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٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

حول املؤلفني : 

 Creation غـــــاري بـــــاتـــــس هـــــو املـــــديـــــر الـــــتنفيذي ل

Ministries International فــــــي الــــــواليــــــات 

املتحــدة. لــطاملــا حتــدث ودافــع عــن اإلميــان بــاخلــلق مــنذ عــام 

۱۹۹۰، كــما وقــام بــتألــيف العشــرات مــن املــقاالت املــنشورة 

عــلى مــوقــع اخلــلق creation.com  وقــد كــان أشهــر 

كــتبه وأكــثرهــا مــبيعاً والــذي يحــمل عــنوان ”تَسَــلُّل الــغُربــاء 

[الفضائيّني]“  

وهـو الـكتاب اخلـلقي الـوحـيد الـذي احـتل مـركـزاً بـني أكـثر مـن 

خــمسني كــتابــاً فــي املــبيعات عــلى مــوقــع أمــازون. كــما قــام 

بـالـتشارك مـع زوجـته فـرانسـيس بـتألـيف كـتابٍ لـألطـفال بـعنوان 

”عائلة واحدة كبيرة“؛ لديهم أربعة أطفال. 
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٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

لـيتا كـوسـنر، حـائـزة عـلى شـهادة املـاجسـتير فـي العهـد اجلـديـد مـن 

مـدرسـة الـثالـوث املـقدس اإلجنـيلية لـلتعليم الـالهـوتـي، وتـعمل فـي 

             Creation  Ministries  International
فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية بـصفة مـسؤولـة إعـالمـية ومـقيمة 

مـتخصّصة فـي العهـد اجلـديـد. شـغفها الـرئيسـي هـو تـقدمي تفسـيرٍ 

لـلكتاب املـقدس بـطريـقة يـكون فـيها مـفهومـاً للمسـيحي البسـيط، 

إضــافــةً إلــى إظــهار وحــدة الــوحــي املــقدس مــن خــالل اســتعراض 

اسـتخدام كُـتّاب الـوحـي املـقدس فـي العهـد اجلـديـد آليـات العهـد 

القدمي. 
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كيف وصل إلينا الكتاب املقدس؟ 

وهل هو حقاً كلمة اهلل؟ 
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٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ما هو الكتاب املُقدَّس؟  
خالقٌ يتواصلُ مع خَليقَتِهِ. 

“ لــلحياة قــادرٌ عــلى تــقدميِ مُخــططٍ  مــاذا لــو وُجِــدَ ”دلــيلُ تــعليماتٍ

مـــضمونٍ وسهـــلِ االســـتخدام لـــلكيفيَّةِ الـــتي يـــجبُ عـــلينا أن نـــحيا 

وِفـقَها، وقـادرٌ أيـضاً عـلى تـقدميِ مـعلومـاتٍ لـنا عـن واقـعٍ أبـديٍّ يـتجاوزُ 

حـدودَ عـاملـنا املـنظور، وكـذلـكَ يـقدِّمُ إجـابـاتٍ عـن األسـئلةِ احلـياتـيَّةِ 

ةِ - هـل سـيكونُ هـذا األمـر ذا أهـميَّةٍ بـالنسـبة لـك؟ وهـل مـن  املـصيريّـَ

املـمكن تـواجـد شـيءٍ كهـذا ؟ وبـغضِّ الـنظر عـن أيّ شـيءٍ، مَـن ميـتلكُ 

املـؤهـالتَ املـطلوبـةَ لـتألـيفِ كـتابٍ مـن هـذا الـنوع؟ وكـيفَ لـكتابٍ أن 

يرقى إلى مثلِ هذهِ االدعاءاتِ الراقيةِ والنبيلة؟ 

إنَّ املسـيحيّنيَ يـؤمـنونَ بـأنَّ الـكِتابَ املُـقدَّسَ هـوَ كـتابٌ مـوحـىً بـهِ مـن 

قِــبَلِ اهللِ خــالــقِ الــكونِ، وبــأنَّــه قــد اشــتَمَلَ فــي طــيَّاتِــه عــلى جَــميع 

املـعلومـاتِ الـتي نـحتاجـها لـلحياةِ والمـتالكِ عـالقـةِ شـركـةٍ مـعهُ. ومبـا أنَّ 

اهللَ قَــدْ خَــلَقَنا وخَــلَق الــكونَ، فــهو الــوحــيدُ املؤَهَّــلُ لــيؤلّــفَ ”دلــيالً “ 
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٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

حـيويّـاً مـن هـذا الـنوع، دلـيالً يـكونُ قـادراً عـلى اإلجـابـةِ عـن تـساؤالتِ 

احلياةِ املصيريّة. 

وحـقيقةُ األمـرِ هـيَ أنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ هـو مجـموعـةٌ مـن سِـتَّةٍ وسـتني 

سـفراً كُـتِبَت مـن قِـبَل أربـعنيَ كـاتِـباً مُـختلفاً، وقـد خـرجـوا مـن خـلفياتٍ 

ثــقافــيةٍ وعــلميةٍ مــختلفةٍ. جنــد فــيما بــينَهُم مــن كــانــوا صــيّاديــنَ، 

وملوكاً، وأنبياءَ، ومُحاربني، وباحثني وسياسييِّن. 

. فـالـرب اإللـه يـريـدُ عـالقـةً حـيَّةً مـعنا، لـذلـك فـإنَّـه  إنّ هـذه نـقطةٌ حـيويَّـةٌ

قــد اســتخدَمَ، ومــا يــزالُ يســتخدمُ أنــاســاً عــاديّــنيَ لــيُتمِّمَ بــواسِــطَتِهم 

. وهـذا األمـرُ قـدْ متَّ اسـتعراضُـهُ فـي الـكتاب املُـقدَّسِ،  مشـيئَتَهُ وأهـدافَـهُ

حـيثُ جنـدُ أنَّـه قَـدْ اخـتارَ مجـموعـةً مـن أُنـاسٍ عـاديّـنيَ، مـثلِك ومِـثلِي 

لــيَنقُل مِــن خــاللِــهم كــلمتَهُ إلــينا. ثــمَّ فــي مــرحــلةٍ تــاريــخيَّةٍ الحــقةٍ، 

جتسَّــد هــو بــذاتِــهِ وحــلَّ بــينَنَا لــنتمكَّنَ مــن فَــهم خُــطَّتِه اخلــالصــيَّةِ 

للجنسِ البشريّ بطريقةٍ أفضل. 
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٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

وُحدة الوحي املُقدَّس 
وأسباب أهميّة هذه الوحدة. 

يُــقسمُ الــكتابُ املُــقدَّسُ إلــى قــسمنيِ وهــما: العهــدُ الــقدميُ (الــذي 

كُـتِبَ فـي فـترةٍ امـتدَّت بـني مـا يـقرب مـن ۱٤۰۰-٤۰۰ ق.م) والعهـدُ 

اجلــديــدُ (والــذي كُــتِبَ بــني عــامــي ٤۰-۹٥ م). إنَّ كــلمةَ ”عهــد“ 

تُســتَخدَمُ مبــعنى ”عَــقد“ أو ”مــيثاق“  كــما وتُســتَخدَم أيــضاً مبــعنى 

”الــوصــيَّة األخــيرة والعهــد“. إنَّ العهــدَ الــقدميَ يُسجِّــلُ مــيثاقَ اهللِ مــعَ 

البشـريّـِةِ قـبلَ املسـيحِ، فـي حـنيِ أنَّ العهـدَ اجلـديـدَ يُسَجِّـلُ مـيثاقَ اهللِ مـع 

البشريةِ ابتداءً من املسيحِ وما بعد.  

إنَّ األسـفارَ اخلـمسةَ األولـى مـنَ العهـدِ الـقدميِ تُـعرفُ بـالـتوراة (مـن سِـفر 

الــتكويــنِ إلــى سِــفرِ الــتثنيةِ). وهــي مــا يُــعرفُ مــن قِــبَلِ املســيحيّنيَ 

ةً بـاسـم أسـفارِ الشـريـعةِ، كـما أنَّـه مـنَ الـواجـبِ عـلينا أنْ  والـيهود عـامّـَ

نــعرفَ بــأنَّ هــذهِ األســفار حتــملُ قــيمةً تــاريــخيّةً عــالــيةً. بــعدَ الــتوراةِ 

تـوجـدُ األسـفارُ الـتاريـخيَّةُ (مـن سِـفر يـشوعَ إلـى سِـفر إسـتير)، ومـن ثـمَّ 
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٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

)، ومـن ثـمَّ  األسـفارُ الـشعريّـةُ (مـن سِـفر املـزامـيرِ إلـى سِـفر نشـيدِ األنـشادِ

أسـفارُ األنـبياءِ الـكبار (مـن سِـفر اشـعياءَ إلـى سِـفرِ دانـيال)، وأخـيراً جنـد 

أسـفارَ األنـبياءِ الـصِّغار (مـن سِـفرِ هـوشـعَ إلـى سِـفر مَـالخـي). إنَّ الـلُّغةَ 

األصـليَّةَ للعهـدِ الـقدميِ هـيَ  الـلُّغَةُ الـعِبريَّـةُ، كـما وتـوجَـدُ بَـعضُ األجـزاءِ 

املـكتوبَـةِ بـالـلُّغَةِ اآلرامـيةِ. إنَّ الـترابُـطَ والـتَّشابُـكَ بـنيَ العهـديـنِ الـقدميِ 

واجلــديــدِ إنَّــما هــو ارتــباطٌ ال يَــنفَصِلُ. فــالعهــدُ الــقدميُ يــقدِّمُ رؤيــةً 

للمسـتقبلِ حـيثُ سـيأتـي املسـيحُ إلـى الـعالـمِ ويـقدِّمُ الـفداءَ واخلَـالصَ 

لـلجنسِ البشـريِّ، والعَهـدُ اجلَـديـدُ يُسَجِّـلُ اكـتمالَ وحتََـقُّقَ الـرَّجـاءِ الـذي 

كــتَبَ عــنهُ كُــتَّابُ العَهــدِ الــقدميِ، وغــالــباً مــا جنَِــد إشــاراتٍ إلــى تِــلك 

الـــرؤى أو الـــنبوءات. وحـــقيقَةُ األمـــرِ أنَّ العهـــديـــن ال ميُـــكِنُ أن يَـــتِمَّ 

فَصلُهُما بَعضِهما عن بَعض.  

إنّ العهـدَ اجلـديـد يـتألَّـفُ مـنَ الـبشائـرِ األربـعةِ (مـتَّى- مَـرقُـس- لُـوقـا 

ويُـوحَـنَّا) وهـي أربـعُ سـرديّـَاتٍ عـن حـياةِ يـسوع املسـيح، والـتَّعليم الـذي 

عـلَّمَهُ وخِـدمَـته ومَـوتـه وقـيامَـته، وقـدْ كُـتِبَتْ بـأسـلوبٍ يـتشابَـهُ إلـى حـدٍّ 

مـا مـع أسـلوبِ السَّـردِ أو السِّـيرَةِ الـشَّخصِيَّة املُـعاصِـر، مـع وجـودِ بـعضِ 
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١٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

االخــتالفــات [فــي الــقالــب األدبــي]. ثــمَّ بــعدَ ذلــكَ جنَِــدُ سِــفرَ أعــمالِ 

الـرُّسُـلِ الـذي يُـقدِّمُ بـعضَ املـعلومـاتِ عـن الـكنيسةِ املُـبكِّرَةِ. وبـعدَهُ جنـد 

الـرسـائِـلَ الـبولسـيَّة (مـن رسـالـةِ رومـيةَ إلـى رسـالـةِ فـليمون)، وبـعدَهـا 

جنـدُ الـرسـائـلَ الـتي كُـتِبَت مـن قِـبَلِ الـتالمـيذ والـرُّسُـل اآلخـريـنَ إلـى قـادةِ 

الـكنائـسَ املُـبَكِّرَةِ وهـي مـا يُـعرفُ بـاسـمِ ”الـرسـائـل اجلـامِـعَة“ (مـنَ رسـالـةِ 

الــعبرانــيّنيَ إلــى رســالــةِ يَــهُوذا)، وفــي الــنهايَّــة جنــدُ سِــفرَ الــرُّؤيــا، الــذي 

يُسَجِّــلُ الــرؤيــا الــتي رآهــا يُــوحَــنَّا عــن نِــهايَــةِ الــعالــم، واجملــيء الــثّانــي 

للمســيح، والهــزميــة الــنهائــيَّة الــتي أحلَــقَها بــالشــيطانِ واخلــطيئةِ. أمّــا 

بــالنســبة لــلغة الــتي كُــتِبَ بــها العهــدُ اجلــديــدُ فــإنَّــهُ قــد كُــتِبَ بــالــلغةِ 

الـيونـانِـيَّةِ، وهـي الـلُّغَةُ الـتي انتَشَـرَتْ فـي أصـقاعِ اإلمـبراطُـورِيَّـةِ الـرُّومـانِـيَّةِ 

في القرنِ األوَّلِ.  

حـنيَ يَـتِمُّ اجلَّـمعُ بـنيَ العهـدَيـنِ الـقدميِ واجلـديـدِ نَـحصُلُ عـلى مـا نُـطلِق 

عَـليِه اسـمَ الـكِتَابَ املُـقَدَّسَ [Bible (وهـو االسـم املشـتَقّ مـن األصـلِ 

الــيونــانــيّ الــذي يــعني ”كِــتاب“) أو Scripture (مــن األصــلِ 

الـالتـينيِّ الـذي يَـعنِي ”الـكِتابَـات“)]. إنَّ الـكتابَ املُـقَدَّسَ يسجِّـلُ لـنا 
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١١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

جُـزءاً كـبيراً مـن الـتَّاريـخ، وذلـكَ ابـتداءً مـن تـكويـنِ الـعالـم. وقـدْ فـصلَ 

بـنيَ كُـتَّابِ أسـفارِهِ فـوارِق اجـتماعـيَّة وتـاريـخيَّة (حـيثُ أنَّـه لـمْ يَـكُنْ 

مِـنَ املُـمكِنِ أنْ يـتقاطَـعوا فـيما بَـينَهُم)، وفـي بـعضِ األحـيانِ وصَـلَتْ 

تــلكَ املــسافــاتُ الــفارِقَــةُ، زمــنياً إلــى مِــئاتِ الــسَّنَواتِ، وجــغرافــياً إلــى 

آالفِ الــكيلومــتراتِ. و عــلى الــرَّغــمِ مــنْ ذلــكَ فــإنَّــنا جنَِــدُ أنَّ الــكِتابَ 

ـلُ لــنا مــا ميــكن وَصــفُهُ بــأنَّــهُ قــصةٌ واحــدةٌ مُــتَمَاسِــكةٌ،  املُــقَدَّسَ يُسَجّـِ

فجـــميعُ أســـفارِهِ تُـــصوِّرُ لـــنا طـــبيعةَ اهللِ اخلـــالِـــقِ، ومَـــحَبَّتَهُ، وخُـــطَّتَه 

اخلـالصـيَّةَ لـلجنسِ البشـريِّ الـذي سَـقَطَ فـي اخلـطيئة. إنَّ هـذهِ الـعوامِـلَ 

ـدَةَ تُظهِــرُ دلــيالً بــارزاً عــن طــبيعةِ املَــصدَرِ الــالّهُــوتــيِّ لــلكتابِ  املُــوَحّـِ

املُـقَدَّسِ حـيثُ أنَّ اهلل قـدْ قـادَ كُـتَّابَ الـوَحـيِ لـيَقُومُـوا بـالـكِتَابَـة بحسـب 

. بـامـكانِـكُم مُـراجَـعَةُ الـشَّكِلِ الـبيانـيِّ املـوجـودِ فـي نـهايـةِ  وَحـيِهِ وإلـهامِـهِ

الــكتابِ والــذي يَســتَعرِضُ كــميّةً رائــعةً مــن اإلشــاراتِ املــترابِــطَةِ [أي 

اإلقـتباسـات] بـنيَ األسـفارِ اخملُـتَلِفَةِ لـلكتابِ املُـقَدَّسِ (أكـثرُ مـن ۲۸۰۰ 

اقـتباسًـا). هـذا األمـرُ يشـيرُ بـصورةٍ واضـحةٍ إلـى كَـونِ كُـتَّاب الـوَحـيِ 
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١٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

املُـقدَّس قَـدْ سَـبَقَ وآمَـنُوا بـأنَّ الـعديـدَ مِـن تِـلكَ األسـفارِ إمنـا هـيَ ذاتُ 

طَبيعَةٍ إلهيَّةٍ.  
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١٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

التَّاريخ 
في احلقيقة إنّه ”قِصَّةُ اهلل“ 

إنَّ الـكِتابَ املُـقَدَّسَ هـو كِـتابُ تـاريـخٍ بـالـغُ املـصداقِـيَّةِ والـدِّقَـةِ. فَـكَميَّةُ 

األحـداثِ الـتاريـخيّةِ، واألمـاكِـنِ الـتي ذُكِـرَت أسـماؤهـا، واجملـموعـاتِ 

ةِ املـذكـورةِ، الـتي متَّ الـتَّثَبُّت مـن صِـحَتِّها مـن خـاللِ املـقارنـةِ مـعَ  البشـريّـِ

املـصادرِ اخلـارجـيَّةِ املـكتوبـةِ، والـتسجيالتِ الـتاريـخيَّةِ، وأبـحاثِ عـلمِ 

اآلثـارِ واالكـتشافـاتِ األثـريَّـةِ تَـتَفوَّقُ بـشكلٍ كـبيرٍ جـداً عـلى أيِّ كـتابٍ 

آخـرَ يـدَّعـي بـأنَّـهُ يُسجّـِل روايـات شـهودِ الـعَيانِ عـن الـتاريـخِ. مِـنَ الـبدايـةِ 

فـــي ســـفرِ الـــتكويـــنِ، يتحـــدَّثُ الـــكِتابُ املُـــقَدَّسُ عـــن خـــلقِ الـــعالـــم 

واألرض، إضــافــةً إلــى ذلــكَ يُــقَدِّمُ أحــداثــاً ســوفَ تَــقَعُ فــي املُســتقبل 

(نـبوءات). وحـقيقةُ كَـونِ هـذهِ الـنبوءات دقـيقةً هـي مـا يـجعلُ مِـنهُ 

كـتابـاً مُـختلفاً عـن أيِّ كـتابٍ آخـرَ يُـقدِّمُ الـتاريـخَ. لـكن إنْ كـانَ اهللُ هـو 

املُـوحـي [املـؤلـف] املُـطلَق لـلكتابِ املـقدَّسِ، واملـوجـودُ خـارجَ حـدودِ 
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١٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هُ بـذلـكَ يـكونَ قـادراً عـلى أن يُـخبِرَنـا بـاألحـداثِ الـتي سـوفَ  الـزمـنِ فـإنّـَ

تَقَعُ في املُستَقبَلِ.  

يـوجـدُ الـعديـدُ مـنَ األشـخاصِ الـذيـنَ نـشأوا مـعَ مـفهومِ ”الـكتابِ املُـقدَّسِ 
“ [أيْ الـكتاب املـقدس الـذي يـقدِّم روايـات وقـصصًا ] وذلـكَ مـنذ  الـرِّوائـيِّ

طـفولَـتِهِم، لـذلـكَ جنـدُ أنَّـهم وبـعدَ أن بـلغوا سِـنَّ الـرُّشـدِ قـد تـبنّوا وتـابـعوا 

الــتمسُّكَ بــنظرةٍ تــقولُ بــأنَّ الــكتابَ املُــقدَّسَ عــبارةٌ عــن مجــموعــةٍ مــنَ 

“. لـكنَّ الـكتابَ املُـقدَّس يـدَّعـي بـأنَّـه يُـقدِّم تـسجيالتٍ  ”الـقصَصِ اخلُـرافـيّةِ
ألحـداثٍ حـقيقيّةٍ، واإلميـانُ بـأنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ يـقدِّمُ لـنا تـاريـخاً حـقيقياً 

إمنّـا هـو مـهمٌّ لـلغايـة، وتـنبع أهـميّتُه مـن كـونـه ضـروريًّـا لـنفهمَ كـيفَ وصـلنا 

إلـى مـا وصـلنا إلـيهِ فـي يـومـنا هـذا. وهـذا يـعني بـأنَّـهُ يـوجَـدُ أحـداثٌ قـد 

جـرت فـي املـاضـي املـرتَـبِط بـنا، وكـلُّ شـخصٍ مِـنَّا ال بـدَّ أنْ ميـتلكَ تـاريـخاً مـن 

األقـاربِ أو األسـالفِ الـذيـنَ قـد انحـدرَ مِـنهم. فـنحنُ نـعرفُ تـاريـخَ والدتـنا 

وذلــك نــتيجةً لــوجــودِ شــهودِ عــيانٍ لــتلكَ الــواقــعة، وأغــلبُ األشــخاصِ 

ميـتلكونَ شـهادةَ مـيالدٍ مُـوَقَّـعةٍ مـن قِـبَلِ شـهودٍ قـد عـايـنوا الـوالدةَ. وسِـفرُ 

1الــتكويــنِ إمنّــا هــو شــهادةُ عــيانٍ لــتاريــخِ نــشوءِ الــكونِ. ويــدَّعــي بــأنَّ أوَّلَ 

1 قارن هذا مع اإلدعاءات التطورية التي تقول بحدوث االنفجار الكوني الكبير منذ ۱٤ مليار سنة حيث لم يوجد 
أي شخص ليشهد على ذلك.
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١٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ـلَفُ املًشــتَرَكُ جلــميعِ البشــرِ املــوجــوديــنَ  شــخصنيِ أي آدمُ وحــوَّاءُ هــما السّـَ

عــلى األرضِ. وعــلى الــرَّغــمِ مــن أنَّ هــذا املــوضــوعَ يــتجاوزُ مــحاورَ هــذا 

الـكتابِ، إالّ أنَّ الـعلومَ املـعاصـرةَ ودراسـةَ اجلِـيناتِ تشـيرُ إلـى كـونِ احـتمالـيةِ 

2هـذا األمـرِ عـالـيةٌ جـداً. وذلـكَ كـونُ االكـتشافـاتِ الـعلميَّةِ احلـديـثَةِ تسـتمرُّ 

فــي إظــهارِ أنَّ احلــياةَ إنَّــما هــيَ نــتائِــجُ املــعلومــاتِ املُــذهِــلَةِ واملــعقَّدةِ والــتي 

تـفوقُ قُـدرَةَ الـعقلِ البشـريِّ عـلى االسـتيعابِ، واحملـفوظَـة فـي اجملَُـمَّعِ اجلـينِيِّ 

لِـكُلِّ خـليَّةٍ مـنَ اخلـاليـا املـوجـودةِ فـي الـكائـناتِ احلـيَّةِ، إنَّ طـبيعةَ الـترابـطِ 

احلـيويِّ والـتكامـل مـع احملـيطِ إلحـيائـيِّ عـلى كـوكـبنا لـديـها جـميعُ املَـعالِـمِ 

هُ قـد متَّ تـصميمُهُ بـشكلٍ مُسـبَقٍ خلِـدمَـةِ هـذهِ  والـسِّماتِ الـتي تُشـيرُ إلـى أنّـَ

3الغاية. 

إنَّ عـاملـنا يـتدهـورُ، والـكتابُ املـقدسُّ يـقدِّمُ لـنا تفسـيراً ملـا يحـدثُ فـي 

الــعالــمِ فــي يــومِــنا هــذا. فــسِفرُ الــتكويــنِ يــقول لــنا بــأنَّ اهللَ قــد خــلقَ 

2 من املمكن الرجوع إلى موقع اخللق للمزيد من املعلومات عن هذا املوضوع من خالل الرابط التالي 
. creation.com/genetics

3 لـلحصول عـلى املـزيـد مـن املـعلومـات الـتي تـتعلق بهـذا الـطرح ميـكن الـعودة إلـى مـوقـع creation.com الـذي 
يـحتوي عـلى اآلالف مـن املـقاالت واملـواضـيع املـؤلَّـفة مـن قـبل عـلماء حـقيقنيّ، والـتي تـتناول مـواضـيع مـرتـبطة مبـا سـبق 
تـقدميـه. الـقسم األكـبر مـن هـذه املـواضـيع سهـلة الـفهم وبسـيطة كـما وميـكن بـبساطـة أن تـقومـوا بـإدخـال تـساؤلـكم فـي 
خـانـة الـبحث املـوجـودة عـلى املـوقـع وذلـك بـالـلغة اإلنـكليزيـة. أمـا لـلغة الـعربـية فـإنـه يـوجـد الـعديـد مـن املـواضـيع املـترجـمة 

 .creation.com/arabic :واملنشورة على املوقع وميكن الوصول إليها من خالل الرابط التالي
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١٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

بـاألصـلِ عـاملـاً مـثالـياً يـحتوي عـلى كُـلِّ مـا قـد يـحتاجُـهُ آدمُ وحـوَّاءُ (ومـا 

قـدْ نـحتاجُـهُ نـحنُ عـلى اعـتبارِ أنَّـنَا ذُرِّيـتُهما). وكـانَ لـزامـاً عـليهِما أن 

يُــطيعا الــوصــايــا الــصَّاحلَــةَ الــتي أعــطاهــما إيــاهــا اهللُ. إالّ أنــهما عَــصَيَا 

الــوصــيَّةَ اإللهــيةَ مُــعتَقِدَيــنَ بــأنَّــهما قــادرانِ عــلى احلُــكمِ عــلى األشــياءِ 

الـصَّاحلَِـة لـهما بـعيداً عـن مـشورةِ اهللِ الـصَّاحلـةِ. وتـلكَ كـانـت اخلـطيئَةُ 

األولــى. وبــالــتالــي فــإنــنا إن أردنــا أن نــقومَ بــتقدميِ تــعريــفٍ للخــطيئةِ 

يـــتوجَّـــبُ عـــلينا الـــعودةُ إلـــى أصـــلِ املـــشكلةِ الـــذي نَـــقَلَهُ إلـــينا سِـــفرُ 

الـتكويـنِ، حـيثُ جنـدُ أنَّ اجلِـنسَ البشـريَّ قـد قَـرَّرَ أن يـحيا حـياتَـه كـما 

لـو أنَّ اهلل لـم يـكن لـهُ وجـودٌ. واخلـطيئةُ ال تـتعلقُ بـاألشـياءِ اخلـاطـئةِ الـتي 

نَـرتَـكِبُها فـقط، إمنّـا تـرتـبطُ أيـضاً بـالسـلوكِ واملـواقـفِ الـتي تـودي بـنا إلـى 

ارتـكابِ تـلكَ األعـمالِ - فـاخلـطايـا الـتي نـرتـكبها ليسَـت إالّ األعـراضُ 

اجلـانـبيةُ لـلمشكلةِ الـرئيسـيَّةِ الـتي هـي طـبيعَتُنا اخلـاطـئة. إنَّ املـشكلةَ 

املـطلقةَ فـي اخلـطيئةِ هـي أنـها إغـاظـةٌ وتَـعدٍّ عـلى اهلل الـكُلِّي الـقداسـةِ 

والطُهرِ. ونتيجَتُها هي الغُربةُ واالنفصالُ عنه. 
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١٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

لـقد كـانَ لـدخـولِ اخلـطيئَةِ إلـى الـعالـمِ نـتائـجُ  كـارثـيَّةٌ مُـدَمِّـرة. وهـذا 

احلـــدثُ الـــتاريـــخيُّ هـــوَ مـــا يُـــعرَفُ بـــسقوطِ اجلـــنسِ البشـــريِّ، وهـــذا 

الـــسقوطُ هـــو مـــا أنـــتجَ كـــلَّ األشـــياءِ الســـيّئةِ الـــتي تُـــصيبُنا وتـــصيبُ 

كـوكَـبُنا.  فـالـنَّاسُ ميـوتـونَ؛ واألوبـئَةُ تنتشـرُ، ويـوجَـدُ أمـراضٌ عُـضالٌ 

مــثل السَّــرَطــانِ، والهــزَّاتُ األرضــيَّةُ واجلــوعُ يُسَــبِّبَانِ املــوتَ والــدَّمــار ،  

والــكثيرَ  مــن املــشاكــلِ األُخــرى. إنّ الــكثيرَ مــنَ األشــخاصِ يــرمــون 

بــالــالئِــمَةِ عــلى الــربِّ اإللــه حلــدوثِ هــذه األشــياء،  إالّ أنّــنا يــجبُ أن 

نـلومَ أنـفُسَنا ( وال نسـتطيعُ أن نـرمـيَ بـاملـالمَـةِ عـلى آدمَ وحـدَهُ، ألنَّـنا 

أخــطأنــا أيــضاً، واجملــتمعاتُ اإلنــسانــيَّةُ قــد رفــضتِ الــربَّ اإللــهَ.) إنَّ 

اجلـنسَ البشـريَّ يـحصدُ نـتائـجَ رفـضِ عَـطفِ ومَـحبَّةِ الـرب اإللـه اخلـالِـقِ 

الـذي خَـلَقَنا عـلى صـورتـهِ. فـإنَّـهُ مـن غـيرِ املـمكنِ أن يـكونَ الـوجـهانِ 

صـحيحني فـال ميُـكننا أن نـرفـضَ وجـودَهُ ومـن ثـمَّ نـقولُ: ”ملـاذا ال يـقومُ 

بـأيِّ شـيءٍ حـيالَ هـذهِ املـشاكـلِ؟“ إنّ حـقيقةَ كـونـنا نـرى هـذهِ األشـياءَ 

السـيئةَ  حتـدثُ وبـأنـنا جـميعاً سـوفَ منـوتُ فـي نـهايـةِ املـطافِ، إمنـا هـي 
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١٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هُ يـوجـدُ شـيء مـا خـاطـئٌ  أمـورٌ يـجبُ أن تـكونَ مبـثابـةِ تـذكـيرٍ لـنا بـأنّـَ

للغايةِ قد أصابَ اخلليقةَ. 

وبـالـرَّغـمِ مـن كـونِ األعـمالِ الـتي قـامَ بـها أسـالفُـنا قـد تسـبَّبَت بـلعنَةِ 

املــوتِ الــتي نــنالُ حــصّتنا مــنها، فــإنَّ إلــهنا احملــبَّ قــد قــامَ حــقاً بــعملٍ 

حـيالَ حـالَـتِنا املُـزرِيَـةِ هـذهِ دونَ اضـطرارٍ لـذلـكَ إمنـا بـدافـعِ طـبيعتهِ احملُِـبَّةِ. 

حـتى قـبلَ أن يحـدثَ الـسقوطُ، كـانَ الـرَّبُ اإللـهُ قـد عـرفَ بـأنَّ ذلـكَ 

سـيحدثُ، وقـدْ خَـطَّطَ طـريـقاً لـلجنسِ البشـريِّ يَخـلُصُ مـن خـاللـهِ مـن 

لـعنةِ املـوتِ ويـعودُ إلـى عـالقـةِ الشـركـةِ مـع خـالـقهِ. وفـي الـتكويـن ۳: 

۱٥ قــد أَعــلن للمُشــتَكي، املــالكِ الــساقــطِ الــذي يُــعرفُ بــالشــيطانِ 

الـذي اقـتادَ ويَـقتادُ اجلـنسَ البشـريَّ إلـى الـفسادِ، أعـلنَ لـهُ بـأنَّ مُـنقِذاً 

(مُخَـلِّصاً، مَسـيحاً) سـوفَ يـأتـي مـن نَسـلِ املـرأةِ. وأغـلبُ مـا يـنقُلُهُ 

إلـينا العهـدُ الـقدميُ هـو تـسجيالتٌ تـاريـخيَّةٌ لـلكيفيَّةِ الـتي انـتقى مـن 

خـاللِـها اهللُ أُمَّـةً مُـعيَّنةُ تـكونُ خـاصّـةً لـهُ - أُمَّـةُ اسـرائـيلَ - والـتي مـن 

خـاللِـها سـوفَ يـأتـي اخملُـلِّصُ. وقـد أعـطى هـذهِ األُمَّـةَ بـعضاً مـن الشـرائـعِ 

احملُـدَّدةِ لـتحيا وِفـقَها، ولـكن لـم يـنجح أيُّ شـخصٍ بـأن يَـحفَظَ تـلكَ 
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١٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الشـرائـعَ بـصورةٍ كـامـلةٍ، وكـانَ ذلـكَ مبـثابـةِ إثـباتٍ إضـافـيٍّ عـلى كـونِـنا 

خُـطاةً عـاجـزيـنَ ومـحتاجـني إلـى رحـمة اهللِ.  وبـكلماتٍ أُخـرى نسـتطيعُ 

أن نــقولَ أنَّ الشــريــعةَ الــتي أعــطاهــا اهللُ كــانَــتْ لتُظهــرَ لــنا كــم نــحن 

خُـطاةٌ. ونـقرأ فـي رسـالـة رومـية ۳: ۲۳ ” إِذِ اجلَْـمِيعُ أَخْـطَأُوا وَأَعْـوَزَهُـمْ 

 .“ مَجْدُ اهللِ

أمّـا العهـدُ اجلـديـدُ فـهوَ يسجِّـلُ لـنا تـاريـخَ دخـولِ مُخـلِّصنا إلـى الـعالـمِ، 

وكـيفَ ميُـكننا أن نـنالَ اخلـالصَ مـن خـاللِ اإلميـانِ بـهِ، كـما ويـخبرنـا 

بـأنَّ هـذا الـعالـمَ الـذي هـوَ حتـتَ الـلَّعنَةِ سـوفَ يـزولُ فـي الـنِّهايـةِ، وبـأنَّـهُ 

ســتوجــدُ ســمواتُ جــديــدةُ وأرضٌ جــديــدةٌ. وهــنا نُــكرِّر بــأنَّ اإلميــانَ 

مبـصداقـيَّةِ الـتَّاريـخِ الـذي يُـقدِّمـهُ الـكتابُ املُـقدَّس هـو أمـرٌ بـالـغُ األهـميَّةِ. 

عـــلى ســـبيل املـــثال، بســـببِ كـــلِّ الـــوعـــودِ الـــتي فـــي العهـــدِ الـــقدميِ 

(الــنبوءات) نــحنُ نســتطيعُ أن منُــيِّزَ بــأنَّ يــسوعَ هــو املســيحُ مُخــلِّصُ 

الــعالــمِ الــذي ســبقَ وأُخــبِرَ عَــنْهُ، وذلــكَ ألنَّــه أمتَّ كــلَّ تــلكَ الــنبوءاتِ 

(سـوفَ نـتطرَّقُ إلـى عـددٍ مـنَ األمـثلةِ عـن الـنبوءاتِ الـتي متَّـت فـي فـصلٍ 

ـنا إن آمَــنَّا بــاهللِ كــخالــقٍ كــما هــو مــوصــوفٌ فــي ســفرِ  الحــقٍ). كــما أنّـَ
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٢٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الــتكويــنِ، فســيكونُ مــن السهــلِ أن نســتوعِــبَ كــيفيّةَ إمتــامِ يــسوعَ 

املسـيح ملُِعجِـزَاتِـهِ الـتي أجـراهـا. فـالـكتابُ املُـقدَّسُ يُـخبِرُنـا بـأنَّ يـسوعَ 

املســيح هــو اهلل املتجسّــدُ الــذي حــلَّ بــيننا، وبــالــتالــي فــهو ذاتُ اإللــهِ 

اخلـالـقِ الـذي وُصِـفَ فـي سِـفرِ الـتكويـنِ. وفـي بـدايـةِ اإلجنـيلِ كـما دوَّنَـهُ 

يـوحـنا نـقرأ: ”فِـي الْـبَدْءِ كَـانَ الْـكَلِمَةُ، وَالْـكَلِمَةُ كَـانَ عِـنْدَ اهللِ، وَكَـانَ 

الْـــكَلِمَةُ اهللَ … كُـــلُّ شَـــيْءٍ بِـــهِ كَـــانَ، وَبِـــغَيْرِهِ لَـــمْ يَـــكُنْ شَـــيْءٌ ممَِّـــا 

كَــــانَ.“ (يــــوحــــنا ۱: ۱-۳). إن يــــسوعَ هــــو كــــلمةُ اهللِ والــــكتابُ 

املُقدَّسُ هو كَلِمَته.  

إنَّـهُ أمـرٌ مـهمٌ أن نـفهمَ بـأنَّ يـسوعَ املسـيح هـو اخلـالـقُ، ألنَّ اخلـالـقَ وَحـدَهُ 

قـادِرٌ عـلى أنْ يُخَـلِّصَنا. كـما أنَّـهُ مـن املُـهمِّ أن نـعرفَ أيـضاً مـا هـو مُـزمِـعٌ 

أن يَـفعلَهُ فـي املسـتقبل، فـإن كـانَ هـوَ مـن خـلقَ الـعالـمَ مـن قَـبل، فـلن 

يـكونَ أمـراً صـعباً عـليهِ أن يـقومَ بهـذا األمـرِ مـرَّة أُخـرى حـنيَ يَسـتعيدُ 

كُــلَّ شــيءٍ. إنَّ ذُروَةَ هــذهِ األحــداثِ تُــوجَــدُ فــي ســفرِ الــرؤيــا - آخــرُ 

أســفارِ الــكتابِ املــقدَّسِ. فنجــدُ وصــفاً لــكيفيَّةِ اســتعادةِ اهللِ جلــميعِ 

أولـئكَ الـذيـنَ يـؤمـنونَ بـكلمتهِ، وبـالـتالـي فـإنَّـهُم يـؤمـنونَ بـهِ. فـاملـؤمـنونَ 
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٢١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

رِكَـةِ مَـعَهُ فـي الـفردوسِ املُسـتَردّ حـيثُ  سـوفَ يُسـتَرَدُّونَ إلـى عـالقـةِ الشّـَ

ال وجودَ للعنةِ املوتِ فيما بعدُ، وال نهايةَ لهذه الشركة. 

إنّ الــكثير مــن األشــخاصِ يــودُّون أن يــؤمــنوا بــاهلل، لــكن بــعيداً عَــمَّا 

يُـقَدِّمُـهُ الـكتابُ املُـقدَّسُ عـن اهللِ، وبـشكلٍ خـاصٍّ بـعيداً عـن الـتاريـخِ 

هُ مـن غـيرِ املُـمكِنِ أن يـكونَ األمـرُ  الـذي يُـقدِّمُـهُ الـكتابُ املُـقدَّسُ، إالّأنّـَ

“ هـذهِ. إنَّ يـسوعَ املسـيح قـد  مُـتَّسِقاً عـند اعـتمادِ سـياسـةِ ”اإلنـتقائـيَّةِ

قـــالَ: ”إِنْ كُـــنْتُ قُـــلْتُ لَـــكُمُ األَرْضِـــيَّاتِ وَلَسْـــتُمْ تُؤْمِـــنُونَ، فَـــكَيْفَ 

اتِ؟“ (يـوحـنا ۳: ۱۲). إنَّ الـتعليمَ  تُؤْمِـنُونَ إِنْ قُـلْتُ لَـكُمُ الـسَّمَاوِيّـَ

الــالهــوتــيَّ الــذي يُــقدِّمُــهُ الــكِتابُ املُــقدَّسُ ال ميــكنُ أن يــنفصلَ عــن 

“، وإن  الـتاريـخِ الـذي فـيهِ. فـإن لـم يـكن هـنالـكَ خـليقةٌ ”حـسنةٌ جِـداً

لــم يَــكُن آدم وحــوَّاء شــخصيتني حــقيقيَّتني وإن لــم تــكن أعــمالــهما  

الــتي عَــمِالَهــا هــيَ مــا أدخَــلَ اخلــطيئةَ إلــى الــعالــمِ، فــلن يــكونَ مــن 

الضروريِّ احلصولُ على اخلالصِ من أيِّ شيءٍ كان. 
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٢٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هل هوَ مُجرَّدُ كِتابٍ كَتَبَهُ بَشرٌ ؟ 
وَحيُ الكِتابِ املُقدَّسِ 

جنـدُ فـي رسـالـةِ بـولـسَ الـرسـولِ الـثانـيَةِ إلـى أهـلِ تـسالـونـيكي ۳: ۱٦، أنَّ 

الــكِتابَ املُــقدَّسَ يُــصَرِّحُ بــأنَّ كُــلَّ الــكِتابِ هــو مُــوحَــىً بــهِ أو ”أنــفاسُ 

“ [بحسـبِ مـعنى الـلَّفظِ الـيونـانـيِّ]. فـإن كـانَ هـذا األمـرُ صـحيحاً  اهللِ

فـإنَّ هـذا هـوَ مـا يَـقِفُ خـلفَ سُـلطانِ الـكِتاب املُـقدَّس. وعـلى خـالفِ 

الـكتابـاتِ البشـريَّـةِ الـصِّرفَـةِ، فـإنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ يـدَّعـي بـأنَّ مـصدرَهُ 

هـوَ وحـيٌ مـن اهلل. وبـشكلٍّ أكـثرَ دِقّـةً، يـقولُ بـأنَّ الـروحَ الـقُدسَ هـوَ مـن 

قـادَ األنـبياءَ، وهـذا جنـدهُ فـي العهـدِ الـقدميِ (كـما فـي نحـميا ۹: ۲۰ 

الــتي تــقولُ: ”وَأَعْــطَيْتَهُمْ رُوحَــكَ الــصَّالِــحَ لِــتَعْلِيمِهِمْ،“؛ انــظر أيــضاً 

اآليـــة ۳۰ مـــن ذاتِ اإلصـــحاحِ؛ اشـــعياء ٦۱: ۱؛ حـــزقـــيال ۱۱: ٥؛ 

زكــريــا ۷: ۱۲)، وكــذلــكَ هــو األمــرُ فــي العهــدِ اجلــديــدِ (مــتى ۲۲: 

٤۳؛ أعــمال الــرســل ۱: ۱٦؛ ٦: ۱۰؛ ۲۸: ۲٥؛ كــورنــثوس األولــى 

۲: ۱۳؛ تــــــــيموثــــــــاوس األولــــــــى ٤: ۱؛ الــــــــعبرانــــــــيّني ۱۰: ۱٥؛         
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٢٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

بـطرس الـثانـية ۱: ۲۱؛ الـرؤيـا ۲: ۷). ومبـا أنَّ الـروحَ الـقُدسَ هـوَ مـنْ 

أعـطى الـوحـيَ لـكلِّ كـلمةٍ مـن الـكتابِ املُـقدَّسِ، فـإنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ 

يُدعى وبشكلٍ دقيقٍ كلمةَ اهللِ. 

إنّ الــبعضَ مــنَ األشــخاصِ يــعتقدونَ بــأنَّ الــروحَ الــقدسَ هــو نــوعٌ مــن 

“ الـغامـضةِ - حـتى أنـهم يشـيرونَ إلـيهِ عـلى أنَّـهُ  أنـواعِ ”الـقوةِ اإللهـيَّةِ

شـيءٌ [ولـيس شـخصاً أو أقـنومـاً]، إال أنَّ هـذا خـطأٌ وسـوءَ فـهمٍ لـلدورِ 

الـفاعـلِ الـذي يـلعبُهُ الـرُّوحُ الـقُدُسُ بـوصـفِهِ أقـنومـاً مـن أقـانـيمِ اهللِ املُـثلَّثِ 

األقـانـيم، وسـوءَ فـهمٍ لـدورهِ أيـضاً فـي حـياةِ املـؤمـن. فـإنَّـكَ إن قُـمتَ 

بـقراءةِ العهـدِ اجلـديـدِ بـالتحـديـدِ، فـسوفَ جتـدُ أنَّ الـرُّوحَ الـقُدُسَ فـاعـلٌ 

بـطريـقةٍ ميُـكنُ لـشخصٍ فـقطْ أن يـتصرَّفَ وفـقَهَا [ولـيسَ شـيئاً أو قـوةً 

مـا]. والـرُّوحُ الـقُدُسُ عـينُهُ الـذي أوحـى بـالـكتابِ املـقدَّسِ يـسكنُ فـي 

املـؤمـننيَ، كـما ويـشفعُ فـينا أمـامَ اهللِ اآلبِ (انـظر رومـية ۸: ۲٦-۲۷؛ 

أفــــسس ۲: ۱۸)، ويُــــعلِّمنا (لــــوقــــا ۱۲: ۱۲؛ يــــوحــــنا ۱٤: ۲٦؛ 

كـورنـثوس األولـى ۲: ۱۳؛ أفـسس ۳: ٥)، ويُـقدِّسُـنا (أي يُـجعل مِـنَّا 

أشــخاصــاً مُــخصَّصني هلل: رومــية ۱٥: ۱٦؛ تــسالــونــيكي الــثانــية ۲: 
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٢٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

۱۳؛ بـطرس األولـى ۱: ۲). وبـكلماتٍ أُخـرى ميـكننا أن نـقولَ بـأنَّـهُ 

يُـساعـدنـا عـلى أن نُشـبِهَ يـسوعَ املسـيحَ ويُـشَجِّعُنا لـكيما نـحيا وِفـقَ مـا 

. ألـــيسَ أمـــراً مـــطمئناً أنَّ الـــشخصَ  تَـــعلَّمناه مـــنَ الـــكِتابِ املُـــقدَّسِ

[األُقـنومَ] الـذي أوحـى بـالـكتابِ املـقدَّسِ يَحـلُّ فـي املـؤمـننيَ وهـو مـن 

4سيساعدنا على فهمِ مقاصِدهِ؟ 

وفـي املـقابـلِ مـن ذلـك جنـدُ أنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ يـقولُ: ”وَلـكِنَّ اإلِنْـسَانَ 

الـطَّبِيعِيَّ الَ يَـقْبَلُ مَـا لِـرُوحِ اهللِ ألَنَّـهُ عِـنْدَهُ جَـهَالَـةٌ، وَالَ يَـقْدِرُ أَنْ يَـعْرِفَـهُ 

ألَنَّـهُ إِنّـَمَا يُـحْكَمُ فِـيهِ رُوحِـيًّا“ (كـورنـثوس األولـى ۲: ۱٤). وهـذا قـد 

يــساعِــدُنــا عــلى فــهمِ سَــبَبِ عــدمِ قــبولِ بــعضِ األشــخاصِ لــلكتابِ 

املـقدَّسِ أو عـدمِ فـهمهِ. فـإن كـانَ الـشخصُ يـريـدُ بـاحلـقيقةِ أن يـفهمَ 

هُ مـنَ الـواجـبِ عـليهِ أن يُـصلّيَ إلـى الـربِّ  رسـالـةَ الـكتابِ املُـقدَّسِ، فـإنّـَ

اإللــهِ لــكيما ميَــنَحَهُ املــعونَــةَ عــلى إمتــامِ ذلــكَ األمــرِ. أمّــا فــي حــالِ كــانَ 

الـشخصُ قـد قـرَّر بـشكلٍ مُسـبَقٍ أنّـَهُ ال يـحتاجُ لـلربِّ اإللـهِ، فهـل هـو أمـرٌ 

مُستغرَبٌ أالّ يكونَ قادراً على فهمِ كلمَتِهِ؟ 

 Conser, L., Our triune God, 18 October 2012, creation.com/4
triune-god. 
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٢٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

إنَّ الــروحَ الــقُدسَ، كــما هــو حــالُ األُقــنومــني اآلخــريــن مــن اهلل املُــثلَّث 

. وهـذا املـفهومُ صـعبُ الـفهمِ كـونَـنَا  األقـانـيم، هـو غـيرُ خـاضـعٍ لـلزمـنِ

نــتواجــد فــي الــزَّمــنِ (واملــكان). وأوَّلُ آيــاتِ الــكتابِ املُــقدَّسِ تــقولُ: 

”فِـــي الْـــبَدْءِ خَـــلَقَ اهللُ الـــسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ.“ وهـــنا نـــعرفُ بـــأنَّ اهللَ 

مـوجـودٌ قـبلَ الـكونِ الـذي خَـلَقَهُ. وألنـنا نـحتاجُ الـكونَ املـادّيَّ حـتى 

نــكونَ قــادريــنَ عــلى حتــديــدِ الــزمــنِ (إذ أنَّ الــزمــنَ يُحَــدَّدُ مــن خــاللِ 

الـتغييراتِ -مـثلَ دَقّـَاتِ الـساعـةِ، ودورانِ األرضِ، ومـا إلـى هـنالـك مـن 

هــذه األمــورِ الــتي ال ميُــكنُ أن تــتواجــدَ إالّ فــي حــالِ وُجِــدَتِ املــادَّةُ)، 

فــاهللُ لــيسَ مَحــدوداً بــاخلَــلقِ الــذي خَــلَقَهُ، فــهوَ ســرمَــديٌّ. وهــوَ كُــليُّ 

الـوجـودِ، وكُـلِّيُّ املـعرفـةِ ولهـذا السـببِ فـهو قـادرٌ أن يـقدمَّ وَحـياً عـن 

أحــداثٍ لــم تــقع بــعدُ. إنَّــهُ كــائــنٌ ســرمــديٌّ خــارجَ حــدودِ زمــنِ هــذا 

الـكونِ املـاديِّ وقـادرٌ عـلى أن يـرى املـاضـيَ، احلـاضـرَ واملسـتقبلَ. ويـسوعُ 

املسـيحُ بـوصـفِهِ األقـنومَ الـثانـيَ مـنَ الـثالـوثِ املُـقدَّسِ فـهو أيـضاً سـرمـديُّ. 

ونـقرأ فـي الـرسـالـةِ إلـى الـعبرانـيّنيَ ۱۳: ۸ ”يَـسُوعُ املَْسِـيحُ هُـوَ هُـوَ أَمْـسًا 

وَالْيَوْمَ وَإِلَى األَبَدِ.“ 
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٢٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

عـلى سـبيلِ املـثالِ، فـلنتأمَّـلْ فـي إشـعياء ٤۰: ۲۲ ” اجلَْـالِـسُ عَـلَى كُـرَةِ 

األَرْضِ وَسُــكَّانُــهَا كَــاجلُْــنْدُبِ.“  يــعتقدُ الــبعضُ مــن نُــقَّادِ الــكتابِ 

املـقدسِ بـأنَّ اسـتخدامَ كـلمةَ كُـرةٍ [الـتي تـردُ أيـضاً مبـعنى دائـرة كـما هـوَ 

ةِ لـلكتابِ املـقدَّسِ] تـعني بـأنَّ الـكتابَ  احلـالُ فـي الـترجـماتِ اإلنـكليزيّـَ

املُـقدَّسَ خـاطـئٌ فـهو يُـعلِّمُ بـأنَّ األرضَ مُسـطَّحةٌ. لـكنَّ الـكلمةَ الـعبريَّـةَ 

. وعـلى أيَّـةِ حـالٍ إن قـامَ  ةَ األرضِ חּוג [الـتي تُـقرأ خُـوچ] تـعني كـرويّـَ

ها سـوفَ تظهـرُ مبظهـرِ  أيُّ رائـدِ فـضاءٍ مبـعايـنةِ األرضِ مـن الـفضاءِ فـإنّـَ

دائــرةٍ. ومــنَ الــطبيعيِّ أن الــنبيَّ إشــعياءَ لــم يــقم بــاســتخدامِ مــركــبةٍ 

فـضائـيَّةٍ لـكيما يـعرفَ بـأنَّ األرضَ دائـريـة الـشكل أو كُـرَويّـته. وحـدَهُ 

الــشخصُ الــذي يســتطيعُ أن يــرى مــن الــفضاءِ (وهــنا نشــيرُ إلــى اهلل) 

. وكـذلـكَ هـو احلـالُ فـي سـفرِ أيّـوبَ ۲٦:  قـادرٌ عـلى تـقدميِ هـكذا إدِّعـاءٍ

.“ جـميعُ هـذهِ اإلعـالنـاتِ املُـذهـلةِ  ۷ب ”وَيُـعَلِّقُ األَرْضَ عَـلَى الَ شَـيْءٍ

تشيرُ إلى الطبيعةِ اإللهيَّةِ للوحيِ املُقدَّسِ.  

يتحــدَّثُ  يــسوعُ املســيحُ فــي لــوقــا ۱۷: ۳٤-۳٦ عــن مــجيئهِ الــثانــي 

ـهُ فِــي تِــلْكَ الــلَّيْلَةِ يَــكُونُ اثْــنَانِ عَــلَى فِــرَاشٍ  فــيقولُ: ”أَقُــولُ لَــكُمْ: إِنّـَ
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٢٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

وَاحِــدٍ، فَيُؤْخَــذُ الْــوَاحِــدُ وَيُــتْرَكُ اآلخَــرُ. تَــكُونُ اثْــنَتَانِ تَــطْحَنَانِ مَــعًا، 

فَتُؤْخَــذُ الْــوَاحِــدَةُ وَتُــتْرَكُ األُخْــرَى. يَــكُونُ اثْــنَانِ فِــي احلَْــقْلِ، فَيُؤْخَــذُ 

الْـوَاحِـدُ وَيُـتْرَكُ اآلخَـرُ.“ وهـذا الـقولُ يُظهـرُ مـعرفَـتَهُ عـن كـرويَّـةِ األرضِ، 

ذلــكَ كــونَــهُ قــد صــرَّحَ بــأنَّ أشــخاصــاً مــختلفنيَ عــلى األرضِ ســوفَ 

يـختبرونَ الـليلَ والـصباحَ والـنهارَ فـي الـوقـتِ عـينِهِ. فـكيفَ ميـكنُ أليِّ 

شخصٍ عاديٍّ أن يُقدِّمَ تصريحاً مثلَ هذا قبلَ ألفيِّ عامٍ؟ 

وكـأمـثلةٍ عـلى  املـعرفـةِ الـكُلِّيةِ لـلروحِ الـقُدُسِ جنـدُ أنَّـهُ أوحـى بـالـنبوءةِ 

الـــتي تـــقولُ بـــأنَّ األُمَّـــةَ الـــعبريـــةَ لـــيهوذا ســـوفَ تـــذهـــبُ إلـــى املَـــنفى 

(السَّــبيِ)، ولــكنَّه ســيتمُّ الــسماحُ لــها بــالــعودةِ بــعدَ ســبعنيَ عــامًــا  

(إرمـياء ۲٥: ۱-۱۲؛ ۲۹: ۱۰). وجنـدُ فـي الـوحـيِ املُـقدَّسِ أنَّ ذلـكَ 

. كـما أنَّـه قـد أوحـى بـنبوءاتٍ تـختصُّ بـيسوعَ. وفـي  بـالـفعلِ مـا قـد متَّ

بـعضِ األحـيانِ كـانـت نـبوءاتٍ مـباشـرةً ، وفـي بـعضها اآلخـرَ كـانـت غـير 

مـباشـرة (أو منـوذجـيّةَ الـنوعِ) واملـقصودُ بـها أنَّ بـعضَ األشـخاصِ أو أنّ 

الـبعضَ ممـا قـد تـأسـسَ فـي العهـدِ الـقدميِ كـان ظـالًّ ملـا هـو عـتيدٌ أن يـأتـيَ 

أو يُـتَمَّمَ فـي املسـيحِ بـطريـقةٍ مـا. وعـلى سـبيلِ املـثالٍ، كـانَ اهللُ قـد مَـسحَ 
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٢٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

كَـهَنَةً لـيكونـوا وُسـطاءَ بـنيَ األُمّـَةِ الـيهوديَّـةِ وبـينَهُ، وفـي مـلءِ الـزَّمـانِ جنـدُ 

أنَّ يـــسوعَ املســـيحَ قـــد دُعـــيَ رئـــيسَ كـــهنتنا (الـــعبرانـــيني ٤: ۱٤)، 

وأيــضاً وسَــيطاً لــنا : ”ألَنَّــهُ يُــوجَــدُ إِلــهٌ وَاحِــدٌ وَوَسِــيطٌ وَاحِــدٌ بَــنيَْ اهللِ 

وَالنَّاسِ: اإلِنْسَانُ يَسُوعُ املَْسِيحُ،“ (تيموثاوس األولى ۲: ٥). 

حـنيَ جنـدُ فـي العهـدِ اجلـديـدِ آيـاتٍ تـقولُ إنَّ نـبوءةً مـا قـدْ متَّـت، فـإنَّـها 

غـالـباً مـا تـكونُ مـن نـوعِ الـنبوءاتِ الـنموذجـيَّةِ (أي الـتي كـانـت كـمثالٍ 

). وجنــدُ فــي العهــدِ الــقدميِ وحــده عــلى أقــلِّ تــقديــرٍ  ٤٦  5ملــا هــوَ آتٍ

نــبوءةً مُحــدَّدةُ ودقــيقةٌ قــد متَّــت خــاللَ خِــدمَــةِ الــربِّ يــسوعَ املســيحَ 

6األرضـيةَ، صـلبه، ومـوتـه وقـيامَـته اجملـيدةُ. ولـلنظرِ إلـى مـثالٍ عـن ذلـكَ، 

نـــقرأ فـــي إشـــعياءَ ۷: ۱٤ ”وَلـــكِنْ يُـــعْطِيكُمُ السَّـــيِّدُ نَـــفْسُهُ آيَـــةً: هَـــا 

». (وهـذا االسـم -  الْـعَذْرَاءُ حتَْـبَلُ وَتَـلِدُ ابْـنًا وَتَـدْعُـو اسْـمَهُ «عِـمَّانُـوئِـيلَ

عـمانـوئـيل- يـعني اهلل مـعنا)“ ونـقرأ أنَّ مـيخا الـنبيَّ قـد تـنبَّأ بـأنَّـهُ سـوفَ 

يُـولَـدُ فـي قـريـةِ بـيتَ حلـمٍ الـصغيرةِ وذلـكَ فـي مـيخا ٥: ۲ ”«أَمَّـا أَنْـتِ يَـا 

5 للمزيد من املعلومات، انظر مقاالً بعنوان ”هل أساء متّى البشير فهم العهد القدمي؟“، ليتا كوسنر، ۲٤ كانون 
 .creation.com/matthew-ot-references ،۲۰۱۱ (ديسمبر) األول

 Fractenbaum,A., Messianic Christology, Ariel Ministries, 6
Tustin, California, USA, 1998, pp. 164-166.
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٢٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

بَـيْتَ حلَْـمِ أَفْـرَاتَـةَ، وَأَنْـتِ صَـغِيرَةٌ أَنْ تَـكُونِـي بَـنيَْ أُلُـوفِ يَـهُوذَا، فَـمِنْكِ 

ـذِي يَــكُونُ مُتَسَــلِّطًا عَــلَى إِسْــرَائِــيلَ، وَمَــخَارِجُــهُ مُــنْذُ  يَخْــرُجُ لِــي الّـَ

الْقَدِميِ، مُنْذُ أَيَّامِ األَزَلِ».“ 
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٣٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

البشر، وسيلةُ اهللِ للتواصلِ 
اإللهامُ املتعددِ األوجُهِ للوحيِ املُقدَّسِ 

بـالـرَّغـمِ مـن كـونِ األبـعادِ اإللهـيَّةِ بَـيِّنةً وواضـحةً فـي الـكتابِ املُـقدَّسِ، 

نــحنُ مــا نــزالُ قــادريــنَ عــلى رؤيــةِ الــلمسةِ البشــريــةِ لِــكُتَّابِ األســفارِ 

املٌـقدَّسـةِ. وغـالـباً مـا اخـتار اهلل أشـخاصـاً مِـنَّا لـتحقيقِ مـقاصِـدِهِ وذلـكَ 

عـلى الـرَّغـمِ مـن كـلِّ مـا منـتَلِكُهُ مـن نـقاطِ ضـعفٍ وقـوَّةٍ. وحـنيَ نـدرسُ 

األســفارَ املُــقدَّســةَ بــلغاتِــها األصــليَّة، نســتطيعُ أن منــيِّزَ بــنيَ األســالــيبِ 

األدبـيَّةِ اخملُـتلفةِ الـتي اسـتخدمـها الـكُتَّابُ اخملُـتلفون لـلوحـيِ املُـقدَّسِ. 

فـي العهـدِ اجلـديـدِ مـثالً، جنـدُ أنَّ يُـوحـنّا يسـتخدمُ ألـفاظـاً وبـنيَةً أدبـيَّةً 

للجـملِ تـختلفُ عـن تـلكَ الـتي يسـتخدِمُـها لـوقـا؛ أمّـا بـولـس الـرسـول 

فــيكتبُ مســتخدمــاً أســلوبــاً أدبــياً ممُــيَّزاً يهــدفُ إلــى تــقدميِ تــعليمٍ 

لـلكنيسةِ املُـبَكِّرة. أمـا فـي سـفرِ الـرؤيـا، فـإنَّ يـوحـنا يسـتخدمُ األسـلوبَ 

الــنبويَّ حــيثُ أنَّ الــسفرَ يــنقلُ األحــداثَ املســتقبليَّةَ. وبــالــتالــي فــإنَّــنا 

جنـدُ الـعديـدَ مـن الـعناصـرِ والـعباراتِ واألسـالـيبِ األدبـيَّةِ الـتي ال ميُـكِنُ 
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٣١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

أن يُـقدَّمَ تفسـيرٌ لـها مـن خـاللِ الـوحـيِ اإللهـيِّ مـنفرداً، وهـيَ مـا سـوفَ 

نتوقَّعُ وجودَهُ في مستندٍ كُتِبَ من خاللِ األقالمِ البشريَّةِ. 

حـنيَ أوحـى الـربُّ اإللـهُ بـاألسـفارِ املُـقدَّسـةِ، كـانَ الـنصُّ عـبارةً عـن نـتاجٍ 

ملـزيـجٍ مـن عـملِ الـرُّوحِ الـقُدُسِ والـكاتِـبِ البشـريِّ [الـذي اخـتارَهُ لـنقلِ 

هُ ومـن خـاللِ دراسـةٍ مـتأنـيّةٍ لـلنصوصِ  ]، لـذلـكَ فـإنّـَ الـوحـيِ مـن خـاللـهِ

ميُــكِنُنا أن نــالحــظَ أن هــذا الــعملَ املشــتركَ قــد ظَهــرَ بــطرقٍ مُــختلفةٍ. 

فنجـدُ فـي بـعضِ املـواقـعِ عـلى سـبيلِ املـثالِ أنَّ اهللَ يـقومُ بـتلقنيِ الـنبيِّ مـا 

ـبُ عــليهِ قــولــه، كــما هــو احلــالُ فــي ســفرِ إرمــياءَ فــي اإلصــحاحِ  يــتوجّـَ

الـسادسِ والـثالثـنيَ. ذلـكَ أنَّ إرمـياءَ كـان قـد أُعـطيَ أمـراً بـنقلِ حتـذيـراتٍ 

بَـيِّنَةٍ لـلشعبِ. إالّ أنَّ الـقسمَ األكـبرَ مـنَ الـوحـيِ املـقدَّسِ يُظهِـرُ هـامـشاً 

أكـبرَ مـنَ احلـريَّـةِ الـتي ميـتلكها كـاتـبُ الـسِّفرِ فـي تـشكيلِ الـنصِّ. وجتـدرُ 

اإلشـارةُ هـنا إلـى أنَّ هـذا ال يُـفضِي إلـى وجـودِ تـناقـضاتٍ فـي الـوحـيِ 

املُـقدَّسِ بـنيَ الـكُتَّابِ الـذيـنَ يـقومـونَ بـشكلٍ مـتتابـعٍ بـنقلِ مـقاصـدِ اهللِ 

أو الـصورةِ الـكبيرةِ لـلبشارةِ الـسّارَّةِ أي اإلجنـيل (انـظر الحـقاً، الـفصلَ 

الـذي يـتناولُ تـناقـضات الـكتابِ املُـقدَّسِ املـزعـومـةِ). كـما جنـدُ أنَّ كُـالًّ 
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٣٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

مـن مـوسـى ولـوقـا يسـتخدمـانِ مـراجـعَ مـوجـودةً سـابـقاً أثـناءَ الـكتابـةِ عـن 

األحـداثِ الـتي لـم يشهـداهـا بأُمِّ أعـيُنِهِما- وهـذا األمـرُ الـذي يـتطلَّبُ 

مـنهما الـقيامَ بـأبـحاثٍ ودراسـاتٍ خـاصَّـةٍ. فـي حـنيِ جنـدُ مـا يُشـيرُ إلـى أنَّ 

بـولـسَ الـرسـولَ يـكتبُ مـن بـناتِ أفـكارهِ، ليتَّخِـذَ بـذلـك األمـرِ خـياراتٍ 

تـتعلَّقُ بـاألسـلوبِ األدبـيِّ وذلـكَ بـشكلٍ مُـتعمَّدٍ. فـيكتبُ عـلى سـبيلِ 

املـثالِ: ”لِـئَالَّ أَظْهَـرَ كَأَنّـِي أُخِـيفُكُمْ بِـالـرَّسَـائِـلِ. ألَنَّـهُ يَـقُولُ:«الـرَّسَـائِـلُ 

ثَــــــقِيلَةٌ وَقَــــــوِيَّــــــةٌ، وَأَمَّــــــا حُــــــضُورُ اجلَْسَــــــدِ فَــــــضَعِيفٌ، وَالْــــــكَالَمُ 

حَقِيرٌ».“(كورنثوس الثانية ۱۰: ۱۰-۹). 

وحـنيَ نـنظرُ إلـى مـا كـتبهُ داودُ الـنبيُّ فـإنَّـهُ مـن املسـتبعدِ أن يُـخيَّلَ أليِّ 

شــخصٍ أنَّــهُ كــانَ يُــلقَّنُ املــزامــيرَ الــتي كــتبها - فــقد كــانَ يــكتبُ مــن 

فـيضِ قـلبِهِ فـي شـراكـةٍ مـعَ الـرُّوحِ الـقُدُسِ، سـواءَ كـانَ ذلـكَ فـي مـزامـيرِ 

االبــتهالِ والــفرحِ أم فــي مــزامــيرِ الــرَّثــاءِ واحلــزنِ. وبــالــتالــي فــإنَّــهُ عــندَ 

الـــتعامُـــلِ مـــع الـــتَّعليمِ الـــكتابـــيِّ عـــن الـــوحـــيِ املـــقدَّسِ يـــوجـــدُ عِـــدّةُ 

مســتويــاتٍ مــنَ الــوحــيِ يــجبُ أن يــتمَّ أخــذُهــا بــعنيِ اإلعــتبارِ، والــتي 

تـسمحُ لـلنصِّ أن يُـصقلَ مـن خـالل ظـروفِ وثـقافـةِ الـكاتـبِ. ولـكن 

creation.com/arabic reasonofhope.com info@reasonofhope.com

http://reasonofhope.com
mailto:info@reasonofhope.com
http://creation.com/arabic


٣٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

أيــاً كــانــت درجــة االســتقاللــية الــتي ميــتلكها الــكاتــب، فــإنــنا جنــد أن 

“ كــاتــبَ الــوحــيِ  بــطرسَ الــرســولَ يُــؤكِّــد أنَّ الّــروحَ الــقُدسَ ”يــسوقُ

املُـقدَّسِ لـكيما يـكتبَ بـدقـةٍ كـلّ َمـا يـريـدُ اهللُ أن يـنقلَهُ (بـطرس الـثانـية 

۱: ۲۱)، وبـالـتالـي فـإنَّـهُ ميُـكِنُنا أن منـتلكَ الـثِّقَةَ بـأنَّ اهللَ لـم يـسمحْ أليِّ 

خـطأٍ بشـريٍّ أن يتسـلَّلَ ويُـلَوِّثَ احلـقيقةَ الـتي يـنقُلُها الـكِتابُ املُـقدَّسُ 

أثناءَ كتابَتِهِ. 

إنَّ الــصورةَ الــكبيرةَ لــلكتابِ املُــقدَّسِ تــنقلُ لــنا تــفاصــيلَ مــحبَّةِ اهلل 

وعـنايـتهِ الـفائـقةِ بـالبشـرِ الـذيـنَ خـلَقَهُم. وبـالـتالـي فـإنـهُ يـجبُ أالّ يـكونَ 

أمـراً مُسـتغربـاً أن يسـتخدمَ البشـرَ فـي نـقلِ رسـالَـتِهِ هـذهِ. ولـطاملـا كـانَـتِ 

الـطريـقةُ الـتي يسـتعملها اهلل فـي نـقلِ رسـالـتِهِ تشـتملُ عـلى اسـتعمالِ 

البشـر [كـوسـيلةٍ]. حـتى أنَّ الـربَّ يـسوعَ املسـيحَ قـد اتَّخـذَ طـبيعتنا 

حـتى نـكونَ قـادريـنَ عـلى فـهمِ طـبيعةِ اهللِ عـلى نـحوٍ أفـضلَ. وتـنقلُ لـنا 

الـرسـالـةُ إلـى الـعبرانـينيَ الـتالـي: إنَّ يـسوعَ املسـيحَ هـو ”بـهاءُ مجـد اهللِ، 

“. كــما أنَّ وصــيةَ يــسوعَ املســيحَ لــلمؤمــننيَ هــي أن  وَرَسْــمُ جَــوْهَــرِهِ
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٣٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

يـشاركـوا إميـانَـهُم ويحـملوا رسـالـةَ مـحبّةِ اهللِ إلـى الـعالـمِ أجـمعَ، مُظهـراً 

من جديدٍ اختيارَهُ للبشرِ لنقلِ رسالَتِه إلينا. 
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٣٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

كيفَ نعرفُ بأنَّ الكتابَ املُقدَّسَ خالٍ من 

األخطاءِ؟ 
عصمةُ الوحيِ املُقدَّسِ 

يُـعلِّمُ املسـيحيُّونَ بـأنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ خـالٍ مـن األخـطاء فـي نـسخهِ 

األصــليَّةِ، وذلــكَ حــنيَ يــتمُّ تفســيرُهُ بــطريــقةٍ ســليمةٍ. وهــذا األمــرُ هــوَ 

شـديـدُ األهـميَّةِ وذلـكَ كـون الـكتابِ املـقدَّسِ هـو مـصدَرُنـا ووسـيلتنا 

لــلتعرُّفِ عــلى اهللِ وطــبيعَتِهِ وعــلى حــاجَــتِنا لــلخالصِ. ولــذلــكَ فــإنَّــهُ 

: مِـن  يـتعامَـلُ مـعَ أهـمِّ األسـئلةِ الـتي تُـواجِـهُ كـلَّ شـخصٍ فـي حـياتِـهِ وهـيَ

أينَ أتيتُ؟ وملاذا أنا موجودٌ؟ ومالذي يحدثُ ليَ حنيَ أموتُ؟ 

قــد يــتساءلُ الــبعضُ إن كــانَ الــكتابُ املــقدَّسُ بــالــفعلِ هــوَ كــلمةُ اهللِ 

اخلــالــقِ الــذي يســتطيعُ الــقيامَ بشــيءٍ مــا وتــقدميِ اإلجــابــةِ عــن هــذهِ 

األسـئلةِ املـصيريَّـةِ. وعـليهِ، إن كـانَ الـكتابُ املـقدَّسُ عـلى خـطأٍ حـنيَ 

يـتعامَـلُ مـعَ أمـورٍ بسـيطةٍ ميُـكنُنا أن نـتحققَّ مـن مِـصداقـيَّتِها، فـكيفَ 
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٣٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ميُـكننا أن نـثقَ مبـا يـقدِّمُـهُ حـنيَ يـعلّم عـن أمـورٍ تـتعلقُّ بـاملسـتقبلِ، أو 

بـاألمـورِ الـسماويَّـةِ الـتي ال ميُـكنُنَا أن نـقومَ بـالـتحقُّقِ أو اخـتبارِ صِـحَّةِ 

هذه االدعاءاتِ بأنفسنا (يوحنا ۳: ۱۲)؟ 

واحــدٌ مــن بــنيِ أبــرزِ جــوانــبِ الــكتابِ املــقدَّسِ هــو الــدقّــةُ الــتاريــخيَّةُ 

والـنبويّـةُ. وقـد أظهـرَ الـتاريـخُ دقّـةَ الـعديـدِ مـن الـنبوءاتِ الـتوراتـيَّةِ، كـما 

هــو احلــالُ بــالنســبةِ لــنبوءَةِ الــنبيّ إشــعياء والــتي أعــلَنَتْ عــن مــجيء 

كــورَش مــلكِ فــارس قــبلَ مــئةٍ وخــمسنيَ عــامــاً مــنَ احلــدثِ (إشــعياء 

٤٥). كـما أنَّ اإلدعـاءاتِ الـتاريـخيَّةِ الـتي تُـقدَّمُ فـي الـكتابِ املُـقدَّسِ 

قـد تَـثَبَّتَت مـن خـاللِ الـعديـدِ مـنَ االكـتشافـاتِ األثـريّـَةِ، مـثل اكـتشافِ 

عـاصـمةٍ ضخـمةٍ لـلحثيّنيَ، وهُـمْ مـن األقـوامِ الـقدمـاءِ الـذيـنَ وَرَدَ ذِكـرُهُـم 

فـي الـكتابِ املُـقدَّسِ، إالّ أنَّـهمُ قـد اعـتُبِرُوا [سـابـقاً] خـرافَـةً أو أسـطورةً 

وذلــكَ لــغيابِ األدلَّــةِ املــاديِّــةِ لــوجــودِهِــم. وكــنتيجةٍ لهــذا الــنوعِ مــنَ 
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٣٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

االكـتشافـاتِ، فـإنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ يُـوسَـمُ بـأنَّـهُ أكـثرُ الـكتبِ الـتاريـخيَّةِ 

7دِقَّةً وذلكَ على املستوى العامليِّ.  

عـلى سـبيلِ املـثالِ جنـدُ د. إيـالت مـزار وهـي عـاملـةُ اآلثـارِ اإلسـرائـيليَّة مـن 

اجلـيلِ الـثالـثِ تُـصرِّحُ قـائـلةً: ”أنـا أعـملُ واضـعةً الـكتابَ املُـقدَّسَ فـي 

يـدٍ وأدواتِ الـتنقيبِ فـي يـديَ األُخـرى، وأحـاول أن أُحـقِّقَ فـي جـميعِ 

8األشياءِ.“ 

جتــدرُ اإلشــارةُ أيــضاً إلــى أنَّــهُ مــن املُــهِمّ اإلنــتباهُ إلــى كــونِ الــتعليمِ عــن 

عِــصمَةِ الــكتابِ املُــقدَّسِ يــنطبقُ حــنيَ يــتمُّ تــقدميُ التفســيرِ الســليمِ 

لـلنصِّ مـع مـراعـاة طـبيعةِ الـنصِّ وأسـلوبِـهِ وسـياقِـهِ األدبـيِّ. أي حـنيَ يـتمُّ 

تفسـيرُ األقـسامِ الـشعريّـةِ بـطريـقةٍ شـعريَِّـة، والسـرد الـتاريـخيِّ عـلى أنَّـهُ 

سـردٌ تـاريـخيٌّ، وهـلم جـرا، حـينئذٍ سـوفَ لـن جنـد أيّ انـطباعٍ بـوجـودِ 

األخــطاءِ فــي الــكتابِ املُــقدَّسِ. كــما أنَّــه يــجبُ اإلنــتباهُ أثــناءَ قــراءةِ 

 Bates, G., Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, 7
Creation Book Publishers, Atlanta, Georgia, December 2011, p. 
106.

 Mazar, L., Uncovering King David’s Palace, Moment Magazine, 8
April 2006. Accessed via archive.org, 2008-07-29.
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٣٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

األشـياءِ الـتي حتـاولُ أن تـنقضَ الـوحـيَ املـقدسَ. فـإنَّـهُ أمـرٌ سهـلٌ أن يـتمَّ 

انــتزاعُ آيــاتٍ أو تــصريــحاتٍ لــلربِّ يــسوع املســيح خــارجَ ســياقــها . 

 “ فـنحنُ ال نسـتطيعُ أن نـقولَ بـأنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ يُـعلِّمُ بـأنَّـهُ ”لـيسَ إلـهٌ

بـالـرَّغـمِ مـن أنَّ هـذهِ الـكلماتِ مـوجـودةٌ  فـي الـنصوصِ املـقدَّسَـةِ خـمس 

عشـرةَ مـرّةٍ. والسـببُ هـو أنَّ السـياقَ الـذي تـردُ فـيه اآليـةُ يـقولُ بـخالفِ 

ذلــكَ، فــنقرأُ فــي الــتثنية ۳۲: ۳۹ ”أَنَــا أَنَــا هُــوَ وَلَــيْسَ إِلــهٌ مَــعِي“،؛ 

وكــذلــكَ فــي املــزمــور ۱٤: ۱ ”قَــالَ اجلَْــاهِــلُ فِــي قَــلْبِهِ: «لَــيْسَ إِلــهٌ».“ 

وكـذلـك جنـدُهـا فـي رسـالـةِ كـورنـثوسَ األولـى ۸: ٤ ”وَأَنْ لَـيْسَ إِلـهٌ آخَـرُ 

إِالَّ وَاحِدٌ .“ 

إنَّ انـتزاعَ اآليـاتِ مـن سـياقِـها هـو أمـرٌ حـاولَ الـعديـدُ مـن األشـخاصِ أن 

يـقومـوا بـهِ لـسنواتٍ طـويـلةٍ. فـال يـوجـد أيُّ شـيءٍ جـديـدٍ فـي ذلـكَ. إالّ 

ـهُ وبــالــرَّغــمِ مــن أنَّ الــكتابَ  أنَّ التحــليلَ األمــنيَ لــلنصِّ ســوفَ يُظهــرُ أنّـَ

املُــقدَّسَ قــد متَّ نَــسخُهُ عــلى مــدى ســنواتٍ، وقــد جَــرَت تــرجَــمَتُهُ إلــى 

الــعديــدِ مــن الــلُّغاتِ، ومــا تــزالُ الــصورةُ الــكامِــلَةُ الــتي يــنقلها أمــينةً 

ومتَّسِقَةً معَ طبيعةِ اهللِ ومشيئَتِهِ للجنسِ البشريِّ.  
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٣٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

كيفَ نَستَطيعُ أن نَثِقَ بالنُّسَخِ التي بنيَ 

أيدينا؟ 
نقلُ رسالةِ اهلل. 

مـنَ املـهمِّ بـالنسـبةِ لـنا أن نـعرفَ أنَّ الـنُّسَخَ الـتي لـديـنا تَـنْقلُ بـأمـانـةٍ مـا 

جـاءَ فـي اخملـطوطـاتِ األصـليَّةِ الـتي تَـتَّسِمُ أصـالً بـإنـعدامِ اخلـطأ. نـحنُ ال 

نتحـــدَّثُ هـــنا عـــن إصـــداراتِ الـــكتابِ املـــقدَّسِ، ولـــكن عـــن اآلالفِ 

الـعديـدةِ مـنَ الـنُّسخِ بـالـلُّغاتِ االصـليَّةِ والـتي يـعودُ تـاريـخُها إلـى قـرونٍ 

عـديـدةٍ. لـقد متََّ نـسخُ أولـى وثـائـقِ الـكتابِ املـقدَّسِ فـورَ كـتابَـتِها، لـكي 

يــتَسنَّى ألكــبرِ عــددٍ مــن الــناسِ الــوصــول الــيها، وإلســتبدالِ الــنُّسَخِ 

املهتَرِئَة. 

وحُـتِّمَ ان تـكونَ هـذهِ الـنُّسَخ مـكتوبـةً بخـطِّ الـيدِ قـبلَ اخـتراعِ الـطباعـة، 

كـما فـي حـالـةِ كـتابـاتِ العهـدِ الـقدميِ، فـقد متّـَت هـذهِ املَـهَمَّة مـن قِـبَل 
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٤٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الـنُسَّاخِ املـعروفـنيَ بـإسـمِ "الـكَتَبَة" الـذيـنَ كـتبوا عـلى اجلـلودِ احلـيوانـيةِ 

التي متَّت إخاطتها في مخطوطاتٍ. 
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٤١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الكتابُ األكثرُ شهرةً على اإلطالقِ 
احلقيقَةُ قادرةٌ أن تُغَيِّرَ حياةَ البَشَر 

الـكتابُ املُـقَدَّسُ - وإلـى حـدٍّ بـعيدٍ - هـوَ الـكتابُ األكـثرُ قـراءةً ونَشـراً 

ـهُ قــد متَّ نشــرُ أكــثرِ مــن (۳.۹) مــليارِ  عــلى مَــرِّ الــعصورِ، ويُــقدَّرُ أنّـَ

نــسخةٍ مــنهُ فــي الــسَّنواتِ اخلــمسنيَ املــاضــيةَ وحــدَهــا. وعــلى ســبيلِ 

املـــقارنـــةِ، فـــإنَّ الـــكتابَ الـــتالـــيَ األكـــثرَ نشـــراً (حـــوالـــي۸۰۰ مـــليونَ 

9نـسخةً) هـوَ "األعـمالُ اخملـتارَةُ ملـاو تسـي تـونـغ".  كـانَ الـرئـيسُ مـاو، 

الــذي تــوفــيَ فــي عــام ۱۹۷٦، ديــكتاتــوراً شــيوعــياً صــينياً، فــرضَ 

إيــديــولــوجــيَّتَهُ االشــتراكــيَّة عــلى الــشعبِ وحــكمَ بــالدَهُ بــقبضةٍ مــن 

حــديــدٍ، وبــالــرَّغــمِ مــن قــوانــينِهِ الــصارمــةِ، إالّ انَّ تــلكَ األرقــام ليســت 

مبـذهـلة نسـبةً إلـى عـددِ الـسكانِ احلـالـيّ الـبالـغِ ۱.۳ مـليارِ نـسمةٍ. أمـا 

الـذي يـليهِ رتـبةً فـليسَ كـتابٌ واحـدٌ، إنَّـما مجـموعـةٌ مـن سـبعةِ كـتبٍ 

فـي سـلسلةِ هـاري بـوتُـر، حـوالـي ٤۰۰ مـليونَ نـسخةٍ. بـغضِّ الـنظرِ عـن 

 10 most read books in the world, squidoo.com/ mostreadbooks, 9

accessed 22 May 2013.
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٤٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

األرقـامِ، تـوجـدُ إحـصائـيةٌ تَـبرُزُ بـوضـوحٍ، أال وهـيَ أنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ 

هـو األكـثرُ تـرجـمةً فـي الـتاريـخِ، إذ تشـيرُ الـتقديـراتُ إلـى أنَّـهُ قـد تُـرجـمَ 

بــالــكامــلِ إلــى مــا يَــقرُبُ مــن ٥۱۸ لــغةً وأنَّ أكــثرَ مــن ۱۲۷٥ لــغةٍ أو 

لــــهجةٍ حــــصلت عــــلى جــــزءٍ مــــن الــــكتابِ املــــقدَّسِ، إن لــــم نَــــقُل 

10بـأكـمَلِهِ. واألجـدرُ هـوَ ألَّـا نُـفَكِّر فـي هـذا عـلى أنَّـهُ جُهـدٌ إنـسانـيٌّ 

فــقط، فــكما ســاقَ الــرُّوحُ الــقُدُسُ الــرُّســلَ لِــكتابَــةِ الــكتابِ املُــقدَّسِ، 

كــذلــكَ حــرَّكَ الــعديــدَ مــنَ الــرجــالِ والــنّساءِ املــؤمــننيَ إلعــالنِ الــبشارةِ 

الــسَّارَةِ (اخلــالصــيَّةِ) بــيسوعَ املســيح فــي جــميعِ أنــحاءِ الــعالــمِ. لــقد 

عَـمِلَ عـددٌ كـبيرٌ مـنَ املُبَشِّـريـنَ عـلى تـرجـمةِ الـكتابِ املُـقدَّسِ، حـتى 

إلـى لـغاتِ الـقبائـلِ األصـليَّةِ الـصغيرةِ الـتي تـعيشُ فـي مـواقـعَ نـائـيةٍ جـداً، 

والقوةُ التحويليَّةُ لإلجنيلِ قد غيرت أفراداً وأُسراً وحتى بلدانًا 

إنّ عـدد مخـطوطـات العهـدِ اجلـديـد الـتي تـتوفـر لـديـنا هـي أكـثر مـن أيِّ 

وثـيقةٍ أُخـرى، ذلـكَ عـلى الـرَّغـمِ مـن أنَّ عـمليةِ الـنسخِ تسـتغرقُ وقـتاً 

طـويـالً. وفـي سـنةِ ۱٤۳٦ سـاعـدَ يـوهـانـس غـوتـنبرغ فـي تـغييرِ طـريـقةِ 
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٤٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

نــسخِ الــكُتُبِ إلــى األبــدِ، وذلــكَ مــن خــاللِ تــصميمِ طــابــعةِ الــكبسِ 

األولـى، حـيثُ أحـدثـت الـطباعـةُ واحلـروفُ املتحـرِّكَـةُ ثـورةً فـي إنـتاجِ 

وتـوزيـعِ الـكتبِ. ولـيسَ مـنَ املسـتغربِ أن يـكونَ الـكتابُ املـقدَّسُ أوَّلَ 

كـتابٍ يُـنتَجُ عـلى طـابـعةِ الـكبسِ فـي سـنةِ ۱٤٥٤، والـذي اشـتهرَ بـإسـمِ 

"كــتابِ غــوتــنبرغ" ومــايــزال يــتواجــدُ مــنهُ حــتى الــيوم ٤۹ نــسخةً بــني 

مجزَّأةٍ أو كاملةٍ.  
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٤٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

تاريخُ العالمِ 
العهدُ القدميُ 

كـانـت أقـدمُ الـنُّسَخِ الـكامـلةِ املـتوفّـرةِ للعهـدِ الـقدميِ ولـفترةٍ طـويـلةٍ مـنَ 

الـزمـنِ هـي الـنُّسخةُ الـتي تـعودُ لـلعامِ األلـف لـلميالدِ، وهـيَ مـا يُـعرفُ 

نيَ قـد  بـالـنصِّ املـازوريِّ، وذلـكَ ألنَّ الـنُّساخَ الـذيـنَ يُـعرفـون بـاملـازوريّـِ

قـامـوا بـنسخِها. وقـد ادَّعـى الـنُّقادُ بـأنَّ هـذا الـنصَّ قـد تـغيَّر كـثيراً عـن 

الــنصِّ األصــليِّ، وذلــكَ الــتغييرُ كــانَ كــبيراً وفــي مــواضــعَ جَــعَلَت مــنَ 

. (فـي يـومـنا الـراهـنِ نـحنُ منـتلكُ  املسـتحيلِ مـعرفـةَ مـاهـيَّةِ الـنصِّ األصـليِّ

نــسخاً مــنَ الــنصِّ املــازوريِّ الــتي تــعودُ إلــى الــعامِ ۸۰۰ لــلميالدِ). 

بـالـرغـمِ مـن ذلـكَ، فـإنَّـهُ حـنيَ كـانَ الـنصُّ املـازوريُّ هـو أقـدمُ الـنصوصِ 

املــتوفّــرةِ للعهــدِ الــقدميِ الــعبريِّ، كــانَ يــتوفَّــرُ أســبابٌ جــيدةٌ لــالعــتقادِ 

مبــوثــوقــيّتِهِ - عــلى ســبيلِ املــثالِ، الــنصُّ الســبعينيُّ، وهــوَ الــترجــمةُ 

الـيونـانـيَّةُ للعهـدِ الـقدميِ الـعبريِّ، كـانَ قـد اكـتملَ فـي الـقرنِ الـثالـثِ قـبلَ 
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٤٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

املـيالدِ، وهـو فـي غـالـبيَّتِهِ الـعظمى يُـطابِـقُ الـنصَّ املـازوريَّ الـذي يـعودُ 

إلى قرونٍ الحقةٍ. 

إالّ أنَّ الـعامَ ۱۹٤۷ قـد حـملَ اكـتشافـاتٍ رائـعةً فـي قُـمرانَ، بـالـقربِ مـنَ 

البحـرِ املـيِّتِ. حـيثُ قـد متَّ الـعثورُ عـلى مخـطوطـاتٍ تُـشكّلُ جـزءاً مـن 

مــكتبةٍ إلحــدى الــطوائــفِ الــيهوديَّــةِ الــتي عــاشــت فــي تــلكَ املــنطقةِ. 

وقـد اشـتملت تـلكَ اإلكـتشافـاتُ عـلى عـددٍ كـبيرٍ مـن الـكتابـاتِ غـيرِ 

الـتوراتـيَّةِ، ولـكنه قـد متَّ الـعثور بـينها عـلى أسـفارٍ كـامـلةٍ بـاإلضـافـةِ إلـى 

أجــزاء مــن أســفارٍ مــنَ العهــدِ الــقدميِ- لــقد متَّ الــعثورُ عــلى أجــزاءٍ مــن 

جميعِ أسفارِ العهدِ القدميِ ما عدا سِفرِ إستير. 

تُــعرفُ هــذه اإلكــتشافــاتُ بــاســمِ مخــطوطــاتِ البحــرِ املــيِّتِ ويــتراوحُ 

تـاريـخها بـنيَ الـعامـنيِ ۲۰۰ قـبلَ املـيالدِ إلـى الـقرنِ املـيالديِّ األولِ. هـذا 

األمـرُ يـعني بـأنَّ هـذهِ اخملـطوطـات أقـدمُ مـن أقـدمِ الـنصوصِ الـعبريَّـةِ الـتي 

كُــنَّا منــتلِكُهَا مبــا يــقربُ مــن ألــفِ عــامٍ. وال جنــدُ أنَّــه قــد متَّ نشــرُ نُــسخٍ 

جـديـدةٍ مـن الـكتابِ املـقدسِ [ الـتي حتـتوي عـلى تـصحيحاتٍ] بـعدَ 

اكــتشافِ مخــطوطــاتِ البحــرِ املــيتِ، ذلــكَ ألنَّــهُ وبــشكلٍ عــامٍّ ميــكنُ 
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٤٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الـــقولُ بـــأنَّ مخـــطوطـــات قُـــمران تـــتطابـــقُ وبـــشكلٍ جـــيّدٍ مـــعَ الـــنصِّ 

املـازوريِّ، وهـذا األمـرُ يُظهـرُ بـأنَّ الـنُّساخَ وخـاللَ فـترةٍ متـتدُّ ملـا يـقربُ 

مــن ألــفِ عــامٍ قــد أمتّــوا عــمليَّةَ الــنسخِ بــدقّــةٍ وعــنايَــةٍ فــائــقةٍ ودونَ أيِّ 

مــحاولــةٍ لــإلضــافــةِ أو الــتصحيحِ.  فــما هــو الســببُ الــذي يــدفــعنا 

لـالعـتقادِ بـأنَّ هـذا الـنوعَ مـن األمـانـةِ فـي الـنسخِ قـد تـغيَّرَ عـبرَ الـتاريـخِ؟  

إنَّ الــترجــماتَ املُــعاصــرةَ للعهــدِ الــقدميِ مــبنيّةُ وبــشكلٍ أســاســيٍّ عــلى 

الــنصِّ املــازوريِّ، إالّ أنَّ مخــطوطــات البحــرِ املــيتِ قــد ســاهــمت فــي 

تقدميِ البعضِ من التوضيحاتِ للترجماتِ األحدثِ في بعضِ املواقعِ.  

إنَّــهُ مــن غــيرِ املســتغربِ أن يــكونَ نــصُّ العهــدِ الــقدميِ قــد حــافــظَ عــلى 

ثــباتــهِ عــبرَ الــزمــن. وذلــكَ ألنَّ الــنُسَّاخَ احملــترفــنيَ الــذيــن قــد أمتّــوا نــقلَ 

الـنصِّ؛ قـد جـرى تـدريـبَهُم لـتجنّبِ الـوقـوعِ فـي أنـواعِ األخـطاءِ الـنسخيَّةِ 

الـشائـعةِ الـتي تُـرتَـكَبُ مـن قِـبَلِ الـنُسَّاخِ الـهُواة. كـما أنَّـهم قـد آمـنوا بـأنَّ 

مـا يـتعامـلونَ مـعهُ إمنـا هـوَ كـلمةُ اهللِ، وبـأنَّ إزالـةَ ”حَـرْفٌ وَاحِـدٌ أَوْ نُـقْطَةٌ 

“ (متَّى ٥: ۱۸) إمنا هو ارتكابٌ خلطيئةٍ عظيمةٍ.  وَاحِدَةٌ
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٤٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

إيفاءُ الوعودِ اإللهيَّةِ للجنسِ البشريِّ 
العهدُ اجلديدُ 

ميــكنُ الــقولُ بــأنَّ التحــديــاتِ الــتي يُــقدِّمــها عــلمُ الــنقدِ الــنصيِّ جتــاهَ 

العهـدِ اجلـديـدِ تـختلفُ وبـشكلٍ كُـلّيٍ عـن تـلكَ الـتي تـواجِـهُ العهـدَ 

الـقدميَ. حـيثُ منـتلكُ الـكثيرَ مـنَ الـنسخِ خملـطوطـاتِ العهـدِ اجلـديـدِ، 

وهــذهِ الــنُّسَخُ ســواءَ أكــانَ مــنَ الــناحــيةِ الــزمــنيَّةِ أو اإلنــشائــيَّةِ إمنــا هــي 

أقــربُ بــكثيرٍ إلــى الــزمــنِ الــذي متَّ فــيهِ إنــشاءُ الــنصِّ األصــليِّ للعهــدِ 

اجلـديـدِ مـن تـلكَ الـتي للعهـدِ الـقدميِ. لـكنَّ ازديـادَ عـددِ الـنسخِ سـوفَ 

يـعني ازديـادَ عـددِ األخـطاءِ الـنسخيَّةِ، وبـشكلٍ خـاصٍّ نـتيجةً لـكونِ 

العهدِ اجلديدِ قد متَّ نسخُهُ من قِبَلِ نُسَّاخٍ غيرِ مُدَرَّبنيَ. 

إنَ أقــدمَ الــنُّسخ للعهــدِ اجلــديــدِ تــعودُ إلــى بــدايــاتِ الــقرنِ املــيالديِّ 

الـثانـي، أي مـا يـقربُ مـن مـئةِ عـامِ بـعدَ املسـيحِ. وهـذهِ الـنُسخُ مَـكتوبـةٌ 

عــلى رقــوقٍ، وهــي عــبارةٌ عــن جــلودِ حــيوانــاتٍ قــد جــرى تــعريــضُها 

لـلضغطِ ومـن ثـمَّ جتـفيفُها. وفـي الـوقـتِ الـذي تتحـلَّلُ وتَـتلَفُ فـيهِ جـرَّاءَ 
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٤٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

تَـعرُّضـها لـلظروفِ املـناخـيَّةِ، فـإنَّ الـظروفَ املـناسـبةَ كـما فـي املـناخِ احلـارِّ 

واجلــافِّ ســوفَ يــساهــمُ فــي احلــفاظِ عــليها واســتمرارهــا آلالفٍ مــنَ 

الـسنواتِ. ومـا يـزالُ لـديـنا رقـوقٌ تـعودُ إلـى أيـامِ الـفراعـنةِ والـتي تـرجـعُ 

إلــى عــدةِ آالفٍ مــنَ الــسنواتِ قــبلَ املســيحِ. وبــالــرغــمِ مــن ذلــكَ فــإنَّ 

املــتاحــفَ واملــكتبات الــتي تســتضيفُ هــذهِ الــرقــوقَ حتــتاجُ التــخاذِ 

اجــراءاتٍ احــتياطــيةٍ خــاصّــةٍ لــلحفاظٍ عــلى هــذهِ الــنصوصِ الــقيّمةِ. 

وبـشكلٍ خـاصٍّ نـتيجةً لـلدورِ املـهمِّ الـذي تـلعبهُ أقـدمُ الـقصاصـات مـنَ 

الـبرديَّـاتِ الـتي تـتواجـدُ لـديـنا، فهـذهِ الـقصاصـاتُ تـعودُ إلـى عـصورٍ 

مــبكرةٍ، وهــي تــشكّلُ تــأكــيداً لــدقّــةِ األجــزاءِ الــتي متــاثــلها مــن العهــدِ 

ـدُ دقّــةَ كــامــلِ العهــدِ  اجلــديــدِ، وميــكنُ أن ميــتدَّ ذلــكَ إلــى كــونــها تــؤكّـِ

اجلديدِ. 

إنّ الـنسخَ الـتي تـلي هـذه فـي الـترتـيبِ بحسـبِ األهـميَّةِ هـي الـنسخُ الـكامـلةُ 

للمخـطوطـاتِ. وهـي الـتي تـعودُ إلـى فـتراتٍ أبـعدَ مـنَ الـقصاصـاتِ وتُـقدَّرُ 

بــني عــامــيّ ۳۰۰ - ٤۰۰ لــلميالدِ. يــوجــدُ أربــعةٌ مــنَ اخملــطوطــاتِ الــبالــغةِ 

األهــميَّةِ مــن نــوع ”Great Unicals“ (الــتي حَــمَلَتْ هــذا االســمِ 
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٤٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الـــالتـــينيِّ الـــذي يشـــيرُ إلـــى أســـلوبِ الـــكتابـــةِ الـــذي يـــعتمدُ األحـــرفَ 

االسـتهاللـيةَ الـالتـينيَّةَ ودونَ إدراجِ مـسافـاتٍ فـاصـلةٍ بـنيَ الـكلماتِ) وهـيَ 

مـا يُـشكِّلُ األسـاسَ لـلترجـماتِ املـعاصـرةِ للعهـدِ اجلـديـدِ الـتي أُنـتِجت مـنذُ 

اكـتشافـها. كـما ويـوجـدُ مجـموعـةٌ مـتأخـرةٌ مـنَ اخملـطوطـاتِ والـتي تُـعتبرُ 

شـاهـداً عـلى درجـةٍ عـالـيةٍ مـنَ األهـميَّةِ لـنصِّ العهـدِ اجلـديـدِ، إالّ أنَّ الـقراءات 

األقـدم لـنصِّ العهـدِ اجلـديـدِ مُـفضَّلةٌ وغـالـباً سـتكونُ عـلى درجـةٍ أعـلى مـنَ 

الدقّةِ. 

ميـكنُ أن يـتمَّ تـصنيفُ اخملـطوطـاتِ إلـى مجـموعـاتٍ رئيسـيَّةٍ بـناءً عـلى 

اإلخـتالفـاتِ الـفريـدةِ الـتي حتـتويـها. واجملـموعـتانِ الـرئيسـيَّتانِ تُـعرفـانِ 

بـاخملـطوطـاتِ اإلسـكندرانـيّةِ واخملـطوطـاتِ الـبيزنـطيَّةِ، وذلـكَ بـناءً عـلى 

الـتوزيـعِ اجلـغرافـيّ ألمـاكِـن اكـتشافـها. الـكتابـاتُ اإلسـكندرانـيّةُ (الـتي 

حتـملُ اسـمها مـن مـديـنةِ اإلسـكندريـةِ املِـصريَّـةِ) هـي مُـبكرةٌ. وعـلى 

الــرَّغــمِ مــن أنَّ اخملــطوطــاتِ الــتي منــتلكها قــد حُــفِظَت فــي مــناخِ مــصرَ 

ـهُ ال يُــوجــدُ الــكثيرُ مــن هــذهِ اخملــطوطــاتِ. أمّــا  احلــارّ واجلــافّ، إالّ أنّـَ

اخملـطوطـاتُ الـبيزنـطيَّةُ (الـتي حتـملُ اسـمها مـن مـديـنةِ بـيزنـطة، الـتي 

عُـرِفَـت فـيما بـعدُ بـإسـمِ القسـطنطينيّة وتُـعرفُ حـالـياً بـاسـمِ اسـطنبول) 
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٥٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

فـإنَّـها أكـثر مـن نـاحـيةِ عـددِ الـنُّسَخِ، ولـذلـكَ فـإنـها تُـعرفُ بـإسـم ”نـصِّ 

“ (Majority Text). إالّ أنَّ أقـــــدمَ اخملـــــطوطـــــاتِ  األغـــــلبيّةِ

الـبيزنـطيَّةِ تـعودُ إلـى الـقرنِ الـسابـعِ فـي حـني أنَّ الـقراءاتِ اإلسـكندرانـيّةِ 

تـعودُ إلـى الـقرنِ الـرابـعِ املـيالديِّ. وبـالـرغـمِ مـن وجـودِ هـذهِ الـفوارقِ إال 

أنَّ كِـلتا اجملـموعـتني تـلعبان دوراً مـؤثّـراً وهـامـاً فـي يـومـنا هـذا، وتُـقدِّمـانِ 

أدلةً دامغةً على األصالةِ واإلنتشارِ املُبَكِّرِ والواسعِ للعهدِ اجلديدِ.  

يــــوجــــدُ عــــددٌ مــــن الــــدارســــنيَ املــــتخصّصنيَ فــــي فــــحصِ الــــفوارقِ 

(واالخــتالفــاتِ) الــنصيّةِ، وحتــليلِها ملــعرفــةِ أيٍّ مــنها ميــيلُ ألن يــكونَ 

األصـليَّ. وهـذا مـا يُـعرفُ بـالـنقدِ الـنصيِّ (أو ”الـنقدِ األدنـى“ وذلـك 

جتـنباً لـاللـتباسِ الـذي قـد ينجـمُ عـن الـتشابُـهِ مـعَ الـنقدِ الـتاريـخيِّ أو مـا 

يُـعرفُ ”بـالـنقدِ الـعالـي“). إنَّ األشـخاصَ املـتخصّصنيَ يـقومـونَ بهـذا 

األمـرِ لـسنواتٍ عـديـدةٍ - وواحـدةٌ مـن بـنيِ أشهـرِ اخملـطوطـاتِ الـنقديَّـةِ 

 (Textus Receptus) “املُـبكِّرةِ مـا يـعرف ”بـالـنصِّ املُـتَلَقَّى

الـــذي متَّ إنـــتاجُـــهُ مـــن قِـــبَل إراسِـــموس فـــي الـــعام ۱٥۱٦. وقـــد قـــام 

بـاسـتخدامِ أفـضلِ اخملـطوطـاتِ الـتي كـانـت مـتوفـرةً فـي الـقرنِ الـسادسِ 
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٥١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ةُ املـعاصـرةُ King James والـترجـمة  عشـرَ. والـترجَـمَةُ اإلنـكليزيّـَ

احملَُـدَّثـة مـنها أي New King James قـد متّـَت تـرجـمتها مـن 

الـنَّص املُـتَلقَّى املـذكـور، وكـذلـكَ هـو حـال الـترجـمةُ األملـانـيَّةُ لـلمُصلِحِ 

مارتن لوثر [وكذلك ترجمةُ البستانيّ - ڤان دايك العربية]. 

إالّ أنَّـه يـوجـدُ الـكثيرُ مـن األحـداثِ الـتي وقـعت خـاللَ آخـرِ خـمسمائـة 

سـنةٍ لـلدراسـةِ الـنقديَّـةِ لـلنصِّ، إذ قـد متَّ اكـتشافُ مخـطوطـاتٍ أقـدمَ، 

ومُـكتمِلةً أكـثرَ مـن تـلكَ الـتي كـانـت مـتوفـرةً فـي ذلـكَ الـوقـتِ، وهـذا 

األمـرُ قـد سـمحَ لـلدارسـنيَ أن يـتعرَّفـوا بـطريـقةٍ أفـضلَ عـلى اآللـيةِ الـتي متَّ 

مــن خــاللِــها نــقلُ الــنصِّ املــقدَّسِ فــي الــكنيسةِ املُــبَكِّرةِ. عــلى ســبيلِ 

املـثالِ، إراسـموس لـم ميـتلك اطـالعـاً عـلى الـنصِّ الـكامـلِ لـسفرِ الـرؤيـا 

ـهُ قــد قــامَ بــترجــمةِ الــقسمِ األخــيرِ مــنَ  بــالــلغةِ الــيونــانــيّةِ، وبــالــتالــي فــإنّـَ

الــسفرِ مــن الــلغةِ الــالتــينيةِ إلــى الــيونــانــيةِ. إمنــا فــي وقــتٍ الحــقٍ متَّ 

اكــتشافُ مخــطوطــاتٍ حتــتوي عــلى الــقسمِ األخــيرِ مــن ســفرِ الــرؤيــا، 

واألمـرُ املـتوقَّـعُ كـان وجـودُ عـددٍ مـنَ االخـتالفـاتِ بـنيَ الـنصِّ الـيونـانـيّ 

ومـحاولـةِ إراسـموس السـتعادةِ الـنصِّ مـن الـالتـينيةِ إلـى الـيونـانـيةِ، وعـلى 
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٥٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

“ فـي الـرؤيـا ۲۲:  سـبيلِ املـثالِ جنـدُ أنَّ الـنصَّ املُـتلقَّى يـذكُـرُ ”سـفرَ احلـياةِ

۱۹ فـي حـني أنـنا جنـدُ اخملـطوطـاتِ الـيونـانـيةَ الـتي حتـتوي عـلى الـقسمِ 

11األخيرِ من سفرِ الرؤيا تذكرُ ”شجرة احلياة“. 

 Osborne, G., Revelation, Baker Exegetical Commentary on the 11
New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), p. 799.
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٥٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ما هي األسفار املُوحَى بها؟ 
وكيف ميَّزت الكنيسة هذه األسفار؟ 

إنّ كـالًّ مـن العهـديـنِ الـقدميِ واجلـديـدِ قـد كُـتِبَا فـي الـوقـتِ الـذي كُـتِبَت 

فـيهِ الـعديـدُ مـن املُسـتنداتِ الـتي لـم تَـرقَ لـتكونَ مـن الـوحـيِ املُـقدَّسِ. 

ويُــعتَبَرُ أمــراً مُــهمَّاً لــلغايــةِ أن نــعرفَ فــي هــذا املــقامِ أنَّ األشــخاصَ ال 

يَتخِـذُون الـقرارَ فـيما اذا كـانـت املسـتنداتُ تُـصنَّفُ عـلى أنـها أسـفارٌ 

مُـوحـىً بـها أم ال - اذ أنَّ أسـفارَ الـكتابِ املُـقدَّسِ هـي تـلكَ الـتي أوحـى 

بـها اهللُ بـشكلٍ خـاصٍّ، وبـالـتالـي فهـيَ ذاتُ سـلطانٍ مُـعطىً مـنَ الـوحـيِ 

اإللهــيِّ. وبــالــتالــي فــإنَّ الــسؤالَ ال يــجبُ أن يــكونَ: ”كــيفَ قــرَّرَتِ 

[اخـتارت] الـكنيسةُ األسـفارَ الـتي سـوفَ تسـتخدِمُـها؟“ إمنـا ”كـيفَ 

مـيَّزتِ الـكنيسةُ بـنيَ األسـفارِ املُـوحـى بـها وبـنيَ الـكتابـاتِ األُخـرى الـتي 

قـد تـكونُ مـفيدةً إالّ أنـها ليسـت أسـفاراً مـوحـىً بـها؟“ وكـما سـنرى أنَّ 

الــكنيسةَ املُــبَكّرَةَ ومــن الــناحــيةِ الــعمليةِ كــانــت لــلتوِّ تســتخدمُ هــذه 
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٥٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

األسـفارَ املـوحـى بـها (وهـي كـانـت أقـرب زمـنياً إلـى فـترةِ كـتابـةِ الـغالـبيةِ 

العُظمى من تلكَ األسفارِ). 

إنَّ كِـال العهـديـنِ الـقدميِ واجلـديـدِ قـد اسـتَبعَدا بـعضَ األسـفارِ الـتي لـم 

تُــعتَبر مــن ضــمنِ الــوحــي املــقدَّسِ. وبــالــرَّغــمِ مــن ذلــكَ فــإنَّ الــكتابَ 

املـقدَّسَ يـذكـرُ تـلكَ األسـفار فـي بـعضِ املـواقـعِ مـن األسـفارِ األُخـرى. 

فنجـدُ أنَّ العهـدَ الـقدميَ وعـلى سـبيلِ املـثالِ يـذكـرُ سـفرَ يـاشِـر، وسـفرَ 

حــروبِ الــربِّ، بــاإلضــافــة إلــى الــعديــدِ مــن األســفارِ األُخــرى الــتي ال 

بُ عـلينا أن نـدركَ أن أيَّ  تـشكِّلُ جـزءاً مـن األسـفارِ الـقانـونـيّةِ. يـتوجّـَ

كـــتابٍ أو ســـفرٍ ميـــكنُ أن يـــحتويَ عـــلى بـــعضِ احلـــقائـــقِ، والـــكتاب 

ـهُ ال يــجبُ  املــقدَّسُ يــتعامــلُ بــشكلٍ كــبيرٍ مــع الــتاريــخِ. وبــالــتالــي فــإنّـَ

عــلينا أن نســتغربَ كــونَ الــكتابِ املــقدَّسِ يُشــيرُ إلــى بــعضِ املــصادِرِ 

األُخرى. والفارقُ هو أنَّ كلَّ ما ذُكرَ في الوحيِ املُقدَّسِ هو حقيقةٌ. 

“ تـتضمنُ كـالًّ  يـوجـدُ أيـضاً مـا يُـعرف بـأسـفارِ ”أبـوكـريـفا العهـدِ الـقدميِ

مــن ســفرِ املــكابــيّنيَ األوَّلَ والــثانــيَ، وســفرَ يــهوديــتَ، وســفرَ طــوبــيثَ 

وغــير ذلــكَ مــن األســفارِ الــتي ال تــرقــى لــكيما تُــتَضمَّنَ فــي الــوحــيِ 
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٥٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

املُــــقدَّسِ. كــــما ويــــوجــــدُ كــــتابــــاتٌ أُخــــرى مــــثل راعــــي هــــرمــــاس، 

والــديــداخــي، وأشــعارَ ســليمانَ والــتي قــد كُــتِبَت بــعد متــامِ قــانــونــيةِ 

أسـفارِ العهـدِ اجلـديـدِ- أي فـي فـترةٍ تـلت كـتابـةَ آخـرِ أسـفارِ الـكتابِ 

املــقدَّسِ (ســفرُ الــرؤيــا). كــما وجنــدُ أنَّ الــبعضَ مــن هــذه األســفارِ قــد 

انتشــرت واســتعملت فــي الــكثيرِ مــن الــكنائــسِ فــي الــعصورِ املُــبكّرةِ 

(وذلـك كـونـها حتـتوي عـلى بـعضِ األجـزاءِ الـتي كـانـت تُـعتَبَرُ مـفيدةً)، 

إالّ أنـه لـم يـتم اعـتبارهـا أو الـتعامـل مـعها عـلى أنَّـها جُـزءٌ مـنَ الـوحـيِ 

املُـقدَّسِ. إذاً كـيفَ قـامـوا بـالـتمييزِ بـنيَ األسـفارِ الـتي أوحـى بـها اهللُ وبـنيَ 

تــلكَ األســفارِ األُخــرى الــتي -وبــغضِّ الــنظرِ عــنِ الــفائــدةِ الــتي قــد 

حتمِلُها- لم حتملِ ذاتَ السلطانَ؟ 

فـي العهـدِ الـقدميِ، كـانَ اهللُ قـد تـكلّمَ مـن خـاللِ األنـبياءِ، وحـنيَ كـانَ 

يـتمُّ كـتابَـةُ ذلـكَ الـكالم، كـان يـتمُّ الـقبولُ بـهِ بـشكلٍ مـباشـرٍ عـلى أنَّـهُ 

مـنَ الـوحـيِ املُـقدَّسِ، وذلـكَ ألنَّـهُ كـانَ واضـحاً بـأنَّـه كـالمُ اهلل. ومـن بـنيِ 

اإلشــاراتِ الــتي حتُــدِّدُ الــنبيَّ املُــرســلَ مــن اهللِ هــي أنَّــهُ يــجبُ أن يــكونَ 

دائـماً مُـصيباً وبنسـبةِ ۱۰۰٪ حـنيَ يُـعلِنُ الـكلمةَ اإللهـيةَ. وبـاسـتخدامِ 
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٥٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هـذا املـعيارِ، ميـكنُنَا أن منـيِّزَ بـني الـنبوءاتِ احلـقيقيةِ مـن تـلكَ الـكاذبـةِ، 

وذلــكَ ألنَّ اهللَ هــو الــوحــيدُ الــقادرُ عــلى أن يُــخبِّرَ بــشكلٍ صــادقٍ عــن 

املستقبلِ [دون أن يرتكب أيّ خطأ]. 

إنَّ مــوســى كــان الــكاتــبَ والــنبيَّ لــألســفارِ اخلــمسةِ األولــى الــتي قــام 

بـكتابـتها، أي الـتوراة أو مـا يـعرفُ بشـريـعةِ مـوسـى، وهـي أوَّلُ األسـفارِ 

الـقانـونـيّةِ. وبـالـطبعِ فـإنَّ سـفرَ الـتكويـنِ يشـتملُ عـلى سـردٍ تـاريـخيٍّ 

لـألحـداثِ الـتي وقـعت قـبلَ مـولِـدِ مـوسـى، وحـني نـأخـذُ بـعنيِ االعـتبارِ، 

املـيلَ املـذهـلَ الـذي يـبرزُ عـبرَ الـتاريـخِ حلـفظِ كـلمةِ اهللِ، فـإنَّـهُ مـن املـرجَّـحِ 

أنَّ مـوسـى قـد وصـلَ إلـى تـسجيالتِ اآلبـاءِ الـبطاركـةِ الـتي رمبـا تـكونُ 

قــد حُــفظت عــلى ألــواحٍ طــينيّةٍ وجــرى متــريــرهــا عــبر ســلسلةِ آدم - 

شــيث - نــوح - ســام - ابــراهــيم - اســحق - يــعقوب - … وهــلم 

جرا. 

وحـنيَ كـانَ يـتمُّ تـدويـنُ أقـوالِ الـنبيِّ -الـتي كـانـت غـالـباً مـا تُـدَوَّنُ مـن 

قِـبَلِهِ ومـن ثـمَّ متُـرَّرُ إلـى الـناسِ، وفـي أحـيانٍ أُخـرى كـانَ يـتمُّ اإلسـتعانـةُ 

ــدِ الـــكُتَّابِ- كـــانَ يـــتمُّ اإلعـــترافُ بـــتلكَ الـــكتابـــاتِ عـــلى أنـــها  بـــأحّـَ
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٥٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

قـانـونـيةٌ. وهـذهِ الـكتابـاتُ هـي مـا يـشكلُ اجملـموعـةَ الـثانـيةَ مـن األسـفارِ 

“. أمّـا اجملـموعـةُ الـثالـثةُ الـتي تُـعرفُ  الـتي تُـعرفُ بـإسـمِ أسـفارِ ”األنـبياءِ

“ والـتي تشـتملُ عـلى املـزامـيرِ، ونشـيدِ األنـشادِ، وسـفر  بـاسـمِ ”الـكُتُبِ

اسـتير، وسـفر األمـثالِ، وعـددٍ مـنَ األسـفارِ األُخـرى لـم تَـكُن نـبويـةً مـن 

حــيثُ طــبيعتِها (أي مــن حــيثُ أســلوبــها األدبــي) إالّ أنَّــها كــانــت 

مُــوحــىً بــها. يــوجــدُ الــبعضُ ممــن يــدَّعــونَ بــأنَّ هــذهِ األســفار لــم يــتمُّ 

الــتيقُّنُ مــنها إلــى أن عُــقدَ اجملــمعُ الــيهوديُّ املُــفترضُ فــي جُــمنِيا فــي 

أواخــــرِ الــــقرنِ املــــيالديِّ األولِ، إالّ أنَّ املــــؤرخَ الــــيهوديَّ الــــرومــــانــــيَّ 

يــوســيفوس الــذي أرَّخَ فــي الــقرنِ األوَّلِ كــانَ قــد أشــارَ إلــى الــوحــيِ 

املـقدَّسِ عـلى أنّـَهُ مجـموعـةٌ مـن اثـنني وعشـريـنَ سـفراً، قـبلَ تـاريـخِ ذلـكَ 

اجملـــمعِ املُـــفتَرَضِ. إنَّ تقســـيمَ األســـفارِ كـــانَ مُـــختلفاً إال أنَّ احملُـــتوى 

يـتطابـقُ متـامـاً مـع العهـدِ الـقدميِ الـذي بـنيَ أيـديـنا، وهـذا األمـرُ كـانَ قـبلَ 

مجــمعِ جُــمنِيا بــعدَّةِ عــقودٍ، وهــو مــا يشــيرُ إلــى أنَّــهُ وإن لــم يــكن قــد 

جــرى تــصنيفُ العهــدِ الــقدميِ مــن قــبلِ املُــؤسَّــساتِ الــيهوديَّــةِ بــشكلٍ 

creation.com/arabic reasonofhope.com info@reasonofhope.com

http://reasonofhope.com
mailto:info@reasonofhope.com
http://creation.com/arabic


٥٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ـدٍ، فــإنَّــه كــان أمــراً قــد جــرى متــييزه ومــعرفَــته مــن قــبلِ الــيهودِ  مُــوحّـَ

املتعلّمنيَ واملثقفنيَ. 

أمّـا أسـفارُ العهـدِ اجلـديـدِ فـقد جـرى تـدويـنُها فـي فـترةٍ زمـنيَّةٍ قـصيرةٍ 

نسـبياً- وبـعدَ اسـتذكـارِ أنَّ املسـيحَ قـد صُـلِبَ فـي عـام ثـالثـني مـيالديّ، 

فــإنَّ أوَّلَ رســائــلِ بــولــسَ الــرســولَ قــد كُــتِبَتِ فــي حــوالــي الــعامِ 40 

لـلميالد، فـي حـنيِ أنَّ آخـرَ األسـفارِ أي اجنـيل يـوحـنا وسـفر الـرؤيـا قـد 

دُوِّنـا حـوالـي الـعام 90 لـلميالد. (ومـنَ املـمكنِ أن يـكونَ قـد جـرى 

تـــدويـــنهما قـــبلَ عـــامِ ســـبعني لـــلميالد). وهـــذا مـــا يُـــؤرِّخ األســـفارَ 

الـقانـونـيَّةَ للعهـدِ اجلـديـدِ فـي حـدودِ حـياةِ الـتالمـيذِ، وضـمنَ قـرنٍ مـن 

الزمنِ بعدَ حياةِ يسوعَ وخدمتهِ األرضيَّةِ، وموتِهِ وقيامَتِهِ اجمليدةِ. 

إنَّ الـبعضَ مـن األسـفارِ قـد جـرى قُـبولُـها عـلى أنَّـها قـانـونـيَّةٌ خـاللَ فـترةِ 

حـياةِ الـكاتـبِ. فـالـبشائـرُ األربـعةُ الـتي سَجّـَلَتِ تـفاصـيلَ خِـدمَـةِ يـسوعَ 

(أي مـتى، ومـرقـس، ولـوقـا ويـوحـنا) قـد متَّ تـداوُلُـها كـنوعٍ ممـا ميـكِنُنا أن 

ـلت شــهادَتَــهُم عــن حــياةِ  “، والــتي سجّـَ نــدعــوهُ ”الــقانــونِــيَّةَ الــصغيرةَ

يــسوعَ املســيح، ومتَّ اإلعــترافُ بــها بــشكل مــباشــر، ممــا يشــيرُ إلــى أنَّ 
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٥٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ذلـكَ اجلُـزءَ مـنَ العهـدِ اجلـديـدِ قـد متَّ اإلعـترافُ بـهِ كـقانـونـيٍّ فـي فـترةٍ 

مبكرةٍ من تاريخِ الكنيسةِ.  

إنَّ رســائــلَ بــولــسَ الــرســولَ قــد شــكَّلَت مجــموعــةَ أســفارٍ ”قــانــونــيَّةِ 

“ أُخــرى، ويــوجــدُ الــعديــدُ مــن األدلَّــةِ الــتي تشــيرُ إلــى أنَّــهُ قــد  صــغيرةٍ

جـرى تـداوُلـها كمجـموعـةٍ واحـدةٍ قـبلَ أن يـتمَّ اسـتكمالُ جتـميعِ بـقيَّةِ 

ـت مــن قِــبَلِ الــتالمــيذِ  أجــزاءِ العهــدِ اجلــديــدِ. إنَّ الــكتابــاتَ الــتي متّـَ

(مـتى، ورسـائـلَ بـطرسَ، ورسـائـلَ يـوحـنا) كـانـت قـد امـتلكت سـلطانـاً 

رسوليّاً وذلكَ بشكلٍ مباشرٍ.  

وبـالـرغـمِ مـن انـتهاءِ تـدويـنِ األسـفارِ الـقانـونـيَّةِ مـع متـام تـدويـنِ آخـرِ أسـفارِ 

الــوحــيِ املــقدَّسِ للعهــدِ اجلــديــدِ (أي ســفرِ الــرؤيــا) فــي نــهايــةِ الــقرنِ 

املـيالديِّ األوَّلِ، إالّ أنَّ الـكنيسةَ قـد اسـتغرقـتِ فـترةً زمـنيةً ال بـأسَ بـها 

لــلتميزِ بــنيَ األســفارِ املُــوحــى بــها وتــلكَ الــتي ليســت ضــمنَ الــوحــيِ 

املُـقدَّسِ (أي األسـفارِ الـقانـونـيَّةِ الـكامـلةِ). ويـوجـدُ عـددٌ مـنَ األسـبابِ 

الــــتي أفــــضت إلــــى هــــذا األمــــرِ، ومــــن بــــنيِ أكــــثرِهَــــا وضــــوحــــاً هــــو 

اإلضـطهاداتُ الـكبيرةُ الـتي اخـتبرتـها الـكنيسةُ خـاللَ الـقرونِ األولـى 
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٦٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

لــوجــودِهــا، وهــذا مــا جــعلَ مــن تــداولِ األســفارِ املــقدَّســةِ أمــراً صــعباً. 

ومـعظمُ أسـفارِ العهـدِ اجلـديـدِ كـان قـد جـرى اإلعـترافُ بـقانـونـيتها فـي 

حــوالــي الــعام ۱۷۰ لــلميالد حــنيَ متّـَـت كــتابــةُ املســتندِ الــذي يُــعرَفُ 

بـاسـم الئـحةِ األسـفارِ الـقانـونـيَّةِ ملـوراتُـورِي. وال يـتوفَّـرُ مـن هـذا املسـتندِ 

فـي يـومـنا هـذا سـوى قُـصاصـةٍ مـنَ اخملـطوطـةِ الـكامـلةِ، أي أنـنا ال منـتلكُ 

كـامـلَ املسـتندِ، إالّ أنَّ الـغرضَ الـواضـحَ مـن هـذا املسـتندِ هـو الـتأكـيدُ 

عـلى بـعضِ األسـفارِ وتـوضـيحُ عـدمِ انـتماءِ بـعضِها اآلخـر إلـى الـوحـيِ 

املُقدَّسِ. 
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٦١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

أسفارُ العهدِ اجلديدِ املُتنازَعُ عليها 
هل هيَ أسفارٌ صاحلةٌ؟ 

يـوجـدُ سـبعةُ أسـفارٍ مـن بـنيِ األسـفارِ السـبعةِ والعشـريـنَ الـتي تـشكلُ 

العهـدَ اجلـديـدَ كـانـت قـيدَ نـزاعٍ ونـقاشٍ فـي الـكنيسةِ املُـبكّرةِ - هـذا 

يـعني أنَّـهُ كـانَ يـوجـدُ بـعضُ الـشَّكِ بـخصوصِ بـعضِ املـواقـعِ أو اآليـاتِ 

في كونِها تنتمي للكتابِ املقدَّسِ أم ال. وهذه األسفارُ هيَ: 

الـرسـالـةُ إلـى الـعبرانـينيَ: إنَّ هـذا الـسِّفرَ وبـخالفِ بـقيَّةِ األسـفارِ هـوَ 

مـجهولُ الـكاتِـبِ، وهـذا يـعني أنَّـه ال يـوجـدُ مـصادقـةٌ عـلى الـكاتـبِ 

سـواءَ كـانَ هـذا مـن داخـلِ الـسفرِ أم مـن الـتقليدِ اخملُـتَصِّ بهـذا الـسفرِ. 

وهــذا هــو حــالُ الــبشائــرِ األربــعةِ [حــيثُ ال يــوجــدُ إعــالنٌ صــريــحٌ عــن 

الـكاتـبِ]، إالّ أنَّـهُ ال يـوجـدُ أيُّ شـكِّ حـول شـخصيةِ الـكاتـبِ وذلـكَ 

بـناءً عـلى الـتقليدِ الـذي متَّ تسـلميهُ وكـذلـكَ بـناءً عـلى الـطريـقةِ الـتي 

قام الكُتَّابُ بتوصيفِ عالقتهم بيسوعَ املسيحِ.  
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٦٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

وبـالنسـبةِ لـلرسـالـةِ إلـى الـعبرانـينيَ فـإنَّـهُ بسـببِ عـدمِ مـعرفـةِ الـكاتـبِ قـد 

تــرددَ الــبعضُ فــي إعــطائــها الســلطانَ الــكتابــيَّ [بــوصــفها مــن األســفارِ 

املـقدَّسَـةِ]. لـقد متَّ اعـتبارُ هـذهِ الـرسـالـة كـواحـدةٍ مـن الـرسـائـلِ الـبولسـيّةِ 

فـي الشـرقِ، وبـالـتالـي فـإنـها كـانـت قـد قُـبِلَت بـشكلٍ واسـعِ الـنطاقِ، إالّ 

أنَّـهُ لـم يـتمَّ اإلعـترافُ بـها فـي الـغربِ لـتصبحَ مـقبولـةً عـاملـياً حـتى الـقرنِ 

املـيالديِّ الـرابـعِ وكـذلـكَ هـو األمـرُ بـالنسـبةِ لـإلعـتقادِ بـأنَّ بـولـسَ هـوَ مـن 

كــتبَ هــذهِ الــرســالــةِ (بــالــرغــمِ مــن وجــودِ شــكوكٍ لــدى بــعضِ آبــاءِ 

الـــكنيسةِ). وقـــد كـــانَ ذلـــكَ اإلعـــترافُ بـــتأثـــيرٍ كـــلٍّ مـــن جـــيرومَ 

وأوغسـطينوسَ (الـذي كـانَ أسـقفاً فـي نـهايـةِ الـقرنِ الـرابـعِ وحـتى بـدايـةِ 

الـقرنِ اخلـامـسِ ملـقاطـعةِ أفـريـقيا الـتابـعةِ لـالمـبراطـوريـة الـرومـانـيةِ). بـأيَّـةِ 

حـالٍ، إنَّـه ال يـوجـدُ أيُّ شـكٍّ بـأنَّ هـذهِ الـرسـالـة مُـوحـىً بـها، ويـعتبرهـا 

الـكثيرونَ كـواحـدةٍ مـن بـنيِ أروعِ الـرسـائـلِ الـتي فـي العهـدِ اجلـديـدِ، 

وخـصوصـاً حـنيَ يـتمُ احلـديـثُ عـن كـونِ يـسوعَ املسـيح هـو الـوسـيطُ 

الوحيدُ بنيَ اهللِ والبشرِ. 
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٦٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

 رسـالـةُ يـعقوب [اجلـامـعة]: إنَّ هـذهِ الـرسـالـة تـقدِّمُ ادعـاءاً بـأنـها مـن 

يـــعقوبَ أخـــي الـــربّ. وهـــو لـــم يـــكن واحـــداً مـــن بـــنيِ االثـــني عشـــرَ 

تــلميذاً، إالّ أنَّــهُ قــد لــعبَ دوراً قــياديــاً بــارزاً فــي الــكنيسةِ املُــبَكِّرَةِ فــي 

أورشـليمَ، وهـذا مـا يشـيرُ إلـيهِ سـفرُ اعـمالِ الـرسـلِ. يـجادلُ الـبعضُ بـأنَّ 

رسـالـةَ يـعقوبَ ال تـنتمي إلـى األسـفارِ الـقانـونـيَّةِ بـحُجَّةِ أنَّـها تـتعارضُ 

مـع الـتعليمِ الـذي يـقدِّمُـهُ بـولـس الـرسـول عـن الـتبريـرِ بـاإلميـانِ. وهـذا 

اجلــدلُ اســتمرَّ إلــى أيــامِ املــؤرّخِ املســيحيِّ واجملــادِلِ احملُــنَّكِ يــوســابــيوسَ 

الـقيصريَّ فـي الـقرنِ املـيالديِّ الـثالـثِ. وقـد متَّ اإلعـترافُ بـقانـونـيّتها فـي 

الــغربِ وذلــكَ نــتيجةً جلــهودِ كــلٍّ مــن أوريــجانــوسَ، ويــوســابــيوسَ، 

وجيرومَ و أوغسطينوس. 

رسـالـةُ بـطرسَ الـثانـيةَ: بسـببِ اخـتالفِ اسـلوبِ كـتابـتها عـن رسـالـةِ 

بـطرسَ األولـى جنـدُ الـبعضَ ممـن جـادلـوا بـأنّـَهُ مـن غـيرِ املـمكنِ أن تـكونَ 

الـرسـالـتانِ قـد دُوِّنَـتا مـن قِـبَل الـرسـولِ بـطرسَ. إالّ أنَّ اسـتعمالَ مُـدَوِّنٍ 

مـحترفٍ لـكتابـةِ افـتتاحـيَّةِ الـرسـالـةِ أو أنَّ اخـتالفَ املـناسـبةِ [الـتي دفـعت 

بــبطرسَ الــرســول لــيكتبَ الــرســالــةَ] هــي أمــورٌ وافــيةٌ لتفســيرِ ســببِ 
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٦٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

. كـما أنَّ الـكتابـات الـتي دَوَّنـها بـطرس والـتي  االخـتالفِ فـي األسـلوبِ

بــنيَ أيــديــنا إمنَّــا هــي محــدودةٌ جــداً وغــيرُ كــافــيةٍ لــلحكمِ عــلى كــونِ 

بـطرسَ هـو مـن كـتبَ أجـزاء أُخـرى أم ال، لـذلـك فـإنَّـهُ يـجبُ عـلينا أن 

نقبلَ ما تنقُلهُ إلينا وخصوصاً في ظلِّ غيابِ أيِّ دليلٍ يناقضُ ذلكَ. 

رسـالـتا يـوحـنا الـثانـيةَ والـثالـثةَ: إنّ كُـالً مـن هـاتـنيِ الـرسـالـتنيِ كـانـتا قـد 

أُرســلتا إلــى أشــخاصٍ مُــعيَّننيَ وقــد كــانَ تــداولــهما محــدوداً لــلغايــةِ. 

“ ولـيس  ونـتيجةً لـكونِ يـوحـنا يـعرِّفُ عـن نـفسهِ مسـتخدمـاً ”الشـيخَ

الـرسـولَ، فـإنَّ الـبعضَ يـتشكَّكُونَ فـيما إذا كـانَ هـوَ الـشخصُ نـفسهُ أم 

ال. إالّ أنَّ الـقصاصـات مـن األسـفار الـقانـونـيةَ ملـوراتـوري والـتي تـعودُ 

إلى القرنِ الثاني قد اعترفَت بشرعيَّتِهِما. 

رسـالـةُ يـهوذا: لـقد كُـتِبَت مـن قـبلِ أخِ آخـرَ مـن إخـوةِ يـسوعَ، وهـذهِ 

الـرسـالـةُ تـذكـرُ أحـدَ األسـفارِ غـير الـتوراتـيَّةِ وهـو سـفرُ أخـنوخَ وذلـك فـي 

اآليـتني (۱٤-۱٥)، ومـنَ احملـتملِ أيـضاً أنّ اآليـةَ الـتاسـعةَ مـنها تشـيرُ 

إلـى ارتـفاعِ جسـدِ مـوسـى. ولـقد أدرَجَ جـيروم -مـؤرّخٌ والهـوتـيٌّ مـن 

الـقرنـني الـرابـعِ واخلـامـسِ، هـذه األسـبابَ حتـديـداً عـلى أنـها األسـبابُ 
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٦٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الــتي جــعلَت مِــنها محــلَّ جــدلٍ. إالّ أنَّ اســتخدامَ بــولــسَ لــألشــعارِ 

الــوثــنيةِ هــو أمــرٌ مــعروفٌ بــشكلٍ جــيّدٍ ولــم يــجعل مــنَ األســفارِ الــتي 

كــتبها محــلَّ خــالفٍ أو جــدلٍ، وكــذلــكَ فــإنَّ رســالــةَ يــهوذا كــانــت 

مـقبولـةً عـلى نـطاقٍ واسـعٍ فـي الـكنيسةِ املـبكرة وخـصوصـاً فـي أواخـرِ 

القرنِ الثاني. 

سـفرُ الـرؤيـا: إنَّ هـذا الـسفرَ فـريـدٌ مـن حـيثُ أنَّـهُ يـوجـدُ أدلَّـةٌ عـلى أنَّـهُ 

كـانَ مـقبوالً فـي الـقرنِ الـثانـي، وأصـبحَ محـلَّ خـالفٍ الحـقاً. وجنـدُ أنَّ 

األسـقفَ ديـونيسـيوسَ الـذي تـولّـى مـنصبهُ فـي الـقرنِ الـثالـثِ كـان قـد 

رفضَ السفرَ على عدَّةِ قواعدَ وهيَ:  

۱) إنَّ كاتبَ السفرِ لم يقدِّم ادعاءاتٍ بأنَّهُ منَ الرسلِ،  

۲) إن تــرتــيبَ الــسفرِ واألفــكارِ الــتي فــيهِ تــختلفُ كــثيراً عــن إجنــيلِ 

يوحنا، و 

۳) إنَّ الـلغةَ الـيونـانـيَّةَ الـتي اسـتعملَت فـي سـفرِ الـرؤيـا تـختلفُ اخـتالفـاً 

جـذريـاً عـن تـلكَ الـتي فـي إجنـيلِ يـوحـنا. إالّ أنَّـهُ تـوجـدُ إجـابـاتٌ جـيّدةٌ 

لــكلٍّ مــن تــلكَ الــتساؤالتِ، عــلى ســبيلِ املــثالِ، نــتيجةً لــكونِ ســفرِ 
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٦٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الـرؤيـا سـفراً نـبويـاً فـإنّـنا سـوفَ نـتوقَّـعُ أن يـكونَ أسـلوبُ الـكتابـةِ مـختلفاً 

وذلــكَ نــتيجةً لــلرؤيــةِ املــذهــلةِ الــتي كــانَ يــوحــنا قــد رآهــا. كــما أنَّ 

12التقليدَ القدميَ (األقدمَ) يشيرُ إلى أنَّ يوحنا هو من كَتَب السفرَ. 

 For more information, see Osborne, G>, Revelation, Baker 12
Exegetical Commentary on the New Testament, Baker Academic, 
Grand Rapids, Michigan, 2002, pp. 2-6.
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٦٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

أسفارُ األبوكريفا (احملذوفة) 
ما سببُ وجودِها في الكتابِ املقدَّسِ 

الكاثوليكيِّ؟ 

إن قــمتَ بــالــقاءِ نــظرةٍ عــلى الــكتابِ املــقدَّسِ املــتداولِ فــي الــكنيسةِ 

الــكاثــولــيكيَّةِ [أو عــددٍ مــنَ الــكنائــسِ األرثــوذكســيَّةِ مــثلَ الــكنيسةِ 

الـروسـيَّةِ أو الـقبطيَّةِ] أو فـي نـسخةٍ قـدميـةٍ مـن إصـدارِ املـلكِ جـيمسَ 

لـلكتابِ املـقدَّسِ بـاإلنـكليزيَّـةِ (KJV)، سـوفَ تـالحـظُ وجـودَ بـعضِ 

األسـفارِ اإلضـافـيَّةِ مـثلَ سـفريّ املـكابـيّنيَ األوَّلَ والـثانـيَ، ويـهوديـتَ، 

وطــوبِــيَّا وســواهــا. وتُــعرَفُ بــاســمِ األســفارِ اخملــفيَّةِ (وهــو مــعنى كــلمة 

أبـوكـريـفا) أو بـاسـمِ أسـفارِ احلـكمةِ. وقـد متَّ إدراجُ هـذهِ األسـفارِ فـي 

ـها وبــخالفِ بــقيَّةِ األســفارِ، قــد كُــتِبَت  الــترجــمةِ الســبعينيَّةِ، إالّ أنّـَ

بـالـيونـانـية ولـم تـتمَّ تـرجَـمَتُها مـنَ العهـدِ الـقدميِ الـعبريِّ، وحتـتوي عـلى 

كـتابـاتٍ بـأسـلوبٍ تـاريـخيٍّ، شـعريٍّ وكـتابـاتِ حـكمةٍ تـعودُ إلـى الـفترةِ 
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٦٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الــتي تــفصلُ بــنيَ كــتابــةِ العهــدِ الــقدميِ والعهــدِ اجلــديــدِ والــتي تــقدَّرُ 

بحدودِ أربعمائة سنةٍ. 

فـي اجلـزءِ األوَّلِ مـن تـاريـخِ الـكنيسةِ، ال جنـدُ أيَّ شـخصٍ قـد اعـتبرَ أنَّ 

هـذهِ الـكتبَ هـي جـزءٌ مـنَ الـكتابِ املـقدَّسِ، وال جنـدهـا بـنيَ أيِّ الئـحةٍ 

مــن الــلوائــحِ الــقدميــةِ لــألســفارِ الــقانــونــيَّةِ، وال يــقومُ آبــاءُ الــكنيسةِ 

بــاســتخدامِ اقــتباســاتٍ مــنها عــلى أســاسِ أنــها اقــتباســاتٌ مــنَ الــوحــيِ 

املـقدَّسِ. ولـكن حـني انـفصلتِ الـكنيسةُ الـبروتـسانـتيةُ عـن الـكنيسةِ 

الـكاثـولـيكيةِ خـاللَ الـفترةِ اإلصـالحـيَّةِ، كـانَ واحـدٌ مـن بـنيِ األسـئلةِ 

الـكبيرةِ الـتي طُـرحـت هـو: هـل لـلكنيسةِ سـلطانٌ عـلى الـوحـيِ املُـقدَّسِ 

(هــذا يــعني، هــل الــكنيسةُ هــي مــن تــقرّرُ مــا هــو الــوحــيُ املــقدَّسُ 

وكـذلـك تـقرّرُ كـيفيَّةَ تفسـيرهِ؟) أم أنَّ الـوحـيَ املـقدَّسَ هـو مـن ميـتلكُ 

ســــلطانــــاً عــــلى الــــكنيسةِ؟ إنَّ مجــــمعَ تــــريــــنتْ وهــــو أوَّلُ اجملــــامــــعِ 

الـكاثـولـيكيَّةِ بـعدَ اإلصـالحِ. وقـد اسـتمرَ مـن الـثالـث عشـر مـن كـانـون 

األول (ديــسمبر) ۱٥٤٥ إلــى الــرابــعِ مــن كــانــون األول (ديــسمبر) 

ـهُ كــانَ ”ضــدَّ  ۱٥٦۳، ومِــنَ املــمكنِ أن يــتمَّ وصــفُ هــذا اجملــمعِ بــأنّـَ
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٦٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

“ الـذي كـان قـد صـحَّحَ بـعضَ اإلسـتغاللِ الـذي كـانَ سـائـداً  اإلصـالحِ

فـي تـلكَ الـفترةِ الـزمـنيةِ فـي الـكنيسةِ الـكاثـولـيكيَّةِ، مـثلَ حـدِّ إمـكانـيَّةِ 

ةِ مـن الـشعبِ إلـى الـنصوصِ املـقدَّسَـةِ. إالّ أنَّ هـذا اجملـمعَ  وصـولِ الـعامّـَ

كــــانَ قــــد عــــزَّزَ بــــعضَ الــــنقاطِ اخلــــالفــــيَّةِ الــــتي أدَّت إلــــى انــــفصالِ 

اإلصـالحـيّنيَ عـن الـكنيسةِ الـكاثـولـيكيَّةِ، ومـن بـني هـذه الـنقاطِ كـان 

مــوضــوعُ إضــافــةِ أســفارِ األبــوكــريــفا إلــى األســفارِ الــقانــونــيَّةِ لــلكتابِ 

املقدَّسِ.  

إنَّ الــكنيسةَ الــبروتســتانــتيَّةَ قــد نــشأت مــنَ احلــركــةِ اإلصــالحــيَّةِ عــلى 

قـاعـدةِ أنَّ األسـفارَ الـقانـونـيَّةِ لـلكتابِ املـقدَّسِ (أيّ الـكلمةُ اإللهـيَّةُ) 

هيَ صاحبةُ السلطانِ األخيرِ والنهائيِّ في جميعِ األشياءِ. 

إنَّ أسـفارَ األبـوكـريـفا وعـلى خـالفِ األسـفارِ املـنحولـةِ الـتي متَّ انـشاؤهـا 

بــعدَ العهــدِ اجلــديــدِ، ليســت أســفاراً هــرطــوقــيّةً، بــل هــي تُــقدِّم لــنا 

ةِ بـني زمـنِ العهـديـنِ، وهـي الـفترةُ الـتي  مـعلومـاتٍ قـيّمةً عـن الـيهوديّـَ

. لــكنَّ أســفارَ األبــوكــريــفا ليســت ذاتَ  امــتدت إلــى أربــعمائــة ســنةٍ

creation.com/arabic reasonofhope.com info@reasonofhope.com

mailto:info@reasonofhope.com
http://reasonofhope.com
http://creation.com/arabic


٧٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

عـصمةٍ وليسـتَ أسـفاراً مُـوحـىً بـها وبـالـتالـي فـإنـها ليسـت مـنَ الـكتابِ 

املقدَّسِ. 
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٧١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

الترجماتُ 
إمتامٌ للمأموريّة العُظمى 

ــهَ يـــسوعُ املســـيحُ املـــأمـــوريـــةَ الـــعُظمى إلـــى تـــالمـــيذهِ قـــالَ  حـــنيَ وَجّـَ

لــهم :”اذْهَــبُوا وَتَــلْمِذُوا جَــمِيعَ األُممَِ وَعَــمِّدُوهُــمْ بِــاسْــمِ اآلب وَاالبْــنِ 

وَالــرُّوحِ الْــقُدُسِ.“ (مــتى ۲۸: ۱۹). وهــذهِ املــأمــوريّــةُ كــانــتِ قــد 

قـدَّمَـت لـهم احلـافِـزَ لـلعملِ عـلى تـرجـمةِ الـبشارةِ الـسارَّةِ فـي وقـتٍ مُـبكِّرً 

جـداً إلـى لـغاتِ األقـوامِ اخملـتلفنيَ الـذيـنَ متَّ إرسـالُ الـبَعَثاتِ التبشـيريـةِ 

إليهم.  

إنَّ أسـفارَ العهـدِ اجلـديـدِ قـد كُـتِبَت بـاألصـلِ بـاسـتخدامِ الـلغةِ الـيونـانـيةِ 

)، ولـكنَّ هـذهِ األسـفار  (الـتي كـانـت الـلغةَ الـسائـدةَ فـي ذلـكَ الـعصرِ

كـانـت قـد تُـرجِـمَت إلـى الـالتـينيةِ، والسـريـانـيةِ والـقبطيةِ بـاإلضـافـةِ إلـى 

عــددٍ آخــرَ مــنَ الــلغاتِ املنتشــرةِ. أمّــا فــي يــومــنا الــراهــنِ فــإنَّ العهــدَ 

اجلـديـدَ مـتوفـرٌ بـلغاتٍ يـبلغُ عـدَدُهـا ۱۲٤۰ لـغة، وهـذا الـرقـمُ مـبنيٌّ عـلى 
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٧٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

13إحـــصاءِ جـــمعيةِ الـــكتابِ املـــقدَّسِ املُتَّحـــدةِ. وهـــذا يـــجعلُ مـــنَ 

الكتابِ املقدَّسِ أكثرَ الكتبِ ترجمةً في التاريخِ. 

يـوجـدُ فـلسفتان رئيسـيَّتان مُـتَّبَعَتان فـي الـترجـمةِ. األولـى تُـعرَفُ بـإسـمِ 

املُــعادِلِ الــتقليديِّ (الــترجــمةُ احلــرفــيةُ). واملُــترجــمُ الــذي يــتبنّى هــذهِ 

الـفلسفة يـؤمِـنُ بـأنَّ الـترجـمةَ اجلـيّدةَ يـجبُ أن تـكونَ تـرجـمةً حـرفـيةً 

”كــلُّ كــلمةٍ بــكلمةٍ مُــكافــأةً لــها“ وذلــكَ مــعَ احلِــفاظِ عــلى الــترتــيبِ 

الـــقواعـــديِّ الســـليمِ لـــلغةِ الـــتي يـــتمُّ الـــترجـــمةُ إلـــيها. وفـــي الـــلغةِ 

ةِ جنـدُ مجـموعـةً مـن الـترجـماتِ الـتي تـعتمدُ هـذه الـفلسفة  اإلنـكليزيّـَ

مـــثل: الـــترجـــمة األمـــريـــكيَّة الـــتقليديَّـــة اجلـــديـــدة لـــلكتاب املـــقدَّس 

(NASB)، الـــنُّسخَة اإلنـــكليزيـــة الـــتقليديـــة (ESV)، ونـــسخة 

املـلك جـيمس (KJV) [وفـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ فـإنَّ تـرجـمةَ البسـتانـيّ-

ڤان دايك تستخدمُ هذا األسلوبَ، وكذلكَ الترجمةُ اليسوعيَّةُ].  

أمّــا الــفلسفة مــن الــنوعِ الــثانــي تُــعرَفُ بــإســمِ املُــعادلِ الــديــنامــيكيّ 

(احلَـرَكـيِّ أو الـتفاعُـليِّ). واملُـترجِـمُ الـذي يـتبنَّى هـذهِ الـفلسفةَ يـؤمـنُ 

 Bible Translation, United Bible Society, unitedbiblesocieties.org, 6 13
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٧٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

بــأنَّ املــعنى يُســتخرَجُ مــن اجلُــملِ ولــيسَ مــنَ الــكلماتِ. ويــؤمــنُ بــأنَّ 

األولـويَّـةَ هـي السـتخراجِ املـعنى األصـليِّ أو الـرسـالـةُ األصـليةُ مـن الـنصِّ 

حــتى وإن تســبَّبَ ذلــكَ بــاســتخدامِ ألــفاظٍ مُــختلفةٍ عــن تــلكَ الــتي 

ةِ الـتي  . ومـن بـنيِ الـترجـماتِ اإلنـكليزيّـَ اسـتُخدِمَـت فـي الـنصِّ األصـليِّ

 (NLT) ِتــــعتمدُ هــــذهِ الــــفلسفةَ هــــي تــــرجــــمةُ احلــــياةِ اجلــــديــــدة

[ويـكافـؤهـا فـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ تـرجـمةُ كـتابِ احلـياةِ، والـترجـمةُ الـعربـيةُ 

املبسَّطةُ]. 

وجنــدُ نــوعــاً مــن إعــادةِ الــصياغــةِ الــذي يتَّخــذُ ســقفاً أعــلى بــكثيرِ فــي 

 Good” و “(The Message) ِنـــــــسخةِ ”الـــــــرســـــــالـــــــة

News Bible“، إالّ أنَّـــــها شـــــديـــــدةُ التحـــــرُّرِ فـــــي اســـــتخدامِ 

الـكلماتِ الـبديـلةِ إلـى درجـةٍ عـالـيةٍ جـداً، ولهـذا السـببُّ فـإنَّ الـتسميةَ 

“ وال يــتمُّ  الــدقــيقةَ لــها هــي ”الــكُتبُ املَــبنيَّةُ عــلى الــكتابِ املــقدَّسِ

التعاملُ معها كما يتمُّ التعاملُ مع الترجماتِ.  

إنَّ أيَّ تـرجـمةٍ مـن الـترجـماتِ املـتوفـرةِ ال ميـكنُ أن يـتمَّ وسـمُها بـأنَّـها 

تــتبعُ إحــدى هــذه املــدارسِ بــشكلٍ متشــدّدٍ أو صِــرفٍ. وذلــكَ يــرجــعُ 
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٧٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

إلـى وجـودِ بـعضِ الـعناصـرِ مـن الـلغةِ الـيونـانـيَّةِ أو الـعبريَّـةِ والـتي مـن غـيرِ 

املـمكنِ أن يـتمَّ تـرجـمتُها بـشكلٍ بسـيطٍ إلـى الـلغاتِ األُخـرى (سـواءَ 

كـانـت اإلنـكليزيـة أو الـعربـية أو سـواهـما)، وفـي حـال متـت الـترجـمةُ 

احلـرفـيَّةُ لـها فـإنـها سـتظهرُ مُـبهمَةً أو غـيرَ مـفهومـةٍ. وهـذا األمـرُ قـد يـرجِـعُ 

فـي بـعضِ األحـيانِ إلـى عـدمِ وجـودِ كـلمةٍ مـكافـئةٍ فـي الـلغةِ الـتي يـتمُّ 

الـترجـمةُ إلـيها. عـلى سـبيلِ املـثالِ، إنَّ الـترجـمةَ احلـرفـيَّةَ لـيوحـنا ۳: ۱٦ 

هُ أحـبَّ اهللُ الـعالـمَ حـتى  سـوفَ تـكونُ بـالـشكلِ الـتالـي: ” هـكذا ألنّـَ

االبـنُ الـوحـيدُ أُعـطيَ لـكي كـلُّ مـن يـؤمـن بـهِ ال يهـلكُ بـل تـكونُ لـهُ 

“ فـي حـنيِ أنَّ الـترجـمةَ الـعربـيةَ مـن نُـسخة البسـتانـي - ڤـان  حـياةٌ أبـديـةٌ

دايــك، وكــذلــكَ تــرجــمةُ كــتاب احلــياة هــي بــالــشكلِ الــتالــي: ”ألَنَّــهُ 

هـكَذَا أَحَـبَّ اهللُ الْـعَالَـمَ حَـتَّى بَـذَلَ ابْـنَهُ الْـوَحِـيدَ، لِـكَيْ الَ يَهْـلِكَ كُـلُّ 

ـةُ.“ إنَّ هــذهِ الــترجــمةُ هــيَ  مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ، بَــلْ تَــكُونُ لَــهُ احلَْــيَاةُ األَبَــدِيّـَ

حـرفـيةٌ بـشكلٍ وافٍ إالّ أنـها فـي الـوقـتِ عـينهِ تـضيفُ كـلماتٍ وتـعدِّلُ 

فـي الـصياغـةِ حـتى تـكون صـحيحةً مـن الـناحـيةِ الـقواعـديَّـةِ. وجنـدُ أنَّ 

ـطةَ تــذهــبُ إلــى مــا هــوَ أبــعدُ مــن ذلــكَ فــتأتــي  الــترجــمةَ الــعربــيَّةَ املُبسّـَ
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٧٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هُ قَـدَّمَ ابْـنَهُ  بـالـشكلِ الـتالـي: ”«فَـقَدْ أحَـبَّ اهللُ الـعَالَـمَ كَـثِيرًا، حَـتَّى أنّـَ

الــوَحِــيدَ، لِــكَي الَ يَهْــلِكَ كُــلُّ مَــنْ يُــؤمِــنُ بِــهِ، بَــلْ تَــكُونُ لَــهُ احلَــيَاةُ 

األبَدِيَّةُ.“ 

فـي مـا يـختصُّ بهـذهِ اآليـة فـإنَّ الـترجـمة ”احلـرفـية“ لـنسخةِ البسـتانـي - 

ڤـان دايـك لـها أفـضليَّةٌ عـلى الـترجـماتِ الـديـنامـيكيَّةِ األُخـرى. إالّ أنَّـه 

يــوجــدُ فــي بــعض احلــاالتِ ضــرورةٌ الســتخدامِ الــترجــمةِ الــديــنامــيكيَّةِ 

الـتي تـؤمِّـن فـهماً أعـمقَ لـلمعنى املـتوفِّـرِ فـي اآليـات املُـترجَـمَةِ. وعـلى 

 μὴ” َسـبيلِ املـثالِ جنـدُ أنَّ بـولـسَ يسـتخدمُ فـي رسـالـتهِ إلـى أهـلِ رومـية

γένοιτο“ [الـتي تُـقرأ ”مِـيْ غِـينِيتُو“] وتـترجـمُ بـشكلٍ حـرفـيٍّ ”ال 

“ وهــذا املــصطلحُ يُــعرفُ بــنيَ الــالهــوتــيّنيَ  يَــكُن ذلــكَ (هــذا) األمــرُ

بـالـطلبِ السـلبيِّ مـنَ الـذاتِ اإللهـيَّةِ [أي طـلبُ حتَـاشِـي وقـوعِ أمـرٍ مـا]، 

لـكنَّ اهللَ هـو مـن سـيمنعُ وقـوعَ هـذا األمـرِ. لـذلـكَ فـإنـنا حـني نـقرأُ فـي 

بــعضِ الــترجــماتِ الــعربــيةِ ”طــبعاً ال“ أو ”بــالــطبعِ ال“ فــإن ذلــكَ هــو 

تـرجـمةٌ ديـنامـيكيَّةٌ تـنقلُ لـلقارئِ بـالـعربـيَّةِ املـعنى بـشكلٍ أوضـحَ ممـا 
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٧٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

تـنقلهُ الـترجـمةُ الـتقليديَّـةُ الـتي تسـتخدمُ ”حَـاشَـا“ وذلـكَ بـالـرَّغـمِ مـن 

أنَّ الترجمةَ التقليديةَ تستخدمُ أسلوباً حرفياً. 
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٧٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هل يوجد ما ميكنُ أن نطلقَ عليهِ "أفضلَ" 

ترجمةٍ؟ 
حتديدُ ما يجبُ استخدامُهُ. 

: ”مـا هـي أفـضلُ تـرجـمةٍ؟“ لـكنَّ  يـتساءَلُ الـكثيرُ مـنَ األشـخاصِ قـائـلنيَ

اإلجـابـةَ عـلى هـذا الـتساؤلِ تـعتمدُ عـلى مجـموعـةٍ مـتنوعـةٍ مـنَ الـعوامـلِ 

التي قد تؤثِّرُ على ماهيَّةِ الترجمةِ األكثرِ مالءَمَةً. 

ـةِ مــثلَ نُــسخَةِ املــلكِ جــيمس (KJV) أو  إنَّ الــترجــماتِ اإلنــكليزيّـَ

 (NASB) ِالـترجـمةِ األمـريـكيَّةِ الـتقليديَّـةِ اجلـديـدةِ لـلكتابِ املـقدَّس

[ومتـاثـلهما فـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ تـرجـمةُ البسـتانـيّ ڤـان دايـك] قـد تـكونُ 

عـلى مسـتوىً عـالٍ مـن الـصعوبـةِ بـالنسـبةِ لـألشـخاصِ غـيرِ املـعتاديـنَ 

عـلى الـتعامـلِ مـع [املسـتوى الـلغويِّ املُسـتخدَمِ فـي] هـذهِ الـترجـمات. 

يـقترحُ الـبعضُ  أنَّ تـرجـمةَ احلـياةِ اجلـديـدةِ (NLT) [ويـكافـؤهـا فـي 

طةُ]  قـد تـكونُ اإلخـتيارُ األفـضلُ  الـلغةِ الـعربـيَّةِ الـترجـمةُ الـعربـيَّةُ املبسّـَ
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٧٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

لــألشــخاصِ الــذيــنَ يــتعرَّفــونَ عــلى املســيحيّةِ ألوّلِ مــرَّةٍ، ولــيسوا عــلى 

مــعرفــةٍ بــاملــصطلحاتِ والــتعابــيرِ الــالهــوتــيّةِ املســيحيةِ. إالّ أنَّ الــنسخةَ 

اإلنـكليزيَّـةَ الـتقليديَّـةَ (ESV) [الـتي ميـكنُ أن تـتشابَـهَ إلـى حـدٍّ كـبيرٍ 

مــع تــرجــمةِ البســتانــي-ڤــان دايــك مــن نــاحــيةِ الــتركــيبِ الــقواعــديِّ، 

وتــتشابــهُ مــع تــرجــمةِ كــتابِ احلــياةِ مــن نــاحــيةِ الــتركــيبِ الــلغويِّ 

والـكلماتِ املسـتخدمـةِ. قـد تـكونُ االخـتياراتُ األفـضلُ لـألشـخاصِ 

ةِ ملـا يَـرِدُ فـي الـلغتنيِ الـعبريَّـةِ  الـراغـبنيَ بـاحلـصولِ عـلى أفـضلِ بُـنيةٍ لـغويّـَ

واليونانيَّةِ اللتني متَّت الترجمةُ منهما.  

إنَّ أفـضلَ تـرجـمةٍ فـي احلـقيقةِ هـي تـلكَ الـتي نـقرأهـا ونـكونُ قـادريـنَ 

عـلى فَـهمِها وتـطبيقها فـي حـياتـنا. وقـد تـكونُ الـقراءةُ مـن تـرجـماتٍ 

مـختلفةٍ هـي أمـرٌ يـساعـدُ عـلى الـوصـولِ إلـى املـعانـيَ املـتعدّدةِ األوجـهِ 

الــتي حتــمِلُها بــعضُ آيــاتِ الــكتابِ املــقدَّسِ. إالّ أنَّ الــترجــمات الــتي 

تـــعتمدُ فـــلسفةَ املُـــعادِلِ الـــتقليديِّ (أي الـــترجـــمةَ احلـــرفـــيَّةَ) تـــبقى 

املُفضَّلةُ من قبلِ الدارسنيَ اجلّادينَ. 
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٧٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ترجمات فاسدة 
ليست جميعُ الكتبِ املُقدَّسةِ متطابقةً! 

مـعظمُ تـرجـماتِ الـكتابِ املـقدَّسِ هـي مـحاوالتٌ مخـلِصَةٌ لـنقلِ مـعنى 

الـــكتابـــاتِ الـــيونـــانـــيَّةِ والـــعبريَّـــةِ األصـــليَّةِ. ولـــكنَّ هـــناكَ اســـتثناءً 

واحـدًامـلحوظًـا وهـو: الـترجـمةُ الـعاملـيَّةُ اجلـديـدةُ، الـتي متَّ إنـتاجُـها مـن 

قِـبَلِ شـهودِ يـهوه، حـيثُ عـدَّلـوا الـكتابَ املـقدَّسَ بـشكلٍ ممـنهجٍ إلزالـةِ 

الـتعالـيمِ الـتي تـختلفُ مـع تفسـيرِ ووجـهةِ نـظرِ مـعلميهم للمسـيحيَّةِ، 

وهـكذا أضـافـوا أشـياءَ إلـى الـكتابِ املـقدَّسِ، وكسـروا بـذلـك واحـدةً 

مــن املــبادئِ الــرئيســيَّةِ الــتي اســتوجــبَتِ اإلصــالحَ فــي املــقامِ األوَّلِ. 

وإحـدى أكـثرِ هـذه احلـاالتِ املُشـينَةِ كـانـت فـي يـوحـنا ۱: ۱. جـميعُ 

/الــصحيحةِ) تُــقرأُ  نــسخِ الــكتابِ املــقدَّسِ األرثــوذكســيةِ (الــقوميــةِ

هـكذا، "كَـانَ الْـكَلِمَةُ اهللَ." لـكنَّ الـترجـمةَ الـعاملـيَّةَ اجلـديـدةَ، تـقولُ، 

"كَـانَ الْـكَلِمَةُ إلـهًا." وهـذا يـتناقـضُ مـع الـقواعـدِ الـيونـانـيَّةِ لـلنصِّ، وقـد 

وُجِــــدت عــــلى وجــــهِ التحــــديــــدِ  إلنــــكارِ عــــقيدةِ الــــوهــــيَّةِ املســــيحِ 
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٨٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

(الـــثالـــوث). إنـــهم يـــترجـــمونَ الـــكلمةَ الـــيونـــانـــية "ســـتاوروس"، 

"الـــصليب" عـــلى أنـــها "عـــامـــودُ الـــتعذيـــبِ" ألنَّـــهم ال يـــعتقدونَ أنَّ 

يـسوعَ قـد صُـلِبَ عـلى الـصليبِ. وهـناكَ الـكثيرُ مـن األخـطاءِ األُخـرى 

فـي الـترجـمة املـذكـورةِ أعـالهُ تـتجاوزُ غـايـات ومـقاصـدَ هـذا الـكتيِّبِ 

اخملتصرِ.  

بــاإلضــافــةِ إلــى ذلــكَ، يســتمرُّ الــنَّاسُ فــي إنــتاجِ "إصــداراتِ" الــكتابِ 

املــقدسِ الــتي تُــناســبُ بــعضَ اآلراءِ اإليــديــولــوجــيَّةِ احملــددة بــشكلٍ 

مُسـبقٍ. عـلى سـبيلِ املـثالِ، شـكَّلَت نـسخة املـلكةِ جـيمس "الـترجـمةَ" 

الـتي تـتوافـقُ مـع نـسخةِ املـلكِ جـيمس، بـاسـتثناءِ اآليـاتِ الـرئيسـيَّةِ الـتي 

تَــديــن املــثليَّةَ اجلنســيَّةَ، وقــد متَّ تــغييرُهــا إلزالــةِ هــذا احلــظرِ. وعــلى 

اجلـانـبِ اآلخـرِ مـن الـطَّيفِ األيـديـولـوجـيّ، تـسعى "تـرجـمةُ الـكتابِ 

" إلقـحامِ بـعضِ املـيلِ السـياسـيِّ األمـريـكيّ فـي الـكتابِ  املـقدَّسِ احملـافـظةِ

املقدَّسِ، مُنتجَةً بذلكَ مفارقاتٍ تاريخيَّةٍ وأخطاءَ.  

أيًّـا كـانـت األجـندةُ [أو  الـغايـةُ وسـواءَ كـانَ الـشخصُ يـتفقُ مـع وجـهةِ 

نـظرٍ مـعينةٍ أو أجـندةٍ  مـا. فـإنَّـه أمـرٌ خـاطـئٌ عـلى الـدوامِ أن يـتمَّ الـسماحُ 
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٨١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

لــوجــهةِ نــظرٍ خــارجــةٍ عــن الــكتابِ املــقدَّسِ بــأنَّ تــؤثِّــرَ عــلى تــرجــمةِ 

الـنصوصِ املـقدَّسَـةِ، ألنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ هـو دلـيلنا ويـجبُ عـلينا أن 

نـسمحَ لـهُ بـأن يـقومَ بتحـدّي وصـقلِ تـفكيرنـا فـي مـختلفِ مـجاالتِ 

احلياةِ. 
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٨٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هل يوجدُ تناقضاتٌ بنيَ األناجيلِ؟ 
التعاملُ مع املستهزئنيَ 

لـم يـوجـد  فـي الـعالـمِ الـقدميِ ذلـكَ اإلهـتمامُ فـي جـميعِ جـوانـبِ احلـياةِ 

الـشخصيَّةِ لـألشـخاصِ، إنَّـما كـانَ الـتركـيزُ يـتمُّ عـلى األحـداثِ الـهامَّـةِ 

واحملــوريَّــةِ فــقطْ. إنَّ كــلمةَ Bioi بِــيوِي ( وهــي جــمعُ كَــلِمَةِ بِــيوس 

bios ) [تشـــيرُ إلـــى ســـيرةِ احلـــياةِ اخملـــتصرةِ لـــألشـــخاصِ] وهـــذا 

هُ ال يَـفرِضُ أن  لةِ، إالّ أنّـَ األسـلوبُ يـفرضُ الـدقَّـةَ فـي املـعلومـاتِ املُسجّـَ

يـتمَّ تـسجيل تـلك املـعلومـاتِ بـشكلٍ متسـللٍ زمـنياً، حـيثُ ميـكنُ أن 

يـتمَّ تـسجيلُها بـناءً عـلى املـوضـوع (وهـذا هـو السـببُ الـذي يـقفُ وراءَ 

مُـعظَمِ األُحـجِياتِ الـزمـنيَّةِ الـتي تَظهَـرُ بـنيَ الـبشائـرِ). كـما أنَّ الـبيوي 

(الســـــيرةُ الـــــشخصيَّةُ اخملـــــتصرةُ) ال تـــــنقلُ ســـــرداً متجـــــرّداً حلـــــياةِ 

ـما جنــدُ أنَّ الــكاتــبَ ميــتلكُ غــايــةً مــعيَّنةً ـ مــثلَ أن يــتمَّ  األشــخاصِ، إنّـَ

تـقديـسُ الـقيصرِ كـإلـهٍ، أو أن يُـنظَرَ إلـى الـقائـدِ الـعسكريِّ كـبطلِ حـربٍ 

ورجــلٍ عــظيمٍ، أو أن تُــتَّبَعَ الــتعالــيمُ احلِــكمَوِيَّــةُ لهــذا الــفيلسوفِ أو 
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٨٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ذاك. أمَّـا الـغايـةُ املـرجـوَّةُ مـن قِـبَلِ كُـلِّ كـاتـبٍ مـن كُـتَّابِ الـبشائـرِ األربـعةِ 

فهــيَ تــقدميُ زاويــةٍ أو وُجــهَةُ نــظرٍ مــختلفةٍ عــن يــسوعَ مســيحِ الــربِّ - 

وهــذه الــغايــةُ املــرجــوَّةُ حتــملُ جــانــبنيِ هُــما: أن يــتمَّ تــقدميُ الــتعليمِ 

للمسـيحيِّنيَ اجلُـدُدَ عـن جـوهـرِ تـعالـيمِ يـسوعَ وتـاريـخِ حـياتِـهِ، وكـذلـكَ 

تبشيرُ النَّاسِ [وحتويلِهم إلى املسيحيّةِ]. 

ومبــا أنَّ الــبشائــرَ قــد دُوِّنَــت خــاللَ مــدة تــقرب مــن ٥۰-٦۰ ســنةٍ مــن 

حـياةِ يـسوعَ، فـإنَّ تـلكَ الـفترةَ لـم تـكن طـويـلةً مبـا فـيهِ الـكفايَـةُ لـلسماحِ 

بتسـلُّلِ أسـاطـيرٍ وهـميةٍ عـنهُ. حـيثُ أنَّ شـهودَ الـعيانِ كـانـوا ال يـزالـونَ 

ــاتِ  عـــلى قـــيدِ احلـــياةِ وبـــإمـــكانِـــهم أن يـــدحـــضوا مـــثلَ هـــذه الســـرديّـَ

اخلاطئةِ. 

يـوجـدُ بـعضُ اإلخـتالفـاتِ فـي الـصياغـةِ الـلغويَّـةِ فـي بـعضِ األمـاكـنِ بـنيَ 

األنـاجـيلِ. وهـذا األمـرُ يـعودُ إلـى أنَّ الـرُّسُـلَ كـانـوا قـد حَـفِظوا كـلماتِ 

يـسوعَ ومـن ثـمَّ تـرجـموهـا [إلـى الـيونـانـيةِ]. حـيثُ أنَّ يـسوعَ كـانَ قـد 

. ولـلقياسِ فـلنتأمّـَل فـي املـثالِ الـتالـي، إن قـامَ  ةِ أو اآلرامـيةِ عَـلَّمَ بـالـعبريّـَ

أربــعةُ أشــخاصٍ بــترجــمةِ دســتورِ الــواليــاتِ املتحــدةِ األمــريــكيةِ مــن 
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٨٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

اإلنــكليزيَّــةِ إلــى اإلســبانــيَّةِ، فــإنَّــهُ ســيكونُ مــن املــتوقَّــعِ وجــودُ بــعضِ 

اإلخــتالفــاتِ [فــي الــصياغــةِ الــلغويَّــةِ] وهــذا األمــرُ يــرجــعُ إلــى طــبيعةِ 

الـترجـمةِ. إالّ أنَّ أسـاسَ وجـذرَ الـتعليمِ هـو عـينُهُ. لـيس األمـرُ كـما لـو 

كانَ مرقسُ يقدِّمُ تعليماً يناقضُ التعليمَ الذي قدَّمَهُ مَتّى. 
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٨٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هل متَّ تغيير األناجيل؟ 
أم أنَّ النبوءات قد أُمتَِّت بطريقة مُتَعَمَّدة؟ 

لـطاملـا قـامَ املُـتشكِّكونَ بـالـكتابِ املُـقدَّسِ بـتقدمي إدِّعـاءاتٍ تـقولُ بـأنَّ 

يـسوعَ قـد حـاولَ بـشكلٍ مُـتَعمَّدٍ أن يُـتَمِّمَ نـبوءات العهـدِ الـقدميِ عـن 

مـجيءِ املسـيحِ، أو أنَّ كُـتَّابَ العهـدِ اجلـديـدِ كـانـوا قـد دَوَّنـوا األنـاجـيلَ 

مع نيّةٍ مُبيَّتَةٍ جلعلِ [النبوءاتِ املسيانيّةِ] تنطبقُ على يسوعَ. 

ـهُ يــوجــدُ عــلى األقــلِّ ســتةٌ وأربــعون نــبوءةً  كُــنَّا قــد ذكــرنــا ســابــقاً بــأنّـَ

واضـــحةً ومُحَـــدَّدةً تـــختصُّ بـــيسوعَ قـــد أُمتَِّـــت خـــاللَ فـــترةِ خِـــدمَـــتِهِ 

األرضــيَّةِ. الــعديــدُ مــنَ الــقوائــمِ تــقولُ بــوجــودِ أكــثرِ مــن مــئةِ نــبوءةٍ، 

لذلكَ فإنَّهُ ميكنُ أن يُقالَ بأنَّ ستةً وأربعنيَ نبوءةً هو تقديرٌ مُتحفِّظٌ.  

فـي كـتابٍ يحـملُ عـنوانَ ”الـعِلمُ يَـتَكَلَّم“، قـام كـلٌّ مـنَ الـبروفـيسور 

بـيتر سـتونـر وحـامـلُ شـهادةِ الـدكـتوراة روبـرت نـيومـان بـحسابِ احـتمالِ 

حتََـقُّقِ ثـمانـيةٍ فـقط مـن تـلكَ الـنبوءاتِ عـن طـريـقِ املـصادفـةِ. عـلى سـبيلِ 
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٨٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

املــثالِ، فــيما يــختَصُّ بــالــنبوءةِ املــذكــورةِ فــي ســفر مــيخا ٥: ۲ والــتي 

تــقولُ بــأنَّ املســيحَ ســوفَ يــولــدُ فــي مــديــنةِ بــيت حلــم، قــامــا بــتقديــر 

احـتمالـيةِ والدةِ شـخصٍ مـا ومـن خـاللِ املـصادفـةِ فـي تـلكَ الـفترةِ فـي 

تــلكَ املــديــنةِ، وذلــكَ بــاالعــتمادِ عــلى عــددِ سُــكانِ الــعالــمِ فــي ذلــكَ 

الــوقــتِ وكــذلــكَ عــددُ ســكانِ مــديــنةِ بــيت حلــم. أو فــيما يــختصُّ 

بـالـنبوءةِ عـن خـيانـةِ يـهوذا مـقابـلَ ثـالثـنيَ مـن الـفِضَّةِ (املـذكـورةُ فـي سـفرِ 

زكـريـا ۱۱: ۱۲) قـامـا بـالـتساؤلِ عـن عـدَدِ الـذيـنَ متَّـت خـيانَـتُهم مـقابـلَ 

ثـالثـنيَ مـن الـفِضَّةِ (حتـديـداً) وذلـكَ مـن بـنيِ جـميعِ األشـخاصِ الـذيـنَ 

تَعرَّضوا للخيانةِ في أيِّ وقتٍ مَضى، وهلم جرا. 

إنَّ احـــتمالـــيةَ أن يـــقومَ رجـــلٌ واحـــدٌ بـــإمتـــامِ ثـــمانـــيةٍ فـــقط مـــن تـــلكَ 

الـنبوءاتِ ومـن خـاللِ املـصادفـةِ الـبحتةٍ تُـقدَّرُ بـفرصـةٍ واحـدةٍ مـن عشـرةٍ 

مـــــــرفـــــــوعـــــــةٍ لـــــــلقوة ثـــــــمانـــــــيةٍ وعشـــــــريـــــــن. أي واحـــــــدٌ مـــــــن 

 . ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰14

14 أي واحد من بني كل عشرة أوكتليون وذلك بحسب التسمية املعاصرة لألرقام.
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٨٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

وهـذا األمـرُ مُـشابـهٌ لـفرصـةِ أن يـقومَ رجـلٌ أعـمى بـاخـتيارِ قِـطعَةٍ نـقديـةٍ 

مُـعيَّنَةٍ بـذاتـها وبـشكلٍ عـشوائـيٍّ مـن بـني ۱۰ ۱۷ قـطعةٍ مـبعثرةٍ ([أي 

ـةِ كــافٍ لــتغطيةِ  ۱۰ كــوادريــليون] وهــذا الــعددُ مــنَ الــقِطَعِ الــنقديّـَ

مـساحـةٍ تُـقارِبُ مـن مـساحـةِ أراضـي كـلٍّ مـن سـوريـا ولـبنان والـعراق 

واألدرن مجتمعةً بسماكةٍ تقاربُ ٦۰ سم.) 

ميـكنُ أن يـتمَّ وسـمُ اجلـدلِ أو احلُـجَّةِ الـتي تـعتمدُ عـلى اإلحـتمالـيةِ [أي 

املــصادفــةِ] بــأنَّــها تــعسّفيةٌ إلــى حــدٍّ مــا وذلــكَ نــتيجةً النــتقاءِ مــعايــيرَ 

وافـتراضـاتٍ [عـشوائـيةٍ] اعـتُمِدَت كشـروطٍ مـبدئـيّةٍ. أمـا فـيما يـختَصُّ 

ـهُ قــد متَّ تــقدميُ مخــطوطــةٍ مــن ”الــعِلم  بــاجلــدلِ الــذي ذُكِــرَ أعــالهُ، فــإنّـَ

يَــتَكَلَّم“ لــلفحصِ مــن قِــبَل جلــنةٍ تــابــعةٍ للمجــمعِ الــعلميِّ األمــريــكيِّ 

(American Scientific Affiliation)، الــــــــــــــــتي 

15أقرَّت بدقةِ اجلدلِ.  

 Science Speaks, Stoner, P.W., and Newman, R.C., Moody Press, 15

Online Edition revised November 2005, sciencespeaks.dstoner.net/ 
index.html# c0 , 3 April, 2013.
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٨٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

يــجبُ أن نُــذَكِّــرَ بــأنَّــنا نــتعامــلُ مــع ثــمانــيةِ نــبوءاتٍ فــقط، ولــيس مــع 

الــثمانــيةِ واألربــعنيَ الــتي قُــمنا بــتقديــرهــا! وبــالــتالــي فــإنَّــهُ لــيسَ مــن 

الـواقـعيِّ أن يُـجَادَلَ بـأنَّ يـسوعَ قـد صـادفَ بـأنّـَه كـانَ فـي املـكانِ املـناسـبِ 

فـي الـوقـتِ املـناسـبِ فـي الـكثيرِ مـن املـراتِ. أو أنَّـهُ كـانَ فـي املـكانِ ”غـيرِ 

“ وذلـكَ نـظراً لـألسـلوبِ املُـرَوِّع  فـي الـصلبِ  املـناسـبِ بـشكلٍ مُـتكَرِّرٍ

والذي خَضَع لهُ. 

لــكن مــاذا عــن فــكرةِ كــونِ كُــتَّابِ الــبشائــرِ (األنــاجــيل) قــد ابــتدعــوا 

قِـصَصاً لـتتالئـمَ مـع الـنبوءات؟ لـقد أشـرنـا سـابـقاً إلـى املـيلِ الشـديـدِ 

املـتواجـدِ لـدى الـيهودِ لـلحفاظِ عـلى الـسجالتِ الـتاريـخيَّةِ، وبـشكلٍ 

خــاصٍّ كــونَــهم يــؤمــنونَ بــأنَّــها أحــداثٌ حــقيقيَّةٌ. أمّــا فــيما يــختصُّ 

بـاإلعـتقادِ الـقائـلِ بـأنَّ هـذهِ الـروايـاتِ الـزائِـفَة قـد متَّ تـعميمُها وتـوزيـعُها 

مــن قِــبَل املســيحيّنيَ املــتآمــريــنَ فــي الــكنيسةِ املُــبكرةِ فــهو اعــتقادٌ لــن 

يــصمدَ عــندمــا تــتمُ مــواجهــتهُ مــع كــونِ الــعديــدِ مــن الــيهودِ الــذيــنَ 

عـاصـروا تـلكَ احلـقبةِ كـانـوا شـهودَ عـيانٍ عـلى تـلكَ املعجـزاتِ املُـعلَنةِ 

واألحـداثِ ”املـزعـومـةِ [بحسـبِ هـذا املـعتقد]“.إضـافـةً إلـى هـذا، فـإنَّ 
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٨٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

أحَّـدَ عشـرَ تـلميذاً قـد اسـتُشهِدوا، والـعديـدُ مـن املسـيحيّنيَ األوائـلَ قـد 

تـعرَّضـوا لـالضـطهاداتِ والـقَتلِ مـن قِـبَلِ بـني جِـلدَتِـهم، أي مـن قِـبَلِ 

أنسـبائـهم الـيهود الـذيـنَ لـم يـكونـوا غـير مـؤمـننيَ فحسـب بـل واعـتقدوا 

أيــضاً بــأنَّ اإلدّعــاءَ بــأنَّ املســيحَ هــو ابــن اهللِ إمنــا هــو جتــديــفٌ. فهــل 

سـيُضَحّي هـؤالء جـميعاً بـحياتِـهم طـوعـاً فـي سـبيلِ أكـاذيـبَ مـوضـوعـةٍ 

فـي نـصٍّ مـا؟ ومبـا أنَّ أسـفارَ العهـدِ اجلـديـدِ كـانـت قـد كُـتِبَت بـشكلٍ 

كــامــلٍ وانتشــرت وذلــك فــي فــترةِ حــياةِ الــشهودِ املُــتَشَكِّكنيَ، فــإنــهم 

بـاحلـريّ كـانـوا لـيحاولـوا أن يـقومـوا بـتصويـبِ الـتسجيالتِ هـذهِ فـيما لـو 

كـان املسـيحيّيونَ األوائـل قـد وَضَـعوا أكـاذيـبَ، وإنـه ملـنَ املُسـتَبعَدِ أن 

يكونَ إجنيلٌ زائفٌ قد انتشرَ بهذهِ السُّرعةِ. 

فـلنتخيل مـعاً فـيما لـو لـم يـكن يـسوعُ هـو اهللُ املتجسِّـدُ، إمنـا كـانَ مجـرَّدَ 

رجـــلٍ عـــاديٍّ حـــقَّقَ مـــن خـــاللِ املُـــصادفـــةِ أو بـــشكلٍ مُـــتَعَمَّدٍ تـــلكَ 

الــنبوءاتِ. إنَّ إعــدادَ دابّــةٍ لــلركــوبِ عــليها والــدخــولِ إلــى املــديــنةِ قــد 

يـكونُ أمـراً مـنَ السَّهـلِ الـتحضيرُ لـهُ بـشكلٍ مُسـبقٍ (زكـريـا ۹: ۹)، إذ 

أنَّ الــكثيرَ مــن تــلكَ الــنبوءاتِ كــانــت مــعروفــةً قــبلَ عــدةِ مــئاتٍ مــن 
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٩٠ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ـهُ يــجبُ أن تــتمَ مــراعــاةُ  الــسنوات. إالّ أنــنا نُشــيرُ مــن جــديــدٍ إلــى أنّـَ

عــوامــل اإلحــتمالــيةِ لــلحصولِ عــلى حتــقّقٍ لهــذا الــعددِ الــكبيرِ مــن 

الـنبوءاتِ كـما هـي مـكتوبـةٌ، لـذلـكَ دعـونـا نـنظرُ إلـى املشهـدِ الـعامِّ. مـا 

هـي امـكانـيةُ أن يـقومَ رجـلٌ اعـتياديٌّ بـترتـيبِ مـكانِ والدتـهِ؛ وضـمانِ 

أنَّـهُ ينحـدرُ مـن نسـلِ يـهوذا؛ وأنَّ والدتـهُ سـوفَ تُـطلِقُ مـذبـحةً تُـرتَـكَبُ 

ـعِ فــي اســرائــيلَ؛ والــتأكُّــدُ مــن أنَّ والــديــهِ  بــحقِّ األوالدِ الــذكــورِ الــرُّضّـَ

ســوفَ يــأخــذانِــهِ إلــى مِــصرَ؛ أو أن يــتآمــرَ لــيدبِّــرَ أن يــقومَ السنهــدرميُ 

(اجملـمعُ الـيهوديُّ الـذي يـضمُّ رؤسـاءَ الـكهنةِ الـذيـنَ عـاصـروهُ وكـانـوا 

مـعانـديـنَ لـهُ) بـدفـعِ ثـالثـنيَ قـطعةٍ مـنَ الـفِضَّةِ لـلخائـنِ الـذي شـاركـهم 

فــي جــرميــتهم تــلكَ؛ وبــأنَّ ثــمنَ الــدَّمِ ســوفَ يُســتَخدمُ لِشــراءِ حــقلِ 

الــفخّاريِّ فــي الــوقــتِ الــذي ســوفَ يــقومُ مُسَــلِّمَهُ بــقتلِ نــفسهِ؛ وبــأن 

يُــصلَبَ مــع فــاعــلي الشــرِّ؛ وأن يــتأكَّــدَ بــأنَّ عــظامَ رجــليهِ لــن تُكســرَ؛ 

وبـأن يُـطعَنَ جـنبُهُ بحَـربَـةٍ؛ كـذلـكَ أن يـكونَ واثـقاً بـأنَّـه سـيُعطى خَـلَّاً 

أثـناءَ تـعليقِهِ عـلى الـصليبِ؛ وبـأنَّ اجلـنودَ سـيلقونَ قُـرعـةً عـلى رداءهِ؛ 

وبأنَّ تالميذهُ سوفَ يتفرَّقونَ؟ 

creation.com/arabic reasonofhope.com info@reasonofhope.com

http://reasonofhope.com
mailto:info@reasonofhope.com
http://creation.com/arabic


٩١ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

إنَّـه ملـنَ الـواضـحِ أنَّ ضـمانَ حتََـقُّق الـكثيرِ مـن هـذهِ األشـياءِ لـن يـكون فـي 

مــتناولِ رجــلٍ عــاديِّ ال ميــلك الــقدرةَ عــلى الــتحكمِ بــها أو الســيطرةِ 

عـليها، إضـافـةً إلـى ذلـكَ، ملـاذا سـيريـدُ أن يـأتـيَ مـع أنَّـهُ عـارفٌ بـطريـقةِ 

موتهِ؟ 

إنّ اهللَ وحــدهُ هــو الــقادرُ عــلى مــعرفــةِ هــذه األمــورِ بــشكلٍ مُســبَقٍ، 

والــشخصُ الــذي يــقومُ بــتحقيقِ كُــلِّ هــذهِ الــنبوءاتِ البــدَّ أن يــكونَ 

املسـيح، ألنـهُ مـن غـيرِ املـمكنِ أن يـتمَّ حتـقيقُ كُـلِّ هـذهِ الـنبوءاتِ عـن 

طــريــقِ املــصادفــةِ. إنَّ اجلــدلَ املــذكــورَ أعــالهُ يُظهــرُ الــوحــيَ اإللهــيَّ 

والــوِحــدَةَ الــتي تــفوقُ الــوصــفَ الــتي يــتسم بــها الــكتابُ املُــقدَّسُ عــبرَ 

أسـفارهِ اخملـتلفةِ. إنَّ حـقيقةَ كـونِ اهللِ قـد عـرفَ بـشكل مُسـبَقٍ بجـميعِ 

هـذهِ األمـورِ، إالّ أنَّـه اخـتارَ أن يتَّخِـذَ طـبيعتنا البشـريـةَ لـيصيرَ واحـداً 

مـنَّا وأن ميـوتَ ألجـلنا، إمنـا يَـعرِضُ احلـبَّ الـذي يـفوقُ الـوصـفَ الـذي 

من قِبَلِهِ نَحوَنا. 
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٩٢ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

هل ميُكننا أن نثقَ بالكتابِ املُقَدَّسِ حقاً؟ 
اخلالصُ الرُّوحيُّ العظيمُ 

إنَّ الـــكتابَ املُـــقدَّسَ هـــو كـــتابٌ رائـــعٌ يـــحتوي عـــلى قِـــصَصٍ رائـــعةٍ. 

رُ تـاريـخَ عـاملِـنا ومسـتقبَلَهُ الـذي لـم يـأتِ بـعدُ. ويـجبُ عـلينا أن  ويـؤطّـِ

. كــما ويــجبُ عــلينا أن نــتذكــرَ  نــأخــذَ إعــالنــاتِــهِ عــلى محــمل اجلِــدِّ

بـــشكلٍ دائـــمٍ أن كُـــتَّابَ الـــوحـــيِ املـــقدَّسِ كـــانـــوا أقـــربَ زمـــنياً مـــن 

األحـداثِ الـتي كـتبوا عـنها، وبـطبيعةِ احلـالِ فـإنَّ النِسـبَةَ الـعظمى مـن 

األحـداثِ كـانـت قـد وقـعت فـي فـترةِ حـياتِـهم. ولـن يـكونَ مـنَ املـنطقيِّ 

أن يُـفترضَ بـشكلٍ مُسـبقٍ بـأنَّ هـذه ليسـت إالّ قـصصاً خـرافـيةً، وذلـكَ 

ألنَّ األشــخاصَ املُــعاصــريــنَ كــانــوا ســيفضحونَ أيَّــةَ أكــاذيــبَ. لــكن 

الـواقـعَ الـذي يـنقلُ لـنا أن هـذهِ الـكتابـاتِ كـانـت قـد قُـوبِـلَت بـالـكثيرِ مـن 

اإلحــترامِ، وحُــفِظَت مــن جــيلٍ إلــى جــيل، إمنــا  هــو مــؤشِّــرٌ قــويٌّ عــلى 

أصـالـتها. وقـد متَّ نـسخُها عـلى وجـهِ السّـُرعـةِ ممـا سـاهـمَ فـي نـقلِ أعـمالِ 

الـــربِّ اإللـــهِ إلـــى جـــميعِ األشـــخاصِ كـــي يـــقرأوهـــا ويـــتشجعوا مـــن 

creation.com/arabic reasonofhope.com info@reasonofhope.com

mailto:info@reasonofhope.com
http://creation.com/arabic
http://reasonofhope.com


٩٣ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

خــاللِــها. كــما ســبقَ وذكــرنــا فــإنَّ العهــدَ الــقدميَ قــد قــدَّمَ الــكثيرَ مــن 

التنبؤاتِ اخملتصَّةِ مبجيءِ املسيّا، يسوعِ املسيحِ. 

وعـبر الـتاريـخِ جنـدُ أنَّ األمـةَ الـعبرانـيةَ (إسـرائـيل) قـد ضـلَّت وتـاهـت 

مِـراراً وتـكراراً  عـن عهـدهـا مـعَ الـربِّ اإللـهِ، وحـنيَ كـانـت وَفـيَّةً لـهُ كـانَ 

يُــنجِّيَها ويــحفَظُ أرضــها. أمــا حــني زَنَــت وراءَ آلــهةٍ أُخــرى وعــباداتٍ 

بـاطـلةٍ، فـإنَّ الـربَّ اإللـهَ قـد دانـها عـلى عِـصيانـها وخـطايـاهـا. وإنَّ اجلـنسَ 

البشــريَّ ميــتلكُ ذاتَ املــيلِ لــلقيامِ بــاألخــطاءِ عــينها مــرَّاتٍ عــديــدةٍ، 

وبــالــتالــي فــإنَّ الــتاريــخَ املُسجَّــلَ فــي الــكتابِ املــقدَّسِ يــبقى مُــذَكِّــراً 

ومُـنذِراً بـأنَّ اجلـنسَ البشـريَّ سـيتوهُ إن لـم يـلتصق بـالـربِّ اإللـهِ اخلـالـقِ. 

إنَّ الــربَّ اإللــهَ بــرأفــتِهِ عــلينا قــد صــنعَ طــريــقاً ميُــكننا مــن خــاللِــهِ أن 

نـحصلَ عـلى املـصاحلـةِ ونـعودَ لـنحيا فـي عـالقـة الشـركـة مـعه. فـاخلـالـقُ 

ذاتُـهُ (كـولـوسـي ۱) أرسـلَ بـعثةً إنـقاذيّـَةً وخـرجَ مـن مـسكنهِ الـسماويِّ 

لـيدفـعَ ثـمنَ خـطايـانـا الـتي ارتـكبناهـا ضِـدّهُ. والـكتابُ املـقدَّسُ يسجـلُ 

لــنا حــنيَ قــامَ الــربُّ يــسوعُ املســيحُ بــتقدميِ نــفسهِ فــداءً عــلى الــصليبِ 

الـرومـانـيِّ الـقاسـي لـيدفـعَ بـذلـكَ ثـمنَ خـطايـانـا. لـكنَّ ذلـكَ لـم يـكن 
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٩٤ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

نـهايـةَ  األمـرِ. فـهو قـد قـامَ مـن بـنيِ األمـواتِ - وهـزمَ قـوَّةَ املـوتِ - مُظهـراً 

هُ اخلـالـقُ الـذي أعـلنَ عـنهُ سـفرُ الـتكويـنِ  ه صـانـعُ احلـياةِ وبـأنّـَ بـذلـكَ أنّـَ

الــذي هــو أوَّلُ األســفارِ الــتي أُعــلنت مــن الــكتابِ املــقدَّسِ. ووحــدهُ 

اخلـالـقُ املـوصـوفُ فـي سـفرِ الـتكويـنِ قـادرٌ عـلى أن يخـلصنا ويسـتعيدَ 

أجــسادنــا مــن الــترابِ. وال يــوجــدُ أيُّ كــتابٍ آخــرَ ميــكنُ أن ميــاثَــلَ 

الـــكتابَ املـــقدَّسَ. وبـــخالفِ جـــميعِ الـــديـــانـــاتِ األُخـــرى، جنـــدُ أنَّ 

ـهُ ال يــجبُ عــليكَ أن جتــنيَ خــالصَــكَ -  الــكتابَ املــقدَّسَ يــقولُ بــأنّـَ

فـنحنُ فـي أيِّ حـالٍ مـن األحـوالِ عـاجـزيـنَ عـن الـقيامِ بـذلـكَ ألنـنا ونـحن 

عائشون في هذهِ احلالةِ منَ الفسادِ لن نكونَ قادرينَ على إرضاءِ اهلل.  

ال يـوجـدُ أيُّ مُـعلمٍ أو قـائـدٍ ديـنيٍّ قـد قـامَ مـن بـنيِ األمـواتِ - فـهم مـا 

يــزالــون فــي قــبورهِــم. وبــوجــودِ ذلــكَ الــكمِّ الــكبيرِ مــن الــدالئــلِ الــتي 

تـدعـمُ الـتاريـخَ الـكتابـيَّ (مبـا فـي ذلـكَ مـوتُ وقـيامـةُ يـسوعَ املسـيح) 

يــتوجَّــبُ عــلينا أن نــأخــذَ إعــالنــاتِــهِ عــلى محــمل اجلِّــدِ. إنَّ كــلمةَ اهللِ 

واإلميـانِ املسـيحيِّ إمنـا يـقدمـانِ اعـالنـاتٍ فـريـدةٍ مـن نـوعـها فـالـوعـد لـكلٍّ 

شـخصٍ هـوَ : ”ألنـك إن اعـترفـتَ بـفمكَ بـالـربِّ يـسوعَ وآمـنتَ بـقلبكَ 
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٩٥ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

.“ (رومـية ۱۰: ۹). ميـكنكَ أن  أنَّ اهللَ أقـامـهُ مـن االمـواتِ خَـلُصتَ

تقومَ بهذا األمرِ اليوم وفي هذه اللحظةِ.  

أمّـا ملـاذا وكـيفَ يـكونُ ذلـكَ ممـكناً؟ فـإنَّ رسـالـةَ أفـسس ۲: ۸-۹ تفسـرُ 

ذلـكَ: ”ألنـكم بـالـنعمة مخـلَّصون بـاإلميـان وذلـك لـيس مـنكم. هـو 

عـطية اهلل. لـيس مـن أعـمالٍ كـيال يفتخـر أحـدٌ.“ إنَّ الـنعمةَ هـي الهِـبَةُ 

اإللهـــيَّةُ لـــلجنسِ البشـــريِّ والـــتي ال ميـــكنُ اســـتحقاقُـــها. نـــحنُ لـــم 

نسـتحقَّها، إمنـا الـربُّ اإللـهُ بـفائـقِ مـحبَّتِهِ ألولـئكَ الـذيـنَ خـلقَهُم ضَـمِنَ 

ةِ حـالٍ يـتوجـبُ عـليكَ أن  لـنا أنـنا سـوفَ لـن نـضلَّ عـنهُ إلـى األبـدِ. وبـأيّـَ

متـتلكَ إميـانـاً لـكي تـعتقدَ بهـذا. ورسـالـة الـعبرانـيني ۱۱: ٦ تـصرّح: 

”ولـكن بـدون إميـانٍ ال ميـكن إرضـاؤُهُ ألنـهُ يـجب أنّ الـذي يـأتـي الـى اهلل 

يؤْمن بأنّهُ موجودٌ وأنهُ يجازي الذين يطلبونهُ.“. 

نـأمـلُ أنّ يـكونَ هـذا الـكُتيّبُ قـد سـاعـدَ فـي اسـتعراضِ صِـحَّةِ وأصـالـةِ 

. وبـأنّـَهُ مـن املـمكنِ [والـواجـبِ] أن يـتمَّ  كـلمةِ اهلل أي الـكتابِ املـقدَّسِ

الـوثـوقُ بـها. نُـصلّي أن تـكونَ هـذه الـكلماتُ بـدايـةً لـتساعـدكَ عـلى 
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٩٦ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

السـيرِ فـي طـريـقكَ نـحو املـصاحلـةِ مـع خـالـقكَ مـن خـاللِ اإلميـان بـيسوعَ 

املسيح.  

هــل تــذكــرُ أنــنا فــي بــدايــة هــذا الــكتابِ قــد ذكــرنــا تــساؤالتِ احلــياةِ 

املصيريَّة الثالثةِ؟  

”مــن أيــنَ أتــيتُ؟ وملــاذا أنــا مــوجــودٌ؟ ومــاالــذي ســيحدثُ لــي حــنيَ 

أموتُ؟“  

إن كــنتَ تســتطيعُ أن تــبدأ مــن خــاللِ اإلميــانِ بــالــكتابِ املــقدَّسِ مــن 

أول آيـاتـه وبـأنَّـه هـو كـلمة اهللِ اخلـالـقِ، فـإنَّ ذلـكَ سـوفَ يـساعـدكَ عـلى 

اإلجابةِ على التساؤلنيِ اآلخرينِ.  

ال ميـكنُ أن يـوجـدَ هـدفٌ أسـمى وأعـظمُ مـن الـتعرفِ عـلى خـالـقكَ. 

هُ هـكَذَا أَحَـبَّ اهللُ الْـعَالَـمَ حَـتَّى بَـذَلَ ابْـنَهُ الْـوَحِـيدَ، لِـكَيْ الَ يَهْـلِكَ  ”ألَنّـَ

كُـلُّ مَـنْ يُؤْمِـنُ بِـهِ، بَـلْ تَـكُونُ لَـهُ احلَْـيَاةُ األَبَـدِيَّـةُ. ألَنَّـهُ لَـمْ يُـرْسِـلِ اهللُ ابْـنَهُ 

إِلَــى الْــعَالَــمِ لِــيَدِيــنَ الْــعَالَــمَ، بَــلْ لِيَخْــلُصَ بِــهِ الْــعَالَــمُ.“ (يــوحــنا ۳: 

 .(۱۷-۱٦

آمني. 
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٩٧ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

شُكرٌ واجبٌ 

الـشكر أوالً ودائـماً لـلرب اإللـه عـلى كـلمته الـتي سـلَّمنا إيـاهـا عـلى يـدِ أنـبياءه مـن 

خـاللِ عـملِ الـرُّوحِ الـقُدِسِ الـذي قـادَهـم لـنقلِ رسـالـةِ اخلـالصِ املُـعلنةِ مـن خـاللِ ابـنهِ، 

الــذي بــذَلَــهُ دونَ تــردُّدٍ عــلى خشــبةِ الــصليبِ احملــيي، ســرُّ رجــائِــنا وفُــلْكِ جنــاتــنا مــن 

الدينونة الرهيبة احملُِقَّة.  

الـشكرُ أيـضاً جلـميعِ األشـخاصِ الـذيـنَ قـدَّمُـوا اإلسـتشاراتَ واجملـهودَ والـوقـتَ الـذي 

ضـحّوا بـهِ فـي سـبيلِ إمتـامِ هـذا الـعمل، ونـصلّي أن يـعوِّضَ الـربُّ اإللـهُ تـعبَ مـحبَّتِكُم 

وخِدمَتِكُم.  

كـما يـوجـدُ شـكرٌ  واجـبٌ جلـميعِ الـقُرّاءِ األحـباءِ فـي الـربِّ، الـذيـنَ دفـعَتهُم مـحبَّتُهُم 

لــلربِ اإللــهِ إلــى قــراءةِ هــذا الــكُتيِّبِ لــلتعرفِ عــلى جــزءٍ مــن تــاريــخِ وصــولِ الــكلمةِ 

اإللهيَّةِ إلينا. 

ال تــتردوا بــإرســال اســتفساراتــكم وأســئلتكم إلــينا، وتــفضَّلوا بــقبول دعــوتــنا لــكم 

لـــزيـــارة مـــوقـــعنا اإللـــكترونـــي www.reasonofhope.com حـــيث 

جتدون الكثير من املواضيع الدفاعية املتنوعة. 

صلّوا ألجلنا 

فريق عمل في البدء 

creation.com/arabic reasonofhope.com info@reasonofhope.com

http://creation.com/arabic
http://reasonofhope.com
mailto:info@reasonofhope.com
http://www.reasonofhope.com


٩٨ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

creation.com/arabic reasonofhope.com info@reasonofhope.com

http://creation.com/arabic
mailto:info@reasonofhope.com
http://reasonofhope.com


٩٩ كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

creation.com/arabic reasonofhope.com info@reasonofhope.com

mailto:info@reasonofhope.com
http://creation.com/arabic
http://reasonofhope.com

	ما هو الكتاب المُقدَّس؟
	خالقٌ يتواصلُ مع خَليقَتِهِ.
	وُحدة الوحي المُقدَّس
	وأسباب أهميّة هذه الوحدة.
	التَّاريخ
	في الحقيقة إنّه ”قِصَّةُ الله“
	هل هوَ مُجرَّدُ كِتابٍ كَتَبَهُ بَشرٌ ؟
	وَحيُ الكِتابِ المُقدَّسِ
	البشر، وسيلةُ اللهِ للتواصلِ
	الإلهامُ المتعددِ الأوجُهِ للوحيِ المُقدَّسِ
	كيفَ نعرفُ بأنَّ الكتابَ المُقدَّسَ خالٍ من الأخطاءِ؟
	عصمةُ الوحيِ المُقدَّسِ
	كيفَ نَستَطيعُ أن نَثِقَ بالنُّسَخِ التي بينَ أيدينا؟
	نقلُ رسالةِ الله.
	الكتابُ الأكثرُ شهرةً على الإطلاقِ
	الحقيقَةُ قادرةٌ أن تُغَيِّرَ حياةَ البَشَر
	تاريخُ العالمِ
	العهدُ القديمُ
	إيفاءُ الوعودِ الإلهيَّةِ للجنسِ البشريِّ
	العهدُ الجديدُ
	ما هي الأسفار المُوحَى بها؟
	وكيف ميَّزت الكنيسة هذه الأسفار؟
	أسفارُ العهدِ الجديدِ المُتنازَعُ عليها
	هل هيَ أسفارٌ صالحةٌ؟
	أسفارُ الأبوكريفا (المحذوفة)
	ما سببُ وجودِها في الكتابِ المقدَّسِ الكاثوليكيِّ؟
	الترجماتُ
	إتمامٌ للمأموريّة العُظمى
	هل يوجد ما يمكنُ أن نطلقَ عليهِ "أفضلَ" ترجمةٍ؟
	تحديدُ ما يجبُ استخدامُهُ.
	ترجمات فاسدة
	ليست جميعُ الكتبِ المُقدَّسةِ متطابقةً!
	هل يوجدُ تناقضاتٌ بينَ الأناجيلِ؟
	التعاملُ مع المستهزئينَ
	هل تمَّ تغيير الأناجيل؟
	أم أنَّ النبوءات قد أُتِمَّت بطريقة مُتَعَمَّدة؟
	هل يُمكننا أن نثقَ بالكتابِ المُقَدَّسِ حقاً؟
	الخلاصُ الرُّوحيُّ العظيمُ

