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  مقدمة للمترجم
  

  
  الحمد� تعالى

  
  

بعBBBBد فیقBBBBول العبBBBBد الفقیBBBBر إلBBBBى عفBBBBو ربBBBBھ الBBBBوفیر الخBBBBوري أمBBBBا 
ضBBBاھر البسBBBتاني لمBBBا كBBBان الكتBBBاب المعBBBروف بBBBالتعلیم  یوسBBBف

المسBBBیحي الرومBBBاني مBBBن أعلBBBى الكتBBBب الدینیBBBة منزلBBBة فBBBي بیعBBBة 
هللا المقدسBBBBBة وأعظمھBBBBBا أھمیBBBBBة واعتبBBBBBاراً فBBBBBي بBBBBBاب اإلرشBBBBBاد 

شBBBھد  والتعلBBBیم لجماعBBBة المعلمBBBین والمتعلمBBBین مBBBن المBBBؤمنین كمBBBا
بBBBBھ شBBBBھادة حقBBBBة المخلBBBBد الBBBBذكر الحبBBBBر األعظBBBBم البابBBBBا بیBBBBوس 
السBBBادس فBBBي رسBBBالتِھ اآلتBBBي ایرادھBBBا إلBBBى االكلیBBBروس الكBBBاثولیكي 
لشBBBBرقي والتBBBBي بھBBBBا یھBBBBدیھم ھBBBBذا الكتBBBBاب الجلیBBBBل مترجمBBBBاً إلBBBBى 
العربیBBBBBة ومطبوعBBBBBاً برومBBBBBة العظBBBBBى ویغBBBBBزیھم باعتمBBBBBاده فBBBBBي 

الصBBBیة والتقBBBوى إرشBBBاد رعایBBBاھم إلBBBى سBBBبل الحقBBBائق الدینیBBBة الخ
وكانBBBت ترجمتBBBُھ مBBBن الالتینیBBBة منBBBذ عھBBBد مائBBBة سBBBنة ونیBBBف بقلBBBم 
مجھBBBول غیBBBر مسBBBتوفیھ الضBBBبط والسBBBداد والصBBBراحة فضBBBالً عBBBن 
ركاكBBBBBة العبBBBBBارة وتشوشBBBBBھا أوعBBBBBز إلBBBBBيَّ مسBBBBBند العلBBBBBم والتعلBBBBBیم 
ومصBBBBدر التھBBBBذیب والتقBBBBویم نBBBBادرة العصBBBBر وآیBBBBة الفخBBBBر سBBBBیادة 

BBBدبس رئBBBف الBBBران یوسBBBوالي المطBBBیدي ومBBBروت سBBBاقفة بیBBBیس أس
بBBBBأن أصBBBBلح ھBBBBذه الترجمBBBBة بتسBBBBدید عبارتھBBBBا العربیBBBBة وتحسBBBBین 

  أسالیبھا مع مراعاة تطبیقھا على اصلھا
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الالتینBBBي كمBBBا نقتضBBBیھ الترجمBBBات المدققBBBة فلبیBBBت امBBBره بالطاعBBBة 
خBBBBBBذت أعBBBBBBارض الترجمBBBBBBة أواإلمتثBBBBBBال كمBBBBBBا یتوجBBBBBBب علBBBBBBيَّ 

واألصBBBBل فمBBBBا عتمBBBBت أن وجBBBBدت تلBBBBك الترجمBBBBة ال تصBBBBلح لمBBBBا 
فیھBBBا مBBBن وفBBBرة الخلBBBل والنعBBBي والغلBBBط فBBBي ألفBBBاظ اللغBBBة العربیBBBة 

BBن ثBBھل.  فمBBلح وأسBBة أصBBاب ثانیBBة الكتBBت ترجمBBولھا فرأیBBم وأص
أخBBBذت أترجمBBBھُ كلBBBھُ بBBBدون التفBBBات إلBBBى الترجمBBBة القدیمBBBة حتBBBى 
انتھیBBBBBت منBBBBBھُ فجBBBBBاَءت بحولBBBBBِھ تعBBBBBالى ترجمBBBBBة سBBBBBدیدة العبBBBBBارة 
صBBBریحة المعنBBBى سBBBھلة المآخBBBذ خالیBBBة مBBBن الخلBBBل والزیBBBاغ وافیBBBة 
بBBBBالغرض مBBBBن وضBBBBع ھBBBBذا الكتBBBBاب وقBBBBد تقBBBBدمت للطبBBBBع بBBBBأمر 

عBBBBالى أن وعنایBBBBة ونفقBBBBة سBBBBیادة المطBBBBران المشBBBBار إلیBBBBھ فنسBBBBألھُ ت
ینفBBBBع بBBBBھ قارئیBBBBھ وسBBBBامعیھ ویشBBBBدّد بایBBBBده القBBBBدیر رعBBBBاة النفBBBBوس 

  الذین ألجلھم خصوصاُ ألف ھذا الكتاب
  على حسن القیام بوظائفھم ھذه الخطیرة لمجده

  األعظم وخالص العباد فھو حسبنا وعلیھ
  االتكال في كل آٍن وحال

  آمـــــین
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  ﴿ رسالة﴾
  

إلى البطاركة والمطارنة واألساقفة وبقیة األكلیروس العالمي 
  والقانوني 

  من الطقس الشرقي الحائزین شركة الكرسي الرسولي
  من البابا بیوس السادس

  
  أیھا األخوة المحترمون واألبناء األعزاء السالم والبركة الرسولیة

  
اننBBBا داللBBBة علBBBى الشBBBركة الكاثولیكیBBBة وبرھانBBBاً وعربونBBBاً لمحبتنBBBا 
األبویBBة لكBBم أیھBBا اإلخBBوة المحترمBBون واألبنBBاء االعBBزاء نقBBدم لكBBم 

لBBBBیم المسBBBBیحي الرومBBBBاني مترجمBBBBاً إلBBBBى العربیBBBBة الBBBBذي قBBBBد التع
اعتنینBBBBBا بمزیBBBBBد االجتھBBBBBاد فBBBBBي طبعBBBBBِھ بمطبعBBBBBة مجمBBBBBع انتشBBBBBار 
اإلیمBBBBان.  فBBBBال نظBBBBنكم تجھلBBBBون مBBBBا لھBBBBذا الكتBBBBاب مBBBBن عظBBBBیم 
الشBBھرة والنفاسBBة ولBBو بعBBدتم عBBن رومBBة بعBBداً شاسBBعاً بBBراً وبحBBراً 

ا نظBBBBرتم واختلفBBBBتم طقسBBBBاً ولغBBBBة عBBBBن الكنیسBBBBة الغربیBBBBة ألنكBBBBم إذ
إلBBBى مقBBBام ھBBBذا الكتBBBاب ترونBBBھ قBBBد ألفBBBھُ بBBBأمر المجمBBBع التریBBBدنتیني 
المسBBBBكوني رجBBBBال علBBBBوا ذرى العلBBBBوم وبBBBBذلوا مزیBBBBد االجتھBBBBاد 
والعنایBBBBة فBBBBي وضBBBBعِھ وُطِبBBBBَع بBBBBأمر سBBBBالفنا وحBBBBلَّ عنBBBBد الجمیBBBBع 
محBBBBالً سBBBBامي االعتبBBBBار حتBBBBى اثنBBBBى علیBBBBھ باتفBBBBاق الكلمBBBBة اثنBBBBان 

جمیBBBBBع األسBBBBBاقفة الالتینیBBBBBین  وعشBBBBBرون مجمعBBBBBاً اقلیمیBBBBBاً وتلقBBBBBاه
بحمBBیم القبBBول وترجمBBوه إلBBى أكثBBر لغBBات شBBعوبنا وتتداولBBھ أیBBدي 
الجمیBBBBع لBBBBیس فقBBBBط فBBBBي كامBBBBل كنیسBBBBة الغBBBBرب بBBBBل فBBBBي خBBBBارج 

 ً   وان الحظتم التعلیم المورد في ھذا  التخوم الغربیة أیضا
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تجBBBدوه یشBBBتمل علBBBى كBBBل مBBBا یتضBBBمنھُ التعلBBBیم المسBBBیحي الكتBBBاب 

مBBBBن جھBBBBة اإلیمBBBBان والرجBBBBاء والمحبBBBBة أي أنكBBBBم تBBBBرون حقBBBBائق 
اإلیمBBBان المسBBBیحي موضBBBحة جلیBBBاً فBBBي شBBBرح قBBBانون اإلیمBBBان ومBBBا 
یخBBBBتص بالرجBBBBاء الBBBBذي بBBBBھ نتجBBBBھ إلBBBBى هللا ونسBBBBتمد منBBBBھ العBBBBون 
واالسBBBعاف فھBBBو محBBBرر فBBBي شBBBرح األسBBBرار التBBBي منھBBBا تفBBBیض 
علینBBBBا ینBBBBابیع الBBBBنعم الغزیBBBBرة وفBBBBي بیBBBBان الصBBBBالة الربیBBBBة التBBBBي 
تعلمناھBBBBا مBBBBن فBBBBم مخلصBBBBنا یسBBBBوع المسBBBBیح نفسBBBBھ تعلیمBBBBاً جلیBBBBاً 

حبBBBة وصBBBریحاً كیBBBف ینبغBBBي لنBBBا أن نصBBBلي وأمBBBا مBBBا یتعلBBBق بالم
تلBBBBك الفضBBBBیلة السBBBBامیة السBBBBنیة الموكBBBBول علیھBBBBا النBBBBاموس كلBBBBھ 
واالنبیBBBBاء فھBBBBو یتضBBBBمن فBBBBي شBBBBرح وصBBBBایا هللا العشBBBBر تضBBBBمیناً 
محكمBBBBاً بموجBBBBب التعلBBBBیم المثبBBBBت مBBBBن الكنیسBBBBة العامBBBBة.  وزبBBBBدة 
الكBBBBالم أن ھBBBBذاالكتاب كلBBBBھ قBBBBد ُوضBBBBع وُرِتBBBBَب وضBBBBعاً وترتیبBBBBاً 

سBBBیحي وقواعBBBد اآلداب أحكBBBم فیBBBِھ بیBBBان كBBBل مBBBن عقائBBBد التعلBBBیم الم
  ألجل إرشاد الخوارنة وتصرفھم

وعلیBBBBِھ فقBBBBد رأینBBBBا مBBBBن أنسBBBBب األمBBBBور عمBBBBالً ان یطبBBBBع باللغBBBBة 
العربیBBBة ھBBBذا الكتBBBاب النفBBBیس المشBBBتمل علBBBى كامBBBل تعلBBBیم اإلیمBBBان 
واآلداب الواجBBBب علBBBى المBBBؤمنین أن یتBBBدّربوا بBBBھ كBBBي یتBBBوفر لكBBBم 

خBBBوة المحترمBBBون أن أیضBBBاً تداولBBBھ ومطالبتBBBھُ فیعنBBBیكم إذاً أیھBBBا األ
تكبBBBوا علیBBBھ كBBBي یجنBBBي منBBBھُ الخBBBراف المفوضBBBة إلBBBى حراسBBBتكم 
ثمBBBBرة اھتمامنBBBBا الجدیBBBBدة ولھBBBBذا یجBBBBب أن توجھBBBBوا أول عنBBBBایتكم 
بھBBBذا الشBBBأن إلBBBى أن كBBBالً مBBBن الكھنBBBة الBBBذین یتعبBBBون معكBBBم فBBBي 
خدمBBBة النفBBBوس یمشBBBون فBBBي تفقBBBیھھم الشBBBعب علBBBى ھBBBذا الرسBBBم 

  حضور خدمة نون إلى الجلیل والسیما حین یجتمع المؤم
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المقدسBBBة ومBBBثلھم الBBBذین تقلBBBدوا خدمBBBة االنBBBذار بكBBBالم هللا ان یغBBBذوا 

  قلوب المؤمنین بقوت ھذا التعلیم السماوي.
  

مBBBBنكم أن ھBBBBذا التعلBBBBیم الرومBBBBاني مBBBBع ذلBBBBك ال یخBBBBال بفكBBBBر أحBBBBد 
لنضBBBBمنِھ طقوسBBBBاً واحتفBBBBاالت كثیBBBBرة تالئBBBBم خدمBBBBة األسBBBBرار فBBBBي 
الكنیسBBBBة الرومانیBBBBة وتختلBBBBف عBBBBن االسBBBBتعمال والرتBBBBب الجاریBBBBة 
عنBBBدكم نریBBBد بBBBھ أن تنبBBBذوا شBBBیئاً مBBBن العوائBBBد الشBBBرقیة المقدسBBBة 
المسBBBلمة إلBBBیكم مBBBن سBBBلفائكم األقBBBدمین والمثبتBBBة مBBBن ھBBBذا الكرسBBBي 

ألن ذلBBBك یغBBBایر مشBBBرب الكرسBBBي الرومBBBاني المقBBBBدس  الرسBBBولي
ورسBBBمھُ ومراسBBBیم األحبBBBار الرومBBBانیین سBBBلفائنا الBBBذین بBBBذلوا فBBBي 
كBBBBBل زمBBBBBان أقصBBBBBى جھBBBBBدھم واھتمBBBBBامھم فBBBBBي سBBBBBبیل ارجBBBBBاع 
الشBBBBعوب الشBBBBرقیین المنفصBBBBلین عBBBBن الكنیسBBBBة الرومانیBBBBة بعثBBBBرة 
االرطقBBBBة واالنشBBBBقاق إلBBBBى وحBBBBدة اإلیمBBBBان وشBBBBركتھ وبمثBBBBل ھBBBBذه 

واالجتھBBBاد قBBBد سBBBعوا دائمBBBاً أن الطقBBBوس الشBBBرقیة المBBBوقرة العنایBBBة 
التBBBBي ال تضBBBBادً اإلیمBBBBان الكBBBBاثولیكي وال تسBBBBبب خطBBBBراً للنفBBBBوس 
أو تشBBّوه البھBBاء الكنائسBBي تبقBBى محفوظBBة ثابتBBة بحسBBب رسBBم كBBل 
كنیسBBBBة كمBBBBا أمBBBBر سBBBBالفنا البابBBBBا بنBBBBادیكتوس الرابBBBBع عشBBBBر فBBBBي 

ومBBا  47العBBدد منشBBوره إلBBى رعBBاة الBBدین فBBي الBBبالد الشBBرقیة فBBي 
  یلیھ

فBBال نقصBBد أیھBBا األخBBوة المحترمBBون فBBي ارسBBالنا لكBBم ھBBذا التعلBBیم 
المطبBBBوع باللغBBBة الجاریBBBة عنBBBدكم االّ أمBBBراً واحBBBداً نتBBBوق إلیBBBھ مBBBن 
صBBBمیم فؤادنBBBا وھBBBو ان نكBBBون مBBBرتبطین فیمBBBا بیننBBBا بBBBأمتن ربBBBاط 
المحبBBBة والسBBBالم ونكBBBون أشBBBد إرتباطBBBاً أیضBBBاً فBBBي حقیقBBBة اإلیمBBBان 

اعBBBBد اآلداب وأن تكBBBBون الكنیسBBBBة الشBBBBرقیة والالتینیBBBBة وتعلBBBBیم قو
بمنزلBBBة كنیسBBBة واحBBBدة باتحBBBاد الكلمBBBة وبیتBBBاً واحBBBداً ألبBBBى العائلBBBة 

  العامة.
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فBBBاقبلوا منBBBا اذاً بطیبBBBة الخBBBاطر أیھBBBا األخBBBوة المحترمBBBون واألبنBBBاء 
المBBBودودون تعلBBBیم أمكBBBم الكنیسBBBة الرومانیBBBة المقدسBBBة وارشBBBادھا 
العمBBBومي والBBBداعي للخBBBالص فBBBي كامBBBل أقطBBBار المسBBBكونة كنBBBور 
الشBBBمس الممتBBBد طBBBوالً وعرضBBBاً فBBBي جمیBBBع أمصBBBار األرض فBBBإن 

وحBBBBدة اإلیمBBBBان ھBBBBذه الكنیسBBBBة تحتضBBBBن وتBBBBربط جمیBBBBع الكنBBBBائس ب
بمنزلBBBة رئیسBBBة للعBBBالم كلBBBھ كمBBBا قBBBال حسBBBناً القBBBدیس غریغوریBBBوس 
النزینBBBBزي نBBBBور الكنیسBBBBة.  واألن نحضBBBBكم ونتوسBBBBل إلBBBBیكم (كمBBBBا 
قBBBال رسBBBول األمBBBم) باسBBBم ربنBBBا یسBBBوع المسBBBیح أن تقولBBBوا كلكBBBم 
قBBوالً واحBBداً وال یكBBون بیBBنكم انشBBقاق ثBBابتین فBBي ھBBذا الBBرأي عینBBِھ 

) واحفظBBBBBوا وحBBBBBدةالروح 1قورنتیBBBBBة وفBBBBBي ھBBBBBذا العBBBBBزم نفسBBBBBِھ (
).  2بربBBBBاط السBBBBالم روحBBBBاً واحBBBBداً ورأسBBBBاً واحBBBBداً (فیلیبBBBBي ص 

وبمBBBا أن مخلصBBBنا یسBBBوع المسBBBیح نفسBBBھ قBBBد انبBBBأ بوقBBBوع الشBBBكوك 
ال محالBBBة ألن العBBBدو ال یكBBBف مBBBن زرع الBBBزوان فBBBي حقBBBل الBBBرب 
فحBBBBBذراً مBBBBBن أن تھBBBBBووا إلBBBBBى حجBBBBBر العثBBBBBرة وصBBBBBخرة الشBBBBBك 

فBBBBBات وبBBBBBین الكنBBBBBائس الشBBBBBرقیة لوجBBBBBودكم فBBBBBي معBBBBBامع االرط
المھشBBBBمة باالنقسBBBBام والبلبBBBBال فBBBBالتجوا إلBBBBى الصBBBBخرة األخBBBBرى 
التBBBي بنیBBBت علیھBBBا الكنیسBBBة أي بطBBBرس وتمسBBBكوا بعBBBروة الكنیسBBBة 
الرومانیBBBة الBBBوثقى التBBBي قامBBBت بBBBِھ وإتحBBBدوا معھBBBا بعھBBBد اإلیمBBBان 
والمحبBBBBBة الوثیBBBBBق ونخBBBBBاطبكم ھنBBBBBا بBBBBBالكالم الBBBBBذي خاطBBBBBب بBBBBBِھ 

لقBBBBدیس جاالسBBBBیوس فBBBBي كتابتBBBBِھ لھBBBBم : تBBBBرى الشBBBBرقیین سBBBBالفنا ا
لمBBاذا كBBان خطBBاب ربنBBا یسBBوع متجھBBاً علBBى الغالBBب إلBBى بطBBرس 
لعBBBلَّ بBBBاقي الرسBBBل القدیسBBBین لBBBم یكونBBBوا مثلBBBھُ متBBBدرعین بBBBالقوة 
فمBBBBن یحسBBBBر علBBBBى ھBBBBذا القBBBBول ولكBBBBن قBBBBد أقامBBBBھُ رأسBBBBاً حسBBBBماً 
ألسBBBباب الشBBBقاق وبیانBBBاً لجعBBBل جسBBBد المسBBBیح واحBBBداً ینقBBBاد إلBBBى 

  الواحد باتفاق المحبة المجیدة ولكي تكون الكنیسة الرأس 
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فیBBBBركن إلBBBBى قولھBBBBا باطمئنBBBBان وبیتBBBBاً واحBBBBداً لBBBBرب واحBBBBد واحBBBBدة 

السBBBبب كBBBان ولفBBاٍد واحBBBد تغBBBذونا بخبBBBز واحBBBد وكBBأس واحBBBدة فلBBBذا 
اآلبBBBBBBاء األقBBBBBBدمون معلمBBBBBBو الكنBBBBBBائس األجBBBBBBالء أنBBBBBBوار الشBBBBBBعب 
المسBBBBیحي السBBBBاطعة الBBBBذین اسBBBBتحقوا بفضBBBBائلھم ان ینBBBBالوا اكلیBBBBل 
االعتBBBBراف المجیBBBBد وتیجBBBBان االستشBBBBھاد الالمعBBBBة یرسBBBBلون إلBBBBى 
ھBBBBذا الكرسBBBBي الBBBBذي جلBBBBس علیBBBBِھ ھامBBBBة الرسBBBBل لBBBBدى ارتقBBBBائھم 

محبBBBBة المسBBBBیح  الدرجBBBBة الكھنوتیBBBBة السBBBBامیة وھBBBBم ممتلئBBBBون مBBBBن
مسBBBBتمدین درع األیBBBBد المنیBBBBع لتقویBBBBة ضBBBBعفھم وتثبیBBBBتھم ونحBBBBن 
علBBBى یقBBBین بحسBBBن انقیBBBادكم ویحBBBق لكBBBم أن تنظBBBروا منBBBا دالئBBBل 
انعاماتنBBBBBا الرسBBBBBولیة واحسBBBBBانات محبتنBBBBBا.  واخیBBBBBراً نضBBBBBرع ~ 
سBBBBبحانھُ الكلBBBBي الجBBBBود والصBBBBالح ان یعضBBBBدكم بیمینBBBBِھ العلویBBBBة 

لھBBBBا كحصBBBBون وأسBBBBوار الضBBBBابطة الكBBBBل ویسBBBBعد كنائسBBBBكم ویجع
منیعBBBBة للدیانBBBBة الكاثولیكیBBBBة ثBBBBم اننBBBBا نرغBBBBب مBBBBنكم أیھBBBBا األخBBBBوة 
المحترمBBBون المكافBBBاة لنBBBBا عBBBن ذلBBBك بBBBBأن توازرونBBBا باألدعیBBBBة ~ 
سBBBبحانھُ لكBBBي یشBBBملنا برحمتBBBِھ ویرشBBBدنا كمBBBا رقانBBBا بتBBBدبیره إلBBBى 
المقBBBBام السBBBBامي فBBBBي ھBBBBذه الخدمBBBBة الرسBBBBولیة كBBBBیال یBBBBتمكن تعلBBBBیم 

نBBBا ھBBBذه القصBBBیرة مBBBن خBBBداع الشBBBعب المBBBؤمن الغBBBش فBBBي مBBBدة حیات
وال تسBBBتطیع احكBBBام السBBBفاھة أن تظلBBBم ضBBBیاء الكBBBرازة الرسBBBولیة 
بBBBل یسBBBتمر التعلBBBیم السBBBماوي كمBBBا اسBBBتلمناه علBBBى یBBBد الطوبBBBاوي 
بطBBBرس مBBBBن الحBBBBق ذاتBBBِھ ثابتBBBBاً ال یعBBBBروه فسBBBاد فBBBBي العBBBBالم كلBBBBِھ 
باسBBBBعاف اسBBBBتحقاقاتِھ وأخیBBBBراً نمBBBBنح جمBBBBیعكم وجمیBBBBع الشBBBBعوب 

  وضة إلى اھتمامكم الرعائي البركة الرسولیةالمف
سBBBنة  1ك  22أُعطBBBي برومBBBة بجانBBBب كنیسBBBة مBBBار بطBBBرس تحBBBت خBBBتم الصBBBیاد فBBBي 

والثالثBBBBBة عشBBBBBرة لحبریتنBBBBBا            عBBBBBن السBBBBBید الكردینBBBBBال براسBBBBBكي دي  1787
  أونستي برنردینوس ماریسكوتي
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  بسم اآلب واالبن والروح القدس
  االلھ الواحد آمین

  

 ]مقدمة[
  التعلیم المسیحي الروماني

  
  على لزوم الرعاة في الكنیسة وسلطانھم ووظیفتھم وفیھا الكالم

  المسیحي الخصوصیة وفي رؤوس التعلیم
  

إن اإلنسان ال یستطیع بقواه الطبیعیة أن یدرك  : أوالً            
الحكمة الصادقة والطرق الوثیقة لبلوغ السعادة.  من حالة العقل 
البشري وإدراكھ أنھُ قد أدرك بنفسِھ بعد مزید العناء واالجتھاد 
والتقصي أموراً كثیرة تتعلق بمعرفة األشیاء اإللھیة.  إالَّ أنھُ لم 

ور الطبیعة الناطقة أكثر الحقائق ویدرك بن یقدر قط أن یعرف
المتعلقة علیھا الخالص األبدي الذي ھو العلة األولى لخلق هللا 
اإلنسان وابداعھ على صورتھ ومثالِھ فقد قال بولس الرسول : ألن 
غیر منظوراتھ قد أبصرت منذ خلق العالم إذ أُدركت بالمبرؤات 

كن ذاك ) ول20عـ  1(رومة ص وكذلك قدرتھ األزلیة وألوھتھ 
السر الذي احتجب عن الدھور واالحقاب كما قال رسول األمم 

) قد فاق المدارك البشریة بحیث أنھُ لم یعلنھُ 26عـ  1(قولوسا ص 
عنى مجد ھذا السر في األمم  هللا للقدیسین الذي أحب أن یكشف لھم

  مع كل اإلنسان اإلیمان لما كان استطاع الذي ھو المسیح بموھبة
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  .اجتھاده أن یدرك تلك الحكمة

  
  .ین ندرك منحة اإلیمان الوسیمةأثانیاً:  من 

  
لمBBBا كBBBان اإلیمBBBان یBBBدرك بالسBBBمع كمBBBا قBBBال الرسBBBول المعظBBBم     

) تبBBBBین جلیBBBBاً أنBBBBھُ البBBBBدّ مBBBBن معلBBBBم ثقBBBBة 17عBBBBـ  10(رومیBBBBة ص 
وخBBBادم أمBBBین لنیBBBل الخBBBالص األبBBBدي ألنBBBھُ قیBBBل : كیBBBف یؤمنBBBون 
بمBBBن ال یسBBBمعونھُ وكیBBBف یسBBBمعون بBBBال منBBBاٍد وكیBBBف ینBBBادون ان 

  ) 14عـ  10لم یرسلوا (رومیة ص 
 الحنBBBان الBBBرأُوف لBBBم یھمBBBل عبیBBBده قBBBط منBBBذ إنشBBBاء وبBBBالحق أن هللا

العBBBالم ولكنBBBھُ بأشBBBباه كثیBBBرة وأنBBBواع شBBBتى كلBBBم اآلبBBBاء بواسBBBطة 
) وھBBBBBدَاھم حسBBBBBب مقتضBBBBBیات 1عBBBBBـ  1األنبیBBBBBاء (عبBBBBBرانیین ص 

  الزمان سواء السبیل إلى السعادة األبدیة
  

عد ثالثاً:  قد جاَء المسیح إلى العالم لیعلِّم اإلیمان الذي بثّھ فیما ب
  .الرسل وخلفاؤھم

  
قBBBد أنبBBBأ اشBBBعیا النبBBBي أن المسBBBیح مزمBBBع أن یجعBBBل معلمBBBاً للبBBBر     

 49ونBBBBوراً لألمBBBBم لیكBBBBون خالصBBBBھُ إلBBBBى أقاصBBBBي األرض (ص 
) والرسBBBول المعظBBBم یقBBBول : كلمنBBBا أخیBBBراً فBBBي ھBBBذه األیBBBام 6عBBBـ 

) 2عBBBـ  1بBBBاالبن الBBBذي جعلBBBھُ وارثBBBاً لكBBBل األشBBBیاء (عبرانیBBBة ص 
مBBن السBBماِء بمجBBد عظBBیم یBBأمر الجمیBBع ان اذ نBBزل علیBBھ الصBBوت 

).  ثBBBBم 17عBBBBـ  1یسBBBBمعوا لBBBBھُ ویطیعBBBBوا وصBBBBایاه (بطBBBBرس ص 
االبBBBBن أعطBBBBى بعضBBBBاً أن یكونBBBBوا رسBBBBالً وبعضBBBBاً أنبیBBBBاء وبعضBBBBاً 

  مبشرین بكلمة الحیاة لكي ال نكون 
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بعBBد اطفBBاالً متقلبBBین ونتصBBرف بكBBل ریBBح تعلBBیم بBBل نتوطBBد علBBى 
أسBBBBBاس اإلیمBBBBBان الوطیBBBBBد لنصBBBBBیر شBBBBBركاء البنیBBBBBان ومسBBBBBكناً ~ 

  ).11عـ  4بالروح القدس (أفسس ص 
  

  .رابعاً:   كیف یجب أن یكون مسموعاً كالم رعاة الكنیسة
  

ال یؤخBBذ كBBBالم رعBBBاة الكنیسBBBة بمنزلBBة كBBBالم النBBBاس بBBBل بمنزلBBBة     
) ألن 12عBBBـ  12كBBBالم المسBBBیح كمBBBا ھBBBو الواقBBBع (تسBBBالونیكي ص 

مخلصBBBنا نفسBBBھُ خBBBّول الرعBBBاة المشBBBار إلBBBیھم سBBBلطاناً عظیمBBBاً حتBBBى 
قBBBBال : مBBBBن سBBBBمع مBBBBنكم فقBBBBد سBBBBمع منBBBBي ومBBBBن احتقBBBBركم فقBBBBد 

ھBBBBذا إلBBBBى ) ولBBBBم یشBBBBر بكالمBBBBِھ 16عBBBBـ  10احتقرنBBBBي (لوقBBBBا ص 
الBBBذین كBBBان یخBBBاطبھم فقBBBد بBBBل إلBBBى جمیBBBع الBBBذین یخلفBBBونھم أیضBBBاً 
خالفBBة حقBBة فBBي وظیفBBة التعلBBیم أولئBBك الBBذین وعBBدھم بBBأن سBBیكون 

  ).20عـ  28معھم كل األیام حتى انقضاء العالم (متى ص 
  

خامساً:  فإذا اتضحت ھذه الحقیقة لزم الرعاة الیوم أیضاً أن 
  .یكرزوا بكالم هللا

  
ال یجBBBBBب أن ینقطBBBBBع التبشBBBBBیر بكBBBBBالم هللا أبBBBBBداً فBBBBBي بیعBBBBBة هللا     

والتقBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBوى   السیما في ھذه األیام بل ینبغي العمل باالجتھاد
المؤمنBBBBون بBBBBالتعلیم الصBBBBحیح السBBBBلیم بقBBBBوت الحیBBBBاة  يدتBBBBقیكBBBBي 

ألن قBBد قBBام أنبیBBاء كذبBBة فBBي ھBBذا العBBالم وكثBBر عدیBBدھم وفBBیھم قBBال 
أرسBBل األنبیBBاء وھBBم یسBBعون الBBرب بلسBBان اشBBعیا النبBBي : لBBم أكBBن 

) لكBBBBBي 1عBBBBBـ  4ولBBBBBم أكBBBBBن أكلمھBBBBBم وھBBBBBم یتنبBBBBBاؤن (اشBBBBBعیا ص 
  یضلوا قلوب الشعب المسیحي بالتعالیم الغریبة المختلفة التي 
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مBBBBBم بقولBBBBBھ: إیBBBBBاكم أن تضBBBBBلوا بالتعBBBBBالیم حBBBBBذَّر منھBBBBBا رسBBBBBول األ

) وقBBBBBد قBBBBBام تفBBBBBاقم 9عBBBBBـ  12الغریبBBBBBة المختلفBBBBBة (عبرانیBBBBBة ص 
نفBBBاقھم بحبBBBل ابلBBBیس حتBBBى كBBBاد ال ینحصBBBر بحBBBد ولBBBوال اسBBBتنادنا 
علBBBBى مBBBBا وعBBBBد بBBBBھ مخلصBBBBنا وعBBBBداً صBBBBریحاً مBBBBن انBBBBھُ وضBBBBع 
للكنیسBBBة اساسBBBاً متینBBBاً ال تقBBBوى علیBBBھ أبBBBواب الجحBBBیم (متBBBى ص 

نخشBBBى كثیBBBراً فBBBي ھBBBذه األیBBBام أن تسBBBقط دكBBBاً ) لكنBBBا 18عBBBـ  16
لكثBBرة مBBا یحBBدق بھBBا مBBن األعBBداء ولفBBرط مBBا تقاسBBیھ مBBن حBBربھم 
ونكBBBالھم.  فمBBBا خBBBال تلBBBك األمصBBBار الجلیلBBBة التBBBي نعBBBرض عBBBBن 
ذكرھBBا وكانBBت فBBBي القBBدیم قBBد قبلBBBت الدیانBBة الكاثولیكیBBة وتمسBBBكت 

فBBBBBي  عمBBBBBتبعروتھBBBBBا الBBBBBوثقى واألن تركBBBBBت السBBBBBبیل القBBBBBویم و
وھBBBBBي تحسBBBBBب أنھBBBBBا سBBBBBائرة فBBBBBي سBBBBBبل الھBBBBBدى بBBBBBنفس الظBBBBBالم 

ابتعادھBBا عBBن دیBBن آبائھBBا مBBا مBBن قطBBر مBBن األقطBBار القاصBBیة ومBBا 
مBBBن مكBBBان مBBBن  األمكنBBBة الحصBBBینة ومBBBا مBBBن زاویBBBة مBBBن زوایBBBا 
المملكBBBBBة المسBBBBBیحیة االَّ حBBBBBاول ھBBBBBذا الوبBBBBBاء أن یBBBBBدخلھا تحBBBBBت 

  .دیجور االستتار
  

  سادساً:  في أن األراطقة حاولوا أن یطغوا عقول المسیحیین 
  .بكتب تعالیمھم الفاسدة

  
ان الBBBBBذین قصBBBBBدوا أن یفسBBBBBدوا عقBBBBBول المBBBBBؤمنین ویغBBBBBروھم     

بتعBBBBالیمھم الباطلBBBBة لمBBBBا رأوا أن ال سBBBBبیل إلBBBBى مخاطبBBBBة الجمیBBBBع 
وبBBBث كالمھBBBم السBBBام فBBBي مسBBBامعھم عمBBBدوا إلBBBى طریقBBBة أخBBBرى 

تBBBBوفر لھBBBBم بھBBBBا زرع الضBBBBالل والنفBBBBاق غیBBBBر المBBBBتكلم مشBBBBافھة ی
بأیسBBBر منBBBوال فBBBإنھم عBBBدا مBBBا وضBBBعوا مBBBن الكتBBBب الضBBBخمة التBBBي 
حBBاولوا بھBBBا ھBBدم اإلیمBBBان مBBع كونھBBBا ال تقضBBي بكبیBBBر العنBBاء فBBBي 

ز منھا لتضمنھا األرطقة بصریح العبارة قد نشروا ما    التحرُّ
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ال یحصBBBBیھ عBBBBادٌ مBBBBن كتیبBBBBات زوقوھBBBBا بشBBBBكل التقBBBBوى والعبBBBBادة 
حتBBBى تBBBوفر لھBBBم مBBBا ال یBBBدرك مBBBن السBBBھولة فBBBي اصBBBطیاد عقBBBول 

  المذبح بحبائل غشھم وھم عنا غافلون.
  

سابعاً:  قد أحكم المجمع التریدنتیني المقدس بحتِمِھ بلزوم مقاومة 
  .لمرسلین الكذبة وكتاباتھم الفاسدةأقوال ا

  
لمBBBBBا كBBBBBان آبBBBBBاء المجمBBBBBع التریBBBBBدنتیني المقBBBBBدس المسBBBBBكوني      

تBBBائقین إلBBBى وضBBBع دواء خالصBBBي لھBBBذا الBBBداء الموبBBBق لBBBم یBBBروا 
كافیBBاً لصBBدم االرطقBBات فBBي زماننBBا مجBBرد الحكBBم بمسBBائل التعلBBیم 
الكBBBBاثولیكي الكبیBBBBرة بBBBBل استحسBBBBنوا فBBBBوق ذلBBBBك وضBBBBع صBBBBورة 

ر للشBBBBعب المسBBBBیحي یتBBBBألف مBBBBن أصBBBBول اإلیمBBBBان قBBBBانون مقBBBBرَّ 
یمشBBBBي علیBBBBھ فBBBBي جمیBBBBع الكنBBBBائس مBBBBن تولBBBBوا وظیفBBBBة التعلBBBBیم 

  ورعایة النفوس
  
  

ثامناً:  قد دعت الضرورة أیضاً إلى أن المجمع المسكوني والحبر 
األعظم یقدمون للرعاة كتاباً جدیداً للتعلیم المسیحي زیادة على 

  .الشأنالكتب العدیدة التي وضعت بھذا 
  

ان كثیBBرین قBBد نبغBBوا إلBBى اآلن فBBي نBBوه ھBBذه الكتابBBة وحBBازوا      
بھBBBا ثنBBBاًء جمBBBیالً غیBBBر أن آبBBBاء المجمBBBع قBBBد رأوا فائBBBدة كبیBBBرة فBBBي 
وضBBBع كتBBBاب بسBBBلطان المجمBBBع المقBBBدس یتخBBBذ منBBBھُ الخوارنBBBة أو 
جمیBBBع مBBBن توالBBBوا وظیفBBBة التعلBBBیم بعBBBض وصBBBایا لبنیBBBان المBBBؤمنین 

نون واحBBBد لتعلBBBیم اإلیمBBBان وتھBBBذیب كBBBي تكBBBون قاعBBBدة واحBBBدة وقBBBا
الشBBBBعب المسBBBBیحي فBBBBي جمیBBBBع أعمBBBBال التقBBBBوى والعبBBBBادة كمBBBBا أن 

  .الرب واحد واإلیمان واحد
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  .دیانتناتاسعاً:  لیس الكالم ھنا على جمیع حقائق 

  
حیBBBث أن حقBBBائق الدیانBBBة المسBBBBیحیة كثیBBBرة العBBBدد فBBBال یخBBBBالنَّ     

فBBي بBBال أحBBد أن المجمBBع المقBBدس تعمBBد تسBBطیرھا جمیعBBاً وبیانھBBا 
فBBBBي كتBBBBاب واحBBBBد ذلBBBBك دأب مBBBBن تعمBBBBدوا الكBBBBالم فBBBBي مرسBBBBوم 
الدیانBBة بأسBBرھا ومBBن الواضBBح أن شBBرح كBBل قواعBBد الBBدین یلزمBBھُ 

نBBBاء وال یناسBBBب المقصBBBود ھنBBBا مBBBا ال مزیBBBد علیBBBھ مBBBن المشBBBقة والع
الBBBذي ھBBBو تثقیBBBف الخواؤنBBBة والكھنBBBة خدمBBBة النفBBBوس بمعرفBBBة تلBBBك 
األمBBBBور المنوطBBBBة بوظیفBBBBة الرعBBBBاة والسBBBBھلة المأخBBBBذ للمBBBBؤمنین 
فBBBأراد المجمBBBع أن یوردھBBBا علBBBى حBBBدتھا فBBBي ھBBBذا المقBBBام لیسBBBتعین 

BBم یكونBBدد إذا لBBذا الصBBي ھBBاء فBBاة االتقیBBا الرعBBا بھBBوا فیمBBض وا تروَّ
قھBBBBا صBBBBعوبة مBBBBن المحBBBBاورات فBBBBي األمBBBBور اإللھیBBBBة.  كBBBBان یفو

وعلیBBھ فقبBBل أن نBBأتي بBBالكالم المفصBBل علBBى كBBل مBBا یشBBتمل علیBBھ 
ھBBBBذا التعلBBBBBیم اقتضBBBBBى نظBBBBBام التBBBBBألیف أن نBBBBBورد بعBBBBBض مبBBBBBادئ 
یتمعنھBBBBا الرعBBBBاة ویجعلونھBBBBا نصBBBBب أعیBBBBنھم كBBBBي یتBBBBدبروا كیBBBBف 
ینبغBBBBي أن یوجھBBBBوا جمیBBBBع أعمBBBBالھم وتBBBBدابیرھم إلBBBBى ھBBBBذه الغایBBBBة 

  فر لھم نیل ما یرغبونُھُ على أیسر منوال.فیتو
  

عاشراً: لما كان الغرض ھنا تعلیم الرعاة لزمھم قبل كل شيء أن 
  یتدبروا ما بھ یحسنون القیام بوظیفتھم.

  
یجBBBBBب علBBBBBى الرعBBBBBاة أن یصBBBBBرفوا كBBBBBل تعلBBBBBیمھم فBBBBBي أن یعقBBBBBل 
الجمیBBBع عظBBBBم مBBBا أحسBBBBن هللا سBBBبحانھُ بBBBBِھ علBBBى النBBBBوع البشBBBBري 
بواسBBBطة المسBBBیح فعلBBBیھم أوالً وبBBBدأ أن یتBBBذكروا علBBBى الBBBدوام أن 
كBBل علBBم اإلنسBBان المسBBیحي قBBد انحصBBر فBBي ھBBذا البBBاب وھBBو كBBم 

   قال مخلصنا: ھذه ھي حیوة االبدان یعرفوك وحدك أنك
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  ).2عـ  17االلھ الحق والذي أرسلتُھ یسوع المسیح (یوحنا ص 
ولذا ینبغي على العلم المسیحي خاصةً أن یعتني جھده لیتوق 

ً المؤمنون  عـ  2ص  1(قورنتیة  إلى معرفة یسوع المسیح مصلوبا
)، وان یوقنوا ویعتقدوا من صمیم قلوبھم أنھُ لم یعَط اسم آخر 2

) 12عـ  4للبشر تحت السماء ینبغي أن نخلص بِھ (ابركسیس ص 
) وبھذا نعلم أننا 2عـ  2لكونِھ ھو الغفران بدل خطایانا (یوحنا ص 

) ومما یقرب إلى 2عـ  2قد عرفناه إذا حفظنا وصایاه (یوحنا ص 
ذا القول ویقترن بھ ھو أن المؤمنین ال یقضون حیاتھم بالكسل ھ

والتھاون بل إنما یلزمھم أن یسعوا كما سعى المسیح ویبذلوا جھدھم 
في أثر البر والتقوى واإلیمان والمحبة والدعة ألنھُ ھو الذي بذل 
ً مقبوالً یتنافس في األعمال  نا لنفِسِھ شعبا نفسھُ دوننا ویطھرَّ

ً الرعاة أن یتكلموا بھا الصالحة التي  أمر بھا رسول األمم موصیا
) على أن ربنا 12عـ  4ویغروا بھا المؤمنین (تیموتاوس ص 

ً وبیّن أن  ومخلصنا لم یقل في ذلك قوالً فقط بل ابانھُ بمثلھ أیضا
) ثم 40عـ  22الناموس واألنبیاء تقوم بوصیة المحبة (متى ص 

المحبة التي تكون من قرر الرسول المعظم أن غایة الوصیة ھي 
) 5عـ  1قلب نقي ونیة صالحة ومن إیمان صحیح (ثیموتاوس ص 

) وال غرَو أن 2عـ  12وقال فیھا أنھا كمال للناموس (رومة ص 
بمزید النشاط  ھذه أخص واجبات الراعي المطلوب منھُ تتمیمھا

واالجتھاد كي ینتعش المؤمنون ویھیموا بمحبة صالح هللا وجودتھ 
ناھیة نحونا فاذا اضطرم قلبھم بسعیر الحب اإللھي الغیر المت

یسبون إلى ذاك الخیر األعظم والكلي الكمال الذي من شعر بِھ 
أدرك السعادة الحقیقیة الراھنة وھتف مع النبي داود: ماذا لي في 

)، 25عـ  72السماء وماذا أردت سواك على األرض (مزمور 
  ول األمم وقد وجھ كامل وھذا ھو السبیل األفضل الذي أرانا إیاه رس
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تعلیمBBBBھ وقصBBBBده إلBBBBى المحبBBBBة التBBBBي قBBBBال عنھBBBBا أنھBBBBا ال تسBBBBقط 

).  فعلBBBBBBBBBى المعلBBBBBBBBBم المسBBBBBBBBBیحي 8عBBBBBBBBBـ  13ص  1(قورنتیBBBBBBBBBة 
تعلیمBBBBھ إلBBBBى المحبBBBBة ویعلBBBBن أن الكBBBBاثولیكي إذن أن یوجBBBBھ كBBBBل 

المحبBBBة كمBBBال النBBBاموس وأن لBBBیس فضBBBیلة بBBBدون محبBBBة.  فسBBBواء 
أمرنBBBا باإلیمBBBان أو بالرجBBBاء أو بعمBBBل آخBBBر أی�BBBا كBBBان وجBBBب علینBBBا 
أن نعتمBBد محبBBة ربنBBا یسBBوع المسBBیح بحیBBث كBBل مBBن ینظBBر جمیBBع 
أعمBBBال الفضBBBیلة المسBBBیحیة الكاملBBBة یتحقBBBق أن ال مصBBBدر لھBBBا وال 

  المحبة.مرجع إالَّ 
  

  حادي عشر: ال یكفي الرعاة أن یتصدوا بتعلیمھم ھاتین 
  الفائدتین بل البد لھم أن یجعلوا كالمھم سھل المآخذ لسامعیھ.

  
ان التعلBBBBیم الزم فBBBBي كBBBBل حBBBBال إنمBBBBا مBBBBن األمBBBBور المھمBBBBة فBBBBي 

یختBBBار فیBBBھ الطریقBBBة الفضBBBلى دون  نارشBBBاد الشBBBعب المسBBBیحي أ
مBBBBBBر السBBBBBBامعین غیرھBBBBBBا فمBBBBBBن الواجBBBBBBب أن یراعBBBBBBي أیضBBBBBBاً ع

وإدراكھBBBم وآدابھBBBم حتBBBى إذا علBBBَّم المعBBBم یصBBBیر كBBBالً للكBBBل ویBBBربح 
) وكمBBBا قBBBال الرسBBBول 22عBBBـ  9ص  1الجمیBBBع للمسBBBیح (قورنتیBBBة 

المعظBBم أیضBBاً ألنBBي إذا كنBBت حBBرا� مBBن الجمیBBع فقBBد عبBBدت نفسBBي 
لكBBBBل أحBBBBد ال ربBBBBح كثیBBBBرین مBBBBن النBBBBاس صBBBBرت مBBBBع السBBBBقیمین 

) ویسBBBBتطیع 1عBBBBـ  4ص  1 سBBBBقیماً ال ربBBBBح السBBBBقیمین (قورنتیBBBBة
المعBBBBم أن یقBBBBیم ذاتBBBBھ خادمBBBBاً أمینBBBBاً للمسBBBBیح وقھرمانBBBBاً زكالعبBBBBد 
الصBBBBالح واألمBBBBین الBBBBذي اسBBBBتحق أن یقیمBBBBھ سBBBBیده علBBBBى الكثیBBBBر 

) وال یتBBBوھم أن النBBBاس الBBBذین ائBBBتمن علBBBى 23عBBBـ  25(متBBBى ص 
رعBBBایتھم وفBBBّوِض إلیBBBھ اإلھتمBBBام بخالصBBBھم ھBBBم فBBBي رتبBBBة واحBBBدة 

جمیعBBBاً إلBBBى العبBBBادة الحقیقیBBBة ویھBBBدیھم  حتBBBى یسBBBتطیع أن یرشBBBدھم
  سراط التعلیم المستقیم بمنھج واحد وصورة واحدة 
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تعBBBم الجمیBBBع علBBBى حBBBد سBBBوى بBBBل أن فBBBیھم مBBBن كBBBانوا كاألطفBBBال 

) وفBBBیھم مBBBن ابتBBBدأوا أن 2عBBBـ  2المولBBBودین حBBBدیثاً (بطBBBرس ص 
ینمBBBوا بالمسBBBیح كالشBBBبان ومBBBنھم مBBBن بلغBBBوا عمBBBر الرجBBBال فلBBBذلك 
تحBBBBتم علBBBBى الراعBBBBي أن یتبصBBBBر جھBBBBده لیعBBBBرف مBBBBن ھBBBBم الBBBBذین 
 یلزمBBBBBھُ أن یقیBBBBBتھم برضBBBBBاع اللBBBBBبن ومBBBBBن ھBBBBBم الBBBBBذین ینبغBBBBBي أن

یغBBBذیھم بطعBBBام أكثBBBر تقویBBBة ویقBBBدم لكBBBل واحBBBد مBBBنھم ذلBBBك القBBBوت 
مBBBBن التعلBBBBیم الBBBBذي ینمBBBBیھم بBBBBالروح إلBBBBى أن ننتھBBBBي جمیعBBBBاً إلBBBBى 

الBBBى انسBBBان كامBBBل حسBBBب مقBBBدار وحBBBدة اإلیمBBBان ومعرفBBBة ابBBBن هللا 
) ثBBBم ان الرسBBBول یحBBBتم 4عBBBـ  4قامBBBة كمBBBال المسBBBیح (افسBBBس ص 

ى علیھBBBا علBBBى جمیBBBع الرعBBBاة ان یجBBBروا علBBBى الخطBBBة التBBBي جBBBر
� للیونBBBانیین والبرابBBBرة للحكمBBBاء  ھBBBو نفسBBBھُ اذ قBBBال: ان علBBBيَّ دینBBBا

) أراد بBBBBBذلك أن یفھBBBBBم أولئBBBBBك 14عBBBBBـ  1والجھBBBBBال (رومBBBBBة ص 
الBBذین نBBدبوا إلBBى ھBBذه الخدمBBة أنھBBم لملتزمBBون فBBي إلقBBائھم أسBBوار 
اإلیمBBBBان وشBBBBرحھم وصBBBBایا الحیBBBBاة بBBBBأن یجعلBBBBوا تعلBBBBیمھم سBBBBھل 

BBBBامعین وإدراكھBBBBم السBBBBذ لفھBBBBوت المآخBBBBن القBBBBوا مBBBBئال اذا أوعبBBBBم ل
الروحBBBي نفBBBوس الBBBذین یقBBBدرون علBBBى فھِمBBBِھ بBBBالترویض والتفقBBBُّھ 
یتركBBBون فBBBي الوقBBBت نفسBBBِھ األطفBBBال یھلكBBBون جوعBBBاً اذ یلتمسBBBون 

) فBBBال 4عBBBـ  4الخبBBBز ولBBBیس مBBBن یكسBBBره لھBBBم (مراثBBBى  ارمیBBBاص 
ینبغBBBBي التقاعBBBBد عBBBBن التعلBBBBیم بسBBBBبب أنBBBBھُ یلBBBBزم أحیانBBBBاً أن یتفقBBBBھ 

علBBBBى الوصBBBBایا التBBBBي تسBBBBتبین طفیفBBBBة زھیBBBBدة  العالسBBBBامع بBBBBاالط
د الخBBوض فBBي مضBBمار المسBBائل السBBBامیة  یسBBأم سBBماعھا مBBن تعBBوَّ
واالرتیBBاح إلBBى سBBماعھا فBBإن كBBان حكمBBة اآلب األزلBBي قBBد انحBBدر 
بذاِتBBBBِھ إلBBBBى األرض واتخBBBBذ جسBBBBدنا ھBBBBذا الوضBBBBیع كBBBBي یعلمنBBBBا 

ه محبة المسیح إلى     أن وصایا الحیاة السماویة فمن ال تستفزُّ
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یكBBBBBون بBBBBBین اخوتBBBBBِھ كالطفBBBBBل وكالمربیBBBBBة التBBBBBي تحتضBBBBBن بنیھBBBBBا 

) ویضBBBBBBطرم شBBBBBBوقاً إلBBBBBBى خBBBBBBالص 2عBBBBBBـ  2(تسBBBBBBالونیكي ص 
القریBBBب كمBBBا یشBBBھد بBBBذلك رسBBBول األمBBBم عBBBن نفسBBBِھ فBBBي الرسBBBالة 
المBBBذكورة إذ یقBBBول: نحBBBن أیضBBBاً نحBBBبكم ونتBBBوق أن نعطBBBیكم لBBBیس 

عBBBBـ  2بشBBBBرى هللا فقBBBBط بBBBBل وأنفسBBBBنا أیضBBBBاً ألنكBBBBم أحباؤنBBBBا (ص 
8.(  
  

  ثاني عشر: لما احتجب هللا عن نظرنا جعل رعاة الكنیسة 
  یستقون كالمھُ من منھل الكتب المقدسة والتقلیدات.

  
 المسBBطر فBBي إن كBBل تعلBBیم یلقBBى إلBBى المBBؤمنین یتضBBمن كBBالم هللا

الكتBBBاب المقBBBدس والتقلیBBBدات ولBBBذا تحBBBتم علBBBى رعBBBاة الكنیسBBBة أن 
یحبBBBBوا نھBBBBارھم ولBBBBیلھم بالھذیBBBBذ فBBBBي ھBBBBذه األمBBBBور متBBBBذكرین مBBBBا 
أوعBBBز بBBBِھ الرسBBBول المعظBBBم إلBBBى تلمیBBBذه تیموتBBBاوس وجمیBBBع مBBBن 
تقلBBBدوا اإلھتمBBBام بBBBأمر النفBBBوس قBBBائالً: واظBBBب علBBBى القBBBرآة إلBBBى 

BBBوعظ والتعلBBBBى الBBBدومي وعلBBBین قBBBاوس حBBBـ  4ص  1یم (تیموتBBBBع
13. (  

ومBBBن قولBBBھ أیضBBBاً: إن كBBBل كتBBBاب أوحBBBى بBBBھ مBBBن هللا مفیBBBد للتعلBBBیم 
والتھBBBBذیب بBBBBالبر لیكBBBBون رجBBBBل هللا كBBBBامالً مسBBBBتعداً لكBBBBل عمBBBBل 

).  إنمBBBBا لمBBBBا كانBBBBت حقBBBBائق 16عBBBBـ  3ص  2صBBBBالح (تیموتBBBBاوس 
الBBBBBBBوحي كثیBBBBBBBرة ومتنوعBBBBBBBة ال یسBBBBBBBتطیع اإلنسBBBBBBBان أ، یBBBBBBBدركھا 

تBBBھ ویحصBBBرھا فBBBي ذھنBBBِھ ویحفظھBBBا علBBBى ظھBBBر بالBBBِھ حتBBBى إذا دع
الحاجBBة إلBBى التعلBBBیم یكBBون متأھبBBاً إلBBBى شBBرحھا ارتجBBاالً.  فاآلبBBBاُء 
األقBBBدمون قBBBد قسBBBموا موضBBBوع ھBBBذا التعلBBBیم الخالصBBBي ورسBBBمھ 
إلBBBBBى أربعBBBBBة أبBBBBBواب وھBBBBBي: قBBBBBانون إیمBBBBBان الرسBBBBBل واألسBBBBBرار 
والوصBBBBایا العشBBBBر والصBBBBلوة الربیBBBBة ألن كBBBBل مBBBBا تعلBBBBق بتعلBBBBیم 

  .الدیانة المسیحیة إذ كان من قبل معرفة 
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  الباب أ�ول

  
  من التعلیم المسیحي الروماني

  

  الفصل أ�ول

  
  في اإلیمان وقانونھ

  
  أوالً: في ما یفھم ھنا باإلیمان وفي لزومھ للخالص

  
معBBBاٍن كثیBBBرة لإلیمBBBان أمBBBا المفھBBBوم قBBBد ورد فBBBي األسBBBفار اإللھیBBBة 

بBBBھ ھنBBBا ھBBBو اإلذعBBBان للعقائBBBد المسBBBلمة بBBBالوحي وال یصBBBح ألحBBBد 
أن یرتBBBاب بأنBBBھُ ضBBBروري لنیBBBل الخBBBالص لمBBBا ورد فBBBي الكتBBBاب: 
بBBBBBدون إیمBBBBBان ال یسBBBBBتطیع أحBBBBBد أن یرضBBBBBي هللا (عبBBBBBرانیین ص 

)، فلمBBBا كانBBBت الغایBBBة المرسBBBومة لسBBBعادة اإلنسBBBان تعلBBBو 6عBBBـ  11
البشBBBBري تحBBBBتم علیBBBBھ أن یقتBBBBبس معرفتھBBBBا مBBBBن هللا إدراك العقBBBBل 

جBBBBل شBBBBأنھ ومBBBBا ھBBBBذه المعرفBBBBة إالَّ اإلیمBBBBان الBBBBذي یجعلنBBBBا بقوتBBBBِھ 
نعتقBBد اعتقBBاداً وطیBBBداً مBBا أثبتتBBھُ كنیسBBBتنا المقدسBBة بBBأن هللا سBBBبحانھُ 
أوحBBBاه.  وال سBBBبیل للمBBBؤمنین أن یرتBBBابوا أصBBBالً بصBBBحة الحقBBBائق 

بالBBBذات ومBBBن قBBBم نفھBBBم مBBBا التBBBي أوحاھBBBا هللا ألنBBBھُ سBBBبحانھ الحBBBق 
أعظBBم الفBBرق بBBBین ھBBذا اإلیمBBBان الBBذي أوحBBBاه هللا واإلیمBBان المبنBBBي 
علBBى مBBا كتبBBھُ كتبBBة األخبBBار البشBBریة علBBى أن اإلیمBBان ولBBو اتسBBع 

  نطاقھُ واختلف قدراً ومنزلة
  



)23(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
متBBBى ص كمBBBا ورد فBBBي الكتBBBاب: یBBBا قلیBBBل اإلیمBBBان لمBBBاذا شBBBككت (

) وفBBBBي رسBBBBالة مBBBBار یعقBBBBوب 17وزدنBBBBا إیمانBBBBاً (لوقBBBBا ص  )15
) وفBBBي رسBBBالة مBBBار 2الرسBBBول: اإلیمBBBان بBBBال أعمBBBال میBBBت (ص 

) 5بBBBولس إلBBBى أھBBBل غالطیBBBة: اإلیمBBBان الBBBذي یعمBBBل بالمحبBBBة (ص 
اال أنBBھ واحBBد فBBي جنسBBِھ ومعنBBاه ولBBھ فBBي جمیBBع درجاتBBھ المختلفBBة 

مBBBا  تعریBBف واحBBBد بعینBBBھ وسBBیأتي الكBBBالم فBBBي شBBرح أجزاِئBBBھ علBBBى
  نجنیھ من الثمار منھُ وعلى مقدار ما نقتبسھُ من الفوائد.

  
ثانیاُ: في كیف نظم الرسل قانون اإلیمان اثنى عشر جزءاً وألي 

  سبب.
  

ان األشBBBBیاء التBBBBي یجBBBBب علBBBBى المسBBBBیحیین أن یتمسBBBBكوا بھBBBBا     
بBBBذاءة بBBBذء ھBBBي التBBBي وضBBBعھا الرسBBBل القدیسBBBون رعBBBاة اإلیمBBBان 

BBBBام الBBBBا بإلھBBBBاُؤه ونظموھBBBBزءاً وعلمBBBBر جBBBBى عشBBBBدس اثنBBBBروح الق
كلBBBBھ  ألنھBBBBم لمBBBBا تلقBBBBوا مBBBBن الBBBBرب أمBBBBراً بالBBBBذھاب إلBBBBى العBBBBالم

وبكBBBرازة االنجیBBBل علBBBى الخلیقBBBة كلھBBBا وھBBBم نوابBBBھ فBBBي الرسBBBالة 
رأوا أن یرتبBBBBBوا قBBBBBانون اإلیمBBBBBان المسBBBBBیحي كBBBBBي یتمسBBBBBك بBBBBBھ 
الجمیBBBع اعتقBBBاداً وقBBBوالً وال یقBBBع أدنBBBى شBBBقاق بBBBین الBBBذین دعBBBوھم 

BBBBان بBBBBدة اإلیمBBBBى وحBBBBد ورأي إلBBBBر واحBBBBین بفكBBBBون ملتئمBBBBل یكون
  ).10واحد (قورنتیة ص 

  
  ثالثاً: ما ھو قانون اإلیمان

  
قانونBBBاً وذلBBBك ج ان الرسBBBل سBBBموا عقائBBBد اإلیمBBBان التBBBي نظموھBBBا 

أمBBا ألنھBBم قBBد ألفBBوه مBBن قضBBایا شBBتى أتBBى كBBل مBBنھم بواحBBدة منھBBا 
  وأما ألنھم اتخذوه دستوراً یتیسر لھم بھ أن یمیزوا بین 
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الناس الجاحدین واألخوة الكذبة الدخالء الذین كانوا یفسدون 

  اإلنجیل وأولئك الذین تقیدوا حقیقة بسر جندیة المسیح.
  

  قسمرابعاً: ما لزوم قانون اإلیمان وإلى كم یُ 
  
بدایBBBBة قBBBBانون اإلیمBBBBان ھBBBBي: أنBBBBا أؤمBBBBن بBBBBا~.  فلمBBBBا كانBBBBت   ج

القضBBBایا المفروضBBBة علBBBى المBBBؤمنین فBBBي الBBBدین المسBBBیحي كثیBBBرة 
العBBBدد وینبغBBBي اإلیمBBBان بھBBBا أفBBBراداً واجمBBBاالً قBBBد علمنBBBا هللا سBBBبحانھُ 
مBBBا كBBBان أسBBBاس الحBBBق مBBBن توحیBBBد ذاتBBBھ اإللھیBBBة وتتلیBBBث اقانیمBBBھ 

BBBBى وجBBBBال علBBBBن األفعBBBBا مBBBBزي إلیھBBBBا یعBBBBن ومBBBBوص.  فمBBBBھ الخص
 الواجBBBBب علBBBBى الخBBBBوري أن یعلBBBBم أن تعلBBBBیم ھBBBBذا السBBBBر متضBBBBمن

علBBBى سBBBبیل االختصBBBار فBBBي قBBBانون إیمBBBان الرسBBBل ألنBBBھُ كمBBBا لحBBBظ 
آباؤنBBBBBا األقBBBBBدمون الBBBBBذین خاضBBBBBوا عبBBBBBاب ھBBBBBذا السBBBBBر بBBBBBالورع 
واالجتھBBBاد یظھBBBر أنBBBھُ یقسBBBم إلBBBى ثالثBBBة أقسBBBام ینسBBBب فBBBي القسBBBم 

ول للطبیعBBBBBة اإللھیBBBBBة  األول فعBBBBBل الخلقBBBBBة العجیBBBBBب لألقنBBBBBوم األ
الثBBBBاني وفBBBBي وفBBBBي القسBBBBم الثBBBBاني سBBBBر الفBBBBداء البشBBBBري لألقنBBBBوم 

القسBBBم الثالBBBث أBBBـصل قداسBBBتنا ومصBBBدرھا لألقنBBBوم الثالBBBث وھكBBBذا 
ینطبBBBق علBBBى قضBBBایا شBBBتى محكمBBBة الوضBBBع وھBBBي التBBBي نBBBدعوھا 

أجBBBزاء وكثیBBBراً مBBBا عبBBBر عنھBBBا آباؤنBBBا األقBBBدمون بالتمثیBBBل بالجسBBBد.  
فكمBBBBا أن أعضBBBBاء الجسBBBBد تقسBBBBم إلBBBBى أجBBBBزاء ھكBBBBذا نBBBBدعو بحBBBBق 

ده فBBي االعتBBراف بھBBذا وصBBواب جBBزءاً كBBل مBBا وجBBب علینBBا اعتقBBا
  اإلیمان على وجھ التمییز والتفصیل.  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الثاين

  يف اجلزء أ�ول من قانون إالميان

  

  " أنا أومن با~ اآلب الضابط الكل خالق السماء واألرض "
  

  شرح الجزء األول بوجھ اإلیجاز :أوالً 
  

ان فحBBBوى ھBBBذه العبBBBارات ھBBBو: أننBBBي أؤمBBBن ثابتBBBاً واعتBBBرف بBBBال 
تBBBBBBردد البتBBBBBBة بBBBBBBأن هللا اآلب أي األقنBBBBBBوم األول مBBBBBBن الثBBBBBBالوث 
األقBBBBBدس قBBBBBد خلBBBBBق السBBBBBماء واألرض وكBBBBBل مBBBBBا فیھمBBBBBا بقدرتBBBBBِھ 

سBBBھا وال أعتقBBBد ذلBBBك بالقلBBBب الضBBBابطة الكBBBل وھBBBو یحفظھBBBا ویسو
واعتBBBBرف بBBBBھ بBBBBالفم فقBBBBط بBBBBل اننBBBBي اتجBBBBھ إلیBBBBھ بمزیBBBBد الBBBBورع 
واالجتھBBBاد بمBBBا أنBBBھُ الخیBBBر األعظBBBم واألكمBBBل.  فھBBBذا فحBBBوى ھBBBذا 
الجBBBزء األول علBBBى وجBBBھ االختصBBBار غیBBBر أن كBBBالً مBBBن عباراتBBBھ 

ى فیھBBBا تضBBBمنت أسBBBراراً عظیمBBBة ینبغBBBي علBBBى الخBBBوري ان یتBBBروَّ 
بمزیBBBد االجتھBBBاد كیمBBBا یتقBBBدم الشBBBعب المBBBؤمن إلBBBى التأمBBBل بمجBBBد 

  جالل هللا بالخوف والمھابة بقدر ما یتیح لھ الرب.
  

  ثانیاً: ترى ما مفاد ھذه العبارة " أؤمن "
  

ان عبBBBارة اإلیمBBBBان فBBBي ھBBBBذاالمقام ال تBBBدل علBBBBى معنBBBى الظBBBBن أو 
سBBBة معنBBBى الBBBوھم أو االرتیBBBاء بBBBل تفیBBBد كمBBBا علمBBBت األسBBBفار المقد

یكشBBفھُ هللا الیقBBین الطیBBد الBBذي بBBھ یصBBدق العقBBل بتأكیBBد وثبBBات مBBا 
  یعتقد من أسراره فمن ثم كان المؤمن في ھذا المقام من 
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فBBBال یجBBBوز بBBBدون أدنBBBى تBBBردد أو ارتیBBBاب مBBBا أوحBBBاه هللا.  ویBBBوقن 

أن معرفBBBة اإلیمBBBان أقBBBل توكیBBBداً لكونBBBھ یفBBBرض ألحBBBد أن یعتبBBBر 
علینBBBا أن نعتقBBBد أمBBBوراً غیBBBر منظBBBورة ألن النBBBور اإللھBBBي الBBBي بBBBھ 
نBBBدركھا ال یسBBBّوغ لنBBBا أن نرتBBBاب بصBBBحتھا ولBBBو لBBBم ننظرھBBBا جلیBBBاً 

مBBBة ھBBBو أشBBBرق علBBBى ألن هللا الBBBذي قBBBال ان النBBBور یشBBBرق مBBBن الظل
قلوبنBBBا كBBBي ال یكBBBون اإلنجیBBBل محجوبBBBاً كمBBBا حجBBBب عBBBن الھBBBالكین 

  ).6عـ  4ص  2(قورنتیة 
  

  ثالثاً: ان األشیاء المفروضة في قانون اإلیمان ال ینبغي البحث
  

  عنھا من باب الفضول بل یجب قبولھا على وجھ البساطة
ح ینBBتج ممBBا مBBرَّ أن مBBن حBBاز معرفBBة اإلیمBBان ھBBذه السBBماویة أصBBب

فBBBي غنBBBى عBBBن البحBBBث الغیBBBر الBBBالزم ألن هللا سBBBبحانھ لمBBBا أمرنBBBا 
باإلیمBBBان لBBBم یفBBBرض علینBBBا فحBBBس أحكامBBBِھ اإللھیBBBة وال استقصBBBاء 
أسBBبابھا وعللھBBا بBBل وأعBBز إلینBBا أن نBBؤمن إیمانBBاً وثیقBBاً ثابتBBاً شBBأنھ 
أن یجعBBBBBل العقBBBBBل مطمئنBBBBBاً فBBBBBي معرفBBBBBة الحBBBBBق األزلBBBBBي ألن هللا 

عBBـ  3الرسBBول (رومیBBة ص صBBادق وكBBل إنسBBان كBBاذب كمBBا قBBال 
)، فBBBإن كBBBان مBBBن الجھالBBBة والسBBBفھ أن ال نصBBBدق رجBBBالً حكیمBBBاً 4

عBBBاقالً فیمBBBا یقBBBّرر لنBBBا مBBBن الوقBBBائع بBBBل نلBBBتمس منBBBھ اثبBBBات مقالBBBھ 
باألدلBBBة والشBBBھود والحجBBBج علBBBى ھBBBذا التعلBBBیم السBBBماوي المBBBؤدي 
إلBBBBBى الخBBBBBالص فمBBBBBن الواجBBBBBب إذاً أن نتمسBBBBBك بعBBBBBروة اإلیمBBBBBان 

فقBBBBط بBBBBل عBBBBن الرغبBBBBة فBBBBي  كBBBBل تBBBBرددالBBBBوثقى ال بمعBBBBزل عBBBBن 
  البرھان.
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  رابعاً: ال یكفي اإلیمان بالقلب للخالص بل یلزم

 ً   االقرار بھ بالفم أیضا
  

یجBBBب علBBBى الراعBBBي أن یعلBBBّم أن القائBBBل " أنBBBا أؤمBBBن " ال یجBBBب 
أن یكتفBBBي بمBBBا فBBBي طBBBي عقلBBBِھ مBBBن الرضBBBوخ واالذعBBBان لإلیمBBBان 
وھBBBو فعBBBل اإلیمBBBان البBBBاطن بBBBل علیBBBِھ أیضBBBاً أن یقBBBّر ویعتBBBرف بBBBھ 
بلسBBBانِھ باالبتھBBBBاج والسBBBBرور.  فمBBBن الواجBBBBب علBBBBى المBBBBؤمنین أن 

النBBBي القائBBBل امنBBBت یتمنطقBBBوا بBBBذاك الBBBروح الBBBذي تمنطBBBق بBBBھ داود 
) ویشBBBتبھوا بالرسBBBل الBBBذین أجBBBابوا 115ولBBBذلك تكلمBBBت (مزمBBBور 

رؤسBBBاء الشBBBعب بقBBBولھم: ال تقBBBدران ال نBBBتكلم بمBBBا عاینBBBا وسBBBمعنا 
) وینتعشBBBBBوا بصBBBBBوت الرسBBBBBول المعظBBBBBم 20عBBBBBـ  4(أعمBBBBBال ص 

القائBBBل: ال اسBBBBتحي باالنجیBBBل ألنBBBBھُ قBBBBوة هللا خالصBBBاُ لكBBBBل مBBBBؤمن 
  ) 16عـ  1(رومة ص 
خاصBBة حقیقBBة ھBBذا القBBول مBBا قالBBھُ رسBBول األمBBم: ألن  وممBBا یثبBBت

القلBBBب یBBBؤمن بBBBھ للبBBBر والفBBBم یعتBBBرف بBBBھ للخBBBالص (رومBBBة ص 
  ).10عـ  10

  خامساً: في عظمة اإلیمان المسیحي
"أؤمBBBBBن بBBBBBا~" مBBBBBن ھنBBBBBا یمكننBBBBBا أن نعBBBBBرف عظمBBBBBة الحكمBBBBBة 
المسBBBBیحیة وسBBBBموھا ومBBBBا أكثBBBBر مBBBBا نحBBBBن مBBBBدیونون لصBBBBالح هللا 

ن نترقBBBى سBBBریعاً فBBBي مBBBدارج اإلیمBBBان إلBBBى بسBBBببھا حیBBBث اعطینBBBا أ
  معرفة اسمى وأجّل ما نتّوق إلیھ.

  
سادساً: في الفرق بین الحكمة المسیحیة المستفادة من هللا والمعرفة 

  الفلسفیة في األمور اإللھیة.
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بBBBBین الفلسBBBBفة المسBBBBیحیة وحكمBBBBة ھBBBBذا الBBBBدھر لفBBBBرق عظBBBBیم ألن 
الحكمBBBBBة العالمیBBBBBة تBBBBBرى أمBBBBBور هللا الغیBBBBBر المنظBBBBBورة بBBBBBBالنور 

 ً   الطبیعي فقط متدرجة إلیھا شیئا
BBBاھدة المعلBBBن مشBBBیئاً مBBBد فشBBBك إالّ بعBBBا ذلBBBات ومBBBوالت والمحسوس

العنBBBBاء الجزیBBBBل والكBBBBد الطویBBBBل فتعقBBBBل وتعBBBBرف العلBBBBة األولBBBBى 
لجمیBBBBع األشBBBBیاء وخالقھBBBBا أمBBBBا الحكمBBBBة المسBBBBیحیة فإنھBBBBا تشBBBBحذ 
العقBBل البشBBري بنBBوع أنBBھُ یسBBتطیع أن یخBBرق السBBماء بBBدون عنBBاء 
ویسBBBBBتنیر بإشBBBBBراق النBBBBBور اإللھBBBBBي فیشBBBBBاھد أوالً ینبBBBBBوع النBBBBBور 

نBBِھ ثBBم مBBا كBBان دونBBھ مBBن المخلوقBBات حتBBى أننBBا نختبBBر األزلBBي بعی
بغایBBة الفBBرح واإلیتھBBاج مBBا قالBBھ ھامBBة الرسBBل مBBن أننBBا دعینBBا مBBن 

) فنBBBBؤمن 9عBBBBـ  2ص  1الضBBBBلمة إلBBBBى النBBBBور العجیBBBBب (بطBBBBرس 
ونBBBBرتكض بفBBBBرح ال یوصBBBBف.  فمBBBBن الواجBBBBب إذاً أن المBBBBؤمنین 
فBBBBBي بBBBBBادئ األمBBBBBر یعترفBBBBBون أنھBBBBBم یؤمنBBBBBون بBBBBBا~ ذي العBBBBBزة 

BBBي (ص والجBBBا النبBBBال ارمیBBBا قBBBول كمBBBور العقBBBائق طBBB32الل الف 
) وقBBBBال الرسBBBBول المعظBBBBم السBBBBاكن فBBBBي النBBBBور الBBBBذي ال 16عBBBBـ 

یسBBتطیع أحBBد علBBى الBBدنّو منBBھ ولBBم یBBره أحBBد مBBن النBBاس وال یقBBدر 
) فمBBBBBن الضBBBBBرورة أن 20عBBBBBـ  33ص  1أن یBBBBBراه (تیموتBBBBBاوس 

عقلنBBBا یتجBBBّرد مBBBن الحBBBواس بالكلیBBBة كBBBي یبلBBBغ إلیBBBھ تعBBBالى الBBBذي 
یفBBBBوق الكائنBBBBات بأسBBBBرھا سBBBBمواً وجBBBBالالً.  وال یقBBBBدر علBBBBى ھBBBBذا 
التجBBBّرد طبعBBBاً فBBBي ھBBBذه الحیBBBوة علBBBى أنBBBھُ وان كانBBBت ھBBBذه الحBBBال 
حالنBBا فمBBع ذلBBك لBBم یBBدع هللا ذاتBBھ بBBدون شBBھادة كمBBا قBBال الرسBBول 
المعظBBBBم اذ یحسBBBBن مBBBBن السBBBBماء ویعطBBBBي المطBBBBر وزمBBBBان الثمBBBBر 

) 16عBBBBـ  11ویملBBBBئ قلBBBBوب البشBBBBر طعامBBBBاً وفرحBBBBاً (أعمBBBBال ص 
وھBBBBذا مBBBBا حمBBBBل الفالسBBBBفة علBBBBى أن ینفBBBBوا عBBBBن هللا كBBBBل خسBBBBیس 
وذري وكBBBBل مBBBBا كBBBBان جسBBBBدیاً ومركبBBBBاً ومختلطBBBBاً واعBBBBزوا إلیBBBBھ 

  القدرة الكاملة على جمیع الخیرات وفیضانھا كأنُھ ینبوع دائم 
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ال یجBBBف للجBBBودة والصBBBالح تجBBBري منBBBھُ جمیBBBع الخیBBBرات الكاملBBBة 

جمیBBBBBع المخلوقBBBBBات والطبBBBBBائع المبBBBBBرّوة ودعBBBBBوه باألسBBBBBماء إلBBBBBى 
مBBن  الُحسBBنى الحكBBیم ولBBي الحBBق والعBBادل والمنBBان إلBBى غیBBر ذلBBك

األوصBBBBBاف والنعBBBBBوت الجلیلBBBBBة المعبBBBBBرة عBBBBBن كمالBBBBBھ األعظBBBBBم 
والمطلBBBق وقدرتBBBھ الغیBBBر المقاسBBBة والغیBBBر  المتناھیBBBة وعBBBن كونBBBھ 
مالئBBBاً كBBBل مكBBBان وجمیBBBع الموجBBBودات ویثبBBBت ذلBBBك مBBBن الكتBBBاب 

 1بBBBأجلى بیBBBان كمBBBا فBBBي ھBBBذه اآلیBBBات هللا روح ھBBBو (یوحنBBBا ص 
ھBBBو (متBBBى  كونBBBوا كBBBاملین كمBBBا أن أبBBBاكم السBBBماوي كامBBBل )24عBBBـ 
) كBBBBل شBBBBيء مكشBBBBوف وظBBBBاھر لعینیBBBBِھ (حبقBBBBوق 28عBBBBـ  5ص 
) فیBBBBالعمق غنBBBBى هللا وحكمتBBBBھ وعلمBBBBھ (رومBBBBة ص 13عBBBBـ  4ص 
  ).33عـ  11

) أنBBBا ھBBBو الطریBBBق والحBBBق 6عBBBـ  14ان هللا صBBBادق (رومBBBة ص 
  ).6عـ  14والحیوة (یوحنا ص 

ومBBBن النصBBBوص علBBBى ھBBBذه الحقیقBBBة قولBBBھ: یمینBBBك مملBBBؤة عBBBدالً 
  )47أبسط یدك فتُشِبع كل حي (مزمور ) 47(مزمور 

ایBBBBن اذھBBBBب مBBBBن روحBBBBك وایBBBBن أھBBBBرب مBBBBن وجھBBBBك (مزمBBBBور 
) ان صBBBBعدت إلBBBBى السBBBBماء فانBBBBت ھنBBBBاك وإن نزلBBBBت إلBBBBBى 144

الجحBBBیم فأنBBBت حاضBBBر وان أخBBBذت جنBBBاحین بBBBاكراً وسBBBكنت فBBBي 
) ألسBBBBت أنBBBBا أملBBBBئ 24عBBBBـ  23أقاصBBBBي البحBBBBر إلBBBBخ (ارمیBBBBا ص 

).  فمBBBBا 34عBBBBـ  23السBBBBماء واألرض یقBBBBول الBBBBرب (ارمیBBBBا ص 
أعظBBBBم وأجBBBBّل ھBBBBذه األمBBBBور المالحظBBBBة طبBBBBع هللا وھBBBBي طابقBBBBة 
لشBBBھادة األسBBBفار المقدسBBBة وقBBBد عBBBرف الفالسBBBفة أنھBBBا تنBBBتج مBBBن 
االستصBBBBاء والبحBBBBث فBBBBي األشBBBBیاء المخلوقBBBBة علBBBBى أننBBBBا نعلBBBBم أن 
التعلBBیم السBBموي الزم أیضBBاً لBBیس فقBBط ألنBBھُ یُنیBBر لنBBا اإلیمBBان ومBBا 

یشBBBرق علBBBى بصBBBائر  عنBBBاء واالجتھBBBادأدركBBBھ الرجBBBال الحكمBBBاء بال
  سرعة وأقل عناء بل ألن معرفة األمور  األمین بأكثر
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اإلیمBBBان تكBBBون أكثBBBر رسBBBوخاً فBBBي األذھBBBان أیضBBBاً المسBBBتفادة مBBBن 

الضBBBالل ممBBBBا یدركBBBBھ العقBBBل بBBBBالعلم البشBBBBري وأبعBBBد كثیBBBBراً عBBBBن 
  مسدداً باألدلة والحجج.

فكBBم تفضBBل معرفBBة الBBذات اإللھیBBة وقBBد فBBتح لھBBا نBBور اإلیمBBان بابBBاً 
فBBي أذھBBان المBBؤمنین علBBى المعرفBBة المسBBتفادة مBBن تأمBBل كBBل مBBن 
النBBBاس بBBBأحوال الطبیعBBBة فھBBBذا مBBBا تتضBBBمنھُ أجBBBزاء قBBBانون اإلیمBBBان 

ت اإللھیBBBة وتتمیBBBز األقBBBانیم الثالثBBBة الBBBذي یكشBBBف لنBBBا وحدانیBBBة الBBBذا
ثBBBم كونBBBھ تعBBBالى غایBBBة اإلنسBBBان القصBBBوى ومنBBBھُ نتوقBBBع امBBBتالك 
السBBBعادة السBBBماویة الخالBBBدة ألننBBBا قBBBد تلقنBBBا عBBBن الرسBBBول المعظBBBم 

(عبBBBBرانیین ص أن هللا سBBBBبحانھ یجBBBBزل الثBBBBواب للBBBBذین یطلبونBBBBھ 
) وقبBBBBل الرسBBBBول بBBBBولس باحقBBBBاب ابBBBBان اشBBBBعیا النبBBBBي 6عBBBBـ  11

لسBBعادة ومBBا تسBBتطیع المعرفBBة البشBBریة أن تتBBوق إلیBBھ عظBBم ھBBذه ا
مBBن الخیBBرات بقولBBھ: لBBم یسBBمعوا مBBن الBBدھر ولBBم یBBدركوا بBBآذانھم 
ولBBBم تBBBَر عBBBین اللَّھBBBم بBBBدونك مBBBا اعددتBBBھ لمنتظریBBBك (اشBBBعیا ص 

  ).4عـ  64
  

  سابعاً: في أنھ ینبغي علینا أن نعتقد بأن هللا واحد وأن
  ال إلھ سواه 

  
یجBBب علینBBا أن نBBؤمن بBBأن هللا واحBBد وأن لBBیس ینBBتج مBBا قلنBBاه أنBBھ 

آلھBBBة كثیBBBرون ودلیلBBBھ ھBBBو أننBBBا نعBBBزي إلیBBBھ تعBBBالى أعظBBBم جBBBودة 
وكمBBBBال وال یتفBBBBق أن یوجBBBBد فBBBBي كثیBBBBرین مBBBBا كBBBBان كلBBBBيَّ السBBBBمّو 
والكمBBBال ألن مBBBا كBBBان ناقصBBBاً عBBBن الكمBBBال األعظBBBم یكBBBون بBBBذلك 
نفسBBBِھ غیBBBر كامBBBل ولBBBذا ال یلیBBBق بطبیعBBBة هللا وھBBBذا ثابBBBت بآیBBBات 

ثیBBBBرة مBBBBن الكتBBBBاب المقBBBBدس فقBBBBد كتBBBBب: اسBBBBمع یBBBBا اسBBBBرائیل إن ك
  )3عـ  6الرب إلھنا رب واحد ھو (تثنیة ص 
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ثBBBم قBBBد نھBBBى هللا عBBBن اتخBBBاذ آلھBBBة غیBBBره بقولBBBھ ال یكBBBن لBBBك إلBBBھ 

BBBري (خBBBـ  20روج ص غیBBBي 3عBBBان النبBBBذرنا بلسBBBا أنBBBراً مBBBوكثی (
 44قBBBBائالً: أنBBBBا األول واآلخBBBBBر ولBBBBیس إلBBBBBھ غیBBBBري (اشBBBBBعیا ص 

) وشBBBھد الرسBBBول صBBBریحاً أن الBBBرب واحBBBد 17عBBBـ  1ورؤیBBBا ص 
  واإلیمان واحد والمعمودیة واحدة

  
  ثامناً: في أنھ یعزي أحیاناً اسم هللا إلى المخلوقات ولكن 

  على سبیل المجاز
  

بBBBرة فBBBي أن الكتBBBاب المقBBBدس یطلBBBق أحیانBBBاُ اسBBBم هللا علBBBى فBBBال ع
المبBBBرَؤات ألن تسBBBمیتُھ لألنبیBBBاء والقضBBBاة آلھBBBة لBBBم تكBBBن بحسBBBب 
عBBBBادة األمBBBBم التBBBBي اصBBBBطنعت لھBBBBا آلھBBBBة بالجھالBBBBة والكفBBBBر بBBBBل 
الغBBBBBرض بمثBBBBBل ھBBBBBذا االصBBBBBطالح فBBBBBي العبBBBBBارة ان یشBBBBBیر إلBBBBBى 

ھBBو فضBBیلة مBBا عظیمBBة وإلBBى وظیفBBة تقلBBدھا ھBBؤالء مBBن قبBBل هللا ف
جBBل جاللBBھ واحBBد بBBالطبع والجBBوھر والBBذات كمBBا جBBاء فBBي مجمBBع 
النیقBBBاوي اثباتBBBاً لھBBBذه الحقیقBBBة وھBBBذا ھBBBو إیمBBBان المسBBBیحي المBBBؤمن 
واعترافBBBBھ.  غیBBBBر أنBBBBھ یرتقBBBBي إلBBBBى مBBBBا ھBBBBو أعلBBBBى حیBBBBث یكBBBBّرم 

انیBBBة وھBBBذا ھBBBو السBBBر الوحدانیBBBة فBBBي الثBBBالوث والثBBBالوث فBBBي الوحد
  الذي نأخذ اآلن بالكالم علیھ.

  
 ً : في أن هللا یدعي آباً لجمیع البشر على وجھ العموم تاسعا

  وللمسیحیین على وجھ الخصوص
  

"االب" لمBBBا كانBBBت لفظBBBة آب ال تطلBBBق علBBBى هللا مBBBن وجBBBھ واحBBBد 
اقتضBBBى أن نبBBBین معناھBBBا الخBBBاص فBBBي ھBBBذا المقBBBام.  فقBBBد فھBBBم بBBBا~ 

  بعض الذین لم یستتر ظالمھم بنور اإلییمان أنھ الجوھر 
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األزلي الذي صدرت عنھ جمیع األشیاء ویسوس الجمیع بعنایتِھ 

  ویحفظھا في نظامھا ووجودھا.
فعلBBBى شBBBبھ مBBBا یكBBBون فBBBي األمBBBور البشBBBریة مBBBن أن كBBBل مBBBن كBBBان 

مره وشBBBوره یدعونBBBھُ أبBBBاً ھكBBBذا جBBBرى أصBBBل العائلBBBة ویBBBدبرھا بBBBأ
أن هللا الBBBذي عرفBBBوه خالقBBBاً لجمیBBBع المبBBBرؤات ومبBBBدعھا ومBBBدبرھا 
دعBBBوة األب وقBBBBد ورد ھBBBBذا االسBBBBم عینBBBBھ فBBBBي الصBBBBحف المقدسBBBBة 
اذا أتBBBBBت بBBBBBالكالم علBBBBBى هللا سBBBBBبحانھ اشBBBBBارة إلBBBBBى أن ینبغBBBBBي أن 
یعBBBزي إلیBBBھ خلقBBBة العBBBالمین والقBBBدرة والعنایBBBة العجیبBBBة ھكBBBذا نفBBBرأ 

BBي سBBنعك فBBاك وصBBذي افتنBBاك الBBو أبBBیس ھBBتراع: ألBBة اإلشBBفر تثنی
) وفBBBBBي محBBBBBل آخBBBBBر: ألBBBBBیس أب واحBBBBBد 6عBBBBBـ  32وخلقBBBBBك (ص 

، وقBBBBد )10عBBBBـ  2لیجمعنBBBBا ألBBBBیس إلBBBBھ واحBBBBد خلقنBBBBا (مالخیBBBBا ص 
أكثBBر كتBBاب العھBBد الجدیBBد مBBن تسBBمیة هللا أبBBاً للمسBBیحیین الBBذین لBBم 

BBBBذوا روح ذخیBBBBا أخBBBBل إنمBBBBة بBBBBة للمخافBBBBذوا روح العبودیBBBBرة یأخ
)، مBBBا 15عBBBـ  8البنBBBین التBBBي بھBBBا یBBBدعون األب أبانBBBا (رومBBBة ص 

أعظBBBBBم المحبBBBBBة التBBBBBي أعطاناھBBBBBا األب حتBBBBBى نBBBBBُدعى أبنBBBBBاء هللا 
  ). 1عـ  3ص  1ونكون كذلك (یوحنا رسالة 

وقBBBBBال بBBBBBولس الرسBBBBBول: فBBBBBإن كنBBBBBا نحBBBBBن أبنBBBBBاء فورثBBBBBة أیضBBBBBاً 
ووارثBBBون مBBBع المسBBBیح الBBBذي ھBBBو بكBBBر ألخBBBوة كثیBBBرین (رومBBBة 

  ولم یستحِ أن یسمینا اخوتھ.) 17عـ  8ص 
فBBBBإن الحظنBBBBا اذاً علBBBBة الخلقBBBBة بوجBBBBھ االجمBBBBال أو علBBBBة البنBBBBوة 
الروحیBBBBة بوجBBBBھ الخصBBBBوص حBBBBق للمBBBBؤمنین أن یعتقBBBBدوا أن هللا 

  أبوھم.
  

  عاشراً: في ما یتحصل من األسرار عن لفظة "األب" وفي
  تمییز األقانیم في الذات اإللھیة. 
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فمBBا خBBال مBBا تقBBدم مBBن الشBBرح والبیBBان فBBي معنBBى اسBBم اآلب یجBBب 
علBBBى الراعBBBي أن یعلBBBم رعیتBBBھُ أن یرفعBBBوا عقBBBولھم إلBBBى مBBBا كBBBان 

  اسمى من األسرار.
BBBذت تكشBBBي أخBBBوحي اإللھBBBوال الBBBي ألن أقBBBاكن فBBBا أن هللا السBBBف لن

الBBBBذي ال یقBBBBدر أحBBBBد أن یBBBBدنو منBBBBھُ ومBBBBن ال یدركBBBBھُ وال النBBBBور 
یتصBBBوره العقBBBل البشBBBري ھBBBو یBBBدعي أبانBBBا فیشBBBیر ھBBBذا األسBBBم إلBBBى 
أن لBBBیس فBBBي ذات األلوھیBBBة أقنBBBوم واحBBBد فBBBیط بBBBل یجBBBب علینBBBا أن 
نعتقBBBBد فیھBBBBا أقBBBBانیم متمیBBBBزة فاألقBBBBانیم ثالثBBBBة فBBBBي الھBBBBوت واحBBBBد، 

المولBBBود مBBBن أحBBBد، وأقنBBBوم االبBBBن المولBBBود مBBBن  أقنBBBوم األب غیBBBر
  اآلب واالبن منذ األزل.

فBBBاآلب ھBBBو األقنBBBوم األول فBBBي الجBBBوھر الواحBBBد اإللھBBBي وھBBBو إلBBBھ 
واحBBBBد مBBBBع ابنBBBBھ الوحیBBBBد والBBBBروح القBBBBدس رب واحBBBBد لBBBBیس فBBBBي 
وحدانیBBة األقنBBوم بBBل فBBي وحدانیBBة الجBBوھر المثلBBث األقBBانیم وھBBذه 

تBBBوھم بینھBBBا تفاوتBBBاً أو اختالفBBBاً بBBBل األقBBBانیم الثالثBBBة معBBBاذ هللا أن ن
  نرى امتیازاً بینھا باضافاتھا فقط.

غیBBBBر مولBBBBود واالبBBBBن مولBBBBود مBBBBن األب والBBBBروح القBBBBدس  فBBBBاألب
منبثBBBBBق مBBBBBن كلیھمBBBBBا ونعتقBBBBBد أن الثالثBBBBBة األقBBBBBانیم ذاتBBBBBاً واحBBBBBدة 
وجBBوھراً واحBBBداً كمBBBا نعتقBBBد ونعبBBBد بBBBورع وقداسBBBة ألوھیBBBة حقیقیBBBة 

وحدانیBBBة فBBBي الBBBذات ومسBBBاواة فBBBي أزلیBBBة وإضBBBافة فBBBي األقBBBانیم و
الثBBBBالوث ألن قولنBBBBا أن األب ھBBBBو األقنBBBBوم األول ال یحمBBBBل علBBBBى 
أن فBBBBي الثBBBBالوث أولیBBBBة أو أخریBBBBة أكبریBBBBة أ, أصBBBBغریة حمBBBBى هللا 
عقBBBول المBBBؤمنین مBBBن ھBBBذا الكفBBBر بBBBل أن الBBBدین المسBBBیحي ینBBBادي 
بأزلیBBBة واحBBBدة وعظمBBBة مجBBBد واحBBBدة فBBBي األقBBBانیم الثالثBBBة غیBBBر أن 

ب بمBBا أنBBھُ ھBBو نفسBBھُ مصBBدر بBBدون مصBBدر نقBBول بBBدون أقنBBوم اآل
أدنBBى شBBبھة أو تBBردد أنBBھُ ھBBو األقنBBوم األول حقBBاً وبمBBا أنBBھُ ممتBBاز 

  بخاصة األب یطلق علیھ وحدة خاصة أنھُ والد االبن منذ 
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األزل وھو ال یزال إلھاً واباً معاً اذ ننطق جامعین في اعترافنا بین  

  اسمّي هللا واآلب.
ولمBBBا كBBBان ھBBBذا السBBBر األسBBBمى أعسBBBر األشBBBیاء فھمBBBاً واغمضBBBھا 

ملBBBBBِھ أقBBBBBرب خطBBBBBراً للضBBBBBالل فعلBBBBBى راعBBBBBي والخBBBBBوض فBBBBBي تأ
النفBBBوس أن یعلBBBم رعیتBBBھُ أن تتمسBBBك بعBBBروة الوحدانیBBBة فBBBي الBBBذات 
اإللھیBBBة وتمییBBBز األقBBBانیم وال ینبغBBBي قطعBBBاً المبالغBBBة فBBBي التبحBBBث 
متBBBذكرین مBBBا قالBBBھ الBBBروح القBBBدس فBBBي سBBBفر األمثBBBال: البحBBBث عBBBن 

) بBBBBل حسBBBBبنا أن نعتقBBBBد مBBBBؤمنین 27عBBBBـ  25الجاللBBBBة یعBBBBي (ص 
تلقینBBBBBا اإلیمBBBBBان مBBBBBن هللا ومBBBBBن أفظBBBBBع ضBBBBBروب الجھالBBBBBة أننBBBBBا 

  والتعاسة عدم االذعان إلى أقوال هللا.
قBBBBBBال الBBBBBBرب یسBBBBBBوع لBBBBBBذكره السBBBBBBجود: علمBBBBBBوا جمیBBBBBBع األمBBBBBBم 

 28وعمBBBBدوھم باسBBBBم اآلب واالبBBBBن والBBBBروح القBBBBدس (متBBBBى ص 
) وقBBال مBBار یوحنBBا الرسBBول: الشBBھود فBBي السBBماء ثالثBBة ، 19عBBـ 

وھBBBBBؤالء الثالثBBBBBة ھBBBBBم واحBBBBBد  اآلب والكلمBBBBBة والBBBBBروح القBBBBBدس،
) فلنبتھBBBBBل متوسBBBBBلین ~ اآلب الBBBBBذي أبBBBBBدع 7عBBBBBـ  5(یوحنBBBBBا ص 

كBBBل شBBBيء مBBBن العBBBدم ویBBBدبر الكBBBل بلطBBBف وأعطانBBBا سBBBلطاناً أن 
نصBBBیر أبنBBBاء هللا وكشBBBف للعقBBBل البشBBBري سBBBر الثBBBالوث وال یكBBBف 

هللا یBBؤمن بھBBذا السBBر حتBBى إذا قبBBل یومBBاً  عBBن الصBBلوة مBBن بفضBBل
یسBBBتحق أن یعBBBاین مBBBا أعظBBBم خصBBBب هللا  مBBBا فBBBي المظBBBال اإللھیBBBة

اآلب بحیBBBBBث إذ ینظBBBBBر إلBBBBBى ذاتِھویعقلھBBBBBا یلBBBBBد أبنBBBBBاً مسBBBBBاویاً لBBBBBھُ 
وكیBBBBف أن المحبBBBBة نفسBBBBھا المتسBBBBاویة بBBBBین األقنBBBBومین التBBBBي ھBBBBي 
الBBBروح القBBBدس المنبثBBBق مBBBن اآلب واالبBBBن تBBBربط الوالBBBد والمولBBBود 
 بینھمBBBا رباطBBBاً أزلیBBBاً ال ینفBBBك وھكBBBذا تكBBBون ذات واحBBBدة للثBBBالوث

  اإللھي وتمییز كامل لألقانیم الثالثة.
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  حادي عشر: ماذا یفھم باسم الضابط الكل

  
ورد في قانون اإلیمان: الضابط الكل (والمراد بھ القادر على كل 

اعتاد الكتاب المقدس أن یعبر عن قدرة هللا العظیمة شيء).  قد 
وجاللِھ األسمى بأسماء كثیرة كي یوضح بكم من العبادة والورع 

  یجب أن یعبد اسمھُ األقدس.
فعلBBBBى الخBBBBوري أن یعلBBBBم بBBBBداَءة بBBBBدٍء أن القBBBBوة الضBBBBابطة الكBBBBل 
كثیBBBراً مBBBا تعBBBزى إلیBBBھ فھBBBو سBBBبحانھ قBBBال عBBBن نفسBBBِھ: أنBBBا الBBBرب 

BBBBل (تكBBBBابط الكBBBBـ  17وین ص الضBBBBا 1عBBBBرائیل لمBBBBوب اسBBBBویعق (
أرسBBل أوالده إلBBى یوسBBف صBBلى علBBیھم قBBائالً: إلھBBي القBBدیر علBBى 

) 14عBBBـ  43كBBBل شBBBيء یھBBBبكم رحمBBBة أمBBBام الرجBBBل (تكBBBوین ص 
كتBBب فBBي االبركسBBیس: الBBرب االلBBھ القBBدیر الBBذي كBBان والكBBائن ثBBم 

) وفBBBBBي محBBBBBل آخBBBBBر یقBBBBBال : هللا 8عBBBBBـ  4والBBBBBذي سBBBBBیأتي (ص 
  ى كل شيء.العظیم القادر عل

وفBBBBي محBBBBال أخBBBBرى عدیBBBBدة یشBBBBیر إلBBBBى ذلBBBBك بعبBBBBارات كثیBBBBرة.  
وإلBBBى ھBBBذا الصBBBدد یBBBأُول مBBBا قالBBBھُ المBBBالك جبرائیBBBل: لBBBیس أمBBBر 

) ومثلBBھُ قولBBھ فBBي سBBBفر 37عBBـ  1غیBBر ممكBBن لBBدى هللا (لوقBBا ص 
) وفBBBي سBBBفر الحكمBBBة: 23عBBBـ  11العBBBدد: أیBBBد الBBBرب تقصBBBر (ص 

BBBالرفق وتBBBم بBBBدیر تحكBBBلطان القBBBا السBBBك أیھBBBر لكنBBBفاق كثیBBBدبرنا باش
) إلBBBى 18عBBBـ  12ألن فBBBي یBBBدك أن تعمBBBل بقBBBدرة متBBBى شBBBئت (ص 

غیBBBBر ذلBBBBك مBBBBن النصBBBBوص الصBBBBریحة المBBBBدلول بھBBBBا بأسBBBBالیب 
  عدیدة على قدرة هللا الضابطة الكل.

فBBBBBالمفھوم بھBBBBBذا االسBBBBBم أنBBBBBھ ال یمكBBBBBن أن یوجBBBBBد شBBBBBيء وال أن 
  یتصّور بالذھن أو بالفكر شيء ال یقدر هللا أن یفعلھُ.

لBBBھُ السBBBلطان أن یصBBBنع فقBBBط ھBBBذه األمBBBور التBBBي ولBBBو مھمBBBا ولBBBیس 
كانBBBت عظیمBBBة یمكننBBBا مBBBع ذلBBBك أن نتصBBBورھا بنBBBوع مBBBن األنBBBواع 

  أي أنھُ یقدر  
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الم كثیBBBرة بلحظBBBة بBBBل أن یحولھBBBا جمیعBBBاً إلBBBى العBBBدم ویخلBBBق عBBBو

یقBBBدر أیضBBBاً أن یصBBBنع مBBBا كBBBان أعظBBBم منھBBBا كثیBBBراً ومBBBا ال یمكBBBن 
  أن یخطر على عقل بشر.

  
  ثاني عشر: في أنھُ تعالى وان كان على كل شيء قدیراً 

  فال یقدر أن یخطئ أو یغلط 
  

ال یصBBBBدق القBBBBول أن هللا اذ یقBBBBدر علBBBBى كBBBBل شBBBBيء یسBBBBتطیع أن 
یجھBBBل ألن ھBBBذه تعBBBرض َیغBBBش أو یُغBBBش أو یخطBBBئ أو یكBBBذب أو 

  على الطبیعة التي فعلھا غیر كامل.
أمBBا هللا جBBل جاللBBھ ففعلBBھُ أبBBداً غایBBة فBBي الكمBBال وإنمBBا عBBدم قدرتBBھ 
علBBBBى ھBBBBذه النقBBBBائص فBBBBألن القBBBBدرة علBBBBى ارتكابھBBBBا ھBBBBي خاصBBBBة 
الضBBBعف ال خاصBBBة القBBBدرة الكاملBBBة و الغیBBBر المتناھیBBBة علBBBى كBBBل 

ونعتقBBBد مBBBع ذلBBBك شBBBيء فBBBإذن نBBBؤمن أن هللا قBBBادر علBBBى كBBBل شBBBيء 
  أنھُ منَّزه عن كل ما ال یطابق وال یناسب ذاتھ الكاملة.

  
  ثالث عشر: لماذا لم یذكر في قانون اإلیمان من أسماء هللا إالّ 

  اسم الضابط الكل وما منافع ھذا اإلیمان 
  

ج  علBBBBBBى الراعBBBBBBي أن یبBBBBBBین أن ھBBBBBBذا األمBBBBBBر جBBBBBBرى بحكمBBBBBBة 
األسBBماء التBBي وصBBواب أي أنBBھُ لBBم یBBذكر فBBي قBBانون اإلیمBBان مBBن 

تطلBBBBق علBBBBى هللا لنعتقBBBBد بBBBBھ االّ الضBBBBابط الكBBBBل وذلBBBBك ألننBBBBا اذا 
عرفنBBBا هللا ضBBBابط الكBBBل فمBBBن الضBBBرورة أن نعتBBBرف أیضBBBاً بأنBBBھُ 
یحBBBیط علمBBBاً بكBBBل شBBBيء وان كBBBل شBBBيء خاضBBBع لحكمBBBِھ وسBBBلطانِھ 
ومBBBBن حیBBBBث أننBBBBا ال نشBBBBك أنBBBBھُ قBBBBادر أن یصBBBBنع جمیBBBBع األشBBBBیاء 

  قي األوصاف بحیث لو فینتج من ذلك صراحة أنھُ حاٍو با
  



)37(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  نقصتھُ واحدة منھا لبطل أن یكون على كل شيء قدیراً ثم ما من

أمBBBر یفیBBBدنا ثقBBBة بغایتنBBBا ورجاءنBBBا مثلمBBBا اذا ترسBBBخ فBBBي عقلنBBBا ان 
األشBBیاء االّ ویقBBدر هللا أن یفعلBBھ ومھمBBا لBBزم أن مBBا مBBن شBBيء مBBن 

نعتقBBده فیمBBا بعBBد ولBBو كبیBBراً وعجیبBBاً وفBBاق النظBBام والقیBBاس سBBھل 
وتBBBردد غBBBب أن  علBBBى العقBBBل البشBBBري أن یBBBذعن لBBBھُ بBBBدون توقBBBف

یكBBBون عBBBرف قBBBدرة هللا علBBBى كBBBل شBBBئ بBBBل األولBBBى أن یقBBBال أنBBBھ 
قBBBدار بقBBBدر مBBBا تكBBBون األشBBBیاء التBBBي یعلمناھBBBا الBBBوحي عظیمBBBة بم

ذلBBBBBBك یعتبرھBBBBBBا اإلنسBBBBBBان جBBBBBBدیرة باالعتقBBBBBBاد بمزیBBBBBBد الرضBBBBBBاء 
واالختیBBBار ألنBBBھُ اذا انتظBBBر خیBBBراً مBBBا ال یصBBBد عنBBBھُ داعBBBي عظمتBBBِھ 
وھBBBBو إلیBBBBِھ تBBBBائق بBBBBل یشBBBBدد ھمتBBBBھُ ویقBBBBّوي عزائمBBBBھُ فیكثBBBBر مBBBBن 
االفتكBBBار أن مBBBا مBBBن شBBBيء االّ تسBBBتطیع قBBBدرة هللا الضBBBابطة الكBBBل 

صBBBBة بھBBBBذا اإلیمBBBBان عنBBBBدما نتأیBBBBد خا نعلBBBBى فعلBBBBِھ ولBBBBذا یلزمنBBBBا أ
یقتضBBBBي األمBBBBر أن نبBBBBادر إلBBBBى أعمBBBBال خطBBBBرة لمنفعBBBBة القریBBBBب 

 ً   بالصورة. وفائدتھ لو حینما نرید أن ننال منھُ تعالى شیئا
فمBBن األولBBى قBBد علمنBBا الBBرب نفسBBھُ أیضBBاً حBBین وبBBخ الرسBBل علBBى 
قلBBة إیمBBانھم بقولBBھ: لBBو كBBان لكBBم إیمBBان كَحبBBّة الخBBردل وقلBBتم لھBBذا 

مBBBن ھنBBBا إلBBBى ھنBBBاك فینتقBBBل وال یكBBBون لكBBBم شBBBيء الجبBBBل انتقBBBل 
) وعBBBن الثBBBاني شBBBھد القBBBدیس 19عBBBـ  17غیBBBر ممكBBBن (متBBBى ص 

یعقBBBوب الرسBBBول بقولBBBھ: لیسBBBأل بإیمBBBان غیBBBر مرتBBBاب فBBBي شBBBيء 
فBBBإن المرتBBBاب یشBBBبھ مBBBوج البحBBBر الBBBذي تسBBBوقُھُ الBBBریح وتخبطBBBھُ 

  ).7عـ  1فال یظن مثل ھذا انھُ ینال من الرب شیئاً (ص 
جBBBBدینا اإلیمBBBBان أمBBBBوراً كثیBBBBرة نافعBBBBة وأولھBBBBا أنBBBBھ وماعBBBBدا ذلBBBBك ی

یوطننBBBBا علBBBBى دعBBBBة الBBBBنفس والتواضBBBBع بBBBBدلیل مBBBBا قالBBBBھ ھامBBBBة 
عBBBـ  5ص  1الرسBBBل: اتضBBBعوا اذاً تحBBBت یBBBد هللا القBBBادرة (بطBBBرس 

12.(  
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ویقینBBBا الھلBBBع حیBBBث ال خBBBوف بBBBل یأمرنBBBا بBBBأن نخشBBBى هللا وحBBBده 
الBBذي نحBBن وكBBل مBBا لنBBا فBBي قبضBBة یBBده اذ قBBال مخلصBBنا: أنBBا أبBBین 
لكBBBم مBBBن تخBBBافون خBBBافوا ممBBBن اذا قتBBBل لBBBھ سBBBلطان أن یلقBBBي فBBBي 

) ثBBBم نتصBBBرف بھBBBذا اإلیمBBBان لمعرفBBBة 5عBBBـ  12جھBBBنم (لوقBBBا ص 
یعتقBBBBBدان هللا علBBBBBى كBBBBBل احسBBBBBانات هللا إلینBBBBBا وإذاعتھBBBBBا ألن مBBBBBن 

شBBBBيء قBBBBدیر ال یسBBBBتطیع أن یغمBBBBط فضBBBBلُھ ال بBBBBل أنBBBBھُ یكثBBBBر مBBBBن 
  ).49عـ  1الھتاف قائالً: صنع بي القوى العظاِئم (لوقا ص 

  
  رابع عشر: ان لفظة ضابط الكل ال تطلق ھنا على األب بمعنى

  أنھا تنفي عن االبن أو الروح القدس. 
  

اذا دعونBBBBا اآلب ضBBBBابط الكBBBBل فBBBBي ھBBBBذا الجBBBBزء مBBBBن قBBBBانون     
اإلیمBBBBان ال یتBBBBوھم أحBBBBد أن ھBBBBذا اإلسBBBBم أعBBBBزي إلیBBBBِھ وال یشBBBBترك 
فیBBBھ االبBBBن والBBBروح القBBBدس فكمBBBا أننBBBا نقBBBول أن اآلب هللا واالبBBBن 
هللا والBBروح القBBدس هللا ولیسBBوا مBBع ذلBBك ثالثBBة آلھBBة بBBل إلBBھ واحBBد 

والBBBروح علBBBى كBBBل شBBBيء فعلBBى حBBBد سBBBوى نقBBBول أن اآلب واالبBBن 
قBBدیر غیBBر أننBBا ال نعتBBرف بثالثBBة ضBBابطین الكBBل بBBل بواحBBد فقBBط 
لكننBBا نعBBزو القBBدرة علBBى كBBل شBBيء إلBBى اآلب بBBداعي خصوصBBي 
بمBBا أنBBھ ُ ینبBBوع كBBل أصBBل كمBBا أننBBا نعBBزو الحكمBBة إلBBى االبBBن بمBBا 
أنBBBBھ كلمBBBBة اآلب األزلBBBBي والجBBBBودة إلBBBBى الBBBBروح القBBBBدس بمBBBBا أنBBBBھُ 

اء ومBBBBا شBBBBاكلھا مBBBBن قاعBBBBدة اإلیمBBBBان محبBBBBة ولBBBBو أن ھBBBBذه األسBBBBم
  الكاثولیكي تطلق على األقانیم الثالثة بوجھ اإلشتراك.

  
  خامس عشر: كیف والي سبب خلق هللا السماء واألرض 

"خالق السماء واألرض" یتبین مما اقبلنا إلى شرحھ من خلقھ العالم 
  ما كان
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مBBBن اللBBBزوم إلBBBى معرفBBBة هللا الضBBBابط الكBBBل التBBBي مBBBرَّ ذكرھBBBا آنفBBBاً 

قBBBدرة الخBBBالق ألن المBBBؤمن إذا لBBBم یجBBBد أدنBBBى سBBBبیل لالرتیBBBاب فBBBي 
العظیمBBBBBة أعتقBBBBBد بBBBBBأوفر سBBBBBھولة بایBBBBBة الخلBBBBBق البBBBBBاھرة فBBBBBإن هللا 

BBBُل خلقBBBادة بBBBن مBBBالم مBBBنع العBBBم یصBBBبحانھُ لBBBك سBBBدم وذلBBBن العBBBھُ م
بBBBدون أن تضBBBBطره قBBBBوة أو یكرھBBBBھُ احتیBBBاج إلBBBBى خلقِتBBBBھ أالّ لكBBBBي 
یشBBBBرك مخلوقاتBBBBھ بجودتBBBBھ ألن هللا مBBBBن طبعBBBBِھ سBBBBعید للغایBBBBة ال 
یفتقBBBر إلBBBى شBBBيء البتBBBة كمBBBا قBBBال داود النبBBBي: قلBBBت للBBBرب أنBBBت 

) 2عBBBBـ  15إلھBBBBي ألنBBBBك غیBBBBر محتBBBBاج إلBBBBى خیراتBBBBي (مزمBBBBور 
جودتBBھ إلBBى أن یخلBBق كBBل مBBا شBBاَء  وكمBBا أن هللا سBBبحانھ قBBد ندبتBBھُ 

ھكBBBذا لBBBم یتخBBBذ فBBBي خلقBBBھ العBBBالم دسBBBتوراً أو صBBBورة خارجBBBة عنBBBھُ 
ألن صBBBورة المبBBBرَؤات كافBBBة كانBBBت محتویBBBة بعقِلBBBِھ فھBBBو المبBBBدع 
الكلBBBBBي السBBBBBمّو وبنظBBBBBره فBBBBBي نفِسBBBBBِھ وكأنBBBBBھُ بتمثیِلBBBBBھ لھBBBBBا خلBBBBBق 
الموجBBBBودات جمیعBBBBاً بحكمتBBBBِھ العظمBBBBى وقدرتBBBBھ الغیBBBBر المتناھیBBBBة 

بBBِھ دون غیBBره ألنBBھُ ھBBو قBBال فكانBBت وھBBو أمBBر فخلقBBت  المختصBBة
  ).5عـ  148(مزمور 

  
  سادس عشر: ماذا نفھم ھنا بالسماء واألرض.

  
یفھBBBBم بالسBBBBماء واألرض كBBBBل مBBBBا تشBBBBتمالن علیBBBBھ إذ مBBBBا عBBBBدا    

السBBBBماوات التBBBBى دعاھBBBBا عمBBBBل أصBBBBابعھ قBBBBد أضBBBBاف إلیھBBBBا زینBBBBة 
فBBBالك نBBBور الشBBBمس والقمBBBر وبBBBاقي الكواكBBBب ثBBBم رتBBBب دوران األ

بسBBیر وطیBBد ثابBBت كBBي تكBBون لآلیBBات واألزمنBBة واألیBBام والسBBنین 
حتBBBى ال یمكBBBن أن یشBBBاھد أسBBBرع منھBBBا حركBBBة فBBBي دورانھBBBا وال 

  أثبت منھا سیراناً.
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  السماوات الروحانیة أي المالئكة.سابع عشر: في خلقة 

  
وخلBBBق أیضBBBاً مBBBن العBBBدم الطبیعBBBة الروحیBBBة ومBBBا ال یحصBBBاه عBBBادٌ 
مBBن المالئكBBة الBBذین یخدمونBBھُ ویقومBBون أمامBBھُ ثBBم زادھBBم وزانھBBم 
بعجیBBBب ھبBBBة نعمتBBBِھ وقدرتBBBھ فلمBBBا تبBBBین مBBBن األسBBBفار اإللھیBBBة أ، 
ابلBBBیس لBBBم یثبBBBت فBBBي الحBBBق قBBBد اسBBBتبان أیضBBBاً أنBBBھُ وأعوانBBBھُ مBBBن 

المالئكBBBBة العصBBBBاة كBBBBانوا مBBBBن بدایBBBBة خلقBBBBتھم مBBBBزدانین بالنعمBBBBة.  
وذكBBBBر ذلBBBBك القBBBBدیس أغوسBBBBطینوس اذ قBBBBال: قBBBBد خلBBBBق المالئكBBBBة 
ذوي إرادة صBBBBالحة أي محبBBBBة طBBBBاھرة یتقربBBBBون بھBBBBا إلیBBBBھ وفBBBBي 
إبداعBBBھ طبیعBBBتھم أفBBBاض علBBBیھم سBBBجال نعمBBBِھ ومBBBن ثBBBم ال ینبغBBBي 

ون إرادة أن نعتقBBBBBBد أبBBBBBBداً أن المالئكBBBBBBة ُوجBBBBBBدوا مBBBBBBن البBBBBBBدِء بBBBBBBد
  صالحة أي بدون محبة هللا.

ونظBBBBراً إلBBBBى معرفBBBBة المالئكBBBBة وحكمBBBBتھم قBBBBد شBBBBھد الكتBBBBاب      
المقBBBدس بقولBBBِھ: ولسBBBیدي حكمBBBة كحكمBBBة ملBBBك هللا فBBBي فھBBBم جمیBBBع 

).  وقBBBBد خBBBBولھم هللا 20عBBBBـ  14ص  2مBBBBا فBBBBي األرض (ملBBBBوك 
قBBBول النبBBBي داود، بBBBاركوا الBBBرب یBBBا القBBBدرة بBBBدلیل مBBBا جBBBاَء مBBBن 

قتBBBBدرین قBBBBوة العBBBBاملین بكلمتBBBBِھ عنBBBBد سBBBBماع صBBBBوت مالئكتBBBBھ الم
) وعلیBBBBِھ كثیBBBBراً مBBBBا یBBBBدعون فBBBBي 20عBBBBـ  102كالمBBBBِھ (مزمBBBBور 

الكتBBBBاب المقBBBBدس قBBBBوات الBBBBرب وجنBBBBوده علBBBBى أنھBBBBم وان كBBBBانوا 
جمBBBBیعھم مBBBBزدانین بالمواھBBBBب السBBBBماویة فمBBBBع ذلBBBBك قBBBBد عصBBBBى 
كثیBBBرون مBBBنھم هللا خBBBالقھم ومبBBBدعھم فسBBBقطوا مBBBن تلBBBك الكراسBBBي 

فBBBي سBBBجن الجحBBBیم المظلBBBم یقاسBBBون ھنBBBاك العBBBذابات  العلیBBBا ودكBBBوا
األبدیBBBBة جBBBBزاء كبریBBBBائھم وعBBBBنھم كتBBBBب القBBBBدیس بطBBBBرس ھامBBBBة 
الرسBBBل قBBBائالً.  لBBBم یشBBBفق هللا علBBBBى المالئكBBBة الBBBذین خطئBBBوا بBBBBل 
أھBBBBبطھم إلBBBBى أسBBBBافل الجحBBBBیم وأسBBBBلمھم إلBBBBى سالسBBBBل الظلمBBBBة 

  ).4عـ  2ص  2لیحفظوا للقضاء (بطرس 
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  ثامن عشر في خلقھ األرض.

  
أمBBBBا األرض فقBBBBد أمBBBBر هللا بكلمتBBBBھ أن تسBBBBتقّر علBBBBى ثباتھBBBBا فBBBBي 
وسBBط العBBالم وأمBBر أن نصBBعد الجبBBBال ویھBBبط البطBBاح إلBBى مBBBا أّره 

ضBBBع لھBBBا حBBBدّاً ال لھBBBا مBBBن األمكنBBBة ولBBBئال تغمBBBر المیBBBاه األرض و
  تتعداه وال ترجع فتغطي األرض.

ثBBBBBم كسBBBBBاھا وزینھBBBBBا بBBBBBأنواع األشBBBBBجار واألعشBBBBBاب واألزھBBBBBار 
ومألھBBBا بمBBBا ال یحصBBBى مBBBن أجنBBBاس الحیوانBBBات كمBBBا كBBBان قBBBبالً 

  مأل منھا المیاه والھواء.
  

  تاسع عشر: في خلقة اإلنسان.
  

وفBBBBBي اآلخBBBBBر جبBBBBBل هللا اإلنسBBBBBان مBBBBBن طBBBBBین األرض مصBBBBBنوعاً 
منزھBBBاً عBBBن  بجسBBBد لBBBم یكBBBن مBBBن جBBBوھره بBBBل بإحسBBBان هللاوقائمBBBاً 

ابBBBدعھا علBBBى صBBBورتِھ ومثالBBBِھ  الBBBنفس فقBBBد المBBBوت والتBBBألم.  وامBBBا
وخّولھBBBا االختیBBBار المعتBBBBوق ورتBBBب فیBBBھ جمیBBBBع حركBBBات الBBBBنفس 

  ورغباتھا كي تذعن على الدوام لحكم الصواب.
ثBBBBم حبBBBBاه أیضBBBBاً بمنحBBBBھ البBBBBر األصBBBBلي علBBBBى راعBBBBي النفBBBBوس 

BBBBBى ھBBBBBالع علBBBBBاد اإلطBBBBBوین الرشBBBBBفر التكBBBBBن سBBBBBیاء مBBBBBذه األش
  المؤمنین.

  
عشرون: في أن اسم السماء واألرض یشمل األشیاء المنظورة 

  والغیر المنظورة.
  

ینبغBBBBي أن نفھBBBBم بلفظتBBBBي السBBBBماء واألرض جمیBBBBع الموجBBBBBودات 
  التي عبّر عنھا داود النبي بوجھ االیجاز بھذه الكلمات: لك 
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ھBBBBي السBBBBماوات ولBBBBك األرض أنBBBBت أسسBBBBت المسBBBBكونة بكمالھBBBBا 

  ).3عـ  88(مزمور 
وبBBBBأوجز عبBBBBارة أیضBBBBاً أضBBBBاف آبBBBBاء المجمBBBBع النیقBBBBاوي ھBBBBاتین 

  الكلمتین:
كBBBBل مBBBBا یBBBBرى ومBBBBا ال یBBBBرى ألن كBBBBل مBBBBا یتضBBBBمن فBBBBي عامBBBBة 

مBBBا نعتقBBBده مخلوقBBBاً مBBBن هللا إمBBBا أنBBBھُ یقBBBع تحBBBت  المبBBBرَؤات وكBBBل
الحBBBBواس فیقBBBBBال عنBBBBBھُ منظBBBBBور وأمBBBBا نسBBBBBتطیع إدراكBBBBBھ بالعقBBBBBل 

  والفھم فیطلق علیِھ اسم الغیر المنظور .
  

  الحادي والعشرون: ان البرایا المخلوقة بقدرة هللا إلثبات لھا
  بدون تدبیره وعنایتھِ 

  
نعتقBBBBBBBد أن هللا سBBBBBBBبحانھُ خBBBBBBBالق جمیBBBBBBBع األشBBBBBBBیاء  نال ینبغBBBBBBBي أ

ومبBBBدعھا بمعنBBBى أننBBBا نعتبBBBر أن األشBBBیاء المصBBBنوعة منBBBھُ بفعلBBBِھ 
الكامBBBل المجBBBرد تقBBBدر فیمBBBا بعBBBد الخلقBBBة علBBBى أن تثبBBBت بمعBBBزل 
عBBBن قدرتBBBِھ الغیBBBر المتناھیBBBة ألن كمBBBا أنھBBBا جمیعھBBBا قBBBد افتقBBBرت 

د إلBBBى قBBBدرة الخBBBالق األسBBBمى وحكمتBBBھ وجBBBوده كBBBي تظھBBBر للوجBBBو
ھكBBBذا بعBBBد وجودھBBBا لBBBو لBBBم تتBBBداركھا العنایBBBة الدائمBBBة وتحفظھBBBا 
القBBBدرة نفسBBBھا التBBBي خلقتھBBBا مBBBن االبتBBBداِء لتالشBBBت حBBBاالً وارتBBBدت 
إلBBى العBBBدم وقBBد أعلنBBBت ذلBBBك األسBBفار اإللھیBBBة بقولھBBا: كیBBBف یبقBBBى 
شBBBيء لBBBم تBBBرده أم كیBBBف یحفBBBظ مBBBا لسBBBت أنBBBت داعیBBBاً لBBBھُ (حكمBBBة 

  ).26عـ  11ص 
  

  ي أن هللا ال یمنع في تدبیره قوة العلل الثواني.الثاني والعشرون: ف
  

ان هللا ال یحفBBBظ فقBBBط ویBBBدبر بعنایتBBBِھ جمیBBBع الموجBBBودات بBBBل إنBBBھُ 
ك بقوة خفیة إلى الحركة والفعل    أیضاً یمد األشیاء التي تتحرَّ
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بنوع أنھُ ولو لم یمنع فاعلیة العلل الثواني االّ أنھ مع ذلك یتداركھا 
بما أن قوتھ الخفیة تتوجھ إلى كل فرد منھا وكما شھد الحكیم تمتد 
 9من األقاصي إلى األقاصي بقوة وتدبر الجمیع بعذوبة (حكمة ص 

  ).1عـ 
BBل أتینBBر أھBBان یبشBBا كBBم حینمBBول المعظBBال الرسBBذا قBBذي ولBBا~ الBBا ب

  كانوا یعبدونھُ وھم ال یرونھُ:
لBBBیس ھBBBو بعیBBBداً عBBBن كBBBل منBBBا فإننBBBا بBBBِھ نحیBBBا ونتحBBBّرك ونوجBBBد 

  ).28و  27عـ  17(ابركسیس ص 
  

  الثالث والعشرون: في أن الخلقة ال تعزى إلى اآلب وحده.
  

حسBBبنا مBBا مBBّر شBBرحاً للجBBزِء األول مBBن قBBانون اإلیمBBان إنمBBا البBBد 
فعBBBل الخلقBBBة مشBBBترك بBBBین األقBBBانیم الثالثBBBة  مBBBن أن ننبBBBھ أیضBBBاً أن

المقدسBBBة بBBBدون انقسBBBام ألن فBBBي ھBBBذا المحلBBBل نعتBBBرف نقBBBالً عBBBن 
تعلBBBBBBیم الرسBBBBBBل ان اآلب خBBBBBBالق السBBBBBBماء واألرض ونقBBBBBBرأ فBBBBBBي 
األسBBفار اإللھیBBBة عBBBن االبBBBن: كBBBل بBBِھ كBBBان وبغیBBBره لBBBم یكBBBن شBBBيء 

  )، وعن الروح القدس:3عـ  1مما كان  (یوحنا ص 
) 3عBBBBـ  1علBBBBى المیBBBBاه (تكBBBBوین ص  وكBBBBان روح الBBBBرب یBBBBرف

وفBBBي محBBBل آخBBBر بكلمBBBة الBBBرب تشBBBددت السBBBماوات وبBBBروح فیBBBِھ 
  ).6عـ  32جمیع قوتھا (مزمور 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الثالث

  

  يف اجلزء الثاين من قانون إالميان

  
  "ونؤمن" بیسوع المسیح إبنِھ الوحید ربنا

  

  أوالً:  في الجزء الثاني من قانون اإلیمان وفائدة االعتراف بھِ 
قد أبان مار یوحنا الرسول ان الفائدة التي حصلت للنوع البشریمن  

اإلیمان واالعتراف بھذا الجزء من قانون اإلیمان تفوق الوصف 
والقیاس وھذا قولھ: ان من اعترف بأن یسوع ھو ابن هللا فإن هللا 

ب 15عـ  4ص  1یثبت فیھ وھو في هللا (رسالة یوحنا  ) وقد طوَّ
لسجود القدیس بطرس ھامة الرسل على المسیح الرب لذكره ا

اعترافِھ بأن یسوع ابن هللا إذ قال" طوباك یا سمعان بن یونا اذ ال 
 16لحم وال دم أظھر لك ذلك بل أبي الذي في السماوات (متى ص 

  ) ألن ھذا االعتراف ھو امتن أساس وأثبتھُ لخالصنا وفدائنا.17عـ 
  

  الحسان العظیمثانیاً:  ترى من أین یعرف خاصة قدر ھذا ا
  الوارد ذكره في ھذا الجزء

لمBBا كانBBت ثمBBرة ھBBذه الفائBBدة العجیبBBة ناتجBBة عBBن فقBBد تلBBك الحالBBة 
السBBBعیدة التBBBي جعBBBل هللا فیھBBBا اإلنسBBBان األول تحBBBتم علBBBى راعBBBي 

  النفوس أن 
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جھBBBده فBBBي أن یطلBBBع المBBBؤمنین علBBBى علBBBة مBBBا شBBBمل النBBBوع یبBBBذل 

البشBBBري مBBBن عمBBBوم النعاسBBBة واالكBBBدار ألن آدم لمBBBا خBBBالف طاعBBBة 
هللا وتعBBBBBدى تلBBBBBك الوصBBBBBیة وھBBBBBي: كBBBBBل مBBBBBن جمیBBBBBع أشBBBBBجار 
الفBBردوس وأمBBا مBBن شBBجرة معرفBBة الخیBBر والشBBر فBBال تأكBBل فإنBBك 

  ).16عـ  2یوم تأكل منھا تموت موتاً (تكوین ص 
ألBBBَّم بBBBِھ ذاك المصBBBاب العظBBBیم إذ فقBBBد القداسBBBة والبBBBر اللBBBذین كBBBان 
مفطBBBوراً علیھBBBا وحاقBBBت بBBBِھ بBBBاقي الشBBBرور التBBBي اسBBBھب المجمBBBع 
التریBBBBدنتیني فBBBBي شBBBBرحھا ولBBBBذا یBBBBذكر أن الخطیBBBBة وعقابھBBBBا لBBBBم 
یسBBBBتقّرا فBBBBي آدم وحBBBBده بBBBBل تعBBBBدیا منBBBBھُ إلBBBBى كامBBBBل ذریتBBBBِھ كمBBBBن 

  أصلھما وعلتھما.
  

  حد یستطیع أن یصلح النوع البشري غیر المسیح.ثالثاً:  ما من أ
  

لمBBا سBBقط جنسBBBنا البشBBري مBBBن درجBBة مقBBBام فائقBBة السBBBمو فمBBا مBBBن 
قBBBوة مBBBن قBBBوى البشBBBر أو المالئكBBBة اسBBBتطاعت أن تنشBBBلھُ مBBBن ھBBBذه 
السBBقطة وتعیBBده إلBBى مقامBBِھ األول ومBBن ثBBم بقیBBت لBBھُ ھBBذه المعونBBة 

هللا القBBBBادر فقBBBBط النتشBBBBالِھ مBBBBن الBBBBدمار والشBBBBرور وھBBBBي أن ابBBBBن 
علBBBى كBBBل شBBBيء یتخBBBذ جسBBBدنا ھBBBذا الضBBBعیف ویBBBدفع قBBBوة الخطیBBBة 

 5الغیBBBBر المتنBBBBاھي شBBBBرھا ویصBBBBالحنا مBBBBع هللا بدمBBBBِھ (رومBBBBة ص 
  ).10عـ 

  
رابعاً:  ال یستطیع أحد سبیالً إلى الخالص بمعزل عن اإلیمان 

  بالفداء ولذا كثیراً ما سبق األنباء عن المسیح منذ
  بدایة العالم. 

  
ن واالعتBBBBراف بالفBBBBداء ھBBBBو الزم كBBBBل اللBBBBزوم للبشBBBBر ان اإلیمBBBBا

  لنوال الخالص وقد اتفق على الدوام أن هللا سبحانھُ أشار إلیھ 
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منBBBBذ بBBBBدء العBBBBالم ألن فBBBBي ھBBBBالك الجBBBBنس البشBBBBري الBBBBذي عقBBBBب 

قBBBد أعلBBBن رجBBBاء فBBBدائنا بھBBBذه العبBBBارات التBBBي الخطیBBBة علBBBى األثBBBر 
بھBBBBا انBBBBذر هللا ابلBBBBیس بھالكBBBBھ المزمBBBBع أن یتBBBBأتي عBBBBن خBBBBالص 
البشBBر.  قBBال عBBّز وجBBّل: واجعBBل عBBداوة بینBBك وبBBین المBBرأة وبBBین 

بBBBBBھُ نسBBBBBلٍك ونسBBBBBلھا فھBBBBBو یسBBBBBتحق رأسBBBBBِك وأنBBBBBِت ترصBBBBBدین عق
).  وكثیBBBراً مBBBا أثبBBBت ھBBBذا الوعBBBد بعBBBد ذلBBBك 15عBBBـ  3(تكBBBوین ص 

وأوضBBBح أوفBBBر إیضBBBاح قصBBBده خاصBBBة ألولئBBBك األنBBBام الBBBذین شBBBاَء 
أن یخBBولھم فریBBد إحسBBانِھ مBBنھم إبBBراھیم أبBBو اآلبBBاء فإنBBھُ كثیBBراً مBBا 
أطلعBBBھُ علBBBى ھBBBذا السBBBر بBBBأوفر بیBBBان حBBBین أذعBBBن ألمBBBر هللا وأراد 

قBBال لBBھُ: بمBBا أنBBَك فعلBBت ھBBذا األمBBر أن یBBذبح إبنBBھُ الوحیBBد اسBBحق ف
ولBBBBم تBBBBذخر ابنBBBBك وحیBBBBدك ألباركنBBBBك وأكثBBBBرّن نسBBBBلك كنجBBBBوك 
السBBBماء وكالرمBBBل الBBBذي علBBBى شBBBاطئ البحBBBر ویBBBرث نسBBBلك بBBBاب 
اعدائBBBBھ وتبBBBBارك فBBBBي نسBBBBلك جمیBBBBع أمBBBBم األرض مBBBBن أجBBBBل انBBBBك 

) فلیBBBBتخلص مBBBBن 17و  16عBBBBـ  22سBBBBمعت لقBBBBولي (تكBBBBوین ص 
اھیم كBBBان مزمعBBBاً أن یBBBأتي ھBBBذا الكBBBالم اإللھBBBي أن مBBBن ذریBBBة إبBBBر

مBBBن یمBBBنح الجمیBBBع الخBBBالص والعتBBBق مBBBن أسBBBر الشBBBیطان العنیBBBف.  
الزم الضBBBرورة أن یكBBBون ذاك ابBBBن هللا المولBBBود مBBBن نسBBBل ومBBBن 

إبBBراھیم حسBBب الجسBBد ومBBن بعBBد ذلBBك أیضBBاً بزمBBان لBBیس بطویBBل 
عقBBBد الBBBرب میثاقBBBاً مBBBع یعقBBBوب حفیBBBد إبBBBراھیم حفظBBBاً لBBBذكر ھBBBذا 

BBBBBھُ رأى حلمBBBBBد ألنBBBBBى األرض الموعBBBBBبة علBBBBBلماً منتصBBBBBان سBBBBBاً ك
ومالئكBBBة هللا تصBBBعد وتنBBBزل علیھBBBا (تكBBBوین ورأسBBBھا إلBBBى السBBBماء 

  )، كما شھد الكتاب:12عـ  28ص 
وسBBمع الBBرب أیضBBاً وھBBو واقBBف علBBى السBBلم یقBBول لBBھُ: أنBBا الBBرب 
إلBBھ إبBBراھیم أبیBBك وإلBBھ اسBBحق األرض التBBي أنBBت نBBاِئم علیھBBا لBBك 

األرض وتنمBBBBو غربBBBBاً أعطیھBBBBا ولنسBBBBلك ویكBBBBون نسBBBBلك كتBBBBراب 
  وشرقاً وشماالً وجنوباً ویتبارك بك جمیع قبائل األرض 

  



)47(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
) ولBBBBBم یھمBBBBBل هللا بعBBBBBد 14و  13عBBBBBـ  27وبنسBBBBBلك (تكBBBBBوین ص 

آخBBBرین كثیBBBرین إلBBBى انتظBBBار ذلBBBك أن یحBBBث قبیلBBBة إبBBBراھیم وانامBBBاُ 
المخلBBBBص تجدیBBBBداً لBBBBذكر وعBBBBده أذ لمBBBBا ترتبBBBBت حكومBBBBة الیھBBBBود 
ودیBBBBBانتھم ابتBBBBBدأ سBBBBBبحانُھُ تعBBBBBالى أن یعلBBBBBن ذلBBBBBك لشBBBBBعبِھ بBBBBBأوفر 

الھBBBBBا إیضBBBBBاح ألن األشBBBBBیاء العجمBBBBBاء نفسBBBBBھا عبBBBBBرت بلسBBBBBان ح
والنBBBBاس أنبBBBBأ واعلنBBBBاً عمBBBBا أزمBBBBع مخلصBBBBنا وفادینBBBBا یسBBBBوع أن 
یمنحنBBBاه مBBBن الخیBBBرات العظیمBBBة ثBBBم األنبیBBBاء الBBBذین اسBBBتنار عقلھBBBم 
بBBBBالنور السBBBBماوي تنبBBBBأوا للشBBBBعب عBBBBن مBBBBیالد ابBBBBن هللا وأفعالBBBBھ 
العجیبBBBة التBBBي صBBBنعھا وتعلیِمBBBھ وآدابBBBھ وخصBBBالھ وموتBBBھ وقیامتBBBھ 

كBBBأن قBBBد زال الفBBBرق بBBBین وبBBBاقي أسBBBراره كأنھBBBا كانBBBت حاضBBBرة و
الBBBزمن المسBBBتقبل والحاضBBBر وال نBBBرى أدنBBBى خBBBالف بBBBین نبBBBوات 
األنبیBBBBBBاء وكBBBBBBرازة الرسBBBBBBل وال بBBBBBBین إیمBBBBBBان اآلبBBBBBBاء األقBBBBBBدمین 
وإیماننBBBBا فعلینBBBBا إذا أن نBBBBأتي بBBBBالكالم علBBBBى كBBBBل قسBBBBم مBBBBن ھBBBBذا 

  الجزء بمفرده.
  

  خامساً: في اسم یسوع وھل یطلق خاصة على المسیح.
  

لم لمن ھو إلھ وإنسان معاً ومعناه المخلص ولم ان یسوع ھو اسم ع
یسمَّ بھذا اإلسم من باب الصدفة واالتفاق وال یحكم البشر وإرادتھم 
بل بإرادة هللا وأمره ألن المالك سلم على مریم امِھ بھذا الكالم: ھا 
ً وتدعین اسمھُ یسوع ثم أمر المالك یوسف  أنِت تحبلین وتلدین ابنا

بھذا اإلسم بل أعلن لھُ سبب ھذه التسمیة  خطیبھا أن یدعي الصبي
  إذ قال:

  یا یوسف بن داود ال تخف من أن تأخذ مریم خطیبتك فإن الذي یولد
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ً وتدعو  اسمھُ یسوع ألنھُ یخلُص منھا من الروح القدس فتلد ابنا

  ).21و  20عـ  1شعبھُ من خطایاھم (متى ص 
  

  سادساً: في أن بعضاً من الناس قد دعوا بھذا اإلسم ولكن لغیر 
  ھذا الداعي

  
قد جاء في األسفار اإللھیة أن كثیرین دعوا بھذا اإلسم منھم یسوع 
بن نون الذي خلف موسى وقاد إلى أرض المیعاد شعب إسرائیل 

خلصھُ موسى من مصر ومنعھُ هللا من الدُخول معھُ إلى تلك الذي 
األرض ثم یشوع بن ملكیصادق الكاھن إنما شتان بین معنى اسم 
مخلصنا اإللھي وبین معنى اسم أولئك ألن یسوع ابن هللا لذكره 
السجود لم یأِت بالنور والعتق والخالص شعباً واحداً بل البشر في 

بالجوع وعبودیة مصر وبابل بل جمیع أجیالھم المضنوكین ال 
الجالسین في ظالل الموت والمكبلین بقیود الشیطان الشدیدة 
ً على الملك السماوي ومیراثھ وصالحھم مع هللا  واكتسب لھم حقا
اآلب ونرى المسیح الرب ممثالً فیھم وقد أفاض على النوع 
البشري تلك االحسانات التي ذكرناھا.  وتلك األسماء التي أنبأت 

ُّول إلى اسم یسوع األ سفار اإللھیة بوجوب اطالقھا على ابن هللا تأ
 ھذا وحده ألن بقیتھا تشیر إلى الخالص الذي كان مزمعاً أن یمنحنا

من جھة فقط أما اسم یسوع ھذا فیعني الخالص العام للجنس 
  البشري كافة
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  سابعاً:  ترى ماذا یفھم باسم المسیح ولكم من األسباب یلیق

  ھذا االسم بیسوع مخلصنا
  

ج  قد أضیف على اسم یسوع اسم المسیح ومعناه الممسوح وھو 
الیة وال یختص بفرد بل یعم كثیرین ألن اسم مقام شریف ووظیفة ع

آباَءنا األقدمین كانوا یسمون الكھنة مسحاء وكذا الملوك الذین كان 
یأمر هللا سبحانھُ بمسحھم ألجل مقامھم المنیف ألن الكھنة ھم الذین 
یواظبون الصالة ~ عن الشعب ویقدمون الذبائح ~ ویبتھلون عن 

  الشعب.
سة الشعوب ومن متعلقاتھم خاصة صیانة وأما الملوك فیتقلدون سیا

سلطة الشرائع وحیاة األبریاء واالنتقام من وقاحة األشرار 
المضّرین ولما كانت كلتا الوظیفتین عبارة عن سلطان هللا على 
االرض واقتضى أن الذین كانوا ینتخبون إلى القیام بوظیفة 

أیضاً  الكھنوت أو المقام الملكي یمسحون بالزیت وقد درجت العادة
بمسح األنبیاء الذین كانوا ترجمة هللا الحي ورسلھ ویكشفون للبشر 
غوامض أسراره السماویة ویدعون الناس بأنبائھم المستقبالت 

  ووصایاھم الخالصیة إلى تھذیب آدابھم.
أما یسوع المسیح مخلصنا فقد أتى العالم وأخذ على عھدتِھ وظیفة 

مسیحاً ومسح على العمل  الكاھن والملك والنبي ولھذا السبب دعى
بھذه الوظائف ال بفعل بشر فاٍن بل بقدرة األب السماوي ال بزیت 
أرضي بل بدھن روحي ألن قد سكن في نفسِھ الكلیة القداسة ملء 
الروح القدس والنعمة وفیض جمیع المواھب مما ال یمكن خلیقة 
أخرى أن تدركھ وقد بین ذلك النبي داود بصریح العبارات اذ 

  الفادي نفسھ بھذا الكالم.: خاطب 
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أحببت البّر وابغضت النفاق ولذلك مسحك إلھك یا هللا بدھن البھجة 

) ومثلھُ وأوضح منھُ في ھذا 8عـ  44أفضل من شركائك (مزمور 
المعنى قول أشعیا النبي: ان روح السید الرب علّي ألن الرب 
مسحني ألبشرالمساكین وأرسلني ألجبر منكسري القلب (اشعیا ص 

) فیسوع المسیح ھو أعظم نبي وأفضل معلم علمنا إرادة 1عـ  61
هللا ومن تعلیمِھ اقتبس العالم جمیعھُ معرفة األب السماوي والَق بِھ 

فضل بما أن جمیع الذین أھلوا ألن یسموا اسم النبي األشرف واأل
أنبیاء كانوا تالمیذه وقد أرسلوا خاصة لھذا السبب وھو أن ینذروا 

  بھذا النبي العتید أن یأتي لیخلص الجمیع.
ثم ان المسیح كاھن ال على رتبة شریعة سبط الوي القدیمة الذي 

  نشأ منھُ الكھنة  بل على رتبة ملكیصادق.
ضوع القدیس بولس الرسول في كتابتِھ إلى وقد جاد في ھذا المو

العبرانیین: وال نعرف المسیح ملكاً بما أنھُ إلھ فقط بل بما أنھُ إنسان 
ً وشریط طبیعتنا البشریة وشھد بذلك المالك جبرائیل بقولھ:  أیضا
ویملك على بیت یعقوب إلى األبد وال یكون لملكِھ انقضاء (لوقا ص 

ً یبتدئ في ).   ولما كان ملك الم23عـ  1 ً وأبدیا سیح ھذا روحیا
األرض ویكمل في السماء ویعمل عمل الملك بعجیب عنایتِھ 
بالكنیسة فھو یدبرھا وھو یحمیھا من وثبات األعداء ومكائدھم وھو 
ً وھو یمنحھا ال القداسة والبر فقط بل یولیھا أیضاً  یسن لھا ُسننّا

ن تخوِمِھ على القوة والقدرة على الثبات ولئن كان ملكھ یشتمل ضم
  األخیار واألشرار وجمیع البشر من تابعیتِھ مع ذلك یذوق طعم 
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جBBBوده واحسBBBانِھ العظیمBBBین بمعBBBزل عBBBن األخBBBرین أولئBBBك الBBBذین 

والبBBBر ولBBBم یقBBBع لBBBھُ ھBBBذا الملBBBك بوجBBBھ  یقضBBBون حیBBBاتھم بالنقBBBاوة
االرث أو بحBBBBق بشBBBBري ولBBBBو كBBBBان مBBBBن أصBBBBل أشBBBBرف الملBBBBوك 
وأشBBBھرھم ومBBBع ذلBBBك قBBBد صBBBار ملكBBBاً ألن هللا سBBBبحانھُ قBBBد خولBBBّھُ 
كBBBBل مBBBBا تسBBBBتطیع طبیعBBBBة حBBBBال اإلنسBBBBان علBBBBى أن تأخBBBBذه مBBBBن 
السBBBلطان والكمBBBال.  فقلBBBده إذاً ملBBBك العBBBالم بأسBBBره وسیخضBBBع لBBBھُ 

خضBBBوعاً كBBBامالً كمBBBا شBBBرع بالخضBBBوع لBBBھُ كBBBل شBBBيء یBBBوم الBBBدین 
  في ھذا العالم.

  
  ثامناً:  كیف یحسن أن نؤمن ونعترف بأن یسوع المسیح

  ابن هللا الوحید.
  

"ابنBBBBBھ الوحیBBBBBد" فبھBBBBBذه العبBBBBBارات یفBBBBBرض علBBBBBى المBBBBBؤمنین أن 
یعتقBBدوا فBBي یسBBوع أسBBراراً فائقBBة السBBمّو ویھBBذوا بھBBا وھBBي كونBBھ 

كBBBاألب الBBBذي ولBBBده منBBBذ األزل ثBBBم أننBBBا ابBBBن هللا الوحیBBBد وإلھBBBاً حقBBBاً 
نعتBBBرف أنBBBھُ األقنBBBوم الثBBBاني مBBBن الثBBBالوث األقBBBدس مسBBBاٍو لالثنBBBین 

اذ ال یمكBBBBBن قBBBBBط أن یتصBBBBBّور بالعقBBBBBل  األخBBBBBرین تمBBBBBام المسBBBBBاواة
أدنBBBBى اخBBBBتالف أو تفBBBBاوت بBBBBین األقBBBBانیم اإللھیBBBBة ألن لجمBBBBیعھم 
ذاتBBBBاً واحBBBBدة وإرادة واحBBBBدة وقBBBBدرة واحBBBBدة كمBBBBا ھBBBBو ظBBBBاھر مBBBBن 

كثیBBBBBرة للكتBBBBBاب المقBBBBBدس وال سBBBBBیما شBBBBBھادة القBBBBBدیس نصBBBBBوص 
یوحنBBBBBا الرسBBBBBول وھBBBBBي شBBBBBھادة ال مزیBBBBBد علیھBBBBBا مBBBBBن البیBBBBBان 
والوضBBBوح، فBBBBي البBBBدء كBBBBان الكلمBBBة والكلمBBBBة كBBBان عنBBBBد هللا وهللا 

  ).1عـ  1ھو الكلمة (یوحنا ص 
إنمBBBBا متBBBBى سBBBBمعنا أن یسBBBBوع ھBBBBو ابBBBBن هللا ال ینبغBBBBي قطعBBBBاً أن 

 ً فBBBي مBBBیالده وبBBBالحق أننBBBا ال نقBBBدر  نتBBBوھم شBBBیئاً أرضBBBیاً أو إنسBBBانیا
  البتة أن ندرك بعقلنا أو نفھم جلیاً ذاك المیالد الذي بِھ ولد 
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بتاً اآلب واالبن منذ األزل ولذا یجب علینا أن نعتقده اعتقاداً ثا

وكأننا مندھشون من ھذا السر ونعبده بمزید التقوى والورع 
عـ  53العجیب نھتف مع النبي اشعیا قائلین: من یصف مولده (ص 

).  فعلینا اذاً أن نؤمن أن لالبن طبیعة واحدة وقدرة واحدة وحكمة 8
واحدة مع اآلب كما نعترف بأوفر ایضاح في قانون المجمع 

واحد یسوع المسیح ابن هللا الوحید النیقاوي حیث قال : وبرب 
المولود من األب قبل كل الدھور إلھ من إلھ نور من نور إلھ حق 
من إلھ حق مولود غیر مخلوق مساٍو لألب في الجوھر الذي بھ كان 

  كل شيء.
  

  تاسعاً:  في كیفیة میالد المسیح من األزل بتشبیھ مأخوذ عن 
  یھ.األشیاء المخلوقة وفي كال میالدَ 

  
أقBBBBرب مBBBBا یBBBBورد مBBBBن جمیBBBBع التشBBBBابیھ بیانBBBBاً لكیفیBBBBة المBBBBیالد إن 

األزلBBي وتعلیلBBھ ھBBو المBBأخوذ عBBن افتكBBار عقلنBBا ومBBن ثBBم قBBد دعBBا 
القBBBBدیس یوحنBBBBا ابBBBBن هللا كلمBBBBة ألن كمBBBBا أن عقلنBBBBا إذا عقBBBBل ذاتBBBBھ 
بوجBBBBBھ مBBBBBن الوجBBBBBوه یصBBBBBّور صBBBBBورتھ التBBBBBي یسBBBBBمیھا علمBBBBBاء 

BBBك بقBBBول ذلBBBھ (نقBBBلَّ جاللBBBذا هللا جBBBة ھكBBBوت كلمBBن الالھBBBا یمكBBBدر م
أن نقابBBBل البشBBBریات بااللھیBBBات) اذ یعقBBBل ذاتBBBھ یلBBBد الكلمBBBة األزلیBBBة 
ھBBBBذا واألجBBBBدر بنBBBBا أن نھBBBBذ بمBBBBا یفرضBBBBھُ علینBBBBا اإلیمBBBBان ونBBBBؤمن 
ونعتBBBرف بعقBBBل سBBBلیم أن یسBBBوع المسBBBیح إلBBBھ حBBBق وإنسBBBان حBBBق 
وأنBBBھُ مولBBBود حقBBBاً مBBBن حیBBBث ھBBBو إلBBBھ مBBBن األب قبBBBل كBBBل الBBBدھور 

زمBBان مBBن امBBِھ مBBریم العBBذراء ومولBBود مBBن حیBBث ھBBو إنسBBان فBBي ال
ثBBBم ولBBBو عرفنBBBا لBBBھ مBBBیالدَین إالَّ أننBBBا نBBBؤمن بأنBBBھُ ابBBBن واحBBBد فقBBBط 
ألن األقنBBBBBوم واحBBBBBد اجتمعBBBBBت فیBBBBBِھ الطبیعBBBBBة اإللھیBBBBBة والطبیعBBBBBة 

  البشریة.
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  عاشراً:  كیف یقال ھل للمسیح أخوة أو ال.

  
ج  نظBBBBراً إلBBBBى المBBBBیالد اإللھBBBBي لBBBBیس لBBBBھُ أخBBBBوة وال شBBBBركاء فBBBBي 
المیBBBBراث مBBBBن كونBBBBِھ ابBBBBن هللا الوحیBBBBد وأننBBBBا نحBBBBن البشBBBBر جبلتBBBBھُ 
وعمBBBل یدیBBBھ.  أنBBBا نظBBBراً إلBBBى مBBBیالده بالجسBBBد قBBBد دعBBBا كثیBBBرین 

یBBراث أخوتBBھ بBBل اتخBBذھم بمنزلBBة أخBBوة كBBي ینBBالوا بمعیتBBِھ مجBBد م
أبیBBBِھ وھBBBم الBBBذین اتخBBBذوا المسBBBیح ربBBBاً باإلیمBBBان ویجلBBBون اإلیمBBBان 
بذاتBBBِھ وبقضBBBاِء واجبBBBات المحبBBBة ولھBBBذا قBBBد دعBBBا الرسBBBول المعظBBBم 

  بكراً بین أخوة كثیرین.
  

  الحادي عشر: في أن المسیح یسمي ربنا بحسب الطبیعتین
  اإللھیة واإلنسانیة

  
المقدسBBBBة  "ربنBBBBا" قبBBBBل فBBBBي مخلصBBBBنا أمBBBBور كثیBBBBرة فBBBBي األسBBBBفار

ومBBBن البBBBین أن بعضBBBھا تطلBBBق علیBBBھ بمBBBا أنBBBھُ إلBBBھ وبعضBBBھا مBBBن 
حیBBBث كوِنBBBِھ إنسBBBاناً ألنBBBھُ اتخBBBذ الطبیعBBBة اإلنسBBBانیة وخواصBBBھا ولBBBھُ 
الطبیعBBBBة اإللھیBBBBة وخواصBBBBھا فBBBBاذا قلنBBBBا إذاً أن المسBBBBیح علBBBBى كBBBBل 
شBBيء قBBدیر أزلBBي غیBBر متنBBاٍه ذلBBك ھBBو لBBھُ مBBن طبعBBِھ اإللھBBي ثBBم 

وقBBBام تلBBBك تخBBBص الطبیعBBBة البشBBBریة بBBBال  إذا قلنBBBا أنBBBھُ تBBBألم ومBBBات
ریBBBب غیBBBر أن لBBBھُ عBBBدا ھBBBذه بعBBBض خBBBواص تطلBBBق علBBBى كلتBBBا 
الطبیعتBBین كقولنBBا فیBBِھ فBBي ھBBذا المقBBام أنBBھُ ربنBBا ألن ھBBذا االسBBم إذا 
اعBBزي إلBBى الطبیعتBBین صBBحَّ فBBي كBBل منھمBBا إذ فBBي كBBل منھمBBا ھBBو 
ربنBBBا فكمBBBا أنBBBھُ ھBBBو واألب لBBBیس إلھBBBاً آخBBBر وال إلBBBھ غیBBBره بBBBل ھBBBو 

  عینBBBBBھ بالتمBBBBBام ھكBBBBBBذا ھBBBBBو واالب لBBBBBیس رب أخBBBBBBر وال ربهللا
غیBBBره ثBBBد یBBBدعي ربنBBBا بحBBBق ألسBBBباب أخBBBرى عدیBBBدة أولھBBBا كونBBBھُ 

  خطایانا فبحق قد اتخذ ھذا السلطان ألن  فادینا خلصنا من
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  ربنا حقیقة فدونك ما یعلمھُ رسول األمم:یكون 

فوضBBBع نفسBBBھُ وصBBBار یطیBBBع حتBBBى المBBBوت مBBBوت الصBBBلیب فلBBBذلك 
رفعBBBھُ هللا ووھبBBBھُ اسBBBماً یفBBBوق كBBBل اسBBBم لكBBBي تجثBBBو باسBBBم یسBBBوع 

مBBBBا فBBBBي السBBBBماوات وعلBBBBى األرض وتحBBBBت األرض كBBBBل ركبBBBBة م
ویعتBBBرف كBBBل إنسBBBان أن الBBBرب یسBBBوع المسBBBیح ھBBBو فBBBي مجBBBد هللا 

)، وھBBBBو نفسBBBBھُ قBBBBال بعBBBBد 10و  9و  8عBBBBـ  2اآلب (فیلیبBBBBي ص 
قیامتBBِھ مBBن بBBین األمBBوات عBBن ذاتBBِھ: قBBد أُعطیBBت كBBل سBBلطان فBBي 

) ثBBBم یقBBBال فیBBBِھ انBBBھُ رب ألنBBBھُ 18عBBBـ  28السBBBماِء واألرض (ص 
مBBBِھ الواحBBBد اتحBBBدت الطبیعتBBBان الطبیعBBBة اإللھیBBBة والطبیعBBBة فBBBي أقنو

البشBBریة ألنBBھُ بھBBذا االتحBBاد العجیBBب اسBBتحق ولBBو لBBم یمBBت ألجلنBBا 
أن یكBBBBBBون رب جمیBBBBBBع المخلوقBBBBBBات السBBBBBBیما المBBBBBBؤمنین الBBBBBBذین 

  یطیعونھُ ویعبدونھُ من أقصى قلوبھم.
  

  الثاني عشر:  في أنھُ من الواجب على المسیحیین أن یسلموا ذواتھم
  بكلیتھا للمسیح ویطأُوا بأخمص قدمھم أركون الظالم

  
بقBBBى علBBBى راعBBBي النفBBBوس أن یحBBBض المBBBؤمنین علBBBى أن یعلمBBBوا 
أننBBBا نحBBBن الBBBذین نسBBBبنا إلBBBى المسBBBیح ودعینBBBا مسBBBیحیین وال نقBBBدر 
أن نجھBBBBل مBBBBا اسBBBBدى إلینBBBBا مBBBBن اإلحسBBBBانات وعلBBBBى الخصBBBBوص 
لكوننBBBBا عرفناھBBBBا جمیعھBBBBا بواسBBBBطة اإلیمBBBBان بBBBBھ وھBBBBو ھبBBBBة مBBBBن 

BBBBدوام كرمBBBBى الBBBBا علBBBBدم ذواتنBBBBا أن نقBBBBر واجباتنBBBBن أكبBBBBالى مBBBBِھ تع
لفادینBBBا وربنBBBا ونكرسBBBھا لBBBھُ كاألرقBBBاء وبBBBالحق أننBBBا اعترفنBBBا بBBBذلك 
فBBBي أثنBBBاِء قبولنBBBا سBBBر العمBBBاد المطھBBBر ونحBBBن قBBBائمون علBBBى بBBBاب 

  الكنیسة إذ اعلننا أننا نكفر بالشیطان والعالم ونسلم ذواتنا
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بكلیتھBBBا إلBBBى یسBBBوع المسBBBیح.  فBBBإن كنBBBا تجنBBBدنا للمسBBBیح وقBBBدمنا 
ذواتنBBBا لBBBBھُ بBBBBإقرار حافBBBBل مقBBBدس فتBBBBرى أي عقBBBBاب نسBBBBتوجبھُ إذا 

نُھ وقبلنBBBا نعمBBBة كنBBBا بعBBBد أن دخلنBBBا الكنیسBBBة وعرفنBBBا إرادة هللا وُسBBBن
األسBBBرار نعBBBیش حسBBBب أوامBBBر العBBBالم والشBBBیطان وسBBBننھما كأننBBBا 
بعBBBBد أن رصBBBBفنا بالعمBBBBاد خصصBBBBنا نفوسBBBBنا للعBBBBالم والشBBBBیطان ال 
لربنBBا وفادینBBا ولیBBت شBBعري مBBن ال یضBBطرم قلبBBھُ بنیBBران المحبBBة 
لھBBBBذا الBBBBرب العظBBBBیم الBBBBرأُوف الحنBBBBون الBBBBذي ولBBBBو أننBBBBا تحBBBBت 

ألنBBBھُ اشBBBترانا بدمBBBھ الكBBBریم مBBBع سBBBلطانِھ ووالیتBBBِھ ونحBBBن عبیBBBده 
ذلBBBك یشBBBملنا بBBBوده حتBBBى ال یBBBدعونا عبیBBBده بBBBل أحبBBBاَءه بBBBل اخوتBBBھ.  
فھBBBBBذه مBBBBBدعاة حثیثBBBBBة وال أدري أدعBBBBBى منھBBBBBا ألن نعBBBBBرف ربنBBBBBا 

  ونجلُھُ ونعبده على الدوام.
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  الفصل الرابع

  
  يف اجلزء الثالث من قانون إالميان

  
  "الذي ُحبَل بِھ من الروح القدس وُوِلدَ من مریم العذراء"

  
  أوالً: فیما یقدمھُ الجزء الثالث من قانون اإلیمان للمؤمنین 

  لیعتقدوه.
  

یسBBBBتطیع المؤمنBBBBون أن یفھمBBBBوا ممBBBBا تقBBBBدم شBBBBرحھ فBBBBي الجBBBBزء 
السBBBBBابق أن النBBBBBوع البشBBBBBري قBBBBBد غمBBBBBره هللا بإحسBBBBBان عظBBBBBیم ال 
یوصBBف فBBي عتقBBِھ ایانBBا مBBن نیBBر عبودیBBة ظBBالم عنیBBف ولكBBن إذا 
وضBBBعنا نصBBBب أعیننBBBا الغایBBBة ثBBBم الطریقBBBة التBBBي ألجلھBBBا وبھBBBا قBBBد 

أسBBBمى  أراد هللا خاصBBBة أن یعمBBBل مBBBا عملBBBھُ قلنBBBا مBBBا أجمBBBل ومBBBا
جBBBBود هللا واحسBBBBانھ الینBBBBا فعلBBBBى الراعBBBBي إذاً أن یبBBBBین فBBBBي شBBBBرح 
الجBBBBزء الثالBBBBث عظمBBBBة ھBBBBذا السBBBBر الBBBBذي كثیBBBBراً مBBBBا تقدمBBBBھُ لنBBBBا 
األسBBBBفار اإللھیBBBBة بمنزلBBBBة مبBBBBدأ أخBBBBص لخالصBBBBنا ویعلBBBBم الشBBBBعب 
أننBBBا نBBBؤمن ونعتBBBرف أن یسBBBوع المسBBBیح ھBBBذا بعینBBBِھ ربنBBBا الوحیBBBد 

البتBBBBول ال مBBBBن زرع وابBBBBن هللا قBBBBد تجسBBBBد ألجلنBBBBا فBBBBي مسBBBBتودع 
رجBBBل كسBBBائر النBBBاس بBBBل حبBBBل بBBBِھ بقBBBوة الBBBروح وفBBBوق كBBBل نظBBBام 
الطبیعBBة بنBBوع أن األقنBBوم بعینBBھ الBBذي ھBBو هللا الBBدائم الوجBBود منBBذ 

  مضى.األزل صار إنساناً ولم یكن إنساناً فیما 
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فبھBBBذا المعنBBBى ینبغBBBي أن یؤخBBBذ ھBBBذا الكBBBالم كمBBBا اتضBBBح جلیBBBاً مBBBن 
صBBBBBورة إیمBBBBBان المجمBBBBBع القسBBBBBطنطیني المقBBBBBدس اذ قBBBBBال "الBBBBBذي 
ألجلنBBBا نحBBBن البشBBBر وألجBBBل خالصBBBنا نBBBزل مBBBن السBBBماء وتجسBBBد 
مBBن الBBروح القBBدس ومBBن مBBریم العBBذراء وصBBار إنسBBاناً" وقBBد بBBین 

اإلنجیلBBBBي كأنBBBBھُ اقتBBBBبس معرفBBBBة ھBBBBذا ذلBBBBك أیضBBBBاً القBBBBدیس یوحنBBBBا 
بعBBدما أشBBBار  السBBر الجلیBBل مBBن صBBدر ربنBBBا ومخلصBBنا نفسBBِھ ألنBBھُ 

إلBBBى طبیعBBBة الكلمBBBة اإللھیBBBة بھBBBذا الكBBBالم "فBBBي البBBBدء كBBBان الكلمBBBة 
والكلمBBBBBة كBBBBBان عنBBBBBد هللا و هللا ھBBBBBو الكلمBBBBBة" أردف قولBBBBBھ بقولBBBBBِھ 

  ).1والكلمة صار جسداً وحلَّ فینا (یوحنا ص 
  

  یعرض في المسیح أدنى تشوش في طبیعتِھ من قبلثانیاً: لم 
  میالده الزمني. 

  
ألن الكلمBBBBة الBBBBذي ھBBBBو أقنBBBBوم الطبیعBBBBة اإللھیBBBBة اتخBBBBذ الطبیعBBBBة 
البشBBBBریة بحیBBBBث أنBBBBھُ كBBBBان للطبیعتBBBBین اإللھیBBBBة واإلنسBBBBانیة أقنBBBBوم 
واحBBBBد بعینBBBBِھ.  ومBBBBن ثBBBBم حفBBBBظ ھBBBBذا االتحBBBBاد العجیBBBBب لكBBBBل مBBBBن 

فBBBBي خطBBBBاب مBBBBاروالن الطبیعتBBBBین أفعالھBBBBا وخواصBBBBھا كمBBBBا ورد 
الكبیBBBر الحبBBBر األعظBBBم (فBBBي مولBBBد الBBBرب) مجBBBد األعلBBBى لBBBم یفBBBِن 

  لم ینقص األعلى.األدنى واتحاد االدنى 
  

  ثالثاً: في أن الروح القدس لم یتمم وحده فعل التجسد.
  

ال ینبغBBBBي أن نضBBBBرب صBBBBفحاً عBBBBن شBBBBرح الكلمBBBBات ولBBBBذا یلBBBBزم 
الراعBBBي أن یعلBBBم الشBBBعب أننBBBا بقولنBBBا عBBBن ابBBBن هللا أنBBBھ حبBBBل بقBBBوة 
الBBBBروح القBBBBدس ال نعنBBBBي إن ھBBBBذا األقنBBBBوم الواحBBBBد مBBBBن الثBBBBالوث 

  األقدس تمم سر التجسد ألنھُ وإن كان األبن وحده اتخذ 
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الطبیعة البشریة فمع ھذا نقول أن جمیع أقانیم الثالوث اإللھي االب 

ھذا السر إذ یجب علینا أن واالبن والروح القدس اشتركوا باتمام 
وھي أن كل ما یصنعھُ هللا خارجاً  نتمسك بعروة قاعدة اإلیمان ھذه

ألشیاء المخلوقة ھو مشترك بین األقانیم الثالثة وال یعمل عنھُ في ا
أحدھم أكثر من اآلخر وال بدون األخر.  أما صدور األقنوم الواحد 
من األخر فال یمكن أن یشترك بین الكل ألن االبن وحده مولود من 
اآلب والروح القدس منبثق من اآلب واالبن.  على أن كل ما یصدر 

یعلمونھُ بدون فرق البتة ویعتبر من ھذا القبیل خارجاً عنھم فالثالثة 
تجسد ابن هللا.  ومع كون األمر كذلك قد اعتادت األسفار اإللھیة أن 

تعزو إلى أقنوم واحد ما كان مشتركاً بین الجمیع كما تخص أقنوم 
اآلب بالقدرة على كل شيء واالبن بالحكمة والروح القدس 

  بالمحبة.
عبBBBBارة عBBBBن محبBBBBة هللا الفریBBBBدة ولمBBBBا كBBBBان سBBBBر التجسBBBBد اإللھBBBBي 

ورأفتBBBBِھ الفائقBBBBة نحونBBBBا فلھBBBBذا أعBBBBزي فعلBBBBھ خاصBBBBة إلBBBBى الBBBBروح 
  القدس.

  
رابعاً: ان األمور التي جرت في الحبل بالمسیح الرب لم تكن كلھا 

  فائقة نظام الطبیعة بكل أكثرھا.
  

نBBBرى أن بعBBBض مBBBا فBBBي ھBBBذا السBBBر یفBBBوق نظBBBام الطبیعBBBة وبعضBBBھُ 
تBBمَّ بقBBوة الطبیعBBة ألن تكBBّون جسBBد المسBBیح مBBن دم العBBذراء الكلBBي 
الطھBBBBارة نعرفBBBBھُ قBBBBد تBBBBم بقBBBBوة الطبیعBBBBة إذ أن ذلBBBBك یجBBBBري فBBBBي 
جمیBBBع أجنBBBة البشBBBر ألنھBBBا تتكBBBّون مBBBن دم الوالBBBدة أمBBBا مBBBا یفBBBوق 

نBBBھ دون مباشBBBرة تكوّ طBBBور العقBBBل البشBBBري ونظBBBام الطبیعBBBة فھBBBو 
رجBBBل وأنBBBھُ حالمBBBا أجابBBBت البتBBBول الطوباویBBBة علBBBى كBBBالم المBBBالك 

عBBBBـ  1بقولھBBBBا: ھانBBBBذا آمBBBBة الBBBBرب فلBBBBیكن لBBBBي كقولBBBBك (لوقBBBBا ص 
28.(  
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تكBBBّون جسBBBد المسBBBیح األقBBBدس واتحBBBدت بBBBھ الBBBنفس العاقلBBBة بنBBBوع 
أنBBBھُ فBBBي تلBBBك الدقیقBBBة صBBBار إلھBBBاً كBBBامالً وانسBBBاناً كBBBامالً فBBBال ریBBBب 
أن ذلBBك فعBBل جدیBBBد وعجیBBب مصBBBدره الBBروح القBBBدس ألن مBBا مBBBن 
جسBBBد بموجBBBب نظBBBام الطبیعBBBة یتBBBنفس االَّ فBBBي برھBBBة معلومBBBة مBBBن 

ن الBBنفس حالمBBا الزمBBان ثBBم قBBد مBBا نعجBBب منBBھ أعظBBم عجBBب وھBBو أ
اتحBBBBدت بالجسBBBBد اتحBBBBد الالھBBBBوت نفسBBBBھ أیضBBBBاً بالجسBBBBد والBBBBنفس 
ولBBBBBذا حالمBBBBBا تكBBBBBّون الجسBBBBBد وتBBBBBنفس اتحBBBBBد الالھBBBBBوت بالجسBBBBBد 
والBBBنفس بحیBBBث أنBBBھ فBBBي الدقیقBBBة ذاتھBBBا صBBBار إلھBBBاً كBBBامالً وإنسBBBاناً 
كBBBBBBBامالً والعBBBBBBBذراء القدیسBBBBBBBة صBBBBBBBارت حقیقBBBBBBBة وصBBBBBBBدقاً أم هللا 

بBBا~ واإلنسBBان وھBBذا مBBا  واإلنسBBان ألنھBBا فBBي الوقBBت نفسBBھ حبلBBت
عبBBBر عنBBBھُ لھBBBا المBBBالك جبرائیBBBل بقولBBBِھ ھBBBوذا تحبلBBBین وتلBBBدین ابنBBBاً 
وتBBBدعین اسBBBمھُ یسBBBوع ویكBBBون عظیمBBBاً وابBBBن العلBBBي یBBBدعى، وقBBBد 
تBBBم فعBBBالً مBBBا تنبBBBأه اشBBBعیا النبBBBي بقولBBBِھ ھBBBوذا العBBBذراء تحبBBBل وتلBBBد 

)، وكBBBذا الیصBBBابات لمBBBا امBBBتألت مBBBن 14عBBBـ  7ابنBBBاً (اشBBBعیا ص 
لقBBدس فھمBBت الحبBBل بBBابن هللا وعبBBرت عنBBھ بھBBذا الكBBالم: الBBروح ا

)، وكمBBBا 43عBBBـ  1مBBBن أیBBBن لBBBي أن تBBBأتي إلBBBيَّ أم ربBBBي (لوقBBBا ص 
أن جسBBBد المسBBBیح قBBBد تكBBBّون مBBBن دم البتBBBول الطBBBاھر النقBBBي بBBBدون 
أدنBBBى مباشBBBرة رجBBBل كمBBBا تقBBBدم القBBBول بBBBل بقBBBوة الBBBروح القBBBدس 

بفBBیض وحBBدھا ھكBBذا أیضBBاً حالمBBا حبBBل بBBھ ظفBBرت نفسBBھ القدوسBBة 
جمیBBع مواھBBب الBBروح القBBدس بمBBا ال حBBد وال نھایBBة لBBھ لBBیس كمBBا 
یظفBBBر بBBBاقي البشBBBر بالقداسBBBة والنعمBBBة اذ یعطBBBیھم هللا بكیBBBل كمBBBا 

)، بBBBل سBBBكب فBBBي نفسBBBِھ كBBBل 34عBBBـ  3شBBBھد یوحنBBBا الرسBBBول (ص 
نعمBBBة بفیضBBBان ال یقBBBدر حتBBBى أخBBBذنا نحBBBن جمیعنBBBا مBBBن امتالئBBBِھ 

  ). 16عـ  1(یوحنا ص 
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  خامساً: ال یصح القول أن المسیح ھو ابن هللا بالذخیرة.

  
ال یجBBBBوز أن یBBBBدعى المسBBBBیح ابBBBBن هللا بالBBBBذخیرة ولBBBBو حBBBBاز ذاك 
الBBBروح الBBBذي نBBBال بBBBِھ القدیسBBBون ذخیBBBرة أبنBBBاء هللا ألنBBBھُ لمBBBا كBBBان 
ابBBBن هللا بالطبیعBBBة ال ینبغBBBي قطعBBBاً أن نعBBBد نعمBBBة التبنBBBي الBBBذخیرة 

  الئقة بِھ.
  

سادساً: في ما یقتضي أن نتأملھُ خاصة في ھذا القسم األول من 
  الجزء الثالث من قانون اإلیمان.

  
ھBBBBي األشBBBBیاء التBBBBي رأینBBBBا أن نشBBBBرحھا فBBBBي سBBBBر الحبBBBBل اإللھBBBBي 

لمBBؤمنین العجیBBب ولكBBي یجنBBي منھBBا ثمBBرة الخBBالص یجBBب علBBى ا
أن یBBBرددوا فBBBBي بBBBالھم ویكثBBBBروا مBBBBن تردیBBBد أفكBBBBارھم أن هللا ھBBBBو 
الBBذي تجسBBBد وصBBBار إنسBBBاناً بطریقBBBة ال یسBBBتطیع عقلنBBBا سBBBبیالً إلBBBى 
إدراكھBBBBا وال نقBBBBBدر أن نعبBBBBر عنھBBBBBا بBBBBBالكالم وأنBBBBھُ قBBBBBد شBBBBBاَء أن 

  یصیر إنساناً لغایة أن نولد ثانیة نحن البشر بنین ~.  
السBBBBلیمة أن یؤمنBBBBوا بجمیBBBBع مBBBBا فعلBBBBى ذوي القلBBBBوب المتواضBBBBعة 

یتضBBBBمنھ ھBBBBذا الجBBBBزء مBBBBن األسBBBBرار ویجلُّوھBBBBا وال یقBBBBدموا علBBBBى 
فحصBBBھا واستقصBBBائھا مBBBن بBBBاب الفضBBBول اذ ذلBBBك ال یكBBBاد یخلBBBو 

  من خطر الضالل.
  

  سابعاً: ما معنى قولك أن المسیح ولد من مریم العذراء.
  

قیBBل فBBي قBBانون اإلیمBBان: ولBBد مBBن مBBریم العBBذراء وھBBذا ھBBو القسBBم 
الثBBاني مBBن ھBBذا الجBBزء الBBذي ینبغBBي علBBى الراعBBي أن یبBBذل جھBBده 
فBBBي شBBBرحھ علBBBى أنBBBھُ مBBBن الواجBBBب علBBBى المBBBؤمنین أن یؤمنBBBوا 

  لیس فقط بأن الرب یسوع حبل بِھ بقوة الروح القدس بل انھُ 
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ولد أیضاً من مریم العذراء وظھر في العالم وقد ابان المالك الذي 
ھو أول من بشََّر للعالم بھذه السعادة بكم من السرور وبھجة القلب 

  یجب الھذیذ بھذا السّر اذ قال:
 2ھBBBوذا أبشBBBركم بفBBBرح عظBBBیم یكBBBون لجمیBBBع الشBBBعب (لوقBBBا ص 

المجBBBد ~ فBBBي العBBBال ) ثBBBم ترنمBBBت الجنBBBود السBBBماویة قائلBBBة: 10عBBBـ 
وعلBBBBى األرض السBBBBالم للبشBBBBر ذوي اإلرادة الصBBBBالحة ومBBBBا مBBBBن 
صBBعوبة فBBي فھBBم مBBا ترنمBBت بBBِھ المالئكBBة اذ بBBذلك قBBد ابتBBدأ انجBBاز 
مBBBBا وعBBBBد هللا بBBBBِھ ابBBBBراھیم بقولBBBBھ: تتبBBBBارك بنسBBBBلك جمیBBBBع األمBBBBم 

)، ألن مBBBBریم التBBBBي نBBBBدعوھا أن هللا حقBBBBاً 18عBBBBـ  22(تكBBBBوین ص 
ألقنBBوم الBBذي ھBBو إلBBھ وإنسBBان معBBاً ھBBي مBBن ونجلھBBا ألنھBBا ولBBدت ا

  نسل داود الملك.
  

  ثامناً: ان المسیح لم یولد بحسب مجرى الطبیعة العام.
  

ھكBBBذا ال نBBBرى كمBBBا أن الحبBBBل بBBBھ قBBBد فBBBاق نظBBBام الطبیعBBBة البشBBBریة 
فBBBي مBBBیالده االَّ مBBBا كBBBان إلھیBBBاً ومBBBن أعجBBBب مBBBا یمكBBBن أن یقBBBال أو 

ر انBBBBھ ولBBBBد مBBBBن أمBBBBِھ بBBBBدون أن یBBBBنقص  أدنBBBBى شBBBBيء مBBBBن یصBBBBوَّ
بكارتھBBBا الوالدیBBBة كمBBBا خBBBBرج بعBBBد ذلBBBك مBBBBن القبBBBر وھBBBو مغلBBBBق 
ومختBBBBوم ودخBBBBل علBBBBى تالمیBBBBذه واألبBBBBواب مغلقBBBBة ونقBBBBول كBBBBیال 

  نبعد عن األمور التي نشاھدھا كل یوم في الطبیعة.
كمBBBBا أن أشBBBBعة الشBBBBمس تخBBBBرق جBBBBوھر الزجBBBBاج وال تكسBBBBره وال 

ع تئلمBBBھ بھBBBذا النBBBوع بBBBل بنBBBوع أسBBBمى خBBBرج یسBBBوع مBBBن مسBBBتود
BBBل بكارتھBBBا  والدتBBBھ بBBBدون أن یBBBؤذي بكارتھBBBا الوالدیBBBة فعلیBBBھ نُبّجِ
الدائمBBBة السBBBلیمة مBBBن كBBBل عطBBBب وأذى وھBBBذا قBBBم تBBBم بقBBBوة الBBBروح 
القBBBدس الBBBذي تBBBدارك الوالBBBدة فBBBي الحبBBBل بابنھBBBا ومBBBیالده بحیBBBث 

  خّولھا خصب الوالدة وحفظ بكارتھا على الدوم.
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  تاسعاً: ان المسیح بحق یسمى آدم الجدید ومریم حواء الجدیدة.

  
قBBBد اعتBBBاد الرسBBBول المعظBBBم أن یسBBBمي یسBBBوع المسBBBیح آدم الجدیBBBد 
ویقابلBBBBBھ مBBBBBھ آدم األول فكمBBBBBا أن جمیBBBBBع البشBBBBBر مBBBBBاتوا فBBBBBي آدم 

لجمیBBBع إلBBBى الحیBBBاة وكمBBBا أن آدم األول ھكBBBذا بBBBآدم الثBBBاني یعBBBود ا
كBBان أبBBا النBBوع البشBBري بحسBBب الطبیعBBة ھكBBذا المسBBیح ھBBو ولBBي 
النعمBBBBة والمجBBBBد للبشBBBBر وعلBBBBى ھBBBBذا النحBBBBو یجBBBBوز لنBBBBا أیضBBBBاً أن 
نقابBBBل مBBBریم البتBBBول مBBBع حBBBواء إذ تحسBBBن مقابلBBBة حBBBواء الثانیBBBة أي 
مBBBBریم البكBBBBر مBBBBع حBBBBواء األولBBBBى كمBBBBا قابلنBBBBا بBBBBین آدم الثBBBBاني أي 

  دم األول.المسیح وآ
ألن حBBBواء لمBBBا صBBBدقت قBBBول الحیBBBة جلبBBBت اللعنBBBة والمBBBوت علBBBى 
النBBBوع البشBBBري وأمBBBا مBBBریم اذ صBBBدقت المBBBالك قBBBد اقبلBBBت بالبركBBBة 
والحیBBBBاة علBBBBى البشBBBBر بجBBBBود هللا وإحسBBBBانِھ.  بسBBBBبب حBBBBواء نولBBBBد 
أوالد الغضBBBب وبمBBBریم قبلنBBBا یسBBBوع المسBBBیح و ُولBBBدنا ثانیBBBة أبنBBBاء 

عBBBـ  3تلBBBدین البنBBBین (تكBBBوین ص النعمBBBة.  قیBBBل لحBBBواء باألوجBBBاع 
)، أمBBBا مBBBریم فقBBBد عتقBBBت مBBBن ھBBBذه السBBBنّة ألنھBBBا ولBBBدت یسBBBوع 16

ابBBBBن هللا علBBBBى سBBBBالمة بكارتھBBBBا وبBBBBدون أدنBBBBى وجBBBBع كمBBBBا تقBBBBدم 
  القول.

  
ات االلھیة إلى أسرار الحبل بیسوع عاشراً:  في الرموز والبنؤَّ

  المسیح ومیالده.
  

مBBBیالد العجیBBBب لمBBBا كانBBBت كثیBBBرة وعظیمBBBة أسBBBرار ھBBBذا الحبBBBل وال
قضBBBBBBت العنایBBBBBBة اإللھیBBBBBBة أن یعبBBBBBBر عنھمBBBBBBا بBBBBBBالرموز الكثیBBBBBBرة 
والنبBBBBؤات.  ولBBBBذا قBBBBد رأى العلمBBBBاُء القدیسBBBBون مBBBBن ھBBBBذا القبیBBBBل 

  أشیاء كثیرة وردت في األسفار اإللھیة ترمز إلى ھذا السر 
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ً (ص  )، ثم 2عـ  44السیما باب المقدس الذي رأه حزقیال مغلقا

نبوة دانیال ذاك الحجر المقطوع من الجبل بدون أیدي كما جاء في 
)، ثم عصا 34 عـ 2وقد صار جبالً ومأل األرض بأسرھا (ص 

ھارون التي وحدھا أورقت بین عصى رؤساء إسرائیل ثم العلیقة 
التي شاھدھا موسى تتقد النار فیھا وال تحترق وقد روى لوقا 
البشیر خبر میالد المسیح بالتفصیل فال حاجة إلى التطویل في ھذا 

  الصدد فیسھل على الخوري مراجعة ذلك في اإلنجیل.
  

  خ في ذھن الشعب سر التجسدالحاي عشر: ینبغي أن یرس
  كي یقتبس ما في تأملِھ من الفوائد. 

  
فBBBBBي عقBBBBBول یبجنیجBBBBBب علBBBBBى الراعBBBBBي أن یبBBBBBذل جھBBBBBده فBBBBBي أن 

المBBBؤمنین وقلBBBوبھم ھBBBذه األسBBBرار التBBBي كتبBBBت لتعلیمنBBBا أوالً لكیمBBBا 
یسBBدوا شBBكراً ~ ولBBي كBBل نعمBBة بBBذكر إحسBBانِھ ھBBذا الفBBائق ثBBم كBBي 
یجعلBBBBوا نصBBBBب عیBBBBونھم نمBBBBوذج ذاك التواضBBBBع الفریBBBBد العظBBBBیم 
لیعلمBBوا بموجبBBِھ ویقتفBBوا أثBBره فھBBل مBBن شBBيٍء أفBBود وأنسBBب لقمBBع 

مBBBن تأملنBBBا بتBBBواتر ان هللا سBBBبحانھُ قBBBد كبریBBBاء أنفسBBBنا وتشBBBامخھا 
تنBBBازل إلBBBى ھBBBذا الحBBBد حتBBBى أشBBBرك البشBBBر بمجBBBده وأخBBBذ ضBBBعف 
الBBBBBنس وحقBBBBBارتھم وان هللا صBBBBBار إنسBBBBBاناً وان الجBBBBBالل األسBBBBBمى 

مBBBن تتزعBBBزع أعمBBBدة السBBBماء الغیBBBر المتنBBBاھي یخBBBدم اإلنسBBBان وأن 
)، یولBBBد فBBBي 11عBBBـ  6مBBBن زجBBBره كمBBBا قBBBال الكتBBBاب (أیBBBوب ص 

BBBBد أن األرض والمالئكBBBBن بعBBBBماِء فمBBBBي السBBBBجداً فBBBBھُ سBBBBرُّ لBBBBة تخ
صBBنع هللا كBBل ذلBBك ألجلنBBا فمBBا الBBذي یلزمنBBا أ، نعملBBھُ كBBي نطیعBBھُ 
سBBBBBBوى أن نحBBBBBBب جمیBBBBBBع أعمBBBBBBال التواضBBBBBBع وان نبBBBBBBادر إلیھBBBBBBا 

  والرضى. ونتممھا بفرح القلب
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فلیBBBBَر المؤمنBBBBون مBBBBا أقBBBBام لنBBBBا المسBBBBیح مBBBBن التعلBBBBیم الخالصBBBBي 
بمBBBیالده قبBBBل أن ینطBBBق بكلمBBBة ُولBBBد كغریBBBب فBBBي مغBBBارة ولBBBد فBBBي 

 ولBBBد فBBBي أواسBBBط الشBBBتاء ھكBBBذا كتBBBب القBBBدیس لوقBBBامBBBذود حقیBBBر 
البشBBBBیر: وبینمBBBBا كBBBBانوا ھنBBBBاك تمBBBBت أیBBBBام والدتھBBBBا فولBBBBدت ابنھBBBBا 
البكBBر فلفتBBھُ واضBBجعتھُ فBBي مBBذود ألنBBھُ لBBم یكBBن لھمBBا موضBBع فBBي 

) تBBBرى ھBBBل اسBBBتطاع البشBBBیر أن 7و  6عBBBـ  2المنBBBزل (لوقBBBا ص 
یحصBBBر بكBBBBالم أوضBBBBح مBBBBن ھBBBBذا مجBBBBد وعBBBBزة السBBBBماء واألرض 

یكBBBن بكمالھBBBا.  ولBBBم یكتBBBب لBBBم یكBBBن موضBBBع فBBBي المنBBBزل بBBBل لBBBم 
عBBBـ  49لھمBBBا أي لمBBBن قBBBال: لBBBي الBBBدنیا وكBBBل مBBBا فیھBBBا (مزمBBBور 

)، وشBBBھد بشBBBیر آخBBBر بقولBBBِھ: أتBBBى إلBBBى خاصBBBتِھ وخاصBBBتھ لBBBم 12
) فBBBBBBإذا وضBBBBBBع المؤمنBBBBBBون ھBBBBBBذه 11عBBBBBBـ  1تقبلBBBBBBھُ (یوحنBBBBBBا ص 

األشBBBBیاء نصBBBBب عیBBBBونھم أدركBBBBوا أن هللا شBBBBاَء أن یتخBBBBذ جسBBBBدنا 
ألن  الضBBBعیف الBBBذلیل كBBBي یرفBBBع النBBBوع البشBBBري إلBBBى أعلBBBى مقBBBام

ھBBBذا األمBBBر وحBBBده یعلBBBن بالكفایBBBة مBBBا خBBBّول هللا اإلنسBBBان مBBBن سBBBناِء 
المقBBBام ورفعتBBBِھ احسBBBاناً منBBBھُ إلیBBBھ فقBBBد صBBBار إنسBBBاناً مBBBن ھBBBو إلBBBھ 

نفتخBBBBر بBBBBأن ابBBBBن هللا ھBBBBو مBBBBن  نحقیقBBBBي كامBBBBل حتBBBBى حBBBBق لنBBBBا أ
عظمنBBBBا ولحمنBBBBا وال یحBBBBق ذلBBBBك لBBBBألرواح الطوباویBBBBة كمBBBBا ذكBBBBر 

الئكBBBة بBBBل إنمBBBا اتخBBBذ نسBBBل الرسBBBول المعظBBBم: فإنBBBھُ لBBBم یتخBBBذ الم
) فلنحBBBذر مBBBن أن یتفBBBق لنBBBا مBBBن 16عBBBـ  2إبBBBراھیم (عبBBBرانیین ص 

قبBBBل شBBBرنا أن المسBBBیح الBBBرب ال یجBBBد مكانBBBاً فBBBي بیBBBت لحBBBم لیولBBBد 
فیBBBBِھ ألنBBBBھُ لمBBBBا كBBBBان مضBBBBطرماً شBBBBوقاً لخالصBBBBنا یرغBBBBب حمBBBBیم 
الرغبBBBة أن یولBBBد فBBBي قلوبنBBBا وكمBBBا أنBBBھُ بقBBBوة الBBBروح القBBBدس صBBBار 

  والقداسة بالذات نظام الطبیعة وھو القدوس إنساناً وولد فوق 
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ھكBBBذا یجBBBب علینBBBا أن نولBBBد نحBBBن ال مBBBن دم وال مBBBن ھBBBوى رجBBBل 

) كخلیقBBBBBة جدیBBBBBدة تسBBBBBعى 13عBBBBBـ  1بBBBBBل مBBBBBن هللا (یوحنBBBBBا ص 
الBBBروح ونحفBBBظ تلBBBك القداسBBBة وطھBBBارة العقBBBل التBBBي تلیBBBق بتجدیBBBد 

كثیBBBBBراً بالنBBBBBاس المولBBBBBودین بBBBBBروح هللا ألننBBBBBا علBBBBBى ھBBBBBذا النحBBBBBو 
نصBBّور فBBي ذواتنBBا علBBى نBBوع مBBا صBBورة الحبBBل بBBابن هللا ومBBیالده 
الBBBذي نBBBؤمن بBBBِھ إیمانBBBاً وثیقBBBاً وإذا أمنBBBا تقبBBBل حكمBBBة هللا المحجوبBBBة 

  بھذا السر ونسجد لھا.
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الفصل اخلامس
  يف اجلزء الرابع من قانون إالميان

  "تألم في عھد بیالطس البنطي وصلب ومات وقبر"
  

  أوالً: من الالزم معرفة الجزء الرابع من قانون اإلیمان ومضمونھُ.
  

مBBBا الBBBزم معرفBBBة ھBBBذا الجBBBزء ومBBBا أوجBBBب علBBBى راعBBBي النفBBBوس 
االعتنBBBاء فBBBي أن المBBBؤمنین یبجنBBBون فBBBي قلBBBوبھم ذكBBBر آالم الBBBرب 
قBBBد علBBBم الرسBBBول المعظBBBم وشBBBھد أنBBBھُ ال یعBBBرف شBBBیئاً االَّ یسBBBوع 
المسBBBBBیح مصBBBBBلوباً ولھBBBBBذ ینبغBBBBBي أن یبBBBBBذل الجھBBBBBد الجھیBBBBBد فBBBBBي 

ؤمنBBBون إیضBBBاح ھBBBذا الموضBBBوع بBBBأجلى بیBBBان حتBBBى إذا انBBBتعش الم
بBBBBذكر إحسBBBBان هللا ھBBBBذا العظBBBBیم یقبلBBBBون بكلیBBBBتھم إلBBBBى محبBBBBة هللا 

  فإن اإلیمان وجوده نحونا فإن اإلیمان في القسم األول من 
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(سBBBBیأتي الكBBBBالم علBBBBى القسBBBBم فBBBBي القسBBBBم األول مBBBBن ھBBBBذا الجBBBBزء 

الثBBBBاني) ، یقضBBBBي علینBBBBا أن نعتقBBBBد أن المسBBBBیح الBBBBرب قBBBBد علBBBBق 
 علBBBBى الصBBBBلیب حBBBBین كBBBBان بBBBBیالطس البنطBBBBي والیBBBBاً علBBBBى اقلBBBBیم

الیھودیBBة بBBأمر طیبBBاریوس قیصBBر فوقتئBBٍذ قBBبض علیBBھ وسBBخر بBBھ 
وكابBBBBد أنBBBBواع اإلھانBBBBات والعBBBBذابات اإللیمBBBBة وفBBBBي اآلخBBBBر ُرفBBBBع 

  على الصلیب.
  

  نفس المسیح شعرت بالعذابات في قسمیھا. ثانیاً: ان
  

ال یظBBBنّن أحBBBد أن نفسBBBھُ نظBBBراً إلBBBى الجBBBزء األدنBBBى كانBBBت ناجیBBBة 
مBBBBن تلBBBBك اآلالم ألنBBBBھُ لمBBBBا اتخBBBBذ الطبیعBBBBة البشBBBBریة حقیقBBBBة لBBBBزم 
االعتBBBراف ضBBBرورة بأنBBBھُ شBBBعر بنفسBBBِھ أشBBBد األوجBBBاع ولھBBBذا قBBBال 

 26وھBBBو أصBBBدق قائBBBل أن نفسBBBي حزینBBBة حتBBBى المBBBوت (متBBBى ص 
) ألنBBBBھُ ولBBBBو كانBBBBت الطبیعBBBBة البشBBBBریة مقترنBBBBة بBBBBاألقنوم 38عBBBBـ 

اإللھBBBي مBBBع ذلBBBك قBBBد شBBBعر بمBBBرارة اآلالم كمBBBا لBBBو لBBBم یكBBBن ذاك 
االقتBBBران حیBBBث أن كBBBالً مBBBن الطبیعتBBBین اإللھیBBBة واإلنسBBBانیة فBBBي 
أقنBBBوم یسBBBوع المسBBBیح الواحBBBد حفظBBBت خواصBBBھا.  ولBBBذلك مBBBا كBBBان 

 ً وبBBBالعكس مBBBا كBBBان  فیBBBِھ قBBBابالً اآلالم والمBBBوت مكBBBث متألمBBBاً ومائتBBBا
منزھBBBاً عBBBن األلBBBم والمBBBوت وھBBBو الطبیعBBBة اإللھیBBBة اسBBBتمَر علBBBى 

  ھذه الخاصة غیر متألم وال مائت.
  

  ثالثاً: ترى لماذا یصّرح في قانون اإلیمان أن المسیح تألم في 
  عھد ذاك الوالي على الیھودیة

  
ج  نBBBرى مBBBن الواجBBBب أن نحسBBBن المالحظBBBة فBBBي ھBBBذا الموضBBBوع 

  تألم حین كان بیالطس البنطي والیاً على بأن یسوع المسیح 
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الیھودیة وعلى راعي النفوس أن یعلم أن ھذا األمر قد جرى كي 

للجمیع بیان تكون معرفة ھذا الحادث الخطیر الضروري في أجلي 
وذلك اذا تعین وتقّرر زمن الحدوث وقد ذكر الرسول المعظم 
ظرف الزمان ثم كي یتضح جلیاً أن نبوة المخلص قد تمت بالفعل أذ 

  قال یسلمونھُ إلى األمم ویھزأون بھ ویجلدونھُ ویصلبونھ.
  

رابعاً: لم یحدث بطریق العرض كون المسیح كابد الموت معلقاً 
  على خشبة الصلیب.

  
یجBBب أن نعزیBBھ إلBBى قصBBد منBBھ تعBBالى ھBBو مكابBBدة المسBBیح وممBBا 

الBBBBرب المBBBBوت خاصBBBBةً علBBBBى خشBBBBبة الصBBBBلیب ذلBBBBك لكBBBBي تتBBBBأتى 
الحیBBBاة مBBBن حیBBBث صBBBدر المBBBوت كمBBBا قBBBال القBBBدیس ایرونیمBBBوس 
فBBBي آالم الBBBرب ألن الحیBBBّة التBBBي غلبBBBت أبوینBBBا األولBBBین فBBBي عBBBود 
الشBBBجرة قBBBد غلبھBBBا المسBBBیح بعBBBود الصBBBلیب ولنBBBا فBBBي ھBBBذا المعنBBBى 

جBBھ كثیBBرة قBBد جBBاء اآلبBBاء القدیسBBون بایرادھBBا أمBBا نحBBن فحسBBبنا أو
ان نقBBBBول أن فادینBBBBا اإللھBBBBي رأى مناسBBBBباً أن یكابBBBBد بالخصBBBBوص 
مBBBBوت الصBBBBلیب وكفBBBBى الراعBBBBي أن ینبBBBBھ المBBBBؤمنین أن مخلصBBBBنا 
تقBBدس اسBBمھ قBBد اختBBار نBBوع ھBBذه المیتBBة ألنBBھ رأھBBا أنسBBب وأجBBدر 

اھا لكBBBBون بفBBBBداء الجBBBBنس البشBBBBري ألنھBBBBا أشBBBBنع وأقBBBBبح مBBBBن سBBBBو
جناً عنBBBBد األمBBBBم الوثنیBBBBة فقBBBBط عBBBBذاب الصBBBBلیب لBBBBم یكBBBBن مسBBBBتھ

ومفعمBBBBاً عBBBBاراً وفضBBBBیحة بBBBBل فBBBBي شBBBBریعة موسBBBBى أیضBBBBاً كBBBBان 
  یدعى ملعوناً من علق على خشبة.

  
ر على الشعب تالوة قصة آالم المسیح    خامساً: ینبغي أن تكّرِ
ال یتھاونَّ الراعي بایراد قصة آالم المسیح فیما أن االنجیلیین 

  قد أوردوھا بما ال مزید علیِھ من القدیسین
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والتBBBدقیق كBBBي یطلBBBع المؤمنBBBون أقلBBBھ علBBBى أصBBBول ھBBBذا االجتھBBBاد 

السBBBBر الBBBBذي نBBBBراه الBBBBزم وادعBBBBى إلBBBBى تثبیBBBBت حقیقBBBBة إیماننBBBBا ألن 
دیانتنBBBا المسBBBیحیة وإیماننBBBا یسBBBتندان علBBBى ھBBBذا الجBBBزء مBBBن قBBBانون 
اإلیمBBBBان كإنمBBBBا علBBBBى أسBBBBاس إذا وضBBBBع یصBBBBبح جمیBBBBع مBBBBا بقBBBBى 

واالسBBBتقامة ألنBBBھُ إذا عBBBرض مBBBا یBBBأتي  جاریBBBاً علBBBى مBBBنھج النظBBBام
بأشBBBBكال علBBBBى العقBBBBل البشBBBBري ومداركBBBBھ فBBBBال شBBBBك فBBBBي أن سBBBBر 

أن الصBBBBBلیب بعBBBBBد اشBBBBBكل المشBBBBBاكل بأسBBBBBرھا إذ بالكBBBBBد نسBBBBBتطیع 
نعقBBBBل أن خالصBBBBنا منBBBBوط بالصBBBBلیب نفسBBBBھ وبمBBBBن علBBBBق علیBBBBِھ 
ألجلنBBا.  ولكBBن یجBBب علینBBا فBBي ھBBذا االمBBر كمBBا أفBBاد رسBBول األمBBم 
أن نعجBBBBب مBBBBن عنایتBBBBھ تعBBBBالى العظیمBBBBة.  ألنBBBBھ إذا كBBBBان العBBBBالم 
وھBBBBو فBBBBي حكمBBBBة هللا لBBBBم یعBBBBرف هللا بالحكمBBBBة حسBBBBن لBBBBدى هللا أن 

BBBBون (قورنتیBBBBذین یؤمنBBBBرازة الBBBBة الكBBBBص بجھالBBBBـ  1ة یخلBBBBص ع
) ولھBBBذا مBBBا مBBBن عجBBBب فBBBي أن األنبیBBBاء قبBBBل مجBBBيء المسBBBیح 21

والرسBBBل بعBBBد موتBBBھ وقیامتBBBھ عنBBBوا كثیBBBراً بBBBأن یحققBBBوا للبشBBBر أن 
ھBBBBBذا ھBBBBBو الفBBBBBادي ویقBBBBBودھم إلBBBBBى األذعBBBBBان لسBBBBBلطة المصBBBBBلوب 
وطاعتBBBھ.  ولBBBذا لمBBBا كBBBان سBBBر الصBBBلیب أبعBBBد األمBBBور عBBBن العقBBBل 

طیBBBة عBBBن أن یشBBBیر البشBBBري لBBBم یكBBBف هللا سBBBبحانھ حBBBاالً بعBBBد الخ
إلBBBى مBBBوت ابنBBBھ تBBBارةً بBBBالرموز وطBBBوراً بBBBأقوال األنبیBBBاء.  ونظBBBراً 
إلBBBى الرمBBBوز نBBBذكر منھBBBا شBBBیئاً علBBBى سBBBبیل اإلشBBBارة.  منھBBBا قتBBBل 
قBBاین أخBBاه ھابیBBل حسBBداً ثBBم تقدمBBة اسBBحق ذبیحBBة ثBBم الحمBBل الBBذي 
ضBBBحاه بنBBBو اسBBBرائیل لBBBدى خBBBروجھم مBBBن أرض مصBBBر ثBBBم الحیBBBة 

BBBا موسBBBي رفعھBBBیة التBBBز النحاسBBBان یرمBBBك كBBBل ذلBBBة كBBBي البریBBBى ف
إلBBى آالم المسBBیح الBBرب وموتBBھ ونظBBراً إلBBى األنبیBBاء الBBذین تنبBBأوا 

  من أن تشرح عن آالمِھ وموتھ فھم كثیرون وأقوالھم أوضح 
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المقBBBام ففضBBBالً عBBBن داود النبBBBي الBBBذي اسBBBتوعبت أقوالBBBھ فBBBي ھBBBذا 

فBBBBي الزبBBBBور كامBBBBل أسBBBBرار فBBBBدائنا عنBBBBدنا نبBBBBوات أشBBBBعیا النبBBBBي 
البالغBBBة إلBBBى حBBBد مBBBن الصBBBراحة والبیBBBان حتBBBى یمكBBBن القBBBول فیھBBBا 
بحBBBق وصBBBواب أن النبBBBي أورد أمBBBراً مفعBBBوالً أحBBBرى مBBBن أن یقBBBال 

  أنھ تنبأ على أمر مستقبل.
  

  بھذا الختام "مات وقبر" من وجوب اعتقاده.سادساً:  ما المفھوم 
  

جBBBاء فBBBي ختBBBام ھBBBذا الجBBBزء مBBBات وقبBBBر فعلBBBى راعBBBي النفBBBوس أن 
یبBBBین وجBBBBوب اإلیمBBBان بBBBBأن یسBBBوع المسBBBBیح بعBBBد أن علBBBBق علBBBBى 

حقیقBBBةً وقبBBBر ولBBBیس بBBBدون سBBBبب یفBBBرض علBBBBى الصBBBلیب مBBBات 
المBBؤمنین أن یؤمنBBوا بBBBذلك مفصBBالً اذ قBBBد وجBBد مBBBن انكBBروا موتBBBھ 

ى الرسBBBBل القدیسBBBBون اذاً أن یقBBBBاوموا الضBBBBالل علBBBBى الصBBBBلیب رأ
بھBBذا التعلBBیم االعتقBBادي بحیBBث ال یبقBBى لنBBا أدنBBى محBBل للشBBك فBBي 
صBBBحة ھBBBBذا الجBBBBزء مBBBن قBBBBانون اإلیمBBBBان فقBBBد أجمBBBBع االنجیلیBBBBون 
علBBBى أن یسBBBوع أسBBBلم الBBBروح ثBBBم لمBBBا كBBBان المسBBBیح إنسBBBاناً حقBBBاً 
وكBBBBBامالً أمكنBBBBBھُ أیضBBBBBاً أن یمBBBBBوت حقیقBBBBBة ألن اإلنسBBBBBان یمBBBBBوت 

فتراق الBBنفس عBBن الجسBBد ولBBذا نعنBBي بقولنBBا أن یسBBوع قBBد مBBات بBBا
أن نفسBBBBھُ افترقBBBBت عBBBBن جسBBBBده إالَّ أننBBBBا ال نسBBBBلم بBBBBأن الالھBBBBوت 
انفصBBBل عBBBن الجسBBBد ال بBBBل أننBBBا نعتقBBBد بثبBBBات ونعتBBBرف أنBBBھُ بعBBBد 
انفصBBال نفسBBBِھ عBBBن جسBBده مBBBا بBBBرح الالھBBوت متحBBBداً بالجسBBBد فBBBي 

أن ابBBن هللا یBBذوق القبBBر وبBBالنفس فBBي الجحBBیم.  وكBBان مBBن الالئBBق 
المBBBوت لكBBBي یبطBBBل بموتBBBِھ مBBBن كBBBان لBBBھُ سBBBلطان المBBBوت أعنBBBى 
ابلBBBیس ویعتBBBق كBBBل الBBBذین كBBBانوا مBBBدة حیBBBاتھم خاضBBBعین للعبودیBBBة 

  ).16و  15عـ  3مخافة من الموت (عبرانیین ص 
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  سابعاً: في أن المسیح لم یحتمل الموت مكرماً.

  
كBBBان مBBBن مزایBBBا المسBBBیح الBBBرب أنBBBھُ مBBBات حBBBین شBBBاَء ولBBBم یمBBBت 
موتBBاً انفBBذ إلیBBھ بقBBوة مBBن الخBBارج بBBل مBBات باختیBBاره.  وقBBد عBBین 
لنفسBBِھ لBBیس المBBوت فقBBط بBBل مكانBBھ وزمانBBھ أیضBBاً فBBدونك مBBا كتبBBھُ 

) والBBBرب قBBBال عBBBن 7عBBBـ  53اشBBBعیا النبBBBي تقBBBدم ألنBBBھُ أراد (ص 
نفسBBBBِھ قبBBBBل آالمBBBBھ.  أنBBBBا أضBBBBع نفسBBBBي أخBBBBذھا أیضBBBBاً لBBBBیس أحBBBBد 
یأخBBBBذھا منBBBBي ولكنBBBBي أبBBBBذلھا باختیBBBBاري ولBBBBي سBBBBلطان أن أبBBBBذلھا 

  ).18و  17عـ  10ولي سلطان أن أخذھا أیضاً (یوحنا ص 
ونظBBBBBراً إلBBBBBى زمBBBBBن موتBBBBBِھ ومكانBBBBBِھ نقBBBBBول أنBBBBBھُ أرسBBBBBل إلBBBBBى 

ا لھBBBذا الثعلBBBب ھBBBا أنBBBا ھیBBBرودوس لمBBBا أضBBBمر قتلBBBھ بقBBBول: قولBBBو
أخBBرج الشBBیاطین وأجBBري الشBBفاء الیBBوم وغBBداً وفBBي الیBBوم الثالBBBث 
أكمBBل ولكBBن ینبغBBي لBBي أن أسBBیر الیBBوم وغBBداً والBBذي بعBBده ألنBBھُ ال 

) 32عBBBBـ  12یمكBBBBن أن یھلBBBBك نبBBBBيٌّ خBBBBارج أورشBBBBلیم (لوقBBBBا ص 
فBBاذا لBBم یعمBBل شBBیئاً مكرھBBاً أو علBBى رغBBم إرادتBBھ ولكنBBھُ أراد ھBBو 

BBBدم نفسBBBو أن یقBBBBا ھBBBائالً أنBBBِھ قBBBاه اعدائBBBدم تجBBBد تقBBBاره وقBBBھُ باختی
) وبالتBBBBالي قBBBBد قاسBBBBى برضBBBBاه كBBBBل مBBBBا 5عBBBBـ  18(یوحنBBBBا ص 

سBBBلموه مBBBن العBBBذابات المBBBرة ظلمBBBاً ذلBBBك أقBBBدر مBBBن كBBBل مBBBا سBBBواه 
علBBBى تحریBBBك عواطBBBف قلبنBBBا فBBBي تأملنBBBا جمیBBBع عذاباتBBBِھ وآالمBBBِھ.  

BBBن الفBBBي ال یمكBBBاع التBBBع األوجBBBا جمیBBBان ألجلنBBBد إنسBBBإذا كابBBBرار ف
منھBBا ال التBBي یقبلھBBا بإرادتBBِھ فBBال تحسBBب ذلBBك احسBBاناً كبیBBراً.  أمBBا 
إذا احتمBBBBل باختیBBBBاره وعلBBBBى اسBBBBمنا فقBBBBط موتBBBBاً كBBBBان بوسBBBBعِھ أن 
یتجنبBBBھُ فBBBال شBBBك أن ھBBBذا إحسBBBان عظBBBیم تقصBBBرعن إیفBBBاِء الشBBBكر 

  لھُ قوة الجنان بل یعجز عن وصفِھ كل لسان.
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نBBBدرك محبBBBة یسBBBوع المسBBBیح لنBBBا واسBBBتحقاقھ  نفمBBBن ثBBBم یمكننBBBا أ

  العظیم ألجلنا.
  

  ثامناً: لماذا نقول أن المسیح لیس فقط مات بل قبر أیضاً.
  
BBBBر ال یقBBBBھُ قُبBBBBا بأنBBBBان ج  ان اعترافنBBBBانون اإلیمBBBBن قBBBBزءاً مBBBBیم ج

یبعBBث علBBى أشBBكال جدیBBد غیBBر الBBذي أوردنBBاه فBBي موتBBِھ ألننBBا إذا 
أمنBBBا أن  المسBBBیح مBBBات ایقنBBBا بسBBBھولة أنBBBھُ قبBBBر ولكBBBن قBBBد أضBBBافوا 
ذكBBBر قبBBBره أوالً لینتفBBBي الشBBBك فBBBي موتBBBِھ إذ أقBBBوى برھBBBان علBBBى 
مBBوت اإلنسBBان وضBBع جسBBده فBBي القبBBر ثBBم لBBتعلن أعجوبBBة قیامتBBھ 

ر جBBالء ولBBیس نعتقBBد فقBBط أن جسBBد المسBBیح قبBBر بBBل وتتضBBح بBBأوف
یتحBBBBتم علینBBBBا أیضBBBBاً أن نBBBBؤمن خاصBBBBة بBBBBأن هللا قبBBBBر كمBBBBا أننBBBBا 
نصBBBدق فBBBي قولنBBBا وفقBBBاً لقاعBBBدة اإلیمBBBان الكBBBاثولیكي أن هللا مBBBات 
وأنBBھ ولBBد مBBن البتBBول فبحBBق نعتBBرف أن هللا قبBBر ألن الالھBBوت لBBم 

  یفارق الجسد الذي وضع في القبر.
  

  ینبغي أن نالحظ خاصة في موت المسیح ودفنِھ.تاسعاً: ماذا 
  

ج  نظBBراً إلBBى نBBوع الBBدفن ومكانBBھ حسBBب الراعBBي أن یطلBBع علBBى 
مBBBا ذكBBBره اإلنجیلیBBBون القدیسBBBون إال أنBBBھُ ینبغBBBي أن نعتبBBBر أمBBBرین 
بالخصBBBوص أحBBBدھما أن جسBBBد المسBBBیح فBBBي القبBBBر لBBBم یبBBBَل قطعBBBاً 

لBBBم تBBBدع  ولBBBم یعتBBBِره فسBBBاد.  وقBBBد تنبBBBأ داود النبBBBي عBBBن ذلBBBك بقولBBBھِ 
) واآلخBBBر ھBBBو أن كBBBل 10عBBBـ  15صBBBفیك یBBBرى الفسBBBاد (مزمBBBور 

وموتBBBھ ودفنBBBھ  مBBBا یخBBBتص بھBBBذا الجBBBزء مBBBن آالم یسBBBوع المسBBBیح
یطلBBBق علیBBBھ بمBBBا أنBBBھُ إنسBBBان ال بمBBBا أنBBBھ إلBBBھ ألن التBBBألم والمBBBوت  

  یقع على الطبیعة البشریة فقط وأن أعزي ھذا جمیعھُ أیضاً 
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إلBBBBBى هللا حیBBBBBث مBBBBBن المعلBBBBBوم أن ھBBBBBذا یقBBBBBال عBBBBBن ذاك األقنBBBBBوم 

  الذي ھو إلھ تام وإنسان تام معاً.
  عاشراً: من أي وجھ ینبغي أن نعتبر احسان آالم المسیح.

  
علBBى مBBا مBBّر یقBBدم إلBBى شBBرح تلBBك األمBBور بعBBد أن أطلBBع الراعBBي 

المتعلقBBBة بBBBآالم المسBBBیح وموتBBBِھ التBBBي منھBBBا یBBBتمكن المؤمنBBBون مBBBن 
أن یشBBBاھدوا علBBBى األقBBBل عظمBBBة ھBBBذا السBBBر الفBBBائق الوصBBBف اذا 

  لم یستطیعوا سبیالً إلى إدراكھ.
فعلینBBBBا أن نعتبBBBBر أوالً مBBBBBن ھBBBBو الBBBBذي كابBBBBBد جمیBBBBع ھBBBBBذه اآلالم 

قامBBBِھ ببنBBBت شBBBفة وال أن ندركBBBھ فبBBBالحق ال نقBBBدر أن نعبBBBر عBBBن م
بعقلنBBBا.  أمBBBا مBBBار یوحنBBBا الرسBBBول فقBBBال أن الكلمBBBة كBBBان عنBBBد هللا 

) ورسBBBول األمBBBم وصBBBفھُ بھBBBذا الكBBBالم الفخBBBیم علBBBى 1(یوحنBBBا ص 
ھBBذا الBBنمط أنBBھُ ھBBو الBBذي وضBBعھُ هللا وارثBBاً لكBBل شBBيٍء وبBBھ خلBBق 

مجBBده وصBBورة جBBوھره وضBBابط الكBBل العBBاملین الBBذي ھBBو ضBBیاء 
تBBBBِھ وھBBBBو صBBBBنع تطھیBBBBر خطایانBBBBا وجلBBBBس عBBBBن یمBBBBین بكلمBBBBة قدر

) وخالصBBBBة 3و  2عBBBBـ  1ص  1العظمBBBBة فBBBBي العBBBBالِء (عبرانیBBBBة 
القBBBول قBBBد تBBBألم یسBBBوع المسBBBیح اإللBBBھ واإلنسBBBان معBBBاً تBBBألم الخBBBالق 
ألجBBBل خلیقتBBBِھ تBBBألم الBBBرب ألجBBBل عبیBBBده تBBBألم مBBBن أبBBBدع المالئكBBBة 
والبشBBBBBر وفطBBBBBر السBBBBBماوات والعناصBBBBBر ومBBBBBن فیBBBBBھ وبBBBBBھ ومنBBBBBھُ 

جمیBBBBBع الخالئBBBBBق ولھBBBBBذا مBBBBBا مBBBBBن عجBBBBBب إذا زلزلBBBBBت وجBBBBBدت 
األرض زلزالھBBBا لتأثرھBBBا ممBBBا كابBBBده ربھBBBا وإلھھBBBا مBBBن العBBBذابات 
القادحBBBBBBBة ألن الكتBBBBBBBاب یقBBBBBBBول واألرض تزلزلBBBBBBBت والصBBBBBBBخور 
تشBBBBBققت والقبBBBBBور تفتحBBBBBت وقBBBBBام كثیBBBBBر مBBBBBن أجسBBBBBاد القدیسBBBBBین 

)، وقBBBBال فحBBBBدثت ظلمBBBBة 52و  51عBBBBـ  27الراقBBBBدین (متBBBBى ص 
السBBBBBاعة التاسBBBBBعة وأظلمBBBBBت الشBBBBBمس علBBBBBى األرض كلھBBBBBا إلBBBBBى 

و  44عBBBBـ  23وانشBBBBق حجBBBBاب الھیكBBBBل مBBBBن وسBBBBطھ (لوقBBBBا ص 
45.(  
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فBBBBإذا كانBBBBت الجوامBBBBد العدیمBBBBة الحBBBBس انتخبBBBBت وبكBBBBت علBBBBى آالم 

المؤمنBBBBBBون بأیBBBBBBة عبBBBBBBرات ینبغBBBBBBي علBBBBBBیھم أن خالقھBBBBBا فلیفتكBBBBBBر 
یظھBBروا تفجعھBBم علBBى آالم فBBادیھم وھBBم بمنزلBBة حجBBارة حیBBة فBBي 

  بناِء العالم.
  

  الحادي عشر: لماذا شاَء المسیح الرب أن یحتمل آالماً شدیدة 
  للغایة وما القول في أولئك الذین مع استمساكھم بعروة

  ائل.الدین المسیحي یتقلبون في حماة اآلثام والرذ 
 

أن نBBBورد أیضBBBاً أسBBBباب اآلالم كBBBي تظھBBBر بBBBأجلى ج  بقBBBي علینBBBا 
وضBBBوح عظمBBBة محبBBBة هللا لنBBBا وقوتھBBBا.  فBBBإن سBBBأل سBBBائل مBBBا كBBBان 
السBBBبب الBBBذي ألجلBBBِھ كابBBBد ابBBBن هللا ھBBBذه اآلالم الفادحBBBة نجیBBBب أن 
ذلBBBك جBBBرى بسBBBبب الخطیBBBة األصBBBلیة التBBBي ورثناھBBBا مBBBن أبوینBBBا 

BBBل التBBBام والرذائBBBبب اآلثBBBین وبسBBBة األولBBBذ بدایBBBر منBBBا البشBBBي ارتكبھ
العBBBالم إلBBBى ھBBBذا الیBBBوم والتBBBي سBBBیرتكبونھا إلBBBى إنقضBBBاء الBBBدھر.  
ألن ابBBBن هللا مخلصBBBنا قصBBBد مBBBن آالمBBBِھ وموتBBBِھ ان یفBBBدي خطایBBBا 
األجیBBBال كلھBBBا زیمحوھBBBا ویكفBBBّر ألبیBBBِھ عنھBBBا تكفیBBBراً وافیBBBاً فائضBBBاً 
ویضBBBاف علBBBى ذلBBBك تBBBوفیراً لسBBBمو ھBBBذا التكفیBBBر ان المسBBBیح لBBBم 

م ألجBBBBل الخطBBBBاة فقBBBBط بBBBBل ألجBBBBل الBBBBذین الحقBBBBوا بBBBBِھ جمیBBBBع یتBBBBأل
الغBBBذابات التBBBي كابBBBدھا والBBBذین حملBBBوھم علBBBى ایقاعھBBBا بBBBھ أیضBBBاً.  
وقBBBBد أفادنBBBBا ذلBBBBك رسBBBBول األمBBBBم بكتابتBBBBِھ إلBBBBى العبBBBBرانیین إذ قBBBBال 
فتفكBBروا فBBي الBBذي صBBبر علBBى مثBBل ھBBذه المخالفBBة لBBھُ مBBن الخطBBاة 

) 3عBBBBـ  12ص لBBBBئال تكلBBBBوا وتخBBBBوروا فBBBBي نفوسBBBBكم (عبرانیBBBBة 
وینبغBBBBBBي أن یشBBBBBBجب بھBBBBBBذه لبجریمBBBBBBة جمیBBBBBBع الBBBBBBذین یكثBBBBBBرون 

  خطایانا لما انتدبت السقوط في الخطایا ألن 
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قلنBBBا أن الBBBذین المسBBBیح الBBBرب إلBBBى احتمBBBال آالم الصBBBلیب فبحBBBق 

یتقلبBBون فBBي القبBBائح والرذائBBل یعBBاودون بقBBدر مBBا فBBي اسBBتطاعتھم 
یكررونBBBBBھُ وأن اخلطیBBBBBة فینBBBBBا أكبBBBBBر صBBBBBلب ابBBBBBن هللا بBBBBBذواتھم و

جرمBBاً منھBBا فBBي الیھBBود ألن أولئBBك كمBBا شBBھد الرسBBول المعظBBم لBBو 
) أمBBBBا 6عBBBBـ  2ص  1عرفBBBBوا لمBBBBا صBBBBلبوا رب المجBBBBد (قورنتیBBBBة 

BBع ذلBBھُ ومBBا نعرفBBر أننBBن فنقBBوع نحBBى نBBا علBBا وكأننBBره بأفعالنBBك ننك
  ما نرفع إیدینا علیِھ المضرب.

  
  الثاني عشر: ان االب قد أسلم یسوع المسیح لآلالم وھو

  أیضاً أسلم ذاتھ. 
  

ذكBBBBرت األسBBBBفار اإللھیBBBBة أن اآلب األزلBBBBي أسBBBBلم المسBBBBیح الBBBBرب 
وأنBBBھُ ھBBBو أسBBBلم ذاتBBBھ أیضBBBاً لBBBآلالم.  قBBBال أشBBBعیا النبBBBي: ألجBBBل اثBBBم 

تھُ وقبیBBBل ذلBBBك اذ شBBBاھد وھBBBو مملBBBوٌء مBBBن روح شBBBعبي قBBBد ضBBBرب
نحBBBن جمیعBBBاً هللا الBBBرب المسBBBیح مثخنBBBاً بBBBالجراح والقBBBروح قBBBال: 

ضBBBللنا مثBBBل الضBBBان كBBBل واحBBBد مBBBال إلBBBى طریقBBBِھ فوضBBBع الBBBرب 
) أمBBBا فBBBي تسBBBلیم المسBBBیح 8عBBBـ  53علیBBBھ اثBBBم جمیعBBBاً (اشBBBعیا ص 

نفسBBBھ فقBBBد ورد فBBBي أشBBBعیا أیضBBBاً: فإنBBBھُ جعBBBل نفسBBBھُ ضBBBحیة إثBBBم 
) وقBBBد عبBBBر الرسBBBول عBBBن 10ى ذریتBBBھُ وتطBBBول أیامBBBھُ (عBBBـ فیBBBر

ھBBBذا األمBBBر بعبBBBارات صBBBریحة غیBBBر أنBBBھُ قصBBBد مBBBن جھBBBة أخBBBرى 
أن یبBBین لنBBا مBBا أكثBBر مBBا نقBBدر أن نترجBBاه مBBن رحمBBة هللا الBBوفیرة 
وجودتBBBھ الغزیBBBرة فقBBBال : الBBBذي لBBBم یشBBBفق علBBBى ابنBBBِھ بBBBل أسBBBلمھُ 

BBBيء (رومBBBل شBBBھُ كBBBاً معBBBا أیضBBBف ال یھبنBBBا كیBBBن جمیعنBBB8ة ص ع 
  ).32عـ 
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  الثالث عشر: في ان المسیح قد شعر حقیقة بمرارة العذابات

  في جسدِه ونفسِھ. 
  

أمBBBّر یلBBBى األن مBBBا تقBBBدم أن الراعBBBي یلزمBBBھُ أن یعلBBBم الشBBBعب مBBBا 
اآلالم التBBBBي قسBBBBاھا المسBBBBیح الBBBBرب وأ، تسBBBBھل لكBBBBل مBBBBن تBBBBذكر 
ر  عرقBBBBھ الجBBBBاري علBBBBى األرض كعبBBBBیط الBBBBدم حBBBBین كBBBBان یتصBBBBوَّ
فBBBي عقلBBBِھ مBBBا كBBBان مزمعBBBاً أن یلقBBBاه بعBBBد ھنیھBBBة مBBBن تلBBBك اآلالم 
والعBBBBذابات أن یBBBBدرك أن وجعBBBBھُ وجBBBBع ال مزیBBBBد علیBBBBھ ألنBBBBھُ إذا 

حBBد مBBن لBBى ھBBذا الكBBان مجBBرد اإلفتكBBار فBBي آالمBBِھ الموشBBكة بلBBغ إ
المBBرارة علBBى مBBا تبBBین مBBن عرقBBھ دمBBاً فكBBم نكBBون شBBدة مرارتھBBا 

  حین قاساھا فعالً.
ومBBBن الثابBBBت أیضBBBاً أن المسBBBیح الBBBرب قBBBد احتمBBBل أشBBBد األوجBBBاع 
فBBBBي جسBBBBده ونفسBBBBھ.  أمBBBBا فBBBBي جسBBBBده فإنBBBBھُ لBBBBم یكBBBBن جBBBBزء منBBBBھُ 
األشBBBBعر بأشBBBBد العBBBBذاب فBBBBرجاله ویBBBBداه سBBBBمرت علBBBBى الصBBBBلیب 

وضBBBBBBرب بالقصBBBBBBبة ووجھBBBBBBھُ تغطBBBBBBى  ورأُسBBBBBBھُ كلBBBBBBل بالشBBBBBBوك
  بالبصاق ولطم بالكفوف وكامل جسمھ جلد بالسیاط.

ناھیBBBBَك أن بشBBBBراً مBBBBن كBBBBل نBBBBوع ورتبBBBBة ائتمBBBBروا كواحBBBBد علBBBBى 
) ألن األمBBBBم والیھBBBBود 2عBBBBـ  2الBBBBرب وعلBBBBى مسBBBBیحھ (مزمBBBBور 

كBBBBانوا محرشBBBBین علBBBBى اآلالم ومباشBBBBریھا یھBBBBوذا خانBBBBھُ بطBBBBرس 
انكBBBBره واآلخBBBBرون جمBBBBیعھم تركBBBBوه.  وفBBBBي الصBBBBلیب نفسBBBBھ أي 
  موضBBBوع نعتمBBBد للتأمBBBل آقسBBBاوة العBBBذاب أم العBBBار أو كلیھمBBBا معBBBاً.

فحقBBBاً ال یمكBBBن أن یتصBBBور فBBBي العقBBBل أشBBBنع وأمBBBر میتBBBة فإنBBBھُ لBBBم 
یكابBBBدھا عBBBادةً أالَّ أشBBBقى األشBBBقیاء وشBBBر الظلمBBBة المنBBBافقین وكBBBان 
طBBBBول المBBBBدة فBBBBي تعذیبBBBBھ یزیBBBBده شBBBBعوراً بأشBBBBد العBBBBذاب وأقسBBBBى 
أوجBBاع المBBوت ومBBن جھBBة أخBBرى كBBان یزیBBد علBBى یسBBوع المسBBیح 

علBBBى الBBBروح  الBBBذي مBBBن كونBBBھالعBBBذاب تركیBBBب جسBBBمھ ومزاجBBBھ 
  جمیع أجسام البشر وكانت قوةالقدس كان أكمل وألطف 



)76(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الحBBBس فیBBBھ أشBBBد منھBBBا فBBBي سBBBواه فكابBBBد ھBBBذه العBBBذابات جمیعھBBBا 

  بأشد وجع. 
س البBBBاطن فمBBBا مBBBن أحBBBد یخBBBامره ریBBBب أمBBBا نظBBBراً إلBBBى وجBBBع الBBBنف

فBBي أنBBھُ كBBان فBBي المسBBیح أعظBBم مBBا یمكBBن مBBن الشBBدة والقسBBوة ألن 
األنBBBBام القدیسBBBBین الBBBBذین احتملBBBBوا العBBBBذابات واألوجBBBBاع لBBBBم یخلBBBBوا 
مBBBن نBBBداء سBBBلوى سBBBكبھا هللا سBBBبحانھُ فBBBي أنفسBBBھم فبBBBردت جمBBBرة 

ال بBBBل العBBBذابات حتBBBى اسBBBتطابوا احتمالھBBBا بھBBBدوّء القلBBBب وسBBBكینتھ 
ن كثیBBBرین مBBBنھم كBBBانوا فBBBي معBBBامع األوجBBBاع یتطBBBایرون فرحBBBاً أ

فBBBي بBBBواطنھم قBBBال رسBBBول األمBBBم: انBBBي أفBBBرح اآلن فBBBي اآلالم مBBBن 
أجلكBBم اتBBّم مBBا یBBنقص مBBن شBBدائد المسBBیح فBBي جسBBمي ألجBBل جسBBده 

) وفBBBي محBBBل آخBBBر 24عBBBـ  1الBBBذي ھBBBو الكنیسBBBة (قولوسBBBایس ص
یقBBBBBول: قBBBBBد امBBBBBتألت تعزیBBBBBة وأنBBBBBا فBBBBBائض بBBBBBالفرح فBBBBBي جمیBBBBBع 

BBBأس مضBBBرب كBBBد شBBBجود فقBBBذكره السBBBرب لBBBیح الBBBا المسBBBایقنا.  أم
اآلالم المBBBBّرة بBBBBدون أ، یمزجھBBBBا بBBBBأدنى عذوبBBBBة ألنBBBBھُ قBBBBد سBBBBمح 
للطبیعBBBة البشBBBریة التBBBي تقمصBBBھا أن تشBBBعر بجمیBBBع العBBBذابات كمBBBا 

  لو كان إنساناً فقط ال إلھاً أیضاً.
  

  الرابع عشر: ترى ما الفوائد والخیرات التي یجنیھا
  وع البشري من آالم المسیح.على الخصوص الن

  
بقBBي فقBBط علBBى الراعBBي أن یبBBین للشBBعب جلیBBاً الفوائBBد والخیBBرات 
التBBBBي نسBBBBتفیدھا مBBBBن األم المسBBBBیح الBBBBرب.  فBBBBأوالً أن آالم الBBBBرب 
انقBBBذتنا مBBBن الخطیBBBة كمBBBا ورد فBBBي رؤیBBBا یوحنBBBا الرسBBBول حیBBBث 

)، 5عBBـ  1خطایانBBا بدمBBِھ (رؤیBBا ص قBBال : قBBد أحبنBBا وغسBBلنا مBBن 
  وقال رسول 
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  األمم:

وحBBین كنBBتم أمواتBBاً فBBي الBBزالت وفBBي قلBBف أجسBBادكم أحیBBاكم معBBھُ 
مسBBBBامحاً لكBBBBم بجمیBBBBع الBBBBزالت ومحBBBBا الصBBBBك الBBBBذي كBBBBان علینBBBBا 

وأخBBذه مBBن الوسBBط وسBBمره بموجBBب األقضBBیة الBBذي كBBان لھالكنBBا 
، ثBBBBم أنقBBBBذنا مBBBBن )14و  13عBBBBـ  2فBBBBي الصBBBBلیب (قولوسBBBBي ص 

حضBBBBBرت اآلن  عبودیBBBBBة الشBBBBBیطان ألن الBBBBBرب نفسBBBBBھُ قBBBBBال قBBBBBد
دینونBBBة العBBBالم ألن یلقBBBى أركBBBون ھBBBذا العBBBالم خارجBBBاً وأنBBBا إذا مBBBا 

عBBBBـ  12ارتفعBBBBت عBBBBن األرض جBBBBذبت إلBBBBّى كواحBBBBد (یوحنBBBBا ص 
ألُن صBBBالحنا مBBBع اآلب )، ثBBBم وفBBBى عنBBBا عقBBBاب خطایانBBBا وذلBBBك 31

واحنBBBى رأفتBBBھُ إلینBBBا وسBBBكن غضBBBبھُ إذ كانBBBت آالمBBBھُ وموتBBBھ أحBBBب 
وأرضBBBBى مBBBBا یمكBBBBن أن یقBBBBدم ~ مBBBBن القBBBBرابین والBBBBذبائح.  وفBBBBي 
اآلخBBBر اذ رفBBBع الخطایBBBا فBBBتح لنBBBا أیضBBBاً بBBBاب السBBBماء الBBBذي كBBBان 
موصBBBداً بسBBBبب الخطیBBBة األصBBBلیة.  وقBBBد عبBBBر عBBBن ذلBBBك رسBBBول 

یBBBBث أیھBBBBا األخBBBBوة ثقBBBBة بالBBBBدخول إلBBBBى األمBBBBم بھBBBBذا الكBBBBالم: اذن ح
)، وقBBBBBد ورد 19عBBBBBـ  10األقBBBBBداس بBBBBBدم المسBBBBBیح (عبرانیBBBBBة ص 

رمBBBز وصBBBورة لھBBBذا السBBBر فBBBي العھBBBد القBBBدیم فBBBإن أولئBBBك الBBBذین 
كBBBانوا ممنBBBوعین مBBBن أن یBBBدخلوا الBBBوطن قبBBBل أن یمBBBوت الكBBBاھن 
األعظBBBBم كBBBBانوا إشBBBBارة إلBBBBى أن بBBBBاب الBBBBوطن السBBBBماوي لBBBBم یكBBBBن 

حیاتBBBBھ بتقBBBBوى وبBBBBره قبBBBBل أن یمBBBBوت مفتوحBBBBاً ألحBBBBد ولBBBBو قضBBBBى 
یسBBBوع المسBBBیح الحبBBBر األعظBBBم األزلBBBي.  فلمBBBا مBBBات حBBBاالً فتحBBBت 
أبBBBBBواب السBBBBBماء ألولئBBBBBَك الBBBBBذیت تقدسBBBBBوا بأسBBBBBراره وازدانBBBBBوا 
بالفضBBBBBائل اإللھیBBBBBة أي اإلیمBBBBBان والرجBBBBBاء والمحبBBBBBة وصBBBBBاروا 

  شركاء آالمِھ.
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  الخامس عشر: من أین اتخذت آالم المسیح قوة لتستحق لنا

  ھذه الخیرات العظیمة. 
  

علBBBى راعBBBي النفBBBوس أن رعیتBBBھُ أن جمیBBBع ھBBBذه الخیBBBرات اإللھیBBBة 
العظیمBBBBة قBBBBد اتصBBBBلت إلینBBBBا مBBBBن آالم الBBBBرب یسBBBBوع وذلBBBBك ألنBBBBھُ 

ا یسBBBBوع المسBBBBیح بنBBBBوع عجیBBBBب ~ كفBBBBارة وافیBBBBة وكاملBBBBة قBBBBدمھ
اآلب عBBن خطایانBBا.  وقBBد دفBBع عنBBا ثمنBBاً ال یBBوازي فقBBط مBBا علینBBا 
مBBن الBBدین بBBل یزیBBده كثیBBراً.  ثBBم ألنBBھُ ذبیحBBة مقبولBBة ومرضBBیة ~ 

علBBBBى مBBBBذبح  قBBBBدمھا لBBBBھُ االبBBBBن ذأعظBBBBم قبBBBBوالً وأحسBBBBن رضBBBBى ا
الصBBBBلیب وسBBBBكنت غضBBBBب هللا ورجBBBBزه تمامBBBBاً وقBBBBد ذكBBBBر ذلBBBBك 

ولBBBھ: واسBBBلكوا فBBBي المحبBBBة كمBBBا أحبنBBBا المسBBBیح رسBBBول األمBBBم بق
وبBBBذل نفسBBBھُ ألجلنBBBا قربانBBBاً وذبیحBBBة ~ ورائحBBBة مرضBBBیة (أفسBBBس 

)، ومBBBBا أحسBBBBن مBBBBا قBBBBال ھامBBBBة الرسBBBBل فBBBBي ھBBBBذا 2عBBBBـ  5ص 
الصBBBدد: عBBBالمین أنكBBBم لBBBم تفتBBBدوا بمBBBا یفسBBBد مBBBن الفضBBBة والBBBذھب 
مBBن تصBBBرفكم الباطBBBل علBBى حسBBBب سBBBنن آبBBائكم بBBBل بBBBدم كBBBریم دم 

 1ص  1فیBBBBھ وال دنBBBBس وھBBBBو المسBBBBیح (بطBBBBرس  حمBBBBل ال عیBBBBب
)، وقBBBد علBBBم رسBBBول األمBBBم بقولBBBِھ: الBBBذي افتBBBدانا مBBBن 19و  18عBBBـ 

لعنBBBة النBBBاموس ھBBBو المسBBBیح الBBBذي صBBBار لعنBBBة ألجلنBBBا (غالطیBBBة 
  ).13عـ  3ص 

  
  السادس عشر: أن في آالم المسیح مثال جمیع الفضائل.

  
اننBBا مBBا خBBال جمیBBع اإلحسBBانات الفائقBBة المBBار ذكرھBBا قBBد نلنBBا ھBBذا 
اإلحسBBBBان العظBBBBیم وھBBBBو أننBBBBا نجBBBBد فBBBBي آالم المسBBBBیح وحBBBBده مBBBBن 
نموذجBBBBات الفضBBBBائل أشBBBBرفھا وأفضBBBBلھا ألنBBBBھُ أرانBBBBا لBBBBیس فBBBBي 
احتمBBBال األوجBBBاع فقBBBط ألجلنBBBا بBBBل فBBBي تشBBBوقِھ إلBBBى المBBBوت أیضBBBاً 

  عة والطاعة الصبر والتواضع والمحبة الفائقة الوصف والد
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وثبات النفس بحیث حق لنا أن نقول أن مخلصنا أوضح لنا في ذاتھ 
بیوم واحد في آالمھ كل ما علمناه من وصایا الحیاة بالكالم في كل 

  زمن كرازتھ.
أوردنBBBاه بوجBBBھ اإلیجBBBاز عBBBن آالم المسBBBیح الBBBرب وموتBBBھ  ھBBBذا مBBBا

الخالصBBBیین فیBBBا لیتنBBBا نھBBBذ دائمBBBاً فBBBي األسBBBرار ونBBBتعلم أن نمBBBوت 
ونBBدفن مBBع الBBرب حتBBى فیمBBا بعBBد اذ نلقBBي عنBBا كBBل دنBBس الخطئBBة 
تقBBBوم معBBBھُ إلBBBى الحیBBBاة الجدیBBBدة وفBBBي اآلخBBBر نؤھBBBل ألن نصBBBیر 

  شركاء برحمتِھ ونعمتِھ في الملك السماوي ومجده.
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الفصل السادس
  يف اجلزء اخلامس من قانون إالميان

  "نزل إلى الجحیم وفي الیوم الثالث قام من األموات"
  

  أوالً: كیف ینبغي أن نفھم ھذا الجزء من قانون اإلیمان.
یھمنBBBا كثیBBBراً أن نعBBBرف مجBBBد دفنBBBة ربنBBBا یسBBBوع المسBBBیح المBBBار 

مBBBا الشBBBعب المBBBؤمن فیھمBBBھُ أكثBBBر مBBBن ذلBBBك أن یطلBBBع ذكرھBBBا آنفBBBاً أ
علBBBBBى مBBBBBا نالBBBBBھُ مBBBBBن بBBBBBاذخ المجBBBBBد بانتصBBBBBاراِتھ البBBBBBاھرة علBBBBBى 
الشBBBیطان وسBBBلبِھ الجحBBBیم سBBBبایاه فیكBBBون مBBBدار كالمنBBBا اآلن علBBBى 

نجعBBBBل نزولBBBِھ إلBBBBى الجحBBBBیم وعلBBBى قیامتBBBBِھ وكBBBBان یسBBBوغ لنBBBBا أن 
ن لكBBBل منھمBBBا فصBBBالً علBBBى وحدتBBBِھ فBBBي مقالنBBBا غیBBBر أننBBBا رأینBBBا أ

نجمBBBع بBBBین كلیھمBBBا فBBBي فصBBBل واحBBBداً جریBBBاً علBBBى ترتیBBBب اآلبBBBاء 
  اذاً أن نعتقده في القسم فالمفروض علینا  القدیسیین في مقالھم
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المسBBBیح الBBرب انحBBBدرت بعBBBد  األول مBBن ھBBBذا الجBBزء ھBBBو أن نفBBس

موتBBBھ إلBBBى الجحBBBیم ومكثBBBت ھنBBBاك طالمBBBا مكBBBث جسBBBده فBBBي القبBBBر 
ونعتقBBد أیضBBاً ونعتBBرف بھBBذا الكBBالم أن أقنBBوم المسBBیح بعینBBِھ كBBان 
فBBBي الوقBBBت نفسBBBِھ فBBBي الجحBBBیم ومضBBBجعاً فBBBي القبBBBر وال ینبغBBBي أن 
یاعجBBBب أحBBBد ممBBBا نقBBBول ألن الالھBBBوت لBBBم یفBBBارق نفBBBس المسBBBیح 

ن كانBBت الBBنفس قBBد انفصBBلت عBBن الجسBBد وقBBد الBBرب وال جسBBده وا
  ذكرنا ذلك غیر مرة.

  
  ثانیاً: ما المفھوم ھنا بلفظة الجحیم.

  
أمBBBا ھBBBذا الجBBBزء فینجلBBBي أوفBBBر انجBBBالء اذا بBBBین الراعBBBي مBBBا یجBBBب 
أن نفھمBBBBھُ فBBBBي ھBBBBذا المقBBBBام بلفظBBBBة الجحBBBBیم.  فینبغBBBBي أن یفیBBBBد أن 
الجحBBBBیم فBBBBي ھBBBBذا المعBBBBرض ال یؤخBBBBذ بمعنBBBBى القبBBBBر كمBBBBا زعBBBBم 

لBBبعض مBBن بBBاب النفBBاق والكفBBBر ومBBن بBBاب الجھBBل والغبBBاوة فقBBBد ا
تعلمنBBBا فBBBي الجBBBزِء السBBBابق أن المسBBBیح الBBBرب قبBBBر ولBBBم یكBBBن داعِ 
بتBBBة إلBBBى أن الرسBBBل القدیسBBBین فBBBي الفBBBائھم اإلیمBBBان الینBBBا یعیBBBدون 
الشBBBيء نفسBBBھ بتعبیBBBر آخBBBر غBBBامض وعسBBBر الفھBBBم.  فاسBBBم الجحBBBیم 

كانBBBت فیھBBBا تسBBBجن  یBBBدل حقیقBBBة علBBBى تلBBBك المنBBBازل الخفیBBBة التBBBي
األنفBBBBس اللBBBBواتي لBBBBم یBBBBبلغن السBBBBعادة السBBBBماویة وبھBBBBذا المعنBBBBى 
اتخBBBذت األسBBBفار اإللھیBBBة ھBBBذا االسBBBم فBBBي محBBBال عدیBBBدة منھBBBا مBBBا 

یقBBBول: إلسBBBم  نقBBBرأه فBBBي رسBBBالة رسBBBول األمBBBم إلBBBى أھBBBل فیلیبBBBي اذ
 2یسBBBBوع تخBBBBرُّ كBBBBل ركبBBBBة فBBBBي السBBBBماء واألرض والجحBBBBیم (ص 

القBBBدیس بطBBBرس ھBBBامتھم: ان )، وفBBBي أعمBBBال الرسBBBل شBBBھد 16عBBBـ 
عBBBـ  2المسBBBیح الBBBرب قBBBد قBBBام ناقضBBBاً أوجBBBاع الجحBBBیم (أعمBBBال ص 

24.(  
  

  



)81(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــ
  

  ثالثاً: كم ھي األماكن التي تحبس فیھا النفوس بعد الموت
  ً   عن السعادة. خارجا

  
ان ھBBذه المنBBازل لیسBBت جمیعBBاً مBBن نBBوع واحBBد ألن منھBBا مBBا كBBان 
سBBBجناً حالBBBك الظBBBالم مBBBدلھاً حیBBBث تتعBBBذب نفBBBوس الھBBBالكین لألبBBBد 
بنBBBار ال تطفBBBأُ مBBBع األرواح النجسBBBة ویسBBBمى أیضBBBاً جھBBBنم ولجBBBة 
وبBBBالمعنى الخصوصBBBي الجحBBBیم.  ثBBBم توجBBBد نBBBار مطھBBBرة تطھBBBر 

ار كBBBي یمكBBBنھّن الBBBدخول فBBBي فیھBBBا إلBBBى زمBBBن معلBBBوم نفBBBوس األبBBBر
الBBBBوطن األزلBBBBي الBBBBذي ال یدخلBBBBھُ دنBBBBس قطعBBBBاً وأفBBBBادت المجBBBBامع 
المقدسBBBBة أن حقیقBBBBة ھBBBBذا التعلBBBBیم ثابتBBBBة بآیBBBBات الكتBBBBاب المقBBBBدس 
والتقلیBBBBBدات الرسBBBBBولیة.  فعلBBBBBى الراعBBBBBي أن یبBBBBBذل جھBBBBBده فBBBBBي 
المفاوضBBBة بھBBBا تكBBBراراً لكوننBBBا قBBBد بلغنBBBا إلBBBى الزمBBBان ال یطیBBBBق 

  الصحیح.الناس فیھ التعلیم 
وأمBBBا النBBBوع الثالBBBث مBBBن ھBBBذه المنBBBازل فھBBBو الBBBذي كانBBBت تBBBذھب 
إلیBBBِھ نفBBBوس القدیسBBBین قبBBBل مجBBBئ المسBBBیح وھنBBBاك یتمBBBتعَن براحBBBة 
السBBBBكنى بBBBBدون أدنBBBBى عBBBBذاب منتعشBBBBات برجBBBBاء الفBBBBداء السBBBBعید 
فالمسBBیح الBBرب لBBذكره السBBجود قBBد انحBBدر إلBBى الجحBBیم وأنقBBد منBBھُ 

منظBBBBBرات المخلBBBBBص فBBBBBي أنفBBBBBس أولئBBBBBك األبBBBBBرار اللBBBBBواتي كBBBBBنَّ 
  حضن إبراھیم.

  
  رابعاً: ان نفس المسیح قد انحدرت إلى الجحیم ال بالقوة فقط

  بل بالحقیقة.
  

ینبغBBBي أن نعتبBBBر ان المسBBBیح انحBBBدر إلBBBى الجحBBBیم لBBBیس بمعنBBBى أن 
قوتBBھ وقدرتBBBھ فقBBط بلغتBBBا الیBBBھ ال نفسBBھ أیضBBBاً بBBل مBBBن الواجBBBب أن 

  نؤمن أ، نفسھ بعینھا النحدرت إلى الجحیم حقیقة وفعالً ولنا 
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على ذلك تلك الشھادة الثابتة الوثیقة من قول داود النبي: ألنك ال 

  ).10عـ  15تترك نفسي في الجحیم (مزمور 
  

  خامساً: لم یحط شیئاً من قدر المسیح انحداره إلى الجحیم.
  

ولBBو انحBBدر المسBBیح إلBBى الجحBBیم لBBم یحBBط انحBBداره شBBیئاً مBBن سBBمو 
BBBى عیBBBق أدنBBBم یلتحBBBھ ولBBBد قدرتBBBالعكس قBBBل بBBBتِھ بBBBاِء قداسBBBب ببھ

تحقBBBق بھBBBذا الفعBBBل ان كBBBل مBBBا كBBBان ذاع واشBBBتھر عBBBن قداسBBBتِھ قBBBد 
أصBBBBBاب محجBBBBBة الصBBBBBدق والصBBBBBحة وثبBBBBBت متضBBBBBحاً وضBBBBBوح 
الشBBمس فBBي رابعBBة النھBBار أنBBھُ ابBBن هللا كمBBا كBBان حقBBق ذلBBك فیمBBBا 
مضBBBBBى بBBBBBاجتراح اآلیBBBBBات والمعجBBBBBزات العدیBBBBBدة.  ومBBBBBن أسBBBBBھل 

الفBBرق العظBBیم بBBین األسBBباب التBBي  األمBBور أن نعقBBل ذلBBك اذا تبBBین
مBBBن أجلھBBBا أتBBBى المسBBBیح وغیBBBره مBBBن البشBBBر تلBBBك األمBBBاكن فBBBإن 
بBBBBاقي النBBBBاس انحBBBBدروا إلیھBBBBا أسBBBBرى امBBBBا ھBBBBو فقBBBBد ھBBBBبط بBBBBین 
األمBBBوات حBBBراً وظBBBافراً لیقھBBBر األبالسBBBة الBBBذین كBBBانوا یضBBBبطون 
فیھBBBا بعBBBض البشBBBر مسBBBجونین ومقیBBBدین بسBBBبب الخطیBBBة ثBBBم كمBBBا 

لبشBBBر الBBBذین انحBBBدروا إلیھBBBا مBBBنھم مBBBن فBBBي جھBBBنم والمطھBBBر أن ا
كBBBانوا یقاسBBBمون عقوبBBBات شBBBدیدة ومBBBنھم مBBBن كBBBانوا نBBBاجین مBBBن 
العBBBBBBذاب إالّ أنھBBBBBBم كBBBBBBانوا متضBBBBBBایقین لحرمBBBBBBانھم مشBBBBBBاھدة هللا 
وتBBBوقفھم علBBBى رجBBBاِء المجBBBد السBBBعید الBBBذي كBBBانوا ینتظرونBBBھُ.  أمBBBا 
المسBBBیح الBBBرب فقBBBد انحBBBدر ال لكBBBي یكابBBBد شBBBیئاً ممBBBا ذكBBBر بBBBل كBBBي 

ألبBBBBرار والقدیسBBBBین مBBBBن ذاك السBBBBجن التعBBBBیس المضBBBBنكط ینقBBBBذ ا
لي أن انحBBBداره إلBBBى وبطلقھBBBم ویجBBBود علBBBیھم بثمBBBرة آالمBBBِھ وبالتBBBا

  الجحیم لم یخفض قطعاً مقامھُ الرفیع وسلطانھُ األسمى.
  
  

  



)83(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  سادساً: ما األسباب التي ألجلھا أراد المسیح أن ینحدر

  إلى الجحیم. 
  

ج  عBBBدا مBBBا اتینBBBا بBBBھ مBBBن البیBBBان ینبغBBBي علBBBى الراعBBBي أن یعلBBBم أن 
لجحBBBBیم كBBBBي یطلBBBBق مBBBBن ذاك المسBBBBیح الBBBBرب قBBBBد انحBBBBدر إلBBBBى ا

السBBBBجن أولئBBBBك اآلبBBBBاء القدیسBBBBین الBBBBذین كBBBBانوا مسBBBBبیین بأیBBBBدي 
األبالسBBBة ویصBBBعدھم معBBBھُ إلBBBى السBBBماِء ذلBBBك قBBBد تمBBBھُ فعBBBالً بنBBBوع 
عجیBBBBBب وبBBBBBأعظم مجBBBBBد اذ أنBBBBBھُ حBBBBBال حضBBBBBوره أشBBBBBرق علBBBBBى 
الماسBBBورین نBBBوراً عظیمBBBاً مBBBن منظBBBره الكBBBریم وأوعBBBب نفوسBBBھم 

وجBBBBاد علBBBBیھم أیضBBBBاً بتلBBBBك  فرحBBBBاً ال یحBBBBد وابتھاجBBBBاً ال یوصBBBBف
السBBBعادة المبتغBBBاة القائمBBBة بمشBBBاھدة هللا وقBBBد أثبBBBت بھBBBذا العمBBBل مBBBا 
وعBBBBد بBBBBھ لBBBBص الیمBBBBین اذ قBBBBال لBBBBھُ:  الیBBBBوم تكBBBBون معBBBBي فBBBBي 

) وقBBBد كBBBان تنبBBBأ ھوشBBBع النبBBBي 43عBBBـ  22الفBBBردوس (لوقBBBا ص 
عBBBن خBBBالص األبBBBرار ھBBBذا قبBBBل أن یBBBتم باحقBBBاب اذ قBBBال: أكBBBون 

BBBBوت واستئصBBBBا المBBBBك أیھBBBBیم  كالھالكBBBBا الجحBBBBـ  13(ص أیتھBBBBع
) وإلیBBBھ أشBBBار زكریBBBا النبBBBي بقولBBBھ وأنBBBت أیضBBBاً بBBBدم عھBBBدك 14

)، 11عBBBـ  4أخرجBBBت أسBBBراك مBBBن الجBBBب الBBBذي ال مBBBاَء فیBBBِھ (ص 
ورسBBBBBول األمBBBBBم عبBBBBBر عنBBBBBھُ بصBBBBBریح العبBBBBBارة قBBBBBائالً وخلBBBBBع 
الرئاسBBBBBات والسBBBBBالطین وشBBBBBّھرھم بابھBBBBBة ظBBBBBافراً علBBBBBیھم فیBBBBBِھ 

رك قBBBBوة ھBBBBذا السBBBBر أبلBBBBغ ).  ولكBBBBي نBBBBد15عBBBBـ  2(قولوسBBBBي ص 
ادراك یلزمنBBBا أ، نكثBBBر مBBBن التكBBBرار فBBBي ذھننBBBا أن لBBBیس األبBBBرار 
فقBBط الBBذین أتBBوا بعBBد مجBBئ المسBBیح بBBل الBBذین أتBBوا قبلBBُھُ أیضBBاً بعBBد 
آدم والBBBBBذین یتخلفونBBBBBھُ حتBBBBBى انقضBBBBBاء العBBBBBالم نBBBBBالوا الخBBBBBالص 
بإحسBBان آالمBBِھ ولھBBذا قبBBل موتBBھ وقیامتBBِھ لBBم تفBBتح أبBBواب السBBBماء 

بBBBل أن نفBBBوس األبBBBرار المنتقلBBBین مBBBن ھBBBذه الحیBBBاة امBBBا  ألحBBBد قBBBط
كBBBّن یؤخBBBذن إلBBBى حضBBBن ابBBBراھیم وامBBBا كBBBّن یBBBذھبَن إلBBBى المطھBBBر 

  لیكفرَن ویفیَن عما بقي لھنَّ من الذنوب 
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كمBBBا یجBBBري لھBBBّن األن أیضBBBاً وبقBBBي سBBBبب آخBBBر الBBBذي والعقBBBاب 

ألجلBBBِھ انحBBBدر المسBBBیح الBBBرب إلBBBى الجحBBBیم وھBBBو أن یعلBBBن ھنBBBاك 
قدرتBBBBھ وسBBBBلطانھُ كمBBBBا أعلنھBBBBا فBBBBي السBBBBماِء واألرض وقصBBBBارى 

الكBBBالم لتجثBBBوا ألسBBBمِھ كBBBل ركبBBBة فBBBي السBBBماء واألرض والجحBBBیم.  
لیBBت شBBعري مBBن فBBي ھBBذا المقBBام ال یتعجBBب وال ینBBذھل مBBن جBBودة 
تعBBBالى نحBBBو النBBBوع البشBBBري وھBBBو شBBBاَء لBBBیس أن یBBBذوق شBBBر میتBBBة 
فقBBBBط ألجلنBBBBا بBBBBل أن یBBBBدخل أیضBBBBاً أعمBBBBق أعمBBBBاق األرض كBBBBي 
یخBBرج منھBBا النفBBوس العزیBBزة لدیBBھ المسBBجونة ھنBBاك وینقلھBBا إلBBى 

  دار السعادة األبدیة.
  

  سابعاً: في مفاد القسم الثاني من ھذا الجزء.
  

مBBBBا ینبغBBBBي أن یجتھBBBBد  یلBBBBي القسBBBBم الثBBBBاني ھBBBBذا الجBBBBزء مBBBBا أكثBBBBر
الراعBBBي فBBBي بیانBBBِھ عمBBBالً بBBBأمر الرسBBBول المعظBBBم القائBBBل لتلمیBBBذه 
تیموتBBBاوس : اذكBBBر أن یسBBBوع المسBBBBیح الBBBذي مBBBن نسBBBل داود قBBBBد 

  )،8عـ  2قام من بین األموات (ص 
وال شBBBك أن مBBBا ألقBBBاه مBBBن األمBBBر علBBBى تیموتBBBاوس ألقBBBاه ھBBBو نفسBBBھُ 

فھBBBو أن  علBBBى بBBBاقي رعBBBاة النفBBBوس.  أمBBBا مضBBBمون ھBBBذا الجBBBزء
المسBBBیح الBBBرب بعBBBد أن أسBBBلم الBBBروح علBBBى الصBBBلیب فBBBي التاسBBBعة 
مBBBBن یBBBBوم الجمعBBBBة ودفنBBBBھ فBBBBي مسBBBBاء ذاك النھBBBBار نفسBBBBھ تالمیBBBBذه 

الBBBBBوالي  الBBBBBذین أنزلBBBBBوا جسBBBBBده عBBBBBن الصBBBBBلیب بBBBBBاذن بBBBBBیالطس
ووضBBBBعوه فBBBBي قبBBBBر جدیBBBBد بجانBBBBب البسBBBBتان عBBBBادت نفسBBBBھ إلBBBBى 

بعBBBد جسBBBده فBBBي الیBBBوم الثالBBBث وھBBBو األحBBBد یBBBوم الBBBرب وھكBBBذا قBBBام 
  ثالثة أیام وعاد إلى الحیاة التي كان انفصل عنھا بموتھ.
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  ثامناً: ان المسیح لم یقم بقوة غیره كباقي الناس بل 

  بقوتھ الخاصة.
  

علBBBى أنBBBھُ ال ینبغBBBي أن نفھBBBم بلفظBBBة قیامBBBة ان المسBBBیح انبعBBBث مBBBن 
بBBBBین األمBBBBوات فقBBBBط ألن ذلBBBBك یعBBBBّم كثیBBBBرین بBBBBل انBBBBھُ قBBBBام بقوتBBBBھ 
وقدرتBBBBBھ وھBBBBBو خBBBBBاص بBBBBBِھ فقBBBBBط دون غیBBBBBره.  فمBBBBBا للطبیعBBBBBة 
اسBBBBتطاعة وال أعطBBBBي ألحBBBBد مBBBBن البشBBBBر أن یقBBBBدر أن یعیBBBBد ذاتBBBBھ 
 مBBBBن المBBBBوت إلBBBBى الحیBBBBاة بقدرتBBBBھ ألن ھBBBBذا مخصBBBBوص بقدرتBBBBھِ 

تعBBBالى السBBBامیة كمBBBا أفادنBBBا رسBBBول األمBBBم بھBBBذا الكBBBالم فإنBBBھُ وان 
یكBBBن صBBBلب عBBBن ضBBBعف لكنBBBھُ حBBBٌي بقBBBوة هللا ألن قدرتBBBھ اإللھیBBBة 
مBBBBا فارقBBBBت قBBBBط جسBBBBده فBBBBي القبBBBBر وال نفسBBBBھ فBBBBي الجحBBBBیم بBBBBل 
اسBBBBتمرت فBBBBي كBBBBل منھمBBBBا فعBBBBاد الجسBBBBد بھBBBBا متھیئBBBBاً لإلجتمBBBBاع 

الجسBBBد بBBBالنفس وبھBBBا صBBBارت الBBBنفس قBBBادرة علBBBى الرجBBBوع إلBBBى 
وعلBBBى ذلBBBك یصBBBح القBBBول أنBBBھُ عBBBاد إلBBBى الحیBBBاة وقBBBام مBBBن بBBBین 
األمBBوات بقدرتBBِھ وقBBد تنبBBأ داود النبBBي عBBن ذلBBك وھBBو مملBBوٌء مBBن 
الBBBروح القBBBدس بقولBBBھ: یمینBBBھُ خلصBBBنھُ وذراعBBBھ القدوسBBBة (مزمBBBور 

ثBBم ان الBBرب نفسBBھُ قBBد ثبBBت ذلBBك بشBBھادة فمBBھ األقBBدس ) 1عBBـ  97
ضBBاً ولBBیس أحBBد یأخBBذھا منBBي اذ قBBال: ألنBBي أبBBذل نفسBBي ألخBBذھا أی

ولكنBBBي ابBBBذلھا باختیBBBاري ولBBBي سBBBلطان أن أبBBBذلھا ولBBBي سBBBلطان أن 
  ).18و  17عـ  10أخذھا (یوحنا ص 

وقBBBال للیھBBBود أیضBBBاً تثبیتBBBاً لصBBBحة تعلیمBBBِھ انقضBBBوا ھBBBذا الھیكBBBل 
)، ولBBBBو أنھBBBBم 19عBBBBـ  2وأنBBBBا أُقیُمBBBBھ فBBBBي ثالثBBBBة أیBBBBام (یوحنBBBBا ص 
لحجBBBBارة أمBBBBا ھBBBBو فكBBBBان فھمBBBBوا بBBBBذلك الھیكBBBBل الفBBBBاخر المبنBBBBي با

یعنBBي ھیكBBل جسBBده كمBBا اتضBBح مBBن كBBالم الكتBBاب فBBي ھBBذا المحBBل 
نفسBBBِھ ثBBBم ولBBBو قرأنBBBا أحیانBBBاً فBBBي األسBBBفار اإللھیBBBة أن اآلب أقBBBBام 

  المسیح الرب من الموت 
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فھBBذا أن یعBBزي إلیBBھ بمBBا أنBBھُ إنسBBان كمBBا یعBBزي إلیBBھ بمBBا أنBBھُ إلBBھ 

  ما قیل من أنھُ قام بقدرتھ.
  

  تاسعاً:  كیف یقال أن المسیح بكر األموات مع أننا قد عرفنا
  بموتى غیره قاموا قبلھُ. 

  
ج  أن مBBBن خصBBBائص المسBBBیح ھBBBو أنBBBھُ أول مBBBن أصBBBاب شBBBرف 

لمقBBBBدس البكBBBBر بBBBBین القیامBBBBة اإللھBBBBي ألنBBBBھُ یBBBBدعي فBBBBي الكتBBBBاب ا
األمBBBBوات وبكBBBBر األمBBBBوات كمBBBBا أفBBBBاد رسBBBBول األمBBBBم بقولBBBBِھ لكBBBBن 
الحBBBBال أن المسBBBBیح قBBBBد قBBBBام مBBBBن بBBBBین األمBBBBوات وھBBBBو بBBBBاكورة 
الرافBBBدین فكمBBBا أن المBBBوت بانسBBBان فبانسBBBان أیضBBBاً قیامBBBة األمBBBوات 
وكمBBBا یمBBBوت الجمیBBBع فBBBي آدم كBBBذلك فBBBي المسBBBیح سBBBیحیى الجمیBBBع 

أنBBھُ بBBاكورة ثBBم الBBذین للمسBBیح كBBل واحBBد فBBي رتبتBBِھ المسBBیح علBBى 
)، فینبغBBBBي بBBBBال بBBBBد تأویBBBBل 18عBBBBـ  1عنBBBBد مجیئBBBBِھ (قورنتیBBBBة ص 

ھBBBBذا الكBBBBالم إلBBBBى القیامBBBBة الكاملBBBBة التBBBBي نبعBBBBث بھBBBBا إلBBBBى الحیBBBBاة 
الخالBBBBدة ویرتفBBBBع أصBBBBالة حكBBBBم المBBBBوت فللمسBBBBیح الBBBBرب المحBBBBل 
األول فBBBBي نBBBBوع ھBBBBذه القیامBBBBة ألننBBBBا إذا تكلمنBBBBا علBBBBى القیامBBBBة أي 

BBBBBوع إلBBBBBى الرجBBBBBة علBBBBBوت ثانیBBBBBوب المBBBBBا وجBBBBBاة یالزمھBBBBBى حی
فكثیBBBرون قبBBBل المسBBBیح قBBBاموا مBBBن بBBBین األمBBBوات االَّ أنھBBBم عاشBBBوا 
جمیعBBBاً علBBBى ھBBBذا الشBBBرط وھBBBو أنھBBBم یلتزمBBBون أن یموتBBBوا ثانیBBBة 
أمBBBا المسBBBیح الBBBرب فقBBBد قBBBام قیامBBBة سBBBادیھا علBBBى المBBBوت وقھBBBره 
بحیBBBBث ال یقBBBBدر أن یمBBBBوت أیضBBBBاً وھBBBBذا ثابBBBBت بشBBBBھادة واضBBBBحة 

مBBBن قBBBول رسBBBول األمBBBم اذ نعلBBBم أن المسBBBیح مBBBن كBBBل الوضBBBوح 
بعBBBد أن قBBBام مBBBن بBBBین األمBBBوات ال یمBBBوت أیضBBBاً وال یسBBBود علیBBBِھ 

  ).9عـ  6الموت من بعد (رومة ص 
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  المسیح قیامتھُ إلى الیوم الثالث. عاشراً: كیف وألي سبب أخرّ 

  
علBBBى الراعBBBي أن یشBBBرح حسBBBناً ھBBBذه العبBBBارة الBBBواردة فBBBي قBBBانون 
اإلیمBBان وھBBي: فBBي الیBBوم الثالBBث: لBBئال یتBBوھم المؤمنBBون أ، الBBرب 
مكBBث فBBي القبBBر كBBل ھBBذه األیBBام الثالثBBة ألنBBھُ لمBBا وضBBع فBBي القبBBر 

اً مBBن الیBBوم یومBBاً طبیعیBBاً بتمامBBِھ ثBBم قسBBماً مBBن الیBBوم السBBابق وقسBBم
الثBBBالي فیقBBBال بكBBBل صBBBدق أنBBBھُ اضBBBجع فBBBي القبBBBر ثالثBBBة أیBBBام وأنBBBھُ 
قBBام فBBي الیBBوم الثالBBث ألنBBھُ لBBم یشBBاء أن یBBؤخر قیامتBBھُ إلBBى منتھBBى 
العBBالم كBBي یعلBBن الھوتBBھُ ثBBم لBBم یقBBم حBBاالً بعBBد موتBBِھ بBBل فBBي الیBBوم 
الثالBBBث وتلBBBك برھBBBة كافیBBBة مBBBن الBBBزمن لتثبیBBBت حقیقBBBة موتBBBِھ كBBBي 

  نسان حقاً وإنھُ مات حقاً.نؤمن بأنھُ إ
  

  حادي عشر لماذا أضاف أباء المجمع القسطنطیني إلى ھذا 
  الجزء ھذه العبارة: كما في الكتب.

  
ان آبBBBاء المجمBBBع القسBBBطنطیني قBBBد أضBBBافوا ھنBBBا ھBBBذه العبBBBارة كمBBBا 

آخBBBذاً عBBBن قBBBول الرسBBBول مBBBاربولس الBBBذي علBBBّم أن  فBBBي الكتBBBب:
سBBBّر القیامBBBة الزم مBBBن بBBBاب الضBBBرورة ودونBBBك قولBBBھُ فBBBي رسBBBالتِھ 
األولBBBى إلBBBى أھBBBل قورنتیBBBة: وان كBBBان المسBBBیح لBBBم یقBBBم فكرازتنBBBا 
اذاً باطلBBBBة وإیمBBBBانكم أیضBBBBاً باطBBBBل .... وان كBBBBان المسBBBBیح لBBBBم یقBBBBم 

و  14عBBBBBـ  15فإیمBBBBBانكم باطBBBBBل وأنBBBBBتم بعBBBBBد فBBBBBي خطایBBBBBاكم (ص 
) ولھBBBBBذا لمBBBBBا كBBBBBان القBBBBBدیس أغوسBBBBBطینس الجلیBBBBBل مندھشBBBBBاً 17

باإلیمBBBBان المتضBBBBمن فBBBBي ھBBBBذا الجBBBBزء كتBBBBب قBBBBائالً لBBBBیس أمBBBBراً 
عظیمBBBBاً اإلیمBBBBان بBBBBأن المسBBBBیح مBBBBات ألن ھBBBBذا یصBBBBدقھُ الحنفBBBBاء 
والیھBBBود وكافBBBة األثمBBBة أمBBBا األمBBBر العظBBBیم فھBBBو اإلیمBBBان بقیامBBBة 

) ومBBBن 120المسBBBیح ألننBBBا نBBBؤمن أنBBBھُ قBBBام (فBBBي شBBBرح المزمBBBور 
  جرا ذلك قد أكثر المسیح الرب الكالم على قیامتِھ و
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ال یكBBBاد أن یكBBBون خاطBBBBب تالمیBBBذه بشBBBأن آالمBBBBھ بBBBدون أن یBBBBأتي 

ن سیسBBBلم إلBBBى األمBBBم بBBBذكر قیامتBBBِھ ولBBBذا لمBBBا قBBBال: ان ابBBBن اإلنسBBBا
  ویھزأُ بِھ ویشتم ویبصق علیھ وبعد 

أن یجلBBBدوه یقتلونBBBھُ أردف كالمBBBھُ بقولBBBِھ: وفBBBي الیBBBوم الثالBBBث یقBBBوم 
)، ولمBBBBBا سBBBBBألھُ الیھBBBBBود أن یBBBBBأتیھم 33و  32عBBBBBـ  18(لوقBBBBBا ص 

بأیBBة یثبBBت بھBBا تعلیمBBھُ أجBBابھم أنھBBم ال یعطBBون أیBBة أالّ أیBBة یونBBان 
مBBا كBBان یونBBان فBBي بطBBن الحBBوت النبBBي فكمBBا كBBان یونBBان النبBBي فك

ثالثBBBBة أیBBBBام وثBBBBالث لیBBBBال ھكBBBBذا یكBBBBون ابBBBBن اإلنسBBBBان فBBBBي قلBBBBب 
)، علBBBى 16عBBBـ  20األرض ثالثBBBة أیBBBام وثالثBBBة لیBBBال (یوحنBBBا ص 

أننBBBا كBBBي نBBBدرك أحسBBBن ادراك قBBBوة ھBBBذا الجBBBزء وفحBBBواه یلزمنBBBا أ، 
نبحBBث فBBي ثالثBBة أشBBیاء وتعرفھBBا.  أولھBBا ھBBل كBBان مBBن الBBالزم أن 

بBBBین األمBBBوات ثانیھBBBا مBBBا كBBBان الغBBBرض مBBBن المسBBBیح یقBBBوم مBBBن 
  القیامة وما غایتھا ثالثھا ما أتتنا بِھ من الفوائد والخیرات.

  
  الثاني عشر:  ألي سبب اقتضى من الضرورة أن المسیح 

  یقوم من بین األموات.
  

نظBBBراً إلBBBى األول لBBBزم مBBBن الضBBBرورة أن المسBBBیح یقBBBوم كBBBي یعلBBBن 
اللیاقBBBة أن یرفBBBع قBBBدر مBBBن  لنBBBا عBBBدل هللا الBBBذي كBBBان الئقBBBاً بBBBِھ كBBBل

حBBBط أو شBBBبع اھانBBBات فBBBي سBBBبیل طاعتBBBِھ وقBBBد أورد الرسBBBول ھBBBذا 
السBBبب اذ كتBBBب إلBBى أھBBBل فیلبBBBي قBBائالً وضBBBع نفسBBھُ وأطBBBاع حتBBBى 

)، ثBBBم 8و  6عBBBـ  2المBBBوت موتBBBاً بالصBBBلیب ولھBBBذا رفعBBBھُ هللا (ص 
كBBي یثبBBBت إیماننBBBا الBBذي بدونBBBھ ال یمكBBBن أن یقBBوم البBBBر ألن البعBBBث 

علBBBى أن المسBBBیح ابBBBن هللا لكونBBBِھ قBBBام بقدرتBBBھ مBBBن  ھBBBو اقطBBBع دلیBBBل
ح بBBBین األمBBBوات ثBBBم كBBBي یBBBنعش رجانBBBا ویوطBBBدهُ اذ لمBBBا قBBBام المسBBBی

  من بین األموات قام لنا 
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أیضBBBBBاً حیBBBBBث مBBBBBن الضBBBBBرورة أن الرجBBBBBاء فBBBBBي أن نقBBBBBوم نحBBBBBن 

أعضBBBاء الBBBرأس ینBBBالھم حBBBظ الBBBرأس وعلیBBBِھ یظھBBBر أن الرسBBBول 
المعظBBBم خBBBتم كالمBBBھُ بھBBBذا التعلیBBBل فBBBي كتابتBBBھ إلBBBى أھBBBل قورنتیBBBة 
وتسBBBBالونیكي وقBBBBال بطBBBBرس ھامBBBBة الرسBBBBل فBBBBي رسBBBBالتِھ األولBBBBى 
مبBBBارك هللا أبBBBو ربنBBBا یسBBBوع المسBBBیح الBBBذي علBBBى حسBBBب رحمتBBBِھ 

BBBة ارجBBBدنا ثانیBBBرة ولBBBین الكثیBBBن بBBBیح مBBBوع المسBBBة یسBBBي بقیامBBBاء ح
)، 4و  3عBBBBBBBـ  1األمBBBBBBBوات بمیBBBBBBBراث ال یبلBBBBBBBى وال یفسBBBBBBBد (ص 

وبBBBاآلخر ینبغBBBي أن نعلBBBم أن قیامBBBة الBBBرب كانBBBت الزمBBBة مBBBن بBBBاب 
الضBBBBرورة ألجBBBBل اتمBBBBام سBBBBر فBBBBدائنا وخالصBBBBنا ألن المسBBBBیح قBBBBد 
انقBBBذنا بموتBBBھ مBBBن الخطایBBBا وامBBBا بقیامتBBBھ فقBBBد أعBBBاد إلینBBBا الخیBBBرات 

تBBBي فقBBBدناھا بالخطیBBBة ولھBBBذا قBBBال رسBBBول األمBBBم أن الخصوصBBBیة ال
 4المسBBBیح أسBBBلم ألجBBBل آثامنBBBا وقBBBام ألجBBBل تبریرنBBBا (رومBBBة ص 

  )،25عـ 
فكمBBBا أن النBBBوع البشBBBري قBBBد مBBBات ھكBBBذا اقتضBBBى أیضBBBاً أن یقBBBوم 

  لئالّ یفوتُھُ شيء من الخالص.
  

  الثالث عشر:  ما الخیرات التي صدرت لإلنسان 
  من قیامة المسیح.

  
نعBBرف ممBBا مBBّر مBBا أوفBBر مBBا اقبلBBت بBBِھ قیامBBة المسBBیح  نسBBتطیع أن

الBBBBرب مBBBBن الفوائBBBBد علBBBBى المBBBBؤمنین ألننBBBBا بالقیامBBBBة نعBBBBرف هللا 
سBBBBبحانھُ أزلیBBBBاً صBBBBمداً ال یمBBBBوت ومملBBBBواً مجBBBBداً وفتاكBBBBاً بBBBBالموت 
وبBBBإبلیس ذلBBBك ینبغBBBي أن نBBBؤمن بBBBِھ ونعتقBBBده فBBBي یسBBBوع المسBBBیح 

قیامBBة الجسBBد أمBBا بBBال ریBBب ثBBم أن قیامBBة المسBBیح أولBBدت لنBBا أیضBBاً 
ألنھBBا كانBBت سBBببھا الفعBBال أو ألنBBھُ البBBد لنBBا جمیعBBاً أن نقBBوم علBBى 

  مثال الرب.  
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ونظBBBراً إلBBBى قیامBBBة الجسBBBد ھBBBاك شBBBھادة رسBBBول األمBBBم.  ألنBBBھُ بمBBBا 

 1المBBBBوت بانسBBBBان فبانسBBBBان أیضBBBBاً قیامBBBBة األمBBBBوات (قورنتیBBBBة أن 
  ).21عـ  15ص 

ألن كBBBBل مBBBBا صBBBBنعھُ هللا فBBBBي سBBBBر فBBBBدائنا صBBBBرفھُ إلBBBBى الجمیBBBBع 
بواسBBBBطة طبیعBBBBة المسBBBBیح اإلنسBBBBانیة كمBBBBا لBBBBو كانBBBBت آلBBBBة فاعلBBBBة 
وعلیBBBھ كانBBBت قیامتBBBھ مثBBBل آلBBBة یعBBBالج بھBBBا قیامتنBBBا غیBBBر أن قیامBBBة 

BBBال یقBBBي الكمBBBة فBBBا غایBBBا أنھBBBرب بمBBBا الBBBال لقیامتنBBBا مثBBBا انھBBBال فیھ
وكمBBBBا أن جسBBBBد المسBBBBیح فBBBBي قیامتBBBBھ قBBBBد تغیBBBBر إلBBBBى مجBBBBد عBBBBدم 
المیتوتBBBة ھكBBBذا أجسBBBادنا أیضBBBاً التBBBي كانBBBت قبBBBل القیامBBBة ضBBBعیفة 
ومائتBBBة تعBBBود بالقیامBBBة مزدانBBBة بالمجBBBد وعBBBدم المیتوتBBBة كمBBBا قBBBال 
رسBBBBول األمBBBBم: ننتظBBBBر المخلBBBBص الBBBBرب یسBBBBوع المسBBBBیح الBBBBذي 

كBBون علBBBى صBBورة جسBBد مجBBده (فیلیبBBBي سBBیغیر جسBBد تواضBBعنا لی
)، وھBBBذا یقBBBال أیضBBBاً فBBBي الBBBنفس المیتBBBة بالخطایBBBا 20عBBBـ  3ص 

اذ التBBBي بBBBین الرسBBBول بBBBأي وجBBBھ تقBBBدم بھBBBا قیامBBBة المسBBBیح مثBBBاالً 
قBBال: فBBدفنا معBBھُ فBBي المBBوت حتBBى أننBBا كمBBا أقBBیم المسBBیح مBBن بBBین 
األمBBBوات بمجBBBد اآلن كBBBذلك نسBBBلك نحBBBن أیضBBBاً فBBBي جBBBدة الحیBBBاة 

كنBBBBا غرسBBBBنا معBBBBھُ علBBBBى شBBBBبھ موتBBBBھ فنكBBBBون علBBBBى شBBBBبھ ألن اذا 
قیامتBBBھ أیضBBBاً ثBBBم قBBBال بعیBBBد ذلBBBك اذ نعلBBBم أن المسBBBیح مBBBن بعBBBد أن 
أقBBBیم مBBBن بBBBین األمBBBوات ال یمBBBوت أیضBBBاً وال یسBBBود علیBBBِھ المBBBوت 
مBBBن بعBBBد ألنBBBھُ مBBBن حیBBBث أنBBBھُ مBBBات فقBBBد مBBBات للخطیئBBBة مBBBرة وانBBBا 

وا أنفسBBBكم مBBBن حیBBBث أنBBBھُ یحیBBBا فیحیBBBا ~ فكBBBذلك أنBBBتم أیضBBBاً احسBBBب
و  9عBBBـ  6أمواتBBBاً للخطیئBBBة أحیBBBاًء ~ بربنBBBا یسBBBوع (رومیBBBة ص 

  ).12و  11و  10
  

  الرابع عشر:  ما النموذجات الواجب أن نتخذھا
  من قیامة المسیح. 
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ج  ینبغBBBي علینBBBا أن نأخBBBذ نمBBBوذجین مBBBن قیامBBBة المسBBBیح أحBBBدھما 

أننBBا بعBBد أن رحضBBنا دنBBس الخطیBBة مBBن نفوسBBنا نتخBBذ منھجBBاً ھBBو 
جدیBBBBداً لسBBBBیرتنا تBBBBتألألُ فیBBBBِھ طھBBBBارة اآلداب والنقBBBBاوة والقداسBBBBة 
والدعBBBة والعBBBدل والسBBBماحة والتواضBBBح واألخBBBر ھBBBو أننBBBا نواظBBBب 

بمعونBBBBة هللا عBBBBن  علBBBBى خطBBBBة ھBBBBذه السBBBBیرة بحیBBBBث ال نحیBBBBد أبBBBBداً 
طریBBBق البBBBر التBBBي انتھجناھBBBا فكBBBالم الرسBBBول ال یBBBدل فقBBBط علBBBى 
أن قیامBBBBة المسBBBBیح وضBBBBعت لنBBBBا مثBBBBاالً للقیامBBBBة بBBBBل أنھBBBBا خولتنBBBBا 
أیضBBBاً قBBBوة للقیBBBام وامBBBدتنا بقBBBوى وروح تثبتنBBBا فBBBي القداسBBBة والبBBBر 
وترشBBBدنا إلBBBى حفBBBظ وصBBBایاه تعBBBالى فكمBBBا أننBBBا مBBBن موتBBBِھ ال نتخBBBذ 

الخطایBBBا بBBل ننBBBال أیضBBاً قBBBوة نمBBوت بھBBBا عBBBن فقBBط مثBBBال المBBوت ب
الخطایBBBا ھكBBBذا قیامتBBBھُ تخولنBBBا قBBBوة لنیBBBل البBBBر حتBBBى اذا عبBBBدنا هللا 
سBBBبحانھً بBBBالتقوى والقداسBBBة نسBBBیر بجBBBدة الحیBBBاة التBBBي نقBBBوم إلیھBBBا 
ألن الBBرب بقیامتBBِھ أتBBاح لنBBا نحBBن الBBذین كنBBا فBBي مBBا مضBBى مBBائتین 

منھBBBBاج الحیBBBBاة  معBBBBھُ للخطیBBBBة ولھBBBBذا العBBBBالم أن نقBBBBوم معBBBBھُ إلBBBBى
  الجدیدة وتھذیبھا.

  
  الخامس عشر:  بأیة دالئل یستدل على أن اإلنسان قام مع 

  المسیح بالروح.
  

قBBBد أفBBBBاد رسBBBBول األمBBBم عمBBBBا ینبغBBBBي أن نعرفBBBھُ مBBBBن دالئBBBBل ھBBBBذه 
القیامBBBة ألنBBBھُ لمBBBا قBBBال ان كنBBBتم قمBBBتم مBBBع المسBBBیح فBBBابتغوا مBBBا ھBBBو 
فBBBوق حیBBBث المسBBBیح جBBBالس عBBBن یمBBBین هللا ابBBBان جلیBBBاً أن التBBBائقین 
إلBBBBBى اقتنBBBBBاِء الحیBBBBBاة والكرامBBBBBة والراحBBBBBة والغنBBBBBى، حیBBBBBث ھBBBBBو 

دف كالمBBBھ ھBBBذا بقولBBBِھ المسBBBیح ھBBBم الBBBذین قBBBاموا معBBBھُ حقBBBاً وإذ ار
فكBBBروا فBBBي مBBBا ھBBBو فBBBوق ال فBBBي مBBBا فBBBي األرض وضBBBع لنBBBا دلBBBیالً 
آخBBBر نسBBBتطیع أن نعBBBرف بBBBِھ ھBBBل قمنBBBا مBBBع المسBBBیح حقBBBاً فكمBBBا أن 

  الذوق یدل عادة على صحة 
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لجسBBد أو مرضBBھ ھكBBذا إذا لBBذّنا ل مBBا ھBBو حBBق كBBل مBBا ھBBو طBBاھر ا

كBBل مBBا ھBBو عBBدل كBBل مBBا ھBBو مقBBدس وشBBعرنا فBBي حسBBنا البBBاطن 
بلBBBذة األشBBBیاء السBBBماویة كBBBان لنBBBا دلیBBBل قBBBاطع علBBBى أننBBBا قمنBBBا مBBBع 

  المسیح إلى الحیاة الجدیدة الروحیة.
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الفصل السابع
  اجلزء السادس من قانون إالميانيف 

  "صعد إلى السماء وجلس عن یمین هللا اآلب الضابط الكل"
  

  أوالً:  في عظمة ھذا الجزء الفائقة وفي فحوى القسم األول.
  

لمBBBBا كBBBBان النبBBBBي داود یتأمBBBBل بBBBBروح هللا صBBBBعود الBBBBرب المجیBBBBد 
السBBBعید إلBBBى السBBBماء دعBBBا الجمBBBع إلBBBى تبجیBBBل ھBBBذا الظفBBBر یعظBBBم 

تھBBBBاج قBBBBائالً یBBBBا جمیBBBBع الشBBBBعوب صBBBBفقوا بBBBBاألكف الفBBBBرح واالب
 2عBBBBـ  6اھتفBBBBوا ~ بصBBBBوت التBBBBرنیم صBBBBعد هللا بھتBBBBاف (مزمBBBBور 

)، فمBBBن ذلBBBك یفھBBBم راعBBBي النفBBBوس أن مBBBن الواجBBBب علیBBBِھ أن 6و 
یفBBرغ أقصBBى جھBBده فBBي شBBرح ھBBذا السBBر ویبBBذل جBBل عنایتBBھ فBBي 
أن المBBBBؤمنین یدركونBBBBھُ ال باإلیمBBBBان والعقBBBBل فقBBBBط بBBBBل یجتھBBBBدون 

ھBBBBروه بأعمBBBBالھم وسBBBBلوكھم بقBBBBدر مBBBBا یمكBBBBنھم بمعونBBBBة هللا.  أن یظ
فنظBBBBراً إلBBBBى شBBBBرح الجBBBBزء السBBBBادس القBBBBاِئم موضBBBBوعھ فBBBBي ھBBBBذا 

نبتBBBدي بالقسBBBم األول وتبBBBین خاصBBBة قوتBBBھ السBBBر اإللھBBBي ینبغBBBي أن 
  وفحواه فال ریب في أن
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المBBBBؤمنین یلBBBBزمھم أن یعتقBBBBدوا أن یسBBBBوع المسBBBBیح بعBBBBد أن أكمBBBBل 
  وأتBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBم سBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBر افتBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدائنا صBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBعد 
إلBBBى السBBBماء بمBBBا أنBBBھُ إنسBBBان بBBBالنفس والجسBBBد إذ بمBBBا أنBBBھُ غلBBBھ لBBBم 

  نھُ بال موتِھ یلمئ كل مكان.یفارق السماء قطعاً أل
  

  ثانیاً:  لم یصعد المسیح إلى السماء بقوة الھوتھ فقط بل بقوة
  ناسوتِھ أیضاً. 

  
مBBBن المعلBBBوم أنBBBھُ صBBBعد إلBBBى السBBBماء بقوتBBBِھ ال بقBBBوة آخBBBر كإلیBBBا 
النبBBBي الBBBذي ارتفBBBع إلBBBى السBBBماء بمركبBBBة ناریBBBة أو النبBBBي حبقBBBوق 

فBBBBي الجBBBBّو وقطعBBBBا أو فیلBBBBبس الشBBBBماس اللBBBBذین بقBBBBدرة هللا حمBBBBال 
مسBBBافة طویلBBBة مBBBن األرض ولBBBم یصBBBعد إلBBBى السBBBماء بمBBBا أنBBBھُ هللا 
فقBBBط بقBBBدرة الالھBBBوت الضBBBابطة الكBBBل بBBBل بمBBBا أنBBBھ انسBBBان أیضBBBاً 
ولBBBو لBBBم یمكBBBن ذلBBBك بقBBBوة طبیعیBBBة اال أن تلBBBك القBBBدرة التBBBي حلBBBت 
بBBBنفس المسBBBیح الطوباویBBBة قBBBد اسBBBتطاعت أن تحBBBّرك الجسBBBد إلBBBى 

BBBذي كBBBد الBBBاَءت والجسBBBا شBBBع حیثمBBBبح یطیBBBد أصBBBاز المجBBBد حBBBان ق
أمBBر الBBنفس المحّركBBة أسBBرع طاعBBة وعلBBى ھBBذا النحBBو نBBؤمن بBBأن 

  المسیح بما أنھُ إلھ وإنسان صعد إلى السماء بقدرتِھ.
  

  ثالثاً:  بأى معنى یقال في القسم الثاني من ھذا الجزء أنھ 
  جلس عن یمین هللا اآلب.

  
جلBBBس مBBBن  یجBBBب أن نالحBBBظ أن ھBBBذه العبBBBارة فBBBي القسBBBم الثBBBاني:

عBBBن یمBBBین هللا اآلب.  مسBBBتعملة علBBBى سBBBبیل المجBBBاز وكثیBBBراً مBBBا 
ورد فBBBBBBي الكتBBBBBBاب المقBBBBBBدس مثBBBBBBل ذلBBBBBBك إذ یعBBBBBBزي ~ سBBBBBBبحانھُ 
عواطBBBف بشBBBریة وأعضBBBاء مBBBن بBBBاب االسBBBتعارة تسBBBھیالً لفھمنBBBا 

  ألن هللا بما أنھُ روح 



)94(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ال یمكBBن أن نتصBBّور فیBBھ شBBیئاً جسBBدیاً ولمBBا كBBان البشBBر یعتبBBرون 
فBBBBBي أحكBBBBBامھم أن فBBBBBي الجلBBBBBوس عBBBBBن الیمBBBBBین أعظBBBBBم كرامBBBBBة 
ویقیسBBBBBون األمBBBBBور السBBBBBمویة علBBBBBى األرضBBBBBیة ترتBBBBBب علینBBBBBا أن 
نعتBBBBرف أنBBBBھ جBBBBالس مBBBBن عBBBBن یمBBBBین هللا اآلب لنبBBBBین أن المسBBBBیح 

مجBBداً أفضBBل مBBن مجBBد جمیBBع الخالئBBق.  أمBBا  بمBBا أنBBھ إنسBBان نBBال
لفظBBة جلBBوس فBBي ھBBذا المقBBام فBBال تBBدل علBBى جلسBBة الجسBBد وھیئتBBھ 
بBBBBل علBBBBى مBBBBا أواله اآلب مBBBBن السBBBBلطة الملكیBBBBة والمجBBBBد السBBBBامي 
اللBBذین یتملكھمBBا ملكBBاً ثابتBBاً وأبBBدیاً.  وقBBال فBBي ذلBBك رسBBول األمBBم: 

أجلسBBBھُ الBBBذي عملBBBھُ فBBBي المسBBBیح حBBBین أقامBBBھُ مBBBن بBBBین األمBBBوات و
عBBBBن یمینBBBBھ فBBBBي السBBBBماوات فBBBBوق كBBBBل رئاسBBBBة وسBBBBلطان وقBBBBوة 
وسBBBیادة وكBBBل اسBBBم یسBBBمى لBBBیس فBBBي ھBBBذا الBBBدھر فقBBBط بBBBل فBBBي 

 1المسBBBتقبل أیضBBBاً وأخضBBBع كBBBل شBBBيٍء تحBBBت قدمیBBBھ (أفسBBBس ص 
)، فالظBBBاھر مBBBن ھBBBذا الكBBBالم أ، ھBBBذا المجBBBد خاصBBBة الBBBرب 20عBBBـ 

بمفBBBBرده بحیBBBBث ال یمكBBBBن أن ینطبBBBBق علBBBBى خلیقBBBBة مBBBBن الخالئBBBBق.  
ھBBذا شBBھد الرسBBول فBBي محBBل آخBBر بقولBBِھ: إلBBى َمBBن ِمBBن المالئكBBة ول

  ).13عـ  1قال: اجلس عن یمیني (عبرانیین ص 
  

  رابعاً:  لماذا ینبغي أن نكّرر على الشعب تالوة قصة
  صعود المسیح. 

  
علBBBى الراعBBBي أن یوسBBBع الشBBBرح فBBBي معنBBBى ھBBBذا الجBBBزء سBBBارداً 
قصBBBBBBة الصBBBBBBعود التBBBBBBي حررھBBBBBBا القBBBBBBدیس لوقBBBBBBا البشBBBBBBیر فBBBBBBي 
االبركسBBBBیس بنظBBBBام عجیBBBBب ویجBBBBب علیBBBBِھ فBBBBي شBBBBرحِھ ایاھBBBBا أن 
ینبBBھ الشBBعب فBBي بBBادِئ بBBدٍء إلBBى أن بBBاقي األسBBرار جمیعھBBا تBBأُول 
إلBBى الصBBعود كانمBBا إلBBى غایتھBBا وان فیBBِھ كمBBال األسBBرار جمیعھBBا 

  وختامھا.
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فكمBBBا أن جمیBBBع أسBBBرار دیانتنBBBا أخBBBذت مبBBBدأھا مBBBن تجسBBBد الBBBرب 
ھكBBBBذا كBBBBان فBBBBي صBBBBعوده ختامھBBBBا.  ثBBBBم ان بBBBBاقي أجBBBBزاء قBBBBانون 
اإلیمBBBان المتعلقBBBة بBBBالرب یسBBBوع تBBBدل علBBBى مBBBا التحBBBق بBBBِھ مBBBن 
عظBBBBیم الBBBBذل والھBBBBوان اذ ال یمكBBBBن أن یتصBBBBور فBBBBي الBBBBذھن أمBBBBٌر 

اتخBBBBBذ ألجلنBBBBBا الطبیعBBBBBة البشBBBBBریة أذّل واحقBBBBBر مBBBBBن أن ابBBBBBن هللا 
وضBBعفھا وتBBألم ومBBات ولكBBن لمBBا نعتBBرف فBBي الجBBزِء السBBابق أنBBھُ 
قBBBام مBBBن بBBBین األمBBBوات وھنBBBا أنBBBھُ صBBBعد إلBBBى السBBBماِء وجلBBBس عBBBن 
یمBBBBیِن هللا اآلب فBBBBال یمكBBBBن أن یقBBBBال أجمBBBBل وأعجBBBBب مBBBBن ذلBBBBك 

  ًء لمجده األعظم وسلطانھ اإللھي.اعال
  

  سماء ولم یقم ملكھ خامساً:  لماذا صعد المسیح إلى ال
  على األرض.

  
ج  مBBBن بعBBBد أن أتینBBBا بمBBBا أتینBBBاه مBBBن الكBBBالم یجBBBب علBBBى الراعBBBي 
أن یبBBBین بكBBBل اجتھBBBاد السBBBبب الBBBذي ألجلBBBھ صBBBعد یسBBBوع المسBBBیح 
إلBBى السBBماِء فBBأوالً:  صBBعد إلBBى السBBماء ألن مكBBان سBBكناه فBBي ھBBذا 
العBBالم األرضBBي الفBBاني لBBم یعBBد الئقBBاً بجسBBده الBBذي نBBال مجBBد عBBدم 

میتوتBBBة بالقیامBBBة بBBBل السBBBماء األعلBBBى واألبھBBBى تلیBBBق لBBBھ منBBBزالً.  ال
ثانیBBاً: ولBBBیس فقBBBط لكBBي یسBBBتولي علBBBى عBBرش مجBBBده وملكBBBِھ الBBBذي 

  اكتسبھُ بدمِھ بل لیھتم أیضاً بما یتعلق بأمر خالصنا.
ثالثBBBاً: كBBBي یثبBBBت فعBBBالً أن ملكBBBھ لBBBیس مBBBن ھBBBذا العBBBالم ألن ممالBBBك 

الغنBBBBBى والقBBBBBدرة  العBBBBBالم أرضBBBBBیة وفانیBBBBBة وتسBBBBBتند إلBBBBBى عظمBBBBBة
الجسBBBBدیة وأمBBBBا مملكBBBBة یسBBBBوع المسBBBBیح فلیسBBBBت أرضBBBBیة كBBBBالتي 
ینتظرھBBBBا الیھBBBBود بBBBBل روحیBBBBة وأزلیBBBBة وھBBBBو نفسBBBBھُ قBBBBد بBBBBین أن 
ثروتBBBBھ وغنBBBBاه روحیBBBBان اذ نصBBBBب كرسBBBBیھ فBBBBي السBBBBماء حیBBBBث 

  ینبغي أن نعتبر أن الذین 
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یلتمسBBBBBون باجتھBBBBBاد مBBBBBا ھBBBBBو ~ یتمتعBBBBBون بBBBBBأوفر كنBBBBBوز الغنBBBBBى 
والخیBBBBرات جمیعھBBBBا فBBBBي ذاك الملBBBBك ألن القBBBBدیس یعقBBBBوب یشBBBBھد 
أن هللا اختBBBار الفقBBBراء فBBBي ھBBBذا العBBBالم أغنیBBBاء فBBBي اإلیمBBBان وورثBBBة 

  الملكوت الذي وعد هللا بھ من یحونھُ.
نھُ بصعودِه إلى السماِء ان نتبعھُ إلى ذاك سبحارابعاً:  وقد شاَء 

  الوطن 
  

السعید بعقلنا وشوقنا.  فكما أنھُ بموتِھ وقیامتِھ أعطانا نموذجاً 
لنموت ونقوم معھُ بالروح ھكذا صعوده یعلمنا أننا فیما نحن على 

األرض نرفع عقولنا وأفكارنا إلى السماء معترفین بأننا غرباء 
قاصدین وطننا وأننا أھل مدینة القدیسین وضیوف في ھذه الدنیا 

وأھل بیت هللا وكما قال ھذا الرسول نفسھ: ان سیرتنا في السماوات 
  ).20عـ  3(فیلیبي ص 

  
  سادساً: ما االحسانات التي حصلت للبشر من

  صعود المسیح. 
  

قBBBد بBBBین رسBBBول األمBBBم مBBBا أفاضBBBت بBBBِھ جBBBودة هللا علینBBBا مBBBن وفBBBرة 
للسBBBان عBBBن تعبیBBBر مBBBا وقBBBد سBBBبقھ وعظمBBBة الخیBBBرات التBBBي یعجBBBز ا

إلBBBى ذلBBBك النبBBBي داود مترنمBBBاً بقولBBBِھ: صBBBعدت إلBBBى العلBBBي وسBBBبیت 
  ).15عـ  67السبي وأعطیت عطایا للناس (مزمور 

  
أوالً: ألنھُ في عاشر یوم من صعودِه أعطى الروح القدس الذي 
بقوتِھ وسخائِِھ مأل قلوب تلك الجماعة من المؤمنین الحاضرین 
وقتئٍذ وانجز حقیقة وفعالً تلك المواعید العظیمة التي عبر عنھا 

  بقولِھ:  اال أني أقول لكم الحق أن في انطالقي خیراً لكم ألني ان لم 
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انطلق لم یأ ِتكم الُمعزّي ولكن اذا مضیت أرسلھُ إلیكم (یوحنا ص 

  ).7عـ  16
ثانیاً:  وصعد أیضاً إلى السماء لیظھر اآلن عنا قدام هللا كما أفاد 

)، ولكي یقوم مقام شفیع لدى 24ـ ع 9رسول األمم (عبرانیین ص 
عـ  2األب بدلیل ما ورد في رسالة مار یوحنا الرسول الثانیة (ص 

)، یا بنّي اني اكتب لكم بھذه لئال تخطأوا وأن خطَئ أحدكم فلنا 1
  شفیع عند اآلب یسوع المسیح البار وھو كفارة عن خطایانا.

  
سرھا أكثر من ثالثاً:  وبالحق ما من شيء یفّرح قلوب المؤمنین وی

أن یقام یسوع المسیح وكیالً في دعواھم وشفیعاً أزلیاً في خالصھم 
  وھو لدى اآلب األزلي في أعلى مقام الرضى والسلطة.

  
رابعاً:  ثم قد اعدَّ لنا مكاناً في السماء كما كان وعدنا وبما أنھُ 
الرأس ونحُن أعضاُؤه أتى إلى ملك المجد السماوي على اسم 

في صعوده إلى السماء فتح األبواب التي كانت موصدة  جمیعنا ألنھُ 
بخطیة آدم ومھد لنا سبیالً نتوصل بِھ إلى السعادة السماویة كما 

  وعد تالمیذه في العشاء السّري.
  

خامساً:  ولكي یحقق قولھ بالفعل قد أدخل معھُ في منزل السعادة 
  األبدیة نفوس األبرار اللواتي كان انقذھّن من الجحیم.

  
  سابعاً:  في الفوائد التي أقبل علینا بھا المسیح بصعوده إلى السماء.

إن صBBعود المسBBیح إلBBى السBBماء قBBد أنالنBBا وفBBرة عجیبBBة مBBن المBBنح 
السBBBBBماویة فBBBBBأوالً: قBBBBBد زاد إیماننBBBBBا وفBBBBBرة أجBBBBBر واسBBBBBتحقاق ألن 
اإلیمBBBان ھBBBو التصBBBدیق بBBBأمور ال تقBBBع تحBBBت النظBBBر وبعیBBBدة عBBBن 

  عقل البشر 
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وإدراكھBBBBم فلBBBBذا لBBBBو لBBBBم یفارقنBBBBا الBBBBرب لقBBBBّل أجBBBBر إیماننBBBBا إذ أن 
المسBBBیح الBBBرب یطBBBوب الBBBذین لBBBم یBBBروا وآمنBBBوا.  ثBBBم ان صBBBعود 
المسBBBیح إلBBBى السBBBماء ھBBBو مBBBن الBBBدواعي الكبیBBBرة لتثبیBBBت أركBBBان 
الرجBBBاء فBBBي قلوبنBBBا ألننBBBا إذ نBBBؤمن بBBBأن المسBBBیح اإلنسBBBان صBBBعد 
إلBBBBBى السBBBBBماء وأجلBBBBBس الطبیعBBBBBة البشBBBBBریة علBBBBBى یمBBBBBین هللا اآلب 
توطBBBد فینBBBا الرجBBBاء أننBBBا نحBBBن أیضBBBاً بمBBBا أننBBBا أعضBBBاُؤه سنصBBBعد 
إلBBى حیBBث ھBBو ونتحBBد ھنBBاك برأسBBنا وقBBد شBBھد بBBذلك الBBرب نفسBBھ 

ونBBBوا معBBBى حیBBBث إذ قBBBال: یBBBا أبتBBBي ان الBBBذین أعطیتنBBBي أریBBBد أن یك
أنBBBا.  وأخیBBBراً قBBBد خولّنBBBا ھBBBذا اإلحسBBBان الفBBBائق وھBBBو أنBBBھُ جBBBذب 
محبتنBBBا إلBBBى السBBBماء وأضBBBرمھا بنBBBار الBBBروح اإللھBBBي وحقBBBق مBBBا 

  قالھُ حیث یكون كنزنا ھناك یكون قلبنا.
  

  ثامناً:  لم یكن مفیداً لنا أن یبقى المسیح على األرض.
  

فكرنBBBا اقتصBBBر فلBBBو بقBBBى المسBBBیح الBBBرب علBBBى األرض لكBBBان كBBBل 
علBBBى منظBBBره الخBBBارج ومسBBBلكھ ولكنBBBا شBBBاھدنا فیBBBِھ إنسBBBاناً فقBBBط 

صBBBعوده أكرمنBBBا بإحسBBBانات وافBBBرة وأحببنBBBاهُ محبBBBة راضBBBیة أمBBBا ب
إلBBى السBBماء فقBBد صBBیر محبتنBBا لBBھ روحیBBة وجعلنBBا نحبBBھُ ونكرمBBھُ 
بمBBا أنBBھُ إلBBھ حBBال كوننBBا نفتكBBر أنBBھُ غائBBب اآلن عنBBا.  وھBBذا نعلمBBھُ 

طالمBBBا كBBBان الBBBرب حاضBBBراً بیBBBنھم كانBBBت  مBBBن مثBBBل الرسBBBل الBBBذین
أحكBBBامھم فیBBBِھ علBBBى الغالBBBب بحسBBBب الشBBBعائر البشBBBریة وقBBBد ثبBBBت 
ذلBBBك بشBBBھادة الBBBرب عینBBBِھ إذ قBBBال: ان فBBBي انطالقBBBي عBBBنكم خیBBBراً 

)، ألن تلBBBم المحبBBBة المشBBBوبة بBBBالنقص 7عBBBـ  16لكBBBم (یوحنBBBا ص 
التBBBBي كBBBBانوا یحبBBBBون بھBBBBا الBBBBرب یسBBBBوع كBBBBان یقتضBBBBي أن نكمBBBBل 

وذلBBك بمجBBيء الBBروح القBBدس ولھBBذا قBBد أردف قولBBھُ بمحبBBة إلھیBBة 
  في الحال: إذا لم انطلق ال یأتیكم الُمعّزي.
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  تاسعاً:  في أن الكنیسة قد اتسع نطاقھا وأي اتساع بعد

  صعود الرب. 
  

إن الBBBBرب یسBBBBوع علBBBBى األرض قBBBBد وسBBBBع أیضBBBBاً دائBBBBرة بیتBBBBِھ أي 
الكنیسBBBة واكBBBBالً إلBBBBى الBBBBروح القBBBدس أن یBBBBدبرھا بقوتBBBBِھ وإرشBBBBادِه 
وخلBBBBف مBBBBن البشBBBBر بطBBBBرس ھامBBBBة الرسBBBBل راعیBBBBاً لھBBBBا جمیعھBBBBا 
ورئیسBBBBاً سBBBBامیاً علیھBBBBا.  ثBBBBم أعطBBBBى بعضBBBBاً أن یكونBBBBوا رسBBBBالً 

 ً رعBBBاة ومعلمBBBین وھكBBBذا  وبعضBBBاً أنبیBBBاء وبعضBBBاً مبشBBBرین وبعضBBBا
ال یBBBزال وھBBBو جBBBالس علBBBى یمBBBین اآلب یحبBBBو كBBBل واحBBBد مواھBBBب 
مختلفBBة ألن الرسBBول یشBBھد أن كBBل واحBBد منBBا أعطBBي نعمBBة كقBBدر 
عطیBBBة المسBBBیح وفBBBي األخBBBر أن كBBBل مBBBا أوردنBBBاه فیمBBBا تقBBBدم عBBBن 
أسBBBBرار موتBBBBِھ وقیامتBBBBِھ ینبغBBBBي علBBBBى المBBBBؤمنین أن یBBBBذكروه فBBBBي 

یونین فBBBBي خالصBBBBنا وفBBBBدائنا صBBBBعوده أیضBBBBاً ألنBBBBھُ وإن كنBBBBا مBBBBد
آلالم المسBBBیح الBBBذي فBBBتح لألبBBBرار مBBBدخالً إلBBBى السBBBماء باسBBBتحقاقِھ 

 نمBBع ذلBBك لBBم یجعBBل لنBBا صBBعود، بمنزلBBة نمBBوذج فقBBط نBBتعلم بBBِھ أ
ننظBBBر إلBBBى مBBBا فBBBوق ونصBBBعد إلBBBى السBBBماء بBBBالروح بBBBل مBBBّن علینBBBا 

  أیضاً بقوة إلھیة تقدرنا على ھذا العمل.
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الثامن

  
  يف اجلزء السابع من قانون إالميان 

  
  "وسیأتي من ھناك لیدین األحیاء واألموات"

  
  یستھِ ثالث إحسانات إلى كنلمسیح الرب لأوالً:  في أن 

  وفي فحوى ھذا الجزء. 
  

ان لیسBBBوع المسBBBیح ربنBBBا ثBBBالث وظBBBائف ومBBBنح سBBBنیة یجمBBBل بھBBBا 
كنیسBBBتُھُ ویبجلھBBBا وھBBBي االفتBBBداء والحمایBBBة والدینونBBBة.  وإذ تقBBBّرر 
فBBBي األجBBBزاء السBBBابقة أنBBBھُ افتBBBدى النBBBوع البشBBBري بآالمBBBِھ وموتBBBِھ 

المحامBBاة عنBBا لألبBBد.   وأنBBھُ بصBBعودِه إلBBى السBBماء أخBBذ علBBى عاتِقBBھِ 
  بقى أن نبین في ھذا الجزء كونھ دیّاناً.

فموضBBBوع الكBBBالم ھنBBBا فBBBي أن المسBBBیح الBBBرب سBBBوف یBBBدین البشBBBر 
  أجمیعن في ذاك الیوم العظیم.

  
  ثانیاً:  في مجيء المسیح إلى العالم مرتین.

  
قBBBد شBBBھدت األسBBBفار اإللھیBBBة بBBBأن البBBBن هللا مجیئیBBBین إلBBBى العBBBالم.  
األول لمBBBBا تجسBBBBد وصBBBBار إنسBBBBاناً فBBBBي مسBBBBتودع مBBBBریم العBBBBذراء 
ألجBBل خالصBBنا والثBBاني لمBBا یBBأتي فBBي انقضBBاء الBBدھر یBBدین جمیBBع 
البشBBBBر.  والكتBBBBاب المقBBBBدس یBBBBدعو ھBBBBذا المجBBBBيء األخیBBBBر یBBBBوم 

  الرب وفیِھ قال 
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  ).2عـ  5ص  1الرسول: یوم الرب سیأتي كاللص لیالً (تسالونیكي 

وقBBال المخلBBBص نفسBBBھُ: أمBBا ذلBBBك الیBBBوم وتلBBك السBBBاعة فBBBال یعرفھBBBا 
)، وحسBBBBBبنا دلBBBBBیالً علBBBBBى الدینونBBBBBة 76عBBBBBـ  24أحBBBBBد (متBBBBBى ص 

یBBBرة شBBBھادة رسBBBول األمBBBم القائBBBل" ألن جمیعنBBBا ال بBBBد مBBBن أن األخ
نظھBBر أمBBام منبBBر المسBBیح لینBBال كBBل واحBBد علBBى حسBBب مBBا صBBنع 

)، ناھیBBBك 10عBBBـ  5ص  2بالجسBBBد خیBBBراً كBBBان أو سBBBراً (قورنتیBBBة 
أن األسBBBفار المقدسBBBة موعبBBBة نصوصBBBاً یعثBBBر علیھBBBا الرعBBBاة فBBBي 

ضBBBحوھا المطالعBBBة لBBBیس فقBBBط لكBBBي یثبتBBBوا ھBBBذه الحقیقBBBة بBBBل لیو
أیضBBBاً للمBBBؤمنین بBBBأجلى إیضBBBاح حینئBBBٍذ كمBBBا أن یBBBوم الBBBرب األول 
الBBBذي تجسBBBد فیBBBھ لBBBم یBBBزل منBBBذ بدایBBBة العBBBالم شBBBھیاً علBBBى قلBBBوب 
الجمیBBع اذ وضBBعوا فBBي ھضBBا السBBر رجBBاء خالصBBھم.  ھكBBذا بعBBد 
مBBBوت ابBBBن هللا وصBBBعوده إلBBBى السBBBماء نشBBBتاق مBBBن صBBBمیم فّؤادنBBBا 

سBBBعید وظھBBBور مجBBBد إلBBBى یBBBوم الBBBرب الثBBBاني متBBBوقعین الرجBBBاء ال
  هللا العظیم.

  
  ثالثاً:  كم مرة یجب على كل أحد أن یدان أمام منبر المسیح.

ینبغBBي علBBى رعBBاة النفBBوس فBBي شBBرحھم ھBBذه المBBادة أن یالحظBBوا 
زمنBBBین فیھمBBBا یلتBBBزم كBBBل إنسBBBان أن یحضBBBر أمBBBام المسBBBیح الBBBرب 
ویعطBBي حسBBاباً عBBن كBBل أفكBBاره وأفعالBBِھ وأقوالBBِھ ثBBم یصBBدر علیBBھ 

كBBBم الBBBدیان فBBBاألول ھBBBو حBBBین یبBBBارح كBBBل منBBBا ھBBBذه بحضBBBرتھ ح
الحیBBBاة إذ فBBBي الحBBBال والسBBBرعة یشBBBخص أمBBBام محكمBBBة هللا وھنBBBاك 

أو قالBBBھُ  یجBBBري الفحBBBص بكامBBBل شBBBدة العBBBدل عBBBن كBBBل مBBBا عملBBBھُ 
  وافتكره.  

وھBBBذه یسBBBمونھا الدینونBBBة الخصوصBBBیة أمBBBا الزمBBBان الثBBBاني فھBBBBو 
م واحBBBBد حینمBBBا یقBBBBوم الجمیBBBBع معBBBاً أمBBBBام محكمBBBBة الBBBدیان فBBBBي یBBBBو

  ومكان واحد حیث كل إنسان على مرأى ومسمع جمیع 
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البشر من سائر األجیال یطلع على ما یكون قطع علیھ من القضاء 

ذلك شر عقاب وعذاب أما الناس األشرار والكفرة من والحكم فینال 
األخیار واألبرار فیظفرون بأعظم ثواب ومكافأة اذ تعلن سیرة كل 

  إنسان كما كانت في ھذه الحیاة وھذه تدعي الدینونة العامة.
  

  رابعاً:  أي لزوم للدینونة العامة بعد الدینونة الخاصة.
  

ج  أنھُ ما عدا الدینونة الخاصة لكل فرد من البشر على حدتھ من 
واجب أن نبین األسباب التي من أجلھا تجري دینونة أخرى عامة ال

لجمیع الناس وذلك لما كان للناس الموتى أبناء یخلفونھم ویقتفون 
أثرھم أو مؤلفات أو تالمذة یتبعون نموذجاتھم وأقوالھم وأفعالھم 
وینتصرون لھا لزم أن یزید ألجل ھذه األشیاء ثواب أولئك الموتى 

المنفعة أو ھذا الضرر یتصل إلى كثیرین وال  أو عقابھم ألن ھذه
ینتھي أالّ بنھایة العالم فكان من العدل أن یجري الفحص الكامل عن 
كل ما سببتھُ تلك األقوال واألفعال جمیعھا صالحة كانت أو طالحة 

  وھذا ال یتم أالَّ بدینونة عامة لجمیع البشر.
تھم مBBBا ثBBBم أن النBBBاس الصBBBالحین واألشBBBرار لBBBم یعملBBBوا فBBBي حیBBBا

فینBBBتج تمBBBام النBBBتج أن ھBBBBذه عملBBBوه أالَّ باالشBBBتراك مBBBع أجسBBBBادھم 
األعمBBBBال صBBBBالحة كانBBBBت أو صBBBBالحة تخBBBBتص أیضBBBBاً باألجسBBBBاد 

المواقفBBBة أن تنBBBال األجسBBBاد التBBBي كانBBBت لھBBBا آلBBBة فكBBBان اذن بغایBBBة 
مBBBBع نفوسBBBBھا مBBBBا اسBBBBتوجبتھُ مBBBBن الثBBBBواب فBBBBي المجBBBBد األبBBBBدي أو 

یمكBBBن أن یBBBتم بBBBدون قیامBBBة  العقBBBاب فBBBي العBBBذابات الخالBBBدة وھBBBذا ال
  جمیع الناس من الموت وال بدون دینونة عامة.
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وأخیBBBBراً لمBBBBا كBBBBان یقتضBBBBي أن یبBBBBین أنBBBBھُ ال یجBBBBري شBBBBيء فBBBBي 
السBBBّراء والضBBBّراء الطBBBارئتین علBBBى األخیBBBار واألشBBBرار فBBBي ھBBBذه 
الحیBBBBBاة بBBBBBدون فBBBBBرق االَّ یحكمBBBBBھ هللا الغیBBBBBر المتناھیBBBBBة وتBBBBBدبیره 

اآلخBBBBBرة ال الثBBBBBواب للصBBBBBالحین وجBBBBBب عBBBBBدالً أن یترتBBBBBب فBBBBBي 
لحكBBBم بBBBذلك والعقBBBاب للطBBBالحین فقBBBط بBBBل أن هللا سBBBبحانھُ یقطBBBع ا

 ً كBBBي یعلBBBن كBBBل شBBBيء للجمیBBBع بأوضBBBح  فBBBي دینونBBBة عامBBBة أیضBBBا
إعBBBBالن ویشBBBBتھر بBBBBأجلى اشBBBBتھار ولكBBBBي یسBBBBدي الجمیBBBBع الحمBBBBد 
لعBBBBدل هللا وعنایتBBBBِھ بBBBBدالً عBBBBن ذاك التشBBBBكي الخBBBBارج عBBBBن حBBBBدود 
العBBBدل الBBBذي كBBBان األنBBBام القدیسBBBون أیضBBBاً یتشBBBكونھُ أحیانBBBاً كعBBBادة 

بBBBالثروة والكرامBBBة فBBBي النBBBاس لBBBدى مشBBBاھدتھم األشBBBرار فBBBائزین 
ھBBBBذا العBBBBالم ألن النبBBBBي داود یقBBBBول فBBBBي ھBBBBذا الصBBBBدد: أمBBBBا أنBBBBا 
فأوشBBBكت قBBBدماي أن تزیغBBBا وخطBBBواتي كBBBادت تBBBزل ألنBBBي غBBBرت 

) 3و  2عBBBـ  72سBBBالم المنBBBافقین (مزمBBBور مBBBن السBBBفھاء اذ رأیBBBت 
وبعیBBBBد ذلBBBBك بقBBBBول: ان ھBBBBؤالء منBBBBافقون وھBBBBم مBBBBدى الBBBBدھر فBBBBي 

بBBBاطالً زكیBBBت قلبBBBي وغسBBBلت دعBBBة وقBBBد ازدادوا ثBBBروة وقلBBBت اذاً 
كفBBBي بالنقBBBاء وكنBBBت مضBBBروباً النھBBBار كلBBBھ وأدبBBBت مBBBن العBBBدوات 

وقBBBد أتBBBى كثیBBBرون بمثBBBل ھBBBذا  )14و  13و  12عBBBـ  72(مزمBBBور 
العتBBBBاب.  فمBBBBن الBBBBالزم اذاً أن تجBBBBري دینونBBBBة عامBBBBة لBBBBئال یقBBBBول 
النBBBاس أن هللا سBBBبحانھُ یتخطBBBى فBBBي صBBBرح السBBBماء ال یعینBBBھ أمBBBر 

)، فبحBBBBق تقBBBBررت ھBBBBذه الحقیقBBBBة 14عBBBBـ  22األرض (أیBBBBوب ص 
  بین أجزاء اإلیمان  
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المسBBBیحي االثنBBBى عشBBBر لكBBBي تتوطBBBد عقBBBول البشBBBر علBBBى ركBBBن 
الحBBق بھBBذا التعلBBیم اذا خالجھBBا ریBBب فBBي عنایBBة هللا وعدلBBھ فضBBالً 
عBBBBBن أنBBBBBھُ مBBBBBن الواجBBBBBب أن األبBBBBBرار یفرحBBBBBون بھBBBBBذه الدینونBBBBBة 

هللا ال یفشBBBBل  واألشBBBBرار یرتعBBBBدون فرقBBBBاً لكیمBBBBا اذا عBBBBرف عBBBBدل
األبBBBرار وال یحیBBBدون عBBBن بBBBرھم ویرتBBBدع األشBBBرار عBBBن شBBBرھم 
رھبBBBة العقBBBاب الBBBذي ینتظBBBرھم ولھBBBذا أعلBBBن ربنBBBا ومخلصBBBنا فBBBي 
كالمBBBِھ فBBBي الیBBBوم األخیBBBر صBBBیرورة الدینونBBBة العامBBBة وعالمBBBات 
وقBBت مجیئBBھ حتBBى اذا شBBاھدناھا نفھBBم أن نھایBBة العBBالم قBBد دنBBت ثBBم 

ئكBBBة إلBBBى الرسBBBل یعBBBزونھم ماللBBBدى صBBBعوده إلBBBى السBBBماء أرسBBBل 
فBBBي حBBBزنھم لغیابBBBِھ بھBBBذا الكBBBالم: ھBBBذا یسBBBوع الBBBذي صBBBعد عBBBنكم 
إلBBBBى السBBBBماء ھكBBBBذا سBBBBیأتي كمBBBBا رأیتمBBBBوه منطلقBBBBاً إلBBBBى السBBBBماء 

  ).11عـ  1(ابركسیس ص 
  

  خامساً:  ان المسیح أعطى سلطاناً على دینونة النوع البشري
  بحسب طبیعتِھ اإللھیة واإلنسانیة. 

  
ار المقدسBBBBة أن المسBBBBیح الBBBBرب قBBBBد أعطBBBBى أن قBBBBد أفBBBBادت األسBBBBف

یصBBنع ھBBذه الدینونBBة البمBBا أنBBھُ إلBBھ فقBBط بBBل بمBBا أنBBھُ إنسBBان أیضBBاً 
ولBBBو كBBBان سBBBلطان الدینونBBBة یعBBBمُّ الثالثBBBة األقBBBانیم المقدسBBBة االَّ أنBBBھُ 
یعBBBزي إلBBBى االبBBBن بوجBBBھ الخصBBBوص كمBBBا تعBBBزي إلیBBBھ الحكمBBBة 

فتثبتBBھُ شBBھادة أیضBBاً أمBBا كونBBھ سBBوف یBBدین العBBالم بمBBا أنBBھ إنسBBان 
الBBBرب القائBBBل: كمBBBBا أن اآلب لBBBھ الحیBBBBاة فBBBي ذاتBBBBِھ كBBBذلك أعطBBBBى 
االبBBBن أن تكBBBون لBBBھ الحیBBBاة فBBBي ذاتBBBھ وأعطBBBاه سBBBلطاناً أن یجBBBري 

  ).27و  26عـ  5الحكم بما أنھُ ابن الشر (یوحنا ص 
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  سادساً:  لماذا لم تعَز ھذه الدینونة إلى اآلب أو إلى

  الروح القدس. 
  

ج  كان في غایة اللیاقة أن المسیح الرب یجري ھذه الدینونة ألن 
مدار المحاكمة على بشر یستطیعون أن ینظروا الدیان بأعینھم 
الجسدیة ویسمعوا بآذانھم ما یقطع علیھم من الحكم وبالتالي 

ً بالحواس ناھیك عن أنھُ كان من العدل یدركون  تلك الدینونة تماما
قد تناھت في  ن الذي شجبھُ البشر باحكامواإلنصاف أن ذاك اإلنسا

ً على منبر القضاء.  فالرسول  الظلم والجور یعاینھُ الجمیع جالسا
بطرس زعیم الرسل بعد أن سرد أصول الدیانة المسیحیة بإجمالھا 
وعلم أن الیھود قتلوا المسیح اذ علقوه على خشبة وأنھ بعث حیاً في 

أوصانا أن نكّرر للشعب الیوم الثالث أردف كالمھُ بقولھ: وقد 
ً لألحیاء واألموات (ابركسیس  ونشھد بأنھ ھو الذي عینھُ هللا دیانّا

  ).42عـ  10ص 
  

  سابعاً:  بأیة دالئل یعرف دنو الدینونة األخیرة.
  

أفادت األسفار اإللھیة أن أخص العالمات السابقة الدینونة ثالث 
المسیح الدجال وھي كرازة اإلنجیل في العالم كلِھ والشقاق ومجيء 

ألن الرب قال: وسیكرز بإنجیل الملكوت ھذا في جمیع المسكونة 
وقد  )14عـ  24متى ص شھادة لكل األمم وحینئٍذ یأتي المنتھى (

حذّرنا رسول األمم من أن یخدعنا أحد مموھاً علینا دنو یوم الرب 
اذ قال: ال یخدعنكم أحد بوجھ من الوجوه ألنھ ال بد أن یسبق 

ص  2أوالً ویظھر إنسان الخطیة ابن الھالك (تسالونیكي االرتداد 
  ).3عـ  2
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  ثامناً:  كیف تصیر الدینونة وبأیة طریقة یقطع الحكم 

  على الجمیع.
  

یعرفوا صورة الدینونة وطریقتھا یسھل على رعاة النفوس ان 
العتیدة من نبوة دانیال ثم من تعلیم اإلنجیل المقدس ورسول األمم 
على أنھُ من الواجب في ھذا المقام أن نتروى بإمعان الحكم العتید 
أن یبرزه الدیان ألن المسیح مخلصنا یلتفت بوجھ بشوش إلى 

بحنو ورأفة  الصالحین القائمین عن یمینِھ وھكذا یبرز الحكم لھم
قائالً: ھلموا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ انشاِء 

  ).34عـ  25العالم (متى ص 
ما أشھى ھذا الكالم وما أعذبھُ على السماع ذلك یدركھُ أولئَك الذین 
یقاسمونھُ بھالك األشرار ویفتكرون في عقولھم أن الصدیقین 

ل من التعب إلى الراحة من واألبرار دعوا بھذا الكالم إلى اإلنتقا
وادي الدموع إلى قمة األفراح من التعاسة إلى السعادة األبدیة التي 

  استحقوھا بأفعال المحبة.
  

  تاسعاً:  ماذا یصیب األشرار من أنواع العقاب.
  

ثم یلتفت إلى أولئك القائمین عن یساره ویصب علیھم جام عدلِھ 
األبدیة المعدة البلیس قائالً: اغربوا عني یا مالعین إلى النار 

)، فللھ ما أشد ما یستدل علیِھ من 41عـ  25وجنوده (متى ص 
العذاب المزمع أن یقاسیھ األشرار باستھالل ھذه اآلیة: اغربوا 
عني: اذ یطردون بعیداً عن وجھ هللا وما من أمل یعزیھم بأنھم فیما 

ت بعد یتمتعون بھذا الخیر األعظم وھذا ما یسمیِھ علماء الالھو
  جھنم یحرمون لألبد مشاھدةعقاب الخسران.  أي أن األثمة في 
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نور العزة اإللھیة.  وأما قولھ یا مالعین فیزید تعاستھم ومصابھم 

لو طردوا من وجھ الحضرة اإللھیة زیادة ال توصف وال تحد ألنھم 
وبقوا على األقل مستاھلین شیئاً من البركة لعاد علیھم ذلك بسلوى 
ً یخفف جرم بلواھم بل  عظیمة ولكن لم یكن لھم ان یتوقعوا شیئا

  طردوا بحق وأنزل العدل اإللھي بھم كل لعنة.
  

  عاشراً:  في عذاب الحس ورفقة الھالكین.
  

األبدیة: ذلك نوع عذاب آخر یدعوه علماء ثم یلي قولھ: إلى النار 
الالھوت عذاب الحس من كونھ یدرك بحواس الجسد كما في 
الضرب والجلد أو نوع آخر من العذابات الشدیدة التي منھا عذاب 
النار وھو بال شك أشد عذاب وأعظم ألم یلم بالحواس وال سیما اذا 

الھالكین ھو  أضیف إلیِھ دیمومة الزمان.  فیتبین من ذلك أن عقاب
ً تلك العبارات  عبارة عن مجموع كامل العذابات ویزید ذلك بیانا
الواردة في خاتمة القضاء وھي المعدة إلبلیس وجنوده ألن من 
األمور المجّربة أن جمیع المصائب التي تلم بنا نحتملھا بأقل 

واشفاقِھ على صعوبة أذا ظفرنا برفیق وشریك نستعین بحكمتِھ 
یرى كم تكون تعاسة الھالكین وھم ال یستطیعون أن احتمالھا ولكن 

یفترقوا أبداً عن رفقة األبالسة الھالكین فیما یكابدونھُ من العذابات 
الفظیعة وبكل عدل یطلق الرب مخلصنا ذاك الحكم على األشرار 
لكونھم قد أھملوا جمیع أعمال التقوى الحقیقیة ولم یطعموا الجیعان 

  ووا الغریب ولم یكسوا العریانولم یسقوا العطشان ولم یأ
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  ولم یزوروا المحبوس ولم یعودوا المریض.

  
  الحادي عشر:  من الواجب أن ذكر الدینونة یورد تكراراً 

  على مسامع الشعب المؤمن.
  

ینبغي على الرعاة أن یكثروا من ایداع ھذه األمور في مسامع 
الشعب المؤمن ألن حقیقة ھذا الجزء المستفادة باإلیمان تقوى كثیراً 
على كبح جماح الشھوات النفسانیة وعلى درع الناس عن 

جمیع أعمالك المعاصي.  ولھذا قیل في سفر الجامعة: اذكر عواقبك 
  ).4عـ  7فلن تخطئ أبداً (جامعة ص 

ً على ارتكاب الفواحش وال  وفي الحق قلما وجد إنسان منصبا
ً للدیان العادل  ً ما حسابا یرعوي بھذا الفكر أنھُ سوف یؤدي یوما
المقسطلیس عن جمیع أعمالِھ وأقوالِھ فقط بل عن أخفى خفایا 
ً ویعاقب علیھا بما یستوجبھُ من العذاب.  فمن  أفكاره أیضا

ً في عمل البر و یتطایر فرحاً الضرورة یزداد البار عزم ً ونشاطا ا
ولو قضى حیاتھ في الفاقة والجوع والعذاب اذ یوجھ بالھ إلى ذاك 
الیوم الذي فیھ بعد أن یكون احتمل محن ھذه الحیاة الشاقة یخرج 
من ضمارھا ظافراً على مرأَى ومسمع جمیع البشر ویدخل الوطن 

  اإللھیة. السماوي محفوظاً بضیاِء تلك األمجاد الخالدة
فبقى إذن أن نحض المؤمنین على أن یحسنوا سیرتھم ویجدوا في 
عمل الصالح كي یستطیعوا أن ینتظروا كما یلیق بالبنین مجيء 

  یوم الرب العظیم بالشوق وطمأنینة القلب.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل التاسع

  
  يف اجلزء الثامن من قانون إالميان

  
  "أؤمن بالروح القدس"

  
  

  أوالً:  في لزوم اإلیمان بالروح القدس وفائدتھ.
  

اننBBBBا قBBBBد بسBBBBطنا الكBBBBالم حتBBBBى األن فیمBBBBا یتعلBBBBق بBBBBاألقنوم األول 
الثBBBBالوث األقBBBBدس بقBBBBدر مBBBBا یقتضBBBBیِھ مقBBBBام واألقنBBBBوم الثBBBBاني مBBBBن 

  الموضوع.
فبقBBBBي علینBBBBا أن نBBBBأتي ببیBBBBان مBBBBا ینبئنBBBBا بBBBBِھ قBBBBانون اإلیمBBBBان عBBBBن 
األقنBBوم الثالBBث أعنBBي بBBِھ الBBروح القBBدس.  فعلBBى الرعBBاة أن یبBBذلوا 
الجھBBBBBد الجھیBBBBBد فBBBBBي بیBBBBBان ھBBBBBذه المBBBBBادة اذ ال یجBBBBBوز لإلنسBBBBBان 

ائBBBBداً عBBBBن المسBBBBیحي أن یجھBBBBل ھBBBBذا القسBBBBم أو یBBBBرى فیBBBBھ رأیBBBBاً ح
جBBBBادة الحBBBBق واالسBBBBتقامة كمBBBBا لBBBBم یجBBBBْز لBBBBھ ذلBBBBك فBBBBي األجBBBBزاء 
السBBBBابقة ولBBBBذا لBBBBم یسBBBBمح الرسBBBBول المعظBBBBم أن بعضBBBBاً مBBBBن أھBBBBل 

سBBBألھم ھBBBل قبلBBBوا أفسBBBس یجھلBBBون أقنBBBوم الBBBروح القBBBدس اذ لمBBBا 
الBBBروح القBBBدس وأجBBBابوه أنھBBBم لBBBم یعلمBBBوا بوجBBBود الBBBروح القBBBدس 

BBBBن اعتمBBBBم مBBBBإذاً باسBBBBؤال: فBBBBاالً بالسBBBBاودھم حBBBBذا عBBBBدّل بھBBBBدتم.  ف
الكBBBالم علBBBى أنBBBھ معرفBBBة ھBBBذا الجBBBزء علBBBى جلیتBBBِھ ھBBBو فBBBي غایBBBة 

  اللزوم للمؤمنین اذ ینالون منھا خاصة ھذه الفائدة وھي أنھم 
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أن كل ما لھم أُوتوه بمنحة الروح القدس اذا أمعنوا الفكر یرون 

ثم یلزمون خطة الدعة واالتضاع في ذواتھم ویضعون في وإحسانھ 
عون هللا كل رجائھم ذلك ینبغي أن یكون لإلنسان المسیحي أول 

  درجة في مراقي الحكمة والسعادة.
  

  ثانیاً:  في أن كلمة الروح القدس ال تطلق على األقنوم الثالث
  من الثالثوث األقدس بحیث یمتنع اطالقھا على غیره. 
  

من الواجب اذاً في شرحنا ھذا الجزء أن نبتدىء بما وضع من القوة 
والمعنى السم الروح القدس في ھذا المعرض ألنھُ لما كان ذلك 
ً على حد سوى ألن كلیھما  یقال بكل حق في اآلب واالبن أیضا

م یشار أیضاً بھذا االسم إلى روح وقدوس اذ نعترف بأن هللا روح ث
المالئكة ونفوس األبرار وجب الحذر من أن الشعب ینقاد إلى 
الضالل بالتباس االسم ولذا ینبغي أن نعلم في ھذا الجزء أن المفھوم 
باسم الروح القدس األقنوم الثالث من الثالوث األقدس كما ورد في 

الجدید.  بعض مواضع من العھد العتیق وفي عدة محال من العھد 
  فداوود النبي یبتھل إلى هللا تعالى بقولِھ:
) وقرأنا في سفر 14عـ  50روحك القدوس ال تنزعھ مني (مزمور 

الحكمة: من علم مشورتك لو لم تؤِت الحكمة وتبعث روحك 
)، وفي محل آخر: ھو خلقھا 17عـ  9القدوس من األعالي (ص 

  ).9عـ  1بروح القدس (ابن سیراخ ص 
الجدید فقد أمرنا الرب یسوع أن نعمد باسم االب  أما في العھد

  )19عـ  28واالبن والروح القدس (متى ص 
وقرأنا أیضاً أن البتول الكلیة القداسة حبلت من الروح القدس (لوقا 

)، ثم یوحنا أرسلنا إلى المسیح لیعمدنا بروح القدس 25عـ  1ص 
على  ، وفي محال أخرى كثیرة یعثر المطالع)33عـ  1یوحنا ص (

  ھذا االسم.
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  ثالثاً:  لماذا لم یعَط األقنوم الثالث من الثالوث اسماً خاصاً 

  كاألقنومین األخرین.
  

ج  مBBBBBا مBBBBBن عجBBBBBب فBBBBBي أن األقنBBBBBوم الثالBBBBBث لBBBBBم یخBBBBBص باسBBBBBم 
كBBBاألقنوم األول واألقنBBBوم الثBBBاني ألن األقنBBBوم الثBBBاني اتخBBBذ اسBBBماً 
خاصBBBاً ودعBBBBي االبBBBBن لكBBBBون صBBBدوره األزلBBBBي مBBBBن األب یسBBBBمى 
والدة كمBBBا تبBBBین فBBBي األجBBBزاِء السBBBابقة فلمBBBا دل اسBBBم والدة علBBBى 
ھBBBذا الصBBBدور صBBBح أن األقنBBBوم الصBBBادر یBBBدعي االبBBBن والصBBBادر 

  عنھُ األب.
ألقنBBBوم الثالBBBث بBBBل دعBBBى ولمBBBا لBBBم یوضBBBع اسBBBم خBBBاص لصBBBدور ا

نفخBBBة وانبثاقBBBاً تعBBBین أن األقنBBBوم الصBBBادر أیضBBBاً یكBBBون بBBBال اسBBBم.  
أمBBBBا صBBBBدوره فلBBBBیس لBBBBھُ اسBBBBم قBBBBط ألن األسBBBBماَء التBBBBي تعBBBBزى ~ 
نلتBBزم إلBBى اسBBتعارتھا مBBن األشBBیاء المخلوقBBة فحیBBث ال نBBرى فیھBBا 
وجھBBBBاً آخBBBBر الشBBBBتراك الطبیعBBBBة والBBBBذات االّ قBBBBّوة الBBBBوالدة فلBBBBذا 

قBBBدر أن نعبBBBر باسBBBم مخصBBوص عBBBن الوجBBBھ الBBBذي بBBBِھ السBBبب لBBBم ن
یشBBBارك هللا ذاتBBBِھ بذاِتBBBِھ بقBBBوة المحبBBBة ولھBBBذا دعBBBي األقنBBBوم الثالBBBث 
باسBBم الBBروح وھBBو اسBBم عBBام ونعلBBم أنBBھُ یلیBBق بBBِھ أعظBBم لیاقBBة ألنBBھُ 
یسBBBكب فینBBBا الحیBBBاة الروحیBBBة وبBBBدون نفخBBBة ھBBBذا اإللBBBھ القBBBدوس ال 

  الحیاة األبدیة. نستطیع سبیالً إلى أن نعمل شیئاً یستحق
  

  ان الروح القدس ھو هللا ولھُ نفس ما لآلب واالبنرابعاً:  
  من القدرة والطبیعة بالتمام.

  
بعBBBد أن بینBBBا معنBBBى اسBBBم الBBBروح القBBBدس یجBBBب علینBBBا أوالً وبBBBدءاً 

  نعلم الشعب أن الروح القدس ھو إلھ مساٍو لآلب واالبن أن 
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وقادر على كل شيٍء وأزلي وكامل بال نھایة والخیر األعظم وحكیم 
للغایة وأن لھُ نفس ما لآلب واالبن من الطبیعة وتشیر إلى ذلك 

لنا: نؤمن بالروح القدس بالكفایة الخاصة التي لحرف الباء في قو
ً لقوة إیماننا  ألنھُ یضاف إلى كل من أقانیم الثالوث األقدس بیانا
ویثبت ذلك أیضاً نصوص األسفار اإللھیة.  منھا ما ورد من كالم 

  ھامة الرسل في االبركسیس:
یا حانانیا لماذا جّرب الشیطان قلبك حتى تكذب على الروح القدس 

و  3عـ  5الناس بل على هللا (ص  وبعید ذلك قال: لم تكذب على
4.(  

فالرسول یسمي هللا في كالمِھ اآلخر نفس الذي دعاه الروح القدس 
في كالمِھ السابق.  ثم رسول األمم عبر ألھل قورنتیة عن هللا 
بكونِھ الروح القدس إذ قال: ولألعمال أنواع لكن هللا واحد الذي 

م أردف كالمھُ )، ث6عـ  12ص  1یعمل الكل في الكل (قورنتیة 
ً على كل واحد  بقولھ: وھذا كلھ یعملھُ الروح الواحد بعینِھ موزعا

  كیف شاَء.
ثم ان ما نسبھُ الرسول في االبركیس إلى الروح القدس أعزتھ 

كان قد قال: وسمعت صوت األنبیاء إلى هللا الواحد ألن النبي أشعیا 
فقال ني: السید قائالً من أرسل ومن ینطلق لنا فقلت ھآنذا فأرسل

انطلق وقل لھذا الشعب: غلظ قلب ھذا الشعب وثقل أذنیھ وأغمض 
) 10و  8عـ  6عینیھ لئال یبصر بعینیِھ ویسمع بأذنیھ (اشعیا ص 

فرسول األمم أورد ھذا الكالم عینھ عن لسان الروح القدس أذ قال: 
حسناً كلم الروح القدس أباَءكم على لسان أشعیا النبي قائالً: انطلق 

الشعب وقل تسمعون سماعاً وال تفھمون وتنظرون نظراً وال لھذا 
عـ  28ھذا الشعب الى (ابركسیس ص  تبصرون ألنھُ قد غلظ قلب

  ).27و  26و  25
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ولما كان الكتاب المقدس قد جمع بین أقنوم الروح القدس وأقنومي  

األب واالبن كما في صورة العماد أذ أوصى أن یعمد باسم اآلب 
واالبن والروح القدس لم یبق محل لالرتیاب قطعاً بحقیقة ھذا السر 

ألنھُ اذا كان اآلب هللا واالبن هللا یتحتم علینا ضرورة أن نعترف 
دس هللا أیضاً لكونھ مقترناً معھما في درجة واحدة من بأن الروح الق

  المجد والكرامة.
وزد على ذلك أن من یعمد باسم أي كان من المخلوقات ال ینال 

أدنى فائدة من عماده.  قال رسول األمم: ألعل باسم بولس اعتمدتم 
) لیبین لھم أن ذلك ال یفیدھم شیئاً لنوال 13عـ  1ص  1(قورنتیة 

ھ اذ نعمد باسم الروح القدس وجب أن نعتقد أنھ هللا الخالص وعلی
ومما یثبت الھوت الروح القدس ذكر الثالثة األقانیم على التوالي 
في األسفار اإللھیة كما في رسالة یوحنا الرسول األولي: الشھود 
في السماء ثالثة اآلب والكلمة والروح القدس وھؤالء الثالثة ھم 

في ذاك المدیح الجلیل للثالوث  ) ثم7عـ  5ص  1واحد (یوحنا 
األقدس الذي نختم بِھ التسابیح اإللھیة والمزامیر الداودیة قائلین: 
المجد لآلب واالبن والروح القدس.  وفي اآلخر من أقوى الحجج 

ھذه الحقیقة ھو أن األسفار اإللھیة تعزي إلى الروح  على اثبات
إلیھاً كل بدلیل ما القدس كل ما یختص با~ ولھذا تعزى إلیھ كرامة 

  قالھُ رسول األمم:
ص  1أال تعلمون أن أعضاَءكم ھي ھیكل الروح القدس (قورنتیة 

  ).19عـ  6
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هللا والBBBBBتكلم بلسBBBBBان ثBBBBBم التقBBBBBدیس واألحیBBBBBاء وفحBBBBBص أعمBBBBBاق 

األنبیBBBاء والوجBBBود فBBBي كBBBل مكBBBان كBBBل ذلBBBك ال یجBBBوز أعBBBزاؤهُ االَّ 
  إلى هللا فقط.

  
  اً:  في أنھُ یجب أن نؤمن إیماناً ثابتاً أن لفظة الروح القدسمسخا

  تعنى األقنوم الثالث من الثالوث القائِم بذاتِھ في  
  الطبیعة اإللھیة.

  
BBؤمنین جلیBBین للمBBاً أن نبBBي أیضBBروح ینبغBBدم أن الBBا تقBBدا مBBا عBBاً م

القBBBBدس ھBBBBو هللا بعمنBBBBى أننBBBBا نعتBBBBرف بأنBBBBھُ أقنBBBBوم الثالBBBBث فBBBBي 
الطبیعBBBة اإللھیBBBة ممتBBBاز عBBBن اآلب واالبBBBن وصBBBادر عBBBن اإلرادة 
ألن صBBBورة العمBBBاد التBBBي علمناھBBBا مخلصBBBنا فضBBBالً عBBBن نصBBBوص 
أخBBBرى مBBBن األسBBBفار اإللھیBBBة تبBBBین أجلBBBى بیBBBان أن الBBBروح القBBBدس 

القBBائِم بذاتBBِھ فBBي الطبیعBBة اإللھیBBة وممتBBاز عBBن ھBBو األقنBBوم الثالBBث 
األقنBBBومین األخBBBرین.  وقBBBد نBBBص علBBBى ذلBBBك رسBBBول األمBBBم بقولBBBِھ: 
نعمBBBBة ربنBBBBا یسBBBBوع المسBBBBیح ومحبBBBBة هللا وشBBBBركة الBBBBروح القBBBBدس 

)، وأوضBBBBح 13عBBBBـ  13ص  2معكBBBBم أجمعBBBBین آمBBBBین (قورنتیBBBBة 
منBBBBھُ فBBBBي ھBBBBذا المعنBBBBى مBBBBا أضBBBBافھُ آبBBBBاء المجمBBBBع القسBBBBطنطیني 

ضBBBاً لغوایBBBة مكBBBدونیوس الكفریBBBة فBBBي قBBBولھم: وبBBBالروح األول دح
القBBBدس الBBBرب المحBBBي المنبثBBBق مBBBن اآلب واألبBBBن وھBBBو مBBBع اآلب 
واالبBBBBBن یسBBBBBجد لBBBBBھُ ویمجBBBBBد النBBBBBاطق باألنبیBBBBBاء فبBBBBBاعترافھم أن 
الBBروح القBBدس ھBBو رب أعلنBBوا عظBBم سBBموه علBBى المالئكBBة الBBذین 
ھBBBBم أشBBBBرف أرواح خلقھBBBBا هللا أذ یشBBBBھد الرسBBBBول أنھBBBBم جمBBBBیعھم 
خBBBBBدام الBBBBBروح وأرسBBBBBلوا للخدمBBBBBة مBBBBBن أجBBBBBل الBBBBBذین سBBBBBیرثون 

) ویدعونBBBھُ محییBBBاً ألن الBBBنفس 14عBBBـ  1الخBBBالص (عبرانیBBBة ص 
  باتحاده مع اذا اتحدت با~ تحیا حیاة أفضل من حیاة الجسد
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الBBBBBنفس ولمBBBBBا أفBBBBBادت األسBBBBBفار اإللھیBBBBBة أن الBBBBBنفس تتحBBBBBد بBBBBBا~ 
بواسBBBBطة الBBBBروح القBBBBدس تبBBBBین أنBBBBھُ بكBBBBل حBBBBق وصBBBBواب یBBBBدعي 

  المحي.
  

  سادساً:  في أن الروح منبثق من اآلب واالبن كانما 
  من مبدأ واحد.

  
یلBBBBي مBBBBا تقBBBBدم "المنبثBBBBق مBBBBن اآلب واالبBBBBن" فعلBBBBى المBBBBؤمنین أن 
یتعلمBBBBوا أن الBBBBروح القBBBBدس منبثBBBBق مBBBBن اآلب واالبBBBBن كإنمBBBBا مBBBBن 
مبBBدأ واحBBد انبثاقBBاً أزلیBBاً ألن قBBانون الكنیسBBة الBBذي ال یجBBوز ألحBBد 
أن یحیBBد عنBBھُ قBBد جعBBل لنBBا ھBBذه الحقیقBBة موضBBوعاً لإلیمBBان وھBBي 

سBBBفار اإللھیBBBة وأقBBBوال المجBBBامع ألن المسBBBیح مثبتBBBة بنصBBBوص األ
الBBBرب فBBBي كالمBBBِھ علBBBى الBBBروح القBBBدس یقBBBول: ھBBBو یمجBBBدني ألنBBBھُ 

)، ونسBBBBتنتج ذلBBBBك 14عBBBBـ  16یأخBBBBذ ممBBBBا ھBBBBو لBBBBي (یوحنBBBBا ص 
أیضBBBاً مBBBن كBBBون الBBBروح القBBBدس یBBBدعي فBBBي الكتBBBب المقدسBBBة تBBBارة 
روح المسBBBیح وتBBBارة روح اآلب ویقBBBال فیBBBِھ أنBBBھ یرسBBBل تBBBارة مBBBن 

مBBن اآلب وھBBذا دلیBBل واضBBح علBBى أنBBھُ ینبثBBق مBBن  االبBBن وطBBوراً 
اآلب واالبBBBن معBBBاً.  قBBBال رسBBBول األمBBBم: ان كBBBان أحBBBد لBBBیس فیBBBِھ 

)، ویسBBBBمیھ 9عBBBBـ  8روح المسBBBBیح فھBBBBو لBBBBیس منBBBBھُ (رومیBBBBة ص 
أیضBBBBاً روح المسBBBBیح فBBBBي كتابتBBBBھ إلBBBBى أھBBBBل غالطیBBBBة اذ یقBBBBول: 

عBBBBـ  4أرسBBBBل هللا روح ابنBBBBھ إلBBBBى قلBBBBوبكم داعیBBBBاً اآلب أبBBBBاً (ص 
وفBBBBي بشBBBBارة القBBBBدیس متBBBBى یBBBBدعى روح اآلب لكBBBBنكم لسBBBBتم  )،6

 10أنBBBتم المتكلمBBBین لكBBBنَّ روح أبBBBیكم ھBBBو المBBBتكلم فBBBیكم (متBBBى ص 
)، وقBBBال الBBBرب یسBBBوع فBBBي أثنBBBاِء العشBBBاء السBBBري: متBBBى 20عBBBـ 

جBBBBاء المعBBBBّزي الBBBBذي أرسBBBBلھُ إلBBBBیكم مBBBBن عنBBBBد اآلب روح الحBBBBق 
   )،26عـ  15الذي من اآلب ینبثق فھو یشھد لي (یوحنا ص 
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محBBBل آخBBBر یثبBBBت ارسBBBال الBBBروح مBBBن اآلب بقولBBBھ: الBBBذي وفBBBي 

) فمBBBن ھBBBذه اآلیBBBات 26عBBBـ  14یرسBBBلھُ اآلب باسBBBمي (یوحنBBBا ص 
ینبثBBBBق مBBBBن اذ نفھBBBBم انبثBBBBاق الBBBBروح القBBBBدس نتحقBBBBق أیضBBBBاً أنBBBBھ 

كلیھمBBBا.  ھBBBذا مBBBا ینبغBBBي أن نعلمBBBھُ فBBBي مBBBا یخBBBتص بBBBأقنوم الBBBروح 
  القدس.

  
  سابعاً:  لماذا یعزي إلى الروح القدس بوجھ الخصوص

  بعض أفعال ومواھب مع أن أعمال الثالوث األقدس 
  مشتركة بین األقانیم الثالثة دون انقسام. 

  
عBBBال ج  یجBBBب علBBBى رعBBBاة النفBBBوس أن یعلمBBBوا أیضBBBاً أن بعBBBض أف

عجیبBBBة وبعBBBض مواھBBBب كریمBBBة تعBBBزي إلBBBى الBBBروح القBBBدس كأنBBBھُ 
ینبBBBBوع جBBBBودة وصBBBBالح ال یجBBBBف ألن أعمBBBBال الثBBBBالوث األقBBBBدس 
التBBBBي تصBBBBدر إلBBBBى الخBBBBارج وان كانBBBBت مشBBBBتركة بBBBBین األقBBBBانیم 
الثالثBBBة یعBBBزي قسBBBم كبیBBBر منھBBBا خاصBBBة إلBBBى الBBBروح القBBBدس كBBBي 

یBBBة ألنBBBھُ هللا لنBBBا الغیBBBر المتناھنفھBBBم أنھBBBا صBBBادرة الینBBBا عBBBن محبBBBة 
لمBBBا كBBBان الBBBروح القBBBدس منبثقBBBاً مBBBن االرادة االلھیBBBة المضBBBطرمة 
بالمحبBBBة تبBBBین أن ھBBBذه األفعBBBال المنسBBBوبة علBBBى وجBBBھ الخصBBBوص 
إلBBBى الBBBروح القBBBدس صBBBادرة عBBBن محبBBBة هللا لنBBBا الفائقBBBة كBBBل حBBBد 
وقیBBBاس ولھBBBذا قBBBد دعBBBي الBBBروح القBBBدس موھبBBBة ألن لفظBBBة موھبBBBة 

 ً وبBBBدون أدنBBBى أمBBBل  تعنBBBي مBBBا یعطBBBي مBBBن بBBBاب التكBBBرم ومجانBBBا
للمكافBBBأة وعلیBBBھ فكBBBل خیBBBر واحسBBBان نلنBBBاه مBBBن هللا (وكBBBل مBBBا لنBBBا 
ھBBBو منBBBھُ كقBBBول الرسBBBول مBBBاذا لنBBBا ولBBBم نأخBBBذه) ینبغBBBي أن نعتBBBرف 
أننBBBا أعطینBBBاه ھبBBBة مBBBن الBBBروح القBBBدس وأنBBBھُ یلزمنBBBا أن نقBBBّر لBBBھ 

  بالمنة ونّؤدیھ الشكر.
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  ثامناً:  ما ھي أفعال الروح القدس وكم ھي

  
  أفعالھُ كثیرة فإنھ فضالً عن خلقة العالم وحفظ باقي األشیاء

وانتشBBBBارھا وتBBBBدبیرھا التBBBBي ذكرناھBBBBا فBBBBي الجBBBBزء األول قBBBBد ابنBBBBا 
فBBBBBاً أن  الحیBBBBBاة تعBBBBBزي علBBBBBى وجBBBBBھ الخصBBBBBوص إلBBBBBى الBBBBBروح آن

القBBBدس.  وممBBBا یثبBBBت ذلBBBك شBBBھادة حزقیBBBال النبBBBي القائBBBل: ادخBBBل 
)، وقBBBBد ذكBBBBر النبBBBBي اشBBBBعیا 5عBBBBـ  37فیBBBBِك روحBBBBاً فتحیBBBBین (ص 

)، اخBBBBBص أعمBBBBBال الBBBBBروح القBBBBBدس وھBBBBBي روح 2عBBBBBـ  11(ص 
الحكمBBBBBة والفھBBBBBم روح المشBBBBBورة والقBBBBBوة روح العلBBBBBم والتقBBBBBوى 

لBBBBBرب وھBBBBBذه تBBBBBدعى مواھBBBBBب الBBBBBروح القBBBBBدس وروح مخافBBBBBة ا
ویطلBBBBق أحیانBBBBاً علیھBBBBا اسBBBBم الBBBBروح القBBBBدس ولھBBBBذا قBBBBد أصBBBBاب 
القBBBBدیس أغوسBBBBطینوس فیمBBBBا ینبھنBBBBا إلیBBBBِھ مBBBBن وجBBBBوب التبصBBBBر 
حBBBین نBBBرى فBBBي الكتBBBاب المقBBBدس ھBBBذه اللفظBBBة الBBBروح القBBBدس كBBBي 

فیھBBBBا ھBBBBل األقنBBBBوم الثالBBBBث مBBBBن  نسBBBBتطیع أن نمیBBBBز مBBBBا المقصBBBBود
الBBBBBھ ومفاعیلBBBBBھ ألننBBBBBا نعتقBBBBBد أن ھBBBBBذین الثBBBBBالوث األقBBBBBدس أو أعم

األمBBBBBرین یختلفBBBBBان اخBBBBBتالف الخBBBBBالق عBBBBBن المخلBBBBBوق وینبغBBBBBي 
ایضBBBاح ذلBBBك جلیBBBاً فإننBBBا نقتBBBبس مBBBن مواھBBBب الBBBروح القBBBدس ھBBBذه 
وصBBBBایا السBBBBیرة المسBBBBیحیة ونقBBBBدر أن نعBBBBرف أن الBBBBروح القBBBBدس 
حBBBال فینBBBا.  واسBBBمى مواھبBBBِھ الغزیBBBرة تلBBBك النعمBBBة الوسBBBیمة التBBBي 

وتسBBBBBمنا بBBBBBروح الموعBBBBBد القBBBBBدوس الBBBBBذي ھBBBBBو  تصBBBBیرنا أبBBBBBراراً 
عربBBBون میراثنBBBا ألنھBBBا تعصBBBم عقلنBBBا بBBBا~ بربBBBاط المحبBBBة الوثیBBBق 
فیتBBBأتى مBBBن ذلBBBك أن تتوقBBBد فینBBBا نBBBار رغبBBBة شBBBدیدة فBBBي التقBBBوى 
فنستسBBBیر سBBBیرة جدیBBBدة ونصBBBیر شBBBركاء الطبBBBع اإللھBBBي فنBBBدعى 

  أبناء هللا ونكون حقاً كذلك.
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  الفصل العارش

  

  يف اجلزء التاسع من قانون إالميان

  
  "نؤمن بالكنیسة المقدسة الجامعة وبشركة القدیسین"

  
  في األسباب التي ألجلھا ینبغي أن یعاد شرح ھذا الجزء :أوالً 

  التاسع على المؤمنین بأوفر تكرار
  

مBBBا ینبغBBBي أن  ان الرعBBBاة یمكBBBنھم أن یعرفBBBوا بسBBBھولة مBBBا أعظBBBم
یبBBBذلوه مBBBن العنایBBBة فBBBي سBBBبیل ایضBBBاح حقیقBBBة ھBBBذا الجBBBزء التاسBBBع 
للمBBBBؤمنین اذا تBBBBرّووا خاصBBBBة بBBBBأمرین أولھمBBBBا أن األنبیBBBBاء كمBBBBا 
شBBBھد القBBBدیس أغوسBBBطینوس تكلمBBBوا فBBBي الكنیسBBBة كالمBBBاً أوضBBBح 

كالمھBBBم فBBBي المسBBBیح ألنھBBBم نظBBBروا بBBBروح النبBBBوة أن  وأفصBBBح مBBBن
والغوایBBBة فBBBي ھBBBذا األمBBBر ھBBBم أكثBBBر  الBBBذین ینقBBBادون إلBBBى الضBBBالل

كثیBBBراً ممBBBن یضBBBلون فBBBي سBBBر التجسBBBد وأنBBBھ سBBBوف یكBBBون قBBBوم 
كفBBBBBرة یتشBBBBBبھون بBBBBBالقرد الBBBBBذي یمثBBBBBل اإلنسBBBBBان فیBBBBBدعون أنھBBBBBم 
وحBBBBBBدھم كBBBBBBاثولیكیون ویزعمBBBBBBون بBBBBBBاطالً وتكبBBBBBBراً أن الكنیسBBBBBBة 

الكاثولیكیBBBة ھBBBي عنBBBدھم فقBBBط دون غیBBBرھم.  ثانیھمBBBا مBBBن  الجامعBBBة
تمسBBك بعBBروة ھBBذه الحقیقBBة الBBوثقى ھBBان علیBBِھ أن یفBBّر مBBن خطBBر 
األرطقBBBBBة الفظیBBBBBع ألن لBBBBBیس مBBBBBن أخطBBBBBأَ فBBBBBي اإلیمBBBBBان یBBBBBدعى 

  اراطیقیاً بل من رذل سلطان الكنیسة وتشبث في عقلِھ من 
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بBBBاب العنBBBاد بBBBآراء ذات ضBBBالل وحیBBBث ال یتوقBBBع أن یصBBBاب أحBBBد 

بوبBBBاِء األرطقBBBة اذا اعتقBBBد مBBBا یقBBBدم لBBBھ فBBBي ھBBBذا الجBBBزء لیعتقBBBده.  
فعلBBBى الرعBBBاة أن یبBBBذلوا الجBBBد والعنایBBBة فBBBي أن یعBBBرف المؤمنBBBون 

لمعرفBBة لقBBاء مكائBBد األراطقBBة ھBBذا السBBر ویتمنطقBBوا بسBBالح ھBBذه ا
وحBBBیلھم فیثبتBBBون علBBBى حقیقBBBة اإلیمBBBان ثBBBم ان ھBBBذا الجBBBزء یتعلBBBق 
بمBBBBا قبلBBBBھ اذ اثبتنBBBBا فیBBBBِھ أن الBBBBروح القBBBBدس ھBBBBو ینبBBBBوع القداسBBBBة 

  ومانحھا واآلن نعترف أن الكنیسة قد نالت منھُ القداسة.
  

 ً   ماذا یفھم باسم الكنیسة على وجھ العموم والخصوص :ثانیا
  

الكنیسBBBة "اكلیسBBBیا" مBBBأخوذ عBBBن اللغBBBة الیونانیBBBة وبعBBBد  ج  ان اسBBBم
انتشBBBBار اإلنجیBBBBل أطلBBBBق علBBBBى األشBBBBیاء المقدسBBBBة فعلینBBBBا أن نبBBBBین 
فحBBBBواه فنقBBBBول أن اكلیسBBBBیا معنBBBBاه فBBBBي األصBBBBل االسBBBBتدعاء وقBBBBد 
اسBBBBتعملھُ الكتبBBBBة فیمBBBBا بعBBBBد علBBBBى المجمBBBBع أو الجماعBBBBة وال فBBBBرق 

حب دیانBBBة فBBBي أن یكBBBون الشBBBعب المجتمBBBع عابBBBد هللا الحBBBق أو صBBBا
كاذبBBBBة ألنBBBBھُ جBBBBاء فBBBBي االبركسBBBBیس: ان الكاتBBBBب لمBBBBا سBBBBكن روع 
الجمھBBBBور فBBBBي أفسBBBBس قBBBBال ان كنBBBBتم تطلبBBBBون أمBBBBراً آخBBBBر فإنBBBBھُ 
یفصBBBل بیBBBنكم (فBBBي اكلیسBBBیا اي) فBBBي مجمBBBع شBBBرعي (ابركسBBBیس 

) فقBBBBد سBBBBمى شBBBBعب أفسBBBBس مجمعBBBBاً شBBBBرعیاً مBBBBع 39عBBBBـ  19ص 
BBى عبBBین علBBونھم منعكفBBط اكBBم فقBBیس األمBBا ولBBم دیانBBم ادة ضBBي لBBلت

تعBBBBرف هللا تBBBBدعى كنیسBBBBة بBBBBل تBBBBدعى كBBBBذلك أحیانBBBBاً مجتمعBBBBات 
األقBBBBBوام األشBBBBBرار المنBBBBBافقین كمBBBBBا قBBBBBال داود النبBBBBBي: ابغضBBBBBت 

)، 5عBBBBBBـ  25مجمBBBBBBع األشBBBBBBرار ومجBBBBBBالس المنBBBBBBافقین (مزمBBBBBBور 
(حیBBBث یعبBBBر بكلمBBBة اكلیسBBBیا عBBBن المجمBBBع) علBBBى أنBBBھ قBBBد غلBBBب 
اصBBBBBطالح الكتBBBBBاب المقBBBBBدس علBBBBBى أن یعبBBBBBر بھBBBBBذا االسBBBBBم عBBBBBن 

  عة المسیحیین ال غیر الذین دعوا إلى نور الحق وإلى جما
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معرفة هللا باإلیمان اذ نبذوا ظالم الجھل والضالل واقبلوا إلى عبادة 

  هللا
قلوبھم.  وخالصة الكالم ان الحق الحي بورع وقداسة من كل 

الكنیسة ھي على ما قال الجلیل اغوسطینوس الشعب المؤمن 
  المنتشر في أربعة أقطار المسكونة.

  
ً لثثا   في ما یجب بیانھُ من األسرار المتضمنة في لفظة كنیسة :ا
  

ان ھذه اللفظة تتضمن أسراراً عظیمة ألن االستدعاء المعبر بِھ عن 
النعمة وبھائھا ویفھمنا أن الكنیسة تختلف  الكنیسة یبین لنا عذوبة

أعظم اختالف عن سائر الجماعات البشریة ألن ھذه تستند على 
عقل البشر وحكمتھم، أما الكنیسة فھي مبنیة على حكمة هللا 
ومشورتِھ ألن الروح القدس قد دعانا إلیھا بإلھامِھ الباطن وھو یفتح 

ة وارشاد الواعظین.  قلوب البشر ودعانا في الخارج بعنایة الرعا
ثم من ھذه الدعوة نعرف أحسن معرفة تلك الغایة المقّررة لنا حتماً 
أي معرفة األمور األبدیة وامتالكھا ویتضح ذلك جلیاً لكل من ینتبھ 
إلى السبب الذي من أجلِھ لم یدَع الشعب المؤمن القائِم تحت 
الناموس القدیم اكلیسیا بل سیناكوغا اي محشد، فالقدیس 

غوسطینوس یعلن أن ھذا االسم اطلق علیِھ ألنھُ كان یتوقع فقط ا
الخیرات األرضیة الفانیة كقطعان البھائِم التي ھي أولى بأن تتجمع 

ً لھذه الخیرات الزائلة.  أما الشعب  المسیحي فبحق وصواب طلبا
یدعى اكلیسیا ال سیناكوغا اي كنیسة ال محشداً ألنھُ یرذل األشیاء 

  ة ویسیر في أثر األمور السماویة الدائمة.األرضیة الزائل
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 ً   بأي أسماء تعبر األسفار المقدسة عن جماعة المسیحیین :رابعا

  
أسماء كثیرة ان األسفار المقدسة تطلق على جماعة المسیحیین 

موعبة أسراراً فلوقا البشیر یكنیھم ببیت حیث قال: یشبھ رجالً بنى 
ً وحفر وعمق ووضع األساس على الصخر (ص  ) 48عـ  6بیتا

ورسول األمم ببیت هللا بدلیل قولِھ إلى تلمیذه تیموتاوس: وان كنت 
أبطأت فلتعلم كیف ینبغي أن تتصرف في بیت هللا الذي ھو كنیسة 

ً ألنھا أشبھ هللا الحي  عمود الحق وأساسھ.  وقد دعیت الكنیسة بیتا
بعائلة واحدة ألن لھا أباً واحداً یدبرھا وفیھا شركة جمیع الخیرات 
الروحیة.  وتسمى أیضاً حظیرة قطیع الرب الذي ھو بابھا وراعیھا 

  ).2و  1عـ  10(یوحنا ص 
  ن:وتكنى أیضاً بعروسة المسیح بدلیل قول الرسول إلى القورنتیی

) والى 2عـ  11خطبتكم لرجل واحد ألقدم للمسیح بكراً عفیفة (ص 
أھل أفسس: أیھا الرجال أحبوا نساَءكم كما أحب المسیح بیعتھُ ( 

  ).25عـ  5ص 
وكنیستھ  ثم قولھ في الزیجة ھذا السر لعظیم وأقول ذلك في المسیح

) وتدعى جسداً كما یرى ذلك في رسالتي 32عـ  5(أفسس ص 
عـ  1ص  22عـ  1إلى أھل أفسس وقولوسایس (ص  رسول األمم

24.(  
وكل واحدة من ھذه الكنى جدیرة بأن تخض المؤمنین على أن 
یتأھلوا لرأفة هللا وجودتھ العمیمة التي اصطفتھم لیكونوا شعباً 

  مقدساً.
  

 ً   في أن الكنیسة قسمان خصوصیان أحدھما الكنیسة  :خامسا
  المنتصرة واآلخر الكنیسة المجاھدة

  
  بعد أن ابنا ما أبناه اقتضى أن نذكر كالً من أقسام الكنیسة ونبین ما 
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یوجد بینھا من الفرق كي یدرك الشعب أحسن ادراك جوھر 

ھا ومواھبھا ونعمھا ولھذا الكنیسة العزیزة لدیھ تعالى وخاصات
السبب ال یفتر أبداً فیحمل على أن یسبح اسم هللا بال فتور.  فالكنیسة 
قسمان  خاصة احدھما الكنیسة المنتصرة واآلخر الكنیسة 

  المجاھدة. 
فالمنتصرة ھي جماعة األرواح الطوباویة السعیدة وأولئَك الذین 

من ضیقات ھذه غلبوا العالم والجسد والشیطان الرجیم وخرجوا 
الحیاة معتوقین فائزین یرتعون في بحبوحة السعادة األبدیة.  أما 
المجاھدة فھي جماعة كل المؤمنین الذین لم یزالوا عائشین على 
األرض ویسمون مجاھدین لكونھم یحاربون على الدوام أعداء تفاقم 

  شرھم وھم العالم والجسد والشیطان.
  

 ً   والكنیسة المنتصرة ھما واحدة في أن الكنیسة  المجاھدة :سادسا
  

فال یعد مع ذلك ھذان القسمان كنیستین بل كنیسة واحدة، فكما تقدم 
القول أن بعضھا سبق وبلغ الوطن السماوي وبعضھا ال یزال حیاً 

دار في ھذا العالم إلى أن یتحد یوماً ما مع مخلصنا ویستریح في اخ
  السعادة األبدیة.

  
 ً   ان في الكنیسة المجاھدة صنفین من البشر :سابعا

  اى األخیار واألشرار 
  

الكنیسة المجاھدة تشتمل على صنفین من البشر أعني بھما األخیار 
واألشرار.  فاأشرار یشتركون في األسرار ذاتھا ویتمسكون بنفس 
اإلیمان الذي یتمسك بِھ الصالحون غیر أنھم یختلفون عنھم سیرة 

ً فالصالحون  في الكنیسة ھم الذین ال یتمسكون فقط باإلیمان وادابا
  وشركة األسرار بل یتحدون فیما بینھم 
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أیضاً بروح النعمة ورباط المحبة ویقال فیھم: عرف الرب خاصتھُ 

) وقد یتیسر للبشر من بعض دالئل أن 10عـ  2ص  2(تیموتاوس 
یحكموا بالحدس على من ینضمون إلى عدد ھؤالء األبرار ألنھم ال 
یستطیعون أن یعرفوھم بحكم قطعي فال تحسبّن اذن أن مخلصنا 
عنى ھذا القسم من الكنیسة حینما ارجعنا إلى حكمھا وأمرنا 

قدر أن نعرف إلى بطاعتھا ألن ھذه غیر معروفة وعلیھ فال نعود ن
  حكم من ینبغي اإللتجاء وال ألمر من تجب الطاعة.

فالكنیسة اذاً تتألف من األخیار واألشرار كما تشھد األسفار اإللھیة 
  وكتب األنام القدیسین وبھذا المعنى كتب الرسول المعظم قائالً:

  ).4عـ  4جسد واحد وروح واحدة (أفسس ص 
  

 ً   ي في حضنھا األخیاران الكنیسة منظورة وتحتو :ثامنا
  واألشرار 
  

ان ھذه الكنیسة معروفة وقد شبھت بمدینة مبنیة على جبل حیث 
تشاھد من كل جھة فلما كان الجمیع یلتزمون بطاعتھا تعین بال بد 
ً كما  أن تكون معروفة وال تحتوي األخیار فقط بل األشرار أیضا

سماء أي أفادنا االنجیل المقدس بأمثال كثیرة مكنھا أن ملكوت ال
عـ  13الكنیسة المجاھدة تشبھ شبكة القیت في البحر (متى ص 

)، أو حقالً ُزرع فیھ الزوان أو بیدر یحتوي القمح من التبن 47
) أو عشر عذارى، خمس منھّن حكیمات 12عـ  3(متى ص 

) وقبل ذلك باحقاب عدیدة 2عـ  25وخمس جاھالت (متى ص 
  الحیوانات وي لیس مثلت الكنیسة بسفینة نوح التي كانت تحت
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بل النجسة أیضاً.  ثم ولو حقق اإلیمان الكاثولیكي الطاھرة فقط 

وثبت أن الصالحین والطالحین بختصون بالكنیسة اال أنھُ من 
الواجب أن نبین للمؤمنین من نفس قواعد اإلیمان ھذه أن الفرق 
عظیم بین حالة كلتا الفئتین فإن األشرار یخالطون األبرار في 

بیدر وكما تجتمع األعضاء الكنیسة كما یختلط التبن بالحنطة في ال
  المیتة على األعضاء الحیة في الجسد.

  
  من ھم الخارجون عن تخوم الكنیسة المجاھدة. تاسعاً:

  ثالثة أصناف فقط من البشر خارجون عن حضن الكنیسة.
  أوالً الغیر المؤمنیم.  ثانیاً األراطقة والمشاقون.  ثالثاً المحرومون.

ً وال فاألولون ھم الذین ما دخلوا  الكنیسة قط ولم یعرفوھا قطعا
  اشتركوا في سر من أسرارھا مع الشعب المسیحي.

اما األراطقة والمشاقون فھم الذین انفصلوا من الكنیسة ولم یعودوا 
یختصون بھا كما أن الجنود الذین انھزموا من العسكر ال یحسبون 
 من عداده ومع ذلك ال ینكر أنھم لھم یزالوا تحت سلطان الكنیسة

  فلھا أن تستدعیھم إلى الحكم وتعاقبھم وتطعنھم بسیف الحرم.
ثم المحرومون وھم المطرودون من الكنیسة بحكم سلطانھا فال 

  یختصون بشركتھا إلى أن یرعووا عن غیھم.
ون في  أنا من بقي من الناس اآلثمة األشرار فبال شك أنھم مستمرُّ

ما یكونوا على الكنیسة وعلیھ فینبغي أن یعرف المؤمنون ذاك لكی
یقین من أن البعض من الرؤساء وأن اتفق ان كانت سیرتھم أثیمة 

  فال یزالوان باقین في الكنیسة ولم ینقص شيء من سلطانھم.
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  في اختالف معاني اسم الكنیسة عاشراً:

  
قBBBد جBBBرى االصBBBطالح فBBBي أن أقسBBBام الكنیسBBBة كلھBBBا تسBBBمى كنیسBBBة 
كمBBBBا یBBBBدعو رسBBBBول األمBBBBم: كنیسBBBBة القسBBBBم الBBBBذي فBBBBي قورنتیBBBBة 

 1)، وفBBBBBي تسBBBBBالونیكي (تسBBBBBالونیكي 16عBBBBBـ  1ص  1(قورنتیBBBBBة 
) ثBBBم عیBBBال المBBBؤمنین أیضBBBاً یسBBBمیھا كنBBBائس ألنBBBھُ یBBBأمر 1ص عBBBـ 

BBBى برسBBBالم إلBBBدا السBBي باھBBBي فBBBة التBBBع الكنیسBBBكا مBBBیال وبرسBBBكا واك
) ومثلBBBھُ یقBBBول فBBBي محBBBل آخBBBر 5و  3عBBBـ  16بینھمBBBا (رومBBBة ص 

: تسBBBلم علBBBیكم كنBBBائس آسBBBیا یسBBBلم علBBBیكم فBBBي الBBBرب كثیBBBراً اكBBBیالً 
عBBBـ  17ص  1وبرسBBBكا مBBBع الكنیسBBBة التBBBي فBBBي بیتھمBBBا (قورنتیBBBة 

) وكتBBBب الBBBى فیلمBBBون فBBBي ھBBBذا المعنBBBى نفسBBBِھ وأحیانBBBاً یعبBBBر 19
لكنیسBBBBBة أیضBBBBBاً عBBBBBن رؤسBBBBBائھا ورعاتھBBBBBا بBBBBBدلیل قBBBBBول باسBBBBBم ا

عBBBـ  18المخلBBBص: فBBBإن لBBBم یسBBBمع منBBBك قBBBل للكنیسBBBة (متBBBى ص 
الكنیسBBBة.  ویسBBBمى كنیسBBBة فیعنBBBي فBBBي ھBBBذا المحBBBل رؤسBBBاَء  )17

أیضBBBBBاً المحBBBBBل الBBBBBذي یجتمBBBBBع فیBBBBBِھ الشBBBBBعب للصBBBBBالة أو لسBBBBBماع 
  الوعظ أو لشيٍء ما مقدس.

وعلBBBBى وجBBBBھ أمBBBBا المفھBBBBوم مBBBBن اسBBBBم الكنیسBBBBة فBBBBي ھBBBBذا الجBBBBزء 
الخصBBBBBBBوص فھBBBBBBBو جماعBBBBBBBة األخیBBBBBBBار واألشBBBBBBBرار والرؤسBBBBBBBاء 

  والمرُؤوسین.
  

  في عالمات الكنیسة الحقیقیة وأوالً في وحدتھا. الحادي عشر:
  

ینبغBBBBBي أن یبBBBBBین للمBBBBBؤمنین عالمBBBBBات ھBBBBBذه الكنیسBBBBBة التBBBBBي بھBBBBBا 
یسBBتطیع أن یعBBرف مBBا نالBBھُ مBBن جزیBBل احسBBان هللا وأولئBBك الBBذین 

BBBدوا ویربBBBیھم أن یولBBBم علBBBى اذاً أنعBBBة األولBBBنھا فالعالمBBBي حضBBBوا ف
  المحررة في قانون اآلباء ھي كونھا واحدة. 

  ).8عـ  6قال الحكیم: حمامتي كاملتي وحیدة (نشید ص  
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  ـــــــ
  

ماعBBBة الكبیBBBرة مBBBن البشBBBر الممتBBBدة شBBBرقاً وتBBBدعى واحBBBدة تلBBBك الج
وغربBBBBBاً لألسBBBBBباب التBBBBBي أوردھBBBBBا الرسBBBBBول المعظBBBBBم إلBBBBBى أھBBBBBل 
أفسBBس ألنBBBھُ یبشBBر بBBBأن الBBرب واحBBBد واإلیمBBان واحBBBد والمعمودیBBBة 

  ).5عـ  4واحدة (أفسس ص 
وألن راعیھBBBا ومBBBدبرھا واحBBBد غیBBBر منظBBBور وھBBBو المسBBBیح الBBBذي 

التBBBي ھBBBي جسBBBده أقامBBBھُ اآلب األزلBBBي رأسBBBاً علBBBى جمیBBBع الكنیسBBBة 
ورأس واحBBBBBد منظBBBBBور وھBBBBBو الجBBBBBالس علBBBBBى السBBBBBدة الرومانیBBBBBة 

  خلیفة بطرس ھامة الرسل الشرعي.
  

  ما القول في الحبر الروماني رأس كنیسة الثاني عشر: 
  المسیح المنظور

  
قBBBد أجمBBBع اآلبBBBاء جمBBBیعھم رأیBBBاً وحكمBBBاً أن ھBBBذا الBBBرأس المنظBBBور 

وحفظھBBBا ذلBBBك  قBBBد أقBBBیم مBBBن بBBBاب اللBBBزوم لقیBBBام وحدانیBBBة الكنیسBBBة
نظBBBBBBره جلیBBBBBBاً وكتبBBBBBBھُ صBBBBBBریحاً القBBBBBBدیس أبرونیمBBBBBBوس دحضBBBBBBاً 
لیوفنیBBBان بھBBBذا الكBBBالم: یختBBBار واحBBBد لیكBBBون رأسBBBاً منعBBBاً ألسBBBباب 
الشBBBBBBقاق.  وغلBBBBBBى البابBBBBBBا داماسBBBBBBوس قBBBBBBائالً: فلیBBBBBBذھب الحسBBBBBBد 
ولینصBBBرف جانبBBBاً طمBBBاح السBBBمو الرومBBBاني حBBBین أخاطBBBب خلیفBBBة 

اً االَّ المسBBBBیح أ,الً ثBBBBم الصBBBBیاد وتلمیBBBBذ الصBBBBلیب فأنBBBBا ال اتبBBBBع أحBBBBد
اتمسBBBك بقداسBBBBتكم أي بكرسBBBي بطBBBBرس واعBBBرف أن الكنیسBBBBة قBBBBد 

  بنیت على تلك الصخرة.
فكBBBل مBBBن یأكBBBل الخBBBروف خارجBBBاً عBBBن ھBBBذا البیBBBت فھBBBو نجBBBس 
ومBBن لBBم یكBBن فBBي سBBفینة نBBوح ھلBBك بالطوفBBان وقBBد اثبBBت ذلBBك قبلBBھُ 
بأزمنBBBBة القBBBBدیس ارینBBBBاوس والقBBBBدیس كبریBBBBانوس الBBBBذي قBBBBال فBBBBي 

كنیسBBة قBBد خاطBBب الBBرب بطBBرس قBBائالً: أنBBا أقBBول لBBك یBBا وحBBدة ال
  بطرس أنت ھو الصخرة وعلى ھذه الصخرة أبني كنیستي.  
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ل الرس ل جمیعھم فعلى واحد بنى الكنیسة ولو أنھُ بعد قیامتِھ خوَّ

 ً ً متساویا وقال: كما أرسلني اآلب أنا أرسلكم اقبلوا الروح سلطانا
القدس االَّ أنھُ كي یبین وحدة الكنیسة جعل بسلطانِھ أصل نشأتھا من 
واحد إلخ.  ثم قال أوبتاتوس المیالني في كتابتِھ إلى برمینیانوس: ال 

أقیم  یمكن أن یعزى الیك الجھل وأنت تعلم أن في مدیمة رومة قد
أوالً الكرسي األسقفي لبطرس الذي قام فیِھ رأساً على جمیع الرسل 
كي یحفظ الجمیع فیِد وحده وحدة الكرسي لئال یقیم كل من باقي 
الرسل كرسیاً على حدة فیصبح اراتیكیاً ومشاقاً من یقیم كرسیاً آخر 
یعارض الكرسي الوحید ثم من بعده القدیس باسیلیوس كتب قائالً: 

بطرس أساس الكنیسة ألنھُ قال أنت المسیح ابن هللا الحي قد وضع 
واسمعھُ الرب أنھُ ھو الصخرة فبطرس صخرة لكنھُ لیس بصخرة 
ً وأما  كالمسیح ألن المسیح ھو الصخرة الغیر المتزعزعة حقا

  بطرس فبالنسبة إلى ھذه الصخرة ألن یسوع یھب مقاماتھ لغیره.
ة وھو یعطي فھو كاھن یصنع كھنة وھو صخرة یصنع صخر

عبیده ما لھُ وقال القدیس امبروسیوس: قد فضل على الجمیع 
  (سمعان بن یونا) ألنھُ وحدهُ بین الجمیع اعترف بالھوت المسیح.

  
  الثالث عشر:كیف تحتاج الكنیسة إلى رأس منظور

  غیر المسیح
  

اذا اعترض أحد بقولِھ أن الكنیسة تستكفي بیسوع المسیح رأساً لھا 
ً وال ح اجة لھا إلى آخر فأجیبھُ على الفور.  ان المسیح وعروسا

ً في  ً لكل من األسرار فقط بل متممھا أیضا الرب لیس ھو مبدعا
عـ  1الباطن فھو الذي یعمد وھو الذي یحل من الخطایا (یوحنا ص 

  ).26عـ  43)، (مزمور 33
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ومBBع ذلBBك قBBد أقBBام خBBداماً لألسBBرار أناسBBاً منظBBورین ھكBBذا قBBد أقBBام 
بسBBBلطانِھ للكنیسBBBة التBBBي یBBBدبرھا بBBBالروح باطنBBBاً نائبBBBاً وخادمBBBاً مBBBن 
البشBBBBBر ألنBBBBBھ الكنیسBBBBBة المنظBBBBBورة تحتBBBBBاج إلBBBBBى رأس منظBBBBBور 

سBBلمھُ فمخلصBBنا أقBBام بطBBرس رأسBBاً وراعیBBاً لجمیBBع المBBؤمنین لمBBا 
) 45عBBBـ  21بكBBBالم مطلBBBق خرافBBBھ ونعاجBBBھ لیرعاھBBBا (یوحنBBBا ص 

بحیBBBث أراد أن مBBBن یخلفBBBھُ یتقلBBBد نفBBBس ھBBBذا السBBBلطان علBBBى إدارة 
  الكنیسة وسیاستھا.

  
  في إیراد حجج أخرى تبین وحدة الكنیسة. الرابع عشر:

  
 12قBBBال رسBBBول األمBBBم ألھBBBل قورنتیBBBة فBBBي رسBBBالتھ األولBBBى (ص 

بعینBBBBِھ یBBBBولي المBBBBؤمنین النعمBBBBة كمBBBBا ) ان الBBBBروح واحBBBBد 11عBBBBـ 
ین علBBBى تBBBولى الBBBنفس حیBBBاة ألعضBBBاء الجسBBBد ویحBBBض األفسوسBBBی

وحBBBدة الBBBروح حفBBBظ ھBBBذه الوحBBBدة بقولBBBِھ: ومجتھBBBدین فBBBي حفBBBظ 
 4بربBBBBاط السBBBBالم فBBBBإنكم جسBBBBد واحBBBBد وروح واحBBBBد (أفسBBBBس ص 

) فكمBBBا أن الجسBBBد البشBBBري یتBBBألف مBBBن أعضBBBاء كثیBBBرة 4و  3عBBBـ 
لنظBBBBر للعینیBBBBین والسBBBBمع لألذنBBBBین وتحبیھBBBBا نفBBBBس واحBBBBدة تخBBBBّول ا

وقBBBوى مختلفBBBة لبBBBاقي الحBBBواس ھكBBBذا جسBBBد المسBBBیح السBBBّري الBBBذي 
  ھو الكنیسة یتألف من مؤمنین كثیرین.

ثBBم أن الرجBBاء الBBذي دعینBBا إلیBBِھ واحBBد كمBBا شBBھد الرسBBول فBBي ھBBذا 
) ألن جمیعنBBBBا نرجBBBBو شBBBBیئاً واحBBBBداً 4عBBBBـ  4المحBBBBل (أفسBBBBس ص 

اإلیمBBان واحBBد الBBذي یجBBب علینBBا  إلBBى الحیBBاة األبدیBBة السBBعیدة.  ثBBم
أن نتمسBBBك بعروتBBBِھ الBBBوثقى ونBBBوثره علBBBى كBBBل أمBBBر سBBBواه.  قBBBال 
الرسBBBول المعظBBBم: ال یكBBBون بیBBBنكم شBBBفاق فالمعمودیBBBة واحBBBدة التBBBي 

  ھي سر اإلیمان المسیحي.
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  الخامس عشر:  في عالمة الكنیسة الثانیة وھي القداسة

  
خاصBBBة الكنیسBBBة الثانیBBBة ھBBBي القداسBBBة وقBBBد اسBBBتفدنا ذلBBBك مBBBن قBBBول 
مBBBار بطBBBرس ھامBBBة الرسBBBل اذ قBBBال: وأمBBBا أنBBBتم فجیBBBل مختBBBار... 

) وتBBBBدعى مقدسBBBBة ألنھBBBBا 9عBBBBـ  2ص  1وأمBBBBة مقدسBBBBة (بطBBBBرس 
لمكرسBBBBة والموقوفBBBBة مكرسBBBBة وموقوفBBBBة ~.  ألن بBBBBاقي األشBBBBیاء ا

لعبBBBBادة هللا تBBBBدعى مقدسBBBBة عBBBBادة وان كانBBBBت جسBBBBدیة ومثلھBBBBا فBBBBي 
النBBBاموس القBBBدیم اآلتیBBBة والمالبBBBس والمBBBذابح ثBBBم االبكBBBار الBBBذكور 

  الذین كانوا یكرسون ~ العلي دعوا مقدسین.
فمBBBا مBBBBن عجBBBBب اذاً فBBBBي أن الكنیسBBBBة تBBBBدعى مقدسBBBBة ولBBBBو حBBBBوت 

  خطأَة كثیرین.
مBBBBؤمنین الBBBBذین صBBBBاروا شBBBBعباً ~ أو اذ یBBBBدعى مقدسBBBBین أولئBBBBك ال

كرسBBBBBوا ذواتھBBBBBم للمسBBBBBیح بقبBBBBBولھم اإلیمBBBBBان والمعمودیBBBBBة ولBBBBBو 
عثBBBروا بكثیBBBر ولBBBم ینجBBBزوا مBBBا وعBBBدوه.  كمBBBا أن مBBBن یمارسBBBون 
صBBBنعة یBBBدعون أربابھBBBا ولBBBو لBBBم یحفظBBBوا أصBBBولھا.  ولھBBBذا یسBBBمى 

BBBBھُ كBBBBع أنBBBBین مBBBBین ومقدسBBBBة قدیسBBBBل قورنتیBBBBم أھBBBBول األمBBBBان رس
أنBBBBاس زنBBBBاة وبّخھBBBBم توبیخBBBBاً شBBBBدیداً علBBBBى بیBBBBنھم كمBBBBا ال یخفBBBBي 

  ارتكابھم مثل ھذا الفجور.
وتBBBBدعى أیضBBBBاً الكنیسBBBBة مقدسBBBBة ألنھBBBBا متحBBBBدة كالجسBBBBد بالمسBBBBیح 
الBBBBرب رأسBBBBھا المقBBBBدس ینبBBBBوع كBBBBل قداسBBBBة ومنBBBBھُ تفBBBBیض علیھBBBBا 
مواھBBBب الBBBروح القBBBدس وكنBBBوز الجBBBود اإللھBBBي.  ومBBBا أحسBBBن مBBBا 

النبBBBي : احفBBBظ  قالBBBھُ القBBBدیس أغوسBBBطینوس فBBBي تفسBBBیره آیBBBة داود
نفسBBBي ألننBBBي قBBBدوس.  قBBBال ال بBBBأس علBBBى جسBBBد المسBBBیح ال بBBBأس 
علBBBBBى ذاك اإلنسBBBBBان الواحBBBBBد الھBBBBBاتف مBBBBBن أقاصBBBBBي األرض أن 
یقBBBول مBBBع رأسBBBِھ وتحBBBت رأسBBBِھ: اننBBBي قBBBدوس ألنBBBھُ نBBBال نعمBBBة 
القداسBBBة نعمBBBة المعمودیBBBة وغفBBBران الخطایBBBا.  وبعیBBBد ذلBBBك قBBBال: 

  ان كان المسیحیون بأجمعھم 
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والمؤمنBBBBون أصBBBBطبغوا بالمسBBBBیح فقBBBBد لبسBBBBوا المسBBBBیح كمBBBBا قBBBBال 
رسBBBBول األمBBBBم: انكBBBBم أنBBBBتم جمBBBBیعكم الBBBBذین اصBBBBطبغتم بالمسBBBBیح 
فالمسBBBBیح لبسBBBBتم فBBBBإن كانBBBBت األعضBBBBاء صBBBBارت أعضBBBBاء جسBBBBد 

ولBBBون أنھBBBا لیسBBBت مقدسBBBة یوقعBBBون اھانBBBة بBBBالرأس المسBBBیح فمBBBن یق
نفسBBBِھ الBBBذي أعضBBBاؤهُ مقدسBBBة.  ثBBBم تBBBدعى الكنیسBBBة مقدسBBBة ألنھBBBا 
وحBBBBBBدھا تقBBBBBBدم الذبیحBBBBBBة تقBBBBBBدیماً قانونیBBBBBBاً وتسBBBBBBتعمل األسBBBBBBرار 
اسBBBتعماالً خالصBBBیاً وھBBBي كBBBأدوات فعالBBBة للنعمBBBة اإللھیBBBة یصBBBنع 

یكBBBون  هللا بھBBBا القداسBBBة الحقیقیBBBة وعلBBBى ھBBBذا المنBBBوال ال یمكBBBن أن
قدیسBBBاً مBBBن كBBBان خارجBBBاً عBBBن ھBBBذه الكنیسBBBة.  فقBBBد اتضBBBح اذن أن 
الكنیسBBBBة مقدیBBBBة حقBBBBاً أنھBBBBا جسBBBBد المسBBBBیح فتتقBBBBدس بBBBBِھ وتتطھBBBBّر 

  بدمِھ.
  

  السادس عشر: لماذا تدعى كنیسة المسیح كاثولیكیة
  

خاصBBBة الكنیسBBBة الثالثBBBة ھBBBي كونھBBBا تBBBدعى كاثولیكیBBBة أى عامBBBة 
كمBBBBا شBBBBھد الجلیBBBBل وبحBBBBق وصBBBBواب دعیBBBBت بھBBBBذا االسBBBBم ألنBBBBھُ 

أغوسBBBBطینوس: مBBBBن مشBBBBرق الشBBBBمس إلBBBBى مغربھBBBBا بسBBBBطع نBBBBور 
إیمBBBBان واحBBBBد ال كمBBBBا فBBBBي المحاشBBBBد العالمیBBBBة ومجBBBBامع األرطقBBBBة 
تتحیBBBز الكنیسBBBة ضBBBمن تخBBBوم مملكBBBة واحBBBدة أو قبیلBBBة واحBBBدة مBBBن 

حبBBBة جمیBBBع النBBBاس سBBBواًء البشBBBر بBBBل أنھBBBا تحBBBوى فBBBي حضBBBن الم
أحBBBBراراً أو ذكBBBBوراً أو إناثBBBBاً كBBBBانوا برابBBBBرة أو تتBBBBراً أو عبیBBBBداً أو 

وعلیBBBِھ ورد فBBBي سBBBفر الرؤیBBBا: افتBBBدیتنا ~ بBBBدمك مBBBن كBBBل قبیلBBBة 
عBBـ  5ولسBBان ومBBن كBBل شBBعب وأمBBة وجعلتنBBا ألھلنBBا ملكوتBBاً (ص 

) وقBBBBال النبBBBBي داود فBBBBي الكنیسBBBBة سBBBBلني فأعطیBBBBك األمBBBBم 10و  9
)، وفBBBBي 8عBBBBـ  2میراثBBBBك وأقاصBBBBي األرض ملكBBBBاً لBBBBك (مزمBBBBور 

و بابBBBل بBBBین الBBBذین یعرفBBBونني (مزمBBBور  محBBBل آخBBBر: اذكBBBر رھBBBب
  ).4عـ  86
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ثBBBBم ان جمیBBBBع المBBBBؤمنین الBBBBذین وجBBBBدوا مBBBBن آدم إلBBBBى ھBBBBذا الیBBBBوم 
والBBBذین سBBBوف یوجBBBدون طالمBBBا بقBBBى العBBBالم متمسBBBكین باإلیمBBBان 

لحBBBق یختصBBBون بھBBBذه الكنیسBBBة عینھBBBا التBBBي بنیBBBت علBBBى أسBBBاس ا
) الBBBذین اقیمBBBوا وأسسBBBوا 20عBBBـ  2الرسBBBل واألنبیBBBاء (أفسBBBس ص 

بBBBBأجمعھم علBBBBى المسBBBBیح حجBBBBر الزاویBBBBة الBBBBذي جعBBBBل الخصBBBBلتین 
عBBBBـ  2واحBBBBدة وبشBBBBّر بالسBBBBالم القBBBBریبین والبعیBBBBدین (أفسBBBBس ص 

وقBBBون ) ویقBBBال فیھBBBا أیضBBBاً أنھBBBا كاثولیكیBBBة ألن جمیBBBع الBBBذین یت17
إلBBBى نBBBوال الخBBBالص لBBBزمھم أن یعتصBBBموا بھBBBا ویعتنقوھBBBا اذ لBBBیس 
خBBBBالص خارجBBBBاً عنھBBBBا كمBBBBا علBBBBم القBBBBدیس قبریBBBBانوس والجلیBBBBل 
أغوطسBBBBینوس كمBBBBا أن الBBBBذین أرادوا النجBBBBاة مBBBBن الغBBBBرق بمیBBBBاه 
الطوفBBBBان دخلBBBBوا سBBBBفینة نBBBBوح.  فھBBBBذه العالمBBBBة إذن ھBBBBي بمنزلBBBBة 

الحقیقیBBBة مBBBن  قاعBBBدة وثیقBBBة راھنBBBة تتمیBBBز بھBBBا الكنیسBBBة الصBBBحیحة
  الكنیسة الكاذبة.

  
  السابع عشر: ألي سبب تدعى كنیسة المسیح أیضاً رسولیة.

  
ثBBBBم نعBBBBرف حقیقBBBBة الكنیسBBBBة مBBBBن أصBBBBلھا الصBBBBادر عBBBBن الرسBBBBل 
بنعمBBBة الBBBوحي اإللھBBBي ألن تعلیمھBBBا حBBBق ولBBBیس بحBBBدیث وال ھBBBو 
فBBBي بدایBBBة ظھBBBوره بBBBل قBBBد اسBBBتلمناه مBBBن الرسBBBل منBBBذ القBBBدیم وبBBBث 

BBBBBار المسBBBBBة أقطBBBBBي أربعBBBBBالیم فBBBBBب أن تعBBBBBال ریBBBBBِھ فBBBBBكونة وعلی
األراطقBBBBة الكفریBBBBة ھBBBBي قاصBBBBیة عBBBBن إیمBBBBان الكنیسBBBBة الحقیقیBBBBة 
ألنھBBBا تعBBBارض تعلBBBیم الكنیسBBBة الBBBذي بشBBBّر بBBBِھ الرسBBBل إلBBBى ھBBBذا 
الیBBوم ومBBBن ثBBBم قBBBد أضBBBاف آبBBاء المجمBBBع فBBBي قBBBانون اإلیمBBBان ھBBBذه 
العبBBBBBارة: رسBBBBBولیة كBBBBBي یطلBBBBBع الجمیBBBBBع علBBBBBى أصBBBBBل الكنیسBBBBBة 

وح القBBBBBدس مBBBBBدبر الكنیسBBBBBة وسائسBBBBBھا ال الكاثولیكیBBBBBة فBBBBBإن الBBBBBر
  الرسل ألناالَّ على ید رعاة اتصل إلیھم التعلیم من یدبرھا 
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الBBBروح القBBBدس قBBBد أعطBBBي للرسBBBل أوالً ومBBBا بBBBرح مسBBBتمراً فBBBي 

  على الدوام بفضل هللا وجوده.الكنیسة 
  

  الثامن عشر: في أن الكنیسة ال یمكن أن تغلط في ما تعلمھُ 
  من قضایا اإلیمان واآلداب

  
كمBBا أن ھBBذه الكنیسBBة الواحBBدة معصBBومة عBBن الغلBBط فBBي مBBا تعلمBBھُ 

مBBBBBن اإلیمBBBBBان ورسBBBBBوم اآلداب لكBBBBBون الBBBBBروح القBBBBBدس یBBBBBدبرھا.  
اسBBBك كنیسBBBة ھكBBBذا بBBBالعكس كBBBل جماعBBBة سBBBواھا تنتحBBBل لنفسBBBھا 

بمBBا أنھBBا ترتشBBد بBBروح ابلBBیس خBBزاه هللا تعمBBھ بBBال بBBد فBBي اخبBBث 
  األضالیل وارذلھا.

  
  التاسع عشر: ایة رموز في العھد العتیق تشیر خاصة إلى

  كنیسة المسیح
  

لمBBBBا كانBBBBت الرمBBBBوز فBBBBي العھBBBBد العتیBBBBق ذات قBBBBوة عظیمBBBBة فBBBBي 
انعBBاش قلBBBوب المBBBؤمنین واالقبBBBال بھBBBا الBBBى ذكBBBر مBBBا تنBBBاھى حسBBBناً 
وجمBBBBاالً مBBBBن األمBBBBور فألجBBBBل ذلBBBBك خاصBBBBة قBBBBد عولBBBBت علیھBBBBا 
الرسBBBBل فینبغBBBBي علBBBBى الرعBBBBاة أن ال یصBBBBرفوا النظBBBBر عBBBBن فBBBBرع 
ھBBBذا التعلBBBیم المشBBBتمل علBBBى فوائBBBد جمBBBة وممBBBا اشBBBتھر مBBBن تلBBBك 

رمBBBوز اشBBBBارة إلBBBBى الكنیسBBBBة إنمBBBBا ھBBBBو سBBBBفینة نBBBBوح التBBBBي إنمBBBBا ال
صBBBنعت بBBBأمر هللا لھBBBذا الغBBBرض فقBBBط وھBBBو دفBBBع كBBBل ریBBBب فBBBي 
كونھBBBBا رمBBBBزاً عBBBBن الكنیسBBBBة التBBBBي شBBBBادھا هللا كBBBBي یBBBBأمن خطBBBBر 
المBBBBBوت األبBBBBBدي كBBBBBل مBBBBBن یBBBBBدخلھا بواسBBBBBطة المعمودیBBBBBة أمBBBBBا 
الخBBBارجون عنھBBBا فیختنقBBBون فBBBي لجBBBج آثBBBامھم كمBBBا جBBBرى ألولئBBBك 

  م یقبلوا في سفینة نوح.  والرمز اآلخر ھو مدینة الذین ل
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أورشلیم التي كثیراً ما یشیر الكتاب المقدس باسمھا إلى الكنیسة 

  المقدسة.  
م الذبائح والقرابین ~ ألن العبادة فإن فیھا وحدھا كان جائزاً تقدی

الحقة والذبیحة الحقیقة المرضیة ~ إنما ھي في كنیسة هللا وحدھا ال 
  خارجاً عنھا.

  
  العشرون: من أي وجھ یختص االعتقاد بالكنیسة

  بأجزاء اإلیمان
  

ً في ھذا المحل أن نبین من أي وجھ یختص االعتقاد  ینبغي أیضا
نھُ ولو درى كل أحد بعقلِھ وحواسھ بالكنیسة بأجزاء اإلیمان أل

وجود الكنیسة في العالم أي جماعة المؤمنین الذین خصصوا 
ذواتھم وكرسوھا للمسیح الرب وال حاجة إلى مساعدة اإلیمان 
إلدراك ھذا األمر اذ أن الیھود والكفرة أنفسھم یعرفونھُ حق 

بحجج  المعرفة ومع ذلك ال یستطیع العقل االَّ بنور اإلیمان فقط ال
أخرى أن یدرك تلك األسرار المتضمنة في بیعة هللا المقدسة وقد 

أَبنَّا بعضھا وسنبین البعض اآلخر في كالمنا على سر الدرجة.  
فلما كان ھذا الجزء یفوق قوى ِفھِمنا مثل باقي األجزاء نعترف 
بحق وصواب أننا ال نعرف منشأ الكنیسة وما منح لھا ومقامھا 

  بل بنور اإلیمان. بنور العقل البشري
  

  الحادي والعشرون: في األمور التي نؤمر أن نعتقد وجودھا 
  في الكنیسة وعددھا ومقدارھا.

  
ان ھBBذه الكنیسBBة لیسBBت مBBن عمBBل البشBBر بBBل مBBن عمBBل هللا الحBBي 
القیBBBBBBوم نفسBBBBBBھ الBBBBBBذي بناھBBBBBBا علBBBBBBى الصBBBBBBخرة الثابتBBBBBBة الغیBBBBBBر 

  ) وشھد بذلك داود النبي 18عـ  16المتزعزعة (متى ص 
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) ولذا تدعى میراث 5عـ  86بقولھ: العلي ھو الذي شیدھا (مزمور 

  ) ولم یكن2عـ  27) وشعب هللا (مزمور 3عـ  2الرب (مزمور 
لھیة فلما كان من المحال أن السلطان الذي خّولتھُ بشریاً بل منحة إ

یأتیھا ھذا السلطان من قوى الطبیعة لم یتھیأ لنا اال باإلیمان أن نعقل 
)، 19عـ  16أن في الكنیسة مفاتیح ملكوت السماوات (متى ص 

ً على ترك الخطایا وعلى الحرم وعلى تقدیس  وأنھا تولت سلطانا
الماكثین )، ثم ان أوالدھا 19عـ  22جسد الرب الحقیقي (لوقا ص 

فیھا لیس لھم ھنا مدینة ثابتة بل ینتظرون األخرى.  والحاصل 
  ینبغي من باب اللزوم أن نؤمن بأن الكنیسة واحدة مقدسة كاثولیكیة.

  
  الثاني والعشرون: ال ینبغي أن یكون اإلیمان بالكنیسة

  كاإلیمان با~
  

 اننا نؤمن بثالثة أقانیم في هللا آب وابن وروح قدس بمعنى أنھا
لھ االعتقاد  موضوع إیماننا أنا قولنا نؤمن بكنیسة مقدسة فما

بقداستھا وبذلك نفرق بین الخالق والمخلوقات ونعزو إلى جودة هللا 
  تعالى جمیع اإلحسانات المتصلة إلى الكنیسة.

  
  الثالث والعشرون: في خاتمة ھذا الجزء من قانون اإلیمان

  وھي شركة القدیسین
  

لما كنت مار یوحنا الرسول إلى المؤمنین بشأن األسرار اإللھیة 
ً شركة معنا  لكي یفقھم بھا أورد ھذه الحجة قائالً: لتكون لكم أیضا

 1ص  1وشركتنا إنما ھي مع اآلب ومع ابنِھ یسوع المسیح (یوحنا 
وھذه الشركة قائمة بشركة القدیسین الجاري ذكرھا في ھذا ) 3عـ 

  الجزء.
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فعسى أن رؤساء الكنیسة یقفون أثر ما بذلھُ من االجتھاد القدیس 
بولس الرسول وباقي الرسل في شرح ھذا الجزء ألنھُ لیس بمنزلة 

یل الفوائد فقط بل یبین تفسیر للجزء السابق فقط وال ھو تعلیم جز
ً كیف یجب أن نتصرف باألسرار المتضمنة في قانون  لنا أیضا
اإلیمان اذ من الواجب أن نستقصي كل شيء وندركھ لكي ننال 
شركة القدیسین ھذه السامیة والسعیدة واذا ما نلناھا نلبث فیھا ثابتین 
مسدین الشكر بفرح ~ اآلب الذي أھلنا بنوره إلى اإلشتراك 

  صیب القدیسین.بن
  

  الرابع والعشرون: في تفصیل الفرع الثاني من ھذا الجزء
  وفي ما تقوم بھ شركة القدیسین

  
یجب أن یعلم المؤمنون أوالً أن ھذا الجزء ھو على نوع ما تفصیل 
للجزء السابق إیراده في الكنیسة الواحدة المقدسة الكاثولیكیة ألن 

أن كل ما تخولتھُ یعم  وحدة الروح الجاریة في تدبیرھا تستلزم
جمیع المؤمنین ألن فائدة جمیع األسرار تخص عموم المؤمنین 
الذین یتحدون بالمسیح وكأنھم یرتبطون معھُ بوثاقات مقدسة 
بواسطة األسرار والسیما المعمودیة التي ھي بمنزلة باب تدخل بِھ 
الكنیسة وقد أشار اآلباء بقولھم في قانون اإلیمان: أؤمن بمعمودیة 
واحدة إلى أنھُ من الواجب أن نفھم بشركة القدیسین االشتراك 
باألسرار ألن سر االفخارستیا على الخصوص ثم باقي األسرار 
تتبع المعمودیة فھذا االسم وان أطلق على جمیع األسرار بما أنھا 
تعصمنا با~ وتصیرنا شركاه تعالى بقبولنا نعمتھُ إال أنھُ في 

  ي غیرھا ألنھا تقیم ھذه الشركة.ف األفخاریستیا أخص منھُ 
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  الخامس والعشرون: توجد في الكنیسة شركة 

  في االستحقاقات
  

ینبغي أن نعرف في الكنیسة شركة أخرى فإن كل ما ینالھُ إنسان 
بعبادتِھ وقداستِھ یشترك فیھ الجمیع ویستفیدون منھُ ألنھُ یصنع 

) وھذا ثابت 5عـ  13ص  1بالمحبة التي ال تطلب ما لھا (قورنتیة 
بشھادة القدیس امبروسیوس في تفسیره ھذه اآلیة من المزامیر: اني 

) اذ قال : كما یقال 63عـ  118تقونك (مزمور شریك لكل الذین ی
في العضو أنھ یشترك مع الجسد جمیعھ ھكذا یشترك اإلنسان 
المؤمن مع جمیع الذین یتقون هللا ولھذا قد رسم لنا المسیح الرب 
الصالة بھذه الصورة كي نقول: اعطنا خبزنا ال أعطني خبزي 

ا فقط بل خالص ومثلھُ في باقي الطلبات التي فیھا ال نالحظ خیرن
الجمیع وخیرھم.  أما شركة الخیرات ھذه فكثیراً ما ورد تمثیلھا 
ً في األسفار اإللھیة بشركة أعضاء الجسد البشري فكما أن  محكما
في الجسد أعضاء كثیرة ال یتألف منھا مع ذلك االَّ جسد واحد كل 
عشو فیھ یعمل عملھُ الخاص وال یعمل جمیعھا عمالً واحداً بعینِھ 

یس لجمیعھا منزلة واحدة وال تقوم كلھا بأعمال متساویة نفعاً ول
وقدراً وال ینبغي كل منھا خیر نفسِھ ومنفعتھُ بل قیام الجسد كلھ 
وخیره ثم قد ترتبت كلھا وارتبطت فیما بینھا بنوع أنھُ اذا تألم 

الشتراكھا في الطبیعة واالحساس أحدھا بوجع ما تتألم البقیة أیضاً 
صاب حدھا لذة شاركتھ بھا البقیة فھذا بعینِھ نشاھده وبالعكس اذا 

في الكنیسة التي ولو اختلفت أعضاؤھا أي كانت أمماً مختلفة یھوداً 
  وحنفاً أحراراً وعبیداً وفقراء وأغنیاء االَّ أنھم قد صاروا بالمعمودیة 
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) ثم ان 23عـ  1جسداً واحداً مع المسیح الذي ھو رأسھم (أفسس ص 

كل واحد في ھذه الكنیسة تعینت لھُ مرتبة ألن منھم من كانوا رسالً 
ن یكونوا رؤساء ومعلمین والبعض أن ومنھم معلمین وتعین البعض أ

) (وأفسس ص 23عـ  12ص  1یكونوا مرؤوسین ومتعلمین (قورنتیة 
  ) والجمیع وضعوا لفائدة العموم.11عـ  4
  

  السادس والعشرون: في أن األثمة والمنافقین ال یتمتعون
  بشركة الخیرات الروحیة

  
بیعة هللا أالَّ ال یتمتع بالخیرات العظیمة والمنح الوسیمة الموجودة في 

 ~ � من استساروا سیرة مسیحیة ساعین بالمحبة وكانوا أبراراً وخالَّنا
ألن األعضاء المیتة أي الناس المكبلین بقیود اآلثام والمتغربین عن 
نعمة هللا ال یعدمون ھذا الخیر بأنھم  ما برحوا أعضاء جسد الكنیسة االَّ 

روحیة التي تنالھا األنام األبرار أنھم من كونھم موتى ال ینالون الثمرة ال
األتقیاء ولكن وجودھم في الكنیسة یساعدھم على استرداد النعمة التي 
فقدوھا والعود إلى السیرة الصالحة التي اعرضوا عناه بواسطة من 
یعیشون بالروح ویجنون األثمار الروحیة التي یحرم منھا بال شك من 

  فصلوا فصالً تاماً عن الكنیسة.
  

  والعشرون: في أن النعمة المعطاة مجاناً وباقي مواھب السابع
  هللا تعم الكنیسة بأجمعھا 

  
  ان المواھب التي تجعل الناس خالَّن هللا وأبراراً تعم جمیع 
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ً التي من جملتھا العالم الناس  ً النعم المعطاة مجانا ومثلھا أیضا

والنبوة والتكلم بأّلسن عدیدة والمعجزات وما شاكل ذلك التي تعطي 
ً ال لفائدة خصوصیة بل لمنفعة الجمھور لبنیان  لألشرار أیضا
الكنیسة ألن نعمة الشفاء لیست لمن تخولّھا بل لشفاء المریض.  وال 

حي موھبة االَّ لزمھُ أن یحسب باقي الناس یمتلك اإلنسان المسی
شركاّءه فیھا.  ولھذا یلزم الجمیع ان یكونوا مستعدین ومسرعین 
إلى دفع الضیم عن أھل الفاقة ألن من توفرت لھُ الخیرات ورأى 
ً ولم یسعفھُ تبین أن لیس عنده محبة هللا.  ولما كان  أخاه محتاجا

شركة یرتعون في بحبوحة األمر كذلك تحقق أن الذین ھم في ھذه ال
السعادة ویحق لھم أن یقولوا مع المرتل: ما أحب مساكنك یا رب 

  القوات تشتاق وتمیل نفسي إلي دیار الرب
  فطوبى للذین یسكنون في بیتك یارب

  )2عـ  83(مزمور 
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  الفصل احلادي عرش

  
  يف اجلزء العارش من قانون إالميان

  
  "بغفران الخطایا"

  
  أوالً: كیف یلزمنا أن نعتقد بوجود غفران الخطایا 

  في الكنیسة
  

ما من أحد یرى ھذا الجزء في مغفرة الخطایا معدوداً بین باقي 
أجزاء قانون اإلیمان ویخالجھُ ریب في أنھُ یتضمن سراً إلھیاً الزماً 
كل اللزوم لنیل الخالص ألننا قد أبنا فیما مّر ان لیس أحد یستطیع 
ً بالحقائق  ً وثیقا سبیالً إلى التقوى المسیحیة بدون أن یؤمن إیمانا

قادیة المتضمنة في قانون اإلیمان.  وھذه الحقیقة واضحة االعت
یعرفھا الجمیع وال تفتقر إلى اثبات واذا لزمھا ذلك فحسبنا شھادة 
مخلصنا اإللھي في ھذا الصدد في كالمِھ قبیل صعوده إلى السماء 
حین فتح أذھانھم لیفھموا الكتاب اذ قال: كان ینبغي للمسیح أن یتألم 

الثالث من بین األموات وأن یكرز باسمِھ بالتوبة  وأن یقوم في الیوم
 24ومغفرة الخطایا في جمیع األمم ابتداءاً من أورشلیم (لوقا ص 

)فإذا تروى رعاة النفوس ھذه اآلیة الكریمة سھل علیھم أن 26عـ 
ً أن یبینوا باجتھاد  ُ مبرما یعقلوا أن قد فرض الرب علیھم إلزاما

  ھذا الجزء من قانون ا موضوع بالدین والسیماألمور المتعلقة 
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  اإلیمان.

  
  ثانیاً: ان في الكنیسة سلطاناً حقاً على ترك الخطایا

  
من واجبات الراعي إذن أن یعلم في ھذا المقام أن في الكنیسة 
الكاثولیكیة ال یوجد فقط غفران الخطایا الذي ذكره أشعیا النبي 

) 24عـ  33بقولھ: الشعب المقیم فیھا ینزع عنھُ االثم (اشعیا ص 
بل ان فیھا أیضاً سلطاناً على ترك الخطایا فاذا استعمل الكھنة ھذا 
السلطان حق استعمالِھ بموجب السنن التي منھا المسیح الرب فمن 

  خطایا تترك وتفغر بِھ حقیقة.اإلیمان أن ال
  

  ثالثاً: كیف تترك الخطایا في الكنیسة
  

باإلیمان نحظى بھذا أوالً حین نرحض بماِء العماد المقدس معترفین 
الغفران الوافي بنوع أنھُ ال یبقى شيٌء من الزلة سواء كانت أصلیة 
أو فعلیة ارتكبناھا باختیارنا بفعل أو اھمال وال من العقاب المترتب 
علیھا اال أنھُ ما من أحد یخلص بنعمة المعمودیة من كل ضعف 
الطبیعة بل یلتزم كل أحد بمحاربة حركات الشھوة التي ال تزال 
تغرینا بالخطایا ویكاد ال یوجد أحد یقاوم ھذه الحركات بنشاط أو 

  یحافظ على خالصِھ حتى یتمكن من مجانبة كل جرح في فضیلتِھ.
  

  تنفر في الكنیسة بقوة المفاتیح  رابعاً: یتبین أن الخطایا
  الرسولیة ما عدا العماد

  
  لما كان من الالزم أن یكون في الكنیسة سلطان على ترك 
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یستھُ مفاتیح ملكوت الخطایا بغیر طریقة سر العماد قلد هللا كن

السماوات التي بھا تستطیع أن تغفر الخطایا لكل تائب ولو استمر 
ً إلى آخر یوم من حیاتِھ وعندنا بینات على  ذلك من االسفار خاطئا

اإللھیة أوضح وأثبت من أن تذكر.  منھا قول المسیح الرب إلى 
بطرس: ایاك أعطي مفاتیح ملكوت السماوات ومھما ربطتھُ على 

ض یكون مزبوطاً في السماء ومھما حللتھُ على األرض یكون األر
) وقولھ تعالى اسمھ 19عـ  16محلوالً في السماء (متى ص 

ً في السماء  لتالمیذه: كلما ربطتموه على األرض یكون مربوطا
 18وكلما للتموه على األرض یكون محلوالً في السماء (متى ص 

رب نفخ في وجوه ) ثم شھد القدیس یوحنا الرسول أن ال18عـ 
الرسل وقال لھم: اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطایاھم تغفرلھم 

  ).23و  22عـ  2ومن أمسكتم خطایاھم تمسك لھم (یوحنا ص 
  

  خامساً: في أن سلطان ترك الخطایا ال یتحیز على زمن معلوم 
  وال على خطایا معلومة

  
على بعض ال ینبغي أن نعتبر أن سلطان الحل من الخطایا اقتصر 

أنواع من الخطایا ألنھ ما من خطیة ولو مھما كانت فظیعة وجسیمة 
أمكن ارتكابھا أو تصورھا لیس للكنیسة سلطان على تركھا كما أنھُ 
ً ولو بلغ إلى أقصى دركة من دركات اآلثام  ما من أحد أیضا
ً اال تحقق لھُ رجاء الغفران.  ثم لم یتحیز  والقبائح وتاب عنھا حقا

ً ھذا السلطان على زمن معلوم جاز العمل بھ ألن مخلصنا  أیضا
حین سألھُ ھامة الرسل كم مرة یجب الغفران في الیوم أسبع مرات 

  سبعین مرة سبع مرات إلى  أجاب ال سبع مرات فقط بل
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) وبھBBBBذا الجBBBBواب علمنBBBBا أنBBBBھُ ال ینبغBBBBي 24عBBBBـ  18(متBBBBى ص  

  طرد الخاطي في أیة ساعة شاء الرجوع إلى الشفاء.
  

  سادساً: ان سلطان ترك الخطایا لم یعَط لجمیع المسیحیین
  

اذا الحظنا خدمة ھذا السلطان اإللھي رأیناه غیر متسع امتداداً أما 
ألن الرب لم یخّول الجمیع سلطان ھذه المرتبة المقدسة بل األساقفة 
فقط والكھنة ومثلھُ الحكم في نوع استعمال ھذا السلطان ألن 
الخطایا ال یمكن أن تغفر إالَّ باألسرار ان حفظت فیھا الصورة 

لكنیسة على الحل من الخطایا.  فینتج من ثم وبخالف ذلك ال حق ل
أن الكھنة واألسرار إنما ھم بمنزلة آالت لمغفرة الخطایا یصنع فینا 
المسیح الرب صانع الخالص ومانحھ غفران الخطایا والتبریر 

  بواسطتھم.
  

  سابعاً: ما قدر سلطان الحل من الخطایا الممنوح للكنیسة 
  

ن ھذه النعمة وعظمتھا لكي على الراعي أن یبذل الجھد في بیا
یدرك المؤمنون أجلى إدراك ھذا السلطان السماوي الذي منحھ هللا 
للكنیسة بوفور رحمتِھ ویقدموا إلى استعمالِھ ومباشرتِھ بمزید 
االجتھاد وحرارة التقوى ویعرف قدره خاصة مما إذا تبین جلیاً أن 

ثم إلى حالة لھُ قدرة على مغفرة الخطایا وتحویل الناس من حالة اإل
البر.  إذ من المحقق أن ذلك یتم بقدرة هللا الغیر المتناھیة التي 
نعتقدھا بذاتھا مطلوبة لبعث األموات وخلقة العالم.  وكذلك مما اذا 
  اعتبرنا كما یثبت القدیس أغوسطینوس ان تحویل اإلنسان من حالة 
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الكفر إلى حالة التقوى لفعل أعظم من خلقھ السماِء واألرض من 

یمكن أن توجد اال بقدرة هللا الغیر  العدم فكون ھذه الخلقة نفسھا ال
ن غفران الخطایا یستلزم قدرة غیر المتناھیة ینتج بأولى حجة ا

  متناھیة.
  

  ثامناً: ما من أحد غیر هللا سبحانھُ یستطیع بسلطانِھ الخاص 
  أن یغفر الخطایا

  
اننBBBا نBBBوقن أن أقBBBوال اآلبBBBاء األقBBBدمین التBBBي بھBBBا یعترفBBBون أن هللا 
وحBBBده یغفBBBر للنBBBاس خطایBBBاھم ھBBBي صBBBحیحة صBBBادقة وال ینبغBBBي 

إلBBBى جودتBBBِھ العمیمBBBة وقدرتBBBھ  أن یعBBBزي ھBBBذا الفعBBBل العجیBBBب االَّ 
العظیمBBBة.  قBBBال الBBBرب نفسBBBھ بلسBBBان النبBBBي اشBBBعیا أنBBBا أنBBBا المBBBاحي 

) ألن 25عBBBBBـ  44معاصBBBBBیك وخطایBBBBBاك ال أذكرھBBBBBا (اشBBBBBعیا ص 
تBBرك الخطایBBا یظھBBر أنBBھُ یجBBري علBBى مثBBال تBBرك الBBدین فمBBا مBBن 
أحBBBد یقBBBدر أن یسBBBامح بالBBBدین االَّ الBBBدائن نفسBBBھ ولمBBBا كنBBBا مBBBدیونین 

كبنBBBاه مBBBن اآلثBBBام بBBBدلیل قولنBBBا لBBBھُ فBBBي الصBBBالة الربیBBBة ~ بمBBBا ارت
اغفBBBر لنBBBا ذنوبنBBBا وفBBBي الالتینیBBBة أتBBBرك لنBBBا دیوِننBBBا (باعتبBBBار كBBBون 
الBBBBذنب دَینBBBBاً ~) تبBBBBین أن لBBBBیس أحBBBBد اال هللا سBBBBبحانھ یسBBBBتطیع أن 

  یغفر لنا خطایانا.
  

  تاسعاً: في أن السلطان على مغفرة الخطایا لم یمنحھُ أحد
  میالد المسیحمن البشر قبل 
  

ان ھBBذا السBBلطان اإللھBBي العجیBBب لBBم یفBBّوض إلBBى أحBBد مBBن النBBاس 
قبBBBل تجسBBBد ابBBBن هللا.  فالمسBBBیح مخلصBBBنا بمBBBا أنBBBھ إنسBBBان مBBBع حBBBال 

  كونِھ إلھاً حقاً ھو أول من تواله من اآلب السماوي.  وھاك 
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قولھ: كي تعلموا ان ابن اإلنسان لھ سلطان على األرض أن یحل 

 9(متى ص الخطایا قال للمخلع قم احمل سریرك واذھب الى بیتك 
) ثم اعطى ھذا السلطان األساقفة والكھنة في الكنیسة لكي 6عـ 

ِھ عن یمنح البشر غفران الخطایا قبل صعوده إلى السماء وجلوس
اآلب لألبد.  على أن المسیح كما علمنا فیما مّر یترك الخطایا یمین 

بسلطانِھ أما الباقون فإنھم یغفرون الخطایا بما أنھم خدمتھ.  ولھذا 
اذا تروینا كما ینبغي بما صنعتھُ قدرة هللا الغیر المتناھیة أدركنا أن 

فتِھ اإللھیة ھذه الموھبة التي منَّ بھا المسیح الرب على الكنیسة برأ
  ھي ثمینة بما ال حد لھُ وال قیاس.

  
  عاشراً: بأیة قوة ینال البشر غفران خطایاھم

  
ان هللا سبحانھ بمثابة اب فائقة رأفتھُ قد رسم محو خطایا العالم 
بطریقة جدیرة أن تمیل عقول المؤمنین میالً شدیداً إلى التأمل في 

ید یریق دمھُ كفارة عظمة ھذا اإلحسان ألنھ قد شاَء ان ابنھ الوح
عن آثامنا ویفي راضیاً ما استحقیناه من العقاب ألجلھا وأن الصدیق 
یشجب بدل األثمة والبري یذوق شر میتة عوض المجرمین (متى 

  .)0عـ  6ص 
) ومتى تأملنا أننا لم نفدَ بما یفسد من الفضة 23عـ  3(ورومة ص 

ب سھل علینا والذھب بل بدم كریم دم المسیح الحمل البري من العی
ً بأن ما من شيٍء یمكن أن ننالھ أجدر  ً صائبا أن نحكم حكما
بالخالص من ھذا السلطان على الحل من الخطایا الذي یعلن لنا 

ومحبتھ الفائقة كل حد وقیاس لنا فال عنایة هللا الغیر الموصوفة بنا 
  بد من أن ھذا التأمل یجدي بأعظم ثمرة على الجمیع.
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  الحادي عشر: كیف نعتبر بوجھ الخصوص عظمة ھذا

  اإلحسان الصادر عن سلطان ترك الخطایا
  

ج  ان مBBن یھBBین هللا بخطیBBة ممیتBBة یفقBBد فBBي الحBBال كBBل مBBا یكBBون 
BBBBتحقاق مBBBBن اسBBBBبھُ مBBBBة اكتسBBBBلیب (عبرانیBBBBى الصBBBBیح علBBBBوت المس

)، ویمنBBBBBع لوقتBBBBBِھ مBBBBBن الBBBBBدخول فBBBBBي الفBBBBBردوس 26عBBBBBـ  10ص 
الBBBBBذي كBBBBBان قBBBBBبالً موصBBBBBداً وفتحBBBBBھُ مخلصBBBBBنا للجمیBBBBBع بآالمBBBBBِھ 

) فحBBBین یخطBBBر ھBBBذا األمBBBر فBBBي بالنBBBا ال 9عBBBـ  6ص  1(قورنتیBBBة 
یقBBBBع فBBBBي خاطرنBBBBا اال شBBBBدید االرتبBBBBاك فBBBBي أمBBBBر خالصBBBBنا لBBBBدى 

BBBBة البشBBBBBذه التعاسBBBBا ھBBBBى اعتبارنBBBBBا إلBBBBا عقلنBBBBBن اذا رفعنBBBBریة ولك
التأمBBBل فBBBي ھBBBذا السBBBلطان العجیBBBب الBBBذي تولتBBBھ الكنیسBBBة مBBBن قبBBBل 
هللا وتقوینBBBBا باإلیمBBBBان المتضBBBBمن فBBBBي ھBBBBذا الجBBBBزء فأیقنBBBBا أن كBBBBالّ 
منBBا یتھیBBBأُ لBBBھ العBBBود إلBBBى حالBBBة مقامBBBِھ األول بأیBBBد المعونBBBة اإللھیBBBة 
نتطBBBBBایر فرحBBBBBاً ونسBBBBBدي ~ شBBBBBكراً لألبBBBBBد وإذا كنBBBBBا نستحسBBBBBن 
ونسBBBBتعذب األدویBBBBة التBBBBي یألفھBBBBا لنBBBBا األطبBBBBاء بصBBBBناعتھم حBBBBین 

األدویBBBBة التBBBBي ابBBBBدعتھا  نصBBBBاب بBBBBأمراض الجسBBBBد.  فمBBBBا أولBBBBى 
حكمBBBة هللا لشBBBفاِء النفBBBوس بBBBل وال عBBBادة الحیBBBاة أن تكBBBون شBBBھیة 
وعذبBBة لBBدینا السBBیما أنھBBا ال تقBBدم أمBBالً یمازجBBھ ریBBب فBBي الشBBفاء 

BBاً راھنBBاً وثیقBBل خالصBBة بBBك األدویBBل تلBBبھة مثBBل شBBن كBBاً مBBاً عری
  للذین یرغبون الشفاء والنجاة.

  
الثاني عشر: لماذا وكیف ینبغي على المسیحیین أن یكثروا من 

  العالجات التي منحت للكنیسة في سلطان الحل
  من الخطایا

  
مBBBBن الواجBBBBب أن یحBBBBض المؤمنBBBBون فBBBBي أن عرفBBBBوا قBBBBدر ھBBBBذا 

  العظیم على أن یبذلوا أقصى جھدھم في تحویلِھ السلطان 
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بالعبادة والورع إلى ما فیھ منفعتھم وخیرھم ألنھُ یكاد یتفق أن من 
الیستعمل أمراً ینفعھُ ویلزمھُ ال یحسب أنھُ یحتقره السیما أن الرب 

طان على ترك الخطایا لھذا الغرض وھو أن قلد الكنیسة ھذا السل
الجمیع یستعملون ھذا العالج الخالصي فكما أن لیس أحد یستطیع 
سبیالً إلى االغتسال من اثمِھ االَّ بالمعمودیة ھكذا كل من أراد أن 
َ إلى  یسترد نعمة العماد التي فقدھا بخطایاه الممیتة البد لھُ أن یلجأ

اه لمغفرة آثامِھ إنما یجب أن یحذّر سر التوبة اذ لیس لھ واسطة سو
المؤمنون في ھذا المقام من أن سھولة الغفران ھذه الفسیحة والتي 
ابنا أنھا غیر محصورة بزمان تزیدھم استسھاالً إلرتكاب األخطاء 
ً عن الرجوع إلى التوبة ألنھم في األول یَؤخذون  أو تباطئا

م لھ فیغدون غیر باحتقارھم الظاھر لذاك السلطان اإللھي وامتنانھ
  مستاھلین رحمة هللا 

 ً   وفي الثاني یخشى كثیراً من أن الموت یفاجئھم فیكونون عبثا
  اعتقدوا بمغفرة الخطایا التي خابوا منھا

  توانیھم وتأخرھم.ب
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الثاين عرش

  
  يف اجلزء احلادي عرش من قانون إالميان

  
  "بقیامة األجساد"

  
  أوالً كم یھم أن نعرف بالتدقیق فحوى ھذا الجزء

إیماننBBBا ویتبBBBین ذلBBBك ان لھBBBذا الجBBBزء قBBBوة عظیمBBBة إلثبBBBات حقیقBBBة 
خاصBBBة مBBBن كBBBون األسBBBفار اإللھیBBBة ال تقدمBBBھُ لنBBBا فقBBBط موضBBBوعاً 
لإلیمBBBان بBBBل انھBBBا تثبتBBBھُ بحجBBBج كثیBBBرة أیضBBBاً وھBBBذا قلمBBBا نشBBBاھده 
فBBBي بBBBاقي األجBBBزاء مBBBن قBBBانون اإلیمBBBان فنBBBدرك والحالBBBة ھBBBذه ان 
رجBBBBاء خالصBBBBنا مسBBBBتند إلیBBBBِھ كإنمBBBBا إلBBBBى أسBBBBاس متBBBBین راھBBBBن 

BBBBن ذلBBBBم عBBBBول األمBBBBرھن رسBBBBة ویبBBBBن قیامBBBBم تكBBBBِھ: ان لBBBBك بقول
األمBBوات فالمسBBیح اذن لBBم یقBBم وان كBBان المسBBیح لBBم یقBBم فكرازتنBBا 

 13عBBBBـ  15ص  1اذن باطلBBBBة وإیمBBBBانكم أیضBBBBاً باطBBBBل (قورنتیBBBBة 
)، فینبغBBBBBي أن ال یقBBBBBل اجتھBBBBBاد الراعBBBBBي فBBBBBي بیBBBBBان ھBBBBBذه 14و 

الحقیقBBBBة عBBBBن اجتھBBBBاد الكفBBBBرة الكثیBBBBرین فBBBBي حجBBBBدھا وانكارھBBBBا 
مBBBا یحصBBBل مBBBن كبیBBBر الفوائBBBد للمBBBؤمنین  ونحBBBن بعBBBد قلیBBBل نبBBBین

  عن معرفتھا.
  

  ثانیاً: لماذا دعا الرسل ھنا قیامة الناس قیامة الجسد
  ینبغي أن نعتبر ھنا أوالً أن قیامة الناس تدعى في ھذا الجزء 
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قیامBBBة األجسBBBاد ولBBBیس ذلBBBك بBBBال سBBBبب ألن الرسBBBل قBBBد قصBBBدوا أن 
یعلمBBBوا مBBBا كBBBان عمBBBدة فBBBي ھBBBذا الموضBBBوع أي دیمومBBBة الBBBنفس 
حBBذراً أن یتBBوھم أحBBد أنھBBا تتلBBف مBBع الجسBBد ثBBم یعBBود كالھمBBا إلBBى 
الحیBBBاة فیمBBBا أنBBBھُ ثابBBBت ثبوتBBBاً جلیBBBاً بنصBBBوص عدیBBBدة مBBBن الكتBBBاب 

لك ذكBBBBروا فBBBBي ھBBBBذا الجBBBBزء المقBBBBدس ان الBBBBنفس ال تمBBBBوت.  ولBBBBذ
قیامBBBة الجسBBBد فقBBBط ولBBBو أن الكتBBBاب كثیBBBراً مBBBا یعبBBBر بالجسBBBد عBBBن 

فBBي نبBBوءة أشBBعیا النبBBي مBBن قولBBِھ: كBBل  اإلنسBBان كلBBِھ بBBدلیل مBBا جBBاءَ 
) وفBBBي یوحنBBBا الكلمBBBة صBBBار جسBBBداً 6عBBBـ  40جسBBBد عشBBBب (ص 

)، فمBBع ذلBBك لفظBBة جسBBد فBBي ھBBذا المحBBل یBBراد بھBBا 14عBBـ  1(ص 
BBBBBا نعلBBBBBط لكیمBBBBBد فقBBBBBا الجسBBBBBب منھمBBBBBزئین المركBBBBBد الجBBBBBم أن أح

اإلنسBBBان أي الجسBBBد یفسBBBد وحBBBده ویعBBBود إلBBBى التBBBراب الBBBذب ُجبBBBل 
منBBھُ أمBBا الBBنفس فBBال تفسBBد بBBل تثبBBت حیBBة علBBى الBBدوام ومBBن حیBBث 
أنBBھُ مBBا مBBن أحBBد یبعBBث حیBBاً مBBا لBBم یمBBت ال یقBBال بحصBBر المعنBBى 
أن الBBBنفس تقBBBوم مBBBن المBBBوت وقBBBد ذكBBBر الجسBBBد أیضBBBاً دون الBBBنفس 

BBBي القیامBBBدیس فBBBاة القBBBي حیBBBرت فBBBي ظھBBBة التBBBك البدعBBBاً لتلBBBة دحض
بBBBBBBولس الرسBBBBBBول وأنشBBBBBBأھا ھمنBBBBBBاوس وفBBBBBBیالتس اللBBBBBBذان كانBBBBBBا 
یزعمBBBان أن الكBBBالم الBBBوارد فBBBي الكتBBBاب المقBBBدس علBBBى القیامBBBة ال 
ینبغBBBي فھمBBBھ عBBBن قیامBBBة الجسBBBد بBBBل عBBBن القیامBBBة الروحیBBBة التBBBي 

BBھ قBBرارة فعلیBBاة البBBى حیBBة إلBBوت الخطیBBن مBBان مBBوم اإلنسBBا یقBBد بھ
  تبین بھذا الكالم تفنید الضالل واثبات قیامة الجسد الحقیقیة.

  
ثالثاُ: بایة حجج خاصة من األسفار اإللھیة یثبت العلیم بقیامة 

  األجساد الحقیقیة
  

  على راعي النفوس أن یبین ھذه الحقیقیة بنموذجات وردت 
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العھدین القدیم و الجدید وأخذت عن كامل تاریخ الكنیسة في 

فالبعض قام من الموت في العھد القدیم على ید ایلیا والیشع النبیین 
قام على ید الرسل والبعض أقامھم المسیح الرب ومنھم من 

وغیرھم كثیرین من القدیسین فقیامة ھؤالء األموات تثبت حقیقة 
  التعلیم الوارد في ھذا الجزء من قانون اإلیمان.

فكما أننا نعتقد أن كثیرین قاموا من الموت ھكذا وجب أن نؤمن أن 
الجمیع سیقومون إلى الحیاة ال بل أن الفائدة الواجب أن تجتنبھا من 

  معجزات الباھرة ھي أن نؤمن بھذا الجزء بأوثق إیمان.نثل ھذه ال
ثم بأدنى مطالعة في الكتاب المقدس یعثر الرعاة على نصوص 
كثیرة تثبت ما نحن في صدده وأوضحھا ما نقرأَه في العھد العتیق 
في سفر أیوب حیث یقول: اني لعالم ان فاديَّ حي وسأقوم آخراً 

ضاء بجلدي ومن جسدي على التراب وبعد ذلك تلبس ھذه األع
)، وفي سفر دانیال النبي: كثیرون 26و  25عـ  19أعاین هللا (ص 

من الراقدین في تراب األرض یستیقظون بعضھم للحیاة األبدیة 
) وفي العھد الجدید 2عـ  2وبعضھم للعار والرذل األبدي (ص 

یروي متى الرسول المحاورة التي أقامھا الرب مع الصدوقین 
ومن قولِھ: أما من جھة قیامة األموات أما قرأَتم  بخصوص القیامة

ما قیل لكم من قبل هللا القائل أنا إلھ إبراھیم وإلھ إسحق وإلھ یعقوب 
و  31عـ  22وهللا لیس إلھ أموات وإنما ھو إلھ أحیاء (متى ص 

) فضالً عما وراه الرسل االنجیلیون في صدد الدینونة األخیرة 32
  ).28و  25عـ  5ویوحنا ص  22و  19(متى ص 

  وینبغي أن نضیف ھنا ما حاور بِھ بكل تدقیق رسول األمم في 
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كتابتBBBِھ بصBBBدد القیامBBBة إلBBBى أھBBBل قورنتیBBBة وتسBBBالونیكي (قورنتیBBBة 

  ).12عـ  4ونیكي ص ) (تسال12عـ  15ص 
  

  رابعاً: بأي أمثال یمكن أن تثبت ھذه الحقیقة
  

ولو كانت ھذه الحقیقة ثابتة كل الثبات باإلیمان مع ذلك من المفیدان 
أن نبین باألمثال والحجج أن ما یوجب علینا اإلیمان اعتقاده ال 
تمجھُ الطبیعة وال یبتعد عن العقل البشري ولھذا قد أجاب رسول 

یا جاھل ان ما تزرعھ أنت األمم من سألھُ كیف تقوم الموتى قائالً: 
الَّ اذا مات وما تزرعھ لیس ھو ذلك الجسم الذي سوف ال یحیا ا

یكون بل مجرد حبة من الحنطة مثالً أو غیرھا من البذور اال أن 
ً كیف شاء وبعید ذلك یقول: یزرع بفساد  هللا یجعل لھا جسما

وما یلیِھ)، وقد ابان  36عـ  15ص  1والقیامة بال فساد (قورنتیة 
امة غیر ما ذكر بقولِھ: ان القدیس غریغوریوس عدة تشابیھ للقی

النور یذھب عن البصر كأنھُ یموت ثم یعود كأنھُ حیاً وان األشجار 
ى من خضرتھا ثم تعود إلیھا مأنھا تقوم من موتھا والزرع  تتعرَّ

  یموت في األرض ویفسد ثم یقوم منھا نابتاً مونعاً.
  

  خامساً: في الحجج التي تثبت ھذه الحقیقة
  

ثم الحجج التي یوردھا كتبة الكنیسة ھي كافیة وقاطعة إلثبات ھذه 
الحقیقة.  فأوالً لما كانت النفوس غیر مائتة ومیالة من طبعھا إلى 
األجساد البشریة لكونھا جزءاً من اإلنسان یعتبر افتراقھا عن 
ً للطبیعة وحیث أن ما یخالف الطبیعة  األجساد للدوام مخالفا

  یكون مأبداً.   ویعسفھا ال یمكن أن
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فمن الموافق أن تعود النفوس تتحد أخیراً باألجساد فینتج من ذلك 
ً قیامة األجساد وعلى ھذا القیاس جادل مخلصنا الصدوقیین  أیضا

األجساد من دیمومة النفوس.  ثم لما قیض هللا العقاب  واستنتج قیامة
على األشرار والثواب على األبرار بمقتضى عدلھ الغیر المتناھي 
وكثیرون من ھؤالء وأولئك بارحوا ھذه الحیاة قبل أن تفي األشرار 
حق العقاب المتوجب علیھم وقبل أن یستوفي األبرار تمام الثواب 

باألجساد لكیما تنال األجساد مع اقتضى أن النفوس تعود تتحد 
النفوس ما یصیبھا من الثواب أو العقاب بما أن البشر یستخدمون 
أجسادھم بمنزلة شركاء النفوس في عمل البر أو اإلثم.  وقد أجاد 

على  وأفصح في ھذا المقام القدیس یوحنا الذھبي الفم من خطبتھِ 
مة : ان كان شعب أنطاكیة.  ولھذا قال رسول األمم في صدد القیا

رجاؤنا في المسیح في ھذه الحیاة فقط فنحن أشقى الناس أجمعین 
) فما من أحد یرى أن ھذه اآلیة تعزي 18عـ  15ص  1(قورنتیة 

الشقاء للنفس ألنھا تستطیع أن تتمتع بالسعادة في اآلخرة حال كونھا 
غیر مائتة وان لم تقم األجساد بل یجب فھمھا عن اإلنسان كلِھ ألنھُ 

كانت األجساد ال تنال ما یحق لھا من المكافأة عما قاستھُ في ھذه  لو
الدنیا من شدید البالیا واألكدار في سبیل البر كما جرى للرسل 
الكرام المسى اإلنسان  بالحقیقة أشقى خلق هللا.  وزاد قولھ ھذا 
ً في رسالتِھ إلى أھل تسالونیكي حیث قال: حتى انا نحن  إیضاحا

م في كنائس هللا لصبركم وإیمانكم في جمیع أنفسنا نفتخر بك
اضطھاداتكم ومضائقكم التي تحتملونھا لبیان حكم هللا العدل لتؤھلوا 

  العدل عند هللا أن یكافئلملكوت هللا الذي ألجلِھ تتألمون فإنھُ من 
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بالضیق الذین یضایقونكم وان یكافئكم أنتم المضایقین بالراحة معنا  

عند تجلي الرب یسوع من السماء مع مالئكة قوتھ حین ینتقم بلھیب 
النار من الذین ال یعرفون هللا وال یطیعون انجیل ربنا یسوع المسیح 

ون على أن یحظوا ) ناھیك أن البشر ال یقدر6و  5و  4عـ  1(ص 
بالسعادة الكاملة الحاویة مجموع الخیرات طالما استمرت النفس 
مفترقة عن الجسد.  فكما أن كل جزء انفصل عن الكل ھو ناقص ال 
محالة ھكذا النفس المفترقة عن الجسد.  فینتج من ثم أن قیامة 
األجساد البد منھا كي ال ینقصھا شيء من كمال سعادتھا العظمى.  

النفوس ان یفقھ المؤمنین في ھذا الجزء من قانون اإلیمان  فلراعي
  بھذه البرھانات وما ضاھاھا.

  
  سادساً: ال یوجد حینئٍذ إنسان ینجو من الموت أو یستثني

  من القیامة 
  

من الالزم أن نبین جلیاً سنداً إلى تعلیم الرسول المعظم من ھم الذین 
إلى أھلى قورنتیة یقول: سوف یقومون إلى الحیاة.  ألنھُ في كتابتِھ 

كما أن بآدم جمیع الناس یموتون ھكذا بالمسیح جمیع الناس یحیون 
) فالجمیع إذن بدون استثناء یقومون من 22عـ  15ص  1(قورنتیة 

الموت أخیاراً كانوا أو أشراراً إنما لیس بحالة واحدة بل الذین 
ت فإلى عملوا الصالحات إلى قیامة الحیاة أما الذین عملوا السیئا

)، فنعني بقولنا الجمیع من كانوا 20عـ  5قیامة الدینونة (یوحنا ص 
ماتوا قبل مجيء یوم الدینونة والذین سیموتون في یوم الدینونة 

  على القول بموت الجمیع وھو اطبق للحقیقة بعینِھ.  فالكنیسة تعّول
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للحقیقة على ما كتب القدیس ایرونیموس ووافقھُ علیھ القدیس 
أغوسطینوس وال یناقض ذلك كالم الرسول فیما كتبھُ إلى أھل 
تسالونیكي إذ قال : یقوم األموات بالمسیح أوالً ثم نحن األحیاء 

ً معھم في السحب لنال قي المسیح في الجو الباقون نختطف جمیعا
) قال القدیس امبروسیوس في 16و  15عـ  14ص  1(تسالونیكي 

تفسیره ھذه اآلیة: ان الموت سیدركنا في حال ھذا االختطاف كمثل 
الرقاد وفي لحظة تعود النفس إلى الجسد.  فحین یختطفون یموتون 
وحین مالقاتھم الرب یأخذون أنفسھم بحضرة الرب ألنھم ال 

كونوا موتى مع الرب.  ویثبت ھذا القول القدیس یقدرون أن ی
  أغوسطینوس في كتابِھ في مدینة هللا.

  
  سابعاً: ان النفس البشریة ستأخذ جسدھا بعینِھ في

  الدینونة األخیرة
  

من األمور المھمة أن نعرف یقیناً أن الجسد الخاص بكل واحد ولو 
ً ھو ھو بعینِھ یقوم من الموت.  فعلى راعي  یلي أو استحال ترابا
ً بالتدقیق.  وھاك نص الرسول  النفوس أن یبین ھذه الحقیقة أیضا
المعظم: البدّ لھذا الفاسد أن یلبس عدم الفساد فقولھ ھذا اشارة 

الخاص.  ثم أیوب الصدیق قد تنبأ عن ذلك واضحة إلى الجسد 
قائالً: وبعد ذلك تلبس ھذه األعضاء بجلدي ومن جسدي أعاین هللا 

عـ  19الذي أنا أعاینھُ بنفسي وعیناي تریانھ ال غیري (أیوب ص 
) ویتلخص ذلك من تعریف القیامة نفسھا ألن القیامة كما 27و  26

الحالة التي كان علیھا  قال مار یوحنا الدمشقي إنما ھي الرجوع إلى
  اإلنسان قبل موتِھ.

  
  

  



)154(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ثم أذا اعتبرنا السبب الذي ألجلِھ سوف تصیر القیامة كما تبین آنفاً   

  فال یبقى محل للشك في عقل أحد بھذه الحقیقة.
  

  ثامناً: ألي سبب حتم هللا سبحانھُ بقیامة األجساد
  

ج  قد ابنا أن البد من قیامة األجساد كي ینال كل أحد المجازاة 
م إذن أن اإلنسان یقوم بجسده عمل فعل من خیر أو شر فمن الالز

بجسده عینھ الذي بِھ یكون خدم هللا أو الشیطان كي ینال بھذا الجسد 
  نفسِھ أكالیل الظفر والثواب أو العقاب والعذاب العظیمین.

  
  تاسعاً: في أن األجساد ال تعاودھا تلك العاھة التي كانت 

  فیھا في ھذا العالم
  

ختص بحقیقة طبعِھ من لیس یقوم الجسد فقط بل یعود إلیھ كل ما ی
الزینة والجمال كما شھد القدیس أغوسطینوس شھادة جلیة في ھذا 
الصدد بقولھ: ال یبقى حینئٍذ شيء كم العیب في الجسد فمن كان 

م وفیھ شيء من ھذه مثقالً بسمن مفرط أو ضخامة و غالظة فال یقو
العیوب بل ان كل ما یرى یفوق حد العتدال في الجسد بعد فضلة 

ما تعیب فیھ بمرض أو ھرم أو نحول یصلح بقدرة المسیح وكل 
اإللھیة ألنھُ تعالى ال یصلح فقط أجسادنا بل یزیل عنھا أیضاً كل ما 
طرأَ علیھا من أسوأ ھذه الحیاة.  وفي محل آخر یقول: ال یستعید 
اإلنسان في القیامة الشعر الذي كان لھُ بل الشعر الذي یناسبھُ حسب 

ُؤوسكم كلھا محصاة أى التي ترد بمقتضى القول : ان شعور ر
  األعضاء المختصة بحقیقة حكمة هللا وفي بادئ البدء تعاد معاً جمیع
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بمرض أو  الطبع البشري فمن كان أعمى من مولده أو فقد البصر

من كان أعرج أو أعسم أو ضئیالً بأي عضو كان من أعضائِھ یقوم 
من الموت بجسد صحیح كامل واالَّ ال تستوفي النفس رغبتھا في 
میلھا الشدید إلى اإلتحاد بالجسد فیما اننا نعتقد أن البد من استیفاء 
 ھذه الرغبة من القیامة.  ثم حسبنا یقیناً أن القیامة تعد من أعمال هللا

الخاصة كالخلقة.  فكما أن كل األشیاء في بدایة الخلقة كانت كاملة 
  ھكذا ینبغي أن نعتقد أنھا تصیر في القیامة.

  
  عاشراً: في أن الشھداء یقومون بأجساد كاملة حاملین علیھا

  سمات جراحھم 
  

  یقال في الشھداء ومن ضاھاھم ما قالھ ُ القدیس اغوسطینوس:
ال یقومون بدون تلك األعضاء التي قطعت ألن ذاك التعویھ یكون 
ً في الجسد واال وجب أن یقوم بال رأس من قطع رأسھُ إنما  عیبا

أفضل من تبقى فیھا سمات القطع بالسیف أو خالفھ تسطع بھا 
  الذھب والدرر الثمینة كسمات جراح المسیح.

  
ً الحادي عشر: وأجساد المرذولین المقطعة تقوم كام   لة أیضا

  
وھذا یقال بكل حق في المرذولین ولو قطعت اعضاؤھم بذنبھم 
ً أشد ووجع أمرٌّ ولھذا  ألنھم بقدر كثرة أعضائھم یقاسون عذابا
رجوع أعضائھم ال یعود علیھم بالسعادة بل بزیادة عذابھم وبالھم 
ألن الثواب والعقاب ال یختص باألعضاء بل بالشخص المتحدة 

ین صنعوا توبة ألجل ثوابھم وللذین رذلوا بجسده فتعود إلى الذ
  التوبة ألجل عذابھم.
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ً ھذه الحقائق فال تعوزه العبارات وال  فإن تدبر الراعي حسنا

رامھا بسعیر التقوى موضوعھا إلنعاش قلوب المؤمنین واض
والعبادة حتى اذا ما تأملوا شقاء ھذه الحیاة وضیقاتھا تاقوا من كل 

  قلوبھم إلى مجد تلك القیامة السعیدة المعدة لألبرار والصالحین.
  

  الثاني عشر: كیف تكون أجساد الناس 
  بعد القیامة

  
یلي ھنا ما تقدم أن یعقل المؤمنون أن الجسد المائت نظراً إلى ما 
یتألف منھُ جوھره مزمع أن یقوم بعینِھ من الموت أما حالتھُ فتختلف 

عن حالتِھ في ھذه الحیاة وحسبنا ھنا أن نذكر جھة كل االختالف 
واحدة من ذاك االختالف معرضین عن غیرھا فنقول أن أجساد 

ذاتھا خاصة بأنھا قبل القیامة كانت خاضعة القائمین تختلف عن 
لسنن الموت أما بعد أن تقوم إلى الحیاةفتنال دیمومة البقاء وال فرق 
في ذلك بین األخیار واألشرار.  فالمسیح الرب قد استحق ھذا 
التجدید العجیب للطبیعة البشریة بما حازه من النصرة العظیمة 

ألنھُ كتب: یطرح الموت إلى على الموت كما تفیدنا األسفار اإللھیة 
) وفي ھوشع أكون موتك یاموت (ص 8عـ  25األبد (اشعیا ص 

) وقد فسر ذلك یوحنا الرسول بقولھ: في تلك األیام 15عـ  13
) ومار بولس 6عـ  9یطلب الناس الموت فال یجدونھُ (رؤیا ص 

عـ  15ص  1الرسول یقول: واخر عدو یبطل ھو الموت (قورنتیة 
).  لعمرك 4عـ  21موت بعد (ص یا أیضاً: ال یكون ) وفي الرؤ26

  الرب الذي بھ ھدمأنھُ كان من الحق والالئق أن استحقاق المسیح 
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ً خطیة  أبینا آدم ومن عدل هللا سلطان الموت یسمو سموا� عظیما

ً أن األبرار یتمتعون لألبد بالحیاة السعیدة.  أما األشرار  أیضا
فیكابدون العقاب األبدي یطلبون الموت وال یجدونھُ یتمنون أن 

) فھذه الدیمومة تعم 6عـ  9یموتوا والموت یھرب منھم (رؤیا ص 
  األخیار واألشرار.

  
  بھا أجساد الثالث عشر: في الصفات التي سوف تزدان 

  الطوباویین بعد القیامة
  

ان أجساد القدیسیین المبعوثین تحظى عدا ما ذكر بزینات جمیلة 
رائعة تزداد بھا جماالً عما كانت علیھ بما ال یوصف وأخصھا أربع 
تدعى صفات اخذاً عن تعلیم الرسول المعظم واآلباء القدیسین.  

لھا منزھة عن فاألولى التنزه عن األلم وھي موھبة أو صفة تجع
التأثر  بألم أو وجع أو حزن أو تعب.  فال یستطیع أن تؤذیھا نوافح 
البرد وال لوافح اللھیب وال زخم المیاه ألن الرسول یقول : یزرع 

) أما السبب الذي 43عـ  15ص  1بالفساد ویقوم بال فساد (قورنتیة 
الفساد  من أجلِھ عبر العلماُء عن ھذه الصفة بالتنزه عن التألم ال عن

ألن ھذا التنزه عن فھو لكي یبینوا مزیة الجسد المجید بعد القیامة 
األلم ال یعم الھالكین الذین أجسادھم قابلة التألم بالحر والبرد وباقي 

  العذابات على اختالفھا وان كانت منزھة عن الفساد.
  الثانیة البھاء الذي بِھ تتألألُ أجساد القدیسین بالنور كالشمس 

ورد في بشارة القدیس متى من قول مخلصنا اإللھي: حینئٍذ على ما 
  یضيء
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الصدیقون مثل الشمس في ملكوت أبیھم ولئال یشك أحد في ھذه 

تجلیھ على طور طابور.  ورسول الحقیقة قد رأى رسلھُ مثالھا في 
األمم یسمي ھذه الصفة تارة مجداً وتارة بھاء اذ قال: ھذا الذي 

عـ  3سیغیر جسد تواضعنا شبیھاً بجسد مجده أي بھائِھ (فیلبي ص 
 15ص  1) ثم قال یزرعون بالھوان ویقومون بالمجد (قورنتیة 21
لما  ) وقد شاھد شعب اسرائیل صورة ھذا المجد في البریة42عـ 

تجلى وجھ موسى بالبھاء من مشاھدة هللا ومخاطبتھ حتى لم یستطع 
بنو اسرائیل على النظر إلیِھ اما ھذا البھاء فھو اشراق یفیض على 
الجسد من عظم سعادة النفس كي یكون لھُ بذلك شركة مع النفس في 
السعادة التي تتمتھ بھا كما أن النفس أیضاً تصیر سعیدة بما ینسكب 

السعادة اإللھیة على أنھُ ینبغي أن نعتقد أن لیس جمیع  علیھا من
ه من التألم  الطوباویین یتساوون بھذا المجد كما في صفة التنزُّ
السابق ذكرھا ألن أجساد القدیسین جمیعھا تصیر منزھة عن التألم 
في درجة واحدة.  أما صفة البھاء ففیھا تفاوت كما شھد الرسول 

نوع وشرف القمر نوع آخر وشرف  المعظم بقولِھ: وشرف الشمس
النجوم نوع آخر ألن نجماً یفضل على نجم في الشرف ھكذا قیامة 

  األموات.
  

  الثالثة الخفة التي بھا یتملص الجسد من الثقل الذي یضنكھ
  

في ھذا العالم وتتوفر لھُ القدرة بأعظم سھولة على التحرك 
حركة أسرع واالنتقال حیثما تشاء النفس ومن المحال أن توجد 

منھا كما علم جلیاً القدیس أغوسطینوس في كتابِھ المعروف بمدینة 
هللا والقدیس ایرونیموس في تفسیر نبوءة اشعیا وعلیھ قال الرسول: 

  ).43عـ  16ص  1ویقوم بالقوة (قورنتیة  یزرع بالضعف
  

  



)159(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الرابعة اللطافة وبقوتھا یخضع الجسد أتمَّ الخضوع لحكم النفس 
ویخدمھا ویكون مستعداً إلشارة أمرھا كما تبین من قول الرسول 
یزرع جسد حیواني ویقوم جسد روحاني.  ھذا أخص ما اقتضى 

  .في ھذا الجزءبیانھُ 
  

  من أثمار الفوائد من أسرار  الرابع عشر: ماذا یجنیھ المؤمنون
  القیامة العظیمة

  
ج  لكي یعرف المؤمنون ما یستطیعون ان یحنوه من ثمار الفوائد 
من معرفة مثل ھذه األسرار الكثیرة والعظیمة ینبغي أن نبین أوالً 
أن من الواجب علینا أن نسدي أعظم  الشكر والحمد ~ سبحانھُ 

عـ  11لألطفال (متى ص الذي أخفى ھذه عن الحكماء وأظھرھا 
) فكم من الرجال قد تناھوا بشھرة الحكمة وتحلوا بعقود 25

المعارف السنیة ومع ذلك عموا شر عمى عن ھذه الحقیقة الراھنة.  
فیلزمنا اذن أن نّؤدي الشكر على الدوام لجودة هللا ورأفتِھ ألنھُ 

  أظھر لنا من األسرار ما ال یحتاج لنا أن نتوق إلى إدراكِھ.
م أننا نجتني فائدة عظمى من تأملنا ھذا الجزء وھي اننا نقدر أن ث

نعزّي ذواتنا أو غیرنا في موت من كانوا مقیدین معنا برباط قرابة  
أو صداقة وقد استعمل الرسول المعظم مثل ھذه التسلیة في كتابتِھ 

 4ص  1یرقدون بالرب (تسالونیكي  إلى أھل تسالونیكي عن الذین
ً في جمیع الضیقات ) وفكر ال13عـ  ً فرحا قیامة یجد بنا أیضا

  والبالیا كما یعلمنا 
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ً وأكداراً على ھذا  أیوب الصدیق الذي وطد نفسھُ المفعمة أحزانا

سوف یعاین الرب إلھھ ذات یوم في قیامة الرجاء الوحید في أنھُ 
األجساد.  ناھیك أن ھذا یفید كثیراً في حث الشعوب المؤمنین على 
أن یسلكوا مسلكاً مستقیماً كامالً خالیاً من كل دنس الخطیة ألنھم اذا 
افتكروا في أن ذاك الغنى العظیم الذي یعقب القیامة ھو معد لھم 

وما من شيء أشد قوة من قیامة  یغرون باتقان الفضیلة وتقوى هللا
  الموتى على قمع شھوات النفس وردع البشر عن المعاصي السیما

  اذا اكثروا من االنتباه إلى ما سیدرك من
  الشرور والعذابات المرذولین الذین

  یقومون إلى الدینونة
  في الیوم
  األخیر
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  الفصل الثالث عرش

  
  يف اجلزء الثاين عرش من قانون إالميان

  
  "اؤمن بالحیاة األبدیة"

  
  أوالً: لماذا وضع ھذا الجزء من قانون اإلیمان ھنا في آخر

  مقام.  وما أكثر ما یھم بیانھُ للشعب 
  

ان الرسل القدیسین مرشدنا قد شاُءوا أن یختموا قانون اإلیمان 
المشتمل على خالصھ إیماننا بالجزء المحتوي فیِھ اعتقادنا بالحیاة 

األبدیة وذلك ألن المؤمنین بعد قیامة الجسد لیس لھم أن یتوقعوا 
ي نضع نصب أعیننا تلك شیئاً سوى ثواب الحیاة األبدیة ثم لك

السعادة الكاملة الحاویة مجموع الخیرات ونبجن فیھا ذھننا وجمیع 
فال یبرحنَّ رعاة النفوس في تعلیمھم المؤمنین أن  أفكارنا.  ومن ثم

یتخذوا ثواب الحیاة األبدیة ذریعة لتنشیط المؤمنین لیتعلموا أن 
المسیحیة یتجشموا ما یداھمھم من صعاب األمور في سبیل الحیاة 

بل یستلھموه ویستعذبوه ویحملوھم على األقدام بأوفر سرعة وفرح 
  إلى طاعة هللا.

  
  ثانیاً: ماذا یفھم ھنا بالحیاة األبدیة

  
ج ینبغي ھنا كشف ما احتجب من األسرار الكثیرة في طي ھذه 

  األلفاظ



)162(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
المعبرة عن الحیاة األبدیة بحیث یدركھ عقل كل أحد بقدر ما 
یستطیع إلى ذلك سبیالً.  فینبغي اذن ان یبلغ المؤمنون أن المفھوم 

ومتھا فقط التي تعم أیضاً بھذه العبارة "الحیاة األبدیة" لیس دیم
ً التي تفي رغبة  األبالسة والناس األشرار بل دیمومة السعادة أیضا
الطوباویین وبھذا المعنى فھم ذاك الكاتب الذي سأل الرب مخلصنا 
في االنجیل عما یجب علیھ أن یعملھُ لیرث الحیاة األبدیة كأنھُ قال 

یث استطیع أن ماذا ینبغي أن أصنعھُ كل أبلغ إلى ذاك المكان ح
أتمتع بالسعادة الكاملة.  واألسفار اإللھیة عبرت بھذا الكالم عن 

  المعنى المسفور كما یرى بنصوص كثیرة.
  

  ثالثاً: لماذا یعبر عن تلك السعادة بالحیاة األبدیة
  

ج  ان تلك السعادة العظمى تدعى باسم الحیاة األبدیة حذراً من أن 
الجسدیة الفانیة التي ال یمكن أن تكون یحسبھا أحد قائمة باألشیاء 

أناس  أبدیة ألن اسم السعادة وحده ال یفي ببیان المطلوب اذ قد یوجد
مستكبرین بحكمتھم الباطلة وآرائھم الفاسدة یزعمون أن الخیر 
األعظم یقوم في تلك األشیاء التي تردك بالحواس وقد فاتھم ان ھذه 

حدّ من الزمان وھي  تزول وتفنى فیما أن السعادة ال یحصرھا
بالحقیقة في أقصى بعد عن السعادة الحقة التي یتغّرب عنھا إلى 
أقصى األقاصي من یتمسك بحبال حب العالم وشھواتھ ألنھُ قد 
كتب: ال تحبوا العالم وال ما في العالم أن كان أحد یحب العالم 

  ).15عـ  2ص  1فلیست فیِھ محبة هللا (یوحنا 
  ) فلیعتِن الرعاة في أن 17وتھ یزوالن (عـ وبعید ذلك: العالم وشھ
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یرسخوا ذلك في أذھان المومتین ویبلغوھم أن یرذلوا األمور 

ھذه الحیاة التي الزائلة وأنھم ال یستطیعون أن ینالوا أدنى سعادة في 
) على أننا نقول 11عـ  2ص  1نحن فیھا غرباء وضیوف (بطرس 

ً بالرجاء اذ نكفر من باب  الحق أننا سعداء في ھذه الدنیا أیضا
بالخطیة وبشھوات العالم ونعیش بالقناعة والبر والتقوى في ھذه 

الرجاء الصالح وظھور مجد هللا العظیم وفادینا  الدنیا متوقعین
) على أن كثیرین قد 13و  12عـ  2یح (طیطوس ص یسوع المس

زعموا أنھم حكماء فصاروا حمقاء ال یفھمون ھذه األمور بل 
  توھموا أن السعادة في ھذه الحیاة فسقطوا في بالیا عظیمة.

ثم نفھم من فحوى اسم الحیاة األبدیة أن من یدركھا مرة ال یفقدھا 
الالً ألن السعادة لألبد وقد توھم البعض خالف ذلك فكان وھمھم ض

تقوم بمجموع خیرات ال یمازجھا أدنى شر وتملُئ شھوة اإلنسان 
فاقتضى من باب الضرورة أن تقوم بالحیاة األبدیة.  اذ لیس في 
استطاعة اإلنسان السعید أن ال یشتھي من كل قلبِھ أن یتمتع لألبد 
 ً  بتلك الخیرات التي نالھا.  ولھذا اذا لم یكن ھذا االمتالك ثابتا

وراھناً ال یعتریھ زوال لزم من ذلك أن یكون السعید معذباً بالخوف 
  من فقدانِھ وبالتالي ال یكون سعیداً.

  
  رابعاً: في أن العقل البشري ال یستطیع أن یدرك السعادة 

  األبدیة
  

ان قولنا الحیاة السعیدة یدل داللة كافیة على أن ما من أحد یستطیع 
أن یدرك مقدار السعادة التي یتمتع بھا العائشون في الوطن 

  الطوباویون وحدھم ألننا فیما نعبر عن شيء باسم یعمالسماوي االّ 
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كثیرین غیره نفھم بسھولة أن تلك العبارة قاصرة عن الداللة على 
الشيء المقصود بیانھ.  فإذن متى عبرنا عن السعادة بكالم ال 

على الدوام تبین لنا أن بل جمیع الذین یحبون یتناول فقط السعداء 
المقصود ھو شيًء ارفع وإسمي ما نقدر أن نبینھُ بھذه العبارة 
بحسب ما فیِھ من الحقیقة والكمال.  ألن األسماء التي تطلقھا 
األسفار اإللھیة على ھذه السعادة وان كانت كثیرة كملكوت هللا 

).  ملكوت المسیح.  ملكوت السماوات 23عـ  5(متى ص 
  الفردوس.  

  المدینة المقدسة أورشلیم الجدیدة.  بیت اآلب.
فمن المحقق أن ما من واحد منھا كفوٌء لبیان عظمتھا.  ولھذا ال 
یھملنَّ الرعاة أن یتخذوا في ھذا المقام مندوحة الستھمام المؤمنین 
إلى اتقان التقوى والبر وقضاء كامل فروض الدیانة المسیحیة 

  روف بالحیاة األبدیة.رغبة في نوال الثواب العظیم المع
ألنھُ من المحقق أن الحیاة تعد عادة بین أعظم الخیرات التي یتوق 
إلیھا الطبع البشري والحال أن السعادة تحد وتعرف بھذا الخیر 
الذي نسمیھ الحیاة األبدیة.  فإن كانت ھذه الحیاة القصیرة الشافة 

ً ھي أح ب وأعز والموعبة أكداراً وبالیا والحریة بأن تسمى موتا
  وآثر من كل ما سواھا.

فیكم من االجتھاد والحمیة یجب علینا أن نسیر في أثر الحیاة األبدیة 
  الخالیة من كل شر والحاولة مجموع الخیرات بكمالھا.

  
  خامساً: ان السعادة قائمة بنوال كل خیر والنجاة من كل شر

  
اة من قد أفاد اآلباء القدیسون أن سعادة الحیاة األبدیة تحد بالنج

  الشرور ونوال جمیع الخیرات أما نجاتھا من الشرور فلناجمیع 
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على ذلك بینات غایة في السداد والوضوح في الكتاب المقدس.  فقد 
كتب في سفر الرؤیا.  فال یجوعون بعد وال یعطشون وال تأخذھم 

) وفیھ أیضاً: ویمسح هللا كل 16عـ  7الشمس وال المطر البتة (ص 
دمعة من عیونھم وال یكون بعد موت وال نوح وال صراخ وال وجع 

ً قد م ) ومجد الطوباویین في 4عـ  21ضى (ص ألن ما كان سابقا
السماء ال قیاس لھُ وضروب لذاتھم ونعیمھم وأفراحھم ال تحصى 

عقل بشري وال یمكن أن یخطر على بال ن االفال یدرك ذلك 
مخلوق فلزم أن ندخل إلى ذلك المجد اي الى فرح ربنا ونُشمل بِھ 

  فیمألُ شوق نفوسنا.
  

  الطوباویون على وجھ سادساً: ما الخیرات التي یتمتع بھا
  الخصوص 

  
ولو كنا كما قال القدیس أغوسطینوس نقدر أن نحصي الشرور التي 
سوف ننجو منھا أكثر مما أن نعد الخیرات واللذات التي سوف 
نتمتع بھا في اآلخرة السعیدة مع ذلك البد من بذل الجھد في تبیینھا 

ً وعلى وجھ اإلیجاز كي تضطرم قل ً جلیا وبھم تشوقاً للمؤمنین بیانا
إلى الحصول على تلك السعادة إنما یقتضي في بادِئ البدِء ان نمیز 
فیھا ما میزه الالھوتیون فإنھم علموا أن الخیرات المشار إلیھا على 

  نوعین.  احدھما خاص بجوھر السعادة وثانیھما تابع لھا.
  فدعوا خیرات النوع األول جوھریة واألخرى عرضیة.
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  سابعاً: بماذا تقوم علة السعادة األبدیة األولى والجوھریة 

  
اما السعادة الراھنة التي ندعوھا جوھریة تقوم في مشاھدة هللا 
والتمتع بجمالھ ألنھ ینبوع ومصدر كل جود وكمال.  قال المسیح 
الرب: ھذه ھي الحیاة األبدیة ان یعرفوك أنت اإللھ الحقیقي وحدك 

) وقد فسر یوحنا 3عـ  17والذي أرسلتھُ یسوع المسیح (یوحنا ص 
لھ: أیھا األحباء نحن اآلن أبناء هللا ولم یتبین الرسول ھذه اآلیة بقو

ظھر نكون نحن أمثالھ ألننا بعد ماذا سنكون غیر اننا نعلم أنھُ اذا 
) أشار بھذا الكالم إلى أن 2عـ  3ص  1سنعاینھ كما ھو (یوحنا 

السعادة تتوقف على ھذین األمرین أي على مشاھدة هللا كما ھو في 
یر كآلھة.  ألن الذین یتمتعون بِھ طبعِھ وجوھرِه وعلى كوننا نص

تكاد ولو استمروا على جوھرھم غیر أنھم یلبسون ھیئَة عجیبة 
  تكون إلھیة فیرون كأنھم آلھة ال بشر.

  
  ثامناً: كیف یلبس الطوباویون ھیئة هللا وشبھھ

  
أما كیفیة ھذا األمر فتظھر فیما أن كل شيء یعرف أما من ذاتِھ 

ن حیث ال یوجد شيٌء یشبھ هللا لنتمكن واما من شبِھ أو من نوعھ وم
بمعاونة شبھِھ من البلوغ إلى معرفتِھ الكاملة.  ینتج أن ما من أحد 
یستطیع سبیالً إلى مشاھدة طبع هللا وذاتِھ ما لم تتحد بنا تلك الذات 
اإللھیة بعینھا وقد عبر عن ذلك رسول األمم بقولِھ: ألننا اآلن ننظر 

 1أما حینئٍذ فوجھاً إلى وجھ (قورنتیة   في المرآة على سبیل اللغز.
) أما قولھ على سبیل اللغز فقد أّولھُ القدیس 12عـ  13ص 

ألن نعقل هللا وقد أبان ھذا  كمأغوسطینوس على سبیل الشبھ المح
  اذ أثبت أن ما من شيٍء  العبارةنفسھ القدیس دیونیزیوس بصریح 
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العلویات یدرك بشبھ السفلیات.  فال یمكن أن تعرف بشبھ شيٍء من 

جسدي ذاتیة الشيء الخالي من الجسد وجوھره اذ من الالزم أن 
نختبر ذلك في معرفة أشباه األشیاء ذاتھا حتى یتصور شبھھا كما 

جمیع األشیاء فحیث ال یمكن أن یوجد شبھ شيٍء مخلوق بسیط 
وروحي مثل هللا سبحانھُ فال نستطیع أن نعقل بالتمام الذات اإللھیة 
من شبھ شيٍء مخلوق.  وزد على ذلك أن جمیع األشیاء المخلوقة 
 منحصرة في حدود كمال معلوم أما هللا سبحانھُ فھو غیر متناٍه كماالً 

وما من شبھ شيٍء مخلوق یقدر أن یدرك عدم ممسوحیتِھ.  فعلیھ ما 
من سبیل الى معرفة الجوھر اإللھي االَّ أن یتحد بنا ویرفع فھمنا 
إلى درجة سامیة ال تدرك كي نصیر كفوءاً إلى مشاھدة صورة 

  طبیعتِھ.
  

  تاسعاً: ان الطوباویین یستنیرون بنور المجد وعلى الجمیع
  ل الرجاء إلى مشاھدة هللاأن یتشوقوا بك

  
اننا سندرك ذلك بنور المجد لما نستنیر بالضیاِء اإللھي فنشاھد هللا 
النور الحقیقي بنوره نفسِھ ألن الطوباویین یعاینون هللا على الدوام 
حاضراً أمامھم ویصیرون شركاء الذات اإللھیة بواسطة ھذه 

ادة الراھنة الحقة الموھبة الفائقة قدراً كل ما سواھا فیتملكون السع
التي ینبغي أن نعتقدھا اعتقاداً یجعلنا نتوقعھا من رأفة هللا برجاء 
وثیق كما قد تقرر في قانون اآلباء حیث قال نترجى قیامة الموتى و 

  .الحیاة في الدھر العتید
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  عاشراً: یبین بشبھ كیف یتحد اإلنسان با~ في السعادة

  
ال یمكنا قط أن نعبر عن ھذه األمور اإللھیة بالكالم وال أن ندركھا 

حتى في األشیاء بفكرنا انما یتاح لنا أن نرى صورة ھذه السعادة 
التي تدرك بالحواس فإن الحدید اذا قاربتُھ النار خرقتھُ فیرى متغیراً 
كأنھُ نار وأن لم یتغیر جوھره وعلى ھذا النحو من یفوزون بذاك 
المجد السماوي یضطرمون بنار محبة هللا فیتغیرون مع بقائھم على 
جوھرھم حتى یقال فیھم بحق أنھم یفترقون عن الذین في ھذه 

ً أعظم من افتراق الحدید المحمي عن الحدید البارد ا لحیاة افتراقا
العظمى الخالي من قوة الحرارة.  وخالصة القول ان ھذه السعادة 

الكاملة التي ندعوھا جوھریة تقوم في امتالك هللا.  وال غرَو ان من 
یملك هللا الخیر األعظم والكمال األكمل ال یمكن أن ینقضھُ شيء 

  كاملة.لسعادتِھ  ال
  

  الحادي عشر: ما ھي الخیرات العرضیة التي تشمل الطوباویین
  

ویضاف إلى السعادة المار ذكرھا بعض محاسن تعم جمیع 
الطوباویین وال تبعد كثیراً عن المدارك البشریة بل أنھا جدیرة 
أیضاً بإنعاش قلوبنا وترقیتھا إلى التأمل في معالي النعیم األبدي وقد 

األمم بقولِھ: المجد والكرامة والسالم لكل من أشار إلیھا رسول 
  ).10عـ  2یعمل الصالح (رومة ص 

فالطوباویون ال یتمتعون بذاك المجد فقط الذي ابنا أنھُ یختص بذات 
هللا ومتحد بجوھرھا بل بالمجد القائِم بأن كل واحد منھم یعرف 

  أیضاً معرفة جلیة واضحة ما لآلخرین من المقام السامي المنیف.
یحسبون ما أعظم تلك الكرامة التي یمنُّ هللا بھا علیھم اذ لم یعودوا ف

  عبیداً بل خالَّناً وأخوة وأبناء هللا. 
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ولھذا ینادي مخلصنا مختاریھ بكالم تناھى بالحب واإلكرام قائالً: 

) 4عـ  12ھلموا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم (لوقا ص 
ً أن نھتف مع داود النبي: لقد كُرم اصفیاُؤك یا هللا  فجاز لنا حقا

) بل یمدحھم المسیح 17عـ  37كثیراً واعنزت رئاستھم (مزمور 
ھم أمام اآلب السماوي ومالئكتھ.  فإن كان جمیع الرب ویُعلي شأن

البشر من طبعھم یھوون الكرامة الوافدة إلیھم من أھل الحكمة 
اذ یعدُّونھم شھوداً أجالّء لفضیلتھم فكم نظن یكون أعظم والرفعة 

  مجد الطوباویین وكل واحد یتحف اآلخر بأعظم االكرام واالجالل.
  

  ي یتمتع بھا الطوباویونالثاني عشر: في أنواع الخیرات الت
  في االخدار السماویة

  
ال تحصى اللذات التي یقاض على مجد الطوباویین وال نقدر أن 
نتصورھا بفكرنا إنما ینبغي أن یتحقق المؤمنون أن كل ما یمكن أن 
یعرض لنا أو نشتھیھ من الخیر في ھذه الحیاة سواء كان من 

بِھ الطوباویون في معارف العقل أو محاسن الجسد وكمالِھ یتنعم 
السماء بنوع اسمى مما تنظره عین او تسمع بِھ أذن أو یخطر على 

ألن  )9عـ  2ص  1قلب إنسان كما قال رسول األمم (قورنتیة 
الجسد الذي كان قبل القیامة كثیفاً ضخماً قد صار في السماء لطیفاً 

)، ال 42عـ  15ص  1روحانیاً بتملصِھ من قابلیة الموت (قورنتیة 
حتاج بعد إلى أدنى قوت أما النفس فتشبع بلذة عظمى من ولیمة ی

المجد األبدي التي یولمھا الرب وھو یشد وسطھ ویدور ویخدم فیھا 
جمیع المدعوین.  وھناك ما من أحد یشتھي المالبس الثمینة والحلى 

  تمنطقوا بنطاق الدیمومة  حیث لم یبَق لھا استعمال ألن الجمیع قد
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وتحلوا بعقود المجد األبدي وان اشتھى أحد داراً فسیحة والبھاء 

ملیحة طلباً للسعادة البشریة فھل یستطیع أحد أن یتصور بفكره داراً 
عة بضیاء مجد هللا األعظم.  افسح وأحلى من السماء نفسھا الساط

ولھذا لما كان النبي داود یضع نصب عینیھ جمال بیت هللا السماوي 
ً إلى ھاتیك الربوع السعیدة ویقول: ما أحب  كان یضطرم تشوقا
مساكنك یا رب الجنود تشتاق وتذوب نفسي إلى دیار الرب ویرنم 

) فعلى رعاة 3و  2عـ  83(مزمور  قلبي وجسمي لإللھ الحي
فوس إذن ان یرغبوا من صمیم قلوبھم ویبذلوا كل جھدھم في أن الن

جمیع المؤمنین یرنمون بمثل ھذا الترنیم ویشعرون بمثل ھذا 
  الشوق.

  
  الثالث عشر: في أن الطوباویین ال ینالون ثواباً واحداً 

  بعینِھ بدون فرق فیما بینھم
  

عـ  14ألن الرب یقول: أن في بیت ابي منازل كثیرة (یوحنا ص 
) ففیھا یكون الثواب أعظم أو أقل لكل واحد حسب استحقاقِھ: ان 2

من یزرع قلیالً یحصد قلیالً ومن یزرع البركات یحصد البركات 
فبناًء علیِھ یلزم الرعاة ال أن یحضوا فقط  )6عـ  8ص  2(قورنتیة 

المؤمنین على التشوق إلى ھذه السعادة بل أن یواصلوا أیضاً التنبیھ 
طة األمینة المبلغة الیھا ھي الثبات على اإلیمان لھم بأن الواس

والمحبة والمواظبة على الصالة واالعتراف والتنازل واالكثار من 
أعمال الرحمة نحو القریب.  وھكذا برحمتِھ تعالى الذي أعدّ ذاك 
المجد السعید للذین یحبونھُ یتم ما قالھُ أشعیا النبي: یسكن شعبي في 

عـ  32لطمأنینة وفي محال النّرف (ص مقام السالم وفي مساكن ا
18.(  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  القسم الثاين
  

  من التعلمي املس3یحي  الروماين

  

  الفصل أ�ول

  
  بالعموم""في األسرار 

  
  

  أوالً: یجب على الراعي أن یعلم الشعب باجتھاد ما یلزمھُ 
  معرفتھُ من األسرار المقدسة

  
لما كان كل قسم من التعلیم المسیحي یستلزم معرفة واجتھاداً في 
تعلیمِھ اقتضى أن تعلیم األسرار المقدسة الشدید اللزوم بأمر هللا 

النفوس جدارة راعي تعالى والمتضمن فوائد جمة یستلزم من 
  كي یتلقنھُ المؤمنون باجتھاد وتواتر فیغدون وحذفاً مخصوصین
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في حالة تمكنھم من اقتبال األمور الفائقة بالجالل والقداسة باستیھال 

جھ یفیدھم للخالص وال یحول الكھنة عما نھاھم عنھ وعلى و
المسیح الرب في مقولِھ: ال تعطوا القدس للكالب وال تلقوا 

  ).6عـ  7جواھركم قدام الخنازیر (متى ص 
  

  ثانیاً: ماذا یراد بلفظة سر
  

لما كان كالمنا ھنا في األسرار بوجھ العموم لزمنا ان نشرع ببیان 
وبایضاح ما التبس من معناه كي یتوفر فحوى اسم السر وتعریفھ 

لنا في ھذا المقام فھم معنى ھذا االسم الخاص وعلیِھ یجب ان یتعلم 
المؤمنون أن اسم السر بمقتضى ما نقصد بِھ قد وضعھُ ھنا كتبة 
الكنیسة لغیر ما وضعھُ العالمیون ألن بعض العلماء أرادوا أن 

الحالفون لدى دخولھم  یعنوا باسم السر ذاك االلتزام الذي یتقید بھِ 
في خدمة ما او وظیفة.  ومن ذلك الیمین الذي یقسمھُ الجنود 
واعدین بأن یخدموا المملكة بأمانة قد سمي سراً جندیاً ویظھر أن قد 
غلب اصطالحھم على معنى ھذه العبارة.  أما عند اآلباء الالتین 

ة عن الذین سلمونا األمور المقدسة بمصنفاتھم قاسم السر ھو عبار
شيء مقدس محجوب عن النظر وكذلك اآلباء الشرقیون قد 
اصطلحوا على التعبیر بكلمة سر عن ھذا المعنى نفسِھ.  فنحن 
ً على قول  ً نعول على ھذا القول في اتخاذ لفظة سر جریا أیضا
الرسول المعظم في كتابتِھ إلى أھل أفسس حیث یقولك إذا علمنا سر 

الحكمة: لم یعرفوا أسرار هللا ) وفي سفر 16عـ  1مشیئَتِھ (ص 
) فلنا أن نعتبر في ھذه المحال وكثیر غیرھا أن السر 22عـ  2(ص 

  ال یعني إالَّ شیئاً مقدسـاً محجوباً وخفیاً.
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  باء خصصوا اسم السر للداللة على أشیاء مقدسة ثالثاَ: ان اآل

  وھذا اصطالح قدیم
  

ولھذا قد استصوب العلماء الالتینیون أن یدعوا أسراراً بعض 
عالمات حسیة تدل على النعمة التي تصدرھا وكأنھا تظھرھا 

  للعیان.
واستحسن القدیس غریغوریوس ان یسمیھا أسراراً ألن قدرة هللا 

حجب المواد الجسدیة وال یظنَّ أحد ان تصدر النعمة وھي تحت 
ھذا االصطالح حدیث في بیعة هللا ألن من یطالع كتب القدیس 
ً أن كتبھ دیانتنا  ایرونیموس والقدیس غریغوریوس یرى جلیا
المقدسة األقدمین كثیراً ما اتخذوا اسم السر للداللة على ما ذكر 

ریة أو عالمة وأحیاناً أیضاً عبروا عن السر بلفظة رمز أو إشارة س
مقدسة وقد دعیت ھذه باسم سر ألنھا تناسب أسرار الشریعة القدیمة 
التي لم یعد للرعاة حاجة إلى االتیان بیانھا للمؤمنین ألنھا زالت 

  بشریعة االنجیل والنعمة.
  

  رابعاً: على أي شيٍء بالخصوص یدل السر عند العلماء
  الكاثولیك

  
م ان نستقصي فحواه وجوھره اننا بعد ان بینا مدلول اسم السر لز

ونعلن للمؤمنین ماھیة السر فنقول: ان ما من أحد یشك في أن 
األسرار ھي من أنواع األشیاء المقدسة التي بھا ننال الخالص 
والبر ولنا حجج كثیرة تستبین قاطعة وسدیدة إلیضاح ھذا األمر االَّ 

  أننا نرى 
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ً ھو التعریف الذي أورده القدیس  أن أوضحھا واجالھا بیانا
أغوسطینوس ووافقھُ علیھ فیما بعد جمیع العلماء الالھوتیین قال: 

ى : ان السر ھو ان السر ھو عالمة شيء مقدس.  أو بعبارة أخر
  عالمة منظورة لنعمة غیر منظورة وضع لتبریرنا.

  
  خامساَ: في قسمة االشیاء المحسوسة وفیما یجب فھمھُ باسم عالمة

  
ینبغي على الرعاة أن یبینوا بالتفصیل كال� من أجزاء ھذا التعریف 
ً ویلزمھم أن یعلموا في باديء البدء أن األشیاء  لیزیدوه وضوحا

الواقعة تحت الحواس على نوعین.  منھا ما أبدع لیدل على جمیعھا 
شيء آخر ومنھا ما وجد للداللة على نفسِھ فقط ال على شيٍء آخر 
فتدخل في ھذا النوع الثاني أكثر األشیاء الطبیعیة وفي النوع األول 
أسماء األشیاء والكتابة والرایات واألبواق والصور وما یضاھي 

سماء قوة داللتھا زال السبب الذي ذلك ألن اذا جردت عن األ
وضعت ألجلِھ فھذه اذن تدعى بحصر المعنى عالمات ألن العالمة 
على ما ذھب إلیِھ القدیس أغوسطینوس ما عدا أنھا تفیدنا الشيء 
ً نستفید منھا  معرفة شيء آخر  الواقع تحت االحواس تجعلنا أیضا

ً على األرض نعرف  ان قد جاز كما اذا شاھدنا أثر القدم مرسوما
  من ھناك بعض الناس الظاھرة لنا آثار قدمِھ.

  
  سادساً: كیف یتبین أن األسرار داخلة في نوع العالمة

  
لما كان األمر كما ذكر تبین أن السر یعود إلى نوع االشیاء التي 
  وضعت للداللة على شيٍء من حیث أنھا تدلنا بشكل أو شبھ على 
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یفعلھُ هللا في نفوسنا بقدرتِھ اإللھیة التي ال تدرك بالحواس ألن ما 

العماد (نقول على سبیل المثل بما أنھُ یزید التعلیم وضوحاً) حین 
تعمال كلمات معلومة واحتفالیة یدل نغتسل في الخارج بالماء مع اس

اغتسالنا في الباطن من كل دنس الخطیة وشناعتھا بقوة الروح على 
القدس ونماء نفوسنا وازدیانھا بتلك الموھبة الفاخرة موھبة البر 
السماوي وعلى كون ذاك الغسل الجسدي یعمل في النفس ما یشیر 

  إلیِھ كما سیتبین ذلك في محلِھ.
  

  ھذا األمر نفسھُ یتبین من الكتاب المقدسسابعاً: في أن 
  

ً من األسفار اإللھیة أن السر یجب أن یعد بین  یتلخص أیضا
العالمات ألن رسول األمم كتب إلى الرومانیین بخصوص الختان 
سر الشریعة القدیمة التي أعطیت البراھیم أبي جمیع المؤمنین 

) 11عـ  4ص  یقول: قد أخذ سمة الختان خاتماً لبر اإلیمان (رومیة
وفي محل آخر: أتجھلون أن كل من اصطبغ منا بیسوع المسیح 

) فیفھم 3عـ  6اصطبغ في موتِھ فدفنا معھُ في الموت (رومة ص 
أن المعمودیة تشیر إلى معنى ھذا الشيء أي الى دفننا معھُ 
بالمعمودیة في الموت ویفید كثیراً أن الشعب المؤمن یعقل أن 

ت بحیث یسھل علیِھ أن یتحقق أن ما تحتویھ االسرار تتعلق بالعالما
وتدل علیھ وتصدره جلیل ومقدس واذا ما عرف قداستھا یزداد 

  حماسة إلى توفیر احسان هللا إلینا واكرامھ.
  

  ثامناً: كم ھي أنواع ھذه العالمات
  

  یلي ھنا أن تبین فحوى ھذه العبارة شيٌء مقدس وھي الجزُء اآلخر 
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تعریف السر.  فلكي یتسھل لنا ذلك یلزمنا أن نراجع ما مرَّ آنفاً من 

وما ذكره القدیس أغوسطینوس عن قداسة العالمات وجاور فیِھ 
دعى طبیعیة وھي التي ما بالتحرّي والدقة.  فإن بعض العالمات ت

عدا أنھا تبین ذاتھا (وذلك یعم جمیع العالمات كما بینا) فإنھا 
في نفوسنا معرفة شيء آخر كالدخان مثالً فإن من یراه یعلم  تنشيء

حاالً بوجود النار ولھذا السبب تدعى ھذه العالمة طبیعیة ألن 
ألشیاء الدخان یدل على النار ال بإرادة اإلنسان بل أن استعمال ا

یجعل من ینظر دخاناً فقط یدرك بالعقل والفكر وجود جوھر النار 
وقوتھا التي لم تزل محجوبة تحت الدخان.  ومن العالمات ما لیس 
بعالمة من نفس الطبیعة إنما اخترعھ البشر وجعلوه عالمة لیتمكنوا 
بھا من المخاطبة ومكاشفة األفكار فیما بینھم واالطالع على حكم 

آرائھم.  ونعلم أن ھذه كثیرة عدداً ومختلفة أنواعاً لكون اآلخرین و
بحاسة السمع وباقیھا بباقي بعضھا یختص بحاسة النظر وبعضھا 

الحواس ألننا حین نشیر إلى أحد بشيء مثالً اذا رفعنا رایة اشارة 
إلى شيٍء ما تحققنا أن ذلك داللة تختص بالنظر فقط.  وكما أن 

یبرز ال لاللتذاذ فقط بل على األغلب  صوت األبواق والقیثار الذي
للداللة على معاني یختص بحكم اآلذان وبھذه الحاسة خاصة یدرك 

  أیضاً الكالم الذي لھُ أعظم قوة على كشف أفكار العقل الباطنة.
  

  تاسعاً: في العالمات التي وضعھا هللا سبحانھُ في العھد القدیم
  والعھد الجدید

  
  مات التي وضعت بإتفاق الناس عما عدا ما ورد ذكر من العال
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واصطالحھم توجد عالمات أخرى وضعھا هللا سبحانھُ ولیست من 

جنس واحد باتفاق القول ألن بعضھا قد أمر هللا البشر باستعمالھا 
لداللة على شيء تشیر أو تنبھ إلیھ ومن ھذا النوع تطھیرات ل

الناموس والخبز الفطیر إلى غیر ذلك مما كان یختص برسومات 
الدیانة الموسویة وغیرھا ما وضعھا هللا ال للداللة فقط على شيٍء 

بل خولھا قوة لفعل شيٍء وانشائھ.  فمن ھذا النوع األخیر ھي 
شبھة.  ألننا نعتقد یقیناً أن العالمات أسرار الشریعة الجدیدة بدون 

التي سلمھا هللا ولیست اختراع بشر تحوى بذاتھا فاعلیة إلنشاِء 
  المقدس الذي تشیر إلیِھ.

  
  عاشراً: كیف ینبغي أن نفھم الشيء المقدس في تعریف السر

  
كما ابنا أن العالمات كثیرة ومحتلفة ھكذا ینبغي أن نعتبر أن الشيء 

نوع واحد اما نظراً إلى تعریف السر المثبت أعاله المقدس لیس من 
فقد أفادنا علماُء الالھوِت أن الشيء المقدس ھو نعمة هللا التي 
تصیرنا قدیسین وتحلینا بعقود جمیع الفضائل اإللھیة وقد أصابوا 
بإطالق اسم الشيء المقدس على ھذه النعمة ألن نفسنا بواسطتِھ 

  تتكرس ~ وتعتصم بھ.
  

  شر: في تفصیل تعریف السر وفیما یمیزه عن باقيالحادي ع
  العالمات المقدسة

  
ینبغي أن یقال تفصیالً لماھیة السر أنھُ شيٌء حسي رسمھُ هللا 

  یحتوي قوة الداللة على القداسة والبر وانشائھا فینتج من ثم أن كل 
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أن یعقل على أیسر منوال أن صور القدیسین أحد یستطیع 

والصلیب وما شاكلھا ولو كانت عالمات ألشیاء مقدسة لیست مع 
ذلك بأسرار.  وما من أشكال في اثبات تعلیم ھذه الحقیقة بمثال 

اه جمیع األسرار اذا رمت أن تطلق على باقي األسرار ما ذكرن
ً عن سر المعمودیة حیث قلنا أن غسل الجسد الظاھر ھو  سابقا
ً بقوة  ُ فینا باطنا عالمة ویحتوي فاعلیة للشيء المقدس الذي ینشأ

  الروح القدس.
  

  الثاني عشر: في أن األسرار ال تدل على شيء واحد فقط 
  بل على اشارة كثیرة

  
 ھو ان ما یناسب خاصة ھذه العالمات السریة المرسومة من هللا

أنھا من قبل الرسم اإللھي ال تدل على شيٍء واحد فقط بل على 
ً وھذا ما نعرفھُ في كل من األسرار التي ال تدل  أشیاء كثیرة معا
على قداستنا وبرنا فقط بل على شیئین آخرین أیضاً متحدین أعظم 
اتحاد بھذه القداسة وھما آالم المسیح الفادي علة القداسة والحیاة 

السعادة في اآلخرة التي ینبغي أن تتجھ الیھا قداستنا األبدیة أي 
  كإنما إلى غایتھا.

واذ یمكننا أن نالحظ ذلك في جمیع األسرار قد أصاب علماء 
الالھوت فیما علموه من أن كالّ من األسرار یحوى في ذاتِھ قوة 
للداللة على ثالثة أشیاء.  أي أنھُ یخطر على بالنا أمراً ماضیاً ویدل 

حاضر وینبيء عن أمر مستقبل وال تحسبنَّ أولئك العلماء  على أمر
یأتون بھذا التعلیم بدون أن یثبتوه بنصوص الكتاب المقدس ألن 
الرسول المعظم قال: نحن الذین اصطبغنا بیسوع المسیح اصطبغنا 

) أشار بصریح العبارة إلى أن المعمودیة 3عـ  6بموتِھ (رومة ص 
  ھ.  ثم لما قال: ألننا دفنا معھُ الرب وموتعالمة تدل على آالم 
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بالمعمودیة في الموت حتى أننا كما أقیم المسیح من بین األموات 

عـ  6بمجد اآلب كذلك نسلك نحن أیضاً في جدة الحیاة (رومة ص 
) ابان بكالمِھ ھذا ان المعمودیة عالمة تدل على النعمة السماویة 5

المفاضة في نفوسنا والتي بھا نعطى ان نسلك بحیاة جدیدة ونتمم 
على أیسر منوال وبطیبة خاطرنا كامل فروض التقوى الحقیقیة.  
وفي اآلخر حین أردف كالمھُ بقولھ: النا إذا كنا قد غرسنا معھُ 

) أعلن أن 5عـ  6ن على شبھ قیامتِھ (ص على شبھ موتھ فنكو
ً إشارة جلیة إلى الحیاة األبدیة التي سوف  المعمودیة تشیر أیضا

  ندركھا بواسطتِھ.
  

  الثالث عشر: ان السّر ال یدل فقط على شيٍء واحد حاضر
  بل على أشیاء كثیرة

  
وما عدا ما ذكرناه من أنواع الداللة وطرقھا كثیراً ما یتفق أن السر 

یدل على شيٍء واحد حاضر فقط بل على أشیاء كثیرة ودلیل ذلك ال 
أن سر االفخاریستیا المقدس یعلن للمتبصرین وجود جسد الرب 
ودمھ األقدسین والنعمة التي ینالھا من یتناولون األسرار المقدسة 

  بقلب نقي.
فبعد أن أوردنا ھذا كلھُ ال یفتقر الرعاة إلى حجج یبینون بھا عظم 

لھیة ووفرة العجائب المكنونة في أسرار العھد الجدید كي القدرة اإل
  یقنعوا الجمیع بوجوب تكریمھا وقبولھا بورع وعبادة.
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  ر الالزمة الرابع عشر: لماذا كان رسم األسرار من األمو

  عند المسیحیین
  

ما من شيٍء اصلح تعلیماً الستعمال األسرار كما یجب من أن تورد 
بتدقیق األسباب التي من أجلھا وجب رسم األسرار وھي كثیرة 
وأولھا ضعف العقل البشري ألننا نرى أن اإلنسان من طبعِھ ال 

لك یتوق إلى معرفة تلك األشیاء التي تدرك بالعقل االَّ بواسطة ت
التي تدرك بحاسة من الحواس.  فلكیما ندرك اذن بأوفر سھولة ما 
تصنعھُ قدرة هللا الخفیة رتب خالق األشیاء جمیعھا بحكمتِھ الفائقة 
ولعظم رأفتِھ نحونا أن یعلن لنا قدرتھ ببعض عالمات تقع تحت 
ً لو  الحواس ألنھُ كما قال القدیس یوحنا الذھبي الفم قوالً صریحا

ً من الجسد لكان أعطي الخیرات البسیطة الغیر  كان اإلنسان خالیا
  الواقعة تحت طي الحجب المادیة.

ولكن لما كانت النفس متحدة بالجسد لزم األمر أن یستعین باألشیاء 
  المحسوسة كي یتوصل إلى أدراك األشیاء الغیر المحسوسة.

السبب الثاني ھو أن عقلنا ال یتحّرك بسھولة إلى اعتقاد األشیاء 
التي نوعد بھا ولھذا نرى هللا سبحانھُ منذ إنشاِء العالم قد اعتاد أن 
  یكرر الكالم الذي بھ یشیر إلى ما رسم أن یصنعھُ 

ً قد یتفق أن عظمتھُ تذھب بتصدیق حقیقة  ً اذا ما رسم شیئا وأحیانا
ً من  وجوده كان یضیف إلى الكالم عالمات أخر تحتوي نوعا

ل هللا موسى النقاذ الشعب اإلسرائیلي اآلیات المعجزة: ألنھُ لما أرس
من عبودیة مصر فلئال یخشى موسى مع اتكالِھ على معونة اآلمر 
من أنھ ال یقوى على حمل ما فّوض إلیھ من ذاك األمر الباھظ أو 

  یصدق األنباء واألقوال اإللھیة أثبت الرب  من أن الشعب ال
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وعده بكثیر من العالمات المختلفة.  فكما صنع هللا في العھد القدیم 
بأنھ أثبت مواعیده العظیمة بالعالمات ھكذا أیضاً مخلصنا في العھد 

لما وعدنا بمغفرة الخطایا وبالنعم السماویة وشركة الروح  الجدید
رسم نصب عیوننا وحواسنا عالمات تقوم لدینا مقام عھد القدس 

وعربون للحصول على ما وعد بِھ بحیث ال یمكننا أبداً أن نشك 
  بصدق مواعیده.

السبب الثالث ھو أن تكون األسرار كما كتب القدیس امبروسیوس 
مثل أدویة وعالجات السامري المذكور في اإلنجیل معدة لشفاء 

ھا أو وقایتھا من العطب.  اذ اقتضى أن النفوس أو استرداد شفائ
القوة الصادرة عن آالم المسیح أي النعمة التي استحقھا لنا على 
مذبح الصلیب تسري إلینا بواسطة األسرار كقنوات وبخالف ذلك 
ال یبقى ألحد رجاء بالخالص بتةً.  ولھذا قد شاَء الرب الرُؤوف أن 

زة بوعده وبكلمت ِھ لكیما نعتقد اعتقاداً یودع الكنیسة أسراره معزَّ
عاریاً من كل شبھة أننا ننال بھا حقیقة ثمرة آالمِھ اللھمَّ اذا ما تأھب 

  كل منا بالتقوى والعبادة إلى تناول ھذا العالج.
ویضاف إلى ما مرَّ سبب رابع یقضي بلزوم رسم األسرار وھو 
لتكون بمنزلة عالمات وسمات یتمیز بھا المؤمنون عن سواھم 

أن ما من قوم (كما أفاد القدیس أغوسطینوس) سواَء كانوا والسیما 
مستمسكین بعروة الدین الحق أو الكاذب یأتلفون كجسم واحد االَّ 
ترابطوا فیما بینھم بعھد من عھود العالمات المنظورة.  فأسرار 

  وھي أنھا تمیز أصحاب الدیانة العھد الجدید تفیدنا كال األمرین
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الدیانة المسیحیة من غیر المؤمنین وتربطھم فیما بینھم برباط 
مقدس.  ثم ان قول رسول األمم: ألنھ بالقلب یؤمن اإلنسان للبر 

دلنا على أن لرسم ی )10عـ  10وبالفم یعترف الخالص (رومة ص 
ً آخر غایة في السداد ألننا نظھر باألسرار ایماننا  األسرار سببا

نشھد ونجاھر بھ أمام جمیع الناس ولھذا لما نتقدم إلى المعمودیة 
علناً أننا نؤمن أن بقوة الماء الذي نغتسل بِھ في العماد تطھر نفوسنا 

نعاش تطھیراً روحیاً.  ثم ان لألسرار قوة عظیمة لیس على ا
اإلیمان في نفوسنا والعمل بموجبِھ فقط بل على اضرام نار المحبة 
أیضاً التي یجب أن یحب بھا بعضنا بعضاً ألن االشتراك باألسرار 
  یذكرنا أننا تفیدنا فیما بیننا برباط شدید وصرنا أعضاء لجسد واحد.

وأخیراً مما یجب أن یعتبره كثیراً محبو التقوى المسیحیة ھو أن 
ر تكبح جماح خیالء العقل البشري وتذلھا وتدربنا على األسرا

التواضع حین تجبر على اخضاع ذواتنا للعناصر الحسیة في سبیل 
طاعتِھ تعالى الذي كنا فیما مضى افترقنا عنھُ وخدمنا عناصر 

  العالم الحقیرة.
ً للشعب المؤمن في شأن اسم السر  ھذا ما رأینا تعلیمھُ واجبا

جھ الخصوص.  فغل أن یكون الرعاة وجوھره ورسمِھ على و
احسنوا بیانھ یلزمھم أن یعلموا بأیة أشیاء یقوم كل من األسرار وما 

  ھي أجزاُؤه ثم ما أضیف إلیِھ من الطقوس والرسوم.
  

  الخامس عشر: في األجزاِء الالزمة لقیام كل من األسرار
  

  ینبغي أن نبین اذن أوالً أن الشيء الحسي الذي ورد الكالم علیِھ في 
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تعریف السر لیس واحداً فقط وان كان من الواجب أن نعتقد أنھُ 

ألن كل سر یقوم بشیئین أحدھما ما لھُ  یقوم عنھُ عالمة واحدة. 
حقیقة المادة ویدعى مادة السر واآلخر ما لھُ قوة الصورة ویدعى 
ً باإلجمال.  ھكذا علمنا اآلباء.  ومن المعلوم  صورة وكالما
والمشھور في ھذا الصدد ما قالھُ القدیس أغوسطینوس: متى 

م الشيء أضیف الكالم إلى العنصر قام السر.  فالمفھوم اذن باس
الحسي المادة أو العنصر كالماِء في سر العماد والمیرون في سر 
التثبیت والزیت في سر المسحة األخیرة وكل ذلك یقع تحت النظر 
الحسي.  ثم الكالم أو اللفظ المشتمل على حقیقة الصورة ویخص 
حاسة السمع.  وقد أشار الرسول المعظم إلى ھذین الشیئین بصریح 

قد أحب المسیح كنیستھُ وبذل نفسھُ دونھا لیقدسھا  العبارة اذ قال:
)، ففي 26عـ  5ویطھرھا بغسل الماء وبكلمة الحیاة (أفسس ص 

  ھذا الحل یعبر عن مادة السر وصورتھ.
  

  السادس عشر: لماذا یضاف الكالم إلى المادة
  

ج  یجب أن یضاف الكالم إلى المادة لتظھر الداللة على الشيء 
وأجلى بیان.  ألنھُ من البین أن األلفاظ  المفعول بأوفر وضوح

تحتوي أعظم قوة بین جمیع العالمات بحیث أو فقدت لوقع االلتباس 
التام فیما تدل علیِھ وتعنیھ مادة األسرار ألننا كما نرى في 
المعمودیة ان للماء قوة للترطیب والغسل بالسواء وقد یمكن أن 

 نقدر نحكم على یكون عالمة لكل منھما أن لم یضف الكالم وال
أیھما یدل االَّ بوجھ التخمین.  اما حین یلفظ الكالم حاالً نفھم أن 

  الماَء في سر العماد لھُ قوة الغسل وأنھ یشیر إلیِھ.
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  أسرار العھد الجدیدالسابع عشر: في عظمة 
  

ان أسرارنا تسمو كثیراً على أسرار العھد القدیم من قبیل أننا لم نَر 
لألسرار القدیمة أدنى صورة مقررة تراعى في مباشرتھا ولذلك 
كانت مشبوھة ومبھمة جداً.  أما أسرارنا فلھا صورة ألفاظ مقررة 

وھر السّر ولھذا السبب ھي ومعینة بحیث اذا وقع فیھا خلل فسد ج
ً ال یشوبھا أدنى ریب.  فھذه ھي األجزاء المختصة بطلع  بینة جلیا
األسرار وجوھرھا ومن الضرورة أن یقوم بھا كل سر من 

  األسرار.
  

  الثامن عشر: ما ھي قوة الطقوس وجوھرھا في األسرار
  

یضاف إلى األسرار طقوس ال یتأتى اھمالھا بدون خطأ االّ حین 
ً ما ال ینبغي أن تدعو  الضرورة إلى ذلك غیر أنھُ اذا اھملت حینا

نعتقد أن السر یفقد شیئاً من حقیقة جوھره لكونھا ال تختص بجوھر 
قد حافظت الكنیسة بحق منذ منشأھا على بعض طقوس السر إنما 

حافلة في خدمة األسرار ألنھ كان من ألبق األمور أن تخّول 
ً من االك رام الدیني كي نرى أننا نباشر األسرار المقدسة نوعا

األقداس بالقداسة ناھیك أن الطقوس الحافلة تبین أجلى بیان ما 
یصدره السر وكانھا تجعلھُ نصب عیوننا وتطبع في أعماق نفوس 
المؤمنین ما في ھذه األمور من القداسة ثم ترفع عقول من 

عش یتبصرونھا ویتأملونھا إلى االفتكار بمعالي األمور القدیسة وتن
فیھم شعائر اإلیمان والمحبة.  فما أكثر ما ینبغي من بذل العنایة 
واالجتھاد في أن المؤمنین یتدبرون فحوى الطقوس الحافلة 

  المرافقة كالّ من األسرار.
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  التاسع عشر: كم ھي أسرار الكنیسة الكاثولیكیة

  
یلي ما تقدم أن االطالع على عدد األسرار یجدي نفعاً من قبیل ان 
الشعب یحّول بأوفر تقوى وورع جمیع قوى نفسِھ الى تمجید هللا 
وحمده على ما أنعم بِھ علیِھ من فرید االحسان على قدر ادراكھ ما 

والحیاة األبدیة.   بلوغ الخالصأعدّه لنا من وفیر االسعاف على 
فللكنیسة الكاثولیكیة اذن سبعة أسرار كما یثبت من األسفار 

 9المقدسة: الحكمة بنت لھا بیتاً ونحتت أعمدتھا السبعة (امثال ص 
) ومن تقلیدات اآلباء التي اتصلت الینا ومن أقوال المجامع 3عـ 

  التي حدّدت أن األسرار سبعة.
  

  رار ھي سبعة ال أكثر وال أقلالعشرون: لماذا األس
  

یتبین أن األسرار سبعة ال أكثر وال أقل من مقایسة ما یلزم من 
األمور لقیام الحیاة الطبیعیة مع ما یلزم منھا لقیام الحیاة الروحیة 
ألن اإلنسان یحتاج إلى سبعة أشیاء لیحیي ویحفظ حیاتھ ویصرفھا 

والنماء والقوت في سبیل فائدتِھ وفائدة الجمھور وھي الوالدة 
والشفاء اذا أصیب بمرض وتشدید القوى اذا عراه الضعف ونظراً 
ب بسلطانھم وأمرھم  إلى عالقتِھ مع الجمھور یحتاج إلى حكام بتدرَّ
ً لنفسِھ وللنوع البشري  وفي اآلخر إلى تكثیر ساللة شرعیة حفظا
ً عدد  فحیث ھذه جمیعھا تقابل الحیاة التي یحیاھا با~ تبین صریحا

  األسرار المقدسة.
  

  الحادي والعشرون: یتبین من األسفار المقدسة أن األسرار سبعة
  

  أولھا المعمودیة كأنھا باب لبقیتھا نولد بھا ثانیة بالمسیح: ان لم یولد 
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د من الماء والروح فال یقدر أن یدخل ملكوت السماء (یوحنا ص أح
) ثم التثبیت الذي بقوتِھ ننمو بنعمة هللا ونتقوى.  قال الرب 5عـ  3

للرسل بعد ان اعتمدوا كما شھد القدیس اغوسطینوس: فامكثوا أنتم 
)، ثم 49عـ  24في المدینة إلى أن تلبسوا قوة من العالِء (لوقا ص 

ً قوت سماوي تفتات بِھ نفسنا وتنتعش.  االفخارستیا  التي ھي حقا
  وفیھا قال المخلص: 

  ).26عـ  6جسدي مأكل حقاً ودمي مشرب حقاً (یوحنا ص 
ثم سر التوبة الذي بھ تعود إلینا صحة النفس بعد فقدانھا بما أصابنا 
من جراح الخطیة. ولما قال ھذا نفخ فیھم وقال لھم: خذوا الروح 

طایاھم تغفر لھم ومن امسكتم خطایاھم تمسك القدس من غفرتم خ
)، وبعدھا المسحة األخیرة التي تذھب 22عـ  20لھم (یوحنا ص 

ببقایا الخطایا وتنعش قوى النفس: ألن یعقوب الرسول یقول في 
كالمِھ على ھذا السر وان كانت لھُ خطایا تغفر لھُ ویلیھا سر 

سرار في الدرجة الذي بھ یعطى سلطان لألبد على مباشرة األ
الكنیسة وقضاء جمیع الوظائف المقدسة وفي اآلخر سر الزیجة كي 
یولد من اقتران الرجل واألمرأة الشرعي والمقدس أوالد یعبدون 

  هللا ویحفظون النوع البشري ویربون على الدیانة والتقوى.
  

 ً   الثاني والعشرون: لیست األسرار كلھا متساویة قدراً ولزوما
  

حوث جمیعھا قدرة الھیة عجیبة  ألسرار ولوینبغي أن نعرف أن ا
ً أو منزلة وال لجمیعھا قوة  مع ذلك لیست كلھا بمتساویة لزوما
واحدة بعینھا للداللة إنما ثالثة منا یقال عنھا أنھا الزم من غیرھا 

  درجة واحدة من اللزوم.  ومع ھذا لیست على 
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ألن المعمودیة الزمة لكل أحد على االطالق بدلیل قولھ تعالى: ان 

من الماء والروح ال یدخل ملكوت هللا  (یوحنا ص كان أحد ال یولد 
للذین ارتكبوا خطیة ممیتة بعد  ) أما سر التوبة فال یلزم االَّ 5عـ  3

المعمودیة ألنھم ال یستطیعون سبیالً إلى النجاة من الھالك األبدي 
ما لم یتوبوا توبة حقة عن خطبتھم.  ثم ان سر الدرجة غیر الزم 
لكل واحد من المؤمنین لكنھُ الزم كل اللزوم لعموم الكنیسة واذا 

فخارستیا كثیراً جمیع الحظنا مقام األسرار في الكنیسة فاق سر اال
باقي األسرار قداسة وقدراً.  وسندِرك ھذا جمیعھُ على أیسر منوال 

  حین نأتي بالبیان على كل سر من األسرار في محلِھ.
  

  الثالث والعشرون: من منح ھذه األسرار المقدسة اإللھیة
  ومن یوزعھا على وجھ الخصوص

  
لھیة.  فما من یجب أن ننظر ممن اخذنا ھذه األسرار المقدسة اإل

ا بنسبة قدر  ریب في أن قدر المنحة الجلیلة یزداد عظمة وسمو�
المانح وعظمتھ.  ولذا ما من أشكال في بیان ھذه المسئلة ألنھ لما 
كان هللا سبحانھ ھو الذي یجعل الناس أبراراً وكانت األسرار نفسھا 

 عجیبة لنوال البرارة تبین أنھُ ینبغي أن نعرف هللا بمنزلة أدوات
وحده بعینِھ منشئ التدبیر واألسرار بیسوع المسیح فضالً عن أن 
األسرار تشتمل على قوة وفاعلیة تلج حتى باطن النفس فلما كان 
من قدرة هللا وحده أن ینفذ قلوب الناس ونفوسھم تبین أن هللا سبحانھ 

ً انھ  رسم األسرار بواسطة المسیح كما ینبغي أن نعتقد اعتقاداً ثابتا
یوزعھا في الباطن وقد شھد لھُ في ھذا الصدد القدیس یوحنا أیضاً 

  ألعمد بالماء ھو قال لي أن الذيالمعمدان بقولھ: الذي أرسلني 
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یعمد بالروح القدس (یوحنا  ترى الروح ینزل ویحل علیِھ ھو الذي

  ).33عـ  1ص 
  

  الرابع والعشرون: من یستخدم هللا في توزیع األسرار
  

وإن كان هللا سبحانھُ مبدع األسرار ومانحھا مع ذلك قد شاَء ان 
تتوزع في الكنیسة ألعلى أیدي المالئكة بل على أیدي البشر ألنھُ قد 

لقیام األسرار خدمة ثبت بتقلیدات اآلباء المتواصلة ان من الالزم 
  ومادة وصورة.

  
  الخامس والعشرون: ان الخادم ال یمنع قوة السر ونعمتھُ بردأتِھِ 

  
في ھذه الوظیفة المقدسة ال یمثلون شخصھم بل  ان خدام األسرار 

شخص المسیح الرب وعلیِھ سواء كانوا صالحین أو طالحین اذا 
الكاثولیكیة دائماً  استعملوا الصورة والمادة اللتین تستعملھا الكنیسة

بموجب رسم المسیح وقصدوا أن یصنعوا ما تصنعھُ الكنیسة في 
ھذه الخدمة یتمنون السر حقیقة ویوزعونھُ بما أن ثمرة السر ال 
یعیقھا شيء االَّ اذا أراد من یتناولھا أن یحرمھا ویقاوم الروح 
ً في تلك المحاورات  القدس.  وقد أثبت القدیس أغوسطینوس جلیا

عارض بھا األراطقة الدوناتیین أن الكنیسة قد تمسكت في كل  التي
این وآن بھذا القول الصحیح وعولت علیھ.  وإذا استشھدنا الكتاب 
المقدس سمعنا رسول األمم یقول: أنا غرست وأفلو اسقى ولكن هللا 
انمى فلیس الغارس بشيٍء وال الساقي بل هللا الذي ینبغي (قورنتیة 

  فقد تبین  )7و  6عـ  3ص  1
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ً من ھذه اآلیة أنھُ كما أن األشجار ال تضر بھا رداَءة  صریحا
غارسیھا األشرار ھكذا الذین غرسوا في المسیح ال تلحق بھم 

كما أفاد علما}نا الحین.  ولھذا وصمة من ذنوب الخدمة الط
) ان 2عـ  4القدیسون أخذاً عن بشارة القدیس یوحنا الرسول (ص 

یھوذا االسخریوطي أیضاً عمد كثیرین ولم نقرأ أن أحداً منھم أعید 
عماده وھكذا قال بصریح العبارة القدیس اغوسطینوس في مقالتِھ 

یعمد بعمده الخامسة في تفسیر بشارة یوحنا: ان یھوذا عمد ولم 
الذین عمدھم ویوحنا المعمدان عمد وقد عمد من بعده من كان 
عمدھم ألن عماد یھوذا كان عماد المسیح اما عماد یوحنا فكان 

على یوحنا بل عماد المسیح  ل یھوذاضلیوحنا ولم نقصد بذلك أن نف
  وان منح بید یھوذا على عماد یوحنا ولو منحھ یوحنا بیده.

  
  ا القول في أولئك الذین یخدمون السادس والعشرون: م

  األسرار بضمیر مدنس
ال یخالنَّ في بال الرعاة أو غیرھم من خدمة األسرار اذا سمعوا أن 
السر ال یفقد فعلھ بسوء آداب مانحِھ ان یكفیھم االھتمام فقط بخدمة 
السر كما ینبغي بدون التفات إلى طھارة اآلداب ونقاوة الضمیر.  

واجب التدقیق واالعتناء في منح السر مع ذلك ألنھُ ولو كان من ال
لیس في ھذا وحده ینحصر كل ما یتعلق بھذه الوظیفة.  فال یبرجنَّ 
ً ما تضمنھ  من القدرة  من ذھنھم أبداً ان األسرار ال تفقد قطعا
اإللھیة لكنھا تقبل إلى الموت والھالك األبدي بمن یخدمونھا بنفس 

  مدنسة باآلثام.
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ً وعلى التوالي بأن یجب أن تباشر  فینبغي أن نوعز أوالً وثانیا
األقداس بالقداسة وتقوى هللا.  قال داود النبي: قال الرب للمنافق ما 

نك وأنت قد ابغضت لك تحدث بحكي وتأخذ عھدي على لسا
).  فإن 17و  16عـ  49التأدیب ونبذت كالمي وراءك (مزمور 

كان ال یجوز لإلنسان المدنس بالخطایا أن یتذكر باألشیاء اإللھیة 
ً كبائر من یعرف ذاتھ مذمالً باآلثام وال  فكم یجب أن یعد مقترفا

ویمسھ ویمنحھ لغیره یرھب أن یتمم السر بفھم مدنس ویأخذه 
أیدي نجسة.  السیما أن القدیس دیونیسیوس یقول: ال ویخدمھ ب

  یسمح لالثمة أن یمسوا األسرار مساً.
فعلى خدمة األشیاء المقدسة اذن ان یقفوا أثر القداسة ویتقدموا إلى 
خدمة األسرار بالطھارة وھكذا یّروضوا نفوسھم على تقوى هللا كي 

  اغزر نعمة. ینالوا بحولِھ تعالى من مباشرتھا واستعمالھا كل یوم
  

  السابع والعشرون: في مفعولي األسرار الخاصین
  

أن شرحنا ما تقدم من ھذه األمور لزم أن نعلم ما ھو مفعول  يف
السر ألن ھذه المعرفة توضح ما أوردناه فیما مرَّ من تعریف السر.  
فلألسرار مفعوالن خاصة والمحل األول بینھما لتلك النعمة التي 

ً على اص رة تسمیھا جریا طالح العلماء الالھوتیین بالنعمة المبرَّ
ھكذا علمنا رسول األمم بصریح العبارة اذ قال: ان المسیح أحب 
كنیستھُ وبذل نفسھُ دونھا لیقدسھا ویطھرھا بحمیم الماء بكلمة الحیاة 

) وان سألت كیف یتم ھذا األمر العظیم 26و  25عـ  5(أفسس ص 
س أغوسطینوس الشھیر العجیب بالسر فدونك الجواب من القدی

  یغسل الجسد ویمس القلب وھذا مما  قولھ في ھذا الصدد: ان الماء
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ر ان ما من شيٍء حسي مدارك الیفوق  عقل البشري.  ألنھُ من المقرَّ

من طبعِھ قوة تلجِ باطن النفس.  غیر أننا نعلم بنور اإلیمان یحوى 
أن قدرة هللا الضابط الكل خولت األسرار قوة تعمل ما ال تستطیع 

  أن تعملھُ األشیاء الطبیعیة بقوتھا.
  

  الثامن والعشرون: كیف تقررت مفاعیل األسرار تقریراً 
  عجیباً منذ نشأة الكنیسة

  
أفة قد شاَء أن یعلن لنا باآلیات المعجزة ما ان هللا سبحانھُ العظیم الر

تفعلھُ األسرار باطناً مذ شرع برسمھا كي نعتقد اعتقاداً وطیداً أنھا 
تفعلھ لألبد ولو بعدت عن حواسنا بمراحل حذراً من أن یخالج 
ً عن ذكر  عقول المؤمنین أدنى شك في مفاعیلھا.  فنضرب صفحا

ا اذ فتحت السماوات ما جرى في نھر األردن في اعتماد مخلصن
وظھر الروح القدس بشكل حمامة لنعلم أن نعمتھ تفاض على 
نفوسنا لدى اغتسالنا في حوض المعمودیة المقدسة فنضرب صفحاً 
عن ھذه اآلیة المعجزة ألنھا تختص بتقدیس العماد أكثر من خدمة 
باقي األسرار ولكن ألیس أننا تقرأُ في أعمال الرسل أنھم حین قبلوا 

القدس یوم العنصرة غدوا متدرعین بالقوة والحمیة للتبشیر  الروح
بحقیقة اإلیمان واقتحام األخطار واألھوال في سبیل مجد المسیح 

یح عتصفة وأنھ حینئٍذ سمع فجأة من السماِء صوت كصوت ر
وظھرت لھم السنة متقسمة كأنھا نار فمن ھذا نعقل أننا نعطى ھذا 

ً تلك القوى التي تقدرنا  الروح نفسھ في سر التثبیت ونخّول أیضا
  الوعي في كل على محاورة ومقاومة أعدائنا األلداء یصلون لنا نار 
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  الجسد والعالم والشیطان.آن وھم 

ً في أثناء خدمتھم وكانت ھذه اآلیات تجري  على الرسل أحیانا
زت  األسرار في نشأة الكنیسة ولم تبطل حتى تثبت اإلیمان وتعزَّ

  أركانھ.
  

  التاسع والعشرون: في بیان فضل أسرار العھد الجدید على 
  أسرار العھد العتیق

  
قد تبین اذن مما أوردناه من المفعول األول لألسرار أي النعمة 
المبررة أن القوة المتضمنة في أسرار العھد الجدید ھي أفضل 
وأسمى منھا في أسرار الشریعة القدیمة ألن ھذه لما كانت عناصر 
ضعیفة حقیرة أفادت المدنسین تطھیراً للجسد ال للنفس (غالطیة 

)، ولم تكن مرسومة االَّ 13ـ ع 9وعبرانیین ص  9عـ  4ص 
بمنزلة عالمات أشیاء تشیر إلى ما كانت أسرارنا مزمعة أن تفعلھ.. 

عن جنب المسیح األقدس الذي أما أسرار الشریعة الجدیدة الصادرة 
ً طاھراً بالروح القدس فتطھر ضمائرنا من  قرب نفسھ ~ قربانا

المسیح النعمة  أعمال الموت لنخدم هللا الحي وھكذا تخولنا بقوة دم
المدلول علیھا بعالماتھا ولھذا اذا قابلناھا مع األسرار القدیمة نجدھا 

  أقوى منھا فاعلیة وأغرز منھا نعمة وأجل منھا قداسة.
  

  الثالثون: ما ھي األسرار التي تطبع وسماً وما ھو الوسم
  

ویوجد مفعول آخر لألسرار انما ال یعم جمیعھا بل ثالثة منھا فقط 
یة والتثبیت والدرجة المقدسة وھو وسم تطبعھ في النفس المعمود

: وقد مسحنا ھو هللا الذي ختمنا ودلیلھ من قول الرسول المعظم
ً وجعل عربون روحھ في قلوبنا (قورنتیة  ) 22عـ  1ص  2أیضا

  صریحٍة عن الوسم ألن الختم شأنھُ أن یسم.  فقولھ ختمنا عبارة 
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أما الوسم فھو أشبھ بعالمة تطبع في النفس وترسخ فیھا وال یمكن 

محوھا لألبد وكتب القدیس اغوسطینوس في صدده قائالً: ألعل 
األسرار المسیحیة ھي أوھن من ذاك الوسم الجسدي الذي یتسم بِھ 

ن الجندي اذا غادر الجندیة ثم عاد إلیھا ال یتسم بوسم الجندي فإ
  جدید بل یعرف فیِھ القدیم ویثبت.

  
  الحادي والثالثون: ما ھو مفعول الوسم وكیف ال یجوز تكرار 

  األسرار الواسمة
  

ان فائدة الوسم ھي أننا نصیر جدیرین بقبول شيٍء مقدس أو 
ما.  فبسوم  بمباشرتِھ ثم كي یمتاز الواحد عن اآلخر بعالمة

المعمودیة ننال كال األمرین اذ نصیر جدیرین بقبول باقي األسرار 
وبھش یتمیز الشعب المؤمن عن باقي األمم الغیر المؤمنة ومثلھُ 

  نعرف وسم التثبیت والدرجة.
فأولھما یلبسنا السالح الروحي بمنزلة جنود المسیح ویخولنا قوة 

الباطن واألرواح الشریرة لالعتراف باسمِھ جھاراً ولمحاربة عدونا 
) ثم یمیزنا عن المعمدین 11عـ  6التي تحت السماء (أفسس ص 

ً الذین ھم كاألطفال الرضیعین. والثاني یقلد السلطان على  حدیثا
عمل األسرار وخدمتھا ثم یمیز من تقلدوا ھذا السلطان عن بقیة 
جماعة المؤمنین فعلینا اذن أن نتمسك بعروة قانون الكنیسة 

ثولیكیة الوثقى الذي یعلمنا أن ھذه األسرار الثالثة تسم وسماً الكا
  وأنھُ ال یجوز قطعاً تكرارھا في وقت من األوقات.
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  الثاني والثالثون: بأیة حجج یقنع الرعاة الشعب المؤمن في أن 

  یحّل األسرار ویستعملھا بورع
  

ھذا ما وجب ایراده بوجھ العموم بشأن األسرار اما على 
الخصوص فعلى الرعاة في شرحھم ھذه الحقائق أن یصوبوا 
جھدھم نحو أمرین أولھما أن المؤمنین یدركون عظم ما تستحقھُ 

اإللھیة السماویة من الوقار واإلكرام واالحترام.  ھذه المنح 
وثانیھما أنھُ لما كان هللا تعالت رأفتھُ وجودتھ رسمھا لخالص كل 
ً أن یستعملوھا بالتقوى والورع ویضطرموا  البشر لزمھم جمیعا

اذا أھملوھا السیما تشوقاً إلى الكمال المسیحي بحیث یعتبرون أنھم 
بھم أعظم ضرر وأشد خسارة ویسھل سّري التوبة واالفخارستیا نا

على الرعاة أن یبلغوا ھذا المراد اذا رسخوا في مسامع الشعب 
المؤمن ما تقدم بیانھُ من قداسة األسرار وفائدتھا وذلك أوالً أن 
الرب مخلصنا قد رسمھا وال یمكن أن یصدر منھُ االَّ ما كان في 

لقدس إلى غایة السموَّ من الكمال وحین نباشرھا یأتي الروح ا
أعماق قلوبنا بقدرتھ الفعالة ویتخذھا منزالً.  ثم أنھا تحتوي قوة 
عجیبة وثیقة على شفاء النفوس وبھا تتدفق علینا كنوز غنى اآلالم 
الربیة التي ال تحد.  وفي األخر ترینا أن كامل البناء المسیحي 

وھو أساس حجر الزاویة على أنھُ یستند على أساس متین األركان 
یحصن ذاك البناء من كل جھة بكرازة كلمة هللا واستعمال  ان لم

األسرار یخشى كثیراً من أن یسقط أكثره ألننا تقبل الحیاة بواسطة 
  األسرار وبھا أیضاً نقتات ونتغذى ونحفظ وننمو.

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  



)195(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الفصل الثاين
  "في سر المعمودیة"

  

  أوالً: لماذا ینبغي أن یكثر من تالوة التعلیم بخصوص العماد
  على مسامع المؤمنین

قد تبین مما ورد حتى اآلن عن األسرار بوجھ العموم أن من الالزم 
ً لإلیمان ضرورة أن نعرف ما تقدمھُ الكنیسة  الكاثولیكیة موضوعا

بخصوص كل واحد منھا الدراك حقائق الدیانة المسیحیة ولترقیة 
أسباب التقوى على أن من یطالع بتمعن رسالة رسول األمم إلى 
أھل رومة یقضي بال تردد وال ارتیاب أن المؤمنین یلتزمون أشد 

و  4و  3عـ  6التزام بمعرفة سر العماد معرفة كاملة (رومة ص 
) فإنھ یذكر ھذا السر غیر مرة بكالم مفخم ومملوء من روح هللا 5

ً موت فادینا ودفنھ وقیامتھ  ً جلیا ویعظم قداستھ ویبین لنا فیِھ بیانا
ً لتأملنا ومثاالً لسیرتنا ولھذا ال یستكثرّن قط رعاة  لنكون موضوعا
النفوس ما یبذلونھ من العناِء واالجتھاد في سبیل تفسیر ھذا السر 

  ب.للشع
  

  ثانیاً: متى یلتزم راعي النفوس خاصة ببسط الكالم على المعمودیة
ً على عادة  ج  ال یكتفینَّ الرعاة أن یشرحوا سر العماد جریا
األقدمین یومي السبت العظیم والعنصرة اللذین فیھما كان من 

  الكنیسة أن تحتفل ھذا السر بعظیم الورع وبأبھى مألوف العادة في 
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بل یجب علیھم أن یغتنموا الفرصة للمباحثة في ھذا الموضوع األبة 

في باقي األیام وأنسب ما یرى من األوقات لھذا األمر ھو وقت 
رأوا جمھوراً كبیراً من التزامھم بأن یعمدوا أحداً السیما اذاً 

ً لحضور ھذه الرتبة فإنھُ وان لم یمكنھم وقتئٍذ أن  المؤمنین مجتمعا
السر یسھل علیھم مع ذلك أن  یبینوا كل الفصول المختصة بھذا

یشرحوا منھا فصالً أو فصلین فإذا ما سمع المؤمنون بآذانھم ما 
الت یتلى علیھم من تفسیر ھذه الحقائق ونظروا بعیونھم االحتفا

نفسھا في الوقت عینِھ تشیر إلیھا إشارة صریحة تأملوھا بورع 
وانتباه.  فینتج من ثم أن كل أحد متى رأى ھذه األمور جاریة من 
غیره یخطر في بالِھ ما عقده من المعاھدة مع هللا سبحانھُ حین قبل 
ً فیما اذا كانت سیرتھ وأدابھ منطبقة  سر العماد ولوقتِھ یفتكر أیضا

قتضیِھ االعتراف بالدین المسیحي.  فال بد اذن من أن نبین على ما ی
ً لما یجب علینا تعلیمھُ.   ً طبع العماد وجوھره توضیحا ً جلیا تبیینا

  ولناتینَّ في بادِئ بدٍء الى تفسیر معنى اسم العماد نفسھ.
  

  ثالثاً: ماذا یعني اسم العماد بالخصوص
  

عني غسالً سواء اقترن ال یخفي أن اسم العماد في األسفار اإللھیة ی
) وأحیاناً یعبر عن آالم 23عـ  24بھ السر أو لم یقترن (اشعیا ص 

).  أما عند علماء 4عـ  4المسیح بسبیل االستعارة (مرقص ص 
الكنیسة فلفظة عماد ال تدل على أي غسل كان للجسد بل على ذاك 
الغسل المقترن بالسر مع كلمات الصورة المرسومة فبھذا المعنى 

  مراراً بموجب رسم المسیح الرب.عنھُ الرسل  عبر
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  رابعاً: بأیة أسماء عبرت اآلباء أیضاً عن الغسل السري

  
ً للتعبیر عن  ھذا الشيء قد اتخذ اآلباء القدیسون أسماء أخر أیضا

نفسِھ فشھد القدیس اغوسطینوس أنھم سموا العماد سر اإلیمان ألن 
الذین یقبلونھُ یعترفون بكامل عقائد الدیانة المسیحیة.  ومنھم من 
دعوه سر االستنارة من حیث أن قلوبنا تستنیر باإلیمان الذي 
نعترف بِھ في العماد وبھذا المعنى قال رسول األمم: اذكروا األیام 

لفة التي استنرتم فیھا وصبرتم على جھاد اآلالم الشدید السا
  ).22عـ  10(عبرانیین ص 

أشار إلى الزمن الذي تعمدوا فیِھ.  ثم القدیس یوحنا الذھبي الفم 
سماهُ تطھیراً في خطبتِھ التي ألقاھا على المرشحین للعماد ألننا 

ص  1بالعماد نلقى عنا الخمیر العتیق لنكون جبلة جدیدة (قورنتیھ 
ً (رومة ص 7عـ  5 ً ثم صلیب 4عـ  6) ثم دعى دفنا ) ثم غرسا

المسیح.  ویتلخص سبب ھذه التسمیات جمیعھا من رسالة رسول 
األمم إلى الرومانیین وقد سماه القدیس دیونیزیوس مبدأ الوصایا 
المقدسة لكون ھذا السر بمنزلة باب ندخل بِھ في شركة الحیاة 

  لألوامر اإللھیة. المسیحیة ومنھُ نشرع بالطاعة
  فھذا ما ینبغي بیانھُ على وجھ اإلیجاز في اسم العماد.

  
  خامساً: ما ھو تعریف المعمودیة

  
نظراً إلى تعریف المعمودیة نقول أنھُ وان سھل علینا أن نورد فیھا 
تعریفات كثیرة نقالً عن العلماء الكنائسیین االَّ أننا نرى أوفقھا 

  وأطبقھا.
  معنى التعریف الذي یسوغ لنا أن نفھمھُ من كالم الرب في بشارة 
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ومن رسالة رسول األمم إلى أھل أفسس حیث قال مخلصنا: یوحنا 

وح القدس ال یستطیع أن یدخل ان لم یولد اإلنسان من الماء والر
) وقال الرسول في كالمِھ على 5عـ  3ملكوت هللا (یوحنا ص 

) 20عـ  5الكنیسة: یطھرھا بحمیم الماء بكلمة الحیاة (أفسس ص 
فیتبین من قولھما أن أقوم وأطبق ما تعرف بِھ المعمودیة أنھا سر 

من آدم أبناء المیالد الثاني بالماء وكلمة الحیاة: ألننا بالطبیعة نولد 
الغضب أما بالعماد فإننا نولد في المسیح أبناء الرحمة.  ألنھُ حقاً قد 
ً أن یصیروا أبناء هللا أولئك الذین یؤمنون  أعطى الناس سلطانا
باسمِھ لیسوا من دم وال من ھوى لحم وال من مشیئة رجل بل من 

  ).13و  12عـ  1هللا ولدوا (یوحنا ص 
  

  ادسادساً: كیف یتم سر العم
  

كیفما عبرنا عن طبع العماد وجوھره بقي أن یعلم الشعب أن ھذا 
السر یتم بالغسل الذي یقترن بِھ من الضرورة كلمات معلومة 
احتفالیة من قبل رسم المسیح حسبما علمنا آباُؤنا القدیسون في كل 
آن ومنھم الجلیل أغوسطینوس فیما قالھُ بصریح العبارة في كتابِھ 

ً لدو ناتوس الملحد: أقرن الكالم بالعنصر یتم السر السادس دحضا
ا من أن یتورط المؤمنون في  (أي اقرن الصورة بالمادة) إنما حذرَّ
الضالل باعتبارھم ما یقولھً عامة الناس من أن الماَء نفسھُ المحفوظ 
في حوض المعمودیة ھو السر بعینِھ لزم أن ننبھھم تنبیھاً حثیثاً أن 

ستعمل حقیقة الماء في غسل أحد مع اقتران السر ال یتم االَّ حین ن
الكالم المرسوم من الرب وقد قلنا في البدایة لدن تكلمنا على 

  والصورة لذلك یلزم األسرار بوجھ العموم أن كل سر یقوم بالمادة
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رعاة النفوس أن یبینوا ایة ھي المادة وأیة ھي الصورة في سر 

  المعمودیة.
  

  سابعاً: ما ھي مادة العماد الخاصة
  

سواء ان مادة ھذا السر أو عنصره ھي كل نوع من الماء الطبیعي 
كان بحر أو نھر أو بئر أو حوض أو ینبوع بحیث یقال فیِھ أنھُ ماء 
لم یمازجھ شيء آخر.  ألن مخلصنا قد علم قائالً: ان لم یولد 
اإلنسان من الماء والروح القدس ال یستطیع أن یدخل ملكوت هللا 

) وقال الرسول المعظم أن الكنیسة طھرت 5عـ  3(یوحنا ص 
  بحمیم الماء.

ي رسالة یوحنا الرسول أن الشھود في األرض ثالثة: وقرأنا ف
ً على اثبات 3عـ  5ص  1الروح والماء والدم (یوحنا  ) ولنا أیضا

  ذلك نصوص أخرى كثیرة من الكتاب المقدس.
  

  ثامناً: في تفسیر اآلیة الواردة في بشارة القدیس متى عن
  عماد النار

  
عمد بالروح القدس ان ما قالھُ یوحنا المعمدان من أن یأتي الرب وی

والنار ال یفھم قطعاً عن مادة العماد بل یشار بِھ إلى مفعول الروح 
القدس الباطن أو إلى األعجوبة التي ظھرت یوم العنصرة حین 
ھبط الروح القدس من السماء على الرسل بشكل ألسنة ناریة 

) وقد أنبأَ المسیح الرب عن ذلك بقولِھ: ان 3عـ  2(ابركسیس ص 
  د بالماء وأنتم تعمدون بالروح القدس لیس بعد أیام كثیرة.یوحنا عم
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  تاسعاً: بأیة رموز ونبوات یستدل على قوة میاه العماد

  
ً إلى ھذا األمر نفسِھ  قد أفادتنا األسفار اإللھیة أن الرب أشار أیضا
بالرمز وأقوال األنبیاء ألن ھامة الرسل قد بین في رسالتِھ األولى 

) ان الطوفان الذي طھر العالم حین تفاقم شر البشر 21عـ  3(ص 
على األرض ومالت أفكار القلوب كلھا إلى االثم كان صورة 

ماد واجتیاز بني اسرائیل ببحر القلزم اشارة إلى ھذا ورمزاً لماِء الع
ص  1الماء أیضاً كما كتب رسول األمم إلى أھل قورنتیة (قورنتیة 

) ثم قوة البركة 2عـ  5).  ثم تطھیر نعمان السریاني (یوحنا ص 1
المعروفة ببركة الضان العجیبة وآیات أخر مثلھا شتى وردت رمزاً 

الى النبوات فما من أحد یمكنھُ أن  وصورة لھذا السر.  أما نظراً 
یشك في أن تلك المیاه التي یدعو إلیھا أشعیا جمیع العطاش والتي 
نظرھا بالروح حزقیال النبي خارجة من الھیكل ثم تلك العین التي 
شاھدھا زكریا بروح النبوة معدة لغسل الخاطي والحائض تشیر 

  إلى ماء العماد الخالصي.
  

   سبحانھُ أن یستعمل الماء ال مادة أخرى عاشراً: لماذا أراد هللا
  في سر العماد

  
قد أبان القدیس ایرونیموس بحجج كثیرة في كتابتِھ إلى أوقیانوس 
أنھُ من المواقف لطبع العماد وقوتھ أن تكون مادتھ الخاصة الماء 
اما في ھذا المقام فحسب الرعاة أن یعلموا أنھ لما كان ھذا السر 

ً للجمیع بدون ً الدراك الحیاة كان  الزما ً قطعیا استثناء البتة لزوما
الماء أنسب مادة لھُ من كل سواه لوجوده في كل مكان على األرض 

  ألن الماء یدل على مفعول العماد بأسرح داللة.ولسھولة تناولھ.  ثم 
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فكما أن الماء یغسل األدران ھكذا قوة العماد وفاعلیتھُ ترحض   

أدناس اآلثام وزد على ذلك كما أن الماء أجدر من كل ما سواه 
  بتبرید األجساد ھكذا بالعماد تخمد حرارة الشھوات الجسدیة.

  
  الحادي عشر: لماذا یضاف المیرون إلى الماء القراح والطبیعي

  
ینبغي أن نعلم أنھُ وان كان الماء القراح الذي لم یخالطھ شيء آخر 
مادة جدیرة بتكمیل ھذا السر كلما دعت الضرورة إلى منحِھ االَّ أن 
ً لما تسلمتھ من الرسل على أن  الكنیسة الكاثولیكیة قد حافظت وفقا
یضاف المیرون المقدس إلى الماء حین یمنح العماد بالرسوم 

یخفى أن بذلك تزداد الداللة على مفعول المعمودیة .   االحتفالیة وال
ویجب أن نعلم الشعب أیضاً أنھُ ولو وقع الریب أحیاناً فیما اذا كان 
ً الماء الذي یقتضیِھ كمال السر مع ذلك  ھذا الماء أو ذاك ھو حقا
ً من مادة أخرى غیر الماء  فلیكن مؤكداً وال یصح العماد قطعا

  الطبیعي.
  

لماذا ینبغي أن نبین لجمیع المؤمنین بدون استثناء الثاني عشر: 
  صورة العماد الكاملة

  
بعد أن یكون الرعاة أبانوا جلیاً أحد الجزئین القایم بھما العماد أي 
المادة یجب علیھم أن یبذلوا جھدھم في ایضاح الصورة التي ھي 
الجزء الثاني وھو شدید اللزوم فینبغي أن یصرفوا غایة جھدھم 

واھتمامھم في شرحھ ألن معرفة ھذا السر العظیم فضالً عن أنھا 
  كما یحدث عموماً في كل معرفة من بنفسھا تخول المؤمنین لذة
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فتقر إلیھا في اإلستعمال الجاري معارف األشیاء اإللھیة كثیراً ما ی

كل یوم اذ یتفق غیر مرة أن تعرض ظروف أزمنة سیأتي القول 
عنھا مفصالً في بابِھ یلتزم فیھا أناس من عامة الشعب وعلى 
األكثر من النساء أن یمنحوا سر العماد فعلیھ یقتضي أن یعرف 

  جمیع المؤمنین تمام المعرفة ما یختص بجوھر ھذا السر.
  

  عشر: ما ھي صورة ھذا السر الكاملة والمطلقة الثالث
  

على رعاة النفوس أن یعلموا بعبارات صریحة جلیة یتمكن الجمیع 
من ادراكھا على أیسر منوال أن صورة سر العماد الكاملة 
والمطلقة ھي ھذه: "أنا أعمدك باسم اآلب واالبن والروح القدس" 

: اذھبوا علموا جمیع ھكذا علمنا ربنا ومخلصنا حین أمر رسلھُ قائالً 
عـ  28األمم وعمدوھم باسم اآلب واالبن والروح القدس (متى ص 

ً الكنیسة الكاثولیكیة المرتشدة 19 ) فمن قولھ عمدوھم فھمت حسنا
بوحي هللا أنھُ من الواجب أن فعل الخادم لھذا السر یظھر بالصورة 

ل وذلك یتم حین یقول أنا أعمدك غیر أنھُ لما كان یقتضي أن ید
على شخص المعمد وعلى العلة األصلیة الفاعلة العماد فضالً عن 
الداللة على خادم السر لزم أن یضاف ضمیر المخاطب "ك" 
وأسماِء األقانیم الثالثة اإللھیة بالتفصیل كي تنم صورة السر 
المطلقة بتلك األلفاظ السابق ذكرھا فیقال أنا أعمدك باسم اآلب 

قنوم االبن وحده كما كتب مار یوحنا ولیس أ واالبن والروح القدس
ھو الذي یعمد بل الثالثة األقانیم اإللھیة بأجمعھا یشتركون في 
العمل بسر العماد.  أما قولھُ باسم ال بأسماء فیدل داللة صریحة 

  وحدانیة الطبیعة والالھوت في الثالوث األقدس ألن اإلسم فيعلى 
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 ھذا المقام ال یعود إلى األقانیم بل یشیر إلى الجوھر اإللھي

  والسلطان والقوة التي ھي بعینھا واحدة في األقانیم الثالثة.
  

  الرابع عشر: ھل جمیع األلفاظ في صورة العماد ھي الزمة 
  من باب الضرورة

  
یجب أن نعتبر أن في ھذه الصورة التي قلنا أنھا تامة وافیة توجد 
ً بحیث اذا اھملت  ال یتم السر وبعضھا  ً قطعیا بعض ألفاظ لزوما

بالزمة كل اللزوم فیقوم السر بدونھا كلفظة أنا فإن فحواھا لیست 
مضمر في لفظة أعمد.  بل قد جرت العادة في كنائس الروم ان 

ف ھذا األسلوب فیھملون ذكر الخادم یستعملوا الصورة بخال
لحكمھم بأنھُ غیر واجب.  فجرى من ذلك أنھم یستعملون في 
ً ھذه الصورة: یعمد عبد المسیح بسم اآلب واالبن  المعمودیة أحیانا
ً من حكم المجمع الفلورنتیني  والروح القدس.  وقد تبین جلیا

ذه وتحدیده أن السر یصح بھذه الصورة ألن ھذه الصورة ألن ھ
  األلفاظ تفي بما یتعلق بحقیقة السر أي الغسل الذي یتم وقتئٍذ فعالً.

  
  الخامس عشر: كیف عمد الرسل باسم المسیح

  
اذا سلمنا ان الرسل في وقت من األوقات عمدوا بسم المسیح فقط 
فینبغي أن نتأكد أنھم عملوا ذلك بإلھام الروح القدس كي تزید 

ً واشتھاراً في نشأة الكنیسة الكرازة باسم یسوع المسیح اعتالن ا
اإللھي الغیر المتناھي في العالم على أننا اذا  ویعظم قدر سلطانھِ 

  في ھذا األمر تحققنا أن ھذه الصورة ثبتت كاملةأمعنا النظر جیداً 
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باجزائھا كمارسمھا المخلص نفسھُ ألن ذكر یسوع المسیح یتناول 

  معاً ذكر أقنوم اآلب الذي مسحھُ والروح القدس الذي مسح بِھ.
  

  السادس عشر: ینبغي أن نعتقد أن الرسل لم یعمدوا قط
  باسم المسیح دون ذكر األقنومین اآلخرین من 

  الثالوث األقدس
  

الرسل عمدوا أحداً باسم المسیح فقط ھب أنھُ بقي ریب في أن 
فیمكنا اذا شئنا أن نرى في تفسیر ذلك رأي أبوینا القدیسین 
الجلیلیین المعظمین امبروسیوس وباسیلیوس فإنھما ذھبا إلى أن 
ھذا الكالم ال یدل على أن الرسل لم یستعملوا الصورة العامة 

یراد بِھ أنھم الدارجة التي تحوى اسم الثالثة األقانیم بالتفصیل بل 
الذي استلموه من المسیح العماد یوحنا ویظھران  استعملوا العماد

رسول األمم أیضاً قد اصطلح على نوع ھذا الكالم في رسالتِھ إلى 
أھل غالطیة اذ یقول: أنتم الذین اعتمدتم بالمسیح فالمسیح لبستم 

) مشیراً بذلك إلى أنھم اعتمدوا بإیمان المسیح ال 27عـ  3(ص 
رة أخرى غیر التي أمر مخلصنا وربنا بوجوب حفظھا بصو

وحسبنا  االن ما قلناه في المادة والصورة المختصتین أعظم 
  اختصاص بجوھر العماد تعلیماً للمؤمنین.

  
  السابع عشر: كیف یجب أن یكون الغسل في ھذا السر

  المعروف بسر المیالد الثاني
  

  ھذا السر أن یراعي أیضاً نوعیة  في تتمیملما كان من الواجب 
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الحقیقي اقتضى أن الرعاة یلقنون الشعب ھذا التعلیم ویبینةا الغسل 

الكنیسة عموماً لھُ أنھُ من األمور المسلمة والجاریة بمألوف عادة 
أن العماد یصح بأحد أنواع الغسل الثالثة ألن المتقدمین إلى قبول 
ھذا السر اما أنھم یغطسون في الماء أو یصب الماء أو یرش علیھم 
ً ألن الماء  وأیما نوع حفظ من ھذه األنواع الثالثة صح العماد حقا

لذي یستعمل في العماد غسالً والحال أن الغسل یتم اما بالتغطیس ا
ً في أوائل الكنیسة أو بسكب الماء كما نراه اآلن جاریاً  كان دارجا
بأغلب االستعمال أو بالرش الذي یتلخص أن ھامة الرسل استعملھُ 

  اذ بیوم واحد ھدى الى اإلیمان الصحیح ثالثة آالف نفس وعمدھم.
  

  الثامن عشر: ھل یكفي الغسل دفعة واحدة أو یطلب
  ثالث دفعات

  
یكون الغسل دفعة واحدة أو ثالث دفعات ألنھُ یتحقق  ال عبرة في أن

ً من رسالة القدیبس غریغوریوس ً شافیا الكبیر إلى لیاندوس  تحقیقا
ان العماد كان یتم قدیماً في الكنیسة بكال النوعین واآلن یصح أیضاً 
بأي نوع كان منھما إنما البد من التمسك بالطقس الذي یراه كل أحد 

  مرعیاً في كنیستِھ.
  

  التاسع عشر: لماذا في العماد یغسل الرأس خاصة
  

ً مما ینبغي خاصة أن ننبھ إلیِھ بال المؤمنین وھو أنھُ  وھذا أیضا
یلزم أن یغسل الرأس خاصة الذي ھو مركز جمیع الحواس الباطنة 

  السر ال اي عضو كان من الجسد وان یلفظ المعمد كالموالخارجة 
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  المحتوي الصورة حال سكبِھ الماء ال قبل الغسل وال بعده.

  
  العشرون: متى رسم المسیح سر المعمودیة أَقبَل آالمِھ أم بعدھا

  
في ان أوردنا ما أوردناه یحسن بنا أیضاً أن نعلم المؤمنین ونذكرھم 
ان المسیح الرب رسم العماد وباقي األسرار.  فعلى الرعاة اذن أن 
یعلموا الشعب ویبینوا لھُ غیر مرة أن المعمودیة یعتبر فیھا زمنان 
مختلفان احدھما حین رسمھا المخلص واآلخر لما سن الشریعة 

فنظراً الى الزمان األول یستبین أن الرب رسم ھذا  بوجوب قبولھا. 
  السر لما عمده یوحنا الصابغ وخول الماء قدرة على التقدیس.  

فإن القدیسین الجلیلین غریغوریوس النزینزي وأغوسطینوس 
  بأن الماء أعطى وقتئٍذ قوة على ایالد الحیاة الروحیة.یشھدان 

محل آخر قائالً: منذ وفي ھذا المعنى كتب القدیس اغوسطینوس في 
حین استحم المسیح بالماء غسل بالماء كافة الخطایا (في مقالتِھ 
التاسعة والعشرین في زمن رسم المعمودیة) وقال أیضاً: قد اعتمد 
الرب ال لكونِھ مفتقراً الى التطھیر بل كي یطھر الماء بمماسة 

  ثین)جسده الطاھر ویكسبھُ قوة التطھیر (في مقالتِھ السابعة والثال
ومما یثبت ھذه الحقیقة بحجة قاطعة ان الثالوث األقدس الذي باسمِھ 
یتم العماد أعلن وقتئٍذ حضور الھوتھ فإن اآلب ُسمع صوتھ واالبن 
كان حاضراً بعینِھ والروح القدس انحدر علیِھ بشكل حمامة ثم 
فتحت السماوات دلیالً على أنھُ یتھیأ لنا أن نصعد إلى معالیھا 

ل الرب المیاه مثل ھذه بواسطة ال   عماد ومن رام أن یعرف كیف خوَّ
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العظیمة فلیعلم أن ھذا یفوق مدارك العقل البشري.  القدرة اإللھیة 

رستِھ جسد الرب المقدس الطاھر بل حسبنا أن ندرك أن الماء بمما
لدن اعتماده في نھر األردن تكّرس ألن یستعمل في العماد استعماالً 

أن ھذا السر وان رسم قبل آالم یجدي خالصاً.  على أننا نعتقد 
المسیح التي كانت بمنزلة غایة جمیع أعمالِھ قد اتخذ قوتھ وفاعلیتھُ 

  من اآلالم.
  

  لناس تتقید بسنة العمادالحادي والعشرون: متى ابتدأت ا
  

اما نظراً إلى الزمن اآلخر الذي اذیعت فیِھ سنة العماد فلیس فیِھ 
أدنى محل لالرتیاب ألن علماء الالھوت قد اجمعوا على أن جمیع 
الناس المزمعین أن ینالوا الخالص األبدي قد بدأوا یتقیدون بسنة 

اذھبوا علموا العماد بعد قیامة الرب مذ حین أمر الرسل قائالً: 
جمیع األمم وعمدوھم بسم اآلب واالبن والروح القدس.  وھذا 
یتلخص من قول ھامة الرسل في رسالتِھ األولى: ولدنا ثانیة برجاء 

)ثم من 3عـ  1حي بقیامة یسوع المسیح من بین األموات (ص 
كالم الرسول المعظم في رسالتِھ إلى أھل أفسس: بذل نفسھُ دونھا 

 6نیسة) لیقدسھا ویطھرھا بغسل الماء بالكلمة (ص (یتكلم على الك
) فتبین أن كال الرسولین قد ارجعا االلتزام بالعماد الى الزمن 25عـ 

ً في أن كالم الرب  الذي یلي موت الرب بحیث لم یعد ریب قطعا
أیضاً: ان كان أحد ال یولد ثانیة من الماء والروح القدس ال یستطیع 

ھُ بالنظر إلى ذاك الزمن نفسِھ اآلتي عقب أن یدخل ملكوت هللا قد قال
  آالمِھ.
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  الثاني والعشرون: كم یجب من االعتبار واالحترام لسر العماد

  
لتي أوردناھا ال یبقى ریب اذا شرح الرعاة باعتناٍء وتدقیق الحقائق ا

البتة في أن المؤمنین یعقلون ما لھذا السر من سمّو المقام ویحفونھُ 
بمزید التقوى واالحترام السیما حین یتذكرون أن تلك المواھب 
السنیة العظیمة التي أعلنت باآلیات المعجزة حین اعتمد الرب 

حین  تعطى وتتوزع بقوة الروح القدس الخفیة لكل فرد من البشر
یعمد ألنھُ اذا عرض لنا ما عرض لخادم الیشع النبي أن تفتح 

ان عیوننا كي نقدر أن نعاین األشیاء السماویة فال یقدر على أحد 
ً من الحس العام فال یأخذه العجب العجاب من أسرار  یكون خالیا
العماد اإللھیة.  فنرى لماذا ال نعتبر أن ھذا التعجب نفسھُ یتأتى 

تكشف لھم الرعاة كنوز ھذا السر وغناه حتى یتھیأَ للمؤمنین حین 
لھم أن یشاھدوھا ال بعین الجسد بل بعین العقل المستنیر بنبراس 

  اإلیمان.
  

  الثالث والعشرون: لكم صنف من البشر قلدت خدمة سر العماد
  

أنھُ لمفید بل ضروري أن نبین من ھم خدمة ھذا السر لكیما یجتھد 
ھذه الخدمة بوجھ الخصوص في أن أولئك الذین فوضت الیھم 

یتمموھا بقداسة وورع ولئال یتجاوز أحد حدوده فیتطاول على ملك 
غیره أو یقحمھُ بكبریاء نفسِھ اذ یلزم حفظ النظام في كل شيٍء كما 

 1علمنا رسول األمم بقولِھ: فلیكن كل شيٍء بلیاقة وترتیب (قورنتیة 
  عـ). 14ص 

  ثالثة أصناف من البشر  فمن الواجب أن یتعلم المؤمنون أن
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ھذا السر.  فالصنف األول األساقفة والكھنة الذین فّوض یخدمون 

إلیھم أن یمارسوا ھذه الخدمة بحق خاص ال بسلطان غیر مألوف 
الرب لھم بشحص الرسل: اذھبوا وعمدوا وان اعتاد  بدلیل أمر

األساقفة أن یتخلوا عن خدمة العماد للكھنة لئال یفطروا إلى ترك 
االھتمام بتعلیم الشعب ونظراً إلى أن الكھنة یمارسون ھذه الوظیفة 
ً بحضرة األسقف  بحق خاص حتى أنھم یقدرون أن یعمدوا أیضا

  ل الكنیسة.فھذا ثابت من تعلیم اآلباء واستعما
ألنھم لما رسموا لتقدیس االفخارستیا التي ھي سر السالم والوحدة 
الق أن یعطوا سلطاناً على خدمة كل ما یلزم لكل أحد لالشتراك في 
ھذا السالم وھذه الوحدة.  فإن قال اآلباء أحیاناً أن لیس للكھنة حق 

ي التعمید بدون اذن االسقف ینبغي أن نفھم كالمھم عن العماد الذ
جرت العادة باحتفالِھ في أیام معلومة من العام.  والصنف الثاني من 
خدمة ھذا السر ھم الشمامسة الذین ال یجوز لھم أن یمنحوا العماد 
بدون اذن األسقف أو الكاھن كما تثبت ذلك من نصوص عدیدة من 

  اآلباء القدیسین.
  

  الرابع والعشرون: من یحل لھُ أن یمنح سر العماد في حادث
  لضرورةا

  
ثم الصنف األخیر من خدمة سر العماد ھم أولئك الذین یحل لھم أن 
یمنحوه اذا دعت الضرورة بدون احتفال ومن مصاف ھؤالء جمیع 
ً ومن أي مذھب كانوا ألن  الناس من عامة الشعب ذكوراً وإناثا

  الیھود أیضاً والغیر المؤمنین واألراطقة عند مسیس الحاجة یحل 
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یعمدوا بشرط أن یقصدوا عمل ما تعملھُ الكنیسة في نوع لھم أن 

ھذه الخدمة وقد اثبت ذلك اآلباء والمجامع القدیمة ثم المجمع 
یقولوا أن العماد الذي التریدنتیني رشق بالحرم الذین یتجاسرون أن 

یمنحھُ األراطقة باسم اآلب واالبن والروح القدس مع نیة فعل ما 
تفعلھُ الكنیسة ھو عماد غیر صحیح فلنا أن نتعجب ھنا من جودة 
ربنا سبحانھُ وحكمتِھ السامیتین ألنھُ لما كان قبول ھذا السر الزماً 

في  للجمیع من باب الضرورة رسم مادتھ الماء الذي لیس شيء
العالم اعم منھُ وال أیسر منھُ تناوالً ثم لم یشأ أن یستثني أحد من 
خدمتِھ.  وان كان كما قلنا ال یحل للجمیع أن یمنحوه بالطقوس 

الطقس واالحتفال یفضالن على السر  االحتفالیة فلیس ذلك لكون
  مقاماً بل ألنھما أقل منھُ لزوماً.

  
  یراعیھ المؤمنون الخامس والعشرون: ما النظام الواجب أن 

  في التعمید
  

ال یخالنَّ في بال المؤمنین أن العمل بھذه الوظیفة فوض إلى الجمیع 
بدون فرق وتمییز بل الق ووجب أن یقرر نظام ما بین الخدمة ألن 
اإلمرأة ال یحل لھا أن تعمد اذا حضر رجل وال العالمي بحضرة 

لقوابل اللواتي االكلیریكي وال االكلیریكي بحضرة الكاھن غیر أن ا
ً بحضرة رجل ال یحسن  ائتلفَن العماد ال یملَن اذا عمدَن أحیانا
التعمید وان كانت من جھة أخرى ھذه الوظیفة ھي أخصَّ بالرجل 

  منھا باإلمرأة.
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  السادس والعشرون: لماذا ما عدا الذین یعمدون یستعمل 

 عرابون في سر المیالد الثاني
  

یضاف إلى الخدمة الذین یتمنون السر كما قلنا نوع آخر من الخدام 
قد جرت العادة القدیمة جد�ا في الكنیسة الكاثولیكیة في استخدامھم 

وكان علماء في احتفال العماد المقدس فھوالء یسمون اآلن عرابین 
الالھوت قدیماً یسمونھم قابلین أو كفالء أو ضمناء ولما كانت ھذه 
الوظیفة على الغالب تخص العامة لزم الرعاة أن یبذلوا جھدھم في 
تعلیم المؤمنین ما یلزم لتتمیمھا حسناً فیجب في بادئ البدء أن یبینوا 

السر السبب الذي من أجلھ أضافوا العرابین أو القابلین إلى خدمة 
فیرى الجمیع أن ذلك كان من باب الحق والصواب اذا تذكروا أن 
العماد إنما ھو تجدید المیالد الروحي الذي بِھ نولد أبناء هللا وفیِھ 
ً إلى اللبن العقلي الذي ال  قال زعیم الرسل: كأطفال ولدوا حدیثا

) فإذن كما أن اإلنسان بعد أن یولد 2عـ  2ص  1غش فیِھ (بطرس 
ى مربیة ثم إلى معلم یھتمان ویعنیان في تربیتِھ وتثقیفِھ یفتقر إل

وتلقینِھ العلوم والفنون الصالحة ھكذا الذین یتخذون حیاة روحیة من 
حوض المعمودیة یلزم أن یسلموا إلى إنسان حكیم أمین یستطیع أن 
بھم على وصایا الدین المسیحي ویرشدھم في سبل التقوى  یدّرِ

 ً ً المستقیمة فینمون شیئا بالمسیح حتى یبلغوا في اآلخر بعونِھ  فشیئا
تعالى إلى كمال الرجولیة السیما اذا لم یتوفر للرعاة المقامین 
لإلھتمام بأمر النفوس وقت یستطیعون فیِھ على القیام بمھمة تفقیھ 

  الصغار في اإلیمان ولنا شھادة صریحة على ھذه العادة 
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القدیمة من القدیس دیونیزیوس في مقالتِھ الدرجات الكنائسیة حیث 
یقول: قد خطر على بال قادتنا اإللھیین (اراد بھم الرسل) 
واستحسنوا أن تقبل األطفال في المعمودیة جریاً على ھذه الطریقة 

ي أن الوالدین الطبیعیین یسلمان ولدھما إلى رجل عالم الحمیدة وھ
في األمور اإللھیة یقوم لدیھ مقام معلم یدربھُ بمنزلة أب روحي 

  ضمین لخالصِھ مدة حیاتِھ كلھا وأثبت ھذا القول البابا إیجینیوس.
  

  السابع والعشرون: في أن القرابة الروحیة المقتبسة بالعماد تمنع 
 الزواج وتبطلھُ 

  
سمت الكنیسة المقدسة بغایة ما یكون من الحكمة أن المعمد قد ر

والعراب یتقیدان بقرابة روحیة مع المعمود أو الولد ومع والدیھ 
  الحقیقیین بحیث یمتنع بینھم جمیعاً عقد الزواج وإذا عقد یفسخ.

  
 الثامن والعشرون: ما یلزم العرابین وما یطلب منھم

  
مؤمنین ما یلتزم بِھ العراب من ثم ینبغي على الرعاة أن یعلموا ال

الواجبات ألن التغاضي عن اتمام ھذه الوظیفة بلغ مبلغاً قصیاً حتى 
ً بال مسمى فلم یعد الناس یخالونھا تحتوى  أمست في الكنیسة اسما
على شيء مقدس بتة فعلى العرابین اذن أن یفتكروا على الدوام 

لة دائمة على أنھم تقیدوا بھذه السنة خاصة وھي أنھم وكلوا وكا
أوالد روحیین فیلزمھم بذل الجھد واالھتمام بھم في كل ما یالحظ 
ً لما  رسوم الدیانة المسیحیة لكي یستسیر ھوال سیرة حمیدة وفقا

  وعدوه بالنیابة عنھم وعداً حافالً آن تعمیدھم.
فھناك ما كتبھُ القدیس دیونیزیوس في ھذا الباب بلسان الكفیل 

  سن الرشد المرعي  ن أدرب الولد عند بلوغھِ اني أتعھد بأ (العراب)
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لھُ النصح المتواصل الحثیث لكي یكفر بما یخالف ذلك بنصحي 

ً لمواعیده.   ومثلھُ القدیس ویعترف بواجباتھ الدینیة ویتممھا وفقا
أغوسطینوس یقول: انني أنبھكم أنتم الذین قبلتم األطفال من حوض 
المعمودیة سواء كنتم رجاالً أن نساًء ان تعرفوا أنكم قمتم كفالء 
لدیھ تعالى للصغار الذین قبلتموھم من الحوض المقدس وبالحق أنھُ 

بداً من أوجب الواجبات على من تقلد وظیفة ما أن ال یكل وال یملَّ أ
في سبیل قضائھا وان من تقلد حراسة أحد أو تعلیمھ ال یحل لھُ أن 
یتركھ وشأنھ ألنھُ أخذه على عھدتِھ وتحت كفالتِھ طالما رآه محتاجاً 
إلى عنایتِھ واسعافِھ.  وقد عبر القدیس أغوسطینوس بكالم وجیز 
عن األشیاء الواجب تلقینھا لألوالد الروحیین وذلك في تكلمھ على 

العرابین نفسھا اذ قال: ینبغي أن ینصحوھم بأن یحفظوا  وظیفة
العفاف ویحبوا العدل ویتمسكوا بعروة المحبة وقبل كل شيء أن 
یعلموھم قانون اإلیمان والصالة الربیة ووصایا هللا العشر وأصول 

  الدیانة المسیحیة.
  

 التاسع والعشرون: ال یقبل أي كان بدون تمییز في وظیفة العراب
  

م بیانھُ نعقل بدون أشكال إلى أي صنف من البشر ال تفوض فما تقد
إدارة ھذه الوكالة المقدسة أي إلى أولئك الذین ال یریدون أن یقوموا 
بھا بحسن األمانة أو ال یستطیعون القیام بھا باتقان واجتھاد ولھذا 
ً أن یقبال ھذه  (ما عدا الوالدین الطبیعیین اللذین ال یحل لھما قطعا

یظھر من ذلك جلیاً تباعد ھذه التربیة بمراحل عن التربیة الوظیفة ل
  الجسدیة) یحرم 
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خاصة اتخاذ العرابین من األراطقة والیھود والكفرة ألنھم ال 

ن في تشویھ حقیقة اإلیمان باألكاذیب یزالون یھدسون ویھتمو
  وتقویض أركان العبادة المسیحیة.

  
 الثالثون: كم ینبغي أن یكون عدد العرابین

  
قد رسم المجمع التریدنتیني المقدس أن ال یكثر عدد الذین یقبلون 
المعمود من حوض المعمودیة بل یكفي واحد فقط رجالً كان أو 

ألن كثرة المعلمین قد تشوش  أةإمرأة وعلى األكثر اثنان رجل وامر
نظام التھذیب والتعلیم ثم یجب أن تتحاشى وفرة العرابین حذراً من 
أن تكثر بینھم وبین المعمودین ووالدیھم القرابات الروحیة التي 
تحظر علیھم عقد الزواج الشرعي فیمتنع من جراِء ذلك انتشار 

  األلفة البشریة.
  

  زم من باب الضرورة للجمیع الحادي والثالثون: في أن العماد ال
 ألجل الخالص

  
ان معرفة األمور التي أوردناھا إلى اآلن ھي جزیلة الفائدة 
للمؤمنین ولكن ما من شيٍء یرى الزم من أن یعرفوا أن الرب سنَّ 
سنة العماد لجمیع الناس بحیث اذا لم یولدوا ثانیة في هللا بنعمة 

ھم سواء كانوا مؤمنین أو العماد أدىَّ بھم مولدھم األول من والدی
كافرین إلى الھالك والتعاسة األبدیة فعلى الرعاة اذن أن یكثروا من 
شرح ھذه اآلیة الواردة في اإلنجیل: ان كان أحد ال یولد ثانیة من 

 3الماِء والروح القدس ال یستطیع أن یدخل ملكوت هللا (یوحنا ص 
  ).5عـ 
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  ثون: البد من تعمید األطفال ضرورةالثاني والثال

  
قد ثبت باجماع القول والحكم عند اآلباء القدیسین أن الكنیسة 

ة لیس عن استلمت من التقلید الرسولي أنھُ یجب أن نفھم ھذه السن
ً عن األوالد األطفال ثم ینبغي أن نعتقد أن  البالغین فقط بل أیضا
السید المسیح لم یشأ أن ینكر العماد ونعمتھ على أولئك الصغار 
الذین كان یقول فیھم: دعوا الصغار أن یأتوا اليَّ وال تمنعوھم ألن 

) وكان 14عـ  19ملكوت السماوات لمثل ھؤالء (متى ص 
قرأنا أن بولس الرسول  علیھم ویباركھم.  ثمده یحتضنھم ویضع ی

ً األطفال الذین كانوا من  عمد عائلة برمتھا فال شك أنھُ عمد أیضا
) وفي اآلخر ان هللا سبحانھُ 16عـ  1عدد تلك العائلة (قورنتیة ص 

سنَّ سنة الختان وھو صورة العماد وشدد األمر بحفظھا وما من 
ون في الیوم الثامن من میالدھم أحد یجھل أن األطفال كانوا یختتن

والحال ان الختان المصنوع بأیدي البشر لم یكن یفیدھم االَّ تطھیراً 
للجسد مع أنھُ من المحقق أن العماد الذي ھو الختان الروحي 
المصنوع ال بأیدي البشر بل بقوة المسیح یفید األطفال تطھیراً 

  ).11عـ  2للنفس (قولوسایس ص 
ذا الصدد بما علمھُ رسول األمم: ألنھُ إذا كان وتختتم كالمنا في ھ

الموت بسبب زلة واحدة كان على جمیع الناس القضاء فباألحرى 
كثیراً النائلون وفور النعمة والعطیة والبر سیملكون في الحیاة 

) فإذن كما أنھُ بخطیة 17عـ  5بواحد ھو یسوع المسیح (رومة ص 
األحرى یمكنھم أن ینالوا آدم التحقت باألطفال الخطیة األصلیة فب

  السید المسیح كي یملكوا بالحیاة وال یستطیعونالنعمة والبر 
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الى ذلك سبیالً بدون العماد فعلى رعاة النفوس أن یعلموا المؤمنین 
أنھُ واجب كل الوجوب أن یعمدوا األطفال ویدربوھم شیئاً فشیئاً منذ 
نعومة أظفارھم بوصایا الدیانة المسیحیة إلى معالي التقوى الحقیقیة 
ألنھُ كما جاء في سفر الحكمة: ان الشاب حسب طرقِھ حتى أذا شاخ 

  ).6عـ  22ال یحید عنھا (أمثال ص 
  

  بالعماد النعمة الروحیة الثالث والثالثون: ان األطفال ینالون
  

وال یجوز أن نشك أن األطفال اذا عمدوا ینالون سر اإلیمان ال 
لكونھم یؤمنون باذعان عقلھم بل لكونھم متدرعین بإیمان والدیھم 
اذا كانا مؤمنین واالَّ فبایمان جمھور القدیسین عموماً أي المؤمنین 

الى العماد  كما أفاد القدیس أغوسطینوس فیقول ان مقدمي األطفال
ھم جمیع الذین یرتضون بتقدیمھم إلیِھ ویحبون أن یضموھم إلى 

  شركة الروح القدس.
  

  الرابع والثالثون: ینبغي أن ال یؤخر عماد األطفال
  

یقتضي أن یحض المؤمنون حضاً حثیثاً على أن یقدموا أوالدھم إلى 
الكنیسة بأول ما یمكنھم بدون خطر على حیاتھم ویعمدوھم بموجب 
الرسوم الحافلة ألن األوالد األطفال لما لم یكن لھم طریقة أخرى 
لنوال الخالص االَّ بقبولھم العماد تبین ما یرتكبھُ من االثم الثقیل 
أولئك الذین یتأخرون أكثر مما تقتضیھ الضرورة عن أنالتھم نعمة 
السر ال سیما أنھم بسبب ضعف عمرھم یلقون من أخطار الحیاة ما 

  ى.یكاد ال یحص
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  الخامس والثالثون: كیف ینبغي أن یتعلم الراشدون قبل العماد

  
قد تبین من عادة الكنیسة القدیمة أنھُ یجب أن یؤخذ خالف ھذا 

ین أدركوا سن الشباب وبلغوا الرشد األسلوب بالنظر إلى أولئك الذ
الكامل وھم مولودون من والدین غیر مؤمنین.  اذ ینبغي أن 
یعرض علیھم اإلیمان المسیحي ویحضون بكل اجتھاد ویفرون 
ویدعون إلى قبولِھ.  فإذا تابوا إلى الرب اإللھ ینبغي حینئٍذ ان 

عن ینصحوا باالَّ یتأخروا أكثر من الزمن المرسوم من الكنیسة 
  قبول سر المعمودیة.

ألن الروح القدس یقول: ال تؤخر التوبة إلى الرب وال تتباطأ من 
فلیبلّغوا أن التوبة الكاملة  )8عـ  5یوم الى یوم (ابن سیراخ ص 

قائمة بالمیالد الجدید بالمعمودیة.  ثم یقدر ما یتأخرون عن العماد 
ا تكرم الدیانة یحرمون نفوسھم التمتع بباقي األسرار ونعمتھا فإن بھ

المسیحیة وبدون العماد ال یستطیعون الیھا سبیالً بل یفقدون أیضاً 
الثمرة السامیة التي نجنیھا من العماد ألن ماء المعمودیة یرحض 
بالكلیة دنس وأدران جمیع اآلثام المرتكبة فیما مضى ویحلینا أیضاً 

الخطایا بعقود النعمة اإللھیة فنقوى بعونھا ومساعدتھا على اجتناب 
أنھُ في المستقبل وعلى حفظ البر والطھارة ومعلوم لدى الجمیع 

  على ھذا یتوقف الكمال المسیحي.
  

  السادس والثالثون: یتبین أن عماد الراشدین ینبغي أن یتأجل
  

ولكن ولو كان األمر كما ذكر مع ذلك لم تعتد الكنیسة أن تسرع 
م إلى أجل مسمى یمنح العماد للراشدین بل قد رسمت أن یتأخر عنھ

ً أنھُ یدھم األطفال اذ  ألن ھذا التأخیر لیس فیِھ الخطر الذي قلنا أنفا
  یكفي 
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الراشدین عزمھم وقصدھم قبول العماد وتوبتھم عن سیرتھم الردیة 
لنوال النعمة والبر اذا دھمھم فجأة مانع یمنعھم عن االغتسال بماء 
العماد الخالصي بل یرى بالعكس أن ھذا التأجیل یعود علیھم بفوائد 
جمة : أوالً لما كانت الكنیسة ملتزمة أن تحترز من أن أحداً یقدم 
َ لھا في ھذه المدة أن تفحص  إلى ھذا السر بالریاء والغش تھیأ

ة من یطلبون العماد فلھذا السبب قد رسمت المجامع وتتحقق إراد
القدیمة أن الذین یقبلون من الیھود إلى اإلیمان الكاثولیكي یمكثون 
بضعة أشھر مع الموعوظین قبل أن یمنحوا سر العماد.  ثانیاً، 

ً في تعلیم اإلیمان الذي ازمعوا أن  تكون لھم مندوحة لیفقھوا حسنا
  السیرة المسیحیة.یتمسكوا بعروتھ وفي مراسیم 

أخیراً أن ھذا السر یحف بزیادة التوفیر واإلكرام اذا منح العماد 
برسومھ الحافلة في أیام معینة من السنة فقط وھي أیام الفصح 

  والعنصرة.
  

  دائماً تأخیر العماد عن الراشدین السابع والثالثون: ال یحل
  

ً ألسباب داعی ة ومعقولھ ومع ذلك ینبغي أن ال یؤخر العماد أحیانا
كمداھمة خطر الموت والسیما اذا كان المرشحون تفقھوا تماماً في 
أسرار اإلیمان ودلیلھ ثابت مما عملھُ فیلبس الرسول وبطرس زعیم 
الرسل اذ أن أحدھما عمد قنداق خصّي الملكة (ابركسیس ص عـ 

38(  
) بدون تأخیر بل 48عـ  10واآلخر قورنیلیوس (ابركسیس ص 

  عترافھما بقبول اإلیمان.حاالً على أثر ا
  

الثامن والثالثون: كیف ینبغي أن یكون استعداد المرشحین إلى 
  العماد
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  ثم یجب أن نعلم ونبین للشعب كیف ینبغي أن یستعد المرشحون الى

لى العماد فیلزم أوالً وبدءاً یریدوا وینووا قبول العماد ألنھُ لما كان ا
ً جدیدة للحیاة  كل أحد یموت عن الخطیة بالمعمودیة ویتخذ طریقا

) كان من العدل االّ یمنح العماد لمكره 2عـ  6والتھذیب (رومة ص 
أو لرافض بل للذین یقبلونھُ طوعاً واختیاراً وھذا نعرفھ من التسلیم 

دائم المحفوظ في الكنیسة بأن ال یعمد أحد قبل أن یسأأل ھل یرید ال
أن یعتمد حتى األطفال أنفسھم ال یعتبرون خالین من ھذه اإلرادة 

  لكون ارادة الكنیسة كفیلھم واضحة كل الوضوح.
  

  التاسع والثالثون: متى یحل تعمید المجانین ومتى یمتنع
  

قبل ثم عرض علیھم الجنون ان المجانین اذا كانوا صحاة العقل من 
ئذ أن یظھروا ارادتھم بقبول العماد ال یجوز ولم یبَق في وسعھم آن

أن یعمدوا االَّ متى وجدوا في خطر الموت فعند ذلك یجب أن 
یمنحوا العماد اذا كانوا أعلنوا رغبتھم في قبولھ قبل أن اعتراھم 

نائمین الجنون واالَّ فال یعمدون وھذا الحكم نفسھُ یجري على ال
والمعتوھین أما اذا كانوا لم یصحوا قط ولم یملكوا استعمال العقل 
فحكمھم حكم األطفال القاصرین عن درجة الرشد.  فسلطان 

  الكنیسة وعادتھا یقضیان بوجوب تعمیدھم.
  

  األربعون: ماذا یطلب غیر ما ذكر لقبول العماد
  

باب  ما عدا اإلرادة المطلوبة لقبول العماد یلزم اإلیمان من
الضرورة نفسھا لنوال نعمة السر.  فإن ربنا ومخلصنا لذكره 

عـ  16السجود قد علمنا بقولِھ: من یؤمن ویعتمد یخلص (متى ص 
) ثم من الواجب على كل إنسان أ، یتوب عما ارتكبھُ من اآلثام 16

  على اجتناب جمیع الخطایا في المستقبل في حیاتِھ الماضیة ویعزم
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من واالّ من طلب العماد وال یرید أن یصلح نفسھُ ویرتد عما تعوده 

الخطأ یمنع كل المنع من سر العماد اذ ال شيء ینقض نعمة 
ن حداً أولئك الذین ال یعرفوالمعمودیة وقوتھا أكثر من نیة وقصد 

كان الغرض من المعمودیة أن نلبس الرتكاب المعاصي.  ولما 
المسیح ونعتصم بِھ تبین من باب الحق والصواب أنھُ یجب أن یمنع 
من العماد ذاك الذي یقصد األستمرار على الخطایا والرذائل السیما 
أنھُ یجب أن یتحاشى منح شيء عبثاً مما یختص بالمسیح والكنیسة 

ین أن المعمودیة تذھب سدى بالنظر إلى البر ونعمة ونعلم علم الیق
ً أن یسیر حسب الجسد ال حسب  الخالص في من یكون عازما
الروح وان لم یكن ریب في أن السر یتم باعتبار كمالِھ وصحتِھ 
اللھمَّ اذا عمد بمقتضى الرسوم وفي نیتِھ أن یقبل ما تمنحھُ الكنیسة 

االبركسیس فإننا نقرأ فیِھ  المقدسة ویثبت وجوب التوبة ما ورد في
أن قوماً نخسوا في قلوبھم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع 
فأجابھم زعیم الرسل قائالً: توبوا ولیعتمد كل واحد منكم 

) وفي محل آخر قال: توبوا وارجعوا 38عـ  2(ابركسیس ص 
ومثلھُ كتب رسول األمم إلى  )19عـ  3ص لتغفر خطایاكم (

ً بصریح العبارة ان من یعمد لزمھُ أن یموت عن الرومانیین  مبینا
) ولذا یحذرنا من أن نجعل أعضاَءنا 11عـ  6الخطایا (رومة ص 

سالح اثم للخطیة بل یأمرنا بأن نجعل أنفسنا ~ كالذین ھم أحیاء 
  ).12و  11عـ  6من بین األموات (رومة ص 
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  الحادي واألربعون: ان المذاكرة في ھذه الحقائق تجدي 

  فائدة كبیرة
  

اذا أكثر المؤمنون من تأمل ھذه الحقائق تحتم علیھم أوالً أن یقضوا 
الفائقة كل حد وقیاس اذ لم یحلھُ االّ رحمتھ أشد العجب من جودة هللا 

إلى منح ھذا االحسان اإللھي الفرید أي العماد لمن ال یستحقونھُ ثم 
لو جعلوا نصب عیونھم كم یجب على المنعم علیھم بھذه المنحة أن 
تكون سیرتھم بعیدة عن كل اثم ورذیلة ألدركوا بسھولة أنھُ یطلب 

م بتقوى هللا وعبادتِھ كما لو من المسیحیین أن یستسیروا كل یو
كانوا في ھذا الیوم نفسِھ نالوا سر العماد ونعمتھ على أنھُ ما من أمر 
أفود الضرام قلوب المؤمنین بنار التقوى والحمیة من أن الرعاة 

  یبینون لھم بعبارة صریحة مفاعیل العماد.
  

  الثاني واألربعون: ما ھو مفعول العماد الخاص
  

أن یكثروا من بیان مفاعیل العماد للمؤمنین كي ینبغي على الرعاة 
یروا أنھم رقوا الى درجة مقام عال للغایة فال یصبرون على أن 
یھبطوا منھُ بمكائد العدو ونزعتھ في وقت من األوقات وأوالً 
فلیعلموھم أن الخطیة سواء التحقت بنا من والدینا األولین أو 

اعة حدّاً ال یمكننا ارتكبناھا نحن باخیارنا وان بلغت من الفظ
العجیبة وقد تنبأ على ذلك قبل تصوره تمحى وتغفر بقدرة ھذا السر 

وقوعھ بأحقاب حزقیال النبي متكلماً بلسان هللا.  واتضح علیكم ماًء 
) 25عـ  36طاھراً فتطھرون من جمیع نجاساتكم (حزقیال ص 

ورسول األمم في رسالتِھ إلى أھل قورنتیة في أن أورد عداداً 
  بعضكم كھؤالء یالً عن األثمة أردف كالمھُ بقولِھ: ولقد كان طو
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وبّررتم باسم ربنا یسوع المسیح وبروح ولكنكم قد اغتسلتم وتقدستم 

تعلیم الكنیسة المقدسة في كل ابن وآن الھنا.  ومن المحقق أن ھذا 
ألن القدیس اغوسطینوس قد شھد في كتابِھ الذي حرره في عماد 
األطفال قائالً: ان المیالد الجسدي یلحق بنا الخطیة األصلیة فقط أما 
المیالد الروحي فیغفر الخطیة األصلیة وجمیع الخطایا اإلرادیة 

ً وكتب القدیس ایرونیموس الى اوقیانو س یقول: ان الخطایا أیضا
جمیعھا تغفر بالعماد.  ولكي ال یبقى ألحد سبیل إلى الشك في ھذه 
الحقیقة قد قررتھا المجامع المقدسة وأید تقریرھا المجمع 
التریدنتیني المقدس اذ رشق بالحرم من یتجاسرون أن یرتأوا 
الخالف أو یعلموا أن الخطایا وان غفرت بالمعمودیة ال تمحى 

ً وتست أصل بالكلیة بل كأنھا تجزَّ بحیث تبقى أصولھا راسخة تماما
في النفس.  ألن المجمع المذكور نفسھُ یقول: ان هللا سبحانھُ ال 
ً في المعمدین ألن ما من أثر للشجب في أولئك الذین  یبغض شیئا
ً مع المسیح بالعماد للموت وال یسیرون حسب الجسد بل  دفنوا حقا

اإلنسان الجدید الذي خلق حسب هللا خلعوا اإلنسان العتیق ولبسوا 
وصاروا أبراراً أطھاراً ال عیب فیھم وال دنس ومقبولین لدیھ 

  تعالى.
  

  الثالث واألربعون: ھل أن الشھوة في المعمدین خطیة
  

یجب أن نعترف كما رسم المجمع المقدس بسلطانھ في المحل نفسھ 
ویوافق أن الشھوة تبقى في المعمدین ولكن لیس لھا نوعیة اإلثم 

ً اذ قال: ان جریرة الشھوة  ذلك مذھب القدیس اغوسطینوس أیضا
  المعمدین أما الشھوة فتبقى للجھاد.تمحى في األطفال 
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: جریرة الشھوة تمحى وورد منھ مثل ھذا الكالم في محل آخر

بالعماد أما الضعف فیبقى ألن الشھوة التي ھي من الخطیة لیست 
ً آخر سوى میل في النفس مضاد للصواب من طبعھ.  فإن لم  شیئا
یقترن بِھ رضا اإلرادة أو الكسل في ردعھ فھو بعید عن الخطیة 
الحقیقیة بمراحل أما قول رسول األمم: (اني لم أكن أعرف الشھوة 

  )7عـ  7أنھ قیل في السنة ال تشتِھ (رومة ص  لوال
فال یراد بِھ قوة الشھوة عینھا بل رذیلة اإلرادة في انثنائھا الى 
الشھوة وقد سلمنا القدیس غریغوریوس ھذا التعلیم بعینِھ اذ قال اذا 
زعم البعض ان الخطایا تترك بالمعمودیة تركاً سطحیاً ظاھراً فقط 

ً ألن النفس بسر اإلیمان تحل من كان زعمھم اقبح األقوال  كذبا
الخطایا بالكلیة في بشارة ماریوحنا الرسول: من ھو طاھر ال 

  ).10عـ  13یحتاج االّ غسل قدمیھ ألنھ كلھ نقي (ص 
  

  الرابع واألربعون: یتبین أیضاً أن المعمودیة تمحو جمیع الخطایا
  

ً بطالع  قصة من رام أن ینظر صورة ھذه الحقیقة مطبوعة عیانا
نعمان السریاني الذي بعد أن اغتسل سبع مرات بماِء األردن كما 
شھد السفر اإللھي طھر من برصِھ وصار لحمھُ كلحم ولد صغیر 

) وعلیِھ نقول أن مفعول العماد الخاص 14عـ  5ص  4(ملوك 
ً عن  مغفرة جمیع الخطایا أصلیة كانت أو فعلیة ونضرب صفحا

قد رسم ھذا السر ألجل ھذه  شھادات كثیرة تبین لنا أن مخلصنا
  زعیم الرسل بصریح العبارة: توبوا  الغایة ونكتفي بایراد ما قالـــــھُ 
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كسیس ص كل منكم باسم یسوع المسیح لمغفرة الخطایا (ابرولیعمد 

  ).38عـ  2
  

  الخامس واألربعون: ال تغفر الخطیة فقط بالعماد بل كل 
 ً   عقاب ترتب علیھا أیضا

  
ان هللا سبحانھُ تبارك حلمھ ورأفتھ فضالً عن غفران الخطایا 
ً جمیع ما ترتب علیھا من العقوبات ألنھُ وان  بالعماد یترك أیضا

لمسیح مع ذلك قال كان لألسرار جمیعھا أن تشركنا بقوة آالم السید ا
رسول األمم في المعمودیة وحدھا اننا نموت بھا للمسیح وندفن 

  )4عـ  6(رومة ص 
ً أن فرض األعمال التقویة التي  فالكنیسة المقدسة قد فھمت دائما
یدعوھا اآلباء تكفیریة على من یطھر بالعماد ال یخلو من أن یعود 

ي ھذا الصدد الى الخطأ من قدر ھذا السر ولیس في ما نعلمھُ ف
مناقضة لعادة الكنیسة القدیمة التي كانت في األحقاب السالفة 
تفرض على الیھود صوم أربعین یوماً لدن تعمیدھم اذ لم یكن ذلك 
الرسم من باب التكفیر عن األوزار بل من باب النصح واإلرشاد 
لمن قبلوا العماد بأن یالزموا األصوام والصلوات مدة من الزمان 

  قام السر.تكریماً لم
  

  السادس واألربعون: ال ینجو المعمود حدیثاً من عقوبات 
  السلطة المدنیة

  
ولو تحقق أن عقوبات الخطایا تغفر بالعماد مع ذلك ما من أحد 
یعفي من العقوبات المحكوم بھا علیِھ من القضاة المدنیین ألجل 
اقترافِھ جریمة كبیرة كمن استحق اإلعدام وحكم بِھ علیِھ بمقتضى 

  ینجو منھُ بواسطة العماد على أن والة األمورالشرائع المدنیة فال 
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اذا صفحوا عن المجرمین اعالًء لمجد هللا في أسراره یعملون عمالً 

  دینیاً تقویاً یستحقون علیِھ وافر الحمد والثناء.
  

  السابع واألربعون: تغفر بالعماد العقوبات المتوجبة على
  خطاة في اآلخرةال

  
یولي العماد أیضاً بعد ھذه الحیاة نجاة من جمیع العقوبات التي تتبع 
الخطیة األصلیة فقد نلنا ھذه النعمة باستحقاق آالم الرب ألننا 
بالعماد نموت للمسیح كما تقدم القول فإن كنا غرسنا معھُ كما قال 

 6ة ص الرسول على شبھ موتھ فنكون على شبِھ قیامتِھ أیضاً (روم
  ).4و  3عـ 

  
  الثامن واألربعون: لماذا ال یرد إلینا بالعماد حال الطبیعة 

  الكاملة
  

اذا سأَل سائل: لماذا ال ننجو بالعماد من مكاره وأكدار ھذه الحیاة 
الزائلة وال نرقى بقوة الغسل المقدس إلى درجة تلك الحیاة التي 

لذلك سیبین وضع فیھا قبل الخطیة آدم أبونا األول أجبناه أن 
خاصة.  أولھما ھو أننا لما اتخذنا بجسد المسیح بواسطة المعمودیة 

من المقام الذي  وصرنا أعضاَءه ال یجب أن نرقى الى مقام أعلى
رقا إلیِھ رأسنا نفسھ.  فإن كان السید المسیح المملوء نعمة وحقاً من 

م مولده لم یخلع ضعف طبیعتنا التي اتخذھا قبل أن كابد عذاب اآلال
والموت ثم قام لمجد الحیاة الدائمة فھل نتعجب من أن المؤمنین 
الذین نالوا بالعماد نعمة البر السماوي ما زالوا البسین جسداً واھناً 

  المسیح مشقاتكثیر العطب حتى بعد أن یكونوا احتملوا ألجل 
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كثیرة وماتوا یعودون الى الحیاة ویستحقون أن یرتعوا مع المسیح 
في ریاض الحیاة األبدیة.  والسبب الثاني الذي من أجلِھ بقى فینا 

وجاع وحركات الشھوة بعد العماد ضعف الجسد واألمراض واأل
ھو كي تكون لنا بمنزلة بذار ومادة للفضیلة التي بھا ننال أعظم 
مجد وأفضل ثواب ألننا لما نحتمل بصبر جمیع األكدار ونخضع 
بعون هللا عواطف نفسنا الردیة لحكم العقل یحق لنا أن نعتصم 

ً وتممنا سعیناً برجاٍء وطید اننا اذا  جاھدنا مع الرسول جھاداً حسنا
ً الرب القاضي العادل اكلیل المجد في  وحفظنا إیماننا یمنحنا أیضا
الیوم األخیر.  ویظھر أن الرب تصرف على ھذا النمط مع بني 

من عبودیة المصریین بتغریق فرعون  اسرائیل الذین وان خلصھم
وجنوده في البحر لم یدخلھم حاالً أرض المیعاد السعیدة لكنھُ 

م لم ملكھم أرض المیعاد وطرد السكان رّوضھم قبالً بوقائع شتى ث
من أوطانھم أبقى بقیة من األمم لم یقدروا على قرضھا كي ال یعوز 
أبداً شعب هللا مندوحة للحرب یروض بھا قوتھ وبسالتھ ثم لو أعطي 
البشر بالعماد الخیرات الجسدیة فضالً عن المنح السماویة التي 

ى الشك في أن كثیرین یتحلى جید نفسنا بعقودھا لكان لنا سبیل ال
غاِء یقبلون الى العماد سعیاً في أثر نعیم الحیاة الحاضرة أكثر من ابت

المجد المرجو في اآلخرة مع أنھُ من الواجب أن تقدم دائماً لإلنسان 
المسیحي الخیرات الحقیقیة الراھنة األبدیة الغیر المنظورة ال 

  الخیرات الباطلة الغیر الثابتة المنظورة.
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  التاسع واألربعون: ال یخلو المعمدون من أن یذوقوا لذة راھنة 

  وان اكتنفتھم مشقات ھذه الحیاة
  

ونعیمھا ان حالة ھذه الحیاة وان موعبة اكداراً ال تخلو من لذاتھا 
فھل من أمر أشھى وألذ لنا نحن الذین طعمنا بالمسیح كأغصان 
الكرمة من أن نحمل الصلیب على منكبینا ونتبع قائدنا وملكنا بعزم 

والجد في إدراك  التوھمھُ األتعاب وال تصده األھوال عن الكد
ثواب دعوة هللا العلویة فینال البعض اكلیل البتولیة وغیرھم تاج 

 رازة وآخرون اكلیل االستشھاد والبعض تاج الفضائلالتعلیم والك
األخرى.  فما من أحد یعطي ھذه العالمات الشریفة المجیدة ما لم 
یكن قبالً رّوض نفسھُ باالجتھاد في تحمل بالیا ھذه الحیاة وثبت في 

  مضمار الجھاد فائزاً ظافراً.
  

  الخمسون: ماذا ینال اإلنسان بالعماد عدا غفران الخطایا
  وترك العقاب

  
العماد ونقول ان العماد فضالً عن ابنھُ فنعود الى الكالم في مفعول 

ً خیرات سنیة ومنحاً  ینجینا من تلك الشرور الموبقة یولینا أیضا
بھیة ألن نفسنا تمتلئ نعمة إلھیة نصیر بھا أبراراً وأبناء هللا وورثة 

عتمد ) فقد كتب: من یؤمن وی12عـ  1الحیاة األبدیة (یوحنا ص 
) وشھد الرسول أن الكنیسة طھرت 16عـ  16یخلص (مرقس ص 

ً لتعلیم المجمع التریدنتیني المقدس  بغسل الماء بكلمة الحیاة.  فوفقا
الذي حتم على الجمیع بوجوب االعتقاد بِھ تحت طائلة الحرم نقول 
ان ھذه النعمة لیست قائمة بترك الخطایا فقط بل انما ھي صفة 

  ضیاء ونور تنقي من كل دنس نفوسنا  فس وكأنھاإلھیة ترسخ في الن
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ً من األسفار وتولیھا  أفضل جمال وأسنى بھاء وھذا یلخص جلیا

ن الروح اإللھیة اذ تقول ان النعمة تسكب علینا وتسمیھا عربو
  القدس.

  
  الحادي والخمسون: یتبع النعمة اإللھیة المنسكبة بالعماد

  فضائل أخرى كأنھا رفیقات لھا
  

یصحب ھذه النعمة جمیع الفضائل السنیة التي تنسكب في النفس مع 
النعمة من قبل هللا تعالى ولذا قال الرسول المعظم لتلمیذه تیطس: 
خلصنا ھو ال اعتباراً ألعمال بر عملناھا بل لرحمتِھ بغسل المیالد 
الثاني وتجدید الروح القدس الذي أفاضھُ علینا بكثرة بیسوع المسیح 

) فالقدیس اغوسطینوس في تفسیره ھذه 6و  5عـ  3 مخلصنا (ص
ان المراد غفران الخطایا وكثرة العبارة (افاضةُ بكثرة) قال: 

  الفضائل.
  

  الثاني والخمسون: بالعماد نتحد بالمسیح اتحاد األعضاء بالجسد
  

ان العماد یضمنا الى المسیح ویربطنا بِھ ربط األعضاء بالرأس 
وة تحرك كل عضو من الجسد الى ولھذا كما تسري من الرأس ق

ً ھكذا تفاض من امتالِء السید المسیح على  قضاء وظیفتِھ حسنا
رون قوة ونعمة تصیراننا جدیرین بكامل أعمال  جمیع الذین یتبرَّ

  التقوى المسیحیة.
  

  الثالث والخمسون: كیف یتفق أن المعمدین مع ما نالوه من 
  

  فیضان الفضائل الكثیرة ال یزالون متقاعسین عن 
  التروض بالتقوى
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ال یتعجبنَّ أحد من أننا مع تسلحنا بوفرة الفضائل السنیة وتحلینا 

لتقوى والصالح أو ال نتممھا االَّ بمزید ال نقدم الى أعمال ابعقودھا 
الصعوبة والعناء على أن ھذا ال یتأتى من قبل أن هللا سبحانھُ لم 
یمّن علینا بالفضائل الصادرة عنھا ھذه األعمال بل ألن الشھوة ما 
برحت تقاوم فینا الروح أشد مقاومة.  إنما ال یلیق باإلنسان 

أو ترتخي عزائمھُ بل  المسیحي أن یفشل في ھذه الحرب أو یھلع
الصالح معتمدین على رحمة هللا اننا اذا علینا أن نعتصم بالرجاء 

جالدنا كل یوم على ریاضة السیرة الصالحة تتسھل لنا وتستعذب 
  خصال العفة وخصال العدل والقداسة.

فلنسعینَّ في أثرھا بطیبة القلب والخاطر وهللا ولي السالم یكوت 
  معنا ویعضدنا.

  
  الخمسون: ان المعمودیة تطبع في نفسنا وسماً ال یمحىالرابع و

  
ثم ان المعمودیة تطبع في نفسنا وسماً ال یمحى لألبد فلم یبَق لنا ھنا 
أن نطیل الكالم فیِھ اذا أوردنا ما بِھ الكفایة لدى تكلمنا في األسرار 

  بوجھ العموم فحسبنا ھنا أن نقتصر على ما مرَّ في ھذا الموضوع.
  

ً الخامس وا   لخمسون: یتبین أن العماد ال یمكن تكراره قطعا
  

حیث حدَّدت الكنیسة ان العماد ال یكّرر بوجھ من الوجوه من قبل 
قوة ھذا الوسم وطبعھ یلزم الرعاة أن یبذلوا جھدھم في تنبیھ 
المؤمنین الى ذلك غیر مرة حذراً من أن یھووا في الظالل وقد علم 

: الرب واحد واإلیمان واحد الرسول المعظم ھذه الحقیقة بقولھِ 
) ثم لما حذّر الرومانیین من 5عـ  4والمعمودیة واحدة (أفسس ص 

أن یفقدوا الحیاة التي نالوھا من المسیح بموتھم معھُ بالمعمودیة 
  )10عـ  6الخطیة مرة واحدة (ص قال: ان المسیح مات عن 
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فأشار بذلك أشارة جلیة على أنھُ ال یحل لنا أن نموت مرة ثانیة 

بالمعمودیة كما أن المسیح ال یمكنھُ أن یموت بعد ولذلك تعترف 
التعلیم یطابق أتم مطابقة الكنیسة بمعمودیة واحدة ونعقل أن ھذا 

لطبع العماد والصواب من كون المعمودیة ھي المیالد الثاني 
الروحي فكما أننا نولد مرة واحدة بالقوة الطبیعیة ونبرز للوجود 

وال یتكّرر المیالد كما قال القدیس اغوسطینوس كذلك المیالد 
الروحي ھو واحد وبالتالي ال یجوز قطعاً في وقت من األوقات 

  رار المعمودیة.تك
  

  السادس والخمسون: ال یعمد ثانیة أولئك الذین یغتسلون
 ً   بماِء العماد شرطیا

  
ال یتوھمنَّ أحد أن الكنیسة تكّرر العماد حین تغسل بمائِھ من وقع 
الشك في عماده قبالً مستعملة صورة ھذا الكالم: ان كنت معمداً فأنا 

عمدك باسم اآلب واالبن ال أعمدك ثانیة اما ان كنت غیر معمد فأنا أ
والروح القدس.  فعلى ھذا النحو ال یقال ان العماد یتكرر نفاقیاً بل 

  مع إضافة الشرط المشروح آنفاً یتم العماد بالقداسة.
  

  السابع والخمسون: ال یمنح العماد الشرطي االَّ لمن كان عماده
  مشكوكاً فیِھ أو في صحتھِ 

  
في ھذا الخصوص بعض  على رعاة النفوس ان یتداركوا جھدھم

كل یوم فیلتحق بالسر اھانة كبیرة.  ألن  حوادث یكاد یقع فیھا الخطا
من الناس من یظنون أنھم ال یرتكبون أدنى خطئ اذا عمدوا أیاً كان 

  شرطیاً.  ولھذا اذا قدم الیھم طفل فال یخطر على بالھم أن  عماداً 
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ھل ُعمدَّ قبالً أو ال بل في الحال یمنحونھُ سر العماد ولو یسألوا 

ً أن السر منح في البیت مع ذلك یقدمون على اعادتِھ  تحققوا أیضا
ً باحتفال.  مع أ یلج ن ذلك ضرب من السكرفي الكنیسة شرطیا

(احتقار األمور المقدسة) یقعون بسببِھ في التأدیب الذي یسمیھ 
الالھوتیون بالعجز ألن العماد الشرطي وفقاً لتعلیم البابا اسكندر ال 
یحل منحھ االَّ للذین یبقى الریب بعد الفحص الجھید في ھل أنھم 

ً أو ال وفیما خال ذلك ال یجوز ق ً اعادة عمدوا عماداً صحیحا طعا
  العماد وان شرطیاً.

  
  الثامن والخمسون: ما الثمرة األخیرة التي یجنبھا الناس

  من العماد
  

ً ھذه الثمرة األخیرة العائدة إلیھا بقیة الفوائد  یجني من العماد أیضا
المار ذكرھا وھي ان باب السماء الموصد بسبب الخطیة یفتح 
للمعمدین وتتبیین لنا مفاعیل العماد من الحوادث التي رواھا 
اإلنجیل المقدس في أثناء عماد المخلص في نھر األردن فتحت 

لروح القدس على السید المسیح بشكل السماوات وقتئٍذ وحلَّ ا
فذلك یدل على أن الذین عمدوا ینالون المواھب اإللھیة حمامة.  

ویفتح لھم باب السماء ال لیدخلوھا حال اعتمادھم بل حین یرى هللا 
ً أن ینقذھم من جمیع الملمات التعیسة التي تخلو عنھا الحیاة  موافقا

اھم من حالة الموت الى حالة السعیدة ویقبلھم في ذلك المجد ناقالً ای
عدم المیتوتة.  فال ریب في أن الجمیع یجنون ھذه الثمار بالسواء 

  المتقدمین الى  استعداد من العماد اذا اعتبرنا قوتھ واما اذا الحظنا
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لزمنا أن نعتقد أن كالً ینال من النعمة السماویة والثمار أكثر العماد 

  أو أقل من اآلخر بحسب تأھبِھ.
  

  التاسع والخمسون: ما قوة رتب العماد الحافلة ومنفعتھا
نا اآلن أن نبین بكالم موجز وجلي ما ینبغي أن تعملھُ بقى علی

الرعاة من جھة تلك الصلوات واحتفاالت الرتبة والطقوس المقترنة 
بمنح ھذا السر ألن رسول األمم یقول في كالمِھ على موھبة اللغات 

 14ص  1أن النطق بلغة ال یفھمھا المؤمنون یذھب سدى (قورنتیة 
  ).11عـ 

ھ في مسألة الطقوس والرتب ألنھا تمثل لنا فیصح ھذا القول عین
صورة وداللة تلك األمور التي تفعل بالسر.  فإذا جھل الشعب 
المؤمن قوة ھذه العالمات وما لھا فال یرى حینئٍذ منھا كبیر فائدة.  
فیلزم الرعاة اذاً أن یعتنوا جھدھم بأن یفھموا المؤمنین قوة ھذه 

ً من السر مع ذلك االحتفاالت ویقنعوھم بأنھا وان كان ت أقل لزوما
یجب اعتبارھا وتوفیرھا غایة االعتبار والتوقیر ویكفینا مُؤونة 
البرھان على ذلك سلطة راسمیھا الذین ھم الرسل القدیسون مما ال 
یشوبھُ ریب ثم الغایة التى ألجلھا أرادوا أن تستعمل ھذه 

أعظم االحتفاالت.  اذ من المحقق انھا تساعد على منح األسرار ب
تقوى وقداسة وكأنھا تضع نصب أعیننا ما تتضمنھُ من تلك 
المواھب السنیة الفاخرة وتطبع في نفوس المؤمنین احساناتھ تعالى 

  الجزیلة.
  

  الستون: كم ھي أقسام رتبة العماد
  

  ان جمیع االحتفاالت والصلوات التي تستعملھا الكنیسة في منح 
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تنحصر في ثالثة أقسام فال بد للرعاة أن یرعوا نظاماً في العماد 

شرحھا كي یتوفر لمن یلقونھا على مسامعھم سھولة ایعائھا في 
ذھنھم.  فاألول یشتمل على ما یجب حفظھ قبل التقدم الى حوض 

والثاني یحتوي ما ینبغي استعمالھ حین القدوم إلى المعمودیة.  
الحوض المذكور.  والثالث یتضمن ما من عادتِھ أن یضاف بعد 

  تتمیم العماد.
  

  الحادي والستون: متى یجب تكریس الماء المطلوب استعمالھ
  للعماد بالرتبة المألوفة

  
یجب أوالً اعداد الماء المطلوب استعمالھ في العماد ثم یكرس 

المعمودیة بزیت المسحة السریة.  وال یسمح بأن یصنع ذلك حوض 
في أي وقت كان بل حسب عادة األقدمین تنتظر أیام أشھر األعیاد 
وأقدسھا فیكرس ماء العماد المقدس في بیرموناتھا وقد كانت العادة 
القدیمة في الكنیسة أن یحتفل فیھا وحدھا بسر العماد ال في وقت 

ولكن وان لم تستصوب الكنیسة في ھذه آخر االَّ عند الضرورة 
األیام وجوب التمسك بتلك العادة فیما یخص العماد لما یطرأ من 
األخطار على حیاة البشر فإنھا لم تزل إلى اآلن حافظة بمزید 
العبادة واالحترام عادة تكریس الماء االحتفالي في بیرمون عند 

  الفصح والعنصرة.
  

  للمرشحین إلى العماد بأنالثاني والستون: لماذا ال یسمح 
  یدخلوا الكنیسة

  
ً بعد تكریس الماء فنقول أنھُ  ینبغي أن نشرح ما یسبق العماد أیضا
یؤتى بالمرشحین للعماد إلى باب الكنیسة ویمنعون بالمرة من 

  ال یستحقون أن یدخلوا بیت هللا قبل أن یخلعوا عنھم دخولھا بما أنھم
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نیر العبودیة الفظیعة ویقیدوا ذواتھم كلیاَ بسلطانِھ تعالى الكلي العدل 

  واالستقامة.
  

  الثالث والستون: لماذا یسأل المرشحون عما یطلبونھُ 
  ویرشدون

  
فاذا عرف مطلوبھم ثم یسألھم الكاھن ماذا یطلبون من الكنیسة 

یعلمھم أوالً أصول اإلیمان المسیحي الواجب أن یعترفوھا في 
العماد وما من أحد یشك أن عادة ھذا الرسم مأخوذة عن أمر ربنا 
ومخلصنا للرسل اذ قال: اذھبوا الى العالم كلِھ وعلموا جمیع األمم 
وعمدوھم باسم اآلب واالبن والروح القدس وعلموھم جمیع ما 

بِھ.  فمن ھذه اآلیة الكریمة نستدل على أن العماد ال ینبغي  أوصیتكم
  أن یعطي قبل أن یتعلم المرشح على ما قل أصول الدیانة المسیحیة.

  
  الرابع والستون: كیف یجب أن یتعلم األمیون بموجب

  رسم الكنیسة القدیم
  

لما كانت نوعیة التعلیم متوقفة على عدة سواالت لزم المرشح اذا 
الرشد ان یجاوب بنفسِھ على ما یطارح بِھ من األسئلة وان كان بالغ 

كان طفالً فعلى عرابِھ اي كفیلة أن یجاوب عنھُ ویكفلھُ كفالة 
  جھیرة.

  
  الخامس والستون: ما ھو استعمال التقسیم

  
یلي التقسیم الذي یتم بالصلوات المقدسة الدینیة لطرد الشیطان 

ً في وجھ المرشح كي قھا ولھذا ینفخ الكاھن وایھان قواه ومح ثلثا
  الحیة القدیمة وینال نسمة الحیاة المفقودة. تطرد عنھُ قوة
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  السادس والستون: لماذا یوضع ملح في فم المرشح

  
اخر سریة لكل منھا معنى خاص یضاف الى التقسیم احتفاالت 

وشھیر ألن وضع الملح في فم المرشح یدل داللة صریحة على أنھُ 
أوشك أن ینجو بتعلیم هللا وموھبة نعمتِھ من نتانة الخطایا وینال 

  ذوق األعمال الصالحة العذب والرتوع في ریاض الحكمة اإللھیة.
  

  سالسابع والستون: ما الغرض من عمل اشارة الصلیب المقد
  على عدة أعضاء من الجسد

  
ترسم إشارة الصلیب على الجبین والعینین والصدر والكتفین 

واألذنین داللة على أن حواس المرشح تفتح بھذا السر وتتقوىَّ كي 
  یقبل هللا ویفھم وصایاه ویحفظھا.

  
  الثامن والستون: لماذا تدھن بالریق منخارا المرشح وأذناه

  
شح وأذناه ویرسل في الحال إلى ثم یدھن بالریق منخارا المر

حوض المعمودیة على مثال ذلك األعمى المذكور في اإلنجیل الذي 
أمره المسیح الرب بعد أن طلى عینیھ بالطین بأن یذھب فیغتسل في 
بركة شیلوحا فذھب واغتسل وجاَء یبصر فكما أن ماء شیلوحا فتح 

تي ذھننا عیني ذاك األعمى كذلك نوقن أن في الغسل المقدس قوة تأ
  بالنور إلدراك الحقائق السماویة.

  
  التاسع والستون: ما المراد من الكفر بالشیطان

  
  فبعد أن یكون تم كل ما ذكر یؤتى بالمرشح إلى حوض المعمودیة 
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ھناك تجري طقوس واحتفاالت اخر یستدل بھا على خالصة و

الدیانة المسیحیة، فالكاھن یسأل المرشح ثالثة أسئلة اتكفر 
بالشیطان وبجمیع أعمالِھ وبجمیع خصالِھ وعلى كل سؤال یجیب 

نعم أكفر.  فإذن من تجند للمسیح المرشح أو العراب بالنیابة عنھُ 
قاً مقدساً أنھُ یكفر بالعالم لزمھُ قبل كل شيء أن یعد وعداً صاد

  والشیطان وأنھُ في كل این وآن یمقتھما كاعدائِھ االلداء.
  

  ان المرشح یدھن بزیت العماد في صدره وبین السبعون: 
  كتفیھ فما الغرض من ھذا الدھن

  
بعد ذلك یمسح المرشح بزیت العماد في صدره وبین كتفیھ.  أما 

ویقبل اإلیمان المستقیم بموھبة بصدره فلكي ینبذ الضالل والجھل 
) 12عـ  3الروح القدس.  ألن البار یحیا من اإلیمان (غالطیة ص 

واما بین كتفیھ فلكي یخلع عنھُ الكسل والھلع ویمارس األعمال 
الصالحة بنعمة الروح القدس ألن اإلیمان بدون أعمال میت 

  ).26عـ  2(یعقوب ص 
  

  ح أن یعترفالحادي والسبعون: كیف ینبغي على المرش
  بإیمانھِ 

  
ثم یقوم تجاه حوض المعمودیة ویسأألهُ الكاھن ھكذا: أتؤمن با~ 
اآلب الضابط الكل.  فیجیب نعم أؤمن ومثلھُ عن باقي قانون 
ً جھیراً وال یخفي أن بھذین  ً دینیا اإلیمان فیعترف بإیمانِھ اعترافا

  الجوابین یتضمن فحوى كامل الدیانة المسیحیة ورسومھاْ.
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  الثاني والسبعون: لماذا یسأل من یدنو إلى االغتسال بالماء 

  الخالصي ھل یرید أن یعتمد
  

من أزمع أن یعمده ھل  لمتى أوشك الكاھن أن یمنح سر العماد یسأ
فإن أجاب باإلیجاب أما بنفسِھ أو عرابھ بالنیابة عنھُ  یرید أن یتعمد

اذا كان طفالً حاالً یغلسھُ بالماِء الخالصي باسم اآلب واالبن 
والروح القدس فكما أن اإلنسان قد شجب بعدل ألنھُ أطاع الحیة 

أراد باختیاره كي  بارادتھ ھكذا الرب ال یشأُ إن یقبل بجندیتِھ االَّ من
  یذعن لألوامر اإللھیة من تلقاِء نفسِھ ویظفر بالخالص األبدي.

  
  الثالث والسبعون: لماذا یدھن رأس المعمود بالمیرون

  
ففي أن یكون تم العماد یدھن الكاھن قمة رأس المعمود بالمیرون 
كي یعقل أنھُ من ذاك النھار اتحد بالمسیح رأسِھ كعضو لھُ وقد طعم 

المسیح فصار مسیحیاً نسبةً إلیِھ كما أن المسیح دعي مسیحاً بجسد 
من المسح.  وشھد القدیس امبروسیوس أن الصالة التي یتلوھا 

  الكاھن في ثناء المسح تفھمنا بالكفایة ما یدل علیِھ المیرون.
  

  الرابع والسبعون: على ماذا یدل الثوب األبیض أو المندیل األبیض 
  الذي یلتحف بِھ المعمود

  
ً تلبسھُ  ً نقیا ً أبیض قائالً لھُ: خذ ثوبا ثم یلبس الكاھن المعمود ثوبا
ً من الدنس أمام منبر ربنا یسوع المسیح كي تنال الحیاة  مصونا

  األبدیة.
ً فیعطیھم مندیالً أبیض ویتلو  أما األطفال الذین ال یستعملون لباسا

ثوب أو الكالم نفسھُ المار ذكره فأفاد اآلباء القدیسون أن ھذا ال
  الى مجد القیامة التي نولد لھُ بالعماد والى النقاوةالمندیل یرمز 
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والجمال اللذین ازدانت بھا النفس في أن رحضت من أدناس 

رة التي یجب على المعمود حفظھا كل الخطایا والى البرارة والطھا
  أیام حیاتِھ.

  
الخامس والسبعون: على ماذا تدل الشمعة الموقودة التي یحملھا 

  المعمود
  

ثم یسلم بید المعمود شمعة موقودة داللة على أن المعمود یلتزم 
بالمواظبة على األفعال الصالحة لینعش وینمي اإلیمان المضطرم 

  بالعماد.بالمحبة الذي نالھُ 
  

  السادس والسبعون: لماذا وكیف یجب أن یوضع للمعمود اسم
  

وفي اآلخر یوضع للمعمود اسم یؤخذ عمنَّ أحصي بین عداد 
القدیسین لحسن تقواه وفضائلھ اذ قد یتفق أن مشابھة اإلسم تحملھُ 
على االقتداء بفضیلتِھ وقداستِھ وفضالً عن ذلك یتھیأ لھُ أن یتوسل 

یكون شفیعھ المشفع في أمر خالصِھ ویدفع عن إلیِھ ویرجو أن 
نفسھ وجسده اآلفات واألخطار ولھذا یالم أولئك الذین یتخذون 

ألوالدھم أسماء وثنیین والسیما اذا كانوا من أشقیاء العالم وأراذیلھ.  
ومن ذلك نعقل أن لیس اعتبار للتوقى المسیحیة عند أولئك الذین 

الى حد أنھم یریدون أن تطن بآذان یحبون كثیراً ذكر األناس الكفرة 
  المؤمنین في كل این تلك األسماء الوثنیة.
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  السابع والسبعون: خالصة ما أوردناه في سر العماد

  
ما أوردناه في شأن سر العماد فال اذا صرحت رعاة النفوس بكل 

یكون فاتھم شيء مما یرى مختصاً بھذه المعرفة ألننا قد أبنا مدلول 
وطبعھ وجوھره وأقسامھ وقد قلنا من رسمھُ ومن ھم  اسم العماد

الخدام الالزمون لتتمیم السر ومن یجب أن یقام بمنزلة معلم 
ي لسر وما ینبغالمعاونة المعمود في ضعفِھ وذكرنا من یقبلون ھذا ا

من االستعداد لقبولِھ وما قوتھ وفاعلیتھ وفي األخر ما یرعى في 
خدمتِھ من االحتفاالت والطقوس وكل ذلك شرحناه بالتفصیل على 
قدر ما یقتضیھ المقام.  فلذا ینبغي على الرعاة أن یھتموا ببیان ھذه 
األمور جمیعھا كي یواظب المؤمنون على االھتمام واالفتكار في 

ً لدن اعتمادھم  أن ً دینیا یفوا تمام الوفاء ما وعدوه وعداً مقدسا
  ویسیروا سیرة تطابق اعترافھم بالدیانة المسیحیة.

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  الفصل الثالث

  
  "في سر التثبیت"

  
  أوالً: لماذا ینبغي أن نبین في یومنا ھذا خاصة بأجلى بیان 

  قوة سر التثبیت
یجب على الرعاة أن یبذلوا جل مجھودكم في إیضاح سر التثبیت 

  للمؤمنین السیما في أیامنا حیث كثر الذین یھملونھُ في بیعة هللا 
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منھُ ثمرة نعمة هللا المطلوبة المقدسة وقل من یھتم في أن یجني 

ولھذا البد من أن نعلم المؤمنین حقیقة ھذا السر وقوتھ ومقامھ ثم 
  أوقات منحھ أي یوم

ً أخرى یراھا الرعاة موافقة لمنحِھ كي  العنصرة خاصة أو أیاما
یعقلوا (اي المؤمنون) أن لیس الواجب علیھم فقط أن ال یھملوه بل 

ع لئال یذھب سدى ھذا اإلحسان أن یقبلوه بمزید التقوى والور
  اإللھي بذنبھم فیخسرون خسارة جسیمة.

  
  ثانیاً: لماذا تسمي الكنیسة ھذا السر سر التثبیت

  
حقنا أن نبتدئ ببیان اسم ھذا السر فنقول أن الكنیسة تسمیھ التثبیت 
ألن المعمود حین یمسحھ األسقف بالمیرون ویقول لھُ "أنا اسمك 

رون الخالص باسم اآلب واالبن والروح برسم الصلیب واثبتك بمی
ً ان لم یكن ما یمنع  القدس" ینال قوة جدیدة تصیره أثبت عزما

  فاعلیة السر ویبتدئ أن یكون جندیاً كامالً للمسیح.
  

  ثالثاً: في أن التثبیت سر حقیقي من أسرار الشریعة الجدیدة
  

ً وقد أثبت  ً وخاصا ً التثبیت سراً حقیقیا ان الكنیسة قد عرفت دائما
ً البابا ملیكادس وغیره  كثیرون من األحبار األعظمین ذلك صریحا

والقدیس اكلیمنضوس في رسالتِھ الى األسمى قداسة واألبعد قدمیةً 
بكالم تناھي بالصراحة والسداد یولیانوس قد أید تعلیم ھذه الحقیقة 

جب على الجمیع أن یبادروا بدون ابطاء الى الوالدة اذ قال : ی
الثانیة ~ ثم الى التثبیت بید األسقف اي لنوال نعمة الروح القدس 
ذات المواھب السبع اذ ال یستطیع أن یكون مسیحیاً كامالً من یھمل 

  ھذا السر من قبل احتقاره ایاه وباختیاره ال بداعي الضرورة كما 
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علمنا الطوباوي بطرس وباقي الرسل آخذاً عن وصیة الرب.  

وفبیانوس وأوسابیوس الذین كانوا واألحبار الرومانیون أوربانوس 
لموا مملؤین من ھذا الروح نفسِھ وجادوا بحیاتھم ألجل المسیح قد ع

  ھذا التعلیم بعینِھ واثبتوه بمراسیمھم.
  

  رابعاً: في المعلمین القدیسین الذین ذكروا ھذا السر
  

ً على ھذه الحقیقة  وناھیك عن اجماع اآلباء القدیسین قوالً وحكما
منھم دیوجینیوس األریوباجیتا أسقف اتینا فإنھ في كالمھ على كیفیة 

ا قال: ان الكھنة عمل ھذه المسحة المقدسة ووجوب استعمالھ
ً ویقدمونھ الى الحبر فیسمیھُ  ً الیقا ً نظیفا یلبسون المعمود ثوبا
بالمیرون المقدس اإللھي ویناولھ سر القربان المقدس وأوسایبوس 

تردد أن  القیصري أجلَّ قوة ھذا السر كل االجالل حتى قال بدون
 نوفاتوس األراتیكي لم یقدر أن یستحق الروح القدس ألنھُ بعد أن
عمد لم یوسم بالمیرون المقدس (اى لم یثبت) في مرضِھ الثقیل ولنا 
أیضاً بینات واضحة سدیدة على ھذا السر من القدیس امبروسیوس 
في كتابھ الذي صنفھ في الذین یقبلون سر العماد ثم من القدیس 
ً لبتلیانوس التابع بدعة  أغوسطینوس في رسائلِھ التي كتبھا دحضا

ً للریب في حقیقة ھذا السر حتى  دوناتوس وكالھما لم یریا امكانا
أنھما اثبتاھا بنصوص من األسفار اإللھیة فأحدھما أورد بینة على 
سر التثبیت آیة الرسول المعظم في رسالتھ إلى أھل أفسس: ال 

) واآلخر أیة 20عـ  4تحزنوا الروح القدس الذي ختمتم بِھ (ص 
رأس الذي نزل على اللحیة داود النبي القائل فیھا: مثل الدھن على ال

) ثم كالم الرسول المعظم في 132لحیة ھارون (مزمور عـ 
رومیة: محبة هللا أفیضت على قلوبنا بالروح  رسالتِھ إلى أھل

  )6عـ  5القدس الذي أعطیناه (ص 
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  خامساً: ما الفرق بین المعمودیة والتثبیت
  

ولو قال البابا ملكیادوس أن العماد مقترن أعظم اقتران بسر التثبیت 
ً عظیماً مع ذلك یجب االعتقاد أن لیس ھو ایاه بل یفرق عنھ  فرقا

ھا كل منھما واختالف لوالدلیل على ذلك اختالف النعمة التي یخو
عینھا فبنعمة سر الشيء الواقع تحت الحواس الدال على النعمة 

العماد یولد اإلنسان للحیاة الجدیدة إنما بسر التثبیت یغدو الذین 
عـ  13ص  1ولدوا رجاالً خالعین عنھم أخالق الطفولیة (قورنتیة 

بقدر ما یختلف المیالد في الحیاة الطبیعیة عن النمو یختلف ) ف11
العماد الذي إنما ھو المیالد الثاني عن التثبیت الذي بقوتِھ ینمو 
المؤمنون ویتدرعون بكمال قوة النفس ثم من وجھ آخر یظھر 
الفرق بین سر العماد وسر التثبیت وذلك عندما تعرض للنفس شدة 

نعمة العماد لیتدرب عقلنا باإلیمان كذلك جدیدة فكما أننا نفتقر إلى 
نحتاج إلى نعمة آخرى تقوي عزائمنا وتثبتھا حتى نعترف باإلیمان 
الصحیح بشجاعة وال یھبنا عقاب وال عذاب وال خطر الموت نفسھ 
ولما كان سر التثبیت یخولنا ھذه النعمة تبین أنھُ سر متمیز عن 

ِھ الفرق الواقع بین العماد العماد ولھذا قد بین البابا ملكیداس بكالم
والتثبیت اذ كتب قائالً أن اإلنسان یقبل في مصاف الجندیة بالعماد 
ویتسلح للجھاد بالتثبیت.  في حوض العماد یمنح الروح القدس 
االمتالء للبرارة أما بالبتثبیت فیخّول الكمال للنعمة.  بالعماد نولد 

  لعماد ننتسل وبعد العماد وبعد العماد نثبت على الجھاد باثانیة للحیاة 
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المیالد الثاني یخلص بذاتھ من قبلوه بالسالم والتثبیت نتقرى.  

یدججھم بالسالح ویدربھم على المحاربة وقد علمنا ھذا التعلیم 
مجامع عدیدة تخص منھا بالذكر المجمع التریدنتیني المقدس فإنھُ 

  حكم فیِھ حكماً ال یحل لنا أن نرتاب فیھ وال أن نرى رأیاً یخالفھُ.
  

  سادساً: من أبدع سر التثبیت
  

حیث قد بینا فیما مضى شدة اللزوم لتعلیم الشعب ما یختص 
ً أن تشرح  باألسرار بوجھ العموم ولبیان منشئھا ینبغي أیضا

للمؤمنین سر التثبیت ونبین لھم منشئھ كي یدركوا أتم إدراك قداسة 
ھذا السر فعلى الرعاة اذا أن یفھموھم أن السید المسیح نفسھُ أنشأَ 
ھذا السر ورسم أیضاً استعمالھُ بالمادة والصورة اللتین بھما تمنحھُ 
الكنیسة الكاثولیكیة كما شھد القدیس فابیانوس الحبر الروماني 
ویسھل اثبات ذلك لمن یعتقدون أن التثبیت سرٌّ لكون جمیع األسرار 
تفوق طور العقل البشري ومن ثم ال یكون منشئھا االَّ هللا وحده 

  فعلینا اآلن أن نتكلم في أقسامِھ وأوالً في مادتِھ.
  

  سابعاً: ما ھي مادة ھذا السر المقدس
  

سم والمبارك مادة ھذا السر الدھن المركب من زیت الزیتون والبل
من األسقف ویعبر عنھُ بالمیرون وفي اللغة الیونانیة یسمى 
(كریزما) فالكتبة العالمیون قد أطلقوا معنى ھذه اللفظة على أي 
دھن كان وأما في اصطالح الكتبة الكنائسیین قد خصت بالداللة 

  من شیئین مادیین ولذلك تتألف مادة التثبیتعلى الدھن الذي ذكرناه 
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ممتزجین وتدل على مواھب الروح القدس المتعددة التي تمنحھا 
نعمة ھذا السر للمثبتین وعلى عظمة ھذا السر.  فنظراً إلى أن ھذه 

الكاثولیكیة والمجامع ھي مادة ھذا السر فقد علمت ذلك الكنیسة 
المقدسة في كل این وآن واستلمناه من القدیسین دیونیزیوس وغیره 
كثیرین من اآلباء المعظمین والسیما القدیس فابیانوس الحبر 
الروماني الذي شھد أن السید المسیح علم الرسل صنع المیرون 

  وھم علمونا ایاه.
  

  ثامناً: على ماذا یدل الزیت في مادة التثبیت
  

ا من مادة أخرى أنسب من المیرون للداللة على ما یفعلھُ ھذا م
السر ألن الزیت لما أنھُ دسم ومن طبعھ یثبت ویسري یشیر إلى 
ملء النعمة التي تفیض من المسیح رأسنا وتسري إلینا بواسطة 
الروح القدس كما قال النبي داود: مثل الدھن النازل على لحیة 

) وفي محل 2عـ  132مزمور ھارون النازل حتى جیب قمیصھ (
) 8عـ  45آخر: مسحك هللا بدھن الفرح أفضل من رفقائك (مزمور 

عـ  1وقول یوحنا الرسول: ومن امتالئھ نحن جمیعنا أخذنا (ص 
16(  

  
  تاسعاً: على أي شيء یدل ھنا البلسم الممزوج بالزیت

  
) فیدل 20عـ  24أما البلسم الطیب الرائحة للغایة (ابن سیراخ ص 

أن المؤمنین حین یكملون بقبول سر التثبیت تفوح منھم رائحة على 
عطر الفضائل بأجمعھا حتى یسوغ لھم أن یقولوا ما قالھُ رسول 

  ).  15عـ  2ص  2األمم: نحن رائحة المسیح الطیبة ~ (قورنتیة 
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ً قوة  منع الفساد والنتانة عن كل ما یطلى بِھ.  على وللبلسم أیضا

وھذا یناسب كل المناسبة للداللة على قوة السر اذ یتبین منھُ بأجلى 
بیان أن نفوس المؤمنین اذا تحلت بعقود النعمة السماویة التي 

  تقتبس بالتثبیت تسنى لھا أن تصان من وباء المآثم.
  

  عاشراً: لما یقتضي أن األسقف یبارك المیرون
ان األسقف یكرس المیرون برتبة حافلة ألن فابیانوس الحبر 
األعظم المشھود لھُ بالقداسة ومجد االستشھاد أفاد أن مخلصنا نفسھُ 
فرض تبریكھ في العشاِء السري لما علم الرسل كیفیة عمل 

ً بحجة تبین لنا وجوب تبریك  المیرون ویمكنا أن نأتي أیضا
المیرون وھي أن أسرار أخرى كثیرة قد رسم السید المسیح مادتھا 
ً فلم یشأ فقط أن الماء یكون عنصراً  بنوع اكسبھا القداسة أیضا
للعماد بقولِھ: ان كان أحد ال یولد ثانیة من الماء والروح القدس ال 

) ولكنھُ لما اعتمد 5عـ  3یستطیع أن یدخل ملكوت هللا (یوحنا ص 
عل الماء یتخذ فیما بعد قوة للتقدیس ولھذا قال القدیس یوحنا ج

الذھبي الفم: ان ماء العماد لو لم یتقدس بمسِھ جسد الرب لما كان 
قادراً على تطھیر المؤمنین من خطایاھم فاذاً حیث لم یقدس الرب 
س  مادة التثبیت ھذه باستعمالِھ ایاھا نفس استعمال الماء لزم أن تتكرَّ

واالبتھاالت الدینیة المقدسة وال یمكن أن یختص بالصلوات 
  تكریسھا االَّ باألسقف وحده الذي أقیم خادماً مألوفاً لھذا السر.
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  الحادي عشر: ما صورة ھذا السر

  
ً أن نبین القسم اآلخر  الذي یتألف منھُ السر أي یجب علینا أیضا

للدھن المقدس وننبھ للمؤمنین الصورة وھي الكالم الذي یستعمل 
إلى أن یوقظوا نفوسھم الى التقوى واإلیمان والعبادة لدن قبولھم ھذا 
السر وال سیما عند سماعھم كالم الصورة لئال یحول مانع بینھم 

ماویة.  وھاك صورة التثبیت "أنا ارسمك برسم وبین النعمة الس
الصلیب وأثبتك بمیرون الخالص باسم اآلب واالبن والروح 
القدس" ھذا واذا رجعنا بالحقیقة الدینیة الى نور العقل والصواب 
ثبت ما أوردناه بدون أشكال اذ ال بد من أن صورة السر تحوي 

 جمیع ما یشیر الى ماھیة السر نفسِھ وجوھره. 
 

  لثاني عشر: كیف تثبت صحة وكمال ھذه الصورة لسر التثبیتا
  

البد من مالحظة ثالثة أمور في التثبیت كما أفاد القدیس توما 
األكویني في البحث الثاني والسبعین من القسم الثالث في الفصل 
الرابع منھُ.  وھي القدرة اإللھیة التي تفعل بالسر فعل العلة الرأسیة 

ح التي ینالھا المؤمنون بالدھن المقدس للخالص ثم قوة النفس والرو
وفي اآلخر الوسم الذي یتسمھُ من أزمع أن ینزل مضمار الجھاد 

  في الجندیة المسیحیة.
فالقدرة اإللھیة یعبر عنھا بكالم الصورة ھذا األخیر: باسم اآلب 
واالبن والروح القدس وقوة النفس والروح بالكالم األوسط وھو 

الص.  والوسم بالكالم األول وھو أنا اسمك برسم أثبتك یمیرون الخ
الصلیب ثم ولو فرضنا أن لیس من حجة على اثبات ما نقدمھُ في 

  كون الصورة الحقیقیة
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ً ودلیالً على المقّررة لسر التثبیت ھي  التي أوردناھا فحسبنا برھانا

ذلك سلطان الكنیسة الكاثولیكیة التي علمتنا دائماً ھذه الحقیقة بحیث 
  لم یعد یحتمل أدنى ریب في ھذا األمر.

  
  الثالث عشر: من ھو الخادم الخصوصي لھذا السر

  
على الرعاة ان یبینوا أیضاً من فوضت إلیھم ھذه الخدمة على وجھ 

ن أرمیا النبي یقول: ان الذین یسعون كثیرون ومع الخصوص أل
) فمن الالزم اذن أن ندل على 21عـ  23ذلك لم یرسلوا (ص 

الخدام الحقیقیین الشرعیین لھذا السر لكي یستطیع الشعب المؤمن 
سبیالً الى الظفر بسر التثبیت ونعمتِھ.  فاألسفار اإللھیة تبین أن 

ً على  ً مألوفا منح ھذا السر ألننا نقرأ في لألسقف وحده سلطانا
االبركسیس أن أھل السامرة لما قبلوه كلمة هللا أرسل إلیھم بطرس 
ویوحنا اللذان صلیا علیھم لیقبلوا الروح القدس اذ لم یكن بعد صلى 

 14عـ  8على أحد منھم وإنما كانوا اصطبغوا فقط (ابركسیس ص 
 شماساً ) فنرى من ذلك أن الذي كان عمدھم حیث لم یكن االَّ 15و 

فقط لم یكن لھُ سلطان على التثبیت بل أن ھذه الوظیفة تختص 
بالخدام األكملین أي بالرسل بحق مرجي وقد لوحظ ھذا األمر كلما 

  أتت األسفار اإللھیة بذكر ھذا السر.
  

  الرابع عشر: ویثبت ھذا األمر نفسھ من مراسیم األحبار
  األعظمین

  
ھذه الحقیقة من أقوال اآلباء  وال تنقصنا بینات سدیدة على اثبات

  القدیسین واألحبار األعظمین كاوربانوس واوسابیوس ودامازوس
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ً من مراسیمھم.  ثم القدیس  واینوشنسیوس والون كما یظھر جلیا
اغوسطینوس قد شكا كثیراً من عادة المصریین واالسكندریین 
الفاسدة في تجاسر كھنتھم على منح سر التثبیت.  وللرعاة أن یبینوا 
ضت بحق لألساقفة بالمثل اآلتي: فكما أن الفعلة  أن ھذه الوظیفة فوَّ
في البناء ھم الخدام األدنون یعدون الطین والكلس والحجارة 

ت بید أن اتمام البناء یختص بالبنَّا وحده.  والخشب وباقي األدوا
كذلك اقتضى أن ھذا السر الذي یتم بِھ البناء الروحي ال یمنحھُ االَّ 

  عظیم الكھنة.
  

  الخامس عشر: لماذا یقام عرابون في التثبیت وما ھي القرابة
  التي تؤخذ منھُ 

  
برز یقام أیضاً عراب في التثبیت كما في العماد ألنھُ اذا كان الذي ی

إلى میدان الوعي في ھذا العالم یحتاج إلى من یعلمھُ فن القتال كي 
ً بعدوه  یتقي الضربات والھجمات ویخرج من مضمار الجھاد فاتكا
فباألحرى یفتقر المؤمنون إلى من یعلمھم فن الحرب الروحیة 
الموكول إلیھا خالصھم األبدي في أن یكونوا تدججوا بسالح 

  التثبیت للقتال الروحي.
ابون أیضاً في منح ھذا السر وتنشاء  فبالحق اذن ینبغي أن یقام عرَّ
بینھم وبین المثبت قرابة روحیة تمنع عقد الزواج الشرعي كما أبنَّا 

ابین الذین یقامون في العماد.   في ما سلف لدن تكلمنا على العرَّ
  

  السادس عشر: ان سر التثبیت ال یلزم لزوماً قطعیاً ومع ذلك 
  الھُ ال یجوز إھم

  
  كثیرأ ما یتفق أن المؤمنین یتجاوزون حد االعتدال في اإلسراع الى 
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قبول ھذا السر أو یتأخرون عنھُ تأخراً غیر معقول فال تقول شیئاً 

الى درجة من الكفر قاصیة حتى تجاسروا على في الذین قد بلغوا 
احتقاره ورذلھ فینبغي على الرعاة أن یبینوا من ھم الذین یجب أن 
یثبتوا وبأي عمر وبأي استعداد واجتھاد في التقوى یجب أن یكونوا 
وعلیھم أن یعلموا في بادئ بدءھم أن ھذا السر ال یلزم لزوماً قطعیاً 

یھملھُ وبوجھ أولى ینبغي الحذر  للخالص ومع ذلك ال یحل ألحد أن
بِھ یمن هللا سبحانھُ على  من ارتكاب التھاون بأمر موعب قداسة

الجمیع بفیض مواھبھ اإللھیة.  فإن ما یقدمھ هللا للجمیع عموماً 
ً ان یجدوا في أثره بمزید الھمة  ألجل تقدیسھم یلزم الجمیع أیضا

  واالجتھاد.
  

  بقبول سر التثبیتالسابع عشر: في أن الجمیع یلتزمون 
  

ان القدیس لوقا البشیر في كالمھ على حلول الروح القدس ذاك 
الحلول العجیب قال: فحدث بغتةً صوت من السماء كصوت ریح 

) ثم بعید 2عـ  2شدیدة تعصف ومالء كل البیت (ابركسیس ص 
) فیتاح لنا 4عـ  2ذلك قال: فامتألوا كلھم من الروح القدس (ص 

البیت ھو صورة الكنیسة  أن نفھم من ھذه اآلیة الكریمة أن ذاك
المقدسة ورمزھا ومن ثم یلزم أن سر التثبیت الذي كان الشروع بِھ 
من ذاك الیوم یخص جمیع المؤمنین.  ویتلخص ھذا نفسھُ من طبع 
السر المذكور ألن كل من یحتاج إلى النماء الروحي وقصد البلوغ 

تثبیت الى الرسوخ على كمال الدیانة المسیحیة لزمھُ أن یقبل سر ال
والحال ما من أحد االَّ صح فیِھ ھذا القول.  ألن من داب الطبیعة أن 

ً تستلزم نمآ المولودین وبلوغھم الى    كمال العمر وان لم تدرك أحیانا
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فعلیِھ أن الكنیسة الكاثولیكیة أم الجمیع تتوق من صمیم ما تبتغیھ.  

فؤادھا ان الذین ولدتھم ثانیةً بالعماد یبلغون الى كمال صورة 
اإلنسان المسیحي ومن البین ان ھذا ال یتم االَّ بسر التثبیت فالجمیع 

  .اذن یلتزمون بقبولھ
  

  الثامن عشر: بأي عمر ینبغي أن یقدم المسیحیون الى ھذا السر
  

یجب أن نعتبر في ھذا الخصوص ان الجمیع جدیرون بقبول سر 
التثبیت بعد العماد انما قلَّ ما یوافق قبولھ أن یدرك الولد سن التمییز 
ولھذا ان لم یَر لزوم النتظار السنة الثانیة عشرة من عمره فیوافق 
كل الموافقة أن یؤجل على األقل الى السابعة ألن التثبیت لم یرسم 

ً للجھاد في لخالص لضرورة ا بل كي نتسلح بقوتھ ونتأھب حسنا
سبیل إیمان المسیح وما من أحد یرى أن األطفال الذین لم یبلغوا 

  بعد سن التمییز جدیرون بنوع ھذا القتال.
  

  التاسع عشر: كیف یلتزم باالستعداد الى قبول ھذا السر
  الذین بلغوا من العمر الى سن الرجولیة

  
اذا ین یطلب تثبیتھم وقد بلغوا الى سن الرشد ینتج مما تقدم ان الذ

كانوا یتوقون حقیقة الى نوال نعمة ھذا السر ومواھبِھ ال یكفیھم ان 
یتقدموا الى قبولھ باإلیمان والتقوى بل یلزمھم أن یتوجعوا توجعاً 
ً على ما اقترفوه من الكبائر فعلى الرعاة أن یرشدوھم جھدھم  حقا

 بخطایاھم ویباشروا األصوام ویحضوھم على أن یعترفوا قبالً 
وغیرھا من أعمال التقوى ویجددوا تلك العادة الحمیدة القدیمة في 

  السر االَّ وھم صائمون ویسھل  الكنیسة في أنھم  ال یقبلون ھذا
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بكل ذلك اذا فھموھم مواھب ھذا السر ومفاعیلھ  أن یقنعوھمعلیھم 

  العجیبة.
  

  العشرون: ما ھي مفاعیل التثبیت
  

یلزم الرعاة أن یعلموا المؤمنین ان لھذا السر من المفاعیل ما لباقي 
األسرار اذ یمنح نعمة جدیدة ان لم یحل مانع دون قبولھا.  ألننا قد 

ھي سریة ومقدسة تدل على النعمة وتنشئتھا ابنَّا ان ھذه العالمات 
ً ویغفرھا اذ وجود النعمة  فینتج من ثم أنھُ یترك الخطایا أیضا
ً من األمور المتنافیة وما عدا ھذه األمور المشتركة  والخطیة معا
بین باقي األسرار فإن لسر التثبیت مزیة في أنھُ یكمل نعمة العماد 

 یزال فیھم ما في األطفال ، الألن الذین صاروا مسیحیین بالعماد
الرضیعین من النحافة والضعف حتى یقبلوا التثبیت فیقویھم على 
دفع جمیع غارات الجسد والعالم والشیطان الھائلة ویثبتھم باإلیمان 

ویشجعھم على االعتراف باسم ربنا یسوع المسیح واعالء مجده.  
  ولذلك بال مرآ دعي ھذا السر سر التثبیت.

  
  رون: من أین أخذ اسم التثبیتالحادي والعش

  
لم یؤخذ اسم التثبیت كما تصور البعض من باب الجھالة والكفر 
عن كون األطفال المعمدین كانوا یتقدمون الى األسقف لدن بلوغھم 
سن الرشد لیصادقوا على اإلیمان المسیحي الذي نالوه بالعماد حتى 

ة صادقة تثبت ان التثبیت ال یفرق عن التعلیم والتلمذة اذ لیس بین
ھذه العادة بل أخذ ھذا اإلسم من حیث أن هللا سبحانھُ بقدرة ھذا 
السر یثبت فینا ما شرع بصنیعھ في العماد ویستاقنا الى كمال 

  المسیحیة وال یثبت فقط بل ینمي أیضاً وبذلك  الدیانة الرسوخ على 
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ملیكادس اذ قال: ان الروح القدس الذي حل في ماء شھد البابا 

ً یمنح االمتأل للبرارة اما في التثبیت فیخول  العماد حلوالً خالصیا
وجھ بسیط بل بمقدار عجیب  النماء للنعمة.  وال یمنح النماء على

وقد مثلتھ األسفار اإللھیة بالثوب وعبرت عنھ بأجمل تعبیر ألن 
الرب المخلص بكالمھ على ھذا السر یقول: امكثوا في المدینة الى 

  ).43عـ  24أن تلبسوا القوة من العالء (لوقا ص 
  

  الثاني والعشرون: تتضح قوة التثبیت مما جرى للرسل
  

یبینوا فاعلیة ھذا السر اإللھیة  وال شك أن في  اذا شاء الرعاة أن
ذلك قوة إلنعاش قلوب المؤمنین أعظم انعاش حسبھم أن یوردوا ما 
جرى للرسل ألن ھؤالء قبل اآلالم وفي أثنائھا كانوا ضعفاء وھنین 
الى حد أنھم اركنوا الى الفرار حین قبض على الرب وان بطرس 

 18عـ  16سھا (متى ص الذي كان قد أقیم صخرة الكنیسة وأسا
) وأبدى من نفسِھ ثباتاً وشھامة ال مزید علیھما من 6عـ  26وص 

العظمة والعالء أرھبھُ صوت امرأة واحدة دنیة فأنكر أنھُ تلمیذ 
وبعد قیامة  )26عـ  18یسوع ال مرة واثنتین بل ثالثاً (یوحنا ص 

عـ  20المخلص اختبأوا جمیعاً في بیت خوفاً من الیھود (یوحنا ص 
) أما یوم العنصرة فقد امتأل جمیعھم من قوة الروح القدس 19

العظیمة حتى بثوا اإلنجیل الذي فوض الیھم تبشیره لیس في بالد 
الیھودیة فقط بل في كل المسكونة ببسالة وحریة فاقت طور العقول 

وثاقات وقد اعتبروا أكبر سعادة لھم أن یحتملوا اإلھانة وال
  ل المسیح.والعذابات والصلبان ألج
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  الثالث والعشرون: التثبیت یسم وسماً وال یمكن أن یتكرر

  
ً بحیث ال یصح قطعاً  ً ھذه القوة وھي أنھُ یطبع وسما للتثبیت أیضا

آنفاً في سر العماد وكما سنبین صریحاً في سر أن یتكّرر كما ذكرنا 
الدرجة في محلِھ.  فاذا الرعاة بینوا ھذه الحقائق للمؤمنین بیاناً جلیاً 
ال ریب في أنھم في أن یكونوا عرفوا قدر ھذا السر وفائدتھ یبذلون 
كل جھدھم في قبولِھ بمزید القداسة والعبادة فیبقى علینا أن نتكلم 

ا تستعملھُ الكنیسة المقدسة من الرتب بوجھ اإلیجاز على م
َء الرعاة أن یراجعوا ما مرَّ واالحتفاالت في منح ھذا السر واذا شا

من الكالم في ھذا الصدد عقلوا ما سوف یجدیھ ھذا الشرح من 
  عظیم الفائدة للمؤمنین.

  
  الرابع والعشرون: لماذا یمسح جبین الذي یثبت بصورة صلیب

  
على جبینھم بالمیرون المقدس ألن الروح  ان الذین یثبتون یمسحون

القدس یفاض في قلوب المؤمنین بھذا السر ویزیدھم قوة وبسالة كي 
یستطیعوا أن یحاربوا حرب األبطال في الجھاد الروحي ویقاوموا 
األعداء المتفاقم شرھم ونفاقھم فیشیر ھذا الدھن في جبینھم الى أنھم 

بمطلق اختیارھم وال یقدمون على االعتراف باالسم المسیحي 
یصدھم عنھُ مخافة أو حیاًء تظھر عالئمھما عادة على جبین 
اإلنسان فضالً عن أن المسیحي یمتاز بھذه العالمة عن باقي الناس 

  فینبغي من ثم ان ترسم على أشرف جزء من أجزاء جسده.
  

  الخامس والعشرون: في أي زمان خاصة ینبغي أن یمنح ھذا السر
  

ة بعبادة مشتھرة على أن یمنح ھذا السر قد حافظت الكنیس
  بالخصوص 
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أیام العنصرة ألن فیھا خاصة تقوّى الرسل بقوة الروح القدس 

ویفتكرون بما في وتثبتوا وبھا یتذكر المؤمنون ھذاالفعل اإللھي 
  المسحة اإللھیة من األسرار.

  
  یكفھِ السادس والعشرون: لماذا األسقف یلطم وجھ المثبت 

  ویطلب لھُ السالم
  

ثم لكي یتذكر الممسوح والمثبت أن من الواجب علیِھ أن یكون 
جندیاً باسالً متأھباً تمام التأھب الحتمال جمیع البالیا واالكدار 

یلطم بید األسقف لطمة خفیفة بصبر جمیل في سبیل اسم المسیح 
على خده وفي اآلخر یطلق بسالم كي یعقل أنھُ أدرك ملء النعمة 

) وھذه 7عـ  4یفوق كل عقل (فیلبي ص السماویة والسالم الذي 
  ھي خالصة الحقائق 

  الواجب على الرعاة أن یشرحوھا في صدرؤ سر المیرون
  ال بكالم فارغ بارد بل مضطرم بنار الغیرة والتقوى

  حتى ترسخ في أعماق نفوس المؤمنین وأفكارھم
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الرابع

  
  "في سر القربان"

  

  أوالً: لماذا یجب أن تتعاطى سر القربان األقدس ونتناولھُ 
  بأعظم وقار واحترام

كما أنھُ ما من سر من األسرار التي قد سلمناھا ربنا ومخلصنا 
أدوات ثابتة لنوال النعمة اإللھیة یصح أن یقابل مع سر بمنزلة 

ً ویغیظ هللا  ً ما من شر أفظع نفاقا االفخارستیا األقدس ھكذا أیضا
أعظم غیظ من استعمالنا ھذا السر المملوء قداسة بل المحتوي مبدع 
القداسة استعماالً خالیاً من العبادة واالحترام.  ھذا ما نظره الرسول 

ً ألنھُ لما بین المعظم بعین ال حكمة وحذَّرنا منھُ تحذیراً صریحا
فظاعة االثم الذي یرتكبھُ من ال یمیز جسد الرب أردف في الحال 
كالمھُ بقولِھ: ولذلك كثر فیكم المرضى والسقام ورقد كثیرون 

) فیجب على الرعاة أن یبذلوا أعظم 30عـ  11ص  1(قورنتیة 
سائل التي ترى عائدة جھدھم وعنایتھم في شرح جمیع المواد والم

الى تكریم ھذا السر واجاللھ كي یعقل الشعب المؤمن ما یتوجب 
علیِھ من تأدیة اإلكرام اإللھي لھذا السر السامي ویجني منھُ أغزر 

  ثمار النعمة وینجو من غضب هللا الغیر المتناھي عدالً واستقامة.
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  ثانیاً: ألي سبب ومتى رسم سر االفخارستیا

  
ً اذا أعلن أنھُ سلم أھل  یقتضي ھنا أن نتبع الرسول المعظم معلما
قورنتیة ما استلمھُ من الرب ونبین أوالً للمؤمنین رسم ھذا السر 

من االنجیل أن رسمھُ قد ) ویتضح جلیاً 23عـ  11ص  1(قورنتیة 
جرى على ھذا النحو وھو أن سیدنا یسوع المسیح لما أحب خاصتھُ 

) فلما علم أن قد وفت الساعة 13أحبھم الى الغایة (یوحنا ص 
لینتقل من ھذا العالم الى االب عمل بحكمتِھ العجیبة ما یسمو كل 
ً من  نظام الطبیعة ویعلو كل عقل وادراك كي ال یفارقھم وقتا

وقات.  فبعد أن احتفل مع تالمیذه العشاء الفصحي وآن زوال األ
الظل وحلول الحقیقة محلھ أخذ خبزاً وشكر (هللا) وبارك وكسر 
وأعطى تالمیذه قائالً: خذوا كلوا ھذا ھو جسدي الذي یبذل ألجلكم 
اصنعوا ھذا لذكري وكذلك الكأس من بعد العشاِء قائالً: ھذه ھي 

الذي یسفك من أجلكم اصنعوا ھذا كلما  الكأس العھد الجدید بدمي
  ).20عـ  22یتم لذكري (لوقا ص شر

  
  ثالثاً: لماذا یسمى ھذا السر افخارستیا

  
ان علماء الالھوت لما عرفوا أن ما من سبیل الى تبیین قدر ھذا 
السر العجیب وسموه بلفظة واحدة قد التزموا أن یعبروا عنھُ بأسماٍء 

ً یسمونھُ افخ ارستیا وھي لفظة یونانیة معناھا نعمة كثیرة.  فحینا
صالحة أو شكر وبالحق ینبغي أن یسمى نعمة صالحة ألنھا تدل 
على الحیاة األبدیة كما كتب رسول األمم: نعمة هللا حیاة األبد 

  )، ثم ألنھُ 23عـ  6(رومة ص 
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یحتوي السید المسیح الذي ھو النعمة الحقیقیة وینبوع المواھب 

) ویصح فیِھ أیضاً أن یعبر عنھُ بلفظة 14عـ  1اإللھیة (یوحنا ص 
ة نسدي ~ سبحانھُ شكراً كل شكر ألننا لما نقدم ھذه الذبیحة الطاھر

یوم ألجل جمیع ما مّن علینا بِھ من احساناتِھ والسیما ألجل الخیر 
الفائق في النعمة التي منحناھا بھذا السر ال بل أن ھذا االسم عینھُ 
یوافق اتم الوفاق ما نقرأه من األشیاء التي صنعھا الرب حین رسم 

) وداود 20عـ  36ص  ھذا السر ألنھُ أخذ خبزاً وكسر وشكر (متى
النبي لما كان یتأمل عظمة ھذا السر قبل أن رنم بھذه التسبحة: 
صنع ذكراً لعجائبِھ رحوم ھو الرب ورُؤوف أعطى غذاءاً ألتقیائِھ: 
رأى أن یقدم علیھا أسداء الشكر بقولِھ: ُصنعھُ ذو جالل وبھاء 

  ).4عـ  110(مزمور 
  

  لسالم والمحبةرابعاً: لماذا یسمى ھذا السر شركة وسر ا
  

ا السر ذبیحة وسوف نتكلم عنھا باسھاب ثم كثیراً ما یسمى ھذ
یسمى شركة اخذاً عن قول الرسول المعظم القائل: كأس البركة 
التي نباركھا ألیست ھي شركة دم المسیح والخبز الذي نكسره ألیس 

) فالقدیس یوحنا 16عـ  10ص  1ھو شركة جسد المسیح (قورنتیة 
ر ھذه اآلیة بقولھ: أن ھذا السر یضمنا الى المسیح الدمشقي قد فس

ویجعلنا شركاء جسده والھوتھ ویلحم بعضنا مع البعض بالمسیح 
كأننا جسد واحد وجبلة واحدة (كتابھُ الرابع عشر) ویتأَتى من ذلك 
أن ھذا السر یدعى سر السالم والمحبة كي نعقل أن الذین یعملون 

شقاق والفتنة الواجب استئصال بالعداوة والبغضاء والمشاحنة وال
یستحقون أن  آفات موبقة للمؤمنین ھم الدابرھا بالكلیة لكونھا 
  یدعوا باسم مسیحیین.  
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نقدمھا بحسب دیانتنا أننا السیما أننا نعلن بالذبیحة المقدسة التي 

نھتم قبل كل شيٍء وفوق كل شيء ونجتھد كل االجتھاد بحفظ رباط 
  السالم والمحبة.

  
  خامساً: ومن أي وجھ یقال في ھذا السر أنھُ زاد وعشاء

  
وكثیراً ما یسمى الالھوتیون ھذا السر زاداً ألنھُ طعام روحي 

السبیل الى المجد  نغتذي بِھ في غربة ھذه الحیاة ثم ألنھُ یمھد لنا
األبدي والسعادة ولھذا نرى رسماً قدیماً مرعباً في الكنیسة المقدسة 
أن ال أحد من المؤمنین یبارح ھذه الحیاة بدون ھذا السر.  ثم اآلباء 
األقدمون قد سموا أحیاناً ھذا السر عشاء تبعاً لقول الرسول المعظم 

  ري األخیر.لكون السید المسیح قد رسمھُ في ذاك العشاء الس
  

  سادساً: ال یجوز عمل سر االفخارستیا أو تناولھ بعد األكل
  أو الشرب أي ال یجوز القداس أو التناول االَّ لمن

  كان صائماً عن المأكل والمشرب
  

ان ھذا السر األقدس ال یحل تتمیمھُ وال تناولھً بعد أكل أو شرب 
م الذین وقد اتصلت الینا ھذه العادة الخالصیة من الرسل أنفسھ

أدخلوھا في كنیسة هللا كما ذكر العلماء األقدمون وحفظت مرعیة 
  بحیث ال یباشر ھذا السر وال یتناولھُ االَّ الصائمون.

  
  سابعاً: في أن االفخارستیا ھي سر حقیقي

  
غي أن نقول أن االفخارستیا ھي سٌر حقاً في أن بینا نوعیة االسم ینب

  كنیسة المقدسة كل حین باالكرام من األسرار السبعة التي تباشرھا ال
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والعبادة ألنھ في تقدیس الكأس یقال سر اإلیمان وفضالً عما لدینا 

وحكماً  من البینات العدیدة من اآلباء القدیسین الذین اجمعوا قوالً 
وفي كل حین أن االفخارستیا یجب عدھا من األسرار یتحقق ذلم 
من ماھیة السر وجوھره.  ألن في االفخارستیا یجب عدھا من 
األسرار یتحقق ذلك من ماھیة السر وجوھره.  ألن في االفخارستیا 
عالمات خارجة واقعة تحت الحواس وداللة على النعمة وفاعلیتھا 

ریب فیِھ فإن أقوال االنجیلیین والرسول ورسم المسیح وھذا ال 
توصحھُ ایضاحاً جلیاً فحیث اجمعوا على اثبات ھذه الحقیقة لم یعد 
لنا حاجة الى ایراد ما سوى ذلك من الحجج والبینات ونكتفي 

 ً عن باالشارة الى نصوص بعض اآلباء القدیسین ضاربین صفحا
واثبت ان ایرادھا خشیة االسھاب.  فالمجمع التریدنتیني حكم 

االفخارستیا والقدیس اغوسطینوس في كتابِھ الثالث في الثالوث في 
ً لبدعة فوستوس في  الفصل الرابع منھُ وفي كتابِھ العشرین دحضا
الفصل الثالث عشر منھُ.  والقدیس امبروسیوس في الفصل الثامن 
والعشرین من كتابِھ الثاني في الوظائف وفي الفصل الثاني من 

في األسرار والقدیس توما الالھوتي في البحث الثالث  كتابِھ األول
  والسبعین من القسم الثالث في الفصل األول منھُ.

  
  ثامناً: ان في ھذا السر أشیاء كثیرة یطلق علیھا اسم سر

  
على الرعاة أن یالحظوا بتدقیق أن في ھذا السر أشیاء كثیرة أطلق 
ً أن  ً العلماء الالھوتیون اسم سر فقد اعتادوا أحیانا علیھا أحیانا
یسموا سراً التقدیس والتناول وعلى الغالب جسد الرب ودمھ 

  االفخارستیا.  قال القدیس اغوسطینوس ان ھذا السر المحتوین في 
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بشیئین اي بشكل العناصر المنظور ویجسد ودم سیدنا یسوع یقوم 

المسیح نفسِھ الغیر المنظور.  وباعتبار ھذا المعنى نقول أنھُ ینبغي 
ب ودمھ وھذه جمیعھا تدعى السجود لھذا السر أي لكونِھ جسد الر

أسراراً بالفساحة اما اعراض الخبز والخمر عینھا فتسمى سراً 
  حقیقة وباالطالق.

  
  تاسعا: كیف تختلف االفخارستیا عن باقي األسرار

  
یسھل علینا أن نرى مقدار الفرق بین ھذا السر وباقي األسرار 

حھا جمیعھا ألن باقي األسرار تكمل باستعمال المادة أي لدن من
  للناس.

فالعماد یقتبس جوھر السر حین یغسل اإلنسان بالماء اما في 
االفخارستیا فیكفي تقدیس المادة عینھا لقیام السر ألن كلیھما أي 
الخبز والخمر ال یبطالن أن یكونا سراً ولو حفظا في اناٍء مكرس 

ثم في تتمیم باقي األسرار ال تتحول المادة  بدون أن یوزعا على أحد
عنصر من جوھر الى جوھر أخر ألن ماء العماد وزیت أو ال

المیرون في أثناِء منح السر وبعده یبقى الماء ماًء والزیت زیتاً أما 
في االفخارستیا فما كان خبزاً وخمراً قبل التقدیس یستحیل الى 

  جوھر جسد المسیح ودمھ بالتقدیس.
  

  عاشراً: ان مادة االفخارستیا وان كانت من عنصرین أي
  بز والخمر ال تقیم سرینالخ

  
ولو كانت االفخارستیا من عنصرین اي الخبز والخمر اللذین بھما 
یتم مع ذلك نعترف استناداً على تعلیم الكنیسة انھا سر واحد ال 
اثنان وبخالف ذلك ال تكون األسرار سبعة بالعدد كما استلمناھا كل 

  حین 
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وكما حكمت المجامع المسكونیة الالتراني والفلورنتیني 
والتریدنتیني.  ثم بما أن نعمة السر ینشأُ عنھا جسد واحد سري لزم 
أن السر یطابق مفعولھ ویكون واحداً بمعنى أنھُ یدل على شيٍء 

حداً.  فكما ان المأكل والمشرب اللذان واحد ال أن یكون عنصره وا
ھما شیئان مختلفان یستعمالن لشيٍء واحد فقط اي لتغذیة الجسد 
ً وجب أن یطابقھما شكال السر المختلفان بأن یدال على  كذلك أیضا
الطعام الروحي الذي تغتذي بِھ النفوس وتنتعش ولھذا قال مخلصنا: 

ً (یوحنا ص  ً ودمي مشرب حقا ).  إنما 56عـ  6جسدي مأكل حقا
ینبغي على الرعاة أن یبذلوا جھدھم في أن یبینوا للمؤمنین ما یدل 
علیِھ سر االفخارستیا كي ترتع نفوسھم في ریاض التأمل في 

  األشیاء اإللھیة على حین یشاھدین بأعینھم األسرار المقدسة.
  

  الحادي عشر: ما ھي األشیاء التي یدل علیھا ھذا السر
  

ا على ثالثة أشیاء.  أولھا ویختص بالماضي آالم ان ھذا السر یدلن
ربنا عینھُ قد أفادنا عن ذاك بقولھ: اصنعوا ھذا لذكري المسیح فإن 
) وشھد رسول األمم بقولِھ: كلما اكلتم ھذا 19عـ  22(لوقا ص 

الخبز وشربتم ھذه الكأس تخبرون بموت ربنا الى أن یأتي 
  ).26عـ  11ص  1(قورنتیة 

بالحاضر النعمة اإللھیة والسماویة التي نقتبسھا من ثانیھا ویختص 
ھذا السر لتغذیة نفسنا وحفظھا فكما أننا بالعماد نولد لحیاة جدیدة 
وبالتثبیت نتقّوى لنستطیع سبیالً الى محاربة ابلیس خزاه هللا والى 
االعتراف جھاراً باسم المسیح ھكذا بسر االفخارستیا نقتات 

  وننتعش.
  مستقبل أثمار النعیم والمجد األبدي التي نجنیھا في ثالثھا ویختص بال
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الوطن السماوي سنداً على وعده تعالى فھذه األشیاء الثالثة 

والمستقبل یدل  المتمیزة باختالف الزمان بین الحاضر والماضي
علیھا سر االفخارستیا بحیث أنھُ بكلیتِھ وان تألف من أعراض 

  مختلفة یعود الى اعالن كل منھا كأنھُ یدل على شيٍء واحد.
  

  الثاني عشر: ما مادة ھذا السر وعلى أي نوع من الخبز
  ینبغي التقدیس

  
من الواجب على الرعاة أن یعرفوا في بادئ بدءھم مادة ھذا السر 

تمموه حسناً بموجب رسومِھ ثم كي یفھم المؤمنون ما یدل ھو كي ی
علیِھ لیضطرموا تشوقاً وھیاماً الى نوالِھ فمادة ھذا السر ھي شیئان 
احدھما الخبز المصنوع من القمح وعلیِھ نتكلم اآلن وسیأتي الكالم 

  على اآلخر في محلِھ.
 22عـ  14ومرقس ص  26عـ  26فقد أفاد االنجیلیون (متى ص 

) ان السید المسیح اخذ خبزاً بیده وبارك 19عـ  22لوقا ص و
ً قال مخلصنا  وكسر وقال: ھذا ھو جسدي وفي بشارة یوحنا أیضا

) ولما 41عـ  6نفسھُ أنا ھو الخبز الحي الذي نزل من السماء (ص 
الف مادتھ اذ منھُ ما كان یصنع من كانت أنواع الخبز مختلفة الخت
اقي حبوب األرض وأثمارھا.  او قمح ومنھُ من شعیر أو من ب

الختالف كیفیاتھ ألن منھُ ما یضاف الیھ خمیر وغیره ما كان خالیاً 
منھُ فنظراً الى األول یقول أن كالم المخلص یدل على أن الخبز 
یجب أن یصنع من القمح ألنھُ متى قبل خبز بدون قید یفھم بِھ قطعاً 

  ن القمح.  المصنوع م بموجب اصطالح التكلم الدارج الخبز
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وھذا یتحقق ویتبین من صورة العھد القدیم ألن الرب قد أمر بأن خبز 

 24الوجوه الذي كان یشیر الى ھذا السر یصنع  من سمید (أحبار ص 
  )5عـ 

  
  الثالث عشر: من الالئق أن الخبز الذي یكمل بِھ سر 

  االفخارستیا یكون فطیراً 
  

كما أن خبز القمح وحده دون غیره بعد مادة صحیحة للسر (وھذا 
التعلیم علمناه الرسل واثبتتھُ الكنیسة المقدسة بسلطانھا) كذلك نرى 

ب مما صنعھ الرب المسیح أن الخبز ینبغي أن یكون فطیراً ألن الر
صنع ھذا السر ورسمھُ في الیوم األول من أیام الفطیر حیث لم یكن 
جائزاً وجود الخمیر في بیوت الیھود.  واذا اعترض أحد بروایة 
یوحنا البشیر القائل ان ھذه األشیاء جمیعھا قد تمت قبل عید الفصح 
سھل دفع اعتراضِھ بالتعلیل اآلتي وھو أن ذلك الیوم دعاه باقي 

أیام الفطیر ألن عید الفطیر كان یبتدئ من عشیة یوم المبشرین أول 
الخمیس وفي ھذا الوقت نفسھ احتفل مخلصنا عید الفصح وھو 
الیوم نفسھُ الذي یدعوه یوحنا الرسول الیوم السابق عید الفصح اذ 
كان من قصده أوالً وبدءاً أن یدل على مدة الیوم الطبیعي الذي 

ا ولذلك فسر القدیس یبتدئ من شروق الشمس وینتھي بغروبھ
الذھبي الفم الیوم األول من الفطیر ذاك الیوم الذي في مسائِھ ینبغي 
أن یؤكل الفطیر و الرسول المعظم یعلمنا أن تقدیس الخبز الفطیر 
یناسب أعظم مناسبة طھارة القلب ونقاوتھ التي یجب أن یتصف بھا 

  المؤمنون لدن تقدمھم الى تناول ھذا السر اذ قال:
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القوا عنكم الخمیر العتیق لتكونوا جبلة جدیدة كما أنكم فطیر فإنھ قد 
ذبح فصحنا المسیح فلنعید اذاً ال بالخمیر العتیق وال بخمیر السوء 

  ).8و 7عـ  5ص  1والحق (قورنتیة والخبث بل بفطیر الخلوص 
  

الرابع عشر: ان الخبز الفطیر لیس بضروري لصحة سر 
  االفخارستیا

  
ال یجب مع ذلك أن نعتبر ھذه الكیفیة (اي أن یكون الخبز فطیراً) 
الزمة كل اللزوم بحیث لو فقدت ال یمكن أن یصح السر ألن بكال 

على أنھُ ال یسمح   النوعین أي الفطیر والخمیر حقیقة الخبز واسمھُ.
ألحد أن یغیر طقس كنیستِھ الحمید.  وبأولى حجة ال یجوز ذلك 
للكھنة الالتینیین الذین أمرتھم األحبار األعظمون أن یقدسوا على 
ً لھذا الجزء من مادة سر  الخبز الفطیر فقط.  فحسبنا ذلك بیانا

ً أن الكنیسة لم تعین كمیة الم ادة االفخارستیا على أننا نعلم أیضا
الواجب استعمالھا في تكمیل ھذا السر حیث ال یمكن أن یعین عدد 

  الذین یستطیعون أو یلتزمون بقبول األسرار المقدسة.
  

  الخامس عشر: ما المادة الواجب أن نتخذھا في تقدیس دم الرب
  

بقي علینا أن نتكلم على المادة األخرى أو العنصر اآلخر المطلوب 
ر المعصور من عنب الكرمة اللممزوج مادة لھذا السر.  فھو الخم

بقلیل من الماء ألن الكنیسة المقدسة قد علمتنا في كل حین أن 
مخلصنا قد استعمل الخمر في رسم ھذا السر اذ قال: ال أشرب من 
عصیر الكرمة ھذه اآلن حتى أشربھ ذاك الیوم وقال القدیس یوحنا 

ت ھذه فم الذھب أن من عصیر الكرمة یخرج خمر ال ماء فجاءَ 
  أولئك الذین رأوا أن یستعملوا  اآلیة الكریمة تدحض سلفاً بدعة
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  بدل الخمر في مباشرة ھذا السر.الماء صرفاً 

  
  الماء السادس عشر: ینبغي أن یمزج الخمر بقلیل من

  
ان بیعة هللا المقدسة قد مزجت في كل حین الخمر بالماء وذلك أوالً 
ألن المسیح الرب ھكذا صنع على قول المجامع المقدسة وشھادة 
القدیس قبریانوس في كتابھ الثاني من الرسالة الثالثة والستین الى 

  سیسیلوس.
خرجا من  ثانیاً ألن ھذا المزج یعید في ذھننا ذكر الدم والماء اللذین

جنبھ األقدس وفي اآلخر ان المیاه في االبركسیس تشیر الى الشعب 
ولھذا كان امتزاج الخمر بالماء داللة على اتحاد الشعب المؤمن مع 
المسیح رأسھ وھذا االستعمال قد تسلمتھ الكنیسة المقدسة من الرسل 

  وحفظتھ دائماً وبدون انقطاع.
  

ج الخمر لیس بالزم لزوماً السابع عشر: ان استعمال الماء في مز
 ً   قطعیا
  

  ویجب أن یكون الماء أقل كمیة من الخمر
ولو كان عندنا حجج قویة على وجوب مزج الخمر بالماء بحیث ال 

یجوز اھمالھُ بدون اثم كبیر مع ذلك اذا لم یكن مزج صح السر.  
انما ینبغي أن تعلم الكھنة ان الماء ینبغي أن یكون قلیالً ألن 

یرون ویحكمون ان ھذا الماء القلیل یستحیل خمراً في  الالھوتیین
المزج.  ولھذا كتب في ھذا الصدد أونوریوس الحبر األعظم في 
متابھ الثاني یقول ألحد األساقفة: قد نشأت في أمصارك عادة سئتة 
وھي أن الماء یستعمل في الذبیحة بأوفر كمیة من الخمر مع أنھُ 

لخمر أن یكون اامة المعقول ینبغي بموجب اصطالح الكنیسة الع
  العنصران اذاً ھما مادة ھذا السر وبحق أكثر كثیراً من الماء فھذان
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قد تقررت بعدة مراسیم لئال یستحل أحد تقدیم شيء ما خال الخبز 

األمر من أن البعض ال یبالون في أن یضیفوا والخمر اذ ال یخلو 
شیئاً آخر الى مادة ھذا السر.  فبقي علینا أن نتكلم على األشیاء 

المتضمنة في ھذا السر والمزمور عنھا بأعراض الخبز والخمر 
  األسرار الدالة علیھا داللة بغایة المطابقة. التي نؤمن ونعترف أنھا

  
  الثامن عشر: ما أكثر وما اسمى األشیاء التي تمثلھا أشكال

  الخبز والخمر في ھذا السر
  

فأوالً تشیر الى المسیح من حیث ھو حیاة البشر الحقیقیة.  ألن 
 6الرب نفسھُ قال جسدي ماكل حقاً ودمي مشرب حقاً (یوحنا ص 

اذا جسد السید المسیح یمنح قوت الحیاة األبدیة  ) فلما كان56عـ 
ه بنقاوة وقداسة فحق أ، یكون كمال ھذا السر  لمن یتناولون سرَّ
باألشیاء المتضمنة ھذه الحیاة لیستھل على المؤمنین أن یدركوا أن 
نفوسھم وعقولھم تشبع من تناول جسد المسیح ودمھ الثمینین ثم أن 

معرفةً بوجود جسد الرب ودمھ  ھذین العنصرین یفیدان المؤمنین
ألننا اذ نعلم أن الخبز والخمر یستحیالن كل یوم الى حقیقةً في السر 

جسد اإلنسان ودمھ بقوة الطبیعة أدَّى بنا ھذا الشبھ على أیسر 
منوال الى االعتقاد أن جوھر الخبز والخمر یستحیل بالبركة 

لة العناصر السریة الى جسد المسیح ودمھ الحقیقیین وتمدنا استحا
ً لالستدالل على ما یتم في النفس فكما أن جوھر  ھذه العجیبة عونا
الخبز والخمر یستحیل حقیقة الى جسد المسیح ودمھُ وان لم یتغیرا 

یظھر أدنى تغیر  في الخارج (اى الخبز والخمر) ھكذا أیضاً وان لم
  ة.فینا مع ذلك نتجدد للحیاة حین نتناول سر االفخارستیا الحیاة الحق
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وزد على ذلك أن جسد الكنیسة لما كان واحداً یتألف من أعضاء 
كثیرة تبین أن ما من شيء یشیر الى ھذا االرتباط اشارة أوضح من 

الخبز یتركب من حبوب كثیرة والخمر عناصر الخبز والخمر ألن 
من عناقید عنب عدیدة ھكذا یشیران الى أننا نحن مع كوننا كثیرین 
نرتبط برباط ھذا السر اإللھي ارتباطاً متیناً حتى نصبح كاننا جسد 

  واحد.
  

  التاسع عشر: ما الصورة التي یجب استعمالھا في تقدیس الخبز
  

یجب استعمالھا في تقدیس بلى ھنا ان نتكلم على الصورة التي 
الخبز ال لكي نعلم الشعب المؤمن ھذه األسرار (اال اذا مست 
الحاجة (اذ ما من لزوم ألن یتعلمھا من لم یرتسم بالدرجات 
المقدسة) بل الكھنة فقط حذراً من أنھم اذا جھلوھا في مباشرتھم 
السر یتورطون في اقبح األخطاء والغلط.  فعلیھ قد علمنا الرسل 

) ورسول 19عـ  22لوقا ص  26عـ  26بشرون (متى ص الم
  )22و  21عـ  11ص  1األمم (قورنتیة 

ان صورة سر االفخارستیا ھي ھذه: ھذا ھو جسدي.  ألنھُ قد كتب 
أن الرب یسوع في تلك اللیلة التي أسلم فیھا أخذ خبزاً وشكر وكسر 
واعطى تالمیذه وقال: خذوا وكلوا ھذا ھو جسدي ھذه ھي صورة 

تقدیس التي استعملھا السید المسیح فاخذتھا عنھُ الكنیسة المقدسة ال
ً قي ھذا المقام عن ایراد  واستعملتھا في كل حین ونضرب صفحا

  شھادات اآلباء القدیسین التي تكاد ال تحصى في ھذا المعنى وعن 
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حكم المجمع الفلورنتیني المعروف عند الجمیع السیما أن كالم ذكر 

المخلص: اصنعوا ھذا لذكري یغنینا عن كل دلیل سواه على أن 
  صورة التقدیس ھي التي ذكرناھا.

ألن الذي أمر السید لھُ المجد بعملِھ ال یرجع الى ما كان الذي نطق 
وعندنا الداللة فقط بل باألكثر لداعي االنشاء والفعل.  بِھ ال لداعي 

أیضاً البرھان العقلي على اثبات ھذه الحقیقة ألن الصورة ھي التي 
تدل على ما یفعل بالسر والحال أن ھذاا لكالم یدل على الشيء الذي 
یتم ویعلنھُ اعني بِھ استحالة جوھر الخبز الى جوھر جسد الرب 

الصورة تقوم بھذا الكالم وبھذا المعنى ینبغي الحقیقي فینتج اذن أن 
أن نفھم عبارة متى االنجیلي (بارك) فكأنھُ قال: أخذ خبزاً وبارك 

  قائالً: ھذا ھو جسدي.
  

  العشرون: لیس جمیع الكالم الذي من عادة الكنیسة أن تتلوه
  الزماً للتقدیس

  
من  ولو روى البشیر في بدایة التقدیس ھذا الكالم: خذوا وكلوا ذلك

المحقق أنھُ ال یعبر عن تقدیس المادة بل عن استعمالھا ال غیر 
ولھذا یجب على الكاھن أن یلفظھُ تماماً.  إنما لیس بضروري لعمل 
ً في قولھ "الن" ھذا ھو جسدي  السر ومثلھُ لفظة "الن" أیضا
الواردة في تقدیس الجسد والدم واالَّ لتأتي أن السر ال جیب اتمامھ 

لم یوجد أحد یتناولھُ مع أن الصحیح العاري من كل  أو ال یصح اذا
شبھة ھو أن الكاھن اذا لفظ الكالم بحسب عادة الكنیسة المقدسة 
ورسمھا یقدس حقیقة مادة الخبز ولو لم یوجد من یتناول 

  االفخارستیا المقدسة.
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  الحادي والعشرون: ما الصورة الواجب استعمالھا في

  تقدیس الدم
  

فنظراً الى ما یختص بتقدیس الخمر وھو المادة األخرى لھذا السر 
ة صریحة لنفس من الواجب أن الكھنة یعرفون صورتھ معرف

ً أنھا تتضمن بھذه  السبب الذي ذكرناه آنفاً.  فینبغي اعتقاداً وثیقا
األلفاظ: ھذا ھو كأس دمي العھد الجدید األبدي سر اإلیمان الذي 
یسفك ألجلكم وألجل كثیرین لغفران الخطایا.  فمنھا كلمات كثیرة 
مأخوذة من األسفار المقدسة وبعضھا حفظت في الكنیسة من تقلید 

عـ  22الرسل.  ألن: ھذا ھو كأس مأخوذ عن القدیس لوقا (ص 
20.(  

) وما یلیِھ وھو دمي 25عـ  11ص  1وعن رسول األمم (قورنتیة 
(باإلضافة اي كأس دمي) العھد الجدید الذي یسفك ألجلكم وألجل 
كثیرین لمغفرة الخطایا.  مأخوذ بعضھُ عن القدیس لوقا وبعضھ 

بدي وسر اإلیمان أخذناه عن تقلید عن القدیس متى ثم قولھ: األ
  الكنیسة المقدسة ترجمان الحق وحفیظھ.

  
  الثاني والعشرون: یتبین أن ھذه الصورة ھي صورة السر الحقیقیة

  
ما من حد یرتاب في حقیقة ھذه الصورة اذا ما انتبھ ھنا الى ما قلناه 

في آنفاً في صورة تقدیس الخبز اذ من المحقق أن الصورة متضمنة 
األلفاظ التي تشیر الى استحالة جوھر الخمر الى دم المسیح  ھذه

ولھذا لیس لتقدیس الخمر صورة سواھا.  ألن ھذه الكلمات تعبر 
  أیضاً عما یختص 
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األثمار الناتجة عن سفك دم المسیح في آالمھ.  بھذا السر من 

احداھا مدخل السعادة األبدیة التي استفدناھا بحق العھد الجدید 
) واألخرى اكتساب البر بواسطة 25عـ  9األبدي (عبرانیین ص 

سر اإلیمان ألن هللا سبحانھُ جعل یسوع كفارة باإلیمان بدمھ ... 
یمان بیسوع المسیح (رومیة حتى یكون ھو باراً ومبرراً من لھُ اإل

  ).11عـ  9) وثالثتھا غفران الخطایا (عبرانیین ص 26عـ  3ص 
  

  الثالث والعشرون: في شرح صورة تقدیس الدم
  

لما كانت كلمات التقدیس ھذه موعبة أسراراً وتوافق مدلولھا اتم 
الموافقة لزم تفصیلھا بأوفر ما یمكن من البیان والتدقیق.  فقولھ اذن 

ھو كأس دمي (ینبغي فھمھُ ھكذا) ھذا ھو دمي المحتوي في أن ھذا 
ھذه الكأس.  اذ من الحق والوجوب أن یؤتى بذكر الكأس في 
التقدیس بما أن ھذا الدم ھو مشرب المؤمنین.  ألن ھذا الدم ال یشیر 
ً ما لم یؤخذ باناء ما وقولھ التالي  اشارة كافیة الى كونِھ مشربا

أن دم المسیح ال صورتھ كما كان  عقل(العھد الجدید) قد اردف لن
یحدث في العھد القدیم على ما نقرأُ في رسالة الرسول المعظم الى 

) قد أعطى 18عـ  9العبرانیین ان العھد ال ینبرم بدون دم (ص 
حقیقة للبشر ذلك یختص بالعھد الجدید.  ولھذا قال رسول األمم أن 

الموت لفداء  المسیح وھو وسیط لوصیة جدیدة حتى أنھُ بواسطة
المعاصي التي جرت في عھد الوصیة األولى ینال المدعوون موعد 

).  وینبغي أن یرجع ھذا القول الى 15عـ  9المیراث األبدي (ص 
المسیح المیراث األبدي الذي اتصل الینا حقیقة بموت السید 

  الموصي األبدي.
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ثم قولھ (سر اإلیمان) ال ینفي حقیقة الواقع بل یدلنا على وجوب 
اإلیمان الثابت بما احتجب عن اإلدراك وخفي عن حاسة البصر 

لكالم المقول في صدد فالحكم ھنا بھذه األلفاظ یختلف عن الحكم با
ً تحت شكل  العماد.  ألننا اذ ننظر بعین اإلیمان دم المسیح محجوبا
الخمر نقول ھذا سر اإلیمان اما العماد فنسمیھ سر اإلیمان ألنھُ 
یشتمل االقرار العام بالدین المسیحي.  ولو أننا نقول أیضاً من وجھ 

البشري آخر ان دم المسیح ھو سر اإلیمان من قبیل كون العقل 
یتحمل صعوبة عظمى في اعتقاد ما یفرضھُ علینا اإلیمان من أن 
ً ذاق الموت ألجلنا موتاً  ً والھ وانسان معا السید المسیح ابن هللا حقا

  یسار إلیِھ بسر دمِھ.
  

  الرابع والعشرون: لماذا یؤتى بذكر الموت خاصة من 
  تقدیس الدم

  
ان تقدیس الدم أنسب محالً من تقدیس الجسد لذكر آالم الرب بھذا 
الكالم: الذي یسفك لغفران الخطایا ألن الدم في تقدیسِھ على حدة 
یحتوي قوة وأھمیة أعظم في أن یشخص أمام عیون الجمیع آالم 
الرب وموتھ ونوع آالمِھ.  أما ھذا الكالم الذي یسفك ألجلكم وألجل 

بعضھُ من متى وبعضھُ من لوقا.  فمتى قال: كثیرین فھو مأخوذ 
ولوقا قال: الذي یسفك من  )28عـ  26یھرق عن كثیرین (ص 

).  فالكنیسة المقدسة المدبرة بروح هللا قد 20عـ  22أجلكم (ص 
جمعت كال القولین وھذا یشیر الى ثمرة اآلالم وفائدتھا ألننا اذا 

  مھُ ألجل خالص المخلص سفك دالحضنا قوتھا لزمنا أن نعتقد أن 
  
  
  

  



)272(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
اعتبرنا قوتھا التي یجنبھا البشر نعقل أنھا لم تصل الى الجمیع واذا 

جمیع الناس بل الى كثیرین فقط.  فبقولِھ اذاً: ألجلكم أشار اما الى 
لحاضرین واما الى المختارین من شعب الیھود كتالمیذه الذین كان ا

یخاطبھم ما خال یھوذا االسخریوطي ثم لما أردف كالمھُ بقولھ 
وألجل كثیرین عنى باقي المختارین من الیھود واألمم.  فاذاً بحق 
وصواب لم یقل ألجل الجمیع ألن الكالم في ھذا المقام یتناول فقط 

أتت المختارین وحدھم بنتیجة الخالص وھذا  اثمار اآلالم التي
ً یؤخذ من كالم الرسول المعظم: كذلك المسیح قرب  المعنى أیضا

  ).28عـ  9مرة لیتحمل خطایا الكثیرین (عبرانیین ص 
وقول الرب في بشارة القدیس یوحنا الرسول: أنا أسأل من أجلھم ال 

م لك (ص أسأل من أجل العالم بل من أجل الذین اعطیتھم لي ألنھ
) وقد احتجب في كالم التقدیس ھذا أسرار أخرى كثیرة 9عـ  17

یسھل ادراكھا على الرعاة بعون هللا اذا تعمقوا في تأمل األشیاء 
  اإللھیة.

  
  

  الخامس والعشرون: ال یوافق أن نعتمد على حكم الحواس
  في ھذا السر

  
قطعاً  فلنرجعنَّ االن الى الكالم في شرح ھذه األمور التي ال ینبغي

اھمالھا لئال یجھلھا المؤمنون وحیث یحذّر الرسول من أن یرتكب 
أكبر اثم أولئك الذین ال یمیزون جسد الرب وجب على الرعاة أن 
یعملوا قبل كل شيء أن یجرد العقل واالدراك عن الحواس في ھذا 

  الموضوع ألن 
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المؤمنین اذا اعتقدوا أن لیس في ھذا السر سوى ما یدرك بالحواس 
تھوروا ال محالة في أسفل دركات الكفر والضالل اذ یحكمون بأن 

لیس في ھذا السر االَّ بشكلي الخبز والخمر.  فینبغي بذل الجھد 
عقولھم عن حكم الحواس  والعنایة في أن المؤمنین یجردون

  ویرفعونھا الى التأمل في قوة هللا وقدرتِھ الغیر المتناھیة.
  

  السادس والعشرون: ماذا یتم في ھذا السر بوجھ الخصوص
  بقوة التقدیس السري

  
یعلمنا اإلیمان الكاثولیكي أن نؤمن ونعتقد أن ثالثة أشیاء مدھشة 

السر یحتوي جسد  تتم بكالم القدیس في ھذا السر.  أولھا أن ھذا
المسیح الرب الحقیقي الذي ولد من العذراء بعینِھ والجالس في 
السماء على یمین اآلب.  ثانیھا انھُ ال یبقى فیِھ بعد التقدیس جوھر 
المادة كلیاً ولو مھما استبان ذلك غریباً وبعیداً عن الحواس.  ثالثھا 

قدیس وھو یتلخص من األمرین المذكورین ویلمح الیھ كالم الت
ً ان األعراض المنظورة باألعین أو المدركة بباقي  تلمیحاً صریحا
الحواس ھي قائمة بذاتھا بدون استناد الى شيء بنوع عجیب یفوق 
االدراك.  فننظر بعیوننا اعراض الخبز والخمر حال كونھا غیر 
مستندة الى جوھر البتة بل قائمة بذاتھا ألن جوھر الخبز والخمر قد 

  د الرب ودمِھ استحالة فقد بھا جوھر الخبز والخمر.استحال الى جس
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  من المؤكد أن االفخارستیا تحتوي جسدالسابع والعشرون: 

  المسیح عینھ الذي ولد من مریم البتول
  

ى الرعاة أن یعتنوا جھدھم في أن یبینوا في كالمھم على یجب عل
استحالة الخبز الى جسد المسیح كم ھو صریح وجلي كالم مخلصنا 
الدال على حقیقة وجود جسده في سر االفخارستیا ألنھُ یقول: ھذا 
ھو جسدي ھذا ھو دمي فما من سلیم العقل یمكنھُ أن یجھل ما یجب 

أنھُ واقع على الطبیعة البشریة التي ال  أن نفھمھُ بھذا الكالم السیما
ُ وقوع ادنى شبھة بوجودھا حقیقة في السید  یحتمل االیمان قطعا
ً ایالریوس القدیس الجلیل والعالمة  المسیح وقد أفاد صریحا
التحریر أنھُ لم یبق محل لالرتیاب في حقیقة جسد المسیح ودمھ ألن 

  ن جسده ماكل حقاً.اإلیمان یعلمنا والمسیح الرب نفسھ أعلن لن أ
  

  الثامن والعشرون: كیف یثبت أیضاً أن جسد المسیح الحقیقي
  موجود في االفخاریستیا

  
ً على  ً نص آخر یستسنونھ ومنھُ یطلعون صریحا وللرعاة أیضا
وجود جسد الرب ودمھ حقیقةً في االفخاریستیا.  فالرسول المعظم 

رسلھُ األسرار في أن ذكر ان الرب قدس الخبز والخمر وناول 
المقدسة أردف كالمھ بقولھ: فلیختبر اإلنسان نفسھ وھكذا فلیأكل من 
ھذا الخبز ویشرب من ھذه الكأس ألن من یأكل ویشرب وھو على 
خالف االستحقاق انما یأكل ویشرب دینونة لنفسِھ اذ ال یمیز جسد 

) فلو لم یكن شيء یستحق 26عـ  11ص  1الرب (قورنتیة 
  المسیح وعالماتھا كما یھزو السر االَّ ذكر آالم  االحترام في ھذا
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ترى ما كان الداعي الى حض المؤمنین بمثل ھذا الكالم األراطقة 

عبر بھذه اللفظة الرھیب على أن یمتحنوا ذواتھم ألن الرسول 
المرعبة أي دینونة عما یرتكبھ من فظیع اإلثم من كان غیر طاھر 
وتناول جسد الرب المحجوب في االفخاریستیا اذ ال یمیزه عن باقي 
األطعمة.  وقد أوضح الرسول بأوفر اسھاب ھذه الحقیقة في نفس 
ھذه الرسالة بقولھ قبیل اآلیة الموردة: كأس البركة التي نباركھا 

یست شركة دم المسیح والخبز الذي نكسره الیس ھو شركة جسد ال
الرب.  فال شك أن ھذا الكالم یبین جوھر جسد المسیح ودمھ 
الحقیقي.  فیلزم الرعاة اذن أن یشرحوا آیات الكتاب المقدس ھذه 
ویعلموا خاصةً أنھُ لم یبَق ادنى ریب أو تردد في ھذه الحقیقة 

  ا بسلطانھا المقدس المعصوم.السیما بعد أن بیعة هللا فسرتھ
  

  التاسع والعشرون: كیف ینبغي أن نطلع على حكم كنیسة المسیح
  في معنى الكتب المقدسة وفي حقیقة وجود جسد

  المسیح ودمھ في سر االفخاریستیا
یمكننا أ، نتصل الى معرفة ھذا الحكم بطریقین أولھما استطالع 

لكنیسة ثم في كل حقب رأي اآلباء القدیسین الذین نشأوا في بدایة ا
من األحقاب التالیة فجمیعھم شھود عدول على تعلیمھا والحال أن 
ھؤالء بأجمعھم وباتفاق الكلمة سلمونا حقیقة ھذا االعتقاد فلما كان 
تصدیر جمیع شھاداتھم فرداً فرداً یقتضي عناء ویفضي الى الملل 

على  فنكتفي بایراد بعضھا أو باالشارة الیھا فیتسھل لنا الحكم
  امبرسیوس فإنھُ أعلن ایمانھُ في الفصل  باقیھا.  فاألول القدیس

  
  
  
  

  



)276(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
عن الذین یقبلون األسرار اذ شھد قائالً ات جسد التاسع من كتابِھ 
ً من مریم العذراء المسیح الحقیقي  یؤخذ في ھذا السر كما أخذ حقا

ذلك من اإلیمان ینبغي أن نتمسك بعروتِھ الوثقى.  وفي محل آخر 
یقول: قبل التقدیس یوجد الخبز على المذبح واما بعد التقدیس فجسد 
المسیح ثم القدیس یوحنا الذھبي الفم ولیس بأقل من ذاك جدارة 

الحقیقة وعلمھا في محال عدیدة باالعتبار والصدق قد اعترف بھذه 
والسیما في خطبتِھ الستین في الذین یتناولون القربان المقدس حال 
كونھم غیر انقیاء ثم في خطبتھ الرابعة واألربعین والخامسة 
والخمسین في تفسیر بشارة یوحنا یقول: فلنخضع ~ وال نقاومھُ 

ا ألن كالمھُ ولو كان قولھُ تعالى یستبین مضاداً ألفكارنا أو نظرن
معصوم عن الخطاة وحسنّا عرضةٌ للخداع ووافقھما كل الموافقة 
القدیس اغوسطینوس نصیر اإلیمان الكاثولیكي الباسل في ما علمھُ 

حیث قال: من  32كل حین السیما في تفسیره عنوان المزمور عـ 
المحال ان االنسان یحمل ذاتھ بیدیھ فال یقدر على ذلك االَّ المسیح 

ھذا ھو  نھ كان محموالً بین یدیِھ حین قال وھو على العشاءوحده أل
ً عن ذكر القدیس  جسدي.  ثم القدیس كیرللوس (ونضرب صفحا

من كتابِھ  14و  13یوسینوس والقدیس ارنیاوس) في الفصل 
ً وجود جسد الرب  ً جلیا الرابع في تفسیر بشارة یوحنا: یثبت اثباتا

بالكذب والتحریف.  وان رام في ھذا السر بكالم ال یمكن أن یشوه 
الرعاة شھادات أخرى من اآلباء القدیسین علیھم بما ورد من 

  وایرونیموس ویوحنا  نصوص القدیسین دیونیزیوس وایالریوس
الدمشقي في ھذا الصدد التي عني بجمع شتاتھا بعض العلماء 

  األفاضل في جریدة واحدة.
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  الثالثون: كم مرة رذل وحرم الرأي المضاد ھذا التعلیم في

  مجامع الكنیسة
  

ھذا ما كان من الطریق األول الثبات ھذه الحقیقة.  بقي علینا الوجھ 
الثاني وھو االطالع على حكم الكنیسة في األمور المختصة 

یمان اي في تحریمھا التعلیم المناقض لھذه الحقیقة.  فمن باإل
المحقق أن اإلیمان بوجود جسد المسیح ودمھ الحقیقیین في سر 
االفخارستیا قد انتشر وبث في كامل الكنیسة وقبلھُ جمیع المؤمنین 
برضاھم واختیارھم حتى ان برنجیر قبل خمسمائة سنة ونیف لما 

ً أن ف ي ھذا السر عالمة آلالم المسیح تجاسر على انكارخ زاعما
با الون التاسع وحكم فقط ففي الحال عقد مجمع في فرسیل بأمر البا

علیِھ باتفاق الكلمة فرذل ھو نفسھُ أرطقتھُ ثم لما عاد الى ھذیانِھ 
الكفري اجتمع علیِھ ثالثة مجامع أخرى احدھما في تور واثنان في 

واآلخر بأمر البابا  رومیة احدھما بأمر البابا نیقوالوس الثاني
غریغوریوس السابع وحرموه ثم اثبت ھذا الحرم البابا 
اینوشفسیوس الثالث في المجمع الالتراني الكبیر وفیما بعد قد اثبت 
ر اإلیمان بھذه الحقیقة المجمعان الفلورنتیني والتریدنتیني  وقرَّ
بأوفر ایضاح فإذا نشط الرعاة الى ایضاح ھذه الحجج تسنى لھم ان 

بتوا الضعفاء ویأتو قلوب األفاضل األتقیاء بمزید السرور و یث
ً عن أولئك الذین أعمى الضالل عقولھم  السلوان (وال نقول شیئا

  وحملھم على أن یبغضوا نور الحق أكثر من كل ما سواه).
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  الحادي والثالثون: كیف یتضمن قانون اإلیمان العقیدة

  بوجود جسد المسیح ودمِھ في ھذا السر
  

ال یحل للمؤمنین أن یشكوا في أن اإلیمان بھذه العقیدة أیضاً 
قي قواعد اإلیمان ألننا اذ نؤمن ونعتقد أن هللا سبحانھُ متضمن بین با

ً على ھذا العمل  على كل شيء قدیر لزمنا أن نعتقد أنھُ قادر أیضا
العظیم العجیب الذي نكرمھُ في سر االفخارستیا.  ثم لما كنا نؤمن 
بالكنیسة الكاثولیكیة ینتج نتجاً الزماً اننا نؤمن معاً بحقیقة ھذا السر 

  ھا.  ألنھا ھي تعلمنا ایاھا.التي أبنا
  

  الثاني والثالثون: یتبین قدر الكنیسة المجاھدة من عظمة
  ھذا السر

  
ما من شيء یمكن أن یزاد على نعیم االتقیاء وفائدتھم حین یتأملون 
قدر ھذا السر األسمى.  فأوالً یعقلون بھ كمال الشریعة االنجیلیة 

ة تدل علیِھ بالصور التي اعطیت حقیقة ما كانت الشریعة الموسوی
والرموز ولھذا قال القدیس دیونیزیوس بالھام الھي: ان كنیستنا ھي 
متوسطة بین كنیسة الیھود وأورشلیم العلیا ولذلك مشتركة بكلتیھما.  
وفي الحق ال یقدر المؤمنون أن یدركوا حق اإلدراك كمال الكنیسة 

درجة واحدة.   المقدسة اذ ال یحول بینھا وبین السعادة السماویة االّ 
اذ أننا حاصلون مثل السمویین على المسیح اإللھ واإلنسان حاضراً 
لدینا وال فرق بیننا وبینھم االّ بدرجة واحدة وھي أنھم یتمتعون 
بمرآهُ السعید عیاناً أما نحن فنكرمھُ حاضراً في االفخارستیا بإیمان 

  عن أبصارنا محتجباً تحت  ثابت ال یتزعزع وان كان بعیداً 
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السریة ناھیك ان المؤمنین یتحققون بھذا السر محبة األعراض 

المسیح مخلصنا الفائقة بالكمال اذ شاَء بجودتِھ السامیة أن الطبیعة 
بل توجد وتمكث معنا ما أمكن لیصدق في التي أخذھا منا ال تفارقنا 

كل آن ما قالھُ الحكیم في سفر األمثال بلسان الحكمة: ان نعیمي مع 
  ).31عـ  8بني البشر (ص 

  
  الثالث والثالثون: ان كل األشیاء التي تختص بكمال اإلنسان

  كالعظام والعروق واألعصاب وما شاكلھا ھي موجودة
  ھذا السروجوداً حقیقیاً مع الالھوت في 

  
ً في ھذا المقام أن لیس جسد المسیح الحقیقي  یجب أن نبین أیضا
وكلما یتعلق بنوعیة الجسد الحقیقة كالعظام واألعصاب یوجد فقط 
في ھذا السر بل المسیح كلھ.  اذ یقتضي أن نعلم أن المسیح ھو اسم 
اإللھ واإلنسان اي اسم أقنوم واحد اجتمعت فیِھ الطبیعتان اإللھیة 

نسانیة  ولذلك یشتمل على كال الجوھرین وتوابعھما أي واإل
الالھوت والطبیعة البشریة بكمالھا القائمة بالنفس وبجمیع أجزاء 
الجسد والدم فكل ھذا نعتقده موجوداً في سر االفخارستیا ألنھُ لما 
ً في  كانت الطبیعة البشریة كلھا متحدة باللالھوت اتحاداً أقنومیا

ي أن یكون الجسد الموجود في ھذا السر السماء امتنع الوھم ف
  منفصالً عن الالھوت عینِھ.

  
  الرابع والثالثون: ان الدم والنفس والالھوت ال یوجدان في

  االفخارستیا على وجھ وجود جسد المسیح فیھِ 
  

  من الالزم أن یعلم الرعاة أن لیس كل ما ذكر موجوداً في ھذا السر
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على نوع واحد بعینھ أو بقوة واحدة ألن منھُ ما یوجد في السر بقوة 

ما تدل علیھ قال التقدیس وفاعلیتِھ.  فلما كانت كلمات التقدیس تفعل 
لسر علماء الالھوت ان ما یستدل علیِھ بكالم الصورة یوجد في ا

ً بعضھا عن بعض  بقوة السر فاذا اتفق ان كانت األشیاء مفترقا
بالكلیة فال یوجد في السّر االَّ ما دلت علیھ الصورة.  واما الباقي 
ً باألشیاء  فیوجد بالتبعیة ثم منھُ ما یحتویِھ السر لكونِھ مرتبطا
المدلول علیھا بالصورة فیما أن الصورة التي تستعمل لتقدیس 

لى جسد المسیح اذ یقال: ھذا ھو جسدي فیوجد في الخبز تدل ع
االفخارستیا بقوة السر جسد الرب بعینھ ولكن لما كان الدم والنفس 
والالھوت متحدة مع الجسد كانت ھذه جمیعھا في السر ال بقوة 
التقدیس بل انما توجد فیھ من وجھ اتحادھا بالجسد ویقال فیھا أنھا 

بعیة ومن ھذا القبیل یتحقق أن موجودة في السر بالمرافقة أو الت
المسیح كلھُ موجود في السر.  فمتى اتحد اثنان بینھما تمام االتحاد 
لزم أن یوجد الواحد حیث یوجد اآلخر فینتج من ثم ان المسیح كلھُ 
موجود تحت شكل الخبز وكلھ تحت شكل الخمر وكما أن تحت 

ً والمسیح ك شكل الخبز ال یوجد الجسد فقط بل الدم لھ حقیقة أیضا
ھكذا تحت شكل الخمر لیس الدم موجوداً فقط بل الجسد أیضاً 

  والمسیح كلھ.
  

  الخامس والثالثون: لماذا یصیر تقدیسان في االفخارستیا
  (اى تقدیس كل من الخبز والخمر على حدتھ)

  
ولو كان من الواجب أن یعتقد المؤمنون ویتحققوا أن الواقع ھو كما 

  الحق والصواب ان یتم تقدیس كل من مع ذلك قد رسم من بابذكر 
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الخبز والخمر على حدتھ.  فأوالً لكي تظھر جلیاً آالم الرب التي بھا 

تقدیس  انفصل الدم عن الجسد ولھذا السبب یذكر اھراق دمھ في
الخمر ثم كان ذلك بغایة المناسبة بما أن ھذا السر قد أعطیناه قوتاً 
لنفسنا فرسم بمنزلة مأكل ومشرب اللذین بھما قیام القوت الكامل 

  للجسد.
  

  السادس والثالثون: ان المسیح كلھُ موجود تحت كل جزء
  من أجزاِء الشكلین

  
د ال تحت ال یحل لنا أن نعرض عن القول أن المسیح كلھُ موجو

شكلي الخبز والخمر فقط بل تحت كل جزء من أجزائھما.  ھكذا 
كتب القدیس اغوسطینوس قائالً: ان كل واحد یتناول المسیح الرب 
وكلھ موجود في كل من األجزاء وال یتجرأُ على متناولیھ بل یمنح 
ً من روایة  ذاتھ كامالً لكل واحد منھم.  وھذا یتلخص أیضا

أن ربنا لم یقدس أجزاء الخبز كال� على حدتھ تالیاً االنجیلیین اذ نعلم 
ً كل الخبز المعد  علیِھ الصورة بل قدس بصورة واحدة بعینھا معا
ً في  لتكمیل السر المقدس ولتوزیعھ على الرسل.  وھذا ظاھر علنا

).  17عـ  22تقدیس الكأس اذ قال : خذوا فاقسموا بینكم (لوصا ص 
آلن مداره على أن الرعاة یلزمھم أن فكل ما اوردناه وشرحناه الى ا

یبینوا للشعب المؤمن أن جسد المسیح ودمھُ الحقیقیین یحتویان في 
سر االفخارستیا ویأتي الكالم على المفعول الثاني الذي یفعلھُ 

  التقدیس وھو االستحالة.
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  السابع والثالثون: ال یبقى بعد التقدیس أدنى جوھر المادة

  ھذا السر 
  

على الرعاة أن یبینوا اآلن المفعول الثاني وھو أن جوھر الخبز 
والخمر ال یبقى في السر بعد التقدیس ان في ذلك لعجباً عجاباً غیر 

ان كان جسد المسیح قد وجد تحت أنھُ مرتبط بما ابناه آنفاً.  ألنھُ 
أعراض الخبز والخمر بعد التقدیس فمن الضرورة أن یكون وجد 
حیث لم یكن موجوداً اما بتغییر المكان أو باالبداع او باستحالة 
شيء آخر إلیِھ والحال من المحقق الثابت ان جسد المسیح ال یمكن 

لزم القول  أن یكون في السر بوجھ أنھُ یأتي من مكان الى آخر واالَّ 
ك االّ یترك  أنھُ یتغرب عن األخدار السماویة اذ ما من شيٍء یتحرَّ
ك منھُ.  أما القول أنھُ یوجد في السر من حیث أنھُ  المكان الذي یتحرَّ
خلص ھناك فال یمكن تصدیقھ بل یمتنع وقوعھ في الفكر.  فبقي 
 اذن أن جسد الرب یوجد في السر باستحالة الخبز إلیھ ولذا لزم

  القوم أن جوھر الخبز ال یبقى لھُ وجود بتة بعد التقدیس.
  

  الثامن والثالثون: ان االستحالة الجوھریة المثبوتة في المجامع
  لھا أساس في الكتاب اإللھي

  
ان آباَءنا األقدمین في المجمعین الالتراني والفلورنتیني المسكونیین 
قد اثبتوا بمراسیمھم الصریحة حقیقة ھذا التعلیم سنداً الى آیات 
رھا بأجلى بیان قائالً  الكتاب المقدس أما المجمع التریدنتیني فقد قرَّ
: من یقل أن جوھر الخبز والخمر یبقى في السر مع جسد ربنا 

  فلیكن محروماً.مسیح ودمھ یسوع ال
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وقد تبینت ھذه االستحالة من شھادة األسفار اإللھیة وأوالً من كالم 
ا الرب نفسِھ في رسم ھذا السر اذ قال : ھذا ھو جسدي.  فلفظة ھذ

تدل على كامل جوھر الشيء الحاضر بقوة وضعھا فلو بقي جوھر 
الخبز لما كان صح القول "ھذا ھو جسدي" ثم ان المسیح قال في 
بشارة یوحنا: ان الخبز الذي أنا سأعطیھ ھو جسدي ألجل حیاة 

) فقد سمى الخبز جسده.  وبعید ذلك 52عـ  6العالم (یوحنا ص 
وا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمھُ أردف كالمھُ بقولِھ: ان لم تأكل

ً ودمي  فلیست لكم حیاة فیكم.  ثم قال أیضاً: جسدي مأكل حقا
مشرب حقاً.  فحیث سمى بصریح العبارة جسده خبزاً ومأكالً حقاً  
ً من جوھر الخبز  ً أنھُ لم یبق شيء كلیا ً تبین جلیا ً حقا ودمھ مشربا

  والخمر.
  

  ستحالة في ھذا السرالتاسع والثالثون: كیف عرف اآلباء اال
  

من طالع كتب اآلباء القدیسین فھم بدون عناء أنھم اجمعوا في كل 
ً على ھذا التعلیم من ذلك ما كتبھُ القدیس  این وآن قوالً وحكما
امبروسیوس في كتابِھ عن األسرار : لعلك تقول یا ھذا ان الخبز 

كان  المستعمل في السر ھو كالخبز الذي أكلھُ فأعلم أن ھذا الخبز
خبزاً قبل كالم التقدیس ولكن لما وقع علیھ التقدیس استحال الخبز 
الى جسد المسیح.  وقد أورد بعد ذلك عدة تشابیھ ونموذجات تمھیداً 
الثبات ھذه الحقیقة ولما فسر في محل آخر ھذه اآلیة من المزامیر: 

) قال 134كل ما تشاَء الرب صنعھُ في السماِء واألرض (مزمور 
  یجب أن نؤمن أن لیس بعدا صورة خبز وخمر مع ذلك ولو نظرن
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التقدیس أالَّ جسد المسیح ودمھ.  والقدیس ایالریوس في شرحِھ ھذه 

ر مع ذلك ھو مبز وخالمسألة عینھا قال: ولو نظر في الخارج خ
  جسد الرب ودمھ حقیقة.

  
  األربعون: من أي وجھ یسمى سر االفخارستیا خبزاً بعد التقدیس

  
على الرعاة أن یبلغوا المؤمنین في ھذا المقام أن ال یتعجبوا من أن 
سر االفخارستیا یدعى خبزاً بعد التقدیس ألن قد جرت العادة في 

وال یبرح یحوى قوة القوت تسمیتِھ خبزاً حیث لھُ شكل الخبز 
والغذاء للجسد المختصة بالخبز.  فمن عادة األسفار اإللھیة أن 
تسمي الشيء باسم ظاھرة كما یتبین مما ذكر في سفر التكوین ان 

) 2عـ  18ثالثة رجال ظھروا البراھیم مع انھم كانوا مالئكة (ص 
الى ثم ذالك االثنان اللذان ظھرا للرسل حین صعود السید المسیح 

  السماء سمیا رجلین مع انھما مالكان.
  

  الحادي واألربعون: كیف تم ھذه االستحالة الجوھریة
  

ان شرح ھذا السر دونھ خرط القتاد مع ذلك ینبغي على الرعاة أن 
یبذلوا جھدھم في أن یبینوا للذین تقدموا في معرفة األمور اإللھیة 

رتبكوا من قبل (ألن الذین لم یزالوا ضعفاء یخشى علیھم من أن ی
عظمة ھذا األمر) طریقة ھذه االستحالة العجیبة التي تتم بأن كل 
جوھر الخبز یتحول بقدرة هللا الى كامل جوھر جسد المسیح وكل 
جوھر الخبز یتحول بقدرة هللا الى كامل جوھر جسد المسیح وكل 
جوھر الخمر الى كل جوھر دم المسیح بدون أن یمس الرب بأدنى 

سیح ال یولد وال یتغیر وال یزید بل یثبت كلھ في جوھر تغیر ألن الم
  واحد.  
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امبروسیوس یقول في كالمِھ على ھذا السر: انظر ما أفعل فالقدیس 

الرب یسوع مثل ھذه القوة العظیمة كالم المسیح فاذا كان لكالم 
أعظم فاعلیة حتى  حتى یوجد ما لم یكن موجوداً كالعالم فكم یكون

یحفظ ما كان موجوداً ویجعلھُ أن یستحیل الى شيٍء آخر.  وقد 
وافقھُ في ھذا القول غیره من اآلباء القدیسین القدماء االجالء منھم 

ثابت ان قبل  القدیس اغوسطینوس اذ قال: اننا نعترف بإیمان
التقدیس كان خبز وخمر نشأة الطبیعة، اما بعد التقدیس فاستحاال 
بالبركة الى جسد المسیح ودمھ.  ویوحنا الدمشقي في الفصل الرابع 
عشر في كتابھ الرابع عشر في اإلیمان المستقیم قال: ھو جسد 
المسیح المتحد حقیقة بالالھوت الجسد الذي أخذه من العذراء 

ان الجسد الذي أخذه ینحدر من السماء بل أن الخبز نفسھُ  القدیسة ال
  والخمر یستحیالن الى جسد المسیح ودمھ.

  
  الثاني واألربعون: قد أطلق اسم االستحالة الجوھریة اطالقاً 

  محكماً على ھذا التغییر العجیب
  

ان الكنیسة المقدسة الكاثولیكیة قد أصابت بتسمیتھا ھذا التحول 
جوھریة كما علم المجمع التریدنتیني المقدس.  العجیب استحالة 

فكما أن الوالدة الطبیعیة بحق وأحكام تدعى تغیر صورة من قبیل 
أن الصورة تتغیر فیھا.  كذلك بصواب وحكمة قد أصطلح آباُؤنا 
األقدمون أن یطلقوا على تحول جوھر شيء بكلیتِھ في سر 

  جوھریة.االفخارستیا الى كامل جوھر شيء آخر اسم استحالة 
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  الثالث واألربعون: ال ینبغي أن نبحث بفضول عن كیفیة 

 االستحالة وعن مكان المسیح في ھذا السر
  

المؤمنین من  تحذیركثیراً ما نبھ اآلباء القدیسون الى أنھُ یجب 
االفراط بالبحث الفضولي عن كیفیة صیرورة ھذه االستحالة.  ألننا 
ال نستطیع أن ندرك ھذه الكیفیة ولیس عندنا مثال لھا في التغیرات 
الطبیعیة.  انما علینا أن نعرف باإلیمان ان ھذا ھو الواقع ال أن 

 ً أن  نبحث بفضول عن كیفیة وقوعھ ومن الواجب على الرعاة أیضا
یتجنبوا في كالمھم على ھذا السر الدخول في البحث عن كیفیة 
وجود المسیح كلھ في كل جزء من جزئیات الخبز وال یتعرضوا 
لمثل ھذه المباحث االَّ اذا ندبتھم الیھا المحبة المسیحیة.  وحینئٍذ 
ینبغي في بادء البدء ان تحتاط عقول المؤمنین بذكر ما قالھُ المالك 

  تنا مریم العذراء: ان لیس عند هللا أمر عسیر.جبرائیل لسید
  

  الرابع واألربعون: ان وجود جسد المسیح في االفخارستیا لیس
 كوجوده في مكان

  
ثم فلیعلموا أیضاً أن المسیح الرب لیس في ھذا السر كالمكان ودلیلھُ 
ان المكان یتبع األشیاء ذاتھا من حیث كبرھا وصغرھا والحال ال 
یقال ان المسیح موجود في السر على أنھُ كبیر أو صغبر ألن ھذا 
یختص بالكمیة بل من حیث ھو جوھر ألن جوھر الخبز یستحیل 

ال الى جرمھ وكمیتھ.  وما من أحد یرتاب الى جوھر جسد المسیح 
أنالجوھر یوجد في حیز حقیقي كبیر أو صغیر على حٍد سزى فإن 

  جوھر الھواء وطبعھُ 
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طبع المآء كلھ یوجد في  الجو وأصغره كذلك یوجد في أكبر قسم

انآء كما یوجد في نھر كبیر فحیث أن جسد الرب یخلف جوھر 
الخبز في السر ینبغي أن نعترف أنھُ یوجد في السر كوجود جوھر 
الخبز تماماً قبل التقدیس والحال أن جوھر الخبز لم یكن یعتبر فیِھ 

  كبر أو صغر الكمیة الموجود فیھا.
  

  وھر في ھذا السر تستند إلیِھ الخامس واألربعون: ما من ج
 أعراض الخبز والخمر

  
بقى علینا أن نبین األمر الثالث العظیم العجیب في ھذا السر.  فبعد 
أن یكون الرعاة أبانوا بالتفصیل القسمین األولین یتسھل لھم شرح 
ھذا القسم الثالث وھو أن أعراض الخبز والخمر في ھذا السر قائمة 

ً أن جسد الرب ودمھ بذاتھا بدون استناد ال ى شيء.  فقد ابنَّا آنفا
موجودان حقیقةَ في ھذا السر بحیث لم یعد فیِھ شيء من جوھر 
الخبز والخمر وال یمكن ھذه األعراض ان تستند الى جسد المسیح 
ودمِھ بقي أنھا قائمة بذاتھا غیر مستندة الى شيء آخر ذلك مما 

قدسة الكاثولیكیة بھذا یفوق نظام الطبیعة.  وقد تمسكت الكنیسة الم
التعلیم الثابت الدائِم ویسھل اثباتِھ بتلك النصوص التي تبین بھا جلیاً 
فیما مضى أنھُ لم یبَق في االفخارستیا شيء من جوھر الخبز 

  والخمر.
  

  السادس واألربعون: لماذا أراد المسیح ان یعطینا جسده
 ودمھُ تحت أعراض الخبز والخمر

  
ً عن  ما من شيء أجدر بتقوى المؤمنین من أنھم یضربون صفحا

المسائل الدقیقة العویصة ویكرمون جالل ھذا السر العجیب 
  ویجلبونھُ ثم
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توزیع ھذه یعطفون نظرھم فیھَ الى عنایة هللا الفائقة في رسمِھ 

األسرار المقدسة تحت أعراض الخبز والخمر ألن الناس لما كانوا 
من طبعھم یشمأزون كثیراً من أكل لحم البشر وشرب دمھم صنع 
هللا بحكمتھ الغیر المتناھیة أن نعطي جسده مأكالً ودمھُ مشرباً تحت 
أعراض األشیاء المذكورة أي الخبز والخمر اللذین نتناولھما كل 

اً لذیذاً.  وزد على ذلك أیضاً فائدتین أخریین نقتبسھما من یوم طعام
تناول جسد الرب ودمھ تحت األعراض المشار الیھا.  فأوالھما ھي 
لو كنا نتناول جسد الرب تحت شكلِھ الخاص لكنا نمسي عرضةً 
لمثالب الكفار بدون أن نجد سبیالً للفرار منھا.  واألخرى ھو أننا 

ودمھ وال ندركھما بالحواس مع كوننا  أن كنا نتناول جسد الرب
نتناولھا حقیقةً نستفید زیادة إیمان كما صرح القدیس غریغوریوس 
بمقالھ ھذا الشھیر: ال أجر وال ثواب حیث للعقل البشري خبرة 
وإدراك.  فیلزم شرح جمیع ما أوردناه الى اآلن باحتراس واحتیاط 

  ظروف الزمان. على قدر فھم السامعین وبحسب ما تدعو الى بیانھ
  

  السابع واألربعون: ما الخیر الذي ینالھُ من یتناول جسد 
 الرب ودمھُ باستیھال

  
ان ما یروى عن قوة ھذا السر العجیبة وفوائده تخص معرفتھ جمیع 
المؤمنین على اختالف أنواعھم بدون استثناء وتلزمھم أعظم لزوم 

تشرح لھم شرحاً فلكي یدرك المؤمنون فائدة االفخارستیا ینبغي أن 
  مسھباً.

ولكن لما كانت فوائده وأثماره جزیلة ال یقوى كالم وال لسان على 
ً أو مبحثین لیبینوا ما یتضمنھُ  بیانھا لزم أن الرعاة یعتمدون مبحثا

  ھذا السر
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المقدس من فیض الخیرات وغزارتھا ویتسنى لھم أن یدركوا أربھم 
اذا أوقفوا المؤمنین على قوة جمیع األسرار وجوھرھا ثم مثلوا لھم 
االفخارستیا بینبوع وبقیة األسرار بجداول.  وبالحق والواجب یقال 
أن االفخارستیا ینبوع جمیع النعم لكونھا تحتوي في ذاتھا بنوع 

المسیح الرب ینبوع جمیع المواھب السماویة وولي جمیع عجیب 
األسرار ومبدعھا فال غرَو أن سائر األسرار تكتسب منھُ كینبوع 
كل ما لھا من الخیر والكمال.  فالمخلص اذن من ھذا القول ان 

  مواھب النعمة اإللھیة الغزیرة تفیض علینا من ھذا السر.
  

  الخمر جسدنا منالثامن واألربعون: ان ما یأتي الخبز و
 الفوائد یأتیھ نفوسنا سر االفخارستیا بوجھ اسمى وأجل

  
ان تأملنا طبع الخبز والخمر القائمة بھما مادة السر رأینا أیضاً كبیر 
فائدة لنفسنا في سر االفخارستیا ألن الفوائد التي یأتیھا الخبز 

لنعیمھا والخمر للجسد یمنُّ بھا جمیعھا سر االفخارستیا على نفسنا 
وخالصھا بطریقة أفضل وأكمل ألن ھذا السر ال یستحیل الى 
جوھرنا كالخبز والخمر بل نحن على نوع ما نستحیل الى طبعِھ 
كما أفاد بالحق القدیس اغوسطینوس في ھذا المعنى اذ قال بلسان 
حال ھذا السر: أنا طعام العظماء انَم وكلني.  فأنت ال تحیلني الیك 

.كطعام جسدك بل أن ل اليَّ   ت تتخوَّ
  

 التاسع واألربعون: كیف تمنح النعمة بواسطة ھذا السر
  

 )17عـ  1ان كانت النعمة والحق جعال بیسوع المسیح (یوحنا ص 
لزم ان ینسكبا في النفس حین تتناول بطھارة وقداسة من قال عن 

  نفسِھ: من 
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  ).57عـ  6یأكل جسدي ویشرب دمي یثبت فيَّ وأنا فیِھ (یوحنا ص 

ألن ما من ریب البتة أن الذین یتناولون ھذا السر بوزع وتقوى 
یقبلون في ذواتھم ابن هللا بنوع انھم یتطعمون بجسده كأعضاء حیة 

من یأكلني یحي ألجلي (یوحنا ص وفقاً لما جاء في الكتاب العزیز: 
) ثم قولھ تعالى: الخبز الذي أنا سأعطیھ ھو جسدي من 58عـ  6

.  فالقدیس كیرللس في )52عـ  6أجل حیاة العالم (یوحنا ص 
تفسیره ھذه اآلیة یقول: ان كلمة هللا لما اتحد بجسده جعلھُ محییاً 

جسده المقدس فالق اذن بِھ أن یتحد اتحاداً عجیباً باألجساد بواسطة 
ودمھ الثمین اللذین نتناولھما بالبركة المحییة تحت شكلي الخبز 

  والخمر.
  

  الخمسون: ان اإلنسان المدنس باآلثام والمیت ال یحي
 بتناول االفخارستیا ولو قیل أن ھذا السر یمنح النعمة

  
اما القول في ان االفخارستیا تمنح النعمة فال بد للرعاة من أن 

ؤمنین أن من یتقدم الیھا قصد الفائدة یلزمھُ أن یكون قد یفھموا بِھ الم
اقتبس النعمة قبل التناول.  فإنھُ من المحقق كما أن الطعام الطبیعي 
ال یفید األجساد المیتة شیئاً ھكذا السر المقدس ال یفید النفس التي ال 
تحي بالروح ولھذا كانت أعراض الخبز والخمر في االفخارستیا 

رسم ال إلعادة الحیاة للنفس بل لحفظھا في الحیاة وقد  داللة على أنھُ 
نص على ذلك القدیس توما الالھوتي في القسم الثالث في البحث 
التاسع والسبعین في الفصل الثالث منھُ ثم في الفصل الثلث 
والخمسین من كتابِھ في التعلیم عن الكنیسة.  ثم المجمع التریدنتیني 

  الفصلفي الجلسة الثالثة عشرة في 
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السابع والقانون الحادي عشر منھا.  وقد قلنا ھذا بحق ألن النعمة 
األولى (التي یجب على الجمیع أن یزدانوا بھا قبل أن یقدموا على 

لئال یأكلوا ویشربوا دینونة لنفوسھم) ال ینالھا تناول االفخارستیا 
أحد ما لم یتأھب باالشتیاق والعبادة الى قبول عذا السر ألنھُ غایة 
جمیع األسرار ودلیل االرتباط واالتحاد بالكنیسة اذ ال یستطیع أحد 

  سبیالً الى نوال النعمة خارجاً عنھا.
  

  الحادي والخمسون: كیف تغتذي النفس وتنمو بھذا 
 لطعام الروحيا

  
ثم كما أن الطعام الطبیعي ال یحفظ الجسد فقط بل ینمیھ أیضاً 
ویؤتي الذوق كل یوم لذة وعذوبة جدیدة كذلك طعام االفخارستیا 
لیس یغذي النفس فقط بل یزیدھا قوة أیضاً وینعش فیھا الروح بلذة 
األشیاء اإللھیة ولھذا السبب قلنا بحق وصواب ان ھذا السر یمنح 

ة ألن حقھ أن یقابل بالمن المحتوى كل لذة وعذوبة (حكمة النعم
  ).20عـ  16ص 

  
 الثاني والخمسون: ان االفخارستیا تغفر الخطایا الخفیفة

  
ما من ریب في أن االفخارستیا تترك وتمحو الخطایا الخفیفة 
المعروفة بالخطایا العرضیة ألن كل ما تفقده النفس بحدة الشھوة 

عیده االفخارستیا علیھا برحضھا تلك حین تعثر بشيء طفیف ت
الذنوب الخفیفة كما أن ما یفني من الجسد ویباد بقوة الحرارة 
الغریزیة یعیده القوت الطبیعي شیئاً فشیئاً معیضاً عن المفقود.  فقد 

  كالمِھ على ھذا السر أصاب القدیس امبروسیوس بقولھ في 
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نتناول ھذا الخبز الیومي عالجاً للضعف الملم بنا كل یوم السماوي: 

انما یجب أن نفھم ھذه األقوال عن تلك الخطایا الخفیفة التي ال 
  ة بھا.تجذب النفس الیھا عن میل الیھا ولذ

  
  الثالث والخمسون: ان ھذا السر یقي النفس أیضاً من

 الشرور المستقبلة
  

ثم في ھذه األسرار قوة تقینا أطھاراً وأبریاء من اآلثام وتحفظنا 
سالمین من شر ھجوم التجارب وكأنھا تأھب النفس بعالج سماوي 
لئال تدنس وتفسد بسم االضطراب الموبق ولھذا السبب شھد القدیس 
قبریانوس بأنھُ لما كان الظالمون یسوقون المؤمنین في القدیم الى 
منقع العذاب والقتل ألجل اعترافھم باإلیمان جرت العادة في 
الكنیسة الكاثولیكیة ان یناولھم األساقفة سر جسد الرب ودمھ لئال 
تغلبھم شدة األوجاع ویفشلوا في الجھاد الخالصي.  ثم ان ھذا السر 

ة الجسد ألنھُ لما كان یزید النفوس اضطراماً بنار یردع ویقمع شھو
  المحبة اإللھیة لزم من الضرورة ان یخمد نار الشھوة.

  
  الرابع والخمسون: كیف یتیسر الدخول الى المجد األبدي

 بواسطة ھذا السر
  

وفي اآلخر نحصر بكلمة واحدة جمیع فوائد ھذا السر واحساناتھ 
عظمى لتنویلنا المجد األبدي  فنقول.  ان في سر االفخارستیا قوة

ألنھُ قد كتب: من یأكل جسدي ویشرب دمي فلھُ الحیاة األبدیة وأنا 
  ) ونص على ذلك55عـ  6األخیر (یوحنا ص سأقیمھُ في الیوم 
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دیس توما الالھوتي في البحث الثالث من القسم الثالث عشرة في الق

الفصل الثاني منھُ والقدیس یوحنا الذھبي الفم في كتابِھ السادس عن 
الكھنوت ألن المؤمنین بنعمة ھذا السر یقضون ھذه الحیاة راتعین 
في مروج راحة الضمیر وسالمھ.  ثم ینتعشون بقوتھ كایلیا النبي 

رغیف من الخبز فسار أربعین یوماً وأربعین لیلة  الذي انعشت قواه
).  ومتى آن األوان 8عـ  19ص  3الى جبل هللا حوریب (ملوك 

لالنتقال من ھذه الحیاة یصعدون الى المجد الخالد والسعادة.  فعلى 
الرعاة أن یشرحوا ھذه جمیعھا باسھاب السیما اذا اتخذوا موضوعاً 

حنا حیث تتضح مفاعیل ھذا یوللكالم الفصل السادس من بشارة 
السر الوافرة المتنوعة أو اذا رددوا في عقولھم أعمال السید المسیح 
العجیبة مبینین أننا اذا كنا بكل حق نعد سعداء أولئك الذین قبلوا في 
بیوتھم المسیح الرب وھو في الجسد المزمع أن یموت أو استعادوا 

كون أسعد وأغبط البرء من أدوائھم بمس طرف ثوبِھ فكم بالحري ی
ً أولئك الذین ال یأنف أن یدخل نفوسھم وھو في المجد  منھم حظا
الخالد لیشفي جروحھا كلھا ویجملھا بجمیع النعم والمواھب الجزیلة 

  ویضمھا إلیِھ.
  

 الخامس والخمسون: بكم نوع نتناول جسد المسیح ودمھ
  

 االفخارستیایجب أن نبین من ھم الذین یستطیعون أن ینالوا أثمار 
ً وان التناول لیس من نوع واحد  المقدسة الوافرة التي ذكرناھا آنفا
فقط لكي یتعلم الشعب المؤمن أن یتغایر في اقتباس المواھب 

  الفضلى.
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فقد أصاب اذن آباؤنا األقدمون كما ورد في المجمع التریدنتیني 
بتمییزھم ثالثة أنواع للتناول.  ألن البعض یتناولون السر فقط وھم 
الخطاة الذین ال یرھبون أن یتناولوه بفم وقلب غیر طاھرین وقال فیھم 
رسول األمم أنھم بغیر استحقاق یأكلون جسد الرب ویشربون دمھُ.  

القدیس اغوسطینوس قائالً من ال یثبت في المسیح وال یثبت  وفیھم كتب
ً وأن الك بأسنانِھ  المسیح فیِھ فبال شك أنھُ ال یأكل جسد المسیح روحیا
ً وفي الظاھر.  فمن كانوا على ھذا االستعداد  سر جسده ودمھ جسدیا
فضالً عن أنھم ال ینالون أدنى ثمرة من األسرار یأكلون ویشربون 

شھد رسول األمم.  وبعضھم من یتناولون االفخارستیا  دینونتھم كما
ً فقط وھم الذین یتناولون ھذا الخبز السماوي بالشوق والرغبة  روحیا

) 6عـ  5بالمحبة (غالطیة ص مضطرمین باإلیمان الحي الذي یعمل 
ً من الفوائد اذا لم  ً عظیما ً من سر االفخارستیا قسما وھؤالء ینالون حقا

م یتناولون االفخارستیا تناوالً حقیقیاً وروحیاً وقد نقل جمیعھا.  وبعضھ
امتحنوا ذواتھم جریاً على قول الرسول وتقدموا الى ھذه المائدة اإللھیة 
متوشحین بثوب العرس فیغتنمون من االفخارستیا النعم الغزیرة التي 
ذكرناھا آنفاً.  ومن المحقق ان الذین یكتفون بأن یتناولوا سر جسد الرب 

روحیاً فقط مع أنھم قادرون أن یتأھبوا للمناولة الحقیقیة یحرمون  تناوالً 
  نفوسھم خیرات عظمى سمویة.
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  االفخارستیاالسادس والخمسون: تبین أن من یتقدم الى تناول 

  ینبغي أن یكون أعد نفسھُ لقبولھا
یجب أن نعلم كیف ینبغي أن تكون النفوس متأھبة قبل أن تقدم على 
تناول االفخارستیا.  فأوالً ینبغي أن یورد نموذج مخلصنا كي یتضح 
ً لزوم ھذا االسعتداد ألن الرب قبل أن سلم رسلھُ سر جسده ودمھ  جلیا
غسل أقدامھم ولو كانوا وقتئٍذ اطھاراً اعالناً بوجوب بذل الجھد والعنایة 
في أن ال یخیس نفسنا شيء من الطھارة والبرارة حین نتقدم الى تناول 
ھذه األسرار.  ثم فلیعقل المؤمنون أن من یتناول االفخارستیا بنفس 
متأھبة خیر التأھب یزدان بأجزل وأفخر حلى المواھب السماویة والنعم 

تلم  اإللھیة وبالعكس اذا تناول بغیر استعداد فضالً عن أنھُ ال ینال خیراً 
بِھ الشرور واالضرار ألن من شأن األمور الخطیرة السیما الخالصیة 
أن تجدینا أعظم فائدة اذا استعملناھا بوقتھا وكما وبالعكس ینبغي اذا 
استعملناھا في غیر وقتھا وعلى غیر ما ینبغي فإنھا تقبل علینا بالضرر 

رة اذا والھالك.  ولھذا ما من عجب في أن مواھب هللا العظیمة الفاخ
ً على اقتباس المجد السماوي واما  ً تفیدنا عونا قبلناھا بقلب مستعد حسنا
اذا تقدمنا الیھا بغیر استحقاق اذاقتنا الموت األبدي.  ولنا في اثبات ذلك 
مثل تابوت الرب فإنھُ كان عند بني اسرائیل أجل شيء وأعّزه واكرمھُ 

نعم واالحسانات ألن الرب كان یمنحھم بِھ ما ال یحصیھ عادٌ من ال
الجلیلة فلما استولى علیِھ الفلسطیون بالھم بوباء ووبال مقرون بعار 

  ) ھكذا األطعمة 5ص  4وملوك  61عـ  26أبدي فاضح (خروج ص 
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نحدرت من الفم الى معدة سلیمة غذت الجسد وافادتھ نماَء.  اما اذا اذا ا

  نزلت الى معدة موعبة اخالصاً سیئة أنشأت أمراضاً قتالة.
  

  السابع والخمسون: كیف ینبغي اعداد النفس الى تناول 
  االفخارستیا

ینبغي على المؤمنین أن یستعدوا أوالً وبدًءا استعداداً یمیزون بِھ مائدة 
ذه المقدسة من باقي الموائد العالمیة وھذا الخبز السماوي من الرب ھ

ً وثیقاً  ً ثابتا الخبز الطبیعي المألوف.  وھذا یقوم في أن نؤمن ایمانا
بحضور جسد من تخرُّ لھُ المالئكة سجداً في السماء: اسجدوا لھُ یا جمیع 

) ومن أعمدة السماء تتزعزع وتبھت من 8عـ  96المالئكة (مزمور 
) ومن السماِء واألرض كالھما مملؤتان 11عـ  26(أیوب ص زجره 

).  أي نمیز جسد الرب كما قال الرسول 3عـ  6من مجده (اشعیا ص 
) من یجب علینا أن نرفع لھُ المجد واالكرام 29عـ  11ص  1(قورنتیة 

أحرى من أن نتفحص حقیقتھُ بمحاورات ومماحكات فضولیة ال طائل 
  تحتھا.

ني وھو الزم غابة اللزوم یتوقف على أن كالً یفحص ثم االستعداد الثا
ذاتھ ھل ھو في حالة الصلح والسالم مع غیره وھل یحب قریبھُ حباً 
ً من صمیم فؤاده ألن الرب قال في بشارة متى: فاذا قدمت  مخلصا
ً فدع قربانك  قربانك الى المذبح وذكرت ھناك أن ألخیك علیك شیئا

صالح أخاك وحینئٍذ ئِت وقدم قربانك ھناك أمام المذبح وامِض أوالً ف
  ) وفي األخر یجب علینا أن نفحص ضمیرنا 24و  23عـ  5(ص 
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یلزمنا لزوماً حتمیاً ان فحصاً جھیداً لئال نكون مدنسین بخطیة ما ممیتة 

نتوب عنھا ونرحضھا بماِء الندامة واالعتراف ألن المجمع التریدنتیني 
أنھُ ال  المقدس قرر في القانون الثالث عشر من الجلسة الثالثة عشرة

یجوز لمن تلذعھ ذمتھُ أنھُ موجود في حال الخطأ الممیت أن یتناول سر 
ف السري على ید كاھن یسمع االفخارستیا قبل أن یطھر نفسھُ باالعترا

لھُ اعترافھُ ولو استبان لھُ في ضمیره أنھُ نادم على خطیتِھ.  وما عدا ما 
ذكر یجب علینا أن نتروّى بعقلنا وفكرنا أننا غیر أھل أن یمنَّ علینا 
الرب بھذا اإلحسان العظیم ولھذا ینبغي أن نقول ما قالھُ ذاك القائد المئة 

یجد مثل إیمانِھ في اسرائیل: یا رب لست  من شھد الرب لھُ أنھُ لم
مستحقاً أن تدخل تحت سقف بیتي.  لنفحصنَّ ذاتنا أیضاً ان كان لنا أن 
نقول ما قالھُ القدیس بطرس زعیم الرسل: یا رب أنت تعلم أني أحبك 

) وان نتذكر أن الذي اتكأَ في ولیمة الرب ولیس 15عـ  21(یوحنا ص 
ورجلیِھ وطرح في الظلمة البرانیة حیث  علیِھ ثیاب العرس أوثق بیدیھِ 

  یقاسي عقوبات أبدیة.
  

  الثامن والخمسون: ویلزم أیضاً من یقصد التناول استعداد
  ما للجسد

  ال یلزم استعداد النفس فقط للتناول بل استعداد الجسد ایضاً.
ألننا نلتزم أن نتقدم صائمین الى المائدة المقدسة بحیث ال نكون أكلنا أو 

ً بتة من نصف لیل الیوم السابق الى الوقت الذي فیِھ نتناول شربنا  شیئا
  ویستلزم أیضاً مقام ھذا السر الجلیل ان المتزوجین یمتنعون بضع أیام
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افتداًءا بداود النبي الذي لما كان مزمعاً على تناول خبز  عن المضاجعة

الوجوه من الكاھن قد اعترف ان النساء قد منعت عنھُ وعن الغلمان منذ 
ثالثة أیام.  فھذا جل ما ینبغي على المؤمنین أن یراعوه لیحسنوا التأھب 
الى تناول األسرار المقدسة.  واما ما بقي مما یجب تداركھ في ھذا 

  فیعود بدون تعسف الى ما ذكرناه. األمر
  

  التاسع والخمسون: ان جمیع المسیحیین یلتزمون ان یتناولوا
  سر االفخارستیا قلما یكون مرة واحدة في العالم

من الواجب أن یبلغ المؤمنون تكراراً أن ھذه السُّنة قد رسمت على 
متقاعسین عن  الجمیع بأن یتناولوا القربان المقدس لئال یتوانى البعض

  قبولھ بما یحتسبونھُ ثقیالً وعسیراً من االستعداد الالزم قبل التناول.  
وفوق ذلك رسمت الكنیسة ان من ال یتناول كل عام في عید الفصح اقلھُ 

  مرة یطرد من الكنیسة.
  

  الستون: كم مرة وبأیة أزمنة یجب أن نتناول القربان المقدس
ا جسد الرب مرة فقط في كل عام فال یستكفین المؤمنون أن یتناولو

عمالً بھذا الرسم بل یجب علیھم أن یتناولوه تكراراً.  انما ال یمكن أن 
یتحرر قانون للجمیع في ھل أنھُ یفید التناول كل شھر مرة أو كل أسبوع 
أو كل یوم.  على أن القدیس اغوسطینوس قد سلمنا ھذه القاعدة الوثیقة 

عن المداومة على الخیر والصالح  في الفصل الرابع عشر من كتابھ
: سر سیرة تمكنك من التناول كل یوم ولھذا من واجبات الخوري بقولھِ 

  أن یحث المؤمنین مراراً على أن یكثروا من تناول االفخارستیا.  اذ كما
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ً ال یتوانون  ً كل یوم ھكذا أیضا یرون من الالزم أن یقدموا للجسد قوتا
في غذاء النفس بھذا السر كل یوم حیث أنھُ من المحقق أن النفس ال 
تحتاج الى ھذا القوت الروحي أقل مما تحتاج األجساد الى القوت 

  الطبیعي.
ر االحسانات العظیمة اإللھیة التي ویفید كثیراً أن یكثر في ھذا المقام ذك

نقتبسھا من تناول سر االفخارستیا.  وینبغي أیضاً أن تورد صورتھا اي 
المن الذي كان بنو اسرائیل یأكلونھُ كل یوم إلنعاش أجسادھم وتقویتھا 

) ثم نصوص اآلباء القدیسین الذین حرضوا على 15عـ  6(تكوین ص 
س اغوسطینوس في مقالتِھ الثامنة االكثار من تناول ھذا السر.  فالقدی

والعشرین عن كالم هللا یقول: ألنك تخطيُء كل یوم فتناول كل یوم.  
ومن یطالع أقوال اآلباء الذین كتبوا في ھذا المبحث یراھم مجمعین قوالً 

  على ھذا المعنى.
  

  الحادي والستون: تتبین عادة الكنیسة قدیماً في االكثار
  من التناول

سر االبركسیس على أن المؤمنین في وقت ما كانوا قد اطلعنا من 
ألن جمیع الذین كانوا وقتئٍذ یتدینون الدین  یتناولون االفخارستیا كل یوم

المسیحي كانوا مضطرمین بنار المحبة الحقیقة الصادقة اضطراماً یقبل 
بھم على التأھب الى تناول جسد الرب اذ كانوا یواظبون على الصلوات 

باشرون باقي أعمال التقوى والعبادة.  فلما فترت فیما بدون انقطاع وی
بعد ھذه العادة جددھا بوجھ من الوجوه البابا انكالتوس الشھید الفائق 
  بالقداسة.  ألنھُ انفذ أمراً بأن الخدام (الشمامسة) الذین یحضرون الذبیحة
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اإللھیة یتناولون القربان المقدس مقرراً أن ذلك كان من رسول الرسل.  
واستمرت ھذه العادة زماناً طویالً في الكنیسة حتى ان الكاھن في نھایة 

لحاضر ویدعو االفخارستیا كان یلتفت الى الشعب ا القداس في تناولھِ 
المؤمنین الى مائدة الرب قائالً: ھلموا یا أخوة الى التناول فالمستعدون 

منھم كانوا حینئٍذ یتناولون االفخارستیا بمزید المھابة والورع.  فلما 
فترت فیما بعد التقوى والمحبة الى حد ان المؤمنین امسوا یتقدمون 

التناول رسم فابیانوس الحبر األعظم ان الجمیع یتناولون نادراً الى 
ثلث مرات في العام اي في عید المیالد وعید القیامة القربان المقدس 

وعید العنصرة.  ثم ثبت ھذا الرسم عینھُ عدة مجامع السیما مجمع 
أغدي.  وفي اآلخر لما بلغ الحال الى ھذا الحد من االھمال حتى ان 

مرعیة فقط بل أخذ الناس یتأخرون أیضاً عن السنة لم تمس غیر 
التناول أعواماً برمتھا رسم المجمع اللتراني ان المؤمنین یتقدمون الى 

تناول جسد الرب اقلھُ مرة كل عام في عید الفصح وان من یتوانون عن 
  العمل بموجب ھذا الرسم یحرمون دخول الكنیسة.

  
  للصغار الذین لم  الثاني والستون: ال یلیق مناولة االفخارستیا
  یبلغوا بعد سن التمییز 

وان كانت السنة التي فرضھا هللا وقررتھا الكنیسة بسلطانھا تعم جمیع 
المؤمنین مع ذلك واجب أن یقال ان الذین لم یبلغوا بعد سن التمییز 
بداعي صغر عمرھم یستثنون من حكمھا ألنھم ال یستطیعون أن یمیزوا 

  بز المألوف وال یمكنھم أن یقدموا الى االفخارستیا المقدسة من الخ
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یغایر كل المغایرة تناولھا بما یقتضي من العبادة والورع.  فیما أن ذلك 

وكلوا.  والحال من المؤكد أن  رسم السید المسیح ألنھُ قال: خذوا
الصغار لیسوا جدیرین بأن یأخذوا ویأكلوا.  نعم قد كانت جرت عادة 
قدیمة في بعض أماكن في أن توزع االفخارستیا للصغار أیضاً ولكن قد 
نسختھا الكنیسة بسلطانھا من أحقاب اما لالسباب التي أوردناھا وأما 

  لبواعث أخرى مناسبة للتقوى المسیحیة.
  

  لثالث والستون: في أي عمر یجب أن یتناول الصغار ا
  القربان المقدس

ما من أحد یقدر أن یعین العمر الذي فیِھ یجب أن تعطي االفخارستیا 
للصغار مثل األب والكاھن الذي یعترفون لھُ بخطایاھم ألن من 
متعلقاتھما ان یستعلما ویستقصیا من الصغار ھل لھم معرفة بھذا السر 

  ق الى قبولھ.العجیب وشو
  

  الرابع والستون: أیجوز أحیاناً مناولة المجانین
ً أن یعطي السر لمختلى الشعور حین ال یدركون العبادة  ال ینبغي قطعا
ولو كانوا قبل أن اعتراھم الجنون اعلنوا من نفوسھم التقوى والعبادة 
وصالح اإلرادة إنما یجوز أن یتناولوا االفخارستیا في آخر حیاتھم 

مرسوم المجمع القرطاجني بشروط االَّ یخشى خطر القّي أو  بموجب
  اھانة أخرى للقربان المقدس.
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  الخامس والستون: ال یحل أن یتناول العالمیون القربان

  المقدس تحت كال الشكلین
اما نظراً الى ما یختص بطقس التناول فعلى الرعاة أن یبلغوا المؤمنین 
أن الكنیسة المقدسة قد حّرمت أن یتناول أحد االفخارستیا تحت الشكلین 
بدون اذن الكنیسة نفسھا ما عدا الكھنة في تقدیم ذبیحة جسد الرب.  ألنھُ 

ن السید المسیح في العشاء السري قد كما بین المجمع التریدنتیني ولو أ
ً ھذا السر تحت شكلي الخبز والخمر وسلمھُ الرسل مع  رسم صریحا
ذلك ال ینتج أن المسیح الرب سن ھذه السنة على أن جمیع المؤمنین 
یتناولون القربان المقدس تحت كال الشكلین ألن ربنا في تكلمِھ على ھذا 

قولِھ: من یأكل من ھذا الخبز  السر ذكر غیر مرة شكالً واحداً كما في
یحي الى األبد والخبز الذي أنا سأعطیھ ھو جسدي ألجل حیاة العالم 

  ).59و  52عـ  6والذي یأكل ھذا الخبز یحي الى األبد (یوحنا ص 
  

  السادس والستون: في األسباب التي ألجلھا رسمت الكنیسة
  التناول تحت شكل واحد للعوام

بتھا أسباب كثیرة معقولة باھظة ال الى أن من البین أن الكنیسة قد ند
ً بسلطان  تثبت فقط عادة التناول تحت شكل واحد بل أن تقررھا أیضا

  حكمھا القاطع.
فأولھا وجوب التحذر خاصة من أن دم الرب یراق على األرض األمر 

  الذي ال یسھل اجتنابھُ اذا اقتضى أن یتناول جمھور غفیر من الشعب.
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ثانیھا حیث ینبغي أن یكون القربان المقدس حاضراً على الدوام لمناولة 
ً زماناً  المرضى یخشى كثیراً من أن شكل الخمر یفسد اذا بقي محفوظا

  طویالً.
یطبقون طعم الخمر وال رائحتھ مطلقاً.  لھذا قد أصابت ثم ان كثیرین ال 

الكنیسة في تقریرھا شكل الخبز فقط لمناولة المؤمنین حذراً من أن 
یعطي ألجل الخالص الروحي یعود بالضرر على صحة الجسد وناھیك 
أن الخمر قلیلة في أمصار كثیرة وال یمكن جلبھا االَّ بنفقات باھظة 

  قة.ومعاناة أسفار طویلة شا
ثم السبب األقوى واألخص ھو قصد استئصال أرطقة أولئك الذین كانوا 
ینكرون وجود المسیح كلھ تحت كل من الشكلین بل یزعمون أن الجسد 
وحده بال دم تحت شكل الخبز والدم بال جسد تحت شكل الخمر.  فبكل 

وحكمة قد رسمت المناولة تحت شكل واحد وھو شكل الخبز صواب 
اإلیمان الكاثولیكي أمام أبصار الجمیع.  وتوجد أسباب  كي تنجلي حقیقة

أخرى قد جمعھا أولئك الذین أسھبوا الكالم على ھذا السر.  فعلى 
الرعاة أن یأتوا بھا اذا رأوا لزوماً ال یرادھا.  بقي علینا أن نأتي بالكالم 
على الخادم حذراً من أن یفوتنا شیؤ من التعلیم المختص بھذا السر ولو 

  ھذه المسألة من األمور البدیھیة. كانت
  

  السابع والستون: ان الخادم الخصوصي لھذا السر ھو الكاھن
ً على تتمیم سر االفخارستیا وتوزیعھ  ان الكھنة وحدھم أعطوا سلطانا
  على المؤمنین.  ألن المجمع التریدنتیني المقدس قد صّرح بأن العادة قد 
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حفظت في الكنیسة كل حین أن الشعب المؤمن یتناول األسرار من 
الكھنة وان الكھنة ینالون نفوسھم لدى تتمیمھم ھذه األسرار وقد أبان أن 

ساك بھا من باب ھذه العادة متسلسلة من التقلید الرسولي ویجب االستم
الدیانة السیما أن السید المسیح قد أعطانا مثاالً في ھذا األمر الشھیر أذ 

) ولیس فقط قد 26عـ  26قدس جسده وناولھُ الرسل بیده (متى ص 
ً ألسباب اإلكرام  ً على خدمتِھ بل تداركا أعطى الكھنة وحدھم سلطانا

ن أحداً یتجاسر والتوقیر لھذا السر قد حرمت الكنیسة بسنة مرعبة من أ
أن یستعمل اآلنیة المقدسة وأغطیة األسرار وباقي أدوات التقدیس أو 
ً بالدرجات المقدسة االَّ اذا دعت الى ذلك  یمسھا ما لم یكن مرسوما

  ضرورة باھظة.
  

  الثامن والستون: ان للكھنة ولو خطاة سلطاناً على تقدیس
  االفخارستیا وتوزیعھا

قلون من حكم المجمع التریدنتیني في ان الكھنة وباقي المؤمنین یع
الجلسة الثانیة والعشرین في االفخارستیا بما أنھا ذبیحة كم ینبغي على 
الذین یتقدمون الى تقدیس االفخارستیا أو خدمتھا أو تناولھا أن یكونوا 
متحلین بعقود العبادة والقداسة وان لم یكن فرق نظراً لصحة خدمتھا 

ا یتعلق بكمال نوعیتھا فیصح ھذا القول بین أن حافظ على استعمال م
عینھُ بالنظر الى االفخارستیا ألننا نعتقد أن ھذه األسرار جمیعھا ال 

  المسیح وسلطانِھ.  وھذا ما  تستند الى استحقاق الخدام بل تتم بقدرة السید
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ینبغي بیانھ في االفخارستیا بحسب كونھا سراً.  فبقي علینا اآلن أن نأتي 
بالكالم والشرح على كونھا ذبیحة كي یتدبر الرعاة ما یجب علیھم 

  آلحاد واألعیاد عمالً بمرسوم المجمع التریدنتیني.تعلیمھُ للشعب أیام ا
  

  التاسع والستون: انا الفخارستیا ذبیحة العھد الجدید ھي 
  مرضیة ~ غایة الرضى

ان ھذا السر فضالً عن أنھُ كنز الغنى السماوي الذي یكسبنا مرضاة هللا 
وصداقتھ اذا أحسنا استعمالھ یحتوي أیضاً نوعیة خاصة یتسنى لنا بھا 

سداء الشكر ~ على ما أكرمنا بِھ من احساناتھ الغزیرة.  فما أكثر ما أ
تكون ھذه الذبیحة مرضیة ومقبولة اذا قدمت على حقھا.  فإن كانت 

عـ  39ذبائح العھد القدیم التي قیل فیھا: ذبیحة وتقدمة لم تشأ (مزمور 
 50) وأیضاً: فإنك ال تبتغي ذبیحة فابذل وال ترضى بمحرقة (مزمور 7

قد أرضیت الرب ارضاًء حتى شھد الكتاب اإللھي أن الرب اشتمَّ ) 8عـ 
).  فما 21عـ  8منھا رائحة طیب أي أنھُ رضي بھا وتقبلھا (تكوین ص 

أعظم ما یجب أن نرجوه من ھذه الذبیحة التي ذبیحھا ومقربھا ھو من 
سمع فیِھ مرتین صوت من السماِء یقول: ھذا ھو ابني الحبیب الذي بِھ 

) فعلى الرعاة اذن أن یبذلوا جھدھم في بیان 17عـ  3رت (متى ص سر
ھذا السر كیما اذا حضر المؤمنون القداس اإللھي یتعلمون أن یتأملوه 

  بانتباه وخشوع وعبادة.
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  السبعون: ما ھي األسباب التي من أجلھا رسم المسیح الرب

  االفخارستیا
تعلم الرعاة أوالً وبدأً ان السید المسیح رسم االفخارستیا لسببین أولھما 

ً نتمكن بِھ من صیانة الحیاة الروحیة لتكون لنفوسنا  ً سماویا قوتا
وحفظھا.  ثانیھما كي تحوز الكنیسة ذبیحة دائمة تكفر عن آثامنا 

 ً من الغضب الى الرحمة ومن  وتستعطف اآلب السماوي المحتدم غیظا
صرامة الرجز الى لین الشفقة والرأفة ویسوغ لنا أن ننظر صورة ھذه 

حي الذي اعتاد بنو اسرائیل أن یقدموه األمر ومثالھ في الخروف الفص
ویأكلوه بمنزلة ذبیحة وسر ویقیناً لم یستطع مخلصنا حین أزمع أن یقدم 
ذاتھ ضحیة لآلب األزلي على مذبح الصلیب أن یبین لنا محبتھُ الفائقة 
بأجلى بیان من أن یخلف لنا ذبیحة منظورة بھا تتجدد تلك الذبیحة 

الزمان أن تقرب على الصلیب وال  الدمویة الموشكة بعد ھنیھة من
تبرح الكنیسة تكرم ذكرھا في العالم كلِھ كل یوم حتى انقضاء الدھر 

  تكریماً بعود بوفیر الفائدة لنفوسنا.
  

  الحادي والسبعون: كیف یمیز السر من الذبیحة
الفرق عظیم بین السر والذبیحة.  ألن السر یتم بالتقدیس أما الذبیحة 

فطالما توجد االفخارستیا المقدسة في الحقق او تؤخذ فقوتھا في التقدمة 
الى المرضى فھي سر ال ذبیحة.  ثم من حیث كونھا سراً تأتي بعلة 
االستحقاق من یتناولونھا وبجمیع فوائدھا التي ذكرناھا آنفاً.  أما بما أنھا 

  ذبیحة فتحتوي قوة االستحقاق والتكفیر معاً.  فكما أن السید المسیح 
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 ألجلنا بآالمِھ وكفر عنا كذلك من یقدمون ھذه الذبیحة التي استحق 

  یشتركون بھا معنا یستحقون أثمار آالم الرب ویكفرون.
  

  العھد الجدیدالثاني والسبعون: متى رسمت ذبیحة 
ان المجمع التریدنتیني المقدس لم یدع محالً للتردد أو االرتیاب في رسم 
ح بأن السید المسیح رسمھا في العشاء األخیر  ھذه الذبیحة.  ألنھُ صرَّ
وطعن بسیف الحرم من یزعمون أن لیس ذبیحة حقیقیة وبحصر المعنى 

  ماكالً. تقدم ~ أو ان الذبیحة لیست سوى اعطاء المسیح نفسھُ 
  

  الثلث والسبعون: ال یجوز تقدیم الذبیحة للقدیسین
  أو لخلیقة أخرى

ً بأن الذبیحة تقدم ~  ً وفیا ً المجمع التریدنتیني تصریحا وصرح أیضا
ً على ذكر  وحده ألن الكنیسة ولو اعتادت أن تقیم القداسات أحیانا

س بل ~ القدیسین واكرامھم مع ذلك قد علمت بأن الذبیحة ال تقدم للقدی
ج القدیسین بمجد ال یزول وال یفنى.  ولھذا لیس من عادة  وحده من توَّ

بطرس أو بولس ھذه الذبیحة الكاھن أن یقول: اني أقدم لك أیھا القدیس 
لكنھ یذبح ~ وحده ویسدى لھُ الشكر على ما أنعم بِھ على القدیسین 

في السماء  الشھداء من النصر الجلیل ویلتمس حمایتھم كي یتشفعوا بنا
  فیما نحن نكرم ذكرھم على األرض.

  
  الرابع والستون: من أین نقتبس ھذا التعلیم في ذبیحة العھد

  الجدید وكھنوتھ
  ان ما تعملھُ الكنیسة الكاثولیكیة من حقیقة ھذه الذبیحة قد استلمتھُ من 
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الرب حین سلم الرسل ھذه األسرار المقدسة في تلك اللیلة األخیرة 
بقولِھ: اصنعوا ھذا لذكري.  ألنھُ رسمھم وقتئٍذ كھنة على ما حدد 

خلفھم في الكھنوت ان یذبحوا جسده المجمع المقدس وأمرھم ومن ی
ً بما كتبھُ في رسالتِھ الى  ً جلیا ویقدموه وقد بین ھذا رسول األمم تبیینا
أھل قورنتیة اذ یقول: ال تقدرون أن تشربوا كأس ربنا وكأس الشیاطین 

  وال تقدرون أن تشتركوا في مائدة ربنا ومائدة الشیاطین.
ح الذي كان یذبح علیِھ لھم ھكذا فكما أن المفھوم بمائدة الشیاطین المذب

ً مائدة الرب بنتیجة قول الرسول ال تعني االَّ المذبح الذي كانت  أیضا
  تقدم علیھ الذبیحة للرب.

  
  الخامس والسبعون: أیة صور ونبوات دلت في التقدیم على

  ھذه الذبیحة
تنبأ  اذا استقصینا الرموز والنبوات في العھد القدیم نرى أن مالخیا النبي

على ھذه الذبیحة بصریح العبارة اذ قال: من مشرق الشمس الى مغربھا 
اسمي عظیم في األمم وفي كل مكان تقتر وتقرب السمي تقدمة طاھرة 

) ثم سبق 11عـ  1ألن اسمي عظیم في األمم بقول رب الجنود (ص 
ا األنباء علیھا بھاتیك الذبائح بما أنھا كمالھا وختامھا.  على أننا نرى لھ

أتم تمثیل وأصرح داللة في ذبیحة ملكیصادق ألن مخلصنا نفسھُ أعلن 
  أنھُ أقیم كاھناً لألبد حسب رتبة ملكیصادق بتقدیمِھ جسده ودمھُ تحت 
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  ).3عـ  11الخبز والخمر (عبرانیین ص شكلي 

  
  السادس والسبعون: ان الذبیحة نفسھا التي قدمت على 

  الصلیب تتم في القداس
نعتقد اعتقاداً ال یخالجھ ریب أن الذبیحة التي تكمل في القداس ھي ھي 
التي قدمت على الصلیب وھي واحدة بعینھا اى السید المسیح الذي قدم 

ذبح الصلیب ذبیحة واحدة التي تتجدد كل یوم في ذاتھ مرةً واحدة على م
  االفخارستیسا بحسب أمر الرب القائل: اصنعوا ھذا لذكري.

  
  السابع والسبعون: ان الكاھن أیضاً واحد ھو في الصلیب

  والقداس
ً بعینِھ وھو السید المسیح ألن یقدسون جسده ودمھُ  الكاھن واحد أیضا

الكاھن ال یقول: ھذا ھو جسد ودلیلھُ ظاھر من كالم التقدیس ألن 
المسیح بل ھذا ھو جسدي.  أى أنھُ ینوب عن شخص المسیح الرب 

  ویحول جوھر الخبز والخمر الى جوھر جسده ودمھُ الحقیقي.
  

 ً   الثامن والسبعون: القداس ھو ذبیحة الحمد والتكفیر معا
فلما كان الحق كما ذكر اقتضى ان نعلم بدون أدنى تردد وریب ما 

ح ب ِھ المجمع المقدس أیضاً وھو أن ذبیحة القداس لیست ذبیحة حمد صرَّ
وشكر فقط أو محض تذكار للذبیحة التي قدمت على الصلیب بل انما 

  ھي أیضاً ذبیحة تكفیر یرضى هللا سبحانھُ بھا ویعفو عنا ولھذا ما من 
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ریب في أننا اذا ذبحنا ھذه الذبیحة وقدمناھا بقلب طاھر وإیمان حر 
وتوبة حقیقیة عن أثامنا ننال رحمةً من الرب ونعمةً في زمن العون ألن 
الرب یلتذ برائحة ھذه الذبیحة ویمن علینا بالتوبة عن خطایانا ویمحوھا 

نیسة ھذه الطلبة بقولھا: كلما كمل تذكار ھذه الذبیحة نعمل ولھذا تتلو الك
عمل خالصنا اي أننا ننال أثمار الذبیحة الدمویة الغزیرة بواسطة ھذه 

  الذبیحة الغیر الدمویة.
  

  التاسع والسبعون: أثمار ذبیحة القداس تتصل أیضاً الى
  المتنحیین

ً ال مقدمھا أو فعلى الرعاة أن یعلموا أن لھذه الذبیحة قوة تجدي نفع ا
ً العائشین معنا على وجھ األرض  متناولھا فقد بل جمیع المؤمنین أیضا
ً من أدران زالتھم.  ألننا قد  والمتنحیین بالرب ولم یطھروا بعد تماما
تسلمنا من تقلیدات الرسل الثابتة الحقة أن ذبیحة القداس تفید الموتى 

ً ألثامھ م ونجاةً من العقوبات المشار الیھم كما تفید األحیاء غفرانا
  وتكفیراً عن الزالت وصیانةً من كل نوع من الشدائد والملمات.

  
  الثمانون: ما من قداس یقدم بحسب استعمال الكنیسة العام 

 ً   یعد خصوصیا
یتضح بدون عناء مما ورد أن جمیع القداسات تعد عمومیة بما أنھا 

  تعود لفائدة جمیع المؤمنین وخالصھم.
  

  والثمانون: الى ما تأول احتماالت ھذه الذبیحةالحادي 
  وبدون ان لھذه الذبیحة رتباً واحتفاالت جلیلة ال یعد منھا شيء حشواً 
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مة ھذه الذبیحة بأجلى بیان واغرآ طائل وكلھا تعود الى تبیین عظ

المؤمنین بتأمل األمور اإللھیة المحتجبة تحت طي القداس اإللھي انما 
ال یسعنا المقام ان نسھب الكالم في ھذا الصدد ألن ھذا الموضوع 
ً طویالً یتجاوز حدود الغرض من وضع ھذا الكتاب ثم  یستلزم شرحا

یحصى من كتیبات وتفاسیر  ألن الكھنة یعتبرون بسھولة على ما یكاد ال
وضعھا العلماء األفاضل في ھذا المبحث فقد انتھینا اذن بحولِھ تعالى 
من ابراد الفصول الوافیة في سر االفخارستیا من حیث أنھا سر ومن 

  حیث أنھا ذبیحة.
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  الفصل اخلامس
  

  "في سر التوبة"
  

أوالً ینبغي على الرعاة أن یبذلوا جھداً جھیداً غیر منقطع في أن یكرووا 
  المؤمنین تعلیم سر التوبة كثیراً على مسامع 

كما أن الجمیع عالمون ما للطبیعة البشریة من الضعف والوھن وكالً 
یختبره في ذاتھ ھكذا ما من أحد یجھل ما لسر التوبة من شدید اللزوم.  
فإذا وجب أن تقیس االجتھاد الذي یبذلھُ الرعاة في بیان كا مادة من مواد 

  رف التعلیم على عظمة أھمیة الشيء الذي یتكلون علیِھ لزمنا أن نعت
  
  
  
  



)312(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ً في شرحھم مسئلة سر  ً انھم ال یفون أبداً حق االعتناء تماما صریحا
التوبة.  فمن الواجب أیضاً أن یبذلوا في بیان ھذا السر اعتناَء أعظم مما 

ذلونھُ في شرح سر العماد ألن العماد یمنح مرة وال یتكرر أما سر یب
التوبة فیتھیأ منحھُ بل یجب تكریره كلما عرض لنا أن نخطئ بعد العماد 
ھكذا قال المجمع التریدنتیني: ان سر التوبة الزم للخالص لمن سقطوا 
في الخطیة بعد العماد لزوم العماد لمن لم یعمدوا بعد وقد أثبت ھذه 

لحقیقة جمیع من سلمونا األمور اإللھیة نقالً عن قول القدیس ا
ایرونیموس الشھیر في تفسیره نبوة اشعیا في الفصل الثالث من كتابھ 
حیث یقول: ان التوبة ھي الدفة الثانیة.  فكما أن السفینة اذا تحطمت ال 

بخشیة من أخشابھا تبقى وسیلة لنجاة راكبیھا من الغرق االَّ االستمساك 
واال ذا في ان فقدنا سر العماد ال یبَق لنا االَّ أن نلجأ الى دفة التوبة ھ

ایسنا من الخالص ال محالة وقد ورد ھذاالكالم ال الحثاث الرعاة فقط 
بل المؤمنین أیضاً حذراً من أن یواخذوا على التھاون في مثل ھذا األمر 

م البشر الالزم أشد اللزوم.  فإذ یتذكرون أوالً الضعف الشامل عمو
یجب أن یتوقوا من كل قلوبھم الى أن یسلكوا بعون هللا في طریق الرب 
ً ما فعلیھم أن یلجأوا الى رحمة هللا  بدون عثرة.  واما اذا عثروا حینا
الفائقة الذي بما أنھُ الراعي الصالح یضمد جراح خرافِھ ویداویھا وال 

  یتأخروا أبداً عن تناول دواء التوبة الشافي.
  

  ان لفظة التوبة یعبر بھا عن معاني شتى ثانیاً:
  قبل أن ندخل في ھذا البحث یلزمنا أن نبین قوة وداللة ھذا األسم 
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مھاوي الضالل بالتباس اللفظة المختلسة حذراً من أن یھوى أحد من 

كما قال القدیس امبروسیوس في الفصل التاسع من كتابِھ الثاني عن 
التوبة ألن البعض یفھمون التوبة بمعنى التكفیر وغیرھم یبتعدون عن 
تعلیم اإلیمان مراحل بتوھمھم ان التوبة لیس لھا أدنى عالقة بالزمن 

أما نحن فنقول ان لھذا  الماضي ویحكمون بأنھا حیاة جدیدة ال غیر. 
االسم معاني كثیرة أولھا تغیر االنسان الذي یبدأ أن یكره شیئاً كان قبالً 

  حسن بعینِھ بدون التفات الى ما یكون فیِھ من الشر أو الخیر.
ھكذا یتوب جمیع الذین یكمن حزنھم حسب العالن ال ألجل هللا.  فمثل 

 )10عـ  7ص  2قورنتیة ھذه ال تقبل بھم الى الخالص بل الى الموت (
ً با~  والثاني توجع اإلنسان على اثم ارتكبھ وكان قبالً رضي بِھ الحبا

أو یبرز أیضاً عالقة خارجة ن یتوجع اإلنسان باطناً أبل بنفسِھ والثالث 
لتوجعھ ال من االثم الذي اقترفھ فقط بل إنما یحزن ألجل هللا فیطلق 

نواع التي ذكرناھا.  أما ما نقرأه معنى التوبة حقیقة على كل من ھذه األ
في األسفار اإللھیة من أن هللا سبحانھُ ندم أو تاب فینبغي فھمھُ من باب 
االستعارة كما ال یخفى ألن الكتاب المقدس یستعمل نوع ھذا التكلم جریاً 
ً اذ یرى أنھُ یفعل  على عادة البشر حین یعلن أن هللا رسم أن یغیر شیئا

ندموا على شيء یصرفون كل جھدھم في تغییره  مثل البشر الذین اذا
عـ  6فعلى ھذا النحو كتب ان هللا ندم على خلقتھ اإلنسان (تكوین ص 

ً (ملوك 6 عـ  15ص  1) وفي محل آخر: ندم على اقامتِھ شاول ملكا
11.(  
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  ثالثاً: ما الفرق بین معاني التوبة

  
ینبغي أن نعلم أن الفرق عظیم بین معاني التوبة ھذه.  ألن التوبة 
األولى یجب نظمھا في سلك الرذائل والثانیة ھي حركة صادرة عن 
سجس العقل واضطرابِھ وأما الثالثة فتختص بالفضیلة وتدعى سراً 
ومعناھا ھو المقصود في ھذا المقام.  فأوالً نأخذ في الكالم علیھا 
باعتبار كونھا فضیلة بل ألن الرعاة یلزمھم أن یدربوا المؤمنین 
على كل نوع من الفضیلة فقط بل ألن أعمال ھذه الفضیلة أیضاً 

ور علیھا سر التوبة: فإن لم نتدبر أوالً فضیلة ھي بمنزلة مادة ید
  التوبة جھلنا ال محالة قوة السر.

  
  رابعاً: ما ھي التوبة الباطنیة

  
من الواجب أن ننبھ المؤمنین ونحضھم على أن یبذلوا غایة جھدھم 
للحصول على التوبة الباطنیة التي نسمیھا فضیلة اذ بدونھا قلما تفید 

ة الباطنیة ھي التي نرجع بھا الى هللا من التوبة الخارجة.  فالتوب
صمیم فؤادنا ونبغض ونمقت ما اقترفناه من اآلثام ونعزم عزماً 
ً أن نصلح سیرتنا السیئة وآدابنا الفاسدة مع اعتصامنا برجا  وثیقا
نوال الغفران من رحمتِھ تعالى فینبع ھذه التوبة التوجع والحزن 

نزلة مرافق لمقت الخطایا فبناَء (الذي یسمیھ كثیرون قلقاً وتأثراً) بم
علیِھ قد عرف كثیرون من اآلباء القدیسین التوبة بتوجع القلب 

  وانسحاقِھ.
  

  خامساً: لیس اإلیمان فرعاً من التوبة
  

من الالزم أن یتقدم اإلیمان التوبة في من یتوب ألنھ ما من أحد 
  یستطیع



)315(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ان یرجع الى هللا ولیس فیِھ إیمان فینتج من ثم أن اإلیمان ال یمكن 

  أن یكون بنوع من األنواع قسماً من التوبة.
  

  سادساً: ان توبة القلب الباطنیة تعد فضیلة
  

التوبة ان ما ورد من الوصایا المتعلقة بالتوبة یدل على أن ھذه 
الباطنیة تنظم في سلك الفضائل ألن الشریعة تأمر بتلك األعمال 
فقط التي تباشر مع الفضیلة.  ثم ما من أحد ینكر أن التوجع بوقتھ 
وكیفیتھ ومقداره من متعلقات الفضیلة وھي تقضي بصحتِھ وكفاتِھ 
ً أن البشر یتوجعون على ما اقترفوه من اآلثام  ألنھُ قد یتفق أحیانا

 ً قاصراً عن المطلوب ال بل أن سلیمان الحكیم قال ان البعض  توجعا
بالعكس ) ومنھم 4عـ  2یسّرون بما عملوه من الشر (أمثال ص 

یغالون في التوجع والحزن على اثمھم الى حد أنھم یقنطون من 
الخالص ولعل ذلك جرى لقاین الذین قال: ذنبي أعظم من أن یغفر 

ا الدافع أن ھذه التوبة كانت ) وتأكد عن یھوذ13عـ  4(تكوین ص 
توبتھُ اذ لفرط حزنِِھ شنق ذاتھ ومات ھالكاً.  فعلینا أن نستعین 

  بفضیلة التوبة كي نستطیع أن نقف على حد االعتدال من التوجع.
  

  سابعاً: كیف ینبغي أن یكون استعداد من یتوب توبة صادقة
  

ً مما یقصد أن یصنعھُ من یتوب توبة  وقولنا السابق یتبین أیضا
صادقة فإنھ یقصد أوالً وخاصةً أن یمحق اإلثم ویرحض نفسھُ من 

اذ من كل دنس وخطیة.  ثانیاً: أن یكفر ~ عما اقترفھُ من الخطایا.  
المحقق أن العدل یستلزم التكفیر.  وان لم تكن عالقة عدل بالحصر 

  بین هللا 
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واإلنسان لفرط التفاوت بینھا مع ذلك ال یخلو العدل بالكلیة بینھما 
ً أن  كما ال یخلو مثلھُ بین اآلب وأوالده وبین المولى وعبده.  ثالثا

 الذي أغاظھ واسخطھ بشناعة خطیتِھ.  یعود اإلنسان الى رضا هللا
  فكل ھذه تدل داللة وافیة على أن التوبة تختص بالفضیلة.

  
  ثامناً: بأیة درجات نرقى الى معالى فضیلة التوبة اإللھیة

  
ً بأیة درجات یتیسر لنا أن نرقى في  وینبغي أن یعلم الرعاة أیضا

داركنا وتحّول مدارج ھذه الفضیلة اإللھیة فإن رحمة هللا أوالً تت
قلوبنا إلیِھ وقد أبان ذلك أشعیا النبي بقولِھ: ردنا یا رب الیك فترید.  
كما أثبت المجمع التریدنتیني في الفصل السادس من الجلسة 
السادسة وھذه ھي الدرجة األولى من سلم التوبة وھي تدارك 
الرحمة اإللھیة والدرجة الثانیة ھي نور اإلیمان الذي بِھ تستنیر 

وبنا وتتجھ إلیِھ تعالى ألن الرسول یقول: ینبغي على من یتقرب قل
~ أن یؤمن أنھُ كائن وأنھُ یجزل الثواب لمن یطلبونھُ (عبرانیین 

  .)6عـ  11ص 
  

  الدرجة الثالثة حركة الخوف اآلتیة على أثر اإلیمان فإن النفس ترتد
  

 عن الخطایا من تأملھا العذابات القادحة المعدة للمصرین على
آثامھم.  ولعل أشعیا النبي عبر عن ھذا المعنى بقولھ:  كمثل 
المتمخضة اذا قاربت الوالدة تتضور في مخاضھا ھكذا كنا أمامك 

  )17عـ  26یارب (ص 
والدرجة الرابعة الرجا بنوال رحمة من هللا ننتعش بھا وتقوم 

  سیرتنا
ونحسن خصالنا والدرجة الخامسة ھي المحبة التي تضطرم قلوبنا 

  سعیرھا ومنھا یتلد ذلك الخوف المستفیض الجدیر بالبنین ب
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ً آخر اال أن یھینوا جالل هللا  الصالحین الفاضلین فال یرھبون شیئا

م.  فھذه درجات یترقى بھا بالكلیة عن عادة اإلثفمن ثم یقلعون 
  اإلنسان الى فضیلة التوبة الجلیل قدرھا.

  
  تاسعاً: ما ھي ثمرة فضیلة التوبة بوجھ الخصوص

  
ان فضیلة التوبة تعتبر حقیقة سماویة والھیة ألن صاحبھا وعد 

): 22عـ   7بملكوت السماء ودلیلھ مما ورد في بشارة متى (ص 
توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات.  وفي نبوة حزقیال.  قل لھم 

حٌي أنا یقول الرب لیست مرضاتي بموت المنافق لكن بتوبة 
وفي محل آخر.  ال أرید ) 11عـ  22المنافق عن طریقھ فیحیا (ص 

موت المنافق بل أن یرجع عن طریقھ ویحَي.  فمن المحقق أن 
  المفھوم بالحیاة ھنا الحیاة األبدیة السعیدة.

  
  حكم بالتوبة الخارجة وألي سبب نظمھا المسیحعاشراً: ما ال

  في سلك األسرار
  

 یجب على الرعاة أن یعلموا أن التوبة الخارجة ھي التي تقوم فیھا
نوعیة السر وتحوى بعض أشیاء واقعة تحت الحواس یعبر بھا عما 
یجري باطناً في النفس.  فینبغي أوالً أن نبین للمؤمنین وجھ احصا 
المسیح ایاھا بین عداد األسرار فبال شك كان السبب الداعي لذلك 
مغفرة خطایانا التي وعدنا هللا بھا سبحانھ بقولِھ: اذا تاب المنافق 

فال بد لإلنسان الخاطي أن یقف متردداً بین الشك  عن اثمھ الى
ما یعملھ.  في  بحكمھِ  والیقین في التوبة الباطنة اذ بحق یخشى الخطأ

نتیقن أن  فإذن كي یتالفى ربنا ھذا المحذور رسم سر التوبة الذي بھِ 
  الكاھن وترتاح ضمائرنا مطمئنة باإلیمانخطایانا قد غفرت بحلة 
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الواجب أن یكون لنا بقوة األسرار.  ألن صوت الكاھن التارك 
خطایانا ینبغي أن نتخذه بمنزلة صوت المسیح نفسِھ الذي قال 

) ثم لما 2عـ  9للمخلع: ثق یا ابني مغفورة لك خطایاك (متى ص 
لم یكن ألحد سبیل الى نوال الخالص االَّ بالمسیح وباستحقاق االمھ 
كان من أوفق األمور وانفعھا لنا أن یرسم مثل ھذا السر الذي بقوتِھ 
وفاعلیتھ یجري علینا دم المسیح ویغلسنا من خطایانا التي فعلناھا 
بعد العماد وھكذا نعترف بأن احسان المصالحة الذي نلناه قد أوتیناه 

  مخلصنا یسوع المسیح وحده.من 
  

  الحادي عشر: كیف تكون التوبة سراً من أسرار الشریعة
  الجدیدة

  
ال یصعب على الرعاة أن یبینوا أن التوبة سر فكما أن العماد سر 
ألنھ یمحو الخطایا السیما الخطیة األصلیة فلھذا السبب نفسھ یقال 

ا بارادتنا أو بحق أن التوبة سر ألنھا تمحو الخطایا التى اقترفناھ
بفعلنا بعد العماد.  ثم ان البرھان األقوى على كونھا سراً ھو أن ما 
یعملھ التائب ظاھراً وما یعملھ الكاھن یدل على ما یجري في النفس 
باطناً ذلك دلیل قاطع على احتوائھا نوعیة السر حقیقة ألن السر ھو 

ھ عالمة شيء مقدس فإن الخاطي الذي یتوب یعبر بكالمھ وفعل
ً عن أنھُ ندم ورد نفسھ عن اإلثم ثم ما یعملھ الكاھن  تعبیراً جلیا
ویقولھ یعلن لنا رحمة هللا الغافر تلك الخطایا وھذا ظاھر بدیھیاً من 
قول المخلص نفسھ: ایاك أعطي مفاتیح ملكوت السماوات فمھما 

) 19عـ  16حللتھ على األرض یكون محلوالً في السما (متى ص 
غفران الخطایا المفعول الواردة باأللفاظ تدل على ألن حلة الكاھن 

  في النفس.
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  الثاني عشر: ان سر التوبة یمكن تكراره
  

فقط بل  ینبغي أن نعلم المؤمنین أن التوبة لیست من سلك األسرار
ً من األسرار التي یمكن تكرارھا ألن الرب لما سألھ  انھا أیضا
بطرس كم مرة یغفر لمن أخطأ ھل الى سبع مرات أجابھُ ال أقول 

عـ  18لك الى سبع مرات بل الى سبعین مرة سبع مرات (متى ص 
) ولھذا اذا تحدث الرعاة مع أناس یستبین أنھم ال یثقون بجودة 22

ي أن یشددوا عزائِھم قلوبھم ویوطدوھم على أركان هللا ورأفتِھ ینبغ
الرجاء بالنعمة االھلیة ویسھل علیھم بلوغ ھذا المأرب استماعھم 
ً وغیرھا من النصوص الكثیرة الواردة في  اآلیة المذكورة آنفا
األسفار اإللھیة بھذا المعنى ثم بالبراھین والحجج التي یعثرون 

یما في كتاب مار یوحنا الذھبي علیھا في كتب اآلباء القدیسین والس
  الفم عن الساقطین وكتب القدیس امبروسیوس في التوبة.

  
  الثالث عشر: في ماھیة مادة التوبة وكیفیتھا

  
ما من شيء ینبغي أن یعرفھ الشعب المؤمن أجل معرفة من مادة 
ھذا السر ومن ثم یجب أن یعلم الرعاة أن ھذا السر یختلف عن 

ً أو صناعیاً  خاصة في كون مادةغیره  ً طبیعیا باقي األسرار شیئا
أما في سر التوبة فأفعال التائب أي الندامة واإلقرار والتكفیر ھي 

في التوبة  15كمادة لھُ كما قرر المجمع التریدنتیني في الجلسة ال 
القانون الرابع.  بما انھا مطلوبة من قبل الرسم اإللھي في  5فصل 

ة الخطایا بالكمال والتمام ومن ھذا التائب لكمال السر ولنوال مغفر
  المجمع التریدنتیني یسمي ھذه األفعالالقبیل یقال انھا أجزاء السر و
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لیست من نوع  كمادة التوبة ال لكونھا لیست مادة حقیقیة بل لكونھا

المواد التي تستعمل في الخارج كالماء في العماد والمیرون في 
التثبیت وأما قول البعض ان الخطایا نفسھا ھي مادة السر فاذا أمعنا 
النظر رأینا أنھً ال یفرق عن قولنا نفسِھ فكما أن الحطب مادة النار 

ي ألنھُ یفتي بقوة النار ھكذا یمكن أن نسمي الخطایا التي تمح
  بالتوبة مادة لھذا السر.

  
  الرابع عشر: ما ھي صورة سر التوبة

  
وال یھمبّن الرعاة ایضاح صورة ھذا السر ألن معرفتھا مما یحرك 
قلوب المؤمنین على نوال نعمة ھذا السر بمزید العبادة والخشوع. 
فھذه ھي الصورة: أنا أحللك: وھي مستفادة ال من كالم السید 

حللتموه على األرض یكون محلوالً في المسیح فقط وھو مھما 
السماء بل من تعلیم المخلص نفسِھ المتصل الینا من الرسل ألن 
األسرار تدل على ما تفعلھ وھذه األلفاظ: أنا أحللك : تعبر عن 
ً أن ھذه ھي  غفران الخطایا الصادر عن منح ھذا السر فتبین جلیا

زلة قیود تتغلل بھا الصورة الكاملة لسر التوبة.  ألن الخطایا ھي بمن
النفوس وتنحل منھا بسر التوبة وھذا یتم حقیقة أیضاً في الحلة التي 
یمنحھا الكاھن لمن كان قبالً نال غفران خطایاه من هللا بقوة الندامة 

فمثلھ مثل مجرم یصفح الملك عن الشدیدة مع الشوق الى االعتراف 
  ذاً ألمر الملك.ذنبِھ بسلطانِھ أوالً ثم یصفح لھُ خادم العدل تنفی
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  الخامس عشر: ما الفائدة من اضافة ابتھاالت أخرى الى 

  صورة السر
  

ً ابتھاالت كثیرة ال ألنھا  الزمة للصورة بل لدفع ما  یضاف أیضا
  یعیق قوة السر وفاعلیتھ بذنب من یقبلھ.لفعلھ 

  
  السادس عشر: في الفرق الكبیر بین سلطان كھنة المسیح في

  
  الحكم على برص الخطیة وبین سلطان كھنة الشریعة العتیقة

ما أكثر ما ینبغي على الخطاة من أسداء الشكر ~ سبحانھُ على 
كھنة العھد  تخویلھ الكھنة في الكنیسة مثل ھذا السلطان العظیم فإن

القدیم كانوا یشھدون شھادة فقط بشفاء أحد من البرص أما الكھنة 
في العھد الجدید فقد خولوا سلطاناً ال على أن یقرروا بكون اإلنسان 

من خطایاه فقط بل انھم یحلون فعالً وحقیقةً من الخطایا  محلوالً 
ة والبر لكونھم خدام هللا وذلك یفعلھ هللا سبحانھُ بعینِھ وليَّ النعم

  )12عـ  83ومبدأھما (مزمور 
 6) كما أثبت المجمع التریدنتیني في الفصل 23عـ  8(ورومیة ص 

  ).14جلسة 
  

  السابع عشر: بأي تأھب وطقوس ینبغي على التائبین أن
  یتقدموا الى ھذا السر

  
یجب على المؤمنین أن یراعوا بتدقیق الطقوس التي تجري أیضاً 

رسخ في نفوسھم النعم التي ینالونھا من في ھذا السر ألن ذلك مما ی
  ھذا السر.

اى مصالحتھم مع هللا كعبید مع موالھم الكلي الرأفة أو بالحري 
  كأبناء مع أبیھم الكلي الصالح والجودة وییسر لھم ادراك ما ینبغي 
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علیھم ان یعملوه لیبدوا من نفوسھم أنھم متذكرون ھذا اإلحسان  هللا

علیِھ (وذلك فرض على الجمیع) ألن من یتوب العظیم وشاكرون 
ً لكیما اذا خر أمام الكاھن عن خطایاه یجب أن ی متذلالً خاشعا

تواضع یقتلع من نفسِھ جرثومة الكبریاء التي ھي مصدر جمیع 
اآلثام وینبوعھا ویحترم في الكاھن الجالس قاضیاً شرعیاً لمحاكمتِھ 
شخص المسیح الرب وسلطانھُ فكما أن الكاھن في منحھ باقي 
 األسرار یقوم مقام المسیح ویتمم وظیفتھُ كذلك في سر التوبة ثم
یعترف (التائب) بخطایاه اعتراف من یقر أنھُ یستحق ألجلھا أشد 
ً غفران آثامھ وجمیع ما  التونیب وأمر العقاب ویتوسل ملتمسا
ذكرناه قدیم االستعمال في الكنیسة كما یشھد القدیس دیونیسیوس 

  أسقف أتینا في رسالتھ الى دیموفلیانوس.
  

  س على وجھ الثامن عشر: ما ھي الفوائد التي یجنیھا النا
  الخصوص من سر التوبة

  
ما من شيء یفید المؤمنین أعظم فائدة وال یجیدھم أوفر سلوى 
وسرور من أن الخوارنة یسھبون لھم الشرح في الفوائد التي 
یقتبسونھا من التوبة ألنھم یعلقون حینئٍذ أن عروقھا مرة أما اثمارھا 

ا مع هللا وتعصمنا فعذبة للغایة ألن قوة التوبة قائمة في أنھا تصالحن
معھُ بمحبة ال توصف.  وقد یعقب عادة ھذه المصالحة مع هللا 
وتعصمنا معھُ بمحبة ال توصف.  وقد یعقب عادة ھذه المصالحة 
مع هللا سالمة وراحة للضمیر تفوق العقل وسرور للروح ال یقدر 
في أولئك األنام الفضالء الذین یقبلون ھذا السر مرة واثنتین 

ھكذا قال الرب بلسان نبیھ حزقیال في ھذا الصدد.  ومراراً.  
والمنافق اذا تاب عن جمیع خطایاه التي صنعھا وحفظ جمیع 

  الحكم والعدل فإنھُ یحیى حیاةً رسومي وأجرى 
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 20عـ  18یموت: جمیع معاصیھ التي صنعھا ال تذكر لھُ (ص وال 

) ومار یوحنا الرسول یقول: وان اعترفنا بخطایانا فھو أمین 21و
) 9عـ  1یوحنا ص  1عادل فیغفر لنا خطایانا ویطھرنا من كل اثم (

ً من أنواع  وبُعید ذلك: ان أخطأ أحدكم (الحظ أنھُ ال یستثني نوعا
اآلب یسوع المسیح البار وھو كفارة عن  الخطایا) فلنا شفیع عند

خطایانا ولیس عن خطایانا فقط بل عن خطایا العالم كلھ أیضاً (ص 
  ).2و  1عـ  2
  

  التاسع عشر: بأي معنى یُقال أن بعض الخطایا ال تغفر
  

ا ما نقرأه في األسفار اإللھیة من أن بعض الناس لم ینالوا رحمة  أمَّ
صمیم قلوبھم فیفھم أن ذلك قد من الرب مع كونھم التمسوھا من 

جرى ألنھم لم یتوبوا عن خطایاھم توبة حقة من كل قلبھم.  كما 
) وللعیس (عبرانیین ص 13عـ  9وقع النتیوخوس (مكابین ص 

) فاذا عثرنا على مثل ھذا 15ملوك ص  1) ولشاول (17عـ  12
القول في الكتاب المقدس أو في كتب اآلباء القدیسین الذین یظھر 

المھم أن بعض الخطایا ال تغفر ینبغي أن تناولھا بمعنى أن من ك
الحصول على مغفرتھا مستصعب من قبل عدم التوبة أو ضعفھا.  
وقد أشار الرب الى مثل ھذه الخطایا بقولِھ في بشارة متى: من أجل 
ھذا أقول لكم ان كل خطیة وتجدیف یغفر للناس ولكن التجدیف 

من یقول قوالً في ابن االنسان  على الروح القدس ال یغفر.  وكل
یغفر لھُ وأما الذي یجدّف على الروح القدس فال یغفر لھُ ال في ھذا 

  ).  فكما یقال أن بعض 32و  31عـ  12الدھر وال في اآلتي (ص 
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األمراض غیر قابلة الشفاء من كون المریض یكره العالج الشافي 

 وھي ھكذا بعض الخطایا ال تغفر لسبب أن الخاطئ ینبذ نعمة هللا
وقال ھذا القول القدیس  العالج الخصوصي للخالص. 

اغوسطینوس في عظتِھ بكالم الرب: قد عظم دنس تلك الخطیة 
المسیح یقاوم مؤاخاة  حتى أن الخاطئ بعد أن عرف هللا بنعمة

المسیح ویصاده ھذه النعمة عینھا بثوران التصلُّف حتى یتعذَّر علیِھ 
التنازل الى التماس الغفران ولو الجأَه ضمیره الشریر الى معرفة 

  )51خطیتِھ واعالنھا.  (
  

  العشرون: ما من أحد یستطیع أن ینال الغفران بغیر التوبة
  

قوتھا قد ُخصَّت بمغفرة الخطایا فلنرجعنَّ الى التوبة ونقول أن 
بحیث ال یمكن بدونھا على االطالق نوال الغفران وال الرجاء 

  بنوالِھ.
  )3عـ  13ألنھُ قیل: ان لم تتوبوا تھلكوا جمیعكم كذلك (لوقا ص 

فھذا قالھُ الرب في الخطایا الكبیرة الممیتة: ولو أن الخطایا الخفیفة 
ن التوبة ألن القدیس المعروفة بالعرضیة تحتاج الى نوع م

اغوسطینوس یقول: لو كانت الخطایا العرضیة تغفر بال توبة 
لكانت التوبة الجاریة كل یوم في الكنیسة على الخطایا العرضیة 
تذھي سدّى.  (في كتابِھ الخامس في الفصل الثامن من مقالتِھ 
الخمسین) على أنھا (أي الخطایا العرضیة) ال تقتضي ضرورة 

ل علیِھ التوبة السری ة.  وھذا القول للقدیس توما الالھوتي وھو المعوَّ
  باتفاق الكلمة في الكنیسة.

  
   
  

  



)325(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  الحادي والعشرون: كم ھي أجزاء التوبة المعروفة باألجزاء 

  
المكملة ال یكفي أن نتكلم بوجھ العموم في األشیاء العملیة كالتوبة 

الرعاة أن یعتنوا أن یبینوا بالتفصیل كالً من تلك األشیاء بل على 
التي بھا یستطیع المؤمنون سبیالً الى ادراك نوعیة ھذا السر 
الخالصي فما عدا المادة والصورة المشتركة فیھما جمیع األسرار 

یقوم بھا لسر كما یتقدّم القول بأن یكون لھُ أجزاء قد خصَّ ھذا ا
كمال التوبة وتمامھا وھي الندامة واالعتراف والوفاء وقد عبر 
عنھا مار یوحنا الذھبي الفم بھذا الكالم: ان التوبة تقضي على 
الخاطئ بأن یحتمل كل شيء بطیبة القلب والخاطر وان یكون في 

ي كل عملِھ االتضاع والوفاء قلبِھ الندامة وفي فمِھ االعتراف وف
  المثمر.

ح مار یوحنا المعمدان بقولِھ: اعملوا اآلن  وفي ھذا المعنى صرَّ
من سر  14ثمرة تلیق بالتوبة والمجمع التریدنتیني في الجلسة 

.  ومثلھُ المجمع الفلورنتیني في 4من القانون  3التوبة في الفصل 
في السؤال  3ي الجزء تعلیم األسرار.  ومثلھُ مار توما الالھوتي ف

حیث یقول: لسر التوبة ثالثة أجزاء مكملة اذا نقص أحدھا ال  87
تكون التوبة كاملة.  وقد أشار الى ذلك النبي داود بقولِھ.  القلب 

) وفي 19عـ  50المنسحق المنكسر ال ترذلھُ یا هللا (مزمور 
فتُعد ھذه األجزاء بین تلك التي  )18عـ  19ص االبركسیس (

م إلقامة الكلیة في واحد فكما أن جسد اإلنسان القاِئم بأعضاء تستلز
كثیرة بالیدین والرجلین والعینین وغیرھا من األجزاء یعدُّ غیر 
كامل اذا نقص أحدھا وبالعكس یعتبر كامالً اذا لم ینقصھا شيء 
منھا كذلك التوبة القائمة بھذه األجزاء ولو أن الندامة واالعتراف 

یكفیان لصیرورة اإلنسان باراً مع ذلك ان لم یختصان بجوھرھا و
  خیسھا یُضف الیھما الجزء الثالث أي الوفاء من الضرورة ان ی
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ض شيء لكمالھا.  ولھذا قد ارتبطت ھذه األجزاء بعضھا ببع
 ً یقضي بأن الندامة تتضمن القصد والعزم على االقرار ارتباطا

والوفاء وان الندامة وقصد الوفاء یتقدمان االقرار والندامة یتقدمان 
  الوفاء.

  
  الثاني والعشرون: كیف تجتمع ھذه األجزاء الثالثة في التوبة

  
لنا أن نورد البرھان اآلتي على اجتماع ھذه األجزاء في التوبة.  

بما أننا اقترفنا االثم ضد هللا بالكفر والقول والفعل.  كان من وھو 
الحق أن تخضع ذاتنا لسلطان مفاتیح الكنیسة في تلك األشیاء التى 
اھنّا بھا اسم هللا القدوس وبھا عینھا نسعى جھدنا في تسكین غضبِھ 
ونوال الصفح منھُ عن خطایانا ثم عندنا برھان آخر على اثبات ھذا 

ان التوبة ھي بمنزلة وفاء عن الخطایا صادر عن  القول وذلك
ض بأمر هللا سبحانھُ الذي اقترف االثم  إرادة من اقترف االثم ومفرو
ضدّه.  فلما كانت من وجھ تطلب ارادة الوفاء الذي علیِھ خاصة 
مدار الندامة ومن وجھ أخر یلزم أن التائب یخضع لحكم الكاھن 

ض  علیِھ القصاص بنسبة جسامة القائم مقام هللا كي یقدر أن یفر
  أثامِھ أو خفتھا تبین جلیاً لزوم االعتراف والوفاء وكیفتھما.

  
  الثالث والعشرون: ما ھي الندامة على وجھ الخصوص في مادة 

  سر التوبة
  

لما كان ینبغي أن نبین للمؤمنین قوة ھذه األجزاء اقتضى األمر أن 
ب أن ال یخلو قلبنا من نبتدئ بالندامة ونشرحھا شرحاً مدققاً.  اذ یج

الندامة كل مرة یخطر على بالنا ذكر خطایانا الماضیة أو حین 
نغیظ هللا ثانیة باقترافنا اإلثم.  فاآلباء حددوا الندامة في المجمع 

  بكونھا توجع القلب ومقت الخطیة المرتكبة مع القصدالتریدنتیني 
  



)327(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
بعدم الرجوع الیھا فیما بعد.  وبُعیدَ ذلك قد قالوا في حركة الندامة: 
أنھا تُعد النفس الى قبول الغفران اذا اقترنت باالتكال على رحمتِھ 

قي ما یطلب لقبول ھذا السر كما یجب.  تعالى وبالشوق الى أداء با
فیفھم المؤمنون من ھذا التحدید ان قوة الندامة ال تقوم في أن 

ینھج لنفسِھ منھج سیرة الخاطئ یكف عن الخطأ فقط أو یقصد أن 
جدید أو أن یسیر سیرة جدیدة فعالً بل خاصة وأوالً أن یبغض 

ً أقوال سیرتھ الردیئة الماضیة ویفي عنھا وھذا ما تثبتھُ ص ریحا
أولئك اآلباء القدیسین الواردة غیر مرة في األسفار اإللھیة منھم 
داود النبي وھو یقول: قد أعییُت في زفیري.  في كل لیلة أغمر 

).  وفي محل 7عـ  6سریري بدموعي وامیع بھا فراشي (مزمور 
).  وفي محل 6عـ  5آخر: قد سمع الرب صوت بكائي (مزمور 

).  فال شك 15عـ  38بمرارة نفسي (مزمور  آخر: اھذّ جمیع سنيّ 
أن مثل ھذا الكالم عبارة عن مقت السیرة الماضیة والبغض 

  للخطایا.
  

 ً ى آباء المجمع الندامة توجعا   الرابع والعشرون: لماذا سمَّ
  

من حیث أن آباء المجمع قد عّرفوا الندامة بكونھا توجعاً ینبغي أن 
لمقصود ھنا توجع الجسد حسیاً بل اننّبھ المؤمنین أن ال یتوھموا أن 

توجع القلب ألن الندامة ھي فعل القلب وشھد القدیس اغوسطینوس 
ان التوجع رفیق التوبة ال التوبة نفسھا.  أما اآلباء فعبّروا عن 
بغض الخطیة ومقتھا بلفظة توّجع لسبب أن الكتاب المقدس یستعمل 

لى متى اردّد ھذه العبارة بھذا المعنى ألن داود النبي یقول: ا
 ً   )3عـ  12في قلبي النھار كلھ (مزمور  مشورات في نفسي ووجعا
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ثم ألن التوجع یصدر عن الندامة في جزء النفس األدنى الذي 

ن اذن من الصواب أن تُعرف الندامة یحتوي قوة الشھوة.  فكا
ع ألنھا تنشئ التوجع وقد اعتاد التائبون أن یبذلوا أیضاً  بالتوجُّ
ً لتوجعھم. قال الرب یسوع في ذلك: الویل لك یا  لبوسھم اعالنا
كورزین الویل لك یا بیت صیدا ألن القوات التي كنَّ فیكما لو كنَّ 

ً بالمسوح والر عـ  11ماد (متى ص في صور وصیدا لتابتا قدیما
).  ولما تاب أخاب ملك اسرائیل عن شره مزق ثیابُھُ ولبس 21

  مسحاً على جسدِه وصام واضجع على المسح.
  

 ً   الخامس والعشرون: لماذا یسّمي الالھوتیون مقت الخطیة انسحاقا
  

قد أصاب الالھوتیون باطالقھم اسم انسحاق على مقت الخطیة 
لذلك شبھاً من األشیاء الجسدیة التي متخذین داللةً على قوة التوجع 

ً بحجر أو بمادة أخرى صلبة لكیما یعبروا بھذه اللفظة  تسحق فنانا
عن أن قلوبنا المتصلبة بالكبریاء تفتت وتسحق بقوة التوبة ولھذا ما 
من توجع آخر صادر إما عن موت االخوة والبنین أو الوالدین أو 

بھذا االسم بل أنھُ عن طروء داھیة من الدواھي الدھیاء یدعى 
  مخصوص فقط بالتوجع الذي نشعر بِھ لفقدنا نعمة هللا والبرارة.

  
  السادس والعشرون: بأیة ألفاظ قد عبّروا أیضاً عن مقت الخطیة

  
قد اصطلحوا أیضاً على التعبیر عن ھذا المقت نفسھ بألفاظ أخرى 
 فیسمونھُ ندامة القلب ألن الكتاب المقدس كثیراً ما یستعمل اسم

).  5عـ  1) (وأیوب ص 6عـ  6القلب بدالً عن االرادة (تكوین ص 
  مبدأ حركات الجسد یؤخذ من القلب ھكذا االرادة تدبر وفكما أن 
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اآلباء القدیسون شق القلب أیضاً  ترشد جمیع قوى النفس.  وقد دعا

روھا في الندامة: شق النفس أو  وجعلوا عنوان الكتب التي حرَّ
  القلب.

كالقدیس یوحنا الذھبي فمھ والقدیس ایسیدوروس فكما أن القروح 
المندملة تشّق بالمشرط لیُستنزف ما فیھا من الصدید ھكذا القلوب 

اه كانھا تبضع الندامة لیخرج منھا اسم الخطیة  الذعاف ولھذا قد سمَّ
النبي یوائل تمزق القلب اذ قال: توبوا اليَّ بكل قلوبكم وبالصوم 

قوا قلوبكم ال ثیابكم (ص    ).13و  12عـ  2وبالبكاء واالنتحاب مزَّ
  

  السابع والعشرون: لماذا ینبغي أن التوجع على الخطایا المعبر عنھُ 
  بلفظة ندامة یكون عظیماً وشدیداً للغایة

  
نبین بالحجج اآلتیة أن التوجع على الخطایا المفعولة یجب أن اننا 

یكون شدیداً حتى ال یمكن تصور أشد منھ.  أوالً لما كانت الندامة 
الماكلة فعالً من أفعال المحبة الصادرة عن الخوف المعروف 

) تبین أنھُ من الواجب أن 18عـ  4ص  1بخوف البنین (یوحنا 
بة والندامة والحال أن المحبة التي بھا مقیاس واحد بعینِھ للمحیؤخذ 

تحب هللا ھي كاملة للغایة فالندامة اذن تشتمل على توجع قلب شدید 
ً أن  للغایة فحیث یجب علینا أن نحب هللا محبة فائقة یلزمنا أیضا
نبغض ما یبعدنا عنھُ أشد بغض.  وال بدَّ لنا ھنا أن نعتبر ما ورد 

عبر بِھ عن عظم المحبة والندامة في األسفار اإللھیة من الكالم الم
فقیل في المحبة: حّب الرب الھك من كل قلبك (تثنیة االشتراع ص 

) ونظراً الى الندامة نادى الرب بلسان نبیھ یوائل: توبوا من 5عـ  6
  ) ثانیاً كما أن هللا سبحانھُ ھو 5عـ  6كل قلبكم (ص 
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الخیر األعظم بین جمیع الخیرات المحبوبة ھكذا الخطیة ھي الشر 
  األكبر بین جمیع الشرورالتي یجب على الناس أن یبغضوھا.

حب هللا أعظم محبة فینتج من ثمَّ أن السبب الذي یحملنا على أن ن
ً على جمیع األشیاء تفضیالً ال یسوغ لنا أن  یبعثنا ھو بعینھ أیضا

  نرتكب الخطیة حتى وال ألجل حفظ حیاتنا من التھلكة.
ً أكثر  ً وأما وھذا ما یعلمناه ربنا بصریح العبارة قائالً: من یحب أبا

ً أن 26عـ  10(متى ص  مني فال یستحقني ) علینا أن نعتبر أیضا
الخطیة یجب أن یتجاوز كل حدّ وقیاس كما أن المحبة على بغض 

ما شھد القدیس برنردس ال یحیزھا تخم وال یحصرھا قیاس (ألن 
قیاس محبة هللا ھو أن یحب بدون قیاس) ثم یجب أن تكون الندامة 
عظیمة جداً بل شدیدة للغایة وكاملة كماالً ینفي كل كسل وتراخٍ.  

تطلب من ثم الرب الھك فتجده اذا فقد ورد في الكتاب المقدس: و
) وفي بنوة أرمیا: 29عـ  4التمستھُ بكل قلبك وكل نفسك (تثنیة ص 

  ).13عـ  29وتلتمسونني فتجدونني اذا طلبتموني بكل قلوبكم (
  

  الثامن والعشرون: في أن الندامة تكون حقیقیة وان لم یكن التوجع
  المحسوس على الخطایا كامالً باالطالق

  
ال تفتا الندامة أن تكون حقیقیة وفعالة وان لم یتھیأ لنا أن ندرك 
التوجع الكامل المطلق على خطایانا اذ كثیراً ما یتفق أن األشیاء 

  الواقعة تحت 
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تؤثر فینا أكثر من األشیاء الروحیة وعلیِھ نرى البعض  الحواس

ً یشعرون بتوجع على موت أوالدھم أعظم من توجعھم على  أحیانا
قباحة اإلثم ویصح ھذا الحكم نفسھُ فیما اذا البكاء لم یصحب مرارة 
ً في التوبة.  وقد أجاد القدیس  التوجع وان كان محموداً ومرغوبا

لصدد: لیست فیك أیھا المسیحي أحشاء اغوسطینوس بقولِھ في ھذا ا
المحبة المسیحیة ان كنت تنتخب الجسد الذي انفصلت منھُ النفس 
وال تنتخب النفس التي ابتعد عنھا هللا.  والى ھذا المعنى یتأول كالم 
مخلصنا المورد أعاله: الویل لِك یا كورزین الویل لِك یا بیت صیداً 

یما من القوات لتابتا في صور وصیدا ما صنع فك ھُ لوضعُ نأل
   عـ ) 11بالمسوح والرماد (ص 

فحسبنا مع ذلك تحقیقاً لھذا األمر نموذجات أھل نینوي (یونان ص 
) ومریم الخاطئة 13عـ  12ملوك ص  2) وداود الملك (6عـ  3

) 75عـ  26) وزعیم الرسل (متى ص 38و 37عـ  7(لوقا ص 
نالوا غفران الذین كانوا بدموع غزیرة یلتمسون رحمة هللا ف

  خطایاھم.
  

  التاسع والعشرون: ینبغي أن نمقت في الندامة الخطایا الرئیسة
  كالً بمفردھا

  
یجب تنبیھ المؤمنین واعزاوھم بأن یجتھدوا في أن یندموا 
ویتوجعوا على كل من الخطایا الممیتة ھكذا عبر الملك حزقیا عن 

عـ  38ص  الندامة بقولِھ: أتذكر جمیع سنّي بمرارة نفسي (اشعیا
) فنذكر جمیع السنین ھو البحث عن كل خطیة بمفردھا ألجل 15

استئصالھا من النفس.  وقرأنا أیضاً في نبوة النبي حزقیال: ان تاب 
  المنافق عن جمیع آثامِھ 
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) ووافق القول القدیس اغوسطینوس في 31عـ  18حیاةً یحیى (ص 

من كتابِھ في التوبة الصادقة والكاذبة بقولِھ: فلیتأمل  14الفصل 
الخاطئ كیفیة اثمِھ ناظراً الى زمان فعلِھ ومكانِھ ونوعیتِھ 

  والشخص الذي اقترفھُ معھُ أو ضده.
  

  مالالثالثون: یكفي أحیاناً بغض الخطیة بوجھ االج
  

مع ذلك ال یأَیسنَّ المؤمنون في ھذا األمر من جودة هللا ورأفتھ 
الفائقة.  ألنھُ سبحانھ یتوق شدیداً الى خالصنا فال یتأخر أبداً عن أن 
یمنحنا الغفران بل یحتضن الخاطئ بمحبتِھ األبویة حالما یرجع عن 
ً على ذكرھا فرداً فرداً  اثمِھ ویمقت خطایاه بوجھ العموم عازما
وعلى مقتھا في قلبِھ اذا تیسر لھّ ذلك في وقت آخر ألن الرب أمرنا 
بلسان نبیِھ حزقیال أن نكون على ھذا الرجا اذ قال: نفاق المنافق ال 

  ).12عـ  33یھلكھُ في یوم توبتِھ عن نفاقِھ (ص 
  

  الحادي والثالثون: ما ھي األشیاء الالزمة خاصة للندامة الحقیقیة
  

تقدم ما یطلب من باب اللزوم للندامة الحقیقیة.  یمكننا أن نلخص مما 
فعلى الشعب المؤمن المؤمن ان یتعلمھُ كي یعرف كل أحد بأي 
وجھ یستطیع سبیالً الى إدراك الندامة الحقة ویتخذ قاعدة یمیز بھا 
عظم ابتعاده عن كمال ھذه الفضیلة.  فمن الالزم أوالً أن نبغض 

ع علیھا لئال اذا توجعنا على جمیع الخطایا التي اقترفناھا ونتوج
بعضھا فقط تكون توبتنا مغشوشة ومصنعة فتفوتنا التوبة 
الخالصیة.  ألن یعقوب الرسول یقول: من حفظ الناموس كلھ وعثر 

  ).10عـ  2(یعقوب ص  في أمر واحد فقد صار مجرماً في الكل
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ثانیاً: ینبغي أن ھذه الندامة تكون مقترنة بقصد االعتراف والوفاء 

  اللذین 
  

سیأتي الكالم علیھما في محلِھ.  ثالثاً ان یقصد التائب قصداً وطیداً 
المستقبل وھذا ما علمناه هللا سبحانھُ على لسان أن یصلح سیرتھُ في 

النبي حزقیال بصریح العبارة قائالً: والمنافق اذا تاب عن جمیع 
خطایاه التي صنعھا وحفظ جمیع رسومي وأجرى الحكم والعدل 
یحي حیاةً وال یموت وجمیع معاصیھ التي صنعھا ال تذكر لھُ (ص 

المنافق عن نفاقِھ  ) وبعید ذلك یقول: واذا تاب22و  21عـ  18
) 27عـ  18الذي صنعھُ وأجرى الحكم والعدل فإنھ یحي نفسھ (ص 

ثم قال أیضاً: فتوبوا واستنیبوا بحسب جمیع معاصیكم فال یكون 
االثم معثرة لكم.  انبذوا عنكم جمیع معاصیكم التي عصیتم بھا 

ً جدیداً (ص  ً جدیداً وروحا ) ومثلھُ 30عـ  18واصنعوا لكم قلبا
ربنا یسوع المسیح الى تلك اال مرأة التي أُخذت بفعل الزنا أوعز 

).  ومثلھ الى 11عـ  8بقولِھ لھا: اذھبي وال تخطئي بعد (یوحنا ص 
  المخلع الذي شفاه عند بركة الضان:

  ).14عـ  8ھوذا قد شفیت فال تخطئ بعد (یوحنا ص 
  

  الثاني والثالثون: یتبین أن التوجع على الخطایا الماضیة وقصد
  اتقائھا في المستقبل مطلوبان من باب الضرورة للندامة

  
ان الطبیعة والعقل یرشداننا الى أن الندامة تقتضي التوجع على 

الخطیة المقترفة والعزم على مجانبتھا واالحتراس من ارتكابھا في 
  المستقبل.

ألن من یشاء أن یصالح صدیقھ الذي أنزل فیِھ اإلھانة لزمھُ أن 
  قد اھانھُ وشتمھُ ویحترس جھده في أالَّ یفعل شیئاً  یتوجع على كونھِ 
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في المستقبل یثام صداقتھ.  ومن الالزم أیضاً أن تقترن الطاعة 
األمرین ألن اإلنسان یلزمھ أن یخضع للشریعة المفروضة بھذین 

علیھ سواًء كانت طبیعیة أو إلھیة أو بشریة.  ولھذا ینبغي أن التائب 
یرد ما أختلسھُ غصباً أو احتیاالً وذاك بتأدیة شيء من المال أو من 

الخدمات ودونك ما قالھُ القدیس اغوسطینوس وھو قول قد صار 
المسلوب (في ال تغفر الذنوب ما لم یرد  أشھر من نار على علم. 

  الى مكدونیوس وغیرھا). 54رسالتِھ 
  

  الثالث والثالثون: یلزمنا أن نغفر للغیر اذا شئنا ان یغفر لنا 
  

ً بمزید  ان من جملة األشیاء المتعلقة بالندامة ھو أن نھتم وجوبا
ء االجتھاد في أن نغفر كل ما الحق بنا القریب من االھانة واالفترا

فانكم ان غفرتم للناس ألنھُ ھكذا أوعز لنا ربنا ومخلصنا بقولِھ: 
زالتھم یغفر لكم أبوكم السماوي زالتكم وان لم تغفروا للناس فأبوكم 

) فھذا ما ینبغي 15و  14عـ  6أیضاً ال یغفر لكم زالتكم (متى ص 
على المؤمنین أن یراعوه في التوبة وأما ما بقي من متعلقات 

ل للرعاة اطالعھ ولیس بالزم لجوھر التوبة الخالصیة الندامة فیسھ
  لزوماً كلیاً بحیث ال تقوم بدونِھ بل یزیدھا فقط كماالً وحسناً.

  
  الرابع والثالثون: ما ھي قوة الندامة وفائدتھا على وجھ الخصوص

  
ال یستكفینَّ الرعاة أن یعلموا ما یتعلق بالخالص بل ینبغي علیھم 

ً أن یبذلوا كل جھ دھم ودرایتھم في أن المؤمنین یوجھون أیضا
سیرتھم وأعمالھم الى ھذا الغرض نفسھ ولذلك یفیدھم أكبر فائدة أن 

  من أیضاح قوة الندامة وفائدتھا.  ألن أكثر أعمال  یكثروا لھم
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كاإلحسان الى الفقراء واألصوام والصلوات وغیرھا من التقوى 

المبّرات یرذلھا هللا أحیاناً لذنب من یأتیھا من البشر.  أما الندامة 
 الحقة فال یمكن أبداً أن تكون غیر مقبولة لدیِھ تعالى وغیر مرضیة

ال بل ألن النبي داود یقول: القلب المنسحق المنكسر ال ترذلھُ یا هللا 
ان النبي نفسھ یقرر في محل آخر انھُ حالما نذركھا باذھاننا یأتینا 

هللا بالصفح عن خطایانا: قلت اعترف للرب بمعاصيَّ وأنت غفرت 
).  ونرى مثال ھذه الحقیقة في 5عـ  31اثم خطیتي (مزمور 

العشرة البرص الذین أرسلھم مخلصنا الى الكھنة فإنھم برئوا من 
غوا الیھم.  فنعلم من ثمَّ ان للندامة الحقیقیة التي برصھم قبل أن یبل

نحن في صددھا قوة تنولنا من الرب بالحال والسرعة مغفرة 
  سیئاتنا.

  
  الخامس والثالثون: كیف نتوصل الى كمال الندامة

  
ً ھو أن الرعاة یعلمونھم  كذلك مما یفید قلوب المؤمنین انتعاشا

الندامة فینبغي أن یوعزوا طریقةً بھا یتمكن كل واحد من ممارسة 
الیھم بأن یكثروا جمیعھم من فحص ضمائرھم لیروا ھل حفظوا 
وصایا هللا ووصایا كنیستِھ فإن علموا أنھم مجرمون بإثم فلیبادروا 
حاالً الى شكوى ذواتھم للرب ویلتمسوا منھُ الغفران بتذلل ویسألوه 

اصة لئال فرصة لالعتراف والوفاء ویستمدوا عون النعمة اإللھیة خ
یعودوا في المستقبل الى ارتكاب ھذه الخطایا التي یتوبون عنھا 
ً أن یھتموا في أن یھیجوا في قلوب  توبة شدیدة وعلى الرعاة أیضا

البغض الشدید للخطایا بما أن قباحتھا فائقة الحد ولكونھا  المؤمنین
  تفضي بمقترفیھا الى شر األضرار 
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وأدھى المصائب ألنھا تغّر بنا عن جودة هللا الذي منھُ نلنا خیرات 
عظیمة وكان لنا أن نتوقع ونقتبس أعظم منھا بما ال یحدّ وال یقاس 

وتاً أبدیاً في اآلخرة.  ھذا ما كان وألنھا تقیض لنا عذابات فادحة وم
من أمر الندامة.  فبقي علینا اآلن أن نأتي بالكالم على االعتراف 

  وھو القسم الثاني في التوبة.
  

  السادس والثالثون: ما فضل االعتراف وما كان من لزوم
  رسمھ في الدیانة المسیحیة للخالص 

  
ا من العناء أما الرعاة فیدركون بال اشكال كم ینبغي أن یبذلو

واالجتھاد في بیان االعتراف من كون الجمیع یعلمون یقیناً أن كل 
ما ذُِخر الى وقتنا ھذا في الكنیسة من القداسة والتقوى والدیانة 
بإحسان هللا العظیم یعزي كثرة الى االعتراف.  فما من عجب أن 
عدو الجنس البشري حین عزم على ھدم الدین المسیحي بواسطة 

ب كل قواه الى تقویض ھذا  خدمة كفرهِ  وأعوان نفاقِھ قد صوَّ
الحصن للقوة المسیحیة أعني بِھ االعتراف.  یجب أن نعلم أوالً وبدأً 
أن رسم االعتراف كان لناس الزم األمور وأفودھا كما حكم المجمع 

عن التوبة ألننا ان سلمنا  14من الجلسة  4التریدنتیني في الفصل 
ا فمن یجھل أنھا یجب أن تكون في درجة بأن الندامة تمحو الخطای

من الشدة والقوة واالضطرام تستوي بھا شدة التوجع وجسامة 
اآلثام.  ولكن لما كان القلیلون یستطیعون الوصول الى ھذه الدرجة 
فكان من یرجون نوال الغفران بھذه الطریقة قلیلین أیضاً.  فلذلك 

الص الجمیع اقتضى أن الرب العظیم الرأفة والحنو یتدارك خ
بأیسر منوال فدّبره بحكمتِھ العجیبة بتسلیم الكنیسة مفاتیح ملكوت 

  اء.السم
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  السابع والثالثون: ان االعتراف یكمل الندامة

  
ً أنھُ بمقتضى تعلیم الدیانة یجب على الجمیع أن یؤمن ً ثابتا وا إیمانا

ً بالندامة على الخطایا التي  الكاثولیكیة أن من كان قلبھ متشبثا
اقترفھا والعزم على عدم الرجوع إلیھا في المستقبل ولو كان 
توجعھُ قاصراً عن تنویلِھ الغفران مع ذلك متى اعترف بخطایاه 

بقوة مفاتیح الحل كما قرر  اعترافاً صحیحاً تترك وتغفر جمیع آثامھِ 
بحق وصواب أباُؤنا القدیسون ان مفاتیح الكنیسة تفتح لنا باب 
السماء.  فال یحّل ألحد أن یرتاب في ھذه القضیة حیث حكم المجمع 
الفلورنتیني بأن مفعول التوبة ھو الحل من الخطایا.  ولنا أن نعرف 

ف من عظم الفوائد أیضاً من ذلك واالختبار یعلمنا ما یولینا االعترا
ً أنفع لذوي اآلداب الفاسدة ألجل اصالح آدابھم من  اذ ال نرى شیئا
ً یبیحون بأفكار قلوبھم الخفیة وجمیع أعمالھم وأقوالھم  أنھم أحیانا
لصدیق صدوق حكیم یقدر أن یمدھم بدرایتِھ وشورِه.  فعلى ھذا 

أمراً  النحو ینبغي أن أولئك الذین یتسجس ضمیرھم باآلثام أن یعدوا
من أحسن األمور الخالصیة كشف أدواء أنفسھم وكلومھا للكاھن 
بما أنھُ نائب السید المسیح ومسنونة علیِھ سنة أشد السنین أن یكتم 
سر االعتراف لألبد فیظفرون في الحال والسرعة بما یكفیھم من 
األدویة المعدة لشفاء أمراض أنفسھم الحاضرة ویفوزون بقوة 

اجتناب العود فیما یأتي الى مثل ھذه الرذیلة  سماویة تأھبھا الى
  والداء.

ً عن تلك الفائدة األخرى التي تأتینا من االعتراف  وال نغفلن أیضا
  من حیث االشتراك في المعیشة واالرتباط باأللفة اذ من المحقق أن 
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االعتراف السّري لو ارتفع من الدیانة المسیحیة المتأل العالم كلھُ 
فواحش خفیة یقبح ذكرھا وال یعود الناس األشرار یھابون أن 

حیاء من االعتراف ھو بمنزلة یرتكبوا مثلھا وأفظع منھا علناً ألن ال
لجام یقمع شھوة الخطاة واباحتِھ ویردع البشر عن المعاصي.  فبعد 
أن یكون الرعاة أبانوا فوائد االعتراف لزمھم أن یبادروا الى تبیین 

  جوھره وقوتِھ.
  

  الثامن والثالثون: في تعریف االعتراف السّري وجوھره
  

فوه بكونِھ شكوى الخاطئ على نفسھِ  بخطایاه تختص بجوھر  قد عرَّ
السر وتصدر بقصد نیل المغفرة بقوة مفاتیح الحل.  وبالحق یقال أن 
االعتراف شكوى ألن الخطایا ال ینبغي أن نوردھا ایراد من كأَنھ 
یفتخر بالقبائح كما یصنع أولئك الذین یسّرون بفعل الشر كما جاَء 

راً ) أو أن نرویھا كمن یروي خب15عـ  3في سفر األمثال (ص 
یقصد بِھ شرح صدور السامعین القعود بل یجب أن نوردھا على 
سبیل الشكوى على نفوسنا ونشتھي أن ننتقم منھا في ذواتنا.  فإننا 
نعترف بالخطایا قصداً لنیل الغفران ألن ھذا الحكم یختلف كثیراً 
عن الحكم الصادر من المحاكم العالمیة في المسائل الجنائیة الكبیرة 

العقاب والنكال على من یقر بذنبھ ال البرأة من  المقیض بھا
الجریرة والصفح عن األسیة:  ویظھر أن اآلباء القدیسین قد عّرفوا 
االعتراف بنفس ھذا المعنى على اختالف العبارات كالقدیس 

بِھ یكشف الداء الخفّي أغوسطینوس القائل: ان االعتراف ھو ما 
مقت عتراف ھو امالً بالصفح والقدیس غریغوریوس: ان اال

وكال القولین متضمنان في التعریف المذكور أعاله  الخطایا
  ویعودان إلیِھ بدون تعسُّف.
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  التاسع والثالثون: ألي سبب ومتى رسم المسیح االعتراف

  
مما ینبغي أن نعتبره أكثر من سواه ھو أن الخوارنة یعلمون و

ویحققون للمؤمنین بدون أدنى شك أن السید المسیح الذي عمل كل 
ً وألجل خالصنا فقط قد رسم ھذا السر بانتداب جودتِھ  شئ حسنا
ورحمتِھ العظیمتین.  ألنھُ بعد قیامتِھ من بین األموات عمد الى 

واحد ونفخ فیھم قائالً: أقبلوا الروح الرسل وھم مجتمعون في محل 
القدس من غفرتم لھم خطایاھم غفرت ومن مسكتموھا علیھم 

  ).22عـ  20مسكت (یوحنا ص 
  

  األربعون: ھل یتلخص من آیات أخرى أن المسیح رسم
  االعتراف

  
نعم یستدل أن المسیح أشار الى ھذا األمر نفسھ حین كلّف الرسل 

ت من القیود التي كان مقیداً بھا یحل الذي أقامھ من بین األموا
) فدونك تفسیر القدیس أغوسطینوس لھذه 44عـ  11(یوحنا ص 

  اآلیة:
ان الكھنة یقدرون أن یفیدوا المعترفین أكبر فائدة ویغفرون لھم 

بواسطة الرسل أكمل مغفرة اذ یحلونھم من اآلثام أي أن الرب 
میذ لیحلوه داللةً أنفسھم دفع العازر الذي أقامھُ من الموت الى التال

ً حین أمر  على منحھ الكھنة سلطان الحل وقد أشار الى ذلك أیضا
أولئك الذین شفوا من البرص على الطریق أن یروا نفوسھم للكھنة 

  ).15و  14عـ  17ویخضعوا لحكمھم (لوقا ص 
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  الحادي واألربعون: كیف یتبین من كالم الرب لزوم عمل

 ً   االعتراف للكاھن وان خلفاء الرسل ھم قضاة أیضا
  

ً على مسك الخطایا وتكرھا تحقق أنھ  لما قلد الرب الكھنة سلطانا
أقامھم قضاة أیضاً في ھذا األمر (یشھد بذلك القدیس أغوسطینوس 

من كتابِھ في مدینة هللا والقدیس امبروسیوس في كتابِھ  9في الفصل 
عن قایین وھابیل في الفصل الرابع منھُ) فقرر المجمع  2

من  7والقانون  5التریدنتیني المقدس بحكمة وصواب في الفصل 
لما كان كل أمر یقام فیِھ حكم ویقضى عن التوبة أنھُ  14الجلسة 

بالعقاب على الذنوب ال یمكن أن یراعى فیِھ حق العدالة ما لم ینظر 
في الدعوى لزم من باب الضرورة أن التائبین یكشفون للكھنة 
خطایاھم كلھا فرداً فرداً باالعتراف.  فعلى الرعاة اذن أن یعلموا 

یني المقدس واستلمتھا ھذه الحقیقة التي جزم بھا المجمع التریدنت
الكنیسة الكاثولیكیة وحافظت علیھا على الدوام.  فإن طالعنا كتب 
اآلباء القدیسین بتمعن وجدنا في كل فصل منھا بینات صریحة 
العبارة تثبت أن السید المسیح رسم ھذا السر وأن سنة االعتراف 
ھي من سنن االنجیل المرعیة كما قال القدیس اكلیمنضوس 

األولى الى یعقوب الرسول أخي الرب والقدیس ي رسالتھ الرماني ف
قبریانوس في رسالتھ العاشرة عن الساقطین والخامسة والخمسین 

في مفاوضات  288الى كرنیلوس والقدیس باسیلیوس في البحث 
الى  89قوانینھ المختصرة والقدیس الون البابا في رسالتھ 

تحققنا بدون  تاودوریطوس.  وان استقصینا صور العھد القدیم
  مدلول علیھ بتلك الذبائح التي كان شبھة أن االعتراف بالخطایا 

  
  
  
  



)341(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الكھنة تكفیراً عن الخطایا وجمیعھا على تعدد أنواعھا كانت یقدمھا 

  االعتراف المرسوم في الدیانة المسیحیة. رموزاً الى
  

  الثاني واألربعون: أیة منفعة من إضافة الكنیسة بعض
  احتفاالت الى االعتراف السري

  
فكما یجب أن یعلم المؤمنون أن ربنا ومخلصنا رسم االعتراف 
ھكذا ینبغي أن یوعز إلیھم أن الكنیسة أضافت إلیِھ بعض طقوس 

متعلقة بجوھر السر مع ذلك تزیده واحتفاالت التي وان لم تكن 
جالالً بأعین قابلیتِھ وتضرم قلوب المعترفین بنار العبادة والتقوى 
وتأھبھم الى اقتباس النعمة اإللھیة بأیسر منوال ألننا لما نكشف عن 
رُؤوسنا ونخّر أمام الكاھن ونطرق نظرنا باألرض ونبسط یدینا 

تضاع الغیر المطلوبة بالضراعة ونبدي ما شاكل ذلك من عالئِم اال
ً أننا  من باب اللزوم الى جوھر السر ونعترف بخطایانا نبین جلیا
نعرف قوة سماویة في السّر وإنھُ من الواجب أن نلتمس الرحمة 

  اإللھیة ونطلبھا باجتھاد.
  

  الثالث واألربعون: من كان متقلباً بخطایا ممیتة ال یستطیع 
  نوال الخالص بدون االعتراف

  
  یخالنَّ في بال أحد أن الرب رسم االعتراف ولم یأمر باستعمالِھ.ال 

فلیتیقنُّ المؤمنون اذن أن من كان مثقالً بخطیة ممیتة ال ینال الحیاة 
الروحیة االَّ بسر االعتراف وقد أشار الرب الى ذلك اشارة جلیة 
بتلك العبارة الجلیلة اذ عبر عن منح ھذا السر بمفاتیح ملكوت 

كما ال یستطیع أحد سبیالً الى دخول مكان مقفلة أبوابِھ السماوات ف
  االَّ على ید من سلمت
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الیِھ مفاتیحِھ كذلك نعقل أن لیس أحد من المكبلین بالخطایا الممیتة 

سماء ما لم تفتح لھُ أبوابھا الكھنة األمناء الذین قلدھم یقبل في ال
الرب مفاتیح ملكوت السماوات بخالف ذلك ال یكون محل قط 

ً یمنع من تقلید سلطان الستعمال المفاتیح  في الكنیسة.  وكان عبثا
المفاتیح أحداً من الدخول الى السماء اذا أمكنھُ الدخول الیھا من 

ً القدیس أغوسطینوس أذ قال في طریق آخر.  وقد عرف ذلك ج لیا
  من كتابِھ الخامس. 40مقالتِھ 

ال یقولنَّ أحد في ذاتِھ: انني أتوب للرب سراً وهللا عارف بما أفعلھُ 
في قلبي فیصفح لي.  العلٌّ الرب اذن بدون سبب قال: مھما حللتموه 
ً أعطیت  على األرض یكن محلوالً في السماء وبدون سبب أیضا

لمفاتیح.  وقال ھذا القول نفسھُ القدیس امبرسیوس في كنیسة هللا ا
ً لبدعة نوفاتوس االراتیكي الذي كان یزعم  كتابِھ عن التوبة دحضا
أن السلطان على ترك الخطایا قد حفظ للسید المسیح وحده.  وھذا 
كالمھ: ترى من یكرم هللا أفضل تكریم ھل من یطیع وصایاه أو من 

نا بالطاعة لخدمِھ فإذا أطعمناھم كّرمنا یعصاھا أن هللا سبحانھُ یأمر
  هللا وحده.

  
  الرابع واألربعون: في أي عمر وبأي وقت من السنة یلزم

  االعتراف
  

فحیث ما من أحد یشك أن السید المسیح سنَّ ورسم سنة االعتراف 
بقي علینا أ، نرى من وفي أي زمن من العمر وبأي وقت من العام 

یتحقق من قانون المجمع اللتراني الذي  یلتزم الناس بطاعتھا.  فأوالً 
بدءه (ان كال النوعین): ان ما من أحد یتقید بسنة االعتراف قبل أن 

  الرشد.یدرك سن 
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ین من العمر السابقة االعتراف ولم یعین المجمع المقدس عدد السن  

إنما على ما یظھر ینبغي أن ترسم ھذه القاعدة بالعموم وھو ان 
االعتراف فرض على الصغیر متى یقدر أن یمیز الخیر من الشر 

من حیاتِھ ویقع في قلبِھ التوجع ألنھُ متى بلغ كل انسان الى درجة 
در الى تقضي علیِھ االھتمام بأمر الخالص لزمھُ حینئٍذ أن یبا

ل نوال الخالص من كان ضمیره  االعتراف اذ بخالف ذلك ال یؤمَّ
  مثقالً بالخطایا.

أما الكنیسة المقدسة فقد عینت على الخصوص الوقت الذي یجب 
ً فإنھا تأمر  فیِھ االعتراف بموجب الوصیة التي ذكرناھا آنفا

ا یكون مرة� في السنة.   المؤمنین باالعتراف اقلمَّ
  

  واألربعون: كم مرة یلزم المؤمنین أن یغتنموا ھذاالخامس 
  اإلحسان أي االعتراف

  
اذا اعتبرنا ما یقتضیھ أمر خالصنا یلزم االعتراف حقاً كلما دھمنا 
خطر الموت أو أقدمنا على أمر ال یلیق باإلنسان عملھ وھو مدنس 
باآلثام كأن نلتزم أن نخدم األسرار أو نتناولھا فال یجوز مباشرتھا 

ن اعتراف ویجب أن نراعي ھذا األمر نفسھ حین نخشى من أن دو
ننسى الخطیة التي اقترفناھا اذا تأخرنا عن االعتراف بھا ألننا ال 
نستطیع أن نعترف بخطایا ال نتذكرھا وال ننال من الرب صفحاً 

  عن اآلثام ما لم یتركھا سر التوبة بواسطة االعتراف.
  

  ایا باالعتراف فرداً فرداً السادس واألربعون: ینبغي كشف الخط
ً علینا أن نالحظ في االعتراف أموراً كثیرة منھا ما  لما كان واجبا

  یتعلق
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أن  بجوھر السر ومنھا ما لیس في ھذه الدرجة من اللزوم اقتضى

نتكلم على األولى وال تعوزنا كتب وتفاسیر نقتبس منھا بیاناً 
لجمیعھا إنما على الخوارنة أن یعلموا خاصة أن یصیر االھتمام 
ً أي یجب كشف الخطایا الممیتة  باالعتراف كي یكون كامالً تاما
كلھا للكاھن ألن الخطایا العرضیة التي ال تفصلنا عن نعمة هللا 

ً مفیداً حسب وكثیراً ما نسقط فی ھا ولو كان االعتراف بھا حسنا
اصطالح األنام األفاضل مع ذلك ال یذیب من یھمل ذكرھا في 
االعتراف ألنھا تغفر من وجوٍه كثیرة أما الخطایا الممیتة كما قلنا 
فیجب ایرادھا جمیعاً فرداً فرداً وان كانت خفیة جداً ومن نوع اآلثام 

من الوصایا العشرة.  اذ قد  المجرمة بالوصیة األولى واألخیرة
یتفق على الغالب ان ما توقعھُ في النفس من الجراح یكون أشد 
خطراً مما توقعھُ فیھا الخطایا التي من عادة الناس ان یقترفوھا 
جھاراً ھكذا حكم المجمع التریدنتیني المقدس وسلمتنا الكنیسة 

ً من نصوص اآلباء القد یسین المقدسة في كل حین كما یتبین جلیا
من كتابھ عن  14بشھادة القدیس امبروسیوس القائل في الفصل 

من كتابھ الثاني عن التوبة: ال یستطیع أحد  7الفردوس وفي الفصل 
أن یتبرر من اثمھ ما لم یعترف بخطیتِھ.  ثم القدیس ایرونیموس في 
تفسیرِه سفر الجامعة یقول: ان كان الشیطان تلك الحیة القدیمة یلذع 

ةً ویفسده بسم الخطیة ولم یعلم بِھ أحد.  فإن سكت ولم یتب أحداً خفی
ولم یرد أن یكشف جرحھ ألخیِھ أو لمعلمِھ فالمعلم القادر بلسانِھ أن 
یشفیِھ ال یقدر أن یفیده شیئاً.  ثم القدیس كبریانوس في كالمِھ على 

  قائالً: وان لم یتورطوا بقباحة تقدمة الساقطین یعلم بصریح العبارة 
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لألوثان وال نالوا شھادة من الحاكم فحیث افتكروا بذلك الذبیحة 

فلیعترفوا بِھ عند كھنة هللا ویقّروا بِھ بخلوص وندامة ویلقوا عنھم 
 ً لشفاء جروحھم وان قلیلة وطفیفة.  وفي  ثقل نفسھم ویتناولوا عالجا

  اآلخر قد اجتمعت علماء الكنیسة على ھذا التعلیم باتفاق الكلمة.
  

  السابع واألربعون: یلزم التائب في اعترافھ أن یبین ظروف الخطیة
  

ً كالذي نبذلھُ في األمور  یلزم في االعتراف أن بنذل اعتناًء عظیما
ً كي  نشفي كلوم نفسنا ونستأصل منھا الخطیرة واجتھاداً بلیغا

  جراثیم الخطیة.
وال ینبغي أن نورد الخطایا الثقیلة فقط بل تلك الظروف أیضاً التي 
تزید الخطیة جسامة أو تخففھا.  ألن بعض الظروف تكون ثقیلة 
حتى یقوم بھا وحدھا نوع الخطیة الممیتة فلذا البد من االعتراف 

ناً لزمھُ أن یبین ھل كان القتیل بھذه الظروف دائماً.  فمن قتل انسا
مرسوماً بالدرجات المقدسة أو عالمیاً ومن الالزم أیضاً أن من زنى 
بامرأة یوضح كیفیة حالھا ھل من بنت أو أرملة أو مقیدة بالزواج 
أو نسیبة الزاني أو مقیدة بنذر العفاف ~ ألن كل ھذه الظروف 

ماء زنى بسیطاً والثاني تغیر أنواع الخطایا فالنوع األول یسمیھ العل
فسقاً والثالث اختالط الدم والرابع سكر یلیج أي تدنیس االلھیات ثم 

السرقة أیضاً تحسب بین جملة الخطایا التي یجب أن تبین ظروفھا.  
فمن سرق مثالً ذھباً واحداً فال شك أنھُ یخطئ ولكن خطاه أخف من 

ً كبیراً م ن الذھب السیما الذي یسرق مائة ذھب أو مائتین أو مبلغا
  اذا كان المسروق شیئاً مقدساً كرزق الكنیسة
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وأوانیھا المكرسة ~ ومثل ذلك ما یتعلق بظرفي المكان والزمان 

 حاجة أن نذكرھا فإذاً كما قلنا وأمثالھ بینة من كتب كثیرین فال
ینبغي أن تورد في االعتراف الظروف التي تزید كثیراً قباحة 
ً قباحة الخطایا فیسوغ  الخطیة أما الظروف التي ال تزید حقا

  للمعترف أن یھمل ذكرھا في االعتراف بدون خطأ.
  

  الثامن واألربعون: یلزم أن یراجع االعتراف الذي أخفى فیھِ 
  ممیتة عمداً واختیاراً  الخاطي خطیة

  
یجب من باب الضرورة كما قلنا آنفاً أن یكون االعتراف كامالً تاماً 
بحیث اذا أخفى المعترف عمداً بعض الخطایا التي ینبغي االقرار 
بھا واكتفى بإیراد البعض األخر ففضالً عن أنھُ ال یستفید شیئاً من 

 ً أن یسمى مثل ھذا  جدیداً وال یصح ھذا االعتراف فإنھُ یقترف اثما
االعتراف سراً بل البد للتائب من أن یراجع اعترافھ ویقّر أنھُ اجرم 

  أیضاً لكونھ أھان قداسة السر باعتراف كاذب نفاقي.
  

  التاسع واألربعون: ال یراجع االعتراف الذي فیِھ أھمل شيء
  من باب السھو أو التھاون الطفیف

  
ً بسبب آخر أما ألن التائب  أما اذا اتفق ان االعتراف نقص شیئا
نسي بعض خطایا أما ألنھُ لم یفحص خفایا ضمیره بالتدقیق ومع 
ذلك كان في عزمِھ أن یعترف اعترافاً كامالً بخطایاه فال حاجة لھُ 
مطلقاً الى مراجعة االعتراف بل حسبھ أن ینوي ویعزم أن یعترف 

  في بالِھ في  التي كان قد نسیھا متى خطرت بتلك الخطایاللكاھن 
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آخر إنما ینبغي الحذر في ھذا الخصوص من أن نتھاون وقت 

اآلثام التي ونتراخى كثیراً في فحص الضمیر وقلما نجتھد في تذكر 
اقترفناھا كأننا ال نرید أن یتھیأ لنا تذكرھا فإن كان جرى مثل ھذا 

  األمر اقتضى ضرورة مراجعة االعتراف.
  

 ً   الخمسون: یجب أن یكون االعتراف بسیطاً مجرداً صریحا
  

ثم یجب أن نعتني في أن یكون االعتراف مجرداً بسیطاً صریحاً ال 
كإنھم ال یعترفون بخطایاھم  مسروداً بتصنع كما یفعل بعض الناس

بل باألحرى على ما یظھر یوردون قصة حیاتھم فینبغي أن یكون 
االعتراف اعترافاً نكشف بِھ للكاھن خطایانا كما نعرفھا بضمیرنا.  
األكیدة أكیدة والمشكوك فیھا مشكوكاً فیھا أما ان منا ال نقّرر خطایا 

یتحقق ان أو نسرد باالعتراف أحادیث غریبة عن موضوعِھ ف
  االعتراف عاٍر من الصفات التي ذكرناھا.

  
  الحادي والخمسون: یجب أن یجري االعتراف بافراز واحتشام

  
یجب أن یوصى التائبون شدیداً بأن یستعملوا الفطنة واالحتشام في 
االعتراف أي أنھم ال یكثرون من الكالم بل أن یقتصروا منھُ على 

وردونھا بكالم وجیز مقترن ما یتعلق بطبع كل خطیة ونوعیتھا فی
  بالحكمة واالفراز.

  
  ال یصح االعتراف برسول أو رسالةالثاني والخمسون: 

  
یجب أن یعتني المعترف والكاھن غایة االعتناء أن یكون حدیثھما 

  في االعتراف سراً ولھذا ال یجوز ألحد قطعاً أن یعترف بخطایاه 
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بواسطة رسول أو رسالة اذ ال یمكن أن یتم شيء سراً بھذه 
  الطریقة.

  
  الثالث والخمسون: من األمور المفیدة للمسیحي أن یكثر 

  من االعتراف
  
المؤمنین االھتمام مثل اھتمامھم ما من أمر من األمور یقضي على 

بتطھیر نفوسھم باالعتراف المتواتر ألن اإلنسان متى كان مثقالً 
ً أفود لھُ وادعى للخالص من  بخطیة ممیتة ال یمكن أن یجد شیئا
المبادرة في الحال والسرعة الى االعتراف بخطایاه بداعي 

یقةً أن األخطار الكثیرة المحدقة بحیاتِھ ألن من ضروب القباحة حق
یعد اإلنسان نفسھ بطول الحیاة وأن ال یبذل من االجتھاد واالعتناء 
في وقایة بھاء نفسھ من أدران اإلثم القبیحة ما یبذلھُ في رحض 

  جسده ومالبسھ من األوساخ.
  

  الرابع والخمسون: بكم سلطان یجب أن یكون مقلداً خادم
  سر التوبة

  
فنقول.  یتضح من رسوم علینا أن نتكلم اآلن على خادم ھذا السر 

ً أو موكوالً على  ً مألوفا الكنیسة أن الخادم ھو الكاھن المقلد سلطانا
الحل من الخطایا.  فیلزم اذن من یقوم بھذه الوظیفة ال أن یكون 
ً ولنا أصرح شھادة  ً فقط بل مقلداً سلطان الوالیة أیضا كاھنا

من  وأصدقھا بھذه الخدمة كالم الرب الوارد في بشارة یوحنا:
 20غفرتم لھم خطایاھم ُغفرت ومن مسكتموھا علیھم ُمسكت (ص 

) ومن المحقق أن ھذا الكالم لم یُقل للجمیع بل للرسل فقط 23عـ 
وللكھنة الذین یخلفونھم في ھذه الوظیفة.  وال غرو أن ذلك أمر ھو 

  أنسب األمور وأحكمھا موقعاً.  فلما كان كل نوع من النعمة التي 
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یخولناھا ھذا السر تصدر من المسیح الرأس الى األعضاء وجب 

جسد المسیح أي المؤمنین من باب الحق والصواب أو یوزعھا على 
ً على تقدیس جسده السیما أن المؤمنین یعودون  من تقلدوا سلطانا

بسر التوبة جدیرین بتناول سر االفخارستیا أما كون سلطان الكاھن 
ً بما ال مزید علیِھ من االحترام في  ھذا المألوف قد حفظ مرعبا
الكنیسة من قدیم الزمان فنستدل علیِھ من مراسیم اآلباء األقدمین 

روا من ان األسقف والكاھن یتطاول على رعیة غیره التي بھا حذَّ 
یھا عمالً ما بدون اذن من تولى أمورھا أو بدون أن تدعو ویبدي ف

الضرورة القصوى وھكذا قد رسم الرسول األمم حین أوصى 
تلمیذه طیطوس باقامة كھنة في كل كنیسة یغذون المؤمنین بطعام 

  التعلیم واألسرار السماوي ویھذبونھم على البر والصالح.
  

  ضرورة الخامس والخمسون: ان كل كاھن یستطیع عند ال
  أن یحل اي خاطئ كان

  
في سر  14من الجلسة  6ان المجمع التریدنتیني قد علم في الفصل 

التوبةُ اذا دھم خطر الموت والكاھن غیر مولى فیجوز لكل كاھن 
أن یحل من الخطایا أیتھا كانت ومن وثاق الحرم أیضاً وقد روعي 

  الحادث.ھذا األمر في بیعة هللا لئال یھلك أحد في مثل ھذا 
  
  

               

  

  
  


