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ة الوسيليَّة
َّ
 لترب�ر ل العل

 سربول  يس.  ر.أ بقلم

".  يع� "باإليمان وحده  واذلي )sola fide(  "سوال فيديه"ما يتم تلخيص عقيدة اإلصالح حول اتلرب�ر يف شعار    كثً�ا 
 باإليمان وحده.   هوإىل اتلعليم بأن اتلرب�ر  )sola fide( "سوال فيديهعبارة " �ش� 

  نقطة ابلداية اإليمان هو  إنباإليمان. فهم يقولون  هوأن اتلرب�ر  أيًضا عرب تار�ها  ةمت الكنيسة الاكثويلكيَّ علَّ 
أ�َّدت الكنيسة  ذلا  .ىلع رضورة اإليمان للترب�ر ترُصُّ الكنيسة الاكثويلكيَّةترب�رنا.  أصلهو أساس وف .ترب�رلل

د عليه الكنيسة الاكثويلكيَّة  .  )sola fide(  "سوال فيديه"  اإليمان يف  الاكثويلكيَّة بوضوح ىلع لكمة "وحده"  هو  ما لم تؤ�ِّ
تلرب�ر، إال أن  ا أصلأساس، ووالرغم من أن اإليمان هو نقطة بداية، ىلع ، ألنه )sola fide( "سوال فيديه"يف عبارة 

، وهو رشط رضوري. الرشط  نتربَّراإليمان حىت  هناك يشء إىل جانب اتلرب�ر. إلحداث�رد وجوده ليس اكفيًا 
 ، ل�ن وجوده ال يضمن انلتيجة.   نتيجةتأث� أو  يتبعهحىت    ا�ب أن ي�ون موجودً  يشءالرضوري هو  

. ول�ن حلسن حظنا، وهو وجود األ�سج� للحر�ق رضوري هناك رشط ة، ، يف الظروف الطبيعيَّ ىلع سبيل املثال
  س فيها لك مرة نتنفَّ بانلار يف  ا احرتقنا  اكن األمر كذلك، لكنَّ   فإنحر�ق.    إلحداث  ال ي�يف�رد وجود األ�سج�  

 ب� الرشط الرضوري والرشط الاكيف. فالرشط الاكيف يضمن باتلمام حدوث انلتيجة.   �ن نم�ِّ  لكذل اهلواء.

عن  اإلصالح  وجهة نظرة والكنيسة الاكثويلكيَّ  وجهة نظر، يمكننا أن نرى الفرق ب� أوضحنا هذا اتلمي�ما بعد 
ليس  ه ة، اإليمان هو رشط رضوري للترب�ر، ولكنَّ الكنيسة الاكثويلكيَّ  من وجهة نظرالعالقة ب� اإليمان واتلرب�ر. 

للترب�ر.   أيًضا رشط اكٍف  بل هو ا فحسب،رضور�ًّ  ا اإليمان رشطً ليس ، يَّةالربو�ستانت وجهة نظر هل. من  ا اكفيً رشًطا 
  وجهة نظر  إن. يف نظره  ونر ربَّ مُ أننا باتلأ�يد يعلن هذا يع� أننا عندما نضع ثقتنا و�يماننا يف املسيح، فإن اهللا 

 اتلرب�ر حتًما ي�ون حارًضا أيًضا.     اكن اإليمان حارًضا فإن  � أنه ، و� وجهة نظر الكتاب املقدس،اإلصالح

ال يم�ن أن ي�ون دلينا ترب�ر  أن نتربَّر.  دون    نؤمناإلصالح هو أنه يمكننا أن  ما ال يم�ن تصوُّره يف وجهة نظر  
ال يم�ن أن ي�ون   إنه الكنيسة الاكثويلكيَّة بدون إيمان، وال يم�ن أن ي�ون دلينا إيمان بدون ترب�ر. تقول 

  نا إيماننا ولكن �ستمر يف. يم�ن أن دون أن نتربَّرإيمان ي�ون نلا ون إيمان، ول�ن يم�ن أن دلينا ترب�ر بد
رنرت�ب خطية ميتة  للُمصلح�،   بالنسبة). ول�ن تو�ة مناسبة (بدون �ُمدان نص�نعمة اتلرب�ر، حبيث  تدمِّ

ن من احلصول ىلع حىت  هو مطلوب  قييق هو لك ما احل يمان اإلفإن �رد امتالك  حالة   يف �ستمرانلعمة ونتم�َّ
 اتلرب�ر.  
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 وستمنسرت ما ي�:  يقول إقرار إيمان 

 قبول املسيح واالت�ال عليه  و�اتلايلااليمان، 
 وىلع بره، هو الوسيلة الوحيدة للترب�ر. 

الوسيلة � أداة �ُستخدم لغرض مع�. عندما كتب واضعو إقرار إيمان وستمنسرت أن اإليمان هو الوسيلة الوحيدة  
لترب�ر. من الرضوري أن  ل العلَّة الوسيليَّةباخلالف احلادث يف القرن السادس عرش حول  علمللترب�ر، اكنوا ىلع 

 صنا.  خال  تتعلَّق ب�يفيَّةألنها  — لترب�رل يليَّةالعلَّة الوس أي   — ي�ون دلينا فهم واضح هلذه العقيدة

أرسطو  اكن    فقد   .فلسفة أرسطوإىل  إىل القرن الرابع قبل املسيح،  )  instrumental cause("  العلَّة الوسيليَّة"تعب�    عود ي
املختلفة اليت �ساهم يف تغي� حالة أو   األسباب عزل�رشح احلر�ة واتلغي�. يف هذه العملية، حاول أرسطو  ا مهتمً 

، ووضعنا أمام انحن لسنا أبرارً ف .رونعالقة هذا �سؤانلا املطروح هنا؟ �ن بالطبيعة غ� ُمربَّ  وضع يشء ما. ما �
 � وضعنا؛ من حالة اإلدانة إىل حالة اتلرب�ر.  تغي�ن حباجة إىل اهللا هو أننا �ستحق غضبه الاكمل. 

العلَّة و،  )efficient cause(  الفاعلةالعلَّة  و،  )formal cause(  ةة الصور�َّ العلَّ :  العلل أرسطو ب� أر�عة أنواع من  م�َّ 
األر�عة  عللهت ، ول�ن شلكَّ لوسيليَّةالعلَّة ايذكر لم  .)material cause( والعلَّة املاديَّة، )final cause( الغائيَّة

 .العلَّة الوسيليَّةاألساس لفكرة  

 ابأنه كتلة احلجرف أرسطو من احلجر آتية من املحجر. عرَّ  ككتلةاستخدم أرسطو املثال اتلوضييح تلمثال يبدأ 
مها، ات، أو الرسمة اليت صمَّ الفكرة اليت يف ذهن انلحَّ   �  العلَّة الصور�َّةاملادة اليت يُصنع منها يشء.    أي  ؛العلَّة املاديَّة 

  الفاعلة العلَّة  يجب أن ت�ون هناك فكرة قبل أن ت�ون هناك نتيجة.  ف  .ةل شلك املنتج يف صورته انلهائيَّ واليت تمثِّ 
  ذلك   علفهو من �  .اتانلحَّ �    هذه العلَّةمثال، و� هذه احلالة  اتل   إىل جر  من احل ب يف إحداث اتلغي�  تسبَّ ت   يت ال  �

 هذه احلالة جتميل حديقة ما.  اذلي قد ي�ون يف ُصنع اليشء، و منالغرض  �الغائيَّة   العلَّة. �دث

إحداث اتلغي�.  بها اليت يتم   األداة أي، العلَّة الوسيليَّةمفهوم األر�عة إىل هذه العلل أو األسباب يمكننا أن نضيف 
دها، و�نعِّمأن  فعليهاحلجر إىل تمثال،  كتلة تغي�ات أراد انلحَّ  نفإ  ها، و�دِّ إزميله  إن . ا هينحت يف الكتلة ليشلكِّ
ب�لمات مثل بواسطة  وسائلال عن اغبًلا ما نعربِّ  .دث اتلغي�بواسطتها �األدوات اليت أو الوسائل  �مطرقته و

 ومن خالل.  
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ر � اإليمان اليت بها نتربَّ   أو األداة  دوا أن الوسيلةاإليمان، أ�َّ   بواسطةن اتلرب�ر باإليمان أو  إعندما قال الُمصلحون  
من حالة اإلدانة إىل حالة اتلرب�ر �    نلقلنا الوسيلة الوحيدة اليت �تاجها، واألداة الوحيدة املطلو�ة  فواإليمان وحده.  

 ر. نتربَّ  ليك إىل املسيحأيًضا فنحن �تاج  .رنتربَّ  ليك�تاجه الوحيد اذلي  يشءول�ن اإليمان ليس هو ال  ،اإليمان
تم  قد  وعدهل بره معاي� ب يك ييفل هبلطيلك ما إن الاكمل و�فارته ىلع الصليب.  املسيح برإىل ر، �تاج نتربَّ  ليكأي، 

يف   اجلدل ب� الاكثويلك والربو�ستانت إن  .لكه املسيح العمل لقد أتمَّ  ومن خالهل.  املسيحاخلاص بعمل اليف  حتقيقه
يم�ن  هذا العمل. كيف  بر�تىلع حصونلا ة كيفيَّ  بقدر ما هو حول اخلاص بهملسيح ا ليس حول عمل �مله

تعايلم بولس الرسول  بناًء ىلع مها الُمصلحون �شلك شخيص؟ اإلجابة اليت قدَّ  اخلاص بهعمل املسيح  االستفادة من 
صنا، فعندما نقول إن اتلرب�ر  ل�ن ليس اإليمان وحده هو ما �لِّ  وحده، أو بواسطته، أو من خالهل".اإليمان � "ب

 باملسيح وحده.    إيماننا من خالل هو بواسطة وباإليمان وحده، فإننا نقول إن اتلرب�ر  

هذه   الكنيسة الاكثويلكيَّةف تعرِّ  ة.اتلو�ة واملعموديَّ رسي  �للترب�ر  العلَّة الوسيليَّة إن، للكنيسة الاكثويلكيَّةطبًقا 
ا (أي من  كهنوتيًّ اذلي يتم حتقيقه  الص  اخل . الفرق هو ب�  يتربَّر املرء ىلع أنها الوسائل اليت من خالهلا و�ها  األرسار  

والفرق شاسع ب�   .من خالل اإليمان باملسيح وحدهاذلي يتم اختباره الص اخل )، ومارسة الكنيسة لألرسارخالل 
  ىلع بر املسيح   نتلكاإليمان وحده  باإليمان هو الوسيلة الوحيدة للترب�ر، ألن  إن    إيمان وستمنسرت االثن�. يقول إقرار  

َارُّ " .يومن �انًا للك َمن م ترب�رنا، ُمقدَّ  بابأساخلاص أو  كفارته، واستحقاقه و�ر�تبر املسيح، إن . ونقبله
ْ

ا ابل مَّ
َ
أ

هو مطلوب  فلك ما    .رون ليس باإليمان مضاف إيله أعمال بل باإليمان وحده). �ن ُمربَّ ١٧:  ١(رومية    "اِن َ�ْيَا فَِباِإليمَ 
 يف عمل املسيح وحده.   اثلقةملكوت اهللا هو اإليمان أو  ل�خول إىل

  املؤدي  االستحقاق إنقال الُمصلحون  ه.بر املسيح واستحقاق أساس ترب�رنا هو .اإليمان ليس هو أساس ترب�رنا إن 
،  وحدهرون باإليمان  ننا ُمربَّ إول�ن عندما نقول    تلرب�رنا � اإليمان،  فالعلَّة الوسيليَّةتلرب�رنا هو بر املسيح وحده.  

 أساس ترب�رنا.  إىل أن اإليمان هو عمل استحقايق يضيف أي يشء  فنحن ال نع�

كما لو لكون ىلع إيمانهم نهم يؤمنون أن اتلرب�ر باإليمان وحده ولكنهم يتَّ إا؟ يوجد أناس يقولون ما تأث� ذلك عمليًّ 
أي  ضيف ت يمان ال إل الشخص ل امتالك حقيقة إن . عدل اهللابات عمل صالح ييف متطلِّ أنه استحقاق أو  اكن هل

ول�ن استحقاق  االحتساب، عن طر�ق  غ� �دود يضيف حلسابه استحقاق  إن اإليمان. إىل حسابه استحقاق
استحقاق املسيح فقط باإليمان، وليس نلا فضل أو استحقاق يف  هل. يمكننا أن �صل ىلعاملسيح هو اذلي ُ�تََسب 

إننا ال  اإليمان.  من خالل إيله �  للوصولصنا هو املسيح، والطر�قة الوحيدة ن �لِّ أ الوحيد اذلي يمكنه فذلك. 
 و�ره.   املسيحخالصنا سوى ىلع من أجل ياتنا يف حآخر ىلع أي يشء  نتَّلك

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


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٤   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 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 الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

 . يلجون�موقع  تم �رش هذه املقالة يف األصل يف
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