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 تقدمي

 
هقجان الملقاز  يف ماحتفنا نيافة األنبا روفائيل سكككككككككككملقتس احاض ا قد    ا كككككككككككق   

 ح  ق  شكككك   ،شعنوان "البدلية العقاشية يف فملق القديس أثناسككككيو " 2017 ا ققسككككية القاشض   ككككق
 ُأصككككككي و  ،يف حمل فانملسككككككق ال جا  لة  ج  دخل شع   ل أن ولدا  ث  من خالل م  سككككككق الفدا  فيها 
ق فيها أن ذكو  .ن: تعويض صككا   ا،ل، ومعا ة ا ا الولدانا م ككملل يدأصككبل لف، الولد

الالاوت السككملندرمج  ض شا ا ان  القئككائن اهللن اء جا  لملن يسككدد الديونئ السككائد 
  رك   ، وال مجنئااليونانيو اآلشا  ا قيك ال مج ميثله  لالاوت ال كككككككككككككققناو  ،يف الغقب الالتيين
ن الطبيعة يويف الدين وي ككككف :االثناشأثناسككككيو  القسككككو  قال  وأن القديس لى ال ككككفا ، 

 .... هللخل دفضسيُ  ا  الب قية، وأن أثناسيو  قال هللن اناك دين

اوت الال ،نياف هوأول ما يثسه ا ا الملالم او األسكككككككككككككككا  ال مج شنا    ليه   ل  
أ د مناشض السككككككككككملندرمج  ن الالاوت ال ككككككككككققن  ألنه هللذا كان الالاوت السككككككككككملندرمج او 

  لى أهناا خم لفان؟ شينهاا ، فمليف ميملن ال ايي الالاوت ال ققن

 ض شا ا ان  القئككككككككائن  االسككككككككملندرمجئ االد ا  شأن الالاوت ال ككككككككققن :ثانيا   
اوت هللذا كان الالألنه  .ويف قق هللىل الدليل، او اد اٌ  غس صكككككككككككككك يل وا ان  ال ككككككككككككككفائن

 من اآلشا  ال كككككككككققيا ا ي بل ا ان  القئكككككككككائن يف ا  أي  ن ، وأال يعقف ا ا النظق ال كككككككككققن
 كككككققن لالاوت ال زائفا  د ا  محال يف يياته ااهاما  اال فال شكككككك أن ا ا، شكككككق ه لل ال 

ىت العصككككككككككق الوسككككككككككي   واو ما يعين أن الالاوت ال ككككككككككققن كان  ليه أن ين ظق  ،شالنقص
يمل ال شكق ه لسكق الفدا ، وأن ال عليا السكائد شكققا  كان ناقصكا ، وأن الالاوت الغق  او 
من أكال ا ا النقص! وا ا كله حمل نظق  ألن ا ا االاهام ال يطال فق  اآلشا ، وهللمنا 

 ككككككككقا  الدين وال تعبسات مثلهللىل  اللي ورجية أيئككككككككا   ألنه هللذا اف قدت الصككككككككلوات اللي ورجية
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 ة ال عليا فإن ص ا ان  القئائن،ا س  دمة يف شقح فقدات ا وان  وال عويض ... هللخل
ا سككككي ن كله تصككككبل  لى ا،ك، واو أمق يف غاية اميطور  ال ميملن أن ياره  سككككن النية 

فعلى نياف ه مقاجعة موقفه وهلل اد  دراسة ا و وع دراسة  ،أو نقص ا علومات، و لى ذلك
 ار  مسبقة.جمقد  دون أفمل

حنن نسكككككككككك غقب ا ا اتصككككككككككقار  لى تعليا ال يسكككككككككك ند  لى ال سككككككككككليا ويف احلقيقة 
 .القسو ، وهللمنا او ن ا  شيئة الثقافة اتقطا ية يف العصق الوسي  األور 

 "اشيةالبدلية العق"الملالم حمل نظق تارخييا   ألن مصككككككطلل  ومن نا ية أخقى، ا ا
لدى  وا يملن معقوفا  ، "اميطية األصكككككلية"مثله مثل مصكككككطلل او مصكككككطلل غق  أسكككككاسكككككا  

الم  لى الملالقديس أثناسككككككككككككيو ، أو لدى اآلشا  ال ككككككككككككققيا  لى اتيال ، وشال ا  فإن 
القديس أثناسككككككككككيو  او جمقد اد ا  ال يسككككككككككنده ال ال اري  وال ال سككككككككككليا   ند  قاشيةشدلية 

ا ال يعقفه ممن قبيل د  الملالم ا ا  صكككبليو وال الوثائق، القسكككو  لالاوت اتسكككملندرية، 
سككككق  فملقه أن يُ  يف شعض المللاات يسككككال لطقف   ا   ليه حقد أن اناك ت ككككاهأثناسككككيو  

ثناسكككيو  أصكككال ، يعقفه أيملن  ق  لى شكككقح أثناسكككيو  ل دشس اميال ، في  يل ما اا سكككب  
سكككبقة  ىت م يف الوقت ال مج ت طل  فيه دراسكككة  سكككد المللاة  قيد ال ان من أية أفملار

ن أثناسكككككيو   ض أ الن يجة اليت وصكككككل هللليها نيافة األنبا روفائيل فا  قد خطأ  هللىل  ال نصكككككل
شا النظقي ا وأنه صكككككاه الالاوت الغق   لى الالاوت ال كككككققن يف الوقت ال مج ا يملن 

 ققون.شعد  فيه ال ق  أيام أثناسيو  يعقف ما ن أ يف الغقب شعده 

ثنككاسككككككككككككككيو  قككد ذكق كلاككة "الككدين"، وهللن كككان المل ككاب نككه وهللن كككان القككديس أأو  
ننا اشككككككككُمينا شثان، فإن ا ا ال يسككككككككال شالقول شأنه ميملن مصككككككككاحلة هللا قد  قد تمللا  ن 
 ،وهللال كان ذلك تلفيٌق من ال لفيق حقد اسككككككككككككك  دام ذات المللاات، ال كككككككككككككق   لى الغقب

غاية اميطور   يف واو أمقٌ  وتقدمي منوذ  من اميفة يف تناول األمور ال تعقفه رصكككككككككككانة العلا،
 .أيئا  
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دون أن نق ا  ليه ما او شقمج   واألمق لدينا أن ندع أثناسيو  و ده ي مللا 
 منه وال يعقفه.

 الحقائق اإليمانية التي ال خالف عليها:

انكككاك من احلقكككائق اتميكككانيكككة اليت ال خالف  ليهكككا، مكككا محملا وجهكككة النظق هللىل  
احلقائق، يسكككك وج  مقاجعة ما يقال يف ا ا اميصككككو . ا و ككككوع، أي  أن القجوع   ه 
 من ا ه احلقائق نمل فن أقيق ا:

-شل  ،لواي ه  ندما  سكككدأُ وا يفقد  ،االشن له احد من ذات جواق اآلب :أوالا 
 ،ئ9: 2يقبل الملل أن "فيه محل كل مل  الالاوت جسكككككككديا " اكولوسكككككككن  -لاشدون جد

 :كلاككات اتليككل  اكك ا النص عككادليشككل  ،يسككككككككككككككوعلوايككة القب أُ واو أ ظا مككا يُقككال  ن 
 لواية االشن المللاة.أُ ألهنا تؤكد مل    ئ14: 1"المللاة صار جسدا " ايو نا 

يككل يو نككا لهللواو مككا تؤكككده اف  ككا يككة  ،مض اآلب االشن لككه احككد او خككالقٌ  ثااانياااا:
 ،يهفاتنسككككككان والملون وكل ما  قواتصكككككك ا ات األوىل من كولوسككككككن والعاانيا. او خال

 ا ال مج "ا :ويف صككككككككلوات القداسككككككككات األرثوذكسككككككككية ،واو ما نعمف شه يف قانون اتميان
يت ال فإذا اك فينا شاحلقيقة األوىل والثانية ال ،االقدا  الباسككككككككككككككيلنئ شه ..." ملل  ال خلقت  

 :أصبل من الئقورمج مقاجعة ما نقول  ن ال جسد والصل   ل  و اااخالف وال جد

  م لآلبقد  لآلب ال ميملن أن يملون مثنا  يُ  ن او مسكككككككككاوم  هللن  :المراجعة األولى
قامة وجمد  لى ك السائد شأن اميطية كانت ا  دا ٌ  االد ا  س   اال  دا  ا وج ه ء، ألن

 .هوليس  كككد اآلب و د ، كككد اآلب واالشن والقوح القد  هٌ موج   ا  دا ٌ  وا، اء ... اخل
لعصكككككق وغسه من قيادات ا ،رئيس أسكككككاقفة كانمشقمج أنسكككككلا ،متاما   هللدراكه يفف كككككل او ما و 

 يف او ف ككلٌ و  .يف  واره  ن العدل والقمحة اق العبد ا الوكيم وا ككضهللىل  ، هلل ككافة  الوسككي 
 .الثالوث الوا د يف تدشس اميال  لهللدراك  ا
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 ،جهل ا دافعا  ن العصكككككق الوسكككككي   ندناالوقوف أمام مسكككككئولية ال شكككككك أن و 
 ين حناول احلوار مض ال، واا حنن درسككككككككككككككنا تاري   قائد ا سككككككككككككككي يةتقض  لينا حنن ال ين 

 ،ميانأو ات  ة ال  القة  ا شال اري حتصككنوا يف مواقض العصككق الوسككي  ألسككباب شكك صككية أ
 او أش اصها.اتميان  نأواا يدافعون شملل أسالي  المل ب وا قاوغة ك

ح  لى اآلب والقو   لى االشن كاا ان ا  دا  ا  دا    ان إذا كانت اميطيةف -1
طلبون من ، وي لى اآلب فق  -اال  دا -ق تالمي  العصكككق الوسكككي  صككك  قفلااذا ي   ،القد 

ملن أن ميفه ا أسكككككككككوأ ما  ،دألن االشن  سككككككككك   :إذا كان ا واب اوف؟ االشن تقدمي الم كككككككككية
 كاا يصكككككككككككق   ين  وال من أجل دفض د   ،ألن ال جسكككككككككككد ا يملن من أجل رد كقامة اء  يُقال

واو  ،اسككككككك عالن حمبة اء للب كككككككقاو وال زال  سكككككككده، شكككككككديد، شل كان  يف انفعال   البعض
 كككض حمبة وامل ا مت و  ،شأنه "حُم  الب كككق" ،ال مج جعل صكككلواتنا تصكككف اء واالشن شال ات

 ال يف  قكة ال دشس ميال  اتنسان. ،اء يف قفص الدفاع  ن اء

يست ول ،لالشن والقوح فهن دينٌ  ،ينوهللذا كانت اميطية أو سقطة آدم ان د   -2
 ألن كل أ اال الثالوث ان  ال اء الوا د ا ثل  األقانيا.  ء اآلب و ده ا  دين

وردت فعال  يف  سككككككككككككككككككد المللاككككة للقككككديس  كلاككككةٌ   "ينالككككد  " :المراجعاااة الياااانياااة
قنص لملن و  ،ئ2: 20ا "ق  لى ا ايضأو ا س     ،  شه ا ايضين ا طال  الد  " :أثناسيو 
  ين اتنسككككككان ءن يملون او د  أميملن ال  ألن "الدين" .ميانال يبين اتالنصككككككو  وخطف 

كككل تعلو  لى  و  ،ويف  بككار  ال حت اككل ا ككدل ،ئ2: 9ورد يف االفصككككككككككككككككل كاككا ألن الككدين  
ا  ق  سكككك  ل مج كُ ألن ا  أصككككبل  ليه غقامة  كسككككق زجا  حمل  مثال ، فه شصكككك   ا  ااالت ال  ككككب  

الوث من الثصككككككككادر   وأملا   ،للاوت د  عب  شل كيان اتنسككككككككان ال مج اسكككككككك ُ  زجا  ا،ل،يملن 
فقد   ض،ا اي"وألن كلاة اء او فو   :ثناسككككككككيو أالقديس يقول اآلب و ده. من وليس 

 ،من أجل  يا  ا ايض /  ن اتنسكككككككككككككككانية فدية   أداتهكان الئقا  أن يقدم ايملله اميا  و 
وامل ا " قح: شل أكال ال ،اسيو   ند ا ه العبار ثن. وا يقف أين ا ايض  وته"موفيا  د  

 لبس  سكككككككاد أ  فإن اشن اء  دمي الف ،شاختاذه جسكككككككدا  ساثال   سكككككككد  يض الب كككككككق وشاحتاده ها
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ه وا يعد شعد الفسكككككككاد الفعلن شا وت ل ،عدم الفساااااااد بوعد القيااة اا األاوا ا ايض 
 .ئ2: 9شواسكككطة جسكككده" اسكككلطان  لى الب كككق شسكككب  المللاة ال مج جا  وسكككملن شينها 

جي  أن نسكككككأل أثناسكككككيو  نفسكككككه: ماذا يقصكككككد شمللاة  ،تملون كل األمور وا ككككك ة نولمل
 دين؟

يج  ف ،ن  دث  ن م ككككككور  اء الصككككككاحلة حنونا"يا ا يؤكد أثناسككككككيو  أنه  -1
شدون  ن   شكككككككككككككك  ديد ،  ىت ال يبدو كأننا تقكنا أمج    لينا أن ن ككككككككككككككقح ا عل الوا د شطق   

 م مثال   ن ملك  يقد   ،9يف فصككككككككككل  "الدين"ذكق   الده ول لك  ئ،3: 20تفسككككككككككس" ا
قد جا   ليها .. ألنههللأن تدخل  أو  صاشةٌ  فال جيقؤ  دو   ،وسملن فيها  ظيا دخل مدينة  

لت من  ذلك احلا كل مؤامق  العدو  كككككككد فقد شطُ  ،وسكككككككملن يف جسكككككككد ساثل ألجسكككككككادنا
سااااد وأبطل ف" ن يجة ا ه السككككملل: هللىل انا نلفت النظق ش ككككد و ئ. 4 - 3: 9االب ككككق" 

  ا وت   أشطل القب   فقد طبضوشال .ئ4: 9" االمو  الذي كان سااااااااااااائداا عليه  اا  بل
 ألنه و ض  دا  للاوت شالقيامة.  هنائن   ك ملا  

يعود أثناسككككككككككككككيو  ل ات  ؟ئ2: 9ا "ين ا ايض  وتهموفيا  د   بار : "ما معل  -2
 ممت وفا  الدين ا سكككككك  ق  لى ا ايض .. قد  فيقول: "لملن ي ا  20ا و ككككككوع يف الفصككككككل 

فأسككككككككككككككلا ايملله للاوت  ن ا ايض. أوال : لملن ياراا ومحقراا من  ،ذشي  ه  ن ا ايض
لملن يثبت أنه  :ا عصككية األوىل اوليس اميطية األصككلية  سكك  ت ويق األنبا شي ككومجئ وثانيا  

امل ا يقودنا  .ئ2: 20" اأن جسااااادا الهاع بم عدي  الفساااااادأقوى من ا وت مظهقا  
ن أن "من غس ا امل :ثناسككككيو  نفسككككهمو ككككوع ا وت. وا ه ان  بارات أهللىل  أثناسككككيو 

  ئ1: 9ميوت المللاة ألنه غس مائت ألنه او اشن اآلب غس ا ائت امسككككككككككككككاومج لآلبئ ا
 نه  ندما احتد ا ا ا سكككككد شالمللاة ال مج ىت أ   لنفسكككككه جسكككككدا  قاشال  للاوتختا" ل لك

  دم فسككككاد يبقى يفو شل  ،يصككككبل جديقا  ليس فق  أن ميوت  ن ا ايض ،او فو  ا ايض
او  احتاد األلواة شالناسككككككككككككككوتأن  ، لدوانا شال ات .ئ1: 9شسككككككككككككككب  احتاد المللاة شه" ا

ال ل لك و  .ئ1: 9لملن مينل القب  دم الفسككككككاد لنا ا حفظ الناساااااو  بال فسااااااد ال مج
غس  ئاالالاوتو ،ا،دوداالناسككككككككوتئيوجد انا جمال ل قدمي تعليا العصككككككككق الوسككككككككي   ن 
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 ان أنامة شل او نسيان حلقيقة ا ا ،م عسف ا  ليس فق  تقسياال قسيا ألن ا ا   ا،دود
 ن  ا وت شسب   ج  ،تبيد المو  تقداة حياةا قصود شاحتاد الالاوت شالناسوت او 

ال يعود ف يف جسككككككد القب د  نف  اسكككككك ُ  قد سككككككلطان ا وتألن ن يبيد  يا  الناسككككككوت نفسككككككه أ
ه او ا يملن موتالقب  موت، فإن ول لك. ئ4: 8ا للاوت سككلطان  لى أجسككاد الب ككق"

بطل  ن الب ق نامو  ا وت والفنا ، ، ولملن لملن يُ ئ3: 22أمج موتا   ن خطية ا ،نفسه
وا يمك  .ئ6: 20 – 9: 13شككككل أشككككاد ا وت ا ،ئ1: 9 ملا ا وت" ا ض  ف  ولكككك لككككك "ر  

ئ وان النعاة اليت 2: 21أشاد ا وت شنعاة القيامة" ا" فيؤكد ،ثناسككككككككككككككيو  احال لل يالأ
 .ئ2: 30ا "ا وت   أمات القب  "شل ل لك  ،ئ7: 17ا "ا سد ا ائت"أ يا ها 

إن مصطلل ف ،ول لك .ن ين صقشل م   ،ينن يدفض الد  م   ليست صور ُ الصور   ها 
ه وسككككككككككككق  حتت لواي أُ  د  ق  فك  أن االشن يو ن شمحال قدرا  من ال عسككككككككككككف  ،""البدلية العقاشية

 ض!!!صار مثنا  يُدف ،لواي هأُ  د  ق  فك   ا و  ، ملا ا وت ال مج أصدره او مض اآلب والقوح

 –البديل " :اسككك  دم المللا اقد ثناسكككيو  أن القديس كالو   :المراجعة اليالية
 ، ولملن جي  أن نئككككككككككضنا  اي   ، كككككككككك ق منهااميملن أن يُ "، لملان أمق ال عامل مض ما العقاب

 أمام أ يننا ا ال ظات اآلتية:

ا وش ،" كاككا وردت  نككد أثنككاسككككككككككككككيو ألجلنااا" أو "عناااالفق  الملبس شا " -1 
أو كلاة ا انال لملن يب    ن سككطق  ، ن يدر   سككد المللاة شأمانة " ظااقٌ لنا بديالا "

 يؤكد فملقته او: لملن كانا

 الجميع  دلملن هللذ كان "ن القب ش ل جسككككككككده  ن ا ايض هلليمل   أثناسككككككككيو  
واو  ،فمليف مات ا ايض فيه ،ئ4: 8ا "ن الب ككككككككق شككككككككقيعة ا وت بطل نه يُ إف ،ااتوا فيم

ة وال ال بادلياتعني أنام  ،"إذ ااا  الجميع فيام بككار  "هللن أو  ىت  و ككككككككككككككككا   نككا؟  شككديككلٌ 
"شاختاذه جسككككككدا  ساثال   سككككككد  يض الب كككككق  :أثناسككككككيو  نفسككككككهكاا ي ككككككقح -شل  ،عقاب

ن ا ايض  دم الفسكككككككككككككككاد شو د القيامة م وشاحتاده ها فإن اشن اء  دمي الفسكككككككككككككككاد ألبس  
واو الناسككككككوت ال مج مات ا ايض  ،شنا أو احتادٌ  فقد كان للقب و د ٌ  .ئ2: 9األموات" ا
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ألجل  "هللن كان وا د قد مات :شولس ثناسيو  شق ه شعبار  م هور  للقسولأفيه. ويؤكد 
ماتوا. واو مات ألجل ا ايض لملن ال نعيش فياا شعد ألنفسككككككككككنا شل  نا ايض فا ايض هللذ

 ئ.15-14: 5كو 2لل مج مات ألجلنا وقام" ا

ذات ا سكككد ال مج أخ ه من  ،كانت هللشاد  ا وت ت ا يف جسكككد القب نفسكككه  -2 
 ،قأمج آخقلا ا ليس جمقد اسكك ن ا  ونفن و  .واو ما يؤكده أثناسككيو  نفسككه ،القديسككة مقمي

 قيعة ل "ش شي ة جسده ال ايت ااميا  شهئ و ض هناية   :شل ا ه ان كلاات ا علا نفسه
 شاد ٌ هللفقد  دثت  ،تأنس كلاة اءو  ا فبسككككككككككككككب  . .. ا وت ال مج كان قائاا   كككككككككككككككدنا

يأخ  جسككككككككدا   "كان من الالئق أن ويقول أيئككككككككا : ئ.5: 10ا "ت قيامة احليا للاوت ومت  
 واو، ئ. ويف  بار  ال تقبل ال أويل9: 13ا "بيد ا وت فيهقاشال  للاوت  ىت ميملن أن يُ 

"او أخونا  يمل  : ،كيف صككار االشن له احد البملق  ، وتأكيداألريوسككيةه مض  اصككق شصككدد 
  ك لك ألن كل الب ككق الملوا شسككب  ود ن –ملقنا د ى ش  شسككب  م ككاهة ا سككد ول لك يُ 

د هللذ أن ا ا ا سكككد او جسككك ،فإن جسكككده كان او أول ما مت ختليصكككه وحتقيقه خمالفة آدم،
قد خلصنا  لى مثال جسده" ا د  ،المللاة نفسه. وامل ا هللذ قد صقنا م  دين جبسده

كاا -ألن ا وت   لقد مت حتقيق اتنسككككككككككككان من ا وت  وت القب .ئ61: 2األريوسككككككككككككيا 
 ول لك أُشيد ا وت فيه ايف ،سككككككككككككدشل يف ا  ،ا يملن خار  ا سككككككككككككد -ثناسككككككككككككيو أي كق 

 ئ.6: 26 سد المللاة ا سدئ شقو  ا  لص" ا

اة اء ن كلهلل" :ثناسيو أول لك السب  يمل    ،والصل  قو ، قو   يا  المللاة
ا سككككككد ا  لو  شإراد  اآلب لملن محين شدم نفسككككككه ا ا ا سككككككد ال مج  س  ب  حم  الب ككككككق ل  

لقد مت الفدا  يف حتقيق  .ئ65: 2أماته اتنسكككككان األول شسكككككب  تعديه" ا كككككد األريوسكككككيا 
 ،ا القيامةت  ليهن  شقا   ،واحليا  اليت صككككارت   ا ا سككككد ،جسككككد القب نفسككككه شواسككككطة دمه

فسكككادا   سككك  شكككهاد  القديس  ا يق  ألن جسكككده   وقبل ذلك  دم فسكككاد ناسكككوت القب
 ئ.27: 2شطق  يف يوم العنصق  اأع 
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واو موت ا ايض  ىت الكك ين ا يقثوا خطيككة آدم ارو  ،وهللذا كنككا قككد م نككا يف آدم 
شسب  سد ، أمج يف االشن ا  جأيئا  ُم نا فيه  قدف ،شسب  و د  ا نس الب قمج ئ14: 5

 ككككككككككككككقمج يف آدم يقاشلها و د  ا نس واو ما جعل و د  ا نس الب،  ينهاو د  ا ه ال
يف  ولملن ،واو اخ بار كل هللنسكككككككككككان ،"كاا يف آدم ميوت ا ايض" :الب كككككككككككقمج يف ا سكككككككككككيل

 :ئ وا قارنة ظااق 22: 15كو 1"سُي يا ا ايض" ا :و س  كلاات القسول ،ال دشس

 ا وت شإنسان -

 ئ.21: 15كو 1قيامة األموات ا شإنسان   -

 ج الئككاس ي   من أمثلةأصكك اب البدلية العقاشية  هميُقد  ما هللن  :المراجعة الرابعة
 يئا .ليس ا عاودية و داا، شل اتف ارس يا أ ،ن ع السقائق من تدشس اميال ت   ألهنا قا  

موٌت مض  تملون ا عاودية كيف  ألنه  "سككككككق ا عاودية" تُدم ق البدلية العقاشيةفال شككككككك أن 
ئ تصككككككككككق  من  14-1: 6ن كلاات ارو هلل ؟ يُعاق   شديال   القب   ن ا سككككككككككيلُ اكا سككككككككككيل هللذ  

، هللذا  ئ2: 6رو ا "يسوع ا سيل ا  اد  وتهلن ا  اد كل م  : "حت ج شقو  ،العصق القسو 
يف  غابلقد نسككككككككككككككجام وا نطق؟ ؟ أين االشديل    وت   أنا   ادُ أمليف كان األمق امل ا، ف

أا  ؟فلااذا أموت معه ،قد مات شديال   ين هللن كان ا سككككككككيلُ  !سكككككككك ونة الدفاع  ن النفس
وال جي  أن نعثق يف كلاة  ؟ئ5: 6رو  دين معه ش كككككككككككككبه موته" ا"صكككككككككككككقنا م   يقل شولس: 
شل  ،ا لجثةىل هلل وا ن ا  ،   سكككامس  لى صكككلبانصكككل  نُ  نا اا تعين أنألهن  "شكككبه موته"

وال  .ئ4: 6 روفنا معه يف ا عاودية للاوت" ا"دُ  :فنا معه يف مياه ا عاوديةلبنا ودُ صككككككككككككككُ 
امل ا نسكككككككككككلك حنن  ،قيا ا سكككككككككككيل من األموات"شل كاا أُ  ،يقف األمق  ند ا وت والدفن
 ين العقاب؟أو  ،هللذن أين البديلف ،ئ4: 6رو أيئا  يف احليا  ا ديد  جدا " ا

لع يق نسكككاننا اهللن هلليقول شعد صكككل  القب  لى ا لجثة "كيف ميملن للقسكككول أن  
ل  معه" ا ألن القديس شولس  ،شككككككككككككاذ  كلاة  ليسككككككككككككت "اعمكلاة "و  ؟ئ5: 6رو قد صككككككككككككُ

لبت": يسكككككك  دمها يف كثس من النصككككككو ،  ي  يقول . ئ20: 2اغال  "مض ا سككككككيل صككككككُ
 عل ا سككككككيل  "معهكلاة "و  .ئ20: 2اكو  "هللذا كن ا قد م ا مض ا سككككككيليقول: " وأيئككككككا  
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 .ئ21: 2اكو  "ا سيل فيملا رجا  احد" :فينا

 نشا  و اآل نالمل اب ا قد  و  ن  غقي    كيف جيوز  سكي ن أن ينطق شاسكا  
"وهللذ   :سككككككول لناالق كيف نصككككككاه ا ا مض ما يقوله و  ؟"البدلية العقاشية" :اللي ورجياصككككككلوات 

فقد جاز فينا  ؟ئ13: 2كن ا أمواتا  يف اميطايا وغلف أجسكككادكا معه أ ياكا معه" اكو 
 ا وتا لملن ي  ول اكك  ألجلنككا ا وت  ألن القب ق بكك ل  شككل  ،ليس ألنككه شككديككلٌ  ، ملا ا وت

 أشككل كاككا يمل كك   ،دفض مثنهللىل  ال ،فككدا هللىل 
ُ
كككان من ليلن: "هللها شككأنككه    ثنككاسككككككككككككككيو  ا 

 سككد ا "لكي يحيي الجساادن ي    كلاة اء جسككدا  ويسكك  دم أدا  ش ككقي ه أالئككقورمج 
 .ئ1: 45المللاة 

"  ا السكككككب  كان من الصكككككواب أن يلبس ا  لص جسكككككدا  لملن هللذا  يقول:كاا 
بديل اواو ما تق ئككككككككككككككيه فملق  ال ال يعود يبقى في المو  كمائتد ا سكككككككككككككككد شاحليا  احت

اواو  يما بعدف ويظل غير اائت   ،بل إذ  د لبس عدم المو  فإنم يقوم ثانيةا  ،العقا ئ
ي يال ي جسااااااااااااداا لك الكلمة   س  ب  لذلك ل  ..  ما ي عارض متاما  مض فملق  البديل العقا ئ

 .ئ6: 44 سد المللاة ا "المو  في الجسد ويبيدا ..

وصككار داخل نسككيج  ... س خار  ا سككديكان ا وت يف ا سككد ول" كاا يقول:
وامل ا "أشيد منه الفسكككككككاد ال مج   ،ول لك لبس ا سكككككككد احليا  كثوب ،ئ5: 44ا سكككككككد" ا
 .ئ8: 44كان فيه" ا

 ؟ا وت   كيف أشطل القب  

 – 4: 31ا "احليا صكككككككككار جسكككككككككده ايملل   او احليا  وألنه"، شاالحتاد شا سكككككككككد
مكككا الككك مج ككككان القب  :  ويف  بكككار  موج   .ئ2: 54 – 2: 47 – 1: 45 – 5: 44

 م للاوت  ن ا ايض وألجل ا هن يقد  أللاوت و  قاشلٌ  جسكككككدٌ " سكككككيصكككككنعه ه ا ا سكككككد؟:
لملن كان من ا سككككككك  يل أن يبقى ا ا ا سكككككككد مي ا  شعد أن  .الغاية أ ده ا  لص لنفسكككككككه

يا  اليت احليا  شسككككب  احلهللىل  فإنه  اد ،مائت   مات كجسككككد  هللذ ، و  ا ايملال  لل يا  ل  ع  جُ 
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 ئ.2: 30 قا  "ا سيل قد أمات ا وت" ا .ئ4: 31فيه" ا

 عال ة االبا بالبشريةفي ضوء  اعنى كلمة الديا

ثناسككككككيو  تعبس "الدين" مقتا فق  يف ك اب  سككككككد المللاة أاسكككككك  دم القديس  
اومن خالل  ئ.5: 20 – 2: 9ا ، ندرك أن  القة االشن المللاة وغسمها ا ين النصكككككككككككككك 

 شاميليقة ومسئولي ه ا ه اميليقة ان اليت حتدد ما ال مج يعنيه أثناسيو  ه ه المللاة.

ا يملن يف ال سككككليا الملنسككككن  سكككك  وثائق ال اري  أن نؤكد  لى أنه  أوالا يهانا 
و هللمحا  دفض فملق  أوجود ل ،ثناسيو أشعد ما و  –ثناسيو  أو  –ثناسيو  أامياصة  ا قبل 

 ،لآلب بااالبمساواة اإليمان هو  ،لذلكوالسبب التاريهي والالهوتي  .مثن ء اآلب
اإلنسااااااااااااان ال  وخالق   .وحكمة اآلب ،فهو اللوغوس ،اع اآلب ن االبا هو خالق  أو 

 رضاااااايةا م تيقد   ،عا الحياة اإللهية أو كغريب   ،اا اآلب ا هو أ ل  يقف أاام اآلب كم  
وجدت و  ،من  صككككق اتقطاع -كاا قلنا-لينا هللوفدت  ه ه صككككور ٌ ف .أو يدفع ثمناا لآلب

فقد  ، دم الاوت العصق الوسي  سالح  هللىل  حتولت ملنهالو  ،جا   ا يف العصق الوسي ارو 
كنيسككككة روما شأن "دفض الثان" يهدم فملق  وتعليا   16ناظق قاد  اتصككككالح يف الققن الككككككككككككككككككك 

أصكككككككب ت وسكككككككاية ا سكككككككيل رب احد ان امل ا و  ، ة القدا شل يالشكككككككن ذشي ،"ا طهق"
 السلطان الملهنويت. السملا احلاد ال مج شق  

من عد، فياا شوشاشا اتسككككككملندرية  ،سككككككقف ال عليارت أُ     ه سككككككبق   أن نأورغا 
ألن ا ا   الوسي  شدفض الثان وتق ية اآلبالعصق و  ،نسيا  ورا  تعليا  صق اتقطاعاال

ال  امة و دم  هللال أن غواية ،الملنيسككة القبطيةيف  عليا أرثوذكسككية ال ادمهللىل  سككوف ي طور
تنسككان ألن ا  أش ككض من اميطأ نفسككه ،ك شاميطأجعل ال اسكك   ،طأاميشككجا ة الماجض  ن 

 ن جهل.ال   ،مله شاميطأ  ن معقفة وهللصقارصار متس   ،ما وا يماجض  نه هللذا  قف خطأ  

ا  ،دفض "دين" اتنسكككككككككككككككانيكة ء اآلب الشنان ينكادمج شكأن م   لى أن  ثانياا ونؤككد 
قبل أن  -أثناسككككيو -فهو  ،نسككككانية شاالشنيدر  ما ذكقه أثناسككككيو  نفسككككه  ن  القة ات
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 ئ.3: 3شككككقك اتنسككككان يف قوته اأن اللوغو  اميالق كان او ال مج أيؤكد  "،الدين"ي كق 
  ي  يقول أثناسيو :

رشنا   سكككيلشمللا ه يسكككوع ا "اء صكككاه .. ول لك خلق كل األشكككيا  من العدم -
 .ئ3: 3يف قو  كلا ه" ا  طااا شقكة  أ.. خلقها  لى صورته و 

 .صار اتنسان ي بض اللوغو  مثل تبعية الظل للنور :و قفيا  

نه أملل اء المللاة يف اتنسككككان تعين وسككككُ  ،ئ2: 5فيها" ا ن  مل  سكككك  المللاة "اء  -
 ئ.2: 5 لى صور  أزلية اء ا ق  ل  خُ 

قمج شأن ا نس الب ككككككك ،داا أثناسكككككككيو  نفسكككككككهجا  سكككككككقوك آدم شملارثة  د   ثالياا: 
ن انا جا   ياع النعاة اليت وم   .ئ4: 7ا ""نُ  ت منها نعاة ساثلة صور  اء االلوغو ئ

يض ن ذا ال مج يسككك طثناسكككيو : "م  أوأصكككبل  سكككد المللاة او كاا يقول  ،داا اتنسكككانشد  
يف  ق  ل   ال ه األوىل االصور ئ هللال كلاة اء ال مج خ   هللىل ويقده ،يقد لإلنسان تلك النعاة أن

 ئ.4: 7ا "البد  كل شن  من العدم

 لى  مل كك ن تُ نمل فن شككأال و  ،ن ننقش اكك ه المللاككات  لى  جق  أجيكك   رابعاااا: 
قى ا مح ال أن ي هللذجنسكككككككنا وأشكككككككفق  لى  كككككككعفنا وتقا ف  لى فسكككككككادنا، و  ا     "ر   :ور 

: 8ا وت وقد صارت له السياد   لينا .. فقد أخ  لنفسه جسدا  ال خي لف  ن جسدنا ا
 .ئ2

ألننا ا نسككككككككككككككاض ا ا ال عليا شعد القديس أقول ننقش ا ا الملالم  لى احلجق  
مث  ،ذاشت ا،بة ات ية يف أق الاوت العصككككككككق الوسككككككككي شل  ،اثناسككككككككيو  والقديس كسلس

ليه يف هللوأشقنا  واو ما سبق ،ا ن قته  عيات ا ب قين اتليليا والملاثوليكموجة غواية م
 القديس أثناسيو  يف مواجهة الماث الديين غس األرثوذكسن".":  نا شعنواندراس
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سدا  ساثال  "اخت  ج :هللذ ي كق ،نفس األيقونة ات يةهللىل  ثناسيو أويعود القديس  
ل مه لآلب. كل ا ا فعله من أجت  ن ا ايض وقد  جسادنا .. ش ل جسده للاو أشطبيعة 

ألن  ؛ي بطل شااريعة المو  والفناء"ا ه ا،بة اليت جعلت القب:  .ئ4: 8حمب ه للب كككق" ا
شل ألن  ،وا يقف  ند ذلك ،ئ4: 8" اذ في جسااااااد الربنف  ساااااالطان المو   د اساااااات  

 اد  الب كككككككككككككق هللمث  ،الملل  اما  وللملل فقد صكككككككككككككار فدا    ،ئ4: 8" االجميع  د ااتوا فيم"
 ئ.4: 8لل يا  شنعاة القيامة ا

، ي و ككككككككككل لنا وما او سملن ،ما او مسكككككككككك  يل  لى اء المللاةوشا  خااساااااااااا:
 جانٌ  سا يقصده القديس أثناسيو  شمللاة "الدين":

ومض اسكككككك  الة  .ئ1: 9"من غس ا املن أن ميوت المللاة ألنه غس مائت" ا -1
ق ا ا واو ي ك ،لقد أخ  "جسدا  قاشال  للاوت" ،ا  ا  يبقى ا واب و  ،موت اء المللاة
 .قاشال  للاوت" ا  "جسدو ،"الدين" :فيه كلاة تئ ال مج ورد9يف نفس الفصل ا

ثناسكككككيو  يصكككككبل "تقدمة مقدسكككككة أفهو كاا ي كق  ،أما هللذا احتد المللاة شا سكككككد
 ئ.1: 9وذشي ة خالية من كل  ي " ا

ألن فعككككل البكككك ل او فعككككل   فق  مال يقككككد  فهو  ،و نككككدمككككا يبكككك ل اللوغو  -2
ألننا كاا  ،ئ1: 9"يقفض ا وت فورا   ن  يض نظقائه من الب كككككككككق" ا ، ول لك فهوتئككككككككك ية

 ،"سككلطانه يف جسككد القب وا يعد له سككلطان شعد ئ ا وتُ 4: 8ا    اسكك نف  "سككبق وال ظنا 
 ئ.2 :30ثناسيو  شأن "ا وت نفسه مات" "ا سيل أمات ا وت" اأقنا شل ال قا  ي ك  

 والديا: الفدية 

 ماذا يقصد القديس أثناسيو  نفسه شمللاة فدية؟هللذن، 

أمج   ،من الصكككككع  هللقناع ال ين ا يدرسكككككوا تاري  العقيد  ا سكككككي ية شأن المللاات 
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صكككككق.  هللىل  شل ومن  صكككككق ،شكككككع هللىل  ت غس معانيها واسككككك عااالاها من شكككككع  ،كلاات
ة صككككككككياغ أمام القارئ الفطنئككككككككض ن نمل فن شأسككككككككوف نف ،وألن ا ه سككككككككملة سككككككككفق يويلة

 أثناسيو  نفسه:

وألن كلمااة اه هو فوا الجميع فقااد كااان الئقاااا أن يقاادم هيكلاام الهاااع " 
 ئ.2: 9" اعا حياة الجميع اوفياا الديا بموتم البشرية فديةا أداتم و 

 وانا جي  أن نن به هللىل ما يأيت:

ض"  ال مج "او فو  ا ايلواية المللاة أُ  -يف ققا   سككقيعة-ال جي  أن هنال  -1
 كإله خالق مض اآلب. فه ا ال ميملن أن يصبل مثنا  ميطايا الب ق ال ين خلقها.

م د  ان ايملل جسككده ال مج قُ اليت قد مها  ن  يا  ا ايض األدا  الب ككقية هللن  -2
: 17ألنه او ال مج يعطن احليا   سده ا  او "ايملل احليا "  ا ا يمللا ولملن ،للاوت

 ،ا يملن مثنا   ،واو  لى الصلي  ،ول لك .ئ5: 18ر ا ا ا سد" ا"صو   واو ال مج .ئ2
 ئ.3: 19حلئور سيداا" ا شق بهاهنا شهدت أله و كعبد  شل كانت "اميليقة كلها خا عة  

"ا يملن سملنا  أن جيعل اتنسان  :شدقة-ول لك  ،القب او "احليا  ذااها"هللن  -3
واو انا يؤكد  .ئ1: 20هللال رشنا يسككككوع ا سككككيل ال مج او احليا  ذااها ا ،ا ائت غس مائت

  ا نساعه يف زماننا  ن "موت القب ا،ين" السائد يف مو وعٌ واو مقاشلة احليا  للاوت، 
فاألمق ليس هللذن،  .أمج اتنسكككككككككككككان ،للاائتاو ألن رد احليا    م ال كككككككككككككهدا كل أدشيات أُ 

 ات ية. ابة الصالح وا،بةاو شل  ،قئائيا  

   طيت يف البد أُ ة اليت بوكانت ا  ،ئ2: 20كان ا ايض مسكككك  قا ا وت ا  -4
اسكككيو  ثنأواو ما ي كككق ه القديس  ،ت من اتنسكككان      قد نُ  ،وان الصكككور  ات ية ،كنعاة

 .ئ2: 7ت" ا      ثلة صور  اء نُ األن "نعاة س  دا   دم جدوى ال وشةيف الفصل الساشض مؤك  

ن ذا شل "م   ،ن يدفض الثانل    واو ال يقاش   ،او فقدان الصككككككككككككككور  ،هللذن" ينُ دال"
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ال مج   ال ه األوىل هللال كلاة اءهللىل  ال مج يسككككككككك طيض أن يعيد لإلنسكككككككككان تلك النعاة ويقده
"او و ده القادر أن يأيت  :شل وأيئكككككككككككككككا   ،ئ4: 7ق يف البد  كل شككككككككككككككن  من العدم" ال  خ  

كاا سبق   ،واو فو  الملل ك الق ،لمللاة اميالقألنه ا  ئ5: 7 دم فساد" اهللىل  شالفاسد
ه كان او و د  ،"او كلاة اآلب ويفو  الملل :واو ما يؤكده أثناسككككككيو  نفسككككككه ،وأشككككككقنا

 ئ.5: 7القادر أن يعيد خلق كل شن " ا

 :سكككيو ثناأفمليف ك   القديس  ،لو كان ا و كككوع األصكككلن او دفض الثان -5
 ئ.5: 20 – 4: 8ا "أمج يف جسد القب ،ن موت ا ايض قد مت فيه"هلل

 ؟إبادة المو  أم دفع اليما"الديا"، هل هو 

ا هن، فإال شكككككككككككككككك أن كلاة "الدين" هللذا ظهقت يف نفس الفقق  مض كلاة "فدية" 
قدمي. ولملن يف الماث الملنسككن ال ،آرا  ونظقياتما يع نقونه من  ككون  ن ال ين يف    تغقمج

 ن  م نظقية  ك اب  سكككككككككككد المللاة ا يقد    نوان أ ،شكككككككككككملالية وا ككككككككككك ةاؤال  يُواج هون شإ
 ح وحمبة اء.الشل كان ي قح سب  ال جسد  لى أنه ص ،أو الملفار  ،الفدا 

 .هللشاد  ا وت ال دفض الثانكالم أثناسككككككككككككككيو   ن او   لى ذلك  الدليل األولو 
 بيكده"يُ لأن يكأتيكه ا وت  هللىل دا  أن المللاكة "ان ظقثنكاسككككككككككككككيو  مؤكك  أواو مكا يملقره القكديس 

 أت  "ا  لص ا ي :ن يمل  أثناسكككككيو  أفمليف اسككككك طاع  ،ولو كان اناك مثنٌ  .ئ2: 22ا
ق يف ا سككككد ذلك ا وت ال مج أتاه من الب كككك ل  ب  شل موت الب ككككق .. ق   ،لملن ي اا موته او

 .ئ3-2: 22ا "لملن يبيد ذلك ا وت متاما   ندما يل قن شه يف جسده

ولملن لو كان  ،كلهئ  6ألنه جا  أملا افصككككككل  شككككككق يةٌ  كان للاوت سككككككياد ٌ   لقد
 وكيف أشاد ا وت؟ ،فمليف أمات القب ا وت ،صموت الب ق او ذاته موت ا  ل  

يا  أن جسككد القب نال قو     لى د القديس أثناسككيو يكاو تأ والدليل الياني
ألنه جسككككككد احليا    ئ5: 21جسككككككده فسككككككادا  ا ول لك ا يق   ،أمج من األقنوم ،من المللاة
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هللذ ا يسكككككككككك طض ا وت أن  ،كانت أشاد  ا وت تعين  دم فسككككككككككاد ا سككككككككككد  .ئ7: 21ذااها ا
 ،شاده متاما  أ ،ئ. و ندما جا  ا وت2: 22ا وت ا فقد ان ظق القب   ،يسككككككككككككككيطق  لى القب

واو ما ال ي فق شل يناقض متاما  فملق  دفض الثان اليت وردت يف مصككككككادر العصككككككق الوسككككككي  
 األورو .

وموت ا وت يعين هناية سلطان  .ئ1: 27لقد مات ا وت  قا  ا الدليل اليالث
ت ا وت ألن القب امقد "و  ."أشطل    ا وت" :أو كاا نقول يف صككككككال  القسككككككاة ،ا وت

ول لك أشاد ا وت من  ،وال قى  وت الب كككككككككق يف جسكككككككككده ،ئ2: 22أن ظق ا وت ليبيده" ا
: 26ا "ثانيا  شعدم الفساد ،ا جسدهظهق  المة الظفق  لى ا وت أوال  شعدم تأأو  ،جسده

 .ئ4: 27 لى الصلي  اوشه ق شه  ا وت   ا  لصُ  لقد ا م .ئ1

 شيدأُ  -ثناسككككككككككككككيو أوشدقة القديس -شاد  الفسككككككككككككككاد هللأمج  ،ال  ول ا ا دث قد و 
ء شل "او قو  ا ،ألن القب ا يملن  لى الصلي   عيفا    ئ1: 21"شنعاة القيامة" ا  الفساد
 ،ليس حكماا  ضاااااااااااائياا  ،فالتحول هنائ. 3: 21ا "واو احليا   ينها ئلوغو اء االوكلاة 

كما هو جاري في -ألن الحك  إذا صاادر لمحو عقوبة  ؛حسااب تعلي  الع اار الوسااي 
 فإن الحك  بالمو  ال يعني  يااة المحكوم عليم. ،أو لتو يع عقوبة -المحاك 

 خاتمة

ن  غككاب ال شككد للقككارئ الفطن أن يملون قككد ال ن أن انككاك كثس من احلقككائق 
 لى  . وان  قائق ال يسكككك قيا شدوهنا تعليا يُطقحفملق العصككككق الوسككككي نظقيات الفدا  يف 

 :أنه تعليا أرثوذكسن يقوم  لى اتميان القسو ، ا ه احلقائق ان

 .قوح القككككككد مض اآلب وال واو خككككككالقٌ  ،االشن من ذات جواق اآلبهللن  -1
 اكا ك اي..وال محُ  ،م نبا   وأ ،مثنا  ال ميملن أن يملون  ،ول لك

ألجلنا  وت  ل ا ب  ق  وقد واو ك لك  لى الصلي  ويف القا،  ،االشن او احليا  -2
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 ال لملن يقض او حتت سلطان ا وت. ا وت، لملن يبيد

ول لك جا   ،نفسككككككككككهاأمات القب ألجلنا شسككككككككككب   ج  الب ككككككككككق  ن فدا   -3
 ا  لص لملن يقد لإلنسان ما  اع منه وما فقده.

 من واقض مككا ك بككه "الفككديككة"و "،الككدين"معل يف  ككككككككككككككوم تقككدم، ميملننككا أن حنككدد 
 أثناسيو  نفسه شأنه:

 ،نعاة  ال د اتنسكككككككانُ فقد شد   ،ليه من قبلهللواو ما أشكككككككقنا  ،رد الصكككككككور  ات ية -1
 وأصبل مدينا  ء  ا فقده.

أمج قو   ،وجا ت الفدية ،"موتا  متوت" :ا ا وتحتت  ملاتنسكككككككككككككككان كان   -2
 أوالا  ،اقعةو  صككار ا ا  قيقة  وقد شل ا نس الب ككقمج كله.  ،ليس آدم و ده ،القب ل  قيق

شسب   ديد الطبيعة اتنسانية اليت مت  ديداا يف ناسوت القب نفسه ال مج صار شال أا 
 ،ناقل ما  دث يف ناسككككككككككككككوت القب لشن ثانياا و  .ا  شقو  االحتاد شالمللاةو ي   ،وشال فسكككككككككككككككاد

 اتف ارس يا. –ا س ة  –خا  يف السقائق: ا عاودية  ش ملل  

 ألنبا روفائيل:نيافة اعتاب لكلمة 

 شكككككن  مفيد ونافض؟ لو كانهللىل  ا ا الصكككككقاع ال مج ال يؤدمجنياف ملا  اذا دخلت  
ق يف معك كل احل :لقلنا لك "  قا "أو كلاة  "،شديل"ثناسككيو  نفسككه اسكك  دم كلاة أ

أدشيات  ا ُتسكككككككككاض يف " تعبس أو  بار البديل العقا "ولملن  ،االسككككككككك  كككككككككهاد شه ك كككككككككااد
يدنا الملقمي  يا سكككك. ول لك الملنيسككككة القبطية األرثوذكسككككية قبل األنبا شي ككككومج مطقان دمياك

كنا نقجو أن تنأى شنفسكككك  ن ا ا اميئكككا اآلسكككن، وأال تسكككايق مطقان دمياك يف تق  ه 
وذلك  "،صككككككليةاميطية األ"هللىل يف ك اب  سككككككد المللاة   تعبس "اميطية األوىل"شا قوسككككككا

 ألن تعبس اميطية األصلية غس معقوف  ند اآلشا  ال ين ك بوا شاليونانية.

 د. جورج حبيب بباوي     




