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 أخطاء؟  ىلع  كتاب املقدس ال �توي  هل
 بقلم أر. يس. سربول 

  يتاهللا، ال ةالكتاب املقدس هو لكم"
ُ

  )neoorthodox theology( ة اجلديدة األرثوذكسيَّ  هوت الطئ". منذ ظهور خت
  سامية نظره  ن ي�ون دليهمأب� أوئلك اذلين يرغبون يف  ا شعارً  اتلأ�يديف أوائل القرن العرش�ن، أصبح هذا 

.  الكتاب املقدس وخلوه من اخلطأصمة ع ىلع  د تلأ�ياملتمثِّلة يف ا ة األ�اديميَّ ة لكتاب املقدس مع جتنب املسؤويلَّ ل
 هذا ابليان مثل يُ ول�ن  

ً
 تناقض جوهري. فيف هذا . لالحتفاظ باليشء ونقضيه ا الكسيكيًّ  مثاال

اجلزء األول، "الكتاب    حبذفقمنا  إذا  فة اليت ال يم�ن ادلفاع عنها.  هذه الصيغة الالهوتيَّ إىل  أخرى    ةننظر مردعونا  
  يتاهللا، ال ة "لكم ىلعاملقدس هو" �صل 

ُ
بيت  " و "اليت" نصل إىل ة"لكم حبذف قمنا طئ". إذا قمنا بتحليلها أ�رث وخت

 : القصيد

 . اهللا �طئ""

. هنا للنفسللعقل و�ذلك    ةبغيض   فكرة �   عملي  أي ماكن، أو يف  أ اهللا �طئ بأي شلك من االشاكل، يف    أن   ةفكر 
 أسوء حاالت اتلخر�ب الكتايب.يصل نقد الكتاب املقدس إىل 

نه أ؟ يبدو من الواضح خاطئةنها أاهللا يلع  ةتتحدث عن لكم ةر صيغن يتصوَّ أ �لوق واٍع  اكئن كيف يم�ن ألي
(يف  لكمة اهللا نه ليس إ ، ففإن أخطأ. )�طئ أن ال يم�ن الواقع،� و(�طئ نه ال إ اهللا، ف ةهو لكمما إذا اكن كتاب 

 ). اهللا  ةن ي�ون لكمأالواقع، ال يم�ن 

 الهوت جديل مصحوب بنقمة.   هو أمر  أو عدم العصمة خطأ ي أ  نسب إىل اهللان يُ أ

،  من اخلطأ   املعصوم باحلق    يتَّسم، اذلي  اإلل�عالن  اإلن الكتاب املقدس ينبع من  إر�ما يمكننا حل اتلناقض بالقول  
األص�   هذا اإلعالن وشوَّهوا  أفسدوا تهم، اذلين، حب�م إ�سانيَّ  اإلعالن يتم بوساطة كتَّاب من البرش،ول�ن هذا 

ط ن  أ("  humanum errareقائًال    )hKarl Bart(  صاح اكرل بارت .  ألخطلميلهم  بوساطة  
ُ

  ")، إ�سانأن ت�ون  هو    ئخت
ا ىلع أنه ًسا دوسيتيَّا    يتبىقَّ ،  أاخلطن�ار  بإ   ُمرصًّ ،  فقط أنه ُكتب بيد إ�سان  "يبدو"   ا سً قدَّ م  ا كتابً   أي  —للمرء كتابًا مقدَّ

 ة. وهميَّ  ة�سانيَّ إفقط نتاج هو يف الواقع  هولكن
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لويح  ة سبب املفاهيم الكتابيَّ  يف الواقع، هذه ال�عة � ؟ أللخط ال�عة البرش�َّة ادل ضد ُ�  ن أيم�ن  اذلي ذا من
ب  ن الروح القدس تغلَّ ىلع أا  دائمً القو�م  الكسييكد الالهوت ال. أ�َّ  تدو�نها ىلعل� االرشاف  واإل األسفار املقدسة 

 الكتايب. ص انلالبرشي يف إنتاج  أاخلط ىلع

بهذا اتلالعب اهللا.  )verbaليس "لكمات" (  ه) اهللا، ولكنverbum" (ةقدس هو "لكمالكتاب امل نإ بارت قال 
 اهللا، اليت  ة �لمبالكتاب املقدس  وصف املتمثِّلة يفللحل  ةقابلال غ�  ةعضلامل حل  يف اكن يأمل  ،الالهو�

ُ
طئ.  خت

  آخر  �رشي �� �رد أي  — اإلل�  لإلعالن ا �رش�ًّ انعاكًسا  يمثِّلكتاب  فهو إذن، خاطئًا  إذا اكن الكتاب املقدس
 اهللا.   ةة عميقة، لكنه ليس لكمالهوتيَّ  أفاكره ب. قد ي�ون عن الالهوت 

الربو�ستانيت يف القرن السابع عرش،   الفكر املدريس اخرتاع  ها عقيدة مننأبالكتاب املقدس  عصمةمنتقدو  يزعم
ن  أ  وا الحظ ،ىلع سبيل املثالصلح� األِجالّء. المُ  ت�ن عقيدةا لم نهأيع�  ما اإلعالن، حيث زايد املنطق ىلع 

  كما لم ا. ن الكتاب املقدس ال �طئ أبدً أهذا صحيح. ما قاهل هو  "العصمة". لكمة أبداً  لم �ستخدم مارتن لوثر
وت  سمعنا لكماته بص كما لو أننا الكتاب املقدس  إنه �ب أن �ستقبل لقا  بل�ستخدم جون اكلفن هذا املصطلح. 

هذا  لكنهم قاموا بصياغة ، ملصطلح العصمة همالرغم من عدم استخدام ىلعحون، صلِ المُ إن مسموع من فم اهللا. 
 . بوضوح املفهوم

  الرسول،  ، و�ولسأوغسطينوس  اعش كذلكطو�لة من القرن السابع عرش،  ةقبل فرت )Irenaeus( إيرناؤس اعش 
 املطلق للكتاب املقدس.  عن احلقبوضوح   وا معلَّ  وغ�هم،، ا مجيعً  هؤالء   �سوع.الرب و

  يت لكتاب املقدس ال نفسه ل املسيحنظرة ثقة الكنيسة يف  ىلعالكتاب املقدس  عصمةدفاع الكنيسة عن  يعتمد
ة الرب �سوع للكتاب  من نظر  أد�وال    أس�  تلكتاب املقدس ليسل  نظرة  ي�ون دلينا   نود أن.  ا همعلَّ و  بها   كمسَّ ت

 . املقدس

 االنتقادات. يف لك جيل، ضد لك  للكتاب املقدس الاكملة  املصداقيَّة�ب ادلفاع عن  

 

ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  
مائة كتاب، بما يف ذلك   بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""
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 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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