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 لَم حنن ملزتمون بقوانني وإقرارات اإليمان اتلارييخ املصلَح؟ 

 بريك بارسنس بقلم  

. نسمع هذه اللكمة يوميًّا. وبغض انلظر عن سياق احلديث، حنن نستخدم هذه اللكمة البسيطة للتعبري عن  "أعتقد"
أفاكرنا بشأن لكِّ يشء تقريبًا. فعندما نرغب يف إخبار اآلخرين بما نفكر فيه، أو نرغب يف ابلوح بأعمق مشاعر  

ليس فقط قدرة ىلع اإليمان )االعتقاد(، بل أيًضا رغبة    قلوبنا، نقول اعدًة "أعتقد". واهلل، يف حكمته، خلقنا وأعطانا 
)أمثال   هذه  معتقداتنا  عن  واتلعبري  والفحص،  االستكشاف،  يف  أعماق 1بطرس  1؛  2نهمة  يف  جواًع  دلينا  فإن   .)

؛  4ة  أرواحنا، مصدره اهلل، يدفعنا إىل أن نفحص احلقائق األساسية املتعلِّقة بكلِّ يشء تقريبًا أعلنه اهلل نلا )تثني
  (.22مىت 

إنما   يشء ما، أو إيماننا به، ال جيدينا فعليًّا أيَّ نفع. فعىل أبسط األصعدة، االعتقاد يف يشٍء ما وإن جمرد اعتقادنا يف 
نا بويع شديد بأننا لسنا بمفردنا، وبأن شيئًا أكرب منا موجود. دلى لكُّ شخص قدرة ىلع االعتقاد يف   يشء  فقط يمدُّ

(. ومع أن الشخص الشكويك الساخر قد  17ر، لكُّ إنسان يعتقد فعليًّا يف يشء ما )أعمال الرسل  ؛ ويف حقيقة األمما 
يشء". لكن حىت    يف يشء ما؛ وطبًقا هل، هذا اليشء هو "الل   بالفعليقول: "لسُت أؤمن بيشء"، هو ببساطة يعتقد 

ىلع اإلطلق. فإذا ادَّىع أحدهم أنه    الشخص الشكويك عن قناعة يعلم جيًدا أنه من املستحيل أال يؤمن بأيِّ يشء
ال يؤمن بأي يشء ىلع اإلطلق، فإن حقيقة األمر يه أنه يؤمن فعليًّا بكلِّ ما يدور حول ذاته، بصفته مصدر  
وموضوع إيمانه، ذلك اإليمان اذلي صاغه بنفسه، واملتمركز حول ذاته. فإن دليه ذهنًا منفتًحا ىلع لكِّ يشء، األمر  

جيًدا، ىلع خلف الرأي شائع. فالشخص صاحب اذلهن املنفتح ىلع لك يشء سيسمح للك ابليانات    اذلي ال ُيَعد
  دليه   ليست أي –واملعلومات، مهما اكنت منافية للعقل، بادلخول إىل ذهنه دون فحص، ألنه ليس دليه أيُّ غربال 

(. فاذلهن  32،  22:  1ف احلقائق )أمثال  أنصا   عن   واحلقائق  بل  ابلاطل،  عن  واحلق  اخلطأ،  عن   الصواب   تلميزي  –  معايري
 املنفتح ىلع لكِّ يشء هو ماكن رحب، ال يمارس اتلميزي، وميلء فقط باتلصوُّرات وامليول. 

ة للقلب وللحياة، يستلزم ذلك أن يكون اهلل هو مصدر هذا االعتقاد   ويك تكون للعتقاد )اإليمان( أهمية مغريِّ
)مزمور   سواء  يسوع  5:  2كورنثوس  1؛  26:  68وموضوعه ىلع حدٍّ  مؤمنني، حنن خملوقات جديدة يف  وبصفتنا   .)

املسيح، وقد انزتع الروح القدس قلوبنا القاسية احلجرية بانلعمة، وأعطانا قلوبًا جديدة، طيِّعة روحيًّا، حبيث رصنا  
:  24ف وننادي بها )لوقا  اآلن قادرين أن نؤمن باحلقائق املجيدة والرسمدية املوجودة يف لكمة اهلل املقدسة، وأن نعرت

(. ينبيغ أن نكون منفتحني ىلع أيِّ يشء ولكِّ يشء أعلنه اهلل نلا، كما ينبيغ يف الوقت نفسه أن نكون منغلقني  45
تماًما بالرضورة، وإن اكن يف لطف ووداعة، جتاه لكِّ ما يتعارض مع ما أعلنه اهلل. فبصفتنا مؤمنني، حنن نؤمن باحلق 
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ن، يف عزم ال  اإلليه، وحده دون س واه، ونعرتف وننادي به. وهلذا السبب، دلينا قوانني وإقرارات إيمان، حىت نتمكَّ
يزتعزع، من اثلبات راسخني يف اإليمان املسلَّم مرة للقديسني. واغية ذلك يه أن نؤمن حنن وأوالدنا باحلق اإلليه  

هو مصدر لكِّ   اهلل، ألنه  ملجد  به،  وننادي  ونعرتف  يتغري،  املعيار اذلي ال  هو  إعلنه  فإن  وباتلايل،  به،  نؤمن  ما 
 العقائدي للكٍّ من إيماننا وسلوكنا.

 لك واحد دليه قانون إيمان 

دلينا قوانني إيمان ألن لك واحد يؤمن حتًما بيشء ما، واألهم من ذلك أن لكَّ واحد يؤمن باهلل. فحىت أوئلك اذلين  
، وذلك يف ضوء إعلن اهلل عن ذاته يف اخلليقة، وحقيقة أن  يقولون عن أنفسهم إنهم ملحدون يؤمنون بوجود هلإ

ون بامللحدين  20-18:  1مجيع البرش خملوقون ىلع صورته، وباتلايل أننا بل عذر ىلع اإلطلق )رومية   (. فاذلين يسمُّ
هم أن يتظاهروا  يعرفون تمام املعرفة أنه يوجد هلإ، لكنهم فقط يبغضون هذا اإلهل، وجيدون أنه من األسهل ىلع ضمائر

ا   حقًّ ويقشعرون  بل  موجود،  اهلل  بأن  يؤمنون  الشياطني  حىت  جيًدا،  نعلم  كما  لكن،  موجود.  غري  بأنه  ببساطة 
  (.19: 2؛ يعقوب 7: 5)مرقس 

اهلل؟ وإجابتنا عن هذا السؤال يه اليت    عنإذن، إذا اكن اجلميع يؤمنون باهلل، فالسؤال اذلي يثريه ذلك هو: بَم نؤمن  
معتقداته    تمثِّل يرسد  إيمان،  قانون  بأخرى،  أو  بطريقة  منا،  واحد  لكُّ  دلى  إيماننا.  بقانون  منا  ترصحيًا  أو  إقراًرا 

إيمان رسيم   قانون  دليهم  منا  ابلعض  أو شفهيًّا.  أو غري رسيم، مكتوبًا  إيمان رسميًّا  قانون  باتلفصيل، سواء اكن 
هم قانون إيمان غري رسيم وغري مكتوب، يُمكن أن يتغريَّ  ومكتوب، هم ملزتمون به، يف حني أن ابلعض اآلخر دلي

  بسهولة، بل وربما يتغري بالفعل يف كثري من األحيان.

حنن بطبيعتنا عقائديون، وذلك ألننا نبدأ يف تكوين مفاهيم إيمانية منذ حلظة والدتنا. وفيما ننتقل من تكوين  
كم الطبيعة إىل الصيااغت الشفهية أو حىت املكتوبة للعقيدة،  بعض املفاهيم إىل الصياغة الفعلية إليماننا، نميل حُب 

دنا بأشخاص آخرين حول احلقائق اليت نتفق مجيًعا ىلع االلزتام بها. فبحسب تصميم   اليت تعربِّ عن معتقداتنا، وتوحِّ
ة يف  األبدي  طوال  كذلك  وسيظل  عقائدي،  –   السقوط   بعد   أو  السقوط   قبل  سواء  –اهلل، اجلنس البرشي بأكمله  

األسئلة  إيمان؟ لكنَّ  قوانني  ليس هو: هل دلينا  احلقييق  السؤال  فإن  ذلا،  اجلديدة.  اجلديدة واألرض  السماوات 
الصحيحة اليت جيب أن تُطَرح يه: ما اذلي نؤمن به يف قوانني إيماننا؟ وما طبيعة إيماننا؟ وما هو مصدر سلطة  

 قوانني إيماننا، وفائدتها، وأساسها، والغرض منها؟ 
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يرى ابلعض أن قوانني وإقرارات اإليمان تتعارض مع عقيدة "الكتاب املقدس وحده" )سوال سكريبتورا(. فبما أن  
اهلل ارتأى أن يعطينا الكتاب املقدس، يلكون ديللنا اإلرشادي الوحيد املعصوم من اخلطأ، لإليمان والسلوك، يرتتب  

ًما يلكون احلََكم واملعيار انلهايئ، اذلي ال يقبل اجلدل،  ىلع ذلك بالرضورة أن يكون الكتاب املقدس اكفيًا تما 
ملعتقداتنا، أليس كذلك؟ دون شك، إن لكمة اهلل يه لك ما حنتاج إيله للخلص. وهذا حتديًدا ما ُيَعلِّمنا إياه اهلل  

ريقة، مثل قانون  (. ماذا إذن عن قوانني إيماننا اتلارخيية الع16:  3بطرس  2؛ 16:  3تيموثاوس  2؛ 17:  17نفسه )يوحنا  
إيمان الرسل أو قانون اإليمان انليقاوي؟ وماذا عن لكِّ إقرارات اإليمان الُمصلحة، وأدلة تعليم اإليمان عن طريق  
السؤال واجلواب، اليت صيغت يف القرنني السادس عرش والسابع عرش، مثل إقرار إيمان وستمنسرت، وديلل هايدلربج  

و السؤال  طريق  عن  اإليمان  وَ تلعليم  لِلتَّْعِليِم  "نافًعا  وحده  املقدس  الكتاب  اكن  فإذا    لِلتَّْقِويمِ   تلَّْوبِيِخ،ٱاجلواب؟ 
ِديِب ٱوَ 

ْ
ي ٱ  تلَّأ ِ بني  اكملني  نكون  ليك  ،"لرِْبِّ ٱ  يِف   ذلَّ   إىل   إذن   ادلايع فما   ،(17-16:  3  تيموثاوس 2)  صالح   عمل للكِّ   ومتأهِّ

ء قد أراد أن يكون دلينا أي يشء آخر غري أسفار الكتاب  يش  لك  ىلع  القادر  اإلهل  الرب   اكن  فإذا  آخر؟  يشء  أي
ا إىل قوانني وإقرارات   املقدس الستة والستني، ألم يكن بإماكنه ببساطة أن يوفره ويعطينا إياه؟ هل توجد حاجة حقًّ

 اإليمان يف حياة املؤمن وحياة الكنيسة؟ 

مفرَّ منها، وجيب ىلع لكِّ مؤمن أن يأخذها بعني    هذه األسئلة اليت تتعلق بقوانني وإقرارات اإليمان رضورية وال
االعتبار. ويمكننا أن نرى بسهولة كيف تشمل مثل هذه األسئلة ليس فقط قوانني اإليمان، بل تمتد أيًضا إىل طبيعة  

ة  دراسة العقيدة نفسها، والغرض من هذه ادلراسة. زد ىلع ذلك أنَّ مثل هذه األسئلة تمتد بالطبيعة إىل أيَّة دراس
  واجلداالت   املناقشات  ولك  العظات،  ولك  انلظايم،  اللهوت   كتب  ولك  اتلفسري،  كتب  لك   إىل  أي  –للكتاب املقدس  

ر  فلكما .  املقدس  الكتاب  يف  موجود   يشء  أي  حول   يصيغ   عندئذ  ابتدأ  قد  يكون  اهلل،  أعلنه  فيما   للحظة  أحدهم  فكَّ
"يسوع حيبين، أعلم ذلك، ألن الكتاب املقدس خيربين بهذا"،   مثل  ألوالدنا،  بسيطة  ترنيمات  رنمنا   ولكما .  إيمان  قانون

نكون قد صغنا بيانًا عقائديًّا عن يسوع، وعن حمبته، وعن موضوع حمبته، وعن يقيننا يف حمبته، وعن طبيعة سلطة  
  الكتاب املقدس.

هو املسيح؟"، ال بد   ومع ذلك، قد يقول أحدهم: "إن قانون إيماين الوحيد هو املسيح". لكن بمجرد طرح سؤال "من
أن نسمع صياغة أحدهم لفهمه العقائدي عن املسيح، اذلي سيكون فهًما صحيًحا أو خاطئًا، كتابيًّا أو غري كتايب.  
وأي اعتقاد غري كتايب عن شخص املسيح وعمله سيوقِع دينونة علينا. فإنه إذا اكن مسيح الكتاب املقدس هو اذلي  

ن نقرَّ باملسيح الكتايب الواحد احلقييق، يك ننال خلًصا كتابيًّا حقيقيًّا، ونتمتع يوحد بيننا، يكون علينا حينئذ أ
بوحدة كتابية حقيقية. وباتلايل، سيكون من اللئق تماًما أن نقول: "إن قانون إيماين الوحيد هو قانون إيمان املسيح".  

نفسه والعقيدة نفسها الُمعلَنني يف الكتاب    اإليمان  قانون  ويعلن  ويعرتف،  يؤمن،  أن  وهو  –هذا هو هدف لكِّ مؤمن  
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مهما هو نفسه، ويدافع عنهما، وينادي بهما. فإذا كنا   املقدس، الذلين وضعهما وصاغهما املسيح نفسه، والذلين يتمِّ
األساسية  اخللصية  بالعقيدة  نقرَّ  أال  املستحيل  من  سيكون  وحده،  املسيح  يف  ثقتهم  يضعون  مؤمنني حقيقيني، 

نا وخملصنا. لكن السؤال الوحيد اذلي يطرح نفسه اآلن هو ما إذا اكنت عقيدتنا بأكملها سليمة أم  للمسيح ربِّ 
 خاطئة. 

   قوانني وإقرارات اإليمان تشبه اخلرائط املوروثة من أجدادنا

لعلَّه من املفيد أن ننظر إىل قوانني وإقرارات اإليمان ىلع أنها خرائط، أو كتيِّبات إرشادية، تساعدنا نلعرف طريقنا 
ا إىل خرائط يك نسافر، نعلم مجيًعا تمام  وحنن ندرس لكمة اهلل. ويف حني قد جيادل أحدهم ويقول إننا لسنا حباجة حقًّ

لوصول إىل وجهة معينة، من خلل سلوك طريق معينة، وخلل فرتة زمنية العلم مدى فائدة اخلرائط، إذا أردنا ا
معينة. فإننا نستخدم اخلرائط لكما احتجنا مساعدة للوصول إىل وجهة معيَّنة غري مألوفة دلينا، لكننا يف املعتاد لسنا  

رة يف ذاكرتنا. لكن، ما  ننظر إىل خريطة طريٍق سلكناها كثرًيا، ألننا رصنا حنفظ هذه الطريق جيًدا، وصارت حمفو
لم نكن معتادين ىلع السفر بانتظام إىل وجهة معيَّنة، قد نضلُّ طريقنا، وحنيد عن الطريق الصحيح، ألن أذهاننا ال  
. فإن الكتاب املقدس اعلم مجيل وواسع من اجلبال، واألنهار، واملسارات.  ر بصفاء، وال تتذكر األمور كما نتمَّنَّ تفكِّ

تسلق تلك اجلبال، واإلحبار يف تلك األنهار، وسلوك تلك املسارات، متطلعني إىل أجدادنا اذلين  وحنن مدعوون إىل 
  ارحتلوا عربها بأمانة يف أجيال ماضية، ومتعلِّمني منهم، ومتلكني عليهم.

ومع ذلك، يُمكن ألحدهم أن يوجه اتهامه بسهولة ضد جدوى قوانني وإقرارات اإليمان، وذلك عن طريق اإلشارة 
لني لصياغة مثل هذه الكتيبات اإلرشادية ألجل   إىل أن أجدادنا، رغم أمانتهم، اكنوا خطاة، وباتلايل لم يكونوا مؤهَّ
الكنيسة. دلينا ردٌّ من شقني ىلع هذا االتهام. أواًل، بعد سقوطنا يف اخلطية، ظلَّ اهلل يدعو اخلطاة املفديني واتلائبني،  

دمة شعبه املدعو من العالم، أي الكنيسة؛ واغية ذلك يه أن يؤمن شعب  ويعطيهم مواهب، ويؤهلهم خلدمته وخ 
إىل صياغة  بالطبيعة  يميلون  وتائبني،  ثانيًا، بصفتنا خطاة مفديني  به.  وينادون  به،  اإلليه، ويعرتفون  باحلق  اهلل 

لزناع، واالنقسام داخل  قوانني إيمان، جيب أن ندرك أن خطيتنا نفسها يه اليت تؤدِّي بنا إىل االختلف يف الرأي، وا 
الكنيسة، وهذا هو حتديًدا ما نىه اهلل عنه يف لكمته. ذللك، يف حني يُمكننا أن نستنتج أننا نميل بالطبيعة، بسبب  
اخلطية، إىل معتقدات خمتلفة، نستنتج أيًضا أنه بسبب اخلطية، جيب أن جناهد جبدية نلصيغ قانون إيمان مكتوبًا 

دون روحيًا، ومولودون ثانية، فإننا نعاين من يصادق ىلع عقائد وتعايلم   الكتاب املقدس. فحىت وحنن مؤمنون، جمدَّ
آثار اخلطية ىلع الفكر واإلدراك، وال نفكر دائًما بصفاء ودقة كما ينبيغ وحنن ندرس الكتاب املقدس. لكنَّ اهلل،  

يظلُّوا موجو أعطانا راعة ومعلِّمني يك  أعطانا روحه، ويف حكمته،  املسيح ملكوته يف  بنعمته،  أن يكمل  إىل  دين 
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ل ويستخدم خدامه أيًضا يف دراسة   االنقضاء. والروح القدس ينري لكمته أمامنا، ويرشدنا إىل حقِّ لكمته، بينما يُؤهِّ
ورشح وتعليم حقه يف العظات، وفصول دراسة الكتاب املقدس، وكتب اتلفاسري، والكتب، وقوانني اإليمان. وهلذا،  

ص واضح    فنظري العظات، ُتَعد قوانني وإقرارات اإليمان رشوحات مصاغة كتابًة، الغرض منها هو تزويدنا بملخَّ
 لعقيدة وتعليم الكتاب املقدس.

ر دائًما ما ندرسه يف الكتاب املقدس   فاخلطية ليست فقط تشوِّش فكرنا، لكنها أيًضا تشوش ذاكرتنا. فإننا ال نتذكَّ
صات عقائدية عرب أحناء لكمته )ىلع سبيل  ىلع حنو اكمل ورسيع كما ينبيغ. وهل ذا السبب، أعطانا اهلل نفسه ملخَّ

(. ونظري تلك اتلرصحيات العقائدية املوجزة الشبيهة بقوانني اإليمان، اليت جندها 16:  3تيموثاوس  1؛  4:  6املثال، تثنية  
نا  خمترص تلعليم الكتاب املقدس، حىت    بنظام  للكنيسة  والعريقة  اتلارخيية  اإليمان  قوانني يف الكتاب املقدس، تَمدُّ

ر ىلع حنو أفضل وأسهل تلك العقيدة اليت أعلنها نلا ربُّنا يف لكمته.   يتسَّنَّ نلا أن نتعلَّم ونتذكَّ

بدون اخلطية، اكن من شأن األحوال لكها أن تكون خمتلفة، ولم نكن نلحتاج ىلع اإلطلق إىل قوانني وإقرارات  
ستطعنا مجيًعا أن نقرأ لكمة اهلل ونؤمن بها تماًما مثلما أراد اهلل. ولن خنتلف يف الرأي إيمان. فإذا لم نكن خطاة، ال

حول أي يشء يف الكتاب املقدس. ولن تكون هناك انقسامات يف الكنيسة. ولن يكون هناك معلِّمون كذبة، أو  
سة، اجلامعة، الرسويلة اكنت تلتفق    هرطقات. كذلك، لن توجد حاجة إىل اتلأديب الكنيس. فالكنيسة الواحدة، املقدَّ

تماًما ىلع لك يشء. وسيكون هذا بالفعل هو الواقع يف السماوات اجلديدة واألرض اجلديدة. لكن لألسف، حنن 
خطاة ذوو قلوب وأذهان فاسدة، نتيجًة لسقوط اإلنسان يف اخلطية، ذلك السقوط اذلي اعدة ما يُستَخف خبطورته،  

يس فقط مع اهلل، بل أيًضا مع بعضنا ابلعض، لكن بدرجة أقل. جيب أال نستهني  واذلي جعلنا يف حالة عداوة ل
بعواقب اخلطية، بل ينبيغ أن يكون دلينا إدراك شديد لفساد اإلنسان، ولآلثار الغامرة للخطية ىلع لكِّ ما نفكر  

وباتلايل، فإننا حنتاج إىل قوانني   فيه، ونقوهل، ونفعله، بل وىلع ادلوافع الاكمنة وراء لك ما نفكر فيه، ونقوهل، ونفعله.
  وإقرارات اإليمان، حتديًدا ألن مجيعنا خطاة، وألننا كثريون.

 قوانني اإليمان توحدنا مًعا 

حول   تلوحدنا  بل  بيننا،  وتفرق  انقسامات  تلحدث  ال  إيمان  وإقرارات  قوانني  دلينا  الشائع،  الرأي  خلف  ىلع 
ق، وكذلك قوانني وإقرارات اإليمان، لكن  املعتقدات األساسية لإليمان الواحد احل  قييق والوحيد. فالعقيدة ال تُفرِّ

ق بيننا، والعقيدة يه اليت توحد بيننا. فباحتادنا باملسيح، وقوة الروح القدس، يكون إقرارنا   اخلطية يه اليت تُفرِّ
نة من خطاة   د كنيسة مكوَّ تائبني، خلَّصهم اهلل يلك السيادة،  بالعقيدة الكتابية هو األمر الوحيد اذلي يُمكن أن يوحِّ

ون به.   ذاك اإلهل اذلي يقرُّ
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بارسنس د.   بهيئة   بريك  النرش  مسؤويل  وكبري  فلوريدا،  والية  سانفورد  بمدينة  أندرو  سان  كنيسة  راعة  كبري  هو 
ر يف جملة تيب   تلوك، وعضو هيئة تدريس يف هيئة "خدمات يلجونري". وهو مؤلف كتاب و"خدمات يلجونري"، وحمرِّ

Why Do We Have Creeds? )"لَم دلينا قوانني إيمان؟"( . 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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