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 (2مايز في شرح العقيدة المسيحية )الت

 وبين الشرق والغرب بين األرثوذكس؛
رق الصليب كما قال آباء الش ى، شرَح عمل املسيح عل، بداية  الالهوت املسيحي 

َأَحبَّ اهللُ  ألَنَُّه هَكَذا” حمبة اهللحبسب ما جاء يف اإلجنيل من أن الصليب هو إعالن عن 
ا ََ  يَََدَ  َحَتَّ  اْلعََََ ُه اْلَوح  َذَل ابَََََُْ ْل  َ بََََ ه ، بََََ ُن بَََ  ل  َمْن يَُْ م  َك كَََُ اُ   ُكونُ ، ل َكْي اَل يََْهلَََ  ََََ ُه اْيَي ََََ ل
 قاع  حركة اإلصَََالح يف أواوبا إى يف القرن السَََاعش عشَََر   و  (1٦:٣يوحُا )“ األَبَد يَّةُ 

 اإلهلي العدل نونية إسََََََََََََََأحداوها  قول ب ن الصََََََََََََََليب كان إلسََََََََََََََأي اءنظريات عقلية قا
اب املقدش اليت واعت يف الكأ مسََأمدميف يف كلك ن ا املصََتلحات الالهو ية املشََ َكة

إحنرافات كُيسََََََََََة العصََََََََََر  ىكلك هبدف القضََََََََََاء علبر .. إخل، و  -ك اا    -: فداء مثل
اسََََََََأيا امل هوم اخلاص عن اإلفما - صََََََََكون ال  ران -: املتهر اليت متثلت يفالوسََََََََي  و 

اإلفمااسَأيا بشَكل مُظوا و ليا ” 1٠٥٩كشَرح الكُيسَة الرومانية يف مُشَواها عام }
ج جسََدس ب سََُان امل مُيف بتريقة سََرية نرد عم املسََيح يف ال هم و  - {“يد الكهُة و ُُيضَََ
مبوجب ”ة مأمثال  يف صََََََََََََََال  الأحليل الال يُية القدُي}اخلاص عن سََََََََََََََلتان الكهُوت 

 الروحاإلبن و من ختايان بإسَََََََََََم ا ب و  أنا أحللكالسَََََََََََلتان املعتي ة من الكُيسَََََََََََة 
 {.“و حالل كل شعبك اللهم حاللُا :هي ختألف عن الصي ة األااوككسيةو  .القدش

 إسََََََأتا  قاع  حركة اإلصََََََالح“ عقيد  الك اا ”عن طريق إسََََََأحداة نظرية و  
إكا كان ” :سلتان الكهُوت يف كُيسة العصر الوسي  - صكون ال  ران -: املتهر هدم

فما لزوم  ،املتهر هو عباا  عن  ك ري للمتايا أو أن يويف اإلنسَََََََََََََََان عيونه للعدل اإلهلي
قد ر(. و ماا ن لوا“ )كل متالب العدل اإلهلي  هي عمل املسيح وحدس الذد وَفَّ الك اا  و 

مت أإكا كان الرب قد أَكمل و : ”الأسَالل بقاع  حركة اإلصَالح إىهذا اإلسَأحداة  ىأع
 ؟عوا األسراا الكُسية مثل الأُاول، فما هي فائد  و اخلالص يف الصليب يوم ا معة
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ذ املذهب التو سََََأاا ةاية حامة لأعليم الهوت العصََََر الوسََََي بذلك وَ و    ،ضَََََ
الصَََليب هلل  ىب ن املسَََيح عفذ خن ختايانا عل نظرية الهو ية قانونية ىكلك بالأ كيد علو 

وضَََََا  ، و كلك ب ن حتمَّل العقاب عختية اإلنسَََََان ىل ضَََََبه عللعدله و ا ب  رضَََََية  له و 
دل موت املسََََََََََََََيح الُيا  أو الب” . و هكذا ظهرت الُظرية الالهو يةكبديل عن اخلتا أو 

 “.العقا 

لذد بدأ ب كر  أن اهلل عفذ ال رامة اسَََََََأمر هذا اإلسَََََََأحداة الالهو  الُظرد او  
سََََََان إال أن ي من مبا اإلن ىبالأاة ليا عل، و ، أد أن العمل يبدأ باهلل ويُأهي باهللاهلل إى

 إى ىذد أعالو  عُد التو سََأانت“ الأتير باإلُيان” . و هكذا نشََ حدة علي الصََليب
ااسأيا بشكل خاص اإلفمو  - سراا. فاألإقأال  األسراا الكُسية من جذواها يف  عليمهم

 .الصليب ىيف مبا فعله املسيح علذَّك ر امل مُ ُ  فق عالمات هي اموز و  -

اإلطالق م اهيم العصََََر الوسََََي  اخلاصََََة  ىأما الالهوت الشََََرقي فال يَعرف عل 
، و إمنََا إنسََََََََََََََمََامََا  ظََاهرا  بيف معََاا هََذس الكلمََات ؛ ك ََاا  ..(هبََذس الكلمََات ) فََديََة

 لك  (يةالليأواج. لذلك    ذكر الصََََََََََََلوات األااوككسََََََََََََية )نيها يف الكأاب املقدشمعاو 
مرآ  ع لم  هي الليأواجيَََة . فمن املعروف أناملعَََاا اليت إسََََََََََََََأحَََداأهَََا  لَََك الُظريَََات

ه شََرح العقيد  الذد ال أسََاش له يف الليأواجية ال أسََاش لو  . فالأعليمهوت يف الشََرقالال
. كر خاصفألن اإلُيان الذد ال يُعتَّ عُه يف صال  إمنا هو إُيان عقلي و  .يف األااوككسية

الرغم من إضََََََََافة صََََََََال  قسََََََََمة كااوليكية يف اخلوالجي املقدش املتبو  مبعرفة  ىهذا عل
م. و هي ليسََََََََََََََََت موجوع  بََاخلوالجي املقََدش اَةَقق بيََد 1٩٧٠مكأبََة اةبََة بعََد عََام 

علي ن قة القمص  من بعدسم. و 1٩٠2عأه األوة يف طب القمص عبد املسََََََيح املسََََََعوعد
 م. الصاعا  من عير التاموش.2٠٠2ال حيت طبعأه الثانية عتاهلل أاسانيوش اةرقي و 

 ، جند أن صََََال  القداش األااوككسََََي  وضََََح أن الصََََليب جاءكمثال ملا سََََبقو  
:  َعَبد  للموتكانت مسَََأ  إحياء اخلليقة واعَّ اييا  هلا بعد أنكلك بأمديد و بعمل إجيا  و 

د بالظهوا اةي الذد إلبُك الوحي هدمأه العا  حبسََََََََََََََد إبليا الذد عخل إى املوتو ”
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جند أن إعالن العهد ا ديد هو مصَََدا هذا ال هم و “. خملصَََُا يسَََو  املسَََيحإهلُا و ابُا و 
للَّْحم  َوالدَّم  اْشأَََرَن يف  ا فَإ ْك َقْد َ َشاَاَن اأَلْواَلعُ ”: األااوككسي لعمل املسيح علي الصليب

ا َكذل َك ف يه َما، ل َكيْ  ْلتَاُن الْ  يُب يَد ب اْلَمْوت   ُهَو أَْيضَََََََََََ  ، َأْد إ بْل يَا،َكاَن الَّذ د َلُه سَََََََََََُ  َمْوت 
َك الَََّذ ينَ  1٥ ا   مْ    َخْوفََ ا م َن اْلَمْوت    َويَُْعأ َق أُولئََ  لَّ َحيَََ ا كََُ يعََ   َِ انُوا  َت اْلُعبُ  كَََ  “وع يَََّة .حتَََْ
 .(14:2عتانييف )

فإن نظرية  ،مما سَََبق أن املسَََيح مات علي الصَََليب لكي يبيد املوت ىفبيُما نر  
 ىالك اا  حسَََََََب إخو ُا التو سَََََََأانت  قول ب ن اإلبن قدَّم ن سَََََََه فدية ل ب أو أاضََََََََ 

الالهوت ن . إعن اإلنسان ىجعلأه يرضهدَّأت غضبه و  متالب العدل و قدَّم ل ب فدية  
 - ملأمسَََدإقُوم اإلبن ا -اليت قام هبا املسَََيح “ الك اا ”و“ ال دية”األااوككسَََي يَ هم 

ألنه ُُيَّول املسيح  ،أنه خن يدفعه اإلبن ل ب كعمل سليب يعلو فوقه صالح اهلل ىليا عل
ر من ثهو م هوم سََََََاع يف ال كر ال ر  التو سََََََأانيت أكو  -خن  املأمسََََََد إى من اإلقُوم
ليسَََََت خُا  و  قو  املسَََََيح اليت حترا اإلنسَََََانلكن يَ هم ال دية أةا عمل و و  -الكااوليكي 

. فاهلل يك ر عن ل  راناأةا  َعبري عن الأتهري و “ لك اا ا”أيضَا َ ي هم . و أو َعيُا  يَُرَّع يُدَفذ
من داء و ن يد األعأد خيلصََََََََه م ،هو أيضََََََََا  ي أديه. و . أد ي  ر و يسََََََََ  اخلتاياشََََََََعبه

 .السقوط يف وهد  اهلالن

صليب موت الرب علي ال. و اود ل ب و ليا خُا  يُدفذ ل بفاملسيح أقُوم مس 
َدم املوت و أزال العََداو  الََذد يَ ََدد، يََ ََُك، خُيل ص “ ال ََاعد”. هََذا هو املسََََََََََََََيح هَََ

إن “ ديةال ”. أو قل املسََََََََََََََيح (11:٧٧مزموا “ )قو ك فَكَكت بذااعك شََََََََََََََعبك”
إقأُاء  رير حتالصََََََََليب يف عأق و  ىو لكن ليا مب هوم الثمن بل مب هوم عمله عل ،شََََََََئت

دمي   للعلم فإن العهد الق. و يف معُاس الشَََََََََََامل . كلها معاا  ََُعت  عن اخلالصاإلنسَََََََََََان
يف الكالم عن خالص وفداء اهلل بل إسََََََََََأمدم عائما  ال عل “ فدية”يسََََََََََأمدم اإلسََََََََََم 

كر . و لعل أول ما خيتر علي فاهلل ن سََََه ىعل“ فاعد”أطلق إسََََم ال اعل ، و “يَ دد”
عض الشَََرح ب خبصَََوص ال دية هو م هوم كبائح العهد القدمي. و لكن هذا يأتلب القاائ

 فيما بعد ال يأسذ له املقال ا ن.
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يا من ُمرت علي ” كمثال آخر، يصَََََََََلي األااوككا يف السَََََََََاعة السَََََََََاعسَََََََََةو  
يانا أيها مزق صَََََك ختا ،من أجل اخلتية اليت جترأ عليها أبونا آعم يف ال رعوش الصَََََليب
. من أجل هذا . أحييت امليت مبو ك )آعم(خلتية باخلشَََبة األت ق .. إهلُا و جنُا املسَََيح

 الالهوت الشََرقي مسََأَمدا  من إعالن العهد ىهُا أيضََا  نر “. ألنه قودمنمد املسََيح إهلُا 
كَّ حمََ  إ كْ و ”: ا ديد ا لََُا، َوَقْد اَ  ا الصَََََََََََََّ دق ، الَّذ د َكاَن ضََََََََََََ  َُا يف  اْلَ رَائ ض  َن الَّذ د َعَليَْ فَََعُه م 

ل يب   م ر ا إ يَّاُس ب الصََّ  أن يف هذا كله يُظه ر الالهوت الشَرقي. و (4:2كولوسَي )“اْلَوسََ   ُمسََ
 .السبح هللو  .قاعمأمهية هذا ال هم هو موضوعُا ال .( الصكليا عفذاملسيح مزق )

 .د. رءوف ادوارد


