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١١

بقلم املتنيح / األنبا أثناسيوس
مطران بين سويف

تعليق على حبث «العدالة اإلهلية ـ حياة ال موت.. مغفرة ال عقوبة»
للدكتور هاين مينا

مقدمة:
١ـ  اطلعت على هذا البحث الكبري؛ كما على:

Don’t create god in the image of man 

٢ـ  البحث متسع وشامل وعن موضوع هام جدًا، ويويف هدفه بدرجة جيدة جدًا. 
ويدل على اجلهد الكبري واإلميان القليب مبا ورد فيه من حجج وأفكار.

٣ـ  مل أصحح أي أخطاء حنوية ألن هذا ليس املطلوب مين. وهي أخطاء قليلة 
ال ختفي املعاين املقصودة.

٤ـ  يف املقدمة «ملاذا كتبت هذه الدراسة» جاء أن االتصال احلديث بني فكر 
كنائسنا (يقصد غري اخللقيدونية) والغرب جاء نتيجة أعمال معينة، ذكر فيها 
أمساء كتب وأمساء أشخاص ويف رأيي أنه كان األفضل عدم ذكرها بصراحة 
ألا منذ البداية تضع البحث والباحث ضمن خط ومدرسة حمددة مما قد 

يعوق القراءة املحايدة.



١٢

٥ـ  تضع بعض الكتابات الكنائس غري اخللقيدونية األرثوذكسية واخللقيدونية يف 
جمموعة واحدة. وهذا صحيح يف األصل، وإن كانت الكنائس اخللقيدونية 
البيزنطية مل تستعمل تعبري األرثوذكسية لنفسها إال يف القرن العاشر وتنكره اآلن 
علينا، وإن كانت حدة البعض يف هذا املوقف قد هدأت كثريًا. وكان اتفاقنا 
يف جملس الكنائس العاملي على تسميتهم Chalcedonian Orthodox، وحنن 
Non - Chalcedonean Orthodox Churches. وال أعلم التعبريات املستعملة 

حاليًا. ومن املهم أن يذكر أن الفكر يف أصله واحد والروح واحدة. بل أن 
بعض الالهوتيني اليونانيني املحدثني بدأوا جياهرون بأن التعاليم األرثوذكسية 

الثابتة عندهم باعتبارها تعاليمهم، نشأت أوًال يف االسكندرية.

على أن هناك بعض خالفات ميكن اعتبارها منهجية أكثر منها موضوعية، منها:

أ ـ  يف خلفية فكرنا النظرة الوحدوية لألمور بينما يف خلفية فكرم النظرة 
التحليلية فنحن مل تنشأ عندنا مشكلة طبيعتني يف الرب املتجسد، وال 
انفصالية األقانيم وكنا سعداء باستعمال اللفظ السرياين «أقنوم» ومعناه 
كيان entity وليس person. هذا املعين األصلي للكلمة الذي يقابله 
Nomos = قانون يف اليونانية خبالف hypostatis = شخص، وليت 

الكنيسة  جلنبت  حية  ظلت  ونوموس  أقنوم  لكلمة  األصلية  املفاهيم 
كثريًا من املتاعب. هذا على أي حال رأيي الشخصي، ألين أالحظ 
يف كتابام ما يلقي عليها ظالل التحليل وما يقرب من االنفصال بني 

األقانيم يف الالهوت، أو الطبيعتني يف التجسد.

ب ـ فكرة احلب بني األقانيم اليت ينادون ا واليت دخلت يف بعض كتبنا. 
ختتلف كثريًا عن الوحدة األصلية. فاحلب جيذب ويربط، (ولنقل أيضًا) 
ويوحد. ولكن هذا يعين قوة تقرب بني اثنني. ومهما قيل يف آيات 
مثل «احلب الذي أحببتين به قبل إنشاء العامل» فهي اللغة البشرية يف 
تصوير أمور إهلية كالغضب والندم والرضا اليت تقال عن اهللا. واآلية 
ال ميكن أن تعين أن اآلب واالبن تبادال واحتدا باملحبة!! إيل آخره ما 

جتره فكرة املحبة علينا.



١٣

جـ ـ األفراط يف موضوع الرموز. كل شيء عندهم يرمز ألمور! مقبول. 
ولكن املعاين األويل لآليات روحية تطبيقية عملية. وهي يف كنيستنا 

جتعل املؤمن دائمًا يف شركة مباشرة مع اهللا وقديسيه.

ويتفرع من هذا استعمال كلمة أيقونة يف اللغة العربية. فهي كلمة 
الصورة الروحية وليتنا يف بعض األحيان نستعمل «صورة» بدًال منها. 
فإذا قلنا أن صورة القديس فالن فإا ختتلف عن أيقونة هذا القديس. 
ألن األيقونة صورة مدشنة قد تظهر منها معجزات أما الصورة فهي 
إيضاحية. وهم يستعملون أيقونة باملعين العميق دائمًا يف تعاليمهم. 
فإذا خرج الكاهن من اهليكل إيل الشعب حامًال البشارة فهو أيقونة 
فهم  لإلميان  إنسانًا  التالميذ  كسب  وإذا  العامل.  إيل  املسيح  خروج 
جيعل  كثري،  استعمال  يتبعوه.  لكي  التالميذ  دعا  حني  الرب  أيقونة 
الفعل املسيحي بعيدًا عن غالبية الشعب. ألن هدف التجسد خالص 
النفس. وهذا ما جنده يف الفكر القبطي الذي يربط املؤمن يف شركة 
مباشرة. وإن كنت ال أنكر أن عدم فهم املؤمنني للطقوس يبعدهم 

أيضًا عن االندماج املباشر الواعي.

 Theosis د ـ كثرة استعماهلم لعبارة القديس أثناسيوس عن تأله اإلنسان
بينما هو استعملها مبعين اندماج الرب يف الطبيعة البشرية ورد البشرية 
إيل البنوية، وليس التأله باملعين احلريف. فاإلنسان ال يصري إهلًا حقيقة.

مث بالتوسع يف الدراسة عن األيديولوچيات األخري، جند أن الديانات 
اآلسيوية تقوم على ارتفاع اإلنسان إيل األلوهية كما حدث يف بوذا، 
إن  أي  الغنوسية.  نظرية  يف  يدخل  أيضًا  الفكر  هذا  مث  وبرامهاڤري. 
اإلنسان خيلص باملعرفة. فاملعرفة ترفعه عن اخلطية... إيل غري ذلك.

املسيح يسترد اإلنسان إيل وضعه. والكتاب املقدس كتاب قيام اهللا 
بإصالح البشرية اليت خلقها بنفخته، يصلحها بطبيعته. وقد خلقه ابنًا 

وليس إهلًا. ويسترد إيل ذلك، مع الفهم املدقق للتعبريات البشرية.

٦ـ  يف البحث نغمة قاسية بعض الشيء على أغسطينس وأنسلم. إن نظريتهم 
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تروق لبعض الناس ضمن احلجج اإلميانية. وهنا أحاول أن أري بعض جوانب 
للفعل اخلالصي كاجلوهرة اليت تربق يف عدة زوايا.

أـ  نظرة قانونية عقابية Penal Judgment. أي أن اهللا يعاقب اإلنسان بعدالة، 
واملسيح يويف هذا احلق بصلبه.

ب ـ نظرة قانونية تعويضية. أي أن اجلرمية يتغري حجمها حسب قيمة 
املعتدي عليه. فاجلرميةـ  اخلطيئةـ  ضد اهللا فيكون التعويض مساويًا 
كلها  البشرية  من  اخلطيئة  أن  ومثلها   .Penal compensation  هللا

فيكون الفداء مساويًا للبشرية كلها.

جـ ـ نظرة التفاعل بني الطهر الكامل للطبيعة اإلهلية والعبودية للخطيئة 
يف الطبيعة البشرية. وهذا هو املقصود املعقول أن الرب يسوع مل 
ميت ليدفع دينًا، بل ليخلص اإلنسان من داخله حمافظًا على عقله 
وحريته وكرامته. هو الباحث عن اخلروف الضال حىت محله على 
كتفه. اإلنسان من اهللا، واهللا خلقه على صورته فميت سقط يتقدم 
األصل لينقذ الشبيه مقدسًا إياه بكرامة باثًا فيه قوة النصرة واحلياة 

األبدية اليت فقدها.

د ـ نظرة ختليص النفس واجلسد. فكما أن اإلنسان غلبته اخلطيئة نفسًا 
وجسدًا كان البد أن تتقدس النفس واجلسد بطبيعة إنسانية كاملة 
نفسًا وجسدًا، احتدت بطبيعة حية ال تقوي عليها اخلطيئة، متحملة 

آالم املخاض بأعادة والدة البشرية.

هـ ـ نظرة التزام اهللا طبيعيًا حبكم حمبته للخري وحبكم أن اإلنسان تفرع 
منه، فكان عليه أن ينقذه كما متتد اليد لتدفع عن اجلسم شرًا أو 

لتخلصه من شر وقع فيه.

وـ  ضرورة إنعاش وتصحيح مسار املواهب الطبيعية كالعقل واحلس والنية 
واألرادة من أن تكون كلها متجهة للشر، تتقدس وتتجه للخري.

وهكذا ال نرفض كل من خيالفنا الرأي بل نقبل اآلراء، ألنه قد 
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أنقضي عصر احلروم لكل من خيالف رأينا. هذا مع اتفاقي مع النظرة 
الشرقية والقبطية بالذات ليس عن تعصب انتمائي بل عن اقتناع 

بأا أكرم النظرات للذات اإلهلية ولكيان اإلنسان.
٧ـ هناك تعليقات على هوامش الصفحات، أرجو االطالع عليها. غري 
أين أعرض ملا ورد يف ص ١٨٨ حتت عنوان «خالصة تعليم اآلباء 
الشرقيني» أن الفداء يقضي على املوت وحمدودية اإلنسان.... وذا 
الوجود  باهللا،  التشبه  «حنو  جديدًا  اإلنسان  ينمو  بالفداء)  (بالتنقية 
املطلق». حنن ال نتشبه باهللا يف وجوده املطلق وإمنا يف منوذج حياته 
يف  وجمامًال  لوالدته  وراعيًا  وعامًال  وفيت  طفًال  عاش  ألنه  األرضية. 

املناسبات وغريها منوذجًا لنا يف حياتنا.

أين مغتبط باطالعي على هذا البحث املبارك واملدقق، وكان شريطًا سريعًا 
عرض أمامي أمورًا كثرية مركزة كثريًا ما أنساها. اهللا يبارك الباحث وينميه 

يف معرفته.

التوقيع
أثناسيوس

مطران بين سويف
١٩٩٨/٧/٩
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ـ  ملاذا كتبت هذه الدراسة؟

ـ  العدالة اإلهلية:
    حياة ال موت ومغفرة ال عقوبة
       بقلم األب چورچ فلوروفسكى

ـ  متهيد :  اهللا ولغة البشر
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حنن نؤمن بأن الرب يسوع املسيح هو جوهر وخالصة كل ما يقال بإسم املسيحية. 
فاملسيحية هي املسيح يسوع حًيا بذاته، وبالكنيسة اليت هي يديه ورجليه، بل جسده 

كله، على األرض ويف السماء.

الرب يسوع املسيح هو املعىن واملفسر ملن يريد أن جييب عن سؤال من هو اهللا؟ ومن 
هو اإلنسان؟ وما هو الكون وهدف وجوده؟ ما هي احلياة والقيامة واخللود؟. لقد 
قال القديس باسيليوس الكبري إن ذلك اإلسم «يسوع املسيح» هو ملخص اإلميان 
كله!! فهو إعتراف به كإبن اهللا وكإبن لآلب وهو من ُمسح بالروح القدس. فاإلسم 

يضم اآلب والروح ويعلن ألوهية الرب، أي يضم أمساء أقانيم الثالوث فيه.

حنن إذن نكتب عن املسيح يف تراثنا الشرقي األرثوذكسي، وهو أيًضا وثيق الصلة 
بالتراث الغريب الكاثوليكي والربوتستانيت، ألننا مجيًعا كمسيحيني لدينا قانون إميان 
واحد، وكنا يف يوم من األيام كنيسة واحدة قبل إنقسام القرن اخلامس، مث إنقسام 
القرن احلادي عشر فإنقسام القرن السادس عشر. كان إنقسام القرن اخلامس حول 
القرن  إنقسام  وكان  ٤٥١م.  خلقيدونية  جممع  يف   Christology املسيح  طبيعة 
احلادي عشر بني القسطنطينية وروما. مث جاء القرن السادس عشر فكان اإلنقسام 

بني روما الكاثوليكية وحركات اإلصالح الربوتستانىت.

ومع ذلك ظل جوهر اإلميان املسيحي واحًدا كما عرب عنه قانون اإلميان النيقاوي 
اخلاصة  األخرية  اإلضافة  حىت  الكنائس؛  كل  يف  ساد  وكما  ٣٨١م)،   -٣٢٥)
بإنبثاق الروح «من اآلب واإلبن» "Filioqe" ظلت معروفة يف ضمائر الكنائس 
الهوت  وليس  الغرب  الهوت  متثل  وأا  أصلية  إضافة  ليست  أا  على  الغربية 

الكنيسة اجلامعة.

وهكذا نريد العودة إىل تراثنا الشرقي، وهو نداء بدأ منذ أكثر من نصف قرن 
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بواسطة املهاجرين من الروس األرثوذكس الذين تركوا بالدهم إىل الغرب عقب 
أكرب حركة إضطهاد للمسيحية يف العصر احلديث حتت نظام الثورة الشيوعية، 

واليت يفوق عدد ضحاياها عدد ضحايا كل ما نعرفه يف تاريخ احلروب!

وبدأت كتابات هؤالء املهاجرين تظهر باللغات األوروبية الفرنسية واإلجنليزية. 
وأكسفورد  لألرثوذكسية يف الغرب يف باريس ونيويورك  مراكز  وأسس هؤالء 
وغريها. وبدأت هذه الكتب تصل إلينا يف مصر مع حركة البعثات الدراسية إىل 
جامعات أوربا وأمريكا، ومع إنفتاح الكنائس الشرقية على ما جاءت به احلركة 
املسكونية نفسها ممثلة يف جملس الكنائس العاملي وسكرتارية الوحدة املسيحية يف 
روما. وخرج الشرق من عزلته الثقافية والروحية إبتداء من اخلمسينيات من القرن 
٢٠، ووصلت جمموعات آباء الكنيسة باإلجنليزية والفرنسية إىل مصر. مث بدأت 
حركة الترمجة إىل العربية وظهر عمق ومجال التراث األرثوذكسي الروحي بظهور 
أول طبعة من كتاب « حياة الصالة األرثوذكسية » ، واليت فتحت األعني والقلوب 
على كنوز التراث اآلبائي األرثوذكسي، بكل ما حيمله من عمق لإلختبار املسيحي 
احلي، والذي كنا إمنا نستشعره من خالل الليتورچيات، اليت أبقت لنا البعض منه، 
عندما غاب منه الكثري يف الترمجات اليت حفظت يف اللغات األوروبية، واليت كانت 

قد نقلته عن أصوله اليونانية األوىل!!

ومل يتوقف تيار العودة إىل التراث بل تدفق إىل الشرق عندما بدأت ضة روحية 
سبقتها  قد  وكانت  األرثوذكسية،  الشبيبة  حركة  وهي  لبنان،  يف  أرثوذكسية 
بعدة سنوات قليلة حركة ضة قوية يف مدارس األحد يف الكنيسة القبطية، وكان 

رائدها األستاذ حبيب جرجس.

ومل يكن غريًبا ميالد ضة أرثوذكسية يف مصر ولبنان يف وقت واحد تقريًبا. فقد 
كانت كنائس الشرق واقعة حتت ضغط روحي وفكري، عندما جاءت اإلرساليات 
الكاثوليكية والربوتستانتية دف ضم كنائس الشرق إليها. وقد إصطدمت هذه 
اإلرساليات بقادة هذه الكنائس ونشأ حوار عنيف يف بعض األحيان. ومل يكن 
غريًبا أن تقوم اإلرساليات بنشر كتب دفاعية اجم األرثوذكسية والكاثوليكية. 

ومل يكن غريًبا أن تقوم مكتبة النيل مث مطبوعات األخوة وغريهم بنفس العمل.
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وكان من الضروري الرد على هذا اهلجوم. ودون أن يدري الذين هامجوا التراث 
هامجوا  الذين  ألن  تراثها،  اكتشاف  إىل  الشرق  كنائس  يدفعون  أم  الشرقي 
األرثوذكسية إعتمدوا على التاريخ القدمي وكتب اآلباء! وكان ضرورًيا أيًضا العودة 
إىل كتب اآلباء لفحص دعاوي املهامجني!! لذلك ظهرت كتب عربية للتاريخ 
الكنسي يف مصر : للقمص منسي يوحنا، األنبا إيسيذورس، تاريخ البطاركة..... 
اخل. وظهرت بداية ترمجات اآلباء. مث رأينا «جملة النور» وجملة «مدارس األحد» 

تنشر ترمجات ومقاالت مترمجة عن الفرنسية واإلجنليزية والروسية.

وهكذا إزدادت اإلتصاالت الثقافية والروحية والتقارب الكنسي بكل ما نتمناه، 
وهو أن نقرأ مؤلفات اآلباء. وبإزدياد عدد من يقرأون اللغات األوروبية بات من 
الصعب أن تبقي معرفتنا بالتراث األرثوذكسي حمصورة فيما صدر بالعربية يف مصر 
ولبنان فقط. لذلك مل يكن غريًبا أن نري يف بعض اجتماعات الشباب يف القاهرة 
واإلسكندرية، أن كتب اآلباء وجملدات أقواهلم أصبحت تستعار وتقرأ وتترجم.

هذه الدراسة هي جزء من حركة إسترداد التراث وإكتشاف الفرق بني روح 
الشرق األرثوذكسية وروح الغرب، وهي مستوحاة من دراسات أرثوذكسية 
صدرت منذ أكثر من ربع قرن بلغات أوربية مثل اليونانية، والفرنسية، واإلجنليزية. 
هذه الدراسات ليست غريبة عن الذين عاشوا يف بالد املهجر، وقد قرأها الكثريون 
والصالت  املهجر  ظروف  حبكم  أو  املهنة  حبكم  األوربية  اللغات  تعلموا  ممن 
الروحية والثقافية. وقد كان املتنيح األنبا بيمن أيب الروحي، والذي ولدين باحلق 
يف املسيح، هو الذي قدم يل ولكثريين، مطبوعات النور األرثوذكسية، وكتابات 
املطران چورچ خضر، مطران جبل لبنان األرثوذكسي، واملفكر واملريب األستاذ 
كوسيت بندىل. وكان األنبا بيمني أيًضا هو املشجع الرئيسي لقرائيت لكتب معهد 
سانت ڤالدميري األرثوذكسي (نيويورك). بل وكنت قد ترمجت له عدة مقاالت يف 
الستينيات، ومنذ ذلك احلني بدأت أكتشف كنوز التراث األرثوذكسي وأعشقه 
عشًقا. مث باركين اهللا مبرضي، جبلطة يف القلب، قلَّت بسببها قدريت على اخلروج 
يف األمسيات واإلجازات، فزرعت أوتاد خيميت يف كتب التراث األرثوذكسي، 
بعد أن إكتشفت فيها متعة وسعادة وصحة تفوق ما كان عندي قبل مرضي منذ 
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عام (١٩٨٩). وإكتشفت أيًضا ما قصده الرب بقوله أن «كل كاتب متعلم خيرج 
من كرته جدًد وعتقاء ».

فاجلديد يف فكر اآلباء هو مجال تفسريهم ملعامالت اهللا، حىت ما قد يبدو منه 
القسوة أحياًنا!! والعتيق يف فكرهم وأقواهلم كينابيع شهد ال تنضب، وكخمر 

معتقة مفيقة أهلمها الروح القدس « القدمي األيام » و « املحيي ».

وسرعان ما تعرفت على الالهوتيني األرثوذكس دارسي اآلباء أمثال األب چورچ 
فلوروڤسكي (عميد كلية سانت ڤالدميري) واألب رومانيدس، واألب مايندورف، 
واألسقف كاليستوس وير، واألستاذ كارمرييس. ومن اجليل اجلديد كريستوس 
يناراس وچون سيزيوالس، وقبل هؤالء األب ڤالدميري لوسكي وپول إفدوكيموف، 

واألب ستانيلوى.

الثالث،  شنوَده  البابا  وقداسة  جرجس،  حبيب  األستاذ  على  تعرفت  مصر  ومن 
والقمص مىت املسكني، واألب بيشوي كامل، واألب تادرس ملطي، ممن إهتموا 
بتراث اآلباء؛ مث األستاذ وليم سليمان قالدة، الذي قدم لنا كتاب دسقولية الرسل 

والدكتور نصحي عبد الشهيد وأخوته يف مركز الدراسات اآلبائية.

وأنا هنا ال أحاول مراجعة تاريخ حركة النهضة األرثوذكسية، فهذا ليس هدف 
هذه الدراسة، وإمنا أردت أن أذكر بعض ممن قدموين للتراث اآلبائي األرثوذكسي، 

وقدموه إيلَّ يف مجاله وعمقه.

حقيقة الفرق بني الشرق والغرب :
كانت مقاالت ودراسات األب الكسندر مشيمان، األرثوذكسي، «من أجل حياة 
العامل» مث « الهوت الليتورچية»، وهي من الدراسات األرثوذكسية اليت صدرت 
يف الستينيات هي بداية هذا البحث. وقد حظي كتاب من « أجل حياة العامل » ، 
وهو عن اإلفخارستيا، مبكان مرموق لدي الكاثوليك والربوتستانت، ألنه أجاب 

عن سؤال هام: ملن قدم اآلب إبنه؟

وجاء اجلواب من املمارسة الكنسية، أي من الليتورچية. قدم اآلب إبنه إىل العامل، 
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ذلك ألن اخلليقة هي اليت « حتتاج » إىل املسيح رًبا وفادًيا وخملًصا وطعاًما وحياة 
وشراًبا!!

مث سؤال آخر : وملن قدم اإلبن الروح القدس؟

وجاء اجلواب من املمارسة الكنسية، قدمه إىل الكنيسة فهي اليت حتتاج إىل عطية 
الروح القدس ومواهبه وسلطانه. 

وجاء كتاب « الهوت الليتورچية » ، وهو كما يقول األب مشيمان نفسه أنه، 
جمرد مقدمة ليطرح عدة أسئلة هامة عن دور املمارسة الكنسية يف التعرف على 
العقيدة األرثوذكسية نفسها. ذلك ألن املمارسة الكنسية هي أحد اجلوانب اهلامة 
يف تراثنا الشرقي، واملمارسة هي الصالة والطقوس اليت من خالهلا نشترك يف أقدس 
األسرار، أو «سر األسرار»، وهو سر جسد ودم ربنا يسوع املسيح نفسه، وماذا 
للمسيحية  روحية  رؤية  خلق  يف  اإلفخارستيا  دو  هو  وما  املمارسة  هذه  تعلمنا 

وبشكل خاص لإلفخارستيا... 

كل هذه األسئلة أجاب عليها األب الكنسدر مشيمان، وترك لنا املجال لكي نعود 
إىل املمارسة األرثوذكسية يف كنيستنا القبطية اليت تشترك مع الكنائس البيزنطية يف 
الكبري -  باسيليوس  اجلامعة:  الكنيسة  قديسي  أمساء  حيمل  واحد،  ليتورچي  تراث 

وغريغوريوس النيزيرتي (الالهوتى).

وقراءة سريعة لصلوات كنيستنا ومقارنتها بصلوات الكنائس البيزنطية كافية 
ذات  أحياًنا  بل  واحد،  والهوت  واحد،  تراث  إزاء  بأننا  القارئ  تقنع  ألن 

الكلمات!!!
كونه  ليس  الكسندر  األب  يذكره  ما  صحة  إىل  اإلطمئنان  أسباب  أحد  وكان 
أرثوذكسًيا فقط، وإمنا كان كل ما يقوله قد ورد بالنص وبذات الكلمات يف 

الليتورچيات القبطية.

ومل يكن لدي كل من يقرأ األب الكسندر أي صعوبة يف قبول ما ذكر، ليس 
ألنه واضح وسهل فقط، بل ألن كل ما يذكره ورد بنفس الكلمات يف عظات 
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الكنسية  املمارسة  عند  الطرق  وتفرعت  اآلباء.  من  وغريه  األورشليمي  كريلس 
ألسباب يذكرها األب مشيمان، وهي حقائق تارخيية مل ندرسها يف الشرق، ولكن 
درسها اآلباء الذين كتبوا يف العصر احلديث من روس ويونان وأمريكان وإجنليز 
من الذين ولدوا يف األرثوذكسية مثل لوسكي أو الذين إنضموا إىل األرثوذكسية 

مثل األسقف كاليستوس وير. هذه احلقائق هي :

أوًال :  نشأة وتطور الالهوت املدرسي يف الغرب إبتداء من القديس أوغسطينوس 
حىت حركة اإلصالح يف القرن السادس عشر.

ثانًيا : إنفصال الالهوت املدرسي  Scholastic Theology عن احلياة الروحية 
النسكية وعن األسرار، وعن صلوات الليتورچية، وإعتماده على الفلسفة 

السائدة.

وعن املوضوع األول قال كل املؤلفني األرثوذكس أنه سبب كل املشاكل اليت 
ظهرت بني الشرق والغرب!! وحنن يف الشرق نعرف القليل عن الالهوت املدرسي، 
وكان من الضروري، إذن، العودة إىل دوائر املعارف الالهوتية الغربية اليت كتبت 

عن هذا الالهوت وحصر أهم جوانبه وموضوعاته.

: Scholastic Theology  الالهوت املدرسي
هو الهوت عقلي نظري يهتم ببحث كل األسئلة اخلاصة بالعقيدة املسيحية والرد 
عليها من خالل الفلسفة السائدة والعلوم وغريها. ومعىن هذا أن أي سؤال عن عقيدة 
التجسد أو الثالوث إمنا جيد اجلواب يف املعرفة الفلسفية واإلنسانية بكل فروعها. 
فهو الهوت يستند على املنطق لكي حيول العقيدة املسيحية إىل قواعد منطقية!! 
أساقفة  رئيس  أنسلم،  القديس  هو  والتفسري  الفكر  من  النوع  هذا  مؤسسي  وأحد 
كانتربري (إجنلترا)، يف القرن احلادي عشر، وهو صاحب العبارة الشهرية : «أؤمن 

لكي أفهم».

وهي عبارة مأخوذة أصًال عن القديس أغسطينوس. ويبدو ملن يقرأ هذه الكلمات أن 
هذا النوع من الالهوت الغريب هو فرع هام ومطلوب، ولكن الدراسات األرثوذكسية 

تقول غري ذلك، ألا ُتلخص أخطار هذا الفكر الالهويت يف النقاط التالية:
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(١) نزع صفة « السر »  Mystery عن التعليم العقيدي، إذ أن التأمل العقلي 
جائز، ولكن خضوع السر إىل قواعد فلسفية جيعل اإلميان بقضايا واضحة 
عقلية هو اية السر نفسه، وحلول املنطق حمل النعمة، نعمة اإلستنارة اليت 

يعطيها الروح القدس.

القرن  بداية  يف  احلقيقة  هذه  الكاثوليك  من  الالهوت  أساتذة  أدرك  وقد 
التاسع عشر. ولعل الذي تابع جممع الفاتيكان الثاين قد أدرك أن اإلبتعاد 
عن الالهوت املدرسي كان وراء القرارات اليت صدرت بإصالح املمارسات 

الليتورچية والطقسية والقانون الكنسي.

(٢)  حتول اإلميان من تأمل لطبيعة اهللا اليت تفوق الوصف واإلدراك إىل تأمل ملا هو 
قابل لإلدراك والتحديد واحلصر حسب قواعد املعرفة اإلنسانية، وبالتايل 
إمهال ما ساد عند اآلباء مجيًعا والذي عّبر عنه األب ڤالدميري لوسكي بإسم  
Apophatic Theology ، أي الالهوت السليب الذي ينقي عقل اإلنسان 

من كل حماوالت تشبيه اهللا باإلنسان. 

وكمثال ملا نقول: جاء الالهوت املدرسي بنظريات عديدة عن جتسد اإلبن وعن 
الثالوث. وجاءت أول نظرية للقديس أنسلم، عندما يتأملها القارئ ال جيد فيها 
أي عيب أو قصور منطقى!!! ولكن إذا قارنا هذه النظرية مبا ورد يف الكتاب 
املقدس نفسه، جند أا تفتح باب نقد عقلي وفلسفي وقانوين، بل وأخالقي أيًضا، 
ملا قاله أنسلم نفسه!!.  فهو يقول أن سقوط اإلنسان جعل اإلنسان مديًنا هللا؛ 
وأن خطية اإلنسان هي إعتداء على كرامة اهللا، وأن كل هذا يتطلب تقدمي 
ترضية  Satisfaction هللا اآلب ترد له تعويًضا عن اإلهانة اليت حلقت بكرامته 
وعدالته (وسوف ندرس هذا تفصيًال يف أجزاء متعددة من هذا البحث). وملا عجز 
البشر مجيًعا عن تسديد هذه الترضية، جاء اإلبن املتجسد ودفع الترضية املناسبة. 

وهنا نلمح ما يأيت :

• إستغىن أنسلم عن حمبة اهللا متاًما، ألن احلب ال خيضع لقواعد املنطق.

• أمهل أنسلم الفارق بني اهللا وامللك، وبني اإلنسان حبيب الثالوث واألجري  عند امللك.
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• جاء أنسلم بتعريف للخطية هو وليد عصر اإلقطاع األوريب (على خالف تعريف 
الكتاب املقدس) حسب دراسات كل الذين درسوا كتابات أنسلم.

• أخضع أنسلم اإلميان لقواعد البحث القانوين والفلسفي وبذلك فتح باب النقد 
القانوين والفلسفي لإلميان، والذي نشأ ومنا بعد ذلك يف أوربا كلها، يف بداية 
القرن الثامن عشر، مع تصاعد حركة اإلحلاد األوريب اليت بدأت منذ عصر 
من  النابع  املسيحي  العقلي  للفكر  مريًرا  نقًدا  حتمل  واليت  األوربية،  النهضة 

الالهوت املدرسي.

وطبًعا يربز سؤال هام ال ميكن جتنبه:  هل سوف حنفظ ما تسرب إلينا من الهوت 
مدرسي من خالل مؤلفات اإلرساليات األوربية لكي نعاين حنن أنفسنا مما عانته 
أوربا؟!  أال ميكن جتنب هذا الفرع من الالهوت لكيما نعود ونشرب من ينابيع 
الالهوت األرثوذكسي الشرقي، ينبوع الرسل واآلباء املؤسس على نعمة احلب 

اإلهلي والنعمة املجانية؟

إنفصال الالهوت املدرسي عن ينابيع املسيحية يف الشرق، يف احلياة النسكية 
والليتورچية:

خيلق اإللتزام بالفكر الفلسفي، مهما كانت املدرسة الفلسفية، اإلبتعاد عن احلياة 
النسكية اليت هلا فلسفة الفقر والطاعة واملوت اإلختياري عن العامل. وهذه أمور 
ال جندها عند أرسطو الذي يعترب دعامة الالهوت املدرسي، ألن منطق أرسطو 
ومبادؤه الفلسفية تعفي اإلنسان من الصوم والصالة، ألن إكتشاف احلق والسعي 
وراءه بأدوات املنطق أهم بكثري من النسك والصالة. حقيقي أن توما األكويين، 
وهو أكثر من إستعان بأرسطو، كان راهًبا ناسًكا وقديًسا، ولكن تالميذه كانوا 
أكثر صرامة وقسوة. وما أسهل أن تتحول نذور الرهبنة إىل فروض وطاعة عمياء 
مادة  وذا تصبح  نفسه؛  املدرسي  الالهوت  روافد  أحد  القانون، وهو  يفرضها 
القانون مقدسة مثل الفلسفة. ولعل تعليق األب الكسندر مشيمان، عن عجز توما 
األكويين عن إقتباس نص واحد من الليتورجية الكاثوليكية، يؤكد أن الالهوت 
على  اإلميان  ليشرح  ينشأ  ومل  باملمارسة،  وال  بالصالة  يهتم  ال  املدرسي  العقلي 
أساس املمارسة، بل نشأ دفاًعا عن قضايا ومعضالت فكرية ذات أمهية قصوي يف 



٣٣

احلضارة الغربية، ولكنها ال ختص احلياة املسيحية نفسها كحياة الكنيسة، بل ختص 
وضع املسيحية كديانة سائدة يف احلضارة األوربية. فالفارق بني احلياة الكنسية 
والوضع االجتماعي والثقايف للديانة كبري جًدا:  فاألويل حترص على الصالة والنسك 
وممارسة األسرار وإكتشاف إرادة اهللا بواسطة حياة القداسة وإرشاد الروح وعمل 
املحبة، أما الثانية فتحرص على الدفاع واحلوار والتحصن يف قواعد القانون واملنطق 
الفلسفى. وإن كانت رسالة احلوار املنطقي هامة، إال أا ال جيب أن تصبح هي 

اإلجنيل املبّشر به وجوهره.

ولعل أحد الدالئل على هذا الواقع املؤمل أن الكتابات الروحية للنساك الكاثوليك 
والكتب اليت سبقت أو ظهرت بعد العصر الوسيط، مل يكن هلا نصيب من الدراسة 
كما كان لكتب الالهوت املدرسي مثل كتابات أنسلم وتوما األكويىن. لذلك 
ظلت احلياة الروحية النسكية بعيدة عن الدراسات األكادميية وحىت حركة اإلصالح 

مل تغري من هذا الوضع ألا إمنا كانت تدور يف نفس اإلطار املدرسي نفسه.

ختاًما هلذا اجلزء أقول، أن هلذه األسباب التارخيية أردت أن أكتب هذا البحث 
ويف قليب رجاء أقدمه للكنيسة :

لشرح  الكنيسة  ليتورچيات  إلى  العودة  من  لنا  البد    : أوالً 
اإلميان ولكي متدنا هذه الصلوات بالرؤية الروحية لإلميان 
املمحصة  النار  هي  الكنيسة  فصلوات  األرثوذكسى. 

التي متحص األفكار واآلراء.
ثانيًا : ال يجب أن نصلي بعبارات عن الثالوث القدوس ومحبته 
املعلنة في الصليب والقيامة، ثم نشرح اإلميان بعبارات 
غريبة مؤسسة على فلسفة الالهوت املدرسي الناقص 

في احملبة.
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<ÌÈ7˝]<Ì÷]Ç√÷]
 حــياة ال مــوت
ومغفـرة ال عقوبـة

بقلم األب چورچ فلوروڤسكي
أستاذ الالهوت األرثوذكسي جبامعة هارڤارد
وعميد معهد سانت ڤالدميري بنيويورك

من كتابه : اخللــق والفـــداء(*)

ضرورة املوت على الصليب، الذي جازه الرب، تفوق كل وصف وقدرة على 
اإلدراك. والكنيسة مل حتاول أبًدا تعريف وحتديد هذا السر غري املدرك. إن األلفاظ 
والتعبريات املجازية اليت وردت يف الكتاب املقدس كافية جًدا.  وأما شرح موت 
الرب على الصليب حسب الفكر األخالقي، الذي حاوله بعض الالهوتيني غري 

األرثوذكسيني املعاصرين، فلن يفيد.

الفكر القانوين احلقوقي هو ال يزيد عن كونه نوع من اللغو الباهت اللــون!! 
الغرب  يف  الوسطي  القرون  يف  إنتشر  املسيح  موت  تفسري  يف  القانوين  الفكر  هذا   ]
أساًسا  كانت  املسيح  ذبيحة  أن  ومقتضاه  الربوتستانيت.  اإلصالح  عصر  مع  واستمر 
لتسديد ترضية قانونية للعدالة اإلهلية اليت أهينت باخلطية؛ وذلك بأن مات املسيح 
متحمًال غضب ولعنة اهللا املوجهة ضد اخلاطي، ففدي اإلنسان بأن صار املسيح هو 
البديل القانوين الذي حتمل العقوبة، بدًال من اإلنسان الذي حكم عليه اهللا، بإرادته 
وتدبريه، باملوت كعقوبة إهلية تسدد هللا مثن اخلطية. هذا فكر أنسلم أسقف كانتربري 
الكاثوليكي، وقد طّوره توما اإلكويين، مث ورثه عنه بتطرف أشد مارتن لوثر وكالڤن. 

سندرس هذا كله تفصيًال].
(*)  Creation and Redemption, pp. 100-104.
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(١)  وحىت فكرة الذبيحة ليست بكافية لوصف سر موت املسيح على الصليب. 
ذبيحة املسيح، ليست بأي حال نوًعا من العطاء أو التسليم: هذا ال ميكنه 
شرح سبب وضرورة املوت. إن حياة اإلبن كانت كلها عبارة عن ذبيحة 
متكاملة ومتواصلة. ملاذا إذن مل تكف حياته الطاهرة؟ ملاذا كان ينبغي القضاء 
على املوت باملوت...؟! مل يكن املسيح ذبيحة مستسلمة وسلبية، بل كان 

منتصًرا غالًبا حىت يف أحلك أوقات املذلة!!

ال، وال حىت فكرة العدل اإلهلي ميكنها شرح معين ذبيحة الصليب. فكرة 
التسديد ودفع الثمن، أو اإلعفاء أو الفدية، ال ميكنها وصف سر الصليب.

وأخًريا فكرة العدل املعاقب باألمل واملوت: ال ميكن أن نتصور أو نقبل وجود 
أي قصاص أو عقوبة يف آالم وموت الرب، ألن هذا مل يكن تأمل وموت 

إنسان عادي ...

(٢) لذلك ال ميكننا أيًضا شرح الفداء بواسطة نظرية اإلبدال القانوين (مارتن 
لوثر - القرن ١٦) وال بواسطة الترضية البديلة (أنسلم أسقف كانتربري 
- القرن ١١) كما عند املدرسيني Scholastics ليس ألنه مستحيل؛ لقد 
أخذ املسيح عليه مسئولية خطايا العامل. ولكن ألنه من املستحيل أن نقبل أن 

اهللا يسعي ألذية أي إنسان!!

إن اهللا يتأمل وحيزن آلالمنا فكيف يؤملنا هو (بتدبريه وإرادته)؟ كيف يلقي اهللا 
بإبنه املتجسد ملوت جزائي (عقويب)، وهو القدوس؟ وكيف إذا كان املوت 
نتيجة الشر وأجرة اخلطية وموجود فقط يف جمال ونطاق الشر، ويكون اهللا 

هو مدبره؟!

هل حًقا أن العدل يقيد احلب والرمحة، وهل كان الصلب ضرورًيا إلعالن 
 ،Kenosis احلب اإلهلي الغافر؟! إمنا العدل يعلن يف اخلالص ويف إخالء الذات

وليس باستعراض القوة والقدرة!

رمبا كان جتديد وإعادة خلقة اإلنسان الساقط، بإستعمال القدرة اإلهلية، يبدو 
أبسط وأكثر رمحة. ولكن، للغرابة، أن ملء احلب اإلهلي يريد أن حيفظ لنا 
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حرية اإلرادة اإلنسانية، مما نظنه عادة محًال مؤملًا ألنه يطالبنا مبسئولية تعاون 
حريتنا مع اهللا! [ أي أن إلغاء املوت بقرار إهلي، يلغي حرية اإلختيار بني 

احلياة واملوت عند اإلنسان ].
اخلالص البد وأن حيدث مبشاركة احلرية اإلنسانية وإستجابة اإلنسان. صورة اهللا يف 
اإلنسان ال تتحقق إال من خالل احلرية، واليت عادة تبدو لنا محًال ومسئولية ثقيلة. 
إا ضرورة للصعود حنو غاية وجودنا: تأله اإلنسان!! أال ترون أن هذا التأله هو 
فعًال محل على اإلنسان األناين الذي هو سجني ذاته واملكتفي مبا هو عليه؟! ولكن 

هذا احلمل هو عطية اهللا، وعالمة حبه العظمي حنو اإلنسان.

وإذا سألنا :  إىل أي شيء يرمز الصليب؟  قلنا،

الصليب ليس رمًزا للعدل، بل رمز للحب.

القديس غريغوريوس الالهويت يلخص كل هذه التساؤالت يف الفقرة التالية:

« ملن سفك الدم الذي سفك ألجلنا، بل وملاذا سفك؟!

إن قلنا للشيطان فهذا أمر فظيع، هل يأخذ اللص فدية؟!...

أما إذا كان الثمن قد دفع لآلب، فأنا أسأل أوًال: كيف؟ ألن اآلب 
مل ميسكنا كرهينة. وملاذا ُسرَّ اآلب بدم إبنه الوحيد وهو الذي مل يقبل 
ذبح إسحق حينما قدمه إبراهيم ذبيحة حمرقة كاملة، بل بدل الذبيحة 

بكبش؟

أليس األمر واضًحا، أن اآلب قد قبل الذبيحة ليس ألنه طلبها، أو كان يف 
إحتياج إليها، ولكن ألجل تدبريه: ألن اإلنسان البد أن يقدس بإنسانية 
اهللا (ناسوت املسيح)؛ واهللا نفسه جيب أن خيلصنا بأن يغلب املستبد بقوته 

هو، وأن يردنا إليه بواسطة اإلبن.»

بكل هذه األسئلة يؤكد غريغوريوس أن الصليب ال ميكن تفسريه بأي أسلوب 
يقوم على فكرة العدالة [ حبسب عدالة البشر اليت تكيل جزاء مساوًيا يف املقدار 
والنوعية ألي عمل، خًريا كان أم شًرا؛ أما عدالة اهللا فهي عطاء بال حدود وال 

قانون من مالك الكل إىل اخلليقة اخلارجة من العدم!]
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بل الصليب يفسر بفكرة « تقديسنا ببشريته » (أي بإحتاد طبيعة اهللا ببشرية 
املسيح اليت هي حنن: من حلمه وعظامه - إف ٥: ٣٠).

الفداء ليس غفران اخلطية فقط، وال جمرد املصاحلة مع اهللا. الفداء هو حمو 
اخلطية كلية، واملوت نتيجتها... لذلك الغلبة والنتيجة النهائية ليست يف اآلالم 
وكيانه.  اإلنسان  وجود  عمق  إىل  ندخل  هنا  املوت.  بعد  بالقيامة  بل  وحتملها، 
موت الرب كان الغلبة على املوت والفساد، وليس فقط مغفرة اخلطايا، وال 
جمرد تربير اإلنسان، وال ترضية لعدالة مبهمة غري مفهومة. مفتاح السر يدرك 

فقط بالتعليم الصحيح عن موت اإلنسان (وقيامته).

الباهت  اللغو  من  نوع  كونه  عن  يزيد  ال  القانوني  الفكر   •
اللون...

• ال ميكن أن نتصور أو نقبل وجود أي قصاص أو عقوبة في 
آالم وموت الرب... لقد حمل عقوبة املوت الذي جتلبه 
اخلطية لكي يدوس املوت باملوت، ال لكي يعاقب به من 

قبل عدالة إلهية من وحي خيال البشر...
• إن اهللا يتألم ويحزن آلالمنا، فكيف يؤملنا هو بتدبيره؟ 
وهو  جزائي  ملوت  املتجسد  بنه  با يلقي  وكيف 

القدوس؟
•  كيف إذا كان املوت نتيجة الشر، وأجرة اخلطية، وموجود 

فقط في مجال ونطاق الشر ويكون اهللا هو مدبره؟
•  كيف يكون املوت هو «آخر عدو يبطل» (١كو ١٥: ٢٦) 
ويكون اهللا هـو مدبـره والراغـب فيه، لكي يفصـل به 

اخلليقـة عن محبته؟!!!
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 God and

Anthropomorphic Language

بعض  صفحات  على  نراه  وما  متاًما.  خيتلفان  اإلهلي  والعدل  الوضعي  القانون 
كتب الالهوت حيتاج إىل مراجعة على ضوء كلمة اهللا وتعليم اآلباء القديسني. 
ولعل أول ما جيب أن نناقشه هو عالقة اإلميان والعقيدة، بلغة البشر مبا فيها من 

أمثال وجمازات وغريها. 

قال القديس مار إسحق السرياين:

« ال تدُع اهللا عادًال، ألن عدالته ال تعلن يف األمور املتعلقة بك.

أين إذن عدالة اهللا؟!  الذي هو صاحل حسب كلمات املسيح مع األشرار 
وغري األتقياء»!!

(Christos Yannaras - Elements of Faith -, T&T Clark, p.83)

ويكمل هذا القديس اململوء رقة وحًبا يف حديث له عن موقف اهللا من العقوبة 
اليت تنتجها اخلطية

(Mystic Treatises of Isaac of Nineve, translation by A.J.
 Wensinck, :1923 - g Pt I, pp. 59, 128, 136, 241)

« إن كنا نتخيل أن الغضب أو الغرية أو ما يشابه له أي صلة بالطبيعة 
اإلهلية فهذا شيء كريه باملرة لنا : ال يوجد عاقل عنده فهم باملرة وميكنه 
أن يتصور، ذا اجلنون، شيًئا مثل هذا عن اهللا. وال نستطيع أيًضا أن نقول 
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أنه من قبيل العقوبة يتصرف، حىت ولو كان الكتاب املقدس من الظاهر 
ُيعلن ذلك!! جمرد التفكري هكذا عن اهللا، وتوقع أن عقوبة الشر موجودة 
عنده شيء كريه.. ألنه جتديف أن نظن أن اهللا يكره أو أنه يرفض اخلليقة أو 
حىت الشياطني؛ أو أن نتخيل أي ضعف أو قابلية لألهواء [بالصورة البشرية] 
أو أي شيء آخر حيتمل وجوده بصدد اجلزاء سواء للخري أو للشر... هذا 
اإلدراك املذهل، يقودنا إىل احلب والدهش حنو اخلالق، وهو ينتمي هلؤالء، 
من  خارًجا  تطرح  سوف  اآلراء  هذه  وديودور.  ثيودور  الكنيسة  أعمدة 
تفكرينا كل فكر طفويل عن اهللا، مما يشرحه هؤالء الذين يدخلون الشر 

واألهواء يف طبيعته، ويقولون أنه يتغري بالظروف والزمن...

ليس ألن عبارات الغضب والكراهية وما شابه تستعمل لوصف اخلالق، 
فنتخيل أنه هو حقيقة يعمل أي شيء بالغضب والكراهية أو الغرية. 
هناك جمازات كثرية يف الكتاب املقدس عن اهللا، ألفاظ بعيدة متاًما عن 
طبيعته احلقيقية. ومتاًما كما أن عقولنا أصبحت تدرجيًيا أكثر استنارة 
وحكمة، يف فهم مقدس لألسرار املخفية يف الكتاب املقدس وحديثه 
عن اهللا، أيًضا ال جيب أن نفهم كل شيء بصورة حرفية كما كتبت، 
ولكن جيب أن نري، ما هو خمفي يف اجلسم اخلارجي ملا هو مكتوب، 

العناية واملعرفة غري الزمنية اليت ترشدنا مجيًعا...»

ويف كتاب عن « صفات اهللا » للدكتور موريس تاوضروس، أستاذ الالهوت 
الكتايب بكلية الالهوت القبطية األرثوذكسية حديث يؤكد روح الالهوت الشرقي 

كما شرحه القديس مار إسحق، كتب يف ص ٥٥- ٥٩ :

« إن صــفات اهللا هي تعبرياتنا اليت ننسبها إىل اجلوهر اإلهلي، وهي تعجز 
عن أن تقدم وصًفا كامًال عن هذا اجلـــوهر، بسبب حمدودية إدراكنا 
وعقولنا البشرية. لذلك فإن صــــفات اهللا حتمل على الدوام عنصًرا 
بشرًيا مهما حاولنا أن خنلص الصفات اإلهلية من هذا العنصر. والكتاب 
العقل اإلنساين، لذلك  املقدس يقيم إعتباًرا للضعف البشري وملحدودية 
ينسب إىل اهللا صفات وعواطف مما جنده يف عامل اإلنسان. أي يبدو اهللا 

وله يد وعني وأذن، وأحياًنا يرضي وأحياًنا يغضب!!
وبال شك فإن من واجب العقيدة أن تبعد عن اهللا كل صفة بشرية، وأن 
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تؤكد أن الكائن األعلى إله وليس إنساًنا. وهذه التشبيهات البشرية، جيب 
أن ال تقودنا إىل رسم صورة بشرية هللا ليفعل كل ما يفعله البشر...

على أننا إذا كنا ننسب إىل اهللا بعض التشبيهات البشرية حىت ميكننا بقدر 
ما أن ندرك احلقيقة اإلهلية، فإننا جيب من ناحية أخري أن نبحث عما تدل 
عليه هذه التشبيهات أو عما تتضمنه وتشري إليه من حقائق إهلية، واضعني يف 
أذهاننا أن كل ما ينسب إىل اهللا من أمور حسية حيمل معين رمزًيا وروحًيا. 

وعلينا أن نبحث عن هذا املعين املختفي وراء هذه التشبيهات املادية.»

كيف نفهم الغضب اإلهلي حسب شرح يوحنا كاسيان بعد ما مسع 
تعليم آباء الربية

مقدمة تارخيية:
ولد يوحنا كاسيان حوايل عام ٣٦٠ يف مقاطعة Dacia وهي اآلن يف مجهورية 
رومانيا. وسيم مشاسًا بواسطة القديس يوحنا ذهيب الفم حوايل عام ٤٠٠. زار 
يوحنا كاسيان اإلسقيط وأديرة الصعيد ورهبانيات فلسطني. وقد كتب أول كتاب 
عن النظام الرهباين وهو «مبادئ أو نظام حياة الشركة وعالج الرذائل الثمانية 
الكربي» وعرف الكتاب بعد ذلك باالسم «املختصر»  institutes أي النظام أو 

املبادئ (وليس املؤسسات).

إىل  وُترجـم  الالتني  اآلبـاء  جمموعـة  يف  طبعـات  عـدة  يف  الكتاب  نشر 
جديدة  ترمجة  وهي  اجلديدة  الطبعة  صدرت  وأخريًا   ١٨٨٨ عام  اإلجنليزيـة 
 Ancient Christian Writers يف سلسـلة Boniface Ramsey نشـرها األب
جملد رقم ٥٨ عام ٢٠٠٠ ودار النشر هي The Newman Press يف الكتاب 
الثامن قدم كاسيان خالصة التعليم املسيحي حتت عنوان روح الغضب. وسوف 
يالحظ القارئ أن كاسيان يصف إنفعاالت الغضـب والسخط بأا جتديف 
شنيع. وقد روجعت الترمجة العربية على األصل الالتيين والترمجة اإلجنليزية احلديثة 

صفحات ١٩١ ـ ١٩٥.

إستخدم كاسيان الترمجة السبعينية للعهد القدمي وقد وضعنا حرف «س» للداللة 
على مصدر نص الكتاب املقدس.



٤٢

الكتاب الثامن:
الفصل األول:

(١) جيب يف اجلهاد الرابع قلع سم الغضب القاتل من جذوره يف أعماق 
النفس، ألنه إذا بقي روح الغضب واستقر يف قلوبنا، إظلمت عقولنا 
بالعمي  يصيب  الغضب  ألن  الرؤية  على  قدرا  العقل  عن  وفقدت 
وبظلمة ضارة جتعل الرؤية الروحية مستحيلة. فال نقدر على احلكم 
الصائب يف أمر من األمور، بل يتعذر علينا التأمل الصاحل الذي ينمي 
احلكمة فينا، بل ال نقدر على أن نثبت يف الصالح، أو نقبل النور 
الغضب»       من  تعكرت  قد  «عيين  مكتوب  ألنه  الروحي،  احلقيقي 

(مز ٣١: ٢٩).
(٢) وقد ميدحنا الناس كحكماء ولكننا لن نكون حكماء إذا الزمنا الغضب 
ألنه مكتوب «الغضب يسكن مسترحيًا يف صدر األمحق» (جامعة ٧: 
١٠ س). وهو ما يعرضنا ألن نفقد مرياث احلياة األبدية. وقد يظهر 
لنا أننا نفهم الطبيعة اإلنسانية وندرك أسرارها، ولكن إذا ظل الغضب 
فينا، مت فينا ما هو مكتوب «الغضب يدمر احلكماء.» (أمثال ١٥: ١ 
س). وحيرمنا الغضب من إدراك «بر اهللا» ألننا بسبب الغضب نفقد 
التمييز (اإلفراز) ومع أن الناس قد يقولوا عنا أننا قديسني وكاملني إال 

أنه مكتوب «غضب اإلنسان ال يصنع بر اهللا.» (يع ١: ٢٠).

الفصل الثاين:
حياول البعض تربير الغضب، هذا املرض القاتل للنفس، بأدلة من األسفار 
اإلهلية اليت يفسروا تفسريًا غري سائغ. يقول هؤالء أن الغضب ليس ضارًا 
حىت إذا غضبنا على اإلخوة الذين خيطئون، ألن اهللا نفسه يسخط ويغضب 
على الذين ال يريدون أن يعرفوه أو يعرفونه، ومع ذلك يرفضونه. ومن 
األمثلة اليت يقدموا كلمات األسفار «غضب الرب وإشتعل سخطه على 
توخبين  ال  ويقول «يارب  النيب  يصلي  عندما  أو   (٤٠  :١٠٦ (مز  شعبه» 
عندما  أم  هؤالء  يفهم  وال   (١  :٦ بسخطك» (مز  تؤدبين  وال  بغضبك 
حياولون ذا اإلصرار على تأكيد وتربير الغضب إمنا يقودون غريهم إىل 
التمسك برذيلة ضارة ويف نفس الوقت ميزجون ضالل شهوة جسدانية 

بنقـاء اهللا غري املحدود والذي هو مصدر كل نقاء.
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الفصل الثالث:
حنن نقع يف خطأ كبري إذا حاولنا أن نفسر ما يقال عن اهللا يف األسفار 
املقدسة تفسريًا حرفيًا نابعًا من الفكر اجلسداين الذي يتصور أن اهللا ينام 
ألنه قيل «ال ينعس وال ينام» (مز ١٢١: ٤) فاهللا ال ينام رغم أنه قيل «قم 
يارب ملاذا تنام» (مز ٤٤: ٢٣) أو أن اهللا يقوم وجيلس «السموات هي 
كرسّي واألرض موطئ قدمّي» (مز ٦٦: ١س) أو أن اهللا يسكر ويشرب 
اخلمر ألنه قيل «قام الرب مثل الثمل ومثل جبار سكر خبمر» (مر ٧٨: 
٦٥ س) ألننا نعرف أن اهللا «له وحده عدم املوت ساكنًا يف نور ال يدين 
منه» (١تيمو ٦: ١٦). ولست أريد أن أحتدث عن صفات بشرية أخري 
مثل اجلهل والنسيان الذي ينسب هللا يف األسفار املقدسة وأيضًا ما ينسب 
له من أعضاء جسدية مثل: الشعر، الرأس، األنف، العينني، الوجه، اليدين، 

الذراعني، األصابع، البطن، والقدمني.

ألننا لو فهمنا هذه األعضاء حسب املعين احلريف احلسي فإننا سوف ننتهي 
إىل أن اهللا مكون من أعضاء جسدية وله شكل مادي حمسوس، وحاشا لنا 

أن نصل إىل هذه النتيجة الشريرة.

الفصل الرابع:
(بعد أن يشـرح كاسيان املعين الرمزي لألعضاء اجلسدية اإلنسانية املنسوبة 

هللا يف الفقرات ١ ـ ٢ يواصل شرحه للغضب والسخط:)

(١) كل هذه األوصاف البشرية إذا أخذناها مبعناها احلريف، حتولت إىل 
ال  األسفار  سلطان  ألن   .horrible sacrilege شنيع  جتـديف 
يسمح لنا إال بأن نصف اهللا بأنه: غري منظور، غري موصوف، بسيط، 
فال  السخط  إىل  نشري  أن  دون  الغضب  إنفعاالت  أما  مّركب.  غري 
ميكن أن تنسب للطبيعة اليت ال تتغري دون السقوط يف جتديف فظيع 

.monstrous basphemy

أن  يف  نفكر  أن  جيب  ال  فإننا  وسخط  غضب  اهللا  أن  نقرأ  وعندما   (٢)
املتعارف  اليونانية  الكلمة  كاسيان  وضع  بشرية (هنا  إنفعاالت  هذه 
الشريرة  اإلنسانية  اإلنفعاالت  تعين  وهي  اآلباء  كل  عند  عليها 

.(anthropopathos
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بل جيب أن نفكر فيما يليق باهللا احلر من كل هذه اإلنفعاالت، أو بكلمات 
أخري جيب أن نراه مثل القاضي الذي حياكم وينتقم من األعمال الشريرة 
ويرد الشر على فاعليه. هنا يوصف مبفردات خاصة تولد فينا اخلوف من 

اهللا الذي سوف حياكم على كل عمل ضد إرادته.

(٣) ولكن جيب أن نتذكر أن الطبيعة اإلنسانية تعودت على اخلوف من 
الذين يغضبون ولذلك السبب تتراجع عن الشر خوفًا من غضب 
هؤالء. ويف حاالت القضاة املشهورين بالعدل الصارم، خياف منهم 
األشرار، ألم يعرفون أم سوف يوقعون م عقوبة صارمة وهذا 
ولكن  األشرار.  قلوب  يف  بالندم  والشعور  اخلوف  يزرع  وحده 
تأثري  حتت  أحكامًا  يصدرون  وال  حيكمون  ال  العادلون  القضاة 
إنفعاالت الغضب. بل هذه اإلنفعاالت إذا وجدت فيهم جتعلهم 
يعجزون عن إصدار األحكام العادلة. ومع أن القضاة ال يعرفون 
احلكم،  من  وخوفهم  ذنوم  بسبب  األشرار،  أن  إال  الغضب، 
يتوقعون الغضب عندما حياكمون وبسبب شعورهم بالذنب خيافون 
حىت من القضــاة الودعاء املعتدلني، ألن صدور أي حكم على 
إنسان شرير جيعل املذنب يشعر بسخط وغضب احلكم وال يصف 

قرار القاضي الذي يعاقبه إال بأنه قرار غضب وسخط.

نستنتج مما سبق أن صفات اهللا وحقيقة « تفاعله » مع اخلليقة، ال جيب أن نفهمها 
على أا جمرد تكبري وتضخيم لصفات اإلنسان ومشاعره. ألن هذا قد جيعلنا نسيئ 

فهم اهللا وعالقته بنا.

اهللا قطعًا يتفاعل مع اخلليقة، ألنه أب وال ميكنه أن يكون سلبيًا جتاه مواقفنا 
منه، أو من أنفسنا، أو اخلليقة إذا أسأنا التصـرف. ألن الرب ال ميكنه أن 
يري أبناءه ينتحرون بالشر بارادم، وال يعلن غضبه ورفضه هلذا الشر، ألنه 
يغار مبحبته ورمحته، وال يترك أبناءه للهالك وللشر املدمر للخليقة. ألن أجرة 
اخلطيـة، أي ما يتسلمه اإلنسان من اخلطية إذا ما تعاقد معها، هي املوت 
ولكن  واحلب.  والنور  احلياة  مصـدر  اهللا  عن  األبدي  الروحي  واإلنفصال 
تفاعل اهللا ال جيب تفسريه بصورة تظهر اهللا بأنه هو «املتغري»، بل و «القاتل» 
الذي يقتل اإلنسان بسبب عدالة، يسقط اهللا نفسه حتت سطوا، وليس له من 
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سبيل إّال اخلضوع هلا كما لو كان إنسانًا مقيدًا بقوانينه الوضعية!!! جيب أن 
نعي أن تفاعل اهللا، «الذي ال يعتريه تغيري وال ظل دوران» (يع ١: ١٣) هو 
تفاعل ينشيء فينا حنن التغيري، من املوت إىل احلياة.. هذه هي العدالة اإلهلية 
يف كمال عمقها... من له أذنان للسمع وقلب للمحبة فليسمع وليحب. اهللا 
يريد أن يوقظنا من غفلة اخلطية واملوت الروحي، ألن الشر ال يصيب اهللا يف 
شخصه، حاشا أن نتصور أن غضب اهللا هو كغضب البشر بسبب اإلنزعاج 
والقلق على ذاته، إمنا غضبه هو إعالن حمبته وغريته علينا، إذا رآنا خنتار املوت 
حبيبًا لنا (احلكمة ١: ١٦) بدًال من اهللا. نقمة اهللا، ليست ضد اخلاطئ، إمنا 
ضد الشر وإبليس واملوت، لكي ينتقم لنا وحيـررنا من املوت إىل احلياة. هذا 

هو معين فك رباطات الظلم، كما يف صالة التحليل.

ً، ضد الشر وإبليس واملوت «اهللا صارم جدا
 وليس ضد اإلنسان.»

ويقول القديس أنطونيوس الكبري (اجلزء األول من كتاب الفيلوكاليا الفصل ١٥٠ 
ص ٣٥٢) قوًال رائعًا يستحق الدراسة بكل عمق:

«اهللا خّير وجواد، وال خيضع لألهواء، وهو غري متغري. ولكن قد يفكر من 
يؤمن بأن اهللا غري متغري ويسأل: كيف ميكننا احلديث عن اهللا بقولنا أنه يفرح 
باألبرار ويظهر رمحته ملن يكرمونه، وحيجب وجهه عن األشرار، ويغضب 
على اخلطاة؟ هلذا السائل جيب أن نقول أن اهللا ال يفرح وال يغضب (بالصورة 
البشرية). ألن الفرح والغضب هي عواطف وأهواء بشرية. واهللا ال ميكن 
أن تستميله وتغريه عطايا من يكرمونه، ألن هذا يعين أنه يسعي إىل التمتع 
بصورة  باملتعة  يتأثر  الالهوت  أن  نعلم  أن  يصح  وال  البشرية).  (بالصورة 
إجيابية أو سلبية، بسبب األحوال البشرية املتغرية. اهللا صاحل وهو فقط مينح 
كل عطية صاحلة (يع ١: ١٧) وال ميكنه أن يقدم الضرر واألذي، ألنه 

ال ميكنه أن يتغري.
أما حنن البشر فإذا بقينا صاحلني، مبشاتنا هللا، صرنا متحدين معه. أما إذا 
صرنا أشرارًا بعدم مشاتنا هللا، فنحن ننفصل عنه. إذا عشنا يف القداسة 

حنن نلتصق باهللا، ولكن إن صرنا أشرارًا فنحن نصري أعداًء هللا.
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ليس أن اهللا هو الذي يتحول إىل غضوب يف عالقته معنا، ولكن خطايانا 
للشياطني  أنفسنا  نعرض  حنن  وذا  فينا.  يسطع  أن  من  اهللا  نور  حتجب 
من  ونتخلص  نتوب  الرمحة  وأعمال  بالصالة  كنا  إذا  ولكن  ليعذبوننا. 
خطايانا، فهذا ال يعين أننا قد إستملنا اهللا حنونا وأجربناه على التغري (يف 
من  شفينا  قد  نكون  اهللا،  إىل  بعودتنا  حنن  أننا  احلقيقة  ولكن  عواطفه)، 
شرورنا، وذا نتمتع مرة ثانية بصالح اهللا. إننا إذا قلنا أن اهللا هو الذي 
يتحول بعيدًا عن األشرار نكون كمن يقول أن الشمس هي اليت حتجب 

نورها عن الشخص األعمي. »
(The Philokalia, translated from Greek by G. Palmer, P. Sherrard, 
Kallistos Ware, 1984, Faber & Faber, London. Vol 1, p. 352)

فاهللا يقول لنا بالوحي املقدس: « ألن أفكاري ليست أفكاركم وال طرقكم طرقي 
يقول الرب. ألنه كما علت السموات عن األرض هكذا علت طرقي عن طرقكم 
وأفكاري عن أفكاركم » (إش ٥٥: ٨-٩). لذلك إن حتدثنا عن عدل اهللا ورمحته 
وحمبته فنحن نتحدث عن عدل خيتلف إختالًفا جذرًيا عن عدل البشر!  ولكن 
الكتاب املقدس، كما قال مار إسحق، قد يظهر عدل اهللا من « جهة الظاهر » 
بصورة تشبه عدل البشر. والوحي املقدس يريد أن يعلمنا كيف نبتعد عن « الشر 
امللبس املوت» لذلك خياطب عقولنا املحدودة بعبارات وقصص ومناذج من حياة 
اإلنسان وعالقته باهللا يشرح لنا فيها كيف أن الشر مميت. لذلك يستعمل عبارات 
قد يبدو منها أن اهللا هو مدبر عقوبة اخلاطئ ومريدها لكي ينتقم اهللا من اخلاطئ.

ولكن القديس مار اسحق يؤكد أن موقف اهللا يف حقيقته املطلقة ليس كذلك بأي 
حال، وأن التفكري هكذا هو التجديف بعينه!!! اهللا ال يدبر األذي والنقمة. وقد 
فكر آباء الكنيسة كثًريا وكتبوا - مثل مار إسحق السرياين - تفسريات ليعلنوا 
لنا كيف ندرس ونفهم حقيقة موقف اهللا العادل من الشر، مع أنه ليس هو مدبر 
عقوبة الشر بنفسه!! وسوف نرى ونقـرأ نـوًرا آبائيًـا يف هـذه الصفحات 

القليلة يؤكد لنا ذلك.

وجيدر بنا أن نتساءل اآلن، كيف مسح اهللا ملن كتبوا الكتاب املقدس أن يستعملوا 
عنه عبارات مثل :
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« فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض، وتأسف يف قلبه. فقال الرب 
ودبابات  ائم  مع  اإلنسان  خلقته.  الذي  اإلنسان  األرض  وجه  عن  أحمو 
وطيور السماء، ألين حزنت أين عملتهم ... فها أنا مهلكهم مع األرض » 

(تك ٦: ٦-٣)
« اهللا يعود ويندم ويرجع عن محو غضبه ... ندم اهللا على الشر الذي 

تكلم أن يصنعه م فلم يصنعه » (يونان ٣: ٩- ١٠)
وحنن نعلم أن السيد املسيح مل يكن، يف أي موقف، يريد إهالك اخلاطئ بل أن 
يرجعه للحياة بالتوبة. وعندما سأله تلميذيه أن يرتل ناًرا من السماء على من مل 
يقبلوه « فتفنيهم كما فعل إيليا»، فالتفت املسيح «وانتهرمها وقال : لستما تعلمان 
من أي روح أنتما. ألن ابن اإلنسان مل يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص»  

(لو ٩: ٥٥- ٥٦).

القبطي  الالهوت  أستاذ  تعليم  من  تكون  التساؤل  هذا  على  األوقع  اإلجابة  ولعل 
األرثوذكسي الدكتور موريس تاوضروس من كتابه « الوحي والتقليد » ص ٣٧، ٣٨.

« الروح القـدس ال يلغي شخصية الكاتب (الذي يكتب أسفار الكتاب 
املقدس) وال يفقدها حرّيتها وعملها اخلاص (كما قال القديس يوحنا ذهيب 
الفم)، وإمنا يرفعها وينهضها... فإن كل كاتب من هؤالء الكتاب يتكلم 

لغته اخلاصة ويعرب وفًقا لتعبريه وأسلوبه اخلاص...
ومما يدل على أن الوحي ال يلغي شخصية الكاتب وأن الكاتب يكتب 
متأثًرا بثقافته وبيئته،... عدم التزام الكاتب باحلرفية فيما يكتب. ففي قصة 
إبين  هو  هذا  قال  السماء  من  صوًتا  أن  ميت  القديس  يذكر  املسيح  عماد 
احلبيب الذي به سررت (مت ٣: ١٧) بينما أن هذا الصوت من السماء 
قال حسب رواية القديس لوقا: أنت إبين احلبيب الذي به سررت (لو ٣: 
٢٢). كذلك خيتلف األمر بني البشائر األربعة فيما ذكروه عن النص 

الذي كتب على صليب السيد املسيح:
-  مت ٢٧: ٣٧  « هذا هو يسوع ملك اليهود ».

-  مر  ١٥: ٢٦   « ملك اليهود ».
-  لو  ٢٣: ٣٨   « هذا هو ملك اليهود ».

-  يو  ١٩: ١٩   « يسوع الناصري ملك اليهود ».»
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فاهللا يوحي لإلنسان، واإلنسان يستقبل الوحي ويشرحه حبسب إختباره وثقافته 
وبيئته واإلدراك العلمي وقت الكتابة. لذلك يستعمل الكاتب مفردات لغته للتعبري 
ومشاعره هو أيًضا. إال أن الوحي املقدس يوجه الكاتب أن يقدم رسالة اهللا لنا   
« معصومة من اخلطأ » من جهة قصد اهللا من الرسالة، وليس من جهة الكلمات 
واحلروف. واملثل املذكور عن إختالف البشائر األربعة يف ذكر نص ما قد كتب 

على الصليب يشرح ذلك.

لذلك عندما يكتب اإلنسان عن اهللا أن اهللا يصنع شًرا، يشرح اإلنسان وجهة 
نظره وإختباره البدائي عن أن الكارثة الطبيعية هي شر يدبره اهللا لإلنسان!! 
ولكننا نرى ونسمع بكوارث كثرية، بسبب حركة الطبيعة وحتركات األرض اليت 
األعاصري. ونعلم  اليت تسبب  املتحرك  اهلواء  والرباكني، وحيوية  الزالزل  تنشيء 
اهللا  من  نقمة  أا  على  عنها  نتكلم  وال  الكون،  حليوية  ضرورية  أمور  كلها  أا 
على اإلنسان. لذلك إذا قرأنا يف الكتاب، ما يظهر منه على السطح، أن اهللا ينتقم 
ويغضب ويدمر، علينا بتذكر حديث مار إسحق السرياين والقديس أنطونيوس 

الكبري وشرح د. موريس تاوضروس ملخًصا تعاليم اآلباء.

 Elements of وها هو الالهويت األرثوذكسي كريستوس يناراس يشرح لنا يف كتابه
Faith, p. 84 ملخًصا آخًرا عن رؤية الكنيسة وتفسريها لبعض القصص واألحداث 

يف الكتاب املقدس، اليت يبدو فيها اهللا بصورة املنتقم القاسي، عكس ما أظهر لنا يف 
شخص الرب يسوع املسيح الذي هو صورة اآلب، أيقونته، ورسم جوهره. وقد 
وصف األسقف األرثوذكسي كاليستوس وير، الكاتب يناراس بأنه أكثر الُكتاب 
واملفكرين األرثوذكس الذي له رؤية «نبوية» يف اليونان اليوم (كاليستوس وير أسقف 

وأستاذ الدراسات األرثوذكسية جبامعة أكسفورد ) :

« إن الكنيسة تفصل بني املجازات املستعملة [ يف الكتاب املقدس] 
يف وصف العذابات، من احلق الذي حتاول هذه املجازات إعالنه. 
سقوط اإلنسان حقيقة، وال يشكل هذا السقوط مشكلة قانونية، ولكنه 
أساًسا وقبل كل شيء تشويه للحياة، أسقطت به حرية اإلنسان اخلليقة 
كلها - مبا أن حرية اإلنسان هي الوسيلة الوحيدة اليت من خالهلا ميكن 
لكل خليقة أن حتقق هدف وجودها. أصبح تشويه احلياة يعين التغرب 
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والفساد يف كل القواعد واألساليب اليت تستمر ا احلياة.
يف كل أمثلة العقوبة اليت يف الكتاب املقدس « العقوبات اإلهلية » تنظر 
الكنيسة إىل نتائج التغرب عن اهللا والتباعد عن احلياة احلقيقية للخليقة، تنظر 
إنقسام ومترد اإلنسان الذي شق وحفر بنفسه تلك اهلوة بني اخلالق واخلليقة. 
إن اللغة التعليمية اليت تستخدم املجاز ( والذي ال جيب أن يتحول إىل عقيدة 
بل يبقي كمجاز تعليمي) هي لغة موجهة يف العهد القدمي إىل شعب غليظ 
يتفهمها  أن  ميكن  وصور  بأسلوب  الشر  نتائج  تشرح  لغة  وعنيد.  الرقبة 
اإلنسان الساقط. لذلك يشرح الكتاب مستعمًال صورة إله غضوب يسعي 

لعقوبة التعدي.
ولكن اهللا ليس مبنتقم كالبشر [إمنا ينتقم للخليقة من الشر باخلري وينتقم 
من املوت بة احلياة!!]. إنه فقط يشرح إحترامه املطلق للحرية اإلنسانية 

ونتائجها.
إنه ال حياول التدخل إلزالة مثار احلرية املُرَّة عن اإلنسان. ألنه إن فعل هذا 
من  احلق  إزالة  من  هذا  حيمله  اإلنسان، مبا  من  نفسه  احلق  يزيل  فسوف 

اخلليقة أيًضا.

إن حمبة الرب تتدخل فقط لتحول عقاب اإلنسان، لنفسـه بإرادته، إىل 
تعليم خالصي [ القداس : حولت يل العقوبة خالًصا - أنا اختطفت يل 

قضية املوت بإراديت - وتركت ناموسك برأيي!! ].

وقمة هذا التدخل هو جتسد الرب نفسه وقبوله يف بشريته املؤهلة كل نتائج 
إىل  ذاا  النتائج  هذه  ليحول  وذلك  الصليب،  موت  حىت  اإلنسان،  مترد 

شركة حب مع اآلب السماوي».

لغة املجاز والرمزية يف الكتاب املقدس، إذن، ضرورة حتمتها سذاجة اإلنسان، وعدم 
قدرتنا على إستيعاب الكثري من أسرار حب اهللا. وآباء األرثوذكسية مل يأخذوا كل 
ما كتب يف الكتاب مبأخذ حريف، إال ما هو  خاص بالعقيدة والتاريخ بشكل واضح 
وأكيد. ولذلك كان التأكيد واجب وضروري على تارخيية قيامة السيد املسيح 

باجلسد، وذلك ملعرفة الرسل بوجود أمور رمزية كثرية يف الكتاب املقدس.
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وقد استخدم السيد املسيح  أحياًنا الرمزية يف احلديث عن نفسه وعن ملكوت 
السموات واملوت األبدي يف األمثال لكي يشرح لنا أموًرا حتتاج إىل تقريب نظًرا 

لصعوبة وصفها حبرفيتها، كما قال كل من أورجيانس ويوحنا ذهيب الفم.

فعندما شرح أورجيانس قصة اخللق يف سفر التكوين شرحها على أا ال ميكن 
أن تكون قصة حرفية، بل هي قصة تشرح أموًرا حقيقية جًدا، عـن كون اهللا 
هــو اخلالــق الوحيد، الذي خلق كل شيء من العـدم إىل الوجـود، ولكن 
 Forster & Marston,) سفر التكوين ال ميكن أن يشرح حرفًيا. فقال أورجيانس

: (Reason & Faith , p. 206, 231

« كيف ميكن إلنسان ذكي، أتساءل، أن يقبل بشكل معقول - بسهولة 
- أن اليوم األول والثاين والثالث كانوا أياًما بدون مشس وال قمر وال جنوم، 

وال حىت مساء ألا خلقت يف اليوم األول؟!!

وَمْن ِمن السخف بالدرجة أن يصدق أن اهللا مثل الفالح يزرع فردوًسا 
شرق عدن... أو ... عندما يقول أن اهللا يتمشي يف املساء... ال أشك أن 
أحًدا ميكنه أن خيطئ فهم الرمزية يف التعبري، اليت تشرح لنا أسراًرا تارخيية 

ال تدرك إال بأسلوب رمزي».
« يف اللغة العربية آدم تعين اإلنسان، ويف األجزاء اليت يبدو فيها آدم كشخص 
يتكلم موسي عن اإلنسان يف عمومه من جهة طبيعته... اهللا ال يعين شخًصا 

منفرًدا، بل اجلنس البشري كله ».

وقال القديس يوحنا ذهيب الفم عن ضلع آدم الذي يرمز إىل الوحدة يف الطبيعة 
(Reason & Faith - p. 205) : بني الرجل واملرأة يف اللغة الرمزية

« ال تأخذوا الكلمات حبسب الفهم الظاهر، ولكن فسروا عمق معناها 
هذه  يستعمل  مل  إن  ترون،  كما  املحدود.  اإلنساين  الفهم  خالل  من 
العبارات فكيف كان من املمكن أن نفهم حنن هذه األسرار اليت تفوق 

الوصف؟».

الزاوية» -             حجر  و «  الكرمة »  -  أنه: «  نفسه  عن  قال  فقد  املسيح  السيد  وأما 
و« باب اخلراف »... اخل. وليس الرب شجرة وال باًبا وال حجًرا!!! إمنا هذه املجازات 
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تشرح لنا طبيعة عمله الذي تعجز اللغة البشرية عن وصفه. هناك فارق بني ما هو «حق 
حريف» ”exact“ ، وما هو «حق غري حريف» True” but not exact“  : املسيح ُوِلد 
ومات وقام وصعد.. هذا حق حريف تارخيي؛ واملسيح هو باحلقيقة الكرمة وحجر الزاوية 
وباب اخلراف... هذا حق ولكنه غري حريف. َوُوِصَف العذاب األبدي يف الكتاب املقدس 
بأنه « ظلمة خارجية » - و « ناٌر وكربيٌت » - و «شعور بالذبح » - و « دين ال 
ينتهي» إال بدفع الفلس األخري - و « دود ال ميوت ونار ال تطفأ » ... وهذه كلها 
أوصاف من عاملنا لشرح ما مل تسمع به أذن ومل تر عني ولن خيطر على قلب بشر من 
عذاب احلرمان من اهللا؛ اهللا الذي معرفته هي هي احلياة األبدية ذاا ( يو ١٧: ٣). فإن 
كانت احلياة األبدية هي معرفة الثالوث القدوس وعشرته لألبد، فاملوت األبدي واضح 
أنه ليس يف عذابات ميكن شرحها، بل يف حرمان عذابه أسوأ من أي نوع من العذاب 

الذي نعرفه يف عاملنا املادي.

وكما قرأنا يف حديث مار إسحق السرياين وما تبعه يظهر لنا أن « عواطف» اهللا 
و « مشاعره » هي حقيقة ختتلف كل االختالف عن مشاعر اإلنسان. فالعواطف 
واملشاعر تستلزم عندنا وجود «الزمن »؛ حىت ميكننا أن نقول أن فالًنا كان حزيًنا، 
وأصبح سعيًدا. أو كان هادًئا وصار غاضًبا. واملشاعر أيًضا تتطلب « التغّير » من 
حالة إىل أخري. ولكن الكتاب املقدس يعلمنا أن اهللا « ليس عنده تغيري وال ظل 
دوران » (يع ١: ١٧) وال زمن!! لذلك فإن احلديث عن « الغضب والنقمة 
والغيظ والندم والتأسف » عند اهللا هو حديث جمازي يعلن لنا اهللا فيه أموًرا تتعلق 
برغبته يف أن نترك حنن الشر واخلطية ونعود للحياة واحلب، وليس ليعلن أن شرنا 
يصنع فيه هو تغًريا... حاشا. اهللا يغرينا حنن بعبارة الغضب، وليس هو املتغري. 
«غضب اهللا» موجه ضد الشر وليس ضد اإلنسان حبيبه.«غضب اهللا» هو «غريته» 

علينا حينما خنتار املوت حبيًبا لنا، بدًال من اهللا!

فاهللا ال ُيجربه ويهزه شر اإلنسان. واهللا ال يتصرف ويتحرك « برد الفعل » الذي 
حيركنا حنن املخلوقات الضعيفة. إن شر اإلنسان ال ينقص اهللا وال جيرحه وال يؤثر 
فيه كما يؤثر فينا. وبر اإلنسان كله ال يزيد اهللا شعوًرا بالراحة يف ذاته، وال حيركه 
كما حيركنا من حالة سفلي إىل حالة عليا. إمنا اهللا يستعمل عبارات الفرح واحلزن 
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يف شخصه « الذي ال يعتريه تغيري وال ظل دوران » لكي يعلمنا أن عمل اخلري 
واملحبة جيد وحسن، وأن عمل الشر واألنانية ُمضر لنا حنن. ولذلك خاطب 

اهللا أيوب قائًال له :

« إن أخطأت فماذا فعلت به (أي باهللا) وإن كثرت معاصيك فماذا عملت 
له. إن كنت باًرا فماذا أعطيته أو ماذا يأخذ من يدك. لرجل مثلك شرك 

وإلبن آدم برك» (أيوب ٣٥: ٦-٨).

وأيًضا يشرح لنا يعقوب الرسول الكالم ذاته يف قوله أن الشر ال جيرب اهللا، واهللا 
ليس مصدر املوت األبدي أبًدا، بل مصدر كل عطية خرية. أما املوت فهو نتاج 

الشر املالزم له، « شوكة املوت اخلطية »، (يع ١: ١٣- ١٧):

« ال يقل أحد إذا ُجرب إين أجرب من قبل اهللا، ألن اهللا غري جمرَّب بالشرور، 
وهو ال جيرب أحًدا ولكن كل واحد ُيجرب إذا اجنذب واخندع من شهوته. 

مث الشهوة إذا حبلت تلد خطية. واخلطية إذا كملت تنتج موًتا.

ال تضلوا يا أخويت األحباء. كل عطية صاحلة وكل موهبة تامة هي من فوق 
نازلة من عند أيب األنوار الذي ليس عنده تغيري وال ظل دوران ».

ومن صفات اهللا اهلامة جًدا يف تفسري الكتاب املقدس وعالقة اهللا باخلليقة أن اهللا  
« ال حيتاج » لشيء وال ألحد. فهو قبل اخلليقة كان سعيًدا كامًال مستقًرا ال 
ينقص وال يزيد. وهلذا هو غري معرض للتجربة أو التغري العاطفي مثل البشر، وال 

تلزمه الضرورة ولذا ال حيتاج للنقمة مثل البشر يف غضبهم.

بدافع                يتحرك  فهو  حترك  إذا  اإلنسان  عدل  ألن  األمهية.  غاية  يف  الصفة  وهذه 
« االحتياج » إىل شيء أضاعه الظلم أو الظامل. ولكن كما سنرى فإن هذا األمر ال 
يليق باهللا. لذلك يفهم العدل عند اهللا من منطلق كونه خالق كامل ال يهتز وال ينقص 
بالشر وال حيتاج:  إنه عدل « معطائي » فقط أي عّطاء وإجيايب بسخاء. عدل اهللا 
عدل يهدي اخلري والنور واحلب واحلياة، أينما قلَّ اخلري وإنعدم النور وإنعدم احلب 
عند  تغيري  فيه  حدث  اهللا  لصفات  الشرقي  واإلدراك  الفهم  هذا  احلياة.  وتبددت 
الكنيسة الغربية عندما بدأ أغسطينوس يف القرن اخلامس ُيعلِّم أن الشر « إهانة » هللا 
وأنه يؤثر يف العدل اإلهلي نفسه. (Atonement & Incarnation, p. 94). وهكذا 
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فإن اإلحنراف ولو مبقدار درجة واحدة عن مبدأ عدم جتربة الشر هللا، والذي أكده 
الوحي كما رأينا، أنشأ تباعًدا خطًريا بني التفسري يف الالهوت الغريب عن التفسري يف 
الالهوت الشرقي. وكان نتيجة هذا التباعد تغًريا يف شرح معين الفداء والكفارة 

والعدل اإلهلي والغفران والعبادة ومعين الكنيسة ورسالتها يف احلياة!!!

وإذا فكرنا قليًال، ندرك أن التعليم بإمكانية إهانة الكرامة اإلهلية والذي يؤدي 
إىل عدم إتزان العدل اإلهلي بسبب الشر، مصدره األساسي هو: حتويل جمازات 
الكتاب املقدس ( عن غضب اهللا ونقمته وتدبريه للعقوبة واملوت بإرادته) إىل 
حقائق الهوتية مطلقة وتغريات حقيقية حتدث يف اهللا!! وذا يدرك القارئ 

أمهية هذه املقدمة.

وخلتام هذه املقدمة لنقرأ مًعا ما كتبه القديس كريلس اإلسكندري :

« عندما تكتب لنا الكتب املقدسة أقواًال عن اهللا وتستعمل تعبريات عن وجود 
أعضاء جسدية فيه، ال يصح أن نسمح لعقولنا السامعة أن تفكر أنه حمسوس 
بصورة مادية، ولكن جيب أن ندرك أن إستعمال هذه التعبريات والتشبيهات 

املادية هي كلها جمازات حىت ما ترفع عقولنا ملا هو أمجل.

األشكال والكميات واألوصاف وكل ما هو مادي إستعملت لتساعدنا 
على أن نركز فكرنا يف اهللا، وإن كان يعلو على كل إدراك.

حنن نتكلم عنه باألسلوب البشري، ألنه ال توجد لدينا أية وسيلة أخري 
للتأمل يف األمور اليت تعلو علينا»

The Faith of the Early Fathers, vol. III, p. 217-21.

: ICONIC LANGUAGE  اللغة األيقونية
يف التعليم األرثوذكسي : األيقونة، وإن كانت ليست هي « الكيان الشخصي 
وتشخيص   جتسيد  وباحلقيقة  أيًضا  هي  لكن  فيها،  مرسوم  هو  ملن   « التارخيي 
تارخيًيا  واحد.  بآن  وحقيقة  رمز  األيقونة  الشخص.  هلذا  سري »   » Mystical

وحرفًيا ليست هي الشخص، ولكنها حتملنا للقاء هذا الشخص، بل وحتمله هو 
إلينا أيًضا. الرمزية يف األيقونة حتمل احلق بصورة سرية  Mystical ، وهذا من 
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خالل الروح القدس، الذي يقدس مادة األيقونة املمسوحة بزيت املريون، ويربطنا 
باحلق الذي حتمله األيقونة.

وهلذا اإلدراك األرثوذكسي أمهية كربي يف فهم وإدراك أسلوب التعبري يف 
التعليم  يف  املختلفة  للمجازات  الكنيسة  آباء  إستعمال  ويف  بل  املقدس،  الكتاب 

والتفسري وتقدمي رسالة اخلالص كلها.

فنحن لذلك نقول أن لغة سفر التكوين عن اخللق والسقوط ومعاناة اإلنسان 
هي « لغة أيقونية » Iconic language ، أي حيدثنا الكتاب بلغة األيقونة حبسب 
الفهم األرثوذكسي. وكذلك قصص التأديبات (أو العقوبات) اإلهلية للبشرية يف 
العهد القدمي هي بنوع ما « لغة أيقونية ». وذلك ألن إصحاحات اخللق وقصة آدم 
وحواء والطوفان وسدوم وعامورة.... اخل إمنا كما تصفها مقدمة الكتاب املقدس 

الكاثوليكي ( النسخة الفرنسيسكانية - بريوت ص ٦ طبعة ١٩٦٠) :

« الفصول األحد عشر األويل تتطلب درًسا على حدة، ألا ليست تارًخيا 
املاضي  عن  نبوية  رؤية  أو  موحي،  تاريخ  هنا  لدينا  العصري...  باملعين 
حسب تعبري توما اإلكويين. ولذلك فبدء العامل مروي بصورة شعبية وبلغة 
إبداعه  كيفية  وليس  اخللق  طبيعة  تبني  التقاليد  هذه   ... الرمزية  األنبياء 
الواقعية ... النص امللهم (لألسفار اخلمسة األويل - البنتاتيك) دونه كتبة 
عديدون يف غضون أربعني سنة. بل جيب القول مع جلنة الكتاب املقدس 
البابوية (١٩٤٨) أنه يوجد : ’ إزدياد تدرجيي يف الشرائع املوسوية سببته 
مناسبات العصور التالية، االجتماعية والدينية، تقدم يظهر أيًضا يف الروايات 

التارخيية ’ ».
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• عدل اهللا هو عدل معطائي فقط!
• عدل اهللا هو عدل احلياة واحلب والنور ، وليس عدل املوت 

األبدي... حاشا حملب البشر!
• اهللا عادل لإلنسان واخلليقة أي أنه:

يهدي اخلير والنور واحلب واحلياة ، أينما قل اخلير وإنعدم 
النور ومات احلب وتالشت احلياة ...

«عدل اهللا هو إحياء اإلنسان.»
• حتى في العقوبات الزمنية لإلنسان، اهللا ال يريد إال إيقاظ 

اإلنسان وإرجاعه إلى أحضانه األبوية...
«تأديباً أدبني الرب وإلى املوت (األبدي) لم يسلمني.»

(مز ١١٨: ١٨)
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THEOSIS

 هي هدف اخللق كله عند اآلباء
اهللا ثالوث قدوس، هو شركة حب، وشركة نور وحرية، وحياة فائضة باحلب بني 
اآلب واالبن الكلمة والروح القدس. وإذ تالمس اهللا مع العدم، ذاب العدم خجًال 
وإحنين حًبا وطاعة لدعوة اخللود، فإنفجر العدم وجوًدا مادًيا... هذا الكالم ليس 
شعًرا وإمنا هو أقرب وصف ألكرب نظرية علمية. ويشرح العلماء هذا يف النصف 
الثاين من القرن العشرين، مؤكدين أن كوننا هذا ال يزيد عمره عن حوايل ١٥ 
مليار سنة.. ويؤكدون أنه قبل وجود هذا الكون مل تكن هناك أية مادة وال زمن 

وال مكان وال حركة!!! كان العدم فقط.

والعلم ال ميكنه احلديث عن اهللا قطًعا قبل أو بعد اخللق، ألن اهللا ال ميكن قياسه مبقاييس 
العلم، متاًما كما أننا ال ميكننا قياس الزمن بالكيلوجرام وال قياس احلرارة باألمتار!!

واإلكتشاف العلمي هذا يرجع للتأكد علمًيا من حقيقة «متدد الكون». وباحلساب 
العلمي مت قياس الزمن الذي مر على تباعد املجرات الفلكية، من «نقطة البداية» 
اليت كانوا مجيًعا قد بدأوا منها التحرك والتبـاعد والتمدد هذا:                   

The  Point of Singularity (Stephen  Hawking) .

وملحاولة شرح كيف حتول العدم إىل وجود مادي، مث بدأ هذا الكيان املادي يف 
احلركة املتباعدة من نقطة البداية، وصف العلماء هذه «املعجزة» ـ لعجزهم عن 
تفهمها ـ بتسميتها :  «اإلنفجار العظيم»         THE BIG BANG. والطريف هو 
أن املادة ما هي إال طاقة  Energy ، جمرد قوة قادرة على احلركة!!! وهذه الطاقة 
«تكثفت» (أيَّا كان معىن هذه العبارة!) إىل شحنات سالبة وأخري موجبة. وليست 
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الپروتونات واإللكترونات هي أصغر هذه اجلزيئات، بل هناك ما هو أصغر بكثري 
جًدا (وهنا تنعدم قدرة العقل على اإلدراك مع أننا نقيس ما ميكن قياسه !!). وأصغر 
ما نعرفه اآلن هو الـ quark السالبة واملوجبة، وهي أشبه «بفقاعة الفراغ» أكثر 

.(The Matter Myth - Penguin Books 1992) !!«منها «سحابة اهلواء

ومن تكثف بعض هذه الـ quarks تتكون جزيئات الذرة، ومن تكثيف الذرات هناك 
األوزان النسبية، ومن هذه جتمعت النجوم والكواكب وأنا وأنت والوردة والنملة!!!

ومن الطريف أيًضا أن جتميع اجلزيئات قد ينتج عنه مرة أخري تالشيها!! بالرغم 
من أن املادة ال تستحدث وال تفين، يقول العلماء، أن تقابل إليكترون مع پوزيترون 
ينتج «شيًئا» ال ميكن قياسه : (+١) و (-١) = صفر!! وقد يشرح هذا كيف 
أن العدم، أي الصفر، قد «إنفجر» يف «اإلنفجار العظيم» وحتول إىل جزيئات 
موجبة (+١) و أخري سالبة (-١). وهذا ميكن كتابته: الصفر            (+١) 
و (-١)، ومنها املادة كلها!!! لذلك بكل املقاييس حنن «صفر»، ميكن وضعه 

جبانب اهللا «الواحد»، فنصري شيًئا، إن شئنا!!!

أما الزمان واملكان فهما خملوقان أيًضا!! فاملكان Space هو شيء نسيب فقط بسبب 
وجود املادة، تلك الطاقة املكثفة. فبدون وجود املادة ما كان هناك «مكان». 
 masses فهو أمر نسيب هو اآلخر، بسبب «حترك» تلك الكتل Time وأما الزمان
اليت تشكل عجينة مادة كوننا والنجوم والكواكب... فلوال حركة املادة يف الفضاء 
ما كان هناك زمان. ولذا نقول أن اهللا - غري املخلوق - ليس فيه مكان وال مادة 

وال زمان وال تغيري : أبدي هو. 

ولكن ملاذا هذا كله؟! 
هذا السؤال هو أبو الفلسفة والفكر الالهويت والسعي الديين لإلنسانية، بل والدافع 
حضارية  وحركة  واقتصاد  سياسة  من  والعدالة،  للحياة  وحب  تنظيم  كل  وراء 

وحرب وخوف...!!

واإلجابة من فم الرب املخلص :
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« ليكون اجلميع واحًدا كما أنك أنت أيها اآلب يفَّ وأنا فيك، ليكونوا 
هم أيًضا واحًدا فينا ليؤمن العامل أنك أرسلتين.  وأنا أعطيتهم املجد الذي 
أعطيتين ليكونوا واحًدا كما أننا حنن واحد ... [ألنك] أحببتهم كما أحببتين 
... ألنك أحببتين [وأحببتهم] قبل إنشاء العامل. أيها اآلب البار إن العامل مل 
يعرفك. أما أنا فعرفتك وهؤالء عرفوا أنك أنت أرسلتين.  وعرفتهم امسك 

وسأعرفهم ليكون فيهم احلب الذي أحببتين به وأكون أنا فيهم...

وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع 
املسيح الذي أرسلته. أنا جمدتك على األرض. العمل الذي أعطيتين ألعمل 

قد أكملته.» (يو ١٧: ٣- ٤ و ٢١- ٢٦).
خالصة هذا الكالم أن اهللا قد خلقنا وأرسل لنا إبنه، كلمته، مصدر وشعاع احلياة 
األبدية، ليزرع فينا حبه وجمده، ليوحدنا معه، وفيه، حىت ما نشارك اهللا يف وجوده 
وجمده ونتحول إىل آهلة بالنعمة!! وهذا احلب املتجسد يزرعه فينا الروح القدس 
الذي يأخذ مما للمسيح ويعطينا لنصري مشاني صورة اإلبن عينها (رو ٨: ٢٩) 

ونصبح «شركاء الطبيعة اإلهلية» لألبد!! هذا هو هدف اخللق.

وكان األب تيار دي شاردين، العامل الچيولوچي الذي صحح نظرية التطور وأحد 
أعظم مفكري القرن العشرين، كما وصفه حىت امللحدون، قد شرح يف كتابه 
لإلنسان  اهللا  خطة  أن   ،  The Future of man و    Man’s Plance in Nature

ميكن تلخيصها يف أربعة مراحل، هم جتميع وتكثيف لتراث وفكر آباء الكنيسة 
مع العلم احلديث:

.Creation  (١)  اخللق من العدم
.Vivication  (٢)  ظهور احلياة احليوانية والنباتية

.Hominisation  (٣)  تطور احلياة وظهور اإلنسان الواعي
.Divinisation  (٤)  جتسد اهللا لتأليه اإلنسان احلر

وذا يعرض تيار دي شاردين أن تطور اخلليقة من العدم للوجود املادي، مث 
احلياة احليوانية ومنها اإلنسان، هو مشروع يقوده اهللا. الذي هو «ألف» التطور 
و «ياء» الوجود كله، هو اهللا  The Omega Point . وهذا ما قاله الرسول 
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أن اهللا سيصبح «الكل يف الكل» بتجميع اخلليقة بعمل اإلبن و عطية حياة الروح 
القدس ... اخلليقة كلها ... نعم كلها ، لو أرادت!!

ويف رومية ٨: ١٩- ٢٣ يشرح بولس الرسول أن «اخلليقة نفسها أيًضا (وليس 
حنن البشر فقط!!) ستعتق من عبودية الفساد إىل حرية جمد أوالد اهللا!!!». وهذا 
ما رآه يوحنا احلبيب بصورة «السماء اجلديدة واألرض اجلديدة» (رؤ ٢١: ١) 
اليت «هلا جمد اهللا!!!» (رؤ ٢١: ١١) يا للعجب!! وقد مسي اآلباء تشبه اخلليقة 
 Cosmic بالنعمة»!!!  اخلليقة  «تأله  اإلستنارة:  وجمد  اخللود  يف  باهللا  واإلنسان 
Theosis, by Grace وهذا ال يعين التأله بالطبيعة، إذ أن اهللا وحده هو اإلله بذاته 

وأما حنن فآهلة بالتبين بالنعمة.

أوًال :  من أهم آباء الكنيسة
 الذين علموا بتأله اإلنسان

•  القديس أثناسيوس مردًدا قول إيريناؤس قبله :
« لقد صار اهللا إنساًنا لكي يصري اإلنسان إًهلا »!! (جتسد الكلمة: ٥٤)

فيها.  بسيط  تغيري  مع  أو  نفسها،  العبارة  الكنيسة  آباء  من  الكثريون  كرر  وقد 
البعيدة عن الشك  احلقيقة  األرثوذكسي ڤالدميري لوسكي هذه  ويؤكد الالهويت 
متاًما، ويسرد بعًضا من األمساء اهلامة يف تاريخ الكنيسة الشرقية الذين أكدوا هذا 
التعليم : إيريناؤس - أثناسيوس - غريغوريوس النيزيرتي - غريغوريوس النيسي 
مسعان   - باالماس  غريغوريوس   - املعترف  مكسيموس   - الدمشقي  يوحنا   -

الالهويت احلديث - باسيليوس الكبري - وكريلس اإلسكندري. 
(Mystical Theology of the Eastern Church p. 134, 126)

 Cosmic « وقد كتب القديس مكسيموس املعترف : معلم « تأله اخلليقة •
: Theosis

« كانت اخلطة اإلهلية خللق اإلنسان أن يؤدي خلقه إىل أن يوحد يف نفسه 
كل الوجود املخلوق، ويف الوقت ذاته يصل إىل اإلحتاد الكامل مع اهللا. 
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وليس  اهللا  خبلود  التشبه   ] كلها =  للخليقة  هذه  التأله  حالة  فتوهب 
التحول إىل إله بالطبيعة، حاشا ]...

وعندئذ فإن اهللا يهب نفسه لإلنسان الذي بفضل هذه العطية، أي بالنعمة، 
ينال كل ما ميلك اهللا بالطبيعة، فيتم بذلك تأله اإلنسان والكون كله. 
ولكن مبا أن هذه املهمة اليت أعطيت لإلنسان مل يقم ا آدم، جاء املسيح 

آدم الثاين لريينا ما كان ينبغي أن حيدث.»
(Mystical Theology of the Eastern Church, p. 109-110)

•  وأيًضا عّلم القديس باسيليوس الكبري قائًال : 
« لقد خلق اهللا اإلنسان، كائًنا حيًَّا، وقدم له الدعوة لكي يصري إًهلا.»

(V. Lossky, Orthodox Theology - an introduction - p. 73)

•  وكتب القديس غريغوريوس النيسي : 
« كل األشياء سوف جتمع يف الطبيعة اإلهلية حبسب التصميم الفين خلالقها 
(مؤلفها)... لذلك خلق الكّلي القدرة هذه األنفس لكي تكون حبريتها 

أوعية، إن صح التعبري، لتقبل هذا التدبري»
 (Introduction to Eastern Patristic Thought & Orthodox 
Theology  p. 75) 

•  ويذكر C.N. Tsirpanlis كاتب املرجع السابق يف حديث مشوق عـن 
الهـوت القديس أثناسيوس : 

« مل يكن آدم معًدا للتأله بدون املسيح... احلاجة إىل التجسد لتأله اإلنسان 
مل تظهر أساًسا ألن اإلنسان مصاب مبرض اخلطية، ولكن ألن اإلنسان 
هو جمرد خملوق ضعيف (غري ثابت، غري خالد). وحياور أثناسيوس ليس 
من منطلق أن اإلنسان واملالئكة قد أخطأوا، بل من منطلق أم خملوقات 
آدم،  إرتكبها  اليت  اخلطية  بسبب  التجسد  اهللا  يدبر  مل  ثابتة.  غري  متغرية 
السبب  اخلليقة).  مع  اهللا  أوًال (وحدة  متغري  الغري  األساس  ودبر  شاء  بل 
الرئيسي إذن (عند أثناسيوس) هو أن اإلنسان حيتاج لتجسد اإلله حىت ما 

يتأله اإلنسان... واإلحتاد مع اهللا هذا مستحيل بدون التجسد... 
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التعليم عن تأله اإلنسان يشكل الفكرة والبؤرة األساسية والرئيسية لكل 
الهوت القديس أثناسيوس. وهذا التعليم له جذور يف فكر القديس إيريناؤس 

(Introd. to E. P. Th. & O.T., p. 65) «بالتأكيد

«فقط أولئك الذين يؤمنون باحلقيقة ويتوبون فعًال هم الذين يتمتعون بالتأله 
بالنعمة، ألن اإلميان والتوبة ال ميكن بدوما أن يتأله اإلنسان...

يتأله  وحده...  املسيح  للرب  اليت  بالطبيعة  البنوة  حبالة  تشبه  هو  بالنعمة  التبين 
.(p. 68) «اإلنسان بالنعمة وباإلحتاد بالثالوث، ليس هذا تأًهلا بالطبيعة

أما حماوالت اإلنسان الذاتية للتأله، واليت هي دعوة حبسب الذات والشر واألنانية، 
فهي حماوالت اإلنسان الساقط أن يبقي يف عزلة الشر، ال أن يتشبه باملسيح املتواضع. 
الشيطان يدعو اإلنسان أن « يصري مثل اهللا عارًفا للخري والشر» (تك ٣: ٥)، 
ولكن مبشورة الشرير املدمر وملصلحة األنانية واملوت... هذه هي جهنم عينها.

املتأله بالنعمة يتشبه باملتواضع احلقيقي : الرب يسوع املسيح أيقونة اآلب املتواضع 
عن حق. خيشي البعض التعليم بتأله اإلنسان، مع أنه تعليم كل آباء الكنيسة، 
حبجة أن التأله Theosis هو ضد التواضع وهو دعوة للكربياء!! ولكن من يتشبه 
باملسيح ينحين على ركبتيه ويصري باحلب واحلرية عبًدا خيدم أرّجل البشرية كما 

عمل السيد العظيم؛ تأله اإلنسان جيعله يري كل البشر أسياًدا باحلب!!!

وأما تأله اخلليقة املادية - أي تشبهها بالنعمة باهللا اخلالد عندما يهب اهللا اخللود 
للمادة - يف السماء اجلديدة واألرض اجلديدة، فهو تعليم هام، إذا إختفي من 
كنائسنا حل مكانه كل تعليم يشابه الفكر الغنوسي واملانوي الذي يري املادة 

على أا كيان حقري فاين، سوف يدمره اهللا!!

األسباب التارخيية لكراهية اجلسد واملادة :
الفكر الغنوسي  Gnosticism هو فكر يوناين قدمي تعود جذوره إىل األفالطونية  
Platonism  اليت نشرها فالسفة اليونان، مث تبناه وطوره ماين  Mani  الفارسي 

األصل يف القرن الثاين.  وخالصة هذا الفكر الغريب عن املسيحية أن خالق األرواح 
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والعامل اخلّير، غري املادي، هو إله اخلري. أما العامل املادي واجلسد مبا حيوي من غرائز 
(خاصة األكل واجلنس) فهو من خلقة إله شرير غري اإلله خالق األرواح!! وأن 
األرواح إذ أخطأت ُحكم عليها بالسجن يف عامل املادة الشرير. وعلى األرواح أن 
جتاهد ضد اجلسد املادي وإحتياجاته « الشريرة » حىت ينعم هلا اإلله باإلنطالق 
من سجن هذه املادة الشريرة إىل عامل األرواح مرة أخري. وهذا الفكر املانوي 
Manichaeism ، وليد التعليم الغنوسي، يظهر أحياًنا يف بعض الكتابات النسكية 

املسيحية كما الحظ املتنيح األنبا بيمني أسقف ملوي يف كتاب املسيحية واجلسد 
ص ٦٦- ٦٧:

«.. والذي أدخل إىل التصوف املسيحي مفهوم النسك اخلاطئ القائم 
اليت  األفالطونية  العقيدة  هي  والروح  اجلسد  بني  الثنائية  منهج  على 
تسربت إىل املسيحية،  وكانت تنادي بأن العامل املادي ليس من أعمال 
اهللا، وأن كل ما هو مادي فهو حقري، ولكن كل ما هو جمرد فهو راقى!! 
هذا ال يوافق مقاصد اهللا من اإلنسان، ولكن األفالطونية ألقت بظلها على 
بعض املناهج النسكية املنغلقة، ونظرت إىل اإلنسان على أنه عقل حمبوس 

يف جسم مادي بتطلع إىل التحرر منه وأن اجلسد مقربة للروح.
ولكن الثالوث القدوس عندما خلق اإلنسان خلقه جسًما وروًحا ونفًسا مًعا 
وحني نزل اهللا الكلمة، اإلبن األزيل إىل أرضنا ليفتدي اإلنسان، مل يأخذ 

نفًسا فقط، بل أخذ جسًما أيًضا، ألنه شاء أن يفتدي اإلنسان بأكمله.

والكتاب املقدس دائًما أبًدا يرفض نظرية الثنائية Dualism  متاًما [ وهذا 
تعليم ماين عن تضاد الروح واجلسم، وتضاد املادة وعامل الروح، وتضاد 
العقل ورغبات اجلسم املادي، ويؤدي أحياًنا إىل التعليم بسمو البتولية على 
الزواج، ومسو حياة التأمل على حياة العمل واخلدمة... اخل] ويؤكد الكتاب 
املقدس نظرية الوحدانية - وحدة السيكوفسيولوچي [ أي وحدة النفس 

واجلسد يف كيان واحد غري متصارع ]...

وقد حرم جممع جنجرة  Gangra يف القرن الرابع كل الذين علموا 
وأدانوا الزواج أو كانوا حيرضون على التعفف باإلمتناع عن الزواج، 
[ عبارة : « حسن للرجل أن ال ميس إمرأة »، يف ١ كو ٧: ١، مل تكن 
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وصية من القديس بولس الرسول، راجع Good News Bible ، بل هي 
إقتباس من سؤال كان قد سأله أهل كورنثوس لبولس الرسول، واألصحاح 
كله للرد بالنفي على هذا السؤال، البتولية عند بولس الرسول مفضلة إن 
كانت «كما أنا» (١كو ٧ : ٧) أي ألجل التفرغ خلدمة امللكوت فقط، 
وليست هدًفا يف حد ذاته. املتزوج أو البتول (موسي أو إيليا) يتجليان على 
جبل طابور مع املسيح! درجة املجد األبدي (جنم خيتلف عن جنم يف املجد) 

تقاس مبقدار احلب هللا وليس بنوع الدعوة، للبتولية أو الزواج!]...
عن  ميتنعون  الذين  والعلمانيني  اإلكلريوس  على  حتكم  الرسل  وقوانني 
الزواج وأكل اللحم وشرب اخلمر باعتبارها جنسة، وتسميهم:  جمدفني 

على عمل اهللا، أي اخلليقة.
وال يزعجنا ما نقرأه يف كتاب « بستان الرهبان » من قصص هدفت إىل 
تعذيب اهليكل اجلسدي، فهذه خربات إمنا هي شخصية أوًال وقبـل كـل 

شىء.» [األنبا بيمني - أسقف ملوى].

 Theosis «ثانًيا : الفارق بني «التأله بالنعمة
Pantheism «وتعليم «وحدة الوجود

إن الوجود املطلق الدائم، أي غري الزمين، هو من صفات اهللا وحده فقط. أما حنن 
املخلوقات الضعيفة، فوجودنا هو نعمة وهدية من صالح اهللا اخلالق. إن وجودنا 
ومنونا يف احلياة ملشاة اهللا هو هبة خارجة عن كياننا حيقنها فينا حببه وصالحه، 
إن كنا نقبل هذه اهلبة حبرّية. هذا هو التأله بالنعمة. لذلك يصح تعريف اخلليقة 
واإلنسان على أننا حقيقة « عدم ينمو حنو الوجود، إن شئنا» !! ولكن يظل 
مل            إذا  أما  للكل.  ونعمته  الوجود  هبة  ومصدر  املطلق  الوجود  هو  وحده  اهللا 
« حيقن » اهللا و « يزرع » فينا ويف اخلليقة من طبيعته (بتجسد الكلمة يف الكيان 
املادي الذي أخذه من العذراء القديسة مرمي كممثلة بشرية للكون كله، حينما 
قالت حلبه ودعوته: نعم أنا أمة الرب ليكن يل كقولك!) فاخلليقة كانت ستبقي 

عدًما يف عدم، واإلنسان تراب وإىل التراب يعود.
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وفساد  معانيه هو فناء  بالظلم. والظلم يف أعمق  يقبل  اخلالق ال  إال أن صالح 
وضياع اخلليقة، إذا سارت حنو العدم بدًال من صعودها حنو الوجود واخللود يف 

حضن اهللا.

ما جاء من العدم ال يقوي على البقاء بقدراته، وألن اهللا يعلم حبال اخلليقة اهلش 
هذا، وأا ال حتوي يف جوهرها ما حيقق هلا هذا اخللود، الذي خلقت عطشانة له، 
كان تدبريه أن يفدي اخلليقة من حالة العدم هذه، بأن يصنع هلا ما يشبه «نقل 
حىت  بطبيعتنا،  ووّحده  الوحيد  إبنه  «حقن»  بأن  األعضاء»،  «زرع  أو  الدم» 
ما يهبنا ما نشتاق إليه، وما ال منلك وال ميكننا أن ننال مبفردنا. لذلك عّلم آباء 
الكنيسة أن جتسد الكلمة، االبن الوحيد، كان هو التدبري األول واألصيل يف قلب 
اآلب السماوي، حىت بدون مشكلة اخلطية والشر!! وهذا يظهر يف وصف الرب 
يسوع املسيح على أنه محل مذبوح حىت من قبل إنشاء العامل! أي قبل اخللق كان 
اإلبن املتجسد، ذبيًحا وحًبا موهوًبا لنا بالتدبري األزيل يف قلب وفكر اآلب الصاحل 
املحب، لقد بذله حًبا فينا قبل أن خيلقنا، مث حتقق هذا التدبري غري الزمين (ألنه يف 
قلب اهللا قبل الزمن!) يف تاريخ البشرية منذ ألفي عام فقط!! ولذلك كتب لنا 

بطرس الرسول :

« عاملني أنكم إفتديتم..... بدم كرمي كما من محل بال عيب وال دنس، 
دم املسيح، معروًفا سابًقا قبل تأسيس العامل ولكن قد أظهر يف األزمنة 

األخرية من أجلكم » (١بط ١: ١٨-٢٠).
« كما أن قدرته اإلهلية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوي مبعرفة 
الذي دعانا باملجد والفضيلة، اللذين ما قد وهب لنا املواعيد العظمي 
والثمينة لكي تصريوا ا شركاء الطبيعة اإلهلية هاربني من الفساد...» 

(٢ بط ١: ٣-٤).

نستطيع أن  اإلهلية، اليت بدوا ال  الطبيعة  الشركة يف  الفداء هو  ومتام عمل 
حنيا إىل األبد!! ولذلك أيًضا يكمل بولس الرسول ويقول أنه عندما يأيت كمال 
األزمنة سوف جتمع اخلليقة كلها يف اإلبن املتجسد، والذي قد إستجمعها كلها 
فعًال بصورة اجلسد الذي َقِبَله والذي جعلنا فيه «حلم من حلمه وعظم من عظامه» 
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(أف ٥: ٣٠). وذا العمل يكون متام احتاد اخلليقة، حبريتها وبعمل نعمة الثالوث 
كله، قد مت. وتدخل اخلليقة كعروس حبيبة إىل قلب اهللا اآلب خبضوع احلب، 

خضوع الشركاء يف الطبيعة الواحدة ولألبد: 

« وبعد ذلك تأيت النهاية : ميت ُسلم املُلك هللا اآلب... ألنه جيب أن ميلك 
حىت يضع مجيع األعداء حتت قدميه. وآخر عدو يبطل هو املوت.. وميت 
أخضع له الكل [ باحلب وليس بالتسلط كما يفكر اإلنسان يف سقوطه!!] 
فحينئذ اإلبن نفسه أيًضا سيخضع (لآلب) للذي أخضع له الكل... لكي 
يكون اهللا الكل يف الكل [أي إشتراك كل اخلليقة يف كل ما هو يف اهللا 

حبسب غين نعمته]» (١كو ١٥: ٢٤- ٢٨). 

وهذا أيًضا ما شرحه لنا الرب بنفسه بكل وضوح عندما قال:

« ليكون اجلميع واحًدا، كما أنك أنت أيها اآلب ّيف وأنا فيك [ أي حبسب 
حقيقة وقوة الشركة يف احلب واملجد والطبيعة بني اآلب واإلبن!!!]. ليكونوا 
هم أيًضا واحًدا فينا... أنا أعطيتهم املجد الذي أعطيتين. .. (ألنك) أحببتهم 

كما أحببتين قبل إنشاء العامل» (يو ١٧).

الشركة يف الطبيعة اإلهلية و مذهب وحدة الوجود
ظهر مذهب وحدة الوجود يف الفلسفة اليونانية، وكلمة  Pantheism تعين أن 
كل شيء هو اهللا. وال تقبل املسيحية بكل فروعها هذا التعليم، وليس هلذا التعليم 
أي عالقة باملرة بالتعليم الكتايب واآلبائي عن «الشركة يف الطبيعة اإلهلية»؛ ألن 
مثل  يصبح  اإلنسان  أن  تعين  ال  اهللا  طبيعة  يف  اإلنسان)  (أي  املخلوقات  شركة 
خالقه، ويفقد كيانه وجوهره املخلوق من العدم لكي يصبح مثل اهللا «الواجب 
الوجود» والكائن بذاته وقدراته والذي له حياة ذاتية ال يستمدها من أي كائن، 
بل هو الذي ميد الكائنات بالوجود واحلياة واحلركة حسب عبارة الرسول بولس 

«ألننا به نوجد وحنيا ونتحرك» (أع ١٧: ٢٨).

وما أغرب فكر اإلنسان الذي يتطاول على الوجود اإلهلي، ويظن أنه قادر على 
أن يصبح مثل احلي الدائم وهو (أي اإلنسان) خملوق من العدم!! وكلمة خملوق 
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تعين ثالثة حقائق هامة:

أوًال :ال ميلك اإلنسان كيانه وال حىت مصريه، بل هو خملوق بواسطة آخر هو 
اهللا. والذي ال ميلك كيانه ومل حيدد مصريه بذاته، بل حدده له اخلالق ال ميكن أن 
يصبح مثل خالقه، وسبب اإلستحالة - كما هو ظاهر لنا - هو عجز قدرات 

وطاقات اإلنسان.

ثانًيا :خلق اهللا اإلنسان « حسب صورته » (تكوين ١: ٢٦) وكلمة «حسب» 
On the In-) « تعين أن اإلنسان كما يقول القديس أثناسيوس هو « ظل الكلمة

carnation, p. 28) والظل ليس له وجود ذايت بل هو موجود بسبب وجود النور، 

وكيانه يفقد معناه، بل سبب وجوده، إذ غاب النور أو إبتعد الظل عن النور. وبقاء 
اإلنسان كصورة هللا يعين بقاء اإلنسان ضمن احلدود اليت رمسها اهللا للطبيعة اإلنسانية 

وهي حدود ال ميلك اإلنسان أن يتخطاها.

ثالًثا : حييا اإلنسان كجزء من اخلليقة، وكملك للخليقة حسب كلمات املزمور 
الثامن « أخضعت كل شيء حتت قدميه » وهنا يستمد اإلنسان كيانه من اخلليقة، 
فهو يولد وحييا وينمو مث ميوت حسب قوانني الطبيعة املخلوقة، واليت عجز اإلنسان 
عن أن يتخطاها ألنه « تراب وإىل التــراب يعــود » (تكوين ٣: ١٩). وهنا 
يظهر لنا أن الطبع املخلوق من العدم عجز عن أهم ما مييز بشارة اإلجنيل، وهو احلياة 
الدائمة أو األبدية، احلياة اليت ال موت فيها. وعجز اإلنسان مردَّه إىل اخللق من العدم 
وإىل الطبيعة اليت حددت «بصورة اهللا»، وأخًريا إىل كونه جزء من عامل ال ميلك كيانه 
وال يستطيع أن يرسم مصريه، ولذلك جاء الكلمة خالق كل األشياء ومنح لإلنسانية 
احلياة األبدية (يوحنا ٣: ١٦). هذه املنحة ال تنبع من اخلليقة، ألن مصدر اخلليقة هو 
العدم، وال ميلك الكون أن يعطي حياة عدم املوت أو احلياة األبدية... البد أن يفتح 
اهللا برمحته باب احلياة األبدية لإلنسان. ولذلك جاء املسيح اإلبن الكلمة وأعطي لنا 
من حياته. وهو الذي هو « احلياة » منح احلياة الدائمة للمويت للجالسني يف كورة 

املوت وظالله (ميت ٤: ١٤- ١٥).
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الفرق بني الشركة يف الطبيعة اإلهلية ووحدة الوجود :
يبدو ألول وهلة أنه ال يوجد فرق، وكأن جمرد كلمة «الشركة» تعين إستيالء 
اإلنسان على كل ما يف جوهر اهللا! هذا تصور آدم األول، الذي أراد أن يكون مثل 
اهللا مبعرفة اخلري والشر (تكوين ٣: ٥). وهنا التأله بواسطة املعرفة والتمييز بني اخلري 
والشر الذي أراده آدم وحواء هو تأله كاذب، ألن تعبري «تصريان مثل اهللا عارفني 
اخلري والشر» تعين أن يصبح اإلنسان هو « قانون وشريعة التمييز » نفسها مثل 
اخلالق، وهو أمر مستحيل، ألن اإلنسان سوف جيعل قواعد التمييز حسب شهواته 
وغروره وقدراته، وهو ما خيلق يف فكر اإلنسان املعرفة الكاذبة، واحلكمة الفاشلة، 
اليت تقود اإلنسان إىل أن يصبح جاهًال باملرة حبقيقة كيانه وخبالقه نفسه (١ كور ١: 
٢١). والتأله الكاذب هو علة وسبب رفض اإلجنيل، ألن عيون العقل اليت دخلت 
فيها ظلمة الشر ال تستطيع أن تري النور « أحب الناس الظلمة أكثر من النور 
ألن أعماهلم كانت شريرة » (يوحنا ٣: ١٩). والتأله الكاذب هو تصور عقلي 
مصدره الكربياء الشيطانية اليت تريد أن تستويل بالفكر وبالقوة لو أمكن، اية هذا 
هو املوت. وجاء جتسد اإلبن صدمة للتأله الكاذب ألن اإلبن «أخلي ذاته كإله» 
و «صار يف صورة العبد» (فيليب ٢: ٦- ٩). وجاء إخالء الذات صدمة للغرور 
الشيطاين وكربياء وخيالء الفكر الشيطاين ... ألن من أراد أن يستويل ويأخذ ما 
ليس له ... صار اآلن ُيعطي ما ليس له بتواضع املحبة وغفران العداوة اإلنسانية 
هللا (أفس ٢: ١٥- ١٦). ومل يعد األمر إستيالًء بالفكر بل شركة وعطاء إهلي. 
هذه الشركة حتددها النعمة وتقوم على اهلبة، وال دخل إلرادة اإلنسان أو تصوراته 
فيها ألن اهللا هو «القادر أن يفعل كل شيء أكثر جًدا مما نطلب أو نفتكر حبسب 
القوة اليت تعمل فينا» (أفس ٣: ٢٠). وقد رسم املسيح ربنا نفسه حدود هذه 

الشركة بشكل قاطع يغلق باب األلوهة الكاذبة.

أوًال : هي شركة يف الصليب يف املوت عن الذات القدمية، اليت تطلب وتستويل 
أمام  الصليب  ويقف  املجانية».  اهللا  يعارض «نعمة  جسداين  فكر  وهلا  وتستعلى 
مشوخ الفكر لكي يقتل العظمة الكاذبة يف اإلنسان ويعلمه الطاعة «حىت املوت ». 
ولذلك يقول الرسول «مل تقاموا بعد حىت الدم جماهدين ضد اخلطية» (عب ١٢: 

٢٤) إنه دم الصليب وبذل احلياة.
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وإذا دخلت الشركة من باب الصليب حتولت من إستيالء إىل عطاء.
ثانًيا :  يقول اإلجنيلي يوحنا « أما النعمة واحلق فبيسوع املسيح صارا » (يوحنا ١: 
٢٧). و « النعمة » وحدها ليست هي ما أخذناه من املسيح بل « احلق » ، واحلق 
ال يسمح باإلستيالء وال األخذ بعنوة « وأي شيء لك مل تأخذه » أي أن كل مالنا 
قد تسلمناه كهدية من اهللا (١كور ٤: ٧). وما يعطي باحلق ميلكه احلق، أي املسيح 
نفسه، ويعطي من أجل احلق، لكي «وحنن يف احلق يف إبنه يسوع املسيح. هذا هو 
اإلله احلق واحلياة األبدية » (١يوحنا ٥: ٢٠). وحق الشركة يف الطبيعة اإلهلية 
جيعل اإلنسان يف احلق يعرف أنه مل ميلك امللكوت بقوته، وال دخل إىل مرياث اهللا 
بذراعه، بل ُوهب وُأعطي من ِقبل تواضع حمبة اهللا الذي تنازل إلينا وأعطانا أكثر 
مما نظن، لكي بقوة العطاء ندرك فقرنا، وبغين فيض النعمة اليت كثرت مع كثرة 
اخلطايا (رو ٥: ٢٠) ندرك حنان اهللا الذي ال مينع شيًئا عنا. ولذلك يتعذر علينا 

أن نستويل وخنتلس ونرتع ما يقدم لنا بال مقابل.
ثالًثا: وإذا جاء املسيح خبريات الدهر اآليت كلها (عب ٩: ١١) فهو مينح هذه 
اخلريات اليت ليست من هذه اخلليقة، بل مل خيلقها أحد من الناس، بل هي عمل اهللا 
نفسه. فاملعمودية « غري مصنوعة بيد » بشرية (كولوسي ٢: ١١) أي ليست مثل 
ختان إبراهم، تصنعها السكني من حلم الغرلة، بل هي « ختان املسيح » الذي فيه 
« خيلع جسم خطايا البشرية » (كولوسي ٢: ١١) وهي هبة احلياة األبدية « وإذا 
كنتم أمواًتا يف اخلطايا أحياكم معه » (كولوسي ٢: ١١). وذا ننال التبين الذي 
جيعل حياتنا « مستترة مع املسيح يف اهللا » (كولوسي ٣: ١- ٣). واإلفخارستيا 
هي « خبز اهللا النازل من السماء الواهب احلياة للعامل » (يوحنا ٦: ٣٣)، هي 
املسيح نفسه « أنا هو اخلبز النازل من السماء » (يوحنا ٦: ٤١). وكل خبز آخر 
نأكله منوت، ويتحول باألكل إىل إىل ما يفسد وخيرج إىل اخلالء (مرقس ٧: ١٩). 
لكن ذلك الطعام الواهب احلياة «يأكل منه اإلنسان وال ميوت »، بل « حييا إىل 
األبد» والرب يقيمه يف اليوم األخري. ويقدم لنا الرب هذا الوعد « من يأكلين حييا 
يب » (يوحنا ٦: ٤٩- ٥٧). وهبة احلياة يف الروح القدس ليست هبة حياة خملوقة، 
تسقط حتت وطأة الفساد واملوت، ال، هي هبة احلياة الغالبة املوت  « وإن كان روح 
الذي أقام يسوع من األموات ساكًنا فيكم فالذي أقام املسيح من األموات سيحي 
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أجسادكم املائتة أيًضا بروحه الساكن فيكم » (رو ٨: ١١). حًقا حنن حماطني 
باملوت ومنوت، ولكن « لنا هذا الكرت يف آوان خزفية ليكون فضل القوة هللا ال منا 
... حاملني يف اجلسد كل حني إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيًضا 
يف جسدنا » (٢كو ٤: ١٠،٧). والحظ قوة التعبري « إماتة الرب يسوع » فهو 
موت مع الرب، ويف الرب، وليس جمرد موت مثل موت احليوانات غري الناطقة 
ألن « الراقدين بيسوع » و « واألموات يف املسيح» (٢ تسالونيكي ١٤:٤، ١٦) 
هؤالء ليسوا يف تراب األرض رغم أن أجسادهم يف تراب األرض بل « ميت أظهر 

حياتنا عند ذلك سوف نظهر معه يف املجد » (كولوسي ٣: ٤).

وجذر الشركة يف الطبيعة اإلهلية هو املسيح نفسه، هو الرأس اجلديد الذي منه وفيه 
تنمو اإلنسانية اجلديدة. وحسب كلمات الرسول بولس عن اإلنسانية اجلديدة 
اليت تنمو « منًوا من اهللا » (كولوسي ٢: ١٩). وحًقا يبقي املوت هو « موت مع 
املسيح» (كولوسي ٢: ٢٠) ألنه يف املعمودية يفقد املوت قدرته املدمرة القاتلة، 
ويتحول إىل قوة جتديد ختلع املائت والفاسد وتعطي حياة يسوع لنا!! والحظ 

تعبريات العهد اجلديد نفسه.

•  من يأكلين حييا يب           (يوحنا ٦: ٥٧).
(غل ٢: ٢٠). •  املسيح حييا يفَّ   
(يو ١٤: ١٣). •  أنا حي فأنتم ستحيون  
(١ يو ٤: ٩). •  أرسل إبنه الوحيد لكي حنيا به 

املوت حييط بنا من كل جانب ولكن كمسيحيني نعرف باإلميان وبعطية ربنا 
يسوع املسيح أننا:

(رو ٦: ١١). •  أحياء هللا باملسيح يسوع    
(رو ٨: ٢). •  ناموس روح احلياة يف املسيح قد أعتقين من املوت 

(فيليب ١: ٢١). •  يل احلياة هي املسيح واملوت ربح   

وهكذا يقول الرسول بطرس « ليحيو حسب اهللا بالروح » (١بطرس ٤: ٦) فكيف 
ميكن أن حنيا حسب اهللا حياة ليست من اهللا، وال هي هبة من اهللا، وهلا مصدر آخر 
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غري اهللا؟! وكيف يقول الرسول بطرس حسب اهللا بالروح القدس إال إذا كان الروح 
يعطينا حياة يسوع « لكي تظهر حياة يسوع يف أجسادكم املائتة » (رو ٨: ١١).

ويف هذا الصدد كتب د. موريس تاوضروس شارًحا مذهب وحدة الوجود يف 
كتابه «حول صفات اهللا» ص ٧-٩ :

« مذهب وحدة الوجود ... هو مذهب الذين يوحدون بني اهللا والعامل، 
ويزعمون أن كل شىء هو اهللا!! وهو مذهب قدمي قد أخذت به الربامهانية، 

والرواقية، واألفالطونية اجلديدة، والصوفية.

فالربامهانية يردون كل شىء إىل اهللا ويعتقدون أن برامهان هو احلقيقة الكلية 
ونفس العامل، وأن مجيع األشياء األخري ليست سوي أعراض ومظاهر 
هلذه احلقيقة. والرواقيون يقولون أن اهللا والعامل موجود واحد، وأن العامل 
واحد  اهللا  أن  يقولون  اجلديدة  األفالطونية  وفالسفة  اهللا.  عن  ينفصل  ال 
وأن العامل يفيض منه كفيضان النور عن الشمس، وأن املوجودات مراتب 
خمتلفة، إال أا ال تؤلف مع اهللا إال موجوًدا واحًدا. واملتصوفون يقولون 
أن اهللا هو احلق، وليس هناك إال موجود واحد وهو املوجود املطلق، أما 
العامل فهو مظهر من مظاهر الذات اإلهلية، وليس له وجود يف ذاته، ألنه 

صادر عن اهللا بالتجلي. 
وملذهب وحدة الوجود عدة صور جديدة، كوحدة الوجود كما علمها 
سبينوزا، واليت تقرر أن اهللا وحده هو الوجود احلق، ووحدة الوجود املثالية 
(هيجل) اليت تقرر أن اهللا هو الروح الكلي الكامن يف األرواح اجلزئية، 

د بني اهللا والطبيعة». ووحدة الوجود الطبيعية اليت توحِّ
من كل ما سبق يف هذا البحث ومن أقوال اآلباء عن: تأله اإلنسان واخلليقة، يتضح 
لنا أن « التأله بالنعمة » يعين أن جوهر اهللا وجوهر اخلليقة ال حيدث هلما أي:  
إختالط، أو امتزاج، أو تغيري. بل اهللا جبوهره يظل خمتلًفا ومتميًزا وعالًيا عن جوهر 
اخلليقة لألبد، وأما جوهر اخلليقة (والذي خرج من العدم وال ميكنه البقاء وحده) 
فهذا يرقيه اهللا ويرفعه يف املجد والنور والصفات حىت ما يتشبه باهللا، أي يصري 
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حسب سفر التكوين: « على صورة اهللا وكشبهه » (تك ١: ٢٦). فكل منا هو 
كمرآة تعكس صورة اخلالق ونوره. فكلما كانت املرآة صافية نقية، كلما ظهر 
عليها اهللا مبجده بصورة واء أقوي. هنا ندرك كيف أنه يف األبدية خيتلف املجد 
املوهوب من انسان إلنسان، بالقدر الذي إختزنه هذا اإلنسان باجلهاد الروحي 
املتآزر مع عمل نعمة اهللا: باجلهاد الروحي يعد اإلنسان آنيته الفخارية، والنعمة 
اإلهلية متألوها فتصري كًرتا مملوًءا باملجد؛ اجلهاد الروحي يلمع ويصفي سطح املرآة، 

ونعمة اهللا تعكس عليها املجد املوهوب لنا بغين لطفه وحبه وصالحه.

يف كل هذا يظل جوهر ناسوت اإلنسان وجوهر الهوت اهللا (الساكن فينا بالروح 
القدس ألننا هيكل الروح) اإلثنان متميزان - كما يف تعليمنا عن طبيعة السيد 
املسيح Orthodox Christology - بال إختالط وال امتزاج وال تغيري... ولكن يف 
احتاد ال يفترق حلظة واحدة وال حىت طرفة عني!! ولعل القارئ يدرك اآلن أمهية 
صراع الكنيسة ضد اهلرطقات يف املجامع، ألن اهلرطقات مجيعها كانت، بصورة 
أو بأخري، تعلم أن طبيعة اهللا واإلنسان ال ميكن احتادمها يف شخص املسيح، إال 
لو تالشت إحديهما لتترك املجال لألخري، أو إذا ذابت الطبيعتان واختلطتا، أو 
كما علم نسطوريوس أن الطبيعة البشرية والطبيعة اإلهلية ظال بدون احتاد ولكن 

.Juxtaposition «كانا «إىل جوار بعضهما البعض

وحيدثنا التاريخ أن القديس كريلس عمود الدين (اإلسكندري - القرن اخلامس) 
هو الذي شرح لنا احتاد الالهوت مع الناسوت يف شخص الرب بدون اختالط 
وال امتزاج وال تغيري وال افتراق، وذلك ألن القديس كريلس كان أحد املستنريين 
الذين أدركوا أن منوذج اإلحتاد هذا يف شخص الرب يسوع املسيح هو الذي 
نتحول حنن إىل شبهه ومثاله، حىت ما ننال التأله بالنعمة، والذي هو خالصة 

خالصنا وفدائنا كله!!!
لذلك أورد للقارئ هذا القول الرائع لقديسنا وأبينا القديس كريلس اإلسكندري، 
الرسويل قبله،  القديس أثناسيوس  ومردًدا تعليم  للكنيسة،  اإلنسان»  معلم «تأله 

وذلك من شرحه إلجنيل يوحنا:

« املسيح يتشكل فينا ليحمل لنا بالروح القدس شيًئا من األلوهة، وذلك 
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من خالل التربير والتقديس. هذا هو ختم imprint طبيعة اهللا اآلب الذي 
Conform- يظهر جلًيا يف نفوسنا لكي يصرينا على شبهه بالروح القدس

.« ing us to Him by the Holy Spirit

« نصري شركاء طبيعة اهللا بالروح القدس، لقد ختمنا على شبهه، ونسمو 
ألعلى حنو تلك الصورة اليت خلقنا عليها... 

أننا  هذا  يعين  ال  املسيح،  خالل  من  العايل  املجد  هلذا  نصعد  إذن  حنن 
سنصبح  ولكننا  هللا،  كأبناء (بالطبيعة)  فرق  أي  بال  مثله  متاًما  سنكون 

مثله بالتشبه، بالنعمة.
ألنه هو ابن اهللا احلقيقي والوحيد يف اجلوهر مع اآلب، أما حنن فأبناء حمبته 

بالتبين، نتقبل نصيبنا بالنعمة حبسب قوله:

« أنا قلت أنكم آهلة وأبناء العلى » (يو ١٠)
املخلوق خلق عبًدا، ولكنه دعي لألمور الفائقة للطبيعة حبسب مسرة اآلب »

(The Faith of the Early Fathers vol. III, p. 219, 221)

ويكمل هذا احلديث، عن أقوال القديس كريلس، قداسة البابا املعظم األنبا شنوَده 
الثالث يف كتابه « طبيعة املسيح » :

(The Nature of Christ, Published by St. Mary Coptic Orthodox Church, 

Ottawa,Canada p. 8,9) 

« مل حيدث تغًريا (عند احتاد الالهوت والناسوت يف شخص الكلمة املتجسد) 
مثلما حيدث عند احتاد املواد الكيميائية. فمثًال ثاين أكسيد الكربون يتكون 
من كربون متحد مع أوكسوچني، ويف هذا تتغري طبيعة كل منهما، ويفقد 

كل منهما خواصه اليت كانت متيزه عن اآلخر قبل اإلحتاد.

أما احتاد الطبيعتني (الالهوت والناسوت) فقد مت بدون تغري أو اختالط، 
أو امتزاج. فالطبيعة اإلهلية مل تتحول إىل طبيعة بشرية، والطبيعة البشرية مل 

تتحول إىل طبيعة إهلية... ولكن اإلحتاد أظهر لنا طبيعة واحدة.

والقديس كريلس الكبري (اإلسكندري - عمود الدين) استعمل هذا التشبيه اآليت، 
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هو والقديس ديسقورس: كما يف حالة احلديد املحمي بالنار، حنن ال نقول أن 
هناك طبيعتني، حديد ونار، ولكننا نتكلم عن حديد حممي بالنار، كذلك أيًضا 

نقول عن طبيعة الرب يسوع املسيح: اهللا املتجسد، وال نقول: إله وانسان.

يف مثل احلديد املحمي بالنار، ال يتحول احلديد إىل نار، وال تتحول النار 
إىل حديد. ولكن يتحد اإلثنان بدون إمتزاج وال اختالط».

 وقداسة البابا كان أيًضا يردد ما كتبه القديس يوحنا الدمشقي يف القرن السابع :
« ألن الالهوت يوصل للناسوت ما خيص الالهوت من جمد واء. ولكن 
الناسوت ال ُيشرك الالهوت يف قابليته لآلالم. لذلك تتأله طبيعة اجلسد، 
ولكن ال تتحول الطبيعة اجلسدية إىل داخل طبيعة الكلمة. الطبيعة اإلهلية 
تؤله الطبيعة املتحدة معها ولكن الطبيعة اإلهلية ال تتأثر وال تتحول إىل 
ما تتحد معه.  الطبيعة األقل تأخذ امتياز الطبيعة األعظم، أما األعظم 
فال تضعف مثل الضعيفة. فكما أن احلديد يتأثر بالنار، ولكن ال تتحول 
النار إىل حديد، هكذا... الطبيعة اإلهلية تؤله اجلسد، ولكنها ال تتحول 

إىل طبيعة اجلسد»
.(The Faith of the E.F. vol. III, p. 346) 

نرى إذن مما سبق، عن تأله اإلنسان، أن الفارق كبري جًدا بني التأله بالنعمة كما 
علمته الكنيسة عرب العصور، وبني تعليم وحدة الوجود.

حنن نؤمن أننا جوهرًيا عدم خملوق وينمو حنو الوجود، أما اهللا فهو جوهرًيا الوجود 
ذاته بصورة مطلقة بالطبيعة. ولكن صالح اهللا يرفعنا إليه ألنه « أب ». واألب 
هلذا  إبًنا،  يسمي  واإلبن  ألبناءه.  وجمده  وطبيعته  نفسه  يورث  ألنه  أًبا،  يسمي 
األب، ألنه يتقبل وحيمل يف شخصه صفات وجمد أبيه. واهللا الذي لذته يف بين البشر 
وشهوة قلبه أن نصري واحًدا معه، هو الذي يسكب فينا كل ما له من جمد، بقدر ما 
نستطيع، حنن العدم والغري موجود، أن نتحمل من النور والبهاء. فحديث الرب يف 
يوحنا (٣: ١٩-٢١) عن إختيار اإلنسان احلر بأن «يقبل إىل النور» أو بأن يبتعد 
و «ال يأيت إىل النور» يتوقف على قدرة احتمال ما َيعكسه هذا النور، وعلى ما 
ُيظهر النور يف كيان هذا اإلنسان، الذي خيتار دينونته أو جمده حبريته!! فمن يسعد 
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بأن تظهر أعماله أا «باهللا معمولة» (٢١:٣) يقبل أكثر ويفرح أكثر بعمل اهللا 
فيه، وبالتأله الذي وهبه له اهللا بصالحه. أما من يقترب إىل النور فريي خزي وقبح 
أعماله، فهو جيري بعيًدا ويشعر بأنه نشاذ يف سيمفونية احلب والنور. وكلما شعر 
بأنه جيري بعيًدا عن تدبري التأله ونعمة التشبه باهللا، اليت كانت قد أعدت له، يعذبه 

ضمريه على هذه اخلسارة .... لألبد!! وهذا هو سبب عذابه األبدي. 

تعليم التوبة يف الكنيسة، يطالبنا باإلستعداد هلذا اللقاء، ويعلمنا أنه يف احلقيقة ال 
يوجد إختيار ثالث: إما جتديد الذهن املستمر حبسب شهوة روح اهللا أن يغرينا 
إىل صورة وشبه املسيح (جتديد الذهن Metanoia)؛ وإما البقاء يف خزي العدم 
واهلوان، الذي حيرم اإلنسان من نعمة التأله تلك النعمة اليت حتولنا إىل صورة االبن 
حىت ما ميكننا معاينته!! ألن املثيل فقط هو الذي يعاين مثيله ويعايشه. وهذه 

شهادة الكتاب :

« وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاًنا أن يصريوا أوالد اهللا... ومن ملئه 
حنن مجيًعا أخذنا » (يو١: ١٢، ١٦)

« أنا قلت أنكم آهلة، وال ميكن أن ُيْنقض املكتوب » (يو ١٠: ٣٤-٣٥).
« اآلن حنن أوالد اهللا ومل يظهر بعد ماذا سنكون. ولكن نعلم أنه إذا أظهر 

نكون مثله ألننا سنراه كما هو» (١يو ٣: ١).
« الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشاني صورة إبنه، ليكون 

هو بكًرا بني أخوة كثريين» (رو ٨: ٢٩).
« وحنن مجيًعا ناظرين جمد الرب بوجه مكشوف كما يف مرآة، نتغري إىل 

تلك الصورة عينها من جمد إىل جمد » (٢كو ٣: ١٨).
« قدرته اإلهلية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوي ... لكي تصريوا 

ا شركاء الطبيعة اإلهلية » (٢بط ١: ٣، ٤).

يقول القديس غريغوريوس الالهوتى ىف صالة صلح القداس:
«وعند صعودك إىل السموات جسديًا إذ مألت الكل بالهوتك.»
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Soma = body ثالًثا :  طهارة اجلسد
 وتأله اخلليقة املادية عند اآلباء

وعن طهارة اجلسد واحلواس كتب القديس غريغوريوس پاالماس مدافًعا:

« اإلستعمال الشرير للحواس، هو الذي حيارب، وليس منع أو حترمي اجلسد 
واحلواس حبد ذاته» (الرؤية األرثوذكسية لإلنسان ص ٢٥٢).

وأيًضا قال القديس كريلس األورشليمي :

« ال تقل يل إن هذا اجلسد soma هو سبب اخلطية. فلو كان اجلسد سبب 
اخلطيئة، فلماذا ال خيطئ امليت؟  ألن اجلسد ال خيطئ بذاته، بل النفس هي 

اليت ختطئ من خالل اجلسد. اجلسد هو أداة».

(عدنان طرابلسي، الرؤية األرثوذكسية لإلنسان - ص ٢٤٨) [ لألسف أن كلميت  
soma & sarx قد ترمجتا يف العربية إىل كلمة واحدة : «جسد»!  soma هو 

اجلسم املادي وهو خليقة طاهرة. sarx هو  مفهوم عقلي عن اإلنسان العتيق، 
  sarx = flesh   هو شر غري خملوق باهللا. اجلسد املذموم يف الكتاب املقدس هو

.[ soma = body  وليس
فاملادة واخلليقة املادية واجلسد بغرائزه، ميت استعملت حبسب إرادة اهللا الصاحلة، 
واملتعة اجلسدية حبسب الناموس الطبيعي (وليس باإلستعمال الشاذ - راجع رومية 
٢) هذه كلها خليقة من إرادة اهللا وألهداف إهلية، وهلا تدبري مقدس ومفرح لقلب 
اخلالق. ولذلك كتب القديس إيريناؤس هذا القول اجلميل ملخًصا ما قلته عن 

املادة وتأله اخلليقة:
«ال تركيب اخلليقة وال جوهرها سوف يدمران. إنه فقط الشكل اخلارجي 
هلذا العامل هو الذي سوف ميضي - أي احلاالت النامجة عن السقوط. 
وعندما ميضي هذا الشكل اخلارجي سيتجدد اإلنسان ويزدهر يف أصالة 
احلياة غري الفاسدة. ولن يعود ممكًنا أن يشيخ أكثر. وسوف تكون مساء 
جديدة وأرًضا جديدة (رؤ ٢١: ١). ويف هذه السماء اجلديدة واألرض 
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اجلديدة سيسكن اإلنسان جديًدا إىل األبد، حمادًثا اهللا إىل األبد» (الرؤية 
األرثوذكسية لإلنسان - ص ١٧٢).

فإن كان الكون سوف ينحل يوًما ما وتذوب العناصر حمترقة (٢بط ٣: ١٠) 
إال أا سوف تتجلي مثل أجسادنا وتقوم يف السماء اجلديدة واألرض اجلديدة. 
اخلليقة املادية هي أيًضا حبيبة إىل قلب اهللا جًدا، ومدعوة للخلود والتجلي كما 

قرأنا يف أقوال اآلباء.

وليس فقط األقدمني هم الذين علموا هكذا، بل عّلم األنبا بيمني أسقف ملوي 
أثناسيوس  قول  إقتبس  عندما  اإلهلى»  كتابه  «التجسد  يف  ذاته  الكالم  الراحل 

الرسويل:

« لقد صار اهللا انساًنا لكي يصري اإلنسان إًهلا» ص ١٩.
وأيًضا كتب األنبا بيمني يف كتابه الرائع، الرؤية األرثوذكسية حنو العامل ص ١٦:

« ذلك ألنه على جبل طابور، مل يتجل وجه املسيح فقط، بل سطعت 
ثيابه أيًضا، إشارة على أن املادة سوف تتجلي أيًضا مع جتلي اإلنسان. 
وكما أن اخلليقة املادية كلها تلوثت بفساد اإلنسان وسقوطه، كما يقول 
القديس أثناسيوس الرسويل، فإن اخلليقة أيًضا ستعتق من عبودية الفساد 

عندما يتمجد اإلنسان...

ومعين هذا أنه يف اليوم األخري لن خيطف اإلنسان من بني اخلليقة، بل إن اخلليقة 
كلها ستخلص وتتمجد معه... يف السماء اجلديدة واألرض اجلديدة».
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• قال الرب بفمه الطاهر:
«أنا قلت أنكم آلهة وال ميكن أن ينقض املكتوب».

(يو ١٠: ٣٤ ـ ٣٥)
• قال القديس أثناسيوس ماردده اآلباء:

«لقد صار اهللا إنساناً لكي يصير اإلنسان إلهاً».
(جتسد الكلمة ٥٤: ٣)

• قال الرب الص العادل ليشرح شوق قلبه
  ومعني رحمته لإلنسان:

ليكونوا  أعطيتني،  الذي  (ذاته)  اد  أعطيتهم  قد  «أنا   
ً كما أننا نحن واحد... واحدا

   وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم (أنت باحلب ذاته) 
كما أحببتنى»!!! (يو ١٧: ٢٢ ــ ٢٣).
• فكل إنسان له مجد املسيح ذاته!!!

  وكل إنسان له احلب الذي من اآلب للرب اإلبن ذاته!!!
• في املسيح، وبعمل الروح، الكل أبناء بالنعمة هللا، ليس من 
هذا  احلي.  باإلميان  العامل  باحلب  إال  صغير  من  وليس  كبير  

هو تأله اإلنسان...
، مبجده ومحبة اآلب وعمل     أحيا ال أنا بل املسيح يحيا فىّ

روحه القدوس.
القداس  قسمة  في  الكبير  كيرلس  القديس  يقول   •

اإللهى :
”عند إستحالة اخلبز واخلمر إلي جسدك ودمك، تتحول 
نفوسنا  وتتحد  مجدك،  مشاركة  إلي  نفوسنا 

بألوهيتك.“
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أوًال: جدول املقارنة بني
 تدبري اهللا وإختيار اإلنسان

• الديان العادل َيحُكُم وُيمّيُز وُيعلُن لإلنسان يف أي جانب قد «إختار» اإلنسان 
أن يكون.

• اجلانب األمين هو إرادة اهللا اُملحبة للخليقة وهي «ما يدبره»، كضد للجانب 
األيسر. اهللا هو «سبب» اجلانب األمين.

إختيار اإلنسـان وصنعه إختيار اهللا وصنعه
احلاالت النامجة عن احلرمان من اهللا 
وليس  اهللا،  لتدبري  املخلوق  ورفض 
اهللا  مشيئة  من  هي  وال  جوهر،  هلا 

وال تدبريه:
• • •

(١) الشر ــ العدم
(٢) الظلمة

(٣) املوت األبدي (جهنم النار)
(٤) اللعنة

األمور اليت خلقها اهللا لنمو اخلليقة، 
وهلا جوهر حقيقي وموجودة مبشيئته، 

أي هو سببها ومدبرها:

• • •

(١) اخلري ــ الوجود
(٢) النور

(٣) احلياة األبدية (امللكوت)
(٤) الربكة (وهي أحد عطايا النعمة)
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• اجلانب األيسر ليس من إرادة اهللا، بل هو «التعدي» على إرادة وتدبري اهللا 
الذي يصنعه اإلنسان كما قال القديس أثناسيوس الرسويل يف جتسد الكلمة 

(٥: ١): «أصبح اإلنسان السبب يف فساده باملوت.»

• العدل، أي الرب، اإلهلي هو حتقيق اجلانب األمين، للقضاء على حاالت النقص 
واهلالك املوجودة يف اجلانب األيسر. الظلم (كما يف صالة التحليلـ  «رباطات 
من  اخلليقة  نقل  هو  واخلالص  الفداء  األيسر.  اجلانب  يف  البقاء  هو  الظلم») 

اجلانب األيسر إىل األمين.

هذا اجلدول خالصة فكر وتفسير آباء األرثوذكسية
ً. تأمل بحرية وفرح!!! ملفاهيم الهوتية كثيرة جدا

«ليس املوت (األبدي، والشر، والظلمة، واللعنة) من صنع اهللا.» 
(سفر احلكمة ١: ١٢ ــ ١٦)

«اخلطية إذا كملت (هي التى) تنتج موتاً. ال تضلوا يا أخوتي 
األحباء. (اهللا مصدر) كل عطية صاحلة وموهبة تامة (فقط).»  

(يع ١: ١٣ ــ ١٧)

أثار هذا البحث حوارًا هامًا وجادًا مع اآلباء اإلكلريوس واإلخوة األحباء الذين 
والذي   (٨١ املقارنة (ص  جدول  يف  تتلخص  احلوار  نقاط  أهم  ولعل  راجعوه. 
أورده لتأمل القارئ بعمق قبل شرح معادلة احلياة واملوت، ألمهيته القصوي يف 
تفهم النمط الفكري واألرضية background اليت رسم عليها اآلباء األرثوذكسيني 

الشرقيني شرحهم الالهويت كله.
(١) اجلـانب األمين: اجلانب األمين من اجلدول يورد األمور اليت خلقها اهللا من 
فرط حمبته للخليقة وأهداها للخليقة، كتدبريه كأب يهتم بنمو اخلليقة وتربيتها 

حىت ما تصبح عروسًا تليق بالعريس السماوي. وهذا حيوي:
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•  الوجود أي احلياة األبدية؛
•  اخلري أي كل ما ينمي فينا التشبه باهللا؛

•  النور أي إستنارة اإلدراك والتمتع باملعرفة بكل معاين هذه الكلمة، من 
معرفة فكرية كيانية، روحية، يف الزجية الروحانية اليت تربط كل نفس 
باحلبيب اإلهلي العريس السماوي، أي ما نسميه نور املعرفة اإلختبارية 

الكاملة، يف اهليام والغرام (الوجد) حببيب النفس، اهللا حمب البشر؛

•  الربكة وهي أحد عطايا النعمة اإلهلية، وهي يف العهد اجلديد ليست 
بركات خملوقة فقط، فهذه تتعلق باخلريات الزمنية، كما يف العهد القدمي، 
بل الربكة والنعمة اآلن أصبحت إهداء اهللا نفسه للخليقة، وفيه تعطي 
لنا كل إحتياجاتنا الزمنية والروحية أيضًا. لذلك دي الكنيسة الربكة 
والنعمة بقوهلا: «حمبة اهللا اآلب، ونعمة اإلبن الوحيد، وشركة وموهبة 

وعطية الروح القدس فلتكن مع مجيعكم»...

اهللا ال يهدي إال ما يليق مبقامه!! اإلنسان يهدي «أشياء» صغرية للتعبري عن 
حمبته ألحباءه، ولكن اهللا ميت أهدي فهو «يعطي الروح القدس ملن يسألونه» 
(لو ١١: ١٣)، أي يهب ذاته كلها لنا!!! ألن الروح: يأخذ مما للمسيح 
وخيربنا (حسب الترمجة القبطية: «يأخذ مما يل وخيربكم»، أي يعطيكم) 
(يو ١٦: ١٤)، ويف املسيح نأخذ اآلب أيضًا، ألن املسيح إبن اهللا هو «اء 

جمده ورسم جوهره، وحامل كل األشياء بكلمة قدرته» (عب ١: ٢).

(٢) أما اجلانب األيسر من اجلـدول: فهذا حيـوي كل ما هو «ضد» ملا هو 
تدبري اهللا الذي قرأناه يف اجلانب األمين.

فاملوت أو العدم، أي حالة وجود اخلليقة بدون االحتاد مع اهللا، كما يستعمل 
أثناسيوس كلمة «الفساد» و «العدم» يف كتاباته، هذا املوت الروحي األبدي 
(اإلنفصال عن اهللا) هو الضد حلالة الوجود على صورة اهللا ومثاله، والذي نسميه 
«احلياة األبدية» أو «احلياة الروحية»، أو «الزجية السماوية» بني النفس والعريس 
السماوي. املوت الروحي، أو البقاء يف املوت والفساد، هو ما يسميه أثناسيوس 
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الرسويل «العدم» كما يف قوله:

«ولكن التعدي على الوصية جعلهم يعودون مرة أخري إىل طبيعتهم؛ فكما 
أم يف البدء جاؤا إىل الوجود من حالة العدم، فها هم اآلن يف طريقهم إىل 
الفساد (املوت الروحي الكياين) يف طريقهم إىل العدم مرة ثانية. إن وجود 
املحتمة  النتيجة  فكانت  الوجود.  إىل  دعاهم  الذي  هو  الكلمة  اهللا  وحمبة 
إذًا عندما فقدوا معرفة اهللا، أم فقدوا ثبام يف الوجود، وذلك ألن اهللا 
وحده هو الكائن املطلق والوجود ذاته. إن الشر ليس مبوجود (ليس له 
كيان أو جوهر أوجده اهللا) إمنا الشر هو إنعدام اخلري واحلالة املضادة 

للخري». (جتسد الكلمة ١: ٤).
On the Incarnation - Mowbray, p. 29 - 30

وهذه الفقرة الذهبية يف كتاب جتسد الكلمة ألثناسيوس الرسويل تصف وتعرب عن 
روح التفسري األرثوذكسي كله، كما جاء يف أقوال اآلباء قبله وبعده يف شرح 
األمور العسرة الفهم يف الكتاب املقدس، واليت هي مضادات ما قد أوجده ودبره 

لنا اهللا مبحبته:

• فالظلمة ليست إال إنعدام النور.
• واملوت هو إنعدام وغياب احلياة.
• والشر هو إنعدام وغياب اخلري.

• واللعنة هي إنعدام وغياب الربكة والنعمة اإلهلية.
ولكن هذه املعاين حتتاج إىل شئ من الشرح للتوضيح. فنحن إذا قلنا أن املوت والشر 
والظلمة واللعنـة ليسـت طبائع خلقهـا اهللا هلا كيـان ووجـود خـلقه اهللا أو 
أا «عدم»، أو أا «حاالت» conditions مل خيلقها اهللا، فنحن ال نقول أن هذه 
احلاالت هي جمرد خرافة خيالية ال وجود هلا، أي نتنكر لكوا أمور وحاالت واقعية 
خنتربها مجيعًا. إمنا ما أريد أن أشرحه، كما شرح القديس أثناسيوس الرسويل يف قوله 

السابق، هو أن كل ما خنتربه يف هذه احلياة هو أحد أمرين:
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(١) ما خلقه اهللا وله جوهر وقصد وهدف إلهي...
(٢) ما لم يخلقه اهللا ولم يدبره، إمنا هو «حاالت» ندركها 
عندما نحاول بإرادتنا رفض وحتطيم ما قد دبره اهللا 
مبحبته وتدبيره لنا، من أجل احلياة األبدية على صورته 
كمثاله. هذه هي حاالت ليس لها وجود في تدبير اهللا، 
رَّه، وال ميكنها أن تسترضي عدالته.  وهي لهذا ال تَسُ

(إدراك هام لفهم معني الفداء والكفارة)

واخلري،  والنور،  احلياة،  ومدبر  خالق  هو  اهللا  أن  قلنا  إن  السائل:  يسأل  ولكن 
والربكة والنعمة؛ ولكن ليس اهللا هو خالق ومدبر املوت الروحي األبدي، والظلمة، 
واللعنة، أال يعين هذا أننا بصورة غري مباشرة نقول أن اهللا ليس «ضابط الكل»، 
وأن هناك خالق آخر هلذه األمور أو «احلاالت» (أي املوت األبدي، والظلمة، 

والشر، واللعنة)؟!!!

اإلجابة: إذا أخذنا النور املادي كمثال ودرسنا عالقته بالظالم نستطيع أن جنيب 
هذا السؤال الذي طاملا شعرت أنه حيري بسطاء الفكر. النور علميًا هو طاقة موجودة 

.Essence or Substance or Nature حمسوسة، وهلا طبيعة أي جوهر

ميكننا أن ندرس النور وعالمات وجوده وتأثريه على األشياء املحيطة به. أما الظلمة، 
علميًا، فهي جمرد حالة إنعدام النور فقط. ال توجد طبيعة أو جوهر للظلمة. 
لذلك نقول أن الظلمة هي حالة ندركها فقط ولكن ليس هلا وجود كياين حمسوس 

ميكنه التأثري على األشياء املحيطة.

فنقول عن الظلمة أا «عدم» أو حالة «عدم» أو «إنعدام وغياب» النور، الذي هو 
اجلوهر الذي يؤكد لنا إختبارنا احلقيقي حلالة الظالم، عندما ينعدم ويغيب النور.

فإذا قال اهللا لإلنسان: «وضعت أمامك النور والظلمة فإختر النور لتستنري»، هذا 
ال يعين أن اهللا ذا التوضيح أو ذا «اُحلْكم» judgement، أي إبداء الرأي القومي 
للتمييز بني النور والظلمة، هذا ال يعين أن اهللا هو خالق الظلمة ومدبرها ألنه قد 
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أعلن حكمًا ورأيًا عن عالقة اإلنسان بالنور والظلمة! إمنا إعالن «اُحلْكم» هنا، 
والكلمة باليونانية KRISIS تعين «التمييز»، هو لكي يشرح اهللا الفارق بني النور 
والظلمة. النور هو ما خلقه اهللا، والظلمة هي اخلروج عن تدبري اهللا والبقاء يف 

حالة احلرمان املؤملة من النور.

أرجو من القارئ أن يتفهم هذه السطور بكل قدرته وبكل وضوح ألا مفتاح 
فهم تفسري الكنيسة األرثوذكسية ملعين الشر واملوت األبدي واخلري واحلياة األبدية، 
بل وكل رسالة اإلجنيل حبسب شرح اآلباء الشرقيني،  هو حمور هذا البحث. إن 
مل يستوضح القارئ هذه املعاين رجاء إعادة أكلها وهضمها حىت يتسين فهم 
البحث كله. اخلالف يف تفسري هذه التعريفات هو جوهر اخلالف بني الالهوت 

الشرقي والغريب كله!!!
بعد أن تفهمنا أن الظلمة هي حالة ندركها ألننا أدركنا معين النور (واملولود أعمي 
ال يدرك النور وال الظلمة، تأمل هذه الفكرة بعض الشئ!) ميكننا أن نتفهم معاين 

احلاالت السلبية األخري مثل: الشر، واملوت واللعنة.

(١) الشــر:
هو احلالة أو العمل أو الفكر الذي به حناول تدمري ما قد أوجده اهللا كخري لإلنسان. 
فالقاتل حياول حمو القتيل، ولكنه يقضي على جسده فقط. والسارق حياول إنقاص 
خري قريبه الذي يسرقه، وذا يشني نفسه كمخرب لنفسه وقريبه. «والذي يكره 
أخاه هو قاتل نفس» (١يو ٣: ١٥)، ألنه يتمين أن يفين وجود أخاه إن أمكن. 
والذي يزين حيول من يزين معه إىل أداة لّلذة، بدون إحترام كيانه املخلوق على 
صورة اهللا كما ينبغي يف العالقة الزوجية، اليت فيها تكون العالقة اجلنسية لغة للتعبري 
الزمن مع شخص أحبه وأرتبط به حبسب مشيئة اهللا، فأحبه  عن احلب، طوال 
كشخص وكيان أبذل ذايت ألجله باحلب. لذلك الزنا شر مدمر وحتقري لإلنسان 
(الزاين ومن يزين معه على السواء) و «تشيئ» لآلخر، أي حتويله إىل «شئ» بدًال 

من كونه «شخص» على صورة اخلالق.
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وهكذا الشر ال خيلق شيئًا جديدًا، وليس له جوهر وال كيان، ولكنه «حركة 
سلبية» (كما نوصل طاقة الكهرباء باألرض فتنقص أو ُتعدم) رهيبة ومدمرة، تشد 
كل ما هو خري وموجود إىل إجتاه «العدم»، كما يشتاق الشيطان، حمرك هذه 

احلركة السالبة اليت تنحو حنو العدم، الذي منه خرجت اخلليقة للوجود.

الكتاب «اخلطية  للخليقة، لذا أمساه  اخلالق اخلرية  إرادة  الشر هو «حماولة تدمري» 
هي التعدي» (١يو ٣: ٤)، أو ما نسميه العصيان. ولكنه ليس كعصياننا لدكتاتور 
متسلط، إمنا عصيان من هو جائع وعطشان ملن يقدم له األكل والشرب!!! أي أن 
اهللا ال يفرض إرادته عنوة، إمنا خلقنا حبالة عطش وجوع شديد حنو التشبه به واحلياة 
حبسب إرادة حمبته ولطفه وصالحه، حىت ما ننمو إىل «الشركة يف طبيعته اإلهلية» 
(٢بط ١: ٤) حىت ما ينطبق علينا اللقب «أنا قلت أنكم آهلة... وال ميكن أن ينقض 
املكتوب» (يو ١٠: ٣٤ـ  ٣٥). فكيف نرفض أن نأكله ونشربه لنحيا؟ الشر إذن، 
وإن كان واقع نشعر بسلبيته الرهيبة القاتلة، واليت تسحب منا كل طاقة احلياة الروحية 
األبدية (كتوصيل الكهرباء باألرض Earthing)، إال أنه ليس له كيان وجوهر ووجود 
مثل كل ما نسميه «خري» يف هذه احلياة. لذلك يقول اآلباء قولتهم الشهرية: «الشر 

عدم»، ولكن كما قلنا هذا القول ليس تنكرًا لواقع الشر كحركة قاتلة.
وهنا يظهر السؤال املنطقي: ومن هو خالق الشر؟!

اإلجابة: حرية اإلختيار اليت أعطاها لنا اهللا، إذا إحنرفت هي اليت تنتج لنا الشر، 
كما يقول يعقوب الرسول، واملوت هو النتيجة التلقائية هلذا الشر، واهللا مل يدبر 
أو ينتج ال الشر وال املوت الروحي األبدي الذي جيلبه الشر... «ال تضلوا يا 

أخويت األحباء»:
«ال يقل أحد إذ ُجرِّب إين أجرب من قبل اهللا. ألن اهللا غري جمرٍَّب [هو ال 
يهتز ويتغري بسبب شرورنا] بالشرور، وهو ال جيرب أحدًا. ولكن كل واحد 
جيرب إذا اجنذب واخندع من شهوته. مث الشهوة إذا حبلت تلد خطية، واخلطية 
إذا كملت تنتج موتًا. ال تضلوا يا أخويت األحباء كل عطية صاحلة وموهبة 
تامة هي من فوق نازلة من عند أيب األنوار، الذي ليس عنده تغيري وال ظل 

دوران». (يع ١: ١٣ ـ ١٧).
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إذن اهللا مل خيلق الشر، وكذلك املوت نتيجة الشر. أنا أعين املوت الروحي األبدي، 
جهنم النار األبدية، وال أعين املوت اجلسدي الذي هو تدبري رمحة اهللا، لكي يرقد 
وينام اإلنسان ليستريح من أتعاب احلياة الزمنية، حىت ظهور امللكوت السماوي 

بكامله يف املجئ الثاين.

لذلك يقول القديس أثناسيوس أن اإلنسان هو «السبب» يف املوت الذي تنتجه 
اخلطية (املوت الروحي األبدي أي اإلنفصال عن اهللا) يف عبارته:

«أصبح اإلنسان السبب في فساده باملوت» 
(جتسد الكلمة ١: ٥)

ويؤكد القديس باسيليوس الكبري ذات التعليم:

«ليس اهللا مسببًا لعذابات اجلحيم (املوت األبدي) بل حنن أنفسنا، ألن 
األرثوذكسية  (الرؤية  وإرادتنا»  حريتنا  يف  كائن  وجذرها  اخلطية  أصل 

لإلنسان صـ ١٣٧)

(٢) املوت الروحي األبدي:
فحرية اإلختيار قد أعطيت لنا لكي جنيب اهللا على هدية حبه، أو كونه يطلب يدنا 

كعروس للعريس السماوي، جنيبه بقولنا: نعم أو ال!

ترفض  قد  احلرية  ولكن  كراهية.  احلب  يف  والقهر  عبودية  حرية  بدون  احلب 
كمصدر  فكره،  يف  ومتحوصًال  ذاته  يف  متقوقعًا  حييا  أن  املخلوق  لرغبة  احلب، 
وحيد للحياة واألخالق واختاذ القرار، بعيدًا عن أبوة اهللا مصدر احلياة واحلكمة 
واألخالق، الوحيد، والكامل (وهذا معين من معاين كلمة «قدوس»، أي فيه 
الكمال املطلق وكل كنوز احلكمة وكمال احلق والرب والصدق واحلب والعدل). 
فإذا قلنا حلبه «ال» فنحن منوت روحيًا، حنن «نطّلق» أنفسنا من اهللا، أو «ُنطلِّق 
اهللا» منا إن جاز التعبري. واملوت الروحي والعذاب األبدي الذي ُوصف بأنه حبرية 
من نار ال تطفأ، وصرير أسنان ال يهدأ، ودود مفترس ال يشبع، هي هي البقاء يف 

حالة «الطالق الروحي» بعيدًا عن اهللا...
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اهللا احلبيب األول، احلبيب احلق، قد أعطي «عصمة» الزواج أو الطالق الروحي منه 
لإلنسان حبيبه، كعالمة إحترامه حلرية احلب واملحبوب لألبد. فإذا أساء اإلنسان 
إستعمال هذه العصمة، وإذا «ألقي على اهللا ميني الطالق» إن جاز التعبري، فهو ُيلقي 
هذا القرار على نفسه بنفسه، فيموت اإلنسان روحيًا هنا يف هذه احلياة، ويستمر 
هذا املوت، موتًا أبديًا، إن ترك اإلنسان فرصة التوبة والعودة ألحضان احلبيب، 

العريس السماوي، وهو يف احلياة الزمنية هنا. (راجع هوشع ٢).

فقط الذين يعرفون احلب هم الذين ُيقدِّرون عذاب احلرمان من احلبيب، وأنه أسوأ 
من أي نار أو دود أو صرير أسنان مادي يف عاملنا هذا... فقط الذين أحبوا وإختربوا 
مرارة البعد عن احلبيب يف هذه احلياة هم الذين يقدرون أن حبرية نار احلرمان من 
احلب واملحبوب آالمها ال تقاس بأي نار نعرفها. أما من ال حيبون ومل يعرفوا 
احلب وقيمة احلبيب، فهؤالء ال يزعجهم احلرمان من احلب، ويقولون يل إنك 
ذا الوصف لنار جهنم األبدية إمنا تنكر ما قاله الكتاب املقدس عن صرامة البحرية 
املتقدة بالنار!!! إم ال خيافون «خوف املحبة» الذي علمنا إياه آباء الكنيسة بل 
خيافون نار احلريق املادي فقط، ودود األرض يرعبهم أكثر من دود خطايا الضمري 

واألحشاء، الذي يكتب عنه القديس أمربوسيوس:

«صرير األسنان (كما وصفه الرب يف جهنم األبدية) ليس صرير أسنان 
جسدية! وليس الدود أيضًا جسديًا. مل تكتب هذه األمور إال ألن الدود 
أمربوسيوس)  أيام  الطب  حبسب  املرض،   =) الشديدة  احلمي  مع  يظهر 
وكذلك من ال يتوب ويطهر من خطاياه سوف حيترق يف ناره ويتآكله 
دوده (أعماله). وهلذا كتب إشعياء سريوا يف نريانكم والشرار الذي أوقدمتوه 
(إشعياء ٥٠: ١١). إا نريان كآبة اخلطية ونتيجتها. إا كدود، ألن خطايا 

النفس تطعن العقل والقلب وتأكل أحشاء الضمري.»
(The Faith of the Early Fathers Vol 2, p. 163)

عندما ندرس املوت الروحي األبدي علينا أن نفصل بني عقوبات العهد القدمي، 
اليت هي «تأديبات من اهللا لإلنسان لكيما يعود إىل احلياة»، من املوت املطلق أو 

ما يسميه الكتاب «املوت الثـاين» (رؤ ٢١: ٨).
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إن املوت البيولوچي ليس هو املوت الذي نتحدث عنه، بل حنن نتحدث عن 
املوت الروحي األبدي أي اإلنفصال عن اهللا لألبد. املوت الذي نذكره بقولنا 

يف القداس: «وال يقوي علينا حنن عبيدك موت اخلطية.»

أما املوت البيولوچي فقد صار بسبب اخلطية جزًء من تدبري اهللا، لراحة اإلنسان 
من أتعاب احلياة الزمنية. هو تدبري رمحة وحمبة. لذلك نقول عن املوت البيولوچي: 
«ليس موت لعبيدك بل هو إنتقال.» هذا األمر ال خالف عليه. وحىت موت البشر 
يف الطوفان، وسدوم وعمورة، وعقوبات الشعوب يف العهد القدمي؛ وحنانيا وسفرية 
أو هريودس، الذي مات وصار يأكله الدود (أع ١٢: ٢٣) يف العهد اجلديد، 
هذه ميتات جسدية أي ا اهللا حياة البعض يف الزمن األرضي، كتأديبات هلم 
ولغريهم، ليس ألن قلب اهللا قد ضعفت فيه املحبة ألي من هؤالء ـ حاشا ـ 
فكل إنسان هو عزيز جدًا يف قلب اهللا مهما كان خاطئًا، ولكن ألن تأديب هذا 

اإلنسان ومن حوله إقتضي هذا املوت اجلسدي املبكر.

ولكي يؤكد لنا الرب أن حكمة اهللا يف موت من ماتوا مبكرًا هي «حكمة حمبة 
وتدبري عايل» ال ندركه، ولكنه يقوم أوًال على املحبة والرمحة، ال على التشفي 
والنقمة، كما عند البشر، قال الرب: «ستكون ألرض سدوم وعمورة يوم الدين 
حالة أكثر إحتماًال مما لتلك املدينة.» (مت ١٠: ١٥) وكتب بطرس الرسول 
هذا السر عن ذهاب الرب إىل اجلحيم، ليس فقط ملن ماتوا على رجاء املخلص 
وكانوا بانتظار جميئه، بل ذهب يدعو ويكرز ألرواح من ماتوا عصاة يف الطوفان 
أيام نوح!!! وهذا السر، وإن كنا ال ندركه ويبدو أنه يف ظاهره ال يتفق مع بعض 
أمثلة امللكوت اليت تشرح أن زمان التوبة هو يف هذا الزمان فقط، وليس بعد، إال 
أنه سر يستحق التفكري العميق، وأترك القارئ ليفهم ما يريد الروح، الذي أوحي 

بالكتاب املقدس كله، أن يقول:
«لكي يقربنا إىل اهللا مماتًا يف اجلسد، ولكن حمي يف الروح الذي فيه أيضًا 
ذهب فكرز لألرواح اليت يف السجن إذ عصت قدميًا حني كانت أناة اهللا 

تنتظر مرة يف أيام نوح.» (١بط ٣: ١٨ ـ ٢٠).

كنت دائمًا أتساءل عن مصري األطفال األبرياء ممن ماتوا يف الطوفان وسدوم وعمورة 
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وحروب بين إسرائيل منذ طفوليت، إىل أن أظهر يل أحد اآلباء الكهنة تلك الفقرة 
يف رسالة بطرس الرسول للتأمل! وإن كنا ال نستطيع إستخراج عقائد من فقرة 
كتابية واحدة ولكن، الكرازة ملن رقدوا «عصاة» وماتوا يف الطوفان هي إختيار 

بديع من الروح القدس «املحييي» والذي يهمه أن يبهر عقولنا بأسرار اهللا...

فهو مل خيتار أي عقوبة تأديبية أخري غري الطوفان! ملاذا؟! إحترت يف السؤال، 
مت البشر إىل  ولكن اإلجابة قد تكون يف حقيقة هامة: إن حادثة الطوفان قد قسَّ
مثانية جنوا يف الفلك، والظاهر أن هؤالء فقط هم الذين «خلصوا خالصًا أبديًا»، 
والظاهر أم كلهم قد «هلكوا هالكًا أبديًا» حبسب  البشر،  الباقني من  وكل 

تفسرينا ألجزاء أخري يف الكتاب املقدس.

ولكن يذهب الرب إىل سجن اجلحيم ليكرز هلم، «للعصاة»، الذين نظن حنن 
أم كلهم هالكون أبديًا!!!

أمل يكن من األمور املرحية لنا أّال يعلن لنا الروح املوحي لبطرس الرسول ذا السر، 
ونبقي يف حالة املعرفة البسيطة، أي أن الرب ذهب إىل اجلحيم من ِقَبل الصليب 
ليكرز ملن ماتوا على رجاء اخلالص، واملخلص والقيامة فقط؟! ملاذا أعلن الروح 

عن هذا السر؟!

أجيب وقد أكون خمطئًا: ألن املحبة اإلهلية ال تنعدم، ومل تنعدم، مهما كانت قسوة 
العقوبة التأديبية الزمنية، حىت يف الطوفان الذي جرف الكل ماعدا مثانية!!!

وملاذا ترتل الكنيسة أن الرب قد «رد آدم وبنيه إىل الفردوس»، مع أننا مل نسمع 
اجلحيم»  أيقونة «سيب  نرسم  وملاذا  ظاهرة؟!  توبة  قدموا  قد  بنيه  وكل  آدم  أن 
من  أخرجهم  أن  بعد  وحواء  آدم  يديه  يف  وميسك  قائم  والرب  األرثوذكسية 
اجلحيم، وأسفل أرجلهم نرى اجلحيم فارغًا وليس فيه إال أبوابه املكسورة وأقفاله 

املحطمة؟!!!
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عقوبات اهللا هي تأديبات زمنية، مهما كانت قاسية، لكي 
يرجع اإلنسان إلى أحضان اهللا احملبة واحلياة احلقيقية، ال 
لكي ينتقم ويتشفي وال لكي يقتص لعدالته وكرامته 

املهانة بالشر، ألنه ال يهان بالشر كما قال أليوب:
«إن أخطأت فماذا فعلت به (أي باهللا). وإن كثرت معاصيك 
ً فماذا أعطيته أو ماذا يأخذ من  فماذا عملت له. إن كنت بارا
يدك. لرجل مثلك شرك وإلبن آدم برك» (أيوب ٣٥: ٦ ـ ٨).

قال يل البعض إنك ذا التعليم تنكر سلطان اهللا وتتنكر ألنه هو الذي «َحَكَم» 
على اإلنسان باملوت، وإن كان اإلنسان هو الذي إستحق حكم املوت. والسائل 
عليه أن مييز بني «اُحلكم» و «التدبري»، وأن مييز بني «احلاكم» أي الديان العادل، 

و«السبب» ”THE CAUSE“ يف العقوبة اليت حتل بسبب اخلطية.

أوًال: «اُحلكم واحلاكم»:
كلمة ُحكم باليونانية والعربية تعين «تقييم» أو «تشخيص» أو شرح «التمييز» بني األمور. 

وذلك كما يقول الكتاب يف إصحاح اخلليقة (تكوين ١: ١٦ ـ ١٩):

«فعمل اهللا النورين العظيمني. النور األكرب حلكم النهار، والنور األصغر 
األرض.  على  لتنري  السماء  جلد  يف  اهللا  وجعلها  والنجوم.  الليل.  حلكم 
أنه  ذلك  اهللا  ورأي  والظلمة.  النور  بني  ولتفصل  والليل  النهار  ولتحكم 

حسن.» (تك ١: ١٦ ـ ١٩).

وحىت سفر التكوين مل يقل أن اهللا هو خالق الظلمة، بل أنه هو خالق النور فقط، 
ولكنه خبلقته للنور أعطانا أن ندرك الظلمة، كإدراك وليس كجوهر حقيقي خملوق 

بفعل اخللق اإلهلي. اهللا «َحَكَم» حكمَا عادًال بني النور والظلمة:

«وقال اهللا ليكن نور فكان نور. ورأي اهللا النور أنه حسن. وفصل اهللا بني النور 
والظلمة. ودعا اهللا النور ارًا والظلمة دعاها ليًال...» (تك ١: ٣ ـ ٥).
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واهللا الذي مل خيلق إال النور وَحَكَم أنه «حسن» وَحَكَم، أي فصل وميَّز، بني النور 
والظلمة، هو أيضًا الذي قال لنا بالوحي املقدس: «وأية شركة للنور مع الظلمة» 
(٢كو ٦: ١٤)؟! ألنه أي شركة بني ما خيلق اهللا وُيسرُّ به أنه «حسن»، وبني 
حالة إطفاء النور الروحي وحموه، باملوت الذي هو «غياب» نور احلياة والذي ال 

َيسُر عدل اخلالق؟!

فاهللا إذ حيكم هو «يفصل بني شيئني»، «ومييز بني أمرين»، ويشرح ليوضح لنا ما 
يريد أن يقوله لنا. إنه «ُيشخِّص» لإلنسان إىل أين يتجه هذا اإلنسان، حنو احلياة 
أم حنو املوت، حنو النور أم حنو الظلمة. واإلنسان يتحرك حنو إختياره احلر. لذلك 

يعلن الديان العادل واَحلَكُم احلق:

«أنظـر قد جـعلت اليـوم قدامـك احلـياة واخلـري، واملوت والشر، 
مبا أين أوصيتك اليوم أن حتـب الرب إهلك وتسـلك يف طرقه وحتفظ 
ومل  قلبك  إنصرف  فإن  وتنمو...  حتيا  لكي  وأحكامه  وفرائضه  وصاياه 
تسمع... فإين أنبئكم [أظهر حكمي لكم] اليوم أنكم ال حمالة لكون... 
قد جـعلت قدامك احلياة واملوت، الربكة واللعنة. فإختر احلياة لكي حتـيا 
أنت ونسـلك. إذ حتب الرب إهلك وتسمع لصوته وتلتصق به ألنه هو 

حياتك.» (تث ٣٠: ١٥ ـ ٢٠).
أي  املريض،  حالة  على  الطبيب»  «ُحْكَم  للمريض  نقدم  أيضًا  الطب  يف  حنن 
التشخيص احلايل والتشخيص املستقبلي Diagnosis & Prognosis. فاملريض يأيت 
للطبيب لكي «مييز» له بني الصحة واملرض، ويعلن له ما أصابه، وكيف ميكن 

لإلنسان أن خيتار بني العالج والدواء أو التهاون واملوت البيولوچي.

كذلك اهللا الديان العادل يفرق وُيعلن وُيميِّز وُيشخِّص لإلنسان، واإلنسان هنا 
يف هذه احلياة، وعند الدينونة األخرية، سوف «ُيقبل إىل النور» أو «ال ُيقبل إىل 
النور» حبريته هو، حىت وإن كانت بعض أمثال امللكوت، ألا جمازية يف الوصف 
قد يظهر منها أن اهللا هو الذي يلقي باخلطاة بعيدًا عنه مثل: َمَثل الزوان والقمح 
(مت ١٣: ٢٤ ـ ٣٠)، َمَثل الذين رفضوا أن ميلك امللك عليهم (لو ١٩: ٢٧)، 

وَمَثل اجلداء واخلراف (مت ٢٤: ٣١ ـ ٤٦).
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ولكن عندما حتدث الرب بدون أمثال لتالميذه ألنه قد قال هلم: «لكم قد أعطي 
أن تعرفوا أسرار ملكوت اهللا. وأما للباقني فبأمثال حىت أم مبصرين ال يبصرون 
وسامعني ال يفهمون.» (لو ٨: ١٠)؛ قال الرب بكل وضوح وبدون أمثال أفضل 

شرح لسر الدينونة:

«ألن هذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إىل العامل، وأحب الناس الظلمة أكثر 
من النور ألن أعماهلم كانت شريرة. ألن كل من يعمل السيئات يبغض النور 
وال يأيت (حبريته) إىل النور لئال توبخ أعماله. أما من يفعل احلق فيقبل إىل 
النور (حبريته) لكي تظهر أعماله أا باهللا معمولة.» (يو ٣: ١٩ ـ ٢١).

ندرك من هذا كله أن «اُحلْكم» هو إعالن اهللا عما قد صنعه اإلنسان بنفسه يف 
نفسه وما أصبح مستحقًا له باختياره احلر. وليس احلكم، أو الدينونة العادلة 
 The «هو تعبري عن «إرادة الديان» نفسها أو أن الديان احلاكم هو «السبب
Cause، أو «الراغب» يف تعذيب اخلاطئ، دف حتقيق العدل بالعقوبة، كما 

يفسر كل من يتبعون منهج الالهوت الربوتستانيت، وتفسريات القرون الوسطي 
الغري أرثوذكسية.

:THE CAUSE ثانيًا: التدبري والسبب
مما سبق يتبني لنا أن اآلباء أمثال القديس أثناسيوس الرسويل والقديس باسيليوس 
واليت  ـ   (١٦  :٣ (٢بط  الفهم»  العسرة  فسروا «األمور  قد  (وغريهم)  الكبري 
قد يظهر منها على السطح اخلارجي أن اهللا هو السبب والراغب يف عقوبة الشر 
باملوت األبدي ـ قد فسروا هذه األمور يف تيار وروح احلياة والنعمة واملحبة 
اإلهلية، بقوهلم أن اإلنسان هو «السبب» THE CAUSE يف اهلالك األبدي 
ويف املوت الذي تنتجه اخلطيئة (يع ١: ١٥)، وليس اهللا هو السبب واملتسبب. 
ولكنهم إستعملوا عبارة أن اهللا هو الذي أصدر حكم املوت على اإلنسان. إصدار 
احلكم، كما شرحنا هو توضيح، وإعالن، ومتييز حالة اإلنسان احلي روحيًا من 

امليت روحيًا. هذا ما يصنعه النور كما يف يوحنا ٣: ١٩ ـ ٢١.

واملوت الروحي تنتجه اخلطية وليس اهللا كما يف يعقوب ١: ١٥. وكما نصلي يف 
القداس: «وال يقوي علينا حنن عبيدك موت اخلطية»، وليس موت العدالة اإلهلية!!! 
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ولكن حماولة القول أن كون اهللا هو احلاكم حبكم املوت واحلياة هو إثبات ودليل 
أن اهللا هو «مدبر» املوت وهو «املتسبب» يف املوت كعقوبة «لتحقيق العدل 
اإلهلي»، فهذا خروج عن روح التفسري اآلبائية وعن روح الكتاب املقدس أيضًا. 
وأما القول بأن أمثلة امللكوت والعقوبة املذكورة سابقًا هي دليل إثبات أن اهللا 
مدبر املوت فهذا إدانة ملا كتبه أثناسيوس وباسيليوس الكبري وغريهم. وإن ُوجد يف 
كتابات اآلباء وتفسريهم للكتاب ما يؤكد أن اهللا هو املدبر واملتسبب يف املوت 
األبدي لكي يستويف عدله حقه باملوت، بدًال من احلياة، فأين هذه األقوال؟ 
وملاذا الزالت خمفية عننا؟!! إن من يقول «عندنا الكتاب املقدس وحده»، ويقدم 
التفسريات الشخصية للكتاب املقدس، بدون اإللتزام بالتقليد اآلبائي وليتورچيتات 

الكنيسة، هو أخوتنا الربوتستانت فقط!!!

أما األرثوذكس والكاثوليك فهم ال يقدمون إال التفسريات الكتابية اليت تشرح روح 
اآلباء يف التفسري، وال يقولون «عندنا الكتاب املقدس وحده»... ولو إعترضت 
يتنكرون  فهم  الربوتستانت  األخوة  تفسريات  مع  األرثوذكس  اآلباء  تفسريات 
لإلهلام الروحي عند اآلباء والتقليد ويرفضوم، بل ويشككون الكنيسة يف صحة 

أقوال اآلباء وهدفها!!!

الكتاب املقدس يؤكد أن اهللا، وإن كان هو الذي مّيز وفصل بني احلياة واملوت، 
وهو الذي حيكم بني احلياة واملوت األبدي، إمنا ليس اهللا مصدر املوت بأي حال. 
فكيف يكون هناك طبيب هو مصدر الداء والدواء معًا!!؟ وكيف يكون «معطي 
احلياة» هو «مدبر املوت» والراغب يف موت اخلاطئ موتًا أبديًا؟ (أنا ال أتكلم 
عن املوت اجلسدي). وكيف يكون هدف اخلالص كله هو القضاء على املوت 
الروحي األبدي ـ وهذه قصة الكتاب املقدس من أوله إىل آخره ـ ونقول أن 
اهللا هو خالق املوت «العدو األخري الذي يبطل» (١كو ١٥: ٢٦)؟!! كيف خيلق 
اهللا ويدبر املوت كعدو له ولنا، مث يعمل كل تدبري اخلالص للقضاء على ما 
دبره هو؟!! كيف يكون املحب للبشر كارهًا للبشر، من ذات القلب اإلهلي؟ 
كيف؟ كيف نشوه حب اهللا حتت ستار عدل بشري ألقينا بظله على طبيعة اهللا 
ونريد حشره يف الطبيعة اإلهلية لندافع عن جترب البشر ونقص حمبتهم، ولنصنع 

إهلًا صنمًا ووحشًا ليكون مربرًا لقسوة اإلنسان وبطشه بأخيه اإلنسان؟!!!
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يقول األب صفرونيوس يف كتابه عن «اخلوف»:

«كل من حياول أن يغرس أي فكرة ما ضد حمبة اهللا وضد جمد اإلنسان يف 
يسوع املسيح، فهو متحالف مع الشيطان، الذي حبسب الشر الذي فيه، 
خدع اإلنسان وقاده إىل املوت... هكذا راعي السوء ومعلم الزور، وكل 
من ينكر جمد اإلنسان يف املسيح [هذا ما أمساه اآلباء تأله اإلنسان كما يف 
يو ١٠: ٣٤] هو متحالف مع الشيطان وشريك له يف احلسد الذي حاول 

أن يبطل به حمبة اآلب.»

وها هي شهادة الكتاب املقدس ملخصة هذا كله:
• من سفر احلكمة (من األسفار اليت حذفها أخوتنا الربوتستانت):

«ال جتلبوا عليكم اهلالك بأعمال أيديكم. إذ ليس املوت من صنع اهللا، 
وال هالك األحياء يسره. ألنه إمنا خلق اجلميع للبقاء... ولكن املنافقني هم 
استدعوا املوت بأيديهم وأقواهلم. ظنوه حليفًا (حبيبًا ـ كما يف الترمجة 
اإلجنليزية) هلم فاضمحلوا، وإمنا عاهدوه ألم أهل أن يكونوا من حزبه» 

(احلكمة ١: ١٢ ـ ١٦).

«فإن اهللا خلق اإلنسان خالدًا وصنعه على صورة ذاته. ولكن حبسد إبليس دخل 
املوت إىل العامل. فيذوقه الذين هم من حزبه.» (احلكمة ٢: ٢٣ ـ ٢٥).

واملوت حبسب احلكمة ٢: ٢٥ هو املوت الروحي األبديـ  جهنم األبدية 
ـ االنفصال عن اهللا، وليس هو املوت اجلسدي الذي ميوته الكل.

• من سفر حزقيال النيب:
«من أجل ذلك أقضي (أحُكُم وأعلن لكم وأنبئكم كما يف تث ٣٠: ١٥ 
ـ ٢٠) عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرقه، يقول السيد الرب. 
توبوا وإرجعوا عن كل معاصيكم وال يكون لكم اإلمث مهلكة... فلماذا 
متوتون يا بيت إسرائيل. ألين ال أسر مبوت من ميوت، يقول السيد الرب. 

فارجعوا وإحيوا.» (حز ١٨: ٣٠ ـ ٣٢)
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«هل مسرة أسر مبوت الشرير، يقول السيد الرب. أال برجوعه عن 
طرقه فيحيا؟» (حز ١٨: ٢٣).

يقول  تعليم  كل  املقدس  الوحي  منطق  يرفض  ولهذا 
رُ، مبوت الرب  يسترضي، أو يُسَ بأن العدل اإللهي، ميكنه أن 

كعقوبة عادلة تدفع ثمن اخلطية.
إمنا الرب قد دفع حياته لنا ثمناً، ليشتري حبنا ويعيدنا إلى 
احلياة في أحضان الثالوث. هكذا يُسترضي العدل اإللهي 

باحلب، ال بعقوبة املوت!

(٣) معىن اللعنة:
متامًا كما رأينا أن النور هو اجلوهر الذي خلقه اهللا وليس الظلمة، وكما رأينا أن 
احلياة هي اجلوهر املخلوق وليس املوت الروحي األبدي، كذلك هو احلال بني 

الربكة والنعمة باملقابلة مع اللعنة.

فاللعنة، كالشر واملوت والظلمة، هي حالة غياب وعدم الربكة والنعمة.
وكما رأينا الربكة واللعنة أعلنها اهللا الديان العادل عندما مّيز بني بركات األرض 
ملن حييا يف مشيئة اهللا واللعنات أي احلرمانات اليت جينيها اخلاطي الرافض للمشيئة 

اإلهلية، كما يف سفر التثنية.
ولكن هذه اإلعالنات اإلهلية لإلنسان مل يفسرها اآلباء بأن اهللا هو «العن البشر 
اخلطاة»، ألنه عادل!!! ولكن اللعنة هي حرمان اإلنسان الذي خيتاره اإلنسان 

حبريته، كحالة نقصان للربكة، كما ُيخيِّره اهللا:
«قد جعلُت قدامك احلياة واملوت، الربكة واللعنة. فاختر احلياة (والربكة، 
وأترك املوت واللعنة) لكي حتيا أنت ونسلك. إذ حتب الرب إهلك وتسمع 

لصوته وتلتصق به ألنه هو حياتك.» (تث ٣٠: ١٩ ـ ٢٠).

واللعنة هي اآلن يف العهد اجلديد، هي هي املوت الروحي األبدي، أي احلرمان 
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من الربكة اليت أعلنت لنا يف كماهلا يف قول الكنيسة:

«حمبة اهللا اآلب، ونعمة اإلبن الوحيد، وشركة وموهبة وعطية الروح القدس 
تكون مع مجيعكم».

فمن حييا خارج هذه املحبة والنعمة والشركة هو امللعون. وحىت لو قلنا ـ جمازيًا 
ـ «ملعون من قبل اهللا»، فهذا يعين أنه إنسان حييا يف حالة املوت الروحي أمام 

اهللا، وهو إنسان رفض عشرة الثالوث ورمحته وحمبته وينطبق عليه قول الوحي:

تركوين أنا ينبوع املياة احلية لينقروا ألنفسهم آبارًا، آبارًا مشققة ال تضبط 
ماًء.» ولذا ماتوا من العطش!!! (إر ٢: ١٣)

فاهللا «يريد أن الكل خيلصون وإىل معرفة احلق يقبلون» ألن هذه مشيئة املحبة، 
ولكن حبرية. أي أنه من جهة اهللا الكل مدعو للحياة. ولكن من خيتار البعد عن 
احلياة فقد «إختار اللعنة» اليت «حكم ا اهللا» ولكن ليس اهللا الراغب فيها، وال 

مسببها وال مدبرها.
احلياة  ملعين  اهلام  تعريفه  يسوع  الرب  قال  لذا  املطلق.  والوجود  احلياة  هو  هو  فاهللا 
األفضل، اليت جاء ليعلنها لنا (يو ١٠: ١٠)، واليت قال عنها يوحنا احلبيب ُمعرِّفًا 
شخص الرب املخلص «احلياة (األبدية) قد أظهرت» (١يو ١: ٢) أي شخص الرب 

املتجسد نفسه!!! قال الرب:
«هذه هي احلياة األبدية، أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع 

املسيح الذي أرسلته [بعمل الروح القدس].» (يو ١٧: ٣).

لذلك املوت األبدي ال ميكن أن يكون من صنع اهللا كما قرأنا عبارات الكتاب 
الصرحية، وال ميكن أن تكون اللعنة من صنع اهللا، ألن املوت األبدي واللعنة األبدية 
هي: ضد تعريف احلياة األبدية الذي قاله الرب يف يو ١٧: ٣. أي أن املوت 

األبدي أو اللعنة األبدية أو الظلمة األبدية هي:
«أن ُيحرم اإلنسان حبريته وإختياره من عشرة الثالوث، ينبوع احلب واحلياة 
الوحيد.» ونعود لعبارة سفر احلكمة: «اهللا مل يصنع املوت» أي أنه «مل يصنع 
اللعنة» أيضًا، إمنا ُحبْكِمِه يعلن لنا حالة اإلنسان واخلليقة إن كانت حية بالنعمة 

أو مائتة باللعنة.
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يف كل عبارة يف الكتاب املقدس يظهر لنا أن اهللا يتكلم عن اللعنة، إمنا هو يعلن 
حكمه وتشخيصه لإلنسان اخلاطئ الذي ال يريد أن يتوب. اهللا يعلن لإلنسان عما 

تعمله اخلطية بال توبة يف هذا اإلنسان.
ماذا إذًا تعين عبارة «ويل مفاتيح اهلاوية واملوت» (رؤ ١: ١٨)؟

يظن من حيبذون التقوي الربوتستانتية اليت تعلم أن اهللا هو الذي يطالب اخلاطئ 
باملوت، كأجرة أو مثن اخلطية، كما يقولون، لكي حيقق العدل اإلهلي بتحقيق 
املوت وتنفيذ حكم اإلعدام يف الذبيحة البديلة لإلنسان ـ أي يف الرب الكلمة 
املتجسد ـ يظنون أن هذه العبارة هي أحد األدلة القاطعة على أن الرب هو الذي 

حيي من يشاء ويقتل من يشاء، لتحقيق العدل.

ولكن التقوي األرثوذكسية عندما فسرت عالقة الرب يسوع املسيح باملوت 
هذا  صحة  على  اهلام  والدليل  الربوتستانتية.  كالتقوي  هكذا  تفسر  مل  واهلاوية 
التعليم هو ما تشهد به ليتورچيات الكنيسة كأفضل ما تغين به اآلباء شعرًا. لذلك 
على  داللة  هي  واملوت»  اهلاوية  مفاتيح  أن «يل  األرثوذكسية  الكنيسة  تعلم  مل 

سلطان اإلحياء أو القتل، أبدًا، حاشا هللا.

إمنا تعلمنا تسبحة الكنيسة يف نشيد القيامة الشهري والذي تترمن به كافة الكنائس 
األرثوذكسية:

والذين  املوت  داس  باملوت  األموات،  بني  من  قام  «املسيح 
في القبور أنعم عليهم باحلياة األبدية، اد لآلب واإلبن 

والروح القدس.»
«يا كل الصفوف السمائيني رتلوا إللهنا بنغمات التسبيح، 
وابتهجوا معنا اليوم فرحني بقيامة السيد املسيح... قد 
قام الرب مثل النائم... وعتقنا من العبودية املرة، وسبي 
اجلحيم (الهاوية) سبياً. وحطم أبوابه النحاسية وكسر 
باخلالص.  العقوبة  لنا  وأبدل   .ً كسرا احلديدية  متاريسة 
هو  ومسرة.  وبهجة  بفرح  الفردوس  إلى  وبنيه  آدم  وأعاد 

وبنيه الذين كانوا في احلبوس (الهاوية).»
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له  الذي  الرب اجلبار  احلـروب  القوي يف  القدوس  الرب  إذن عالقة  هذه هي 
مفاتيح اهلاوية واملوت، أي له:

«سلطان القضاء على املوت وحتطيم أبواب اجلحيم، 
لتحرير األسرى من املوت والهاوية.»

هذا هو تعلم الكنيسة األرثوذكسية، تعليم البطولة والنصرة على املوت واجلحيم. 
فكيف، أناشدكم احلق، تعتقدون يا من تعلمون، أن «يل مفاتيح اهلاوية واملوت» 
هي عبارة تؤكد أن الرب اإلله هو صانع املوت وسّجان سجن اجلحيم، ألنه جيب 
أن يعاقب اخلطاة باملوت األبدي، ألنه عادل، والعادل جيب أن يصنع بارادته العذاب 
األبدي لتحقيق العدل؟!!! أيها املعلمون عودوا إىل حمبة اهللا، واإلجنيل احللو، وتعليم 
اآلباء واألنبياء. عودوا إىل أرثوذكسية املحبة وأرحيونا من تعاليم القرون الوسطي 

اليت ولدت لنا روح اإلحلاد غربًا وشرقًا.

إمسعوا لصراخ األب صفرونيوس مرة ثانية، من كتابه عن «اخلوف»:

محبة  ضد  ما  فكرة  أي  يغرس  أن  يحاول  من  «كل 
فهو  املسيح،  يسوع  في  اإلنسان  مجد  وضد  اهللا 

متحالف مع الشيطان...
وشريك له في احلسد الذي حاول أن يبطل به

محبة اآلب.»
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ثانيًا: رسم املعادلة
 وهي تلخيص جلدول املقارنة

مرادفات العدم :
املوت األبدي - املوت الثاين - البقاء 
يف املوت - الفساد - رباطات الظلم 
(صالة التحليل)- الظلمة اخلارجية - 
نار جهنم - احلرمان من اهللا - العذاب 

األبدي.

مرادفات الوجود :
الدهر  حياة   - األبدية  احلياة  عطية 
اآلتى - التأله - مشاة اهللا - اخللود 
- هبة اهللا - وراثة ملكوت السموات 
- النور احلقيقى األبدى - النعيم - 
 - األبدى  املجد   - الثالوث  معرفة 

الشركة يف الطبيعة اإلهلية.

الوجـود
و

احليــاة
العـدم
و

املــوت
اإلنسان
و

حرية إختياره
اخلطية هي التعدي
وتنتج العقوبة

النعمــة
وتنتج التوبة
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الالهوت الشرقي األرثوذكسي :
واإلنسان  اهللا  عن عالقة  الشرقيني  اآلباء  لتعليم  مكثف  تلخيص  املعادلة  هذه  يف 
باملوت واحلياة؛ ومعين التعدي على مشيئة وإرادة اهللا، اليت هي حياتنا وخلودنا؛ 
وكيف يقف اإلنسان حبرية إرادته ليختار: اإلجتاه مع تيار إرادة احلياة والوجود أو 

النكوص للُبطل واهلوان حنو العدم واملوت األبدي.

إرادة اهللا تسري باخلليقة يف إجتاه واحد فقط الغري: من العدم إىل الوجود. إرادة 
اإلنسان ميكنها إختيار أي من االجتاهني. أما اخلالق فليس من طبيعته أن يصنع 
الشر أو يقبل بالظلم، ألن الظلم والشر بعينه هو نكوص اخلليقة حنو العدم مرة 
ثانية!! اهللا بذلك احلب الدافع بنا حنو احلياة، «يدعو األشياء غري املوجودة (العدم) 
كأا موجودة» (رو ٤: ١٧)، وذلك ليذيقنا معين وطعم الوجود، ولو بصورة 
نسبية ضئيلة، « كأا موجودة »!! ولنا أن خنتار. ال يستطيع اهللا أن جيرب حريتنا 
أن ختتار احلياة. وال ميكنه تدمري وإفناء ما خلقت يداه وبارك فمه (تك ١: ٢٢، 
إال  لإلنسان  يترك  ال  بإرادته،  اخلاطئ  خيتاره  الذي  اهللا»  رفض  ولكن «   .(٢٨
البقاء يف حالة اخلزي األبدي. اهللا ميأل كل مكان وزمان: النور الذي يصفه الرب 
يف (يو ٣: ١٩- ٢١) سيظل مواجًها لألشرار واألبرار لألبد بال اية: ملن أحبوا 
النور يكون هلم نور جمد وفرح وسالم وسعادة أبدية؛ وملن أبغضوا النور يكون 
النور ذاته مصدر قلق وعذاب وندم وخوف ورعب وخزي ال ينتهي، لذلك 
لن ُيقبلوا هم حبريتهم حنو النور... ويظل قلب اهللا يدمع دًما على أبنائه، أحباءه 
الذين رفضوه، وبسبب خزيهم قد حرموا أنفسهم منه لألبد، وهو مل يضعف حبه 
ولن يضعف لألبد: لذا قال الوحي عن إبن اهللا أنه محل مذبوح قبل تأسيس العامل، 
ومذبوح لألبد يف وسط عرش اهللا!!! وقد خلص مار إسحق السرياين هذا بقوله: 
«احلب يعمل بطريقتني خمتلفتني فإنه يصبح عذاًبا يف اهلالكني وفرًحا يف املطوَّبني» 

(كوسيت بنديل، اهللا والشر واملصري، ص ١٧٨).

عمل اخلالق - أي « وظيفته » إن صح التعبري املجازي - هو حتويل العدم إىل 
وجود. وهدف هذا الوجود النسيب، « كأا موجودة » (رو ٤: ١٧)، هو أن 
يتذوق املخلوق الشىء اليسري، كعينة صغرية، ملعين جمد الوجود األبدي على صورة 
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اهللا كشبهه (تك ١: ٢٦). وللمخلوق أن خيتار إن كان يريد أن يتشبه خبلود اهللا 
ويشاركه يف طبيعته (٢ بط ١: ٤) ويصري مثله (١يو ٣: ١) ويتحول إىل تلك 
الصورة عينها (٢كو ٣: ١٨) مشاًا صورة ابن اهللا الكلمة (رو ٨: ٢٩)، أو أن 
خيتار املخلوق العودة إىل العـدم، أو «عدمية الوجود»: ألن ما خلقه اهللا ال يفين 
وال يعود إىل العدم املطلق، ولكنه يبقي يف حالة احلرمان من اهللا إذا رفض املخلوق 
العشرة مع اهللا. لذلك فاإلنسـان الذي يرفض اهللا يظـل باقًيا، ولكن بدون 
التمتع باحلـب واملجـد والنـور والسـعادة، ألنه حبريته، كما قال السيد 
املسيح، «يبغض النور»، وهو حبريته أيًضا يفضـل «البعد عن النور» لألبد. وهذه 

هي جهنم النار اليت يصنعها وخيتارها املخلوق بإرادته:
« ألن هذه هي الدينونة: أن النور قد جاء إىل العامل. وأحب الناس الظلمة 
أكثر من النور. ألن كل من يعمل السيئات يبغض النور وال يأيت [حبريته 

وليس بإرادة اهللا!!] إىل النور، لئال توبخ أعماله.

أما من يفعل احلـق فيقبل إىل النور لكي تظهر أعماله أا باهللا معمولة!!» 
(يو ٣: ١٩-٢١).

من  اجلزء  هذا  يف  املذكورة  الوجود »  العدم  ومعادلة «  السابق  املقارنة  جدول 
الكتاب مها خالصة هذا البحث كله!! ومها تلخيص لفكر اآلباء والكنيسة عن : 
هدف اخللق - صالح وعدل اهللا - حرية اإلنسان - املوت األبدي عقوبة الشر 
- احلياة األبدية - حركة احلياة الروحية واجلهاد الروحي - عمل النعمة واملؤازرة  

Synergy... اخل.

وهذه املعادلة تشكل اإلدراك الشرقي عن تدبري اهللا لإلنسان واخلليقة، وعن مسئولية 
اهللا ومسئولية اإلنسان عن : الشر واملوت وكل ما يتبعهما.

جانب الوجود
كل ما ذكر حتت جانب الوجود يف املعادلة هو ما يريده ويدبره ويقدمه اخلالق 
للخليقة. إرادة اهللا اخلرية هي القوة اإلهلية اليت ا خيلق من العدم، وهي تسري يف 
« إجتاه واحد فقط » (هام للغاية). وال ميكن أن يكون صالح وعدل اخلالق، 
وصفاته كخالق، متحركًا باخلليقة من الوجود إىل العدم ألي سبب كان، مهما 



١٠٤

عظم شر املخلوق. ألن كرامة اهللا كخالق تعمل على حتويل ما هو غري موجود 
إىل الوجود، والوجود فقط. ال ميكن أن يكون اهللا خالًقا ومدمًرا ملا خيلق يف 
الوقت ذاته، مهما كانت األسباب : اهللا ال تلزمه أي ضرورة، وال أي شىء 

متغري خارج إرادته أبًدا، وإال ملا بقي إًهلا!! 
احلب والصالح مها صفات اهللا اليت من خالهلا يعطي بسخاء وال يعري، وبعدل حييي 
املائت ويغفر إىل ما ال اية!!  نعم، غفرانه، أي شفاؤه للخاطئ من مرض الشر 
واملوت، هو ال ائي. حنن نغفر، إن كنا حًقا تالميذه، سبع مرات سبعني مرة كل 
يوم، لكل إنسان!! وهذا عدل يف نظر اهللا!!! أما هو فيغفر ويهب بالصالح إىل 
حدود املاال اية لكل إنسان... كل يوم وكل دقيقة!!! ولكن املشكلة هي يف 
أن اإلنسان الذي حيب الشر: يبغض النور وال يأيت إىل النور والغفران، وال يريد 
أن يتسلم ما له من نور وغفران - ألنه خياف وخيشي وال يصدق أن اهللا ميكنه 
أن يغفر بال حدود!! لذلك قال أن « اخلائفون » من النور واحلب هم أول قائمة 

هؤالء الذين لن يستطيعوا دخول ملكوت السموات (رؤ ٢١: ٨).

اهللا مثل الشمس يسطع نوًرا وحًبا من قلبه إىل قلب اخلليقة. هذا هو صالحه وعدله! 
وهذا اإلشعاع ال ميكنه أن يبطل أو يتوقف أو يضعف ال إىل حلظة وال حىت طرفة 

عني... وإىل أبد اآلبدين... ألنه اهللا!! وهو أيًضا ال حيتاج وال يطلب شيًئا.

أعينه  ألن  الظلمة،  ويفضل  النور  عن  عينيه  يغمض  الذي  هو  اإلنسان  ولكن 
رمضاء بالشرور واألنانية وحب التسلط وقلة الرمحة... لذلك خياف النور ويرتعب 
منه... لألبد. وحل هذه املشكلة هو يف التوبة وتغيري الذهن  metanoia وأن 
يدير اإلنسان إرادته للتقدم مع إرادة اهللا حنو احلياة والوجود واحلب - أي التشبه 
باملسيح صورة اآلب و « أيقونته » املهداة لنا كمثال، بل كقوة لتحيا يف داخلنا، 
وحتولنا كلنا إىل صورة اإلبن عينها (٢كو ٣: ١٨) لنكون مثله (١يو ٣: ١) 

شركاء الطبيعة اإلهلية (٢بط ١: ٤)، أي تأله اإلنسان كما علم اآلباء.

لذلك كتب أثناسيوس الرسويل يف كتابه « جتسد الكلمة » :
(On the Incarnation - Mowbray, London, p. 28-29)

« ألن اهللا صاحل، أو باألحري هو مصدر وينبوع كل صالح. وإنه من 
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املستحيل ملن هو صاحل أن يكون خبيًال أو حيمل يف قلبه أي نقمة ألي 
شىء (يف اخلليقة)...

تعطف  ألنه  البشر.  جلنس  (رمحة)  نعمة  خاصة،  بصورة  أظهر  ولذلك 
ووهبهم، هؤالء الذين حبكم تكوينهم كائنات غري ثابتة (غري باقية)، نعمة 
مل حتصل عليها املخلوقات األخري. هذه هي صورة اهللا، هي نصيب يف 

قوة الوجود العاقل اليت لكلمة اهللا ذاته (إبنه)...

ولكن اإلنسان حتول من التأمل يف اهللا إىل الشر الذي من إختراعه فكانت 
النتيجة احلتمية سقوطه حتت ناموس املوت... ألن التعدي على الوصية    
[ إرادة اهللا اخلرية لإلنسان - انظر معادلة العدم والوجود] جعله يعود مرة 
ثانية لطبيعته [العدم]... فاإلنسان بالطبيعة قطًعا قابل للموت، حيث أنه 
خملوق من العدم. ولكنـه حيمل يف نفسه شبه ذاك (اهللا) الذي لو حافظ 
على شبهه بالتأمل الدائم، لكانت طبيعته تفقد قوا، ويبقي يف حالة عدم 

املوت (الفساد).

مث بتحول اإلنسان عن األمور غري الزائلة إىل األشياء القابلة للزوال [الفساد] 
مبشورة الشيطان، أصبح اإلنسان نفسه السبب يف فساده باملوت... بإختراعهم 

الشر يف البداية أصبحوا متورطني يف املوت والفساد ».
ويفرق القديس أثناسيوس بني املوت اجلسدي الوقيت فقط، وبني املوت األبدي، 

أي بقاء اإلنسان حتت سلطان املوت أي بقاءه يف املوت :
(On the Incarn. - Mowbray, London, p. 29-31)

« ألن هذا ما يقوله لنا الكتاب عن وصية اهللا... «ألنك موًتا متوت» وليس 
فقط أنك متوت [بعد أن أكل آدم من شجرة معرفة اخلري والشر] ولكنه 

قال سوف تبقي دائًما يف حالة املوت والفساد...

وعندما حدث هذا بدأ اإلنسان ميوت، وانتشر وساد ومتلك الفساد عليهم، 
بصورة أكثر من الصورة الطبيعية (املوت اجلسمى) ألن هذه هي النتيجة 
(اجلزاء) اليت حذرهم منها اهللا سابًقا لو تعدوا الوصية»، [إرادة اهللا اليت 

حتول العدم إىل وجود - أنظر املعادلة].
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وذه املعاين ذاا ترمن غريغوريوس النيزيرتي (الالهويت) يف القداس اإلهلي:

« الذي من أجل الصالح وحده، مما مل يكن كونت اإلنسان وجعلته يف 
فردوس النعيم...

خلقتين إنساًنا كمحب البشر ومل تكن أنت املحتاج إىل عبودييت، بل أنا 
املحتاج إىل ربوبيتك...

صورة  يفَّ  وكتبت  أكن...  مل  إذ  كونتين  اجلزيلة  تعطفاتك  أجل  من 
سلطانك... أظهرت يل شجرة احلياة، وعرفتين شوكة [شجرة] املوت... 
قضية  اختطفت يل  أنا  برأيي...  ناموسك  وتركت عين  بإراديت  فأكلت 

املوت [حبريىت]!! »
واهللا إذ خيلق شيًئا يعطيه « إًمسا » وطبيعة. هذه الطبيعة اليت متيز كل شىء خملوق 
أو كائن تسمي « جوهر » الشىء وباإلجنليزية Nature, Essence. لذلك ال يوجد 

شىء خملوق إال وله جوهر حمسوس أو مدرك بصورة أو بأخري تؤكد وجوده.

لنا  يعلن  جًدا:  يهمنا  آخًرا  أمًرا  لنا  يعلن  جبواهرها،  املوجودات  وجود  أن  إال 
النقيض أي حالة عدم وجود الشىء، أي « العدم » ويشرحه لنا. وكمثال هلذا: 
النور مثًال شىء خملوق، وله جوهر مدرك وحمسوس ومدروس. أما إنعدام النور 
- أي الظلمة - فهي حالة « عدم »!! الظلمة غري موجودة!! مل خيلق اهللا شيًئا 
امسه الظلمة!! الظلمة حالة ندركها، ولكن ليس هلا جوهر وال وجود حقيقي. 
الظلمة حالة ندركها بالعقل فقط، وذلك ألن العقل قد أدرك وحتسس النور. لذلك 
مسي العقل حالة إنعدام النور، حالة الظالم. فاإلنسان املولود أعمي ال يدرك معين 
النور، وال يدرك أيًضا معين الظالم. كذلك احلال يف إدراكنا حنن لكل شىء له 
جوهر، من حالة النقيض أي حالة إنعـدام اجلوهـر. الشر هو إنعدام اخلري. 

واملوت هو إنعدام احلياة.
اهللا إذن مسئول عن وجود النور؛ ولكنه ليس مسئوًال عن الظلمة!! 
اهللا مسئول عن اخلري واحلياة؛ ولكنه ليس مسئوًال عن الشر واملوت األبدى!!
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جانب العـدم 
املوت الذي ندرسه يف هذا البحث هو املوت الروحي األبدي، وليس هو املوت 
اجلسدي. إنه خطأ كبري أن نقول: مبا أن اهللا هو خالق النور، فهو أيًضا خالق 
الظلمة!! وذلك ألننا رأينا أن الظلمة ليست شيًئا خملوًقا، بل إنعدام ما هو خملوق، 
أي النور ذا اجلوهر املوجود واحلقيقي. الظلمة عدم غري خملوق، بال جوهر. الظلمة 

جمرد «حالة» ندركها ألننا أدركنا النور، ولكن ليس للظلمة كيان وجوهر.

إدراك هذه النقطة، اليت تبدو أا فلسفية، يشكل القاعدة األساسية اليت فسر عليها 
آباء الكنيسة معين اخلري والشر، ومعين احلياة واملوت!! وبدون تفهمنا هلذه الفكرة 
يصعب جًدا أن ندرك موقف اهللا من الشر واملوت، بل ومن هو املسئول عن 

العذاب األبدي: اهللا أم اإلنسان؟!!
اخلري هو الوجود واحلياة والنور. الشر هو العدم واملوت والظلمة. 

اخلري هو تدبري اخلالق ومسئوليته. الشر هو «إختراع» يف فكر املخلوق ومسئولية 
املخلوق وحده.

اخلري هو بقاء جوهر اإلنسان لألبد يف حضن اهللا، وتشبه اخلليقة باهللا يف اخللود واحلب.
الشر هو رفض اإلنسان إلرادة اهللا اخلرية، ورفضه للبقاء يف حضن اهللا كأب حمب.

نتيجة هذا الرفض ليست من تدبري اخلالق، بل هي اخلروج عن تدبري اخلالق.
املوت األبدي هو إنعدام احلياة األبدية؛ وليس املوت األبدي خليقة من خالئق 
اهللا!! املوت وجهنم ليسا مكانا أو أتونًا حممي بالنار اليت خلقها اهللا ليلقي فيه 
مبن يكرهونه... اهللا ال يرد الشر بالشر... حاشا! وكيف يكون اهللا أبا وخيلق 

ويدبر بإرادته هالك خليقته بيديه؟! مهما كانت األسباب؟!

أنا ال أقول، كما إدعي البعض، أنه ال يوجد عذاب أبدى!! العذاب األبدي حقيقة 
ذكرها الكتاب املقدس وكل منا يف شره كإنسان يذوق منها طعماًََ، بصورة اليأس 
الذي ينتابنا كلنا، بصورة بسيطة، لعلنا ندرك  واخلزي واخلجل  القاتل واخلوف 
ونرجع ونتوب عن شرورنا وخطايانا، ونتلمس احلياة والنور بالتوبة يف أحضان 
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اهللا أبينا. أما « النار والكربيت» و « الظلمة اخلارجية » وحىت لفظة «جهنم»         
( = وادي خارج أورشليم حيث كانوا حيرقون القمامة وبقايا الذبائح املتعفنة هي 
ودودها) فهي أوصاف ما ال يوصف من عذاب. ولكن العذاب األبدي هو « البقاء 
يف احلرمان من اهللا » (ألن معرفة اهللا هي هي احلياة األبدية كما قال الرب - يو 
١٧: ٣). العذاب هو حالة إنعدام السعادة األبدية. اهللا هو مدبر احلياة والسعادة 
األبدية. واإلنسان هو خمتار املوت والتعاسة األبدية، برفضه احلر للعشرة املفرحة 

والعطية املبهجة اليت رتبها لنا اهللا:

املرياث احلي الذي ال يفين وال يضمحل، اهللا ذاته، ولألبد!!!

احلياة هي األصل واجلوهر، مصدرها اهللا؛ أما املوت الروحي، الذي جتلبه اخلطية 
(يع ١: ١٣)، فهو إنعدام األصالة وإنعدام العدل والصالح، وهو ليس من تدبري اهللا 
وال خليقة يديه. وها هو يقول لنا الكالم ذاته يف سفر احلكمة، وهو من األسفار 

القانونية، واليت حذفها األخوة الربوتستانت :

« ال جتلبوا عليكم اهلالك بأعمال أيديكم. إذ ليس املوت من صنع اهللا وال 
هالك األحياء بسره. ألنه إمنا خلق اجلميع للبقاء. فمواليد العامل إمنا كونت 
الرب  ألن  األرض.  على  للجحيم  والية  وال  مهلك  ُسم  فيها  وليس  معافاة. 
خالد، ولكن املنافقني هم استدعوا املوت بأيديهم وأقواهلم. ظنوه حليًفا 
(حبيًبا - كما يف الترمجة اإلجنليزية!) هلم فاضمحلوا، وإمنا عاهدوه ألم 

أهل أن يكونوا من حزبه...» (احلكمة ١: ١٢-١٦).

« فإن اهللا خلق اإلنسان خالًدا وصنعه على صورة ذاته. ولكن حبسد إبليس 
دخل املوت إىل العامل. فيذوقه [فقط] الذين هم من حزبه. » (احلكمة 

.(٢: ٢٣- ٢٥

الكتاب املقدس مل يصف اهللا أبًدا بأنه « قّتاًال » ، أو أنه هو « الذي له سلطان 
املوت » ؛ بل هذه األوصاف هي أوصاف الشيطان وحده:  « كان قتاًال منذ 

البدء » (يو ٨: ٤٤) و «الذي لـه سلطان املوت » (عب ٢: ١٤).

ولذلك « خلود اإلنسان » هو حالة « كامنة » ، حالة ممكنة يف تدبري اهللا. لقد 
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ُخلق اإلنسان مشتاًقا إليها، ولكنه مل خيلق من الناحية اجلسمية والتارخيية خالًدا، إال 
يف حالة جسد السيد املسيح وحده بعد أن قام من األموات بصورة اخللود، اليت 
كان اهللا قد « زرع بذرا » يف الطبيعة البشرية - كإمكانية - لتتحقق يف التاريخ 
أوًال يف جسد السيد املسيح. لذا ُسمي الرب وحده « بكر الراقدين » ، أي أول 
انسان يقوم جسده من املوت، بصورة خالدة ال ميكن أن تذوق املوت اجلسمي 
وال الروحي لألبد. اهللا زرع بذرة اخللود فينا، ولكنها مل تثمر يف التاريخ الواقعي 
إال يف جسد الرب وحده. تلك البذرة تزرع فينا باملعمودية وتنمو باإلفخارستيا 
وبعمل الروح القدس يف سر املريون حىت تثمر يف اليوم األخري حني نتحول إىل 

صورة الرب عينها (٢كو ٣: ١٨).

لكنيسة  ا و ملقدس  ا لكتاب  ا تعليم  خالصة 
األرثوذكسية:

• «املوت (الذي جتلبه اخلطية) ليس من صنع اهللا» (احلكمة 
.(١: ١٣

 :٢ (احلكمة  العالم»  إلى  املوت  دخل  إبليس  «بحسد    •
.(٢٣

• «اخلطية تنتج موتاً» (يع ١: ١٥).
•  «آخر عدو يبطل هو املوت» (١كو ١٥: ٢٦).

•  «باملوت داس املوت والذين في القبور أنعم لهم باحلياة 
األبدية» (نشيد القيامة).
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رأينا أن اهللا مسئول عن، ومدبر للخلود واحلياة والنور األبدي. وأن صالحه وعدله 
يف صميم معناه هو سعيه كأب صاحل وخالق حمب ليقنع، بكل رقة وود، هذا 
العدم، الذي بدأ حيبو صغًريا يف طريق اخللود، أن يتقبل هذه العطية، عطية احلياة 

والتأله مبشاة اخلالق.

وأدركنا أن اهللا مل خيلق الشر وال املوت األبدي. لذلك أمست الكنيسة، الثاقبة البصرية 
واحلكمة، املوت الذي تنتجه اخلطية الكاملة (يع ١: ١٣- ١٧)، امسته : « رباطات 
الظلم »، ومل تسمه كما عند أغسطينوس وأنسلم ومارتن لوثر:« إستحقاقات 
العدل اإلهلي » على اخلاطي، الذي جيب أن يدمره اهللا بإرادته اإلهلية السادية!!! مل 
تعلم الكنيسة األرثوذكسية الشرقية أن اهللا مسئول عن املوت األبدي، وال أنه يدبر 
ر حلب اخلالق واحنراف عن احلق الكنسي  العقوبة لتحقيق عدالته أبًدا... هذا تنكُّ
كما سنرى يف نقد الالهوتيني األرثوذكس هلذا الفكر يف باب خاص ذا الكتاب.

وجيب أن نقف هنا بعض الوقت لنراجع أمهية احلرية اليت أعطاها اهللا لنا. تلك 
احلرية اليت يبدو للبعض أا نقمة على اإلنسان أودت حبياته، بدال من كوا نعمة!! 
فهناك بشر خيافون احلرية على زعم أا سبب كل شر! وكانوا يتمنون لو كان 
اهللا قد أعفانا من محل مسئولية احلرية هذه!! ولكن إمسعوا وإقرأوا عبارات فالدميري 

لوسكي الالهويت األرثوذكسي اليت أعتربها من أمجل ما قرأت عن احلرية :
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« قمة كل قدرة وقوة إهلية تفهم من عمل اهللا الذي يظهر فيه نفسه يف 
 !!Divine risk  حالة الضعف (إخالء الذات)، هذه هي املخاطرة اإلهلية
الشخص (اإلنسان أو املالك) هو أعلى ما يف خليقة اهللا، وذلك فقط ألن 

اهللا يعطي الشخص إمكانية احلب، وبالتايل الرفض أيًضا.

اهللا خياطر باخلسارة األبدية لقمَّة اخلليقة، وذلك لكي يكون اإلنسان قمة 
اخلليقة بكل معين الكلمة...

اإلنسان غري معصوم من اخلطأ، ألن بدون هذه القدرة على اخلطأ ال 
يكون عظيًما! لذلك أكد اآلباء أنه كانت هناك ضرورة إلختبار اإلنسان، 
لكي يدرك ويعي حريته، وبذلك يعي حب اهللا احلر الذي يف إنتظاره. يقول 
القديس باسيليوس الكبري: لقد خلق اهللا اإلنسان كائنا حيا، وقدم له الدعوة 
لكي يصري إًهلا! وقد كرر غريغوريوس النيزيرتي هذا القول. ولكي حيقق 

اإلنسان هذه الدعوة، البد وأن تكون عنده إمكانية الرفض أيًضا.

لقد أظهر اهللا نفسه مبظهر الضعيف أمام حرية اإلنسان، فهو (اهللا) ال يستطيع 
انتهاكها، ألا (احلرية) تنبع من قدرة اهللا ذاا. حًقا لقد ُخلق اإلنسان 
بإرادة اهللا وحدها، ولكنه ال ميكنه أن حيقق التأله بإرادة اهللا وحدها، اهللا 
جعل نفسه شحاًذا للحب واقًفا على باب النفس البشرية (ويقرع طالًبا 

الدخول إن فتح له أحد) ولكنه ال يريد أن يقتحم عنوة!!»
 ( V. Lossky, Orthodox Theology - An Introduction - 

S.V.S. press, p. 73)

واحلرية هي تلك الصفة أو الطاقة اليت سلمها لنا اهللا لنحبه وحنب اخلليقة واحلياة 
والوجود، أو نرفض ا احلب والوجود حبسب تدبري اهللا. احلرية هي طاقة احلركة، 
باملؤازرة مع نعمـة اهللا Synergy ، حنو الوجود ـ من العدم حنو الوجود - أو 
التحرك بالعكس ضد تدبري اخلالق الصاحل ألجلنا. احلرية إذن تقتضي أننا نولد 
حمايدون Neutral أي عندنا إحتمال أن نقبل إرادة اهللا، وإحتمال أن نرفض اهللا 
وعشرته، ولو لألبد. إحتمال أن نقبل إىل احلياة أو أن نتراجع حنو العدم (راجع 

معادلة الوجود والعدم).
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ولكن لو أدرك البشر كلهم أن العودة إىل العدم (أي البقاء لألبد بدون اإلحتاد 
باهللا)، هو هالك أبدي، كيف ال يغريون من قرارهم ويتحركون حنو الوجود؟! 

ملاذا هذا اجلنون الواضح؟!
لعل اإلجابة تكمن يف شغف اإلنسان أن خياطر ويكتشف هو اآلخر بنفسه: ماذا 
يوجد يف جانب العدم؟! «هل حًقا قال لكما اهللا ال تأكال من مجيع شجر اجلنة»؟! 
السؤال ذاته يراود الكل! (تك ١:٣). اإلنسان يريد احلياة واخلري قطًعا. ولكن 
حياول  اإلنسان  جيعل  بالتمام،  اهللا  تصديق  عدم  يف  والرغبة  احلرة،  املغامرة  حب 
أن « يصري مثل اهللا عارًفا اخلري والشر» مبفرده = التأله الذايت. اخلطية هي يف 
«التعدى» على نظام وتدبري اهللا، وليس يف طلب اهلالك بصورة واضحة قطًعا. 
الشر هو إشتهاء ما نظنه حنن أنه خري، ولكنه ليس مقدًما لنا من يد اهللا ذاته، 
لذلك هو شر!!  اخلطية هي يف «سوء االختيار» بعيًدا عن إرادة اهللا اخلرية. وكل 
إنسان يدرك هذا املعين غالًبا ما يفكر، إن كان خملًصا، يف العودة من طريق املوت 
والعدم، إىل احلياة والوجود واخللود: العودة للحياة بإرادة اخلالق، اليت ال تبغي إال 

سعادتنا حنن، وليس تسلطه علينا أبًدا.
البعض خياف الرجوع إىل حضن اهللا ألننا حنن املسيحيون رمبا قد أعطيناهم صورة 
كئيبة عن اهللا: « اإلسم احلسن جيدف عليه بسببكم » (رو ٢: ٢٤). كثًريا ما 
نتكلم عن إرادة اهللا كأنه دكتاتور آخر: فبدًال من تسلط اخلطية علينا، تتسلط 
على حريتنا قيود اجتماعية بإسم الدين، والطاعة العمياء والشعوذة، وحتقري الفكر 
وأنشطة احلياة، وتفرض العبادة فرًضا، وشروط اإلستعداد ملقابلة اهللا اليت تدخل حتت 
بند األسطورة أو عدم النظافة أحياًنا!! فقلما قرأت باًبا عن الصوم أو االعتراف 
إال وذكرت فيه كلمة «الفرض» و «املفروض» بدًال من كونه «وصية» املحبة، 

ملاذا؟!  وملصلحة من؟!  إن كان اهللا يهب احلرية فكيف مينعها البشر؟!

•  « اخلطية هي التعدي » (١يو ٣: ٤):
يتكلم البعض ويفسر هذه العبارة على أن اخلطية هي التعدي على اهللا ذاته!! أو يف 
أحسن األحوال، أن اخلطية تضايق اهللا وتثريه للنقمة ألا تعد على قوانينه ووصاياه! 
فكيف نتعدي وصية «اإلمرباطور العظيم» وال يطالبنا حبقه ويعاقبنا لريدعنا، 

وكيف يترك حقه يهضم؟! أين العدل؟!
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اهللا ال ميكن التعدي عليه. اإلنسان ال ميكنه أن يصل إىل اهللا وال أن يؤثر عليه!! 
هذا مستحيل، وحديث ال يوافق ما قاله اهللا أليوب (٣٥: ٦-٨)، وال ما يعلمه 
لنا الوحي يف (يعقوب ١: ١٣- ١٧): فاهللا ال يهزه الشر وال ُيجربه، وال ُينقصه 
شيًئا من جمده أبًدا، حىت لو مجعنا شر املخلوق كله وزدناه أكواًما طيلة الزمن!! 

اإلنسان - ألنه غري كامل وخياف املوت - هو فقط الذي يهزه الشر.

إذا كان داود يقول «إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت» (مز ٥٠: ٤)، 
فهو مل يذكر أن معين هذا أن اهللا هو املصاب واملتضرر باخلطية. بل املعين هو أنين 
إذ أخطئ فأنا أقتل نفسي أو أؤذي غريي، ونفسي هذه وأي آخر غريي مها ملك 
هللا. فأنا أخطئ إىل اهللا يف شخص خالئقه اليت كان جيب على أن أحبها وأرعاها 
بأمانة. وهذا العمل، أي إفساد اخلليقة وتبديد األمانة هو «إليك وحدك أخطأت 

والشر قدامك صنعت».

التعدي حقيقة هو تعدي اإلنسان على إرادة اهللا الصاحلة لإلنسان، مبعين رفضها، 
العدم.  حنو  وينحو  الوجود  يرفض  اهللا  إلرادة  الرافض  اإلنسان  توبة.  بدون 
اخلاطي إًذا هو اجلاين واملجين عليه بآن واحد!! الشرير هو عشماوي نفسه، 
وهو يقتل نفسه حبريته!! حريتنا ميكنها أن تكون جمدافًا يساعدنا على العبور يف 
حبر الزمن من العدم إىل الوجود، أو أن تكون سكينًا مسنونًا ننتحر به بأيدينا!! 
املوت األبدي مكتوب عليه: « صنع يف إرادة اإلنسان احلرة» - (أنظر أقوال اآلباء 

بعد قليل عن الشر واملوت).

اإلنسان إذن يوم خيتار اخلطية بنفسه يقطع نفسه ذا السكني من اهللا وعشرتـه. 
من  ويشرب  حيًا  ليظل  بالكرمة  متصًال  يبقي  أن  إما  الغصن،  مثل  اإلنسان هو 
عصارا احلياة، وإما يقطع نفسه بإرادته وميوت يف خطيته حبريته (يو ٨: ٢١). 

اإلنسان مثل شارب السم، يقتل نفسه بدون تدخل أي شخص آخر.

اخلاطي يشبه السمكة اليت حبريتها ختتار أن خترج من املاء!! من الذي مييتها؟! 
ولذلك خنرج من هذا باستنتاج قوي يتعلق بعمل الفداء والكفارة:

إن كان اخلاطي ميوت حبريته، فهل يكون عدل اهللا، وصالحه، يف موقفه كمن يريد 
أن يعاقب املائت « مرة ثانية » ويطلب منه تسديد « مثن اخلطية» هللا، مرة ثانية، 



١١٤

حىت لو تصّورنا أن اهللا يطالب باملوت ملصلحة عدالته؟! إن كان اخلاطي قد مات 
فعًال، فكيف يطالب اهللا مبوت مرة ثانية؟! حىت عدل البشر يرفض هذا!! 

موقف  عن  بشدة  خيتلف  فعًال،  مات  الذي  اخلاطي،  من  اهللا  موقف  وأن  البد 
وإن  حىت  بعد » -  ميت  مل  الذي «  املجرم  من  يقتص  أن  يريد  الذي  القاضي 
تصورنا اهللا مكان هذا القاضي. فإن كان اخلاطي يسدد مباشرة حق العدالة (اليت 
حبسب فكر البشر) فلماذا حيتاج اهللا لذبيحة بصورة مثن ودين اخلطية للعدالة؟! 
مشكلة أغسطينوس وأنسلم ومارتن لوثر هي هذه: اخلاطي عندهم مل ميت بعد 
يف خطيئته؛ واهللا، كعادل بعدل البشر ال يستطيع إال إنزال العقوبة، وإال ضاعت 

كرامته وإختل نظام الكون!!!
هذا ما قاله أغسطينوس نًصا :

(V. White, Atomement and Incarnation - Cambridge - p. 94)

« لو كانت هناك خطايا بدون أن يتبعها تعاسة وعذاب، فهذا حال... 
غري شريف ألنه ال يشكل عدًال ... إن حالة العقوبة تفرض لكي تسترجع 

اخلليقة إتزاا.

إا قطًعا جترب حالة اخلاطي التعيسة بأن تنسجم مع كرامة وعدالة اخلليقة 
The honour of the Universe ، حىت بذلك تتمكن العقوبة من تعديل 

حالة إنعدام الكرامة اليت تسببت فيها اخلطية.» 
ويف كتاب « آدم وحواء واحلية » ألستاذة الالهوت  Elaine Pagels  وهي 
القديس  لتعاليم  الدقيق  حتليلها  يف  قالت   ،  Princeton University بـ  تعمل  

أغسطينوس ونقدها له :
« كان خطأ أغسطينوس الكبري ... أن حالة اخلليقة الطبيعية اآلن هي حالة 

.p.132 « عقوبة

جلبت  قد  آدم -  خطية  اإلنسان -  حرية  أن  أغسطينوس  قال  لقد   »
املوت اجلسمي والرغبة اجلنسية على طبيعة اإلنسان، ويف نفس الوقت 
حرمت ذرية آدم من حرية اإلختيار... كيف إستطاع أغسطينوس أن يقنع 

p. 130 «!املسيحيني بأن الرغبة اجلنسية أمر غري طبيعى؟
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« ويستنتج أوغسطينوس ان كل إنسان يتكون من السائل املنوي (السائل 
.p. 109 «الذكري من األب) يولد متسخ باخلطية

عقوبة الشر يف تعليم الغربيني عموًما قد استقت من ينابيع القانون الروماين وتعريفه 
للعدل. فترتليانوس من القرن الثاين قال:

« كل خطية ال متحي إال بالعفو، أو بالعقوبة. العفو يكون بعد تأديب، 
والعقوبة كنتيجة لإلدانة... اخلاطي البد أن يسترضي اهللا.»

(G. Daly, Creation & Redemption, 1989, p. 187)

ويكمل جربيال دايل يف كتابه ليشرح أن ترتليانوس كان رجل قانون. وأغسطينوس 
أيًضا كان قد تريب على تعاليم شيشريون Cicero رجل القانون الروماين وتأثر به. 
لذلك بدأ الغربيون إعادة تفسري رسالة اإلجنيل وموقف اهللا من اإلنسان بصورة 
مغايرة للروح الشرقية لآلباء األرثوذكسيني. وسوف نقرأ ما كتبه جربيال دايل 
وكريستوس يناراس الالهويت األرثوذكسي وغريهم يف باب خاص، عن التفسري 
املريع  والتشويه  اإلجنيل،  رسالة  لكل  احلقوقية  القانونية  الصبغة  له  الذي  الغريب 
الذي أحدثه إحنرافهم يف التفسري، مرتكزين على « القانون والسلطة » بدًال من 

« احلب والنعمة ».

•  القديس أثناسيوس واملوت:
املوت  وضرورة  املوت،  عن  العبارات  بعض  الرسويل  أثناسيوس  القديس  كتب 
كنتيجة للشر. ولذلك سلم اإلبن املتجسد جسده للموت لكي يدوس املوت باملوت 
ويقضي عليه متاًما، بدون أن يلغي اهللا املوت بكلمة منه، أو بالتوبة وحدها. لذلك 
فسر بعض الغربيني وبعض الذين يتبعون املنهج الغريب يف كنائسنا األرثوذكسية 
عبارات أثناسيوس على أا تعين أن املوت هو من إرادة اهللا كعقوبة عادلة البد 
من إمتامها، إما يف اخلاطي، وإما يف الرب املتجسد كبديل عقويب وبديل قانوين 
للخاطي. وذا يكون هؤالء الكتاب قد نسبوا ألثناسيوس الرسويل تعليم أنسلم 

ومارتن لوثر - عن قصد أو « حبسن نية»، اهللا أعلم!!

لذلك ينبغي أن ندرس ما قاله أثناسيوس عن املوت واهللا واحلرية اإلنسانية؛ لنكتشف 
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مجال فكره الشرقي عن املوت كإختيار اإلنسان احلر وليس كتدبري اهللا الصاحل. 
وسوف نقرأ تعليق الالهوتيني األرثوذكسيني على هذه األجزاء اليت طاملا ُظلم فيها، 

وال يزال ُيظلم، القديس أثناسيوس أبو التعليم الشرقي األرثوذكسي.

قال القديس أثناسيوس يف كتاب جتسد الكلمة اجلزء العشرين :
(On the Incarnation - Mowbray, London, p. 49).

« بتسليمه هيكله هو للموت ألجل اجلميع ، لكي يصفي حساب اإلنسان 
مع املوت وحيرره من التعدي األول...

وملا كان جسد الكلمة جسًدا حقيقًيا، كان .... قابًال للموت مثل األجساد 
األخري... ولكن ألن الكلمة قد حّل فيه حدث أن املوت والفساد قد 

أبطال بالتمام.

كان البد من املوت واملوت للجميع، حىت يتم تسديد ما على اجلميع. 
لذلك أخذ الكلمة كما قلت جسًدا قابًال للموت لكي يقدمه مكان اجلميع، 
وبتأمله ألجل اجلميع من خالل احتاده به،  ميكنه أن يبيد ذاك الذي له 
سلطان املوت، أي إبليس، لكي ينجي أولئك الذين استعبدوا طيلة حيام 

للخوف من املوت.»

:  p. 32-33 ويقول يف الفصلني السادس والسابع أيضًا من الكتاب

« (٦) مل يكن يليق بصالح اهللا، أن تعود املخلوقات اليت خلقها إىل العدم 
يتالشي  أن  اهللا  ويناسب  يليق  يكن  ومل  الشيطان،  خداع  بسبب 
عمله يف اإلنسان، سواء بسبب إمهال اإلنسان أو خداع األرواح 
الشريرة... كان من املستحيل أن يترك اهللا اإلنسان للفساد، ألن 

هذا ال يليق باهللا.
(٧)   إال أن هذا ال يشكل املوضوع بأكمله. كما رأينا، مل يكن من املعقول 
أن اهللا أبو احلق يتراجع يف كلمته بشأن املوت لكي يؤكد بقائنا 
يف الوجود. إنه ال ُيَكذُِّب نفسه. ماذا كان ميكن أن يفعل اهللا؟ هل 
كان عليه أن يطلب التوبة من اإلنسان بسبب التعدى؟ قد تقول 
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أن هذا كان يليق باهللا، بل وقد حتاجج أنه مبا أم بسبب التعدي 
قد أصبحوا حتت سلطان الفساد، فيمكنهم بالتوبة أن يعودوا لعدم 

الفساد مرة ثانية.

 ،Divine consistency  ولكن التوبة ال ميكنها تأكيد الصدق اإلهلي
ألنه لو مل يتملك املوت على اإلنسان، لكان اهللا غري صادق. والتوبة 
أيًضا ال ميكنها أن تغري من طبيعة اإلنسان [أنه قابل للموت]، كل 

ما ميكن للتوبة عمله هو أن جتعلهم يكفون عن اخلطية.

لو كانت املشكلة هي التعدي فقط ومل يتبعه الفساد، لكانت التوبة 
وحدها كافية جًدا. ولكن مبجرد بدء التعدي سقط اإلنسان حتت 
سلطان الفساد الذي هو من طبيعته، وتغرب عن نعمة صورة اهللا 
اليت له. ال ، التوبة وحدها مل تكن كافية. ماذا - أو باألحري من 
- الذي كان عليه إعادة النعمة؟ من سوي كلمة اهللا ذاته، الذي 
كان قد خلق كل األشياء من العدم. كان هذا عمله، وعمله وحده 
أن حيقق هدفني: أن يرجع الذي فسد إىل عدم الفساد، وأن حيفظ 

لآلب صدقه الشخصي عند الكل
to maintain for the Father His consistency of 
character with all.         

ألنه هو وحده، ألنه كلمة اآلب وفوق الكل، كان ميكنه أن يعيد 
ممثًال  يكون  وأن  الكل  ألجل  يتأمل  أن  به  يليق  وكان  الكل  خلقة 

للكل عند اآلب.»
ولكن الترمجة العربية اليت بني أيدينا - بقلم القس مرقس داوود - كانت معتمدة 

على ترمجة إجنليزية قدمية لنص جتسد الكلمة من كتاب :
(Nicene & Post-Nicene Fathers - 2nd series Vol IV p. 39-40).

ويف النص اإلجنليزي ذكرت يف الفقرة السابعة عبارة Just claims of” God“ بدًال 
من عبارة: ”Divine consistency of character“ لذلك إستعمل القس مرقس 
داوود عبارة: «مطالب اهللا العادلة»، بدًال من عبارة : «صدق اهللا - أو ما يليق 
بثباته على املبدأ - وأسلوب التعامل مع اخلليقة غري املتغري»، كما يفهم من 
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عبارة  Consistency of character وأهم ما يف املرجع الذي ترجم منه القس 
Just claims of God  : مرقس داوود، ما قد كتبه املرجع يف اهلامش عن عبارة

كتب يف اهلامش : « أن املعين احلريف للعبارة باللغة اليونانية األصلية ، واليت كتب 
ا القديس أثناسيوس كتابه، هو :

”What is reasonable with respect to God“ أي : ما هو مناسب وما 

هو الئق باهللا،
,“i.e. what is involved in His attributes and in His relation to us”

 أي : ما يتعلق بصفات اهللا الشخصية يف عالقته معنا.»
وذا يكون القديس أثناسيوس الرسويل مل يستعمل أبًدا يف كتابه لفظة عدل أو 
عدالة اهللا، إمنا إستعمل عبارات تدل على ما يليق وما يناسب طبيعة اهللا وصفاته 
كخالق ال يتراجع يف كلمته، بل حيقق ما يريده بأسلوب حيفظ فيه صدقه، ويؤكد 
لنا صالحه ويهبنا احلياة والعودة من املوت والفساد إىل عدم الفساد حبكمة عالية، 

فوق كل عدل بشري حبسب إدراكنا كبشر.

ماذا حياول إذن القديس أثناسيوس أن يقول عن املوت؟!
إذا قرأنا بعمق الفقرات العشرين والسادسة والسابعة، بعد إدراك املعين األصيل 
والترمجة الصحيحة للنص اليوناين األصلي، جند أن أثناسيوس الرسويل مل يستعمل 
الفكر القانوين إطالًقا يف تشخيص مشكلة ومرض املوت كنتيجة للشر. (راجع 

العبارات املطبوعة باخلط الثميك).
« كان البد من املوت، واملوت للجميع حىت يتم تسديد ما على اجلميع» لذلك 
تقدم اإلبن املتجسد كبطل حنو املوت وسلمه جسده كطعم يف سنارة إهلية - كما 
قال غريغوريوس النيسي - وذلك لكي «ما يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان 
املوت أي إبليس». ومل يذكر أثناسيوس أن اهللا هو مدبر املوت. ومل يذكر أن 
الرب كان يسدد ما على اجلميع هللا اآلب أو عدالته أبًدا. ولكن « تسديد ما 
على اجلميع» أو «لكي يصفي حساب اإلنسان مع املوت»، هذه تعبريات جمازية 

عن تعامل الرب مع املوت وليس مع اآلب السماوي أبًدا.

والبطل القوي ال يدفع فدية وحساًبا متأخًرا للعدو الضعيف، بل «تصفية احلساب»، 
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و «تسديد ما على اجلميع للموت» إمنا تعين إبادة املوت والقضاء التام عليه مرة 
واحدة، بدون مراضاة اخلصم وال مهادنته، كما يف لغة املصارعني األقوياء!!

أما « عدم تراجع اهللا خبصوص املوت » فهذا يعين أن اهللا سوف يبقي على إحترامه 
حلرية اإلنسان، إذا إختار اإلنسان املوت حبريته!! ال يستطيع اهللا أن يلغي قاعدة 
أن اخلاطي يقطع نفسه من عشرة اهللا وميوت!! هذه القاعدة ثابتة وباقية بالرغم 
من جتسد الرب وموته وقيامته. التائبون املؤمنون فقط هم الذين ميكنهم، حبريتهم 
وبنعمة اهللا العودة من املوت الروحي إىل احلياة، ألن عمل اخلالص أعطانا هذه 
اإلمكانية. ولكن حقيقة املوت األبدي باقية مل يلغها اهللا: مل يتراجع يف كالمه!! 
إحترام اهللا لصدقه وثباته على املبدأ ينبع منه إحترامه حلرية اإلنسان، وال ينبغي 
التفسري بالقول: أن اهللا جيب أن مييت اإلنسان ألجل كرامة اهللا وحبه لنفسه... 
حاشا! املحبة ال تطلب ما لنفسها ولكرامتها، بل حتتمل كل شىء وتصرب على 

كل شىء (١كو ٥:١٣).

ويؤكد أثناسيوس يف عبارته الرائعة عن التوبة، أن عدالة وكرامة اهللا (إذ إستدعي 
مل  أثناسيوس!)  القديس  عند  استعماله  عدم  من  بالرغم  اللفظ  هذا  إلدخال  األمر 
تطالب بشىء سوي التوبة يف احلقيقة!! ولكن اإلحتياج للتجسد واملوت والقيامة، 
اليت ملخلصنا الصاحل، مل يكن إحتياج العدالة اإلهلية، وال أي صفة إهلية تطالب حبق، 
أو مبصلحة يقضيها اإلبن لصاحل اهللا... إطالًقا!! بل عدم كفاية التوبة يرجع «إلحتياج 
اإلنسان» ألن يزرع اهللا فيه احلياة األبدية، ألنه ذا العمل فقط يباد الفساد كما 

: p. 34 ،قال يف الفقرة ٨

« وبذلك يقضي على املوت متاًما كما حترق النار القش »
والعبارة اجلميلة عن التوبة وعدم كفايتها تشع نورًا خيزي منه كل مفسر قانوين 

لعمل الفداء وكفارة املسيح :

« لو كانت املشكلة هي التعدي فقط [ وهذا هو ما خيص كرامة القاضي 
الفساد [ وهذا ما خيص  األحوال!!] و مل يتبعه  القانون على أية  واضع 

اإلنسان فقط ] لكانت التوبة وحدها كافية جدًا!!!»

ويف هذا الصدد كتب األب چون ما يندروف الالهويت األرثوذكسي مدافًعا عن 
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القديس أثناسيوس الرسويل، وذلك يف كتابه:
Christ in the Eastern Christian Thought p. 118 .

  Recapitulation  الفداء هو إجتماع وضم الكل حتت رأس واحد أي »
لكل ما هو إنساين يف املسيح املقام. هذا يلخص عموم الروحانية والنسك 
املسيحي الشرقي. لقد حدث، بسبب التسرع يف احلكم، أخطاء يف تفسري 
وشرح هذه الروحانية من مؤلفني تناولوها من منظار الالهوت الغريب 

مثل أغسطينوس وأنسلم... 
الفداء للطبيعة البشرية... هو أساًسا أن شخًصا ذو طبيعة غري خاطئة... 
أخذ حبرية الطبيعة البشرية يف حالتها الفاسدة وباإلحتاد ا وبالقيامة أعاد 
هلا عالقتها باهللا. يف املسيح إشترك اإلنسان مرة أخري يف احلياة األبدية 
املعدة له عند اهللا. لقد حترر من عبودية الشيطان املفروضة باملوت. وكما 
وليس  هو،  بإرادته  اإلنسان  يف  كمرض  الفساد  الشرقيون  اآلباء  فهم 
كعقوبة مفروضة من العدالة اإلهلية، كذلك فهموا أن املوت والقيامة 

يف املسيح املتجسد هي:
مشاركة وتتميم للمصري املشترك (لإلنسان وجسد املسيح كبشري مثلنا) مث 
خليقة جديدة، مل يكن من املمكن حتقيقها إال بعد أن أصبحت طبيعة املسيح 
البشرية من نصيبنا حنن يف املوت ذاته (أي أن املوت كان تأكيًدا تارخيًيا ألنه 

حيمل طبيعتنا حنن فعًال وليس شكًال).
وهلذا يكتب أثناسيوس الرسويل :

« جسد املسيح كان من نفس طبيعة البشر كلهم...
يف  يتحقق  كان  اجلميع  موت   ... رفقائه  مصري  حبسب  مات  وقد 
على  اجلسد  يف  احلال  الكلمة  قضي  ذاته،  الوقت  ويف  الرب،  جسد 

املوت والفساد».» 

ويف كتاب صدر عام ١٩٩١ لالهويت األرثوذكسي Constantine Tsirpanlis عن 
الفكر اآلبائي الشرقي والالهوت األرثوذكسي، كرس الكاتب الباب اخلاص بعقيدة 
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اخلالص ألقوال القديس أثناسيوس الرسويل وحده!! تقديًرا واحتراًما هلذا القديس الذي 
يعترب حبق « معلم عقيدة اخلالص »، كما وصفه األب چورچ فلوروفسكي عميد 

معهد سانت ڤالدميري السابق قائًال :
“The Classic Doctor of the Incarnation”

أثناسيوس  القديس  عن  دفاًعا  اهلامة  الفقرات  بعض  تسريپانليس  من  وسأقتبس 
والالهوت الشرقي الغري قانوين باملرة :

(Introduction to Eastern Pastristic Thought and Orthodox Theology)

« ولكن القديس أثناسيوس يدخل إىل األعماق، وجيد موضعه احلقيقي يف 
التقليد اآلبائي لتعليم اخلالص،

ذلك الذي يري أن أهم سبب، بل والسبب الوحيد الكايف لتجسد كلمة اهللا 
يف بشرية اإلنسان، واملوت الذي جازه املسيح، مل يكن إلسترضاء العدالة 
اإلهلية، كما هو احلال يف التعليم القانوين للكنيسة الكاثوليكية بروما، والذي 

جيد جذوره يف تعليم أغسطينوس وأنسلم.

بل كما كتب القديس أثناسيوس: « يف موت املسيح قد مت القضاء النهائي 
الصورة  بتجدد  اإلنسان  ينعم  أن  يستطيع  حىت  املوت  على  واحدة  مرة 

.p. 68 «....(صورة اهللا) اليت فيه

إن تعبري الترضية Satisfaction (للعدالة اإلهلية) بالروح اليت شرحها 
أنسلم وفهمها، وتعليم وراثة اخلطية األصلية، أو وراثة حالة خاطئة، 
كما قال أغسطينوس عن طبيعة اإلنسان، هي تعبريات غريبة كل الغرابة 

(وأجنبية) على الفكر اآلبائي الشرقي.
فتركيز الفكر الشرقي كله مرتبط على الدوام بالتضاد بني فساد املوت وإعادة 
اخللقة، بني الفساد وعدم الفساد، بني احلياة واملوت. نظرية الفداء مبوت 
املسيح لترضية العدالة اإلهلية تشكل قطًعا إغراًء واضًحا للعقلية القانونية 

.p. 209 « العملية للغربيني
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«سبب»             هو  اهللا  بأن  لِم  يُعَ لم  أثناسيوس  القديس 
في  اخلطية  عن  الناجت  األبدي  الروحي  املوت   the Cause

أي من تعليمه.
والقائم  املصلوب  الرب  أن  لِم  يُعَ لم  أثناسيوس  القديس 
من األموات قد دفع ديناً للعدالة اإللهية، بل «تسديد ما 
ً رمزياً عن دين اإلنسان للموت :  على اجلميع» كان تعبيرا
«لكي يصفي حساب اإلنسان مع املوت ويحرره من التعدي 

األول» (٤ : ٢٠).
ال يجوز أن يُنسب تعليم أنسلم أسقف كانتربري، ومارتن 
لوثر (استرضاء العدالة اإللهية بعقوبة املسيح بدالً من 

اإلنسان) ألثناسيوس.
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 (العقوبـــة التأديبيــة الزمنيــة،
 والعقوبـة اإلنتقاميـة)

إذا قلنا أن اهللا ال يعاقب بل اإلنسان هو عشماوي نفسه، ال جيب أن يترجم 
هذا القول بأنه إلغاء لتعليم الكتاب أن هناك عقوبة للشر!! ولكن هدف العبارة 
هو: حتديد مدبر وفاعل العقوبة األبدية (واليت هي حالة واقعة بال شك) والتأكيد 
أن اهللا ال يتعامل بالنقمة أبًدا، بل باحلب. اهللا يؤدب أبناءه كما سنرى ولكنه ال 

يعاقب باملوت األبدي بتدبريه ... حاشا!

هناك فارق كبري جًدا بني العقوبة والتأديب، وإن كنا نستعملهما، لغوًيا فقط، 
كمرادفات. ولكن يف دراستنا ملعامالت اهللا جيب حتديد املعاين لئال يشوه املضمون 

واملقصود.

:Punishment, Retribution  العقوبـة  •
حبسب العهد اجلديد ال توجد إال عقوبة مطلقة واحدة: املوت األبدي، املوت الثاين 
(رؤ ٢١: ٨)، اإلغتراب عن اهللا لألبد، وعذاب احلرمان الذي ال ينتهي. وقد درسنا 
هذا بالتفصيل. اهللا ليس مصدر العقوبة باملوت األبدي. ال ميكن أن يسُر «رئيس 

احلياة» و «خملص النفوس» و «الروح املحيي» باملوت األبدي!

أما العقوبة عند البشر فتلعب « النقمة » فيها مركز القيادة!! فالعقوبة هي 
أساًسا توقيع نوع من احلرمان أو األذي املؤمل واملكلف على املعاقب، كنوع من 
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القصاص واإلنتقام لشىء صنعه املعاقب. ويكون هذا غالًبا لتعويض شخص آخر، 
كان هذا املعاقب قد ظلمه بصورة أو بأخري. مبعين آخر، العقوبة االنتقامية هي 
توقيع الشر املساوي ملا صنعه الشرير يف آخر، لالنتقام هلذا اآلخر وتعويضه، عندما 

يري معاناة من ظلمه ويتشفي فيه!!

يف العقوبة االنتقامية ينتفي احلب ائًيا، وحتل النقمة والرغبة يف التعذيب واألذي 
بكل عنفواا. هكذا يري البشر العدالة...!! شىء مؤسف حًقا!! (انظر اجلزء 

التايل من الكتاب عن العدالة).

•  التأديـب  Discipline (أي العقوبة التأديبية):
التأديب ال يعين األمل! وال يعين إيقاع أي أذي على الذي يتأدب. يف التأديب 
(بعكس العقوبة االنتقامية) تنتفي النقمة. وكلمة تأديب تعين تعليم فن احلياة 
األفضل، ال الضرب!! ولكن خيطئ الكثريون يف فهم الكلمة ألسباب حضارية. 
فكلما كان اإلنسان متخلًفا، ظن أن التأديب جيب أن يصحبه األمل كضرورة ال 
غين عنها!! وكلما حتضر ونضج اإلنسان يعلم أن التعليم والتهذيب ميكن حتقيقه 
بالترغيب وليس بالترهيب. كلما كان اإلنسان « غليظ الرقبة» قليل الذكاء،كلما 
إزدادت نسبة الشعور باألمل؛ حىت ولو كان املعلم لطيًفا شعر « غليظ الرقبة » 
بأن املعلم متعب! وغليظ الرقبة ال يري التأديب إال كعقوبة ونقمة وعذاب، 

كشعب إسرائيل!!
اهللا يعاقب يف هذا الزمان للتأديب، ألنه أب حمب ويريد إرجاع كل إبن خاطئ 
إىل أحضانه، اليت هي احلياة األبدية ذاا. لذلك جيب أن يعاقب هنا ليؤدب. أما 
عقوبة املوت األبدي ـ جهنم األبدية ـ فهي ال تؤدي إىل أية تأديب. بل هي 
حرمان أبدي من اهللا، ولذا هي نار ال تطفأ من اآلالم والعذابات الناجتة عن هذا 
احلرمان األبدي من أحضان الثالوث، الذي هو احلب واحلياة. دافع التأديب إذن 
هو احلب، وهدف التأديب هو احلياة األفضل. دافع العذاب األبدي هو االنتقام، 
اليت  اإلهلية  للعدالة  دينًا  اإلنسان  يدفع  وهدفه «أن  مسببه،  اهللا  كان  لو  هذا 
أهاا» أما قول الرب: «أقول لك ال خترج من هناك حىت تويف الفلس األخري.» 



١٢٥

(لو ١٢: ٥٩) فهو ال يعين أن اإلنسان يبقي يف جهنم ألنه يويف دينًا هللا، وللعدل 
اإلهلي املطالب باملوت. بل الدين الذي على اإلنسان هو دين «للموت الذي كنا 
ممسكني به، مبيعني من قبل خطايانا» ـ كما نصلي يف القداس اإلهلي. لذلك 
نقول أن اإلنسان هو الذي حيرم نفسه بإرادته من اهللا، وليس اهللا هو القاتل األبدي. 

اهللا ال يعاقب وينتقم باملوت األبدي... حاشا!!!

وكلمة التأديب Discipline منها أخذت لفظة Disciple  أي تلميذ!! 

وأيًضا نسمي معاهد تعلم فنون الفكر واحلديث والكتابة واللغات : كليـــات 
اآلداب، وباإلجنليزية Faculty of Arts أي مدرسة الفنون اإلنسانية. وهذا يدل 
املتبادل  واالحترام  احلب  عالقة  تناسب  راقية  كلمة  هي  التأديب  كلمة  أن  على 
بني املعلم الذي يؤدب التلميذ، والتلميذ الذي يتأدب على آداب املعلم. والكتاب 

املقدس يتكلم معنا عن حب اهللا لنا لذلك يقول:
« من حيبه الرب يؤدبه » (أم ٣: ١٢) ، ومل يقل « يعذبه »!! بل ويكمل 

يف العبارة ذاا،

« وكأب بإبن ُيسرُّ به »  (أم ٣: ١٢)، ويؤكد داوود النيب احلديث نفسه 
قائًال :

« تأديًبا أدبين الرب وإىل املوت مل يسلمين » (مز ١١٨: ١٨)
إال  يتعلم ا.  أن  لإلنسان  ميكن  اليت  بالطريقة  واإلرشاد،  بالنصح  يُعلمِّ  إذن  اهللا 
أن هناك معامالت يف العهد القدمي يظهر فيها اهللا مبظهر القاسي، بل ويستعمل 
الكتاب تصويًرا يظهر اهللا كمدمر، وكما لو كان ينتقم من اإلنسان، كما يف قصة 
الطوفان، وسدوم وعامورة، وسيب بابل وعقوبات الشعوب املجاورة إلسرائيل يف 

النبوات املختلفة.... اخل.
أا       جلًيا  لنا  يظهر  والتأديب،  العقوبة  ملعين  إدراكنا  بعد  القصص  هذه  قرأنا  لو 
« عقوبات تأديبية ال عقوبات إنتقامية». ألن يف هذه القصص مل يضعف حب 
اهللا لإلنسان أبًدا. بل هو يظهر كاألم املحبة، اليت حىت وإن انتهرت ابنها وهو 
يعرب الشارع، فهي إمنا حتاول أن تستثري مسعه وحواسه، حىت ال تصدمه سيارة 

مسرعة يف الطريق.
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معامالت اهللا فيها صراخ منه حنوهم، ولكنه صراخ األب الذي يظهر إستياءه وقت 
« التأديب » حلظة زمن إلبنه، وميتعه حببه أياًما وسنيًنا!! اهللا يشبه الرجل الشرقي 
الذي حيب إمرأته جًدا، ولكنها إمرأة متمردة زانية، جتري و « تزين وراء آهلة األمم» 
(خروج ٣٤: ١٥)!!! وألن شعب اهللا كان شعًبا غليظ الرقبة، وكمتمردة زانية، 
لكن اهللا حيبها بشدة، فكان عليه إذن أن يتعامل معها باألسلوب الذي ميكنها 
إدراكه!! فاحلب شديد، والرمحة من قلب اهللا - هذا الرجل الشرقي املزاج قوي 
املشاعر - ال تنقطع!! (راجع سفر هوشع) ولكن هذه املتمردة، غليظة الرقبة، 
كان عليها أن تكتب تارخيها مع هذا احلبيب بأسلوا!!! فماذا يا تري جند يف 

هذا األسلوب؟!!
جند احلب، وجند العشم بني احلبيب واحلبيبة، جند اخلالفات الزوجية واملصارعات 

« احلبّية »، بل وجند الغزل الشديد يف سفر نشيد األنشاد أيًضا!!

فتارة يعلن هذا احلبيب الشرقي عنًفا وغضًبا وغيًظا، كما لو كان اهللا انساًنا ضعيًفا، 
مع أنه اهللا!! وتارة يقول لإلنسان: ال تغضب مين، « هلم نتحاجج (نتحاور) يقول 
الرب » (إش ١: ١٨)، تعاىل أيتها احلبيبة، ولكن « حويل عين عيناك ألما قد 

غلبتاين » (نشيد ٦: ٥)!

مث أحياًنا خياطب اإلنسان اهللا يف جسارة وعتاب ال يفهم، إال لو أدركنا معين 
كلمة الدالة والعشم الشرقي: « أبرُّ أنت يارب من أن أخاصمك ولكن... ملاذا 
تنجح طريق األشرار؟!!» (إر ١٢: ١). ويعاتب أيوب الرب بغضب وتساؤل 

عن هذه املعاملة اجلافة :

« كنت مسترًحيا فزعزعين. وأمسك بقفاي فحطمين. ونصبين له غرًضا»!! (أيوب 
١٦: ١٢) مث بعد أن عوض الرب أيوب عن صربه، يتحدث أيوب بنفس اجلسارة 

ولكن بروح الشكر: «إمسع اآلن (يا اهللا) وأنا أتكلم!!» (أيوب ٤٢: ٤).

يرحم  إمنا  فهو  الزانية،  حبيبته  احلبيب  هذا  ا  خياطب  اليت  اللغة  غلظت  ومهما 
ويترآف، وقد يستنجد «باجلريان» ليحكموا على تلك املتمردة:

« إمسعي أيتها السموات وإصغي أيتها األرض ألن الرب يتكلم: ربيت بنني وبنات 
!» (إش ١: ٢). ويف أكثر األصحاحات اليت يبدو  ونشأم أما هم فعصوا عليَّ
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فيها الغضب، ينتهي احلديث باحلب ووعود الربكة!! أليس هذا عجًبا؟! « حليظة 
تركتك. ومبراحم عظيمة سأمجعك. بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك حلظة، 
وبإحسان أبدي أرمحك قال وليك الرب. ألنه كمياه نوح هذه يل. كما حلفت 
أن ال تعرب بعد مياه نوح على األرض. هكذا حلفت ال أغضب عليك وال أزجرك. 
فإن اجلبال تزول واآلكام تتزعزع أما إحساين فال يزول عنك وعهد سالمي ال 

يتزعزع قال رامحك الرب» (إش ٥٤: ٧-١٠).

وتستمر سيمفونية احلب الرقيق، وصراخ العتاب والتهديد، والقارئ يتساءل: إن كان 
كان  إن  أخري؟!  مرة  لألحضان  العودة  فلماذا  وعدو،  ناقم  بني  والصراع  الصراخ 
الغضب والعنف غضًبا حيمل نقمة وكراهية وعقوبة، مبعين اإلهالك واإلفناء والتشفي، 
فلماذا يعود اهللا واإلنسان لبعض ثانية؟! أليس هذا دليًال على أن الصراع صراع األحباء، 

وعشم األصدقاء، ودالة غرام احلبيب وحمبوبته؟!

هكذا بروح الدالل والدالة والعشم واحلب (والكلمات ال يوجد هلا مقابل يف 
لغات كثرية!!!) يغضب اهللا واإلنسان، ويتصارعان، ويتحابان، بل ويتبادالن 

روح الفكاهة والغزل!!!
فأين العقوبة والنقمة وإستعمال العدل البشري املتعطش للدماء، حىت فيما أمساه 
اإلنسان بلغة العهد القدمي: غضب ونقمة وغيظ؟! هذه كلها « أساليب الكتابة» يف 
العهد القدمي، وأساليب حوار لوصف عالقة اهللا واإلنسان، مكتوبة باللغة البشرية 
اليت تشرح احلب بصورته الشرقية، واليت قد تبدو أحياًنا رقيقة كالنسمة، وأحياًنا 
غليظة كرقبة اإلنسان يف مترده!! ولكن يف هذا كله فإن اهللا ال حيارب وال يكره 
حبيبه وال يظهر نقمة كنقمة البشر الشريرة احلقودة... هذا مستحيل، بل وكريه 
جًدا أن نفسر العهد القدمي هكذا، كما علمنا مار إسحق السرياين يف قوله يف مقدمة 
هذا الكتاب. تأديبات اهللا، حىت املؤملة، ليست عقوبات نقمة. مستحيل أن يرد 

اهللا الشر بالشر... مستحيل ... مهما بدا ذلك يف الكتاب املقدس!!!
من اهلام جدًا أن نفهم أن حوادث التأديبات اليت مات فيها الكثريون كان موم 
هذا موتًا جسديًا زمنيًا، تأديبيًا هلم ولنا مجيعًا، لكيما تستيقظ البشرية ونبتعد عن 
«الشر املُلبس املوت» ولكي «ال يقوي علينا حنن عبيدك موت اخلطية»، كما نصلي 
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يف القداس. فيجب أن ننظر هلذا املوت «اجلسمى» املؤقت متاًما كما ننظر ملوت 
أي إنسان، بانتهاء عمره على األرض، بسبب أي كارثة طبيعية. فهذا «إنتقال» 
اجلسد فقط، وليس موًتا أبدًيا (هام جًدا). أمل يكن هناك أطفال أبرياء ممن ماتوا يف 
الطوفان؟ بل إن بطرس الرسول يقول أن الرب يسوع قد «ذهب فكرز لألرواح 
اليت يف السجن (اجلحيم). (األرواح الىت) عصت قدميًا حني كانت أناة اهللا تنتظر 
يف أيام نوح» (١ بط ٣: ١٩- ٢٠) وليس فقط األبرياء من األطفال!!! وجيب 
أيًضا أن ندرك أن يف قصص العهد القدمي كان اإلنسان املوحي له بالكتابة بالروح 
القدس، يوصل الرسالة اليت يريدنا اهللا أن نتسلمها، ولكنه يكتب القصة بأسلوبه 
ووجهة نظره أيًضا!! فعندما نقرأ أن « اهللا يندم على الشر الذي كان مزمًعا أن 
يصنعه» (يونان ٣: ١٠) أو أنه «حزن يف قلبه أنه خلق اإلنسان» (تك ٦: ٦) 
فقرر أن يفين اإلنسان، جيب أن ندرك أن هذه ألفاظ البشر ووجهة نظرنا حنن 
يف التعبري. إال أن القصة يف كليتها تشرح كيف يريب األب املحب أبناءه، حىت 
ال يلعبوا بالنار والشر الذي يودي حبيام إىل موت أبدي. وال جيب تفسري هذه 
املواقف والعبارات على أا « ردود فعل » قلب اهللا بصورة مطلقة!! هذا أسلوب 
خطري، ولألسف منتشر بني كثريين من مدرسي مدارس األحد والوعاظ، حىت 
وإن كان هدفهم تعليم الشعب واألطفال، ولكن جيب مراجعة األساليب إلظهار 
بصورة  فيظهرونه  اهللا،  سلطان  تأكيد  حياولون  الوعاظ  هؤالء  النقمة:  ال  احلب 

الدكتاتور املتسلط املنتقم واملتشفي.

•  ولكن من البدء مل يكن هكذا :
« أما قرأمت أن الذي خلق من البدء، خلقهما ذكًرا وأنثي وقال: من أجل هذا 
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ... قالوا له : فلماذا أوصى موسى أن 
يعطي كتاب طالق فتطلق... قال هلم : إن موسى من أجل قساوة قلوبكم 

أذن لكم .. ولكن من البدء مل يكن هكذا.» (مت ١٩: ٤- ٨).
وإن كان هذا احلديث يدور حول الزواج والطالق، إال أنه يعلن أمًرا عميًقا جًدا، 
ويشرح لنا أن كل ما نراه يف قصص العهد القدمي والشريعة من «قسوة ظاهرية» 
ال تتفق، من جهة الشكل وال من جهة الروح، مع تعليم الرب يسوع املسيح يف 
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العهد اجلديد، إمنا هي أمور وقتية «أذن ا موسي ألجل قساوة قلوب شعب 
صورا  يف  األمور  الكامل،  تدبريه  ويف  اخلالق،  اهللا  عند  ولكن  إسرائيل»!!! 
الكاملة «من البدء» مل تكن وال ميكن أن تكون ذه القسوة: «من البدء مل 

يكن هكذا»!!!
و«البدء» ال يعين فقط بدء اخلليقة الزمين، ولكنه كما يف قول يوحنا احلبيب وإعالن 
الروح املوحي : «يف البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند اهللا (أو كان متجًها 
بكيانه حنو اهللا) هذا كان يف البدء عند اهللا» (يو ١: ١- ٢)؛ يف هذا القول كلمة 
«البدء» تعين «عند اهللا منذ األزل» أي «يف فكر، أو يف كيان، اهللا أو يف تدبريه 
اخلارج عن نظام الزمن بالكلية». «البدء» إذن هو «التدبري األزيل األبدي غري 

الزمين عند اهللا». 
فليس كل ما قاله موسي واألنبياء، أو عملوه، هو أمور مطلقة يف الكمال األزيل 
ويف تدبري اهللا. بل هناك «أمور وتعاليم وقتية» (مثل : قتل مجيع الشعوب الساكنة 
يف األرض اليت إحتلها شعب إسرائيل مبا فيها األطفال!!! - تث ٢: ٣٤ و ٣: 
٦ - والطالق ، ورباطات النجاسات - اليت تؤكد دسقولية الرسل أن املسيح قد 
«حررنا منها» - وطلب األنبياء من اهللا أن حيرق أعداءهم بنار كما فعل إيليا، 

ورفض الرب يسوع أن يفعل - لو ٩: ٥٤ - ٥٦).

هذه التعاليم «أذن ا موسى، ألجل قساوة قلوبكم» ، ولكن اهللا مل يدبر هذه 
األمور عنده يف فكره وقلبه «من البدء»!!

ولكن ملاذا مل يعلن اهللا لإلنسان عن كل ما عنده «من البدء» (األزل) منذ أن بدأ 
اإلنسان يف احلوار مع اهللا؟! ملاذا إختار اهللا أن حيدثنا باألنبياء بصورة أقل كماًال 
وروعة، مث «بعد ما كّلم اآلباء باألنبياء قدميًا بأنواع وطرق كثرية، كّلمنا يف هذه 
األيام األخرية يف إبنه الذي ... هو اء جمده ورسم جوهره وحامل كل األشياء 

بكلمة قدرته» (عب ١: ١- ٣)؟!!

لقد أراد اهللا أن يؤدبنا من خالل إختبارنا لنتائج حرية إختيارنا. لقد أراد اهللا أن 
يكلمنا وهو متواري خلف طبيعتنا يف عجزها يف شخص األنبياء البشر، بنقائص 
البشر، حىت ال يفاجئنا بقوة نور إبنه الوحيد فجأة، فتعمي أبصارنا بسبب قساوة 
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قلوبنا!! لقد فضل اهللا أن حيدثنا على مراحل نرتقي فيها من القسوة إىل الرقة، ومن 
العداوة إىل املحبة، ومن النقمة إىل املغفرة... من نظام البشر إىل نظام اهللا الكامل 
يف احلب والتضحية، من العدل البشري القانوين إىل الرب والصالح اإلهلي، الذي 

يعطي بسخاء وال يعّير :

« قيل للقدماء ال تقتل ... وأما أنا فأقول : ال تغضب على أخيك باطًال...
قيل للقدماء ال تْزِن ... وأما أنا فأقول لكم : ال تنظر إىل إمرأة لتشتهيها ...
قيل عني بعني وسن بسن ... وأما أنا فأقول : ال تقاوموا الشر (بالشر) ...

قيل حتب قريبك وتبغض عدوك ... أما أنا فأقول لكم : أحبوا أعدائكم. 
باركوا العنيكم. أحسنوا إىل مبغضيكم. وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم ... فكونوا أنتم كاملني كما أن أباكم الذي يف السموات هو 

كامل» (مت ٥).

هكذا نقرأ ونفسر العهد القدمي مبنهج الرب يسوع املسيح نفسه. وندرك أن 
ملوسى واألنبياء قدميًا «تعاليم وقتية»، على سبيل «اإلذن» فقط، وهذه تشمل 
كل ما له مسة القسوة باملقارنة مع كمال تعليم الرب يف عهد النعمة وكمال إعالن 

الثالوث عن تدبريه ألجلنا.

•  الربكـة واللعنـة :
مل يلعن اهللا األرض كما يظن من يقرأ الكلمات «ملعونة األرض بسببك » (تك 
٣: ١٧) وإمنا اللعنة والربكة هي جزء ال ميكن فصله عن موضوع هام جًدا يف 
العهد القدمي، بل يف الكتاب املقدس كله، وهو موضوع «العهد األبدى» بني اهللا 
 Natural «واإلنسان واخلليقة (إش ٢٤: ٥)، والذي نسميه «الناموس الكوىن
Law ، أي الناموس الطبيعي، أو الناموس األول، حبسب تعبري دسقولية الرسل.

ويقوم ذلك العهد كما نراه يف سفر التكوين على بركة اهللا للخليقة واإلنسان، 
بالنمو  وعد  هي  والربكة   .(٢٨  :١ (تك  و   (٢٢  :١ (تك  يف  خاص  وبشكل 
واإلستمرار يف البقاء والوجود يؤكده مزمور ١٠٤، حيث ميأل األرض من غين 
رمحته (مز ١٠٤: ٢٢)، ألن اهللا الذي رأي أن كل شىء حسن هو نفسه الذي 

يفرح باخلليقة (مز ١٠٤: ٣١ - مز ١٤٧: ١٢- ١٩).
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أما إذا كسر اإلنسان العهد األبدي، حسب قول إشعياء النيب، فإن اإلنسان « 
يدنس » و « يلعن » األرض ويوقف عنها متتعها بالربكة والنعمة. هذا، كما 
يقطع إنسان سري جمري املياه عن نفسه وعن اآلخرين فيموتون عطًشا، أو كما 

يقطع انسان عن نفسه التيار الكهربائي فيظلم البيت عليه وعلى من معه.

والكتاب يشرح، بإستعمال تعبري «اللعنة» هذه احلالة من إنقطاع تيار النعمة، بسبب 
رفض اإلنسان أن حيفظ العهد األبدي بينه وبني اهللا، وبينه وبني اإلنسان اآلخر، 
وبينه وبني اخلليقة. فنقول بالتعبري السليب أن اللعنة «تدخل» النظام الكوين، مبعين 
احلرمان من النعمة، وذلك كما نقول أن «املوت» قد «دخل» إىل اإلنسان، كتعبري 
سليب عن «خروج» وتوقف «احلياة». ألن احلياة والنعمة مها اإلجيابيات احلقيقية 
اليت يهبها اهللا للخليقة، أما املوت واللعنة فهما التعبريات السلبية عن انعدام احلياة 
والنعمة فقط. هكذا جيب أن نقرأ ونفهم معين اللعنة، حىت لو استعملنا معها فعل 

إجيايب لغرض الشرح واحلديث... اللعنة هي عدم، مثل الشر واملوت.

فإذا دنس اإلنسان األرض، تدخل اللعنة يف النظام الكوين اململوء باخلري، بل وحىت 
تعطي  وال  تنوح  الرب،  تسبيح  يف  تشترك  اليت  الكائنات  وسائر  النباتية  اخلليقة 
قوا ومثرها لإلنسان! ألن الناس « تعدوا الشرائع، غريوا الفريضة، نكثوا العهد 
األبدى» (إش ٢٤: ٥). لذلك وبسبب سقوط اإلنسان «لعنة أكلت األرض» 
(إش ٢٤: ٦). ولكن اهللا ال يترك اخلليقة حتت رمحة اهلوان والُبطل واللعنة وإحنالل 
النظام الكوين، ألنه اخلالق الصاحل، بل يؤكد الرب أنه جيدد العهد مع اخلليقة مبا 
فيها اإلنسان: «وأقطع هلم عهًدا يف ذلك اليوم مع حيوان الربية وطيور السماء 

وحيوانات األرض...» (هو ٢: ٢١- ٢٢).

ويؤكد نفس النيب أن اللعنة هي مثرة خطية اإلنسان :
« إمسعوا قول الرب يا بين إسرائيل. إن للرب حماكمة مع سكان األرض 
وقتل  وكذب  لعن  األرض.  يف  اهللا  معرفة  وال  إحسان  وال  أمانة  ال  ألنه 
وسرقة... لذلك تنوح األرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان الربية 

وطيور السماء وأمساك البحر » (هو ٤: ١- ٣). 
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ويؤكد الكتاب املقدس بعض النقاط اهلامة :
أوًال : إن اهللا ال يرتع الربكة بإرادته عن اإلنسان، وال حىت عن األشرار!! إذ 
يقول املزمور «رأيت سالمة األشرار، ألنه ليس يف موم شدائد وجسمهم مسني 
(عالمة الصحة) ليسوا يف تعب الناس.. هوذا هؤالء األشرار مسترحيني إىل الدهر 
ويكثرون ثروة » (مز ٧: ٣- ١٢) ويؤكد ربنا يسوع املسيح ذلك بقوله الصريح 
عن حمبة األعداء ومباركته لكل من يلعننا « أحبوا أعدائكم باركوا العنيكم » 
ويؤكد لنا السبب يف هذه الوصية: إن اآلب السماوي بكماله وصالحه يعامل 
اخلطاة هكذا!! فهو « يشرق مشسه على األشرار والصاحلني، وميطر على األبرار 
والظاملني » (ميت ٥: ٤٣- ٤٨) وهلذا يطالبنا: « فكونوا كاملني كما أن أباكم 

الذي يف السموات هو كامل » (مت ٥: ٤٨).
فاهللا ال يرتل إىل مستوي الناس األشرار ويتشبه م راًدا الشر بالشر، بل هو يغلب 

الشر ويقضي عليه بأن يزرع ويبذر بذور اخلري واحلب.

وحىت عندما نقرأ عن « نقمة اهللا »، نقرأ ما يذهلنا حنن اخلطاة املحتاجني لتغري 
أفكارنا (Metanoia) أي التوبة، نقرأ منهًجا عجيًبا حًقا: 

« ألنه مكتوب يل النقمة أنا أجازي يقول الرب: فإن جاع عدوك فأطعمه! 
وإن عطش فإسقه! ألنك إن فعلت هذا (احلب والبذل والصالح) جتمع ناًرا 

على رأسه. ال يغلبنك الشر، بل أغلب الشر باخلري» (رو ١٢: ١٩).

فهل هذا إله يصنع الشر ويلعن ما خلقت يداه؟! أو يلعن ما قد باركه بفمه؟!!

ثانًيا :  اللعنة مل تكن أبًدا عقوبة قانونية، كما هو احلال يف القانون البشري :
نعلم أن الناموس وعقوباته يف العهد القدمي مل يكن « قائمة » مبا سوف يسدده 

اإلنسان حنو اهللا لترضية عدالته املهانة، كما يفسر الغربيون.

أي  أساًسا.  ببعضه  هو  وعالقاته  اليهودي  بالشعب  مرتبًطا  كان  الناموس  بل 
أن اخلطية والعقوبة مل تكن بني قاضي وضع قانوًنا ورعية عليهم التنفيذ، أو دفع 
الثمن!! ولكن الناموس كان « عوًنا » (أعطيتين الناموس عوًنا - القداس ) حىت 
ما يتبصر البشر أحواهلم، وكيف ينبغي أن يتعاملوا مع بعضهم البعض. اهلدف هو 
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حياة اإلنسان األفضل، وليس طاعة اإلمرباطور األعظم!! فكانت اخلطايا أساًسا 
هي إحلاق الضرر باإلنسان وليس باهللا!!

وكانت العقوبات يف أساسها تأديبًا وذيبًا للشعب، لكي يدرك سوء الشر ويبتعد 
عنه. لذلك عندما يتكلم الكتاب عن اللعنة، فهو حيذر اإلنسان مع مرض أو سم، 
يسبب لإلنسان نفسه األذي. وهلذا قال الرب أن الناموس قد وضع لراحة اإلنسان 
ومنوه وليس أن اإلنسان قد خلق من أجل الناموس: « السبت (الناموس) جعل 

ألجل اإلنسان ال اإلنسان ألجل السبت» (مر ٢: ٢٧).
فاللعنة إذن حالة حتدث يف اإلنسان بسبب شره، والناموس مل يقبل بأن ميوت الربئ 
ويتحمل لعنة اخلاطي صانع اللعنة بنفسه يف نفسه ولنفسه!! لذا قال «النفس اليت 
ختطئ متوت» (حز ١٨: ٤) وكل من يري خطية أبيه ومل يفعلها « فإنه ال ميوت 

بإمث أبيه. حياة حييا » (حز ١٨: ١٤- ٢٤).

وأما عن « صار لعنة ألجلنا » ، فهذا يعين أنه محل اللعنة، اليت من صنعنا، عليه لكي 
يبيدها ويبيد املوت ويعلن ذلك بقيامته، ومل يكن هو ملعوًنا!! « املسيح إفتدانا من 
لعنة الناموس، إذ صار لعنة ألجلنا، ألنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، 
لتصري بركة إبراهيم لألمم يف املسيح يسوع للننال باإلميان موعد الروح » ( غالطية 
٣: ١٣- ١٤). أي كان ملعوًنا فقط يف أعني شعبه ألنه علق على الصليب، وليس 

ألنه كان ملعوًنا يف أعني اآلب السماوي كمعاقب... حاشا هللا!!

فاهللا هو مزيل اللعنة اليت هي من صنع املخلوق ذاته، لذلك جيب أن ندرك بعمق 
أن اهللا ال ميكنه أن يكون « صانع » اخلليقة و « العنها»!!

فهل مسعتم عن طبيب كان قد حذر إنساًنا عن العدوي مبرض خطري، مث يسبب 
هذا الطبيب املرض بتدبريه هلذا اإلنسان، وبعدها يقدم له الدواء ليشفيه؟!! 
هكذا أيًضا ال ُيعقل أن اهللا، الذي سبق وحذر اإلنسان من الشر واملوت األبدي، 
والذي أرانا كم من أتعاب حتملها ألجلنا يف شخص إبنه من شدة حبه فينا، ال 
يعقل أن نقول عنه أنه هو مصدر اللعنة للخاطي واخلليقة... « حىت ولو كان 
الكتاب املقدس يعلن ذلك من الظاهر » أحياًنا، كما علم وقال القديس مار اسحق 

السرياين يف قوله يف مقدمة هذا الكتاب.
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اخلالصة : فماذا ندرك من هذا كله يف دراستنا لقصة آدم وحواء؟ 
ندرك اآليت :

(١)  اهللا خلقنا للحب والشركة والعشرة معه ومع اآلخرين ومع اخلليقة، اليت 
أوجدها لتشاركنا الوجود واخللود.

(٢)  حرية إرادتنا، أو حرية اإلختيار، أعطيت لنا لنختار احلياة أو املوت، الربكة 
أو اللعنة.

(٣)  اللعنة هي حرمان اخلليقة واإلنسان من النعمة اإلهلية.

(٤)  اللعنة هي من صنع حرية اإلنسان وليس اهللا.

(٥)  اهللا املحب قد سبق وحذر اإلنسان من املوت األبدي واللعنة، كما حيذر 
األب أبناءه.

(٦)  لغة القصة حتكي لنا بالرموز حقيقة خلق اهللا للبشرية، وأن اإلنسان قد فشل 
يف النمو حنو حتقيق صورة اهللا، اليت خلق ليحققها ويتمتع ا يف شخصه. 
القصة ليست تارًخيا حرفًيا، مت وانتهي منذ عدة آالف من السنني، ولكنها 
تاريخ رمزي، حيكي قصة البشرية كلها بصورة شعرية مكثفة وملخصه، 

مع بساطة متناهية وعمق كبري، حىت يفهمها كل جيل وكل فكر.

(٧)  يقول الكتاب املقدس عن كتابة أسفاره :
« تكلم أناس اهللا مسوقني من الروح القدس » (٢ بط ١: ٢١)

أي أن اهللا والبشر قد إشتركا يف الكتابة مًعا. اهللا أوحي واإلنسان كتب، 
بأسلوب ولغة عصره وحضارته وعلمه وبيئته؛ كما كتب لنا د. موريس 
تاوضروس أستاذ الالهوت القبطي األرثوذكسي يف كتابه الوحي والتقليد ص 
٣٧- ٣٨. اهللا مصدر رسالة احلب يف شرح كل قصة وموقف يف الكتاب 
املقدس، واإلنسان هو الذي يصف، وليس عنده سوي لغة البشر ومشاعرنا 
اليت تصف كيف نتفهم حنن تدخل اهللا: مرة نصفه كحب، ومرة نصفه 

كعقوبة مؤملة!! املهم أا كلها فصول من قصة حب واحدة ال تتجزأ.
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(٨)  القصة إذن هي إعالن اهللا لنا بالروح القدس، ومكتوبة لنا من خالل البشر. 
فكما يرسل القمر الصناعي ارساله الواضح الكامل، وحنن نستقبله على 
أجهزة تلفزيونية (منها ما هو نقي وواضح، ومنها ما هو أقل وضوًحا يف 
عرض الصورة) كذلك يرسل الروح الوحي. أما تعبري البشر فيختلف 
بني وضوح رؤية يوحنا احلبيب الذي أدرك أسرار اهللا.. بصورة مذهلة، 
وقصص أسفار العهد القدمي عن اهللا املنتقم الذي يفين شعوًبا ألنه « تأسف 
وحزن يف قلبه أنه خلق اإلنسان»، فأراد أن يدمره (تك ٦: ٥- ٧)، أو 
أنه كان يغري رأيه و « يندم على الشر الذي كان مزمًعا أن يعمله » (يونان 
٣: ١٠)!! علينا يف التفسري أن « نبعد عن اهللا كل صفة بشرية، ونؤكد 
أنه إله وليس إنساًنا » كما قال د. موريس تاوضـــروس (صفات 

اهللا ص ٥٧).

إننا مجيعنا نؤمن بأن «الكتاب هو موحي به من اهللا ونافع للتعليم والتوبيخ 
للتقومي والتأديب الذي يف الرب» (٢يت ٣: ١٦). ولكن الوحي يف الكتاب 
املقدس هو إرشاد وإهلام وقيادة بالروح القدس. وليس الوحي عندنا ترتيل وإمالء، 
يلغي فكر وحضارة وكيان الكاتب املوحي إليه بالروح. الكتاب إشترك فيه 
اهللا واإلنسان معًا، كما يف كل عمل من أعمال خـالص اهللا، كان لإلنسان 
دورًا يلعبه حبريـة اإلرادة مع نعمة اهللا املخلصة. لذلك ال يقول لنا الوحي 
املقدس، أن اهللا قد نزَّل الكتـاب املقـدس إمـالًء وترتيـًال، بل قـال: 
«ألنه مل تأت نبوة قط مبشيئة إنسان، بل تكلم أناس اهللا القديسون مسوقني 

من الروح القدس.» (٢بط ١: ٢١).

أى فعل فيه قسوة ال يوافقنى قلبي أن أفعله بإبنى، 
ال ميكننى أن أُعلِّم أن اهللا يفعله باإلنسان! وذلك 
ألنه جتديف أن أظن أننى أكثر رحمة وحبا إلبنى 

من حب اهللا ورحمته لإلنسان اخلاطى!! 
(مبدأ فى التفسير)
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وهذه بعض أقوال اآلباء عن الشر واملوت من كتاب « الرؤية األرثوذكسية 
لإلنسان » ص ١١٠- ١٣٧- ١٤٣ لعدنان طرابلسي :

•  « الشر عدم » .  أغسطينوس.

•  « ما هو شر باملعين احلصري ليس جوهًرا، ولكنه غياب اخلري، كما أن 
الظالم هو ال شئ سوي غياب النور ». إيڤاغريوس.

•  « اخلطية ال توجد يف الطبيعة مبعزل عن اإلرادة احلرة، إا ليست جوهرًا 
يف حد ذاا». غريغوريوس النيسي.

•  « حىت الشياطني ليسوا أشراًرا بالطبيعة ولكنهم صاروا هكذا بسبب 
إساءة إستعمال قواهم الطبيعية». مكسيموس املعترف.

•  « الشر ال وجود له حبد ذاته وإمنا يتأيت من النفس ». باسيليوس الكبري.

•  « ليس اهللا مسبًبا لعذابات اجلحيم [املوت األبدى] بل حنن أنفسنا، ألن 
أصل اخلطية وجذرها كائن يف حريتنا وإرادتنا». باسيليوس الكبري.

•  « اهللا مل خيلق املوت، ولكن منعه من أن يكون ... يف حكمته وصالحه 
وجد وسيلة ليحول بني اإلنسان واملوت وحيفظ له إختياره احلر، إذ ترك 
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لإلنسان حرية االختيار بني احلياة واملوت» [هذا شرح لفكر أثناسيوس] 
بقلم غريغوريوس پاالماس.

•  « إن اإلنسان إمتلك األبدية يف الفردوس، مبشاركته يف احلياة اإلهلية، إذ 
أن اهللا فقط ميلك احلياة األبدية. ولقد كان يف ُصلب تدبري اهللا أن يكون 
مصري اإلنسان أبدية كهذه. أما نريان اجلحيم فقد وضعت للشيطان 
مع  هناك  يسكنوا  أن  خيتارون  البشر  حرية  مبلء  وإمنا  لإلنسان.  ال 

الشياطني». غريغوريوس پاالماس.
ويستفيض آباء الكنيسة يف تعليمهم عن أن اإلرادة البشرية هي اليت قطعت الشركة 
بني اهللا واإلنسان وليس اهللا بأي حال هو الذي قطع هذه العالقة. اهللا «أصدر 
حكمه» على اخلطية وأا مثل السم تقتل اإلنسان وتفصله عن عشرة اهللا، ولذا 
اإلنسان  على  اهللا  حيكم  مل  ولكن  تعاطيه.  ونتيجة  السم  هذا  من  اإلنسان  حذر 
باملوت، مبعين أن اهللا بعدله هو الذي أراد موت اإلنسـان لتحقيق عدالته اإلهلية 
يف اخلاطئ... حاشا. «حكم اهللا» يعين إعالنه وإنباءه لإلنسان، وإعالمه لإلنسان 
بنتيجة االنفصال عن احلياة اإلهلية، الذي تنتجه اخلطية يف اإلنسان. وكلمة «حكم» 
هي judgement أي إبداء الرأي والتمييز بني شيئني وإيضـاح الفارق بني 
النور والظلمة واحلياة واملوت. كما نقول أن الطبيب يعلن حكمه وتشخيصه 
للمريض، وكما يعلن املدرس حكمه ورأيه يف جناح الطالب أو فشله، كذلك يعلن 
اهللا حكمه لإلنسان عن كونه حي يف حياة النعمة والتوبة، أم أنه مائت روحيًا 
يف حياة اخلطية، املؤدية جلهنم األبدية. الطبيب واملدرس واهللا ليسوا هم الراغبني 
أو املتسببني يف معاناة املريض والطالب الفاشل واخلاطئ بأي حال من األحوال، 
لترضية عدالة أو رغبة عادلة عندهم يف إيقاع أي أذي لعقوبة إنتقامية ممن مل يسمع 

لرأيهم أو نصيحتهم... أبدًا... أبدًا. وها هي أقوال اآلباء:

• يقول أورجيانس:
«بولس الرسول يستعمل جمازًا من احلياة احلربية يف اجليش، بقوله أن أجرة 
اخلطية هي املوت وهي الراتب الذي يتسلمه َمْن حيارب يف جيش امللك 
املسمي: اخلطية. ولكن اهللا ال يدفع جلنوده أجرة، كما لو كان هو مدينًا هلم 
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بشئ. إمنا يعطيهم هبة ونعمة وهي احلياة األبدية يف املسيح. إن املوت الذي 
يتحدث عنه بولس الرسول هنا ليس هو إنفصال الروح عن اجلسد، ولكنه 

يتحدث عن املوت الذي تسببه اخلطية يف النفس اليت إنفصلت عن اهللا.»
 Commentarii in Epistulam ad Romans, Vol 3: شرح رومية)

(226 Ed by T, Heither.

• ويقول القديس ثيؤفيلس إىل أتوليكوس (27 ,26 ,25 :1):
«يقول لنا البعض أن اإلنسان خلق غري خالد بالطبيعة. طبعًا ال. فهل كان 
إذًا خالدًا؟ حنن ال نستطيع أن نؤكد هذا أيضًا. لذا قد يسأل السائل: ماذا 
إذن كان حال اإلنسان، أكان عدمًا؟ وال حىت هذا االفتراض ميكن قبوله! 
لو كان اهللا قد أراد اإلنسان خالدًا من البداية، لكان خلقه إهلًا مثله! ولو 
كان اهللا يريد خلقة اإلنسان غري خالد ومائت بالطبيعة، لقلنا أن اهللا هو 
سبب موت اإلنسان. ال، ال هذا وال ذاك. اهللا مل خيلق اإلنسان خالدًا وال 
مائتًا، ولكنه خلقه قابًال للحالتني. لذلك إذا اجنذب إىل األمور اخلالدة، 
وحفظ وصية اهللا، سوف يكون إهلًا، ولكنه إن إجنذب إىل األمور املائتة، 

ومل يطع اهللا، يصبح اإلنسان نفسه السبب يف موته بإرادته.» 

• ويقول لنا القديس غريغوريوس النيسي (عظات على نشيد األنشاد)
 (Hamily 12, p. 216 - 17)

«ال ميكن أن الشجرتني كانتا يف مركز الفردوس ويف مكان واحد. إن 
كانت إحدامها يف املركز فاألخري البد وأا كانت بعيدة عن املركز 
ذاته. وذلك ألن للدائرة نقطة مركزية واحدة فقط، وال ميكن أن يكون 
هلا مركزان يف نقطة واحدة. وإذا كان هناك مركزًا آخرًا، فالبد من 
وجود دائرة أخري، وذا تكون هناك دائرتان. ولكن الكتاب املقدس 
يقول أن الشجرتان كانتا يف مركز (وسط) الفردوس ولكل منهما قوة 
مثرا  واألخري  احلياة  تعطي  إحدامها  أن  أعين  األخري.  لقوة  مضادة 
تسبب املوت. بولس الرسول مسي هذه الثمرة «اخلطية» وهي تثمر املوت 
والدرس   .(٢٣ املوت» (رو ٦:  اخلطية هي  مثرة  قوله، «إن  كما يف 
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الذي علينا أن ندركه هنا، هو أن احلياة هي األكثر مركزية يف أشجار 
اهللا. أما املوت ذاته فهذا مل يزرعه اهللا، ومل يكن له جذر وال مكان 
لذاته أو تواجده بذاته وكيانه. ألن املوت ليس له جوهر وهو عدمي 
الطبيعة. لذلك مل ميكن أن يواصل اإلنسان الشركة فيما هو خري (أي 
شجرة احلياة) بعدما مات وإنفصل عن مثرة احلياة. مبا أن احلياة كانت 
هي املركز احلقيقي لكل ما زرعه اهللا، فاملوت ندركه على أنه حقيقة 

إنعدام احلياة.»

:(On John, 20, PG 12: 232) ويذكر أورجيانس يف شرح إجنيل يوحنا •
«يف اليوم الذي أكل فيه آدم وحواء من الثمرة املحرمة ماتا موتًا روحيًا 
ألن  سواه.  آخر  وليس  نفسه  الشيطان  هو  أماما  والذي  احلال.  يف 
الشيطان هو قتال لإلنسان (منذ البدء) وقد حقق هدفه عندما خدع حواء 

بواسطة احلية.»

• وكتب غريغوريوس النيسي أيضًا:
(On the Inscription of the Psalms 16, PG 44: 601c)

«مل يكن اهللا هو خالق املوت، ولكن أبو املوت هو ملك الشر، ذاك الذي 
هو إبليس. واملوت قد دخل إىل العامل حبسد إبليس.»

• وأيضًا كتب باسيليوس الكبري، وهو أخو غريغوريوس النيسي:
(On envy, 6, PG 31: 385 a.)

«املوت هو تشتت النواميس (تشويش النظم وإحنالل السالم واإلستقرار،) 
وهو إنقالب كل األمور اخلرية يف احلياة.» وذا التعريف ال ميكننا أن 

ننسب املوت إىل اإلرادة اإلهلية، ألن إهلنا إله نظام وليس إله تشويش.
وأما القديس أثناسيوس الرسويل فكتب يشرح، ما خلصته يف معادلة احلياة واملوت، 

يف كتابه «جتسد الكلمة» الذي كتبه وهو إبن ٢١ عاًما فقط:

إختراعه  من  الذي  الشر  إىل  اهللا  يف  التأمل  من  حتول  اإلنسان  ولكن   »



١٤٠

فكانت النتيجة احلتمية سقوطه حتت ناموس املوت... ألن التعدي على 
الوصية جعله يعود مرة ثانية لطبيعته... خملوق من العدم، ولكنه حيمل 
يف نفسه شبه ذاك (اهللا) الذي لو حافظ على شبهه بالتأمل الدائم لكانت 
حالة  يف  ويبقي  اجلسدى]،  املوت  طبيعة  يغلب  أي  قوا [  تفقد  طبيعته 
عدم الفساد. مث بتحول اإلنسان عن األمور الغري زائلة إىل األشياء القابلة 
السبب »  نفسه «  اإلنسان  أصبح  الشيطان،  مبشورة  للزوال [الفساد] 
يف فساده باملوت، ألنه كما قلت سابًقا، بالرغم من أم بالطبيعة قابلون 
حتمية  جتنب  من  لتمكنهم  كافية  بالكلمة  احتادهم  نعمة  كانت  للفساد، 
القانون الطبيعي [املوت اجلسمى] على شرط أن حيفظوا مجال الرباءة اليت 
خلقوا فيها... «بإختراعهم » الشر يف البداية أصبحوا متورطني يف املوت 

 On the Incarnation, p. 29, 30,31. « والفساد

ويف صلوات القداس اإلهلي حيدثنا اآلباء عرب العصور عن هذه املفاهيم اهلامة 
اليت تؤكد أن اهللا خلقنا للحياة، ومل خيلق أو يدبر عقوبة املوت أبًدا. بل املوت هو 
دخيل علينا - أعين املوت األبدي - دخل إلينا حبسد إبليس. ولكن دور اهللا اخلالق 
حنو اخلاطي املريض باملوت، ليس أن يزيد من عقوبة الشر، اليت مثل السم يشرا 
اخلاطي حبريته؛ بل أن اهللا حيمل هذه النتيجة املميتة « ليحرقها » على كتفي إبنه، 

لكي حيول املوت إىل خالص أبدي لنا:

« يا اهللا العظيم األبدي الذي جبل اإلنسان على غري فساد [على شبه اهللا 
بالظهور  هدمته،  إبليس،  حبسد  العامل  إىل  دخل  الذي  واملوت،  اخلالد] 

املحيي الذي إلبنك الوحيد» (القداس الباسيلي - صالة الصلح).

« وطهرنا ... من تذكار الشر امللبس املوت » (القداس الباسيلي - صالة 
الصلح)

« قدوس قدوس قدوس باحلقيقة أيها الرب اهلنا الذي جبلنا وخلقنا... 
[حنن] خالفنا وصيتك بغواية احلية... [حنن] سقطنا من احلياة األبدية.... 

و [حنن] نفينا [خبطيتنا] من فردوس النعيم.

[أما أنت] فلم تتركنا (بعيًدا) عنك إىل االنقضاء، بل تعهدتنا دائًما بأنبيائك 
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القديسني، ويف آخر األيام ظهرت لنا حنن اجللوس يف الظلمة وظالل املوت 
(بإرادتنا)، بإبنك الوحيد...

وأسلم ذاته فداء عنا إىل املوت [وليس كفدية ومثن قانوين لآلب]. 

[واملوت هذا ، حنن] كنا ممسكني به، مبيعني [بإرادتنا] من قبل خطايانا... 
[وليس إمساك املوت بنا من إرادة اهللا كعقوبة!!]

وفيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت [وليس كفدية قانونية لآلب] عن 
حياة العامل...» (القداس الباسيلي - القديس باسيليوس الكبري قرن ٤).

« أيها الكائن ... الذي من أجل الصالح وحده كونت اإلنسان...

[ وهذا اإلنسان ] سقط بغواية العدو وخمالفة وصيتك.

[وماذا كان موقف اهللا من الذي سقط بإرادته؟ هل صب عليه نقمة وعقوبة؟! 
ال بل: ] أردت أن جتدده وترده إىل رتبته األوىل، ال مالك وال رئيس 
مالئكة... بل أنت بغري استحالة جتسدت وتأنست وشاتنا يف كل شىء 
ما خال اخلطية وحدها، وصرت لنا وسيًطا لدي اآلب واحلاجز املتوسط 
نقضته، والعداوة القدمية هدمتها. وأصلحت األرضيني مع السمائيني وجعلت 
االثنني واحًدا، [ألنك باحتادك ، بالهوتك مع الناسوت املمثل لنا أمتمت 
كل الكفارة والفداء واخلالص، لذلك] أكملت التدبري باجلسد [أي بالتجسد 
أصلحت كل نتائج اخلطية واملوت األبدى] ... طهرنا من تذكار الشر امللبس 

املوت» (القداس ، القديس غريغوريوس النيزيرتي الالهوتى).

والواضح هنا أن عقوبة الشر ُيلبسها الشر بنفسه، بصورة املوت لإلنسان، وليست 
عدالة اهللا هي اليت تلبسنا املوت أبًدا!! بل عدالته كما قال كل اآلباء هي إرادته 
أن: جيددنا ويردنا إىل رتبتنا األويل. ال توجد يف هذه النصوص أي رائحة لكون 
عدالة اهللا هي اليت تريد موت اخلاطي بأي صورة من الصور، وال أن املوت من 
إرادة اهللا، وال أن موت املسيح يشكل دفع مثن أو فدية قانونية ملصلحة عدالة 
اهللا املهانة... إطالًقا!!! بل إن آالم املسيح هي مثن حبه لنا، وإحتماله وصربه 

على ظلمنا له، واحتقارنا حلبه. ويكمل غريغوريوس الالهويت متأمًال: 
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« قدوس قدوس أنت أيها الرب وقدوس يف كل شىء وباألكثر خمتار هو 
نور جوهريتك وليس شىء من النطق يستطيع أن حيد جلة حمبتك للبشر. 
خلقتين إنساًنا كمحب للبشر، ومل تكن أنت حمتاًجا إىل عبودييت، بل أنا 

املحتاج إىل ربوبيتك... أظهرت يل شجرة احلياة (تدبريك ألجلى)

وعرفتين شوكة املوت (ليس هذا تدبريك وال خليقتك)

[ موقف اإلنسان احلر : ]

فأكلت بإراديت، وتركت عين ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصاياك 
[بإرادتى] أنا إختطفت يل قضية املوت [حبريىت].

[موقف اهللا كمخلص عادل:]

أنت يا سيدي حولت يل العقوبة [ اليت إخترا وصنعتها بنفسي ] خالًصا. 
كراع صاحل سعيت يف طلب الضال. كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي 
سقط. ربطتين بكل األدوية املؤدية إىل احلياة [ترياق عدم املوت = جسد 

ودم االبن املتجسد ].

أنت الذي خدمت يل اخلالص، ملا خالفت ناموسك [ ومل ترسل يل العقوبة 
ملا خالفت ناموسك، ألين قد عاقبت نفسي مبا فيه الكفاية!]

[ وكيف خدم اخلالص؟  هل بدفع فدية قانونية ملصلحة اآلب؟!]

أنت الكائن يف كل زمان أتيت إلينا على األرض. أتيت إىل بطن العذراء. 
أيها الغري املحوي إذ أنت اإلله... وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد، 
[ وذا التجسد] باركت طبيعيت فيك، وأكملت ناموسك عين. أريتين 
القيام من سقطيت. أعطيت إطالًقا ملن قبض عليهم يف اجلحيم [ألن اهللا 
ليس خالق وال مسبب عذابات اجلحيم بل حنن أنفسنا، كما كتب القديس 

باسيليوس الكبري].

أزلت لعنة الناموس عين [ فكيف يكون اهللا هو الذي يلعن اخلليقة... 
حاشا هللا]

ويدوس  املوت  سلطان  يبيد  املوت،  عز  أبطل   ] باجلسد  اخلطية  أبطلت 



١٤٣

املوت] أريتين قوة سلطانك...

قتلت خطيئيت بقربك، أصعدت باكوريت إىل السماء....»
شهادة صالة الساعة السادسة:

أما صالة الساعة السادسة يف األجبية وهي ساعة الصلب اليت فيها تشرح الكنيسة 
عمق تأمالا يف عمل الصليب، فهي ال تذكر بأي حال أن اهللا قد أمات اإلنسان 
عوض  الربئ  بقتل  حقه،  السادي  العدل  يستويف  لكي  أو  إهلية،  عدالة  لتحقيق 
اخلاطئ. بل تؤكد لنا هذه القطعة الرائعة من تعبري الكنيسة األرثوذكسية وتقواها 
أن اإلنسان قد «مات باخلطية»، وليس بإرادة اهللا العادلة، وأما اهللا فقد «أحيا 
امليت مبوته»؛ أي أن العدالة اإلهلية جتاه اخلاطئ هي احلياة وليس املوت!!! وأن 
موت الرب على الصليب كان ليشترك معنا يف موتنا لكيما يدخل إىل املوت يف 
عقر داره وذاك الذي له سلطان املوت، أي إبليس ويبيده مرة واحدة، مشهرًا إياه، 
هو وسالطينه، جهارًا بصليب النصرة وليس بصليب العقوبة السادية. واحلق يقال 
أنه ال يوجد نص إجنيلي (وإن وجد فنريد أن نسمع شرحه) يقول أن املسيح مات 
معاقبًا ليسدد للعدالة اإلهلية حقًا ضائعًا باخلطية، أو أن اهللا وعدله ميكن إسترضاءه 

وصنع مسرته باملوت، ناهيك أن يكون موت «إبن حمبته».

حقا لقد مات املسيح عنا. ولكن هذا املوت كما ميوت البطل بدًال من صديقه 
الضعيف لكي يعلن حمبته، وليس كما ميوت البديل اجلنائي بدًال من جمرم، لكي 
يستويف العدل البشري الناقص جمراه، مبوت أي كان إلسترضاء رغبة قانونية سادية. 
مل يكن موت املسيح الرب إبداًال قانونيًا جزائيًا كما علم مارتن لوثر يف نظرية 
اإلبدال العقويب Penal Substitution. ولكن كان موت الرب «إبداًال بطوليًا» 
و «إبداًال عالجيًا» ملرض موت اإلنسان باخلطية القاتلة. شتان هو الفارق بني 
التعليم بأن الرب قد مات على الصليب موتًا هو «إبدال بطويل وعالجي» من 

أن نعلم أنه مات «لإلبدال العقويب»:

• «اإلبدال البطويل والعالجي» هو إبدال دافعه احلب، وتعليمه يشعل يف قلوبنا 
املوت  يبيد  لكي  منا  بدًال  املوت  ليواجه  فينا،  حبًا  ابنه  بذل  الذي  لآلب  احلب 

باملوت، ويهبنا حياته األبدية.
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• أما «اإلبدال العقويب»، اجلزائي (عقوبة بدل عقوبة)، فهذا دافعه سادية اُملطالب 
مبوت الربئ (أي سادية اآلب السماوي حبسب تعليم أنسلم ومارتن لوثر). والتعليم 
ذا التفسري قطعًا جيعلنا نرى صورة كئيبة لآلب السماوي، فيها ال يطلب إال 
فكيف  لنفسها.  ما  تطلب  ال  واملحبة  حمبة،  اهللا  أن  نعلم  وحنن  لنفسه!!!  هو  ما 
يكون هدف الصليب هو حصول اآلب على ترضية شخصية لعدالة إهتزت خبطية 
اإلنسان،  على  غضبه  دي  بعقوبة  اإلهانة  هذه  بسبب  اهللا  ويطالب  اإلنسان، 

ويدفعها دم برئ؟!!

هذا التعليم ال ينتمي لصلوات الكنيسة األرثوذكسية يف أي من كتبها. ولو كان 
الصلوات  نصوص  املعترضني  من  اآلن  حىت  نسمع  مل  فلماذا  خطأ  الرأي  هذا 
وكتابات التقليد اآلبائي اليت تعلم باإلبدال العقويب واسترضاء عدل اهللا باملوت، 
وموت املسيح كمعاقب؟! اإلجابة، واهللا يشهد على أا حق، هي إنعدام وجود 
نصوص آبائية تؤيد تعليم أنسلم ومارتن لوثر، إال يف تفسريات الكتاب املقدس 

اليت تتبع املنهج الربوتستانيت. وحنن يف إنتظار تعليق الدارسني.

ولنطالع ونتأمل يف صالة الساعة السادسة:
على  مسرت  السادسة،  الساعة  ويف  السادس  اليوم  من يف  «يا 
الصليب من أجل اخلطية اليت جترأ عليها أبونا آدم يف الفردوس، 

مزق صك خطايانا.»
والصك هذا ليس دينًا علينا يسدد هللا، ولكنه كان صكًا علينا كدين «للموت 
الذي كنا ممسكني به مبيعني من قبل خطايانا»، كما نصلي يف القداس. حنن على 
أية األحوال مدينون هللا بكل حياتنا وما فيها، ولكن الكتاب ال يذكر أن الرب 
يسوع املسيح قد مزق صكًا كان يف يدي اآلب ضدنا. ألن بولس الرسول يشرح 

هذا الصك ومعناه عندما يكتب:

«إذ كنتم أمواتًا يف اخلطايا، وغلف جسدكم، أحياكم معه مساحمًا لكم 
ضدًا  كان  الذي  الفرائض،  علينا يف  الذي  الصك  حما  إذ  اخلطايا.  جبميع 
لنا وقد رفعه من الوسط مسمرًا إياه بالصليب. إذ جـرد الرياسـات 
والسـالطني [إبليس وقواتـه] أشهرهم جهارًا ظافرًا م فيه. فال حيكم 



١٤٥

عليكم أحد يف أكـل وشـرب أو من جهة عيد أو هالل أو سبت...» 
(كو ٢: ١٣ ـ ١٥).

فهذا الصك كان صكًا يف فرائض الناموس، وليس صكًا علينا أن نسدده هللا بعقوبة 
موت، كما يعلم من حيبذون التفسريات الربوتستانتية. وللقديس بولس الرسول 

أيضًا نصًا هامًا يشرح فيه ملاذا كان ضروريًا أن ميوت الرب على الصليب:
[أي  فيهما  أيضًا  هو  إشترك  والدم،  اللحم  يف  األوالد  تشارك  قد  «فإذ 
جتسد] لكي [عندما يشترك يف موتنا] يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان 
املوت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفًا من املوت كانوا مجيعًا حتت 

العبودية.» (عب ٢: ١٤ ـ ١٥).

هذا هو هدف الصليب: إبادة املوت ـ حترير اإلنسان 
من املوت. ولم يذكر الكتاب املقدس أن الصليب كان 
إلمتام عقوبة املوت الذي جتلبه اخلطية، السترضاء 
العدل اإللهي في أي من أسفاره. هذا تفسير البشر 

في الالهوت الغربي في العصور الوسطي.
ونكمل تأمالتنا يف صالة الساعة السادسة:

السادسة،  الساعة  يف  الصليب  على  مسرت  الذي  إهلنا  املسيح  يسوع  «يا 
وقتلت اخلطية باخلشبة، وأحييت امليت مبوتك، الذي هو اإلنسان الذي 
خلقته بيديك، الذي مات باخلطية. إقتل أوجاعنا [خطايانا] بآالمك املشفية 
املحيية [وليست آالم العقوبة]، وباملسامري اليت مسرت ا، انقذ عقولنا من 
طياشة األعمال اهليولية... [إرادة اهللا: خلقته بيديك. إرادة إبليس: مات 

باخلطية] ألنه تأمل من أجلنا لكي ينقذنا...

صنعت خالصًا يف وسط األرض كلها أيها املسيح إهلنا، عندما بسطت 
يديك الطاهرتني على عود الصليب... ألنك مبشيئتك [وليس لترضية إرادة 
أخري أو عدالة تطالبك بتحقيق املوت] سررت أن تصعد على الصليب، 
لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو [وليس لتنجي اإلنسان من قبضة 
العدالة اإلهلية اليت تطالب بتحقيق املوت الستيفاء العدالة السادية حقها]. 
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نصرخ إليك ونشكرك ألنك مألت الكل فرحًا، أيها املخلص ملا أتيت 
لتعني العامل. يا رب املجد لك...

ألن من قبل صليب إبنك [أيتها العذراء] إبط اجلحيم وبطل املوت. أمواتًا 
كنا فنهضنا، وإستحققنا احلياة األبدية، ونلنا نعيم الفردوس األول. من 

أجل هذا منجد بشكر، املسيح إهلنا، ألنه [بطل] قوي.»

العدالة  «إسترضاء  و  العقوبي»  «اإلبدال  أين 
والغضب اإللهي»، مبوت ذبيخة غير محدودة، تسدد 
خطية  بسبب  محدودة،  غير  وأجرة  وثمناً  ديناً  هللا 
محدود،  غير  غضباً  اهللا  أغضبت  محدودة،  غير 
غير  التعليم  هذا  جاء  أين  من  اإلنسان؟!!!  ضد 
والفرح  اد  ينبوع  تركنا  وملاذا  إلينا  األرثوذكسي 

األرثوذكسي؟!!!
وهذه بعض أقوال اآلباء عن جهنم النار األبدية، وأن إرادة املخلوق هي السبب 

وليست إرادة اخلالق:

•  العالمة أورجيانس :  
: (The Faith of the Early Fathers, vol. I, p. 196)

« لننظر مًعا اآلن معين التحذير بالنار األبدية. جند يف نبوءة إشعياء أن النار 
اليت يتعذب فيها كل واحد، هي نار من صنع هذا الذي يتعذب وذلك 
ألن إشعياء يقول: سريوا يف نريانكم، واللهيب الذي أوقدمتوه ألنفسكم 

(إش ٥٠: ١١).

يبدو من هذه الكلمات أن كل خاطئ يشعل لنفسه بنفسه نريان عذابه، 
ألنه ال يلقي يف نريان كانت قد أعدت مبعرفة شخص آخر، أو أا كانت 

موجودة قبًال. أما وقود هذه النريان فهي خطايانا...
عندما جتمع النفس يف داخلها أعماًال شريرة كثرية وخطايا عديدة، يأيت 

وقت تغلي فيه هذه الشرور لتجازي بنار العقوبة.
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عندما يسمح اهللا (املواجهة مع النور يف يو ٣) بأن تتذكر النفس أو الضمري 
كل هذه الشرور املدخرة يف الذاكرة، واليت شكلت صورة مطبوعة للخطية، 
سوف تري أعني النفس تاريخ ما صنعت هذه النفس من فظائع وأعمال 

شريرة خمزية...

الكامل  والتدبري  الترتيب  من  بإرادا  خرجت  أا  النفس  جتد  عندما 
اإلنسجام مع ذاا، سوف تتحمل النفس آالم العقوبة اليت جبلتها على 
هذا  خارج  وتشتتها  تغرا  بعقوبة  تشعر  وسوف  احلر،  خبروجها  ذاا 

التدبري...»

•  القديس غريغوريوس النيسي :  
:(The Faith of the Early Fathers, vol. II) 

« العذاب الذي سيعاين منه اخلطاة، ال يشابه أي من العذابات اليت تعرفها 
احلواس هنا (يف هذه احلياة). حىت وإن مسيت هذه العذابات بعبارات معروفة 
يف هذه احلياة، فالفارق كبري. عندما تسمعون عبارة « النار » إعلموا أا 
شىء خيتلف عن النار اليت نعرفها، ألن النار (األبدية) هلا خواص ليست 

.p. 49 « ....للنار كما نعرفها حنن، فهي نار ال تطفأ

« عند باب ملكوت السموات ... النفس هي اليت حتمل عالمات تغرا 
(نفيها من امللكوت). وهذه النفس هي اليت بنفسها تدين ذاا بشدة من 
أجل إمهاهلا. وسوف تصرخ وتبكي وترثي حلاهلا خارًجا (خارج النعيم)... 

. p. 57-58  «لألبد

•  القديس يوحنا ذهيب الفم :
: (The Faith of the Early Fathers, vol. II)  

« إن اختار أحد أن يغمض أعني عقله ومل يرد أن يستقبل النور وأشعته، 
ظلمة هذا اإلنسان ال تأيت بسبب طبيعة النور، ولكنها تأيت بسبب شره 

.p. 106  « الشخصي الذي، بإرادته احلرة، حيرمه من هذه النعمة
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•  القديس أمربوسيوس : 
: (The Faith of the Early Fathers, vol. II)

« صرير األسنان (كما وصفه الرب يف العذاب األبدى) ليس صرير 
أسنان جسدية! وليس الدود أيًضا دود جسدى!

(املرض -  الشديدة  احلمي  مع  يظهر  الدود  ألن  إال  هذه  تكتب  مل 
حبسب الطب أيام أمربوسيوس!) وكذلك من ال [ يتوب و ] يطهر 
من خطاياه، سوف حيترق يف ناره ويتآكله دوده (أعماله). وهلذا 

كتب إشعياء : سريوا يف نريانكم...

إا نريان كآبة اخلطية ونتيجتها. إا كدوٍد، ألن خطايا النفس تطعن 
. p. 163 «.العقل والقلب وتأكل أحشاء الضمري

•  القديس يوحنا ذهيب الفم : (عظة ٩ على رو ٥) : 
(N. & P. N. Fathers, p. 399) 

« ولكن كيف إذا كان اهللا صديًقا لنا - كما يقول البعض - يهددنا 
جبهنم، وبالعقوبة واالنتقام؟!

إنه يفعل ذلك بسبب حمبته وحدها. ألن كل ما يفعله ويهتم به هو أن 
يرتع شرورك، وأن يصونك باخلوف كمانع مفيد حىت ال تتهور وتنحدر 
إىل اجلانب املضاد. بالربكات واآلالم هو يستعيدك من إيارك ويرفعك 

إليه وحيفظك من الرذائل اليت هي أشر من جهنم.».

•••
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خالصة التعليم األرثوذكسي عن احلياة واملوت األبدي :
عليه  مكتوب  بل  اخلالق،  اهللا  وصنع  تدبري  من  ليس  إذن،  األبدي،  العذاب    •
خبط الكتاب املقدس وآباء األرثوذكسية عبارة : « صنع يف إرادة املخلوق 

وحبريته.»!!!
الطبيب  فهو  اهللا  أما  اخلطية،  بسكني  نفسه  ويقتل  نفسه  عشماوي  اإلنسان    •
املسعف. اإلنسان باخلطية «ميوت يف خطيئته» (يو ٨: ٢١)، واهللا طبيب شايف 
يهدي حياته بدًال من موتنا، وبذلك يطهرنا، أي يكفر وميحو جناسة موت 
اخلطية، بأن ينضح ويرش ويزرع حياته فينا بالروح القدس والتناول من دواء 

عدم املوت (اجلسد والدم األقدسني).

•  صانع اخلريات، حمب البشر، اآلب الصاحل، ال ميكن أن يكون بتدبريه قد خلق 
لنا أتوًنا من النار ليلقي فيه بيديه وإرادته أبناءه، وهو الذي يشرق مشسه على 
األشرار مثل األبرار، ويسعي باذًال حياة إبنه لنا هدية لشدة حبه فينا، «إذ وحنن 

بعد خطاة مات املسيح ألجلنا»!!!

•  وحىت عندما نقول أن «املوت هو ُحْكم اهللا على اخلاطى»، فهذا ال يعين أن 
املوت هو من «تدبري وصنع اهللا» أبًدا!! بل كلمة «ُحْكم» Judgement تعين 
«تقييم» أو «تشخيص» اهللا حلالة اخلاطي الذي رفض نعمة احلب والشركة 
سقوط  أو  بفشل  املُعلم «َحَكَم»  أن  نقول  مثلما  وهذا  والقديسني.  اهللا  مع 
الطالب البليد؛ أو أن «ُحكم وتشخيص» الطبيب، ملن أصيب إصابة بالغة، 
هو املوت. يف هذا كله: اهللا، أو املُعلم، أو الطبيب إمنا «ينبئون ويكشفون» 
أو  البليد،  الطالب  أو  التائب،  غري  للخاطي  حيدث  وسوف  ينتج،  سوف  ما 
املصاب اجلريح... اهللا، واملعلم، والطبيب هنا ليسوا أسباب املعاناة، إمنا هم 
الذين يعلنوها، للتحذير والنصح. سبب املوت الروحي، أو الطالق الروحي، 

هو اإلنسان صاحب «العصمة» يف هذه الزجية الروحية.

• إن قالوا لك أن اهللا حيبك بيد؛ ولو أخطأت فهو عادل وسوف يقتلك بإرادته 
(املوت األبدى) باليد األخري... فهل ميكنك أن حتب إًهلا مثل هذا؟!  ولكن 
عدل اهللا ُيعَلُن يف احترامه الشديد حلرية اإلنسان، إذا إختار اإلنسان أالَّ حيب 
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اهللا واإلنسان أخاه لألبد ... فيحكم اإلنسان على نفسه بإرادته بعذاب وموت 
وطالق أبدي من اهللا، الذي هو مصدر احلياة والسعادة الوحيد... أهناك عذاب 
أشد؟! أو عدل أكثر رمحة واحترام حلرية املخلوق؟! ولكن يظل بسبب هذا 
القرار احلر (الذي للمخلوق وحده) جرًحا يدمي يف قلب اهللا لألبد؛ ِلذا رأي 
يوحنا احلبيب الرب محًال ذبيًحا يف وسط عرش اهللا (رؤ ٥: ٦، ١٣) مشًريا 
إىل معاناة حب اهللا الذي مل يقابله حب املخلوق كما ينبغي ... ِلذا قيل أن 

جهنم هي: إحترام اهللا حلرية اإلنسان الرافضة للحب، ولو لألبد!!!

•••
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رأينا أن اإلنسان خملوق ناقص، غري ثابت، هش ومائت، ويتقبل نعمة احلياة لكي 
ينمو فيها حىت ما يقبل دعوة اهللا له لكي يتشبه به ويتأله، (باسيليوس الكبري). هلذا 
خياف اإلنسان خوًفا شديًدا من املوت، وكل ما من شأنه أن يذكر اإلنسان باملوت 
أو يدفعه حنوه. لذلك يتحرك اإلنسان وتعمل كل دوافعه على قاعدة غريزة حب 
البقاء. وهذه قد مسيت « غريزة احلياة »، أو يف قول سيجموند فرويد ومدارس 

نفسية أخرى، « غريزة املوت » 
.(S.A., Rathus, Psychology,  Pub.: R. Woodbury, p.317)

فإذا ُظلم اإلنسان، شعر خبوف من املوت وحبث عن رد ما قد أخذ منه بالظلم، 
بل وطالب بتعويض، إذا أمكن، وعقوبة مناسبة للظامل حىت ما يسترضي غضب 
عندنا  الغضب،  كبشر.  حالنا  هذا  الظامل.  من  باإلنتقام  املظلوم،  اإلنسان  هذا 
كبشر، هو حالة رفض الظلم، واملطالبة باإلنتقام ورد الشرف والكرامة والتعويض 

وعقوبة اجلاين.

فإن كسر أخي يل ذراع، طالبت حبسب العدل البشر بكسر ذراعه، أو تعويض 
بديل، فدية عن ذراعي الذي كسر، أو ُقل فدية بديلة حىت ال تكسر له ذراعه 
حبسب العدل البشرى!! ومن هنا َقِبَل اهللا هذا النقص البشري وسلم موسي شريعة: 

العني بالعني والسن بالسن، واحلياة باحلياة - إىل حني!!

ولكنين أتساءل بكل ما أوتيت من قوة وفكر: هل هذا عدل؟!!

إذا كسر أخي ذراعي،  فالعدل يف عمقه هو أن أسترد صحة ذراعي،  ويتعلم 
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أخي أال يعيد هذا الفعل الشرير واملدمر خلليقة اهللا مرة ثانية. العدل البشري 
ينتج لنا ذراعني مكسورين، ذراعي وذراع أخى!! إنه عدل ناقص، ذلك الذي 
الذراعان  التعويض؟!  وأين  للخسارة!  ينتقم  ما  حىت  له،  مساٍو  بشر  الشر  يعاجل 

مازاال مكسورين!!

العدل البشري والغضب والنقمة، كلها تعمل يف خط واحد، ملخصه: «تدمري 
اجلاين مثل املجين عليه » إلشباع غليل املجين عليه، الغليل والعطش إىل إسالة 

الدم والقتل.

إننا هنا ال نصلح وال نعاجل بل نزيد الظلم ظلًما، وحنول بأيدينا اجلاين إىل جمين 
عليه أيضًا!! أين العدل؟!

لذلك بنضوج اإلنسانية وتقدمها (بالرغم من بؤسنا) حتول تشخيص اجلاين من 
كونه « جمرم » يستحق الدمار والعقوبة، إىل كونه « مريض » اجتماعي ومريض 
نفسي ومريض يف إنسانيته، وحيتاج للعالج ال للقصاص. أي بدأنا - مؤخًرا جًدا 
- يف هذا القرن فقط، ندرك ما أدركه اآلباء قدميًا: أن الشر مرض وليس جرمية! 
الشر حيتاج لعالج ال لعقوبة املوت. ولذا نري أيًضا يف معجزات الرب يسوع 
اإلرتباط القوي بني شفاء مرض اجلسد ومغفرة اخلطية، أي املرض اجلوهري يف 

مشكلة اإلنسان.

لذلك عّلم اآلباء أن الكنيسة « مستشفي » وليست « حمكمة ». (ذهيب الفم).
أليس هذا ما حياول اهللا أن يشرحه لنا بعمل الفداء واخلالص كله، أن اإلنسان ال 
حيتاج إىل ناموس وقانون ورجم وقتل، بل حيتاج إىل نعمة وحب وإحياء وتشجيع 

على احلياة؟

اهللا كان يؤدب اإلنسان بالناموس، أي كان حياول أن يعلمنا أن رد الشر بالشر، 
والقتل بالقتل، ال يفيد، ال يفيد اهللا وال اإلنسان! 

قال غاندى: « العني بالعني نظام جيعل العامل كله أعمي!»

فشل  لإلنسان  ليؤكد  بالعني  العني  ناموس  على  حني -  إىل  اهللا -  وافق  لقد 
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التجربة!! هذا هو التأديب!! ليؤكد لإلنسان فشل احلياة حبسب أي قانون خارجي،  
يكون كل هدفه أن ُيسجن شر اإلنسان داخله. ألن غضب ونقمة عدالة اإلنسان 

حترق اإلنسان من الداخل، إذا ظلمه أحد ومل يرد له املثل!

وجاء اهللا بنفسه ، ليشرح لنا أن عالج الشر يكون بوهب نعمة احلياة! ألننا ذه 
العطية نتأكد أننا لن منوت موًتا أبدًيا، فيهدأ غضبنا، وتنتفي نقمتنا، وال نعود نرد 
الشر بالشر. وهلذا نغفر ملن يسيئون إلينا بفرح، بل حنسب اإلساءة املوجهة لنا 

إكليل جمد أبدى!!

إن شوكة املوت هي اخلطية (١كو ١٥: ٥٦)، أي أن اخلطية تشبه َذَنب العقرب 
الذي يلدغ بشوكته STING فيقتل. ألن اخلوف من املوت هو سبب كل خطية. 
فإذا تأكد اإلنسان مــن فنــاء املـوت (أي تأكيد احلياة، حيث أن احلياة 
هي اجلوهر واملوت غياب اجلوهر) إستراح اإلنسان، وسعي للبذل حىت املوت، 
ألن يف موته اجلسدي الوقيت،  حياته األبدية كلها؛ فكف اإلنسان عن الشر، أو 

عن حمبة البشر.
•••

«عدل اهللا هو حياة اخلليقة، وموت املوت»
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<
وإذا تركنا اإلنسان لوهلة قصرية، ونظرنا إىل العدل عند اهللا، جنده خيتلف بشدة. 
وأعتقد أن السبب الرئيسي واضح اآلن: اهللا ال حيتاج وال ينقص، وال ميكن لشر 
املخلوق أن جيربه ويثريه للنقمة والغضب، حبسب النموذج البشري الساقط، الذي 
درسناه منذ قليل. والوحي املقدس كما رأينا، يف أيوب ٣٥: ٦-٨ ويف يعقوب ١: 
١٣- ١٧، يؤكد هذا بال أدين شك - على خالف ما علم أغسطينوس والغربيون 

كما سنري يف اجلزء الرابع واألخري من الكتاب.

صحيح  هو  ما  عمل  أي   ،  Righteousness اهللا   بر  هو  اهللا،  فعدل  لذلك 
وكامل  The right thing. وكلمة « َعَدَل» يف العربية أيًضا تعين : إعادة 
احلال املائل، أو الشىء املائل، إىل نصابه الصحيح. وليس هو كما يف اللغات 
املشتقة من الالتينية  To see justice done مبعين أن نري توقيع عقوبة مردعة 
يف اجلاين. والعبارة نسمعها كثًريا، هنا يف بريطانيا، على شاشة التليفزيون، عندما 
حيكم قاضي على جمرم حبكم خمفف، فيقف املجين عليه ويطالب باستئناف القضية، 
واملتعطشة  الناقصة  البشر  عدالة  حسب  ممكنة،  قسوة  بكل  نقمته  يشبع  ما  حىت 
للدماء والتدمري. فاملجين عليه يظن أنه بعقوبة اجلاين سوف يصلح احلال ويسترد 

شيًئا ضائًعا، ولكن يا للحسرة! 

أما عند اهللا الذي ال يعتريه تغيري وال ظل دوران بسبب الشر، فالعدل هو إحياء 
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طلب  يف  حقيقي  كأب  يسعي  فهو  حبريتها.  بالشر  تنتحر  رآها  إذا  اخلليقة، 
الضال. هو يتحرك باحلب ويربطين بكل األدوية املؤدية إىل احلياة. هو راع صاحل 
يضمد جراح اخلروف الضال، ويقع على عنق كل خاطئ، كل ابن ضال، ميت 
عاد حبريته، بدون أي عتاب، بدون أدين رغبة يف عقاب أو قصاص أو مطالبة 

باسترضاء شخصي.

هو طبيب شايف يقدم احلب، بل ويتربع بدمه وحبياته ويزرعها ويطعمها فينا 
حًبا بدون مثن، حىت وإن كنا غري مستحقني وخطاة مزمنني يف الشر واملوت، ألنه 
يري أن حياتنا هي بره وعدالته وجمده كأب لنا... ميكن لإلنسان أال يكون إبًنا، 
ولكن اهللا ال ميكنه إال أن يكون دائًما أبًدا أّبا، بكل ما للكلمة من معين وبذل 

حىت املوت!

إن عدالة اهللا هي: شفاء الشرير من شره، وليس موت الشرير للعقوبة. 
لذا قال الوحي أن اهللا ال يسر مبوت اخلاطي أبًدا، ألنه ليس من تدبريه كخالق، 
بل يسر اهللا بأن اخلاطي املنتحر يرجع وحييا لألبد (حز ١٨: ٢٣) ألن : هبة اهللا 

هي حياة أبدية باملسيح يسوع (رو ٦: ٢٣).

كلمة «عدل» في العربية تعني إعادة الشئ املائل، أو 
احلال املائل، إلى نصابه الصحيح، وليس تدمير هذا 
املائل. فاهللا ال يضرب اخلاطئ املائت باخلطية، باملوت 

األبدي،  بل يحييه... ألن الضرب في امليت حرام!

•••

العدل اإلهلي يف سفر املزامري
الترمجة  وهي  اليونانية،  اللغات  إىل  كله  القدمي  العهد  بترمجة  اليهود  قام  عندما 
املعروفة باسم «السبعينية»، مث ترجم القديس جريوم بعد ذلك أسفار العهدين إىل 
اللغة الالتينية، وهي الترمجة املعروفة بإسم «الڤوجلاتا»، مرت املصطلحات السامية 
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العربانية من لغة الصالة والعبادة والشعر إىل لغة الفلسفة أي اليونانية مث إىل لغة 
القانون أي الالتينية. وترمجة نص من لغة إىل أخرى يفتح باب ثقافتني وحضارتني 
وعادات شعبني كل على اآلخر. ونقل كلمة واحدة من لغة إىل أخرى، سواء 
كانت ترمجة حرفية أو ترمجة تفسريية، يعين يف النهاية أن تدخل الكلمة املترمجة 
املجال الثقايف واالجتماعي والديين اجلديد، وختلق حوهلا معاين جديدة أو حتول 
املعاين القدمية يف اللغة اليت إنتقلت إليها. ويستطيع أي قارئ أن يلقي نظرة سريعة 
على أي قاموس إجنليزي - عريب ليجد أن بعض الكلمات اإلجنليزية يترجم إىل 
عدة كلمات عربية وليس إىل كلمة عربية واحدة. والسبب يف ذلك هو أن كل 
كلمة يف لغتها األصلية هلا عدة إستعماالت حسب املناسبات وحسب تطور اللغة 

من عصر إىل عصر.

تعرف اللغة العربانية كلمة واحدة عربانية وشائعة يف اللغات السامية األخرى وهي 
Tzedek «َصَدَق» اليت ال ختتلف عن الكلمة العربية « ِصْدق» وهي تعين احلق. 

الصدق. العدل.

وترمجت الكلمة العربانية يف العهد القدمي العريب إىل : عدل ـ بر ـ صدق. 
وهكذا البار هو الصديق، وهو العادل أيًضا. وميكن ملن يريد أن يتحقق من صدق 
هذه املعلومات أن يراجع ترمجة صديق وعادل وبار يف الترمجة اإلجنليزية لسفر 

املزامري وعلى سبيل املثال :

مبغضو الصديق يعاقبون (مزمور ٣٤: ٢١)
The foes of the righteous will be condemned.

والكلمة العربية « صدِّيق » هي أقرب إىل العربانية  Tsedek ألا مأخوذة من 
أصل root الكلمة السامية  « صدق » ذات املقطع الثالثي.

وتضارب الفكر السائد حىت يف أوربا نفسها حول موضوع العدل مصدره األساسي 
هو عدم العودة إىل اللغات القدمية وإكتشاف اإلستعمال القدمي يف العربانية أوًال، 
مث اليونانية بعد ذلك، وثانًيا التطور الذي حدث ملعاين الكلمات عندما إنتقلت إىل 

الالتينية، بيئة التشريع والقانون الروماين. وعلى سبيل املثال:

فاحص القلوب والكلى اهللا البار (مزمور ٧: ٩).
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O’Righteous God, who searches minds and hearts......

فالبار - العادل - الصادق هي كلمات ُمرادفة.

من  نعرب  أن  إستطعنا  العرباين  أصلها  إىل  العربية  الكلمات  نرد  أن  إستطعنا  فإذا 
الغموض اللغوي إىل وضوح يساعدنا على إدراك جوانب العدل.

اهللا قاض عادل  (مزمور ٧: ١١)
God is a righteous Judge

ويعرف الذين درسوا اللغة اإلجنليزية أا مجعت مصطلحات يونانية والتينية كثرية، 
ولذلك فإن كلمة Righteous هي كلمة إجنليزية حبتة، بينما كلمة Just من الالتينية 
وهي املصطلح القانوين السائد. ولذلك إذا مسعنا كلمة Righteous فإا ال ختتلف 
عن الكلمة الالتينية  Just ، مثلما ال ختتلف كلمة « عدل » عن « بــر » عن 
« صدق ». وكلمة  « بر » هي كلمة عربية حبتة وأحياًنا تعين اإلحسان والعطاء 
كما وردت يف القرآن ويف املصادر العربية القدمية وهي الترمجة العربية السائدة 

عندنا لكلمة « عدل » و « صدق ».

العـدل هو صدق مواعيد اهللا :
يقول املزمور « عليك يارب توكلت. ال تدعين أخزي مدي الدهر. بعدلك جنين. 

أمل إىل أذنك. سريًعا إنقذين » (مزمور ٣١: ١-٢).

ويطلب داود اخلالص من الضيق ألنه « عند كل أعدائي صرت عاًرا وعند جرياين 
بالكلية » (مز ٣١: ١١). ولذلك جيئ حكم اهللا ملظلوم هو حكم عدل، هو حكم 
باخلالص (مز ٣١: ٢٣)، وهو خامتة املزمور « لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا مجيع 
املنتظرين الرب » (مز ٣١: ٢٣). (راجع أيًضا مزمور ١١٩: ٧٥ و ١٢١). ولكن 
جيب أن نتذكر أن الذي يطلب حكم اهللا العادل، وهو نفسه املتوكل على اهللا، 
ليس خالًيا من اخلطية، بل يعرف خطاياه كلها!! ولذلك يعترف ويقول «أعترف 
للرب بذنيب وأنت رفعت آثام خطييت. هلذا يصلي لك كل صديق (تقى) يف وقت 
جيدك فيه» (مز ٣٢: ٥- ٦). وإذا قال املزمور « قريب هو الرب من املنكسري 
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القلوب وخيلص املنسحقي الروح » أي هؤالء الذين يعرفون متاًما أم ليسوا أنقياء، 
ولذلك يقول « كثرية هي باليا الصديق ومن مجيعها ينجيه الرب » ( مز ٣٤: 
١٧- ١٩). ولعل مزمور ٣٥ هو خالصة كل ما نقول عن العدل اإلهلي،  الذي 
خيلص الذين حيتكمون إىل قضاء اهللا العادل، ألن األشرار « جيازونين عن اخلري 
شًرا ... ألم ال يتكلمون بالسالم ... » (مز ٣٥: ١٢- ٢٠). ويقول املزمور 
« إذ قلت قد زلت قدمي فرمحتك يا رب تعضدين » (مز ٩٤: ١٨)، وهو هنا 

جيد كخاطئ « الرب يل صرًحا وإهلي صخرة ملجإي » ( مز ٩٤: ٢٢).

وعندما يقول املزمور « كل وصاياك عدل » (مزمور ١١٩: ١٧٢) وأيًضا «مل 
أكتم عدلك يف وسط قليب » (مزمور ٤٠: ١٠) و « فمي حيدث بعدلك اليوم 
كله » ( مزمور ٧١: ٥)، فكل هذه العبارات ال تعين العدل حسب الشريعة 
أو القانوين الوضعي بل العدل مبعين السلوك حسب الوصايا أي سلوك الصدق 
واحلق، أو سلوك « الرب ». ولذلك يقول املزمور « يا رب إن أحكامك عدل » 

(مزمور ١١٩: ٧٥).

وإذا قال سفر األمثال « أفكار الصديق عدل » (أم ١٢: ٥) بات من الواضح 
أن العدل هو الطريق املستقيم، والبار الذي ال مييل. ومن هنا جاء معين الكلمة       

« َعَدَل » أي ُيقوِّم املعوج ويرد املائل إىل وضعه األصلي.

ونكتفي بكلمات مزمور ٣١ إذ يقول املزمور :

« بعدلك جنين »     (٣١ : ١)

« خلصين برمحتك »  (٣١: ١٦).

ولقاء الرمحة والعدل يف مزمور ٨٥ هو لقاء ال ميكن أن نفهمه حسب مصطلحات 
الفلسفة أو القانون وإمنا حل رضاء العدل وحنان املحبة والرمحة ولذلك يقول 

املزمور :
«حجزت كل رجزك. رجعت عن محو غضبك

إنْف (إبعد) غضبك عنا
أرنا يارب رمحتك وإعطنا خالصك
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الرمحة واحلق إلتقيا. الرب والسالم تالمثا
احلق من األرض ينبت والرب من السماء يطلع »

                                   (مز ٨٥: ١- ١١)

واإلنسان املخلوق على صورة اهللا (تكوين ١: ٢٦) يدرك أن اهللا غين يف رمحته، 
ولذلك يطلب من اهللا أن « ينفي » الغضب وأن يرجع عنه، ويدرك أنه رغم 
خطاياه يستطيع أن يقول هللا « علمين يا رب طريقك فأسلك يف حقك... ألن 
رمحتك عظيمة حنوي وقد جنيت نفسي من اهلاوية » ( مز ٨٦: ١- ١٣). ولو 
كان لدي الرب صراع بني العدل والرمحة ملا قال املزمور « يا رب أنت إله رحيم 
ورؤوف طويل الروح وكثري الرمحة واحلق » (مز ٨٦: ١٥)!! وحًقا يقول املزمور 
« بعدلك خترج من الضيق نفسي وبرمحتك تستأصل أعدائي » (مز ١٤٣: ١١- 
١٢)!! فاهللا يرفع الضيق عن املسكني من أجل أمانته وعدله دون أن يدخل يف 

صراع داخلي مع صفاته اإلهلية.

عربياً  يترجم  ما  وهو   ،  To do justice اإلجنليزي  التعبير 
إلى إيفاء الشئ أو الشخص حقه الواجب، يعني جتميل 
اهللا  عدل  هو  هذا  الكمال...  لدرجة  الشخص  أو  الشئ 

للخليقة.
«وإهدنا إلى ملكوتك، لكي بهذا يتمجد ويتبارك ويرتفع 
إسمك العظيم العادل والقدوس» ألن هذا هو متام بر اهللا 

وعدله!!
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الفصل الثالث

مل  أنه  جند   إذا نظرنا ملوقف الرب يسوع املسيح من اإلنسان، وخاصة األشرار، 
يتعامل أبًدا حبسب عدالة البشر، بل حبسب بر وعدالة اخلالق، الذي ال يسر إال 
بعودة اخلاطي إىل احلياة، وليس مبوته!! وإذا حللنا هذه املواقف «املسيحية» نسبة 
إىل شخص املسيح، جند أنه يف حقيقة األمر كان يعلن ثورة ورفًضا جذرًيا لنظام 
العدل البشري كلية!! لقد كانت إحدي التهم املوجهة إىل السيد املسيح أنه شخص 
ثوري يقلب النظام الديين املوسوي،  الذي إعتاد عليه الفريسيون ومعلموا الناموس، 
رأًسا على عقب!! ولذا قرروا أن قتله أفضل من أن يتبعه كل البشر، ويهلكوا بسبب 

تركهم ملا إعتاد أن يعلمه هلم الربيون والناموسيون!! 

بالنسبة للفريسيني واليهود املتزمتني، كان اإلنسان خملوًقا من أجل الناموس! أي أن 
اهللا قد خلقنا أساًسا لتحقيق رغباته وقوانينه يف حياتنا، ألجل أن يتمتع هذا اخلالق 
بطاعة هؤالء العبيد! وال يزال هذا فكر الكثريين اليوم لألسف!!! ولكن السيد 
املسيح أظهر عكس ذلك على طول اخلط!! لقد شفي املرضي يف السبت!! وهذه 
خطية كربي تستحق املوت يف أعني الناموسيني. خاصة وأنه كان جيري املعجزة 
يف املجمع، أي مكان العبادة!! أي حتٍد! وعندما ثاروا عليه ذكرهم وواجههم 
حبكمة مل يقدروا أن يعاندوها، ولكنهم، بسبب هزميتهم يف احلوار كانوا حينقون 
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عليه باألكثر. فقال السيد املسيح قولته الشهرية أن «السبت قد وضع من أجل 
اإلنسان»، وليس العكس، أي أن اإلنسان مل خيلق لكي حيفظ وصية الناموس، 
بتقديس السبت بال هدف! أي أن اهللا قد وضع يف قلب اإلنسان الرغبة يف تنظيم 
العشرة  الوصايا  بصورة  ملوسي  ُسلم  والذي  الطبيعى»  احلياة («الناموس  وتقنني 
كتابة مؤخًرا جًدا) ليس لكي يصبح اإلنسان عبًدا للنظام والقانون، بل لكي يكون 

القانون خادًما لسعادة اإلنسان، ومعيًنا له على احلياة واإلستمرارية يف احلياة: 

«أعطيتين الناموس عوًنا، ومل تكن أنت املحتاج، لعبودييت هلذا الناموس، بل أنا 
املحتاج هلذا العون منك يا رىب»... هكذا أدرك غريغوريوس من روح الكنيسة 

وعرب بشعره يف القداس.

•  مثل أصحاب الساعة احلادية عشر (مت ٢٠: ١- ١٦):
يف هذا املثل يعطي صاحب احلقل لكل العاملني أجرة واحدة، مهما كانت مدة 
خدمتهم يف احلقل. هذا عدله!! ولكن حياوره اإلنسان، حبسب عدله البشري،  يف 
شخص أحد العاملني، الذي مل يستسغ عدالة صاحب الكرم، ألا ال تتفق مع 
عدالة البشر « هؤالء اآلخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا حنن الذين 
إحتملنا ثقل النهار وحره! فأجاب وقال لواحد منهم : يا صاحب ما ظلمتك. 
أما إتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك وإذهب. فإين أريد أن أعطي هذا 
األخري مثلك. أو ما حيل يل أن أفعل ما أريد مبايل . أم أن عينك شريرة ألين أنا 
صاحل؟!» (مت ٢٠: ١٢- ١٥). يظهر جلًيا من هذا املثل أن عدالة اهللا هي 
صالحه، وعطاءه للكل حبسب غناه. ولكن عدل البشر ال يدرك يف الصالح 
عدًال! وذلك ألن الصالح يهز ذات اإلنسان ويطالبه بالبذل املماثل. « هذا إله 
مكلف ، بل خميف! ولو ترك له احلال ملا بقي لإلنسان ذات أو أنانية ميكن محايتها»، 

يقول عدل اإلنسان األناىن!

ولعل املهامتا غاندي قد أدرك بر اهللا وصالحه أكثر من كثري من املسيحيني. ألنه قال 
ما معناه: لو صرت مسيحًيا فلن أستطيع أن أنام!!  ألنه من كثرة البذل والصالح 
سيصلب نفسه، تابًعا إثر املسيح الذي يعطي بسخاء حىت نفسه كلها، وال يعري!
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• املغفرة املجانية (مت ١٨):
يف حديث مع بطرس والتالميذ سأل بطرس: « يارب كم مرة خيطي  إّيل أخي 
وأنا أغفر له، هل إىل سبع مرات؟ قال له يسوع: ال أقول لك إىل سبع مرات، بل 
إىل سبعني مرة سبع مرات. لذلك يشبه ملكوت السموات إنساًنا ملًكا أراد أن 
حياسب عبيده... فتحنن سيد ذلك العبد - املديون بعشرة آالف وزنة - وأطلقه 

وترك له الدين » (مت ١٨: ٢١- ٢٧).

وأنا أسأل القارئ وضمريه، أين العدل؟! هل هذا عدل أن أسامح أخي سبعني 
مرة سبع مرات؟! حبسب عدالة البشر السبع مرات تزيد وتكفي،  بل هي ضد 
فكرة العدل، الذي ال يري وال يفهم إال نظام العني بالعني والسن بالسن!! لذلك 
منثل العدل البشري بإمرأة معصوبة العينني ويف يدها ميزان «... عمياء»!!! فهل 
اهللا الذي يطالبنين باملغفرة املجانية لكل من يسيئون إيل، حىت ولو إقتضي األمر أن 
يقتلونين،  هل هو عادل؟! أم صاحل، أم بار؟! أم كيف نصف هذا اإلله املحري 

مبوازينه الغريبة على عدالة البشر؟!!
أعرف صديًقا حاربوه أناس بكل شدة وضراوة، ومن شدة الضغط النفسي أصيب 
جبلطة شديدة يف القلب، قتلت ثلثه، وكاد ميوت. ولكنه بنعمة اهللا تعايف. وصدر 
يوًما قرار بإغالق مكان العمل الذي يعمل فيه أحد زمالء هذا الصديق. وكان هذا 
الزميل هو أكثر املحاربني ضراوة، بل هو املسبب الرئيسي ملرض صديقي جبلطة 
القلب!! ويف الوقت ذاته خلي مكان لوظيفة جديدة عند صديقي،  من نفس نوع 
عمل هذا الزميل، الذي تسبب يف مرض الصديق. ولقناعة هذا الصديق بأن العدل 
عند اهللا هو الصالح، ذهب ودعي الزميل الذي كان قد تسبب يف مرضه ليتقدم 
لشغل هذه الوظيفة، ليصبح زميًال كامًال له، ووعده بكل املساعدة والترحيب!! 
وعندما سألته ملاذا إختذت هذا املوقف الغريب، كان رده: هذا ما تعلمته من عدالة 

املسيح... الغفران جماًنا.

•  مثل االبن الضال (لوقا ١٥: ١١- ٣٢):
قال اإلبن األصغر ألبيه : « يا أيب أعطين القسم الذي يصيبين من املال... وسافر 
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إىل كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شىء حدث جوع 
شديد يف تلك الكورة فابتدأ حيتاج... وكان يشتهي أن ميأل بطنه من اخلرنوب 
الذي كانت اخلنازير تأكله فلم يعطه أحد... فرجع إىل نفسه... أقوم وأذهب 
إىل أيب وأقول له أخطأت إىل السماء وقدامك ولست مستحًقا أن أدعي لك إبًنا. 

إجعلين كأحد أجرائك. فقام وجاء إىل أبيه...».
يف كل هذا مل نسمع أن األب كان ناقًما أو رافًضا إلبنه. مل نسمع ومل نقرأ أن األب 
كان له أي دور يف عقوبة اإلبن. اإلبن الضال صنع شقاءه بنفسه بالكامل، وكل 
نتائج عمله كان هو مصممها ومنفذها يف نفسه حبريته الكاملة. أما دور األب 
حىت اآلن يف القصة فهو العطاء الكامل السخي،  حىت بالرغم من موقف إبنه املهني 
(شكًال) لألب حيث طالب مبرياثه وأبوه حى!! ولكن مل يذكر أن األب قد تضرر 
أو أبدي أي إستياء بأي شكل كان!!! لعل هذه الكلمات ختزي تعليم أنسلم وكل 
من يدعي أن اخلطية تشكل إهانة موجهة ضد اهللا وعدالته وكرامته، ولذا هي إهانة 
غري حمدودة، ويطلب اهللا عنها ذبيحة ترضية غري حمدودة.... اخل اخل.. من التعليم 
الذي يفوح عفونة العصور الوسطي، و « يسخط » صورة اهللا الصاحل، اليت ال يعتريه 

تغيري وال ظل دوران وال ُيجرَّب بشر البشر مهما عظم (يع ١: ١٣- ١٧).

العدل البشري إذا ُسئل : « كيف ينبغي أن يعامل هذا األب إبنه عند اللقاء؟» 
سوف جييب: « بكل حزم، جيب أن حيرمه من املرياث، بل حيرمه ويقطعه خارج 
األسرة، وأقل اإلميان أن يوقع عليه عقوبة تساوي مقدار ما سدده من إهانة لألب، 
وخزي وعار لألسرة، هذا اجلاحد العربيد اخلاطي... عليه بتقدمي تكفري كاف عن 
خطيته اليت جيب أن حتسب مبقدار عظمة أبيه... اخل اخل..» (تعليم كنيسة العصور 

الوسطي القائم على القانون واملوت، ال على النعمة واحلب).

ولكن صالح اهللا ُيصوره السيد املسيح مبا يذهل العقلية القانونية وُيخجل كل 
إنسان يسعي إىل تفسري اخلالص قانونًيا حتت ستار احلق والعدل اإلهلي... ، 
من كل ما ينتجه فساد قلب اإلنسان الشرير الذي ال يستريح إال بتصوير اهللا على 

شاكلة اإلنسان الناقص!!
صالح اهللا ال يتأثر بنقائص اإلنسان وجحوده إطالًقا، لذلك كان وال يزال موقف 

أب هذا اإلبن الضال، هكذا:
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« وإذ كان (اإلبن) مل يزل بعيًدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، 
فقال له االبن: يا أيب أخطأت إىل السماء وقدامك ولست مستحًقا بعد أن أدعي 
لك إبًنا...» فأوقفه أبوه عن الكالم ومل يدعه يكمل ألفاظ التذلل مع أن هذا االبن 

فعًال غري مستحق إال لكل لوم وعتاب وحرمان وعقوبة (حبسب عدل البشر!).
ومل يذكر الرب أن األب قد حاول تقدمي أي لوم وال حماسبة إطالًقا ولكنه مع 
كرب سنه «حتنن.. وركض.. ووقع على عنق إبنه.. وقبله قبلة احلب والشوق 
والصالح». ومباشرة دخل بنا الرب يف القصة إىل االحتفال بالعودة للحياة!! 

وكأن شيًئا مل يكن من كل ما حدث يف كورة اخلنازير.... يا للعجب!!
صالح اهللا وبره وعدله ال ينظر إىل الشر ونتائجه، ال ينظر للزمن املاضي أبًدا. 
بل هو كطبيب يقدم العالج للمصاب، ويسعده ويطمئنه، ويبعث فيه احلياة اليت 
فقدها.  أما موت الشر وعقوبته ومعاناته فيمحوه كغيمة، ويلقيه يف حبر النسيان، 

وال يعود يذكره ألبد اآلبدين.

لذلك يكمل الرب بعد قول اإلبن «ولست مستحًقا أن أدعي لك إبًنا. فقال األب 
لعبيده: أخرجوا احللة األويل والبسوه واجعلوا خامتًا يف يده وحذاء يف رجليه وقدموا 
العجل املسمن وإذحبوه فنأكل ونفرح. ألن إبين هذا كان ميًتا فعاش وكان ضاًال 

فوجد. فابتدأوا يفرحون».
ولكن يكمل الرب القصة بوقوف العدل البشري ممثًال يف اإلبن األكرب، الذي حقيقة 

كان ضاًال أكثر من األصغر، مع كونه يف داخل البيت ومل يغادره!!

لكي يظهر لنا الرب مدي وثنيتنا وضيق صدرنا، وفشل عدالتنا كبشر يف شفاء 
شقاء اإلنسان، مل ينهي القصة عند الفرح والوليمة والطرب والرقص (ليالحظ 
القارئ أن اهللا ال ميانع يف هذه العناصر إلقامة الفرح واإلحتفال على أن تستعمل 

بروح احلب بني أخوة أنقياء يف حضور الرب ذاته).

ولكن البد أن يظهر لنا اهللا ظالم عدالة البشر، لكي ندرك نور ونقاء الصالح 
العدل  بصوت  منادًيا  األكرب  اإلبن  يقف  لذلك  بكاملها:  اإلهلية  والعدالة  والرب 
البشري اجلاحد للحب، واألناين واملطالب بالنقمة إن أمكن!! وملا علم هذا األخ 
أن الوليمة وصوت املوسيقي والطرب والرقص قد أعدوا من أجل اإلحتفال بأخيه، 
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غار هذا األكرب خوًفا على العدالة البشرية، وشعر بأن األب قد أخطأ التصرف 
«ومل يعدل» بني األخوين!!!

« فغضب ومل يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه. فأجاب وقال ألبيه:
أنا أخدمك سنني هذا عددها وقط مل أجتاوز وصيتك وجدًيا مل تعطين قط ألفرح 
مع أصدقائي. ولكن ملا جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواين ذحبت له 
العجل املسمن. فقال له: يا إبين أنت معي يف كل حني وكل ما يل فهو لك. ولكن 
كان ينبغي أن نفرح ونسر ألن أخاك هذا كان ميًتا فعاش وكان ضاًال فوجد».

حىت مع هذا اإلبن مل حيتد األب، ومل ينتقد ومل يغضب، ألنه صاحل وحكيم! ولكنه 
ساعد إبنه على رؤية النور واحلق، وأن له كل ما لألب من خريات. لقد أكد 
الرب يف هذه القصة علو الصالح مبا ال يقاس فوق العدل البشري. أكد لنا 
أن ما يهم اهللا هو أن يعود امليت للحياة وال يشغل قلب اخلالق إال عودة كل 
ما كان مفقوًدا إىل الوجود... من العدم إىل الوجود، من املوت إىل احلياة. وال 
ميكن حتت أي ظروف، ومهما عظم شر اإلنسان، أن يتراجع اهللا عن صدقه 

مع ذاته ومع اخلليقة...
ال ميكن أن يتحرك ذراع اخلالق ليحطم ما خلق بالذراع األخري. الصالح يدفع باخلليقة 
يف اجتاه واحد: من املوت والعدم إىل احلياة والوجود، إىل التشبه باهللا - أي التأله. هذا 

عدل اهللا وصالحه، وهذا يظهر لنا نقص العدل البشري وخوائه.

•  مثل السامري الصاحل (لو ١٠: ٣٠):
العبادة  لتقدمي  يسرعان  كانا  حمسوًبا.  إنسانًيا  عدًال  والالوي  الكاهن  عدل  كان 
والذبيحة لإلله واضع الناموس. وقد يكون للتخلف عن هذه املشاركة يف العبادة 
عقوبة قانونية. لذا تركا املجروح، بعدل وحبق، حبسب ضمرييهما الناموسيني. 
أما السامري فلم يكن عادًال حنو نفسه أبًدا، بل وقد نقول أنه صرف من مال، 
كان حيق أن يصرفه على أسرته وأطفاله. ولكنه حترك مبوجب قانون أعلى من 
العدل، قانون الصالح، الذي صنع منه قريًبا للمجروح، ورجل إسعاف من الدرجة 
اإلنسانية األويل، اليت يتغين ا كل حمب للخري اليوم ولألبد. هذا عدل اهللا، الذي 

متثل به السامري « الصاحل».
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•  الزانية اليت أمسكت يف ذات الفعل (لو ٨: ٣- ١١):
جاءوا ا للسيد املسيح العادل، وحتدوا عدله، عدل الذي ال حييا حبسب فهم 
ملاذا؟!  الزانية.  املوسوي كان حيكم برجم  الناموس  للناموس.  الساقط،  اإلنسان 
بالنسبة للناموسيني، اإلجابة: ألن اهللا يكره الشر، وجيب أن يعاقب الشرير وجيعل 
منه عربة لكل من يكسر ويتحدي إرادة واضع القانون، لئال يستهني اإلنسان ذا 

اإلله اجلبار!! أما بالنسبة للمسيح، كما شرحت الكنيسة امللهمة :

« أعطيتين الناموس عوًنا »، حىت إذا ما اقترب مين الشر قلت له: « إذهب عين 
يا شيطان ... إذهب ألنك إمنا تريد أن تقتلين قتًال أبدًيا... لذا لن أطيعك». ذا 
يكون الناموس عوًنا ال قتًال. الناموس مرشد للحق ومعلم يؤدب اإلنسان، وليس 
سكيًنا يف يد قاض قاس امسه اهللا!! فهل تصرف املسيح بعدل؟! هل كان يف قوله 
« من منكم بال خطية فلريمها أوًال حبجر ... وال أنا أيًضا أدينك... إذهيب بسالم 
وال ختطئى» هل كان يف هذا القول عدًال؟!  حبسب العدل البشرى: املسيح مل يكن 
عادًال!! حبسب احلب اإلهلى: هذا هو العدل واحلياة وهذا هو قلب اهللا للخاطي... 

ألنه صاحل لألشرار، متاًما مثل األبرار، يقول املسيح، يا للعجب!!

•  املوعظة على اجلبل (مت ٥، ٦، ٧):
« مسعتم أنه قيل عني بعني وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الشر، بل 
من لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر أيًضا!  ومن أراد أن خياصمك ويأخذ 
ثوبك فأترك له الرداء أيًضا! ومن سخرك ميًال واحًدا فإذهب معه إثنني! ومن 
سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك فال ترده. مسعتم أنه قيل حتب قريبك 
وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم باركوا العينكم، أحسنوا إىل 
مبغضيكم. وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لكي تكونوا أبناء أبيكم 
الذي يف السموات. فإنه يشرق مشسه على األشرار والصاحلني وميطر على األبرار 
والظاملني!! ألنه إن أحببتم الذين حيبونكم. فأي أجر لكم. أليس العشارون أيًضا 
يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون. أليس العشارون 
أيًضا يفعلون هكذا. فكونوا أنتم كاملني. كما أن أباكم الذي يف السموات هو 

كامل » (مت ٥).
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« إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة فكم باحلري أبوكم 
الذي يف السموات يهب خريات للذين يسألونه؟!» (مت ٧: ١١).

صدقوين لو وزن أي رجل قانون وصية السيد املسيح يف هذه املوعظة يف موازين 
اإلساءة  نقابل  أن  يطالبنا  كان  إذا  ألنه  املسيح!!  السيد  البشري، ملا تربر  العدل 

باحلب فهو ليس بعادل، حبسب قانون البشر!

الصالح Goodness هو مبدأ اهللا األول الذي مبقتضاه يتعامل مع اخلليقة. هذا 
هو عدل اهللا: أن خيلق ويعطي وخيلص، ال أن يدمر ويطالب ويأخذ ويعاقب 
بتدبريه - مهما كانت األسباب - وإال ملا كان إًهلا!!! العدل البشري - يف 
املقابلة مع صالح اهللا العادل حبسب غين نعمته - هو « إتزان حقوقي » يضعف 
جًدا ويتصاغر أمام عدالة اهللا الصاحل. العدل البشري يزن ويكيل اجلزاء لكل عمل 
(خًريا كان أم شًرا) مبقدار مساو هلذا العمل، ومعادل له يف النوعية. أما صالح اهللا 

العادل فهو ال يستطيع أن يتعامل ذه املوازين الشحيحة، اليت لعدالة البشر!

وال  ينقص  ال  الذي  واحلب  النعمة  غين  إمسه:  مبيزان  يكيل  العادل  اهللا  صالح 
الشر  هذا  زاد  مهما  للنقمة،  ويدفعه  املخلوق  شر  جيربه  وال  سبب،  ألي  يهتز 
وأنه  ألجلنا؟!  املسيح  مات  خطاة  بعد  وحنن  أنه  معين  هذا  أليس  أكواًما!!! 
بعد  وحنن  وأنه  األبرار؟!  مثل  متاًما  األشرار  على  مشسه  ويشرق  خرياته  ميطر 
إلبنه  يهبه  الذي  املجد  وذات  احلب  نفس  يهبنا  اآلب  أن  املسيح  قال  خطاة 
 Good News Bible ترمجات  يف  كما   the SAME love and glory الوحيد 
(يو ١٧: ٢٢- ٢٣). يا للعجب! أهذا عدل؟!!! إن هذا هو حتدي اهللا لإلنسان... 
هل ميكننا أن نعدل مثله؟ ونكون صاحلني وكاملني يف املغفرة والعطاء باحلب حنو 
أخوتنا بالرغم من شرورهم؟! هذا هو عدل اهللا وصالحه: إنه « عالقة » حب ، 

وليس «ميزاًنا » للخطأ والصواب.

تعليم  يف  األصلية  اخلطية   » مقالته  يف  األرثوذكسي  رومانيدس  األب  ويكتب 
بولس الرسول » (يف املجلة الربع سنوية ملعهد سانت ڤالدميري 1956) حتت عنوان        

« عدل اهللا والقانون » :
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« ما يصفه ويقبله اإلنسان يف معامالته اإلجتماعية على أنه عدل، ال جيب 
يف  وكاملة  فريدة  بصورة  أعلنت  اهللا  عدالة  اهللا.  عدالة  وبني  بينه  اخللط 
املسيح فقط. ال حيق ألي إنسان إستبدال عدالة خربته الشخصية بعدالة 
اهللا. عدل اهللا هو عالقة إميان وحب وليس له أي عالقة بقواعد السلوك 

اإلنساىن!!
وذلك ألن احلياة (كوجود) ال تنبع من القانون بل من بر اهللا وصالحه، 
وهي ال تقوم على أي قواعد أو قوانني وضعية. ولو كانت احلياة ميكن أن 

تقوم وتوجد بالقوانني، ملا كانت هناك أية حاجة للفداء باملسيح!!

اهللا يهب احلياة حبرية، بغري قانون، ألن هذه مشيئته وحريته اليت ال حيدها 
شىء وال قانون!!

لذلك إنه خطأ جسيم أن ننسب املوت والفساد للعدل اإلهلي،  ونقول 
أن اهللا مسئول عن املوت والفساد (كعقوبة عادلة للشر). القديس بولس 
مل ينسب هذا أبًدا هللا. بل بالعكس قال بولس أن الشيطان هو صاحب 

سلطان الُبْطل والفساد (رو ٨: ٢٠- ٢١).
لكي نفهم الكتاب املقدس علينا التخلي الكامل عن أي نظام للعدالة مما 
نعرفه حبسب احلياة البشرية بعيًدا عن اهللا، واليت تطالب بالعقوبة والثواب 

تبًعا للقوانني الوضعية ».

أما معاقبة الشر باملوت األبدي،  فهي ليست من تدبري اهللا بل إختيار اإلنسان الوحيد الذي 
ميكنه أن جيده خارج اهللا - أي عندما يرفض اإلنسان احلياة حبسب احلب كتدبري اهللا. 
صدقوين لو كان ممكًنا أن خيلق اهللا مصدًرا آخًرا للحياة خارج اهللا نفسه، لكان اهللا قد 
خلق هذا املصدر وأهداه لإلنسان حبيبه!! اهللا سيحب اخلطاة لألبد، مع أم لن يقبلوا 

إليه، حبريتهم (يو ٣: ١٩- ٢١).

•  معىن أجرة اخلطية هي موت:
قال السيد املسيح :
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« وهذه هي الدينونة : إن النور قد جاء إىل العامل وأحب الناس الظلمة أكثر 
من النور، ألن كل من يعمل السيئات يبغض النور، وال يأيت إىل النور لئال 
توبخ أعماله [ أي أن شره هو سبب خزيه األبدي وهو ال يأيت إىل النور 
حبريته هو ] وأما من يفعل احلق فيقبل إىل النور لكي تظهر أعماله أا باهللا 

معمولة [ أي يقبل حبريته أيًضا ] » (يو ٣: ١٩- ٢١).
« إن مل تؤمنوا إين أنا هو، متوتون يف خطاياكم » (يو ٨: ٢٤).

« الذي يؤمن به ال يدان [ ألنه إختار موقفه من احلق حبريته من اآلن ] 
والـذي ال يؤمــن قد دين [ حبريته ومن اآلن!] ألنه مل يؤمن باسم 

إبن اهللا الوحيد » (يو ٣: ١٨).

ويؤكد يعقوب الرسول أن اخلطية هي اليت متيت اخلاطي وليس اهللا (هام جًدا):

« ال يقل أحد إذا ُجرِّب إين أجرب من قبل اهللا. ألن اهللا غري جمرَّب [هو] 
بالشرور وهو ال جيرب أحًدا... اخلطية إذا كملت تنتج موًتا. ال تضلوا 

يا أخويت األحباء» (يع ١: ١٣- ١٦)

وسفر الرؤيا يقول أن األشرار هم الذين سريفضون اهللا وليس العكس:

« يقولون للجبال والصخور أسقطي علينا وغطينا من وجه اجلالس على 
العرش » (رؤ ٦: ١٦). فهم إذن الذين قد « إدخروا ألنفسهم غضًبا يف 

يوم الغضب وإستعالن دينونة اهللا العادلة » (رو ٢: ٥).

ويقول بولس الرسول تلخيًصا هلذه احلقائق، بصورة مقابلة هامة بني ما تسلمه 
اخلطية لإلنسان الذي ينحاز للظلمة ويذخر شره ليوم اللقاء مع النور، وبني ما 
يهبه اهللا لإلنسان الذي يؤمن وينحاز للنور واحلق، وبذلك ال ينتابه اخلوف واخلزي 

وغضب التوبيخ يوم اللقاء مع نور املسيح :

باملسيح   أبدية  حياة  فهي  اهللا  هبة  وأما  موت.  هي  اخلطية  أجرة  ألن   »
يسوع » (رو ٦: ٢٣)

وكلمة « أجرة » ال تعين غرامة أو ديًنا أو حىت مثًنا يسدده اخلاطى!! بل ترمجتها 
يف اإلجنليزية WAGES أي راتب املوظف الذي يتسلمه عن تعاقده مع صاحب 
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العمل!! فإن تعاقد اإلنسان مع اخلطية استلم أجرته موًتا، وإن تعاقد مع اهللا إستلم 
هبة احلياة - وهذه ليست أجرة، بل هبة جمانية!!! فاخلطية هي اليت تدفع األجرة 

وليس اهللا.

اإلنسان إذن حبريته خيتار اإلميان، والنور واحلق، واإلحنياز إلرادة اهللا، فتظهر أعماله 
كأا أعمال بر اهللا نفسه، عندما يقابل نور املسيح: وال دينونة على الذين هم يف 

املسيح، بإرادم وإختيارهم: «الذي يؤمن به ال يدان » (يو ٣: ١٨).

واإلنسان أيًضا هو حبريته يرفض احلق والنور ويدخر شره مثل وسخ وعار خمجل 
ُينشئ عنده رعب وإحساس بغضب قاتل، وميوت موًتا أبدًيا، ويتسلم أجرة تعاقده 

مع الشر، وميوت يف خطيئته حبريته.

اهللا هو واهب احلياة وصانع اخلريات وكل عطية صاحلة فقط، واخلطية هي اليت 
تنتج املوت... ال تضلوا يا أخويت األحباء، يقول يعقوب الرسول. 

الذي قال عنه الرب أنه كان « قتاًال للناس منذ البدء » (يو ٨: ٤٤) وهو وحده 
الذي « له سلطان املوت » (عب ٢: ١٤) هو إبليس عدو اخلري واحلياة والنور.

أما اهللا فال يطالبنا مبوت كأجرة ندفعها حنن له .. حاشا هللا، بل هو يهبنا احلياة 
األبدية، حىت وإن كنا ال نستحقها. وال جيب تفسري هذه العبارة، كما يفسرها 
البعض : أن أجرة اخلطية العادلة، هي أن عدالة اهللا تطالب مبوت اخلاطي - أو 

من ينوب عنه حىت يصفح اهللا عن اخلاطى!!
هذا التفسري يرجع لترمجة وتفسري عدالة اهللا على أا مساوية، من جهة النوعية، 
لعدالة البشر اليت حتتاج لرد الكرامة والنقمة لذاا. ولكن بولس الرسول يفصل 
بني ما يتسلمه اخلاطي من اخلطية، وما يتسلمه التائب من اهللا. فاهللا يف جانب، 
واخلطية يف جانب آخر. مسألة أجرة الشر هذه، ليست هلا عالقة بتدبري اهللا وهبة 

احلياة لنا. ال جيب اخللط بينهما - إن كنا عادلني!!

لذلك تفهم عبارة « ألنك يوم تأكل منها موًتا متوت»، على أا حتذير اهللا لإلنسان 
أال يشرب من سم « الشر امللبس املوت » (القداس) لذلك أمست الكنيسة املوت : 
« رباطات الظلم » ، ومل تسمه : «استحقاقات العدل اإلهلى»، كما مساه املفسرون 
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بالقتل!!  يهدده  يكن  ومل  اإلنسان،  إبنه،  حيذر  كان  فاهللا  سنري.  كما  الغربيون، 
حاشا!

•  إختبار الدينونة باحلب يف اختبار اإلقتراب من املوت:
                  The Near Death Experience

ظهر كتاب يف أمريكا يف السبعينيات إمسه :  Life After Life. وقد ترجم يف 
أسقفيـة البحث العلمي عندنـا بعنوان « احلياة بعد املوت » ، للكاتب الطبيب  
من  قربوا  شخًصا   ١٥٠ حوايل  إختبار  يشرح  وهو   .Dr. Raymond Moody

املوت، ولكنهم عادوا للحياة بعد تدليك القلب والتنفس الصناعي. وأهم ما يف هذا 
االختبار احلقيقي جًدا، هو ما حدث هلم عندما تقابلوا مع « الشخص النوراىن» ، 
أو السيد املسيح كما وصفه بعضهم. يف هذه املقابلة ُعرض عليهم، يف حضور هذا 
الشخص النوراين،  شريط حيام كلها، مثل شريط سينمائي مسجل - وكان 

ثالثي األبعاد وباأللوان أيًضا!!

سعادة  حالة  يف  كانوا  الشخص،  هذا  وحضور  اإلختبار  هذا  يف  كانوا  وعندما 
وسالم وفرح كبري وهدوء ال يعرب عنه، ومل تكن لديهم رغبة شديدة يف العودة 
لعاملنا حينئذ. وعندما كان مير عليهم إختبار أو منظر يظهر أنانية أو عمًال شريًرا، 
كانوا يشعرون حبالة خوف وخزي ورعب شديد، سببه األول واألساسي أن هذا 
الشخص النوراين مل يكن يدينهم أو يعاتبهم، بل على العكس متاًما: كان يظهر 
حنوهم شفقة ورغبة يف تشجيعهم وتعليمهم كيف ال يكررون هذا الشر مرة 
ثانية!! وبسبب هذا احلب والشفقة اليت ال يستحقوا، كانوا يف حالة خزي 
وحرج بالغ!!! وكانوا يفضلون أن تنشق األرض وختفيهم من وجه هذا املحب 
احلنان، ألم مل يستطيعوا الوقوف أمامه وهذه أعماهلم تدينهم يف نور حبه!!! 

هذه حقائق وليست تعليم وتفسري بشرى!!!
 :٣ (يوحنا  يف  الدينونة  عن  قاله  ما  ومضمون  املسيح،  قلب  هو  هذا  أليس 

١٦- ٢١)؟!

أهذا إله النقمة والغضب، والكرامة اليت متتهن، والعدالة اليت تفقد إتزاا، وتطالب 
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بتعويض وأجرة خطية، بصورة موت اخلاطي،  أو ذبيحة تعويضية لتفي العدل 
اإلهلي حقه، حىت يغفر خطايانا «بثمن»؟!!

هل تعي يا أخي القارئ ما هو عدل اهللا، أي « صالحه لألشرار » كما قال 
السيد املسيح، وردد مار إسحق؟! هل تعي مقدار الظلم الذي نوجهه إىل حمبة 
اهللا، عندما نصف عدالته بأا تطالب بذبيحة متوت لصاحل عدالة مهانة وكرامة قد 

تعدي عليها اإلنسان، حبيب الثالوث ، الذي هو حمب البشر؟!

أما غضب اهللا اآلن فهو غريته علينا من الشر، إنه غضب موجه ضد الفجور 
واإلمث ألما خيفيان احلق عن اإلنسان: فيموت  اإلنسان عطًشا! (رو ١: ١٨). 
اهللا ال يغضب « علينا » بل يغضب « لنا ومن أجلنا » . لذا يقوم ليصنع اخلالص 
عالنية. تعبري « الغضب اإلهلي » يصف تغًريا وإحساًسا يف داخلنا حنن يدفعنا حنن 
ويغرينا حنن للتوبة، ولكنه ال يعين تغًريا يف مشاعر اهللا و « حالته النفسية » ، كما 

قال مار إسحق (انظر املقدمة ).

وأما نقمة اهللا، فنراها يف أنه ينتقم لنا من الشر الذي ينتج موتنا.
وعندما يقول « يل النقمة أنا أجازي يقول الرب » (رو ١٢: ١٩).

فهو يقصد أنه ينتقم لنا باألسلوب الذي عّلمنا إياه بنفسه، لذلك يكمل بولس 
الرسول إقتباسه من الكتاب ويقول كيف ينتقم اهللا، باحلب املخجل، حىت يكسب 

العدو وحيوله إىل صديق:

« ألنه مكتوب يل النقمة أنا أجازي يقول الرب : فإن جاع عدوك فأطعمه! 
وإن عطش فإسقه!  ألنك إن فعلت هذا ( احلب والبذل ) جتمع ناًرا على 

رأسه. ال يغلبنك الشر بل اغلب الشر باخلري » (رو ١٢: ١٩). 

واضح أن انتقام اهللا هو باإلصالح وليس بالعقوبة، بالتجديد والعالج وليس أبًدا 
بالبتر واحلرمان - حىت مع العدو!!! فكم وكم مع البنني؟! مهما أخطأوا!! ويبدو 
أن مجر النار هذا، هو كعذاب األشرار يف األبدية أيًضا، حينما يرون مقدار احلب الذي 
ال يعاقب بل يفيض شفقة، لذلك يلتهبون بعذاب أكثر!! ولكن حىت وأنا أكتب هذا 



١٧٥

الكالم ال حيتملين الضمري فيوخبىن: اهللا ليس من يشمت يف « أعداءه » ، واخلطاة 
عموًما هم أحباؤه، حىت ولو رفضوه لألبد!!! لذا رآه يوحنا الرائي محًال مذبوًحا يف 
وسط عرش اهللا لألبد، مذبوح حببه الذي مل يقابله حب اإلنسان كما ينبغي لـه.

مجر النار هذا، يف املحبة، هو أن ُأخجل أخي الذي يعاديين حىت يرجع إيلَّ، فأرحبه 
كما يقول الرب. بذلك أكون بامتام الوصية قد رحبت نفسي وأخي،  ويتحول 
مجر النار من خجل إىل حب دافئ. هذه هي روح املسيح: النقمة بتحويل الشر 

إىل خري، واملوت إىل حياة. وهذا معين الفداء: حتويل العقوبة إىل خالص!

إن طالب اهللا مبوت اخلاطي برغبة اهللا وتدبريه، يكون اهللا مقابًال الشر بالشر!! 
حاشا. أما إن قابل الشر باخلري وإهداء احلياة، ذا يكون إًهلا ... ذا أشتاق إليه 

إًهلا يل وأحبه وأعبده للنفس األخري.

اهللا مثل الطبيب : يغضب على املرض وليس على املريض. ينتقم ملريضه من 
املرض بأن يزرع احلياة والصحة. اهللا عادل ألن عدله هو إحياء املريض إن 
واحلياة  بالدم  املتربع  هو  نفسه  الطبيب  كان  وإن  حىت  املوت،  على  أوشك 

إلسعاف املريض!! هذا بّر اهللا وصالحه املحيي.

• • •
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الفصل الرابع 

 
يبدو ملن يقرأ الكتاب املقدس ويأخذ النصوص املقدسة بدون متييز وتعمق، يبدو 
أن اهللا « غضوب »! وقد الحظ اآلباء منذ بداية الالهوت املسيحي الشرقي على 
يد العالمة أورجيانس أن الكتاب املقدس يستخدم الفعل « غضب » ولكنه ال 
يستخدم الصفة « غاضب » أو اإلسم « غضوب ». وغياب اإلسم والصفة من 
الالهوت الشرقي األرثوذكسي،  واملسيحي عموًما، له داللة هامة، ألن اهللا ال 
حيمل يف جوهره هذه الصفة! تلك الصفة اليت تسيطر وتدمر وتبيد وتنطلق يف 
قوة مدمرة تدفعها املشاعر ورغبة اإلنتقام لكي تؤذي ومتيت، وبذلك تستريح ألن 

الغضب قد حقق « التشفي ».

وقبل أن نناقش عالقة الغضب « كعمل إهلي » جبوهر املحبة اإلهلية علينا أن نلقي 
نظرة فاحصة على عدة أمور هامة :

أوًال :  يقول اهللا عندما جتلي على اجلبل ملوسي النيب «فرتل الرب يف السحاب... 
ونادي باسم الرب... ونادي الرب ، الرب إله رحيم ورؤوف بطئ الغضب وكثري 

اإلحسان والوفاء. حافظ اإلحسان إىل ألوف...» (خر ٣٤: ٦).

وإذا قال سفر األمثال عن الرجل احلكيم « البطئ الغضب خري من اجلبار ومالك 
روحه خري ممن يأخذ مدينة » (أم ١٦: ٣٢).
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فماذا ميكن أن يقول الكتاب عن اهللا، الذي هو احلكمة ذاا والصالح كله؟! 
يقول حبقوق النيب « يف الغضب أذكر الرمحة » (٣: ٢). ويقول املزمور « إىل 
ميت يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غريتك ... ال تذكر علينا ذنوب 
األولني، لتتقدمنا مرامحك سريًعا ألننا قد تذللنا جًدا. أعنا يا إله خالصنا من أجل 
إمسك القدوس » (مز ٧٩: ٥ - ٩). فكيف جاءت هذه الثقة يف خالص ورمحة 
اهللا؟ وكيف يتجاسر آساف ويقول هللا « ملاذا رفضتنا يا اهللا إىل األبد، ملاذا يدخن 
غضبك على ختم مرعاك»، فهو يعاتب ليس يف مذلة، بل يف عزة وكرامة « ُقم 
يا اهللا، أقم دعواك. أذكر تعيري اجلاهل... ال تنس صوت أضدادك » ( مز ٧٤: 

.(١، ٢٢- ٢٣

وقصة يونان النيب ذات داللة، فهو يعترف ويقول هللا نفسه أنه هرب من الكرازة 
بالدينونة «آه يا رب أليس هذا كالمي إذ كنت بعد يف أرضي،  لذلك بادرت إىل 
اهلرب إىل ترشيش، ألين علمت أنك إله رؤوف ورحيم، بطئ الغضب، وكثري 

الرمحة ونادم على الشر » (يونان ٤: ١- ٢).

كان يونان يدرك أن اهللا بطئ الغضب وإنه يذكر الرمحة واإلحسان. وحفظ لنا 
فقرة كاملة: « وندم الرب على  القدمي عبارة هامة، سوف خنصص هلا  العهد 
الشر »!!! ويعرف النيب من قصة العالقة بني اهللا وشعبه، أن اهللا يندم على الشر، 
و « يتراجع » عندما يري تذلل اخلاطئ وتوبته. والتعبري يعين أن اهللا يرفع عن 
اخلاطئ كارثة كانت ستحل عليه، سواء كارثة طبيعية أو، كما يشرح سفر 

احلكمة، كارثة هالك جتلبها أعمال اإلنسان الشريرة :
« ال جتلبوا عليكم اهلالك بأعمال أيديكم. إذ ليس املوت من صنع اهللا وال 
هالك األحياء يسره ... ألن الرب خالد، ولكن املنافقني هم إستدعوا املوت 
بأيديهم وأقواهلم. ظنوه حليًفا (حبيًبا) هلم فإضمحلوا، وإمنا عاهدوه ألم 

أهل أن يكونوا من حزبه » (حكمة ١: ١٢- ١٦).

« فإن اهللا خلق اإلنسان خالًدا (على غري فساد)...

ولكن حبسد إبليس دخل املوت إىل العامل » (حكمة : ٢: ٢٣- ٢٤).
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ويقول اهللا إلشعياء النيب « ألن بعلك هو صانعك، رب اجلنود إمسه، ووليك قدوس 
إسرائيل ... ألنه كإمراءة مهجورة وحمزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا 
إذا رذلت قال إهلك. حليظة تركتك ومبراحم عظيمة سأمجعك. بفيضان الغضب 
حجبت وجهي عنك حلظة، وبإحسان أبدي أرمحك قال وليك الرب ... فإن 
ال  سالمي  وعهد  عنك،  يزول  فال  إحساين  أما  تتزعزع،  واآلكام  تزول  اجلبال 

يتزعزع، قال رامحك الرب » ( إش ٥٤: ٥- ١٠).

ولعل أهم ما يقال عن الغضب اإلهلي أن اهللا ال حيفظ الغضب ولذلك يقول إرميا 
النيب معاتًبا املرتدين عن طريق الرب :

« هل حيقد (الرب) إىل الدهر، أو حيفظ غضبه إىل األبد » (٣: ٥).

ولذلك إذا وصف اهللا بأنه « حافظ العهد »، « حافظ اإلحسان »، « حافظ 
األمانة » ، « حافظ نفوس عبيده » ... اخل ( خر ٣٤: ٧، تث ٧: ٩، مز ٣١: 
٢٣) فهو مل يوصف مطلًقا بأنه « حافظ الغضب » !! ألنه لو حفظ اهللا الغضب، 
لضاعت اخلليقة كلها، ولذلك يترمن ميخا النيب « من هو إله مثلك غافر اإلمث وصافح 
عن الذنب لبقية مرياثه. ال حيفظ إىل األبد غضبه، فإنه ُيسرُّ بالرأفة. يعود يرمحنا، 
يدوس آثامنا وتطرح يف أعماق البحر مجيع خطاياهم » (ميخا ٧: ١٨- ١٩).

ثانًيا : و « ندم الرب على الشر »
من الصعب أن نتصور عمق هذه العبارة، ذلك ألن اإلعتزاز بالقوة والرغبة يف 
اإلنتقام والثأر تستويل علينا وجتعلنا نندم بعد فوات األوان. أما اهللا الكلي الصالح 
واملحبة فهو ال يدخل يف حتدي مع اخلليقة!! إنه أحيانا حيذر ويعلن الدينونة لشخص 
مثل عاموس النيب،  ويعلن كيف سوف يعاقب األرض باجلراد، ولكن النيب يقول 
للرب : « أيها السيد الرب إصفح. كيف يقوم يعقوب فإنه صغري (عاجز) فندم 
الرب على هذا. ال يكون قال الرب ». مث يعلن الرب عن النار اليت سوف حتاكم 
وتبيد كل شئ. ويتجاسر النيب ويقول للرب خالق السموات واألرض : « أيها 

السيد الرب ُكْف!! كيف يقوم يعقوب؟! فندم الرب!» (عاموس ٧: ١- ٦).
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وقف أمام الرب إبراهم، وموسي، وإرميا، وغريهم ... هؤالء يعرفون أن « الغضب 
اإلهلي » ليس صفة من صفات جوهر اهللا ، إنه « عمل » يقوم به الرب ملدة من 
الزمان، « يسحب رعايته ويهمل اخلليقة حىت تتوب » ، أو قل أنه ُيشعر اإلنسان 
ذا اإلحساس حىت ما يستيقظ اإلنسان،  ويعرف أن ترك اهللا، الينبوع احلي،  
والسعي حلفر اآلبار املشققة اليت ال تضبط ماء، إمنا يؤدي إىل اهلالك عطًشا، بعيًدا 
عن اهللا!! وهذا ما يعرب عنه الوحي من خالل القلم واإلختبار العربي بقوله أن اهللا 
« حيجب وجهه»، وحنن نعلم أننا « به حنيا ونتحرك ونوجد » ولذا ال ميكننا احلياة 
لو أن اهللا حًقا « حيجب وجهه » عن اخلليقة. فاهللا كالشمس ينري على الدوام،  
ولكن الشر هو مبثابة غلق العني وإغماضها مما حيرم ذاك - الذي يغمض عينه من 
النور! فعندما يقول اهللا على لسان إرميا « فترجع تلك األمة اليت تكلمت عليها عن 
شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه ا » (إر ١٨: ٨)، فنحن نعلم أن 
املعين احلقيقي هو أبعد وأعمق من املعين اخلارجي والسطحي الذي يدرك من هذه 
الكلمات، كما قال وفسّر القديس مار إسحق السرياين (انظر اجلزء اخلاص بلغة 
البشر واهللا يف : التمهيد ). ما يريد اهللا شرحه، هو أن قلبه الرقيق املحب واململوء 
رمحة وحناًنا، ال يقبل أن يترك اإلنسان لنتائج شره احلر، بدون حتذير وإنذار وتربية 
وتأديب، لئال ُيفين اإلنسان نفسه بالشر. لذلك يقول أيًضا « ألن الرب يدين 
شعبه (أي يعلن هلم خطيئتهم ) وعلى عبيده يشفق » (مز ١٣٥: ١٤)، أي أنه 
ُيدين ليشفق، وُيعلن لريحم، وُينذر لُيعلِّم، وليس مثل البشر الذين يدينون للتشفي 

والتدمري والقهر والسيطرة على الضعيف!!!

فإذا كانت الدينونة والقضاء والعقوبة (لإلصالح) يستحقها أهل نينوي واملرتدين 
عن عبادة اهللا احلي من بين إسرائيل، (فكل هؤالء يستحقون العقوبة) ولكن الرب 
نفسه يري أن ال يعاقب الشر بالشر، بل ويندم على العقاب العادل، والعادل جًدا، 
ألنه ال يرتل إىل مستوي البشر الوضيع ويتحول إىل السيد الذي ال يرحم وال يشفق 
... خاصة إن استطاع اخلاطي أن يفهم ويتعلم من اإلنذار و « لفت النظر » على 
لسان النيب،  فحىت العقوبة (لإلصالح) ال يكون هلا مكان بعد ألن اهللا قد حقق 
اهلدف وهو إيقاظ اإلنسان وإصالحه بال عقوبة! فاهللا لذته يف بين البشر، يف « حيام 
األفضل » (يو ١٠: ١٠) وليس له أي لذة يف االنتقام من أبنائه، مهما توغلوا يف 
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الشر واخلطيئة. لذا كتب قداسة البابا شنوَده الثالث خماطًبا اهللا : « يا قوًيا ممسًكا 
بالسوط، واحلب يدمي مدمعك »!! 

الغضب اإلهلي هو عمل ضد شر اإلنسان :
اهللا يكره الشر، ولكنه ال يكره أبناءه!! اهللا ال حيتمل الشر ألن الشر مهلكة لإلنسان، 
وليس ألنه إهانة هللا تؤثر على شخصه. لذلك يتحرك الغضب اإلهلي ضد تعاظم 

شرور اإلنسان.

أوًال :  سقوط آدم :
قبلها،  األرض  بركة  عن  قيل  ما  متنع  مل   « بسببك  األرض  ملعونة   » كلمات  إن 
وبعدها!!! كما بارك اهللا إبراهيم وإسحق ويعقوب. واملزمور يقول : « هناك أمر 
الرب بالربكة  » ( مز ١٣٣: ٣)، «لطعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبًزا » (مز 
١٣٢: ١٥). ويقول مالخي النيب بصوت اهللا : « هاتوا العشور وجربوين،  إن كنت 

ال أفتح لكم كوي السماء، وأفيض عليكم بركة حىت ال ُتوَسع » (مل ٣: ١٠).

ثانًيا : الطوفان :
وحىت عندما حدثت هذه الكارثة الطبيعية، شرحها الوحي على أا مل تكن تشفًيا 
من اهللا ضد اإلنسان، بل يقول أن اهللا كان ينظر بتأسف يف قلبه بسبب شر اإلنسان، 
فأراد أن ميحي هذا الشر، بعد مهلة منه لكي يتوب اإلنسان. لذلك كتب الوحي 
« فتأسف يف قلبه ... ألين حزنت أين عملتهم » (تك ٦: ٦- ٧). وكانت فرصة 
بناء الفلك فرصة للتوبة!  فمن يدرى: لو كانوا قد تابوا مثل أهل نينوي، أمل يكن 
ممكًنا أن يسمعوا ما قال يونان ألهل نينوي، أن اهللا « قد ندم على الشر »، ولن 
خبصوص  اإلنتباه  يستدعي  أمًرا  الرسول  بطرس  لنا  يقول  لذلك  الكارثة؟؟!  حتل 
ضحايا الطوفان : « أيضا ذهب (أي الرب يسوع املسيح) فكرز لألرواح اليت 
يف السجن (أي اجلحيم)، إذ عصت قدميًا حني كانت أناة اهللا تنتظر مرة يف أيام 
نوح، إذ كان الفلك يبين » (١بط ٣: ١٩- ٢٠). والكرازة هي «دعوة» ميكن 
قبوهلا كما ميكن رفضها، أي أن الرب يسوع املسيح قد قدم هذه الدعوة لتلك 
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األرواح « اليت عصت قدميًا »، عندما « نزل إىل اجلحيم من ِقَبل الصليب »، كما 
نصلي يف القداس!!! فموت اإلنسان البيولوچي الزمين ليس هو املوت الروحي 

األبدي،  بل يبدو أن هناك كرازة بصورة أخري!!

ثالًثا : سـدوم وعـامورة :
ترك الرب سدوم وعامورة لقوي الطبيعة، ولكنه مل يسمح ذا إال بعد أن أعطاهم 
فرصة للتوبة، يشرحها الوحي يف احلوار الذي دار مع إبراهيم، عندما أعلن أنه مستعد 
ألن يصفح عنهم لو وجد عشرة أبراٍر يف سدوم وعامورة (تك ١٨: ٣٢). ومن 
اهلام أن نتذكر أن الطوفان وحادثة سدوم وعامورة مل يتكررا يف الكتاب بعهديه.

الغضب اإلهلي ليس هو رد الفعل الوحيد :
حنن نغضب ألقل األمور وألعظمها، ومع الغضب البشري نادًرا ما تتحرك الرمحة. 
أما اهللا فهو ليس مثل اإلنسان، حتكمه مركبات النقص والعقد النفسية واألمراض 
العقلية، والضعفات اجلسدانية. وال يسيطر على اهللا (مثل البشر) اخلوف ورغبة الثأر 
واإلنتقام والضغينة. هذه كلها صور آهلة الوثنيني، ويف األنظمة السياسية املعاصرة 
اليت تقوم على القتل والقمع والتشريد للمعارضني. ولعلم داوود النيب ذه الفروق 
بني اهللا واإلنسان وبني اهللا وآهلة األمم، يصرخ قائًال: « يارب ال توخبين بغضبك 
وال تؤدبين بغيظك ... خلصين يا رب من أجل رمحتك ألن ليس يف املوت ذكرك» 
(مز ٦: ١- ٥). وداوود كان دائًما متأكًدا من مساع الرب لصراخه : « الرب 
قد مسع صوت بكائي،  مسع الرب تضرعي » (مز ٦: ٨). ويكمل أيًضا « ألن 

للحظة غضبه، حياة يف رضاه » (مز ٣٠: ٥ اخل). 

ويف نفس املزمور يرقص داود بعد البكاء « حولت نوحي إىل رقص. حللت مسحي 
ومنطقتين فرًحا» (مز ٣٠: ١١). ويدرك داوود « ثقل يد اهللا » (مز ٣٢: ٤) 
ولكنه يدرك أيًضا أن الرمحة تعمل مع التأديب، والغضب ال يعمل بدون رأفة « 

أنت رفعت خطييت » (٣٢: ٥).

وإذا كان الشر هو الذي مييت الشرير (مز ٣٤: ٢١) فإن املنحين أمام اهللا يدرك 
أن اهللا يندم على الشر!! ويف عمق مأساة إرميا النيب وقبل خراب أورشليم يقول 
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النيب « اآلن إصلحوا طرقكم وأعمالكم وإمسعوا لصوت الرب، فيندم الرب عن 
الشر الذي تكلم به عليكم » (إرميا ٢٦: ١٣). وقد مّر بنا من قبل حقيقة «الندم» 
و « األسف » و « احلزن » كتعبريات مستعارة من لغة البشر ليشرح لنا اهللا ا 
أنه يتفاعل معنا ( وإن كان هذا التفاعل بصورة خالف إنفعال البشر ) ويشعر 
كأب حنون أنه حىت ولو أعلن حمبته بصورة العقاب للتأديب وإرجاع اإلنسان 
للحياة، إال أنه يعاين مع أبنائه يف عقوبتهم ويتمين لو تغريوا عن أذهام بالتوبة  

Metanoia من خالل التعليم والتأديب اهلادئ وليس بالعقوبة.

حًقا إن اهللا بطئ الغضب كما رأينا ويف الغضب يذكر الرمحة كما يقول حبقوق 
النيب (٣: ٢).

وإذا قيل عن ربنا يسوع نفسه « وأما الرب فُسرَّ بأن يسحقه باحلزن. إن جعل 
نفسه ذبيحة إمث » (إشعياء ٥٣: ١٠)، فهو ذات احلزن الواحد للثالوث (اآلب 
واإلبن والروح القدس) الواحد، ألن وحدة جوهر اهللا جتعل أي عمل ال يقوم به 

أقنوم واحد منفصل ومستقل عن عمل األقنومني اآلخرين.

فإذا كان اآلب قد حزن خللق اإلنسان، عندما رأي اإلنسان تائًها يف الشر (تك 
٦: ٦)، والرب اإلبن هو « رجل أوجاع وخمترب احلزن » (إش ٣:٥٣)،  قد           
« محل أحزاننا » (إش ٥٣: ٤)، فقد قيل أيًضا عن الروح القدس نفسه « وأحزنوا 
روحه القدوس » (إش ٦٣: ١٠). ولذا يقول بولس الرسول « ال حتزنوا روح 
اهللا » (إف ٤: ٣٠). ومل يكن اآلب فرًحا واإلبن حزيًنا على الصليب، والروح 
الوسطي  العصور  الهوت  زرعها  تصورات  فهذه  حاشا!!!  بعيًدا...  القدس 
على  املسرور  اآلب  من  مرتلة  كعقوبة  الصليب  ذبيحة  رأي  الذي  القانوين،  
اإلبن املتأمل لدفع ترضية قانونية للعدالة اإلهلية، هذه تصورات تكاد ترسم هللا 

صورة منقسمة لعمل األقانيم و « مشاعرهم »!!
لذلك يكتب بولس الرسول : « ناظرين إىل رئيس اإلميان ومكمله يسوع، الذي 
فجلس  باخلزي،   مستهيًنا  الصليب  احتمل  أمامه  املوضوع  السرور  أجل  من 
يف عرش اهللا » (عب ٢٢: ٢). ولو تأملنا معين كلمة « السحق » ، فهو مثل            
« سحق العطور » الطيبة لكيما خترج رائحتها العطرة، أو عند سحق وحرق 



١٨٣

البخور الزكي فتخرج رائحته املبهجة للفرح واملسرة!!
لذا كتب أيًضا بولس الرسول «كما أحبنا املسيح أيًضا وأسلَّم نفسه ألجلنا قرباًنا 
وحمبته  اآلب،  اهللا  حمبة  فاحت  ومنه   (٢  :٥ (أفسس  طيبة »  رائحة  هللا  وذبيحة 
هدية  القدس  بالروح  نفسه  قدم  قد  اإلبن  ألن  القدس،  الروح  وحمبة  اهللا،  كإبن 
حب وشركة كاملة معنا يف حياتنا ومماتنا أيًضا، لذا كتب بولس الرسول أن اإلبن 
«بروح أزيل قدم نفسه هللا بال عيب » (عب ٩: ١٤)، وأن اآلب، قد قدم إبنه 
لنا هدية تطهري وتقديس « الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه» (رو ٣: ٢٥). 
فاآلب قدمه كفارة، بالروح القدس، الذي « يأخذ مما لإلبن ويعطينا » طهارة 
ألرواحنا وأنفسنا وأجسادنا: « ألنه إن كان (عمل كفارة العهد القدمي ) دم ثريان 
وتيوس ورماد عجلة مرشوش على املنجسني (باخلطايا = األعمال امليتة واملميتة) 
يقدس إىل طهارة اجلسد، فكم يكون دم املسيح الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا 
بال عيب يطهر ( ُيكفِّر عن) ضمائركم من أعمال ميتة (موت اخلطية) لتخدموا 
اهللا احلي (وأنتم أطهار من موت اخلطية النجس بكفارة هذا الدم املطهر)» (عب 

.(٩: ١٣- ١٤

الغضب اإلهلي وصرامة اهللا ضد الشر وجوهر الثالوث الواحد :
إذا كان الكتاب املقدس ال يصف اهللا بأنه « غاضب أو غضوب » ، صار 
من الضروري أن نتساءل: هل الغضب صفة من صفات اهللا؟ هل هو من صفات 
جوهر اهللا مثل « املحبة » أو « احلكمة »؟ واإلجابة من حديث اهللا، الذي يصف 
ربنا يسوع املسيح أنه « ابن حمبة اآلب » (كولوسي ١: ١٣) وبأنه « احلبيب» 
(مت ٣: ١٧). هذه صفة أزلية يف اهللا، وليست شرًحا لعالقة خارجية بني اهللا 

واخلليقة، بل عالقة أزلية :

« يف البدء كان الكلمة. والكلمة كان عند اهللا » (والترمجة األفضل هي: والكلمة 
كان متجًها حنو اهللا orientated towards the Father كما يؤكد املتنيح األنبا 
بيمني يف عظة مسجلة، واملطران أنتوين بلوم الروسي األرثوذكسي ) (يو ١: ١). 
ويوصف الروح القدس بأنه «روح القوة واملحبة» (٢ تيموثاؤس ١: ٧). وأيًضا 
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يقول يوحنا احلبيب عن اإلبن أنه « ابن اآلب باحلق واملحبة » (٢ يو ٣).

أما الغضب فهو ليس عالقة األقانيم، فال نتصور أن اإلبن ميكن تسميته « ابن الغضب » 
... حاشا هللا!! وذلك ألن الغضب ال يدخل « كصفة » يف جوهر الثالوث.

لذلك يفهم الغضب اإلهلي على أنه : « مقاومة اهللا للشر ». وليس ذلك ألن الشر 
يؤثر يف اهللا نفسه، بل ألن الشر مدمر ومسىء للخليقة وحدها. لذلك الغضب هو 
« عمل » بّناء وإجيايب بني اهللا واخلليقة؛ هو وسيلة إظهار حب اهللا لنا وغريته علينا 
لو إخترنا الشر واملوت حبيًبا لنا كما يقول يف ســفر احلكمــة : « ال تغاروا 
على املوت يف ضالل حياتكم، وال جتلبوا عليكم اهلالك بأعمال أيديكم. إذ ليس 
املوت من صنع اهللا وال هالك األحياء يُسرَّه ... ولكن املنافقني هم إستدعوا املوت 
بأيديهم وأقواهلم. ظنوه حليًفا (حبيًبا) هلم فاضمحلوا، وإمنا عاهدوه ألم أهل 

أن يكونوا من حزبه » (حكمة، من األسفار املحذوفة، ١: ١٢- ١٦).
فنحن إذ ال ميكننا تصور دخول الغضب إىل عالقة الثالوث، نتأكد من أنه ليس صفة 
جوهرية يف اهللا. ولذا عندما يعمل العدل اإلهلي (والعدل نعلم أنه صفة جوهرية يف 

اهللا) ال يرتبط العدل بالغضب مثلما يرتبط العدل باملحبة والرمحة.

أما عند اإلنسان فالغضب قد أعطي لنا كصفة جوهرية لإلنسان « للدفاع عن 
احلياة » كما يقول القديس يوحنا الدرجي يف كتاب « سلم الفضائل » . فهو قوة 
حنتاجها حنن، ولكن اهللا ال حيتاج إىل قوة حتفظ حياته، بل إىل عمل يظهر به محايته 
لنا من الشر املدمر. فالغضب اإلهلي يدافع به اهللا عن اخلليقة ضد الشر، وليس 
للدفاع عن اهللا الذي ال حيتاج لشئ، والقادر على كل شئ، وخالق كل شئ.

فالغضب اإلهلي خيتلف « جوهرًيا » إذن عن غضب اإلنسان. ويف احلقيقة أن كل 
صفة نستعملها لوصف اهللا، كما رأينا يف اجلزء اخلاص باهللا ولغة البشر ( ىف متهيد 
الكتاب )، هي يف احلقيقة تعين شيًئا أكثر مسًوا وعلًوا مبا ال نستطيع أن ندركه، 
عندما نستعمل الصفة ذاا لوصف البشر. فاملحبة عند اهللا أمر ال يتساوي ال نوعًيا 
وال كميًّا باملحبة عند اإلنسان، والعدل عند اهللا أيًضا ال يتساوي ال نوعًيا وال كميًّا 
بالعدل مبعناه البشري الضيق.. وِقْس على ذلك كل صفات اهللا ، ألن طرقه قد 
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علت على طرقنا كما علت السماء عن األرض وحكمته بعيدة عن الفحص...

يا ليت كانت عندنا أوصاف خاصة هللا وحده وال نستعملها للبشر!! ولكن الكتاب 
املقدس يقدر ضعفنا اللغوي، واهللا املحب للبشر ال جيد غضاضة يف أن يوصف 
حبسب أوصافنا!! فالغضب عند اإلنسان، مثل كل صفاته، ال يعمل يف إجتاه املحبة 
وخري اخلليقة دائًما، إمنا قد ينحرف (بل وينحرف يف أكثر األحيان حلساب ذات 
اإلنسان األناىن) وال خيدم منو اخلليقة كما ينبغي. وعن هذا الغضب غري املقدس 
حيذرنا بولس الرسول : « ال تغيب الشمس على غيظكم » (أفسس ٤: ٢٦)، 
وأيًضا أال يبقي يف قلوبنا « السخط والغضب » (أفسس ٤: ٣١). وأيًضا يتكلم 
عن الغضب الناتج عن الشر اإلنساين والطبيعة الساقطة « وأعمال اجلسد (أي 
اإلنسان ككل بعيًدا عن اهللا flesh = sarx) ظاهرة، اليت هي زين، عهارة، جناسة، 
دعارة، عبادة األوثان، سحر، عداوة، خصام، غرية، سخط ( = غضب )» (غالطية 
٥: ١٩). أما غضب اهللا الذي يأيت على أبناء املعصية (كولوسي ٣: ٦) فهو غرية 
اهللا عليهم وحماولته أن يثنيهم عن شرهم حىت يرجعوا إىل احلياة، وليس أبًدا مثل 

غضب اإلنتقام والتشفي والتدمري البشرى!

قال الوحي املقدس أن اهللا قد غضب على شعب إسرائيل فقال « حىت أقسمت يف 
غضيب لن يدخلوا راحىت » (عب ٣: ١١)، ولكنه أدخل اجليل الثاين بعد أن تأدبوا 
يف الربية مدة ٤٠ عاًما. هذا غضب املحبة الذي ُيعلِّم ويترفق ليخلص على كل 
حال قوًما. ولكن يقول يعقوب الرسول عن غضب اإلنسان « ليكن كل إنسان 
مسرًعا يف اإلستماع مبطًئا يف التكلم مبطًئا يف الغضب، ألن غضب اإلنسان ال 

يصنع بر اهللا (أي ال حيقق عدالة اهللا وصدقه وخالصه للبشر )» (يع ١: ٢٠).

ماذا قال الالهوت الغريب عن غضب اهللا عند الصليب؟ :
ال يوجد يف الكتاب املقدس أي إشارة إىل أن اآلب قد سكب غضبه وأفرغه على 
اإلبن ألنه كان ميثل البشرية اخلاطئة على الصليب!!  ولكن هذا تعليم مارتن 
لوثر وكالڤن يف عصر اإلصالح الربوتستانيت يف القرن السادس عشر!! وكانوا قد 
ورثوا هذا الفكر عن العصور الوسطي، عندما عّلم أنسلم وتوما اإلكويين أن اهللا 
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ال يغفر جماًنا، بل بعد أن يسترضي. إال أن مارتن لوثر وكالڤن (انظر اجلزء الرابع 
من الكتاب) قد عّلما أن هذا اإلسترضاء ال يتأيت إال بإمتام عقوبة اخلطية، وهذا ما 
حتمله الرب يسوع املسيح بدًال من اإلنسان حبسب حكم اآلب الغاضب الذي قرر 
أن يفرغ ويسكب غضبه بالكامل حىت يستريح، مث بعد هذا يقدم الغفران القانوين 

لإلنسان، الذي إرتكب جرمية اخلطية ضد الكرامة والعدالة اإلهلية.

هذا احلديث يتعارض مع التعليم األرثوذكسي الشرقي ويرفضه أيًضا جلُّ الالهوتيني 
الغربيني اآلن لبشاعته. هذا التعلم اخلاطئ ُيظهر اآلب و« غضبه »، على أنه غضب 
موجه ضد اإلنسان شخصًيا، وضد اإلبن املتجسد احلامل للطبيعة البشرية، وليس 
ضد الشر وحده ... حاشا هللا. وسوف نقرأ يف اجلزء الرابع أقوال الشرقيني والغربيني 

ونقدهم هلذا الفكر القانوين الذي يشوه صورة اهللا حمب البشر.

• • •
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درسنا معين « غضب اهللا » يف املواجهة يف اليوم األخري. حني يضىء الرب بنوره 
على كل إنسان، ينشىء النور سالمًا وفرحًا وسعادة أبدية، بل وجمدًا لألبرار 

الذين أحبوا النور وإختاروا عشقه طيلة أيامهم على األرض. 

النور  رفضوا  الذين  األشرار،  عند  تنشئ  فسوف  ذاته،  النور  مع  املواجهة  وأما 
حبريتهم طيلة أيامهم على األرض، سوف تنشيء خزيًا ورعبًا وشعورًا بأن النور 
حيرقهم بغضبه املعلن، واملضاد للشر الذي إدخروه وإختزنوه بكامل حريتهم. لذلك 
قال الرب أن اإلميان، وما يتبعه من حياة الرب واألعمال الصاحلة يرفع عن اإلنسان 
الدينونة منذ اآلن (يو ٣: ١٨). وأما رفض اإلميان بإبن اهللا، واحلياة بنجاسة الشر، 

فهذا يعين أن اإلنسان « قد دين » ، منذ اآلن وباختياره احلر!!

ولغضب اهللا عمل يف هذه احلياة أيًضا :
لو رجع القارئ ملعادلة « العدم         الوجود » املذكورة سابقًا ، وختيل أن 
العدم والوجود مها شاطئان لبحر، يتحرك تيار املياه فيه يف إجتاه السهم املتجه من 
العدم إىل الوجود، وأن اإلنسان احلر راكبًا يف قارب ويف يده جمداف، ميكننا 
دراسة غضب اهللا كعالج لشر اإلنسان. اإلنسان هنا ميكنه حبريته أن حيرك جمدافه 
ليدفع بقارب حياته حنو الوجود. يف هذا يتحرك اإلنسان مع إرادة اهللا الصاحلة، 
ملصلحة اإلنسان ومنوه حنو احلياة األبدية والتشبه باهللا: التأله هدف اخلليقة. يف 

هذا، اإلنسان سعيد واملقداف يتحرك بسهولة وراحة.
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أما إن إختار هذا اإلنسان أن يتجه بالتجديف ضد تيار إرادة اهللا، فهذا اإلنسان 
يشعر مبقاومة كبرية من تيار املياه، أي إرادة اهللا. السبب يف هذه املقاومة ليس 
يف أن اهللا يعاند هذا اإلنسان، أو يقاومه برغبة قاسية يف قلب اهللا. ولكن حركة 
التجديف ضد التيار تنشئ (حبسب قانون إسحق نيوتن يف امليكانيكا!) رد فعل 
مساو حلركة التجديف يف القوة ومضاد هلا يف اإلجتاه. وكلما إزداد اإلنسان 
عناًدا ضد تيار إرادة اهللا (تيار املياه)، إزداد شعوره هو، بسبب عناده هو، بزيادة 
املقاومة. هذه املقاومة هدفها تغيري قرار اإلنسان - إذا وافق هو حبريته - وعودته 
للتجديف والتحرك مع تيار إرادة اهللا اخلرية ملصلحة اإلنسان، ولكي يوصله اهللا 

إىل  احلياة والوجود األبدي.

مقاومة اهللا هذه، من أجل خري اإلنسان، تزداد كلما إزداد اإلنسان شًرا : « حيث 
كثرت اخلطية إزداد الغضب جًدا»، حىت يبدأ اإلنسان يف التوبة أي « تغيري 
الذهن » (metanoia)، وحينئذ يشعر اإلنسان أن الغضب واملقاومة قد حتوال 
إىل معونة عظيمة، بسبب التغري النسيب يف حركة القارب مع التيار الروحي وليس 

ضده. لذا قال بولس الرسول، ما إستعرته، مع بعض التغيري، منذ قليل :

« حيث كثرت اخلطية (وتاب اإلنسان) إزدادت النعمة جًدا، حىت كما ملكت 
اخلطية يف املوت، هكذا متلك النعمة بالرب للحياة األبدية بيسوع املسيح ربنا » 

(رو ٥: ١٠- ٢١).

يعتريه  ال  الذي  اهللا،  مشاعر  يف  تغًريا  ليس  أنه،  على  اهللا  غضب  يفهم  هكذا 
اإلنسان  يتوب  ما  حىت  حمبوبه،  اإلنسان  على  لغريته  اهللا،  من  دفع  بل  تغيري، 

ويرجع وحييا.
الكلمة اليونانية اليت نترمجها إىل «دينونة» هي  KRISIS. وهي أيًضا تعين بالعربية 
«موقف حاسم» حيتاج من الشخص الذي مير به أن يلتزم بإختاذ قرار هام حيدد 
ما سوف حيدث من نتائج مستقبلية. اهللا، يف املواجهة مع نوره، «يكشف» لنا ما 
قد صرنا إليه من كيان متناغم مع النور واحلق، أو نكتشف يف نوره أننا قد سبق 
وإختذنا موقًفا معادًيا للنور واحلب واحلياة. الدينونة «اآلن» إذن هي دعوة حب 

للتوبة واحلياة.
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الفصل السادس

<

رأينا قبًال أن اإلنسان يهتز بالشر املوجه إليه من أخيه اإلنسان، وذلك ألن اإلنسان 
خملوق هش، ناقص، غري ثابت وخيشي املوت. لذلك لو ظلم اإلنسان، ال يقدر أن 
يغفر أو ينسي اإلساءة، ألنه خياف املوت!! وتراكم الظلم بدون تعويض وإرجاع حق 
اإلنسان له إمنا ينشئ يف نفسية اإلنسان موًتا نفسًيا بصورة أمراض يسببها اإلحباط 
واخلوف والقلق واليأس من احلياة. ومعروف أن حاالت القنوط واليأس تسبب 

مرض الـ DEPRESSION وهذا املرض قد يدفع بالبعض إىل االنتحار. 

لذلك إن مل يشعر اإلنسان حبدوث تعويض للنقص الذي يسببه الظلم، فهو ال 
وهو  لظامليه  ويغفر  اإلساءة  ينسي  أن  يستطيع  ال  وقطًعا  يستريح،  أن  يستطيع 

مستريح النفس سليم العقل.
املغفرة عند اإلنسان هي قدرته على ختطي الشعور بالظلم وإعطاء العذر والتماسه 
ملن ظلم. املغفرة احلقيقية عند اإلنسان تشعره بأنه ال حيمل يف قلبه هو أية رغبة يف 
رد الظلم بالظلم، أو مقاومة الشر بالشر. إا حالة شفاء لنفس اإلنسان املظلوم، 

جتعله قادًرا على صنع معجزة حتول مشاعر النقمة حنو ظامليه إىل حب وعطاء.

« إن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، باركوا ألعينكم أحبوا أعدائكم. 
صلوا ألجل الذين يسيئون إليكم... » هكذا تكون مغفرة اإلنسان لإلنسان يف 

أمجل صورة هلا: شفاء الغافر من كراهيته للظامل.

ولكن املغفرة عند اهللا ختتلف اختالًفا جذرًيا!! ألن اهللا ال يضطرب إذا حاولنا أن 
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نظلمه، ونتعدي وصيته - ألنه اهللا وليس إنساًنا!! وألنه كما قال أليوب (٣٥: 
٦-٨) ال يهتز بالشر مهما عظم الشر، وكما قال عنه يعقوب الرسول: ال جيرََّب، 
اهللا، بشرور اإلنسان (يع ١٣- ١٧). املحتاج للعالج هو اإلنسان وليس اهللا!!! 
املغفور له هو الوحيد املحتاج للشفاء، وليس الغافر!! مرض اخلطية ونتائجها ال 
يصيب «نفسية اهللا» (إن جاز التعبري) بل يصيب حياة اإلنسان يف مقتل : اخلطية 
تنتج موًتا ... أجرة اخلطية هي املوت... واملوت ال يصيب إال اإلنسان فقط، 
وال يؤثر يف كيان اهللا شئ مما يعمله املخلوق أبًدا - جيب أن ندرك هذه احلقيقة 
بكل وضوح ألهيمتها القصوي، إلدراك معامالت اهللا كلها، بل وتفسري رسالة 

املسيح كلها!!
وجناسة  املوت  مرض  من  اخلاطي  اإلنسان  شفاء  هي:  اهللا  عند  فاملغفرة  لذلك 
املوت. املغفرة عند اهللا هي إحداث التغيري يف املخلوق، الذي ميكنه وحده أن 
يتغري، بالشر، أو باملغفرة. وليست املغفرة عند اهللا، كما شرحها الغربيون أمثال 
أنسلم ومارتن لوثر، هي: أن يعفوا اهللا عن اإلنسان وخيرجه طليًقا من قبضة العدالة 
اإلهلية، تلك اليت تز بالشر وتضطرب « وتعاجل» بترضية، حىت ما يعفو القاضي 
السادي عن اإلنسان، أسري ّسكني عدالة « السادية اإلهلية » كما مساها مونييه 
امللحد؛ وكذلك مسي سيجموند فرويد اهللا أنه « اآلب السادي » ؛ والذي قال 
عنه نيتشه قولته الشهرية : « لقد مات اهللا » ؛ وكما قال أحد امللحدين الذي كره 
صورة اهللا القاسي،  الذي ال يغفر إال بثمن، وقال له: « أبانا الذي يف السموات، 
إبق فيها!!».  إله أثناسيوس وكريلس وغريغوريوس، إله الالهوت الشرقي،  ال 
يعتريه تغيري، هو إله يشفي من املوت عندما يهب احلياة: بتجسد إبنه وموته وقيامته، 
لنا وفينا وبنا، إله يغفر جماًنا وال يأخذ مثًنا، ال من إنسان وال من إبنه املتجسد... 

إله الصالح وحده.
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تأكدنا أن اهللا ال حيتاج، لذلك ال يداين أحًدا باملعين احلريف املادي. إمنا الدين يف 
احلب له معين آخر غري الدين يف املعامالت التجارية املالية!!

فأنا يف احلب « مدين حبيايت » لوالدىَّ ولزوجيت وألوالدي ولوطين.

ولكن الدين هنا هو نوع ال يقدر من الرغبة يف العطاء الذي يصعب حتديده، فنقول 
أنه أغلي ما عندي من قيمة: حيايت ذاا!!

فنحن، حىت بدون أي خطية، مديونون هللا أبينا حبياتنا وصحتنا وأموالنا وكل ما 
عندنا.. ألنه هو واهب هذه كلها لنا بصالحه وحبه ونعمته.

وعندما نشعر أننا بالشر قد قتلنا أنفسنا، وحكمنا على أنفسنا مبوت أبدي وإنفصال 
أبدي عن مصدر احلياة، فنقول أيًضا أننا مديونون هللا أبينا بوزنة احلياة الروحية 
األبدية اليت نبددها عندما خنطئ وندمر عمل اهللا الكرمي الذي إئتمنا عليه كوديعة 

نرعاها وحنرسها.

فديننا هللا ليس هو أبًدا، كما يفسر الغربيون واملتأثرون بتعليمهم: « أننا علينا أن منوت 
موًتا أبدًيا ألن اهللا قد أصدر حكًما بأن أجرة اخلطية هي موت النفس اخلاطئة، أو 
من ينوب عنها.... اخل. فيجب إذن أن يتسلم اهللا حياة حبياة، ألنه قد قال أنه عادل، 

والعادل جيب أن يقتل إن هدد بالقتل وإال انتفت كرامته!!»
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الغربية ينسب إىل اهللا ما ال جيب أن  الكتب  الذي دخل إلينا من  هذا احلديث 
ينسب، حىت إلنسان ضعيف! هذه مشاكل الالهوت الغريب القانوىن:

(١)  يصبح اهللا «أسًريا لعدالة تطالب مبوت ويسقط هو حتت سطوا» كما 
 Elements of  شرح الالهويت األرثوذكسي كريستوس يناراس يف كتاب

: Faith, p. 83

« هذا اإلله العادل، ضابط البوليس السمائي،  الذي عليه مراعاة القانون 
اإلنسانية  خيال  من  نسيج  هو   - ذاته  هو  له  خيضع  الذي   - اإلجباري 
الساقطة، هو جمرد إنعكاس حلاجة هذه اإلنسانية الساقطة اليت حتتاج حلماية 
أطماعها وخيانتها للحق » [ أي ختلق هذه اإلنسانية وثًنا شبيًها هلا بصورة 

إله حيمي أطماعها وأنانيتها!!].

(٢)  كيف يطالبنا اهللا أن نغفر جماًنا بعضنا لبعض، ويعترب هذا عدًال، مث يطالب 
هو بثمن لكي يغفر لنا بعد أن « تستويف عدالته حقها » كما يقولون ؟!!! 

كيف نصغر اهللا هكذا، حىت سخر منه امللحدون بسببنا؟!
(٣)  أين يذهب الهوت النعمة املجانية؟! إن كان اهللا ال يغفر ويهب جماًنا؟! بل 
أين احلب ذاته؟! إن قالوا أن احلب هو أن اهللا يأخذ الثمن من ذبيحة إبنه، أي 
يعطي بيد ويأخذ باألخرى، أفليس باألويل أن ُيظهر احلب بأن يترك الدين 

كما علم هو :
« فتحنن سيد ذلك العبد وترك له الدين » (مت ١٨: ٢٧) فليحكم القارئ بروح 
اهللا الذي فيه. أيهما أكثر حًبا: أن يطالب اهللا بثمن ويأخذه من إبنه بتعذيبه، أم 

يترك هذا الثمن ليصبح الغفران  جماًنا؟!!
إننا حًقا مدينون وقد وفَّي املسيح بذبيحة نفسه ديوننا هللا ولكن كيف؟! هذا 

هو السؤال املهم: كيف؟!
عندما خنطئ خنتار حبريتنا املوت األبدي. هذا اختيارنا وحكمنا حنن وليس اهللا:

« أريتين شجرة احلياة وعرفتين شوكة املوت... فأكلت بإراديت... وتركت 
(القداس  بإراديت»  املوت  قضية  يل  إختطفت  أنا  برأيي...  ناموسك  عين 

الغريغورى) 
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هلذا أصبحنا مديونني هللا يف احلب، ويف العدل أيًضا، ذه الوديعة اليت بددناها. 
فجاء االبن املتجسد وصنع لنا الفداء بأن طهرنا من جناسة املوت. ألنه حقن 
فينا حياته اليت من الهوته، يف ناسوته الذي حيملنا مجيًعا فيه: ألننا حلم من حلمه 
وعظم من عظامـه كما قـال بولــس الرســول (أف ٥: ٣٠). والروح 
القدس باإلميان والتوبة واألسرار املقدسة يأخذ من املسيح ويعطينا على مثاله حياة 
أبدية. وبعمل الكفارة اليت نضحت علينا بالدم، للتطهري من املوت النجس (كما 
كانت تفعل ذبيحة اخلطية يف القدمي) أعاد السيد املسيح لنا احلياة األبدية اليت كنا 
قد بددناها باخلطية. ذا سدد عنا الدين الذي كنا ال نستطيع أن نسدده. ألننا مل 
نكن نستطيع الصعود من املوت إىل احلياة لوال أن الرب قد وهبنا احلياة بتجسده 
وإحتاده بنا، مث مبوته وقيامته أعلن لنا جناح «العملية اجلراحية» ، عملية « زرع 

احلياة » يف اإلنسان املائت.
لذلك كان البد من « التجسد واملوت والقيامة » اليت قام ا اإلبن الوحيد لكي 

يعيدنا للحياة. فنقول بلغة اآلباء األرثوذكسية:

•  هو قد حمل عقوبتنا ومات ألجلنا، لكي باملوت مييت املوت، وليس لكي ينفذ 
عقوبة ويسترضي عدالة سادية تطالب بغضب بحقها في رؤية املوت... 
ا كما  حاشا هللا. حمل العقوبة ليقضي عليها وليس للقصاص بها: متامً

حترق النار القش (أثناسيوس) أو تذيب الشمع (غريغوريوس النيزينزى)
•  هو قد وفي عدالة اهللا حقها، ألنه أعاد لآلب أبناءه حلضنه، وجاء 
بأخوته الضالني (أي نحن) للحياة مرة أخرى. فأرضى بذلك صالح 
اهللا وعدالته التي تشتهي وتسر برجوع اخلاطي للحياة وليس مبوته 
ا. الشيطان فقط هو الذي «كان قتاالً للناس منذ البدء » (يو ٨:  أبدً
٤٤)، وهو فقط « الذي له سلطان املوت » (عب ٢: ١٤) وليس اهللا.

•  هو قد سدد الديون عنا، ألنه أعاد لنا احلياة التي بددناها، وكنا قد أحزنا 
إبنه  آالم  في  رأى  ألنه  باحلزن،  إبنه،  بسحق  اهللا  رَّ  فسُ اهللا.  قلب  بذلك 

وبذله احلب الذي ينتشلنا من قبضة املوت للحياة. (إش ٥٣: ١٠).
وكانت مسرة اآلب مع مسرة اإلبن الذي «من أجل السرور املوضوع أمامه إحتمل 
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الصليب مستهينا باخلزى» (عب ١٢: ٢). كانت آالمه آالم املتربع بأعضائه، 
بل حبياته، آالم العملية اجلراحية اليت ا أكد أنه قد زرع حياة الهوته يف ناسوته، 
الذي هو حنن، ألننا حلمه وعظامه (أف ٥: ٣٠) ومل تكن آالم العقوبة. هذا هو 
العطاء والبذل ألجلنـا حنـن، وليس ألجل عدالة غاضبة وكرامة مهانة، وسكني 
جائعة للذبح والقصاص، كما صور الالهوت الغريب،  وُشرح الفداء بقلم أنسلم 

ومارتن لوثر، كما سنري يف أقواهلم بعد قليل.

• وإن أردمت أن تقبلوا، فالرب يسوع املسيح قد وفي العدالة اإللهية حقها 
في الصليب بذبيحة نفسه، ألنه حقق كل ما أوصانا به في املوعظة 

على اجلبل:
•  لقد لطمناه، فأعطانا اخلد اآلخر بدون عتاب!

•  لقد ظلمناه وإحتقرناه، فوهبنا املجد واإلكليل والبنوة!
•  لقد لعّناه وعلقناه كملعون، فوهبنا الربكة ورفعنا بالقيامة!

•  لقد توقعنا منه عطية امليل الواحد (خريات األرض) ولكنه أعطانا امليل الثاين 
أي احلياة األبدية!

•  لقد سلمناه للموت وأبغضناه، فسلمنا احلياة واحلب والسالم!
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اجلزء الثالث
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الفصل األول

منا اإلنسان يف األديان البدائية، وعنده إدراك لبعض احلقائق اليت تكاد جتمع عليها 
األنثروپولوچية  الدراسات  من  العديد  تؤكد  هذه،كما  البدائية  الديانات  كل 
(اإلنسانية). ومـن هــذه اإلدراكات املشتركة منت بعض املمارسات اهلامة يف 
العـبادة. ويذكر كتاب  The World’s Religions (Lion Publishing)، وهو 
ملؤلفني مسيحيني : « تقريًبا كل القبائل البدائية املوجودة حالًيا مازالت تستعمـل 
الذبائـح احليوانيـة» (ص ٣٨ ). ويشرح الكتاب أسبابا عديدة ملمارسة تقدمي 
الذبائح عند هذه الديانات - سواء الباقي منها أو املندثر يف التاريخ  (ص ٣٠، 

.(٣١، ٣٢، ٩٥ - ١٣٥
١- يقدم اإلنسان الذبيحة لتمثل اإلنسان لدي اإلله، أو للتقرب واملصادقة.
٢-  يقدم اإلنسان الذبيحة ليسترضي اإلله أو يتقي شر األرواح اليت تتحكم 

يف الطبيعة وتسبب الكوارث املميتة واملهلكة.
٣- تقدم الذبيحة كثمن قانوين ملصلحة أو بركة يطلبها اإلنسان من هذا اإلله، أي 

« لشراء » ما حيتاجه اإلنسان! مثًال لنمو حمصوله أو النصر يف حرب.
٤- ويف اإللياذة  Epic of Homer تقدم الذبيحة لترجي اإلله أن يغري من 

قراره أو رأيه، ولإلله أن يقبل هذه « الرشوة » أو يرفضها!!
 ،Kui  أو كما يسمون أنفسهم ، The Konds  ٥- ويف ديانات آسيوية
تقدم الذبائح البشرية لتشرب األرض دمائها حىت ما ترضى على اإلنسان 
وتقدم له اخلري. وهذه الذبيحة تذكرنا بعروس النيل اليت كانت تلقي كفتاة 

مجيلة حّية كهدية لنهر النيل يف العبادة املصرية قدميًا!!
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ولكن ملاذا كل هذا الشعور بأن اإلله « حيتاج » لشىء أو لذبيحة ليسترضي؟ 
اإلجابة تكمن يف إحساس اإلنسان بفارق رهيب وهوة عظيمة بني ما يريد أن 
يكون وما هو كائن! بني املثالية والكمال الذي يشتاق اإلنسان إىل حتقيقه وبني 
واقعه املؤسف اهلزيل. إشتياق اإلنسان للخلود والكمال، إشتياق ال يهدأ وعطش 
ال يرتوي بأي شىء ميلكه أو يعمله. ولكن يقابل هذا االشتياق إىل أعلي، واقع 

يشد اإلنسان إىل أسفل، أمساه اإلنسان الشر واخلطية.

ويسعى اإلنسان بكل جوارحه يف هذه الديانات لعبور هذه اهلوة العظيمة بني 
اإلشتياق الكامل والواقع الناقص. لذلك يبحث اإلنسان عن وسيلة يتقرب ا 
إىل اخلالق املسئول عنا مجيًعا، لعلنا نسترضيه وحيلنا من واقعنا املؤسف حلرية وحياة 
وجناح، بل وخلود، أفضل ( = اخلالص). ولكن بسبب أن املسألة ليست سهلة، 
واإلشتياق عال، حاول اإلنسان أن يقدم أقوي ما عنده، هدية إلسترضاء هذا اإلله. 
وليست هناك تقدمة أقوي من احلياة ذاا. ومبا أن الدم هو عالمة خروج احلياة 

من الكائن احلى، كان الدم والذبيحة أقوي وأغلي ما يقدمه اإلنسان.

ولكن اإلنسان يف سعيه وحده حنو اإلله اخلالق، يتصور هذا اإلله كما لو كان مثل 
اإلنسان: حيتاج ويسأل ويغضب على اإلنسان واخلليقة، ويدمر إذا غضب، وينتقم 
من املخلوق إذا مل يطعه، وحيكم عليه باملوت بتدبريه وإشتياقه كخالق، صاحب 

احلق يف إفناء ما قد صنع بيديه، كما يصنع اإلنسان!!!

ودخل اإلنسان يف دائرة شريرة يري فيها نقائصه ويأسه، ولذا مل يستطع أن يتخيل 
أبًدا أن هذا اإلله اخلالق ميكنه أن حيب بال مقابل، أن يغفر جماًنا: « هذا ليس عدالً» 
يقول اإلنسان الناقم!! ألن اإلنسان لو قبل أن اهللا يغفر جماًنا وبدون إحتياج إىل 
استرضاء، ينقلب نظام اإلنسان رأًسا على عقب!! اإلنسان، حمب لإلنتقام ورد 
الشرف والكرامة، ال يقبل على اهللا  أن يغفر جماًنا أبًدا!! ملاذا؟! مع أن اإلنسان 
يعلم أنه هو دائًما اجلاىن، وأن عقوبة الشر سوف تسقط عليه؟! اإلجابة تكمن يف 
أن : اهللا  هو « مثال » اإلنسان األعلي. واإلنسان يف بدائيته وشره، اليت يسميها 
الكتاب املقدس اإلنسان العتيق أو اجلسداين أو التراىب.... اخل، ال ميكنه أن يتنازل 
عما ميلكه من أشياء أو كرامة جماًنا!! أبًدا ال يستطيع، والسبب أن هذا التنازل 
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املجاين يؤكد لإلنسان ويذكره بنقصه وموته وفنائه الذي خيشاه بشدة!! لذلك 
جيب على اإلنسان، يف حالته الشريرة أن يتصور اهللا  مثل اإلنسان، بعد التكبري 
والتعظيم.  لذلك قال ڤولتري قولته الشهرية عن كيف حياول اإلنسان أن يعكس 

ويسقط فشله على اهللا :

« لقد خلق اهللا  اإلنسان على صورته، واإلنسان رد له املثل »!!

لو إستطاع اإلنسان أن يفهم معىن « املغفرة املجانية » بدون خوف من نقص أو 
موت، حلل ملكوت اهللا  على األرض يف ثانية زمن!! وجلاء الرب من عاله وإنقضي 
الزمن يف أبدية احلب! ولكن لألسف الشديد جًدا، حىت عندما جاء اهللا  من علوه 
ليؤكد لنا الغفران املجاىن، فسر اإلنسان، موت اإلبن املتجسد والواهب احلياة لنا، على 
أنه ذبيحة «إحتاج» إليها اهللا  لتسدد له مثًنا قانونًيا وحتقق مطلبه العادل، أي موت 
اإلنسان اخلاطي أو من ينوب عنه، حىت تسترضي عدالة اهللا  وكرامته املهانة بالشر، 
و عندئذ فقط - بعد استالمه للثمن - ميكنه أن يرحم!!! حتولت هدية اهللا لنا إىل 
شراء قانوىن، مت ملصلحة عدالة إهلية غاضبة تطالب مبوت!! هذا تعليم أنسلم أسقف 
كانتربري الكاثوليكي يف القرن ١١، وقد ورث مارتن لوثر قائد حركة اإلصالح 
الربوتستانيت يف القرن ١٦ التفسري ذاته، وسلمه للكنيسة الغربية. مث لتأكيد عجزنا 
كبشر عن تفهم رسالة البذل املعطي لنا حنن (وليس ملصلحة اهللا  وعدالته) أكدت 
الكنيسة الكاثوليكية هذا التعليم، يف جممع TRENT يف القرن ١٦، على أنه هو بعينه 
« العقيدة الرمسية » للكنيسة الكاثوليكية!!! ومما يؤسف له دخول هذه األفكار إىل 
التعليم األرثوذكسي يف القرن األخري بعد ظهور حركات التبشري الغربية يف الشرق 
يف القرنني األخريين. هذا احلديث وهذه احلقائق املؤسفة يؤكدها ُجلُّ الالهوتيني 

األرثوذكس يف العامل، كما سنرى من أقواهلم املدونة يف اجلزء الرابع من الكتاب.

مشكلة اإلميان أن اهللا  يغفر جماًنا، بال مثن، تكمن ىف أن إًهلا مثل هذا ال يناسب 
العدل البشرى، عدل النقمة ورد الشرف والتعويض - عدل العني بالعني وكسر 
الذراع بكسر ذراع اآلخر! هذا إله مكلف جًدا، ومعرفته مكلفة جًدا!! كما 
قلت، اهللا  هو َمَثُلنا األعلي. فإن كنا أمناء ولنا ضمري حي ونتبع هذا اإلله، وجب 

علينا أن نغفر جماًنا يف كل موقف يصيبنا فيه ضرر أو ظلم.
• • •
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اليت  القانونية  الفدية  هو  األول،  مبعنيني:  القدمي  العهد  يف  فدية  كلمة  إستعملت 
كان يقدمها إنسان سبب ضرًرا إلنسان آخر. وهذا هو معىن « الديَّة » يف اللغة 
العربية. فيقول يف سفر اخلروج : «إذا نطح ثور رجًال أو إمرأة فمات... فالثور 
يرجم وصاحبه أيًضا يقتل. وإن وضعت عليه فدية يدفع فداء عن نفسه كل ما 

يوضع عليه » (خر ٢١: ٢٨- ٣٠).

والفدية أيًضا ما كان يدفع لفك رقبة العبد وإطالقه حًرا. هذا معىن الفدية احلرىف.

ولكن يف هذه االستعماالت مل يطلق الكتاب على أي إنسان يؤيت هذا العمل لقب 
« فادي » أو «الفادى» بل إحتفظ الوحي ذا اللقب هللا وحده فقط.

واملعىن الثاين للفدية هو املعىن الروحي الذي أطلقه الكتاب على اهللا  وحده، ويف 
هذا االستعمال مل يكن اهللا  يفدي حبسب العدل اإلنساين الذي حيتاج أو يدفع 

مثًنا، بل كان يفدي « بقوته » من اهلالك ومن األعداء. 

وكلمة يفدي  TO REDEEM تعين إرجاع أو إنقاذ ما كان مفقوًدا أو ُمدمرًا أو 
مسلوًبا أو مغتصًبا مرة ثانية، دون أن يذكر الكتاب املقدس أن اهللا  قد دفع مثًنا، 

وبدون أي معىن قانوين إطالًقا، حسب هذه النصوص الصرحية:

«أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية ومن يد فرعون» 
(تث ٧: ٨)
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« حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق » (٢ صم ٤: ٩)

« جعلت مصر فديتك، وكوش وسبأ عوضك» (إش ٤٣: ٣)

ألنــي  إىل  إرجع  خطاياك.  وكسحابة  ذنوبك  كغـيم  حموت  «قد 
فديتك» (إش ٤٤: ٢٢-٢٣).

« هل قصرت يدي عن الفداء وهل ليس يف قدرة لإلنقاذ؟ » (إش ٥٠: ٢).

« ومرياثك الذي فديته بعظمتك » (تث ٩: ٢٦).

ويف الشريعة املوسوية مل يقبل اهللا  أبًدا أن يعاقب الربئ عوًضا عن املذنب:

فكيف مييت إبنه الربئ ويعاقبه كمذنب؟!

« من أخطأ إيلَّ أحموه من كتايب » (خر ٣٢: ٣٠- ٣٢)

« حاشا. لك أن تفعل مثل هذا األمر، أن متيت البار مع األثيم » (تك ١٨: ٢٥)

« النفس اليت ختطئ هي متوت » (حز ١٨: ٤)

• • •
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يقول الوحي املقدس : 

« ألن نفس اجلسد (حياة املخلوق) يف الدم، فأنا أعطيتكم إياه على املذبح للتكفري 
عن نفوسكم، ألن الدم (أي احلياة) يكفر عن النفس» (ال ١٧: ١١)

« وبدون سفك دم ال حتصل مغفرة » (عب ٩: ٢٢).

واضح من كلمة «أعطيتكم» أن اهللا  هو واهب الذبيحة لإلنسان، وليس العكس. 
ولكننا نتكلم أيًضا بصفتنا «املقدمني» يف أماكن أخري. كيف؟!

التعبري الشائع هو أننا نقدم من أموالنا هللا . ولكن حقيقة األمر أننا ال نقدم هللا  
ذاته، بل نقدم من أموالنا للبشر أخوتنا، األقل حًظا يف احلياة. وذلك ألن املحتاج 
لألخذ هو املخلوق وليس اخلالق، كما درسنا سابًقا. ولكن حلنان اهللا  وحبه 
يقبل أن نتكلم عنه، جمازًيا فقط، على أنه هو اآلخذ واملستقبل، وذلك لكي ال 
جيرح مشاعرنا، ويشعرنا بأنه حيبنا ويتقبل منا احلب. هنا  يبدو اهللا  مثل أب غين 
جًدا يقدم له طفله قطع صغرية من احللوي، واألب يظهر أنه قد تقبل شيًئا حيتاجه 
ويفرح به بشدة، مع أن األب هو مقدم هذه احللوي لطفله!! لذلك قال داوود 
مسبًحا: « ألن منك اجلميع ومن يدك أعطيناك ». واهللا  أيًضا ال حيتاج للخليقة 

ألنه كان كائًنا بدوا وكامًال يف ذاته قبل اخللق!
وواضح لنا أن الذبيحة يف الكتاب املقدس كانت عالًجا ملشكلة موت اخلطية، ومل 
تكن عالًجا ملشكلة غضب اهللا - إن جاز التعبري لغرض احلوار هنا..!! الذبيحة عالج 



٢٠٣

لإلنسان املحتاج لعالج، وليست مثًنا وفدية تقدم هللا، الفادي الوحيد واحلقيقي بالقوة 
والقدرة، ال بقانون البشر، وال بالشراء والبيع! لذلك حنتاج ألن ندرس ونتأمل يف : 
ما هو عمل الذبيحة الكفاري يف اإلنسان؟ كيف، بعد تقدمي الذبيحة، كان خيرج 
اإلنسان حًيا مرة ثانية، بعد أن دخل يقدمها هللا، أو قل يتقبلها من اهللا  «كعالج 
للموت»؟! وهذا أحد األمساء القدمية للتناول عند القديس إغناطيوس اإلنطاكى. 

.( Antidote  « جسد الرب ودمه = « ترياق عدم املوت )

لقد رأينا مًعا فشل اإلنسان، يف الديانات البدائية، يف أن يفهم ويدرك أن اهللا  ميكنه 
أن يغفر جماًنا. فهل قدم العهد القدمي لليهودي رسالة ختتلف عن إدراك اإلنسان 
احلب  إله  إنه   !!ECSTASY الدهش  يف  يدخلنا  حيدثنا،  إذ  اهللا   إن  البدائى؟! 
املدهش! عندما يفتح قلبه وفكره لنا، ويكلمنا يف إبنه، يظهر لنا أموًرا ال ميكن 
اإلنسان مع احلق والنور  البشري أن يصل إليها وحده. لذلك تالمس  لإلدراك 
ينشئ الدهش! التعجب! ألن اإلعالن اإلهلي يأيت خمالًفا لكل ما يعتاده اإلنسان 
بعقله املحدود، فيقف اإلنسان مبهوًرا، أمام السر والرؤية اليت مل يكن يتوقعها 
حبسب حساباته الرياضية ومنطقه املريض الناقص. وهذه إحدي طرق اهللا  يف فتح 
متاريس جهنم: عقل اإلنسان املتحجر!! يعلن شيًئا غري معتاد، ولكنه مرغوب 
وحمبوب، وله صدي وإشتياق عميق يف داخلنا، لذلك ندرك أنه نور من عند أيب 

األنوار صاحب كل عطية صاحلة وصانع اخلريات - اخلريات فقط!!

فكيف لنا أن نرى يف الذبح وإسالة الدم نور هذا الدهش، يف رؤية جديدة مل ختطر 
قبًال على قلب بشر؟! كيف يرى اليهودي يف الذبائح حًبا وهدية له، وهو حماط 
بكل ما ينشئ الضعف والفشل واليأس من تفسريات تظهر اهللا  كمنتقم جبار وإله 
صارم يطالب بالدماء، ملصلحة قانون يسيطر عليه هو نفسه!! وال يستطيع تقدمي 

الرمحة إال بثمن كما رأي اليهودي يف كل الديانات املجاورة له؟!

إال                أختامه  حيل  خمتوًمامل  مغلًقا  لغًزا  القدمي،  يف  اهللا  شعب  مع  اللغز  هذا  ظل 
« األسد الغالب من سبط يهوذا، أصل وذرية داود » (رؤ ٥: ٦)، إال الرب اإلبن 
املتجسد، «احلمل املذبوح قبل إنشاء العامل » (١بط ١: ١٩- ٢٠). هذا وحده 
أصل الذبائح، قبل إنشاء العامل، وكل الذبائح كانت رمًزا له؛ كانت «ظل األمورة 

العتيدة » (عب ١٠: ١- ٢).
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يف الصليب، وهو يعين التجسد واملوت والقيامة كعمل واحد ال يتجزأ، ظهر حل 
هذا اللغز : 

(١)  أنه بدون سفك دم ال حتصل مغفرة، أي بدون «زرع حياة» جديدة 
ال يشفي اخلاطي من جناسة موت اخلطية!!

(٢) وأن سفك الدم هو هدية حياة للخاطئ الذي قتل نفسه بشره؛ 
(٣)  وأن اهللا  الذي ال حيتاج هو املقدم احلقيقـى؛ اهللا  هو اجلراح الذي 

أجري عملية زرع حياة الهوته يف ناسوت املسيح ممثلنا.

  (٤) وأن اإلنسان املحتاج واملائت هو املستلم احلقيقي هلدية احلياة؛ 
(٥)  وأن «الدم» ليس كناية عن القتل أو «أخذ احلياة» لتنفيذ عقوبة 

To take life = To Kill for Retribution :قانونية

 ولكن الدم، هو كناية عن « إعطاء احلياة »، أي التجديد، من اخلالق:
To Give Life = To Recreate

ولكن هناك الكثري مما مسعت بنفسي وقرأت يقول أن الذبيحة كانت حتمل خطية 
اإلنسان، لتموت عوًضا عنه، حىت ما يعتقه اهللا  وال مييته!! (مارتن لوثر). النصف 
األول من العبارة موجود يف الكتاب املقدس؛ النصف الثاين تفسري البشر!! (وسوف 

ندرس ما كتب يف سفر الالويني بالتفصيل)

حًقا كانت الذبيحة حتمل « موت اخلطية »، ليأخذ اخلاطي «حياة الذبيحة» ولكن هذا 
اإلبدال ليس «إبداًال قانونًيا» ولكنه «إبدال عالجي» - تكليف حمبة!!

الديانات  كل  يف  والذبيحة  املقدس،  الكتاب  يف  الذبيحة  بني  الفارق  هو  وهذا 
البدائية!!

« اإلبدال القانوين » يري موت الذبيحة ملصلحة وترضية حكم باملوت، البد أن 
يتسلمه القاضي واضع القانون وإال إضطرب قانون وعدل هذا القاضى.

ويرى « اإلبدال العالجي » أن وهب الذبيحة حلياا كهدية، حتل مكان املوت 
بسبب  املوت  أصابه  ملريض  وجتديد  إصالح  هو  اخلاطى،  أصاب  الذي  النجس 
انتحاره حبريته. وليس هنا استرضاء لعقوبة موت، بل إلغاء لنجاسة املوت. ليست 
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هنا مصلحة لصاحب قانون يطالب مبوت، بل فرح لصالح اهللا  الذي عدله حياة 
اخلليقة لألبد. قال إيريناؤس: جمد اهللا  حياة اإلنسان.

مث هناك نقطة هامة: إن اخلاطي « يـوم » خيطئ، يفصل نفسه عن اهللا  روحيًا 
يتقدم  كان  فاخلاطي   .(١٧  :٢ متوت » (تك  موتًا  منها  تأكل  يوم  وأبديًا، « 
بالذبيحة وقد مات فعًال، وبعدل قتل نفسه ِبَشِره، ألن الذي ينشئ موت اخلطية 

هو اخلطية وليس اهللا  أبدًا (راجع يعقوب ١: ١٣- ١٧).
فكيف يطالب اهللا  (حىت لو تصورنا أنه يطلب بنفسه وتدبريه!) مبوت، مرة أخري 
حلساب عدالته، واخلاطي قد نفذ املوت بإرادته، مبجرد أنه قطع نفسه وهو الغصن 
من الكرمة، كرمة احلياة، أي اهللا ؟!  حىت عدل البشر ال يوافق على هذا!! يوم 
خيطئ اخلاطئ ميوت، ليس برغبة اهللا ، بل برغبة اخلاطى. وذا يكون عدل اهللا  
مطالًبا حبياة للخاطى، وبفناء املوت؛ وليس مطالبًا بذبيحة تسدد موتًا مرة أخري 
هللا !! وكيف يطلب اهللا  املوت، واملوت عدم وليس له جوهر، ومل خيلقه اهللا ؟! 

كيف يتعامل اخلالق مع العدم ويطالب به؟!!!
وكيف نقيِّم موت الذبيحة على أنه إهالك وهو حقيقة إحياء؟! نعم الذبيحة احليوانية 
املسيح،  الكاملة »، ذبيحة  الذبيحة  ولكن «  رمز، تنتهى.  جمرد  مبوا، ألا  كانت 
مل تكن ذبيحة إهالك ال لإلبن املتجسد وال للخاطى. بل كان موت املسيح: دخول 
إىل املوت لكي يدوس املوت األبدي الروحي ذا املوت، ولكي « ُيبطل املوت »           
و « يقضي على املوت » و « يقتل املوت » ... اخل، من املجازات اليت استعملها 
اآلباء. ومل يكتب أحد من اآلباء أن موت املسيح كان موت قصاص ملصلحة اآلب، 
بل على العكس كتب غريغوريوس الالهويت عكس هذا الكالم متاًما يف أهم قول 

آبائي عن معىن الكفارة كتقديس وليس كعقوبة :

م الدم الذي ُسِفَك ألجلنا؟ بل وملاذا ُسِفَك؟! « ملن ُقدِّ
إن قلنا للشيطان فهذا أمر فظيع، هل يأخذ اللص فدية، ليست فقط من 

اهللا ، بل إن الفدية هي اهللا  ذاته!؟

وهل يطلب هذا الثمن أجرة الستبداده حىت يطلق سراحنا؟!
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أما إذا كان الثمن قد ُدفع لآلب، فأنا أسأل أوًال: كيف؟! ألن اآلب مل 
ميسكنا كرهينة. ملاذا إذن ُسرَّ اآلب بدم إبنه الوحيد وهو الذي مل يقبل 
إسحق حني قدمه إبراهيم ذبيحة حمرقة كاملة، بل بّدل الذبيحة البشرية 

بكبش؟

أليس األمر واضًحا أن اآلب قد قبل الذبيحة ليس ألنه طلبها، أو كان يف 
إحتياج إليها، ولكن ألجل تدبريه: ألن اإلنسان البد أن ُيقَدس بإنسانية اهللا  
( = ناسوت املسيح الذي تقّدس وتأله باحتاده بالالهوت) واهللا  نفسه جيب أن 
خيلصنا بأن يغلب املستبد بقوته هو، وأن يردنا إليه بواسطة اإلبن الذي يفعل 

هذا كله ملجد اهللا ، الذي أطاعه يف كل شىء... 

إلله  احتجنا  لقد  مقّدس...  صمت  يف  سنعربه  احلديث  من  تبقي  قد  ما 
د، إله مييت املوت حىت ما حنيا حنن... » ُمتجسَّ

(V. LOSSKY - THE MYSTICAL THEOLOGY OF THE EASTERN 

CHURCH, p. 152, - S.V.S. NEW YORK)

درسنا ورأينا أن اهللا  خيلق ويتعامل مع ما هو خملوق وله جوهر حقيقى. لذلك 
تعبريات «أبطل عز املوت» (وما شابه)، هي يف احلقيقة «الصورة السالبة» من 
العمل احلقيقي وهو «إعطاء احلياة» للخاطي الذي مات يف خطيئته، بيده وحبريته، 
فعًال يوم أن أخطأ. ألن «وهب احلياة» أو «زرع احلياة» أو «تطعيم احلياة» أو 
«نقل احلياة» لإلنسان هو عطية الشىء «املوجود» ،  الذي له جوهر ووجود 
حقيقى، ذلك الذي هو احلياة اخلارجة من حضن اهللا ومهداة للخليقة: « هبة اهللا  
حياة أبدية باملسيح يسوع » (رو ٦: ٢٣). فنحن إذ نضىء النور، نقتل الظالم!! 
النور هو اجلوهر احلقيقى، والظالم حقيقة ال يقتل بل يزال وُيطهر!! أيًضا عندما 
املمثل لنا، طهّر  املسيح  اإلهلية، وزرعها يف ناسوت  املتجسد احلياة  اإلبن  وهبنا 
الطبيعة البشرية من جناسة املوت. وذلك ألن احلياة اإلهلية تشبه بالنار، كما قال 
اآلباء، وهي إن تالمست مع املوت (العدم) تالشي املوت، كما حيترق القش إذا 
تالمس مع النار (أثناسيوس الرسويل ) أو كما يذوب الشمع إذا تالمس مع النار 

(غريغوريوس الالهويت ).
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يف العهد القدمي كان املوت أجنس شىء. أو قل، كان كل شىء مرتبط باملوت 
يسمي جناسة. والنجاسة هي: ما يفصل اإلنسان عن اهللا  وعن أخيه اإلنسان. لذا 
كان املرض، أو نزيف الدم املرتبط بالوالدة، واليت تذكرنا باملوت اجلسدى، جناسة 
حتتاج إىل تطهري. وكان النجس ال يستطيع العبادة إال إذا تطهر. والسبب هو أن 

املوت اجلسمي كان رمًزا للموت األبدى، أي اإلنفصال األبدي عن اهللا .

• • •
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الفصل الرابع

«التطهري» و «التكفري»، مبشتقاما، وردتا يف العهد القدمي. مبعىن واحد يف 
نصوص أسفار الشريعة:

«وتقدم ثور خطية كل يوم ألجل الكفارة وتطهر املذبح بتكفريك عليه» (خروج 
.(٢٩: ٣٦

و «التطهري» و «التقديس» أيًضا وردتا أحياًنا مبعىن واحد «وطهر املذبح مث 
صب الدم إىل أسفل املذبح وقدسه تكفًريا عنه» (ال ٨: ١٥).

« مث يذبح املحرقة ويصعد الكاهن املحرقة والتقدمة على املذبح ويكفـر عنه 
الكاهن فيطهر » (ال ١٤:  ٢٠).

ويظهر املعىن بشكل أوضح يف طقس « يوم الكفارة » حيث يقول سفر الالويني 
صراحة :

الرب        أمام  خطاياكم،  مجيع  من  فتطهرون  عنكم  يكفر  اليوم  هذا  يف  «ألنه 
تطهرون » (١٦: ٣٠- ٣١).

والحظ عبارات سفر الالويني اخلاصة بالكفارة:

« يكفر عن القدس » ... « يكفر عن خيمة اإلجتماع واملذبح » (١٦: ٣٣) 
واألماكن، هي أشياء غري حية، وال حتتاج إىل كفارة، وإمنا حتتاج إىل تطهري، وهذا 

هو معىن الكفارة يف العهد القدمي. 
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وقد دخل هذا املعىن ذاته يف العهد اجلديد نفسه حيث يقول الرسول بولس عن 
ربنا يسوع املسيح رئيس الكهنة أنه ُيطهّر، أي ُيكّفر، أي ُيقدس:

« بعدما صنع بنفسه تطهًريا خلطايانا... » (عب ١: ٣).

« وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم (حياة) نفسه دخل مرة واحدة إىل 
األقداس ( الكيان اإلنساين الذي احتد به) فوجد فداًء أبدًيا. ألنه إن كان 
دم ثريان وتيوس ورماد عجلة مرشوشني على املنجسني يقدس إىل طهارة 
اجلسد (هذا طقس التكفري يف العهد القدمي)، فكم باحلري يكون دم املسيح 
الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا بال عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة» 

(عب ٩: ١٢- ١٤).

« ألنه ال ميكن أن دم ثريان وتيوس يرفع اخلطايا (أي يطهر من املوت 
الناتج عن األعمال امليتة )، لذلك عند دخوله إىل العامل ( أي التجسد يف 
كيان وطبيعة البشرية اليت هي هيكل اهللا الذي يسكنه الروح القدس، أي 
« األقداس » ) يقول : ذبيحة وقرباًنا مل ترد، ولكن هيأت يل جسًدا. 
مبحرقات وذبائح للخطية مل ُتسر. (اهللا ال يطلب وال حيتاج إىل ذبيحة بل 
حنن، كما يقول غريغوريوس الالهويت مقتبًسا هذا النص من بولس الرسول 

م؟ ). م هذا الدم وملاذا ُقدِّ - وقد أوردته مراًرا يف هذا البحث: ملن ُقدِّ

مث قلت هأنذا أجيء ... ألفعل مشيئتك يا اهللا ... فبهذه املشيئة حنن مقدسون، 
بتقدمي جسد يسوع املسيح مرة واحدة (كفارة، أي تطهًريا، أي تقديًسا لنا 

حنن املحتاجني للذبيحة)» (عب ١٠: ٤- ١٠).

نقي » (أي  مباء  أجسادنا  ومغتسلة  شرير  ضمري  من  قلوبنا  مرشوشة   »
كفارة املعمودية اليت ترش احلياة فينا لتكفر وتطهر جناسة موت اخلطية من 
إياها (الكنيسة)  مطهًرا  وأيًضا «   (٢٢  :١٠ الشريرة ) (عب  ضمائرنا 

بغسل املاء (املعمودية) » (أفسس ٥: ٢٦).
ويؤكد الرسل أيًضا حديث بولس الرسول بقوهلم :

« ودم يسوع املسيح يطهرنا من كل خطية » (١يو ١: ٧).
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وهذا يشرح ما يقوله يوحنا احلبيب يف :

« أحبنا وأرسل إبنه كفارة (أي تطهًريا) خلطايانا » (١يو ٤: ١٠).
« ألن الذي ليس عنده هذه (الفضائل) هو أعمي وقصري البصر، قد نسي 

تطهري خطاياه السالفة » (٢بطرس ١: ١٠).
وهناك عبارات أخري تؤكد أن عمل الذبيحة الكّفاري هو عمل التطهري ذاته، 
وليس بأي حال عمل «إستبدايل عقويب» أو دفع قانوين لفدية أو «ديّـة» تقدم هللا 
السترضاء عدالة غاضبة أو مهانة بالشر، كما فسر مارتن لوثر وكالڤن ومفسرو 

العصور الوسطي الغربيون:

« وينضح (يرش) عليه (على اخلاطئ) من الدم بإصبعه سبع مرات ويطهره 
ويقدسه من جناسات بين إسرائيل» (ال ١٦: ٢٠).
« ويكفر عنه الكاهن فيطهر » (ال ١٤: ٢٠).
« ويكفر عن املتطهر من جناسته » (ال ١٤: ١٩).

وهناك أيًضا التكفري عن املرأة الطامث والنافس لتطهريها. وهذا قطًعا تكفري غري 
مرتبط خبطية، بل التكفري هنا هو قطًعا تطهري من إفرازات طبيعية، وغالًبا كان 
مدبر  هو  اهللا   ألن  باخلطية،  وال  بالشر  وليس  اجلسمية  بالصحة  تتعلق  ألسباب 
خروج هذه اإلفرازات من البطن، مثل أي إفرازات أخري، بصورة طاهرة إهلية 
وبيد نقية، كما كتب القديس أثناسيوس الرسويل يف رسالته إىل الراهب آمون 
(جمموعة آباء نيقية وما بعد نيقية - املجموعة الثانية، املجلد الرابع ص ٥٥٦). 

لذا يكتب لنا الوحي يف سفر الالويني عن هذا التطهري :

« فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها ( أي املرأة اليت جّف نزيفها ) فتطهر... 
فيكفر عنها الكاهن فتطهر » (ال ١٢: ٧- ٨).

ويف الدسقولية، تعاليم الرسل األطهار، جزء هام عن الذبائح وعدم إحتياج اهللا  
هلا، وأن مجيع جناسات العهد القدمي املتعلقة بإفرازات اجلسد وغريها، قد حلنا 
منها الرب يسوع املسيح متاًما، وجعلنا أحـراًرا. وأما جناسة العهد اجلديد فهي 
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اخلطية، حىت ولو كانت بالفكر فقط كما قال الرب يسوع نفسه لذلك قدم لنا 
الدكتور وليم سليمان قالدة نص دسقولية الرسل مع تعليق وتقدمي شيق :

« نقطة البداية هي احلركة الذاتية اإلختيارية اليت إستشعرها البشر األوائل 
حنو اهللا . ويف إطارها حث العربانيني على أن يقدموا العبادة له بإختيارهم 
ووضع هلم ناموسها: ألن اهللا ليس مبحتاج للقرابني ألنه فوق كل إحتياج 
بطبيعته ... هكذا أعطي للعربانيني أن يصنعوا، ومل يأمرهم ... ألجل هذا 
قال : إن كنت تشتهي أن تذبح يل عن هذا، فلست مبحتاج إىل ذبيحة. إين 

ال أحتاج إىل شىء، يل املسكونة وكل ما فيها » (خروج ٢٠: ٢٥).

إذن ميت جاء اإللزام بناموس الطقوس والذبائح هذا؟

إًهلا  العجل  هلم  ودعوا  األمور،  هذه  الشعب  نسي  الذي  الزمان  يف   »
عوض اإلله احلقيقى... فغضب اهللا (غضب لشعبه وليس عليهم!) ألم 
مل يشكروه. فربطهم ذا : بالذبيحة واإلمتناع ( ال تذق، ال متس، ال 
تستعمل ) والتطهري. حىت حبفظ هذه الفرائض يدومون يف ذكر اهللا الذي 

أعطاهم هذه الوصايا.

أما أنتم أيها املؤمنون ... فقد حلكم من الرباطات، وجعلكم أحراًرا من 
العبودية ... ألن املسيح إبن اهللا ملا جاء حقق الناموس وكمله، ومحل األثقال 
اليت ُجعلت عليهم وبّطلها بالكمال، والناموس (األول - الذي عاش به اآلباء 
قبل موسي النيب - ناموس الضمري واملحبة هللا والقريب )  ثبته وجعل سلطان 

الناس حًرا.» (الطبعة األويل ص ٧٢٦ - ٧٢٧ ).

والتطهري يعين وجود جناسة. والتكفري كان برش (أي نضح ) الدم.

ولكن مل يكن الرش هذا على اخلاطي وحده، بل على املقدسات أيًضا. فتجد 
عبارات عن « كفر الكاهن عن املذبح وخيمة االجتماع!!» كيف؟! إن كان 
التكفري، كما حياول من يتمسكون بفكرة الذبيحة كتقدمي فدية عادلة قانونية عن 
اخلاطئ، هو تقدمي موت بديل هللا ، حىت ما يعفو عن اخلاطئ، فماذا تعين عبارات 
كفر عن « األشياء اجلامدة » ، وهي ال تستطيع أن ختطئ؟!! هذا سؤال يف غاية 
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األمهية لرفض فكرة ارتباط الكفارة بالعقوبة. الكفارة ليس هلا إرتباط بالعقوبة كبديل 
عقويب ومثن هللا . ولكن الكفارة هي التطهري من عقوبة املوت (واليت نشبهها 
باملرض) بأن نعطي املريض « دواء عدم املوت» - مثل التناول من جسد الرب 

ودمه = ترياق عدم املوت Antidote كما مساه القديس أغناطيوس.
 الكفارة إذن دواء مطهر من جناسة املوت، وليست فدية تقدم هللا  كثمن كما 
يفسرها البعض!!! املشكلة حتل لو أدركنا أن املحتاج هو اإلنسان وليس اهللا . 
م للذبيحة هو اهللا ، واملستلم هو اإلنسان. واملفعول مفعول « عالجي »  واملقدِّ
للتطهري من املوت، وليس مفهوًما قانونًيا. فبوهب احلياة اليت يف دم الذبيحة للخاطى، 
الذي فعًال قد مات روحًيا وفرغ كيانه من احلياة، يتجدد اإلنسان، ويتطهر من 
املوت النجس. وأما الرش على املقدسات فكان ملعىن روحي مجيل ندركه من 
قول السيد املسيح عن جسده أنه هيكل اهللا: « أنقضوا هذا اهليكل وأنا يف ثالثة 
أيام أقيمه» (يو ٢: ١٩). فاملقدسات يف العهد القدمي كانت رمًزا لكيان اإلنسان، 
الذي نقدمه هللا ذبيحة حبنا له (تأمل أيها القارئ أن ذبيحة احلب هي هدية وليست 
فدية قانونية!!). لذلك كان الكاهن يرش وينضح باحلياة (الدم) على املقدسات أو 
اخلاطى، ليهبه احلياة مرة ثانية، بعد أن كان قد فقدها باخلطية. هو عمل يشبه إىل 
حد كبري عملية « نقل الدم » يف الطب احلديث. فميت جاء املريض النازف دمه 
للمستشفي، تقدم الطبيب، وقد يتربع الطبيب بدمه للمريض، وحقن املريض بالدم، 

أي احلياة، لكي حييا وال ميوت - هكذا يفتدي الطبيب املريض من املوت.

ذبيحة املسيح، وهي املرموز هلا بكل ذبائح اخلطية والكفارة، هي دخول الرب حبياة 
الهوته إىل الصليب والقرب (وهنا نشبه الصليب والقرب حبجرة العمليات) حىت ما 
يتمم بالكمال عملية نقل وزرع احلياة من الهوته الذي ال ميوت إىل ناسوته القابل 
للموت. مث بالقيامة من القرب واملوت يعلن لنا (كما خيرج اجلراح من حجرة العمليات 
ليبشر أهل املريض) بنجاح العملية، وبأن الطبيعة البشرية فعًال قد حتقق هلا حلم غلبة 
املوت الروحي واجلسدي ائًيا، وأصبحت طبيعة جديدة خالدة غري فاسدة. وعملية 
نقل وزرع احلياة هذه، من اهللا  لإلنسان، هي ما أمسته الكنيسة الفداء واخلالص. 
لذلك علم آباء الكنيسة أن الفداء واخلالص قد « متَّا » عندما جتسد إبن اهللا  واحتد 
بالطبيعة البشرية. وذلك ألن أعمال اهللا  ال ترتبط بالزمن (فهو غري زمىن) مثل 
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أعمال البشر. جمرد دخول اهللا  إىل التاريخ واملادة بالتجسد، كان هذا إفتداء املادة 
واخلليقة واإلنسان والزمن : احلياة األبدية قد أظهرت لنا (١ يو ١: ٢). 

ونقول يف القداس (صالة الصلح ) :

املحيي  بالظهور  هدمته  إبليس  حبسد  العامل  إىل  دخل  الذي  واملوت   »
الذي إلبنك الوحيد اجلنس، ومألت األرض (الكون) من السالم الذي 

من السموات ».

ولكن القضاء على املوت كان حيتاج أن يعلنه لنا تارخيًيا. وهذا مل يكن ممكًنا 
إال بأن يترك جسده (أي طبيعتنا البشرية اليت محلها فيه) ميوت موًتا حقيقًيا، مث 
يقيمه ونلمسه ونتأكد من القيامة تارخيًيا. ولذا كان البد من موت الرب، ليحطم 
سلطان املوت الذي يفزعنا بالقيامة. ويؤكد أنه بتجسده قد مت التكفري عنا، أي 
بتجسده قد حقن يف اإلنسان احلياة، أي بتجسده قد طَهر كياننا من طبيعة املوت 
- العقوبة اليت ألقينا أنفسنا فيها بأيدينا حنن وليس بتدبري اهللا  ورغبته أبًدا. هذه 

هي كفارة الرب وفداءه وتطهريه لنا من املوت.

اإلبدال البطويل العالجي واإلبدال العقويب:
نعم الذبيحة حتمل وتتحمل عقوبة اخلاطي على كتفيها. ولكن ملاذا؟!

•  اإلجابة القانونية : لكي تسدد ديًنا هللا مدبر حكم املوت بإرادته!!
•  إجابة اآلباء البطولية العالجية :  لكي حتمل العقوبة وحترقها وتالشيها، بأن 
دي حياة مكان املوت، الذي هو العقوبة اليت يدخل إليها املخلوق بنفسه، ومن 

صنعه. البطل يضحي حبياته فداء صديقه وحبيبه.

نعم هناك إبدال يف العمل الكفاري: « أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، فلنسبحه » 
(اإلبصلمودية). ولكن اإلبدال هو كما حيمل الصديق البطل ِحْمَل صديقه بفرح؛ 
وكما حتمل األم مسئولية تربية أوالدها حبب؛ وليس كما حيمل البديل القانوين 
وتسديد  القانونية  اجلهة  إلسترضاء  جمرم،  على  قانونية  جهة  من  به  ُحكم  عقاًبا 

ترضية لكرامة واضع القانون.
اإلبدال والبذل يف احلب يكون من الباذل للمستلم املحبوب مباشرة، وله وحده، 
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وليس السترضاء طرف ثالث؛ وإال حتول البذل إىل إلزام قانوىن، وأصبح ترضية 
لطرف ثالث!! وذا ينعدم احلب متاًما، ويصبح الطرف الثالث املطالب بالبذل 

سادًيا حقوًدا وظاملًا لربئ.
اهللا  يقدم إبنه ذبيحة ألجلنا حنن وليس ألجل اهللا . الكتاب مل يذكر أن املسيح 
ُقدم كذبيحه ألن اهللا كان هو املحتاج ، بل ألجلنا حنن « املحتاجني » . وما 
يذكره الكتاب عن تقدمي الذبيحة أو قبوهلا يف عني اهللا ، يعين رضي اهللا  عن عمل 
الذبيحة وهو إحياء املائت، أي اإلنسان. متاًما كما نقول أن اهللا  يقبل صدقات 
وهبات البشر : نعم يقبلها، يف كوا مقدمة ألبنائه املحتاجني للصدقة، وليس 
ألنه يريد شيًئا لنفسه!! فقبول اآلب لذبيحة إبنه ليس قبول مثن قانوىن، بل فرح 
ومسرة بأن اإلبن الوحيد « البكر » قد جاء بأخوته الضالني إىل حضن اآلب. 
هلذا ُسرَّ اآلب، على مضض، إذ يري سحق إبنه حًبا فينا ولنا، وليس ألنـه كان 
مطالًبا بسحقه إلسترضاء عدالة إهلية فقدت إتزاا وكرامة إهلية هزها الشر، كما 
بعدهم.       وآخرون  لوثر،  ومارتن  اإلكويين  وتوما  أنسلم  وبعده  أغسطينوس  علم 
« الثمن  » و« الدين » يف الفداء : هو مثن احلب لنا؛ وتسديده لديننا، أي رده 

احلياة لنا وفينا، بعد أن بددناها باخلطية.

املعىن اللغوي لكلمة « كفـارة » يف اللغات السامية :
كتب   كله،  املقدس  الكتاب  يف  الكفارة  ملعىن  شيقة  كتابية  دراسة  ويف 
LEIGHTON PULLAN الالهويت من جامعة أكسفورد يف كتابه «الكفارة» 

The Atonement (1907) تعليًقا هاًما على املعىن اللغوي لكلمة كفارة يف اللغة 

العربية واآلرامية واألشورية والعربية أيًضا :
« الكلمة اإلجنليزية كّفر Atone وكلمة الكفارة  Atonement تستعمالن 
كترمجة لكلمة  Kipper العربية. وكان املفسرون يظنون أن الكلمة تعين  
« التغطية على » الشىء أي إخفاءه، كما نغطي  Cover اليد مبنديل مثًال. 
ولكن مبقارنة، الكلمة العربية، مع اللغات الوثيقة الصلة بالعربية مثل اآلرامية 
  Kipper  واألشورية، يتبني لنا بالتأكيد أن املعىن األصيل للكلمة العربية
 to الربيق  إظهار  وبالتايل    to wipe clean للتنظيف  الكامل  املحو  هو 

make bright » ص ٦٢.
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ويكمل الكاتب تفاصيل الدراسة اللغوية مع أساتذة هذه اللغات الشرقية وقواميسها 
يف ملحق هام من ثالثة صفحات يف آخر كتابه، ويقول يف ص ٢٥٥ - ٢٥٧ :

يظهر          ما  حىت  والتنظيف  املحو  تعين  احلقيقة  يف   ،  Kipper الكلمة    »
« ملعان » وبريق الشىء أو يزداد بياضه نصاعة،

                                To wipe so as to make bright or white

..... to cover   وال تعين التغطية
لقد أكد يل  Rev. C.J Ball مدرس األشورية جبامعة أكسفورد هو وأيضًا 
Dr. Burney ، بعد حبث دقيق، أكّدا يل أن املعىن يف األشورية هو التطهري 

والتنقية وإعادة الربيق purity & brightness ؛ والكلمة تستعمل لشرح 
« تبييض وتطهري دقيق القمح »  Kapâru sa qême و « تطهري اإلنسان 

البار » ... Kuppuru sa isarum ويف قاموس 
Concise Dictionary of the Assyrian Language (Berlin 

1898) by W. Muss-Arnolt,

الكلمة  Kaparu  تعين تدمري أو إفناء أو إلغاء، أو حمو
‘to destroy’, or ‘do away with’, ‘the thought of wiping away’

ويف القرآن، يف اللغة العربية، الكافر هو غري املؤمن، ناكر فعل اهللا  وكرمه 
عليه (ناكر اجلميل)، وناكر آيات اهللا ... إنه حياول أن ميحو احلق ...    

[ وكفر سيئاتنا، تعين أمح سيئاتنا حمًوا كامًال].

ولعل هذا يذكرنا بقول إشعياء النيب عن موقف اهللا  من اخلطية، وأن الغفران 
هو حمو اخلطية الكامل وليس تغطيتها:

كالدود  محراء  كانت  إن  كالثلج،  تبيض  كالقرمز  خطاياكم  كانت  إن   »
تصري كالصوف» (إشعياء ١: ١٨) و « قد حموت كغيم ذنوبك وكسحابة 

خطاياك. إرجع إيلَّ ألين فديتك» (إشعياء ٤٤: ٢٢- ٢٣)».
ويف هذا كله فإن اهللا  ال يأخذ مثًنا، واخلاطي ال يدفع مثًنا!! بل إن اهللا  مبحبته 
يتكبد معاناة يف احلب، وتكليف حمبة، ليوصل لنا فعل حمو املوت والتطهري من 

املوت بالفداء.
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ولذا يكمل الكاتب  PULLAN يف الكتاب ذاته يف ص ٦٧- ٦٨ ويقول:

« التكفري الذي يقّدمه اهللا  هو بأنه ميحو ويعادل  neutralises اخلطية، 
هلذا هو يغفرها. كلمة  Kipper  كلمة غنية جًدا وتفوق أي تعبري مشابه 

يف اللغة اإلجنليزية...

وجيدر بنا أن نعي أنه ال توجد وال حىت عبارة واحدة يف العهد القدمي 
كله مبعىن أن اهللا  ُيسترضي بالذبيحة، أو أن الكفارة هلا تأثري على اهللا 
اخلطية.»                حمو  هو  والغفران  كلها!!]  للخليقة  حيتاج  ال  اهللا    ]  .. ذاته 

[ وليس الغفران تعديل وتغيري يف موقف اهللا  مننا!! ]

ويذكرنا الكاتب مرة ثانية بعبارات من الكتاب املقدس ليؤكد أن اهللا  عندما يغفر 
فهو يغفر مبحو اخلطية، واملوت نتيجتها، جماًنا حبسب غين نعمته الفائق:

 - كاثوليكية  ترمجة   ٦  :١٦ (أمثال   « اإلمث  ُيفتدي  واحلق  بالرمحة   »
فرنسيسكان - بريوت طبعة ١٩٦٠).

by mercy & truth iniquity is purged

[وكلمة  purged تعين تطهري!]

« ذا يكفرَّ إمث يعقوب، وإمنا مثرته حمو خطيئة » (إشعياء ٢٧: ٩ الترمجة 
الفرنسيسكانية - بريوت). [ وكلمة يكفر ترمجتها اإلجنليزية القدمية كما 

يستعملها الكاتب  purge أيضًا].

على  من  مبلقط  أخذها  قد  مجرة  وبيده  السريافيم  من  واحد  إىل  فطار   »
ت شفتيك فإنتزع إمثك وكفر  املذبح، ومسَّ ا فمي وقال إن هذه قد مسَّ
عن خطيتك » (إشعياء ٦: ٦- ٧).    [ والترمجة الفرنسيسكانية : فأزيل 

إمثك].

: New King James  والنص يف اإلجنليزية يف نسخة

أي    “Your iniquity is taken away, and your sin purged”

تطّهرت وُمحّيت.
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والكنيسة امللهمة قد أخذت هذا الفهم، أن التكفري هو تطهري وحمو املوت النجس. 
ففي صالة القسمة للقديس كريلس السكندري وهو يترمن بقصة إشعياء وتطهري 

شفتيه باجلمرة، اليت ترمز جلسد الرب ودمه:

« وكما طهّرت شفيت عبدك إشعياء النيب إذ أخذ السريافيم مجرة مبلقط من 
على املذبح... وقال له: إن هذه قد ملست شفتيك، ترفع آثامك ... 
تطهر مجيع خطاياك. هكذا حنن أيًضا الضعفاء واخلطاة عبيدك تفضل 
طّهر أنفسنا وأجسادنا، وشفاهنا وقلوبنا. وإعطنا هذه اجلمرة احلقيقية 
املعطّية حياة للنفس واجلسد والروح، اليت هي جسدك املقدس والدم 

الكرمي اللذين ملسيحك » 

ويف صالة قسمة أخرى :
«ِحل فينا بروحك القدوس، وطهرنا من كل إمث ورياء، وإجعل لنا جسدك 

ودمك كفارة وفداء ومتحيًصا [تطهًريا كما للمعادن] لكل ذنوبنا» .
ويكمل PULLAN يف تأمالته ودراسته ملعىن الكفارة يف العبادة اليهودية:

« ذبائح الالويني مل تذكر أبًدا على أا إسترضاء هللا Appeasing، ولكنها 
كانت تغّير من حال الشعب ليستطيع أن يتقبل نعمة اهللا....» ص ٧٣.

« نظام الذبائح اليهودي ال يدل على أنه نظام يقوم على االستبدال 
الذبيحة  موت  يعين  والذي   ،Penal Substitution العقويب  القانوين 
لتتميم العقوبة بدًال من اخلاطى. [ هذه نظرية أنسلم الكاثوليكى، قرن 
١١، وورثها عنه مارتن لوثر، قرن ١٦، ومها قد علما أن موت املسيح 
كان إلسترضاء عدالة اهللا  وغضبه، الذي سببته إهانة اخلاطي هلذه العدالة 
طي                 للخا لعقويب  ا لبديل  ا ملسيح  ا يكون  وبـذلك  نون،  لقا ا و

.[Theory of Penal Substitution    

التفسري بالقول أن فكرة الذبيحة هي فكرة إبدال قانوين عقويب يف الذبائح 
اليهودية ليس فقط خطأ واضًحا، بل السبب يف إحنراف معىن الكفارة كلها 

... » املرجع السابق ص ٧٣.
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م أبدًا للتكفري عن خطايا  « واجلدير بالذكر أن الذبائح اليهودية مل ُتقدَّ
تستحق املوت، يف الشريعة اليهودية، بل عن خطايا السهو فقط.  ولو 
العقويب لُقدِّمت عن اخلطايا اليت هلا  كانت الذبيحة موت بديل لإلبدال 

عقوبة املوت.» املرجع السابق ص ٧٤. [راجع عدد ١٥: ٣٠].

« التعليم بأن اهللا  كان يسر برائحة الذبيحة، مل يكتب له أية إستمرارية يف 
العبادة اليهودية املتأخرة » املرجع السابق ص ٧٦.

[ وهذا ما كتبه بولس الرسول يف عب ٩: ١٢- ١٤ و ١٠: ٤- ١٠]

والترمجة اإلجنليزية لكلمة « غفران اخلطايا » تشرح أن اخلطية مرض، وأن غفران 
اخلطية هو التطهر والشفاء من هذا املرض. املعىن إذن معىن « عالجي » وليس   

.“The remission of sins”  « قانوين »

والكلمة remission تستخدم عندما نقول أن محــي املريض قد ذهبت عنه 
The remission of fever، أو أن دواء الطبيب قد أوقف تطور احلالة، وأصبح 

.The patient is in remission    : املريض يف حالة « غفران » وشفاء

اخلالصة :
اإلبدال ومحل الذبيحة للعقوبة، أي موت اخلطية، هو عمل عالجي ملصلحة 
اإلنسان، الذي قد مات فعًال وحيمل جناسة موت اخلطية، اليت تعزله عن فرح 
اإلكتشاف والتمتع حبب اهللا  وعشرته. بالذبيحة، اهللا  ُيقّدم للمائت « دواء عدم 
املوت » وينضح عليه باحلياة بدًال من املوت : هذه هي الكفارة، ومعىن الذبيحة، 
والدم واهب احلياة، بالصورة الرمزية يف ذبائح العهد القدمي، والدم واهب احلياة 
يف بذل اهللا  ألنه فدية وكفارة وهدية لنا، حىت ما نقوم من موت اخلطية. الفداء 
والتكفري هو حبلول وإحتاد حياة الالهوت يف طبيعة الناسوت املائت،  حىت ما 
يتالشي املوت الروحي (واجلسدى) لألبد. الفكر القانوين فكر دخيل على التعليم 

الكتايب اإلجنيلى، وحيتاج ملراجعة ورفض تام خلطورته.
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الفصل اخلامس

 
وبدخولنا يف العهد اجلديد فكت أختام ورموز الذبيحة والكفارة والفداء والفدية، 
اليت كانت خمتفية يف العهد القدمي: « ظل األمور العتيدة » (عب ١٠: ١- ٢). 
لقد كان اخلاطي يضع يده على الذبيحة فتنقل حياة الذبيحة (اجلوهر احلقيقى) 
من الذبيحة إىل اخلاطي املائت. وضع يد اخلاطي كان إعالن قبول احلياة حبرية، 
مرة ثانية، بدال من احلياة اليت بددا اخلطية. وكان الكاهن يتمم نقل احلياة هذا، 
بأن ينضح ويرش هذه احلياة على املتطهر، أو املقدسات اليت كانت ترمز لكيان 

اإلنسان يف العهد اجلديد.

لذلك كان التعبري « السليب » عن إنتقال احلياة من الذبيحة إىل اخلاطي هو : أن 
خطية اخلاطى، أي موته (غياب جوهر احلياة) ينتقل منه إىل الذبيحة. سواء أكان 

التعبري السليب أو اإلجياىب، فقد شرحت الكنيسة اإلثنني يف التسبحة :

« أخذ الذي لنا (موتنا ليقضي عليه ويبيده بالتمام )

وأعطانا الذي له (ُطْهَر احلياة بدال من املوت ). »

ولذلك يضع أيضًا الكاهن اليد على الشخص املَعّمد (أو املريون املقدس بدًال من 
وضع اليد) ليسلّمه عطية الروح القدس املحىي، ذاك الذي يأخذ من حياة املسيح 



٢٢٠

ويعطينا، كما قال الرب. ذا ينقل الكاهن املوت من اإلنسان إىل ذبيحة املسيح، 
احلياة  وتنتقل  احلياة!!)  ألا ب  املوت  حترق  املسيح  السلىب، (وذبيحة  بالتعبري 
من املسيح إىل اإلنسان، بعمل الروح القدس. ولذا مسي سر املريون : «ختم ال 
ميحي»، ألنه يطبع ويصّور املسيح فينا لألبد. وقد ذكرت جمازات كثرية تشرح 
عمل الرب الذي ال ميكن ألي لغة أن تشرحه أو تلم به. لذلك إستعمل الوحي 

املقدس جمازات مثل:

التكفري - التطهري - الغسيل (باملاء والدم والروح) - املصاحلة - الشراء - مرشوشني 
بالدم - التقديس - التربير - الفداء - ..... اخل. ويستعمل الوحي هذه املعاين 
كمرادفات وينسجها مًعا يف عبارات تشكل سيمفونية رائعة، تتلون فيها األنغام، 

وتنسجم بالتمام، لَيْظَهر معىن واحد هام، وهو :

إحتادنا باهللا وقبولنا للحياة بدًال من املوت - وهذا ما درسناه يف معادلة « العدم         
اخللود» اليت تلخص هدف اخللق كله.

لذلك شرح هذا املعين، األب كاليستوس وير، أسقف الدراسات األرثوذكسية جبامعة 
 : Patterns of Atonement  أكسفورد، يف عظة مسجلة له بعنوان

« لعل أوضح عبارة ذكرت لتصف الكفارة والفداء، بأقل رمزية هي : 
«اهللا كان يف املسيح مصاًحلا العامل لنفسه » (٢ كو ٥: ١٩). واهللا  مل 
يكن خماصًما لإلنسان، بل اإلنسان هو الذي إحتاج أن يعود إىل اهللا. هذا 

عمل املسيح ».

ويشرح هذا املعىن أيًضا الالهويت األرثوذكسي ڤالدميري لوسكي يف كتاب:
Orthodox Theology - An Introduction p. 111

إختزاله  لنا  يصح  ال  املسيح،  السيد  به  قام  الذي  العمل  ضخامة  إن   »
وحتديده بتفسري واحد وال بتعبري جمازي واحد. إن فكرة الفداء يف حد 
ذاا تفترض وجود معىن قانوين وهو عتق العبد املشتري أو دفع دين ملن 
دخل السجن ألنه مل يستطع دفعه. وأيًضا يف تشبيه الوسيط الذي صاحل 
اإلنسان مع اهللا  بذبيحة الصليب. إال أن هذه الصور واملجازات اليت قد 
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إستعملها بولس الرسول، وكررها اآلباء أحياًنا ال يصح لنا أن نفهمها 
بصورة متحجرة مطلقة [ ال يصح حتويلها إىل عقيدة رمسية! ] وذلك ألن 
فهًما مثل هذا سوف ينشئ عالقة قانونية من حقوق مكتسبة أو ضائعة يف 
عالقة اإلنسان باهللا. إمنا جيب علينا أن ننظر إىل هذه املجازات والصور مع 
بقية املجازات األخري كما ننظر إىل السطوح الالمعة والعاكسة املختلفة 
اليت جلوهرة واحدة. واليت كل منها على حدة ال ميكنها أن توفيها حقها 
يف الوصف والشرح. فالبشارات تصف لنا مثل الراعي الصاحل الذي يبحث 
عن اخلروف الضال. مث مثل الرجل القوي الذي غلب عدوه وأخذ منه 
الغنائم، واملرأة اليت كنست البيت ووجدت درمهها املفقود حتت التراب 
الذي كان خيفي صورة اهللا حتته. مث الصلوات الليتورجية اليت تعلمنا خاصة 
يف أسبوع اآلالم، صورة املحارب املنتصر الذي دمر أعداءه وكسر متاريس 
اجلحيم... أما يف وصف اآلباء فهناك جمازات النار املطهرة والطبيب الشايف 
جلروح أحبائه... مث أخًريا صورة الذبيحة وهي أقوي من أي جماز آخر، 

فهي تعلن تقدمي دم املسيح بروح أزىل... »

املجازات يف الكتاب املقدس اخلاصة باخلالص:
لعل أحد أسباب استخدام املجازات واالستعارات واألمثال هو أن نعمة اهللا  أعظم 
مما يتصوره اإلنسان. ويريد اهللا  يف نفس الوقت أن يعلن لنا حمبته وأن يصف لنا 
هذه املحبة بشكل يستطيع اإلنسان أن يفهمه ويقبله وأن يتحدث عنه وميارسه، مث 
يرتفع إىل احلقيقة األزلية األعظم من كل املجازات واألمثال املستعارة من اخلليقة 
املادية. وكمثال ملا نقول نقدم هنا بعض عبارات الكتاب املقدس اليت تشرح جمازات 
الفداء والكفارة وتصف الكفارة بالتطهري واإلغتسال من جناسة املوت، بل ومصاحلة 
اهللا  لإلنسان. هذه عبارات مكثفة رقيقة تصور لنا حنان اهللا  ورقته وال تعطي 
ملن يقرأها بدقة أي إشارة إىل أن الكفارة تسديد قانوين ملصلحة إله ُيسترضي 

بدفع مثن، أو كرامة مهانة تطلب حقها من اإلنسان :
« غسلوا ثيام وبيضوا ثيام يف دم اخلروف » (رؤ ٧: ١٤)

« وهم غلبوه بدم اخلروف » (رؤ ١٢: ١١)
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« وأن يصاحل به الكل لنفسه عامًال الصلح بدم صليبه » (كو ١: ٢٠)
« صرمت قريبني بدم املسيح » (أف ٢: ١٣)

« قد صوحلنا مع اهللا  مبوت إبنه » (رو ٥: ١٠)

« اهللا  كان يف املسيح مصاًحلا العامل لنفسه » (٢ كو ٥: ١٩)

« لكن إغتسلتم، بل تقدستم، بل تربرمت بإسم الرب يسوع وبروح إهلنا» 
(١كو ٦: ١١)

« كنيسة اهللا  اليت إقتناها بدمه » (أع ٢٠: ٢٨)

« الرب الذي إشتراهم » (٢ بط ٢: ١)
« ذحبت وإشتريتنا هللا  بدمك » (رؤ ٥: ٩)

« قد إشتريتم بثمن فال تصريوا عبيًدا للناس » (١ كو ٧: ٢٣)
« هؤالء اشتروا من بني الناس باكورة هللا  وللخروف » (رؤ ١٤: ٤)

« متربرين جماًنا بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح. الذي قدمه اهللا  كفارة 
باإلميان بدمه إلظهار بره من أجل الصفح عن اخلطايا السالفة » 

(رو ٣: ٢٤)

« وحنن متربرون اآلن بدمه خنلص به من الغضب » (رو ٥: ٩)
« لكي يقدسها مطهًرا إياها بغسل املاء بالكلمة » (إف ٥: ٢٦)

« فكم باحلري دم املسيح يطهر ضمائركم » (عب ٩: ١٤- ١٥)
« بعدما صنع تطهًريا خلطايانا جلس عن ميني العظمة يف األعايل » 

(عب ١: ٣)

« طهروا أنفسكم يف طاعة احلق » (١ بط ١: ٥- ٩)
« ودم يسوع إبنه يطهرنا من كل خطية » (١ يو ١: ٧)

« الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوًكا وكهنة هللا  أبيه » 
(رؤ ١: ٥)
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ويؤكد لنا بولس الرسول أن اهللا  مل يطلب ومل حيتاج هو لذبيحة أبًدا، بل إستعمل 
لفظ « مل ترد ومل تسر بالذبائح »!! أي مل يسر برؤية املوت. ولكنه ُسرَّ بذبيحة 
إبنه ألجلنا ولنا وفينا وبنا، ألن املحصلة النهائية هلذه الذبيحة، ليس فيها موت ال 

حليوان وال إلنسان بل كلها حياة ونصرة كاملة:

« ألنه ال ميكن أن دم ثريان وتيوس يرفع اخلطايا [ أي ُيطهر من املوت] 
لذلك عند دخوله إىل العامل يقول :

ذبيحة وقرباًنا مل ترد ولكن هيأت يل جسًدا.
مبحرقات وذبائح للخطية مل تسر.

مث قلت هئنذا أجىء... ألفعل مشيئتك يا اهللا ...
فبهذه املشيئة حنن مقدسون بتقدمي جسد يسوع املسيح مرة واحد.

(عب ١٠: ٤- ١٠)

« وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم (حياة) نفسه دخل مّرة واحدة إىل 
عجلة  ورماد  وتيوس  ثريان  دم  كان  إن  ألنه  أبدًيا.  فداء  فوجد  األقداس 
مرشوشني على املنجسني [ مبوت اخلطية النجس] يقّدس إىل طهارة اجلسد، 
م نفسه هللا  [ ويقول:  فكم باحلري يكون دم املسيح الذي بروح أزيل َقدَّ
مه اهللا  لنا كفارة!] بال عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا  َقدَّ

اهللا  احلي » (عب ٩: ١٢- ١٤).

تؤكد هذه الكلمات بال أدين شك أن التكفري هو « تطهري » برش احلياة والدم 
(للتقديس) على املنجسني بسبب األعمال امليتة. وال يوجد يف تعليم بولس الرسول 
أي إشارة إىل إرتباط الكفارة والفداء بتسديد قانوين على اإلطالق. بل هي كلها 
جمازي  تعبري  هو  نفسه،  بدم  األقداس  إىل  املسيح  ودخول  اإلنسان.  يطّهر  دواء 
عن دخوله إىل العامل حبياته: هذا كناية عن جتسده. ألن األقداس هي هي كيان 
اإلنسان الذي دخله وحّل فيه الالهوت حبياته، وألغي منه كل جناسة املوت الذي 
تنتجه اخلطية. وتقدمي جسد املسيح مّرة واحدة، هو تعبري عن تقدمي نفسه ذبيحة 
ده، الذي قّدس بشريتنا ببشرية اهللا  املتجسد كما قال غريغوريوس  تطهري لنا بَتَجسَّ

الالهويت - ولذا يشرح الوحي املقدس :
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« الذي قدمه اهللا  كفارة باإلميان بدمه » (رو ٣: ٢٥)
« هو كفارة خلطايانا » (١ يو ٢: ٢)

« أحبنا وأرسل إبنه كفارة خلطايانا » (١ يو ٤: ١٠)
« كان ينبغي أن يشبه إخوته [حنن !!] يف كل شىء... حىت يكفر خطايا 

الشعب » (عب ٢: ١٧- ١٨)
« مرشوشة قلوبنا من ضمري شرير ومغتسلة أجسادنا مباء نقي » (عب 

(١٠: ٢٢

يف هذا كله الكفارة هّدية حب لنا، لتطهرنا من موت اخلطية. وليس هللا  أي منفعة 
أو إسترضاء، وال عقوبة تتم ملصلحة اهللا  أبًدا، لتويف عدالته حقًا ضائعًا، كما علم 
الغربيون وفسروا حبسب ظلمة فكر اإلنسان املتعطش للدماء، والذي ال يعرف 
احلب واملغفرة املجانية والعطية املحيية. لذلك حّول اإلنسان معىن اهلدية املهداة 

من اهللا  لإلنسان، إىل مثن موت إلتقاء سادية اهللا ، مقّدم من اإلنسان هللا !!

• • •

َمْن الذي باع وَمْن الذي إشترى؟ :
إذا أخذنا مبا ورد يف « فهرس الكتاب املقدس » ص ٣٢٢ وجدنا أن فعل «شري» 
و « إشتري » ورد عدة مرات يف العهدين، ويف كل مّرة يشتري أحد من الناس 
شيئًا ويدفع الثمن لآلخر. فقد إشتري فوطيفار يوسف ابن يعقوب (تكوين ٣٩: 
١) وعاد يوسف وإشتري كل أرض ملصر ملكًا لفرعون (تكوين ٤٧: ٢٠). وكما 
نعرف الشراء والبيع هو بني طرفني واحد ميلك ويبيع واآلخر يشتري ويدفع الثمن. 

هنا جيب أن نتوقف ونسأل ما يفرضه اإلميان األرثوذكسي نفسه :

أوًال :  َمْن الذي ميلك اخلليقة كإله خالق، خلق كل األشياء من العدم؟ ليس 
اآلب وحده وال اإلبن وحده وإمنا الثالوث القدوس اآلب واإلبن والروح 

القدس. 



٢٢٥

ثانًيا :  َمْن الذي ميلك أن يبيع اخلليقة آلخر لديه الثمن، اآلب الذي ميلك اخلليقة 
وهو سيدها ورا، مع اإلبن والروح القدس؟ أم اآلب وحده، أم اإلبن 
وحده؟ كل هذه أسئلة تفتح لنا باب التساؤل مع الذين يتصورون أن 
اإلبن إشتري اخلليقة بدمه من اآلب أو أن اآلب إشتري اخلليقة بدم 
اإلبن من اإلبن أو .... اخل!!! هذه التصورات ال وجود هلا يف الكتاب 

املقدس نفسه.

ثالًثا :  ماذا يقول العهد اجلديد نفسه عن شراء املفديني؟   يقول سفر الرؤيا عن 
تسبحة السمائيني « مستحق أنت ... ألنك ذحبت وإشتريتنا هللا بدمك ... 
وجعلتنا إلهلنا ملوكًا وكهنة فسنملك على األرض » (٥: ٩- ١٠). وبتأمل 
مذبوح  كأنه  القائم  احلمل  هو  اإلبن  أن  نعرف  املقدس،  الوحي  كلمات 
(رؤ ٥: ٦)، ونعرف أنه هو الذي ُذبح... ولكنه مل يدفع الثمن لآلب، بل 
إشترانا هللا أي لنفسه ولآلب وللروح القدس. هل ميكن أن نتصور أن اإلبن 
إشتري من اآلب والنص يقول أنه إشترانا هللا، أي ناب عن اآلب يف الشراء، 
وبالتايل ال ميكن تطبيق قواعد الشراء والبيع، وال جيوز لنا أن نقول أن الدم 
هو الثمن الذي دفعه اآلب ألن الوسيط هو اإلبن. هذه األفكار ال جتوز 
باملرة ألا يف حقيقة األمر ال تنسجم مع كلمات التسبحة « جعلتنا إلهلنا 
ملوًكا وكهنة وسنملك على األرض » ألن اإلنسان يستطيع أن يشتري 
العبيد واملواشيي ... اخل، ولكنه ال يستطيع أن يشتري ملًكا وكاهًنا!! هنا 
جيب أن نفهم أن الشراء هنا هو « إقتناء » وليس عملية جتارية والقرينة 

تأيت من سفر األعمال نفسه حيث يقول الرسول بولس :

«إحترزوا إذا ألنفسكم وجلميع الرعية ... لترعوا كنيسة اهللا اليت إقتناها بدمه » (أع 
٢٠: ٢٨). هو شراء اإلقتناء واملُلك، وهو كما نعرف شراء اخلليقة اجلديدة من 
املوت، هو إقتناء وليس شراء باملعىن التجاري !! والقرينة الثانية يف عبارة الرسول 
بطرس « أما أنتم فجنس خمتار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة، شعب إقتناء لكي 
ختربوا بفضل الذي دعاكم من الظلمة إىل نوره العجيب. الذين قبًال مل تكونوا 
شعًبا، وأما اآلن فأنتم شعب اهللا. الذين كنتم غري مرحومني وأما اآلن فمرحومون»   
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(١ بطرس ٢: ٩- ١٠). ما أعظم هذا اإلقتناء ملن صاروا « شعب اهللا » ملن كانوا 
قبًال « غري مرحومني » . هذا هو الشراء الذي يتحّدث عنه الرسول بطرس نفسه 
بعد ذلك، عندما يقول عن األنبياء الكذبة « هم ينكرون الرب الذي إشتراهم 

جيلبون على أنفسهم هالكًا سريعًا » (٢ بطرس ١: ١).

وقبول تعليم األنبياء الكذبة حيرم الذين يقبلون هذا التعليم من أن يكونوا « شعب 
اهللا » . وباقي كلمات الرسول تؤكد هذا املعىن خصوًصا عندما يتوقف الرسول 
عند احلرية األخالقية اليت يتحدث عنها األنبياء الكذبة « واعدين إياهم باحلرية 
وهم أنفسهم عبيد الفساد. ألن ما إنغلب منه أحد فهو له مستعبد أيضًا » (٢ 
بطرس ٢: ١٩). وَمْن إقتناه الرب بدمه هو عبد للرب ال ميلك اإلنفالت األخالقي 
الذي حيذر منه الرسول ألن عبد الرب أو عبد املسيح وهو لقب رسول األمم. 
هو هروب « من جناسات العامل مبعرفة الرب واملخلص» (٢ بطرس ٢: ٢٠)، 
وهو ما جيعل سفر الرؤيا يقول عن « املفديني » ، «هؤالء اشتروا من بني الناس 
باكورة هللا وللحمل، ويف أفواههم مل يوجد غـش، ألم بال عيب قدام عرش 
اهللا » (رؤ ١٤: ١٤). فكيف قيل هنا أن الشراء ّتم ملصلحة اهللا واحلمل ... هذه 
كلمات تؤكد حق اإلمتالك واإلقتناء وليس ما حيدث يف احلياة التجارية. وعن 
هذا يقول الرسول بولس « من دعي عبدًا يف الرب وهو عبد فهو عتيق (حر) 
الرب » وهذا عكس القاعدة القانونية والتجارية يف العامل القدمي!! ألن العبد ال 
ميكن أن يتحّرر باإلميان، بل مبن يعتقه بدفع مثنه لسيده الذي إشتراه من سوق 
النخاسة (العبيد). ولكن العبد هنا هو «عتيق الرب» هو سيد حر يف جمتمع اخلليقة 
اجلديدة أي الكنيسة. ويكمل الرسول كالمه « كذلك أيضًا احلر املدعو هو عبد 
للمسيح » ويعكس الرسول القاعدة مرة ثانية. فالسيد هو عبد لكي يدرك أنه ليس 
سيًدا يف الكنيسة!! وخيتم كالمه مؤكدًا أن كل أعضاء الكنيسة « قد إشتريتم 
بثمن فال تصريوا عبيًدا للناس » (١ كور ٧: ٢٢- ٢٣). وإذا الحظ القارئ 
فإن صيغة املبين للمجهول قد إستخدمها الرسول مرتني : املرة األويل يف (١كور 
٦: ٢٠) واملرة الثانية (١كور ٧: ٢٣). ويف املرتني يؤكد الرسول اإلقتناء ألنه يف 
املرة األويل يقول « جسدكم هو هيكل للروح القدس .. أنتم لستم ألنفسكم » 
واإلنسان ال يشتري هيكًال للروح القدس بل يتطوع به واهللا مل يشتر منا حنن البشر 
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حياتنا، ودفع لنا الثمن، بل هنا يظهر لنا قوة التشبيه ومجاله ألن احلقيقة أعظم 
من كل العبارات البشرية. حقًا مل يشتر اهللا شيئًا منا لكي جيعلنا هيكًال له، بل 
كما أن اهليكل ال جيوز إستخدامه لغري اهللا  ولغري العبادة ... هكذا صارت حياتنا 
هي هللا وللعبادة. ويف املّرة الثانية كما الحظنا، العبد حر يف املسيح واحلر عبد يف 
املسيح ... وهذا ال حيتاج إىل تعليق ألنه من الواضح أن قاعدة البيع والشراء هي 
من املجازات اليت جيب أن ختضع للتعليم العقيدي األرثوذكسي اخلاص بوحدانية 

جوهر الثالوث.

خضوع املجاز للعقيدة األرثوذكسية :
وحدانية جوهر الثالوث ومتايز األقانيم وطبيعة الثالوث الواحدة وتثليث األقانيم 
ليس جمازًا بل حقيقة أزلّية نقترب منها يف حذر شديٍد. ألن احلق يعلو على كل 
الرموز وكل األمثال. ومهما كانت قدرتنا على الصياغة فإن ما نقدمه من أمثال 
نفهم                     أن  جيب  ولذلك  نفسها،  العقائدية  الصياغة  يهدم  ال  أن  جيب  وجمازات 
اجلوهر  تقسيم  أو  الثالوث  أقانيم  فصل  إىل  يقود  ال  جماز  أنه  على   « الشراء   »
الواحد إىل بائع ومشتري ألن هذا ال يتفق مع اإلميان األرثوذكسي نفسه. فالشراء 
والبيع يف احلب هلما معاين ختتلف بشدة عن العالقات التجارية. فإن قلت أنين               
« شاري » صديقي ، هذا يعين أنين أحبه بشدة، أما من « باع » صديقه فقد 

جفت حمبته له ونسيه وأسلمه للعزلة.

• • •
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الفصل السادس

ما معىن أن املسيح:

<

درسنا قبًال أن اللعنة هي احلرمان من النعمة والربكة، وهذه احلالة املؤسفة ليست 
من صنع اخلالق الذي يبارك خليقته. فإن كان يعقوب الرسول يعّلمنا أن اللسان 
البشري الذي « نبارك به اهللا » ال يصح لنا أن « نلعن به الناس الذين قد تكّونوا 
على شبه اهللا » ، ألنه « من الفم الواحد خترج بركة ولعنة، ال يصلح يا أخويت أن 
تكون هذه األمور هكذا » (يع ٣: ٩- ١٠)، فكيف ينسب البعض هللا  الربكة 
واللعنة من قلب واحد؟!! إما أن اهللا  يبارك اخلليقة، وإما أنه يلعنها، ولكن ال يصح 
التعليم بأنه يعمل العملني معًا!! البد أن صريورة املسيح « لعنة ألجلنا » هلا معىن 

خمتلف عن املعىن الظاهر من العبارة، وكذلك جعله «خطية ألجلنا»!! :

•  أوًال : ما مل يذكره الكتاب املقدس :
مل يذكر الكتاب املقدس أن اآلب لعن اإلبن، وبالتايل فحشر هذه الفكر الغريبة 
(واليت عّلم ا مارتن لوثر وحركة اإلصالح الربوتستانيت كما سنرى يف اجلزء الرابع 
من هذا البحث) حيتاج إىل جهد خارق إلثباا، نظًرا لغياا عن نصوص الكتاب 
املقدس!!! وسوف ندرس معىن «ُوِضَع إمث مجيعنا عليه» (إشعياء ٥٣) بعد قليل. 
وأيًضا كما درسنا سابًقا مل يلعن اهللا  آدم وال اخلليقة، بل عبارة « ملعونة األرض 

بسببك» (تك ٣: ١٧) مل توضح أن اهللا  هو الفاعل بأي حال.

اإلنسان هو الذي جلب وسبب اللعنة بسبب شره (راجع أقوال اآلباء عن احلرية 
واملوت وجهنم) فكيف ميكن أن يقال أن اآلب صب لعنة وغضبًا على إبنه ليعاقبه 
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بدًال منا على الصليب (مارتن لوثر) حىت ما يقتص حلق عدالته وناموسه؟!!!

لكي  إبنك  جمد   »  : اآلب  من  طلب  موته  عند  يسوع  الرب  أن  نعلم  حنن  بل 
ميجـدك إبنـك أيًضا» (يو ١٧: ١). فهل كان موت الرب تقديًسا للبشرية 

وزرًعا للحياة، أم كان لعنة؟!

•  ثانًيا :  مل تكن الذبائح يف العهد القدمي مصدر لعنة، أو حتمل لعنة، بل قيل 
بنص واضح عن ذبيحة اخلطية أا « قدس أقداس » (الويني ٦: ١٧). وكان 
كل من يلمس هـذه الذبائــح كان « يتقّدس » (ال ٦: ١٨)، واإلنسان ال 

يستطيع أن يقدم لعنة، أو ذبيحة ملعونة، هللا.

•  ثالًثا :  إذا كان الرب هو كمال حتقيق الذبائح فهو ال ُيحسب « لعنة »، بل 
« قدس أقداس »، ألنه هو القدوس والذي يقّدس الكّل.

ولكن الرسول يقول فقط « إفتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة ألجلنا»، أي 
أنه قد طهّرنا من لعنة الناموس، أي املوت، عندما محل على نفسه موتنا. وقد 
لتحرقه،  القش  النار  حتمل  كما  بل   ، اهللا  قبل  من  كُمَعاَقب  ليس  موتنا  محل 
محل موتنا لكي يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت، كما عّلم القديس 
أثناسيوس الرسويل يف كتاب جتسد الكلمة - ( راجع هذا يف مواضع خمتلفة يف 

هذا الكتاب). 

•  رابًعا :  أما نص العهد القدمي اخلاص بصلب القاتل، والذي ورد يف (تث ٢١: 
٢٢- ٢٣) فهو خاص بتعليق القاتل على خشبة، أو الصلب، ودفن القاتل يف يوم 
موته؛ وذلك يكون إلزالة اللعنة حسب نص سفر التثنية « ألن املعلق ملعون من 
اهللا  » (أي حمروم منه ) (٢١: ٢٣) وهو « ينجس األرض» (٢١: ٢٣). وهنا 
ينبغي تفسري « صار لعنة » من خالل كلمات الكتاب املقدس نفسها، وليس من 

عبارات املفسرين الذين يتبعون املنهج الغريب القانوىن، والغري كتاىب.

فالقاتل مستوجب املوت، ولكن املسيح مل يكن قاتًال بل «رئيس احلياة»، (أع 
٣: ١٥). وملا لعن الرب التينة اليت يبست، نفهم أن وصفها بأا ملعونة قد كتب 
ليشرح لنا أا كانت بال مثر مث يبست، أي فارقتها هبة احلياة. وهناك أيًضا « ماء 
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اللعنة » (عدد ٥: ٢٧) والذي كان يستخدم يف كشف الزانية، ألنه كان حيمل 
املوت، واملوت هو مرادف للعنة. وبالتايل تصبح كلمات بولس الرسول « إفتدانا 
من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألجلنا » هلا معىن واحد، وهو أنه « إفتدانا من موت 
الناموس إذ مات ألجلنا»، لكي مييت املوت، ويدوس املوت، ويقّدسنا مبوته 
وقيامته؛ وليس بأي حال، « لكي يصب عليه اآلب لعنته وغضبه ونقمته، لكي 

يويف العدالة اإلهلية حقها» كما يعّلم املنهج اللوثري الربوتستانيت القانوىن.

« صار لعنة » و « جعله خطية » يف الالهوت الشرقي :
• وهذا تعليق كليمنضس اإلسكندري عليَّ « صــار لعنة ألجلنــا » 

ممثًال الفكر الشرقي :
« ألن اهللا  مل يظلم املسيح عندما تأمل، ولكنه أعلن عن فارق هام. وذلك 
ألنه لو ُحكم على خاطئ باملوت صلًبا على شجرة، يكون ملعوًنا... ألن 
خطاياه هي اليت تسببت يف تعليقه على الشجرة. ويف الوقت ذاته نعلم أن 
املسيح، الذي مل يكن يف فمه غش، بل أرانا كل بر وتواضع مل يتعّرض 
هلذا املوت ذاته (موت العقوبة) ولكنه فقط حقق ما تنبأ به األنبياء عما 
 A Short) ستعملونه أنتم (اليهود) بأنفسكم فيه. » الرسالة ضد اليهود

                 (History of the D. of A., p. 28

• وأيضا كتب القديس أثناسيوس الرسويل يف كتاب جتسد الكلمة (فقرة ٢٥) :
« وإذا كان هو قد جاء لكي حيمل اللعنة اليت وقعت علينا، فكيف صار 

لعنة إّال بقبوله املوت الذي يتبع اللعنة؟» 
(On The Incarnation - St. Athanasius - Mowbray London p. 54-55)

• ويكمل القديس أثناسيوس الرسويل تعليقه على كيف صار الرب « لعنة » 
و « جعله خطية» ألجلنا، يف مقالته ضد األريوسيني:

« وعندما نسمع « صار املسيح لعنة ألجلنا » و « جعل الذي مل يعرف 
خطية، خطية ألجلنا»، فإننا ال نفهم (بسذاجة) من كل هذا أنه هو نفسه 
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قد صار لعنة وخطية، بل حتمّل اللعنة املوجهة ضدنا، كما قال الرسول 
إفتدانا من اللعنة، ومثلما قال إشعياء: محل خطايانا.. لكي ما نستطيع أن 

نتحد به ونؤله.»
(Nicene and Post Nicene Fathers, Second Series - Vol. IV, p. 374)

« صار لعنة » و « جعله خطية » يف الالهوت الغريب :
• نقرأ أيًضا فكر الغربيني يف قول توما األكويين للمقارنة :

« بتأمله حقق كل متطلبات القانون ... وعدالة القانون ... املسيح حقق 
بآالمه وتسمريه على الصليب (متطلبات العدالة) اليت كانت على اإلنسان 

ألنه أكل الثمرة متعديًا على وصية اهللا » 
.(A Short History of D. of A., p. 153) 

• ويف قول  Gerson الكاثوليكي :
« ال ميكن هللا  أن يسمح أبدًا بأن الشر ال يعاقب، لذلك وضع كل خطايانا 
وآثامنا على املسيح. اخلطية كريهة جدًا، ألا ني العدالة اإلهلية، لذلك 

انظر إىل اهللا  يتأمل، ليسدد العقوبة الواجبة بسبب اخلطية». 
(A Short History of the D. of A., p. 169)

• ويف قول مارتن لوثــر :
« وملا ألقيت عليه كل اخلطايا ، جاء الناموس وقال: ليمت كل خاطئ. فإذا 
أردت أيها املسيح، كن مذنًبا وحتمل كل العقوبة، حتمل كل اخلطية، وحتمل 
كل اللعنة... لقد ألقي اآلب على املسيح كل خطايا البشر... وقال له... 
إدفع الترضية املناسبة عن خطايا كل البشر... فيأيت الناموس... ويهجم عليه 
اخلطايا »      عن  التكفري  ومت  اخلطية  من  كله  العامل  تطهر  العمل  ذا  ويذحبه. 

.(A Short History of D. of A., p. 199)

• ويف عظة للواعظ الفرنسي الشهري املطران بوسويه Bossuet عام ١٦٦٠م 
قال (من كتاب اهللا  والشر واملصري - ص ٢٢٦):



٢٣٢

« كان اهللا  خيمد غضبه بتفريغه. كان يضرب إبنه الربئ الذي كان يصارع 
غضب اهللا . هذا ما كان جيري على الصليب، إىل أن قرأ إبن اهللا  يف عيين 

أبيه أن غضبه هدأ متاًما، فرأي أنه حان الوقت لكي يفارق العامل.» 

فاآلن قد رأينا مًعا أن « صار لعنة » أو جعله « خطية ألجلنا » ، إمنا هي وصف 
على  علقناه  إذ  له،  حنن  ولعنتنا  وموتنا  لظلمنا  املسيح  حتمل  عن  الرسول  بولس 
الصليب كملعون، وليس أنه قد ُصبت عليه لعنة ونقمة وعقوبة من اآلب. حنن 
أو       املسيح،  موت  يف  مجيعنا  موتنا  موضوع  وحىت  بظامل،  فليس  اهللا   أما  نظلم، 
« متام حكم الناموس فينا » (رو ٨: ٤) فهذا يعين أنه محل على أكتافه نتيجة 
شرنا، حكم الناموس، لكي يبيد هذا احلكم إبادة تامة وهو يف جسد مثلنا. لقد 
تشرب يف جسده املمثل لنا (حلم من حلمه وعظامه - أف ٥: ٣٠) هذا احلكم 
وأباد سلطانه، كما لو كان احلكم قد مت فينا مجيًعا وإنتهي بالتمام. وهذا العمل 

هو ما شبهه أثناسيوس حبمل النار للقش لكي حترقه متاًما. 

شرح القديس كريلس اإلسكندري لعبارة 
« ُجِعَل خطية » (٢كور ٥: ٢١):

كانت سعادتنا فائقة عندما نشرت اجلامعة الكاثوليكية يف واشنطن رسائل القديس 
كريلس اإلسكندري يف جملدين يف سلسلة  The Fathers of The Church جملد 
٧٦ - ٧٧ عام ١٩٨٧. وكانت سعادتنا أعظم عندما وجدنا الشرح الشرقي 
األرثوذكسي لعبارة الرسول بولس ، اليت تعثر فيها الغرب، وجعل منها مسألة 

شائكة وسالًحا يطعن ا عن جهل وحسن نية عقيدة الثالوث. 

يقول القديس كريلس يف الرسالة ٤١ إىل أكاكيوس أسقف  Scythopolis، وموضوع 
الرسالة هو ذبيحة يوم الكفارة يف العهد القدمي (الويني ١٦: ٥)، وبعد أن يلخص 

القديس كريلس ما يذكره سفر الالويني يعلق على شعائر يوم الكفارة بقوله :

« كل الكتاب هو موحى به من اهللا  ونافع (٢ تيمو ٣: ١٦) وما يقوله اهللا 
يؤدي للخالص. والذين يقدرون على أن يفهموا قوة احلق، يقابل عقوهلم 
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مجال احلق ويشرق عليه نور معرفة سر املسيح.» ويكمل كالمه قائًال « أما 
الذين مل يصلوا بعد إىل إدراك وفهم الترتيب (حسب الطقس) بل الزالوا 
يسريون مثل األعرج أو يلعبون مثل األطفال وإختاروا هذه املوضوعات 
من   ١٧٠ ومنعهم.» (ص  وحتذيرهم  مراقبتهم  فعلينا  والتخمني،  للجدل 

الترمجة اإلجنليزية جملد ٧٦).

فما هو املوضوع الذي يلعب به هؤالء األطفال؟ 

يقول القديس كريلس أنه بعد اإلطالع على رسالة أكاكيوس أدرك أن البعض 
يظن «أن املاعز أو التيس كان يقدم هللا، الكائن على كل األشياء، تقدمة وذبيحة، 
بينما اآلخر كان يرسل إىل الصحراء لكي يقدم إىل شيطان جنس(*)...» (املرجع 

السابق) ويعترض القدييس كريلس مؤكًدا :

« كيف يسمح اهللا والرب خالق كل األشياء، الذي يعلو على كل فهم 
وكلمة والذي هو اهللا والرب بالطبيعة، أن يقبل أن يقدم تقدمة للخائن 
(املرتد) الشيطان، كما لو كان للشيطان قوة وجمٍد حتتاج إىل اإلرضاء؟ 
وهو الذي مسعناه يقول لنا بكل وضوح بواسطة واحد من األنبياء القديسني 

«وجمدي ال أعطيه آلخر » (إشعياء ٤٢: ٨) (املرجع السابق).

ويقدم القديس كريلس عدة نصوص من العهد القدمي مؤكًدا كيف يبغض الرب عبادة 
األوثان وال يقبل أن يشاركه يف جمده آخر مث يشرح أن التيس األول والثاين كالمها 

رمز للمسيح إبن اهللا  وهكذا يفسر الذبيحة الثنائية يف يوم الكفارة:

« يرمز كالمها إىل اإلبن الوحيد الرب يسوع املسيح. ومبالحظة كيف 
جيب أن نتأمل بدقة - على قدر اإلمكان - سوف نشرح هذا. حسب 
الناموس، كان التيس األول هو ذبيحة خطية، ألن األسفار املوحي ا يف 
مواضع كثرية تشبه الصدِّيق باحلمل وحمب اخلطية باملاعز. وما هو السبب؟ 
الذي  احلمل  مثل  مثمًرا،  يعترب  ولذلك  الفضيلة  مبجد  مملوء  الصديق  ألن 
يقدم الصوف. أما املاعز فإنه يشبه نفس اخلاطئ عارية وغري مثمرة وبال 

(*) بين البعض حىت يف العصر احلديث هذا التفسري على معىن كلمة «عزازيل» وهي ال تعين باملرة الشيطان أو روح 
جنس، بل حتمل عدة معاين حسب ترمجة مقطع الكلمة العربانية «عزا» أي «قدم» « قوة» «عزة»... اخل.
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عمل صاحل، وهو كحيوان أرخص من الغنم وغري مثمر ... ولذلك السبب 
نفسه قال ربنا يسوع املسيح «عندما جيلس إبن اإلنسان على عرش جمده 
سوف جيعل اخلراف على يده اليمين... واجلداء على يده اليسري » (ميت 

.(٢٥: ٣١- ٣٣

وحسب الناموس كان التيس األول يذبح ذبيحة خطية.. (ال ٢٢: ٢٣) 
ويف موضع آخر يقول اهللا  نفسه عن ذبيحة اخلطية اليت كانت تعطي 
للكاهن « يأكلون خطية شعيب » (هوشع ٤: ٨) أي يأكلون ذبيحة 
اخلطية، ألن اجلزء املخصص للكهنة هو اجلزء الذي كان خيصص أصًال 
للرب (تثنية ١٨: ١- ٣). وهكذا صار املسيح قرباًنا « خلطايانا حسب 
الكتاب » (١كور ١٥: ٣). ولنفس السبب نقول أنه ُدعي خطية، حسبما 
كتب بولس احلكيم « ألجلنا جعله خطية وهو ال يعرف خطية» (٢كور 
٥: ٢١) أي اهللا اآلب. وحنن ال نقول أن املسيح صار خاطًئا، حاشا، هو 

بار، بل الرب ذاته (أو هو عادل أو العدل ذاته).
“but being just, or rather in actuality Justice”

ألنه مل خيطيء، ولكن اهللا  اآلب جعله ذبيحة خلطايا العامل. ألنه «حسب 
مع أمثة » (اشعياء ٥٣: ١٢) وإحتمل احلكم الذي يناسب األشرار. ويشهد 
النيب اإلهلي املوحي له إشعياء ويقول « كلنا مثل غنم ضللنا، ملنا كل واحد 
إىل طريقه، ولكن الرب وضع عليه إمث مجيعنا » و «لكنه تأمل ألجلنا» و 
«جبلداته شفينا » (إشعياء ٥٣: ٦، ٤، ٥). ويكتب احلكيم جًدا بطرس 
« محل خطايانا يف جسده على اخلشبة » (١ بطرس ٢: ٢٤).  (املرجع 

السابق ص ١٧٣ - ١٧٤).

وكما تالحظ أيها القارئ :

أوًال :  ينفي القديس كريلس بكلمات قاطعة أن ربنا يسوع املسيح صار  
خطية أو خاطَئا.

ثانًيا :  يؤكد أن جعله خطية تعين ذبيحة خطية.
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ويبقي سؤال هام أجاب عليه القديس كريلس اإلسكندري يف نفس الرسالة وهو : كيف 
نفهم ذبيحة موت املسيح كذبيحة خطية؟  هذه هي كلمات إجابة القديس كريلس :

« كان من الضروري أن حيتمل املوت الذي ساد على كل الذين على 
األرض بالتعدي يف آدم وباخلطية ملك املوت علينا (رو ٥: ١٢- ١٧). 
يف  وتأنس  جتسد  للبشر  وحمبته  الرمحة  يف  الغين  اآلب  اهللا   كلمة  ولكن 
شكلنا حنن الذين حتت اخلطية واحتمل نصيبنا. وكما يقول املعلم املاهر 
بولس « بنعمة اهللا ذاق املوت للجميع » (عب ٢: ٩) وجعل حياته فدية 
ألجل حياة اجلميع، مات الواحد ألجل اجلميع، لكي ما حنيا هللا ُمقدسني 
وبدمه نعود إىل احلياة (رو ٢: ١٢- ٢١) متربرين بعطية نعمته (رو ٣: 
٢٧) كما قال اإلجنيلي املبارك يوحنا «ودم يسوع املسيح يطهرنا من كل 

خطية » (١يوحنا ١: ٧). (املرجع السابق ص ٧٤).

ويكمل القديس كريلس شرحه بعد أن يشرح شعائر يوم الكفارة قائًال : 

«أما املسيح فقد دخل إىل قدس األقداس ليس بدم تيوس وعجول ولكن بدم 
ذاته، فوجد فداًء أبدًيا» (عب ٩: ١٢) وقدَّس املسيح كما قلت اخليمة 
احلقيقية، أي الكنيسة وكل الذين فيها. وعن هذا كتب الرسول بولس 
املوحي له من اهللا «وهكذا يسوع لكي يقدس الشعب بدمه تأمل خارج 
األبواب » (عب ١٣: ١٢)، وأيًضا « كونوا متشبهني باهللا كأوالد أحباء 
إسلكوا يف املحبة كما أحبنا املسيح أيًضا وأسلم ذاته ألجلنا قرباًنا وذبيحة 
هللا رائحــة طيبة » ( أفسس ٥: ١- ٢). ومن أجل إبادة املوت واخلطية 
نعتقد بأن عمانوئيل هو التيس الذي ذبح ومبوته يف اجلسد كان « حًرا » 
ضمن املوتى  Free among the dead (مزمور ٨٥: ٥) أي أنه مل يتلوث 

باخلطية ومل ُيستعبد لعقوبة املوت معنا » (املرجع السابق ص ١٧٥).
وكما نالحظ هنا :

أوًال : كان موت املسيح إبادة للموت.
ثانًيا :  رغم أنه محل خطايانا فإنه مل يتلوث ا.
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ثالًثا :  مل يستعبد املسيح لعقوبة املوت.
not subject to the penalty of death together with us.         

ويشرح القديس كريلس التيس احلي الذي كان يطلق حيَّا يف الربية مؤكًدا ذات 
الشرح السابق :

« وهكذا نراه يف التيس احلي الذي كان يرسل إىل الربية يف آالمه كإنسان، 
ولكن ليس يف ألوهيته، ويف موته باجلسد، ولكن هو أعظم من املوت ويف 
قربه - حسب جنون اليهود - كما نعترب حنن، ولكن تعجز بوابات اجلحيم 
عن أن تأسره يف العامل السفلي مع املويت، ألن تلميذه يقول « ألنك لن تترك 
نفسي يف اهلاوية ولن تدع قدوسك يري فساًدا» (مزمور ١٥: ١٠ وأعمال 
٢: ٢٧)، ألنه قام وأباد املوت، وقال لكل األسري «اخرجوا وللذين يف 
الظالم اظهروا» (إشعياء ٤٩: ٩) ألنه صعد إىل السماء ألبيه وصار يف 
مكانة ال يصل إليها إنسان، ومحل خطايانا وصار كفارة خلطايانا. وهكذا 
يكتب يوحنا املوحي له للذين يؤمنون به « يا أبنائي األحباء أكتب إليكم 
لكي ال ختطئوا ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب، يسوع املسيح 
البار وهو كفارة خلطايانا، ليس خلطايانا فقط ولكن خلطايا العامل كله» 

(املرجع السابق ص ١٧٥- ١٧٦).

هل صار املسيح على الصليب خطية؟
يبدو لنا من عبارات القديس كريلس وغريها عند اآلباء مثل الفقرة ٤٧ من املقالة 
 (N & PN. Fathers 2nd series vol. 4, p. 374) الثانية يف الرد على األريوسيني
للقديس أثناسيوس الرسويل أن فعل « صار » و « جعل » وغريها من األفعال 
كيانه  يف  حتول  أي  املسيح  شخص  إىل  تنسب  وال  املسيح  عمل  حقيقة  تشرح 
القدوس الفائق الذي يعلو على كل هفوات وشرور اإلنسان قبل موته ويف موته 
وبعد موته. وكم هو شنيع أن نتصور أن  كلمة اهللا  اآلب « القدوس الذي بال 
شر » (عب ٧: ٢٦) قد صار، يف أقدس حلظات رسالته وعمله وهي حلظات 
حتت  وصار  األول  آدم  إىل  وحتول  باخلطايا  تلوث  قد  أنه  الصليب،  على  املوت 
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سلطان املوت واخلطية. وهنا جيب أن نرى العالقة العضوية بني املوت واخلطية. 
فقد دخلت اخلطية إىل العامل، حسب عبارة الرسول بولس، ومع اخلطية دخل 
املوت. ومل يتوقف األمر عند املوت بل جلب املوت اخلطايا كلها وصار ذلك 

اللحن احلزين املؤمل :

خطية آدم - موت آدم - موت البشر - خطايا البشر ... فقد حتولت احلياة 
يف ظل املوت أو حسب تعبري اإلجنيل نفسه وإشعياء النيب « اجلالسون يف كورة 
املوت وظالله » (ميت ٤: ١٦) إىل دفاع دائم عن النفس والوجود على النحو 
الذي نراه يف اجلزء األول من الرسالة إىل الوثنيني للقديس أثناسيوس وغريه من 
اآلباء. صار املوت هو مصدر اخلطية بعد سقوط آدم، وقبل سقوط آدم كانت 
بني  العضوية  العالقة  هذه  يفصل  لكي  املسيح  وجاء  املوت.  مصدر  هي  اخلطية 
اخلطية واملوت، وذلك بقبول املوت على الصليب. وبقبول املوت حتول املوت 
يف املسيح إىل قيامة، ومل يعد اهلروب من املوت هو باب اخللود، بل صار قبول 
املوت هو باب القيامة!  ولذلك يف كلمات قاطعة يقول رب املجد نفسه عن 
شرط التلمذة « إن أراد أحد أن يأيت ورائي فلينكر نفسه وحيمل صليبه ويتبعىن. 
فإن من أراد أن خيلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي جيدها » (ميت 
١٦: ٢٤- ٥). وال يوجد برهان أفضل من هذا عن دور املوت األساسي يف 
غرس خطايا كثرية يف حياة البشرية. حنن مجيًعا نريد أن خنلص أنفسنا من املوت 

ونعرب عن ذلك بعدة طرق :

أوًال  : كثرة املقتنيات.
ثانًيا :  الطمع يف السلطان والقوة.

ثالًثا :  اإلعتداء على اآلخرين بشيت الطرق لكي حنيا حنن على حساب ضحايانا 
الذين نقتلهم معنوًيا أو جسدًيا لكي حنيا حنن ونتمتع بكل ما ميلكون.

رابًعا :  تصبح «األنا» هي مركز الكون كله، وكل اخلليقة تدور حول «األنا»، 
وتصبح اخلليقة جمرد وسيلة إلرضاء األنا. وقد ضرب املسيح بقوة وحبزم 
على هذه النقطة اخلطرية « األنا » وقال كلماته املحيية «إن إبن اإلنسان 
مل يأت لكي ُيخدم بل لَيخِدَم ويبذل نفسه فدية عن كثريين» (مرقس 
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يف  البذل  ضرورة  عن  العبارة  من  األول  اجلزء  أغفلنا  وإن   .(٤٥  :١٠
خدمة اآلخرين عجزنا عن فهم باقي العبارة و يبذل نفسه فدية» ألن 

عدم البذل هو حتول النفس إىل صنم كبري وإله آخر.

ماذا تعلمنا الطقوس األرثوذكسية عن عالقة املوت باخلطية؟
إذا كانت الرهبنة هي قمة من قمم احلياة الروحية األرثوذكسية فإن بداية الرهبنة 
هو طقس رسامة أو تكريس الراهب والراهبة، وهو طقس « اجلناز » وصالة 
املويت ، وهو دعوة واضحة إىل أن « املوت يف العامل » قد جعل الراهب والراهبة 
صورة للمسيح املصلوب ولذلك السبب وحده وصف الرهبان والراهبات بأم 
« لّباس الصليب ». فقد لبسوا الصليب حياة وممارسة بأن قبلوا املوت لكي خيلع 
املوت نفسه يف املسيح قوة اخلطية، أي الرغبة يف حياة منفصلة عن اهللا  وحياة هلا 
القانون اخلاص ا وليس وصايا اهللا نفسه، وهي جتربة آدم األول الذي أراد أن 

يصبح شريعة لنفسه مبعرفة اخلري والشر حسب تصوره.

وجاء املسيح وفَصل بني املوت واخلطية بالصليب وبالقيامة. قبل املوت وجرده 
من قوة الدمار اليت تسيطر على قلب اإلنسان وفكره إىل قوة بذل وعطاء، ألن 
القوة  تلك  املسيح »  يف  احلياة  روح  ناموس  الرسول «  يسميها  اليت  احلياة  هبة 
اليت حتول املوت نفسه إىل قوة عطاء « قد أعتقين من ناموس اخلطية واملوت » 
(رو ٨: ٢) ألننا عندما منوت مع املسيح « يتم فينا حكم الناموس»، أي منوت. 
وقوة كلمات الرسول هي يف أن آخر هذه العبارة « يتم فينا حكم الناموس حنن 
السالكني ليس حسب اجلسد بل حسب الروح » أي حنن الذين ال خنضع لسلطان 
املوت الذي جيعلنا نتصور أن احلياة هي من االحتفاظ باحلياة وسيطرة اجلسد، بل 
بالروح ندرك أن احلياة هي يف بذل حلياة حسب روح احلياة الذي أعتقنا من قوة 
املوت باملوت مع املسيح. ومفتاح هذا التفسري هو نشيد القيامة يف كل الكنائس 
األرثوذكسية القبطية واليونانية واألرمنية .. « باملوت داس املوت » . ولذلك 
السبب عينه يقول الرسول بولس أننا قد « متنا للناموس » ومات الناموس مبوت 
املسيح على الصليب (راجع يف دقة رو ٧: ٤ و ٦) وجاء إبن اهللا  وحررنا من 

حكم الناموس أي حكم املوت.
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الفصل السابع

<
يف ترمجة  Good News Bible الكاثوليكية توضيح رائع ومفتاح ممتاز لفهم هذا 
األصحاح. األعداد ١- ٩  تسبقها عبارة تدل على أن هذه األعداد هي شرح    
« لوجهة نظر البشر » ملعاناة هذا العبد املتأمل (الرب املتجسد) والذي يبدأ احلديث 
عنه من العدد ١٣ إصحاح ٥٢ - كما لو كان إشعياء ينظر إلينا وحيدثنا عن الفكر 
الذي يدور يف أفكارنا حنن : « يقول الشعب » The people reply.... مث يبدأ 
 The Lord  « األعداد ١٠- ١٢ (لنهاية اإلصحاح) بعنوان: « ويقول الرب
says... . أي أن إشعياء يشرح رد اهللا  اآلب علينا لتصحيح ما قد حسبناه حنن عن 

طريق اخلطأ!!! ولعل هذا يفهم أيًضا يف النسخة العربية عندما يبدأ اإلصحاح بـ 
« من صدق خربنا...»، مث نقرأ مفتاح اإلصحاح يف بداية العدد ٤، الذي يؤكد 
أن األعداد ١- ٩ هي رؤيتنا حنن حبسب فهمنا البشري فيقول : « وحنن حسبناه 
مصاًبا مضروًبا من اهللا  ومذلوًال...»، مع أن اهللا  ال يظلم وال يذل وال حيتقر وال 
خيذل، كما يف بقية اإلصحاح، بل حنن الذين رأينا مذلة الرب، «فحسبناه» مذلوًال 
من اهللا !!! إننا نقتل القتيل ونسري يف جنازته، ونسقط ونعكس أعمالنا على اهللا  

ونتهمه هو بكونه الفاعل!!
لقد بذل اآلب إبنه أليدينا، لريينا أنه مل يعزه علينا، ولكننا مل حنتمل قوة نور القداسة، 

فأردنا أن نطفئه ومنيته، ألنه ينخس ضمائرنا الشريرة بكونه بار حمب وقدوس!!

ولكن بالرغم من شرنا وسحقنا وظلمنا له... بالرغم من إذاللنا وضربنا وإحتقارنا 
له... بالرغم من هذا الشر الذي ألقيناه حنن عليه (وليس اآلب كما عّلم مارتن 
لوثر!!) مل يضن اآلب علينا بإهداء إبنه : « ألنه هكذا أحب اهللا  العامل حىت بذل 
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إبنه الوحيد...» أليدينا، حىت ما يوصل لنا خبز احلياة وماء احلياة وينضح علينا 
باخللود بدمه، كذبيحة اخلطية اليت كانت متثل املسيح « دواء عدم املوت » حبسب 

تعبري مار إغناطيوس اإلنطاكى.

وإذا ما تشرب جسده كل شرنا وشاركنا املوت، دخل الرب إىل فم املوت كما 
يدخل الُطعم فم احلوت القتال، مث فجر الرب املوت وأباده بقوة الهوته، كما شرح 

القديس غريغوريوس النيسي مبجازه الشهري عن عمل ذبيحة املسيح الكفارى.

وملخص األعداد ١ - ٩ هو وصف إشعياء عن رؤيتنا آلالم الرب: حمتقر وخمذول 
من الناس... حمتقر فلم نعتد به ... وحنن حسبناه مصاًبا مضروًبا من اهللا  ومذلوًال 
... ولكن أحزاننا محلها وأوجاعنا حتملها... وهو جمروح ألجل معاصينا... تأديب 
سالمنا عليه (أي مسئولية ومعاناة احلب الذي صنع سالمنا، محلها هو وحده) 
ظلم ... تذلل ... سيق إىل الذبح ... (ظننا حنن أن) الرب وضع عليه إمث مجيعنا 

(للنقمة)... 

واألعداد ٤ و ٥ يف  Good News Bible  تبدأ بكلمة  But ، «ولكن». كما 
لو كان إشعياء النيب يريد أن يقول :

« حنن حسبناه مذلوًال من اهللا  اآلب بكل هذا الظلم... ولكن احلقيقة 
ليست هكذا... حنن حسبناه معاقًبا كبديل لنا، من اآلب (مارتن لوثر) 
قلوبنا  قساوة  نعكس  وألننا  نظرنا  لقصر  يرجع  إفتراء  هذا  ولكن ... 

السادية على اهللا  نفسه.»
مث يأيت بنا إشعياء إىل األعداد ١٠- ١٢ ليوضح لنا أن نظرة اهللا  هلذا الظلم املوجه 

إلبنه، نظرة ختتلف وتعلو على كل ما حنلم به أو نتخيله:

« قام ملوك األرض وتآمر الرؤساء مًعا على الرب وعلى مسيحه.. الساكن 
يف السموات يضحك، الرب يستهزئ م ... أما أنا فقد مسحت ملكي 

على صهيون ... طويب جلميع املتكلني عليه» (مز ٢).

وكما شرح داوود، هكذا أيًضا إشعياء، عن موقف اآلب : فإن كنتم قد تآمرمت 
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هذا  من  ينتقم  أن  دبر  قد  ألنه  عليكم،  يضحك  فالرب  ظلًما،  اإلبن  وسحقتم 
الظلم بطريقة تفوق كل ما تصورمت !!! أنتم تسحقون والرب سيحّول السحق 
والظلم إىل مسّرة وجناح وخالص!! أنتم تزدادون شرًا، ولكنه إذ ينتقم ُيحّول 
الشر إىل خري، والظلم إىل عدل وصالح، وحيول العقوبة إىل خالص. إنه إله 
الصالح، ينتقم بأن يغلب الشر باخلري، وال ُيغلب هو وال ُيجرَّب بالشر أبدًا، مهما 
عظم شركم!! فها هو اآلب يقول عن إبنه : « إن جعل إبين نفسه ذبيحة حب 
وذبيحة شفاء، ونضح عليكم أيها البشر حبياته ودمه، املسفوك بسبب ظلمكم، 
إن  األبدى!!  اخللود  بطول  أيامه  تطول  ملكوًتا ونسًال  منكم  فهو سوف يصنع 
جعل إبىن، حبريته، نفسه هدية ودواء لكم سوف ميحو ويزيل عنكم عار اخلطية، 
ويكفر عن (يطهر) البشرية من اخلطية اليت سيتحملها عنكم، لكي حيرق اخلطية 
وميحوها كسحابة، وكغيمة يالشيها. أما مسريت فهي ألين سأحول السحق والظلم 

إىل حرية وحياة» :

األعداد ١٠- ١٢

« أما الرب فسّر أن يسحقه باحلزن [ ألن اإلبن : من أجل السرور املوضوع 
أمامه إحتمل الصليب مستهينًا باخلزي - عب ١٢: ٢].

إن جعل (اإلبن ، وليس اآلب هو الفاعل هنا) نفسه ذبيحة إمث يري نسًال 
تطول أيامه، ومسّرة الرب بيده تنجح.

من تعب نفسه يري ويشبع ... يربر كثريين ... يقسم غنيمة [ربح البشرية 
أثناء حربه مع الشيطان واملوت] من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي 

مع أمثة، وهو محل خطية كثريين وشفع يف املذنبني».

ولكين قد مسعت العبارات ُتقرأ خطأ، هكذا :

« أما  الرب فسر أن يسحقه باحلزن إذ جعل نفسه ذبيحة إمث.»!!!
وهذا اخلطأ يصور اآلب كأنه سادى، وأنه هو الذي يسحق بإرادته، بأنه جعل 
نفس إبنه ذبيحة غضب وعقوبة وهو مسرور بذلك!!! هذا يوضح خطورة السادية 
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الغربية القانونية اليت تشوه احلب وحتّوله إىل انتقام وتشفي  تستحي اللغة أن تصف 
مقداره!! (« إْن» - أداة الشرط - تشرح أمًرا خمتلفًا متامًا) .

ما يقوله لنا الوحي يف هذا اإلصحاح إذن هو : البشر ظلموا اإلبن املتجسد؛ واآلب 
على مضض وافق؛ وضحك وإستهزأ بالشر؛ مث غلب املوت والشر بإبنه بذبيحة 
احلب؛ وجعلنا ملكوًتا خالًدا؛ ألن اإلبن جعل نفسه حببه وحبريته مثن خلودنا. أما 

هذا الثمن فقد أهداه لنا وفينا. وذا ُسرَّ اآلب: بعودتنا يف حضنه.

•  الكفارة إذن هي «تطهير» من املوت النجس الذي جتلبه 
اخلطية...

واآلباء  املقدس  الكتاب  بحسب  ــ  الكفارة  ليست    •
األرثوذكسيني ــ موتاً لتتميم «عقوبة بدل عقوبة»، 
من  سند  بدون  البروتستانتى،  الالهوت  يعلّم  كما 

الكتاب املقدس.
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كثفت الكنيسة امللهمة عصب اإلميان املسيحي األرثوذكسي بكلمات قانون اإلميان 
يف القرن الرابع. وقانون اإلميان مل يذكر إّال ما هو يف غاية األمهية فقط، أي العقيدة 
املسيحية اجلوهرية اليت تظهر لنا َمْن هو اهللا وما هو عمله وعالقته باخلليقة، منذ 

اخللق وإىل األبد!!

ولكن الكنيسة عرب العصور كان عليها أن تفسر وتشرح هذه العقيدة، وتقدمها 
بصورة حّية لكل جيل، بإستعمال لغة هذا اجليل وتعبرياته اليومية، حىت ما يتالمس 

اإلنسان مع احلقائق اإلهلية ويتحسسها بقوة وفاعلية حّية.

فكل َمْن يؤمن بقانون اإلميان، الذي مت وضعه يف جممع نيقية املسكوين ٣٢٥م، وجممع 
القسطنطينية ٣٨١م، يؤمن بالثالوث القدوس وعمل اخلالص والفداء والكفارة، 

ويؤمن بدور الكنيسة يف التاريخ وبالقيامة وحياة الدهر اآليت... آمني.

وعقيدة اخلالص والفداء والكفارة ملخصها كلها يف :
د من الروح  « هذا الذي من أجلنا ومن أجل خالصنا نزل من السماء وجتسَّ
القدس ومن مرمي العذراء تأنس.. تأمل وقرب وقام من بني األموات يف اليوم 

الثالث كما يف الكتب وصعد إىل السموات .... »
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أي أن العقيدة هي يف اإلميان « بالتجسد واملوت والقيامة » اليت ملسها وتأكد من 
تارخييتها اآلباء الرسل األطهار وسّلموها لنا، ويشهد لنا ا الروح القدس يف حياة 
الكنيسة. تلك األعمال، اليت قام ا إبن اهللا الكلمة املتجسد، هي حقيقة « عمل 
واحد » ال يتجزأ وال ينفصل، إّال عندما نشرحه باللغة البشرية، اليت تتطّلب التحليل 
الفكري للتعبري عما هو فوق الزمن والتاريخ. فكما أن أجهزة اجلسم البشري (اجلهاز 
التنفسي، واهلضمي، والدوري والعصيب... اخل) ال ميكن فصلها أبًدا، بل هي جسم 
د الرب وموته وقيامته.  واحد حييا حياة واحدة بدون جتزئة، هكذا احلال مع جتسُّ
والكنيسة األرثوذكسية اليت تعي جيدًا أن اهللا، وأعماله، ال يرتبط بالزمن وسلطان 
الزمن، علَّمت أن الفداء قد مت فعًال بتجسد ابن اهللا، وليس فقط على الصليب، 
كما هو احلال يف التعليم الربوتستانيت القانوىن!! فنقول يف القداس أن املوت قد هدم 
وأُعطينا احلياة مبجّرد حدوث التجسد، ألنه ذا العمل، « غري الزمين»، رأت الكنيسة 
متام اإلحتاد، وتالمس احلياة اليت يف الهوت املسيح مع املوت الذي من خصائص 
الطبيعة البشرية. أما املوت والقيامة، فهما « الوسيلة » اليت ا أعلن اهللا املتجسد 
الالهوت  بطبيعة  بإحتادها  تقّدست  اليت  لإلنسانية  احلياة »  نقل  عملية «  جناح 
احلي :  Life transfusion. فالتجسد واإلحتاد مها تتميم تنازل اهللا وإخالء اإلبن 
لذاته، مها تتميم ذبح محل اهللا املذبوح حببه لنا قبل إنشاء العامل!! ولكي يعلن إمتام 
هذا العمل «العالجي » للطبيعة البشرية، كان ينبغي أن يؤكده لنا بأن يرينا فرح 
قيامته املجيدة، ونشهدها بالعيان، ونشهد هلا بالدم حنن أيًضا. ولكن كيف تكون 
القيامة من املوت بدون العبور من بوابة املوت؟! كيف يعلن يل ولنا، أن يل ولنا كلنا 
رجاء تام، أننا حنن أيًضا لن نبقي لألبد يف قبضة املوت األبدي بعد موتنا باجلسد؟! 
لذا كان ضرورًيا جًدا أن ميوت الرب باجلسد، باحلقيقة، ويشهد ويكتب شهادة 
وفاته مسئول السلطات الرومانية، قائد املئة الذي طعنه باحلربة، وشهد عن جتلط 
 (Blood Clot & Serum) دمه، وإنفصال هذا الدم إىل جلطة دموية وسائل مائي

حبسب لغة الطب احلديث.

وأيًضا شهد على موته األكيد أعداءه، جممع كهنة اليهود. ولذا طالبوا حبراسة قربه، 
ألنه قطًعا مات وتأكدوا من ذلك. هذا كله ليؤكد لنا « الشركة الكاملة » معنا 
حىت املوت، موت الصليب. وهذا كله أيًضا حىت عندما نتأكد من قيامته تارخيًيا 
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وبدون شك، ويشهد هلا الرسل ومئات من األشخاص (أكثر من مخسمائة شخص 
- ١ كو ١٥: ٦) نتأكد ونؤمن أن قيامته سوف حتدث لنا وفينا حنن أيًضا بكل 
يقني... نتأكد من أنه قد زرع فينا احلياة األبدية واخللود باحلقيقة واليقني، ويتشدد 
إمياننا ورجاؤنا، وتتقوى حمبتنا هلذا الفادي واملخلص، الذي تنازل لريفعنا، ومات 
ليقيمنا، وقام ليمجدنا ومتجد ليدخلنا إىل حضن أبيه وأبينا لألبد... حني يكون اهللا 

الكل يف الكل (١كو ١٥: ٢٨). آمني.

حدوث التجسد واملوت وقيامة الرب هم جوهر ولب عقيدة اخلالص والفداء 
والكفارة. [ ومن يؤمن ذه ال ميكن أن يقال عنه أنه ينكر الكفارة، إذا مل يقبل 
تفسري أنسلم الكاثوليكي (قرن ١١) ومارتن لوثر قائد الفكر الربوتستانيت (قرن 
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أما تفسري وشرح العقيدة فهو حماولة الكنيسة عرب العصور إستعمال تشبيهات 
د  وجمازات من احلياة اليومية لوصف : « كيف » و « ملاذا » قّدم الرب املتجسَّ
د ومات وقام. التفسري هو خطوة ثانوية بالنسبة للمؤمن  هذا اخلالص عندما جتسَّ
ملخّلصنا  اليت  والقيامة  واملوت  التجسد  معاين  يف  والكنيسة،  املؤمن،  يتأمل  فيها 

الصاحل، وصعوده جبسدنا وكياننا إىل ميني اآلب.

فاملسيحيون يؤمنون مجيعًا، سواء أرثوذكس أو كاثوليك أو بروتستانت، بالتجسد 
التفسري  ولكن  ممكًنا.  اإلنسان  خالص  كان  ما  بدوم  وأن  والقيامة،  واملوت 
الالهويت عند هذه الكنائس الثالث خيتلف ألسباب كثرية، أكثرها يرجع إىل 
اإلختالف احلضاري واألحداث التارخيية والسياسية اليت مّرت ا هذه الكنائس 

عرب التاريخ.
عن  عديدة  كتب  يف  درسته  قد  ما  تلخيص  هو  البحث  من  اجلزء  هذا  وهدف 
اإلختالف يف التفسري بني الشرق والغرب؛ عندما تأكدت أن النقد املوجه للفكر 
الغريب القانوين يف تفسري الكفارة، ليس نقًدا هيًنا. ولكن نشكر اهللا أن هذا الفكر 
بعض  وحىت  واألجنليكاين  الكاثوليكي  والالهوت  اإلنقشاع.  يف  بدأ  القانوين 
الربوتستانت آخذون بالبحث يف أعماق الفكر اآلبائي إلخراج جواهره، بدًال من 

الهوت العصور الوسطي املظلم.
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 Trinity College كتب الالهويت الكاثوليكي جربيال دايل، مدرس الالهوت بـ
Dublin ، يف كتابه « اخللق والفداء » مقّدمة هامة عن تاريخ تفسري الفداء، وأمهية 

املجاز واللغة البشرية يف شرح العقيدة:
(Creation & Redemption p. 169-176)

« بدون التعبري املجازي، لكان نقل التقليد والتعليم الالهويت مستحيًال... 
واملجازات هي نتاج احلضارة، واحلضارة تتغّير...

يبدو أنه مل يكن هناك من نظريات وشرح فلسفي مفّصل للمعين العايل عن 
« ماذا » فعل املسيح بالضبط، عندما تأمل ومات على اجللجثة [ أيام القرون 
األويل للمسيحية، عندما كان اإلهتمام األول هو تأكيد طبيعة املسيح من 

جهة الالهوت والناسوت وإحتادمها].

العمل الذي  ولكن كان هناك إمجاع [ عند اآلباء ] على أنه مهما كان 
عمله املسيح، فقد عمله « ألجلنا » ... ال توجد عندنا نظريات فلسفية 
من العصور األويل للمسيحية عن هذا العمل. ولكن عندنا عدة كتابات 
مركزة حاولت وصف آالم السيد املسيح بصورة تشبيهات... مل تكن هناك 
نظريات متضاربة بل تشبيهات وجمازات لعرض املوضوع. وقد كان ُكتَّاب 

العهد اجلديد هم املصادر األويل هلذه األمثلة...

اخلالصي   بالتعليم  والكارزين،  الدارسني،  يواجه  الذي  الضخم  والعمل 
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Soteriology يف العامل املعاصر، هو عمل حًقا صعب. فنحن البد أن 

نكتشف عنصر األصالة غري املتغري يف التقليد، ونقدمه بلغة العامل احلديث، 
والذي قد تغّير بشدة يف القرون األربعة األخرية... حنن لن نعيد « إختراع 
العجلة »، ولكننا أيًضا ال ميكننا إستعماهلا بصورا البدائية... حنن حنتاج 
إلعادة صياغة وشرح املجازات والصور والتشبيهات املوجودة يف الكتاب 
املقدس والتقليد بصورة مفهومة ومقبولة لعصرنا  Relevant. متاًما كما 
يف  املذكورة  اخلالصية  واملجازات  بالتشبيهات  األوائل،  املسيحيون  فعل 

الكتاب املقدس».

وجيدر بنا هنا أن نؤكد أن جمازات « البيع والشراء » يف احلب ليس هلا أبًدا ذات 
املعين يف العمل التجارى!! فإن قلت أنين إشتريت أبنائي حبيب وحيايت، ال يعين هذا 
إال أنين أبذل كل جمهود ممكن حًبا فيهم، ولكن ال يوجد هنا مثن قانوين يدفع وال 
قابض مستلم، وال إيصال إستالم باملعين احلرىف!! وأما أن أبيع صديًقا، فهذا يعين 

أنين فقدت حيب له وأمهلته.

فمثًال جماز « الفدية » َذَكَره الرب ليصف نفسه، على أنه جاء ليخدم أحباءه 
وإستعمله   (٤٥  :١٠ مر  يف  ومكرر   ٢٨  :٢٠ (مت  هم  خيدموه  لكي  وليس 
بولس الرسول مرة يف (١يت ٢: ٦). وقد تكرر هذا املجاز يف العهد اجلديد مّرة 
أخرى يف (١ بط ١: ١٨). وأما كلمة اخلالص مبشتقاا، فتمأل صفحات العهد 
اجلديد، وذلك ألا الكلمة األمشل لعمل الرب املتجسد. بل ومل يذكر العهــد 
 George  اجلديـد لقــب « فادي » أو « الفادي »!! ويف هذا الصدد كتب
 St. Vladimir Seminary  الالهويت األرثوذكسـي وعميد معهد ، Florovsky

السابــق، فـي كتابــه  Creation and Redemption ص ٢٨٢ يف أحد 
اهلوامش اهلامة :

« ال يوجد يف الكتاب املقدس دليل قوي حيبذ دفع فدية باملعين احلريف.
والكلمة باليونانيـة                  تعين حًقا « فديـة ». ولكن الكلمة 
إستعملت يف العهد اجلديد مرة واحدة فقط (مت ٢٠: ٢٨) ويف تكرار 

نفس النص (مر ١٠: ٤٥).
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والتركيز األساسي يف هذا االستعمال هو على فكرة التحرير والعتق يف عمل 
املسيح، أكثر منه على فكرة اإلفتداء بتقدمي مثن باملعين احلريف. املعين الرئيسي 

.to loose or set free  للفعل          هو التحرير والعتق

وإستعمال الكلمة يف (١يت ٢: ٦) « بذل نفسه فدية ألجل اجلميع » أو 
لو ٢٤: ٢١ و يت ٢: ١٤ و ١بط ١: ١٨، ال تعين بالضرورة معين دفع 

فدية ransom كهدف»

:(Creation & Redemption p. 176) ويكمل جربيال دايل يف كتابه السابق

« ال بولس الرسول وال ُكتَّاب العهد اجلديد حاولوا التساؤل عن : « َمْن 
هو الذي إستلم الفدية » . لقد كانوا مكتفني بإستعمال املجاز كمجاز، 
بدون التمادي يف الصورة بطريقة حتملها فوق ما حتتمل ولكن هناك آباء 
مل يتمكنوا من ضبط أنفسهم ومتادوا يف السؤال الالهويت القاتل : « ملن 

قدمت الفدية؟!»
والبعض استنتج إا البد أن تكون قد دفعت للموت أو الشيطان بصورة 
املنمقة،  التساؤالت  من  طريقًا  فتحوا  ذا  وهم  [كعقيدة!].  حرفية 
 : فكرة  بدأت  وبذلك  األسطورة.  بند  حتت  وتدخل  بل  اإلجنيلية،  غري 
النيسي  وغريغوريوس  أورجيانس  هنا :  وأشهرهم  الشيطان» [  «حقوق 

وأمربوسيوس]

 وكما قرأنا سابقًا فكر غريغوريوس الالهويت الذي رفض هذا التعليم بشدة قائًال 
يف أهم أقوال اآلباء عن الكفارة ومقدمها ومستلمها وكيف نفسرها :

« ملن َقّدم ذلك الدم الذي سفك ألجلنا؟  بل وملاذا سفك؟!...

إن قلنا للشيطان، فهذا أمر فظيع، هل يأخذ اللص فدية، ليست فقط من 
اهللا، بل إن الفدية هي اهللا ذاته! وهل يطلب هذا الثمن أجرة إلستبداده 

حىت يطلق سراحنا؟!

أما إذا كان الثمن قد دفع لآلب، فأنا أسأل أوًال: كيف؟ ألن اآلب مل 
ميسكنا كرهينة. ملاذا إذن ُسرَّ اآلب بدم إبنه الوحيد، وهو الذي مل يقبل 
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إسحق حني قدمه إبراهيم ذبيحة حمرقة كاملة، بل بدل الذبيحة البشرية 
بكبش؟

أليس األمر واضًحا، أن اآلب قد قبل الذبيحة، ليس ألنه طلبها أو كان يف 
إحتياج إليها، ولكن ألجل تدبريه: ألن اإلنسان البد أن ُيقدَّس بإنسانية اهللا، 
واهللا نفسه جيب أن خيلّصنا بأن يغلب املستبد بقوته هو، وأن يردنا إليه بواسطة 
اإلبن الذي يفعل هذا كله ملجد اهللا الذي أطاعه اإلبن يف كل شىء... ما تبقي 

من احلديث سنعربه يف صمت مقدس...»
(The Mystical Theology of the Eastern Church, p. 152)

: Apophatic Theology  الالهوت السليب
حسب دراسة أستاذ الالهوت السابق، يف معهد القديس سرجيوس، ڤالدميـري 
لوسكي The Mystical Theology of the Eastern Church َتميَّز الهوت 
الشرق مبا يعرف بالالهوت السليب، وهو الالهوت الذي يعلو على كل األمثلة 

واملجازات والرموز مؤكًدا أن كل ما يقال جيب أن يفهم على النحو التاىل:
أوًال :  أنه يشري إىل السرَّ الفائق الذي ُتعبَّر كل األلفاظ والكلمات والرموز عن 

جوانب منه وتترك احلقيقة الفائقة لعمل الروح القدس يف القلب.
ثانًيا : أن ال تتحّول الرموز واإلعالنات واألمثلة واملجازات واإلستعارات إىل أوثان 
تغلق اإلدراك وجتعل اإلنسان غري قادر على إستيعاب السر ألنه يريد اإلحتفاظ 

بالتعبريات اللفظية وحيوهلا إىل أوثان يعبدها.

: Cataphatic Theology  الالهوت اإلجيايب
يشرح هذا الالهوت إجيابًيا وبشكل واضح رد الكنيسة على اهلرطقات واإلحنرافات 
اإلميانية، فهو يرفض اخلطأ ويرد عليه ويفنده ويشرح خطورته على عالقة اإلنسان باهللا. 

ولكنه ال يشرح احلق نفسه ألن نفي اإلحنراف شيء وحتديد احلق شيء آخر. 
ولذلك فإن الكنيسة، بالرغم من حرا الشديدة ضد اهلرطقات (اليت كانت ترفض 
أو تقلل من إحتاد الالهوت بالناسوت، مع بقاء كل منهما واضًحا قائًما ومميًزا) مل 
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تشرح الكنيسة حقيقة كيف إحتد الالهوت بالناسوت!!! ألننا ال ميكننا إدراك 
اإلحتاد بصورة  يكون هذا  أن  الكنيسة  ولكن رفضت  بالتمام.  اإلهلي  السر  هذا 
يتالشي فيها الالهوت أو الناسوت يف شخص الرب، أو ال يكون اإلحتاد كامًال 
ودائًما. فقالت كما عّلم كريلس اإلسكندري عمود الدين، أن طبيعة الالهوت 

قد إحتدت بطبيعة الناسوت هكذا:

« أمني. أمني. أمني. أؤمن. أؤمن. أؤمن، أن هذا هو اجلسد املحيي الذي 
أخذه إبنك الوحيد... وجعله واحدًا مع الهوته،

بغري إختالط، و
بغري إمتزاج ، و
بال تغيري ، و...

بال إفتراق وال حىت حلظة واحدة وال طرفة عني.... »

• • •



٢٥٣

١ -  القديس إغناطيوس األنطاكي (استشهد يف ١١٠م) :
ويف حواره مع تراجان اإلمرباطور قبل اسشهاده :

« تراجان :  ومن هو حامل اإلله  Theophorus ؟

إغناطيوس :  الذي يسكن املسيح يف قلبه.

تراجان :  وهل نبدو لك حنن أننا ال حنمل اآلهلة يف عقولنا،  بل ونتمتع 
مبعونتهم لنا يف احلروب ضد أعداءنا؟

إغناطيوس :  أنت ختطئ إذ تسمي الشياطني آهلة الوثنيني بأم آهلة. هناك، 
باحلقيقة إله واحد، خالق السموات واألرض والبحر وكل ما 

فيها، وإبنه الوحيد يسوع املسيح، الذي أمتتع بصداقته!

تراجان :  أتعين ذلك الشخص الذي صلب أيام بيالطس البنطى؟

إغناطيوس : نعم أعنيه هو، الذي أباد اخلطية مع خمترع اخلطية (الشيطان)، 
ذاك الذي أدان كل شر الشيطان، وجعل الشيطان حتت أقدام 

أولئك الذين حيملون شخصه (شخص الرب) يف قلوم.
تراجان :  هل أنت إذن حتمل املسيح بداخلك؟

إغناطيوس :  بكل تأكيد، ألنه مكتوب سأسكن معهم وأسري معهم»
(The Faith of the Early Fathers, vol. 1, p. 27)
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ويف هذا احلديث يعلن مار إغناطيوس أن الفداء هو إبادة اخلطية وغلبة الشيطان 
وجعله حتت أقدام املؤمنني. ومل يتحّدث مع اإلمرباطور الروماين عن عدل أهني 

وكرامة تطالب مبوت!

ويف Patristic Doctrine of Redemption ، كتب Turner أن القديس مار إغناطيوس 
: (p. 27) األنطاكي هو معّلم التعبري الشهري، أن جسد الرب ودمه هو

« ترياق، أي دواء عدم املوت » The Medicine of Immortality. وهو ذا 
يلخص مفهومه والهوت عصره، عن معين الذبيحة وعملها هو معين عالجي أوًال 
وأخًريا. وأن الذبيحة هي هدية حياة من اهللا إىل اإلنسان، وليس يف الذبيحة أي معين 

قانوين، سوي حمو العقوبة، أي التطهري من مرض املوت النجس.

٢ -  القديس پوليكارپوس (القرن الثاين امليالدى) :
: p. 33  يف P.D. of R.  يف املرجع املذكور Turner  وقد كتب

« كتب پوليكارپوس يف رسالته إىل أهل فيليب، معلًقا على نبؤة إشعياء: 
لقد حتّمل الرب كل هذا ألجلنا حىت ما حنيا حنن. ليتنا إذن نتمثل بقدرته 
على االحتمال، حىت إذا ما تأملنا ألجل امسه منجده. ألنه صنع هذا ليكون 

مثاًال حنتذيه كمؤمنني به.»

٣ -  القديس يوستينوس الشهيد (١١٠- ١٦٥م):
وقد كتب يف دفاعه األول املوجه إىل جملس الـ  Roman Senate يشرح عمل 

.(Faith of the Early Fathers vol. I) :السيد املسيح ألجلنا

« وظهر باحلقيقة.. بأن جتسد من العذراء وبإرادة اآلب، ألجل خالص 
أولئك املؤمنني به، لقد مسح لنفسه أن يعامل بكل إحتقار، وأن يتأمل لكي 

(p. 55) «.. مبوته وقيامته ينتصــر على املــوت
ويف دفاعه الثاين كتب وقال :
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« ألنه صار إنساًنا ألجلنا، حىت بإشتراكه يف آالمنا يستطيع أن يشفينا 
(p. 57) « منها

فاملوت عند يوستينوس هو مرض وأمل حيتاج للشفاء، وليس عقوبة مرتلة من اهللا 
نفسه؛ وإال فلماذا يقدم هو الشفاء، إن كان بإرادته قد نزل على اإلنسان الداء 

بنفسه؟!

٤ -  القديس إيريناؤس أسـقف لـيون 
       (مولود يف آسيا الصغري، ١٤٠- ٢٠٢م):

للقديس إيريناؤس رؤية واضحة عن أن التقديس باإلحتاد، بني اهللا واإلنسان، هو 
عمل الفداء يف األساس. وذلك ألنه باإلحتاد بني اهللا واإلنسان حدث ما هو مشابه 
لعملية « نقل الدم » ، أو بلغة أواخر القرن العشرين عملية « نقل الچينات » 
اليت حتمل صفات املتربع ا  Genetic Engineering!! ألن غري املائت هو وحده 
القادر باإلحتاد باملائت (أي اإلنسان) أن يعطي للمائت صفة اخللود وعدم الفساد، 

وال توجد طريقة أخرى :

« لقد جاء ليصنع خالص الكل من خالل شخصه ذاته - أقول الكل، 
ألن الكل قد جتددت خلقتهم يف اهللا من خالله (أي الرب املتجسد) - 
األطفال والرضع، الشباب والكبار أيًضا. لقد مر بكل عمر ... ليقّدس 
الكّل ... مث [ ذه املشاركة ] إخترب املوت ذاته، لكي يكون بكًرا قائًما 
من بني األموات، ويكون بكًرا بني كل اخلالئق، فهو أصل ومنشئ احلياة 

(Faith of the Early Fathers. p. 87, vol. 1) «

« لقد مجع يف نفسه اإلنسان كله، وصرنا نري الذي ال يري، الغري املدرك 
صار مدرًكا، الغري قابل لألمل ، صار قابًال لألالم. الكلمة صار إنساًنا ليجمع 

.(F. of E. F. p. 91) « كل األشياء يف شخصه
.(F. of E. F. p. 92) « باآلالم صاحلنا مع اهللا »

« لقد وحد اإلنسان مع اهللا. ألنه إن مل يغلب اإلنسان العدو، ملا أمكن 
أن يهزم العدو حًقا» [أي أنه بقوة اهللا املتحدة بالناسوت غلب اإلنسان 
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(F. of E.F. p. 92) [ الشيطان - باإلحتاد

« كلمة اهللا، يسوع املسيح ربنا، بسبب حبه العظيم لنا، صار مثلنا، لكي ما 
 (F. of the E. F. p. 99)  «What He Himself is يصرينا حنن مثله

والعبارة ذاا يذكرها العديد من الالهوتيني بصورا اليت ذكرها القديس أثناسيوس 
الرسويل يف القرن الرابع :

« لقد صار اهللا إنساًنا، لكي يصري اإلنسان إًهلا.»
(The Mystical Theology of the Eastern Church p. 134)

٥ -  كليمنضس اإلسكندري (١٥٠- ٢١٦م) :
من كتاب :

( Grenstead, A Short History of the Doctrine of the Atonement 

- 1920, Oxford.)

ويشرح لنا هذا القديس إدراكه املصري الشرقي الصميم عن عمل الذبيحة العالجي 
كتطهري لإلنسان:

« لقد شرب الرب وحده الكأس ( كأس اآلالم ) وذلك لكي ُيطهَّر (ذه 
. p. 27  « اآلالم) هؤالء الذين تآمروا عليه ومل يؤمنوا به

« وهو كفارة عن خطايانا، كما يقول يوحنا، وذلك ألنه يشفي أجسادنا 
.(p.27) «ونفوسنا أيًضا

« لقد َصَلَب املوت بإعطاء احلياة، وجذب بذلك اإلنسان بعيًدا عن الدمار 
.(p. 27)  «ورفعه إىل السموات

وهذه عبارة رائعة تؤكد أن إعطاء احلياة [أي اجلوهر احلقيقى] هو قتل املوت 
بل صلب املوت ذاته على الصليب!! ألن املوت [ أي غياب جوهر احلياة] يتبدد 
بظهور احلياة : « واملوت الذي دخل إىل العامل حبسد إبليس هدمته بالظهور املحيي 

الذي إلبنك الوحيد».
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« اإلنسان الذي كان حرًا ببساطته، أصبح مقيدًا باخلطايا. لذلك أراد الرب 
أن حيرره من القيود [رباطات الظلم]. وبالتحافه باجلسد ... هزم احلية 
وأسر املوت املستبد، وأروع شىء عمله هو فك أسر اإلنسان وحتريره 

بعد أن كان أسريًا للفساد. 

يا للسر العظيم! لقد تنازل الرب وإرتفع اإلنسان، الذي سقط من الفردوس 
يربح مكافأة أعظم، إا السماء عينها!!»  

(A Short History of the D. of A., p. 28)

كليمنضس يصيح مندهشًا هلذا العدل اإلهلي العجيب، ذلك الذي كافأ من خسر 
الفردوس، حبريته، بعطية السماء!! هذا هو احلب العادل لدرجة الدهش واإلنبهار!! 
هذه روح الشرق احلية اليت تري احلياة كهدف عالقة اهللا باخلاطي، وال تري يف املوت 

إال الظلم فقط، على خالف روح الالهوت الغريب اليت سندرسها بعد قليل!

عدالة اهللا هي عالقة حب وإحياء ِملَن َتغرَّب ومات؛ عدالة اهللا ليست مسألة إتزان 
يسرق  أن  يستطيع  الذي  ذا  من  الكل »  مالك  اهللا «  بعقوبة.  ومطالبة  حقوقي 

حقوقه!؟

ويعلق أيضًا على كيف « صار املسيح لعنة »، عندما ُعِلَق على شجرة الصليب :
« ألن اهللا مل يظلم املسيح عندما تأمل، ولكنه أعلن عن فارق هام. وذلك 
ألنه لو ُحكم على خاطئ باملوت صلًبا على شجرة، يكون ملعونًا... ألن 
خطاياه هي اليت تسببت يف تعليقه على الشجرة. ويف الوقت ذاته نعلم أن 
املسيح، الذي مل يكن يف فمه غش، بل أرانا كل بر وتواضع، مل يتعرض 
هلذا املوت ذاته، ولكنه فقط حقق ما تنبأ به األنبياء عما ستعملونه أنتم    

. (p. 28) ..(الرسالة ضد اليهود) « ( اليهود ) بأنفسكم فيه
وكليمنضس بذلك يؤكد أمرًا هامًا جدًا، كنا قد ناقشناه قبًال. وذلك أن العبارات 
املذكورة يف إشعياء ٥٣ أو ما ذكره بولس الرسول عن صريورة املسيح « لعنة » 
أو « خطية » ألجلنا، ال جيب تفسريها أبدًا، حىت وإن بدا هذا من الظاهر، بأن 
اهللا كان يصب غضبًا ولعنة ونقمة على اإلبن، ليكون ذبيحة تقوم بتحمل العقوبة 



٢٥٨

لإلبدال القانوين للعقاب، وإلسترضاء العدل والكرامة، كما علم أنسلم ومارتن 
لوثر. الشرق يري أن كل هذه العبارات إمنا تشرح كيف نظر اإلنسان، من وجهة 
نظر اإلنسان ، إىل املسيح يف آالمه، وأن الظلم واللعنة كانت حقيقة يف فكر 

اإلنسان الظامل للمسيح وليس يف تدبري اآلب ليأخذ حقه من ذبيحة إبنه.

٦ -  أورجيانس، العالمة اإلسكندري (١٨٥- ٢٥٤م) :
وكما ذكرنا لعل أهم ما يربط فكر أورجيانس بالفداء والكفارة هي نظرته لكون 
الرب قد سفك دمه ليعطه كفدية للشيطان. وكان بذلك أورجيانس هو أهم من 
علموا بفكرة « حقوق الشيطان». ولكن الكنيسة رفضت هذه الفكرة، كما قرأنا 
يف اإلقتباس اهلام لغريغوريوس الالهويت (النيزيرتى) من آباء القرن الرابع. وما يهمنا، 

إذن، هو أن فكر أورجيانس يبعد كل البعد عن فكر الغرب القانوين :
« إن كنا قد إشترينا بثمن، كما يؤكد بولس الرسول، فالبد أننا قد إشترينا 
من الذي كنا عبيًدا له، والذي حدد بنفسه مثن من قبض عليهم بقوته. إنه 
الشيطان، ذلك الذي كان ممسًكا بنا، وكنا تابعني له خبطايانا. وقد طالب، 

إذن، بثمننا : دم املسيح.»
(A Short History of the D. of A. p. 37)

وألورجيانس قول طريف، عن كون عذاب اإلنسان اخلاطي هو من صنع اخلاطي 
نفسه، وليس من تدبري اهللا اخلالق أبًدا. وأردت عرض هذا القول هنا، وإن كان 
ال يتعلق بالضرورة مبوضوع الفداء، ألنه يعكس لنا صورة هامة عن رؤية الالهوت 
الشرقي ملوقف اهللا من عقوبة الشر: أا ليست من إرادة اهللا، بل هي بسبب اخلروج 

عن تدبري اهللا اخلّير لإلنسان :

« لننظر معًا اآلن معين التحذير بالنار األبدية. جند يف نبؤة إشعياء أن النار 
اليت يتعذب فيها كل واحد [ كل خاطئ غري تائب] هي نار من صنع هذا 
الذي يتعذب. وذلك ألن إشعياء يقول : سريوا يف نريانكم واللهيب الذي 

أوقدمتوه ألنفسكم (إش ٥٠: ١١).

يبدو من هذه الكلمات أن كل خاطئ يشعل لنفسه بنفسه نريان عذابه، 
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وأنه ال ُيلقي يف نريان كانت قد أعدت مبعرفة شخص آخر، أو أا كانت 
موجودة قبًال. أما وقود هذه النريان فهي خطايانا...

عندما جتمع النفس يف داخلها أعماًال شريرة كثرية وخطايا عديدة، يأيت 
وقت تغلي فيه هذه الشرور لتجازي بنار العقوبة.

عندما يسمح اهللا (املواجهة مع النور كما يف يوحنا ٣) بأن تتذكر النفس 
صورة  شكلت  واليت  الذاكرة،  يف  املدخرة  الشرور  هذه  كل  الضمري  أو 
مطبوعة للخطية، سوف ترى أعني النفس تاريخ ما صنعت هذه النفس 

من فظائع، وأعمال شريرة خمزية...
الكامل  والتدبري  الترتيب  من  بإرادا  خرجت  قد  أا  النفس  جتد  عندما 
اإلنسجام، الذي كانت قد خلقت لتتمتع به، وأا ال ميكنها بعد اإلنسجام 
مع ذاا، سوف تتحمل النفس آالم العقوبة اليت جبلتها على ذاا خبروجها 

احلر، وسوف تشعر بعقوبة تغرا وتشتتها خارج هذا التدبري... »
(The Faith of the Early Fathers, vol. I, p. 196)

٧ -  القديس غريغوريوس النيسي (٣٣٥-٣٩٤م)
                         (وهو شقيق القديس باسيليوس الكبري):

             (A Short History of the D. of A. p. 40)

« ولكي يتأكد من أن الفدية اليت سيقدمها عنا، سوف تكون مقبولة من 
ِقَبِل طالبها (الشيطان)، أخفي اإلله طبيعته حتت حجاب طبيعتنا، البشري؛ 
حىت عندما حياول (الشيطان) مثل السمكة اجلائعة أن يبتلع ُطْعَم اجلسد 

(الطبيعة البشرية) يبتلع أيًضا خطاف السنارة اإلهليــة.... » 

« ويكون يف هذه احلالة، حبسب قانون العدالة، أن ذاك الذي حاول أن 
خيدعنا قبًال، قد تلقي بدوره ذات العمل الذي كان قد ألقي بذاره بنفسه. 
ذاك الذي خدع اإلنسان... قد ُخدع بتقدمي (ُطعم) الطبيعة البشرية... لقد 
إستعمل (اهللا) العادل، الصاحل، واحلكيم، إستعمل خطته (سنارته)، ليخدع 

الشيطان ليخلص ذاك الذي قد هلك (أي اإلنسان)....»
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وهذا التصوير واملجاز قد إشتهر به القديس غريغوريوس النيسي. فهو يري أن صنع 
اخلالص بإرادة اهللا العادل والصاحل واحلكيم ليس بتقدمي فدية للعدو الضعيف، بل 
بأن يضرب الشيطان بالقوة، ألن هذا صالح وعدل من قبل اهللا حنونا. ومما يذكر 
أن القديس أغسطينوس كان يري أن اهللا مل يستعمل القوة ضد إبليس، بل إستعمل 
العدل - املشابه لعدل البشر - ألنه، يف رأي القديس أغسطينوس : اهللا قدم إبنه 
ليتحمل العقوبة كبديل قانوين عنا؛ وذا يكون اهللا مستعمًال العدل وليس القوة!! 
هذا الرأي، للقديس أغسطينوس، يعترض عليه الالهوتيون األرثوذكس ألنه يضع 
اهللا أمام إبليس بصورة أضعف مما صوره الشرقيون يف تفسريام - كما هو احلال 

مع غريغوريوس النيسي مثًال. 

ومن املالحظ أن إستعمال الفدية املجازي عند القديس غريغوريوس النيسي مل 
يذكر فيه أبًدا أن الفدية تقدم لآلب، ال عن إحتياج وال لترضية قانونية. ومل يذكر 

أيًضا أن اإلبدال القانوين هو جزء من عمل الفداء والكفارة.

٨ -  القديس باسيليوس الكبري (٣٣٠- ٣٧٩م) :
ويعلق John Karmiris الالهويت األرثوذكسي يف كتابه : 

 (A Synopsis of the Dogmatic Theology of the Orthodox Catholic

Church - p. 56 + 73)

 مستشهدًا بتعليم القديس باسيليوس الكبري يف باب الفداء :
« تعليم العقيدة األرثوذكسي يؤكد لنا أن اخلالص هو يف جتسّد الفادي الذي 
إحتد الهوته مع ناسوته ويف تعليمه لنا ويف حياته كلها منذ التجسد مث مبوته 

على الصليب وقيامته من األموات، كما قال باسيليوس : 
« ألن هذا هو سبب جمىء املسيح يف اجلسد، وحياته كما شرحتها لنا 
البشارات، وآالمه، وصلبه، وقيامته : لكي خيّلص اإلنسان، الذي يتشبه 

باملسيح، وحيصل على نعمة التبين.
على وجه العموم، لقد أكد اآلباء الشرقيون - على عكس الغربيني الذين 
ركزوا على موت الصليب وحده - أن اخلالص قّدمه الرب يف أعمال أربعة: 
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التجّسد، التعليم، الصليب، والقيامة كختم مصداقية الفداء..»
« حبسب تعليم القديس باسيليوس الكبري : املوت الذي دخل إلينا... غلبه 

الرب بالهوته.»
« فأين كان ميكن لإلنسان أن جيد شخًصا يدفع مثن فداء نفوسنا، لقد 
اُشترينا بثمن: ذلك هو الّدم املقدس الغايل الذي لربنا يسوع املسيح. إنه مل 

حيتاج ألي تطهري هو نفسه ولذلك كان هو مطهرًا لنـا» 
وبالتاىل نستطيع ان نؤكد ان اآلب مل يستلم الثمن، بل حنن هم املحتاجني 

للحياة واحلب املبذول لنا.

والقديس باسيليوس يري الفداء يف : التشبه باملسيح والتبين على مثاله ويري الفداء 
كتب  ولذا  البشرية.  بالطبيعة  الالهوت  بإحتاد  املوت  وغلبة  املوت،  من  كتطهري 
يف صلوات القداس الذي وضعه تلك املفاهيم، واليت نصلي ونسبح ا يومًيا يف 
الكنيسة القبطية، وال جند فيها أي رائحة للمعاين القانونية أو اإلبدال العقويب أو 
استرضاء العدالة والكرامة اإلهلية املهانة بالشر كما علم الغربيون، فيقول القديس 

باسيليوس يف القداس :

واملوت  فساد  غري  على  اإلنسان  جبل  الذي  األبدي،  العظيم  اهللا  يا   »
الذي دخل إىل العامل حبسد إبليس هدمته بالظهور املحيي الذي إلبنك 

الوحيد.....
قدوس قدوس قدوس باحلقيقية أيها الرب إهلنا. الذي جبلنا وخلقنا ووضعـنا 

يف فـردوس النعيـم .

وعندما خالفنا وصيتك بغواية احلية وسقطنا من احلياة األبدية، ونفينا من 
فردوس النعيم، مل تتركنا عنك أيًضا إىل اإلنقضاء بل تعهدتنا دائًما بأنبيائك 
الظلمة  اجللوس يف  حنن  ظهرت لنـا  األيـام  آخــر  القديسني. ويف 

وظالل املوت بابنك الوحيد....

جتسد وتأنس وعلمنا طرق اخلالص... وصرينا أطهاًرا بروحك القدوس... 
وأسلم ذاته فداء عـنا إىل املـوت الذي متلك علينا هذا الذي كنا ممسكني 

به، مبيعني من قبل خطايانا...
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وفيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العامل ...

واجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة (كفارة 
التطهري) ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا..»

وللقداسات اإلهلية أمهية عظمي يف احلفاظ على العقيدة األرثوذكسية. فبالرغم من 
دخول الكثري من أفكار أنسلم ومارتن لوثر يف املؤلفات العربية اليت بني أيدينا، 
إال أن عموم الشعب القبطي ال يشعر يف داخله بالعالقة القانونية، والعدالة اليت 
تستويف حقها باملوت (بدًال من احلياة!!) ألن روح صلوات القداسات قد غذت 
نفوس األقباط األرثوذكس بأن الكفارة والفداء مها يف التطهري الذي حيدثه التناول 
من اجلسد املقدس والدم الكرمي، وليس يف إبدال عقويب أو إسترضاء قانوين. أما 
الذين دخل إىل قلوم فكر مارتن لوثر وأنسلم هم من إضطروا للقراءة لتحضري 
دروس مدارس األحد واجتماعات الشباب وبذلك درسوا روح الالهوت الغريب 
املدرسي  Scholastic Theology للشرح املنطقي املنمق، الذي مل تعرفه ومل تعلمه 
لنا صلوات الليتورچيات اململوءة حًبا وشفاًء ونغًما روحًيا. فنحن نصلي ونسبح 

العدل اإلهلي والصالح بقولنا :
« الذي ال يشاء موت اخلاطي مثل ما يرجع وحييا، الداعي الكل إىل اخلالص 

ألجل املوعد باخلريات املنتظرة» (األجبية)

« نسجد لشخصك غري الفاسد، أيهـا الصـاحل، طالبني مغفرة خطايانا. 
من  خلقتهم  الذين  لتنجي  الصليب  على  تصعد  أن  سررت  مبشيئتك  ألنك 
عبوديـة العـدو. ألنك مألت الكل فرًحا ملا أتيت لتعني العامل... ألن من 
قبل الصليب ... إبط اجلحيم وبطل املوت. أمواًتا كنا فنهضنا وإستحققنا 

احلياة األبدية!» (صالة الساعة السادسة - ساعة الصلب).

٩ -  القديس غريغوريوس النيزيرتي (الالهوتى) (٣٣٠- ٣٨٩م)
والقديس غريغوريوس الالهويت هو من أوضح اآلباء يف تفسري الفداء كما رأينا 
وقرأنا اجلزء الذي يبدأ بـ « ملن قدم ذلك الدم الذي سفك ألجلنا؟» وفيما يلي 
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مقتطفات من أقواله وردت ىف كتاب بعنوان :
(The Faith of the Early Fathers - vol. 2.)

كل  بنفسه  هو  يقّدس  لكي   [ اإلنسان  إبن  [أو  إنساًنا  مسي  ولذلك   »
البشر، ألنه قد صار مخرية للعجني كله، وذلك ّمت بأنه قد وّحد  جنس 
نفسه بالكل، الذىن سقطوا حتت الدينونة، حىت ما حيررهم من الدينونة. 
لقد صار لكل البشر شريًكا يف كل شىء ما خال اخلطية: اجلسد والنفس 
والعقل، كل ما ميكن أن يصيبه املوت؛ لقد صار إنساًنا، أي جمموع هذه 
كلها ... إن املسحة اليت أخذا بشريته مل تكن بعمل خارج [عن كيانه] 
مثل بقية املمسوحني، ولكنها تقديًسا باحلضور املقدس لذاك الذي ميسح 

(p. 32) « ....الكل

وكاهنًا  ًما؛  ُمقدَّ محًال  خلطييت،  وصالًبا  مصلوًبا   : يسوع  ترون  سوف   »
مقدِّمًا؛ إنسانًا ُقرب؛ وإهلًا قائمًا مث صاعدًا... كم عيد نعيد يف أسرار املسيح؟! 
وكل هذه األعياد هلا هدف واحد: التجديد والكمال الذي يهبه يل ، 

(p. 35)  « والعودة لرتبة اإلنسان األوىل
وعن جتلي الكون كله قال غريغوريوس النيزنيزي :

« آمنوا أن الكون كله، ما يري وما ال يري، قد خلقه اهللا من العدم، وهو 
(p. 37) «.....مضبوط بعناية اخلالق وسوف يتجّلي حلالة أفضل

وأما أروع ما قاله عن الفداء والكفارة والدم املسفوك ألجلنا :

« جيب أن نفحص اآلن السؤال والعقيدة اليت طاملا نعرب عليها يف صمت، 
ولكين أعتقد أا تستحق الدراسة العميقة. ِلَمْن َقّدم ذلك الدم الذي سفك 

ألجلنا؟ بل وملاذا سفك؟!

إن قلنا للشيطان [ مثل أورجيانس وغريغوريوس النيسي وباسيليوس الذي 
كان يري أن املسيح قد أسلم نفسه فدية للموت، ولكن مبعين جمازي فقط] 
فهذا أمر فظيع، هل يأخذ اللص فدية، ليست فقط من اهللا، بل إن الفدية هي 

اهللا ذاته! وهل يطلب هذا الثمن أجرة الستبداده حىت يطلق سراحنا؟!
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أما إذا كان الثمن قد دفع لآلب، فأنا أسأل أوًال: كيف؟  ألن اآلب مل ميسكنا 
كرهينة. ملاذا ُسرَّ اآلب بدم إبنه الوحيد، وهو الذي مل يقبل إسحق حني قدمه 

إبراهيم ذبيحة حمرقة كاملة، بل بّدل الذبيحة بكبش؟

أليس األمر واضًحا، أن اآلب قد قبل الذبيحة ليس ألنه طلبها أو كان يف 
إحتياج إليها، ولكن ألجل تدبريه: ألن اإلنسان البد أن ُيقّدس بإنسانية 
اهللا؛ واهللا نفسه جيب أن خيلصنا بأن يغلب املستبد بقوته هو، وأن يردنا 
إليه بواسطة اإلبن الذي يفعل هذا كله ملجد اهللا الذي أطاعه (االبن) يف 

كل شىء...

ما قد تبقي من احلديث سنعربه يف صمت مقدس»
(The Mystical Theology of the Eastern Church, p. 152)

فالفداء والكفارة واخلالص هو «باإلحتاد والتقديس». إحتاد الالهوت بالطبيعة 
البشرية مييت املوت ويهب القداسة واحلياة األبدية. وليس موت املسيح إلحتياج 
عند اآلب وال لترضية بل ومل يطلب اآلب أبًدا لنفسه ال ذبيحة وال جسًدا يأخذه 
اإلبن ليموت فيه، أو بواسطة إحتاده به، ليكون ذبيحة غضب وكفارة إسترضائية 

كما يعلم الغربيون!!

وها هو غريغوريوس يقول أن عمل الكفارة النارية هو باإلحتاد وليس باإلبدال 
القانوىن:

« ألن الكلمة أخذ صفات العبد الذي أخذ صورته وتنازل عن جمده، لكي 
يأخذ ما خيصين كله، حىت يبيد الفساد مثلما تذيب النار الشمع، وكما 
تبدد الشمس الضباب من على وجه األرض. كل هذا مت لكي أشترك يف 

طبيعته اليت إحتدت بطبيعتنا» [ تأله اإلنسان ].
N. & P. N. Fathers ( املقالة الالهوتية الرابعة : ٢٦ ص ٣١١)

ده بعد أن سقطنا » « جاء لكي جيّددنا بَتجسَّ
N. & P. N. Fathers ( املقالة ٣٨ على عيد امليالد: ٣ ص ٣٤٥)

« ألن املخّلص مل يصر يهودًيا فقط، بل أخذ األمساء واألتعاب الشنيعة، 
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وهل يوجد أكثر من اخلطية شناعة وهل يوجد أشر من اللعنة؟ ليس ألنه 
هو خطية أو لعنة، وإمنا « دعي » [من شعبه] خطية ولعنة فكيف ميكن 
أن يكون هو خطية وهو الذي حيّرر الكّل من اخلطايا؟! وكيف ميكن أن 

يكون هو لعنة وهو الذي فدانا من لعنة الناموس؟!»

[وكيف يعّلم البعض أن اهللا هو مصدر اللعنة كعقوبة وهو الذي يشفينا 
من اللعنة؟!!]

N. & P. N. Fathers ( املقالة ٣٧ : ١ ص ٣٣٨)

« الراعي الصاحل يبذل حياته عن اخلراف، ولذلك جاء يطلب الضال... 
وعندما وجد الضال محله على كتفيه، اللتني محل عليهما خشبة الصليب 
- وجاء بالضال إىل حياة أعظم. وعندما محل الضال وأعاده حسبه ضمن 
الذين مل يضلوا باملّرة. لقد أشعل مشعة - أي جسده - وكنس املرتل - طهر 
العامل من اخلطية - حىت يعثر على الدرهم املفقود. وجّدد الصورة امللوكية 
(اليت ترسم على الدرهم) واليت غطاها الصدأ - (الشهوات) - وهو هنا 
يدعو أصدقاءه املالئكة عندما جيد الدرهم املفقود لكي يفرحوا معه، وهو 
قد شارك املالئكة من قبل سر جتسده... لقد شد وسطه مبنشفة لكي يغسل 
أقدام تالميذه، ولكي يعلن هلم أن التواضع هو الطريق األفضل إىل املجد، 
ألنه كالنفس اليت إحننت إىل التراب، إحنين هو أيًضا وتواضع لكي يقوم 

ويرفعها معه بعد أن كانت ساقطة حتت محل اخلطية...»
N. & P. N. Fathers ( مقالة ٣٨ على عيد امليالد ١٤) ص ٣٤٩.

« ولكن الشرور احتاجت إىل دواء أقوى... أخذ جسًدا لنفسه من أجل 
أجسادنا، ومزج حبياته نفًسا عاقلة من أجل نفسي لكي يطهر املثيل باملثيل 

 «to purify like with like

N. & P. N. Fathers ( العظة الثانية على عيد الفصح : ٢٩) ص  ٤٢٦.

« لنصبح مثل املسيح، ألن املسيح صار مثلنا. لنصبح مثل اهللا من أجل 
الذي صار إنساًنا» - تأله اإلنسان.

N. & P. N. Fathers ( املقالة ٣٧ : ١(ص ٣٣٨)
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١٠ -  القديس يوحنا ذهيب الفم (٣٤٤- ٤٠٧م)
ال  واحلياة  املوت  ألن  بالنعمة،  تتساوي  ال  اخلطية  إن  الفم  ذهىب  «يقول 
يتشاان.»  N. & P. N. Fathers ( عظة ١٠ على رومية ٥: ٢٠ ص ٤٠٢)

 وهنا نتسأل كيف يعّلم أنسلم أن اخلطية « غري حمدودة » مع أن غري 
املحدود هو اهللا فقط - واخلطية ال تتساوي باهللا؟!! 

« وىف موضع آخر يذكر ذهىب الفم أن الرسول ال يتكلم فقط عن النعمة، 
بل عن فيض النعمة. ألنه مل يكن للقضاء فقط على اخلطية أخذنا حنن نعمة 
منه، ولكن ملِا هو أعظم من ذلك. لقد حتّررنا من العقوبة، وخلعنا الطبيعة 
الفاسدة، وولدنا مّرة ثانية من فوق. وبالقيامة ُدفن اإلنسان العتيق. لقد 
إفتُدينا وتربّرنا، وُنلنا التبين وَتقّدسنا وصرنا أخوة اإلبن الوحيد، وشركاء 
كل هذا  القياس إحتدنا بـه.  معه وعلى نفس  الواحد  اجلسد  وورثة يف 
يدعوه الرسول فيض النعمة، معلنا أننا مل نأخذ دواء للشفاء من جرح، بل 
الصحة نفسها، واملجد والكرامة اليت تفوق حالتنا الطبيعية. وكل واحد 
من هذه العطايا كان يكفي للقضاء على املوت، ولكن ما أخذناه كله 
ال ُيبِقي على أي شىء آخر أو إمتياز آخر مل حنصل عليه... كما لو كان 
إنسان قد ألقي به يف السجن بسبب عشرة قروش (فلس) وليس اإلنسان 
وحده فقط، بل وزوجته وأوالده وخدمه، بسبب الدين، وجاء آخر لكي 
يدفع ال العشرة قروش فقط، بل لكي يقّدم عشرة آالف وزنة من الذهب، 
بل ليطلق سراح السجني ويقوده إىل قصر امللك وإىل عرش القوات العليا، 

ويعطي له أعظم كرامة وأكرب العطايا.
هنا ال ميكن للمدين (بعشرة قروش) أن يتّذكر الدين.

هكذا كانت قضيتنا. ألن املسيح دفع أكثر مما كنا مديونني به مبا ال يقاس، 
مثل املحيط الذي ال يقاس بقطرة ماء. ال تتأخر أيها اإلنسان عندما تري 
هذا الفيض من الربكات، وال تسأل كيف ُغفرت اخلطّية واملوت، وهي 

جمرد ذرة عندما أغدق علينا حبر العطايا ».

N. & P. N. Fathers ( عظة ١٠ ص ٤٠٣)
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« ألننا ميكن أن نقول أنه مل خيّلص املريض من احلمى فقط، بل أعطاه 
اجلمال والقوة ورتبة. وأيًضا أنه مل يقّدم فقط الطعام للجائع، بل قدم له 

غين كثري، وأقامه ليكون رئيًسا عظيًما...

النعمة جاءت ال لكي ترتع سالح املوت فقط، بل لكي تبيد هذا السالح 
وتدمره، وبالتايل تدمر سطوته (سيادته).... »

N. & P. N. Fathers ( عظة ١٠ على رومية ٥: ٢٠ ص ٤٠٤- ٤٠٥)

« إنه مل يكن خاضًعا ملوت (الطبيعة البشرية) ولكنه مات ألجل خطايانا، 
لكي يبيد اخلطية ويقطع رباطاا وكل قوا»

N. & P. N. Fathers ( عظة ١١ على رومية ٥: ٩) ص ٤١٠

لقد  عقوبة.  توجد  ال  املغفرة،  وحيث  املغفرة،  توجد  النعمة،  وحيث   »
أزيلت العقوبة، والرب يتبع اإلميان » [ وعنوان هذا البحث كله مأخوذ 

من هذه العبارة ].

N. & P. N. Fathers ( عظة ٨ على رومية ٦ : ١٥ ص ٣٨٩)

« ألن سبب موته ليس لكي نكون حتت العقوبة والدينونة، وإمنا لكي يفعل 
ما هو صاحل لنا، لذلك مات وقام لكي جيعلنا أبراًرا »

N. & P. N. Fathers ( عظة ٩ على رومية ص ٣٩٥)

تعلـيق :
وعندما يتكلم يوحنا ذهيب الفم عن « الدين » فهو مل يسأل السؤال القاتل : 
أو  الثمن  هلذا  مستلًما  حيدد  أن  بدون  املجاز  إستعمل  ولكنه  الثمن؟!  دفع  ملن 
الدين. فهو قطًعا مثل غريغوريوس النيزيرتي ال يري أننا مديونون للشيطان ولسنا 
بأسري عند اآلب الذي حيبنا وال ميكن أن حيتاج أو يطلب مثًنا ملصلحته أو ملصلحة 
بالــروح  أخــري،  جمازات  الفم  ذهيب  إستعمل  لذلك  حاشا.  عدالته... 
وحتوله  واحد  مبجاز  التفسري  تقيد  اليت ال   Apophatic Theology الشــرقية
إىل عقيدة مطلقة، مثلما فعل أنسلم مبجاز «اإلسترضاء »، ومارتن لوثر بفكرة 
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«اإلبدال القانوىن» Penal Substitution. ولذلك إستعمل ذهيب الفم، خالف 
جماز «الدين»، جماز «الشفاء» و عمل «الطبيب الشاىف»، و عمل «التطهري» يف 

عظاته على الرسالة للعربانيني:

« وأيًضا يقول بكل صواب «يذوق املوت ألجل كل واحد» وهو مل يقل: 
«ميوت». ألنه كان قد ذاق حًقا ألنه قد مات ملدة قصرية وقام فوًرا. وبقوله 
«تأمل باملوت» كان يشري إىل موته فعًال. أما قوله «أعظم من املالئكة» فكان 
إعالن عن القيامة. ألن الطبيب ال حيتاج ألن يذوق الطعام الذي يقدمه 
للمريض، ولكن بسبب عنايته وإهتمامه باملريض يذوق الطعام أوًال بنفسه 
لكي ما يغري املريض بأن يكون له ثقة ويشجعه على تناول الطعام، وألن 
كل الناس كانوا خيافون املوت، شجعنا الرب على أن نواجه املوت بشجاعة، 

ولذلك ذاق هو أوًال، رغم أنه مل يكن حمتاًجا إىل هذا باملّرة »
N & P.N Fathers (عظة ٤ : ص ٣٨٣- ٣٨٤)

« واملسكن أيًضا ومجيع آنية اخلدمة رمشها كذلك بالدم، وكل شئ تقريًبا 
يتطهر حسب الناموس بالدم» (عب ٩: ٢١- ٢٢).

وملاذا قال تقريًبا، وملاذا حدد كلماته؟ ألن هذه املمارسات مل تكن التطهري 
الكامل وال املغفرة الكاملة، بل شبه كاملة، وبدرجة ضئيلة. أما يف العهد 
اجلديد فهو يقول: هذا هو دمي للعهد اجلديد، الذي يسفك عنكم ملغفرة 
هم  وكانوا  (الرسل)  عقوهلم  طهر  لقد  العهد؟  كتاب  إذن  أين  اخلطايا. 
أنفسهم كتاب العهد اجلديد. وأين هي آنية اخلدمة، وأين املسكن؟ ومرة 
ثانية، كانوا هم كل هذه، ألنه قال: سوف أسكن فيهم وأسري معهم - ٢ 
كو ٦: ١٦. ولكنهم مل يرشوا بصوف قرمزي وال بزوفا (حسب شريعة 
موسي). ألن هذا التطهري ليس جسدانًيا بل روحانًيا، ألن الدم نفسه 
روحى!! كيف؟! لقد نبع ليس من حيوان غري عاقل، وإمنا من اجلسد الذي 
هيأه الروح القدس. ذا الدم رشنا يسوع وليس موسى، ورشنا بواسطة 
الكلمة اليت نطق ا: «هذا هو دم العهد اجلديد ملغفرة اخلطايا» وهنا حلت 
الكلمة حمل الزوفا. ألن الكلمة غمست يف الدم وترش الكل... وألن املطهر 
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روحاين فهو يدخل النفس ويطّهرها، وليس فقط َيُرش عليها بل يتدفق يف 
داخل نفوسنا...»

N. & P. N. Fathers (عظة ١٦ على العربانيني ٩) ص ٤٤٤

ويف هذا القول األخري يبدو جلًيا أن الذبيحة كانت تشفي من اخلطّية وَتهُب املغفرة، 
ليس باسترضاء عدالة اهللا ودفع مثن له، بل بأا كانت حبياا تقوم بتطهري املوت، 
وهذا هو مغفرة اخلطّية عند الالهوت الشرقى: إبادة املوت بوهب احلياة. هذا 
هو التطهري العالجي، وليس فيه رائحة الدين والثمن القانوين وال رائحة اإلبدال 

العقويب باملرة. هذا هو معين الكفارة كتطهري وليس كثمن يسدد!!

١١ -  القديس كريلس األورشليمي (٣١٥- ٣٨٦م)
وبالرغم من أن القديس كريلس األورشليمي يتكلم عن العقوبة، وأن موت اخلاطي 
هو ناموس اهللا، أي يأيت تباًعا لو تعدي اإلنسان ورفض ناموس اهللا، إّال أنه مثل بقية 
اآلباء الشرقيني مل يتكّلم بالصورة القانونية الغربية، بل بالصورة العالجية اليت إمنا 

تسعي إىل الشفاء، وليس إلسترداد حقوق وكرامة حتتاج لترضية ملصلحة اهللا:

« إحتمل املخّلص كل هذه (اآلالم) وصنع سالًما بدم صليبه مع الذين يف 
السماء والذين على األرض. لقد كنا أعداء هللا [هذا من جهتنا حنن وليس 
من جهة اهللا فهو ال يعادي خليقته!] بسبب اخلطية. وموت اخلاطئ هو 
ناموس اهللا. هذا يعين أن حيدث شئ من إثنني: إما أن اهللا، الذي هو احلق، 
يهلك كل البشر، وإما يف حمبته ميحو العقوبة. ولكن أنظروا إىل حكمة 

اهللا: لقد أبقي على (نظام) العقوبة وهي حق، وأبقي على حمبته.

لقد محل املسيح خطايانا يف جسده على اخلشبة، حىت مبوته منوت حنن عن 
اخلطية فنحيا للرب (١بط ٢: ٢٤). وَمْن هذا الذي مات ألجلنا؟

مل يكن َحَمًال ُأخذ من قطيع غنم وال جمّرد إنسان، بل هو أعظم من املالئكة، 
ألنه اهللا املتأنس. ومل يكن تعدي اخلطاة أعظم من بر َمْن مات ألجلنا، 
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حىت اخلطايا اليت ارتكبت مل تكن أعظم من بره الذي حققه عندما قدم 
حياته ألجلنا بإرادته وإستردها ثانية عندما شاء، حىت ال نظن أن حياته قد 
أخذت منه بالقوة، أو أنه أسلم الروح بدون إرادته... أسلم الروح ليس 

لفترة طويلة، ألنه سريًعا قام من املوت.»

  N. & P. N. Fathers (عظة ١٣: ٣٣) ص ٩١.

« ولكي تعرف أن الصليب هو جمده احلقيقي.... فاآلن يتمجد إبن اإلنسان 
العمل  ذا  متهلًال  يتأمل  لكي  وبعزم  بإرادته  جاء  لقد   .(٣١  :١٣ (يو 
الكرمي، يبتسم هلذا التاج فرًحا خبالص البشر. ومل خيجل من الصليب ألن 

به خالص العامل»

N.& P. N. Fathers (عظة ١٣: ٢٦) ص. ٨٣- ٨٤.

« يدعي (يسوع) «الطريق»... ألنه الطريق الذي يقود إىل اآلب.

ويدعي أيًضا «احلمل» ليس ألنه حيوان غري عاقل مثل محل، وإمنا احلمل 
الواحد الذي بدمه طّهر العامل كله من خطاياه» [ الكفارة = تطهري ]

N. & P. N. Fathers (عظة ١٠: ٣) ص ٥٧.

١٢ -  القديس كريلس اإلسكندري (القرن اخلامس - تنيح ٤٤٤م)
(The Faith of the Early Fathers, vol. III)

« اهللا بسابق معرفته بإبنه وبأننا قد خلقنا به، قرر أن قيامتنا من الفساد 
- حنن الذين بالتعدي سقطنا صرعي للفساد - تكون بواسطة (إبنه) أيًضا. 

 p. 210  «.ألنه كان يعلم أننا منوت بسبب اخلطية

فالقديس كريلس كان يري الفداء أساًسا يف «قيامتنا من الفساد» يف قيامة الرب 
الذي محلنا واحتد بطبيعتنا. وله قول آخر عن أن سبب الفداء بالتجّسد هو تقديس 

الطبيعة البشرية، وذلك حدث مباشرة بتقديس طبيعة الناسوت اليت محلتنا كلنا :
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« عندما صار اإلبن (الوحيد) إنساًنا، تقدس هو وقدَّس (اإلنسان) أيًضا 
both sanctifies and is sanctified بالطبيعة وباحلق. ألن بولس الرسول 

قال: «ألن املقدِّس واملقدَّسني مجيعهم واحد، فلهذا السبب ال يستحي أن 
يدعوهم أخوة، قائًال أخرب بإمسك أخويت ويف وسط الكنيسة أسبحك». 
ألنه هو نفسه يقدِّس ألنه قدوس حبسب طبيعته ألنه اهللا؛ وهو أيًضا تقدَّس 

.p. 215 .«معنا حبسب بشريته

« املسيح يتشكل فينا، ليحمل لنا بالروح القدس شيًئا من األلوهة، وذلك 
من خالل التربير والتقديس. هذا هو «ختم» imprint طبيعة اهللا اآلب 
 conforming us  الذي يظهر جلًيا يف نفوسنا، لكي يصّيرنا على شبهه

to Him ، بالروح القدس بالتقديس.»  p. 219 (تفسري إجنيل مىت)

« نصري شركاء (طبيعة) اهللا بالروح القدس، لقد ختمنا على شبهه، ونسمو 
ألعلى حنو تلك الصورة اليت خلقنا عليها...

حنن إذن نصعد هلذا املجد العايل من خالل املسيح، ال يعين هذا أننا سنكون 
متاًما مثله بال أي فرق كأبناء (بالطبيعة) هللا، ولكننا سنصبح مثله بالتشبه، 
بالنعمة. ألنه هو إبن اهللا احلقيقي والوحيد يف اجلوهر مع اآلب، أما حنن 

فأبناء حمبته بالتبين، نتقبل نصيبنا بالنعمة حبسب قولـه:

« أنا قلت أنكم آهلة وأبناء العلى» (يو ١٠)
املخلوق ُخلق عبًدا، ولكنه ُدعي لألمور الفائقة للطبيعة حبسب مسرة اآلب.» 

p. 221 (تفسري إجنيل يوحنا)

م العامل كله كيف  ـَّ ويكمل عمود اإلميان، والذي مع أثناسيوس الرسويل قد عل
يفسر الكتاب بروح النعمة واملحبة، يكمل حديثه عن نعمة «تأله اإلنسان» وأن 

هذا هو هدف اخللق والتجسد وعمل اهللا كله:

« حنن قد خلقنا مستحقني للشركة فيه  in Him باإلميان باملسيح، يأيت 
بنا للكمال كشركاء للطبيعة اإلهلية، ويقول أننا مولودون من اهللا، وهلذا 
السبب نعطي لقب آهلة!!! ليس لنحلِّق يف العال للمجد بالنعمة فقط، ولكن 
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ألن اهللا يسكن ويستريح يف داخلنا، كما قال النىب: وسأسكن فيما بينهم 
وأسري يف وسطهم.» p. 222   (تفسري إجنيل يوحنا)

« إنه واضح، على ما أعتقد، وجليُّ لكل أحد أن هلذه األسباب، وقبل 
كل شىء، أن اإلبن الوحيد اإلله الواحد يف اجلوهر مع اهللا حبسب الطبيعة، 

صار إنساًنا:

أوًال ليدين اخلطية يف اجلسد، وثانًيا ليميت املوت مبوته، وثالًثا ليصرينا 
أبناء هللا جمددة خلقتنا من حالتنا األرضية للحالة الفائقة للطبيعة املجيدة 

يف الروح القدس.
بكل تأكيد وبال أدين شك كانت هذه هي الطريقة الوحيدة اليت أمكن ا 

أن يعيد اهللا خلقتنا، حنن اجلنس الساقط، حلالتنا األصيلة األصلية
 p.233 «.pristine condition (تفسري إجنيل يوحنا)

ولعل هذا من أروع وأقوي ما كتب القديس كريلس شارًحا الروح الشرّقية بصورة 
متحو وتزيل وتطرد أي روح قانونية غربية، تدّعي مثل أنسلم ومارتن لوثر، أن الفداء 

هو بدفع املوت كثمن خطية يسدد ملصلحة اهللا الغاضب ذو العدالة املهانة!!!

وُيكمل القديس كريلس شارًحا أن الشركة يف طبيعة اهللا هي شركة حقيقية جًدا:

« املخّلص بنفسه يعلن : «من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت ّىف وأنا 
فيه». ذا التصريح نري املسيح يقول أنه لن يكون فينا، حبسب عالقة فكرية 
(غري مادية) فقط، بل وأيًضا من خالل مشاركة حقيقية حبسب الطبيعة

but also through a participation truly according to nature.

بعض  حول  يلفهم  بأن  الشمع  من  قطعتني  شخًصا  د  ـِّ يوح كما  متاًما 
ويذيبهم يف النار لكي ما يتحدا.

هكذا أيًضا بالشركة يف جسد املسيح ودمه الكرمي، يتحد بنا وحنن أيًضا به. 
ألنه ال توجد طريقة أخري ميكن ا للطبيعة القابلة للفساد أن تصري حّية 
(خالدة) إال باإلحتاد اجلسدي جبسد ذاك الذي هو بطبيعته ذاا: احلياة، 

أي اإلبن الوحيد.»  p. 223-224  (تفسري إجنيل يوحنا)
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١٣ -  القديس يوحنا الدمشقي (٦٤٥- ٧٤٩م)
(The Faith of the Early Fathers vol. III)

يؤكد يوحنا الدمشقي أن تدبري اهللا لنا هو أن نشترك معه يف صالحه، أو 
اإلهليــة».  الطبيعــة  «شـركاء  نصري  أن  الرسول  بطرس  كتب  كما 
ولكن هناك أيًضا مشكلة عقوبة الشر العادلة: هذه يشرحها مبهارة نادرة القديس 
يوحنا الدمشقي على أا ليست من إرادة وتدبري اهللا، بل هي «بسماح» منه فقط 
وذلك إلحترامه «للحرية اإلنسانية». ويؤكد أن نتائج الشر - أي عقوبة الشر 

: having its origin in us مصدرهـا اإلنسـان -

« يهمنا أن نتذكر أن إرادة اهللا هي أن اجلميع خيلصون وإىل ملكوته يقبلون. 
وذلك ألنه إله الصالح، وهلذا مل خيلقنا للعقوبة، بل لكي نشترك معه يف 
صالحه وخريه. ومبا أنه أيًضا عادل، فهو يوافق على عقاب األشرار [ ليس 
هذا للنقمة ولكن العقوبة هنا مرادف للتأديب الذي يهدف للعودة للحياة 

وليست العقوبة للتدمري أو اإلنتقام].

ذاته،  اهللا  من  نابع  تدبري  هو  إذن  صالحه)  يف  (اإلشتراك  األول،  اهلدف 
وندعوه إرادة اهللا األصيلة  antecedent ومسّرة اهللا.

أما األمر الثاين (املوافقة على عقاب األشرار) فمصدرها هو حنن أنفسنا، 
  consequent will and permission ... ونسميها مساحه اإلرادي

فاألعمال الصاحلة اليت هي يف طاقتنا  in our hands ، هي من تدبري اهللا 
األصيل وحبسب مسرته. أما أعمال الشر فهو ال يريدها بأي حال، [ وال 

.p. 335   «.ا الحترامه حلرية إرادتنا نتائجها] إمنا يسمح
« ألن هدف جتسد كلمة اهللا وتأنسه هو أن الطبيعة ذاا اليت قد أخطأت 
(طبيعة اإلنسانية) وسقطت وأصبحت فاسدة، هي ذاا ميكنها الغلبة على 

. p. 337 «املستبد املاكر (إبليس واملوت) وبالتايل تتحرر من الفساد
« ومبا أن اخلالق قد وهبنا صورته وروحه، ومل حنتفظ ذه الوديعة بأمانة، 
إشترك هو أيًضا معنا يف هذه الطبيعة الضعيفة الفقرية، حىت ما يطهرنا (من 



٢٧٤

الضعف واملوت) ويصّرينا خالدين (بغري فساد)؛ ولكي يردنا إىل شركاء 
. p. 339  «يف طبيعته اإلهلية

وذا القول يؤكد القديس يوحنا الدمشقي أن الفداء هو التطهري (أي التكفري من 
جناسة املوت) وتكون النتيجة إذن هي خلود اإلنسان بالشركة يف طبيعة اهللا أى: تأله 
اإلنسان. واضح أن الهوت هذا القديس يؤكد لنا الروح الشرقية اليت ميكنها تلخيص 

هدف التجسد واخلالص يف كلمتني: التطهري من املوت (الكفارة) وتأله اإلنسان.

وال تظهر هذه الروح يف الالهوت الغريب، الذي يرى أن استرضاء عدالة اهللا املهانة، 
وتقدمي ذبيحة إلتقاء غضبه، هي هدف التجسد والصليب األول!!!

وها هو يوحنا الدمشقي يردد صدي تعليم تأله الطبيعة البشرية الذي لكل اآلباء 
الشرقيني:

« ألن الالهوت (طبيعة األلوهة اليت يف الرّب املتجسد) يوصل للناسوت 
(طبيعة اجلسد البشرى) ما خيص الالهوت من جمد واء. ولكن الناسوت 
ولكن  اجلسد،  طبيعة  تتأله  لذلك  لآلالم.  قابليته  يف  الالهوت  ُيشرك  ال 
ال تتحول الطبيعة اجلسدية إىل داخل طبيعة الكلمة. الطبيعة اإلهلية تؤله 
الطبيعة املتحدة معها ولكن الطبيعة اإلهلية ال تتأثر وال تتحول إىل ما تتحد 
معه. الطبيعة األقل تأخذ إمتياز الطبيعة األعظم، أما األعظم فال تضعف 

مثل الضعيفة.

فكما أن احلديد يتأثر بالنار ولكن ال تتحول النار إىل حديد، هكذا... الطبيعة 
.p. 346  «.اإلهلية تؤله اجلسد ولكنها ال تتحول إىل طبيعة اجلسد

ومّرة ثانية يؤكد أن حرية اإلنسان هي سبب شعوره بالغضب الذي ينشئه الشر 
عند املواجهة مع نور اهللا، وليس اهللا هو مسبب العذاب:

« لقد خلق اهللا اإلنسان، خلقه قطًعا يف حالة الصالح. ولكن اإلنسان صنع 
الشر بإختياره احلر، ولذلك فإن اإلنسان نفسه هو سبب النقمة والغضب 

.p. 346  «.الذي يلتهمه
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وعن عمل الصليب كتب القديس يوحنا الدمشقى:
(George Florovsky, Creation & Redemption, p. 139)

« وأمجل ما يدهشنا يف عظمة الصليب هو أنه قد قتل املوت، وطهّرنا من 
اخلطية...، وحطم اجلحيم، ووهبنا القيامة، وأعطانا القدرة على إدانة وغلبة 
املوت ذاته. لقد أعاد لنا الرباءة األويل، وفتح أبواب الفردوس، وأعطي 
لطبيعتنا جلوًسا عن ميني اهللا، وصّرينا أبناء هللا. مل يصنع هذا كله سوي 

صليب (أي جتسد وآالم وقيامة) ربنا يسوع املسيح.»

ويف هذا كله ال توجد رائحة ألي هدف قانوين أو إسترضاء لكرامة وعدالة مهانة، 
وال طلب أو إحتياج من قبل اهللا اآلب من ذبيحة الصليب، وإمنا اهلدية كلها هدية 
جمانية منه لنا وحدنا. وليس لآلب أي انتفاع أو مصلحة سوي عودة اخلليقة 
للخلود يف حضنه... ألن «جمد اهللا حياة اإلنسان» كما قال القديس إيريناؤس 

أسقف ليون.

١٤ -  القديس أثناسيوس الرسويل (٢٩٥- ٣٧٣م)
ُيعّد القديس أثناسيوس الرسويل حبق أبو التفسري األرثوذكسي للعقيدة يف تاريخ 
الكنيسة. وهذا التقدير ال يرجع أبًدا ملصّريته، وال لكونه أحد بطاركة اإلسكندرية، 
فنكّرمه كمصريني. ولكنها شهادة األرثوذكس، والكاثوليك واألجنليكان وكثريين 

من الربوتستانت أيًضا بذلك.

وإننا ال جند كتاًبا أرثوذكسًيا مما يكتب أخوتنا الروم  Greek األرثوذكس أو 
الروس األرثوذكس إال وبه إسم أثناسيوس الرسوىل!!

وقد أمساه األب چورچ فلوروفسكي عميد معهد القديس ڤالدميري السابق «املعّلم 
التقليدي للتجسد». ويف كتاب The Early Faith of the Fathers  وهو مرجع 
من ثالث جملدات ّمسي أثناسيوس حبق: «بطل جممع نيقية»، يف املقدمة ألعماله 
املقتبسة. ويف جمموعة آباء نيقية وبعد نيقية الشهرية هناك جملد كامل حيوي الكثري 
من أعمال هذا القديس فيما يزيد عن ٦٠٠ صفحة من النسخ الصغري ذو العمودين 
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يف الصفحة الواحدة. وهناك مقّدمة رائعة عن حياته، وخالصة تعاليمه الالهوتية، 
يعتز ا كل مسيحي، ويتعّلم منها أن إستنارة هذا القديس مل تفسر الكتاب فقط 
مبا يناسب عصره، ولكن نظرته هلدف خلقة اإلنسان وطبيعته وأسباب معاناته 
تتفق يف الكثري مع الفالسفة واملفكرين املعاصرين، حىت غري املؤمنني منهم!!! 
فهو مل يكتب عن اإلميان إال بارتباطه بنظرة متتاز بالواقعية والعمق الفلسفي امللم 

بكل أبعاد الكائن البشري والكون أيًضا!!
وقد عربنا مًعا خالل هذا البحث على جواهر وآللئ مضيئة من أقواله، ومنها ما 
جعل الكاتب Constantine Tsirpanlis يكرس باب التجسد واخلالص كله (وهو 

من أهم ما جاء يف كتابه املذكور
(An Introduction to Eastern Patristic Thought and Orthodox, Theol-

ogy, 1991)

ألقوال القديس أثناسيوس حيث إنه من أول من قّدموا تفسًريا متكامًال ألسباب 
التجسد وكيف أن اخلالص كله يكثف يف :

١-  القضاء على املوت األبدي، الذي دخلناه بإرادتنا، مبوت املسيح املتجسد. 
وذلك يتم عن طريق:

٢-  إحتاد اهللا بطبيعة اإلنسان : « لقد صار اهللا إنساًنا لكي يصري اإلنسان إًهلا» 
(أثناسيوس ومن جاءوا بعده)

لذلك كتب هذا املفكر املعاصر والالهويت األرثوذكسي يف كتابه ص ٦٣و ٦٥ 
و ٢٠٩:

« التعليم عن تأله اإلنسان يشكل الفكرة والبؤرة األساسية والرئيسية 
لكل الهوت القديس أثناسيوس. وهذا التعليم له جذوره يف فكر القديس 

إيريناؤس بالتأكيد» (ص ٦٥)
موضعه  وجيد  األعماق  إىل  يدخل  الرسويل  أثناسيوس  القديس  ولكن   »

احلقيقي يف التقليد اآلبائي لتعليم اخلالص،

ذلك الذي يري أن أهم سبب، بل والسبب الوحيد الكايف لتجسد كلمة 
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اهللا يف بشرية اإلنسان، واملوت الذي جازه املسيح، مل يكن إلسترضاء 
العدالة اإلهلية، كما هو احلال يف التعليم القانوين للكنيسة الكاثوليكية 

بروما، والذي جيد جذوره يف تعليم أغسطينوس وأنسلم،
بل كما كتب القديس أثناسيوس: « يف موت املسيح قد مت القضاء النهائي 
الصورة  بتجدد  اإلنسان  ينعم  أن  يستطيع  حىت  املوت  على  واحدة  مرة 

(صورة اهللا) اليت فيه...» (ص ٦٣)

« إن تعبري الترضية satisfaction (للعدالة اإلهلية أو توفية العدل اإلهلي 
حقه) بالروح اليت شرحها أنسلم وفهمها، وتعليم وراثه اخلطية األصلية، أو 
وراثة حالة خاطئة، كما قال أغسطينوس عن طبيعة اإلنسان، مها تعبريات 

غريبة كل الغرابة (وأجنبية) على الفكر اآلبائي الشرقى!!!
فتركيز الفكر الشرقي كله (خاصة أثناسيوس) مرتبط على الدوام بالتضاد 
بني احلياة واملوت [اخللود والعدم]، بني فساد املوت وإعادة اخللقة، بني 

الفساد وعدم الفساد.

إغراء  قطًعا  تشكل  اإلهلية  العدالة  لترضية  املسيح  مبوت  الفداء  نظرية 
واضًحا للعقلية العملية اليت للغربيني» ص ٢٠٩.

وبالرغم من هذا الوصف الرائع لتعليم الالهوت الشرقي عند أثناسيوس الرسويل 
من قبل األخوة اليونانيني (األروام) والروس، عندنا لألسف ّمْن يتهمون أثناسيوس 
الرسويل بأنه قد علم بنظرية ترضية العدالة اإلهلية كما علم ا الغربيون!!! ولكن 
املعروف جيًدا أن لفظة «ترضية العدالة اإلهلية» باملوت على الصليب مل تذكر 

هكذا إّال بعد القديس أثناسيوس بسبعة قرون كاملة!!!
ويؤكد هذا احلديث ويدافع عن القديس أثناسيوس، اجلل األعظم من الالهوتيني 
األرثوذكس. وها هو األب چون مايندورف يؤكد الكالم ذاته عن أثناسيوس :

« الفداء هو بضم وإحتاد الطبيعة البشرية يف املسيح املقام، هذا يلخص عموم 
الروحانية والنسك املسيحي الشرقي. لقد حدثت بسبب التسرع يف احلكم، 
أخطاء يف شرح هذه الروحانية من مؤلفني [ومنهم أقباط أرثوذكس] 
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تناولوها من منظار الالهوت الغريب مثل أغسطينوس وأنسلم...
الفداء للطبيعة البشرية ... هو أساًسا أن شخًصا ذو طبيعة غري خاطئة... 
أخذ حبّرية الطبيعة البشرية يف حالتها الفاسدة (املائتة) وبالقيامة أعاد هلا 
عالقتها باهللا. يف املسيح إشترك اإلنسان مّرة أخري يف احلياة األبدية املعدة 

له عند اهللا. لقد حتّرر من عبودية الشيطان املفروضة باملوت.

وكما فهم اآلباء الشرقيون الفساد كمرض جلبه اإلنسان بإرادته، وليس 
كعقوبة مفروضة من العدالة اإلهلية، كذلك فهموا أن املوت والقيامة يف 

املسيح املتجسد هو :

مشاركة وإمتام للمصري املشترك [ هام جًدا إستيضاح هذه العبارة ألن 
املوت اجلسمي ليس عقوبة بل «انتقال» من حالة إىل حالة أخري] مث خليقة 
املسيح  طبيعة  أصبحت  أن  بعد  إّال  حتقيقها  املمكن  من  يكن  مل  جديدة، 
البشرية من نصيبنا حنن يف املوت ذاته (أي أن املوت يؤكد تارخيية وحقيقة 

محل املسيح لطبيعتنا فعًال وليس شكال).

وهلذا يكتب أثناسيوس الرسويل :

« جسد املسيح كان من نفس طبيعة البشر كلهم ... وقد مات حبسب 
مصري رفقائه... موت اجلميع كان يتحقق يف جسد الرب، ويف الوقت 

ذاته قضي الكلمة احلال يف اجلسد على املوت والفساد».»
(John Meyendorff, Christ in the Eastern Christian Thought, p.118) 

القديس أثناسيوس واملوت البيولوچي الطبيعى:
ويف هذا القول ال يدافع مايندورف فقط عن التعليم األرثوذكسي، وعن القديس 
أثناسيوس ضد الفكر الغريب القانوين، ولكنه أيًضا يؤكد نقطة يف غاية األمهية كنت 
قد ذكرا سابًقا وأكررها، وهي: ليس املوت اجلسمي هو عقوبة الشر (بل هو 
يشبه َعَرْض املرض) ولكن عقوبة الشر هي املوت الروحي - أي اإلنفصال عن 
اهللا. هذا املوت الروحي (املرض ذاته) هو الذي حيرم اجلسد من القدرة على 
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القيامة من املوت البيولوچي إىل «قيامة احلياة» (يو ٥: ٢٩). إن قيامة اجلسد 
الذي مات صاحبة موًتا روحًيا تقيم اإلنسان ليبقي يف حالة « قيامة الدينونة » 
(يو ٥: ٢٩) بسبب عدم قدرة هذا الشخص أن يتناغم ويقترب من النور: «فال 

يأيت إىل النور لئال توبخ أعماله» (يو ٣: ٢٠).

لذلك يري مايندورف أن مشاركة املسيح لنا يف املوت البيولوچي هو « مشاركة 
يف املصري املشترك». فبموت الرب اجلسدي قضي على سلطان املوت الروحي، 
اجلسدي  املوت  على  قضي  وبذلك  واألساسية،  األويل  الشر  نتيجة  هو  الذي 
ووهبنا إمكانية اخللود الروحي واجلسمي. والقديس أثناسيوس مل ينظر للموت 
البيولوچي (كما درسنا سابًقا يف موضع آخر) على أنه هو عقوبة اخلطيئة. بل 
مسي القديس أثناسيوس املوت الروحي أنه «البقاء يف املوت والفساد» وليس جمرد 

املوت اجلسدى:
(On The Incarnation p. 29, 30)      

« ألن هذا ما يقوله لنا الكتاب عن وصية اهللا ... «ألنك موًتا متوت» 
املوت  حالة  يف  دائًما  تبقي  سوف  قال  ولكنه  متوت،  أنك  فقط  وليس 

والفساد.»
الفساد  ومتلك  وساد  وإنتشر  ميوت،  اإلنسان  بدأ  هذا  حدث  «وعندما 
(املوت) بصورة أكثر من الصورة الطبيعية [ املوت البيولوچى]. ألن هذه 

هي النتيجة اليت حذرهم منها اهللا سابًقا لو تعدوا الوصية».

ويؤكد القديس أثناسيوس أيًضا يف موضع آخر من كتابه جتسد الكلمة، أن اإلنسان 
قد خلق قابًال للموت اجلسمي حىت بدون اخلطية!! فهو يري أن املوت البيولوچي 
حالة «طبيعية» يف تكوين اإلنسان. وهذا ما نعرفه مجيًعا، وما قاله بولس الرسول: 
أجسادنا اليت خلقت مل ختلق خالدة، ولكنها حتتاج لعملية «حتول» إىل حالة عدم 
الرسول  بولس  يذكرها  هذه  التحول  وعملية  الفساد.  عدم  ترث  لكي  الفساد، 
ويقول أا ستحدث، عند قيامة أجسامنا من املوت البيولوچي، عندما «نتغري يف 
حلظة يف طرفة عني» عند جمىء الرب الثاين.  ومن اهلام جًدا أن نتذكر أن اجلسد 
الذي أخذه السيد املسيح كان « بغري خطية» (عب ٤: ١٥)، ومل يكن حتت 
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سلطان املوت الروحي األبدي، ومل يكن إلبليس عليه أية قّوة أو سلطان «ليبقيه يف 
املوت دائًما». ومع ذلك مل يكن جسد الرب هذا منيًعا ضد املوت البيولوچى!! 
ولكنه كان جسًدا قابًال للموت البيولوچي مثلنا مجيًعا. أو حبسب تعبريات القديس 
أثناسيوس كان موًتا «حبسب مصري رفقاءه»، ومل يقل أن هذا املصري هو عقوبة 
املوت  يف  «البقاء  هي  أثناسيوس  القديس  قول  يف  كما  الشر  عقوبة  ألن  الشر. 

والفساد دائًما»، كما قرأنا، «بصورة أكثر من الصورة الطبيعية».
وهذه أقوال بولس الرسول مث بعدها ما كتب أثناسيوس الرسويل :

 ... فساد  عدم  يف  ويقام  فساد  يف  يزرع  األموات.  قيامة  أيًضا  هكذا   »
يزرع جسًما حيوانًيا ويقام جسًما روحانًيا. يوجد جسم حيواين ويوجد 
جسم روحاين. هكذا مكتوب أيًضا : صار آدم اإلنسان األول نفًسا حية 
وبعد  احليواين،  بل  أوًال  الروحاين  ليس  ولكن  حميًيا.  روًحا  األخري  وآدم 
ذلك الروحاين. اإلنسان األول من األرض ترايب [ حىت بدون اخلطيئة 
حنن تراب وإىل التراب نعود، جيب أن نشيخ، والشيخوخة عالمة بداية 
املوت البيولوچي - لو مل يكن هناك موًتا بيولوچًيا ملا كنا نتقدم يف السن 
والشيخوخة ] اإلنسان الثاين الرب من السماء ... إن حلًما ودًما ال 
يقدران أن يرثا ملكوت اهللا [هذا بسبب طبيعة اجلسد وليس بسبب 
الشر] وال يرث الفساد عدم الفساد. هوذا سر أقوله لكم :  ال نرقد كلنا 
ولكننا كلنا نتغري يف حلظة يف طرفة عني عند البوق األخري. فإنه سيبوق 
فيقوم األموات عدميي فساد وحنن نتغري [ كان بولس ينتظر املجىء الثاين 
وهو على األرض]. ألن هذا الفاسد البد أن يلبس عدم فساد، وهذا املائت 

يلبس عدم موت.» (١كو ١٥: ٤٢- ٥٣)

ومن كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس :
 (On the Incarnation p. 29, 30, 31) 
« فاإلنسان بالطبيعة قطًعا قابل للموت، حيث إنه خملوق من العدم. ولكنه 
حيمل يف نفسه شبه ذاك (اهللا الكلمة) الذي لو حافظ على شبهه بالتأمل الدائم 

لكانت طبيعته تفقد قوا ويبقي يف حالة عدم املوت والفساد.
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مث بتحّول اإلنسان عن األمور غري الزائلة إىل األشياء القابلة للزوال (الفساد) 
باملوت.  فساده  يف  السبب  نفسه  اإلنسان  أصبح  الشيطان،  مبشورة 
أي  والفساد.»  املوت  يف  متورطني  أصبحوا  البداية  يف  الشر  بإختراعهم 
الصورة  من  أكثر  بصورة   » والفساد»...  املوت  حالة  يف  دائًما  «البقاء 

الطبيعية» (أثناسيوس الرسوىل).

وعن جسد السيد املسيح كتب القديس أثناسيوس الرسويل :
(On the Incarnation, p. 49)

َتكّون  قد  أنه  من  بالرغم  حقيقًيا،  بشّرًيا  جسًدا  كان  الكلمة،  جسد   »
بطريقة فريدة من عذراء، لقد كان جسًدا قابًال للموت مثل بقية األجساد 
القابلة للموت. ولكن بسكين الكلمة حّرره من القابلية الطبيعية لكي ال 

يدب فيه الفساد.»

وهذا يعين أن القابلية للموت البيولوچي هي أمر « طبيعي »، أما « البقاء يف 
الفساد دائًما» يف فكر القديس أثناسيوس فهو أمر « غري طبيعي». لقد مات 
جسد الرب بيولوچًيا، وشهد بذلك الروماين الذي طعنه، ويؤكد القديس يوحنا 
ذلك. وقد تأكد أعداء الرب املتجّسد من موته ولذا طلب اليهود حراسة قربه. لقد 
مات بيولوچيا وذا تشهد الكنيسة ولكن مل يدب فيه الفساد ومل يبق يف املوت 

بصورة «أكثر من الصورة الطبيعية» حبسب تعبري القديس أثناسيوس.

وقد يتساءل القارئ: ملاذا هذا االهتمام مبوضوع الفارق بني «املوت البيولوچى» 
(كموت ومرحلة طبيعية حبسب الطبيعة اليت خلقنا عليها) وبني «البقاء يف املوت 

الفساد»؟!
اإلجابة :

التعليم بأن املوت البيولوچي هو عقوبة للشر، يعين أنه مل يكن موجوًدا يف 
اململكة احليوانية يف يوم من األيام قبل ظهور اإلنسان على األرض!!! هذه 
الفكرة تشكل عثرة فكرية شديدة لكثري من املفكرين والعلماء املعاصرين 
الذين ال جيدون أي عالمة أو دليل تارخيي لترجيح هذا التعليم وهذا بدوره 
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يشكل أحد أسلحة اإلحلاد العلمي القاسية املوجهة ضد اإلميان. فلو كان 
تعليم آباء الكنيسة العظام وتفسريهم مل يلتزم بفكرة: املوت اجلسدي كعقوبة 
للشر؛ حللت مشاكل فكرية وعلمية كثرية حنن يف غين عنها. وهلذا يهمنا 

رأي القديس أثناسيوس.

ولتأكيد هذا الكالم وانطباقه على البشرية كلها - قبل التجسد أيًضا وليس 
فقط بعده - يكفينا مراجعة إستعمال السيد املسيح نفسه وبولس الرسول 
لكلمات « املوت » ، « الرقاد » ، و «النوم» ؛ وأن «اهللا إله أحياء وليس 

إله أموات». 

كان السيد املسيح يتكّلم عن موت كريه واحد : املوت الروحي األبدي. أما 
املوت البيولوچي فلم يعره إهتماًما إال لكونه «عالمة » ورمًزا للموت األبدي؛ 
تذكًرة لنا على احتمال « البقاء الدائم يف املوت والفساد » يف حالة لو « متنا يف 

خطيئتنا » بدون توبة (يو ٨: ٢١).

ولعل أقوي ما قال الرب عن هذا :

« احلق احلق أقول لكم أن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين فله 
حياة أبدية وال يأيت إىل دينونة بل قد إنتقل من املوت إىل احلياة. احلق 
احلق أقول لكم تأيت ساعة وهي اآلن حني يسمع األموات صوت ابن اهللا 

والسامعون حييون » (يو ٥: ٢٤- ٢٥).

« لعازر حبيبنا قد نام وأنا أذهب ألوقظه ... فقال هلا يسوع أنا هو القيامة 
واحلياة. من آمن يب ولو مات فسيحيا. وكل من كان حًيا وآمن يب فلن 

ميوت إىل األبد. أتؤمنني ذا؟!!» (يو ١١: ١١و ٢٥- ٢٦)
والرب ذا يؤكد أنه حبسب تقييمه هو فإن املوت البيولوچي ليس هو املوت الذي 
يشغل باله إطالًقا!! «أتؤمنون ذا»؟!! ولذلك أيًضا مل يلغ الرب املوت البيولوچي 
من نظام الكون ال على جسد االبن املتجسد وال على املؤمنني بـه، ومع ذلك 

يؤكد أن املؤمن به «لن ميوت.. إىل األبد»... أتؤمنون ذا؟!!



٢٨٣

الكمال  ومعىن  الطبيعي  البيولوچي  املوت  على  املعاصرين  تعليق 
الفردوسي:

يف مقدمة املجلد اخلاص بالقديس أثناسيوس، يف اجلزء املتعلق خبالصة فكره الالهويت 
IXXI يف سلسلة آباء نيقية وبعد نيقية كتب يف ص

« بالنسبة ألورجيانس، أمل اإلنسان هو يف العودة إىل حالة مثلي وكاملة 
كان قد ُخِلَق عليها أوًال (تارخيًيا). أما بالنسبة إىل إيريناؤس واآلباء الشرقيني 
فإن اإلنسان قد خلق غري كامل وهلدف مستقبلي مل يستطع أبًدا أن حيققه 
(تارخيًيا). هذا التعثر يف النمو يف تاريخ ورجاء البشرية، باخلطيئة، مت إصالحه 

بالتجسد اإلهلي...

بالنسبة ألورجيانس التجسد كان « عودة للماضي التارخيى» أما بالنسبة 
إلريناؤس والشرقيني فإنه «تقّدما للمستقبل» : احلالة األصيلة اليت خلق 

اإلنسان ليحققها ومل حيققها بعد.
فارق  بوجود  ُيعّلم  مل  إنه  أثناسيوس...  فكر  إىل  يقودنا  اإلستنتاج  وهذا 
كبري بني حالة اإلنسان الساقط و حالته بدون السقوط، كما يظن ويفسر 
الكثريون!!... يف رأي أثناسيوس التغّير هو تغّير مضطرد وخيتلف يف الزيادة 
والنقصان [أي مل حيدث تارخيًيا وجود إنسان كامل ال ميوت وبسبب حادثة 

معينة تغّيرت طبيعة اإلنسان من صورة إىل أخري].
« لقد إزدادوا يف اخلطيئة وتعدوا كل احلدود، ألنه بإختراعهم الشر يف 
البداية أصبحوا متورطني يف املوت والفساد بإرادم، ومع مرور الزمن 
صاروا من سيئ إىل أسوأ ومل يتوقفوا عن إقتراف أي شر، ومل يهدأ جوعهم 

وسعيهم إلختراع شرور جديدة».
(N & P.N. vol. IV 2nd series, pp. 38-39)

الفارق الوحيد عند أثناسيوس إذن، بني اإلنسان الساقط وغري الساقط، 
هو سيادة املوت والفساد بصورة قوية. ألن البقاء يف الفردوس مل يكن غري 
حمدود (وأبدى) بل كان معه وعد بتحّول آخر حنو السماء، (حنو اخللود). 
أي أن املوت [البيولوچى] كان سيحدث ولكن ليس املوت كما يعرفه 



٢٨٤

اإلنسان الذي مل يذق اخلالص.
مبعين آخر مل ُيخلق اإلنسان - حبسب فكر وتعليم أثناسيوس - بصورة 
الكمال.   حتقيق  «إمكانية»  وفيه  خلق  ولكنه  كاملة،  وحالة  خالدة 
وللوصول إىل تلك الغاية واهلدف، بالرغم من فشل اإلنسان، كان البد 

من التجسد.
هذا التقدمي لالهوت أثناسيوس، عن إحتياج اإلنسان للفداء وكيف أمته 
اهللا، يظهر لنا فكًرا ومنهًجا خيلو من شوائب كثرية (يف الفكر الالهويت 
احلديث) مما يسبب عثرات كثرية للمفكرين املعاصرين عند قراءم لتعليم 
ما  وقًتا  عاشها  قد  اإلنسان  كان  كاملة»  تارخيية  عن «حالة  الالهوتيني 

وولّـت خلفنا!!!

الفكر اإلنساين املعاصر يعتقد أن اإلنسان مل يبدأ وجوده على األرض (منذ 
ظهر عليها) يف حالة الكمال، ولكنه صارع وإخترق طريقه بالكفاح من 
حالته املتخّلفة عرب مراحل كثرية من النضوج املتوايل والتطور؛ وهذا التطور 
كان وال يزال معقًدا، بسبب أخطاء اإلنسان (خطاياه) ونتائجها املالزمة 
هلا، تلك اليت هلا نتائج َمَرضية وأخري إجتماعية. هذا الفكر املعاصر جيد 
التعليم الالهويت الذي يعتقد حبالة كاملة تارخيية، مضت وولت، مشكلة 

تصعب املصاحلة الفكرية معها.

أما شرح وتفسري القديس أثناسيوس فيترك مكاًنا فسيًحا للحركة الفكرية 
املعاصرة وإستنتاجاا، للتالقي مع الفكر الالهويت. فكر القديس أثناسيوس 
ال يتعارض بصورة قاسية (مثل فكر الكثري من الالهوتيني املعاصرين) مع 

التقدم احلضاري والفكر اإلنساين املعاصر».

وهذه املعاين اهلامة جًدا يف دراسة طبيعة اإلنسان كما يشرحها الالهوت الشرقي 
يؤكدها كل من املفكرين األرثوذكسيني املعاصرين.

فها هو األسقف األرثوذكسي كاليستوس وير وهو أستاذ الدراسات األرثوذكسية 
جبامعة أكسفورد، يؤكد موقف وتعليم القديس أثناسيوس بعبارات تكاد تكون 

نقًال لإلقتباس السابق!!
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يقول األب كاليستوس وير يف كتابه « الكنيسة األرثوذكسية » ص ٢٢٥- 
:٢٢٩

« صورة آدم قبل السقوط ختتلف عن تلك اليت وصفها أغسطينوس 
وعلّم ا الغربيون منذ ذلك احلني (القرن اخلامس).

حسب تعليم أغسطينوس ، كان اإلنسان يف الفردوس ممتلًئا من كل حكمة 
ممكنة ومن كل معرفة ممكنة : كان كماله واقًعا حمقًقا تارخيًيا، ومل يكن 
إمكانية كامنة فقط. تعليم القديس إيريناؤس الديناميكي [أن آدم خلق يف 
حالة غري كاملة مدعوة للنمو ] يتفق بسهولة أكثر مع التعليم احلديث 
لنظرية التطور [ من الناحية اجلسمية والنفسية من خملوقات سابقة له ] 

عن تعليم أغسطينوس.
ولكن إيريناؤس وأغسطينوس، على أية األحوال، كانا يتكلمان كالهوتيني 

وليس كعلماء بيولوچيني حينئذ.
[ ملحوظة : العلم يشرح لنا كيف ظهر اإلنسان وتطوَّر الكون،  How؛ 

.[ Why  ... والالهوت يشرح لنا ملاذا ظهر اإلنسان وإىل أين
ُيوَلد اإلنسان اجلديد يف عامل مملوء بالشر وجيد صعوبة يف عمل اخلري. إرادة 
اإلنسان ضعفت، حنن مجيًعا معرضني آلثار اخلطيئة األصلية (مبعىن األصالة 
النوعية، ال األولوية التارخيية).... األرثوذكسية تتمسك حبالة أقل كماًال 
لإلنسان قبل السقوط، وهي قطًعا أقل تشدًدا من الغرب يف نظرا لسقوط 
اإلنسان.  آدم مل يسقط من إرتفاع عال يف املعرفة والكمال، ولكنه سقط 

من حالة البساطة الساذجة. لذلك ال حيكم عليه بشدة خلطأه...
األرثوذكسية ال تعلم مثل كالڤن أن اإلنسان بعد السقوط حرم متاًما من 
أي رغبة جيدة. األرثوذكس ال يوافقون أغسطينوس عندما يكتب أن 
اإلنسان حتت « ضرورة حتمية» الرتكاب اخلطيئة، وأن : « طبيعة اإلنسان 
قد تغّريت وُغلبت متاًما باخلطأ الذي سقط فيه، وذا فقدت منه احلرية». 

لقد اختلت صورة اهللا باخلطية، ولكنها مل تدمر أبًدا...
األرثوذكسية ترفض متاًما أي تفسري للسقوط ال يترك مكاًنا حلرية اإلنسان. 
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 Original  معظم الالهوتيني األرثوذكس يرفضون فكرة وراثة الذنب
الكنيسة  لدي  مقبولة  والزالت   - أغسطينوس  ا  علم  اليت   Guilt

الكاثوليكية. االنسان يرث الفساد من آدم، وليس ذنبه، اإلنسان مذنب 
بالقدر الذي خيتار به حبريته جماراة آدم...

األرثوذكس مل يعّلموا أبًدا، كما عّلم أغسطينوس وكثريون يف الغرب أن 
سوف  األصلي،  والذنب  باخلطية  ملوثون  ألم  املعمدين،  غري  األطفال 
يلقي م اإلله العادل إىل نار جهنم األبدية! النظرة األرثوذكسية لصورة 

اإلنسان اخلاطي أكثر إتزاًنا من نظرة أغسطينوس وكالڤن.»

ويكتب أيًضا املفكر األرثوذكسي كوسيت بنديل من لبنان الكالم ذاته يف كتاب 
له بعنوان «كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء » منشورات النور ١٩٩١، ص 

:٦٠، ٧٣، ٧٤

يف  بالفعل  اآلن  حىت  بعد  تتحقق  مل  هذه،  الكاملة  الفردوسية  احلالة   »
التاريخ اإلنساين. وما تصويرها يف بداية اخللقة إال للداللة على أا غاية 
اإلنسان مسجلة يف أعماق كيانه (فأعماق الزمن تشري شعرًيا - أي بلغة 
الرمزي - إىل أعماق اإلنسان كما أشرنا)، وأن اهللا قد أعدها له  الشعر 
منذ أن أوجده يف هذا الكون. وكأن الكتاب يقول لنا إن رغبة اإلنسان يف 
الفردوس، تلك الرغبة اليت توجه كامل سعيه، ليست جمرد حلم ومهي خيدر 
به بؤسه، إمنا هي نابعة من شعور مبهم مبا أعده له اهللا من سعادة وإكتمال 
منذ أن أوجده على وجه األرض. ولكن هذا املصري ليس باحلقيقة ورائنا، 
إمنا هو أمامنا، حتقيقه مل حيصل يف املاضي، وإن كان تصويره يف املاضي 
السحيق يعرب رمزًيا عن عمق التوق إليه من جهة، وعن ُبعد مناله من جهة 
أخري (فاملاضي إمنا هو جمال احلنني)، ولكنه سوف يكون تتوًجيا ُيكلّل به 

اهللا مسرية البشرية ومعاناا.
فلو كان اهللا قد خلق اإلنسان كامًال، ملا كان له من دور يف صنع مصريه، 
ولكان نوًعا من الربجمة اآللية. ولكن شاء اهللا أن يكون للخليقة دور يف 

تكوين ذاا بتوجيه وعناية منه.
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ومن هنا التطور : تطور املادة حىت بلغت حيز احلياة، مث تطور احلياة حىت برز 
منها اإلنسان، مث صريورة اإلنسان عرب معاناة التاريخ حىت حيقق ذاته بالتآزر 

بني جهده ونعمة اهللا، ملء قامته، الفردية واجلماعية، كإبن اهللا...

هذا  أن  هو  اجلواب  املعاناة؟   مث  أوال  الكمال  الكتاب  صور  ملاذا  ولكن 
وكأن  كيانية.  أولوية  إىل  الشعري،  بالنمط  إشارة  هو  الزمين  الترتيب 
 Originality الكتاب بذلك يقول: األصل يف اإلنسان - مبعين األصالة
خالقه  رمسها  كما  لإلنسان  احلقيقية  اهلوية  مبعين  التارخيي،  األصل  وليس 
- إمنا هو الكمال. أما الضعف واملعاناة والشر واملوت، فينبغي أن ال ينظر 
إليها إّال بالقياس على هذا األساس، حبيث أا تعترب إنتقاًصا منه، وبعبارة 

أخري «سقوًطا»...

معىن السقوط: برأيي ال جيوز لنا أن نفهم النص مبعناه احلريف فنتصور أن 
اإلنسان كان يف مرحلة سبقت يف حالة من الكمال والسعادة واخللود، 
وأنه سقط منها فيما بعد. هذا تأويل إنتشر يف الكنيسة، وخاصة الغربية 
منها، بدًءا من أغسطينوس (القرن اخلامس)، حىت يومنا هذا. ولكنه مل يكن 

موقف العهد اجلديد وال اآلباء األقدمني...

أي أن «الصورة» اإلهلية (طاقة التشبه باهللا) بقيت جمرد إمكانية كامنة ومل 
تنتقل إىل حيز الفعل.» [إال يف الرب القائم من األموات فقط].

ويؤكد هذا التعليم الالهويت األرثوذكسي فالدميري لوسكي معلًقا على تعليم 
 (The Mystical Theology of  القديس مكسيموس املعترف، وذلك يف كتاب

:   the Eastern Church, p. 97, 98. )

« احلالة البدائية للكون املخلوق كانت حالة «كمال غري مستقر» ، ومل 
حتقق  قد   (  Theosis التأله   واخلليقة -  اهللا  (بني  الكامل  اإلحتاد  يكن 
بعد. وكانت املخلوقات الزالت حتتاج للنمو يف احلب لكي حتقق بالتمام 

اإلرادة الفكرية هللا.
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أن  عّلم  الذي  املعترف،  مكسيموس  القديس  وطوره  أظهره  التعليم  هذا 
مازالت  النهائية  غايتها  أن  مبعين...  «حمدودة»،  هي  أساًسا  املخلوقات 

خارجها، وأا يف سعي حنو هذه الغاية، يف حالة منو مضطرد».

ويكتب أيًضا الالهويت األرثوذكسي كريستوس يناراس يف كتابه
: (Elements of Faith, T & T. Clark, p. 85)

« مغامرة اخلليقة، تلك اليت بدأت يف الفردوس رمزًيا، ليست أبًدا فشًال 
يف خطة اهللا. هذا العامل املمتلئ بالكوارث الطبيعية، واحلروب واألوبئة، 

والظلم واجلرمية؛ 

املتأملني،  األطفال  وصرخات  املعذبني،  األبرياء  بتأوهات  املمتلئ  العامل 
والسكران بشرب الدماء والدموع،

هذا العامل وإن مل يكن يشكل إنتصاًرا للحق والعدالة، فإنه مازال يف أعني 
املؤمنني يشكل إنتصاًرا للحرية!!

تلك احلرية اليت تكسب خطوة خطوة، وبوصة بوصة، رحلتها حنو التأله 
الذي تقوده يد اهللا املحبة...

إن تأله اإلنسان واخلليقة، إن مل يكن واقًعا ناًجتا من احلرية، فإنه يصبح 
الفشل، كل الفشل، خلطة اهللا وتدبريه!!

فاقد  إله  لوجود  يدعو  كمن  منطقًيا،  تعارًضا  يشكل  احلرية  بدون  التأله 
للحرية، تناقض غريب، بل وحياة بال معين وال قيمة.»

اخلالصـــة :
الشرق  الهوت  عن  كتعبري  أثناسيوس،  القديس  الهوت  عن  سبق،  مما  نستنتج 

األرثوذكسي كله، اآليت :

١-  اإلنسان مل خيلق كامًال، بل خلق قابًال للموت البيولوچي.
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٢-  املوت البيولوچي « طبيعي » وخيتلف عن «البقاء يف املوت والفساد دائًما»، 
الذي هو املوت الروحي واحلرمان من اهللا.

٣-  خرج اإلنسان باختياره احلر من تدبري اهللا وإهتم باألكثر باألمور الزائلة، 
فتشوهت نعمة الصورة، وفشل اإلنسان يف حتقيق إمكانية غلبة طبيعته اليت 
ُجبل عليها وهي املوت البيولوچي، وذلك بسبب موته روحًيا « بإختراعه » 

الشر حبريته.

يف  تورطه  يف  تسبب  الذي  وهو  نفسه،  عشماوي »  هو «  إذن  اإلنسان    -٤
املوت والفساد حبريته، وليس بإرادة اهللا وتدبريه أبًدا. اهللا مل خيلق املوت ومل 
تعليم  خيالف  هذا  والفساد.  املوت  يف  بالبقاء  اإلنسان  على  بتدبريه  حيكم 
أغسطينوس والغربيني الذين يرون املوت األبدي كعقوبة أرادها وينفذها اهللا 
بكامل حريته وتدبريه - هذا يف احلقيقة فكر ينسب للخالق رغبة تدمري ما 
قد خلق. هذا الفكر الغريب ووراثة اخلطية خمالف لكل تعليم اآلباء الشرقيني، 
وأثناسيوس واضح كل الوضوح أن اإلنسان هو املتسبب األول واألخري يف 

معاناته الناجتة عن شره.

٥-  الهوت أثناسيوس واآلباء الشرقيني يتفق بصورة أوقع مع الفكر املعاصر من 
جهة تطور اإلنسان من حالة بدائية صعوًدا حنو غاية عليا يف النهاية ... وهي 

التأله كهدف اخلالص كله. وهنا يبدأ احلديث عن احلاجة للتجسد.

• • •

القديس أثناسيوس والتجسد والفداء:
درسنا موقف القديس أثناسيوس من موت الرب يسوع املسيح وضرورته. وتأكدنا 
أنه مل ميت ألي هدف قانوين كما يف تعليم أنسلم ومارتن لوثر والغربيني. بل كان 
موت الرب ألجلنا هو لكي يقابل املوت كبطل ويقضي عليه ائًيا، وذلك : كما 
تالمس النار القش وحترقه، أو كما قال غريغوريوس الالهويت يف تشبيه مثيل : 

كما تالمس النار الشمع وتذيبه!!
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ورأينا أيًضا أن هناك خطأ يف الترمجة العربية اليت بني أيدينا لكتاب جتسد الكلمة، 
واليت قام ا القس مرقس داوود منذ عشرات السنني وأن هذا اخلطأ جعل البعض 
يفسر موقف القديس أثناسيوس على أنه شبيه مبوقف أنسلم، الذي علم بأن : موت 
السيد املسيح كان لكي يسترضي العدل اإلهلي بتقدمي ذبيحة إسترضائية، تسدد ما 
على اإلنسان من دين ( مبا أن أجرة اخلطية موت) هللا واضع قانون املوت، والراغب 
يف إستالم وإمتام العقوبة بكاملها، إما يف اخلاطي أو يف السيد املسيح كنائب عن 
اخلطاة. املهم أن اهللا، عند أنسلم، البد وأن مييت ذبيحة تويف العدل اإلهلي حقه 
بالتمام، وإال فيستحيل على اهللا غفران اخلطية والعفو عن اخلطاة بدون مثن!!

اخلطأ يف الترمجة سببه وجود عبارة :  Just claims of God يف الترمجة اإلجنليزية 
(غالًبا).  نيقية  وبعد  نيقية  آباء  كتاب  من  داوود  مرقس  القس  استعملها  اليت 
ولكن اهلامش يف ص ٣٩ من هذا املرجع كان قد ذكر أن العبارة اليت ترمجت           
Just claims of God يف اللغة اليونانية األصلية مل تعن هذا املعين بالضبط، بل 

املعين األدق هو - كما يف الترمجة اليت قدمها  C.S. Lewis وآخرين بعده لكتاب 
جتسد الكلمة - 

Divine Consistency of Character

What is reasonable with respect to God.

i.e. what is involved in His attributes and His relation to us.

وعند ترمجة  Just Claims of God كتبها القس مرقس داوود : «مطالب اهللا 
العادلة ». 

يف  املبدأ  على  وثباته  اهللا  بصدق  يليق  ما   »   : هي  إذن  األدق  الترمجة  ولكن 
تعامله مع اخلليقة » وهذا هو املعين الذي يفهم من الترمجات احلديثة ألثناسيوس، 
ومن اهلامش اهلام جًدا يف مرجع آباء نيقية اخلاص بالقديس أثناسيوس وحده ص 

.٣٩- ٤٠

فالقديس أثناسيوس كان يتكّلم عن أن اهللا مل ُيِرْد أن يلغي احلقيقة اليت سبق وحذر 
منها اإلنسان: إنه يوم خيتار الشر حبريته، سوف ميوت بسبب سم اخلطيئة املهلك؛ 

وذلك الحترام اهللا حلرية اإلنسان، ونتائجها.
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د اإلبن ويدخل للموت  فإذا قلنا أن اهللا مل ُيِرْد إلغاء املوت بقرار منه، بل بأن يتجسَّ
بأن  القانوين،  أنسلم  فكر  حبسب  ذلك،  تفسري  ينبغي  ال  ويدمره،  داره  عقر  يف 
اهللا يريد ويطالب مبوت إبنه لتحقيق حكم عادل صارم كان قد أصدره برغبته 
به  كتب  الذي  األصلي  اليوناين  النص  أن  إعتربنا  لو  فإننا  ظلم!!  هذا  وتدبريه. 
القديس أثناسيوس كان يعين أن املوت كان حكًما عادًال على اإلنسان بإرادة اهللا، 
فبقية كتاب جتسد الكلمة كله يكون مناقًضا بشدة وبصورة غري منطقية هلذه 
العبارة!! فكيف يدبر اهللا املوت، مث يعمل كل ما عنده ليبيده؟!!! لقد مت حتليل 
كتاب جتسد الكلمة وأقوال أثناسيوس الرسويل يف كتاباته األخرى كلمة كلمة، 
من ِقَبل العلماء األرثوذكس اليونان والروس وغريهم. وكما قرأنا كلهم يؤكدون 
أن خالصة تعليم أثناسيوس هي يف «إبادة املوت»، و «القضاء على املوت» ، و 
«صلب املوت»، و «إعادة الصورة» اإلهلية يف اإلنسان، حىت ما يتأله اإلنسان، 
قسطنطني  قال  كما  بل  باملرة.  قانوين  لفكر  رائحة  أي  أثناسيوس  عند  وليس 
تسريپانليس، أن الفكرة القانونية لتفسري الفداء هي « غريبة كل الغرابة، وأجنبية 

عن الالهوت الشرقي كله » وقد ذكرت اإلقتباس أكثر من مرة.
وهذه أقوال القديس أثناسيوس اهلامة بشأن ضرورة موت الكلمة املتجّسد لكي يبيد 
ذاك الذي له سلطان املوت أي إبليس، وليس إلسترضاء عدالة غاضبة ومهانة أو ألي 
. On the Incarnation p. 32, 33, 49. : ا اهللا اآلب إحتياج أو مصلحة يطالب

« بتسليمه هيكله هو للموت ألجل اجلميع، لكي يصفي حساب اإلنسان 
ليصفي حساًبا مع اهللا  التعدي األول... [وليس  مع املوت، وحيرره من 
للموت  قابًال   ... كان  حقيقًيا،  جسًدا  الكلمة  جسد  كان  وملا  اآلب!] 
مثل األجساد األخرى ... ولكن ألن الكلمة قد حّل فيه حدث أن املوت 

والفساد قد أبطال بالتمام.
كان البد من املوت واملوت للجميع، حىت ما يتم تسديد ما على اجلميع، 
[ للموت كعدو]. لذلك أخذ الكلمة، كما قلت، جسًدا قابًال للموت، 
لكي يقدمه مكان اجلميع [ أي ليدخل مكان اجلميع إىل سجن املوت حىت 

ما ينفذ خطته وليس هلدف قانوين ].
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وبتأمله ألجل اجلميع [ بدافع احلب ال اإللتزام القانوين والسادية اإلهلية] 
مــن خـالل إحتاده به (اجلسد) ميكنه أن يبيد ذاك الذي له سلطان 
املوت، أي إبليس، لكي ينجي أولئك الذين إستعبدوا طيلة حيام للخوف 

من املوت »

« مل يكن يليق بصالح اهللا أن تعود املخلوقات اليت خلقها إىل العدم بسبب 
خداع الشيطان، ومل يكن يليق أو يناسب اهللا أن يتالشي عمله يف اإلنسان، 
سواء بسبب إمهال اإلنسان أو خداع األرواح الشريرة ... كان من املستحيل 

أن يترك اهللا اإلنسان للفساد، ألن هذا ال يليق باهللا.»
« إال أن هذا ال يشكل املوضوع بأكمله. كما رأينـا مل يكن من املعقول 
أن اهللا أبو احلق يتراجع يف كلمته [ أي حتذيره لإلنسان من خطورة سم 
اخلطية لو شربه اإلنسان بإرادته] بشأن املوت، لكي يؤكد بقائنا يف الوجود. 
إنه ال يكذب نفسه. ماذا كان ميكن هللا أن يفعل؟ هل كان عليه أن يطلب 
التوبة من اإلنسان بسبب التعدى؟  قد تقــول أن هــذا كان يليق 
باهللا، بل وقد حتاجج أنه مبا أم بسبب التعدي قد أصبحوا حتت سلطان 

الفساد فيمكنهم بالتوبة أن يعودوا لعدم الفساد مرة أخرى.

 ،Divine consistency  ولكن التوبة ال ميكنها تأكيد الصدق اإلهلي
ألنه لو مل يتملك املوت على اإلنسان لكان اهللا غري صادق [ ليس لرغبة 
اهللا يف موت اخلاطي، ألنه إمنا يرغب يف أن اخلاطي يرجع وحييا، ولكن 
الصدق يرجع ألن إختيار اإلنسان لإلنفصال عن اهللا لألبد، إختيار جيب 
أن حيترمه اهللا واضع هذه احلرية، وليس املتشدد هو عدل اهللا، بل ضرورة 

ترك اإلختيار احلر ليحصد نتيجة اإلختيار، وإال إنعدمت احلرية ].

والتوبة أيًضا ال ميكنها أن تغري من طبيعة اإلنسان، كل ما ميكن للتوبة أن 
تفعله هو أن جتعلهم يَكّفون عن اخلطية.

لو كانت املشكلة هي التعدي فقط [ وهذا ما خيص واضع الوصية على 
أية األحوال] ومل يتبعه فساد [ وهذا ما خيص اخلاطي وحده وهو ما يشغل 
بال أثناسيوس واهللا فعًال!! ] لكانت التوبة وحدها تكفي جًدا!!! [ هذا 
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تأكيد أن هدف التجسد واملوت هو ما خيتص بالقضاء على الفساد وليس 
بأي صورة ما خيتص « بالكرامة املهانة» بالتعدي على الوصية أو واضع 

الوصية - هذا تأكيد هام جًدا ].

ولكن مبجرد بدء التعدي سقط اإلنسان حتت سلطان الفساد، الذي هو من 
طبيعته، وتغرب عن نعمة صورة اهللا اليت له. ال ... التوبة وحدها مل تكن 
كافية [ لسبب الفساد وليس التعدى!!] ماذا - أو باألحري من - الذي 
كان عليه إعادة النعمة؟ من سوي كلمة اهللا ذاته، الذي كان قد خلق كل 

األشياء من العدم.

كان هذا عمله وعمله وحده أن حيقق هدفني : أن يرجع الفاسد إىل عدم 
الفساد، وأن حيفظ لآلب صدقه الشخصي عند الكل

to maintain for the Father His consistency of character with all.

ألنه هو وحده، ألنه كلمة اآلب وفوق الكل، كان ميكنه أن يعيد خلقة الكل، 
وكان يليق به أن يتأمل ألجل الكل وأن يكون ممثًال للكل عند اآلب».

من اهلام جًدا أن ندرك، كما درسنا سابًقا أن عقوبة الشر باملوت األبدي ليست 
أبًدا حكًما من اهللا على اإلنسان، وليست من تدبري اخلالق. ألن اخلالق ال ميكنه 

أن يدمر ما خيلق أو كما يقول أثناسيوس: 
« مل يكن يليق بصالح اهللا أن تعود املخلوقات اليت خلقها إىل العدم بسبب 
خداع الشيطان... [أو] بسبب إمهال اإلنسان... كان من املستحيل أن 

يترك اهللا اإلنسان للفساد ألن هذا ال يليق باهللا ».
هذه العبارة ترد مبنتهي القوة على كل من يقول أن « عدم تراجع اهللا بشأن املوت» 
هو أساًسا ألن اهللا قد أصدرحكًما بتدبريه وحبسب إرادته العادلة على اخلاطئ، 
وأن هذا احلكم جيب تنفيذه حىت تتحقق «مطالب اهللا العادلة»!!! إن هذا احلديث 
يكاد يدخل حتت بند التجديف!! ألن اهللا ُيصّور هنا بأنه يهتم أوًال وقبل أي شىء 
بكرامته، وضرورة حتقيق الناموس، بصورة أهم بكثري من بقاء خليقته يف الوجود!!  
اهللا حمبة، واملحبة ال تطلب ما لنفسها. أيًضا جيب أن نتذكر مبدأ هاًما جًدا يف 
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تعامل اهللا مع اخلليقة:  اهللا يعلو على أي قانون حىت قانونه هو، هذا إن اعتربنا 
- هلدف احلوار هنا - أن اهللا هو فعًال احلاكم مبوت اخلاطئ (وهذا ليس هو احلال 
بأي حال من األحوال!!). وحىت إذا قلنا أن «املوت هو ُحْكم اهللا على اخلاطي»، 
فهذا يعين أن املوت هو «تشخيص» و «تقييم» و «إعالن» اهللا للخاطئ، عما 
فعلته «اخلطية اليت تنتج املوت» (يعقوب ١: ١٥). لذلك فعبارة «ُحْكم اهللا» ال 
تعين «تدبري اهللا» وال تعين «إرادة اهللا» حبسب التعليم الكتايب واآلبائي الشرقي.

أيًضا السيد املسيح أكد أن القانون قد وضع لكي خيدم اإلنسان (كخادم) ويساعده 
على إستعمال حريته يف اإلختيار، ومل يوضع القانون (كسيد) لتقييد اإلنسان وال 

لكي يرتفع القانون فوق اإلنسان...

أي أن كرامة اإلنسان وحمبة اهللا له، مها أعلى من القانون :

« مث قال هلم :  السبت (أي الناموس) إمنا جعل من أجل اإلنسان، ال اإلنسان 
ألجل السبت، إذا ابن اإلنسان هو رب السبت أيًضا» (مر ٢: ٢٧).

كنا يوًما ما نتحدث عن أمهية هذا املبدأ يف احلياة عموًما، وحىت يف النظم اإلدارية 
احلديثة، أن النظام والقواعد هي « معني » خلدمة العمل والعاملني، يف أي هيئة، 
وليست سالًحا لقطع الرقاب واإلرهاب، وإال ضاع كل هدف لوجود النظام، وهو 

زيادة اإلنتاج وسعادة العاملني!! مث قال أحد األخوة، وهو طبيب :

حًقا لقد وضعنا إشارات املرور يف الطريق حىت ما ننظم حركة املرور، ونسعد 
بالقيادة املرحية والوصول بالسالمة، ولكن عندما متر سيارة اإلسعاف نسمح كلنا 
هلا بكسر كل اإلشارات، ونطبق مًعا قانوًنا أعلى من قانون اإلشارات : هو قانون 
« الصالح وحب احلياة » الذي يعلو على كل قانون آخر. فكسر اإلشارات هذا 
يسعي للحفاظ على حياة إنسان، وهذا أعلى من رغبات كل السائقني، وأعلى 
من حقوقهم اليت وضعت اإلشارات لتنظيمها - « السبت من أجل اإلنسان » . 
لذلك كان السيد املسيح يكسر قانون راحة السبت، ألن تقديس كرامة وحياة 
اإلنسان وبقاءه يف الصحة والوجود مها أعلى مبا ال يقاس من أي قانون. فكان 

لذلك يشفي يف السبت.
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وما قاله املسيح أنه « هو رب السبت » تعين أن اهللا أعلى من أي قانون، أو 
بعبارة أصح مل يوجد بعد القانون الذي يعلو على صالح اخلالق، « ألن الصالح 
قانونه األوحد »... فصالح اهللا وبره هو عدله املماثل لعدلنا الناقص واملشوه، 

كما درسنا يف الباب اخلاص بعدالة وصالح اهللا.

لذلك فالقول، أو التفسري الذي يضع أثناسيوس الرسويل يف وضع أنسلم ومارتن 
لوثر، كمفسر يري: أن عدالة اخلالق ال تسمح بالغفران املجاين، هو قول ال يدرك 
أعماق روح املسيح، وال حىت السطح اخلارجي هلدف « األخبار املفرحة » - 
اإلجنيل!! فاإلله الذي حيتاج أن يقبض مثن الغفران من ذبيحة غري حمدودة لكي يغفر 
خطية غري حمدودة، ليس هو إله - بل وليس حىت على مستوي اخلاطئ الرحيم!!! 
مث، كما درسنا، « عمل ووظيفة » اخلالق الصاحل هو إبقاء اخلليقة يف الوجود ألن 

هذا هو جمده كما قال إيريناؤس: « جمد اهللا حياة اإلنسان ».

•  فكيف نعّلم أن عدل اخلالق هو املُطالِب مبوت اخلاطى؟!
•  كيف يكون اهللا خالق احلياة ومدّبر املوت؟!

•  كيف يكون « الصاحل خبيًال» بالغفران املجاىن؟! وهو ميلكه!!
•  كيف يطالبنا بغفران خطايانا لبعض جماًنا، ويطالب هو « بثمن » 

الغفران ملصلحة عدالته؟! حىت ولو كان الثمن من إبنه الوحيد؟!
•  بل كيف ُنعلِّم أن اهللا « حيتاج » لترضّية أو لذبيحة لتدفع له مثن 
اخلطية مبوت أي شىء يف اخلليقة، ناهيك أن يكون هذا الذبيح هو حبيب 

اهللا (حمب البشر) أو اإلبن الوحيد؟!

يتحدث القديس أثناسيوس عن عدم رغبة اهللا يف التراجع بشأن املوت؛ إمنا 
جيب أن يكون ذلك لسبب يتعلق بصالحه حنو اخلليقة، وليس خلوف اهللا على 

كرامته أبًدا!!!
« ِصْدق اهللا » ، أو « ما يليق بثباته على املبدأ يف تعامله مع اخلليقة»، (واليت 
كانت قد ترمجت خطأ بـ : مطالب اهللا العادلة ) ذكرها القديس أثناسيوس من 
وجهة نظر صالح اهللا وصدقه حنو البشر وحمبته للخليقة، وليس ملحبة اهللا لذاته 
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ولصدقه وكرامة عدالته!!! َفَمن هو اإلنسان، وما هي اخلليقة كلها وهي عدم، 
حىت خيشي منها اهللا على عدالته أو صدقه أو كرامته لو قّدم الغفران جماًنا بدون 

مثن يدفع له؟!!

َمْن الذي سيحاسب اخلالق؟! وملاذا خيافون على العدالة اإلهلية ذا القدر، ويدافعون 
عنها بالسيف، كما فعل بطرس يف بستان جسثيماىن؟

أين العدل اإلهلي، حبسب مقياس البشر - يف غفرانه للزانية - وكسر وصية السبت 
- ومثل أصحاب الساعة احلادية عشر - واالبن الضال - واملغفرة ٤٩٠ مرة ألخي 
يومًيا - واملوعظة على اجلبل؟! ملاذا مل يغر الرّب على عدالته يف هذه القصص وإهتم 

باألكثر باخلاطئ وأنصفه على القانون «العادل »؟!!
مث إن القديس أثناسيوس كان يعرض فكرة « الصدق اإلهلي » هلدفني هامني :

(١)  إن كان موت اخلاطي هو إختياره احلّر باإلنفصال عن اهللا، فيجب على 
واهب احلرية إحترام قرار اخلاطئ باإلنفصال، لذلك فإن اهللا ال يستطيع 

التراجع، وإلغاء قاعدة املوت احلر، باختيار املخلوق.

(٢)  الصدق اإلهلي جيب رؤيته من منظار أن اهللا قد « حّذر » اإلنسان، وليس 
أنه قد « هّدد » اإلنسان. التحذير من املوت يعين أن املحذرِّ ُيحب من 
حيذره، وهو حيّذره من شيء ليس من صنع وال تدبري مقّدم التحذير أبًدا. 
فإن أراد أحد أن يقتل عدًوا، ال حيذره من الرصاصة!! هذا ينايف املنطق!!

وأما التهديد فهو يعين أن الذي يهدد شخًصا، واقًفا له، مترصًدا أعماله، ولن 
يتنازل عن إمتام العقوبة اليت هدد ا للنقمة. 

يف التهديد ينعدم احلب.
« صدق اهللا وثباته على املبدأ » يف حديث أثناسيوس، والذي جعل الرّب « ال 
يتراجع يف شأن املوت»، كان بسبب أن احلقيقة األكيدة اليت تتبع تعدي الوصّية 

هي : أن املخلوق ميوت حبريته.

فعندما  األغصان.  وحنن  بالكرمة  نفسه  شبه  عندما  املسيح  السيد  شرحه  وهذا 
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أوصانا أن نثبت فيه، وإّال فسنسقط ونذبل ومنوت، مل يكن يعين ديدنا بالقتل... 
حاشا؛ بل كان حيّذرنا. لقد كان يشرح لنا كما نشرح ألبنائنا: « إن مل تأكلوا 
وتشربوا سوف متوتون»!! ولكن ال ميكن إلنسان عاقل أن يقول أن هذا ديد 
من الوالدين لألبناء : « إن مل تأكلوا وتشربوا سوف نقتلكم؛ ألننا صادقون ولن 
ميكننا التراجع يف هذا احلكم ألنه حقيقة علمية، البد وأن ننفذها فيكم!!!» هذا 
حديث ينايف املنطق، وال يناسب احلب والصالح أبًدا... فكيف نفسر حديث 
القديس أثناسيوس عن « عدم تراجع اهللا بشأن املوت لصدقه وثباته على املبدأ»، 

بصورة أنه « ديد » من اهللا وال ميكنه التراجع فيه؟!!

مث إذا أخذنا مثل الوالدين وحتذيرهم ألبنائهم من املوت جوًعا وعطًشا، إن مل 
يأكلوا ويشربوا، ومع علمنا بأن التحذير صادق، ونتيجة اجلوع والعطش العلمية 
هي املوت حقيقة وبصدق؛ فهل يعين هذا أن احترام األهل للصدق واحلق العلمي 

سيجعلهم يقتلون أبناءهم أو حىت يتركوم للموت؟!!

كذلك إذا نظرنا لقصد القديس أثناسيوس يف حديثه عن «عدم تراجع اهللا بشأن 
املوت، لثباته على املبدأ يف تعامله مع اخلليقة» جيب أن نقرأ بقية احلديث بروح 
أثناسيوس الداعية للصالح. جيب أن نقرأ وحنن نعلم أنه - بروح املفّسر والكاتب 
األديب الشاعر - حياول صنع «العقدة» الفنية ، واملشكلة، لكي يظهر «الصالح» 
يف حل هذه العقدة، وليس أبًدا ليؤكد تشدد عدالة اهللا لثباته على املبدأ. ومل يقصد 

أبًدا أن اهللا يطالب باملوت، إطالًقا!! بل اهللا حيذر اإلنسان عندما يقول له :

« وأما شجرة معرفة اخلري والشر فال تأكل منها. ألنك يوم تأكل منها موًتا 
متوت .You shall surely die » (تك ٢٥: ١٧)        ( ومل يقل اهللا: 

يوم تأكل منها سوف أقتلك قتًال!!)

متاًما كما أقول إلبىن: « أما ُسّم هذه الزجاجة فال تشرب منه. ألنك يوم تشرب 
منه موًتا متوت». أنا أحذره حبب  وأرجوه أن يبتعد. فماذا لوشرب السم ورفض 
مشوريت وحتذيرى؟! مهما حدث منه سوف أعاجله حىت ولو تربّعت له بدمي 
وحيايت. ومع هذا فأنا صادق ومل أتراجع بشأن املوت، والزلت ثابًتا على املبدأ، 
ألن املبدأ والصدق هو يف حقيقة أن شارب السم منتحر حياول قتل نفسه بإرادته، 



٢٩٨

السّم  شارب  موت  حقيقة  فصدق  إبين،  أنقذت  لو  وحىت  عملت  مهما  وأنين 
اليزال باقًيا... أنا ال ميكنين التراجع بشأن هذه احلقيقة!! ولكن موقفي هذا ال 
يعين بأي حال أن إبين البد أن ميوت، أو البد من موت شخص بديل إلنقاذه، 
ولذلك  السم »  حلقيقة وصدق « موت شارب  أستسلم  أن  أنه علّي  وال يعين 
(إلحترامي للعدالة واحلق العلمى) جيب أن أترك إبين - أو بديل له - ميوت لكي 

أظهر أنين ثابت على املبدأ!!

صدقوين كل من يفسر عبارات أثناسيوس (مستعمًال الترمجة اخلاطئة، حىت ولو 
كانت ترمجة صحيحة!!!) على أن اهللا واقع حتت سطوة عدالة تطالب مبوت، هو 
إنسان يستعمل املنطق اخلاطئ الذي شرحته يف مثل «إبين شارب السم»، والذي 

يظهر خطؤه جلًيا لكل قارئ ذو منطق بسيط.

وكتاب جتسد الكلمة، بل وروح اإلجنيل كله يعلم شيًئا جوهرًيا واحًدا: أن املوت 
شر، ونتيجة للشر، وهذا كريه يف عني اهللا جًدا، ولذا كان املوت أجنس شئ يف 
العهد القدمي، وأكثر أعدائنا عداوة. أما اهللا فال يهدأ له بال إال بزرع احلياة األبدية، 
وإبادة املوت ائًيا. أليس هذا هو الكتاب املقدس كله من أوله آلخره؟!! فكيف 
- أسألك أيها القارئ وكل من يدافع عن فكرة تدبري اهللا وحكمه باملوت على 
اإلنسان - كيف يعقل أن يكون اهللا ، بعد هذا كله، هو مدبر املوت واحلاكم به 

على اإلنسان؟! كيف جندف على حبه هكذا؟!! كيف يرتكب اهللا الشر؟!!
هل مسعتم أبًدا عن طبيب َحَلَف َقَسم أبوقراط (أن يشفي املرض وال يقدم ًمسا أو 
شيًئا مؤذًيا إلنسان) ويتسبب بإرادته يف مرض إنسان بيديه، ألنه يوما ما كان قد 

حذره من املرض؟!!

كيف يسبب املرض بيد، ويّدعي أنه راغب يف عالج املريض باليد األخرى؟!

كيف نصلي إىل اهللا ونقول: « أزلت لعنة الناموس (أي املوت) عىن» يف َنَفس مث 
يف الَنَفِس التايل نفسر أثناسيوس أنه يقول «أنت يا اهللا الذي لعنتين باملوت ألنك 
مل تكن تريد التراجع يف شأن املوت الذي حذرتين منه، وذلك لتثبت أنك صادق 

وثابت على املبدأ»!!!؟
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هدف القديس أثناسيوس يف حديثه عن عدم تراجع اهللا بشأن املوت، بقرار منه 
أو بتقدمي توبة منا، إمنا هو مقدمة حىت ما يدخل بنا إىل صالح اهللا الذي قرر أن 
يقدم عمًال أعظم مبا ال يقاس من جمرد قرار شفاهي، أو قبول توبة من اإلنسان. 

واهلدف هو حنن، وليس اهللا!!
أن  حياول  الذي  والواعظ  األديب  بروح  ويكتب  يتكلم  أثناسيوس  القديس 

يقول :
•  اهللا فكّر يف الفكرة ( أ ) ولكن وجد أا ضعيفة،

•  مث فكر يف الفكرة ( ب ) ولكن وجد أا غري كافية،
•  مث ليحقق معجزة مل تكن لتخطر على قلب بشر، الفكرة (ج) ، قرر أن 
يتجسد ليقدم أمجل وأقوي احللول اليت تناسب صالحه كمحب البشر 

الذي لذته يف بين البشر!!

( أ ) كان ميكنه أن يتراجع ويلغي نظام احلرية الذي أوجده يف الكون 
وبقرار يلغي موضوع موت اخلاطي، وجيربه على العودة بالقسر، 
ولكن اهللا صادق وقد خلق الكون هكذا، وأعطي اإلنسان احلرية... 
ال، إنه ال ميكنه التراجع وإلغاء احلرية كنظام جيد، حىت ولو كانت 

نتيجته إنتحار اخلاطئ!!!

(ب) كان ميكنه أن يقبل توبة من اخلاطي وهذا يكفي، إنه صاحل وال يريد 
شيًئا لنفسه. نعم، هو واضع نظام احلرية اليت قد تؤدي للموت، ولكنه 
رب السبت، وال ميكن أن جيربه قانون وال نظام، لو تعارض هذا 
النظام مع صالحه... إن الصالح هو قانون اهللا األول واألهم، وحبه 
للبشر يعلو على أي قانون... حىت الناموس قد أعطاه لإلنسان عوًنا 
(أعطيتين الناموس عوًنا - القداس) ومل ُيمِله كحمل على اخلليقة، 
ولذا كسر السبت ألجل اإلنسان. وهكذا ميكنه قطًعا قبول التوبة 
من جهته الشخصية هو كإله... هذا ال يضريه : تعدي اإلنسان ال 
يقلق كرامة وعدل اهللا. ولكن املشكلة حتتاج حلل أهم وأعظم 
يليق باحلب والصالح األكرب، الذي هللا ذاته... إلغاء نظام املوت 
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بقرار، أو قبول التوبة واهللا بعيًدا عن البشر وعن اخلليقة، جيعله ال 
يشعر وال حيس مبشاعرنا، وذلك ألنه مل خيتربها بنفسه. صالح اهللا 

ال يقبل على اإلنسـان ال ( أ ) وال (ب).

 ال ، ال إلغاء املوت بقرار، وال التوبة يليقان حبب وصالح الذي لذته 
يف بين البشر... خاصة وأن اإلنسان (حىت لو تاب وحىت لو ألغي 
اهللا موضوع املوت بقرار) يعاين من مشكلة عدم اخللود ألنه كائن 
ضعيف هش وفاين... كيف يقتلع اهللا هذا الضعف ويهدي نفسه 

- أغلي هدية حب - هلذه العروس املتمردة : البشرية الزانية؟!

(جـ)  التجسد واالحتاد الكامل بالبشرية واخلليقة هو احلل الوحيد الذي 
حيقق الصالح واحلب. ومع هذا سوف يترك اهللا نظام املوت احلر 
كائًنا، حىت إذا رفض اإلنسان حب اهللا يف هذه الزجية (التجسد) 
مع  التعامل  يف  مبدأه  على  ثابًتا  ويبقي  صادًقا  اهللا  يبقي  واإلحتاد، 
اخلليقة، ألنه يعلم أن اإلجبار يف احلب كراهية، والقسر يف احلب 
عبودية. سوف تبقي احلرية مهما كانت نتيجتها... ولكن سيعطي 
اهللا مع احلرية إمكانية الشفاء من املوت، إن أراد اخلاطئ املنتحر. 
هنا احلكمة مع احلب املحترم للحرية: هذا هو العدل مع الرمحة!! 
العدل هو يف إحترام حق احلرية؛ والرمحة يف وهب إمكانية الشفاء 
احلر أيًضا!! بالتجسد واإلحتاد مع البشرية املائتة، سوف يقتل اهللا 
املوت. فكما بتالمس النار مع القش ينتهي وحيترق، وبتالمس النار 
مع الشمع يذوب، هكذا بتالمس اهللا مع طبيعة املوت عندما يدخل 
إىل سجن املوت يف عقر داره، سوف يلغي اهللا سلطان «البقاء الدائم 
يف املوت» األبدي، الذي هو ألد أعداء اإلنسان. سوف يبطل عز 
املوت، سوف يبيد املوت، وذاك الذي له سلطان املوت؛ باإلحتاد 
بالطبيعة البشرية سوف يفتدي الطبيعة البشرية اليت سيتزوجها يف 
طبيعته وجيلسها يف حضن اآلب عن ميني عظمته لألبد... هذا هو 

متام الكفارة والفداء واخلالص.

إن مل يتجسد اهللا فكيف نلمس احلياة األبدية ونتأكد منها؟!
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إن جمرد ظهوره املحيي يكفي للقضاء على املوت:
« املوت الذي دخل إىل العامل حبسد إبليس هدمته بالظهور املحيي 
الذي إلبنك الوحيد» (القداس)... ولكن بالرغم من هذه احلقيقة 
سوف يشاركنا اهللا املتجسد يف كل شىء.. ما خال اخلطية وحدها. 
ولكن إذا كان من املمكن أن يتم الفداء مبجرد التجسد وزرع طبيعة 

اهللا يف طبيعة البشر املخلوقة، فلماذا موت اإلبن املتجسد؟!

نعم، البشرية إفتديت وهدم املوت بظهوره املحيي، ولكن كيف 
نتأكد من هذه احلقيقة تارخيًيا؟! جيب على اهللا املتجسد أن «يشترك 
معنا يف مصرينا املشترك» وهو املوت البيولوچي - لكي «يقّدس 
املوت» البيولوچي ويلغي سلطان املوت األبدي (ڤالدميري لوسكي) 

كتاب :
Orthodox Theology - p. 116 : sanctifying death!! )

فكما أن أهل املريض ال ميكنهم التأكد من جناح العملية إال خبروج 
اجلراح واملريض بالفرح والنجاح والُبشري الطيبة، هكذا كان من 
الواجب أن يدخل اهللا املتجسد القرب مائًتا باجلسد، وخيرج حامًال 
إيانا أحياء يف جسده احلي واخلالد لألبد. البد من موت املسيح 
معلنا أمام اجلميع على الصليب لكي يؤكد تارخيًيا إشتراكه الفعلى 

والعملي احلقيقي والكامل يف طبيعتنا، مث يقيمنا معه.
موت املسيح ضرورة كخطوة أويل لتأكيد خالصنا وخلودنا بالقيامة، 
وأننا حنن أيًضا سنقوم من األموات على صورته كمثاله. فإن مل يكن 
املسيح قد قام من األموات، ما كان لنا رجاء القيامة. نعم الفداء 
والقضاء على املوت متَّا بالتجسد وحقن احلياة األبدية يف الطبيعة 
املائتة. واملوت والقرب والقيامة هم ختم مصداقية احلب اإلهلي، 
وجناح التكفري الكامل - أي حمو املوت نتيجة اخلطية - ومرياثنا 

للشركة يف الطبيعة اإلهلية اخلالدة.
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١٥-  القديـس إسحـق السـرياىن: 
         (أسقف نينوي يف أواخر القرن السادس):

واإلقتباس اآليت لقول هذا األب، اململوء رقة وحكمة روحية ثاقبة، يلخص الكثري 
من روح الشرقيني الذين سبقوه، بل وجبسارة غري معتادة، كما رأينا يف أقواله 
املقدس  الكتاب  ُيفّسر  كيف  وعن  اهللا،  عدالة  عن  الكتاب  مقدمة  يف  األخرى 

وجمازات الغضب والعقوبة وجهنم. 

د ومات السيد املسيح :  يتحدث القديس مار إسحق عن ملاذا َتجسَّ
« ملاذا إختذ كلمة اهللا جسًدا ليصاحل العامل وجيذبه حنو اآلب بكل تواضع 
ووداعة؟ وملاذا متدد وُرفع على الصليب ألجل اخلطاة؟  وملاذا سلم جسده 

لآلالم ألجل العامل؟

أقول لكم احلق، مل يفعل اهللا كل هذا إّال لكي يعلن ويظهر للعامل مقدار 
حبه. وذلك لكي حببه لنا، والذي يبدو جلًيا كم هو عظيم، يستطيع اهللا 
أن يأسر وجيذب العامل باحلب حنوه. ذا تتضح لنا قّوة هذا امللك الذي 

حييا باحلب، عندما يرينا قوة حبه يف موت إبنه ألجلنا.

وال ميكننا (القول) أن الرب قد مات ليفدينا من اخلطايا، أو مات ألي 
سبب مهما كان، بل موته كان لكي يهبنا حقيقة وصدق إختبارنا حلبه 
حنو اخلليقة. [ الفكر القانوين عن املوت لتحقيق العدل خيتفي متاًما!! ] 
لو كان كل ما عمله الرب، بكل ما فيه من عجب، يهدف فقط لغفران 

اخلطايا، لكان ممكنا أن يفدينا بأي طريقة أخري. 

َمْن كان سيمنعه لو كان قد فدانا مبوت بسيط؟  إنه مل ميت موًتا هيًنا، 
ولكن بآالم الصليب العنيفة، لكي ندرك حنن هذا الّسر، ّسر احلب....

إنه حلري بنا أن خنجل من أنفسنا : ألنه كيف نرضي أن حنمل أفكاًرا تقّلل 
وُتصّغر من شأن موت املسيح، وجميئه إىل العامل، بقولنا أنه قد جاء هلدف 
فدائنا من اخلطية (أساًسا)؟! هل كانت قّوة اخلطية أعظم من قّوة اهللا، عندما 

أراد أن يقضي عليها، ولذلك مل يقدر أن يبيدها إّال مبوت املسيح؟!
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لو كان هذا هو سّر تدبري الرّب (إهلنا)، أن يفدينا من عبودية اخلطية، فإذن لو 
كنا مل خنطئ ملا كان هناك أي داع أو سبب ملجىء املسيح، وملا كان موت 

املسيح ضرورًيا... هذا لو أخذنا الكتاب املقدس بصورة سطحية.

لنكمل، (فإذا أكملنا احلديث على هذا املنطق) ميكننا إذن أن نقول أنه لو 
مل يكن املوت قد متلك علينا بسيادة اخلطية، ملا كان ممكنا أن يعلن لنا سّر 
حب اهللا بالتجسد، ولكان البشر واملالئكة قد حرموا من كل هذا النور 

واملعرفة!

وذا املنطق ألصبح من الواجب أن نقدم الشكر للخطية، ألننا قد إستلمنا 
كل هذه الربكات بسبب اخلطية!! فهل ميكننا، إذن، أن نظن أن سبب 
كل هذه الربكات املدهشة ... هو اخلطية؟ يبدو أنه بدون ارتكاب اخلطية 
ما كان ميكن للمالئكة أو البشر التمتع بأي رجاء يف حياة الدهر اآليت، 

حيث جند سعادتنا هناك!!

إذن ملاذا نلوم اخلطية، اليت جاءت لنا بكل هذه النعم (الربكات)، إذا كان 
موت املسيح وآالمه وسر جميئه لألرض هو الفداء من اخلطية، وخالصنا 
من جهنم، خاصة (وأنه ذا املنطق) القاضي ذاته هو الذي تأمل وسدد 

الديون؟!

ولكن هذا (املنطق واستنتاجاته) ال ميثل احلقيقة. ال يصح بنا أن نصبح 
كاألطفال، عندما نتأمل تدبري الرب، بأن نتمسك بسطحية الكتاب املقدس 

(يف التفسري). [الفكر القانوين فكر طفويل عن اهللا!].
حىت وإن مل يعط لكل إنسان أن يفتح هذا الباب، وأن يزيل ويرفع حدود ما 
هو (لإلنسان) الطبيعي... فإنه من املمكن ألبناء هذه األسرار أن يفحصوا 
بكل خشوع ويتعجبوا من تدبري اهللا وغين أسراره املختفية وراء التعبريات 

املباشرة يف الكتاب املقدس.
هؤالء (املنعم عليهم بإدراك التدبري اإلهلى) يدركون تدبري املسيح، املتعجب 

منه، ليس فقط يف األقوال الظاهرة (والسطحية).
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هؤالء قد وهبوا املعرفة بالنعمة وأعطوا موهبة إدراك بواطن أسرار املسيح، 
اليت قد ذكرت (يف الكتاب املقدس) بصورة إمجالية على السطح اخلارجي. 
وللثالوث، السر املتعجب منه، احلامل لسر التميز بني األقانيم واملشع لنا 
باحلب، الذي أعلن لنا يف اجلسد، لعزاء الكل: املجد والسجود والشكر 

منذ البدء، واآلن، وكل أوان وإىل دهر الدهور آمني.

(A.J. Wensinck, Mystic Treatises of Isaac of Nineve, 1923. p. 318)

خالصة تعليم اآلباء الشرقيني
يف هذه الصفحات السابقة تلخيص كتاب جتسد الكلمة، كما شرحه وحلله كل 
الالهوتيني األرثوذكس. هذا خالصة الهوت التجسد والفداء والكفارة - مبحو 
اآلباء  حبسب  اخلالص  عقيدة  وكمال فهم  منه،  اإلنسان  وتطهري  النجس  املوت 

الشرقيني:

القضاء على : املوت وحمدودية اإلنسان وفشله الذريع يف التناغم الكامل مع 
إرادة اخلالق. ذا ينمو اإلنسان جديًدا حنو التشبه باهللا، الوجود املطلق. وبالنعمة 
يهبنا اآلب كل إنتصار انتصره ألجلنا، أي الكنيسة، ذلك املخلص البطل، الذي 
شاركنا حياتنا وموتنا البيولوچي، حىت ما يعتقنا من الفناء الذي خنشاه، كلما نظرنا 
ملوت إنسان حبيب، وشككنا يف أن حب اخلالق سوف يهبنا اخللود. وروح اهللا 
القدوس هو الروح املحيي الذي يطبع فينا ما قد حققه اإلبن املتجسد يف بشريته، 
حىت ما يهبنا ملء احلياة والشركة مع اهللا، تلك اليت يصعب علينا تفهمها عندما 

نقرأ عبارة : تأله اإلنسان واخلليقة!

ولكن هل ميكننا، وحنن يف شديد العطش إىل اخللود والتشبه باهللا، أن نقبل مصًريا 
أقل من مشاركتنا هللا يف ملء وجوده وحبه وحريته وخلوده؟!

اإلنسان طماع. هذه حقيقة!! لقد خلقنا اهللا بعطش حنوه، وال نرضي مرياًثا أبدّيا 
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أقل من اخللود يف حضن احلبيب. وال ميكننا أن نراه كما هو إال إذا صرنا مثله 
على شبهه، كما يعلمنا سفر التكوين.

مسي اهللا نفسه « أًبا » ؛ ملاذا؟  ألن األب (أو األم) يهدي نفسه بالكامل، بال أي 
ُبخل، وبال أي حتفظ ألبنائه. أنا أمحل صفات أيب وأمي بكاملها يف حلمي ودمي. 
حنن أبناء اهللا، أي شهوة قلبه أن نكون : شركاء طبيعته اإلهلية!!!  هذه ليست 

هدية، أو تشبيه، أو جماملة جمازية!!

هذه حقيقة احلياة األبدية كلها ولذا جهنم أمر خميف: احلرمان من كل ما ُخلق 
اإلنسان ليسعد به، اهللا ذاته يف قليب وأنا يف حضنه لألبد.

• • •
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لقد عربنا مًعا يف رحلة تارخيية وتنسمنا فيها عبري الالهوت الشرقي املبين على روح 
الكنيسة الرسولية: عمود احلق وقاعدته (١يت ٣: ١٥). وقد رأينا بكل وضوح أن 
الروح الشرقية ميكن تلخيصها يف عبارة: « عالقة اهللا كأب بأبنائه، القائمة على 

احلب والنعمة والصالح».
أما الالهوت الغريب كما سنري يف أقوال : ترتليانوس (القرن ٢)، وأغسطينوس 
(القرن ٥) وأنسلم (القرن ١١) وتوما األكويين (القرن ١٣) مث أخًريا أقطاب حركة 
اإلصالح الربوتستانىت: مارتن لوثر وكالڤن (القرن ١٦)، هذا الالهوت والفكر 
ميثل مدرسة ختتلف إختالًفا جذرًيا عن الفكر الشرقي - ولألسف فإن عناصر 
هذا الفكر الغريب. قد غزت تعاليم كنيستنا القبطية األرثوذكسية، كما سنري، يف 

القرن العشرين ألسباب سنذكرها.

والالهوت الغريب ميكن تلخيصه يف عبارة (مقابلة للعبارة اليت إستعملناها لوصف 
الالهوت الشرقى) وهي أن الالهوت الغريب حيكي لنا :

« عالقة اهللا كإمرباطور وقاضي صارم العدالة برعايا كلهم زاغوا وأخطأوا، 
وأثاروا نقمته وغضبه، وأهانوا عدالته كواضع لقانون مل حيترموه؛ إا عالقة 
قائمة على العدل الصارم، والقانون (الناموس) والعقوبة كضرورة حتمية، وإال 

إهتز نظام الكون وكرامة اإلمرباطور العادل!!!»

وعلى القارئ مراجعة أقوال الغربيني، مع حماولة مقارنتها على الدوام مع ما قد 
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سبق من أقوال الشرقيني، حىت تتضح الصورة، وهذا هو هدف هذا الكتاب كله. 
مث يتلو هذا الفصل مناذج من كتابات بعض األقباط األرثوذكس ليتضح الشبه 
(أو اخلالف) مع روح اآلباء الشرقيني والالهوتيني الغربيني. وأخًريا سندرس مًعا 
آراء الالهوتيني األرثوذكس املعاصرين والغربيني أيًضا الذين ينتقدون بشدة الفكر 

الغريب مع إبداء أسباب النقد اهلامة.

(١)  ترتليانوس (١٦٠- ٢٤٠م) :
الالهويت  دايل  جربيال  الكاثوليكي  األب  كتبه  والفداء  اخللق  عن  شيق  حبث  يف 
األيرلندي (١٩٨٩) بدأ سرد تاريخ عقيدة الفداء عند الغربيني على هذا النحو :

(G. Daly, Creation & Redemption - Pub. Michael Glazier, p. 187)

« يقول ترتليانوس : « كل خطية البد من حموها، إما بالعفو أو بالعقوبة، 
العفو يكون بعد تأديب، والعقوبة كنتيجة لإلدانة». «اخلاطي البد أن 

 .« Satisfy God  يسترضي اهللا
وكان ترتليانوس حمامًيا (رجل قانون) وهو أول من أدخل األلفاظ القانونية 
كان  أنه  إال  الالهوتية.  اللغة  إىل  إسترضاء»   » و  «إستحقاقات»  مثل 
اخلاص  التعليم  يف  وليس  فقط،  الشخصية  األخالق  جمال  يف  يستعملها 

بالفداء واخلالص...

ولكن الغرب ورث تلك الصورة عن اهللا، إنه قاضٌى قاسٌى ومعطٌى للقانون.

الفداء  عن  املماثل  التعليم  منها  وخرج  مؤخًرا  تطورت  الصورة  وهذه 
واخلالص بقلم أنسلم أسقف كانتربرى».

(٢)  القديس أوغسطينوس (٣٥٤- ٤٣٠م) :
أرجو أن ال يسىء القارئ فهم عبارات النقد املذكورة عن القديس أغسطينوس 
واليت أذكرها «إقتباًسا» عن الالهوتيني. النقد ليس نقًدا لقداسة هذا األب العظيم 
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الذي نتشفع به. ولكن القداسة ال تعين العصمة من اخلطأ. ومل جيد اإلجنيليني 
من غضاضة يف إنتقاد موقف بطرس الرسول من حماكمة الرب، وإختالف بولس 
وبطرس عندما وجد بولس الرسول أن بطرس كان «ملوًما» (غالطية ٢: ١١) ال 
يقلل من قداسة أي منهما. وخطية داوود النيب مل متنع اهللا أن يقول، فتشت قلب 

داوود فوجدته «حسب قلىب» (١صم ١٣: ١٤).

النقد الفكري، بدافع احلفاظ على احلق، ال يعين بأي حال إمتهان كرامة الشخص 
املوجه حنوه النقد، وال أي إنقاص من انسانيته وقداسته.

ولكن إحتفاظ الكنيسة بروح التفسري األرثوذكسي أهم بكثري من أي شخص 
مهما كان مركزه، ومهما كانت قداسته. وجيب أن ندرك أن رؤيـة كل مسيحي 
وإدراكه ملعاين اإلجنيل وتفسريه يتأثر بال شك بالبيئة، واحلضارة والعرف السائد يف 
احلقبة اليت حييا فيها هذا املسيحي. والقديس أغسطينوس كان فيلسوًفا عظيًما، وتعلم 
القانون الروماين بدراسته لشيشرون  Cicero ، ولذلك كان فكره القانوين مع 
ذكريات حياته قبل توبته من العوامل املؤثرة بشدة على نظرته وتفسريه للكتاب 
املقدس، ونظرته للدافع اجلنسي يف اإلنسان بصورة تأثرت كثًريا بالفكر املانوي  
Manichaeism ، وذلك ألنه عاشر املانويني ملدة عشر سنوات من حياته قبل 

توبته الشهرية، واليت تتحدانا مجيًعا!!

كتابه                يف  كامربيدچ)  جبامعة  الالهوت  (أستاذ  تشادويك  هنري  ويكتب 
« أغسطينوس » :

« ولد أغسطينوس بشمال أفريقيا (وكانت منطقة تونس واجلزائر واملغرب 
تتبع اإلمرباطورية الرومانية كأا جزء من أوربا) وعاش الـ ٣٤ عاًما األخرية 

من حياته أسقًفا ملدينة  Hippo واليت هي اآلن ميناء عنابة يف اجلزائر.

ويف مدينة Hippo  كان أغسطينوس فقط هو الذي ميتلك كتًبا!!! وكان 
غزير الدراسة والكتابة. وكتاباته اليت تبقت لنا تفوق كل الكتاب القدامي. 
ومل يؤثر أغسطينوس فقط على معاصريه، بل على كل ما حدث يف الغرب 

من بعده (فلسفة والهوت وسياسة...إخل!! )
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 Original « وكان أغسطينوس هو أول ّمْن عّلم لفظة « اخلطية األصلية
Sin!! وأن طبيعة اإلنسان قد إختلفت بصورة جذرية بسبب اخلطية...

األفالطوين  بالفكر  التأثر  يف  املسيحيني  الكتَّاب  أشد  أغسطينوس  كان 
. Aristotle وفكر أرسطو ... Platonism

من  نسخة  جيبه  يف  حيمل  دائًما  (وكان  پيترارك  األكويين،  توما  أنسلم، 
كتاب أغسطينوس - اإلعترافات) لوثر، پاسكال وكيري كجارد (الفيلسوف 
الوجودى) كلهم يقفون يف ظل هذا العمالق اغسطينوس... وكذلك نيتشه 
(الفيلسوف امللحد) وفرويد (العامل النفسى). وكان أغسطينوس قد كتب 
وكان  فرويد!!!...  سيجموند  قبل   sub-conscious الباطن  العقل  عن 

(3-p. 1)  «ألغسطينوس أثره يف تقّدم الفكر والعلم احلديث
الروماىن»    الفيلسوف  شيشرون  مؤلفات  على  أغسطينوس  تريب  وقد   »

.(10-p. 9)

« وملدة عشر سنوات إرتبط أغسطينوس باملانويني (الذين يؤمنون بأن 
املادة واجلسد، خاصة اجلانب اجلنسي، هم شر يف شر وال ميكن إصالحهم، 
وأن الشر يورث بالسائل املنوي من األب ألبنائه، وأن خالق العامل املادي 
إله شرير، خبالف اإلله اخلري خالق األرواح واألمور املجردة من املادة). 
وكان ذلك يف مدينة قرطاچة، كما يف روما أيًضا حيث كان أغسطينوس 

.(p. 14)  «!!معّلًما وفيلسوًفا مانوًيا

« وقد عاش أغسطينوس حياة متقشفة زاهدة بعد توبته (على يد القديس 
أمربوسيوس) وكان ال حيتفل بعيد ميالده وكان كما يقول : خيجل من 

.(p. 17) «!!وجوده يف جسد مادى
« وقد درس أغسطينوس الكثري عن الفلسفة واهلندسة واملوسيقي والرياضة 

.                (p. 33) «والفلك والكون

« كان أغسطينوس أوًال متردًدا يف إجابة السؤال اخلاص حبرية اإلرادة (وهل 
اإلنسان مسّير أم خمّير)، وهل خلقنا اهللا يف صورتنا احلالية، أي أقل يف املعرفة 
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لكي ننمو ونتقدم... أم أن حالة اإلنسان احلالية هي حالة عقوبة بسبب 
سقوط اإلنسان، أنزهلا اهللا منذ خطيئة آدم وحواء األويل...ولكنه مؤخًرا 

.(40-p. 39) «ا حالة عقوبة إهليةكان مييل إىل أ

« كان أغسطينوس حساًسا بشدة بسبب لغة اإلجنيل الرمزية وغري املباشرة. 
كان يري أن الكثري من املؤمنني غري املفكرين يقرأون ويفسرون ما هو 
أكواًما من املجازات واللغة الرمزية للتأمل، على أا أمور حرفية كاملة 

.(p. 47) «!!الواقعية

«هناك فقرات كثرية ألغسطينوس تصف اخلالص بكل جرأة على أنه «تأله» 
 Greek) اإلنسان. مع أن هذه اللغة تنتمي لآلباء الشرقيني وليس لالتني
not Latin &) و قد شرح بدقة ما كان يعنيه بقوله : إنه أمر خمتلف: أن 

تكون اهللا، ليس هو ذات املعين أن تكون مشارًكا يف اهللا ....

“It is one thing to be God, another to participate in God .. 

(p. 54)

« الفالسفة عموًما مل يأخذوا مبأخذ اجلدّية فكرة اخللق اللحظي املباشر 
(أي حرفية اخللق يف ستة أيام).  كان أغسطينوس يعتقد أن الكون هو 
يف حالة من التطور والنمو الدائم. مل يعتقد أن كل ما هو موجود اآلن 
كان موجوًدا يف البدء. كان يؤمن بأن اهللا قــد خلــق « املبادئ 
 « Causal reasons » أو املسببات « Seminal principles األولية

لكل شىء مما ظهر مؤخًرا...

كان أغسطينوس يعتقد أن للمرأة وظيفة واحدة ، وهي اإلجناب!! وقد 
قال: « لو أن آدم كان قد إحتاج ملعني نظريه إلجراء حوار ذكي وصداقة، 
لكان قد خلق له رجًال آخرا [!!!]، ومبا أنه قد خلق حواء البد وأن اهلدف 

.(p. 89) «كان للتناسل فقط للحفاظ على النوع
العوامل  وحدت  نظره  وجهة  اخلطية.  بوراثة  يؤمن  أغسطينوس  كان   »
الوراثية البيولوچية مع مسئولية اإلنسان اجلنائية يف إقتراف اخلطيئة. لقد 

أقحم أغسطينوس نفسه يف عاصفة (كان يف غين عنها!!)...
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عن  أغسطينوس  تعليم  بسبب  خصومه)  (أحد  يوليانوس  هامجه  لقد 
بالنسبة  األبناء.  إىل  اآلباء  من  اجلنسية،  العالقة  خالل  من  الشر  وراثة 
ليوليانوس،كان تعليم أغسطينوس ميثل فكًرا مانوًيا ال غش فيه!! والبد أنه 

. (p. 111-112) « Mani كان بسبب تأثر أغسطينوس بفلسفة ماين

« قال أغسطينوس : « املتعة اجلنسية تطيح بالعقل» ... مل يكن أغسطينوس 
وصف،  ولذلك  الطبيعي.  العصيب  للجهاز  العاكسة  األفعال  حبقيقة  يعلم 
بصورة غري طبيعية، احلياة اجلنسية آلدم وحواء على أا : كانت هادئة، 

. (p. 112)  «وحتت تصرف العقل بالتمام كما حنرك أيدينا وأرجلنا

« األثر األفالطوين (واملانوي) على أغسطينوس جعله حياول تعريف جوهر 
الطبيعة اإلنسانية بصورة حاول فيها إلغاء اجلانب البيولوچي إن أمكن »  

. (p. 115)

د للقس األجنليكاين ڤرينون وايت من جامعة كامربيدچ  ومن كتاب الكفارة والتجسَّ
أُقّدم هذا اإلقتباس اهلام، الذي يتحّدث فيه أغسطينوس بعبارات شبيهة حبديث 
ترتليانوس، شارًحا روح القانون الروماين اليت قد تأثرا ا، وأثرت على من جاءوا 
بعدهم يف تفسري عالقة اهللا باخلاطي. وكما رأينا، يف الفكر الشرقي اخلطيئة هي 
مرض حيتاج لطبيب وأب حنون يقدم احلب والعالج، أما يف الفكر الغريب فاخلطيئة 
فيها  ُيسدد  قضاء،  ساحة  إىل  اهللا  وقلب  جمرم،  إىل  واخلاطي  جرمية،  إىل  حتولت 
واحلق  للكرامة  إسترضاء  ديون  من  ليوفوا ما عليهم  جرميتهم عقاًبا،  مثن  اخلطاة 

اإلهلي املهان :

« قال أغسطينوس: لو كانت هناك خطايا دون أن تتبعها تعاسة وعذاب، 
العقوبة  حالة  إن  عدًال...  يشكل  ال  ألنه  شريف  غري  حال...  فهذا 
تفرض لكي تسترجع اخلليقة إتزاا. اا قطًعا جترب حالة اخلاطئ التعيسة  
 honour of ،بأن تنسجم مع كرامة وعدالة الوجود dishonourable

the Universe حىت تتمكن العقوبة بذلك من تعديل حالة التعاسة اليت 

تسببت فيها اخلطيئة»
(V. White, Atonement and Incarnation, p. 94)
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مع  تتفق  وال  بل  الشرقيني،  اآلباء  مع  الرؤية  هذه  إتفاق  عدم  القارئ  ويالحظ 
الكتاب املقدس الذي يعّلمنا :

« فإذا رجع الشرير عن مجيع خطاياه اليت فعلها وحفظ كل فرائضي (ناموس 
احلب) و فعل حًقا وعدًال (بسريه حنو الوجود واحلياة بدًال من العدم) حييا 
وال ميوت. كل معاصيه اليت فعلها ال تذكر عليه. يف بره الذي عمل حييا. 
هل مسرة أسر مبوت الشرير؟ يقول السيد الرب، اال برجوعه عن طرقه 

فيحيا؟» (حزقيال ١٨: ٢١- ٢٣).

عقوبة الشرَّ، ليست هدف اهللا وال قانون اهللا. بل هدفه رجوع اخلاطئ. وميت رجع 
اخلاطئ وندم على شّره، يشفيه اهللا من موت اخلطية، الذي كان اخلاطي قد شربه 
بإرادته ... اهللا طبيب وأب، وليس بعشماوي يترقب ويتصيد اخلاطئ لكي يؤكد 

العدالة بالعقوبة، مثل عدل البشر الناقص.

ومن كتاب «الكتاب املقدس واآلباء»  The Bible and the Holy Fathers  وهو 
عظات لآلباء حبسب املناسبات الليتورجية، هناك قول هام للقديس أغسطينوس 

يشرح فكره عن الكفارة والفداء:

« هل احلقيقة هي أن اهللا اآلب كان غاضًبا علينا، وعندما رأي موت إبنه 
إسـتراح ورضـي appeased ؟

وهل ميكننا أن نتصور أن اآلب ميكنه أن يعطينا إبنه بدون نقمة وغضب 
إال بعد أن يكون قد رضي وإستراح؟...

يقهر  أن  البد  ولكن  الشيطان،  قّوة  من  اإلنسان  ينقذ  أن  اهللا  قّرر  لذلك 
الشيطان بالعدل وليس بالقوة...

لقد دخل الربُّ إىل آالمه، لكي يسّدد عنا حنن املديونون، ما مل يستدن 
به هو ...

ألجل  الصليب  على  املوت  حىت  يذهب  أن  من  أعظم  عدالة  هناك  هل 
العدالة؟»

(From The Bible and the Holy Fathers, p. 903)
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والعظة تبدو فيها الروح اليت تري اهللا كإله غضوب منتقم «حيتاج» إىل راحة 
وإسترضاء قبل أن يهبنا إبنه، أو قل قبل أن يغفر لنا خطايانا!! ويظهر أيًضا 
أن «الّدين» هنا ال يستعمل بصورة جمازية «كّدين اإلنسان للموت»، كما يف 
أقوال الشرقيني، بل الدين هو ّدين مادي وحسب املعين احلريف يسدد للعدالة على 
الصليب... وهذه الروح ستزداد حدة كلما تقّدمنا حنو مارتن لوثر الذي سيستعمل 
يستعمل  كان  أغسطينوس  ألن  أقسي؛  بصورة  و «الّدين»  عبارات «الغضب» 
العبارات هذه بروح التساؤل أكثر منها بروح التأكيد. أيًضا يتحّدث أغسطينوس 
عن قهر الشيطان بالعدل وليس بالقوة. وإذا عدنا إىل قول غريغوريوس النيزيرتي 
جند أن الروح الشرقية ال تعطي للشيطان أي حق، وأن املحارب القوي، كما قال 
السيد املسيح، يدخل للعدو ويقيّده بالقّوة وال يتعامل معه إّال بالقّوة. فأي عدل 

هذا الذي يتعامل به املخّلص مع الشيطان؟!

وجيدر القول أيًضا أن القديس أغسطينوس مل يكن قاسًيا يف تصوير اهللا، على أية 
األحوال، كما يف حالة أنسلم ومارتن لوثر. ولكن أمهية آراء أغسطينوس أا كانت 
املادة اخلام اليت أخذها وشكلّها من جاءوا بعده بصورة أقسي بسبب التباعد عن 

الروح الشرقية بعد انفصال الشرق عن الغرب يف القرن ١١ متاًما.

(٣)  أنسـلم - أسقف كانتربري Anselm (القرن احلادي عشر) 
وُيعرَف تعليم أنسلم عن الفداء والكفارة باسم « نظرية الترّضية ألنسلم » 

(The Satisfaction Theory of Anselm)  

وقبل الدخول إىل أقواله أقدم مقطتفات مما كتبه عنه  L.W. GRENSTED  الالهويت 
جامعة  من  الكفارة،  عقيدة  تاريخ  دراسة  مراجع  أهم  أحد  وكاتب  األجنليكاين 
مانشستر - اجنلترا. و الكتاب جتميع رائع آلراء الغرب والشرق منذ القرن الثاين 

وحىت العشرين!! وقد طبع الكتاب عام ١٩٢٠ وأعيدت طباعته عدة مرات:
L.W. GRENSTED, A SHORT HISTORY OF THE DOCTRINE 

OF THE ATONEMENT , 1920.
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« كان أنسلم أكثر املفكرين ثورية يف أيامه وكان رجًال قديًسا ويهتم بشدة 
مبوضوع السلطان الكنسي، وقد عاين كثًريا لدفاعه عن بابا روما ...

ويندر أن يوجد كاتب قد أثر يف تاريخ الفكر كما فعل أنسلم بكتابه الصغري 
(p. 120)  .... ملاذا جتسد اهللا »؟ » ، Cur Deus Homo?

اهللا  روما)  باباوات  الكبري (أحد  غريغوريوس  و  أغسطينوس  وصف  لقد 
بصورة القاضي الذي ينفذ القانون بصورته الرومانية. كان يهم أغسطينوس 

إظهار أن هذا القاضي كان عادًال جتاه الشيطان!

أما غريغوريوس الكبري (بابا روما، وليس غريغوريوس النيزيرتي الالهوتى) 
فكان يهتم باألكثر بأن هذا القاضي ال ميكنه أن يقلل من شأن جرمية 

(121-p. 120) ...اخلطية
الروماين أيام أنسلم مبدأ تقدمي الترضية  القانون  املبادئ اهلامة يف  و من 
satisfaction كبديل للعقوبة (كتعويض أو ما نسميه رد الشرف) يف 

وكان  بالترضية...  التعويض  أو  العقوبة  فإما  الشخصية.  اجلرائم  حاالت 
ترتليانوس صاحب رأي مماثل يف املاضي. ونظام العقوبات الكنسية كله 
بواسطة  لعله،  احلياة،  هذه  يف  هللا  ترضية  تقدمي  فكرة  على  يرتكز  كان 
شفاعة الكنيسة، يقبل هذا احلل البديل للموت األبدي... لقد إستخدم 

(p. 122) ... ا ليشرح الكفارةأنسلم هذه الفكرة ذا

وبظهور نظام االقطاع واالقطاعيني يف هذه العصور الوسطى، ظهرت 
وذا   (  Feudalism  = (اإلقطاع  الروماين  للقانون  جديدة  تطبيقات 
أصبحت أي جرمية هي جرمية شخصية، أي موجهة إىل شخص االقطاعي 
صاحب األرض والكرامة اليت جيب أن حتترم. وذا إرتبطت فكرة الترّضية 
كرامة  مبقدار  تقاس  اجلرمية  أن  أي  العظماء -  االقطاعيني  حقوق  بنظام 

الشخص الذي أهني أو أعتدي عليه وليس حبجم اجلرمية ذاا فقط!!

وحنن نعلم من التاريخ أن تفسري عقيدة الفداء كان دائًما يتأثر بالظروف 
السياسية املحيطة باملفسر، فيستعمل ما عنده من جمازات دارجة يف احلياة 

للشرح والتبسيط لعامة الشعب.
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فبدأ أنسلم بدوره يقيم ويصف اهللا على أنه أحد اإلقطاعيني أكثر منه 
القاضي (مثل ما فعل غريغوريوس الكبري مثًال). وكان أهم ما يشغل بال 
أنسلم هو حفظ الكرامة العظيمة بترضية مناسبة. لقد كانت فكرة الترضية 

.(p. 123) «عميقة اجلذور أيام أنسلم

وها هي عبارات أنسلم ذاا :
« اخلطية ليست إال عدم تسديد ما علينا من مستحقات هللا » !!

« اإلنسان الذي ال يقّدم هللا ما خيصه من كرامة، يأخذ من اهللا مستحقاته 
وهو بذلك يهني اهللا، و هذه هي اخلطيئة»!!!

« ليس كافًيا رّد ما قد أخذ (من اهللا من كرامة) و لكن جيب تسديد أكثر 
مما أخذ للتعويض عن خسارة األذي الذي حدث. ألنه كما أنه إذا أصاب 
إنسان، إنسانًا آخرًا ال يكفي شفاء األذي بل جيب دفع تعويض مناسب، 
إلستعادة وّرد  إنسان، ال يكفي  كرامة  هكذا عندما يتعدي إنسان على 

الشرف اُملهان إّال دفع وتسديد شئ ما َيُسرٌّ الذي قد أهينت كرامته...

هذه هي الترضية اليت جيب تسديدها من قبل كل إنسان حنو اهللا»

« أن ُتغفر اخلطية هذا ال يعين ببساطة أّال تتم العقوبة، ومبا أن اخلطية ال 
ميكن إصالحها (غفراا) بدون ترضية وال عقوبة، فالبد من عقوبة اخلطية 

.(p.131) «حىت تستقيم األمور
واضح جًدا أن منطق أنسلم هو منطق منظم ويبدو عادًال جًدا!! ولكنه ال ميت 
بأي صلة إلله الكتاب املقدس، وال لتفسري اآلباء الشرقيني، وال لتعريفهم للخطية، 
و الشر ونتائجها. مرض الشر، أو باألحري «جرمية» الشّر، بلغة الغربيني، يصيب 
اهللا ذاته، وليس اإلنسان. هذا جتديف! عند الشرقيني رأينا أن نتيجة الشر الوحيدة 
هي فساد اخلليقة، وسقوطها الكياين حتت سلطان اهلوان... فشتان هو الفارق بني 

هذه الروح وتلك... لنكمل:
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« ال يوجد شئ أشنع من أن يأخذ املخلوق وخيطف ما خيص اهللا من 
الكرامة، وال يويف اهللا حقه ويسدد له ما قد أخذ... فإما أن يسدد 
ما قد أخذ من كرامة، وإما تنفذ العقوبة، هذا وإال فإن اهللا ال يكون 
عادًال لشخصه، أو غري قادر أن حيفظ حقوقه - وهذا شىء ال ميكن 

(p.132) «تصوره
مث يكمل  Grensted  ُمَلِخًصا أجزاء أخرى من كتاب أنســلم «ملاذا جتسد 

اهللا » بقوله:

« و لكي يؤكد أنسلم ضرورة خالص ولو بعض البشر يستخدم حجة 
ورأي أغسطينوس عن أن اهللا البد وأن يعوض عدد املالئكة الذين سقطوا 
(مع الشيطان) بعدد مماثل من البشر [هذا الفكر يؤكد أن كرامة اإلنسان 
ليس هلا مكان يف الهوت القرون الوسطي، وأن أغسطينوس كان ينظر 
طغمة  لكمال  حيتاج  الذي  اخلالق  لكرامة  إرضاء  كمجرد  البشر  خلالص 
املالئكة لتسبيحه!!] ومبا أن اإلنسان ال يقدر أن يقدم هذه الترضية املستحقة 
ألنه، حىت لو عوقب كل البشر فهذا ال يكفي إليفاء العدل والكرامة اإلهلية 

املهانة حقها، كان البد من حل آخر غري العقوبة.

وهي  اهللا،  إرادة  ضد  موجهة  جرمية  هي  إنسان،  من  خاطئة  نظرة  فأي 
«غري حمدودة» [الحظ بدء إستعمال هذه العبارة عن اخلطية ألن اهللا - 
كاإلقطاعيني الكرام - له كرامة غري حمدودة، وقد دخلت إىل كتبنا القبطية 
بكل أسف]. اا جرمية أكرب من أي كمية غري حمدودة من األكوان بكل 
ما فيها من حياة، كما يقول أنسلم!!! ألن اإلنسان قد أهان كرامة اهللا 
إهانةخاصة جًدا... ولذلك فالترّضية املطلوبة جيب أن َتُرَد هـذا الشرف 

(133-p.132)  «.الضائــع
ويكمل أنسلم بقوله :

 identical مطابًقا   مثيًال  يكون  أن  جيب  الترّضية  تقدمي  عليه  والذي   »
(p. 135) «للخاطئ، أو من جنسه
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« وليست هناك طريقة يعطي ا إنسان نفسه هللا بصورة كاملة أفضل من 
أن يسلم نفسه للموت من أجل الكرامة اإلهلية (املهانة) ... إنه ضروري 
إذن، أن الذي يقّدم هذه الترّضية عن خطية اإلنسان، يقدم نفسه للموت 

(p. 136) «بإرادته

مث خيتم Grensted هذا الفصل عن نظرية أنسلم مؤكًدا عدة نقاط هامة:

« هذا الوصف لتعليم أنسـلم من كتابه ?Cur Deus Homo  يكفي 
لكي يرينا اهلوة العميقة اليت تفصل فكره عن الالهوتيني الذين سبقوه 

(p. 139) ......أنسلم مل يستبق شيًئا مما سبق وقاله اآلخرون ...

نظرية أنسلم ضعيفة جًدا يف موقفها من جهة اإلنسان. [اإلنسان كمية 
اهللا  إعطاء  عدم  بأا  للخطية،  أنسلم  تعريف  كلها].  القضية  يف  مهملة 
مستحقاته من الكرامة، ال تقارن مع تعليم أثناسيوس ... إهتمام أنسلم 
باخلطية هو من جهة الكمية فقط. الترّضية عنده جمّرد قياس كمية تسدد 

مقابل كمية من اخلطية!!! 

[ليالحظ القارئ أمهية إختيار أثناسيوس للمقارنة] 

هذه النظرة قطًعا هلا عالقة وثيقة بتعليم الكنيسة عن تقدمي أعمال التوبة 
Penance ، للتكفري عن اخلطايا، وموضوع زوائد القديسني واستحقاقام  

merits ، واليت لعبت دوًرا هاًما يف حياة الكنيسة آنذاك، وكانت بالضرورة 

ذات أثر على الهوت التفسري، فكرة أنسلم عن الكفارة بالترّضية تؤكد أنه 
أدرك الكفارة على أا ال متّت بصلة حلياة اإلنسان وجتديدها، بل مسألة 
قانونية لرد الكرامة والشرف الذي أهني. ومبا أنه - ملجّرد عامل الصدفة 
- مل تكن هناك من مكافأة ميكن إعطاءها للمسيح املتأمل، ألن النظرية ال 

(p. 143) «!!!تضع هذا يف اإلعتبار، وهب اهللا غفران اخلطية
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(٤)  توما األكويين (القرن ١٣) :
من كتاب: 

(Grensted, A Short History of the Doctrine of the Atonement - 1920)

ويكمل توما األكويين التقليد الغريب ذاته، واملنعزل عن الروح الشرقية:

« مبحبته وطاعته، قّدم املسيح املتأمل هللا شيًئا أكثر من املطلوب لتعويض 
اهللا عن جرمية اإلنسانية:

recompense to all the offence of mankind

أوال لعظم احلب الذي جعله يتأمل، وثانًيا بسبب قيمة هذه احلياة اليت قّدمها 
كترضية ... لذلك فإن آالم املسيح مل تكن فقط كافية بل كانت ترّضية 
 super abundant satisfaction  فائضة عن احلاجة عن خطايا البشرية
وعن استحقاقهم للعقوبة. لقد كانت آالمه هي الثمن الذي حرّرنا من 

.(153-p. 152) «(تقدمي الترّضية أو تنفيذ العقوبة)
« بتأمله حقق كل متطّلبات القانون ... وعدالة القانون ، اليت كانت قد 
وضعت لتطالب حبقوق املتضرّرين. املسيح حقق بآالمه وتسمريه على 
الصليب (متطلبات العدالة) اليت كانت على اإلنسان ألنه أكل الثمرة 

(p. 153)  «.متعدًيا على وصية اهللا

واضح جًدا أن الفكر الغريب ال يهتم بأي صورة مبا تنتجه اخلطيئة يف اإلنسان، 
اإلنسان كمية مهملة يف املعادلة متاًما. كل ما يهم هو املوقف القانوين لّرد حقوق 
اإلله املهان الكرامة واملتضّرر باخلطية...!! أمل يقرأ هؤالء ما قاله اهللا عن نفسه 

أليوب :

« إن أخطأت فماذا فعلت به (أي باهللا) و إن كثرت معاصيك فماذا 
عملت له. إن كنت باًرا فماذا أعطيته، أو ماذا يأخذ من يدك. لرجل 

مثلك شرك وإلبن آدم برك» (أيوب ٣٥: ٦- ٨).
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ومل يقرأوا ما كتبه يعقوب الرسول عن أن اهللا ال يهزه وال ُيجربه شر اإلنسان 
أبًدا :

« ال يقل أحد إذا جرب أين أجرب من قبل اهللا. ألن اهللا غري ُمجرَّب 
بالشرور، وهو ال جيرب أحًدا» (يع ١: ١٣- ١٧) 

اهللا          كان  لو  كما  هللا،  استرضاء  أا  على  للذبيحة  تعريًفا  األكويين  توما  ويقدم 
م له كمحتاج!! « حمتاًجا » لشىء من اخلليقة ُيقدَّ

م هللا مستحقاته من الكرامة لكي يسترضي  « الذبيحة هي أي عمل ُيقدِّ
(p. 154) «...اهللا

[ مثل اإلمرباطور أو الدكتاتور!!]

وأحياًنا يتحّول احلديث من فكرة الترّضية إىل العقوبة :

« يف هذا تظهر صرامة اهللا، الذي يريد أّال يغفر اخلطية بدون عقوبة» 
(p. 154)

وأيًضا يري توما األكويين أن اهللا يكره اخلطاة بسبب اخلطية، وليس أن اهللا يكره 
اخلطية فقط كما يف تعليم الشرقيني، وحيب اخلطاة. وأيًضا يعّلم أن «املصاحلة» 
بني اهللا والبشر هي يف أن املسيح قد صاحل اهللا - مبا أنه هو املتضرر األساسي 
باخلطية - باملجرم الذي أخطأ!! مع أن التعليم الشرقي هو أن اهللا صحيح املحبة، 
مل يكره خليقته، ولكن اخلليقة هي اليت خانته، و «زنت وراء آهلة الشعوب» (خر 
٣٤: ١٥). ولذلك فإن «املصاحلة» اليت يذكرها بولس الرسول هي عودة اخلاطئ 

والضال إىل أبيه، وليس العكس!!

« آالم املسيح صاحلتنا مع اهللا، مبعين أن اهللا بدأ حيبنا من جديد ألنه بآالم 
املسيح أزيلت أسباب الكراهية، وذلك مبحو اخلطية وبتسديد ترّضية مقبولة 

(p. 155) ... «(هللا)
          offence of اإلنسانية  جرمية  جهة  من   appeased اهللا  إسترضى  «لقد 

        «man kind
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:Gerson  وهذا قول لالهويت آخر من كاثوليك العصور الوسطي إمسه

« ال ميكن هللا أن يسمح أبًدا بأن الشر ال يعاقب، ولذلك وضع كل 
خطايانا وآثامنا على املسيح يسوع.

اخلطيئة كريهة جًدا ألا ني العدالة اإلهلية، لذلك أنظر إىل اهللا يتّأمل (أي 
(p. 169)  «...املسيح) ليسدد العقوبة الواجبة بسبب اخلطية

الهوت الغرب يف القرون الوسطي هو الهوت النقمة والظلمة والتشفي، والغضب 
الكراهية  مثل  للخاطئ  الكراهية  الهوت  اخلليقة،  على  اهللا  قلب  من  املصبوب 

للخطيئة... لريمحنا اهللا من هذا الفكر!!

(٥)  مارتن لوثــر و كالڤــن (عصر اإلصالح الربوتستانىت) :
ويقدم Grensted يف ذات املرجع عن تاريخ عقيدة الكفارة ألفكار لوثر و املصلحني 

: Penal Substitution  «واليت تعرف «بنظرية اإلبدال العقوىب

« لوثر نفسه يهمنا ألنه هو واضع األسس الالهوتية اليت بين عليها اآلخرون، 
وهو مل يقّدم عمًال متكامًال عن موضوع الكفارة، وأهم ما قاله، قاله يف تعليقه 

على كيف صار املسيح لعنة ليفتدينا من لعنة الناموس (غالطية ٣: ١٣).

يتحدث لوثر من وجهة النظر القانونية البحتة عن الكفارة. موت املسيح 
هو عقوبة اخلطيئة القانونية، وتنعدم عنده فكرة الترّضية كبديل للعقوبة. مبا أن 

(p. 199) .«القانون يطالب بالعقوبة، إذن البد من تنفيذ العقوبة وحتّملها

ويقتبس من أقوال لوثر من تعليقه على غالطية ٣: ١٣ :

« وملا ألقيت عليه كل اخلطايا، جاء الناموس وقال: ليمت كل خاطئ. 
فإذا أردت أيها املسيح، كن مذنًبا وحتّمل كل العقوبة، حتّمل كل اخلطية 

وحتّمل كل اللعنة...
لقد صب اآلب على املسيح كل خطايا البشر... وقال له .. إدفع الترّضية 
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املناسبة عن خطايا كل البشر ... فيأيت الناموس ... ويهجم عليه ويذحبه. 
ذا العمل َتطّهر العامل كله من اخلطية ومت التكفري عن اخلطايا.»  

(p. 199)

من  نتحرر  ارتكبناها،  اليت  اخلطايا  بكل  مذنًبا  ذاته  املسيح  أصبح  إذا   »
(p. 200)  «اخلطايا

ويعلق Grensted  منتقًدا فكر لوثر قائًال :

« العدالة اليت يصفها لوثر هي قطًعا عمياء!  نظرية لوثر، أي نظرية اإلبدال 
العقويب (أو اجلزائى)  Penal Substitution  تقوم على مبدأ أن اخلطأ 

ميكنه تصحيح خطأ آخر!! كيف أننا مبعاقبة الربئ نصنع مسرة اهللا!
أم كيف يسترضي عمًال مثل هذا العدالة إذا كانت حًقا غاضبة؟  هذه 
النظرية، مثل فكرة أنسلم تلقي اإلنسان جانًبا على أنه كمية مهملة يف 

(p. 201)  «!!!القصة
ويتكلم لوثر عن اخلطية األصلية مثل أغسطينوس [ ملحوظة : الشرقيون يؤمنون 
بوراثة الطبيعة اإلنسانية القابلة للموت فقط. وهذه هي اليت حتتاج للمعمودية 
تربيًرا  تعطي  األسرار  ألن  وليس   - املحّيي  القدس  الروح  فينا  ليسكن  واملريون 
من «ذنب موروث» - هذا تعليم أغسطينوس الغرىب] ويقّسم اخلطية إىل ما هو 

موروث وما هو فعلي :

معنا[!]  اآلب  يصاحل  ما  لكي  وُقرب  ومات  وصلب  (املسيح)  تأمل  لقد   »
ولكي يقدم ذبيحة ألجل الذنب األصلي  Original guilt  (املوروث 

(p. 205)   «من آدم وحواء) وألجل خطايانا الفعلية

« وهذه خطة اهللا، إنه عادل وهو شديد الغضب على اخلطية، ولكنه 
أن  َقِبَل  ابنه  ألن  استرضاءه،  ميكن  جًدا  العادل  غضبه  أن  يقبل  أخًريا 
يكون بديًال لنا وأن ترتل عليه (تصب عليه) اللعنة، وبذلك يكون كفارة 

(p. 206)  « وذبيحة ألجلنا
وهذه العبارة تظهر كيف أن لوثر يري أن موت املسيح كان لتقدمي ذبيحة إسترضائية 
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لإلبدال القانوين بتحمل الغضب املصبوب من اآلب على اإلبن حىت ما يستريح اآلب 
ويسترضى!!! كيف، أسألك أيها القارئ، تشعر يف قلبك حنو إله يظلم الربئ هكذا، 
ال لشىء سوي مصلحته املحضة، وحبه لذاته وكرامته وعدالته؟!  سوف تقرأ النقد 
الرهيب هلذه األفكار من الالهوتيني الغربيني املعاصرين الذين رفضوا هذا الفكر. 

وأذكرك بنقاء التعليم الشرقي الذي قرأته قبًال.

وها هو كالفن يتحّدث عن إميانه بأن اختيار اهللا يعين أن اإلنسان مسّير، وأن إرادة 
اهللا هي السبب يف هالك َمنْ سيهلكون!! وهذا ضد فكر اآلباء الشرقيني متاًما، عن 
حرية اإلرادة اليت جتعل خالص اإلنسان مسألة تتوقف أوًال وأخًريا على القبول احلّر 

واإلختيار احلّر من جهتنا حنن، مث يشرح الكفارة حبسب فكره الغريب:

« ال يقدر ّمْن يظن أنه تقي، أن ينكر حقيقة أن اإلنسان مسيَّر، مبعين أن 
اهللا خيتار البعض لرجاء احلياة و البعض اآلخر للموت األبدي... كون 
اإلنسان مسيًَّرا يعين أن اهللا قد أصدر قراره األبدي الذي حبسب مشيئته 
 not created in عن مصري كل إنسان ألن اهللا مل خيلق الكل متساويني
like condition ولكن للبعض قد اختار احلياة األبدية ولآلخرين إختار 

(p. 211) «اهلالك األبدى

« لقد قدم ذبيحته من اجلسد الذي أخذه منا، حىت بتكفريه عنا يلغي ذنبنا 
(p. 212)  «ويسترضي غضب اآلب العادل

« ألن اهللا هو العدالة املطلقة [ حبسب الفكر والعدل البشري ال حبسب 
الصالح يف املفهوم الشرقي ] هو يكره اخلطيئة اليت يراها فينا.

حنن إذن حنمل فينا كل ما يستحق كراهية اهللا. أوًال بسبب فساد طبيعتنا، 
وثانًيا بسبب حياتنا الشريرة، حنن حًقا كريهون يف عني اهللا، مذنبون أمامه، 

(p. 214) «ومولودون هلـالك جهـنم
« الذنب الذي جعلنا مستحقني العقوبة ُنقل كله على رأس ابن اهللا... حىت 

(p. 216)  «ما تستقر عليه نقمة اهللا العادلة
وخيتم  Grensted هذا الفصل من كتابه معلًقا على نظرية اإلبدال العقويب هكذا :
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« نظرية اإلبدال العقويب مل حتدث صدفة، لقد كان هلا جذوًرا عميقة يف 
وهلا  االجتماعي،  والنظام  العدالة  تقّدر  بيئة  يف  منت  لقد  ظهورها.  زمن 
اجتاهات تقوية تتمركز كلها حول اهللا صاحب احلقوق... وهلذه النظرية 
اآلن ما يزيد عن ثالثة قرون من البقاء والثبات يف الوسط الربوتستانيت، بل 
وقد غزت روما نفسها [ ومما ال شك فيه وصوهلا مع اإلرساليات األجنبية 

ملصر والشرق األوسط بقوة!! ].

وإذا كنا نري أنه من الصعب املوافقة على هذا التشدد والصرامة... فنحن اآلن 
(p. 221)  «....[يف الغرب قطًعا] نبين التفسريات والنظريات من جديد

وقد يتساءل القارئ : أليست العقيدة واحدة وثابتة؟!  ملاذا هذا احلديث عن 
«النظريات» كما لو كان اهللا يتغّير حبسب الزمان واملكان؟!

أود توجيه القارئ إىل اجلزء اخلاص «بالعقيدة وتفسري العقيدة» يف بداية هذا 
املسيحي  اإلنسان  إميان  هي  نفسها  العقيدة  إن  حيث  البحث،  من  الرابع  اجلزء 
املسيح  السيد  ا  مّر  اليت  األحداث  هذه  وأن  والقيامة».  والصلب  د  «بالتجسَّ
خمّلصنا قد َقَدَمت لنا احلياة األبدية وقضت على سلطان املوت األبدي. أما تفسري 
د  العقيدة فهو حًقا يشبه النظريات ألنه التأمل يف «الكيّفية» اليت ا حتّول «التجسَّ
والصلب والقيامة» إىل خالصنا، أي حماولة اجتهادنا كبشر لتعقل كيف أن جمىء 
الرّب وموته وقيامته له مفعول أكيد يف اخلليقة. وسوف يستمر الشرح والتفسري 
يف اختيار مناذج وجمازات وتعبريات وتشبيهات خمتلفة من عصر إىل عصر لكي 
نقرّب إىل أذهاننا بالتأمل والتسبيح كيف خلّصنا اهللا بتجسد وموت وقيامة إبنه 

بنا وفينا ولنا حنن - « املحتاجني ».

فنحن نرى أن عصور اآلباء الشرقيني كانت ختلو من السياسة كعنصر هام يف 
العالقات الكنسية وبني الكنيسة والدولة، لذلك أبقوا لنا على الرّقة واحلب يف 
التفسري والعبارات الشاعرية مثل قتل املوت، وزرع احلياة، وإبادة اخلطية وتطعيم 

طبيعة اهللا يف اخلليقة، بل واستعمال لفظة «التأله» املحّيرة جبماهلا!!

مث يف عصور حتوّل الكنيسة إىل «إمرباطورية» داخلية، يف العصور الوسطي وظهور 
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اإلقطاع، مل تعد املحبة واحلياة هي صاحبة اجلاللة األويل يف فكر البشر، بل حقوق 
اإلقطاعيني والقانون وتشدد السلطات، سواء املدنية أو الكنسية. لذلك ظهرت 
فكرة الترّضية والكرامة والعدالة املهانة لتصف مشاعر اإلنسان التقوية. ويف هذا 

لكل عصر عذر!!

ولكن حتول هذه التأمالت القاسية إىل عقيدة ثابتة مطلقة الصحة وال تقبل النقاش 
واحلوار، وتصبح تفسريات أنسلم ومارتن لوثر مسلّمات مطلقة ومرتّلة من اهللا، 
هذا أمر غري مقبول ألسباب كثرية: منها أن هذه التفسريات املتشّددة قد شوّهت 
صورة اآلب املحب والباذل، وحولّته إىل قاٍض سادي ال يهدأ غضبه!! مث أيًضا 
ُتظهر لنا بشدة مشكلة الروح املغايرة لروح التفسري األويل يف الشرق املسيحي، 
واليت بسبب ظهور اهللا مبظهر املتشّدد يف حقوقه، أدت إىل إنفجار اإلحلاد املعاصر 

لرفض هذه اإلله الغريب على النفس اإلنسانية الظمآنة للحب.

األرثوذكس  األقباط  كتب  مما  مناذج  لنقرأ  التايل،  الفصل  إىل  بنا  يدخل  وهذا 
املعاصرين، حىت ما حيدد القارئ معامل التعليم احلايل يف كنيستنا.

• • •
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األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  معتقد  حبسب  الالهوت  علم  كتاب    : أوًال 
تأليف القمص ميخائيل مينا:

هذا الكتاب قيل عنه أنه منقول عن كتاب كاثوليكي لبناين كتبه األب املاروين 
التعليمية  النهضة  حركة  قامت  وملا   .١٩ الـ  القرن  يف  اجلميل  إلياس  الربديوط 
عندنا يف القرن ٢٠، استعان املتنيح القمص ميخائيل مينا ذا الكتاب الكاثوليكي 
وأضاف عليه ما يناسب كنيستنا. ويعترب هذا الكتاب أحد املراجع األساسية اليت 
تتلمذ عليها اجليل احلايل من املعلمني والوعاظ. ليس فقط أن فيه الكثري مما حيتاج 
إىل املراجعة وإعادة الصياغة، بل هو ينقل لنا نظرييت الترّضية ألنسلم واإلبدال 

العقويب ملارتن لوثر على أما تعليم الكنيسة األرثوذكسية!! 
لقد إنقطعت عنا أقوال اآلباء حىت اخلمسينيات من القرن العشرين! وكانت هذه 

هي النتيجة!!
اجلزء األول ص ٣٤٨ إىل ص ٣٥٨:

« لتربير اجلنس اإلنساين من اخلطية اجلدية والفعلية ...
غري أن آدم مل يطع الوصية ... جلب املوت على نفسه وعلى سائر ذريته 
املتناسلني منه، ألم كانوا يف صلبه وكان هو نائًبا عنهم فآلت اخلطية إليهم 

حبق الوراثة عنه [ هذا فكر أغسطينوس وليس أثناسيوس].
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أما وراثة األبناء ما يف طبيعة آبائهم فهي حقيقة ثابتة ال ينكرها أحد [هذا 
يف الوراثة البيولوچية فقط وليس يف وراثة الذنب] ...

ومن املحقق أنه مل يكن سبيل لإلستغفار عن هذه اخلطية... املصنوعة يف 
حق جالل اهللا غري املتناهي [لفظة غري املحدود أدخلها أنسلم يف شرح 

الفداء ]...

إن السيئة تقاس بقياس شرف ورتبة املصنوعة يف حقه. [عصر اإلقطاع 
عند أنسلم!] فاإلهانة الالحقة بأدنياء الناس ليست كاإلهانة الالصقة بامللك، 

ألا حتوز قدًرا مساوًيا لقدر امللك نفسه.

فالسيئة إذن تكسب قوا وضعفها من جهة الشخص املصنوعة يف حقه 
[األطفال يف مدارس األحد يرفضون ضعف وقلة العدل يف هذه الفكرة، 
خاصة يف الغرب حيث يتساوي الكل يف احلقوق!!] وعلى هذا القياس نقول 
حيث أن اخلالق جل شأنه ذو شرف غري متناه، فإذن تكون اخلطية اليت 
صنعت يف حق جالله ذات شر غري متناه أيًضا. [ اخلطية غري املحدودة، 
تعبري يؤله الشر واخلطية!! ] ومن مث أصبح غري ممكن للخليقة كلها، الناس 
واملالئكة مًعا أن يكفروا عن هذه اخلطية... وأما اخلطية ففعل غري متناهي 

(غري حمدود) ...

وحيث إنه مل يكن ممكًنا لإلنسان أن يقّدم كفارة عن هذه اخلطية لعجزه... 
دبّرت احلكمة اإلهلية واسطة عجيبة ا خيّلص اإلنسان، ويستويف العدل 

اإلهلي حقه... [ كما لو كان اهللا يف حالة إحتياج..!! ]
د  ولترضية العدل اإلهلي يف الفترة الكائنة بني املخالفة (خطية آدم ) والتجسَّ

كانت تقدم الذبائح الدموية مؤقًتا...

فألجل إمتام (العدل اإلهلي) أخذ السيد له املجد طبيعة اإلنسان لكي حيمل 
قصاص اخلطاة فيها...ليوضح لنا صرامة العدل اإلهلي وشدة انتقام اهللا 

من اخلطاة يف العقوبات األبدية...
والرمحة مل تزل رمحة عندما إستوىف العدل حقه كما أا أعطت الناموس 

حقه واخلطية عقاا.»
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اجلزء الثالث ص ٨٠ :

« الكفارة لغة : هي ما يكفر أي يغطي به اإلمث [ راجع معين الكفارة 
والذبيحة «كتطهري» وحمو كامل للموت نتيجة الشر، يف اجلزء الثالث من 
هذا الكتاب وأقوال سفر الالويني «فيكفر عنكم الكاهن فتطهرون»، واملعين 
اللغوي لكلمة كفارة، والذي خيلو من معىن اإلسترضاء والتغطية بتاًتا كما 

كتب  Pullan وأساتذة اللغات وقواميس اللغات األشورية!!].

الكفارة إصالًحا :  هي الترضية العظمي ذات القيمة غري املحدودة اليت 
مجعاء  البشرية  املسيح للعدل والشريعة باحتماله عن  قدمها ربنا يسوع 

القصاص الذي استحقته عن خطاياها.»
غري  الكتاب  هذا  إستعمال  خطورة  أدرك  قد  القبطي  واخلادم  القارئ  ولعل 
للبشر.  اهللا  حمبة  منه  تنتفي  والذي  بل  الكفارة،  ملعين  شرحه  يف  األرثوذكسي، 
لألسف الشديد أن روح مارتن لوثر العنيفة، وإله الصرامة والسادية، وإله كثلكة 
العصور الوسطي، كلها تظهر بشدة وقسوة، مل يعهدها شعبنا القبطي يف روح 
صلوات القداسات اليت درسناها، بل وإرتوينا منها يف كنيستنا اململؤءة حًبا يف 
صلواا وأقوال آباءها. ألجل احلق الكنسي وألجل حبنا للمخلص، وألجل تعليم 
أبناءنا احلب الشرقي األرثوذكسي األصيل، أدعوكم مجيًعا ملراجعة موقفنا من هذه 

التعاليم الغريبة علينا.

ثانًيا :  كتاب القديس بولس الرسول - حياته، الهوته، أعماله؛ لألب ميت 
املسكني، من دير القديس أنبا مقار:

ويف باب هام جًدا عن  « النظريات الالهوتية عن سر الفداء » يف ص ٢٧٨ 
- ٢٩٥ كتب األب ميت املسكني : 

« أوًال :  نظرية الفدية بدفع الثمن : ..... املسيح إشترانا ، فإمتلكنا 
لنفسه ودفع مثن شرائنا وهو الدم، دم ابن اهللا ...

ولكن إن كان اهللا باعهم «فلم يبعهم ألحد»، و «ال باعهم بثمن»، وإن 
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كان إستردهم فلم يستردهم أو يفكهم من العبودية بثمن أيًضا كقول اهللا 
على لسان إشعياء :

« هكذا قال الرب : جماًنا ُبعُتم، وبال فضة (مثن) تفكون» (إش ٥٢: ٣) 
مبعين أن اهللا باعهم دون أن يغرم نفسه شيًئا، فأعماهلم الشريرة هي اليت 

غربتهم عن اهللا...

عودتنا إىل اهللا كلفته نقلنا من طبيعتنا إىل طبيعة جديدة متحدة بطبيعته، 
ومن وضعنا كعبيد إىل أبناء له حمبوبني ومقدسني، مما استلزم الفدية، وتنازًال 
من جهة طبيعة اهللا حىت إىل مستوى عبودية اإلنسان وتغرمي الصليب حىت 

الدم وهذا مثن فادح!!! ص ٢٧٨- ٢٧٩».
« الوضع الصحيح لنظرية الفدية : الثمن مدفوع لنا :

واضح إذن أن الفداء أكمل حلساب اهللا، والدم الذي قدمه املسيح مثًنا وفدية 
مل يسلمه ألحد غرينا. فدم إبن اهللا أعطاه اهللا واملسيح لنا، للكنيسة... حنن 

نشربه ولكن بال مثن كدواء عدم املوت» ص ٢٨١.

« ثانًيا :  نظرية التكفري باإلحالل - عقوبة بدل عقوبة - املسيح مات 
عنا :

الكنيسة الربوتستانتية تتمسك بشدة بنظرية «التكفري باإلحالل»، أي أن 
املسيح مات عنا مبعين نائًبا عنا، ومع أننا ال نريد وال نرتاح للمجادالت يف 
أمر الالهوت، ولكن اضطررنا إضطراًرا أن نوضح موقفنا من هذا املوضوع 

ملا فيه من أمهية روحية سريتاح هلا القارئ أشد اإلرتياح.

ذبيحة املسيح هي موت اخلاطي بالفعل ... حنن متنا فيه ... فأبطل حكم 
املوت عين...

وليالحظ القارئ كيف دخل مفهوم «عين» يف لغتنا العربية أيًضا بسبب 
خطأ يف الترمجة قلب املعين وأضر مبفهوم الفداء أشد الضرر، وذلك يف 
ترمجة نص اإلفخارستيا الذي جاء يف اجنيل لوقا وحده [ التعبري هو موت 
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املسيح «ألجلنا» فقط  For us يف كل ما جاء يف العهد اجلديد مل تذكر 
... [ For us عنا» مبعين بدًال منا بل ألجلنا»

أثناسيوس   ] باإلحالل  وليس  باإلحتاد  التكفري   : التكفري  نظرية  تصحيح 
والشرقيني ] بذبيحة احلب وليس بذبيحة عقاب.» ص ٢٨٥- ٢٨٩.

« ليس جيًدا أن يقال مات عنا، بل مات ألجلنا. ألن اإلحالل هنا، أي 
قوة  يضعف   ،[ لوثر  مارتن   ] عنا  املوت  عقوبة  بأخذ  حملنا  حل  املسيح 
االتصال، ألننا باإلتصال واإلحتاد فقط، ننال قوة موت املسيح وقيامته...

فلو كان املوت هو عقوبة اخلطية ... لكان االبن قد حتمّل عقوبة املوت 
من يد اآلب عوًضا عنا إلستيفاء عدل اهللا، وهذا غريب عن روح العهد 
اجلديد وغري جائز، وإّال صار عمل اإلبن - اي البذل - عقوبة، مع أن 

البذل حب، حب يف دافعه وحب يف نتيجته ...

يستحيل أن جيمع اهللا يف قلبه نقمة العقوبة ليصبها يف إبنه ليموت عنا أو 
بدًال منا ... اآلالم العنيفة اليت حتمّلها اإلبن املتجّسد مع عذاب الصليب 
اآلب عليه عوًضا  لتنفيذ عقوبة فرضها  املوت مل تكن  والتشهري به حىت 
عنا، بل لتنفيذ تكليف حمبة أكملها االبن يف جسم بشريتنا... اآلالم مل 
تكن مثن عقوبة بل مثن حمبة، واملوت مل يكن مثن عقوبة بل مثن حمبة: الذي 

أحبين وأسلم نفسه ألجلي...

فال اآلب عاقب إبنه، بل بذله عن حب، وال اإلبن عاقب نفسه، بل 
أحبنا وأسلم ذاته من أجلنا، وال وقع علينا حنن عقاب يف احلقيقة، بل 
فزنا بالرباءة واملحبة والتبين... العقاب ال ينشيء حًبا، ولكن احلب يلغي 

العقاب.» ص ٢٩٠- ٢٩١.

« ثالًثا :  نظرية إسترضاء وجه اهللا [ أنسلم ] :
وهنا لألسف جند كثًريا من اآلباء القدامي وحىت آباء العصور الوسطي، بل 

وبعض املحدثني ساروا على هذا النمط الالهوتى!!
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وتقوم ( هذه النظرية ) على أساس تصادم العدل عند اهللا يف مواجهة اخلطية. 
اإلهلية  العدالة  تنربي  وهنا  لقداسته،  مباشرة  إساءة  واخلطية  قدوس.  فاهللا 
للخاطئ، الذي أساء إىل قداسة اهللا وكرامته فال تتركه دون عقاب. و هكذا 

يقف اخلاطئ أمام عدل اهللا مداًنا إىل أن ترفع اإلساءة ويكفر عنها...

صورة اهللا يف هذه النظرية (وهو طالب من يسترضي عدله وكرامته) ال 
تتناسب اآلن مع: «هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل إبنه الوحيد لكي ال 
يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية» (يو ٣: ١٦) حيث اهللا 
هنا هو الذي يطلب استرضاء اإلنسان املظلوم املخذول املهان واملطرود، 

ساعًيا أن يرده إىل كرامته األوىل...
كما أننا جند يف نظرية استرضاء اهللا، احلوار قائًما بني اآلب واإلبن... وكأن 

اإلنسان كمية مهملة ال دخل هلا يف احلوار.» ص ٢٩٤- ٢٩٥.
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•  نبذة تارخيية عن الفكر الغريب وتطوره :
يكتب لنا  Christos Yannaras الالهويت األرثوذكسي يف كتابه «مبادئ اإلميان» 

 : Elements of Faith. p. 154-162

« اإلختالفات األوىل... قد حَوّلت بصورة جذّرية مسار تاريخ البشرية... 
هذه االختالفات قد ُوِلدَت يف الغرب األوريب ونتج عنها فكر غريب وجديد 
بل ونظام جديد للمعرفة. وقد أدي هذا إىل ظهور اإلنقسام التارخيي (يف 
الكنيسة) وتغّير أسلوب احلياة إىل حضارة أخرى، غري قادرة على التفاعل 

مع ديناميكية احلق الكنسي األرثوذكسي.

ولعل السبب هو وجود البذرة القانونية كأساس للعقلية الرومانية، بل 
والتقليد الغريب بكلّيته. فروما هي مهد العلوم القانونية وأرضها اخلصبة للنمو 
... ويشّكل القديس أغسطينوس بالتأكيد أول من أرسي قواعد رفض 
الفكر الشرقي. فهو مل يتلق أي تعليم بيزنطي، ومل يعرف اليونانية. لقد 
كان دارًسا لشيشرون Cicero رجل القانون، وترتليانوس وأمربوسيوس. 

لذلك نقل أغسطينوس العقلية القانونية إىل نطاق تفسري احلق وتقنينه...

إن الفكر األخالقي والسياسي وليد احلضارة الغربية يدين جبذوره، وبكل 
أساس  وهو  أغسطينوس  أن  القول  يصح  أغسطينوس.  لفكر  تأكيد، 
اإلحنراف الفكري الغريب، كان ميكنه أن يبقي جمهوًال ومتخّفًيا وراء توبته 

الشهرية، لوال أن أهل الفرجنة قد اكتشفوا معين وأمهية تعاليمه.



٣٣٢

وقد إستغل شارملان هذه التعاليم ليؤسس االمرباطورية الرومانية الثانية يف 
الغرب، بصورة منفصلة كلية عن الشرق البيزنطي يف القرن التاسع. ويؤكد 
املؤرخون بصورة قاطعة أن أغسطينوس كان األساس هلذه االمرباطورية 
الالتينية، بدون أي أثر يوناين شرقي. منذ زمن أغسطينوس وبدأ الغربيون 
يستنتجون مفاهيًما وشروحات دينية خمتلفة، أدت إىل اإلنقسام الكبري، بني 

الشرق والغرب (األرثوذكس والكاثوليك) يف عام ١٠٥٤م.

العقلية  ظهور  أو  اإلحنراف  هلذا  احلريف  االختالف  فقط  ليس  املوضوع 
القانونية.. بل األمر أكثر خطورة يف الفكر األغسطيين :

إنه ظهور وتغلب الفكر الديين الشكلي على احلق والفكر الكنسي.

«الشركة» يف الفكر واحلق الكنسي تعين رفض الذات، وحتّول احلياة إىل 
  piety الشكلي  التّدين  وأما  للحياة.  الثالوثي  النموذج  حبسب  شركة 
فله دائًما صفة الفردية، إنه يعلّى ويريح ويرضي ويؤكد الغرور الفردي. 
أغسطينوس أدرك وعلم هذا النوع من التّدين، أي ما يشبع ويقنع اإلنسان 
العقالين... ويؤكد له األمان واالستقرار يف أحضان سلطة عليا حتميه...

مث جاء «الالهوت املدرسي»  Scholastic Theology وهو تطوّر فكر 
أغسطينوس املوروث بصورة قوية. يف القرنني ١٢ و ١٣ أكمل املدرسيون 
التغّير اجلذري للحق الكنسي والالهوت بأكمله، بعد أن رفضوا األصل 
اليوناين الشرقي. الالهوت املدرسي العقالين يف عصور عظمته مل يكن 
الكاثوليكية  الكنيسة  تفسّرها  منغلقة،  وعقيدة  بل  فكرًيا،  نظاًما  فقط 
وحدها على أا املفّسر الرمسي الوحيد... وذا املوقف السياسي منا 
الفكر احلاكم بأمر اهللا (الثيوقراطي) واحلكم البابوي املسكوين، الذي 

كثّف ورّكز كل سلطان روحي وقانوين وسياسي يف يد بابا روما.
كتابه  يف  السلطة  هلذه  امليتافيزيقية  الفلسفة  وأكد  اإلكويين  توما  جاء  مث 
Summa Theolgiae (١٢٧٢ - ١٢٦٦). وعلم توما األكويين بعصمة 

البابا من اخلطأ!!

وذا أرسي قواعد عصمة قيادة الكنيسة، واليت هلا وحدها احلق املطلق 
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لتعّليم احلق، ذلك الذي ال ميكن اإلعتراض عليه.

 Holy وكان البابا غريغوريوس التاسع عام ١٢٣٣ قد أسس حماكم التفتيش
Inquisitions (وكانت حتاكم املخالفني وحترقهم أحياء حىت بعقاب اجلسد 

تنجو الروح يف اآلخرة... وكانت غالًبا ظاملة وسياسية يف أحكامها بدون 
أخطاء عقيدية). وذلك كان لتأكيد عصمة البابا!!

وكان البابا إنوسنت الرابع يف بيان له قد وافق على التعذيب اجلسدي 
كطريقة الستجواب اهلراطقة... ملجّرد القضاء على كل من خيتلف معه 

يف الرأي!!
وبعد ثالثة قرون من الزمان حتدت حركة اإلصالح، اليت تكبّدت الكثري 
من املشقة، اجلّل األعظم من اإلحنراف الذي أصاب الرسالة املسيحية عن 
اخلالص. ولكن (مع األسف الشديد) مل تلمس هذه احلركة جوهر املشكلة 
الكاثوليكية الرومانية، بل إستمرت يف اإلنقياد األعمي لفكر أغسطينوس 
بعد أن حّل الكتاب املقدس كنص مطلق مكان البابا وعصمته. فصار 

اإلنسان عبًدا للحرف والنص حسب قول بولس الرسول.

منذ أغسطينوس حىت توما اإلكويين مث كالڤن تغّير مفهوم األرثوذكسية 
التكيف  تعين  األرثوذكسية  فأصبحت  كامًال،  تغّيًرا  الغرب  الكنسّية يف 
اإلثبات  حبسب  إجبارية  ألا  احلاكمة،  السلطة  فكر  مع  والتوافق 
الفلسفى!!! يف الواقع إختار الغرب تعبري الكاثوليكية (اجلامعة الشاملة)... 
وترك تعبري األرثوذكسية ليصف الكنائس الشرقية اليت استمرت أمينة للتقليد 

اآلبائي والالهوت واإلختبار الكنسي احلي...

يف  بالكّلية  جديًدا  عاملًا  وّلد  قد  الغرب  أن  مبالغة  بدون  القول  وميكننا 
فبتطّور  الشرق.  صمت  أن  منذ  األحداث،  هلذه  الالحقة  قرون  األربعة 
العلوم الطبيعية والتكنولوچيا، واكتشاف األراضي اجلديدة، وعودة الثروة 
ألوربا، تأكدت الفلسفات املتطّرفة والسياسات اإلشتراكية واملتحررة، مث 
ظهر عصر اآللة والتصنيع... لقد أزهرت الفلسفة اليت أرساها أغسطينوس 
والالهوت املدرسي بأن تأكد مفهوم الفرد القائم بذاته، حىت ظهر الرجل 
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األوريب الذي يرفض كل مرجع غري مادي للحياة...
وذا أصبح الفارق ظاهًرا بعد عصر النهضة بني ما هو مقدس وروحي 
وما هو علماين ودنيوي، بني اإلميان واملعرفة، بني السلطان والبحث بني 

اإلعالن واخلربة، بني التسليم والتساؤل.

وقد وصل صدي هذه التغريات التارخيية من الغرب إىل الشرق عن طريق 
العلماء الذين خرجوا من الشرق ودرسوا يف الغرب...

مل يكن موقف العلماء الشرقيني من الغرب جمّرد موقف املعجب، بل تعدي 
ذلك إىل تبين الفكر الغريب بال نقد أو إختيار مدروس إىل تبين العقلية الغربية 
 ... Westernisation  « ا حركة « تغريب الفكر الشرقيا... إذا

حىت يف القيادات الروحية أيًضا!!!

حىت يف البالد املسّماه أرثوذكسية احلضارة اآلن غربية. احلياة اليومية جذورها 
أصبحت غربية وتغوص إىل األعماق حىت أغسطينوس وتوما اإلكويين. لذا 
أصبحت األرثوذكسية عقيدة «فردية» تاركة األنشطة اليومية ملقاة جانًبا، 

مع أن األخرية تشكل جتسيد احلق اإلمياين إىل الواقع املعاش.»

•  النقد املوجه للفكر الالهويت الغريب :
Fr. John Meyendorff.  : (١)  األب چون مايندورف

 The Orthodox  وقد تنيح هذا األب األرثوذكسي قريًبا. وكان رئيس حترير جملة
Church وأحد قيادات الكنيسة األرثوذكسية األمريكية، وجملس الكنائس العاملي. 

وله مؤلفات عديدة عن اإلميان والكنيسة األرثوذكسية:

« الفداء هو بضم واحتاد الطبيعة البشّرية يف املسيح املقام. هذا يلخص 
عموم الروحانية األرثوذكسية والنسك املسيحي الشرقي. 

هذه  وشرح  تفسري  يف  أخطاء  احلكم،  يف  التسرع  بسبب  حدث  لقد 
الروحانية والعقيدة، من قبل مؤلفني تناولوها من منظار الالهوت الغريب 

مثل أغسطينوس وأنسلم...
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الفداء للطبيعة البشّرية هو أساًسا أن شخًصا ذو طبيعة غري خاطئة... أخذ 
حبرية الطبيعة البشرية يف حالتها الفاسدة املائتة، و بالقيامة أعاد هلا عالقتها 
باهللا. يف املسيح إشترك اإلنسان مّرة أخري يف احلياة األبدية املعدة له عند 

اهللا. لقد حترّر من عبودية الشيطان املفروضة باملوت.

وكما فهم اآلباء الشرقيون الفساد «كمرض» يف اإلنسان بإرادته احلرة، 
وليس كعقوبة مفروضة من العدالة اإلهلية، كذلك فهموا أن املوت والقيامة 

د هي: يف املسيح املتجسَّ

مشاركة وإمتام للمصري املشترك (بني اإلنسان واملسيح)، مث خليقة جديدة، 
مل يكن من املمكن حتقيقها إّال بعد أن أصبحت طبيعة املسيح البشّرية من 
نصيبنا حنن يف املوت ذاته (أي باملوت اجلسدي احلقيقي أكد لنا اشتراكه 

الكامل واحلقيقي معنا وبالتايل اشتراكنا معه وفيه).

وهلذا يكتب أثناسيوس :
« جسد املسيح كان من نفس طبيعة البشر كلهم ... وقد مات حبسب 
د الرّب، ويف الوقت ذاته،  مصري رفقاءه... موت اجلميع كان يتحقق يف جسَّ

قضي الكلمة احلال يف اجلسد على املوت والفساد (هذا هو الفداء)»

(Christ in the Eastern Christian Thought, p. 118)

Bishop Kallistos Ware.  : (٢)  األب كاليستوس وير
اآلن  املسيحي. هو  العامل  املشهود هلم يف  األرثوذكس  والكتاب  اآلباء  وهو من 
أسقف وأستاذ الدراسات األرثوذكسية جبامعة أكسفورد. ويف أحد أهم مؤلفاته 
كتاب «الكنيسة األرثوذكسية» The Orthodox Church  كتب عن معين 
وهدف اخلالص األرثوذكسي عند اآلباء مع نقد يف غاية اللطف والرقة للفكر 

الغريب حيث إنه من العاملني يف احلقل املسكوين :
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« هدف احلياة املسيحية كله، كما شرحه القديس سريافيم ساروڤسكي هو 
إقتناء الروح القدس، وهذا هو ما تعّبر عنه الكنيسة بلفظة «تأله اإلنسان» 

Deificiation or Theosis

القديس باسيليوس الكبري وصف اإلنسان على أنه الكائن الذي ُقدّمت له 
الدعوة لكي يصري إًهلا!! والقديس أثناسيوس كما نعلم مجيعنا قد قال: لقد 
صار اهللا انساًنا لكي يصري اإلنسان إًهلا. وتقول التسبحة (عند األروام) 

«يف ملكويت، يقول املسيح سأكون إًهلا معكم كآهلة».

هذا هو تعليم الكنيسة األرثوذكسية عن هدف وجودنا كله: أن نتحّول 
إىل آهلة بالنعمة (بالتبين هللا).

(p. 236) «الفداء واخلالص يف األرثوذكسية هو تأله اخلليقة
« ولكن هناك أمور يف الفهم الغريب جتعلنا حنن األرثوذكس نشعر بعدم 
اإلرتياح! الغرب يركز أنظاره دائًما على الصلب والصليب مبعزل عن 

فرح القيامة والنصرة.
املسيحي يف الغرب تعّلم التأمل يف الصليب بروح الرثاء املريض حنو ذلك 

الشخص املتأمل، بدًال من عبادة امللك املنتصر ...

األرثوذكسية تري املسيح كملك منتصر أساًسا. أما يف العصور الوسطي 
.Victim  وما بعدها فالغرب ينظر للمصلوب كجريح حمطم

األرثوذكسية تري الصلب كحادثة انتصار (للبشرية) على قوي الشر، أما 
الغرب منذ أيام أنسلم أسقف كانتربري (١٠٣٣- ١١٠٩) فقد نظر إىل 
الصليب بروح العقوبة والتسديد القانوين، نظرة الغرب تري الصليب أنه 
الغاضب،  اآلب  غضب  إلتقاء  كفارًيا  مثًنا  تدفع  لكي  تدفع  ترضية  جمرد 

وحتولت إىل إبدال عقويب...

ولكن احلالة اليوم يف تغّير، لقد بدأ الغرب مؤخًرا إظهار الروح اآلبائية... 
روح املسيح الغالب يف الالهوت احلديث ويف الروحانية والفن، واألرثوذكس 
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هم قطًعا سعداء ذا جًدا».

(Kallistos Ware, The Orthodox Church, p. 236, 233-234)

(٣)  كريستوس يناراس الالهويت األرثوذكسي : 
وقد كتب األسقف األب كاليستوس وير مقدمة أهم كتب هذا املفكر، والذي 
يصف  كتب    The Freedom of Morality الفصل،   هذا  يف  منه  سأقتبس 
كريستوس بأنه : « من أكثر املفكرين األرثوذكس ذوي الرؤية النبوية يف اليونان 

اليوم»!!

 كتب كريستوس يناراس  Christos Yannaras  حتت عنوان : « اإلغتراب 
القانوين للتوبة» :

« يف الغرب الكاثوليكي الروماين ويف العصور الوسطي نشأ الهوت كامل 
خلق ليدعم اإلجتاه الفردي والديين الذي حيتاج إىل «التربير» و «الفدية» 

اليت جيب أن تدفع كثمن يقدم إىل اهللا.

وكانت غاية هذا الالهوت هو أن يقدم كل دعم ممكن للشريعة األخالقية، 
اليت تقوم على فكرة إستقالل اإلنسان، وأن يقدم هذا الالهوت الدعم أيًضا 
للوضع االجتماعي نفسه. وهكذا متت صياغة نظرية استرضاء العدل اإلهلي 

مبوت املسيح على الصليب.

هذه النظرية نقلت إىل الربوتستانتية، ومنها إىل مؤلفني شرقيني أرثوذكس 
التقوية  احلركات  مع  نشأ  الذي   Europeanizing التغريب  مناخ  يف 

(اإلرساليات) يف الشرق يف القرون األخرية.

وهكذا ّمت تعريف صورة اهللا بصورة تامة أو مثال لآلب السادي، الذي 
يتوق إىل إرضاء عدالته املهانة بصورة العطشان الذي ال يهدأ. وإمتداد 

هذا املنطق أنه أيًضا يسعد بتعذيب اخلطاة يف اجلحيم.

هذه الصيغة جتعل من اخلالص عمًال ينتهي من اخلطية بصورة موضوعية، 
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تّتم على أساس ما يدفع مثًنا أو أمواًال - كما حدث يف كنيسة العصور 
الوسطي الكاثوليكية، عندما دفعت األموال يف صكوك الغفران واليت أدت 

إىل نشوء الربوتستانتية املسيحية اليت أنكرت سّر التوبة بالتمام.

واألدلة اليت اعتمد عليها يناراس أوردها يف نفس الصفحات يف هوامش يف غاية 
األمهية التارخيية:

« أوًال :  القوانني اخلاصة بعقيدة التربير :
كما صاغها جممع ترنت Trent  ١٥٤٥ - ١٥٦٣م، وهي كافية ألن 
تؤكد للقارئ أن الثمن الذي حيدده القانون، أو الترّضية البديلة، كما يف 
اهللا  وبعالقة  اإلنسان  خبالص  اخلاص  الكاثوليكية  للكنيسة  الرمسي  التعليم 
مع اإلنسان مل يكن شيًئا جديًدا إخترعه جممع ترنت؛ وإمنا كان ملخًصا 
للتقليد الغريب الذي بدأ بأغسطينوس (ينبوع كل تشويه وحتريف للحق 
يف الكنيسة يف الغرب) حىت توما األكويين يف اجلزء الثالث اخلاص بالتعليم 
العقيدي، وهو جزء هام ال يقدر بثمن. وذلك ألنه يقدم التعليم والتقليد 
الالهويت الغريب بدون حتريف، وهو التعليم الذي تقبله الكنيسة الكاثوليكية 

يف العصر احلديث أيًضا.

يقول توما األكويين : «األعمال اخلّرية واألعمال الشريرة تؤدي إىل نوع 
من عدم املساواة يف النظام األخالقي، ولكن املساواة سوف تعاد من 
جديد من خالل اجلزاء اخلاص باألعمال اخلرية، والعقاب عن األعمال 

الشريرة » [مثل ما قال ترتليانوس وأغسطينوس وآخرين].

ثانًيا :  نظرية الترضية :
أول من صاغ هذه النظرية كان أنسلم أسقف كانتربري (١٠٣٣- ١١٠٩م) 
والذي استخدم عبارات ترتليانوس لكي يؤكد أن خطية اإلنسان هي إحداث 

فوضي يف النظام اخلاص بالعدل والكرامة والعظمة اإلهلية.

وضخامة حجم الذنب الذي يسئ إىل نظام العدل، ميكن حساا مبقدار 
كرامة اإلنسان الذي وقعت عليه اإلهانة. وملا كانت كرامة اهللا وعظمته 
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وكان  حمدودة،  غري  ترضية  دفع  تقتضي  العدالة  وكانت  حمدودة،  غري 
اإلنسان حمدوًدا وعاجًزا عن دفع هذه الترضية - حىت لو ذبح البشر مجيًعا 
- فهم مجيًعا عاجزون عن إرضاء العدل اإلهلي. لذلك قرر اهللا أن يدفع 

يف شخص إبنه الفدية غري املحدودة إلرضاء عدالته،
وبالتايل عوقب املسيح باملوت على الصليب لكي يفتدي اإلنسانية اخلاطئة 

(املرجع...).

وتطوّرت هذه النظرية بعد ذلك بواسطة توما األكويين حىت صارت «التعليم 
الرمسي» للكنيسة الكاثوليكية يف جممع ترنت، الذي قّدم هذه الصيغة يف 

اجللسة السادسة. نقًال عن املجمع وردت هذه العبارة :
مجيًعا  برّرنا  الصليب  على  املقدسة  بآالمه  الذي  املسيح  يسوع  ربنا   »

باستحقاقاته وقدم عنا الترضية هللا اآلب (املراجع األوروبية.....).

والعالقة بني نظرية إسترضاء العدالة اإلهلية مبوت املسيح على الصليب وّسر 
مشاوز   الكاثوليكي  الالهويت  مؤلف  يف  واضحة  تظهر  واإلعتراف  التوبة 
Schmaus  (الالهوت العقيدي الكاثوليكي) حيث يقول يف املجلد الرابع، 

اجلزء األول: «أدين املسيح على الصليب. أخذ عقوبة املوت اليت وضعها 
يتّشبه  أن  عليه  جيب  املعمودية  بعد  خيطئ  من  كل  وهكذا  اآلب.  عليه 

باملسيح املتأمل من خالل التأديبات والعقوبات اليت يقبلها ».

ثالًثا : قبول فكرة الترّضية يف الشرق :
حسب تعليم مارتن لوثر وكالڤن، ال تظهر فقط فكرة إرضاء العدل اإلهلي، 
بل أيًضا الغضب اإلهلي الذي حّل على املسيح على الصليب. وبكل يقني 
ال يترك لوثر أي جمال للشك يف أن إرضاء الغضب اإلهلي كان ضرورًيا 

(يذكر املراجع األملانية...).

ويظهر لنا الفرق بني قادة اإلصالح والكنيسة الكاثوليكية يف نقطة واحدة، 
وهي كيف يُفّسر كال الطرفني حصول اإلنسان على نتائج ذبيحة الترّضية 
اليت قدّمها املسيح. وحسب تعليم لوثر ليست األعمال الصاحلة هي اليت 
توصل نتائج موت املسيح بل اإلميان وحده، ألن اإلنسان يتربّر باإلميان 
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وحده بدون أعمال. ولكن تربير اإلنسان وحده بدون أعمال بسبب موت 
متاًما،  مسحت  قد  اخلطايا  أن  يعين  ال  الصليب،  على  الكفاري  املسيح 
بل يعين أا ال حتسب على اإلنسان!! وبالتايل يظّل اإلنسان فعًال خاطًئا 

(املراجع الرمسية...).
وقد دخلت هذه األفكار مع اإلرساليات الغربية للشرق املسيحي.

رابًعا : عذاب اجلحيم :
حسب تعليم أغسطينوس - وهو جزء من التعليم الغريب - عذاب اهلالكني 
يساهم يف غبطة املختارين. وهنا جيب أن نالحظ أن فكرة أغسطينوس 
هذه، هي أحد أسباب احلاد أشخاص مثل البري كامو Camus . وهكذا 
صارت ديانة اخلالص من اجلحيم هي ديانة اجلحيم ذاتــه.. وتطوّرت 
فكرة اخلالص من اجلحيم يف القرن الرابع عشر يف أوربا مع فكرة اخلالص 
الفردي من العذاب األبدي، حىت وصلت إىل عصر اإلصالح، الذي أبطل 
الصالة ألجل األموات، ألنه ال توجد فرصة للخالص من العذاب األبدي. 
أال جيدر بنا أن نسأل: أال يعترب امللحد أحياًنا شخًصا حيّرر اآلخرين من 
العذاب، بل هو شخص حيطم وثن الطفولة، أي فكرة اإلله السادي اليت 

هامجها سيجموند فرويد S. Freud ومساها اآلب السادى؟!

خامًسا : صكوك الغفران وسر التوبة واإلعتراف :
[ يعرض يناراس املراجع األوربية]  ... اليت تؤكد تطّور فكرة اخلالص من 
اخلطية بدفع األموال، وظهور فكرة صكوك الغفران يف أوربا حىت كتابات 

توما األكويين، الذي جعل صكوك الغفران فكرة مرتبطة بثالثة مبادئ:

(١)  أسباب التربير   (٢) كرامة اهللا  (٣)  فائدة املمارسة للفرد والكنيسة. 
وكان بيع الغفران هو أحد األسباب اليت جعلت كالڤن يرفض سر التوبة 
التوبة  سر  رفض  كان  بينما  حركته (املراجع....)  بداية  منذ  واإلعتراف 
واالعتراف ينمو ببطء شديد يف احلركة اللوثرية حىت جتاهلته هذه احلركة 

متاًما واختفي حوايل عام ١٨٠٠ (املراجع...).

(The Freedom of Morality, P. 150-154)
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(٤)  األب جربيال دايل الكاثوليكي : 
Creation and Redemption كتاب      

اليت  العبارات  بأشد  الغريب  الفكر  ينتقد  أنه  إّال  كاثوليكًيا  كونه  من  وبالرغم 
قرأا!!

تلك  هي  واخلالص  الفداء  لشرح  ُقدِّمت  اليت  التفسريات  أسوأ  إن   »
اليت تتخيل اهللا بصورة املهان الذي حيتاج لكفارة مبعاناة البشر حىت يهدأ 
غضبه!!! وقد فسروا (أنسلم وتوما األكويين ومارتن لوثر وجممع ترنت) 
أن  استطاع  ألنه  بالتخصيص  هو  الكفاري  عمله  أن  على  املسيح  موت 

يسترضي غضب هذا اإلله الغضوب.

هؤالء الذين عّلموا هذه النظرة عند اهللا هم ببساطة عميان عن حقيقة 
التجديف الواضحة يف هذا التعليم!!!

تلك  يف  غاصوا  مث  مثاًال،  شره  يف  اإلنسان  عن  تأمالم  من  أخذوا  لقد 
املتاهات الفكرية لشرح عالقة اهللا باإلنسان.

لقد أسقطوا على اهللا أكثر عواطف اإلنسان ابتذاًال وخسة وأخرجوا لنا 
أهوائهم  ظلمة  إلسترضاء  وعي،  غري  عن  ذبيحة،  وقّدموا  تعاليًما،  منها 

املخفية عن أنظارهم» ص ١٨١...
« النظريات الغربية عن الفداء إستلهمت فكرها من احلضارة القائمة على 

صراع اإلقطاعيني، والذي كانت ُتقّدر فيه اجلرمية بقيمة املجين عليه.

ليس معىن هذا أن اإلقطاع هو الذي أنشأ التفسري اجلديد، ولكنه َأَمَد التعليم 
بتعبريات ومناذج غّيرت ما كان اآلباء قد شرحوه قبًال، إعتماًدا على تعليم 

وجمازات الكتاب املقدس»... ص ١٩٠.

أورجيانوس  الشيطان؛  حقوق   ] للشيطان  الفدية  دفع  نظرية  من  «فبدًال 
وغريغوريوس النيسي ] جاء أنسلم ووضع نظريته كبديل للنظرية السابقة 
وصاغها بأفضل ما أمدته به بيئته وحضارته. فجاءت منطّقية إىل أقصي 

درجة وألبعد احلدود!!
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لقد حّلت ساحة القضاء مكان صراع اهللا مع الشيطان. 

تعليم أنسلم تغلب عليه فكرة الضرر الذي أحلقته اخلطيه بعظمه وكرامه 
اهللا. وكان هذا التعليم شديًدا غاية الشدة ضد أي حماولة للتقليل من شأن 
كل  اخلطية.  فيها  تسبّبت  اليت  اإلهانة  أو  اإلهلية،  العدالة  حدة  أو  اخلطية 
حماولة دف إىل التخفيف من حدة الفكرة، كان يقابلها بكلماته الشديدة: 

«أنت مل تدرك بعد خطورة اخلطية».
واخلطوط العريضة لنظرية أنسلم معروفة جيًدا :

١-  َخَلَق اهللا اإلنسان ليتمّتع بالسعادة اليت تنبع من اخلضوع الكامل إلرادة 
اهللا. ولكن اإلنسان عصي وَتمّرد، وبذلك قّدم إهانة غري حمدودة ضد 

العدالة والكرامة اإلهلية.
٢-  ال ميكن حل هذه املشكلة إّال بتقدمي ترّضية أكـرب من العصيان.

م السترضاء اهللا! ٣-  ولكن ال ميلك اإلنسان ما ُيقدِّ

٤-  اهللا وحده هو الذي كان ميكنه تقدمي هذه الترضية املطلوبة.

٥-  ولكن اهللا غري مضطر هلذا العمل!! وبذلك إحتار اهللا!!! اإلنسان البد 
أن يدفع الثمن بالعقوبة ولكنه غري قادر.

اهللا هو الوحيد القادر على الدفع والتسديد ولكنه غري مضطر.

٦-  ُتَحل املعضلة إذن بتقدمي اإلنسان - اإلله كذبيحة للترّضية، وهنا 
حيل السؤال الذي بدأ به أنسلم: ملاذا جتسد اهللا؟

تعليم أنسلم كان مناسًبا جًدا لعصره» ص ١٩١...

إحتمال  قانوين، يصبح  دين  دفع  على  متوّقًفا  اخلالص  كان  لو  ولكن   »
تقدمي الهوت وتعليم مبين على اإلميان والنعمة املجانية مستحيًال!!! إن 
منطق النظريات الغرّبية عن الفداء ال يعبأ، إال بالقيل جًدا باخلربة املعاشة 

لإلنسان املحتاج هلذا اخلالص» ص ١٩٢.



٣٤٣

« التحليل املنطقي املنّمق واملفّصل للمجازات، يشبه النظر إىل صورة 
يف جريدة إخبارية بعدسة مكربة قوية: إنك ال تري تفاصيًال أدق، إمنا 

تري بقًعا سوداء أكرب!!!»  ص ١٨٠.
(Gabriel Daly, Creation and Redemption, 1989)

Constantine Tsirpanlis  : (٥)  قسطنطني تسريپانليس
 Introduction to Eastern Patristic وهو الهويت أرثوذكسي. وقد كتب يف كتابه
Thought and Orthodox Theology ما يثبت أن الالهوت الغريب خيتلف كّلية 

يف تفسري اإلجنيل، وأن القديس أثناسيوس قد قّدم فكًرا أرثوذكسًيا ال يقترب منه 
بأي حال الفكر القانوين الغريب :

« ولكن القديس أثناسيوس يدخل إىل األعماق وجيد موضعه احلقيقي يف 
التقليد اآلبائي لتعليم اخلالص، ذلك الذي يري أن أهم سبب، بل والسبب 
د الكلمة يف بشرية اإلنسان واملوت الذي جازه املسيح،  الوحيد الكايف، لتجسُّ
مل يكن إلسترضاء العدالة اإلهلية، كما يف تعليم الكنيسة الكاثوليكية يف 

روما - والذي جيد جذوره يف تعليم أغسطينوس وأنسلم.
حىت  املوت،  على  واحدة  مّرة  النهائي  القضاء  ّتم  قد  املسيح  موت  يف 

يستطيع أن ينعم اإلنسان بتجدد الصورة اإلهلية فيه.» ص ٦٣
« إن تعبري الترّضية للعدالة اإلهلية، بالروح اليت شرحها أنسلم وأدركها، 
وتعليم وراثة اخلطية األصلية أو وراثة حالة خاطئة، كما قال أغسطينوس 
عن طبيعة اإلنسان، مها تعبريات غريبة كل الغرابة وأجنبية على الفكر 

اآلبائي الشرقي.
املوت  فساد  بني  بالتضاد  الدوام  على  مرتبط  كله  الشرقي  الفكر  فتركيز 

وإعادة اخللقة، بني الفساد وعدم الفساد، بني املوت واحلياة...

نظرية الفداء مبوت املسيح لترّضية العدالة اإلهلية تشكل قطًعا إغراًءا واضًحا 
للعقلية القانونية العملية اليت للغربيني» ص ٢٠٩.



٣٤٤

Rev. J. S. Romanides   : (٦)  األب رومانيديس
وقد كتب هذا األب والالهويت األرثوذكسي مقالة هامة يف اجلريدة الالهوتيـة 
لكلية الالهوت St. Vladimir Seminary يف عام ١٩٥٦ بعنوان « اخلطية األصلية 
كما علمها بولس الرسول» Original Sin According to St. Paul ويف هذه 

(p. 9-10)  : املقالة كتب

« إنه خلطأ جسيم أن نعلم أن عدالة اهللا هي اليت سببت املوت والفساد 
املوت  ينسب  ما  أعماله  من  أي  يف  الرسول  بولس  يكتب  مل  لإلنسان. 

والفساد للعدل اإلهلي، أي برغبة اهللا...» ص ٩.

« وال ميكن القول بأن موت اإلنسان (آدم) هو حبسب قرار أو تدبري اهللا أن 
يعاقب. مل يكتب بولس الرسول شيًئا من هذا القبيل. لكي نفهم الكتاب 
املقدس علينا أن نتخلي عن أي نظام قانوين كّلية، ألن هذا ليس من 
اإلجنيل. القانون والعدالة البشّرية فقط مها اللذان يقودان إىل العقوبة أو 

الثواب حبسب النظم االجتماعية... ص ١٠.

عالقة اهللا ونظرته حنو الشر ال حيكمها قانون وال نظم، بل حتكمها احلرية 
الشخصّية (هللا)...

خالص اإلنسان واخلليقة ال يتأيت بقرار عفو، وال حبسب أي فكر قانوين 
تزال مبقتضاه اخلطية، وال بدفع أي ترّضية للشيطان وال حىت هللا، كما يف 
تعليم الكنيسة الكاثوليكية.. اخلالص يأيت ويتم بالقضاء على إبليس الذي 

له سلطان املوت...
بالنسبة للقديس بولس عدل اهللا وحب اهللا ال ميكننا النظر إليهما كّل على 
حدة بسبب أي تفسري قانوين للكفارة!! عدل اهللا وحمبته أعلنا يف املسيح 

كشئ واحد (الصالح املُعطَي).»



٣٤٥

Fr. George Florovsky   : (٧)  األب چورچ فلوروفسكي
وهو من أعظم الالهوتيني األرثوذكس يف هذا القرن، وله عدة كتابات قد ُترمجت 
للعربية بواسطة منشورات النور - لبنان. وكان أستاًذا للتاريخ الكنسي جبامعـة 
هارڤارد بأمريكا، وعميد معهد St. Vladimir Seminary بنيويورك. وقد كتب 
يف أحد املجلدات اليت ألفها بعنوان Creation and Redemption  هذه املقالة 

(p .100- 104) : الرائعة اجلمال والعمق

« تفوق ضرورة املوت على الصليب الذي جازه الرب، كل وصف وقدرة 
على اإلدراك حبق. والكنيسة مل حتاول أبًدا تعريف وحتديد هذا السر غري 
املدرك. إن األلفاظ واملجازات اليت ذكرت يف الكتاب املقدس يبدو أا 
الفكر  وأما  يفيد.  فلن  األخالقي  الفكر  حبسب  الشرح  أما  جًدا.  كافية 
القانوين احلقوقي فهو ال يزيد عن كونه نوع من اللغو البشري الباهت 
اللون!! وحىت فكرة الذبيحة ليست بكافية لوصف سر موت املسيح على 
الصليب. ذبيحة املسيح ليست بأي حال نوًعا من العطاء أو التسليم: هذا 
ال ميكنه شرح سبب وضرورة املوت. إن حياة اإلبن املتجسد كانت كلها 
عبارة عن ذبيحة متكاملة ومتواصلة. ملاذا إذن مل تكفي حياته الطاهرة؟ ملاذا 
كان ينبغي القضاء على املوت باملوت... مل يكن املسيح ذبيحة مستسلمة 

وسلبية، بل كان منتصًرا غالًبا حىت يف أحلك أوقات املذّلـة!!
ال، وال حىت فكرة العدل اإلهلي ميكنها شرح معين ذبيحة الصليب. فكرة 
التسديد ودفع الثمن، أو اإلعفاء أو الفدية، ال ميكنها وصف سّر الصليب. 
وأخًريا فكرة العدل املعاقب باألمل واملوت: ال ميكن أن نتصّور أو نقبل 
وجود أي قصاص أو عقوبة يف آالم وموت الرّب، ألن هذا مل يكن تأمل 

وموت إنسان عادي...

ولذلك ال ميكننا أيًضا شرح الفداء عن طريق نظرية اإلبدال القانوين وال 
الترّضية البديلة كما عند املَدرسّيني  Scholastics . ليس ألن هذا مستحيل؛ 
لقد أخذ املسيح عليه مسئولية خطايا العامل. ولكن ألنه من املستحيل أن 

نقبل أن اهللا يسعي ألّذية أي إنسان!!



٣٤٦

إن اهللا يتأّمل وحيزن آلالمنا، فكيف يؤملنا هو؟  كيف يلقي اهللا بإبنه املتجسد 
ملوت جزائي (عقويب)، وهو الطاهر؟

وكيف إذا كان املوت نتيجة الشّر وأجرة اخلطّية وموجود فقط يف عامل 
ونطاق الشر يكون اهللا هو مدبره؟

هل حًقا أن العدل يقيّد احلب والرمحة، وهل كان الصلب ضرورًيا إلعالن 
احلب اإلهلي الغافر؟!!  إمنا العدل ُيعلن يف اخلالص أى يف مسألة إخالء 

الذات  Kenosis  وليس بإستعراض القوة والقدرة! 
رمبا كان جتديد وإعادة خلقة اإلنسان الساقط، باستعمال القدرة اإلهلية، 
يبدو أبسط وأكثر رمحة. ولكن الغرابة أن ملء احلب اإلهلي يريد أن حيفظ 
لنا حّرية اإلرادة اإلنسانية، مما نظنه عادة محًال مؤملًا ألنه إمنا يطالبنا مبسئولية 

تعاون حريتنا مع اهللا!

اخلالص البد وأن حيدث مبشاركة احلّرية اإلنسانية، وإستجابة اإلنسان. 
صورة اهللا ال تتحقق إّال من خالل احلّرية، واليت عادة تبدو لنا ِحمًال ومسئولية 
ثقيلة. إا ضرورة للصعود حنو غاية وجودنا: تأله اإلنسان!! أال ترون أن 
هذا التأله هو فعًال ِحمًال على اإلنسان األناين سجني ذاته واملكتفي مبا هو 
عليه؟!  ولكن هذا اِحلمل هو عطية اهللا، وعالمة حبه العظمي حنو اإلنسان. 

ال، الصليب ليس رمًزا للعدل، بل رمز للحب.

هذه  يف  التساؤالت  هذه  كل  يلخص  الالهويت  غريغوريوس  القديس 
الفقرة التالية :

« َملْن سفك الدم الذي سفك ألجلنا، بل وملاذا ُسِفَك؟!
إن قلنا للشيطان فهذا أمر فظيع، هل يأخذ اللص فَدية؟!...

ألن  كيف؟  أوًال:  أسأل  فأنا  لآلب،  ُدِفَع  قد  الثمن  كان  إذا  أما 
اآلب مل ميسكنا كرهينة. وملاذا ُسرَّ اآلب بدم إبنه الوحيد وهو 
الذي مل يقبل ذبح إسحق حينما قدّمه إبراهيم ذبيحة حمرقة كاملة، 

بل بّدل الذبيحة بكبش؟



٣٤٧

أليس األمر واضًحا، أن اآلب قد قبل الذبيحة ليس ألنه طلبها، أو 
كان يف إحتياج إليها، ولكن ألجل تدبريه: ألن اإلنسان البد أن 
ُيقدَّس بإنسانية اهللا (ناسوت املسيح)؛ واهللا نفسه جيب أن خيلصنا 

بأن يغلب املستبد بقّوته هو، وأن يردنا إليه بواسطة اإلبن.»

بأي  تفسريه  ميكن  ال  الصليب  أن  غريغوريوس  يؤكد  األسئلة  هذه  بكل 
أسلوب يقوم على فكرة العدالة، بل بفكرة «تقّديسنا ببشرّيته» (بإحتاد 

طبيعة اهللا ببشرّية املسيح، وبشرّيته هي بشريتنا!)

الفداء ليس غفران اخلطية فقط، وال جمّرد املصاحلة مع اهللا. الفداء هو حمو 
اخلطية كّلية هي واملوت نتيجتها... لذلك الغلبة والنتيجة النهائية ليست يف 
اآلالم وحتملها بل بالقيامة بعد املوت. هنا ندخل إىل عمق وجود اإلنسان 
وكيانه. موت الرب كان الغلبة على املوت والفساد، وليس فقط مغفرة 
اخلطايا، وال جمرد تربير اإلنسان، وال ترضية لعدالة مبهمة غري مفهومة. مفتاح 

السـر يدرك فقط بالتعليم الصحيح عن موت اإلنسان (وقيامته)»

Fr. John Karmiris   : (٨)  األب چون كارمرييس
عند  أساسًيا  مرجًعا  يعد  الذي  كتابه  يف  األرثوذكسي  الالهويت  هذا  كتب  وقد 

الروم األرثوذكس

 (A Synopsis of the Dogmatic Theology of the Orthodox

Catholic Church, p. 55_56)

د جتسد. لقد ألّـه  « املسيح فدي اإلنسان بإحتاده بطبيعتنا يوم أن جتسَّ
الطبيعة البشرية بواسطة تعليمه اإلهلي، وحياته كنموذج نسعي حنوه، ومبوته 

وقيامته. إننا إًذا خنلص بظهوره وبكل عمل عمله...

وجيب علينا أن ندرك أننا يف الكنيسة األرثوذكسية حنتفظ حتت قيادة أناس 
مثل إيريناؤس وأثناسيوس بالتعليم السّري  Mystical للخالص [أي الذي 



٣٤٨

ال ميكن حتديده بالكمال واإلملام واإلدراك الكامل له مهما حاولنا] وذلك 
كما تعّلمناه من الرسل وبولس الرسول؛

وذلك خبالف التعليم الغريب القائم على التفسري القانوين للخالص، كما 
كتعليم  معنا  موجوًدا  مازال  والذي  كانتربري،  أسقف  أنسلم  شرحه 

معاصر - [لألسف].
يف  الكنسية...  العبادة  يف  املؤمنني  بتقوي  التعليم  هذا  على  حافظنا  لقد 

موسيقانا وترانيم الكنيسة خاصة يف أسبوع البصخة املقدسة».

H.E.W. TURNER   : (٩)  الالهويت األجنليكاين ترينر
وقد كتب ترينر أحد املراجع اهلامة عن الفكر اآلبائي يف تعليم الفداء

The Patristic Doctrine of Redemption

وترينر كان أستاًذا لالهوت يف جامعة درهام  Durham ، وقد عّبر يف كتابه 
عن فكر اآلباء الشرقيني والغربيني يف رحلة تبدأ من مار إغناطيوس وبوليكارپوس 

وحىت العصور الوسطي. وهذه خالصة رحلته إىل األعماق:

« إن خربة الكنيسة عن الفداء الذي قّدمه السيد املسيح هي أغين بكثري من أي 
(p. 13) «عبارات وأغين من كل ما قد كتب عنها ملحاولة شرحها

« يف الفكر الشرقي مل تكن هناك واقعة حمددة يف حياة املسيح املتجّسد 
تسترعي اإلنتباه دون غريها، كانت حياة املسيح كلها واقعة واحدة متكاملة 
األمهية (من أوهلا آلخرها). أما يف الغرب فيبدو أن التركيز دائًما هو على 

(p. 20)  «.... املوت واآلالم كما لو كانا مها خالصة الفداء كلـه
«املعين السري  Mystical يف إدراك وتعليم التقليد اآلبائي عن الفداء 
يظهر جلًيا يف كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس.... الذي أثبت 
 Theosis  بال شك وأكد ثباته وجذريته وأصالته يف التقليد، بتعليم التأله
: «لقد صار الكلمة جسًدا لكي ما يؤهلنا». وكانت تعاليمه عن التأله 



٣٤٩

د الكلمة يقّدم  هلا أثر قاتل (ومطّهر) لتعليم اآلريوسيني، ألنه مبا أن َتجسَّ
نعمة التأله، فالكلمة ال ميكن أن يكون من نفس الطبيعة اليت يقدم هلا هذا 

.(p. 87)  « ....التأله

لإلنسان  حتفظ  « التأله يعين أن الفداء هو إهداء الثالوث لنفسه، بال 
أهم  من  هو  الشرقي  التعليم  يف  كما  اإلنسان،  بتأله  الفداء  املسيحي... 
عالمات التقليد اآلبائي كله. بل وكما يظهر لنا يف كتاب املسيح املنتصر    
Christus Victor للكاتب أوالن Aullan التأله هو هو «التقليد األصيل» 

.«Classic tradition» ذاته

بالرغم من هذا كله فإنه ألمر عسري على الغرب املسيحي إدراك حقيقة 
(ومجال) تعليم التأله!! الغربيون ال يستسيغون بسهولة التعاليم اليت تقوم على 
اإلحساس السري الروحي، غري الواضح املعامل بالتمام. حنن الغربيون نريد 
الهوًتا حاد املالمح ومنطقي منمق، [ُيعَرف الالهوت الغريب بالالهوت 
التأكيدي Cataphatic حىت ولو كان هذا على حساب فقدان العمق والبقاء 
على السطح فقط!!، وأما الالهوت الشرقي فهو يترك الباب مفتوًحا للتأمل 
 [ Apophatic وزيادة تفهم احلق مع الزمن، و يعرف بالالهوت السليب

اجابة  أن  وهو  الشرقيني،  اآلباء  عند  الفداء،  عن  أكيٌد  واحٌد  أمٌر  هناك 
سؤال?Cur Deus Homo أى ملاذا جتسد اهللا ؟(والذي سأله أنسلم أيًضا) 
جياب عليه بصوت متناغم واحد وصريح : «لقد صار اهللا انساًنا، لكيما 

يصري اإلنسان إًهلا» ...

تعليم أنسلم (نظرية الترّضية للعدالة والكرامة اإلهلية) ... ال ينتمي باحلقيقة 
(p. 9496ـ ) «للتعليم الشرقي... إنه قطًعا فكر غريب حبت

« التعليم القائم على فكرة املقايضة القانونية (ودفع الترضية كثمن) هو تعليم 
غريب. سواء أكانت مصادفة أن ترتليانوس كان حمامًيا ورجل قانون، أم ال، 
فنحن غري متأكدين من كونه من أهم القوي الدافعة واملحّركة لالهوت الغريب. 
على أية األحوال الفداء بتقدمي ذبيحة للتكفري (بدفع الثمن واملعاناة) هو فكرة 

(p. 99) «.هلا جاذبيتها للعقلية الغربية القانونية
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« اخلالص ليس خالًصا «من» أمر ما، بقدر ما هو اخلالص واحلركة «حنو 
وإىل » أمر ما: 

We are saved not merely FROM something, 

but also saved  INTO something.

ليس اخلالص جناة من هزمية، و لكنه الدخول إىل حياة أفضل. لعل هذا 
هو أهم ما نلمسه يف تعليم التأله، الذي ينتمي للتقليد الشرقي - وإن كان 
هذا أمًرا عسري الفهم يف الفكر الغريب. حنن الغربيون غري معتادين على 
اإلختبار الغين بأننا مجيعنا متحدين يف الكيان والوجود اإلهلي (شركاء 
الطبيعةاإلهلية!!)، والذي هو حمور عقيدة التأله!!! ... الفداء جوهرًيا 
خالل  من  واهلوان  اهلزمية  من  البشرية،  الطبيعة  ورفع  جتلي  حقيقة  هو 
املسيح التارخيي (املتجسد والقائم من املوت)، إىل شركة طبيعة الثالوث 

.(p. 121122ـ ) «اذا

(١٠)  الالهويت الكاثوليكي چني - نويل بيزانكون:
 Jean - Noël Bezancon                                      

وقد كتب نقًدا قوًيا للفكر الغريب القانوين القائم على اإلبدال العقويب، إّال أنه 
ينسب اإلحنراف للربوتستانت فقط، وليس لكاثوليك العصور الوسطي!! على أية 
األحوال هو يتحرك من موقف الفكر الغريب، حنو الهوت التجديد والشركة يف 

طبيعة اهللا، كهدف الفداء :

« على عكس ما تصّور بعض الالهوتيني يف عصر اإلصالح، مل يأخذ يسوع 
على نفسه آالم اجلحيم (املوت) بدًال منا كعقوبة أنزهلا اآلب عليه...

إنه من الصعب جًدا أن نري كيف ميكننا أن خنلص ذا العمل!! ولكن 
من السهل جًدا أن نري يف هذا التفسري اإلله الغري مسيحي الذي يظهر 

بوضوح.
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أما مفهوم التجسد والفداء والنـزول إىل اجلحيم (املوت) فكان إرادةاهللا يف 
الوجود  حتقيق  ملء  هو  هذا  وحييه.  اإلنسان  خلقة  إعادة  حيقق  لكي  املسيح 

والشركة (مع اهللا) اليت ملشروع اخلالص والقيامة.» 
(How to Understand the Creed - S.C.M. Press Ltd. p. 93) 

Vernon White  : (١١)  ڤرينون وايت الالهويت والقس األجنليكاين
      ويف حبث شيق عن الكفارة والتجسد :  

(Atonement and Incarnation, Cambridge University, 

p. 18, 27, 101, 102, 1031991-)

كتب ينتقد الفكر الغريب أيًضا، مظهًرا احلق الكنسي الذي للتقليد:

الصراع  على  مبنية  حضارة  على  معتمًدا  فكرته  أنسلم  علم  لقد   »
اإلقطاعي، وإستمر هذا الفكر يف التعليم القانوين، الذي يؤكد فكرة 
اإلبـــدال العقــــويب  Penal Substitution، والذي حتبذه 

p. 18 «.(فكرة مارتن لوثر) الربوتستانتية
«فكرة العقوبة املحددة من القانون اإلهلي واليت جيب دفعها لترّضية متطلّبات 
العدل، تظهر لنا قانوًنا أعلى من اهللا ذاته، بل يظهر اهللا كما لو كان هو 

. p.27 «نفسه خاضًعا هلذا القانون امللزم

«مبدأ العقوبة، حبسب فكر أغسطينوس، إلتزان احلق والعدل اإلهلي، قد 
تعرض لنقد شديد... فكر أنسلم، عن استرضاء العدالة والكرامة اإلهلية 
املهانة، أيًضا تعرض لنقد عنيف لكونه وليد صراع الكرامة اليت ميكن أن 

(p. 27) «.تشتري،وهو ال يبدو منطقًيا
« منطق العقوبة يقدم حًال رخيًصا وسطحًيا ملشكلة الشّر، إذا قارناه مببدأ 

.(p. 101) «.(يف املسيح) التجديد وإعادة اخللقة

« إذا استبدلنا منطق العقوبة بفكرة وتعليم التجديد وإعادة اخللقـة فسوف 
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يوّيف االجنيل [ والعدل والصالح اإلهلى!] حقه بصورة أفضل .. ألن غضب 
اهللا كما يقـول C.S. Lewis هو رغبته يف إبادة اخلطية وأن جيعل 
اخلاطي يكره اخلطية. وال ميكن، يف احلقيقة إسترضاء هذا الغضب اإلهلي 

مبا هو أقل!!..

ال بد لنا، إذن، أن حنذر من الفكر اخلاطئ، والذي طال وجوده، والذي يعلم 
أن منطق العقوبة ميكنه أن ُيفّسر فكرة الكفارة كما يصفها اإلجنيل...

تردد  اليت  وهي  أفضل...  نتيجة  إىل  تؤدي  اخللقة  وإعادة  التجديد  فكرة 
بصدق صدي التقليد (اآلبائي)، هـذا خبالف أـا تفسر الكفارة بصورة 

(p. 102105ـ ) «(من منطق العقوبة) أقوي

: Colin Gunton  : (١٢)  كولني چانتون الالهويت الربوتستانيت
ويعمل أستاًذا لالهوت يف جامعة لندن حالًيا. وقد كتب حبثه عن الكفارة، كدراسة 
لتاريخ العقيدة ومعاين املجاز والعدل اإلهلي بتركيز خاص عرب تاريخ الكنيسة.    

و هذه أجزاء مما كتب يف حبثه :
(The Actuality of Atonement - 1988, T & T Clark)

« الكتاب املقدس بعهديه ال يهتم بفكرة القانون املجرد (النظري) ... 
يف ناموس العهد القدمي، كان االهتمام خاًصا بعالقات شعب إسرائيل مع 
بعضه البعض لتنظيم احلياة، وليس بأي حال لتنظيم عالقة حقوقية عن 
العهد بني اهللا وشعب إسرائيل... [هام جًدا] وحنن نالحظ أن أكثر اآلباء 
الغربيني كانوا رجال قانون مما َعّقد األمور خبصوص التفسري وجعله قانونًيا. 
نظرية  ويف  باإلنسان،  اهللا  عالقة  عن  القانونية  التفسريات  بالتايل  فظهرت 

 (p. 85) .« الترضية عند شرح الكفارة

عموم  من  مرفوضة  اآلن  أصبحت  الكفارة  لشرح  أنسلم  نظرية   »
(p. 87) «...الدارسني
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« اخلروج عن لغة الكتاب املقدس (العهد اجلديد) يف تفسري الكفارة حيول 
الشرح إىل أسطورة، خاصة لو حاولنا حتميل أي جماز أكثر مما حيتمل.»

املعروف يف إستعمال اللغة املجازية أن اللفظ يستعمل يف الشرح لوجود تشابه بني 
الصورة املجازية واألمر املشروح. ولكن الشبه يكون يف نقطة واحدة عادة وليس 
يف كل صفات املجاز واملوصوف. فإذا قلت أن إرادة هذا الرجل فوالذية، فالشبه 
هو بني صالبة الفوالذ والصالبة يف اإلرادة. أما إذا حاولنا دراسة هذا الرجل بعمل 

مقارنة كاملة بينه وبني الفوالذ، فإن األمر خيرج عن حدود املنطق!!
لذلك فتشبيه السيد املسيح لنفسه «بالفدية» كان ليشرح أنه يهب نفسه ويضحي 
بنفسه ألجل فائدة ستعود علينا؛ ولكن حماولة أخذ املجاز ألقصاه بالتساؤل: و َملْن 
دفعت الفّدية؟ وَمْن املستلم؟ وملاذا؟ وماذا صنع مبا استلم؟ وأين إيصال التسليم؟..... 
اخل، هذا حيول املجاز إىل أسطورة!! وهذا هو أحد أخطاء الالهوت الغرىب: حتويل 

املجاز إىل عقيدة، فتصبح العقيدة أسطورة... وهنا ينربي امللحدون!!
ويعطي كولني چانتون مثًال، باستعمال أنسلم للمجاز يف تعريف اخلطية، على 
أا «عدم تسليم اهللا كل مستحقاته»، وبذلك يبدأ يف استعمال نظام الترضية يف 
عصر اإلقطاع لشرح معين الكفارة على أا دفع هذه املستحقات بصورة ذبيحة 
هللا. وذا يظن أنسلم أن املجاز عن «مستحقات اإلقطاعي» اليت تصنع الترضية، 
هو أفضل وصف يشرح «ملاذا جتسد اهللا»!!! التمادي يف إستعمال فكرة الترضية 

(p. 89) جعل اهللا يظهر بصورة «الدكتاتور السادي» كما يقول چانتون
ويعيد چانتون ذات النقد الذي قرأناه سابًقا؛ أن نظريات «الترّضية» أو «اإلبدال 
من حال  أن ُيغّير  ميكنه  املسيح  أن عمل  كيف  قاصرة جًدا على شرح  العقويب» 

(p. 95) اإلنسان اخلاطي...« اإلنسان كمية مهملة » يف هذه النظريات
أما تفسري التربير، الذي شرحه لوثر (مبوت بديل عقويب لتربير اخلاطي املذنب) 
فهو فعًال يركز على التربئة مبعناها الفردي األناين املتقوقع، ويتجاهل عمل اخلالص 
هلذه  الضيقة  النظرة  على  چانتون  يعترض  أي  كله.  والكون  احلياة  على  بآثاره 

النظريات. ويؤكد أيًضا :
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« التركيز الزائد على الفكرة القانونية لشرح التربير واإلبدال العقويب يظهر 
(p. 101)  «!!اهللا بصورة العطشان إىل القصاص بأي صورة

ويعود چانتون مثل كل َمْن قرأنا أعماهلم ليمتدح روح أثناسيوس يف التفسري القائم 
على التجديد الكياين لإلنسان واخلليقة، والذي وحده يعطي املعين واجلمال حلب 

املخلص لإلنسان.

« ولكن شرح أثناسيوس له الُبعد الكوين عندما يقول: «مل يكن يليق باهللا 
(p. 103) .«وصالحه أن يترك صنعة يديه للهوان والفساد

«عمل  ولكنه  إتزان »،  «حالة  أو  حقوقية  مسألة  ليس  اإلهلي  العدل   »
(p. 104) «وعالقة» بني اهللا واخلليقة واإلنسان

وهذا يردد صدي ما ذكرته يف اجلزء اخلاص بالعدل اإلهلي، أنه يف عمقه: صالح 
اهللا الذي يسعي لبقاء اخلليقة ومنوها حنو التأله، وليس هو جمّرد مسألة رياضية، أو 
معضلة منطقية حتل كمعادلة حسابية بني اهللا واإلنسان. ويذكر چانتون أيًضا تعبًريا 
الهويت حديث ينقد فكرة دفع الثمن بالترضية على أنه حيّول اهللا إىل ما أمساه:      

.Stock-Exchange Divinity  !!«إله بورصة النقد واألوراق املالية »
ويردد چانتون أيًضا املعين الذي درسناه يف اجلزء اخلاص مبعين الذبيحة والكفارة 

كعالج مطهر لإلنسان من جناسة املوت، وليس كدفع مثن وترضية لإلله املهان:

« اخلطية والشر مها وسخ وقذارة. اإلنسان أصبح متسًخا، يف عامل ملوث 
«وهب  أنه  على  الفداء  لرؤية  يدعونا  هذا  مسريته.  واجتاه  صوابه  فقد 
احلياة»، أعظم عطية من اخلالق، تلك اليت تزيل حواجز النجاسة (املتسبب 
فيها موت اخلطية) لكي يعيد مّرة ثانية العالقة مع اهللا. هنا نصل إىل قلب 

(p. 138) .«معىن الكفارة
وهذا اإلدراك يف غاية األمهية: الكفارة ليست عطاء من اإلنسان هللا، إا عطاء 
من اهللا لإلنسان!! الكفارة ليست مثًنا ُيسّدد السترضاء إله متضرر وغاضب 
بالشر؛ الكفارة «دواء عدم املوت»  Antidote يقّدمه قلب اهللا الصاحل لإلنسان 
املنتحر بالشر، والكون امللوث باخلطية، حىت يقيم املنتحر ويهب التجلي للملوث 

بالنجاسة.
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(١٣)  كريستوس يناراس :
وأترك هذا الالهويت واملفكر األرثوذكسي مّرة ثانية ليلخص الكثري مما قرأنا يف هذا 
الفصل عن نقد وحتليل الالهوتيني املعاصرين للفكر الغريب، ومدح نور ورقة وعمق 
الفكر الشرقي الذي يهتم «خبالص اإلنسان والعامل» من املوت، على خالف إهتمام 

الغربيني «خبالص اهللا وعدله وكرامته» من اإلهانة!!!
« ولكن اهللا عادل » يقول املدافعون عن التقوي الظاهرية، « فيجب عليه 

أن حيقق العدل ويعاقب التعدي» !!

ولكن من أين جاءوا ذه العبارة «جيب عليه» He must ؟ 
كيف خيضعون اهللا نفسه؟  وهل توجد إذن تلك الضرورة امللزمة اليت حتد 

اهللا وحبه، بل وحتدد حريته؟!!!

لو كان هذا صحيًحا ألصبح اهللا شيًئا آخًرا وليس بإله، أو على األقل ليس 
اإلله الذي تعرفه الكنيسة.

هذا اإلله العادل، «ضابط البوليس السمائي» ، الذي تلزمه تلك العدالة 
هو جمّرد َوهْم من خيال البشرية الساقطة!

إنه جمرد انعكاس واسقاط إلحتياج القيادات املتسلطة للحماية بقوة فائقة 
للطبيعة، حتميهم من إرتداد اخليانة عليهم ممن حوهلم!!!

أي أالعيب وحجج صوفية قد أيت ا هؤالء املدافعون عن التقوي السطحية، 
ملجرد إخضاع اهللا وحمبته لقانون البشر؟

هذه األالعيب هي دليل عدم سالمة منطقهم

يقول القديس مار إسحق السرياين :
« كما أن َحَبة الرمل ال تستطيع أن تتساوي يف امليزان مع كمية 
كبرية من الذهب، هكذا املقارنة بني إستعمال اهللا للعدالة اليت ال 

تستطيع التوازن أمام الرمحة»!!!
إله اإلعالن اإلجنيلي واخلربة الكنسية، ليس عادًال.....
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فيكمل مار إسحق :

« ال َتِدْع اهللا عادال، ألن عدالته ال تعلن يف األمور املتعلقة بك... 
أين إذن عدالة اهللا؟!... هو صاحل ، يقول املسيح، لألشرار وغري 

األتقياء» (مار إسحق).

وأقوال  املقدس  الكتاب  (يف  املستعملة  املجازات  بني  تفصل  الكنيسة  إن 
اآلباء) يف وصف العذابات، من احلق الذي حتاول هذه املجازات أن تعلنه. 
سقوط اإلنسان حقيقة، وال يشكل هذا السقوط مشكلة قانونية، ولكنه 
أساًسا وقبل كل شئ تشويه للحياة. هذا التشويه أسقطت به حرية اإلنسان 
اخلليقة كلها، ألن حرية اإلنسان هي الوسيلة الوحيدة اليت ميكن من خالهلا 
لكل خليقة أن حتقق هدف وجودها. تشويه احلياة يعين التغّرب والفساد 

يف كل القواعد واألساليب اليت تستمر ا احلياة.

يف كل أمثلة العقوبة اليت يف الكتاب املقدس تنظر الكنيسة نتائج التغرب، 
والتباعد عن احلياة احلقيقية للخليقة؛ تنظر إنشقاق ومتّرد اإلنسان على 

احلياة الذي به يشق وحيفر بنفسه تلك اهلوة بني اخلالق واخلليقة.
إن اللغة التعليمية اليت حيّدثنا ا العهد القدمي واملوجهة إىل شعب غليظ 
الرقبة وعنيد، تشرح نتائج الشّر بأسلوب وصور ميكن أن يتفهمها اإلنسان 
الذي  الغضوب  اإلله  صورة  مستعمًال  الكتاب  يشرح  لذلك  الساقط. 

يسعي لعقوبة التعدي.
ولكن اهللا ليس مبنتقم، إنه فقط يشرح إحترامه املطلق للحرية اإلنسانية، 
ونتائجها. إنه ال حياول التدخل إلزالة الثمار املُرةَّ حلّرية اإلنسان. ألنه إن 
إزالة  اإلنسان، مبا حيمله هذا من  فعل هذا فسوف يزيل احلق نفسه من 

احلق من اخلليقة أيًضا.

إن حمبة اهللا تتدخل فقط لتحّول عقوبة اإلنسان، لنفسه بإرادته، إىل تعليم 
خالصي (حّولت يل العقوبة خالًصا).

د الرب نفسه، وقبوله يف بشريته املؤهلة كل نتائج  وقمة هذا التدخل هو َتجسُّ
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مترد اإلنسان هذا، حىت موت الصليب، وذلك ليحّول هذه النتائج ذاا إىل 
شركة حب بيننا وبني اآلب السماوي... هذه هي احلياة األبدية بعينها.»

(C. Yannaras, Elements of Faith, p. 8385-).

(١٤)  األب دميتري ستانيلوي : (١٩٠٣ - ١٩٩٣)
ويعترب هذا األب، من الكنيسة األرثوذكسية يف رومانيا، من أكثر علماء الالهوت 
العقيدي األرثوذكسي شهرة. وكان متزوًجا وأًبا إلثنني من األطفال. وكان مؤخًرا 
عميًدا للمعهد الالهويت الكبري يف بوخارست. وأثناء احلكم الشيوعي قبض عليه 
وسجن عام ١٩٥٨ لعدة سنوات بتهمة الترويج للمستيكية، أي احلياة الروحانية 
الباطنية .. ويعترب األب ستانيلوي أن علم الالهوت ليس جمّرد مشغولية عقالنية، بل 
هو موهبة حقة يف الكنيسة... كما أسهم يف التعّرف على تعليم اآلباء عن إختبار 
النعمة وسر اخلالص. فالتعليم اآلبائي عن اخلالص ليس جمرد التربير أو فداء 
اإلنسان، بل هو يشمل... الوعـد بالثيئوسيس Theosis ، أي تأله اإلنسان يف 
املسيح بالنعمة [وليس بالطبيعة] وشركة اإلنسان يف الطبيعة اإلهلية يف املسيح 

يف نور التجلي الذي من الروح القدس.
ومن كتابه «علم الالهوت والكنيسة»  Theology and The Church، والذي 
قدم له األب األرثوذكسي چون مايندورف (S.V.S., New York,  1980) أُقّدم 
للقارئ بعض من تأمالت هذا العامل الروحي عن «مفهوم اخلالص األرثوذكسي، 

وآثاره على اخلدمة املسيحية  Diakonia يف العامل» :

« مل تستخدم الكنيسة األرثوذكسية بكثرة تعبري «املصاحلة» لشرح العمل 
اخلالصي بصورته الكاملة... ولكن حبّذت الربوتستانتية هذا التعبري والذي 
ذكره بولس الرسول أربعة مرات فقط (رو ٥: ١٠ ؛ ٢كو ٥: ١٨- ٢٠؛ 

كو ١: ١٩- ٢٣؛  إف ٢: ١٤- ١٨).

والكنيسة الكاثوليكية أيًضا قد إستعملت تعبري «املصاحلة» ولكن كإصطالح 
ثانوي بعد تعبري «الفداء». ولكنها أضافت أيًضا أن هذا الفداء، أو املصاحلة، 
اهللا  إىل  يسوع  املسيح  قدمها  اليت   satisfaction إال «بالترضية»  يتم  ال 

(p. 181) .[نظرية أنسلم كما ذكرنا]
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وإذا كانت الكنيسة األرثوذكسية قد استعملت تعبريات املصاحلة والفداء، 
إال أا قد أدركتهم بصورة أكثر اتساًعا مما عند الكاثوليك أو الربوتستانت. 
الكنيسة  تفضله  الذي  األمشل  التعبري  هو  «اخلالص»  تعبري  ألن  وذلك 

األرثوذكسية ألسباب كثرية:
أوًال: تعبري «اخلالص» هو أكثر التعبريات املستعملة يف العهد اجلديد لوصف 
العمل الذي قام به الرب يسوع املسيح (حوايل ٤٠ مرة) أو كلقب للسيد 

املسيح كمخلص (حوايل ٢٠ مرة).

ثانًيا :  ألن تعبري «اخلالص» هو األكثر إستعماًال يف التقليد الكنسي والعبادة 
الليتورچية. مثل ما هو احلال يف قانون اإلميان مثًال (هذا الذي من أجلنا 

ومن أجل خالصنا.....).

املسيح  السيد  عمل  ومشولية  عمق  بأكثر  يشرح  ألن «اخلالص»  وأخًريا 
املتعّدد الوجوه، والذي أروع ما فيه هو: إبادة املوت الذي يصيب اإلنسان، 
بكل ما تعنيه كلمة املوت من معان، وتأكيد احلياة األبدية؛ وختلق كلمة 
اخلالص أيًضا شعوًرا روحًيا باإلمتنان واالعتراف باجلميل حنو املسيح يف 

(p. 182) .... قلب املؤمنني

اخلالص هو سّر ال ميكن لنا إدراك أبعاده وال حتديدها واإلملام الكامل ا....

ويكتب لنا ڤالدميري لوسكى، تعليًقا على قول القديس غريغوريوس النيزيرتي 
[القول اهلام عن ملَِْن ُسفك الدم، وملاذا سفك، والذي قد ذكرته عدة مرات يف 

هذا الكتاب لكونه من أهم أقوال اآلباء الشرقيني عن ذبيحة الصليب] :

العصور  عّلمته  الذي  األفق [  وضيق  الروحي  االختناق  بعد   »
الوسطي ] بصورة الالهوت القانوىن، حنن اآلن نعيد اكتشاف اآلباء 
وجند يف تعليمهم روح الفداء الغنية اليت تؤكد الغلبة على املوت، 
وباكورة القيامة ورجاءها، وخالص طبيعتنا من أسر الشيطان، 
وليس باحلديث عن التربير [ بالترّضية واإلبدال العقويب القانوىن] 

(p. 183) «بل عن جتديد وإعادة خلقة اخلليقة يف املسيح
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البد لنا من ذكر حقيقة أخري حدثت يف القرون الثالثة أو األربعة األخرية 
آثار  من  عاين  قد  أيًضا  األرثوذكسي  الالهوت  أن  هي  احلقيقة  هذه 
الالهوت  من  بدال  التحليلى،  الغريب  الالهوت  أي   ] املدرسي  الالهوت 
السري الشرقى، والذي نشأ يف الغرب ملحاولة حتليل وشرح كل حقائق 
اإلميان منطقًيا، بصورة تّدعي اإلملام واإلحاطة الكاملة وادراك عمل اهللا 
بتمامه من خالل املنطق، وبالتايل أصبح «التفسري» ُيشَكّل حقائق مطلقة 
ال يصح مناقشته وإّال تعرّض املؤمن ملحاكم التفتيش واحلرمان واحلرق حًيا 

للمخالفة الفكرية مع اإلكلريوس].

أصبح  حبيث  اخلالص،  تفسري  على  الغريب  املدرسي  الالهوت  أثر  وقد 
اخلالص أمًرا قد متمه، بل وأجنزه بالكامل، السيد املسيح على الصليب 
فقط. ذا ُشرح اخلالص على أنه تقدمي الذبيحة الكفارية السترضاء  

Satisfaction اهللا من قبل املسيح.

ولكن حدث يف القرن املاضى، خاصة يف الالهوت األرثوذكسي عند 
الروس، ضة وعودة، تكاد تكون حتّوًال كامًال، إىل التعليم واإلدراك 
اآلبائي الشرقي عن معين اخلالص املتسع األفق واملعىن. و قد كان سبب 
هذه العودة لآلباء هو انفتاح الكنيسة على العامل، وإدراكها ألمهية اخلدمة 
Diakonia املقدمة للعامل الذي تسعي الكنيسة ألن حتتضنه (لتوجيهه إىل 

اهللا). الالهوت األرثوذكسي يف السنوات األخرية يتحرك قدًما ليعايش، 
بصورة معاصرة، اإلنسان بكل أبعاد شخصيته ويقّدم اخلالص بكل معانيه 
التراث  من  جزء  هو  أيًضا  هذا  ألن   - كلها  وللخليقة  بل  لإلنسان، 

(p. 187) .اآلبائى
عقيدة تأله اإلنسان، هي تعليم عزيز جًدا على قلب اآلباء الشرقيني، 

(p. 191) .....وهي قطًعا تعليم القديس كريلس اإلسكندري
جازه  (الذي  واملوت  الذبيحة  معين  أكد  اإلسكندري  كريلس  القديس 
اإلبن) َكُحب وطاعة حنو اآلب السماوى. و القديس أثناسيوس والقديس 
مكسيموس املعترف أكدا عمل الذبيحة يف الطبيعة اإلنسانية، مبعين قوا 
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على الشفاء (من املوت النجس) وإعادة القوة والغلبة لإلنسان على املوت 
(p. 197) .واخلطية

القديسان أثناسيوس ومكسيموس املعترف، وبقية اآلباء، عّلموا أن عمل 
املسيح (اخلالص والفداء والكفارة) هو يف أن اخلالد غري املائت (كلمة اهللا) 

قد قبل املوت يف جسده لكي يغلب ويبيد املوت. لذا قال أثناسيوس :

« لذلك حدثت معجزتني دفعة واحدة : موت اجلميع قد ضمه 
وَتشّربه الربُّ يف جسده، ولكن لكون كلمة اهللا كان قد حّل فيه، 

أبيد املوت والفساد كّلية »

لقد َتَقَبل املسيح املوت لكي يبيده بالقيامة [ وليس ليسترضي عدالة اهللا 
الغاضبة واملهانة بتحقيق عقوبة املوت كبديل قانوين كما عند أنسلم ومارتن 
لوثر!!]... اآلباء مل يعّلموا أن موت الرّب كان هو العمل اخلالصي مبعزل 

(p. 198) عن التجسد والقيامة
نقف  لكيما  وسطحية،  شكلية  مصاحلة  صنع  ملجرّد  يَتجّسد  مل  املسيح 
مربرين أمام اهللا. هدف التجسد هو اخلالص من املوت األبدي باحتادنا 

(p. 198) .... فيه

تدبري اهللا، اخلالصى، كله واملحقق من خالل إبنه هو إحتادنا الكامل : 
احتادنا كلنا مًعا، ومع اهللا.

يف قيامة املسيح قامت البشرية كلها نفًسا وجسًدا إىل كيان مقدس ومتحد 
مع اهللا بصورة كاملة. هذا هو « اخلضوع » هللا اآلب. يف صعود املسيح 
أصبح بر اهللا، أي كل جمد اآلب، مزروعا ومنقوًال بكامله إىل اإلنسان.  

(p. 199)

بتجسد كلمة اهللا، وموته وقيامته، صعد اإلبن املتجسد (بطبيعتنا البشرية) إىل 
درجات عليا لكيما يزداد إشعاع الروح القدس قّوة من خالله. و بواسطة 
الروح القدس ذاته يوحد اهللا الكلمة كل اخلالئق اليت ُخلقت ، و اليت كانت 

قد تشتتت خارًجا، يوحدها يف نفسه (إف ١: ١٠، كو ١! : ١٦).
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اخلالص يف غايته اإلسخاتولوچية، أي النهائية عند منتهي الزمن، حبسب 
تعليم بولس الرسول، هو احتاد كل األشياء يف املسيح فكما أن اخلطّية هي 
التشتت واإلنقسام والغربة بني اإلنسان واهللا، واإلنسان وأخيه اإلنسان؛ 
فهكذا أيًضا نري اخلالص على أنه احلب املتبادل الذي جيمع ويوّحد كل 

.(p. 201) «البشر (واخلليقة) يف اهللا
وبذلك تكون القّوة املشعة من احتاد اهللا و الطبيعة البشرية (املخلوقة) هي 

ذاا اليت حتقق اإلحتاد والوحدة يف اخلليقة كلها ....
لقد حقق املسيح إنسجام اخلليقة كلها ... ومن خالل موته قد طّهر الكون 

(p. 202) .كله .. ومأل كل شئ بالقيمة واملعين بنوره
إن الكون املادي ذاته (كما هو احلال يف التدبري لإلنسان) هو اآلخر ُمَعد 
ومهيأ للتجّلي من خالل قوة جسد املسيح القائم من األموات، ومن 
خالل القوة الروحية اليت حلبه، ذلك الذي حيثنا على إعادة الكون املادي 

إىل اءه الذي يعكس حب اهللا ...
جيب علينا إذن باخلربة احلية أن حنول كل ما هو مادي إىل هدية حب يتبادهلا 
اإلنسان مع أخيه اإلنسان. الكون كله ينتمي إىل املسيح، الكون بصورة 
ّسرية روحية هو ملتصق باجلسد املصلوب واملقام من األموات. و لكن 
الكون أيًضا ملتصق بكل البشر، املسيحيني وغري املسيحيني أيًضا، الذين 

يعانون ويتأملون سعًيا حنو اخلالص. يقول القديس نيقوالس كاباسيالس:
« الدم النازف من جروح املسيح قد أطفأ نور الشمس، وزلزل األرض، 

(p. 211) «وقّدس اهلواء وطّهر الكون كله من آثار اخلطية

ويكمل األب دميتري ستانيلوي حديثه ُمترًمجا عمل املسيح اخلالصي إىل واقع 
العالقات البشرية، من سلوك اجتماعي وسياسي وإقتصادى، لكي يؤكد أن 
الالهوت األرثوذكسي ال حييا برأس َتَسبْح فوق السحاب، إمنا خيطو بأرجل من 
على  السموات،  ملكوت  ويتعجلوا  ويستدعوا  يستقطبوا  لكي  ويتأملون،  يعانون 
األرض. بصنع عامل تسكنه العدالة واملساواة كما ينبغي على األرض، نكون حماولني 
رسم أيقونة امللكوت السماوي الكامل بقدر ما ميكن لإلنسان من جناح مبؤازرة 

النعمة اإلهلية يف هذا الزمان:
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« إنه املسيح ذاته الذي خندمه يف كل إنسان حيتاج للخدمة والعون يف هذا 
العامل. املسيح قد وحد نفسه مع أولئك.

اآلباء يعّلموننا أن العامل احلايل هو مثل سوق كبري نشتري ونربح فيه 
البشر،  أخوته  مع  اخلري،  بصنع  يتاجر،  ال  من  كل  السموات.  ملكوت 
وكل من ليس له مثر من أعمال يستثمر فيها مواهبه ووزناته سوف  ميضي 
من هذه احلياة بنفس خاوية وفارغة املعين [تعلمنا الكنيسة هكذا عن معين 
«الزيت» يف تفسريات الكنسية ملثل العذاري احلكيمات، الذين أخذن زيًتا 
مع آنيتهن ودخلن بنوره إىل الُعرس السماوى]. إن احلياة أو املوت (باملعين 
األبدى) إمنا نتقبلهم من خالل إخوتنا البشر!! فإذا رحبنا إخوتنا فنحن نربح 
اهللا؛ والعكس صحيح: إذا آذينا إخوتنا فنحن خنطي يف حق املسيح. هذا 
السوق نتاجر فيه مع كل البشر، املؤمنني وغري املؤمنني. بل وميكننا القول 
أن ربح امللكوت من خالل خدمتنا لغري املؤمنني هو أقوي!! وذلك ألن 
خدمتنا هلم تتطلب َكَرمًَا وجمهوًدا وتضحية أغلى، (وهي بذلك عمل حمبة 

أمثن يف أعني اهللا!).

إننا حًقا نتسّلم امللكوت السماوي من املسيح، ولكنه يعطيه لنا من خالل 
اخوتنا البشر، وخدمتنا إياهم...

بدون  ورخيًصا،  سريًعا  رًحبا  امللكوت  ربح  يف  يرغبون  الذين  أولئك  أما 
جمهود، فيقول هلم املسيح: «إن أحببتم الذين حيبونكم، فأي فضل لكم، ألن 
اخلطاة يصنعون هكذا» (لو ٦: ٣٢- ٣٣). هؤالء هم الذين ال يقدمون 
للحياة أي شئ ُيزيد التقدم الروحي اإلنساين يف هذا العامل...  [ هؤالء هم 
املتقوقعون يف األجواء الدينية هرًبا من املشاركة يف معــاناة العامل ]. إن 
كل عمل ُمَضٍح، يقوم به إنسان حنو آخر يف هذا العامل، إمنا ينبع من ضمري 
 Kenosis  ا أخلي ذاته املسيح، املذبوح باحلب، و من قوة املسيح اليت
.  وجيب علينا أيًضا أن ندرك أن كل رجاء خارج من انسان حنو آخر 
على هذه األرض، سواء كان مسموًعا أو صامًتا، هو رجاء خارج من 
قلب املسيح ذاته. كل تضحية، كل ضيقة، كل عمل، كل حب، كل 

استجابة هي مدفوعة ونابعة من ذبيحة املسيح.
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كل طلب واستجابة، ألي عمل أو خدمة من انسان آلخر، هي الطريقة 
طلب  كل  لذلك  اإلنساىن.  التقدم  حنو  املسيح،  حب  يربطنا  ا  اليت 
واستجابة، وكل احتياج إنساين وسد حاجة، ينتمون يف احلقيقة للمسيح 
ذاته، ويضيفون عمًقا لذبيحته وصرخته هو طالًبا العون. يف املسيح كل 
طلباتنا واحتياجاتنا، كل صرخاتنا واستجاباتنا، جتد صداها يف طلباته 
وإحتياجاته وإستجاباته. اإلنسان كيان يصرخ ويستجيب وهلذا هو كيان 
مرتبط ببعضه البعض. اإلنسان يشعر باإللتزام ميت مسع صرخة إستغانة من 
إنسان آخر. قوة الترابط هذه، اليت تلزم اإلنسان مبساعدة أخيه املستغيث، 
مصدرها العميق هو اهللا ذاته، ولذا هي ملزمة على مستوي الضمري. اهللا 
إذن قد أخذ موضعه يف وسط البشر، بل يف داخلهم، من خالل قوة إلزام 

هذه اإلستغاثة واإلستجابة التابعة...

إذا كان على املسيحي أن يري املسيح يف كل إنسان وأن يسمع صرخة 
إستغاثة املسيح يف صرخة كل إنسان، فلن يستطيع املسيحي أن يهدأ أو 
يتهاون ميت رأي أخاه اإلنسان يف حالة أدين من حالته. إا طبيعة احلب، أنه 
ال يطيق وال حيتمل إنعدام املساواة بني البشر، ألن إنعدام املساواة يزيد اهلوة 
بيننا - وهذا ضد احلب. الذي حيب ال ميكنه أن يترفع أو يرتفع على من 
حيبه. ِلذا يدفعنا احلب للسعي حنو حتقيق املساواة والعدالة بني البشر. ولذلك 
قال مسعان الالهويت احلديث: «من حيب أخاه مثل نفسه، ال يستريح إن 
كان ما عنده أكثر مما عند قريبه. فإن كان غين وال يعطي بسخاء حىت 
يشارك حال قريبه الفقري، فهو مل حيقق وصية املعلم بعد. وإن خدم وسدد 
إحتياج الكثريين ولكنه حيتقر أو يتجاهل ولو حىت واحد منهم فقط، فهو 
قد إحتقر وجتاهل املسيح اإلله ذاته يف جوعه وعطشه»... [كل إنسان 

يف الوجود، له كرامة وجمد وحمبة املسيح ذاته يف عني اهللا - يو ١٧].

أما املصاحلة فهي ال تعين جمّرد السالم الشكلى، جمّرد التعايش بدون حرب 
بالرغم من عدم اإلتفاق.  الصلح الدائم ال ينفصل عن احلب الذي يسعي 
الهًثا لتحقيق املساواة والعدالة بني البشر وبني الدول والنظم أيًضا [ هنا 

الُبعد السياسي ملعين اخلالص واحلب والعدل اإلهلي املحيي ].
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فقط من خالل هذا اإلدراك ملعين املصاحلة بني اهللا و اإلنسان، و احتادنا معه 
وشركتنا يف كل خريات املسيح، ميكننا أن نصري أبناء هللا متأهلني حبسب 

. (p. 207- 212) «.غين نعمته

• • •
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لو كان اخلالص والفداء والكفارة هم حقًا يف إمتام «عقوبة بدل عقوبة»، أي عقوبة 
اخلطية يف إبن اهللا املتجسد بدًال من اإلنسان، كما يعلم الالهوت الغريب، لكان هدف 
جتسد الرب وإرساليته للعامل «الرئيسي واجلوهري» هو حتقيق «عقوبة بدل عقوبة»، 
السترضاء العدل والكرامة والغضب اإلهلي، متت فقط على صليب اجللجثة وإخُتِزَل 
بذل اخلالص كله إىل ثالث ساعات (أو على األكثر إثىن عشرة ساعة) من اآلالم 
العنيفة، دفع فيها الرب مثن اخلطية القانوين لآلب، الذي أهني خبطية اإلنسان... ولن 

يغفر إال بعد إستالم الثمن.

أما الكنيسة األرثوذكسية فترى أن هدف التجسد وموت الرب على الصليب وقيامته، 
بصورة واسعة ومتسعة جدًا متتد جذورها يف قلب اآلب واإلبن والروح القدس معًا، من 
األزل وإىل األبد. إنه صليب بذل وحب وفرح وإحتاد بني اهللا واخلليقة كلها بطول 
وعرض وعمق املحبة اإلهلية ذاا... وإليك الدليل من الكتاب املقدس والتقليد الكنسي 
املعرب عن أعماق حياة وفهم الكنيسة، وكيفية تفسريها ملعىن اخلالص والفداء والكفارة.

لو كانت الكنيسة األرثوذكسية تتفق مع التفسري الغريب أن اخلالص والفداء والكفارة 
أعيادها  أعظم  تقيم  لكانت  الصلبوت،  مجعة  يوم  عقوبة»  بدل  حتقيقهم «كعقوبة  مت 
قاطبة، وأقواها تركيزًا وإحتفاًال يوم اجلمعة العظيمة: «مجعة العقوبة املخلِّصة» والفادية 
واملكفِّرة، بدفع مثن اخلطية لآلب العادل الغاضب، ألا يوم إسترضاء غضبه وخالص 

البشرية... عيد األعياد كلها... أهم يوم يف تاريخ البشرية... أليس كذلك؟!
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إال أن الكنيسة األرثوذكسية ترى اخلالص والفداء والكفارة «كعمل إحتادي» بني اهللا، 
الثالوث القدس معًا، واإلنسان، بل واخلليقة كلها أيضًا (رو ٨: ٢١ـ  ٢٢ و رؤ ٢١: 
١ و ١٠ ـ ١١) لتطهري اخلليقة من املوت. لذلك ُتعيِّد الكنيسة خلالصنا وفدائنا 
والكفارة ليس يف يوم مجعة الصلبوت، بل يف سبعة أعياد سيدية كربى، وللعجب 

العجاب أن اجلمعة العظيمة ليست من السبعة!!!

(أحد  أورشليم  دخول  ـ  اإلهلي  الظهور  ـ  امليالد  ـ  البشارة  هي:  السبع  األعياد 
إذن  أين  اخلمسني.  يوم  القدس  الروح  حلول  ـ  الصعود  ـ  القيامة  ـ  السعف) 
مجعة الصلبوت؟!!! قد يظن القارئ ألول وهلة أن الكنيسة األرثوذكسية قد أمهلت 
صليب  وليس  إنتصار  كصليب  بالصليب  حتتفل  إا  متامًا...  العكس  على  الصليب! 
عقوبة، صليب غلبة ال إنكسار، صليب حمبة اآلب واإلبن والروح القدس، الذي فيه 
أمت الرب تأكيده املطلق أنه قد جتسد وتأنس فعًال باحلقيقة، ألنه ذاق معنا كل معاناتنا 
وشانا يف كل شيء، من خالل السبع مراحل (األعياد السبع) منذ ُحبل به يف بطن 
العذراء وحىت موته وقيامته وصعوده وإحتاد الروح القدس، بسكناه فينا كهيكل اهللا الغري 
مصنوع بيد بشرية. الكنيسة األرثوذكسية حتتفل بالصليب يف كل عيد من أعيادها، 
بل يف كل صالة حيث علمتنا أن ندخل إىل حضرة اهللا برشم الصليب وصالة الشكر 
وأن ندعوه أبانا الذي يف السموات... مث نكمل حديث ولقاء احلب، ونشترك معه يف 

فرح ونصرة صليبه لنا ومعنا وبنا.

أما عن سرمدية الصليب وشركة اآلب والروح القدس مع اإلبن يف هذا الصليب الباذل 
واملنتصر بفرح ومسرة، فيحدثنا عنها الروح القدس يف الكتاب املقدس أيضًا. يقول 
لنا بطرس الرسول عن أزلية الصليب (أي كل أعمال اخلالص اليت ُتجسدها الكنيسة 

يف األعياد السبع):

«عاملني أنكم إفُتديتم... بدم كرمي... دم املسيح، معروفًا سابقًا قبل تأسيس العامل، 
ولكن أظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم» (١بط ١: ١٨ ـ ٢٠). أي أن تدبري 
خطية  نتيجة  يكن  ومل  األزل،  منذ  معًا  الثالوث  قلب  يف  كان  اإلبن  وتأنس  جتسد 
اإلنسان، بل نتاج حمبة الثالوث حمب البشر الصاحل لنا وللخليقة كلها اليت جتسد فيها 
ووحدها مع أقنومه اإلهلي.. زواجًا أبديًا ال طالق فيه بني العريس السماوي والبشرية 
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عروسه وموضوع حبه وغرامه وآالمه وموته وقيامته وسكناه بروحه حبًا وهيامًا ذه 
العروس املتمردة اجلميلة واملحرية له...!!!

دم املسيح، كما درسنا، ليس هو السائل األمحر فقط بل جسده ودمه، هم «حياته 
ه ووحده بطبيعة البشر واملادة ليهبها اخللود، أي احلياة  وشخصه وكيانه» الذي زوجَّ
األبدية. الصليب هو كل ما عاناه اآلب الباذل إلبنه بفرح من أجلنا وكل ما عاناه 
اإلبن من شدة حبه فينا من إخالء لذاته بالنيَّة وتقدمي حياته كلها لنا (أي جسده ودمه 
وكيانه كله) منذ األزل عندما قرر أن يأخذ طبيعتنا بكليتها (ما عدا اخلطية واليت هي 
ليست من طبيعتنا!) مبا فيها إحتمال أن ُيظلم وُيقتل وُيرفض من حبيبته عروسه اليت 

أدمته بل قتلته عمدًا!!!

أما الروح القدس فشارك يف خالصنا كما نؤكد يف قانون اإلميان ونقول «وجتسد من 
الروح القدس، ومن مرمي العذراء. وتأنس». ويقول الكتاب أيضًا عن تضحية اآلب 
العظمى عندما قبل أن يبذل إبنه احلبيب ويزوجه بطبيعة البشر الظاملني، أن اآلب مل 
يبخل علينا بإبنه الغايل، ومل ميسك إبنه وحيده عنا بل أهداه لنا (حنن الغري مستحقني 
والروح  حبيبه.  كهدية هللا   ،١٦  :٢٢ بإسحق يف تك  إبراهيم  فعل  كما  ألي حب) 
القدس األزيل، شارك أزليًا يف تقدمي دم وحياة الرب لنا عندما يقدس اخلبز واخلمر على 
املذبح وعندما قال «دم املسيح الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا... يطهر ضمائركم من 

أعمال ميتة، لتخدموا اهللا احلي» (عب ٩: ١٤).

والتعبري بالعربية: «الذي مل يشفق على إبنه بل بذله ألجلنا أمجعني، كيف ال يهبنا أيضًا 
معه كل شيء» (رو ٨: ٣٢)، يظنه من حيبذون تفسري الصليب «كعقوبة بدل عقوبة» 
«إنعدام  فلماذا  وإّال  عقوبة  كان  الصليب  على  الرب  موت  أن  على  إثبات  دليل  أنه 
الشفقة» من اآلب حنو اإلبن وحنن نعلم أن غضب اآلب ال يسترضى إال بإمتام العقوبة، 
كما يعلم الهوت القرون الوسطى يف الغرب، يف اإلنسان أو من ينوب عنه كمعاقب 
العبارة  هلذه  اإلجنليزية  الترمجة  ولكن  املتجسد.  الرب  وهو   (Penal Substitution)

ولعمل إبراهيم مع إسحق يف القدمي تنفي التفسري العقايب وتؤكد هدية احلب ال القتل:
«He who did not spare His Son, but delivered Him up for us all...»

 (Rom 8: 32).
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«Because you have done this thing, and have not withheld your 
son, your only son»                                                      (Gen 22: 16).

واآلن يتضح لنا باألكثر معىن «أما الرب فسر أن يسحقه باحلزن» (إش ٥٣: ١٠). 
أن مسرة اآلب مل تكن السترضاء غضب من اهللا حنو اإلنسان، ولذا «سر أن يسحقه 
باحلزن»، بل هي مسرة تفهم فقط عندما نقرأها يف ومع مسرة اإلبن وفرحه الذي 
«من أجل السرور املوضوع أمامه إحتمل الصليب مستهينًا باخلزي. فجلس يف ميني 
عرش اهللا» (عب ١٢: ٢) وأجلسنا معه يف السماويات (أف ٢: ٦) وأجلسنا معه يف 
عرشه هذا (رؤ ٣: ٢١). والروح القدس بعمله يف األسرار املقدسة ويف قلوبنا وكياننا 
يأخذ كل إنتصارات وأجماد الرب املسيح ويهبها ويعطيها لنا (يو ١٦: ١٤). لذلك هو 
يشارك مع اآلب واالبن يف البذل والعطاء واإلحياء املهدى لنا منذ األزل ولألبد كما 

سنرى تعليم الكتاب.

أما عن أبدية الصليب، أي إهداء اهللا لنفسه لنا وزرع حياة اآلب من خالل اإلبن 
الرائي  ليوحنا  اهللا  أعلنه  فهذا  أبدية،  روحية  وزجية  الحتاد  فينا  القدس  الروح  وبعمل 
عندما رأى الرؤية واملنظر األبدي يف وسط عرش اهللا ورأى الرب املصلوب والقائم من 
األموات «حيًا ومذبوحًا» يف آن واحد ولألبد بال اية... (هدية زواجه األبدي من 
البشرية) حامًال ذبيحة صليبه وحبه الذي ال ينتهي جبراح جمده لألبد: «ورأيت يف وسط 
العرش... خروف قائم كأنه مذبوح» (رؤ ٥: ٦) وقد يكون هذا اجلرح األبدي أبديًا 

ألن البعض مل يردوا له صدى حمبته وتقدمته، حبب مساٍو... لألبد.

وبعد أن رأينا تعليم الكتاب املقدس وترتيب الكنيسة يف أعياد خالصنا السبعة، وكيف 
مبعناه  الصليب  أن  وكيف  للصليب،  رشم  وكل  صالة  كل  يف  الرب  بصليب  حنتفل 
املتسع جدًا حيوي األزل وال ينتهي لألبد، وكيف أن األب والروح القدس األزيل قد 
شاركا وبذال ذات البذل مع اإلبن املتجسد لنا، أسأل كل من يعلم أن اخلالص والفداء 
والكفارة هم يف األساس «عقوبة بدل عقوبة» سؤاًال قد يساعد يف تطهري أفكارنا من 

الهوت القرون الوسطى يف الغرب ويوسع مدى أفق رؤيتنا معًا:

أيهما أكثر تضحية وأعظم بذًال وحبًا وأملًا:
١ـ أن اإلبن قد «أخلى ذاته صائرًا يف صورة عبد» لألبد فينا؟ أم
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مجعة  يوم  ظلمًا»  «يقتل  أن  إرتضى  العبد  صورة  يف  صار  بعدما  أنه  ٢ـ 
الصلبوت؟

أعتقد أن إخالء ذاته وإحتاده بنا وإحتادنا به بكل ما يتبع هذا اإلحتاد والوحدة من آالم 
عنيفة، تفوق آالم اجلسد والنفس مهما تصورناها وإىل األبد، ومبا فيها آالم صليب 
اجللجثة، إمنا هو صليب ال ميكن أن يقارن مببدأ الـ «عقوبة بدل عقوبة» لضيق أفق 
هذا التفسري الغريب، وإختزاله الشديد ملعىن املحبة اإلهلية، املعلنة لنا يف اإلحتفال خبالص 
فسرت  كما  خلالصنا،  اليت  الكربى  السيدية  األعياد  يف  لنا،  وكفارته  وفداءه  الرب 
الكنيسة األرثوذكسية يف بالغة التقليد والطقس الذي يروي لنا صدى رسالة الكتاب 
املقدس عن صليب الثالوث السرمدي، وحمبة الثالوث حمب البشر اليت ال حيدها يوم 
الصلبوت وحده أبدًا، وال حىت األعياد السبع، وال األزل وال األبدية كلها... آمني،

• • •
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كانت هذه املسرية الطويلة اليت متتد من العهد القدمي حىت اية القرن العشرين 
األخري  وإعالا  اإلهلية،  املحبة  جلوانب  واضحة  رؤية  إىل  نصل  لكي  ضرورية 
الكامل واملطلق، يف يسوع املسيح ربنا وخملصنا بذبيحة احلب املطهر والشاىف. 
هذه املحبة قد أعلنت على مراحل، يسميها الرسول بولس: «بأنواع شىت» (عب 
١:١)، أو حسب الترمجة القبطية القدمية «بطرق خمتلفة».  ولكن يف آخر زمان 
اإلعالنـــات: جاء اإلبن لكي «يكمل» كل اإلعالنات وينقل اإلنسانية من 

مراحل الطفولة الروحية إىل مرحلة الكمال الروحي مبا قدمه من:
•  تعليم ومثال

•  حياة وعطايا ومواهب
•  زرع احلياة واخللود يف الطبيعة اإلنسانية واخلليقة أيًضا.

وعندما آمن شاول الطرسوسي ذه احلقيقة، وصف نفسه قبل املسيح حبالة وعقل 
وإدراك الطفل (١كو ١٣: ١١) ولكن بعد اإلميان باملسيح صار يف املسيح قادًرا 
على جتاوز الطفولة: «أبطلت ما للطفل» (١كو ١٣: ١١). والطفولة الروحية اليت 

عاشتها اإلنسانية كانت قائمة حسب كلمات بولس الرسول بصورة:

« أطعمة، وأشربة، وغسالت خمتلفة
وفرائض جسّدية فقط

موضوعة إىل وقت اإلصالح» (عب ٩: ١٠).

ولكن الرسول بولس مل َيْنَقْض على طفولته لكي يهدمها، بل َحَسَب حياته السابقة 
يف اليهودية بأا كانت «رًحبا» (فيليب ٣: ٧). ولكنه بعد أن قارن ما رحبه يف 

اليهودية مبا رحبه يف املسيح قال:
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« لكن ما كان يل رًحبا فهذا قد حسبته من أجل املسيح خسارة
بل إين أحسب كل شئ أيًضا خسارة
من أجل فضل معرفة املسيح يسوع رىب
الذي من أجله خسرت كل األشياء

وأنا أحسبها نفاية (زبالة)
لكي أربح املسيح وأوجد فيه»  (فيليب ٣: ٧- ٩)

الطفولة الروحية ال تفرض نفسها على الرجولة:
كانت مرحلة الطفولة اليت يقول عنها الرسول بولس «كان الناموس مؤدبنا إىل املسيح» 

(غالطية ٣: ٢٤) مرحلة مؤقتة، فهل نتوقف عند ذلك؟ وجييب الرسول:

«لكن بعد ما جاء اإلميان لسنا بعد حتت مؤدب، ألنكم مجيًعا أبناء اهللا باإلميان 
باملسيح يسوع» (غال ٣: ٢٥). وهذا يعين أن:

-  املجازات
-  اإلستعارات

-  الطقوس القدمية
-  الرموز والظالل،

ال جيب أن تصبح هي احلقيقة بل العالمات اليت تشري إىل احلقيقة، أو حسب لغة 
اإلميان املسيحي نفسه: أن يشرح لنا املسيح هذه األمور، دون أن تشرح املجازات 
كلمات  حسب  أو  نفسه!!  املسيح  والظالل،  والرموز  والطقوس  واإلستعارات 

الرسول بولس:

ال يشرح العهد القدمي املسيح، بل يشرح املسيح العهد القدمي.
وهذه هي كلمات الرسول بولس:

« فإذا قال جديًدا (العهد اجلديد)
عتق األول (جعل العهد األول قدميًا)

وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من اإلضمحالل» (عب ٨: ١٣).
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وهكذا كانت املسرية التارخيية يف الغرب مثقلة بتركة ثقيلة، وهي خضوع العقيدة 
املسيحية للمجازات؛ بل وحتّولت املجازات الطفولية إىل حقائق أبدية متس طبيعة 
وجوهر الثالوث القدوس نفسه، وجتعل العدل اإلهلى، بصورته القانونية، يقسم 

األقانيم إىل إله ُيعاِقُب، وإله يسدد العقوبة مثًنا لعدالة اإلله األول!!!

القدمي ال يشرح اجلديد:
وَعجْز القدمي ليس فقط يف أنه « شاخ »، بل أيًضا ألنه ال ميلك قوة حياة املسيح. 

وهذا يفرض علينا أن منيّز بني :

« العهد األفضل » (عب ٧: ٢٢)
« العهد القدمي ، خدمة املوت ، خدمة الدينونة »  (٢ كو ٣: ٧- ٩).

وكم هو مؤمل جًدا لضمري املسيحي أن يري املسيح مؤسس العهد األفضل، عهد 
«املجد وخدمة الروح» (٢كو ٣: ٧)، قد صار هو نفسه حتت سيطرة الشريعة 
والرموز، ال ميلك أن يتحرك باجلود والعطاء واملحبة وبقدرته اإلهلية اليت ب احلياة 
جماًنا؛ بل صوَّره َمْن حيّولون الرموز واملجازات إىل عقيدة مطلقة، إىل املسيح مثن 

اخلطية للعدالة املهانة!!!

وهكذا حاولت هذه الدراسة أن تفصل بني املجاز واحلقيقة؛ بني رموز العهد 
القدمي والتعليم العقيدي يف العهد اجلديد اخلاص بطبيعة اهللا؛ بني العدل بصورته 
البشرية الناقصة والعدل اإلهلى، أي الّرب والصالح الواهب احلياة جماًنا، من قلب 

الثالوث لإلنسان حبيب الثالوث!

• • •
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من تعليق نيافة األنبا أثناسيوس على الكتاب:
*   إطلعت على هذا البحث الكبري... البحث متسع وشامل وعن موضوع هام 

جدًا، ويويف هدفه بدرجة جيدة جدًا.

حجج  من  فيه  ورد  مبا  القليب  واإلميان  الكبري  اجلهد  على  يدل  البحث     *
وأفكار.

*   وهكذا ال نرفض كل ما خيالفنا يف الرأي، بل نقبل اآلراء، ألنه قد إنقضي 
عصر احلروم لكل من خيالف رأينا...

*   إين مغتبط باطالعي على هذا البحث املبارك واملدقق، وكان شريطًا سريعًا 
عرض أمامي أمورًا كثرية مركزة كثريًا ما أنساها.

*   اهللا يبارك يف الباحث وينميه يف املعرفة.

أثناسيوس
مطران بين سويف
١٩٩٨/٧/٩
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أيقونة الغالف
تصور هذه األيقونة األرثوذكسية روح هذا البحث بكل دقة !

الرب املتجسد والقائم من املوت سىب اجلحيم سبيًا،
وىف اجلحيم داس الرب املوت، وأباده مبوته

وقيامته املجيدة! إال أنه مل يقم لذاته وهو رئيس احلياة،
بل قام وبيديه آدم وحواء وبنيهم. لذا نصرخ متجيدًا

وتسبيحًا ىف نشيد القيامة قائلني :

• «ياكل الصفوف السمائيني رتلوا إلهلنا بنغمات التسبيح، وإبتهجوا معنا اليوم 
فرحني بقيامة السيد املسيح ...

قد قام الرب مثل النائم .... وعتقنا من العبودية املرة. وسىي اجلحيم سبيًا، وحطم 
أبوابه النحاسية وكسر متاريسه احلديدية كسرًا. وأبدل لنا العقوبة خالصًا. وأعاد 
آدم وبنيه إىل الفردوس، بفرح وجة ومسرة. هو وبنيه الذين كانوا ىف الفردوس» 

(اهلاوية واملوت الروحى األبدى).

• «وإهدنا يارب إىل ملكوتك، لكى ذا ... يتمجد ويتبارك ويرتفع إمسك العظيم، 
العادل والبار، والقدوس ىف كل شئ مع أبيك الصاحل والروح القدس».

آمني، أيها العادل، حمب البشر
صانع اخلريات، رئيس احلياة ...
«جمد اهللا، وعدله حياة اإلنسان»


