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 (3مايز في شرح العقيدة المسيحية )الت

 بين الشرق والغرب
قلنا يف املقاالت السابقة إن الهوت الغرب يف العصر الوسيط شرَح فداء املسيح  

متأثراً بالفكر السييياسييا ق القااوس السييااد  فقاا بأن املسيييح نفو التمل ق إقتمة العقوبة 
مطالب العدا اإلهلا  ق طبعاً إَن َتوافق العقيدة قاإلميان مو  ىقمات عل اخلطاة قأرضييييييييييييييَ 

مصييطلتات القااون اضرضييا َ لق سييوولة ققضييوقاً بقبلء البسييطاء قعامة النا   بقوا   
ِِ اخلَِْطيمِة ِإَ  اْلَعا َِ  ” 12:٥بولس يف رقمية  اَن َقاِقَد َنَةَل َا بِِإْاسيييييييييييييييَ ِمْل َأْجِة ذِلَك َكَأَّنم

يِو النييماِ   ِإْذ َأْةطيَيَأ ا َِْميوِ َقبيِياخلَْطِ  اَم اْلَمْوِت ِإَ   َِ َاا اْجتييَ ِة اْلَمْوِت  َقهكييَ   فنجييد أن “يييم
 بكل طبيعة اإلاسان )َقبِاخلَِْطيمِة اْلَمْوِت(    م اتج عنوا نةوا املوت الرققا إ ةطية آن

ل النفس موت آنم هو إافصيييييييييييييياا النفس عل ا سييييييييييييييد  قإَّنا إافصيييييييييييييياا الرقح القد  ع
( هو الاي جلب املوت علا النفس )   إبسييييييييييييييياقرق  البيلوسييييييييييييييا معل      باخلطية)

كريلس اإلسييييكندري(  ق بوراثة موت آنم تفسييييد طبيعة اسييييلء فيفعة اخلطية قهكاا مات 
يِو النماِ   ِإْذ َأْةطََأ ا َِْميِو(  ق    بولس بصيييييييييييييير  بإسيييييييييييييي   ا ميو )اْجَتاَم اْلَمْوِت ِإَ   َِ

ا”ية بسييييييبب مصيييييييبة املوت   الفسييييييان ال  أمسييييييكِ بطبيعتنا اإلاسيييييياا اِن  َقْيِْ أَاَا اإِلْاسييييييَ
! َمْل بِيْنِقِاِس ِمْل َجَسِد هَاا اْلَمْوِت؟  ( 2٤:٧رق“)الشمِقاُّ

ِمْل َأْجِة ذِلَك  ” ( هكاا12:٥آباء الكنيسييييييييييية يف الشييييييييييير   يعو  قرأقا رقمية ) 
 ِِ اَن َقاِقَد َنَةَل َا بِِإْاسيييَ َاا اْجَتاَم اْلَمْوِت ِإَ  اخلَِْطيمِة ِإَ  اْلَعا َِ  َقبِاخلَِْطيمِة اْلَمْوِت  َقهكَ َكَأَّنم

يِو النماِ   ِإْذ َأْةطََأ ا َِْميِو )فيء  أق بء  أي باملوت قليس بآنم أق يف آنم(   هنا بدابة “ َِ
ضاء كان  - تشيييييييييييييعب طربق الشييييييييييييير  قالغرب الهوتياً  فالوقيد الاي عدما الن  اليوااس

يف  -أغسيييييطينو  أبو الاهوت الغرر  فقرأ الن  )ِإْذ َأْةطََأ ا َِْميِو  -جيوة اليواااية هو 
 آنم(  ق هنا أصبح الفر  الدقيق بني الشر  قالغرب هو :
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( إما أن بكون مصيييييدر اخلطية يف اإلاسيييييان هو املوت الاي إاتقة بالتناسييييية مل طبيعة 1)
 وت الشر  قسب اله -آنم بعد السقوط 

قسييييييييب  -( قإما أن ةطية آنم اخلاصيييييييية بء ها مصييييييييدر اخلطية يف اإلاسييييييييااية ككة 2)
الهوت الغرب  آباء الشييير  قالوا بوراثة البشييير لطبيعة آنم املااتة  ق ليس قراثة اخلطية ال  
بومره  أمييييا الهوت الغرب فقيييياا العكس  أانييييا اره ةطي يييية آنم  فَيَعلوييييا ضن الفعيييية ال ِ

أسيييييسيييياً علا ذلك اد الهوت الشيييير  برك  علا التجسييييد اإلهلا كأسييييا  بالتناسيييية  ق ت
ةليقة جدبدة  يعتء العتيقة الفاسيييييييييدة املااتة إ جتدبد طب ضاء ْيتاج إ  خلاص اإلاسيييييييييان

قها ال  أسييسييوا إبل ان يف ااسييوتء بالتجسييد اإلهلا  فصييار مل ألقاب املسيييح الاهوتية 
أكيد أمهية التجسد اإلهلا يف اخلاص اد أن بوقنا ق لت“  آنم التاس”ق“ إبل اإلاسان”

وَا اْلَمسيييِ ”الرسيييوا جيعة منء أسيييا  اإلميان املسييييتا   يِح أَامِء َقْد قَِكةُّ ِرقَح اَل بَيْعََتِِف بَِيسيييِ
ِد  فَيَلْيَس ِمَل انِ  اَء يف ا َْسيييييييييييييييييَ  ى(  بينميييا رك  الهوت الغرب عل٤:1بوقنيييا  1) “ جيييَ

اسييان ضن فكر العصيير الوسيييط قالهوت قركة اإلصيياح يف الصييليب كأسييا  خلاص اإل
رح موضييييوا الفداء بَعتر أن تربر ان لناسييييان كان مل ةاا إسييييتيفاء أقكام شييييربعة  شييييَ
موسييييييييا  لالك فإن قانة قركة اإلصيييييييياح  يعاً قبدقن إسييييييييتتناء نرسييييييييوا رسييييييييال  رقمية 

ل ليء النامو  بداًل عأسيييا  أن املسييييح قد ااا عقاب املوت الاي بن  ع ىقغاطية عل
اإلاسييييان الاي أةطأ  فناا املسيييييح كإاسييييان قك  الراءة ق العفو مل انب   أَعطا لنا 
هاا التربر  هاه ها فكرة البدبة اِلمعاَقب أق البدبة اخلاصييييييييييييييا ق نْفو التمل ق تقد  
  يالَتضييية ل ب ال  اشييأت يف العصيير الوسيييط منا أن كتب أاسييل  رايس أسيياقفة كااَتبر 

لكا متسيييك  1٦  جاءت قركة اإلصيييياح يف القرن “  ملاذا جتسييييد ان”كتابء املشييييوور 
 ح كة شيييييييه  إن الهوت الغرب بن ر إ بنفس الفكر  ق جتعلء املبدأ السيييييييااد الاي بشييييييير 

تربر اإلاسييييييان أاء اتيجة ِقفح املسيييييييح للنامو  قسييييييلوا املسيييييييح البار قسييييييب النامو  
رضيييا  يب  أي أاء اتيجة إسيييتيفاء املسييييح للعدا  فوومء اض َ قْتة البار ظلماً علا الصيييل

 نة إ العو بينميييا ااقح أن    بولس يف رسييييييييييييييييالييية رقميييية قغاطيييية بواجيييء تييييار التوون ق 
( 1٤:3كو 2النامو   ق بقوا إن العود القد  الاي ميتلء موسيييا قد أِبطة يف املسييييح )
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ابة ةدمة النامو  ها املوت  ضن شيييييييربعة موسيييييييا أتِ خلك  املوت علا اخلطاة  قأن ه
َقْد َظَوَر ِبرُّ َقأَمما انَن فيَ ”قبقوا بأن الر هو مل اإلميان باملسيح بسوا ال بأعماا النامو  

 (  قأن تربر اإلاسيييييييييييييان هو علا سيييييييييييييبية النعمة قاهلبة21:3رقمية “ )اِن ِبِدقِن النماِمو ِ 
يحِ ”اجملااية  وَا اْلَمسييييييِ (  لالك جدبر 2٤:3)رق “ِمَتبَيرِّرِبَل ََممااًا بِِنْعَمِتِء بِاْلِفَداِء المِاي بَِيسييييييِ

بنا أن اتوقف لكا اسيييييييييييييييأا هة ميكل أن تكون النعمة ها عرة تطبيق الشييييييييييييييربعة ققفح 
ققيقة  بنتوا بولس إ  النامو ؟ أق إن النعمة تنشييأ بقااون أق تصييدر مل ؟كمة؟ لالك

يح  سيييالتدبري اإلهلا أن الوسييييط الوقيد ربنا بسيييوا قةم ؟ة التوراة قالنامو  قأن ان يف امل
(  قأن العود ا دبد جاء بانياة ليس كقرار 1٩:٥ كو2كان مصيييييييييييياِناً العا  لنفسييييييييييييء )

 عفو عل اخلطاة أق كمبدأ قااوسِ بطَبق قسيييييييييييب قواعد الشيييييييييييربعة قلكل باإلا ييييييييييييمام إ 
د الرب  هاا َم وا  ق أن التربر هو التغريُّ إ شيي   بسييوا املسيييح الاي هو انياة افسيي

ورَِة َعْيِنَوا  ِمْل ََمَْد ِإَ  َمَْ ”النامو  اجملد الاي ال بعرفء   كو2“ )دَ اَيتَيَغييمِر ِإَ  تِْلَك الصييييييييييييييُّ
وَهب تِ  (  لالك فإن الهوت الشيييير  بقوا بأن تربر املسيييييح لناسييييان أِعِلل كنعمةَ 3:1٨

ا َأَقبم انِ ضَامِء هَكاَ ”لناسييان بسييبب صيياح ان  فوو إعان ؟بة قليس إعان شييربعة 
ْة َتِكونِ  ِء  بيييَ ةُّ َمْل بِيْتِمِل بيييِ َك كيييِ ِء اْلَوِقييييَد  ِلَكْا اَل بَيْوليييِ َاَا ابْينيييَ ا ََ َقبم بيييَ اِة ليييَ  اْلعيييَ ِء اْنَييييَ

الصييليب قسييب النامو   ق إَّنا قسييب  ى(  ق أن الرب   ميِ عل1٦:3بو “ )اضَبَِدبمةِ 
َو قَِليًا ”النعمة )املقاا القانم(:  وَا  اَيرَ َقلِكلم المِاي ِقضييييييييييييييِ اِه ِمَكلمًا َعِل اْلَماَِاَكِة  َبسييييييييييييييِ

“ دَ ِباْلَمْجِد َقاْلَكرَاَمِة  ِمْل َأْجِة َأ َِ اْلَمْوِت  ِلَكْا َبِاقَ  بِِنْعَمِة اِن اْلَمْوَت َضْجِة ِكةِّ َقاقِ 
 ( ٩:2)عب 
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