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  مقدمة 

ميان  ،ابللغة العربية الأب مىت املسكني أأعظم الهويت مرصي كتب   د  ع  ي   بعد فرتة قيادة مرص للإ

نا أأورجيني، يه اليت أأجنبت ل  مفرص   .بعد ميلد املس يح الأوىل الأربعةاملس يحي يف القرون 

ب مىت املسكني لنا الأ  ت  ا أأجنب  وأأخرير  وكريلس معود ادلين. االإميانحايم وأأثناس يوس  لكميندسواإ 

ىل م  عترب معلق الهويت أأغىن مكتبتنا العربية بكتبه التفسريية واللهوتية، وقد  اذلي ي   لكه  العامل اإ

د  بعد أأن اعتىل جسدها مرض اجلهل  لكنيسة القبطيةادير هو منوذج يف التخطيط والتنظمي، وجد 

 والتعصب.

ملوضوع اخلليقة  تناوهلتاابته، وذكل ب ذلا س يقوم الباحث بتناول موضوع الفداء والكفارة يف ك 

، ومفهومه اللهويت عن املوت والقيامة والكفارة والفداء ابعتبارها مواضيع واخلطية )السقوط(

 الهوتية مرتابطة ومتشابكة حيث ال ميكن تناول موضوع الكفارة دون طرق هذه املواضيع.

 )أأي االإطار الكياين( طنطولويالا االإطارا يف هذا البحث أأن الأب مىت املسكني يتبع مبينر 

يف تفسريه للفداء والكفارة وذكل من خلل متركز فكره حول بعض املوضوعات الاطنطولوجية مثل 

الاحتاد ابملس يح يف التجسد واملوت والقيامة، اخلليقة اجلديدة اليت خيلقها هللا فينا من خلل معل 

خمفية وحمتجبة واليت  اليت اكطنت الأبدية احلياة الثاين، وظهوراملس يح والروح القدس، وامليلد 

د للكيان اكطنت لنا "يف املس يح بطال عنرص انموس املوت املدمر واملفس ِّ نساين"، واإ    .االإ
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 اخلليقة

ل  االإنسان وهل لكتا االإماكطنيتني  قداالإنسان: وضوع خل  مل تناوهلِّ  يقول الأب مىت املسكني عند خ 

ملوت أأو عدم الفساد، ويف طنفس الوقت هل قابلية للموت يف طبيعته، عدم اخلطأأ وابلتايل عدم ا

( لتفسري الكفارة، )الوجوديالاطنطولوي  االإطارومن ذكل يتضح  1"وابلتايل قبول املوت والفساد.

طى القديس أأثناس يوس الرسوىل تبعر م   بفساد الطبيعة البرشية، ويعىن ابلفساد  مبناداتها يف ذكل خ 

بسبب الاطنفصال عن هللا، والرشخ اذلي أأحدثه  ؛ وحو الفناءوالسري ،عدم القدرة عىل البقاء

لوهية اإىلمن ذكل تطلعه  والأكرثيف علقته ابهلل، مبحاولته العيش مبعزل عن هللا، بل  االإنسان  .االإ

 مىت املسكني الأباخلطية يف مفهوم 

طنعمة  بل طبيعته اليت فقدت ته؛خطي وحن ورثنا من أ دم ليس فعل مىت املسكني: " الأبيقول 

رِّ  مت من بر هللا، الطبيعة البرشية اخلاطئة ـ أأي املفتوحة عىل اخلطية عىل الش يطان ـ هللا، وح 

ويرى اخلطية عىل أأهنا عنرص غريب دخل عىل الكيان  2وليس جمرد فعل اخلطية اليت أأقرتفها."

بليس، ويرى أأيضر  واع، ا أأهنا عنرص ش به مطل ، حيث ال ميكن حرصها يف أأطنالبرشي حتت غواية اإ

رص، واخلطر فهيا أأهنا عنرص قاتل بأأية جرعة وبأأي شلك. د  3فهيي أأش نع من أأن حت  مىت  الأبويشد ِّ

ِّ وي   4املسكني عىل ملزمة عنرص املوت لعنرص اخلطية. النعمة واحلرمان  فقدان": ف اخلطية بأأهناعر 

                                                           
 .8(،2002)القاهرة: دار مجلة مرقس،  حول الخطية والخالص اإلنسانقصة متى المسكين، 1 

 .232(،1992)القاهرة: دار مجلة مرقس،  س الرسول حياته، الهوته أعمالهالقديس بولمتى المسكين، 2 

 .نفس المرجع3 

 .233 نفس المرجع،4 
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ي.مة هللا يه قوة احلياة، وبر هللا ، حيث يرى أأن طنع"من بر هللا ح   االإنساطنيةلطبيعة ويسمي ا 5م 

د عىل دور الش يطان يف  بعد السقوط ابلطبيعة اخلاطئة، أأي احملرومة من طنعمة هللا وبره، وشد ِّ

ا. اخلطية فعل متصل ابلش يطان مصدرها  6حتريك واستثارة الطبيعة اخلاطئة ليك تنتج لك موت. ذر اإ

ما ملأن اخلطية ت ودل ِّ  غري منظور؛ امتدادومبدأأها. وفعل ذو   ا أأو مرتتبة علهيا.اثةل له خطية، اإ

 القيامة يف فكر الأب مىت املسكنياملعىن اللهويت للموت و 

عنرص المتزق اذلي حدث بني النفس واجلسد بعد أأن " عىل أأطن ه   الأب مىت املسكني أأن املوت رىي

بدأأ ف  .الفائقةوفقدت النفس الألفة ادلامئة مع اجلسد بفقدان القوة احمليية  7اكان يف أألفة قوية."

نسانالتخلخل بني النفس واجلسد مبجرد أأن رفع هللا طنعمة هذه احلياة ادلامئة معه بقوهل  : "موات للإ

نسانالكيان ادلاخيل يف " وهنا املوت فعل عقوبة تغلغل متوت وهذا التخلخل بني النفس  8.للإ

 واجلسد هو بداية الفساد. 

والنفس واجلسد، أأي  االإرادةو ويقصد الأب مىت املسكني ابلفساد: فساد اذلهن والعقل 

لكه، والمتزق بني النفس واجلسد ووقوع لك مهنام حتت تأأثري اخلطية؛ ذلا  االإنساينفساد الكيان 

وهنا يتبع الأب مىت املسكني  9الفساد هو التعبري الواقعي والعميل للموت العامل ابخلطية واللعنة.

                                                           
 .232،رجعنفس الم5 

 .232، نفس المرجع6 

 .8(،2002)القاهرة: دار مجلة مرقس،  القيامة والمصالحةتى المسكين، م7 

 نفس المرجع السابق.8 

 .10نفس المرجع السابق، 9 
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رشية بعد السقوط عىل أأهنا فاسدة أأي الطبيعة الب  اإىلهنج القديس أأثناس يوس الرسويل ابلنظر 

ذا مل يتدخل هللا قد فقدت النفس القوة احمليية لأهنا  االإنسان، فبسقوط ليفدهيا قابةل للفناء اإ

؛ لأهنا ال تس متد حياهتا من ذاهتا بل ش واحلياة بدون هللا فاكن الفناءبعصياهنا قد مصمت عىل العي

، وخارج هللا ال جد أأي طنوع من احلياة خارج هللاو وال ت " "لأن به وحيا وطنتحرو وطنوجدمن هللا

ال العدم والفناء.  يوجد اإ

 بطال املوت عند الأب مىت املسكنيمعىن اإ 

ا ملصاحلة النفس واجلسد وهتيئهتام للقيامة، واس تعادة حياة دامئة  يقاف عوامل الفساد اس تعدادر هو اإ

هللا واالتصال به؛ لنوال  اإىلدة ، وذكل عن طري  رفع اخلطية واللعنة للعو اطنقطاعبل ختلخل أأو 

، وبذكل وقيامتهطنعمة احلياة ادلامئة مرة أأخرى وهذا اذلي أأمكهل املس يح بتجسده وصلبه وموته 

ا ملصاحلة ا، اس تعدادر املوت لوقف الفساد هنائير  الإبطالتكون قوة القيامة يه رفع اللعنة وذكل 

واملسح اكبن هللا س يقبل  10.الأوىلة جديدة بني النفس واجلسد لقبول حياة جديدة ليست اكحليا

اللعنة طنتيجة قبول خطااي غريه يف جسده وابلتايل يأأخذ عقوبة املوت عن ال خرين، وتنفصل طنفسه 

نسان بغياب  هاابلفعل عن جسده، لكن موت املس يح ميتاز عن مجيع حاالت املوت اذلي عاان لك اإ

 داس ته الفائقة والهوته.عنرص انموس اخلطية املدمر واملفسد للجسد، وذكل بسبب ق

 

                                                           
 قبل السقوط. اإلنسانالتي ُخلق عليها  األولىيقصد بها الحالة 10 
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 مىت املسكني الأباملعىن اللهويت للقيامة عند 

ذ دخل االإ القيامة يه ا حتاد هللا لكامل الهنايئ للتجسد، اإ . وبذكل الأبديةـ اإىل  ابالإنسانحتادـ اإ

يف اجلسد البرشي واس تعلنت فيه بنرصة فائقة عىل املوت عىل أأساس  الأبديةاطنغرست احلياة 

وجسد املس يح اكن ميتاز بغياب عنرص انموس اخلطية  11اد اليت اكطنت متنع احلياة.غياب حاةل الفس

د للجسد، وذكل بسبب قداسة املس يح الفائقة والهوته. فهو حامل خطااي ولعنة، دم ِّ امل   ر واملفس ِّ

. وبذكل يكون موت املس يح هو موت بل فساد، أأي يظل جسد  ولكنه ليس خاطئرا وال ملعوانر

ر لقبول النفس يف أأي حلظة وهذا ما حدث ابلفعل يف اليوم  املس يح يف أأقدس وأأطهر حاةل هميأأ

واملس يح قام حلسابنا حلياة دامئة ال يسود علهيا املوت بعد وحدثت القيامة طنتيجة غياب  12الثالث.

عنرص الفساد هنائيا ولأن املس يح ميتكل حياة يف ذاته وهل سلطان أأن يضع طنفسه للموت وهل 

وقيامة املس يح يه بداية حياة جديدة ال يسود  13.الأمواتابلقيامة من بني  سلطان أأن يأأخذها

، وال جمرد قيامة جسد بل حاةل جتيل رائع لكيان جديد الأوىلاحلياة  اإىلعلهيا املوت. وليست عودة 

ل  علهيا ) الأوىلبني النفس واجلسد أأعىل من احلياة  (، حاةل قبل السقوط االإنساناحلاةل اليت خ 

عة للزمن وال للطبيعة وال للتغيري. وموت املس يح اكن ليك يس تخلص لك عوامل املوت غري خاض

  14وتأأثرياته من لك اجلسد والنفس.

                                                           
 .11(،2002اهرة: دار مجلة مرقس، الق) القيامة والمصالحةتى المسكين، م11 

  .نفس المرجع12

 .12،نفس المرجع13 

 .نفس المرجع14 
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وقيامة املس يح ليست جمرد معل من أأعامل املس يح، بل كيان ذايت، لأن القيامة واحلياة 

تنحرص يف خشصه، بل  وقيامة املس يح ال 15اكطنت خمفية يف املس يح، ولكهنا أأس تعلنت مبوته. الأبدية

، (11 :1 )كو" كلك "فيه يقوم اللك االإنسانمتتد لتشمل وحتتوي الطبيعة البرشية بأأرسها، أأي 

كو  1)" امجليع، ولكن لك واحد يف رتبته س يحىيلأطنه كام يف أ دم ميوت امجليع، هكذا يف املس يح "

لهير ، حيث تأأيت القيامة هنا ليس ردر (22و22 :11 كحاجة مصمية يف  ملوت( بل)اا عىل فعل سليب ا اإ

يه غاية حمكة  الأبديةلنيل احلياة  الأمواتاليت تزنع وحو الكامل. فالقيامة من  االإنسانكيان خلقة 

مىت املسكني أأن الطبيعة البرشية اليت احتد هبا املس يح بلهوته يه  الأبويرى  16هللا من وحوان.

بأأي حال من الأحوال أأن قيامتنا تساوي  وهذا ال يعين 17يف الواقع جوهر مطل  ميثل لك البرشية.

( لأن قيامتنا تس متد 11-11 :1)كو  املطل .حتوتنا ابعتباره اللك قيامته، بل يعين فقط أأن قيامته ا

ولكن عىل  به،كياهنا وقوهتا وطنورها وشلكها من قوة قيامته، فهيي تش به قيامته بقدر ما يه متحدة 

سب خليقة جديدة حلساب وينرب أأي 18ابملطل . احملدودمس توى احتاد  ضا عىل أأن قيامة املس يح حت 

  19.الأموات، خلقها بطبيعة جديدة يف جسده القامئ من االإنسان

 

 

                                                           
 .11(،1982)القاهرة: دار مجلة مرقس، القيامة والرجاء الحي  متى المسكين،15 

 .نفس المرجع16 

 .12، نفس المرجع17 

 .نفس المرجع18 

 .16،نفس المرجع19 
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 مىت املسكني الأباخلليقة اجلديدة يف كتاابت 

يف ذاهتا الرتايب أأن حتق  القصد اليت من أأجهل خلقها هللا، قرر هللا أأن  الأوىلاخلليقة  أأخفقتملا 

ا ا جديدر خلقر  االإنساناجلديدة يه خل  واخلليقة  20.الأمواتة ابنه القامئ من بني خيلقها من طبيع

الرويح من جديد، وبذكل يصري  االإنسانكيان  وخل    املس يحعن طري  أأن هللا أأخذ من طبيعة 

وطننال اخلليقة اجلديدة ابحتاد املس يح بنا يف املوت والقيامة وبذكل  21الكيان اجلديد لكه قامئا يف هللا.

نسان روحر  ب  سِّ ت  ُأح   ا ال ا جديدر ا وجسدر املوت موات لنا والقيامة قيامة لنا وهبام قد خل  هللا للإ

وطنأأخذ اخلليقة اجلديدة ابمليلد الثاين من هللا،  هللا(،النابعة من الكيان املمترد عىل  )اخلطيةخيطئ 

ملس يح املقام من اجلديد يه طبيعة ا االإنسانوطبيعة  22أأي اخلل  الثاين يف املس يح يسوع.

 23.الأموات

 والفداء يف فكر الأب مىت املسكنيالكفارة 

ابللغة العرباطنية يه الكبوراه، وتعين التغطية، أأي التغطية للخطية فل تعمل معلها يف املوت. ويه 

 24الصفح. وتعينوأأصلها ابللغة اليوانطنية

 25يس تعرض الأب مىت املسكني النظرايت اليت تفرس الفداء والكفارة ويه:

                                                           
 .13(، 1996: دار مجلة مرقس، )القاهرة المسيحي اإليمانفي  لإلنسانالخليقة الجديدة متى المسكين،  20 

 .12، نفس المرجع 21 

 .12نفس المرجع،  22 

 .29نفس المرجع،  23 

 .12 (،2002)القاهرة: دار مجلة مرقس،  الفدية والكفارةمتى المسكين،  24 

 .228 (،1992)القاهرة: دار مجلة مرقس،  الرسول حياته، الهوته، أعماله القديس بولسمتى المسكين،  25 
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فع للش يطان (1  الفدية ابدلم كمثن دفعه، والمثن د 

 معلية تكفري ابالإحلل (2

 معلية اسرتضاء وجه هللا بعد غضب (2

  أأوال: طنظرية الفدية بدفع مثن 

  26هتا تفيد الفدية، فك الرهن." ويف مجلاليوانين تفيد "حيل" أأو "يفك الأصلاللكمة حبسب 

بعد دفع مثن، ويعطي اختيار  فداء يف العهد القدمي ابالسرتدادويتتبع الأب مىت املسكني معىن ال

هل خاصة، أأي لتكون  اإرسائيل هللا اختار   حيث أأن   ؛مكثال لرشح معىن الفداء بدفع مثن اإرسائيل

منا برشوط )خر  ، ولكن الرب (23و 22: 22" )تث "ابعهموا ابلرشوط (، فلام أأخل  1:11ملكه، واإ

: ويسرتسل الأب مىت املسكني قائلر  27أأرضهم. اإىل مه  فاسرتدمه وأأعاد   عاد   ؛ابعهم وشتهتم بعد أأن  

نولكن " وان اكن اسرتدمه فمل يسرتدمه أأو  بمثن،، وال ابعهم لأحداكن هللا قد ابعهم، فمل يبعهم  اإ

ِّم طنفسه شيئر ىن هذا أأن هللا ومع 28(.2:12أأش) "يفكهم من العبودية بمثن. ، ومل ا عندما ابعهممل يغر 

ِّم طنفسه شيئر   29ا عندما أأعادمه، لأن عودهتم مل تتخط حدودمه مكجرد عبيد.يغر 
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تقدمي ابنه لأجل البرش  ويه ، فديةف هللااء يف مفهوم العهد اجلديد قد لك  لكن الفد

وال يتف  الأب  30اإىل مس توى العبودية. من تهته ومن تهة طبيعته ا تنازالر فه أأيضر ولك   .)الصليب(

هنا دفع مثن للش يطان. ران  31مىت املسكني مع تفسري طنظرية الفداء والكفارة عىل اإ ذا قرًّ لأطننا مضنيرا اإ

ا عىل هللا أأن يدفع هل مثن ليك  هلل وهو الش يطان، واكن   ، طننادي ابهلل أ خر مساو  ذكل مفروضر

ث أأن املنط  ال يقبل مع هللا رشياك أ خر. لكننا جند يسرتضيه، وهذا خيالف فرادة هللا وجوهره حي

فع لنا، ليك  أأن الأب مىت املسكني يصحح هذه النظرية عن طري  تفسريه بأأن المثن املدفوع قد د 

ىل أأبناء هل  ينقلنا من طبيعتنا الفاسدة، اإىل طبيعة جديدة متحدة بطبيعته، ومن وضعنا كعبيد اإ

  32وقدس يني. حمبوبني

 لية التكفري ابالإحللا: طنظرية مع اثطني

وطنفس  بدل  33ال يتف  الأب مىت املسكني مع تفسري الكفارة عىل أأهنا اإحلل ـ عقوبة بدل عقوبة ـ

ح  ، حيث يثبت من الكتاب املقدس أأن مجيع ذابحئ اخلطية اليت طن ص  علهيا العهد القدمي ت ص  طنفس 

أأي بدون    =unwillingly( 4ط يف حاةل خطية السهو )الويني فق

  34قصد.
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يف لك انموس  االإطلقا اخلطااي العمد أأو عن قصد فريى أأطنه ال توجد لها ذبيحة عىل أأم  

  ذبيحة املس يح عىل أأهنا عوض اخلاطئ أأو عن اخلاطئ أأو بدالر وذلكل يس تحيل أأن طن فرس ِّ  35موىس.

ن تقدم عنه ، وال ميكن أأ عن اخلاطئ؛ لأن اخلطية يه خطية معد، واخلاطئ يتحمت أأن ميوت مواتر 

ويقدم الأب مىت املسكني تصحيحان لنظرية تفسري الكفارة عىل أأهنا   36ذبيحة من أأي طنوع.

 االإحلل وهام:

 التكفري مت ابالإحتاد وليس وابالإحلل .1

 وليس بذبيحة عقاب حببذبيحة  .2

ذا اكن املس يح تأأمل  يتساءل قائلر  التصحيح الأوليف  ا عين ومات   : "اإ ا عين، أأي بدالر  بعيدر  بعيدر

ه فيه؟ ولكن احلقيقة يه  ليه؟! مث كيف أأخذان غفران خطاايان منه أأو بر  مين فكيف اطنتقلت خطييت اإ

فأأمات اخلطية يف  ؛كنا فيه، واكن هو فينا ؛واحتد به... فلام تأأمل وصلب وماتأأطنه أأخذ جسدان 

، بل ق   تنتقل (. فملأأطنطولوي )تفسرياجلسد اذلي أأخذه منا  ليه طنظراير ت  وماتت ت ل  اخلطية منا اإ

 37."حيث يه يف جسد برشيتنا

حمل العقوبة يف  ل ت  احملبة يف العهد اجلديد ح   يرى الأب مىت املسكني أأن   التصحيح الثاينويف 

ابنه بدافع حمبته للعامل حىت ال هيكل العامل بل تكون هل حياة أأبدية للك  هللا بذل   العهد القدمي، وأأن  
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طنِّهِّ  اإىلملس يح م اقد  ويفرس ت   38من يؤمن به. املوت  عقوبة بل حبرا فلو اكن   الصليب ليس عىل ك و 

ا )يقصد موت املس يح( هو عقوبة اخلطية ، لاكن الابن قد حتمل عقوبة املوت من يد الأب عوضر

عدل هللا، وابلتايل يصري معل هللا ـ أأي البذل ـ عقوبة، مع أأن البذل حب، حب يف  الستيفاءعنا 

ا ذلكل يكون املوت ابلنس بة للمس يح هو تعبري عن احملبة، أأما دافعه، وحب يف طنتيجته،  وتلخيصر

مفوت املس يح عىل الصليب ال ينحرص فقط يف رفع عقوبة   39العقوبة. استيفاءابلنس بة لنا هو 

عطاان طبيعة جديدة متحدة بطبيعته، أأي طنقل مس توى برشيتنا  اإىلاملوت، بل يتعدى رفع العقوبة  اإ

قة روحاطنية جديدة، ووهبنا روح هللا ليسكن يف هيالكنا البرشية ابعتبارها خلي اإىلمن خليقة مادية 

هيلك هللا وروح هللا ساكن فهيا، ووهبنا حاةل تبين هلل، وسكب فينا حمبة أأبوته عىل مس توى 

 .الأبديةحمبته البنه الوحيد، وذكل ليك وحيا معه احلياة 

بأأن فداء وكفارة املس يح اكان  وبذكل يتف  الأب مىت املسكني مع معظم الهويت  الغرب

لهيي، وجند أأيضر  ا أأن تفسريه للكفارة يتبع االإطار االإطنطولوي ويتضح ذكل من مدفوعان ابحلب االإ

تركزيه عىل بعض املصطلحات الوجودية مثل اخلليقة اجلديدة واحلياة الأبدية ومن تفسريه للموت 

 .ي" وهو مصطلح وجود"يف املس يحء مصطلح  ضوءوالقيامة، وأأن لك الهوته وكتاابته تفرس يف 

واحلياة الأبدية  ،وابالحتاد ابملس يح طننالها ،ة يفرسها عىل أأهنا متت يف املس يحفعندما يفرس الكفار 
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يفرسها أأيضا يف املس يح، حيث أأهنا اكطنت خمفية ولكن ملا جاء ملء الزمان ُأظهرت  لنا يف خشص 

  40املس يح.
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 خامتة

سكني الكفارة ليس فقط عىل أأهنا جتسد ابن هللا كام فعل من قبهل القديس  الأب مىت امل رس ِّ ف  ي  

ا عند الأب مىت املسكني فاطنه لكننا جند ذكل خمتلفر  ،س دون أأن يسهب يف املوت والقيامةأأثناس يو 

يسهب يف تفسريه للكفارة من خلل رشحه للموت والقيامة ويفرس موت املس يح وقيامته عىل أأطنه 

بطال انموس عنرص اخلطية املدمر وامل   لتجسد، وعن طريقه مت   الكامل الهنايئ ل  د للكيان اإ فس ِّ

رجاع الألفة بني النفس واجلسد بعد المتاالإنساين  .زق اذلي حدث بيهنام بسبب اخلطية، وبذكل مت اإ

" اذلي يشلك لك الهوته وهو مفهوم "يف املس يحيف ضوء املفهوم الأوسع عنده و   الكفارةرس ِّ ف  وي  

اليت اكطنت  الأبديةومقنا معه، وورثنا احلياة  ،ومتنا معه ،دان مع هللا يف التجسد يف املس يحفنحن احت

لنا القدرة عىل احلياة واخللود، ابلطبيعة اجلديدة اخمللوقة فيه، واليت طننالها عن طري   لنا فيه، وصار  

ا القدرة عىل وطنلنا أأيضر امليلد الثاين من هللا، ليك تتس ىن لنا الفرصة ليك نكون عىل مس توى هللا، 

تيان   .ات الكيان اجلديد يف املس يح يسوعالصاحلة اليت يه يف الهناية عطية هللا، ومن هب الأعاملاإ

ن   .عىل لك كتاابت الأب مىت املسكني ومن ذكل يتضح لنا االإطار االإطنطولوي اذلي يس يطر  واإ

وحن قد طنلنا لك شئ من " فسوف أأخلص فكره يف عبارة واحدة ؛اكن يل الفرصة ليك ُأخلص فكره

 ."ل احتاد هللا بنا يف املس يح يسوعمن خلخليقة جديدة ومصاحلة كفارة وفداء و 
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