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 الفرائض
  

  
يتطلب األمر تعليمًا . إلى جانب التبشير باإلنجيل ، توجد الفرائض آقوة عظيمة إليماننا ) أ(

  .واضحًا يفسر لنا لماذا أسست الفرائض ، وآيف يجب أن تمارس 
  

إن أبسط تعريف للفريضة أنها عالمة خارجية . يجب أن نتأمل أوًال في ماهية الفريضة 
ًا مواعيده المبارآة ، األمر الذي يقوي إيماننا ويمكننا من أن نجعل بها يؤآد لنا الرب داخلي

إن الفريضة إعالن من الرب عن صنيعه : وبإيجاز أآثر نقول . دعوتنا ثابتة أمام الرب والناس
ويعرف القديس . نعترف بإيماننا له ) في الرب(إننا فيه : ومعروفة من نحونا بعالمة خارجية 

ها عالمة مرئية لشيء مقدس ، أو صورة منظورة لنعمة غير منظورة أوغسطينوس الفريضة بأن
ولما آانت هذه تعريفات مختصرة جدًا ، فإننا سنتوسع في هذه التعريفات ، مفصلين إياها بعض . 

  .الشيء 
  
فالفريضة . يمكننا أن نرى من هذه التعريفات أنه ال وجود لفريضة ما دون وعد مسبق ) ب(

يضع اهللا في اعتباره ما نحن عليه من بطء وضعف ، ويعمل على . ؤآده ببساطة تعزز الوعد وت
فمع أن حق اهللا ثابت وراسخ ومؤآد ، إال أن إيماننا واهن ضعيف ، مما . تقوية إيماننا بكلمته 

إن إلهنا الكريم يتنازل بتفهم وعطف . يقتضي تدعيمه من جميع جوانبه لكي ال يهتز أو يسقط 
  . ويقودنا إلى نفسه بوسائل أرضية غير محدود إلى مستوانا

  
إننا من حيث المبدأ ، إما أن نؤمن بمواعيد اهللا أو ال نؤمن بها ، : يجادل البعض قائلين ) ج(

إما أننا نعرف من قبل الدروس التي : وبالتالي فإن الفرائض ال تعلمنا شيئًا ، ويضيفون قائلين 
هذا الجدل .  علينا أن نتعلمها من آلمة اهللا وفي آلتا الحالتين. تعلنها الفريضة أو ال نعرف 

مرفوض ومردود عليه فكما أن األختام المثبتة على الدبلومات والمستندات ليست شيئًا في حد 
فإن هذه . ذاتها ، وال جدوى من هذه األختام إذا لم يكن موضوع الشهادة أو المستند مكتوبًا بداخله 
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وقد استخدم بولس هذا . ختم وتثبيت مضمون الكتابة الحقيقة مع ذلك ال تمنع المسئولين من 
ويؤآد أن ختان إبراهيم لم يكن من أجل ) . 11 : 4رومية (التفسير عينه عندما دعا الختان ختمًا 

إن .. التبرير ، بل آان عالمة على العهد من خالل اإليمان ، الذي آان قد برر فيه من قبل 
وال .. مفعمة بالحيوية ، إذ تقدمها في هيئة مصورة مرئية الفرائض تجعل مواعيد اهللا تأتي إلينا 

يتوقف المؤمن بالطبع ، أمام مجرد العالمة المنظورة ، بل يرتفع إلى األسرار المهيبة السامية 
  .التي تكمن في الفرائض

  
، ويسمى فرائضه عالمات ) 2 : 17 ؛ 9 : 9 ؛ 18 : 6تك (يسمى الرب ، الوعد ، عهدًا ) د(

ينزل اهللا إلى مستوانا المادي . الفرائض تدريبات تثبت وتدعم إيماننا في آلمة اهللا ف.. للعهد 
آلمة مرئية " إن الفريضة : لذلك يقول أوغسطينوس . بإعطائه فرائض مادية ليقودنا إلى األمام 

وهناك تشبيه تصويري آخر . ألنها تمثل مواعيد اهللا آما في صورة، وتضعها أمام أنظارنا " 
نعم إن البناء يقوم على أساساته ، لكنه يكون أآثر . ي تسمية الفرائض بأعمدة اإليمان يتمثل ف

وبالمثل فإن اإليمان يستند على آلمة اهللا آأساس له، لكنه . توطدًا ورسوخًا عندما يدعم بأعمدة 
 يمكن أيضًا تسمية الفرائض. يقف بأآثر ثبات عندما تضاف الفرائض آما لو أنه مدعم باألعمدة 

  .بالمرايا التي يمكن أن تعكس لنا لمحة من غنى نعمة اهللا 
  
ومن غير المنطقي أن يجادل البعض بأن الفرائض ال تعد عالمات على نعمة اهللا نحونا ) هـ(

فإلى جانب أنه ال يجوز قبول صنيع اهللا بهذه الوسيلة ، . بسبب أن غير المؤمنين يقبلونها أيضًا 
ولو طبقنا منطق هؤالء البعض على حق .  أنفسهم دينونة أعظمفإن غير المؤمنين يجلبون على

. اإلنجيل فال يكون اإلنجيل عالمة على نعمة اهللا من حيث أن آثيرين يرفضونه بازدراء 
. وبطريقة مماثلة ال يكون المسيح نفسه عالمة للنعمة من حيث أن آثيرين ممن رأوه لم يؤمنوا به 

ن آامل بأن الرب يقدم لنا رحمته ، وعربون نعمته ، في آل إنه في استطاعتنا أن نكون على يقي
أشار أغسطينوس . لكن هذه األمور ال يدرآها إال الذين يقبلونها باإليمان. من آلمته والفرائض 

في الفريضة تبرز فعالية الكلمة، ليس ألنها قبلت لكن ألنها صدقت وأومن : " إلى ذلك عندما قال 
  " .بها 
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فقوته . ائض أن تتم وظيفتها إال عندما تكون مصحوبة بالروح القدس في الداخل ال يمكن للفر) و(
فقط هي التي يمكنها أن تنفذ إلى القلب وتثير العواطف ، فإذا لم يكن الروح القدس فاعًال ، فلن 
يكون هناك فائدة للفرائض ، أآثر من فائدة أشعة الشمس ألعين العميان ، أو ذبذبات الصوت في 

إن الروح القدس هو : وفيما يتعلق بالتمييز بين عمل الروح القدس والفرائض نقول . م آذان الص
إن خدمة الفرائض بدون عمل الروح القدس فارغة ال جدوى منها . القوة والفرائض هي الخدمة 

  .، لكن عندما يمارس الروح القدس عمله وقوته في القلب ، عندئذ تكون خدمتها في تمام الفاعلية 
  
لكننا نقول إن اهللا يستخدم الفرائض آوسائط . إننا ال نعطي األشياء المخلوقة قوة ال داعي لها ) ز(

فكما ان اهللا يغذي أجسادنا بالطعام ، ويضيء لنا بواسطة الشمس ، ويدفئنا . مناسبة إلعالن مجده 
 روحيًا بالنار ، وهي آما نعلم مجرد وسائل لتوصيل برآاته ، فإن اهللا بنفس الطريقة يغذينا

إن عملها الوحيد هو أن تجعل مواعيد اهللا مرئية لنا ، أي أنها بمثابة عربون . بواسطة الفرائض 
.  نفسها ، فهي عالمة على برآة اهللا – عطايا اهللا –إننا ال نضع ثقتنا في الفرائض . لتلك المواعيد 

طي الذي هو منشيء الفرائض وال نعلق ثقتنا عليها ، بل نتجاوزها ليرتفع إيماننا إلى الواحد المع
  .آما هو مبدع آل شيء آخر 

  
وإذا . فهي تقدم لنا المسيح الذي فيه آل آنوز النعمة . للفرائض نفس الوظيفة التي لكلمة اهللا ) ح(

لم  تقبل الفرائض باإليمان تكون بال فائدة آالخمر والزيت عندما يسكبان ، فإنهما يضيعان هباًء 
. فإذا لم يكن اإلناء مفتوحًا فسيظل فارغًا حتى لو سكب السائل عليه . توح ما لم يصبا في إناٍء مف

لذلك ال ينبغي أن نوافق على ما يراه بعض قدامى الكتاب المسيحيين الذين يبالغون في تفخيم 
ذلك أنها ال يمكنها ان تمنحنا هبات الروح القدس، إنما . وتعظيم الفرائض إلى درجة عالية جدًا 

وال يمكن للفرائض أن تفتح أذهاننا وقلوبنا بدون قوة الروح . شهادة لهذه الهبات تحمل فقط ال
والروح القدس الذي أعطاه اهللا لشعبه الخاص هو الذي . إنها تشبه برسٍل لألخبار السارة . القدس 

إن اهللا ينجز ما قد وعد به . يحضر هبات اهللا معه ، ويعطي دورًا للفرائض ويجعلها ذات فائدة 
  .العالمات ، ويجعلها ذات فاعلية في 

 


