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 دور قوان� و�قرارات اإليمان يف الالهوت
 أر. سكوت الكركبقلم 

أي ُمسافر �اول أن يذهب يف رحلة شاقة بدون خر�طة ف). ١٠–٨: ١٠املسافر احلكيم هو من �ستعد للسفر (مىت 
اخلر�طة � و). ١٥–٨: ١١(عرباني� احلياة املسيحية � رحلة للمدينة السماو�ة  الوصول أو ما هو أسوأ. م�اطر بعد

للرحلة املسيحية بدون  ؤمن�سيع الكث� من املهو  الغر�بول�ن �سجيل لرحالت املسافر�ن اذلين اغدروا قبلنا. 
 حة.ة و�قرارات اإليمان الُمصلَ قوان� اإليمان املسكونيَّ اخلرائط � يف هذه احلالة،  — االستفادة من اخلرائط

 :اإليمان قوان� و�قراراترضورة 

قانون اإليمان ا ما ي�ون اغبلً ) وتع�، "أنا أؤمن". credoمن اللكمة الالتينية ( )creed( قانون اإليمان عبارةتأيت 
خالل األر�عة قرون صياغته  (تم لة، بما فيها قانون إيمان الرساملسكونيَّ  اإليمان قوان�إن  .عن اإليمان بيان قص�

ا)، ميالديًّ  ٣٢٥/٣٨١ اإليمان انليقاوي ا ما يدىع قانونالقسطنطي� (اغبلً -قانون اإليمان انليقاويوا)، ميالديًّ األو� 
عرب  ىلع نطاق واسع اا)، تم قبوهلميالديًّ  ٤٥١خلقدونية ( وضيحا)، وتميالديًّ  ٤٢٨(بعد  األثنايسيمان اإلقانون و

اليت  رطقات الشه�ةىلع بعض اهل قديًما ردت الكنيسة اخالهل . فمناملتعددةكث� من الكنا�س قبل األجيال من 
القسطنطي�، حامت الكنيسة عن العقيدة -يف قانون اإليمان انليقاوي ىلع سبيل املثال، ة.ظهرت ل�يانة املسيحيَّ 

والروح ب بن مولود أز� من اآلاال ) مع اآلب.نفس اذلاتبن واهللا الروح من نفس اجلوهر (الكتابية أن اهللا اال
أي أن  "filioque "يف اخلاتمة ما �س�  ٥٨٩املجمع اثلالث تلويلدو يف اعم أضاف ( ب.ا من اآلالقدس منبثق أزيلًّ 

حة). هكذا صلَ ة والمُ الكنا�س اللوثر�َّ قبل من  تمت املوافقة ىلع هذا اتلعديلبن. ا من االالروح القدس منبثق أيًض 
 إنهم اهللا.بل  — بن والروح القدس ليسوا �رد مشابه� هللالقسطنطي�، اال-حبسب قانون اإليمان انليقاوي

هذه ، �شرت�وا بالتساوي يف ايزةة متمل�ن، رغم كون اهللا واحد يف طبيعته، هو أيًضا موجود يف ثالثة أقانيم أزيلَّ 
يمان األثنايس. اإلة اثلالوث وطبيعيت املسيح أ�رث وضوًحا من قانون نرى فيه عقيد موضعواحدة. ال يوجد الطبيعة ال

واحد دون اخللط  يف شخٍص  ت�متحد الالهوتيَّةة وطبيعيت املسيح اإل�سانيَّ  نُبيقخلقدونية كيف أن  توضيحيعلمنا 
ُ  بينهم.   ٍص قانون إيمان الرسل كملخّ ستخدم �

ُ
مع عليه الكنيسة القديمة يف العقائد الكربى لإليمان املسييح. ملا جت

اها املؤمن بأمان.  احلدود اليت الطوط خهذه �  ْن ابتىغ لك مَ ثنايس "كما يقول قانون اإليمان األ�ب أن يتعدَّ
 ".وجب عليه، أوًال وقبل لك يشء، أن يتمّسك باإليمان اجلامع الشامل
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حة إقرار اإلقرارات الُمصلَ تتضمن أي "أن يعرتف". ) confiteor(الالتي� الفعل من  )confession(لكمة إقرار تأيت 
�قرارات و)، ١٦١٩�قرارات سنودس دورت (و)، ١٥٦٣هيدلربج (وديلل أسئلة وأجو�ة )، ١٥١٦ابللجييك (اإليمان 

 .يف تار�خ الكنيسة تنشأاإليمان لم و�قرارات فكرة قوان� ول�ن ). ١٦٤٨و�ستمنسرت (

، هناك قوان� و�قرارات أو
ً

اِ�يُل: : "٤: ٦يف تثنية أحد أول األمثلة رد ي يف الكتاب املقدس نفسه.لإليمان ال ِاْسَمْع يَا إرِْسَ
ر اكن يتكرَّ اآلية.  " يفاِْسَمعْ و� اللكمة العرب�ة املرتمجة "" شيماعب�لمة " هذه اآليةعرف تُ  ."الرَّبُّ إِلُهنَا رَبٌّ َواِحدٌ 

ر�نا  هقتبساالعهد اجلديد. فرتة و ب� العهدين يف املجامع ايلهودية يف فرتة ما اسبوعيَّ أإقرار اإليمان األسايس هذا 
ة ة املسيحيَّ وديَّ للممارسة ايلهيعقوب  أملح. ٢٠: ٣وغالطية  ٣٠: ٣يف رومية  إيلهبولس أشار ، و٢٩: ١٢نفسه يف مرقس 

 .١٩: ٢يف يعقوب  ماعالشيالوة تلاملبكرة 

قتبس الرسول بولس ا، ١٦: ٣تيموثاوس  ١يف  ىلع سبيل املثال،. اجلديديف العهد اإليمان إلقرارات  صيغهنالك أيًضا 
 اإلقرار الُمستخدم يف الكنا�س:

 َو�ِاِإلمْجَاِع َعِظيٌم ُهَو رِسُّ اتلَّْقَوى: 

ََسِد،  ]املسيح[ اهللاُ 
ْ
 َظَهَر يِف اجل

وِح،  َر يِف الرُّ  ترََبَّ
 تََراَءى لَِمَالئَِ�ٍة، 
َمِم، 

ُ
 ُكِرَز بِِه بَْ�َ األ

َعالَِم، 
ْ
وِمَن بِِه يِف ال

ُ
 أ

 .ُرفَِع يِف الَْمْجدِ 

ة لإليمان املسييح. اهللا واحد. األساسيَّ  وانباجل يتناول�ترص لإليمان ملخص  ماه ١٦: ٣تيموثاوس  ١و الشيماعإن 
�ن و ،من األمواتالروح القدس  هأقام. ىل السماءد إخلص اذلي صعواملاملسيح هو اهللا االبن املتجسد، الرب 

لَكَِمةُ "الصيغ  هذهبانلعمة وحدها بواسطة اإليمان وحده. يدعو الرسول بولس  به متحدين
ْ
تيموثاوس  ١" (َصاِدقٌَة ِ�َ ال

  .ةاملسيحيَّ واحلياة لإليمان  ةقص� اتصملخَّ أي )، ٨: ٣تيطس  ؛١١: ٢تيموثاوس  ٢ ؛٩: ٤ ؛١: ٣؛ ١٥: ١

ِي ": قالثانيًا، يوصينا ر�نا نفسه أن نعرتف باإليمان. 
َّ

يِب اذل
َ
اَم أ يًْضا بِِه قُدَّ

َ
نَا أ

َ
ْعرَتُِف أ

َ
اَم انلَّاِس أ فلَُكُّ َمْن َ�ْعرَتُِف يِب قُدَّ

َماَواِت، َماَواِت َولِ�نْ  يِف السَّ ي يِف السَّ ِ
َّ

يِب اذل
َ
اَم أ يًْضا قُدَّ

َ
نَا أ

َ
نِْ�ُرهُ أ

ُ
اَم انلَّاِس أ نعلم  ).٣٣–٣٢: ١٠(مىت  " َمْن ُ�نِْكُر� قُدَّ

الرسول بولس ينصح ). ٢٢: ٩مارس ىلع املسيحي� األوائل بأال يعرتفوا باملسيح (يوحنا أن هناك ضغط اكن يُ 
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�دعو الرسول يوحنا الكنا�س يف آسيا الصغرى أن يعرتفوا و). ١٢: ٦ثاوس تيمو ١تيموثاوس أن يعرتف باإليمان (
االعرتاف إن ). ٧يوحنا  ٢ ؛١٥: ٤يوحنا  ١( أن�روا اتلجسد ن) اذليdualistsبتجسد املسيح يف مقابل اثلنائي� (

ا ) وأيًض ١١: ٢يف ايلوم األخ� (فيليب لك املؤمن�  ء سيقوم بهباملسيح وحقيقته هو يف منت� األهمية دلرجة أنه يش
 ).٥: ٣رؤ�ا يف السماء (

 قوان�حىت أصدقاؤنا اذلين يرفضون فبها. تنُّ جتا ال يم�ن أيًض  حسن، ل�ن ءيمان يشإقرارات وقوان� اإلإن 
مع وغ� اكف، لكنه  اجدً  إيمان إال املسيح" هو يف حد ذاته قانون إيمان صغ� انون"ال قفعبارة  .واحددليهم  اإليمان

، مسكو�و، كتايب إن اكن هذا اإلقرار ل�ن ،ال ميمان أإ إقرارا نمتلك ليس إن كنَّ  السؤالفذللك  إيمان. قانون ذلك
 وسليم. 

 قوان� و�قرارات اإليمان: سلطة

واتلقايلد  عايلممن أن اتل رربَّ المُ  احلرص واإليمان ه قوان� و�قراراتاملقاومة ضد  تث�اليت  ملخاوفاأحد أهم 
 األسايسة الوحيدة للكمة اهللا � السبب اكنت السلطة اإلهليَّ ال �ب أن حتل �ل الكتاب املقدس.  البرش�ة

فيف الكتاب املقدس وحده".  حسب" )sola Scriptura(شعار الالتي� . هذا هو ما نعنيه باللإلصالح الربو�ستانيت
أن بة الكنا�س الربو�ستانتيَّ اعرتفت  —املقدس  الكنيسة والكتاب —لسلطة ل ار�نبتيَّ كنيسة روما  تح� أقرَّ 

قوان� اإليمان إن . ةالسلطة العليا احلاكمة � للكتاب املقدس وحده. أما للكنيسة فأقروا هلا السلطة اخلدميَّ 
ة . تعرتف الكنا�س املشيخيَّ ةهذه السلطة اخلدميَّ عن  ترص�اتحة � الُمصلَ  اإليمان رارات�قة واملسكونيَّ 

ختدم  اإليمان إقراراتإن �شأن اإليمان واحلياة املسيحيَّة ألن لكمة اهللا تقول ما تقوهل.  وم بهما تقبصلَحة والمُ 
كونوا أ�رث إخالًصا حباجة إىل تصحيح يل اجد أنه�ذا وُ . وللكمة اهللاسيَّة معتمدة ملخصات كن� فالكتاب املقدس. 

 .الواجبةحسب اإلجراءات تنقيحها  فيم�ن، للكمة اهللا

اإليمان إقرار من  ٧يف ابلند  .مة اهللالك تنافسأنه ال سلطة �ستطيع أن الكنيسة تعلن نفسها،  اإليمان إقراراتيف 
 علِّم ىلع �وٍ و�أنها تُ  ،مشيئة اهللا بالاكملاألسفار املقدسة حتوي " أنالكنا�س الُمصلحة ن تعل)، ١٥٦١ابللجييك (

"، والكتاب لعبادةل انلظام اتلامم "نتعلَّ املقدس ". من خالل الكتاب أن يؤمن به للخالصاكٍف لك ما ىلع اإل�سان 
م�ن أن ال ياكن سواء رسول أو مالك أن يتناقض معها.  ا"، أيًّ �ظر ىلع أي إ�سانحده هو السلطة اليت "املقدس و

، اذلي هو املقدس لكتابل" مساو�ة يف القيمة"أو قدمها،  تهاقيم، بغض انلظر عن مدى ةرد كتابات �رش�َّ �ت�ون 
 .ةيحيَّ واحلياة املس وحده القانون املعصوم لإليمان
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 اإليمان �قراراتة وحىت طوائف بأ�ملها حتط من م�لة قوان� اإليمان املسكونيَّ وهناك كنا�س  صحيح أنه
بل يف  اإليمان �قراراتوقوان� يف اخلطأ ال يقبع يف تلك احلاالت،  حة تلصبح يف املتحف أو سلة املهمالت.الُمصلَ 

ا ما اكنت تفهمها الكنيسة قديمً والطوائف اليت الزالت تؤمن ب�لمة اهللا ك الكنا�س. بالنسبة تللك عدم األمانة
ة املسيحيَّ  سائل� الصوت اليح لفهم الكنيسة للكمة اهللا يف أ�رث املاإليمان �قرارات وقوان� فو� فرتة اإلصالح، 

 أهمية للعقيدة واحلياة.

 :اإليمان �قراراتودور قوان� 

. والسلوك: العقيدة جانبانأن هل ب صلح� الالهوتب المُ االُكتَّ أغلب ف ح، عرَّ ة لالهوت الُمصلَ يف الفرتة الالكسيكيَّ 
املقدس.  الكتابيف  أساًساوهو ما تم إعالنه نلا ، كما يعلنه هو نلاالالهوت واهللا  كما يعرفهب� الالهوت  مّ�وافقد 

الالهوت  أي جوانب"الهوت السائح"  أنهرشحوه وهوت كما يعرفه اهللا. اللانظ� هو هذا اإلعالن أن موا كما علَّ 
 .هقنطبِّ كما نعرفه و

 اهللا اآلب اختارناة فقط، نعمته السياديَّ ب .املسيحيون هم يف رحلة إىل ابلداية.بنا  رجعي تعب� �ازي � السائحلكمة 
قد ، ٣٤ابللجييك  اإليمان إقرارلكمات سب املسيح بواسطة اإليمان وحده. حببالروح القدس وحدنا يف املسيح، و

ابلحر األمحر، اذلي ال بد أن نعرب يف وسطه حىت نهرب من  نلا ادلم اثلم� اذلي البن اهللا، اذلي هوبرش " افتدينا
 ".ةطغيان فرعون، اذلي هو إبليس، وندخل إىل أرض كنعان الروحيَّ 

اب أفراد هلا قيمة أصيلة، ل�ن قوان� اإليمان خرى لُكتَّ األعمال األالالهوت انلظا� والالهوت الكتايب وإن 
لكنيسة كيم و�روح الصالة حقرار  �ف أراء ألفراد. رد� حة � أ�رث منصلَ المُ اإليمان  �قراراتة واملسكونيَّ 

، ما ير�د، قد يفكر املحا� فيةقانونيَّ  بمصطلحات ة.املسيحيَّ واحلياة أ�رث املواضيع أهمية يف اإليمان �شأن  املسيح
 .ل�ن رأيه هو يشء وح�م املحكمة العليا يشء آخر

إىل أخطاء هذا  ىا، قد أدَّ بمعزل عن بايق الكنيسة. هذا خطأ جسيم. تار�يًّ الكتاب املقدس  مال كث�ون إىل قراءة
 وافتخلُّ  ،ءفعل نفس اليش) Socinians( وننييالسوسحاول يف بداية القرن السابع عرش،  ،. ىلع سبيل املثالشنيعة

�دث عندما  قد هذا ما .أخرى ةأساسيَّ ة كتابيَّ حقائق ة، ويلَّ الكفارة ابلدوالهوت املسيح، وعقيدة اثلالوث، عن 
 �قراراتوو�� أيدينا قوان�  املقدس . عندما نقرأ الكتاباإليمان �قراراتو�سافر بدون خر�طة، بدون قوان� 

م من رحلتهم قبلنا نتعلَّ  إننا حة.ة والكنا�س الُمصلَ نحن نقرأ الكتاب املقدس مع الكنيسة املسكونيَّ ف، اإليمان
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يوم الرب، حضور العبادة  فظحة: ة لإليمان املسييح واملمارسات املسيحية األساسيَّ العقائد أهميَّ  م معهم أ�رثونتعلَّ 
 واملوت عن اخلطية واحلياة للمسيح بانلعمة وحدها. ،وسائط انلعمة، الصالة، اتلو�ةاستخدام و

 

 لالهوتا اكيلفورني تمنسرتسو لكيةسكوت الكرك هو أستاذ تار�خ الكنيسة والالهوت اتلار�يخ يف  .أر ادلكتور
 المُ  اإليمان إقراراتاستعادة "وهو مؤلف كتاب  .حةصلَ املتحدة المُ سكنديدو إكنيسة يف  رش�ك قسيسو

َ
" حةصل

)Recovering the Reformed Confession(. 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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