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 الكنيسة امللزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان اتلارييخ املصلَح عرب اتلاريخ 

 ر. موثر جون  بقلم  

منذ ابلداية، وحىت يف أزمنة العهد القديم، اكن شعب اهلل عبارة عن مجاعة ملزتمة بقوانني وإقرارات إيمان. اكن  
" الشيما:  هو  املقدس  الكتاب  يف  األوَّيل"  اإليمان  )تثنية  "قانون  َواِحٌد"  رَبٌّ  إِلُهنَا  الرَّبُّ  اِئيُل:  إِْْسَ يَا  (.  4:  6ِاْسَمْع 

( بقانون اإليمان هذا. وفوق جبل سيناء، 6-4:  8كورنثوس  1(، وبولس )29:  12واستشهد لكٌّ من يسوع )مرقس  
(. وحبسب تقدير  6:  34َوالَْوفَاِء" )خروج    أعلن اهلل عن ذاته بأنه هلإ "رَِحيٌم َوَرُؤوٌف، بَِطيُء الَْغَضِب َوَكِثرُي اإلِْحَسانِ 

بعض الالهوتيني، هذا اإلعالن أدَّى أيًضا وظيفة شبيهة بوظيفة قانون اإليمان يف حياة الشعب حتت العهد العتيق. 
ر هذا اإلعالن عدة مرات يف قصة إْسائيل، من أسفار موىس اخلمسة وحىت األسفار انلبوية، بما يف ذلك  وقد تكرَّ

 (. 8: 145؛ 8: 103؛ 15: 86ث إشارات إيله وردت يف سفر املزامري )مزمور أيًضا ثال 

يف  القبيل  هذا  من  مثالني  جند  أيًضا.  اجلديد  العهد  يف  عقائدية  إيمانية  ترصحيات  ىلع  العثور  يُمكن  وباملثل، 
ل: "يبدو أنه من  ( يقوJaroslav Pelikan. كتب املؤرخ ياروسالف بيلياكن )16:  3تيموثاوس  1، ويف  5:  2تيموثاوس  1

املعقول" أن بولس اكن يقتبس "من إقرارات إيمان شديدة القدم باإليمان املِسيِِح، سواء شفهية أو مكتوبة". قال 
علماء الهوت آخرون إن عبارة "صادقة يه اللكمة" اليت جاءت يف رسائل بولس الرعوية نابعة أيًضا من صيغ عقائدية  

 وىل. أو يلتورجية تنتيم إىل الكنيسة األ

رة "قاعدة إيمان"، أي ملخًصا عقائديًّا  وبمواصلة الكنيسة األوىل هذه املمارسة، صارت امللخصات العقائدية املبكِّ
اثلالوثية   القضايا  حول  املبكرة  الَمِسيِحيّة  اخلالفات  دفعت  وقد  اتلايلة.  األجيال  إىل  ونُِقل  الرسل،  من  ُسلِّم 

قواعد   الكنيسة إىل صقل  القضايا والكريستولوجية  رة حول  املقرَّ قنااعتها  باتلعبري عن  الكنيسة  فقامت  إيمانها، 
اثلالوثية والكريستولوجية يف صيغ عقائدية عزَّزت تعليم الكنيسة، وأدانت أي احنراف عنه )ىلع سبيل املثال، جممع  

  نيقية، وجممع القسطنطينية، وجممع خلقيدونية(.

إقرار املسيحية  اتلقايلد  من  العديد  إقرارات  أضافت  بني  الفرق  وما  القديمة هذه.  اإليمان  قوانني  إىل  إيمان  ات 
اإليمان وقوانني اإليمان؟ إن قوانني اإليمان )اليت ُكِتبت يف القرون األوىل من حياة الكنيسة( يه بوجه اعم شهادات  

ا  تتبناها  د االبن(،  أو جتسُّ اثلالوث  ز ىلع طبيعة  العامة )وباتلايل،  وترصحيات عقائدية خمترََصة جًدا )تركِّ لكنيسة 
املسكونيةتُسَّمَّ   اإليمان  وقانون  قوانني  الرسل،  إيمان  قانون  الرئيسية اثلالثة يه:  املسكونية  اإليمان  وقوانني   .)

اإليمان انليقاوي، وقانون اإليمان األثنايس. ومن خالل ابلناء فوق هذه األساسات، اكنت إقرارات اإليمان اليت  

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

دس عرش والسابع عرش تعبرًيا عن جوانب معيَّنة من اإليمان الُمصلَح )ىلع سبيل املثال، ظهرت يف القرنني السا 
إقرار اإليمان الفرنيس، أو إقرار اإليمان اإلسكتلندي(، تواجه اتلهديدات اخلارجية )مثل احنرافات مجاعة معيدي  

م تطوُّرات أشمل لإليمان المُ  صلَح والسلوك )مثل الهوت العهد، والرتتيب املعمودية، أو املعارضة األرمينية(، أو تقدِّ
  الكنيس(.

  عندما تتسبَّب إقرارات اإليمان يف االنقسام 

 ( املشرتك اثلمني"  "إِيَمانهم  إقرارات اإليمان إىل احلفاظ ىلع وحدة شعب اهلل يف  (. لكن هذه  1:  1بطرس  2تسىع 
ق دائًما هدف الوحدة هذا، بل ويف بعض األح  يان تبنيَّ أيًضا أنها تسبِّب االنقسامات. فقد أدَّت اإلقرارات لم حتقِّ

إضافة الكنيسة الغربية للعبارة الفيليوكية، أي عبارة "ومن االبن" )اليت تنص ىلع أن الروح القدس ينبثق من اآلب  
 . 1054يف اعم  ( إىل قانون اإليمان انليقاوي إىل حدوث االنقسام بني الَمِسيِحيّة الرشقية واملسيحية الغربية  ومن االبن 

إىل توحيد اجلانبني الُمصلَح واللوثري من الربوتستانتية، وجنح بالفعل    1529سىع مؤتمر ماربورغ اذلي انعقد يف اعم  
يف حتقيق الوحدة واالتفاق حول أربعة عرش بنًدا عقائديًّا من أصل مخسة عرش بنًدا. لكنَّ مارتن لوثر اغدر هذا  

مع اتفاق  إىل  الوصول  دون  الرباين. اكنت هذه    املؤتمر  العشاء  الفعيل يف  املسيح  بشأن حضور  زوينجيل  هودلريخ 
( جيًدا، عندما J. Greasham Machenانتاكسة مأساوية للقضية الربوتستانتية، وعربَّ عنها ج. جريشام ماكني )

كن ماكني سارع  أشار إىل أن اإلخفاق يف حتقيق الوحدة حول موضوع العشاء الرباين يف ماربورغ اكن "اكرثًة". ل
إىل اإلشارة أيًضا إىل أنه "اكن من املمكن أن تكون هذه اكرثة أكرب بكثري"، لو أن لوثر نظر إىل تلك اخلالفات  
سة ىلع أنها "شأن تافه"، مضيًفا: "مثل هذه االستهانة بأهمية االختالف حول العقائد ادلينية اكن   حول األْسار املقدَّ

  بكثري من لكِّ االنقسامات بني فصائل الكنيسة".من شأنه أن يكون أشدَّ فتاًك 

( توريتني  فرانسيس  قام لكٌّ من  ه. هايدجير )Francis Turretinعندما  إقرار ( بصياغة  J. H. Heidegger( وج. 
ر  1675يف اعم    (The Helvetic Consensus)  اإليمان السويرسي  ، اكنت الكنائس الُمصلَحة تواجه الظهور املبكِّ

ُكتَّاب هذا اإلقرار عن الويح اإلليه حلروف العلَّة يف أسفار العهد القديم العربية.  للنقد الكتايب. وردًّا ىلع ذلك، دافع  
هذا   أن  معارصيهم  من  العديد  رأى  الُمصلَحة،  السويرسية  الكنائس  دلى  بالقبول  اإلقرار  هذا  حظي  حني  ويف 

عقائدية. وهكذا، ظلت  األسلوب يف دعم نزاهة وصدق الكتاب املقدس ال يرتيق إىل مستوى الرضورة اإليمانية وال
 .J. Vهذه الصيغة باقيًة يف شلك إقرار إيمان سويرسي فقط ملدة ستة وستني اعًما. وىلع حدِّ تعبري ج. ف. فيسكو )

Fesko."اكن هذا "جتاوًزا عقائديًّا" ألنه "َضيَّق أبواب اإليمان القويم بشلك مبالَغ فيه ،)  
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نت املستفاد من هذه األحداث هو أن  اإليمان، بل أن جناهد أكرث يف سبيل صقل  ليس ادلرس  إقرارات  خَّلَّ عن 
وحتسني أساسات إيماننا. ال تقدر إقرارات اإليمان أن تذكر لك يشء، بل وينبيغ أال تفعل ذلك. لكنَّ تويخ احلذر  

ا عندما Philip Schaffوالعناية يف صياغتها سيسهم يف الوحدة احلقيقية للكنيسة. اكن فيليب تشاف ) نسب    ( حمقًّ
أيًضا،  املعتدلة  لكن  األقوى،  "الصورة  عن  َعربَّ  إنه  قائاًل  وستمنسرت،  إيمان  إقرار  إىل  األمر  هذا  يف  الفضل 

   للاكلفينية".

اليت صاغها برش يه   اإليمان  قوانني وإقرارات  يدركون جيًدا أن  بإقرارات وقوانني اإليمان  امللزتمون  لطاملا اكن 
بمثابة معايري للكنيسة حمكومٌة بالكتاب املقدس، اذلي هو ادلستور املعصوم الوحيد  معايري تشغل مرتبة ثانوية. فيه  

من   الكنيسة  ن  تتمكَّ عندما  آلخر  آن  من  اإليمان  إقرارات  تنقيح  يُمكن  وهكذا،  العميل.  والسلوك  لإليمان 
املثال، أوضحت اتلعديال  ت املشيخية  االستعانة بالكتاب املقدس ألجل اكتساب فهم وبصرية أعمق. ىلع سبيل 

، مفهوم استقالل الكنيسة عن ادلولة. لكن تنقيح  1789األمريكية إلقرار إيمان وستمنسرت، اليت صدرت يف اعم  
إقرارات اإليمان هو أمر نادر احلدوث، وهذا جيد. فعندما جُيَرى هذا اتلنقيح كثرًيا، فإنه حياول اعدة اتلكيُّف مع  

الُمصلحة   الشهادة  العرص، ويضعف من  احلال يف تعديالت اعم  روح  أجراها 1903للكنيسة. اكن هذا هو  اليت   ،
املشيخيون الشمايلون ىلع إقرار إيمان وستمنسرت، واليت خففت من تعايلمه عن الفساد اليلك لإلنسان وعن عقيدة  

  االختيار.

  استياٌء من إقرارات اإليمان

الريبة والشك. فإن االهتمام بإقرارات اإليمان يتضاءل،  ايلوم، تنظر الكنيسة إىل تاريخ إقرارات إيمانها بكثري من 
وتأثريها ىلع أساسات اإليمان يتناقص. كذلك، يُثار الشك بصفة خاصة يف االداعء بأن إقرارات اإليمان يُمكنها 

ه السائد ايلوم هو أنه يُمكن للمرء إما أن يكون دليه إقرارا  ا أن توحد بني املؤمنني. ويبدو أن اتلوجُّ ت إيمان،  حقًّ
 وإما أن يتمتع بالوحدة اجلامعة؛ لكن ال يمكن للكيهما أن يوجدا مًعا. 

يؤيَّد هذه   الطوائف،  العديد من  مة إىل مشيخيني ينتمون إىل  تاريخ املشيخية األمريكية، املقسَّ قد يبدو نلا أن 
( أكَّد ب. ب. وارفيدل  الزمان،  قرن من  يزيد ىلع  ما  "توتُّر سائد" بني  (  B. B. Warfieldاحلُجة. ومنذ  يوجد  أنه 

املشيخيني يف أيامه حول إقرارات اإليمان؛ وأرجع ذلك األمر إىل عدة أسباب. واحد من مصادر هذا االستياء هو  
أنفسهم   ىلع  الكنيسة  يف  والوظائف  املناصب  أصحاب  يأخذه  اذلي  د  اتلعهُّ )أي  فيها  املبالَغ  االنضمام  رشوط 

اإليم إقرارات  بمعايري  ك  األمريكية باتلمسُّ املشيخية  يف  ست  تأسَّ )اليت  املمارسة  هلذه  مؤيًِّدا  وارفيدل  اكن  ان(. 
االستعمارية(، اليت تطالب القساوسة والشيوخ باتلوقيع ىلع معايري وستمنسرت يف تأييد هلا باعتبارها تتضمن "نظام 
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ر ذلك القساوسة من اتلقيُّد باللكمات احلرفية إلقرار اإليمان هذا، األمر    العقيدة" املوجود يف الكتاب املقدس. حرَّ
د" بإقرار اإليمان "يقيض   اذلي أتاح قدًرا من احلرية تلعديل بعٍض من ترصحياته. وأكَّد وارفيدل أن االلزتام "املتشدِّ
ىلع   املعتاد  يف  ويعمل  األداء"،  يف  الرتايخ  إىل  يؤدي  د  التشدُّ يف  "اإلفراط  بأن  مرصًِّحا  وواصل  بنفسه"،  نفسه  ىلع 

(: "أوئلك Charles Hodgeمن اجلانب العميل من االلزتام بإقرارات اإليمان. وىلع حد تعبري تشارلز هودج )   قويض اتل
د يف لكِّ أحناء العالم هم األقل أمانة".   املفرطون يف التشدُّ

ات إيمان كنائسنا، ينشأ االستياء اعدة من مفهوم هشٍّ وركيٍك عن الوحدة اجلامعة، مفاده أننا إذا قلَّلنا من شأن إقرار
ستنتج عن ذلك كنيسة أكرب وأكرث وحدة، وسيجتذب إقرار اإليمان املوجز والعام اهتماًما أكرب. قال وارفيدل إن هذا  
كة". إن وحدة الكنيسة ال تتحقق ابلتة ىلع حساب   انلهج يشبه "بناء مزنل عظيم تلقيم فيه اعئلة منقسمة ومفكَّ

الليربايل يؤدي يف انلهاية إىل  نضجها يف اإليمان. ثم أضاف قائاًل  ر جيًدا فيما إذا اكن هذا املسار  : "جيب أن نفكِّ
  االستبداد والطغيان أم ال".

 ما تفعله إقرارات اإليمان 

د اخللط واسع انلطاق املوجود يف يومنا هذا بشأن طبيعة لهذه املظاهر ا  يت تعربِّ عن االستياء من إقرارات اإليمان تؤكِّ
إقرارات إيمان الكنيسة، والغرض منها. مرة أخرى، اكن وارفيدل مفيًدا نلا يف هذا الصدد، حيث الحظ أن إقرارات  

ف استخداًما صحيًحا،  استُخِدمت  إذا  اختبارات، اإليمان،  للكنيسة ثالث خدمات: فيه عبارة عن  ستؤدِّي  إنها 
 ونصوص، وشهادات. 

حني تلويل مناصب قيادية يف الكنيسة. فيه تشلكِّ   إقرارات اإليمان تكون بمثابة اختبارات يف حالة فحص املرشَّ
ح هلا. فإن هذا االختبار يُلِزم ح تلويل    أساس ثقة الكنيسة يف مدى مالءمة أحدهم للوظيفة املرشَّ إيمان الشخص املرشَّ

د أن  يستطيع   فهل   –املنصب    رئاسة   عن املثال،  سبيل  ىلع املقدس، الكتاب   يعلنه ما   بتعليم  ويلزتم   القلب  من   يتعهَّ
  للمسيح؟ ي العذراو امليالد  عن أو البرشى، للجنس  الفيدرايلة آدم

ه األمناء يف  علم الالهوت. فإن أدلة تعليم اإليمان عن    كذلك، تكون إقرارات اإليمان بمثابة نصوٍص عندما توجِّ
طريق السؤال واجلواب )ويه إقرارات إيمان لكن يف شلك سؤال وجواب( يه أدوات فعالة بصفة خاصة للتلمذة.  
وألنها اعدة ما تكون مستندة ىلع قانون إيمان الرسل، والصالة الربانية، والوصايا العرش، فيه توفر وسائل تلدريب 

. وتُضِعف الكنائس من هويتها اإليمانية والعقائدية عندما تهمل واجبها   لكٍّ من الصغار والكبار يف اإليمان الَمِسيِِحّ
 املتمثِّل يف تكميل وتأهيل القديسني عن طريق تعليم اإليمان الَمِسيِِحّ باستخدام السؤال واجلواب.
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وتكون إقرارات اإليمان بمثابة شهادات عندما تكون إعالنًا عن إيمان الكنيسة. تنطوي هذه الوظيفة ىلع شهادة  
الكنيسة اجلماعية أمام اعلم يراقبها، وأمام الكنائس املسيحية األخرى؛ لكنها تتجَّلَّ بشلك خاص يف تقديم الكنيسة  

ويف عبادتها اجلماعية. يتعلَّق ذلك بالقراءة أو الرتديد املنتظمني    التسبيح والشكر اجلمايع هلل يف حياتها الليتورجية،
إيمان   إقرارات  تَُشلكِّ  أن  فينبيغ  يشء.  لك  ليس  هذا  العبادة؛ لكن  فرتات  اإليمان خالل  إقرارات  من  ألجزاء 

ترنيًما مجاعيًّا. وعندما حتل حمل ذلك   تستلزم  فالعبادة اجلماعية  أيًضا.  الكنيسة  ترانيم  موسيىق خاصة الكنيسة 
مها مؤدُّون حمرتفون، تكون الكنيسة بذلك قد سلبت قطيعها امتياز اإلقرار بإيمانه. عالوة ىلع ذلك، ال يُمكن   يقدِّ
اخزتال ترنيم الكنيسة إىل جمرد تعبرٍي عن اختبارات شخصية. فينبيغ أال تكون شهادة الكنيسة يه "أنا أسلم ذايت"، 

فادينا، وخالقنا". فإن إقرار اإليمان اذلي ال تَُشلكِّ لغته الغنية بعلم الالهوت تسبيح  بل باألحرى "نسبِّحك يا إهلنا، و
   الكنيسة إنما هو إقرار إيمان أجوف.

  أن  اإلقرارات  هلذه  تتيح  -  وشهادات  ونصوص،  اختبارات،  كونها   أي  –هذه الوظائف اليت تؤدِّيها إقرارات اإليمان  
امللزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان. ويه تهدم تماًما احلُجة املتعلِّقة بكون   للكنيسة  الفقري   العمود  بمثابة تكون

إقرارات اإليمان يه نقيض الوحدة. فاإلقرارات بعيدة لك ابلعد عن كونها تقوِّض من الوحدة اجلامعة، لكنها ىلع  
امل شيخية ناجتة عن عدم  انلقيض تماًما تصب يف صالح هذه الوحدة. فيف أحيان كثرية جًدا، اكنت االنقسامات 

الوالء إلقرارات اإليمان. فبدون إقرارات اإليمان، تصري الكنائس حممولًة بكل ريح تعليم، ومنفصلة عن اآلخرين  
اعبرة  وأفاكر  اعتبارات  بفعل  الُمصلح  باتلقليد  الزتامها  عن  أيًضا  ومنفصلة  بل  خاصة،  فردية  تفسريات  بفعل 

  ووقتية.

 سع إقرارات اإليمان رَحٌب وا 

(. وهذه يه اللغة نفسها 36(، ووسع خطواته )اآلية  19، حيمد داود اهلل ألنه أخرجه إىل الرحب )اآلية  18يف املزمور  
املوجودة يف مواضع أخرى أيًضا يف العهد القديم. ما هو هذا الرحب؟ اكن الرحب يف اغبلية األحيان مرتبًطا بأرض  

 املوعد. فهو موضع أمان، وحرية، ورخاء.

إىل الكنائس امللزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان يف املعتاد ىلع أنها أماكن ضيقة، ألن العقائد اليت تتبناها   يُنظر
هذه الكنائس يف إرصار وثبات ال تسمح بقدر يُذَكر من االحنراف، األمر اذلي يؤدي إىل خوف ابلعض من اإلصابة  

ميع يف استبداد ىلع أن يكونوا متطابقني مًعا تماًما يف برهاب األماكن الالهوتية املغلقة، انلاتج عن إجبار اجل 
إيمانهم. من املؤكد أن إقرارات اإليمان يُمكن أن يُساء استخدامها، بل وقد أيسء استخدامها بالفعل. كذلك، من  

  املمكن اخزتاهلا إىل مطارق تفرض اتلوحيد الصارم بالقوة يف الساحات الكنسية.

https://ar.ligonier.org/
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نلا قصة خمتلفة يف تاريخ الكنيسة. فمن املمكن أن تكون هبًة تكون الكنيسة  لكن إقرارات اإليمان تروي  
مدعوة من خالهلا إىل أن حتافظ ىلع وحدة حارة وقلبية بني أعضائها، وىلع رشكة مع الكنيسة األوسع. وىلع حد  

ادليين عن اإليمان،  (، إن إقرار اإليمان "يرسم حدوًدا للتعبري الالهويت وRichard Mullerتعبري ريتشارد ميولر ) 
املتنوع عن اإليمان داخل إطار تلك احلدود".   لكنه يوفر أيًضا حرية كبرية تلطوير هذا اتلعبري الالهويت وادليين 
اتسمت أعظم فرتات االزدهار الالهويت يف الرتاث الُمصلح باهتمام كبري بإقرارات اإليمان اخلاصة بهذا الرتاث. فإن  

عيدة لك ابلعد عن أن تكون اعئًقا أمام ازدهار الكنيسة، لكنها باألحرى حيوية لوحدة  قوانني وإقرارات اإليمان ب
  الكنيسة، وقداستها، ورسويلتها، ووحدتها اجلامعة.

 

يف لكية الالهوت الُمصلحة بمدينة أورالندو، والية   وعميد شؤون املكتباتهو أستاذ تاريخ الكنيسة جون ر. موثر  
 :Seeking a Better Countryا. وقد ألَّف، أو شارك يف تأيلف أو بتحرير، العديد من الكتب، منها كتاب  فلوريد 

300 Years of American Presbyterianism  :اعم من املشيخية األمريكية"( 300)"طلب وطن أفضل . 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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