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 الكتاب املقدس وحده و�اإليمان وحده
ْي بِرنتِس وُاتَرزبقلم 

َ
 َجا

. لم �تفل اجلميعول�ن  .حتفل الكث� من انلاس بمرور مخسمائة اعم ىلع اإلصالح الربو�ستانيتا، ٢٠١٧يف اعم 
انتقادات حادة ضد الُمصلح� وأعماهلم. يزعم ابلعض أن الُمصلح� قاموا باستبدال السلطة أثار ابلعض فقد 

اد، تصيب ة. باإلضافة إىل ذلك، فإن عقيدة اتلرب�ر باإليمان وحده كما يزعم هؤالء انلقَّ ة �سلطة الفرد املستقلَّ الكنسيَّ 
حياة الفسق والفجور. و�ضيفون بأن لك من مارتن لوثر وجون اكلفن فتحوا  تصبغا األخالق يف مقتل، وعمليًّ 

روح العرص احلديث وهما:  شالكَّ ، بل أيًضا فحسبىلع الكنيسة  ان�ستحوذ الصندوق بندورا، وأطلقوا منه قوت� 
 وليس لالحتفال.   ضد الرش�عة. إذا فهمنا اإلصالح بهذا الشلك، فاألمر يدعو للرثاء مذهب فة وة املتطرِّ الفرديَّ 

 لإلصالح هما: الكتاب � أساسيت�فهم عميق لإلصالح، وخاصة سوء فهم لعقيدت هذه االنتقادات ىلع سوءِ �ستند 
). ماذا اكن يقصد الُمصلحون عندما أعلنوا أن sola fide) و�اإليمان وحده (sola scripturaاملقدس وحده (

اإليمان وحده، بدون ب؟ وعندما أعلنوا أن اخلاطئ يتربر األعمالوالوحيد لإليمان  ادلستورالكتاب املقدس هو 
 األمور داخل الكنيسة؟   نادوا بهذه، ما اذلي لم يقصدوه عندما بنفس القدر من األهميَّةأعمال انلاموس؟ 

لم ة لإليمان والطاعة. يف كنيسة ما قبل اإلصالح، اكن الكتاب املقدس معرتف به ىلع نطاق واسع كسلطة مرجعيَّ 
ى سلطان الكتاب املقدس مثلما �د العديد اآلن داخل الكنيسة تعلو أصوات جادة داخل الكنيسة آنذاك تتحدَّ 

كوناحلديثة  ؟ احتجاًجا، ضد أي أمر رفع الُمصلحون أصواتهم إذن. هسلطانو ويح الكتاب املقدسينكرون أو  �شكِّ
 �سلطات أخرى يف الكنيسةاعرتفت أيًضا فقد ، بينما اعرتفت كنيسة ما قبل اإلصالح �سلطان الكتاب املقدس

إليمان الكنيسة للكنيسة معياًرا ة . اكن اتلقليد الكنيس واتلرص�ات الرسميَّ للكتاب املقدسمساو�ة ىلع أنها 
االستحالة أصبحت هلا وآنذاك. من أجل ذلك، فإن عقائد مثل تبجيل مر�م العذراء والقد�س�، املطهر،  ومارساتها

اللجوء للكتاب ر الكنيسة هذه األمور عن طر�ق . لم تربِّ وعبادتها يف إيمان كنيسة الروم الاكثويلك ماكن راسخ
خ هذه األمور يف اكفية لرتسِّ  الكنسيَّةسلطة ال تاكنفقد لم �شعر بأي احتياج أن تقوم بذلك. و، بل املقدس وحده

 حياة الكنيسة.    

أن  ىلع وا باملثللسلطة املرجعية إليمان الكنيسة وطاعتها. كما أرصُّ د الُمصلحون ىلع أن الكتاب املقدس هو اأ�َّ 
الكتاب املقدس  إىل جانبأخرى فتعي� أي سلطات . واألعمالهو معيار الكنيسة لإليمان  وحدهالكتاب املقدس 

ْ�َطلْتُْم وَِصيََّة اهللاِ �َِسبَ فعل الفر�سيون " كمالسلطان الكتاب املقدس.  انزتاعا هو فعليًّ 
َ
، كذلك فعلت ب َ�ْقِليِدُ�ْم"أ

بالكتاب املقدس  كنه فقط عندما نتمسَّ إالُمصلحون  قال). ٦: ١٥(مىت الكنيسة يف مطلع القرن السادس عرش 
    ال.  ا املعيار الفعَّ عصوم من اخلطأ لإليمان والطاعة، تصبح لكمة اهللا عمليًّ املوحيد ال باعتباره معيارنا
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إقرارات اإلصالح ألف سنة ونصف من تار�خ الكنيسة. لم يرفض  أول �سىع ملحوحر�ة لم ي�ن اإلصالح ل�ن 
كتاب ال العظماء اذلين ساعدوا الكنيسة ىلع فهم �لم يتجاهل الالهوتيكما . تماًما ةاإليمان واملجامع الكنسيَّ 

يقترص األمر ىلع ال هذا األمر.  أسس ادلين املسييحنظرة رس�عة ىلع كتاب اكلفن  توضح. �شلك أفضل املقدس
فعل يف كث� من األحيان  ولكنه ،اكلفن حبر�ة من إقرارات الكنيسة و�امعها ومن كتابات آباء الكنيسة اقتباس

طا. لم هلذلك وهو مؤ�ًدا  خضاعه إللتخلص من تار�خ الكنيسة، بل ل ،ومعه الٌمصلحون اآلخرون ،اكلفن �طِّ
م الُمصلحون عيار الوحيد املعصوم من اخلطأ واذلي به قيَّ الكتاب املقدس هو املفلسلطان الكتاب املقدس. 

 لنقد.  لأو  سواء للثناءعرب تار�ها، للكنيسة ومارساتها ة املعتقدات اإليمانيَّ 

من املؤمن� لفهم وتطبيق الكتاب  األجيال السابقةالطرق اليت استخدمتها  حًقارون قدِّ اكن الُمصلحون يُ إذن، 
وا الكتاب أبأن املؤمن� �ب أن يقر اكنوا ال يعتقدون. يف زمنهموتوسعوا فيه  الرتاثهذا بنوا ىلع  لقداملقدس. 
للرتابط  ُ�ِلصةتكون غ� سذلك ب القيام�اولة  إن. قرأوهأو الوحيدين اذلين  َمْن يقرأهأول  كما لو اكنوااملقدس 

 ذلك كونسي). كما ١٢كورنثوس  ١( اكفيًا ذلاتهفرد ال يوجد مؤمن ف — واالعتماد املتبادل ب� أعضاء جسد املسيح
مدعو�ن خلدمة اللكمة للقد�س� عرب العصور  اامً للروح القدس اذلي وهب الكنيسة خدَّ تعبً�ا عن عدم االمتنان 

عن  اغر�بً  اكن). فشعار "أنا وميع كتايب املقدس فقط" هو شعار غر�ب عن الُمصلح� كما ١٦–١١: ٤(أفسس 
عبادتها، وحياتها ختضع لسلطان الكتاب و، الكنيسةعتقدات مالُمصلحون هو أن  عليه ما أرصل�ن  .روماكنيسة 

 املقدس وحده.

تماًما  وهو تعليم تم �شو�هه أحد تعايلمه الرائدة،، استعادوا بهذه الطر�قةدرس الُمصلحون الكتاب املقدس  عندما
 شهادة كنيسة ما قبل اإلصالح. هذا اتلعليم هو أن اخلاطئ يرُبر باإليمان وحده، دون أعمال انلاموس.     يف

يف بعض األحيان إن كنيسة ما قبل اإلصالح (و�نيسة الروم الاكثويلك ايلوم) تؤمن أن اتلرب�ر باألعمال، بينما يُقال 
تقديم وجهة �سئ واجلدال �سئ فهم  األمور ر�قة يف طرحالُمصلحون أن اتلرب�ر باإليمان. ول�ن هذه الط رصُّ يُ 

تُعلَّم يف كنيسة ما قبل اإلصالح (وعقيدة اتلرب�ر باإليمان تُعلَّم يف جزء كب� من ، اكنت الواقعنظر الطرف�. يف 
سيح داخل نعمة امل بغرسعملية مستمرة مدى احلياة تبدأ هو ايلوم). اكن يُعتقد أن اتلرب�ر كنيسة الروم الاكثويلك 

يتأهل ، للكنيسة د نعمة أ�رث فأ�رث من خالل األرسار املقدسةة. و�ذ �ستقبل الشخص الُمعمَّ الشخص يف املعموديَّ 
أ�رث فأ�رث (ُمربر). من املهم أن �ستمر يف استقبال  ا يف ادلاخلأعمال صاحلة أ�رث فأ�رث. و�ذلك يصبح بارً ب للقيام

املقدسة للكنيسة يم�ن خالل األرسار من ، وفقدانهانعمة يم�ن هو ، ألن اتلرب�ر لألرسار هذه انلعمة املقدسة
العملية. و�ما أن هذه كما يم�ن توطيده. ول�ن اإليمان باهللا مطلوب خالل  فقدانهاستعادة اتلرب�ر يف حالة 

يف املطهر حىت يصبحوا  وقتبعض ال عليهم قضاء بالاكمل عند موتهم، ذلا يتع�َّ ا ال ي�ونون أبرارً  املؤمن�أغلب 
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بهذه الطر�قة، اكن يُعلَّم  باتلرب�ر انلهايئ. ما �ُس�َّ  سينالو�الاكمل  احقيقيًّ  اأ�رث بًرا. فقط عندما يص� املؤمن بارً 
       .باإليمان" "يتربر أن اإل�سان

 قالعن اتلرب�ر. إذ شهادة الكتاب املقدس يف العديد من انلقاط مع  يتناقضأن هذا اتلعليم بالُمصلحون  نادى
�شلٍك الصادر  احلاسماتلرب�ر هو إعالن اهللا فر باإليمان وحده. ربَّ م بأن اخلاطئ يُ علِّ الكتاب املقدس يُ  إنالُمصلحون 

 ابارً  سبهو�قبله و� اياهر. فهو يغفر هل لك خط). يعلن اهللا أن اخلاطئ ُمربَّ ٣٤–٣٣، ١: ٨؛ ١٨: ٥(أنظر رومية قضايئ 
هذا احل�م القضايئ ال يصدر يف يوم ادلينونة و�دث داخل اإل�سان.  الً أو حتوُّ  اتدر�يَّ  تغيً�ااتلرب�ر ليس إن . أمامه

من األحوال ىلع  ؟ ألن اتلرب�ر ال يعتمد بأي حالٍ أن ي�ون هذاياة اإليمان املسييح. كيف يم�ن حبل عند بداية 
ىلع طاعته الاكملة وت�ف�ه أي  — ىلع بر املسيح بالاكمل مب�اتلرب�ر إن  .نفعله، أو سوف نفعلهأو أي أمر فعلناه، 

تم  مثلما. بل ُ�تسب هلاخلاطئ بر املسيح هذا داخل ال يُغرس ).  ٢١–١٢: ٥؛ ٢٦–٢١: ٣(رومية  اخلطاياعن  اتلام
). ٢١: ٥ كورنثوس ٢بر املسيح نلا يف حلظة ترب�رنا ( احتسابخطايانا للمسيح ىلع الصليب، كذلك يتم  احتساب

. بواسطتهأو اإليمان  من خاللر اخلاطئ بل يرُبَّ  .هىلع أساسأو  اإليمان �سببر اخلاطئ باإلضافة إىل ذلك، ال يرُبَّ 
ة لرب املسيح الُمحتسب نلا. ال يضيف العطية املجانيَّ  �ستقبل اإليمانحيث  .لترب�رلفاإليمان هو فقط الوسيلة 

للترب�ر. و�هذه الطر�قة، يأخذ املسيح لك املجد يف ترب�رنا. ليس دلينا اإليمان أي يشء ولكنه �ستقبل لك يشء 
الكتاب املقدس مه علِّ يُ  ملاالُمصلحون  همهفنلفتخر به يف ترب�رنا. هذا ما  — يماناإلوال حىت  — يشء يف ذواتنا

 رون باإليمان وحده.         ننا ُمربَّ إ قالواعندما 

ة يلنغمس يف اخلطية؟ ؟ هل أخذ رخصة إهليَّ �شاءكما  هل احلر�ة يف العيشر الُمربَّ هذا اتلعليم أن اال�سان يع� هل 
رون باإليمان وحده، بدون أعمال واحد "ال!" �ن ُمربَّ  ملثل هذه األسئلة بصوٍت  وايع حبٍس الُمصلحون أجاب 

العامل باملحبة (غالطية هو اإليمان ف. ذلكو�ب أن يفعل  ينتج أعمال صاحلة سوفانلاموس. ول�ن هذا اإليمان 
ىلع صحته  اذلي يرُبهنيمان اإلرون باألعمال الصاحلة، ولكننا ُمربَّ  بواسطةمن األحوال  ر بأي حالٍ ). �ن ال نرُبَّ ٦: ٥

أن املؤمنون هم  ،٢٦–١٤: ٢يعقوب  رسالة تعلِّمناكما  ،أعمانلا الصاحلةتُظهر وصدقه من خالل األعمال الصاحلة. 
ر و�� ربِّ  األعمال الصاحلة نلا ولآلخر�ن الفرق ب� اإليمان احلقييق المُ رون. تب�ِّ أشخاص ُمربَّ  — عونيدَّ  كما حًقا
رون ر. �ن ُمربَّ رنا، ولكنها بالرضورة �س�ن حياة لك شخص ُمربَّ ربِّ األعمال الصاحلة ال تُ إن اعء الفارغ لإليمان. االدِّ 

 ).  ٢: ١١نظر إقرار إيمان وستمنسرت اوحيد (ول�ن ليس بإيمان باإليمان وحده، 

نهاية  اإليمان والسلوك ت�من يف مسائلبأن السلطة يف ليس فقط الرأي القائل ، رفض الُمصلحون باختصارٍ 
يد الفرد. هذه السلطة نهاية املطاف يف يف  ت�منالسلطة  هذه بأن الرأي القائليد الكنيسة، بل أيًضا يف  املطاف

رون ىلع أساس أعماهلم الصاحلة ولو �شلك يرُبَّ  برشأن ال الُمصلحون الكتاب املقدس وحده. و� رفض � باألحرى

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٤   جمیع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

ىلع إيمانهم  وديلل األعمال الصاحلة كثمر يمارسوارون باإليمان وحده �ب أن الُمربَّ  برشأن ال أرصوا أيًضاجز�، 
 يرغبة للخطية. لم عبوديَّ يف الواقع فة وحياة الفسق والفجور � ة املتطرِّ درك الُمصلحون أن الفرديَّ أر. ربِّ المُ 

اقوا أن يروا ت. ولكنهم إىل عبوديَّة أخرىة روحيَّ الة عبوديَّ شلٍك من أشاكل اللون من الُمصلحون أن يروا انلاس يتحوَّ 
روننساء الرجال وال رونمن اخلطية، و يتحرَّ نلعمة. فإن اكن هلذا من خالل إ�يل ا هوألجلاملسيح بواسطة  �تحرَّ

 السبب فقط، �ق نلا أن �تفل باإلصالح الربو�ستانيت. 

 

مدينة جاكسون، بوالية يف  ةح�لية الالهوت الُمصلَ بَجاَْي بِرنتِس ُواتَرز هو أستاذ العهد اجلديد  ادلكتور
 "�سوع للكنيسةطر�قة إدارة "ة يف أمر��ا. وهو مؤلف كتاب لتعليم يف الكنيسة املشيخيّ ل مسيسييب، وشيخٌ 

)How Jesus Runs the Church(. 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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