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 قانون اإليمان األثنايس 
 سربول  يس.  ر.أبقلم 

.  قانون اإليمان األثنايس ب إىل ما يُعرف املنسوب عنوان ال �  العبارةهذه  — )quicumque vult( "ن ابتىغمَ  لكُّ "
  لطاملا 

ُ
العظيم لإليمان  طل ابلأثناسيوس، إىل تأيلفه  �سب انلاسقرون ألنه ل قانون اإليمان األثنايسطلق عليه أ

زت هذه يف القرن الرابع.  ظهرت اليت  يَّةر�وس األرطقة اهلأزمة  خاللاثلالوث املستقيم عن  ة ىلع  األزمة الالهوتيَّ ر�َّ
اكن مصطلح "نفس    يف ذلك العام. يف �مع نيقية ٣٢٥ لعاميمان انليقاوي يف قانون اإل  ذروتها طبيعة املسيح و�لغت 

الكنيسة عن شخص املسيح.   اعرتافبيف انلهاية اليت ارتبطت  ث�ة للجدلهو اللكمة امل) homoousios(اجلوهر" 
دت أن اآلب،  جوهر اآلب، و�هذا أ�َّ  وأالكنيسة أن األقنوم اثلا� يف اثلالوث هل نفس طبيعة اللكمة، أعلنت  بهذه

يمان  أن أثناسيوس لم ي�تب قانون اإلمن الرغم ىلع . الرسمديَّةو يعةالطبيف  ونبن، والروح القدس متساواالو
ن املسيح  إ قالوا ر�وس، اذلين أقد تبعوا اذلين راطقة اهل ضد  وراء هذا القانون طل الرئييسابلاكن  إال أنه ،انليقاوي 

ًدا ا اكن �لوقً   لكنه اكن أقل من اهللا.  ُمجَّ

د، ألنه ة اآلنقربه مشهورعالمة لقب اذلي ظهر ىلع ا، والميالديًّ  ٣٧٣أثناسيوس يف اعم  تو�ِّ  طبيعة حياته   �سِّ
القائد املسييح  اع� هذا  .  "أثناسيوس ضد العالم"أي    ”Athanasius contra mundum“:  ببساطة  مكتوب وخدمته.  

باإليمان �سبب إيمانه اثلابت اذلي استمر يف إقراره  األر�ويس املر�ر اجلدلالعظيم من انليف عدة مرات خالل 
 . اثلالوث املستقيم عن  

  عون املعارص�ن مقتن فإن العلماء القرون، ىلع مرتم إطالقه ىلع قانون اإليمان  "أثناسيوس "سم ا الرغم من أن ىلع 
د أنأثناسيوس.    وفاة بعد  قد ُكتب    قانون اإليمان األثنايسأن  ب أ يوس الالهو�  تأث� أثناس  من الُمؤ�َّ هو جزء ال يتجزَّ

  " ن ابتىغمَ  لكُّ " العنوان احلايليتبع لم ي�ن هو مؤلفه.  مجيع االحتماالتل�ن يف وقانون اإليمان، من 
)quicumque vult(    تأيت عناو�ن  ة.  العقائديَّ   ياناتة وابليف اخلطابات ابلابو�َّ   الُمستخدم  ةكنيسة الاكثويلكيَّ ال تقليد

  ب�لمات قانون اإليمان األثنايس يبدأ يف انلص الالتي�. األو� لكمات المة أو لك لاة من الكنسيَّ  اتلرص�ات هذه 
quicumque vult " �يمان األثنايس.  لتأ�يد األول لقانون اإللد مهِّ ة تُ افتتاحيَّ  و� عبارة"، ن ابتىغمَ  لكُّ واليت تع

".  ك باإليمان اجلامع الشاملوجب عليه، أوًال وقبل لك يشء، أن يتمسَّ اخلالص ن ابتىغ مَ  لكُّ  " هو: اتلأ�يد وهذا 
ذكر  الكنيسة مع  اليت أ�َّدتها    للخالصة  العقائد األساسيَّ   من   ُموَجزة�سخة    إىل تقديم  قانون اإليمان األثنايس�سىع  

 للثالوث.خاص 
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ألول مرة   ُكتب  قداإليمان   قانوناآلن أن  حىت  �شلٍك اعمٍ يُعتقد ،  يمان األثنايسقانون اإلق بتار�خ أصول فيما يتعلَّ 
السجالت  ظهر يف ي ال اإليمان قانونألن  ُ�تمل أيًضا، نظًرا  القرن السابعىلع الرغم من أن  — يف القرن اخلامس

يف  ن قد ُكتبإن اكة. ة وليس بايلونانيَّ باللغة الالتينيَّ  وقد ُكتبيف �لس تويلدو الرابع.  ٦٣٣حىت اعم  اتلار�يَّة
بما يف ذلك أمربوز من ميالنو  ،  فكرهم�مل� �سبب تأثحتَ العديد من املؤلف� المُ فهناك القرن اخلامس، 

  من ل��ن القد�س الفر�يس فنسنت الاكتب هو مل أن ي�ون حتَ من هيبو، ول�ن من المُ  وس وأوغسطين
)Vincent of Lérins(. 

  غ� �لوق� ةاألقانيم اإلهليَّ مجيع  حيث أناثلالوث بعقيدة  اإلقراراألثنايس ىلع  قانون اإليمان �توى  د�شدِّ 
قانون  يُعيد  ة. فكما  ة مر�ز�َّ زدوجة للمسيح أهميَّ الطبيعة المُ   تأخذاثلالوث،  ب  اإلقرار. يف  نفس اجلوهرمن  و  رسمدي�و

ص الرابع يف نيقية، باملثل  يف القرن املنصوص عليها اثلالوث  عقيدةاتلأ�يد ىلع  األثنايس اإليمان أيًضا  يُلخِّ
يف القرن    ر�وس أ  هرطقةالكنيسة مع    صارعت�ما  و  .٤٥١اعم    دونيةيخلقالقرن اخلامس يف    معاتلأ�يدات القو�ة ملج

طبيعة    يفاملسيح    شخص   اخزتلتاليت    )،monophysitismهرطقات الطبيعة الواحدة (الرابع، جلب القرن اخلامس  
  هرطقة . يف إ�سانيَّة بالاكملة أو إهليَّ بالاكمل لم ت�ن  إ�سانيَّة-إهليَّة )، أي طبيعة واحدةmono physis(واحدة 

وهذه  اكن يُنظر إىل شخص املسيح ىلع أنه شخص واحد ذو طبيعة واحدة،    ،)Eutyches(الطبيعة الواحدة ألوطايخ  
مًعا. يف الوقت  د�هما ، تم اخللط ب� طبيعيت املسيح أو الرأيحًقا. يف هذا  إ�سانيَّةة حًقا وال ت�ن إهليَّ لم  الطبيعة

كثً�ا ة، اليت لم �سىع للنسطور�َّ  املقابل الرأي، حار�ت أيًضا الطبيعة الواحدة رطقةه الكنيسة  حار�ت اذلي فيه
ن،  شخصا   اكن   وذللك �اكن هل طبيعت  املسيحإىل استنتاج أن    ووصلتهما،  تفصلل طمس ومزج الطبيعت� ول�ن  ل

يف �مع خلقيدونية  بوضوح  ة  �َّ و�دعة النسطور  الطبيعة الواحدة  هرطقةتم إدانة لك من    واآلخر إل�.  شخص �رشي 
  قنوم أن املسيح، أو األ بإيمانها ، القو�مةعقيدة اثلالوث  ىلع أ�يداتل و� تعيدالكنيسة،  رصَّحت، حيث ٤٥١اعم يف 

 احتادهما أعلنت كذلك أن الطبيعت� يف  وا.  حقً   �إ�سان حًقا و  أي  vere Deusو  vero homoاثلا� من اثلالوث اكن  
 لك طبيعة بصفاتها حيث حتتفظ  ،نقسامأو ا نفصال،ااختالط، أو امزتاج، أو  جتعل هناك مل بطر�قة تواجدا الاكمل

 . دةالطبيعة الواحة وهرطقة تم إدانة لك من بدعة النسطور�َّ  يف اعرتاف إيمان واحد،. ذللك اخلاصة

يف  يُدىع املسيح نية، حيثودييف �مع خلق ا نراه اليت اتلعايلم الُمم�ة اتلأ�يد ىلع األثنايس قانون اإليمانأاعد 
هم أزيلون. أيًضا اتبع  ف �اتلايلوغ� �لوق� لك أقانيم اثلالوث  ."اكمٌل  و��سانٌ  اكمٌل  "�ٌ  األثنايس قانون اإليمان
ًدا ىلع ما يطلق بن"، مؤ�ِّ ب و"اال من اآل منبثقأن الروح القدس ب السابقة هل اتلأ�يدات  األثنايس  قانون اإليمان 

فالكنيسة األرثوذكسيَّة  ة. ة الرشقيَّ الكنيسة األرثوذكسيَّ  معاكن مثً�ا للجدل اذلي بن) واال( filioqueمفهوم عليه 
 . filioqueتتب� فكرة يومنا هذا لم  حىت   الرشقيَّة
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إىل   ل حوَّ ة أو تتالطبيعة اإلهليَّ  غ�َّ د، لم تتد أنه يف رس اتلجسُّ وأ�َّ  املسيح د ثنايس جتسُّ قانون اإليمان األ تناول، أخً�ا 
 هناك  د اكن  يف اتلجسُّ   أي أنه.  ةإ�سانيَّ طبيعة    اختذت   تغ�ةاملة غ�  ة، بل إن الطبيعة اإلهليَّ طبيعة إ�سانيَّ 

ِّ
لطبيعة   اذاخت

 . إىل طبيعة إ�سانيَّةة لطبيعة اإلهليَّ ا  حتوُّلة وليس الطبيعة اإلهليَّ  إ�سانيَّة من قِِبل

نص  ية، ومرة أخرى، كنيسة الاكثويلكيَّ لل األر�عة ةالرسميَّ  قوان� اإليمانثنايس واحد من قانون اإليمان األعترب ي
ظى  �األثنايس ال  إليمانقانون اىلع ما هو رضوري لإليمان من أجل اخلالص. ىلع الرغم من أن  ُموَجزةبعبارات 

  لك  عليها  دد تؤ�ِّ اثلالوث واتلجسُّ  عن قو�مةال  عايلمة، إال أن اتليف الكنا�س الربو�ستانتيَّ  شهرةبنفس القدر من ال
 . ىلع مر اتلار�خ  تقر�بًا ة  س الربو�ستانتيَّ ا�الكن

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا بما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" الهوتيُّونلك

Theologian(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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