " الكل"و
  :وهنا يرتب الرسول تعليم اخلالص. اجلديدة ربنا يسوع املسيح

  . هي خاصة بالثَّالوثوكلمة اهللا. اجلديد، أي الكل هو من اهللا*   
 رغم ما يف هذا من -، هي خاصةٌ باآلب "اهللا"ولكن إذا افترضنا أنَّ كلمة   
 إالَّ أنَّ الكلمات اليت تلي )١٨ : ٥ كو ٢( فإن الذي صاحلنا هو اآلب لنفسه -شناعة 

هذه العبارة، هي ضد كل ما نعرف عن الهوت العصر الوسيط، ونظريات الفداء 
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، )١٩ : ٥ كو ٢(" كان اهللا يف املسيح مصاحلاً العامل لنفسه" يقول قاطبة؛ ألن الرسول
  :وهذا يعزل متاماً كل األفكار السلبية اليت ال وجود هلا يف األسفار املقدسة مثل

  .االبنختلي اآلب عن * 
  . إىل رماٍد، واحتراقه يف نار العدل اإلهلياالبنحتول * 
  . يرضي اآلب إىل حلم مشوي على الصليب لكياالبنحتول * 
 حتت الدينونة والغضب اإلهلي؛ ألن اهللا اآلب كان يف املسيح، ومل يذكر االبنوقوع * 

اآلب احلال يفَّ هو "الرسول الصليب، بل أكَّد التعليم اإلهلي الذي نطق به الرب نفسه 
 ١٤نا يوح(" أنا يف اآلب واآلب يفَّ" وأيضاً )١٠ : ١٤يوحنا (" يعمل األعمال اليت أعملها أنا

 يف التجسد، وقوا يف أساسها؛ ألن املصاحلة )٣٠ : ١٠يوحنا (" أنا واآلب واحد"، )١٠: 
  .الصليب والقيامة

   غري حاسٍب اخلطايا- ٤
إنَّ اهللا كان يف املسيح مصاحلا العامل "لو توقفنا قليالً أمام كلمات الرسول   

 فإنَّ )١٩ : ٥ كو ٢("لنفسه غري حاسب هلم خطاياهم وواضعا فينا كلمة املصاحلة
  :، واليت ترمجت إىل"غري حاسٍب"التساؤل يثور، يا ترى ما هو املقصود بـ 

* not counting up 

* holding against 

* cancelling them 

فكيف دفع املسيح الثمن، بينما اهللا مل حيسب اخلطايا، وال حدد مثنها، وال   
  .حلساب هو خاص باλογιζοµενωقيمتها؟ والفعل اليوناين 

، بينما هو نفسه ال ميارس ما واالعتداءوكيف يعلمنا اهللا أنْ ال نرد على البغضة   
مل حيسب اهللا لنا .. يوصي به؟ ولكن شكراً هللا، لقد حفظ الرسول لنا كلمات احلياة 

  .خطايانا وهو يصاحلنا
وتعود بنا الكلمات إىل النص املفضل عند الذين ينادون بنظرية البديل   
) اهللا(ألنه "ب، أو البديل اخلالصي حسب كلمات الدكتور القس إبراهيم سعيد املُعاقَ

 وعبارة )٢١ : ٥ كو ٢(" جعل الذي ال يعرف خطية، خطية ألجلنا، لنصري حنن بر اهللا فيه
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ويبقى علينا أنْ نتوقف . )1(قد استوفت شرحها من خالل كتابات اآلباء " جعله خطية"
  :أمام كلمات الرسول

هذه عبارات معروفة عند . ، أي يف يسوع املسيح" بر اهللا فيهنصري حنن"  
حنن يف املسيح ننال بر اهللا، وحنن يف اهللا ننال بر املسيح؛ ألن املسيح هو البار، : الرسول

  .)٩ : ٣ راجع فيليب ٣٠ : ١ كو ١(" براً وقداسةً وفداًء"وألن املسيح صار لنا 
وهكذا بسرعة . رنا حنن بر اهللا؟صار املسيح خطيةً، وص: هل متت هنا مبادلة  

ينقل الواعظُ املستمع إىل أسهل تفسري حيمل كل أخطاء الفكر اإلنساين، حيث يصور 
، )2( الرسول صيغة املفرداستخدم ومل يسأل أحد ملاذا -  اخلطيةللبسطاء والسذج أنَّ 

 وما ١٢ : ٥رو (مثل " اخلطية"وهو شائع يف العهد اجلديد يف الكالم عن الفداء من 
 ميكن أنْ ينتقل من اإلنسان إىل املسيح، فيصبح بذلك املسيح نفسه خطيةً شيٌء - )بعده
  ومن الذي نقل بر اهللا للخطاة، وكيف نِقل؟: ومل يسأل الواعظ نفسه.. 

إنَّ هذه التفاسري تنقل اإلميان إىل أجواء احلواة واملشعوذين، وما أكثرهم يف   
  .اتمعات الدينية املتخلفة

  :أما التعليم الرسويل، فهو يؤكد ثالثة حقائق تصرخ ا كلمات الرسول  
  . ألجلنا:أوالً  
  . بر اهللا:ثانياً  
  . يف املسيح:ثالثاً  

  ألجلنا: أوالً
إنَّ ما حدث هو ألجلنا، وليس ألجل اهللا الذي تعذبه خطايا البشر فنقَلَ هذه   

  .ر، وملا حتول إىل رماد تنسم رائحة الرضا املُتجسد، مث أشعل فيه النااالبناخلطايا إىل 
وهنا جيب أنْ نقول إنَّ هذا التفسري ليس تفسري الكنيسة اإلجنيلية يف مصر، وال   

  .ط اُألرثوذكساقبكتاب األاليف غريها خارج مصر، بل هو التفسري الشائع يف بعض 

                                                           
  .كيف نتحدث عن الصليب يف الالهوت الشرقي؟: راجع املبحث الثاين يف الفصل املعنون) ١(
  . وعرب كل العصورألن الكالم ليس عن خطية معينة لشخٍص معني، بل عن الطبيعة اإلنسانية كلها: واجلواب) ٢(
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  :بر اهللا: ثانياً
، إالَّ أننا سوف نغض الطرف  التام بأنَّ بر اهللا خاص بالثَّالوثاالقتناعومع   

لآلب، وحصره يف اآلب وحده " اهللا"قليالً من أجل مناقشة الذين حياولون إعطاء لقب 
 فعالً جديداً، وهو استخدملقد صرنا حنن بر اهللا، وهنا الغريب يف األمر أنَّ الرسول .. 

اُألستاذ السابق  لغوي والهويت وخلصه اهتمام، الذي نال أكرب املصاحلةالفعل املُعبر عن 
 راجع On Paul and John, 1963:  يف كتابه املوجزT. W Mansonجبامعة مانشستر 

  . وما بعدها٥٠صفحات 
 هو فعل Καταλλαγη يصاحل، واملصاحلة Καταλλασσωوالفعل اليوناين   

. )1(معروف يف آداب كل الشعوب، ورد يف مؤلفات هريودتس وأرسطو وغريهم 
وهو الذي يعبر عن عودة املرأة ) ١١ : ٧ كو ١(ملصاحلة يف  الرسول فعل اواستخدم

  .إىل رجلها إذا اختلفا
 : ٥رو (" حنن أعداء"وعند الرسول العداوة هي من جانب اإلنسان ال من اهللا   

وال يقول الرسول إنَّ هذا على حساب املسيح . وهكذا جاءت املصاحلة من اهللا. )١٠
وحسب .  ومن الروح القدسابنه هي من اهللا ومن وبثمن دفعه املسيح؛ ألن املبادرة

؛ "ابنهصوحلنا مع اهللا مبوت  "- بصيغة املبين للمجهول االهتمام مع -كلمات الرسول 
فباألوىل كثرياً، وحنن مصاحلون "، ولذلك يقول الرسول االبنألن املُصاِلح هنا هو 

نلنا به  يسوع املسيح الذي نفتخر باهللا بربنا" ويؤكد ذلك )١٠ : ٥رو (" خنلص حبياته
، وعجباً لقد جاء املُصاِلح لكي يصاحل األعداء، أي البشر، )١١ : ٥رو (" املصاحلة

 أي لكي نكون فيه، أو حسب كلمات لكي خنلص حبياته،ويصاحلنا مع اهللا مبوته 
: حنن حسب كلمات الرسول". حياتنا كلنا) يسوع املسيح(ألنك أنت "أُوشية اإلجنيل 

حنن " اهللا بني حمبته لنا: " أعداء، وحسب كلمات الرسول أيضاً-خطاة  -فجار 
  . هكذا أحب اهللا اإلنسان بشكل يفوق إدراك اإلنسان- األعداء - اخلطاة -الفجار 

، ال من غضب اآلب الدينونة هو خالص من )٨ : ٥رو ( الغضبواخلالص من   

                                                           
(١) C. Spicq op cit vol. 2, pp 262 tt. 
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ضب اآلب، بل كما يقول  كما يتوهم الواعظ؛ ألن املسيح مل يكن ضحية غاالبنعلى 
 لقد صنع املسيح الصلح بني املوت واملوتى عندما مات )١٤ : ٢أفسس (" هو سالمنا"الرسول 

وبني احلياة، أي الالهوت واألحياء .  األسرار لكي يهب احلياةمن موته وقيامته تكونتو
ألن ملء ؛ )٢٠-١٩ : ١كولوسي (" عامالً الصلح بدم صليبه"وهكذا جاء التعبري . أي البشر

  ."وصاحل الكل لنفسه"الالهوت حل يف املسيح، 
  )٢١ : ٥ كو ٢(بر اهللا يف املسيح، أي عدل اهللا : ثالثاً

 أنَّ الفكرة الرئيسية اعتبار إىل ٢١ حىت عدد ١٧تلزمنا الفقرة كلها من عدد   
 عند الرسول هي اخلليقة اجلديدة، وهي اخلليقة اليت خلقها الرب يسوع مبوته وقيامته،

والدليل من عبارات الرسول اُألخرى حيث يؤكد احملتوى أنَّ املصاحلة، واخللق اجلديد 
واحد مها موضوع.  

 يف جسد االثنني يف نفسه إنساناً جديداً صانعاً سالماً، ويصاحل االثننيخيلق *   
  .)١٦-١٥ : ٢أفسس (واحد مع اهللا بالصليب قاتالً العداوة به 

  .)١٧ : ٥ كو ٢(.. ، فهو خليقة جديدة إنْ كان أحد يف املسيح*   
كو ٢ - ٣٠ : ١ كو ١(وهذا هو الرب يف املسيح، فهو ال يوجد وال يبقى إالَّ يف املسيح   

غال ( وهو اخلليقة اجلديدة، أي اإلنسان اجلديد الذي نلبسه يف املعمودية )٩ : ٣ فيليب - ٢١ : ٥
  .)٢٤ : ٤أفسس ( والذي خيُلق حسب اهللا يف الرب وقداسة احلق )٢٧ : ٣
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  الفرع الثاين
  
  والتربير الرب

  يف رساليت غالطية ورومية
  

  تقسيم
يف كل من رساليت رومية وغالطية يواجه القديس بولس تيار التهود والعودة   

ففي رسالة رومية يناقش بأوىف تفصيل أن الرب هو من اإلميان باملسيح . إىل الناموس
يدافع ضد املناداة بضرورة اخلتان والعودة إىل ويف غالطية . يسوع ال بأعمال الناموس

أيها الغالطيون األغبياء من : "الناموس األمر الذي بلغ محاسه معه أن خياطبهم قائالً
ولذلك ففي جزٍء أول نناقش موضوع التربير يف ...". رقاكم حىت ال تذعنوا للحق؟

  .رسالة غالطية، ويف جزء ثان نناقشه يف رسالة رومية
نناقش موضوع التربير هنا  ال جيب أنْ نلفت النظر وبشدة إىل أنناعلى أنه   

ملا وقع فيه فكر العصر ) ١( سابقاً أشرناوإنْ كنا قد . منفصالً عن اإلطار العام للدراسة
عتبار أن التربير ولد من خالل الوسيط والهوت حركة اإلصالح من تناقضات نتيجة ا

 عند شرح موضوع الفداء، لذلك سوف ريعةعالقة اهللا باإلنسان من خالل أحكام الش
نسبق دراستنا هذه بتمهيد نعرض فيه ملا قد كشف عنه هذا الفكر من تناقض مع نفسه 

يف هذا الفكر  هذه التناقضات اليت دم كل ما. وتعارض مع نص وروح العهد اجلديد
  .من مقوالت

                                                           
  .تطور الفكر الديين األوريب سبق عن امانظر ) ١(
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  متهيد
  
  التربير

  بني حكم الناموس ونعمة املسيح
  

  مقدمة
سادت فكرة دفع الثمن وتقدمي الترضية لآلب يف العصر الوسيط منذ عندما   

، وكان "ملاذا جتسد اهللا؟"أنْ كتب أنسلم رئيس أساقفة كانتربري كتابه املشهور 
الهوت العصر الوسيط يدور حول نفسه يف حلقاٍت مفرغٍة، جاءت حركة اإلصالح 

لعصر الوسيط، وجتعله يف القرن السادس عشر لكي متسك بنفس السالح، أي فكر ا
 يعترب - بشكٍل خاص -وكان مارتن لوثر . املبدأ السائد الذي يشرح كل شيء

.  ِمن رسالة رومية مبثابة املبدأ املُطلق الذي يفسر العهد اجلديد كله٥-٣اإلصحاحات 
وكانت املشكلة األوىل هي أنَّ لوثر نفسه مل يدرس رسالة الرسول بولس إىل رومية إالَّ 

الل الفكر القانوين السائد يف مدارس الهوت أُوروبا، والذي يرى كل شيء ِمن ِمن خ
خالل املصطلحات واأللفاظ واخلطاب الديين الالتيين اُألورويب، أي أنه كان يرى كل 

وهكذا أبرز . شيء يف العهد اجلديد ِمن خالل ما ورثته أُوروبا، وبواسطة لغة القانون
بدون أعمال، لكي يهدم النظام الالهويت الذي جاء به لوثر سالح التربير باإلميان 

العصر الوسيط، وهو ما أوجد التعارض بني قلب الهوت العصر الوسيط، ولُب فكر 
  .حركة اإلصالح، وبني روح ونص العهد اجلديد

   مع فكرة البديل املُعاقَّب- كحكٍم صدر -" التربير باإلميان"تعارض 
و أنَّ املسيح مات لكي يربرنا بدون أعمال لعل أول ما جيب أنْ نالحظه ه  
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اإلنسان يتربر باإلميان بدون " )٢٨ : ٣رو (الناموس حسب كلمات الرسول بولس يف 
، لكن، وعلى الرغم ِمن ذلك، فإنَّ قادة حركة اإلصالح مجيعاً ”أعمال الناموس

 الثمن  درسوا رساليت رومية وغالطية على أساس أنَّ املسيح قد ويفَّاستثناءوبدون 
وحقق مطالب الناموس، فهو مبوته أرضى مطالب الناموس، وبطاعته غطَّى عصيان آدم 
وكفَّر عنه، وملا نال العقاب بدالً عنا أعطانا التربير، أي حكم الرباءة والعفو الذي ناله 

  .املسيح، أو حصل عليه ِمن اآلب
ته غائب عن رساليت هي أنَّ هذا التعليم برم: واملشكلة األوىل اليت نواجهها هنا  

وما هو واضح حسب كلمات الرسول هو إنَّ حكم الرباءة أو التربير . رومية وغالطية
 - مل يصدر ِمن اهللا ألنَّ الرب يسوع أرضى مطالب الناموس مبا فيها موت الصليب 

 وإمنا التربير هو على سبيل النعمة واهلبة، وهذه هي -كما يعلِّم الهوت العصر الوسيط 
  :هني أو األدلة ِمن رسالة روميةالربا

فهو . )٢١ : ٣رو(" أما اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون الناموس:" يقول الرسول-١  
الرب املُعلَن يف املسيح بدون الناموس، أي الذي مل يقدمه الناموس، وليس للناموس أي 

س إعالن تؤكد أنه إعالن احملبة ولي" بدون الناموس"دور فيه ألنَّ عبارة الرسول 
 وشهادة )٢١:  ٣رو( "مشهوداً له ِمن الناموس واألنبياء"الشريعة، ولذلك يقول الرسول 

ألنه بأعمال الناموس كل : "الناموس حسب كلمات الرسول اليت تسبق هذا النص هي
 : ٣رو( "ألنَّ بالناموس معرفة اخلطية“، وباقي النص هام جداً "ذي جسٍد ال يتربر أمامه

س أو الشريعة حتدد عصيان اإلنسان وتعلنه، إالَّ أا ال متلك أنْ تعطي عفواً ، فالنامو)٢٠
  .عن اخلطاة
اجلميع “ ملا كانت اخلطية ظاهرةٌ كونية ال ختص شعباً ِمن الشعوب -٢  
، فلم )٢٤ : ٣رو (" ًجمانا"، لذلك جاء عفو اهللا عنا، أو إعالن الرباءة )٢٣ : ٣رو ( "أخطئوا

، األمر الذي جيعل )٢٥ : ٣رو (إمنا قدم كفَّارةً حبياة أو بدم املسيح يدفع اهللا فديةً، و
مع مالحظة أنَّ كلمة . جمانية هذه العطية تسقط متاماً إذا ما كان هناك مثن قد دفعه اهللا

  .هنا، ال يقصد منها اآلب وحده، بل الثالوث" اهللا"
 هي مثرة "نعمةال" جدير بنا أنْ نتوقف لكي نسأل هل ميكن أنْ تكون -٣  
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تطبيق الشريعة وحفظ الناموس؟ ومع أننا ال ننكر قداسة املسيح الذاتية، وال ننكر 
طاعته، وال ننكر الفداء، إالَّ أننا ننكر أنْ يكون حفظ الناموس وسلوك املسيح البار 

، ألنَّ اإلنعام ال ينشأ بقانون وال يصدر ِمن مصدر النعمة اإلهليةحسب بر الناموس هو 
كمٍة، وإمنا قرار الرباءة هو نعمةٌ جمانيةٌ، أي إنَّ التربير مل يكن قرار إهلي جاء نتيجة حم

حفظ املسيح للناموس والشريعة اليهودية، بل أُعلن كنعمٍة توهب لإلنسان بسبب 
  :وهنا ينقسم برهان الرسول نفسه إىل قضيتني. صالح اهللا
نٌ أو دليلٌ ِمن التاريخ، وهو تربير هي برها: هي إميان إبراهيمالقضية األوىل و  

:  حيث يقدم الرسول برهانه على هذا النحو)٣-١ : ٤رو (إبراهيم باإلميان بدون أعمال 
 : ٤رو (" الذي يعمل فال حتسب له اُألجرة على سبيل نعمٍة، بل على سبيل مثٍن أو دين"
ِمن اهللا، ويطبق وإبراهيم مل يعمل، بل آمن، فنال الرب . من يعمل ينال أُجرته. )٤

  .الرسول هذا على كل إنسان مسيحي
 : ٤رو (فالذي ال يعمل ولكن يؤِمن بالذي يربر الفاجر، فإميانه حيسب له براً   

رو (" طوىب للرجل الذي ال حيسب له الرب خطية" وبرهان الرسول هو نص املزمور )٥
ميان قبل اخلتان، فصار  ويطبق هذا الكالم ذاته على إبراهيم الذي نال الرب باإل)٨ : ٤

  .)١٢-١٠ : ٤رو (األب الروحي لُألمم الذين ال ميارسون اخلتان 
 والوعد مل ينشأ حبكم الشريعة، .القضية الثانية هي قضية وعد اهللا إلبراهيم  

ليس بالناموس كان : "وكلمات الرسول قاطعةٌ. ألنَّ وعد اهللا إلبراهيم سبق الشريعة
 واعتراض )١٣ : ٤رو (" نْ يكون وارثاً للعامل، بل برب اإلميانالوعد إلبراهيم أو لنسله أ

الرسول هام جداً، ألنَّ الرسول هو يهودي وفريسي يفهم حقيقة دور الناموس، 
، فهو ال )١٥ : ٤رو (" الناموس ينشئ غضباً: "ولذلك يقول بعد هذه العبارة السابقة

كة، بل هو قادر على أنْ ينشئ يعطي وعداً، وال ميلك أنْ يعطي أي وعٍد بوراثة الرب
أما إذا زال . ويقول الرسول إنَّ سبب الغضب هو تعدي اإلنسان الشريعة. غضباً

  .)١٥ : ٤(" إذ حيث ليس ناموس، ليس أيضاً تعٍد"الناموس، يقول الرسول 
  فكيف نال إبراهيم الرب؟  
  .باإلميان  



 ٤٨٢

  وملاذا مل ينل هذا ِمن الناموس؟  
سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيداً جلميع النسل، ليس ملَن لكي يكون على "  

الذي هو أب ) اُألمم(فقط، بل أيضاً ملَن هو ِمن إميان إبراهيم ) اليهود(هو ِمن الناموس 
  .)١٦ : ٤رو ()" اليهود واُألمم(جلميعنا 
   وما هي عالقة الوعد بالنعمة؟-٤  
بل هو نعمة اهللا، ويقدم مل ينشأ الوعد حبفظ الناموس، وال ِمن الناموس،   

الرسول حجته التارخيية مؤكداً صدق هذه القضية يف اإلصحاح الثالث ِمن رسالة 
  :غالطية

  .)١٧ : ٣غال ( سنة ٤٣٠ لقد سبق الوعد بالربكة نزول الشريعة بـ -  
 سنة، ال ينسخ عهداً قد سبق وأكده اهللا ٤٣٠ إنَّ الناموس الذي صار بعد -  

  .)١٧ : ٣غال (نَّ هذا العهد كان يهدف إىل جميء املسيح أل) متكن ِمن اهللا(
لو كانت الوراثة " ويصل الرسول إىل النقطة احلامسة يف اجلدال مع اليهود -  

  .)١٨ : ٣غال ("ولكن اهللا وهبها إلبراهيم مبوعٍد. ِمن الناموس، فهي مل تكن إذن موعد
  سيحالفرق بني حكم الناموس، والنعمة اليت توهب لنا يف امل

يظهر هذا الفرق يف أن الناموس، أو الشريعة حتكم مبوت اخلطاة مهما كان   
  :برهم يف أمور أُخرى، وهو ما يظهر لنا من اآليت

  .)٢٠ : ٣رو ( "بالناموس معرفة اخلطية" يظِهر الناموس حقيقة اخلطية -١  
  .)١٩ : ٣غال ( زيدت أحكام الناموس بسبب زيادة التعديات -٢  
  .)١٥ : ٤رو ( ينشئ غضباً  الناموس-٣  
 الناموس عاجز عن أنْ يربر اإلنسان بل حيكم عليه دائماً مهما كانت -٤  

كل من أخطأ يف الناموس،  ")٣ : ٨رو (أعماله طاملا أخطأ وكسر، ولو وصيةً واحدةً 
  .)١٣ : ٢رو (" فبالناموس يدان

ل إا نعمةُ حياٍة، وهذه أما هي النعمة اليت وِهبت لنا يف املسيح، فيقول الرسو  
 "ألنه لو أُعطي ناموس قادر أنْ حييي، لكان باحلقيقة الرب بالناموس"ليست ِمن الناموس 

  .)٢١ : ٣غال (



 ٤٨٣

أما هبة " فاخلطية تدفع اُألجرة للخاطئ، وهي املوت، :هي نعمةُ حياٍة أبديٍة  
  .)٢٣ : ٦رو (" اهللا، فهي حياة أبدية باملسيح يسوع ربنا

أُريد أنْ أتعلم ِمنكم " ولذلك يسأل الرسول : نعمة قبول الروح القدسهي  
 ٣غال ( " هذا فقط أباعمال الناموس أخذمت الروح، أو خبرب اإلميان)وهذا خطاب لنا مجيعاً(

لتصري بركة إبراهيم لُألمم يف املسيح " وباإلميان باملسيح ننال موعد الروح القدس )٢: 
  .)١٤ : ٣غال (" ان موعد الروحيسوع، لننال باإلمي

والرجاء ال خيُزي ألنَّ " هي نعمة حمبة اهللا اليت سكبت الروح القدس يف قلوبنا  
   )٥ : ٥رو ( " يف قلوبنا بالروح القدس املُعطى لناانسكبتحمبة اهللا قد 

بل ِمن أجلنا حنن أيضاً الذين سيحسب لنا  "هي نعمة القيامة ِمن األموات  
  .)٢٤ : ٤رو (" ذين نؤمن مبن أقام يسوع ربنا ِمن األمواتال

 إىل قلوبكم صارخا يا أبا ابنهمث مبا أنكم أبناء أرسل اهللا روح "هي نعمة التبين   
  .)٦ : ٤غال (" اآلب

  فهل النعمة اليت هي ِمن املسيح نفسه، يكون مصدرها تتميم الناموس؟  
  .اجلواب هو بال شٍك، ال  
حنن ننال هذه النعمة يف املسيح، ألنها نعمة . نعمة التبين كمثاٍل لنأخذ :أوالً  
 ومل يأخذ الرب يسوع بنوته لآلب، ألنه أطاع )٢٦ : ٣ غال -  ٣٩ : ٨رو (حمبة اهللا 

الناموس، كما مل يعِط لنا هذه الشركة يف بنوته ألنَّ الناموس حدد هذه العطية، بل هي 
إننا نعرف " وهكذا يقول الرسول )١٤ : ٣فيليب (ة عليا جائزة توهب جماناً، وعطية مساوي

 وعبارة )٣- ٢ : ٢كولوسي (" سر اآلب يف املسيح، املذخر فيه مجيع كنوز احلكمة والعلم
 تنفي وساطة الناموس، وتؤكد وساطة املسيح، ولذلك السبب يقول "يف املسيح"

، أي ختان املسيح، "به أيضاً ختنتم ختاناً غري مصنوع بيد"الرسول إننا باملسيح 
، وأحيانا اآلب معه )املسيح( ونلنا القيامة معه )١١ : ٢كولوسي (املعمودية املقدسة 

  .)١٣ : ٢كولوسي (
 إذ صرنا خليقةً جديدةً، فهذا مل ينشأ بواسطة الناموس، وال مت بقدرة :ثانياً  

كان أحد يف املسيح إذا " اهللا الذي بقيامته جدد الطبيعة اإلنسانية ابنالناموس، بل حبياة 



 ٤٨٤

وهو ما جيعل الرسول يعترب كل أعمال . )١٧ : ٥ كور ١(" يسوع، فهو خليقةٌ جديدةٌ
 ولكي يف )٩-٧ : ٣فيليب (” يوجد يف املسيح“لكي ” زبالة“الناموس، وبر الناموس 
  .)١١ : ٦رو (املسيح نصبح أحياء هللا 

 ألننا )١٧ : ٢غالطية ( )١(ح  وحىت التربير نفسه هو تربير بأمانة يسوع املسي:ثالثاً  
 : ٤فيليب ( ولذلك جيب أنْ نثبت يف الرب )٢١ : ٥ كور ٢(يف املسيح يسوع صرنا بر اهللا 

  .)٨ : ٣ تسالونيكي ١ - ٦ : ٢كولوسي () الرب( أنْ نسلك فيه )١
الذين هم يف املسيح " وكيف نفهم صيغة املضاف إليه، وصيغة اجلر يف :رابعاً  

 )١٨، ١٥ : ٤ تسالونيكي ١(" الراقدين يف املسيح ")٢٤ : ٥غال (" ألهواءيسوع قد صلبوا ا
وتعرفوا حمبة املسيح الفائقة املعرفة لكي متتلئوا إىل "، "حيل املسيح باإلميان يف قلوبكم"

 فمن هو الذي أسس هذه )٢٢ : ٧ كور ١(" عتيق الرب ")١٩-١٤ : ٣أفسس (" كل ملء اهللا
  ح؟العالقة، الناموس أم املسي

وإذا أخذنا حلول وسكىن املسيح فينا، فإننا جند أنَّ الرسول يقول إنَّ املسيح   
 Formed وال عجب، فقد صِلب مع املسيح، واملسيح يتكون )٣ : ١٣ كور ٢(يتكلم فيه 

 واحلياة املسيحية هي أنْ )١٩ : ٤غال (فينا بكلمة التعليم اليت هي خماض املُعلِّم نفسه 
  .)١٠ : ٣ كو -  ٢٧ : ٣ غال - ٩ : ٣كو (أنْ خنلع احلياة اإلنسانية القدمية نلبس املسيح بعد 

ألين مت " ماذا يقول الرسول عن دور الناموس بالنسبة له هو شخصياً؟ :وأخرياً  
) صار بولس ميتاً ال حيكم عليه الناموس(للناموس ) حسب حكم الناموس(بالناموس 
لست أبطل نعمة اهللا  ... بل املسيح حييا يفَّ، مع املسيح صلبت، فأحيا ال أنا. ألحيا هللا

  .)٢١ - ١٩ : ٢غال ( ”ألنه لو كان بالناموس بر، فاملسيح مات بال سبب) الصليب(

  آدم واملسيح يف اإلصحاح اخلامس ِمن رومية
تؤكد هذه املقارنة عجز الناموس وضعفه، وقوة عمل املسيح، واجلدول التايل   

  :واملسيحيوضح عالقتنا بآدم األول 
                                                           

  :هكذا قرأ النص معظم آباء الكنيسة اجلامعة، بل وأيضاً علماء العهد اجلديد راجع) ١(
.39p, 1990, A Theology of the Cross, Cousar. B. C  



 ٤٨٥

  :مقارنة بني آدم واملسيح يف رسالة رومية، اإلصحاح اخلامس

  املسيح  آدم
نعمة اهللا والعطية بالنعمة اليت باإلنسان   .خبطية واحد مات كثريون

 ازدادتالواحد يسوع املسيح قد 
  .لكثريين

ليس بواحد قد أخطأ، هكذا العطية، 
  .ألنَّ احلُكم ِمن واحد للدينونة

  .ن جرى خطايا كثريةأما اهلبة فِم

الذين ينالون فيض النعمة وعطية الرب   .خبطية الواحد قد ملك املوت
سيملكون يف احلياة بالواحد يسوع 

  .املسيح
متلك النعمة بالرب للحياة األبدية بيسوع   "ملك املوت"ملكت اخلطية باملوت 

  )٢١-١٤ : ٥رو  (.املسيح ربنا

  : اخلطية والنعمة- ١
وال يقاِرن . ، ومعها املوت، وباملوت مات اجلنس البشرياخلطيةُ واحدةٌ  

؛ ألنَّ بالنعمة آدم بقداسة املسيح، بل خطية، وال املسيح مبوت آدمالرسول موت 
  :النعمة جاءت بكل ما هو ضد اخلطية، أي باحلياة واليت يقول عنها الرسول إا

  ازدادت  
  فيض  
بني فيض . ياة يف حفرة املوتفال جمال للمقارنة بني هبة احلياة، وسقوط احل  

  . احلياةوانقضاءوزيادة احلياة، وبني هالك 
  : احلكم واهلبة- ٢

ا مجاء احلكم أو الدينونة باملوت، والدينونة ال حتتاج إىل تعريف، ولكن   
ِمن جرى خطايا  "باعتبارهاحيتاج إىل تدقيق يف الفكر هو عبارة الرسول عن اهلبة 

قارن تم ِمن واحد، وملك املوت واخلطية ال ميكن أنْ وخطية الواحد واحلك". كثرية



 ٤٨٦

 العقاب، وال موت نيايب تدفع فيه مثن احتمالهذه ليست مبادلة وال .. بفيض النعمة 
واملقارنة تقول لك على فم رسول اُألمم إنَّ زيادة وفيض النعمة ال ..  اخلطايا أمثانأو 

حمبة، وال جيعل الصليب دفع ديٍن، بل جيعل موت املسيح مثناً، بل ينبوع خالص ور 
  ".ملك الرب على خشبة"ملك النعمة وعطية التجديد وحقاً 



 ٤٨٧

  اجلزء األول
  

  الرب والتربير
  يف رسالة غالطية

  

  :مقدمة
وكان الرسول قد خاض . من املعروف أنَّ رسالة غالطية كُتبت ضد املتهودين  

مشلت هذه . حةً يف بداية الرسالةمعارك كبرية مع الدعوة إىل التهود، وذكر ذلك صرا
، وهنا بشكل خاص يربز الرسول )٢١-١١ : ٢غال (املعارك شخص القديس بطرس نفسه 

 ، واحد يربز الرسولنٍصففي . املسيحية يف مواجهة التيار الداعي للعودة إىل اليهودية
  .اإلميان املسيحي

ان يسوع املسيح آمنا  الناموس، بل بإميبأعمال ال يتربر اإلنسانإذ نعلم أنَّ "  
ألنه بأعمال الناموس .حنن أيضاً بيسوع املسيح لنتربر بإميان يسوع ال بأعمال الناموس،

 .)١٦ : ٢غل (" ال يتربر جسد ما
  ".اإلنسان ال يتربر بأعمال الناموس"  
أي ال يتربر عند اهللا؛ ألن الناموس ال يربر اإلنسان، بل حيكم عليه، كما يقول   

  ".ألنه بأعمال الناموس ال يتربر جسد ما"الرسول نفسه 
  ".آمنا حنن بيسوع املسيح لنتربر بإميان يسوع ال بأعمال الناموس"  
وهنا يضع الرسول التعبري الالهويت الذي سوف يصبغ التعليم الشرقي   

  :اُألرثوذكسي كله حيث يقول
  .)١٧ : ٢(" نتربر يف املسيحفإن كنا وحنن طالبون أنْ "  



 ٤٨٨

ينفي متاماً عن التربير كل ما يقال عن احلكم بالرباءة، ألنه "  املسيحيف"والتربير   
  ".يف املسيح"، وألننا نناله "يف املسيح"مت 

  .نتربر يف املسيح: هذا هو معىن النص حسب التركيب اللغوي نفسه  
، يصبح التربير عالقة شركة، "يف املسيح"،  ونتربر "يف املسيح"وألننا نناله   

  .در ملصلحة اإلنسانوليس حكماً يص

  تقسيم

ويف ضوء ذلك سوف نقوم بدراسة هذا املوضوع من خالل عرضه يف ثالث   
: كيف صاغ القديس بولس دفاعه ضد تيار التهود؟ ثانياً:نقاط أساسية، وهي أوالً

. كيف شرح القديس بولس موضوع التربير باإلميان كما ورد يف اإلصحاح الثالث
  . اآلباء لبعض النصوص املهمة يف هذه الرسالةنعرض لتفسري: ومن مث ثالثاً



 ٤٨٩

  أوالً
  

  دفاع القديس بولس
  دوـار التهـد تيـض

  
 كان الناموس حيكم على كل وإذاإذا كان اإلنسان ال يتربر بأعمال الناموس،   

  فما هي القضية اليت جيعلها الرسول حمور الصراع من تيار التهود؟.. البشر 
  التهود الربهان األول ضد حركة - ١

إنْ كنا وحنن طالبون أنْ نتربر يف املسيح، نوجد حنن أنفسنا أيضاً خطاة، "  
  .)١٧ : ٢غل ("أفاملسيح خادم للخطية، حاشا

  :قدم أساتذة العهد اجلديد من اإلجنيليني تفسري هذا النص على هذا النحو  
صدر يؤكد الرسول أنَّ الناموس ال مينح الرب للخاطئ كمصدر آخر جبانب امل"  

األصلي للرب وهو املسيح، ولذلك إذا تدخل الناموس يف تربير اإلنسان، وكان هو الذي 
  .)١("حيكم على اإلنسان، صار اإلنسان خاطئاً رغم تربير املسيح

زع الرسول قدرة الناموس على التربير ألنه ال ميلك أنْ يهب التربير؛ ألن ـين"  
  .)٢(”اإلنسان يعجز عن أنْ خيلُص حبكم الناموس

  :وعلى ذلك فاحلقيقة املاثلة أمامنا هي  
  . عجز الناموس ألن الناموس حيكم على اإلنسان اخلاطئ-١  
 ال - مهما كانت - عجز الناموس ألنه حىت تنفيذ كل وصايا الناموس -٢  

                                                           
)١( A. Oepke, Der Brief des Paulus an die Galater, 3rd ed. Berlin 1969, p 58. 
)٢( P. Bonnard, The Epistle of St. Paul to the Galatians, 1953, 82. 



 ٤٩٠

  .متنح اإلنسان احلياة األبدية؛ ألن اخلطية الواحدة تؤدي إىل املوت
د اإلنسان إىل وساطة الناموس، واعتبر الناموس فإذا مت التربير يف املسيح، وعا  

 خاطئاً؛ ألن حكم -  رغم إميانه باملسيح -صار اإلنسان يف الواقع .. مصدراً للتربير 
الناموس وقبول الناموس جيعل اإلنسان املؤمن باملسيح حتت حكم الناموس، وهو حكم 

  . املؤمن لنفسه بسبب قبول وساطة الناموسارتضاه
  ؟"نوجد حنن أنفسنا أيضاً خطاة"لرسول بعبارة ماذا يقصد ا  
 حتولنا من بر املسيح، -  رغماً عن ذلك -إذا كان الناموس عاجزاً، وقبلناه   

ومن التربير يف املسيح إىل حكم الناموس، أي حكم املوت وهو حكم الناموس على 
نا جيب أنْ ه. كل اخلطاة، وبعبارة أُخرى إنَّ املسيحي حتت حكم الناموس يصري خاطئاً

  :نتوقف أمام هذه القضية الشائكة
  .إنَّ الناموس حيكم على كل البشر باملوت ألم خطاة*   
وليس .. إنَّ الناموس ال ميلك أنْ حيكم على املسيح باملوت ألنه مل خيطئ *   

جعل الذي مل يعرف خطية خطيةً "من اإلنصاف باملرة أنْ نرى يف كلمات الرسول 
 أي عالقة باجلدل مع التيار املتهود؛ ألن رسالة غالطية ختتلف )٢١ : ٥ كو ٢(" إلجلنا

يف حمتواها وغايتها عن الرسالة الثانية إىل كورنثوس، كما أنَّ الناموس ال ميلك أنْ جيعل 
  :الربئ مذنباً، أو يعاقب الربئ بدالً عن املذنب، وهنا تظهر احلقيقة

 التربير يف املسيح، فهل نتربر إذا كان عجز الناموس يقابله يف اجلانب اآلخر،  
مما يعين أنَّ املسيح وضع نفسه حتت (يف املسيح؛ ألن املسيح وقف أمام اآلب كخاطئ 

  أو دفع مثن اخلطية؟) حكم الناموس
اجلواب بكل يقني ال؛ ألن عودة اإلنسان إىل وساطة الناموس جتعله يفقد بر   

  .آلبالذي قدمه االبن لاملسيح، وبالتايل يضيع الثمن 
وإذا كان عجز الناموس يقابله يف اجلانب اآلخر، التربير يف املسيح، وهي حالة   

فهل نال املسيح الرب من اآلب ألنه نفَّذ الناموس، وقام بكل ما هو .. البقاء يف املسيح 
  مطلوب منه حسب الشريعة؟

الشريعة وِضعت للبشر، وهي ال  واجلواب بكل يقني ال؛ ألن الناموس أو  



 ٤٩١

 بره من الشريعة، بل من كماله اإلهلي - كإلٍه -اضع الشريعة ألنه ال يستمد ختص و
  .وهكذا يصل منطق القانون إىل حد إنكار أُلوهية الرب يسوع املسيح.. 

فلو كان بر املسيح الذايت من الناموس، لتحول بر املسيح نفسه إىل قدرٍة   
في اإلنسانية كلها من آدم إىل آخر إنسانيٍة تكفي فقط اإلنسان يسوع املسيح، وال تك

  .هكذا يسقط التعليم بالثمن واُألجرة يف بالوعة ال قرار هلا.. الدهور 
   الربهان الثاين- ٢

إذا كان لنا بر نناله من الناموس مع بر املسيح : يسأل الرسول مستنكراً  
اين حسب األصل اليون(هل صار املسيح . )١٧ : ٢("  حاشافاملسيح خادم للخطية؟أ"

خادماً للخطية؟ كيف أصبح املسيح خادماً للخطية؟ وإذا كان ) διακονοςدياكون 
، عندئذ نفهم ملاذا وضع الرسول "حاشا"هذا مستحيالً، ويعبر الرسول عن ذلك بقوله 

  :؟ وهو ما جنمله يف األسباب اآلتيةاستنكاري يف شكل سؤال االعتراضهذا 
ة حكم الشريعة يف العهد اجلديد، بل بصالح اهللا  إنَّ غفران اخلطية مل ينشأ بواسط-١

خادماً "جعل املسيح ..  املسيحي مع املسيح بالشريعة استعانالفائق، وهلذا السبب إذا 
  . خيطئ حىت بعد إميانهلال يزا؛ ألن املسيحي "للخطية

 إننا مل نتربر يف املسيح حبكم الشريعة على املسيح أو علينا، فإذا عدنا إليها صار -٢
املسيح نفسه خادماً للخطية؛ ألن املسيح يربر اخلطاة، وخيدم املؤمنني كراٍع صاٍحل، 

فإذا أخطأ املؤمن ووقع حتت حكم الشريعة، وقع معه .. وكرئيس كهنٍة وكوسيٍط 
الوسيط نفسه حتت نفس احلكم، وصار خادم املؤمنني هو خادم اخلطية؛ ألن الوصايا 

ارة الرسول، وألن بالناموس معرفة اخلطية، هي اليت حددت اخلطايا كلها حسب عب
  .واملسيح ال يعرفنا بالناموس، بل يعرفنا كأعضاء جسده الواحد

  : الربهان الثالث-٣

أي (الذي هدمته ) الشريعة(فإين إنْ كنت أبين أيضاً هذا : "يقول الرسول  
  .)١٨ : ٢(" فإين أُظهر نفسي متعدياً) أظهرت عجزه

  :مجيل جداً هذا التعبري



 ٤٩٢

  متعدياً/  أُظهر -هدمت / بين أ
إذا عاد الرسول إىل حكم الشريعة الذي أنكر قدرته، وهو ما يقصده بكلمة   

أعلن الرسول أنه تعدى حكم الشريعة، وسقط هو نفسه حتت حكم " .. هدمته"
  .الشريعة وصار متعدياً؛ ألن ما ينكره إنسان ال ميكن أنْ يعود إليه ويؤكد فاعليته

  ه الرسول بولس؟ما الذي يقصد  
  .هدم الناموس، وأعلن عجزه عن الوساطة بني اهللا والبشر+   
  .أعلن بر املسيح الذي ليس من الناموس+   
فكيف جيوز لنا حنن الذين .. أي خاطئاً " متعدياً"فإذا عاد إليه صار هو نفسه   

 نؤمن باملسيح أنْ نعود إىل الناموس وحكم الشريعة لكي نرى فيه التحرر من حكم
، أو بعبارة أُخرى كيف نقول إن املسيح كسب الرب، أو اشترى الرب أو دفع مثناً الشريعة

  .للرب، فهذه كلها عبارات الشريعة والقانون الوضعي
   الربهان الرابع- ٤

  .)١٩ : ٢غل (" ألين مت بالناموس للناموس ألحيا هللا: "يقول الرسول  
؛ ألن الناموس أدخل حكم "سمت بالنامو"ومن السهل علينا أن نفهم عبارة   

وجيب أن نالحظ أنَّ .. املوت وجلب مع املوت اخلطية حكماً ال ميكن هللا أنْ يتجاهله 
هناك فرقاً بني املوت الذي دخل إىل احلياة مع اخلطية، واملوت كحكٍم جاء مع نزول 

والفرق الزمين ليس هو املوضوع األصلي، بل الفرق بني . الشريعة على جبل سيناء
وت كنتيجة للخطية واملوت الذي حتكم به الشريعة، واملوت كظاهرة طبيعية ال امل

لكن يكفي هنا . وهذا ما سوف ندرسه بكفاية يف الصفحات التالية. عالقة هلا باخلطية
مت "، وباقي العبارة هام "مت بالناموس"أنْ نرى أنَّ الرسول يؤكد موت الناموس، أو 

لرسول ميتاً بالناموس، وصار بذلك الناموس عاجزاً عن لقد صار ا". بالناموس للناموس
واعترب الرسول أنَّ املوت حبكم الشريعة جعله بعيداً بعد موته . أنْ يفعل أكثر من ذلك

ولكن خامتة .. ألن الشريعة ال حتاكم األمواتعن أنْ تناله الشريعة بأي حكٍم آخر 
وكيف فقد . ول الكبريكيف حدث هذا التح، ف"ألحيا هللا"العبارة أعظم بكثري 

  الناموس سلطانه على الرسول؟



 ٤٩٣

 : ٢غل (" مع املسيح صلبت، فأحيا ال أنا، بل املسيح حييا يفَّ: "اجلواب هو  
صِلب الرسول مع املسيح، ففقد الناموس سلطانه على بولس؛ ألن الناموس مل . )٢٠

مات بسبب يكن له سلطان على املسيح نفسه، فهو مل ميت حبكم من الشريعة، بل 
هذا ليس تفسرياً نقدمه هنا من أجل معارضة رأي آخر، بل . حمبته وتطوعه للموت

  :هذه هي عبارات الرسول نفسه
  فما أحياه يف اجلسد اآلن"  
  إمنا أحياه يف اإلميان،  
  .)٢٠ : ٢غل ("  اهللا الذي أحبين وأسلم نفسه ألجليابنإميان   
لقد فَقَد الناموس سلطانه على .. رى هذا الربهان أقوى من كل الرباهني اُألخ  

لو كان موت املسيح قد نشأ حبكم الشريعة ومت حسب . الرسول بسبب موت املسيح
الشريعة، فإنَّ سلطان الشريعة ميس وحيكم على كل الذين قبلوا موت املسيح؛ ألن 

 كان هو نفسه خاضعاً حلكم - يف هذه احلالة -الذي جاء حبرية احلياة من املوت 
شريعة، وبذلك فإن حرية احلياة مل تكن هبة من اهللا وال عطية حمبة اهللا، بل جاءت ال

وهذا يقودنا .. كثمرة للخضوع للناموس، وأسسها الناموس، وهو ما ليس صحيحاً 
  .إىل الربهان اخلامس واألخري

   الربهان اخلامس- ٥
عدل أو (ألنه إنْ كان بالناموس بر . لست أُبطل نعمة اهللا": يقول الرسول  

وماذا ميكن أنْ يقول الرسول أكثر من . )٢١ : ٢غل (" ، فاملسيح مات بال سبب)حق
، فالقوة الكامنة يف "بر" اللغوية حول مدلول كلمة االختالفاتذلك، ومهما كانت 

هذا الربهان ويف هذه العبارة هي أنَّ الناموس عجز وفشلَ، وبالتايل مل يكن للناموس 
 مات املسيح هلذا السبب، أي لكي يعيد شركتنا يف احلياة قوة وقدرة وبر، ولذلك

هذا هو عدل ... اإلهلية وينقل عدل اهللا إىل جتديد اإلنسان ورده إىل احلياة األبدية
هذا الفشل عائد إىل طبيعة . لقد فشل القانون أو الناموس أو الشريعة. اإلجنيل أو بره

 يف القانون يضعاء موت املسيح لكي ولذلك ج. القانون العقابية، وإىل عجز اإلنسان
  . عدل اهللا كوجه للصالح واحملبةضعجانب املوت، وي



 ٤٩٤

ويالحظ أنَّ الرسول ال يذكر أنَّ املسيح دفع الثمن وأرضى مطالب العدل   
، "مع املسيح صلبت: "باملعىن القانوين األرضي الذي تعرفه احملاكم، ولذلك يقول

هذا ليس تبادالً، وال هو موت نيايب، .. يح حييا فيه إنه ال حييا اآلن، بل املس: ويقول
بل هو احتاد حقيقي .. وال هو شفاعة، وال هو موضوع آخر يدخل حتت هذه األمساء 

  . الذي يؤدي إىل احلياةاالحتادبني املسيح والرسول بولس، وهو ذات 
  .حنن واحد معه يف الصليب  .. مع املسيح صلبت  
  .د معه يف موتهحنن واح  ..  مع املسيح مت  
  .قيامةحنن واحد معه يف ال  ..  نقوممع املسيح   
ولعل القارئ املُدرب يدرك أنَّ هذا نفسه يذكره الرسول أيضاً يف اإلصحاح   

السادس من رسالة رومية، وهو أطول نص يف العهد اجلديد عن سر املعمودية املقدسة 
 التفاسري واآلراء الالهوتية اليت اليت فيها نصلب ومنوت ونقوم مع املسيح؛ ولذلك فكل

  .وِلدت يف العصر الوسيط، ودخلت عصر اإلصالح الديين اُألوريب ليس هلا جمال هنا

  :اخلالصة
لعل القارئ قد أدرك أنَّ املسيح مات ألجلنا على الصليب لكي جيعل من   

  :يحوذلك من خالل ما يقوله عن الناموس، وما يقوله عن املس.. موته مصدر حياة لنا 
  ماذا يقول الرسول عن الناموس؟  

  ).حكم املوت: ( مت بالناموس-١
؛ ألن الناموس ال عجز الناموس عن أنْ حيكم على بولس باملوت:  مت للناموس-٢

  .حيكم األموات
  ".هذا الذي قد هدمته" هدم الصليب الناموس -٣

  وماذا يقول عن املسيح؟  
  . نتربر يف املسيح-١
  .و مصدر التربير املسيح وحده ه-٢
  . املسيح هو حياة بولس-٣



 ٤٩٥

  . اهللابن اإلميان هو إميان -٤
  . املسيح أحبين وأسلم نفسه ألجلي-٥

  األساسيةولذلك، فاخلامتة 
  .؛ ألن الصليب هو نعمة اهللا"ل نعمة اهللالست أُبطِّ"  
  :من كل ما سبق نستطيع أنْ خنلص إىل النتائج اآلتية  

  ام نعمة اهللا عجز التفسري القانوين أم- ١
 إذا كان املسيح قد دفع مثن خطايانا على الصليب، فإنَّ الثمن يبطل نعمة :أوالً  

متربرين جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح "اهللا حسب عبارة الرسول نفسه 
ِبره من أجل الصفح عن اخلطايا ) أو(الذي قدمه اهللا كفَّارة باإلميان بدمه إلظهار عدله 

  .)٢٤ : ٣رو ( ”السالفة
لو كان املسيح قد مات نيابةً عنا باملعىن القانوين السائد يف العصر الوسيط، : ثانياً  

؛ ألن هذه العبارة تبطل املعىن القانوين "مع املسيح صِلبت"لعجز الرسول عن أنْ يقول 
ألن موت ، وتؤكد ضرورة الشركة يف موت املسيح، وهي الشركة اليت تتم يف املعمودية

  .سيح النيايب ال يسمح لنا بأن نصلب معه ومنوت معهامل

  نعمة اهللا  الصليب هو- ٢
  :يؤكد الرسول بولس على األقل مرتني أنَّ الصليب هو ينبوع نعمة اهللا  
وهو ذات ". متربرين جماناً بنعمته" حيث يؤكد جمانية النعمة )٢٤ : ٣رو ( يف :أوالً  

. لية النعمة لليهود واُألمم على حٍد سواءالتعليم الرسويل الذي يؤكد فيه أيضاً مشو
بر اهللا باإلميان بيسوع املسيح إىل كل وعلى كل الذين "وحسب تعبري الرسول يقول 

  .)٢٣-٢١ : ٣رو ("  وأعوزهم جمد اهللاأخطئواإذ اجلميع . يؤمنون؛ ألنه ال فرق
ة اليت ال  الصليب يعطي العالقة الصحيحة مع اهللا، أي التربير وهي العالق:ثانياً  

أما هنا فالعالقة . ميكن للناموس أنْ يتدخل فيها، أو يقدم شيئاً، فالناموس حيكم باملوت
  .هي عالقة حياة، وليست عالقة موت



 ٤٩٦

  ثانياً
  

  التربير باإلميان
  ٣: يف غــالطيــة

  
 موجة من ٢٤-٦أثار اإلصحاح الثالث من رسالة غالطية من عدد   

 من كل الذين درسوا رسائل اهتمامبالذات أكرب التساؤالت، بل نال هذا اإلصحاح 
  :القديس بولس ألنه حيتوي على ثالث موضوعات هامة

  .عالقة املسيحيني من اُألمم بأب اُألمم واليهود معاً، وهو إبراهيم: أوالً  
  تربير إبراهيم باإلميان، وما هي نظرة اهللا للتربير نفسه؟: ثانياً  
  .عالقة اإلميان بالناموس: ثالثاً  
املوضوع األول ال حيتاج إىل دراسة مفصلة؛ ألن الرسول يؤكد أن املسيحي   

الذين هم من : " إلبراهيم باإلميان، وليس حسب الوالدة اجلسدانية، حيث يقولابنهو 
الذين هم من اإلميان يتباركون مع إبراهيم "، )٧ : ٣(" اإلميان أولئك هم بنو إبراهيم

  .)٩ : ٣(" املؤمن
 N. H. Snaithع الثاين حيتاج إىل نظرة فاحصة، فقد طرح األستاذ ولكن املوضو  

 لكي  ضروريRighteousness إذ يسأل هل الرب م١٩٤٤سؤاالً هاماً ظل معلقاً منذ عام 
. )١(  هل يتعامل اهللا مع اُألمم واليهود من خالل الرب وحده؟هللا اُألمم أو اليهود؟يقبل ا

لسؤال هي أنه ال يوجد يف رسائل الرسول بولس ما  يف إثارة هذا اSnaithوحجة األستاذ 
أن قبول اإلنسان متوقف على تربير اإلنسان أوالً، بل هو حسب رمحة اهللا على يؤكد 

  .وصالحه اليت أوجدت التربير نفسه وكونته يف املسيح من أجل اإلنسانية
                                                           

)١ ( The Distinctive Ideas, pp 162-165.  



 ٤٩٧

  :ويقدم نفس الباحث السؤال اهلام وهو  
   التربير نفسه؟هو وسيلة اإلميان ملاذا حيتاج اإلنسان لإلميان، وهل  
بالنسبة لإلنسان، نعم؛ ألن اإلميان يغري عالقة اإلنسان باهللا :  هوواجلواب  

إنَّ اهللا باإلميان يربر اُألمم، حيث سبق فبشر ".)٦ : ٣(" آمن إبراهيم باهللا، فحسب له براً"
 فاإلجابة هي ال؛ ألن إميان أما بالنسبة هللا، .)٨ : ٣(" إبراهيم إنَّ فيك تتبارك مجيع اُألمم
آمن إبراهيم باهللا : "وعندما يقول القديس بولس. اإلنسان ال ينشئ صالح اهللا وحمبته

، فقد صار اإلميان وسيلة الرب لإلنسان وطريق نوال النعمة، )٦ : ٣(" فحسب له براً
  .يف العهد القدمي" حِسب"وهذا يدعونا إىل التساؤل عن معىن كلمة 

  )١(يف العهد القدمي" حِسب"معىن كلمة 
 تترجم عادة اليتو ،لقد مرت بنا الكلمة اليونانية املستخدمة يف السبعينية  

Countو  reckon . ِس" الفعل استخدمتوالعربانيةمرة، ويهمنا على األقل ٢٢" ب يلح 
  ".حِسب" نصاً تلقي الضوء على معىن ١٣
، )٢٤ : ١٣(" جهك، وحتسبين عدواً لكملاذا حتجب و: " يقول أيوب حمتجاً لدى اهللا-١

، بل يصل إىل احلد الذي يقول فيه أليهو أليوب إنَّ )١١ : ١٩( يف االستعمالوهو نفس 
 : ٣٣(" حيسبين عدواً له) أسباب(هوذا يطلب على علل "اهللا يبحث عن أسباب للعداوة 

ة عن عداوة اهللا ، وبالطبع مل يكن اهللا عدواً أليوب، فال يوجد يف السفر كله أي حمل)١٠
فهل حسب اهللا الرب إلبراهيم بسبب .. هكذا حسب أيوب ما ال وجود له .. باملرة 
يتطلب استبعاد املعىن القانوين أي الشرط الذي يضعه القانون كما واجلواب ؟اإلميان

  .الذي تتم فيه املقايضةيتطلب استبعاد املعىن التجاري 
حيسب احلديد "يوان املخيف إنه بسبب قوته  يقول نفس السفر عن التمساح، احل-٢

" نزالء بييت وأمائي حيسبونين أجنبياً: " وعندما حلَّت املصائب بأيوب قال)٢٧ : ٤١(" كالتنب
)١٥ : ١٩(.  

                                                           
  ).حيسب( استخدم يف السبعينية وعند اآلباء مبعىن Αογοθετεωالفعل ) 1(



 ٤٩٨

هنا هي بالطبع تعبر عن نظرة التمساح إىل احلديد، ونظرة " حسب"فكلمة   
ال تنشأ بقوة القانون، ولكن  -  بالنسبة للتربير -هذه النظرة .. اآلخرين إىل أيوب 

  ..هكذا حسب اهللا الرب إلبراهيم حسب صالحه اإلهلي....بصالح اهللا
  ما الذي حيسبه الصالح اإلهلي؟

 وعدم )١٩ : ١٩ صم ٢(" ال حيسب يل سيدي إمثاً" يقول مشعي بن جري لداود -١
لصفح فا. )٢٣ : ١٩ صم ٢(حسبان اإلمث هو صفح، ولذلك حلف داود لشمعي ومل يقتله 

وعلى عكس هذا املعىن جند أنَّ سفر الالويني يذكر إن . يرفع اإلمث وال حيسب اخلطأ
 االجتماع وال يأيت بالذبيحة إىل خيمة االجتماعمن يذبح ذبيحةً بعيداً عن خيمة 

 أي حتسب له هذه اخلطية مثل خطية القتل، )٤ : ١٧(" حيسب على ذلك اإلنسان دم"
 أنْ منيز بني سلوك الصالح والغفران كما فعل داود، وهنا علينا.. أي سفك الدم 

فالفرق هنا هو .. وقضاء الشريعة اليت ال متنح الغفران ملن يتعدى على قانون الذبائح 
  .فرق بني حكم الصالح وحكم الشريعة

طوىب للذي "يؤكِّد هذا قول املزمور، وهو النص احملبوب عند الرسول بولس   
، )١ : ٣٢مز(" وىب للرجل الذي ال حيسب له الرب خطيةط. غُفر إمثه وسترت خطيته

 مؤكداً عدم حساب الرب )٨-٤ : ٤رو (وقد شرح الرسول بولس نفسه هذا النص يف 
أما الذي ال يعمل ولكن يؤمن بالذي يربر . "بسبب قضاء الشريعة أو حكم الناموس

لذي حيسب له اهللا الفاجر، فإميانه حيسب له براً كما يقول داود يف تطويب اإلنسان ا
  .)٦-٤ : ٤رو (" براً بدون أعمال الناموس

 ومثة حادثة أُخرى مشهورة، وهي عودة إسرائيل إىل عبادة البعل حسب سفر -٢
 الوباء بقتل الزناة امتنعمث .. ، وهنا ضرب الرب إسرائيل بالوباء ) وما بعده١ : ٢٥(العدد 

 الشعب يزنون مع بنات ابتدأ " حسب نص سفر العدد-وعبدة األوثان؛ ألن الوثنية 
 كانت تقوم على عبادة األوثان، وهنا يقول موسى لقضاة إسرائيل -  )١ : ٢٥(" موآب

  .)٥ : ٢٥عد(" اقتلوا كل واحد قومه املتعلقني ببعل فغور"
ومع ذلك مل يتوقف الوباء إىل أنْ قَتل فينحاس بن العازار من كان يزين يف   

بشكل خاص لدينا تركيب لغوي هام جداً إذ يقول سفر ، وهنا االجتماعداخل خيمة 



 ٤٩٩

حسبت كفارة  "االجتماعالعدد إنَّ غرية فينحاس وقتل الزاين والزانية يف داخل خيمة 
 هذه احلادثة بالذات ١٠٦وعندما يصوغ مزمور . )١٣ : ٢٥(" كفر عن بين إسرائيل.. 
لوباء، فحسب له ذلك فوقف فينحاس ودان، فامتنع ا:" يقول- دون أنْ يذكر القتل -

  .)٣٠-٢٩ : ١٠٦(" براً إىل دور فدور إىل األبد
عدد (" هانذا أُعطيه ميثاقي ميثاق السالم"وحساب الرب هنا هو ميثاق أو عهد اهللا   

فالرب حيسب هنا من دور فدور ألنه ال يقوم على الكفارة فقط، بل على العهد . )١٢ : ٢٤
وهذه نقطة . ري لنا عندما نفحص رسالة روميةوهذا ضرو.. وامليثاق أي ميثاق السالم 

  . بعد قليلإليهاسنعود 
ليس حسب القانون، علينا أن نتأمل كلمات سفر " احلساب" ولكي نتأكد من أنَّ -٣

األمثال اليت تقول إنَّ الذي يبارك قريبه بصوٍت عال، أي يذكر ما يفعله معه من حسنات 
يبارك قريبه بصوت عال يف الصباح باكراً من . "وصدقة يكون كمن يلعنه، أي يفضحه

  .)١٤ : ٢٧(" حيسب له لعناً
  براً؟" حِسب"ماذا يقصد الرسول بولس من 

خيتلف حسب املناسبات اخلمس اليت " حيسب"، و"حِسب"إذا كان معىن   
  فماذا يقصد الرسول بولس؟. ذكرناها، وهي كلها من العهد القدمي

هذا هو ملخص . حلة، أو بسبب حفظ الناموس الرب ال يحسب بسبب أعمال صا-١
  .٣ وغال ٤احلوار مع التيار املتهود يف رو 

 كان اهللا يقبل الكل ال سيما اُألمم وحيسب هلم إميام براً، صار من الواضح وإذا -٢
 إمنا يؤكد -  وهو يعارض متاماً قبول اهللا للخطاة بسبب األعمال الصاحلة - أنَّ الرسول 

إميان :"صحاح الثالث من غالطية، ومن خالل كلمات قاطعة مثلعلى األقل يف اإل
 اهللا لكي ننال ابنعلى جميء .،)٢٥ : ٣ -  ٢٣ : ٣مرتني (" جاء اإلميان"، و)٢٢ : ٣(" يسوع

به قبول اهللا لنا حسب صالح اهللا، وليس ألن املسيح قد دفع مثناً، أو قايض اآلب على 
  .حياتنا بدمه الكرمي

، أي العالقة اننا براً حسب صالحه، وصار اإلميان هو العدل هكذا حسب اهللا إمي-٣
" عدلنا" قد االحنراف ألننا بالعدل، أي بعودتنا عن ؛)العالقة العادلة(الصحيحة مع اهللا 



 ٥٠٠

  .عن طريق الشر وعدنا باإلميان الذي هو عدل إىل اهللا

  برهان اإلجنيل على صدق وصالح اهللا
منني بشكل ال يقبل اجلدل، واحلُجة األوىل يضع الرسول حجة اإلجنيل أمام املؤ  

  .قبول الروح القدس كمنحٍة من اهللا: هي
الذي مينحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم : "يسأل الرسول  

وعطية الروح القدس الذي هو وحده قادر على أن . )٥ : ٣غال (" خبرب اإلميان) باإلجنيل(
ة اآلب لنا، هذه العطية نأخذها من املسيح لكي حنيا حيفظنا يف وحدة مع املسيح هي هب

هكذا يعود الرسول بعد أن يؤكد فداء الرب لنا من لعنة الناموس مؤكداً . باملسيح فيها
  .)١٤ : ٣غال (" موعد الروح"أننا يف املسيح يسوع ننال باإلميان 

وس؛ ألن النقطة األساسية هي أن عطية الروح القدس ال عالقة هلا باملرة بالنام  
وهكذا يقول ذهيب . الناموس ال ميلك أنْ يأمر اهللا بأن يعطي روحه القدوس لإلنسانية

  :الفم مؤكداً صحة اإلجنيل
قدم اليهود حجة الشريعة ضد بشارة اإلجنيل، ولكن الرسول يصد هجوم "

كانت املعجزات قد . اليهود بربهان آخر قوي يقدمه من حياة إبراهيم
الذي "ويؤكد الرسول هذا بقوله . بني املؤمننيحدثت يف الكنيسة 

، ولكي يدعم حجة اإلجنيل يعود إىل "مينحكم الروح ويعمل قوات فيكم
مل يكن للشريعة وجود يف زمن إبراهيم، وهذا : التاريخ القدمي ويقول

ويبدو أن . نفسه هو املوقف اآلن ال توجد شريعةٌ اآلن حتكم عمل اهللا
منوا كانوا خيافون من ترك ممارسة أحكام بعض اليهود من الذين آ

هنا .  إلبراهيماالنتساب عن االبتعادالشريعة من أن يؤدي هذا م إىل 
يقلب بولس برهان هؤالء رأساً على عقب لكي يبدد خماوفهم مؤكداً 

عظة على (" هلم إن اإلميان وحده هو الذي حيفظ هلم العالقة مع إبراهيم
  .)٥٦ : ٤م جملد  عظات ذهيب الف٦ : ٣غالطية 



 ٥٠١

  اإلميان سبق الشريعة، وهو أقدم من الشريعة
هنا يصل القديس بولس إىل طرح املوضوع الثالث، وهو العالقة بني اإلميان   

والناموس، وهذه هي حجة اإلجنيل الثانية ألن الرسول ينتقل من برهان عمل الروح 
  :هذه النقطة بذااويعلق ذهيب الفم على . القدس إىل برهان تاريخ اإلميان نفسه

كانت قائمة على . كانت حجة املتهودين من املؤمنني قوية"  
العودة إىل التاريخ القدمي، ألن اإلجنيل والبشارة باإلميان جاءت بعد 

ولكن الرسول حيطم هذا . شريعة موسى، وبالتايل تصبح الشريعة أقدم
ن إبراهيم قد تربر هان متاماً معلناً أن اإلميان أقدم من الشريعة بدليل أالرب

ويقول الرسول إنَّ اهللا الذي أعطى الشريعة هو . قبل نزول الشريعة
 أنْ يربر املؤمنني من اُألمم - قبل نزول الشريعة -نفسه الذي قرر 

  .)٥٧ : ٤املرجع السابق (" باإلميان
 حيث يقول ٨ : ٣ويعلق ذهيب الفم يف مالحظة هامة جداً على نص غال   

  :شر إبراهيمالرسول أن اهللا ب
إبراهيم لكي نفهم أنه حىت أب " بشر"، بل "أعلن"مل يستخدم الرسول "

  .)املرجع السابق("  إبراهيم فرح ذا الرب وانتظر موعد حتقيقهاآلباء



 ٥٠٢

  ثالثاً
  

  رسالة غالطيةشرح 
   الكنيسـة اجلامعـةآلباء

  
نا، بينما نؤكد وحىت ال يظن البعض إنِّ النتائج اليت توصلنا إليها هي من عنديات  

حنن دائماً على أننا نتبع اآلباء، نقدم هنا بعضاً من شرح اآلباء لبعض النصوص اهلامة 
  .يف الرسالة

  )١٦ : ٢غال " (إذ نعلم أنَّ اإلنسان ال يتربر بأعمال الناموس "- ١
  :يقول القديس جريوم  

يسأل البعض هل تربر البطاركة واألنبياء؟ وهل تربر هؤالء باألعمال، "
إنَّ هؤالء : وجوابنا. أم باإلميان يف املسيح؟ ألن هؤالء مل يكونوا كاملني

نالوا الرب وتربروا باإلميان، والذين عاشوا قبلنا تربروا باإلميان يف املسيح؛ 
اآلباء الالتني (". )٥٦ : ٨يوحنا (ألن إبراهيم رأى يوم املسيح وتربر 

Migne ٣٤٣ : ٢٦ جملد(.  

   الناموس أو الشريعة ما هو املقصود بكلمة- ٢
يقول أكرب علماء السريان األب ثيودوريت، وهو هنا يعكس كل ما استقر يف   

  :تراثنا املسيحي، وهي نفس كلمات يوحنا ذهيب الفم
ال تزِن، ال تقتل، :  يف الناموس تعلِّمنا إياها الطبيعة مثللعشرةالوصايا ا"

أما .  الوصايا أباك وأُمك، وباقيأكرمال تسرق، ال تشهد بالزور، 
الوصايا اخلاصة حبفظ السبت واخلتان وطهارة البرص وطهارة النساء 



 ٥٠٣

والذبائح، فهي خاصة باليهود وبالشريعة اليهودية؛ ألن ) العادة الشهرية(
هذه هي الشريعة اليت يقصدها الرسول، . الطبيعة ال تعلِّم ذه اُألمور

أما .  الشرائع هو خطيةوتعدي هذه. وهو ما يقصده بأعمال الناموس
وكانت هذه الوصايا . حفظ هذه الشرائع فهو ال حيفظ الرب لإلنسان

شرح رسالة غالطية يف جملد شرح رسائل (." نافعةٌ لليهود يف ذلك الزمان
  .)١()بولس

 -اخلتان : والحظ أيها القارئ إنَّ القديس يوحنا ذهيب الفم مثل الدسقولية، يضع  
وهي شرائع ليست من . ائح ضمن الشرائع اخلاصة باليهود فقط الذب-شرائع التطهري 

  .الطبيعة
   هل ميكن بعد اإلميان باملسيح، أنْ منُاِرس ما جاء يف الشريعة اليهودية؟- ٣

   :Marius Victorius )٢(جييب األب ماريوس فكتورنيوس   
 إىل ممارسة - كمسيحيني -لنفترض أننا بعد ما آمنا باملسيح، وعدنا "
ولنفترض أننا حنن الذين باإلميان يف املسيح . قوس والشرائع اليهوديةالط

قلبنا التربير، وظننا أننا بذلك ننال التربير بواسطة الطقوس والشرائع 
ولنفترض أننا أصالً آمنا بأن اإلنسان ال يتربر بأعمال . اليهودية

لنا هذه أال جتع) الطقوس(الناموس، فإذا عدنا إىل ممارسة أعمال الناموس 
املمارسات خطاة؟ أال جتعل ممارستنا ألعمال الناموس، املسيح نفسه 

ألننا قبلناه لكي ال خنطئ، ولكن املمارسات نفسها " خادم للخطية"
تؤكد لنا أننا خطاة ألننا بعد قبول املسيح نعود إىل اخلطية اليت حتددها 

                                                           
)١( Commentatius in Omnes. Pauli Epistolas, ed by C. Marriott and J. H. Parker, 

Oxford, 1852, vol. I, 341. 
 يف جمموعة شرح ١٧ : ٢راجع نفس الشرح بنفس الكلمات يف عظة القديس يوحنا ذهيب الفم على رسالة غالطية 

  :رسائل بولس للقديس يوحنا ذهيب الفم
Interpretatio Omnium Epistularum, ed, F. Field. Oxford, 1849, vol. 4, 45.  

كتب عدة كتب ضد .  آمن باملسيح بعد حياة حافلة عاشها يف تدريس الفلسفةأوغسطينوسهو أُستاذ القديس ) ٢(
  . وله كتاب فخم عن الثَّالوث شرح فيه العقيدة املسيحية على أساس فلسفياألريوسية



 ٥٠٤

 إىل العهد الشرائع اليهودية باملمارسات الطقسية اليهودية وألا عودةٌ
فهل أصبح املسيح خادماً للخطية؟ حاشا كما يقول الرسول، فال . القدمي

 "جيوز لنا أنْ نعود إىل الناموس؛ ألن املسيح تأمل لكي حيررنا من اخلطية
  .)٢٧ - ٢٦املرجع السابق ص (

  :يقول األب ثيودوريت والقديس يوحنا ذهيب الفم  
 لكي نأيت إىل املسيح، وننال لقد تركنا املمارسات اليهودية والشريعة"

ومن يعترب أنَّ ترك املمارسات اليهودية والشريعة، . بذلك الرب باإلميان به
تعدي الناموس إمنا يتهم الرب يسوع املسيح نفسه، ألنه هو نفسه الذي 

املرجع ( . "حاشا لنا أنْ نسقط يف هذا التجديف. أعطانا العهد اجلديد
 -  على رسالة غالطية ١٧ : ٢يس يوحنا ذهيب الفم العظة  القد- .٣٤١ : ١السابق 

  ).٤٥ : ٤املرجع السابق 

  : نص مشهور للقديس يوحنا ذهيب الفم- ٤
 منذ بداية العهد استمرقتِبس هذا النص يف اجلدل املسيحي اليهودي الذي ا  

  :إما الشريعة وإما املسيح: اجلديد، ووصل إىل طريٍق مسدود
 ألن قادة حركة التهود أرادوا أنْ يربهنوا على إنَّ تأمل حكمة بولس؛"

من ال حيفظ الناموس يتعدى الناموس، ولكن الرسول هنا يقلب هذا 
الربهان رأساً على عقب ويربهن إنه يف املسيح من حيفظ الناموس يتعدى 
. الناموس، والتعدي ليس فقط ضد اإلميان نفسه، بل ضد الناموس أيضاً

على هذا؟ فَقَد الناموس دوره كوسيٍط بني اهللا فكيف برهن الرسول 
والناس، وحنن قبلنا هذا اإلميان، ولذلك تركنا الناموس، وصار اإلميان 

بعد ذلك، إذا حاولنا أنْ نعود إىل الناموس، . هو احلصن املنيع للخالص
نصبح حنن متعدين الناموس؛ ألن اهللا هو الذي وضع الناموس، وهو 

  .)٣٤١ : ١املرجع السابق (" نعود حنن إىل ما أبطله اهللا؟الذي أبطله، فكيف 
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  "مت للناموس لكي أحيا هللا "- ٥
  كيف شرح األب ماريوس فكتورينوس هذا النص؟  

ميكننا أنْ نرى كيف يتحدث الرسول عن شريعتني، األوىل هي شريعة "
وإذا قال إنه مات للناموس الذي . موسى، والثانية هي شريعة املسيح

هود، فهو يقصد بالناموس، الناموس الذي أعطاه املسيح، أي أُعطي للي
لقد مت بناموس املسيح للناموس الذي أعطي "أنه يريد أنْ يقول 

  ".لليهود
هنا ميكن أنْ نرى بولس مثل املسيح خملصنا، ألنه مثل املُخلِّص يرى 

وهكذا تصبح كلمات . الشريعة الروحية األعلى من الشريعة احلرفية
أي قبلت الشريعة الروحية لكي أكون ميتاً " للناموسمت "الرسول 

  .للشريعة احلرفية، فأحيا هللا
؟ إنَّ غاية الناموس روحية، "أحيا هللا"وما هو املقصود بكلمات الرسول 

ولذلك الناموس احلريف مثل اخلتان وحفظ السبت حسب الظاهر واحلرف 
ظ السبت ال حيتوي على حقيقة روحية؛ ألن اخلتان الروحي أكمل، وحف

  .)٢٨-٢٧املرجع السابق ص (" حسب الروح أمجل

  "مع املسيح صلبت، فأحيا ال أنا "- ٦
  :يشرح القديس أُمربوسيوس هذه الكلمات  

 الذي أكل من خريات األرض مثل آدم، وأكل حشائش -أحيا ال أنا "
 بل املسيح حييا يفَّ، - )٦ : ٤٠أش (األرض، ألنَّ كل جسد هو عشب 

لك اخلبز احلي النازل من السماء، حييا يفَّ احلكمة، حييا يفَّ أي حييا يفَّ ذ
  .)١("الرب، حييا يفَّ القيامة، أي املسيح

                                                           
  :عظات على الفردوس نشرت يف سلسلة )١(
 Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vienna, 1866 ٣٣٥ : ٣٢ جملد. 
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  "صار لعنةً" الفداء من اللعنة، ومعىن - ٧
 هذه الكلمات )١٣ : ٣غال ("  من لعنة الناموسافتدانااملسيح "يقول الرسول   

اها متاماً عندما نسمع أو نقرأ تسبق الكلمات اُألخرى اليت خنطئ فهمها ونقلب معن
ولو أنَّ الرسول توقف عند هذه العبارة جلاز ". إذ صار لعنةً ألجلنا"كلمات الرسول 

.  اهللا نفسه قد حكمت عليه الشريعة فصار لعنةابنلنا أنْ نقول إنَّ واضع الشريعة 
عبارة  وال)١٣ : ٣غال (" مكتوب ملعون كل من علِّق على خشبة: "ولكن الرسول يقول

وحىت نؤكد للقارئ إننا نتبع اآلباء، نقدم شرح . خاصة بالصلب كأداة للموت
  :القديس أبيفانيوس

يقول الرسول مجيع الذين هم من أعمال الناموس هم حتت لعنٍة؛ ألنه "
وتعين هذه الكلمات أن الناموس .. مكتوب ملعون كل من ال يثبت 

 يأيت الذي هو من فوق كان حيتوي على لعنة ضد تعديات آدم إىل أنْ
 وحيول ) أي كيان أو كتلةmassحرفياً (ويلبس جسداً من الطبيعة اآلدمية 

  .)٥٦ : ٣١ Panarionضد مرقيان أو (" اللعنة إىل بركة
  :ويقول ذهيب الفم ما هو جرئ جداً، ونقدم للقارئ ترمجةً حرفيةً كاملةً  

كمٍة يقلب الربهان عبارة الرسول تبدد اخلوف؛ ألن الرسول مبهارٍة وح"
يقول املتهودون إنَّ الذي ال حيفظ الناموس هو معلون، . رأساً على عقب

ويقول الرسول إنَّ من جياهد لكي حيفظ الناموس هو ملعون، وإنَّ الذي 
يقول املتهودون إنَّ الذي حيفظ اإلميان . ال حيفظ الناموس ينال الربكة

لعكس إنَّ الذي حيفظ ويتمسك به هو ملعون، بينما يثبت الرسول ا
  .)٨-٧ : ٤املرجع السابق (" اإلميان هو الذي ينال الربكة

   مل يفقد الرب طبعه ويصبح لعنة- ٨
  :زيـزينـيقول القديس غريغوريوس الن  

مل يتحول الرب إىل لعنة، كيف ميكن أن حيدث هذا؟ ولكن ألنه قَِبل "
  .)٦١ : ١٠١الرسالة (" لعنة املوت ومحل خطايانا وأمراضنا
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كل من ال حيفظ الشريعة حتكم عليه الشريعة بالعقاب؛ ألنه مل حيفظ كل "
 لعنةً أُخرى، وهي ليست لعنة من مل احتملأما املسيح فقد . الشريعة

" ملعون كل من علِّق على خشبة"حيفظ الشريعة، بل اللعنة اليت تقول 
اً مبن  ومع أن اللعنة خاصة مبن يتعدى الشريعة، وأيض)٢٧ : ٢١تث (

 يعلَّق على خشبة، جاء املسيح لكي يرفع اللعنة الثانية ألنه مل يتعد
الشريعة، وال هو مستوجب حلكم املوت حسب الشريعة، بل عندما 

 الذي خيتار أنْ ميوت ألجل ءالربيعلِّق على خشبة الصليب صار مثل 
ع  املرج١٣ : ٣عظة على غال (" إنسان مستحق املوت، هكذا فعل املسيح

  .)٥٩ : ٤السابق 

   املسيح حما اللعنة، ومل يصبح ملعوناً- ٩
يقول القديس كريلس األورشليمي، وهو يشرح اإلميان للذين يستعدون لقبول   

  :سر املعمودية
لذلك .. شوكاً وحسكاً تنبت لك .. سِمع آدم احلكم ملعونةٌ األرض "

 دفن يف لبس يسوع إكليل الشوك لكي ميحو احلكم، لذلك السبب أيضاً
ويف .. األرض لكي تنال األرض اليت لُِعنت الربكة عوضاً عن اللعنة 

 آدم وحواء ثياباً من ورق شجرة التني، لذلك أيضاً ارتدىزمان اخلطية 
كانت لعنة يسوع لشجرة التني هي آخر العالمات اليت صنعها وهو يف 

 شجرة طريقه إىل اآلالم، فقد لعن شجرة التني ليس كل شجر التني، بل
، لعن )١ : ١١مرقس (قائالً ال يكون فيك مثر بعد ) صارت مثاالً(معينة 

  .)٨٧ ص اإلجنليزية راجع الترمجة ١٨ : ١٣عظة (" الشجرة لكي ميحو الدينونة

  كما يشرحها القديس غريغوريوس الرتيرتي" ألجلي" معىن -١٠
أو كما شرح على أا حتولٌ يف طبيعة الرب، " صار لعنةً"ال جيب أن نأخذ   

كالفن قائد حركة اإلصالح اإلجنيلية العبارة الرسولية مؤكداً أن احملبوب يسوع املسيح 
، بل ألن املسيح جعل قضية اإلنسان قضيته، ال لكي يسقط "احملبوب امللعون"صار 



 ٥٠٨

حتت حكم اللعنة واملوت، بل لكي ميحو احلكم، لذلك يقول القديس غريغوريوس 
  :الرتيرتي

ي لعنةً، وهو الذي أباد اللعنة، ودعي خطيةً، وهو الذي من أجلي دع"
يرفع خطية العامل كله، ومن أجلي صار آدم اجلديد لكي حيل حمل آدم 

املقال الرابع (" القدمي، ولذلك جعل عصياين عصيانه ألنه رأس اجلسد كله
  .)٣١١ ص اإلجنليزية راجع الترمجة ٥من املقاالت الالهوتية فقرة 

ن بشكل مطول يف املقالة الثانية اليت أفاض فيها يف عرض فساد ويشرح اإلميا  
ولعل القارئ يالحظ أن القديس غريغوريوس ال يستخدم كلمة . الطبع اإلنساين

ومن أجل أمهية هذا . اإلهلي، ألن التأديب هو إعالن عن الصالح تأديبات بل عقوبات
  .شرحالنص سوف نقسمه إىل فقرات وكل فقرة عنوان يعلن أمهية ال

   التأديب يف العهد القدمي-١١
أدبنا الرب بتأديبات خمتلفة ألن خطايا اإلنسان كانت كثرية، ومنا وكرب "

أدبنا بالكلمة، بالناموس، باألنبياء، .. جذر الشر وتفرع عدة فروع 
.." ، باهلزائم تباالنتصاراباخلريات، باحلروب، بالوباء، باملياه، بالنار، 

  .)احلروب هو تأديب مثل اهلزائم يف االنتصارالحظ أن (

  الدواء األقوى

 إىل دواٍء أقوى؛ ألن األمراض كانت تزداد احتاجتلكن الشرور "
سوًء، وكان أول وآخر الشرور، عبادة األوثان، وعبادة املخلوق دون 

وكانت هذه املعونة هي جميء .  إىل معونٍة أكرباحتاجاخلالق، كل هذا 
حوى، كل ما هو كائن، غري املنظور، غري املُالكلمة اهللا نفسه الكائن قبل 

  ".غري احملسوس، بدء كل بدء، نور كل نور، ينبوع احلياة وعدم املوت

   كيف غير التجسد الطبيعة اإلنسانية؟-١٢

أخذ ُألقنومه جسداً من أجل أجسادنا، مزج بأُقنومه نفساً إنسانيةً "
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  ".عاقلةً، من أجلي أنا لكي يطهر املثيل باملثيل
وحىت ال يظن أحد أننا نبحث عن فكرٍة شاردٍة ". صار لعنةً"هذا هو معىن *   

  .عند اآلباء، أرجو من القارئ أن يقرأ بقية النص

   اهللابن جمد اإلنسان يف جتسد -١٣

الواهب الغين صار فقرياً؛ ألنه أخذ فقر جسدي حىت ما أغتين أنا "
اته لوقت حمدود حىت من هو امللء أخلى ذاته، ألنه أخلى ذ. بأُلوهيته

ولكنين ) اإلهلية(لقد أخذت نصيباً يف الصورة .. أنال أنا نصيباً من ملئه 
مل أحفظ هذه الصورة، أما هو، فهو يشترك يف جسدي لكي خيلِّص 

ذا قد . واجلسد عندما جيعله عدمي املوت) النفس(الصورة : االثنني
 بكثري؛ ألنه يف أسس الشركة الثانية، وهي أعظم من الشركة األوىل

" الشركة الثانية أعطى لنا الطبيعة األفضل، رغم أنه أخذ الطبيعة الدنيئة
  ).٤٢٦ ص اإلجنليزية راجع الترمجة - ٩املقالة الثانية عن القيامة فقرة (

   التحول الكبري يف عالقة اهللا باإلنسان-١٤

 شفى ومع أنه رفع خطايانا وأمراضنا، إالَّ أنه هو نفسه مل يتأثر، بل"
الكل، ألنه جرب مثلنا يف كل شيء، ولكنه بال خطية، ألن الذي قرر أن 

املقالة الثانية (" خيلق النور الذي يشرق يف الظلمة ال ميكن أن تغلبه الظلمة
  ).٤٢٨ ص ١٤عن القيامة 

هكذا جيب أن نفهم معىن انتصار املسيح على اللعنة والفساد واملوت؛ ألنه *   
طية وال غُلب من املوت وال ساد عليه حكم الدينونة، بل مل يسقط حتت سلطان اخل

وهذا هو إمياننا حنن تالميذ اآلباء ونعود إىل ذات .. هذا هو إميان اآلباء .. أباده 
  :املوضوع يف املقالة األوىل عن القيامة

لنصبح مثل املسيح، ألن املسيح صار مثلنا، لنصبح مثل اهللا من أجل "
صار فقرياً . أخذ الدينء لكي يعطي لنا الكرميلقد . الذي صار إنساناً

 أخذ صورة العبد لكي )٩ : ٨ كو ٢(لكي ما نصري حنن بفقره أغنياء 
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جرب لكي . نزل إىل أسفل لكي نرتفع حنن. ننال حنن مرةً ثانيةً حريتنا
 صعد لكي جيذبنا إىل. مات لكي خيلصنا. أُهني لكي نمجد حنن. ننتصر

 وسقطنا يف اخلطية، لنترك كل األشياء لكي ذاته حنن الذين كنا أسفل
املقالة (" نقدم كل األشياء إليه، أي إىل من قدم ذاته فديةً ومصاحلةً ألجلنا

  ).٢٠٤ ص ٤األوىل 

   فدانا من اللعنة-١٥
وعلى الرغم من أننا قدمنا الكثري عن الفدية، إالَّ أننا جيب وحنن يف جمال   

س غريغوريوس أن نرى كيف يعبر الشرق عرض الشرح اُألرثوذكسي للقدي
  .اُألرثوذكسي عن معىن الفدية يف إطار الهويت مجيل يشرح غىن رمحة اهللا وصالحه

  :يقول القديس غريغوريوس الرتيرتي يف املقالة الالهوتية الثالثة  
لقد بيع بثمٍن خبس، أي بثالثني من الفضة، ولكنه يفدي العامل وبثمن "

  "و دمهعظيم، وهذا الثمن ه
  : أدعوه لكي يقرأ بقية النصاستنتاجوقبل أن يقفز أحد إىل أي   

  .، ولكنه راعي إسرائيل، واآلن هو راعي العامل كلهةسيق للذبح مثل شا"
ر به الصوت الصارخ يف هو صامت مثل محل، ولكنه الكلمة الذي يبش

  .الربية
  .جِرح، ولكنه هو الذي يشفي كل الضعفات

، وسمر عليها، ولكن بشجرة احلياة جيددنا، وحقاً لقد رِفع على شجرٍة
  .خلَّص اللص الذي صلب معه

  .)١٨ : ١٠يوحنا (هو يضع حياته، ولكن له السلطان لكي يأخذها 
  .ميوت، ولكنه يعطي احلياة ومبوته يبيد املوت

 ٢٠ :االبناملقالة الالهوتية الثالثة عن (. يرتل إىل اجلحيم، ولكنه يصِعد النفوس
  .)٣٠٩ ص اإلجنليزيةراجع الترمجة 

  .وهكذا صارت الفدية حترير وجمد لإلنسان يف املسيح يسوع  
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  حىت نفهم اإلميان بأُرثوذكسية اآلباء
 وهو ميوت على  التامةاالبنحرية  علينا أن نضع يف املقام األول :أوالً  
  :وحسب كلمات القديس كريلس األورشليمي. الصليب

جلنا كما أراد، وأخذها ثانيةً عندما شاء حىت ال يظن لقد بذل حياته أل"
أحد إنَّ حياته قد أُخذت منه قسراً، أو أنه أسلم الروح بدون إرادته، 

 : ٢٣لوقا (يا أبتاه يف يديك أستودع روحي : فقد صرخ لآلب وقال
 -  ٣٣ : ١٣عظة ("  أنا أملك حيايت ولذلك أستطيع أن أستردها)٤٦

  .)٩١  صاإلجنليزيةالترمجة 
  :وقبل ذلك يكتب نفس األب  

 املرجع ٥ : ١٣عظة (" لقد جاء إىل اآلالم طواعيةً، وليس ضد إرادته"
  .)٨٣السابق ص 

ويقول القديس .  الكاملة ليست من الناموس وال ختضع للناموساالبنوحرية   
  :غريغوريوس الرتيرتي

، أو  على أنْ يولد على هذه األرض أوالًاالبنمن يقدر على أنْ يرغم "
راجع ) ٣١١ ص ٥املقالة الالهوتية الرابعة (" على أنْ يعلَّق على الصليب ثانياً

 ترمجة - منشورات املكتبة البولسية - ٣١- ٢٧اخلطب الالهوتية : الترمجة اللبنانية
  .١١٢األب يوحنا الفاخوري ص 

 وحسب تعليم اآلباء أباد الرب املوت والفساد بقدرته، ولذلك يكتب :ثانياً  
  :القديس غريغوريوس عن اخلطية واملوت واللعنة وكل فساد الطبع اإلنساين

إذا تأملنا صفات الكلمة وجدنا أنه يف حد ذاته ليس مطيعاً وال عاصياً، ألن "
والطاعة تليق مبن هلم . هاتان الصفتان تنسب للعبيد ومن هم دون العبيد

عبيد صاروا صاحلني، وإنْ أطاع ال. طبع أفضل، والعصيان ملَن له طبع دنئ
أما يف شأن الذي أخذ صورة العبد، فهو .  العقاباستحقواوإنْ عصوا 

 العبيد واىل نفس العبودية، فيأخذ حقاً هذه اخوتهيتنازل إىل مستوى 
الصورة الغريبة على طبعه لكي يأخذ كل ما خيصين أنا، وحىت حيملين يف 
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النار الشمع أو الشمس ذاته لكي يذيب فيه كل ما يفَّ من شر كما تذيب 
"  بطبيعتناامتزجتضباب األرض، كل هذا مت لكي أشترك يف طبيعته اليت 

  .)١١٢ املرجع العريب السابق ص - ٣١١ ص ٦املقالة الالهوتية الرابعة (
لقد جاء الرب حبريته، ومات بإرادته احلرة، وقام بإرادته احلرة وأذاب شر 

 وصلبه وقيامته وحولنا إىل طبيعته البارة املقدسة اإلنسان أي الطبيعة اإلنسانية بقداسته
  . فيهالكاملة

إنَّ الثمن الذي دِفع إذن ليس مثناً قانونياً، دِفع إليفاء العدل اإلهلي حقاً أضاعته   
اخلطية، بل الثمن هو آالم احملبة اليت تكبدها ابن اهللا املتجسد عندما أخلى ذاته صائراً يف 

بل أن يذوق املوت ألجلنا لكي يبيده ويهبنا احلياة، بل يهبنا جمده وعندما ق. شبه العبد
وأنا قد أعطيتهم اد الذي أعطيتين ليكونوا واحد كما أننا "الذي أعطاه إياه اآلب 

  .)٢٢ : ١٧يو (" حنن واحد
وهلذا قَِبل اآلب الذبيحة، ذبيحة احلب . الثمن دِفع لإلنسان حباً يف اإلنسان  

، هذا هو "العدل اإلهلي"هذا هو . قة، وأعاد أبنائه الضالني يف أحضانهالذي أحب اخللي
للحب " دين اإلنسان"الرب املتجسد والقائم من املوت " سدد"، وهكذا "الثمن"

  .اإلهلي



 ٥١٣

  اجلزء الثاين
  
  التربير

  يف رسالة رومية
  

  مقدمة تارخيية
لقارئ، قبل أن نشرح نصوص رسالة رومية اخلاصة بالتربير جيب أن حنذر ا  

 آخر العبارات إىل(ليس ألن ما يذكره غري اُألرثوذكس هو تعليم شرير ومنحرف 
، وإمنا ألن ما يذكره غري اُألرثوذكس هو جزء من نسيج كامل متوافق )السائدة

األجزاء ال ميكن فصله وزرعه يف نسيج اُألرثوذكسية بسبب واحد كما سنرى هو أن 
 - اإلميان، واألسرار الثالثة الكربى املعمودية دعامة اخلالص يف اُألرثوذكسية هي يف

 إىل املسيح، وأسرار االنضمام أسرار باسم اإلفخارستيا، واليت تعرف -املريون 
  .جسد املسيح الواحد  إىل الكنيسةاالنضمام

  :مدرستان للتفسري
فيما خيص شرحنا ملوضوع التربير يف رسالة رومية، جند أمامنا مدرستني   
  :للتفسري

  .استثناء هي مدرسة آباء الكنيسة الشرقية مجيعاً دون :درسة األوىلامل  
، وتسري يف تقدم دائم يف أوغسطينوس وهي اليت تبدأ بالقديس :املدرسة الثانية  

  .العصر الوسيط حىت تصل إىل كماهلا على يد مارتن لوثر، مث يوحنا كالفن
ث، وحمبته املُعلَنة يف  ترى التربير كعطية صالح وجود الثالو:املدرسة األوىل  

  . والروح القدسواالبناآلب 
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 تبدأ مبشكلة العدل واجلزاء القانوين، وترى يف التربير إيفاء :املدرسة الثانية  
العدل اإلهلي حقه، ودفع ديون اخلطية، ولذلك كان التربير مبثابة سٍد حلاجٍة أساسيٍة يف 

  .جوهر اهللا نفسه، وهي رفع الغضب وعقوبة املوت
 تبدأ باحملبة اإلهلية وصالح اهللا ورمحته، ولذلك ترى يف :درسة األوىلامل  

  .الصليب إعالن عن هذه احملبة والرمحة، وهو إعالن حمبة الثالوث غري املنقسم
 تبدأ بالقانون الوضعي وختلط بني العدل األرضي والعدل :املدرسة الثانية  

، وذلك من أجل إثارة "ع الثمنغفرانٌ مدفو"اإلهلي، وترى أنَّ الغفران ااين هو 
  .)١(الذنب وحل مشكلة العدل مبعناه القانوين

لكن كما مر بنا، ليست .. ويطول بنا احلديث حول املقارنة بني املدرستني   
.. أو أصلها اللغوي يف العربانية " الرب"املشكلة األساسية هي مشكلة تفسري هذه الكلمة 

اليت تستخدم يف الشرح هي معطيات حضارية  dataولكن املشكلة هي أنَّ املعطيات 
تعرب عن رؤية حضارية أُوروبية، رؤية اإلمرباطورية الرومانية املقدسة اليت تريد أنْ حتكم 

.. باسم اإلجنيل، وأنْ حتول رسالة اإلجنيل إىل شريعة وضعية حتكم شعوب أوروبا 
ك سقط الالهوت ولذل.. ولقد فشلت التجربة األوروبية واارت بعد عصر اإلصالح 

األورويب كله يف األزمة اليت يعربها اآلن بدراسات جيدة تنقل الفكر األورويب من 
، وإىل التفسري احلضاري لإلجنيل إىل تفسري مسيحي يعود إىل أصول الفكر املسيحي

  .اآلباء بشكل خاص

  : عليهااعتمدناالطبعات الدولية اليت 
ة، إحدامها اخلاصة باآلباء الشرقيني قلنا أنَّ هناك مدرستني لشرح رسالة رومي  

، ويعترب مارتن لوثر ويوحنا أوغسطينوسعموماً، واُألخرى هي اليت تبدأ بالقديس 
                                                           

وحرصاً على احلقيقة التارخيية جيب أن نذكر بكل وضوح أنه بينما ترى الكنائس اإلجنيلية أن دفع الثمن لآلب ) 1(
من األقباط األرثوذكس عكس ذلك فينكرون جمانية اإلكلريوس أعطى جمانية النعمة والغفران لآلب، يرى بعض 

لنعمة وجمانية الغفران إنكارا قاطعاً، وهي نقطة خالٍف ال تستحق الدراسة ألن خطئها ظاهر وسبق لنا الرد عليها ا
هذا جيعل تعليم هذه الكنائس أقرب إىل اآلباء من تعليم هؤالء البعض من األقباط األرثوذكس . يف الفصول السابقة

  .املشار إليهم
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 عليها يف إثبات اعتمدنا هلا، وهنا نضع أمام القارئ الطبعات الدولية اليت امتداداًكالفن 
نفسه مدى صدق ما ينسب إىل أٍي من هؤالء الشراح من فكر حىت يستطيع أنْ يتبني ب

نقدم إالَّ تعليم اآلباء الذي  النتائج اليت توصلنا إليها، وأيضاً نثبت ونؤكد على أننا ال
  .يتفق والليتورجية الكنسية، واملُستخدمة بالكنيسة القبطية على وجه اخلصوص

  نصوص اآلباء: أوالً
لد  اHomilia ad Romans Inchoata لعظات يوحنا ذهيب الفم النص اليوناين  

  . إىل آخره٣٩١ عامود Migne من جمموعة األب ٦٠
  : لشرح رسالة رومية للقديس أُغسطينوسالنص الالتيين  

Epistulae ad Romans Inchoata  شرح خمتارات رسالة روميةExposition لدمن ٣٥ ا 
  .٢٠٨٧ ابتداء من عامود Migneجمموعة األب 

  :غسطينوسأو لشرح رسالة رومية للقديس النص الالتيين  
Expositio Quarundam Propositionum ex Epistula ad Romans  

  .٢٠٦٣ ابتداء من العامود Migne من جمموعة األب ٣٥شرح رسالة رومية الد 
 يف جمموعة آباء ما بعد نيقية، وقد أشرنا اليها أكثر من الترمجات اإلجنليزية  

  : نشرت باسمCD واحدة ةطوانأسغريها ألا متوفرة اآلن يف شكل جملدات وعلى 
The Sage Digital Library Volumes 1-4. 

ونظراً لعدم وجود شرح كامل لرسالة رومية للقديس كريلس اإلسكندري،   
فقد أخذنا كل الفقرات اخلاصة باملوضوع من املقتطفات اليت نشرت يف سلسلة اآلباء 

وال شك أنَّ عدم وجود تفسري . ٤٠٩٠بتداًء من عامود ا جملد Migneاليونانيني لألب 
  .كامل للقديس كريلس يعترب نقصاً كبرياً، يعوضه عظات القديس يوحنا ذهيب الفم

  تفسري رسالة رومية يف املصادر الغربية الربوتستانتية والكاثوليكية: ثانياً
 حماضرات مارتن لوثر على رسالة رومية كما صدرت يف الطبعة الدولية :أوالً  

 الرمسية اليت صدرت من اإلجنليزية وهي الترمجة Luther’s Worksلة  من سلس٢٥جملد 
 Concordiaالكنيسة اللوثرية يف الواليات املتحدة األمريكية من دار النشر اللوثرية 
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Publishing House حتقيق الناشر ١٩٧٢ عام Hilten C. Oswald.  
 ٣٣ الد رقم Joseph Fitzmyer تفسري رسالة رومية لألب الكاثوليكي :ثانياً  

  .١٩٩٢ الطبعة الدولية اليت نشرت عام The Anchor Bibleمن سلسلة 

  تقسيم
هذا، وسوف نقوم بعرض الشروح املختلفة من خالل نصوص اآلباء الىت   

أشرنا إليها قبالً يف نقاط ثالث، حيث نعرض أوالً ملعىن التربير وتطوره يف مدرسة 
مث ثانياً نعرض لفكر . ، وانتهاًء بكالفنأوغسطينوسالتفسري الغربية وذلك بدأً بالقديس 

املدرسة الشرقية من خالل شروح القديس يوحنا ذهيب الفم، ومالحظات لبعض اآلباء 
  .اآلخرين، ومن مث ثالثاً نعرض خلالصة التعليم اُألرثوذكسي
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  أوالً
  

  "التربير"
  وفقاً ملدرسة التفسري الغربية

  

 يف الغرب قبل وبعد حركة أوغسطينوسلقديس األمهية الالهوتية والتارخيية ل
  اإلصالح
ال يوجد كاتب أو الهويت ترك بصماته الواضحة جداً على الالهوت الغريب   

 يقول إنه أول من وضع نظرية عن الفداء،حىت أنسلم نفسه . أوغسطينوسبرمته مثل 
  .)١(شرح اإلميان حسب أُرثوذكسية القديس أوغسطينوس 

 على دراسة الهوت النعمة، وترك موضوع انكب قد واملالحظ أنَّ الغرب  
التربير متاماً حىت جاء لوثر فأطلق العنان لكل ما ميكن أنْ يقال أو يكتب عن هذا 

  .املوضوع
ولعل القارئ قد الحظ أننا أشرنا إىل شرحني لرسالة رومية للقديس   

د م، وهو شرح مقتطفات، مث عا٣٩٤ عام أوغسطينوساألول نشره : أوغسطينوس
م ٣٩٧إنَّ الشرح اجلديد الذي صدر عام : بعد ذلك وقال يف مقدمة الشرح الكامل

هو الشرح األوىف واألصح والسبب يف ذلك إنه تراجع متاماً عن كل ما قاله حول 
 وهي بدعة Messilianأو " املصلني"موضوع حرية اإلرادة خوفاً من الوقوع يف بدعة 

 كل استخدامألوساط الرهبانية، ومل تتورع عن ظهرت أوالً يف العراق، مث امتدت يف ا
 من كتابات اآلباء مثل العظات الروحية للقديس مكاريوس الكبري، استخدامهما ميكن 

                                                           
)١( Monologion, ed by Schmitt, p I.8.9  
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وغريها لتأكيد عدم فاعلية األسرار مثل املعمودية، وإنَّ الفاعلية األكرب هل للصالة 
وهكذا غير القديس . ولعمل الروح القدس املباشر يف النفس من خالل الصالة والنسك

كما غير متاماً رأيه اخلاص حبرية اإلرادة، .  رأيه لكي ال يتهم بذات البدعةأوغسطينوس
  .وهو موضوع هام ولكنه ال خيصنا هنا

   عن الرب أو العدل؟أوغسطينوس ماذا يقول - ١
  :أوالً  

 العدل اإلهلي أو الرب اإلهلي ليس هو عدل اهللا اخلاص جبوهره اإلهلي، إمنا"
املقطع األساسي هو مقالة الروح واحلرف فصل (" هو عدل اهللا الذي يربر اخلطاة

  .)١٨فقرة : ١١
  :ثانياً  

كان تربير اهللا خفياً غري ظاهر يف العهد القدمي، ولكنه أُعِلن يف العهد "
اجلديد يف يسوع املسيح، وهو الرب الذي يعطيه اهللا يف يسوع املسيح 

  ".لكي جيعل اخلاطئ باراً
  .)الكتاب الثالث عشر(د شرح هذا بكفاية يف كتاب الثالوث وق  
 يف دراسته املفصلة عن عقيدة الفداء J. Riviereوكما الحظ األب الكاثوليكي   

 وإنه حىت اية حياة إنَّ بر اهللا هو املسيح نفسه، أوغسطينوسعند القديس 
وعمل  - حشخص املسي مل يكن الالهوت الغريب قد قسم، وفصل بني أوغسطينوس

  .The Person of Christ and the Work of Christ )١( املسيح
 -  أي عدم الفصل بني شخص املسيح وعمل املسيح - ولذلك السبب :ثالثاً  

  : املشهورةأوغسطينوستأيت عبارة 
 -  ٩ فقرة - ١٥٢عظة (" إنَّ تربير اخلطاة هو إعالن إهلي عن حمبته للبشر"

  .)١ فقرة ١٦٣عظة 
 التربير يف موت املسيح على الصليب أوغسطينوسمل حيصر القديس  :رابعاً  

                                                           
)١( Le Dogme de la Redemption Chez St. Augustin, 3rd ed. Paris 1933, pp37tt.  
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  :فقط، إذ قال يف وضوح كامل
إنَّ الروح القدس يربر اخلطاة؛ ألنه هو الذي يقود الذين آمنوا للتشبه "

  .)٢ : ٩٨رسالة (" باملسيح
وهو هنا مثل كل آباء الكنيسة الشرقية يؤكد أن امليالد اجلديد هو عمل 

 واالبن، وهو عمل اآلب )املرجع السابق( النفس اليت تؤمن باملسيح الروح القدس يف
  .والروح القدس

  أوغسطينوس احملبة اإلهلية والتربير يف الهوت القديس - ٢
 باعتباررغم أمهية املوضوع " احملبة اإلهلية"مل نعثر على دراسة عربية جيدة عن   

، ولذلك السبب نفسه أي "ةاهللا حمب"أنَّ املسيحية تقول على لسان القديس يوحنا 
غياب هذا املوضوع ثار جدل الهويت يف الغرب يف القرن السادس عشر، مث عندنا عن 
موضوع العدل اإلهلي، وكأن العدل اإلهلي ال يعرف احملبة وال توجد بينه وبني احملبة أي 

  .عالقة
 الروح القدس األزيل قبل اسم هو أول من ملح أن أوغسطينوسكان القديس   

، ولذلك يقول يف الكتاب اخلامس والفصل اخلامس عشر من "العطية"ق العامل هو خل
  :كتاب الثالوث

يدعى الروح القدس العطية بسبب احلقيقة أنَّ اهللا كان يدبر أنْ يعطيه "
وإذا قيل إنَّ الروح منذ األزل هو العطية، فهذا ال . قبل أنْ يعطَى فعالً

. ه، وإمنا ألن الزمان خيضع لألزليةجيب أنْ يؤخذ كدليل على عدم أزليت
  "وما يعطى يف الزمان ليس جديداً وال دخيالً على جوهر اهللا

 التراث الغريب الالهويت الذي دونه القديس أوغسطينوسوقد استخدم   
الكتاب الثاين (هيالريون أُسقف بواتييه، واقتبس شرح أمساء األقانيم من كتاب الثالوث 

  : ما يليأوغسطينوس حيث يذكر القديس )٥١ عامود ١٠لالتني جملد والفصل األول اآلباء ا
، وعملها هو االبناألبدية هي يف اآلب، وصورا هي يف الصورة، أي "

 الترمجة ١٠ فصل ٦ الكتاب -كتاب الثالوث (" يف العطية أي الروح القدس
  .)٢١٢ اجلامعة الكاثوليكية ص - اإلجنليزية
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 حقيقة كيان أُقنوم الروح القدس أوغسطينوسح ومن هذا التقليد اآلبائي شر  
ويذكر هذا يف الكتاب اخلامس عشر من كتاب الثالوث .  أُقنوم احملبة اإلهليةباعتباره

  :والفصل السابع عشر وما بعده
واحملبة هي جوهر اهللا  .. )١٦ : ٤ يوحنا ١(اهللا حمبة .. حسب األسفار "

يا : دقة عبارة يوحنا الرسولويدعى الروح القدس احملبة إذا فحصنا ب.. 
ومن : وأضاف بعد ذلك. أحبائي ِلنحب كل ِمنا اآلخر؛ ألن اهللا حمبة

حيب فقد وِلد من اهللا ويعرف اهللا، ومن ال حيب مل يعرف اهللا؛ ألن اهللا 
الرسول نفس العبارة السابقة اهللا حمبة، ) يكرر(وبعد ذلك يعيد . حمبة

حسب األصل الالتيين للقديس (هللا ومن يثبت يف احملبة يثبت يف ا
ذا نعرف : ، وبعد ذلك أضاف الرسول)Abides من ميكث أوغسطينوس

وعندما يعطينا اهللا . أننا نثبت فيه، وإنه هو فينا ألنه أعطانا من روحه
، فإن قلب اإلهليةالروح القدس الذي ينبثق من عند اآلب نار احملبة 

ولذلك يقول .. و اهللا وحنو قريبه  من حناإلهليةاإلنسان يشتعل باحملبة 
 يف قلوبنا بالروح القدس الذي أُعطي انسكبتإنَّ حمبة اهللا قد : الرسول

  .)٤٩٦-٤٩١املرجع السابق صفحات (" )٥ : ٥رو (لنا 
 مؤكداً أن اإلميان بدون حمبة هو بال قيمة لدى اهللا أوغسطينوسهكذا يكتب   

  . إىل هذه النقطة بالذات وقد سبق وأشرنا)٣١ فصل ١٥الثالوث كتاب (
   موت املسيح على الصليب والعدل اإلهلي- ٣

 لنفس األسئلة اليت أثارها لوثر وغريه منذ القرن أوغسطينوستعرض القديس   
وأجاب على كل هذه األسئلة يف الكتاب الثالث .. السادس عشر وال تزال تثار عندنا 

  : من الفصل العاشرابتداًءعشر من كتاب الثالوث 
هل ال توجد طريقة أُخرى لدى اهللا لكي حيرر : لذين يسألونوا"

 الوحيد الذي هو اهللا ابنهاإلنسانية من شقاء املوت إالَّ أنْ يرسل 
واألبدي مع اآلب، لكي يتجسد ويلبس نفساً إنسانيةً وجسداً، ويصبح 
مائتاً ويتأمل باملوت؟ ال يكفي أنْ نفند رأي هؤالء، بل جيب أنْ نؤكد أنَّ 
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 ودبرها لكي خيلصنا بواسطة الوسيط اختارهاي طريقة اهللا اليت هذه ه
 بني اهللا والبشر اإلنسان يسوع املسيح؛ ألن هذا التدبري صاحلٌ والئق
بالكرامة اإلهلية، وميكن أنْ نوضح أنَّ الطرق اُألخرى كانت ممكنة لدى 
اهللا ومل يكن اهللا غري قادر على أنْ خيتارها؛ ألن كل األشياء خاضعة متاماً 
  .لقوته، ولكن ما فعله معنا هو أكثر لياقة لكي خيلصنا ويشفينا من شقائنا

رجاء البشر وحيرر حقاً مل يوجد ما هو ضروري ومناسب جداً لكي يرفع 
عقول املائتني الذين يعرفون سقوطهم من املوت نفسه والذين بال رجاء 
يف اخللود، إالَّ بأنْ يعلن اهللا كيف يقدرنا حنن البشر، وكم هو فائق حمبته 

وال يوجد ما هو معلَن وجميد يفوق ما أعلنه اهللا كربهان على حمبته . لنا
 يتغري صالحه، والذي ظل كما هو منذ  اهللا الذي الابنسوى ما أعلنه 

وما هو من طبعنا ) من طبعه(األزل، ولكنه عندما جتسد أخذ ما ليس له 
) الناسوت(حنن البشر وألجلنا دون أن يفقد ماله منذ األزل، بل جعله 

وسيلةً يؤسس ا شركته مع طبيعتنا، وأنْ حيمل شرورنا دون أنْ يصبح 
حد من الناس يعطي لنا حنن الذين وبصالٍح ال يستحقه أ. هو شريراً

ألن ما نصفه باستحقاقنا .. نؤمن به عطاياه لكي يعلن لنا كم حيبنا اهللا 
  .)١٠فصل  : ١٣الثالوث كتاب (" هو عطاياه هو

هذا النص هام جداً؛ ألنه يعلن صالح اهللا وتدبريه، وهو التعليم اجلامع   
  : يف نفس الفصلوغسطينوسأوبعد ذلك يكتب . للكنيسة اجلامعة شرقاً وغرباً

 سِكبت حمبة اهللا يف قلوبنا )٦ : ٥غال (ولكي يعمل اإلميان باحملبة "
؛ ألنه أُعطى يف الزمان الذي )٥ : ٥رو (بالروح القدس الذي أُعطي لنا 

متجد فيه يسوع بقيامته، ألنه يف هذا الزمان وعد بأن يرسل الروح 
 اليت ا ننال استحقاقاتناهبه، وهي وأعطانا موا.. القدس، وأرسله فعالً 

  .)١(" اخلري األعظم وهو اخللود املبارك

                                                           
 كمكافأة، االستحقاق اليت نناهلا من اهللا، سقط متاماً تعريف االستحقاقاتإذا كانت مواهب الروح القدس هي ) ١(

  .أو شئ نناله على أعمال صاحلة، بل هو إنعام إهلي
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  .وهكذا أيضاً يظل هذا هو نفس صوت تعليم آباء الكنيسة اجلامعة  
 إىل إجابات عن أسئلٍة طُِرحت يف زمانه وال تزال تطرح، أوغسطينوسويصل   

. ل وقضاء يف هذه الدنياوسوف تبقى دائماً يف فكر البشر طاملا أنه يوجد قانون وعد
، وبني ما تطور بعد ذلك يف أوغسطينوسولكن جيب أنْ منيز على الفور بني شرح 

وهنا جيب أنْ يقرأ القارئ هذا النص بدقٍة وبطٍء؛ ألن املدخل األصلي . العصر الوسيط
  .هو حمبة وصالح اهللا، ولكنه بعد ذلك يضع هذا الصالح يف مواجهة أسئلٍة هامة

ألنه وحنن بعد خطاة مات : بني لنا حمبته كما يقول الرسولولكن اهللا "
املسيح ألجلنا، فباألوىل كثرياً وحنن متربرون اآلن بدمه خنلص به من 

ويكمل الرسول ألنه وإنْ كنا وحنن أعداء قد صوحلنا مع اهللا . الغضب
  .)١٠-٨ : ٥رو (" ، فباألوىل كثرياً وحنن مصاحلون خنلص حبياتهابنهمبوت 
 هؤالء الذين وِصفوا بأم خطاة، وهم الذين وِصفوا بعد ذلك بأم من هم

أعداء اهللا؟ هم أولئك الذين تربروا بدم يسوع املسيح، وهم أنفسهم الذين 
 اهللا، وهم أيضاً الذين قال عنهم الرسول إم أوالً ابنصوِلحوا مبوت 

 خِلصوا ، وبعد ذلك قال إم)يسوع املسيح(خِلصوا من الغضب بواسطته 
هكذا قبل هذه النعمة مل نكن جمرد خطاة من نوع معٍني، بل كنا . حبياته

  .خطاة، وبشكٍل خاص أعداء اهللا
وقبل ذلك أشار إلينا نفس الرسول يف أكثر من موضع يف رسالته بأننا 

 خمتلفني، األول هني، امسنيحنن خطاة وأعداء اهللا، واستخدم يف ذلك 
إذ كنا بعد ضعفاء مات املسيح يف : العندما ق) حاد(والثاين ثقيل 

) االسم اهلني( وهكذا الضعفاء )٦ : ٥رو (" الوقت املعني ألجل الفجار
فالضعف يبدو شيئاً ).  الثقيلاالسم(هم أنفسهم الذين دعوا الفجار 

ولو كان الضعف وحده هو . هيناً، ولكن أحياناً يتحول إىل فجور
" يشوع" وهو يدعى يف العربانية املشكلة فإننا مل نكن حباجة إىل طبيب

 وهي كلمة مل تكن Salvator ويف لغتنا الالتينية Soterويف اليونانية خملص 
  .)١٠املرجع السابق فصل (. "معروفة يف الالتينية من قبل
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  أوغسطينوس األسئلة الالهوتية اليت أجاب عليها القديس - ٤
  :أوغسطينوسيقول 

ما هي القوة اليت يف هذا الدم اليت : سألما معىن أننا تربرنا بدمه؟ وأنا أ"
  تربر املؤمنني؟

؟ رمبا عندما كان اهللا اآلب ابنهما معىن أننا صوحلنا مبوت   
أو هل .  عناappeased ألجلنا فرضى ابنهغاضباً علينا، ورأى موت 

ولكن هل كان اآلب .  لدرجة أنه قَِبلَ أنْ ميوت ألجلناابنهرضى عنا 
 ألجلنا ما كان قد رضى عنا؟ وما ابنهنه لوال موت غاضباً علينا لدرجة أ

ماذا نقول "هو معىن كلمات رسول اُألمم الذي يقول يف موضع آخر 
 He ابنه؛ ألنه مل ميسك )ضدنا( إذا كان اهللا معنا، فمن علينا )١(عن هذه 

has not spared his own son بل بذله ألجلنا مجيعاً، كيف ال يعطينا ،
  )".٣٢-٣١ : ٨رو  (أيضاً معه كل شيء

 األسئلة ذاا اليت حتير عقول القراء أوغسطينوسهكذا سأل القديس   
ولكن قبل أنْ جنيب على هذه األسئلة من كتاب الثالوث نفسه يلزمنا أنْ . املعاصرين

الذي مل "نصحح الترمجة العربية البريوتية اليت صدرت لتخدم فكر اإلرساليات اإلجنيلية 
 فهل اآلب بال شفقة؟ وهذا رأي فظيع ألن اآلب الذي بال )٣٢ : ٨رو (" ابنه على يشفق

فكيف حيب اهللا العامل وال يشفق .  معلناً حمبته للعاملابنهشفقة هو نفسه الذي أرسل 
واملشكلة هنا يف الكلمة العربية اليت ال وجود هلا يف األصل اليوناين باملرة، . ابنهعلى 

ماذا يقول النص . ب أنْ نراجع الترمجة القبطية القدميةوقبل مراجعة األصل اليوناين، جي
  )٢( ؟القبطي

                                                           
 الالتينية لرسالة رومية إال انه كان دقيقاً يف أكثر أوغسطينوسلصحيح لترمجة القديس على الرغم من النقد ا) ١(

وهنا بشكل خاص جيب تصحيح الترمجة العربية البريوتية ألن الرسول بعد أن حتدث عن شرح جمد . النصوص
  ؟ سأل السؤال اهلام فماذا نقول عن هذه أي العطايا السابقةاالبناملؤمنني برب وجمد وصورة 

  :اعتمدنا على الطبعة اليت صدرت عن جامعة اوكسفورد) ٢(
The Coptic Version of the New Testament 1905. Ed by G. Herner..  

 - حىن -شفق : تعين" aco[: " كلمة٥٤وبالرجوع إىل قاموس اللغة القبطية للمرحوم أقالديوس لبيب صـ 
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"V/ etempef]aco epefs/ri mmin mmof"   
  يف املرجع املشار إليه يف اهلامش.٥٦ص 

"He who spared not his own Son."  
   يف نفس املرجع٥٧الترمجة اإلجنليزية ص 

 εφεισατο )١(عل اليوناينوكان العالمة أورجيينوس هو أول من ملح أنَّ الف  
 ابنكمل متسك  ")١٦، ١٢ : ٢٢تك (هو نفسه الفعل الوارد يف الترمجة السبعينية يف 

وقد سجل األب مىت املسكني نفس املالحظة يف شرحه للرسالة إىل رومية ". وحيدك
 أبقى األب مىت على الكلمتني -  حىت ال يتعب فكر القارئ - ، ولكن )٤١٢ص (
هو واجب وضروري جداً يف ) يشفق(مع أن حذف الكلمة .. اً مع)  ميسك-يشفق (

ومل .  نفسهأوغسطينوسضوء الترمجة القبطية القدمية، ويف ضوء شرح اآلباء مبا فيهم 
يكن العالمة أورجيينوس وحده هو الذي شرح هذا الفعل اهلام، بل سبقه يف ذلك 

 إىل موت املسيح Typeالقديس إيريناوس عندما أشار إىل أنَّ ذبح اسحق كان رمزاً 
وهكذا جيب أنْ نرى يف املقارنة بني ذبح . )٤ : ٥ : ٤راجع ضد اهلرطقات (على الصليب 

 الوحيد رمزاً محله إلينا الرسول بولس واستمر يف التقليد ابنه وتقدمي إبراهيم اسحق
اآلبائي مؤكداً جود وصالح اهللا، وليس غضبه ونقمته؛ ألنه من الصعب علينا أنْ 

 بعدم شفقة وبنقمٍة وغضٍب، ليس فقط ألن سفر التكوين ابنه أنَّ إبراهيم قدم نتصور
بذايت أقسمت : "مل يذكر هذه املشاعر السيئة والشريرة، بل ألن اهللا نفسه قال إلبراهيم

 وحيدك أُباركك ابنكيقول الرب إين من أجل أنك فعلت هذا األمر، ومل متسك 
  .)١٧-١٦ : ٢٢تك (اخل .. مباركةً 

اآلن : "هكذا وصف سفر التكوين، أو باحلري قال الروح القدس عن إبراهيم  

                                                                                                                                              
ن الترمجة العربية اجلديدة، واليت أصدرا دار الكتاب املقدس ومن اجلدير بالذكر أ.اقتصد - وفر - االلتفاتأحسن 

اآلن عرفت أنك ختاف اهللا، فما خبلت  "١٢ : ٢٢م قد ترمجت نص تك١٩٩٣ الطبعة األوىل -يف الشرق األوسط 
 بل أسلمه إىل املوت من أجلنابابنهاهللا الذي ما خبل  "٣٢ : ٨وترمجت نص رومية ".  وحيدكبابنكعلى ،."  
تصدر طبعة الكنيسة القبطية اُألرثوذكسية من دار نشر أُرثوذكسية؟ اهللا يرحم الكنيسة اليت ال متلك نصها ميت 
  . بلغتهااإلهلي

  .Migne من جمموعة ٢٠٨ عامود ١٢ على سفر التكوين جملد ٨راجع العظة ) ١(
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، وبذلك حذف )١٢ : ٢٢تك ("  وحيدك عينابنكعلمت أنك خائف اهللا، فلم متسك 
 ابنهالسفر متاماً كل ما قيل عن هذا يف العصر الوسيط عن عدم شفقة اآلب على 

شراح العصر الوسيط، بني  وئيآلبااالتسليم وحىت يظهر لنا بعد الشقة بني . الوحيد
 لكل من القديس يوحنا فم الذهب ٣٢ : ٨نضع حتت نظر القارئ شرح نص رو 

  :كنموذج لشرح اآلباء، ويوحنا كالفن كنموذج لشرح العصر الوسيط
  ٣٢ : ٨ شرح القديس يوحنا ذهيب الفم لنص رو - أ

فء ألا مفعمة بد) الرسول(ما أشد وقع الكلمات اليت يستخدمها "
 ابنهمل يمسك (كيف ميكن أنْ يهملنا حنن الذين ألجلنا ). اهللا(يعلن حمبته 

 ال نستحق؛ ألننا جمدفني وأعداء نحنن الذي) الوحيد، بل بذله ألجلنا
ماذا يقصد ). كيف ال يهبنا معه جماناً كل األشياء. (وغري مكترثني

له فقط، بل  الوحيد، ومل يبذابنهإذا كان قد بذل : ؟ هو ما يلي)الرسول(
إذا كان قد وهبنا ) املواعيد(بذله للموت، فكيف نشك بعد ذلك يف 

 القطيع من املاشية إذا كنت متلك امتالكالسيد نفسه؟ كيف تشك يف 
السيد والرب نفسه؟ ألن الذي أعطى األشياء العظمى ألعدائه، كيف ال 

لترمجة  من ا١١ جملد ٤٥٤ ص ٨ على رو ١٥عظة (" يهب ما هو أقل ألصدقائه
  .)اإلجنليزية

وهنا نرى كيف . بعد ذلك يف شرح يوحنا كالفن لنفس النص" النقلة"وتظهر   
ألن فكرة الثمن هي جزء هام من ) الثمن الغايل الذي دفعه اآلب (عبارةدخلت 

" الثمن"بينما ال يذكر سفر التكوين وال رسالة رومية كلمة .الهوت العصر الوسيط،
  ..باملرة 
   شرح كالفن- ب

من الضروري لنا كضرورة قصوى أنْ نتمسك ).  الوحيدابنهمل ميسك ("
مثن باحملبة األبوية هللا، لكي منجدها دون خوف، ولذلك يذكر الرسول 

هذا برهان باهر والمع جداً .  لكي يؤكد لنا إحسان اهللا معنامصاحلتنا
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. نا من أجل خالصابنهيؤكد لنا ثبات حمبة اآلب الذي مل يتردد يف أنْ يقدم 
وهكذا يصوغ بولس برهانه على حمبة اهللا من األعظم لكي يصل إىل األقل؛ 

، ولذلك لن يترك أي شيء ابنهألن اهللا مل يكن عنده أعز وأغلى ويفوق 
  .)١(" يراه نافعاً لنا

ومع ذلك .. والفرق بني ذهيب الفم ويوحنا كالفن واضح ال حيتاج إىل مقارنة   
 من األقباط اصرينعكتاب املبكثري مما يقوله بعض الجيب أنْ نقول إنَّ كالفن أفضل 

 اآلب يف صورة ون املصلوب بإرادة اآلب، ويصورالبنهالذين ينكرون حمبة اآلب 
 أو يشويه على الصليب بنار الروح القدس، ابنه السادي الذي يشعل النار يف االنتقام

  .وعندما ترتفع رائحة الشواء يهدأ غضب اآلب
 يتفقون مع يوحنا كالفن الذي يقول يف نفس كتابولكن بعض هؤالء ال  

  :شرح رسالة رومية
  .)١١٠املرجع السابق ص (" اهللا يكره اخلطية، ويكرهنا حنن أيضاً؛ ألننا خطاة"

ولكن . واجلزء األول من العبارة سهلٌ، وجنده عند اآلباء، فاهللا يكره اخلطية  
يت جاءت مع العصر الوسيط ال" النقلة"اجلزء الثاين من العبارة هو جزء هام من 

هذا هو اجلديد يف الفكر .. ودخلت الهوت عصر اإلصالح أي إنَّ اهللا يكره اخلطاة 
 أب العصر أوغسطينوساملسيحي الغريب، وهو أمر ال جنده بنفس الصورة عند القديس 

 وهو مبدأ غري مسيحي -وهكذا صارت كراهية اخلطاة . الوسيط ومعلم لوثر وكالفن
  . الفكر الغريب مساتإحدى -
   ملوت املسيحأوغسطينوس عودة إىل شرح القديس - ٥

 على األسئلة السابقة، ويشرح موت املسيح على هذا أوغسطينوسجييب   
  :النحو

 الوحيد ابنهإذا مل يكن قد مت إرضاء اآلب، فهل كان سيبذل "  

                                                           
 )١(Calvin’s Commentaries, The Epistles of Paul the Apostle to the Romans. 1972 p:183 

- 184.  
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 االبنوال ميسكه؟ أال يبدو هذا الشرح متعارضاً مع ما ذكرناه؟ ألن 
لنا وتصاحل اآلب معنا مبوته، ولكن يف هذا العمل أحبنا اآلب مات ألج

ولكنين أرى أنَّ اآلب .  وألجلنا بذله للموتابنهأوالً، ولذلك مل ميسك 
 ألجلنا، بل قبل خلق العامل كما يشهد الرسول ابنهأحبنا أيضاً قبل موت 

 )٤ : ١أفسس (العامل ) خلق( فيه قبل تأسيس اختارناألنه "نفسه بقوله 
 مل يبذَل ألجلنا ضد إرادته عندما بذله اآلب، ألنه مكتوب االبنكما إنَّ 

هكذا يعمل ) ٢٠ : ٢غل " (الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلي"عنه 
 والروح القدس معاً يف كل اُألمور بالتساوي وبالتوافق واالبناآلب 

Harmoniously ابنه رغم أننا تربرنا بدم املسيح، وتصاحلنا مع اهللا مبوت "
  .)٣٩١ -  ٣٩٠ ص ١١املرجع السابق فصل (

 الثالوث الواحد إىل أوغسطينوسوهكذا نرى أنه حىت هذه املرحلة مل يقسم   
 احملبة أزليةإلٍه غاضٍب وإلٍه يسترضي، إلٍه ينتقم وإلٍه يقدم الترضية، بل ظل يف دائرة 

ف متاماً عن فكر ، وبالطبع فإن هذا كله خيتل)صفة جوهر الثالوث الواحد غري املنقسم(
  .الشيع الربوتستانتية اليت ال تم بأزلية احملبة اإلهلية اليت دبرت خالص اإلنسان

وبعد أنْ يشرح اخلطية األصلية يف الفصل الثاين عشر يف الكتاب الثالث عشر من   
  : خبصوص سيادة الشيطان على اجلنس البشري إنهأوغسطينوسكتاب الثالوث يؤكد 

إنَّ اهللا أمر ذه السيادة، بل مسح ا ألنه عندما ختلى ال جيب أنْ نفهم "
  .)٣٩٢ ص ١٢املرجع السابق (" عن اخلطاة، دخلهم خالق اخلطية

 باملبدأ الرسويل الذي نراه يف عبارة القداس أوغسطينوسومع هذا يتمسك   
  :أي إىل النهاية، ويقول" مل تتركنا عنك إىل االنقضاء "اإلهلي

ته متاماً، بل أعلن نفسه كخالق خيلق وحييي كل ومل يترك اهللا خليق"
الكائنات يف وسط الشرور اليت تصيب اإلنسان بسبب عقوبته، ويعطي 

" )١٠ : ٧٦مزمور (خريات حىت للشرير؛ ألنه ال يغلق رمحته يف غضبه 
  .)٣٩٢املرجع السابق ص (
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   مؤسس الفكر السياسي املسيحي الغريبأوغسطينوس - ٦
كتاباً دينياً حبتاً، بل حبثاً جديداً ضم الكثري من " اهللامدينة "مل يكن كتاب   

ويضيق بنا اال . املبادئ السياسية اهلامة اليت كونت الفكر السياسي املسيحي الغريب
 نظرة خمتصرة على التفسري بإلقاءهنا لطرح أهم املبادئ السياسية، ولكن نكتفي هنا 

ياسي األوغسطيين والذي خلصه هو يف  حسب الفكر الساإلهليالسياسي ملبدأ العدل 
 كيف مت الفداء، ويقول يف الفصل الثالث عشر أوغسطينوسيناقش . كتاب الثالوث

  :من الكتاب الثالث عشر يف كتاب الثالوث
من . ولكن الشيطان كان جيب أنْ يهزم، ليس بقوة اهللا ولكن بعدل اهللا"

هي قوة أي ؟ وما )ضابط الكل(هو أقوى من القادر على كل شيء 
  .)٣٩٣املرجع السابق ص (" خملوق حىت ميكن مقارنتها بقوة اخلالق؟

 الشيطان لقوته وحمبته استخدام من فكرة سوء انطالقاً أوغسطينوسوميضي   
.. للقوة بالشكل الذي ألزم اهللا أنْ يغلبه، ليس بقوٍة أكرب أو قوٍة مماثلة، بل بالعدل 

 يشرح إجابة هذا السؤال يف الفصل ؟أوغسطينوسولكن ما هو العدل حسب فكر 
 حسب اإلهليالرابع عشر من الكتاب الثالث عشر مؤكداً ثالثة أُمور تكون العدل 

  :فكره
 مل يكن املسيح مستحقاً للموت؛ ألنه مل خيطئ ومع ذلك تآمر -١

  .الشيطان على ذحبه، وذُِبح على الصليب
الوحيد مثلما كان  ابنه على اعتدى صار الشيطان مديناً هللا؛ ألنه -٢

  .البشر مدينني هللا بسبب خطاياهم
 الذي سِفك من أجل ءالربيهكذا تربرنا بدم املسيح؛ ألنه دم  "-٣

راجع (غفران اخلطايا، ولذلك قيل يف املزمور إنه كان حراً بني األموات 
  ".هكذا غُلب الشيطان بأكثر الوسائل عدالً) ٢٦ : ٨٧مزمور 

الفصل الرابع عشر واخلامس عشر، وتوقف واستغرق شرح هذه الفكرة   
  : عند فكرة دفع الثمن للشيطان يف الفصل اخلامس عشرأوغسطينوس
يقال عنه إنَّ مثناً دِفع ألجلنا، أن ذا الفداء بدم املسيح حدث ما ميكن "
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ولكن الشيطان عندما استلم هذا الثمن مل يصبح به غنياً، بل رِبطَ لكي 
  .)٣٩٨- ٣٩٧ ص ١٥ فصل ١٣الكتاب (" نحل حنن من سالسله

مع . كانت هذه هي أول إشارة يف الالهوت الغريب إىل مثٍن يدفَع للشيطان  
، وفسر موت أوغسطينوس أن العالمة أورجيينوس كان قد سبق االعتباراألخذ يف 

 وهو ما دفع القديس غريغوريوس الرتيرتي إىل التنديد ذه ،املسيح بنفس الصورة
األمر الذي أدى إىل فَتح باب تغيري التفسري فيما بعد على يد .  شديدالفكرة يف عنٍف

أنسلم، إالَّ أن هذا التغيري مل يأت جبديد؛ ألن أنسلم كان أول من جتاسر يف الغرب 
على حتدي فكرة دفع الثمن للشيطان، ولكنه كان أول من قال بأن الترضية دِفعت 

  . الشيطان كمستلم للثمن املدفوعلآلب، وهو ما يعين أن اآلب هنا حل حمل
ولذلك فإنَّ ما جيب أنْ نراه هنا هو الفكرة السياسية اليت وإنْ كانت قد   

أخذت شكالً إجنيلياً إالَّ أا ال ميكن أنْ ختتفي حتت ستار اإلجنيل؛ ألا تترك احملبة 
  .كأساس لكل تعليم مسيحي، وترمتي يف أحضان العدل كما حدده القانون الروماين

إا ذات الفكرة .  لكي حيرر البشرابنه الشيطان على اعتداءفلماذا حيتاج اهللا إىل   
.  على القانوناالعتداءالسياسية يف القانون الروماين الذي ال يقدم أحداً إىل القضاء إالَّ بعد 

 نفسه عن احملبة وعن أوغسطينوسهكذا اختفت مبادئ النعمة اانية، واختفى ما ذكره 
 لكي أوغسطينوسوطبعاً ال نعرف ما الذي دفع مفكر كبري مثل .. ربير بالروح القدس الت

يقدم هذا الشرح السياسي، إالَّ إذا كان هناك نقد شاع يف أيامه يف أوساط املثقفني لفكرة 
وضرورة أنْ يتم األمر حسب العدل، أي عدل القانون .. قوة اهللا يف مواجهة الشيطان 

  . أيامهالروماين السائد يف
ولكن ومن باب اإلنصاف نقول إنَّ هذا الشرح مل يكن هو الشرح الوحيد   

، فقد ذكر يف الفصل التاسع يف الكتاب الثالث عشر من أوغسطينوسالذي قدمه 
وقال ما ميكن أنْ نعتربه صدى ..  اهللا هو أساس اخلالص ابنكتاب الثالوث إنَّ جتسد 

هكذا يكتب ". ذي لنا، وأعطانا الذي لهأخذ ال"لعبارة كنيستنا اُألرثوذكسية 
  : اهللابن عن جتسد أوغسطينوس

 اإلنسان بسبب حمبته لبين ابن اهللا بالطبيعة قد صار ابنإذا كان "  
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، وحل بيننا حنن البشر، فكم )الكلمة صار جسداً(البشر، وهذا هو معىن 
ون هو مدهش حقاً وفائق أنَّ بين البشر الذين هم بالطبيعة مائتون يصبح

 اهللا بالنعمة، ويثبتون يف اهللا الذي هو وحده ومنه وحده ينال أبناء
 يف طبعنا اشترك اهللا ابناملباركون من املؤمنني شركة يف خلوده، ألن 

  .)٣٨٧املرجع السابق ص (" املائت لكي نشترك حنن يف عدم موته
ية،  بالتقصري يف تقدمي املبادئ اإلجنيلأوغسطينوسوهكذا ال ميكن أنْ نتهم   

ولكن ما أسهل أنْ تأيت أجيالٌ لكي تأخذ عبارة من هنا ومن هناك لتصوغ نظرية ال 
تشرح اإلميان بأسلوب ومرجعية اإلجنيل، بل بأسلوب ومرجعية احلضارة السائدة 

  .وبالفكر السياسي السائد يف احلضارة، وهذا هو ما حدث يف العصر الوسيط
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  ثانياً
  

  "التربير"
  حسب تسليم اآلباء،

  بادئ الالهوت األرثوذكسيفقاً ملوو
  

شرح القديس يوحنا ذهيب الفم للنصوص اخلاصة بالتربير يف رسالة رومية، مع 
  آباء الكنيسة اجلامعةبعض مالحظات على النص ل

اعتمدنا على تفسري القديس يوحنا ذهيب الفم أكثر من غريه ألن شرح   
 ليس متوفراً لدى –لس  مثل كل مؤلفات  القديس كري–القديس كريلس السكندري 

 كلما كانت -هنا بشكل رئيسي لشرح ذهيب الفم، مع اإلشارة القراء، وهكذا نعرض 
 لبعض املالحظات آلباء الكنيسة اجلامعة، وذلك على التوايل يف -هلا ضرورة 

اإلصحاحات األول والثالث والرابع واخلامس والسادس، وهي اإلصحاحات اليت 
ملوضوع التربير، واليت اشتملت على النصوص الكربى عن تعرض فيها القديس بولس 

كما إنه لن يفوتنا أنْ نشري إىل اُألصول اليونانية والقبطية لبعض . التربير يف الرسالة
  .النصوص، األمر الذي ال حد ألمهيته يف هذا اال

ورد حسب " يربر"وبدايةً نرى أنه من اجلدير بالذكر أنْ نشري إىل أنَّ الفعل   
" الرب" مرات، وورد ٧ مرة، كما وردت الصفة ١٤نص اليوناين للعهد اجلديد ال

  . مرة٣٤كمصدر 
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  : اإلصحاح األول-١

  ١٧ : ١رو " بر اهللا"} أوالً {   
ألنه فيه معلن بر اهللا .. قوة اهللا للخالص لكل من يؤمن .. إجنيل املسيح "  
  ".بإميان

  "هي قوة اهللا للخالصوالبشارة ....إنَّ بر اهللا هو جوهر البشارة"
  :التعليق السابق أخذناه من شرح العالمة أورجيينوس، حيث يقول  

أُعِلن بر اهللا يف اإلجنيل؛ ألن اإلجنيل ال يستثين أحداً من اخلالص سواء "
يلَّ يا مجيع املتعبني وأنا إتعالوا "ألن املخلص يقول .. كان يهودياً أم أُممياً 

علن بإميان إلميان؛ ألن الذين قبلوا شريعة ، وهو م)٨ : ١١مىت (" أُرحيكم
موسى آمنوا باهللا وبعبده موسى، ومن هذا اإلميان أصبح عليهم أنْ 

ة عجمموعة مؤلفات العالَّمة أورجيينوس طبعة جام(" ينتقلوا إىل اإلميان باإلجنيل
  .)١٣٤، ١٣٢ : ١ جملد -برلني 

  ماذا يقول القديس يوحنا ذهيب الفم عن بر اهللا؟  
"ن صار باراً سيحيا ليس فقط يف احلياة احلاضرة، بل يف احلياة اآلتية م

وكما إنَّ .. أيضاً، هذا ما يشري إليه الرسول، أي جمد وملعان احلياة اآلتية 
كثريين ينالون العفو امللكي من ملوك األرض وترفع عنهم العقوبة، 

يف ولكي ال يظن أحد أننا ننال جمرد سالم وطمأنينة فقط، بل يض
الذي يربر .. ، ليس برنا حنن، بل الرب الفياض واحمليي "بر اهللا"الرسول 

فجأة املخنث والزاين والساحر وسارق القبور، فال ينال هؤالء العفو من 
 ٢عظة (" العقوبة فقط، بل يصبح هؤالء أبراراً، بل يف أعلى درجات الرب

  .)٣٤٩ ص ١٧ : ١على رو 
ليس بأي . ءت املغفرة، الرب، احلياةالحظوا، لقد جاء املسيح ومعه جا"

وسيلة أُخرى سوى الصليب العظيم والعجيب؛ ألنه مل يعِط هذه العطايا 
  .)٣٥١ ص ١٨ : ١ على رو ٢عظة (" فقط، بل تأمل لكي يعطينا إياها
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  ١٨ : ١رو " ألن غضب اهللا معلن من السماء"} ثانياً {   
واحلروب؛ ألن كل إنسان يعلَن هذا الغضب حقاً يف ااعات واألوبئة "

فما هو اجلديد هنا؟ ستكون . ينال عقوبته كفرد أو اجلماعة كلها
التأديبات أكرب وستقع على اجلميع وليس رد التأديب، بل لإلصالح 

هذا ما يعلنه الرسول . انتقامأما يف يوم الدينونة فهي . يف هذا الزمان
 ٣عظة )" (٣٢ : ١١ كو ١( حينما يقول نؤدب اآلن لكي ال ندان مع العامل

  .)٣٥١ ص ١٨ : ١على رو 

  ٣٢ : ١رو } ثالثاً {   
 من الفعل حيكم، أو يقضي، وهو )δικαιωµα(" الذين إذ عرفوا حكم اهللا"  

 مرات يف العهد ٥، وردت "حكم "δικαιοωنفس الفعل الذي ترجم إىل يربر 
 ١٥ويف رؤيا . ١٠، ١ : ٩ عب - ٦ : ١ثالث مرات ألحكام الشريعة لوقا : اجلديد

 ٥عظة (" دينونة اهللا" مبعىن  ذهيب الفم القديس يوحنااستخدمها". األعمال العادلة "٤: 
  .)٣٦٠ ص ٢٨ : ١على رو 

، هي معاين "قضاء"، و"دينونة"، و"حكم"وهكذا ميكن أنْ يقال إنَّ كلمات   
  ".بر"مترادفة مما يؤكد أنَّ العدل هو املعىن األصلي لكلمة 

  "حق" الترمجة القبطية باملعىن العرباين القدمي، وهو احتفظتوقد   
 N/ etcwoun n]meym/i nte V]   

  ".الذين عرفوا حق اهللا"
، يؤكدان معاً أنَّ عدل اهللا ال حيتوي فقط الدينونة "عدل"و" حق"وكلميت   

والقضاء، بل أيضاً التجديد والغفران، وهو ما سبق ورأيناه يف شرح يوحنا ذهيب الفم 
  .مة أورجيينوسوالعال
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   اإلصحاح الثالث-٢

  ٤ : ٣ رو -هل يتربر اهللا } أوالً {   
ليكن اهللا صادقاً وكل إنسان كاذباً كما هو : "حسب الترمجة العربية البريوتية  

من املستحيل أنْ نتصور إنَّ اهللا دخل حمكمة . )٤ : ٣(" مكتوب لكي تتربر يف أقوالك
فكيف يتربر اهللا؟ . حاكم، بل هو القاضي والديانعدٍل وخرج منها باراً، ألن اهللا مل ي

  :يقول العالمة أورجيينوس
لكي يكون اإلنسان باراً البد وأنْ حيفظ إن حق اهللا سوف يظهر "

الشريعة، وملا كان هذا مستحيالً على أي بشر، صار كل إنساٍن كاذباً، 
 أنَّ ويف يوم الدينونة عندما يأيت الرب للدينونة لكي يدين بالعدل سيظهر

جمموعة مؤلفات العالمة (" كل أقوال اهللا حق، ألن كلمات اهللا هي حق
 ٦عظة (، يؤكد ذهيب الفم نفس الشرح )٣١٦ : ١ طبعة جامعة برلني - أورجيينوس
  .)٣٧٣ ص ١١ : ٢على رو 

   ٢١ : ٣رو " أما اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون الناموس"} ثانياً {   
: ي أوالً، وذلك لكي يؤكد اية عمل الناموسيضع املترجم القبطي صيغة النف  

}nou de at[ne pinomoc a]meym/i nte V]  
)١("]meym/i"  

  "بدون الناموس ظهر حق أو عدل اهللا“
  :يشرح القديس يوحنا ذهيب الفم النص بدقة بالغة  

 احلصول على الربكات اليت -التربير : وضع الرسول نقطتني غاليتني"
وهو هنا ال يذكر الرب بدون . دون الناموس ب-أشار إليها من قبل 

؛ ألنه بإنعامات الشخص ومكانته أعلن بشكل فائق "بر اهللا"حتديد، بل 
وعندما . عظمة النعمة واملواعيد؛ ألن هذا الشخص قادر على كل شيء

                                                           
  ".نؤمن أن هذا هو باحلقيقة آمني" وردت عدة مرات يف القداسات، وأسهل مثال meym/iالكلمة القبطية ) 1(
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، فهو يقطع كل سبيل على اإلدعاء بأن ظهور بر اهللا هو "ظهر"يقول 
ولذلك قال ..  ولكنه كان خمفياً إعالن جديد؛ ألن ما ظهر هو قدمي

  .)٣٧٧ ص ١٨-٩ : ٣ على رو ٧عظة (" واألنبياءمشهوداً له من الناموس 
  :أوغسطينوسويقول   

بر اهللا بدون الناموس؛ ألن اهللا يعطي هذا الرب للمؤمنني بواسطة روح "
  .)٢٠٥ : ٨الروح واحلرف (" النعمة دون أي معونة من الناموس

متربرين جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع ) "٤٢ : ٣رو (} ثالثاً {   
  ".املسيح

  "بالفداء الذي يف املسيح يسوع"حسب النص القبطي   
V/ etqen P,c I/c   

املسيح يسوع، " يف"والترمجة القبطية أمينة للنص األصلي اليوناين، فالفداء   
  .، وليس وسيلة أو أداة؛ ألن يسوع هو شخص"بـ"وليس 

  جمانية النعمة
 القبطي املعاصر الذي اإلكلريوس ال تعجب بعض أحبائنا من جماناً كلمة إنَّ  

  وإذا مل تكن النعمة جمانية، فماذا تكون؟. يريد مثناً لكل شيء
  .كلمة شاملة يف العهد اجلديد" النعمة"إنَّ كلمة   
  .)٣٠ : ١لو (فالعذراء القديسة وجدت نعمة عند اهللا   
  .)١٤ : ١يو ("  نعمة وحقاًمملوء" ربنا يسوع املسيح واالبن  
  .)١٦ : ١يو (بل أعطانا نعمة فوق نعمة   
  .)٥ : ١رو (وهناك نعمة الرسولية   
لكي " ننال نعمةً أعظم"ويف الصراع الروحي ضد احلسد والشرور اُألخرى   

  .)٦ : ٤يعقوب (تزداد األشواق لُألمور السمائية 
  .)٧ : ٣تيطس (بل توجد نعمة التربير نفسها   
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  .)٢٠ : ٥رو ( النعمة جداً ازدادتا زادت اخلطية وكلم  
  .)١٦ : ٤عب (" عرش النعمة"بل إنَّ عرش اهللا نفسه هو   
ويف يوم الدينونة نفسه لنا رجاء يف نعمٍة أعظم يعلنها الرب يسوع املسيح لنا،   

  .)١٣ : ١ بط ١(وهي نعمة قبولنا األبدي 
 وهو زعم ال وجود له يف فإذا كان هناك مثن دِفع لآلب حسب زعم هؤالء،  

؟ نعمةًكيف أنشأ مثن دِفع لآلب .. األسفار املقدسة وال يف كتب اآلباء، فإننا نتساءل 
 على االبن، أو تنسم رائحة شواء االبنطبعاً اجلواب عند هؤالء إنَّ اآلب رضي مبوت 
  .الصليب واستراح، ولذلك حصلنا حنن على النعمة

 مثناً ليكون االبنهل دفع .  إنَّ كل هذا دِفع فيه مثنعجيب حقاً وغريب أنْ يقال* 
 االبنأمل يكن عرش النعمة، عرشاً للثالوث حىت دفع .. عرش الثالوث هو عرش النعمة 

  .حاشا هللا... مثناً لآلب؟ 
 بال نعمة حىت مات على الصليب، فنال هو نفسه نعمة مع أن االبنوهل كان * 

  .)١٤ : ١يوحنا (" مملوء نعمةً"اإلجنيلي يقول 
، ولكن األخطر من )١٦ : ٤رو (سوف نناقش الفرق بني النعمة واألجر يف   

: كل هذا، وهو غائب متاماً عن وعي هؤالء وإالَّ كانوا قد امتنعوا عنه، هو السؤال
متلك النعمة بالرب للحياة "ماذا عن نعمة احلياة األبدية؟ وماذا عن عبارة الرسول القاطعة 

 ملك أبدي للنعمة، فكيف يسوغ لنا أنْ نقول )٢١ : ٥رو ("  املسيح ربنااألبدية بيسوع
وكيف منلك حنن فيه .. إنَّ املسيح حصل على نعمة من اهللا اآلب وهو اململوء نعمة 

بالنعمة للحياة األبدية؟ ومن أين جاءت النعمة؟ من عرش النعمة أم من اآلب وحده؟ 
ة لكم وسالم من اهللا أبينا والرب يسوع الرسول يقول نعمطبعاً من الثالوث؛ ألن 

  .) وغريها من الرسائل٣ : ١ كو ١ - ٧ : ١رو (املسيح 
  : للنصوص السابقة يتضح لنا حتمية جمانية النعمة، وذلك ألااستقراءنامن   
  . تعلن صالح وجود اهللا الفائق حنو اإلنسانية-١  
  .نسان تعلن شركة الثالوث الواحد غري املنقسم يف خالص اإل-٢  
  . البشر؛ ألا ليست مكافأةاستحقاق إىل االلتفات تعطى دون -٣  
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  .ولذلك من اخلطورة مبا كان التعليم بعدم جمانية النعمة
  خطورة التعليم بعدم جمانية النعمة

 إذا كان الثمن الذي دفع لآلب هو الذي أسس النعمة، فهي يف األصل -١  
 جماناً، وهذا هو ذات البدعة البيالجية اليت ليست جماناً، وبالتايل ال ميكن أنْ تعطى

تنادي باخلالص باألعمال الصاحلة، واليت كتب ضدها مرقس املتوحد كتابه املشهور 
  .) بريوت- منشورات النور (" ضد الذين يظنون أم ينالون امللكوت باألعمال الصاحلة"

وم واحد ال  وأيضاً يقسم هذا التعليم مصدر النعمة، وجيعلها نعمة أُقن-٢  
شرك اُألقنومني اآلخرين معه، وهذا هو الطريق املؤدي لألريوسيةي.  

   ٢٦ -  ٢١ : ٣رو } رابعاً {   
  :كاآليت) ٢٦-٢١ : ٣رومية ( على ٨يشرح ذهيب الفم الفداء يف العظة 

  .لنرى الرباهني الكثرية اليت يؤيد ا الرسول ما ذكره"
 أنْ يقوم ذا استطاعنسان  من مكانة الشخص؛ ألنه ليس جمرد إ:أوالً

العمل، ألن أي إنسان مهما كان هو ضعيف عاجز عن القيام به، بل قام 
  ".بر اهللا"هو " الرب"ولذلك يقول الرسول إنَّ . به اهللا الكلي القوة

وعلينا أنْ ال خناف عندما نسمع .  من شهادة الشريعة واألنبياء:ثانياً
  .الفداءبدون الشريعة؛ ألن الشريعة ال تلغي 

ألنه بسبب ما جاء يف العهد ) العهد القدمي (- من ذبائح التدبري القدمي :ثالثاً
 لكي يذكِّرهم بدم الغنم )١(" يف دمه"اجلديد، وبسبب الذبائح قال الرسول 

والعجول؛ ألنه لو كانت هذه الذبائح غري العاقلة قد طهرت اخلطية، فكم 
 الفدية بل λυτρωσεωςومل يستخدم الرسول . باحلري دمه

απολυτρωσεως العتق لكي يؤكد لنا إنه ليس جمرد فداء عبيد، بل 
ولذلك يقول إنه فداء ألنه إذا كان الرمز له قوة، فكم . عدم عودة العبودية

                                                           
  .Qen pefcnofيف دمه مثل الترمجة القبطية ) ١(
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ولكي يعلن أنه مل يكن أمراً طارئاً وال جديداً يقول . باحلري تكون قوة احلقيقة
 عينه، بين أنه العمل الصاحل وبقوله. Fore-ordainedالذي عينه اهللا 

" ، ولكن املسيح بدمه حقق لنا هذا الصالحقرر معاً، ألن اآلب واالبنلآلب 
  .)٣٧٨-٣٧٧ ص اإلجنليزيةعن األصل اليوناين وراجع الترمجة (

؟ مثل إظهار غناه، فهو "بإظهار بره"ما هو املقصود : " إلظهار بره:رابعاً
، فهو ليس فقط "احلياة" أو مثل .ليس غىن فقط، بل يغين اآلخرين

أو مثل قوته، فهو ليس فقط قوي، بل . ، بل جيعل املوتى أحياء"حي"
هكذا أيضاً عندما يظهر بره، فهو ليس باراً فقط، . جيعل الضعفاء أقوياء

  .)املرجع السابق(" بل جيعل املصابني بقروح اخلطية النتنة فجأة أبراراً

   يشرحه ذهيب الفم، املثال الذي"احملكمة والقضاء"
قد يستخدم اآلباء بعض الكلمات أو املصطلحات املستخدمة يف العصر   

، إالَّ أنَّ املعىن املقصود منها خمتلف متاماً، "القضاء"أو " احملكمة"الوسيط، وذلك مثل 
ونستطيع أن نرى ذلك عند ذهيب الفم عندما يقول يف نفس العظة السابقة مقدماً مثاالً 

  :نَّ إعالن بر اهللا هوأو تشبيهاً إ
 أعظم اخلطايا، وكان عاجزاً عن أن يدافع ارتكبمثل إنسان بعد أنْ "

عن نفسه أمام احملكمة، بل حِكم عليه وكان يتهيأ لتنفيذ العقوبة، ولكنه 
نال الصفح والغفران بعفٍو ملكي، فإن مثل هذا اإلنسان يستطيع يتفاخر 

  .)٣٧٩-٣٧٨رمجة اإلجنليزية ص راجع الت(" ويقول إنه مل يفعل أي خطية
وهو عكس ما جنده يف كتب قادة حركة .. هذا هو ما جنده يف كتب آبائنا   

ويصبح الذين .. وعندما ندافع عنه ونشرحه نتهم بعدم اُألرثوذكسية .. اإلصالح 
 هم دعاة اُألرثوذكسية - وهم غارقون يف مستنقع الشيع الربوتستانتية -يتهموننا 

  !!!زمان عجيب.. عنها واملدافعون 
هل كان ذهــيب الفم عـاجزاً عن أنْ يقدم ذات املثال الذي قدمه القس   



 ٥٣٩

 وهو مثال شائع يف كتب حركة اإلصالح بعد عصر لوثر وكالفن، )١(إبراهيم سعيد 
أي يف كتب حركة التجديد يف القرن الثامن عشر، تلك اليت أعادت تفسري الهوت 

اس القانوين وحده، وتركت العناصر الالهوتية اليت جاءت حركة اإلصالح على األس
  .عند ذهيب الفم وأُغسطينوس

  الفداء والكفارة وقضية ترمجة النص اليوناين
 بره من اجل الصفح عن اخلطايا إلظهار بدمه باإلميان كفارةالذي قدمه اهللا "  
 .) الطبعة البريوتية٢٥: ٣رو (" اهللابإمهالالسالفة 
نا ذهيب الفم قوة التعبري اليوناين الذي أشرنا إليه، وهو حترير ملح القديس يوح  

هذا تفسري صحيح يعود فيه أعظم واعظ يف . العبد حىت ال يعود إىل العبودية مرة ثانية
وقد سبق لنا ودرسنا الكلمات اليونانية اخلاصة . زمانه إىل املمارسة احلضارية الشائعة

  .)٢(بالفداء 

  :يمالحظات على النص القبط

  :؛ ألنهباالهتماميتبقى مالحظات على النص القبطي نفسه، وهو جدير   
  . من عصارة احلضارة املصرية:أوالً  
ألنه ميثل فكر ومعرفة آباء اإلسكندرية، وهو نص الكنيسة القبطية : ثانياً  
  .نفسها

  م اآلب، ليس فححسب الترمجة العربية ) الكفارة(سب النص القبطي قد
  ".كغافر "ابنهقدم اآلب البريوتية، بل 

V/ etafersorp n,af nje V] nouref,w 

ebol hiten vnah]. 

، وليس جمرد تقدمة أو ذبيحة ليست هلا فاعلية وقوة مثل "الغافر"واملسيح هو   

                                                           
  .ي يف هذه الدراسةالتمهيدالفصل راجع ) ١(
  .اخلاصة بالفداء والفدية والكفارةالكلمات اليونانية : املبحث الثاين من الفصل الثالث راجع) ٢(



 ٥٤٠

  .الذبائح الغري العقلية اليت كانت تقدم يف العهد القدمي
هي " ارةالكفَّ" قبل جند أنَّ وحسب الترمجة العربية القدمية اليت أشرنا إليها من  

  ":التمحيص" يف اللغة العربية القدمية وامسهغطاء أو كرسي الرمحة، 
ويتربرون بالنعمة جماناً، وباخلالص الذي هو بيسوع املسيح هذا الذي سبق "  

 باإلميان بدمه من أجل اخلطايا اليت خطئنا من قبل يف األمد الذي متحيصاًاهللا فوضعه 
  .)٧راجع النص ص (" ول أناتهأعطانا اهللا بط

كانت فوق التابوت يف : "ويعلق املترجم نفسه على النص فيقول يف احلاشية  
وكانت تسمى متحيصاً، ألن اهللا . قبة الزمان صفحة من ذهب حتت أجنحة الكروبني

  ".اخل.. كان يكلم الكهنة من فوقها ويغفر للشعب 
 غطاء اسم وهو ιλαστεριον الرسول الكلمة اليونانية استخدملقد   

  .hakkapporet العرباين لالسم وهو ترمجة )١٧ : ٢٥خروج (التابوت يف الترمجة السبعينية 
وعندما ترجم الكتاب املقدس بواسطة القديس جريوم يف ترمجة الفوجلاتا إىل   

 أي ميسح ويطهر ويزيل، وجاءت Kipperاللغة الالتينية، ترجم الفعل العرباين الثالثي 
 ومنها جاءت propitiatorium يف اللغة الالتينية إىل kapporetالصفة العربانية ترمجة 
  ".غطاء الرمحة" كلمة اختفت، وبذلك "كفارة" أي propitiatory اإلجنليزيةالكلمة 

 يأ (Gnadenstuel إىل األملانيةولكن مارتن لوثر صحح الترمجة يف الترمجة   
  .)٣٩ ص ٧ الطبعة الدولية جملد حماضرات على رسالة رومية() غطاء الرمحة

  "mercy seat":  إىل كلمةKJVوعادت الترمجة اإلجنليزية املعاصرة   
الذي مسح خطايانا " كرسي الرمحة"وهكذا صار الرب على الصليب هو   
  .)١(كلها

ومل يكن رائدنا يف العودة إىل اُألصول اليونانية والقبطية للنصوص، الدراسات   
 البداية هي نص القطعة الثالثة من ثاؤطوكية األحد، وهو نص احلديثة فقط، بل كانت

يربط بني التفسري والصالة واملمارسة الكنسية، ويضع العابد أمام حقيقة اخلالص يف 
                                                           

 The من ٣٣ جملد - يف شرحه لكلمات رسالة رومية J. Fitzmayerراجع حبث األب الكاثوليكي ) ١(
Anchor Bible ١٢١- ١١٩ ص.  
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، ولكن من "ارالغفَّ"واليت ترِجمت يف العربية إىل " كرسي الرمحة"املسيح حيث نرى 
   النصيف" ilact/rion"يعرف القبطية يالحظ وجود كلمة 

Pi ilact/rion etouhwbc mmof hiten 
Ni,eroubim euoi nhikwn. 

  )"مثل أيقونة(وكرسي الرمحة املظلل عليه بالكروبني املصورين"
Ete V] pilogoc  eraf[icarx nq/].. 

"نكد ِمأي اهللا الكلمة الذي جتس"  
Afswpi ntoubo nte nennobi nem ou ref,w 

ebol nte nen anomia. 
  ". خلطايانا، وغافراً آلثامنااًتطهريوصار "

إنَّ استعادة النص القبطي للعهد اجلديد، والتمسك به سوف يفك رموز   
صلواتنا الطقسية يف التسبحة والقداسات، وسوف يفتح لنا باب فهم الهوت وطقوس 

وكما أشرنا من قبل إىل أنَّ النص يربط بني تفسري الكتاب املقدس . كنيستنا العريقة
الة واملمارسة الكنسية، فإننا إذا عدنا إىل نفس القطعة جند أن الصالة تنتقل من والص

  :تابوت العهد إىل قسط املَن إىل التناول من
القطعة (" خبز احلياة الذي نزل إلينا من السماء، وأعطى احلياة للعامل"

  .)الرابعة

  اإلميان بدمه
هذا حدثٌ تارخيي ثابت . يبال ميكن إنكار أنَّ دم املسيح قد سِفك على الصل  

لكن احلدث التارخيي . )١(يف األناجيل وكتب العهد اجلديد وبشهادة املؤرخني الوثنيني 
  .شئ، واإلميان مبا حدث أمر آخر خمتلف متاماً

صِلب املسيح على الصليب بواسطة بيالطس البنطي، : حسب التاريخ الروماين  
ال يذكر .  الوحيد لكي حييا العامل بهابنه -بشرية  مبحبته لل-وحسب اإلميان قدم اآلب 

                                                           
  ".الصلب والصليب حقيقة أم خرافة"جورج حبيب بباوي . راجع د) ١(



 ٥٤٢

وهكذا إذا نظرنا إىل . باالبنالتاريخ الروماين اآلب، وال يعترف التاريخ الروماين 
الصليب كحدٍث تارخيي فقط، ننسى معناه الالهويت وغايته الروحية وأمهيته يف األسرار 

، أي "لُباس الصليب"ينا جداً  العزيز علاالسموالطقوس، بل ال يصبح هناك معىن لذلك 
رجال الربية األشداء يف اإلميان الذين عاشوا الصليب كل يوم حسب معىن الكلمة 

  ".يوحنا القصري"نفسه، وحسب عبارة الرجل القوي 
 قد حولنا -  دون أنْ ندري -وإذا أغلقنا على الصليب باب التاريخ نكون   

ا يتبقى منه يقتصر على ما هو يف موت املسيح إىل حدٍث قدمي مت يف املاضي، وم
 االبنبينما الصليب حدثٌ أبدي باق إىل األبد؛ ألنه حياة .. الذاكرة اإلنسانية 

، ومرياث )يف اإلفخارستيا(املتجسد، الذي بالصليب قدم ذاته لنا حياةً وطعاماً وشراباً 
  .لينا، وفيه مسحنا بالروح القدس، وحول الروح القدس ِمسحته إ)امللكوت(

  حسب عبارة الرسول؟" اإلميان بدمه"فما هو 
ولو نظرنا إىل . لو نظرنا إىل الوراء فقط، لوقعنا يف فخ الشيع الربوتستانتية  

التاريخ من خالل اإلميان واخلربة الروحية الليتورجية ألدركنا أن دم املسيح سِفك من 
  :أجلنا

  . لكي ننجو من املوت-١  
  .يا لكي ننال غفران اخلطا-٢  
  . لكي حنيا به عندما نأخذه سرياً يف السر ايد-٣  
. هكذا يصبح الدم ليس فقط إعالناً عن موت الرب فقط، بل هبة حياٍة أيضاً  

ليس فقط ألننا نراه سرياً يف كأس سر الشكر، بل ألن الوقوف عند سفك الدم 
ة بني الصليب وحده، أي املوت هو مبثابة إقرار بعدم القيامة، وبعدم وجود أية عالق

 عن الصليب كفكرة، وننسى أنَّ abstractوهكذا نتحدث بشكل جمرد . والقيامة
فأجاب املالك ) "يسوع املصلوب(الصليب صار صفةً شخصيةً للمسيح نفسه، فهو 

، )٥ : ٢٨مت (" فإين أعلم أنكما تطلبان يسوع املصلوب.وقال للمرأتني ال ختافا أنتما،
لقد مجع املسيح يف . هي أنَّ يسوع املسيح حي وغلب املوتوننسى أيضاً أنَّ القيامة 

، إىل "كرسي الرمحة"وصار " الغافر"كيانه اإلهلي املتجسد الصليب كغفران، فصار 



 ٥٤٣

.  الذي نناله منه يف املعمودية املقدسةاالنتصار على املوت، وهو االنتصارجانب 
ن الغفران ليس فقط عفو  على املوت؛ ألاالنتصاروبالتايل ال ميكن فصل الغفران عن 

 ويشمل عطية احلياة ينتهي مبوت املؤمنني، بل هو عفو ميتد إىل حياة الدهر اآليت
  .األبدية

   اإلصحاح الرابع-٣

  ٤ : ٤نص رو : }أوالً {   
  " أما الذي يعمل، فال حتسب له اُألجرة على سبيل نعمة، بل على سبيل دين"  

  حسب الترمجة العربية البريوتية
  ا حسب الترمجة القبطية، فنرى أنَّ عبارة الرسول أوضح بكثريأم:  

  ".الذي يعمل حتسب له أُجرته ليس كنعمٍة، بل ما جيب أنْ يناله"
"alla je ferof."  

  :االجتاه تسري يف نفس )١(والترمجة العربية القدمية   
 ". لهأما ملَن يكد ويعمل، فليس حيسب له أجره كأنه ِمنةً، بل كأنه واجب"  

  : هذا النص يف ترمجته الالتينية، ويف عبارة موجزة قالأوغسطينوسهكذا شرح 
  .)٢("الذي يعمل حتسب له أُجرته ليس كعطيٍة، بل كأُجرته"

  : أمهية النص، فقال يف شرحه لرسالة روميةأورجيينوسوقد أدرك العالَّمة   
على اُألجرة أما األعمال فهي تتكل . يتكل اإلميان على نعمة الذي يربر"

ستوعب التعليم العظيم الذي ينادي به بولس أوعندما . وعدالة املكافأة
إنَّ الذي يعمل ينال أُجرته، ال أستطيع أنْ أُقنع نفسي بأنين : عندما يقول

أما إذا كان . قمت بعمل أستطيع به أنْ أطلب عليه مكافأة من اهللا
املقدسة تقول إنَّ هلا الرسول يشري إىل األعمال الشريرة، فإن األسفار 
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 ٥٤٤

  .)١٧٠ : ٢شرح رسالة رومية (". )٢٧ : ١٦مىت (دينونة 
ال األعمال الصاحلة ؛ ألن هذا النص هام جداً؛ ألنه ينفي فكرة مقايضة اهللا  

وهكذا يقدم الرسول برهانه ضد التعليم اليهودي السائد . دينونة األعمال الشريرةترفع 
ه براً ليس كمكافأٍة، أو أُجرٍة؛ ألن الرب ال حيسب وهو أنَّ إميان إبراهيم حسب ل

هذا يسقط كل حجج القائلني بأنَّ املسيح . كأُجرٍة، بل هو نعمةٌ تعطى بدون الناموس
 من االبندفع الثمن لآلب؛ ألن دفع الثمن حيول نعمة اهللا إىل مكافأٍة، أو أُجرٍة أخذها 

  .وهو ضد بشارة اإلجنيل.. اآلب 
  : الفميقول ذهيب  

ما أعظم أنْ نقتنع بأنَّ اهللا قادر على أنْ حيرر الفاجر من الدينونة، بل "
هذا جيب أنْ ميأل . أيضاً أنْ جيعله باراً وحيسبه أهالً ألنْ ينال اد األبدي

  ".النفس بالثقة يف اهللا
وال يتوقف ذهبي الفم عند هذه النقطة الهامة، بل يؤآد أنَّ البر  

: هو هبٌة وعطيٌة، وليس مكافأًة على إيمان الفاجرالذي يعطى للفاجر  
.. الرب أعظم من أيِة مكافأٍة؛ ألنَّ الرب هبةٌ حتتوي على عطايا متنوعٍة "

- ٣٨٦ ص ٢- ١ : ٤ على رومية ٨عظة ( "وألنَّ الرب أعظم من أيِة مكافأٍة
٣٨٧(.  

 يقول ذهيب ٧ : ٤وعندما يشرح نص املزمور الذي اقتبسه الرسول يف رو   
  :الفم

  .)املرجع السابق(" حنن ال ننال الغفران كديٍن، بل كنعمٍة"
  :ويضع يوحنا ذهيب الفم هذا املبدأ الذي ال جيب أنْ حنيد عنه  

حيثما تكون النعمةُ، يكون الغفران، مما ينفي وجود العقوبةٌ؛ ألن "
  .)٣٨٩املرجع السابق ص (" العقوبة رِفعت، والرب جاء من اإلميان

  ح اخلامس اإلصحا-٤
  :يبدأ القديس يوحنا بشرح اإلصحاح اخلامس من رومية يف العظة التاسعة  



 ٥٤٥

بعد أنْ تكلم الرسول عن اإلميان يقدم حمبة اهللا للبشر اليت تفوق "
اإلدراك، وحينما يقدم لنا حمبة اهللا، فهو يقدمها لنا من كل جهٍة ويضع 

امته؛ ألن غاية وبعد أنْ ذكر موت الرب، يذكر قي.. الصليب أمامنا 
، وصالحه هو  معناصاحلٌوألنه  حتت الدينونة والعقوبة، أن ال نبقىموته 

  .)٣٩٥ص (" مات وقام لكي جيعلنا أبراراًأنه 
وهكذا التربير ليس فقط مبوت الرب، بل بالقيامة؛ ألن القيامة أعطت لنا حياة   

  .عدم املوت أو اخللود، وبذلك أعلنت صدق مواعيد اهللا أو بره
  ١ : ٥فإذ قد تربرنا باإلميان لنا سالم مع اهللا بربنا يسوع املسيح رو }  أوالً {  
  : الذين كنا يف حرب معه ونعاديه-  وليس اهللا -يؤكد ذهيب الفم إننا حنن   

إذا كان اهللا قد صاحلنا وحنن يف حرب معه، فباألوىل اآلن أنْ نبقى يف "
 كنا بعيدين عنه، فكم باحلري لقد قبلنا وقربنا إليه حنن الذين.. املصاحلة 

  .)٣٩٦املرجع السابق ص (" يبقينا قريبني منه
  :وبعد ذلك يقول ذهيب الفم إنه يوجد جانبني يف املصاحلة  

"ومتنوع ا اجلانب الذي خيص اهللا، فهو متعددلقد مات ألجلنا . أم
و أما جانبنا حنن، فه. وصاحلنا وقربنا منه وأعطانا نعمةً تفوق اإلدراك

اإلميان وهو كل ما ميكن أنْ نساهم أو نشترك به، اإلميان الذي به قد 
 ما هي هذه النعمة؟ لقد )٢ : ٥رو (صار لنا الدخول إىل هذه النعمة 

حسبنا مستحقني ملعرفة اهللا، وحتررنا من الضالل عندما جئنا إىل معرفة 
ة واحدة،  من اهللا له غاياقترابناكان . احلق، ونلنا كل بركات املعمودية

مل يكن األمر هو جمرد احلصول على مغفرة . وهي أنْ ننال هذه العطايا
اخلطايا فقط، وهو الذي ألجله صوحلنا، وإمنا أنْ ننال خريات ال تحصى 

وعندما يذكر النعمة فهو يذكر ما نلناه يف الزمان احلاضر عندما .. 
، " اهللالنعمة اليت حنن مقيمون فيها ونفتخر على رجاء جمد: "يقول

، فهو يشرح طبيعة النعمة؛ ألنه ليس لنعمة "مقيمون فيها: "وعندما يقول
.. اهللا اية وهي ال تعرف احلدود، بل تتقدم دائماً إىل اُألمور العظيمة 



 ٥٤٦

وعلى سبيل املثال إذا نال شخص ما اد والسلطة، فهو ال يقيم يف اد 
 آخر منه، ولكن نعمة أو يأخذمها. والسلطة بشكل دائم، بل قد يفقدمها

معوقات، أو أية أو الزمان  إنسان، أو يستطيعاهللا ليست مثل ذلك، فال 
. كل هؤالء ال ميكن أنْ ينتزعوا نعمة اهللا ِمنا.. الشيطان أو املوت حىت 

" بل حىت عندما منوت، فإننا بكل تأكيٍد نبقى يف النعمة ونتنعم باملزيد
  .)٣٩٦العظة التاسعة ص (

  ٥ : ٥رو ". ألن حمبة اهللا قد انسكبت يف قلوبنا بالروح القدس" } ثانياً{   
  :يقول يوحنا ذهيب الفم  

مل يقل الرسول حمبة اهللا قد أُعطيت، بل انسكبت؛ لكي يوضح مدى "
مل يعِط السماء وال األرض وال . لقد أعطانا هذه العطية العظيمة. فيضاا

نا مالئكةً بني البشر، جعل. البحر، بل أعطانا ما هو أعظم من كل هذا
ما هي هذه النعمة؟ الروح القدس الذي .  هللا واخوة للمسيحأبناءنعم 

منحنا إياه ليس بعد أتعاٍب ومشقٍة، ومل يعِط لنا أكاليل عظيمةً، بل 
  .)٣٩٨ ص ٩العظة (" أعطانا نار حمبته

  :وحيذرنا القديس يوحنا ذهيب الفم  
 ألنك قد فزت مبحبة إذا كنت تشعر بأنك غري مستحق، فال ترفض"

  .)٣٩٨املرجع السابق ص (" قاضيك الذي هو شفيع قوي يشفع فيك
  .وهكذا ننال ما هو أعظم من غفران اخلطايا، وهو عطية الروح القدس*   
فهل فقد .. وإذا كان القاضي قد صار شفيعاً قوياً يشفع فينا حنن اخلطاة *   

  .وصب عليه كل انتقام الوحيد وجعله حتت الغضب والدينونة البنهحمبته 
 العامل، إىل واحد دخلت اخلطية بإنسانمن أجل ذلك كأمنا "} ثالثاً {   

  ١٢ : ٥رو ".وباخلطية املوت، وهكذا اجتاز املوت اىل مجيع الناس إذ أخطأ اجلميع
 يضع القديس يوحنا ذهيب الفم املبادئ ١٢ : ٥يف العظة العاشرة على رو   



 ٥٤٧

  .)١(يف اُألرثوذكسية األساسية للتعليم عن التربير 
  : إنَّ أصل املوت هو اخلطية، وليس املوت عقوبة من اهللا:أوالً

  .)٤٠٢ ص ١٠عظة (" أصل املوت يف اخلطية"
  : ورثنا من آدم املوت:ثانياً

" عندما أخطأ آدم صار ميتاً، وكل الذين من آدم لن يكونوا غري ذلك"
  .)٤٠٣املرجع السابق ص (

  :قارن بالنعمة، وال يوجد جمال للمقارنة إنَّ اخلطية ال ت:ثالثاً
إذا كان املوت قد صار له سيادةً وقوةً عظيمةً بسبب زلٍة واحدة، فإذا "

ال ميكن (نلنا نعمةً وأخذنا التربير، فإنَّ هذا ال ميكن مقارنته ذه اخلطية 
 :وقد وضع املترجم اإلجنليزي النص بشكل ظاهر -) قياسه ذه اخلطية

out of proportion to that sin 

املرجع السابق ("  قابلني للموت- الذين نالوا النعمة - فكيف يظل هؤالء
  .)٤٠٣ص 

  : فيض النعمة:رابعاً
؛ ألن النعمةَ مل "فيض النعمِة"لذلك السبب مل يقل الرسول نعمةً، بل "

تعطَ لكي تعاجل اخلطية فقط، بل أخذنا النعمة ملا هو أوفر ألننا عِتقنا من 
 : ٣يوحنا (بة فوراً وحتررنا من الذنوب وولدنا من جديد من فوق العقو
، وقُمنا بعد أنْ دِفن اإلنسان العتيق، وفُِدينا وتربرنا، ونلنا التبين، )٣

 الوحيد وورثةً مع أعضاء جسده الواحد، لالبنخوةً اوتقدسنا، فصرنا 
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 ٥٤٨

 يف عالقته باجلسد، هكذا صرنا الرأسوكما يحسب . ونحسب جسده
موضحاً أننا " فيض النعمة"هكذا يسمي الرسول كل هذه . تحدين معهم

اًء فقط لعالج اجلُرح، وإمنا الصحة الوافرة والعافية والشرف ومل نأخذ د
املرجع (" واد والكرامة اليت تفوق كل ما نعرفه عن طبيعتنا اإلنسانية

  .)٤٠٣السابق ص 
  .وفرة وفيضان النعمةهو استعارة ال تشرح " دفع الثمن"تعبري :خامساً

  :وبعد أنْ قدم ذهيب الفم هذه القائمة من فيض النعم يقول  
وكل نعمٍة يف حد ذاا كانت كافيةً ألنْ تبيد املوت، ولكن عندما جنمع "

كل ما نلناه يف نعمٍة واحدٍة، ال يبقى مكان أو جمال لشيء يعوزنا أو 
 يإنسانٌ رغبةً ألنْ يلقوإذا كان لدى . حنتاجه، وال يوجد أمر مل يعاجلَ

إنسان مديناً بعشرة مالليم يف السجن، وليس الرجل املدين فقط، بل 
زوجته وأوالده وعبيده بسبب الدين، وجاء آخر ومل يدفع فقط عشرة 
مالليم، بل دفع عشرة آالف وزنة من الذهب وقاد السجني إىل قصر 

 الشرف امللوكي امللك وإىل عرشه العايل العظيم القوي وجعله شريكاً يف
  .وكل عظمة املُلك، فإنَّ صاحب الدين لن يتذكر العشرة املالليم

هذا ما حدث معنا؛ ألن املسيح دفع أكثر مما كان علينا، بل ما هو أكثر 
  .من البحر أو احمليط غري احملدود إذا قارناه بنقطة ماء

 جممع ال تتردد أيها اإلنسان ألنك ترى هذه الربكات وقد جِمعت معاً يف
واحد، وال نتعجب كيف أباد حبر النعمة شرارة املوت واخلطية اليت أصابتنا؛ 
ألنه هلذا السبب عينه يقول الرسول إننا نلنا فيض النعمة، وسيملك الرب يف 

  .)٤٠٣املرجع السابق ص ( )١٧ : ٥رو (" احلياة
  عندما استخدم-وحىت ال خيطئ أحد ويظن إنَّ القديس يوحنا ذهيب الفم   

 يتحدث عن إنَّ فدائنا مت بثمٍن دِفع، فإننا -مثال املالليم العشرة والوزنات الذهب 
وهذا . كما نرى أنَّ املثال ال يقول إنَّ املسيح دفع الدين لآلب وال دفع مثن اخلطية

ليس استنتاج كاتب هذه السطور، بل هو تعليم ذهيب الفم نفسه الذي يقول يف نفس 
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  :العظة
مة ليستا متعادلتني؛ ألن الشيطان ال يعادل اهللا، بل يوجد اخلطية والنع"

  .)٤٠٢املرجع السابق ص (" بينهما فروق شاسعة غري حمدودة
  : نعمةٌ واحدةٌ للثالوث القدوس:سادساً

  :عن ذلك يؤكد ذهيب الفم  
املرجع السابق ص ("  أيضاًاالبننعمة اهللا ليس نعمة اآلب فقط، بل نعمة "

٤٠٢(.  
  :، أي خطية آدم كما يشاع اآلنالتربير ليست فقط لعالج اخلطية األوىل نعمة :سابعاً

الن .وليس كما بواحد قد اخطأ هكذا العطية؛ "١٦ : ٥يف شرحه لنص رو   
  :يقول ذهيب الفم" وأما اهلبة فِمن جرى خطايا كثرية للتربير.احلكم من واحد للدينونة،

إنَّ النعمة مل تكن رد إذا كان للخطية قوة جتلب املوت والدينونة، ف"
وليس كما بواحد : "إزالة هذه اخلطية الواحدة، ولذلك كتب الرسول

 حىت ال يظن أحد أنَّ مكيال الشر )١٦ : ٥رو (" قد أخطأ هكذا العطية
واخلطية هو نفسه مكيال الربكات، وعندما نسمع عن آدم نظن إنَّ ما 

ما اهلبة فمن جرى وأ: "حدث كان لعالج خطية آدم؛ ألن الرسول يقول
، فكيف جيب أنْ نفهم هذا بشكل واضح؟ )١٦ : ٥رو (" خطايا كثرية

بعد اخلطايا الكثرية اليت ارتِكبت بعد اخلطية األوىل يف الفردوس جاء 
التربير، وعندما يوجد التربير جتيء احلياة بالضرورة وبركات ال تحصى، 

ربير؛ ألن التربير هو وكما جاء املوت مع اخلطية جاءت احلياة مع الت
أكثر من احلياة؛ ألنه هو جذر احلياة الذي منه منَت صاحلات كثرية، 

اهلبة فمن : "وهذا ما يشري إليه الرسول بقوله. وليس فقط غفران اخلطية
ويوجد برهان يف هذه العبارة يؤكد لنا أنَّ ". جرى خطايا كثرية للتربير

ن الرسول قال إنَّ اهلبة أعظم ولكن أل. حىت املوت قد اقتِلع من جذره
من اخلطية، فإنه مضطر ألنْ يعطي برهاناً آخر يؤكد به ما يقول، وهذا 

إنَّ خطيةً واحدةً قد قتلت الكل فكم باحلري : بالذات ما يريد أنْ يقوله
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وبعد ذلك يبني لنا إنه ليس . عطية الواحد اليت لديها قوة لكي ختلِّص
ا هو خاص بالتربير؛ ألن املسيح مل يقدم غفران اخلطية بالنعمة، بل كل م

" الصالح املساوي للشر واهلالك الذي جلبه آدم، بل قدم صالحاً أعظم
  .)٤٠٣- ٤٠٢املرجع السابق ص (

   عمل النعمة املزدوج:ثامناً
يعود القديس يوحنا إىل موضوع النعمة يف العظة احلادية عشر على رسالة رو   

ة، ويقول إننا أخذنا نعمتني، أو عطيتني، وهو يشرح  وهو يشرح سر املعمودي٥ : ٦
  ". من اخلطية صرمت عبيداً للربأعتقتمإذا "عبارة الرسول 

األوىل االنعتاق من اخلطية والثانية . يشري الرسول إىل عطيتني من اهللا"
هذا ما فعله اهللا معنا، كما لو كان . عبوديتنا للرب، وهي أعظم من أية حرية

 أسره الربابرة ونقلوه أسرياً إىل بلدهم، فجاء من يفك أسره إنسانٌ يتيم قد
وال يكتفي بذلك، بل يعين له األب احلنون الذي يرعاه لكي يعيده إىل 

هكذا مل حيررنا اهللا من اخلطايا والشرور القدمية فقط، بل . مكانٍة أعظم
احلات، يقودنا إىل حياٍة مالئكيٍة، ويرتب لنا طريقاً صاحلاً نسلكه حنو الص

ويسلمنا إىل مكاٍن أمني حيفظنا فيه للتربير مبيداً كل شرورنا األوىل، 
  .)٤١٢ ص ١١عظة (" ومبيداً اإلنسان العتيق، وقائداً إيانا حنو اخللود

ويبدو أنَّ ذهيب الفم رأى زماننا بروح النبوة أي الروح القدس، وكأنه يعيش   
ال جيب أنْ تصبح جماالً "  اخلطية هي موتأُجرة"معنا أيامنا، فقال إنَّ عبارة الرسول 

  :ملقارنة اخلطية بالنعمة، ولذلك يقول ذهيب الفم
أُجرة اخلطية هي موت مل يتكلم عن "إنَّ الرسول بولس بعد أنْ ذكر أنَّ "

الربكات بنفس الترتيب وبنفس األسلوب؛ ألنه مل يقل إنَّ أُجرة األعمال 
 : ٦ على رو ١٢عظة (" حياة أبديةهي " هبة اهللا"الصاحلة هي النعمة، بل 

  .)٤١٧ ص ١٩
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  ثالثاً
  

  خالصة التعليم اُألرثوذكسي
  

مل يعرف الشرق فكرة دفع الثمن لآلب قبل جميء اإلرساليات إىل الشرق،   
وال يوجد يف تراثنا الشرقي اُألرثوذكسي أي إشارٍة إىل أنَّ املسيح عذِّب ووقع حتت 

 إالَّ يف القرن العشرين، وبسبب استعمال الكتب الدينونة، ووقف أمام اآلب كخاطئ
ولكننا رأينا تفوق الهوت كالفن . والكنائس الربوتستانتية" األخوة"اليت ينشرها 

فقد قدموا ما هو أقل .  املعاصرين من األقباطاإلكلريوسوتعليمه على الهوت بعض 
ه مؤسس املذهب بكثري من الهوت اآلباء، بل والهوت حركة اإلصالح كما عبر عن

 التربوي االجتاهوالسبب يف ذلك كما هو ظاهر لنا يعود إىل . اإلجنيلي يوحنا كالفن
وهكذا حلَّت الطاعة .. السائد يف هذا العصر الذي يقوم على السلطة والطاعة التامة 

ومن هنا جاء الدفاع املستميت . حمل احملبة، وصارت هي البديل لكل ما يقال عن احملبة
 -ل املسيح له اد للعقوبة وقبوله نار الغضب اإلهلي اليت حولته إىل رماد عن احتما

  . حسب تعبري البعض اآلخر-  أو إىل حلم مشوي -حسب تعبري البعض 
 يصدر من اًحنن ال نرفض التعليم بالتربير، ولكن التربير هو حياة، وليس قرار  

إنَّ التربير . ب ال ميس احلياةاآلب ملصلحة اخلاطئ؛ ألن القرار يظل معلقاً بإرادة اآل
نعمة حياة جديدة تنسكب يف املؤمن بواسطة املسيح وتبقى كجزٍء ال ميكن أنْ ينفصل 

ومن هنا بالذات مل مييز اآلباء بني التربير والتقديس، وهو . عن الشركة يف املسيح
  .التمييز الشائع يف الهوت حركة اإلصالح

بت لنا يف املسيح مل تكن قرار تربئٍة فقط؛ ألن كما أنَّ النعمة اإلهلية اليت وِه  
غفران اخلطايا حسب املثالني الذين ذكرها يوحنا ذهيب الفم يكشف عن حقيقة هامة 

  .الذي يعبر عن صالح اهللا، وال يقف عند حدود مغفرة اخلطايا" فيض النعمة"وهي 
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صلوات الكنيسة اجلامعة اليت تتعارض مع التعليم بعض شهادة 
  الغريب

إنَّ ِقطع صلوات األجبية هي صلوات معروفة عند األقباط والروم واألرمن   
فماذا تقول .. والسريان، وغريهم ِمن فروع الكنيسة اجلامعة اُألرثوذكسية الكاثوليكية 

  صلوات الساعة السادسة؟
والذي ميزق الصك ال يدفع، بل " مزق صك خطايانا أيها املسيح إهلنا وجننا "-١  
فَخر العبد، : " حسب شرح الرب نفسه يف مثل العبد الشريرانتهى الدين قد يعترب إنَّ

وسجد له قائالً يا سيد متهل علي فأوفيك اجلميع، فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه، وترك 
  .)٢٧ : ١٨مىت (" له الدين

 اقتلع اهللا، بل صلبها هو عندما ابنمل تقتل اخلطية " قتلت اخلطية باخلشبة "-٢  
أحييت امليت مبوتك الذي هو "اخلطية أي املوت، ولذلك تقول نفس الصالة جذر 

، وجاء موت اخلطية بأوجاع املوت "اإلنسان الذي خلقته بيديك الذي مات باخلطية
 إبط اجلحيم ابنكِمن قبل صليب "ولكن ..ورباطات حب البقاء على حساب كل شيء

هل حتتاج أيها القارئ إىل شرٍح ". اة األبدية احليواستحققناأمواتاً كنا فنهضنا . وبطل املوت
نشكرك يا ملكنا ضابط "مث ختاطب الصالة اهللا اآلب ضابط الكل . آخر أعظم ِمن هذا؟

 عنا صك خطايانا املكتوبة علينا، كما مزقته أمح.. الكل أبا ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح 
وألنَّ " سيح ربنا وخمُلِّص نفوسنا الوحيد يسوع املابنكيف هذه الساعة املقدسة بصليب 

هذا ..  صك خطايانااالبنالثالوث إرادة واحدة، وجوهر واحد، فقد مزق اآلب مع 
  .االختيارهو التعليم السليم الرسويل واُألرثوذكسي، ولك أيها القارئ حرية 

  الصليب كمنهج للتربية املسيحية اُألرثوذكسية
هذا كان إن  السياق اجلديل، وجيب أنْ نطلب العفو ِمن القارئ عن هذا  

 كمبدأ أساسي، يفسر أهم مقدسات اإلهلية باحملبة االحتفاظدل ضرورياً ِمن أجل اجل
وهنا جيب أنْ نتوقف عند ثالثة قضايا خاصة بالتربية املسيحية . اإلميان اُألرثوذكسي
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  .اُألرثوذكسية
  ". ومثالهصورة اهللا" كرامة اإلنسان عند اهللا باعتبار اإلنسان :أوالً  
إذا كان تعليم العصر الوسيط قد حصر الثمن : والسؤال الذي جيب أنْ نسأله  

دم املسيح، فما هو إذن مثن اإلنسان = أو الفدية يف اخلطية، وصارت خطية اإلنسان 
للخطية " قائمة أسعار"نفسه صانع اخلطية؟ ولكن ألنَّ اإلجنيل هو بشارة باحلياة، وليس 

 الضروري لنا أنْ نرى إنَّ رد احلياة اإلنسانية إىل الشركة األبدية مهما كانت، صار ِمن
حمبٍة، وعطيةُ جوٍد؛ " هبةُ"، ولكنه "مثناً"والقضاء على سطوة املوت هو يف احلقيقة ليس 

  . اهللا يف املسيح يسوع وبالروح القدسابنألنَّ اإلنسان هو 
ذل والعطاء حبرية، الذي هو  وما هو جوهر التربية؟ هل هو النمو يف الب:ثانياً  

عطاء حرية املصلوب نفسه، أم النمو يف البذل حتت ضغط الشريعة، والعطاء حتت 
هل يعلمنا الصليب العطاء احلُر، أم يعلمنا العطاء الذي نقِدم عليه .. ضغط الظروف؟ 

حتت ضغط الظروف والذي حتدده طبيعة املشاكل؟ وهو بالتايل عطاء يقع حتت أحكام 
ومرة ثانية، اهللا هو مثال العطاء . ة، حيث يفقد صلته باحلرية، وبالتايل باحملبةالضرور

احلُر، وال منلك أنْ نقيد حرية اهللا نفسه؛ ألنَّ هذا يعين تقييد حرية اإلنسان وحصره يف 
  .البذل حسب الضرورة، وهو ما ينفي عن املسيحية أا دعوة للتربية ومنو الشخصية

؟ وهي قضية هامة؛ ألنَّ الطاعة حىت املوت، االبنطاعة  كيف نفهم :ثالثاً  
موت الصليب هي طاعة لآلب نفسه، وليست طاعة ملبدأ، أي أنها طاعة صادرة عن 

، وعن حمبٍة وتضحيٍة، وهذا جيعل اآلب االبنعالقة شخصية بني أُقنوم اآلب وأُقنوم 
.. س يعمالن ذات العمل ، أي أنهما معاً مع الروح القداالبنيف طاعة " شريكاً"

 لآلب حسب تعليم اآلباء ليس هو خضوع رئاسة، أي رئاسة األعظم االبنوخضوع 
وخضوع األقل، بل هو خضوع املتساويني، وهي قضية مل تستوعب يف املمارسة 
الكنسية اُألرثوذكسية، وخلقت الكثري ِمن األمراض الروحية واملشاكل الكنسية 

وإرضاء .. م ٤٥١ الكنيسة منذ عام انقسامهي أحد أسباب  واحمللية، بل اإلقليمية
ولو بالدم واملوت قسراً هو إرضاٌء ال تقوم فيه احملبة بأي دور ويفقد فيه " الكبري"

 يرضي اآلب، االبنوإذا كان .. اإلجنيل أهم ما مييزه، وهو طاعة احملبة ورضاء احملبة 
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 يرضي مطالب االبنإذا كان أما .. فهو إرضاء شخصي نابع ِمن عالقة شخصية 
الشريعة، صارت طاعته للشريعة طاعة ال متس عالقته باآلب، وهذه نقطة خطرية ألنها 

  لآلب طاعةً ملبدٍأ خارٍج عن جوهر الالهوت وجوهر احملبة،االبنجتعل الصليب وطاعة 
دد أي الناموس أو الشريعة اليت ال وجود هلا يف جوهر اهللا؛ ألا جمموعة مبادئ حت

وبذلك يكون خالص اإلنسان قد مت حسب وساطة الناموس، . عالقة املخلوق باخلالق
لقد كان ِمن ...  احملبة اإلهلية للثالوثبانسكاب وال االبنوليس حسب وساطة 

الضروري علينا أنْ خنوض هذا اجلانب اجلديل لكي نتوقف أمام حقيقة احملبة اإلهلية 
 حنو تربية مسيحية تؤكد حرية البذل وحرية وإشراقها يف صليب املسيح، ولكي نسري

  .النمو وتربز الطاعة كعالقة شخصية نابعة ِمن احملبة
، كما حتدد مكافأةً هلذا السلوك، أما  حتدد الشريعة سلوك اإلنسان:وأخرياً  

موت الرب االختياري فهو هبة احملبة اإلهلية اليت مل حتددها الشريعة، إذ ال توجد شريعة 
  . الثالوثتفرض على
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  الفرع الثالث
  

  التربير واملعمودية
  

  :مقدمة
إذا كان املسيح قد أكمل اخلالص يوم اجلمعة الكبرية، يوم الصلبوت، فما هو   

الداعي لألسرار الكنسية مثل املعمودية واملريون واإلفخارستيا، بل والكهنوت طاملا أنَّ 
  . األرثوذكسقباطاألمن اإلكلريوس بعض كل شيء قد مت وانتهى حسب عبارات 

اخلالص يف  "باسممٍة عقائديٍة صارت تعرف عن لقد حوِكم أحد الكهنة   
ويف احلقيقة، فنحن هنا ال جند فرقاً جوهرياً بني ما نِسب هلذا الكاهن، وما ". حلظة

فالعربة ليست بطول أو قصر اللحظة، وإمنا العربة هي بأنَّ موت . كُتابيقوله هؤالء ال
وإذا كان الفرق بينهما هو عدد الساعات ... الصليب قد أكمل كل شئاملسيح على 

.. والدقائق، فهو فرق ال أمهية له، وإمنا األمهية األكرب هي لكمال اخلالص يوم اجلمعة 
وقطع كل عالقة بني موت الرب وقيامته واألسرار .. وإسقاط القيامة من الشرح 

ؤجل الكالم عن اإلفخارستيا لبحث الكنسية، وهنا بالذات املعمودية ألننا سوف ن
  .أكرب حيتوي كل ما قاله اآلباء عن هذا السر الفائق

  ، أو حروف اجلر عند القديس بولس"يف املسيح"العدل اإلهلي 
إنَّ االهتمام حبروف اجلر عند القديس بولس هو اهتمام قدمي جداً يعود إىل   

الكنيسة الكاثوليكية، وعلماء الكنيسة احلوار الالهويت املمتد عرب ثالثة قرون بني علماء 
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 .)١(اإلجنيلية واللوثرية وغريها 

 علمي وتارخيي اهتماموهكذا، فنحن مل نكتب هذه السطور من فراغ، بل من   
حناول به أنْ نرى أصالة اُألرثوذكسية اليت تعاين أول هجوم عليها من داخل الكنيسة 

  ..!!اُألرثوذكسية نفسها
هذه الشركة حسب . ين أنْ يكون لنا شركة مع املسيح تع"يف املسيح "-١  

 : ٣ فيليب - ١٧ : ١٠كو ٢ - ٢١ : ١ كو ١ يف املسيح االفتخار: عبارات الرسول هي
 : ٥ تسالونيكي ١معرفة إرادة اهللا يف املسيح . ١٩ : ١٥ كو ١الرجاء يف املسيح . ٣
  .٢٤ : ٣ملسيح رو الفداء با. ١٩ : ٥ كو ٢املصاحلة يف املسيح، كما مر بنا . ١٨

فيه قد خلق " ليست فقط اجلديدة، بل حىت القدمية واخلليقة األوىل، -٢  
إذا كانت حىت اخلليقة األوىل قد خلقت يف :  وهذا جيعلنا نسأل )١٦ : ١كولوسي (" الكل
أليس من ..  الذي ميلك هذه اخلليقة حىت قبل التجديد االبن، وبواسطة االبن

 كل ما حيدث للخليقة اجلديدة هو أيضاً يف املسيح؟ وهذا ينفي الضروري أنْ نقول إنَّ
 اخلالق حسب االبنفكرة دفع الثمن متاماً؛ ألن كل األشياء خلقت وتبقى بقوة كلمة 

  .)٣ : ١عب (
، وهو موت يؤكد الرسول )١١-٣ : ٦رو ( منوت ونصلب مع املسيح وحنن -٣  
، فلم ميت املسيح عبثاً، )١٢ : ٢كولوسي (..." وإذا كنتم أمواتاً يف اخلطايا: "معناه بقوله

أحياكم معه مساحماً لكم جبميع "بل فتح موته باب احلياة، ولذلك أردف الرسول 
وعجباً، كيف أخذنا احلياة مبوت املسيح الذي يعاقَب معنا، . )١٢ : ٢كولوسي (" اخلطايا

قبطي ة، مثل قول واعظ وألجلنا، وغري ذلك من أقوال مل ترد يف األسفار اإلهلية باملر

                                                           
 وانضمامنا يف املسيح، أو ما يعرف اآلن يف دراسات العهد احتادناوهذه بعض املراجع احلديثة عن أمهية وحيوية ) ١(

 اُألستاذ احلايل للعهد اجلديد يف جامعة Bestعرض اُألستاذ أرنست قد و.  .The Corporate Christ:اجلديد بـ
ولعل أدق من تناول موضوع . .E. Best, One Body in Christ, 1955: املوضوع يف كتابه بعنوانمانشستر تاريخ

ومن . .A. R. George, Communion with God in the New Testament, 1953:الشركة يف املسيح هو
سة الكاثوليكية وعاد علماء الكني. .A. Wikenhauser, Pauline Mysticism, 1960:علماء الكنيسة الكاثوليكية

 خالصة فكر اآلباء يف جملدين نشرا بالفرنسية، وترمجا إىل E. Merschلآلباء، وقدم اُألستاذ السابق يف جامعة السربون 
  .The Whole Christ:اإلجنليزية بعنوان
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، بينما الرسول "اهللا عاقبنا يف املسيح، ونلنا عقوبة خطايانا فيه ومعه: "مشهور جداً
  أيهما جيب أنْ نقبل؟" أحياكم معه مساحماً لكم جبميع اخلطايا"يقول 

ويقول الرسول عن املعمودية إنَّ الشريعة كانت املؤدب، وقادنا املؤدب   
 اهللا أبناءألنكم مجيعاً . أنْ جاء اإلميان لسنا بعد حتت مؤدبولكن بعد "للمسيح، 

 : ٣غال ("  باملسيح، قد لبستم املسيحاعتمدمتباإلميان باملسيح يسوع؛ ألن كلكم الذين 
وحنن عندما نلبس املسيح يف املعمودية، ال نلبس اللعنة واملوت، بل نلبس . )٢٩-٢٤

  .احلياة األبدية
 ألن النص ٢٤ : ٣لنص غال ) البريوتية(ة العربية ونالحظ عدم دقة الترمج  

 قد يف املسيح اعتمدمتالذين "، " يسوعيف املسيحباإلميان : "اليوناين ترمجته الصحيحة
  ".لبستم املسيح

 اليوناين نفسه من النص ٤، ٣ : ٦ونفس املالحظة بالنسبة لنص رومية   
e]i~ t;on q;anaton ويؤكد ". يف موته اعتمدنا" جيب أنْ تكون ترمجة النص العريب
  ذلك النص القبطي نفسه

"anon qa n/ etan[iwmc qen P,c I/c."  
، وأمهية "مع"ومع أنَّ علماء العهد اجلديد صرفوا جهداً كبرياً يف شرح معىن   

مل تأخذ نفس األمهية رغم " يف املسيح" إالَّ أنَّ "συν χριστω" )١(الصيغة اليونانية 
يف عدة مناسبات أُخرى هامة باإلضافة إىل ما سبق "  املسيحيف "استخدمأن الرسول 
  :أنْ ذكرنا مثل

، فالتركيب اللغوي ١٧ : ١٠ كو ٢ - ٣١ : ١ كو ١ يف املسيح االفتخار*   
إين بافتخاركم " وأيضاً )١٧ : ١٥رو ("  يف املسيح يسوع من جهة اهللاالفتخاريل "نفسه 

يؤكد ليس فقط . )٣١ : ١٥ كو ١(" الذي يل يف يسوع املسيح ربنا أموت كل يوم
  .، بل جمال املمارسة نفسه أي املسيح يسوعاالفتخارمصدر 

املسيح إمنا يعين " يف" وغريه إنَّ حرف اجلر J. Weiss و H. E. Weberويؤكد *   

                                                           
)١( R. Schackenburg, Baptism in the Thought of St. Paul, English trans, pp 30 tt.  
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واستخدام . )١٩ : ٥ كو ٢("  مصاحلاً العامل لنفسهيف املسيحاهللا كان : " مثلكوسيط
نفتخر أيضاً باهللا بربنا يسوع " يؤكد الوساطة through، أو  بواسطة"dia"حرف اجلر 

، وهكذا مل يكن املسيح أداة يعمل )١١ : ٥رو (" املصاحلة) بواسطته (بهاملسيح الذي نلنا 
  .)١٨ : ٥ كو ٢(" الذي يعطي املصاحلةا اآلب، بل الوسيط 

الفداء الذي متربرين جماناً بنعمته ب"والوساطة ظاهرة أيضاً يف عبارة الرسول   
هذا أيضاً يؤكد أنَّ الفداء هو حترير وفك ربط وعبودية . )٢٤ : ٣رو (" بيسوع املسيح

 فيهليس كأداة، بل كشخص يعطى لنا " يف املسيح"، و "بواسطة"اخلطية؛ ألنه مت 
هذا يؤكد مرةً ثانيةً تأكيداً ال ميكن إنكاره إنَّ املوت على الصليب هو موت . الفداء

نعمةٌ، وليس قرار حمكمٍة، أو ) أي التربير(ي املصاحلة والفداء والتربير، وإنه وسيط يعط
ولكن اهللا بين لنا حمبته ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح "كما يقول الرسول نفسه 

  .)٨ : ٥رو (" ألجلنا
كلها عبارات هامة جداً ال تسمح لنا بأن " بدمه"أو " بواسطته"أو " به"و  

  :هذا ظاهر من هذه العبارات.. ، أو الشخص عن األحداث االبن نفصل الصليب عن
  :املسيح خالق، مع مالحظة سيادة املسيح على اخلليقة* 

  .)١٦ : ١كولوسي (" فيه خلق كل شيء"  
  :املسيح هو ملك، ولذلك فامللكوت أي ملكوت اآلب خاص به* 

كو (" غفران اخلطاياالذي نقلنا إىل ملكوت إبن حمبته الذي لنا فيه الفداء بدمه "  
١٣ : ١(.  

إالَّ أنَّ " جوهر" مع أن الرسول مل يستخدم كلمة -وبسبب وحدة جوهر الثالوث * 
، وهو الذي رفعه أي علقه "حما الصك الذي علينا"املعىن ظاهر؛ ألن اآلب هو الذي 

  :باملسامري كما شرحنا من قبل
  .)١٥ : ٢كولوسي (" يهم فجرد الرياسات والسالطني أشهرهم جهاراً ظافراً "  
 على الصليب االبنوظفر اآلب بالقوات الروحية وغريها، والقضاء عليها يف   

هو تأكيد على وحدة عمل الثالوث، وهو ما يهدم كل ما يقال عن العالقة الثنائية بني 
 فقط، تلك الشائعة منذ العصر الوسيط، واليت دخلت الكتب العربية واالبناآلب 
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  .لت دون متييز من الكتب األوروبيةاملسيحية اليت نق

  تقسيم

أشرنا فيما سبق إىل أنَّ القول بأنَّ املسيح قد أكمل كل شئ على الصليب يف   
يوم اجلمعة، هو قول ينطوي على خطورة قطع العالقة بني موت الرب وقيامته 

 وقلنا أننا سوف نقتصر يف بيان ذلك على سر املعمودية، فنعرض يف. واألسرار الكنسية
ويف اجلزء الثاين نعرض . عند القديس بولس" يف املسيح"جزء أول لـمعىن املعمودية 

لتعليم اآلباء عن شركتنا يف املسيح اليت توهب لنا يف املعمودية كمثال ملا حيدث معنا يف 
، واالستعاراتباقي األسرار الكنسية، ومن مث أخرياً نعرض للعالقة بني التشبيهات 

  .وحقيقة السر
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   األولاجلزء
  

  "يف املسيح"املعمودية 
  

  حسب عبارات الرسول بولس نفسه؟" يف املسيح" ماذا تعين -١
 حروف اجلر يف اللغة اليونانية ال يعين أن املسيح مل يكن استخدامإذا كان   

 الوسيط، وإذا كان الرسول باعتبارهجمرد أداة للخالص، وإمنا اخلالص يتم فيه هو 
أنتم الذين " نا مت يف املسيح، كما سبق وأشرنا إىل ذلك بولس يقرر ويؤكد أنَّ خالص

  ".يف املسيح"، فماذا يعين الرسول بولس بـ " يف املسيح قد لبستم املسيحاعتمدمت
  :اخللق اجلديد: أوالً

 : ٥ كو ٢(" إنْ كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة: "يقول الرسول بولس  
ل بأنَّ هذا اخللق اجلديد حدث يف املسيح، ومىت مت اخللق اجلديد؟ جييب الرسو. )١٧

مبطالً يف جسده ناموس الوصايا يف فرائض لكي خيلق : "وعبارات الرسول واضحةٌ
لقد ماتت اإلنسانية . )١٥ : ٢أف ("  يف نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سالماًاالثنني

ت حتت سلطان الفلسفة اليت حتت الناموس اليهودي، وماتت اإلنسانية اُألممية اليت عاش
ماتت يف املسيح لكي تخلق من جديد، أي اإلنسان اجلديد .. واحلكمة اإلنسانية 

ولذلك يعلق الرسول نفسه على ماضيه الديين كيهودي، ويقول إنَّ . حسب املسيح
  .)٩-٧ : ٣فيليب (" يوجد يف املسيح"هذا املاضي حسبه كنفاية لكي 

   جيعلنا أبناء اهللاملعمودية هي خلق جديد: ثانياً
: يف املعمودية متوت الطبيعة القدمية حسب شرح الرسول بولس نفسه للمعمودية  

هذه كلمات "  أنفسكم أمواتاً عن اخلطية ولكن أحياء هللا باملسيح يسوع ربنااحسبوا"
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وكذلك أيضاً املوت عن عبودية احلياة املاضية هو ما يؤكده . ١١ : ٦الرسول يف رو 
 باملسيح اعتمدمت اهللا باإلميان باملسيح يسوع، ألن كلكم الذين أبناء مجيعاً ألنكم: "بقوله

  .)٢٧-٢٦ : ٣غال (" قد لبستم املسيح
وإذا عدنا إىل الترمجة القبطية جند أنَّ النص القبطي خيتلف عن الترمجة العربية   
  :إذ نقرأ

"qa n/ etauomcou qen P,c"  
  .ميكن ترمجتها بصورة أُخرىال " qen"؛ ألن " يف املسيحاعتمدمت"أي 

 يسوع اسم ولذلك هي يف ٢٧ : ٣ غال - ٣ : ٦رو " يف املسيح"فاملعمودية   
 إمنا يصبح ٢٧ : ٣ومن يلبس املسيح يف املعمودية حسب غال . ١٣ : ١ كو ١املسيح 
واحد "ولبس املسيح هو تعبري دقيق يؤكد أننا نأخذ ما ليس لنا، وهو ما جيعلنا . يف املسيح

، ومرجعية كل هذه االستعماالت هي احتاد الالهوت بالناسوت )٢٨ : ٣غال (" ملسيحيف ا
  .يف الرب الواحد

  املعمودية حياة جديدة: ثالثاً
.  الالهوت جسدياًفإنه فيه حيل كل ملء" يؤكد الرسول أُلوهية الرب يسوع  

غري وبه أيضاً ختنتم ختاناً . وانتم مملوؤن فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان
والنص القبطي . )١١ – ٩  :١كول (" مصنوٍع بيد خبلع جسم خطايا البشرية خبتان املسيح

فيــه أيضــاً ختنتـم "مواٍز متاماً للنص اليوناين؛ ألننا حسب النص القبطي 
  "ختانـاً غري مصنوع بيد

 vai etaucoube y/nou nq/ti qen oucebi....  
أي ليس ختان " غري مصنوع بيد"ختان املسيح حسب كالم الرسول بولس و  

السكني الذي يقطع جزء من اجلسد، بل عمل املسيح والروح القدس الذي يضع اية 
وإذ كنتم أمواتاً يف اخلطايا وغلف "الرسول وهو ما يؤكده . ويقطع الطبيعة القدمية

هنا وكلمات الرسول  .)١٣ : ٢كو (" جسدكم أحياكم معه مساحماً لكم جبميع اخلطايا
؛ )٦رو ( يف أطول نص عن املعمودية هال ختتلف عن كلمات" أمواتاً باخلطايا"كولوسي إىل 

  ).٢ : ٦رو (ألننا مبوت املسيح قد متنا عن اخلطية 
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   العالقة بني موت املسيح وقيامته، وبني املعمودية-٢
وإذا عدنا إىل كل الرسائل وجدنا حقيقة هامة يدافع عنها علماء الالهوت من   
، وهي أن الرسول بولس يذكر املوت والقيامة مع املسيح دون أن يذكر اإلجنيليني

  :املعمودية مثل
  .)١٩ : ٢غال (" ألين مت بالناموس للناموس ألحيا هللا"  
  .)٢٤ : ٢غال (" الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا اجلسد"  
  .)١٠ : ٣فيليب (" ألعرفه وقوة قيامته متشبهاً مبوته"  
  .)٣ : ٣كو ("  مع املسيح عن أركان العاملإذاً إن كنتم قد متم"  
  .)٣ : ٣كو ("  ما فوقفاطلبوافإن كنتم قد متم مع املسيح، "  
 وإنَّ هذه ١١- ١ : ٦لكن لغة الرسول يف هذه العبارات ال ختتلف عن رو   

  :العالقة غري غائبة برغم عدم ذكرها، ونستطيع أنْ نتبني ذلك من املفاتيح اآلتية
ألننا مجيعاً " جلسد املسيح الكنيسة؛ انضمامو أنَّ املعمودية  ه:املفتاح األول  

ولكننا باملعمودية نصري جسد . )١٣ : ١٢ كو ١("  إىل جسٍد واحٍداعتمدنابروح واحٍد 
وأما أنتم " وهو ما يؤكده الرسول بعد ذلك )١٢ : ١٢ كو ١(املسيح رغم تعدد األعضاء 

 وهنا يؤكد )٤ : ١٢رو ( ونفس العبارة يف )٢٧ : ١٢ كو ١(" فجسد املسيح وأعضاؤه أفراداً
 ال مينع وحدة اجلسد )٣٠ : ٥أف (الرسول على حقيقة هامة، وهي أنَّ تعدد األعضاء 

  .)٢٨ : ٣غال (" أنتم واحد يف املسيح"
 موضوع الكنيسة جسد الكُتاب احملدثني من األقباط األرثوذكسلقد أثار أحد   

إذا كانت  -هل تأكل الكنيسة نفسها : خرةاملسيح، وتسآل يف عبارات الذعة سا
وماذا بعد أنْ تأكل الكنيسة :  يف اإلفخارستيا؟ وحنن بدورنا نتساءل- جسد املسيح

اإلفخارستيا، هل تصبح هي جسد املسيح حسب عبارات القداس الصرحية اليت ال 
سنا وأجسادنا  مستحقني يا سيدنا أنْ نتناول من قدساتك طهارة ألنفاجعلنا: "حتتاج إىل تأويل

، أم شيئاً آخر؟ فإذا كنا سنبقى كما كنا "وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً
قبل التناول، فلماذا التناول؟ لكن األمر اجلدير بالذكر هو أننا عندما نتناول فعالً، فإنَّ 

  :الكنيسة ال تأكل نفسها لعدة أسباب واضحة وهي
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يظل الغصن أو األغصان ثابتة . أغصان الكرمة حنن واحد مع املسيح مثل -١  
يف جذر الكرمة، له ذات احلياة، وال وجود له إالَّ باجلذر، هكذا حنن جسد املسيح 

  .بسبب أنَّ املسيح هو الرأس وحنن األعضاء
هذا التحول ..  حنن نتحول ونصبح مثله يف الطبيعة اإلنسانية اخلاصة به -٢  

وعندما نتناول فنحن نعود إىل .. الواحد املسيح جيعل كل منا عضواً يف اجلسد 
املصدر، إىل الينبوع، إىل األصل الذي خرجنا منه لكي نكون كما كنا وكما سنكون؛ 

ويعيدانا إىل . اخل..  بالعامل واجلسد االنشغالألن صلوات القداس والسر ايد يرتعان 
والتناول هو .. ده املسيح لنكون جسده ليس ألننا مل نكن، بل ألننا دائماً جس

  . فينا بالشركة يف جسده ودمه احلقيقياالبن حياة انسكاب
 هو ما عبر عنه القديس كريلس اإلسكندري يف عبارٍة هامٍة يف :واملفتاح الثاين  

  :حيث يقول معلمنا اإلسكندري العظيم" إهلاً قديراً، أباً أبدياً "٦ : ٩ أشعياءشرح 
أي املصدر واألصل الذي منه تتكون الطبيعة يدعى الرب يسوع أباً أبدياً، "

اجلديدة عدمية املوت؛ ألن كلمة أب تعين األصل، وهو األصل األبدي 
الذي ال يغلبه املوت، وحنن نأخذ طبيعة الرب غالبة املوت اليت تزرع فينا 
. باملعمودية، وتنال جمدها بالروح القدس وبالشركة يف جسد الرب ودمه

 الدهر احلاضر نرى الشيخوخة واألمراض تعمل يف ورغم أننا ال نزال يف
اجلسد إالَّ أننا جيب أنْ ال يكون لدينا اإلدراك الذي خيلقه املوت فينا؛ ألن 

 بالرب وباإلميان وبقوة روح االلتصاقالعقل جيب أن يتطهر ويدرك من 
القيامة، الروح القدس الذي يطبع فينا صورة اإلبن احلي الدائم، أنه هو 

هكذا حنن نشترك يف . م أذهاننا بأن نعمة اهللا بال ندامة وال متوتالذي يله
السر ايد كل يوم إنْ أمكن، ليس ألنه طعام يفىن، وليس ألن النعمة اليت 
أخذناها تبيد مبرور الزمن، وإمنا ألننا عقلياً نترك تأمل اُألمور السمائية، وهو 

إننا حنيا .  األصل أي املسيحما جيعل اخلدمة اإلهلية هي ينبوع حياة يعيدنا إىل
يف زمان املائدة السماوية ونأكل طعام احلياة لكي حنيا، ال يقوى املوت علينا 
بل نتغذى كلما أردنا لكي نبقى قريبني من مصدر احلياة، ألن املوت ال 
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 - ٦ : ٩تفسري أشعياء (". منا األفكار والعواطف هي اليت تغلبناإيقوى علينا، و
  .)٣٣٨ صPusey: رهالد الثالث نش

  تعليم اآلباء عن املعموديةموجز  -٣
، نكتفي )١(يف اختصار شديد، ألن هذا املوضوع قد سبق وأنْ درس بعناية   

هنا مبقتطفات من شرح القديس يوحنا ذهيب الفم الذي ورد يف العظات على رسالة 
  :القديس بولس إىل رومية

املعمودية ما مات هو؛ ألن  يف موته؟ إننا منوت كاعتمدناما معىن أننا "
وما حدث يف الصليب ويف الدفن للمسيح حيدث لنا . هي الصليب

بشكل معني، فقد مات املسيح ودفن باجلسد، أما حنن اخلطاة، فإننا 
منوت معه وندفن، ليس ذات املوت الذي ماته على الصليب، بل حسب 

 مها واملوت على الصليب وشبه املوت". ِشبه موته"كلمات الرسول 
موت، ولكن كل منهما له شكل خمتلف، ألن املسيح مات باجلسد أي 
جسده وكان موته موتاً حقيقياً، وهو ما جعل موتنا يف املعمودية موتاً 

وما الذي ميكن أنْ نفعله؟ جييب " ~ei kai alhqh"حقيقياً 
وكما أقيم املسيح من األموات مبجد اآلب، نسلك حنن يف : "الرسول

، وهو ذا الشكل يقدم القيامةَ كسلوٍك حي، "دة جداًاحلياة اجلدي
هل تؤمن بأن املسيح مات وقام؟ آمن بأنَّ هذا حيدث لك : كيف؟ يقول

وإذا . كما حدث على الصليب، ألن الصليب هو موت ودفن لك أنت
اشتركت يف املوت والدفن، فكم باحلري سوف تشترك يف القيامة 

 -  ١٢ : ٥ على رومية ١٠عظة ("  هو اخلطيةوما أُبيد هنا. واحلياة األبدية
 والترمجة اليت قدمناها هنا مأخوذة عن األصل اليوناين ٤٠٥ ص اإلجنليزيةراجع الترمجة 

  .)٤٨٠ عامود ٦٠جملد 

                                                           
  . القاهرة-جورج حبيب بباوي . د" املعمودية يف القرون اخلمسة األوىل"راسة الشاملة راجع الد) ١(
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حسب عبارة الرسول بولس نفسه، فإن " شبه موته" كنا نشترك يف وإذا  
رسول مل يقل إننا نشترك يف القديس يوحنا ذهيب الفم مثل غريه من اآلباء الحظ أنَّ ال

 وقد الحظ املترجم اإلجنليزي -، وحسب النص اليوناين "يف قيامته"شبه قيامته، بل 
 اإلجنليزية الذي حيتوي على الترمجة ١١ يف جملد ٤٠٩صعوبته، فوضع حاشيةً على ص 

 ال "συµφευτο":  جند أنَّ األصل اليوناين-لعظات ذهيب الفم على رسالة رومية 
 ،"συν"، وأُضيف إليه املقطع "ينمو" أي "φυω"، بل هو من الفعل "نتحد"يعين 

، ونص القديس ٥ : ٦، وهكذا جيب أنْ نقرأ نص رومية "ننمو معاً"وأصبح يعين 
  :يوحنا ذهيب الفم

ألننا دفنا "ال يذكر الرسول نتائج املعمودية، بل يؤكد فعاليتها بقوله "
" شبه قيامته، بل ننمو معاً بقيامته، ومل يقل إننا ننال "معه يف شبه موته

  .)٤٠٩ ص ٥ : ٦ على رو ١١عظة (
ولذلك يقول القديس . واملعمودية ليست الصليب فقط، بل هي القيامة أيضاً  

  :)١(يوحنا ذهيب الفم يف العظات للموعوظني 
من يعتمد خيلع . يف املعمودية الدفن والقيامة معاً يف نفس الوقت"

اجلديد ويقوم كما قام املسيح مبجد اآلب، هكذا اإلنسان العتيق ويلبس 
"  أنتم اآلن، ألن الرسول يدعو املعمودية قيامة

πως παλιν την αναστασιν λεγει  ") راجع الترمجة
  .)١٥٢ اجلامعة الكاثوليكية ص - اإلجنليزية

والنفس اإلنسانية تذوق القيامة يف املعمودية، وهو ما تعبر عنه كل صلوات   
ويأخذ .  الشرقية اُألرثوذكسية يف خدمة سر املعمودية، وما دونه اآلباء لناالكنائس

  . القيامة العامة يف اليوم األخريانتظاراجلسد عربون القيامة هنا يف 

                                                           
  .:٥٠ جملد SC يف ١٩٥٧نشر النص اليوناين يف باريس ) ١(

Jean Chrysostome: Huit Catechesis Baptismales Inedites,  
  :اإلجنليزيةونشرت اجلامعة الكاثوليكية يف واشنطن الترمجة 

P. Harkins, St. John Chrysostom, Baptismal Instructions, 1963.  
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إنَّ ما يذكره القديس يوحنا ذهيب الفم هو تعليم كل اآلباء، فهو ما يؤكده   
، ١٠٨٤ - ١٠٨ : ٣٣لد جم( للموعوظني ٢٠القديس كريلس األورشليمي يف العظة 

) ٢٠ : ٢األسرار (والقديس أُمربوسيوس ).٣٦٩ : ٣٦والقديس غريغوريوس الرتيرتي جملد 
وشرح هذه النقطة األب الكاثوليكي . )٤٣ : ٧كتاب (وكتاب األحكام الرسولية 

والسؤال الذي جيب أنْ نضعه أمام الذين يضعون .  مبا فيه الكفاية)١(الكاردينال دانيللو 
 كمحور أساسي ووحيد ملا صار معروفاً يف العصر الوسيط االبناآلب على غضب 

ارة، وهو األصل وجذر التعليم بأن اخلالص قد مت وعصر اإلصالح بعقيدة الكفَّ
وأين .. هو ملاذا منوت يف املسيح يف املعمودية؟ .. وحدث كامالً يوم اجلمعة العظيمة 
  تتم لنا شركة يف قيامة الرب نفسه؟وأين وكيف . وكيف يتم صلب اإلنسان العتيق؟

وألننا مل نترجم بعد عظات القديس يوحنا ذهيب الفم للموعوظني، وهو ما نقوم   
به اآلن، نكتفي بعبارات قاطعة، فقد بات من احلتمي أنْ نؤكد تعليم اُألرثوذكسية يف 

ون وعٍي، مواجهة املوجة العاتية اليت تتدفق يف شرائط الكاسيت والفيديو وكلها اجم د
وهنا بالذات حنن أمام . وخبطورة أقدس ما متلكه اُألرثوذكسية، وهو األسرار الكنسية

  :خيارين ال ثالث هلما
 إما أنَّ املعمودية والصليب والقيامة حقيقة واحدة يعطي فيها املسيح :األول  

لصليب أوالً حياته لنا مبوته وقيامته، وإنَّ إبادة املوت والفساد وسلطان اخلطية مت على ا
يف آدم الثاين ربنا يسوع املسيح، وإنه يوهب لنا من املسيح بالروح القدس، أو حسب 

  ". والروح القدسباالبنمن اآلب "عبارة اُألرثوذكسية الوجيزة اليت جتمع كل شيء 
وطبقاً هلذه القاعدة الرسولية اآلبائية حنن ننال كل ما حدث على اجللجثة ويف   

كل ما للمسيح وكل ما حققه املسيح يف .. يف القيامة والصعود القرب ويف اجلحيم و
 واحد قدمي أمهلناه هو باسماملعمودية واملريون والشكر، أي األسرار الثالثة اليت تسمى 

 وهنا أيضاً ال يوجد تعليم The Mystery of Initiation"  إىل الكنسيةاالنضمامسر "
" سر اخلالص"لعصر الوسيط، بل  ومفاهيم ااصطالحاتبالكفارة والفداء حسب 

                                                           
)١( J. Danielou, Bible and the Liturgy pp 44 tt. 

  .رسائل القديس اثناسيوس إىل سرابيون عن الروح القدسأيضاُ راجع 



 ٥٦٧

حسب التسليم اآلبائي، وإننا نتحد بالرب املولود من العذراء، املصلوب ألجلنا احلي 
  : ننال شركة فيه هو أياالحتادمن األموات، وإننا ذا 

  .اخلالص من اخلطايا أي الغفران+   
  .اخلالص من املوت+   
  .القيامة من األموات+   
  .التبين+   
  .األبديامللكوت +   
  .سكىن الروح القدس+   
  .الشركة يف الطبيعة اإلهلية+   
وقد وضعنا هذه اهلبات ليس حسب األمهية، بل من أجل مقاومة اجلهل   

 اخلطية املكانة األوىل يف كل شئ، وتوارت عطايا احتلتالسائد يف هذا الزمان حيث 
  .التبين وسكىن الروح القدس واحلياة األبدية ومرياث امللكوت

إما أنَّ كل شيء مت بالكمال وانتهى يوم اجلمعة، وإننا يف و :اخليار الثاين  
 وحنيا عقلياً بالقدرات نتذكرالطقوس وسائر اخلدمات الكنسية واألسرار بشكل خاص 
  .العقلية وبقراءة كلمة اهللا والتسبيح موت املسيح وقيامته

نَّ األول هو والفرق اجلوهري بني اخليار األول واخليار الثاين هو أ  
اُألرثوذكسية الكاملة كما سلِّمت إلينا، وكما تشهد هلا صلوات كل الكنائس 

بينما اخليار الثاين هو آخر . القبطية والسريانية واألرمنية واليونانية: اُألرثوذكسية
مراحل تطور املذهب اإلجنيلي كما وصل إلينا مع اإلرسالية األمريكية، وكما هو سائد 

 وليس هذا مشكلة، وإمنا املشكلة ، اإلجنيلينياخوتناات وترانيم وتعاليم اآلن يف كتاب
احلقيقية هي دخول املذهب اإلجنيلي حتت عباءة الكهنوت، وفرضه بالقوة واعتباره 

  ".هرطوقي"التعليم اُألرثوذكسي، واعتبار كل من يعارضه 
 عظات اآلباء وعندما نتأمل اخليارين نقول إنَّ اخليار الثاين كما هو واضح من  

مثل كريلس األورشليمي وذهيب الفم هو إميان املوعوظني الذين يعيشون الذكرى 
 بكلمة اهللا، وينتظرون تذوق املواعيد عندما يشتركون يف االستنارةالعقلية وينالون 
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  . إىل املسيح يف الكنيسةاالنضماماألسرار الثالثة أي سر 
رثوذكسية، فإا تتحول إىل كنيسة فإذا ما كان هذا هو ما تنادي به كنيسة أُ  

موعوظني فقط وتذوب اُألرثوذكسية حتت وطأة سلطان كهنوت ال وجود له يف 
اُألرثوذكسية؛ ألن سلطان الكهنوت احلقيقي حيمي اُألرثوذكسية وينادي ا علناً 

أعترف إىل النفس "ويقدمها للناس بكل سرور، بل ويقبل املوت طبقاً لنداء الليتورجية 
، وهي عبارةٌ كفيلةٌ بأنْ ترِسل الرعدة يف أوصال كل إنسان يؤمن بأنَّ ما حيمله "خرياأل

  .، وليس جمرد خبز بسيط"جسد الرب ودمه"الكاهن على يديه هو 
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  اجلزء الثاين
  

  شركتنا يف املسيح
  اليت توهب لنا يف األسرار الكنسية

  

  مقدمة
إنَّ كل : "أشرنا إليها، واليت تقولإنَّ قاعدة اإلميان اُألرثوذكسية اليت سبق أن   

، يؤكد ا اآلباء أنَّ شركتنا يف املسيح، أي " يف الروح القدسباالبنشئ من اآلب 
الشركة يف ميالد الرب من العذراء ومعموديته يف األردن، وموته على الصليب وقيامته 

ريون املعمودية وامل: وصعوده إىل السموات، إمنا توهب لنا يف األسرار الكنسية
  .واإلفخارستيا

   ميالد الرب من العذراء القديسة مرمي:أوالً
  مىت وأين وِلدت الطبيعة اآلدمية اجلديدة؟  
  .واجلواب يف بيت حلم، وعلى اجللجثة، ويف القرب وبالقيامة  
إذا بدأنا مبيالد الرب نفسه من القديسة مرمي والدة اإلله، فإنَّ هذا امليالد   

ودية، واملعمودية إىل الصليب، والصليب إىل املوت، واملوت إىل يقودنا حتماً إىل املعم
  .القيامة

هكذا زرع الرب . إنَّ بيت حلم هو البداية، والقيامة والصعود مها الكمال  
بذرة احلياة اجلديدة بتجسده، مث أكمل هذه البذرة، فسقاها بالروح القدس أي مسحها 

مت على املوت عرش اخلطية املكني يف األردن، مث منت وخدمت خدمة احلياة، مث هج
وأبادته، مث نزلت إىل اجلحيم وأطلقت سراح األسرى وأعطت حصانة للطبع اإلنساين 



 ٥٧٠

هكذا منت الطبيعة ". قدس األقداس احلقيقي"ضد قوات اجلحيم، ودخلت السماء 
 من قوة امليالد من فوق، إىل قوة )٧ : ٨٤مز (" من قوة إىل قوة"اإلنسانية وهي تسري 

 على اخلطية واملوت، إىل قوة القيامة وعدم الفساد، إىل قوة االنتصارسحة، إىل قوة امل
  . ملرياث احلياة األبديةالدخول إىل السماء

وعندما يسري الرب يسوع يف هذه املراحل، فهو ال يفصل بني كل مرحلة   
وبكل ما . ومرحلة؛ ألن التغيري الذي حيدث ويتم إمنا حيدث فيه هو، يف أُقنومه املتجسد

ومشكلة العصر الوسيط، وهي ذات " .. يف ناسوته املتحد بالهوته"منلك من دقة لغوية 
مشكلة عصر اإلصالح إنه ال يفهم إنَّ حتول ناسوت الرب جيب أنْ يتم بالتدريج 

  .....حسب خطة اخلالص وحسب اإلعالن اإلهلي الذي يعطى
  .فقد أعلن الرب بداية اخلليقة اجلديدة مبيالده*   
  .وأعلن الرب هبة اخلليقة اجلديدة باملسحة يف األردن، أي يف معموديته*   
  .وأعلن الرب انتصار اخلليقة اجلديدة بالصليب*   
  .وأعلن الرب أبدية اخلليقة اجلديدة بالقيامة وبالصعود*   
  .وأعلن الرب مرياث اخلليقة اجلديدة باجللوس عن ميني اآلب*   
 : ٢كور ٢(إنَّ املسيح يقودنا يف موكب نصرته : هكذا نفهم عبارات الرسول  

ويبقى أمامنا هنا عبارات اآلباء أي الشهادة الصادقة على أن ما نكتبه هو تعليم . )١٤
  .الكنيسة اُألرثوذكسية اليت تقبل كتابات اآلباء

  ميالد الرب الذي يوهب يف املعمودية: ثانياً
 وامليالد يف الزمان؛ ألن املسيح امليالد األزيل: ال جيب أنْ نفصل بني امليالدين  

..  وجعل ناسوته واحداً مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري االثننيمجع 
وامليالد ..  بامليالد األزيل احتادهوبذلك أعطى مليالده اإلنساين قوة البقاء األبدي بسبب 

لق، ويصبح األزيل هو ميالد خالق من خالق، ولذلك هو وحده الذي يعطي قوة اخل
وتدخل ..  أزلياً من اآلب أي خالق من خالقاالبنيولد .  امليالد يف املعموديةأساس

 حياتنا اإلنسانية، وتتحد باجلسد والنفس العاقلة مث االبنالقوة اخلالقة اخلاصة بأُقنوم 
  .تولَد من البتول القديسة مرمي والدةً حسب الروح القدس، وبالروح القدس
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اد بني الالهوت والناسوت تصبح القوة اخلالقة خاصة وهنا بسبب االحت  
هذه القوة جتعل حىت مالبس الرب نفسه مصدر شفاء كما حدث مع .. بالناسوت 

 عن - بأمانة أُرثوذكسية -ولذلك تقول الكنيسة اُألرثوذكسية .. املرأة نازفة الدم 
  : القديس كريلس اإلسكندرياعترافحسب " اجلسد املُحيي: "ناسوت الرب

حنن نعترف أنَّ كلمة اهللا هو غري مائت وهو احلياة، ولكننا نؤمن أنه "
صار جسداً، أي وحد اجلسد ذا النفس العاقلة بأُقنومه، ولذلك تأمل 

 بأنه قد تأمل رغم أنه )١(جبسده حسب الكتب، وألن جسده قد تأمل نبشر 
ير فساداً بالطبيعة هو غري متأمل، وحيث أنَّ جسده قام؛ ألن جسده مل 

اي لكي يعطي األموات قيامة، والِحظ (نبشر بأنه قام ألجل األموات 
  .)أمهية ألجل األموات

نؤمن أنَّ جسد الكلمة قادر على أنْ يعطي احلياةَ؛ ألنه هو جسد ودم 
  .)٢(" الكلمة الذي يعطي احلياة للكل

وكذلك يقول القديس كريلس يف الفصل احلادي عشر من الفصول اإلثىن   
  :عشر اليت أطلق عليها الغرب احلرومات اإلثىن عشر

كما قلنا ألنه اجلسد .. من ال يعترف بأنَّ جسد الرب هو معطي احلياة "
اخلاص بالكلمة، القادر على أنْ يعطي احلياة لكل األشياء، فليكن 

  )٣(" حمروماً

  بداية الوجود اجلديد: ثالثاً
 لإلميان اُألرثوذكسي، فيقول يكتب القديس كريلس اإلسكندري شرحاً وافياً  

                                                           
لواضح ألن ما يقال هو إميان يعلن وليس عبارة تقال، األمر ا" نبشر"إىل " يقال"من الصواب أن نترجم كلمة ) ١(

  .٥٦ راجع ترمجة مركز اآلباء ص -" اخل.. آمني آمني مبوتك يارب نبشر "يف مرد القداس 
 وهي E. Schwartzراجع النص اليوناين الذي نشره .  من رسائل القديس كريلس١١الرسالة رقم : راجع) ٢(

بعة جامعة  طActa Conciliorum Oecumenicrumجمموعة رسائل القديس كريلس اإلسكندري حتت عنوان 
 اليت نشرا اجلامعة الكاثوليكية سلسلة آباء الكنيسة جملد اإلجنليزية الترمجة ١٢- ١٠ الد األول ص ١٩١٤برلني 
  . ب١١ حتت عنوان الرسالة رقم ٦٥ ص ٧٦

  .٩٢  املرجع السابق الد األول صاإلجنليزية والترمجة ٤٢راجع األصل اليوناين املرجع السابق الد األول ص )٣(
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  : الوحيداالبنعن 
  ".هو نفسه خالق الدهور، وهو األزيل مع اآلب وخالق كل األشياء"

  :االبن عندما جتسد إليناهذه احلقيقة الفائقة وصلت   
  "وحد ما هو إنساين مع أُقنومه"

   ميالداً زمانياً من العذراء فقداالبنوعندما وِلد   
ولكي يرفع اللعنة عن اجلنس .. ية وجودنا نفسها ولد لكي يبارك بدا"

هذه اللعنة اليت كانت ترسل أجسادنا األرضية إىل املوت . البشري
بالوجع ) اخلاص باللعنة(أبطل القول )  املتجسداالبن(ولكن بواسطة 
  )١(" تلدين أوالداً

  جرن املعمودية هو رِحم الكنيسة: رابعاً
وما هي عالقة . ب يف املعمودية املقدسةأين حيدث امليالد اجلديد؟ اجلوا  

  :املعمودية مبيالد الرب من العذراء؟ وهذا هو جواب اآلباء
  :يقول القديس كريلس األورشليمي  

يف نفس الوقت الذي متوتون فيه، أنتم تولَدون؛ ألن مياه اخلالص هي "
وما ذكره سليمان عن األوقات املناسبة . يف آٍن واحٍد القرب واُألم

 )٢ : ٣جامعة (يوجد وقت للوالدة ووقت للموت : م اآلنيناسبك
ولكن بالنسبة لكم العكس صحيح، ألن وقت املوت هو وقت الوالدة؛ 

 Και συνδ ροµος εγινετο ألن ميالدكم يتم مبوتكم

 τω θανατω η γεννησις η υµετερα ")٢( )٤ : ٢(.  
ة القدمية، هو وعند القديس كريلس الدفن يف مياه املعمودية هو موت احليا  

  .لكن هذا هو ميالد احلياة اجلديدة.. موت ودفن وقيامة مع املسيح 
تلك هي شهادة اآلباء مجيعاً مجعها كلها مرتبةً حسب التسلسل التارخيي األب   

                                                           
 - رسائل القديس كريلس إىل نسطور ويوحنا األنطاكي - ٣٥ راجع ترمجة مركز اآلباء ص - املرجع السابق ) ١(

  ).٢١نصوص اآلباء 
  .٣٨٦ -  ٣٨٥وترمجة القمص تادرس يعقوب صـ . ٣٩١ - ٣٩٠راجع ترمجة األب جورج نصور صـ ) ٢(
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  . إبتداًء من العالمة ترتليان حىت القديس يوحنا ذهيب الفم)١(دانيللو 
  القديس امربوسيوس

أنت "قول سفر األعمال نقالً عن املزمور الثاين ما هو امليالد اجلديد؟ ي"
 ويستخدم الرسول بطرس هذه )٣٣ : ١٣(" هو ابين أنا اليوم ولدتك
" البكر من األموات"ولذلك قيل عن الرب .. الكلمات لبشارة القيامة 

؛ وألن القيامة هي قيامة )١٨ : ١كو () املولود البكر من األموات(
، واليت فيها "شبه املوت"عمودية اليت هي احلياة من املوت، هكذا يف امل

عندما نغطس نقوم، صارت مثال القيامة، وحسب بشارة الرسول 
صارت القيامة ميالداً جديداً، وصار اخلروج من مياه املعمودية 

  ).٢("  من جرن املعمودية هو ميالد جديدواالنبعاث
ألول، ولذلك البكر تعين املولود ا" البكر"ونرجو أنْ يالحظ القارئ أنَّ كلمة   

πρωτοτοκος وهنا بشكل ) ١٨ : ١كولوسي ( خاصة بالقيامة حسب نص
 فهو رمز وِجد يف املالجئ Ιχθυς خاص علينا أن نتذكر رمز السمكة 

 catacombsاملسيحية القدمية ويعود إىل بداية املسيحية حيث صور املسيحيون يف 
لذلك كان القديس امربوسيوس يعلم هذه احلقيقة، وكتب السمكة تعوم يف املياه، و

  :عنها
تشبهوا بالسمك الذي نال نعمة الوجود يف املياه، وهي نعمة أقل من "

نعمة املعمودية؛ ألن التجارب وارب حياول إغراق املركب بالعواصف 
وهكذا .. واألمواج العالية، ولكن السمك ال يغرق ألنه يعرف العوم و

  ).٣(" ا السمك الذي ال تستطيع مياه العامل أنْ تغرقكم باملرةأنتم كونو
  :وامليالد اجلديد حسب شرح القديس امربوسيوس  

كيف مت امليالد اجلديد؟ مل تدخلوا أرحام أُمهاتكم لكي تولَدوا من "

                                                           
)١( The Bible and The Liturgy pp 47-48.  
  .٢٩٠- ٢٦٨ ص Detterrari الترمجة الفرنسية ٩٠ ص Botte SC عن األصل الالتيين لألب ٢:  ٣األسرار ) ٢(
  .٩٢ املرجع السابق ص - ٩ : ٣األسرار ) ٣(
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جديٍد؛ ألن هذا امليالد اجلديد ال يتم حسب قوانني الطبيعة، وال يوجد 
، بل حسب النعمة الفائقة، بل إننا نعلم أنَّ هنا طقس يتم حسب الطبيعة

حنن نعترف بأنَّ ربنا . قوانني الطبيعة ال تؤدي دائماً إىل امليالد باجلسد
وحنن ننكر امليالد حسب قوانني . يسوع املسيح قد وِلد من العذراء

الطبيعة؛ ألن مرمي مل حتبل من رجل، وإمنا قَِبلَت الروح القدس يف رمحها 
. ، وعندما حل الروح القدس حبلت وولدت)١٨ : ١( كما يقول مىت

وحقاً ال جيب أن يكون لدينا شك يف أنَّ الروح حيل على جرن املعمودية 
 veritatemوعلى الذين ينالون املعمودية لكي خيلق امليالد اجلديد 

regenerationis operatum” ") ١٩٢ -  ١٩٠األسرار املرجع السابق(.  

  ςλουτρου παλιγγενεσια جلديدمحيم امليالد ا: خامساً
لعل القارئ الذي حضر خدمة سر املعمودية يف الكنائس اُألرثوذكسية ويف   

) محيم امليالد اجلديد( بالذات االسمالكنيسة القبطية اُألرثوذكسية قد الحظ أنَّ هذا 
 الرسويل القدمي الذي ورد يف تيطس االسم هو فاالسم. يظهر يف كل صلوات املعمودية

هكذا يشرح القديس يوحنا ذهيب الفم محيم امليالد اجلديد ويعود إىل أحد . ٥ : ٣
مصادر األسرار الكنسية، وهو زواج املسيح بالكنيسة حسب التسليم الرسويل يف 

 ا واحتد ا بشكل خاص اقترن. ، فاملسيح هو زوج الكنيسة٢٧-٢٥ : ٥أفسس 
  :سرمبوته وقيامته، ويكشف القديس يوحنا أبعاد هذا ال

ال ميلك إنسانٌ، بل ال يسمح رجل لنفسه أنْ يعمل ما عمله الرب أي "
ولكن السيد .  يريد أنْ يقترن ا كعروسهامرأةأنْ يسفك دمه ألجل 

الذي يعلن عن صالحه قد قَِبلَ هذا البذل والتضحية الفائقة بسبب شدة 
يقدمها حمبته للعروس؛ ألنه بدمه قدسها وغسلها يف محيم املعمودية لكي 

ومن أجل هذه الغاية سفك دمه على . لنفسه كنيسةً يف جمدها الفائق
الصليب لكي يعطي لنا مبوته هذا التقديس جماناً، ولكي يغسلنا يف محيم 

 : ١عظة (" امليالد الثاين، ويقدم لنفسه أولئك الذين عاشوا سابقاً يف العار
  .) للموعوظني١٧



 ٥٧٥

سيح، ألن سفك الدم عند اآلباء مجيعاً هو ال يوجد ميالد جديد بدون دم امل  
ولقد كتب اآلباء الكثري عن سر املعمودية وسر . اإلعالن عن احملبة الفائقة وعطية احلياة

الشكر وكالمها نبع من جنب الرب عندما طُِعن يف جنبه باحلربة، هكذا يشرح القديس 
  :يوحنا ذهيب الفم هذه احلقيقة

يا أحبائي ال جيب أنْ . )٣٤ : ١٩ا يوحن(وخرج من جنبه ماء ودم "
ولدي اآلن شرح سرائري؛ ألن سر . يعرب هذا السر دون أنْ تفحصوه

، من ألنه من هذين السرين وِلدت الكنيسةاملعمودية هو يف الدم واملاء؛ 
 يف املعمودية )٥ : ٣تيطس (محيم امليالد اجلديد وجتديد الروح القدس 

  .)١٧  :٣املرجع السابق (" واألسرار
فالكنيسة تولد من األسرار مثلما وِلدت حواء من ضلع آدم أي من جنبه،   

  :وهذا ما يؤكده ذهيب الفم نفسه، وكل اآلباء
املرجع (" من جنبه كون املسيح كنيسته كما كون حواء من جنب آدم"

  .)١٧ : ١السابق 
رأة، وكما حدث يف ذلك الزمان عندما أخذ اهللا ضلع آدم ومنه كون امل"

املرجع ( )١(" هكذا أعطى املسيح من جنبه الدم واملاء لكي يكون الكنيسة
  .)١٨ : ١السابق 

  :كيف يفهم ذهيب الفم تعبري محيم امليالد اجلديد أو الثاين؟ هو نفسه جييب  
ملاذا مل يدعى حبميم غفران اخلطايا؟ أو محيم التطهري، : رمبا سأل أحدهم"

السبب هو أنَّ هذا احلميم ال يطهرنا فقط من بل محيم امليالد اجلديد؟ و
خطايانا، بل يطهرنا كما لو كُنا وِلدنا تواً ألننا فيه نخلَق من جديد 
ونتجدد مرةً ثانيةً، ليس ألننا نخلق مرةً ثانيةً من التراب، بل من عنصٍر 

  .)٢٠ : ١املرجع السابق (" آخر وهو املاء

                                                           
إذا كانت املعمودية سر، وهي سر تكون الكنيسة يف املسيح، أصبح من الضروري أنْ نرى إنَّ أحكام املنع من ) ١(

. فسه، ألن من مينع مؤمناً من ممارسة األسرار إمنا يضع نفسه يف مكان املسيحالتناول هي أفظع تطاول على املسيح ن
  .وأيضاً أصبحت السخرية من الكنيسة كجسد املسيح هي سخرية من سري املعمودية واإلفخارستيا
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 يوحنا ذهيب الفم امليالد من العذراء ومثل القديس امربوسيوس يضع القديس  
ذه . كمثال مليالدنا اجلديد الذي نأخذه من املسيح، من ميالده وصليبه وقيامته

  :الكلمات السهلة الواضحة يشرح ذهيب الفم هذه احلقيقة الروحية
. أُريد أنْ أعرب معكم هذا السر أي سر امليالد الذي مل يشهده أحد باملرة"

أقدم لكم هنا السر الذي حيدث هنا على األرض والذي ولكن علي أنْ 
يشهده كثريون، ألنين عندما أشرح السرين معاً أثبت إميانكم؛ ألنه 

الذي ال حيويه شيء والذي حيوي . بدون اإلميان ال ميكنكم أنْ تقبلوه
كيف وبأي صورة؟ ال ميكن . الكل وكل مبدأ، جاء إىل رِحم العذراء

ولكن إذا آمنتم، فإنَّ إميانكم سوف يشرح . ا السرألحٍد أنْ يشرح هذ
لكم كل شيء؛ ألننا عندما نشهد سراً يفوق قدرات العقل واملنطق 

هكذا كتب مىت . اإلنساين، فإننا نعود فوراً إىل التعليم اخلاص باإلميان
وِجدت "عن هذا السر دون أنْ يفهم كيفية امليالد واكتفى بأن يقول 

، ومل يعلمنا كيف حدث هذا، بل حىت جربائيل مل "حبلى بالروح القدس
" الروح القدس حيل عليك وقوة العلي تظللك"يفهم ألنه هو أيضاً قال 

  .) املرجع السابق٣ : ٣العظة (
. وحجة اآلباء جندها يف شرح ألقاب املسيح ويف عالقته بالكنيسة أي باملؤمنني  

  :يقول ذهيب الفم
كما أنا "سيح طعامك؟ جييب الرب هل تريد أنْ تعرف كيف يصبح امل"

من : "، وهو أيضاً يصبح بيتك؛ ألنه يقول"حي باآلب، من يأكلين حييا يب
" جذرنا"، وهو يعلن أنه هو "يأكل جسدي يثبت يف وأنا أثبت فيه

، وهو يعلن أنه "أنا هو الكرمة وأنتم األغصان: "عندما يقول" أساسنا"و
 أعود أُمسيكم بعد عبيد، بل ال: "أخوك وصديقك والعريس عندما يقول

خطبتكم : "وأيضاً يقول بولس. )١٥ : ١٥يوحنا (" مسيتكم أحبائي
وأيضاً . )٢ : ١١ كو ٢(" لرجل واحد ُألقدم عذراء عفيفة للمسيح

ها "؛ ألنه يقول )٢٩ : ٨رو (" بكراً بني أُخوة كثريين"لكي يكون هو 
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حنن ال نصبح فقط . )١٣ : ٢عب (" أنا واألوالد الذين أعطانيهم اهللا
 راجع ص ١٤ : ١٢العظة (" )٢٧ : ١٢ كو ١(، بل أعضاء جسده أبناؤه
  .)اإلجنليزية الترمجة ١٧٧
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  اجلزء الثالث
  

  واالستعاراتالتشبيهات 
  وحقيقة السر

  

  مقدمة

دار حوار وجدلٌ وصل أحياناً إىل سفك دماء املعارضني يف الغرب حول   
. عالقتنا باملسيح وباآلب وبالروح القدسمعاين كلمات الرب نفسه، وحول حقيقة 

وال زال هذا احلوار ساخناً عندنا يف مصر ألسباٍب شخصيٍة حبتة ال عالقة هلا باإلميان، 
وإمنا تصدر عن غيظ مكبوت ضد كل من حياول أيقاظ الوعي الروحي القبطي حماوالً 

طايا وبركات إعادة املسيح إىل الكنيسة بكل ما حيمل املسيح يف شخصه من هبات وع
وال شك أنَّ هذا احلوار وذلك . وغىن ال ميكن التعبري عنها إالَّ مبا منلك حنن من ألفاظ

  :الغيظ البد وأنْ يكون نتاج عدة أخطاء
 هو أنْ نتصور أنَّ مواعيد املسيح خياالت، وأنَّ حمبة اهللا ال تسمح اخلطأ األول  

هذا إنكار للنعمة، وحذف كاملٌ لكل . . على قدراتنا باالعتماد منه إالَّ باالقترابلنا 
  .ما يف اإلجنيل أي البشارة السارة

 Moral هو أنْ نعترب عالقتنا باملسيح هي عالقة أدبية فقط واخلطأ الثاين  
املسيح يف جانب وحنن يف . عالقة بني دائرتني كل منهما مغلقة على ذاا) .. أخالقية(

شيطانية؛ ألا براقة وجذابة وهي أساس هذه الفكرة الكاذبة خادعة وهي .. جانب 
هذا التعليم الفاسد يهدم كل شيء لكي يقيم بدالً عنه ومن األنقاض . التدين الكاذب

  :بنايةً هشةً، وهو يصطدم بكل ما يف اإلميان اُألرثوذكسي من حقائق
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يستمد وجوده وحياته من اهللا، وهو بدون ..  اإلنسان خملوق من العدم -١  
  .ناية والبقاء قريباً من اهللا ويف شركة معه، يفقد حياته ووجوده ويعود إىل العدمالرعاية والع
 املسيح هو وحده الوسيط بني اهللا واإلنسان، وبدون املسيح وفيض النعم -٢  

اإلهلية اليت يف أُقنومه اإلهلي املتجسد تصبح املسيحية كذبةً كربى وخدعةً فارغة؛ ألا 
. جود هلا مثل التبين وحياة الدهر اآليت ومرياث امللكوتعندئٍذ تتحدث عن أشياء ال و

هذه عطايا تعطى لنا يف املسيح ومن خالل عالقتنا معه وشركتنا فيه، فالرابطة ليس 
هو .. هو األخ البكر، وإنكار هذه اُألخوة هو إنكار صريح للتجسد .. أدبيةً فقط 

والنقطة الرئيسية هنا .. لقيامة البكر من األموات، وإنكار هذه البكورية هو إنكار ل
هي أنَّ املسيح مل حيصل على هذه البكورية من أجل احتياٍج خاٍص به، بل ألجلنا، 
فالرابطة أو الشركة هي شركة يف طبيعة جديدة هي املسيح نفسه وأُقنومه اإلهلي 

  .املتجسد
س، إنَّ كل ما يوهب لنا يف املسيح، إمنا يوهب بالروح القد..  وأخرياً -٣  

فالروح القدس هو الذي حيمل إلينا املسيح، كما محل املسيح إلينا الروح الذي مِسح به 
 الذي نضع كلماته هنا باللغة اليت كتب ا األورشليميهكذا قال القديس كريلس .. 

  :لعل موجة الغضب والسخط تنحسر أو على األقل تقرأ بدقة
    ..Christsصرمت مسحاء ..  يف املسيح اعتمدمت"
 Piedagnel SC vol النص اليوناين الذي حققه ١ : ٣تعليم املوعوظني (

120:p120( )١(.  

  هل لنا شركة يف ميالد الرب؟
بيت حلم مسقط "وحقاً صارت . نعم؛ ألن ميالده فتح لنا باب امليالد اجلديد  

                                                           
ختارنا ألن اهللا الذي ا.  على مثال صورة املسيح ابن اهللافأصبحتم اعتمدمت يف املسيح ولبستم املسيح، إنكمها ") ١(

فأنتم مدعوون  شركاء املسيح، أصبحتم أنكمومبا .  بالتبين، جعلنا على صورة جسد املسيح ايدأبناءألن نكون 
راجع تعريب "  مسحاء بتلقيكم ختم الروح القدسأصبحتم أنكم. المتسوا مسحائي : وعنكم قال اهللا. حبٍق مسحاء

وراجع أيضا ترمجة . ٣٩٣م صـ ١٩٨٢سليك لبنان كريلس األورشليمي طبعة الك.األب جورج نصور لعظات ق
ويعلق ". جعلتم مسحاء بقبولكم منوذج الروح القدس :"٣٨٨م صـ ١٩٧٠القمص تادرس يعقوب لنفس العظات 

  .٢٤ : ٩ال تعين منوذجاً رمزياً بل كما ورد يف عب " منوذج"إن الكلمة اليونانية : املترجم هنا على النص ويقول
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يف ؛ ألن ميني اآلب يف األعايل صارت مرياث اإلنسانية اجلديدة "رأس اإلنسانية اجلديدة
  .املسيح

 كما ورد يف العظة )٢٩ : ٨رو ( على نص تعليق للقديس يوحنا ذهيب الفم  
ألن الذين سبق فعرفهم : "على رسالة رومية، وهو النص الذي يقول فيه الرسول بولس

  ": كثريينأخوة ليكون هو بكراً بني ابنهسبق فعينهم ليكونوا مشاني صورة 
 الوحيد بالطبيعة، االبنا خيص هل ترون عظمة هذا الشرف؟ ألن كل م"

ومل يكتِف الرسول بأنْ يقول إم مشاني . صاروا هم مثله بالنعمة
، بل أضاف ليكون بكراً لكثريين، ومل يقف عند هذا احلد، بل ابنهصورة 

 كثريين؛ ألنه أراد بكل الوسائل أنْ يوضح عالقتنا بالرب أخوةقال بني 
.  اجلديد والذين بررهم هؤالء جمدهملقد دعانا وبررنا مبيالد احلميم.. 

  .)٥٤١ عامود ٦٠جملد (" وهو جمدهم بالنعمة وبالتبين الذي صاروا به أبنائه
وما فصل ينابيع اخلالص .. لقد أعطانا الرب التربير يف املعمودية، وجمدنا بالنعمة   

اء ومسحة األردن اليت يف الرب نفسه، ومتزيق الوحدة اليت جتمع التجسد وامليالد من العذر
كل هذا إنْ هو إالَّ عمالً عقالنياً يبحث عن شهواٍت وغروٍر .. واملوت على الصليب 

وقضايا عقلية تافهة تدخل حتت أمساء اإلميان والعقيدة واُألرثوذكسية، لكي حتول عالقتنا 
بالرب إىل قضايا عقلية وأحباث لُغوية فارغة وتتركنا يف دائرة وجودنا اإلنساين حسب 

  .الطبيعة يف مواجهة الفساد واملوت
 وعجز الطبيعة األوىل القدمية، احنالل. لقد جاء امليالد من العذراء ببشارة  

وجاء آدم الثاين .. طبيعة آدم عن أنْ تعطي حياة عدم موت وخلود لإلنسانية 
، وهو تعبري عند ذهيب الفم والقديس "اجلذر"صار هو .. ببشارة حياة جديدة 

كل هذا ال ميكن .. لدين، وصار هو البكر بني أُخوة كثريين كريلس عمود ا
  . إىل الكنيسةاالنضمامتصوره بدون األسرار الثالثة أي أسرار 

وعندما فصل الغرب يف عصر الالهوت املدرسي عمل املسيح عن شخص   
املسيح، مث فصل بعد ذلك عمل املسيح وقسمه إىل حدٍث عظيٍم وحيٍد هو الصليب وأمهل 

حتول املسيح نفسه من .. مة، مث أمهل ِمسحة الرب يف األردن وأمهل امليالد البتويل القيا
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ووِلد الالهوت العقلي من هذا .. شخص إىل فكرة، ومن رب احلياة إىل مبدٍأ عقلي 
الفصل الغريب الذي يناقش كل عقائد اإلميان بدون العودة إىل الليتورجية أي الصالة 

نكتفي هنا بنٍص نرده إىل أصله اليوناين حىت ال . ا واحتادنا بالربواألسرار اليت تعلن وحدتن
 األورشليمييشرح القديس كريلس . ختلق األلفاظ العربية فجوةً بيننا وبني تعليم اآلباء

  :املعمودية يف عبارات ذات داللة الهوتية هامة
حنن ال منوت . يا لعظمة السر الفائق واملدهش الذي ال ميكن اإلحاطة به"
حنن ال .. ال ندفن كما منوت وندفن حسبما نعرف من احلياة اإلنسانية و

 به كما µιµησιςنصلب وال نقوم، بل نصلب وندفن ونقوم بالتشبه 
 .εν αληθεια بينما اخلالص هو احلقيقة ،εν εκονιيف األيقونة 

لقد صِلب املسيح فعالً، وحقاً دِفن وقام، وهذه قد سلِّمت إلينا لكي 
 يف آالمه، κοινωνησαντες ولكي نشترك µιµησειنتشبه ا 

لقد قَِبل الرب املسامري يف يديه وقدميه . يا حملبة البشر الفائقة.. فنقوم حقاً 
الطاهرتني، واحتمل العذاب، لكي أنال اخلالص بدون معاناة أو تعب 

  .)٥: ٢العظة ("  يف آالمه أنال اخلالص~koinωniaوبالشركة 
  :قلب الهوت األسراروهنا نرى   

  .هذه حقيقة.. لقد مات املسيح على الصليب ودفن وقام * 
 *ا حنن، فإننا ننال هذا كما يف أيقونٍة، ونتشبه ألن اآلالم واملسامري والعذاب أم

 αντιτυπον، ولذلك توصف املعمودية بأا  لناومفارقة الروح للجسد ال حتدث
 على أنْ تترك الكلمة اإلجنليزيةلترمجات وبسبب أمهية الكلمة اليونانية حرصت ا

 وهنا األصل هو املسيح والصورة، أو األيقونة هي املعمودية antitypeاليونانية كما هي 
وكل مالمح األصل كائنةٌ يف األيقونة، وتبقى األيقونة خمتلفة عن األصل يف تفاصيل 

صل يف نوال ذات قليلة، ولكنها ال تنقص من األيقونة؛ ألن األيقونة تشترك يف األ
  .antitypeاملالمح، وتصبح األيقونةُ مثاالً 

  :وهكذا يشرح القديس كريلس األورشليمي ما يقصده من تعليم  
ولكي ندرك حقيقة ما احتمله املسيح ألجلنا ومن أجل خالصنا، فقد "
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تأمل حقاً ومل تكن آالمه خياالً لكي نشترك حنن يف آالمه، ولذلك يصرخ 
 συµφυτοιلقد غُرسنا " احلق من مكونات الرسول بكل ما يف

وعندما قال غُرسنا معه، ". معه يف شبه موته لكي نصري يف قيامته) احتدنا(
اجللجثة حيث كان (ألن الكرمة احلقيقية قد غُِرست هنا يف هذا املكان 

وحنن لذلك نشترك يف معمودية . )القديس كريلس يعظ يف كنيسة القيامة
لقد مات املسيح فعالً وانفصلت نفسه عن .. ا معه املوت اليت فيها غُرسن

وكل هذا حدث له . جسده، ولذلك دِفن حقاً، وكُفِّن جسده بكتان نقي
فعالً، أما حنن، فإننا نتشبه مبوته وبآالمه لكي يكون اخلالص حقيقياً 

  .)٧ : ٢٠: تعليم املوعوظني(" وليس خياالً
كد ما يذكره القديس كريلس ميكننا أنْ نقدم ضعف النصوص اليت تؤ  

األورشليمي، لكن ما جيب أنْ ندركه هو حقيقة شركتنا يف آالم املسيح وموته 
  :إنَّ ما ال يذكره اآلباء وال جيب علينا أنْ نضيفه باملرة إىل تعليم اآلباء هو. وقيامته

  . إننا نعاقب مع املسيح، أو إنَّ املسيح يعاقب بدالً عنا-١
ة املوت يف املعمودية مع املسيح أو يف املسيح حسب الفكر الشائع  إننا ننال عقوب-٢

  .)١(عندنا يف مصر والذي يروجه البعض عن جهل 
ولكن املوضوع .. ليست املشكلة هي وجود هذا النص أو هذه الكلمة   

هي .. الرئيسي الذي نراه يف كل نصوص اآلباء أنَّ شركتنا يف موت املسيح وقيامته 
ولذلك لو تصورنا أننا . عة القدمية هنا، وهي شركة قيامة حياة أبديةشركة صلب الطبي

هل هذا هو تعليم اآلباء؟ : نعاقب مع املسيح، أو يف املسيح، فإننا جيب أوالً أنْ نسأل
وأيضاً هل هذا جزء من شركتنا يف املسيح؟ إنَّ هذه . واجلواب بكل يقني هو بالنفي

تبدأ بعطية التبين هنا .. بقى يف حياة الدهر اآليت الشركة هي شركةٌ أبدية، تبدأ هنا وت

                                                           
م البعض يف أيامنا؛ ألننا يف املعمودية، وحسب صلوات الكنيسة اُألرثوذكسية، ال ننال عقوبة وذلك كما يعلِّ) ١(

وعندما تغيب فكرة العقوبة عن صلوات املعمودية . مع املسيح، بل ننال التجديد والشفاء والتطهري من كافة اخلطايا
كلريوس هذا إالغريب الذي حياول بعض وي الكنسغري يف كل الكنائس اُألرثوذكسية، فإننا نلمح على الفور املصدر 

  .الزمان إدخاله على اُألرثوذكسية
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فهل العقوبة والتشفي اليت تنسب لآلب هي جزء من .. وتبقى يف حياة الدهر اآليت 
الشك يف أنَّ هذا جتٍن ال مثيل له على صالح اهللا اآلب، وعلى وحدة . هذه الشركة؟
  .جوهر الثالوث

له باملعمودية، وال باإلفخارستيا، وإذا قلنا إنَّ ما حدث على الصليب ال عالقة   
لفتحنا باب اجلدل على مصراعيه، ووقعنا يف ذات بئر الهوت العصر الوسيط؛ ألن 
هذا القول هو املقدمة التارخيية واحلقيقية اليت فتحت باب اجلدل يف العصر الوسيط 

  .وأدت إىل ثنائية الصليب واألسرار اليت ورثتها حركة اإلصالح
  

نصرةأُنشودة عيد الع  
  سم الرب ألنه باد قد متجدافلنسبح 

  وات وأرسل لنا البارقليطماصعد إىل علو الس
  روح احلق املعزي
  آمني الليلويا

  ثالوث يف واحد وواحد يف ثالوث
   والروح القدسواالبناآلب 

  الواحد غري املنقسم  نلنا شركة القدوسباالبن
  يسوخالصاً أبدياً نف بالروح صار لنا نار التقديس

  بوالدة أزلية من فوق  اآلبابنجاء إلينا 
  الناسوته واحداً مع جعل الهوت

  لكي به ننال مرياث امللكوت
  أباد املوت على الصليب

 حبيبابن جعل كل عاٍص 
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   عشراديالفصل احل
  

  الصليب
  وذبائح العهد القدمي

  يف الالهوت الشرقي اُألرثوذكسي
  

  :مقدمة
  : كانت الذبائح هي كاآليت١٦ ص - ١حسب سفر الالويني ص   
  ).١٣ -٨ : ٦(مع ) ١٧-٣ : ١( ذبيحةُ احملرقة -١  
مع ) ٢٦ - ١ : ٢(مة، أو اِملنحة، وهي ِمن الدقيق، وتسمى القُربان ِد التق-٢  

)٢٣ - ١٤ : ٦.(  
  ).٣٤ - ١١ : ٧(مع ) ١٧ - ١ : ٣( ذبيحةُ السالمة -٣  
  ).٣٠ -  ٢٤ : ٦(مع ) ٥ - ١ : ٤( ذبيحةُ اخلطية -٤  
  ).٧١ : ٧(مع ) ٧ : ٦ -  ١٤ : ٥( ذبيحةُ اإلمث -٥  
  ).١٦ص ( ذبيحةُ يوم الكفَّارة، أو تيس عزازيل -٦  

  وضع اليد على الذبائح حسب األسفار املقدسة
ويضع يده على رأس احملرقة، فريضي  ": عن ذبيحة احملرقةيقول سفر الالويني  

أن هناك عالقة بني ويالحظ هنا أنَّ سفر الالويني مل يذكر . )٤ : ١(" عليه للتكفِّري عنه
كما الحظَت الدسقولية، إنَّ ف ، ذلك ألا تقدمة اختيارية، باملرةذبيحة احملرقة واخلطية

وغياب احلديث عن اخلطية يستدعي  .)١ : ١("  قرب إنسانٌ ِمنكمإذا "النص يبدأ بـ
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  :ن وضع اليد ليس له عالقة بانتقال اخلطية لألسباب اآلتيةأأن نالحظ 
 ال يوجد نص واحد يف العهد القدمي، وال يف املصادر اليهودية السابقة -١  

 تنتقل بوضع يد مقَرب ، يقول إنَّ اخلطيةَ الشرقيةاملسيحيةيف على املسيحية، أو 
لقد وِلدت هذه الفكرة يف مدارس الهوت العصر الوسيط يف . الذبيحة إىل الذبيحة

. أُوروبا، وهي مثرة الفكر القانوين السائد يف أُوروبا عن عدم وجود مغفرة جمانية
وأُلصقت هذه الفكرة بدايةً بالعهد القدمي، مث وصلت إىل املسيح نفسه الذي دفع مثن 

  .ايا البشريةخط
 ِمن الصعب علينا أنْ نرى كيف ميكن أنْ تنتقل اخلطية، وهي عملٌ -٢  

إنساين يف القلب والفكر واإلرادة، إىل حيواٍن برئ ال يعرف فكر اإلنسان، وال ميلك 
، "االخوة"هذه خرافةٌ شائعةٌ يف أوساط ِشيع .. أنْ يشارك اإلنسان يف شٍئ ِمن خطاياه

، "حملَ خطايانا يف جسده على اخلشبة" شرح نص الرسول بطرس وغريهم، حياولون ا
وهو نص، كان ِمن املفروض على املُفسر أنْ يعود بشأنه إىل األصل اليوناين لكي يعلم 

، ويزيل اخلطية "يرفع"، بل يعين "حيِمل"ال يعين أنْ يضع على نفسِه، أو " َحمل"أن فعل 
، امتالكهال تعين أضاف إىل نفسه، وملَك ما ال ميكن كعائٍق، وهنا، حملَ تعين أزال، و

  .وهو اخلطية
 مةٌ، فهي تقدِِ"رائحةَ سروٍر للرب" وكما نرى هنا أنَّ ذبيحة احملرقةَ هي -٣  

ختياريةٌ، ليس هلا عالقة باخلطية، ولكن املُقَرب يضع يده على رأس الذبيحة، لكي يؤكِّد ا
 اليهودي ِملاملسيحية واليهودية، وبشكٍل خاص، العافعل التقدمي، حسب شرح كل علماء 

 الذي نشر أكرب دراسة معاصرة عن سفر الالويني مشلت كل ما قيل )١( Milgromاملعاصر 
  .عن هذا الطقس

 أخرياً، وهذا هو األهم، إننا ال جند عند اآلباء الذين شرحوا سفر الالويني -٤  
 يقول إنَّ اخلطية تنتقل بوضع اليد ِمن - ينوسأورجيبتداًء ِمن العالَّمة ا -نصاً واحداً 

 الذين خيتلفون معنا فيما قدمنا ِمن شرٍح لذبائح العهد تويا لي. املُقَرب إىل الذبيحة
                                                           

)١(  J. Milgrom, Studies in Cultic Theology and Terminology, 1983. 
  .وأيضاً شرح سفر الالويني لنفس املؤلف
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القدمي، يقدمون لنا نصاً واحداً ِمن آباء الكنيسة، لكي نسلِّم هلم مبا جاء يف شرح 
ح الربوتستانتية، وليس إىل الكنائس يع املتطرفة، اليت تنتمي إىل حركة اإلصالالش

لآلب، " قُدم حمرقةً"، ومل يذكر أي ِمن اآلباء إنَّ ربنا يسوع املسيح )١(اإلجنيلية الرئيسية
فاملصطلح نفسه غائب عن العهد اجلديد، وبالتايل فهو غري معروٍف يف األسفار اإلهلية، 

فهو ال ، )٢ : ٥("  هللا رائحة طيبةقربان وذبيحة"أما نص أفسس . وال يف كتابات اآلباء
جيب أن يشرح على أساس ما جاء يف العهد القدمي، وذلك استناداً إىل شرح اآلباء 
وحسب القاعدة الالهوتية اليت ال ختطئ، وهي أن تفسري العهد القدمي جيب أن يتم على 

  :يقول القديس كريلس الكبريأساس إعالنات العهد اجلديد، وليس العكس، وعن ذلك 
صار املسيح رائحةً ذكيةً؛ ألنه أعلن يف ذاته الطبيعة اإلنسانية اليت "

                                                           
انتقل هذا الشرح إىل بعض الكتب اليت صدرت عن بعض األقباط لشرح سفر الالويني، فيقول أحد هذه ) 1(
حسانات اهللا عليه عندما إيضع اإلنسان يده على رأس احملرقة ليصري واحداً معها، سواء يف اعترافه ب:"٢١ص لكتب ا

يقدم الذبيحة للشكر، أو يف اعترافه خبطاياه وآثامه كما يف ذبيحة اخلطية أو ذبيحة اإلمث، لتنتقل اخلطية إىل الذبيحة 
ؤلف مل يذكر املرجع الذي استند إليه يف إثبات هذه الفكرة، واليت يبدو ولعلنا نالحظ أن امل". فتكفر عنه وتويف دينه

بالرغم من أنه يورد الكثري من أقوال اآلباء الذين شرحوا سفر و ،أنه يسلم ا كما لو كانت إحدى املسلمات
كما نالحظ أن . يحةالالويني إالَّ أنه مل يقدم نصاً واحداً ألي منهم يؤكد به أن اخلطية تنتقل من اخلاطي إىل الذب

، فهو هنا ينقل ما قاله ماكنتوش نقالً "يضع اإلنسان يده على رأس احملرقة ليصري واحداً معها:"املؤلف عندما يقول
إن وضع اليد كان إشارة إىل أن الذبيحة نيابة عن الشخص ومتثيله : "يكاد يكون حرفياً، حيث يقول ماكنتوش

أنظر مذكرات على سفر الالويني ". لذبيحة صار هو والذبيحة واحداًفيها، وكأن الشخص بوضع يده على رأس ا
 جزيرة – الناشر مكتبة اإلخوة –م ١٩٥٥ الطبعة الثالثة – تعريب املرحوم ناشد ساويرس –بقلم تشارلز ماكنتوش 
واآلن نتأمل يف :  ويعود ماكنتوش لتأكيد ذات األفكار يف موضع آخر فيقول.٢٦ – ٢٥بدران بشربا مصر ص 

معىن وضع األيادي، ومع أن األيادي كانت توضع على ذبيحة احملرقة وذبيحة اخلطية على السواء، إالَّ أنه يف احلالة 
أما يف احلالة الثانية فكان وضع اليد ينقل اخلطية من . األوىل كان مقدم الذبيحة يضع نفسه موضع ذبيحة بال عيب

وماذا نتعلم حنن من حقيقة وضع األيادي؟ نتعلم ... يف الرمز على مقدم الذبيحة إىل رأس الذبيحة، هذا ما جرى 
، فهو قد أخذ مركزنا بكل نتائجه لكي نأخذ حنن مركزه )٥كو ٢" (جعل خطية لنصري حنن بر اهللا فيه"أن املسيح
ند فعند الصليب جعل خطية لكي نصري حنن أبراراً أمام عدل اهللا وقداسته، وإذ وضعت عليه خطايانا ع. بكل نتائجه

، فمىت وضع الساجد "وضع األيادي"هذا هو احلق اإلهلي الذي يتضمنه .... الصليب فقد حجب اهللا وجهه عنه 
وجمرد وضع الساجد يده على الذبيحة جيعله واحداً ....يده على رأس احملرقة مل تعد القضية معه بل مع ذبيحة احملرقة

أما ذبيحة اخلطية فمىت وضع الشخص يده على رأسها . بيحةألن تعاىل ينظر إىل الساجد يف الذ. معها يف نظر اهللا
ألنه مىت وضع الشخص يده عليها أصبحت واحداً ... حتول نظر اهللا إىل ما كان عليه مقدم الذبيحة وما يستحقه

املرجع " !!! معه والقضاء الذي كان على الشخص يصبح على الذبيحة فيدين اهللا خطية الشخص يف الذبيحة
هذا ويالحظ أننا أوردنا الكثري من أقوال بعض الكتاب األقباط يف الفصل التمهيدي من . ١٠٤ - ١٠٣السابق ص 

  .هذه الدراسة تتطابق مع ما أثبتناه عند ماكنتوش
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صارت بال خطية، وهو ما جعل لنا ثقةً به وفيه، ويف اهللا اآلب الذي يف 
السموات، ألنه مكتوب ألن لنا الثقة يا أخوة بالدخول إىل قدس 

أي األقداس بدم املسيح، ألنه أقام لنا طريقاً جديداً حياً باحلجاب، 
 وعلينا أن نفهم كيف يقول إنَّ دمه وجسده، )١٩ :١٠عب( هجسد

ومها ما يدعومها احلجاب، ولسبب واضح، ألن احلجاب يف هيكل 
سليمان كان خيفي متاماً قدس األقداس، وهكذا فإنَّ جسد الرب أيضاً ال 

املسيح (" يسمح برؤية مجال الالهوت الفائق لكلمة اهللا، بل كان خمفياً فيه
  .)م١٩٨٧ يناير ٨٤الترمجة العربية صـ واحد  

هذه تفسري ذبيحة الرب يسوع استناداً إىل العهد القدمي، وغياب وغياب   
 باالهتمامن كتابات اآلباء، هو أمر جدير ِعن العهد اجلديد، وِعاألفكار واملصطلحات 

ة، وهو ال جيب أن مير دون حتذيٍر، حىت ال يتوه الدافع احلقيقي ِمن كتابة هذه الدراس
  . يف تراثنا اُألرثوذكسياستقر مبا االلتزامتأكيد حرية الشخص يف الشرح، مع مراعاة 

 الرسول بولس يف رسالته إىل العربانيني عن املسيح هيقولما ذلك ويؤكد   
  :يسوع ربنا، الذبيحة األبدية املعروفة ملشورة الثالوث قبل خلق العامل

   )هأي جتسد( لذلك عند دخوله إىل العامل"  
   )املسيح نفسه لآلب( يقول  
   )ذبائح العهد القدمي( ذبيحةً وقرباناً مل ترد  
   )التجسد( ولكن هيأت يل جسداً  
   )رفض ذبائح العهد القدمي( مبحرقات وذبائح للخطية مل تسر  
   )نبوات العهد القدمي (ينمث قلت هنذا أجئ يف سفر الكتاب مكتوب ع  
  .)٧- ٥ : ١٠عب ( )الطاعة، وعمل املشيئة(" ألفعل مشيئتك يا اهللا  
فكيف إذن جيوز لنا أنْ نفسر اخلالص وموت املسيح على أساٍس مرفوض مل   

  .. يطلبه اهللا باملرة 
  :وهذا هو تعليم الرسول بولس نفسه ألنه يقول بعد ذلك مباشرةً  
   )سابقاً(إذ يقول آنفاً "  
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  .وال سررت ا مل ترد، ذبيحةً وقرباناً وحمرقاٍت، وذبائح للخطيةإنك   
   ألفعل مشيئتك يا اهللا،أجئاليت تقدم حسب الناموس، مث قال هنذا   
  .)٩-٨ : ١٠عب ( "يرتع األول لكي يثبت الثاين  
ومع هذا، فالبعض ال يريد أنْ يرتع األول، بل يريد أنْ تكون له السيادة   

ول هي املبدأ األزيل الذي يشرح كل واهليمنة على الثاين، وأنْ تصبح طقوس وعوائد األ
يريدون أنْ يصبح الظل هو أساس تفسري النور، وأنْ تسود الرموز على احلقيقة، . شئ

  ..وأنْ يصبح املسيح نفسه سجني الشريعة املوسوية 
 مل يسر اهللا وال أراد ذبائح خطية؛ ألنه يريد ذبيحة :وتأمل معي قارئي العزيز  

، مل يطلب حمرقات وذبائح قرابني ال تطهر ضمائر الكهنة االبنحة حياة معينة، هي ذبي
ومع هذا يريدون سيادةً للعهد القدمي على العهد اجلديد، حىت ال تسود .. أنفسهم 

  .النعمة، وحىت تبقى احملبة اإلهلية نفسها سجينة الشريعة اليهودية
 ال االبن. وتالنفس اليت ختطئ هي مت: "وتقول الشريعة اليهودية بشكل واضح  

بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه . حيمل إمث األب، واألب ال حيمل ِمن إمث الرب
فاهللا ال يقبل موت إنساٍن عن إنسان، كما أنَّ موت البديل . )٢٠ : ١٨حزقيال (" يكون

يتعارض مع كلمات النيب، وال أدل على ذلك ِمن أنه يف أثناء صراع، وشفاعة موسى 
، ولكن اهللا "حمين ِمن كتابكأُ"رائيل، يطلب موسى أنْ ميوت بديالً عن شعبه عن بين إس

، ويقول )٣٣ : ٣٢خر (" من أخطأ إىل أحموه ِمن كتايب"يقول له رداً على طلبه، 
  .)٧ : ٢٩مزمور (" األخ لن يفدي اإلنسان فداًء، وال يعطي اهللا كفَّارةً عنه:"املزمور

“Truly no man can ransom himself or give to God the price of his life for the ransom of 

his live is curtly and can never suffice.”  

ولو أنَّ سفر الالويني قال إنَّ الذبائح تقدم عوضاً عن اخلاطئ، أو قال سفر   
ري الذي ال التثنية إنها تذبح بدالً عن الذي يقدمها، لوجدنا العذر الواضح هلذا التفس

، وِمن األخوةوجود له، ال يف الكتاب املُقدس، وال عند اآلباء، بل وفَد إلينا مع شيعة 
ونظراً لدقة هذه النقطة بالذات حتتم علينا أنْ ". ماكنتوش "األخوةخالل تفاسري معلِّم 

  .نقدم تفسري اآلباء لعالقة الرب يسوع بذبائح العهد القدمي
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  تقسيم
الفصل ويف ثالثة مباحث نعرض يف األول منها لتقدمات العهد على مدى هذا   

القدمي املستخدمة يف الليتورجية للتعبري عن ذبيحة املسيح، ذلك أن الليتورجية مل 
ويف املبحث الثاين نعرض . تستخدم أياً من الذبائح الدموية للتعبري عن ذبيحة املسيح

ملبحث الثالث نبسط التسليم الرسويل لذبيحة اإلفخارستيا اليت تقدمها الكنيسة، ويف ا
  .اخلاص بذبائح العهد القدمي كما دونه القديس اثناسيوس الرسويل
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  املبحث األول
  

  تقدمات العهد القدمي
  ةـة يف الليتورجيـاملُستخدم

  ة املسيحـن ذبيحـري عـللتعب
  

  تقدمة ملكي صادق: أوالً
لوليمة اإلفخارستيا، هي تقدمة إبراهيم مللكي صادق، وهي تقدمة رمزية   

مة ، وإمنا وبشكٍل واضح، كانت هذه التقِد"هذا هو جسدي"وطبعاً مل يقُل إبراهيم 
للربكة، ومل يكن هلا عالقة بالعدل اإلهلي، أو سفك الدم، أو ما إليه ِمن مقوالٍت 

كما إنَّ هذه الذبيحة مل تكن ذبيحةً حيوانية، بل . شاعت يف كتب الشيع الربوتستانتية
  . تقدمة خبز ومخركانت

أنت هو الكاهن إىل األبد على طقس "ولذلك جاءت النبوة عن الرب يسوع   
حسب نص الليتورجيا القبطية، وهو النص الذي يقال يف مناسبة قراءة " ملكي صادق

اإلجنيل أثناء حضور األسقف، مؤكدةً الكنيسةُ بذلك استمرار كهنوت ملكي صادق 
املسيح نفسه الذي هو رئيس الكهنة بذبيحة وقربان يف الكنيسة اجلامعة؛ ألنه طقس 

فلماذا إذن العودة إىل الكهنوت الالوي، إىل موسى وهارون، بينما حنن . اخلبز واخلمر
نعود إىل إبراهيم أب اُألمم الذي نال بركة ملكي صادق، وهي إشارة ضمنية إىل بركة 

 رمز لكهنوت املسيح ملكي صادق احلقيقي لُألمم باعتبار أن كهنوت ملكي صادق هو
الذي جيعل الكنيسة قادرة على تقدمي ذبيحة اإلفخارستيا على املذبح، أما العودة إىل 
الكهنوت الالوي فهو ينفي عن اإلفخارستيا كل ما يقال عن تقدمة ملكي صادق، 
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ويفصل فصالً تاماً ما بني كهنوت العهد اجلديد وكهنوت الرب ألن الكاهن يف 
  .ار لكهنوت املسيح، أي كهنوت ملكي صادقالكنيسة هو استمر

  اسحقذبيحة : ثانياً
 مكاناً بارزاً يف الفكر اليهودي السابق على واسحق ذبيحة إبراهيم احتلت  
 ١٩-١٧ : ١١ يف العربانيني اسحقوعندما يستخدم الرسول بولس ذبيحة . املسيحية

  .Parabole )١٩ : ١١عب ( يعترب مثاالً للقيامة حسب كلمات الرسول اسحقفإن 
وبعد شرح الشهيد يوستينوس والقديس إيريناوس وغريه ِمن آباء القرن الثاين   

والثالث، جيب أنْ نتوقف عند شرح العالَّمة أورجيينوس، فهو على قدر كبري ِمن 
 وحسب الترمجة ٣٢ : ٨ أنَّ نص رومية اعتباراألمهية، ذلك إننا درجنا يف مصر على 

، بل بذله ألجلنا أمجعني، كيف ال يهبنا أيضاً ابنهيشفق على الذي مل "الربوتستانتية 
يؤكد عدم شفقة اآلب الذي تقسى قلبه ساعة الصلب، وصب جام " معه كل شيء؟

 هو أول من أورجيينوسفقد كان العالَّمة .  لكي يشفق على اخلطاةاالبنغضبه على 
، "مل يشِفق"رمجة البريوتية مبعىن املُستعمل يف الت" εφεισατο"الحظ أنَّ الفعل اليوناين 

 اسحقهو ذات الفعل املُستخدم يف الترمجة السبعينية للحديث عن تقدمة أو ذبيحة 
" مل يشفق"، ويا للعجب فبينما تستخدم الترمجة العربية الربوتستانتية "مل ميسك"مبعىن 
 )١٦ : ٢٢تكوين (لنص "  وحيدكابنكمل متسك "، جندها تستخدم )٣٢: ٨رو (لنص 

وهو ما يعين أنه قد مت ترمجة . )١(" مل متنع "Did not spareوهو حسب الترمجة اإلجنليزية 
 يتوافق نص الكتاب املقدس مع الفكر حىتنطالقاً ِمن فكر العصر الوسيط، االنص 

الالهويت الربوتستانيت، وبذلك حنفظ القسوة وعدم الشفقة لآلب حىت تبقى صورة 
، عندئٍذ نستطيع أنْ حنفظ للقسوة مكاناً يف املُعامالت القسوة يف قلب اهللا نفسه

  .والعالقات الكنسية
حقيقة موت املسيح على "  اسحقاملثال"وجيب أنْ نالحظ، كيف يشرح   

                                                           
ليس أدل على صحة كالمنا من أن الترمجة العربية اجلديدة اليت أصدرا دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط ) ١(

  .وأسلفناعلى التوايل، وذلك كما سبق " مل يضن"، "مل تبخل: "ت، واستخدمت عبارةقد عدلت هذه الترمجا



 ٥٩٢

الصليب دون أنْ يشرح كل اجلوانب اخلاصة مبوت الرب؟ فحسب شهادة الليتورجية 
  :نفسها يف قسمة مخيس العهد

 اهللا على الصليب عن ابنسفك دم املسيح  كان إشارةً إىل اسحقفذبح "
 حطب احملرقة، كذلك محل املسيح اسحقوكما محل . خالص العامل

 حياً، هكذا قام املسيح حياً ِمن اسحقخشبة الصليب، وكما رجع 
 هذه الذبيحة ِمنا أقبلاللهم يا من قَِبلَ ذبيحة أبينا إبراهيم ... األموات 

  ..".يف هذه الساعة 
 إلسحق مع تقدمي إبراهيم للخبز واخلمر لكي مل تقدمي إبراهيوهكذا يتواص  

جيمع العهد اجلديد الرمزين معاً يف وحدٍة واحدة مصدرها احلقيقي هو تقدمي الرب 
يسوع املسيح نفسه لنا، وليس لآلب قرباناً وذبيحة أعظم من كل ذبائح العهد القدمي 

  .لكي حنيا به وفيه
 الوحيد االبنمنذ زمن الرسول بولس على أنَّ وهناك إمجاع عند اآلباء مجيعاً 

هو رمز للمسيح، ليس فقط يف تقدميه على املذبح، بل يف ميالده املُعجزي " اسحق"
د ال أواسحق نظري األخوةحنن أيها "بشكل يفوق القانون الطبيعي كما ذكر الرسول 

 السمائية أي السماء ورشليمأ العاقر اليت مل تلد أوالداً أي أبناء، وحنن )٢٨ : ٤غل (" املوعد
وهكذا . )٢٦ : ٤غل (إذ مل يولد أحد ِمن فوق قبل ميالد ربنا يسوع املسيح باجلسد 

  .)٧ : ١١ عظات على سفر التكوين أورجيينوسالعالَّمة (تصبح هذه الذبيحة تقدمة طاعة وحمبة 
  :وملخص تعليم اآلباء هو كما يلي  

ترتليان ضد مارقيان ("  أنه مثال باملرة، وهذا يعيناسحقمل يذبح  "-١
  .)١٨ : ٣الغنوسي 

 الوحيد ابنه الوحيد طاعة وحمبة هللا، لكي يقدم اهللا ابنهقدم إبراهيم  "-٢
القديس ايريناوس ضد ( "عن كل نسل إبراهيم ذبيحة ِمن أجل خالصنا حمبةً

  .)٤ و ٥ : ٤ اهلرطقات
 بذلك إىل طريقة موت  محل اخلشب مشرياًابنهعندما قدم إبراهيم  "-٣

ترتليان ضد ( "املسيح الذي مات كذبيحٍة عندما محل خشبة الصليب



 ٥٩٣

  .)١٨ : ٣مارقيان الغنوسي 
 اخلشبة اسحق، ومحل اسحقوكما أمر اهللا إبراهيم أنْ يقدم  "-٤

للذبيحة مثاالً يتحقق يف زمان املسيح، وظهر محلٌ مربوطٌ بقرنيه يف 
ذا يف الزمان احملدد محل املسيح الصليب شجرة، وقُدم ِعوضاً عنه، هك

 اشتبكتعلى كتفيه، ورِبطَ على خشبة الصليب مثل احلمل، وكما 
 بإكليلفروع الشجرة يف رأس احلمل، هكذا كُلِّل الرب على الصليب 

  .)١٣: ترتليان ضد املتهودين فقرة (" الشوك
، سطينوسأوغويستمر التسليم الرسويل ِمن القديس بولس حىت عصر القديس   
  ..هوما بعد
  تقدمة ملكي صادق، وذبيحة إسحق ليس هلما عالقة بالعدل اإلهلي: ثالثاً

حسب الرمز نفسه ال يوجد مكان، أو جمال للحديث عن ترضيٍة أو سفك دٍم   
كل هذه عبارات ال جمال هلا يف تقدمة . اخل.. إلرضاء العدل، أو دئة غضب اآلب 

 ابنهبة وطاعة إبراهيم أب اآلباء الذي مل ميسك لكي صادق، وتقدمة حممل اهيمبرإ
 ال ينطبق متاماً على اسحقومع أنَّ الرمز . الوحيد عن اهللا، وقدمه يف طاعٍة كاملة

، أو ذُِبح عوضاً عنه، إالَّ أنَّ املسيح مل يترك مكانه اسحقاحلقيقة، ألنَّ احلَمل حل حمل 
 يف آخر القرن السادس انتشرت على الصليب آلخر، وإنْ كانت هناك آراء يهودية

حملاربة الكنيسة حتاول أنْ تقول إنَّ املسيح رِفع، وحل يهوذا اإلسخريوطي مكانه 
ولكن ..  على املذبح اسحق، وحلول احلَمل مكان اسحق ذبح استخدامعتماداً على ا

  .باءهذه البدعة اليهودية مل جتد هلا مكاناً يف تاريخ الفكر الديين الشرقي وحارا اآل
 ال تتجاوب اسحقوهكذا نستطيع أنْ نتصور أنَّ تقدمة ملكي صادق، وتقدمة   

مع الفكر القانوين والتصور السياسي للخطية واخلالص، فهي خاليةٌ متاماً ِمن موضوع 
 مل يكن بديالً حيمل عقوبةً أو اسحقالترضية، بل وحىت البديل، وهو هنا احلمل يف ذبح 

  . احلياةدينونةً، بل بديالً يعطي



 ٥٩٤

  املبحث الثاين
  

  ذبيحة اإلفخارستيا
  يسةـا الكنـاليت تقدمه

  
حتفظ لنا الليتورجية املبدأ الالهويت اهلام الذي نراه يف كل صلوات الكنائس   

الشرقية، وهو أنَّ اإلفخارستيا هي ذبيحةٌ تقدمها الكنيسة، حسبما رأينا يف قسمة ذبح 
وهنا جيب أنْ نتوقف لكي .. ها القارئ  ويف كل الصلوات اُألخرى اليت يعرفاسحق

نسأل الذين يزرعون الفكر الغريب الوافد إلينا ِمن خالل كتب املُبشرين، وحياولون 
  :القضاء على سر اإلفخارستيا ِمن أجل إذاعة تعليم ال أساس له يف تراثنا الشرقي برمته

ه الذبيحة  هذأقبل: "ما هو السند الالهويت، وعلى أي أساس تقول الكنيسة+   
: ؟ وكيف يتجاسر القديس كريلس اإلسكندري، ويقول هو أيضاً"ِمنا يف هذه الساعة

 )١٨ سنوي رقم لالبنقسمة (؟ " ِمين هذه الذبيحة فديةً عن خطاياي وجهاالت شعبكقبلأ"
حسب شرح فكر العصر الوسيط (كيف وعلى أي أساس نقدم هذه الذبيحة اليت قُدمت 

لعلك ترى عزيزي القارئ ..  لكي حتمل دينونة وغضب اآلب  لآلب)وعصر اإلصالح
  : ال ثالث هلمااحتمالنيإننا أمام 
 إنَّ ذبيحة املسيح على الصليب تسري يف ذات خط تقدمة : األولاالحتمال  

الغضب اإلهلي، بل هي تقدم رد ملكي صادق، وذبيحة أسحق، أي ليست من أجل 
والروح القدس حسب نص صالة القديس مار  واالبنيف املسيح، وباملسيح لآلب 

  :مرقس نفسه
 الوحيد ربنا وإهلنا وخملصنا وملكنا كلنا يسوع املسيح هذا الذي ابنك"

ِمن ِقبِله نشكر، ونقرب لك معه، ومع الروح القدس الثالوث املساوي 



 ٥٩٥

  ".غري املفترق، هذه الذبيحة الناطقة، وهذه اخلدمة غري الدموية
ذا كانت الكنيسة ما تزال تقدم ذبيحةً، إذن فموت الرب  إ: الثايناالحتمال  

اخل، وبالتايل البد ِمن .. على الصليب ِمن أجل البشر ودفع الفدية لآلب مل يكن كافياً 
  .ذبائح متتالية ومتتابعة لكي يهدأ غضب العدل اإلهلي عنا

وتبقى القضية األساسية، والكُربى وهي أن فشل الهوت : جوهر املشكلة  
 عن هذه الفكرة االستغناء الوسيط يعود أصالً إىل التصور القانوين للكفَّارة، وإنَّ العصر

 ازدواجيةحيل كل املشاكل الفكرية والفلسفية اليت أثارها العصر الوسيط واليت خلقت 
الذبيحة، وصورت اآلب بصورة اإلله الذي حيب العقوبة، وجيد راحته يف القتل وسفك 

، وال يتحرك هذا الغضب، وال يثور عدله باملرة ابنهبه مبوت ، ويهدأ غضءالربيدم 
، وهو هنا إله يكيل مبكيالني، فيجد اخلالص والراحة يف معاقبة أحب ءالربيلصلب 

  .شخص إليه وهو شخص االبن الوحيد احملبوب
ومن يعجز عن أنْ يرى يف هذا الطرح، الفكر السياسي املتأصل يف القانون   

 الذي أهلم أنسلم هذه األفكار، أقول إنَّ من اإلقطاعنون عصر الوضعي، ال سيما قا
 يف تصور حىتيعجز عن رؤية هذا، عليه أنْ يذهب إىل أقرب عيادة نفسية ألنه يفشل 

 بدالً ابنهالعدل األرضي، عندما يتصور إنَّ العدل يتحقق عندما يتوىل القاضي تعذيب 
.  وجود هلا يف القانون الوضعي نفسه الءالربيعن ارم، وكأن جرمية تعذيب وقتل 

فعندما مزج أنسلم مبادئ اإلميان بالقانون اُألورويب، خرج علينا ذا الكائن املشوه 
الذي ليس هو مسيحي، وال هو أورويب إقطاعي، ليس الهويتٌ حيمل مالمح اإلجنيل، 

يقبل باملرة وال قانوينٌ حيمل شكل وجوهر القانون الوضعي، ألنَّ القانون الوضعي ال 
؛ ألنَّ ءالربي ِمن واالنتقامترضيةً على حساب األبرياء، أو تعويضاً يقوم على التشفي 

أما ضياع مالمح اإلجنيل، وإبادة احملبة اإلهلية إبادةً .. هذا يف حد ذاته جرميةً شنيعة 
  . اآلب بالعدلواختصاص االبنكاملة، فنراه يف فصل اآلب عن 

  يالتعليم الالهويت الشرق
مع أمهية األلفاظ ( ليست املشكلة هي مشكلة حبث ألفاظ وكلمات -١  



 ٥٩٦

ولكن املشكلة هو فساد تصور العقل اإلنساين، واغتراب هذا العقل عن ) والكلمات
  .ينابيع الفكر الكنسي الشرقي املتجذر يف أسفار الكتاب واآلباء والليتورجية

.. فهذا باطل متاماً .. الشريعة وكما رأينا سابقاً إنَّ اهللا ال خيضع للقانون أو   
وكما رأينا سابقاً إنَّ الصليب هو نعمة اهللا، وليس وليد الشريعة أو الناموس املوسوي 

 اُألرثوذكسي الذي سوف ندرسه فيما يلي واضحاً لكل من يريد رؤية إلميانويبقى ا
كما و.. ة  والروح، جوهراً واحداً، وحياةً واحدةً، وإرادةً واحدةً مثلثواالبناآلب 

 ، لكي يبيد املوت باملوتذكرنا من قبل أنه يف كتابات اآلباء مات الرب على الصليب
، وبذلك يصبح الفداء  يعلن اخللود وعدم الفساد واحلياة األبدية وقيامة اجلسدالقيامةبو

هو فداء لإلنسان ِمن املوت والفساد، وليس خالص اهللا نفسه ِمن عذاب نار العدل 
  . الوحيد، وأشعل فيه النارابنه اليت صبها على

الكائن معنا على هذه املائدة عمانوئيل إهلنا محل اهللا الذي  وحبضور املسيح احلي -٢  
 تنتقل حياته )قسمة تقال يف أعياد املالئكة( .. اجلالس على كرسي جمده. حيمل خطية العامل كله

  .لتحول الذي حدث لهالغالبة للموت والفساد إىل حياتنا امليتة، ويصل إلينا ذات ا
 االبن وتصبح النعمة، ليست عالقة أخالقية أدبية، بل شركة يف الهوت -٣  

هو أخذ الذي لنا "الكلمة على النحو الذي تردده الكنيسة منذ فجر العصر الرسويل 
راجع املقالة األوىل (، وهي عبارةٌ يرددها القديس اثناسيوس الرسويل نفسه "وأعطانا الذي له

  .)٧:  املقالة الرابعة ضد األريوسيني ٥٠، ٤٧، ٤٤ : سينياألريوضد 
  :وهذه هي بعض اجلواهر الثمينة للقديس اثناسيوس الرسويل  

  تأمل لكي يؤسس التحرر ِمن األمل،"
  نزل لكي يرفعنا،

  ،)غري املولود( أنْ يولد لكي حنبه، وهو غري املخلوق احتمل
   اخللود،لِبس الفسادلكي ي) الطبيعة اإلنسانية(نزل إىل الفساد 

  صار ِمن أجلنا ضعيفاً لكي نرتفع حنن إىل قوته،
  نزل إىل املوت، لكي يعطي لنا اخللود، ويعطي حياة للموتى،

وأخرياً تأنس، لكي جيعلنا حنن البشر الذين منوت مثل البشر، أنْ حنيا مرةً 



 ٥٩٧

ولكي ال يسود املوت علينا، حسب ما تبشرنا به الكلمات  ثانيةً،
 ص ٨ ِمن رسائل الفصح فقرة ١٠الرسالة (" املوت لن يسود علينا"لية الرسو
  .) ِمن الترمجة اإلجنليزية٥٣١

  رب املوت يف تراثنا الشرقي اُألرثوذكسي
فهو خالق كل . ِمن السهل علينا أنْ نرى كيف يوصف املسيح بأنه رب احلياة  

ن ِمن الصعب على من مل  ولك)١٦-١٥ : ١ كولوسي - ٢- ١ : ١عب (األشياء بكلمة قدرته 
فقد ساد اهللا . يدرس تراثنا الشرقي اُألرثوذكسي أنْ يتصور أنَّ املسيح هو رب املوت

املتجسد على املوت الذي جلبه اإلنسان على نفسه، وحوله بقدرته الفائقة إىل وسيلة 
خالص عندما أباده كقوة دمار واية حلياة البشر، وضمه إىل أسرار املعمودية 

كور ٢(فخارستيا، وجعله اخلادم األمني الذي يعمل فينا حسب قول الرسول بولس واإل
وحنن نقبل املوت ..  لكي يسهم كقوة خالص يف تكوين احلياة اجلديدة )١٢-١٠: ٤

يف املسيح عندما منوت ليس موت اخلطية، بل موت الصليب حسب كلمات الرسول 
 وهو ما جيعلنا )٢٠ : ٢غال (" ح حييا يفَّمع املسيح صلبت، فأحيا ال أنا، بل املسي"بولس 

  ".لُباس الصليب"ندرك أنَّ أعظم ألقاب احلياة النسكية القبطية هو 
  حتول املوت يف املسيح لتحرير اإلنسان

  :وحتول املوت يقول عنه القُداس اإلهلي  
 كالبنواملوت الذي دخل إىل العامل بغواية احلية هدمته بالظهور احمليي الذي "  
. )٣٠ - ٢٥ : ٤جتسد الكلمة (، فقد هدم الرب املوت كفناٍء، وايٍة طبيعية لإلنسان "الوحيد

لقد حول لعنة املوت إىل بركة حياة يف املعمودية، وحول اية احلياة باملوت إىل بدايٍة 
  :جديدٍة، ومت كل هذا بتجسده وموته وقيامته

ب احلياة لآلخرين ال ينبغي هو احلياة، وهو رب املوت، فاملسيح هو واه"
وِمن املستحيل أنْ يسود عليه املوت ألنه ليس . أنْ يسود عليه املوت

 اهللا ابن، بل هو باحلقيقة )نواألريوسي(إنساناً عادياً كما تعتقدون أنتم 
 ٣٢ ص ١٦ األريوسينياملقالة الثانية ضد (.."  خاضعني للموت بشرألنَّ مجيع ال



 ٥٩٨

  .)ِمن الترمجة العربية
ويلخص القديس اثناسيوس كل ما جاء يف رسائل القديس بولس يف الفقرة   

  : ِمن املقالة الثانية ضد األريوسيني٥٥
جاء املُخلِّص إىل العامل ِمن أجل الشهادة، ولكي يقاسي املوت ِمن أجلنا، "

، وكان هذا هو سبب حضوره إبليس البشر، وينقض أعمال ويقيم
كان ِمن املستحيل للقيامة أنْ تتحقق لو مل ) جتسده(باجلسد، ألنه بغري 

فإذا جاء .. يكن هناك موت، وكيف يكون موت إنْ مل يكن له جسد 
إذن املُخلِّص مل .. املوت بواسطة إنسان، فبإنسان أيضاً قيامة األموات 

يأت ألجل ذاته، بل ألجل خالصنا ولكي يبطل املوت ولكي يدين 
  .)١( )لترمجة العربية ا٨٨-٨٦راجع صفحات (.." اخلطية 

ولذلك ال يتردد معلمنا اثناسيوس يف أنْ يقول عن جسد وناسوت الرب   
  .يسوع هذه الكلمات اليت تعبر عن حتول الفساد واملوت، إىل جمٍد وقيامٍة وتألٍُّه

" مت فداؤه وحتريره ألنه جسد الكلمة) جسد(فإن جسده كان هو أول "
  .)٦١وسيني املقالة الثانية ضد األري(
فإنْ كان كل شئ قد صار خليقةً جديدةً، فإنه ِمن الضروري أنْ يكون "

هناك شخص هو أول هذه اخلليقة، وصار أول الذين خِلقوا ِمن 
  .)٦٦ و ٦٥املرجع السابق (."جديد

وحنن نستطيع أنْ نرى رايات النصر على املوت، بل عدم فسادنا بواسطة "
ٍد، صار ِمن الواضح أن قيامة اجلميع سوف وألنه قام مبج. جسد الرب

تتم، وحيث أنَّ جسده ظل بال فساد، ال يبقى لدينا شك يف أننا حنن 
  .)٥٨٨ ص ١٤ ِمن رسائل الفصح فقرة ١١رسالة (" سيكون لنا عدم الفساد

                                                           
على الرغم من موت املسيح، ال زال "وبالرغم من ذلك يقع معلم أرثوذكسي يف خطأ ظاهر عندما يعلِّم بأنه ) 1(

  !املوت مع املسيح، فهو بذلك مل مييز بني املوت الطبيعي، وموت اخلطية، و"املوت باقياً ألننا منوت وندفن



 ٥٩٩

  ماذا حدث عندما قُدم املسيح ذبيحة ألجلنا لآلب؟
  : ابكتيتوسيف رسالته إىلل معلمنا القديس أثناسيوس ويق  

الكلمة غري املتجسد، جعل بتجسده كل صفات اجلسد، صفات جسده "
وكل ما تأمل به اجلسد نسبه الكلمة إىل ذاته لكي ما يعطينا قدرةً أنْ .. 

وأباد كل ضعفات اجلسد الطبيعية، ... نكون شركاء أُلوهية الكلمة 
 هذه ولكنه فعل ذلك حىت عندما يأخذ الذي لنا ويقدمه كذبيحة، يبيد

  .)٥٧٢ ص ٦فقرة (" الضعفات، ويعطي لنا ما له
، يقول اثناسيوس اهتماموهكذا، يف عبارٍة ذات داللٍة، جيب أنْ حتظى بكل   

   ١٠٢ راجع الترمجة العربية ص ٦٥يف املقالة الثانية يف الرد على األريوسيني 
كلمة اهللا احملب للبشر لبس اجلسد املخلوق حسب مشيئة اآلب، لكي "

  ".بدم نفسه، هذا اجلسد الذي أماته اإلنسان األول بسبب تعديهحيىي 
“The Word of God, who loves man, puts on 
Him created flesh by the Father’s will, that 
whereas the man had made it dead through 
transgression, He Himself might quicken it in 
the blood of His own body”. 

وهكذا مت فداء ناسوت الرب نفسه بواسطة الرب نفسه، وكان سفك دم   
وهنا ال جيب أنْ . املسيح هو خالص للجنس البشري الذي هو أوله ورأسه اجلديد

  يندهش القارئ ألنَّ اإلنسانية ماتت يف املسيح 
لكي مبوته منوت مجيعاً يف .. لكي بذلك يبذل نفسه لآلب باملوت "

  .)٤١ : ١ األريوسينيقالة األوىل ضد امل(" املسيح
قدم جسده اخلاص به للموت ِمن أجل اجلميع، وألنَّ اجلميع ماتوا "

" وهكذا مت احلكم، وفيه يتحرر الكل ِمن اخلطية واللعنة) فيه(بواسطته 
  .)٦٦ : ٢ األريوسينياملقالة الثانية ضد (

نا وحررنا ِمن املوت  موتامتلكوإذا كنا منوت ونصلب مع املسيح الذي مبوته   
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 العذاب، ونار احتملعندما نزل إلينا لكي يرفعنا إليه، فكيف جيوز لنا أنْ نقول إنه 
 بتقدمي ذاته لآلالعدل عنا؟ ألننا عندما منوت معه وفيه، لكي نقوم معه وفيه، يصبح 

تعليم هذا خيتلف متاماً عن ال. عنا أو ألجلنا هو شركة الثالوث يف رفع اللعنة واخلطية
بأنه مات حتت لعنة املوت أو بواسطتها؛ ألن التعليم حبصر اخلالص يف تقدمي فدية 

ألن حترير الطبيعة من الفساد وسلطان املوت  ؛لآلب يعين أن خالص اإلنسانية مل يتم
  .هو حتولٌ يف اإلنسانية اليت أخذها يسوع

  :محـل الفصـح
  ِمن املوت، ال عالقة له باخلطيالفصح ة والسقوط وما إليه ِمن  هو خالص

واملسيح . موضوعات حياول تالميذ العصر الوسيط حشرها يف موضوع صلب املسيح
والفصح هو عبور . )٧ : ٥كور ١(هو فصحنا الذي ذُِبح ألجلنا حسب كلمات الرسول 

ال يوجد هنا جمالٌ .. ِمن املوت إىل احلياة، هو قوة الدم اليت أبطلت قوة مالك املوت 
للكالم عن اخلطية، بل اال هنا هو للكالم عن املوت، وهو املناسبة اليت نقول باملرة 
وهنا سوف نكتفي بنص طويل ِمن أقدم مقالة عن الفصح، ". أبطل عز املوت"عنها 

وهي عظة اُألسقف مليتون أُسقف ساردس يف أسيا الصغرى، وهو نص مشهور جداً 
ونرجو . فهو ِمن مؤلفات القرن الثاينم، ورمبا قبل ذلك بقليل، ١٩٥يعود إىل عام 

  .القارئ أنْ يالحظ
  . الفرق بني املسيح وخروف أو محل الفصح:أوالً  
 بشارة التحول ِمن املوت إىل احلياة، وِمن الناموس إىل اإلجنيل، وِمن :ثانياً  

أو بعبارة أُخرى كيف يتفوق النور على .. احليوان الفاسد إىل اإلنسان ورب اد 
  .واحلقيقة على الرمزالظل 

  ):م١٩٥حوايل (اُألسقف مليتون أُسقف ساردس 
   مسعتم كلمات سفر اخلروج الذي يقرأه العربانيون،-١

  وشرحت لكم كلمات السر،
  .كيف ذُِبح احلمل، وكيف خلُص الشعب؟
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   وافهمواامسعوا أيها األحباء -٢
  كيف أنَّ هذا السر جديد، رغم أنه قدمي؟

   رغم أنه أبدي،كيف هو زماينٌ
  بائد مع أنه غري فاسٍد،
  .مائت مع أنه غري مائٍت؟

   قدمياً حسب الناموس،-٣
  لكنه جديد حسب اللوغوس،

ه رمززماين ألن  
  أبدي ألنه بواسطة النعمة،
  فاسد ألنَّ احلمل مات فيه،

  غري فاسٍد ألنه قائم حبياة الرب،
  مائت ألنه دِفن يف األرض،
  .خالد بالقيامة ِمن املوت

٤-،عتيق الناموس   
لكن اللوغوس جديد.  

  .الرمز زماينٌ
  .النعمةُ أبديةٌ
لُ فاسداحلم.  

  .الرب غري فاسٍد
  .مل يكسر ِمنه عظم كحمٍل

  .قام حياً كإلٍه
  ألنه سيق مثل محٍل للذبح،

  ).حيوان(لكنه مل يكن محالً 
  مل يفتح فاه كحمٍل،

  .جمرد محٍللكنه مل يكن 
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  .حقاً، عبر الرمز، وجاء احلق
  ،االبن ِعوضاً عن احلمِل، جاء -٥

  وِعوضاً عن احلمِل، جاء إنسانٌ،
  .وباإلنسان جيمع املسيح كل األشياء

  . ذُِبح احلمل، وقادوه ليذبح حسب الناموس-٦
  جيب أنْ نفهم كيف مت هذا يف يسوع املسيح،

  الذي فيه عربت كل األشياء،
  ناموس القدميِمن ال

  .إىل الكلمة اجلديد
..........  

  بٍن،ا وِلد ك-٨
  وسيق مثل محٍل،
  ذُِبح كحمٍل،
  دِفن كإنساٍن،

  قام حياً ِمن األموات كإلٍه،
  .ألنه بالطبيعة إله، وإنسان

   هو رب كل األشياء،-٩
  كدياٍن، هو نفسه الناموس،
  كمخلٍِّص، هو نفسه النعمة،

  ،)١()املصدر(، ويصبح اآلب )اخلليقة اجلديدة(يلد 
  ،)ِمن اآلب(بٍن ايولَد ك

  يتأمل، ألنه محلٌ،
  يدفَن كإنسان،

                                                           
  .يصبح أب للخليقة اجلديدة، باعتبار أنه يلدها يف نفسه) ١(
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  .يقوم كإلٍه
..........  

   حفظ دم احلمل إسرائيل،-٣٥
   بالدم الذي سِفكBaptized، اعتمد

  .صار موت احلمل هو حصن للشعب
..........  

   بعد أنْ شيدت الكنيسة، وكُِرز باإلجنيل،-٤٢
  صار الرمز بال فائدٍة،

  أعطَّى كل قوته للحقيقة،
  وصل الناموس إىل غايته،

  أعطَّى قوته لإلجنيل،
  صار الرمز فارغاً،

  سلَّم الصورةَ للحقيقِة،
  .صار املثل بال فائدٍة بعد أنْ أعلَّنت معاينته

..........  
   الناموس بعد إعالن اإلجنيل،انتهى حقاً -٤٣

   بعد أنْ تأسست الكنيسة،)اليهود(ترك اهللا الشعب 
  .أُبيد الرمز عندما ظهر الرب

   باألمس كانت ذبيحة احلمل ذات فائدٍة،-٤٤
  اآلن بال فائدٍة، بسبب حياة الرب،

  قدمياً كان ملوت احلمل فائدةً،
  اآلن بسبب خالص الرب، صار بال فائدٍة،

  كان دم احلمل ذات نفٍع،
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  .)١(اآلن بال نفٍع بسبب روح الرب 
 بل هو أقدم نٍص عن الفصح وصلنا ِمن القرن الثاين -ج هذا النص القدمي ال حيتا  

وهو نص كاملٌ، وال خيتلف عن النص الذي وصلنا ِمن برديات طُره للعالمة .  إىل تعليٍق-
الناموس مل يعد هو الوسيط، والرمز أعلن ..  حيث نرى فيه نفس الروح أورجيينوس

. املثال سلَّم قوة احلياة للحقيقة بسبب قيامة الرب. مزاحلقيقةَ، واحلقيقةُ أكرب ِمن الر
وسوف جيئ مار إفرام السرياين، وغريه ِمن اآلباء لكي يكتبوا الكثري عن قيامة الرب اليت 

  .غريت الصور واألمثال، بل ومعاين الكلمات

  محلُ الفصح، واإلفخارستيا حسب التسليم اُألرثوذكسي
يسة السريانية، وكل الكنائس اُألرثوذكسية  كنيستنا القبطية، والكناحتفظت  
، لتقدمي القربان يف كل الليتورجيات القبطية واليونانية والسريانية "احلمل" القدمي باالسم

. مما يؤكد أننا أمام حقيقة عقائدية لكل الكنائس اُألرثوذكسية، وتسليم رسويل أصيل
يني، يستطيع القارئ أنْ يرى يف ، وعظاته على سفر الالوأورجيينوسوِمن مقالة العالَّمة 

النص الدخول باحلمل يف موكٍب، مثلما حيدث عندنا اآلن على األقل يف ليايل األعياد 
، حيث أورجيينوسوكان هذا هو الطقس اإلسكندري القدمي املعروف لدى العالَّمة .. 

اظ الكنيسة واحتف. احتفايل بعد أنْ يدخل مبوكٍب اهليكلكان القربان يقرب عند باب 
، بل ومبا سلِّم شفوياً عن الرمز لعدد القربان الذي يقدم، هو أيضاً االسمالقبطية ذا 

دليلٌ على أننا نرى حتقيق الرمز وكمال املثال يف تقدمي اخلبز واخلمر، وحتقيق الفصح 
وتقول الليتورجية نفسها، وهي حتمل يف كلماا الهوت .. احلقيقي لكنيسة املسيح 

  :لكنيسة اُألم أي الهوت اإلسكندريةا
والسر اخلفي الذي هلذه الذبيحة، هذه اليت ليس دم الناموس حوهلا، "

  "وال بر اجلسد
ألنَّ خروف، أو محل الفصح، سبق نزول الشريعة على جبل سيناء، وألنَّ   

                                                           
  : بعنوانRichard C White: ترجم عن اليونانية، وميكن مراجعة ترمجة إجنليزية جيدة نشرها) ١(

Melito of Sardis, Sermon on the Passover, 1976. 
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اخلالص ِمن عبودية املوت، أي مالك املوت وفرعون مل يكن حسب قوة الناموس، بل 
وة الرب، واألهم ِمن كل هذا، هو إنَّ محل الفصح ليس له عالقةٌ باملرة حسب ق

ولذلك تقول .. مث ويوم الكفَّارة، بل هو عطيةُ حياٍة بقوة الرب إلبذبائح اخلطية وا
  :الليتورجية أيضاً

صالة (" أما اخلروف فروحي، وأما السكني فنطقيةٌ، وغري جسميٍة"
  .)الصلح

قوة اإلرادة، كما سبق وأشار اآلباء، ويعلَن الذبح وهكذا يذبح الرب ب  
كل هذا يتم مثل الفصح .. بالكلمة وبالروح القدس، ونأخذ احلياة اليت قهرت املوت 

  .القدمي بقوة الرب، وليس مبا يقدمه الناموس ِمن طقوٍس ورموٍز خاصٍة باخلطية

   )١(قداسات الكنيسة اليونانية 
 اخلتم يف وسط القربانة ثوذكسية اليونانية يسمىحسب طقس الكنيسة األر  

مثل محل سيق "، ولذلك يردد الكاهن اليوناين عبارات من سفر أشعياء "احلمل"بـ 
إىل الذبح، ومثل محل عادم العيب أمام الذي جيزه هكذا ال يفتح فاه بتواضعه رفع 

  .)٧١ : ٧٠صـ اإلفخولوجي الكبري (" حكمه
ألن ":نة باحلربة يرفع اجلزء الذي عليه اخلتم ويقولوعندما يفصل أجزاء القربا  

كما يفعل الكاهن القبطي (، ويقلب احلمل أي جيعل اخلتم إىل أسفل "حياته ترفع من األرض
، وهنا يقول الشماس )باجلزء الذي حيمل ختم الصليب يف وسط القربانة حسب طقسنا القبطي

بح الكاهن هذا اجلزء على شكل ، فيذ" يا سيداذبح: "حسب طقس الكنيسة اليونانية
يذبح محل اهللا الرافع خطية العامل من أجل حياة العامل : "صليب دون أنْ يفصل، ويقول

  ".وخالصه
جيزأ ويفصل محل اهللا الذي ال جيزأ : "وعند تقسيم اجلسد لتوزيعه يقول الكاهن  

  .)١٠٧صـ (" وال ينقسم ويؤكل دائماً وال ينفذ أبداً بل يقدس املشتركني فيه

                                                           
  .م١٩٥٥  على كتاب اإلفخولوجي الكبري طبعةاعتمدنا) ١(
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 بيان يف ى بأجلاالشتراك امنحناأيها املسيح الفصح العظيم األقدس : "ويرتل الشعب  
  .)١١٠صـ (" ار ملكك الذي ال يعروه غروب

 الرافع خطية وابنهيا محل اهللا : "ويف صالة القداس الباسيلي للقديس باسيليوس  
   .)١٥٠صـ (" ًجلنا طوعاالعامل أيها الربئ من العيب غري القابل لنري اخلطية واملذبوح أل

هكذا حل الطقس األرثوذكسي مشكلة الهوت العصر الوسيط، فقد حتول   
وهنا . الرمز إىل حقيقة أعظم وارتفعنا من الظالل إىل النور، نور القيامة وقوة الصليب

ندرك أن " اخلطية"، أو "موت اخلطية"عندما تصبح اخلطية هي االسم احلقيقي للموت 
قي رفع خطية العامل مبوته ألجلنا وأباد عرش اخلطية أي املوت محل الفصح احلقي

  ".وأبطل عزة املوت"وحررنا من اللعنة وسىب اجلحيم 
  الرمز، والتربية املسيحية اُألرثوذكسية

ليست املشكلة هي مشكلة تفسري رموز العهد القدمي، وعالقة هذه الرموز   
 يف هذا اخلصوص -  املشكلة هي أننا ، وال هي عالقة الظل بالنور، وإمناإليهباملرموز 
واملاضي هنا .  ال منلك أنْ نفسر ونشرح احلاضر واملستقبل على أساس املاضي-حتديداً 

هو العهد القدمي، واحلاضر هو الكنيسة واحلياة املسيحية، واملستقبل هو احلياة األبدية 
وال منلك أنْ نفسر كل ما خيص احلاضر مبا  .. اليت جمدت يف املسيح باحلياة يف السماء

املاضي قد حلاضر واملستقبل، ألنَّ ااملاضي هو سجن حىت ال يصبح كان يف املاضي 
، لكن عندما يصبح املاضي "اآلتية بعدنا إىل األبد"انتهى، أما احلاضر فهو معنا ولألجيال 

  .يقضي عليه متاماًيدمر احلاضر وسجناً للحاضر واملستقبل فال شك يف أن هذا 
وتربز نقطةٌ هامة جداً، وهي أنَّ الرموز مهما كانت قوا ومعانيها، فما هي   

وجتاوز الرمز هو نقطةٌ هامةٌ يف التربية، ألنَّ الرمز يشري . إالَّ عالمات، وليست حقائق
  .إىل ما سيحدث، وإىل احلقائق اليت تعلو على الرمز

لبقاء عند الباب هو بقاٌء يف حالة عدم النمو، وا. الرمز باب للحاضر واملستقبل  
ملا كنت طفالً، كطفٍل كنت أتكلم، وكطفٍل كنت : "ولذلك يقول الرسول بولس
. )١١ : ١٣ كور ١(" وملا صرت رجالً أبطلت ما للطفل. أفطن، وكطفٍل كنت أفكر

 وحنن نقف عند رموز العهد القدمي كعالماٍت تدعونا إىل دخول سر املسيح، فهو أي
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، وبلوغ احلاضر واملستقبل معاً هو عالمة نضوج هامة يف "احلياة، والقيامة"املسيح هو 
  .حياتنا كمسيحيني

   كما تقدمه الليتورجيةاالختياريموت املسيح 
  :تقول القُداسات عن ليلة العشاء السري  

القداس (" ألنه فيما هو راسم أنْ يسلِّم نفسه للموت عن حياة العامل"
  .)يالباسيل

" ألنك يف الليلة اليت أسلَّمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك"
  .)القداس الغريغوري(
يف الليلة اليت أسلم ذاته فيها ليتأمل عن خطايانا، واملوت الذي قَِبلَه بذاته "

  .)قداس مار مرقس، للقديس كريلس الكبري(" بإرادته وحده عنا كلنا
ث العظيم، الفصح مبعناه احلقيقي الروحي والقُداسات هنا تعكس رموز احلد  

  :والالهويت، حيث نرى يف موت املسيح
  . موتاً إرادياً حراً قهر به املوت وأباده:أوالً  
 بسلطان وقوة الهوته، وليس كضرورٍة حتميٍة، وال كإنساٍن خاضٍع :ثانياً  

ملوتى قبل موته للموت، ألنه حىت وهو يف اجلسد، ليس خاضعاً للموت، فهو الذي أقام ا
  .وأحيا وشفى كل من ملسه

  ماذا تقول رسائل عيد الفصح للقديس أثناسيوس عن الرمز واحلقيقة: أوالً
الذي جيب " العيد العظيم"مل يكُن عيد الفصح اجلديد، جمرد عيد، بل "

احلمل "، أي أبواق البشارة، الذي ذُِبح فيه باألبواقأنْ يبوق له 
 بواسطة دمه الكرمي، واخلمر هو الروح القدس، رنتطهالذي به " احلقيقي

  .)الرسالة األوىل(" أي اخلمر اجلديد
  ويف هذا العيد العظيم يقول اثناسيوس عن املسيح، إنه أعطانا   

بركةً عوضاً عن اللعنة، فرحاً عوضاً عن احلزن، وليمةً عوضاً عن "
لوبنا، وبه نفرح النوح، أي يف فرح الفصح املُقدس الذي يبقى دائماً يف ق
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  .)الرسالة الثانية(" انقطاعدائماً حيث يوصينا بولس صلوا بال 
ويقول إنَّ املسيح هو الفصح الذي ذُِبح حقاً، ولكن ما أعظم الفرق بني يوم   

  :واحد يف السنة، وقيامة الرب األبدية الباقية معنا على الدوام، يقول اثناسيوس
لبشارة املفرحة، مل يكن يبشر بأياٍم،  اءمبجيوعندما بشر بولس املبارك "

ولكن كان يبشر بالرب الذي حنفظ العيد له عندما قال املسيح فصحنا، 
  .)٩٣ ص - ١: الرسالة الثالثة (.." وقد ذُِبح وذلك لكي نتأمل أبدية الكلمة

 عصر املواسم واألزمنة، حسب التعليم الرسويل نفسه، وأصبح انقضىوهكذا   
د، وهذا ما جيعل بولس الزمان كله مساً، ألنَّ الزمان نال ملء حلول الكلمة املتجسقد

ال حيكم عليكم أحد يف أكٍل، أو شرٍب، أو ِمن جهة عيٍد، أو هالٍل، أو سبٍت "يقول 
  .)١٧-١٦ : ٢كولوسي (" اليت هي ظل اُألمور العتيدة

سٍم، بل هي ولذلك السبب مل تعد البشارة املفرحة قاصرةً على أياٍم وموا  
مل يكن :"بشارة احلياة الدائمة بالقيامة يف املسيح، وهو ما جيعل القديس اثناسيوس يقول

  ".يبشر بأيام، أو مواسم
  :وعن الرمز، واحلقيقة يقول معلِّمنا العظيم  

املالك ( على االنتصاروطقوس إسرائيل القدمي كانت أوالً ظاللٌ، وبعد "
ت كل هذه األحداث رمزاً يشري إىل ما  بالعيد، وكاناحتفلوا) املُهِلك

وصلَت إىل (سيحدث مستقبالً، أما حنن يا أحبائي، فقد متت الظالل 
وحتققت الرموز، ولذلك حنن ال ) ايتها، وهذا هو أحد معاين كلمة متت

حنتفل بالعيد حسب الرموز، ألننا ال نذهب إىل أورشليم األرضية لكي 
طقوس اليهود الفارغة، بل حسب نذبح محل الفصح، حسب عادات و

إنذار الرسل علينا أنْ نعلو على ما يف الرموز، ونسبح الرب تسبحةً 
 اجتمع، وقد )املسيح (جنتمع مع احلقجديدةً، وعندما نتأمل هذا، فإننا 

 : ٢٦مىت (الرسل مع املُخلِّص، وقالوا له أين تريد أنْ نعد لك الفصح 
  .)٥١٦ ص ٤ : ٤الرسالة (. ")١٧

واية الرموز كما يقول العهد اجلديد نفسه تعين أنْ ال يصبح الرمز هو املُفسر   
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والذي ال توجد فيه " أنا احلق"والشارح للخالص نفسه، ألننا جنتمع مع الذي قال 
 فهي تعبر عن الواقع، وعن لدينا رموز،ظاللٌ باملرة عن اخلالص واحلياة، وإذا كانت 

ومتام الرموز يف املستقبل . ىل السر وليس إىل أُموٍر سوف تتم مستقبالًالنعمة، وتشري إ
ولذلك فقدت قوا ..  الرب وجتسده ءمبجيأي حتقيق ما فيها ِمن بشارٍة كان مرتبطاً 

أما ما لدينا ِمن رموٍز، فهو ال يرمز إىل ما سوف نناله يف املستقبل، ألنَّ ..  احلق ءمبجي
 يف املسيح يف هذه احلياة، أي يف قد أُعلِّن كامالًر اآليت، كل ما سوف نناله يف الده

  .هذا الدهر
  :ويكمل القديس اثناسيوس شرحه قائالً  

إننا ال نذهب إىل أورشليم األرضية، والعيد ال حيتفَل به يف هذه املدينة "
وحدها، بل حيث أراد اهللا أنْ يكون العيد يف كل مكان، ألنه مكتوب يف 

 ومع أنه حسب )١١ : ١مالخي (له خبوراً وذبيحةً كل مكان يقدم 
 بالعيد إالَّ يف مدينة أورشليم، إالَّ االحتفالالشهادة التارخيية مل يكن ممكناً 

 والطقوس والعادات اخلاصة متت اُألمور اخلاصة ذا الزمانأنه عندما 
 يف كل مكان لكي االنتشار، وبدأت بشارة اإلجنيل يف انتهتبالظالل 

تفَل بالعيد يف كل أرجاء األرض، سأل الرسل املُخلِّص أين تريد أنْ حي
؟ وألنَّ املُخلِّص كان سوف يغير الرمز إىل الروحي، وعدهم  لكنعد

 واشربواخذوا كلوا "بأنهم لن يأكلوا حلم احلمل، بل جسده هو قائالً 
  .)٥١٧ ص ٤ : ٤الرسالة (" هذا هو جسدي، هذا هو دمي

حسب تعبري القديس اثناسيوس " طعام احلياة"فصح اليهود هو فصح فلم يكن   
املسيح يف "، ولذلك فإن طعام احلياة هو )٥١٧ ص ١ : ٥(يف الرسالة اخلامسة 

  كما هو واضح ِمن سياق الكالم" اإلفخارستيا
" ألننا نعطش دائماً ملا يفرح نفوسنا، ونشرب ِمن ينبوع دمه الكرمي"
  .)املرجع السابق(

 اهللا، وهنا ال نرى ابنإنَّ نفس سياق الكالم يصل بنا إىل نقطة ذبح احلمل   
  .. كالماً عن العدل اإلهلي وترضية العدل 
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ألنَّ اهللا يا أحبائي، هو اهللا نفسه الذي قدمياً أسس العيد لنا، وأمر بأنْ "
بح ألجل اخلالص، وأعطانا ذُالذي ، ابنهحيتفل به سنوياً، فهو نفسه مع 

ويقودنا هذا دائماً ِمن الصليب .. سبب لالحتفال بالعيد املُقدس هذا ال
الرسالة (" يف رحلة حياة هذا الدهر حيث خيلق اهللا لنا فرح اخلالص ايد

  .)٥١٨- ٥١٧ ص ٢ : ٥
  :لقد ذُِبح الرب، كما يقول بعد ذلك يف الرسالة السادسة  

 ال لكي يدفعه .)٥٢٠ صفحة ٤ : ٦(" ذُِبح الرب لكي يبيد املوت بدمه"
  .مثنا لآلب

 بنفس الطريقة اليت أشرنا إليها اسحقويف الرسالة السابعة يشرح ذبيحة   
  :ويؤكد

 لن حيقق حرية العامل، بل موت املُخلِّص وحده الذي اسحقألنَّ موت "
.. جبلداته شفينا، ألنه أقام الساقط، وشفى املريض وأشبع اجلائع 

 ِمن املوت، وأباد املوت، وحررنا ِمن وبشكٍل فائٍق، أقامنا حنن مجيعاً
النوح والبكاء، وأتى بنا إىل عزاء وفرح هذا العيد، وهو فرح يصل إىل 

  .)٥٢٢ ص ٩ : ٧(" السماء نفسها
 هللا  هو بشارة حياٍة، ومل يكن يف الفصح القدمي دفع فديٍةإذن، الفصح املسيحي

أثناسيوس إىل قبول هذه وتدعونا كلمات الليتورجية، وعبارات القديس  ،)١(اآلب
  احلقيقة الرسولية؛ ألا بشارة احلياة

 وهذه هي وسائل جتديد بين البشر، لقد تأمل لكي هذه هي نعمة الرب،"
 جتربة امليالد لكي احتمليدبر احلرية للذين يتأملون فيه، نزل لكي يرفعنا، 

حنبه حنن كغري مولود، نزل إىل الفساد لكي يلبس الفاسد عدم فساد، 

                                                           
، وهي عبارة أشعياء النيب، شفينا من الفساد واملوت، وبني عبارة أحد "جبلداته شفينا" الحظ الفرق الكبري بني )1(

الشعور بالذنب " تأبيد"، أما دفع الثمن فهو "جتديد"ألن الشفاء " جبلداته احلارقة دفع مثن خطاياي"املعاصرين يقول
دية واملاسوكية، مزيج من لذة االنتقام وإيقاع األذى باآلخرين، وهو سلوك  ويعكس نوعاً من الساوتقديس للقسوة

  .نراه يف حياة بعض قادتنا الذين حيتاجون لعالج نفسي
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ألجلنا صار ضعيفاً لكي يقيمنا بقوة، نزل إىل املوت لكي يعطينا عدم 
وأخرياً تأنس حىت إننا حنن البشر الذين . املوت، ويعطي حياةً للموتى

 " )١٤ و ٩ : ٦رو ( ولكي ال يسود علينا املوت ،منوت، حنيا مرةً ثانيةً
  .)٥٣١ ص ٨ : ١٠الرسالة (

  ، ومثن اخلطية؟فلماذا مل يذكر اثناسيوس دفع الفدية  
ألنَّ هذه األفكار وليدة العصر الوسيط وحركة اإلصالح، مل : واجلواب هو  

  .تكن معروفةً لدى آباء الكنيسة اجلامعة
  :وعن موت الرب على الصليب يقول اثناسيوس يف نفس الرسالة العاشرة  

 جتسد ألجلنا لكي يقدم - يف األيام األخرية - اآلب ابنمن هو حقاً "
ب عنا ويفدينا بقربانه وذبيحته، هو ذاته الذي أخرج قدمياً ذاته لآل

الشعب ِمن أرض مصر، لكنه بعد ذلك يفدينا مجيعاً، بل يفدي اجلنس 
هو الذي ذُِبح كحمٍل، والذي . البشري ِمن املوت ويقيمهم ِمن القرب

 ح عنا، ألنَّ املسيح فصحنا قد ذُِبحذبإليه احلمل قدمياً، ولكنه ي زرم
  .)٥٣١ ص ١٠ : ١٠(" )٧ : ٥ كور ١(جلنا أل

ولذلك يقول القديس اثناسيوس إنَّ موت الرب على الصليب ال جيب أنْ   
  :يكون مناسبةً للحزن والبكاء

وعندما قادوا املُخلِّص للموت، منع النسوةَ ِمن البكاء ألنهن كانوا "
 كان يعين  و)٢٨ : ٢٣لوقا (يتبعن الرب باكني، وقال هلن ال تبكوا علي

أنَّ موت الرب ليس مناسبةٌ لألسف، وإمنا للفرح، ألنَّ الذي ميوت عنا 
ِمن العدم، بل ِمن . هو حي ِلقألنَّ الرب مل يأخذ كيانه ِمن خملوٍق، خ
وحقاً تصبح هذه مناسبةُ فرٍح، ألننا نرى عالمات النصر على . اآلب

ب، وألنه قام مبجٍد، املوت، وحىت فسادنا حنن، أُبيد بعدم فساد جسد الر
صار واضحاً أنَّ قيامتنا مجيعاً سوف حتدث، وألنَّ جسده مل ير فساداً، لن 
يبق عندنا شك يف عدم فسادنا حنن، وكما يقول الرسول بولس وقوله 

بإنسان واحد دخلت اخلطية، وعربت اخلطية على كل : هذا هو حق
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وهو يقول . مجيعناالبشر، هكذا بقيامة ربنا يسوع املسيح، سوف نقوم 
 ١٥ كو ١(البد للفاسد أنْ يلبس عدم فساد، ويلبس املائت عدم موت 

 وقد حتقق هذا يف مناسبة اآلالم الذي فيها مات الرب ألجلنا )٥٣: 
علينا أنْ نغتذي به، . مجيعاً، أي فصحنا املسيح الذي ذُِبح ،ه ذُِبحوألن

ألنه أُعطى )  يف الوجودحيفظنا(وبكل ورٍع، ويقظٍة نشترك فيما يقيمنا 
للكل دون تردٍد، وذه العطية نشرب ِمن ينبوع املاء الذي يفيض إىل 

  .)٥٣٨- ٥٣٧ ص ١٤ : ١١الرسالة (" احلياة األبدية
وهكذا نرى إنَّ عدم فساد جسد الرب، هو عدم الفساد الذي يؤخذ يف   

لرب ذه الذبيحة ِمن اإلفخارستيا، ألننا نأكل لكي نبقى يف احلياة، ولكي حيفظنا ا
هذا طبعاً ال ميت بصلٍة إىل اخلرافات الشائعة يف الوسط القبطي عن .. الفساد واملوت 

ألننا نتحول يف املسيح إىل . اخل.. مصري جسد الرب يف اإلفخارستيا، والدورة الدموية 
ساٍد، بل عدم فساد، وعندما قهر الرب فساد املوت نفسه، فهو ال يفسد مبا فينا ِمن ف

  .حيول فساد طبعنا إىل عدم فساده هو
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  املبحث الثالث
  

  التسليم الرسويل
  اخلاص بذبائح العهد القدمي

  كما دونه القديس اثناسيوس الرسويل
  

  ما هو موقف الكنيسة اجلامعة ِمن رموز العهد القدمي؟  
. أجابت الدسقولية، ومعها كل اآلباء بأنَّ اهللا مل يطلب ومل يأمر بالذبائح  

وللقديس يوحنا ذهيب الفم عظةٌ مشهورةٌ، نِشرت ضمن عظاته ضد حركة التهود يف 
 يف جمموعة آباء الكنيسة اليت تنشرها اجلامعة الكاثوليكية تباعاً، سوف ننشرها إنطاكية
ولكن هنا نكتفي بنص الرسالة التاسعة عشر ِمن رسائل عيد القيامة للقديس . يف حينها

  :م، يقول أوالً عن عيد الفصح٣٤٧ا يف عيد القيامة عام اثناسيوس واليت أرسله
"ألنَّ زمان الظالل .. ، والعيد هو عيد فصحنا "املسيح فصحنا قد ذُِبح

، والرموز مل يعد هلا وجود، والشهر هو شهر التجديد الذي انتهىقد 
  .)٥٤٥ص (" حيتفل فيه كل إنسان بالعيد

  :وعن الذبائح يقول  
يتظاهرون بتقدمي الذبائح إالَّ أنهم يسمعون ) اليهود (وحيث أنَّ هؤالء"

ِمن اآلب حمرقاتكم غري مقبولة وذبائحكم أُبغضها، ومع أنكم تقدمون 
 : ١أش (الَّ أنَّ هذا باطلٌ، والبخور هو مكروه عندي إالدقيق النقي، 

ال حيتاج اهللا هلذه األشياء، وحيث أنه ال يوجد شئٌ غري . ) السبعينية١٣
املرجع (" )١١ : ١(اهٍر عنده، فهو شبعان كما يقول بواسطة أشعياء ط

  .)٥٤٥ ص ٢ : ١١السابق 
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  :وماذا عن أحكام الشريعة؟ جييب اثناسيوس  
أعطى الناموس وصايا عن هذه اُألمور ألجل تعليم الشعب، وألجل "

 ءجميإظهار ما سوف حيدث مستقبالً، ألنَّ بولس يقول للغالطيني قبل 
ا حمروسني حتت الشريعة مغلقاً علينا إىل أنْ يعلَن اإلميان بعد اإلميان كن

ولذلك كان الناموس مؤدبنا إىل ) أي اإلميان الذي يعلن مستقبالً(ذلك 
 ولكن اليهود مل يفهموا ومل )٢٤-٢٣ : ٣(املسيح لكي نتربر باإلميان 

يدركوا هذا، وصاروا مثل الذي يسري يف ظالٍم أثناء النهار يتحسس 
طريقه، دون أنْ يدركوا احلق الذي احتواه الناموس أو الشريعة، والذي 

املرجع (). " اليهود(ال يؤيده احلرف، بل الروح الذي ال خيضع إليه 
  .)السابق

  :وهكذا، خلق عدم فهم الشريعة ما يقول عنه األنبياء، ومعلمنا اثناسيوس  
لكذب، خمترعني  ميارسون الشريعة باواستمرواوكان هؤالء بال أمانٍة، "

ولكن اهللا يقول هلم .. أُموراً تتفق مع شهوام دون أنْ يفهموا األسفار 
. )١٤ : ١(يف غضٍب بواسطة أشعياء هل طلبت هذا ِمن أيديكم؟ 

 معاً حمرقاتكم مع امجعوا ارمياوبسبب جسارم يهددهم بواسطة 
 ذبائحكم وكلوا اللحم ألنين مل أكلم آباءكم، وال أوصيتهم يوم

 ألنهم )٢١ : ٧ ارميا(أخرجتهم ِمن أرض مصر ِمن جهة حمرقة وذبيحة 
وعوضاً عن احلمل الذي ) خطايا بين إسرائيل.. (مل يفعلوا الصواب 

وبعد أنْ يذكر ( )عبادة األوثان(" ... للبعل"أُعطي، تعلَّموا كيف يذحبون 
يصِعد تقدمةً، من ..  يقول اهللا من يذبح ثوراً )اثناسيوس الذبائح، يكمل

 طرقهم، ومبكرهام سرت أنفسهم اختاروابل هم .. يصِعد دم خرتير 
؟ ِمن الصواب أنْ ندرس االخوةوماذا يعين هذا أيها . )٣ : ٦٦أش (

أعطى . وخصوصاً بسبب اهلراطقة الذين يهامجون الناموسكلمات النيب، 
 الالويني اهللا بواسطة موسى وصايا خاصة بالذبائح، وقد خصص سفر

كله ألجل هذا املوضوع، لكي يعرف من يقدم الذبيحة، كيف يقبلها 
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ومع إنَّ اهللا يبكت بواسطة األنبياء، الذين حيتقرون هذه اُألمور . اهللا؟
ويعصون وصاياه بقوله مل أطلب هذه ِمن أيديكم، ومل أتكلم مع آبائكم 

 )٢٢ : ٧يا  أرم١٢ : ١أشعياء (عن الذبائح، ومل أوصيهم باحملرقات 
وحيث أنَّ البعض يظن إنَّ األسفار ال تتفق مع بعضها، أو يظن إنَّ اهللا 

 يف اتفاقالذي أعطى الوصية يكذب، أما ِمن جانبنا، فإننا ال نرى عدم 
األسفار باملرة، وال يكذب اآلب الذي هو حق، ألنه ِمن املستحيل على 

ىن معروف للذين يريدون ولكن كل هذه األقوال هلا مع.. اهللا أنْ يكذب 
وما يظهر يل ِمن معاين هذه . فهمها، والذين باإلميان يقبلون الشريعة

 ما هو قريب ِمن احلق أقول يا ليت اهللا يعطيين بصلواتكم أنْ -األقوال 
 إنَّ الشريعة مل تأمر أوالً يف البداية بتقدمي الذبائح، ومل يكن هذا هو -

ةَ، أنْ تقدم له احملرقات، وإمنا كان اهللا تدبري اهللا الذي أعطى الشريع
يقصد احلقيقة اليت أشارت إليها الرموز، ألنَّ الناموس له ظل اخلريات 

 : ٦عب (اآلتية، وهو قد رتب حىت جييء زمان اإلصالح أو التجديد 
، ولذلك كما نرى، ال تشغل الذبائح التوراةَ )١٠ : ٩ و ١ : ١٠ و ١٨

معني يف الشريعة حيث حتاول الشريعة بواسطة كلها، بل هلا موضع 
الذبائح أنْ تعلِّم الذين يقدموا كيف يبتعدوا عن األصنام، وكيف 

وهكذا مل حيدث يف البدء، وال عندما أخرج اهللا . يقتربون إىل اهللا؟
الشعب ِمن مصر أنه أمر بتقدمي ذبائح أو حمرقات، حىت عندما وصلوا 

 ليس إنساناً يهتم مبثل هذه اُألمور، ولكنه أوصى إىل جبل سيناء، ألنَّ اهللا
الشعب بأنْ يعرفوه أنه هو اإلله احلقيقي وكلمته، وأنْ حيتقروا هؤالء 

وأظهر اهللا . اآلهلة الكاذبة اليت تدعى كذباً آهلة، وهي ليست كذلك
ذاته بشكٍل ظاهٍر، وجعلهم يعرفون أنه هو الذي أخرجهم ِمن أرض 

 أنْ يعبدوا اختارواولكن عندما . ون البحر األمحرمصر وجعلهم يعرب
اآلهلة (البعل، وجتاسروا على أنْ يقدموا الذبائح ملَن ال وجود هلم 

، )الضربات العشر(، ونسوا املعجزات اليت متت يف أرض مصر )الكاذبة
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بل فكروا يف العودة إىل مصر، هنا فقط جاء الناموس بالوصية اخلاصة 
ا ِمن تقدمي الذبائح لآلهلة الكاذبة اليت ال وجود بالذبائح، حىت يتعلمو

 قدموا له الذبائح؟ وبذلك يتركوا إذاحقيقي هلا، كيف يعبدوا اهللا، 
وقال اهللا عن ذلك مل أطلب . األوثان ويعبدوا اهللا حسب وصايا الناموس

ِمنكم الذبائح، وال أوصيتكم باحملرقات، وأضاف فوراً بل ذا أوصيتكم 
صويت، فأكون لكم إهلاً، وأنتم تكونون يل شعباً، وتسريوا يف  امسعواقائالً 

وهكذا تعلم هؤالء أنْ . )٢٣ : ٧ ارميا(كل الطريق الذي أوصيتكم به 
  .)املرجع السابق(" الَّ واحداً، وهو الربإال يعبدوا 

وهكذا جيب أنْ نعيد للحقيقة قوا وللنور عمله وإعالنه، وأنْ نترك ما يفرضه   
 لكي نرى بقوٍة حياة الرب وقيامته، اخلالص الذي بشر به الرسل، وشهد الرمز والظل

له الشهداء، وسلِّم إلينا يف الليتورجية اليت حتمل كل كنوز احلياة والتقوى 
  .اُألرثوذكسية

  عودة إىل جوهر اُألرثوذكسية
ا جيب أنْ نعود إىل تاريخ طقوسنا، وإىل تعليم آبائنا قبل أنْ منزج هذا التعليم مب  

  .ورد يف تقاليد الكنائس اُألخرى ال سيما الكنائس غري اُألرثوذكسية
بادئ ذي بدء مل تقدم لنا الليتورجيات اُألرثوذكسية أي إشارٍة إىل الذبائح   
  :التالية
  . احملرقات بكل أنواعها-  ذبيحة اإلمث -١
  . ذبيحة السالمة- ذبيحة اخلطية -٢
  . تقدمة خبز الوجوه-٣

ئح من تراثنا الليتورجي ليس جمرد مصادفةً حبتةً جاء ا اجلهل وغياب هذه الذبا  
بالالهوت والتاريخ، وإمنا هو حذف متعمد ظاهر بوضوح، وخلف هذا احلذف جند 

  :األسباب التالية
 يف الفترة ما بني أحد احنصرت كانت أحداث اخلالص كلها قد :أوالً  

  . الشهر العرباين نيسان من١٤الشعانني وفصح اليهود الذي وقع يوم 
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ومن مساء يوم األحد أي أحد الشعانني حىت يوم مخيس العهد تؤكد طقوسنا   
اُألرثوذكسية والقبطية بنوع خاص إنه من العاشر من الشهر حىت الرابع عشر من شهر 

ولذلك السبب حرصت كل كتب .  احلمل، أي محل الفصحاختيارنيسان كان يتم 
سات ال تقام من العاشر إىل الرابع عشر، أي أيام االثنني البصخة أنْ تقول لنا إنَّ القدا
ويف عشية ذلك اليوم، أي مخيس العهد، أي بعد غروب . والثالثاء واألربعاء واخلميس

 يقام قداس مخيس العهد؛ ألننا بذلك نكون - حسب الترتيب القبطي األصيل -الشمس 
 الذي حيسب اليوم من غروب قد دخلنا بداية اليوم اخلامس عشر حسب التوقيت العرباين

وهنا الذبيحة الواحدة اليت جتُب كل الذبائح . الشمس إىل غروب مشس اليوم الذي يليه
هي ذبيحة عيد الفصح، وهي املناسبة اليت أسس فيها ربنا يسوع املسيح سر الشكر؛ ألنه 
 يف هذه الليلة وبعد إمتام الفصح اليهودي نقل الرب كل رموز وطقوس العهد القدمي

  .ومعانيها إىل طقوس العهد اجلديد، وأسس السر الفائق
وكانت آالم الرب يف هذا األسبوع، وموته احمليي ألجلنا يوم الفصح   

اليهودي، مث قيامته هي اليت عربت بنا من نظاٍم معقٍد من طقوس وذبائح العهد القدمي 
ل بني الرمز إىل نظام وترتيب أكثر سهولة يعود إىل حياة وموت وقيامة الرب، ويفص

واحلقيقة حسبما رأينا عرب الصفحات السابقة، وبشكل خاص يف رسائل عيد الفصح 
 كان بذبيحة عيد الفصح احلقيقي االحتفالللقديس اثناسيوس الرسويل اليت تؤكد أنَّ 

  .ربنا يسوع املسيح نفسه
  ترك طقس عيد الفصح املفردات التالية يف الليتورجية: ثانياً  

  ة احلمل دور-خبز احلمل 
بل إنَّ من يقرأ الفصل اخلاص بالفصح اليهودي يف كتاب اِملشنا ال ميكن أنْ   

 كانوا يأتون باحلمل كل عشرية أو جمموعة الكهنة، وليس الشعبتفوته مالحظة أنَّ 
أشخاص ال تقل عن عشرة إىل اهليكل، وكان حيمل التقدمة شخصني معاً على عصا 

ان حيدث يف طقس تقدمي احلمل عندما حيمل أفراد وهذا هو ما ك. على كتفي الرجلني
 خبز التقدمة على طبق، وتقدم للكاهن على باب اهليكل الشمامسة، وليس الشعب

، وحسب عادة مجع القمح  الشهيدتقدمة أو قربان الشعب حسب شهادة يوستينوس
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ن ربنا وهذا يؤكد لنا إنَّ ما تذكره رسالة العربانيني ع. يف بالد صعيد مصر للقربان
 الرب انتماءيسوع إنه طلع من سبط يهوذا الذي مل يالزم أحداً منه املذبح مؤكداً لنا 

وحتديد طقس ذبح احلمل الذي يقوم بذحبه رب األسرة، والغالبية . لغري رتبة الالويني
الساحقة هم طبعاً من الشعب، وهو ما يبعد ذبيحة عيد الفصح عن نظام الذبائح 

، وليس "علماين"نزول الشريعة يف سيناء، وألن الذي يذبح هو املوسوي؛ ألا سبقت 
وحىت كتابة هذه السطور ال زال الطقس القبطي يؤكد أنَّ منتصف ومركز . من الكهنة
جيب أنْ يوضع مقلوباً يف الكأس إشارةً إىل ذبح احلمل ربنا " اإلسباديقون"القربانة 

  .يسوع املسيح
  وسوية ال تشرح لنا ذبيحة العهد اجلديدإنَّ الذبائح والطقوس امل :ثالثاً  
لقد جاء الفصح بعيد القيامة ايد حمور ومركز طقوسنا، وهو عيد إبادة   

املوت وعيد العبور العظيم للرب يسوع املسيح، وهو ما يؤكد لنا أنَّ قلب وجوهر 
م ، وإنَّ مركز وقلب التعليالعهد القدميطقوسنا وعقيدتنا ال ميكن أنْ تشرحها ذبائح 

  .هو محل الفصح
وهكذا رأينا عرب التاريخ املسيحي القدمي أنَّ املوعوظني كانوا يعمدون ليلة عيد   

القيامة، وكان اُألسبوع األخري من الصوم يتم فيه تسليم الصالة الربانية وقانون اإلميان 
وسر املعمودية يف عشية العيد، وبعده مباشرةً مسحة املريون، ويتناول هؤالء 

  .ارستيا مع املؤمننياإلفخ
 - أورجيينوس - ترتليان - اكليمنضس اإلسكندري : هذه شهادة اآلباء مجيعاً  

  . القديس ذهيب الفم- األورشليمي كريلس -هيبوليتوس 
فاإلميان يسلم ويعطى يف اُألسبوع العظيم الذي حنفظ فيه موت الرب احمليي   

اء األسرار الثالثة معاً يف ليلة وقيامته من األموات، وهو ما جيب أنْ نالحظه يف إعط
عيد القيامة؛ لكي تثبت هذه املمارسة إنَّ قلب اإلجنيل هو فصح الرب، واحلمل الذي 

  .به وفيه عربنا من املوت إىل احلياة
  املفردات اخلاصة بذبيحة احلمل يف القداسات

  :ا الربكة اليت تقال من عيد القيامة إىل عيد الصعود حسب ترتيب كنيستن:أوالً  
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  :يقول الكاهن بعد رفع خبور باكر  
أيها احلمل احلقيقي الذي هللا اآلب الذي قام من األموات يف اليوم "

  ."الثالث، قوم أقدامنا يف سبيل السالم
 مؤكداً غلبة احلمل الذي يقود ٢٩ : ١والنص يعكس بقوة كلمات يوحنا 
  .الكنيسة على النحو الذي نراه يف سفر الرؤيا

  :رات احلمل تذكا:ثانياً  
وهي جمموعة الصلوات اليت تقال عن األحياء والراقدين بعد اختيار احلمل،   

  "...... يارب عبيدك املسيحينياذكر: "وتنتهي بصالة عامة
وحسب شهادة التاريخ القدمي كان ذبح محل الفصح قد انتقل إىل اهليكل، ومل   

قة اهليكل مستحيالً، يعد ميارس خارج أورشليم، وكان حضور الشعب كله يف منط
 احلمل، ومحله إىل اهليكل لكي الختيارولذلك السبب كانت كل مجاعة ختتار رجلني 

ولذلك السبب عينه . يذحبه واحد منهما، وحيمل الكهنة الدم ويسكب أسفل املذبح
  . من تالميذه ليذهبا إلعداد الفصحاثنني اختار إنَّ الرب اإلجنيلييذكر لوقا 

لرب يسوع طقوس وترتيب العهد القدمي، صار وجود مجاعة وعندما عمد ا  
 احلمل يف سر الشكر هو حضور نيايب، وهو سر وجود هذه اختيارمن املؤمنني عند 

الصلوات وغريها من التذكارات؛ ألن ذبيحة احلمل هي عن الشعب كله، وبسبب 
األحياء واألموات واملسافرين "جيمع الرب نفسه قيامة الرب من األموات 

  ....".واملرضى
 الربوتستانت على التذكارات، يفوتنا أنْ اعتراضاتوإننا عندما نسمع   

نذكِّرهم بأنَّ ذبيحة محل الفصح كانت حسب الرمز عن الشعب كله، وهي بعد 
إشراق حقيقة اإلجنيل عن كل املؤمنني؛ ألن محل الفصح أبطل اهلالك، وعرب املالك 

ولذلك حنن نقدم ذبيحة احلمل من أجل عبورنا املهِلك عن البيوت اليت محلت الدم، 
  .معاً إىل احلياة الغالبة املوت كشعب واحد

  :صالة التقدمة
وتضع هذه الصالة . هي من أهم صلواتنا الطقسية، وتقال بعد صالة الشكر  
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  :القارئ أمام حقيقتني
 اخلبز احلي النازل من السماء، وهو تعليم الرب يف إجنيل يوحنا :أوالً  
  .ح السادساإلصحا

أيها السيد الرب يسوع املسيح الشريك الذايت وكلمة " احلمل الذي بال عيب :ثانياً  
اآلب أنت هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء، وسبقت أنْ جتعل ذاتك محالً بال عيب عن حياة 

ضروريةٌ ألا تدخلنا يف أعماق التدبري اإلهلي السابق على خلق " سبقت"وكلمة ". العامل
لعامل حسب عبارة الرسول بطرس دم يسوع املسيح املعروف سابقاً قبل تأسيس العامل ا
  .)٢٠: ١بط ١راجع (

 :وعندما نقول كلمات الليتورجية. وهو ذاته دم احلمل الكرمي الذي بال عيب  
، فهي إشارةٌ إىل الرب احلمل "أخذ خبزاً على يديه الطاهرتني اللتني بال عيب وال دنس"

  .بال عيب، والذي يقدم ذاته بذاته؛ ألنه ال يوجد آخر ميكن أنْ يقدمهاحلويل الذي 
  :الكريلسي، والقداس القداس الغريغوري

، "أتيت إىل الذبح مثل محل حىت إىل الصليب: "من العبارات اهلامة عن احلمل  
ولعل القارئ يذكر أنَّ محل الفصح هو . وهي تؤكد لنا طبيعة ودور ذبيحة الرب

دة اليت تؤكل كلها وال يأخذ أحد من الكهنة منها شيئاً لكي يصعده الذبيحة الوحي
على املذبح بالنار، وكان التقليد املتبع يف زمان الرب حسب شهادة رسالة برنابا أنْ 
يؤخذ اجلزء األوسط من محل الفصح ويعطى للكهنة، وهو ما حيدث يف قداسنا إذ أنَّ 

سمة أنَّ محل الفصح الذي يؤكل كله وهكذا تؤكد الق. اإلسباديقون خمصص للكهنة
أنت "وتؤكد ذلك قسمة سبت الفرح ". يا محل اهللا الذي بأوجاعك محلت خطايا العامل"هو 

وسوف نعود إىل هذه النقطة ". هو الذي تنبأ عنك أشعياء قائالً مثل محل سيق إىل الذبح
ان الرب  يف خدمة الفصح اليهودي يف زم)١( ٥٣بالذات، وهي استخدام نص أشعياء 

  .يسوع املسيح
مقدسةٌ ومملوءةٌ جمداً هذه الذبيحة اليت ذُحبت عن "وعندما تقول صالة القسمة   

                                                           
  .تقرأ هذه النبوة يف الساعة احلادية عشر من يوم مخيس العهد) ١(
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، فإن محل الفصح هو املعىن اخلفي؛ ألن احلمل أبعد وحول مالك املوت "حياة العامل كله
واملهلك عن شعٍب بأكمله، وهكذا حولت ذبيحة الرب املوت والفساد عن اجلنس 

له حسبما رأينا يف نصوص اآلباء السابقة عن موت املسيح احمليي على خشبة البشري ك
  .الصليب

  تداخل املفردات واملعاين بسبب كثافة عمل املسيح
نستطيع أنْ نرى من خالل الصلوات اُألرثوذكسية إنَّ موت الرب على   

فهم الصليب كثيف جداً، حيتوي العديد من املعاين، ولذلك ال ميكن أنْ نفسر أو ن
: اإلفخارستيا من خالل محل الفصح وحده، بل من خالل صفات الرب أيضاً مثل

احلياة، والقيامة، واخلبز احلي، والراعي الصاحل، وغريها من صفات وألقاب توضع يف 
نسيٍج واحٍد هو اإلفخارستيا، وهي سر املسيح، وسر شركتنا يف جسده ودمه، ومع 

  .ت الرب تظهر يف عدة نقاط هامةذلك فإنَّ العالقة بني محل الفصح ومو
  . ذبيحة أبادت املوت:أوالً  
  . عن الشعب كله ويقدمها الشعب:ثانياً  
  . سبقت نزول الشريعة على جبل سيناء:ثالثاً  
  . مل تكن ملغفرة اخلطايا، بل للخالص من العبودية واملوت:رابعاً  
بة واملوت النيايب  ليس هلا أية عالقة مبا ميكن أنْ يقال عن محل العقو:خامساً  

  .واستيعاب غضب اآلب
هكذا أيضاً يقدم لنا طرح الساعة احلادية عشر من يوم اخلميس الكبري التعليم   

  :اُألرثوذكسي
 الرب اتكأوملا كان عشية ذلك اليوم الذي أكلوا فيه فطري الفصح "

يسوع املخلص مع تالميذه، وكانوا يأكلون الفصح اجلديد الذي هو 
  ."ه الذي أعطاه هلم بأمٍر سري والدم الكرميجسده هو بذات

  .هذا هو فصح خالصنا احلمل احلقيقي
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  ذبيحة يوم الكفارة
 ما يذكره الرسول عن يوم الكفارة العظيم، وهو طقس ال ميكن أن مل  
وقد سبق وشرحنا .  دور املسيح الكهنويت كرئيس كهنة لكل اخلريات املستقبلةيؤكٍد

كد دور الكاهن، ولكنه ال يؤكد وحدانية الكاهن والذبيحة، ذلك، ألن يوم الكفارة يؤ
وحسب طقسنا الكنسي وترتيب الليتورجية الذي ال . وال يشرح إالَّ وساطة املسيح

 فإن يوم الكفارة هو يوم السبت – ألنه مثل النغمة املوسيقية الكاملة اإليقاع –خيطئ 
 اليوم الذي سىب فيه الرب الكبري، أو سبت النور حسب االسم القبطي القدمي، وهو

اجلحيم وأبطل سلطاا على املؤمنني، ولذلك رغم احتفالنا املهيب مبوت الرب ودفنه 
إالَّ أننا نقيم القداس ونقدم الذبيحة كما سبق وقدمت يوم اخلميس الكبري أو مخيس 
ا العهد؛ ألن املسيح واحد ال ينقسم إذا قدم أو عمل أعمال اخلالص، بل يوحدها كله

وهكذا تؤكد الليتورجية وبشكل خاص صالة قسمة سبت . يف أُقنومه اإلهلي املتجسد
 أن الرب حي -١: الفرح التعليم الرسويل الوارد يف الرسالة إىل العربانيني، فهي تؤكد

ولكن .  إن الرب يف اجلحيم بالنفس، ويف القرب باجلسد-٢. مع اآلب كابن لآلب
 انشق حجابه يوم الصلبوت على األرض ودخله الرب فتح لنا قدس األقداس الذي

عب (الرب على املستوى السمائي لكي يقدم ذبيحة اخلالص مطهراً السماويات عينها 
.  بذبيحة جسده حامالً معه اللص اليمني الذي آمن مودعاً إياه يف الفردوس)٢٤ : ٩

ليهودي القدمي هكذا غير املسيح يوم الكفارة العظيم وضمه إىل الفصح، وهو الترتيب ا
  . تقرأ يف يوم الفصح، ويف يوم الكفارة٥٣حيث كانت فصول أشعياء 

هذا الترتيب حيتم علينا أن جنمع الرموز معاً وأالَّ نفصل بينها باحثني فيها عن   
الشرح العقيدي الذي نريده، بل نرى فيها األجزاء الرمزية اليت تعلَن كاملة يف املسيح 

  . جزء فيها منفرداً أن يكون البشارة الكاملة لإلجنيلوحده، واليت ال ميكن لكل
وحيتم علينا هذا أالَّ نقرأ الرسالة إىل العربانيني كما قرأها كالفن وغريه باحثني   

فيها عن نصوص ختلع اإلفخارستيا من جذورها من أجل تعظيم يوم اجلمعة الكبرية، 
ى املسيح كله يف أحداث أي يوم الصلبوت باعتباره يوم اخلالص الوحيد، بل لكي نر

اخلالص حىت تلك اليت تبدو حسب الترتيب الزمين بعيدةً عن يوم اجلمعة الكبرية بثالث 
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سنوات ونصف، وبالتحديد معمودية الرب؛ ألن ترتيب الليتورجية الذي ميسح فيه 
الكاهن التقدمة باملاء مشرياً إىل معمودية الرب تؤكد أن يسوع مِسح بالروح القدس 

لكي ندرك أننا بذات الروح القدس سوف ننال جسد الرب ودمه؛ " املسيح"وصار 
ألن الروح القدس الذي رتب احلبل والوالدة واملعمودية هو ذات الروح القدس الذي 

وليس أبلغ على قصور املنهج التارخيي . يعطي لنا جسد الرب ودمه يف القداسات
وذكسية اليت اعتمدت عليه يف فهم ي يظهر يف بعض الدراسات األرثذالربوتستانيت، وال

تاريخ اخلالص، وتصور أصحاب هذه الدراسات أن عدم استدعاء الروح القدس يف 
علية صهيون يرتع عن عشاء علية صهيون ما يقال عن اإلفخارستيا بعد قيامة الرب، 
ولكن ينسى هؤالء األرثوذكس أن الروح القدس شريك لالبن يف كل شيء، يف 

أعمال الرب، وإن شركة الروح يف أعمال االبن هي سبب عطية عيد املعجزات وسائر 
العنصرة، فالكاهن الذي قدم جسده ودمه يوم اخلميس الكبري، قدم ذلك بالروح 

  .القدس يف العلية وعلى الصليب، وهو ذات الروح القدس الذي أقام الرب من القرب
  
  

  ذبيحة الصليب
  تعلنها حمبة اهللا

  وكل الرموز السابقة
  ظاللٌ ال تشرح النورهي 

  ألن الصليب أعظم من كل الذبائح والتقدمات
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   عشرينالفصـل الثا
  

  كيف نتحدث عن الصليب
  يف الالهوت الشرقي؟

  
هو قوة . واالنتصارالصليب يف الالهوت الشرقي اُألرثوذكسي هو أداة الغلبة   

 وإيفاء الديون كما يعلِّم واالنتقاماهللا املُخلِّصة جلميع الناس، وليس هو أداة العقوبة 
  .لربوتستانيتالهوت العصر الوسيط بشقيه الكاثوليكي وا

مل ميت املسيح على الصليب كخاطئ، ألنه قدوس بال شر، وال وجد يف فمه   
 لنصري حنن بر ألجلناغش، بل قدمه اهللا أبوه كفَّارةً، وجعل الذي مل يعرف خطية، خطيةً 

  اهللا فيه، كيف؟
  كيف عبر الالهوت الشرقي اُألرثوذكسي عن حقيقة غلبة الصليب؟  
  يف تفسري اآلباء؟" جعله خطيةً"بولس بـ ماذا يعين القديس   
  كيف عبرت الصلوات والطقوس اُألرثوذكسية عن عالقة اخلطية باملوت؟  
  .يف ثالثة مباحث متتابعة نعاجل هذه النقاط الثالث يف هذا الفصل  
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  املبحث األول
  

  التعبري عن الصليب
  وت الشرقيـيف الاله

  

  )٩ : ٢عب (الصليب نعمة اهللا 
دث عن الصليب يف صلواتنا القبطية اُألرثوذكسية فإننا نصف عندما نتح  

العالمة اليت تسد أفواه اُألسود، وتطفئ قوة "، وهو "الصليب املُكرم"الصليب دائماً بأنه 
 اسمهذا هو "وتقول نفس اإلبصالية بعد ذلك . )إبصالية اجلمعة( "النار، وتشفي كل مرٍض

فقد . )إبصالية اجلمعة(" صليبه احمليي الذي صلب عليهاخلالص الذي لربنا يسوع املسيح، و
 هو X الذي يبدأ يف القبطية واليونانية حبرف االسمإلتصق الصليب باملسيح حىت صار 

 أورجيينوس حسب شهادة العالَّمة -ذاته إشارة إىل املسيح نفسه، ألنَّ ذات احلرف 
ة السابقة على ظهور يف احلروف العربانية القدمي" اخلاء" هو حرف -اإلسكندري 

، وِمن )٢ : ٩تفسري حزقيال عظة (.  أي الصليباملسيحية، وكان يكتب على شكل 
شكل احلرف نفسه حسب دراسة عامل اآلثار واملؤرخ الكنسي األب الكاثوليكي 

Danielou )والرشم بالزيت إمنا يأخذ شكل الصليب،  يظهر لنا أنَّ رسم حرف )١ 
  . املسيح على جسد املؤِمننياسمأول حرف ِمن ويصبح يف نفس الوقت وضع 

  الصليب يف الطقوس الكنسية القبطية
بتداًء ِمن رشم اال يوجد لدينا طقس كنسي يمارس بدون عالمة الصليب،   

                                                           
١( ) Theologie du judeo - christianisme, 1964 p 29. 
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الصليب يف الصلوات املختلفة، إىل صالة اجلناز، وهي آخر طقس كنسي يعطى 
أخذ ختم امللك املسيح، وكذلك حىت مالبس اخلدمة قبل صالة القُداس ت. للمؤِمن

احلَمل قبل أنْ توضع على املذبح، وقبل أنْ تختار وهي ال تزال يف بيت " قربانة"
، ختتم بصليٍب كبري يف الوسط، هو ”بيت حلم“القربان أو حسب التسمية القدمية 

وحوله إثىن عشر صليباً أقل حجماً وأصغر، هم رسل ربنا " اإلسباديقون"ختم املسيح 
  .سوع املسيح الذين محلوا الصليبي

ولعل القارئ الذي وِلد، وعاش يف بيئة قبطية يذكر كلمات التقوى اليت كنا،   
 القوة والقدرة باسمال سيما ِمن كبار السن، أي ” سم الصليباب"وال نزال نسمعها 

 بالصليب الذي تزرعه الطقوس والتقوى االهتمامهذا . اإلهلية للمسيح إهلنا
وأقدم ما . كسية القبطية، له جذور رسولية وآبائية يف حياة الرسل والقديسنياُألرثوذ

وصلنا ِمن تراث قبطي قدمي هو حياة األنبا أنطونيوس للقديس أثناسيوس الرسويل 
   )١(حيث تظهر فاعلية عالمة الصليب يف صلوات وممارسة األنبا أنطونيوس 

 إىل الوثنيني إنَّ سخرية الوثنيني ِمن ويقول القديس أثناسيوس يف مقدمة رسالته  
راجع (" شفاء اخلليقة"الصليب تتحول إىل إميان عندما يكتشفون فيه، أي يف الصليب 

تراه عند " الصليب املُكرم"وتعبري . ) ِمن جمموعة آباء نيقية٤ جملد ٤ : ١ فقرة ٤النص اإلجنليزي ص 
  :وىل يف الرد على األريوسينيالقديس أثناسيوس نفسه، إذ يقول يف املقالة اُأل

 كيف صار الذي يعتربه الناس جهالة اهللا، وحيتقرون الصليب، انظروا"
املرجع السابق ص (" قد صار أكثر األشياء املكرمة، ألنَّ قيامتنا تعتمد عليه

  .)٤٣ فقرة ٣٣١

  الصليب قوة حياة ربنا يسوع املسيح
  يرفض جتس ناهللا، مثل أريوس ابند يظل الصليب عثرةً وصخرة شك لكل م 

على الصليب مت لقاء احلياة اليت ال متوت مع املوت، وهكذا تعلمنا . ونسطور وغريهم
                                                           

حياة الصالة " عدة طبعات، وكذلك فصل رشم الصليب يف كتاب -" حياة األنبا أنطونيوس"راجع ) ١(
معاين رشم الصليب يف : جورج حبيب بباوي. وراجع أيضا د. طبعات القمص مىت املسكني عدة -" اُألرثوذكسية

  .م١٩٨٤ طبعة ٢ سلسلة ينابيع اُألرثوذكسية -احلياة الروحية وطقوس  الكنيسة القبطية اُألرثوذكسية
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 وهو نشيد نابع "قدوس احلي الذي ال ميوت.. قدوس اهللا "هذه احلقيقة يف نشيد الكنيسة 
  :ِمن تقوى وتعليم اآلباء، ولذلك يكتب القديس كريلس إىل نسطور

مل وقام، ليس أنَّ كلمة اهللا تأمل يف طبيعته اخلاصة، أو ونقول أنه تأ"
ضِرب، أو طُِعن، أو قبل اجلروح اُألخرى، ألنَّ اإلهلي غري قابل للتأمل 
حيث أنه غري جسمي، لكن حيث أنَّ جسده اخلاص الذي وِلد، عاىن 
. هذه اُألمور، فإنه يقال أنه هو نفسه أيضاً قد عاىن هذه اُألمور ألجلنا

ألنَّ ذلك الذي هو غري قابل لآلالم كان يف اجلسد القابل لآلالم، وعلى 
إنَّ كلمة اهللا حسب الطبيعة غري مائٍت، وغري . نفس النسق نفكر يف موته

ذاق  ولكن بسبب أنَّ جسده اخلاص هو احلياة ومعطي احلياة،فاسٍد، 
  لذلك)٩ : ٢عب ( ألجل اجلميع، كما يقول بولس املوت بنعمة اهللا

ألنه فيما خيص طبيعة الكلمة، . يقال أنه هو نفسه قد عاىن املوت ألجلنا
فهو مل خيترب املوت، ألنه ِمن اجلنون أنْ يقول أحد، أو يفكر هكذا، 
ولكن، كما قلت بكل دقة، فإن جسده ذاق املوت، وهكذا أيضاً عندما 

عرض للفساد، أعاد احلياة إىل جسده، يقال أنه قام، ليس كما لو أنه ت
  .)١(" حاشا، بل إنَّ جسده قام ثانية

  :ويكتب القديس كريلس يف الرسالة الثالثة إىل نسطور  
 املولود ِمن اهللا اآلب، واإلله الوحيد، ورغم أنه االبنحنن نعترف أنه هو "

هو غري قابل للتأمل حبسب طبيعته اخلاصة، فقد تأمل باجلسد اخلاص به 
 قابل للتأمل، جعل آالم جسده خاصة له عندما وهو غري. حسب الكتب

صلب جسده، ألنه بنعمة اهللا، وألجل اجلميع ذاق املوت بإخضاع 
جسده اخلاص للموت، رغم أنه حسب الطبيعة هو احلياة، وهو نفسه 

 إذ قد داس - لكي بواسطة قوته اليت تفوق الوصف )٢ : ٤أع (القيامة 

                                                           
الرسالة الثانية إىل نسطور النص اليوناين مع الترمجة اإلجنليزية صدر يف سلسلة كتابات اآلباء اليت تصدرها ) ١(
وراجع أيضاً  .L.R. Wickham, Cyril of Alexandrian Select letters, 1983, p 8-9امعة أُوكسفورد ج

  .١٥- ١٤ صـ ١٩٨٨ الترمجة العربية اليت صدرت ِمن مركز اآلباء القاهرة ٥ فقرة -الرسالة الرابعة إىل نسطور
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 )١٨ : ١كو ( البكر ِمن األموات  صار-املوت أوالً يف جسده اخلاص 
ولكي يعد الطريق إىل قيامة عدم الفساد أمام طبيعة اإلنسان، وبنعمة .. 

اهللا، كما سبق أنْ قلنا اآلن، ذاق املوت ألجل اجلميع، ولكنه قام يف 
، حىت إنْ كان ميكن أنْ يقال عن قيامة  الثالث بعد أنْ سلب اجلحيماليوم

اسطة إنسان، فال نزال نعين أنَّ هذا اإلنسان هو األموات أنها صارت بو
 بواسطته، وهو سيأيت احنلالكلمة املولود ِمن اهللا، وإنَّ سلطان املوت قد 

 الواحد والرب يف جمد اآلب ليدين املسكونة كاالبنيف الوقت املناسب 
  .)٢٨ -  ٢٧ والترمجة العربية ص - ٢١-٢٠املرجع السابق ص (.." بالعدل 

  : ح قانون اإلميان يقول أيضاً القديس كريلسوعندما يشر  
يؤكد بولس احلكيم متاماً، أنَّ ذات الكلمة الذي يف صورة اهللا، "

 )٨ : ٢فيليب (واملساوي هللا اآلب، صار طائعاً حىت املوت موت الصليب 
ويف رسالة أُخرى يقول بولس الذي هو صورة اهللا غري املَنظور، ِبكر كل 

 كما يقول بولس أنه )١٦-١٥ : ١كو (..  الكل ألنَّ فيه خلق. خليقة،
كلمة اهللا . صار رأس الكنيسة، وباكورة الراقدين، والبكر ِمن األموات

اآلب هو احلياة ومعطي احلياة، يولد ِمن حياة اآلب، فكيف صار باكورة 
اجلواب أنه بعد أنْ جعل جسده قابالً الراقدين والبكر ِمن األموات؟ 

ذاق املوت ألجل كل :  اهللا، كما يؤكد بولس احلكيم متاماًللموت بنعمة
 وتبعاً . املوت دون أنْ يفقد هو شخصياً احلياةواختربواحٍد يف اجلسد، 

 فال جمال للسؤال عن -أنه تأمل باجلسد ) بولس( رغم أنه يؤكد -لذلك 
 تأمله بالالهوت، أي طبيعة اهللا، ولكن كما قلت اآلن، تأمل باجلسد، ألنَّ

 والترمجة العربية، - ١٢٥- ١٢٢ املرجع السابق ص - ٢٥فقرة (" اجلسد قابل لألمل
  .)٢٧/٢٨ ص١٩٨٤ يوليو - القاهرة - مركز دراسات اآلباء 

ألنَّ حياته قد نزعت "وحىت عندما يقرأ القديس كريلس كلمات أشعياء النيب   
  :، يقول مؤكداً)٨ : ٥٣(" أو رفعت ِمن األرض

ت تعين الوجود ألنَّ  الوجود يعين احلياة، وحياته قد إنَّ هذه الكلما"
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 فوق حياة البشر بشكل فائق، بل إنَّ transcendsرفعت عالياً وتسامت 
العقول اإلنسانية ليس لديها وسيلة ميكن ا إدراك، أو االقتراب ِمن 

 والترمجة - ١٢٥-١٢٤ املرجع السابق ص - ٢٦فقرة (" هذه الطبيعة الفائقة
  .)٢٨العربية ص

  هزم الرب املوت على الصليب، وداسه بالقيامة
املسيح قام ِمن بني األموات، باملوت داس "عندما نسمع كلمات أُنشودة القيامة   
 غالب املوت والذي نؤكد قوته حىت يف أُسبوع االبن، فإننا تف لقوة حياة "املوت

اخلماسني نراها يف كل وكلمات نشيد .  يف تسبحة البصخة"..لك القوة واد "اآلالم 
 ص ٦٠ : ١راجع القديس أثناسيوس على سبيل املثال، ضد األريوسيني مقالة ( استثناءكتابات اآلباء دون 

  .) ، والقديس كريلس النص السابق٤٢٤ ص ٥٧ : ٣ ، ومقالة ٣٤١
  : عدة مسائل هامة- حسب شرح كنيسة اإلسكندرية - إنَّ هزمية املوت تعين   

   اهللا ابنصلوب نفسه، فهو  قوة امل:أوالً
  . حياة املصلوب، فهو اخلالق القادر الذي يف البدء خلق كل األشياء:ثانياً  
 الصليب نفسه، أي حرية املصلوب، وعند اآلباء مجيعاً دون أي اختيار :ثالثاً  
 هي أحد األركان األساسية لفهم ١٨ : ١٠، جند كلمات الرب يف يوحنا استثناء

ليس أحد يأخذها ِمين "يقول الرب يسوع املسيح له اد . يبموت الرب على الصل
هذه . يل سلطان أنْ أضعها، ويل سلطان أنْ آخذها أيضاً. بل أضعها أنا ِمن ذايت
  .)١()١٨-١٧ : ١٠يوحنا ( "الوصية قبلتها ِمن أيب

 مات حبريته، االبن كلمات اآلباء اليت يقررون فيها أنَّ باقتباسال يسمح اال   
ونكتفي مبثال أو تشبيه يقدمه القديس أثناسيوس . لطانه وحده وضع حياته ألجلناوبس

عن موت املسيح على الصليب، وهو مثل املصارع القوي الذي يترك خلصمه فرصة 
، أو مثل امللك الذي )٢٨جتسد الكلمة ف ( لكي يقهره ووسائله مناسبة الصراع، اختيار

                                                           
الوث وآالم الرب حتت عنوان اهللا ومطالب  بالثنونعراجع تفسري القديس كريلس الكبري هلذا النص يف الفصل امل) ١(

  .الناموس
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  .)١٠جتسد الكلمة ف (، يطرد األعداء يسكن يف مدينٍة، وحاملا يسكن فيها
  : وبنٍص صريح يقول القديس أثناسيوس على سبيل املثال  

  ).٣٠٩ ص ٧ :  ١ضد األريوسيني (" ألجلنا) حراً( الرب طوعياً احتمل"
وألنَّ الرب صِلب حراً، فقد صار ملك احلياة واملوت، ألنه ساد حبريته وقدرته   

  على املوت 
 ٢٨تث (” سترون حياتكم معلقة“ هو املقصود بالكلمات ألنَّ الصلب"

مز (" هلاويةالن تترك نفسي يف "وقيامته هي ما يعنيه القول  ... )٦٦: 
ألنَّ هذه العالمات اليت حدثت فعالً .. بتِلع املوت بقوته ا و)١٠ : ١٦

 وهو رب - احلياةتثبت أنَّ هذا الذي هو يف اجلسد هو اهللا، وأنه هو 
فاملسيح الذي هو واهب احلياة لآلخرين ال يسود عليه املوت . املوت
أما يسوع فإنه بصريورته إنساناً قد .. مجيع الناس خاضعون للموت ... 

 راجع الترمجة ١٦ : ٢ضد األريوسيني (. "برهن أنه رب األحياء واألموات
  .)٣٢- ٣١العربية ص 

ملوت، بل خضع ناموس  املتجسد لناموس ااالبنولذلك، كحياٍة، مل خيضع   
  .املوت له

  الصليب نعمة اهللا
 وهكذا نرى يف الصليب جوهر النعمة نفسه، ألنَّ النعمة هي عطيةٌ حرةٌ -١  

وحرية العطاء مصدرها . ال ختضع لشريعة أو ناموس، وإالَّ فقدت جوهرها، أي العطاء
 قال لإلنسان  أو الواهب، فهو الكلمة خالق كل األشياء، وهو ذاته الذييقدرة العاط

ضد ( وهو ذاته الذي مينح احلرية لإلنسان )١٩ : ٣تكوين (ألنك تراب، واىل تراب تعود 
، وراجع أيضاً )٣٨٥: الترمجة اإلجنليزية ص/ ١٠٥ - ١٠٤ الترمجة العربية، ص -٦٧ : ٢األريوسيني، 
  " حيث تقولاالثننيثاؤطوكية 

  ألنه حل احلاجز، وقتل العداوة بالكمال،“
  ،"كتاب العبودية اليت آلدم وحواء، وحررمهاومزق 

. لكي يرد آدم اإلنسان األول الترايب إىل الفردوس، وحيل قضية املوت"
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  إنك يا آدم أنت تراب، واىل التراب تعود،
  ".ألنَّ املوضع الذي كثرت فيه اخلطية تفاضلت فيه نعمة املسيح

، فهو نعمة احلياة،  ونعمة الصليب تكشف لنا األساس الالهويت لسر الشكر-٢  
أي حياة الذي ساد على املوت، وهو موضوع حيتاج إىل دراسة شاملة ومطولة ألنَّ هبة 
احلياة يف املسيح حسب كلمات القديس كريلس اإلسكندري يف شرح الفصل السادس 

ونكتفي هنا بكلمات . هي هبة اإلفخارستياِمن إجنيل يوحنا، ويف مواضع أُخرى كثرية 
  :ألنها موجزة ووافية ٥٥الرسالة 

وغُِلب الفساد، وقوته الكاِمنة يف املوت ضعفَت .. وهكذا أُبيد املوت "
احلق احلق أقول لكم إن مل تأكلوا جسد إبن “حسب كلمات املسيح 

ولذلك . )٥٣ : ٦يوحنا (" اإلنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم
 - كما قلت -جسده جسد املسيح املقدس، ودمه يهبان احلياة، ألنَّ 

 يف احلياة، بل جسد ذاك الذي هو احلياة اشتركليس جسد إنسان مثلنا، 
وخورس اآلباء القديسني يؤِمنون ..  الوحيداالبنبالطبيعة، وحقاً جسد 

 سلسلة آباء -  النص اإلجنليزي ٥٥رسالة (” ..بذات التعليم الذي نقدمه اآلن 
 ص J. I. McEnerney ترمجة -  ١٩٨٥ - ٧٧ اجلامعة الكاثوليكية جملد - الكنيسة 

  .)٣٠ ص٢٨ فقرة - راجع أيضاً الترمجة العربية - ٣٣

  حتدي املصلوب والصليب لفساد الفكر البشري
، نسري مع الغالب، مع رب اد بصخةمع املسيح يف آالمه وموته يف أُسبوع ال  

 ٤٥مز (ذ الطقوس نص الذي تؤكد طقوسنا اُألرثوذكسية إنه اإلله املتجسد، حيث تأخ
لكي ختتم ا مراحل آالم الرب، وبشكل خاص " كرسيك يا اهللا إىل دهر الدهور ")٦: 

مات يسوع رب اد، ولذلك اختفت . يف صالة الساعة الثانية عشر يف اجلمعة الكبرية
 ِلبد صا الرعدة، ألنَّ اجلالس على عرش الشاروبيم وإله االشمس، واخلليقة أخذ

  ..البشر، وليس بيد اآلببيد 
 السامري الصاحل موازيني العالقات اإلنسانية عندما جعل بلَجاء املصلوب، وقَ  

مل يعلِّم املصلوب ....أقرب لليهودي ِمن الكاهن والالوي؛ ألنه صنع معه املعروف واحملبة
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 الضال والسامرية، وذلك الشخص الغريب االبنبضرورة التشفي، وجلد التائبني مثل 
 الذي يتسلل يف صالة الساعة التاسعة، وحيتل مكانة فريدة يف صلوات يوم اليمنيللص ا

وما أكثر الذين عادوا إىل اهللا، ليس فقط يف الكتاب املقدس بل يف تاريخ .. اجلمعة الكبرية 
ومل حيل غضب .  هم أمام حمبة اهللانسحقواالكنيسة، ومل يسحق اهللا أي واحد ِمنهم، بل 

وكثري من اخلطاة الذين ال ميكن أنْ حنسب ..  األسود، ومرمي املصرية اهللا على موسى
وهلذا يتألق روح الكنيسة القبطية يف أنشودة الرمحة واحملبة اليت حفظتها لنا .. عددهم 

  : يف ختام الثاؤطوكيات اآلداماإلبصلموديةالكنيسة يف 
  ....مرامحك يا إهلي غري حمصاة"

  . اخترتهالعشار 
  . هاالزانية خلصت

   يا سيدي ذكرتهاليمنياللص 
  ".ألنك ال تشاء موت اخلاطئ، مثل أنْ يرجع وحتيا نفسه .. 

  :ويتحدى املصلوب البشر يف عدة نقاط هامة  
هو شاء وخلقنا ودبر  .. )١٩ : ٤يو ١(هو أحبنا أوالً ..  حمبةٌ بال مقابل :أوالً  

  . فيهوراخلالص دون أنْ يكون لنا د
 مقابل، وجيب أنْ نتذكر أنها مغفرة الثالوث القدوس، وليست  مغفرةٌ بال:ثانياً  

  ..مغفرة واحد فقط ِمن األقانيم
ملكوت جيعلنا وارثني مثل املسيح ..  ملكوت أبدي مل ندفع فيه شيئاً :ثالثاً  

جنلس على عرٍش معه، ومنلك كما ملك هو أزلياً، وكما .... )١٧ : ٨راجع رو (متاماً 
  .ميلك يف التدبري

عندما يعود خاطئٌ إىل اهللا، ما هي صورة اهللا اليت تقدم : ولذلك يثور التساؤل  
أم ذاك الذي .. أهو ذلك الذي فتح باب امللكوت للِّص؟ .. له ِمن خالل التعليم؟ 

" موته احمليي" الوحيد يف أقدس ساعة ِمن ساعات خدمته، هي ساعة ابنهغضب على 
  صليب املكرم، املوت الذي رد احلياة لإلنسانية؟ على عود ال)تعبري صلواتنا القبطية(
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   اهللا املصلوب على الصليبابنكرامة وعزة 
هي حمبة . تنقلنا الكنيسة عرب كلمات تسبحة البصخة إىل أقدس جمال حملبة اهللا  
لك القوة واد والربكة والعزة إىل . "حمبة ينبوع الربكة والعزة. حمبة القوي. ملك اد

..  ملك وهو على الصليب، ميلك اخلليقة كخالٍق، وميلك اخلليقة كفاٍد املسيح". األبد
ويسوع ملك مع اآلب والروح، وهو معلق على الصليب . وامللوك ال يدفعون الغرامة

  ".جوهر واحد للثالوث"هذا هو جوهر اُألرثوذكسية .. 
 رِفعت ، ويا من"الصليب سالحنا، الصليب رجاؤنا: "فمع كنيستنا القبطية نقول  

ومع القديس .  عيون قلوبنا لكي نري نعمة وجمد صليبكارفععلى خشبة الصليب 
  :كريلس نقول

إنَّ موت املسيح هو دواٌء يذيب املوت، والذين يشتركون يف سر "
اإلفخارستيا أقوي ِمن املوت حسب كلمات الذي قال من يأكل 

: ق، الكتاب الثالثالعبادة بالروح واحل(جسدي ويشرب دمي له حياةٌ أبدية 
  .)٩٧عامود

  عودة إىل الليتورجية القبطية
   ناألمر .. ال تعرف صلواتنا القبطية، بل وال حىت العربية، فكرة دفع الثم

 يف العشرينو ني التاسع عشرالذي جند عكسه عندما ندرس صلوات وتراتيل القرن
تراتيل تعِلن احملبة اإلهلية حنن حنتاج إىل صلوات و.. )١( جند فيها الفكر الغريباليت، مصر

هذه القُداسات اليت ال جند فيها أي .. على النحو الذي نراه يف قُداساتنا اُألرثوذكسية
ذلك أن القُداس ال ميكن أنْ حيتوي .. إشارٍة إىل أنَّ املسيح وقف أمام اآلب كخاطئ 

و هنا الرب نفسه ، فهو قائم على فصح الرب الذي مت يف العلية، وهاألفكارعلى هذه 
فليست املناسبة هي دفع الديون، بل هبة احلياة والعطاء .. الذي يوزع جسده ودمه 

                                                           
اليت فصلت بني الصليب  ، وهي التراتيل"خلين قرب الصليب"، أو "قد قضى ديين كله احلمل"مثل ترتيلة ) 1(

، وهي نصف احلقيقة، "من دم الفادي احلبيب داء نفسي يربأ"واملعمودية واإلفخارستيا، ولعلنا نالحظ تلك العبارة 
  .وغريها ِمن تراتيل وفدت إلينا مع اإلرساليات الغربيةب هذا الدم وال نتذكره عقلياً فقط ألننا نشر
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  ..احلر الذي أشرنا إليه
  اهللا نور، وليس فيه ظلمة

 هذا النور )٥ : ١ يوحنا ١(" اهللا نور، وليس فيه ظلمة البتة"يقول الرسول يوحنا   
هذا هو اخلرب السار، أو البشارة، أو : وحناهو نور الثالوث الذي يقول عنه الرسول ي

وما هي الظلمة؟ يقول الرسول يوحنا نفسه .. اإلجنيل الذي مسعناه ِمنه، أي املسيح 
من قال أنه يف النور، وهو يبغض أخاه، فهو إىل اآلن يف الظلمة، من حيب أخاه يثبت "

ة، ويف الظلمة يسلك، وال وأما من يبغض أخاه فهو يف الظلم. يف النور وليس فيه عثرة
وهكذا حسب كلمات . )١١ - ٩ : ٢ يو ١(" ة أعمت عينيهميعلم أين ميضي، ألنَّ الظل

الظلمة قد مضت والنور احلقيقي اآلن "، ألنَّ الرسول يقول "الظلمة بغضة"الرسول 
  فهل كانت مناسبة موت الرب نور احملبة، أم ظلمة بغضة اآلب؟. )٨ : ٢ يو ١(" يضيء

والظلمة مل " أشرق نور الصليب ألنَّ الرسول يوحنا يقول عن نور املسيح لقد  
  .مبوته احملييوهكذا أنار الرب حياتنا  .. )٥ : ١يوحنا (" تدركه

  
  ننال الصليب يف املعمودية
  ويف رشومات املريون

  وعندما يوضع على القربانة
  إىل أعماقنا الروحية واجلسدية يدخل

  ألنه قوة وكرامة ابن اهللا
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  املبحث الثاين
  

  أمام حمكمة آباء الكنيسة اجلامعة
  "ألنه جعل الذي مل يعرف خطية، خطيةً ألجلنا"

  )٢١ : ٥ كور ٢(
  

  ياس لالختالف بني الشرق والغربمق
مالمح الفرق بني الشرح األرثوذكسي ِمن أهم ) ٢١ :٥كور٢(نص دراسة  تعترب  

قيادات قبطية أرثوذكسية معاصرة تعتنق والشرح الغريب الربوتستانيت عند قادة اإلصالح و
 وحنن ال ننكر صعوبة النص، ولكن إذا عدنا إىل كتابات .شرح حركة اإلصالح دون متييز

مت يف الترمجة السبعينية، ستخِدااآلباء، وجدنا أنَّ اآلباء قد أضافوا كلمة ِمن العهد القدمي 
الذي مل يعرف خطية، صار أو : "، وصار النص يقرأ على هذا النحو"ذبيحة خطية"وهي كلمة 

 اسم، وسبب اإلضافة، كما يذكره القديس كريلس اإلسكندري هو أنَّ "جعل ذبيحة خطية
ذبيحة "، بل إنَّ النص العرباين لسفر هوشع يصف "خطية"كان يختصر إىل" ذبيحة خطية"

" يبيأكلون خطية شع"فيقول النيب عن رعاة السوء ". خطية"بكلمة واحدة هي " اخلطية
، أي يأكلون حلم ذبائح اخلطية كما حدده سفر الالويني، ويؤكد ذلك )٨-٧ : ٤هوشع (

حقيقة أنَّ اخلطية ال تؤكل، وإمنا الذي يؤكل هو ذبيحة اخلطية، كذلك فقد مسيت 
 حيث يقول ٢٩ : ٤بشكل خاص يف نص سفر الالويني " ذبيحة اخلطية"بـ " اخلطية"

ذبيحة " وذلك بدالً ِمن του ηαµαρτεµατος" اخلطيةويضع يده على "النص اليوناين 
وسوف نستعرض معاً بعض مناذج ِمن شرح آباء الكنيسة . حسب النص العرباين" اخلطية

  :٢١ : ٥ كورنثوس ٢اجلامعة لنص 
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   القديس غريغوريوس النيسي- ١
إنَّ ما يقصده الرسول واضح جداً باملقارنة مع كلمات الرسول "

، وكل ما ينتج "احلية"ب اخلطية، أي الشيطان دعي اُألخرى، ألنَّ سب
صار "لكن الرب .  صانعهااسمعن احلية يدعى حية، ألنَّ اخلطية حتمل 

 ٢، ألنه أخذ الطبيعة اخلاطئة حسب كلمات الرسول يف "خطية ألجلنا
وهكذا جيب أنْ نفهم هذه اللغة الرمزية، ألنَّ . ٢١ : ٥كورنثوس 

فإننا ندرك أنه " صار خطية"إذا قيل أنَّ الرب ، و"حية"دعيت " اخلطية"
ثعابني " حية موسى"بتعلت البس جسد اخلطية، وحسب الرمز القدمي 

حياة موسى النص اليوناين جمموعة (" )١٢ : ٧خروج (وحيات سحرة مصر 
  .)٣٣٦عامود  : ٤٤اآلباء اليونانيني جملد 

   القديس يوحنا ذهيب الفم- ٢
  :)٤٧٨عامود  : ٦١جملد ( ٢١ : ٥ كورنثوس الثانية  على١٢يقول يف العظة   

 على الصليب صار االبن خاطئاً، بل يؤكد أنَّ االبنإن اآلب مل جيعل "
  ".٨ : ٤حسب نص سفر هوشع " ذبيحة خطية"

   القديس كريلس الكبري- ٣
كانت سعادتنا فائقة عندما نشرت اجلامعة الكاثوليكية يف أمريكا رسائل   

 جملد .The Fathers of the Churchاإلسكندري يف جملدين يف سلسلة القديس كريلس 
فقد شرح القديس كريلس هذه العبارة يف أكثر ِمن مؤلف ِمن . ١٩٨٧ عام ٧٧- ٧٦

 االحتادمؤلفاته، وخط بيده التفسري الشرقي اُألرثوذكسي، وهو رجلٌ خاض معركة 
 فهو يدِرك حساسية كل ما يلابالتبني الالهوت والناسوت يف أُقنوم الكلمة املتجسد، و

أما يف الغرب حيث يسود الفكر القانوين . يقال ويكتب عن شخص ربنا يسوع املسيح
يف شكل الهوت مسيحي، وحيث يطغى التفسري السياسي للكتاب املقدس على املعىن 
األصلي الروحي، حتولت هذه الكلمات الرسولية إىل مشكلة رغم ما قدمه آباء 

لغربية ِمن تفسري سليم مثل توما اإلكويين، وِمن قبله شرح رسائل بولس الكنيسة ا
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ومع ذلك، .. الرسول اليت تنسب للقديس إمربوسيوس أُسقف ميالن يف القرن الرابع 
 اإلصالح شرح الشرق مع شرح الغرب، جاء العصر الوسيط، مث عصر اتفاقأي رغم 

طية كائن حيمله الرب يف جسده، ليجعل ِمن املسيح ضحية خطايا البشر، وجيعل اخل
 هو Guiltأورويب اعتمد على حقيقة حضارية أوروبية، وهي اعتبار الذنب وهو تفسري 

هذه . أهم مالمح اخلطية، بينما املوت القابع يف داخل اخلطية هو الدمار احلقيقي
املدرسة هلا جذورها يف العصر الوسيط عصر صكوك الغفران وسيادة التفسري القانوين 

بقى الذنب هو يلى التفسري الالهويت األمر الذي أدى إىل غياب املوت عن اخلطية، وع
  .ما تبشر به الكنيسة حلل مشكلة الذنب

 إىل أكاكيوس، وموضوع الرسالة هو ٤١يقول القديس كريلس يف الرسالة   
ديس  فبعد أنْ يلخص الق) وما بعده٥ : ١٦الويني (ذبيحة يوم الكفارة يف العهد القدمي 

  :.كريلس ما يذكره سفر الالويني عن شعائر وطقوس يوم الكفَّارة، يعلق قائالً
 وما يقوله )١٦ : ٣ تيمو ٢(كل الكتاب هو موحى به ِمن اهللا ونافع "

والذين يفهمون قوة احلق يواجهون مجال احلق، . اهللا يؤدي للخالص
: ئالًويكمل كالمه قا" وعند ذلك يشرق عليهم نور معرفة سر املسيح

يوم (أما الذين مل يِصلوا بعد إىل عمق معاين وفهم ترتيب الطقس "
، فهم ال زالوا يسريون مثل األعرج، أو يلعبون مثل األطفال، )الكفَّارة

واختاروا هذه املوضوعات إلثارة اجلدل والتخمني يف أُمور ال يفهموا، 
 ِمن ١٧٠ص ( )ِمن الكالم(ولذلك علينا مراقبتهم وحتذيرهم، بل ومنعهم 

  .)٧٦جملد 
فما هو املوضوع الدقيق الذي ال جيب أنْ يلعب به أطفال املعرفة واحلكمة؟   

أنَّ "يقول القديس كريلس أنه بعد االطالع على رسالة أكاكيوس وجد أنَّ البعض يظن 
 يرسل املاعز أو التيس كان يقدم هللا، الضابط الكل، كتقدمٍة وذبيحٍة، بينما كان التيس اآلخر

  .)املرجع السابق(" إىل الصحراء لكي يقدم إىل شيطاٍن جنٍس
 سنة على هذه الرسالة ال زال البعض يف العصر ١٦٠٠ومع مرور قرابة   

 تعين الشيطان، وبذلك تقدم ذبيحة "عزازيل"احلديث يبين تفسريه على أساس أنَّ كلمة 
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" عزازيل"انية ال تعين كلمة بينما حسب قواعد اللغة العرب. هللا، وأُخرى للشيطان
، أي "عزا"الشيطان، أو روح جنس، بل حتمل عدة معاٍن حسب ترمجة الكلمة العربانية 

، ويصبح معىن "عزة"، أو "قوة"تعين " عزا"، أو يف اللغات السامية اُألخرى "قدم"
  ."ما يقدم هللا" أو - ألن إيل هو أحد أمساء اهللا -" قوة اهللا"الكلمة إما 

  :.يعترض القديس كريلس اإلسكندري مؤكداًو  
كيف يسمح اهللا، والرب خالق كل األشياء الذي يعلو على كل فهم "

وكلمة، والذي هو اهللا والرب بالطبيعة، أنْ يقبل أنْ تقدم ذبيحة، أو 
الشيطان كما لو كان للشيطان قوة وجمد حتتاج ) املرتد(تقدمة للخائن 
ا مسعنا اهللا يقول لنا بواسطة واحد ِمن بينم) الوساطة(إىل اإلرضاء 

املرجع (" )٨ : ٤٢أشعياء ( القديسني وجمدي ال أعطيه آلخر األنبياء
  .)السابق

ويقدم القديس كريلس عدة نصوص ِمن العهد القدمي تؤكد كيف يبغض   
الرب عبادة األوثان، وال يقبل أنْ يشاركه يف جمده آخر، مث يشرح تقدمة التيس األول، 

 اهللا، وهكذا يفسر هذه الذبيحة الثنائية ابنلتيس الثاين كرمٍز واحٍد للمسيح الواحد وا
  :.يف يوم الكفَّارة، ويقول

 اإلمكانوبقدر .  الوحيد الرب يسوع املسيحاالبنيرمز كالمها إىل "
جيب أنْ نفهم بدقة معاين الكلمات اليت سوف أشرحها حسب الناموس؛ 

 خطية ألنَّ األسفار املوحى ا يف مواضع كان التيس األول هو ذبيحة
وما هو السبب . كثرية تشبه الصديق باحلمل، بينما حمب اخلطية باملاعز

يف ذلك؟ ألنَّ الصديق مملوء مبجد الفضيلة، ولذلك هو مثمر مثل احلمل 
 اخلاطئ، عارية  Soulأما املاعز فإنه يشبه نفس . الذي جيود بالصوف

..  وهو كحيوان أرخص ِمن الغنم وغري مثمر وغري مثمرة وبال صالح،
 اإلنسان ابنعندما جيلس "ولذلك السبب نفسه قال ربنا يسوع املسيح 

واجلداء على .. على عرش جمده سوف جيعل اخلراف على يده اليمىن 
  ".)٣٣-٣١ : ٢٥مىت (" يده اليسرى
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وحسب الناموس، كان التيس األول يذبح لكي يقدم ذبيحة خطية 
، ويف موضٍع آخر يقول اهللا نفسه عن ذبيحة اخلطية )١٩ : ٢٣يني الو(

، أي )٨ : ٤هوشع (" يأكلون خطية شعيب"اليت كانت تعطي للكاهن 
يأكلون ذبيحة اخلطية، ألنَّ اجلزء املخصص للكهنة، هو اجلزء الذي كان 

، وهكذا صار املسيح قرباناً )٣-١ : ١٨تثنية (خيصص أصالً للرب 
 ولنفس السبب نقول عن )٣ : ١٥ كور ١(الكتاب خلطايانا حسب 

املسيح أنه دعي خطية، حسبما كتب بولس احلكيم ألجلنا جعله خطية 
، أي أنَّ اهللا اآلب هو الذي )٢١ : ٥ كور ٢(وهو ال يعرف خطية 

، حاشا، هو بار، بل الرب أنَّ املسيح صار خاطئاًوحنن ال نقول . جعله
 Being Just or rather in) ل ذاتهحرفياً هو عادل أو العد(ذاته 

actuality justice ه مل خيطئ، ولكن اهللا اآلب جعله ذبيحةألن 
 واحتمل )١٢ : ٥٣أشعياء (خطية خلطايا العامل ألنه حِسب مع أمثٍة 

ويشهد النيب اإلهلي املوحى له أشعياء، . احلكم الذي يليق باألشرار
احد إىل طريقه، ولكن الرب ويقول كلنا مثل غنم ضللنا، ملنا كل و

-٤ : ٥٣أشعياء (وضع عليه إمث مجيعنا، وهو تأمل ألجلنا، وجبلداته شفينا 
 ١(، ويكتب بطرس احلكيم جداً محل خطايانا يف جسده على اخلشبة )٦

  .)١٧٤-١٧٣املرجع السابق ص ( )٢٤ : ٢بطرس 
خرة على العظات األنيقة، أو الفا "باسمويف كتاب القديس كريلس املعروف   

  :.يؤكد القديس كريلس ذات التفسري" سفر الالويني
أال ترى أنَّ موسى أمر بأنْ تقطع اخلطية، أي ذبيحة اخلطية؛ ألنَّ تيس "

عزازيل هو رمز للمسيح، والتيس األول هو ذبيحة خطية ورمز للمسيح 
، أي ذبيحة خطية، ألنه )٢١ : ٥ كور ٢(الذي صار خطية ألجلنا 

حِسب "، وصِلب بني لصني، وملا صِلب )٣٧ : ٢٢لوقا (أمثٍة حِسب مع 
 )١٣ : ٣غالطية (ألنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة " لعنةً

  .)٥٤٨عامود  : ٩٦جمموعة اآلباء اليونانيني جملد (
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  :وكما نالحظ ِمن هذه العبارات القاطعة  
د صار خطية، أو خاطئاً مبوته  ينفي القديس كريلس أنَّ املسيح له ا:أوالً  

  .على الصليب
، وهو التعبري الشائع "ذبيحة خطية"، تعين "صار خطية" يؤكد أن عبارة :ثانياً  

  . ِمنها الرسول بولس نفسهاقتبسيف الترمجة السبعينية اليت 
  كيف جيب إذن أنْ نفهم ذبيحة وموت الرب على الصليب؟

 رسالته السابقة إىل أكاكيوس، أجاب القديس كريلس على هذا السؤال يف  
  :وهذه هي كلمات القديس كريلس اإلسكندري

على كل الذين ) ملك(كان ِمن الضروري أنْ حيتمل املوت الذي ساد "
 )١٧-١٢ : ٥رو (على األرض بتعدي آدم، وباخلطية ملك املوت علينا 

خذ ولكن كلمة اهللا اآلب الغين يف الرمحة وحمبته للبشر جتسد وتأنس وأ
. شكلنا البشري حنن الذين حتت نري اخلطية، وقَِبلَ ما خيصنا ِمن نصيب

 : ٢عب (وكما يقول املُعلِّم املاهر بولس بنعمة اهللا ذاق موت اجلميع 
مات الواحد عن اجلميع لكي .  وجعل حياته فديةً عن حياة اجلميع)٩

رين  مترب)٢١-١٢ : ٢رو (حنيا هللا مقدسني، وبدمه نعود إىل احلياة 
 كما قال اإلجنيلي املبارك يوحنا ودم يسوع )٢٧ : ٣رو (بعطية نعمته 

  .)املرجع السابق(" )٧ : ١ يوحنا ١(املسيح يطهرنا ِمن كل خطية 
  :ويكمل القديس كريلس شرحه لطقس يوم الكفَّارة قائالً  

أما املسيح فقد دخل إىل قُدس األقداس، ليس بدم تيوٍس وعجوٍل، "
وقَدس املسيح، كما . )١٢ : ٩عب (اته فوجد فداًء أبدياً ولكنه بدم ذ

وعن هذا كتب . قلت، اخليمة احلقيقية، أي الكنيسة وكل الذين فيها
الرسول بولس املوحى له ِمن اهللا وهكذا يسوع لكي يقدس الشعب 

 وأيضاً كونوا متشبهني باهللا )١٢ : ١٣عب (بدمه، تأمل خارج األبواب 
 يف احملبة كما أحبنا املسيح أيضاً، وأسلم ذاته لكوااسكأوالد أحباء، 

وِمن أجل إبادة . )٢-١ : ٥أفسس (ألجلنا قرباناً وذبيحة هللا رائحة طيبة 
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 ومبوته يف ،بح التيس الذي ذُرمز لهاملوت واخلطية نعتقد بأن عمانوئيل، 
 Free among the )٥ : ٨٥مز (اجلسد كان حراً بني املوتى 

dead.،هستأي أنمل يتلوث باخلطية، ومل ي د لعقوبة املوت معناعب not 
subject to the penalty of death together with us 

  .)١٧٥املرجع السابق ص (
  :ونالحظ هنا  
  . كان موت املسيح إلبادة املوت:أوالً  
  . رغم أنه محل خطايانا، فإنه مل يتلوث ا:ثانياً  
 اهللا احلي الذي ميوت حسب ابنلعقوبة املوت، ألنه  مل يستعبد املسيح :ثالثاً  

  .اجلسد، وال ميوت حسب الالهوت
  وما هو دور القيامة أيضاً؟

جييب القديس كريلس على هذا السؤال يف شرحه لطقس يوم الكفَّارة،فيقول   
  :عن التيس احلي الذي كان يطلَق حياً يف الربية

ذي كان يرسل إىل الربية، ويف يف التيس احلي ال) املسيح(وهكذا نراه "
ويف موته باجلسد، ) مل يتأمل كإله(آالمه كإنسان، ولكن ليس يف أُلوهيته 

 كما نعترف - حسب جنون اليهود -وهو أعظم ِمن املوت، ويف قربه 
تبقيه (ولكن عجزت بوابات اجلحيم عن أنْ تأسره ) مبوته وقربه(حنن 
نَّ تلميذه يقول ألنك مل تترك يف العامل السفلي مع املوتى، أل) داخلها

 ٢ أع - ١٠ : ٥١مز (، ولن تدع قدوسك يرى فساداً اهلاويةنفسي يف 
 ألنه قام وأباد املوت، وقال لكل األسرى أُخرجوا، وللذين يف )٢٧: 

 ألنه صعد إىل السماء ألبيه وصار يف )٩ : ٤٩ أشعياء( اظهرواالظالم 
يانا، وصار كفَّارةً خلطايانا، وهكذا مقام ال يصل إليه إنسان، ومحل خطا

املرجع (" )٣ : ١ يوحنا ١(.. يكتب يوحنا املوحى له للذين يؤِمنون 
  .)١٧٦-١٧٥السابق ص 
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  ؟"جِعل"أو " صار"ما هو املقصود بـ 
اليت " خاطئاً"، فهذا خيتلف عن كلمة "خطية"إذا ذكر الرسول بولس أنه صار   

 فإن إدخاهلا يف كتاباتنا هو أمر خطري ال جيب أنْ يقابل مل ترد يف العهدين معاً، وبالتايل
  .بالصمت، ألنه يشوه اإلميان الرسويل

وِمن عبارات القديس كريلس اإلسكندري السابقة، وعبارات القديس   
  : ندرك ما يلي٤٧أثناسيوس الرسويل يف املقالة الثانية ضد األريوسيني فقرة 

 إمنا هي مثل باقي األفعال، تشرح عمل "لَجِع"، و "صار" إن فعل :أوالً  
  .املسيح

من القداسة إىل  أنَّ عمل املسيح قد أدى إىل حتوٍل األفعال ال تؤكد هذه :ثانياً  
، ألنه ليس خملوقاً مثلنا، بل إله متجسد وقدوس يعلو على كل هفوات وشرور اخلطية

عد موته، أي حىت وهو يف اجلحيم مع اإلنسانية قبل موته على الصليب، وأثناء موته، وب
  .األموات
" القدوس الذي بال شر" كم هو شنيع أنْ نتصور أنَّ كلمة اهللا اآلب :ثالثاً  

 خاطئاً، - يف أقدس مراحل اخلالص، أي موته على الصليب -  قد صار )٢٦ : ٧عب (
صحاب أو أنه تلوث باخلطية، وصار مثل آدم األول ساقطاً حتت سلطان املوت؛ ألن أ

وإذا افترضنا أنَّ املسيح صار خاطئاً . هذا الرأي مل يدركوا العالقة بني اخلطية واملوت
م الذبيحة، فقد تصورنا ما هو ضد الفداء؛ ألن الطبيب أُصيب بنفس املرض عندما قد

آدم األول  صار مثل هنا يفقد عمل املسيح فاعليته متاماً إذ. الذي جاء لكي يعاجله
  . اهللا باجلوهر واُألقنوم، ومل يكن حكمة اهللا وقوة اهللا، بل بشر مثلنانابالذي مل يكن 

 لقد حفظ لنا الالهوت الشرقي اُألرثوذكسي املبدأ الرسويل الذي :رابعاً  
  .شرحه القديس بولس عن العالقة العضوية بني اخلطية واملوت

 دخل فقد دخلت اخلطية إىل العامل حسب عبارة الرسول بولس، ومع اخلطية  
 وصار ذلك اللحن بل جلب املوت اخلطايا كلها،ومل يتوقف األمر عند املوت، . املوت

  : هو خالصة التاريخ البشرياحلزين املؤمل
   خطايا البشر- موت البشر - موت آدم -خطية آدم 
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فقد حتولت احلياة يف ظل املوت، أو حسب تعبري اإلجنيل نفسه، وأشعياء النيب   
 إىل دفاع دائم عن النفس والوجود )١٦ : ٤مىت ("  املوت وظاللهاجلالسون يف كورة"

على النحو الذي نراه يف اجلزء األول ِمن الرسالة إىل الوثنيني للقديس أثناسيوس، وغريه 
صار املوت هو مصدر اخلطية بعد سقوط آدم، وقبل سقوط آدم كانت . ِمن اآلباء

 هذه العالقة العضوية بني اخلطية اخلطية هي مصدر املوت، وجاء املسيح لكي يفصل
وبقبول املوت حتول املوت يف املسيح إىل . واملوت، وذلك بقبول املوت على الصليب

قيامٍة، ومل يعد اهلروب ِمن املوت هو باب اخللود، بل صار قبول املوت هو باب 
د إنْ أرا"القيامة، ولذلك ففي كلماٍت قاطعة يقول رب اد نفسه عن شرط التلمذة 

فان من أراد أنْ خيلص نفسه . أحد أنْ يأيت ورائي، فلينكر نفسه، وحيمل صليبه ويتبعين
  .)٢٥-٢٤ : ١٦مىت (" ومن يهلك نفسه ِمن أجلي جيدها. يهلكها

وال يوجد برهان أفضل ِمن هذا عن دور املوت األساسي يف غرس خطايا   
فسنا ِمن املوت، ونعبر عن ذلك حنن مجيعاً نريد أنْ خنلص أن. كثرية يف حياة البشرية

  :بعدة طرق
  . كثرة املقتنيات:أوالً  
  . الطمع يف السلطان والقوة:ثانياً  
 على اآلخرين بشىت الطرق لكي حنيا حنن على حساب ضحايانا االعتداء :ثالثاً  

  .الذين نقتلهم معنوياً، أو جسدياً لكي حنيا حنن ونتمتع بكل ما ميلكون
، "األنا"هي مركز الكون كله، وكل اخلليقة تدور حول " نااأل" تصبح :رابعاً  

وقد ضرب املسيح بقوة وحبزم على هذه . وتصبح اخلليقة جمرد وسيلة إلرضاء األنا
 اإلنسان مل يأت لكي يخدم، بل ابنإنَّ "، وقال كلماته احمليية "األنا"النقطة اخلطرية 

، وإنْ أغفلنا اجلزء األول ِمن )٤٥:  ١٠مرقس (" ليخدم، ويبذل نفسه فدية عن كثريين
ويبذل "العبارة عن ضرورة البذل يف خدمة اآلخرين، عجزنا عن فهم باقي العبارة 

  .، ألنَّ عدم البذل هو حتول النفس إىل صنم كبري وإله آخر"نفسه فدية
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  املبحث الثالث
  

  ماذا تعلمنا الطقوس اُألرثوذكسية
  عن عالقة املوت باخلطية؟

  

  مقدمة
بداية و قمة ِمن قمم احلياة الروحية اُألرثوذكسية،  هيالرهبنة شك أن ال  

، وهو "اجلناز"الرهبنة، هي طقس رسامة أو تكريس الراهب والراهبة، وهو طقس 
قد جعل الراهب والراهبة صورة للمسيح " املوت عن العامل"دعوةٌ واضحة إىل أنَّ 

، فقد "لُباس الصليب"اهبات بأنهم املصلوب، ولذلك السبب وحده وِصف الرهبان والر
 - يف املسيح -لبسوا الصليب حياةً وممارسةً بأنْ قبلوا املوت لكي خيلع املوت نفسه 

قوة اخلطية، أي الرغبة يف حياة منفصلة عن اهللا هلا القانون اخلاص ا، وليس وصايا اهللا 
 لنفسه مبعرفة اخلري نفسه، وهي نفس جتربة آدم األول الذي أراد أنْ يصِبح شريعةً

  .والشر حسب تصوره
وكم هو مثري للدهشة والفرح تأمل طقس اجلناز العام الذي يقام كل سنة بعد   

 ومع أنَّ كتب الطقس تقول لنا أنه ال جيوز إقامة جناز يف )١(" أحد الشعانني"قُداس 
 إيضاح يف ضوء أُسبوع اآلالم واخلماسني املقدسة، فإن هذا الشرح املوجز حيتاج إىل

مع املسيح يف املعمودية، ونتحد ونقوم حنن منوت . احلياة الروحية اُألرثوذكسية نفسها
" دواء وترياق عدم املوت"بقوة موته وقيامته يف اإلفخارستيا عندما نأخذ جسده ودمه 

                                                           
إن حضور هذا اجلناز يكفي لردع كل من تسول له نفسه منع الصالة على الراقدين؛ ألننا روحياً ننال عربون ) 1(

  .ريس الكنسييف هذا التك" لباس الصليب"الرهبنة حبضور هذا اجلناز، وبذلك نشترك مع 
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فلماذا اجلناز العام؟ حقاً إنَّ املناسبة الروحية، أي آالم املسيح وقيامته هي أعظم ِمن 
، مث أحد "أحد التناصري"، ولكن قبل أُسبوع اآلالم يوجد األساسكل شئ، وهي 

أحد املعمودية، مث أحد اجلناز العام الذي يصل بنا إىل اجلمعة الكبرية حينما . الشعانني
، ألننا نصلَب روحياً مع الرب يف كل يوم ويف كل ساعة "أمانة اللص اليمني"نرتل 

، بل حىت عندما نصلي ناحية الشرق، أي )٣٦ : ٨رو ( "ِمن أجلك منات كل النهار"
 باإلميان باملسيح يف باالعترافناحية النور، أي املسيح، وهي الناحية اليت حتولنا إليها 

هل ميكن أنْ يعترف أحد باملسيح املصلوب، دون أن يصلب معه؟ ولذلك .. املعمودية 
اسعة لكي ندخل شركة اآلم الرب صالة الساعة السادسة، والت: تأيت صلوات األجبية

  .يف نصف الليل.."  النور بينقوموا يا"وموته احمليي، ومن مث نرتل حلن القيامة 
قَِبلَ املوت . لقد جاء املسيح، وفصل بني املوت واخلطية بالصليب وبالقيامة  

وجرده ِمن قوة الدمار اليت كانت تسيطر على قلب اإلنسان وفكره، وحوهلا إىل قوة 
، هي "ناموس روح احلياة يف املسيح" وعطاء، ألنَّ هبة احلياة اليت يسميها الرسول بذل

" قد أعتقين ِمن ناموس اخلطية واملوت"تلك القوة اليت حتول املوت نفسه إىل قوة عطاء 
وقوة .  ألننا عندما منوت مع املسيح، يتم فينا حكم الناموس، أي أننا منوت)٢ : ٨رو (

يتم فينا حكم الناموس حنن السالكني، ليس حسب " يف أنه كلمات الرسول هي
، أي حنن الذين ال خنضع لسلطان املوت، الذي )٤ : ٨رو (" اجلسد، بل حسب الروح

 باحلياة، وسيطرة اجلسد، يف حني أننا بالروح، االحتفاظجيعلنا نتصور أنَّ احلياة هي يف 
اة حسب روح احلياة الذي أعتقنا ِمن قوة ينبغي لنا أنْ ندِرك أنَّ احلياةَ هي يف بذل احلي

  .املوت باملوت مع املسيح
باملوت "ومفتاح هذا التفسري، هو نشيد القيامة يف الكنائس اُألرثوذكسية كلها   
ومات الناموس ، وهلذا السبب عينه يقول الرسول بولس إننا قد متنا للناموس "داس املوت

 اهللا، وحررنا ِمن ابنوجاء ) ٦، ٤ : ٧راجع يف دقة رو  (مبوت املسيح على الصليب
  .حكم الناموس، أي حكم املوت
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جعله " أُرثوذكسية على الشرح الربوتستانيت لـ تاعتراضا -١
  "خطية

 الوحيد إىل ابنهكم هو شنيع أنْ نتصور أنَّ اآلب السماوي أبو احلق، حيول   
 وكيف حيول اهللا، ... الذي بال شر ءالربيخطيٍة، وحيكم عليه باملوت، وهو القدوس 

إنَّ هذا القول، إنْ صح، إمنا يعين أنَّ اآلب .  وجيعله خطية، بينما هو يكره اخلطية؟ابنه
 احلبيب االبن على الصليب، وحتول عن حمبته، فلم يعد املصلوب هو ابنهصار يكره 

نا كل ولو أننا وجدنا هذا الكالم يف الكتاب املقدس، لصدق.  )١٣ : ١كو ( حمبته وابن
من لوثر وكالفن وغريمها ممن مل يقرأوا الكتاب املقدس بأُرثوذكسية اإلميان، بل قرأوه 
بعقل رجل القانون الذي ال يعرف حمبة اهللا، وهكذا مل يدرك هؤالء قول الرسول 

"  يف شبه جسد اخلطية، وألجل اخلطية دان اخلطية يف اجلسدابنهوأرسل اهللا : "بولس
 أنْ الستطعنا االبنعلى "  قضى- حكم -دان "الرسول قال أنه ، ولو أنَّ )٣ : ٨رو (

 الوحيد ذبيحة ابنهوذلك بأنْ جعل ، "دان اخلطية"نقول آمني، ولكن الرسول قال أنه 
 باإلميان كفَّارةًيسوع املسيح الذي قدمه اهللا "، وهو ما يذكره الرسول نفسه خطية

ومل يقل . )٤ : ٣رو ("  السالفة بإمهال اهللابدمه إلظهار بره ِمن أجل الصفح عن اخلطايا
لكن اهللا بين حمبته لنا، ألنه وحنن بعد "، بل يقول وانتقامهالرسول إنَّ اهللا بين غضبه 
ألنه جعل الذي  "٢١ : ٥ كور ٢، وحىت نص )٨ : ٢رو (" خطاة، مات املسيح ألجلنا
 األخوة والذي عكس - "جلنا، لنصري حنن بر اهللا فيهمل يعرف خطية، خطيةً إل

 يظهر لنا يف إطار التعليم -   معناهس، ومن يتبعهم من األقباط األرثوذكالربوتستانت
إن كان : "الرسويل الكامل، ويف إطار سياق النص نفسه خمُاِطباً اإلنسانية على حنٍو آخر

 وما هي اخلليقة اجلديدة؟ جييب )١٧ : ٥ كور ٢(" أحد يف املسيح، فهو خليقةٌ جديدة
مبِطالً جبسده ناموس الوصايا يف فرائض، لكي خيلق االثنني "الرسول بولس نفسه 

 صانعاً سالماً، )ليس يهودياً، وال أُممياً( يف نفسه إنساناً واحداً جديداً )اليهود واُألمم(
. )١٦-١٥ : ٢أف ("  بهقاتالً العداوة يف جسٍد واحٍد مع اهللا بالصليب االثننيويصاحل 

أي أن اهللا كان يف املسيح .....الذي صاحلنا لنفسه بيسوع املسيحاهللا "وكذلك 
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  .)١٩ - ١٨ : ٥ كور ٢(" مصاحلاً العامل لنفسه غري حاسب هلم خطاياهم
، كان )١(حسب منطق لوثر .. هل يوجد بعد هذا كالم آخر ميكن أنْ يقال   

ح مصاحلاً العامل  كان اهللا يف املسي-  حسب التعليم الرسويل -اهللا يصاحل نفسه، بينما 
 يصاحل االبن، كان  وغريه من بعض األقباط األرثوذكس وحسب منطق لوثر.لنفسه

  . اآلب، وحيمل غضبه، وجيعله اآلب خطية لكي يتشفَّى فيه
نَّ ذلك النص اجلميل، الذي يشرح به القديس بولس، ويف عبارٍة قويٍة، حالة إ  

، إمنا يعين أنَّ اهللا مل يطلب " خطاياهم)للعامل(غري حاسٍب هلم "اإلنسان بعد املصاحلة 
خطية ألجلنا، لنصري حنن بر اهللا ) ذبيحة(جعل الذي مل يعرف خطية، "احلساب، بل 

 الوحيد العامل كله مبوته، وفصل بني املوت االبن، فقد طهر )٢١ : ٥ كور ٢(" فيه
أعطانا خدمة "واخلطية، وصار اخلطاةُ بالنعمة أهالً للقيامة ِمن األموات، ولذلك 

صالة "، وهي اليت جتعلنا نقَبل بعضنا البعض بقبلة رسولية بعد )١٨ : ٥ كور ٢(" املصاحلة
وضع فينا كلمة "، وأعطانا بشارة املصاحلة، أو حسب كلمات الرسول بولس "الصلح
  .)٢٠ : ٥ كور ٢(" نطلب عن املسيح، تصاحلوا مع اهللا"، و "املصاحلة

 استطاع، وهو على الصليب، ملا االبن صدر على ولو كان حكم املوت قد  
، بل لكان قال لنا كلمات "نطلب عن املسيح تصاحلوا معه اهللا"الرسول أنْ يقول؛ 

ولكن، ألنَّ .  حكم املوت معه، وفيه ِمن اهللاحتملواأكثر قساوة؛ نطلب عن املسيح 
، صار )١٥ : ٢أف (" صانعاً سالماً ")١٦ : ٢أف (" قاتالً العداوة"الصليب أباد املوت، 

الصليب عالمة احملبة، وترك الذنوب، وغفران جماين، ونعمة اهللا الفائقة اليت تفوق كل 
  .وهكذا شرح اآلباء هذه العبارة الرسولية. عطايا الناموس

هكذا . )٢٨ : ٢٢أمثال (" ال تنقل التخم الذي حدده آباؤك"يقول العهد القدمي   
، فهم حياولون أنْ ينقلوا حدود األرثوذكسبعض اإلكلريوس من األقباط يفعل 

  .اُألرثوذكسية ِمن مكاا الرسويل لكي نأكل مثار الفكر الغريب ما بعد الربوتستانتية

                                                           
  .لوثر وكالفن، والثمن الذي دِفع على الصليب: عنونراجع الفصل امل) ١(
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  ؟اخلوالجي من الذي أضاف صالة القسمة الكاثوليكية -٢
مطبِوع " عريب/ قبطي  "يخوالجصديقي القارئ أينما كنت، إذا كان لديك   
 للقديس ١٩ف جتد أنَّ آخر صالة قسمة هي الصالة رقم م، فسو١٩٧٠قبل عام 

، أما طبعات "..يا محل اهللا الذي بأوجاعك محلت خطايا العامل "بـكريلس الكبري اليت تبدأ 
 على صالة قسمة غري أُرثوذكسية، تتعارض احتوتم، فقد ١٩٧٠اخلوالجي بعد عام 

هي صالة .. ت وطقوس  الكنيسة القبطية ِمن إميان وصلوااستلمتهمع كل ما 
 الوحيد الكلمة الذي أحبنا، وحبه أراد أنْ خيلصنا االبنأيها "كاثوليكية تبدأ بالعبارة التالية 

 يف احنصرتورغم اإلشارة الواضحة إىل احملبة اإلهلية، إالَّ أنَّ هذه احملبة قد "  ..اهلالكِمن 
  . اخل.. وهي دفع مثن خطايانا، وإرضاء العدل اإلهلي ،نقطة واحدة

  :صالة كاثوليكية
تقدم هذه الصالة اليت ختتلف متاماً عن باقي صلوات اخلوالجي القبطي   

  :اُألرثوذكسي، تعليم الكنيسة الكاثوليكية املعروف لنا، فهي
جتعل اخلالص مثرة ِمن مثرات معاناة وآالم املسيح، ولذلك ختاطب : أوالً  

  . ثوليك الكاأخوتناجراح املسيح بالشكل املعروف عند 
 ،" على الصليب ليحمل عقاب خطاياناارتفعهكذا "تقول هذه الصالة : وثانياً  
 ،"هو الذي دفع الديون عنا.. حنن الذين صرنا مديونني للعدل اإلهلي بذنوبنا "مث تؤكد 

  .م١٩٧٠وعبارات أُخرى ميكن للقارئ أنْ يراجعها يف طبعات اخلوالجي بعد عام 
م، وجد أنَّ هذه الصالة ١٩٧٠جي القبطي قبل عام فإذا قرأ أي إنسان، اخلوال  

  :فهي ختتلف عن كل الصلوات القبطية ألننا.. هلا شكل وقوام غريب 
  .  ال خناطب جراح املسيح:أوالً  
 ال جند فكرة الدين، ودفع الديون يف كل صلوات اخلوالجي، وال يف :ثانياً  

  .لوات اُألخرى تعذر علينا مصاحلتها مع الصوبالتايل، اإلبصلمودية
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  ماذا تقول صلوات القُداسات القبطية عن موت املسيح؟
الذي قطع رباطات "تصف القداسات القبطية آالم املسيح وموته ذه الكلمات   

فالرب مات، ال لكي يدفع مثن . )صالة التحليل("  املُخلِّصةاحملييةخطايا ِمن ِقبل آالمه 
فآالم املسيح، حميية، . ولكي حيرر اإلنسانخطايا، بل لكي يقطع رباطات اخلطايا، 

  .خمُلِّصة
، ألنَّ اللقب "نسجد لتعطفك الذي ال ينطق به"وتقول صالة التحليل أيضاً   

لقد صعد الرب ". حمب البشر" هو  األرثوذكسي كلهالرمسي للمسيح يف التراث الشرقي
إعترفنا "خرى على الصليب لكي مبوته احمليي خيلص اإلنسان، ولذلك تقول صالةٌ أُ

 احتماالً، وال كان املوت ”الثمن“، ألنَّ آالم الرب مل تكن "بآالمه املُخلِّصة، بشرنا مبوته
وبعد التناول . )القُداس الغريغوري(" موتك احمليي"لعقوبة اإلنسان، لذلك يقول القُداس 

ألنك أحببتنا ..آلب أيها املسيح إهلنا الكلمة احلقيقي الذي ِمن جوهر ا“تقول صالة الشكر 
، والفرق كبري "هكذا وبذلت ذاتك للذبح عن خطايانا، شفيتنا بضرباتك وأبرأتنا جبراحاتك

 نجاء يدفع الثم نربئ، وخيلص وحييي، وبني مجاء لكي يشفي وي نهذا غري .. بني م
ال فاخلالص هو رد احلياة، وشفاء الطبيعة اإلنسانية، وهو موضوع . معروف يف الشرق

  .تعرفه صلوات الغرب
وميكن للقارئ أنْ يقارن بني صالة القسمة املشار إليها، وصالة الشكر بعد   

أية بركة وأي تسبيح وأي شكر نستطيع أنْ نكافئك "تناول األسرار يف القُداس الكريلسي 
 .به يا اهللا حمب البشر، ألنك فيما حنن مطروحون حلكم املوت ومغموسون يف حفرة خطايانا

حقاً كنا يف حفرة املوت، ولكن " أنعمت علينا باحلرية، وأعطيتنا ِمن هذا الطعام غري املائت
الرب مل يدفع ديون البشر، بل أصعدنا ِمن احلفرة وأعطانا طعام احلياة، ولذلك يقول 

، )صالة خضوع لآلب قبل التناول(" تأمل باجلسد عنا وأقام غلبة الصليب"نفس القُداس 
كن الصليب هزميةً، وال صك بيٍع وشراء، بل غلبة احملبة اإلهلية جلحود وهكذا فلم ي

وهكذا تقول صالة القسمة للقديس كريلس . اإلنسان، وهزمية حقد اإلنسان باملغفرة
وحيد اهللا الذي بآالمك  يا. مح آثامناايا محل اهللا الذي بأوجاعك محلت خطايا العامل بتحننك "

يا مسيح اهللا الذي مبوتك قتلت املوت . ك طهر أدناس نفوسناطهرت أدناس املسكونة مبرامح
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، والفرق كبري وهائل، ألنَّ املوت مل يقتل "الذي قتل اجلميع بقوتك أقم موت نفوسنا
 ومل يدفع املسيح مثَن اخلطايا، بل طهر أدناس .املسيح، بل على الصليب قتله املسيح

  .املسكونة
، الفكر الغريب الذي يفهم النعمة إليهار وهكذا ختدم صالة القسمة املشا  

بشكل جتاري، ويفضل البيع والشراء ودفع الديون وما إليها ِمن تعبريات غريبة على 
القُداسات اليت تضع اإلنسان وجهاً لوجه مع الثالوث القدوس، ومع مجال وقوة إبن 

شايف نفوسنا  .. أيها السيد الرب"اهللا غالب اخلطية واملوت وشايف الطبيعة اإلنسانية 
  .)صالة حتليل لآلب(" وأجسادنا

  :التعبري عن املوت يف القُداسات القبطية، وصالة القسمة الكاثوليكية
حسب نص صالة الصلح للقديس " دخل املوت إىل العامل حبسد إبليس"  

باسيليوس، وحسب التعليم الذي شرحه القديس أثناسيوس الرسويل يف كتاب جتسد 
املوت الذي جلبه اهللا "و" إبليسدخل حبسد "والفرق ضخم بني املوت الذي . الكلمة

ولو كان .. ، ألنَّ اهللا ال ميكن أنْ يتحالف مع الشيطان ضد اإلنسانية "على اإلنسانية
املوت “اهللا هو مصدر املوت، لعجز القديس باسيليوس وغريه ِمن اآلباء على أنْ يقولوا 

 اهللا ابن، فقد جاء ” الوحيدالبنك بالظهور احمليي الذي تههدم...الذي دخل حبسد إبليس 
لكي يهدم وينقض أعمال إبليس، وِمن ضمن هذه األعمال، املوت نفسه حسب 

” لكي يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت، أي إبليس“كلمات الرسول بولس 
 اهللا لكي ابن إبليس ِمن البدء خيطئ، ألجل هذا أُظهر"، والرسول يوحنا )١٤ : ٢عب (

  .)٨ : ٣ يوحنا ١(" إبليسينقض أعمال 
، وهو تعبري معروف يف "ظُلمة"كما يقول القُداس الباسيلي عن املوت، أنه   

" ويف آخر األيام ظهرت لنا حنن اجللوس يف الظلمة وظالل املوت"العهدين القدمي واجلديد 
لنور وهادم املوت، ولذلك ومل يكن اهللا هو مصدر الظلمة، وال خالق املوت، بل هو ا

أنت هو اهللا الرحوم الذي ال يشاء موت اخلاطئ، بل أنْ يرجع "يقول القُداس الغريغوري 
يا اهللا الذي أسلم ذاته عنا خالصاً ِمن أجل خطايانا، "مث يضيف بذات الدقة الرسولية " وحييا
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لوحيد اجلنس الذي يف حضن الذي برمحته الكثرية، أو بكثرة رمحته حل عداوة البشر أيها اإلله ا
ولذلك صِلب على الصليب .  اإلنسان لنفسهاختطفها، فقد حل قضية املوت اليت "أبيه
الذي أعطانا احلياة ِمن املوت، الذي أنعم علينا بالعتق ِمن . ")صالة قسمة(" وسحق الشيطان"

صالة (" د باجلسد الوحيابنك ءجميالعبودية، الذي جعل ظلمة الضاللة اليت فينا تضيء بواسطة 
فلماذا غابت فكرة الديون عن هذه الصلوات؟ واجلواب ألنها غريبة عن جوهر . )قسمة

 اهللا، وال وجود هلا يف القُداسات، وال يف صلوات الكنيسة القبطية ابنوطبيعة عمل 
  .اُألرثوذكسية وال يف كل صلوات الكنائس الشرقية اُألرثوذكسية اُألخرى

  :آالم املسيح
شف الصالة الكاثوليكية عن أصلها الغريب الفاقع اللون، عندما ختاطب وتك  

، والقارئ " حبربة احلب اإلهلياجرحيينيا جراح املسيح "جراح املسيح وعذاب الشوك 
الذي يعرف صلوات الكاثوليك لقلب يسوع وجراح يسوع، وغريها ال خيطئ يف 

ي إذا ما ناجى احملبة اإلهلية، إدراك الفرق اجلوهري بني هذه الصالة، وبني الشرق الذ
  :فيقول

صالة القسمة ( " فينا نعمتكإلِق.... قلوبنا بشوقكإهلب....أنت حتل فينا باحملبة"  
  .)للقديس كريلس

قارن بني امللح والعسل، بني مطالب القانون وقدرة احملبة اإلهلية، بني الشعور   
ب يف قلب اإلنسان، بل بالذنب الذي خياطب جراح املسيح، تلك اليت ال تشعل احل

يشعله الروح القدس، ونعمة اهللا اليت جتعل الذي يذوق اإلفخارستيا يشرب حالوة حمبة 
ِمن كأس دمك نشرب، أعطنا مذاقة "اهللا حسب كلمات أبينا القديس كريلس الكبري 

  .)صالة القسمة للقديس كريلس(" روحية لنستطعم مذاقة أسرارك احمليية
بني إنسان يتوب ألنه ذاق حالوة احملبة، وآخر قد يتوب ألنَّ وما أعظم الفرق   

إنَّ . أوجاع الذنب وثقل اخلطية جتعله يرى يف املسيح وسيلة خالص ِمن الشعور بالذنب
توبة األول، توبة حياة وصالح وجمد، بينما توبة الثاين هي توبة مرض وعجز عن إدراك 

لك : " مرددين- كله بصخة يف أُسبوع ال-اء  الوحيد الذي نسبحه مع اآلباالبنجمد وقوة 
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 واملذلة واللعنة يا اهلوانبينما حسب الفكر الغريب القانوين لك " اد والقوة والربكة والعزة
  !!من صرت رماداً حيترق يف نار العدل اإلهلي لكي تدفع ديون اإلنسانية 

ت والشعور ما أبعد الفرق بني ذكصولوجية الشكر، ونواح وبكاء آالم املو  
  فإىل أين نسري، وحنن ننوح ونبكي دون أنْ نكتشف حمبة يسوع املصلوب؟.. بالذنب

  
  لك اد يا من تعطي لنا حياتك
  لك القوة يا من غلبت املوت

  لك الربكة يا من تعطينا كأس الربكة
  مساٍو لآلب والروح القدس - وأنت معلق على الصليب - يا من لك العزة؛ 

  إىل جمدك اإلهليولذلك نقلتنا 
  الذي هو جمدك وجمد اآلب والروح القدس

  جمد واحد للثالوث القدوس
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   عشرثالثالفصل ال
  

  موت الرب باجلسد
  يف الالهوت الشرقي اُألرثوذكسي

  

  :مقدمة
  : اإلجنيل، فتقولأوشيهختاطب كنيستنا، املسيح يف   
  .. ألنك أنت هو حياتنا "  
  .. رجاؤنا .. خالصنا   
  ".قيامتنا كلنا.. شفاؤنا   
  :لتحليل، يف صالة ا"حمب البشر"كما تقول للرب، الذي يلقَّب دائماً بـ  
  ".نسجد لتعطفك الذي ال ينطق به"  
  :وقد أكدت الليتورجية تعليم اآلباء  
يسوع املسيح إهلنا احلقيقي الذي قَِبلَ اآلالم بإرادته، وصلب على "  
  "الصليب
  : فاملسيح هو بذاته حسب كلمات الليتورجية  
  ".غفران خطايانا، وضياء نفوسنا، وحياتنا، وقوتنا، ودالتنا"  
، واليت دافع عنها كل  يندرج حتت عبارة اُألرثوذكسية املعروفةكل ذلك  
  :اآلباء

  ).القداس الغريغوري" (تأمل بإرادته باجلسد، وهو غري متأمل كإله"  
. وهي عبارةٌ شائعةٌ يف كل كتب اآلباء الذين حاربوا األريوسية والنسطورية  
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ة عرب كل العصور، وهي وحيفظ الالهوت الشرقي حقيقةً تغيب أحياناً عن فكر اهلراطق
  .نَّ املسيح شخص حي، وإله متجسد، وليس فكرةً أو مبدأً، أو قاعدةً قانونيةًأ

 فكرٍة، الذي حيول اهللا احلي إىل -ِمن هذا الغياب جاء التعليم الالهويت   
، وذلك من خالل تفسري اهلراطقة ومنهج اهلرطقات، مبادئ عقلية جمردٍةواملُخلِّص إىل 

  : يتلخص يف اآليتوالذي
  .)١( النصوص والكلمات قاعدة لتحديد وفهم اإلميان اعتبار :أوالً  
 نصوص الكتاب املقدس حسب الفهم اخلاص والشخصي مبثابة اعتبار :ثانياً  

املرجع األول واألخري يف اُألمور العقائدية، أو بعبارٍة أُخرى تؤخذ العقيدة ِمن كلمات 
  .ونصوص الكتاب املقدس فقط

وعلى السطح، يبدو أنَّ هذا صحيح وجزٌء ِمن تراثنا املسيحي نفسه، ولكن   
تارخيياً والهوتياً، فهذا هو منهج األريوسية والنسطورية وما تفرع عنهما ِمن أفكار 

فما هو وجه اخلطأ؟ وما هو . ومبادئ ال تزال تظهر يف كتب الالهوت حىت يومنا هذا
هلرطقات؟ واجلواب تراه واضحاً باملقارنة الدقيقة القصور الواضح يف منهج اهلراطقة وا

، "أنت هو حياتنا"فإذا قالت الليتورجية عن املسيح " .. الشخص احلي"و" الفكرة"بني 
وقال اهلراطقة إنَّ املسيح جاء بشريعة حياة، تفرع التفسري فوراً إىل فرعني ال ميكن أنْ 

 - كشخص -تورجية، صارت حياة املسيح فطبقاً ملقولة اللي. يلتقيا إالَّ بصعوبٍة ومشقٍة
أما إذا قلنا إنَّ املسيح جاء مببادئ .. هي حياتنا، وصارت هبة احلياة، هي هبةٌ شخصية 

عن احلياة أو تعليم عن احلياة، صارت السيادة، ليس للمسيح، بل لكل من له فكرة، 
رة العقالنية اليت  يعود إىل النظانفصالٌ املسيحي عن املسيح فوراً، وهو انفصالوبرز 

جتعل احلياة موضوعاً جمرداً ليس له عالقة باألشخاص، أو شخص املسيح، وبالتايل 
وهنا بشكل خاص يعترض القديس . خاضعاً لكل أحكام ونظريات العقل اردة

ألريوس وأتباعه " سوء فهم الكلمات اإلهلية حسب التفسري اخلاص"اثناسيوس نفسه على 
  .)٣٢٧ ص ٣٧ األول فقرة ضد األريوسية املقال(

                                                           
  .عنون اإلميان املسيحي بني فقه اللغة وتسليم اآلباءناقشنا ذلك تفصيالً يف الفصل امل) ١(
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 والنظريات الفلسفية، األفكارفِمن أين جيئ هذا التفسري اخلاص؟ ِمن   
ما أبعد .  الواضح بالفكر النظري، وليس بشخص املسيحارتباطهاوخطورا هي يف 

الفرق بني من يدرس كتاب الطبيعة ألرسطو أشهر فالسفة اليونان، واإلجنيل أي بشارة 
إنَّ دراسة حياة أرسطو ال تقود إىل شئ، بينما كتاب الطبيعة بل .. حياة املسيح 

وعلى العكس من ذلك، فدراسة حياة . اخل.. ألرسطو يفتح جمال العلوم واملنطق 
املسيح، حىت ِمن العهد اجلديد نفسه، تقود دائماً إىل شخص املسيح، إالَّ إذا كان 

املعىن "عد ذلك عن ولذلك يسأل اثناسيوس ب.. الدارس يبحث عن نظرية معينة 
وجيد القديس ..  األريوسيني ذا املعىن التزام لنصوص الكتاب املقدس، وعن "الكنسي

جيعل اهلرطقة األريوسية تتميز بثالثة عناصر " املعىن الكنسي"اثناسيوس إنَّ غياب 
  :أساسية

  . غياب بشارة اخلالص:أوالً  
  . حتول املسيح ِمن شخص إىل فكرة:ثانياً  
إنكار املُمارسة الكنسية نفسها، أي املعمودية والصالة وباقي األسرار  :ثالثاً  
  .) وغريها٥٣، ٤٧، ٤٤ : ١ وعلى سبيل املثال األريوسينيراجع املقاالت ضد (. الكنسية

وعند املُمارسة أي الصالة واألسرار يظهر لنا الفرق اجلوهري، وهو أنَّ   
مع نظرياته وفكره الذي حيكم به اهلرطقات جتعل اإلنسان يف مواجهة مع نفسه أي 

على اهللا نفسه، أما اُألرثوذكسية، فهي جتعل اإلنسان يف مواجهة مع اهللا، مع مصدر 
وما أسهل أنْ يتعامل اإلنسان مع فكره اخلاص الذي .. احلياة يف يسوع املسيح احلي 

 ونظرياته، يسيطر عليه، أو يسيطر هو عليه، أي إنَّ العالقة واحدية بني اإلنسان وعقله
وما أصعب أنْ يواجه اإلنسان شخصاً آخر مثله، أي إنسان آخر له إرادة وفكر 
وحرية، فنحن نعرف ِمن الواقع إنَّ التعامل مع األشخاص أصعب بكثري ِمن التعامل مع 

  .األفكار
ومثة قضية أُخرى أكرب ِمن الفروق الواضحة بني الفكرة والشخص، وهي   

 يف -خصوصاً عندما يتحول اإلنسان كشخص .. لسياسة قضية التربية والثقافة وا
رقم، ويصبح جمرد آلة تدار حلساب فكر  وأ إىل فكرٍة -األنظمة الشمولية مثل النازية 
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 أملانيا يف االعتقالوتاريخ البشرية مملوء بأرقام ضحايا معسكرات . ونظام احلكم
ق قتلى كل احلروب  السوفييت، وهي أرقام تفواالحتادوضحايا معسكرات العمل يف 

 وعندما يتحول الشخص إىل رقم كما حيدث يف السجون، أو.. اليت عرفتها البشرية 
وهكذا حولت مدارس الالهوت، .. يتحول إىل فكرة، يصبح الدم واللحم رخيصاً 

 املسيح وإخضاعه ألحكام Domestication" تدجني"املسيح الشخص إىل فكرة لكي يتم 
 تستخدم اهللا ِمن أجل املصلحة اخلاصة لنظام حكم أو فئة ونظريات جوفاء تريد أنْ

وحاول أنْ تتأمل كيف يظهر الفرق بني الفدية كثمن يدفع، وبني الفدية .. معينة 
وعندما تصبح الفدية أو الكفَّارة فكرة، أو قيمة .. كشخٍص له وجود وإرادة وحياة 

أما إذا .. فئة ِمن الناس  هذه الفكرة أو هذه القيمة خلدمة أي استخدامتدفع، ميكن 
 الشخص احلي استخدامظلت الفدية هي شخص املسيح نفسه عجزنا مجيعاً عن 

  .ألغراض أُخرى خارج الشركة وعالقة احملبة
وهكذا نرى كيف يشرح القديس اثناسيوس موت املسيح باجلسد على   

 جتسد الكلمة مستخدماً التشبيهات اليت تؤكد أنالصليب كشخص حي يف كتاب 
املسيحوإنَّ اخلالص ،مع املخلِّص شخصيةٌ عالقةٌ شخص :  

  .)١٠فصل ( امللك الذي يسكن يف بيت أو مدينة -١  
  .)١٤فصل ( صاحب الصورة الذي جاء لكي جيدد صورته -٢  
  .)١٥فصل ( املُعلِّم الذي يتنازل إىل مستوى تالميذه -٣  
يترك الفرصة ألقوى اخلصوم  املُصارع البطل الذي ال خيتار خصماً معيناً، بل -٤  

  .)٢٤فصل (
 ظلماً امللك الشرعي الذي حيارب الطاغية لكي يسترد ما أخذه الطاغية -٥  

  .)٢٧فصل (
  :وهكذا يتحدث اثناسيوس عن موت املسيح كشخص  

  .)٢٧فصل (" قهر املوت، وأسره، وقيد يديه وقدميه على الصليب"
 الصليب، إالَّ أنْ الذي قُيد هو ومع إنَّ الرب هو الذي يظهر لنا مقيداً على  

  :املوت ألنه كما يقول قبل ذلك عن موت الرب
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إنَّ اجلسد مل ميت بسبب ضعف طبيعة الكلمة الذي حل فيه، وإمنا ألنَّ "
  .)٢٦فصل (" )املوت يف اجلسد(املُخلِّص بقوته أباد املوت فيه 

عل هذا وهكذا ال نتحدث عن فكرٍة، بل عن شخٍص يقوم بعمل عظيم، وجي  
العمل خاصاً به وجزء ال ميكن أنْ ينفصل عنه وعن أُقنومه املتجسد، فاملسيح مل يعِط 

، ومل يقدم لنا مبادئ عن احلياة، بل هو "خالصنا"لنا فكرةً عن اخلالص، بل هو 
  ".حياتنا"

  تقسيم
بعد هذه املقدمة الطويلة نوعاً، نعرض للقاعدة الصلبة، واليت تشكل املبادئ   
سية اليت يبين الشرق عليها فهمه للتدبري اخلالصي، فالالهوت الشرقي األسا

 -  اخلطية -اُألرثوذكسي يقوم على ثالثة مبادئ أساسية تحدد فهم الشرق للخلق 
  .اخلالص يف املسيح

  . الكلمة املتجسدلالبن اُألقنومي االحتاد :أوالً  
  .ملُخلِّص طبيعة موت اإلنسان، وعالقة موت اإلنسان مبوت ا:ثانياً  
  . الصليب والقيامة عملٌ واحد:ثالثاً  
 اُألقنومي االحتاد :أولويف ضوء ذلك نضع بني يدي القارئ العزيز يف مبحٍث   
 الكلمة املتجسد، وهو التعبري الذي صاغه آباء اإلسكندرية للتأكيد على الطبيعة لالبن

اُألقنومي مبوت املُخلِّص الذي  االحتادالواحدة للكلمة املتجسد، مث يف املبحث الثاين لعالقة 
أما يف املبحث الثالث، فنعرض للعالقة بني الصليب والقيامة وكيف . به رد احلياة لإلنسان

 على املوت والفساد، فإنَّ عطية القيامة هي االنتصارأنه إذا كانت عطية الصليب هي 
القديس كريلس اخللود والشركة يف حياة اهللا، وهو ما سوف نعرض له من خالل رؤية 

الكبري للعالقة بني موت الرب وقيامته، وسر اإلفخارستيا من خالل شرحه لإلصحاح 
إنَّ الصليب والقيامة كليهما عملٌ واحد، والعمل الواحد ال . السادس يف إجنيل يوحنا
  .وإذا كانت أعمالنا تقسمنا حنن، فهي ال تقسم املسيح. يقسم الشخص الواحد
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  املبحث األول
  

   اُألقنوميداالحتا
  "طبيعة واحدة للكلمة املُتجسد"

  
صاغ هذا التعبري آباء اإلسكندرية أثناسيوس وكريلس الكبري، وحظي هذا   

وقيمة هذا التعبري يف أنه يؤكد أنَّ الرب الواحد، .  القديس كريلس الكبريباهتمامالتعبري 
ن طبيعتني، أو حسب  الواحد، واملسيح الواحد، والفادي الواحد، هو واحد ِمواالبن

عبارات القديس اثناسيوس والقديس كريلس اليت تنقلها اإلبصلمودية السنوية يف دقٍة 
  :تامٍة

، الهوت قدوس بغري فساد، مساٍو لآلب، وناسوت اثننيواحد ِمن "
 القطعة الثانية-ثيؤطوكية األحد (".مساٍو لنا كالتدبري.. طاهر (.  

 أُقنومني، احتادبه، ألنَّ املسيح له اد ليس والناسوت ليس له أُقنوم خاص   
أُقنوم إنساين وأُقنوم إهلي، بل هو اُألقنوم الواحد الذي أخذ طبيعةً إنسانيةً كاملة اجلسد 

، أي صارت هلا الشخصية واإلرادة االبن الكامل بأُقنوم باالحتادوالنفس، وتأقنمت 
  .ء القديسة مرمي والدة اإلله الذي مت يف أحشااالحتادوالكيان واألفعال بواسطة 

  الفرق بني ناسوت املسيح، وناسوت غريه من البشر
الفرق بني ناسوت املسيح، وناسوت أي إنسان آخر، إمنا هو فرق جوهري   

  :وهام ميكن أنْ نلخصه يف النقاط التالية
 إنَّ الناسوت اخلاص بنا يتكون يف أحشاء اُألمهات، ويولد وينمو بإرادة -١  

صة به تكوا اُألسرة واتمع ِمن خالل التعليم واملمارسة والشرور مستقلة خا
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أما ناسوت ربنا . والفضائل، وِمن خالل ما يكتسبه كل فرٍد على حده ِمن خربات
 ِلدس، وووح القدن بعمل الرفقد تكو ،كاملٌ، وحقيقي يسوع املسيح، وهو ناسوت

، أي مل تنشأ له إرادة ومعلومات وخربات غريبة  بأُقنوم الكلمةاالحتادومنا ِمن خالل 
 الكامل الذي اإلهلي إنسانياً كان ِمن خالل النور واختربهعن اهللا، وإمنا كل شيء عرفه 

قَِبلَ تواضع وحقارة العبد اإلنساين، ولذلك فكل خربات املسيح اإلنسانية هي خربات 
لفكر والعقل واملُخيلة والقلب إنسانية، ولكنها ليست مثل تلك اخلربات اليت تتكون يف ا

ِمن خالل اجلهل وعدم معرفة اإلنسان باهللا، بل هي عكس ما هو لدينا أي مل تكن 
  . عن اهللاستقاللخربة شر، وخربة 

 عن اهللا، وعن اآلخرين، استقالل إنَّ كل فرٍد إنساين ينشأ ويتطور يف -٢  
د قال وهو يف سن الثانية عشر ، أما ربنا، فقاالستقاللوتنمو شخصيته ِمن خالل هذا 

 وبذلك أعلن )٤٨ : ٤لوقا (" أما تعلمان أنه ينبغي أنْ أكون فيما أليب "اإللهلوالدة 
شعوره بأبوة اآلب السماوي، ومنا كإنساٍن يف القامة، ويف املعرفة، ويف احلكمة النابعة 

 حكمته اليت هي" الكلمة" إليه ِمن اخلارج، ألنَّ كلمة اآلتيةِمن الداخل، وليست 
  . من آخرين، وليس خارجياً بواسطة حتصيل احلكمةاالحتاديأخذها داخلياً ِمن 

واستخدم .  وعلى هذا األساس، قاوم كل اآلباء تعليم نسطور، مث أوطاخي-٣  
 بالهوت االحتاداآلباء يف مرحلة مواجهة النساطرة وغريهم تعبري الناسوت املتأقنم بسبب 

 ِمن العبارات األساسية Hypostatic Union اُألقنومي االحتادبارة وأُقنوم الكلمة، وصارت ع
اليت تشرح التعليم اخلريستولوجي يف الشرق والغرب، واحتفظ الشرق ذا التعليم الذي 
ضاع يف الغرب بعد القرن اخلامس، وهلذا السبب بالذات، مل يكتب اآلباء عن الفداء أو 

 أو دفع الثِمن أو ما إليه ِمن تعبريات العصر إلهلياالكفَّارة أو الفدية أو إرضاء العدل 
 الفهم الالهويت الشرقي عن الالهوت الغريب؛ وألنَّ عني اإلميان اختالفالوسيط بسبب 

  . بني الالهوت والناسوتاالحتادجيب أنْ تبقى دائماً مفتوحةً على حقيقة 
وال . إنسانيةٌ/ وخالصة تعليم الشرق هي إنَّ أفعال املسيح وكلماته هي إهليةٌ   

يوجد فعلٌ واحد إنساين، وفعلٌ آخر إهلي، ألنَّ هذا هو ذات تعليم نسطور املبين على 
ِمن هنا يظهر لنا أنه، ورغم .  اإلنسانابن اهللا، وآخر هو ابن:  والقول بإبننياالنقسام
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القديس عهد مل اًكان عميد(أنَّ األب فلورفسكي ينتمي إىل الكنيسة الروسية اُألرثوذكسية 
فالدميري الروسي اُألرثوذكسي يف نيويورك، وقبل ذلك كان أُستاذ الالهوت العقيدي يف معهد 

 اُألقنومي، ولذلك االحتادإالَّ أنه ال ميكن أنْ يفقد رؤية ) ١()القديس سرجيوس يف باريس
 يضع حتذير الكنيسة األول ممن حياول اإلقالل ِمن إنسانية املسيح، مث حتذير الكنيسة

ففي .  اهللابنالثاين ممن حياول تضخيم التواضع واإلخالء على حساب جمد وقوة 
موضوع التحذير األول، وقع أُوطاخي رغم إدانة هرطقات الغنوسية وبدعة اخليالية 

 -ويف موضوع التحذير الثاين، وقع الغرب . اليت ترفض حقيقة الناسوت" املُشبهة"
 حتت -وت إنسان ميوت ككل باقي الناس الذي جعل موت الرب على الصليب هو م

وطأة الدينونة وغضب العدل، وهو بذلك ينسب موت الرب إىل الناسوت فقط، 
كل هذا مت حبسن نية وعن رغبة يف شرح . وينكر دون أنْ يدري أُلوهية املصلوب

عثرة "اإلميان بطريقة معقولة يقبلها العقل البشري، ولكن هذا يف حد ذاته أبطل 
لقد طلب اليهود املعجزة واآلية، . ليت أفاض الرسول بولس يف شرحهاا" الصليب

وطلب اليونانيون حكمة الفلسفة، ولكن الرسول بولس مل يستسلم إلغراء القوة الذي 
يتمسك به اليهود وهو طلب اآلية، وال إلغراء العقل ونظرياته الذي يتمسك به 

 ١(" لليهود عثرةً، ولليونانيني جهالةً "اليونانيون، بل أصر على أنْ يكرز باملسيح مصلوباً
وبالنسبة لنا، كأن التاريخ يعيد نفسه، ألنَّ ما رفضه الرسول بولس هو ما . )٢٣ : ١كو 

جيب أنْ نرفضه حنن أيضاً، ألنَّ قوة اهللا هي يف قبول الضعف البشري عندما يتجسد 
واملسيح الذي . قد قوته، وأنْ حييا يف ضعٍف دون أنْ يكون ضعيفاً، ودون أنْ يفاالبن

أقام لعازر ِمن املوت بعد أنْ حتللت جثته، هو الذي بإرادته جيوز األمل واملوت، ألنه 
وحكمة اهللا ال . قوي جداً، إذ يعيش ضعف البشر دون أنْ يتحول ويتغري إىل ضعيف

تقاس بنظريات اإلنسان، وإذا صار الصليب ِمن املوضوعات السهلة املقبولة عقلياً، 
ماذا بقى للمحبة اليت . كيف ميكن للصليب أنْ يتحدى قساوة اإلنسان وجهله؟ف

وملاذا .  اخلطية واملوت واجلحيم إنْ صارت نظرية ميكن للعقل أنْ يشرحها؟اقتحمت

                                                           
) ١(The Death of Christ and Atonement, Scottish Journal of Theology, 1950,pp52 ff.  
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يخلِّص اهللا اهلالكني؟ ما هي األسباب املعقولة والفلسفية اليت ميكن أنْ تقال عن جتسد 
وهكذا، فعندما . ني ال يوجد سبب ِمن هذه األسباب وموته وقيامته؟ بكل يقاالبن

وضع الغرب العدلَ يف كفة امليزان، واإلنسان يف الكفة اُألخرى، خلَق مشكلةً كربى 
أما . ال حل هلا باملرة سوى أنْ يوضع يف كفة اإلنسان ما جيعله متوازناً مع كفة العدل

 احملبة حسب كلمات الرسول بولس إذا مل يكن هناك ميزان باملرة، بل وإنْ كان ميزان
 هو ميزانٌ خمُتلٌ متاماً، يضاد كل نظريات العقل وفلسفته، صار ٧-٤ : ١٣ كو ١يف 

 احلياة األبدية مبا هو قابل للموت احتادِمن الضروري أنْ ننظر إىل اخلالص على أنه 
يصرع لكي يدخل املوت إىل ناسوت الرب، فتبيده احلياة مثل املُصارع القوي الذي 

. خصمه، أو مثل امللك الذي يطرد األعداء وحييط املدينة وقصره مبا يليق به ِمن تكرمي
هذه هي صورة القوي والقادر وخالق كل األشياء ِمن العدم، وحافظ اخلليقة ِمن 

  .العودة إىل العدم بقدرته، أي ربنا يسوع املسيح
س عن اجلسد،  النفانفصالوكما إنَّ الكلمةَ حي رغم موت جسده، ورغم   

 - بني النفس واجلسد االنفصال رغم -إالَّ أنَّ حياة الالهوت يف اجلسد ويف النفس 
 اُألقنومي هو ضمان كل شئ، وهو ذاته الذي جيعل الصليب وحده بدون االحتادجتعل 

القيامة قوة وغلبة، ألنَّ القوي قَِبلَ على الصليب أنْ يقيد الضعيف والعاجز، أي املوت 
، وألنَّ اإلله الذي جاء بكل الكائنات ِمن العدم إىل الوجود يعاجل مرض والفساد

هنا يصبح الدين املُطالب . اإلنسان بقدرته ويرد إليه النعمة الضائعة أي الصورة اإلهلية
 دفع شيئاً أو االبنبه اجلميع، وهو نعمة احلياة حسب صورة اهللا، قد حتقق، ليس ألنَّ 

 رد ما سِلب، وأعاد ما ضاع، وهكذا أوىف الدين، ليس بدفٍع ناالبتعويضاً، وإمنا ألنَّ 
  .لآلب، وإمنا برد الصورة اإلهلية لإلنسان، لكي حييا حسب نعمة املسيح
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  املبحث الثاين
  

  طبيعة ودور املوت
  وعالقة موت اإلنسان مبوت املخلِّص

  

  املوت، هل هو انفصال عن اهللا؟
 وانفصال اجلسد احنالليوس، هو إنَّ املوت، حسب كلمات القديس اثناس  

النفس عن اجلسد، وهذا ما يؤكده القديس اثناسيوس باستخدامه الدائم لكلمة 
ال يذكر القديس اثناسيوس شيئاً عن املوت كعقوبة، وال يذكر أثناسيوس ". الفساد"

 اإلنسان عن اهللا، وهو تعريف املوت الذي شاع يف العصر الوسيط انفصالشيئاً عن 
والشرق ال يقبل باملرة فكرة . ة فلسفية أمام الهويت العصر الوسيطوخلق مشكل

  : اإلنسان عن اهللانفصال
  . ألنها ليست معروفة يف الكتاب املقدس:أوالً  
 ألنها، يف حقيقة األمر، هي تعريف الفلسفة األفالطونية، واألفالطونية :ثانياً  

 عنه اإلنسان، والذي أدى إىل نفصلااحملُدثة لسقوط اإلنسان ِمن العامل الروحي الذي 
معاقبة اإلنسان بالسجن يف اجلسد، وهو قصة السقوط كما تذكرها الفلسفة 

  .األفالطونية
 الذي درس الفلسفة ودحض فكرها عن -ولقد كان معلِّمنا اثناسيوس   

  على وعٍي كامٍل بأنَّ تعريف-" الرسالة إىل الوثنيني"اإلنسان والكون واهللا يف كتابه 
 عن اهللا ال يتفق مع تعليم املسيحية باخللق ِمن العدم، ألنَّ كل انفصالاملوت على أنه 

 عن اهللا داخلياً، انفصلتالكائنات باقيةٌ يف الوجود بسبب نعمة اهللا وقدرته، وإا إذا 
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وحسب تصرف حرية اإلرادة، فهي ال تستطيع أنْ تنفصل عن اهللا وجودياً، ألنَّ هذا 
هلذا . ليقة أو اإلنسان يعودان إىل العدم يف اللحظة اليت يتخلَّى فيها اهللا عنهيعين أنَّ اخل

، ويذكر "فإنه فيه خِلق الكل"السبب يقول القديس بولس عن ربنا يسوع املسيح 
، وال يتوقف عند "ما يف السموات، وما على األرض، ما يرى، وما ال يرى"بالتحديد 

، بل امللك الذي ميلك "الكل به"ليس فقط اخلالق الذي ، االبنهذا احلد، بل يؤكد أنَّ 
 استمرار، مث يؤكد "الذي هو قبل كل شئ "االبنويؤكد أزلية " وله قد خِلق"اخلليقة 

. )١٧-١٥ : ١كولوسي (" )أي يبقى يف الوجود( وفيه يقوم الكل"اخلليقة يف البقاء بقوله 
شيطان، قد حفظته نعمة اهللا ِمن وحىت اخلليقة الساقطة، وكل الكائنات، مبا فيها ال

هذا طبعاً . الفناء، ألنه بعد سقوطه ذهب إىل اإلنسان وخدعه مبكٍر وحيلٍة فاسدة
يطرح علينا عدة قضايا هامة ال منلك أنْ نناقشها كلها معاً، ولكن هذه القضايا جند 

  :إجابةً عليها يف كتاب جتسد الكلمة، نعرضها يف إجياٍز شديد كاآليت
 اإلنسان الطبيعي، بدون اخلطية والسقوط، يشري إليه القديس احناللنَّ  إ-١  

  :اثناسيوس، فيقول
 بالنعمة، وظلوا صاحلني، سوف يتمتعون باحلياة يف احتفظواحىت إذا "

الفردوس، دون حزن أو أمل، باإلضافة إىل ذلك ينالون وعد عدم الفساد 
  .)٣فصل (" يف السماء

 اجلسد، لكن دون واحناللا حتمية موت اإلنسان وِمن هذه العبارات يظهر لن  
فساد، وهو ما يبدو كما لو كان نوعاً ِمن التغيري يف طبيعة اإلنسان تقوده إىل حياة 
مسائية دون حزن أو أمل أو قلق يعبر فيها اإلنسان ِمن الفردوس على األرض إىل حياة 

فقدناه، ولكن رمبا نراه يف وطبعاً حنن ال منلك الكالم عن هذا الوضع ألننا . السماء
حاالت جمد بعض قديسي الكنيسة اجلامعة الذين كانت أجسادهم تلمع بنور القيامة 

با نوفر نونور الروح القدس وهم على األرض، وملا جاءت ساعة نياحة بعضهم مثل األ
 رمبا كانت هذه هي حالة التغيري اليت كان.  جسده بنور الروح القدساشتعلالسائح 

 استمرسيمر ا اإلنسان لو أنه اخترب التحول ِمن حياة الفردوس إىل حياة السماء إذا 
 كان يعجز عن أو االحناللوالقديس اثناسيوس يؤكد إنَّ الفساد . يف الشركة مع اهللا
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 بنعمة الصورة واحتفظ ِمن اإلنسان إذا ظل اإلنسان يف الشركة مع اهللا، االقتراب
  :اإلهلية

، ولكن بسبب ان بالطبيعة ميت، أو فاٍن، ألنه خلق ِمن العدمألنَّ اإلنس"
" صورة اهللا الكائن، يبقى كائناً إذا ظل يتأمل اهللا ويكسر فساده الطبيعي

  .)٤ف (
 فاسدون بالطبيعة، ولكن بنعمة - كما قلت سابقاً -) البشر(ألنهم "

 االبتعاد(  يف الكلمة كانوا يستطيعون اهلرب ِمن نتائج طبيعتهماشتراكهم
 إذا ظلوا صاحلني، ألنه )عن ما ميكن أنْ جتلبه الطبيعة اآلتية ِمن العدم

بسبب الكلمة الذي فيهم، حىت فسادهم الطبيعي كان غري قادر على أنْ 
  .)٥فصل (" )٢٤-٢٣ : ٢سفر احلكمة (ميسهم 

  : يأيتاالحنالل إالَّ أنَّ تعدي اإلنسان جعل -٢  
  .اإلنسانية الفانية بسبب ضعف الطبيعة :أوالً  
  . سيادةً علينااالحناللبسبب فقدان النعمة مما يعطي : ثانيا  
بسبب ديد اهللا الذي قال لإلنسان إنه سيموت إنْ تعدى، وهذا هو ما : ثالثاً  

.  قوةً قاهرةً ال ميلك اإلنسان أنْ يغلبها، أو أنْ يتعدى نتائجهالالحناللجيعل للفساد أو 
وبشكل خاص يف العبارة اليت يقول ) ٦- ٣(اسيوس هذا يف الفصول ويؤكد القديس اثن

  :فيها
هلذه األسباب ساد عليهم املوت بقوٍة أعظم، ووقف الفساد ضدهم يف "

غلبنا املوت بالناموس؛ ألنه كان ِمن الصعب اإلفالت ِمن .. ثبات 
  .)٦فصل (.." الناموس

 كيان اإلنسان، بل هو  وهكذا جعلت اخلطيةُ املوت، ليس جمرد حتول يف-٣  
 النفس عن اجلسد وسيادة الفساد واملوت، ألنَّ اإلنسان سيبقى يف هذا الوضع انفصال

  ".موتاً متوت"إىل األبد حسب كلمات سفر التكوين 
 ِمن - وهذا يعين أنَّ املوت والفساد الطبيعي حتول، وتغيرت طبيعة املوت -٤  

وإىل  بسبب الضعف، احنالل إىل -حياة السماء حتوٍل وترِق ِمن حياة الفردوس إىل 
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  . اهللاإنذارسيادٍة بسبب إىل بسبب فقدان الصورة، والنفس عن اجلسد  انفصال
 وكان ِمن الواضح أنَّ اإلنسان عاجز متاماً عن إصالح ما فسد، وعن -٥  

 احلياة  ِمنواالنتقال الطبيعي، االحناللميكننا أنْ نتصور أنَّ . العودة إىل ما كان عليه
 انفصالالفردوسية إىل احلياة السمائية كان سيتم ِمن خالل الشركة وبإرادة اهللا، ودون 

النفس عن اجلسد مع تغيري يف اجلسد، وهو ذات التغيري الذي رأيناه يف ناسوت ربنا 
لكن كل هذا قد ضاع وتبدد ِمن آدم وحواء . يسوع املسيح بعد القيامة ِمن األموات

دته إىل اإلنسان، لذلك جاء الكلمة، وجتسد لكي يعيد الفاسد إىل عدم وتعذر متاماً إعا
  .فساد ويقيم امليت إىل حياة

  كيف تغريت طبيعة املوت؟
بتداًء ِمن ايقدم لنا القديس اثناسيوس موضوع املوت والتغيري الذي حدث فيه   

حىت أنه يكاد  ِمن جتسد الكلمة، وتكثر اإلشارة إىل املوت يف الفصول التالية ١٣فصل 
. إنَّ املوت هو عدو اإلنسان األول واألخري. يظهر كموضوٍع يف كل فصل بعد ذلك

، لذلك جاء الرب  وتعدي اإلنسانواملوت حتصن يف فساد الطبيعة وقوة حكم الناموس
 إىل قوٍة تغير واحناللوجتسد ومات لكي يغير طبيعة املوت، وحيول املوت ِمن فناٍء، 

  .هذا ما حققه املسيح على الصليب مبوته... ناإلنسا
 لقد قَِبل املسيح موت اإلنسان حبريته وإرادته، أي أنه مل يستسلم للموت :أوالً  

  .مثل باقي البشر، وإمنا قَِبلَه حبريته
 لقد أباد املسيح املوت، وهنا جيب أنْ يظهر بشكٍل خاص، ملاذا يتمسك :ثانياً  

 وفساد ناسوت املسيح بعد موته؟ ألنَّ ناموس احنالليوس بعدم اآلباء، والقديس اثناس
  .وقوة الفساد قد أُبيدت إذ مل يتعفن جسد املسيح

الوعد لنا  لقد أقام املسيح جسده ِمن بني األموات، وبذلك أسس :ثالثاً  
بالقيامة، أي بعودة اجلسد إىل اد الذي متجد به جسد الرب نفسه بقيامته ِمن بني 

  .األموات
ولقد شرح القديس اثناسيوس هذه النقاط الثالثة مبا فيه الكفاية، ولكن ما   
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يهمنا هنا هو أنْ نعود إىل ما كنا بصدده، وهو إنَّ موت الرب على الصليب مل يكن 
موتاً مثل موت باقي البشر إذ أنَّ الرب غلب الفساد نفسه، وقهر التحلل بعدم حتلل 

لكتاب املقدس يف غاية األمهية إذ يقول الرسول وهنا يظهر لنا أنَّ كلمات ا. جسده
الذي أقامه اهللا ناقضاً أوجاع . وبأيدي أمثٍة صلبتموه وقتلتموه"بطرس يف يوم العنصرة 

حقاً لقد تعذر على املوت أنْ . )٢٤- ٢٣ : ٢أع (" املوت إذ مل يكن ممكناً أنْ ميسك ِمنه
يسود على الرب ألنَّ موت الصليب حفظ جسد الرب حسب نبوة املزمور الذي 

هذا يؤدي بنا إىل أنْ نرى موت املسيح على . يقتبس الرسول بطرس كلماا بعد ذلك
الصليب بصورٍة أُخرى، فهو ليس موت لوفاء ديٍن، أو سداد حساٍب، أو إرضاء للعدل 

.  كل هذا ال جيب أنْ يقال أمام حقيقة موت الرب، وبقاء الرب غالباً للفساد.اخل.. 
والسبب الواضح اآلن لدى كل قارئ هو أنَّ موت املسيح على الصليب ليس مثل 
موت احملكوم عليهم باملوت، وال هو موت عقوبٍة، وال هو موت ضعٍف، وال هو 

كثرياً ما مل معجزات الرب وحنن . موت عجٍز عن البقاء أمام املرض والشيخوخة
الذي شفى املرضى، ورد ما هو ناقص يف الطبيعة اإلنسانية مثل عيين املولود األعمى، 

 بسبب -وبعد كل هذا ال جيوز لنا . مث أقام املوتى، حىت الذين حتللت أجسادهم
 أنْ نراه مثل آدم، أو يف ذات موقع آدم يحاكَم على خطايا -تواضع املسيح وحمبته 

ناس، ويطلب ِمنه اآلب أنْ يدفع فدية لكي يطلق سراح اإلنسان أو لكي ينقذ ال
  .اإلنسان ِمن غضب اهللا

  :املوت الذي دخل إىل العامل حبسد إبليس
والذي يقتبسه ) ١٨ : ٤(عنوان هذه الفقرة مأخوذٌ ِمن نص سفر احلكمة   

 فساد، أو القديس اثناسيوس يف الفصل اخلامس ِمن كتاب جتسد الكلمة مؤكداً أنَّ
 الطبيعة اإلنسانية وعودا إىل العدم كان أمراً مستحيالً بسبب الكلمة الذي احنالل

 بفكره وبغواية الشيطان، فقد اخترعهأما وقد تأمل اإلنسانُ الشر الذي . كان يف البشر
وهكذا دخل املوت إىل العامل حبسد . قَِبل أنْ حييا ويفكر فيما ال وجود له، أي الشر

ويعرف القارئ القبطي إنَّ هذه الكلمات تظهر يف .  وساد على جنس البشرإبليس
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 الالهوت اجتاهالقداس الباسيلي، وهو ما يؤكد، ليس فقط أمهيتها، بل حيدد أيضاً 
  . ال ثالث هلمااجتاهنيألننا يف حقيقة األمر أمام . املسيحي كله

كداً أنَّ اهللا ليس هو  والذي يعبر عنه القديس اثناسيوس مؤ:االجتاه األول  
مصدر املوت، ومل يعاِقب اإلنسان باملوت، بل هدد اإلنسان وحذره ِمن نتائج التعدي 

 مشكلة املوت االجتاهحيدد هذا .  وخلَّصهاالبنواخلطية، ولذلك عندما سقط، جاء 
كمشكلٍة إنسانيٍة ليس هللا يد فيها، ومل يتدخل فيها بشكل مباشر، وبالتايل صار 

  .نسان ِمن املوت هو تطوع حمبة اهللا وكرم عنايته بناخالص اإل
، واعترب أنَّ اهللا عاقب اإلنسان أوغسطينوس وقد تبناه القديس :االجتاه الثاين  

وحرمه ِمن نعمة اخللود، وحل عليه غضب اهللا، وبالتايل صار اخلالص واملوت مشكلة 
  . األساسيفيها اهللا نفسه، وتدخل فيها، وله فيها الدور) تورط(إهلية 

  هو خالقهاهللا  يكن ااملوت مشكلة إنسانية مل
إذا كان املوت قد دخل إىل العامل حبسد إبليس، صار ِمن الضروري أنْ نترك   

االجتاه الثاين، على األقل يف الوقت احلاضر، ألنَّ نص سفر احلكمة وكتاب جتسد 
بني املوت الذي والفرق الضخم ". حلسد الشيطان"الكلمة ال ينسب املوت هللا وإمنا 

دخل حبسد إبليس، واملوت الذي جاء بغضب اهللا ومعاقبته لإلنسان، هو فرق كبري 
  :جداً يؤثِّر متاماً على فهمنا حلقيقة موت املسيح على الصليب على النحو التايل

 إنَّ أحد أسباب املوت هو حسد الشيطان، والسبب الثاين هو عصيان -١  
نضع اهللا كطرف ثالث ألنه حذر ِمن اخلطية، وهو مل اإلنسان، وهكذا ال نستطيع أنْ 

، فاهللا مل خيلق املوت، وإمنا خلق احلياة، وما "موتاً متوت"يقل أنا سوف أُميتك، وإمنا 
وهو رفض ال يسمح لنا بأنْ نقول إنَّ اهللا هو . املوت إالَّ رفض للحياِة كنعمٍة إهليٍة

نعمة الصورة هو رفض للحياة حسب طرف ثالث يف املشكلة؛ ألنَّ رفض اإلنسان ل
 وصار موت فإذا كان اهللا هو خالق املوت، فَقَد املوت عالقته باخلطية والتعدي،. اهللا

هذه نقطة على قدر كبري . اإلنسان هو قبولٌ ألحد جوانب احلياة اليت خلقها اهللا نفسه
كي جيدد ما أفسده  وموته، فهو قد جاء لاالبنِمن األمهية ألنها تشرح لنا سر جتسد 
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 ملاذا يبِطل املوت وقد خلقه،اإلنسان ويرد احلياة إىل اإلنسان، وبالتايل علينا أنْ نسأل 
وأية حمبة هذه . وملاذا يبيده وهو جزء ِمن نظام الكون الذي أسسه اهللا الكلمة نفسه

ا اهللا اليت حتفر حفرة املوت أمام اإلنسان، مث تصارع لكي تنقذ اإلنسان ِمن حفرة خلقه
  !!.اهللا خيلق املوت، مث يعاقب اإلنسان به، وبعد ذلك خيُلِّصه. نفسه

 وإذا كان األمر على هذا احلال، فكيف جيوز لنا أنْ نتكلم عن آالم -٢  
 ما وضعه هو بنفسه يف احتملالرب؟ كيف يتأمل ِمن املوت وهو خالقه؟ وكيف 

ب هو إنَّ الرب تأمل ِمن ولكن، وألن األمر هو على خالف ذلك، فالصوا. اخلليقة؟
  .املوت؛ ألنَّ املوت هو ما جلبه اإلنسانُ على نفسه مبشورة الشيطان وحسده

 وما هو أهم ِمن كل هذا وذاك، هو أنه ال ميكننا أنْ نقول إنَّ اآلب طلب -٣  
 على الصليب، بل إنه إذا كان املوت قد دخل حبسد الشيطان، فهو قد أُبيد ابنهموت 

 للموت لكي يرضي الشيطان الذي تسبب يف ابنهوبالتايل مل يقدم اآلب مبحبة اهللا، 
  . الوحيداالبنموت اإلنسان، وهو اآلن يشترك مع اآلب يف موت 

إنَّ كل حروف وكلمات الكتاب املقدس تصرخ ضد هذا التجديف الشنيع   
رئ يف تأمل معي أيها القا. الذي سقط فيه حكماء وعلماء دون فهٍم، وإنْ كان حبسن نية

املوت ) اآلب( إىل العامل لكي يصب عليه هو ابنههل أرسل اآلب : انفعالهدوٍء وبال 
 لآلب مع الشيطان؟ أليس ذلك جتديفاً فظيعاً ال جيوز؟ اشتراك؟ أليس هذا ..والفساد

إذا كان املوت قد دخل : ولكي نوضح هذا األمر علينا أنْ نتوقف لكي نساءل أنفسنا
 ميكن أنْ يكون عقوبة إهلية، ألنَّ هذا يؤلِّه الشيطان، وجيعله منفِّذاً حبسد الشيطان، فهو ال

  .إلرادة اهللا، وحيرم اهللا ِمن إبطال حسده، ألنَّ اهللا ال خيُلِّص اهللا ِمن أعماله وأفعاله
 ويبقى سؤالٌ هام، ملاذا مات الرب على الصليب؟ واجلواب ليس لكي -٤  

، وإمنا لكي ينقض أعمال الشيطان، وهو ما ياإلهليالشي غضب اآلب أو يرضي العدل 
ِمن يفعل اخلطية فهو ِمن إبليس، ألنَّ إبليس ِمن البدء "يؤكده القديس يوحنا الرسول بقوله 

 أو حسب )٨ : ٣ يوحنا ١("  اهللا لكي ينقض أعمال إبليسابنخيطئ، ألجل هذا أُظِهر 
 ويعتق ملوت، أي إبليس، الذي له سلطان الكي يبيد باملوت ذاك"كلمات الرسول بولس 

وهنا يظهر لنا أنَّ . )١٤ : ٢عب (" أولئك الذين خوفاً ِمن املوت كانوا مجيعاً حتت العبودية
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موت الرب مل يكن خضوعاً حلسد الشيطان ومشورته وال قبوالً ألعمال الشيطان، بل 
 فَقَد هذا والحظ أيها القارئ إنَّ الشيطان الذي له سلطان املوت،. إبادةً تامةً لكل ذلك

السلطان متاماً، وانتِزع هذا السلطان ِمنه بواسطة الرب الذي وضع اية لسيادته على 
يف املعمودية املقدسة " جحد الشيطان" هذه السيادة يف طقس اياروحنن نرى . اإلنسان

. وهكذا قبل الرب املوت ِمن إبليس لكي يبيد املوت". سر موتنا وقيامتنا مع املسيح"وهو 
هلذا حيبين اآلب ألني أضع نفسي "هنا جيب أنْ نتذكر الكلمات اهلامة للرب نفسه و

ليس أحد يأخذها ِمين، بل أنا أضعها ِمن ذايت، يل سلطان أنْ أضعها، ويل . آلخذها أيضاً
ولذلك عندما . )١٨-١٧ : ١٠يوحنا (" هذه الوصية قبلتها ِمن أيب. سلطان أنْ آخذها أيضاً
" فخرج يسوع وهو عامل بكل ما يأيت عليه"ب يقول نفس اإلجنيل جاءت ساعة الصلي

 وذه الكلمات اإلهلية يظهر لنا أنَّ الرب ميوت بسلطانه، ويقوم بسلطانه )٤ : ١٨يوحنا (
وهكذا فإنْ كان الشيطان قد حتالف مع آدم، مث حتالف مع . لكي يفِقد الشيطان سلطانه

حمبة "جند اآلب يف هذا التحالف مطلقاً، بل جند اليهود لقتل الرب، فإننا بكل يقني ال 
 ِمن وبانتقام بغضٍب ابنه، فهو مل يقدم "هلذا حيبين اآلب"اليت يقول ربنا نفسه عنها " اآلب

ويقول الرسول بولس .  مبحبٍة لكي يبِطل عمل الشيطانابنهاخلطاة وِمن اخلطية، بل يقدم 
خلَّصنا ودعانا دعوةً " هلذا، وإنَّ اهللا الثالوث إنَّ مشورة الثالوث األزلية كانت ترتب

مقدسةً ال مبقتضى أعمالنا، بل مبقتضى القصد والنعمة اليت أُعطيت لنا يف املسيح يسوع 
 وإمنا أُظهرت اآلن بظهور خملصنا يسوع املسيح الذي )قبل خلق العامل(قبل األزِمنة األزلية 

 وهنا النعمة والنور )١٠-٩ : ١ تيموثاوس ٢(جنيل أبطل املوت وأنار احلياة واخللود بواسطة اإل
لقد وصف الرب الشيطان . واالنتقامواخللود هي أعمال اهللا يف مواجهة احلسد والبغضة 

 ٢(" املُشتكي"و " املُهِلك" ويصف الكتاب املقدس الشيطان بأنه )٤٤ : ٨يو (" قاتل"بأنه 
 تنطبق على مقاصد اهللا، وال على وهذه األوصاف ال. )١٠ : ١٢ رؤ - ١٦ : ٢٤صموئيل 

" املهلك"ألنَّ اهللا ليس " تأديب" كلمة استخدمواطبيعته، وحىت إنْ عاقب البشر، فإنَّ اآلباء 
 وهكذا أباد الرب عمل الشيطان )١٣ : ١يعقوب (وال جيرب بالشرور " قاتل"وال هو 

ه يبِطل عمل الشيطان، ال مبوته، وبقوته أهلك الذي كان ميلك سيادة علينا، ألنَّ حمبته جعلت
  .أنْ يتحالف معه ويتصرف مثله ويتبىن مقاصده
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  املبحث الثالث
  

  عالقة القيامة بالصليب
  

  العمل الواحد للرب الواحد
 وتأنسه، ليست نتيجةً حلدٍث سبقها، أو االبنالقيامةُ مثل الصليب، مثل جتسد   

ان، بل كان مصدره حمبة اهللا، بعبارة أُخرى مل يكن جتسد الرب نتيجةً لسقوط اإلنس
، وإمنا كان صراع احلياة مع موت وفساد االبنومل يكن الصليب نتيجةً لتجسد 

 الرب على املوت والفساد مت يف انتصاراإلنسان، وعلى هذا النحو يلزمنا أنْ نرى إنَّ 
 املتجسد مل فاالبن. الصليب وعلى الصليب، وإنَّ القيامة هي عطية اخللود لإلنسان

  :يفقد احلياة وهو مصلوب، وهنا يقول القديس اثناسيوس
يعلو على (وكما أنه يف كل اخلليقة إالَّ أنه جبوهره هو خارج الكون "

ويشمل  كل األشياء، بقوته يرتبولكنه يف كل شيء ) الطبائع املخلوقة
 احلياة لكل األشياء، كل شئ على حدة، ويعطيبعنايته كل األشياء، 

جمتمعةً، هو حيتوي الكون، والكون ال حيتويه، ولكنه يف وكل األشياء 
هكذا ألنه كان يف جسد إنساين، كان . اآلب أبيه يكمل كل األشياء

يعطي هذا اجلسد احلياة، ألنه يعطي احلياة لكل شئ، وكان يف كل 
  ...األشياء، وخارج كل األشياء 

كان الكلمة وما هو أعجب ِمن كل شئ أنه هو نفسه عاش كإنسان، و
ولذلك مل يتغري عندما . أبيه مع ابنالذي يعطي احلياة لكل شئ مثل 

 قدسولدته العذراء، ومل يتدنس عندما كان يف اجلسد، وإمنا باحلري 
مل يأخذ ِمنها (وعندما كان يف األشياء، فهو مل يشترك يف األشياء . اجلسد
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وكلمة اهللا  ... وإمنا باحلري كل األشياء حتيا وتبقى بواسطته) أي شئ
 ِرفيف ) ظهر أو جتسد(الكلي القداسة خالق ورب الشمس عندما ع

" اجلسد مل يتدنس، وإمنا ألنه عدمي الفساد، أحيا وطهر اجلسد امليت
  .)١٧فصل : جتسد الكلمة(

  فهل حيتاج هذا الكالم إىل تعليق؟  
  :يقول اثناسيوس أيضاً  

على الشياطني وهم يعترفون أنه من يشك فيه وهو يرى قوته وسلطانه "
والعجيب أنه حىت ...  واحلكمة وقوة اهللا؟ االبنرم، من يشك يف أنه 

   أعين الصليب،وأنا على املوت، انتصارهيف موته أو باحلري 
even at his death of rather at the victory over 
death, I mean the Cross. 

ن ظهر وتأمل يف اجلسد مل يكن جمرد إنسان، بل  كل اخلليقة بأنَّ ماعترفت
  .)١٩فصل : جتسد الكلمة(" إبن اهللا، وخمُلِّص الكل

وليست هذه زلةُ قلٍم، أو شطحةُ فكر، وإمنا اثناسيوس نفسه يقول بعد ذلك   
  .معبراً عن وعيه التام مبا سوف يشرحه

  :أسباب موت ابن اهللا، خملص الكل حبسب شرح أثناسيوس
  :القديس أثناسيوسيقول   

ويلي ذلك مسئوليتنا أنْ نصف اية حياته وأعماله يف اجلسد وكيف "
مات جسده لسبٍب خاص، إنَّ هذه نقطة رئيسية يف إمياننا والكل 

  .)١٩فصل (" يتحدث عنها
  :وقد حقق وعده وسجل لنا هذه احلقائق اليت نأخذها عنه هو  

 عدم الفساد إالَّ املُخلِّص مل يكن أحد يستطيع أنْ يأيت بالفاسد إىل "-١
ومل يكن أحد قادراً على أنْ . نفسه الذي يف البدء خلق الكون ِمن العدم

يعيد خلق البشر يف صورة اهللا سوى صورة اآلب، ومل يكن أحد يستطيع 
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" أنْ يقيم امليت إىل اخللود، سوى ربنا يسوع املسيح الذي هو احلياة
  ).٢٠فصل (
الكلمة فيه مل ) حلول (ءمبجيولكن ... يت م... وهكذا اجلسد  "-٢

يعد فاسداً حسب طبيعته، وإمنا بسبب حلول الكلمة فيه، صارت له 
  .)٢٠فصل ("  ضد الفسادمناعة
مل يكن الرب ضعيفاً، ولكنه هو قوة اهللا وكلمة احلياة واحلياة نفسها  "-٣

اجلميع، ألجل  تموألنه احلياة وكلمة اهللا، وألنَّ املوت كان البد وأنْ ي... 
 أعطى جسده قوةً، وألنَّ املوت كان جيب أنْ ، والقوةُألنه احلياةُف ،لذلك

ألنه كان . ا له اآلخرون لكي يكمل الذبيحةـ املناسبة اليت قدمهاختذحيدث 
ال يليق أنْ ميوت الرب باملرض، وهو الذي شفى أمراض اآلخرين، وكان 

ما هو قوة اآلخرين، فلماذا مل يوقف أيضاً ال يليق إنَّ جسده يضعف، بين
املوت كما فعل مع املرض؟ ألنه هلذا أخذ جسداً وكان ال جيوز أنْ ) مينع(

لقد مات فديةً عن كثريين، إالَّ أنه مل ... يتجنب املوت حىت ال تمنع القيامة 
 ولذلك قام سليماً ألنَّ جسده مل )٣٥ : ١٣ - ٣١ : ٢أعمال (ير فساداً 
  .)٢١فصل ("  آلخر سوى ملن هو احلياة ذاايكن ملكاً

 الشخص، انتصاركان .  اجلسدواحناللنتصاراً على فساد اكان الصليب   
  .وليس الفكرة
 أنْ يقدم هو املوت - الذي هو احلياة -ومل يكن الئقاً بكلمة اهللا  "-٤

  .)٢٢فصل (" إىل جسده
يعة وقدرة اهللا الكلمة الذي والسبب أيها القارئ إنَّ املوت غريب متاماً على طب  
  :فماذا فعل الكلمة املتجسد؟ يكمل القديس اثناسيوس كالمه. ال ميوت

نتظر املوت لكي اولكنه برهن على أنه املُخلِّص واحلياة، ألنه " ... 
ولكن . يبيده، وأسرع لكي يكمل خالص الكل باملوت الذي فُرض عليه

منا موت البشر الذي جاء إ ووت موته هومل يكن هذا املِمن ناحية أُخرى 
  .)٢٢فصل (" املُخلِّص لكي يكمله
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 على الفساد وبالتايل هو الذي أظهر أن االنتصار كان الصليب هو عالمة -٥  
  .)٢٢فصل (" حما الفساد ِمن األجساد"القيامة ممكنة ألنَّ الرب 

ليب عالمة وإن شئنا أنْ نقول وأنْ نترجم فكر القديس اثناسيوس كان الص  
 الذي أباد فيه الكلمة االحتاد الكلمة باجلسد، ذلك احتاد ألنه كشف عن طبيعة انتصار
  .الفساد

وكان ِمن الضروري : "٢٣ ومع إنَّ معلمنا اثناسيوس يقول يف الفصل -٦  
. )٢٣: ف(" ًللموت أنْ يسبق القيامة ألنَّ القيامة ال ميكن أنْ حتدث إالَّ إذا حدث املوت أوال

 أنَّ القديس اثناسيوس ليس بروتستانتياً يعترب القيامة نتيجة املوت، املوت هو احلدث إالَّ
ولكن ما جيب أنْ نراه هنا ِمن سياق كلمات . األول، والقيامة هي احلدث الثاين

وها هي كلماته . وشرح اثناسيوس نفسه هو أنَّ الصليب واملوت كشفا عن قوة الرب
  :نفسها تقول
رواح النجسة أمام كل الناس، وفتح عيين املولود أعمى، ملاذا طرد األ"

يؤِمن به الناس أنه هو ) املعجزات(وغير املاء مخراً، لكي ِمن خالل هذه 
هو عدمي ) البشر(كلمة اهللا، ولكي يظِهر أنَّ جسده امليت أمام الكل 

وكيف ميكن الربهنة .. الفساد، لكي يؤِمن الكل بأنه هو احلياة 
 عليه، إالَّ إذا مات أمام عيون انتصارعن إنَّ اية املوت هو ) الناإلع(

أفرغ املوت ِمن قوته بعدم ... الكل وبرهن على أنه مات فعالً، ولكنه 
  .)٢٣:ف(" فساد جسده

 وِمن هنا يتقدم القديس اثناسيوس خطوةً أُخرى مؤكداً أنَّ عدم فساد -٧  
، وهذه العبارة )٢٦فصل (" عدم تأمل اجلسد"ىل اجلسد الذي صِلب على الصليب يؤدي إ

" تألُّه"بالذات حتمل املضمون الدقيق لكلمة أُخرى تظهر يف كل كتابات اآلباء، وهي 
 جسد املسيح يف خلود وعدم موت وعدم أمل الكلمة اُألقنوم الثاين اشتراكاجلسد أي 
فساد يف جسده، فصار وتألُّه اإلنسان يعين أنَّ املسيح أباد املوت وال. يف الثالوث

  :جسده
  . خالداً عدمي املوت-١  
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  . ال يقع حتت سيطرة املوت-٢  
مصدر احلياة واخلالص والقيامة، أما يف الغرب حيث ) الشخص(لقد ظل هو   

سادت فكرة دفع الثمن والترضية وما يدور حول كل هذه األفكار، فقد غاب 
متاماً موضوع حتول ناسوت املسيح  اإلنسان يف الطبيعة اإلهلية، وغاب اشتراكموضوع 

وكل هذا يندرج حتت ... باملوت والقيامة إىل طبيعة اد وعدم الفساد وعدم األمل 
موضوع معروف يف احلضارة األوروبية اليت تؤكد أنَّ اإلنسان ينال قيمة معنوية بسبب 

نسان تعطى أما يف الالهوت املسيحي فإن قيمة اإل. األعمال واإلجنازات اليت حققها
ولذلك . وتوهب ِمن اهللا يف املسيح، وتظل كما هي مهما كانت إجنازات اإلنسان

 اخلالص يف شخص املسيح كمصدٍر وواهٍب له، وليس يف احنصرالسبب نفسه 
 أو تقدم كثمٍن، يقدمها ى يكسبها املسيح، وتعطاستحقاقاتإجنازات ومكاسب أو 

 كممارسٍة، ليس بإجنازات املسيح رغم واحتفظت لنا الليتورجية. املسيح لآلب
وما حدث ِمن .. وجودها، بل باملسيح نفسه شخصاً وأُقنوماً ِمن ذات جوهر اآلب 

" عدم املوت"أو " عدم التأمل"تغيري يف ناسوت املسيح هو اهلبة والعطية الشخصية مثل 
لآلب هذا خيتلف عن دفع الفدية ... وهو هبة املسيح للمؤِمنني به وبالشركة فيه 

  .اخل..  اخلالص وما إليه ِمن أفكار جتارية واستحقاقات

جسد املسيح غري الفاسد هو أساس تناولنا جسده احمليي يف 
  اإلفخارستيا

وحىت ال يتوه القارئ يف خضم األفكار واملراجع والتاريخ رأينا أنْ نقدم   
فيها موت خمتصراً وافياً من عبارات غري مبتورة للقديس كريلس عمود الدين يشرح 

الرب وقيامته وشركتنا يف موت الرب وقيامته يف سر اإلفخارستيا بالروح القدس حىت 
، ومبا جاء )١(وسوف نكتفي هنا بالقديس كريلس اإلسكندري . يطمئن خاطر القارئ

                                                           
 – مركز دراسات اآلباء –الترمجة العربية ) ٧ ، ٦اإلصحاحان ( اجلزء الثالث –راجع شرح إجنيل يوحنا ) ١(

  . يوسفجرجس كامل. ترمجة د -م ١٩٩٨القاهرة 
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يف الليتورجية القبطية اُألرثوذكسية إىل أنْ حيني الوقت لوضع موسوعة كاملة عن 
وسوف نحيل القارئ على شرح إجنيل يوحنا . مسة األوىلاإلفخارستيا يف القرون اخل

 القائم ِمن بني االبنللقديس كريلس، فهو يكفي يف هذا اال لتأكيد أننا نأخذ جسد 
اجلسد اإلهلي ألنه جسد .. ه األموات، اخلالد، عدمي املوت، عدمي الفساد أو املتألِّ

  . اهللابنالكلمة 
  ر اإلفخارستيا عند القديس كريلس الكبريموت الرب وقيامته وس: والًأ

  :يقول القديس كريلس
 )١٥ : ١٠٤مزمور (الطعام الروحي الذي يقوي أو يسند القلب "

والذي حيفظ اإلنسان إىل حياٍة أبديٍة، والذي وعد املسيح بأنْ يعطينا إياه 
والذي يوحد ما هو إنساين مبا "  اإلنسانابنالذي يعطيكم إياه "بقوله 
هذا ) طقس(، ويوحد سر التدبري، باجلسد حسب ترتيب هو إهلي

التدبري، ولكنه هنا يشري إىل العشاء السري الروحي الذي به حنيا 
  .)٣٤٧ ص -  ٤ فصل -الكتاب الثالث (.. " مقدسني جسداً ونفساً

يغذينا املسيح باحلياة األبدية بعطية الروح القدس، وبالشركة يف جسده "
 يف الالهوت، وميحو املوت الذي جاء ِمن اللعنة الذي يغذينا بالشركة

  .)٣٧٤املرجع السابق ص (" القدمية
مباذا يوعدنا املسيح؟ ليس مبا هو فاسد، بل بأُولوجية الشركة يف جسده "

ومينح جسد .. املقدس ودمه املقدس اللذان جيددان اإلنسان إىل عدم فساد 
تناولني يف عدم فساد عندما املسيح املقدس احلياة لكل من يأخذه، وحيفظ امل

 احتديتحد بأجسادنا، ألننا نؤِمن بأنه جسد احلياة وليس جسد آخٍر، ألنه 
بالكلمة، فصارت له صفات الكلمة وقوته الفعالة اليت تحيي وتبقي على 

وهنا أُحذِّر الذي نالوا النعمة اإلهلية، وذاقوها يف املعمودية، ألنهم . الوجود
فوا أنهم إذا اونوا يف الذهاب إىل الكنائس لفترة طويلة، جيب أنْ يعر

ومل يشتركوا فيه سرائرياً، .... وابتعدوا عن أُولوجية الشكر اليت للمسيح 
  .)٣٧٦املرجع السابق ص (" فإم يعرضون أنفسهم لفقدان احلياة األبدية
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 وبضبط النفس )١١ : ٢مزمور (الرب برعدٍة ) اعبدواأو  (اخدموا"
نا أنْ نسمو فوق لذات اجلسد، وأنْ نقترب ِمن النعمة اإلهلية علي

 بالشركة املقدسة يف املسيح، ألننا بذلك االحتادالسمائية، ونرتفع إىل 
نغلب ِحيل الشيطان، ونصري شركاء الطبيعة اإلهلية، ونرتفع إىل احلياة 

  .)٣٧٧املرجع السابق ص (" وعدم الفساد
ندري أنَّ الشركة يف اإلفخارستيا هي شركة يف ويكرر القديس كريلس اإلسك  

  :الطبيعة اإلهلية
 بالطبيعة، املُخلِّص وواهب احلياة، والذين يأتون إليه االبنألنَّ "

يشتركون يف اُألولوجية اليت يعطيها هو، وبذلك يصبحون شركاء 
املرجع (.."  ويعودون ذه الشركة إىل عدم الفساد واحلياة اإلهليةالطبيعة 

  .)٣٧٩ابق ص الس

  :اإلفخارستيا حسب تسليم اآلباء املُعلن يف الليتورجية: ثانياً
صالة بعد ( "ذبيحةٌ طاهرةٌ مثل طهارة موهبة الروح القدس"اإلفخارستيا هي   
  .)نفس الصالة(" السر العظيم الذي للخالص"وهي . )االستعداد
، ألنها جمد وكرامة "ة اهللاسالماً وبنياناً لكنيس"مة اليت تبين الكنيسة وهي التقِد  

 والشفاء واخلالص ألنفسنا االرتقاء"الثالوث القدوس الذي يعطي يف هذه الذبيحة 
  .)أوشية التقدمة(" وأجسادنا
 غري املائتة اجلسد املقدس والدم الكرمي اللذين للمسيح ضابط اإلهليةاألسرار "وهي   

ِمن والدة اإلله، " ربنا يسوع الذي أخذه" احمليي"، لذلك فاجلسد، هو اجلسد "الكل
احلياة األبدية ملن "، وألنَّ الهوته مل يفارق ناسوته، فهو يعطي "وجعله واحداً مع الهوته

، وهذا هو أحد مكونات الشركة يف الطبيعة االهلية، ألننا )االعترافصالة (" يتناول ِمنه
صالة (" ع املسيح إىل اإلنقضاءواحداً م"بالشركة يف املسيح يف اإلفخارستيا يصرينا التناول 

  .)قبل التناول
الكلمة "و" الذبيحة الناطقة غري الدموية"واإلفخارستيا هي ذبيحة اللوغوس أو   
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صالة  ("غري املتغير، مأل الكل بالهوته"، أو "الذايت الذي جاء إلينا جبسده غري القابل للفساد
  .)صالة الصلح الغريغوري" (سمائيةاملوهبة غري املائتة ال"وأعطانا ) احلجاب الغريغوري

اإلله "ويعبر القداس الغريغوري عن اجلانب اإلهلي بشكل خشوعي إذ يقول للرب   
احلق ِمن اإلله احلق الذي أنعم علينا مبعرفة الروح القدس احلقيقية، الذي أظهر لنا هذا السر العظيم 

يعطى لنا بواسطة اإلله الذي الذي " جسد ودم خالصنا"وجعل جسده ودمه " الذي للحياة
يف حضن أبيه لكي ينال العامل كله طُهر املسيح بالتناول ِمن الطعام املقدس غري املائت 

  .والسري
 ومع االبنواإلفخارستيا هي تقدمة الثالوث ألننا نقرب القربان لآلب مع   

وح القدس نقرب لك معه، ومع الر"الروح القدس حسب عبارة القداس الكريلسي 
 الروح القدس استدعاءويف طلبٍة طويلٍة تبدأ بعد ". . .الثالوث املقدس املساوي غري املفترق

 جتديداً للنفس - حمبةٌ بغري رياٍء -إميانٌ بال فحٍص "نرى ما نريد أنْ نكون عليه بالتناول 
  .)كريلسيالقداس ال(" واجلسد والروح، ومشاركة سعادة احلياة األبدية، وعدم الفساد

وما ذكرناه هنا ال حمل له باملرة يف الهوت الكنائس الغربية الربوتستانتية، ألنَّ   
اإلفخارستيا لديهم هي رمز، وال حتتوي على أي شئ إهلي، وهي جمرد ذكرى عقلية 

  . لنا بالروح القدساالبنوليست موهبة وعطية 
  :اخلالص شركة يف املسيح وباملسيح

ء لكي حيول الطبع اإلنساين، وتاريخ اإلنسان ِمن القرب إذا كان املسيح قد جا  
إىل السماء، وِمن الفساد إىل عدم الفساد، فقد أصبح ِمن الضروري أنْ ندرك أنَّ 
األسرار الكنسية، وبشكل خاص املعمودية واإلفخارستيا، هي عطايا وشركة يف املسيح 

ارسةً فعليةً مياِرس فيها ويصبح اخلالص ليس ذكرى عقلية ملا حدث، بل مم. وباملسيح
املسيح قوته وسلطانه اإلهلي، ويعطي حياته كنعمٍة لنا، وبدون هذا اإلميان تتبدد كل 
عطية ونعمة، بل نقول بدون الشركة يف الهوت ويف ناسوت املسيح وصلبه وقيامته 

يح قوة وهنا يصبح املس" .. نصلِّي"أو حىت " نتناول"أو " نعمد"والهوته يتعذر علينا أنْ 
أنت "احلياة اليت تعرب عنها الليتورجية بشكل واضح وبكلمات قاطعة يف أُوشية اإلجنيل 

ونكتفي ذه " هو حياتنا كلنا، وخالصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفائنا كلنا وقيامتنا كلنا
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  .الكلمات اجلامعة اليت حتتوي كل شئ
  

  عندما مات الرب وقام
  ها من والدة اإللهحول الطبيعة اإلنسانية اليت أخذ

  إىل طبيعٍة غري فاسدة؛ لكي ينقل إلينا
  عدم الفساد، وعدم املوت

  يف سر الشكر
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  رابع عشرالفصل ال
  

  اإلفخارستيا
  عطاء احلرية، وحرية احملبة

  

  :مقدمة
فال حمبة بدون حرية، وال حرية .. ال ميكن أنْ نتكلم عن احملبة بدون حرية،   

ولذلك ال ميكن أنْ نتصور أنَّ عطاء وهبة احلياة، دم ربنا يسوع .. حقيقية بدون حمبة 
  .ينا بدون إرادة املسيح احلُرةاملسيح وجسده املُقدس، قد سلِّما إل

  مىت سلَّم املسيح جسده حبريٍة، ومبحبٍة؟
لقد سلَّم لنا الرب جسده ودمه مبلء حريته وكامل حمبته، ولكن ليس على   

صحيح أنَّ الرب قد ". شاٍة تساق للذبح"الصليب، ألنه على الصليب كان مثل 
ن ِمن بستان جثيماين حىت اجللجثة، ولك..  حبريته وترك نفسه يف يد الصالبني استسلم

وبعد موته ". املوت"كان املسيح يساق حنو املوت، وحنو مالقاة عدو اإلنسانية احلقيقي 
ولذلك، فقد سلَّمنا جسده .. وقيامته مل يكن لدى الرب فرصةً لكي يسلِّم جسده إلينا 

داس يف صورته اإلهلية؛ وهناك يف العلِّية وضع األساس اإلهلي للقُ.. ليلة العشاء السري 
ولقد نسخ .. لكي ينسخ الفصح اليهودي، ألنَّ القُداس هو خدمة العشاء الرباين 

  .الفصح، ألنَّ القُداس هو فصح املسيح، عشاء املسيحية األعظم، والوليمة السمائية
وذا  يهاقترفهاإنَّ اجلسد والدم مها عهد احملبة احلُرة، وليس مثرة اخلطايا اليت   

كيف نتصور إنَّ حمبه اهللا مقيدةٌ بالظلم، وبكسر القانون، وخيانة . وبيالطس واليهود
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هذا هو دمي "يقول الرب . لقد قدم الرب جسده ودمه طعاماً للحياة حبرية.. يهوذا؟ 
 والعهد )٢٨ : ٢٦مىت (" الذي للعهد اجلديد، الذي يسفك ِمن أجل كثريين ملغفرة اخلطايا

والعهد هنا يؤسس يف العلية . ةٌ يقدمها الطرف القوي واألمني، أي اهللاهو ِمنحةٌ حر
باإلرادة احلُرة، ومبحبٍة فائقٍة، ال موضع هلا يف حياتنا إذا كانت القوة اليت حتُرك اخلالص 
هي خيانة يهوذا، وخوف بيالطس ومؤامرة اليهود، فكيف خلصنا الرب، وهو بال 

  ؟اختيارحريٍة، وبال 
هل كان العشاء الرباين رمزاً ملا سوف حيدث يوم : ر التساؤلوهنا يثو  
  :األقباط األرثوذكس، حيث يقول  منحدوا حسبما يذكر ، وذلكالصلبوت

  .نالحظ هنا أنه قال دمي الذي يسفك وليس الذي سفك"
ذلك ألن دمه قد ... وكذلك قال جسدي الذي يبذل وليس الذي بذل 

ل يوم اجلمعة، اليوم الذي مت فيه اخلالص سفك يوم اجلمعة، وجسده قد بذ
...  

والفصح . إن حديثه يوم اخلميس، كان عن اخلالص الذي سيتم يوم اجلمعة
الذي احتفل به يوم اخلميس، كان رمزاً للفصح احلقيقي الذي للعهد اجلديد 

  :وكأن الرب أراد أن يقول. الذي يذبح عنا يوم اجلمعة
م يرمز إىل جسدي الذي يبذل عنكم إن هذا الفصح الذي تأكلونه اليو

  .غداً، وإىل دمي الذي يسفك عنكم غداً
وعلى هذه الصورة . هذين اللذين أقدمهما لكم على صورة اخلبز واخلمر

  ."ستصنعون هذا السر لذكري
إنَّ التعليم السائد بني كل كنائس اإلصالح هو أنَّ العشاء الرباين كان رمزاً   

، وكل ِمن واحد من قادة اإلكلريوس األقباطاق بني تفاليوم اجلمعة، فكيف حدث 
  كالفن ولوثر؟

  تقسيم
نناقش معاً يف املبحث األول ما يثار عن رمزية اإلفخارستيا، ونعرض ملا   
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ينطوي عليه التعليم بالرمزية من خطورة سواء على السر نفسه، أو على التربية الروحية 
 قدمنا شهادم عن حقيقة تقدمة فقداء وألننا دائماً نسري على درب اآلب. املسيحية

الكنيسة وكيف أن هذه التقدمة هي ذاا فصح العهد اجلديد يف مساء اخلميس، وذلك 
ويف املبحث الثالث عرضنا بالتفصيل لوجهة النظر الغربية . يف املبحث الثاين

لإلفخارستيا، وملاذا يرفض الشرق الفهم الربوتستانيت هلا وذلك من خالل عرض 
  .ص اآلباء ونصوص الليتورجية القبطية يف هذا اخلصوصنصو
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  املبحث األول
  

  اإلفخارستيا
  والتــأويل الرمــزي

  
قبل أنْ نقدم شهادة الشهود عن حرية الرب يف عطائه لذاته، يلزمنا أنْ نقف   

إنَّ املسيح ليس رمزاً للمسيح؛ ألنَّ . برهةً عند خطورة التأويل الرمزي لإلفخارستيا
، والنور ال ميكن أنْ تشرحه الظالل مهما "أنا هو نور العامل"، و"أنا احلق"قال املسيح 

ماذا حيدث للقُداس لو قلنا إنَّ الفصح . كانت، واحملبة ال تعبر عن جوهرها بالرموز
ماذا حيدث لو صار يوم اخلميس رمزاً ملا .. احلقيقي مت يوم اجلمعة، يوم الصلبوت؟ 

إنَّ يوم اخلميس، أي يوم عشاء الرب، هو احلدث الذي سوف حيدث يوم اجلمعة؟ 
يتكرر يف كل قُداٍس، بينما يوم اجلمعة هو حدثٌ ال يتكرر، مبعىن أنَّ املسيح جيلس معنا 

؛ ألنه جلس معنا يف علية "هوذا كائن معنا اليوم عمانوئيل"حسب كلمات القُداس 
ةً، وقام مرةً واحدةً، بينما عطاء والرب مات مرةً واحد. صهيون، وسلمنا عهد حمبته

لقد سقط . جسده ودمه هو عطاٌء أبدي، وهو يعطينا جسده ودمه يف كل قداس
الغرب يف هذه املشكلة؛ ألنه اعترب أن موت الرب على الصليب هو احملور األساسي 
للخالص، بينما احتفظ الشرق بالتعليم الرسويل الذي جيعل شركتنا يف املسيح وباملسيح 

، وهي شركة ال تتغري، فعندما يأيت إعالن عن احملبة، يأيت إعالنٌ جوهر اخلالصهي 
  .آخر لكي يكمله، أي العلية ومن بعدها اجللجثة

  خطورة التأويل الرمزي للعشاء الرباين
 ينكر هذا التعليم إنَّ الرب يسوع سلَّم جسده لتالميذه، وإىل الكنيسة يف :أوالً  
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عن القُداسات صفة الشرعية اإلهلية، ألنَّ القُداس وبذلك يرتع .. شخص الرسل 
مؤسس على ما سلَّمه الرب يوم مخيس العهد، وهو اليوم واملناسبة الوحيدة اليت سلَّمنا 

  .فيها الرب جسده ودمه
 عندما يصبح ما حدث يوم اخلميس، يف علية صهيون، رمزاً ملا سيحدث :ثانياً  

عالقته خبميس العهد، كما يفقد مخيس العهد عالقته يوم اجلمعة، يفقد يوم الصلبوت 
واحد من قادة اإلكلريوس  حسب شرح -وإذا كان الفصح احلقيقي . بيوم الصلبوت

 قد حدث - الذين يتفقون مع مارتن لوثر وكالفن فيما يقولون األرثوذكساألقباط 
ز دائماً يرمز ملا  معناها كرمٍز، ألنَّ الرم- حىت -يوم اجلمعة، إذن لفقدت اإلفخارستيا 

فما هي عالقة املوت والقيامة . سيأيت، وما سيأيت ليس له عالقة ظاهرة باخلبز واخلمر
 اجتماعاتبعشاٍء سبق موت الرب؟ وكما نعرف ِمن التاريخ الكنسي، إنَّ كل 

 إفخارستية، وهذا يؤكد لنا إنَّ اخلميس واجلمعة وسبت اجتماعاتالكنيسة، كانت 
، هي أحداثٌ متصلة، يربط بينها جسد ودم عمانوئيل، أي يظل النور وأحد القيامة

  .شخص ربنا يسوع هو الذي يفسر لنا أحداث هذه األيام
 ينكر هذا الرأي إنَّ الرب قد نسخ فصح اليهود، وهو ما كان بالفعل :ثالثاً  
ه رمزاً وكأن هذا الرأي يقول، إنَّ الرب قد نزع رمزاً يهودياً، لكي يضع بدالً ِمن. رمزاً

بينما ِمن الثابت حسب شهادة الشهود إنَّ الرب نزع الرمز، أي فصح .. مسيحياً 
  .اليهود، وأسس احلقيقة، أي فصح الكنيسة اجلامعة

  خطورة التعليم برمزية اإلفخارستيا على التربية املسيحية
وكما ذكرنا يف مقدمة هذا الفصل، يصور لنا هذا الرأي، ربنا يسوع املسيح   
وجيعل موت املسيح بواسطة اليهود هو ..  بال إرادٍة، بال حمبٍة، بال حرية كشخٍص

بينما يقول الرسول بطرس إنَّ دم ربنا يسوع املسيح .. مناسبة اخلالص الوحيدة 
 .. )٢٠- ١٩ : ١ بطرس ١(" معروفاً سابقاً قبل تأسيس العامل، ولكن قد أُظهر لنا يف الزمان"

تاريخ على أساس التاريخ وحده دون العودة إىل أزلية وعندما نفسر ما حيدث يف ال
إنَّ هذا التعليم خيفي . تدبري اخلالص، يصبح اهللا بال إرادة وبال ِخطة، ضحية الظروف



 ٦٨٤

 حدث حسب ءكشي ويصور احملبة اإلهلية Fatalism" القَدرية"حتته نوع غريب ِمن 
جيعل املسيح ضحيةً ساذجةً ، ويرتع عن احملبة صفة املُبادرة، وخاصةظروف ومناسبة 

هل .. تعمل فقط عندما تسوء األحوال، ويعطي عندما تقهره الظروف على العطاء 
  !!؟..هذا هو ما نريد أنْ نبشر به أنفسنا، وغرينا 

  التقليد الكنسي اخلاص بالعشاء الرباين
إنَّ موت الرب مت باإلرادة أو املشيئة حسب شهادة الرسول بولس يف رسالته   

فبهذه املشيئة حنن مقدسون ..  ألفعل مشيئتك يا اهللا أجئمث قال هاأنذا "العربانيني إىل 
لقد قُدم جسد املسيح مرةً واحدةً، . )١٠- ٩ : ١٠عب (" بتقدمي جسد املسيح مرةً واحدةً

  .وصار له قوة التقدمة الدائمة حىت اية الدهور، ألنَّ إرادة املسيح ال تتغري
  :سي اُألرثوذكسي يف القداسات كاآليتويظهر التعليم الكن  

  ".ألنه فيما هو راسم أنْ يسلِّم نفسه للموت عن حياة العامل"
  .)القداس الباسيلي(" أخذ خبزاً على يديه الطاهرتني"
  ".ألنك يف الليلة اليت أسلمت فيها ذاتك بإرادتك، وسلطانك وحدك"
  .)ريالقداس الغريغو(" أخذت خبزاً على يديك الطاهرتني"

  :ويشهد قداس مارمرقس للقديس كريلس الكبري على ذات التعليم الرسويل  
يف الليلة اليت أسلَّم ذاته فيها ليتأمل عن خطايانا، واملوت الذي قبله بذاته "

  ".بإرادته وحده عنا كلنا أخذ خبزاً على يديه الطاهرتني
ا حيبين اآلب، هلذ"ويقول الرب بفمه اإلهلي عن موته احمليي على عود الصليب   

يل . ألني أضع نفسي آلخذها أيضاً، ليس أحد يأخذها ِمين، بل أنا أضعها ِمن ذايت
 : ١٠يو (" هذه الوصية قبلتها ِمن أيب. سلطانٌ أنْ أضعها، ويل سلطانٌ أنْ آخذها أيضاً

 واختيارهوهكذا بسلطان الرب وحده، قدم جسده، ودمه بكل حريته . )١٨-١٧
ولذلك يؤكد القديس غريغوريوس الرتيرتي إنَّ الرب يف ليلة آالمه قدم . يةوبإرادته اإلهل

جسده ودمه للرسل األطهار، إذ يكتب لنا التعليم الرسويل السليم املُسلَّم يف صلوات 
  :القُداس
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يا من قدس يف ذلك . يا من بارك يف ذلك الزمان اآلن أيضاً بارك"
يا .  قسم يف ذلك الزمان اآلن أيضاً قسميا من. الزمان اآلن أيضاً قدس

من أعطى تالميذه القديسني ورسله األطهار يف ذلك الزمان، اآلن أيضاً 
  ".يا سيدنا أعطنا، وكل شعبك يا ضابط الكل الرب إهلنا

هكذا سلَّم الرب جسده لنا يف علية صهيون، نعم لنا وللرسل وآباء الكنيسة من   
هل أخذنا  هذا الزمان أننا أخذنا رمز ما سوف حيدث؟ فكيف إذن يقول معلمي. قبل

هذا هو . "االعتراف احلقيقة؟ أي ذات اجلسد الذي تقول عنه صالة استلمناالرمز، أم 
وهو ذات ". ِمن سيدتنا وملكتنا كلنا والدة اإلله..  الوحيد ابنكاجلسد احمليي الذي أخذه 

ميس، وأكمل السر عالنيةً، يوم اجلمعة، اجلسد املولود ِمن العذراء، والذي سلِّم يوم اخل
صليب، وأعلن عدم املوت بالقيامة وخلود اجلسد واحلياة وأظهر قوته على املوت بال

  . يف يوم األحداألبدية بال فساد
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  املبحث الثاين
  

  فصح الـرب
  وه

  ةـح الكنـيـسـفص
  

ف يف املبحث السابق رأينا أن ما حدث يوم اخلميس مل يكن رمزاً ملا سو  
حيدث بعد ذلك، فلقد كسر الرب جسده وأعطاه لتالميذه وللكنيسة، وهذه هي 
احلقيقة العميقة اليت ال حتتاج إىل رموز، وهو بعينه إفخارستية الكنيسة اليت تشمل إىل 
جانب اجلسد املكسور والدم املسفوك، القيامة والصعود واجللوس عن ميني اآلب، بل 

وها هي بشهادة آباء الكنيسة اجلامعة على أنَّ . لكوت الثاين واإلقامة يف املءواي
  الفصح، هو فصح الكنيسة الذي مت يوم اخلميس

   شهادة القديس اثناسيوس الرسويل بابا اإلسكندرية-١
يكتب معلمنا القديس اثناسيوس التعليم الرسويل اُألرثوذكسي يف الرسالة الرابعة   

سكندرية يكتبوا إىل كل أقاليم الكرازة ِمن رسائل عيد القيامة اليت كان أساقفة اإل
  :املرقسية يقول

هذه األيام كانت أعياداً إلسرائيل، وكانت تسمى أعياداً يف "
األيام املاضية، ألنَّ العدو قد ذُِبح، أو ألنَّ مؤامرةً ضد الشعب قد أُبطلت 

 به، احتفالنالذلك رسم موسى املُبارك عيد الفصح العظيم، ورسم أيضاً .. 
ألنَّ فرعون قد قُِتلَ، وحترر الشعب ِمن العبودية، وعندما أُبيد الذين أذلوا 

أما اآلن .  الشعب يف ذلك الزمان بالفصح يف كل اليهوديةاحتفلالشعب، 
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 العامل كله قد أُبيد، أما استعبدفإنَّ الشيطان قد ذُِبح، والظامل املُستبد الذي 
وحنن ال . مؤقٍت، بل بعيٍد أبدٍي، ومسائيحنن فإننا ال حنتفل يا أحبائي بعيٍد 

وهؤالء أكلوا حلم . نعلنه كما لو كان ظالالً، بل احلق الذي جئنا إليه
أما اآلن فإننا نأكل كلمة ..  بالعيد احتفلوااحلمل احليواين غري العاقل وبه 

اآلب الذي به خنتم أعتاب قلوبنا بدم العهد اجلديد، معترفني بنعمة 
يت أُعطيت لنا، واليت قال هو عنها ها أنا أعطيكم أنْ تدوسوا املُخلِّص ال

  .)٢٨ : ٢٦مىت ( "احليات والعقارب وكل قوة العدو
وال يكتفي القديس اثناسيوس بذلك، بل يقول بعدها مؤكداً أنَّ الفصح هو   

  :مخيس العهد نفسه إذ يقول
إىل ولذلك ال جيب أنْ نفكر يف العيد بشكل رمزي، ألننا ال نذهب "

أورشليم األرضية لكي نذبح الفصح حسب الطقوس والعادات الرمزية 
الباطلة اليت نعرفها عن اليهود حىت ال نقع يف ذات اخلطأ، ومنُارس ذات 
الطقوس الفارغة، وينذرنا الرسل بأنَّ علينا أنْ نذهب إىل ما هو أعظم 

 ح الرب بالتسبحة اجلديدة اليت سبحسبسل ِمن الظالل، وأنْ نا الر
 وقالوا ملخلصنا أين )٦ : ١٤يوحنا () املسيح( مع احلق اجتمعواعندما 

 ومل يكن قصد الرسل أنْ يتم )١٧ : ٢٦مىت (تريد أنْ نعد لك الفصح 
الفصح يف أورشليم األرضية، أو أنْ يتم العيد فيها فقط، بل أنْ حنتفل 

العيد يف كل مكان، ألنه  واآلن أراد اهللا أنْ يكون ،بالعيد حيثما شاء اهللا
 ومع أنه )١١ : ١مالخي (ِقيل ويف كل مكاٍن يقدم خبوراً، وذبيحةً 

حسب شهادة التاريخ كانت الوصية أنْ يقام عيد الفصح يف أورشليم 
فقط، وليس يف أي مكان، ولكن عندما مت زمان الرموز وعربت الظالل، 

د يف كل أرجاء األرض، وأذيع اإلجنيل يف كل مكان، وبشر الرسل بالعي
وألنَّ خملصنا وحده هو الذي جاء . سألوا خمُلِّصنا أين تريد أنْ نعد لك؟

لكي يغير الرمز إىل احلقيقة الروحية، وعدهم بأنْ ال يأكلوا بعد ذلك 
حلم احلمل، بل حلمه هو قائالً خذوا كلوا وأشربوا هذا هو جسدي، 
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ا نتغذى ذا الطعام حنتفل وعندم. )٢١-٢٦ : ٢٦مىت (وهذا هو دمي 
الرسالة الرابعة ِمن رسائل عيد ("  كما يليق بنا- يا أحبائي -بعيد الفصح 

نشر النص السرياين واليوناين والترمجة اإلجنليزية يف سلسلة . م٣٣٢القيامة كتبت سنة 
  .) ِمن الترمجة اإلجنليزية٣٥-٣٢ جامعة أوكسفورد راجع ص -آباء الكنيسة اجلامعة 

 بالفصح احلقيقي الذي قدم فيه انتهىذا نرى أنَّ الفصح اليهودي قد وهك  
  .الرب جسده ودمه للتالميذ معلناً اية الرموز والظالل يف علية صهيون

   شهادة القديس يوحنا ذهيب الفم-٢
وبينما هم يأكلون، أخذ اخلبز، وكَسر، ملاذا رسم الرب زمان هذا السر "

ن كل هذه اُألمور إنه هو واضع الناموس، يف الفصح؟ لكي نتعلَّم ِم
وكان مساء هذا . ومؤسس الرموز وحيث يوجد رمز يضع هو احلقيقة

. جاءت إىل ايتها) الرموز(اليوم هو عالمة ملء الزمان ألنَّ كل األشياء 
ولكي يعلِّمنا أنه مل يأت وهو يشكر لكي يعلمنا كيف منارس هذا السر، 

 ولكي نتعلم حنن كيف نشكر يف كل ما حيدث لنا، إىل آالمه رغماً عنه،
الفصح ( هو خالص ِمن العبودية الرمزوإذا كان . ألنَّ لنا رجاٌء صاحل

 الذي حيرر العامل كله؟، ألنه بذل ِمن أجل يكون احلقفكيف ) اليهودي
لذلك أقول أنه مل يرسم تسليم هذا السر قبل . خالص اجلنس البشري

لكي يضع ايةً لطقوس الناموس، ) قبل الفصح(و) قبل اآلالم(ذلك 
إىل ) التالميذ(ويقود ) الفصح اليهودي(وهكذا يضع ايةً ألكرب األعياد 

 اآلنخذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر "املائدة الرهيبة، ويقول 
  ).٤٩١، ص ٢٨-٢٦ : ٢٦ على اجنيل مىت ٨٢عظة (" ألجل كثريين

مؤكداً أنَّ عبارة الرب، " العهد"لفم شرحه لكلمة ويتابع القديس يوحنا ذهيب ا  
تؤكد أنَّ العهد بالدم، هو عهد بدم الرب نفسه، وهنا جيب " دمي الذي للعهد اجلديد"

  :أنْ حنرص على أنْ نقدم كلمات ذهيب الفم
وكما كان العهد القدمي قائماً بدم التيوس واحليوانات، هكذا أيضاً هذا "
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 ولذلك ذكر سوف ميوت،أنه ) الرب(ضح وهنا يو. العهد بدم الرب
وهنا . بالعهد السابق الذي قُدس بالدم) التالميذ(العهد مذكِّراً إياهم 
، ويقول "الذي يسفك عن كثريين ملغفرة اخلطايا"يشرح سبب موته 

وهنا ترون أنه يزيل ويرفع كل العادات اليهودية "  هذا لذكرياصنعوا"
ا كنتم تتذكرون العجائب اليت صِنعت يف وكم). ِمن عقول التالميذ(

والدم الذي سِفك ِمن أجل خالص البكر . أرض مصر هكذا تتذكرونين
ألنَّ هذا هو "ويقول . ، فهذا الدم هو لغفران خطايا كل العامل)يف مصر(

اليت ذكرها ) الكلمات(ولكن ذه " دمي الذي يسفَّك ملغفرة اخلطايا
وكما قال موسى ليكون …  وصليبه، كسٍر كان يعلِّن آالمه) الرب(

 أنْ آكل اشتهيتيقول شهوةٌ ) الرب(هذا تذكاراً أبدياً، وهو أيضاً 
 لكي أُسلِّم لكم هذه اخلدمة )١٥ : ٢٢لوقا (معكم هذا الفصح 

اجلديدة، ولكي أُعطي لكم هذا الفصح الذي سوف أجعله فصحاً 
هذا هو (تالميذ هذا روحياً، وهو نفسه شرب ِمن الكأس حىت إذا مسع ال

ال ينكرون عليه قوله هذا هو دمي، أو يقولون كيف نشرب دمه ) دمي
ونأكل جسده؟ ولكي ال يضطربوا شرب هو أوالً لكي يؤهلهم لشركة 

  .)٤٩٢- ٤٩١املرجع السابق ص (". هادئة يف األسرار فشرب هو دمه
  :ويشرح القديس يوحنا ذهيب الفم آالم الرب أثناء الفصح ويقول

ال ميلكون ) اليهود(اذا مل يقتلوه فوراً، بل قادوه إىل بيالطس؟ ألنهم مل"
السلطان، وال كانت هلم قوة، وكانت كل أُمورهم حتت سيطرة وحكم 

 املسيح نفسه احتفلوما معىن لكي يأكلوا الفصح؟ وحقاً . الرومان
وكلمات اإلجنيلي تعين هنا فترة العيد كله، . بالفصح يف أول أيام الفطري
سمإنَّ ) اإلجنيلي(ورمبا كان يعين ". الفصح" أيضاً ىأي األسبوع الذي ي

اليهود كانوا وال زالوا حيتفلون بالفصح، أما املسيح فقد سبق اليهود بيوم 
 الذي هو االستعداد بالفصح، وجعل ذحبه يف أول أيام واحتفل، )اخلميس(

 على إجنيل يوحنا ٨٢راجع العظة (".أول أسبوع الفصح حسب العادة القدمية
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  .)٤٠٩الد الثاين ِمن سلسلة آباء الكنيسة الذي نشرته اجلامعة الكاثوليكية ص 
 أليس ؟ ذهيب الفم، وِمن قبله اثناسيوس أنْ يكتب هذه العباراتاستطاعكيف   

" خذوا كلوا هذا هو جسدي" وإذا قال الرب ؟ألنَّ كلمات الرب يف علية صهيون قاطعة
  . يعطي الظالل والرموز اخلاصة حبياته، بل يعطي احلق، أي احلياةفهو احلق الذي ال

   شهادة القديس غريغوريوس النيسي-٣
الرب وحده هو الذي يعطي بإرادته كل األشياء، وهو ال ينتظر تآمر "

 الشريعة، وحكم بيالطس الظامل، حىت ال وانتهاكاليهود واخليانة والعنف 
جلنس البشري، ولكن حسب يكون مكر اليهود هو سبب خالص ا

 حسب - عليه، مل ينتظر االعتداءالتدبري، وألنه كان يعرف مسبقاً 
 بل قدم نفسه ككاهٍن، وما كان خفياً عن أعني البشر أعلنه -التدبري 

عندما قدم ذاته لنا قرباناً وذبيحةً، فهو كاهن وقربانٌ وذبيحةٌ، وهو 
"ومىت حدث كل  ،خطية العامل، وهو أيضاً محل اهللا الذي يرفع "كاهن

؟ عندما أعطى جسده ليؤكَّل كطعام، ودمه لكي يشربه الذين كانوا هذا
 هذا -وألنَّ احلمل ال ميكن أنْ يؤكَّل إالَّ بعد أنْ يذبح أوالً . معه

 أعطى جسده كطعام لتالميذه كحمٍل، وهكذا تكمل -معروف 
ذا كانت الذبيحة ال تزال الذبيحة، ألنَّ جسد الذبيحة ال يصلح طعاماً إ

ومىت أعطى جسده كطعام ودمه كشراب لتالميذه إالَّ بعد أنْ قرر . حيةً
 يعلو على اإلدراك أنْ يقدم ويذبح جسده بقوته وبأسلوب بإرادته،

كمدبٍر لألسرار، والنفس اليت تأخذ اإلرادة كمصدر لألشياء وتعترب أنَّ 
ك أنَّ قوة مدبر ومعطي ما حيدث يف القلب، قد حدث بالفعل، تدِر

بقوته اإلهلية، أعطى جسده ودمه، ومزجهما بقوته ) الكنسية(األسرار 
ولذلك فكل من يعترب أنَّ هذه التقدمة، متَّت يف هذه الساعة . اإلهلية

عندما قدم الذبيحة هللا ككاهٍن عظيم، وبأسلوب فائٍق، وغري مرئي، قدم 
" يا البشرية، فهو مل ينحرف قط عن احلقذاته كحمٍل يذبح ِمن أجل خطا



 ٦٩١

 ِمن جمموعة مؤلفات ٣٩٠ - ٣٨٩ص  : ٣املقالة الثالثة بعنوان قيامة املسيح جملد (
  .)القديس غريغوريوس النيسي

  :إذن املسيح حبريته، وحمبته يقدم ذاته  
أال ترى أيها القارئ إنَّ التسليم الرسويل الذي حفظته لنا قداسات الكنيسة   
آلباء يؤكد لنا بكل وضوح أنَّ املسيح قَِبلَ املوت حبريته وإرادته وسلطانه وعظات ا
  .وحده

أال ينسجم هذا التعليم الرسويل مع طبيعة احملبة اإلهلية نفسها ألنَّ الرب جاء   
 : ١٠يوحنا ( "يل سلطان أنْ أضعها"إلينا حبريته، ومات بإرادته كما قال هو بفمه اإلهلي 

أسلم ذاته "السلطان اإلهلي يذكره قداسنا الرسويل ملارمرقس  والحظ إنَّ ذات )١٨
وصار ِمن الضروري لنا أنْ نؤِمن مبا أخذناه بالكلمة وبالعمل " بإرادته وسلطانه وحده

  .واملمارسة وما دون يف صلواتنا

  )١( شهادة مار إفرام السرياين -٤
  :يقول مار إفرام  

  يونهو ذاته املسيح الذي كان يف علِّية صه"
  هو ذاته الذي يقسم، ويوزع على الكل

  ومع إنَّ الشعب ذحبه
  إالَّ أنه هو الذي ذَبح ذاته بيديه قبل ذحبه

  ذُِبح أوالً بيديه
  وبعد ذلك، صلَبه اانني على اجللجثة

   مل يكن قد ذَبح نفسه مبثالوإذا

                                                           
 Sabastian Brock: The Luminous Eye هنا على دراسة املُستشرق املسيحي الدكتور اعتمدنا) ١(
واُألستاذ بروك هو أُستاذ اللغات السامية يف . ١٩٨٦اليت نشرت يف اهلند وروما " العني املستنرية، أو الصافية“

 وما بعدها ٧٧وهو الفصل السادس ِمن الكتاب السابق ص " دواء احلياة"وحتت عنوان . إجنلترا Oxfordجامعة 
  .ناشيد مارإفراميورد الترمجة اإلجنليزية أل
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  .)٧٩ص (" لعجز اانني عن ذحبه علناً على اجللجثة
  أنِت صغريةٌ.. اركةٌ أنِت يا علِّية صهيون مب

  .. باملقارنة مع اخلليقة 
  .. ما حدث يف العلية 

  ميأل اخلليقة كلها، رغم صغر حجم العلية
هذا املكان الذي فيه كُِسر باركم  
  .. املباركة ) احلنطة(هذا اخلبز الذي جاء ِمن القمح 

  .. صار ربنا يف وقت واحٍد 
   ..املذبح احلقيقي 

  .. الكاهن 
  .. اخلبز 

  .. كأس اخلالص 
  يف أُقنوم وحد، ومجع، وحقَّق كل هذه معاً
  .. ال يوجد آخر كان يستطيع أنْ يفعل هذا 

  .. محلٌ قُدم كقرباٍن كامٍل 
 مقدذبيحةٌ، وم ..  

  .)٨٠املرجع السابق ص (كاهناً، وقرباناً يؤكل 

  عطية اجلسد والدم هي املسيح كله
 )٢٦ : ١١ كو ١( الرسول بولس إننا خنرب مبوت الرب عنا إىل أنْ جيئ يقول  

ويالحظ القارئ أنَّ الرسول ال يذكر القيامة يف هذه الكلمات، ولكن ايء الثاين 
وهكذا نرى شهادة الليتورجية القبطية، حيث الرب، .... جيمع كل ما حدث للرب 

  : الثاين، فتقول كنيستناءواي الالهوت والناسوت، امليالد، والصليب، القيامة،
، "وحنن أيضاً اجللوس يف الظلمة زماناً، أنعم علينا بنور قيامته ِمن ِقبل جتسده الطاهر"  

  .فالقيامة والتجسد معاً، ألنَّ املسيح رب واحد، وخمُلِّص واحد، له إرادةٌ واحدةٌ
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  :وجيب أنْ نالحظ قوة تعبري القُداس الغريغوري  
  "ِمن ِقبل جتسدك غري املُدرك، أعددت لنا خبزاً مسائياًالذي "

فهل اإلفخارستيا، أو اجلسد احمليي يوهب لنا بالتجسد فقط؟ بكل يقٍني ال،   
  :ولكنه ال ميكن أنْ يعطى بدون التجسد، ولذلك تقول نفس الصالة

هذا . مزجت لنا كأساً ِمن كرمٍة حقيقيٍة، هي جنبك اإلهلي غري الدنس"
لذي ِمن بعد أنْ أسلمت الروح، فاض لنا ِمنه دم وماء، هذان الصائران ا

  "طُهراً لكل العامل
 ألنَّ - ويف مجال تسليم اآلباء -وهكذا تظهر قوة احلياة يف إرادة الرب   

الكأس الذي منزج فيه اخلمر باملاء، إمنا هو ذات الكأس يف العلية، وذات الكأس على 
  .اجللجثة عند جنبه اإلهلي

وهكذا حتفظ لنا الليتورجية اُألرثوذكسية، التعليم الرسويل املُقدس مؤكدة لنا   
تأمل العبارات . أننا نأخذ ميالد الرب ومعموديته وموته وقيامته وصعوده يف الليتورجية

ذلك أنَّ .. السابقة جتدها هي بذاا عند القديس اثناسيوس الرسويل وغريه ِمن اآلباء 
لى املذبح هو الذي جيمع كل شئ، وهو الذي حيفظ لنا قوة ميالده ِمن اجلسد والدم ع

  :وهكذا يقول القديس اثناسيوس. البتول وموته وقيامته
) نفتدي(نساناً، ملَا كان يف وسعنا أنْ خنَلُص إلو مل يكن الرب قد صار "

 ِمن ٨٤ ص ٤٣ : ١ضد األريوسيني (" ِمن اخلطية، وأنْ نقوم ِمن بني األموات
  .)ترمجة العربيةال

فهل نسى القديس اثناسيوس أنْ يتكلم عن الصليب والقيامة؟ اجلواب هو   
بكل تأكيد ال، ولكن هذا هو أُسلوب الشرق وتعليم اُألرثوذكسية الذي ال حيصر 

  .اخلالص يف حدٍث معٍني، كما فعل الغرب يف عصر اإلصالح الربوتستانيت
  :األردنح يف وعندما يقول اثناسيوس عن معمودية املسي  

  .)٤٨- ٤٧املرجع السابق فقرة ("  فيهاعتمدناأننا كنا حنن الذين "
فهل هذا يلغي املعمودية، أم يكشف عن إنَّ أساسها يف الرب نفسه؟ وإذا قال   

القُداس إنَّ الكأس أُِخذَ ِمن جنب املسيح الذي طُِعن باحلربة على اجللجثة، فهل هذا 
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ون مل يكن موجوداً، وإنَّ الكأس أخذناه مبوت الرب يعين أن كأس العلية يف صهي
فهل . هذه هي أحلان اخلالص كما يقدمها اآلباء، وكما حفظتها القُداسات.. فقط؟ 

  . املشققة؟اآلبارنترك ينابيع احلياة، ونسري وراء 
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  املبحث الثالث
  

  عشاء الرب
  بني فكر حركة اإلصالح

  والالهوت الشرقي اُألرثوذكسي
  

  :حدعشاٌء وا
ولو كان هذا . لدينا عشاٌء رباينٌ واحد ووحيد، وهو عشاء علِّية صهيون  

أما التعليم الرسويل الثابت، .  رمزاًإفخارستيةالعشاء رمزاً ليوم الصلبوت لصارت كل 
فهو أنَّ اإلفخارستيا هي املسيح، وذلك حسب صوت اآلباء، وشهادة القُداسات كما 

  :ملقدسةيصلنا ِمن خالل صلواتنا ا
  ".محل اهللا..... هوذا كائن معنا اليوم على هذه املائدة،"
  ".الكائن يف حضنه األبوي كل حني"

 فهو يف حضن اآلب عند جتسده وموته وقيامته، كان والزال يف حضن اآلب   
وهو يف العلِّية عندما سلَّم لنا جسده ودمه، كان وال يزال يف حضن اآلب وهو معنا 

يعرف  ولذلك ال. ، ومعنا وهو يف القرب، ومعنا وهو حي قاهر للموتعلى هذه املائدة
، بل إنَّ كل عشاٍء هو عشاء الرب، وهو ذاته "العشاء األخري"تراثنا الشرقي عبارة 
وهكذا الكأس أيضاً : "وهذا هو ما تقرره الليتورجية اُألرثوذكسية. عشاء علية صهيون

وقد أوضحت لنا شهادة آباء . )س وقداس كريلسالرشومات قداس باسيليو(" ...بعد العشاء
ولكن األمر . الكنيسة اليت أوردناها سابقاً أن فصح الرب هو ذاته فصح الكنيسة

 - طبقاً هلذا التعليم - وألن اإلفخارستيا . خمتلف متاماً بالنسبة لتعليم حركة اإلصالح
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 بني الشقةَ واسعةٌإنَّ . هي جمرد رمٍز، لذلك يصفون عشاء الرب بأنه العشاء األخري
الشرق اُألرثوذكسي والغرب الربوتستانيت، وهو ما يتضح لنا من خالل تعليم قادة 
حركة اإلصالح الديين يف أُوروبا، زوينجلي، ويوحنا كالفن، ملاذا اعتربوا فصح الرب 

  :رمزاً، وملاذا سمي بالعشاء األخري؟

  :كان رمزاً ملوت الرب" العشاء األخري"
 إنَّ العشاء األخري، هو رمزZwingli ا كالفن، وِمن قبله زوينجلي  يوحناعترب  

  :ملوت الرب على الصليب يوم اجلمعة العظيمة، وذلك لألسباب التالية
 إنَّ موت املسيح يوم اجلمعة، هو قلب اخلالص، ألنَّ التربير مت مبوت :أوالً  
  .املسيح

  .رضى العدل اإلهلي عندما مات الرب، دفع الثمن على الصليب، وأ:ثانياً  
 حصل اخلطاة على التربير مبوت املسيح، وأصبح العشاء الرباين هو :ثالثاً  

نِهض قلب وفكر املؤِمن، ألنَّ ما حدث يف العلية هو رمزويقول .. ذكرى عقلية ت
  يوحنا كالفن
وهذا هو معىن هذا املثال، كما أنَّ اخلبز . اخلبز يعطي رمزاً جلسد املسيح"

" هكذا أيضاً جسد املسيح.. ينمي، وحيفظ حياتنا اجلسدية يغذِّي، و
)Institutes of the Christian Religion لد الثاين١٧ فصل - ٤ كتاب -  ا : 

  .)م١٩٨١ طبعة ٥٥٨ص 
ويعرف كل الذين درسوا تاريخ حركة اإلصالح، احلوار الساخن الذي دار   
 عندما دخل لوثر ومعه Marburgرج  وزوينجلي يف قاعة جامعة ماربوLutherبني لوثر 

". هذا هو جسدي "Hoc est Corpus meumقطعةً ِمن القماش كتب عليها باللغة الالتينية 
،وهو "est" "يكون"م، وحاول زوينجلي أنْ حيصره يف فعل ١٥٢٩فلقد دار احلوار عام 

ضع فعل غري مذكور يف اللغات السامية، ألنَّ اآلرامية والعربانية مثل العربية ال ت
بعض اإلكلريوس األقباط  مثلما فعل -وحاول زوينجلي .. يف كلمات الرب " يكون"

 أنْ يأخذ بقواعد اإلعراب والنحو، وينقل معىن فعل - وواحد منهم من أكرب قادتنا
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هذا " ويصبح شرح زوينجلي هو Significant" يعِلن"، أو "يرمز"إىل " est" "يكون"
، ويعتمد زوينجلي على عبارات الكتاب املقدس "حيدث ويعِلن ما سوف ،اخلبز يرمز

أو قول . ، إالَّ أنَّ املسيح مل يتحول إىل كرمة عنب"أنا هو الكرمة"اليت يقول فيها الرب 
   .)١(، ومل يكن املسيح قد حتول إىل حجٍر "والصخرة كانت املسيح"الرسول بولس 

 فاخلالص كله قد إنَّ منطق الهوت حركة اإلصالح األورويب سهل وواضح،  
حتفالٌ امت يوم اجلمعة بصلب املسيح، وما حيدث بعد ذلك، إنْ هو إالَّ رمز وذكرى و

  .مبا حدث
وهو ما ميثل قلب الهوت وفكر حركة .. فإذا حتول العشاء الرباين إىل رمٍز   

عنه بكمال اخلالص الذي مت يوم اجلمعة، اليوم الذي ذُِبح فيه  اإلصالح، وهو ما يعبر
 باالستسالمالرب على الصليب بواسطة الرومان واليهود، ذلك الذبح الذي مت 

والقبول، وهو ما خيتلف عن ذبح علِّية صهيون، الذي مت بالعطاء احلُر واحملبة احلُرة 
واهلبة اليت ال دخل للظروف فيها، فإن حجة القرن السادس عشر بأنْ الرب كان جيلس 

أنْ يعطي جسده ودمه هلم، وهو جالس معهم، تكون مع التالميذ، ولذلك يتعذر عليه 
  .متفقةً مع هذا التعليم،وهو ما يرفضه الشرق متاماً

  ملاذا يرفض الشرق التعليم برمزية اإلفخارستيا؟
 الكلمة، وألنَّ الالهوت حبسب االبن ألنَّ العطاء هو بقوة وإرادة أُقنوم :أوالً  

رسائل القديس كريلس (" قبل التحديدبال كمية وبال حجم، وال ي: "القديس كريلس
. )م١٩٨٨ عام ٢٣،٢٤صـ ١٧اإلسكندري إىل نسطور، مركز دراسات اآلباء، القاهرة، رسالة 
وعطاٌء مت باإلرادة، ال ِعربة .. فهو معنا قبل جتسده، وبعد صعوده، هو يف كل مكان 

مىت ( يف القلب فإذا كان الرب قد قال إنَّ نظرة الشهوة هي زىنً.. فيه للمادة واحلجم 
شتهى أنْ يأكل اإنه : وكان قد قال أيضاً.  يعين أنَّ العربة باإلرادة والنية؟  مما)٢٨ : ٥

القلب واإلرادة هي القوة " نية"، وإذا كانت )١٥ : ٢٢لوقا (الفصح مع تالميذه؟ 

                                                           
) ١( Timothy George: Theology of the Reformers, 1989, p 150-151 
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الفاعلة، فكيف يكون الوجود اإلنساين، أي وجود املسيح باجلسد يف وسط التالميذ 
يف احلقيقة إنَّ هذه . ل عائقاً؟ هل عدم املوت هو ما منع تقدمي الدم واجلسد؟يشكِّ

 إنَّ الدم هو اعتربالنتيجة تنبين على خطأ فكر العصر الوسيط وعصر اإلصالح الذي 
 حسب -ياة، والقَول بغري ذلك يعين موت، ويستدعي املوت، مع إنَّ الدم هو هبة ح

ومل يعِط الرب جسده ودمه ..  إنَّ املوت جناسةٌ ودم وجسد امليت جناسة -التوراة 
  .والذبح مت باإلرادة أوالً.. بل الدم هو هبة حياة، هو حياةٌ تقدم بالذبح .. كنجاسٍة 
سده ودمه إنه ال صعوبة على اإلطالق خبصوص كيفية تقدمي الرب جل: ثانياً  

 الكلمة هي اليت تنقل حياته االبنبعد صعوده إىل السماء، فاإلرادة اإلهلية وقوة حياة 
والصعود إىل السماء ال حيجب أو . إىل قرابني الكنيسة، وجتعل اخلبز جسداً واخلمر دماً

 ينبوع مينع احلياة اإلهلية عن أنْ تقدم هبة اجلسد والدم، ألنَّ احلياة اإلهلية متدفقةٌ ِمن
  . اليت توهب لنا بالروح القدساحملبة األزلية، وألنَّ اجلسد والدم حيمالن لنا هذه احلياة

فهو هنا بشكل خاص، .. وهكذا جيب أنْ نفهم معىن األكل والشرب : ثالثاً  
روحي ل اإلفخارستيا إىل رمٍز، بل جيعل احلقيقة .طعامواألكل مبعناه الروحي ال حيو 

 رأينا إنَّ األكل شركةٌ، وإنَّ الشركة وليمةٌ، والوليمة دعوة، والدعوة أكثر وضوحاً إذا
 الكامل، ولذلك يقول الرب عن اإلفخارستيا االحتادهي إعالن حمبة، واحملبة ال تقبل إالَّ 

، وعن هذا يقول القديس "من يأكل جسدي، ويشرب دمي، يكون يفَّ وأنا أكون فيه"
  : وسرية التناول، أي األكلكريلس اإلسكندري مؤكداً روحانية

 اهللا الوحيد حسب اجلسد، أي موت يسوع ابنوإذ نكرز مبوت "
املسيح، ونعترف بقيامته ِمن بني األموات وصعوده إىل السموات، فإننا 

 الربكات السريةنقدم الذبيحة غري الدموية يف الكنائس، وهكذا نتقبل 
الكرمي للمسيح ونتقدس، ونصري مشتركني يف اجلسد املقدس، والدم 

وحنن ال نفعل هذا كأُناٍس يتناولون جسداً عادياً، حاشا، . خملصنا مجيعاً
 اتصلوال هو جسد رجٍل متقَدٍس، فهذا غري حقيقي، فهو ليس إنسانٌ 

بل هو اجلسد الذايت ) .. رأي نسطور( مت حسب الكرامة باحتادبالكلمة 
ر واحداً مع جسده الذايت، للكلمة نفسه املُعطي احلياة احلقة، ألنه صا
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  .)٢٩- ٢٨املرجع السابق ص (" ولذلك أعلن أنَّ جسده معطي احلياة
وهكذا إذ صار الرب واحداً مع جسده، وقدم بإرادته اجلسد والدم للتالميذ   

 يف اإلسكندريوأعطاهم شركةً يف حياته بشركة اجلسد والدم، يقول القديس كريلس 
  :احلرم الثاين عشر ضد نسطور

"ِلب باجلسد، وذاق املوت من ال يعترف أنَّ كلمة اهللا تأمل باجلسد، وص
باجلسد وصار باكورةً أي البكر ِمن األموات، حيث أنه احلياة، ومعطي 

  .)٣٩املرجع السابق ص (" احلياة كإلٍه، فليكن حمروماً
 مل  الرب وجتسدهءجميوهكذا شرح اآلباء مجيعاً اية الرموز واإلشارات ألنَّ   

 . وهبة اجلسد والدم يف علِّية صهيون مل تكُّن رمزاً، بل حقيقةً.يكن رمزاً، بل حقيقةً
ألنَّ ربنا يسوع املسيح هو حياة ونور العامل .. والقيامة والصعود مل يكونا رمزاً، بل حقيقةً 
وإذا جاز لنا أنْ نقول إنَّ املسيح كرمةٌ، .. الذي ال توجد فيه ظالل ورموز باملرة 

ستعارةٌ، وليست رمزاً، والصخرةُ كنايةً، وليست رمزاً، ألنَّ احلقيقةَ اصخرةٌ، فإن الكرمةَ و
- واحد هي أعظم ِمن الكرمة- أي وحدة جسد الرب، أي املسيح والكنيسة، جسد  .

  .وقوة وثبات الرب أعظم ِمن كل الصخور واجلبال
  : أنْ تثور األسئلة اآلتيةوإذا سلمنا جدالً برمزية سر اإلفخارستيا، كان طبيعياً  
 كيف يرمز اخلبز واخلمر إىل موت الرب على الصليب؟ ما هي عالقة :أوالً  

  اخلبز واخلمر باملسامري واملوت؟
 كيف يرمز اخلبز واخلمر إىل القيامة، ألننا ال نأخذ موت الرب فقط، بل :ثانياً  

  لرب؟كيف يرمز اخلبز واخلمر إىل قيامة ا.. قيامته ِمن األموات 
 كيف يرمز املسيح إىل املسيح؟ وكيف يصبح املسيح رمزاً للمسيح، أي :ثالثاً  

  كيف يصبح جسده ودمه يف العلية، رمزاً جلسده ودمه على الصليب؟
 إذا رمز العشاء الرباين ملوت الرب يوم اجلمعة، فما هو رمز القيامة، وما :رابعاً  

 املعمودية يف األردن، مث على اخلبز هو رمز حلول الروح القدس على الرب نفسه يف
  واخلمر يف القداسات؟
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  ما هي داللة طقس مخيس العهد؟

  : ما حيذف ِمن صلوات- ١
 عبارات ِمن قانون -صالة الصلح : حيرص طقس مخيس العهد على حذف  
وهذا يؤكد لنا أنَّ جذر اخلالص قد .  والترحيم- امع - القبلة الرسولية -اإلميان 

علية، وأنَّ إعالن السر هو يف يوم اجلمعة والسبت واألحد، ولكن ما سلِّم غُرس يف ال
ففي العلِّية سلَّم الرب جسده ودمه األقدسني . هو سر اإلفخارستيا نفسه، وليس الرمز

للتالميذ، وهذا التسليم هو جوهر القُداس نفسه، ومل يتم هذا التسليم إالَّ يوم اخلميس، 
لصلح، والعبارات اخلاصة مبوت الرب من قانون اإلميان؛ ألننا ولذلك تحذف صالة ا

بذلك نعترف بكمال اخلالص الذي أسسه الرب يف العلية، وننتظر إعالنه العلين يوم 
  .وحىت طقس يوم السبت الكبري يؤكد نفس احلقيقة. معة والسبت واألحداجل
   :)١( شهادة القديس يوحنا ذهيب الفم - ٢

ا ذاته قبل أنْ يتقدم إىل جسد ودم املسيح، لكي وليفحص كل واحٍد ِمن"
ولكن هو .  الذي يناول اخلبز والدمال يكون له دينونة، ألنه ليس إنسانٌ

هذا الذي له . املسيح الذي صِلب عنا، وهو القائم على هذه املائدة بسٍر
وكما أنَّ الكلمة اليت نطق ا ". هذا هو جسدي: "القوة والنعمة يقول

 األرض هي دائمةٌ يف واملئواكثروا وامنوا ااحدةً منذ البدء قائالً مرةً و
كل حني، تفعل يف طبيعتنا زيادة النسل، كذلك الكلمة اليت قاهلا املسيح 
على تلك املائدة، باقيةٌ يف الكنائس إىل هذا اليوم، وإىل جميئه مكملةً كل 

  "عمل الذبيحة
  :ويقول طرح باكر اخلميس الكبري  

. فرحوا وللوا، ألنَّ الكلمة اإلله صار لكم فصحاًا أيها اُألمم تعالوا"
. الفصح األول الذي باخلروف خلَّص الشعب ِمن عبودية فرعون

                                                           
  . باكر يوم اخلميس الكبري ِمن البصخة املقدسة- عظة القديس يوحنا ذهيب الفم ) ١(
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  ". اهللا الذي خلَّص العامل ِمن الفسادابنوالفصح اجلديد هو 
  :ويكرر طرح الساعة احلادية عشر ِمن يوم اخلميس  

وضع العايل الذي هو علِّيه صهيون،  الرب يسوع املُخلِّص يف املاتكأ"
واتكأ معه تالميذه، وكانوا يأكلون الفصح اجلديد الذي هو جسده هو 

أخذ خملصنا .. بذاته الذي أعطاه هلم بأمر سري، والدم الكرمي احلقيقي 
  ..".خبزاً وباركه

  : شهادة الليتورجية القبطية- ٣
 القداس اإلهلي يوم اجلمعة وتؤكد الكنيسة القبطية هذا املعىن عندما ال يقام  

الكبرية، إذ يؤكد الطقس إنَّ كمال إعالن السر للعامل هو بالقيامة، لكن الذي سلِّم 
. للتالميذ هو جسد ودم ربنا يسوع املسيح ذاته حسب شهادة كتب الكنيسة الطقسية

وحيرص قداس القديس باسيليوس على هذه احلقيقة مؤكداً يف صالة اخلضوع بعد 
  : الروح القدسءاستدعا

  ".آمنا بقيامته وكمل السر. عترفنا بآالمه املُخلِّصة، بشرنا مبوتها"
وكمال السر ال يعين أنَّ السر ناقص، وإمنا يعين إنَّ ما أُعطي يوم اخلميس هو   

ذات العطاء يف يوم اجلمعة والسبت واألحد، وإمنا الذي كمل هو اإلعالن عن السر، 
غري، ولذلك بعد أنْ يذكر الكاهن كلمات الرب يف العلية، أي ألنَّ السر واحد ال يت

ليلة اخلميس، يوم عشاء الرب وقبل موته، يؤكد يف كل الصلوات اليت تعرفها 
  :القُداسات اُألرثوذكسية

ففيما حنن أيضاً نصنع ذكرى آالمه املقدسة، وقيامته ِمن األموات، "
آلب، وظهوره الثاين وصعوده إىل السموات، وجلوسه عن ميينك أيها ا

نقرب لك قرابينك ِمن الذي : اآليت ِمن السموات املخوف اململوء جمداً
حسب ( على كل حاٍل )أي ذات القربان الذي قُدم يوم اخلميس(لك 

ن أجل كل وِم، )طقس وأسباب إقامة القُداس، مثل قداس سبت الفرح
وهذا . )دهورعلى مدى ال( ويف كل حاٍل ) الكنسياالحتياجحسب (حاٍل 

  هو املعىن ذاته الذي يقوله الرب نفسه 
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ألنَّ كل مرٍة تأكلون ِمن هذا اخلبز، وتشربون ِمن هذه الكأس، "
  ".أجئتبشرون مبويت، وتعترفون بقياميت، وتذكرونين إىل أنْ 

  : شهادة القديس كريلس األورشليمي- ٤
  :يقول القديس كريلس يف شرحه لإلميان للموعوظني  

 الرسول املُبارك، ألنْ يعطي لكم اليقني الكامل اخلاص يكفي تعليم"
.. وكما قال بولس يف الليلة اليت أُسِلم فيها، أخذ خبزاً . باألسرار اإلهلية

  ".، فمن الذي يتجاسر ويشك"هذا هو جسدي"وإذ قال السيد مؤكداً 
  :ويكمل القديس كريلس كالمه مؤكداً  

، فمن يتجاسر "هذا هو دمي "وإذا كان هو نفسه الشاهد الذي يقول"
بكل يقني نتناول جسد ودم .. ويشك، ويقول إنَّ هذا ليس دمه 

املسيح، ألنه يف عالمٍة سرائرية، أي اخلبز، يعطي جسده، ويف عالمٍة 
 راجع الترمجة - العظة الرابعة على األسرار (" سرائرية، أي اخلمر، يعطي دمه

  .)١٨٢-١٨١ ص ،كنيسة اجلامعة الكاثوليكية واشنطناإلجنليزية احلديثة سلسلة آباء ال
  :وبعد ذلك يقول القديس كريلس  

ال تظن أنَّ اخلبز هو خبز عادي، أو أن اخلمر هو مخر عادي، بل مها "
ومع أنَّ احلواس تقول لنا عكس . حسب إعالن الرب، جسد ودم الرب
  .)١٩٣ املرجع السابق ص(" ذلك، إالَّ أنَّ اإلميان هو الذي يفهم

  ال نأخذ الرمز، بل احلياة
ال يرمز العشاء الرباين ألحداث يوم اجلمعة، وبالتايل ال يرمز للموت، وال   

يرمز العشاء إىل القيامة، ألنَّ الصلب والقيامة متَّا بعد يوم اخلميس، ولكن العشاء هو 
  .هبة احملبة، وهبة حياة املسيح نفسه الذي ال ينقسم إىل أحداٍث متباعدة

إذا جاز حسب فكر يوحنا كالفن، أنْ نعترب أنَّ اخلبز هو قوت وطعام، و  
 واجهنا سؤال ) كله١٧ فصل ٤مرجع سابق الكتاب (واخلمر هو ما يسند قلب اإلنسان 

 قيامة أي القيامة، إىلفماذا عن القيامة؟ كيف يرمز اخلبز واخلمر … عقيدي خطري 
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رثوذكسية أنْ تقول يف كل قداساا املسيح؟ وكيف جتاسرت كل الكنائس الشرقية اُأل
 الروح القدس، إالَّ لكي تؤكد وحدة استدعاء قبل )مبوتك يارب نبشر، وبقيامتك املقدسة(

العطاء يف علية صهيون، وعلى الصليب، وبالقيامة، وحبلول الروح القدس؟ ألن الذي 
  .جيمع كل هذا يف كيانه اإلهلي هو أُقنوم الكلمة املتجسد

فصح احلقيقي قد مت يوم اجلمعة العظيمة، فكيف جتاسر مار افرام وإذا كان ال  
 أنَّ الذبح حدث اعتبارالسرياين وذهيب الفم وغريغوريوس النيصي والقُداسات على 

 السماء، كيف إىلوماذا بعد قيامة الرب وصعوده … بالنية وباإلرادة وباحملبة احلرة؟ 
 ونقدم الذبيحة غري الدموية طاملا أنَّ يعطي الرب جسده لنا؟ وكيف نقيم القُداس،

الفصح هو يوم اجلمعة فقط؟ وملاذا يصبح يوم األحد هو أهم أيام األسبوع، أي يوم 
  قيامة الرب؟

  الصفات الليتورجية لذبيحة اإلفخارستيا
وملاذا تصر القُداسات، واآلباء مجيعاً، ال سيما آباء القرنني الثالث والرابع على   

  :بنا يسوع املسيح يف اإلفخارستيا على أنهاوصف ذبيحة ر
  . غري دموية-جـ.     روحانية-ب.     عقلية أو ناطقة-أ

  : عقلية، أو ناطقة:أوالً  
، ألا ذبيحة اللوغوس الكلمة الناطق العاقل، وحسب "عقليةٌ، أو ناطقةٌ"  

الكلمة صلوات قداس مارمرقس ألبينا القديس كريلس الكبري خلق اهللا اآلب حبكمته 
  : احلقيقي ربنا يسوع املسيحاالبن

ومع الروح ) االبن(معه ) اآلب(هذا الذي ِمن ِقبِله نشكر، ونقرب لك "
القدس الثالوث القدوس املساوي غري املفترق، هذه الذبيحة الناطقة، 

  "وهذه اخلدمة غري الدموية
  : روحانية:ثانياً  
ة القديس يوحنا ذهيب الفم هي الوصف الذي نراه يف صال" روحانية"إنَّ كلمة   

  :يف القُداسات القبطية
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  "، وغري جسمية)عقليةٌ(أما اخلروف فروحي، وأما السكني فنطقيةٌ "
 : ٤يوحنا ( ألن احلمل هو روحاين، أي إهلي ألن اهللا روح "النطق" والسكني   

  . أي ذبيحة إهلية)٢٤
  : غري دموية:ثالثاً  
والشائع عندنا أنَّ . ج إىل بعض اإليضاح، وهذه الصفة حتتا"غري دموية"  

هذا . اخلدمة غري الدموية ليست مثل خدمة الدم واللحم، أي ذبائح العهد القدمي
صحيح وحق، ولكنه جانب واحد ِمن احلقيقة ال جيب أنْ يغطي احلقيقة كلها، 

بالدرجة يعين " غري دموية"واجلانب اآلخر الذي جيب أنْ نراه بكل وضوٍح هو أنَّ تعبري 
األوىل سفك دم ربنا بقوة اإلرادة، وسلطان أُلوهيته الذي جيعل هذا السفك عمالً إهلياً 
ال يقع حتت حصر األيام والساعات، وحيث أنَّ جذوره يف األزلية نفسها، فإنَّ إعالنه 
. يف الزمان احلاضر جيعله فوق إدراك احلس اجلسداين، والفهم املُقيد ألبعاد الزمان

يضاً كتب آباء القرون األول والثاين والثالث والرابع، ويف مقدمة هؤالء، ولذلك أ
القديس أغناطيوس األنطاكي إنَّ دم ربنا يسوع املسيح وكأسه هو احملبة والبذل، فهو 

 أزلياً، والذي ظهر يف علِّية صهيون، وعلى االبنالعنصر اإلهلي الكامل يف أُقنوم 
هلي، ولعل عبارة القديس يوحنا ذهيب الفم تكفي، فهو يقول اجللجثة، ويف كل قُداٍس إ
  :واالستهتارحمذراً الشعب ِمن التهاون 

تقَدم ِمن الكأس، وتناول كما لو كنت تشرب ِمن جنب الرب اجلريح "
  .)شرح إجنيل مىت املرجع السابق(" على اجللجثة

نا الفعل وعندما يضع الكأس عند جنب الرب على اجللجثة، فهو يؤكِّد ه  
الواحد، والتقدمي الواحد، والذبح الواحد األزيل الذي يتم يف الزمان يف يوم اخلميس؛ 

ويف القُداس؛ ألنه . ويف يوم اجلمعة؛ ألنه اإلعالن العام لكل البشرية. ألنه باإلرادة
وتتناغم صلواتنا القبطية مع هذه احلقيقة مؤكِّدةً لنا يف صالة .  عطاٌء خاص للمؤمنني

  :قسمة القُداس الغريغوري
. أيها الكلمة غري املُتجسد....مبارك أنت أيها املسيح إهلنا ضابط الكل"

الذي ِمن ِقبِل جتسدك غري املُدرك، أعددت لنا خبزاً مسائياً، جسدك 
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مزجت لنا كأساً ِمن كرمٍة حقيقيٍة، اليت هي ... املُقدس، هذا السري
هذا الذي ِمن بعد أنْ أسلَمت الروح، فاض ....جنبك اإلهلي غري الدنس

  ".لنا منه دم وماء، هذان الصائران طُهراً لكل العامل
وكل . وهكذا، فبتجسد الرب، أعد الرب اخلبز السمائي، ومبوته أعد الكأس  

هذا هو اإلعالن يف الزمان عن تدبري اهللا األزيل الذي يفوق كل أبعاد الزمان املاضي 
ما اهللا فهو خالق الزمان أملستقبل، ألن اإلنسان خاضع للزمان كمخلوٍق، واحلاضر وا

  .)٤ : ٤غالطية (حيركه حسب إرادته 
وروحانية الذبيحة تعين أنَّ مصدر اإلفخارستيا ليس هو التاريخ، وال ترتيب   

أحداث التاريخ، وال الطقس نفسه، وإمنا املسيح رب اد الذي هو خالق كل الدهور 
وهذا هو . احلياة لكل كائٍن، وخالق األحداث، وحمرك التاريخ حنو غايتهوواهب 

، ألن الروح هو جمال عمل الروح القدس، وهو "روحانية" كلمة استعمالاملقصود ِمن 
وهكذا ِمن . )٢٤ : ٤يوحنا (اال الذي يكونه ويعمل فيه الروح، أي اهللا نفسه 

 االبن، وِمن األزلية نفسها، وبواسطة جتسد الروح، ِمن الالهوت، وِمن عمل اهللا
  .وصلبه وموته وقيامته، تصل إلينا هبة اجلسد والدم، أي اجلسد احمليي والدم الكرمي

  ملاذا يتمسك الالهوت الربوتستانيت بالرمز؟
إنَّ الشائع عند كل قادة احلركة الربوتستانتية، إنَّ دم ربنا يسوع املسيح هو   

ِفعهؤالء القادة أنَّ اعترب لآلب، أي مثن خطايانا، ولذلك السبب وحده الثمن الذي د 
  .العشاء الرباين رمز ملا حدث على الصليب، أي ملا حدث بعد يوم اخلميس

وألن الثمن دِفع على الصليب يوم اجلمعة، فإنه يتعذر على أي بروتستانيت أنْ   
وهذا هو . وع املسيح، بل هو رمز فقطيقول إنَّ الدم يف الكأس على املذبح هو دم ربنا يس

الدم مثن، وبالتايل ال جيوز أنْ . منطق حركة اإلصالح، فالدم ال يعطى للمؤمنني، بل لآلب
إنَّ الكنيسة شرقاً وغرباً مل تعرف هذا الرأي إالَّ يف القرن السادس . يعطى يف كأس الشكر

ند تارخيي، وإمنا هو مثرة احلضارة وهو رأي بال س. عشر، وهو عصر اإلصالح الربوتستانيت
أما التسليم الرسويل الذي . اُألوربية والفكر السياسي والقانوين الذي ال يقبل جمانية العطية
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هذا هو . أُودع يف القداسات ويف صلوات الكنيسة الشرقية اُألرثوذكسية، فهو غري ذلك
وع يف اإلفخارستيا؟ ألنه ملاذا نأخذ دم ربنا يس. ، وجسده احلقيقيدم املسيح احلقيقي

  :االثننيقُدم لنا، ولذلك تقول ثيؤطوكية 
  فرحوا وللوا يا جنس البشرا"

  ألنه هكذا أحب اهللا العامل
   احلبيب عن املؤمننيابنهحىت بذل 

  لكي حييوا به
  ألنه غُِلب ِمن حتننه

  وأرسل لنا ذراعه العالية
  "أشرق جسدياً ِمن العذراء حىت خلَّصنا

 الوحيد ابنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل )١٦ : ٣( يذكر إجنيل يوحنا ومل  
بل حسب تراثنا . لكي يدفع مثن خطايا البشرية حسب فكر وتعليم حركة اإلصالح

 لكي حنيا به، وهو ما نأخذه يف اإلفخارستيا ابنهالشرقي اُألرثوذكسي، فقد بذل اآلب 
قول الصالة املعروفة يف قُداس الروم حسب شهادة القديس يوحنا ذهيب الفم، إذ ت

  :اُألرثوذكس
 الوحيد، لكي ال يهلك ابنك، وبذلت )عاملك(ألنك أحببت خليقتك "

  "كل من يؤمن به، بل ينال احلياة األبدية
ويقول أيضاً معلِّمنا القديس كريلس الكبري يف شرح إجنيل يوحنا اإلصحاح   
  :الثالث

 بِذلَ عن حياة العامل،كان يؤكد أنه إنَّ حديث الرب مع نيقودميوس، "
 الوحيد ابنهوإنه جيب على اهلراطقة أنْ يتعجبوا ِمن حمبة اآلب، ألنه بذل 

  "لنا
  :وعظمة احملبة اإلهلية يشرحها القديس كريلس الكبري، فيقول  

 ابنه ِمن ذات جوهر اآلب، ولذلك مل يبذل اآلب خملوقاً، بل االبنإنَّ "
  .)١٧٤ الترمجة اإلجنليزية ص -ألول الد ا(" الوحيد
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إنَّ وحدة جوهر الثالوث هي دعامة اُألرثوذكسية، وهي ال تسمح ُألقنوٍم بأن   
  .يقدم مثناً ُألقنوٍم آخر، ألن الثالوث الواحد ميلك كل اخلليقة

  هل ميكن مصاحلة اُألرثوذكسية مع الربوتستانتية؟
 والعاملية يبدو على سطح قليميةاإليف عصر احلوار املسكوين، وجمالس الكنائس   

نعم يف حدود قبول اآلخر كمسيحي، لكن .. البيانات واملنشورات إنَّ املُصاحلةَ ممكنةٌ 
ليس من أجل التنازل عن املُمارسة اليت تعود إىل العصر الرسويل قبل ميالد حركة 

لوات اإلصالح، واليت تتمثل يف القُداسات اليت سلِّمت يف كتابات اآلباء، وص
  .وقداسات الكنائس اُألرثوذكسية قاطبةً

  :اختيارينإننا أمام أحد   
 إما أنْ يكون العشاء الرباين رمزاً، وبذلك جيب أنْ نفهم موت الرب :أوالً  

بطريقٍة أُخرى غري تلك اليت شرحها اآلباء، فتصبح القداسات بال قيمة وال فائدة غري 
كي نعود إىل الوراء إىل حدٍث تارخيٍي مت ما نسمعه من صلوات وكلمة اهللا وأحلان ل

  .وانتهى، ال منلك إالَّ أنْ نتذكره عقلياً من خالل الكلمات
هذا .  إما أنْ يكون العشاء الرباين حقيقةً، وعشاًء حراً باإلرادة والنية:ثانياً  

يعين أنْ نفهم موت الرب حسب التسليم الرسويل واآلبائي؛ ألننا ال نعود إىل الوراء، 
إىل التاريخ، بل نعود بالروح القدس إىل رأس الكنيسة ومصدر حياا وكياا الرب 

عند ذلك تعلن الكلمة يف القراءات والصلوات واألحلان ما هو كائن . يسوع املسيح
. وحادث، وتشرح العالقة الكيانية بني الرأس الرب يسوع املسيح واألعضاء الكنيسة

ح حياتنا بقوة ونعمة الروح القدس وشركة حقيقية وتصبح الذكرى هنا عودة إىل املسي
  .يف العشاء السري

 األول يفتح باب نظريات عقلية كثرية جِمعت يف كتب تاريخ واالختيار  
، واالبن عن موت املسيح، وحتصر الفداء يف عالقة اآلب History of Doctrinesالعقيدة 

 ِمن كلمة اهللا والرموز، والعشاء  فقط بالذكرى العقلية اليت تستمداإلنسانويكتفي 
  .الرباين هو أحد هذه الرموز
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 الثاين جيعل ضرورة نوال حياة املسيح نفسها، والشركة يف موته واالختيار  
 به سرياً أو سرائرياً هو مسألةُ حياٍة أو موٍت؛ ألن العقلَ ال ينال ما واالحتادوقيامته 

وحسب الرأي األول أو . ادة يف العطاءيفكِّر فيه ما مل يكن لدى اهللا الرغبة واإلر
.  دمه لآلب، وبالتايل فهو ال يظهر إالَّ رمزاً يف الكأساالبن األول، دفع االختيار

 دمه املُقدس لكي حنيا به، ولكي نناله يف السر االبن الثاين أعطانا االختياروحسب 
  .املُقدس

  شهادة القديس يوحنا ذهيب الفم عن دم املسيح

  :م هبةُ حياٍةالد  
واآلن، الذي يهب احلياة لآلخرين مبوته، هل سيبقى هو نفسه حتت "

 األبد؟ وإذا كان الذين يؤمنون باملسيح املصلوب ال إىلسلطان املوت 
وحقاً إنَّ الذي . يهلكون، فإنه ِمن املستحيل على من صِلب أنْ يهلك
الذي يقدم احلياة . حرر اآلخرين ِمن اهلالك هو قادر على أنْ يظل حراً

لقد أعلن إنَّ . لآلخرين هو قادر على أنْ يفعل أكثر ِمن ذلك لذاته
 - الصليب هو مصدر احلياة، وهي حقيقةٌ ال يقبلها املنطق بسهولة، ألنه 

ولكن عندما يتخطَّى اإلميان .  يسخر الوثنيون ِمن الصليب-حىت اآلن 
 على إجنيل ٢٧عظة (".الصليبضعف املنطق، يصبح قادراً على أنْ يقبل 

 واشنطن جملد -  اجلامعة الكاثوليكية - احلديثة اإلجنليزية الترمجة ١٦- ١٢ : ٣يوحنا 
  .)٢٥٦ الد األول ص ١٩٥٧ طبعة - آباء الكنيسة - ٣٣

  :ويقول ذهيب الفم بعد ذلك  
  .)٢٦٥املرجع السابق ص (" لقد أعطى حياته لنا، وسفك دمه الثمني ألجلنا"

قول ذهيب الفم أيضاً يف نفس العظات على إجنيل يوحنا عن دم ربنا كما ي  
  :يسوع املسيح

أحياناً يثق اآلباء يف آخرين لكي يقدموا هلم الطعام، ولكن املسيح فعل "
أنا أُغذِّي الذي يلَّ جبسدي، أنا أُعطي نفسي : أكثر ِمن ذلك، ألنه يقول
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وأنا أحفظ لكم لكم، ألين أشتهي أنْ يكون للكل ميالٍد ملوكٍي، 
مواعيداً أعظم يف املستقبل، ألن الذي يعطي ذاته لكم هنا يف هذه احلياة، 

أريد أنْ أكون أخاً لكم . سوف يعطي أكثر، ويفعل أكثر يف احلياة اآلتية
ألنين ألجلكم قد أخذت جسداً ودماً، ولكنين أُعطي لكم ذات اجلسد 

). رابطة اللحم والدم(وذات الدم الذي صار يل به معكم صلة القرابة 
هذا الدم جيعل ختم امللك املسيح يلمع فينا، وخيلق مجاالً ال يوصف، وال 

 يفسد، ألنه ينعش ويغذِّي النفس بال اإلنسانيةجيعل مجال النفس 
  ).٤٦٩املرجع السابق ص " (انقطاع

  :ةًهذا ما يفعله دم ربنا يسوع املسيح فينا، إذ يقول ذهيب الفم بعد ذلك مباشر
إنَّ الدم الذي يتكون يف أجسادنا بواسطة الطعام، مير بعدة مراحل قبل "

أما هذا الدم، فهو ليس كذلك، ألنه ينعش . أنْ يصبح مصدر غذاٍء
النفس على الفور، ويغرس قوةً يف النفس، وعندما نتناول هذا الدم 

ه ، يطرد هذا الدم الشياطني، وجيعلهم بعيدين عنا، بل إنباستحقاق
هذا الدم الذي سِفك بوفرٍة غسل العامل . يحِضر املالئكة ورب املالئكة

وحقاً نطق بولس حقائق كثرية عن هذا الدم يف . كله، وجعله طاهراً
هذا الدم هو خالص نفوسنا، ألن ). ٩عب ص (الرسالة إىل العربانيني 

ن ، وجتعل الذه)بناٍر(النفس به تتطهر، وتصبح مجيلةً، بل تشتعلُ 
أسطع ِمن نور النار، وجيعل النفس تشِرق بلمعاٍن يفوق ملعان ) اإلدراك(

املرجع السابق (" هذا الدم قد سِفك لكي يفتح الطريق إىل السماء. الذهب
  .)٤٧٠- ٤٦٩ص 

 االستعدادوقارن بني اجلمال والقوة والنعمة يف هذا التعليم، وبني التعليم عن   
عر، وما إليها ِمن أُموٍر ساذجٍة ال تعطي للحياة ، وقص الشاألسناناجلسداين، وغسل 

 االستعدادصحيح أنَّ . الداخلية أية مقومات، وال جتعل النعمة اإلهلية تشِرق يف داخلنا
 الداخلي؟ أليس هو نقاء وطهارة االستعداداجلسدي، جيعل اجلسد نظيفاً، لكن ماذا عن 

  !لنوم على وسادة طهارة اجلسد اخلاوية؟ بااالكتفاءالقلب بنعمة الروح القدس، أم هو 
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  : على الرسالة األوىل إىل كورنثوس يقول ذهيب الفم٢٤ويف العظة   
، فماذا احترامأقول لكم اآلن إذا كان رداء أي إنساٍن منا نلمسه بكل "

نقول عن جسد اهللا الكائن فوق الكل الذي بال عيب، الطاهر واملُتحد 
لذي به حنيا، والذي حطم أبواب اجلحيم، وفتح بالطبيعة اإلهلية، اجلسد ا

أرجوكم أنْ . كيف نتناوله بدون هيبٍة. لنا مقادس السماء ِمن فوق
تتقدموا بكل احتراٍس، بل بكل تقوى وخوف ونقاء نقترب منه، وعندما 

بسب هذا اجلسد، مل أعد تراباً ورماداً، : ترى اجلسد أمامك، قل لنفسك
، بسبب هذا اجلسد أجد الرجاء يف السماء، هذا ومل أعد سجيناً، بل حراً

اجلسد الذي سمر باملسامري، وجِلد، كان أقوى ِمن املوت، وعجز املوت 
 ِلبالشمس، احتجبتعن أنْ يسود عليه، ألن هذا اجلسد عندما ص 

وأخفت أشعتها، وانشق حجاب اهليكل يف حلظٍة، وتفتت الصخور، 
جلسد الذي ختضب بالدم ِمن طعنة هذا ا. وارتعدت األرض وتزلزلت

احلربة، نبع منه ينابيع اخلالص، ينبوع الدم، وينبوع املاء ِمن أجل العامل 
ويف مناسبٍة أُخرى جاءت املرأة نازفة الدم، ومل تلمس اجلسد، بل . كله

سأل البحر ا. طرف، أو هدب ثوب الرب الذي كان يلبسه، وشفيت
سأل الشيطان ار على املياه، بل الذي محله على ظهر أمواجه عندما سا

نفسه ماذا حدث لقوتك املدمرة، كيف صرت أسرياً؟ وكيف، ومن 
جسد : الذي أسرك يف الصراع؟ وسوف جييب الشيطان إجابةً واحدةً

سأل املوت، ماذا حدث ابل . يسوع الذي مات على الصليب
 إىل انتصاركلشوكتك؟ ومن الذي نزع هذه الشوكة؟ من غلبك وحول 

هزميٍة، بل قطعك إرباً؟ لقد صرت أيها املوت هزءاً، وضحكاً لألطفال 
والبنات، ألن هؤالء مل يعد يف قلوم خوف أو رعب منك، وأجاب 

ولكن عندما صِلب الرب، وقام )....اجلسد(املوت بكلمِة واحدة 
املوتى، ودك الصليب سجن اجلحيم، وحطم أبوابه النحاس، وقام املوتى، 

ار هذا اجلسد هو الذي يعطى لنا لكي منسك به يف أيدينا ونأكله، هو ص
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- ١٤٢ من جمموعة آباء ما بعد نيقية ص ١٢راجع الد (" مصدر حرارة احملبة
١٤٣(.  

  ما بني مخيس العهد، ومجعة الصلبوت
 كان الرب قد قدم جسده ودمه للتالميذ يف علِّية صهيون، فما هي العالقة إذا  
  مي احلُر، ومبحبٍة حرةٌ، وبني ما حدث على الصليب؟بني التقد
وما حدث يف الزمان .  سابقةً على كل أبعاد الزماناالبن كانت إرادة :أوالً  

كانت جذوره يف إرادة الثالوث يعلنها كل أُقنوٍم حسب مناسبة اإلعالن األزيل، 
 واحدة، والكاهن ولذلك فالتقدمي واحد، ألن اإلرادة واحدة، والنية واحدة، والتقدمة

ومع أنَّ أحداث الزمان متتابعة وخمتلفة، إالَّ أنَّ الشخص واحد، ألن يسوع . واحد
ولذلك ِمن اخلطأ أنْ نظن أنَّ الرب قدم ذاته . املسيح هو هو أمساً واليوم وإىل األبد

مرتني، أو ثالث، أو غريه، بل تقدمةً واحدةً تفوق كل أحداث الزمان، ألن املُقدم، 
وهذا هو .  اهللا خالق الزمان كلهابنوالتقدمة مها واحد، ومها شخص وأُقنوم الكلمة 

العنصر األبدي أو اخلط األبدي الذي نراه يف كل صلواتنا اُألرثوذكسية، مؤكِّدةً لنا 
أننا أمام ويف حضرة اإلله املساوي واجلليس على عرش الالهوت مع اآلب والروح 

  .القدس
 الزمان، وجاء يوم اجلمعة بعد يوم اخلميس، وجاء بعد ذلك  وإذا تتابع:ثانياً  

يوم األحد، أي يوم القيامة، فإننا ال نستطيع أنْ نتصور ربنا يسوع املسيح يف يوم 
إنَّ هذا جيعل املسيح . اخلميس، بصورٍة ختتلف عن صورته يوم اجلمعة، وعن يوم األحد

ي جاء لكي يغير أحداث الزمان، خاضعاً ألحداث الزمان، تغيره هو، بينما هو الذ
  .وجيدد األيام؛ ألنه خالق كل األشياء

  :أما تعاقُب األحداث، فنراه حسب التسليم الرسويل هكذا  
  . تقدمةٌ حرةٌ يف علِّية صهيون، ومبحبٍة حرٍة يف يوم اخلميس-١  
 إعالنٌ عن هذه احلرية يف مواجهة العداوة والبغضة، وقبول املوت لكي -٢  

وهكذا يأخذ الرب معه، وهو ذاته تقدمة احملبة واحلرية لكي يواجه القسوة . باد املوتي
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وكما غير فصح إسرائيل القدمي، هكذا غير املوت نفسه، وحوله إىل عطية . والعنف
حقاً لقد نسخ الرب الفصح اليهودي باإلفخارستيا يوم اخلميس، ونسخ . حياٍة بالقيامة

وم اجلمعة، وأبطل عز املوت، وذبح ذلك الذي كان يذبح موت آدم بالصليب ي
إذ يقول يف " ذَبح املوت"وقد أخذنا عن القديس كريلس اإلسكندري تعبري . كثريين

  تفسري إجنيل يوحنا
 By the death of his own flesh He slew ومبوت جسده، ذبح املوت"

death"   
  ).٢٢ : ٢٠جنيل يوحنا  شرح إ٦٧٥ ص ٢راجع الترمجة اإلجنليزية جملد (

وهنا تظهر العالقة الوثيقة بني العلِّية واجللجثة، فعطاء احملبة جلماعة التالميذ هو   
وعطاء احملبة على الصليب هو عطاٌء . عطاُء تأسيس السر للفئة املُختارة وشهود احملبة

ي مشكلة علين لكل اخلليقة يشرح وحيمل عطاء العلِّية إىل قلب مشكلة كل الناس، وه
ولعل مكونات الليتورجية هي اليت تشرح هذا بشكل مباشر، حني يسبق . املوت

 جميء الرب - السقوط - والتسبيح خبلق العامل االعترافالكالم عن اإلفخارستيا، 
 االعتراف موته وقيامته، مث يبدأ الكاهن يف اإلعالن عن عشاء الرب بعد -وجتسده 

 جيمع كل هذه معاً، ألنه الرب نفسه الذي وِلد، مبوت الرب وقيامته؛ ألن العشاء
وهكذا يؤسس الرب يف كل مرحلٍة ِمن مراحل . ومات، وقام، وقدم جسده ودمه

حياته عطيةً، وهبةً معينةً، هبةٌ حرةٌ يوم اخلميس، وهبةٌ حرةٌ يوم اجلمعة، هبةٌ لفئٍة 
  .الذي ال ينقسمخمُتارٍة، وهبةٌ للجنس البشري، ويبقى هو الواهب الواحد 

  اخلالصة
لقد قدمنا تراثنا اُألرثوذكسي الذي يتحدى يف وضوٍح ظاهٍر التعليم الغري   

لو أن . اُألرثوذكسي الذي يريد أن يرتع صفة الشرعية الرسولية عن القداسات
اإلفخارستيا هي رمز، لَوجب أنْ نبطل كل ما جاء يف قداساتنا، وأنْ ال نستعد بالصالة 

ولكن مبا أننا نسعى إىل الشركة يف اجلسد والدم، فإننا ندرك أنَّ السر مت . تناولوالصوم لل
. كامالً حسب حرية اهللا وحمبته يف يوم اخلميس، مث أُعِلن كامالً وعلناً يوم اجلمعة
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واملوضوع الرئيسي واألهم، هو كيف نتحدث عن اخلالص بأُرثوذكسيٍة حتفظ لنا شخص 
م إىل ناسوت والهوت، موت وقيامة، بل حسب كلمات املسيح الواحد الذي ال ينقس

الذي يف حضن اآلب، ومعنا، وبه " نؤمن برب واحد يسوع املسيح: "التقوى اُألرثوذكسية
  .وفيه ننال قوة الصليب احمليي، وجمد القيامة عندما نتحد به يف السر ايد
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  )١(املراجع
  

  املراجع العربية: أوالً
  . الكتاب املقدس-
  .م١٩٩٣ الطبعة األوىل – الترمجة العربية اجلديدة – الكتاب املقدس -
 نـشرها   – بدير سانت كـاترين      ١٥١ املخطوطة العربية رقم     – الكتاب املقدس    -

Harvey STAAL 1985.   
 ترمجـة عـن     –ائر األربع    البش - اجلزء األول    – العهد اجلديد    – الكتاب املقدس    -

 ديـسمرب   –القبطية بإشراف املرحوم األستاذ حبيب جرجس مدير الكلية اإلكلرييكية          
  .م١٩٣٥

 – مجع وترتيب القمص عبد املسيح املـسعودي الرباموسـي           – اخلوالجي املقدس    -
  ).براموس( دير السيدة العذراء – ٢٠٠٢ الطبعة الثانية –م ١٩٠٢الطبعة األوىل 

  .ية السنوية املقدسة األبصلمود-
  . كتاب السبع صلوات الليلية والنهارية– األجبية -
  .م١٩٥٥ طبعة – اإلفخولوجيون الكبري -
  . املرحوم أقالديوس لبيب– قاموس اللغة القبطية -
 إدمون  – األربعة أحرف الناقصة يف قاموس أقالديوس لبيب         – قاموس اللغة القبطية     -

  .م١٩٩٧ –هنري عبد امللك 
وليم سليمان قالدة الطبعـة     .  إعداد وتعليق وتقدمي د    – تعاليم الرسل    –سقولية   الد -

  .م١٩٧٩األوىل 
  . ترمجة القمص مرقس داوود– للقديس أثناسيوس الرسويل – جتسد الكلمة -

                                                           
  .هذا خبالف العديد من املراجع العربية واألجنبية اليت أشري إليها يف مكاا يف منت هذه الدراسة) 1(
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  . ترمجة القمص مرقس داوود– للقديس أثناسيوس الرسويل – الرسالة ضد الوثنيني -
 –جوزيف موريس فلتس    .  ترمجة د  -س الرسويل    للقديس أثناسيو  – جتسد الكلمة    -

  .م٢٠٠٢ –املركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية بالقاهرة 
 – للقديس أثناسيوس الرسويل     - الرسائل عن الروح القدس إىل األسقف سرابيون         -

  .م١٩٩٤ مايو –مركز دراسات اآلباء 
  . عدة طبعات– للقديس أثناسيوس الرسويل – حياة أنطونيوس -
  .م١٩٧٩ مايو – دير القديس أنبا مقار –رسائل القديس أنطونيوس  -
 تعريب األب   – سلسلة أقدم النصوص املسيحية      – العظات   – كريلس األورشليمي    -

  .م١٩٨٢ الكسليك – رابطة معاهد الالهوت يف الشرق األوسط –جورج نصور 
جرجس  كنيسة مار    – ترمجة القمص تادرس يعقوب ملطي       – كريلس األورشليمي    -

  .م١٩٧٠ – اإلسكندرية –باسبورتنج 
 سلسلة  –مرقس الناسك   /  إيفاجريوس البنطي  – فصول يف الصالة واحلياة الروحية       -

  .م١٩٩٠لبنان /  منشورات النور – ٥آباء الكنيسة رقم 
 تعريب األب أدريـانوس     – مائة مقالة يف اإلميان األرثوذكسي       – يوحنا الدمشقي    -

  .م١٩٧٣ –البولسية  منشورات املكتبة –شكور 
 مـايو   – مركز دراسـات اآلبـاء       – الوجود شركة    – األسقف يوحنا زيزيوالس     -

  .م١٩٨٩
) بيطار( تعريب األرمشندريت توما     – من أجل حياة العامل      – األب ألكسندر مشيمان     -
  .م١٩٩٤ لبنان – منشورات النور –
وطقوس الكنيسة   معاين رشم الصليب يف احلياة الروحية        –جورج حبيب بباوي    .  د -

  .م١٩٨٤ –القبطية األرثوذكسية 
 – املعمودية يف الكنيسة الواحدة اجلامعـة الرسـولية          –جورج حبيب بباوي    .  د -

  .م١٩٨١الكتاب األول 
 الطبعـة األوىل    – املدخل إىل الالهوت األرثوذكـسي       –جورج حبيب بباوي    .  د -

  .م١٩٨٢
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  .م١٩٩٧ ابريل – خرافة  الصلب والصليب، حقيقة أم–جورج حبيب بباوي .  د-
 مركز دراسات اآلبـاء     – النعمة عند القديس أثناسيوس      –وهيب قزمان بولس    .  د -

  .م١٩٩٤ / ١٩٩٣ –بالقاهرة 
 – مخسة كتـب     – جمموعة تأمالت يف أسبوع اآلالم       – قداسة البابا شنودة الثالث      -

  .م١٩٩٤الطبعة التاسعة مارس 
  . عدة طبعات– املفهوم األرثوذكسي  اخلالص يف– قداسة البابا شنودة الثالث -
  . عدة طبعات- ملاذا نرفض املطهر؟ – قداسة البابا شنودة الثالث -
 عقيدة الكفـارة والفـداء      – األنبا بيشوي مطران دمياط وسكرتري امع املقدس         -

  .م٢٠٠٠ –وإعالن حمبة اهللا وعدله على الصليب 
 – العالقة بني األقانيم الثالثة      –قدس   األنبا بيشوي مطران دمياط وسكرتري امع امل       -

 أسـقفية   – ١٩٩٨ مؤمتر احلياة الكنـسية      –حماضرة مسجلة على شريطي كاسيت      
  .الشباب

 كنيـسة مـار جـرجس       – للقمص تادرس يعقوب ملطي      – تفسري سفر الالويني     -
  .م١٩٨٤ الطبعة األوىل –باسبورتنج باإلسكندرية 

 تعريب املرحوم ناشد ساويرس     –اكنتوش   تشارلز م  – مذكرات على سفر الالويني      -
  . مصر– شربا – جزيرة بدران – مكتبة اإلخوة –م ١٩٥٥ الطبعة الثالثة –
  .م١٩٧١ – دار الثقافة – علم الالهوت النظامي -
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