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ص ملخَّ

ارة  الكفَّ الشائكة عن  العقيدة   (The Atonement) ارة’’  ‘‘الكفَّ يتناول كتاب 
بإجياز وسالسة، وبأسلوٍب جيمُع ما بني عدٍد من املجاالت املعرفيَّة، وذلك 
التحليليَّة.  والفلسفة  الكنيسة  وتاريخ  الكتابيَّة  بالدراسات  باالستعانة 
الكتايبَّ  األساَس  ل  األوَّ اجلزء  يتناول  أجزاء.  ثالثة  من  الكتاب  يتألَّف 
ا من الفالسفة  ارة، وهو جانٌب من العقيدة ال َيلقى اهتمًما جادًّ لعقيدة الكفَّ
الثاين عىل  ُز اجلزء  الذين يكتبون يف املوضوع. ويركِّ املسيحيِّني املعارصين 
ارة التي ظهرت قبل العرص احلديث، ُبغَية  بعض النظريَّات الرئيسيَّة للكفَّ
تقديم رشٍح دقيٍق هلا، وهي غالًبا ما ُأيسَء فهُمها. أخرًيا يدافع اجلزُء الثالُث 
هلا،  مرَكًزا  العقابيَّة  البدليَّة  تتَّخُذ من  األوجه،  دة  متعدِّ ارة  للكفَّ ٍة  نظريَّ عن 
(Philosophy of Law). وباستخدام  القانون  فلسفة  أفكار من  إىل  وتستند 
متاُيزاٍت موجودٍة يف الفكر القانوينِّ غالًبا مل ُيسَتَعْن هبا يف املعاجَلات الفلسفيَّة 
ارة  َم رشًحا متَّسًقا من الناحية الفلسفيَّة لكفَّ ارة، حياول الكاتب أن يقدِّ للكفَّ

س. املسيح يرتبط ارتباًطا وثيًقا بعقيدة التربير الرشعيِّ يف الكتاب املقدَّ



8

ارة الكفَّ

ارة، املسيح، تكفري، إرضاء، بدليًّة عقابيَّة،  كلمٌت أساسيَّة للبحث: كفَّ
ارة بدليَّة، احتساب، مسؤوليَّة نيابيَّة، تربير، ذبيحة، فدية، ترضية. كفَّ

ارة الكفَّ

حاماًل العار واهلُزء ُمهانا
يف مكاين وقَف ُمدانا

بدمه ختَم الغفراَن
ا! أيُّ ُمَلِّص هذا! هللويَّ

ْنِب ْثنا بالرذيلِة والعجِز والذَّ َتَلوَّ
وهو َحَُل اهلل بال عيِب

ارة كاملة!’’ يا َللعجِب ‘‘كفَّ

ا! أيُّ ُمَلِّص هذا! هللويَّ
(Philip Bliss) فيليپ بليس
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تمهيد

االتِّساق  األمد عن  بحثيٍّ طويل  برنامٍج  ة عىل  عدَّ أن عكْفُت عقوًدا  بعد 
ارة  رُت أن أقطَع هذا املرشوع ألدرَس عقيدَة الكفَّ املنطقيِّ لإليمن باهلل، قرَّ
عن  الپروتستانت  املصلحني  موقف  أنَّ  أعي  كنُت  فقد  املسيحيَّة.  يف 
من  ًة  قلَّ إنَّ  حتَّى  َمهولة،  فلسفيَّة  اعرتاضاٍت  تواجُه  البدليَّة  املسيح  ارة  كفَّ
الالزمة  الرغبة!(  )أو  بالكفاءة  يتمتَّعون  َمن  هم  املعارصين  الالهوتيِّني 
ي،  التحدِّ املسيحيُّون  الفالسفة  َيْقَبل  أن  سابًقا  أرجو  وكنُت  عليها.  للردِّ 
إالَّ  د.  والتجسُّ الثالوث  مثل  املسيحيَّة  العقائد  من  َغريها  مع  فعلوا  كم 
الكتابيَّة  وغري  الضعيفة  النظريَّات  اَء  جرَّ وإحباٍط  أمٍل  بَخيبة  ُأِصبُت  أينِّ 
املعارصين.  املسيحيِّني  الفالسفة  من  كثرٌي  عنها  يدافع  التي  ارة،  الكفَّ عن 
َم أَحُدهم بدفاٍع واٍف من الناحية الفلسفيَّة عن تعليم  وكم متنَّيُت أْن يتقدَّ
كرى اخلمس  ارة البدليَّة. وقد كاَنِت الذِّ املصِلحني الپروتستانت بشأن الكفَّ
وقًتا  2017م(  ل/أكتوبر  األوَّ )31/ترشين  الپروتستانتيِّ  لإلصالح  مئة 

رُت َأْن أتناوَل املوضوَع بنفيس. مناسًبا هلذا الدفاع. وأخرًيا، قرَّ
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ارة الكفَّ

ًة عىل نحو غري متوقَّع؛ فقد ظننُت أينِّ فهْمُت عقيدة  وجاَءِت النتيجُة ثريَّ
عن  متاًما  غافاًل  كنُت  لكنِّي  املوضوع.  هذا  يف  س  ُأَدرِّ كنُت  إينِّ  بل  ارة،  الكفَّ
أعمق البصرية اجلديدة التي جنَيُتها من هذه الدراسة. فعندما ُغْصُت يف عقيدة 
ارة املسيح، كتابيًّا وتارخييًّا وفلسفيًّا، كاَنِت الثمرُة هي اكتساَب َفْهٍم جديد. كفَّ

أدرْكُت  أينِّ  هي  الكتايبِّ  املستوى  عىل  هبا  َحظيُت  استنارٍة  أهمُّ  وربَّم 
يف  نفسه  املعنى  حيمُل  مصطلًحا  ليس  ارة’’  ‘‘الكفَّ مصطلح  أنَّ  بالتدريج 
الكتابيِّني،  هوتيِّني  لالَّ املعروفة  احلقيقة  وهذه   .(Univocal) السياقات  كلِّ 
واملجهولة عموًما ما بني الفالسفة املسيحيِّني تقلُب عمَل فالسفٍة كثريين 
الواسع  باملعنى  ارة  الكفَّ عن  تكون  ما  عادًة  نظريَّاهتم  ألنَّ  ارة؛  الكفَّ حول 
واليونانيَّة  ة  العربيَّ للكلمَتني  الكتايبَّ  املعنى  أنَّ  حني  يف  مصاحلة،  لكلمة 
هو  نفسه  اجلذر  من  ة  املشتقَّ املفردات  من  وغريها  ارة’’  ‘‘كفَّ إىل  املرتمَجَتني 
يف  املسيحيِّني  الفالسفة  نظريَّات  من  الكثري  تصبح  وهبذا  تطهري.  أو  تنقية 

ارة باملعنى الكتايّب. ارة نظريَّات بعيدًة عن الكفَّ الكفَّ

الذي  ه  التشوُّ من مدى  كثرًيا  ُدِهشُت  فقد  التارخيّي،  املستوى  ا عىل  أمَّ
ُكتَِب  ما  أي  ة،  الثانويَّ الكتابات  يف  ة  التقليديَّ ارة  الكفَّ نظريَّات  أصاَب 
تلك  أقصد  ولسُت  حتليلها.  أو  النظريَّات  هذه  لتفسري  الحقٍة  ِحقبٍة  يف 
إىل  كونيٌَّة  إساءٌة  ا  أنَّ ة عىل  التقليديَّ النظريَّات  ر  ُتَصوِّ التي  اهلزليَّة  الكتابات 
الكتابات  أقصُد  بل  بغيضة،  إهليٌَّة  نقمٌة  أو   (Cosmic Child Abuse) االبن 
أنِسلم  ة  بنظريَّ يتعلَّق  ما  يف  اًل  أوَّ ه  التشوُّ هذا  أدركُت  وقد  ة.  اجلادَّ ة  الثانويَّ
ُر اهلل كأنَّه سيٌِّد إقطاعيٌّ متنعه كربياؤه املفرطة  َِم بأنَّه يصوِّ (Anselm) الذي اهتُّ

 (Abelard) َهْت إليه. ثمَّ أدركُت الحًقا أنَّ أباِلرد من التغايض عن إهانة ُوجِّ
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اهلولنديُّ  ر  املفكِّ النحو  هذا  عىل  أيًضا  م  وُقدِّ مغلوطة،  بصورٍة  م  ُقدِّ أيًضا 
املصادَر  يقرَأ  أْن  إالَّ  املرء  (Hugo Grotius)! وليس عىل  هيخو خروتشِيس 
رين  ه الذي طاَل نظريَّات أولئك املفكِّ األصليََّة نفَسها ليكتشَف حجَم التشوُّ
آباء  أنَّ  اكتشاف  أدهشني هو  ما  أكثر  وربَّم  ة.  الثانويَّ املصادر  تفسريات  يف 
وا عن  ارة، بل َعربَّ (Ransom) يف الكفَّ ة الفدية  الكنيسة مل جُيِمعوا عىل نظريَّ

ع، بخالف صورة الفدية. وجهات نظر تضمُّ صوًرا شديدَة التنوُّ

غري أنَّ الدراسَة أثبَتْت جدواها بَوجٍه خاصٍّ عىل املستوى الفلسفّي. 
لكنِّي  الدراسة.  هذه  قبل  القانون  فلسفة  يف  ْقُت  تعمَّ أينِّ  بتاًتا  حيُدْث  فلم 
رسعان ما أدرْكُت أنَّ أكثَر املناقشات حول نظريَّات العقاب تتمُّ يف جمال 
فلسفة القانون، كم هي احلال مع نظريَّات العدالة. فأيُّ تناُوٍل واٍف لعقيدة 
ياٍت جيب أن يؤَخَذ بوصفه الكتابات  البدليَّة العقابيَّة وما يتَّصُل هبا من حتدِّ
فح. وال يعني هذا أنَّ الالهوَت جيب  القانونيَّة يف العدالة والعقاب والصَّ
بعض  إىل  بالنظر  أنَّه  يعني  بل  ة، حاشا!  البرشيَّ العدالة  منظومَة  أن حياكَي 
العثور  يمكننا  اجلديد،  العهد  يف  تظهر  التي  القضائيَّة  أو  الرشعيَّة  الصور 
عىل قياساٍت وتشاهُباٍت مفيدٍة ومثمرٍة مع املواقف الالهوتيَّة. وهو ما قد 
يدعُم اتِّساَق العقائد املسيحيَّة املختلفة أو منطقيَّتها. فَمْن يزعمون مثاًل أنَّنا 
ال نعرف شيًئا عن احتساب مسؤوليَِّة شخٍص ما أو ذنبه يف ارتكاب خطأ ما 
يف حقِّ شخٍص بريء، هم جاهلون بالقانون. فقد ُذِهْلُت ِمراًرا باالستنارة 

الالهوتيَّة التي تنشأ من دراسة القانون وفلسفة القانون.

س  املقدَّ الكتاب  الباحثني األكاديميِّني يف  الكتاب عىل  ة هذا  ولَتيسري مادَّ
من  األدنى  احلدَّ  ح  ُأَوضِّ أن  حاولُت  حدٍّ سواء،  والفالسفة عىل  والالهوتيِّني 
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رشَح  يستلزم  ما  وهو  ِحدة.  عىل  معريفٍّ  جماٍل  كلِّ  يف  ة  الرضوريَّ األساسيَّات 
العدالة  معنى  ورشح  املسيحيِّني،  للفالسفة  مثاًل  السبعينيَّة  الرتمجة  ماهيَّة 
صون العارفون بمجاٍل ما  هوتيِّني الكتابيِّني. وَأميل أن جيَد املتخصِّ اجلزائيَّة لالَّ

فائدًة وفريًة يف جماٍل آخر.

كر عىل نحٍو خاصٍّ من الدكتور  َم بالشُّ ويف ما خيتصُّ بالقانون، فأودُّ أن أتقدَّ
يَّة احلقوق يف جامعة إدنربة الذي أرشَدين  دشيميكر (Descheemaeker) من كلِّ
عة. وأودُّ أن أشكَر شون ماكنوتن  إىل الكتابات القانونيَّة يف موضوعات متنوِّ
 (Brown & Streza LPP) ’’يف رشكة ‘‘براون آند سرتيزا (Shaun McNaughton)

َمه من مساعدٍة يف احلصول عىل أحكاٍم صادرٍة عن  للخدمات القانونيَّة ملِا َقدَّ
 (Timothy املحاكم. والشكر موصول أيًضا ملساعدي يف البحث تيموثي بيليس
(Bayless الذي مَجََع ما أحتاج إليه من موادَّ يف البحث، وراَجَع الكتابة. وكم هي 

احلال دائًم، أشكر زوجتي جان (Jan) عىل دعمها املْخِلص واهتممها باملوضوع.

عىل   (Yujin Nagasawa) ناغاساوا  يوجني  الپروفيسور  أشكر  أخرًيا 
دعوته إيَّاي لإلسهام يف هذا العمل يف سلسلة ‘‘مبادئ كامربدج يف الفلسفة’’ 
(Cambridge Elements of Philosophy). ونظًرا إىل القيود الشديدة املوضوعة 

عىل عدد الكلمت، جاَء هذا الكتاب بطبيعة احلال موجًزا إجياًزا شديًدا، لكنَّه 
دقيٌق بحسب رأيي. وآمُل أن أنرَش عن قريب َطْرًحا أكثر شمواًل وتفصياًل.

ولَيم لني كريغ
أتالنتا، جورجيا
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بني  فريدٌة  كلمٌة  هي  ة  اإلنكليزيَّ يف   (Atonement) ارة’’  ‘‘كفَّ كلمة 
وال  اليونانيَّة  من  ًة  مشتقَّ ليَسْت  ا  إنَّ حيث  الالهوتيَّة،  املصطلحات 
وَأْصلها   ،(Middle English)1 الوسطى  ة  اإلنكليزيَّ من  بل  الالتينيَّة، 
تكوُن  املعنى،  وهبذا  التناغم.  من  حالٍة  إىل  وتشري   ،‘‘At onement’’

 (katallagē) ’’ارة هي ‘‘كاتاالغيه أقرب كلمٍة يف العهد اجلديد لكلمة كفَّ
املصاحَلة  ومُتثِّل  واإلنسان.2  اهلل  بني  ما  املصاحَلة  وحتديًدا  مصاحَلة،  أو 
ة  املهمَّ املوضوعات  حتته  تندرج  إذ  اجلديد؛  للعهد  الرئييسَّ  املوضوَع 
ارة  األُخرى مثل ملكوِت اهلل واخلالص والتربير والفداء. إًذا تقع الكفَّ

هبذا املعنى يف قلب اإليمن املسيحّي.

الكتابيَّة  املفردات  ارة’’ معنًى أضَيَق ينعكُس يف  ‘‘الكفَّ لكنَّ لكلمة 

ة من مطلع القرن الثاين عرش إىل منتصف القرن اخلامس عرش )املرتمِجة(. 1(   اللغة اإلنكليزيَّ

 .2 أفسس  19-23؛   :1 كولويسِّ  10-11؛   :5 رومية  17-20؛   :5 2كورنثوس  انظر   )2
.(Marshall 2007, Ch. 4) ِة موضوع املصاحَلة يف رسالة العهد اجلديد، راجْع ولالطِّالع عىل مرَكزيَّ
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ارة’’  ‘‘كفَّ القديم تأيت كلمة  العهد  التي ُترتَجم عادًة هبذه الكلمة. ففي 
ة  العربيَّ للكلمت  ترمجًة  نفسه  اجلذر  من  ة  املشتقَّ الكلمت  من  وغريها 
ة من اجلذر العربيِّ ’’َكفار‘‘ أو ‘‘َكپاَر’’ (kpr). وال شكَّ أنَّ أشهَر  املشَتقَّ
ارة. ويكون  هذه التعبريات هو ‘‘يوم كيپور’’ (Yom Kippur)، أو يوم الكفَّ
وحيمل  النجاسة،  أو  اخلطيَّة  هو  املعنى  هبذا  التكفري  لفْعِل  به  املفعول 
ا املقابُل اليوناينُّ يف الرتمجة السبعينيَّة، ويف  معنى ‘‘التطهري أو التنقية’’. أمَّ
يمكن  أنَّه  ومع   .(hilaskesthai) ‘‘هيالسكيستاي’’  فهو  اجلديد  العهد 
فاملفردات  الضيِّق،  معناها  َينُْتج عن  ارة  للكفَّ الواسع  املعنى  إنَّ  القول 
ر’’ جيب أن ُتفهم باملعنى األضَيق  ارة’’ أو ‘‘ُيَكفِّ الكتابيَّة املرتمَجة إىل ‘‘كفَّ
ارة يف  إْن أَرْدنا أن نفهَم معنى النصوص. فالهوتيًّا، ختتصُّ عقيدُة الكفَّ
التطهري من اخلطيَّة،  الكتايبِّ األضَيق:  ارة يف معناها  بالكفَّ ل  املقام األوَّ

ا حتت عمل املسيح الكهنويّت.3 وقد جرى التعامل معها تقليديًّ

حمبَّته،  عظيم  من  انطالًقا  اهلل،  أنَّ  يف  اجلديد  العهد  رسالة  ُص  وتتلخَّ
َر وسيلَة التكفري عن اخلطيَّة بموت املسيح: ‘‘ألنَّه هكذا أحبَّ اهلل العامَل  َوفَّ
حتَّى بذل ابنه الوحيد، لكي ال هيِلك كلُّ َمْن يؤمن به، بل تكون له احلياة 

ارة  الكفَّ مع   )2018(  (Eleonore Stump) سَتمپ  إلينور  تتعامل  ذلك،  خالف  عىل     )3
اٍد مع  ا، كم يتَّضُح يف استخدامها لتعبري ’’At onement‘‘ ليشرَي إىل حالِة احتِّ بمعنًى واسٍع جدًّ
اهلل، وهبذا، ال يدوُر كتاهبا حول اخلريستولوجي ]دراسة طبيعة املسيح وعمله وصفاته[، بل 
حول السوتريولوجي ]دراسة اخلالص[، وال سيَّم النيوماتولوجي ]دراسة الروح القدس[. 
اد مع  ِحها لتحقيق االحتِّ ة يف رَشْ املرَكزيَّ القدس حيلُّ حملَّ املسيح بوصفه الشخصيَّة  فالروح 
تها عن حالة التناغم (at onement)، وال  ا نوًعا ما يف نظريَّ اهلل. يؤدِّي موُت املسيح دوًرا ثانويًّ

ارة بمعناها الضيِّق أي دور بتاًتا. تؤدِّي الكفَّ
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األبديَّة’’ )يوحنَّا 3: 16(. فقد أتاح املسيح، بموته عىل الصليب، مصاحَلة 
د  ُتَسِّ التي  الصورة  ‘‘الصليب’’  صار  َثمَّ  وِمْن  اهلل.  مع  املدانني  اخلطاة 
ي اإلنجيل ‘‘كلمة الصليب’’  رسالة اإلنجيل، حتَّى إنَّ الرسوَل بولس ُيسمِّ

)1كورنثوس 1: 18(.

ِّ ملا  س األناجيل األربعُة مساحًة كبريًة مقارنًة بحجمها الكيلِّ ُتَكرِّ لذلك 
ُيعَرف بِاْسم آالم املسيح، أي األسبوع األخري ما قبل حماكمة املسيح وَصْلبه، 
األمل؛  ة  قصَّ ناية  بالتأكيد  يسوع  موُت  يكن  ومل  َموته.  عىل  ز  تركِّ وبذلك 
ساحَته  تربِّئ  التي  ليسوع  ة  االنتصاريَّ القيامة  بإعالن  خُتَتَتم  كلُّها  فاألناجيُل 
وُتثبُِت أنَّه متاُر اهلل. فموت يسوع وقيامته وجهان لعملٍة واحدة: ‘‘الذي ُأسِلَم 

ِمْن أجل خطايانا وأقيَم ألجل تربيرنا’’ )رومية 4: 25(.

ٍص لرسالة اإلنجيل، وهو الصيغة  ويقتبس الرسول بولس أقدَم ملخَّ
ل مخس سنوات بعد َصْلب  ذات السطور األربعة التي يرجُع تارخيها إىل أوَّ

ًرا مؤمني كورنثوس هبذه احلقائق: يسوع، ُمَذكِّ

ل ما َقبِْلُته أنا أيًضا: فإنَّني َسلَّْمُت إليكم يف األوَّ

ُدفِن،  وأنَّه  الكتب،  ِمْن أجل خطايانا حسب  املسيح مات  أنَّ 
ثمَّ  لصفا  َظَهَر  وأنَّه  الكتب،  حسب  الثالث  اليوم  يف  قام  وأنَّه 

لالثنَي عرش )1كورنثوس 15: 5-3(.

الرسل  كلُّ  أعَلنَها  التي  الرسالة  هو  هذا  إنَّ  بولس  الرسول  يقول 
)1كورنثوس 15: 11(، وهي الرسالة املهيِمنة عىل العهد اجلديد.
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باملوت  عليه  ُحِكَم  أو  مات  املسيح  إنَّ  يقول  اجلديد  العهد  أنَّ  الِحْظ 
خطايانا؟  مشكلَة  يسوع  موت  َحلَّ  فكيف  خطايانا’’.  أجل  ‘‘من  )ُأسِلَم( 
وس ومذنوبيَّتهم  كيف َهَزَم موُته عىل الصليب انفصاَل اخلطاة عن اهلل القدُّ

أمامه، حتَّى يصاحلَهم معه؟

ونظريَّات  ارة  الكفَّ حقيقة  بني  ما  التمييز  جيب  السؤال،  هذا  تناُول  يف 
ارة يف حماَولٍة  عة عن الكفَّ ارة. فقد ُطِرَحِت الكثرُي من النظريَّات املتنوِّ الكفَّ
هذه  ولتقييم  اهلل.  مع  املصاحَلة  وسيلَة  َم  َقدَّ بموته  املسيح  أنَّ  حقيقة  لَفْهم 
 )1( تقييمنا هو:  أساُس  يكوَن  أن  ارة، جيب  الكفَّ املتنافسة عن  النظريَّات 
وازدياد  متاسكها  )أي  الفلسفّي  اتِّساقها   )2( الكتايّب.  التعليم  مع  اتِّفاقها 
عقيدة  يف  املسيحيِّني  الفالسفة  عمَل  أنَّ  املؤسَف  لكنَّ  صدقها(.  احتمليَّة 
ارة توَضُع عىل  ارة مل يسرتشْد عموًما بالتفسري الكتايّب؛ فنظريَّات الكفَّ الكفَّ
ة  النظريَّ ناَقَشِت  وإْن  ة.  البرشيَّ العالقات  يف  املصاحَلة  إبرام  كيفيَّة  أساس 
ثمَّ  نفسها،  ة  النظريَّ َوْضِع  بعد  فقط  ذلك  فيحُدُث  الكتابيَّة،  النُّصوَص 

ُتدَرس بعد ذلك تلك النصوص الكتابيَّة.

احلقائق،  بَتشويه  ختاطُِر  ا  أنَّ يف  فقط  ليَسْت  املنهجيَّة  هذه  ومشكلُة 
ة الرصفة من ناحية،  بسبب االختالفات الشاسعة ما بني العالقات البرشيَّ
ختاطُر  ا  أنَّ األهمُّ  بل  ُأخرى-  ناحيٍة  من  والبرش  اهلل  بني  ما  والعالقات 
س، حتَّى  املقدَّ تتَّفُق مع الكتاب  ارة ال  الكفَّ ٍة غري مسيحيٍَّة يف  بَوْضع نظريَّ
ابًة وَحَسنَة النيَّة. ويمثُِّل هذا النهج يف التعامل مع النصوص  وإْن كاَنْت جذَّ
الكتابيَّة َفْرًضا للتفسري عىل النصِّ (Eisegesis) وليس تفسرَي النصِّ بناًء عىل 
باع قواعِد تفسرٍي َمعيبة عىل هذا النحو  َدنا اتِّ ما يقوله (Exegesis). ولن يزوِّ
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باملعنى الذي َقَصَده كاتُب النّص، بل سيعطينا فقط آراَءنا املسبَّقة. ومَلَّا كان 
ارة،  الفالسفة املسيحيُّون كثرًيا ما يتجاهلون املحتوى الكتايبَّ املتَّصل بالكفَّ
 (Motifs) رة  املتكرِّ النمطيَّة  املوضوعات  بعض  بدراسِة  نبدأ  أن  فيجب 

ارة. الكتابيَّة األساسيَّة التي ُتَعربِّ عن الكفَّ
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ل الفصل األوَّ

المحتوى الكتابيُّ
ارة بشأن الكفَّ

عن  ُتَعربِّ  ة  عدَّ نمطيٍَّة  وَموضوعاٍت  صوٍر  إىل  الالهوتيُّون  أشار  ما  كثرًيا 
ارة يف العهد اجلديد. وَنودُّ هنا َأْن نمرَّ ببعض العنارص األساسيَّة التي  الكفَّ
ة  أيَّ من  أَحُدها  غاب  إذا  والتي  ارة،  الكفَّ يف  الكتابيَّة  العقيدة  منها  ن  تتكوَّ
ارة، عَرْفنا أنَّه ليس هلا أساٌس كتايّب، وبذلك نوفِّر عىل أنفسنا  ة يف الكفَّ نظريَّ
ة، ما داَمْت ال ترقى  االنحراَف إىل متابعة املزيد من تفاصيل مثل هذه النظريَّ

ارة. ًة مسيحيًَّة يف الكفَّ إىل مستوى أن تكوَن نظريَّ

النقديِّ  التارخييِّ  بالتحليل  َمعنيِّني  لسنا  الكتابيَّة  ة  للمدَّ َفْحصنا  ويف 
فيه  َنَشَأْت  الذي  واملكان  التاريخ  لتحديد  مثاًل  حماولٍة  يف  الكتايبِّ  للنصِّ 
ق من كلمت يسوع  ة، أو للتحقُّ ة بالذبائح اليهوديَّ التقاليد الكهنوتيَّة املختصَّ

األصليَّة عن موته، لكنَّنا َمعنيُّون بالنصِّ الكتايبِّ كم هو.
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كنَّا  إذا  ما  ر  نقرِّ أن  ارة، جيب  الكفَّ الكتايبِّ عن  التعليم  َتعاُملنا مع  ويف 
أم   (Thematic) التقسيم بحسب املوضوعات  القضيَّة من مدخٍل  سنتناول 
دنا بصورٍة أوضح عن فِْكر  بَحَسب الُكتَّاب. ومع أنَّ ميِّزة األخري هو أنَّه يزوِّ
كاتب مثل الرسول بولس أو الرسول يوحنَّا يف القضيَّة، فهو ال يتيح لنا أن 
ز يف النصوص املختلفة. لذلك،  ن صورًة عن العنارص املشرَتكة التي َترْبُ ُنَكوِّ

سنتبُع مدخَل التقسيم بحسب املوضوعات يف التعامل مع املوادِّ الكتابيَّة.

الذبيحة

ارة هو متثيل  الكفَّ العهد اجلديد للتعبري عن  ر يف  املتكرِّ النمطيُّ  املوضوُع 
العهد  نيابًة عنَّا. وُيَعربِّ أستاذ  م إىل اهلل  ُمقدَّ بقربان ذبائحيٍّ  املسيح  موت 

ا موَجًزا: اجلديد جول غرين (Joel Green) عن هذه الفكرة تعبرًيا ثريًّ

تأثَّر املسيحيُّون األوائل، يف صياغتهم للداللة اخلالصيَّة ملوت 
الذبائحيَّة يف األسفار  الطقسيَّة  الديانة  بعامَل  بالًغا  ًرا  تأثُّ يسوع، 
هيكل  يف  احليوانيَّة  الذبائح  تقديم  وبممرسات  ة،  اليهوديَّ
أورشليم؛ فتعبري ‘‘مات املسيح عن اجلميع’’ املنترِش هبذا الشكل، 
عة عىل طول العهد اجلديد )مثاًل مرقس  وبأشكال ُأخرى متنوِّ
14: 24؛ رومية 5: 6، 8، 15: 3؛ غالطِيَّة 2: 21؛ 1بطرس 
ارة، وهناك إشارات  ًرا يف قضيَّة الكفَّ 3: 18( يمثِّل تعبرًيا متكرِّ
أعمل  )مثاًل  املسيح  دم  عىل  املرتتِّبة  اخلالصيَّة  اآلثار  إىل  غريه 
م موت يسوع  20: 28؛ رومية 5: 9؛ كولويسِّ 1: 20(. وُيَقدَّ
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24؛ 1كورنثوس 11:  ذبيحة عهد )مثاًل مرقس 14:  عىل أنَّه 
)مثاًل  فصح  وذبيحة   ،)15  :9  ،6  :8  ،22  :7 25؛ عربانيِّني 
يوحنَّا 19: 14؛ 1كورنثوس 5: 7-8(، وذبيحة خطيَّة )رومية 
باكورات )1كورنثوس  وتقدمة   ،)21 3؛ 2كورنثوس 5:   :8
 ،)10-9 )عربانيِّني  ارة  الكفَّ يوم  وذبيحة   ،)23  ،20  :15
رنا بتقديم إبراهيم إلسحاق )مثاًل رومية 8: 32(.  وتقدمة ُتذكِّ
‘‘أحبَّنا  رائًعا:  تلخيًصا  األمر  هذا  أفسس  رسالة  ص  وُتلخِّ
رائحة  هلل  وذبيحة  قرباًنا  ألجلنا،  نفسه  وأسَلَم  أيًضا،  املسيح 

طيِّبة’’ )أفسس 5: 2(.4

1-1-1 موقُف يسوع من موته

مل يكْن تفسرُي موت يسوع عىل أنَّه تقدمة ذبائحيَّة تفسرًيا بأثٍر رجعيٍّ صاَغه 
املسيحيُّون إلجياد تعليل منطقيٍّ للمصري الذي أصاَب يسوع، بل إنَّ يسوع 
 :10 )مرقس  موته  عن  تنبَّأ  وقد  الصورة.  هبذه  الوشيك  موَته  رأى  نفسه 
33-34(، بل استدعاه بأفعاله املسيانيَّة يف أورشليم )مرقس 11: 10-1، 
الذروة  ليكوَن حلظَة  الفصح  15-18(. وليس صدفًة أن خيتاَر يسوُع عيَد 
‘‘َأَخَذ  التالميذ:  الفصح األخري مع  أثناء االحتفال بعشاء  لرسالته؛ ألنَّه يف 
ُكلوا، هذا هو جسدي«. ثم  يسوع خبًزا وباَرَك...وأعطاهم وقال: »خذوا 
َأَخَذ الكأس...وأعطاهم، فرشبوا منها كلُّهم. وقال هلم: »هذا هو دمي الذي 
للعهد اجلديد، الذي ُيسَفك من أجل كثريين«’’ )مرقس 14: 22-24(. لقد 

4)   Green, 2006, p. 172.
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رأى يسوع موَته مرموًزا إليه يف عنارص عشاء الفصح؛ فدم خروف الفصح 
ة هو ما َأنَقَذ الشعب اليهوديَّ من  الذي َغطَّى قوائَم أبواب البيوت اليهوديَّ
قضاِء اهلل يف املرصيِّني. وتعبري ‘‘هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد’’ يستحرض 
ن  إىل األذهان كلمت موسى يف تدشني العهد القديم )خروج 24: 8(. ويدشِّ
 ،)34-31 )إر 31:  إرميا  عنه  تنبَّأ  الذي  اجلديد  العهد  بموته  املسيَّا  يسوع 
الذي أتى باالسرتداد وغفران اخلطايا. وأيًضا عبارة ‘‘الذي ُيسَفك من أجل 

ِة إشعياء عن عبد الربِّ الذي: د أصداء نبوَّ كثريين’’ ُتَردِّ

خطيَّة  َحََل  وهو  أثمة،  مع  وُأحيَص  نفَسه  للموت  ‘‘َسَكَب 

كثريين وشفَع يف املذنبني’’ )إشعياء 53: 12(.

‘‘جعل  الذي  ة يف إشعياء 53  النبوَّ املتأملِّ بحسب  العبَد  لقد كان يسوع 
نفسه ذبيحة إثم’’ )إشعياء 53: 10(. وقد قال يسوع عن نفسه سابًقا: ‘‘ألنَّ 
ابن اإلنسان أيًضا مل يأِت لُيخَدم بل لَيخِدم وليبذل نفسه فديًة عن كثريين’’ 
-إهلّي ‘‘تتعبَُّد له كلُّ  )مرقس 10: 45(. إنَّ ابَن اإلنسان هو شخٌص إنساينٌّ
وهبذا   .)14  :7 )دانيال  دانيال  ة  نبوَّ عىل  بناًء  واأللسنة’’  واألمم  الشعوب 
ُن مفارقة، يقلب يسوُع األموَر رأًسا عىل عقب، ُمعِلنًا  الترصيح الذي يتضمَّ
أنَّ ابَن اإلنسان أتى يف صورِة عبد، وِمْثَل عبد إشعياء 53، يبذُل نفَسه فديًة 
عن كثريين. واضٌح أنَّ يسوع رأى موَته ذبيحًة فدائيَّة مثل ذبيحة الفصح، 
ة، عهًدا جديًدا ما  نًا، مثل الذبيحة املوسويَّ ورأى نفسه حاماًل للخطيَّة، ُمَدشِّ

بني اهلل والناس.
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ُة العهد القديم 1-1-2 خلفيَّ

ما  إذا  ذبائحيًّا  قرباًنا  بوصفه  يسوع  أعَمق عن موت  فكرٍة  تكوين  يمكنُنا 
ملوت  التفسرييَّ  اإلطاَر  مثََّلِت  التي  القديم  العهد  ذبائح  وظيفَة  َدَرْسنا 
يسوع. وإذ نفعل ذلك، سنكتشُف أنَّنا ندخل يف عامَلٍ غريٍب نسبيًّا عىل بعٍض 
منَّا يف العرص احلديث. فبعضنا مل يَر حيواًنا ُيذَبح، وأغلُبنا مل يذَبَح بنفسه 
ثوًرا أو خروًفا مثاًل. فال غرابة، إْن كنَّا مل َنُمرَّ بخربة أن نشعَر باالشمئزاز 
القديم. عالوًة عىل ذلك، مل خيترْب  العهد  َيِصفها  الذبائح احليوانيَّة كم  من 
ة  معظُمنا عامَلًا كهذا حيث تلعُب املمرساُت الطقسيَّة املآلنُة باملعاين الرمزيَّ
ا يف تفاعالِت املرء مع العامَل الروحّي، ومن َثمَّ قد نستغرُب نظاَم  دوًرا حموريًّ
ا عمَّ اعَتدناه. لكنَّنا إْن  الديانة الطقسيَّة للعهد القديم ونحسُبه غامًضا وشاذًّ
نة،  أَرْدنا أن نفَهَم هذه املمرسات، فعلينا أن نطرَح حساسيَّاتنا احلديثة املتمدِّ
مل  الذي  الرعويِّ  الريفيِّ  املجتمع  ذلك  عاملَ  مني  متفهِّ ندخَل  أن  ونحاوَل 
يشعْر باالشمئزاز من رؤية الدم واألحشاء، والذي كان يتَّبُع نظاًما طقسيًّا 

حُمَْكًم يف اقرتابه إىل اهلل.

ا غالًبا ما تصُف  وما يزيُد صعوبَة َفْهم هذه النصوص القديمة هو أنَّ
مَلْن  وواضًحا  معروًفا  كان  ربَّم  الذي  معناها  ترشَح  أن  دوَن  الطقوَس 
ماَرسوها آنذاك. لذلك، علينا أن نبذَل ُقصارى َجهدنا كي ُنميِّز تفسرَيها 
ٌة  أدلَّ لدينا  َلَدينا. وِمْن ُحْسن احلّظ،  املتاحة  الدالئل  الصحيَح عىل أساس 

كافيٌة لتكوين بعض األفكار املوثوقة بشأن الغرض من الذبائح.

عها، عالوًة عىل أنَّ الوظيفَة  ة ُتربِكنا لتنوِّ يتناَوُل العهد القديم ذبائح عدَّ
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دَة لكلٍّ منها ليَسْت واضحًة دائًم.5 لكن من ُحْسن احلّظ، يمكنُنا أن  املحدَّ
لألنواع  تفصييلٍّ  ٍح  رَشْ يف  اخلَوِض  دون  بائح  للذَّ َة  العامَّ الوظيفَة  َد  نحدِّ
غرًضا  الذبائح  َقِت  َحقَّ فعموًما،  الالوّي.  النظام  عليها  َنصَّ  كم  املختلفة 
ويعني  اهلل.  وإرضاء  النجاسة،  أو  اخلطيَّة  عن  التكفري  ا:  جوهريًّ مزدَوًجا 
ا الفعل ُيريض فيعني ‘‘يسامل’’،  ر ‘‘يزيل’’، ‘‘ُيبطل’’، ‘‘ُيلغي’’. أمَّ الفعل ُيَكفِّ
أو  اخلطيَّة  هو  التكفري  فموضوُع  باملتطلَّبات’’.  ‘‘َيفي  الغضب’’،  ئ  ‘‘هُيَدِّ

النجاسة، يف حني أنَّ موضوع اإلرضاء هو اهلل.

1-1-2-1 ذبائُح اإلرضاء

عىل األقّل، بعُض ذبائح العهد القديم هي ذبائُح إرضائيَّة عىل نحٍو َجيّل. ومن 
س يف  أبرز األمثلة عىل ذلك هو ذبيحُة خروف الفصح. فهذه الذبيحة مل تؤسَّ
بيوت  أبواب  قوائم  عىل  املوضوع  اخلروف  دم  بل  التكفري،  بغرِض  األصل 
العربانيِّني كان حايًة هلم عندما اجتاَح قضاُء اهلل أرَض ِمرص )خروج 12: 13(. 
م العربانيُّون الذبيحة، َلنََزل هبم قضاُء اهلل املميت كم نزل باملرصيِّني. ولو مل ُيَقدِّ

خيمة  يف  مة  املَقدَّ عة  املتنوِّ الكهنوتيَّة  الذبائح  يف  أيًضا  اإلرضاء  وُيرى 
املتعلِّقة  الدقيقُة  الضوابُط  ُتْفَهم  أن  وجيب  اهليكل(.  يف  )والحًقا  االجتمع 
ناًرا  تقديمهم  بسبب  هارون  ابنَْي  اهلل عىل  َضوء قضاِء  الذبائحيَّة يف  بالقرابني 

 .(Morris 1983, Ch. 2) صني يف هة إىل غري املتخصِّ 5(   يمكن االطِّالع عىل أحد الرشوحات امُلَوجَّ
ل، انظر (Milgrom 1991, pp. 133-72). واحلقيقة  لكْن إْن أرْدَت االطِّالع عىل طرٍح أكاديميٍّ ُمَفصَّ
ا. لكْن يبدو أنَّ الذبيحة املعروفة باسم امُلحَرقة  بائح خارج النظام الالويِّ حمدودٌة جدًّ أنَّ معرفَتنا بالذَّ
 )21 م إلرضاِء اهلل )تكوين 8:  ُتقدَّ الذبائح الالوّي، وكانت  ُوِجَدْت حتَّى قبل إدراجها يف نظام 

وللتَّكفري عن اخلطيَّة )أيُّوب 1: 5، 42: 8(.
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 .)1  :16  ،2-1  :10 )الويِّني  االجتمع  خيمة  قلب  يف  قانونيَّة(  )غري  غريبة 
ا يف اجلزء الداخيلِّ من خيمة االجتمع،  وكان مفهوًما أنَّ اهلل حَيْرُض حضوًرا خاصًّ
أي ُقدس األقداس، ومْن َثمَّ كان ينبغي االقرتاب إليه عىل نحٍو غايٍة يف احلذر. 
وٌس وْسَط شعٍب خاطٍئ نجس، كم نرى يف حتذيِر  فيا خَلطورة أن َيْسُكَن إلٌه قدَّ
اهلل للعربانيِّني: ‘‘أنتم شعٌب صلُب الرقبة. إْن َصِعْدُت حلظًة واحدًة يف وسطكم 
أفنَْيُتكم’’ )خروج 33: 5(. وهبذا، َعِمَل نظاُم الذبائح عىل َتيسري هذا التجاُور 
بتطهري خيمة  فقط  ليس  َفَعَل ذلك،  وس والنجس. وقد  القدُّ ما بني  ا(  )جمازيًّ
االجتمع وأدواهِتا من النجاسة، بل برتضيِة اهلل أيًضا، ومن َثمَّ َدْرء غضبه عىل 
الشعب. وُيذَكر ِمراًرا أنَّ إيقاَد احليوانات الذبائحيَّة عىل وجه اخلصوص كان 
الذبائح  ُن هذا أنَّ  9(، ويتضمَّ ّب’’ )مثاًل الويِّني 1:  ‘‘رائحة رسور للرَّ جيلب 

ا( يف َنْيل رىض اهلل )راجع تكوين 8: 21(. ساَعَدْت )جمازيًّ

ة 1-1-2-2 الذبائح التكفيريَّ

ة أيًضا. ففي نظام  كان لبعض الذبائح األُخرى يف العهد القديم وظيفٌة تكفرييَّ
الطقسيَّة  النجاسة  تزيُل  والذبائح  القرابني  تقدمة  كانت  الكهنويّت،  الذبائح 
وظيفة  عىل  الرتكيز  يف  باَلغوا  ين  املفسِّ بعَض  أنَّ  إالَّ  األخالقّي.6  ْنَب  الذَّ أو 

ٍة من اخلطايا: خطايا السهو، وخطايا الَعْمد باستثناء االرتداد،  6(   جرى حتديد ثالث فئاٍت عامَّ
َلني  ر عن خطايا النوَعني األَوَّ ة الشخصيَّة ُتَكفِّ ة. وكاَنِت الذبائُح الالويَّ وخطايا االرتداد الَعْمديَّ
ّب[ فكان ُيقَطع من الشعب، لكْن  ا َمْن كان يرتكب خطايا ‘‘اليد الرفيعة’’ ]االزدراء بالرَّ فقط. أمَّ
إذا ُوِجَد وسيٌط يشفُع فيه )مثل موسى(، فإنَّ اهلل يعفو عنه (Sklar 2015). ومَلَّا كان الصفح عن 
الذبائح احليوانيَّة كانت تؤدِّي وظيفًة  يتمَّ دون ذبيحة، فيمكننا أن نستنتَج أن  اخلطايا يمكُن أن 

ة )عربانيِّني 10: 4-1(. طقسيًَّة أو رمزيَّ
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دور  املقابل  سة، وأمهلوا يف  املقدَّ وأدواهتا  االجتمع  تطهري خيمة  الذبائح يف 
الذبائح يف تطهري الَبرَش أنفسهم من الذنب والنجاسة. إالَّ أنَّ اختزال وظيفة 
الذبائح فقط يف تطهري األشياء هو أمٌر غري مقبول منطقيًّا، وخُيِفُق يف َمنِْح النصِّ 
ه؛ ألنَّ تطهري األشياء من النجاسة وَتْرك العابدين أنفسهم مذنبني  الكتايبِّ حقَّ
ُر يف  ُن ُقصوًرا يف معاجلة َجْذر املشكلة. عالوًة عىل ذلك، يتكرَّ وَنِجسني يتضمَّ
ر عنه الكاهن من خطيَّته التي أخطأ فُيْصَفح عنه’’  النصِّ الوعد القائل: ‘‘وُيَكفِّ
الكلمة  ُن  وتتضمَّ 31...إلخ(.   ،26  ،20  :4 أيًضا  راجع   ،35  :4 )الويِّني 
ارة.  ر، يفتدي، يصنع كفَّ ر’’ (kippēr) عدًدا من املعاين: ُيَطهِّ املرَتمَجة إىل ‘‘ُيَكفِّ
فح عن خطايا الشخص؛ فالذبيحة الطقسيَُّة  لكنَّ املهمَّ هنا هو النتيجة: الصَّ

أزاَلْت ذنَبه.

‘‘الالويُّون’’  كتابه  يف   (Jacob Milgrom) ميلغروم  جيكوب  ويشري 
الديانة  نظام  تركيز  ‘‘رغم  أنَّه  إىل  واسٍع  بقبوٍل  حيظى  الذي   (Leviticus)

أيًضا  ُيِقرُّ  فهو  نجاسته،  من  القدس  تطهري  عىل  شديًدا  تركيًزا  الطقسيَّة 
 (Milgrom 1991, pp. اإلنسان’’  خطيَّة  هو  للنجاسة  النهائيَّ  املصدَر  بأنَّ 
للمذبح  املستمرُّ  التطهرُي  ا  أمَّ اخلطيَّة.  التكفري عن  من  بدَّ  لذا ال   .1083-84)

وإعادة تقديسه فهو ‘‘يشري إىل وظيفة املذبح الوحيدة: أنَّه واسطُة تكفرِي اهلل 
من  املذبح  تطهري  يكفي  ال  لذلك،  العربايّن.  الشعب  خطايا  عن  اخلاليصِّ 
التكفري عن الشعب  تليُق بإجراء  أداًة  خطايا العربانيِّني، بل جيب أن يكون 
رشًطا  التوبُة  مُتثِّل  حني  ويف   .(1991, p. 1038) عليه’’  الذبائح  إصعاد  عند 
بالتمم، لضمن  دائًم إلبطال اخلطيَّة  بدَّ  ‘‘لكْن ال  للخطيَّة،  اهلل  لغفراِن  الزًما 
 .(kippēr)‘‘ (1991, p. 377) من تقديم ذبيحة للتكفري ،(sālah) الغفران اإلهلّي
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 (Atone) ر’’  ‘‘ُيَكفِّ أكثر مفاهيمها تريًدا  تعني يف   ‘‘kippēr’’ فإنَّ كلمة  وهبذا 
م الذبيحة  ‘‘املعنى هنا هو أن ُمَقدِّ  .(Expiate) ‘‘يصنع تكفرًيا عن خطيَّة’’  أو 
ر من نجاساته أو خطاياه ويصري يف حالة ُمصاحَلة، ‘‘انسجام وتناُغم’’  يتطهَّ

.(1991, p. 1083) ’’مع اهلل ،(At one)

وقد كانت القرابني احليوانيَّة الشخصيَّة حسب النظام الالويِّ مصحوبًة 
ذبيحًة  ب  ُيَقرِّ َمْن  عىل  فكان  اليد.  َوْضع  وهو  كاشفة،  داللٍة  ذي  بطقٍس 
ويشري   .)4  :1 )الويِّني  َذْبحه  َقْبل  احليوان  رأس  عىل  يَده  يضَع  أن  حيوانيًَّة 
عىل  كان  ة:  بقوَّ اليد  َوْضع  إىل   (sāmak yādô) َيدو’’  ‘‘ساماك  العربيُّ  التعبري 
مه. ومع أنَّ ميلغروم  الشخص أن يضغَط بيده عىل رأس احليوان الذي سُيَقدِّ
ح أنَّ كلَّ املقصود من طقس ‘‘َوْضع اليد’’ هو التعبري عن ملكيَّة احليوان  ُيَرجِّ
م ذبيحة (Milgrom 1991, pp. 151-52)، فهذا التفسري غري مقبول منطقيًّا،  امُلَقدَّ
ه عنرًصا مهمًّ عىل ما يبدو من عنارص الطقس. فواضٌح أنَّ الشخَص الذي  وُيَتفِّ
بَحْبٍل حول رقبة ذلك احليوان هو صاحُب هذه  املذبح حيواًنا  يسحُب أمام 
الذبيحة، وكذلك َمْن حيمل يف يده طائًرا أو تقدمَة دقيق، وإْن ُوِجَد أيُّ َشكٍّ 
ّك. لكنَّ التفسرَي املقبوَل منطقيًّا  يف األمر، فإنَّ توكيًدا شفهيًّا يكفي إلزالة الشَّ
الذبيحة مع  ب  ُيَقرِّ َمْن  د  َتَوحُّ التعبري عن  ف اجلازم  ُيقَصُد هبذا الترصُّ أنَّه  هو 
اخلطيَّة،  عقوبُة  هو  فاملوت  مصريه.  إىل  احليوان  مصرُي  يرمُز  بحيث  احليوان، 
واحليوان يموت بدَل أن يموَت العابد. لكنَّ هذا ال يعني أنَّ احليواَن عوِقَب 
بدَل العابد، بل يعني أنَّه ماَت الذي جيب أن يكوَن عقوبَة العابد لو ُأوِقَعْت 
ا كان معناه الدقيق، إنَّم ُيَعربِّ  عليه. وَرشُّ الكاهن لدم الذبيحة عىل املذبح، أيًّ

مها. َمت هلل ذبيحًة للتكفري عن خطيَِّة ُمَقدِّ ببساطٍة عن أنَّ حياَة احليوان ُقدِّ
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1-1-2-3 ذبائح يوم كيپور

ارة(  الكفَّ )يوم  كيپور’’  ‘‘يوم  ذبائح  فكان  بامتياز  التكفرييُّ  الطقس  ا  أمَّ
ة كلِّها، وتشمل جمموعًة من اخلطايا أكرب  م عن األمَّ ة التي كانت ُتقدَّ السنويَّ
َن هذا  َتضمَّ الشخصيَّة )الويِّني 16(. وقد  الذبائح  التي تشملها  تلك  من 
م أحدمها ذبيحًة وُيطَلق  ُن تقريَب َتيَسني، ُيَقدَّ اليوم طقًسا غري معتاد يتضمَّ
بطقِس  ا  رمزيًّ عليه  ُوِضَعْت  التي  الشعب  ذنوَب  حاماًل  ة،  يَّ الربِّ إىل  اآلخر 
يه الكاهن. واألفضل يف َفْهم هذين الفعَلني أن نرامها  َوْضع اليد الذي يؤدِّ
طقٍس  ففي   .(Ruane 2016) منفِصَلني  طقَسني  ال  واحد،  لطقٍس  وجَهني 
ُن تقديَم عصفوَرين للتطهري من النجاسة )الويِّني 14: 7-2(،  مشابٍه يتضمَّ
ر دُم العصفور املذبوح الشخص، يف حني يرمُز إطالق العصفور اآلخر  ُيَطهِّ
أْمكَن  فإْن  الطقس.  هذا  مع  التيَسني  حالُة  وتتشاَبُه  نجاسته.  انتزاع  إىل 
ة،  يَّ الربِّ إىل  وإرساله  َتيٍس  عىل  بَوْضعها  الطريقة  هبذه  اخلطيَّة  عن  التكفري 
الذبائح.  موت  من  بدَّ  ال  لكْن  معنى.  دوَن  كلُّه  الذبائحيُّ  النظاُم  ألصبَح 
اه عىل املذبح للتكفري عن  إيَّ ‘‘ألنَّ َنْفس اجلسد هي يف الدم، فأنا أعطيُتكم 

ر عن النْفس’’ )الويِّني 17: 11(. نفوسكم، ألنَّ الدم ُيَكفِّ

القدس.  َمْقِدس  ‘‘عن  التكفري  بني  ما  كيپور  يوم  َوْصُف طقس  وُيميِّز 
وعن خيمة االجتمع واملذبح’’ من ناحية، والتكفري عن ‘‘الكهنة وكلِّ شعب 
يعني  اجلمدات  فتنظيف  ُأخرى.  ناحيٍة  من   )33  :16 )الويِّني  اجلمعة’’ 
التكفري  يعني  حني  يف  الطقس،  ممارسة  عن  املتولِّدة  النجاسة  من  تطهرَيها 
ر عنكم  ارة عن خطاياهم. ‘‘ألنَّه يف هذا اليوم ُيَكفِّ عن األشخاص تقديَم كفَّ
فدم   .)30 )العدد  َتطُهرون’’  الربِّ  أمام  خطاياكم  مجيع  ِمْن  لتطهريكم. 
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‘‘عن  فقط  ليس  ر  ُيَكفِّ يذبحه  الذي  الثور  ودم  الكاهن،  ه  َيُرشُّ الذي  التيس 
َمْقِدس القدس’’، بل أيًضا ‘‘عن نفسه وعن بيته وعن كلِّ مجاعة إرسائيل’’ 
الطقس، يمكن أن  أيًضا حسب  املذبُح  ُر  يتطهَّ )العددان 16-17(. وحامَلا 
الشعب’’  وعن  نفسه  عن  ر  وُيَكفِّ الشعب،  وحُمَرقة  ‘‘حُمَرقته  الكاهن  يعمَل 
التيس املذبوح عن خطايا الشعب، يف حني  ر دم  ُيَكفِّ )العدد 24(. وهكذا 

يرمُز إطالق التيس اآلخر إىل فاعليَّة الذبيحة يف التكفري عن اخلطيَّة.

1-1-3 المسيح كذبيحة

ذبيحًة  بوصفه  يسوع  موت  يعنيه  ملا  اجلديد  العهد  تفسري  إىل  نعوُد  عندما 
ارة ليس حماَولة  قربانيَّة، من الرضوريِّ أن ننتبه إىل أنَّ أهمَّ يشٍء يف عقيدة الكفَّ
بائح، بل الكيفيَّة التي فهَمها هبا كتبُة العهد  الوصول إىل الفهم األصيلِّ للذَّ
ثريان  دم  أنَّ  يمكن  ‘‘ألنَّه ال  العربانيِّني رصحًيا:  يقول كاتب  فمثاًل  اجلديد. 
وتيوس يرفع خطايا’’ )عربانيِّني 10: 4(. وهو يكشف بذلك َفْهَمه لغرض 
ويكشف  اخلطيَّة،  عن  ارة  كفَّ تقديم  األقلِّ  عىل  وهو  القديم،  العهد  ذبائح 
ا باحلقيقة. فلم يَر كتبُة  نظرَته لتقديم املسيح نفَسه ذبيحة بوصفه عماًل تكفرييًّ
ُيطَلق حيًّا، وال تقدمة  الذي  َتيِس عزازيل  العهد اجلديد املسيح عىل قياس 
الدقيق. بل يصل األمر بكاتب العربانيِّني، يف تركيزه عىل الذبائح احليوانيَّة، 

إىل حدِّ القول: ‘‘وبدون َسْفك دم ال حتصل مغفرة’’ )عربانيِّني 9: 22(.

ا وإرضائيًّا.  اه تكفرييًّ يرى كتبُة العهد اجلديد موت املسيح حاسبني إيَّ
اجلَهد  كلَّ  العربانيني  كاتُب  يبذُل  اخلطيَّة،  عن  بالتكفري  يتعلَُّق  ما  ففي 
لُيبنيِّ أنَّ املسيح، عىل النقيض من ذبائح العهد القديم ‘‘التي ال تستطيع 
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ًة لكي حيمل خطايا  َم مرَّ ُقدِّ ‘‘بعدما   ،)11 تنزع اخلطيَّة’’ )10:  البتَّة أن 
وبذلك   ،)26  :9( نفسه’’  بذبيحة  ‘‘اخلطيَّة  َأْبَطَل   ،)28  :9( كثريين’’ 
 .)10 ًة واحدة’’ )10:  املسيح مرَّ بتقديم جسد يسوع  سون  ُمقدَّ ‘‘نحن 
ٌة  قوَّ َموتِه  تكمُن يف  الذي  الفصح  املسيح بصفته خروَف  يوحنَّا  ُم  ويقدِّ
يرفع  الذي  اهلل  َحَُل  ‘‘هوذا  األصليَّة:  الفصح  ذبيحِة  بخالِف  ة،  اريَّ كفَّ
29(. ويستخدُم بولس الرسول مصطلحاٍت  خطيَّة العامَل’’ )يوحنَّا 1: 
فنِّيًَّة من سفر الالويِّني لإلشارة إىل املسيح بصفته ‘‘ذبيحة خطيَّة’’، ‘‘پري 
عربانيِّني  أيًضا  راجْع  3؛   :8 )رومية   (peri hamartias) هامارتياس’’ 
رين بدمه )رومية 5: 9(.  10: 6، 8(. 7وَمْن آَمنوا باملسيح صاروا متربِّ
ه يأتيان باحلياة والتربير ‘‘هكذا بربٍّ واحٍد صاَرِت اهلبُة  فطاعة املسيح وبِرُّ
إىل مجيع الناس، لتربير احلياة. ألنَّه...بإطاعة الواحد سُيجَعل الكثريون 

أبراًرا’’ )5: 19-18(.

املعنى  حول  طويٍل  لزمٍن  الدائُر  فاجلدُل  اإلرضاء،  بخصوص  ا  أمَّ
‘‘الذي   25  :3 رومية  يف   (hilastērion) ‘‘هيالسترييون’’  لكلمة  اللغويِّ 

7(   ال تستخدُم ترمجة ڤان دايك العربيَّة تعبري ‘‘ذبيحة خطيَّة’’ يف رومية 8: 3، بل تذكُر ‘‘وألجل 
اخلطيَّة’’ بحيث يكون النّص: ‘‘ألنَّه ما كان الناموس عاجًزا عنه، يف ما كان ضعيًفا باجلسد، فاهلل 
إذ أرسل ابنَه يف شبه جسد اخلطيَّة، وألجل اخلطيَّة، دان اخلطيَّة يف اجلسد’’. إالَّ أنَّ عبارة ‘‘وألجل 
 ‘‘Anو  ،’’(Sin offering- NIV) خطيَّة’’  ‘‘ذبيحة  ة  اإلنكليزيَّ الرتمجات  بعض  يف  ترُد  اخلطيَّة’’ 

’’offering for sin- NASB )املرتمِجة(.
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عن  االنتباه  َشتََّت  بدمه’’9،  باإليمن   [hilastērion] ارة8  كفَّ اهلل  مه  َقدَّ
ا كاَنِت الكلمُة  الرضورة املفاهيميَّة لإلرضاء يف فِْكر الرسول بولس. فأيًّ
 ،‘‘peri hamartias’’ َكَتَب مثاًل  التي اسَتْخَدمها الرسول هنا- لو كان قد 
كم يف رومية 8: 3، بدَل ’’hilastērion‘‘- َلَظلَِّت القرينة تتطلَُّب أن يوِجَد 
ة  قمَّ لة يف األصحاحات 1-3. وتظهر  املَفصَّ املشكلة  املسيح حلَّ  موت 
-21 )رومية 3:  اريِّ  الكفَّ املسيح  بولس عن موت  الرسول  ترصحيات 
ة وإدانته هلا عىل خطيَّتها.  26( عىل خلفيَّة رشحه لغضِب اهلل عىل البرشيَّ
حيلَّ  أن  جيب  املسيح  ملوت  الحًقا  بولس  الرسول  مه  يقدِّ الذي  والرشح 
بَدْرء غضِب اهلل وإنقاذنا من ُحْكم املوت الذي يالحُقنا.  هذه املشكلة، 

8(   الكلمة املستخَدمة يف كثري من الرتمجات اإلنكليَّزية مثل ’’KJV, NASB, ESV‘‘ هي ‘‘إرضاء’’ 
 .)Sacrifice of atonement( ’’ارة ا ترُد يف ترمجة ’’NIV‘‘ بمعنى ‘‘ذبيحة كفَّ (Propitiation). إالَّ أنَّ

ارة’’ تشري إىل  ح احلاشية السفليَّة يف الرتمجة نفسها أنَّ الكلمَة اليونانيَّة املرتمَجة إىل ‘‘ذبيحة كفَّ وُتوضِّ
ارة الذي كان عىل تابوت العهد كم يف الويِّني 16: 15-16 )املرتمِجة(. غطاء الكفَّ

ا  ص هلذا اجلدل، انظر Bailey. ال خالف حول أنَّنا نجُد معايَن متلفًة جدًّ 9(   لالطِّالع عىل ملخَّ
بم  س،  املقدَّ الكتاب  اليونانيَّة بخالف  الكتابات  السبعينيَّة ويف  الرتمجة  ‘‘hilastērion’’ يف  لكلمة 
فيها كتابات اليهودية اهللنستيَّة. لكنَّ اخلالف يدور حول املعنى املقصود للكلمة كم يستخدمها 
س هو  بولس يف هذه املناسبة بالتحديد. واملعنى الغالب يف الكتابات األُخرى غري الكتاب املقدَّ
املكابيِّني هو  أنَّ موَت شهداء  الصدد،  كر يف هذا  بالذِّ ‘‘قربان إرضائّي’’. وجدير  أو  ‘‘اإلرضاء’’ 
اإلرضائّي’’  ‘‘القربان  َدوَر  أدَّى  وهكذا   ،)38  :7 )2مكابيِّني  إرسائيل  عىل  اهلل  غضب  أ  َهدَّ ما 
ق إرضاُء اهلل  )4مكابيِّني codex S 22 :17؛ انظر Sibylline Oracles 3.625-28 حيث يتحقَّ
‘‘ ‘‘hilastērionجيب أن  إنَّ  القائلَة  املزاعَم  ب هذه احلالة  الثريان واحلمالن(. وُتكذِّ بَذْبح مئات 
ة. ومن ناحيٍة ُأخرى، تستخدُم الرتمجة السبعينيَُّة كلمة ‘‘hilastērion’’ لإلشارة  يَّ تكوَن مجاداٍت مادِّ
إىل ‘‘كاپوريت’’ (kapporet) أو غطاء تابوت العهد حيث ُيرشُّ دم ذبيحة يوم كيپور، أو لإلشارة 
بصورٍة أشمل إىل جوانب املذبح التي ُتَغطَّى بدم الذبائح )حزقيال 43: 14، 17، 20؛ عاموس 

ارة عن اخلطيَّة. 9: 1(. وبناًء عىل هذا التفسري، املسيح هو مرَكُز الكفَّ
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َمه اهلل [hilastērion] باإليمن بدمه’’ )3: 25(. فاحللُّ يف املسيح ‘‘الذي َقدَّ

معناها  مقابل  السبعينيِّ  بمعناها  هنا   ‘‘hilastērion’’ أخذنا  إْن  وحتَّى 
ا؛ فاملسيح  س، فواضٌح أنَّ الرسول يستخدُم التعبرَي جمازيًّ خارج الكتاب املَقدَّ
ا ال حرفيًّا  ليس قطعًة من أثاث اهليكل حرفيًّا! إالَّ أنَّ التعبري إذا ُأِخَذ جمازيًّ
ارة،  عًة من اإلحياءات الغنيَّة املرتبطة بالذبيحة والكفَّ قد ينقُل جمموعًة متنوِّ
فصاًل  الكلمة  معاين  بني  ما  تفصل  التي  االنقساميَّة  القراءة  تصبح  بحيث 
بولس  الرسوُل  لقد كان  مناسبة.  قراءة غري  احلَريفِّ هلا  الفهم  قاطًعا بسبب 
ِمل كتاباته طابَع هذا الفكر )مثاًل الالهوُت الطبيعيُّ يف  ا هلنستيًّا، حَتْ هيوديًّ
رومية 1، أو عقيدة اللُّوغوس الكامنة يف رومية 11: 36(، ومن املحتمل أنَّه 
ائه الرومان أن يفهموا ’’hilastērion‘‘ بمعناها املعتاد. ويف الوقت  َع من ُقرَّ َتوقَّ
ارة، ينقل إىل مستمعيه أيًضا  نفسه؛ وباستعارة صورة من طقوس يوم الكفَّ
فكرة العهد القديم عن التكفري بدم الذبيحة. ويف هذا الصدد ُيَعلِّق توماس 
التجريد،  ‘‘عىل سبيل  القديم  العهد  إنَّه يف  قائاًل   (Thomas Heicke) هايكه 
ل الطقس نفسه إىل صورة جمازيَّة’’ ممَّا يضع ‘‘األساس ونقطة االنطالق  يتحوَّ
ة... اليهوديَّ ة يف  املجازيَّ التجريدات، واألبعاد  ة، ومزيد من  الٍت عدَّ لتحوُّ
واملسيحيَّة )رومية 3: 25: املسيح بوصفه ’’hilastērion‘‘- تكفرًيا أو ذبيحة 

.(Heicke 2016) ’’)ارة...إلخ كفَّ

رون  متربِّ ونحن  كثرًيا  ‘‘فباألوىل  وإرضائّي:  تكفرييٌّ  املسيح  موت  إًذا 
التأثريات  إىل  فبالنظر   .)9  :5 )رومية  الغضب’’  من  به  نخلص  بدمه  اآلن 
يف  األوجه  دة  متعدِّ  ‘‘hilastērion’’ كلمة  أنَّ  د  مؤكَّ املسيح،  لدم  دة  املتعدِّ
َمع بني كلٍّ من التكفري واإلرضاء، بحيث  استخدام الرسول بولس هلا؛ إذ َتْ
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ارة’’ تكاد تكون أفضل ما يمكن أن يأيت به املرء رغم  إنَّ ترمجَتها إىل ‘‘ذبيحة كفَّ
ا ال حتوي كلَّ األوجه )انظر عربانيِّني 2: 17؛ 1يوحنَّا 2: 2، 4: 10(. أنَّ

ة إشعياء عبُد الربِّ في نبوَّ

موت  بخصوص  اجلديد  العهد  يف  األُخرى  ة  املهمَّ رة  املتكرِّ املوضوعات  من 
املسيح هو عبد الربِّ يف سفر إشعياء. لقد رأى كتبُة العهِد اجلديِد يسوَع بوصفه 
يقتبس  اجلديد  فالعهد   .12  :53-13  :52 إشعياء  يف  املوصوف  املتأملِّ  العبد 
عرش آيات من اثنَتي عرشَة آية هي إمجايلُّ عدد اآليات لألصحاح 53 من سفر 
إشعياء. هذا إضافًة إىل ما يزخر به العهد اجلديد من إحاالٍت وإشاراٍت إىل هذا 
العشاء  النّص. وقد ذَكْرُت منها روايات األناجيل اإلزائيَّة لكلمت يسوع يف 
األخري. ويف أعمل 8: 30-35 عندما سأل اخليصُّ احلبيشُّ فيلبَُّس بخصوص 
ه  فُر عن فيلبُّس ‘‘فَبرشَّ إشعياء 53 قائاًل: ‘‘عن َمْن يقول النبيُّ هذا؟’’ يقوُل السِّ
بيسوع’’. وُيعدُّ مقطع 1بطرس 2: 22-25 انعكاًسا عىل املسيح بصفته الَعْبَد 
نفسه خطايانا يف جسده عىل اخلشبة’’.  َحََل هو  ‘‘الذي  إشعياء 53  الوارَد يف 
ًة  َم مرَّ ‘‘ُقدِّ بأنَّه  12 يف َوْصف املسيح  28 إىل إشعياء 53:  ويشرُي عربانيِّني 9: 
أيًضا يف رسائل رومية  لكي حيمَل خطايا كثريين’’. ويتَّضُح تأثري إشعياء 53 
وتيطس.  األوىل  وتيموثاوس  وفيلبِّي  وغالطِيَّة  والثانية  األوىل  وكورنثوس 
أنَّ  يستخلص  اجلديد  العهد  أستاذ   (William Farmer) فارمر  ولَيم  إنَّ  حتَّى 
ل يف العهد  ‘‘هذه القرائن ُتَبنيِّ أنَّ بحَث مفهوم اخلالص يف ِسفِر إَشعياء متأصِّ

 ’’53 إشعياء  يف  ان  املعياريَّ ومضموُنه  شكُله  حيُث  من  يتبلوُر  وهو  اجلديد، 
.)Bailey 1998 and Watts 1998 ؛ انظر أيًضاFarmer 1998, p. 267(
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أنَّه  العبد يف إشعياء 53 هو  املذهل، بخصوص  بل  للنَّظر،  والالفت 
يتأملَّ نيابًة عن خطايا اآلخرين. وقد أنكَر بعض األكاديميِّني هذه الفكرة، 
باليهود  َحلَّ  الذي  العقايبِّ  األمل  يف  فقط  يشارُك  الربِّ  عبَد  أنَّ  زاعمني 
يعكُسها  التي  دمة  للصَّ ُمْقنًِعا  تربيًرا  م  ُيَقدِّ التفسري ال  أنَّ هذا  إالَّ  املسبيِّني. 
النصُّ ُتاه ما َفَعَله هيوه من َسْحقه لعبده )إشعياء 52: 53-14: 1، 10( 
ة،  العربيَّ الضمئر  ُترْبزها  التي  ة  القويَّ التناقضات  إقناًعا يف َضوء  أقلُّ  وهو 

ثني بضمري املتكلِّم اجلمع: والتي يرسمها النصُّ ما بني العبد املتأملِّ واملتحدِّ

لها. ونحن حسبناه مصاًبا  مَّ ‘‘لكنَّ أحزاننا َحََلها، وأوجاعنا حَتَ
معاصينا،  ألجل  جمروٌح  وهو  ومذلواًل.  اهلل  من  مرضوًبا 
ُشفينا.  وبحربه  عليه،  سالمنا  تأديب  آثامنا.  ألجل  مسحوٌق 
َوَضَع  والربُّ  طريقه،  إىل  واحٍد  كلُّ  ِمْلنا  َضَلْلنا.  كغنم  كلُّنا 

عليه إثَم مجيِعنا’’ )إشعياء 53: 6-4(.10

النبيِّ  لعقوبة إرسائيل وهيوذا عىل  الربِّ  بَوْضع  ذلك  نقارن  أن  يمكننا 
عقوبتهم[’’  ]أو  إثمهم  ‘‘حيمل  إنَّه  القوُل  يمكن  بحيث  ا،  رمزيًّ حزقيال 
)حزقيال 4: 4-6(. لكْن هنا يف إشعياء 53، حيمُل عبد الربِّ عقوبة خطايا 

ا، بل واقعيًّا. إرسائيل ال رمزيًّ

احليوانيَّة  الذبائح  يف  رأينا،  كم  جذوًرا،  بالنِّيابة  األمل  احتمل  لفكرِة  وإنَّ 

‘‘ُيعربَُّ  الَبَدليَّة  العقوبة  إنَّ  يقول  الذي   (Hofius 2004)و  (Hermisson 2004) انظْر     )10
ا جيب أن ُترى بوصفها موضوَعه املهيمن واملحورّي’’  د أنَّ ة يف النّص، ومؤكَّ اٍت عدَّ عنها مرَّ

.(Hofius 2004, p. 164)
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املنصوص عليها يف سفر الالويِّني؛ فاملوت هو عاقبة اخلطيَّة، واحليوان يموت 
بح، ُيَعربِّ  بدَل أن يموَت اخلاطئ. وبطقس َوْضع األيدي الذي يسبُق عمليََّة الذَّ
ده مع احليوان الذي سيذبحه. لكْن جيب عدم َفْهم هذا  ا عن َتوحُّ العابد رمزيًّ
َبَدليًّا.  ُيْفَهم  أن  جيب  بل  ا،  سحريًّ احليوان  خترتق  العابد  َنْفس  وكأنَّ  د  التوحُّ
أي أنَّ موَت احليوان هو رمٌز إىل موت اخلاطئ، ‘‘فرُيىض عليه للتَّكفري عنه’’ 
إنَّه  الربِّ  عبد  عن  ُيقال   53 إشعياء  يف  ُمشابِه،  نحٍو  وعىل   .)4  :1 )الويِّني 

‘‘َجَعَل نفسه ذبيحة إثم’’ )العدد 10(.

عىل  متاًما  غريبٌة  برشيٍّ  بديٍل  تقديم  فكرَة  إنَّ  ُيقال  ما  أحياًنا  لكْن 
ة، وهذا ليس صحيًحا يف احلقيقة. ففكرة العقوبة الَبَدليَّة ُيعربَّ عنها  اليهوديَّ
رصاحًة عندما يعرض موسى عىل الربِّ أن يقتَله بدَل الشعب املرتدِّ لكي 
30-34(. ورغم أنَّ هيوه يرفض َعْرض  ر خطيَّتهم’’ )خروج 32:  ‘‘ُيَكفِّ
م من موسى، قائاًل: ‘‘ولكن يف يوم افتقادي أفتقُد فيهم  ارة الَبَدليَّة املقدَّ الكفَّ
خطيَّتهم’’ )العدد 34(، فالَعْرض واضٌح دون شّك، لكنَّ هيوه رفَضه، دون 
اه فكرًة عبثيًَّة أو مستحيلة. وبصفة مشاهبة، رغم َرْفض  أن يتجاَهَله حاسًبا إيَّ
ُة أمِر  ة، بخالف ممارسات األمم الوثنيَّة، فقصَّ هيوه املستمرِّ للذبائح البرشيَّ
اهلل إلبراهيم بتقديم ابنه إسحاق )الذي يتعاَمُل معه العهد اجلديد بوصفه 
رمًزا إىل املسيح( ُتبنيِّ أنَّ هذا األمر ليس مستحياًل )تكوين 22: 19-1(. 
ويف إشعياء 53 أيًضا ُينَظر إىل فكرة َتأملُّ العبد َبَدليًّا بوصفها أمًرا ُمستغَرًبا 

واستثنائيًّا؛ فالربُّ أنزَل بعبده البارِّ ما َرَفَض أن ُينِزَله بإسحاق وموسى.

القديم،  العهد  العبِد هو أملٌ عقايّب. ففي  أملَ  اتِّفاٌق عامٌّ عىل أنَّ  وهناك 
يعني  األشخاص،  إىل  باإلشارة  اخلطيَّة’’  ‘‘حيمل  تعبري  ُيستخَدم  عندما 
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 ،8  :19 ،18  :7 ،1 حيمل العقوبة )مثاًل الويِّني 5:  حُيَْسب مذنًبا أو  عادًة 
34(. إالَّ أنَّ عبَد الربِّ ال حيمل   :14 ،13  :9 ،31 15؛ العدد 5:   :24
خطاياه، بل خطايا اآلخرين )األعداد 4 و11-12(. والالفت للنَّظر أنَّه 
يمكن استخدام العبارة باإلشارة إىل عمل الكهنة املختصِّ بالتكفري )مثاًل 
ّب’’(. لكنَّ  الرَّ أمام  تكفرًيا عنهم  إثَم اجلمعة  ‘‘لتحمال   :17 الويِّني 10: 
الكهنة، بخالف عبد الرّب، ال يتأملَّون وهم يفعلون ذلك. وجيري التعبري 
اجلَُمل مثل:  تعبرًيا واضًحا يف بعض  الربِّ  العقابيَّة ألمل عبد  الطبيعة  عن 
سالمنا  ‘‘تأديب  آثامنا’’،  ألجل  ‘‘مسحوق  معاصينا’’،  ألجل  ‘‘جمروٌح 

َب من أجل َذْنب شعبي’’  ‘‘ُضِ ‘‘والربُّ وضَع عليه إثم مجيعنا’’،  عليه’’، 
للخطيَّة،  الربِّ  َحْل عبد  ما بني  )األعداد 5 و6 و8(. ومُتيِّز هذه احلقيقة 

ٍة إلزالة اخلطيَّة. وَحْل تيس عزازيل هلا الذي مل يكن سوى أداٍة رمزيَّ

مع  يصاحلُُهم  الشعب،  ها  يستحقُّ التي  العقوبة  الربِّ  عبُد  حيمل  وإذ 
وواضح.  فاملفهوم موجوٌد   ،(kpr) ‘‘َكپاَر’’  لغة  استخدام  اهلل. ورغم عدم 
ر  فالعبد، باحتمله لألمل، جيلُب السالمة والشفاء )العدد 5(، وهو أيًضا ‘‘يربِّ

كثريين’’ )العدد 11(، ‘‘ويشفُع يف املذنِبني’’ )العدد 12(.

وبالعودة إىل العهد اجلديد، نجُد أنَّ الكتَّاَب املسيحيِّني يفهمون يسوع 
بوصفه عبد الربِّ الذي حيمل اخلطيَّة يف إشعياء 53: ‘‘الذي َحََل هو نفسه 
خطايانا يف جسده عىل اخلشبة...الذي بجلدته ُشفيُتم’’ )1بطرس 2: 24(. 
لة  حُمَمَّ تصبح  وحدها،  تؤَخذ  عندما  الغموض  يكتنُفها  التي  فالنصوص 
‘‘املسيح مات من أجل خطايانا  مثاًل  باملعاين يف َضوء إشعياء 53، ومنها 
حسب الكتب’’ )1كورنثوس 15: 3(. وليس هناك نصٌّ آخُر يف األسفار 
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عن  املسيَّا  موت  إىل  يشري  أنَّه  عىل  بعيد،  من  ولو  فهُمه،  يمكن  ة  اليهوديَّ
خطايا البرش؛ فالتعبري النمطيُّ ‘‘مات من أجل خطايانا’’ يشرُي إىل أمل َبَديلٍّ 
خطيًَّة،  يعرْف  مل  الذي  َجَعَل  ‘‘ألنه   21  :5 2كورنثوس  وُتفَهم  عقايّب.11 
ا ترديٌد ألصداء إشعياء 53 يف  خطيًَّة ألجلنا، لنصرَي نحن برَّ اهلل فيه’’ عىل أنَّ
كلِّ جزٍء منها؛ فعبارة ‘‘الذي مل يعرْف خطيَّة’’ تستدعي إىل الذهن ‘‘عبدي 
‘‘]َجَعَله[  ‘‘مل يكن يف فمه ِغّش’’ )العددان 9، 11(. وعبارة  الذي  الباّر’’ 
 .)6 )العدد  مجيعنا’’  إثَم  عليه  َوَضَع  ‘‘والربُّ  تستدعي  ألجلنا’’  خطيَّة 
ر  ‘‘لنصرَي نحن برَّ اهلل فيه’’ تستحرض إىل الذهن ‘‘وعبدي البارُّ بمعرفته يربِّ
العهد  آخَر يف  ما من نصٍّ  أنَّه  د  نؤكِّ ُأخرى،  ًة  ومرَّ )العدد 11(.  كثريين’’ 

القديم يقرتب، ولو من بعيد، من حمتوى هذه اجلملة.

املسيح  لنفسه، رأوا  لَفْهم يسوع  َتَتبُّعهم  العهد اجلديد يف  إًذا كتَّاب 
اخلطاة،  عن  نيابًة   َ تأملَّ الذي   53 إشعياء  يف  املذكور  املتأملِّ  العبد  بصفته 

ونه كي يصاحلَهم مع اهلل. حاماًل العقاب الذي يستحقُّ

1-3 العدُل اإللهّي

بولس  رسائل  يف  ارة  الكفَّ بخصوص  مهمٌّ  ثالٌث  ٌر  متكرِّ موضوع  ز  َيرْبُ
التربير  بتعليم بولس عن  العدل اإلهلّي. وَلْسنا هنا معنيِّني  الرسول، وهو 

‘‘ُأْسِلم من أجل  مثل  التعبريات  (hyper) يف بعض  ‘‘من أجل’’  لتعبري  املعنى  يتَّضُح هذا     )11
خطايانا’’ )رومية 4: 25(، حيث ‘‘من أجل’’ هي ترمجة لعبارة ‘‘dia’’+ مفعول به مبارش، بمعنى 
ذلك  مع  ويتشابه  7-8؛   :53 بإشعياء  ‘‘خطايانا’’  وكلمة  ‘‘ُأْسِلم’’  كلمة  رنا  وُتَذكِّ عن’’،  ‘‘نيابًة 
مرقس 10: 45 حيث كلمة ‘‘عن’’ هي ترمجة لكلمة ‘‘anti’’ التي تعني ‘‘بداًل من’’، ‘‘بدياًل عن’’.
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التي  بفوائدها  بل  نفسها،  ارة  بالكفَّ يتعلَّق  ال  املوضوع  هذا  ألنَّ  باإليمن؛ 
ارة.  الكفَّ اإلهليِّ يف عمل  العدل  دور  نبحَث يف  أن  نودُّ  لكنَّنا  علينا.  تعود 
َح الرسول بولس لكيفيَّة إمتام موت املسيح للمصاحلة مع  واملالَحظ أنَّ رَشْ
ة عن القانون والعدالة. رٍة يف الرشيعة اليهوديَّ اهلل حافٌل بمصطلحاٍت متجذِّ

رة للعدل 1-3-1 الموضوعات المتكرِّ

خياَطُب اهلل يف العهد القديم بلقٍب قضائّي: ‘‘ديَّان’’ )تكوين 18: 25(، وهو 
اًنا أو قاضًيا. عالوًة عىل ذلك، هو ليس القايض فقط،  ُف فعليًّا بوصفه ديَّ يترصَّ
ِة العهد القديم هو التوراة اإلهليَّة )الناموس(  ع أيًضا. إنَّ قلَب هيوديَّ بل هو املرَشِّ
 (Leon التي َحَكَمِت احلياَة كلَّها وعالقَة اإلنسان باهلل. وحيسب ليون موريس
العهد  توراة يف  لكلمة  املئَتني والعرشين  أنَّه من بني االستخدامات   Morris)

والسبعة  املئة  بني  ومن  اهلل.  ناموِس  إىل  تشري  ال  فقط  عرش  سبعة  القديم، 
ّب. وكلمة  والعرشين ِذكًرا لكلمة ‘‘حوق’’ (hōq)، أي ُحْكم، يرتبط 87 بالرَّ
ا’’ (huqqah)، وهي كلمٌة ُأخرى بمعنى ُحْكم ترتبط أيًضا بالربِّ يف 96  ‘‘حوقَّ

 (mishpāt) ‘‘مشپاط’’  ات ورودها. وكلمة  ة من 104، هي إمجايلُّ عدد مرَّ مرَّ
ًة هي املصطلح املعتاد الذي يعني ‘‘قضاء’’، وُتستخَدم  املرتبطة بالربِّ 180 مرَّ
يف صيغة اسم الفاعل لإلشارة إىل اهلل بصفته القايض. ويمكن أن تعني أيًضا 
ومن  قانويّن.  َعْقٍد  فكرُة  هي   ،(berith) ‘‘بِريت’’  العهد،  فكرة  وحتَّى  قانوًنا. 
ة  أيَّ عىل  القانونيَّة  الصورة  لون  ُيَفضِّ ما  غالًبا  القديم  العهد  ُكتَّاب  أنَّ  املذهل 
صورٍة ُأخرى عند اإلشارة إىل ما يفعله اهلل )مثاًل ميخا 6: 1-2؛ إشعياء 3: 
القانونيَّة يف ما خيتصُّ  الفئات  إنَّ استخداَم  21(. ويقول موريس   :41 ،13
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ا يف احلقيقة، حتَّى إنَّ من الواضح  ٌر جدًّ ر، ومتكرِّ باهلل يف العهد القديم ‘‘متكرِّ
ٍل يف الفكر العربايّن؛ فالقانون والربُّ يسريان جنًبا  أنَّه يتطابق مع يشء متأصِّ
إىل جنب’’ (Morris 1983,p. 181). واحلقيقة أنَّ من الصعب أْن تَد ِدينًا أكثَر 

ة العهد القديم. ارتباًطا مع الفئات القانونيَّة من هيوديَّ

رة للعدل 1-3-2 الموضوعاُت المتكرِّ
في العهد الجديد

ة. وَوفًقا حلسابات  يمتلئ العهد اجلديد بلغٍة عدليَّة تعكس خلفيَّته اليهوديَّ
 ،(dikaiosynē) ’’موريس، حيوي العهد اجلديد 92 ِذْكًرا لالسم ‘‘ذيكيوسيني
بمعنى   ،(dikaioō) ‘‘ذيكيو’’  للفعل  ًة  مرَّ و39  ‘‘بِّر’’،  أو  ‘‘عدل’’  بمعنى 
‘‘ذيكيوما’’  لالسم  اٍت  مرَّ و10  ا’’،  بارًّ الشخَص  ‘‘حيسب  أو  ر’’  ‘‘يربِّ
فة  للصِّ ًة  مرَّ و81  تربير’’،  ‘‘ُحْكم  أو  ‘‘مرسوم’’  بمعنى   ،(dikaiōma)

اٍت لصيغة شبه  مرَّ ‘‘باّر’’، و5  أو  ‘‘عادل’’  بمعنى   ،(dikaios) ‘‘ذيكيوس’’ 

الرسول  ‘‘برّب”. ويمزج  أو  ‘‘بعدل’’  بمعنى   (dikaiōs) ‘‘ذيكيوس’’  اجلملة 
بولس املصطلحات الدينيَّة الطقسيَّة مع القضائيَّة يف َوْصفه ملوت املسيح:

َفَقْد َظَهَر بِرُّ اهلل بدون الناموس، مشهوًدا له من  ا اآلن  ‘‘وأمَّ

كلِّ  إىل  املسيح،  بيسوع  باإليمن  اهلل  بِرُّ  واألنبياء،  الناموس 
أخطأوا  اجلميع  إذ  َفْرق.  ال  ألنَّه  يؤمنون.  الذين  كلِّ  وعىل 
رين جماًنا بنعمته بالفداء الذي بيسوع  وأعوزهم جمُد اهلل، متربِّ
ه، من  ارة باإليمن بدمه، إلظهار بِرِّ َمه اهلل كفَّ املسيح، الذي َقدَّ
ه يف  أجل الصفح عن اخلطايا السالفة بإمهاِل اهلل، إلظهار بِرِّ



40

ارة الكفَّ

ر َمْن هو ِمَن اإليمن بيسوع’’  ا ويربِّ الزمان احلاض، ليكون بارًّ
)رومية 3: 26-21(.

والعدل.  الرِبِّ  مصطلحات  بني  ما  ة  اإلنكليزيَّ  ‘‘NRSV’’ ترمجة  ُتراِوح 
اِذ تعبري  فمن املمكن أن يستخدم املرء مصطلحاِت الرِبِّ عىل طول اخلطِّ باختِّ
ر’’ بحيث  ا’’ ِمْن رومية 4: 3، 23-24 بدَل ‘‘يربِّ بولس الرسول ‘‘ُحِسَب برًّ

تكون اجلملة: 

يمكن  ُأخرى،  ناحيٍة  بنعمته’’. ومن  جمَّاًنا  أبراًرا  ‘‘حمسوبني 

اخلطِّ  طول  عىل  العدل  مصطلحاِت  استخداُم  يوضَح  أن 
ع الرسول بولس يف استخدام األلفاظ يف العدد 26: اهلل  نوَّ

ر’’. ‘‘بارٌّ وُمرَبِّ

1-3-2-1 برُّ الله
1-3-2-1-1 أهو صفٌة أم ِهبة؟

 (dikaiōsynē ’’هناك جدٌل كالسيكيٌّ حول ما إذا كان تعبري ‘‘ذيكيوسيني ثيو
(theou، بمعنى ‘‘بِرُّ اهلل’’ أو ‘‘عدُله’’، يشري إىل إحدى صفاِت اهلل نفسه أم 

د  التعبرَي متعدِّ أنَّ  الواضح  أنَّ من  الذي حيسُبه للمؤمنني. وأعتقد  الرِبِّ  إىل 
األوجه؛ فواضح أنَّ تعبري ‘‘بِرُّ اهلل باإليمن’’ يشري إىل الرِبِّ املحَتَسب، حيث 
إنَّ صفاِت اهلل ليست ‘‘باإليمن’’. لكنَّ من الواضح أيًضا أنَّ عبارة ‘‘ليكون 

يٍَّة يمتلكها اهلل. ا’’ ُتَعربِّ عن خاصِّ بارًّ
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1-3-2-1-2 منظوٌر جديٌد لبولس الرسول

ثاَر يف اآلونة األخرية جدٌل حول هذا التعبري نتيجًة ملا ُيدعى ‘‘منظوٌر جديٌد 
بِرَّ اهلل بمعنى  (New Perspective on Paul)، وهو يفهُم  لبولس الرسول’’ 
أمانَته  اه  إيَّ حاسًبا  اهلل  لرِبِّ  اختزاليًّا  حتلياًل  املرء  تبَع  إذا  لكْن  للعهد.  أمانته 
ارة  الكفَّ لعقيدة  املرء  َفْهم  يف  ا  جذريًّ تأثرًيا  التحليل  هذا  فسيؤثِّر  للعهد، 
لنا،  العهد  أمانة  حيتسُب  اهلل  أنَّ  سيكون  عندئٍذ  التربيَر  ألنَّ  بولس؛  عند 
وهو معنًى مشكوٌك فيه، وهو يف كلِّ األحوال ال يفيد يف اخلالص )فيلبِّي 
3: 6-9(. إالَّ أنَّ هذا التفسري االختزايلَّ أْثَبَت أنَّه ال يصمُد بالرجوع إىل 
النظرة  هذه  معقوليَّة  لعدم  َفْهم  أفضُل  يكوُن  وقد   .(Irons 2015) املعجم 
؟ اإلجابة: اإلثم؛ فعكس الرِبِّ ليس  االختزاليَّة بَطْرح سؤال: ما عكس الرِبّ
خيانَة العهد، بل الرشُّ والفجور )رومية 1: 18(. وخيانة العهد هي واحدة 
من قائمة طويلة من اخلطايا التي يسدها الرسول بولس وتؤدِّي إىل دينونِة 
ة  يٌَّة أخالقيٌَّة عامَّ ا الرِبُّ فهو خاصِّ اهلل العادلة )رومية 1: 29-31؛ 2: 2(. أمَّ
ن األمانة، حيث إنَّ احلنَث بالَوعد فِْعل خاطئ، لكنَّ الرِبَّ ال خُيتَزل إىل  تتضمَّ
ة هو دون معنى، ال  األمانة. عالوًة عىل ذلك، اختزاُل بِرِّ اهلل ألمانته العهديَّ
م خارج نطاق العهد الذي َقَطَعه  سيَّم من جهِة عالقِة اهلل باألمم، حيث إنَّ
اهلل مع إرسائيل. وإْن كان اإلثم يعني خيانَة العهد، فال يمكن َوْصف األمم 
أيًضا  يمكن  وال  بوضوح.  بولس  يقوله  الذي  الوصف  وهو  أثمة،  م  بأنَّ

َوْصف أمميٍّ مثل أيُّوَب بأنَّه باّر، حيث إنَّه مل يكن أمينًا للعهد.

وِمْن ُحْسن احلظِّ أنَّ أنصار املنظور اجلديد ابَتَعدوا عن هذه االختزاليَّة 
ه  ردِّ (J. D. G. Dunn)، يف  َدن  فمثاًل جاي. دي. جي.  فة.  املتطرِّ الساذجة 
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ة  اده، ُيِقرُّ أنَّه ال يمكن اختزال املفهوم العربيِّ للرِبِّ إىل األمانة العهديَّ عىل ُنقَّ
ُن أيًضا عداًل إهليًّا عقابيًّا،  ة تتضمَّ أو اخلالص؛ فلغة الرِبِّ يف األسفار العربيَّ
ُيفَهم الرِبُّ بمقتضاه ‘‘عىل أنَّه ُيقاس بمعياٍر أو نظاٍم مستقيم، أو بالصواب 
مثاليًّا  مبدًأ  بوصفه  ُيرى  ال  ‘‘املعيار  أنَّ  الفهم  هذا  تقييد  مع  األخالقّي’’، 
 (Dunn ًدا...بل بوصفه معياًرا ملموًسا يف العالقة’’ ما بني اهلل واخلالئق جمرَّ
(pp. 63-64 ,2008. لذا، عندما نأيت إىل رسالة رومية، يتَّضُح أنَّ ‘‘التسلُسَل 

ُتاه  اهلل  بِرَّ  أنَّ  فكرَة  بوضوح  ن  يتضمَّ  6-3  :3  ،18-16  :1 رومية  يف 
واخلالص’’  األمانة  أيًضا  وحيوي  والدينونة،  الغضَب  ُن  يتضمَّ الشعوب 
(Dunn 2008, pp. 64-65). فَمْن ينكر َأنَّ ’’dikaiosynē‘‘ هو مصطلح كتايبٌّ 

الرشعيَُّة  اخللفيَُّة  ‘‘حيث   5-4  :4 رومية  َنصِّ  إىل  كافًيا  انتباًها  ينتبه  ال 
الفاجر’’... ر  ‘‘يربِّ أن  قانونيًّا  بالقايض  يليق  ال  أنَّه  إىل  اإلملاح  يف  واضحٌة 
الرِبِّ إىل شخٍص فاجر’’  ثانيًة نحو أن ُتعزى حالة  الفكُر كلُّه  يتَّجه  وحيث 

.(Dunn 2008, p. 64)

1-3-2-1-3 اإلمهاُل اإللهّي

(hilastērion)، يزعم  ارة  املسيح ذبيحَة كفَّ َم  َقدَّ إنَّ اهلل  يقوَل بولس  أن  بعد 
أنَّ اهلل َفَعَل هذا لُيظِهر عدَله، حيث إنَّه كان قد َصَفَح عن خطايا األجيال 
السابقة. واملفرَتَض منطقيًّا أنَّ الفكرَة هنا هي أنَّ امتناَع اهلل عن معاقبة اخلطايا 
املسيح  فبموت  اآلن،  ا  أمَّ  .)4  :2 )انظر  عدله  حول  شكوًكا  أثاَر  السالفة 
ن الذي يصعب تاُهُله هو  أ عدُل اهلل. كيف؟ املعنى املَتَضمَّ الذبائحّي، َترَبَّ
أنَّ هذه اخلطايا ناَلْت جزاَءها العادل، فال يمكننا يف ما بعد أن نحسَب أنَّ 
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، عدُل اهلل،  اهلل تغاىض عنها أو َتَرَكها دون عقاب. لقد أخَذ العدُل العقايبُّ
م  بأنَّ املعنى  هذا  مقاَومَة  حاولوا  ين  املفسِّ بعض  أنَّ  إالَّ  املسيح.  يف  جمراه 
ة بواسطة التغايض  حسبوا الرسوَل بولس يقول إنَّ اهلل ُيظِهر أمانته العهديَّ
املنظور  اختزاليَّة  عىل  القراءة  هذه  تعتمُد  اًل،  أوَّ لكْن  السالفة.  اخلطايا  عن 
اجلديد اهلّش. وثانًيا، صيغة ’’dia‘‘ + املفعول املبارش ال تعني ‘‘بواسطة’’، بل 
السالفة، هو  الَقوُل: ألنَّ اهلل تغاىض عن اخلطايا  ‘‘بسبب’’، لذا ال يستقيم 
ن هو أنَّ  م املسيح قرباًنا ذبائحيًّا إلظهار أمانته. لكنَّ املعنى املَتضمَّ اآلن يقدِّ
ُد  َأ عدَل اهلل. ويؤكِّ َبرَّ ة لتلك اخلطايا، وبذلك  َحََل العقوبة املستَحقَّ املسيح 
هذا الفهَم نصُّ غالطِيَّة 3: 13 حيث يقول الرسول بولس: ‘‘املسيح افتدانا 
ِمْن لعنة الناموس، إذ صار لعنًة ألجلنا’’. فبينم كنَّا ملعونني من اهلل بسبب 

عصياننا للناموس، أنَقَذنا املسيح بأْخِذ تلك اللعنِة عىل نفسه.

1-3-2-1-4 الغفراُن اإللهّي

يضمُّ التربيُر غفراَن اخلطايا، فمثاًل يكتُب الرسوُل بولس قائاًل:

له  حَيِسب  الذي  اإلنسان  تطويب  يف  أيًضا  داُود  يقول  ‘‘كم 

ْت  ا بدون أعمل: »طوبى للذين ُغِفَرْت آثامهم وُسرِتَ اهلل برًّ
خطاياهم. طوبى للرجل الذي ال حَيِسب له الربُّ خطيَّة«’’ 

)رومية 4: 8-6(.

أيًضا  وهو  اخلطاة،  هو  كتابيًّا  اإلهليِّ  الغفراِن  هدَف  َأنَّ  كر  بالذِّ جديٌر 
ُتغَفر.  أيًضا  خطاياهم  لكنَّ  خطاياهم،  عن  الغفراَن  ينالون  فالبرش  اخلطايا؛ 
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اخلطاة. وال  اهلل من  تغيري موقِف  د  ليس جمرَّ اإلهليَّ  الغفراَن  أنَّ   ُ يبنيِّ ما  وهو 
د أنَّ اهلل يضُع جانًبا مشاعَر االستياء أو  تقترص تأثريات الغفران اإلهليِّ عىل جمرَّ
ل للغفران(، لكنَّه  املرارة أو الغضب )أو ُقل ما شئَت، حسب حتليلك املَفضَّ
إزالة استحقاق العقوبة املصاِحب للخطيَّة. ونتيجًة للغفران اإلهلّي، الشخص 
يناله  الذي  الغفران  فبَِفْضل  َيُعد كذلك.  مل  العقاب،  يستحقُّ  قباًل  الذي كان 
الدينونة اآلن عىل  ‘‘إًذا ال يشء من  املسيح، ال حُياَسب عىل خطاياه.  املرء يف 
الغفراَن  أنَّ  إًذا  الواضح  فمن   .)1  :8 )رومية  يسوع’’  املسيح  يف  هم  الذين 

اإلهليَّ أقرُب كثرًيا إىل العفو القانوينِّ منه إىل الغفران بمفهومه الشائع َلَدينا.

1-3-2-1-5 البرُّ المحَتَسب

بيسوع؛ ففي رومية 4  يؤمن  َمْن  اهلل لكلِّ  بِرُّ  ُيعطى  بولس،  تعليم  حسب 
ح أنَّ هذه اهلبة مُتنَح عىل سبيل ‘‘االحتساب’’،  يستطرُد الرسول بولس يف رَشْ
عمليَُّة  هو  التربيَر  إنَّ  أحياًنا  يقال  أنَّه  ورغم  حساباته.  التاجر  ي  ُيَسوِّ كم 
ُد  ، فليس يف النصِّ ما يؤيِّ ُن عمليًَّة إجيابيًَّة من َمنْح الرِبّ تربئة؛ وإنَّه ال يتضمَّ
س،  ختفيَف معنى بِرِّ اهلل املحَتَسب لنا إىل هذا احلَّد. فحسب الكتاب املقدَّ
ْنب.  َد غياب الذَّ ة، وليَسْت جمرَّ يٌَّة غنيٌَّة وزاخرٌة بمعاٍن عدَّ بِرُّ اهلل هو خاصِّ
ومن الواضح أنَّ بِرَّ اهلل وكلَّ ما حيويه من كمل أخالقيٍّ حُيَتَسب للمؤمنني 
ُ عن هذه الفكرة بوضوح يف 2كورنثوس 5:  )انظر فيلبِّي 3: 6-9(. وُيعربَّ
21: ‘‘ألنَّه َجَعَل الذي مل يعرْف خطيًَّة، خطيًَّة ألجلنا، لنصرَي نحن بِرَّ اهلل 
فيه’’. وليس هناك َسنٌَد تفسرييٌّ لتخفيف هذا الترصيح: ُتضاُف خطيَُّتنا إىل 

حساِب املسيح، وحُيَسُب بِرُّ اهلل لنا.
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1-4 التمثيُل النيابّي

آخَر يف  إىل عنرٍص  بنا  يأيت  ما  املسيح’’. وهو  ‘‘يف  ملَِْن هم  اهلل  برِبِّ  الوعد  ُيعطى 
ارة: املسيح بصفته نائًبا عنَّا. عقيدِة العهد اجلديد عن الكفَّ

1-4-1 ذبائُح العهد القديم

فكرُة التمثيل النيايبِّ واضحة أصاًل يف بعض ذبائح العهد القديم. ألنَّه بينم 
ارة مل  م الذبيحة نفسه، ففي يوم الكفَّ كانت التقدماُت اليوميَُّة ُتذَبح بيِد ُمَقدِّ
ُيسَمح بدخول خيمة االجتمع إالَّ لرئيس الكهنة فقط الذي كان يعمل هبذا 
ًما الذبيحة عنهم، ومعرتًفا بخطاياهم عىل  عىل متثيل الشعب أمام اهلل، ُمَقدِّ

َتيس عزازيل )الويِّني 16: 17(.

ا 1-4-2 المسيح بصفته نائًبا عنَّ

اًل، هناك  يف العهد اجلديد، يصُف بولُس الرسوُل املسيَح بأنَّه نائٌب عنَّا. أوَّ
ة مع املسيح الذي هو النموذج املضادُّ لإلنسان  اُد اجلمعيُّ لكلِّ البرشيَّ االحتِّ
ُح بولس الرسول بالَقول: ‘‘فإًذا كم بخطيٍَّة واحدٍة صار  ل، آدم. ويرصِّ األوَّ
مجيع  إىل  اهلبُة  صاَرِت  واحٍد  بربٍّ  هكذا  ينونة،  للدَّ الناس  مجيع  إىل  احلُْكم 
الكثريون  ُجِعَل  الواحد  اإلنسان  بمعصية  كم  ألنَّه  احلياة.  لتربير  الناس، 
)رومية  أبراًرا’’  الكثريون  سُيجَعل  الواحد  بإطاعة  أيًضا  هكذا  خطاة، 
النطاق.  ا عامَليَُّة  أنَّ ُتفَهم هنا عىل  ة  اريَّ الكفَّ املسيح  18-19(. فذبيحة   :5
ز طبيعة موت املسيح نيابًة عنَّا يف َقوِل الرسول بولس: ‘‘إذ نحن  وهكذا َترْبُ
نحسب هذا: أنَّه إْن كاَن واحٌد قد مات ألجل اجلميع، فاجلميع إًذا ماتوا’’ 
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ما  بل  مكاين،  ماَت  املسيح  أنَّ  َد  جمرَّ األمر  فليس   .)14  :5 )2كورنثوس 
َفَعَله نائبي َفَعلُته أنا. لقد كان موُت يسوع موَتنا نيابيًّا. وهذا هو أيًضا معنى 
كلمت كاتب العربانيِّني: ‘‘لكي يذوق بنعمِة اهلل املوت ألجل كلِّ واحد’’ 

)عربانيِّني 2: 9(.

اُد املؤمنني مع املسيح الذي بمقتضاه يستفيدون من موته  ثانًيا، هناك احتِّ
بولس بيشٍء عامليِّ  الرسول  ُث  يتحدَّ 3-11(. وهنا ال  ارّي )رومية 6:  الكفَّ
، سيملكون يف  النطاق، بل يؤمن بأنَّ ‘‘الذين ينالون َفيَض النعمة وعطيَّة الرِبّ
ة بالواحد يسوع املسيح’’ )رومية 5: 17(. فاستِفادُتنا من املوت  احلياة األبديَّ
ة. لذا فهذا اجلزء من  ج باملعموديَّ ُق باإليمن الذي ُيَتوَّ اريِّ للمسيح تتحقَّ الكفَّ
ث حقيقًة بكيفيَّة متثيل املسيح لنا عىل الصليب،  رسالة الرسول بولس ال يتحدَّ
ادنا معه باإليمن بصفتنا مسيحيِّني حقيقيِّني. ويقول الرسول بولس  بل بشأن احتِّ
نحن  إًذا   ،)3 )رومية 6:  ملوته’’  اعتَمْدنا  املسيح  ليسوع  اعتمَد  َمِن  ‘‘كلُّ  إنَّه: 
‘‘]ُصِلبنا[ معه’’ )العدد 6(. وأيًضا بقيامته  ‘‘قد متنا مع املسيح’’ )العدد 8(، 
املسيح،  مع  ادنا  احتِّ فبفضل   .)13 )العدد  األموات’’  من  ‘‘]أحياء[  أصبحنا 
َ اهلل املسيَح فادًيا  يصري موُته وقيامُته لنا أيًضا )انظر كولويسِّ 2: 12(. لقد َعنيَّ
اريِّ إالَّ إذا كنَّا ‘‘يف املسيح’’. ونحن نكون يف  لنا، لكنَّنا ال نستفيد من موته الكفَّ
ُد مع موته وقيامته. وهو ما يعني  ة اللََّذين هبم نتوحَّ املسيح باإليمن واملعموديَّ
ا َمْن يرفض املسيح، فهو يرفض متثيَل املسيح له، وِمْن  نا نقبُل أن يمثِّلنا. أمَّ أنَّ

َثمَّ ال يكوُن متَّحًدا مع املسيح.

ا؛  قويًّ متثيليًّا  جانًبا  إًذا  الرسول  بولس  عند  ارة  الكفَّ عقيدة  ُن  تتضمَّ
عىل  عالوًة  عنه.  ويموت  اهلل  أمام  إنسان  كلَّ  يمثُِّل  آدم،  مثل  فاملسيح، 
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املستفيَد  ذلك  بمقتىض  يصبح  باإليمن،  ه  وبِرَّ اهلل  غفران  يقبل  َمْن  ذلك، 
الفعيلَّ من موت املسيح وقيامته نيابًة عنه.

1-5 الفداء

ارة يف العهد اجلديد جوانَب ُأخرى كثرية، لكنَّ املجاَل  تضمُّ عقيدة الكفَّ
ارتَبَطْت فكرُة  القديم  العامَل  الفداء. يف  لِذْكر جانٍب آخر:  يتَّسُع إالَّ  ال 
وكان  ة.  العبوديَّ من  عبيٍد  أو  السبي،  من  حرٍب  َأرسى  برشاء  الفداء 
يمكن تسمية الثمن فدية. ويف ذبائح معيَّنة يف العهد القديم، كان يمكن 
ارة. وُيدعى  للكفَّ ُتعدُّ وسيلًة  بفدية  الذبيحة احليوانيَّة  االستعاضة عن 
كي  فدية  َدْفع  إىل  حيتاج  ال  اهلل  بصفته  كان  وإْن  إرسائيل،  فادَي  اهلل 
َر الشعب. وعمُل اهلل الفدائيُّ العظيم يف العهد القديم هو اخلروج  حيرِّ

املقرون بالفصح.

وكم رأينا، َوَصَف يسوع إرساليََّته بوصفها َبْذل نفسه ‘‘فدية عن كثريين’’ 
)مرقس 10: 45(. فقد كانت حياته ثمنًا لتحريرنا من َأرْس اخلطيَّة. وهكذا 
مل يَر كتبة العهد اجلديد فداءنا بال ثمن: ‘‘عاملني أنَّكم افُتديتم...بدٍم كريم، 
كم ِمْن َحَل بال عيب وال َدَنس، دم املسيح’’ )1بطرس 1: 18-19(، ‘‘الذي 
ًة واحدًة إىل األقداس  7(، َدَخَل يسوع مرَّ فيه لنا الفداء بدمه’’ )أفسس 1: 
ر بولُس الرسوُل  ا’’ )عربانيِّني 9: 12(، لذا ُيَذكِّ ‘‘بدم نفسه...فوجد فداًء أبديًّ

الكورنثيِّني قائاًل: ‘‘قد اشرُتيُتم بثمن’’ )1كورنثوس 6: 20(.

د كاتُب العربانيِّني أصداَء كلمت يسوع يف العشاء األخري وهو  ويردِّ
وسيط  ‘‘هو  للخطايا:  وغفراًنا  جديد،  لعهٍد  تدشينًا  الفدائيَّ  موَته  يرى 
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ل’’  األوَّ العهد  يف  التي  يات  التعدِّ لفداء  موٌت  صار  جديد...إذ  عهد 
)عربانيِّني 9: 15(. ويصُف يوحنَّا رؤيَته لعبادة اخلروف املذبوح املَعظَّم:

ُذبِْحَت  ُختوَمه، ألنَّك  فَر وتفتَح  السِّ تأخَذ  َأْن  أنت  مستحقٌّ 
ة،  وُأمَّ وشعٍب  ولساٍن  قبيلٍة  كلِّ  ِمْن  بدمك  هلل  ْيَتنا  واشرَتَ
)رؤيا  األرض  عىل  فسنَمِلك  وكهنة،  ملوًكا  إلهلنا  وَجَعلَتنا 

.)10-9 :5

ُق القصُد يف العهد القديم: ‘‘وأنتم تكونون يل مملكة كهنة  وهكذا يتحقَّ
سة’’ )خروج 19: 6(. ة مقدَّ وُأمَّ

ة 1-6 مالحظاٌت ختاميَّ

ٌة  نظريَّ ا  أنَّ عىل  نفَسها  م  ُتَقدِّ أن  ارة  الكفَّ يف  ُمرِضيٍة  ٍة  نظريَّ ُة  أيَّ أراَدْت  لو 
الكتاب  من  استعَرْضناه  الذي  املحتوى  مع  تتوافَق  أن  جيب  مسيحيَّة، 
جيدر  ارة،  الكفَّ تعليم  بخصوص  العقيدة  تاريخ  إىل  ننتقُل  وإذ  س.  املقدَّ
ين...يظنُّون  املفسِّ بعض  َأنَّ  ‘‘يبدو  فارمر:  تعليق  أذهاننا  يف  نضَع  أن  بنا 
وقٍت  يف  املسيحيَّة  باملجامع  عموًما  الوجود  إىل  أتْت  املسيحيَّة  العقيدة  َأنَّ 
الحٍق من تاريخ الكنيسة. لكنَّ احلقيقة أنَّ العقيدة املسيحيَّة تبدأ بنصوص 
س، وبأقدم تفسريات تلك النصوص التي نجُدها يف العهد  الكتاب املقدَّ

.(Farmer 1998, p. 275) ’’اجلديد نفسه
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سوا  نظًرا إىل انشغال آباء الكنيسة بمجادالت حول شخص املسيح، مل يكرِّ
وقًتا كافًيا للتفكري يف ما َأطَلَق عليه الالهوتيُّون الحًقا عمَل املسيح )مثاًل 
يف  واحًدا  إقراًرا  أصدَر  واحٍد  مسكوينٍّ  جَمَمٍع  ِمْن  فم  ارة(.  للكفَّ إمتامه 
َذَكَر  وعندما  جَمَمعّي.  إرشاٍد  أيِّ  دون  الكنيسة  تاركني  ارة،  الكفَّ موضوع 
غالًبا  وكانت  ُمقَتَضبًة،  تعليقاهتم  جاءت  ارة،  الكفَّ موضوع  الكنيسة  آباء 

غرَي قاطعة.

رة  املتكرِّ املوضوعات  َد  تعدُّ ارة  الكفَّ حول  اآلباء  مالحظات  وتعكُس 
 .(Mitros 1967) األسفار  ُكتَّاب  من  َوِرثوها  وقد  عها،  وتنوُّ اجلديد  للعهد 

فَكَتَب يوسيبيوس (Eusebius) مثاًل:

ها،  يستحقُّ يُكْن  مل  عقوبًة  واحتمَل  عنَّا،  َب  اهلل...ُضِ َحَُل 
ها لكثرة خطايانا، ومن َثمَّ صار سبُب  وكنَّا نحن َمْن نستحقُّ
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كنَّا  ما  نفسه  إىل  وَنَقَل  عنَّا،  املوت  َقبَِل  ألنَّه  خطايانا  غفران 
نستحقه من َجْلٍد وإهاناٍت وِخْزي، وأنَزَل بنفسه اللَّعنة التي 
سوى  ذلك  وما  ألجلنا.  لعنًة  ُجِعَل  بأن  نصيبنا  من  كانت 
ُة عنَّا: ‘‘وبُِحرُبه ُشفينا’’، وأيًضا  ثمِن نفوسنا. لذا، تقول النبوَّ
 (Demonstration of the ‘‘الربُّ أسَلَمه من أجل خطايانا’’ 

.Gospel 10.1)

يوسيبيوس  يستخدم   ،13  :3 وغالطِيَّة   53 إشعياء  مع  ومتاشًيا 
موضوعات الذبيحة، واألمل النيايّب، والبدليَّة العقابيَّة، وإرضاء العدل اإلهلّي، 
والثمن املدفوع فدية. وقد َعربَّ أوريغانوس، وكريُلس األورشليمّي، ويوحنَّا 
.(Rivière 1909) ذهبيُّ الفم، وكريُلس السكندرّي، وغريهم عن معاٍن مشاهبة

ساحًقا  نرًصا  بوصفه  املسيح  موت  اآلباء  ر  َصوَّ نفسه  الوقت  ويف 
املنترص  املسيح  ة  نظريَّ بِاْسم  ُعِرَفْت  ارة  الكفَّ إىل  نظرٌة  وهي  الشيطان،  عىل 
املحَدثون عىل هذا  األكاديميُّون  ُز  (Aulén 1969) (Christus Victor). ويركِّ

اجلانب من تعليم اآلباء، وهو ما يرجُع دون شكٍّ إىل خصوصيَّته وغراَبته.

ُة المسيح المنتصر 2-1 نظريَّ

ة نحو 900 عام، منذ إيريناوس وأريغانوس إىل زمن  ساَدْت هذه النظريَّ
ة  ْت تضحيُة املسيح بحياته إىل ختليص البرشيَّ أنِسلم. وَوفًقا هلذه النظرة، أدَّ
ة للشيطان، ومن الفساد واملوت اللََّذين نتجا عن اخلطيَّة. وقد  من العبوديَّ
ثمَن  فعليًّا وحرفيًّا  كانت  املسيح  بأنَّ حياة  يسوع  فديَة  أحياًنا  اآلباُء   َ َفسَّ
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التفسري سؤااًل حول  أثاَر هذا  ة. وبطبيعة احلال،  العبوديَّ البرش من  حتريِر 
َمْن ُدفَِعْت له الفدية. وكانت اإلجابة الواضحة هي إبليس، حيث إنَّه هو 
َمِن استعبَد البرش )2تيموثاوس 2: 26؛ 1يوحنَّا 5: 19(. لقد َقبِل اهلل أن 

ُيَسلِّم ابنَه لسلطان الشيطان مقابل البرش املحَتَجزين َأرسى َلَديه.

فقد سأل أوريغانوس مثاًل:

ٌد ليس هلل. أيمكُن أن  م املسيح نفَسه فدية؟ مؤكَّ لكْن ملَِْن َقدَّ
فدية  له  ُتعطى  حتَّى  سلطانه  حتت  كنَّا  نا  ألنَّ ير؟  للرشِّ يكون 
َض  ير وافرَتَ عنَّا، حتَّى إْن كانت حياة املسيح. لقد ُخِدَع الرشِّ
أنَّه قادر أن َيَتسيَّد عىل النفس غري عامِلٍ أنَّ إمساَكه ]باملسيح[ 
فداؤنا  يُكْن  مل  طاقته...لذا،  يفوق  ته  لقوَّ امتحاًنا  ُن  يتضمَّ
 (Commentary بذهٍب أو ماٍل يفنى، بل بدِم املسيح الثمني

.on Matthew xvi.8)

ماهرًة  خدعًة  والشيطان  اهلل  بني  ما  االتِّفاقيَّة  هذه  ُحِسَبْت  ما  وعادًة 
جازت عىل الشيطان؛ فاالبن، األقنوُم الثاين يف الثالوث، مل يكن ممكنًا أن 
َظَهَر ضعيًفا وُعرضة لألذى  ده  بتجسُّ أنَّ االبَن  إالَّ  الشيطان.  َأرْس  يقَع يف 
اإلهليَّة  َته  قوَّ االبن  ُيظِهر  ومل  الشيطان.  ُسلطة  حتت  آخر  إنسان  أيِّ  مثل 
املوت  قيود  حُمَطًِّم  األموات،  من  بقيامته  وذلك  األرسى،  حترير  بعد  إالَّ 
واجلحيم، ومنَفِلًتا من سلطان الشيطان. وقد اقرتح غريغوريوس النييص 

تشبيًها مشهوًرا خلدعِة اهلل الذكيَّة للشيطان: 
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ُأخفَي  طالِبِها،  جانب  ِمْن  عنَّا  الفدية  قبول  سهولة  ‘‘لضمن 
الشيطان  يبتلع  حتَّى  طبيعتنا  حجاب  حتت  الالهوت 
اجلائع’’  َمك  السَّ مثل  اجلسد،  ُطْعم  مع  الالهوت  صنَّارة 

.(Catechetical Oration 24)

أوريغانوس.  َوضعه  الذي  الفدية  نموذج  عىل  اجلميُع  يوافِِق  مل  لكْن 
ٍة نموذَج الفدية؛ ألنَّه َجَعَل الشيطان  فمثاًل أدان غريغوريوس النازيانزيُّ بشدَّ
اريِّ للمسيح (Oration 45.22). لكْن ظَهَرْت نسخٌة متلفٌة  هدَف املوِت الكفَّ
ة مل  ة املسيح املنترص، ال سيَّم بني اآلباء الالتني، وَوفًقا هلذه النظريَّ من نظريَّ
ُيعَط املسيُح فديًة للشيطان، بل كان ضحيََّة هجمِة الشيطان املميتة. وغالًبا 
ة  نظريَّ من  السيايسِّ  النموذِج  وهذا  الفدية  نموذِج  بني  ما  َخْلٌط  حَيُدث  ما 
الفدية، كم ُيطَلق عليه. لكنَّ هذا النموذج يعزو هزيمة الشيطان الساحقة إىل 
تاُوزه للحدِّ يف سلطانه. وكم هي احلال يف نموذج الفدية، ُيعتَقد أنَّ الشيطاَن 
كان يتمتَُّع بحقِّ استعباد اخلطاة بإذٍن من اهلل. وظنًّا من الشيطان أنَّ املسيح 
عف، هامَجه وَقَتَله. لكنَّ املسيح، بخالف اخلطاة  ٌض للضَّ ُمَعرَّ جسٌد برشيٌّ 
ْنب، لذا مل يُكْن يستحقُّ  املستعَبدين لسلطان الشيطان، كان خالًيا متاًما من الذَّ
يَّته يف املسيح،  املوت. وهبذا تاَوَز الشيطان حدوَد سلطانه يف املطالبة بأحقِّ
.(Augustine On the Trinity 4.13.17) ُر هلل حتريَر أرسى إبليس وهذا ما ُيربِّ

هي  الكنيسة  آباء  تبنَّاها  التي  املنترص  املسيح  ة  نظريَّ مالمح  أهمِّ  ومن 
َد املسيح وموَته مل يكونا ضوريَّني لفداء اإلنسان.  سُّ اقتناعهم الكاسح بأنَّ َتَ
مل  اهلل  إنَّ حكمَة  يقول  َمْن  ‘‘أحُق  قائاًل:  بكلِّ جرأٍة  أغسطينوس  َد  أكَّ فقد 
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ة، وامليالد  اذ طبيعة برشيَّ البرَش بطريقٍة ُأخرى غري اختِّ ر  رِّ حُتَ تكن قادرًة أن 
 (De Agone Christiano ’’من امرأة، ومعاناة كلِّ ما عاناه عىل أيدي اخلطاة
َر البرَش من سلطان  (xi. فنظًرا إىل قدرِة اهلل غري املحدودة، كان يمكنه أن حيرِّ

أبرزوا رغبَة اهلل يف االنتصار عىل  ما  اآلباء غالًبا  أنَّ  إالَّ  الشيطان مبارشًة. 
ة وحدها، بل بوسائَل عادلٍة حترتم ‘‘حقوق’’ الشيطان.  الشيطان، ال بالقوَّ

ا األنسب. َّْت باختياِر اهلل احلرِّ وهو عاملٌ بأنَّ فاخلُطَُّة كلُّها مَت

ح جورج سميتون (George Smeaton) أنَّ آباَء الكنيسة بسبب   وُيَرجِّ
تركيزهم عىل عواقب اخلطيَّة، وهي املوت يف األساس، وليس عىل اخلطيَّة 
ارة. ومل  نفسها، رأوا أنَّ اهلل يف قدرته املطَلقة كان يستطيُع أن يفدَينا بال كفَّ
يكن موت املسيح مطلوًبا إلرضاء عدِل اهلل. ‘‘لقد َفَصلوا ما بني إرادِة اهلل 
 (Smeaton ’’ة، وكمل طبيعته األخالقيَّة- االستقامة واحلكمة والصالح احلرَّ
ًة يف املسيح  ته أن يتَّخذ طبيعًة برشيَّ يَّ (p. 509 ,1957. فقد رأوا أنَّ اهلل اختاَر بحرِّ

اها وسيلًة مناسبًة للتَّعاُمل مع الَفناء البرشيِّ واملوت.  حاسًبا إيَّ

ة الترضية 2-2 نظريَّ

 ([Why God Became إنساًنا؟’’  اهلل  ‘‘ملاذا صار  بعنوان:  أنِسلم  كان كتاب 
َل معاجَلٍة نظاميٍَّة  (Man] Cur Deus homo الذي ُكتَِب عام 1098م، هو أوَّ

تاريخ  مدار  عىل  يَّة  األمهِّ يف  آخر  يضاهيه  ال  َعَمٌل  وهو  ارة،  الكفَّ لعقيدة 
الوسطى.  والعصور  اآلباء  عرص  بني  ما  فاصلٌة  خطوٌة  أنَّه  كم  العقيدة، 
ة  ارة تضمُّ عنارَص أساسيًَّة من نظريَّ ة أنِسلم الشاملة يف الكفَّ ورغم أنَّ نظريَّ
املسيح املنترص، ومنها انتصاُر اهلل عىل الشيطان، وتضمُّ أيًضا تربيًرا منطقيًّا 
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ُة يف  (I.23 and II.19)؛ فالفكرُة املحوريَّ لعدم حتقيقه ذلك عىل نحٍو مبارش 
ة أنِسلم متلفٌة متاًما. نظريَّ

املنترص  املسيح  ة  نظريَّ بخصوص  أنِسلم  عند  األساسيَّة  كوى  فالشَّ
اِذ اهلل هذه اخلطوة العجيبة من  ا ال تكفي بمفردها لتفسري سبب اختِّ هي أنَّ
ِة  ة. وعىل خالف أصحاب نظريَّ َ ويموَت كي يفِدَي البرشيَّ إرسال ابنه ليتأملَّ
هزيمة  من  بكثرٍي  أكرَب  ة  البرشيَّ خالَص  أنَّ  أنِسلم  جيادل  املنترِص،  املسيِح 
استلزَم  ما  وهو  اإلنسان.  خطايا  أمام  اهلل  بإرضاِء  يتعلَُّق  فهو  الشيطان. 

د املسيح وآالمه. َتسُّ

عند  الرتضية  ة  نظريَّ عن  التعبري  ُيساُء  ما  غالًبا  أنَّه  هو  املؤسف  لكنَّ 
َل ألنِسلم هو  ُيقال إنَّ االهتمم األوَّ ة؛ فعادًة ما  الثانويَّ أنِسلم يف الكتابات 
أنَّ خطيَّة اإلنسان كانت يف حقِّ اهلل، فكأنَّ أنِسلم يريد أن يردَّ االعتبار هلل. 
ُر اهلل كأنَّه سيٌِّد إقطاعيٌّ تطالب كربياؤه املجروحة بنوٍع من  ويقاُل إنَّه يصوِّ
الرتضية حتَّى يغفر اإلهانة. ومَلَّا كان غفران اإلهانة بروٍح نبيلٍة دون املطاَلبة 
ة أنِسلم تفشُل يف توضيح ضورِة  برتضية جيعُل اهلل أعظَم بكثري، فإنَّ نظريَّ

اريِّ للمسيح. املوت الكفَّ

ل هو عدُل اهلل  إالَّ أنَّ قراءَة أنِسلم قراءًة دقيقًة تكشُف أنَّ اهتممه األوَّ
عدم  سبب  لكنَّ  حرفيًّا،  اهلل  هُتنُي  فاخلطيَّة  أخالقيَّة؛  متطلَّبات  من  له  وما 
استطاعِة اهلل أن يتجاهل اإلهانة ببساطٍة هو أنَّه ليس من العدل أن يفعَل 

ذلك، لذا يتناقض مع صميم طبيعته.

ه(.  ا الفشُل يف إعطاِء اهلل ما حيقُّ له )ما يستحقُّ ف أنِسلم اخلطيَّة بأنَّ وُيعرِّ
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املخلوق  لدى  أمنيٍة  كلُّ  ختضَع  أن  جيُب  إنَّه’’  هو  هلل؟  حيقُّ  الذي  هذا  وما 
العاقل إلرادِة اهلل’’. يقول أنِسلم: ‘‘هذا هو عدل اإلرادة أو استقامتها التي 
تعُل الكائَن عاداًل أو مستقيًم يف قلبه، أي يف إرادته. وهذا هو َدْين الكرامة 
الوحيد والكامل الذي ُندين به هلل والذي يطلبه منَّا’’. لذلك، فاإلكراُم الذي 
م هلل هذا  ُندين به هلل هو أن نكون عاِدلني أو مسَتقيمنَي يف إرادتنا. ‘‘َمْن ال ُيَقدِّ

.(I.11) ’’ه، يسلُب اهلل ما له وهُيينه، وهذه هي اخلطيَّة اإلكرام الذي يستحقُّ

بالنظر إًذا إىل الطبيعة األخالقيَّة إلهانِة اهلل، يسأل أنِسلم: ‘‘هل يليُق باهلل 
أن يزيَل اخلطايا بالعطف وحده، دون َدْفع أيِّ ثمٍن مقابَل كرامته املسلوبة؟’’ 
عدَم  األسلوب  هبذا  اخلطيَّة  َدْين  من  اإلبراء  ‘‘يعني  بالنفي:  أنِسلم  جييب 
عقاهبا. وحيث إنَّه ال يصحُّ إلغاء اخلطيَّة دون تعويض أو عقوبة، أي إْن مل 
ا ُتِرَكْت مترُّ دون سداد َدْينها’’ (I.12). فليس االهتمم  تعاَقب، فيعني هذا أنَّ
د اللِّياقة، بل من اخلطأ َتْرك اخلطيَّة دون عقاب. فاالهتمم هنا هو  هنا بمجرَّ
ا هذا النوع من العطف من جانِب اهلل يتناقض متاًما مع العدل  بالعدل. ‘‘حقًّ
 .(I.24) اخلطيَّة’’  عن  تعويًضا  بوصفه  بالعقاب  إالَّ  يسمُح  ال  الذي  اإلهليِّ 
ل ألنِسلم هو  املشكلُة الرئيسيَُّة إًذا ليَسِت الكرامة، بل العدل؛ فاالهتمم األوَّ

َد اهتمٍم بالكرامة امُلهانة. اهتمٌم أخالقّي، وليس جمرَّ

 (Divine اإلهلّي’’  ‘‘األمر  ة  نظريَّ عالقَة  يدرُك  أنِسلم  أن  املذهل  ومن 
‘‘األمر  ة  نظريَّ ففي  بالعدل؛  باهتممه  األخالق  يف   Command Theory)

َوفًقا  ر  ُتَقرَّ الواجبات  ألنَّ  مها؛  يتمِّ واجباٍت  أيُّ  اهلل  عىل  ليس  اإلهلّي’’، 
إْن كان اهلل  لنفسه. لكْن  أنَّ اهلل ال ُيصِدر أوامَر  لألوامر اإلهليَّة، واملفرَتض 
غري ُملَزم بأيِّ واجباٍت أخالقيَّة، فال معنى أن نقوَل إنَّه ارتَكَب فعاًل ظاملًِا. 
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لذا، يسأل أنِسلم: ما دام اهلل ال خيضُع أليِّ قانون؛ وما دامت إرادُته هي ما 
د الصواب، وحيث إنَّه غايٌة يف الرحة، فلمذا ال يتجاهُل ببساطٍة األذى  حُيَدِّ
م أنِسلم احللَّ املناسَب ملعضلة  ا عىل السؤال، ُيَقدِّ الذي ُأحِلَق به (I.12)؟ وردًّ
من  عداًل  أكثر  هو  ما  هناك  ‘‘ليس   :(Euthyphro Dilemma) أوطيفرون12 
ا أن يفعل  العدل األعىل، وهو...ليس سوى اهلل نفسه’’ (I.13). فاهلل ليس حرًّ
حدوًدا  تضُع  اهلل’’  ‘‘طبيعُة  كانت  فَلمَّ  اإلهليَّة’’.  بطبيعته  يليُق  ال  يشء  ‘‘أيَّ 
ته وال عطفه وال إرادته أن يدَع اخلاطَئ ينجو  يَّ ة اإلهليَّة ‘‘فليس من حرِّ يَّ للحرِّ
بفعَلتِه دون عقاب’’ (I.12). ‘‘وملَّا كان من املستحيل أن يتناقَض اهلل مع ذاته، 
أو  نفسه  اهلل  فطبيعُة   .)1.24( النوع’’  هذا  من  عطُفه  يكوَن  أن  يمكن  فال 

شخصيَّته األخالقيَّة تستلزُم عقاَب اخلطيَّة.

واحلقيقة أن أنِسلم يقبُل طريقَتني للوفاء بمطالب عدِل اهلل: العقاب أو 
هذا  ارة  الكفَّ يف  ة  نظريَّ يضُع  مَلن  أنِسلم  م  ُيقدِّ وهكذا  )الرتضية(.  التعويض 
االختيار: حيث إنَّه ال بدَّ من الوفاء بمطالب العدل اإلهلّي، فال بدَّ من توقيع 
إِذ  الثاين،  البديل  أنِسلم  اختار  وقد  عنها.  التعويض  أو  اخلطيَّة  عىل  العقوبة 
ا. وعىل العكس،  افرتَض بطبيعة احلال أنَّ العقوبة ستؤدِّي إىل هالك البرش أبديًّ
َحََل  املسيح  أنَّ  ورأوا  ل،  األوَّ البديَل  الحًقا  الپروتستانت  املصلحون  اختاَر 
أرضيٍَّة  عىل  واملصلحون  أنِسلم  يقُف  وهكذا  ها.  نستحقُّ كنَّا  التي  العقوبة 
واحدة: لكي يكون اخلالص ممكنًا، ال بدَّ من إرضاء العدل اإلهليِّ بطريقٍة ما.

12(   أوطيفرون هو نبيٌّ عاَش يف أثينا القديمة، ويتخيَُّل أفالطون حواًرا ما بني أوطيفرون وسقراط، 
ٌ يف ذاته، أم أنَّ الناموَس  ُصه حول سؤاٍل مفاده: هل حتبُّ اآلهلُة الناموَس األخالقيَّ ألنَّه َخريِّ يدور ملخَّ

ٌ ألنَّ اآلهلة حتبُّه؟ )املرتمِجة(. األخالقيَّ َخريِّ
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ين’’  للدَّ طوعيٌّ  ‘‘سداٌد  ا  بأنَّ الرتضية  أو  التعويض  أنِسلم  ف  وُيَعرِّ
أنَّه ليس  َديننا هي  التي نواجهها يف سداِد  (I.19). وهو يرشُح أنَّ الصعوبَة 

من  له  مدينون  نا  ألنَّ خطيَّتنا؛  عن  تعويًضا  هلل  َمه  نقدِّ أن  يمكننا  ما  هناك 
ض  ُنعوِّ علينا، كي  أنَّ  موقِفنا  تعقيَد  ُيفاِقُم  وما  الكاملة.  بالطاعة  األساس 
إساءتنا  حلجم  وطبًقا  األصل،  يف  علينا  ا  مستَحقًّ كان  ممَّا  أكثر  َنُردَّ  أن  اهلل، 
هلل بإهانة كرامته، ما جيعُل دينَنا بال حدود. لذلك ليس َمْن يدفُع َدينًا هبذا 
يَن سوى اإلنسان.  ا أن يدفَع الدَّ املقدار سوى اهلل نفسه، لكْن ليس أحٌد جمرَبً
استلَزَم  إِن  ‘‘إًذا  إنساًنا.  اهلل  يصرَي  أن  يتطلَّب  خالَصنا  أنَّ  يستتبُع  ما  وهو 
إالَّ  َبرَش؛ وال يمكن حتقيق ذلك  السمويُّ من  امللكوُت  َف  يتألَّ األمر...أن 
َمها  بإمتام الرتضية املذكورة آنًفا التي ال يستطيع إمتاَمها إالَّ اهلل، وجيب أالَّ يتمِّ

.(II.6) ’’َمها اهلل-اإلنسان أحٌد إالَّ اإلنسان- فمن الرضوريِّ أن يتمِّ

د األقنوم الثاين يف الثالوث، تتَّحُد طبيعتان  ُد أنِسلم أنَّه يف تسُّ ويؤكِّ
مها  ُة التي يقدِّ كاملتان يف شخٍص واحد (II.7). وال يمكُن أْن توَجَد اهلديَّ
نفَسه  َم  ُيَقدِّ أن  جيب  لذا  نفسه،  سوى  يشء  أيِّ  يف  هلل  د  املتجسِّ املسيح 
هلل. ومَلَّا كان املسيح بال خطيَّة، فإنَّه مل يكْن حتَت التزام أن يموت. لكنَّه 
ًة غري حمدودِة القيمة، وهو مل يُكْن َمدينًا  م هلل هديَّ بتقديم حياته طوًعا، ُيَقدِّ
املسيح مكاَننا وال يدفَع  أنِسلم، ال يموت  (II.II). وبحسب منظور  هبا 
أنِسلم  د  يؤكِّ وعندما  عنَّا.  نيابًة  هلل  تعويًضا  يقدم  لكنَّه  خطايانا،  عقوبة 
(II.18b)، جيب أن نضَع  بح حتقيًقا للعدل’’  للذَّ نفسه  ‘‘َأْسَلَم  املسيح  أنَّ 
ا بالتعويض.  ا بالعقوبة وإمَّ يف أذهاننا أنَّه يمكن تلبية مطالب العدل إمَّ

م تعويًضا. واملسيح ُيَقدِّ
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ُة حياِة املسيح بخالصنا؟ يقول أنِسلم إنَّ العدَل  فكيف إًذا تفوُز هديَّ
ِة حياته. لكْن كيف  اإلهليَّ يتطلَّب من اهلل اآلب أن يكافَئ االبَن عىل هديَّ
هَيُب  لذلك،  بيشء؟  ُيدين  وال  يشٍء  إىل  حيتاج  ال  لشخٍص  مكافأٌة  ُتعطى 
الذي عليهم  ْين  الدَّ د  يسدِّ فهو  َد ألجل خالصهم.  َتَسَّ مَلن  املكافأَة  االبُن 
ح أنِسلم  طوا فيه (II.19). وُيَرجِّ اء خطاياهم، ويمنحهم النعيم الذي َفرَّ جرَّ
‘‘اإليمن باإلنجيل’’ وبَجْعِل االبن  نا نستفيد من مكافأة املسيح بواسطة  أنَّ

.(II.20) ها تقدمًة عن أنفسنا باملحبَّة التي يستحقُّ

ة التأثير األخالقّي 2-3 نظريَّ

ارة  ة التأثري األخالقيِّ يف الكفَّ َن اسُمه بنظريَّ الالهويتُّ الذي عادًة ما اقرَتَ
هو عامِل املنطق پيرت أباِلرد (Peter Abelard) الذي عاش يف القرن الثاين 
مصاحلَتنا  املسيح  موُت  َق  َحقَّ النظريَّات،  من  النوع  هلذا  وَوفًقا  عرش. 
إبليس، بل بتحريِك  بافتدائنا من  العدل اإلهليِّ وال  مع اهلل، ال بإرضاء 
ُل يف قبول املسيح الطوعيِّ  قلوبنا نحو الندم عىل اخلطيَّة واملحبَّة بينم نتأمَّ
اهلل  بني  يشء  حيدث  مل  أباِلرد،  ة  نظريَّ فبحسب  واملوت.   الرهيب  لألمل 
أنَّ  ُدفِع. إالَّ  َدْين  واإلنسان عند َصْلب املسيح. فال خطايا عوِقَبْت وال 
ارة الصليب تكمُن يف قدرتِه االستثنائيَّة عىل إنتاج أثٍر  َة الكاملَة لكفَّ القوَّ

ذايتٍّ شخيصٍّ فينا.

وحياول أباِلرد يف تعليقاته عىل رومية 3: 24-26 أن يرشَح كيفيََّة حتقيق 
ِة املسيِح املنترِص عىل  ارة. وهو يتبُع أنِسلم يف َرْفض نظريَّ موت املسيح للكفَّ
يثرُي  ما  وهو  احرتامه.  هلل  ينبغي  البرش  عىل  حقٌّ  للشيطان  ليَس  أْن  أساس 
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ألن  حاجته  كانت  ماذا  لفدائنا،  جسًدا  اهلل  ابُن  َأَخَذ  عندما  ‘‘أقول  السؤال: 
حيتمَل الكثرَي من األصوام الصعبة والتعيريات واجلَْلد والَبْصق، وأخرًيا أكثر 
 (Commentary on Paul’s Epistle to الصليب؟’’  عىل  وخزًيا  عنًفا  امليتات 
َل الدافع وراء َبْحث  (the Romans, Bk. 2. وهذا هو السؤال نفسه الذي شكَّ

أنِسلم. لكْن يبدو أنَّ أباِلرد ليس مقتنًعا بإجابة أنِسلم، وهي أنَّ موَت املسيح 
يطالَب  أن  والظلم  َللقسوة  ‘‘يا  ًبا:  متعجِّ يقول  فهو  هلل؛  تعويضيٌَّة  ٌة  هديَّ هو 
إنساٍن  بَذْبح  َور  الصُّ من  صورٍة  بأيَّة  وُيَسَّ  فدية،  بريء  إنسان  بدم  شخٌص 
بريء، واألغرب أن َيْقَبل اهلل موَت ابنه حتَّى يتصالح مع العامَل كلِّه بواسطته’’ 

)املرجع السابق نفسه(.

‘‘اهلل اآلب... أنَّ  بتأكيده  االعرتاض  َردَّ عىل هذا  قد  أنِسلم  وكان 
ه أن جيتاَز املوت، بل مل يَدْعه ُيْقَتل رغًم منه، لكنَّه احتمَل املوَت  مل جيرِبْ
وهكذا   .(Cur Deus homo I.8) اإلنسان’’  خلالص  إرادته  بمحض 
ُح ردُّ أنِسلم االنطباَع اخلاطَئ بأنَّ اهلل طاَلَب بدِم شخٍص بريء،  يصحِّ
ة الرتضية، ُيَسُّ هبديِة حياِة االبن  لكْن تبقى املشكلة أنَّ اهلل، حسب نظريَّ

انيَّة، وهبذا يتصالُح مع العامل. املجَّ

ا ردُّ أباِلرد عىل االعرتاض فمختلف؛ إذ يقول: أمَّ

رون بدم املسيح ومصاحَلون مع اهلل، أنَّه  يبدو لنا أنَّنا هبذا متربِّ
ًم  ُمَعلِّ ابنُه طبيعَتنا،  أخَذ  لنا  ُأظِهَرْت  التي  الفريدة  النعمة  هبذه 
املوت  حتَّى  ثاَبَر  الطبيعة  تلك  ويف  وباملثال.  بالكلمة  انا  إيَّ
وَرَبَطنا بنفسه باملحبَّة، بحيث إنَّه عندما التَهَبْت قلوُبنا بفضل 
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خيشى  احلقيقيُّ  احلُبُّ  َيُعِد  مل  العظيمة،  اإلهليَّة  النعمة  هذه 
 (Commentary on Paul’s Epistle أجله  من  يشء  أيِّ  احتمل 

.to the Romans, Bk. 2)

ارة تتمُّ بإشعال املسيح مجرَة احلبِّ  ح أنَّ الكفَّ ويبدو أنَّ أباِلرد هنا ُيَرجِّ
أنَّ  ح  ُيَرجِّ أباِلرد  إنَّ  بل  املوت.  حتَّى  مثابًرا  حياته،  ومثال  بتعليمه  فينا 
األشخاَص الذين عاشوا قبل جميء املسيح تأثَّروا عىل نحٍو مشابٍِه بالتطلُّع 
إًذا  ‘‘فداؤنا  اآليت:  إىل  خَيُْلُص  وهو  املسيح.  يف  اهلل  حمبَِّة  إظهار  إىل  بَشوٍق 
رنا من  هو تلك املحبَّة الفائقة فينا بواسطة آالم املسيح التي ليس فقط حترِّ
َم  ة أوالِد اهلل احلقيقيَّة، حتَّى نتمِّ يَّ تنا للخطيَّة، بل تكتسُب لنا أيًضا حرِّ عبوديِّ

.)Bk. 2 ،كلَّ األشياء بمحبَّته وليس باخلوف’’ )املرجع السابق

جديٌر باملالحظة أنَّه بينم كانت النظرة التي تواجه اعرتاضاٍت هي أنَّ 
اهلل كان جيب أن يتصالَح مع العامَل بموت املسيح، كانت نظرة أباِلرد أنَّنا 
نحن َمْن جيب أن نتصالح مع اهلل بموت املسيح. فاهلل ال حيتاج ألن يتصالَح 
تصرُي  الفكرة  هذه  وكاَدْت  نحن.  فينا  كلُّها  العقبُة  تكمُن  بل  اخلطاة،  مع 
ة التأثري األخالقيِّ املْحَدثني. فقلوُبنا جيب أن  شعاًرا ما بني أصحاب نظريَّ
ارة  َ حتَّى تتالشى عداوتنا هلل وَنْقَبَل حمبََّته. وهكذا يرى أباِلرد أنَّ الكفَّ تتغريَّ
من  ر  فنتحرَّ هلل،  حمبًَّة  فينا  وتنشئ  قلوبنا  املسيح  آالم  تشعُل  عندما  ُق  تتحقَّ

ا. اخلطيَّة بازدياد حمبَّتنا هلل، وهكذا نصبُح أكثر بِرًّ

َة التأثري األخالقيِّ بمعزل عن غريها، قد تبدو  واآلن إذا أَخْذنا نظريَّ
ه يف ما خيتصُّ  َم تفسرًيا َيفي حمتوى العهد اجلديد حقَّ أضعف كثرًيا من أن تقدِّ
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بغضِب اهلل وموت املسيح الَبَديلِّ والتربير وما إىل ذلك. فهي تزيُد قلياًل عىل 
عمليَّة حتسنٍي ذايتٍّ أخالقيٍّ يستحثُّها مثال املسيح. إالَّ أنَّ األكاديميِّني بدأوا 
كر الذي شاَع  يَتساَءلوَن يف اآلونة األخرية عمَّ إذا كان النصُّ السالُف الذِّ
ارة عند أباِلرد بالكامل، وليس  ة الكفَّ اقتباسه من تفسري أباِلرد ُيمثِّل نظريَّ

وجًها واحًدا منها. فمثاًل يكتب أباِلرد يف تعليقه عىل رومية 4: 25:

يقاُل عن املسيح إنَّه مات من أجل خطايانا بطريقَتني: من ناحية 
ألنَّنا أخطأنا، ومن أجل ذلك مات، ونحن ارتَكْبنا اخلطيَّة التي 
َحََل هو عقاهبا. ومن ناحيٍة ُأخرى لكي يزيَل خطايانا باملوت، 
الِفْرَدوس،  بنا إىل  فأتى  َموتِه،  بثمِن  أنَّه حما عقوبَة اخلطايا  أي 
اخلطيَّة  إرادة  من  نفوَسنا  النعمة...اسرَتدَّ  َفيِض  وبإظهار 

.)Bk. 2 ،وأشعَل حبًّا فائًقا له )املرجع السابق نفسه

ة الَبَدليَّة العقابيَّة التي أسَهَب  ُد نظريَّ يبدو من هذه الِفقرة أنَّ أباِلرد يؤيِّ
ُد أنَّ املسيح َحََل عقوبة  ِحها الحًقا. فهو يؤكِّ املصلحون الپروتستانت يف رَشْ
ملوت  األخالقيُّ  التأثري  ُيرى  وهكذا  عنَّا.  العقوبة  أزاَل  وبذلك  خطايانا، 
ة  اه جزًءا ضمن نظريَّ املسيح املذكور يف العبارة األخرية من اجلملة حاسًبا إيَّ
ُث أيًضا بشأن تأثري مثال  أكثر شمواًل، كم كانت احلال عند أنِسلم الذي يتحدَّ

.(Cur Deus homo? II.11, 18b) آالم املسيح الطوعيَّة

ة أكثر تركيًبا  ة التأثري األخالقيِّ بوصفها وجًها واحًدا من نظريَّ فنظريَّ
َفْهِم كيفيَِّة استفادتنا شخصيًّا من  َقيًِّم يف  م إسهاًما  ُتَقدِّ دة  ذات أوجٍه متعدِّ

قها موت املسيح. الفوائد التي حقَّ
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ة ة العقابيَّ ة البدليَّ 2-4 نظريَّ
2-4-1 عقيدة المصِلحين

أنِسلم  َوَضَعها  التي  الرتضية  ة  لنظريَّ الپروتستانت  املصلحني  تقدير  رغم 
وا إرضاء عدِل اهلل  وإقرارهم بأنَّ َموَت املسيح أرىض عْدَل اهلل، فقد َفسَّ
من منظور البدليَّة العقابيَّة. وهو ما يعني أنَّ املسيَح َحََل طواعيًة األمل الذي 
عن  العقوبُة  انتَفِت  وهكذا  خلطايانا.  عقوبًة  بوصفه  علينا  ا  مستَحقًّ كان 
املسيح(. فقد جرى إرضاء  قبلوا عمل  املسيح )عندما  بَموِت  املستفيدين 

غضِب اهلل بموت املسيح البديلِّ ألنَّه جرى الوفاء بمطالب العدل اإلهلّي.

َر عن  واألكثر من ذلك أنَّ خطايانا نفسها إذ ُحِسَبْت عىل املسيح، ُكفِّ
هو  املسيح  عىل  خطيَّتنا  حساب  أنَّ  ورغم  الَبَديّل.  املسيح  بموت  خطيَّتنا 

قضيٌَّة رشعيٌَّة متاًما، فقد َعربَّ عنها مارتن لوثر بلغٍة حيٍَّة قائاًل:

املسيح من حيُث َكوُنه َحَل اهلل الذي بال عيب كان هو نفسه 
ٌث  ملوَّ كأنَّه  للنَّاظر  بدا  العامَل،  خطايا  َأَخَذ  ألنَّه  لكْن  بريًئا. 
أو  مجيًعا  ارَتَكْبناها  التي  اخلطايا  كانت  ا  فأيًّ اخلطايا.  بتلك 
سنرتكبها، بدت كم لو كان املسيح هو مرتكُبها بنفسه. وال بدَّ 
أنَّ تكوَن خطايانا خطايا املسيح وإالَّ هلْكنا لألبد...لذلك، 
أرسَل أبونا السمويُّ الرحيُم ابنَه الوحيد إىل العامَل وقاَل له: 
‘‘أنت اآلن بطرس الكاذب، وبولس املضطِهد، وداُود الزاين، 
وآدم العايص، واللصُّ املصلوب. أنت يا ابني جيب أن تدفع 
ابنُك  كان  إْن  ‘‘حسنًا.  الناموس:  فيزجمر  العامَل’’.  إثِم  ثمَن 
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أيِّ مكاٍن سوى  فأنا ال أرى خطايا يف  العامَل،  سيأخذ خطيَّة 
فيه. سيموت عىل الصليب’’. وهكذا يقتل الناموُس املسيَح. 

13.(Luther 1939, pp. 63-64) ا نحن فُيطَلُق رساحنا أمَّ

لنا  ه  بِرُّ ُحِسَب  املسيح،  عىل  خطايانا  ُحِسَبْت  كم  ذلك،  عىل  عالوًة 
خطاياك.  فُتْغَفر  باملسيح  ‘‘آِمْن  لوثر:  يكتب  الصدد  هذا  ويف  به.  باإليمن 

.(1939, pp. 54-55) ’’ك، وتصري خطاياك خطاياه ه بِرَّ يصري بِرُّ

2-4-2 َنْقد سوسايِنس

الالهويتِّ  من  حادٍّ  لنقد  البدليَّة  العقوبة  يف  املصِلحني  ة  نظريَّ َضْت  تعرَّ
‘‘عن  كتابه  يف   (Faustus Socinus) سوساينِس  فاوسَتس  الَوحَدوّي14 
عام  َفه  ألَّ الذي   (On Jesus Christ Our Savior) املسيح خملِّصنا’’  يسوع 
يف  ته  نظريَّ العمل  هذا  من  ل  األوَّ اجلزء  يف  سوساينِس  يطرح  1578م. 
ة تأثرٍي أخالقيٍّ أصيلة ال تتطلَُّب الهوت  ارة. ويكشُف تأييده لنظريَّ الكفَّ
ارة  الكفَّ أنَّ نظريَّة سوساينِس يف  ُينكره سوساينِس. ورغم  الذي  املسيح 
ٍة تارخييَّة، فهجومه عىل البدليَّة العقابيَّة ما زال  ال حتمل اليوم سوى نظريَّ
األساُس  فه  مؤلَّ من  الثاين  اجلزء  يف  تفصيليًّا  يتناول  وهو  بالغ.  تأثرٍي  ذا 
التفسرييُّ املزعوم لنظريَّات الرتضية والبدليَّة العقابيَّة. ويف اجلزء الثالث، 

جون  العظيم  السويسيِّ  الفرنيسِّ  للمصلح  ة،  حيويَّ أقلَّ  كاَن  وإْن  مشاهًبا،  َوصًفا  انظْر     )13
ين املسيحّي، ط. 1، ترمجة  كالڤن، ’’Institutes of the Christian Religion II.16.2‘‘ ]أسس الدِّ

أديب عوض وآخرين )بريوت، لبنان: دار منهل احلياة، 2017م([. 

ة (Unitarianism) هي عقيدٌة تنكُر الثالوث )املرتمِجة(. 14(   الَوحَدويَّ



64

ارة الكفَّ

هذه  عىل  الفلسفيَّة  االعرتاضات  ز  ُيرْبِ اهتممنا،  موضوع  سيكون  الذي 
ممكنًا،  حتَّى  وال  ا،  ضوريًّ يكن  مل  أنَّه  يف  ُته  ُحجَّ ُص  وتتلخَّ النظريَّات. 
عىل  هنا  وسنقترص  اإلهلّي.  للعدل  خطايانا  عن  ترضية  املسيح  م  ُيَقدِّ أن 

ُحَججه األساسيَّة فقط.

هياجُم سوساينِس االعتقاد القائل إنَّ ترضية العدل اإلهليِّ رشٌط الزٌم 
د أنَّه جيب أالَّ ننظر إىل  لإلبراء من َدْين اخلطايا (Gomes 1990, III.1). ويؤكِّ
ف َوفًقا ملرجعيَّة قانونيَّة خارجيَّة، وال يمكن  اه قاضًيا ‘‘يترصَّ اهلل حاسبني إيَّ
وحاكًم’’  ‘‘ربًّا  اهلل  نحسَب  أن  جيب  بل  الناموس’’،  حرف  عن  يميَل  أن 
(dominus et princeps)، مُتثِّل إرادته وحدها ‘‘القانون يف كلِّ يشء، واملعيار 

الكامل املطلق’’. دون شّك، كان أنِسلم سيوافق، لكنَّه كان لُيرِصَّ عىل أنَّ 
العدَل أسايسٌّ لطبيعِة اهلل. إالَّ أنَّ سوساينِس جييُب بأنَّ العدَل العقايبَّ ليس 
صفًة أساسيَّة هلل، وهو ما ينطبق عىل رحته. فلو كان العدُل العقايبُّ صفًة 
يف اهلل، السَتحاَل أن يغفَر اخلطايا مهم كان. ولو كاَنِت الرحُة أيًضا صفًة 
إهليَّة، السَتحاَل أن يعاقَب اهلل عىل اخلطايا مهم كان. غري أنَّ األسايسَّ يف 
ا املعاقبة  اهلل هو استقامته األخالقيَّة (rectitude) أو إنصافه (aequitas). أمَّ
ة. والرحة (misericordia) أيًضا  عىل اخلطايا فهذا أمٌر يرجُع إىل إرادته احلرَّ
ا اختياُر اهلل أن يصفح عن  ليَسْت صفًة أساسيَّة هلل إالَّ بمعنى أنَّ اهلل حمّب. أمَّ

ة. اخلطاة، فهذا أيًضا أمٌر يرجُع إىل إرادته احلرَّ

احلقيقة  يف  الرتضية  بأنَّ  ليجادَل  التايل  الفصل  يف  سوساينِس  م  يتقدَّ ثمَّ 
ال تتواَفُق منطقيًّا مع اإلبراء من َدْين اخلطايا (Gomes 1990, III.2). فاإلبراُء 
ْين، وَحلَّ امَلدين من التزامه.  ُن تناُزَل الدائن عن الوفاء بالدَّ بالتَّعريف يتضمَّ
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ْين يمكن أن يقوَم به  ِة الرتضية سُيجيُب بأنَّ الوفاء بالدَّ وإْن كاَن صاحُب نظريَّ
ين لشخٍص آخر، سيجيب سوساينِس باآليت:  شخص وُيمنَح اإلبراء من الدَّ
‘‘ال حاجة إىل اإلبراء.  ُيربأ من يشء.  فاملدين مل  َّْت،  مَت الرتضية قد  إنَّ  حيث 
الوفاُء  يتمَّ  أْن  إًذا  يستحيل  موجوًدا’’،  َيُعد  مل  ْين  الدَّ ألنَّ  مستحيٌل؛  فاإلبراء 

ين واإلبراء منه يف آن مًعا. بالدَّ

ثمَّ يطرُح سوساينِس اعرتاًضا عىل البدليَّة العقابيَّة: ال يمكن أن حيمَل أَحٌد 
ًة كاملوت األبديِّ إالَّ اخلاطئ نفسه (Gomes 1990, III.3). دون  عقوبًة جسديَّ
شّك، جيوُز قانوًنا أن حيمَل العقوبات املاليَّة شخٌص آخر بخالف اجلاين؛ ألنَّ 
أمواَل شخٍص ما هلا الفاعليَّة نفسها التي ألموال شخٍص آخر. لكنَّ إطالَق 
رساح املذنب ومعاقبة الربيء بداًل منه ‘‘يتعارَض متاًما مع أيِّ معياٍر للعدل، 
خطايانا،  يعاقَب  أن  اهلل  أراد  فإْن  اإلنسانيَّة’’.  وانعدام  بالوحشيَّة  يتَّسم  بل 
فاملطالبُة بالعقوبات من شخٍص آخر يتناقض مع العدل بمعناه الرصيح، أي 
سوساينِس  ُيِقرُّ  ثمَّ  لطبيعته.  أساسيَّتان  صفتان  ومها  واإلنصاف،  االستقامة 
ة بشخٍص بريء، دون أن يكوَن  الحًقا أنَّه يف أحواٍل مَعيَّنة يمكن إنزال املشقَّ
الربيء حتت سلطِة شخٍص آخر  أن يكوَن هذا  فمثاًل، يمكن  له.  ذلك ظلًم 
د: ‘‘لكْن جيب أالَّ  يريد أن ُيشِقَيه لتحقيق غرٍض أسمى. إالَّ أنَّ سوساينِس يؤكِّ

.(Gomes 1990, III.10) ’’ُينَظر إىل هذا اإلشقاء بوصفه عقاًبا أو جزاء

ويف حالة املسيح، من املنظور الَوحدوّي لسوساينِس، فإنَّ اهلل ‘‘مل يتَّخْذ 
 .(Gomes 1990, III.3) ’’إجراًء عنيًفا ضدَّ نفسه، لكنَّه َأَضَّ بشخٍص بريء
فضاًل عن ذلك، مل يُكْن هذا الربيء ‘‘مقرتًنا باملذنِبني بحيث يمكن أن ُيقاَل 
إنَّ املذنبني احتملوا تلك العقوبات بالتبعيَّة’’. فاملسيح ‘‘مل تكْن له ارتباطاٌت 
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ُأخرى’’ بَبرَشٍ آَخرين ‘‘ما عدا أنَّ هذا الشخص َبرَش مثلهم’’. وتطرُح هذه 
املالحظة سؤااًل عمَّ إذا كاَنْت اعرتاضاُت سوساينِس عىل العقوبة الَبِدليَّة 

َتْسُقط إْن كاَن املسيح يمثِّل اخلطاَة عىل نحٍو ما.

’’ أن نزعَم أنَّه يمكن  د سوساينِس بعدئٍذ أنَّ من ‘‘السخف والرشِّ يؤكِّ
أن حُتَسب خطايا اآلخرين عىل شخص بريء (Gomes 1990, III.10). فهو 
يقبل أنَّه يمكن أن حُتَسب خطايا اآلخرين عىل شخٍص آخر، لكْن رشيطَة 
أن يكون ذلك الشخص )1( مرتبًطا بأولئك األشخاص عىل نحٍو جيعله 
أخطأ  قد   )2( وحده،  االرتباط  ذلك  بمقتىض  ياهتم  تعدِّ يف  مشاِرٌك  كأنَّه 
ا من الرشَطني ال يتوافر يف  أيًضا وَفَعل مثل رشِّ اآلخرين. وهو يرى أنَّ أيًّ

حالة املسيح.

َم املسيح ترضيًة  وأخرًيا، حُياجُّ سوساينِس أنَّه حتَّى لو كان ممكنًا أن يقدِّ
ألنَّ  (Gomes 1990, III.4)؛  ذلك  يفعْل  مل  الواقع  يف  فهو  خطايانا،  عن 
العقوبة التي يواجهها كلٌّ منَّا هي املوُت األبدّي، لكنَّ املسيح مل خيترْب ذلك 
اإلهليَّ  الرفيَع  املقاَم  إنَّ  العقابيَّة  البدليَّة  ة  نظريَّ أصحاُب  قاَل  وإْن  َحْرفيًّا. 
أنَّ  ‘‘يرى  فإنَّ سوساينِس جييب:  قيمًة،  املسيح جيعُل آالَمه أعىل  لشخِص 
القانون الذي يعاقُب شخًصا رفيَع املستوى عقوبًة أخفَّ من التي ُيعاِقُب 
ا عىل اجلريمة نفسها هو قانوٌن جُمحف’’. وإْن قيل إنَّ اهلل  هبا شخًصا عاديًّ
ها، فيجيب  حيسُب عقوبات املسيح اخلفيفة مساويًة للعقوبات التي نستحقُّ
سوساينِس أنَّه لو َصحَّ ذلك، فم كان جيب أن يعاين املسيح هذه العذابات 
لعدله  كاملًة  ترضيًة  اهلل  َق  حيقِّ أن  يمكن  ‘‘كان  الفظيعة.  واملِيتَة  املريرة، 

ا’’. بمطالبة املسيح بعقوبٍة خفيفٍة جدًّ
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أن  لنا  ل  خُيَوِّ الذي  الوحيَد  الرشعيَّ  األساَس  أنَّ  سوساينِس  ويرى 
ننِسَب إىل آالم املسيح قيمًة غري حمدودة هو أن يكوَن املسيُح اهللَ األزيّل. إالَّ 
(Impassible)، وهبذا ال يمكن أن يكوَن املسيح  أنَّ الطبيعة اإلهليَّة ال تتأملَّ 
َ يف شخصه الالهويّت،  . فضاًل عن ذلك، حتَّى لو كان املسيح قد تأملَّ قد تأملَّ
آالم  كانت  لو  وحتَّى  الحمدودة.  قيمة  حتمل  ال  لذا  تة،  مؤقَّ كانت  فآالمه 
فقط؛  واحٍد  شخٍص  بَدْين  للوفاء  كافيٌة  فهي  القيمة،  حمدودة  غري  املسيح 
ألن كالًّ منَّا يواجه عقوباٍت غري حمدودة عىل خطاياه. وإْن أجاَب أحدهم 
ن كلَّ هذه العقوبات غري املحدودة، فكان جيب  قائاًل إنَّ آالم املسيح تتضمَّ
أنَّ أيَّ أملٍ خيتربه يكفي إلرضاء عدِل اهلل. ومع ذلك فقد اختار أن ُينِزَل به 

ميتًة بشعًة لعينة.

َسياًل من  العقابيَّة  البدليَّة  العنيف عىل  وقد استثاَر هجوم سوساينِس 
الكثريين  بني  وِمْن  تهم.  نظريَّ عن  فاع  للدِّ الپروتستانت  رين  املفكِّ ردود 
فرنسيس  السويسيُّ  الالهويتُّ  ز  َيرْبُ ة،  النظريَّ عن  فاع  الدِّ حاَولوا  الذين 

توِرتِن (Francis Turretin) بوصفه األهمَّ يف هذا املضمر.

2-4-3 دفاُع توِرِتن

 (Institutes of Elenctic التفنيدّي’’  الالهوت  ‘‘أسس  توِرتِن  كتاب  ُيمثِّل 
املصَلحة  للعقيدة  النظاميَّ  ُنرش عام 1685م، رشَحه  والذي   ،Theology)

ارة يف األسئلة 10  الكفَّ يتناَوُل عقيدَة  يف حواٍر مع اآلراء املعاِرضة. وهو 
 (The Mediatorial طيَّة’’  التَوسُّ املسيح  ‘‘وظيفة   14 املوضوع  من   14 إىل 
(Office of Christ. وكم َفَعْلنا مع سوساينِس، سنستعرُض توِرتن لألساس 
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التفسرييِّ لزعمه بأنَّ املسيَح أرىض عدل اهلل بأْن صاَر بدياًل لنا، واحتمَل 
ها. العقوبة التي كنَّا نستحقُّ

اإلهلّي  للعدل  تناوُله  يف  حة  مَوضَّ توِرتِن  عند  ارة  الكفَّ عقيدة  وُأُسس 
(Turretin 1992, 3.19). فهو يرى، عىل النقيض من سوساينِس، أنَّ العدل 

العقايبَّ أسايسٌّ يف اهلل. فهناك َفضيَلتان أساسيَّتان يف اهلل: العدل والصالح. 
األعظم  الصالح  أنَّه  اهلل عىل  ندرُك  ما جيعلنا  ‘‘هو  الصالح  أنَّ  ففي حني 
وًسا وعاداًل  ومانح كلِّ صالح’’، فالعدل هو ‘‘ما جيعلنا ندرُكه بوصفه قدُّ
ه’’. والعدُل بمعنى  يف ذاته وإرادته ثابتة يف أن يعطي كلَّ شخٍص ما يستحقُّ
ه، وهو معنيٌّ بتوزيع املكافآت والعقوبات وُيدعى  خاصٍّ ‘‘يعطي كالًّ حقَّ
عداًل توزيعيًّا’’. ويمكن أن يكوَن العدُل التوزيعيُّ عقابيًّا )يوقِّع عقوبات( 
املعاقبة هو حقٌّ  إنَّ حقَّ اهلل يف  القول  ثوابيًّا )يمنح مكافآت(. ويمكن  أو 
ويمَرُس  التَّهوين.  من  بنَوٍع  ُمَلطَّف  أو  دقيًقا(  ا  حقًّ ى  )ُيسمَّ أعىل  راسٌخ 
يمنُح  الثاين عندما  يفرُض اهلل عقوبة عىل اخلاطئ. ويمَرس  ل عندما  األوَّ
حيُث  من  أو  )بتأخريها(،  الزمُن  حيُث  من  العقوبة  َفْرض  يف  هتوينًا  اهلل 
يطالُب  فالعدل  )بتخفيفها(.  الدرجُة  حيُث  من  أو  )بنَْقلها(،  الشخُص 
ا بمعاقبة كلِّ اخلطيَّة، لكنَّه ال يطالُب بالقدر نفسه أن تعاَقب اخلطيَّة  ضوريًّ

ٍ وال بدرجٍة معيَّنة. يف الشخص املخطئ نفسه، وال يف وقٍت معنيَّ

د نتيجٍة إلرادِة اهلل  وَيعي توِرتِن بَزْعم سوساينِس أنَّ العدل العقايبَّ جمرَّ
ع اآلراء ما بني الالهوتيِّني املسيحيِّني حول ما إذا  ة. وُيِقرُّ توِرتِن بتنوُّ احلرَّ
ُد اآلراء حول ضورة  ، ومن َثمَّ تتعدَّ كان ينبغي أن يمرَس اهلل العدَل العقايبَّ
الرتضية يف ما يتعلَُّق باإلبراء من َدْين اخلطايا. وتأييًدا ملوقف توِرتِن الذي 
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مفاده أنَّ اهلل جيب أن يمرس العدل العقايّب، يطرُح أربَع ُحجج: )1( ُيَعلِّم 
ُس أنَّ اهلل ُيبِغُض اخلطيَّة وأنَّه قاٍض عادل. )2( يشهُد ضمرُي  الكتاُب املقدَّ
إْن أمكن التكفري عن اخلطايا   )3( . ّ األمم وإمجاعها لرضورة معاقبة الرشَّ
 )4( خطايا.  يرفَع  وتيوس  ثريان  دَم  أنَّ  مستحياًل  فليس  فقط،  اهلل  بإرادِة 
جُييَز  أن  ُر هلل  يربِّ قانوينٍّ  إجياد سبٍب  يمكن  الرتضية، ال  بعيًدا عن ضورة 
ابنَه هبذه امليتة اللعينة القاسية )انظر Turretin 1992, 14.10(. فَوفًقا لوجهة 
، بمعناه الواسع، صفٌة أساسيٌَّة هلل، لكنَّ ممارسته  نظر توِرتِن، العدل اجلزائيُّ
ة وقت توقيع العقوبة ودرجتها واألشخاص  َد إرادَة اهلل احلرَّ تتطلَُّب أن حتدِّ

الذين جيري إيقاعها عليهم.

يف  اإلهليِّ  األمر  َة  نظريَّ يشبُه  ما  يعتنق  توِرتِن  أن  أيًضا  كر  بالذِّ جديٌر 
ة، فاهلل ليس ُمقيًَّدا بقانوٍن طبيعيٍّ خارجّي. بل  األخالق. وطبًقا هلذه النظريَّ
ع األعىل. والقانون الطبيعيُّ ليس  س عىل اهلل، امُلرشِّ القانوُن الطبيعيُّ مؤسَّ
سة عىل قداسِة اهلل نفسه وحكمته (11.1 ,1992). اعتباطيًّا؛ ألنَّ أوامر اهلل مؤسَّ

اخلطيَّة  حسبان  يمكن  أنَّه  توِرتِن  يرشح  ارة،  الكفَّ عقيدة  إىل  ورجوًعا 
)1( َدينًا ُندين به للعدل اإلهليِّ أو )2( عداوًة متبادلًة بيننا وبني اهلل أو )3( 
العامَل  ان  احلاكم األعىل وديَّ اهلل،  أمام  األبديَّ  املوت  جريمًة نستحقُّ عليها 
َدْفع   )1( اخلطيَّة  عن  الرتضية  ن  تتضمَّ أن  جيب  َثمَّ  ومن   .(1992, 14.10)

د جوانب  ْين، )2( هتدئة الغضب اإلهلّي، )3( التكفري عن ذنبنا. وَتَعدُّ الدَّ
ا شخصيًّا للدائن، وإْن  ؛ ألنَّ احلقَّ يف املعاقبة ليس حقًّ الرتضية هذا أمٌر مهمٌّ
ْين؛ وذلك ألنَّ اخلطايا هي أيًضا جرائُم ال  بالدَّ ُتَشبَّه أحياًنا  كاَنِت اخلطايا 
 .(1992, 1.19) ُيعدَّ ذلك َخْرًقا للقوانني  يمكن أن تظلَّ بال عقاب دون أن 
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إنَّه  ُيقاَل  أن  يمكن  ال  الرتضية،  الدائُن  َم  تسلَّ متى  املايّل،  ْين  الدَّ حالة  ففي 
ْين  الدَّ لكْن يف حالة  كاملًة.  اته  إنَّه حصَل عىل مستحقَّ إذ  ف بسمحة؛  َترَصَّ
العقايبِّ أو اإلجرامّي، ال بدَّ من فِْعٍل من جانب القايض لكي ُيطَلق رساُح 
املذنِب دون تنفيٍذ صارٍم للقانون. وُيعَرف هذا الفعُل القضائيُّ بِاْسم ختفيف 
احلُْكم. ويف هذه احلال، مل ُيدَفع ما هو ُمستَحقٌّ )أي َأْخذ املجرم عقوبَته(، 

لكنَّ َصْفح القايض َسَمَح بيشٍء آخر.

أو  دائنًا   )1( اهلل  نحسَب  أن  يمكن  خطيَّتنا،  مع  ذاته  األمر  وينطبق 
)2( الطرَف امُلساء إليه أو )3( القايض. لذلك، فإنَّ ‘‘اخلطأ الفادح’’ الذي 
ّب  ارتكَبه سوساينِس هو إمهال الدور األخري؛ فاهلل ‘‘له حقوُق الدائن أو الرَّ
)ويمكنه املطالبة هبا أو اإلبراء منها كيفم شاء(، لكنَّ له أيًضا حقَّ احلُْكم 
واملعاقبة )وهو طبيعيٌّ وال يمكن االستغناء عنه(’’. وهبذا ‘‘يستطيُع اهلل أن 
ه، لكن ليس بصفٍة مطَلقة. بل يمكنه أن يفعَل ذلك عىل َقْدر  يتخىلَّ عن حقِّ
ف بال عدل(’’. ويف حدوِد دوِر  ما يسمُح َعْدُله )أي أنَّه ال يستطيع أن يترصَّ
اهلل بصفته قاضًيا، يمكن السمح بَقْدٍر من الصفح، من حيث الزمُن بتأخري 
العقوبة، أو من حيُث الدرجُة بتخفيفها، أو من حيُث األشخاُص بالَبَدليَّة. 
العقوبة  من  اخلطاَة  األعىل،  القايَض  بصفته  اهلل،  ُيعفَي  أن  يمكن  وهكذا 
خُيَفَّف  املسيح  مها  يقدِّ التي  الرتضية  ففي  بديل.  إىل  وينقَلها  ة،  املستَحقَّ
اه. وبذلك يؤدِّي املسيح أيًضا دوًرا  القانوُن يف سمِح اهلل بالبديل وقبوله إيَّ
ْين عنَّا. )2( وسيٌط ينزُع العداوة  ثالثيًّا: )1( هو ضامٌن يمكنه أن يدفَع الدَّ
م نفَسه بداًل منَّا للرتضية العقابيَّة. ويصاحلُنا مع اهلل. )3( كاهٌن وذبيحٌة ُيَقدِّ

لكْن ما الرشوط التي تعُل فْعَل تقديم شخٍص بريٍء لذاته ِعَوًضا عن 



71

ارة تاريُخ عقيدة الكفَّ

ُن الرشوط الالزمة: )1( طبيعًة مشرَتكًة ما بني  املذنِِب فعاًل قانونيًّا؟ تتضمَّ
 )2( نفسها؛  املذنِبة  الطبيعة  اخلطيَّة يف  معاقبة  يمكن  والبديل حتَّى  اخلاطئ 
حتَّى  حياته  عىل  السلطان  البديل  حيازَة   )3( ة؛  احلرَّ بإرادته  البديل  موافقَة 
حيقَّ له تقريُر ما ُيفَعل هبا؛ )4( متتَُّع البديل بالقدرة عىل احتمل كلِّ العقوبة 
ُخُلوَّ  إزالتها عنَّا؛ )5(  ة علينا، وإزالتها عن نفسه متاًما كم يستطيع  املستَحقَّ
م ترضيًة عن نفسه. وتكفي  البديل من اخلطيَّة بحيث ال يكون حمتاًجا ألْن ُيقدِّ
هذه الرشوط جمتمعًة للبدليَّة العقابيَّة. وملَّا كان املسيح قد استوىف كلَّ هذا، مل 
م نفَسه بداًل منَّا. ‘‘وهكذا ال إضار بأيِّ طرف’’،  يُكْن ظلًم للمسيح أن ُيَقدِّ

ال للمسيح نفسه، وال هلل، وال للخاطئ، وال للقانون، وال حلكومِة الكون.

ويرى توِرتِن، عىل خالف فكر سوساينِس، أنَّه يف حني مل يُكْن عقاُب 
حيُث  من  مساوًيا  كان  ذلك  مع  فهو  ة،  املدَّ حيُث  من  حمدود  غري  املسيح 
حمدود  غري  مقاٍم  من  العقاب  حيتمل  الذي  خص  للشَّ ما  إىل  نظًرا  القيمُة 
اخترَب  بل  مريًرا،  عنيًفا  َموًتا  فقط  ليس  احتَمَل  فاملسيح   .(1992, 14.11)

أيًضا َتْرك اهلل اآلب له بأن َمنََع عنه الرؤيَة املبِهجة، وَحَجَب الفرَح والراحَة 
إالَّ  َلريىض  القانون  كان  فم  هبا.  واإلحساس  الكاملة  بالسعادة  والتمتُّع 
ا أن  بالوفاء بمتطلَّبات العدل. فرغم أنَّ كلَّ خاطٍئ عىل ِحدة كان مستحقًّ
يموَت َموًتا غري حمدود القيمة، فامَلقاُم الرفيع لشخص غري حمدود يبتلع كلَّ 
ها. فال يمكننا أن نشكَّ يف  عدم حمدوديَّات العقاب املسَتَحقِّ علينا ويمتصُّ
ة، فالرتضية  ة طبيعته البرشيَّ قيمة ترضية املسيح غري املحدودة؛ فرغم حمدوديَّ
الة، وإليه  ا متناِسبٌة مع شخصه الذي هو العلَّة الفعَّ غري حمدودة، حيث إنَّ

ُينَسب األمل والطاعة (14.12 ,1992).
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العقوبَة  احتَمَل  املسيَح  أنَّ  عىل  األمر  يقترص  ال  توِرتِن،  منظور  ويف 
اء خطايانا، لكنَّ خطايانا نفَسها ُحِسَبْت عىل املسيح  ة علينا من َجرَّ املستَحقَّ
بداًل منَّا (14.13 ,1992). ومن جهة ُأخرى، ُحِسَب بِرُّ املسيح لنا؛ فالتربير هو 
، ليس فقط بِرَّ الرباءة بل بِرُّ الثبات. فاإلبراء من َدْين اخلطايا  احتساُب الرِبّ
لكنَّ  الثبات.  بِرَّ  معه  لكنَّه ال جيلب  اخلطايا،  بإزالة ذنب  الرباءة  بِرَّ  جيلُب 
اإلنسان يفوز بذلك الرِبِّ نتيجًة للطاعة التي ماَرَسها املسيح َطوال حياته، 
َخْرًقا للناموس  التي ارتكبناها  الناموس متاًما. فكم أنَّ خطايانا  وهبذا متََّم 
حُتَسب عىل املسيح، حُتَسُب لنا أيًضا أفعاُل الرِبِّ التي هبا أكَمَل الناموس عنَّا. 
إالَّ أنَّ توِرتِن ال يقصد برِبِّ املسيح بِرَّ اهللِ اجلوهريَّ (16.3 ,1992)؛ فهو يرى 
بِرَّ  أنفُسنا اهلل. لكنَّ  إذا أصَبْحنا نحن  إلينا إالَّ  َنْقله  الرِبَّ ال يمكن  أنَّ ذلك 
املسيح املحَتَسب لنا هو الطاعة التي أظهَرها يف حياته وآالم موته، التي هبا 
َوىفَّ مطالَب الناموس. وهو ما ُيطَلق عليه بِرُّ اهلل؛ ألنَّه خيصُّ ُأقنوًما إهليًّا، 
ما جيعله غري حمدود القيمة. وُيفَهم هذا الرِبُّ عىل أنَّه طاعُة املسيح كلُّها- يف 

حياته كم يف موته، أي طاعته النشطة كم اخلاملة.

َحْقنًا  حيوي  وال  رشعيَّة  فكرٌة  هو  االحتساب  هذا  أنَّ  توِرتِن  د  ويؤكِّ
للخطيَّة يف املسيح، وال َحْقنًا لرِبِّ املسيح فينا (14.16 ,1992). ومع أنَّ توِرتِن 
د أنَّ هذا ال يؤدِّي  يوافُق أنَّه حُيَقن فينا الرِبُّ اجلوهريُّ بنعمة املسيح، فهو يؤكِّ
والعلَّة  األساس  هو  لنا  املحتَسب  وحده  املسيح  بِرَّ  ‘‘ألنَّ  التربير:  يف  َدوًرا 
ة للمكافأة التي يقوم عليها احلُْكم بتربئتنا، بحيث إنَّه ليس هناك أيُّ  املستِحقَّ
سبٍب آخَر عىل أساسه يمنُح اهلل غفراَن اخلطيَّة واحلقَّ يف احلياة إالَّ أساُس بِرِّ 
املسيح األكمل املحَتَسب لنا والذي نناله باإليمن’’ (16.1 ,1992). وعىل نحٍو 
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يعرْف  ذاتيًّا )ألنَّه مل  ا وال  املسيح خطيَّة ألجلنا، ليس جوهريًّ ُجِعَل  ُمشابِه، 
خطيَّة(، بل ُجعَل احتسابيًّا؛ ألنَّ اهلل َحَسَب عليه خطايانا (16.3 ,1992).

ة ‘‘حيسُب َمْن مل  ويرشح توِرتِن أنَّ كلمة ‘‘حيتسب’’ تعني عىل وجه الدقَّ
يفعْل شيًئا كأنَّه َفَعَله’’، يف حني أنَّ ‘‘ال حيتِسب’’ تعني ‘‘حيسُب أنَّ َمْن َفَعَل 
شيًئا كأنَّه مل يفعله’’ (16.3 ,1992). وهو يميُِّز ما بني ‘‘املحتَسب’’ و‘‘اخليايّل’’؛ 
ألنَّ االحتساَب يف الفئة التي ينتمي إليها )فئة القضاء والرشع( ليس أقلَّ 
ُيعَتق  الذي  ة؛ فالشخص  الفئة األخالقيَّة أو اجلسديَّ حقيقيًَّة من احلَْقن يف 

ْين قِد انَفَلَت حقيقيًّا من دائنه. قانونيًّا من الدَّ

يتَبْلَور  مل  لكنَّه  مثرًيا،  جانًبا  ُن  تتضمَّ ارة  الكفَّ يف  توِرتِن  ة  نظريَّ أنَّ  إالَّ 
ادنا مع املسيح. فهو يقول ‘‘ما َأَخذه عىل  بصورٍة كافية، وهو ما يتعلَُّق باحتِّ
ا مع اهلل بمقتىض  نفسه من لعنِة اخلطيَّة وعقاهبا بداًل منَّا يضمن لنا َبَرَكة وبِرًّ
هكذا  عليه،  خطايانا  حُتتَسب  كم  به،  الذي  وبينه  بيننا  الوثيق  اد  االحتِّ هذا 
(16.3 ,1992). وليَسْت هذه العالقة عالقَة بدليٍَّة  لنا’’  ه  حُتَتَسب طاعته وبِرُّ
اد هو أساس احتساب خطايانا عىل املسيح واحتساب  بسيطة، بل هذا االحتِّ
ه لنا. وَوفًقا ملوقف توِرتِن، فم دام املسيح خارَجنا ونحن خارج املسيح،  بِرِّ
ه. لكنَّ اهلل جعَلنا نتَّحُد مع املسيح بِرباٍط  ة فائدٍة من بِرِّ ال نستطيع أن نناَل أيَّ
واآلخر  د(،  بالتجسُّ الطبيعة  يف  االشرتاك  )أي  طبيعّي  أَحُدمها  مزَدَوج: 
باطنّي (Mystical) )االشرتاك يف النعمة بواسطة املسيح(، وبمقتضاه يمكن 
أن االحتساَب  فواضٌح  لنا.  ه  بِرِّ املسيح واحتساب  احتساب خطايانا عىل 
اه ليكوَن  ادنا مع املسيح. ‘‘إذ َجَعَله اهلل ضامنًا لنا، وَمنََحنا إيَّ يعتمُد عىل احتِّ
ادنا مع املسيح هو  ه وكلَّ امتيازاته’’؛ فاحتِّ رأًسا لنا، يمكنه أن يوِصَل إلينا بِرَّ
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ٌة وأساٌس’’ ملشاركتنا يف كلِّ امتيازاته، بم فيها التربير )اإلبراء من َدْين  ‘‘علَّ

اخلطايا والتبني لنكوَن أبناء اهلل( (16.6 ,1992).

اد،  واملؤِسف أنَّ توِرتِن ال يرشُح أيَّ يشء تقريًبا عن ماهيَّة هذا االحتِّ
وال كيفيَّة حدوثه. إالَّ أنَّه يراه بوصفه حدًثا تارخييًّا. فقبَل َمولِد الشخص، ال 
يمكن أن نقوَل إنَّه ُأبرئ من َدْين خطاياه؛ ألنَّ َمْن ال ِكياَن له ال يمتلك شيًئا، 
لذا ليس لديه َذْنٌب أو خطيٌَّة ُيرَبأ منهم (16.5 ,1992). وهذا الشخص ليس 
ر أزليًّا، فهو  ْر بعد. ومع أنَّ التربير ُمَقرَّ متَّحًدا بعد مع املسيح، لذلك مل يتربَّ
الة التي بمقتضاها ينتقل  ال حَيُْدث إالَّ يف هذه احلياة يف حلظة دعوِة اهلل الفعَّ
اخلاطئ من حالة اخلطيَّة إىل حالة النعمة، ويتَّحد باإليمن مع املسيح رأسه. 
‘‘ألنَّه هكذا حيتَسُب اهلل بِرَّ املسيح له، وبم هلذا الرِبِّ من َجدارٍة يناهُلا الشخص 

باإليمن ُيرَبأ من خطاياه وينال احلقَّ يف احلياة’’ (16.9 ,1992). إًذا اإليمن هو 
ادنا مع املسيح. وهكذا  ‘‘العلَّة الوسيليَّة لتربيرنا’’ (1992,16.7)، ومن َثمَّ الحتِّ

ا ومطَلًقا’’ مع املسيح (1992,18.25). اًدا فوريًّ ينال املؤمن ‘‘احتِّ

 .(Turretin 1992, 16.4) لنا  ه  بِرُّ ادنا مع املسيح، حُيتَسب  وبموجب احتِّ
ه فائدَتني: اإلبراء ِمْن َدْين اخلطايا، وَمنْح احلقِّ يف احلياة  وجيلب احتساب بِرِّ
نان التربيَر كلَّه(. ومن وجهة نظر توِرتِن، جيب  )ومها الفائدتان اللتان ُتَكوِّ
أن يأيت رشُح احتساب الرِبِّ قبل رشح اإلبراء من َدْين اخلطايا. وهو ينصح 
َر تفكرًيا فلسفيًّا صحيًحا، فعَلينا أالَّ نقوَل إنَّ اهلل ُيرِبُئنا  نا إْن أَرْدنا أن نفكِّ أنَّ
اًل وبعدئٍذ حيتسُب لنا بِرَّ املسيح، بل الصحيح هو أنَّ اهلل  من َدْين خطايانا أوَّ
اًل، وبعدئٍذ، عىل أساِس ذلك الرِبِّ املحَتَسب، ُيرِبُئنا ِمْن  حيتسَب بِرَّ املسيح أوَّ
ل الرتضية حتَّى يمنَح اهلل  َتَدخُّ بدَّ من  أنَّه ال  َدْين خطايانا. ويرشُح توِرتِن 
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اإلبراَء دون مساٍس بَعْدلِه، ولكي تكوَن هذه الرتضية أساَس ُحْكم التربئة.

اًل، نحن  أوَّ ة:  ح خاصَّ بنيَة رَشْ توِرتِن  ارة عند  الكفَّ ة  لنظريَّ فإنَّ  وعليه، 
دوره  وبموجب  بالطبيعة،  رأسنا  بصفته  املسيح  مع  اإليمن  بواسطة  نتَّحُد 
وأخرًيا،  لنا.  ه  بِرُّ حُيتَسب  املسيح،  مع  ادنا  احتِّ بمقتىض  ثانًيا،  طّي.  التوسُّ
ه املحَتَسب، ُنرَبأ من َدْين اخلطايا، حيث إنَّه جرى إرضاء عدِل اهلل  بمقتىض بِرِّ

بآالم املسيح وَموته النيايّب، وُمنِحنا نحن حقَّ احلياة والتبنِّي لنكوَن أبناًء هلل.

ة ة الحكوميَّ 2-5 النظريَّ

ة احلكوميَّة (Governmental Theory) التي  ة سنتناوهلا هي النظريَّ آِخر نظريَّ
َنرَشَ  مشهوٌر  دويلٌّ  حقوقيٌّ  وهو  خروتشِيس،  هيخو  بِاْسم  تقرتن  ما  عادًة 
ارة بعنوان ‘‘دفاع عن اإليمن  ًفا للردِّ عىل سوساينِس بشأن عقيدة الكفَّ مؤلَّ
 (A Defence فاوسَتس سوساينِس’’  ا عىل  ردًّ املسيح،  ترضية  بشأن  اجلامع 
 of the Catholic Faith Concerning the Satisfaction of Christ, against

(Faustus Socinus، وُنرِشَ عام 1617م.

عىل  هة  مشوَّ بصورة  اليوم  ُتعَرض  خروتشِيس  ة  نظريَّ أنَّ  واملؤسف 
ة. بل إنَّه ُيتََّهم باالنصياع لفكر سوساينِس  نطاق واسع يف الكتابات الثانويَّ
ًة متلفًة  ًما بداًل منها نظريَّ ة املصِلحني عن البدليَّة العقابيَّة، مقدِّ وخيانة نظريَّ
ة، حسب  ة احلكوميَّة. وطبًقا هلذه النظريَّ متاًما، أصبَحْت ُتعَرف بِاْسم النظريَّ
ُّ السيادة عىل العامَل.  ر عادًة، ُيفَهُم اهلل عىل أنَّه احلاكُم كيلِّ الصورة التي ُتصدَّ
َذْنب اخلطايا عىل فطنته هو دون احلاجة  وهبذه الصفة يتوقَُّف اإلبراء من 
أن  اهلل  اختاَر  بِل  بدليًّا عىل خطايانا،  املسيُح  يعاَقِب  مل  لذلك،  إىل ترضية. 
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َزنا عىل  ه اخلطيَّة، لكي حيفِّ ُينِزل به هذا األمل املريع مثااًل لنا عىل ما تستحقُّ
ة أن يرضَب  سٍة أماَمه. وهكذا، فإنَّ اهلل خيتاُر بإرادته احلرَّ َعْيِش حياٍة مقدَّ
تصبح  النظرة،  هذه  عىل  وبناًء  للعامَل.  األخالقيِّ  احلُْكم  أجل  من  املسيح 
التأثري األخالقيِّ ووجهة نظر مرتبطًة  ة  ة خروتشِيس مزجًيا من نظريَّ نظريَّ

ْدع. بالعواقب (Consequentialist) للعقاب بغيَة الرَّ

اه  م خروتشِيس مؤلَّفه رصاحًة حاسًبا إيَّ لكْن عىل النقيض من ذلك، ُيقدِّ
ُح قائاًل: دفاًعا عن البدليَّة العقابيَّة؛ فهو يرصِّ

َك اهلل بفعل صالحه  رَّ فالعقيدُة اجلامعُة إًذا هي كم ييل: حَتَ
التي  خطايانا  كاَنْت  مَلَّا  لكْن  مميَّزة.  بركاٍت  علينا  ليسبَغ 
يدفَع  أْن  َحَتَم  األمر،  هذا  أمام  عائًقا  العقاب  تستحقُّ 
للبرش،  وحمبَّته  اإلراديِّ  قبوله  من  انطالًقا  املسيُح، 
امليتات  وأقسى  العذابات،  َأَشدَّ  باحتمله  خطايانا  عقوبَة 
بواسطة  األبديِّ  املوت  عقوبة  من  َر  نتحرَّ كي  وأبشَعها، 
اإليمن احلقيقيِّ دون أن يمسَّ ذلك بإظهار العدل اإلهلّي 

.(Grotius 1889, I)

ة، يستخلص  وعقَب تفسرٍي مبهٍر للنصِّ الكتايبِّ بكلٍّ من اليونانيَّة والعربيَّ
خروتشِيس أنَّ موت املسيح كان باحلقيقة عقاًبا:

ُس يقول إنَّ املسيح تأدَّب  م: ما داَم الكتاُب املقدَّ إجياًزا ملِا َتَقدَّ
عقاب  أي  خطايانا،  َحََل  املسيح  وإنَّ  عوِقب،  أي  اهلل،  من 
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وإنَّه  اخلطايا،  عقوبة  احتمَل  أي  خطيَّة،  ُجِعَل  وإنَّه  اخلطايا، 
الناموس؛  عقوبة  أي  للَّعنِة،  َض  َتَعرَّ أو  اهلل،  عند  لعنًة  ُجِعَل 
وما داَمْت آالُم املسيح القاسية واملريرة واملآلنة بالعذابات هي 
ُس يقول أيًضا إنَّ  ٍة للعقاب، وما داَم الكتاب املقدَّ أنسب مادَّ
ه خطايانا،  ا ما تستحقُّ اء خطايانا، أي أنَّ هذه أنزهَلا اهلل به َجرَّ
وحيث إنَّ املوَت نفَسه ُأجرُة اخلطيَّة، أي عقوبتها، إًذا ال جمال 
عقابيَّة  صفٌة  وموته  املسيح  آلالم  اهلل،  عند  كانت،  أنَّه  للشكِّ 

.(Grotius 1889, I)

املسيح  وموَت  جزائيًّا،  عداًل  اإلهليَّ  العدَل  خروتشِيس  يرى  إًذا 
عقوبًة خلطايانا.

اًل، إظهار  وقد كان هلل- كم يبدو- غرٌض مزَدوج يف موت املسيح: أوَّ
العدل اإلهليِّ اجلزائيِّ الذي ُأرجئ طوياًل ُتاه اخلطيَّة. وثانًيا، إعفاؤنا من 
التأثري  ة  نظريَّ من  خروتشِيس  ويسخُر  خطايانا.  َدْين  من  بإبرائنا  العقوبة 
املسيح هو  الغرَض من موت  أنَّ  مفادها  التي  األخالقيِّ عند سوساينِس 
نا نتساءل: هل هناك  ‘‘إنَّ ة:  إقناعنا بممرسة اإليمن عىل رجاء احلياة األبديَّ
بشعًة  ِميتًة  ًة  تامَّ براءًة  بريٍء  إنساٍن  موَت  إنَّ  القول  من  َزيًفا  أكثر  هو  ما 
ها اهلل مَلن حييا  ة ما يقنُعنا بأنَّ أعظم األفراح أعدَّ جيب أن يكون له من القوَّ

.(Grotius 1889, I) ’’بالقداسة؟

ر يف اهلل عىل  ويتَّفق خروتشِيس مع سوساينِس يف أنَّنا جيب أالَّ نفكِّ
أنَّه قاٍض حتت القانون؛ ألنَّ قاضًيا مثل هذا ال يستطيع أن يطلَق رساَح 
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ر يف اهلل، كم يفعل  املذنب دون عقوبة (II ,1889). لكْن جيب أيًضا أالَّ نفكِّ
سوساينِس غالًبا، بأنَّه الطرف امُلساء إليه يف نزاٍع شخيّص؛ ألنَّه ال حيقُّ 
يطالَب  أن  آَخَر، وال حتَّى  يعاقَب  أن  الشخصيَّة  بصفته  الشخص  هلذا 
بوصفه  ف  يترصَّ ال  لكنَّه  اهلل،  إىل  ُتيسء  اخلطيَّة  أنَّ  د  مؤكَّ آخر.  بعقوبِة 
ُف  َد الطرف امُلساء إليه يف معاقبتها، بل جيب أْن نحسَب أنَّ اهلل يترصَّ جمرَّ
العقوبة عىل أيِّ شخص، أو إعفاَءه منها... إيقاَع  ‘‘ألنَّ  بصفته حاكًم. 
ل وبموجب  هو امتياٌز يقترُص عىل احلاكم اقتصاًرا أصياًل، يف امَلقام األوَّ
صفته، كم هي احلال مثاًل مع األب يف العائلة، واملِلك يف الدولة، واهلل يف 
الكون’’ (Grotius 1889, II). ويرى خروتشِيس أنَّ من الظُّْلم يف احلاكم، 
حتَّى لو كان اهلل، أن يرتَك خطايا معيَّنة ُتفِلُت من العقاب، مثل خطايا 
غري التائبني، واإلبراء من كلِّ العقوبات مهم كانت هو أمٌر ال يتَّفُق مع 

عدِل اهلل.

اهلل يف معاقبة  التخفيف ليرشَح عمل  إىل فكرة  وحيتكُم خروتشِيس 
املسيح مكان اخلطاة:

فْعُل اهلل الذي نناقشه هو معاقبة شخٍص إلعفاِء شخٍص آخَر 
نفسه  القانون  ختفيف  من  نوٌع  هو  الِقصاص...والفْعُل  من 
َتدبرًيا.  ام  يه يف هذه األيَّ أو َتيسريه، وهو التخفيف الذي نسمِّ
ُعليا  ُسلطة  َطَرِف شخٍص ذي  مْن  فْعٌل  بأنَّه:  تعريفه  ويمكن 
أشياء  أو  أشخاٍص  عىل  من  نافٍذ  قانوٍن  إلزاُم  بمقتضاه  ُيزال 

.(Grotius 1889, III)
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ا  ورغم أنَّ بعض القوانني غري قابلة للتخفيف ألنَّ عكَسها يتضمن رشًّ
مستديًم، فكلُّ القوانني الوضعيَّة قابلٌة للتَّخفيف. لذلك يدمُج خروتشِيس 
ِقَبل  القانون من  إمكانيَّة ختفيِف  العدل بوصفه عداًل جزائيًّا مع  إىل  نظرًة 

شخٍص ذي سلطة.

فكرُة أنَّ َمِن ارتكَب جرًما يستحقُّ العقاب، وأنَّه بناًء عىل ذلك ُعرضة 
لطة الُعليا،  للعقاب هي نتيجٌة الزمٌة لعالقة اخلطيَّة واخلاطئ بصاحب السُّ
بعقوبة  اخلطاة  كلِّ  معاقبة  ينبغي  أنَّه  فكرَة  لكنَّ  متاًما.  طبيعيٌَّة  فكرٌة  وهي 
تتناسُب مع اجلُرم ليَسْت الزمًة لزوًما بسيًطا ونافًذا يف كلِّ احلاالت، وال 
هي فكرٌة طبيعيٌَّة متاًما، لكنَّها فقط منسجمٌة مع الطبيعة. ويتبُع ذلك أْن ال 

يشء يمنُع ختفيف القانون الذي يطالب بذلك.

إًذا بناًء عىل نظرة خروتشِيس، يسمح العدُل اجلزائيُّ بالعقاب، لكنَّه 
ا لتخفيف القانون بحيث ال  ال يسَتلِزُمه. فقد كان لدى اهلل سبٌب قويٌّ جدًّ
يعاقبنا، بل يعاقب املسيح بداًل منَّا، أي أنَّه لو مل يفعْل ذلك، هلََلَك اجلنُس 

البرشيُّ كلُّه.

ة خروتشِيس؛ فهو يفسِّ  ويبدو أنَّ االحتساب ال يؤدِّي دوًرا يف نظريَّ
َحْل املسيح خلطيَّتنا عىل أنَّ املسيح َحََل عقوبة خطيَّتنا. وُيرى التربير عىل أنَّه 
ُن احتساَب بِرِّ املسيح لنا. وبحسب منظور  إعالُن الرباءة، ال عىل أنَّه يتضمَّ
، وحتَّى  ة، عىل املستوى الشخيصِّ خروتشِيس، كان املسيح بريًئا براءًة تامَّ
عىل املستوى القانويّن. وقد اختار اهلل أن يعاقَبه عىل خطايانا حتَّى ُنرَبأ من 

َدين العقوبة، وُيطَلق رساُحنا.
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البدليَّة  ارة  الكفَّ عىل  اعرتاضات  ثالثة  بعدئٍذ  خروتشِيس  يتناول  ثمَّ 
هو  ل  األوَّ والثاين:  ل  األوَّ االعرتاَضني  نناقُش  وسوف   .(1889, IV)

إقرار  فمع  منَّا؛  بداًل  املسيح  ُيعاَقب  أن  الظُّلم  مَن  إنَّ  القائل  االعرتاض 
سوساينِس بأنَّه ليس ُظلًم أن ُينِزل اهلل األمل باملسيح، فهو ينكُر أنَّ هذا األمل 
يمكنُه أن حُيِدَث أيَّ أثٍر لنَْيل الغفران. لكنَّ خروتشِيس يرى، عىل النقيض 
ُيعاَقب شخٌص  أن  العقاب  لطبيعة  نقيًضا  ُظلًم وال  يكن  مل  أنَّه  ذلك،  من 
ُح  يرصِّ العقاب،  بطبيعة  خيتصُّ  ما  جهِة  فمن  آخر؛  شخٍص  خطايا  عىل 
ا بقوله: ‘‘كم أنَّ الرباءة ال متنُع إنزاَل األمل بشخص،  خروتشِيس ترصحًيا قويًّ
ا عن العدل  فهي ال متنُع معاقبته’’، فقد يعاَقب الشخص رغم أنَّه بريء. أمَّ
عن  الكتابيَّة  النواهَي  أنَّ  خروتشِيس  يرى  بريء،  لشخٍص  اهلل  معاقبِة  يف 
ة،  معاقبة األبناء عىل خطايا آبائهم هي جزئيًّا قانوٌن َفَرَضه اهلل عىل البرشيَّ
لكنَّ اهلل نفَسه ‘‘ليس ُمقيًَّدا به؛ ألنَّه مل يفرْضه بتاًتا عىل نفسه، والواقع أنَّه 

.(1889, V) ’’ليس ُمقيًَّدا بأيِّ قانون

لة ما بني الطَّرف  ويزعُم سوساينِس أنَّه ال بدَّ من ُوجوِد َنوٍع من الصِّ
املْذنِب والشخص الذي يعاَقب بداًل منه. ويوافق خروتشِيس عىل ذلك، 
َ املسيَح رأًسا للجسد الذي نحن أعضاؤه.  لكنَّه يشرُي إىل أنَّ اهلل نفَسه َعنيَّ
وهكذا حيقُّ هلل أن يرضَب املسيح، وهو ما َقبَِله املسيح طواعيًة، وهبذا ليس 
املسيح  به  َب  الذي ُضِ أْن يكوَن هذا األملُ  َر  يقرِّ أْن  يمنُع اهلل من  هناك ما 

عقوبَة خطايا اآلخرين املرَتبِطني به.

ويتعلَُّق االعرتاض الثاين بم إذا كان لدى اهلل سبٌب كاٍف ملعاقبة املسيح 
بداًل منَّا (V ,1889). وخُيطئ سوساينِس يف اعتقاده أنَّ سبَب املوت البديلِّ 
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الكنيسة،  آباء  ا؛ فاستناًدا إىل  أنَّ موَته كان ضوريًّ ُيْثبَِت  للمسيح جيب أن 
َدْين  من  إبرائنا  لعدم  وجيهٌة  أسباٌب  اهلل  لدى  كانت  أنَّه  خروتشِيس  ُيَبنيِّ 
خطايانا إالَّ بواسطة معاقبة املسيح، وإْن كان يف ُوسعه أن يفعَل ذلك. إالَّ 
أنَّ اهلل مل يَشأ أْن يتغاىض عن كلِّ هذه اخلطايا الكثرية والبشعة دون أن ُيْعِلن 
بِفعٍل ما مدى استيائه من اخلطيَّة. وأنسُب فْعٍل لذلك هو العقاب. عالوًة 
حني  يف  هبا،  االستهانة  إىل  اخلطيَّة  ملعاقبة  التامُّ  اإلغفال  يؤدِّي  ذلك،  عىل 
فقط،  ذلك  ليس  العقاب.  من  اخلوف  هي  اخلطيَّة  ملنع  وسيلٍة  أفضَل  أنَّ 
ُ اهلل عىل نحٍو غايٍة يف الوضوح عن  بل يف تضحية املسيح بذاته َطوًعا ُيَعربِّ
حمبَّتِه العظيمِة لنا. وهبذا اختاَر اهلل بحكمته تلك الطريقَة للفداء لُيْظِهر هبا 

كراهيَته للخطيَّة، وحمبَّته للجنس البرشّي.

أنصاف  عىل  يقوم  ما  دائًم  الفكرة  َعْرض  سوَء  أنَّ  باملالحظة  وجديٌر 
عند  احلكوميَّة  ة  النظريَّ بِاْسم  ُيعَرف  ما  مع  َحَدَث  ما  وهذا  احلقائق، 
من  ُيربئ  أن  قادٌر  حاكًم  بصفته  اهلل  أنَّ  رأى  أنَّه  فصحيح  خروتشِيس. 
بعدله وقداسته  نفسه، يظلُّ حمتِفًظا  الوقت  َدْين اخلطايا دون ترضية، ويف 
من  النقيض  عىل  خروتشِيس،  لكنَّ  له.  َتني  جوهريَّ صفَتني  بوصفهم 
ة، وهي تقديم نموذج لنا  سوساينِس، يعتقد أنَّه كانت لدى اهلل أسباٌب قويَّ
َف القانوَن جزئيًّا فقط، بحيث يمكن أن ُيريِضَ أيُّ شخٍص العدَل  لكي خيفِّ
ها. وبصفة اهلل احلاكم األعىل، فمن  اإلهليَّ بَحْمل العقوبة التي كنَّا نستحقُّ

ه أن يفعل ذلك. حقِّ

لطة الُعليا عىل كلِّ األشياء  ليس هناك إًذا ُظْلم يف أنَّ اهلل صاحُب السُّ
َر أن يستخدَم  التي هي ليَسْت ُظْلًم يف حدِّ ذاهتا، والذي ال ُيَقيَّد بقانون، َقرَّ
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ا يف مواجهة اجلرائم الكربى التي  م نموذًجا قويًّ عذاباِت املسيح وَموته لُيَقدِّ
لة بنا بمقتىض طبيعته وملكوته  ارتَكْبناها مجيًعا، وقد كان املسيح وثيَق الصِّ

.(Grotius 1889, IV) وضمنته

ة 2-6 مالحظاٌت ختاميَّ

َهَجَر  عندما  ارة  الكفَّ يف  ة  عدَّ اٌت  نظريَّ َظَهَرْت  التنوير،  عرص  ُبزوغ  مع 
ة. ومن املستحيل أن نستعرَض هنا نظريَّات  الالهوتيُّون املنهجيَّات التقليديَّ
عة واملربكة التي مَتيََّز هبا عرص احلداثة، ويف الوقت نفسه، ال  ارة املتنوِّ الكفَّ
الفيلسوف املسيحيِّ  هويتِّ أو  النظريَّات خياراٍت حيًَّة لالَّ مُتثِّل معظم هذه 

س. الذي يبغي أن يعمَل يف حدود معايري الكتاب املقدَّ
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ة أفكاٌر فلسفيَّ

ارة.  نأيت أخرًيا إىل حماولٍة للتفكري الفلسفيِّ يف القضايا التي ُتثرُيها نظريَّات الكفَّ
ارة  ة يف الكفَّ ونودُّ هنا أن نستطلَع اخِلياراِت املتاحَة لـَمن يبَتغي أن يضَع نظريَّ
ة بَعينِها من  س. ومع أينِّ ال أدافُع عن نظريَّ تتَّسم باألمانة نحو الكتاب املقدَّ
ة وافيٍة جيب أن تضمَّ العنارَص اآلتية. َة نظريَّ ارة، فإينِّ أرى أنَّ أيَّ نظريَّات الكفَّ

ة ة العقابيَّ 3-1 البدليَّ

ة  أيَّ يف  ة،  املحوريَّ بل  األساسيَّة،  األوجه  أَحد  هي  العقابيَّة  البدليَّة  اًل،  أوَّ
يف  العقابيَّة  والبدليَّة  س.  املقدَّ الكتاب  بحسب  وافيًة  ُتعدُّ  ارة  للكفَّ ة  نظريَّ
َأْنَزَل باملسيح األمل الذي  املجال الالهويتِّ هي العقيدة التي َمفاُدها أنَّ اهلل 
ه عقاًبا عىل خطايانا، ونتيجًة لذلك مل َنُعْد حتت طائلِة العقاب.  كنَّا نستحقُّ
إذا كان  بم  يتعلَّق  الرشَح يرتُك سؤااًل مفتوًحا، وهو  أنَّ هذا  لكْن الِحْظ 
العقابيَّة  البدليَّة  عن  املدافعني  فبعُض  خطايانا.  عن  عوِقَب  قد  املسيح 
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اهلل  لكنَّ  خطايانا.  أجل  من  احلبيَب  ابنَه  عاَقَب  اهلل  أنَّ  فكرِة  من  َينُْفرون 
العادل،  لكاَن ذلك جزاَءنا  بنا،  قد حلَّ  كان  لو  الذي  األمل  باملسيح  َأْنَزَل 
وِمْن َثمَّ ِعقاَبنا. وهو ما يعني أنَّ املسيَح مل يعاَقْب، بِل احتَمَل األملَ الذي 
التفسريات  تلك  نستبعَد  أْن  نريد  ال  أنَّنا  إالَّ  لنا.  عقاًبا  لكان  بنا  ُأنِزَل  لو 
املسيح  إنَّ  حيث  العقابيَّة،  البدليَّة  نظريَّات  فئة  من  لبعٍض  املقبولة  غري 
يتأملَّ بصفته بدياًل عنَّا، وحيتمُل ما كان جيب أن  التفسريات  بناًء عىل هذه 
ينا من العقاب. ومن الواضح بالتأكيد أنَّ هذه  يكوَن عقاَبنا، وبذلك ينجِّ
املسيَح عوِقَب  أنَّ  د  يؤكِّ أْن  العقابيَّة  البدليَّة  ملـُنَظِّر  أيًضا  تتيُح  التفسريات 

بالفعل مكاَننا، وهبذا َحََل عقوبَة خطايانا.

ارة هُتِمُل البدليَّة العقابيَّة ليس هلا أمٌل يف  ة يف الكفَّ ة نظريَّ د أنَّ أيَّ ونؤكِّ
تقديم تفسرٍي َيفي باملحتوى الكتايبِّ الذي اسَتْطَلعناه، وال سيَّم إشعياء 53، 
واستخدامه يف العهد اجلديد. بل إنَّ البدليَّة العقابيَّة، إْن كانت صحيحة، ال 
ا ُتْثبِت  ارة؛ ألنَّ ة وافية بشأن الكفَّ ة نظريَّ يمكن أن تكوَن جانًبا هامشيًّا يف أيَّ
ارة، ِمْثَل الفداء من اخلطيَّة،  ا أساسيَّة للكثري من اجلوانب األُخرى للكفَّ أنَّ
ٍة  ُة نظريَّ وإرضاء العدل اإلهلّي، والتأثري األخالقيِّ لنموذج املسيح. لذا، فأيَّ

ارة ال بدَّ أن تتَّخَذ البدليَّة العقابيَّة مرَكًزا هلا. دِة اجلوانب يف الكفَّ متعدِّ

يات  إالَّ أنَّ عقيدَة البدليَّة العقابيَّة واَجَهْت، منذ زمن سوساينِس، حتدِّ
ا مستعِصية. وهدُفنا من مناقشة  فلسفيَّة جبَّارة، يصفها بعض الدارسني بأنَّ
ر  للمفكِّ املتاحة  عة  املتنوِّ اخلياراِت  بعَض  نستكشَف  أن  يات  التحدِّ هذه 
يات إىل مناقشاٍت مثريٍة حول مسائَل  املسيحّي. ويقودنا تناُوُل هذه التحدِّ
ة العقاب. واملؤسُف أنَّ معظم  يف فلسفة القانون، وال سيَّم ما يتعلَّق بنظريَّ


