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س، والعظيم، واملسكو�، بنعمة اهللا وحتت إرشاف أ�رث أباطرتنا استقامة يف اإليمان، و�بة   اجتمع املجمع املقدَّ
يف مدينة خلقيدونيَّة، الواقعة يف مقاطعة   —اإلمرباطور مرقيانوس، واإلمرباطور فانلتينيان أغسطس    —للمسيح  

 بيثينيَّة، يف كنيسة القد�سة والشهيدة العظيمة أوفيميَّة؛ وأقروا بما ي�: 

د تلالميذه معرفة اإليمانبينما اكن ر�ُّنا و�لِّصنا �سوع املسيح   ْعِطيُ�مْ ، قال: "يؤ�ِّ
ُ
تُْرُك لَُ�ْم. َسَالِ� أ

َ
"،  َسَالًما أ

م اجلميُع بالتساوي إعالن احلق.وذلك حىت ال �تلف   أحد عن أخيه يف تعايلم اإليمان القو�م، بل أن يُقدِّ

ل�ن ألنَّ الرش�ر ال يتوقَّف، من خالل زوانه، عن اقتالع بذار اإليمان القو�م، بل ودائًما ما يبتدع شيئًا جديًدا  
محاَس  البرشي،  باجلنس  املعتاد  اهتمامه  يف  الرب،  أشعل  ذللك  للحق،  ومستقيم  مضاًدا  األم�  اإلمرباطور  هذا   

اإليمان، فجمع إيله رؤساء الكهنة من لك ماكن، حىت يتس�َّ نلا، بعمل نعمة املسيح ر�ِّنا مجيًعا، استئصال لك عنرص  
ام من داخل قطيع املسيح، و�ثرائهم بالعشب املنعش للحق.   هدَّ

قناه بالفعل، إذ قمنا، من خالل تصو�ت باإلمجاع،  بإقصاء تعايلم الضالل، وجتديد قوان� إيمان اآلباء  وهذا قد حقَّ
نقبل أيًضا كآباٍء اليت ال تنحرف عن احلق، معلن� للجميع قانون إيمان اثلالثمائة وثمانية عرش؛ باإلضافة إىل ذلك،  

سطنطينيَّة،  أي املئة واخلمس� اذلين اجتمعوا بعد هذا يف الق  —  أوئلك اذلين قبلوا هذا اإلقرار باإليمان القو�م  نلا 
 ووضعوا بأنفسهم ختم املوافقة ىلع هذا القانون عينه. 

ومن ثمَّ (مع احلفاظ ىلع الرتتيب وىلع مجيع قوان� اإليمان الصادرة عن املجمع املقدس اذلي ُعقد يف وقٍت سابٍق 
س اذلكر)، فإننا � ُ�م بأن  يف مدينة أفسس، و�ن قادته هم لكستينوس أسقف روما، و��لس السكندري مقدَّ

يف   �� واملطوَّ القد�س�  اآلباء  من  عرش  وثمانية  اثلالثمائة  مه  قدَّ اذلي  لوم،  بال  اذلي  الصحيح  اإليمان  رشح 
قائًما  يظل  عينه،  والرسو�  اجلامع  اإليمان  ولرتسيخ  آنذاك،  املنترشة  اهلرطقات  استئصال  ألجل  القسطنطينيَّة، 

.
ً

 ومقبوال

 (قانون إيمان �مع نيقيَّة):  قانون إيمان اثلالثمائة وثمانية عرش

 "نؤمن بإهل واحد، اآلب ضابط اللك، خالق لك يشء، ما يرى وما ال يُرى:

"و�ربٍّ واحٍد �سوَع املسيح، ابن اهللا، املولود من اآلب، املولود الوحيد، أي من جوهر اآلب؛ � من �، نور من نور،  
يف اجلوهر؛ اذلي به اكن لك يشء [سواء يف السماوات أو ىلع � حق من � حق؛ مولود  غ� �لوق، واحد مع اآلب 

د من الروح القدس ومن العذراء  األرض]؛   اذلي من أجلنا �ن البرش ومن أجل خالصنا، نزل من السماوات، وجتسَّ
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َّمَ  ايلوم  من األموات يف    ، وقامَ ، وقرُِبَ مر�م، واعش كإ�سان؛ وُصلب أيًضا من أجلنا يف عهد بيالطس ابلنطي، وتأل
و السماوات؛  إىل  وصعد  الكتب،  يف  كما  جالساثلالث  األحياء   هو  يلدين  �ٍد  يف  يأيت  وأيًضا  اآلب،  يم�  عن 

 : واألموات، اذلي ليس مللكه انقضاء

 "و�الروح القدس، الرب، واملحي: 

‘، و�نه ’ُخلق من العدم‘، أو َمن  
َ

"وأما َمن يقولون إنه ’اكن زمان لم يوجد فيه‘، و�نه ’لم ي�ن هل وجود قبل أن يُودل
‘؛ فهم   حُب�م الكنيسة اجلامعة    أناثيما يقولون إن ’ابن اهللا هو من ذاٍت أو جوهٍر آخر‘، أو إنه ’قابل للتغ�‘ أو ’اتلغ�ُّ

 والرسويلَّة.

 ئة واخلمس� (قانون إيمان �مع القسطنطينيَّة): قانون إيمان املا 

 "نؤمن بإهل واحد، اآلب ضابط اللك، خالق السماء واألرض، و�َّ األشياء ما يَُرى وما ال يَُرى:

"و�ربٍّ واحد، �سوع املسيح، ابن اهللا الوحيد، املولود من اآلب قبل لك ادلهور؛ نور من نور، � حق من � حق، مولود 
، واحد مع اآلب يف اجلوهر؛ اذلي به اكن لك يشء؛ هذا اذلي من أجلنا �ن البرش ومن أجل خالصنا غ� �لوق

عهد   يف  عنَّا  أيًضا  وُصلب  كإ�ساٍن؛  واعش  العذراء،  مر�م  ومن  القدس  الروح  من  د  وجتسَّ السماوات،  من  نزل 
، وقاَم من األموات يف ايلوم اثلالث كما  ََّم، وقرُِبَ يف الكتب، وصعد إىل السماوات، وهو جالس    بيالطس ابلنطي، وتأل

 يلدين األحياء واألموات، اذلي ليس مللكه انقضاء: �ٍد عن يم� اآلب؛ وأيًضا يأيت يف 

ده مع اآلب واالبن؛ انلاطق يف األنبياء:  "و�الروح القدس، الرب، املحي، املنبثق من اآلب؛ �سد هل ونمجِّ

سة جامعة رسويلَّ   ة: "و��نيسة واحدة مقدَّ

 "ونعرتف بمعمودية واحدة ملغفرة اخلطايا: 

 "وننتظر قيامة األموات، وحياة ادلهر اآليت. آم�." 

مع أنه اكن من املم�ن أن ي�ون قانون اإليمان احلكيم وانلافع هذا، اذلي صدر بنعمة اهللا، اكفيًا ألجل املعرفة 
د  اتلامة باإليمان القو�م وتثبيته، ألنه يعلِّم العقيدة الاكملة ا م  جتسُّ ة باآلب واالبن والروح القدس، و�ُقدِّ ملختصَّ

الرب أمام َمن يقبلونه بأمانة؛ ل�ن، إذ تفوَّه أوئلك اذلين �اولون إزاحة الكرازة باحلق جانبًا بأموٍر محقاء من خالل  
د الرب من أجلنا، وجرَّدوا العذراء من لقب " أ ابلعض ىلع إفساد رس جتسُّ " (وادلة اإلهل)؛  وس ثيؤطو�هرطقاتهم، وجترَّ
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ث آخرون عن امزتاج واختالط، متصوِّر�ن دون خجل أن طبيعة اجلسد وطبيعة الالهوت هما طبيعة واحدة،   وحتدَّ
�ن يف سخافٍة ىلع أن طبيعة الالهوت لالبن الوحيد قد صارت بفعل هذا االمزتاج   ؛ و�  لشعور واتلألمل  ةقابلومرصِّ

ظيم، واملسكو� بإحباط اكفة مؤامراتهم ضد احلق، واتلأ�يد ىلع عدم تغ�ُّ  اهتماٍم من هذا املجمع املقدس، والع
 بوجوب أن يظل قانون إيمان اآلباء القد�س� اثلالثمائة وثمانية عرش دون مساس؛ ثم  

ً
العقيدة عن األول؛ أقرَّ أوال

مه ب عد هذا اآلباء القد�سون  أيًضا، �سبب َمن يتجادلون ضد الروح القدس، يصادق املجمع ىلع اتلعليم اذلي قدَّ
املائة واخلمسون اذلين اجتمعوا يف اعصمة اإلمرباطور�ة �شأن جوهر الروح القدس، واذلي أعلنوه للجميع؛ ليس  
و�أنهم قد أضافوا شيئًا اكن ناقًصا دلى سابقيهم، بل يف إيضاح منهم من خالل شهادات انلصوص املقدسة ملفهومهم  

عون دون  عن الروح القدس ضد َمن �اولون   د، وَمن يدَّ إبطال ر�و�يته؛ أيًضا، �سبب َمن �اولون إفساد رس اتلجسُّ
خجل أن َمن ُودل من القد�سة مر�م اكن �رَّد إ�سان، قبل هذا املجمع بصحة الرسائل املجمعية اليت كتبها ك�لس  

ا متفقة معه، ألجل دحض  املطوَّب، رايع كنيسة اإلسكندر�ة، وأرسلها إىل �سطور و�ىل كنا�س الرشق، باعتباره
أفاكر �سطور الرعناء وتوجيه َمن يرغبون بغ�ة مقدسة يف فهم قانون اإليمان. ألجل هؤالء أيًضا اجتمع هذا املجمع، 

املطوَّب والقد�س األسقف يلون، أسقف روما القديمة والعظيمة،   للتأ�يد ىلع اتلعايلم الصحيحة، الواردة يف رسالة
مه أوطايخ، وذلك �سبب اتفاق   واليت كتبها إىل األسقف القد�س فالفيان من أجل دحض الرأي اخلاطئ اذلي قدَّ

 هذه الرسالة مع اعرتاف القد�س بطرس العظيم، ولكونها عموًدا راسًخا ضد ابلدع. 

ؤون ىلع تمز�ق رس   د إىل ابن� هذا ألن املجمع يعارض مجيع من يتجرَّ ؛ كما يعزل من مجاعة القساوسة من  اتلجسُّ
؛ و�قاوم أيًضا من يتصوَّرون حدوث اختالط أو  لشعور واتلألمؤون ىلع قول إن الهوت االبن الوحيد قابل ليتجرَّ 

مون أن صورة العبد، اليت أخذها منا، � من جوهر سماوي أو أي   امزتاج ب� طبيعيت املسيح، و�قيص من يتوهَّ
 ل االحتاد، وطبيعة واحدة جديدة بعد االحتاد.جوهر آخر؛ و�دين أيًضا َمن يتصوَّرون أن هناك طبيعت� للرب قب

  الواحدُ   االبنُ   نا يلإ  بالنسبة   هو  املسيحَ   �سوعَ   ر�َّنا   بأنَّ   باإلمجاع   مجيًعا   نُعلِّم   �س�،القدِّ   لآلباء  بااًع اتِّ   ،نْ إذَ   هكذا،
  اآلِب   مع   والواحدُ   ،وجسدٌ   اعقلةٌ   روحٌ   هل  اذلي  ا؛حقًّ   و��سانٌ   ا حقًّ   �ٌ   ؛انلاسوِت   يف  والاكمُل   ،الالهوِت   يف  الاكمُل   ه،نفسُ 

  ة؛اخلطيَّ   عدا  ما   يشء،  لكِّ   يف  نا هَ شا�َ   اذلي  انلاسوت؛  حبسِب   الطبيعة  يف   معنا   والواحدُ   الالهوت،  حبسب  اجلوهرِ   يف
  هو )  ُودِلَ (  نا خالِص   أجلِ   ومن  نا أجلِ   من  ،األخ�ةِ   امِ األيَّ   يف  ل�نْ   الالهوت،  جهة  من  ادلهور  لكِّ   لبْ �َ   اآلِب   من  املولودُ 

 الوحيدُ   واالبنُ   ،والربُّ   ،واالبنُ   ،املسيحُ   فهو  ؛انلاسوِت   جهةِ   من)  اإلهل  وادلةِ (  اثليؤطو�وس   العذراء  مر�م  من  هنفسُ 
  الطبيعتْ�ِ   ب�  االختالفات  زوالِ   ودون  ؛انفصالٍ   أو  ،انقسامٍ   أو  ،تغي�ٍ   أو  ،امزتاٍج   دون  طبيعتانِ   هل  اذلي  ه؛نفسُ   الواحدُ 

   �سبب  األحوال  من   حالٍ   بأيِّ 
ِّ

  وجوهرٍ   واحدٍ   أقنومٍ   يف  تلتقيانِ   و�هما   ،باقيةً   طبيعةٍ   لكِّ   صفاُت   ْت ظلَّ   قد  بل  هما،ادِ احت
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  �سوعُ  ،والربُّ  ،اللكمةُ  ،الوحيدُ  االبنُ  واهللاُ  هنفسُ  الواحدُ  االبنُ  هو بل ،أقنومْ�  إىل انقسمَ  أو انفصَل  هأنَّ  ليس   واحٍد؛
 .اآلباءِ   قوان�ِ  من نا �سلَّمْ  و�ما  ه،نفسُ  املسيحُ   �سوعُ   الربُّ  نا علَّمَ  و�ما  ،ابلدءِ  منذُ  عنه األنبياءُ  علَّم كما  املسيح؛

بعد تقر�رنا هلذه األشياء ب�ل دقة وعناية مكنة، قد ح�م هذا املجمع املقدس واملسكو� بأنه ُ�َظر ىلع أي 
م، أو ي�تب، أو يؤلِّف، أو يبتكر، أو يعلِّم لآلخر�ن أي قانون إيمان آخر؛ بل إن لكَّ من يتجرأ سواء  شخص أن ي  قدِّ

ىلع كتابة قانون إيمان آخر، أو ىلع تقديم أو تعليم أو �سليم قانون إيمان آخر لَمن ير�دون املعرفة الاكملة للحق  
رطقات من أيِّ نوع اكن، سواء اكن هؤالء أساقفة أو من اإللك�وس، باالستقاء من الوثنيَّة أو من ايلهوديَّة، أو من اهل

هؤالء ينبيغ عزهلم، األساقفة من أسقفيتهم واإللك�وس من الوظيفة الكهنوتيَّة، و�ن اكنوا رهبانًا أو علماني�، ينبيغ 
 اعتبارهم أناثيما. 
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