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 القويمتعريف اإليمان 
 نيكوالس نيدهامبقلم 

ة واجهت الكنيسة عرب ة الهوتيي ة يف القرن الرابع امليالدي يه أكرب إشاكلي األريوسيي ة إشاكلي يمكن القول بأن 
السادس عرش اكنت ة اليت واجهت اإلصالح يف القرن ات الالهوتيي أن اإلشاكلي قد نعتقد انت، تتسوتارخيها. كرب

ة األخطر ألنها تمس األريوسيي ة إشاكلي ات، تبىق بدون اتلقليل من خطورة هذه اإلشاكلي و مع ذلك،األكرث خطورة. و
ا  يناقشون رجال القرن الرابع اكنبينما  ؛املسيح قبونلا لرباكت عملة كيفيي  يناقشوناملصلحون . اكن اأعمق   اأمر   أمر 

ة شخص الفادي، يكون االنتفاع قليل حول هويي صحيح أساس ما لم يتم وضع من هو املسيح.  —أبسط بكثري 
    انلقاش حول براكت عمله.من 

مفكر مسييح بازر يف القرن السابق هل،  بلمن ق  نفسه، ولكن  بل أريوس، ليست من ق  ةاألريوسيي ة إشاكلي نشأت 
اوم أورجيانوس بقوة وبنجاح واحدة من أخطر اتلهديدات اليت واجهت اإليمان (. ق254-185ورجيانوس )أوهو 

لغز حل الشالكنيية (. حاولت داعتهاة" نسبة ألحد أكرب )أو "السابيليي الشالكنيية ويه  — يف القرن اثلالث القويم
تميزي حقييق ومطلق بني أي وجود  من خالل إنكارة أن يكون اهلل واحد وىف نفس الوقت ثالثة أقانيم كيفيي 

شخص واحد ذات الطبيعة قنوم أو " خمتلفة ألأشاكلة. فاآلب واالبن والروح القدس هم فقط "أقانيم الطبيعة اإلهليي 
تلفة يف احلياة )فهو زوج، ووادل، ومدير تنفيذي أدوار خمالواحد ثالثة  إلنسانيمكن أن يكون لمثلما  — ةاإلهليي 

 بأحد الرشاكت(. 

سب ألورجيانوس بأنه قاوم بشدة  وأرص ىلع  أشاكل من النشاط".واحد هل ثالثة " يف أقنوماثلالوث أقانيم  اخزتالُيح
اأن   يمكن أن يكون املثال،، ىلع سبيل كيف .والروح القدس ،واالبن ،بني اآلب هناك تميزي ا حقيقيًّا ومطلق 

 يف شلكني خمتلفني؟  هما يف الواقع نفس األقنوم انة مع أبيه السماوي إذا اكن االثنشخصيي وة حقيقيي لمسيح عالقة ل

رشح انوس يف تشويش واتلباس كبري نتيجة للطريقة اليت جيب أورحىت اآلن، األمور جيدة وواضحة. ولكن تسبي 
ن هناك "درجات إ قال، إذ يف عرصهة توىح أورجيانوس فكرته من الفلسفة الونانيي اتلمزي بني اآلب واالبن. اس بها

ة ، فقدت هذه الطبيعة اإلهليي األزليةاالبن  بوالدةئة، ولكن ائة باملاة الاكملة، ممتلك اآلب الطبيعة اإلهليي ي. "ةأللوهيي ا
 اهلل منذ األزل،عندما ينتقل من مصدره. ذللك فاالبن مع كونه قليال   باهت اانلور  أن يصبحمثلما  ،درجة من كماهلا

ا.  تسعة وتسعني فاصل ة بة بنسهليي اإلطبيعة ال كيمتلاألمر كما لو أن االبن إال أن طبيعته ليست مثل اآلب تمام 
  تسعة يف املئة.
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 الهوت أورجيانوس كردإىل حٍد كبري  الرشقيية انلاطقة بالونانييةة ة الرومانيي قبلت الكنيسة يف نصف اإلمرباطوريي 
"درجات  عن مفهومهولكن  .اثلالوث األقانيم يفاتلميزي بني  نأورجيانوس ع دافع. بالطبع، الشالكنييةمقنع ىلع  فعل

 . رساعن ما تم الطعن فيهاأكرب،  إشاكليةب يف ة" تسبي أللوهيي ا

 اواعظ   ، اذلي اكنأريوس أثارأورجيانوس.  مفهومأحد هؤالء األشخاص اذلين طعنوا يف ( 336-256)اكن أريوس 
 تعالمة )أهم كنيسة يف الرشق( بهجومه ىلع كنيسة اإلسكندريي اخلالف يف من لبيا، زوبعة من  اوبارز   اف  مثقي 
يس ل واهلل أ األقنوم هوون يكأن إما فة. درجات لأللوهيي  تكون هناكانوس. أرص أريوس أنه ال يمكن أن جيأور

اكن أريوس أكرث أمانة من أورجيانوس من جهة الكتاب املقدس. لكن  قوهل هذا،إما اخلالق أو املخلوق. ب اهلل:
 ؛ح بأن اآلب وحده هو اهلل واخلالقرصي  فقد قويم.ستخلص أريوس استنتاجات أثارت غضب أصحاب اإليمان الا

لق لك  خملوقاتوأعظم  أولببساطة املسيح هو  اهلل. اليس حق   ، وباتلايلخملوق ليس سوىواالبن  اهلل، وبواسطته خح
 يشء آخر.     

ا غري راٍض  ،أسقف أورجيانوسوهو  (،328اذلي توىف اعم ، Alexander) ألكساندراكن  مفهوم بنفس القدر عن  أيض 
 ي ااملسيح مساو أنألكساندر س. أكد أريو ضد ما قاهللكنه استخلص استنتاجات  .ورجيانوسأل "درجات األلوهيية"

ه هو كيف، ىلع حد يف رشحألكساندر صارع ما املئة هو اهلل. يف فاالبن مئة  .ةهليي اإلطبيعة اللآلب يف امتالكه 
اذلي خلف  ،(373-296، أثناسيوس )ألكساندرأصبح األمر ىلع اعتق سكرتري  .اآلب واالبن إهلنيال يكون  ،فهمه

حفظ  بأكملها باعتبارهالكنيسة  اعتنقته تلفسري األساسأن يضع  ،328ة يف اعم لإلسكندريي  اأسقف  ألكساندر 
 . القويملإليمان 

من خالل مع أريوس ومؤيديه  )األغلبية( اتلعاملة املسيح بألوهيي  اعرتفوا أوئلك اذلينيف بداية األمر، حاول 
وس وطرده من الكنيسة. وعندما رفض الواعظ اللييب أن حبرمان أريألكساندر قام األسقف  .ةاتلأديبيي اإلجراءات 

. اكن هذا أول 325اعم  العظيمة جممع نيقيي يف ة املسيح ضد ألوهيي  تم إيقاف محلته املزعجةيقبل اهلزيمة ويصمت، 
 تأيت باحلركة احلديثة اليت حتمل نفس االسم. عالقةجممع "مسكوين" ُيرضه لك األساقفة والشيوخ، ولم يكن هل أي 

  .لك ماكن يفني املسيحي  مجيع هذا املجمع مثيل بمعىن آخر،  ."األرض املأهولة" ة تعينيونانيي لكمة لكمة "مسكوين" من 

ق . شخص يده أميقة يف هذا املجمع، بالاكد ايي جترع أريوس هزيمة ع أحد األساقفة بغضب قانون إيمان أريوس مزي
أبعد ما يكون عن  هذا .ة املسيحنه "اخرتع" عقيدة ألوهيي أىلع  الوم ةجممع نيقيي يتم تصوير واعتربه جتديف! أحيان ا 

إليمان الرسويل القديم ضد بدع أريوس الرشيرة. لأنفسهم كحماة رأوا جممع نيقية يف ة الساحقة األغلبيي ف احلقيقة.

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    3   جميع الحقوق محفوظة 2019 ©

صياغة قانون  ذلك يهب لقيامأن أفضل طريقة لب نياملجتمع اآلباء واألخوة تم اقناع، الكثري من انلقاشوبعد 
 .   قويمكمعيار لإليمان ال— ييةنيقاملعروف باسم قانون إيمان  — يمانلإل

 يشتق هذا املصطلحهلل اآلب.  (هوموؤسيوس"مساوي يف اجلوهر" )أن االبن  قاطعبشلك  هذا قانون اإليمان ينص
ويه تشري إىل  ."ذاتمثل "طبيعة، كينونة، جوهر، بطرق خمتلقة واليت يمكن ترمجتها ، أوسيا ةمن اللكمة الونانيي 

 يكونها مف —لواقع األعمق انفس  يفكما أشار املجمع، يشرتك اآلب واالبن، صميم يشء ما. يف  الواقع األعمق
ا. لم إن ، فيف عمق كينونته اآلب  الاكن أن املسيح  ألن صميم الهوتهيمان، اإلأريوس قانون  يؤيداالبن كذلك أيض 

ذللك خملوق.  واألخر ، واألخر ليس كذلك؛ أحدهم هو اخلالق،هو اهلل أحدهمهلل اآلب.  يشرتك يف الواقع األعمق
ا يف املجمع، وم اوجد أريوس نفسه مهزوم   اتمام   من اخلدمة.   طرود 

ملدة أريوس ة إشاكلي بسبب  منقسمة تنهاية القصة. ولكن من الغريب أن الكنيسة ظلي  هذااكن جيب أن يكون 
 انلابض باحلياة.  هاوإثارة يف تارخيي ا من أكرث السنوات خز ويهمخسني سنة أخرى، 

، اكنرئيسييني إىل سببني اخلالفيرجع استمرار  ن، مثل املاكر يماهر ياسي ني سنياألريوسي   عدد قليل من . أوال 
. اإلمرباطور يف بالط ا(، واكتسبوا نفوذ  342اعم ، اذلي توىف Eusebius of Nicomediaيوسابيوس من نيقوميديا )

الكنيسة  حيث لحعنتلكمة خمتلفة،  بركة مشوبة. بالفعل يتبادر إىل اذلهن ني" يشلك   أن وجود أباطرة "مسيحي  تبنيي 
منها ىلع الشعار  حصلنادوا بدعة أريوس. هذه يه الفرتة اليت ة بوجود سلسلة من األباطرة اذلين ايي واإلمرباطوريي 

ا بمفرده لم يقف أثناسيوس  ." أثناسيوس ضد العالم" (Athanasius contra mundum) ةالالتينيي اللغة املعروف ب أبد 
ة ني، بقيت القاعدة الشعبيي أمام األباطرة األريوسي   لعديد من األساقفةضعف شخصيات االرغم من ىلع  ؛العالم ضد

إىل حد ما معزوال   مرار ا وتكرار اوجد نفسه أثناسيوس ة. لكن نيقيي جممع إليمان  موالة إىل حد كبريبالكنيسة 
ا يالكنبني قادة  ا مخسة وأربعني فرتة من يف املنىف سة، وقىض سبعة عرش اعم  ة، خمتبئ ا ملدينة اإلسكندريي  اأسقف  اعم 

طارد  كرث ا   من جنود اإلمرباطور.  ايف الصحراء، ومح

ة، الرغم من معارضته اتلامة لألريوسيي ىلع  ،املحافظ يف الكنيسة رأيهو أن الا اإلشاكل والسبب اآلخر الستمرار هذ
صحة املصطلح  قبولة"، وأللوهيي ا"درجات  الشائكة عنأورجيانوس تعالم  للتخلُّص من طويال   ااستغرق وقت  

اخلربات  علمتهمىلع هذا املصطلح لعدم وجوده يف الكتاب املقدس. ولكن  كثريوناعرتض . هوموؤسيوس الرئييس
الكتاب املقدس لرشح معىن الكتاب املقدس يف  وجودةاملعبارات غري اللكمات والأن يستخدموا يف انلهاية القاسية 

ف ا، ييةريوسأتباع األتنطلق من لسان  الكتاب املقدس اكنت مصطلحاتة. األريوسيي  من بدعةماية احلو  األكرث تطرُّ
أمني ملا ال يوجد شخص ىلع األقل  — . ولكن ال يوجد أريويسمبه ةخاص مهرطقة معاينعليها  وايضيفأن بعد 
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 فاصال   اقانون اإليمان. فهذا املصطلح يضع حد  يف املوجود  هوموؤسيوسيمكنه أن يصادق ىلع تعبري  — يقوهل
لغة الكتاب  ليس وهذا أخري ا اكن ميدان اجلدال:. القويم الفهملكتاب املقدس ول األريويس الفهمبني  اواضح  

  ولكن فهم معناه.  ،املقدس

ن، واذلي 381ة يف اعم جممع القسطنطينيي  لتسوية اخلالف:ا ثاني   امسكونيًّ  اب األمر جممع  تطلي  أخري ا عقده  تمكي
هذا املجمع قانون إيمان  أصدر. (Theodosius) سيوسوبسبب وجود إمرباطور مستقيم اإليمان هو اإلمرباطور ثيود

جممع يف  إصدارهتم  . )املربك هو أن قانون اإليمان اذلياويجديد، واذلي نعرفه الوم باسم قانون اإليمان انليق
فهو نسخة  اوية. أما قانون اإليمان انليققانون إيمان نيقيي  هو، بل اويليس هو قانون اإليمان انليق 325ة اعم نيقيي 
  .(381ة اعم القسطنطينيي  صدرت عن جممعلة مطوي 

باسيليوس أسقف  — نيالكبادوكي  ة هم اآلباء يف القسطنطينيي  قويمالعقول وراء هذا االنتصار لإليمان الاكنت 
-330) ي(، وصديق باسيليوس، غريغوريوس انلازيزن394-335) غريغوريوس انلييس وشقيقه(، 379-330قيرصية )

للثالوث  قويمدوكيون ىلع ما وضعه أثناسيوس من أساس، إذ صاغوا اللغة اليت تعرب عن املفهوم الا(.  بىن الكب390
دوكيون اف الكبة، عري  عن الطبيعة اإلهليي عرب  واذلي يح  أوسيالوم. باإلضافة إىل مصطلح اخدمها واليت مازنلا نست

اعدة ما نرتجم مصطلح  ة. عن حقيقة األقانيم اإلهليي واذلي يعرب  ( hypostasis) هيبوستاسيسمصطلح 
طبيعة واملتمزي  اذلي توجد به ال اخلاصقنوم" هو الشلك أ"مصطلح دوكيون من اما قصده الكب ."أقنوم" هيبوستاسيس

  عن بعضهم ابلعض. مما يمزيهموالروح القدس،  ،واالبن ،ة يف اآلباإلهليي 

 بتأييد الكنيسةأريوس داخل الكنيسة.  إشاكليةىلع  اوية وقانون اإليمان انليققىض لك من جممع القسطنطينيي 
مثل ة طبيعة إهليي  هلجوهر واحد. لك أقنوم يف اثلالوث  يفإهلها هو ثالثة أقانيم  بأن تعرتفاة، دوكيي اصياغة الكبلل

منهم واحد عن اآلخر، ألن لك متمزي لك واحد منهم  ومع ذلك ،ة"(أللوهيي ا"درجات  م يعد هناك)ل االثنني األخرين
 بطريقة خمتلفة. الواحدة ة يمتلك الطبيعة اإلهليي 

خ يف رسي صلحون. وهو مح المح وأاعد تأكيده العصور الوسطى،  إىل األوىلالكنيسة  انتقل من اكن هذا هو الرأي اذلي
جند  فسيكون هذا هو الرأي اذلي نا ىلع حممل اجلد،الكتاب املقدس وتارخيأخذنا صلحة. إذا المح  ناإقرارات إيمان

ا أنفسنا   .ونقر به هنعتنقأيض 
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إسكتلندا،  يفس ينريإنفمدينة ب (Inverness Reformed Baptist)كتور نيكوالس نيدهام هو قس بكنيسة ادل
جزاء األ متعددإسكتلندا. وهو اكتب ملجدل بدينجوال يف مدينة هوت اللهايالند وحمارض يف تاريخ الكنيسة بكلية 

  (.Years of Christ’s Power 2,000) بعنوان

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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