
أوضح عن الّتقليد الّشرقّي، نظرًا لرغبتهم يف الّتعبَت بصورة 
عقيدة الثّالوث وطبيعتُت يف ادلسيح، فيضّمون اإلهبام والسّبابة 

نصر نصر والبِ والوسطى، رمزًا للثّالوث، بينما تبقى اخلِ 
وانتشرت بادلسيح إذلًا وإنسانًا مًعا.بالكّف، اعًتافًا الصقتُت 

يف الكنيسة الغربّية، فكتب البابا الون  ىذه اإلشارة اجلديدة
رمسوا إشارة الّتالية: "أُ  الرّابع إىل رجال اإلكلَتوس األوامر

على الكأس والقربان رمسًا صحيًحا بإصبعُت  الّصليب
أن ترمسوا  واحرصوا علىدمدودَتُت مع اإلهبام، رمزًا للثّالوث. 

 ىذه اإلشارة على الوجو الّصحيح.
عشر، أصدر البابا اينوشنسيوس الثّالث ويف القرن الثّالث 

إشارة الّصليب بثالث أصابع، بدًءا  برسم تعليمات صرحية
باجلبُت، فالّصدر، فالكتف اليمٌت وأخَتًا اليسرى. وىذه 
الطّريقة ال تزال شائعة بُت األغلبّية العظمى للمسيحّيُت 

العريقة ًة هبذه اإلشارة الّشرقّيُت. وبقيت الكنيسة الغربّية حمتفظَ 
حىت حواىل القرن الرّابع عشر، حيث أخذوا تدرجييًّا 
يستعملون كّف اليد مبسوطة، ويعكسون رسم اإلشارة 

ولعّلهم كانوا يف  من الكتف الُيسرى إىل اليمٌت. فيبدأوهنا
 ذلك يتبعون حركة يد الكاىن حينما يبارك الّشعب، انطالقًا

م صحيحًة، من من يساره إىل ديينو، حبيث تصل اإلشارة إليه
  اليمُت إىل اليسار. فقّلدوىا خطًأ.

 الّشكل املعاصر
 ادلسيحّيون األرثوذكس والكاثوليك إشارةَ 

ألهّنا ،كربى  الّصلب أمهّيةً   يُويل 
.اعًتاف بالعقائد ادلسيحّية الرئيسّية الثالث، الثّالوث  

على حّد قول القّديس بولس، ترّدَد ادلسيحّيون األّولون يف  
جيعلوا من الّصليب عالمة دميِّزة للّدين اجلديد. لذا كثَتًا أن 

بأغصان رساة أو متشابًكا ما كانوا خيفونو فَتمسونو بشكل مِ 
كرمة. لكن بعدما حتّرَرت الكنيسة من االضّطهاد يف عهد 
اإلمرباطور قسطنطُت، أخذ الّصليب يظهر تدرجيًّا كعالمة 

-562) وزابيوسللمسيحّيُت. وُيشَت ادلؤرّخ الكنسّي أُ 
إىل أّن الّصليب حّل، يف هناية ادلطاف، حمّل  م( 043

 الّنسر الّرومايّن على الرّايات 

العالمة  " هبذه مقرونًا بالّشعار الّشهَت: ّيةمسالعسكريّة الر 
 تنتصر."

ومهما يكن من أمر الًتّدد يف اخّتاذ الّصليب رمزًا رمسيًّا 
أتباع ادلسيح كانوا للمسيحّية قبل القرن الرّابع، فإّن 

يستعملونو على نطاق واسع منذ القرن الثّاين، إذ يرمسون 
إشارة الّصليب بأديهم على جباىهم. ويف القرن الثّاين قال 

ّلنا وترحالنا، ومجيع تِرتوليانوس، أقدم مؤرّخ مسيحّي: "يف ح
عمل من أعمالنا، نرسم  حترّكاتنا، ودخولنا وخروجنا، وأيّ 

 الّصليب." على جباىنا إشارة
ويف القرن الرّابع قال كَتّلس األورشليمّي: "علينا أاًل 

ن الّصليب خادتنا، ي باعًتافنا بادلصلوب. و ليكُ نستح
 نرمسو جبرأة على جباىنا وعلى كّل شيء..."

ويف القرن الّسادس شرقًا، رّّبا دلقاومة البدعة ادلونوفيزيّة اليت 
ة واالنسانّية، أخذ نكر وجود طبيعتُت يف ادلسيح، اإلذليّ تُ 

ادلسيحّيون يرمسون إشارة الّصليب بإصبعُت، ليس على 
مثّ  اجلسم. اجلبُت فحسب، بل جبرأة أكرب على معظم

 تطّورت إشارة الّصليب يف القرون الّتالية، انطالقًا من 

 إشارة الّصليب 
يف الّتاريخ رمز يعرّب عن العقيدة  ليس

 ادلسيحّية أفضل من الّصليب. 
فالّصليب ىو الّتعبَت احلّسّي ِلُكْنو اللُّغز ادلسيحّي: الّنصر 

 وان، واحلياة رغم ادلوت.رغم اذلزدية واجملد رغم اذلَ 
ا ومات كعبد ليخّلص الّصليب يرمز إىل إلو صار إنسانً 

ْلق. وىو يرمز إىل حياة إنسان مل خيَش الّتحديق يف اخلَ 
ّن ذراعيو أبعاد احلياة، ارتفاًعا وعرًضا وُعمًقا، أل

 ون يف مجيع أبعاده.ادلفتوحتَُت تعانقان الكَ 
لالىتمام أّن كثَتًا من الثّقافات الوثنّية اليت  الـُمثَتومن 

ّن أعظم الّتقدير كُ سبقت زمن السّيد ادلسيح، كانت تَ 
واإلجالل لرمز الّصليب وتعتربه عالمة مقّدسة الستقرار 

ربع ويضّم الكون وسالمتو، ألنّو ُيشَت إىل اجلهات األ
الكون بأسره. واألعجب من ذلك، أّن ىذا الّرمز العريق 
يف الِقَدم، أصبح عند "اكتمال الّزمان" وسيلة فداء 
وعالمة دتجيد البن البشر. ويقول يوحّنا الّذىيّب الفم يف 
ىذا الشأن: "أمسّيو ملًكا ألنّو مصلوب. وما أجدر 

ففداٌء  ْلٌب فموتٌ عن شعبو." صَ  بادللك أن ديوت فداءً 
فقيامٌة فملكوٌت فتمجيد: ىذا خمتصر مفيد دلعٌت 

 الّصليب.

 يف الّتاريخ املسيحيّ 

أن  ،بل يرفض ،كان العامل الوثٍّت يعجز ـّامل
 ويعتربه "محاقة"يفهم ىذا السّر العظيم، 
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 حقوق الطبع والنشر محفوظة للصور
 الكاهن براندن ميكارنيه.

 

 

 رمز لإلميان 

الّصليب رمز لإلديان، وراية تقود  شارةإ
 إىل االنتصار الّنهائّي، على حّد 

قول يوحّنا الّدمشقّي:"حيثما تُكْن  ىذه الرّاية، يُكْن 
 حاضرًا."صاحبها 

 بركة الكاهن:
يبارك الكاىن برسم إشارة الّصليب، 

 عندما  يشَت إىل أن الربكة يفعل ذلك على حنوٍ 
ح ذاتو. لذا تكون أصابع يال تأيت منو، بل من السّيد ادلس

ديناه بشكل احلرفُت األولُت  واحلرفُت اآلخرين من اسم 
"لكي جتثو السم يسوع كّل  "يسوع ادلسيح" باليونانّية.

ركبة دمّا يف الّسماوات وعلى األرض وحتت األرض." 
(03: 5)فيلييّب   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

القّدوس، ووجود طبيعَتُت يف ادلسيح، وسّر الفداء. وىذه  
حّي ىي يف الوقت ذاتو عمل يالّشهادة باإلديان ادلس

تقديس، بو نكّرس هلل مجيع أنشطتنا البشريّة، من أفكار 
 وعواطف وأعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونرسم ىذه اإلشارة حاليًّا بضم اإلهبام إىل السّبابة 
ُت الباقيتُت ملتصقتُت والوسطى، وإبقاء اإلصبعَ 

بالكّف. مثّ نرفع يدنا إىل اجلبُت فالّصدر فالكتف 
اليمٌت وأخَتًا اليسرى. ذلك أّن اليمُت، يف الكتاب 

ادلقّدس،  يرمز إىل اخلَت، واليسار إىل الشّر. كما 
قانون اإلديان ينّص على أّن االبن جلس عن  أنّ 

وكثَتًا ما يتبارك ادلسيحّيون  ديُت هللا اآلب.
الّشرقّيون برسم إشارة الّصليب على ذواهتم، كّلما 
ذُِكَر الثّالوث القّدوس، أو إذا قاموا ّبطانية، أي 

دلقّدسة كاذليكل ااجلسم أمام األشياء  إحناءب
.واإليقونات  
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