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حول املؤلفني :
غــاري بــاتــس هــو املــديــر الــتنفيذي ل Creation Ministries International
فـي الـواليـات املتحـدة .لـطاملـا حتـدث ودافـع عـن اإلميـان بـاخلـلق مـنذ عـام  ،۱۹۹۰كـما وقـام بـتألـيف
العشـرات مـن املـقاالت املـنشورة عـلى مـوقـع اخلـلق  creation.comوقـد كـان أشهـر كـتبه
وأكثرها مبيعاً والذي يحمل عنوان ”تَسَلُّل الغُرباء ]الفضائيّني[“
وهـو الـكتاب اخلـلقي الـوحـيد الـذي احـتل مـركـزاً بـني أكـثر مـن خـمسني كـتابـاً فـي املـبيعات عـلى
مـوقـع أمـازون .كـما قـام بـالـتشارك مـع زوجـته فـرانسـيس بـتألـيف كـتابٍ لـألطـفال بـعنوان ”عـائـلة
واحدة كبيرة“؛ لديهم أربعة أطفال.
لـيتا كـوسـنر ،حـائـزة عـلى شـهادة املـاجسـتير فـي العهـد اجلـديـد مـن مـدرسـة الـثالـوث املـقدس اإلجنـيلية
لـ ـ ــلتعليم الـ ـ ــالهـ ـ ــوتـ ـ ــي ،وتـ ـ ــعمل فـ ـ ــي 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 ،إضـافـةً إلـى
إظـهار وحـدة الـوحـي املـقدس مـن خـالل اسـتعراض اسـتخدام كُـتّاب الـوحـي املـقدس فـي العهـد اجلـديـد
آليات العهد القدمي.
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الطبعة الثانية۲۰۱٤ :
©by Creation Ministries International (US) 2014
آيات الكتاب املقدس مقتبسة من ترجمة ڤان دايك اجلديدة  ،۲۰۰۷حقوق النشر محفوظة لدار الكتاب
املقدس مبصر.
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1-800-616-1264 creationbookpublishers.com
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ما هو الكتاب املُقدَّس؟
خالقٌ يتواصلُ مع خَليقَتِهِ.
مـاذا لـو وُجِـدَ ”دلـيلُ تـعليماتٍ“ لـلحياة قـادرٌ عـلى تـقدميِ مُخـططٍ مـضمونٍ وسهـلِ االسـتخدام لـلكيفيَّةِ الـتي
يــجبُ عــلينا أن نــحيا وِف ـقَها ،وقــادرٌ أيــضاً عــلى تــقدميِ مــعلومــاتٍ لــنا عــن واق ـعٍ أبــديٍّ يــتجاوزُ حــدودَ عــاملــنا
املـنظور ،وكـذلـكَ يـقدِّمُ إجـابـاتٍ عـن األسـئلةِ احلـياتـيَّةِ املـصيريَّـةِ  -هـل سـيكونُ هـذا األمـر ذا أهـميَّةٍ بـالنسـبة
لــك؟ وهــل مــن املــمكن تــواجــد شــيءٍ كهــذا ؟ وبــغضِّ الــنظر عــن أيّ شــيءٍ ،مَــن ميــتلكُ املــؤهــالتَ املــطلوب ـةَ
لتأليفِ كتابٍ من هذا النوع؟ وكيفَ لكتابٍ أن يرقى إلى مثلِ هذهِ االدعاءاتِ الراقيةِ والنبيلة؟
إنَّ املسـيحيّنيَ يـؤمـنونَ بـأنَّ الـكِتابَ املُـقدَّسَ هـوَ كـتابٌ مـوحـىً بـهِ مـن قِـبَلِ اهللِ خـالـقِ الـكونِ ،وبـأنَّـه قـد اشـتَمَلَ فـي
طـيَّاتِـه عـلى جَـميع املـعلومـاتِ الـتي نـحتاجـها لـلحياةِ والمـتالكِ عـالقـةِ شـركـةٍ مـعهُ .ومبـا أنَّ اهللَ قَـدْ خَـلَقَنا وخَـلَق
الـكونَ ،فـهو الـوحـيدُ املؤَهَّـلُ لـيؤلّـفَ ”دلـيالً “ حـيويّـاً مـن هـذا الـنوع ،دلـيالً يـكونُ قـادراً عـلى اإلجـابـةِ عـن
تساؤالتِ احلياةِ املصيريّة.
وحــقيقةُ األم ـرِ ه ـيَ أنَّ الــكتابَ املُــقدَّسَ هــو مجــموع ـةٌ مــن سِ ـتَّةٍ وســتني ســفراً كُ ـتِبَت مــن قِ ـبَل أربــعنيَ كــاتِــباً
مُـختلفاً ،وقـد خـرجـوا مـن خـلفياتٍ ثـقافـيةٍ وعـلميةٍ مـختلفةٍ .جنـد فـيما بـينَهُم مـن كـانـوا صـيّاديـنَ ،ومـلوكـاً،
وأنبياءَ ،ومُحاربني ،وباحثني وسياسييِّن.
إنّ هـذه نـقطةٌ حـيويَّـةٌ .فـالـرب اإللـه يـريـدُ عـالقـةً حـيَّةً مـعنا ،لـذلـك فـإنَّـه قـد اسـتخدَمَ ،ومـا يـزالُ يسـتخدمُ أنـاسـاً
عـاديّـنيَ لـيُتمِّمَ بـواسِـطَتِهم مشـيئَتَهُ وأهـدافَـهُ .وهـذا األمـرُ قـدْ متَّ اسـتعراضُـهُ فـي الـكتاب املُـقدَّسِ ،حـيثُ جنـدُ أنَّـه
قَـدْ اخـتارَ مجـموعـةً مـن أُنـاسٍ عـاديّـنيَ ،مـثلِك ومِـثلِي لـيَنقُل مِـن خـاللِـهم كـلمتَهُ إلـينا .ثـمَّ فـي مـرحـلةٍ تـاريـخيَّةٍ
الحقةٍ ،جتسَّد هو بذاتِهِ وحلَّ بينَنَا لنتمكَّنَ من فَهم خُطَّتِه اخلالصيَّةِ للجنسِ البشريّ بطريقةٍ أفضل.
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وُحدة الوحي املُقدَّس
وأسباب أهميّة هذه الوحدة.
يُـقسمُ الـكتابُ املُـقدَّسُ إلـى قـسمنيِ وهـما :العهـدُ الـقدميُ )الـذي كُـتِبَ فـي فـترةٍ امـتدَّت بـني مـا يـقرب مـن
 ٤۰۰-۱٤۰۰ق.م( والعه ـدُ اجلــدي ـدُ )والــذي كُ ـتِبَ بــني عــامــي  ۹٥-٤۰م( .إنَّ كــلمةَ ”عهــد“ تُس ـتَخدَمُ
مبـعنى ”عَـقد“ أو ”مـيثاق“ كـما وتُسـتَخدَم أيـضاً مبـعنى ”الـوصـيَّة األخـيرة والعهـد“ .إنَّ العهـدَ الـقدميَ يُسجِّـلُ
مـيثاقَ اهللِ مـعَ البشـريِّـةِ قـبلَ املسـيحِ ،فـي حـنيِ أنَّ العهـدَ اجلـديـدَ يُسَجِّـلُ مـيثاقَ اهللِ مـع البشـريـةِ ابـتداءً مـن املسـيحِ
وما بعد.
إنَّ األسـفارَ اخلـمسةَ األولـى مـنَ العهـدِ الـقدميِ تُـعرفُ بـالـتوراة )مـن سِـفر الـتكويـنِ إلـى سِـفرِ الـتثنيةِ( .وهـي مـا
يُـعرفُ مـن قِـبَلِ املسـيحيّنيَ والـيهود عـامَّـةً بـاسـم أسـفارِ الشـريـعةِ ،كـما أنَّـه مـنَ الـواجـبِ عـلينا أنْ نـعرفَ بـأنَّ هـذهِ
األسـفار حتـملُ قـيمةً تـاريـخيّةً عـالـيةً .بـعدَ الـتوراةِ تـوجـدُ األسـفارُ الـتاريـخيَّةُ )مـن سِـفر يـشوعَ إلـى سِـفر إسـتير(،
ومـن ثـمَّ األسـفارُ الـشعريّـةُ )مـن سِـفر املـزامـيرِ إلـى سِـفر نشـيدِ األنـشادِ( ،ومـن ثـمَّ 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 واجلـديـدِ إنَّـما هـو ارتـباطٌ ال يَـنفَصِلُ .فـالعهـدُ الـقدميُ يـقدِّمُ رؤيـةً للمسـتقبلِ
حـيثُ سـيأتـي املسـيحُ إلـى الـعالـمِ ويـقدِّمُ الـفداءَ واخلَـالصَ لـلجنسِ البشـريِّ ،والعَهـدُ اجلَـديـدُ يُسَجِّـلُ اكـتمالَ
وحتَـقُّقَ الـرَّجـاءِ الـذي كـتَبَ عـنهُ كُـتَّابُ العَهـدِ الـقدميِ ،وغـالـباً مـا جنَِـد إشـاراتٍ إلـى تِـلك الـرؤى أو الـنبوءات.
وحقيقَةُ األمرِ أنَّ العهدين ال ميُكِنُ أن يَتِمَّ فَصلُهُما بَعضِهما عن بَعض.
إنّ العهـدَ اجلـديـد يـتألَّـفُ مـنَ الـبشائـرِ األربـعةِ )مـتَّى -مَـرقُـس -لُـوقـا ويُـوحَـنَّا( وهـي أربـعُ سـرديَّـاتٍ 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 االخـتالفـات ]فـي الـقالـب األدبـي[ .ثـمَّ بـعدَ
ذلـكَ جنَِـدُ سِـفرَ أعـمالِ الـرُّسُـلِ الـذي يُـقدِّمُ بـعضَ املـعلومـاتِ عـن الـكنيسةِ املُـبكِّرَةِ .وبـعدَهُ جنـد الـرسـائِـلَ الـبولسـيَّة
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)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 الـعبرانـيّنيَ إلـى رسـالـةِ يَـهُوذا(،
وفـي الـنهايَّـة جنـدُ سِـفرَ الـرُّؤيـا ،الـذي يُسَجِّـلُ الـرؤيـا الـتي رآهـا يُـوحَـنَّا عـن نِـهايَـةِ الـعالـم ،واجملـيء الـثّانـي للمسـيح،
والهـزميـة الـنهائـيَّة الـتي أحلَـقَها بـالشـيطانِ واخلـطيئةِ .أمّـا بـالنسـبة لـلغة الـتي كُـتِبَ بـها العهـدُ اجلـديـدُ فـإنَّـهُ قـد
كُتِبَ باللغةِ اليونانِيَّةِ ،وهي اللُّغَةُ التي انتَشَرَتْ في أصقاعِ اإلمبراطُورِيَّةِ الرُّومانِيَّةِ في القرنِ األوَّلِ.
حـنيَ يَـتِمُّ اجلَّـمعُ بـنيَ العهـدَيـنِ الـقدميِ واجلـديـدِ نَـحصُلُ عـلى مـا نُـطلِق عَـليِه اسـمَ الـكِتَابَ املُـقَدَّسَ ]Bible
)وهـو االسـم املشـتَقّ مـن األصـلِ الـيونـانـيّ الـذي يـعني ”كِـتاب“( أو ) Scriptureمـن األصـلِ الـالتـينيِّ
الــذي يَــعنِي ”ال ـكِتابَــات“([ .إنَّ الــكتابَ املُ ـقَدَّسَ يسجِّ ـلُ لــنا جُــزءاً كــبيراً مــن ال ـتَّاريــخ ،وذل ـكَ ابــتداءً مــن
تـكويـنِ الـعالـم .وقـدْ فـصلَ بـنيَ كُـتَّابِ أسـفارِهِ فـوارِق اجـتماعـيَّة وتـاريـخيَّة )حـيثُ أنَّـه لـمْ يَـكُنْ مِـنَ املُـمكِنِ أنْ
يــتقاطَــعوا فــيما بَــينَهُم( ،وفــي بــعضِ األحــيانِ وصَ ـلَتْ تــلكَ املــسافــاتُ الــفارِقَ ـةُ ،زمــنياً إلــى مِــئاتِ ال ـسَّنَواتِ،
وجـغرافـياً إلـى آالفِ الـكيلومـتراتِ .و عـلى الـرَّغـمِ مـنْ ذلـكَ فـإنَّـنا جنَِـدُ أنَّ الـكِتابَ املُـقَدَّسَ يُسَجِّـلُ لـنا مـا ميـكن
وَصـفُهُ بـأنَّـهُ قـصةٌ واحـدةٌ مُـتَمَاسِـكةٌ ،فجـميعُ أسـفارِهِ تُـصوِّرُ لـنا طـبيعةَ اهللِ اخلـالِـقِ ،ومَـحَبَّتَهُ ،وخُـطَّتَه اخلـالصـيَّةَ
لــلجنسِ البشــريِّ الــذي سَ ـقَطَ فــي اخلــطيئة .إنَّ هــذهِ الــعوامِ ـلَ املُ ـوَحِّ ـدَةَ تُظهِ ـرُ دلــيالً بــارزاً عــن طــبيعةِ املَــصدَرِ
الـالّهُـوتـيِّ لـلكتابِ املُـقَدَّسِ حـيثُ أنَّ اهلل قـدْ قـادَ كُـتَّابَ الـوَحـيِ لـيَقُومُـوا بـالـكِتَابَـة بحسـب وَحـيِهِ وإلـهامِـهِ.
بـامـكانِـكُم مُـراجَـعَةُ الـشَّكِلِ الـبيانـيِّ املـوجـودِ فـي نـهايـةِ الـكتابِ والـذي يَسـتَعرِضُ كـميّةً رائـعةً مـن اإلشـاراتِ
املـترابِـطَةِ ]أي اإلقـتباسـات[ بـنيَ األسـفارِ اخملُـتَلِفَةِ لـلكتابِ املُـقَدَّسِ )أكـثرُ مـن  ۲۸۰۰اقـتباسًـا( .هـذا األمـرُ يشـيرُ
بـصورةٍ واضـحةٍ إلـى كَـونِ كُـتَّاب الـوَحـيِ املُـقدَّس قَـدْ سَـبَقَ وآمَـنُوا بـأنَّ الـعديـدَ مِـن تِـلكَ األسـفارِ إمنـا هـيَ ذاتُ
طَبيعَةٍ إلهيَّةٍ.

info@reasonofhope.com

creation.com/arabic

٩

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 البشـريِّـةِ املـذكـورةِ ،الـتي متَّ الـتَّثَبُّت مـن صِـحَتِّها مـن خـاللِ املـقارنـةِ مـعَ املـصادرِ
اخلـارجـيَّةِ املـكتوبـةِ ،والـتسجيالتِ الـتاريـخيَّةِ ،وأبـحاثِ عـلمِ اآلثـارِ واالكـتشافـاتِ األثـريَّـةِ تَـتَفوَّقُ بـشكلٍ كـبيرٍ
جــداً عــلى أيِّ كــتابٍ آخ ـرَ ي ـدَّعــي بــأنَّ ـهُ يُسجِّــل روايــات شــهودِ ال ـعَيانِ عــن الــتاري ـخِ .مِ ـنَ الــبداي ـةِ فــي ســفرِ
الـتكويـنِ ،يتحـدَّثُ الـكِتابُ املُـقَدَّسُ عـن خـلقِ الـعالـم واألرض ،إضـافـةً إلـى ذلـكَ يُـقَدِّمُ أحـداثـاً سـوفَ تَـقَعُ فـي
املُسـتقبل )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 الـزمـنِ
فإنَّهُ بذلكَ يكونَ قادراً على أن يُخبِرَنا باألحداثِ التي سوفَ تَقَعُ في املُستَقبَلِ.
يـوجـدُ الـعديـدُ مـنَ األشـخاصِ الـذيـنَ نـشأوا مـعَ مـفهومِ ”الـكتابِ املُـقدَّسِ الـرِّوائـيِّ“ ]أيْ الـكتاب املـقدس الـذي
يـقدِّم روايـات وقـصصًا [ وذلـكَ مـنذ طـفولَـتِهِم ،لـذلـكَ جنـدُ أنَّـهم وبـعدَ أن بـلغوا سِـنَّ الـرُّشـدِ قـد تـبنّوا وتـابـعوا
الــتمسُّكَ بــنظرةٍ تــقولُ بــأنَّ الــكتابَ املُــقدَّسَ عــبارةٌ عــن مجــموع ـةٍ م ـنَ ”الــقصَصِ اخلُــراف ـيّةِ“ .لــكنَّ الــكتابَ
املُــقدَّس ي ـدَّعــي بــأنَّــه يُــقدِّم تــسجيالتٍ ألحــداثٍ حــقيقيّةٍ ،واإلميــانُ بــأنَّ الــكتابَ املــقدَّسَ يــقدِّمُ لــنا تــاريــخاً
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 وذلـك نـتيجةً لـوجـودِ
شــهودِ عــيانٍ لــتلكَ الــواقــعة ،وأغــلبُ األشــخاصِ ميــتلكونَ شــهادةَ مــيالدٍ مُ ـوَقَّــعةٍ مــن قِ ـبَلِ شــهودٍ قــد عــايــنوا
الـوالدةَ .وسِـفرُ الـتكويـنِ إمنّـا هـو شـهادةُ عـيانٍ لـتاريـخِ نـشوءِ الـكونِ 1.ويـدَّعـي بـأنَّ أوَّلَ شـخصنيِ أي آدمُ وحـوَّاءُ
هـما السَّـلَفُ املًشـتَرَكُ جلـميعِ البشـرِ املـوجـوديـنَ عـلى األرضِ .وعـلى الـرَّغـمِ مـن أنَّ هـذا املـوضـوعَ يـتجاوزُ مـحاورَ
 1قارن هذا مع اإلدعاءات التطورية التي تقول بحدوث االنفجار الكوني الكبير منذ  ۱٤مليار سنة حيث لم يوجد أي شخص ليشهد على ذلك.
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هـذا الـكتابِ ،إالّ أنَّ الـعلومَ املـعاصـرةَ ودراسـةَ اجلِـيناتِ تشـيرُ إلـى كـونِ احـتمالـيةِ هـذا األمـرِ عـالـيةٌ جـداً 2.وذلـكَ
كـونُ االكـتشافـاتِ الـعلميَّةِ احلـديـثَةِ تسـتمرُّ فـي إظـهارِ أنَّ احلـياةَ إنَّـما هـيَ نـتائِـجُ املـعلومـاتِ املُـذهِـلَةِ واملـعقَّدةِ
والــتي تــفوقُ قُــدرَةَ الــعقلِ البشــريِّ عــلى االســتيعابِ ،واحملــفوظَــة فــي اجملَُ ـمَّعِ اجلــينِيِّ لِ ـكُلِّ خــليَّةٍ م ـنَ اخلــاليــا
املـوجـودةِ فـي الـكائـناتِ احلـيَّةِ ،إنَّ طـبيعةَ الـترابـطِ احلـيويِّ والـتكامـل مـع احملـيطِ اإلحـيائـيِّ عـلى كـوكـبنا لـديـها
جميعُ املَعالِمِ والسِّماتِ التي تُشيرُ إلى أنَّهُ قد متَّ تصميمُهُ بشكلٍ مُسبَقٍ خلِدمَةِ هذهِ

الغاية3.

إنَّ عـاملـنا يـتدهـورُ ،والـكتابُ املـقدسُّ يـقدِّمُ لـنا تفسـيراً ملـا يحـدثُ فـي الـعالـمِ فـي يـومِـنا هـذا .فـسِفرُ الـتكويـنِ
يـقول لـنا بـأنَّ اهللَ قـد خـلقَ بـاألصـلِ عـاملـاً مـثالـياً يـحتوي عـلى كُـلِّ مـا قـد يـحتاجُـهُ آدمُ وحـوَّاءُ )ومـا قـدْ نـحتاجُـهُ
نـحنُ عـلى اعـتبارِ أنَّـنَا ذُرِّيـتُهما( .وكـانَ لـزامـاً عـليهِما أن يُـطيعا الـوصـايـا الـصَّاحلَـةَ الـتي أعـطاهـما إيـاهـا اهللُ .إالّ
أنــهما عَ ـصَيَا الــوص ـيَّةَ اإللهــيةَ مُــعتَقِدَي ـنَ بــأنَّــهما قــادرانِ عــلى احلُــكمِ عــلى األشــياءِ ال ـصَّاحلَِــة لــهما بــعيداً عــن
مـشورةِ اهللِ الـصَّاحلـةِ .وتـلكَ كـانـت اخلـطيئَةُ األولـى .وبـالـتالـي فـإنـنا إن أردنـا أن نـقومَ بـتقدميِ تـعريـفٍ للخـطيئةِ
يـتوجَّـبُ عـلينا الـعودةُ إلـى أصـلِ املـشكلةِ الـذي نَـقَلَهُ إلـينا سِـفرُ 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
إغاظةٌ وتَعدٍّ على اهلل الكُلِّي القداسةِ والطُهرِ .ونتيجَتُها هي الغُربةُ واالنفصالُ عنه.
لـقد كـانَ لـدخـولِ اخلـطيئَةِ إلـى الـعالـمِ نـتائـجُ كـارثـيَّةٌ مُـدَمِّـرة .وهـذا احلـدثُ الـتاريـخيُّ هـوَ مـا يُـعرَفُ بـسقوطِ
اجلــنسِ البشــريِّ ،وهــذا الــسقوطُ هــو مــا أنــتجَ ك ـلَّ األشــياءِ الس ـيّئةِ الــتي تُــصيبُنا وتــصيبُ كــوكَ ـبُنا .فــال ـنَّاسُ
ميــوتــونَ؛ واألوب ـئَةُ تنتش ـرُ ،ويــوجَ ـدُ أمــراضٌ عُــضالٌ مــثل السَّ ـرَطــانِ ،واله ـزَّاتُ األرض ـيَّةُ واجلــوعُ يُسَ ـبِّبَانِ املــوتَ
والـدَّمـار  ،والـكثيرَ مـن املـشاكـلِ األُخـرى .إنّ الـكثيرَ مـنَ األشـخاصِ يـرمـون بـالـالئِـمَةِ عـلى الـربِّ اإللـه حلـدوثِ

 2من املمكن الرجوع إلى موقع اخللق للمزيد من املعلومات عن هذا املوضوع من خالل الرابط التالي . creation.com/genetics
 3لـلحصول عـلى املـزيـد مـن املـعلومـات الـتي تـتعلق بهـذا الـطرح ميـكن الـعودة إلـى مـوقـع  creation.comالـذي 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 واملـنشورة عـلى املـوقـع وميـكن الـوصـول
إليها من خالل الرابط التالي.creation.com/arabic :
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هـذه األشـياء ،إالّ أنّـنا يـجبُ أن نـلومَ أنـفُسَنا ) وال نسـتطيعُ أن نـرمـيَ بـاملـالمَـةِ عـلى آدمَ وحـدَهُ ،ألنَّـنا أخـطأنـا
أيـضاً ،واجملـتمعاتُ اإلنـسانـيَّةُ قـد رفـضتِ الـربَّ اإللـهَ (.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 أمـورٌ يـجبُ أن تـكونَ مبـثابـةِ
تذكيرٍ لنا بأنَّهُ يوجدُ شيء ما خاطئٌ للغايةِ قد أصابَ اخلليقةَ.
وبـالـرَّغـمِ مـن كـونِ األعـمالِ الـتي قـامَ بـها أسـالفُـنا قـد تسـبَّبَت بـلعنَةِ املـوتِ الـتي نـنالُ حـصّتنا مـنها ،فـإنَّ إلـهنا
احملـبَّ قـد قـامَ حـقاً بـعملٍ 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  ۱٥ :۳قـد أَعـلن للمُشـتَكي،
املـالكِ الـساقـطِ الـذي يُـعرفُ بـالشـيطانِ 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 الشـرائـعَ بـصورةٍ كـامـلةٍ ،وكـانَ ذلـكَ مبـثابـةِ إثـباتٍ إضـافـيٍّ عـلى كـونِـنا خُـطاةً عـاجـزيـنَ ومـحتاجـني
إلـى رحـمة اهللِ .وبـكلماتٍ أُخـرى نسـتطيعُ أن نـقولَ أنَّ الشـريـعةَ الـتي أعـطاهـا اهللُ كـانَـتْ لتُظهـرَ لـنا كـم نـحن
خُطاةٌ .ونقرأ في رسالة رومية  ” ۲۳ :۳إِذِ اجلَْمِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُمْ 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 سـتوجـدُ
سـمواتُ جـديـدةُ وأرضٌ جـديـدةٌ .وهـنا نُـكرِّر بـأنَّ اإلميـانَ مبـصداقـيَّةِ الـتَّاريـخِ الـذي يُـقدِّمـهُ الـكتابُ املُـقدَّس هـو
أمـرٌ بـالـغُ األهـميَّةِ .عـلى سـبيل املـثال ،بسـببِ كـلِّ الـوعـودِ الـتي فـي العهـدِ الـقدميِ )الـنبوءات( نـحنُ نسـتطيعُ أن
منُـيِّزَ بـأنَّ يـسوعَ هـو املسـيحُ مُخـلِّصُ الـعالـمِ الـذي سـبقَ وأُخـبِرَ عَـنْهُ ،وذلـكَ ألنَّـه أمتَّ كـلَّ تـلكَ الـنبوءاتِ )سـوفَ
نـتطرَّقُ إلـى عـددٍ مـنَ األمـثلةِ عـن الـنبوءاتِ الـتي متَّـت فـي فـصلٍ الحـقٍ( .كـما أنَّـنا إن آمَـنَّا بـاهللِ كـخالـقٍ كـما هـو
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مـوصـوفٌ فـي سـفرِ الـتكويـنِ ،فسـيكونُ مـن السهـلِ أن نسـتوعِـبَ كـيفيّةَ إمتـامِ يـسوعَ املسـيح ملُِعجِـزَاتِـهِ الـتي
أجـراهـا .فـالـكتابُ املُـقدَّسُ يُـخبِرُنـا بـأنَّ يـسوعَ املسـيح هـو اهلل املتجسّـدُ الـذي حـلَّ بـيننا ،وبـالـتالـي فـهو ذاتُ اإللـهِ
اخلـالـقِ الـذي وُصِـفَ فـي سِـفرِ الـتكويـنِ .وفـي بـدايـةِ اإلجنـيلِ كـما دوَّنَـهُ يـوحـنا نـقرأ” :فِـي الْـبَدْءِ كَـانَ الْـكَلِمَةُ،
وَالْـكَلِمَةُ كَـانَ عِـنْدَ اهللِ ،وَكَـانَ الْـكَلِمَةُ اهللَ … كُـلُّ شَـيْءٍ بِـهِ كَـانَ ،وَبِـغَيْرِهِ لَـمْ يَـكُنْ شَـيْءٌ ممَِّـا كَـانَ) “.يـوحـنا :۱
 .(۳-۱إن يسوعَ هو كلمةُ اهللِ والكتابُ 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 كُـلَّ شـيءٍ .إنَّ ذُروَةَ هـذهِ األحـداثِ تُـوجَـدُ فـي
سـفرِ الـرؤيـا  -آخـرُ أسـفارِ الـكتابِ املـقدَّسِ .فنجـدُ وصـفاً لـكيفيَّةِ اسـتعادةِ اهللِ جلـميعِ أولـئكَ الـذيـنَ يـؤمـنونَ
بـكلمتهِ ،وبـالـتالـي فـإنَّـهُم يـؤمـنونَ بـهِ .فـاملـؤمـنونَ سـوفَ يُسـتَرَدُّونَ إلـى عـالقـةِ الشَّـرِكَـةِ مَـعَهُ فـي الـفردوسِ املُسـتَردّ
حيثُ ال وجودَ للعنةِ املوتِ فيما بعدُ ،وال نهايةَ لهذه الشركة.
إنّ الـكثير مـن األشـخاصِ يـودُّون أن يـؤمـنوا بـاهلل ،لـكن بـعيداً عَـمَّا يُـقَدِّمُـهُ الـكتابُ املُـقدَّسُ عـن اهللِ ،وبـشكلٍ
خـاصٍّ بـعيداً عـن الـتاريـخِ الـذي يُـقدِّمُـهُ الـكتابُ املُـقدَّسُ ،إالّأنَّـهُ مـن غـيرِ املُـمكِنِ أن يـكونَ األمـرُ مُـتَّسِقاً عـند
اعــتمادِ ســياس ـةِ ”اإلنــتقائ ـيَّةِ“ هــذهِ .إنَّ يــسوعَ املســيح قــد قــالَ” :إِنْ كُ ـنْتُ قُ ـلْتُ لَ ـكُمُ األَرْضِ ـيَّاتِ وَلَسْ ـتُمْ
تُؤْمِـنُونَ ،فَـكَيْفَ تُؤْمِـنُونَ إِنْ قُـلْتُ لَـكُمُ الـسَّمَاوِيَّـاتِ؟“ )يـوحـنا  .(۱۲ :۳إنَّ الـتعليمَ الـالهـوتـيَّ الـذي يُـقدِّمُـهُ
الـكِتابُ املُـقدَّسُ ال ميـكنُ أن يـنفصلَ عـن الـتاريـخِ الـذي فـيهِ .فـإن لـم يـكن هـنالـكَ خـليقةٌ ”حـسنةٌ جِـداً“ ،وإن
لـم يَـكُن آدم وحـوَّاء شـخصيتني حـقيقيَّتني وإن لـم تـكن أعـمالـهما الـتي عَـمِالَهـا هـيَ مـا أدخَـلَ اخلـطيئةَ إلـى
العالمِ ،فلن يكونَ من الضروريِّ احلصولُ على اخلالصِ من أيِّ شيءٍ كان.
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هل هوَ مُجرَّدُ كِتابٍ كَتَبَهُ بَشرٌ ؟
وَحيُ الكِتابِ املُقدَّسِ
جن ـدُ فــي رســال ـةِ بــول ـسَ الــرســولِ الــثان ـيَةِ إلــى أه ـلِ تــسالــونــيكي  ،۱٦ :۳أنَّ ال ـكِتابَ املُــقدَّسَ يُ ـصَرِّحُ بــأنَّ كُ ـلَّ
الـكِتابِ هـو مُـوحَـىً بـهِ أو ”أنـفاسُ اهللِ“ ]بحسـبِ مـعنى الـلَّفظِ الـيونـانـيِّ[ .فـإن كـانَ هـذا األمـرُ صـحيحاً 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  ۲۰ :۹الـتي تـقولُ” :وَأَعْـطَيْتَهُمْ رُوحَـكَ الـصَّالِـحَ لِـتَعْلِيمِهِمْ“،؛ انـظر
أيـضاً اآليـة  ۳۰مـن ذاتِ اإلصـحاحِ؛ اشـعياء ۱ :٦۱؛ حـزقـيال ٥ :۱۱؛ زكـريـا  ،(۱۲ :۷وكـذلـكَ هـو األمـرُ
فـي العهـدِ اجلـديـدِ )مـتى ٤۳ :۲۲؛ أعـمال الـرسـل ۱٦ :۱؛ ۱۰ :٦؛ ۲٥ :۲۸؛ كـورنـثوس األولـى ۱۳ :۲؛
تـيموثـاوس األولـى ۱ :٤؛ الـعبرانـيّني ۱٥ :۱۰؛ بـطرس الـثانـية ۲۱ :۱؛ الـرؤيـا  .(۷ :۲ومبـا أنَّ الـروحَ الـقُدسَ
هوَ منْ أعطى الوحيَ لكلِّ كلمةٍ من الكتابِ املُقدَّسِ ،فإنَّ الكتابَ املُقدَّسَ يُدعى وبشكلٍ دقيقٍ كلمةَ اهللِ.
إنّ الـبعضَ مـنَ األشـخاصِ يـعتقدونَ بـأنَّ الـروحَ الـقدسَ هـو نـوعٌ مـن أنـواعِ ”الـقوةِ اإللهـيَّةِ“ الـغامـضةِ  -حـتى
أنـهم يشـيرونَ إلـيهِ عـلى أنَّـهُ 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 ۲۷-۲٦ :۸؛ أفـسس  ،(۱۸ :۲ويُـعلِّمنا )لـوقـا
۱۲ :۱۲؛ يـوحـنا ۲٦ :۱٤؛ كـورنـثوس األولـى ۱۳ :۲؛ أفـسس  ،(٥ :۳ويُـقدِّسُـنا )أي يُـجعل مِـنَّا أشـخاصـاً
مُــخصَّصني هلل :رومــية ۱٦ :۱٥؛ تــسالــونــيكي الــثانــية ۱۳ :۲؛ بــطرس األولــى  .(۲ :۱وبــكلماتٍ أُخــرى
ميـكننا أن نـقولَ بـأنَّـهُ يُـساعـدنـا عـلى أن نُشـبِهَ يـسوعَ املسـيحَ ويُـشَجِّعُنا لـكيما نـحيا وِفـقَ مـا تَـعلَّمناه مـنَ الـكِتابِ
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املُـقدَّسِ .ألـيسَ أمـراً مـطمئناً أنَّ الـشخصَ ]األُقـنومَ[ الـذي أوحـى بـالـكتابِ املـقدَّسِ يَحـلُّ فـي املـؤمـننيَ وهـو مـن
سيساعدنا على فهمِ

مقاصِدهِ؟4

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 إِنَّـمَا يُـحْكَمُ فِـيهِ رُوحِـيًّا“ )كـورنـثوس األولـى  .(۱٤ :۲وهـذا قـد يـساعِـدُنـا
عــلى فــهمِ سَ ـبَبِ عــدمِ قــبولِ بــعضِ األشــخاصِ لــلكتابِ املــقدَّسِ أو عــدمِ فــهمهِ .فــإن كــانَ الــشخصُ يــري ـدُ
بـاحلـقيقةِ أن يـفهمَ رسـالـةَ الـكتابِ املُـقدَّسِ ،فـإنَّـهُ مـنَ الـواجـبِ عـليهِ أن يُـصلّيَ إلـى الـربِّ اإللـهِ لـكيما ميَـنَحَهُ
املـعونَـةَ عـلى إمتـامِ ذلـكَ األمـرِ .أمّـا فـي حـالِ كـانَ الـشخصُ قـد قـرَّر بـشكلٍ مُسـبَقٍ أنَّـهُ ال يـحتاجُ لـلربِّ اإللـهِ ،فهـل
هو أمرٌ مُستغرَبٌ أالّ يكونَ قادراً على فهمِ كلمَتِهِ؟
إنَّ الـروحَ الـقُدسَ ،كـما هـو حـالُ األُقـنومـني اآلخـريـن مـن اهلل املُـثلَّث األقـانـيم ،هـو غـيرُ خـاضـعٍ لـلزمـنِ .وهـذا
املـفهومُ صـعبُ الـفهمِ كـونَـنَا نـتواجـد فـي الـزَّمـنِ )واملـكان( .وأوَّلُ آيـاتِ الـكتابِ املُـقدَّسِ تـقولُ” :فِـي الْـبَدْءِ
خَـلَقَ اهللُ الـسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ “.وهـنا نـعرفُ بـأنَّ اهللَ مـوجـودٌ قـبلَ الـكونِ الـذي خَـلَقَهُ .وألنـنا نـحتاجُ الـكونَ
املـادّيَّ حـتى نـكونَ قـادريـنَ عـلى حتـديـدِ الـزمـنِ )إذ أنَّ الـزمـنَ يُحَـدَّدُ مـن خـاللِ الـتغييراتِ -مـثلَ دَقَّـاتِ الـساعـةِ،
ودورانِ األرضِ ،ومـا إلـى هـنالـك مـن هـذه األمـورِ الـتي ال ميُـكنُ أن تـتواجـدَ إالّ فـي حـالِ وُجِـدَتِ املـادَّةُ( ،فـاهللُ
لـيسَ مَحـدوداً بـاخلَـلقِ الـذي خَـلَقَهُ ،فـهوَ سـرمَـديٌّ .وهـوَ كُـليُّ الـوجـودِ ،وكُـلِّيُّ املـعرفـةِ ولهـذا السـببِ فـهو قـادرٌ
أن يـقدمَّ وَحـياً عـن أحـداثٍ لـم تـقع بـعدُ .إنَّـهُ كـائـنٌ سـرمـديٌّ خـارجَ حـدودِ زمـنِ هـذا الـكونِ املـاديِّ وقـادرٌ عـلى
أن يـرى املـاضـيَ ،احلـاضـرَ واملسـتقبلَ .ويـسوعُ املسـيحُ بـوصـفِهِ األقـنومَ الـثانـيَ مـنَ الـثالـوثِ املُـقدَّسِ فـهو أيـضاً
سرمديُّ .ونقرأ في الرسالةِ إلى العبرانيّنيَ ” ۸ :۱۳يَسُوعُ املَْسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَى األَبَدِ“.
عـلى سـبيلِ املـثالِ ،فـلنتأمَّـلْ فـي إشـعياء  ” ۲۲ :٤۰اجلَْـالِـسُ عَـلَى كُـرَةِ األَرْضِ وَسُـكَّانُـهَا كَـاجلُْـنْدُبِ “.يـعتقدُ
الـبعضُ مـن نُـقَّادِ الـكتابِ املـقدسِ بـأنَّ اسـتخدامَ كـلمةَ كُـرةٍ ]الـتي تـردُ أيـضاً مبـعنى دائـرة كـما هـوَ احلـالُ فـي
الـترجـماتِ اإلنـكليزيَّـةِ لـلكتابِ املـقدَّسِ[ تـعني بـأنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ خـاطـئٌ فـهو يُـعلِّمُ بـأنَّ األرضَ مُسـطَّحةٌ.
لـكنَّ الـكلمةَ الـعبريَّـةَ חּוג ]الـتي تُـقرأ خُـوچ[ تـعني كـرويَّـةَ األرضِ .وعـلى أيَّـةِ حـالٍ إن قـامَ أيُّ رائـدِ فـضاءٍ
مبـعايـنةِ األرضِ مـن الـفضاءِ فـإنَّـها سـوفَ تظهـرُ مبظهـرِ دائـرةٍ .ومـنَ الـطبيعيِّ أن الـنبيَّ إشـعياءَ لـم يـقم بـاسـتخدامِ
4 Conser, L., Our triune God, 18 October 2012, creation.com/triune-god.

info@reasonofhope.com

creation.com/arabic

١٥

كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

مـركـبةٍ فـضائـيَّةٍ لـكيما يـعرفَ بـأنَّ األرضَ دائـريـة الـشكل أو كُـرَويّـته .وحـدَهُ الـشخصُ الـذي يسـتطيعُ أن يـرى
مـن الـفضاءِ )وهـنا نشـيرُ إلـى اهلل( قـادرٌ عـلى تـقدميِ هـكذا إدِّعـاءٍ .وكـذلـكَ هـو احلـالُ فـي سـفرِ أيّـوبَ ۷ :۲٦ب
”وَيُعَلِّقُ األَرْضَ عَلَى الَ شَيْءٍ “.جميعُ هذهِ اإلعالناتِ املُذهلةِ تشيرُ إلى الطبيعةِ اإللهيَّةِ للوحيِ املُقدَّسِ.
يتحـدَّثُ يـسوعُ املسـيحُ فـي لـوقـا  ۳٦-۳٤ :۱۷عـن مـجيئهِ الـثانـي فـيقولُ” :أَقُـولُ لَـكُمْ :إِنَّـهُ فِـي تِـلْكَ الـلَّيْلَةِ
يَـكُونُ اثْـنَانِ عَـلَى فِـرَاشٍ وَاحِـدٍ ،فَيُؤْخَـذُ الْـوَاحِـدُ وَيُـتْرَكُ اآلخَـرُ .تَـكُونُ اثْـنَتَانِ تَـطْحَنَانِ مَـعًا ،فَتُؤْخَـذُ الْـوَاحِـدَةُ
وَتُـتْرَكُ األُخْـرَى .يَـكُونُ اثْـنَانِ فِـي احلَْـقْلِ ،فَيُؤْخَـذُ الْـوَاحِـدُ وَيُـتْرَكُ اآلخَـرُ “.وهـذا الـقولُ يُظهـرُ مـعرفَـتَهُ عـن كـرويَّـةِ
األرضِ ،ذلـكَ كـونَـهُ قـد صـرَّحَ بـأنَّ أشـخاصـاً مـختلفنيَ عـلى األرضِ سـوفَ يـختبرونَ الـليلَ والـصباحَ والـنهارَ فـي
الوقتِ عينِهِ .فكيفَ ميكنُ أليِّ شخصٍ عاديٍّ أن يُقدِّمَ تصريحاً مثلَ هذا قبلَ ألفيِّ عامٍ؟
وكـأمـثلةٍ عـلى املـعرفـةِ الـكُلِّيةِ لـلروحِ الـقُدُسِ جنـدُ أنَّـهُ أوحـى بـالـنبوءةِ الـتي تـقولُ بـأنَّ األُمَّـةَ الـعبريـةَ لـيهوذا سـوفَ
تـذهـبُ إلـى املَـنفى )السَّـبيِ( ،ولـكنَّه سـيتمُّ الـسماحُ لـها بـالـعودةِ بـعدَ سـبعنيَ عـامًـا )إرمـياء ۱۲-۱ :۲٥؛
 .(۱۰ :۲۹وجنـدُ فـي الـوحـيِ املُـقدَّسِ أنَّ ذلـكَ بـالـفعلِ مـا قـد متَّ .كـما أنَّـه قـد أوحـى بـنبوءاتٍ تـختصُّ بـيسوعَ.
وفــي بــعضِ األحــيانِ كــانــت نــبوءاتٍ مــباشــرةً  ،وفــي بــعضها اآلخ ـرَ كــانــت غــير مــباشــرة )أو منــوذج ـيّةَ الــنوعِ(
واملـقصودُ بـها أنَّ بـعضَ األشـخاصِ أو أنّ الـبعضَ ممـا قـد تـأسـسَ فـي العهـدِ الـقدميِ كـان ظـالًّ ملـا هـو عـتيدٌ أن يـأتـيَ
أو يُ ـتَمَّمَ فــي املســيحِ بــطريــقةٍ مــا .وعــلى ســبيلِ املــثالٍ ،كــانَ اهللُ قــد مَــسحَ كَ ـهَنَةً لــيكونــوا وُســطاءَ ب ـنيَ األُمَّ ـةِ
الـيهوديَّـةِ وبـينَهُ ،وفـي مـلءِ الـزَّمـانِ جنـدُ أنَّ يـسوعَ املسـيحَ قـد دُعـيَ رئـيسَ كـهنتنا )الـعبرانـيني  ،(۱٤ :٤وأيـضاً
وسَـيطاً لـنا ” :ألَنَّـهُ يُـوجَـدُ إِلـهٌ وَاحِـدٌ وَوَسِـيطٌ وَاحِـدٌ بَـنيَْ اهللِ وَالـنَّاسِ :اإلِنْـسَانُ يَـسُوعُ املَْسِـيحُ) “،تـيموثـاوس
األولى .(٥ :۲
ح ـنيَ جن ـدُ فــي العه ـدِ اجلــدي ـدِ آيــاتٍ تــقولُ إنَّ نــبوءةً مــا ق ـدْ متَّــت ،فــإنَّــها غــالــباً مــا تــكونُ مــن نــوعِ الــنبوءاتِ
الـنموذجـيَّةِ )أي الـتي كـانـت كـمثالٍ ملـا هـوَ آتٍ( 5.وجنـدُ فـي العهـدِ الـقدميِ وحـده عـلى أقـلِّ تـقديـرٍ  ٤٦نـبوءةً
مُحـدَّدةُ ودقـيقةٌ قـد متَّـت خـاللَ خِـدمَـةِ الـربِّ يـسوعَ املسـيحَ األرضـيةَ ،صـلبه ،ومـوتـه وقـيامَـته اجملـيدةُ 6.ولـلنظرِ
 5للمزيد من املعلومات ،انظر مقاالً بعنوان ”هل أساء متّى البشير فهم العهد القدمي؟“ ،ليتا كوسنر ۲٤ ،كانون األول )ديسمبر( ،۲۰۱۱
.creation.com/matthew-ot-references
6 Fractenbaum,A., Messianic Christology, Ariel Ministries, Tustin, California, USA, 1998, pp.
164-166.
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١٦

إلـى مـثالٍ عـن ذلـكَ ،نـقرأ فـي إشـعياءَ ” ۱٤ :۷وَلـكِنْ يُـعْطِيكُمُ السَّـيِّدُ نَـفْسُهُ آيَـةً :هَـا الْـعَذْرَاءُ حتَْـبَلُ وَتَـلِدُ ابْـنًا
وَتَـدْعُـو اسْـمَهُ »عِـمَّانُـوئِـيلَ«) .وهـذا االسـم  -عـمانـوئـيل -يـعني اهلل مـعنا(“ ونـقرأ أنَّ مـيخا الـنبيَّ قـد تـنبَّأ بـأنَّـهُ
سـوفَ يُـولَـدُ فـي قـريـةِ بـيتَ حلـمٍ الـصغيرةِ وذلـكَ فـي مـيخا »” ۲ :٥أَمَّـا أَنْـتِ يَـا بَـيْتَ حلَْـمِ أَفْـرَاتَـةَ ،وَأَنْـتِ صَـغِيرَةٌ
أَنْ تَـكُونِـي بَـنيَْ أُلُـوفِ يَـهُوذَا ،فَـمِنْكِ يَخْـرُجُ لِـي الَّـذِي يَـكُونُ مُتَسَـلِّطًا عَـلَى إِسْـرَائِـيلَ ،وَمَـخَارِجُـهُ مُـنْذُ الْـقَدِميِ،
مُنْذُ أَيَّامِ األَزَلِ«“.
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١٧

البشر ،وسيلةُ اهللِ للتواصلِ
اإللهامُ املتعددِ األوجُهِ للوحيِ املُقدَّسِ
بـالـرَّغـمِ مـن كـونِ األبـعادِ اإللهـيَّةِ بَـيِّنةً وواضـحةً فـي الـكتابِ املُـقدَّسِ ،نـحنُ مـا نـزالُ قـادريـنَ عـلى رؤيـةِ الـلمسةِ
البشـريـةِ لِـكُتَّابِ األسـفارِ املٌـقدَّسـةِ .وغـالـباً مـا اخـتار اهلل أشـخاصـاً مِـنَّا لـتحقيقِ مـقاصِـدِهِ وذلـكَ عـلى الـرَّغـمِ مـن
كـلِّ مـا منـتَلِكُهُ مـن نـقاطِ ضـعفٍ وقـوَّةٍ .وحـنيَ نـدرسُ األسـفارَ املُـقدَّسـةَ بـلغاتِـها األصـليَّة ،نسـتطيعُ أن منـيِّزَ بـنيَ
األسـالـيبِ 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
فـيكتبُ مسـتخدمـاً أسـلوبـاً أدبـياً ممُـيَّزاً يهـدفُ إلـى تـقدميِ تـعليمٍ لـلكنيسةِ املُـبَكِّرة .أمـا فـي سـفرِ الـرؤيـا ،فـإنَّ
يـوحـنا يسـتخدمُ األسـلوبَ الـنبويَّ حـيثُ أنَّ الـسفرَ يـنقلُ األحـداثَ املسـتقبليَّةَ .وبـالـتالـي فـإنَّـنا جنـدُ الـعديـدَ مـن
الـعناصـرِ والـعباراتِ واألسـالـيبِ األدبـيَّةِ الـتي ال ميُـكِنُ أن يُـقدَّمَ تفسـيرٌ لـها مـن خـاللِ الـوحـيِ اإللهـيِّ مـنفرداً،
وهيَ ما سوفَ 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 الـوحـيِ مـن خـاللـهِ[ ،لـذلـكَ فـإنَّـهُ ومـن خـاللِ دراسـةٍ مـتأنـيّةٍ لـلنصوصِ ميُـكِنُنا أن
نـالحـظَ أن هـذا الـعملَ املشـتركَ قـد ظَهـرَ بـطرقٍ مُـختلفةٍ .فنجـدُ فـي بـعضِ املـواقـعِ عـلى سـبيلِ املـثالِ أنَّ اهللَ يـقومُ
بـتلقنيِ الـنبيِّ مـا يـتوجَّـبُ عـليهِ قـولـه ،كـما هـو احلـالُ فـي سـفرِ إرمـياءَ فـي اإلصـحاحِ 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 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
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يُشـيرُ إلـى أنَّ بـولـسَ الـرسـولَ يـكتبُ مـن بـناتِ أفـكارهِ ،ليتَّخِـذَ بـذلـك األمـرِ خـياراتٍ تـتعلَّقُ بـاألسـلوبِ األدبـيِّ
وذلـ ـكَ ب ــشكلٍ مُ ــتعمَّدٍ .ف ــيكتبُ ع ــلى س ــبيلِ امل ــثالِ” :لِـ ـئَالَّ أَظْهَـ ـرَ كَأَنِّ ــي أُخِ ــيفُكُمْ بِ ــالـ ـرَّسَ ــائِـ ـلِ .ألَنَّـ ـهُ
يَـقُولُ»:الـرَّسَـائِـلُ ثَـقِيلَةٌ وَقَـوِيَّـةٌ ،وَأَمَّـا حُـضُورُ اجلَْسَـدِ فَـضَعِيفٌ ،وَالْـكَالَمُ حَـقِيرٌ«)“.كـورنـثوس الـثانـية :۱۰
.(۱۰-۹
وحـنيَ نـنظرُ إلـى مـا كـتبهُ داودُ الـنبيُّ فـإنَّـهُ مـن املسـتبعدِ أن يُـخيَّلَ أليِّ شـخصٍ أنَّـهُ كـانَ يُـلقَّنُ املـزامـيرَ الـتي كـتبها
 فـقد كـانَ يـكتبُ مـن فـيضِ قـلبِهِ فـي شـراكـةٍ مـعَ الـرُّوحِ الـقُدُسِ ،سـواءَ كـانَ ذلـكَ فـي مـزامـيرِ االبـتهالِ والـفرحِأم فـي مـزامـيرِ الـرَّثـاءِ واحلـزنِ .وبـالـتالـي فـإنَّـهُ عـندَ الـتعامُـلِ مـع الـتَّعليمِ الـكتابـيِّ عـن الـوحـيِ املـقدَّسِ يـوجـدُ عِـدّةُ
مسـتويـاتٍ مـنَ الـوحـيِ يـجبُ أن يـتمَّ أخـذُهـا بـعنيِ اإلعـتبارِ ،والـتي تـسمحُ لـلنصِّ أن يُـصقلَ مـن خـالل ظـروفِ
وثـقافـةِ الـكاتـبِ .ولـكن أيـاً كـانـت درجـة االسـتقاللـية الـتي ميـتلكها الـكاتـب ،فـإنـنا جنـد أن بـطرسَ الـرسـولَ
يُــؤكِّــد أنَّ الّــروحَ ال ـقُدسَ ”يــسوقُ“ كــات ـبَ الــوح ـيِ املُــقدَّسِ لــكيما يــكتبَ بــدق ـةٍ ك ـلّ َمــا يــري ـدُ اهللُ أن يــنقلَهُ
)بـطرس الـثانـية  ،(۲۱ :۱وبـالـتالـي فـإنَّـهُ ميُـكِنُنا أن منـتلكَ الـثِّقَةَ بـأنَّ اهللَ لـم يـسمحْ أليِّ خـطأٍ بشـريٍّ أن يتسـلَّلَ
ويُلَوِّثَ احلقيقةَ التي ينقُلُها الكِتابُ املُقدَّسُ أثناءَ كتابَتِهِ.
إنَّ الــصورةَ الــكبيرةَ لــلكتابِ املُــقدَّسِ تــنقلُ لــنا تــفاصــيلَ مــحبَّةِ اهلل وعــنايــتهِ الــفائــقةِ بــالبش ـرِ الــذي ـنَ خ ـلَقَهُم.
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 ،وَرَسْـمُ جَـوْهَـرِهِ“ .كـما أنَّ وصـيةَ يـسوعَ املسـيحَ لـلمؤمـننيَ هـي أن
يـشاركـوا إميـانَـهُم ويحـملوا رسـالـةَ مـحبّةِ اهللِ إلـى الـعالـمِ أجـمعَ ،مُظهـراً مـن جـديـدٍ اخـتيارَهُ للبشـرِ لـنقلِ رسـالَـتِه
إلينا.
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كيفَ نعرفُ بأنَّ الكتابَ املُقدَّسَ خالٍ من األخطاءِ؟
عصمةُ الوحيِ املُقدَّسِ
يُـعلِّمُ املسـيحيُّونَ بـأنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ خـالٍ مـن األخـطاء فـي نـسخهِ األصـليَّةِ ،وذلـكَ حـنيَ يـتمُّ تفسـيرُهُ بـطريـقةٍ
سـليمةٍ .وهـذا األمـرُ هـوَ شـديـدُ األهـميَّةِ وذلـكَ كـون الـكتابِ املـقدَّسِ هـو مـصدَرُنـا ووسـيلتنا لـلتعرُّفِ عـلى اهللِ
وطـبيعَتِهِ وعـلى حـاجَـتِنا لـلخالصِ .ولـذلـكَ فـإنَّـهُ يـتعامَـلُ مـعَ أهـمِّ األسـئلةِ الـتي تُـواجِـهُ كـلَّ شـخصٍ فـي حـياتِـهِ
وهيَ :مِن أينَ أتيتُ؟ وملاذا أنا موجودٌ؟ ومالذي يحدثُ ليَ حنيَ أموتُ؟
قــد يــتساءلُ الــبعضُ إن كــانَ الــكتابُ املــقدَّسُ بــالــفعلِ ه ـوَ كــلمةُ اهللِ اخلــال ـقِ الــذي يســتطيعُ الــقيامَ بشــيءٍ مــا
وتـقدميِ اإلجـابـةِ عـن هـذهِ األسـئلةِ املـصيريَّـةِ .وعـليهِ ،إن كـانَ الـكتابُ املـقدَّسُ عـلى خـطأٍ حـنيَ يـتعامَـلُ مـعَ أمـورٍ
بســيطةٍ ميُــكنُنا أن نــتحققَّ مــن مِــصداق ـيَّتِها ،فــكيفَ ميُــكننا أن نــثقَ مبــا يــقدِّمُ ـهُ ح ـنيَ يــعلّم عــن أمــورٍ تــتعلقُّ
بـاملسـتقبلِ ،أو بـاألمـورِ الـسماويَّـةِ الـتي ال ميُـكنُنَا أن نـقومَ بـالـتحقُّقِ أو اخـتبارِ صِـحَّةِ هـذه االدعـاءاتِ بـأنـفسنا
)يوحنا (۱۲ :۳؟
واحـدٌ مـن بـنيِ أبـرزِ جـوانـبِ الـكتابِ املـقدَّسِ هـو الـدقّـةُ الـتاريـخيَّةُ والـنبويّـةُ .وقـد أظهـرَ الـتاريـخُ دقّـةَ الـعديـدِ مـن
الـنبوءاتِ الـتوراتـيَّةِ ،كـما هـو احلـالُ بـالنسـبةِ لـنبوءَةِ الـنبيّ إشـعياء والـتي أعـلَنَتْ عـن مـجيء كـورَش مـلكِ فـارس
قـبلَ مـئةٍ وخـمسنيَ عـامـاً مـنَ احلـدثِ )إشـعياء  .(٤٥كـما أنَّ اإلدعـاءاتِ الـتاريـخيَّةِ الـتي تُـقدَّمُ فـي الـكتابِ
املُـقدَّسِ قـد تَـثَبَّتَت مـن خـاللِ الـعديـدِ مـنَ االكـتشافـاتِ األثـريَّـةِ ،مـثل اكـتشافِ عـاصـمةٍ ضخـمةٍ لـلحثيّنيَ ،وهُـمْ
مـن األقـوامِ الـقدمـاءِ الـذيـنَ وَرَدَ ذِكـرُهُـم فـي الـكتابِ املُـقدَّسِ ،إالّ أنَّـهمُ قـد اعـتُبِرُوا ]سـابـقاً[ خـرافَـةً أو أسـطورةً
وذلـكَ لـغيابِ األدلَّـةِ املـاديِّـةِ لـوجـودِهِـم .وكـنتيجةٍ لهـذا الـنوعِ مـنَ االكـتشافـاتِ ،فـإنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ يُـوسَـمُ بـأنَّـهُ
أكثرُ الكتبِ التاريخيَّةِ دِقَّةً وذلكَ على املستوى

العامليِّ7.

7 Bates, G., Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, Creation Book Publishers,
Atlanta, Georgia, December 2011, p. 106.
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عـلى سـبيلِ املـثالِ جنـدُ د .إيـالت مـزار وهـي عـاملـةُ اآلثـارِ اإلسـرائـيليَّة مـن اجلـيلِ الـثالـثِ تُـصرِّحُ قـائـلةً” :أنـا أعـملُ
واضعةً الكتابَ املُقدَّسَ في يدٍ وأدواتِ التنقيبِ في يديَ األُخرى ،وأحاول أن أُحقِّقَ في جميعِ

األشياءِ8“.

جتـدرُ اإلشـارةُ أيـضاً إلـى أنَّـهُ مـن املُـهِمّ اإلنـتباهُ إلـى كـونِ الـتعليمِ عـن عِـصمَةِ الـكتابِ املُـقدَّسِ يـنطبقُ حـنيَ يـتمُّ
تـقدميُ التفسـيرِ السـليمِ 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 األخـطاءِ فـي الـكتابِ املُـقدَّسِ .كـما أنَّـه يـجبُ اإلنـتباهُ أثـناءَ قـراءةِ األشـياءِ الـتي حتـاولُ أن تـنقضَ
الـوحـيَ املـقدسَ .فـإنَّـهُ أمـرٌ سهـلٌ أن يـتمَّ انـتزاعُ آيـاتٍ أو تـصريـحاتٍ لـلربِّ يـسوع املسـيح خـارجَ سـياقـها  .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 ذلـكَ ،فـنقرأُ
فـي الـتثنية ” ۳۹ :۳۲أَنَـا أَنَـا هُـوَ وَلَـيْسَ إِلـهٌ مَـعِي“،؛ وكـذلـكَ فـي املـزمـور ” ۱ :۱٤قَـالَ اجلَْـاهِـلُ فِـي قَـلْبِهِ» :لَـيْسَ
إِلهٌ« “.وكذلك جندُها في رسالةِ كورنثوسَ األولى ” ٤ :۸وَأَنْ لَيْسَ إِلهٌ آخَرُ 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 أنَّ التحـليلَ األمـنيَ لـلنصِّ سـوفَ يُظهـرُ أنَّـهُ وبـالـرَّغـمِ مـن أنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ قـد
متَّ نَـسخُهُ عـلى مـدى سـنواتٍ ،وقـد جَـرَت تـرجَـمَتُهُ إلـى الـعديـدِ مـن الـلُّغاتِ ،ومـا تـزالُ الـصورةُ الـكامِـلَةُ الـتي
ينقلها أمينةً ومتَّسِقَةً معَ طبيعةِ اهللِ ومشيئَتِهِ للجنسِ البشريِّ.

8 Mazar, L., Uncovering King David’s Palace, Moment Magazine, April 2006. Accessed via
archive.org, 2008-07-29.
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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 نتحـدَّثُ هـنا عـن إصـداراتِ الـكتابِ املـقدَّسِ ،ولـكن عـن اآلالفِ الـعديـدةِ مـنَ
الـنُّسخِ بـالـلُّغاتِ االصـليَّةِ والـتي يـعودُ تـاريـخُها إلـى قـرونٍ عـديـدةٍ .لـقد متََّ نـسخُ أولـى وثـائـقِ الـكتابِ املـقدَّسِ فـورَ
كتابَتِها ،لكي يتَسنَّى ألكبرِ عددٍ من الناسِ الوصول اليها ،وإلستبدالِ النُّسَخِ املهتَرِئَة.
وحُـتِّمَ ان تـكونَ هـذهِ الـنُّسَخ مـكتوبـةً بخـطِّ الـيدِ قـبلَ اخـتراعِ الـطباعـة ،كـما فـي حـالـةِ كـتابـاتِ العهـدِ الـقدميِ،
فـقد متَّـت هـذهِ املَـهَمَّة مـن قِـبَل الـنُسَّاخِ املـعروفـنيَ بـإسـمِ "الـكَتَبَة" الـذيـنَ كـتبوا عـلى اجلـلودِ احلـيوانـيةِ الـتي متَّـت
إخاطتها في مخطوطاتٍ.
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٢٢

الكتابُ األكثرُ شهرةً على اإلطالقِ
احلقيقَةُ قادرةٌ أن تُغَيِّرَ حياةَ البَشَر
الـكتابُ املُـقَدَّسُ  -وإلـى حـدٍّ بـعيدٍ  -هـوَ الـكتابُ األكـثرُ قـراءةً ونَشـراً عـلى مَـرِّ الـعصورِ ،ويُـقدَّرُ أنَّـهُ قـد متَّ نشـرُ
أكـثرِ مـن ) (۳.۹مـليارِ نـسخةٍ مـنهُ فـي الـسَّنواتِ اخلـمسنيَ املـاضـيةَ وحـدَهـا .وعـلى سـبيلِ املـقارنـةِ ،فـإنَّ الـكتابَ
الـتالـيَ األكـثرَ نشـراً )حـوالـي ۸۰۰مـليونَ نـسخةً( هـوَ "األعـمالُ اخملـتارَةُ ملـاو تسـي تـونـغ" 9.كـانَ الـرئـيسُ مـاو،
الـذي تـوفـيَ فـي عـام  ،۱۹۷٦ديـكتاتـوراً شـيوعـياً صـينياً ،فـرضَ إيـديـولـوجـيَّتَهُ االشـتراكـيَّة عـلى الـشعبِ وحـكمَ
بـالدَهُ بـقبضةٍ مـن حـديـدٍ ،وبـالـرَّغـمِ مـن قـوانـينِهِ الـصارمـةِ ،إالّ انَّ تـلكَ األرقـام ليسـت مبـذهـلة نسـبةً إلـى عـددِ
الـسكانِ احلـالـيّ الـبالـغِ  ۱.۳مـليارِ نـسمةٍ .أمـا الـذي يـليهِ رتـبةً فـليسَ كـتابٌ واحـدٌ ،إنَّـما مجـموعـةٌ مـن سـبعةِ
كـتبٍ فـي سـلسلةِ هـاري بـوتُـر ،حـوالـي  ٤۰۰مـليونَ نـسخةٍ .بـغضِّ الـنظرِ عـن األرقـامِ ،تـوجـدُ إحـصائـيةٌ تَـبرُزُ
بـوضـوحٍ ،أال وهـيَ أنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ هـو األكـثرُ تـرجـمةً فـي الـتاريـخِ ،إذ تشـيرُ الـتقديـراتُ إلـى أنَّـهُ قـد تُـرجـمَ
بــالــكام ـلِ إلــى مــا يَــقرُبُ مــن  ٥۱۸لــغةً وأنَّ أكــثرَ مــن  ۱۲۷٥لــغةٍ أو لــهجةٍ حــصلت عــلى جــزءٍ مــن الــكتابِ
املـقدَّسِ ،إن لـم نَـقُل بـأكـمَلِهِ 10.واألجـدرُ هـوَ ألَّـا نُـفَكِّر فـي هـذا عـلى أنَّـهُ جُهـدٌ إنـسانـيٌّ فـقط ،فـكما سـاقَ
الـرُّوحُ الـقُدُسُ الـرُّسـلَ لِـكتابَـةِ الـكتابِ املُـقدَّسِ ،كـذلـكَ حـرَّكَ الـعديـدَ مـنَ الـرجـالِ والـنّساءِ املـؤمـننيَ إلعـالنِ
الـبشارةِ الـسَّارَةِ )اخلـالصـيَّةِ( بـيسوعَ املسـيح فـي جـميعِ أنـحاءِ الـعالـمِ .لـقد عَـمِلَ عـددٌ كـبيرٌ مـنَ املُبَشِّـريـنَ عـلى
تـرجـمةِ الـكتابِ املُـقدَّسِ ،حـتى إلـى لـغاتِ الـقبائـلِ األصـليَّةِ الـصغيرةِ الـتي تـعيشُ فـي مـواقـعَ نـائـيةٍ جـداً ،والـقوةُ
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  ۱٤۳٦سـاعـدَ يـوهـانـس غـوتـنبرغ فـي تـغييرِ طـريـقةِ نـسخِ الـكُتُبِ
إلـى األبـدِ ،وذلـكَ مـن خـاللِ تـصميمِ طـابـعةِ الـكبسِ األولـى ،حـيثُ أحـدثـت الـطباعـةُ واحلـروفُ املتحـرِّكَـةُ ثـورةً
10 most read books in the world, squidoo.com/ mostreadbooks, accessed 22 May 2013.
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The worldwide status of Bible translation (2012); wycliffe.org/ About/ Statistics.aspx, as of 27
March 2013.
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٢٣

فــي إنــتاجِ وتــوزي ـعِ الــكتبِ .ولــيسَ م ـنَ املســتغربِ أن يــكونَ الــكتابُ املــقدَّسُ أوَّلَ كــتابٍ يُــنتَجُ عــلى طــابــعةِ
الـكبسِ فـي سـنةِ  ،۱٤٥٤والـذي اشـتهرَ بـإسـمِ "كـتابِ غـوتـنبرغ" ومـايـزال يـتواجـدُ مـنهُ حـتى الـيوم  ٤۹نـسخةً
بني مجزَّأةٍ أو كاملةٍ.
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٢٤

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 بـالـنصِّ املـازوريِّ ،وذلـكَ ألنَّ الـنُّساخَ الـذيـنَ يُـعرفـون بـاملـازوريِّـنيَ قـد قـامـوا بـنسخِها.
وقـد ادَّعـى الـنُّقادُ بـأنَّ هـذا الـنصَّ قـد تـغيَّر كـثيراً عـن الـنصِّ األصـليِّ ،وذلـكَ الـتغييرُ كـانَ كـبيراً وفـي مـواضـعَ
جَـعَلَت مـنَ املسـتحيلِ مـعرفـةَ مـاهـيَّةِ الـنصِّ األصـليِّ) .فـي يـومـنا الـراهـنِ نـحنُ منـتلكُ نـسخاً مـنَ الـنصِّ املـازوريِّ
الـتي تـعودُ إلـى الـعامِ  ۸۰۰لـلميالدِ( .بـالـرغـمِ مـن ذلـكَ ،فـإنَّـهُ حـنيَ كـانَ الـنصُّ املـازوريُّ هـو أقـدمُ الـنصوصِ
املــتوفّــرةِ للعه ـدِ الــقدميِ الــعبريِّ ،كــانَ يــتوفَّ ـرُ أســبابٌ جــيدةٌ لــالعــتقادِ مبــوثــوق ـيّتِهِ  -عــلى ســبيلِ املــثالِ ،الــنصُّ
السـبعينيُّ ،وهـوَ الـترجـمةُ الـيونـانـيَّةُ للعهـدِ الـقدميِ الـعبريِّ ،كـانَ قـد اكـتملَ فـي الـقرنِ الـثالـثِ قـبلَ املـيالدِ ،وهـو
في غالبيَّتِهِ العظمى يُطابِقُ النصَّ املازوريَّ الذي يعودُ إلى قرونٍ الحقةٍ.
إالّ أنَّ الـعامَ  ۱۹٤۷قـد حـملَ اكـتشافـاتٍ رائـعةً فـي قُـمرانَ ،بـالـقربِ مـنَ البحـرِ املـيِّتِ .حـيثُ قـد متَّ الـعثورُ عـلى
مخـطوطـاتٍ تُـشكّلُ جـزءاً مـن مـكتبةٍ إلحـدى الـطوائـفِ الـيهوديَّـةِ الـتي عـاشـت فـي تـلكَ املـنطقةِ .وقـد اشـتملت
تـلكَ اإلكـتشافـاتُ عـلى عـددٍ كـبيرٍ مـن الـكتابـاتِ غـيرِ الـتوراتـيَّةِ ،ولـكنه قـد متَّ الـعثور بـينها عـلى أسـفارٍ كـامـلةٍ
بـاإلضـافـةِ إلـى أجـزاء مـن أسـفارٍ مـنَ العهـدِ الـقدميِ -لـقد متَّ الـعثورُ عـلى أجـزاءٍ مـن جـميعِ أسـفارِ العهـدِ الـقدميِ مـا
عدا سِفرِ إستير.
تُـعرفُ هـذه اإلكـتشافـاتُ بـاسـمِ مخـطوطـاتِ البحـرِ املـيِّتِ ويـتراوحُ تـاريـخها بـنيَ الـعامـنيِ  ۲۰۰قـبلَ املـيالدِ إلـى
الـقرنِ املـيالديِّ األولِ .هـذا األمـرُ يـعني بـأنَّ هـذهِ اخملـطوطـات أقـدمُ مـن أقـدمِ الـنصوصِ الـعبريَّـةِ الـتي كُـنَّا منـتلِكُهَا
مبــا يــقربُ مــن أل ـفِ عــامٍ .وال جن ـدُ أنَّــه قــد متَّ نش ـرُ نُــسخٍ جــديــدةٍ مــن الــكتابِ املــقدسِ ] الــتي حتــتوي عــلى
تـصحيحاتٍ[ بـعدَ اكـتشافِ مخـطوطـاتِ البحـرِ املـيتِ ،ذلـكَ ألنَّـهُ وبـشكلٍ عـامٍّ ميـكنُ الـقولُ بـأنَّ مخـطوطـات
قُـمران تـتطابـقُ وبـشكلٍ جـيّدٍ مـعَ الـنصِّ املـازوريِّ ،وهـذا األمـرُ يُظهـرُ بـأنَّ الـنُّساخَ وخـاللَ فـترةٍ متـتدُّ ملـا يـقربُ مـن
ألـفِ عـامٍ قـد أمتّـوا عـمليَّةَ الـنسخِ بـدقّـةٍ وعـنايَـةٍ فـائـقةٍ ودونَ أيِّ مـحاولـةٍ لـإلضـافـةِ أو الـتصحيحِ .فـما هـو السـببُ
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٢٥

الـذي يـدفـعنا لـالعـتقادِ بـأنَّ هـذا الـنوعَ مـن األمـانـةِ فـي الـنسخِ قـد تـغيَّرَ عـبرَ الـتاريـخِ؟ إنَّ الـترجـماتَ املُـعاصـرةَ
للعهـدِ الـقدميِ مـبنيّةُ وبـشكلٍ أسـاسـيٍّ عـلى الـنصِّ املـازوريِّ ،إالّ أنَّ مخـطوطـات البحـرِ املـيتِ قـد سـاهـمت فـي
تقدميِ البعضِ من التوضيحاتِ للترجماتِ األحدثِ في بعضِ املواقعِ.
إنَّ ـهُ مــن غــيرِ املســتغربِ أن يــكونَ ن ـصُّ العه ـدِ الــقدميِ قــد حــاف ـظَ عــلى ثــبات ـهِ عــبرَ الــزمــن .وذل ـكَ ألنَّ ال ـنُسَّاخَ
احملـترفـنيَ الـذيـن قـد أمتّـوا نـقلَ 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
”حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ“ )متَّى  (۱۸ :٥إمنا هو ارتكابٌ خلطيئةٍ عظيمةٍ.
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إيفاءُ الوعودِ اإللهيَّةِ للجنسِ البشريِّ
العهدُ اجلديدُ
ميـكنُ الـقولُ بـأنَّ التحـديـاتِ الـتي يُـقدِّمـها عـلمُ الـنقدِ الـنصيِّ جتـاهَ العهـدِ اجلـديـدِ تـختلفُ وبـشكلٍ كُـلّيٍ عـن
تـلكَ الـتي تـواجِـهُ العهـدَ الـقدميَ .حـيثُ منـتلكُ الـكثيرَ مـنَ الـنسخِ خملـطوطـاتِ العهـدِ اجلـديـدِ ،وهـذهِ الـنُّسَخُ سـواءَ
أكـانَ مـنَ الـناحـيةِ الـزمـنيَّةِ أو اإلنـشائـيَّةِ إمنـا هـي أقـربُ بـكثيرٍ إلـى الـزمـنِ الـذي متَّ فـيهِ إنـشاءُ الـنصِّ األصـليِّ للعهـدِ
اجلـديـدِ مـن تـلكَ الـتي للعهـدِ الـقدميِ .لـكنَّ ازديـادَ عـددِ الـنسخِ سـوفَ يـعني ازديـادَ عـددِ األخـطاءِ الـنسخيَّةِ،
وبشكلٍ خاصٍّ نتيجةً لكونِ العهدِ اجلديدِ قد متَّ نسخُهُ من قِبَلِ نُسَّاخٍ غيرِ مُدَرَّبنيَ.
إنَ أقــدمَ ال ـنُّسخ للعه ـدِ اجلــدي ـدِ تــعودُ إلــى بــدايــاتِ الــقرنِ املــيالديِّ الــثانــي ،أي مــا يــقربُ مــن مــئةِ عــامِ بــعدَ
املسـيحِ .وهـذهِ الـنُسخُ مَـكتوبـةٌ عـلى رقـوقٍ ،وهـي عـبارةٌ عـن جـلودِ حـيوانـاتٍ قـد جـرى تـعريـضُها لـلضغطِ ومـن
ثـمَّ جتـفيفُها .وفـي الـوقـتِ الـذي تتحـلَّلُ وتَـتلَفُ فـيهِ جـرَّاءَ تَـعرُّضـها لـلظروفِ املـناخـيَّةِ ،فـإنَّ الـظروفَ املـناسـبةَ
كـما فـي املـناخِ احلـارِّ واجلـافِّ سـوفَ يـساهـمُ فـي احلـفاظِ عـليها واسـتمرارهـا آلالفٍ مـنَ الـسنواتِ .ومـا يـزالُ
لـديـنا رقـوقٌ تـعودُ إلـى أيـامِ الـفراعـنةِ والـتي تـرجـعُ إلـى عـدةِ آالفٍ مـنَ الـسنواتِ قـبلَ املسـيحِ .وبـالـرغـمِ مـن ذلـكَ
فـإنَّ املـتاحـفَ واملـكتبات الـتي تسـتضيفُ هـذهِ الـرقـوقَ حتـتاجُ التـخاذِ اجـراءاتٍ احـتياطـيةٍ خـاصّـةٍ لـلحفاظٍ عـلى
هـذهِ الـنصوصِ الـقيّمةِ .وبـشكلٍ خـاصٍّ نـتيجةً لـلدورِ املـهمِّ الـذي تـلعبهُ أقـدمُ الـقصاصـات مـنَ الـبرديَّـاتِ الـتي
تـتواجـدُ لـديـنا ،فهـذهِ الـقصاصـاتُ تـعودُ إلـى عـصورٍ مـبكرةٍ ،وهـي تـشكّلُ تـأكـيداً لـدقّـةِ األجـزاءِ الـتي متـاثـلها مـن
العهدِ اجلديدِ ،وميكنُ أن ميتدَّ ذلكَ إلى كونها تؤكِّدُ دقّةَ كاملِ العهدِ اجلديدِ.
إنّ الـنسخَ الـتي تـلي هـذه فـي الـترتـيبِ بحسـبِ األهـميَّةِ هـي الـنسخُ الـكامـلةُ للمخـطوطـاتِ .وهـي الـتي تـعودُ
إلـى فـتراتٍ أبـعدَ مـنَ الـقصاصـاتِ وتُـقدَّرُ بـني عـامـيّ  ٤۰۰ - ۳۰۰لـلميالدِ .يـوجـدُ أربـعةٌ مـنَ اخملـطوطـاتِ الـبالـغةِ
األهــميَّةِ مــن نــوع ”) “Great Unicalsالــتي حَ ـمَلَتْ هــذا االس ـمِ الــالتــينيِّ الــذي يشــيرُ إلــى أســلوبِ
الـكتابـةِ الـذي يـعتمدُ األحـرفَ االسـتهاللـيةَ الـالتـينيَّةَ ودونَ إدراجِ مـسافـاتٍ فـاصـلةٍ بـنيَ الـكلماتِ( وهـيَ مـا
يُـشكِّلُ األسـاسَ لـلترجـماتِ املـعاصـرةِ للعهـدِ اجلـديـدِ الـتي أُنـتِجت مـنذُ اكـتشافـها .كـما ويـوجـدُ مجـموعـةٌ
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مـتأخـرةٌ مـنَ اخملـطوطـاتِ والـتي تُـعتبرُ شـاهـداً عـلى درجـةٍ عـالـيةٍ مـنَ األهـميَّةِ لـنصِّ العهـدِ اجلـديـدِ ،إالّ أنَّ الـقراءات
األقدم لنصِّ العهدِ اجلديدِ مُفضَّلةٌ وغالباً ستكونُ على درجةٍ أعلى منَ 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 الـرَّغـمِ مـن أنَّ اخملـطوطـاتِ الـتي منـتلكها قـد حُـفِظَت فـي مـناخِ مـصرَ احلـارّ واجلـافّ ،إالّ أنَّـهُ ال
يُـوجـدُ الـكثيرُ مـن هـذهِ اخملـطوطـاتِ .أمّـا اخملـطوطـاتُ الـبيزنـطيَّةُ )الـتي حتـملُ اسـمها مـن مـديـنةِ بـيزنـطة ،الـتي
عُـرِفَـت فـيما بـعدُ بـإسـمِ القسـطنطينيّة وتُـعرفُ حـالـياً بـاسـمِ اسـطنبول( فـإنَّـها أكـثر مـن نـاحـيةِ عـددِ الـنُّسَخِ،
ولـذلـكَ فـإنـها تُـعرفُ بـإسـم ”نـصِّ األغـلبيّةِ“ ) .(Majority Textإالّ أنَّ أقـدمَ اخملـطوطـاتِ الـبيزنـطيَّةِ
تـعودُ إلـى الـقرنِ الـسابـعِ فـي حـني أنَّ الـقراءاتِ اإلسـكندرانـيّةِ تـعودُ إلـى الـقرنِ الـرابـعِ املـيالديِّ .وبـالـرغـمِ مـن وجـودِ
هــذهِ الــفوارقِ إال أنَّ كِــلتا اجملــموعــتني تــلعبان دوراً مــؤثّــراً وهــام ـاً فــي يــومــنا هــذا ،وتُــقدِّمــانِ أدل ـةً دامــغةً عــلى
األصالةِ واإلنتشارِ املُبَكِّرِ والواسعِ للعهدِ اجلديدِ.
يـوجـدُ عـددٌ مـن الـدارسـنيَ املـتخصّصنيَ فـي فـحصِ الـفوارقِ )واالخـتالفـاتِ( الـنصيّةِ ،وحتـليلِها ملـعرفـةِ أيٍّ مـنها
ميـيلُ ألن يـكونَ 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
بهــذا األم ـرِ لــسنواتٍ عــديــدةٍ  -وواحــدةٌ مــن ب ـنيِ أشه ـرِ اخملــطوطــاتِ الــنقديَّ ـةِ املُــبكِّرةِ مــا يــعرف ”بــالــنصِّ
املُ ـتَلَقَّى“ ) (Textus Receptusالــذي متَّ إنــتاجُ ـهُ مــن قِ ـبَل إراسِــموس فــي الــعام  .۱٥۱٦وقــد قــام
بـاسـتخدامِ أفـضلِ اخملـطوطـاتِ الـتي كـانـت مـتوفـرةً فـي الـقرنِ الـسادسِ عشـرَ .والـترجَـمَةُ اإلنـكليزيَّـةُ املـعاصـرةُ
 King Jamesوالــترجــمة احملَُ ـدَّثــة مــنها أي  New King Jamesقــد متَّــت تــرجــمتها مــن ال ـنَّص
املُـتَلقَّى املـذكـور ،وكـذلـكَ هـو حـال الـترجـمةُ األملـانـيَّةُ لـلمُصلِحِ مـارتـن لـوثـر ]وكـذلـك تـرجـمةُ البسـتانـيّ  -ڤـان
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
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سـمحَ لـلدارسـنيَ أن يـتعرَّفـوا بـطريـقةٍ أفـضلَ عـلى اآللـيةِ الـتي متَّ مـن خـاللِـها نـقلُ الـنصِّ املـقدَّسِ فـي الـكنيسةِ
املُـبَكِّرةِ .عـلى سـبيلِ املـثالِ ،إراسـموس لـم ميـتلك اطـالعـاً عـلى الـنصِّ الـكامـلِ لـسفرِ الـرؤيـا بـالـلغةِ الـيونـانـيّةِ،
وبـالـتالـي فـإنَّـهُ قـد قـامَ بـترجـمةِ الـقسمِ األخـيرِ مـنَ الـسفرِ مـن الـلغةِ الـالتـينيةِ إلـى الـيونـانـيةِ .إمنـا فـي وقـتٍ الحـقٍ متَّ
اكــتشافُ مخــطوطــاتٍ حتــتوي عــلى الــقسمِ األخــيرِ مــن ســفرِ الــرؤيــا ،واألم ـرُ املــتوقَّ ـعُ كــان وجــودُ عــددٍ م ـنَ
االخـتالفـاتِ بـنيَ الـنصِّ الـيونـانـيّ ومـحاولـةِ إراسـموس السـتعادةِ الـنصِّ مـن الـالتـينيةِ إلـى الـيونـانـيةِ ،وعـلى سـبيلِ
املـثالِ جنـدُ أنَّ الـنصَّ املُـتلقَّى يـذكُـرُ ”سـفرَ احلـياةِ“ فـي الـرؤيـا  ۱۹ :۲۲فـي حـني أنـنا جنـدُ اخملـطوطـاتِ الـيونـانـيةَ
التي حتتوي على القسمِ األخيرِ من سفرِ الرؤيا تذكرُ ”شجرة

احلياة“11.

11 Osborne, G., Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand
Rapids: Baker Academic, 2002), p. 799.
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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 .ويُـعتَبَرُ أمـراً مُـهمَّاً لـلغايـةِ أن نـعرفَ فـي هـذا املـقامِ أنَّ األشـخاصَ 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 اإللهـيِّ .وبـالـتالـي فـإنَّ الـسؤالَ
ال يـجبُ أن يـكونَ” :كـيفَ قـرَّرَتِ ]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 الـكنيسةَ املُـبَكّرَةَ ومـن الـناحـيةِ الـعمليةِ كـانـت لـلتوِّ تسـتخدمُ هـذه األسـفارَ املـوحـى بـها
)وهي كانت أقرب زمنياً إلى فترةِ كتابةِ الغالبيةِ العُظمى من تلكَ األسفارِ(.
إنَّ كِـال العهـديـنِ الـقدميِ واجلـديـدِ قـد اسـتَبعَدا بـعضَ األسـفارِ الـتي لـم تُـعتَبر مـن ضـمنِ الـوحـي املـقدَّسِ .وبـالـرَّغـمِ
مـن ذلـكَ فـإنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ يـذكـرُ تـلكَ األسـفار فـي بـعضِ املـواقـعِ مـن األسـفارِ األُخـرى .فنجـدُ أنَّ العهـدَ
الـقدميَ وعـلى سـبيلِ املـثالِ يـذكـرُ سـفرَ يـاشِـر ،وسـفرَ حـروبِ الـربِّ ،بـاإلضـافـة إلـى الـعديـدِ مـن األسـفارِ األُخـرى
الـتي ال تـشكِّلُ جـزءاً مـن األسـفارِ الـقانـونـيّةِ .يـتوجَّـبُ عـلينا أن نـدركَ أن أيَّ كـتابٍ أو سـفرٍ ميـكنُ أن يـحتويَ
عـلى بـعضِ احلـقائـقِ ،والـكتاب املـقدَّسُ يـتعامـلُ بـشكلٍ كـبيرٍ مـع الـتاريـخِ .وبـالـتالـي فـإنَّـهُ ال يـجبُ عـلينا أن
نسـتغربَ كـونَ الـكتابِ املـقدَّسِ يُشـيرُ إلـى بـعضِ املـصادِرِ األُخـرى .والـفارقُ هـو أنَّ كـلَّ مـا ذُكـرَ فـي الـوحـيِ
املُقدَّسِ هو حقيقةٌ.
يـوجـدُ أيـضاً مـا يُـعرف بـأسـفارِ ”أبـوكـريـفا العهـدِ الـقدميِ“ تـتضمنُ كـالًّ مـن سـفرِ املـكابـيّنيَ األوَّلَ والـثانـيَ ،وسـفرَ
يـهوديـتَ ،وسـفرَ طـوبـيثَ وغـير ذلـكَ مـن األسـفارِ الـتي ال تـرقـى لـكيما تُـتَضمَّنَ فـي الـوحـيِ املُـقدَّسِ .كـما
ويـوجـدُ كـتابـاتٌ أُخـرى مـثل راعـي هـرمـاس ،والـديـداخـي ،وأشـعارَ سـليمانَ والـتي قـد كُـتِبَت بـعد متـامِ قـانـونـيةِ
أسـفارِ العهـدِ اجلـديـدِ -أي فـي فـترةٍ تـلت كـتابـةَ آخـرِ أسـفارِ الـكتابِ املـقدَّسِ )سـفرُ الـرؤيـا( .كـما وجنـدُ أنَّ
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الـبعضَ مـن هـذه األسـفارِ قـد انتشـرت واسـتعملت فـي الـكثيرِ مـن الـكنائـسِ فـي الـعصورِ املُـبكّرةِ )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 تـلكَ األسـفارِ األُخـرى الـتي
وبغضِّ النظرِ عنِ الفائدةِ التي قد 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 اإلشـاراتِ الـتي
حتُـدِّدُ الـنبيَّ املُـرسـلَ مـن اهللِ هـي أنَّـهُ يـجبُ أن يـكونَ دائـماً مُـصيباً وبنسـبةِ  ٪۱۰۰حـنيَ يُـعلِنُ الـكلمةَ اإللهـيةَ.
وبـاسـتخدامِ هـذا املـعيارِ ،ميـكنُنَا أن منـيِّزَ بـني الـنبوءاتِ احلـقيقيةِ مـن تـلكَ الـكاذبـةِ ،وذلـكَ ألنَّ اهللَ هـو الـوحـيدُ
القادرُ على أن يُخبِّرَ بشكلٍ صادقٍ عن املستقبلِ ]دون أن يرتكب أيّ خطأ[.
إنَّ مـوسـى كـان الـكاتـبَ والـنبيَّ لـألسـفارِ اخلـمسةِ األولـى الـتي قـام 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 قـد حُـفظت عـلى ألـواحٍ
طـينيّةٍ وجـرى متـريـرهـا عـبر سـلسلةِ آدم  -شـيث  -نـوح  -سـام  -ابـراهـيم  -اسـحق  -يـعقوب  … -وهـلم
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 بـأحَّـدِ الـكُتَّابِ -كـانَ يـتمُّ اإلعـترافُ بـتلكَ الـكتابـاتِ عـلى أنـها قـانـونـيةٌ .وهـذهِ
الـكتابـاتُ هـي مـا يـشكلُ اجملـموعـةَ الـثانـيةَ مـن األسـفارِ الـتي تُـعرفُ بـإسـمِ أسـفارِ ”األنـبياءِ“ .أمّـا اجملـموعـةُ الـثالـثةُ
الــتي تُــعرفُ بــاس ـمِ ”ال ـكُتُبِ“ والــتي تشــتملُ عــلى املــزامــيرِ ،ونشــيدِ األنــشادِ ،وســفر اســتير ،وســفر األمــثالِ،
وعـددٍ مـنَ األسـفارِ األُخـرى لـم تَـكُن نـبويـةً مـن حـيثُ طـبيعتِها )أي مـن حـيثُ أسـلوبـها األدبـي( إالّ أنَّـها كـانـت
مُـوحـىً بـها .يـوجـدُ الـبعضُ ممـن يـدَّعـونَ بـأنَّ هـذهِ األسـفار لـم يـتمُّ الـتيقُّنُ مـنها إلـى أن عُـقدَ اجملـمعُ الـيهوديُّ
املُـفترضُ فـي جُـمنِيا فـي أواخـرِ الـقرنِ املـيالديِّ األولِ ،إالّ أنَّ املـؤرخَ الـيهوديَّ الـرومـانـيَّ يـوسـيفوس الـذي أرَّخَ فـي
الـقرنِ األوَّلِ كـانَ قـد أشـارَ إلـى الـوحـيِ املـقدَّسِ عـلى أنَّـهُ مجـموعـةٌ مـن اثـنني وعشـريـنَ سـفراً ،قـبلَ تـاريـخِ ذلـكَ
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اجملــمعِ املُــفتَرَضِ .إنَّ تقســيمَ األســفارِ كــانَ مُــختلفاً إال أنَّ احملُــتوى يــتطاب ـقُ متــام ـاً مــع العه ـدِ الــقدميِ الــذي ب ـنيَ
أيـديـنا ،وهـذا األمـرُ كـانَ قـبلَ مجـمعِ جُـمنِيا بـعدَّةِ عـقودٍ ،وهـو مـا يشـيرُ إلـى أنَّـهُ وإن لـم يـكن قـد جـرى تـصنيفُ
العهـدِ الـقدميِ مـن قـبلِ املُـؤسَّـساتِ الـيهوديَّـةِ بـشكلٍ مُـوحَّـدٍ ،فـإنَّـه كـان أمـراً قـد جـرى متـييزه ومـعرفَـته مـن قـبلِ
اليهودِ املتعلّمنيَ واملثقفنيَ.
أمّـا أسـفارُ العهـدِ اجلـديـدِ فـقد جـرى تـدويـنُها فـي فـترةٍ زمـنيَّةٍ قـصيرةٍ نسـبياً -وبـعدَ اسـتذكـارِ أنَّ املسـيحَ قـد
صُـلِبَ فـي عـام ثـالثـني مـيالديّ ،فـإنَّ أوَّلَ رسـائـلِ بـولـسَ الـرسـولَ قـد كُـتِبَتِ فـي حـوالـي الـعامِ  40لـلميالد ،فـي
حـنيِ أنَّ آخـرَ األسـفارِ أي اجنـيل يـوحـنا وسـفر الـرؤيـا قـد دُوِّنـا حـوالـي الـعام  90لـلميالد) .ومـنَ املـمكنِ أن
يـكونَ قـد جـرى تـدويـنهما قـبلَ عـامِ سـبعني لـلميالد( .وهـذا مـا يُـؤرِّخ األسـفارَ الـقانـونـيَّةَ للعهـدِ اجلـديـدِ فـي
حدودِ حياةِ التالميذِ ،وضمنَ قرنٍ من 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
سَجَّـلَتِ تـفاصـيلَ خِـدمَـةِ يـسوعَ )أي مـتى ،ومـرقـس ،ولـوقـا ويـوحـنا( قـد متَّ تـداوُلُـها كـنوعٍ ممـا ميـكِنُنا أن نـدعـوهُ
”الـقانـونِـيَّةَ الـصغيرةَ“ ،والـتي سجَّـلت شـهادَتَـهُم عـن حـياةِ يـسوعَ املسـيح ،ومتَّ اإلعـترافُ بـها بـشكل مـباشـر ،ممـا
يشيرُ إلى أنَّ ذلكَ اجلُزءَ منَ العهدِ اجلديدِ قد متَّ اإلعترافُ بهِ كقانونيٍّ في فترةٍ مبكرةٍ من تاريخِ الكنيسةِ.
إنَّ رسـائـلَ بـولـسَ الـرسـولَ قـد شـكَّلَت مجـموعـةَ أسـفارٍ ”قـانـونـيَّةِ صـغيرةٍ“ أُخـرى ،ويـوجـدُ الـعديـدُ مـن األدلَّـةِ
الــتي تشــيرُ إلــى أنَّ ـهُ قــد جــرى تــداوُلــها كمجــموع ـةٍ واحــدةٍ قــبلَ أن يــتمَّ اســتكمالُ جتــميعِ بــقيَّةِ أجــزاءِ العه ـدِ
اجلــدي ـدِ .إنَّ الــكتابــاتَ الــتي متَّــت مــن قِ ـبَلِ الــتالمــيذِ )مــتى ،ورســائ ـلَ بــطرسَ ،ورســائ ـلَ يــوحــنا( كــانــت قــد
امتلكت سلطاناً رسوليّاً وذلكَ بشكلٍ مباشرٍ.
وبـالـرغـمِ مـن انـتهاءِ تـدويـنِ األسـفارِ الـقانـونـيَّةِ مـع متـام تـدويـنِ آخـرِ أسـفارِ الـوحـيِ املـقدَّسِ للعهـدِ اجلـديـدِ )أي
سـفرِ الـرؤيـا( فـي نـهايـةِ الـقرنِ املـيالديِّ األوَّلِ ،إالّ أنَّ الـكنيسةَ قـد اسـتغرقـتِ فـترةً زمـنيةً ال بـأسَ بـها لـلتميزِ بـنيَ
األسـفارِ املُـوحـى بـها وتـلكَ الـتي ليسـت ضـمنَ الـوحـيِ املُـقدَّسِ )أي األسـفارِ الـقانـونـيَّةِ الـكامـلةِ( .ويـوجـدُ عـددٌ
مـنَ األسـبابِ الـتي أفـضت إلـى هـذا األمـرِ ،ومـن بـنيِ أكـثرِهَـا وضـوحـاً هـو اإلضـطهاداتُ الـكبيرةُ الـتي اخـتبرتـها
الـكنيسةُ خـاللَ الـقرونِ األولـى لـوجـودِهـا ،وهـذا مـا جـعلَ مـن تـداولِ األسـفارِ املـقدَّسـةِ أمـراً صـعباً .ومـعظمُ
أسـفارِ العهـدِ اجلـديـدِ كـان قـد جـرى اإلعـترافُ بـقانـونـيتها فـي حـوالـي الـعام  ۱۷۰لـلميالد حـنيَ متَّـت كـتابـةُ
info@reasonofhope.com

creation.com/arabic

٣٢

كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

املسـتندِ الـذي يُـعرَفُ 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
هو التأكيدُ على بعضِ األسفارِ وتوضيحُ عدمِ انتماءِ بعضِها اآلخر إلى الوحيِ املُقدَّسِ.

info@reasonofhope.com

creation.com/arabic

كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

٣٣

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
الــكنيسةِ املُــبكّرةِ  -هــذا يــعني أنَّ ـهُ كــانَ يــوج ـدُ بــعضُ ال ـشَّكِ بــخصوصِ بــعضِ املــواق ـعِ أو اآليــاتِ فــي كــونِــها
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 .وهـذا هـو حـالُ
الــبشائ ـرِ األربــعةِ ]حــيثُ ال يــوج ـدُ إعــالنٌ صــري ـحٌ عــن الــكات ـبِ[ ،إالّ أنَّ ـهُ ال يــوج ـدُ أيُّ ش ـكِّ حــول شــخصيةِ
الـكاتـبِ وذلـكَ بـناءً عـلى الـتقليدِ الـذي متَّ تسـلميهُ وكـذلـكَ بـناءً عـلى الـطريـقةِ الـتي قـام الـكُتَّابُ بـتوصـيفِ
عالقتهم بيسوعَ املسيحِ.
وبـالنسـبةِ لـلرسـالـةِ إلـى الـعبرانـينيَ فـإنَّـهُ بسـببِ عـدمِ مـعرفـةِ الـكاتـبِ قـد تـرددَ الـبعضُ فـي إعـطائـها السـلطانَ
الـكتابـيَّ ]بـوصـفها مـن األسـفارِ 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 كـتبَ هـذهِ
الـرسـالـةِ )بـالـرغـمِ مـن وجـودِ شـكوكٍ لـدى بـعضِ آبـاءِ الـكنيسةِ( .وقـد كـانَ ذلـكَ اإلعـترافُ بـتأثـيرٍ كـلٍّ مـن جـيرومَ
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
هو الوسيطُ الوحيدُ بنيَ اهللِ والبشرِ.
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رسـالـةُ يـعقوب ]اجلـامـعة[ :إنَّ هـذهِ الـرسـالـة تـقدِّمُ ادعـاءاً بـأنـها مـن يـعقوبَ أخـي الـربّ .وهـو لـم يـكن واحـداً
مـن بـنيِ االثـني عشـرَ تـلميذاً ،إالّ أنَّـهُ قـد لـعبَ دوراً قـياديـاً بـارزاً فـي الـكنيسةِ املُـبَكِّرَةِ فـي 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 اجلـدلُ اسـتمرَّ إلـى أيـامِ املـؤرّخِ
املسـيحيِّ واجملـادِلِ احملُـنَّكِ يـوسـابـيوسَ الـقيصريَّ فـي الـقرنِ املـيالديِّ الـثالـثِ .وقـد متَّ اإلعـترافُ بـقانـونـيّتها فـي
الغربِ وذلكَ نتيجةً جلهودِ كلٍّ من أوريجانوسَ ،ويوسابيوسَ ،وجيرومَ و أوغسطينوس.
رسـالـةُ بـطرسَ الـثانـيةَ :بسـببِ اخـتالفِ اسـلوبِ كـتابـتها عـن رسـالـةِ بـطرسَ األولـى جنـدُ الـبعضَ ممـن جـادلـوا بـأنَّـهُ
مـن غـيرِ املـمكنِ أن تـكونَ الـرسـالـتانِ قـد دُوِّنَـتا مـن قِـبَل الـرسـولِ بـطرسَ .إالّ أنَّ اسـتعمالَ مُـدَوِّنٍ مـحترفٍ لـكتابـةِ
افــتتاح ـيَّةِ الــرســال ـةِ أو أنَّ اخــتالفَ املــناســبةِ ]الــتي دفــعت بــبطرسَ الــرســول لــيكتبَ الــرســال ـةَ[ هــي أمــورٌ وافــيةٌ
لتفســيرِ ســببِ االخــتالفِ فــي األســلوبِ .كــما أنَّ الــكتابــات الــتي دَوَّنــها بــطرس والــتي ب ـنيَ أيــديــنا إمنَّــا هــي
محـدودةٌ جـداً وغـيرُ كـافـيةٍ لـلحكمِ عـلى كـونِ 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 أُرسـلتا إلـى أشـخاصٍ مُـعيَّننيَ وقـد كـانَ
تـداولـهما محـدوداً لـلغايـةِ .ونـتيجةً لـكونِ يـوحـنا يـعرِّفُ عـن نـفسهِ مسـتخدمـاً ”الشـيخَ“ ولـيس الـرسـولَ ،فـإنَّ
الـبعضَ يـتشكَّكُونَ فـيما إذا كـانَ هـوَ الـشخصُ نـفسهُ أم ال .إالّ أنَّ الـقصاصـات مـن األسـفار الـقانـونـيةَ ملـوراتـوري
والتي تعودُ 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 ) ،(۱٥-۱٤ومـنَ 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 الـتي جـعلَت مِـنها محـلَّ جـدلٍ .إالّ أنَّ اسـتخدامَ بـولـسَ لـألشـعارِ الـوثـنيةِ هـو أمـرٌ مـعروفٌ بـشكلٍ
جـيّدٍ ولـم يـجعل مـنَ األسـفارِ الـتي كـتبها محـلَّ خـالفٍ أو جـدلٍ ،وكـذلـكَ فـإنَّ رسـالـةَ يـهوذا كـانـت مـقبولـةً
على نطاقٍ واسعٍ في الكنيسةِ املبكرة وخصوصاً في أواخرِ القرنِ الثاني.
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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 رفـضَ
السفرَ على عدَّةِ قواعدَ وهيَ:
 (۱إنَّ كاتبَ السفرِ لم يقدِّم ادعاءاتٍ بأنَّهُ منَ الرسلِ،
 (۲إن ترتيبَ السفرِ واألفكارِ التي فيهِ تختلفُ كثيراً عن إجنيلِ يوحنا ،و
 (۳إنَّ الـلغةَ الـيونـانـيَّةَ الـتي اسـتعملَت فـي سـفرِ الـرؤيـا تـختلفُ اخـتالفـاً جـذريـاً عـن تـلكَ الـتي فـي إجنـيلِ يـوحـنا.
إالّ أنَّـهُ تـوجـدُ إجـابـاتٌ جـيّدةٌ لـكلٍّ مـن تـلكَ الـتساؤالتِ ،عـلى سـبيلِ املـثالِ ،نـتيجةً لـكونِ سـفرِ الـرؤيـا سـفراً
نـبويـاً فـإنّـنا سـوفَ نـتوقَّـعُ أن يـكونَ أسـلوبُ الـكتابـةِ مـختلفاً وذلـكَ نـتيجةً لـلرؤيـةِ املـذهـلةِ الـتي كـانَ يـوحـنا قـد
رآها .كما أنَّ التقليدَ القدميَ )األقدمَ( يشيرُ إلى أنَّ يوحنا هو من كَتَب

السفرَ12.

12 For more information, see Osborne, G>, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the
New Testament, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2002, pp. 2-6.
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٣٦

أسفارُ األبوكريفا )احملذوفة(
ما سببُ وجودِها في الكتابِ املقدَّسِ الكاثوليكيِّ؟
إن قــمتَ بــالــقاءِ نــظرةٍ عــلى الــكتابِ املــقدَّسِ املــتداولِ فــي الــكنيسةِ الــكاثــولــيكيَّةِ ]أو عــددٍ م ـنَ الــكنائ ـسِ
األرثــوذكس ـيَّةِ مــثلَ الــكنيسةِ الــروس ـيَّةِ أو الــقبطيَّةِ[ أو فــي نــسخةٍ قــدمي ـةٍ مــن إصــدارِ املــلكِ جــيمسَ لــلكتابِ
املـقدَّسِ بـاإلنـكليزيَّـةِ ) ،(KJVسـوفَ تـالحـظُ وجـودَ بـعضِ األسـفارِ اإلضـافـيَّةِ مـثلَ سـفريّ املـكابـيّنيَ األوَّلَ
والـثانـيَ ،ويـهوديـتَ ،وطـوبِـيَّا وسـواهـا .وتُـعرَفُ بـاسـمِ األسـفارِ اخملـفيَّةِ )وهـو مـعنى كـلمة أبـوكـريـفا( أو بـاسـمِ
أســفارِ احلــكمةِ .وقــد متَّ إدراجُ هــذهِ األســفارِ فــي الــترجــمةِ الســبعينيَّةِ ،إالّ أنَّــها وبــخالفِ بــقيَّةِ األســفارِ ،قــد
كُـتِبَت بـالـيونـانـية ولـم تـتمَّ تـرجَـمَتُها مـنَ العهـدِ الـقدميِ الـعبريِّ ،وحتـتوي عـلى كـتابـاتٍ بـأسـلوبٍ تـاريـخيٍّ،
شـعريٍّ وكـتابـاتِ حـكمةٍ تـعودُ إلـى الـفترةِ الـتي تـفصلُ بـنيَ كـتابـةِ العهـدِ الـقدميِ والعهـدِ اجلـديـدِ والـتي تـقدَّرُ
بحدودِ أربعمائة سنةٍ.
فــي اجلــزءِ األوَّلِ مــن تــاري ـخِ الــكنيسةِ ،ال جن ـدُ أيَّ شــخصٍ قــد اعــتبرَ أنَّ هــذهِ الــكتبَ هــي جــزءٌ م ـنَ الــكتابِ
املـقدَّسِ ،وال جنـدهـا بـنيَ أيِّ الئـحةٍ مـن الـلوائـحِ الـقدميـةِ لـألسـفارِ الـقانـونـيَّةِ ،وال يـقومُ آبـاءُ الـكنيسةِ بـاسـتخدامِ
اقـتباسـاتٍ مـنها عـلى أسـاسِ أنـها اقـتباسـاتٌ مـنَ الـوحـيِ 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 )هـذا يـعني ،هـل الـكنيسةُ هـي مـن تـقرّرُ مـا هـو الـوحـيُ املـقدَّسُ
وكــذلــك تــقرّرُ كــيفيَّةَ تفســيرهِ؟( أم أنَّ الــوح ـيَ املــقدَّسَ هــو مــن ميــتلكُ ســلطان ـاً عــلى الــكنيسةِ؟ إنَّ مجــمعَ
ترينتْ وهو أوَّلُ اجملامعِ الكاثوليكيَّةِ بعدَ اإلصالحِ .وقد استمرَ من الثالث عشر من كانون األول )ديسمبر(
 ۱٥٤٥إلـى الـرابـعِ مـن كـانـون األول )ديـسمبر(  ،۱٥٦۳ومِـنَ املـمكنِ أن يـتمَّ وصـفُ هـذا اجملـمعِ بـأنَّـهُ كـانَ
”ضـدَّ اإلصـالحِ“ الـذي كـان قـد صـحَّحَ بـعضَ اإلسـتغاللِ الـذي كـانَ سـائـداً فـي تـلكَ الـفترةِ الـزمـنيةِ فـي الـكنيسةِ
الـكاثـولـيكيَّةِ ،مـثلَ حـدِّ إمـكانـيَّةِ وصـولِ الـعامَّـةِ مـن الـشعبِ إلـى الـنصوصِ املـقدَّسَـةِ .إالّ أنَّ هـذا اجملـمعَ كـانَ قـد
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عـزَّزَ بـعضَ الـنقاطِ اخلـالفـيَّةِ الـتي أدَّت إلـى انـفصالِ اإلصـالحـيّنيَ عـن الـكنيسةِ الـكاثـولـيكيَّةِ ،ومـن بـني هـذه
النقاطِ كان موضوعُ إضافةِ أسفارِ األبوكريفا إلى األسفارِ القانونيَّةِ للكتابِ املقدَّسِ.
إنَّ الـكنيسةَ الـبروتسـتانـتيَّةَ قـد نـشأت مـنَ احلـركـةِ اإلصـالحـيَّةِ عـلى قـاعـدةِ أنَّ األسـفارَ الـقانـونـيَّةِ لـلكتابِ املـقدَّسِ
)أيّ الكلمةُ اإللهيَّةُ( هيَ صاحبةُ السلطانِ األخيرِ والنهائيِّ في جميعِ األشياءِ.
إنَّ أســفارَ األبــوكــريــفا وعــلى خــالفِ األســفارِ املــنحول ـةِ الــتي متَّ انــشاؤهــا بــعدَ العه ـدِ اجلــدي ـدِ ،ليســت أســفاراً
هـرطـوقـيّةً ،بـل هـي تُـقدِّم لـنا مـعلومـاتٍ قـيّمةً عـن الـيهوديَّـةِ بـني زمـنِ العهـديـنِ ،وهـي الـفترةُ الـتي امـتدت إلـى
أربـعمائـة سـنةٍ .لـكنَّ أسـفارَ األبـوكـريـفا ليسـت ذاتَ عـصمةٍ وليسـتَ أسـفاراً مُـوحـىً بـها وبـالـتالـي فـإنـها ليسـت
منَ الكتابِ املقدَّسِ.
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٣٨

الترجماتُ
إمتامٌ للمأموريّة العُظمى
حـنيَ وَجَّـهَ يـسوعُ املسـيحُ املـأمـوريـةَ الـعُظمى إلـى تـالمـيذهِ قـالَ لـهم ”:اذْهَـبُوا وَتَـلْمِذُوا جَـمِيعَ األُممَِ وَعَـمِّدُوهُـمْ
بِـاسْـمِ اآلب وَاالبْـنِ وَالـرُّوحِ الْـقُدُسِ) “.مـتى  .(۱۹ :۲۸وهـذهِ املـأمـوريّـةُ كـانـتِ قـد قـدَّمَـت لـهم احلـافِـزَ لـلعملِ
عــلى تــرجــمةِ الــبشارةِ الــسارَّةِ فــي وق ـتٍ مُــبكِّرً جــداً إلــى لــغاتِ األقــوامِ اخملــتلفنيَ الــذي ـنَ متَّ إرســالُ ال ـبَعَثاتِ
التبشيريةِ إليهم.
إنَّ أسـفارَ العهـدِ اجلـديـدِ قـد كُـتِبَت بـاألصـلِ بـاسـتخدامِ الـلغةِ الـيونـانـيةِ )الـتي كـانـت الـلغةَ الـسائـدةَ فـي ذلـكَ
الـعصرِ( ،ولـكنَّ هـذهِ األسـفار كـانـت قـد تُـرجِـمَت إلـى الـالتـينيةِ ،والسـريـانـيةِ والـقبطيةِ بـاإلضـافـةِ إلـى عـددٍ آخـرَ
مـنَ الـلغاتِ املنتشـرةِ .أمّـا فـي يـومـنا الـراهـنِ فـإنَّ العهـدَ اجلـديـدَ مـتوفـرٌ بـلغاتٍ يـبلغُ عـدَدُهـا  ۱۲٤۰لـغة ،وهـذا
الـرقـمُ مـبنيٌّ عـلى إحـصاءِ جـمعيةِ الـكتابِ املـقدَّسِ املُتَّحـدةِ 13.وهـذا يـجعلُ مـنَ الـكتابِ املـقدَّسِ أكـثرَ الـكتبِ
ترجمةً في التاريخِ.
يـوجـدُ فـلسفتان رئيسـيَّتان مُـتَّبَعَتان فـي الـترجـمةِ .األولـى تُـعرَفُ بـإسـمِ املُـعادِلِ الـتقليديِّ )الـترجـمةُ احلـرفـيةُ(.
واملُـترجـمُ الـذي يـتبنّى هـذهِ الـفلسفة يـؤمِـنُ بـأنَّ الـترجـمةَ اجلـيّدةَ يـجبُ أن تـكونَ تـرجـمةً حـرفـيةً ”كـلُّ كـلمةٍ
بـكلمةٍ مُـكافـأةً لـها“ وذلـكَ مـعَ احلِـفاظِ عـلى الـترتـيبِ الـقواعـديِّ السـليمِ لـلغةِ الـتي يـتمُّ الـترجـمةُ إلـيها .وفـي
الـلغةِ اإلنـكليزيَّـةِ جنـدُ مجـموعـةً مـن الـترجـماتِ الـتي تـعتمدُ هـذه الـفلسفة مـثل :الـترجـمة األمـريـكيَّة الـتقليديَّـة
اجلـديـدة لـلكتاب املـقدَّس ) ،(NASBالـنُّسخَة اإلنـكليزيـة الـتقليديـة ) ،(ESVونـسخة املـلك جـيمس
)] (KJVوفـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ فـإنَّ تـرجـمةَ البسـتانـيّ-ڤـان دايـك تسـتخدمُ هـذا األسـلوبَ ،وكـذلـكَ الـترجـمةُ
اليسوعيَّةُ[.
أمّـا الـفلسفة مـن الـنوعِ الـثانـي تُـعرَفُ بـإسـمِ املُـعادلِ الـديـنامـيكيّ )احلَـرَكـيِّ أو الـتفاعُـليِّ( .واملُـترجِـمُ الـذي يـتبنَّى
هـذهِ الـفلسفةَ يـؤمـنُ بـأنَّ املـعنى يُسـتخرَجُ مـن اجلُـملِ ولـيسَ مـنَ الـكلماتِ .ويـؤمـنُ بـأنَّ األولـويَّـةَ هـي السـتخراجِ
Bible Translation, United Bible Society, unitedbiblesocieties.org, 6 November 2012.
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املـعنى األصـليِّ أو الـرسـالـةُ األصـليةُ مـن الـنصِّ حـتى وإن تسـبَّبَ ذلـكَ بـاسـتخدامِ ألـفاظٍ مُـختلفةٍ عـن تـلكَ الـتي
اسـتُخدِمَـت فـي الـنصِّ األصـليِّ .ومـن بـنيِ الـترجـماتِ اإلنـكليزيَّـةِ الـتي تـعتمدُ هـذهِ الـفلسفةَ هـي تـرجـمةُ احلـياةِ
اجلديدةِ )] (NLTويكافؤها في اللغةِ العربيَّةِ ترجمةُ كتابِ احلياةِ ،والترجمةُ العربيةُ املبسَّطةُ[.
وجن ـ ـدُ نـ ــوع ـ ـاً مـ ــن إعـ ــادةِ الـ ــصياغ ـ ـةِ الـ ــذي يتَّخ ـ ـذُ سـ ــقفاً أعـ ــلى بـ ــكثيرِ فـ ــي نـ ــسخةِ ”الـ ــرسـ ــال ـ ـةِ )The
 “(Messageو ” ،“Good News Bibleإالّ أنَّ ــها ش ــدي ــدةُ التحـ ـرُّرِ ف ــي اس ــتخدامِ ال ــكلماتِ
الـبديـلةِ إلـى درجـةٍ عـالـيةٍ جـداً ،ولهـذا السـببُّ فـإنَّ الـتسميةَ الـدقـيقةَ لـها هـي ”الـكُتبُ املَـبنيَّةُ عـلى الـكتابِ
املقدَّسِ“ وال يتمُّ التعاملُ معها كما يتمُّ التعاملُ مع الترجماتِ.
إنَّ أيَّ تـرجـمةٍ مـن الـترجـماتِ املـتوفـرةِ ال ميـكنُ أن يـتمَّ وسـمُها بـأنَّـها تـتبعُ إحـدى هـذه املـدارسِ بـشكلٍ متشـدّدٍ
أو صِـرفٍ .وذلـكَ يـرجـعُ 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 ۱٦ :۳
سـوفَ تـكونُ بـالـشكلِ الـتالـي ” :هـكذا ألنَّـهُ أحـبَّ اهللُ الـعالـمَ حـتى االبـنُ الـوحـيدُ أُعـطيَ لـكي كـلُّ مـن يـؤمـن بـهِ
ال يهـلكُ بـل تـكونُ لـهُ حـياةٌ أبـديـةٌ“ فـي حـنيِ أنَّ الـترجـمةَ الـعربـيةَ مـن نُـسخة البسـتانـي  -ڤـان دايـك ،وكـذلـكَ
تـرجـمةُ كـتاب احلـياة هـي بـالـشكلِ الـتالـي” :ألَنَّـهُ هـكَذَا أَحَـبَّ اهللُ الْـعَالَـمَ حَـتَّى بَـذَلَ ابْـنَهُ الْـوَحِـيدَ ،لِـكَيْ الَ
يَهْـلِكَ كُـلُّ مَـنْ يُؤْمِـنُ بِـهِ ،بَـلْ تَـكُونُ لَـهُ احلَْـيَاةُ األَبَـدِيَّـةُ “.إنَّ هـذهِ الـترجـمةُ هـيَ حـرفـيةٌ بـشكلٍ وافٍ إالّ أنـها فـي
الـوقـتِ عـينهِ تـضيفُ كـلماتٍ وتـعدِّلُ فـي الـصياغـةِ حـتى تـكون صـحيحةً مـن الـناحـيةِ الـقواعـديَّـةِ .وجنـدُ أنَّ
الـترجـمةَ الـعربـيَّةَ املُبسَّـطةَ تـذهـبُ إلـى مـا هـوَ أبـعدُ مـن ذلـكَ فـتأتـي بـالـشكلِ الـتالـي»” :فَـقَدْ أحَـبَّ اهللُ الـعَالَـمَ
كَثِيرًا ،حَتَّى أنَّهُ قَدَّمَ ابْنَهُ الوَحِيدَ ،لِكَي الَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤمِنُ بِهِ ،بَلْ تَكُونُ لَهُ احلَيَاةُ األبَدِيَّةُ“.
فـي مـا يـختصُّ بهـذهِ اآليـة فـإنَّ الـترجـمة ”احلـرفـية“ لـنسخةِ البسـتانـي  -ڤـان دايـك لـها أفـضليَّةٌ عـلى الـترجـماتِ
الـديـنامـيكيَّةِ األُخـرى .إالّ أنَّـه يـوجـدُ فـي بـعض احلـاالتِ ضـرورةٌ السـتخدامِ الـترجـمةِ الـديـنامـيكيَّةِ الـتي تـؤمِّـن
فـهماً أعـمقَ لـلمعنى املـتوفِّـرِ فـي اآليـات املُـترجَـمَةِ .وعـلى سـبيلِ املـثالِ جنـدُ أنَّ بـولـسَ يسـتخدمُ فـي رسـالـتهِ إلـى
أهـلِ رومـيةَ ”] “μὴ γένοιτοالـتي تُـقرأ ”مِـيْ غِـينِيتُو“[ وتـترجـمُ بـشكلٍ حـرفـيٍّ ”ال يَـكُن ذلـكَ )هـذا( األمـرُ“
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وهـذا املـصطلحُ يُـعرفُ بـنيَ الـالهـوتـيّنيَ بـالـطلبِ السـلبيِّ مـنَ الـذاتِ اإللهـيَّةِ ]أي طـلبُ حتَـاشِـي وقـوعِ أمـرٍ مـا[،
لـكنَّ اهللَ هـو مـن سـيمنعُ وقـوعَ هـذا األمـرِ .لـذلـكَ فـإنـنا حـني نـقرأُ فـي بـعضِ الـترجـماتِ الـعربـيةِ ”طـبعاً ال“ أو
”بـالـطبعِ ال“ فـإن ذلـكَ هـو تـرجـمةٌ ديـنامـيكيَّةٌ تـنقلُ لـلقارئِ بـالـعربـيَّةِ املـعنى بـشكلٍ أوضـحَ ممـا تـنقلهُ الـترجـمةُ
التقليديَّةُ التي تستخدمُ ”حَاشَا“ وذلكَ بالرَّغمِ من أنَّ الترجمةَ التقليديةَ تستخدمُ أسلوباً حرفياً.
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هل يوجد ما ميكنُ أن نطلقَ عليهِ "أفضلَ" ترجمةٍ؟
حتديدُ ما يجبُ استخدامُهُ.
يـتساءَلُ الـكثيرُ مـنَ األشـخاصِ قـائـلنيَ” :مـا هـي أفـضلُ تـرجـمةٍ؟“ لـكنَّ اإلجـابـةَ عـلى هـذا الـتساؤلِ تـعتمدُ عـلى
مجموعةٍ متنوعةٍ منَ العواملِ التي قد تؤثِّرُ على ماهيَّةِ الترجمةِ األكثرِ مالءَمَةً.
إنَّ الــترجــماتِ اإلنــكليزيَّ ـةِ مــثلَ نُــسخَةِ املــلكِ جــيمس ) (KJVأو الــترجــمةِ األمــريــكيَّةِ الــتقليديَّ ـةِ اجلــديــدةِ
لـلكتابِ املـقدَّسِ )] (NASBومتـاثـلهما 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 )] (NLTويـكافـؤهـا فـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ
الـترجـمةُ الـعربـيَّةُ املبسَّـطةُ[ قـد تـكونُ اإلخـتيارُ األفـضلُ لـألشـخاصِ الـذيـنَ يـتعرَّفـونَ عـلى املسـيحيّةِ ألوّلِ مـرَّةٍ،
ولــيسوا عــلى مــعرف ـةٍ بــاملــصطلحاتِ والــتعابــيرِ الــالهــوت ـيّةِ املســيحيةِ .إالّ أنَّ الــنسخةَ اإلنــكليزيَّ ـةَ الــتقليديَّ ـةَ
)] (ESVالــتي ميــكنُ أن تــتشابَ ـهَ إلــى ح ـدٍّ كــبيرٍ مــع تــرجــمةِ البســتانــي-ڤــان دايــك مــن نــاحــيةِ الــتركــيبِ
الـقواعـديِّ ،وتـتشابـهُ مـع تـرجـمةِ كـتابِ احلـياةِ مـن نـاحـيةِ الـتركـيبِ الـلغويِّ والـكلماتِ املسـتخدمـةِ .قـد تـكونُ
االخـتياراتُ األفـضلُ لـألشـخاصِ الـراغـبنيَ بـاحلـصولِ عـلى أفـضلِ بُـنيةٍ لـغويَّـةِ ملـا يَـرِدُ فـي الـلغتنيِ الـعبريَّـةِ والـيونـانـيَّةِ
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 الـتي حتـمِلُها
بـعضُ آيـاتِ الـكتابِ املـقدَّسِ .إالّ أنَّ الـترجـمات الـتي تـعتمدُ فـلسفةَ املُـعادِلِ الـتقليديِّ )أي الـترجـمةَ احلـرفـيَّةَ(
تبقى املُفضَّلةُ من قبلِ الدارسنيَ اجلّادينَ.
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٤٢

كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

ترجمات فاسدة
ليست جميعُ الكتبِ املُقدَّسةِ متطابقةً!
مـعظمُ تـرجـماتِ الـكتابِ املـقدَّسِ هـي مـحاوالتٌ مخـلِصَةٌ لـنقلِ مـعنى الـكتابـاتِ الـيونـانـيَّةِ والـعبريَّـةِ األصـليَّةِ.
ولـكنَّ هـناكَ اسـتثناءً 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 مـن املـبادئِ الـرئيسـيَّةِ الـتي
اسـتوجـبَتِ اإلصـالحَ فـي املـقامِ األوَّلِ .وإحـدى أكـثرِ هـذه احلـاالتِ املُشـينَةِ كـانـت فـي يـوحـنا  .۱ :۱جـميعُ
نـسخِ الـكتابِ املـقدَّسِ األرثـوذكسـيةِ )الـقوميـةِ/الـصحيحةِ( تُـقرأُ هـكذا" ،كَـانَ الْـكَلِمَةُ اهللَ ".لـكنَّ الـترجـمةَ
الـعاملـيَّةَ اجلـديـدةَ ،تـقولُ" ،كَـانَ الْـكَلِمَةُ إلـهًا ".وهـذا يـتناقـضُ مـع الـقواعـدِ الـيونـانـيَّةِ لـلنصِّ ،وقـد وُجِـدت عـلى
وجـهِ التحـديـدِ إلنـكارِ عـقيدةِ الـوهـيَّةِ املسـيحِ )الـثالـوث( .إنـهم يـترجـمونَ الـكلمةَ الـيونـانـية "سـتاوروس"،
"الــصليب" عــلى أنــها "عــامــودُ الــتعذي ـبِ" ألنَّــهم ال يــعتقدونَ أنَّ يــسوعَ قــد صُ ـلِبَ عــلى الــصليبِ .وهــناكَ
الكثيرُ من األخطاءِ األُخرى في الترجمة املذكورةِ أعالهُ تتجاوزُ غايات ومقاصدَ هذا الكتيِّبِ اخملتصرِ.
بــاإلضــاف ـةِ إلــى ذل ـكَ ،يســتمرُّ ال ـنَّاسُ فــي إنــتاجِ "إصــداراتِ" الــكتابِ املــقدسِ الــتي تُــناس ـبُ بــعضَ اآلراءِ
اإليــديــولــوج ـيَّةِ احملــددة بــشكلٍ مُســبقٍ .عــلى ســبيلِ املــثالِ ،ش ـكَّلَت نــسخة املــلكةِ جــيمس "الــترجــمةَ" الــتي
تـتوافـقُ مـع نـسخةِ املـلكِ جـيمس ،بـاسـتثناءِ اآليـاتِ الـرئيسـيَّةِ الـتي تَـديـن املـثليَّةَ اجلنسـيَّةَ ،وقـد متَّ تـغييرُهـا إلزالـةِ
هـذا احلـظرِ .وعـلى اجلـانـبِ اآلخـرِ مـن الـطَّيفِ األيـديـولـوجـيّ ،تـسعى "تـرجـمةُ الـكتابِ املـقدَّسِ احملـافـظةِ" إلقـحامِ
بعضِ امليلِ السياسيِّ األمريكيّ في الكتابِ 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
عــلى الــدوامِ أن يــتمَّ الــسماحُ لــوجــهةِ نــظرٍ خــارج ـةٍ عــن الــكتابِ املــقدَّسِ بــأنَّ تــؤثِّ ـرَ عــلى تــرجــمةِ الــنصوصِ
املـقدَّسَـةِ ،ألنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ هـو دلـيلنا ويـجبُ عـلينا أن نـسمحَ لـهُ بـأن يـقومَ بتحـدّي وصـقلِ تـفكيرنـا فـي
مختلفِ مجاالتِ احلياةِ.
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٤٣

هل يوجدُ تناقضاتٌ بنيَ األناجيلِ؟
التعاملُ مع املستهزئنيَ
لـم يـوجـد فـي الـعالـمِ الـقدميِ ذلـكَ اإلهـتمامُ فـي جـميعِ جـوانـبِ احلـياةِ الـشخصيَّةِ لـألشـخاصِ ،إنَّـما كـانَ الـتركـيزُ
يــتمُّ عــلى األحــداثِ الــهامَّ ـةِ واحملــوريَّ ـةِ فــقطْ .إنَّ كــلمةَ  Bioiبِــيوِي ) وهــي جــمعُ كَ ـلِمَةِ بِــيوس ( bios
]تشـيرُ إلـى سـيرةِ احلـياةِ اخملـتصرةِ لـألشـخاصِ[ وهـذا األسـلوبُ يـفرضُ الـدقَّـةَ فـي املـعلومـاتِ املُسجَّـلةِ ،إالّ أنَّـهُ ال
يَــفرِضُ أن يــتمَّ تــسجيل تــلك املــعلومــاتِ بــشكلٍ متســللٍ زمــنياً ،حــيثُ ميــكنُ أن يــتمَّ تــسجيلُها بــناءً عــلى
املـوضـوع )وهـذا هـو السـببُ الـذي يـقفُ وراءَ مُـعظَمِ األُحـجِياتِ الـزمـنيَّةِ الـتي تَظهَـرُ بـنيَ الـبشائـرِ( .كـما أنَّ
الـبيوي )السـيرةُ الـشخصيَّةُ اخملـتصرةُ( ال تـنقلُ سـرداً متجـرّداً حلـياةِ األشـخاصِ ،إنَّـما جنـدُ أنَّ الـكاتـبَ ميـتلكُ
غــاي ـةً مــعيَّنةً ـ مــثلَ أن يــتمَّ تــقدي ـسُ الــقيصرِ كــإل ـهٍ ،أو أن يُــنظَرَ إلــى الــقائ ـدِ الــعسكريِّ كــبطلِ حــربٍ ورج ـلٍ
عـظيمٍ ،أو أن تُـتَّبَعَ الـتعالـيمُ احلِـكمَوِيَّـةُ لهـذا الـفيلسوفِ أو ذاك .أمَّـا الـغايـةُ املـرجـوَّةُ مـن قِـبَلِ كُـلِّ كـاتـبٍ مـن
كُـتَّابِ الـبشائـرِ األربـعةِ فهـيَ تـقدميُ زاويـةٍ أو وُجـهَةُ نـظرٍ مـختلفةٍ عـن يـسوعَ مسـيحِ الـربِّ  -وهـذه الـغايـةُ املـرجـوَّةُ
حتــملُ جــانــبنيِ هُــما :أن يــتمَّ تــقدميُ الــتعليمِ للمســيحيِّنيَ اجلُ ـدُدَ عــن جــوه ـرِ تــعالــيمِ يــسوعَ وتــاري ـخِ حــياتِ ـهِ،
وكذلكَ تبشيرُ النَّاسِ ]وحتويلِهم إلى املسيحيّةِ[.
ومبـا أنَّ الـبشائـرَ قـد دُوِّنَـت خـاللَ مـدة تـقرب مـن  ٦۰-٥۰سـنةٍ مـن حـياةِ يـسوعَ ،فـإنَّ تـلكَ الـفترةَ لـم تـكن
طـويـلةً مبـا فـيهِ الـكفايَـةُ لـلسماحِ بتسـلُّلِ أسـاطـيرٍ وهـميةٍ عـنهُ .حـيثُ أنَّ شـهودَ الـعيانِ كـانـوا ال يـزالـونَ عـلى قـيدِ
احلياةِ وبإمكانِهم أن يدحضوا مثلَ هذه السرديَّاتِ 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 عَـلَّمَ
بـالـعبريَّـةِ أو اآلرامـيةِ .ولـلقياسِ فـلنتأمَّـل فـي املـثالِ الـتالـي ،إن قـامَ أربـعةُ أشـخاصٍ بـترجـمةِ دسـتورِ الـواليـاتِ
املتحــدةِ األمــريــكيةِ مــن اإلنــكليزيَّ ـةِ إلــى اإلســبان ـيَّةِ ،فــإنَّ ـهُ ســيكونُ مــن املــتوقَّ ـعِ وجــودُ بــعضِ اإلخــتالفــاتِ
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٤٤

]فـي الـصياغـةِ الـلغويَّـةِ[ وهـذا األمـرُ يـرجـعُ إلـى طـبيعةِ الـترجـمةِ .إالّ أنَّ أسـاسَ وجـذرَ الـتعليمِ هـو عـينُهُ .لـيس
األمرُ كما لو كانَ مرقسُ يقدِّمُ تعليماً يناقضُ التعليمَ الذي قدَّمَهُ مَتّى.
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٤٥

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 مـع نـيّةٍ مُـبيَّتَةٍ
جلعلِ ]النبوءاتِ املسيانيّةِ[ تنطبقُ على يسوعَ.
كُـنَّا قـد ذكـرنـا سـابـقاً بـأنَّـهُ يـوجـدُ عـلى األقـلِّ سـتةٌ وأربـعون نـبوءةً واضـحةً ومُحَـدَّدةً تـختصُّ بـيسوعَ قـد أُمتَِّـت
خـاللَ فـترةِ خِـدمَـتِهِ األرضـيَّةِ .الـعديـدُ مـنَ الـقوائـمِ تـقولُ بـوجـودِ أكـثرِ مـن مـئةِ نـبوءةٍ ،لـذلـكَ فـإنَّـهُ ميـكنُ أن يُـقالَ
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 حتَـقُّقِ ثـمانـيةٍ فـقط مـن تـلكَ الـنبوءاتِ عـن طـريـقِ املـصادفـةِ .عـلى سـبيلِ املـثالِ،
فـيما يـختَصُّ بـالـنبوءةِ املـذكـورةِ فـي سـفر مـيخا  ۲ :٥والـتي تـقولُ بـأنَّ املسـيحَ سـوفَ يـولـدُ فـي مـديـنةِ بـيت حلـم،
قـامـا بـتقديـر احـتمالـيةِ والدةِ شـخصٍ مـا ومـن خـاللِ املـصادفـةِ فـي تـلكَ الـفترةِ فـي تـلكَ املـديـنةِ ،وذلـكَ بـاالعـتمادِ
عـلى عـددِ سُـكانِ الـعالـمِ فـي ذلـكَ الـوقـتِ وكـذلـكَ عـددُ سـكانِ مـديـنةِ بـيت حلـم .أو فـيما يـختصُّ بـالـنبوءةِ عـن
خـيانـةِ يـهوذا مـقابـلَ ثـالثـنيَ مـن الـفِضَّةِ )املـذكـورةُ فـي سـفرِ زكـريـا  (۱۲ :۱۱قـامـا بـالـتساؤلِ عـن عـدَدِ الـذيـنَ
متَّـت خـيانَـتُهم مـقابـلَ ثـالثـنيَ مـن الـفِضَّةِ )حتـديـداً( وذلـكَ مـن بـنيِ جـميعِ األشـخاصِ الـذيـنَ تَـعرَّضـوا لـلخيانـةِ فـي
أيِّ وقتٍ مَضى ،وهلم جرا.
إنَّ احـتمالـيةَ أن يـقومَ رجـلٌ واحـدٌ بـإمتـامِ ثـمانـيةٍ فـقط مـن تـلكَ الـنبوءاتِ ومـن خـاللِ املـصادفـةِ الـبحتةٍ تُـقدَّرُ
ب ـ ـ ــفرصـ ـ ـ ـةٍ واح ـ ـ ــدةٍ م ـ ـ ــن عش ـ ـ ــرةٍ م ـ ـ ــرف ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـةٍ ل ـ ـ ــلقوة ث ـ ـ ــمان ـ ـ ــيةٍ وعش ـ ـ ــري ـ ـ ــن .أي واحـ ـ ـ ـدٌ م ـ ـ ــن
 14.۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰وهـذا األمـرُ مُـشابـهٌ لـفرصـةِ أن يـقومَ رجـلٌ
 14أي واحد من بني كل عشرة أوكتليون وذلك بحسب التسمية املعاصرة لألرقام.
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أعــمى بــاخــتيارِ قِــطعَةٍ نــقدي ـةٍ مُــعيَّنَةٍ بــذاتــها وبــشكلٍ عــشوائ ـيٍّ مــن بــني  ۱۷ ۱۰قــطعةٍ مــبعثرةٍ )]أي ۱۰
كـوادريـليون[ وهـذا الـعددُ مـنَ الـقِطَعِ الـنقديَّـةِ كـافٍ لـتغطيةِ مـساحـةٍ تُـقارِبُ مـن مـساحـةِ أراضـي كـلٍّ مـن سـوريـا
ولبنان والعراق واألدرن مجتمعةً بسماكةٍ تقاربُ  ٦۰سم(.
ميـكنُ أن يـتمَّ وسـمُ اجلـدلِ أو احلُـجَّةِ الـتي تـعتمدُ عـلى اإلحـتمالـيةِ ]أي املـصادفـةِ[ بـأنَّـها تـعسّفيةٌ إلـى حـدٍّ مـا
وذلـكَ نـتيجةً النـتقاءِ مـعايـيرَ وافـتراضـاتٍ ]عـشوائـيةٍ[ اعـتُمِدَت كشـروطٍ مـبدئـيّةٍ .أمـا فـيما يـختَصُّ بـاجلـدلِ
الـذي ذُكِـرَ أعـالهُ ،فـإنَّـهُ قـد متَّ تـقدميُ مخـطوطـةٍ مـن ”الـعِلم يَـتَكَلَّم“ لـلفحصِ مـن قِـبَل جلـنةٍ تـابـعةٍ للمجـمعِ
العلميِّ األمريكيِّ ) ،(American Scientific Affiliationالتي أقرَّت بدقةِ اجلدلِ.
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يـجبُ أن نُـذَكِّـرَ بـأنَّـنا نـتعامـلُ مـع ثـمانـيةِ نـبوءاتٍ فـقط ،ولـيس مـع الـثمانـيةِ واألربـعنيَ الـتي قُـمنا بـتقديـرهـا!
وبـالـتالـي فـإنَّـهُ لـيسَ مـن الـواقـعيِّ أن يُـجَادَلَ بـأنَّ يـسوعَ قـد صـادفَ بـأنَّـه كـانَ فـي املـكانِ املـناسـبِ فـي الـوقـتِ
املـناسـبِ فـي الـكثيرِ مـن املـراتِ .أو أنَّـهُ كـانَ فـي املـكانِ ”غـيرِ املـناسـبِ بـشكلٍ مُـتكَرِّرٍ“ وذلـكَ نـظراً لـألسـلوبِ
املُرَوِّع في الصلبِ والذي خَضَع لهُ.
لـكن مـاذا عـن فـكرةِ كـونِ كُـتَّابِ الـبشائـرِ )األنـاجـيل( قـد ابـتدعـوا قِـصَصاً لـتتالئـمَ مـع الـنبوءات؟ لـقد أشـرنـا
سـابـقاً إلـى املـيلِ الشـديـدِ املـتواجـدِ لـدى الـيهودِ لـلحفاظِ عـلى الـسجالتِ الـتاريـخيَّةِ ،وبـشكلٍ خـاصٍّ كـونَـهم
يـؤمـنونَ بـأنَّـها أحـداثٌ حـقيقيَّةٌ .أمّـا فـيما يـختصُّ بـاإلعـتقادِ الـقائـلِ بـأنَّ هـذهِ الـروايـاتِ الـزائِـفَة قـد متَّ تـعميمُها
وتـوزيـعُها مـن قِـبَل املسـيحيّنيَ املـتآمـريـنَ فـي الـكنيسةِ املُـبكرةِ فـهو اعـتقادٌ لـن يـصمدَ عـندمـا تـتمُ مـواجهـتهُ مـع
كـونِ الـعديـدِ مـن الـيهودِ الـذيـنَ عـاصـروا تـلكَ احلـقبةِ كـانـوا شـهودَ عـيانٍ عـلى تـلكَ املعجـزاتِ املُـعلَنةِ واألحـداثِ
”املـزعـومـةِ ]بحسـبِ هـذا املـعتقد[“.إضـافـةً إلـى هـذا ،فـإنَّ 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 أيـضاً بـأنَّ اإلدّعـاءَ بـأنَّ املسـيحَ هـو ابـن اهللِ إمنـا هـو جتـديـفٌ.
فهـل سـيُضَحّي هـؤالء جـميعاً بـحياتِـهم طـوعـاً فـي سـبيلِ أكـاذيـبَ مـوضـوعـةٍ فـي نـصٍّ مـا؟ ومبـا أنَّ أسـفارَ العهـدِ
اجلـديـدِ كـانـت قـد كُـتِبَت بـشكلٍ كـامـلٍ وانتشـرت وذلـك فـي فـترةِ حـياةِ الـشهودِ املُـتَشَكِّكنيَ ،فـإنـهم بـاحلـريّ
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كـانـوا لـيحاولـوا أن يـقومـوا بـتصويـبِ الـتسجيالتِ هـذهِ فـيما لـو كـان املسـيحيّيونَ األوائـل قـد وَضَـعوا أكـاذيـبَ،
وإنه ملنَ املُستَبعَدِ أن يكونَ إجنيلٌ زائفٌ قد انتشرَ بهذهِ السُّرعةِ.
فـلنتخيل مـعاً فـيما لـو لـم يـكن يـسوعُ هـو اهللُ املتجسِّـدُ ،إمنـا كـانَ مجـرَّدَ رجـلٍ عـاديٍّ حـقَّقَ مـن خـاللِ املُـصادفـةِ
أو بـشكلٍ مُـتَعَمَّدٍ تـلكَ الـنبوءاتِ .إنَّ إعـدادَ دابّـةٍ لـلركـوبِ عـليها والـدخـولِ إلـى املـديـنةِ قـد يـكونُ أمـراً مـنَ
السَّهـلِ الـتحضيرُ لـهُ بـشكلٍ مُسـبقٍ )زكـريـا  ،(۹ :۹إذ أنَّ الـكثيرَ مـن تـلكَ الـنبوءاتِ كـانـت مـعروفـةً قـبلَ عـدةِ
مـئاتٍ مـن الـسنوات .إالّ أنـنا نُشـيرُ مـن جـديـدٍ إلـى أنَّـهُ يـجبُ أن تـتمَ مـراعـاةُ عـوامـل اإلحـتمالـيةِ لـلحصولِ عـلى
حتـقّقٍ لهـذا الـعددِ الـكبيرِ مـن 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 بـحقِّ األوالدِ الـذكـورِ الـرُّضَّـعِ فـي اسـرائـيلَ؛ والـتأكُّـدُ مـن أنَّ والـديـهِ سـوفَ يـأخـذانِـهِ إلـى مِـصرَ؛ أو
أن يــتآم ـرَ لــيدبِّ ـرَ أن يــقومَ السنهــدرميُ )اجملــمعُ الــيهوديُّ الــذي يــضمُّ رؤســاءَ الــكهنةِ الــذي ـنَ عــاصــروهُ وكــانــوا
مـعانـديـنَ لـهُ( بـدفـعِ ثـالثـنيَ قـطعةٍ مـنَ الـفِضَّةِ لـلخائـنِ الـذي شـاركـهم فـي جـرميـتهم تـلكَ؛ وبـأنَّ ثـمنَ الـدَّمِ سـوفَ
يُسـتَخدمُ لِشـراءِ حـقلِ الـفخّاريِّ فـي الـوقـتِ الـذي سـوفَ يـقومُ مُسَـلِّمَهُ بـقتلِ نـفسهِ؛ وبـأن يُـصلَبَ مـع فـاعـلي
الشـرِّ؛ وأن يـتأكَّـدَ بـأنَّ عـظامَ رجـليهِ لـن تُكسـرَ؛ وبـأن يُـطعَنَ جـنبُهُ بحَـربَـةٍ؛ كـذلـكَ أن يـكونَ واثـقاً بـأنَّـه سـيُعطى
خَلَّاً أثناءَ تعليقِهِ على الصليبِ؛ وبأنَّ اجلنودَ سيلقونَ قُرعةً على رداءهِ؛ وبأنَّ تالميذهُ سوفَ يتفرَّقونَ؟
إنَّـه ملـنَ الـواضـحِ أنَّ ضـمانَ حتَـقُّق الـكثيرِ مـن هـذهِ األشـياءِ لـن يـكون فـي مـتناولِ رجـلٍ عـاديِّ ال ميـلك الـقدرةَ
على التحكمِ بها أو السيطرةِ عليها ،إضافةً إلى ذلكَ ،ملاذا سيريدُ أن يأتيَ مع أنَّهُ عارفٌ بطريقةِ موتهِ؟
إنّ اهللَ وحــدهُ هــو الــقادرُ عــلى مــعرف ـةِ هــذه األمــورِ بــشكلٍ مُس ـبَقٍ ،والــشخصُ الــذي يــقومُ بــتحقيقِ كُ ـلِّ هــذهِ
الـنبوءاتِ البـدَّ أن يـكونَ املسـيح ،ألنـهُ مـن غـيرِ املـمكنِ أن يـتمَّ حتـقيقُ كُـلِّ هـذهِ الـنبوءاتِ عـن طـريـقِ املـصادفـةِ.
إنَّ اجلـدلَ املـذكـورَ أعـالهُ يُظهـرُ الـوحـيَ اإللهـيَّ والـوِحـدَةَ الـتي تـفوقُ الـوصـفَ الـتي يـتسم بـها الـكتابُ املُـقدَّسُ
عـبرَ 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 مـن قِـبَلِهِ
نَحوَنا.

info@reasonofhope.com

creation.com/arabic

كيف وصل إلينا الكتاب املقدس

٤٨

هل ميُكننا أن نثقَ بالكتابِ املُقَدَّسِ حقاً؟
اخلالصُ الرُّوحيُّ العظيمُ
إنَّ الـكتابَ املُـقدَّسَ هـو كـتابٌ رائـعٌ يـحتوي عـلى قِـصَصٍ رائـعةٍ .ويـؤطِّـرُ تـاريـخَ عـاملِـنا ومسـتقبَلَهُ الـذي لـم يـأتِ
بـعدُ .ويـجبُ عـلينا أن نـأخـذَ إعـالنـاتِـهِ عـلى محـمل اجلِـدِّ .كـما ويـجبُ عـلينا أن نـتذكـرَ بـشكلٍ دائـمٍ أن كُـتَّابَ
الـوحـيِ املـقدَّسِ كـانـوا أقـربَ زمـنياً مـن 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 األشـخاصَ املُـعاصـريـنَ كـانـوا سـيفضحونَ أيَّـةَ أكـاذيـبَ .لـكن الـواقـعَ
الـذي يـنقلُ لـنا أن هـذهِ الـكتابـاتِ كـانـت قـد قُـوبِـلَت بـالـكثيرِ مـن اإلحـترامِ ،وحُـفِظَت مـن جـيلٍ إلـى جـيل ،إمنـا
هـو مـؤشِّـرٌ قـويٌّ عـلى أصـالـتها .وقـد متَّ نـسخُها عـلى وجـهِ السُّـرعـةِ ممـا سـاهـمَ فـي نـقلِ أعـمالِ الـربِّ اإللـهِ إلـى
جـميعِ األشـخاصِ كـي يـقرأوهـا ويـتشجعوا مـن خـاللِـها .كـما سـبقَ وذكـرنـا فـإنَّ العهـدَ الـقدميَ قـد قـدَّمَ الـكثيرَ
من 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 يُـنجِّيَها ويـحفَظُ أرضـها .أمـا حـني زَنَـت وراءَ آلـهةٍ أُخـرى وعـباداتٍ بـاطـلةٍ ،فـإنَّ الـربَّ
اإللـهَ قـد دانـها عـلى عِـصيانـها وخـطايـاهـا .وإنَّ اجلـنسَ البشـريَّ ميـتلكُ ذاتَ املـيلِ لـلقيامِ بـاألخـطاءِ عـينها مـرَّاتٍ
عـديـدةٍ ،وبـالـتالـي فـإنَّ الـتاريـخَ املُسجَّـلَ فـي الـكتابِ املـقدَّسِ يـبقى مُـذَكِّـراً ومُـنذِراً بـأنَّ اجلـنسَ البشـريَّ سـيتوهُ إن
لـم يـلتصق بـالـربِّ اإللـهِ اخلـالـقِ .إنَّ الـربَّ اإللـهَ بـرأفـتِهِ عـلينا قـد صـنعَ طـريـقاً ميُـكننا مـن خـاللِـهِ أن نـحصلَ عـلى
املـصاحلـةِ ونـعودَ لـنحيا فـي عـالقـة الشـركـة مـعه .فـاخلـالـقُ ذاتُـهُ )كـولـوسـي  (۱أرسـلَ بـعثةً إنـقاذيَّـةً وخـرجَ مـن
مـسكنهِ الـسماويِّ لـيدفـعَ ثـمنَ خـطايـانـا الـتي ارتـكبناهـا ضِـدّهُ .والـكتابُ املـقدَّسُ يسجـلُ لـنا حـنيَ قـامَ الـربُّ
يـسوعُ املسـيحُ بـتقدميِ نـفسهِ فـداءً عـلى الـصليبِ الـرومـانـيِّ الـقاسـي لـيدفـعَ بـذلـكَ ثـمنَ خـطايـانـا .لـكنَّ ذلـكَ لـم
يـكن نـهايـةَ األمـرِ .فـهو قـد قـامَ مـن بـنيِ األمـواتِ  -وهـزمَ قـوَّةَ املـوتِ  -مُظهـراً بـذلـكَ أنَّـه صـانـعُ احلـياةِ وبـأنَّـهُ
اخلـالـقُ الـذي أعـلنَ عـنهُ سـفرُ الـتكويـنِ الـذي هـو أوَّلُ األسـفارِ الـتي أُعـلنت مـن الـكتابِ املـقدَّسِ .ووحـدهُ اخلـالـقُ
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املـوصـوفُ فـي سـفرِ الـتكويـنِ قـادرٌ عـلى أن يخـلصنا ويسـتعيدَ أجـسادنـا مـن الـترابِ .وال يـوجـدُ أيُّ كـتابٍ آخـرَ
ميـكنُ أن ميـاثَـلَ الـكتابَ املـقدَّسَ .وبـخالفِ جـميعِ الـديـانـاتِ األُخـرى ،جنـدُ أنَّ الـكتابَ املـقدَّسَ يـقولُ بـأنَّـهُ ال
يـجبُ عـليكَ أن جتـنيَ خـالصَـكَ  -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 يـزالـون فـي قـبورهِـم .وبـوجـودِ ذلـكَ الـكمِّ
الـكبيرِ مـن الـدالئـلِ الـتي تـدعـمُ الـتاريـخَ الـكتابـيَّ )مبـا فـي ذلـكَ مـوتُ وقـيامـةُ يـسوعَ املسـيح( يـتوجَّـبُ عـلينا أن
نـأخـذَ إعـالنـاتِـهِ عـلى محـمل اجلِّـدِ .إنَّ كـلمةَ اهللِ واإلميـانِ املسـيحيِّ إمنـا يـقدمـانِ اعـالنـاتٍ فـريـدةٍ مـن نـوعـها
فـالـوعـد لـكلٍّ شـخصٍ هـوَ ” :ألنـك إن اعـترفـتَ بـفمكَ بـالـربِّ يـسوعَ وآمـنتَ بـقلبكَ أنَّ اهللَ أقـامـهُ مـن االمـواتِ
خَلُصتَ) “.رومية  .(۹ :۱۰ميكنكَ أن تقومَ بهذا األمرِ اليوم وفي هذه اللحظةِ.
أمّـا ملـاذا وكـيفَ يـكونُ ذلـكَ ممـكناً؟ فـإنَّ رسـالـةَ أفـسس  ۹-۸ :۲تفسـرُ ذلـكَ” :ألنـكم بـالـنعمة مخـلَّصون
بـاإلميـان وذلـك لـيس مـنكم .هـو عـطية اهلل .لـيس مـن أعـمالٍ كـيال يفتخـر أحـدٌ “.إنَّ الـنعمةَ هـي الهِـبَةُ اإللهـيَّةُ
لـلجنسِ البشـريِّ والـتي ال ميـكنُ اسـتحقاقُـها .نـحنُ لـم نسـتحقَّها ،إمنـا الـربُّ اإللـهُ بـفائـقِ مـحبَّتِهِ ألولـئكَ الـذيـنَ
خـلقَهُم ضَـمِنَ لـنا أنـنا سـوفَ لـن نـضلَّ عـنهُ إلـى األبـدِ .وبـأيَّـةِ حـالٍ يـتوجـبُ عـليكَ أن متـتلكَ إميـانـاً لـكي تـعتقدَ
بهـذا .ورسـالـة الـعبرانـيني  ٦ :۱۱تـصرّح” :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 كـلمةِ اهلل أي الـكتابِ املـقدَّسِ .وبـأنَّـهُ مـن
املـمكنِ ]والـواجـبِ[ أن يـتمَّ الـوثـوقُ بـها .نُـصلّي أن تـكونَ هـذه الـكلماتُ بـدايـةً لـتساعـدكَ عـلى السـيرِ فـي
طريقكَ نحو املصاحلةِ مع خالقكَ من خاللِ اإلميان بيسوعَ املسيح.
هل تذكرُ أننا في بداية هذا الكتابِ قد ذكرنا تساؤالتِ احلياةِ املصيريَّة الثالثةِ؟
”من أينَ أتيتُ؟ وملاذا أنا موجودٌ؟ وماالذي سيحدثُ لي حنيَ أموتُ؟“
إن كـنتَ تسـتطيعُ أن تـبدأ مـن خـاللِ اإلميـانِ بـالـكتابِ املـقدَّسِ مـن أول آيـاتـه وبـأنَّـه هـو كـلمة اهللِ اخلـالـقِ ،فـإنَّ
ذلكَ سوفَ يساعدكَ على اإلجابةِ على التساؤلنيِ اآلخرينِ.
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ال ميـكنُ أن يـوجـدَ هـدفٌ أسـمى وأعـظمُ مـن الـتعرفِ عـلى خـالـقكَ” .ألَنَّـهُ هـكَذَا أَحَـبَّ اهللُ الْـعَالَـمَ حَـتَّى بَـذَلَ
ابْـنَهُ الْـوَحِـيدَ ،لِـكَيْ الَ يَهْـلِكَ كُـلُّ مَـنْ يُؤْمِـنُ بِـهِ ،بَـلْ تَـكُونُ لَـهُ احلَْـيَاةُ األَبَـدِيَّـةُ .ألَنَّـهُ لَـمْ يُـرْسِـلِ اهللُ ابْـنَهُ إِلَـى الْـعَالَـمِ
لِيَدِينَ الْعَالَمَ ،بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ) “.يوحنا .(۱۷-۱٦ :۳
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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 ،الـذي بـذَلَـهُ دونَ تـردُّدٍ عـلى خشـبةِ الـصليبِ احملـيي،
سرُّ رجائِنا وفُلْكِ جناتنا من الدينونة الرهيبة احملُِقَّة.
الـشكرُ أيـضاً جلـميعِ األشـخاصِ الـذيـنَ قـدَّمُـوا اإلسـتشاراتَ واجملـهودَ والـوقـتَ الـذي ضـحّوا بـهِ فـي سـبيلِ إمتـامِ
هذا العمل ،ونصلّي أن يعوِّضَ الربُّ اإللهُ تعبَ محبَّتِكُم وخِدمَتِكُم.
كـما يـوجـدُ شـكرٌ واجـبٌ جلـميعِ الـقُرّاءِ األحـباءِ فـي الـربِّ ،الـذيـنَ دفـعَتهُم مـحبَّتُهُم لـلربِ اإللـهِ إلـى قـراءةِ هـذا
الكُتيِّبِ للتعرفِ على جزءٍ من تاريخِ وصولِ الكلمةِ اإللهيَّةِ إلينا.
ال تـتردوا بـإرسـال اسـتفساراتـكم وأسـئلتكم إلـينا ،وتـفضَّلوا بـقبول دعـوتـنا لـكم لـزيـارة مـوقـعنا اإللـكترونـي
 www.reasonofhope.comحيث جتدون الكثير من املواضيع الدفاعية املتنوعة.
صلّوا ألجلنا
فريق عمل في البدء
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