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ملخص
َّ

يتناول كتاب ‘‘الك َّفارة’’ ) (The Atonementالعقيدة الشائكة عن الك َّفارة
وبأسلوب جيمع ما بني ٍ
ٍ
عدد من املجاالت املعرف َّية ،وذلك
بإجياز وسالسة،
ُ
باالستعانة بالدراسات الكتاب َّية وتاريخ الكنيسة والفلسفة التحليل َّية.

يب
األول
األساس الكتا َّ
َ
يتأ َّلف الكتاب من ثالثة أجزاء .يتناول اجلزء َّ
جانب من العقيدة ال َيلقى اهتام ًما جا ًّدا من الفالسفة
لعقيدة الك َّفارة ،وهو
ٌ
املسيح ِّيني املعارصين الذين يكتبون يف املوضوع .ويرك ُِّز اجلزء الثاين عىل

بعض النظر َّيات الرئيس َّية للك َّفارة التي ظهرت قبل العرص احلديثُ ،بغ َية
رشح ٍ
تقديم ٍ
الثالث
أخريا يدافع اجلز ُء
ُ
دقيق هلا ،وهي غال ًبا ما ُأيس َء ُ
فهمهاً .
عن نظر َّي ٍة للك َّفارة متعدِّ دة األوجه ،تت ُ
َّخذ من البدل َّية العقاب َّية مرك ًَزا هلا،
وتستند إىل أفكار من فلسفة القانون ) .(Philosophy of Lawوباستخدام
ٍ
متاي ٍ
َ
املعالات الفلسف َّية
القانوين غال ًبا مل ُيس َت َع ْن هبا يف
موجودة يف الفكر
زات
ُ
ِّ
رشحا متَّس ًقا من الناحية الفلسف َّية لك َّفارة
للك َّفارة ،حياول الكاتب أن يقدِّ َم ً
الرشعي يف الكتاب املقدَّ س.
املسيح يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بعقيدة التربير
ِّ
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كلامت أساس َّية للبحث :ك َّفارة ،املسيح ،تكفري ،إرضاء ،بدل ًّية عقاب َّية،
ٌ

ك َّفارة بدل َّية ،احتساب ،مسؤول َّية نياب َّية ،تربير ،ذبيحة ،فدية ،ترضية.
الكفارة
َّ

حام ً
ال العار واهلُزء ُمهانا

وقف ُمدانا
يف مكاين َ
َ
الغفران
ختم
بدمه َ

أي مُ َ ِّلص هذا!
هللو َّيا! ُّ
ِ
ِ
والذن ِ
والعجز َّ
ْب
بالرذيلة
َت َل َّو ْثنا
ح ُل اهلل بال ِ
عيب
وهو َ َ

ِ
لعجب
‘‘ك َّفارة كاملة!’’ يا َل
أي مُ َ ِّلص هذا!
هللو َّيا! ُّ

فيليپ بليس )(Philip Bliss
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ٍ
بحثي طويل األمد عن االتِّساق
برنامج
بعد أن عك ْف ُت عقو ًدا عدَّ ة عىل
ٍّ

ألدرس عقيد َة الك َّفارة
أقطع هذا املرشوع
رت أن
املنطقي لإليامن باهللَّ ،قر ُ
َ
َ
ِّ
كنت أعي َّ
أن موقف املصلحني الپروتستانت عن
يف املسيح َّية .فقد ُ
ٍ
اعرتاضات فلسف َّية َمهولة ،حتَّى َّ
إن ق َّل ًة من
ك َّفارة املسيح البدل َّية تواج ُه
الالهوت ِّيني املعارصين هم َمن يتمتَّعون بالكفاءة (أو الرغبة!) الالزمة
وكنت أرجو ساب ًقا أن َي ْق َبل الفالسفة املسيح ُّيون التحدِّ ي،
للر ِّد عليها.
ُ

والتجسدَّ .إل
كام فعلوا مع َغريها من العقائد املسيح َّية مثل الثالوث
ُّ
ٍ
بخيبة ٍ
بت َ
جرا َء النظر َّيات الضعيفة وغري الكتاب َّية
ِّأن ُأ ِص ُ
أمل وإحباط َّ
كثري من الفالسفة املسيح ِّيني املعارصين.
عن الك َّفارة ،التي يدافع عنها ٌ
أن يتقدَّ م أحدُ هم بدفا ٍع ٍ
َّيت ْ
واف من الناحية الفلسف َّية عن تعليم
وكم متن ُ
َ َ
املصلحني الپروتستانت بشأن الك َّفارة البدلية .وقد كان ِ
ِ
َت ِّ
الذكرى اخلمس
َّ
األول/أكتوبر 2017م) وقتًا
مئة لإلصالح
الپروتستانتي (/31ترشين َّ
ِّ
َ
املوضوع بنفيس.
أتناول
رت َأ ْن
مناس ًبا هلذا الدفاع.
وأخرياَّ ،قر ُ
َ
ً
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وجاء ِ
فهم ُت عقيدة
ت النتيج ُة ثر َّي ًة عىل نحو غري متو َّقع؛ فقد
ُ
ظننت ِّأن ْ
َ
كنت ً
غافل متا ًما عن
كنت ُأ َد ِّرس يف هذا املوضوع .لكنِّي ُ
الك َّفارة ،بل ِّإن ُ

أعامق البصرية اجلديدة التي جنَيتُها من هذه الدراسة .فعندما ُغ ْص ُت يف عقيدة
ك َّفارة املسيح ،كتابيا وتارخييا وفلسفيا ،كان ِ
اكتساب َف ْه ٍم جديد.
َت الثمر ُة هي
َ
ًّ
ًّ
ًّ
ٍ
ْت
أهم
يب هي ِّأن أدرك ُ
استنارة َح ُ
ظيت هبا عىل املستوى الكتا ِّ
ور َّبام ُّ
ُ
بالتدريج َّ
حيمل املعنى نفسه يف
مصطلحا
أن مصطلح ‘‘الك َّفارة’’ ليس
ً
ِّ
كل السياقات ) .(Univocalوهذه احلقيقة املعروفة َّللهوت ِّيني الكتاب ِّيني،
ٍ
تقلب َ
فالسفة كثريين
عمل
واملجهولة عمو ًما ما بني الفالسفة املسيح ِّيني
ُ
حول الك َّفارة؛ َّ
ألن نظر َّياهتم عاد ًة ما تكون عن الك َّفارة باملعنى الواسع
لكلمة مصاحلة ،يف حني َّ
يب للكلمتَني العرب َّية واليونان َّية
أن املعنى الكتا َّ
املرتجتَني إىل ‘‘ك َّفارة’’ وغريها من املفردات املشت َّقة من اجلذر نفسه هو
َ
تنقية أو تطهري .وهبذا تصبح الكثري من نظر َّيات الفالسفة املسيح ِّيني يف

يب.
الك َّفارة نظر َّيات بعيد ًة عن الك َّفارة باملعنى الكتا ّ

التشوه الذي
كثريا من مدى
أ َّما عىل املستوى
التارخيي ،فقد ُد ِه ُ
ُّ
ّ
شت ً
ِ
ب
أصاب نظر َّيات الك َّفارة التقليد َّية يف الكتابات الثانو َّية ،أي ما كُت َ
َ
ٍ
ٍ
ولست أقصد تلك
يف ِحقبة الحقة لتفسري هذه النظر َّيات أو حتليلها.
ُ
الكتابات اهلزل َّية التي ت َُص ِّور النظر َّيات التقليد َّية عىل َّأنا إساء ٌة كون َّي ٌة إىل

االبن ) (Cosmic Child Abuseأو نقم ٌة إهل َّي ٌة بغيضة ،بل أقصدُ الكتابات
أدركت هذا التشوه أو ًل يف ما يتع َّلق بنظرية ِ
أنسلم
الثانو َّية اجلا َّدة .وقد
ُ
َّ
ُّ َّ
إقطاعي متنعه كربياؤه املفرطة
يصو ُر اهلل كأنَّه س ِّيدٌ
) (Anselmالذي ُّاتِ َم بأنَّه ِّ
ٌّ
أدركت الح ًقا َّ
أن أبِالرد )(Abelard
ثم
ُ
من التغايض عن إهانة ُو ِّج َه ْت إليهَّ .
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ٍ
اهلولندي
أيضا عىل هذا النحو املفكِّر
أيضا ُقدِّ م
بصورة مغلوطة ،و ُقدِّ م ً
ً
ُّ
ِ
خروتشيس ) !(Hugo Grotiusوليس عىل املرء َّإل ْ
املصادر
أن يقر َأ
هيخو
َ
التشوه الذي َ
طال نظر َّيات أولئك املفكِّرين
حجم
ليكتشف
نفسها
َ
ُّ
َ
األصل َّي َة َ

يف تفسريات املصادر الثانو َّية .ور َّبام أكثر ما أدهشني هو اكتشاف َّ
أن آباء
الكنيسة مل ُي ِمعوا عىل نظر َّية الفدية ) (Ransomيف الك َّفارة ،بل َع َّبوا عن
التنوع ،بخالف صورة الفدية.
تضم
صورا شديد َة ُّ
ً
وجهات نظر ُّ
أن الدراس َة أثبت َْت جدواها بو ٍ
غري َّ
الفلسفي.
خاص عىل املستوى
جه
ٍّ
َ
ّ

فلم حيدُ ْ
تعم ْق ُت يف فلسفة القانون قبل هذه الدراسة .لكنِّي
ث بتاتًا ِّأن َّ

ْت َّ
تتم يف جمال
رسعان ما أدرك ُ
أكثر املناقشات حول نظر َّيات العقاب ُّ
أن َ
فلسفة القانون ،كام هي احلال مع نظريات العدالة .فأي تناو ٍل ٍ
واف لعقيدة
ُّ ُ
َّ
َّصل هبا من حتدِّ ٍ
البدل َّية العقاب َّية وما يت ُ
يات جيب أن َ
يؤخ َذ بوصفه الكتابات

والصفح .وال يعني هذا َّ
الالهوت جيب
أن
القانون َّية يف العدالة والعقاب
َ
َّ
حياكي منظوم َة العدالة البرش َّية ،حاشا! بل يعني أنَّه بالنظر إىل بعض
أن
َ

الصور الرشع َّية أو القضائ َّية التي تظهر يف العهد اجلديد ،يمكننا العثور
ٍ
ٍ
قياسات وتشاب ٍ
ٍ
ومثمرة مع املواقف الالهوت َّية .وهو ما قد
مفيدة
ات
عىل
ُ
فم ْن يزعمون ً
يدعم ات َ
مثل أنَّنا
ِّساق العقائد املسيح َّية املختلفة أو منطق َّيتهاَ .
ُ
ِ
ٍ
شخص ما أو ذنبه يف ارتكاب خطأ ما
ال نعرف شي ًئا عن احتساب مسؤول َّية
ِ
ِ
ٍ
رارا باالستنارة
حق
يف ِّ
شخص بريء ،هم جاهلون بالقانون .فقد ُذه ْل ُت م ً
الالهوت َّية التي تنشأ من دراسة القانون وفلسفة القانون.
ولتَيسري ما َّدة هذا الكتاب عىل الباحثني األكاديم ِّيني يف الكتاب املقدَّ س
حاولت أن ُأ َو ِّضح احلدَّ األدنى من
والالهوت ِّيني والفالسفة عىل حدٍّ سواء،
ُ
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ِ
كل ٍ
األساس َّيات الرضور َّية يف ِّ
رشح
جمال
معريف عىل حدة .وهو ما يستلزم َ
ٍّ
ماه َّية الرتمجة السبعين َّية ً
مثل للفالسفة املسيح ِّيني ،ورشح معنى العدالة
ٍ
بمجال ما
املتخصصون العارفون
اجلزائ َّية َّللهوت ِّيني الكتاب ِّيني .و َأميل أن جيدَ
ِّ
فائد ًة وفري ًة يف ٍ
جمال آخر.
بالشكر عىل ٍ
خيتص بالقانون ،فأو ُّد أن أتقدَّ َم ُّ
خاص من الدكتور
نحو ٍّ
ويف ما ُّ

دشيميكر ) (Descheemaekerمن ك ِّل َّية احلقوق يف جامعة إدنربة الذي أرشدَ ين

أشكر شون ماكنوتن
متنوعة .وأو ُّد أن
إىل الكتابات القانون َّية يف موضوعات ِّ
َ

) (Shaun McNaughtonيف رشكة ‘‘براون آند سرتيزا’’ )(Brown & Streza LPP

ٍ
ٍ
صادرة عن
مساعدة يف احلصول عىل أحكا ٍم
للخدمات القانون َّية لِا َقدَّ َمه من

أيضا ملساعدي يف البحث تيموثي بيليس (Timothy
املحاكم .والشكر موصول ً

وراج َع الكتابة .وكام هي
) Baylessالذي َ َ
ج َع ما أحتاج إليه من موا َّد يف البحثَ ،
دائم ،أشكر زوجتي جان ) (Janعىل دعمها ْ
املخ ِلص واهتاممها باملوضوع.
احلال ً

أخريا أشكر الپروفيسور يوجني ناغاساوا
ً
دعوته إ َّياي لإلسهام يف هذا العمل يف سلسلة ‘‘مبادئ كامربدج يف الفلسفة’’
)(Yujin Nagasawa

عىل

ونظرا إىل القيود الشديدة املوضوعة
)ً .(Cambridge Elements of Philosophy
إجيازا شديدً ا ،لكنَّه
عىل عدد الكلامت ،جا َء هذا الكتاب بطبيعة احلال
موجزا ً
ً
ً
دقيق بحسب رأييُ .
ً
وتفصيل.
شمول
أنرش عن قريب َط ْر ًحا أكثر
ٌ
وآمل أن َ

ول َيم لني كريغ

أتالنتا ،جورجيا
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مقدمة
ِّ

كلمة ‘‘ك َّفارة’’ ) (Atonementيف اإلنكليز َّية هي كلم ٌة فريد ٌة بني
ت مشت َّق ًة من اليونان َّية وال
ليس ْ
املصطلحات الالهوت َّية ،حيث َّإنا َ
الالتين َّية ،بل من اإلنكليز َّية الوسطى  ،(Middle English)1و َأ ْصلها
ٍ
ُ
تكون
حالة من التناغم .وهبذا املعنى،
’’ ،‘‘At onementوتشري إىل
ٍ

أقرب كلمة يف العهد اجلديد لكلمة ك َّفارة هي ‘‘كاتاالغيه’’ )(katallagē

َ
َ
َ
املصالة ما بني اهلل واإلنسانُ 2.
املصالة
وت ِّثل
مصالة ،وحتديدً ا
أو

املهمة
الرئييس للعهد اجلديد؛ إذ تندرج حتته املوضوعات
املوضوع
َ
َّ
َّ
ِ
ملكوت اهلل واخلالص والتربير والفداء .إ ًذا تقع الك َّفارة
األُخرى مثل
املسيحي.
هبذا املعنى يف قلب اإليامن
ّ

ينعكس يف املفردات الكتاب َّية
لكن لكلمة ‘‘الك َّفارة’’ معنًى أض َي َق
ُ
َّ

ِ
(املرتجة).
 )1اللغة اإلنكليز َّية من مطلع القرن الثاين عرش إىل منتصف القرن اخلامس عرش

كولوس 23-19 :1؛ أفسس .2
 )2انظر 2كورنثوس 20-17 :5؛ رومية 11-10 :5؛
ِّ
َ
راجع ).(Marshall 2007, Ch. 4
اجلديد،
املصالة يف رسالة العهد
ولال ِّطالع عىل مركَز َّي ِة موضوع
ْ
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ُرتجم عاد ًة هبذه الكلمة .ففي العهد القديم تأيت كلمة ‘‘ك َّفارة’’
التي ت َ
وغريها من الكلامت املشت َّقة من اجلذر نفسه ترمج ًة للكلامت العرب َّية

شك َّ
َپار’’ ) .(kprوال َّ
أشهر
أن
املش َت َّقة من اجلذر
ِّ
العربي ’’كَفار‘‘ أو ‘‘ك َ
َ
هذه التعبريات هو ‘‘يوم كيپور’’ ) ،(Yom Kippurأو يوم الك َّفارة .ويكون

املفعول به لف ْع ِل التكفري هبذا املعنى هو اخلط َّية أو النجاسة ،وحيمل

ُ
اليوناين يف الرتمجة السبعين َّية ،ويف
املقابل
معنى ‘‘التطهري أو التنقية’’ .أ َّما
ُّ
العهد اجلديد فهو ‘‘هيالسكيستاي’’ ) .(hilaskesthaiومع أنَّه يمكن

القول َّ
إن املعنى الواسع للك َّفارة َينْتُج عن معناها الض ِّيق ،فاملفردات

املرتجة إىل ‘‘ك َّفارة’’ أو ‘‘ ُي َك ِّفر’’ جيب أن تُفهم باملعنى األض َيق
الكتاب َّية
َ
ْ
ختتص عقيد ُة الك َّفارة يف
نفهم معنى النصوص .فالهوت ًّيا،
إن َأر ْدنا أن
ُّ
َ

يب األض َيق :التطهري من اخلط َّية،
األول بالك َّفارة يف معناها الكتا ِّ
املقام َّ
يت.
وقد جرى التعامل معها تقليد ًّيا حتت عمل املسيح الكهنو ّ

3

ص رسالة العهد اجلديد يف َّ
َّ
أن اهلل ،انطال ًقا من عظيم حم َّبته،
وتتلخ ُ

أحب اهلل َ
العال
َو َّف َر وسيل َة التكفري عن اخلط َّية بموت املسيح‘‘ :ألنَّه هكذا َّ
حتَّى بذل ابنه الوحيد ،لكي ال ِ
هيلك ُّ
كل َم ْن يؤمن به ،بل تكون له احلياة
 )3عىل خالف ذلك ،تتعامل إلينور ستَمپ ) )2018( (Eleonore Stumpمع الك َّفارة
حالة ِّات ٍ
ِ
اد مع
ليشري إىل
َّضح يف استخدامها لتعبري ’’‘‘At onement
بمعنًى واس ٍع جدًّ ا ،كام يت ُ
َ
يدور كتاهبا حول اخلريستولوجي [دراسة طبيعة املسيح وعمله وصفاته] ،بل
اهلل ،وهبذا ،ال
ُ
حول السوتريولوجي [دراسة اخلالص] ،وال س َّيام النيوماتولوجي [دراسة الروح القدس].
ش ِحها لتحقيق ِّ
حيل َّ
فالروح القدس ُّ
االتاد مع
حمل املسيح بوصفه الشخص َّية املركَز َّية يف َ ْ
دورا ثانو ًّيا نوعً ا ما يف نظر َّيتها عن حالة التناغم ) ،(at onementوال
اهلل .يؤ ِّدي ُ
موت املسيح ً
تؤ ِّدي الك َّفارة بمعناها الض ِّيق أي دور بتاتًا.
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مقدمة
ِّ

َ
مصالة
األبد َّية’’ (يوحنَّا  .)16 :3فقد أتاح املسيح ،بموته عىل الصليب،
اخلطاة املدانني مع اهللِ .
وم ْن َث َّم صار ‘‘الصليب’’ الصورة التي ُ َت ِّسد
َ
رسالة اإلنجيل ،حتَّى َّ
سمي اإلنجيل ‘‘كلمة الصليب’’
إن
الرسول بولس ُي ِّ
(1كورنثوس .)18 :1

الكل ملا
لذلك ُتك َِّرس األناجيل األربع ُة مساح ًة كبري ًة مقارن ًة بحجمها ِّ ِّ
وص ْلبه،
اسم آالم املسيح ،أي األسبوع األخري ما قبل حماكمة املسيح َ
عرف بِ ْ
ُي َ

قصة األمل؛
وبذلك تركِّز عىل َموته .ومل يكن
ُ
موت يسوع بالتأكيد هناية َّ
ُ
ربئ ساحتَه
فاألناجيل ك ُّلها ُت َتتَم بإعالن القيامة االنتصار َّية ليسوع التي ت ِّ
ٍ
لعملة واحدة‘‘ :الذي ُأ ِ
سل َم
خمتار اهلل .فموت يسوع وقيامته وجهان
وتُثبِ ُت أنَّه ُ
وأقيم ألجل تربيرنا’’ (رومية .)25 :4
ِم ْن أجل خطايانا
َ
ملخ ٍ
ويقتبس الرسول بولس أقد َم َّ
ص لرسالة اإلنجيل ،وهو الصيغة

يرجع تارخيها إىل َّأول مخس سنوات بعد َص ْلب
ذات السطور األربعة التي
ُ

يسوعُ ،م َذك ًِّرا مؤمني كورنثوس هبذه احلقائق:

أيضا:
األول ما َقبِ ْلتُه أنا ً
فإنَّني َس َّل ْم ُت إليكم يف َّ
َّ
أن املسيح مات ِم ْن أجل خطايانا حسب الكتب ،وأنَّه ُدفِن،

ثم
وأنَّه قام يف اليوم الثالث حسب الكتب ،وأنَّه َظ َه َر لصفا َّ
لالثنَي عرش (1كورنثوس .)5-3 :15

إن هذا هو الرسالة التي أع َلنَها ُّ
يقول الرسول بولس َّ
كل الرسل
ِ
املهيمنة عىل العهد اجلديد.
(1كورنثوس  ،)11 :15وهي الرسالة
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الكفارة
َّ

ِ
أن العهد اجلديد يقول َّ
الح ْظ َّ
إن املسيح مات أو ُح ِك َم عليه باملوت
( ُأ ِ
سل َم) ‘‘من أجل خطايانا’’ .فكيف َح َّل موت يسوع مشكل َة خطايانا؟
َ
انفصال اخلطاة عن اهلل القدُّ وس ومذنوب َّيتهم
كيف َه َز َم موتُه عىل الصليب
أمامه ،حتَّى يصاحلَهم معه؟

تناول هذا السؤال ،جيب التمييز ما بني حقيقة الك َّفارة ونظر َّيات
يف ُ
الك َّفارة .فقد ُط ِرح ِ
حماو ٍلة
ت
املتنوعة عن الك َّفارة يف َ
الكثري من النظر َّيات ِّ
َ
ُ
َ
ل َف ْهم حقيقة َّ
املصالة مع اهلل .ولتقييم هذه
أن املسيح بموته َقدَّ َم وسيل َة

َ
أساس تقييمنا هو)1( :
يكون
النظر َّيات املتنافسة عن الك َّفارة ،جيب أن
ُ
الفلسفي (أي متاسكها وازدياد
يب )2( .اتِّساقها
اتِّفاقها مع التعليم الكتا ّ
ّ
أن َ
املؤسف َّ
عمل الفالسفة املسيح ِّيني يف عقيدة
احتامل َّية صدقها) .لك َّن
َ

توض ُع عىل
يب؛ فنظر َّيات الك َّفارة َ
الك َّفارة مل يسرتشدْ عمو ًما بالتفسري الكتا ّ
وإن نا َق َش ِ
َ
املصالة يف العالقات البرش َّيةْ .
ت النظر َّية
أساس كيف َّية إبرام
ُّصوص الكتاب َّية ،فيحدُ ُ
ثم
الن
َ
ث ذلك فقط بعد َو ْض ِع النظر َّية نفسهاَّ ،
ُدرس بعد ذلك تلك النصوص الكتاب َّية.
ت َ

ليس ْت فقط يف َّأنا ختاطِ ُر بتَشويه احلقائق،
ومشكل ُة هذه املنهج َّية َ
بسبب االختالفات الشاسعة ما بني العالقات البرش َّية الرصفة من ناحية،
ٍ
ختاطر
األهم َّأنا
ناحية ُأخرى -بل
والعالقات ما بني اهلل والبرش من
ُ
ُّ
َّفق مع الكتاب املقدَّ س ،حتَّى
َبو ْضع نظر َّي ٍة غري مسيح َّي ٍة يف الك َّفارة ال تت ُ
َت َّ
ْ
وح َسن َة الن َّية .ويم ِّث ُل هذا النهج يف التعامل مع النصوص
وإن كان ْ
جذاب ًة َ

النص بنا ًء عىل
النص ) (Eisegesisوليس
تفسري ِّ
الكتاب َّية َف ْر ًضا للتفسري عىل ِّ
َ
ِ
ٍ
تفسري َمعيبة عىل هذا النحو
قواعد
يزو َدنا اتِّباع
ما يقوله ) .(Exegesisولن ِّ
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مقدمة
ِّ

النص ،بل سيعطينا فقط آرا َءنا املس َّبقة .و ََّلا كان
باملعنى الذي َق َصدَ ه
كاتب ّ
ُ

يب املتَّصل بالك َّفارة،
كثريا ما يتجاهلون املحتوى الكتا َّ
الفالسفة املسيح ُّيون ً
ِ
املتكررة )(Motifs
بدراسة بعض املوضوعات النمط َّية
فيجب أن نبدأ
ِّ
الكتاب َّية األساس َّية التي ُت َع ِّب عن الك َّفارة.
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األول
الفصل َّ

الكتابي
المحتوى
ُّ
الكفارة
َّ
بشأن

ٍ
ٍ
وضوعات نمط َّي ٍة عدَّ ة ُت َع ِّب عن
صور و َم
كثريا ما أشار الالهوت ُّيون إىل
ً
نمر ببعض العنارص األساس َّية التي
الك َّفارة يف العهد اجلديد .ونَو ُّد هنا َأ ْن َّ

أحدُ ها من أ َّية
تتكون منها العقيدة الكتاب َّية يف الك َّفارة ،والتي إذا غاب َ
َّ
يب ،وبذلك نو ِّفر عىل أنفسنا
عر ْفنا أنَّه ليس هلا
أساس كتا ّ
ٌ
نظر َّية يف الك َّفارةَ ،
االنحراف إىل متابعة املزيد من تفاصيل مثل هذه النظر َّية ،ما دا َم ْت ال ترقى
َ

َ
تكون نظر َّي ًة مسيح َّي ًة يف الك َّفارة.
إىل مستوى أن

النقدي
التارخيي
ويف َف ْحصنا للام َّدة الكتاب َّية لسنا َمعن ِّيني بالتحليل
ِّ
ِّ
ٍ
حماولة ً
مثل لتحديد التاريخ واملكان الذي ن ََش َأ ْت فيه
يب يف
للنص الكتا ِّ
ِّ

املختصة بالذبائح اليهود َّية ،أو للتح ُّقق من كلامت يسوع
التقاليد الكهنوت َّية
َّ
يب كام هو.
األصل َّية عن موته ،لكنَّنا َمعن ُّيون
بالنص الكتا ِّ
ِّ
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الكفارة
َّ

نقرر ما إذا كنَّا
ويف تَعا ُملنا مع التعليم الكتا ِّ
يب عن الك َّفارة ،جيب أن ِّ

ٍ
مدخل التقسيم بحسب املوضوعات ) (Thematicأم
سنتناول القض َّية من
ٍ
بح َسب ال ُكتَّاب .ومع َّ
بصورة أوضح عن فِكْر
يزودنا
أن م ِّيزة األخري هو أنَّه ِّ
َ
كاتب مثل الرسول بولس أو الرسول يوحنَّا يف القض َّية ،فهو ال يتيح لنا أن
َبز يف النصوص املختلفة .لذلك،
رتكة التي ت ْ ُ
ُنك َِّون صور ًة عن العنارص املش َ

َ
مدخل التقسيم بحسب املوضوعات يف التعامل مع املوا ِّد الكتاب َّية.
سنتبع
ُ
الذبيحة

املتكرر يف العهد اجلديد للتعبري عن الك َّفارة هو متثيل
النمطي
املوضوع
ُ
ِّ
ُّ

ذبائحي ُمقدَّ م إىل اهلل نياب ًة عنَّا .و ُي َع ِّب أستاذ العهد
موت املسيح بقربان
ٍّ
موج ًزا:
اجلديد جول غرين ) (Joel Greenعن هذه الفكرة
تعبريا ثر ًّيا َ
ً
تأ َّثر املسيح ُّيون األوائل ،يف صياغتهم للداللة اخلالص َّية ملوت
يسوع ،تأ ُّث ًرا بال ًغا َ
بعال الديانة الطقس َّية الذبائح َّية يف األسفار

اليهود َّية ،وبمامرسات تقديم الذبائح احليوان َّية يف هيكل
أورشليم؛ فتعبري ‘‘مات املسيح عن اجلميع’’ ِ
املنتش هبذا الشكل،
متنوعة عىل طول العهد اجلديد ً
(مثل مرقس
وبأشكال ُأخرى ِّ
24 :14؛ رومية 3 :15 ،8 ،6 :5؛ غالطِ َّية 21 :2؛ 1بطرس
متكر ًرا يف قض َّية الك َّفارة ،وهناك إشارات
تعبريا ِّ
 )18 :3يم ِّثل ً
غريه إىل اآلثار اخلالص َّية املرتتِّبة عىل دم املسيح ً
(مثل أعامل

كولوس  .)20 :1و ُي َقدَّ م موت يسوع
28 :20؛ رومية 9 :5؛
ِّ
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الكفارة
َّ
الكتابي بشأن
المحتوى
ُّ

عىل أنَّه ذبيحة عهد ً
(مثل مرقس 24 :14؛ 1كورنثوس :11
25؛ عربان ِّيني  ،)15 :9 ،6 :8 ،22 :7وذبيحة فصح ً
(مثل
يوحنَّا 14 :19؛ 1كورنثوس  ،)8-7 :5وذبيحة خط َّية (رومية

3 :8؛ 2كورنثوس  ،)21 :5وتقدمة باكورات (1كورنثوس

 ،)23 ،20 :15وذبيحة يوم الك َّفارة (عربان ِّيني ،)10-9
وتقدمة تُذكِّرنا بتقديم إبراهيم إلسحاق ً
(مثل رومية .)32 :8

وت ِّ
تلخيصا رائ ًعا‘‘ :أح َّبنا
ُلخص رسالة أفسس هذا األمر
ً
أيضا ،وأس َل َم نفسه ألجلنا ،قربانًا وذبيحة هلل رائحة
املسيح ً

ط ِّيبة’’ (أفسس .)2 :5

4

موقف يسوع من موته
1-1-1
ُ

تفسريا ٍ
رجعي صا َغه
بأثر
تفسري موت يسوع عىل أنَّه تقدمة ذبائح َّية
مل يك ْن
ٍّ
ً
ُ
أصاب يسوع ،بل َّ
إن يسوع
منطقي للمصري الذي
املسيح ُّيون إلجياد تعليل
َ
ٍّ

نفسه رأى موتَه الوشيك هبذه الصورة .وقد تن َّبأ عن موته (مرقس :10
 ،)34-33بل استدعاه بأفعاله املسيان َّية يف أورشليم (مرقس ،10-1 :11

َ
ليكون حلظ َة الذروة
يسوع عيدَ الفصح
خيتار
ُ
 .)18-15وليس صدف ًة أن َ
لرسالته؛ ألنَّه يف أثناء االحتفال بعشاء الفصح األخري مع التالميذَ ‘‘ :أ َخ َذ
وبار َك...وأعطاهم وقال« :خذوا كُلوا ،هذا هو جسدي» .ثم
يسوع ً
خبزا َ
َأ َخ َذ الكأس...وأعطاهم ،فرشبوا منها ك ُّلهم .وقال هلم« :هذا هو دمي الذي
للعهد اجلديد ،الذي ُيس َفك من أجل كثريين»’’ (مرقس  .)24-22 :14لقد
4) Green, 2006, p. 172.
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َّ

مرموزا إليه يف عنارص عشاء الفصح؛ فدم خروف الفصح
رأى يسوع موتَه
ً
اليهودي من
قوائم أبواب البيوت اليهود َّية هو ما َأن َق َذ الشعب
الذي َغ َّطى
َّ
َ
ِ
قضاء اهلل يف املرص ِّيني .وتعبري ‘‘هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد’’ يستحرض
إىل األذهان كلامت موسى يف تدشني العهد القديم (خروج ِّ .)8 :24
ويدشن
يسوع املس َّيا بموته العهد اجلديد الذي تن َّبأ عنه إرميا (إر ،)34-31 :31

وأيضا عبارة ‘‘الذي ُيس َفك من أجل
الذي أتى باالسرتداد وغفران اخلطاياً .
كثريين’’ تُردد أصداء ِ
الرب الذي:
نبوة إشعياء عن عبد ِّ
َّ
َ ِّ
ح َل خط َّية
حيص مع أثمة ،وهو َ َ
‘‘ َسك َ
َب للموت َ
نفسه و ُأ َ
وشفع يف املذنبني’’ (إشعياء .)12 :53
كثريين
َ
ِّ
النبوة يف إشعياء  53الذي ‘‘جعل
لقد كان يسوع العبدَ
املتأل بحسب َّ

نفسه ذبيحة إثم’’ (إشعياء  .)10 :53وقد قال يسوع عن نفسه ساب ًقاَّ ‘‘ :
ألن
يأت ليخدَ م بل لي ِ
أيضا مل ِ
خدم وليبذل نفسه فدي ًة عن كثريين’’
ابن اإلنسان ً
َ
ُ
إهلي ‘‘تتع َّبدُ له ُّ(مرقس َّ .)45 :10
كل
شخص
إن اب َن اإلنسان هو
ٌ
إنساين ّ
ٌّ
نبوة دانيال (دانيال  .)14 :7وهبذا
الشعوب واألمم واأللسنة’’ بنا ًء عىل َّ
الترصيح الذي يتضمن مفارقة ،يقلب يسوع األمور رأسا عىل عقب ،م ِ
علنًا
ُ
َّ ُ
ُ
َ ً
ِ
ِ
أن اب َن اإلنسان أتى يف صورة عبد ،وم ْث َل عبد إشعياء ُ ،53
َّ
نفسه فدي ًة
يبذل َ

واضح َّ
أن يسوع رأى موتَه ذبيح ًة فدائ َّية مثل ذبيحة الفصح،
عن كثريين.
ٌ
ً
حامل للخط َّيةُ ،مدَ ِّشنًا ،مثل الذبيحة املوسو َّية ،عهدً ا جديدً ا ما
ورأى نفسه
بني اهلل والناس.
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خلفي ُة العهد القديم
2-1-1
َّ

ٍ
أعمق عن موت يسوع بوصفه قربانًا ذبائح ًّيا إذا ما
يمكنُنا تكوين فكرة َ
درسنا وظيف َة ذبائح العهد القديم التي م َّث َل ِ
التفسريي ملوت
اإلطار
ت
َّ
َ
ََ ْ
ٍ
ٍ
سنكتشف أنَّنا ندخل يف َ
عالٍ
بعض
غريب نسب ًّيا عىل
يسوع .وإذ نفعل ذلك،
ُ
منَّا يف العرص احلديث .فبعضنا مل َير حيوانًا ُيذ َبح ،وأغل ُبنا مل يذ َب َح بنفسه

مثل .فال غرابةْ ،
ثورا أو خرو ًفا ً
نشعر باالشمئزاز
إن كنَّا مل ن َُم َّر بخربة أن
َ
ً
ِ
رب
من الذبائح احليوان َّية كام َيصفها العهد القديم .عالو ًة عىل ذلك ،مل خيت ْ
املامرسات الطقس َّية املآلن ُة باملعاين الرمز َّية
تلعب
معظمنا عا ًَلا كهذا حيث
ُ
ُ
ُ
ِ
دورا حمور ًّيا يف تفاعالت املرء مع َ
نستغرب نظا َم
الروحي ،ومن َث َّم قد
العال
ُ
ّ
ً
عم اعتَدناه .لكنَّنا ْ
إن
الديانة الطقس َّية للعهد القديم ونحس ُبه
ً
غامضا وشا ًّذا َّ
نطرح حساس َّياتنا احلديثة املتمدِّ نة،
نفه َم هذه املامرسات ،فعلينا أن
َ
َأر ْدنا أن َ
َ
َ
الرعوي الذي مل
الريفي
متفهمني عامل َ ذلك املجتمع
ونحاول أن
ِّ
ندخل ِّ
ِّ

َّبع نظا ًما طقس ًّيا
يشعر باالشمئزاز من رؤية الدم واألحشاء ،والذي كان يت ُ
ْ
ُمْك ًَم يف اقرتابه إىل اهلل.

تصف
وما يزيدُ صعوب َة َف ْهم هذه النصوص القديمة هو َّأنا غال ًبا ما
ُ

َ
وواضحا َمل ْن
ترشح معناها الذي ر َّبام كان معرو ًفا
دون أن
الطقوس
ً
َ
َ
مارسوها آنذاك .لذلك ،علينا أن َ
تفسريها
نبذل ُقصارى َجهدنا كي نُم ِّيز
َ
َ
ِ
ّ
احلظ ،لدينا أد َّل ٌة
الصحيح عىل أساس الدالئل املتاحة َلدَ ينا .وم ْن ُح ْسن
َ
كافي ٌة لتكوين بعض األفكار املوثوقة بشأن الغرض من الذبائح.
لتنوعها ،عالو ًة عىل َّ
أن الوظيف َة
يتناو ُل العهد القديم ذبائح عدَّ ة تُربِكنا ِّ
َ
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املحدَّ د َة ٍّ
دائم 5.لكن من ُح ْسن ّ
احلظ ،يمكنُنا أن
ليس ْت واضح ًة ً
لكل منها َ
للذبائح دون اخلَ ِ
نحدِّ َد الوظيف َة العا َّم َة َّ
تفصييل لألنواع
ش ٍح
ٍّ
وض يف َ ْ
املختلفة كام نَص عليها النظام الالوي .فعموما ،ح َّق َق ِ
غرضا
ت الذبائح ً
ً َ
ّ
َّ
مزدو ًجا جوهر ًّيا :التكفري عن اخلط َّية أو النجاسة ،وإرضاء اهلل .ويعني
َ
الفعل ُي َك ِّفر ‘‘يزيل’’ُ ‘‘ ،يبطل’’ُ ‘‘ ،يلغي’’ .أ َّما الفعل ُيريض فيعني ‘‘يسامل’’،

فموضوع التكفري هو اخلط َّية أو
‘‘ ُ َيدِّ ئ الغضب’’َ ‘‘ ،يفي باملتط َّلبات’’.
ُ
النجاسة ،يف حني َّ
أن موضوع اإلرضاء هو اهلل.
ذبائح اإلرضاء
1-2-1-1
ُ

ذبائح إرضائ َّية عىل ٍ
عىل ّ
نحو َج ّيل .ومن
األقلُ ،
بعض ذبائح العهد القديم هي ُ
تؤسس يف
أبرز األمثلة عىل ذلك هو ذبيح ُة خروف الفصح .فهذه الذبيحة مل َّ
ِ
بغرض التكفري ،بل دم اخلروف املوضوع عىل قوائم أبواب بيوت
األصل
أرض ِمرص (خروج .)13 :12
العربان ِّيني كان محاي ًة هلم عندما
اجتاح قضا ُء اهلل َ
َ
ولو مل ُي َقدِّ م العربان ُّيون الذبيحةَ ،لن ََزل هبم قضا ُء اهلل املميت كام نزل باملرص ِّيني.
املتنوعة امل َقدَّ مة يف خيمة
و ُيرى اإلرضاء ً
أيضا يف الذبائح الكهنوت َّية ِّ

ُ
الضوابط الدقيق ُة املتع ِّلقة
االجتامع (والح ًقا يف اهليكل) .وجيب أن ُت ْف َهم
ِ
نارا
بالقرابني الذبائح َّية يف َضوء قضاء اهلل عىل ابن َْي هارون بسبب تقديمهام ً
املتخصصني يف ).(Morris 1983, Ch. 2
 )5يمكن اال ِّطالع عىل أحد الرشوحات ا ُمل َو َّجهة إىل غري
ِّ
لك ْن ْ
إن أر ْد َت اال ِّطالع عىل ٍ
أكاديمي ُم َف َّصل ،انظر ) .(Milgrom 1991, pp. 133-72واحلقيقة
طرح
ٍّ
الالوي حمدود ٌة جدًّ ا .لك ْن يبدو َّ
أن معرفتَنا َّ
َّ
حرقة
بالذبائح خارج النظام
ِّ
أن الذبيحة املعروفة باسم ا ُمل َ
ِ
ِ
الالوي ،وكانت تُقدَّ م إلرضاء اهلل (تكوين )21 :8
ُوجدَ ْت حتَّى قبل إدراجها يف نظام الذبائح
ّ
وللتَّكفري عن اخلط َّية (أ ُّيوب .)8 :42 ،5 :1
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غريبة (غري قانون َّية) يف قلب خيمة االجتامع (الو ِّيني .)1 :16 ،2-1 :10

وكان مفهو ًما َّ
الداخيل من خيمة االجتامع،
خاصا يف اجلزء
أن اهلل َ ْي ُض
حضورا ًّ
ً
ِّ
نحو ٍ
أي ُقدس األقداس ،وم ْن َث َّم كان ينبغي االقرتاب إليه عىل ٍ
غاية يف احلذر.

ِ
ٍ
ٍ
حتذير
خاطئ نجس ،كام نرى يف
شعب
وس َط
فيا َلطورة أن َي ْس ُك َن إل ٌه قدَّ ٌ
وس ْ
صلب الرقبةْ .
إن َص ِعدْ ُت حلظ ًة واحد ًة يف وسطكم
شعب
اهلل للعربان ِّيني‘‘ :أنتم
ُ
ٌ
التجاور
أفنَ ْيتُكم’’ (خروج  .)5 :33وهبذاَ ،ع ِم َل نظا ُم الذبائح عىل تَيسري هذا
ُ

(جماز ًّيا) ما بني القدُّ وس والنجس .وقد َف َع َل ذلك ،ليس فقط بتطهري خيمة
ِ
ِ
أيضا ،ومن َث َّم َد ْرء غضبه عىل
وأدواتا من النجاسة ،بل
االجتامع
برتضية اهلل ً
ِ
رارا َّ
أن إيقا َد احليوانات الذبائح َّية عىل وجه اخلصوص كان
الشعب .و ُيذكَر م ً
ويتضم ُن هذا َّ
للر ّب’’ ً
أن الذبائح
(مثل الو ِّيني ،)9 :1
جيلب ‘‘رائحة رسور َّ
َّ
ساعَدَ ْت (جماز ًّيا) يف َن ْيل رىض اهلل (راجع تكوين .)21 :8

التكفيرية
 2-2-1-1الذبائح
َّ

أيضا .ففي نظام
كان لبعض الذبائح األُخرى يف العهد القديم وظيف ٌة تكفري َّية ً
يت ،كانت تقدمة القرابني والذبائح ُ
تزيل النجاسة الطقس َّية
الذبائح الكهنو ّ

األخالقيَّ 6.إل َّ
أو َّ
املفسين با َلغوا يف الرتكيز عىل وظيفة
ْب
أن َ
الذن َ
بعض ِّ
ّ
 )6جرى حتديد ثالث ٍ
فئات عا َّم ٍة من اخلطايا :خطايا السهو ،وخطايا ال َع ْمد باستثناء االرتداد،
ِ
الذبائح الالو َّية الشخص َّية ُت َك ِّفر عن خطايا النوعَني األَ َّو َلني
وخطايا االرتداد ال َع ْمد َّية .وكانَت
ُ
بالر ّب] فكان ُيق َطع من الشعب ،لك ْن
فقط .أ َّما َم ْن كان يرتكب خطايا ‘‘اليد الرفيعة’’ [االزدراء َّ
يشفع فيه (مثل موسى)َّ ،
ٌ
فإن اهلل يعفو عنه ) .(Sklar 2015و ََّلا كان الصفح عن
وسيط
إذا ُو ِجدَ
ُ
نستنتج أن الذبائح احليوان َّية كانت تؤ ِّدي وظيف ًة
يتم دون ذبيحة ،فيمكننا أن
َ
اخلطايا يمك ُن أن َّ
طقس َّي ًة أو رمز َّية (عربان ِّيني .)4-1 :10
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الذبائح يف تطهري خيمة االجتامع وأدواهتا املقدَّ سة ،وأمهلوا يف املقابل دور

الذبائح يف تطهري ال َب َش أنفسهم من الذنب والنجاسةَّ .إل َّ
أن اختزال وظيفة
الذبائح فقط يف تطهري األشياء هو أمر غري مقبول منطقياِ ُ ،
النص
ويف ُق يف َمنْحِ ِّ
ًّ
ٌ
يب ح َّقه؛ َّ
ألن تطهري األشياء من النجاسة وت َْرك العابدين أنفسهم مذنبني
الكتا ِّ
ون ِ
يتكر ُر يف
َجسني
صورا يف معاجلة َج ْذر املشكلة .عالو ًة عىل ذلكَّ ،
يتضم ُن ُق ً
َّ
النص الوعد القائل‘‘ :و ُي َك ِّفر عنه الكاهن من خط َّيته التي أخطأ ف ُي ْص َفح عنه’’
ِّ
وتتضم ُن الكلمة
أيضا ...31 ،26 ،20 :4إلخ).
(الو ِّيني  ،35 :4راجع ً
َّ
املت َجة إىل ‘‘ ُي َك ِّفر’’ ) (kippērعد ًدا من املعاينُ :ي َط ِّهر ،يفتدي ،يصنع ك َّفارة.
َ

الصفح عن خطايا الشخص؛ فالذبيحة الطقس َّي ُة
املهم هنا هو النتيجةَّ :
لك َّن َّ
أزا َل ْت ذن َبه.

ويشري جيكوب ميلغروم

)(Jacob Milgrom

يف كتابه ‘‘الالو ُّيون’’

ٍ
بقبول واس ٍع إىل أنَّه ‘‘رغم تركيز نظام الديانة
) (Leviticusالذي حيظى
أيضا
الطقس َّية
تركيزا شديدً ا عىل تطهري القدس من نجاسته ،فهو ُي ِق ُّر ً
ً
َّ
النهائي للنجاسة هو خط َّية اإلنسان’’ (Milgrom 1991, pp.
املصدر
بأن
َّ
َ

املستمر للمذبح
التطهري
) .1083-84لذا ال بدَّ من التكفري عن اخلط َّية .أ َّما
ُّ
ُ
ِ
تكفري اهلل
وإعادة تقديسه فهو ‘‘يشري إىل وظيفة املذبح الوحيدة :أنَّه واسط ُة
العرباين .لذلك ،ال يكفي تطهري املذبح من
اخلاليص عن خطايا الشعب
ّ
ِّ
تليق بإجراء التكفري عن الشعب
خطايا العربان ِّيني ،بل جيب أن يكون أدا ًة ُ

عند إصعاد الذبائح عليه’’ ) .(1991, p. 1038ويف حني ُت ِّثل التوب ُة رش ًطا
ِ
دائم إلبطال اخلط َّية بالتامم ،لضامن
الز ًما لغفران اهلل للخط َّية‘‘ ،لك ْن ال بدَّ ً
اإلهلي ) ،(sālahمن تقديم ذبيحة للتكفري ).(kippēr)’’ (1991, p. 377
الغفران
ّ
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وهبذا َّ
فإن كلمة ’’ ‘‘kippērتعني يف أكثر مفاهيمها جتريدً ا ‘‘ ُي َك ِّفر’’
تكفريا عن خط َّية’’ )‘‘ .(Expiateاملعنى هنا هو أن ُم َقدِّ م الذبيحة
أو ‘‘يصنع
ً
يتطهر من نجاساته أو خطاياه ويصري يف حالة ُم َ
صالة‘‘ ،انسجام وتنا ُغم’’
َّ
) ،(At oneمع اهلل’’ ).(1991, p. 1083
)(Atone

الالوي مصحوب ًة
وقد كانت القرابني احليوان َّية الشخص َّية حسب النظام
ِّ
ٍ
ٍ
داللة كاشفة ،وهو َو ْضع اليد .فكان عىل َم ْن ُي َق ِّرب ذبيح ًة
بطقس ذي
يضع يدَ ه عىل رأس احليوان َق ْبل َذ ْبحه (الو ِّيني  .)4 :1ويشري
حيوان َّي ًة أن
َ
بقوة :كان عىل
التعبري
العربي ‘‘ساماك َيدو’’ ) (sāmak yādôإىل َو ْضع اليد َّ
ُّ

يضغط بيده عىل رأس احليوان الذي س ُي َقدِّ مه .ومع َّ
َ
أن ميلغروم
الشخص أن
أن َّ
ُي َر ِّجح َّ
كل املقصود من طقس ‘‘ َو ْضع اليد’’ هو التعبري عن ملك َّية احليوان

ا ُمل َقدَّ م ذبيحة ) ،(Milgrom 1991, pp. 151-52فهذا التفسري غري مقبول منطق ًّيا،

فواضح َّ
الشخص الذي
أن
مهم عىل ما يبدو من عنارص الطقس.
و ُي َت ِّفه
َ
ٌ
عنرصا ًّ
ً
صاحب هذه
بح ْب ٍل حول رقبة ذلك احليوان هو
ُ
يسحب أمام املذبح حيوانًا َ
ُ
طائرا أو تقدم َة دقيقْ ،
أي َش ٍّك
وإن ُو ِجدَ ُّ
الذبيحة ،وكذلك َم ْن حيمل يف يده ً
َ
يف األمرَّ ،
فإن توكيدً ا شفه ًّيا يكفي إلزالة َّ
املقبول منطق ًّيا
التفسري
الش ّك .لك َّن
َ

الترصف اجلازم التعبري عن ت ََو ُّحد َم ْن ُي َق ِّرب الذبيحة مع
قصدُ هبذا
هو أنَّه ُي َ
ُّ
مصري احليوان إىل مصريه .فاملوت هو عقوب ُة اخلط َّية،
يرمز
احليوان ،بحيث ُ
ُ
َ ِ
واحليوان يموت َ
يموت العابد .لك َّن هذا ال يعني َّ
ب
أن
بدل أن
َ
احليوان عوق َ
يكون عقوب َة العابد لو ُأ ِ
َ
َ
وق َع ْت
مات الذي جيب أن
بدل العابد ،بل يعني أنَّه َ
ور ُّش الكاهن لدم الذبيحة عىل املذبح ،أ ًّيا كان معناه الدقيق ،إنَّام ُي َع ِّب
عليهَ .
ٍ
ببساطة عن َّ
أن حيا َة احليوان ُقدِّ َمت هلل ذبيح ًة للتكفري عن خط َّي ِة ُم َقدِّ مها.
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 3-2-1-1ذبائح يوم كيپور

التكفريي بامتياز فكان ذبائح ‘‘يوم كيپور’’ (يوم الك َّفارة)
أ َّما الطقس
ُّ
السنو َّية التي كانت تُقدَّ م عن األ َّمة ك ِّلها ،وتشمل جمموع ًة من اخلطايا أكرب
َضم َن هذا
من تلك التي تشملها الذبائح الشخص َّية (الو ِّيني  .)16وقد ت َّ

َيسنيُ ،ي َقدَّ م أحدمها ذبيح ًة و ُيط َلق
يتضم ُن
طقسا غري معتاد
َ
تقريب ت َ
َّ
اليوم ً
ِ
ً
بطقس
ذنوب الشعب التي ُو ِض َع ْت عليه رمز ًّيا
حامل
رب َّية،
َ
اآلخر إىل ال ِّ

َو ْضع اليد الذي يؤ ِّديه الكاهن .واألفضل يف َف ْهم هذين الفع َلني أن نرامها
ِ
ٍ
ٍ
طقس
منفص َلني ) .(Ruane 2016ففي
طقسني
وجهني
َ
لطقس واحد ،ال َ
ٍ
عصفورين للتطهري من النجاسة (الو ِّيني ،)7-2 :14
تقديم
يتضم ُن
مشابه
َ
َ
َّ
يرمز إطالق العصفور اآلخر
ُي َط ِّهر د ُم العصفور املذبوح الشخص ،يف حني ُ
التيسني مع هذا الطقسْ .
فإن أ ْمك َن
إىل انتزاع نجاسته .وتتشا َب ُه حال ُة
َ
التكفري عن اخلط َّية هبذه الطريقة َبو ْضعها عىل ت ٍ
رب َّية،
َيس وإرساله إىل ال ِّ
الذبائحي ك ُّله َ
دون معنى .لك ْن ال بدَّ من موت الذبائح.
ألصبح النظا ُم
َ
ُّ

‘‘ َّ
ألن َن ْفس اجلسد هي يف الدم ،فأنا أعطيتُكم إ َّياه عىل املذبح للتكفري عن

نفوسكمَّ ،
ألن الدم ُي َك ِّفر عن الن ْفس’’ (الو ِّيني .)11 :17

ف طقس يوم كيپور ما بني التكفري ‘‘عن َم ْق ِدس القدس.
و ُيم ِّيز َو ْص ُ

وعن خيمة االجتامع واملذبح’’ من ناحية ،والتكفري عن ‘‘الكهنة ِّ
وكل شعب
ٍ
ناحية ُأخرى .فتنظيف اجلامدات يعني
اجلامعة’’ (الو ِّيني  )33 :16من

تطهريها من النجاسة املتو ِّلدة عن ممارسة الطقس ،يف حني يعني التكفري
َ

تقديم ك َّفارة عن خطاياهم‘‘ .ألنَّه يف هذا اليوم ُي َك ِّفر عنكم
عن األشخاص
َ
َطهرون’’ (العدد  .)30فدم
لتطهريكمِ .م ْن مجيع خطاياكم أمام
الرب ت ُ
ِّ
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التيس الذي َي ُر ُّشه الكاهن ،ودم الثور الذي يذبحه ُي َك ِّفر ليس فقط ‘‘عن
أيضا ‘‘عن نفسه وعن بيته وعن ِّ
كل مجاعة إرسائيل’’
َم ْق ِدس القدس’’ ،بل ً
أيضا حسب الطقس ،يمكن أن
يتطه ُر
املذبح ً
ُ
(العددان  .)17-16وحا َلا َّ

َ
وم َرقة الشعب ،و ُي َك ِّفر عن نفسه وعن الشعب’’
يعمل الكاهن ‘‘ ُم َرقته ُ
(العدد  .)24وهكذا ُي َك ِّفر دم التيس املذبوح عن خطايا الشعب ،يف حني
يرمز إطالق التيس اآلخر إىل فاعل َّية الذبيحة يف التكفري عن اخلط َّية.
ُ

 3-1-1المسيح كذبيحة

عندما نعو ُد إىل تفسري العهد اجلديد ملا يعنيه موت يسوع بوصفه ذبيح ًة
ٍ
الرضوري أن ننتبه إىل َّ
حماولة
قربان َّية ،من
أهم يشء يف عقيدة الك َّفارة ليس َ
ِّ
أن َّ
األصيل َّ
فهمها هبا كتب ُة العهد
الوصول إىل الفهم
للذبائح ،بل الكيف َّية التي َ
ِّ
حيا‘‘ :ألنَّه ال يمكن َّ
اجلديدً .
أن دم ثريان
فمثل يقول كاتب العربان ِّيني رص ً

وتيوس يرفع خطايا’’ (عربان ِّيني  .)4 :10وهو يكشف بذلك َف ْه َمه لغرض

ِّ
األقل تقديم ك َّفارة عن اخلط َّية ،ويكشف
ذبائح العهد القديم ،وهو عىل
نفسه ذبيحة بوصفه ً
عمل تكفري ًّيا باحلقيقة .فلم َير كتب ُة
نظرتَه لتقديم املسيح َ
العهد اجلديد املسيح عىل قياس ت ِ
َيس عزازيل الذي ُيط َلق ح ًّيا ،وال تقدمة
الدقيق .بل يصل األمر بكاتب العربان ِّيني ،يف تركيزه عىل الذبائح احليوان َّية،
إىل حدِّ القول‘‘ :وبدون َس ْفك دم ال حتصل مغفرة’’ (عربان ِّيني .)22 :9

يرى كتب ُة العهد اجلديد موت املسيح حاسبني إ َّياه تكفري ًّيا وإرضائ ًّيا.

كاتب العربانيني َّ
ففي ما يتع َّل ُق بالتكفري عن اخلط َّيةُ ،
جلهد
يبذل
ُ
كل ا َ

ل ُي ِّبي َّ
أن املسيح ،عىل النقيض من ذبائح العهد القديم ‘‘التي ال تستطيع
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مر ًة لكي حيمل خطايا
البتَّة أن تنزع اخلط َّية’’ (‘‘ ،)11 :10بعدما ُقدِّ َم َّ
كثريين’’ (َ ،)28 :9أ ْب َط َل ‘‘اخلط َّية بذبيحة نفسه’’ ( ،)26 :9وبذلك
مر ًة واحدة’’ (.)10 :10
‘‘نحن ُمقدَّ سون بتقديم جسد يسوع املسيح َّ
ِ
قو ٌة
خروف الفصح الذي
ويقدِّ ُم يوحنَّا املسيح بصفته
َ
تكمن يف َموته َّ
ُ
ِ
ِ
ح ُل اهلل الذي يرفع
بخالف
ك َّفار َّية،
ذبيحة الفصح األصل َّية‘‘ :هوذا َ َ
ٍ
َ
مصطلحات
العال’’ (يوحنَّا  .)29 :1ويستخد ُم بولس الرسول
خط َّية
فنِّ َّي ًة من سفر الالو ِّيني لإلشارة إىل املسيح بصفته ‘‘ذبيحة خط َّية’’‘‘ ،پري

أيضا عربان ِّيني
هامارتياس’’ )( (peri hamartiasرومية 3 :8؛
راجع ً
ْ
7
ربرين بدمه (رومية .)9 :5
 .)8 ،6 :10و َم ْن آ َمنوا باملسيح صاروا مت ِّ
واحد صار ِ
ٍ
ت اهلب ُة
رب
َ
فطاعة املسيح وبِ ُّره يأتيان باحلياة والتربير ‘‘هكذا ب ٍّ
إىل مجيع الناس ،لتربير احلياة .ألنَّه...بإطاعة الواحد س ُيج َعل الكثريون

أبرارا’’ (.)19-18 :5
ً

ٍ
ٍ
ُ
طويل حول املعنى
لزمن
الدائر
فاجلدل
أ َّما بخصوص اإلرضاء،
ُ
اللغوي لكلمة ‘‘هيالسترييون’’ ) (hilastērionيف رومية ‘‘ 25 :3الذي
ِّ

تذكر ‘‘وألجل
 )7ال تستخد ُم ترمجة ﭬان دايك العرب َّية تعبري ‘‘ذبيحة خط َّية’’ يف رومية  ،3 :8بل ُ
النص‘‘ :ألنَّه ما كان الناموس عاجزً ا عنه ،يف ما كان ضعي ًفا باجلسد ،فاهلل
اخلط َّية’’ بحيث يكون ّ
إذ أرسل ابنَه يف شبه جسد اخلط َّية ،وألجل اخلط َّية ،دان اخلط َّية يف اجلسد’’َّ .إل َّ
أن عبارة ‘‘وألجل
اخلط َّية’’ تر ُد يف بعض الرتمجات اإلنكليز َّية ‘‘ذبيحة خط َّية’’ ) ،’’(Sin offering- NIVو‘‘An
ِ
(املرتجة).
’’offering for sin- NASB
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َّت االنتباه عن
َقدَّ مه اهلل ك َّفارة [hilastērion] 8باإليامن بدمه’’َ ،9شت َ
الرضورة املفاهيمية لإلرضاء يف فِكْر الرسول بولس .فأيا كان ِ
َت الكلم ُة
ًّ
َّ
َب ً
التي است ْ
مثل ’’،‘‘peri hamartias
َخدَ مها الرسول هنا -لو كان قد َكت َ
ِ
ب أن ِ
كام يف رومية َ ،3 :8
يوجدَ
بدل ’’َ -‘‘hilastērionل َظ َّلت القرينة تتط َّل ُ
موت املسيح َّ
قمة
حل املشكلة امل َف َّصلة يف األصحاحات  .3-1وتظهر َّ

اري (رومية -21 :3
ترصحيات الرسول بولس عن موت املسيح الك َّف ِّ
ِ
لغضب اهلل عىل البرش َّية وإدانته هلا عىل خط َّيتها.
 )26عىل خلف َّية رشحه
والرشح الذي يقدِّ مه الرسول بولس الح ًقا ملوت املسيح جيب أن َّ
حيل
ِ
غضب اهلل وإنقاذنا من ُحكْم املوت الذي يالح ُقنا.
هذه املشكلة ،بدَ ْرء

 )8الكلمة املستخدَ مة يف كثري من الرتمجات اإلنكل َّيزية مثل ’’ ‘‘KJV, NASB, ESVهي ‘‘إرضاء’’
)َّ .(Propitiationإل َّأنا تر ُد يف ترمجة ’’ ‘‘NIVبمعنى ‘‘ذبيحة ك َّفارة’’ (.)Sacrifice of atonement
ُوضح احلاشية السفل َّية يف الرتمجة نفسها َّ
املرتجة إىل ‘‘ذبيحة ك َّفارة’’ تشري إىل
أن الكلم َة اليونان َّية
َ
وت ِّ

ِ
(املرتجة).
غطاء الك َّفارة الذي كان عىل تابوت العهد كام يف الو ِّيني 16-15 :16

 )9لال ِّطالع عىل َّ
معاين خمتلف ًة جدًّ ا
ملخص هلذا اجلدل ،انظر  .Baileyال خالف حول أنَّنا نجدُ
َ
لكلمة ‘‘ ’’hilastērionيف الرتمجة السبعين َّية ويف الكتابات اليونان َّية بخالف الكتاب املقدَّ س ،بام
فيها كتابات اليهودية اهللنست َّية .لك َّن اخلالف يدور حول املعنى املقصود للكلمة كام يستخدمها
بولس يف هذه املناسبة بالتحديد .واملعنى الغالب يف الكتابات األُخرى غري الكتاب املقدَّ س هو
بالذكر يف هذا الصددَّ ،
إرضائي’’ .وجدير ِّ
‘‘اإلرضاء’’ أو ‘‘قربان
موت شهداء املكاب ِّيني هو
أن َ
ّ
ور ‘‘القربان
اإلرضائي’’
ّ
ما َهدَّ أ غضب اهلل عىل إرسائيل (2مكاب ِّيني  ،)38 :7وهكذا أ َّدى َد َ
َّ
(4مكاب ِّيني codex S 22 :17؛ انظر  28-3.625 Sibylline Oraclesحيث يتحقق إرضا ُء اهلل
املزاعم القائل َة َّ
بذ ْبح مئات الثريان واحلمالن) .وت ِّ
َ
إن ‘‘ ’’hilastērionجيب أن
ُكذب هذه احلالة
َ
ٍ
ٍ
َ
تكون مجادات ما ِّد َّية .ومن ناحية ُأخرى ،تستخد ُم الرتمجة السبعين َّي ُة كلمة ‘‘ ’’hilastērionلإلشارة
إىل ‘‘كاپوريت’’ ) (kapporetأو غطاء تابوت العهد حيث ُي ُّ
رش دم ذبيحة يوم كيپور ،أو لإلشارة
ٍ
بصورة أشمل إىل جوانب املذبح التي ُت َغ َّطى بدم الذبائح (حزقيال 20 ،17 ،14 :43؛ عاموس
 .)1 :9وبنا ًء عىل هذا التفسري ،املسيح هو مر َكزُ الك َّفارة عن اخلط َّية.
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ُّ
فاحلل يف املسيح ‘‘الذي َقدَّ َمه اهلل ] [hilastērionباإليامن بدمه’’ (.)25 :3

وحتَّى ْ
السبعيني مقابل معناها
إن أخذنا ’’ ‘‘hilastērionهنا بمعناها
ِّ
فواضح َّ
التعبري جماز ًّيا؛ فاملسيح
أن الرسول يستخد ُم
خارج الكتاب امل َقدَّ س،
ٌ
َ
ليس قطع ًة من أثاث اهليكل حرف ًّيا! َّإل َّ
أن التعبري إذا ُأ ِخ َذ جماز ًّيا ال حرف ًّيا
قد ُ
متنوع ًة من اإلحياءات الغن َّية املرتبطة بالذبيحة والك َّفارة،
ينقل جمموع ًة ِّ
بحيث تصبح القراءة االنقسام َّية التي تفصل ما بني معاين الكلمة ً
فصل

ُ
الرسول بولس
ريف هلا قراءة غري مناسبة .لقد كان
حل ِّ
قاط ًعا بسبب الفهم ا َ
طابع هذا الفكر ً
الطبيعي يف
الالهوت
(مثل
هيود ًّيا هلنست ًّياْ َ ،ت ِمل كتاباته
ُ
َ
ُّ
رومية  ،1أو عقيدة ال ُّلوغوس الكامنة يف رومية  ،)36 :11ومن املحتمل أنَّه

تَو َّق َع من ُق َّرائه الرومان أن يفهموا ’’ ‘‘hilastērionبمعناها املعتاد .ويف الوقت
أيضا
نفسه؛ وباستعارة صورة من طقوس يوم الك َّفارة ،ينقل إىل مستمعيه ً
فكرة العهد القديم عن التكفري بدم الذبيحة .ويف هذا الصدد ُي َع ِّلق توماس

هايكه )ً (Thomas Heicke
قائل إنَّه يف العهد القديم ‘‘عىل سبيل التجريد،

يتحول الطقس نفسه إىل صورة جماز َّية’’ ممَّا يضع ‘‘األساس ونقطة االنطالق
َّ
لتحو ٍ
الت عدَّ ة ،ومزيد من التجريدات ،واألبعاد املجاز َّية يف اليهود َّية...
ُّ
تكفريا أو ذبيحة
واملسيح َّية (رومية  :25 :3املسيح بوصفه ’’-‘‘hilastērion
ً
ك َّفارة...إلخ)’’ ).(Heicke 2016

ربرون
تكفريي
إ ًذا موت املسيح
ٌّ
كثريا ونحن مت ِّ
ّ
وإرضائي‘‘ :فباألوىل ً

اآلن بدمه نخلص به من الغضب’’ (رومية  .)9 :5فبالنظر إىل التأثريات
املتعدِّ دة لدم املسيح ،مؤكَّد َّ
أن كلمة

’’‘‘hilastērion

متعدِّ دة األوجه يف

استخدام الرسول بولس هلا؛ إذ َ ْت َمع بني ٍّ
كل من التكفري واإلرضاء ،بحيث
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َّ
إن ترمجتَها إىل ‘‘ذبيحة ك َّفارة’’ تكاد تكون أفضل ما يمكن أن يأيت به املرء رغم

َّأنا ال حتوي َّ
كل األوجه (انظر عربان ِّيني 17 :2؛ 1يوحنَّا .)10 :4 ،2 :2
نبوة إشعياء
عبد
ُ
الرب في َّ
ِّ

املهمة األُخرى يف العهد اجلديد بخصوص موت
من املوضوعات
املتكررة َّ
ِّ
ِ
ِ
يسوع بوصفه
اجلديد
العهد
الرب يف سفر إشعياء .لقد رأى كتب ُة
َ
املسيح هو عبد ِّ
العبد ِّ
املتأل املوصوف يف إشعياء  .12 :53-13 :52فالعهد اجلديد يقتبس
عرش آيات من اثنتَي عرش َة آية هي إمجا ُّيل عدد اآليات لألصحاح  53من سفر
ٍ
ٍ
وإشارات إىل هذا
إحاالت
إشعياء .هذا إضاف ًة إىل ما يزخر به العهد اجلديد من
النص .وقد ذك َْر ُت منها روايات األناجيل اإلزائ َّية لكلامت يسوع يف العشاء
ّ

احلبيش فيل ُّب َس بخصوص
اخليص
األخري .ويف أعامل  35-30 :8عندما سأل
ُّ
ُّ

النبي هذا؟’’ ُ
إشعياء ً 53
فر عن فيل ُّبس ‘‘ف َب َّشه
الس ُ
يقول ِّ
قائل‘‘ :عن َم ْن يقول ُّ
بيسوع’’ .و ُيعدُّ مقطع 1بطرس 25-22 :2
انعكاسا عىل املسيح بصفته ال َع ْبدَ
ً
ح َل هو نفسه خطايانا يف جسده عىل اخلشبة’’.
الوار َد يف إشعياء ‘‘ 53الذي َ َ
مر ًة
ويشري عربان ِّيني  28 :9إىل إشعياء  12 :53يف َو ْصف املسيح بأنَّه ‘‘ ُقدِّ َم َّ
ُ

لكي َ
أيضا يف رسائل رومية
َّضح تأثري إشعياء ً 53
حيمل خطايا كثريين’’ .ويت ُ
وكورنثوس األوىل والثانية وغالطِ َّية وفيل ِّبي وتيموثاوس األوىل وتيطس.
إن ول َيم فارمر ) (William Farmerأستاذ العهد اجلديد يستخلص َّ
حتَّى َّ
أن
بحث مفهوم اخلالص يف ِس ِ
أن َ
‘‘هذه القرائن ُت َب ِّي َّ
متأصل يف العهد
فر َإشعياء ِّ

ُ
حيث شك ُله ومضمونُه املعيار َّيان يف إشعياء ’’53
يتبلور من
اجلديد ،وهو
ُ

أيضا .)Bailey 1998 and Watts 1998
(Farmer 1998, p. 267؛ انظر ً
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َّ

والالفت للنَّظر ،بل املذهل ،بخصوص العبد يف إشعياء  53هو أنَّه

َّ
أنكر بعض األكاديم ِّيني هذه الفكرة،
يتأل نياب ًة عن خطايا اآلخرين .وقد َ

ُ
زاعمني َّ
يب الذي َح َّل باليهود
الرب
أن عبدَ
يشارك فقط يف األمل العقا ِّ
ِّ
ِ
املسب ِّينيَّ .إل َّ
يعكسها
للصدمة التي
تربيرا ُم ْقن ًعا َّ
ُ
أن هذا التفسري ال ُي َقدِّ م ً

النص ُتاه ما َف َع َله هيوه من َس ْحقه لعبده (إشعياء )10 ،1 :53-14 :52
ُّ
وهو ُّ
أقل إقنا ًعا يف َضوء التناقضات القو َّية التي ت ُْبزها الضامئر العرب َّية،

النص ما بني العبد ِّ
املتأل واملتحدِّ ثني بضمري املتك ِّلم اجلمع:
والتي يرسمها ُّ
ح َلها ،وأوجاعنا َ َت َّملها .ونحن حسبناه مصا ًبا
‘‘لك َّن أحزاننا َ َ

ً
جمروح ألجل معاصينا،
ومذلول .وهو
مرضو ًبا من اهلل
ٌ
ٌ
مسحوق ألجل آثامنا .تأديب سالمنا عليه ،وبحربه ُشفينا.
ٍ
ك ُّلنا كغنم َض َل ْلناِ .م ْلنا ُّ
والرب َو َض َع
واحد إىل طريقه،
كل
ُّ
عليه إثم ِ
10
مجيعنا’’ (إشعياء .)6-4 :53
َ
النبي
يمكننا أن نقارن ذلك َبو ْضع ِّ
الرب لعقوبة إرسائيل وهيوذا عىل ِّ
ُ
القول إنَّه ‘‘حيمل إثمهم [أو عقوبتهم]’’
حزقيال رمز ًّيا ،بحيث يمكن

(حزقيال  .)6-4 :4لك ْن هنا يف إشعياء ُ ،53
الرب عقوبة خطايا
حيمل عبد ِّ
إرسائيل ال رمز ًّيا ،بل واقع ًّيا.

ِ
َّ
جذورا ،كام رأينا ،يف الذبائح احليوان َّية
لفكرة احتامل األمل بالنِّيابة
وإن
ً

انظر ) (Hermisson 2004و) (Hofius 2004الذي يقول َّ
عب
)10
إن العقوبة ال َبدَ ل َّية ‘‘ ُي َُّ
ْ
ٍ
النص ،ومؤكَّد َّأنا جيب أن تُرى بوصفها موضوعَ ه املهيمن
واملحوري’’
ّ
مرات عدَّ ة يف ّ
عنها َّ
).(Hofius 2004, p. 164
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ُّ

املنصوص عليها يف سفر الالو ِّيني؛ فاملوت هو عاقبة اخلط َّية ،واحليوان يموت

َ
يسبق عمل َّي َة َّ
الذبحُ ،ي َع ِّب
بدل أن
يموت اخلاطئ .وبطقس َو ْضع األيدي الذي ُ
َ
َوحده مع احليوان الذي سيذبحه .لك ْن جيب عدم َف ْهم هذا
العابد رمز ًّيا عن ت ُّ

َّ
وكأن َن ْفس العابد خترتق احليوان سحر ًّيا ،بل جيب أن ُي ْف َهم َبدَ ل ًّيا.
التوحد
ُّ

أي َّ
رمز إىل موت اخلاطئُ ‘‘ ،فيىض عليه للتَّكفري عنه’’
أن َ
موت احليوان هو ٌ

(الو ِّيني  .)4 :1وعىل ٍ
الرب إنَّه
نحو ُمشابِه ،يف إشعياء ُ 53يقال عن عبد ِّ

‘‘ َج َع َل نفسه ذبيحة إثم’’ (العدد .)10

ٍ
لك ْن أحيانًا ما ُيقال َّ
برشي غريب ٌة متا ًما عىل
بديل
إن فكر َة تقديم
ٍّ
عب عنها
اليهود َّية ،وهذا ليس
ً
صحيحا يف احلقيقة .ففكرة العقوبة ال َبدَ ل َّية ُي َّ
الرب أن يقت َله َ
بدل الشعب املرتدِّ لكي
رصاح ًة عندما يعرض موسى عىل ِّ

‘‘ ُي َك ِّفر خط َّيتهم’’ (خروج  .)34-30 :32ورغم َّ
أن هيوه يرفض َع ْرض

الك َّفارة ال َبدَ ل َّية املقدَّ م من موسىً ،
قائل‘‘ :ولكن يف يوم افتقادي أفتقدُ فيهم
واضح دون ّ
رفضه ،دون
خط َّيتهم’’ (العدد  ،)34فال َع ْرض
شك ،لك َّن هيوه َ
ٌ

يتجاه َله حاس ًبا إ َّياه فكر ًة عبث َّي ًة أو مستحيلة .وبصفة مشاهبة ،رغم َر ْفض
أن
َ
فقص ُة ِ
أمر
هيوه
املستمر للذبائح البرش َّية ،بخالف ممارسات األمم الوثن َّيةَّ ،
ِّ
اهلل إلبراهيم بتقديم ابنه إسحاق (الذي يتعا َم ُل معه العهد اجلديد بوصفه
ً
رمزا إىل املسيح) ت ُِّبي َّ
مستحيل (تكوين .)19-1 :22
أن هذا األمر ليس
ً
أيضا ُين َظر إىل فكرة ت ُّ
ستغر ًبا
ويف إشعياء ً 53
أمرا ُم َ
َأل العبد َبدَ ل ًّيا بوصفها ً
فالرب َ
البار ما َر َف َض أن ُي ِنز َله بإسحاق وموسى.
واستثنائ ًّيا؛
ُّ
أنزل بعبده ِّ
ِ
ِّفاق عا ٌّم عىل َّ
وهناك ات ٌ
يب .ففي العهد القديم،
أن أمل َ العبد هو أمل ٌ عقا ّ

عندما ُيستخدَ م تعبري ‘‘حيمل اخلط َّية’’ باإلشارة إىل األشخاص ،يعني
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ي َسب مذن ًبا أو حيمل العقوبة ً
(مثل الو ِّيني ،8 :19 ،18 :7 ،1 :5
عاد ًة ُ ْ
15 :24؛ العدد َّ .)34 :14 ،13 :9 ،31 :5إل َّ
الرب ال حيمل
أن عبدَ
ِّ
خطاياه ،بل خطايا اآلخرين (األعداد  4و .)12-11والالفت للنَّظر أنَّه

املختص بالتكفري ً
(مثل
يمكن استخدام العبارة باإلشارة إىل عمل الكهنة
ِّ
إثم اجلامعة
الر ّب’’) .لك َّن
تكفريا عنهم أمام َّ
الو ِّيني ‘‘ :17 :10لتحمال َ
ً
الرب ،ال يتأ َّلون وهم يفعلون ذلك .وجيري التعبري
الكهنة ،بخالف عبد ّ

جل َمل مثل:
تعبريا
الرب
عن الطبيعة العقاب َّية ألمل عبد
ً
ِّ
واضحا يف بعض ا ُ
ً

جمروح ألجل معاصينا’’‘‘ ،مسحوق ألجل آثامنا’’‘‘ ،تأديب سالمنا
‘‘
ٌ
وضع عليه إثم مجيعنا’’ِ ُ ‘‘ ،
ض َب من أجل َذنْب شعبي’’
والرب
عليه’’‘‘ ،
َ
ُّ
(األعداد  5و 6وُ .)8
الرب للخط َّية،
حل عبد
وت ِّيز هذه احلقيقة ما بني َ ْ
ِّ
وحل تيس عزازيل هلا الذي مل يكن سوى ٍ
أداة رمز َّي ٍة إلزالة اخلط َّية.
َْ
حل ُهم مع
وإذ حيمل عبدُ
ِّ
الرب العقوبة التي يستح ُّقها الشعب ،يصا ُ

َپار’’ ) ،(kprفاملفهوم موجو ٌد وواضح.
اهلل .ورغم عدم استخدام لغة ‘‘ك َ

ربر
جيلب السالمة والشفاء (العدد  ،)5وهو ً
فالعبد ،باحتامله لألملُ ،
أيضا ‘‘ي ِّ
ِ
ويشفع يف املذنبني’’ (العدد .)12
كثريين’’ (العدد ‘‘ ،)11
ُ
وبالعودة إىل العهد اجلديد ،نجدُ َّ
َّاب املسيح ِّيني يفهمون يسوع
أن الكت َ

ح َل هو نفسه
الرب الذي حيمل اخلط َّية يف إشعياء ‘‘ :53الذي َ َ
بوصفه عبد ِّ
خطايانا يف جسده عىل اخلشبة...الذي بجلدته ُشفيتُم’’ (1بطرس .)24 :2

فالنصوص التي يكتن ُفها الغموض عندما َ
تؤخذ وحدها ،تصبح ُم َ َّملة
باملعاين يف َضوء إشعياء  ،53ومنها ً
مثل ‘‘املسيح مات من أجل خطايانا
آخر يف األسفار
حسب الكتب’’ (1كورنثوس  .)3 :15وليس هناك ٌّ
نص ُ
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فهمه ،ولو من بعيد ،عىل أنَّه يشري إىل موت املس َّيا عن
اليهود َّية يمكن ُ

يشري إىل أمل َبدَ ٍّيل
خطايا البرش؛ فالتعبري
ُّ
النمطي ‘‘مات من أجل خطايانا’’ ُ
يعرف خط َّي ًة،
ُفهم 2كورنثوس ‘‘ 21 :5ألنه َج َع َل الذي مل
ْ
يب 11.وت َ
عقا ّ
لنصري نحن َّبر اهلل فيه’’ عىل َّأنا ترديدٌ ألصداء إشعياء  53يف
خط َّي ًة ألجلنا،
َ
كل ٍ
ِّ
يعرف خط َّية’’ تستدعي إىل الذهن ‘‘عبدي
جزء منها؛ فعبارة ‘‘الذي مل
ْ
ِ
[ج َع َله]
البار’’ الذي ‘‘مل يكن يف فمه غ ّش’’ (العددان  .)11 ،9وعبارة ‘‘ َ
ّ
إثم مجيعنا’’ (العدد .)6
خط َّية ألجلنا’’ تستدعي ‘‘
ُّ
والرب َو َض َع عليه َ
ربر
‘‘
البار بمعرفته ي ِّ
لنصري نحن َّبر اهلل فيه’’ تستحرض إىل الذهن ‘‘وعبدي ُّ
َ
آخر يف العهد
ومر ًة ُأخرى ،نؤكِّد أنَّه ما من ٍّ
نص َ
كثريين’’ (العدد َّ .)11
القديم يقرتب ،ولو من بعيد ،من حمتوى هذه اجلملة.

إ ًذا كتَّاب العهد اجلديد يف َت َت ُّبعهم ل َف ْهم يسوع لنفسه ،رأوا املسيح

املتأل املذكور يف إشعياء  53الذي َّ
ِّ
تأل َ نياب ًة عن اخلطاة،
بصفته العبد
ً
حلهم مع اهلل.
حامل العقاب الذي يستح ُّقونه كي يصا َ

ُ
اإللهي
العدل
3-1
ّ

ٌ
مهم بخصوص الك َّفارة يف رسائل بولس
متكر ٌر
بز موضوع
ثالث ٌّ
ِّ
َي ْ ُ
اإلهلي .و َل ْسنا هنا معن ِّيني بتعليم بولس عن التربير
الرسول ،وهو العدل
ّ

َّضح هذا املعنى لتعبري ‘‘من أجل’’ ) (hyperيف بعض التعبريات مثل ‘‘ ُأ ْس ِلم من أجل
 )11يت ُ
خطايانا’’ (رومية  ،)25 :4حيث ‘‘من أجل’’ هي ترمجة لعبارة ‘‘ +’’diaمفعول به مبارش ،بمعنى
‘‘نياب ًة عن’’ ،وت َُذكِّرنا كلمة ‘‘ ُأ ْس ِلم’’ وكلمة ‘‘خطايانا’’ بإشعياء 8-7 :53؛ ويتشابه مع ذلك
مرقس  45 :10حيث كلمة ‘‘عن’’ هي ترمجة لكلمة ‘‘ ’’antiالتي تعني ‘‘ ً
بدل من’’ً ‘‘ ،
بديل عن’’.
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َّ

باإليامن؛ َّ
ألن هذا املوضوع ال يتع َّلق بالك َّفارة نفسها ،بل بفوائدها التي
َ
اإلهلي يف عمل الك َّفارة.
نبحث يف دور العدل
تعود علينا .لكنَّنا نو ُّد أن
ِّ

واملالحظ َّ
ش َح الرسول بولس لكيف َّية إمتام موت املسيح للمصاحلة مع
َ
أن َ ْ
ٍ
ٍ
اهلل ٌ
ِّ
متجذرة يف الرشيعة اليهود َّية عن القانون والعدالة.
حافل بمصطلحات

المتكررة للعدل
 1-3-1الموضوعات
ِّ

ٍ
قضائي‘‘ :د َّيان’’ (تكوين  ،)25 :18وهو
بلقب
ب اهلل يف العهد القديم
خيا َط ُ
ّ

ف فعل ًّيا بوصفه د َّيانًا أو قاض ًيا .عالو ًة عىل ذلك ،هو ليس القايض فقط،
يترص ُ
َّ
ِ
أيضاَّ .
قلب هيود َّية العهد القديم هو التوراة اإلهل َّية (الناموس)
املشع ً
إن َ
بل هو َ ِّ
التي حك ِ
َمت احليا َة ك َّلها وعالق َة اإلنسان باهلل .وحيسب ليون موريس (Leon
َ َ
) Morrisأنَّه من بني االستخدامات املئتَني والعرشين لكلمة توراة يف العهد
ِ
ناموس اهلل .ومن بني املئة والسبعة
القديم ،سبعة عرش فقط ال تشري إىل
ِ
بالر ّب .وكلمة
كرا لكلمة ‘‘حوق’’ ) ،(hōqأي ُحكْم ،يرتبط َّ 87
والعرشين ذ ً
بالرب يف 96
أيضا
‘‘حو َّقا’’ ) ،(huqqahوهي كلم ٌة ُأخرى بمعنى ُحكْم ترتبط ً
ِّ
مرات ورودها .وكلمة ‘‘مشپاط’’ )(mishpāt
مرة من  ،104هي إمجا ُّيل عدد َّ
َّ

مر ًة هي املصطلح املعتاد الذي يعني ‘‘قضاء’’ ،وتُستخدَ م
املرتبطة
ِّ
بالرب َّ 180

أيضا
يف صيغة اسم الفاعل لإلشارة إىل اهلل بصفته القايض .ويمكن أن تعني ً
قانوين .ومن
قانونًا .وحتَّى فكرة العهد‘‘ ،بِريت’’ ) ،(berithهي فكر ُة َع ْق ٍد
ّ
املذهل َّ
أن ُكتَّاب العهد القديم غال ًبا ما ُي َف ِّضلون الصورة القانون َّية عىل أ َّية
ٍ
صورة ُأخرى عند اإلشارة إىل ما يفعله اهلل ً
(مثل ميخا 2-1 :6؛ إشعياء :3

 .)21 :41 ،13ويقول موريس َّ
خيتص
إن استخدا َم الفئات القانون َّية يف ما ُّ
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ومتكر ٌر جدًّ ا يف احلقيقة ،حتَّى َّ
إن من الواضح
متكرر،
ِّ
باهلل يف العهد القديم ‘‘ ِّ

والرب يسريان جن ًبا
العرباين؛ فالقانون
متأص ٍل يف الفكر
ُّ
أنَّه يتطابق مع يشء ِّ
ّ
ِ
أن من الصعب ْ
إىل جنب’’ ) .(Morris 1983,p. 181واحلقيقة َّ
أكثر
أن جتدَ دينًا َ
ارتبا ًطا مع الفئات القانون َّية من هيود َّية العهد القديم.
المتكررة للعدل
الموضوعات
2-3-1
ُ
ِّ
في العهد الجديد

ٍ
ووف ًقا حلسابات
يمتلئ العهد اجلديد بلغة عدل َّية تعكس خلف َّيته اليهود َّيةَ .
موريس ،حيوي العهد اجلديد ِ 92ذك ًْرا لالسم ‘‘ذيكيوسيني’’ )،(dikaiosynē
مر ًة للفعل ‘‘ذيكيو’’ ) ،(dikaioōبمعنى
بمعنى ‘‘عدل’’ أو ‘‘بِ ّر’’ ،وَّ 39
‘‘يربر’’ أو ‘‘حيسب الشخص بارا’’ ،و 10مر ٍ
ات لالسم ‘‘ذيكيوما’’
َ
َّ
ًّ
ِّ
للصفة
مر ًة ِّ
) ،(dikaiōmaبمعنى ‘‘مرسوم’’ أو ‘‘ ُحكْم تربير’’ ،وَّ 81
‘‘ذيكيوس’’ ) ،(dikaiosبمعنى ‘‘عادل’’ أو ‘‘بار’’ ،و 5مر ٍ
ات لصيغة شبه
ّ
َّ
رب” .ويمزج الرسول
اجلملة ‘‘ذيكيوس’’ ) (dikaiōsبمعنى ‘‘بعدل’’ أو ‘‘ب ّ
بولس املصطلحات الدين َّية الطقس َّية مع القضائ َّية يف َو ْصفه ملوت املسيح:
‘‘وأ َّما اآلن َف َقدْ َظ َه َر بِ ُّر اهلل بدون الناموس ،مشهو ًدا له من
الناموس واألنبياء ،بِ ُّر اهلل باإليامن بيسوع املسيح ،إىل ِّ
كل
وعىل ِّ
كل الذين يؤمنون .ألنَّه ال َف ْرق .إذ اجلميع أخطأوا

ربرين جمانًا بنعمته بالفداء الذي بيسوع
وأعوزهم جمدُ اهلل ،مت ِّ
املسيح ،الذي َقدَّ َمه اهلل ك َّفارة باإليامن بدمه ،إلظهار بِ ِّره ،من
ِ
بإمهال اهلل ،إلظهار بِ ِّره يف
أجل الصفح عن اخلطايا السالفة
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بارا وي ِّربر َم ْن هو ِم َن اإليامن بيسوع’’
الزمان احلارض ،ليكون ًّ

(رومية .)26-21 :3

ت ِ
الب والعدل.
ُراوح ترمجة ’’ ‘‘NRSVاإلنكليز َّية ما بني مصطلحات ِ ِّ
بات ِ
ِ
اخلط ِّ
الب عىل طول ِّ
اذ تعبري
فمن املمكن أن يستخدم املرء مصطلحات ِ ِّ
ِ
ب ًّبرا’’ ِم ْن رومية َ 24-23 ،3 :4
ربر’’ بحيث
بولس الرسول ‘‘ ُحس َ
بدل ‘‘ي ِّ
تكون اجلملة:

ٍ
ناحية ُأخرى ،يمكن
أبرارا جمَّانًا بنعمته’’ .ومن
‘‘حمسوبني ً
ِ
ِّ
اخلط
مصطلحات العدل عىل طول
يوضح استخدا ُم
أن
َ
َّنوع الرسول بولس يف استخدام األلفاظ يف العدد  :26اهلل
بر’’.
بار و ُم َ ِّ
‘‘ ٌّ

ُّ 1-2-3-1بر الله

ٌ
صفة أم ِهبة؟
 1-1-2-3-1أهو

هناك ٌ
كالسيكي حول ما إذا كان تعبري ‘‘ذيكيوسيني ثيو’’ (dikaiōsynē
جدل
ٌّ

ِ
صفات اهلل نفسه أم
) ،theouبمعنى ‘‘بِ ُّر اهلل’’ أو ‘‘عد ُله’’ ،يشري إىل إحدى
أن من الواضح َّ
الب الذي حيس ُبه للمؤمنني .وأعتقد َّ
التعبري متعدِّ د
أن
إىل ِ ِّ
َ

األوجه؛ فواضح َّ
الب املحت ََسب ،حيث
أن تعبري ‘‘بِ ُّر اهلل باإليامن’’ يشري إىل ِ ِّ
ِ
أيضا َّ
َّ
أن عبارة ‘‘ليكون
إن
صفات اهلل ليست ‘‘باإليامن’’ .لك َّن من الواضح ً
خاص َّي ٍة يمتلكها اهلل.
بارا’’ ُت َع ِّب عن ِّ
ًّ
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جديد لبولس الرسول
منظور
2-1-2-3-1
ٌ
ٌ

ثار يف اآلونة األخرية ٌ
جدل حول هذا التعبري نتيج ًة ملا ُيدعى ‘‘
منظور جديدٌ
ٌ
َ
يفهم بِ َّر اهلل بمعنى
لبولس الرسول’’ ) ،(New Perspective on Paulوهو
ُ
ً
لب اهلل حاس ًبا إ َّياه أمانتَه
تبع املرء
أمانته للعهد .لك ْن إذا َ
حتليل اختزال ًّيا ِ ِّ

تأثريا جذر ًّيا يف َف ْهم املرء لعقيدة الك َّفارة
للعهد ،فسيؤ ِّثر هذا التحليل ً
ٍ
عندئذ سيكون َّ
عند بولس؛ َّ
حيتسب أمانة العهد لنا،
أن اهلل
التربير
ألن
ُ
َ
ٌ
مشكوك فيه ،وهو يف ِّ
كل األحوال ال يفيد يف اخلالص (فيل ِّبي
وهو معنًى

َّ .)9-6 :3إل َّ
أن هذا التفسري االختزا َّيل أ ْث َب َت أنَّه ال يصمدُ بالرجوع إىل

ُ
ُ
أفضل َف ْهم لعدم معقول َّية هذه النظرة
يكون
املعجم ) .(Irons 2015وقد
الب ليس
الب؟ اإلجابة :اإلثم؛ فعكس ِ ِّ
االختزال َّية ب َط ْرح سؤال :ما عكس ِ ّ

الرش والفجور (رومية  .)18 :1وخيانة العهد هي واحدة
خيان َة العهد ،بل ُّ
ِ
دينونة
من قائمة طويلة من اخلطايا التي يرسدها الرسول بولس وتؤ ِّدي إىل
خاص َّي ٌة أخالق َّي ٌة عا َّمة
الب فهو ِّ
اهلل العادلة (رومية 31-29 :1؛  .)2 :2أ َّما ِ ُّ
ِ
َ
تتضمن األمانة ،حيث َّ
الب ال ُي َتزل إىل
إن
احلنث َ
بالوعد ف ْعل خاطئ ،لك َّن ِ َّ
َّ
ُ
اختزال بِ ِّر اهلل ألمانته العهد َّية هو دون معنى ،ال
األمانة .عالو ًة عىل ذلك،
ِ
سيام من ِ
عالقة اهلل باألمم ،حيث َّإنم خارج نطاق العهد الذي َق َط َعه
جهة
َّ
اهلل مع إرسائيلْ .
وإن كان اإلثم يعني خيان َة العهد ،فال يمكن َو ْصف األمم
أيضا
بأنم أثمة ،وهو الوصف الذي يقوله بولس بوضوح .وال يمكن ً
َّ

بار ،حيث إنَّه مل يكن أمينًا للعهد.
أممي مثل أ ُّي َ
وب بأنَّه ّ
َو ْصف ٍّ

ِ
احلظ َّ
وم ْن ُح ْسن ِّ
أن أنصار املنظور اجلديد اب َت َعدوا عن هذه االختزال َّية

املتطرفةً .
فمثل جاي .دي .جيَ .دن ) ،(J. D. G. Dunnيف ر ِّده
الساذجة
ِّ
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للب إىل األمانة العهد َّية
عىل ُن َّقادهُ ،ي ِق ُّر أنَّه ال يمكن اختزال املفهوم
ِّ
العربي ِ ِّ
أيضا ً
عدل إهل ًّيا عقاب ًّيا،
الب يف األسفار العرب َّية
تتضم ُن ً
َّ
أو اخلالص؛ فلغة ِ ِّ
ٍ
بمعيار أو نظا ٍم مستقيم ،أو بالصواب
الب بمقتضاه ‘‘عىل أنَّه ُيقاس
ُي َ
فهم ِ ُّ
األخالقي’’ ،مع تقييد هذا الفهم َّ
أن ‘‘املعيار ال ُيرى بوصفه مبد ًأ مثال ًّيا
ّ

ملموسا يف العالقة’’ ما بني اهلل واخلالئق (Dunn
معيارا
جمر ًدا...بل بوصفه
ً
ً
َّ

َّضح َّ
التسلس َل
أن ‘‘
) .2008, pp. 63-64لذا ،عندما نأيت إىل رسالة رومية ،يت ُ
ُ
يتضمن بوضوح فكر َة َّ
أن بِ َّر اهلل ُتاه
يف رومية 6-3 :3 ،18-16 :1
َّ

أيضا األمانة واخلالص’’
يتضم ُن
الشعوب
الغضب والدينونة ،وحيوي ً
َ
َّ

يب
فم ْن ينكر َأ َّن ’’ ‘‘dikaiosynēهو مصطلح كتا ٌّ
)َ .(Dunn 2008, pp. 64-65
َص رومية ‘‘ 5-4 :4حيث اخللف َّي ُة الرشع َّي ُة
ال ينتبه
ً
انتباها كاف ًيا إىل ن ِّ

ربر الفاجر’’...
واضح ٌة يف اإلملاح إىل أنَّه ال يليق بالقايض قانون ًّيا أن ‘‘ي ِّ
ٍ
شخص فاجر’’
الب إىل
وحيث يتَّجه
الفكر ك ُّله ثاني ًة نحو أن تُعزى حالة ِ ِّ
ُ

).(Dunn 2008, p. 64

اإللهي
اإلمهال
ُ
3-1-2-3-1
ّ

بعد أن َ
يقول بولس َّ
إن اهلل َقدَّ َم املسيح ذبيح َة ك َّفارة ) ،(hilastērionيزعم
أن اهلل َف َع َل هذا ل ُي ِ
َّ
ظهر عد َله ،حيث إنَّه كان قد َص َف َح عن خطايا األجيال
أن الفكر َة هنا هي َّ
واملفتض منطق ًّيا َّ
امتناع اهلل عن معاقبة اخلطايا
أن
السابقة.
َ
ََ

أثار شكوكًا حول عدله (انظر  .)4 :2أ َّما اآلن ،فبموت املسيح
السالفة َ
َبأ ُ
جتاه ُله هو
عدل اهلل .كيف؟ املعنى املت ََض َّمن الذي يصعب ُ
الذبائحي ،ت َ َّ
ّ

نحسب َّ
َّ
أن
أن هذه اخلطايا نا َل ْت جزا َءها العادل ،فال يمكننا يف ما بعد أن
َ
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يبُ ،
ُ
اهلل تغاىض عنها أو ت ََركَها دون عقاب .لقد َ
عدل اهلل،
أخذ
العدل العقا ُّ
جمراه يف املسيحَّ .إل َّ
بأنم
املفسين حاولوا َ
مقاوم َة هذا املعنى َّ
أن بعض ِّ
إن اهلل ُي ِ
َ
الرسول بولس يقول َّ
ظهر أمانته العهد َّية بواسطة التغايض
حسبوا

عن اخلطايا السالفة .لك ْن َّأو ًل ،تعتمدُ هذه القراءة عىل اختزال َّية املنظور
اجلديد ّ
اهلش .وثان ًيا ،صيغة ’’ + ‘‘diaاملفعول املبارش ال تعني ‘‘بواسطة’’ ،بل

‘‘بسبب’’ ،لذا ال يستقيم ال َق ُ
ولَّ :
ألن اهلل تغاىض عن اخلطايا السالفة ،هو
َضمن هو َّ
أن
اآلن يقدِّ م املسيح قربانًا ذبائح ًّيا إلظهار أمانته .لك َّن املعنى املت َّ
املستح َّقة لتلك اخلطايا ،وبذلك َب َّر َأ َ
ح َل العقوبة
عدل اهلل .ويؤ ِّكدُ
املسيح َ َ
َ
نص غالطِ َّية  13 :3حيث يقول الرسول بولس‘‘ :املسيح افتدانا
هذا
الفهم ُّ
َ
ِم ْن لعنة الناموس ،إذ صار لعن ًة ألجلنا’’ .فبينام كنَّا ملعونني من اهلل بسبب
ِ
عصياننا للناموس ،أن َق َذنا املسيح ْ
اللعنة عىل نفسه.
بأخ ِذ تلك

اإللهي
الغفران
4-1-2-3-1
ُ
ّ

ُ
الرسول بولس ً
غفران اخلطاياً ،
َ
قائل:
يكتب
فمثل
التربير
يضم
ُ
ُ
ُّ
أيضا يف تطويب اإلنسان الذي َي ِسب له
داود ً
‘‘كام يقول ُ
ِ
ت آثامهم ِ
ت
ت ْ
اهلل ًّبرا بدون أعامل« :طوبى للذين ُغف َر ْ
وس َ
ُ
ِ
الرب خط َّية»’’
خطاياهم .طوبى للرجل الذي ال َيسب له ُّ
(رومية .)8-6 :4

ِ
جدير ِّ
أيضا
الغفران
هدف
بالذكر َأ َّن
َ
اإلهلي كتاب ًّيا هو اخلطاة ،وهو ً
ِّ
ٌ
َ
أيضا تُغ َفر.
اخلطايا؛ فالبرش ينالون
الغفران عن خطاياهم ،لك َّن خطاياهم ً
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ِ
َ
يبي َّ
موقف اهلل من اخلطاة .وال
جمرد تغيري
الغفران
أن
وهو ما ِّ ُ
اإلهلي ليس َّ
َّ

جمرد َّ
مشاعر االستياء أو
يضع جان ًبا
تقترص تأثريات الغفران
أن اهلل ُ
َ
اإلهلي عىل َّ
ِّ

شئت ،حسب حتليلك امل َف َّضل للغفران) ،لكنَّه
املرارة أو الغضب (أو ُقل ما َ
ِ
اإلهلي ،الشخص
املصاحب للخط َّية .ونتيج ًة للغفران
إزالة استحقاق العقوبة
ّ
الذي كان ً
يستحق العقاب ،مل َي ُعد كذلك .فبِ َف ْضل الغفران الذي يناله
قبل
ُّ
اسب عىل خطاياه‘‘ .إ ًذا ال يشء من الدينونة اآلن عىل
املرء يف املسيح ،ال ُي َ
َ
الذين هم يف املسيح يسوع’’ (رومية  .)1 :8فمن الواضح إ ًذا َّ
الغفران
أن

القانوين منه إىل الغفران بمفهومه الشائع َلدَ ينا.
كثريا إىل العفو
اإلهلي ُ
َّ
ِّ
أقرب ً
البر المحتَ َسب
ُّ 5-1-2-3-1

حسب تعليم بولسُ ،يعطى بِ ُّر اهلل ِّ
لكل َم ْن يؤمن بيسوع؛ ففي رومية 4

شح َّ
أن هذه اهلبة ُتنَح عىل سبيل ‘‘االحتساب’’،
يستطر ُد الرسول بولس يف َ ْ

كام ُي َس ِّوي التاجر حساباته .ورغم أنَّه يقال أحيانًا َّ
التربير هو عمل َّي ُة
إن
َ
تربئة؛ وإنَّه ال
النص ما يؤ ِّيدُ
الب ،فليس يف ِّ
يتضم ُن عمل َّي ًة إجياب َّي ًة من َمنْح ِ ّ
َّ
حلدّ  .فحسب الكتاب املقدَّ س،
َ
ختفيف معنى بِ ِّر اهلل املحت ََسب لنا إىل هذا ا َ
ٍ
جمر َد غياب َّ
الذنْب.
بِ ُّر اهلل هو ِّ
وليس ْت َّ
خاص َّي ٌة غن َّي ٌة وزاخر ٌة بمعان عدَّ ةَ ،
أن بِ َّر اهلل َّ
ومن الواضح َّ
أخالقي ُيت ََسب للمؤمنني
وكل ما حيويه من كامل
ٍّ

عب عن هذه الفكرة بوضوح يف 2كورنثوس :5
(انظر فيل ِّبي  .)9-6 :3و ُي َّ ُ
لنصري نحن بِ َّر اهلل
يعرف خط َّي ًة ،خط َّي ًة ألجلنا،
‘‘ :21ألنَّه َج َع َل الذي مل
ْ
َ
ُضاف خط َّيتُنا إىل
تفسريي لتخفيف هذا الترصيح :ت
ُ
فيه’’ .وليس هناك َسنَدٌ
ٌّ
ِ
ب بِ ُّر اهلل لنا.
حساب املسيحُ ،
وي َس ُ
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ُ
النيابي
التمثيل
4-1
ّ
ٍ
آخر يف
بب اهلل َلِ ْن هم ‘‘يف املسيح’’ .وهو ما يأيت بنا إىل
ُيعطى الوعد ِ ِّ
عنرص َ
ِ
عقيدة العهد اجلديد عن الك َّفارة :املسيح بصفته نائ ًبا عنَّا.
ذبائح العهد القديم
1-4-1
ُ

يب واضحة ً
أصل يف بعض ذبائح العهد القديم .ألنَّه بينام
فكر ُة التمثيل النيا ِّ
التقدمات اليومي ُة تُذبح ِ
بيد ُم َقدِّ م الذبيحة نفسه ،ففي يوم الك َّفارة مل
كانت
ُ
َّ َ
سمح بدخول خيمة االجتامع َّإل لرئيس الكهنة فقط الذي كان يعمل هبذا
ُي َ
عىل متثيل الشعب أمام اهللُ ،م َقدِّ ًما الذبيحة عنهم ،ومعرت ًفا بخطاياهم عىل
تَيس عزازيل (الو ِّيني .)17 :16

نائبا عنَّ ا
 2-4-1المسيح بصفته ً

ُ
نائب عنَّاَّ .أو ًل ،هناك
الرسول
بولس
يف العهد اجلديد،
ُ
املسيح بأنَّه ٌ
َ
يصف ُ
ِّ
اجلمعي ِّ
لكل البرش َّية مع املسيح الذي هو النموذج املضا ُّد لإلنسان
االتا ُد
ُّ
ٍ
واحدة صار
ويرص ُح بولس الرسول بال َقول‘‘ :فإ ًذا كام بخط َّي ٍة
األول ،آدم.
َّ
ِّ
واحد صار ِ
ٍ
ت اهلب ُة إىل مجيع
رب
َ
حلكْم إىل مجيع الناس للدَّ ينونة ،هكذا ب ٍّ
ا ُ
الناس ،لتربير احلياة .ألنَّه كام بمعصية اإلنسان الواحد ُج ِع َل الكثريون
أبرارا’’ (رومية
أيضا بإطاعة الواحد س ُيج َعل الكثريون
خطاة ،هكذا ً
ً

ُفهم هنا عىل َّأنا عا َل َّي ُة النطاق.
 .)19-18 :5فذبيحة املسيح الك َّفار َّية ت َ
وهكذا تَبز طبيعة موت املسيح نياب ًة عنَّا يف َق ِ
ول الرسول بولس‘‘ :إذ نحن
ُْ
إن َ
نحسب هذا :أنَّه ْ
كان واحدٌ قد مات ألجل اجلميع ،فاجلميع إ ًذا ماتوا’’
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جمر َد َّ
مات مكاين ،بل ما
أن املسيح َ
(2كورنثوس  .)14 :5فليس األمر َّ

أيضا معنى
َف َع َله نائبي َف َعلتُه أنا .لقد كان ُ
موت يسوع موتَنا نياب ًّيا .وهذا هو ً
ِ
بنعمة اهلل املوت ألجل ِّ
كل واحد’’
كلامت كاتب العربان ِّيني‘‘ :لكي يذوق
(عربان ِّيني .)9 :2

ثان ًيا ،هناك ِّاتا ُد املؤمنني مع املسيح الذي بمقتضاه يستفيدون من موته
ٍ
عاملي
بيشء
اري (رومية  .)11-3 :6وهنا ال يتحدَّ ُث الرسول بولس
الك َّف ّ
ِّ
النطاق ،بل يؤمن َّ
الب ،سيملكون يف
بأن ‘‘الذين ينالون َف َ
يض النعمة وعط َّية ِ ّ
احلياة األبد َّية بالواحد يسوع املسيح’’ (رومية  .)17 :5فاستِفادتُنا من املوت
اري للمسيح تتح َّق ُق باإليامن الذي ُيت ََّوج باملعمود َّية .لذا فهذا اجلزء من
الك َّف ِّ

رسالة الرسول بولس ال يتحدَّ ث حقيق ًة بكيف َّية متثيل املسيح لنا عىل الصليب،
بل بشأن ِّاتادنا معه باإليامن بصفتنا مسيح ِّيني حقيق ِّيني .ويقول الرسول بولس
إنَّهُّ ‘‘ :
اعتمدْ نا ملوته’’ (رومية  ،)3 :6إ ًذا نحن
كل َم ِن اعتمدَ ليسوع املسيح َ
وأيضا بقيامته
[ص ِلبنا] معه’’ (العدد ً .)6
‘‘قد متنا مع املسيح’’ (العدد ُ ‘‘ ،)8
أصبحنا ‘‘[أحياء] من األموات’’ (العدد  .)13فبفضل ِّاتادنا مع املسيح،
املسيح فاد ًيا
ي اهلل
أيضا (انظر
كولوس  .)12 :2لقد َع َّ َ
يصري موتُه وقيامتُه لنا ً
َ
ِّ

اري َّإل إذا كنَّا ‘‘يف املسيح’’ .ونحن نكون يف
لنا ،لكنَّنا ال نستفيد من موته الك َّف ِّ

نتوحدُ مع موته وقيامته .وهو ما يعني
املسيح باإليامن واملعمود َّية ال َّل َذين هبام َّ
متثيل املسيح لهِ ،
نقبل أن يم ِّثلنا .أ َّما َم ْن يرفض املسيح ،فهو يرفض َ
أنَّنا ُ
وم ْن
ُ
يكون متَّحدً ا مع املسيح.
َث َّم ال
تتضم ُن عقيدة الك َّفارة عند بولس الرسول إ ًذا جان ًبا متثيل ًّيا قو ًّيا؛
َّ
فاملسيح ،مثل آدم ،يم ِّث ُل َّ
كل إنسان أمام اهلل ويموت عنه .عالو ًة عىل
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َّ
الكتابي بشأن
المحتوى
ُّ

ذلكَ ،م ْن يقبل غفران اهلل وبِ َّره باإليامن ،يصبح بمقتىض ذلك املستفيدَ

الفعيل من موت املسيح وقيامته نياب ًة عنه.
َّ
 5-1الفداء

َ
املجال
لكن
تضم عقيدة الك َّفارة يف العهد اجلديد
جوانب ُأخرى كثريةَّ ،
َ
ُّ
ِ
ٍ
َ
ت فكر ُة
جانب آخر :الفداء .يف
َّسع َّإل لذكْر
العال القديم ارت َب َط ْ
ال يت ُ
ٍ
ٍ
عبيد من العبود َّية .وكان
حرب من السبي ،أو
الفداء برشاء َأرسى
يمكن تسمية الثمن فدية .ويف ذبائح مع َّينة يف العهد القديم ،كان يمكن
االستعاضة عن الذبيحة احليوان َّية بفدية تُعدُّ وسيل ًة للك َّفارة .و ُيدعى

فادي إرسائيلْ ،
وإن كان بصفته اهلل ال حيتاج إىل َد ْفع فدية كي
اهلل
َ
ُ
الفدائي العظيم يف العهد القديم هو اخلروج
وعمل اهلل
حير َر الشعب.
ُّ
ِّ
املقرون بالفصح.

ف يسوع إرسال َّيتَه بوصفها َب ْذل نفسه ‘‘فدية عن كثريين’’
وكام رأيناَ ،و َص َ

(مرقس  .)45 :10فقد كانت حياته ثمنًا لتحريرنا من َأ ْس اخلط َّية .وهكذا

مل َير كتبة العهد اجلديد فداءنا بال ثمن‘‘ :عاملني أنَّكم افتُديتم...بد ٍم كريم،
حل بال عيب وال َدنَس ،دم املسيح’’ (1بطرس ‘‘ ،)19-18 :1الذي
كام ِم ْن َ َ
مر ًة واحد ًة إىل األقداس
فيه لنا الفداء بدمه’’ (أفسس َ ،)7 :1د َخ َل يسوع َّ
ُ
الرسول
بولس
‘‘بدم نفسه...فوجد فدا ًء أبد ًّيا’’ (عربان ِّيني  ،)12 :9لذا ُي َذكِّر ُ
الكورنث ِّيني ً
اشتيتُم بثمن’’ (1كورنثوس .)20 :6
قائل‘‘ :قد ُ

كاتب العربان ِّيني أصدا َء كلامت يسوع يف العشاء األخري وهو
وير ِّدد
ُ
ٍ
الفدائي تدشينًا لعهد جديد ،وغفرانًا للخطايا‘‘ :هو وسيط
يرى موتَه
َّ
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األول’’
عهد جديد...إذ صار
ٌ
موت لفداء التعدِّ يات التي يف العهد َّ

ويصف يوحنَّا رؤيتَه لعبادة اخلروف املذبوح امل َع َّظم:
(عربان ِّيني .)15 :9
ُ
َ
وتفتح ُختو َمه ،ألنَّك ُذبِ ْح َت
فر
مستحق أنت َأ ْن
ٌّ
َ
الس َ
تأخذ ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
واشت ْيتَنا هلل بدمك ِم ْن ِّ
وشعب و ُأ َّمة،
ولسان
قبيلة
كل
ََ
وجعلتَنا إلهلنا ملوكًا وكهنة ،فسن ِ
َملك عىل األرض (رؤيا
َ َ
.)10-9 :5
وهكذا يتح َّق ُق القصدُ يف العهد القديم‘‘ :وأنتم تكونون يل مملكة كهنة

و ُأ َّمة مقدَّ سة’’ (خروج .)6 :19
ختامية
مالحظات
6-1
ٌ
َّ

ِ ٍ
ٍ
نفسها عىل َّأنا نظر َّي ٌة
لو أرا َد ْت أ َّي ُة نظر َّية ُمرضية يف الك َّفارة أن ُت َقدِّ م َ
استعر ْضناه من الكتاب
تتوافق مع املحتوى الذي
مسيح َّية ،جيب أن
َ
َ
ُ
ننتقل إىل تاريخ العقيدة بخصوص تعليم الك َّفارة ،جيدر
املقدَّ س .وإذ
املفسين...يظنُّون
بنا أن
َ
نضع يف أذهاننا تعليق فارمر‘‘ :يبدو َأ َّن بعض ِّ
أتت إىل الوجود عموما باملجامع املسيحية يف ٍ
وقت
َأ َّن العقيدة املسيح َّية ْ
َّ
ً
ٍ
الحق من تاريخ الكنيسة .لك َّن احلقيقة َّ
أن العقيدة املسيح َّية تبدأ بنصوص
الكتاب املقدَّ س ،وبأقدم تفسريات تلك النصوص التي نجدُ ها يف العهد
اجلديد نفسه’’ ).(Farmer 1998, p. 275
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ُ

يكرسوا
نظرا إىل انشغال آباء الكنيسة بمجادالت حول شخص املسيح ،مل ِّ
ً
وقتًا كاف ًيا للتفكري يف ما َأط َل َق عليه الالهوت ُّيون الح ًقا َ
عمل املسيح ً
(مثل
ٍ
إقرارا واحدً ا يف
أصدر
واحد
مسكوين
إمتامه للك َّفارة) .فام ِم ْن َم َم ٍع
ً
َ
ٍّ
ٍ
عي .وعندما َذك ََر
موضوع الك َّفارة ،تاركني الكنيسة دون ِّ
أي إرشاد َم َم ّ
آباء الكنيسة موضوع الك َّفارة ،جاءت تعليقاهتم ُمقت ََضب ًة ،وكانت غال ًبا
غري قاطعة.
َ

املتكررة
وتعكس مالحظات اآلباء حول الك َّفارة تعدُّ َد املوضوعات
ُ
ِّ
وتنوعها ،وقد َو ِرثوها من ُكتَّاب األسفار ).(Mitros 1967
للعهد اجلديد ُّ
َب يوسيبيوس )ً (Eusebius
مثل:
ف َكت َ

ُ ِ
َ
ح ُل
واحتمل عقوب ًة مل ي ُك ْن يستح ُّقها،
اهلل...ض َب عنَّا،
ََ
سبب
وكنَّا نحن َم ْن نستح ُّقها لكثرة خطايانا ،ومن َث َّم صار ُ
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َّ

غفران خطايانا ألنَّه َقبِ َل املوت عنَّا ،و َن َق َل إىل نفسه ما كنَّا
وإهانات ِ
ٍ
وأنز َل بنفسه ال َّلعنة التي
نستحقه من َج ْل ٍد
وخ ْزيَ ،
كانت من نصيبنا بأن ُج ِع َل لعن ًة ألجلنا .وما ذلك سوى
ِ
وأيضا
النبو ُة عنَّا‘‘ :وبِ ُح ُبه ُشفينا’’ً ،
ثمن نفوسنا .لذا ،تقول َّ

الرب أس َل َمه من أجل خطايانا’’
‘‘ ُّ

(Demonstration of the

).Gospel 10.1

ومتاش ًيا مع إشعياء  53وغالطِ َّية  ،13 :3يستخدم يوسيبيوس

اإلهلي،
موضوعات الذبيحة ،واألمل النيا ّيب ،والبدل َّية العقاب َّية ،وإرضاء العدل
ّ

األورشليمي ،ويوحنَّا
والثمن املدفوع فدية .وقد َع َّب أوريغانوس ،وكري ُلس
ّ
ذهبي الفم ،وكري ُلس السكندري ،وغريهم عن ٍ
معان مشاهبة ).(Rivière 1909
ّ
ُّ

نرصا ساح ًقا
ويف الوقت نفسه َص َّور اآلباء موت املسيح بوصفه ً
اسم نظر َّية املسيح املنترص
عىل الشيطان ،وهي نظر ٌة إىل الك َّفارة ُع ِر َف ْت بِ ْ

) .(Christus Victor) (Aulén 1969ويرك ُِّز األكاديم ُّيون املحدَ ثون عىل هذا
يرجع دون ٍّ
شك إىل خصوص َّيته وغرا َبته.
اجلانب من تعليم اآلباء ،وهو ما
ُ

نظري ُة المسيح المنتصر
1-2
َّ

ت هذه النظر َّية نحو  900عام ،منذ إيريناوس وأريغانوس إىل زمن
سا َد ْ
ِ
ت تضحي ُة املسيح بحياته إىل ختليص البرش َّية
ووف ًقا هلذه النظرة ،أ َّد ْ
أنسلمَ .
من العبود َّية للشيطان ،ومن الفساد واملوت ال َّل َذين نتجا عن اخلط َّية .وقد
س اآلبا ُء أحيانًا فدي َة يسوع َّ
بأن حياة املسيح كانت فعل ًّيا وحرف ًّيا ثم َن
َف َّ َ
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ِ
ً
سؤال حول
أثار هذا التفسري
حترير البرش من العبود َّية .وبطبيعة احلالَ ،
َم ْن ُدفِ َع ْت له الفدية .وكانت اإلجابة الواضحة هي إبليس ،حيث إنَّه هو
َم ِن استعبدَ البرش (2تيموثاوس 26 :2؛ 1يوحنَّا  .)19 :5لقد َقبِل اهلل أن
ُي َس ِّلم ابنَه لسلطان الشيطان مقابل البرش املحت ََجزين َأرسى َلدَ يه.
فقد سأل أوريغانوس ً
مثل:

ِ
نفسه فدية؟ مؤ َّكدٌ ليس هلل .أيمك ُن أن
لك ْن َل ْن َقدَّ م املسيح َ

للرشير؟ ألنَّنا كنَّا حتت سلطانه حتَّى تُعطى له فدية
يكون ِّ
ِ
عنَّا ،حتَّى ْ
وافت َض
الرشير َ َ
إن كانت حياة املسيح .لقد ُخد َع ِّ
أنَّه قادر أن يتَسيد عىل النفس غري ِ
عالٍ َّ
أن إمساكَه [باملسيح]
َ َّ

لقوته يفوق طاقته...لذا ،مل ي ُك ْن فداؤنا
يتضم ُن امتحانًا َّ
َّ
ٍ
ٍ
بذهب أو مال يفنى ،بل بد ِم املسيح الثمني (Commentary
).on Matthew xvi.8

وعاد ًة ما ُح ِس َب ْت هذه االتِّفاق َّية ما بني اهلل والشيطان خدع ًة ماهر ًة

جازت عىل الشيطان؛ فاالبن ،األقنو ُم الثاين يف الثالوث ،مل يكن ممكنًا أن
يقع يف َأ ْس الشيطانَّ .إل َّ
بتجسده َظ َه َر ضعي ًفا و ُعرضة لألذى
أن االب َن
َ
ُّ

أي إنسان آخر حتت ُسلطة الشيطان .ومل ُي ِ
قوتَه اإلهل َّية
ظهر االبن َّ
مثل ِّ
َّإل بعد حترير األرسى ،وذلك بقيامته من األمواتُ ،م َ ِّط ًم قيود املوت
واجلحيم ،ومن َف ِلتًا من سلطان الشيطان .وقد اقرتح غريغوريوس النييص
ِ
خلدعة اهلل الذك َّية للشيطان:
مشهورا
تشبيها
ً
ً
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ِ
ِ
خفي
‘‘لضامن سهولة قبول الفدية عنَّا م ْن جانب طالبِهاُ ،أ َ
الالهوت حتت حجاب طبيعتنا حتَّى يبتلع الشيطان

الس َمك اجلائع’’
صنَّارة الالهوت مع ُط ْعم اجلسد ،مثل َّ
).(Catechetical Oration 24

اجلميع عىل نموذج الفدية الذي َوضعه أوريغانوس.
لك ْن مل يوافِ ِق
ُ
ً
نموذج الفدية؛ ألنَّه َج َع َل الشيطان
النازيانزي بشدَّ ٍة
فمثل أدان غريغوريوس
َ
ُّ
ِ
ظه َر ْت نسخ ٌة خمتلف ٌة
َ
اري للمسيح ) .(Oration 45.22لك ْن َ
هدف املوت الك َّف ِّ

ووف ًقا هلذه النظر َّية مل
من نظر َّية املسيح املنترص ،ال س َّيام بني اآلباء الالتنيَ ،
ِ
ُي َ
هجمة الشيطان املميتة .وغال ًبا
املسيح فدي ًة للشيطان ،بل كان ضح َّي َة
عط
ُ
ِ
ِ
السيايس من نظر َّية
النموذج
نموذج الفدية وهذا
ما َيدُ ث َخ ْل ٌط ما بني
ِّ
الفدية ،كام ُيط َلق عليه .لك َّن هذا النموذج يعزو هزيمة الشيطان الساحقة إىل

َ
جتاوزه للحدِّ يف سلطانه .وكام هي احلال يف نموذج الفديةُ ،يعت َقد َّ
الشيطان
أن
ُ
ٍ
بحق استعباد اخلطاة بإذن من اهلل .وظنًّا من الشيطان َّ
أن املسيح
كان يتمت َُّع ِّ
مجه و َق َت َله .لك َّن املسيح ،بخالف اخلطاة
جسدٌ
للضعف ،ها َ
برشي ُم َع َّر ٌض َّ
ٌّ
املستع َبدين لسلطان الشيطان ،كان خال ًيا متا ًما من َّ
يستحق
الذنْب ،لذا مل ي ُك ْن
ُّ

جتاو َز الشيطان حدو َد سلطانه يف املطالبة بأح ِّق َّيته يف املسيح،
املوت .وهبذا َ
حترير أرسى إبليس ).(Augustine On the Trinity 4.13.17
رب ُر هلل َ
وهذا ما ُي ِّ

أهم مالمح نظر َّية املسيح املنترص التي تبنَّاها آباء الكنيسة هي
ومن ِّ

اقتناعهم الكاسح َّ
بأن َ َت ُّسدَ املسيح وموتَه مل يكونا رضور َّيني لفداء اإلنسان.
ٍ
فقد أ َّكدَ أغسطينوس ِّ
أمحق َم ْن يقول َّ
جرأة ً
إن حكم َة اهلل مل
بكل
قائلُ ‘‘ :
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ٍ
بطريقة ُأخرى غري ِّاتاذ طبيعة برش َّية ،وامليالد
البرش
تكن قادر ًة أن ُ َت ِّرر
َ

من امرأة ،ومعاناة ِّ
كل ما عاناه عىل أيدي اخلطاة’’ (De Agone Christiano

ِ
البرش من سلطان
فنظرا إىل قدرة اهلل غري املحدودة ،كان يمكنه أن ِّ
)ً .xi
حير َر َ
الشيطان مبارشةًَّ .إل َّ
أن اآلباء غال ًبا ما أبرزوا رغب َة اهلل يف االنتصار عىل
ٍ
َ
عادلة حترتم ‘‘حقوق’’ الشيطان.
بوسائل
بالقوة وحدها ،بل
الشيطان ،ال َّ
ِ
بأنا األنسب.
فاخلُ َّط ُة ك ُّلها َت َّ ْت
احلر وهو عامل ٌ َّ
باختيار اهلل ِّ

و ُي َر ِّجح جورج سميتون )َّ (George Smeaton
أن آبا َء الكنيسة بسبب

تركيزهم عىل عواقب اخلط َّية ،وهي املوت يف األساس ،وليس عىل اخلط َّية

نفسها ،رأوا َّ
يستطيع أن يفد َينا بال ك َّفارة .ومل
أن اهلل يف قدرته املط َلقة كان
ُ
ِ
يكن موت املسيح مطلو ًبا إلرضاء ِ
إرادة اهلل
عدل اهلل‘‘ .لقد َف َصلوا ما بني

احلرة ،وكامل طبيعته األخالق َّية -االستقامة واحلكمة والصالح’’ (Smeaton
َّ

) .1957, p. 509فقد رأوا َّ
بحر َّيته أن يتَّخذ طبيع ًة برش َّي ًة يف املسيح
أن اهلل
اختار ِّ
َ
البرشي واملوت.
حاس ًبا إ َّياها وسيل ًة مناسب ًة للتَّعا ُمل مع ال َفناء
ِّ

نظرية الترضية
2-2
َّ

كان كتاب ِ
أنسلم بعنوان‘‘ :ملاذا صار اهلل إنسانًا؟’’

([Why God Became

ِ
َ
معال ٍة نظام َّي ٍة
ب عام 1098م ،هو َّأو َل
) Man] Cur Deus homoالذي كُت َ

مه َّية عىل مدار تاريخ
لعقيدة الك َّفارة ،وهو َع َم ٌل ال يضاهيه آخر يف األ ِّ

العقيدة ،كام أنَّه خطو ٌة فاصل ٌة ما بني عرص اآلباء والعصور الوسطى.
ِ
ورغم َّ
عنارص أساس َّي ًة من نظر َّية
تضم
أن نظر َّية أنسلم الشاملة يف الك َّفارة ُّ
َ
تربيرا منطق ًّيا
انتصار اهلل عىل الشيطان،
املسيح املنترص ،ومنها
وتضم ً
أيضا ً
ُّ
ُ
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لعدم حتقيقه ذلك عىل ٍ
نحو مبارش )(I.23 and II.19؛ فالفكر ُة املحور َّي ُة يف
نظرية ِ
أنسلم خمتلف ٌة متا ًما.
َّ
فالشكوى األساسية عند ِ
َّ
أنسلم بخصوص نظر َّية املسيح املنترص
َّ
هي أنا ال تكفي بمفردها لتفسري سبب ِّات ِ
اذ اهلل هذه اخلطوة العجيبة من
َّ
يفدي البرشية .وعىل خالف أصحاب نظريةِ
ويموت كي ِ
إرسال ابنه َّ
َ
َّ
َّ
َ
ليتأل َ
املنتص ،جيادل ِ
ِ
ٍ
أنسلم َّ
ِ
بكثري من هزيمة
رب
أن
املسيح
َ
خالص البرش َّية أك َ
ِ
الشيطان .فهو يتع َّل ُق بإرضاء اهلل أمام خطايا اإلنسان .وهو ما استلز َم
َت ُّسد املسيح وآالمه.

لك َّن املؤسف هو أنَّه غال ًبا ما ُيسا ُء التعبري عن نظر َّية الرتضية عند
إن االهتامم األو َل ِ
ِ
أنسلم يف الكتابات الثانو َّية؛ فعاد ًة ما ُيقال َّ
ألنسلم هو
َّ
فكأن ِ
َّ
َّ
أنسلم يريد أن ير َّد االعتبار هلل.
حق اهلل،
أن خط َّية اإلنسان كانت يف ِّ
ُ
إقطاعي تطالب كربياؤه املجروحة بنو ٍع من
يصو ُر اهلل كأنَّه س ِّيدٌ
ويقال إنَّه ِّ
ٌّ
بروح ٍ
ٍ
نبيلة دون املطا َلبة
الرتضية حتَّى يغفر اإلهانة .و ََّلا كان غفران اإلهانة
ِ
فإن نظرية ِ
ُ
برتضية ُ
أعظم بكثريَّ ،
رضورة
تفشل يف توضيح
أنسلم
جيعل اهلل
َّ
َ

اري للمسيح.
املوت الك َّف ِّ

أن قراء َة ِ
األول هو ُ
تكشف َّ
َّإل َّ
عدل اهلل
أنسلم قراء ًة دقيق ًة
ُ
أن اهتاممه َّ

ني اهلل حرف ًّيا ،لك َّن سبب عدم
وما له من متط َّلبات أخالق َّية؛ فاخلط َّية ُت ُ
ٍ
ِ
ببساطة هو أنَّه ليس من العدل أن َ
يفعل
استطاعة اهلل أن يتجاهل اإلهانة

ذلك ،لذا يتناقض مع صميم طبيعته.

ِ
ِ
ُ
حيق له (ما يستح ُّقه).
الفشل يف
بأنا
إعطاء اهلل ما ُّ
عرف أنسلم اخلط َّية َّ
و ُي ِّ
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ٍ
ختضع ُّ
أمنية لدى املخلوق
كل
جيب أن
وما هذا الذي ُّ
َ
حيق هلل؟ هو إنَّه’’ ُ
إلرادة اهلل’’ .يقول ِ
ِ
أنسلم‘‘ :هذا هو عدل اإلرادة أو استقامتها التي
العاقل

جتعل الكائ َن ً
ُ
مستقيم يف قلبه ،أي يف إرادته .وهذا هو َد ْين الكرامة
عادل أو
ً
الوحيد والكامل الذي نُدين به هلل والذي يطلبه منَّا’’ .لذلك ،فاإلكرا ُم الذي
نُدين به هلل هو أن نكون ِ
َقيمني يف إرادتناَ ‘‘ .م ْن ال ُي َقدِّ م هلل هذا
عادلني أو مست
َ
ويينه ،وهذه هي اخلط َّية’’ ).(I.11
اإلكرام الذي يستح ُّقه،
ُ
يسلب اهلل ما له ُ

إلهانة اهلل ،يسأل ِ
ِ
يليق باهلل
بالنظر إ ًذا إىل الطبيعة األخالق َّية
أنسلم‘‘ :هل ُ
أي ٍ
ثمن َ
أن َ
مقابل كرامته املسلوبة؟’’
يزيل اخلطايا بالعطف وحده ،دون َد ْفع ِّ
جييب ِ
أنسلم بالنفي‘‘ :يعني اإلبراء من َد ْين اخلط َّية هبذا األسلوب عد َم
يصح إلغاء اخلط َّية دون تعويض أو عقوبة ،أي ْ
إن مل
عقاهبا .وحيث إنَّه ال ُّ
متر دون سداد َد ْينها’’ ) .(I.12فليس االهتامم
تعا َقب ،فيعني هذا َّأنا ت ُِرك ْ
َت ُّ
بمجرد ال ِّلياقة ،بل من اخلطأ ت َْرك اخلط َّية دون عقاب .فاالهتامم هنا هو
هنا
َّ
ِ
جانب اهلل يتناقض متا ًما مع العدل
بالعدل‘‘ .ح ًّقا هذا النوع من العطف من
تعويضا عن اخلط َّية’’ ).(I.24
يسمح َّإل بالعقاب بوصفه
اإلهلي الذي ال
ً
ُ
ِّ
ِ
ِ
األول ألنسلم هو
ليست الكرامة ،بل العدل؛ فاالهتامم َّ
املشكل ُة الرئيس َّي ُة إ ًذا َ
جمر َد اهتام ٍم بالكرامة ا ُملهانة.
اهتام ٌم
أخالقي ،وليس َّ
ّ
ومن املذهل أن ِ
ُ
يدرك عالق َة نظر َّية ‘‘األمر
اإلهلي’’
أنسلم
ّ

(Divine

) Command Theoryيف األخالق باهتاممه بالعدل؛ ففي نظر َّية ‘‘األمر
ٍ
يتممها؛ َّ
ألن الواجبات ُت َق َّرر َوف ًقا
اإلهلي’’ ،ليس عىل اهلل ُّ
ّ
أي واجبات ِّ
أن اهلل ال ي ِ
أوامر لنفسه .لك ْن ْ
رتض َّ
إن كان اهلل
صدر
ُ
َ
لألوامر اإلهل َّية ،واملف َ
ٍ
واجبات أخالق َّية ،فال معنى أن َ
فعل ً
َب ً
بأي
ظالِا.
نقول إنَّه ارتك َ
غري ُم َلزم ِّ
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لذا ،يسأل ِ
ألي قانون؛ وما دامت إرادتُه هي ما
أنسلم :ما دام اهلل ال
خيضع ِّ
ُ
ٍ
ُ
ببساطة األذى
يتجاهل
يدِّ د الصواب ،وحيث إنَّه غاي ٌة يف الرمحة ،فلامذا ال
َُ
الذي ُأ ِحل َق به )(I.12؟ وردا عىل السؤال ،ي َقدِّ م ِ
أنسلم َّ
املناسب ملعضلة
احلل
َ
ُ
ًّ
أوطيفرون‘‘ :(Euthyphro Dilemma) 12ليس هناك ما هو أكثر ً
عدل من

حرا أن يفعل
العدل األعىل ،وهو...ليس سوى اهلل نفسه’’ ) .(I.13فاهلل ليس ًّ
تضع حدو ًدا
يليق بطبيعته اإلهل َّية’’ .ف َل َّم كانت ‘‘طبيع ُة اهلل’’
أي يشء ال ُ
ُ
‘‘ َّ

اخلاطئ ينجو
يدع
حر َّيته وال عطفه وال إرادته أن َ
َ
للحر َّية اإلهل َّية ‘‘فليس من ِّ
ِّ
ِ
يتناقض اهلل مع ذاته،
بفع َلته دون عقاب’’ )‘‘ .(I.12و َّملا كان من املستحيل أن
َ

َ
يكون عط ُفه من هذا النوع’’ ( .)1.24فطبيع ُة اهلل نفسه أو
فال يمكن أن
عقاب اخلط َّية.
شخص َّيته األخالق َّية تستلز ُم
َ

واحلقيقة أن ِ
يقبل طريقتَني للوفاء بمطالب ِ
أنسلم ُ
عدل اهلل :العقاب أو
التعويض (الرتضية) .وهكذا يقدِّ م ِ
يضع نظر َّية يف الك َّفارة هذا
أنسلم َملن
ُ
ُ
اإلهلي ،فال بدَّ من توقيع
االختيار :حيث إنَّه ال بدَّ من الوفاء بمطالب العدل
ّ
أنسلم البديل الثاينِ ،
العقوبة عىل اخلطية أو التعويض عنها .وقد اختار ِ
إذ
َّ
افرتض بطبيعة احلال َّ
أن العقوبة ستؤ ِّدي إىل هالك البرش أبد ًّيا .وعىل العكس،
َ

َ
األول ،ورأوا َّ
ح َل
اختار املصلحون الپروتستانت الح ًقا
أن املسيح َ َ
البديل َّ
َ
أنسلم واملصلحون عىل أرضيةٍ
يقف ِ
العقوبة التي كنَّا نستح ُّقها .وهكذا ُ
َّ
ٍ
بطريقة ما.
اإلهلي
واحدة :لكي يكون اخلالص ممكنًا ،ال بدَّ من إرضاء العدل
ِّ
نبي َ
حوارا ما بني أوطيفرون وسقراط،
عاش يف أثينا القديمة ،ويتخ َّي ُل أفالطون
ً
 )12أوطيفرون هو ٌّ
ٍ
َّ
ُ
َ
يدور َّ
الناموس
األخالقي ألنَّه خ ِّ ٌي يف ذاته ،أم أن
الناموس
حتب اآلهلة
َ
َ
ملخ ُصه حول سؤال مفاده :هل ُّ
َّ
ِ
األخالقي َخ ِّ ٌي َّ
(املرتجة).
ألن اآلهلة حت ُّبه؟
َّ
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ِ
طوعي للدَّ ين’’
بأنا ‘‘سدا ٌد
ٌّ
و ُي َع ِّرف أنسلم التعويض أو الرتضية َّ

ِ
يرشح َّ
سداد َديننا هي أنَّه ليس
أن الصعوب َة التي نواجهها يف
) .(I.19وهو
ُ

تعويضا عن خط َّيتنا؛ ألنَّنا مدينون له من
هناك ما يمكننا أن نقدِّ َمه هلل
ً
ِ
األساس بالطاعة الكاملة .وما ي ِ
موقفنا َّ
ُعوض
فاق ُم تعقيدَ
أن علينا ،كي ن ِّ
ُ
مستح ًّقا علينا يف األصل ،وطب ًقا حلجم إساءتنا
اهلل ،أن ن َُر َّد أكثر ممَّا كان
َ
هلل بإهانة كرامته ،ما ُ
يدفع َدينًا هبذا
جيعل دينَنا بال حدود .لذلك ليس َم ْن
ُ
يدفع الدَّ ي َن سوى اإلنسان.
جمبا أن َ
املقدار سوى اهلل نفسه ،لك ْن ليس أحدٌ َ ً
أن خالصنا يتط َّلب أن يصري اهلل إنسانًا‘‘ .إ ًذا ِ
يستتبع َّ
استلز َم
إن
وهو ما
َ
َ
ُ
َ
الساموي من َب َش؛ وال يمكن حتقيق ذلك َّإل
امللكوت
ف
األمر...أن يتأ َّل َ
ُ
ُّ
يتم َمها
بإمتام الرتضية املذكورة آن ًفا التي ال يستطيع إمتا َمها َّإل اهلل ،وجيب َّأل ِّ

يتم َمها اهلل-اإلنسان’’ ).(II.6
أحدٌ َّإل اإلنسان -فمن
ِّ
الرضوري أن ِّ

ِ
جتسد األقنوم الثاين يف الثالوث ،تتَّحدُ طبيعتان
ويؤ ِّكدُ أنسلم أنَّه يف ُّ
ٍ
يمكن ْ
توجدَ اهلد َّي ُة التي يقدِّ مها
شخص واحد ) .(II.7وال
كاملتان يف
أن َ
ُ
نفسه
املسيح
املتجسد هلل يف ِّ
أي يشء سوى نفسه ،لذا جيب أن ُي َقدِّ َم َ
ِّ

حتت التزام أن يموت .لكنَّه
يكن َ
هلل .و ََّلا كان املسيح بال خط َّية ،فإنَّه مل ْ
ِ
ُن َمدينًا
بتقديم حياته ً
طوعاُ ،ي َقدِّ م هلل هد َّي ًة غري حمدودة القيمة ،وهو مل يك ْ
ِ
يدفع
هبا ) .(II.IIوبحسب منظور أنسلم ،ال يموت املسيح مكانَنا وال
َ
تعويضا هلل نياب ًة عنَّا .وعندما يؤكِّد ِ
أنسلم
عقوبة خطايانا ،لكنَّه يقدم
ً
أن املسيح ‘‘ َأ ْس َل َم نفسه َّ
َّ
نضع
للذبح حتقي ًقا للعدل’’ ) ،(II.18bجيب أن
َ
يف أذهاننا أنَّه يمكن تلبية مطالب العدل إ َّما بالعقوبة وإ َّما بالتعويض.
تعويضا.
واملسيح ُي َقدِّ م
ً
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حياة املسيح بخالصنا؟ يقول ِ
ِ
َ
أنسلم َّ
العدل
إن
تفوز هد َّي ُة
فكيف إ ًذا ُ
يكافئ االب َن عىل هد َّي ِة حياته .لك ْن كيف
اإلهلي يتط َّلب من اهلل اآلب أن
َ
َّ
ٍ
ٍ
ب
تُعطى مكافأ ٌة
لشخص ال حيتاج إىل يشء وال ُيدين بيشء؟ لذلكَ ،ي ُ
االب ُن املكافأ َة َملن َ َت َّسدَ ألجل خالصهم .فهو يسدِّ د الدَّ ْين الذي عليهم
جراء خطاياهم ،ويمنحهم النعيم الذي َفرطوا فيه ) .(II.19ويرجح ِ
أنسلم
ُ َ ِّ
َّ
َّ
وبج ْع ِل االبن
أنَّنا نستفيد من مكافأة املسيح بواسطة ‘‘اإليامن باإلنجيل’’ َ
تقدم ًة عن أنفسنا باملح َّبة التي يستح ُّقها ).(II.20

األخالقي
نظرية التأثير
3-2
َّ
ّ

األخالقي يف الك َّفارة
اسمه بنظر َّية التأثري
الالهو ُّ
ِّ
اقت َن ُ
يت الذي عاد ًة ما َ َ
هو ِ
عال املنطق پيرت أبِالرد ) (Peter Abelardالذي عاش يف القرن الثاين

موت املسيح مصاحلتَنا
ووف ًقا هلذا النوع من النظر َّياتَ ،ح َّق َق
ُ
عرشَ .
ِ
بتحريك
اإلهلي وال بافتدائنا من إبليس ،بل
مع اهلل ،ال بإرضاء العدل
ِّ
الطوعي
قلوبنا نحو الندم عىل اخلط َّية واملح َّبة بينام نتأ َّم ُل يف قبول املسيح
ِّ
لألمل الرهيب واملوت .فبحسب نظر َّية أبِالرد ،مل حيدث يشء بني اهلل
واإلنسان عند ص ْلب املسيح .فال خطايا ِ
ت وال َد ْين ُدفِعَّ .إل َّ
أن
عوق َب ْ
َ
ِ
تكمن يف قدرته االستثنائ َّية عىل إنتاج ٍ
أثر
القو َة الكامل َة لك َّفارة الصليب
ُ
َّ
شخيص فينا.
يت
ذا ٍّ
ٍّ

يرشح كيف َّي َة حتقيق
وحياول أبِالرد يف تعليقاته عىل رومية  26-24 :3أن
َ
ِ
موت املسيح للك َّفارة .وهو يتبع ِ
أنسلم يف َر ْفض نظر َّي ِة املسيحِ
املنتص عىل
ُ
أساس ْ
يثري
ليس للشيطان ٌّ
أن َ
حق عىل البرش ينبغي هلل احرتامه .وهو ما ُ
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السؤال‘‘ :أقول عندما َأ َخ َذ اب ُن اهلل جسدً ا لفدائنا ،ماذا كانت حاجته ألن

َ
وأخريا أكثر
الكثري من األصوام الصعبة والتعيريات واجلَ ْلد وال َب ْصق،
حيتمل
ً
َ

امليتات عن ًفا وخز ًيا عىل الصليب؟’’

(Commentary on Paul’s Epistle to

) .the Romans, Bk. 2وهذا هو السؤال نفسه الذي شك ََّل الدافع وراء َب ْحث
أن أبِالرد ليس مقتنعا بإجابة ِ
ِ
أنسلم ،وهي َّ
أنسلم .لك ْن يبدو َّ
موت املسيح
أن َ
ً

يطالب
متعج ًبا‘‘ :يا َللقسوة والظلم أن
هو هد َّي ٌة تعويض َّي ٌة هلل؛ فهو يقول
َ
ِّ
ٍ
ٍ
الص َور َ
إنسان
بذ ْبح
س بأ َّية صورة من ُّ
ٌ
شخص بدم إنسان بريء فدية ،و ُي َ َّ
موت ابنه حتَّى يتصالح مع َ
العال ك ِّله بواسطته’’
بريء ،واألغرب أن َي ْق َبل اهلل َ
(املرجع السابق نفسه).

وكان ِ
أنسلم قد َر َّد عىل هذا االعرتاض بتأكيده َّ
أن ‘‘اهلل اآلب...
َ
املوت
احتمل
رغم منه ،لكنَّه
جيبه أن
َ
َ
جيتاز املوت ،بل مل يدَ ْعه ُي ْقتَل ً
مل ِ ْ

بمحض إرادته خلالص اإلنسان’’ ) .(Cur Deus homo I.8وهكذا
يصحح رد ِ
ٍ
اخلاطئ َّ
شخص بريء،
ب بد ِم
االنطباع
أنسلم
بأن اهلل طا َل َ
َ
ِّ ُ ُّ
َ
ِ
ِ
لكن تبقى املشكلة َّ
حياة االبن
هبدية
س
ْ
أن اهلل ،حسب نظر َّية الرتضيةُ ،ي َ ُّ
يتصالح مع العامل.
املجان َّية ،وهبذا
ُ
َّ
أ َّما ر ُّد أبِالرد عىل االعرتاض فمختلف؛ إذ يقول:

َ
ومصالون مع اهلل ،أنَّه
ربرون بدم املسيح
يبدو لنا أنَّنا هبذا مت ِّ
هبذه النعمة الفريدة التي ُأ ِ
ظه َر ْت لنا َ
أخذ ابنُه طبيعتَناُ ،م َع ِّل ًم
إ َّيانا بالكلمة وباملثال .ويف تلك الطبيعة ثا َب َر حتَّى املوت
الته َب ْت قلو ُبنا بفضل
ور َب َطنا بنفسه باملح َّبة ،بحيث إنَّه عندما َ
َ
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ِ
احلقيقي خيشى
ب
حل ُّ
ُّ
هذه النعمة اإلهل َّية العظيمة ،مل َي ُعد ا ُ
أي يشء من أجله (Commentary on Paul’s Epistle
احتامل ِّ
).to the Romans, Bk. 2

أن أبِالرد هنا ُي َر ِّجح َّ
ويبدو َّ
احلب
تتم بإشعال املسيح مجر َة
ِّ
أن الك َّفارة ُّ
إن أبِالرد ُي َر ِّجح َّ
مثابرا حتَّى املوت .بل َّ
أن
فينا بتعليمه ومثال حياته،
ً
ٍ
األشخاص الذين عاشوا قبل جميء املسيح تأ َّثروا عىل ٍ
نحو مشابِه بالتط ُّلع
َ
بش ٍ
َ
ص إىل اآليت‘‘ :فداؤنا إ ًذا
وق إىل إظهار حم َّب ِة اهلل يف املسيح .وهو َ ْ
ي ُل ُ
حتررنا من
هو تلك املح َّبة الفائقة فينا بواسطة آالم املسيح التي ليس فقط ِّ
ِ
نتم َم
عبود ِّيتنا للخط َّية ،بل
تكتسب لنا ً
ُ
حر َّية أوالد اهلل احلقيق َّية ،حتَّى ِّ
أيضا ِّ
َّ
كل األشياء بمح َّبته وليس باخلوف’’ (املرجع السابق.)Bk. 2 ،

ٍ
اعرتاضات هي َّ
أن
جدير باملالحظة أنَّه بينام كانت النظرة التي تواجه
ٌ
يتصالح مع َ
العال بموت املسيح ،كانت نظرة أبِالرد أنَّنا
اهلل كان جيب أن
َ
يتصالح
نحن َم ْن جيب أن نتصالح مع اهلل بموت املسيح .فاهلل ال حيتاج ألن
َ
تصري
مع اخلطاة ،بل تكم ُن العقب ُة ك ُّلها فينا نحن .وكا َد ْت هذه الفكرة
ُ

املحدَ ثني .فقلو ُبنا جيب أن
شعارا ما بني أصحاب نظر َّية التأثري
األخالقي ْ
ِّ
ً
تتغي حتَّى تتالشى عداوتنا هلل و َن ْق َب َل حم َّبتَه .وهكذا يرى أبِالرد َّ
أن الك َّفارة
َّ َ
ُ
فنتحرر من
تشعل آالم املسيح قلوبنا وتنشئ فينا حم َّب ًة هلل،
تتح َّق ُق عندما
َّ
نصبح أكثر بِ ًّرا.
اخلط َّية بازدياد حم َّبتنا هلل ،وهكذا
ُ
واآلن إذا َ
األخالقي بمعزل عن غريها ،قد تبدو
أخ ْذنا نظر َّي َة التأثري
ِّ

خيتص
كثريا من أن تقدِّ َم
تفسريا َيفي حمتوى العهد اجلديد ح َّقه يف ما ُّ
ً
أضعف ً
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ِ
بغضب اهلل وموت املسيح ال َبدَ ِّيل والتربير وما إىل ذلك .فهي تزيدُ ً
قليل عىل
ٍ
أخالقي يستح ُّثها مثال املسيحَّ .إل َّ
أن األكاديم ِّيني بدأوا
يت
عمل َّية
حتسني ذا ٍّ
ٍّ

السالف ِّ
يتَسا َء َ
شاع
النص
ُ
الذكر الذي َ
عم إذا كان ُّ
لون يف اآلونة األخرية َّ
اقتباسه من تفسري أبِالرد ُيم ِّثل نظر َّية الك َّفارة عند أبِالرد بالكامل ،وليس
وجها واحدً ا منهاً .
فمثل يكتب أبِالرد يف تعليقه عىل رومية :25 :4
ً
ُ
يقال عن املسيح إنَّه مات من أجل خطايانا بطريقتَني :من ناحية

ألنَّنا أخطأنا ،ومن أجل ذلك مات ،ونحن ارت َك ْبنا اخلط َّية التي
ٍ
ناحية ُأخرى لكي َ
يزيل خطايانا باملوت،
ح َل هو عقاهبا .ومن
ََ
بثمن موتِه ،فأتى بنا إىل ِ
الف ْر َدوس،
أي أنَّه حما عقوب َة اخلطايا ِ َ
وبإظهار َف ِ
نفوسنا من إرادة اخلط َّية
رت َّد
َ
يض النعمة...اس َ
َ
وأشعل ح ًّبا فائ ًقا له (املرجع السابق نفسه.)Bk. 2 ،

يبدو من هذه ِ
الفقرة َّ
ب
أسه َ
أن أبِالرد يؤ ِّيدُ نظر َّية ال َبدَ ل َّية العقاب َّية التي َ
ش ِحها الح ًقا .فهو يؤ ِّكدُ َّ
ح َل عقوبة
أن املسيح َ َ
املصلحون الپروتستانت يف َ ْ

خطايانا ،وبذلك َ
األخالقي ملوت
أزال العقوبة عنَّا .وهكذا ُيرى التأثري
ُّ
املسيح املذكور يف العبارة األخرية من اجلملة حاس ًبا إ َّياه جز ًءا ضمن نظر َّية
شمول ،كام كانت احلال عند ِ
ً
أنسلم الذي يتحدَّ ُ
أيضا بشأن تأثري مثال
أكثر
ث ً
آالم املسيح الطوع َّية ).(Cur Deus homo? II.11, 18b

وجها واحدً ا من نظر َّية أكثر تركي ًبا
فنظر َّية التأثري
األخالقي بوصفها ً
ِّ
ٍ
أوجه متعدِّ دة ُت َقدِّ م إسها ًما َق ِّي ًم يف َف ْه ِم كيف َّي ِة استفادتنا شخص ًّيا من
ذات
الفوائد التي ح َّققها موت املسيح.
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العقابية
البدلية
نظرية
4-2
َّ
َّ
َّ
 1-4-2عقيدة المصلِ حين

رغم تقدير املصلحني الپروتستانت لنظرية الرتضية التي و َضعها ِ
أنسلم
َ َ
َّ
وت املسيح أرىض عدْ َل اهلل ،فقد َفسوا إرضاء ِ
وإقرارهم َّ
عدل اهلل
بأن َم َ
َّ
من منظور البدل َّية العقاب َّية .وهو ما يعني َّ
ح َل طواعي ًة األمل الذي
أن
املسيح َ َ
َ
كان مستح ًّقا علينا بوصفه عقوب ًة خلطايانا .وهكذا انت َف ِ
ت العقوب ُة عن
َ
ِ
بموت املسيح (عندما قبلوا عمل املسيح) .فقد جرى إرضاء
املستفيدين َ
ِ
اإلهلي.
غضب اهلل بموت املسيح البد ِّيل ألنَّه جرى الوفاء بمطالب العدل
ّ
واألكثر من ذلك َّ
أن خطايانا نفسها إذ ُح ِس َب ْت عىل املسيحُ ،ك ِّف َر عن

خط َّيتنا بموت املسيح ال َبدَ ّيل .ورغم َّ
أن حساب خط َّيتنا عىل املسيح هو
قضي ٌة رشعي ٌة متاما ،فقد َعب عنها مارتن لوثر ٍ
بلغة ح َّي ٍة ً
قائل:
َّ
َّ
َّ ً
املسيح من ُ
حل اهلل الذي بال عيب كان هو نفسه
حيث كَونُه َ َ
َ
ملو ٌ
ث
بري ًئا .لك ْن ألنَّه َأ َخ َذ خطايا
العال ،بدا للنَّاظر كأنَّه َّ
بتلك اخلطايا .فأ ًّيا كانت اخلطايا التي ار َت َك ْبناها مجي ًعا أو
سنرتكبها ،بدت كام لو كان املسيح هو مرتك ُبها بنفسه .وال بدَّ
تكون خطايانا خطايا املسيح َّ
َ
َّ
وإل هلكْنا لألبد...لذلك،
أن

العال َ
َ
الرحيم ابنَه الوحيد إىل َ
وقال له:
الساموي
أرسل أبونا
ُّ
ُ
ِ
وداود الزاين،
‘‘أنت اآلن بطرس الكاذب ،وبولس
املضطهدُ ،
واللص املصلوب .أنت يا ابني جيب أن تدفع
وآدم العايص،
ُّ

َ
العال’’ .فيزجمر الناموس‘‘ :حسنًاْ .
إن كان ابنُك
ثم َن إث ِم
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ٍ
َ
مكان سوى
أي
سيأخذ خط َّية
العال ،فأنا ال أرى خطايا يف ِّ
املسيح.
الناموس
فيه .سيموت عىل الصليب’’ .وهكذا يقتل
َ
ُ

أ َّما نحن ف ُيط َل ُق رساحنا ).(Luther 1939, pp. 63-64

13

ِ
ِ
ب بِ ُّره لنا
عالو ًة عىل ذلك ،كام ُحس َب ْت خطايانا عىل املسيحُ ،حس َ
باإليامن به .ويف هذا الصدد يكتب لوثرِ ‘‘ :آم ْن باملسيح ف ُت ْغ َفر خطاياك.
يصري بِ ُّره بِ َّرك ،وتصري خطاياك خطاياه’’ ).(1939, pp. 54-55
 2-4-2نَ ْقد سوساينِ س

ِ
يت
تعر َض ْت نظر َّية املصلحني يف العقوبة البدل َّية لنقد حا ٍّد من الالهو ِّ
َّ
ِ
14
وي فاوستَس سوساينس ) (Faustus Socinusيف كتابه ‘‘عن
الوحدَ ّ
َ

يسوع املسيح خم ِّلصنا’’ ) (On Jesus Christ Our Saviorالذي أ َّل َفه عام
ِ
األول من هذا العمل نظر َّيته يف
1578م .يطرح سوساينس يف اجلزء َّ
ويكشف تأييده لنظر َّية ٍ
ب الهوت
تأثري
الك َّفارة.
ُ
أخالقي أصيلة ال تتط َّل ُ
ٍّ
املسيح الذي ُينكره سوساينِس .ورغم َّ
أن نظر َّية سوساينِس يف الك َّفارة
ال حتمل اليوم سوى نظر َّي ٍة تارخي َّية ،فهجومه عىل البدل َّية العقاب َّية ما زال
ذا ٍ
األساس
تأثري بالغ .وهو يتناول تفصيل ًّيا يف اجلزء الثاين من مؤ َّلفه
ُ
التفسريي املزعوم لنظر َّيات الرتضية والبدل َّية العقاب َّية .ويف اجلزء الثالث،
ُّ

كان َّ
وإن َ
مشاهباْ ،
السويرسي العظيم جون
الفرنيس
أقل حيو َّية ،للمصلح
انظر َوص ًفا
)13
ِّ
ِّ
ً
ْ
املسيحي ،ط ،1 .ترمجة
كالڤن[ ‘‘Institutes of the Christian Religion II.16.2’’ ،أسس الدِّ ين
ّ
أديب عوض وآخرين (بريوت ،لبنان :دار منهل احلياة2017 ،م)].
ِ
(املرتجة).
تنكر الثالوث
َ )14
الوحدَ و َّية ) (Unitarianismهي عقيد ٌة ُ
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الذي سيكون موضوع اهتاممناُ ،ي ْ ِبز االعرتاضات الفلسف َّية عىل هذه

َّ
ص ُح َّجتُه يف أنَّه مل يكن رضور ًّيا ،وال حتَّى ممكنًا،
النظر َّيات.
وتتلخ ُ
اإلهلي .وسنقترص هنا عىل
أن ُي َقدِّ م املسيح ترضية عن خطايانا للعدل
ّ
ُح َججه األساس َّية فقط.

ٌ
هياجم سوساينِس االعتقاد القائل َّ
رشط الز ٌم
اإلهلي
إن ترضية العدل
ِّ
ُ
لإلبراء من َد ْين اخلطايا ) .(Gomes 1990, III.1ويؤكِّد أنَّه جيب َّأل ننظر إىل
يترصف َوف ًقا ملرجع َّية قانون َّية خارج َّية ،وال يمكن
اهلل حاسبني إ َّياه قاض ًيا ‘‘ َّ

أن َ
نحسب اهلل ‘‘ر ًّبا
وحاكم’’
يميل عن حرف الناموس’’ ،بل جيب أن
َ
ً
)ُ ،(dominus et princepsت ِّثل إرادته وحدها ‘‘القانون يف ِّ
كل يشء ،واملعيار
ِ
ِ
ص عىل َّ
الكامل املطلق’’ .دون ّ
أن
شك ،كان أنسلم سيوافق ،لكنَّه كان ل ُي َّ
ِ
ِ
َ
َ
جييب َّ
لطبيعة اهللَّ .إل َّ
يب ليس
بأن
أسايس
العدل
العدل العقا َّ
أن سوساينس ُ
ٌّ

ُ
يب صف ًة
صف ًة أساس َّية هلل ،وهو ما ينطبق عىل رمحته .فلو كان
العدل العقا ُّ
َحال أن يغفر اخلطايا مهام كان .ولو كان ِ
يف اهلل ،الست َ
أيضا صف ًة
َت الرمح ُة ً
َ
إهل َّية ،الست َ
يعاقب اهلل عىل اخلطايا مهام كان .غري َّ
األسايس يف
أن
َحال أن
َ
َّ
اهلل هو استقامته األخالق َّية ) (rectitudeأو إنصافه ) .(aequitasأ َّما املعاقبة

أيضا
أمر
احلرة .والرمحة )ً (misericordia
ُ
يرجع إىل إرادته َّ
عىل اخلطايا فهذا ٌ
ليس ْت صف ًة أساس َّية هلل َّإل بمعنى َّ
اختيار اهلل أن يصفح عن
حمب .أ َّما
أن اهلل ّ
ُ
َ
احلرة.
أمر
اخلطاة ،فهذا ً
ُ
يرجع إىل إرادته َّ
أيضا ٌ

َ
ليجادل َّ
بأن الرتضية يف احلقيقة
ثم يتقدَّ م سوساينِس يف الفصل التايل
َّ

ال تتوا َف ُق منطق ًّيا مع اإلبراء من َد ْين اخلطايا ) .(Gomes 1990, III.2فاإلبرا ُء
وح َّل ا َملدين من التزامه.
بالتَّعريف
يتضم ُن ُ
تناز َل الدائن عن الوفاء بالدَّ ْينَ ،
َّ
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ِ
جيب َّ
وإن َ
ْ
بأن الوفاء بالدَّ ْين يمكن أن يقو َم به
كان
صاحب نظر َّية الرتضية س ُي ُ
ُ
ٍ
لشخص آخر ،سيجيب سوساينِس باآليت:
شخص و ُيمنَح اإلبراء من الدَّ ين
حيث َّ
إن الرتضية قد َت َّ ْت ،فاملدين مل ُيربأ من يشء‘‘ .ال حاجة إىل اإلبراء.

ٌ
ألن الدَّ ْين مل َي ُعد موجو ًدا’’ ،يستحيل إ ًذا ْ
مستحيل؛ َّ
يتم الوفا ُء
فاإلبراء
أن َّ
بالدَّ ين واإلبراء منه يف آن م ًعا.
اعرتاضا عىل البدل َّية العقاب َّية :ال يمكن أن َ
يطرح سوساينِس
أحدٌ
ً
حيمل َ
ثم ُ
َّ

األبدي َّإل اخلاطئ نفسه ) .(Gomes 1990, III.3دون
عقوب ًة جسد َّي ًة كاملوت
ِّ

جيوز قانونًا أن َ
شخص آخر بخالف اجلاين؛ َّ
ّ
ألن
حيمل العقوبات املال َّية
شكُ ،
ٌ
ٍ
ٍ
َ
َ
إطالق
شخص آخر .لك َّن
شخص ما هلا الفاعل َّية نفسها التي ألموال
أموال
ٍ
رساح املذنب ومعاقبة الربيء ً
معيار للعدل،
أي
بدل منه ‘‘
َ
يتعارض متا ًما مع ِّ

بل يتَّسم بالوحش َّية وانعدام اإلنسان َّية’’ْ .
يعاقب خطايانا،
فإن أراد اهلل أن
َ
ٍ
شخص آخر يتناقض مع العدل بمعناه الرصيح ،أي
فاملطالب ُة بالعقوبات من
ثم ُي ِق ُّر سوساينِس
االستقامة واإلنصاف ،ومها صفتان أساس َّيتان لطبيعتهَّ .
ٍ
ٍ
َ
يكون
بشخص بريء ،دون أن
أحوال م َع َّينة يمكن إنزال املش َّقة
الح ًقا أنَّه يف
ِ
ٍ
َ
ظلم لهً .
شخص آخر
سلطة
يكون هذا الربيء حتت
فمثل ،يمكن أن
ذلك ً
يريد أن ي ِ
ٍ
غرض أسمىَّ .إل َّ
أن سوساينِس يؤكِّد‘‘ :لك ْن جيب َّأل
شق َيه لتحقيق
ُ
ُين َظر إىل هذا اإلشقاء بوصفه عقا ًبا أو جزاء’’ ).(Gomes 1990, III.10
فإن اهلل ‘‘مل يت ْ
حدوي لسوساينِسَّ ،
َّخذ
الو
ّ
ويف حالة املسيح ،من املنظور َ
ٍ
ض
بشخص بريء’’ ).(Gomes 1990, III.3
إجرا ًء عني ًفا ضدَّ نفسه ،لكنَّه َأ َ َّ
فضل عن ذلك ،مل ي ُك ْن هذا الربيء ‘‘مقرتنًا باملذنِبني بحيث يمكن أن ُي َ
ً
قال
َّ
ارتباطات
إن املذنبني احتملوا تلك العقوبات بالتبع َّية’’ .فاملسيح ‘‘مل تك ْن له
ٌ
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ُأخرى’’ ب َب َ ٍ
آخرين ‘‘ما عدا َّ
ش َ
وتطرح هذه
أن هذا الشخص َب َش مثلهم’’.
ُ
ً
اعرتاضات سوساينِس عىل العقوبة ال َب ِدل َّية
َت
املالحظة
ُ
عم إذا كان ْ
سؤال َّ
كان املسيح يم ِّثل اخلطا َة عىل ٍ
إن َ
ت َْس ُقط ْ
نحو ما.
ٍ
بعدئذ َّ
نزعم أنَّه يمكن
والرش’’ أن
أن من ‘‘السخف
يؤكِّد سوساينِس
َ
ِّ

أن ُت َسب خطايا اآلخرين عىل شخص بريء ) .(Gomes 1990, III.10فهو
ٍ
شخص آخر ،لك ْن رشيط َة
يقبل أنَّه يمكن أن ُت َسب خطايا اآلخرين عىل

أن يكون ذلك الشخص ( )1مرتب ًطا بأولئك األشخاص عىل ٍ
نحو جيعله
ِ
مشار ٌك يف تعدِّ ياهتم بمقتىض ذلك االرتباط وحده )2( ،قد أخطأ
كأنَّه

رش اآلخرين .وهو يرى َّ
أن أ ًّيا من الرش َطني ال يتوافر يف
ً
أيضا و َف َعل مثل ِّ
حالة املسيح.

اج سوساينِس أنَّه حتَّى لو كان ممكنًا أن يقدِّ َم املسيح ترضي ًة
وأخرياُ ،ي ُّ
ً

عن خطايانا ،فهو يف الواقع مل ْ
يفعل ذلك

)1990, III.4

(Gomes؛ َّ
ألن

العقوبة التي يواجهها ٌّ
رب ذلك
املوت
كل منَّا هي
ُ
ّ
األبدي ،لك َّن املسيح مل خيت ْ

وإن َ
أصحاب نظر َّية البدل َّية العقاب َّية َّ
َح ْرف ًّياْ .
اإلهلي
الرفيع
إن املقا َم
قال
َ
ُ
َّ
ِ
لشخص املسيح ُ
فإن سوساينِس جييب‘‘ :يرى َّ
جيعل آال َمه أعىل قيم ًةَّ ،
أن
ِ
ب
رفيع املستوى عقوب ًة
يعاقب
القانون الذي
َّ
أخف من التي ُيعاق ُ
شخصا َ
ً
ُ
وإن قيل َّ
قانون ُمحف’’ْ .
ٌ
إن اهلل
شخصا عاد ًّيا عىل اجلريمة نفسها هو
هبا
ً

حيسب عقوبات املسيح اخلفيفة مساوي ًة للعقوبات التي نستح ُّقها ،فيجيب
ُ
ِ
سوساينس أنَّه لو َص َّح ذلك ،فام كان جيب أن يعاين املسيح هذه العذابات
املريرة ،واملِيت َة الفظيعة‘‘ .كان يمكن أن حي ِّق َق اهلل ترضي ًة كامل ًة لعدله
ٍ
ٍ
خفيفة جدًّ ا’’.
بعقوبة
بمطالبة املسيح
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ويرى سوساينِس َّ
األساس
أن
الرشعي الوحيدَ الذي ُي َِّول لنا أن
َ
َّ
ِ
َ
املسيح اهللَ األز ّيلَّ .إل
يكون
ب إىل آالم املسيح قيم ًة غري حمدودة هو أن
ُ
ننس َ

أن الطبيعة اإلهل َّية ال َّ
َ
َّ
يكون املسيح
تتأل ) ،(Impassibleوهبذا ال يمكن أن

فضل عن ذلك ،حتَّى لو كان املسيح قد َّ
قد َّ
تألً .
يت،
تأل َ يف شخصه الالهو ّ

فآالمه كانت مؤ َّقتة ،لذا ال حتمل قيمة الحمدودة .وحتَّى لو كانت آالم
ٍ
ٍ
واحد فقط؛
شخص
املسيح غري حمدودة القيمة ،فهي كافي ٌة للوفاء بدَ ْين
ٍ
عقوبات غري حمدودة عىل خطاياهْ .
ألن ًّ
أجاب أحدهم
وإن
كل منَّا يواجه
َ
تتضمن َّ
قائل َّ
ً
كل هذه العقوبات غري املحدودة ،فكان جيب
إن آالم املسيح
َّ
أي أملٍ خيتربه يكفي إلرضاء ِ
َّ
عدل اهلل .ومع ذلك فقد اختار أن ُي ِنز َل به
أن َّ
ميت ًة بشع ًة لعينة.

استثار هجوم سوساينِس العنيف عىل البدل َّية العقاب َّية َس ًيل من
وقد
َ
ردود املفكِّرين الپروتستانت للدِّ فاع عن نظريتهمِ .
وم ْن بني الكثريين
َّ
السويرسي فرنسيس
يت
ُّ
بز الالهو ُّ
الذين َ
حاولوا الدِّ فاع عن النظر َّيةَ ،ي ْ ُ
ِ
األهم يف هذا املضامر.
تورتِن ) (Francis Turretinبوصفه
َّ
تورتِ ن
3-4-2
ُ
دفاع ِ

ُيم ِّثل كتاب ِ
تورتِن ‘‘أسس الالهوت
التفنيدي’’
ّ

(Institutes of Elenctic

النظامي للعقيدة املص َلحة
رشحه
) ،Theologyوالذي نُرش عام 1685م،
َ
َّ
ِ
ٍ
يتناو ُل عقيد َة الك َّفارة يف األسئلة 10
حوار مع اآلراء
يف
املعارضة .وهو َ

التو ُّسط َّية’’
إىل  14من املوضوع ‘‘ 14وظيفة املسيح َ

(The Mediatorial

سنستعرض ِ
تورتن لألساس
) .Office of Christوكام َف َع ْلنا مع سوساينِس،
ُ
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َ
صار ً
املسيح أرىض عدل اهلل ْ
التفسريي لزعمه َّ
واحتمل
بديل لنا،
بأن
َ
ِّ
بأن َ

العقوبة التي كنَّا نستح ُّقها.

و ُأسس عقيدة الك َّفارة عند ِ ِ
اإلهلي
مو َّضحة يف تناو ُله للعدل
تورتن َ
ّ
ُ
ِ
) .(Turretin 1992, 3.19فهو يرى ،عىل النقيض من سوساينسَّ ،
أن العدل

أسايس يف اهلل .فهناك َفضي َلتان أساس َّيتان يف اهلل :العدل والصالح.
يب
العقا َّ
ٌّ
ُ
ففي حني َّ
ندرك اهلل عىل أنَّه الصالح األعظم
أن الصالح ‘‘هو ما جيعلنا
ً
ومانح ِّ
وعادل
وسا
كل صالح’’ ،فالعدل هو ‘‘ما جيعلنا ندركُه بوصفه قدُّ ً
ٍ
ُ
يف ذاته وإرادته ثابتة يف أن يعطي َّ
والعدل بمعنى
شخص ما يستح ُّقه’’.
كل
خاص ‘‘يعطي ًّ
معني بتوزيع املكافآت والعقوبات و ُيدعى
كل ح َّقه ،وهو
ٍّ
ٌّ
ً
ُ
َ
التوزيعي عقاب ًّيا (يو ِّقع عقوبات)
العدل
يكون
عدل توزيع ًّيا’’ .ويمكن أن
ُّ

أو ثواب ًّيا (يمنح مكافآت) .ويمكن القول َّ
حق
حق اهلل يف املعاقبة هو ٌّ
إن َّ

ٌ
ويامر ُس
سمى ح ًّقا دقي ًقا) أو ُم َل َّطف بنَو ٍع من التَّهوين.
َ
راسخ أعىل ( ُي َّ
يمنح
يفرض اهلل عقوبة عىل اخلاطئ.
األول عندما
ُ
ويامرس الثاين عندما ُ
َّ
َ
ُ
ُ
حيث
حيث الزم ُن (بتأخريها) ،أو من
اهلل هتوينًا يف َف ْرض العقوبة من

ُ
يطالب
حيث الدرج ُة (بتخفيفها) .فالعدل
الشخص (بنَ ْقلها) ،أو من
ُ
ُ
رضور ًّيا بمعاقبة ِّ
يطالب بالقدر نفسه أن تعا َقب اخلط َّية
كل اخلط َّية ،لكنَّه ال
ُ
ٍ
يف الشخص املخطئ نفسه ،وال يف ٍ
وقت َّ ٍ
بدرجة مع َّينة.
معي وال
ِ
ٍ
و َيعي ِ
تورتِن َبز ْعم سوساينِس َّ
إلرادة اهلل
نتيجة
جمرد
أن العدل العقا َّ
يب َّ
احلرة .وي ِقر ِ ِ
بتنوع اآلراء ما بني الالهوت ِّيني املسيح ِّيني حول ما إذا
تورتن ُّ
ُ ُّ
َّ
َ
يب ،ومن َث َّم تتعدَّ ُد اآلراء حول رضورة
يامرس اهلل
كان ينبغي أن
العدل العقا َّ
َ
ِ
الرتضية يف ما يتع َّل ُق باإلبراء من َد ْين اخلطايا .وتأييدً ا ملوقف ِ
تورتن الذي
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مفاده َّ
أربع ُحججُ )1( :ي َع ِّلم
يب،
يطرح َ
ُ
أن اهلل جيب أن يامرس العدل العقا ّ
أن اهلل ي ِ
ٍ
ضمري
بغ ُض اخلط َّية وأنَّه
قاض عادل )2( .يشهدُ
الكتاب املقدَّ ُس َّ ُ
ُ
ُ
الشْ )3( .
إن أمكن التكفري عن اخلطايا
األمم وإمجاعها لرضورة معاقبة َّ ّ
ِ
مستحيل َّ
ً
يرفع خطايا)4( .
أن د َم ثريان وتيوس
بإرادة اهلل فقط ،فليس
َ
ٍ
رب ُر هلل أن ُي َيز
سبب
بعيدً ا عن رضورة الرتضية ،ال يمكن إجياد
قانوين ي ِّ
ٍّ
فوف ًقا لوجهة
ابنَه هبذه امليتة اللعينة القاسية (انظر َ .)Turretin 1992, 14.10
نظر ِ
اجلزائي ،بمعناه الواسع ،صف ٌة أساس َّي ٌة هلل ،لك َّن ممارسته
تورتِن ،العدل
ُّ

احلرة وقت توقيع العقوبة ودرجتها واألشخاص
تتط َّل ُ
ب أن حتدِّ َد إراد َة اهلل َّ
الذين جيري إيقاعها عليهم.

أيضا أن ِ
جدير ِّ
اإلهلي يف
تورتِن يعتنق ما يشب ُه نظر َّي َة األمر
بالذكر ً
ِّ
ٌ
ٍ
خارجي .بل
طبيعي
بقانون
األخالق .وطب ًقا هلذه النظر َّية ،فاهلل ليس ُمق َّيدً ا
ّ
ٍّ
ُ
الطبيعي ليس
رشع األعىل .والقانون
القانون
ُّ
الطبيعي َّ
ُّ
مؤسس عىل اهلل ،ا ُمل ِّ
ِ
اعتباط ًّيا؛ َّ
قداسة اهلل نفسه وحكمته ).(1992, 11.1
مؤسسة عىل
ألن أوامر اهلل َّ
ورجو ًعا إىل عقيدة الك َّفارة ،يرشح ِ
تورتِن أنَّه يمكن حسبان اخلط َّية
اإلهلي أو ( )2عداو ًة متبادل ًة بيننا وبني اهلل أو ()3
(َ )1دينًا نُدين به للعدل
ِّ
َ
العال
األبدي أمام اهلل ،احلاكم األعىل ود َّيان
نستحق عليها املوت
جريم ًة
ُّ
َّ
تتضمن الرتضية عن اخلط َّية (َ )1د ْفع
) .(1992, 14.10ومن َث َّم جيب أن
َّ
اإلهلي )3( ،التكفري عن ذنبنا .و َت َعدُّ د جوانب
الدَّ ْين )2( ،هتدئة الغضب
ّ

احلق يف املعاقبة ليس ح ًّقا شخص ًّيا للدائنْ ،
مهم؛ َّ
وإن
ألن َّ
أمر ٌّ
الرتضية هذا ٌ
كان ِ
َت اخلطايا ت َُش َّبه أحيانًا بالدَّ ْين؛ وذلك َّ
جرائم ال
أيضا
ألن اخلطايا هي ً
ُ
يمكن أن َّ
تظل بال عقاب دون أن ُيعدَّ ذلك َخ ْر ًقا للقوانني ).(1992, 1.19
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ففي حالة الدَّ ْين املا ّيل ،متى تس َّل َم الدائ ُن الرتضية ،ال يمكن أن ُي َ
قال إنَّه

َ
حصل عىل مستح َّقاته كامل ًة .لك ْن يف حالة الدَّ ْين
َصف بسامحة؛ إذ إنَّه
ت َ َّ
رساح
اإلجرامي ،ال بدَّ من فِ ْع ٍل من جانب القايض لكي ُيط َلق
يب أو
ُ
العقا ِّ
ّ
ٍ
ِ
عرف هذا ُ
اسم ختفيف
الفعل
القضائي بِ ْ
ُّ
املذنب دون تنفيذ صار ٍم للقانون .و ُي َ
ستح ٌّق (أي َأ ْخذ املجرم عقوبتَه)،
حلكْم .ويف هذه احلال ،مل ُيد َفع ما هو ُم َ
ا ُ
ٍ
بيشء آخر.
لك َّن َص ْفح القايض َس َم َح
نحسب اهلل ( )1دائنًا أو
وينطبق األمر ذاته مع خط َّيتنا ،يمكن أن
َ

الطرف ا ُملساء إليه أو ( )3القايض .لذلكَّ ،
فإن ‘‘اخلطأ الفادح’’ الذي
()2
َ
ُ
الر ّب
ارتك َبه سوساينِس هو إمهال الدور األخري؛ فاهلل ‘‘له
حقوق الدائن أو َّ
حق احلُكْم
أيضا َّ
(ويمكنه املطالبة هبا أو اإلبراء منها كيفام شاء) ،لك َّن له ً

يستطيع اهلل أن
طبيعي وال يمكن االستغناء عنه)’’ .وهبذا ‘‘
واملعاقبة (وهو
ُ
ٌّ
ٍ
بصفة مط َلقة .بل يمكنه أن َ
َّ
يفعل ذلك عىل َقدْ ر
يتخل عن ح ِّقه ،لكن ليس
ِ
حدود ِ
دور
يترصف بال عدل)’’ .ويف
ما
ُ
يسمح عَدْ ُله (أي أنَّه ال يستطيع أن َّ
اهلل بصفته قاض ًيا ،يمكن السامح ب َقدْ ٍر من الصفح ،من حيث الزم ُن بتأخري
حيث الدرج ُة بتخفيفها ،أو من ُ
العقوبة ،أو من ُ
األشخاص بال َبدَ ل َّية.
حيث
ُ
القايض األعىل ،اخلطا َة من العقوبة
عفي اهلل ،بصفته
وهكذا يمكن أن ُي َ
َ

ي َّفف
املستح َّقة ،وينق َلها إىل بديل .ففي الرتضية التي يقدِّ مها املسيح ُ َ
َ
ُ
ِ
دورا
القانون يف
سامح اهلل بالبديل وقبوله إ َّياه .وبذلك يؤ ِّدي املسيح ً
أيضا ً
ٌ
ينزع العداوة
يدفع الدَّ ْين عنَّا)2( .
وسيط ُ
ثالث ًّيا )1( :هو ضام ٌن يمكنه أن َ

نفسه ً
بدل منَّا للرتضية العقاب َّية.
حلنا مع اهلل )3( .كاه ٌن وذبيح ٌة ُي َقدِّ م َ
ويصا ُ
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املذنِ ِ
ب ً
رتك ًة ما بني
فعل قانون ًّيا؟
تتضم ُن الرشوط الالزمة )1( :طبيع ًة مش َ
َّ
اخلاطئ والبديل حتَّى يمكن معاقبة اخلط َّية يف الطبيعة املذنِبة نفسها؛ ()2
احلرة؛ ( )3حياز َة البديل السلطان عىل حياته حتَّى
موافق َة البديل بإرادته َّ

تقرير ما ُيف َعل هبا؛ ( )4متت َُّع البديل بالقدرة عىل احتامل ِّ
كل العقوبة
حيق له
َّ
ُ

املستح َّقة علينا ،وإزالتها عن نفسه متا ًما كام يستطيع إزالتها عنَّا؛ (ُ )5خ ُل َّو
َ
حمتاجا ْ
ألن ُيقدِّ م ترضي ًة عن نفسه .وتكفي
البديل من اخلط َّية بحيث ال يكون ً
هذه الرشوط جمتمع ًة للبدل َّية العقاب َّية .و َّملا كان املسيح قد استوىف َّ
كل هذا ،مل
نفسه ً
بأي طرف’’،
بدل منَّا‘‘ .وهكذا ال إرضار ِّ
ظلم للمسيح أن ُي َقدِّ م َ
ي ُك ْن ً
ِ
حلكومة الكون.
ال للمسيح نفسه ،وال هلل ،وال للخاطئ ،وال للقانون ،وال
ويرى ِ
عقاب
تورتِن ،عىل خالف فكر سوساينِس ،أنَّه يف حني مل ي ُك ْن
ُ
ُ
ُ
حيث
حيث املدَّ ة ،فهو مع ذلك كان مساو ًيا من
املسيح غري حمدود من

نظرا إىل ما َّ
للشخص الذي حيتمل العقاب من مقا ٍم غري حمدود
القيم ُة ً

رب
) .(1992, 14.11فاملسيح
مريرا ،بل اخت َ
احتم َل ليس فقط َموتًا عني ًفا ً
َ
أيضا ت َْرك اهلل اآلب له بأن َمن ََع عنه الرؤي َة ِ
الفرح والراح َة
ب
ً
َ
وح َج َ
املبهجةَ ،

والتمتُّع بالسعادة الكاملة واإلحساس هبا .فام كان القانون َلريىض َّإل
ٍ
أن َّ
بالوفاء بمتط َّلبات العدل .فرغم َّ
خاطئ عىل ِحدة كان مستح ًّقا أن
كل
يموت َموتًا غري حمدود القيمة ،فا َملقا ُم الرفيع لشخص غري حمدود يبتلع َّ
كل
َ

ويمتصها .فال يمكننا أن َّ
نشك يف
عدم حمدود َّيات العقاب املست ََح ِّق علينا
ُّ
قيمة ترضية املسيح غري املحدودة؛ فرغم حمدود َّية طبيعته البرش َّية ،فالرتضية
ِ
متناسب ٌة مع شخصه الذي هو الع َّلة الف َّعالة ،وإليه
غري حمدودة ،حيث َّإنا
نسب األمل والطاعة ).(1992, 14.12
ُي َ
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ويف منظور ِ
تورتِن ،ال يقترص األمر عىل َّ
احتم َل العقوب َة
املسيح
أن
َ
َ
نفسها ُح ِس َب ْت عىل املسيح
َ
املستح َّقة علينا من َج َّراء خطايانا ،لك َّن خطايانا َ
ِ
ً
ب بِ ُّر املسيح لنا؛ فالتربير هو
بدل منَّا ) .(1992, 14.13ومن جهة ُأخرىُ ،حس َ
الب ،ليس فقط بِ َّر الرباءة بل بِ ُّر الثبات .فاإلبراء من َد ْين اخلطايا
ُ
احتساب ِ ّ

جيلب بِ َّر الرباءة بإزالة ذنب اخلطايا ،لكنَّه ال جيلب معه بِ َّر الثبات .لك َّن
ُ
مار َسها املسيح َطوال حياته،
الب نتيج ًة للطاعة التي َ
اإلنسان يفوز بذلك ِ ِّ
وهبذا مت َّ َم الناموس متا ًما .فكام َّ
أن خطايانا التي ارتكبناها َخ ْر ًقا للناموس
أيضا ُ
أكم َل الناموس عنَّا.
ب لنا ً
ُت َسب عىل املسيحُ ،ت َس ُ
الب التي هبا َ
أفعال ِ ِّ
أن ِ ِ
َّإل َّ
اجلوهري )(1992, 16.3؛ فهو يرى
بب املسيح بِ َّر اهللِ
َّ
تورتن ال يقصد ِ ِّ
َّ
أنفسنا اهلل .لك َّن بِ َّر
الب ال يمكن َن ْقله إلينا َّإل إذا أص َب ْحنا نحن ُ
أن ذلك ِ َّ
أظهرها يف حياته وآالم موته ،التي هبا
املسيح املحت ََسب لنا هو الطاعة التي َ
خيص ُأقنو ًما إهل ًّيا،
َو َّف
مطالب الناموس .وهو ما ُيط َلق عليه بِ ُّر اهلل؛ ألنَّه ُّ
َ

الب عىل أنَّه طاع ُة املسيح ك ُّلها -يف
ما جيعله غري حمدود القيمة .و ُي َ
فهم هذا ِ ُّ

حياته كام يف موته ،أي طاعته النشطة كام اخلاملة.

ويؤكِّد ِ
تورتِن َّ
أن هذا االحتساب هو فكر ٌة رشع َّية وال حيوي َح ْقنًا
أن ِ
لب املسيح فينا ) .(1992, 14.16ومع َّ
تورتِن
للخط َّية يف املسيح ،وال َح ْقنًا ِ ِّ

اجلوهري بنعمة املسيح ،فهو يؤكِّد َّ
أن هذا ال يؤ ِّدي
الب
ُ
ُّ
يوافق أنَّه ُي َقن فينا ِ ُّ
ورا يف التربيرَّ ‘‘ :
املحتسب لنا هو األساس والع َّلة
ألن بِ َّر املسيح وحده
َ
َد ً
ِ
أي
املستح َّقة للمكافأة التي يقوم عليها احلُكْم بتربئتنا ،بحيث إنَّه ليس هناك ُّ
ٍ
َ
أساس بِ ِّر
واحلق يف احلياة َّإل
غفران اخلط َّية
يمنح اهلل
َّ
ُ
آخر عىل أساسه ُ
سبب َ
املسيح األكمل املحت ََسب لنا والذي نناله باإليامن’’ ) .(1992, 16.1وعىل ٍ
نحو
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يعرف
ُمشابِهُ ،ج ِع َل املسيح خط َّية ألجلنا ،ليس جوهر ًّيا وال ذات ًّيا (ألنَّه مل
ْ
خط َّية) ،بل ُج َ
عل احتساب ًّيا؛ َّ
ب عليه خطايانا ).(1992, 16.3
ألن اهلل َح َس َ

ويرشح ِ
تورتِن َّ
حيسب َم ْن مل
أن كلمة ‘‘حيتسب’’ تعني عىل وجه الد َّقة ‘‘
ُ
أن ‘‘ال ِ
ْ
حيسب َّ
يفعل شي ًئا كأنَّه َف َع َله’’ ،يف حني َّ
أن َم ْن َف َع َل
حيتسب’’ تعني ‘‘
ُ
املحتسب’’ و‘‘اخليا ّيل’’؛
شي ًئا كأنَّه مل يفعله’’ ) .(1992, 16.3وهو يم ِّي ُز ما بني ‘‘
َ
االحتساب يف الفئة التي ينتمي إليها (فئة القضاء والرشع) ليس َّ
َّ
أقل
ألن
َ

حقيق َّي ًة من احلَ ْقن يف الفئة األخالق َّية أو اجلسد َّية؛ فالشخص الذي ُيعتَق
قانونيا من الدَّ ين ِ
قد ان َف َل َت حقيق ًّيا من دائنه.
ْ
ًّ
أن نظر َّية ِ
َّإل َّ
مثريا ،لكنَّه مل يت َب ْل َور
تورتِن يف الك َّفارة
َّ
تتضم ُن جان ًبا ً
ٍ
بصورة كافية ،وهو ما يتع َّل ُق ِّ
باتادنا مع املسيح .فهو يقول ‘‘ما َأ َخذه عىل
نفسه من ِ
لعنة اخلط َّية وعقاهبا ً
بدل منَّا يضمن لنا َب َركَة وبِ ًّرا مع اهلل بمقتىض
هذا ِّ
تسب خطايانا عليه ،هكذا
االتاد الوثيق بيننا وبينه الذي به ،كام ُت َ
وليس ْت هذه العالقة عالق َة بدل َّي ٍة
ُتت ََسب طاعته وبِ ُّره لنا’’ )َ .(1992, 16.3
بسيطة ،بل هذا ِّ
االتاد هو أساس احتساب خطايانا عىل املسيح واحتساب
ووف ًقا ملوقف ِ
خارجنا ونحن خارج املسيح،
تورتِن ،فام دام املسيح
َ
بِ ِّره لناَ .
فائدة من بِره .لكن اهلل جع َلنا نتَّحدُ مع املسيح ِبر ٍ
ٍ
ال نستطيع أن َ
باط
ننال أ َّية
َّ
ِّ
بالتجسد) ،واآلخر
طبيعي (أي االشرتاك يف الطبيعة
أحدُ مها
مز َد َوجَ :
ُّ
ّ

باطني )( (Mysticalاالشرتاك يف النعمة بواسطة املسيح) ،وبمقتضاه يمكن
ّ
االحتساب
فواضح أن
احتساب خطايانا عىل املسيح واحتساب بِ ِّره لنا.
َ
ٌ

َ
ليكون
يعتمدُ عىل ِّاتادنا مع املسيح‘‘ .إذ َج َع َله اهلل ضامنًا لنا ،و َمن ََحنا إ َّياه
رأسا لنا ،يمكنه أن ِ
وكل امتيازاته’’؛ ِّ
يوص َل إلينا بِ َّره َّ
فاتادنا مع املسيح هو
ً
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وأساس’’ ملشاركتنا يف ِّ
‘‘ع َّل ٌة
كل امتيازاته ،بام فيها التربير (اإلبراء من َد ْين
ٌ
َ
لنكون أبناء اهلل) ).(1992, 16.6
اخلطايا والتبني

ِ
أن ِ
أي يشء تقري ًبا عن ماه َّية هذا ِّ
واملؤسف َّ
االتاد،
تورتِن ال
يرشح َّ
ُ
فقبل م ِ
ولد الشخص ،ال
وال كيف َّية حدوثهَّ .إل أنَّه يراه بوصفه حد ًثا تارخي ًّياَ َ .
يمكن أن َ
ألن َم ْن ال ِك َ
نقول إنَّه ُأبرئ من َد ْين خطاياه؛ َّ
يان له ال يمتلك شي ًئا،
ربأ منهام ) .(1992, 16.5وهذا الشخص ليس
لذا ليس لديه َذن ٌ
ْب أو خط َّي ٌة ُي َ

رب ْر بعد .ومع َّ
أن التربير ُم َق َّرر أزل ًّيا ،فهو
متَّحدً ا بعد مع املسيح ،لذلك مل يت َّ
ِ
دعوة اهلل الف َّعالة التي بمقتضاها ينتقل
يدُ ث َّإل يف هذه احلياة يف حلظة
ال َ ْ
اخلاطئ من حالة اخلط َّية إىل حالة النعمة ،ويتَّحد باإليامن مع املسيح رأسه.
الب من ج ٍ
دارة ُ
ينالا الشخص
َ
حيتس ُ
ب اهلل بِ َّر املسيح له ،وبام هلذا ِ ِّ
‘‘ألنَّه هكذا َ

احلق يف احلياة’’ ) .(1992, 16.9إ ًذا اإليامن هو
ربأ من خطاياه وينال َّ
باإليامن ُي َ
‘‘الع َّلة الوسيل َّية لتربيرنا’’ ) ،(1992,16.7ومن َث َّم ِّ
التادنا مع املسيح .وهكذا
ينال املؤمن ‘‘ ِّاتا ًدا فور ًّيا ومط َل ًقا’’ مع املسيح ).(1992,18.25

تسب بِ ُّره لنا ).(Turretin 1992, 16.4
وبموجب ِّاتادنا مع املسيحُ ،ي َ
احلق يف احلياة
وجيلب احتساب بِ ِّره فائدتَني :اإلبراء ِم ْن َد ْين اخلطايا ،و َمنْح ِّ
التربير ك َّله) .ومن وجهة نظر ِ
تورتِن ،جيب
(ومها الفائدتان اللتان ُتك َِّونان
َ
الب قبل رشح اإلبراء من َد ْين اخلطايا .وهو ينصح
أن يأيت ُ
رشح احتساب ِ ِّ
صحيحا ،فع َلينا َّأل َ
نقول َّ
أنَّنا ْ
إن اهلل ُي ِربئُنا
تفكريا فلسف ًّيا
إن َأر ْدنا أن نفك َِّر
ً
ً
ٍ
حيتسب لنا بِ َّر املسيح ،بل الصحيح هو َّ
أن اهلل
وبعدئذ
من َد ْين خطايانا َّأو ًل
ُ
ٍ
ِ
الب املحت ََسبُ ،ي ِربئُنا ِم ْن
وبعدئذ ،عىل
حيتسب بِ َّر املسيح َّأو ًل،
َ
أساس ذلك ِ ِّ
دين خطايانا .ويرشح ِ ِ
يمنح اهلل
تورتن أنَّه ال بدَّ من تَدَ ُّخل الرتضية حتَّى َ
ُ
َْ
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ٍ
َ
أساس ُحكْم التربئة.
تكون هذه الرتضية
مساس ب َعدْ لِه ،ولكي
اإلبرا َء دون
َ
ِِ
وعليهَّ ،
خاصةَّ :أو ًل ،نحن
شح َّ
فإن لنظر َّية الك َّفارة عند تورتن بني َة َ ْ

نتَّحدُ بواسطة اإليامن مع املسيح بصفته رأسنا بالطبيعة ،وبموجب دوره
وأخريا،
تسب بِ ُّره لنا.
طي .ثان ًيا ،بمقتىض ِّاتادنا مع املسيحُ ،ي َ
التوس ّ
ُّ
ً
ِ
ربأ من َد ْين اخلطايا ،حيث إنَّه جرى إرضاء عدل اهلل
بمقتىض بِ ِّره املحت ََسبُ ،ن َ
َ
لنكون أبنا ًء هلل.
حق احلياة والتبنِّي
يب ،و ُمنِحنا نحن َّ
بآالم املسيح و َموته النيا ّ
الحكومية
النظرية
5-2
َّ
َّ

ِ
آخر نظر َّية سنتناوهلا هي النظر َّية احلكوم َّية ) (Governmental Theoryالتي
ِ
َش
حقوقي دو ٌّيل
خروتشيس ،وهو
اسم هيخو
ٌ
ٌّ
عاد ًة ما تقرتن بِ ْ
مشهور ن َ َ
مؤ َّل ًفا للر ِّد عىل سوساينِس بشأن عقيدة الك َّفارة بعنوان ‘‘دفاع عن اإليامن
ِ
اجلامع بشأن ترضية املسيح ،ر ًّدا عىل فاوستَس سوساينس’’ (A Defence
of the Catholic Faith Concerning the Satisfaction of Christ, against

ِ
ُش عام 1617م.
) ،Faustus Socinusون َ

ِ
واملؤسف َّ
مشوهة عىل
أن نظر َّية
ُعرض اليوم بصورة َّ
خروتشيس ت َ
نطاق واسع يف الكتابات الثانو َّية .بل إنَّه ُيت ََّهم باالنصياع لفكر سوساينِس
ِ
املصلحني عن البدل َّية العقاب َّية ،مقدِّ ًما ً
بدل منها نظر َّي ًة خمتلف ًة
وخيانة نظر َّية
اسم النظر َّية احلكوم َّية .وطب ًقا هلذه النظر َّية ،حسب
متا ًما،
َ
ُعرف بِ ْ
أصبح ْت ت َ
كل السيادة عىل َ
العال.
فه ُم اهلل عىل أنَّه
الصورة التي تُصدَّ ر عادةًُ ،ي َ
ُ
احلاكم ِّ ُّ
ف اإلبراء من َذنْب اخلطايا عىل فطنته هو دون احلاجة
وهبذه الصفة يتو َّق ُ
إىل ترضية .لذلك ،مل يعا َق ِ
املسيح بدل ًّيا عىل خطاياناِ ،
اختار اهلل أن
بل
ب
ُ
َ
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ُي ِنزل به هذا األمل املريع ً
مثال لنا عىل ما تستح ُّقه اخلط َّية ،لكي حي ِّف َزنا عىل
حياة مقدَّ ٍ
ٍ
َع ْي ِ
سة أما َمه .وهكذاَّ ،
يرضب
احلرة أن
ش
َ
خيتار بإرادته َّ
فإن اهلل ُ
َ
للعال .وبنا ًء عىل هذه النظرة ،تصبح
األخالقي
حلكْم
ِّ
املسيح من أجل ا ُ
ِ
األخالقي ووجهة نظر مرتبط ًة
جيا من نظر َّية التأثري
نظر َّية
خروتشيس مز ً
ِّ

الر ْدع.
بالعواقب ) (Consequentialistللعقاب بغي َة َّ

ِ
خروتشيس مؤ َّلفه رصاح ًة حاس ًبا إ َّياه
لك ْن عىل النقيض من ذلكُ ،يقدِّ م

يرص ُح ً
قائل:
دفا ًعا عن البدل َّية العقاب َّية؛ فهو ِّ

ت َّر َك اهلل بفعل صالحه
فالعقيد ُة اجلامع ُة إ ًذا هي كام ييلَ َ :
ٍ
َ
َت خطايانا التي
بركات مم َّيزة.
ليسبغ علينا
لكن ََّلا كان ْ
ْ
تستحق العقاب عائ ًقا أمام هذا األمرَ ،حت ََم ْ
يدفع
أن
ُّ
َ

اإلرادي وحم َّبته للبرش،
املسيح ،انطال ًقا من قبوله
ِّ
ُ
عقوب َة خطايانا باحتامله َأ َشدَّ العذابات ،وأقسى امليتات
األبدي بواسطة
نتحر َر من عقوبة املوت
وأبش َعها ،كي
ِّ
َّ
اإلهلي
يمس ذلك بإظهار العدل
اإليامن
احلقيقي دون أن َّ
ّ
ِّ

).(Grotius 1889, I

ٍ
تفسري ٍ
للنص الكتا ِّيب ٍّ
بكل من اليونان َّية والعرب َّية ،يستخلص
وعقب
مبهر ِّ
َ
ِ
خروتشيس َّ
أن موت املسيح كان باحلقيقة عقا ًبا:
الكتاب املقدَّ ُس يقول َّ
إن املسيح تأ َّدب
إجيازا لِا َت َقدَّ م :ما دا َم
ً
ُ
من اهلل ،أي ِ
عوقبَّ ،
ح َل خطايانا ،أي عقاب
وإن املسيح َ َ
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َ
احتمل عقوبة اخلطايا ،وإنَّه
اخلطايا ،وإنَّه ُج ِع َل خط َّية ،أي
ج ِع َل لعن ًة عند اهلل ،أو َتعر َض ل َّل ِ
عنة ،أي عقوبة الناموس؛
ُ
َ َّ
وما دا َم ْت آال ُم املسيح القاسية واملريرة واملآلنة بالعذابات هي
أيضا َّ
إن
أنسب ما َّد ٍة للعقاب ،وما دا َم الكتاب املقدَّ ُس يقول ً
هذه َ
أنزلا اهلل به َج َّراء خطايانا ،أي َّأنا ما تستح ُّقه خطايانا،
وحيث َّ
نفسه ُأجر ُة اخلط َّية ،أي عقوبتها ،إ ًذا ال جمال
إن
َ
املوت َ

ِّ
للشك أنَّه كانت ،عند اهلل ،آلالم املسيح وموته صف ٌة عقاب َّية
).(Grotius 1889, I

ِ
اإلهلي ً
َ
وموت املسيح
عدل جزائ ًّيا،
العدل
خروتشيس
إ ًذا يرى
َ
َّ
عقوب ًة خلطايانا.
غرض مز َدوج يف موت املسيحَّ :أو ًل ،إظهار
وقد كان هلل -كام يبدوٌ -
ً
طويل ُتاه اخلط َّية .وثان ًيا ،إعفاؤنا من
اجلزائي الذي ُأرجئ
اإلهلي
العدل
ِّ
ِّ

ِ
خروتشيس من نظر َّية التأثري
ويسخر
العقوبة بإبرائنا من َد ْين خطايانا.
ُ
األخالقي عند سوساينِس التي مفادها َّ
الغرض من موت املسيح هو
أن
َ
ِّ
إقناعنا بمامرسة اإليامن عىل رجاء احلياة األبد َّية‘‘ :إنَّنا نتساءل :هل هناك
ٍ
ٍ
ما هو أكثر َزي ًفا من القول َّ
بريء براء ًة تا َّم ًة ِميت ًة بشع ًة
إنسان
موت
إن
َ
القوة ما يقن ُعنا َّ
بأن أعظم األفراح أعدَّ ها اهلل َملن حييا
جيب أن يكون له من َّ
بالقداسة؟’’ ).(Grotius 1889, I

ِ
خروتشيس مع سوساينِس يف أنَّنا جيب َّأل نفكِّر يف اهلل عىل
ويتَّفق
ٍ
قاض حتت القانون؛ َّ
رساح
يطلق
أنَّه
ألن قاض ًيا مثل هذا ال يستطيع أن َ
َ
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أيضا َّأل نفكِّر يف اهلل ،كام يفعل
لكن جيب ً
املذنب دون عقوبة )ْ .(1889, II
حيق
سوساينِس غال ًبا ،بأنَّه الطرف ا ُملساء إليه يف نزا ٍع
شخيص؛ ألنَّه ال ُّ
ّ
يعاقب َ
يطالب
آخ َر ،وال حتَّى أن
هلذا الشخص بصفته الشخص َّية أن
َ
َ
ِ
بعقوبة آخر .مؤكَّد َّ
يترصف بوصفه
أن اخلط َّية تُيسء إىل اهلل ،لكنَّه ال
َّ
نحسب َّ
جمر َد الطرف ا ُملساء إليه يف معاقبتها ،بل جيب ْ
ف
أن اهلل
أن
يترص ُ
َ
َّ
َّ

حاكمَّ ‘‘ .
أي شخص ،أو إعفا َءه منها...
ألن
بصفته
إيقاع العقوبة عىل ِّ
َ
ً

ً
األول وبموجب
اقتصارا
يقترص عىل احلاكم
امتياز
هو
ٌ
أصيل ،يف ا َملقام َّ
ً
ُ
مثل مع األب يف العائلةِ ،
صفته ،كام هي احلال ً
وامللك يف الدولة ،واهلل يف
ِ
خروتشيس َّ
أن من ال ُّظ ْلم يف احلاكم،
الكون’’ ) .(Grotius 1889, IIويرى
يرتك خطايا معينة ت ِ
َ
ت من العقاب ،مثل خطايا
حتَّى لو كان اهلل ،أن
ُفل ُ
َّ
غري التائبني ،واإلبراء من ِّ
َّفق مع
أمر ال يت ُ
كل العقوبات مهام كانت هو ٌ
ِ
عدل اهلل.

ِ
ليرشح عمل اهلل يف معاقبة
خروتشيس إىل فكرة التخفيف
وحيتكم
َ
ُ

املسيح مكان اخلطاة:

ِ
ٍ
ٍ
آخر
إلعفاء
شخص
ف ْع ُل اهلل الذي نناقشه هو معاقبة
شخص َ
ِ
نوع من ختفيف القانون نفسه
من القصاص...والف ْع ُل هو ٌ

َدبريا.
أو تَيسريه ،وهو التخفيف الذي ِّ
نسميه يف هذه األ َّيام ت ً
ٍ
شخص ذي ُسلطة ُعليا
ويمكن تعريفه بأنَّه :ف ْع ٌل م ْن َط َر ِف
قانون ٍ
ٍ
ٍ
أشخاص أو أشياء
نافذ من عىل
ُيزال بمقتضاه إلزا ُم
).(Grotius 1889, III
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أن بعض القوانني غري قابلة للتخفيف َّ
ورغم َّ
رشا
ألن َ
عكسها يتضمن ًّ
ِ
مستديمُّ ،
خروتشيس
يدمج
فكل القوانني الوضع َّية قابل ٌة للتَّخفيف .لذلك
ُ
ً
ِ
ِ
نظر ًة إىل العدل بوصفه ً
عدل جزائ ًّيا مع إمكان َّية ختفيف القانون من ق َبل
ٍ
شخص ذي سلطة.
فكر ُة َّ
يستحق العقاب ،وأنَّه بنا ًء عىل ذلك ُعرضة
ارتكب جر ًما
أن َم ِن
ُّ
َ

السلطة ال ُعليا،
للعقاب هي نتيج ٌة الزم ٌة لعالقة اخلط َّية واخلاطئ بصاحب ُّ

وهي فكر ٌة طبيع َّي ٌة متا ًما .لك َّن فكر َة أنَّه ينبغي معاقبة ِّ
كل اخلطاة بعقوبة

ونافذا يف ِّ
ً
كل احلاالت ،وال
ليس ْت الزم ًة لزو ًما بسي ًطا
ُ
جلرم َ
تتناسب مع ا ُ

ويتبع ذلك ْ
أن ال
هي فكر ٌة طبيع َّي ٌة متا ًما ،لكنَّها فقط منسجم ٌة مع الطبيعة.
ُ
يمنع ختفيف القانون الذي يطالب بذلك.
يشء ُ

ِ
ُ
اجلزائي بالعقاب ،لكنَّه
العدل
خروتشيس ،يسمح
إ ًذا بنا ًء عىل نظرة
ُّ
ال يست ِ
قوي جدًّ ا لتخفيف القانون بحيث ال
سبب ٌّ
َلز ُمه .فقد كان لدى اهلل ٌ
يعاقبنا ،بل يعاقب املسيح ً
بدل منَّا ،أي أنَّه لو مل ْ
اجلنس
يفعل ذلك ،هل َ َل َك
ُ
البرشي ك ُّله.
ُّ

ِ
ويبدو َّ
يفس
دورا يف نظر َّية
خروتشيس؛ فهو ِّ
أن االحتساب ال يؤ ِّدي ً
حل املسيح خلط َّيتنا عىل َّ
ح َل عقوبة خط َّيتنا .و ُيرى التربير عىل أنَّه
أن املسيح َ َ
َْ
ُ
احتساب بِ ِّر املسيح لنا .وبحسب منظور
يتضم ُن
إعالن الرباءة ،ال عىل أنَّه
َ
َّ
ِ
الشخيص ،وحتَّى
خروتشيس ،كان املسيح بري ًئا براء ًة تا َّمة ،عىل املستوى
ِّ

ربأ من
عىل املستوى
القانوين .وقد اختار اهلل أن يعاق َبه عىل خطايانا حتَّى ُن َ
ّ
رساحنا.
َدين العقوبة ،و ُيط َلق
ُ
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ٍ
ِ
بعدئذ ثالثة اعرتاضات عىل الك َّفارة البدل َّية
خروتشيس
ثم يتناول
َّ

ُ
األول هو
نناقش
) .(1889, IVوسوف
َ
األول والثاينَّ :
االعرتاضني َّ
إن م َن ال ُّظلم أن ُيعا َقب املسيح ً
االعرتاض القائل َّ
بدل منَّا؛ فمع إقرار
ِ
ينكر َّ
أن هذا األمل
سوساينس بأنَّه ليس ُظ ًلم أن ُي ِنزل اهلل األمل باملسيح ،فهو ُ
ِ
أي ٍ
يمكنُه أن ُي ِد َ
خروتشيس يرى ،عىل النقيض
أثر لنَ ْيل الغفران .لك َّن
ث َّ
شخص
نقيضا لطبيعة العقاب أن ُيعا َقب
من ذلك ،أنَّه مل يكن ُظ ًلم وال ً
ٌ
ِ
ٍ
يرص ُح
جهة ما
شخص آخر؛ فمن
عىل خطايا
ُّ
خيتص بطبيعة العقابِّ ،
ِ
متنع َ
حيا قو ًّيا بقوله‘‘ :كام َّ
إنزال األمل بشخص،
أن الرباءة ال ُ
خروتشيس ترص ً

متنع معاقبته’’ ،فقد يعا َقب الشخص رغم أنَّه بريء .أ َّما عن العدل
فهي ال ُ
ِ
ِ
ٍ
خروتشيس َّ
النواهي الكتاب َّية عن
أن
لشخص بريء ،يرى
معاقبة اهلل
يف
َ
ٌ
قانون َف َر َضه اهلل عىل البرش َّية،
معاقبة األبناء عىل خطايا آبائهم هي جزئ ًّيا

يفرضه بتاتًا عىل نفسه ،والواقع أنَّه
نفسه ‘‘ليس ُمق َّيدً ا به؛ ألنَّه مل
ْ
لك َّن اهلل َ
بأي قانون’’ ).(1889, V
ليس ُمق َّيدً ا ِّ

ِ
ِ
الصلة ما بني ال َّطرف
ويزعم سوساينس أنَّه ال بدَّ من ُوجود نَو ٍع من ِّ
ُ
ِ
املذنِب والشخص الذي يعا َقب ً
ْ
خروتشيس عىل ذلك،
بدل منه .ويوافق
يشري إىل َّ
رأسا للجسد الذي نحن أعضاؤه.
ي
نفسه َع َّ َ
َ
املسيح ً
أن اهلل َ
لكنَّه ُ
يرضب املسيح ،وهو ما َقبِ َله املسيح طواعي ًة ،وهبذا ليس
حيق هلل أن
وهكذا ُّ
َ

يكون هذا األمل الذي ُ ِ
َ
يقر َر ْ
يمنع اهلل من ْ
أن
ض َب به املسيح
هناك ما ُ
أن ِّ
ُ
عقوب َة خطايا اآلخرين املرتَبِطني به.
ويتع َّل ُق االعرتاض الثاين بام إذا كان لدى اهلل سبب ٍ
كاف ملعاقبة املسيح
ٌ
ً
ويطئ سوساينِس يف اعتقاده َّ
سبب املوت البد ِّيل
أن
بدل منَّا )ُ .(1889, V
َ
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للمسيح جيب أن ُي ْثبِ َت َّ
أن موتَه كان رضور ًّيا؛ فاستنا ًدا إىل آباء الكنيسة،
ِ
أسباب وجيه ٌة لعدم إبرائنا من َد ْين
خروتشيس أنَّه كانت لدى اهلل
ُي َب ِّي
ٌ

وإن كان يف ُوسعه أن َ
خطايانا َّإل بواسطة معاقبة املسيحْ ،
يفعل ذلكَّ .إل
أن يتغاىض عن ِّ
يشأ ْ
َّ
أن اهلل مل َ
كل هذه اخلطايا الكثرية والبشعة دون أن ُي ْع ِلن
بِ ٍ
وأنسب ف ْع ٍل لذلك هو العقاب .عالو ًة
فعل ما مدى استيائه من اخلط َّية.
ُ

عىل ذلك ،يؤ ِّدي اإلغفال التا ُّم ملعاقبة اخلط َّية إىل االستهانة هبا ،يف حني
ٍ
َ
َّ
وسيلة ملنع اخلط َّية هي اخلوف من العقاب .ليس ذلك فقط،
أفضل
أن
نحو ٍ
ب اهلل عىل ٍ
غاية يف الوضوح عن
بل يف تضحية املسيح بذاته َطو ًعا ُي َع ِّ ُ
ِ
اختار اهلل بحكمته تلك الطريق َة للفداء ل ُي ْظ ِهر هبا
العظيمة لنا .وهبذا
حم َّبتِه
َ
البرشي.
كراهيتَه للخط َّية ،وحم َّبته للجنس
ّ
وجدير باملالحظة َّ
دائم ما يقوم عىل أنصاف
أن سو َء َع ْرض الفكرة ً
ٌ
احلقائق ،وهذا ما َحدَ َ
اسم النظر َّية احلكوم َّية عند
عرف بِ ْ
ث مع ما ُي َ

ِ
خروتشيس .فصحيح أنَّه رأى َّ
قادر أن ُيربئ من
أن اهلل بصفته
حاكم ٌ
ً
يظل ِ
َد ْين اخلطايا دون ترضية ،ويف الوقت نفسهُّ ،
حمتف ًظا بعدله وقداسته
ِ
خروتشيس ،عىل النقيض من
بوصفهام صفتَني جوهر َّيتَني له .لك َّن
أسباب قو َّية ،وهي تقديم نموذج لنا
سوساينِس ،يعتقد أنَّه كانت لدى اهلل
ٌ
ِ
ٍ
َ
َ
العدل
شخص
أي
ف
لكي خي ِّف َ
رض ُّ
القانون جزئ ًّيا فقط ،بحيث يمكن أن ُي َ
بح ْمل العقوبة التي كنَّا نستح ُّقها .وبصفة اهلل احلاكم األعىل ،فمن
اإلهلي َ
َّ
ح ِّقه أن يفعل ذلك.

السلطة ال ُعليا عىل ِّ
ليس هناك إ ًذا ُظ ْلم يف َّ
كل األشياء
أن اهلل
ُ
صاحب ُّ

ليس ْت ُظ ْل ًم يف حدِّ ذاهتا ،والذي ال ُي َق َّيد بقانونَ ،ق َّر َر أن يستخد َم
التي هي َ
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الكفارة
َّ

ِ
نموذجا قو ًّيا يف مواجهة اجلرائم الكربى التي
عذابات املسيح و َموته ل ُي َقدِّ م
ً

الصلة بنا بمقتىض طبيعته وملكوته
ارت َك ْبناها مجي ًعا ،وقد كان املسيح َ
وثيق ِّ
وضامنته ).(Grotius 1889, IV
ختامية
مالحظات
6-2
ٌ
َّ

ات عدَّ ة يف الك َّفارة عندما َه َج َر
مع ُبزوغ عرص التنويرَ ،ظ َه َر ْت نظر َّي ٌ
نستعرض هنا نظر َّيات
الالهوت ُّيون املنهج َّيات التقليد َّية .ومن املستحيل أن
َ

املتنوعة واملربكة التي َت َّي َز هبا عرص احلداثة ،ويف الوقت نفسه ،ال
الك َّفارة ِّ
ٍ
املسيحي
يت أو الفيلسوف
ُت ِّثل معظم هذه النظر َّيات خيارات ح َّي ًة َّللهو ِّ
ِّ
الذي يبغي أن َ
يعمل يف حدود معايري الكتاب املقدَّ س.
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الفصل الثالث

فلسفية
أفكار
َّ
ٌ

ٍ
ُثريها نظر َّيات الك َّفارة.
حماولة للتفكري
أخريا إىل
ِّ
الفلسفي يف القضايا التي ت ُ
نأيت ً
ِ
ِ
يضع نظر َّية يف الك َّفارة
ونو ُّد هنا أن
لـمن يبتَغي أن َ
َ
نستطلع اخليارات املتاح َة َ
أدافع عن نظر َّية ب َعينِها من
تتَّسم باألمانة نحو الكتاب املقدَّ س .ومع ِّأن ال
ُ
ٍ
فإن أرى َّ
العنارص اآلتية.
تضم
نظر َّيات الك َّفارةِّ ،
أن أ َّي َة نظر َّية وافية جيب أن َّ
َ
العقابية
البدلية
1-3
َّ
َّ

أحد األوجه األساس َّية ،بل املحور َّية ،يف أ َّية
َّأو ًل ،البدل َّية العقاب َّية هي َ

نظر َّية للك َّفارة تُعدُّ وافي ًة بحسب الكتاب املقدَّ س .والبدل َّية العقاب َّية يف
يت هي العقيدة التي َمفا ُدها َّ
أن اهلل َأن َْز َل باملسيح األمل الذي
املجال الالهو ِّ
ِ
كنَّا نستح ُّقه عقا ًبا عىل خطايانا ،ونتيج ًة لذلك مل َن ُعدْ حتت طائلة العقاب.
لكن ِ
ُ
ً
الح ْظ َّ
مفتوحا ،وهو يتع َّلق بام إذا كان
سؤال
يرتك
الرشح
أن هذا
ً
َ
ْ
ِ
فبعض املدافعني عن البدل َّية العقاب َّية
ب عن خطايانا.
ُ
املسيح قد عوق َ
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الكفارة
َّ

ِ
فكرة َّ
احلبيب من أجل خطايانا .لك َّن اهلل
ب ابنَه
َينْ ُفرون من
َ
أن اهلل عا َق َ
َأن َْز َل باملسيح األمل الذي لو كان قد َّ
َ
لكان ذلك جزا َءنا العادل،
حل بنا،
ِ
بِ ،
وم ْن َث َّم ِعقا َبنا .وهو ما يعني َّ
احتم َل األمل َ الذي
بل
أن
املسيح مل يعا َق ْ
َ
َ
لو ُأ ِنز َل بنا لكان عقا ًبا لناَّ .إل أنَّنا ال نريد ْ
أن نستبعدَ تلك التفسريات
ٍ
لبعض من فئة نظر َّيات البدل َّية العقاب َّية ،حيث َّ
إن املسيح
غري املقبولة
ُ
بنا ًء عىل هذه التفسريات َّ
يتأل بصفته ً
وحيتمل ما كان جيب أن
بديل عنَّا،

ينجينا من العقاب .ومن الواضح بالتأكيد َّ
َ
أن هذه
يكون عقا َبنا ،وبذلك ِّ
ِ
أن يؤكِّد َّ
أيضا ملـُنَ ِّظر البدل َّية العقاب َّية ْ
ب
أن
تتيح ً
املسيح عوق َ
َ
التفسريات ُ
ح َل عقوب َة خطايانا.
بالفعل مكانَنا ،وهبذا َ َ

أن أ َّية نظر َّية يف الك َّفارة ُت ِم ُل البدل َّية العقاب َّية ليس هلا ٌ
ونؤكِّد َّ
أمل يف
ٍ
يب الذي اس َت ْط َلعناه ،وال س َّيام إشعياء ،53
تقديم
تفسري َيفي باملحتوى الكتا ِّ

إن البدل َّية العقاب َّيةْ ،
واستخدامه يف العهد اجلديد .بل َّ
إن كانت صحيحة ،ال
َ
ألنا ُت ْثبِت
يمكن أن
تكون جان ًبا هامش ًّيا يف أ َّية نظر َّية وافية بشأن الك َّفارة؛ َّ
َّأنا أساس َّية للكثري من اجلوانب األُخرى للك َّفارةِ ،م ْث َل الفداء من اخلط َّية،
األخالقي لنموذج املسيح .لذا ،فأ َّي ُة نظر َّي ٍة
اإلهلي ،والتأثري
وإرضاء العدل
ِّ
ّ
متعدِّ ِ
دة اجلوانب يف الك َّفارة ال بدَّ أن تت َ
َّخذ البدل َّية العقاب َّية مرك ًَزا هلا.
َّإل َّ
واج َه ْت ،منذ زمن سوساينِس ،حتدِّ يات
أن عقيد َة البدل َّية العقاب َّية َ
ِ
مستعصية .وهد ُفنا من مناقشة
بأنا
فلسف َّية ج َّبارة ،يصفها بعض الدارسني َّ
ِ
املتنوعة املتاحة للمفكِّر
اخليارات
بعض
هذه التحدِّ يات أن
َ
نستكشف َ
ِّ
ٍ
ٍ
َ
مسائل
مثرية حول
مناقشات
تناو ُل هذه التحدِّ يات إىل
املسيحي .ويقودنا ُ
ّ
واملؤسف َّ
أن معظم
يف فلسفة القانون ،وال س َّيام ما يتع َّلق بنظر َّية العقاب.
ُ

84

