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س  بيان شياكغو عن مبادئ تفس� الكتاب  الُمقدَّ

 
ُ
  ٢٨أ�تو�ر وحىت يوم    ٢٦شياكغو من يوم  مدينة  يف  ة  عن العصمة الكتابيَّ األول للمجلس ادلو�    مؤتمر القمةقيم  أ

س، بغرض اتلأ�يد من جديد ىلع عقيدة عصمة الكتاب  ١٩٧٨أ�تو�ر من اعم   ًرا من  ، و�ذِّ ا ًحا مفهومه، موضِّ الُمقدَّ
تلت   اليت  األر�عة  السنوات  و�  القمةإن�ارها.  اغبلية هذا  األول  مؤتمر  جتاوزت  بطرق  اجلهد  هذا  اهللا  بارك   ،

عن عقيدة العصمة،    فيدةيدعو إىل أن نقدم احلمد إلهلنا هو ما ظهر من فيض رائع من الكتابات املاتلوقعات. وما 
 باإلضافة إىل وجود ت�ر�س مزتايد لقيمتها. 

األول قد اكتمل بعد، حىت صار واضًحا أنه ال تزال هناك مهمة أخرى كربى ينبيغ    مؤتمر القمةلم ي�ن عمل  
ساالضطالع بها. يف ح� نقر بأن اإليمان بعصمة الكتاب   أمر أسايس للحفاظ ىلع سلطته، إال أن قيمة ذلك   الُمقدَّ

اثلا�. وملدة سنت�،    تمر القمة مؤااللزتام مساو�ة تماًما لقيمة فهم املرء ملع� لكمة اهللا. ومن هنا جاءت احلاجة إىل  
اتلفس�. و�نت ذروة هذا اجلهد هو    علم  تم وضع خطط، وُ�تبت صفحات عن موضواعت تتعلق بمبادئ ومارسات

 . ١٩٨٢نوفمرب من اعم  ١٣نوفمرب وحىت  ١٠شياكغو من  مدينة لقاء يف

لعام   بيان شياكغو  بنود  ١٩٧٨ىلع نفس منوال  ي�  فيما  وا ، نعرض  نتائج    إلن�اراتاتلأ�يدات  هذه كتعب� عن 
جهودنا تلوضيح القضايا واملبادئ اتلفس��ة. لسنا نديع قيامنا بدراسة مكتملة أو نظامية للموضوع كلك، ل�ن  
تمثل هذه اتلأ�يدات واإلن�ارات إمجااًع ملا يقرب من مئة مشرتك ومراقب اجتمعوا يف هذا املؤتمر. اكن اخلوض  

ننا و�م�ن آخر�ن  يف حوار جتر�ة موسعة لآلفاق ، وصالتنا � أن �ستخدم اهللا نتاج جهودنا املضنية هذه يك يمكِّ
 أيًضا من تفصيل لكمة اهللا بأ�رث استقامة. 
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 : واإلن�اربنود اتلأ�يد  

 ابلند األول 

دُ 
ِّ
سة للكتاب أن السلطة املعيار�َّ  نُؤ�  �سوع املسيح، رب الكنيسة.  و�شهد عليها مساو�ة لسلطة اهللا نفسه،  الُمقدَّ

سة فصل سلطة املسيح عن سلطة الكتاب  رشعيَّ   نُنِكرُ   ة وضع الواحدة يف مقابل األخرى.، أو رشعيَّ الُمقدَّ

 ابلند اثلا� 

دُ 
ِّ
سو��سان يف شخص واحد، هكذا أيًضا الكتاب  اهللاأنه كما أن املسيح هو  نُؤ� هو، دون انقسام، لكمة اهللا   الُمقدَّ

 �رش�ة. يف لغة 

س للكتاب أنَّ الشلك البسيط والبرشي    نُنِكرُ  ، ةاإل�سانيَّ   املسيح  طبيعةقابليته للخطأ؛ تماًما كما أن   �ستلزم  الُمقدَّ
 ة. ته الرت�اب اخلطيَّ ستلزم قابليَّ � ال  ،حىت يف اتضاعه

 ابلند اثلالث 

دُ 
ِّ
سأن شخص �سوع املسيح وعمله هما �ور الكتاب  نُؤ�  بأ�مله. الُمقدَّ

سة املسيح يف الكتاب ة منهجية تفس� ترفض مر�ز�َّ صحة أيّ  نُنِكرُ   أو ختفيها. الُمقدَّ

 ابلند الرابع 

دُ 
ِّ
سأن الروح القدس اذلي أوىح بالكتاب  نُؤ�  يعمل ايلوم من خالهل يك ينشئ إيمانًا برساتله.   الُمقدَّ

سم أحًدا شيئًا �الف تعليم الكتاب  أن الروح القدس يم�ن أن يعلّ  نُنِكرُ   . الُمقدَّ

 ابلند اخلامس 

دُ 
ِّ
سن املؤمن� من االستفادة من الكتاب أن الروح القدس يم�ِّ  نُؤ�  وتطبيقه ىلع حياتهم.  الُمقدَّ

 ة روحيًّا. أن اإل�سان الطبييع قادر بدون الروح القدس أن يم� الرسالة الكتابيَّ  نُنِكرُ 
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 ابلند السادس 

دُ 
ِّ
سأن الكتاب    نُؤ� ح بأن احلق الكتايب موضويع عربِّ عن احلق اإلل� يف صورة ترص�ات تقر�ر�َّ يُ   الُمقدَّ ة، ونرصِّ

دُ ومطلق. كما  م األمور كما � بالفعل، بينما ما صحة أي ترص�ح أيًضا  نُؤ�ِّ دُ إن اكن يقدِّ خطأه إن أساء عرض    نُؤ�ِّ
 احلقائق. 

سأنه، ىلع الرغم من قدرة الكتاب    نُنِكرُ  منا للخالص،    الُمقدَّ د احلق الكتايب حبسب هذا ادلور.  ينبيغ  أن �كِّ أن �دِّ
 وجوب تعر�ف اخلطأ بأنه اليشء اذلي �دع و�ضلِّل عن عمد. أيًضا  نُنِكرُ كما 

 ابلند السابع 

دُ 
ِّ
 أن املع� اذلي يعربِّ عنه لك نص كتايب هو مع� واحد، و�دد، وثابت.  نُؤ�

 تطبيقاته.  ع تنوُّ أن اإلقرار بهذا املع� الواحد يليغ   نُنِكرُ 

 ابلند اثلامن 

دُ 
ِّ
س أن الكتاب    نُؤ� ة، باإلضافة إىل وصايا ة والظرفيَّ �توي ىلع تعايلم ووصايا تنطبق ىلع مجيع ابليئات اثلقافيَّ   الُمقدَّ

سأخرى يب�ِّ الكتاب   ىلع ظروف خاصة.فقط نفسه أنها تنطبق   الُمقدَّ

سحتديد الفارق ب� الوصايا العامة واخلاصة للكتاب    صحة   نُنِكرُ  نُنِكُر  ة. كما  ة وظرفيَّ حبسب عوامل ثقافيَّ   الُمقدَّ
 اثلقافة أو الظرف. ة حبسب صحة اتلعامل مع الوصايا العامة باعتبارها �سبيَّ أيًضا 

 ابلند اتلاسع 

دُ 
ِّ
، ليشمل لك ما  الرشح، اذلي اكن يع� منذ القديم قواعد  علم اتلفس�مصطلح    أن يمتدأنه من الصواب    نُؤ�

 تتضمنه عملية فهم مع� اإلعالن الكتايب، وتطبيقه ىلع حياتنا.

الكتاب    نُنِكرُ  سأن ت�ون رسالة  المُ   الُمقدَّ يمِ� املفرسِّ عليها فهمه. وهلذا،  مستَمدة من فهم  أو أن   ،   نُنِكرُ فرسِّ
، حبيث ال ي�ون ما  حدوث "دمج" ب� "أفاكر" اكتب انلص الكتايب والمُ  انلص للمفرس �كوًما يف انلهاية    ينقلهفرسِّ

سالكتاب باملع� اذلي يعربِّ عنه   . الُمقدَّ
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 ابلند العارش 

دُ 
ِّ
سأن الكتاب  نُؤ�  ع. ة شديدة اتلنوُّ ة عن طر�ق أشاكل أدبيَّ ينقل نلا احلق اإلل� بطر�قة لفظيَّ   الُمقدَّ

سة الكتاب  ات اللغة البرش�َّ أيٌّ من �دوديَّ  جتعلأن  نُنِكرُ   غ� أهل نلقل رسالة اهللا.  الُمقدَّ

 ابلند احلادي عرش 

دُ 
ِّ
سأن ترمجات نص الكتاب  نُؤ�  ة. ة واثلقافيَّ عرفة عن اهللا عرب مجيع احلواجز الزمنيَّ امل   نقلقادرة ىلع  الُمقدَّ

باثلقافة اليت خرجت منها انلصوص بادلرجة اليت بها يص�    تماًما   ة متصلأن ي�ون مع� انلصوص الكتابيَّ   نُنِكرُ 
 فهم املع� نفسه يف ثقافات أخرى مستحيًال. 

 ابلند اثلا� عرش 

دُ 
ِّ
س أنه يف أثناء أداء مهمة ترمجة الكتاب    نُؤ� وتعليمه يف سياق لك ثقافة، ينبيغ أال �ُستخَدم سوى اللكمات    الُمقدَّ

 سم باألمانة جتاه �توى اتلعليم الكتايب. واأللفاظ املاكفئة وظيفيًّا، واليت تتّ 

املع� الكتايب   �شّوه ا غ� مبايلة جتاه متطلبات اتلواصل عرب احلضارات، أو اليت  ة املنهجيات اليت � إمَّ رشعيّ   نُنِكرُ 
 يف أثناء عملها.

 ابلند اثلالث عرش 

دُ 
ِّ
س ة، لألجزاء املختلفة من الكتاب  ة أو األسلو�يَّ ة، سواء الشلكيَّ األدبيّ   باتلصنيفاتأن الويع    نُؤ� أمر جوهري    الُمقدَّ

َ�مَّ �ن نقدر قيمة نقد   الكث�ة دلراسة الكتاب  األدبيّ   الصيغ ألجل تفس� صحيح، ومن  الفروع  ة، باعتباره أحد 
س  . الُمقدَّ

الكتابيَّ اتلار�يَّ   الصحة  تنيفأنه من الصواب فرض السمات العامة اليت    نُنِكرُ  م نفسها  ة ىلع القصص  ة اليت تقدِّ
 ة. بصفتها أحداثًا حقيقيَّ 

 ابلند الرابع عرش 

دُ 
ِّ
ة، ىلع الرغم من عرضه يف أشاكل  ق حبقيقة تار�يَّ أن السجل الكتايب لألحداث، واألحاديث، واألقوال يتعلَّ   نُؤ�
 ة متنوعة.أدبيَّ 
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سل يف الكتاب  قول مسجَّ حديث، أو  أو    ،أن أي حدث  نُنِكرُ  س الكتاب  تلَق من قبل ُكتَّاب  هو ُ�   الُمقدَّ أو    الُمقدَّ
 قبل اتلقايلد اليت أدرجوها.من 

 ابلند اخلامس عرش 

دُ 
ِّ
سرضورة تفس� الكتاب    نُؤ� اتلار�يخ،  -أو الطبييع. املع� احلر� هو املع� اللغوي   ،حبسب معناه احلر�   الُمقدَّ

ة واألشاكل ابلالغيَّ  عنه الاكتب. إن اتلفس� حبسب املع� احلر� سيأخذ يف االعتبار مجيع الصور  أي املع� اذلي عربَّ 
 ة املوجودة يف انلص. األدبيَّ 

سة للتعامل مع الكتاب ة منهجيّ ة أيّ رشعيّ   نُنِكرُ   ده املع� احلر�. تنسب هل مع� ال يؤ�ِّ   الُمقدَّ

 ابلند السادس عرش 

دُ 
ِّ
 ة املرشوعة يف حتديد انلص القانو� ومعناه.وجوب استخدام اتلقنيات انلقديَّ  نُؤ�

 عنه الاكتب، أو أي  ة للنقد الكتايب بالتشكيك يف صدق أو نزاهة املع� اذلي يعربِّ ة منهجيّ ة السماح أليّ رشعيّ   نُنِكرُ 
 تعليم كتايب آخر. 

 ابلند السابع عرش 

دُ 
ِّ
سوحدة، وتوافق، وا�ساق الكتاب  نُؤ�  ح بأنه أفضل مفرس نلفسه. ، ونرصِّ الُمقدَّ

سة تفس� الكتاب  إماكنيّ   نُنِكرُ  إساءة    رُ نكِ كما نُ بطر�قة تفرتض تصحيح نص ما نلص آخر أو معارضته هل.    الُمقدَّ
ساب الالحق� للكتاب تفس� الكتَّ  سمن الكتاب نلصوص سابقة  الُمقدَّ  إشارتهم هلا. يف اقتباسهم منها أو  الُمقدَّ

 ابلند اثلامن عرش 

دُ 
ِّ
الكتاب    نُؤ� تفس�  سأنَّ  وال    الُمقدَّ دائًما،  صحيح  ابلتَّ نلفسه  بل  �يد  به،  املوىح  للنص  الواحد  املع�  عن  ة 

 بل حه. �شمل املع� الواحد للكمات أي نيب فهم انليب نفسه تللك اللكمات، لكنه ال يقترص عليه،  باألحرى يوضِّ 
 يتضمن بالرضورة قصد اهللا اذلي يظهر يف تتميم تلك اللكمات.

سالمُ الكتاب فهم ُكتَّاب  نُنِكرُ   ة الاكملة للكماتهم.دائًما للمعا� الضمنيّ  قدَّ
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 ابلند اتلاسع عرش 

دُ 
ِّ
أيّ   نُؤ� املفرّس أن  بها  يأيت  مفاهيم سابقة  إىل  ة  سالكتاب    الكتايب،    الُمقدَّ اتلعليم  مع  متوافقة  أن ت�ون  بد  ال 

 وخاضعة تلصحيحه. 

سوجوب أن ي�ون الكتاب    نُنِكرُ  مفاهيم سابقة غر�بة عنه، ومتناقضة معه، مثل املذهب ًما باتلوافُق مع  لزَ مُ   الُمقدَّ
 ة. الطبييع، واملذهب اتلطوري، واملذهب العل�، واملذهب اإل�سا� العلما�، ومذهب النسبيَّ 

 ابلند العرشون 

دُ 
ِّ
سة أو املوجودة خارج الكتاب  أنه بما أن اهللا هو مصدر لكِّ حق، فإن مجيع احلقائق، سواء الكتابيَّ   نُؤ� ، متفقة  الُمقدَّ

سومتماسكة مًعا، وأنَّ الكتاب   يقول احلق ح� يمس مسائل تمتُّ بصلة للطبيعة، أو اتلار�خ، أو أي يشء   الُمقدَّ
دُ آخر. كما  سهناك قيمة ملعلومات خارج الكتاب  أنه يف بعض احلاالت، أيًضا  نُؤ�ِّ من جهة توضيح ما يعلِّمه    الُمقدَّ

سالكتاب   ، ومن جهة احلث ىلع تصحيح اتلفس�ات اخلاطئة. الُمقدَّ

سأنه من املم�ن لآلراء خارج الكتاب    نُنِكرُ  سأن تليغ مصداقية تعليم الكتاب    الُمقدَّ ة ، أو أن حتظى بأولو�َّ الُمقدَّ
 .عليه

 ابلند احلادي والعرشون

دُ 
ِّ
 اتلناغم ب� اإلعالن اخلاص والعام، ومن ثم ب� اتلعليم الكتايب وحقائق الطبيعة. نُؤ�

س ة مع املع� الصحيح ألي نص يف الكتاب  ة حقيقيَّ ة حقائق علميَّ تناقُض أيَّ  نُنِكرُ   .الُمقدَّ

 ابلند اثلا� والعرشون 

دُ 
ِّ
 ة السفر أيًضا. نظ� بقيَّ ة، ة وحقيقيَّ من سفر اتلكو�ن تار�يَّ  ١١–١أن األصحاحات  نُؤ�

ت�و�ن    نُنِكرُ  تعايلم  الفرضيَّ ةأسطور�َّ   ١١–١أن  وأن  العلميَّ ،  يم�ن  ات  اإل�سان  أصل  أو  األرض  تار�خ  �شأن  ة 
سع بها لإلطاحة بما يعلِّمه الكتاب  اتلذرُّ   عن اخللق.  الُمقدَّ

 ابلند اثلالث والعرشون 

دُ 
ِّ
سوضوح الكتاب   نُؤ�  ة. و�اتلحديد من جهة رساتله عن اخلالص من اخلطيَّ ، الُمقدَّ
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س�ساوي مجيع نصوص الكتاب  نُنِكرُ   يف الوضوح، أو �ساوي تأث�ها ىلع رسالة الفداء.  الُمقدَّ

 ابلند الرابع والعرشون 

دُ 
ِّ
سأن فهم املرء للكتاب   نُؤ� سالكتاب   علماءف ىلع خربة  ال يتوقَّ  الُمقدَّ  . الُمقدَّ

سصة للكتاب وجوب جتاُهل املرء ثلمار ادلراسة املتخصِّ  نُنِكرُ  سعلماء الكتاب من قبل   الُمقدَّ  . الُمقدَّ

 ابلند اخلامس والعرشون

دُ 
ِّ
الوعظ اذلي    نُؤ� الوحيد من  انلوع  احلياة �شلك مريض هو ذلك    اإلل�اإلعالن    ينقلأن  السليم ىلع  وتطبيقه 

ل نص الكتاب  سالوعظ اذلي �رشح و�فصِّ  بأمانة بصفته لكمة اهللا.  الُمقدَّ

سة رسالة من اهللا بمعزل عن نص الكتاب  أن ت�ون دلى الواعظ أيَّ  نُنِكرُ   . الُمقدَّ

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

