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س بيان شياكغو عن عصمة الكتاب   الُمقدَّ

 مقدمة:

سُ�َعد سلطة الكتاب   ة يف هذا الزمان و� لك زمان. وأوئلك اذلين  ة بالنسبة للكنيسة املسيحيَّ ة مفتاحيَّ قضيَّ   الُمقدَّ
طاعتهم للكمة  يعرتفون بإيمانهم بيسوع املسيح ر�ًا و�لًِّصا مدعوون إىل إثبات حقيقة كونهم تالميذ عن طر�ق  

ساهللا املكتو�ة يف اتضاٍع وأمانة. و�َُعد احليدان عن الكتاب   سواء يف اإليمان أو السلوك بمثابة خيانة لسيدنا.    الُمقدَّ
سة اتلامة للكتاب وهلذا فإن اإلقرار بالصدق واملوثوقيَّ  هو أمر جوهري ألجل استيعاب اكمل واعرتاف اكٍف   الُمقدَّ

 �سلطته. 

سجديد ىلع عصمة الكتاب  د ابليان اتلايل من  يؤ�ِّ  ًحا طبيعة فهمنا عنها، و�ذًرا من إن�ارها. فإننا ، موضِّ الُمقدَّ
ىلع قناعة بأن إن�ارها هو تنحية لشهادة �سوع املسيح والروح القدس جانبًا، ورفض اخلضوع تلرص�ات لكمة  

ناسب هو أن نقدم هذا اإلقرار،  اهللا، ذلك اخلضوع اذلي يم�ِّ اإليمان املسييح احلقييق. و�ننا نعترب أن واجبنا امل
ونضعه يف وجه اال�رافات احلايلة عن حقيقة العصمة ب� أصدقائنا من املؤمن�، و� وجه سوء الفهم هلذه العقيدة  

 يف العالم �شلك اعم. 

ة  ن هذا ابليان من ثالثة أجزاء: بيان موَجز، و�نود اتلأ�يدات واإلن�ارات، مع الرشح. وقد تم إعداده يف مد يتكوَّ 
ثالثة أيام من املشاورات اليت جرت يف مدينة شياكغو. و�ودُّ من وقعوا ىلع ابليان املوجز وىلع ابلنود أن يؤ�دوا ىلع 

الشخصيَّ  الكتاب  قناعتهم  عصمة  �شأن  سة  أن  الُمقدَّ ىلع  املؤمن�  ومجيع  ابلعض  بعضهم  و�ثوا  �شجعوا  وأن   ،
ِعّدت وصدرت يف مؤتمر قص� األمد ومكثف، ديَّ يزدادوا يف تقديرهم وفهمهم هلذه العقيدة. نعرتف بمحدو

ُ
ة وثيقة أ

ة من خالل  وال نفرتض أن �ظى هذا ابليان بماكنة قانون إيمان. لكننا مع هذا رسرنا بتعميق قنااعتنا الشخصيَّ 
 انلقاشات، ونص� أن �ُستخَدم ابليان اذلي وقَّعناه ملجد إهلنا، ولالجتاه صوب إصالح جديد للكنيسة يف إيمانها،

 وحياتها، و�رسايلتها. 

م هذا ابليان ال يف روح خصام، بل يف روح اتضاع و�بة نهدف إىل احلفاظ عليها بنعمة اهللا يف أي نقاش نقدِّ 
سمستقب� سيثار من جراء ما ذكرناه هنا. ونعم نقر بأن كث��ن من ينكرون عصمة الكتاب   ال يُظِهرون    الُمقدَّ

ها يف احلياة  نُنِكرُ و�هم، ونيع أننا �ن من نعرتف بهذه العقيدة كثً�ا ما  ة إيمانهم وسلتبعات هذا اإلن�ار يف بقيَّ 
 ة. ة، ح� �فق يف وضع أفاكرنا وأعمانلا، وتقايلدنا واعداتنا، يف خضوع حقييق لللكمة اإلهليَّ العمليَّ 
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الكتاب    نرحب بردود األفعال جتاه هذا ابليان من أي شخص يرى ما يدعو إىل إجراء تعديل ىلع تأ�يداته �شأن
س س ، يف ضوء الكتاب  الُمقدَّ يع أيَّ   الُمقدَّ ة  نفسه، اذلي �ضع مجيًعا لسلطته املعصومة يف لكِّ ما نقوهل. فإننا ال ندَّ

ننا من تعز�ز هذه الشهادة للكمة اهللا. ة للشهادة اليت �ملها، وسنكون متن� أليَّ عصمة شخصيَّ   ة مساعدة تمكِّ
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 :موجزٌ  بيانٌ 

ساذلي هو نفسه احلق وال ينطق سوى باحلق، قد أوىح بالكتاب  اهللا،   .۱ حىت يعلن بهذا عن ذاته للجنس    الُمقدَّ
سالبرشي الضال، بواسطة �سوع املسيح خالًقا ور�ًا وفاديًا وديّانًا. فإن الكتاب    هو شهادة اهللا عن ذاته.   الُمقدَّ

سيمتلك الكتاب   .۲ لهم روالُمقدَّ ة  حه القدوس وأرشف عليهم، سلطة إهليَّ ، كونه لكمة اهللا، اذلي كتبه أناس أهَّ
معصومة يف مجيع الشؤون اليت يمسها: وهلذا ال بد من تصديقه، باعتباره تعايلم اهللا، يف لك ما يؤ�ده؛ وطاعته، 

د اهللا، يف لك ما يَِعد به.  باعتباره وصايا اهللا، يف لك ما يطالب به؛ واتلمسك به، باعتباره تعهُّ

ساإلل� للكتاب  يصادق الروح القدس، الاكتب   .۳ س، ىلع الكتاب  الُمقدَّ عن طر�ق شهادته يف داخلنا،   الُمقدَّ
 و�فتح أذهاننا حىت نفهم معناه. 

سالكتاب   .٤ ، كونه معطى من اهللا مجلًة ولفًظا، خاٍل من أي خطأ أو عيب يف مجيع تعايلمه، أي فيما يقوهل  الُمقدَّ
اخلاضعة إلرشاف اهللا، تماًما كما يف شهادته  ة  عن أعمال اهللا يف اخللق، وأحداث تار�خ العالم، وأصوهل األدبيَّ 

 عن نعمة اهللا املخلِّصة يف حياة األفراد. 

سال مفر من أن تفسد سلطة الكتاب   .٥ ة اتلامة بأي شلك  إن تم االخزتال أو احلدُّ من هذه العصمة اإلهليَّ   الُمقدَّ
ساب  من األشاكل، أو إن تم إهماهلا، أو إن �ُسبت إىل رأٍي عن احلق �الف لرأي الكت ؛ وجتلب هذه  الُمقدَّ

 اال�رافات خسارة جسيمة ىلع لك من الفرد والكنيسة. 
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 بنود اتلأ�يد واإلن�ار: 

 ابلند األو� 

دُ 
ِّ
سوجوب قبول األسفار  نُؤ�  ة باعتبارها لكمة اهللا ذات السلطة. الُمقدَّ

سأن ت�ون سلطة األسفار  نُنِكرُ   ة نابعة من الكنيسة، أو من اتلقليد، أو من أي مصدر �رشي آخر. الُمقدَّ

 ابلند اثلا� 

دُ 
ِّ
سأن األسفار    نُؤ� ة � املعيار الفائق املكتوب اذلي به يُلِزم اهللا الضم�، وأن سلطة الكنيسة خاضعة لسلطة  الُمقدَّ

سالكتاب   . الُمقدَّ

سيسة، أو �امعها، أو ترص�اتها تملك سلطة أىلع من سلطة الكتاب  أنَّ قوان� إيمان الكن  نُنِكرُ  ، أو مساو�ة  الُمقدَّ
 هلا.

 ابلند اثلالث 

دُ 
ِّ
 أن اللكمة املكتو�ة � جبملتها إعالٌن معطى من اهللا. نُؤ�

سأن الكتاب    نُنِكرُ  و أنه  هو �رد شهادة عن اإلعالن، أو أنه فقط يص� إعالنًا عند اتلقاء اإل�سان معه، أ  الُمقدَّ
 يعتمد يف صّحته ىلع استجابات البرش. 

 ابلند الرابع 

دُ 
ِّ
 أن اهللا اذلي خلق اجلنس البرشي ىلع صورته قد استخدم اللغة كوسيلة لإلعالن. نُؤ�

ة �دودة بطبيعتنا املخلوقة بادلرجة اليت بها تص� غ� مالئمة كأداة لإلعالن اإلل�.  أن ت�ون اللغة البرش�َّ   نُنِكرُ 
 ة قد أفسد عمل اهللا اخلاص بالويح. ة �سبب اخلطيَّ أيًضا أن ي�ون فساد اثلقافة واللغة البرش�َّ  نُنِكرُ كما 

 ابلند اخلامس 

دُ 
ِّ
سأن إعالن اهللا يف األسفار  نُؤ�  ا. ة اكن تدر�يًّ الُمقدَّ

أيًضا   نُنِكرُ ح أو يناقض هذا اإلعالن السابق. كما  م إعالنًا سابًقا، يصحِّ أنَّ اإلعالن االحق، اذلي ر�ما يتمِّ   نُنِكرُ 
 وجود أي إعالن معياري منذ اكتمال أسفار العهد اجلديد. 
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 ابلند السادس 

دُ 
ِّ
سأن الكتاب   نُؤ�  حىت إىل لكمات النسخة األصليَّ   الُمقدَّ

ً
 جبملته و� مجيع أجزائه، وصوال

ُ
عطي بويح من ة، قد أ

 اهللا. 

سة اتلأ�يد ىلع ويح الكتاب إماكنيَّ  نُنِكرُ   لللك دون األجزاء، أو بلعض األجزاء دون اللك.  الُمقدَّ

 ابلند السابع 

دُ 
ِّ
لكمته، بواسطة روحه القدوس، من خالل ُكتَّاب من البرش. فإن  أن الويح اكن هو العمل اذلي فيه أعطانا اهللا    نُؤ�

سأصل الكتاب  ا بالنسبة نلا.إل�.  و�ىل حد بعيد، تظل آيلَّ  الُمقدَّ  ة الويح اإلل� رسًّ

 ة، أو إىل حاالت أىلع من الويع من أي نوع. ة اخزتال الويح إىل �رد بص�ة �رش�َّ إماكنيَّ  نُنِكرُ 

 ابلند اثلامن 

دُ 
ِّ
ة للُكتَّاب اذلين اختارهم  ة املم�ِّ قد استخدم يف العمل اخلاص بالويح الشخصيات واألسايلب األدبيَّ   أن اهللا  نُؤ�

لهم.  وأهَّ

 أن ي�ون اهللا، جبعله هؤالء الُكتَّاب �ستخدمون اللكمات اليت اختارها، قد جتاهل شخصياتهم.  نُنِكرُ 

 ابلند اتلاسع 

دُ 
ِّ
علم اليلك إىل الُكتَّاب، لكنه ضمن عرًضا صحيًحا وجديًرا باثلقة جلميع  أنه ىلع الرغم من عدم �سب الويح ال  نُؤ�

ساملسائل واملوضواعت اليت ُدفع ُكتَّاب الكتاب   إىل اتلحدث والكتابة عنها. الُمقدَّ

ة أو عدم عصمة هؤالء الُكتَّاب قد أدخلت، حب�م الرضورة أو أي يشء آخر، التشو�ه أو  أن ت�ون �دوديَّ   نُنِكرُ 
 لكمة اهللا. اخلطأ ىلع 

 ابلند العارش 

دُ 
ِّ
األصليَّ   نُؤ� املخطوطات  نص  لللكمة، ىلع  ادلقيق  باملع�  ينطبق،  الويح  للكتاب  أن  سة  واذلي    الُمقدَّ فحسب، 

دُ يم�ن بفضل عناية اهللا اتلحّقق منه بدقة كب�ة من املخطوطات املتاحة. كما   س أيًضا أن �سخ الكتاب    نُؤ�ِّ   الُمقدَّ
 ة. وترمجاته � لكمة اهللا بقدر تمثيلها بأمانة للنسخ األصليَّ 
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أيًضا أن هذا الغياب �عل    نُنِكرُ ة. كما  تأثّر أي عنرص أسايس من اإليمان املسييح بغياب املخطوطات األصليَّ   نُنِكرُ 
 ة أمًرا غ� مرشوع أو غ� مالئم. اتلأ�يد ىلع العصمة الكتابيَّ 

 ند احلادي عرش ابل

دُ 
ِّ
سأن الكتاب    نُؤ� ، كونه أعطي بويح إل�، م�َّه عن اخلطأ، حبيث أنه بعيد لك ابلعد عن تضليلنا، بل هو الُمقدَّ

 صحيح وموثوق به يف اكفة املوضواعت اليت يتناوهلا.

سة أن ي�ون الكتاب  إماكنيَّ   نُنِكرُ  . يم�ن اتلمي� ب�  معصوًما من اخلطأ و� اآلن ذاته �طئًا يف ترص�اته  الُمقدَّ
 العصمة واتل��ه عن اخلطأ، ل�ن ال يم�ن الفصل بينهما.

 ابلند اثلا� عرش 

دُ 
ِّ
سأن الكتاب  نُؤ�  جبملته معصوم من اخلطأ، إذ هو خال من أي خطأ، أو عيب، أو ضالل. الُمقدَّ

سأن ت�ون عصمة الكتاب    نُنِكرُ  ة، أو اخلاصة  ة، أو ادلينيَّ وخلوه من اخلطأ مقترصة ىلع املوضواعت الروحيَّ   الُمقدَّ
ات  أيًضا أنه من الصواب استخدام الفرضيَّ   نُنِكرُ بالفداء، وأنها ال �شمل ترص�اته يف �االت اتلار�خ والعلم. كما  

سة عن تار�خ األرض نلقض تعليم الكتاب  العلميَّ   اخللق والطوفان.  عن  الُمقدَّ

 ابلند اثلالث عرش 

دُ 
ِّ
سة اتلامة والاكملة للكتاب أنه من الصواب استخدام العصمة كمصطلح الهو� �ش� إىل املصداقيَّ  نُؤ�  . الُمقدَّ

سأنه من الصواب تقييم الكتاب    نُنِكرُ   وغرضه  هلا   حبسب معاي� الصواب واخلطأ الغر�بة عن استخدامه  الُمقدَّ
ة احلديثة، أو عدم انتظام  ة مثل االفتقار إىل ادلقة اتلقنيَّ ا أن العصمة تُبَطل �سبب ظواهر كتابيَّ أيًض  نُنِكرُ . كما منها 

قواعد اللغة أو اهلجاء، أو ما به من أوصاف للطبيعة قائم ىلع املالحظة، أو �سجيله أل�اذيب، أو استخدامه لصيغة  
وضوع، أو االختالف يف اختيار األحداث يف قصص  ة، أو تنسيقه ملحتو�اته حبسب املاملبالغة أو األرقام اتلقر�بيَّ 

 متواز�ة، أو استخدام االقتباسات بترصف. 

 ابلند الرابع عرش 

دُ 
ِّ
سوحدة الكتاب   نُؤ�  وا�ساقه ادلاخ�.   الُمقدَّ

َسم بعد تفسد وتبطل ترص�ات الكتاب    نُنِكرُ 
ُ

سأن األخطاء واتلناقضات املزعومة اليت لم حت  عن كونها حًقا.   الُمقدَّ
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 ابلند اخلامس عرش 

دُ 
ِّ
سة ىلع تعليم الكتاب   نُؤ� سأن عقيدة العصمة مؤسَّ  عن الويح.  الُمقدَّ

س ة رفض تعليم �سوع عن الكتاب  إماكنيَّ   نُنِكرُ  ق تعليمه مع اثلقافة واملجتمع، �سبب أي زعم ب�ونه اكن يوفِّ   الُمقدَّ
 ة يف ناسوته. ة طبيعيَّ ة �دوديَّ أو بوجود أيَّ 

 ابلند السادس عرش 

دُ 
ِّ
 ة يف إيمان الكنيسة عرب اتلار�خ. ة وجوهر�َّ أن عقيدة العصمة لطاملا اكنت أساسيَّ  نُؤ�

رد  ُمفرتضة ك  ةنظر�َّ   و أنها ة، أ ة السكوالستيَّ ة الربو�ستانتيَّ أن عقيدة العصمة � عقيدة من اخرتاع الفلسف  نُنِكرُ 
 فعل ىلع انلقد األىلع السليب. 

 ابلند السابع عرش 

دُ 
ِّ
سالمُ للكتاب أن الروح القدس �شهد  نُؤ�  ، مؤ�ًدا للمؤمن� صدق لكمة اهللا املكتو�ة. قدَّ

سأن شهادة الروح القدس هذه جتري بمعزل عن الكتاب  نُنِكرُ   أو ضده.  الُمقدَّ

 ابلند اثلامن عرش 

دُ 
ِّ
سوجوب تفس� نص الكتاب    نُؤ� ة،  األدبيَّ   هصيغمرااعة قوابله واتلار�يخ، مع  -اللغوي من خالل اتلفس�    الُمقدَّ

سالكتاب وأن  س الكتاب    ال بد أن يفرسِّ  الُمقدَّ  . الُمقدَّ

ن  يؤدي إىل جعل تعليمه �سبيًّا، أو جتر�ده م   ،أو أي حبث عن املصادر الاكمنة وراءه  ،للنص  تناولة أي  رشعيَّ   نُنِكرُ 
 ة اكتبه. ته، أو االنتقاص منه، أو إىل رفض ترص�اته �شأن هو�َّ تار�يَّ 

 ابلند اتلاسع عرش 

دُ 
ِّ
للكتاب    االعرتافأن    نُؤ� اتلامة  سبالسلطة  والُمقدَّ اخلطأ� ،  فهم  ،  ت��هه عن  أمر حيوي ألجل  هو  و�عصمته 

دُ . كما  ب�املهصحيح لإليمان املسييح   أن يؤدي إىل مشابهة مزتايدة لصورة  أن هذا االعرتاف ال بد  أيًضا    نُؤ�ِّ
 املسيح. 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
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دون أن يؤدي هذا إىل    العصمةة رفض  أيًضا إماكنيَّ   نُنِكرُ أن ي�ون هذا االعرتاف رضور�ًّا للخالص. ولكننا    نُنِكرُ 
 عواقب وخيمة، سواء ىلع الفرد أو ىلع الكنيسة. 
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