
1 
 

 تقـدیم
 لھير عن اإلعالن اإلكلمة "وحي" في مفھوم الكتاب المقدس، تعبِّ 

 /زلیة الخاصة، بمخلوقھ الفریدعن ھویتھ وطبیعتھ ومقاصده األَ 
ن أَ ھي ن الوحي ھو للبشر بالذات، كان من البدیالكائن البشري. وألَ 

عن ھ ون َكْشف العلي عن نفسیتناسب مع المفاھیم البشریة، لذلك فإِ 
تسم ا دیان التيسلوب األَ مشیئتھ في الكتاب المقدس، لم یكن بنفس أُ 

كتاب ال مالء وتغییب الدور البشري. وحيو آلھتھم باإلِ لھھم أَ وحي إِ 
ل رسنبیاء والالمقدس، في كافة مضامینھ، یعكس الجانب البشري لألَ 

َ وخدام الرب، الذین اختارھم وأْ  یل تسجدواتھ الطیِّعة، لتمنھم، كأ
 عالنھ بشكل یفھمھ البشر.مضمون إِ  وتوصیل

 حوندم لھي في الكتاب المقدس، یتمتع بصیغة تدریجیة تتقوالوحي اإلِ 

ة في في عملیة التجسد اإللھیة المبارك والكمال، بل ال كتمال،االِ 
 ده عنیرنسان ون یفتدي اإلِ أَ  زالً عیسى المسیح القدوس، الذي تعھد أَ 
 ازمةبكرھا، بنصرتھ القاطعة الجضاللھ وفساده في خلیقة جدیدة ھو 

قي لتالابلیس. ھنا بالذات یكتمل ذلك على الموت والخطیة والعالم وإِ 
 ب.لھي الكامل الوضوح بجنسنا البشري. ھذا ھو لب وحي الكتااإلِ 

ا جلیا وبناًء للقارئ ھمً ن توفر ھذه الصفحات البسیطة، فَ صالتنا أَ 
 المسجلة في الكتاب العربي، یمنحھ لیس فقط الثقة بصدق كلمة هللا

فھم رسالة الكتاب الخالصیة الرغبة الصادقة في  أَیضابل  المقدس،
 لیھا.رتكان إِ واالِ 
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 ولالفصل األَ 

 مفھوم الوحي في الكتاب المقدس
 

المسیحي"، تتعلق لدرجة كبیرة  اِإلیمان "ما ھو السؤال: على جابةاإلِ 
نھ كلمة هللا تحدیدًا، نعتقد أَ ن كنا فإِ  ،بوجھة نظرنا من الكتاب المقدس

 یمان المسیحي،ننا نأتي بمفھوم واحد لإلِ ومعصوم عن الخطأ، فإِ 

 بشریة المقدس ھو مجموعة كتابات الكتاب نأَ  نعتقد كنا نإِ  ولكن

 خالقیةكتابات یعلو شأنھا فقط من الناحیة الروحیة واألَ  – فحسب

ننا فإِ  – كثیرة خطاءخرى، لكنھ یحتوي على أَ األُ  الكتب من الكثیر على
ن ندعو مكاننا عندئذ أَ ن كان بإِ یمان المسیحي، إِ نأتي بمفھوم آخر لإلِ 

ھمیة ن نغالي في تقدیر أَ یمانا مسیحی�ا! وبالتالي ال یمكننا أَ ذلك إِ 
 العقیدة الصحیحة بخصوص الوحي والكتاب المقدس.



3 
 

نَظر یُ  المسیحي، اِإلیمان جماعة بین المجادالت، مورأُ  كل وفي
 ابالكت لعب العلیا. وقد كمحكمة االستئناف الكتاب المقدس إِلى

َ بالمقدس دور السلطة المشتركة في العالم المسیحي، ونحن نؤمن  ھ نأ
ھا بعضلجزائھ مطابقة ن كل أَ یتضمن نظاما واحدا وتاما للتعلیم، وأَ 

عاني لم ن نتتبع ھذه المطابقة، ببحث دقیقنھ من واجبنا أَ البعض، وأَ 
تكلنا على ھذا الكتاب المقدس بدون تحفظ اِ نصوص خاصة. ولقد 

َ وبنیْ  َ نا علیھ عقائدنا، وتأ َ كدنا بأ ا وكامال ظ نقی� فحُ نھ قد نھ كلمة هللا وبأ
 ن هللاھ مجیال، وھو الكتاب الموَحى ببعنایة هللا الفائقة في كل األَ 

 یمان والحیاة.والدستور الوحید لإلِ 

َ إنھ ألَ  یة یوحھمیة لة الوحي، قضیة ذات أَ مر واضح للغایة، كون مسأ
ة ذا كان عندنا مجموعة من الكتب المقدسإِ للكنیسة المسیحیة، ف

 صبح العمل لصیغة عقائدنا سھالً محددة، وذات سلطة نھائیة، أَ 
لى عن نُفتش في الكتاب المقدس فكل ما علینا عندئذ ھو أَ  ،نسبیا

كن تم لن ولكن إِ  ،یماننا بشكل منطقيقائد، ونصیغھا في قوانین إِ الع
ن ذا كان من الواجب أَ الكتب المقدسة متمتعة بسلطة نھائیة، وإِ 

ح وتنقَّح، وأَ  نیسة لكاصبح عمل جزائھا علنا، أَ ن یُرفض بعض أَ تُصحَّ
شاقا، وال یوجد حد عندئذ، لآلراء المتضاربة بخصوص غایة 

 یناأَ ن رإِ العقائد التي یجب اتباعھا. فال نتعجب كثیرا، و الكنیسة، أَ 
 یماناإلِ  یام التي یجدنار الجدال تحتدم حول ھذه القضیة، في ھذه األَ 

 لحاد.نفسھ، في معركة حامیة مع قوات الُكفر واإلِ  المسیحي
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 رخَ ن الكنیسة لم تتمسك بعقائدھا األُ ومن الجدیر بالمالحظة، أَ 
مثال كان  لِّم بوضوح مثلما فعلت بعقیدة الوحي.صرار كھذا، ولم تُعبإِ 

ب كتاوال یزال یوجد فرق في الرأي بین المذاھب، من جھة تعالیم ال
یة انمكعن المعمودیة، والعشاء الرباني، والتعیین السابق، وعدم إِ 

لكن وة. عماال صالحة، واإلختیار والكفارة والنعمن یعمل أَ الخاطئ أَ 
تفقت د اعلِّم عقیدة الوحي بوضوح بالغ، فقن الكتاب المقدس، یبما أَ 

كل  نأَ ن الكتاب المقدس ھو جدیر بالثقة، والكنیسة بالفطرة، على أَ 
 تعالیمھ ھي نھائیة.

یحي لمسا اِإلیمانمن  ا ال یتجزأُ ن ھذه العقیدة، تُعَد جزءً وحیث أَ 
ن یماإِ الیوم راسخة في قوانین  إِلىنھا ما زالت التاریخي، وبما أَ 

ا ربمن یشن المشككون علیھا غارات خطیرة. والكنائس، فال غرابة أَ 
ا ھذ لم یحدث تغییر بھذا المقدار في تاریخ الكنیسة المعاصر، مثل

ي ھ فنبسلطة الكتاب المقدس، حتى أَ  اِإلیماناالبتعاد المدھش، عن 
 ذتصالح قد اتخنجیلیة، التي كانت في عصر اإلِ وساط اإلِ بعض األَ 

َ سلطة الكتاب  ال ھمساس لعقائدھا، نجد میال كبیرا لإلِ المقدس كأ
 السبب رجحاألَ  المعاصر، للتعالیم الصحیحة والكتابیة، ھو على

 ،یماناإلِ ن یجابھان جماعة یالداخلي، اللذَ  والنزاع للتردد الرئیسي
 و فقدان اآلراء الواضحةفالجھل بخصوص ماھیة عقیدة الوحي، أَ 

 أُناس مثل ھم البلبة، فالكثیرون الیوم إِلىال بخصوصھا، ال یؤول إِ 

متحرك، ورؤسھم في ضباب، ال یعرفون ما ھو  رمل على قدامھمأَ 
 یمانھم عن الوحي وسلطة الكتاب المقدس.إِ 
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 وب منلقلام على ، یُخیِّ اِإلیمانالكثیر من ھذا التردد وعدم  وقد بدأَ 
 اسعالتى بالنقد العالي، الذي كان شائعا في القرن جراء ما یسمَّ 

َ عطَ عشر. ذلك النقد الذي أَ   نى بعضھم الجرأة، على التصریح بأ
ل دَ ن یُععقائد الكنیسة التاریخیة عن وحي الكتب المقدسة، یجب أَ 

لكتاب ین باثقن نظل واعنھا! فمن ثَمَّ السؤال الُمِلح: ھل یمكننا بعد، أَ 
 جبیم لیھ كدلیل عقائدي وكمعلم ذي سلطة؟ أَ ن ننظر إِ المقدس، وأَ 

یمان ا لإلِ مامساسا جدیدا للتعلیم، ومن ثَم ننشئ نظاما جدیدا تن نجد أَ أَ 
 المسیحي؟

ساس ي أَ ن نفسر الوحدة المدھشة للكتاب المقدس، على أَ ال یمكننا أَ 
لھي؛ فھو من جھٍة كتاب واحد، ومع ذلك ن مصدره إِ آخر، غیر أَ 

 َ ربعین قل من أَ شترك في كتابتھ ال أَ لف من ستة وستین كتابا، اِ یتأ
نفسھم انتموا لف وستمائة سنة. والكتَّاب أَ كاتبا، في مدة ال تقل عن أَ 

طبقات مختلفة في مجتمعاتھم، فالبعض كانوا ملوكا وعلماء،  إِلى
ام، وغیرھم یَّ فضل ثقافة وعلوم متوفرة في تلك األَ حاصلین على أَ 

نحن ي ثقافة رسمیة، ومع ذلك فكانوا رعاة وصیادي سمك، بدون أَ 
فمن  ،خالقفي العقائد واألَ  نجد فیما كتبوه، سوى نظام واحدال 

ن روح ن یكون قد حدث تواطؤ فیما بین ھؤالء الُكتاب. إِ المستحیل أَ 
المسیح ومنظوره، یطغیان على العھد القدیم منذ بدایتھ في سفر 

َ  التكوین، حیث نقرأُ  س الحیة، ثم الشریعة ة یسحق رأْ ن نسل المرأَ بأ
عمل المخلِّص،  إِلىتشیر كل الطقوس والذبائح  الموسویَّة، حیث

نبیاء، حیث یختم النبي مالخي العھد القدیم كذلك المزامیر وكتب األَ 
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ما ھیكلھ السید الذي تطلبونھ"... أَ  إِلى ةبھذا الوعد: "یأتي بغت
 َ سره، فھو "المسیح المصلوب". وھكذا لم موضوع العھد الجدید بأ

و تاریخ البشري، یتمتع من قریب أَ ي كتاب آخر عبر الولن یوجد أَ 
 من بعید بھذه الظاھرة الفریدة، التي نجدھا في الكتاب المقدس.

اب حتى القارئ العادي، یالحظ الفرق الشاسع الذي یفصل ھذا الكت
َ عن الكتب البشریة األُ   وس": "قدوس، قدوس، قدننا نقرأُ خرى، وكأ

 نھأَ  وعندما نبادر بقراءتھ، نالحظ للتوِّ  ،من صفحاتھ صفحة كل على

كذا وھ ،صغاءاإلِ  إِلى مضطرون نناأَ  بالفطرة ونشعر بسلطان، یكلمنا
َ نفسنا مضطرین أَ نرى أَ  نھ بما أَ " وتى ھذا الكتاب؟ین أَ ن أَ ل: "مِ ن نسأ
 نھأَ  ماوب یضعھا، القوة التي یبدیھا، ساٍم في المبادئ التي يفرید ف

َ  وتكرارا مرارا یؤكد  نایمانإِ  يف محقِّین ال نكونأَ لھي، من مصدر إِ  نھبأ

 َ  هللا بالذات؟ كلمة الواقع في ھو الكتاب، ھذا نبأ

 ولھما "الوحي الكليأَ  تعبیرین فیما یتعلق بھذه العقیدة، إِلى سنحتاج
و الكالمي". ھذان التعبیران ھما و التام"، وثانیھما "الوحي اللفظي أَ أَ 

َ فبالوحي الكالمي نعني أَ في الحقیقة مرادفان؛  لھي الذي ثیر اإلِ ن التأ
الكلمات التي استعملوھا، ولیس فقط  إِلىحاط بالكتبة القدیسین، امتد أَ 

ن تأثیر الروح القدس و التام، نعني أَ وبالوحي الكلي أَ  ،فكاراألَ  إِلى
مر جزاء الكتاب المقدس، األَ كل أَ  إِلىنھ امتد كان تاما وكافیا، وأَ 

لینا وحیًا من هللا ومتمتعا بسلطة تامة. وھكذا بینما یأتي إِ الذي جعلھ 
َ الوحي، خالل عقول ومشیئات األَ  دق نبیاء، فھو مع ذلك كلمة هللا بأ

ن یكشف عنھا، نُقلت بدقة معصومة هللا أَ  أَرادمعنى، فالحقائق التي 
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ن ما قالوه ھم، ھو ما قالھ من الخطأ، والكتَّاب كانوا من هللا، بمعنى أَ 
 .هللا

 الوحي ضروري لضمان الدقة -1
 َ  بدوھذا یا، والكلمات بذاتھ إِلىن الوحي امتد لقد انتھینا من القول، بأ

 لن القصد من الوحي، ھو الحصول على سجطبیعیا، عندما نتذكر أَ 
ه للحقیقة،  لتيرجة افكار والكلمات متصلة، بالدعن الخطأ؛ فاألَ  منزَّ

ار، ففي فكاألَ  في مماثل تغییر إِلىدي یؤَ  الكلمات، في تغییر يأَ  تجعل
مین أَ لى ععمال یُملي رسائلھ ن رجل األَ مور البشریة مثال، نرى أَ األُ 
ي كتفه بكلماتھ الخاصة، لكي تتضمن معناھا بالضبط، فھو ال یرِّ سِ 
ه لكتابة یاإِ  ركامور الھامة، تاجمالیة عن األُ ه فكرة إِ رِّ مین سِ عطاء أَ بإِ 

َ أَیضاھكذا . ھنصوص رسائل  لىإِ ن یقول ، ال یكتفي الروح القدس بأ
ت لكلماایھ ُكتَّابھ: "اكتب بھذا المعنى"، بل یقود الكتبة بشكل تكون ف

 بعیدة ،مورأُ  عن الكالم إِلىمن هللا. فالكتاب المقدس، یتطرق  أَیضا
ل صكل البعد عن سعة الحكمة البشریة، مثل طبیعة وصفات هللا، أَ 

 وحالتھ الخطیئة، في نسانونھایتھ، وسقوط اإلِ نسان، الكون وغایة اإلِ 

 حالمسی یسوع حیاة العاجزة، وتدبیر الفداء، الذي یتضمن الحاضرة
ر كثأَ وھذا یسلتزم  ،الجحیم مجاد السماء وعذابوموتھ وقیامتھ، وأَ 

من مجرد مراقبة عامة، لكي تُعَطى الحقیقة بخصوص ھذه 
 ،في الخطأ الوقوع وعدم و نقصان.أَ  المواضیع الھامة، بدون خطأٍ 

 الخاصة. كلماتھ هللا یختار نأَ  ستلزماِ 
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 لىإِ كل الذین حاولوا تفسیر ھذه المواضیع العمیقة، بدون الرجوع 
ن أَ  یكفيوظھار جھلھم الشخصي. إِ  إِلىال لھي، لم ینتھوا إِ الوحي اإلِ 

ة فسن فالمآراء المتعجرفین  إِلىو عقائد الشعوب الوثنیة أَ  إِلىننظر 
عون دَّ الغرب، لكي نجد حدود حكمتنا البشریة. والكثیرون من الذین ی

 َ  لنفس!اود نھم في طلیعة مفكري العالم، قد شكُّوا في وجود هللا وخلبأ
َ فا� إِ   ن یتكلم بوضوح وسلطان عن ھذهذن ھو وحده الجدیر بأ

ة وھذا ما نجده في الكتاب المقدس الذي یعطینا معرف ،المواضیع
ع نسان الخاطئ والعالج الناج وعن حالة قلب اإلِ كافیة عن هللا

 َ یر ن تغأَ ھا نھ ال الشرائع وال الثقافة، یمكنللخطیئة، وھو یعلِّمنا بأ
ن نھ ال شيء سوى قوة یسوع المخلِّصة یمكن أَ وأَ  ،القلب البشري

 ن یكون علیھ.نسان ما یجب أَ تجعل اإلِ 

توصیلھا الجانب  لھیة، استُخدم فيمور اإلِ خبار عن األُ ن األَ لو أَ 
، سواء في الكلمات المستخدمة، خطاءَ البشري فقط، الحتوت على أَ 

ن جزاء المختلفة من الوحي. وحیث أَ و في التشدید النسبي على األَ أَ 
ن اختیار فكار مرتبطة ارتباطا وثیقا بالكلمات المستخدمة، فإِ األَ 

ستكون فكار التي تصلنا ال فاألَ إِ  ن یكون صحیحا، والكلمات یجب أَ 
َ إِ  المثال، سبیل على معیبة. ن الكلمات: فداء، كفارة، قیامة، ذا سلمنا بأ

خلود .... الخ، المستخدمة في الكتاب المقدس، لیس لھا معنى محدد 
دة. في و قوة محددة، فإِ أَ  ن العقائد المبنیة علیھا ال یكون لھا قوة مجدِّ

الذي نولیھ للكلمات ننا نتعلم التشدید استعمالنا للنصوص الكتابیة، فإِ 
ن المعنى الصحیح، یعتمد على استخدام كلمة المستخدمة، حیث أَ 
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ن یُنقض المكتوب معینة، مثلما نجد في ما قالھ الرب: "وال یمكن أَ 
جاب الصدوقیین، و عندما أَ )، أَ 35:10نجیلیة (بشارة یوحنا اإلِ 

 حیث ،یاھم بالكلمات التي قیلت لموسى عند العلیقة المشتعلةمذكًرا إِ 

 لھإِ  و إِبراھیم لھنا (الكائن) إِ اعتمدت نقطة الجدال على زمن الفعل"، أَ 

و عندما )، أَ 26:12نجیلیة اإلِ  مرقس (بشارة لھ یعقوب"إِ  اسحق و
 هللا ن الوعد الذي قطعھنجیلي، على حقیقة أَ یشدد الرسول بولس اإلِ 

وفي نسال"، ، استخدم كلمة "نسل" (مفرد)، ولیس في "األَ ِإلبراھیم
غالطیة  أَھل إِلىنجیلیة ي المسیح (رسالة بولس الرسول اإلِ نسلك أَ 
). في كل حالة من ھذه الحاالت، یدور الجدال حول استخدام 16:3

 كلمة بعینھا، وفي كل حالة كانت الكلمة قاطعة بسبب سلطانھا

 الكلمات الروح الدقیق لمعنى نفإِ  حیاناألَ  غلبأَ  فيو ،لھياإلِ 
 سئلة العقیدة والحیاة.  أَ  تقریر في القصوى ھمیةاألَ  لھ صلیة،األَ 

 العقیدة المسیحیة مضمون في حیوي دور للوحي -2
الیقین بصدق الكتاب المقدس، لكي نستطیع  إِلىننا بحاجة ماسة إِ 

ذا كان الكتاب بصورة جدیة، فإِ  المسیحي اِإلیمان عقائد دراسة
ذ ذاك نقبل العقائد ننا إِ المقدس دلیال ذا سلطان تام وجدیرا بالثقة، فإِ 

ھو في الكتاب  ما كل تفھُّم على قادرین نكون ال قد التي یصوغھا.
المقدس، وقد توجد صعوبات كثیرة في عقولنا بخصوصھا، ولكننا ال 
نشك قط في كونھا صحیحة. ونحن نعترف بمحدودیة المعرفة 
البشریة، ولكننا نؤمن بكل ما كشف هللا لنا في الكتاب المقدس. 

 مرتبط بشكل وثیق، بالعقیدة المسیحي، اِإلیمانن غنى والحقیقة أَ 
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 على سسالحق، مؤَ  المسیحي اِإلیمان نألَ  الوحي، عن الكتابیة

 یوثَق بھ، كتاب مقدس ذا كان عندنافإِ  الذي أَوَحى بھ هللا. الكتاب
 سلوب كتابي للعقیدة المسیحیة،أُ  فمن الممكن وضع كمرشد عقائدي،

ولكن  العقلي، وأَ  الطبیعي سلوباألُ  كل االختالف عنسلوب یختلف أُ 
ب علینا  رتكان علىمكان االِ ذا لم یكن باإلِ إِ  الكتاب المقدس، لتوجَّ

ال یزید ما قد رجح عندئذ، أَ ساس آخر لعقائدنا، وعلى األَ البحث عن أَ 
ضنا إِ  سلوب فلسفي وبشري. ولیھ آنذاك، عن مجرد أُ نصل إِ  ذا قوَّ

بالكتاب المقدس، ككتاب موًحى بھ، نكون قد قضینا على ركان الثقة أَ 
وما لم نقتبس عن الكتاب  ،یمان مسیحيساس الثقة بكل ما ھو إِ أَ 

، للوعظ  وفائدتھ سلطتھ لضعُفت هللا، من المقدس، ككتاب موًحى بھ
خطیرة، وتصبح  و الموت لدرجةأَ  المرض في والتبشیر، والتعزیة

مجرد افتراض بشري، وال نستطیع العبارة: "ھكذا قال الرب"، 
ذا لم یكن االقتباس منھ إِ  یمان والحیاة. ولیھ كقانوننا الفعال لإلِ النظر إِ 

ككتاب موًحى بھ، فقیمتھ كسالح في النقاش تكون قد أُضِعفَت لدرجة 
من االقتباس  ما الفائدة نھألَ  تماما، تالشت قد كبیرة، بل ربما تكون

َ استطاع ھذا المقاوم أَ ذا إِ  ي مقاوم،لصد أَ  عنھ نھ لیس ن یجیب بأ
 للكتاب سلطان؟

 

 صلیةالوحي في لغاتھ األَ  -3
ي في صلیة، أَ وحى هللا بمحتویات الكتاب المقدس في لغاتھ األَ أَ 

جیال العبریة واآلرامیة والیونانیة، وَحِفظھ لنا على مر العصور واألَ 
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نَْسَخھم بدقة فائقة، نجزوا و تحویر. ومن قاموا بالنسخ، أَ بدون تغییر أَ 
الكتاب المقدس  مانة، فعندما نقرأُ كما قام المترجمون بعملھم بكل أَ 

نبیاء والرسل. كالم هللا، كما أُعِطي لألَ  نما نقرأُ ننا إِ بالعربیة مثال، فإِ 
لینا بھذا الشكل كم نحن ُمْمتَنُّون � القدیر، لوصول الكتاب المقدس إِ 

 ریخ.من النقاوة والطھارة عبر التا

ل في العق  ائدھذا ھو الموقف من سلطة الكتاب المقدس، الذي ُسّجِ
 ِقرُون "نؤمن الفقرات: بعض نقتبس یلي فیما صالح.اإلِ  لعصر الرسمیة

َ  ونعلم  كل اس بھن تقیجب أَ  الذي الفرید، والمقیاس الوحید، القانون نبأ

 جدید. ال والعھد القدیم العھد في والرسل نبیاءاألَ  كتب ھو العقائد،

 َ كال ن، لِ یسینبیاء والرسل القدن الكتب القانونیة، لألَ "نؤمن ونعترف بأ
ن مدَّة تَمنھا تملك سلطة كافیة ُمسالعھدْین، ھي كلمة هللا الحقة، وأَ 

ء نبیااألَ ن هللا نفسھ، كلَّم اآلباء وي انسان، ألَ ذاتھا، ولیس من أَ 
 سة."والرسل، وھو ال یزال یُكلمنا بواسطة الكتب المقد

َ  ن یعلن"إن هللا العلي، قد شاء أَ   نوأَ  نواع وطرق كثیرة،ذاتھ بأ
َ رادإِ عن  یكشف  تب."جمعھا لتُكتھ للكنیسة، وبعدئذ ُسلِّمت ھذه بأ

 تعلقت ال نطیعھ، نوأَ  بھ نؤمن نأَ  یجب الذي المقدس الكتاب سلطة ن"إِ 

الذي  –نفسھ  بُمجملھا من هللا تُستََمد كنیسة، بل وأَ  نسانإِ ي أَ  بشھادة
 هللا." مكال نھألَ  یُقبَل نأَ  یجب ولذلك المؤلف، ھو الذي – نفسھ الحق ھو

ن العھدْین القدیم والجدید، قد أُعِطیا مباشرة بوحي من هللا، وقد "إِ 
 لھیة."جیال بواسطة العنایة اإلِ ُحِفظا نقیْین في كل األَ 
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یاء تقألَ ذة اساتنجیلي، األَ الموقف اإلِ تخذ ھذا اِ زمنة الحدیثة، وفي األَ 
َ  شھیرة. ھؤالء الھوتیة معاھد عدة في قدس ن الكتاب المقد تمسكوا بأ
 ئھ.جزاهللا في كل أَ  كلمة ھو نھإِ  بل فحسب، هللا كلمة یتضمن ال

 

 الفصل الثاني

 الُكتَّاب والوحي
 

َ ساسي إلِ السبب األَ  ن ن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا، ھو أَ یماننا بأ
ن رساالتھم تشھد لكونھا مر، وأَ نفسھم یصرحون بھذا األَ الُكتَّاب أَ 

ن رساالتھم نبیاء بأَ صرار الدائم، الذي عبَّر عنھ األَ موًحى بھا. واإلِ 
َ التي نطقوا بھا، لم تكن من تأْ  ن ما لیفھم الخاص، بل من هللا، وبأ

تى د أَ تكلموا بھ، كانوا قد تسلموه من هللا نفسھ واضًحا وجلی�ا. وق
ر اآلخر، تلو النبي َ  الشعب، یذّكِ تكن من  لم بھا نطق التي الكلمات نبأ

 حیان، كان النبي یبدأُ لیفھ، بل من هللا بالذات. وفي كثیر من األَ تأْ 
موقف الرسول بولس  أَیضا كان وھذا الرب"، قال "ھكذا قائال: كالمھ

َ وبقیة الرسل اإلِ  حوا بأ َ نھم تكلموا نجیلیین، الذین صرَّ قواٍل "ال بأ
ولى سالة األُ رالروح القدس" (ال ھنسانیة، بل بما یُعلِّمتُعلِّمھا حكمة إِ 

 فقط تعلیمھم جوھر یكن لم وھكذا ).13:2كورنثوس  إِلىنجیلیة اإلِ 
 صلمن أَ 
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 من هللا. أَیضالھي، بل صیغة تعبیرھم كانت ھي إِ 

َ ومع أَ  ل ي كفلھیة واضحة، نھم قد تكلموا بُسلطة إِ ن تصریحاتھم بأ
َ  واحدة، مرة وال یتكلمون، نجدھم ال ننافإِ  المقدس، الكتاب  ُسلطتھم نبأ

لك وده، ولذكرسل هللا وشھ تكلَّموا لقد مكانتھم. وأَ  حكمتھم على مبنیَّة
، هللاوا فكل الذین سمعوھم، سمع ،ن یُطیعوا كلماتھمكان على الناس أَ 

معوا ن سهللا. "وھم إِ لیھم، إنما رفضوا وكل الذین رفضوا االستماع إِ 
م." بینھ انكن نبی�ا نھم یعلمون أَ نھم بیت متمرد، فإِ ن امتنعوا، ألَ وإِ 

بل ْقبلُني یَقْ یَ ). "من یقبلكم یَْقبلُني، ومن 5:2 ة(نبوءة حزقیال التوراتی
تَّاب، قد ن الكُ ). وبما أَ 40:10نجیلیة (بشارة متى اإلِ  "رسلنيالذي أَ 

ما ، إِ نھمالشھادة للوحي، فمن الواضح أَ ذكروا مرارا وتكراًرا، تلك 
ٍب أَ إِ  كانوا ُملَھمین، و ین بن عمى. نحن إذما تصرفوا بحماسة تعصُّ

َ اال إِلىن نصل ما أَ مرْین: إِ أَ  ، مة هللاو كلھن الكتاب المقدس ستنتاج بأ
ر ثن یكون قد أَ كاذیب! ولكن كیف یمكن للكذب، أَ نھ مجرد أَ و أَ أَ 

ثیر التأْ ك خالقي والخیري،األَ  رفع المستوى ثیرا عدیم النظیر، فيتأْ 
 لیھ؟في كل مكان وصل إِ  الكتاب المقدس حدثھأَ  الذي

ن معاصري َكتَبة العھد الجدید، وآباء الكنیسة، ن نالحظ أَ ویمكننا أَ 
ذا كانت ھذه الشھادات صحیحة فضل المؤھَّلین للُحكم، فیما إِ كانوا أَ 

ولقد  ،ي ترددالشھادات بدون أَ نھم قَبِلوا ھذه م ال، وبالفعل فإِ أَ 
ة عظیمة، بین تلك الكتابات وكتاباتھم الخاصة،  اعترفوا بوجود ھوَّ

سسوا العقائد والفرائض علیھا، ال على آرائھم الخاصة. كذلك نجد وأَ 
نجیلیة، تحتوي على الكثیر من البراھین ن البشائر والرسائل اإلِ أَ 
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ا ما تتبعنا مجرى التاریخ في ذإِ  قبولھا. و إِلىالداخلیة، التي تدفعنا 
ھمیتھا، ن البراھین تزداد في عددھا وأَ ینا أَ القرون المتعاقبة، لرأَ 

ن رغبتھم في التخلص ن الھراطقة یشھدون لھذه الحقیقة، مع أَ حتى أَ 
ن من سلطة الكتاب المقدس، كانت رغبة شدیدة. عالوة على ذلك، فإِ 

ال لكانت قد قضت إِ  یة متناقضات، وكتابات العھدْین ال تتضمن أَ 
م أَ  سفار الِكتاب تماما على تصریح الُكتَّاب بالوحي. وھكذا تُقدِّ

المقدس، ذلك التدبیر الواحد والوحید للخالص، وتلك المبادئ 
ذا كان ُكتَّاب راشدون خالقیة السامیة، بانسجام كامل، فإِ األَ 

َ  ومستقیمون، حون بأ ذا إِ  و ن كالمھم كان موًحى بھ من هللا،یصّرِ
كانت ھذه التصریحات قد سارت بدون معارضة، بل قُبِلت بكل 

ذا كانت ھذه الكتابات ال تتضمن إِ  تواضع من قِبَل المعاصرین، و
ن ننا نواجھ ظاھرة غیر عادیة یجب أَ ذن، أَ تناقضات، فمن المؤكد إِ 

 لھي.نھا الوحي اإلِ ن یكون سوى إِ تُعلَّل، والتعلیل الوحید ال یمكن أَ 

سفار العھد الجدید، لم یكتبھا یسوع ن أَ عترض قائال: "إِ وھناك من ی
َ المسیح بل أَ  ال بعد مرور بعض الوقت على نھا لم تُكتب إِ تباعھ، وبأ

ن نتوقع من الرب یسوع، موتھ وقیامتھ. في الواقع، من المستحیل أَ 
وجوده  ثناءأَ  "طریق الخالص" عن عطى شرحا وافیاأَ  قد یكون نأَ 

ال بعد موتھ من الممكن فھم ذلك تماما، إِ  ، فلم یكناألَرضعلى 
ن یوضح ذلك بواسطة مكان لیسوع أَ نھ كان باإلِ وقیامتھ. وألَ 

عطى التالمیذ فكرة عامة عن "طریق ات، نجده قد أَ ءالنبو
حیان لم یفھموا، تلك التعالیم. ن كانوا في كثیر من األَ إِ  و الخالص"،
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یسوع المسیح، كانت ن الطریقة التي اختارھا الرب وھكذا نرى، أَ 
عمال الخالصیة، ثم تم نجاز األَ وال بإِ طریقة للتعلیم: فقد قام أَ  فضلأَ 

طریقة هللا في  أَیضاشرحھا بواسطة الُكتَّاب الُملَھمین. وھذه كانت 
 عصور العھد القدیم.

 تعلیم الكتاب المقدس نفسھ بخصوص الوحي -1
ي قیقالقصد الحعطى هللا لنبیھ موسى، عْرضا ُمِھما، لتوضیح لقد أَ 

نھم. عیِّ یُ ن نبیاء الذیسلوب الالئق، برسالة األَ صلیة، واألُ والمھمة األَ 
ي أَ (قیم لھم ): "أُ 18:18ھذا ما نراه في كتاب التثنیة التوراتي (

 مي فيالكجعل خوتھم مثلك، وأَ جیال یھودیة تابعة) نبی�ا من وسط إِ ألَ 
عنا م ن هللا یتكلموصیھ بھ." وھكذا نرى، أَ فمھ، فیكلمھم بكل ما أُ 

 عطاء الكلماتنبیاء، فرسالتھم كانت تنحصر، في إِ بواسطة األَ 
ا عیَّنھ عندم النبي، رمیاإلِ  الرب قال سواھا. ولیس تماما، لھم المعطاة

اتي تورال إِرمیانبی�ا للشعوب"ھا قد جعلُت كالمي في فمك"، (نبوءة 
ت د جعلالتوراتي: "قشعیاء النبي إلِ  أَیضا)، وھذه الكلمات قیلت 9:1

المي "ك أَیضا)، و16:51شعیاء التوراتي قوالي في فمك" (نبوءة إِ أَ 
 ).21:59الذي وضعتھ في فمك ال یزول من فمك" (

رت نحو ثمانین مرة في كتاب  والعبارة: "ھكذا یقول الرب"، ُكّرِ
ن یتكلم، ن بلعام النبي الكذاب، لم یقدر أَ شعیاء التوراتي وحده، كما أَ إِ 
ن یتكلم: "فقال مالك الرب لبلعام اذھب مع عطاه الرب أَ  بما أَ الإِ 

(كتاب العدد  بھ فقط"، كلمكأُ  الذي بالكالم تتكلم نماإِ  و الرجال،
،  12،  5:23كتاب العدد التوراتي  أَیضا)، انظر 35:22التوراتي 
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نما تكلموا حینما نبیاء إِ ن األَ . تعلیم العھد القدیم المتواصل، ھو أَ 16
فقط! وھذا نراه بكل وضوح في بدء  وحینئذ حینئذ الرب تاھم كالمأَ 

 نبوءاتھم:

 ).1:1"قول الرب الذي صار لھوشع ..." (نبوءة ھوشع التوراتي 

 ).1:1قوال عاموس ... التي رآھا .." (عاموس النبي التوراتي "أَ 

 ).1:1(میخا النبي التوراتي میخا...  إِلى"قول الرب الذي صار 

اتي سرائیل عن ید مالخي" (مالخي النبي التورالرب إلِ "وحي كلمة 
1:1.( 

یناإِ و و معنى "كلیم"، معنى كلمة "نبي" أَ  دقة، عنال ذا ما تحرَّ
ن ي أَ نھا ال تعني متكلم بصورة عامة، بل بطریقة فائقة، أَ لوجدنا أَ 

ن یتكلم من النبي كان بالحقیقة كلیم هللا. والنبي ال یأخذ على عاتقھ، أَ 
 الدرجة ھذه إِلى بنفسھ ارتقائھ إِلى فسھ. وكونھ نبیا، ال یعود ذلكقِبل ن

كثر ما أُطیعت ھذه لھیة. وما أَ استجابتھ للدعوة اإلِ  إِلى بل الرفیعة،
ن النبي التوراتي لم یكن مقتنعا بقدرتھ على لھیة بتردد، ألَ الدعوة اإلِ 

حسبما  الكالم، عن یُحِجم وأَ  یتكلم رسالتھ. وكان النبي التوراتي داءِ أَ 
ن هللا في ن نالحظ، أَ خرى، یجب أَ ن ینطق. من ناحیة أُ یعطیھ الرب أَ 

ولئك خطر التحذیرات ضد أُ نبیاء الحقیقیین، طرح أَ دعوتھ العلیا لألَ 
ما لھیة. "وأَ ن یتكلموا بدون الدعوة اإلِ خذون على عاتقھم أَ الذین یأْ 

و الذي ن یتكلم بھ، أَ النبي الذي یَطغَى فیتكلم باسمي كالما لم أُوِصھ أَ 
التثنیة التوراتي  (سفر النبي." ذلك فیموت خرى،یتكلم باسم آلھة أُ 
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نذار ). وفي سفر حزقیال النبي التوراتي، نالحظ ھذا اإلِ 20:18
روحھم، ولم یروا  نبیاء الَحْمقَى الذاھبین وراءَ العنیف: "ویل لألَ 

َ ھ االِ نسان على عاتقخذ إِ ن یأْ مر خطیر، أَ نھ ألَ شیئا!" إِ  نھ یتكلم دعاء بأ
عن هللا العلي! ومع ذلك فكم ھو شائع عند النقاد الھدامین في یومنا 

ن یقترحوا و أَ و ذاك في الكتاب المقدس، أَ ن یُنكروا ھذا البیان أَ ھذا، أَ 
َ و إِ وجوب اختصار الكتاب المقدس، أَ  لف من یجاد كتاب حدیث، یتأ

 مؤلفات بشریة معاصرة.

 

 القدیم شھادة المسیح للعھد -2
، ن هللاماعتبر الرب یسوع المسیح العھد القدیم كلھ، كتابا موًحى بھ 

ذا ھوقد اقتبس منھ مرارا، وبنى علیھ تعالیمھ. ومن تصریحاتھ من 
فعندما  ،35:10نجیلي نجیل بحسب یوحنا اإلِ ه في اإلِ القبیل، ما نقرأُ 

ن م قتباسكان یتحاور مع الیھود، نجده یدافع عن وجھة نظره، باالِ 
راتي، التو دیمن یقتبس بیانا من العھد القالعھد القدیم التوراتي، فبعد أَ 

" وب.ن یُْنقض المكتنجده یضیف ھذه الكلمات الھامة: "وال یمكن أَ 
 مسیحال بَلقِ  من سواءٌ  الكتاب المقدس، إِلىلتجاء ھمیة االِ والسبب في أَ 

بوالكلمة  یُنقَض. نأَ  یمكن ال نھأَ  ھو قِبَلنا، من وأَ  "، ْنقَضة ھنا "یُ المعرَّ
و نكار أَ و إِ أَ  بطالإِ  وتعني شریعة، لنقض ھي الكلمة المستعملھ

 مقاومة سلطانھا.
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ر ظاھوكْون یسوع المسیح قد اعتبر كل الكتاب ككلمة هللا حصریا، ف
؛ 4:19نجیلي نجیل بحسب البشیر متى اإلِ من فقرات كالتي في اإلِ 

 َ ما الطالق، كان جوابھ: "أَ لھ بعض الفریسیین عن قضیة فعندما سأ
ل جْ  أَ ِمنْ "نثى"، وقال: ن الذي خلق من البدء خلقھما ذكرا وأُ تم أَ قرأْ 

دا جس تھ ویكون االثنانمھ ویلتصق بامرأَ باه وأُ ھذا یترك الرجل أَ 
ق سوع لرب یاح نسان." فھنا یُصرِّ إِ  ھواحدا ... فالذي جمعھ هللا ال یفّرِ

ن الكلمات الواردة في سفر التكوین هللا ھو مؤلف بكل جالء، أَ 
مھ باه وأُ "الذي خلقھما" ... قال: "یترك الرجل أَ  24:2التوراتي 

لعھد ي اكلمات هللا ھذه ف تھ." ومع ذلك، فعندما نقرأُ ویلتصق بامرأَ 
ھا ن. إِ شرةن ھذه كلمات هللا بصورة مباالقدیم، ال نالحظ ما یدل على أَ 

ن أَ  یمكنو كلمات النبي موسى، وأَ ُمقَدَّمة لنا ككلمات الكاتب نفسھ 
ھو  مقدسن كل الكتاب الساس أَ هللا كمؤلفھا، فقط على أَ  إِلىتُنَسب 

 – 5:10نجیلیة كلمتھ. ونالحظ نفس ھذا التعلیم، في بشارة مرقس اإلِ 
 قدیم،ال العھد من الرسل حدو أَ ؛ فكلما اقتبس الرب یسوع المسیح أَ 9

لحي  انما ھو صوت هللاقتبسونھ، إِ ن ما ییشددون، على أَ  كانوا نھمفإِ 
 لھیة خاصة.بالذات، ومن ثَم ذو سلطة إِ 

 اد التي تتعلق بھذا الموضوع:عدفیما یلي بعض األَ 

 َ ترب : یقشعیاء النبي التوراتي قائالإِ  عنكم "یا مراؤون، حسنا تنبأ
 بتعد عنيفم قلبھ ماوأَ  بشفتیھ، ویكرمني بفمھ الشعب ليَّ ھذاإِ 

 بعیدًا
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 ).8 – 7:15 اِإلنجیلیة(بشارة متى 

ھا یفعل ذينسان الن اإلِ ن موسى یكتب في البِّرِ الذي بالناموس، أَ "ألَ 
نا ل: "أَ ى یقووسوال ملعل إسرائیل لم یَْعلَم؟ أَ قول أَ سیحیا بھا .. لكني أَ 
ُ أُِغیركم بما لیس أُ  توراتي بي اللناشعیاء غیظكم". ثم إِ مة غبیَّة أُ مة، بأ

ل: "ُوِجدت من الذین لم یطلبوني، وصرت ظاھرا یتجاسر ویقو
 َ و  5: 10ة رومی أَھل إِلى اِإلنجیلیةلوا عني." (الرسالة للذین لم یسأ

 ).20و 19

 ذن إِ ووعندما وبَّخ الرب یسوع المسیح الصدوقیین، قال لھم: "تَِضلُّ 
 ال

ة هللا" (بشارة متى   ). فالشيءُ 29:22 اِإلنجیلیةتعرفون الكتب وال قوَّ
ن ضاللھم ناتج، لیس عن اتباعھم لتعالیم الذي یوضحھ الرب، ھو أَ 

سس عقیدتھ وسلوكھ الكتب، بل عن عدم طاعتھم لتعالیمھا؛ فالذي یؤَ 
الكتاب المقدس، كان  إِلىن یضل. واللجوء على كلمة هللا، ال یمكن أَ 

شائعا بصورة شاملة، وسلطتھ كانت مقبولة بشكل واضح، لدرجة 
ي سالح آخر أَ  إِلىعنف جدال، لم یحتَجِ الرب یسوع، نھ في حالة أَ أَ 

 اِإلنجیلیةنھ مكتوب!" (انظر بشارة متى سوى الكتاب المقدس: "إِ 
). وكلمات 12و 8و 4:4 اِإلنجیلیةوبشارة لوقا  – 10و 7و 4:4

السماء، تضمنت توبیخا للتالمیذ،  إِلىخیرة، قبل صعوده الرب األَ 
ن التي كانت قد ُكتبت، والتي كان "ال بد أَ مور نھم لم یفھموا كل األُ ألَ 

ن المسیح أَ ذا كان قد ُكتب، ). فإِ 44:24 اِإلنجیلیةتتم" (بشارة لوقا 
َ كان یجب أَ  لم ویحتمل تلك العذابات التي واجھھا، فلم یكن ھناك ن یتأ
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ن یثقوا بصحة ذلك الكالم دون داع للشك، بل كان على التالمیذ أَ 
 تردد.

 اسھسنما أَ العھد القدیم التوراتي، إِ  لسلطة وصدق اقبولن نفإِ  من ھنا،

َ  ویخبرنا یاهإِ  یُسلمنا فھو لھ، نفسھ المسیح السید قبول  نأَ و هللا، مكال نھبأ
مكن  یالن الكتاب المقدس نبیاء تكلموا بواسطة الروح القدس، وأَ األَ 

 لقدیمد ان یُنقَض. والرب یسوع المسیح باقتباساتھ العدیدة من العھأَ 

دَه التوراتي، صبحا أَ الجدید، بحیث  بالعھد ومباشرة عفویة بصورة وحَّ
د فالعھدان القدیم التوراتي والجدی ،كتابا واحدا اآلن یشكالن

طا و یسقُ أَ ن یَثبُتا معًا صوت واحد، ویجب أَ  الإِ  لھما لیس ،اِإلنجیلي
 معًا!

 القدیم العھد من قتباساالِ  على الجدید العھد اعتماد -3
َ  ن الربأَ  ینارأَ   صومتھ معالقدیم بجمل العھد نیسوع المسیح، تمسَّك بأ

وھم  ،التمسُّك ھذا شاركوه الرسل نأَ  اآلن، نرى وسوف الخطأ، من
 مةككل مقتباساتھاِ  إِلىیقتبسون من العھد القدیم بكل سھولة، ناظرین 

 نھلیھ سبحاصلیة، منسوبة إِ كون الكلمات األَ  عن النظر بغض هللا،

 في لمالمتك وھ كان ن هللانھم وثقوا أَ وطریقتھم تُرینا أَ  ال. مأَ  مباشرة
 ینبرانیالع إِلى ةاِإلنجیلیكل كتب العھد القدیم التوراتي؛ ففي الرسالة 

لیھا صاحب المزمور، ناظرا إِ  كلمات ، یقتَبس الكاتب،8 و 7:3
 ككلمات الروح القدس:
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ا وفال تقسُّ ن سمعتم صوتھ "لذلك، كما یقول الروح القدس، الیوم إِ 
 ، ب 7:95 (مزمور القفر" في التجربة یوم سخاطاإلِ  في كما قلوبكم،

اود دن كلمات ، نرى أَ 35:13 اِإلنجیليعمال كذلك في كتاب األَ  ،)8
 هللا: إِلى اِإلنجیلي، ینسبھا الرسول بولس 10:16في المزمور 

 ،"ور آخر: لن تدع  قدوسك یرى فسادافي مزم أَیضا"ولذلك قال 
كالم  أَیضایُنَسب  11:15رومیة  أَھل إِلى ةاِإلنجیلیوفي الرسالة 

دهللا: "سبحوا الرب یا كل األُ  إِلىداود  ا كل یوه) مم، واحمدوه (حّمِ
 24:4 اِإلنجیلي الرسل عمالأَ  كتاب وفي ،)1:117 (مزمور الشعوب"

 :هللا إِلى، ینسب الرسل الحواریُّون، كلمات المزمور الثاني 25و
 ما لوك والبحر األَرضو السماء الصانع لھاإلِ  ھو نتأَ  السید، یھا"أَ 

ت األُ  داود فتاك: القائل بفم فیھا،  في لشعوبا وتفكر مملماذا ارتجَّ
 في آخرْین مزمورْین بخصوص التعلیم، نفس ونالحظ الباطل؟"
ع مالئكتھ : "یقول: الصان8و  7:1العبرانیین  إِلى ةاِإلنجیلیالرسالة 

 هللا یا ما عن االبن كرسیُّك)، وأَ 4 : 104(مز  وخدامھ لھیب نارریاحا 
وفي  ،)6:45" (مز استقامة قضیب ُملكك قضیب الدھور، دھر إِلى

 إِلى ، ینسب كالم موسى10:15رومیة  أَھل إِلى ةاِإلنجیلیالرسالة 
ثنیة ب التكتا" (مم مع شعبھیھا األُ ، تھللوا أَ أَیضاهللا القدوس: "ویقول 

ب ن الرقتباسات، تُظھر بوضوح، أَ ). كل ھذه االِ 43:32التوراتي 
 یم،یسوع المسیح والرسل الحواریین، تعاملوا مع آیات العھد القد

 باعتبارھا ھي نفسھا صوت هللا الحي بالذات.
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 العھد الجدید بخصوص ما كتبوه  شھادات َكتبةِ  -4
العھد الجدید، بخصوص كتاباتھم  عندما نفحص شھادات َكتبةِ 
 َ حون بأ لذلك لم  خذوا َوْحیًا من هللا،نھم قد أَ الخاصة، نراھم یصّرِ

 قدو ،سفار العھد القدیمیترددوا في وضع كتاباتھم، على مستوى أَ 
 رشاٍد خارق للطبیعة: "فمتىا، بإِ دً خذوا من الرب یسوع وعْ أَ 
لك تي فنكم تعَطْون و بما تتكلمون، ألَ سلموكم، فال تھتموا كیف أَ أَ 

ذي كم البیأَ نتم المتكلمین بل روح ن لستُم أَ الساعة ما تتكلمون بھ، ألَ 
 اأَیضنظر اُ  – 20و  19:10 ةاِإلنجیلییتكلم فیكم" (بشارة متى 

 11:12 ةاِإلنجیلیوبشارة لوقا  11:13 ةاِإلنجیلیبشارة مرقس 
). وتكرر ھذا الوعد عند نھایة خدمة المسیح (بشارة لوقا 12و

نا ھم موجود في بشارة یوحوالوعد األَ  ،)15 – 12:21 ةاِإلنجیلی
دكم ذاك، روح الحق، فھو یرش ما متى جاءَ ، "وأَ 13:16 ةاِإلنجیلی

بعد، عن ھذا  الحواریُّون فیما الرسل وتكلم ،"جمیع الحق إِلى
لحق ھو ا بھ، یتكلمون ما نأَ  ي شك، فيیكن عندھم أَ رشاد، ولم اإلِ 

 ق ھو،فروال ،و العقائدیةمور التاریخیة أَ من جھة األُ  بالذات، سواءٌ 
لوه كوقائع، أَ ن المؤَ أَ  سل لرما ارخین الذین كتبوا التاریخ، سجَّ

 بشارةال الحواریُّون، فقد كتبوا وتكلموا بسلطان؛ فبولس مثال، قدَّم
ا لم یكن مخطئً  تعالیمھ، خالف من كل اعتبر نھأَ  كسلطة عظیمة، حتى

 ما غیرب السماء، من مالك وأَ  نحنبشرناكم  نإِ  فقط بل ملعونا: "ولكن

. )8:1غالطیة  لأَھ إِلى ةاِإلنجیلی الرسالة( "ناثیماأَ  فلیَُكن بشرناكم،
 ملعونا). = ناثیما(أَ 
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 تُعَطىكانت وصایا وتعلیمات الرسل الحواریین من هللا، وكانت 
ة رسالنھ وصایا الرب" (اللیكم أَ إِ كتبھ سلطة ُملِزمة: "... ما أَ 

لرسالة ا أَیضاراجع  – 37:14كورنثوس  أَھل إِلىولى األُ  ةاِإلنجیلی
تب كوعندما  ،)12و  6:3تسالونیكي  أَھل إِلىالثانیة  ةاِإلنجیلی

ب ن الركورنثوس، میَّز بین الوصایا التي كا أَھل إِلىالرسول بولس 
عطاھا، والوصایا التي صدرت عنھ، ولكنھ وضعھا على قد أَ 

 10:7كونثوس  أَھل إِلىولى األُ  ةاِإلنجیلیمستوى واحد: (الرسالة 
َ 40و 12و " مة هللاروا بھ، كان بالحقیقة "كلن ما بُشِّ )، كذلك صرح بأ

 نأَ  یمكننا). و13:2تسالونیكي  ھلأَ  إِلىولى األُ  ةاِإلنجیلی(الرسالة 
ي التثنیة التورات كتاب مزج طریقتھ السھلة، في أَیضا نالحظ

َ  ،، تحت العنوان المشترك: "الكتاب"ةاِإلنجیلیببشارة لوقا  لك ذن كأ
ه تلمیذ إِلىولى األُ  ةاِإلنجیلی رسالتھ في جدا، طبیعي ھو شيءٌ 

 الفاعلو دارسا، ثورا تُكم الكتاب یقول: ال ن، "ألَ 18:5تیموثاوس 
 قالو وبشارة 4:25انظر كتاب التثنیة التوراتي  .جرتھ"أُ  مستحق

 تیموثاوس تلمیذه إِلى الثانیة ةاِإلنجیلی رسالتھ . وفي7:10 ةاِإلنجیلی

 لتعلیمیلي: "كل الكتاب ھو موًحى بھ من هللا ونافع ل ما نقرأُ  16:3
بة ة المونانین الكلمة الیفي البر." إِ  الذي دیبوالتأْ  والتوبیخ، للتقویم عرَّ
نت وأَ  (ثیوبنوستوس)، هللا" روح "من بـ "موًحى" ھي بَل قِ  من "ُكّوِ

ر تعبی يد أَ ". ال یوجسبحانھ هللا قِبَل من "معطاة وروح هللا الخالق"، أَ 
، لھي للكتاب المقدسمر المصدر اإلِ آخر في الیونانیة، یعرض أَ 

 كثر من ذلك.كید أَ بتأْ 
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م لعظیاتَْین، نجد نفس التقدیر اِإلنجیلیفي رسالتَْي الرسول بطرس 
 ةیجیلاِإلنمن ُكتب العھد الجدید، فھو یقول مثال في رسالتھ  لكلٍّ 

 هللاناس تكلم أُ  نسان، بلة إِ ة قط بمشیئَ ِت نبوءَ نھ لم تأْ "ألَ  21:1الثانیة 
بة (الكلمة القدس." الروح من َمُسوقین القدیسون،  ُسوقینمَ بـ/  المعرَّ

 تعني حرفیا محمولین.)

ي ُھم (أَ یقول: "الذین أُعلن لَ  12:1ولى ة األُ ینجیلوفي رسالتھ اإلِ 
 رموألُ اھذه نفسھم بل لنا، كانوا یخدمون بنھم لیسوا ألَ أَ  ُكِشف للرسل)

 لقدس،روح انتم اآلن، بواسطة الذین بشَّروكم في الأَ  بھا أُخبِرتم التي
ح  ،"ان تَطَّلع علیھلتي تشتھي المالئكة أَ ، االُمرسل من السماءِ  ویصّرِ

َ أَیضا ى مستو، ھي على نفس الةاِإلنجیلین كتابات بولس الرسول ، بأ
ھمیة، مع بقیة الكتب المقدسة (رسالة بطرس الرسول من األَ 

، كما كتب ناة ربنا خالصا): "واحسبوا أَ 16 و 15:3ة الثانیة ینجیلاإلِ 
ا في ، كم، بحسب الحكمة الُمعطاة لھأَیضاخونا الحبیب بولس لیكم أَ إِ 

یھا لتي فاور، م، متكلما فیھا عن ھذه األُ أَیضاكلِّھا  ةاِإلنجیلیالرسائل 
فھا غیر العلماءِ  شیاءُ أَ  لُكتب اباقي ، كوغیر الثابتین عسرة الفھم، یُحّرِ

 ."نفسھملھالك أَ  أَیضا

یتكلمون في یوم وا ن التالمیذ ابتدأُ ، إِ اِإلنجیليویقول البشیر لوقا 
عمال الرسل ن یَنِطقوا" (كتاب أَ عطاھم الروح أَ الخمسین "كما أَ 

نسان، یدعو باللعنة على كل إِ  یوحنا، ). والرسول4:2 اِإلنجیلي
 اِإلنجیليیا (كتاب الرؤْ  علیھا یزید ون یحذف من كتاباتھ أَ یتجاسر أَ 
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بشریة التصریحات مبنیَّة على سلطة  تلك كانت لو ).19 و 18:22
 فقط، لكانت بمثابة وقاحة ال نظیر لھا.

 حيا بالوالتي ال تُحَصى، التي تُعلِّم كلھ اآلیات ھلاتج المستحیل من
َ التام للكتاب المقدس، والرأْ  ذه ھسَّر فن تُ نھ من الممكن أَ ي القائل بأ

دھا من معناھا القوي، ھو رأْ   ي مبني علىاآلیات، بطریقة تجّرِ
 َ ر، بأ ناك! وھ عقیدة موجودة فقط في آیات منفردة ھنان ھذه الالتصوُّ

 َ ، بأ دید، شوح م ھذه العقیدة بوضن بعض اآلیات تُعلِّ ونحن ال نُِقرُّ
 ولكن ھذه ،حیان التخلُّص منھاوھذه ھي التي یراد في بعض األَ 

الفقرات، لیست سوى ذروة الشھادة المتدرجة والنافذة، في كل 
 غیر فھو لذلك لھي،الكتاب، والتي تشھد لكونھ من مصدر إِ  جزاءِ أَ 

 :تقیاءعلماء الالھوت األَ  حدأَ  لقا الصدد بھذاللخطأ.  قابل

ن الجھد الذي یبذلھ البعض، للتخلص من شھادة الكتاب المقدس، "إِ 
رنا برجٍل واقف بكل أَ  بخصوص مان وسط الوحي التام، لیُذّكِ

ربما بواسطة رسوم ومعادالت  -سھابمختبره، وھو یشرح بإِ 
ن كل َحَجر في انھیار ثلجي، یسقط على طریق لھ كیف أَ  -ریاضیة

ن خطره! ویمكننا أَ  ن یدرأَ نسان منتبِھ أَ مسار محدَّد، بحیث یمكن إلِ 
عجاب بالنفس، التي تُخیِّم على وجھ ھذا المدَّعي، نتصور نشوة اإلِ 

حجار الثلجیة، األَ مكوناتھ من  إِلىوھو یُحلل االنھیار الثلجي 
 َ نھ من السھل ن لكل حجر مساره المحدد، وأَ ویبرھن نظریا، بأ

یارات حجار االنھسف الشدید، ال نرى في الواقع أَ ولكن ولألَ  ،تجنبھ
لتعطینا الوقت الكافي  ،بھوادة اآلخر تي علینا حجرا وراءَ الثلجیة تأْ 
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 َ  ة تھبط في كتلة كبیرةلالنسحاب من طریق كل حجر، لكن فجأ
یة.  مدّوِ

مطلق ال ن، تعلِّمان عقیدة الوحيو فقرتیْ وھكذا قد نتخلص من فقرة أَ 
ولكن  دس،ن نھتم بعالقتھا ببقیة الكتاب المقذواتنا، دون أَ  رضاءِ إلِ 

 یستلتي علینا في ھذا االنفراد المصطنع، وھي ھذه اآلیات، ال تأْ 
 ةیمدوِّ  نایلقلیلة العدد! ھناك العشرات بل المئات منھا، وھي تَِردُ إِ 

املھ! ید بكلجدن نستبعد العھد اذ ذاك علینا أَ نستبعدھا؟ إِ . أَ ةككتلة صلب
ة لعقیده ایة كّمِ اآلیات، التي توضح ھذن نعجز عن رؤْ لم، أَ كم ھو مؤْ 

تشار نعیننا، الحجار الثلج المنھارة. دعونا نفتح أَ الواضحة وضوح أَ 
عود نال اب المقدس، ووتنوع شھادة العھد الجدید عن الوحي التام للكت

َ بن المعرفة الحدیثة تجد نفسھا ُمجبرة على االعتراف نتعجب أَ   نأ
ة ن عقیدة صحیحة، وأَ ت سجالتھا قراءَ الكنیسة المسیحیة قد قرأَ 

 الو ،صل من العقیدة الكتابیةالكنیسة عن الوحي ھي نسخة طبق األَ 
ي ذكمعلم ولى، ھذه النصوص الكتابیة تعجب من قبول الكنیسة األُ ن

ف یعرِ  ال سلطان للعقیدة، ولتََشبُّثھا بعقیدة الوحي المطلق تشبُّثًا
 التردد."
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 الفصل الثالث

 نجز الوحيثر الذي أَ طبیعة العامل المؤَ 
 

یة" كانیكلمیة ُمطلقا، بما ُوصم بالنظریة "اینجیللم تتمسك الكنائس اإلِ 
 ذلك ضبنقیو "اآللیة" للوحي، رغم ما أُلصق بھا من اتھامات أَ 

 بة، بللم یكونوا كآالت كات المقدسة، سفاراألَ  ُكتَّاب نفإِ  ،مرارا
تبوا ھم كنوبقَْوا یستخدمون قواھم العقلیة، مع أَ  مزایاھم بكل احتفظوا

 سالیبھمأَ  مالحظة ویمكن القدس. الروح من مسوقین وھم تكلموا وأَ 

 صلیةاألَ  لغتھم كانت ذافإِ  كتاباتھم، كل في وضوح، الخاصة بكل

نیة، لیونابا ذا كانت یونانیة، كتبوانھم كتبوا بالعبریة، وإِ ِعبریة، فإِ 
ُ وإِ  قافتھم انت ثك ذاناس ذوي ثقافة عالیة، وإِ ذا كانوا مثقَّفین، كتبوا كأ

ُ محدودة، فإِ   دیةسلوب یعبِّر عن محدونھم كتبوا حسب مقدرتھم، بأ
 ثقافتھم.

 كننال والبشریة، ةلھیبین العناصر اإلِ  للفصل ال نسعى ھنا ونحن

 ن كلكامل، بحیث أَ  انسجام متَّحدْین في نُصر على َكْون االثنین

 واحد. نسان في آنكلمة في الكتاب المقدس، ھي كلمة هللا، وكلمة اإلِ 

لھي ھو ثیر اإلِ ن التأْ أَ  بحیث ذلك، كل یُظھرون نفسھم،أَ  الُكتَّاب وھؤالءِ 
الناقلین  لفین، بلیكونوا المؤَ ساسي، والبََشريَّ ھو ثانوي، فُھم لم أَ 

والحاملین والموزعین لتلك الكتب والرسائل والنبوءات، فما كتبوه 
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نتاجھم الخاص، نھ مجرد إِ لیھ على أَ ن یُنظر إِ ھوا بھ، ال یجوز أَ وتفوَّ 
 نھ كلمة هللا النقیة، التي ال تشوبھا شائبة.بل إِ 

 ي منألَ  سلوب التعبیر الخاص،وكوننا قادرین على تتبع وفھم أُ 
سفار ن األَ و موسى، في كتاباتھم الخاصة، یُظھر أَ و یوحنا أَ بولس أَ 

 یاتالمقدسة، قد أُعطیت بطریقة، أُخذ فیھا بعین االعتبار الشخص
 البشریة المختلفة، فلو كانت الحالة بخالف ذلك، لكانت الكتب

لیة اآل المقدسة على وتیرة واحدة، ولُكنا بالفعل اتخذنا من النظریة
ن ما أَ ھمیة لكاتبھ. أَ وحي، وجھة لنظرنا، حیث ال مجال ذا أَ لل

فھو  یة،یستعمل هللا الُكتَّاب الذین یستخدمھم، بحسب طبائعھم الشخص
ریخ لتان هللا ینتخب رجال معینا لكتابة افي ُصلب تصمیم الوحي؛ فإِ 

د، قائشعار المقدسة، وثالث لصیاغة العالمقدَّس، وآخر لكتابة األَ 
 كتل الكتبة، تجمعت لدیھم كل ن بعض ھؤالءِ أَ  مع.. ووھلم جرا .

ي كل كل ذلك، كانت عنایة هللا تُِعد النبي ف وراءَ  لكن الوظائف،
لتي صة، الخایاه المزایا الثقافیة واالختبارات احوال حیاتھ، واھبة إِ أَ 

 بینلمناسا الرجال نرسالتھ للناس، فكانت النتیجة، أَ  ه في تبلیغعداتس

 المكان المناسب وفي الوقت المناسب، فكتبوا الكتب في ُوضعوا
 و الرسائل الخاصة التي كانوا قد ُكلِّفوا بھا.الخاصة أَ 

موسى لكتابتھ،  أَعدنھ ن یعطي شعبھ تاریخا، فإِ هللا أَ  أَرادحینما 
داود بُمخیِّلة  أَعدنھ شعار المزامیر السامیة، فإِ منحھم أَ  أَرادوحینما 

 أَعدن هللا المسیحي یتطلب بیانا منطقیا، فإِ  اِإلیمانن شعریة، وبما أَ 
 كتابة من مكَّنھ الذي الدیني، واالختبار المنطقي العقل یاهإِ  ُمعطیا بولس،
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المتنوعین،  الكتبة هللا أَعد الطبیعیة، الطریقة بھذه العقائدیة. رسائلھ
الروح  بوحي أَراد وحیثما ،أَراد وكما ،أَراد ما كتابة استطاعوا حتى

 كانت كما و الرسول مؤھَّال للرسالة،كان النبي أَ  وھكذا ،القدس

ُ  مالئمة الرسالة  سلوبھ الخاص فيلھ. بھذه الطریقة احتفظ كل كاتب بأ
 سواه، القدرة على حدیكن ألَ  بعمل، لم كل منھم كما قام ،نشاءِ اإلِ 

 القیام بھ.

 ،ءِ مالاإلِ حیان، كان الوحي بشكل ال یختلف كثیرا عن في بعض األَ 
اتي لتورانظر مثال كتاب التكوین اُ تكلم هللا وكتب النبي كالم هللا. 

(الوصایا  17 – 1:20وكتاب الخروج التوراتي  18 – 15:22
ان حی، وفي أَ 28 – 1:43التوراتي  شعیاءَ كتاب إِ  أَیضاالعشر)، و

ي فنون عَّ أَُخر، كان الُكتَّاب یفكرون بكل قواھم العقلیة، وھم یَتَمَ 
، دھممام هللا، وكان الروح القدس یقووضوعھم، ویسكبون قلوبھم أَ م

ة شاربنظر اُ خطاء. نھم كتبوا ما ھو ضروري، وُحِفظوا من األَ حتى أَ 
 – 1:1میة رو أَھل إِلى ةاِإلنجیلی، والرسالة 4 – 1:1 ةاِإلنجیلیلوقا 
ان . عندما ك23 – 1:1فسس أَ  أَھل إِلى ةاِإلنجیلی، والرسالة 32

 سماءِ ألَ او یكتبون قوائم من الُكتاب یسردون حقائق تاریخیة بسیطة، أَ 
 شرافإِ  كان – من مصادر موجودة وموثوق بھا اد،عداألَ  وأَ 

م بعملھم ثناء القیاارتكاب الخطأ أَ  من حمایتھم لمجرد القدس الروح
 ھذا.

ح شیئً  ،نبیاءِ على العموم كان كالم األَ   لیس مجرد لیھم،ا نُِقل إِ یوّضِ
فوا منھ، حتى أَ و رَجْوه أَ و استنتجوه أَ فكَّروا بھ أَ  شيءٍ  نھ في و تخوَّ
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ب بھا، أُْجبِروا على حیان، إِ بعض األَ  ذ كانت الرسالة غیر مرحَّ
دیة رسائل، ن تأْ امتعضوا موھم  ،ةقبولھا من قبل هللا الُمعِلن للنبوءَ 

یة بالخراب للشعب والوطن، ومع ذلك فلم تكن لھم الحر كانت تُنبئُ 
ن من أُوِدع رسالة من قل مما كانوا قد أُعطوا، ألَ كثر وال أَ لیقولوا أَ 

منھا، بل  جزءٍ  يَّ و یُغیِّر أَ قِبَل هللا سبحانھ، لیس لھ الحریة لیحذف أَ 
النبي،  شعیاءُ ن یُسلِّمھا بحذافیرھا كما تسلَّمھا. مثال، أُرسل إِ علیھ أَ 

ب بھا  َ  إِلىبرسالة غیر ُمرحَّ ن الشعب لن مواطنیھ، وأُْخبِر ُمسبَقًا بأ
نھ لم كثر، ومع ذلك فإِ ن نتیجة وعظھ ستكون عصیانا أَ یسمع، وأَ 

َ نما استطاع فقط أَ یستطع تغییر رسالتھ، إِ  یھا متى أَ  إِلىل: ".... ن یسأ
). وكذلك أُرِسل 13 – 9:6التوراتي  شعیاءَ السید؟" (كتاب النبي إِ 

َ شعب م إِلىحزقیال النبي،  نھم لن یسمعوا لھ (كتاب تمرد، وأُخبِر بأ
ن امتنعوا، ن سمعوا وإِ ولكن إِ " :)11 – 4:3حزقیال النبي التوراتي 

(كتاب  "ن نبي الرب كان موجودا بینھمن یعرفوا، بأَ كان علیھم أَ 
ن یتكلم ). ومھما كانت رغبة النبي في أَ 5:2النبي حزقیال التوراتي 

دي الرسالة التي تسلَّمھا، ن یؤَ ال أَ ع إِ نھ لم یكن لیستطیبخالف ذلك، فإِ 
ولیة تقع علیھم ھم للتحذیر، فالمسؤُ  صغاءِ ذا عجز الشعب عن اإلِ فإِ 

وغایة الرسالة تُظِھر  ،)11 - 1:33 النبي حزقیال التوراتي (كتاب
 الوحي الذي أُعطي نبیاءُ األَ  یفھم لم حیاننھ في بعض األَ أَ  أَیضا

یا یوحنا رؤْ  وكتاب 9 و 8:12 التوراتي (كتاب النبي دانیآل بواسطتھم
 .)4 – 1:5 اِإلنجیلي
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ھ ملا من عكثر سر� ال نعتبر عمل الروح القدس في الوحي، أَ یجب أَ 
ص لمخلِّ ان یماول ثمر لإلِ مثال، أَ  .لھیةفي دائرة النعمة والعنایة اإلِ 

في النفس المتجددة، ھو عمٌل رغب فیھ الروح القدس، وفي نفس 
تم اختیاره بحریة من المتجدد. في كل الكتاب الوقت ھو عمٌل 

د، رافالمقدس، تُنسب قوانین الطبیعة، ومجرى التاریخ، وتوفیق األَ 
ھ، ریقوفي العاصف ط عنایة هللا الضابطة "... الرب في الزوبعة إِلى

 قیُشر نھ"فإِ  ).3:1 التوراتي والسحاب غبار رجلیھ" (كتاب ناحوم
ن" برار والظالمیویُمطر على األَ شرار والصالحین شمسھ على األَ 
س، ). "العلي ُمتلسط في مملكة النا45:5 ةاِإلنجیلی(بشارة متى 

ب علیھا أَ فیعطیھا من یشاءُ   انیآلي ددنى الناس" (كتاب النب، ویُنّصِ
وا ن تعملن تریدوا وأَ ن هللا ھو العامل فیكم، أَ ). "ألَ 17:4التوراتي 

. "قلب )13:2فیلبي  أَھل إِلى ةاِإلنجیلیجل المسرة" (الرسالة من أَ 
بي لنامثال (أَ  یُمیلھ" الملك في ید الرب كجداول میاه، حیثما شاءَ 

 ).1:21سلیمان الحكیم التوراتیة 

ر تج مساك سائق العربة بلُُجم الجیاد، التيشبھ بإِ فالوحي كان أَ 
، سالیب، والطرق الشخصیة، یدل على ذلكالعربة. االحتفاظ باألَ 

ا ل بھبطِ تُ بطریقة لم  نبیاءَ لھیة الضابطة، قادت األَ اإلِ فھذه العنایة 
ل بَ شخصیاتھم؛ فكالمھم للشعب، كان كالم هللا، وھكذا قُبِل من قِ 

 منة في كل العصور.الكنیسة المؤْ 

أَُخر  مصادر وأَ  وثائق استعملوا المقدسة، قد ُكتَّاب الكتب وكون
ن مثال نالحظ أَ  .كادیميغیر األَ  في كتابة كتبھم، ظاھر حتى للقارئِ 
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من كتاب  19التوراتي والفصل  شعیاءَ من كتاب النبي إِ  37الفصل 
وكاتب كتاب  شعیاءَ ن إِ الملوك الثاني التوراتي، متماثالن، فال بد أَ 

خبار مصدر واحد. والكثیر من األَ  إِلىالملوك الثاني، قد رجعا 
 ُ د؛ فعندما والحوادث في البشائر، منقولة بأ كان ُكتَّاب سلوب شبھ ُموحَّ

مور قانونیة، و عن أُ الكتب المقدسة یكتبون عن حوادث تاریخیة، أَ 
 َ ولیة، كما یفعل مصادر أَ  إِلىنھم رجعوا یسُھل علینا التفكیر، بأ

شرف ن الروح القدس أَ ال وھو أَ الُكتَّاب المعاصرون، مع فرق ھام، أَ 
ن تُعَطى هللا أَ  أَراد نھم انتخبوا فقط، المواد التيعلى عملھم، بحیث أَ 

 ي خطأ.مور بدون أَ للشعب، وكتبوا تلك األُ 

حا وافیا، عن كیفیة تعاون یضاإِ ن نُعطي ولیس من المنتظر أَ 
نتاج الكتب المقدسة، یكفي القول نساني، في إِ لھي واإلِ العاِملْین، اإلِ 

 َ ى بالطریقة كثر الحاالت، كان الوحي قلبیا وأَ نھ في أَ بأ قرب مما یُسمَّ
وقات، نبحث عن تفسیر كثر األَ مشكلتنا ھي كوننا في أَ ئیة. مالاإلِ 

َ مور عمیقة للغایة، لكن َحِريٌّ بنا، أَ واٍف وتام، ألُ  سرار ن نُِجلَّھا كأ
قدس، والكفارة، والعالقة بین سلطة مقدسة، مثل عقیدة الثالوث األَ 

 ما المنغمسون في مبادئِ أَ  ،هللا المطلقة، وحریة المخلوق البشري
مور، ویظنون ون مكان هللا في ھذه األُ ھلاالفلسفة المعاصرة، فیتج

حلول بسیطة، للمسائل المتعلقة بھذه العقائد،  إِلى وصلوا قد بذلك نھمأَ 
سس فلسفیة ال دینیة، وحلولھم ھم في الواقع مدفوعون من قِبَل أُ  بینما
جاھدوا كثیرا  قد نھمفإِ  ،اِإلیمان جماعة ماأَ  للغایة! سطحیة بالحقیقة ھي
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حلول لھذه القضایا، معترفین في نفس الوقت،  إِلى الوصول سبیل في
 َ  دراكا تاما!مور هللا العمیقة إِ ن یدرك أُ ن العقل البشري ال یمكنھ أَ بأ

َ وال یجوز لنا أَ  ، ن الوحي، جعل الُكتَّاب عارفین لكل شيءٍ ن نظن بأ
التي بلَّغوھا فقط، محتویات الرساالت الخاصة،  إِلىفقد امتد َوْحیُھم، 

مور العلمیة والفلسفیة والتاریخیة، التي كانت خارج ھدفھم ما األُ أَ 
المباشر، فقد وقفوا على نفس المستوى مع معاصریھم. لقد ُحِفظوا 

، حینما كانوا یتكلمون برسالة هللا، ولكن الوحي في حد من الخطأِ 
خصائیین في علوم و إِ ، أَ و الكیمیاءِ في الفلك أَ  ذاتھ، لم یجعلھم علماءَ 

ن الكثیرین منھم، مثلھم مثل معاصریھم، اعتقدوا الزراعة! ال بد أَ 
 َ ي جزء من ، ولكنھ ال یوجد أَ األَرضن الشمس تدور حول بأ

في  ن الرسول بولس لم یخطئْ ومع أَ  ،كتاباتھم، علَّموا فیھ ھكذا
دھم في نھ لم یقدر أَ ال أَ تعالیمھ، إِ  مدینة ن یتذكر عدد الناس الذین عمَّ

). 16:1كورنثوس  أَھل إِلىولى األُ  ةاِإلنجیلیكورنثوس (الرسالة 
ن النبي دانیآل ویوحنا الرسول الحواري، لم یفھما وقد الحظنا كیف أَ 

سحق بارك ابنھ یعقوب، إِ و ،تماما الوحي الذي أُعِطي بواسطتھما
نھ لم یكن ابنھ المحبوب عیسو، وعندما اكتشف بعد ذلك غیر عالم أَ 

ل النبي  ،ن یغیِّر البركةُخدع، كان عاجزا عن أَ نھ أَ  وعندما سجَّ
َ ِإلبراھیمهللا  ھموسى الوعد، الذي قطع بًا لعدة شعوب، ن یُصبح أَ ، بأ

َ لم یفھم بوضوح أَ  جمعھ! نھ في العصور التالیة، سیشمل العالم بأ
ن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح، قد لبستم المسیح. لیس یھودي وال "ألَ 

نكم جمیعا واحد في نثى، ألَ لیس عبد وال حر، لیس ذكر وأُ یوناني، 
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َ المسیح یسوع. فإِ  ، وحسب إِبراھیمذًا نسل نتم إِ ن كنتم للمسیح، فأ
). 29 – 27:3غالطیة  أَھل إِلى ةاِإلنجیلیالموعد ورثة" (الرسالة 

َ  لنسلھ، وأَ  ِإلبراھیم نھ لیس بالناموس كان الوعدفإِ "  یكون وارثا نبأ
). 13:4رومیة  أَھل إِلى ةاِإلنجیلی" (الرسالة اِإلیمانببر  بل للعالم،

َ ثم إِ  ھین عن ن الُكتَّاب أَ ن عقیدة الوحي، ال تعني بأ نفسھم كانوا منزَّ
كبر من ن موسى كتب القسم األَ مع أَ ف ،الخطأ في سلوكھم الخاص

ال العھد القدیم، إِ  نبیاءِ عظم أَ من أَ  أَیضانھ یُعَدُّ التاریخ المقدس، ومع أَ 
َ نھ أَ أَ  مام صخرة َمریبة، واتخذ لنفسھ مام هللا، عندما وقف أَ أَ  خطأ

 إِلىالمجد الذي كان � وحده! ولتلك المعصیة، لم یُسَمح لھ بالدخول 
والرسول  ).13 – 7:20رض المیعاد (كتاب العدد التوراتي أَ 

سلوكي كبیر، وكان من الضروري  ھا عن خطأٍ بطرس لم یكن منزَّ 
 إِلى ةاِإلنجیلیوما. (الرسالة لُ نھ كان مَ اومھ مواجھة، ألَ ن یقلبولس أَ 

 ).14 – 11:2ة غالطیَّ  أَھل

ن الوحي كان َمِرنًا، لدرجة یسمح فیھا ننا نجد أَ فضال عن ذلك، فإِ 
 لیھ فيتي إِ ن یأْ مور شخصیة؛ فقد طلب بولس من تیموثاوس أَ لذكر أُ 

وبعض الكتب، التي كان قد تركھا  ویحضر لھ الرداءَ  وقت، قربأَ 
 تیموثاوس إِلى الثانیة ةاِإلنجیلی الرسول بولس (رسالة ترواس في

 ). وكذلك نجد بعض النصائح الشخصیة، بخصوص صحة13:4

اب ماء، بل استعمل خمرا قلیال "ال تُكن في ما بعد شرَّ  تیموثاوس:
 ةاِإلنجیلیسقامك الكثیرة" (رسالة بولس الرسول جل معدتك وأَ من أَ 

واھتمامھ الشخصي بالمعاملة التي  )،23:5 تیموثاوس إِلىولى األُ 
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ھ في قیودي، الذي كان قبال غیر دتُ لَ س: "الذي وَ نسیمُ سیلقاھا العبد أُ 
ھو  الذي فاقبلھ الذي رددتھ، ولي، نافع لك اآلن نافع لك، ولكنھ

 عنك عوضا یخدمني لكي عندي، مسكھأُ  نأَ  شاءُ أَ  حشائي. الذي كنتأَ 

فعل شیئا، لكي ال ن أَ رد أَ یك لم أُ نجیل، ولكن بدون رأْ اإلِ  قیود في
نھ بل على سبیل االختیار، ألَ  االضطرار، یكون خیرك على سبیل

بد، ال األَ  إِلى لك یكون لكي ساعة، إِلى عنك افترق ھذا جلربما ألَ 
، فكم سیما إِ  وال محبوبا خاأَ  عبد، من فضلأَ  بل بعد، كعبد في ما ليَّ

(رسالة بولس الرسول  "جمیعا لیك في الجسد والرببالحري إِ 
 ).16 - 10 فلیمون إِلى ةاِإلنجیلی

تلك  تلیس الوحي، المسیحي عن اِإلیمان عقیدة نأَ  نرى، ثَمَّ  فمن
رھا بھا النقاد الُمعادون، لكنھا  عي ستدتالطریقة اآللیة التي صوَّ

 مالالتام، الستعیاه الدور شخصیة النبي بتمامھا للعمل، معطیة إِ 
ي، لنبلسلوبھ وطریقتھ، آخذة بعین االعتبار، االستعداد الُمعَطى أُ 

صادر مو أَ دیة رسالتھ الخاصة، كما تسمح باستعمال وثائق ھیلھ لتأْ لتأْ 
 خبار، عندما كانت الحاجة تستدعي ذلك.أَُخر لألَ 

 

 الفصل الرابع

 الكتاب المقدس المزعومة خطاءُ أَ 
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 الكنائس في مجموعات نأَ  عصرنا ھذا، في جدا المحزنة موراألُ  من

كان  امصداقیة الكتاب المقدس. ھذا عكس م بشأْن یجادلون المختلفة،
 نحصریكان الجدال  عندما المسیحي، یمانلإلِ  ولىاألُ  یاماألَ  في یجري

 حد في مصداقیتھ!ن یشك أَ المقدس، دون أَ  الكتاب تفسیر في

َ قبل كل شيءٍ  المقدس، یحتوي على بعض  ن الكتاب، نحن نعترف بأ
العبارات، التي ال نستطیع شرحھا شرحا تاما، بما لدینا اآلن من 

ن ذ أَ معرفة؛ فمعرفتنا باللغة العبریة والیونانیة لیست كاملة البتة؛ إِ 
ھناك بعض الكلمات والتعبیرات، ترد مرات قلیلة في الكتاب 

ذلك  كل ومع ،على معانیھا بالضبط شھر العلماءِ المقدس، ال یتفق أَ 
زالت ثریة، أَ األَ  واالكتشافات العلم دُّمقَ تَ  نأَ  للسرور، یدعو ما نفإِ 

 عن تلك القائمة الطویلة، التي یسمیھا البعض الكثیر من الغموض،

والتي كان المشككون یتكلمون عنھا بكل  المقدس"، الكتاب خطاء"أَ 
ي شيء أَ  ما الیوم، فلم یبَق تقریباثقة قبل بضع عقود من السنین! أَ 

القدیمة تلك! ومما یدعم ثقتنا الكاملة في تلك المعرفة  خطاءِ من األَ 
 نھ رغم كل الھجمات عدیمة الرحمة، التي ُشنَّت علىالراسخة، أَ 

ورغم كل االنتقادات العنیفة  المتتابعة، العصور في الكتاب المقدس
بَت ي أَ  ثبات وجود خطإٍ واحد، فيحد في إِ علیھ، لم ینجح أَ  التي ُصّوِ

 ن الكتابأَ  ،استثناءٍ  بدون الُحكم صدر وقد المقدس. الكتاب مكان من

 التناقضات ما تلكن نقاده ھم المخطئون، أَ وأَ  مصیبٌ  المقدس

 ،ولئكضد أُ  سھلة النسیان جدا المزعومة، فھي باقیة الیوم كتحذیرات
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ن یبطشوا بعقیدة عصمة الكتاب المقدس، ضربوا الذین في لھفتھم أَ 
 دبي والتاریخي عرض الحائط.األَ بالحرص 

ا غلبھخطاء المزعومة ھي في أَ ن تلك األَ ومن الجدیر بالذكر، أَ 
ما حینو حوادث تاریخیة؛ فتافھة، ولیس ھناك تشكك في عقائد ھامة أَ 

ثل ر منظاكثرھا یختفي عن األَ ن أَ قوى، فإِ أَ  َضْوءٌ یُسلَّط علیھا 
ونھا دو كقلیلة العدد وال تع، فھي خطاءُ ذا ما ُوجدت أَ شباح. وإِ األَ 

حد یس ألَ لھ نكد أَ و المترجمین. ومن المؤَ اخ أَ سَّ من قِبَل النُ  ءَ طاخأَ 
نھا أَ  رفي الكتاب المقدس، ما لم یُظھ خطاءَ وجود أَ  الحق في ادعاءِ 

 شك. دنىأَ  صلیة بدونموجودة في المخطوطات األَ 

جوز ی جة الھي تافھة للغایة، لدر ،والصعوبات القلیلة الباقیة لآلن
َ ن ننزعج منھا، ولدینا كل األَ معھا، أَ   تناعرفمنھ متى ازدادت مل بأ

 ل. بدورھا ستزو نھافإِ  المقدس، بالكتاب المتعلقة المواضیع بعض عن

 لفن تدوین الكتاب المقدس استغرق ما یزید عن أَ وعندما نتذكر أَ 
 يف واربعین شخصا، عاشن عدد َكتبَتِھ جاوز األَ وخمسمائة سنة، وأَ 

یة دبھداف مختلفة في الحیاة، ومواھب أَ عصور مختلفة، وكانت لھم أَ 
ن أَ یة، ولغان التاریخ الدیني والسیاسي للبالد كان معقدًا لمتنوعة، وأَ 

ُ المؤرخین الرومان المشھود لھم بالدقة، قد أَ   وا في سردھمخطأ
 التي مورحوادث معاصرة لھم، فالعجب كل العجب لیس في قلة األُ 

 نھا قلیلة جدا.في أَ  بل المقدس، الكتاب في فھمھا یصعب

َ  سلمنا لو حتى  اآلن یمكننا معلومات ال یحتوي على ن الكتاببأ
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قیدة لعانكار ساسا معقوال إلِ ن ذلك ال یشكل أَ فھمھا فھما كامال، فإِ 
 سوعالعامة بعصمة الكتاب المقدس، والدلیل على ذلك كلمات الرب ی

نا ن یُنقض المكتوب"، (بشارة یوحأَ نھ "ال یمكن إِ  نفسھ المسیح
 كونكثر من ھذا؟! ففي ال). وما الذي نحتاجھ أَ 35:10 ةاِإلنجیلی

 المادي نرى براھین التخطیط متنوعة ومتشعبة جدا ومدھشة جدا،
َ االِ  إِلىتقود العقل البشري  لك مع ذنھ یوجد خالق ذكي، وستنتاج بأ

 ھمن نفا أَ الحاضرة ال تُمكنَّ ن معرفتنا شاذة، وحقیقة أَ  شیاءُ فھناك أَ 

من  منعناوجراثیم المالریا، ال ت والبعوض فاعيلماذا ُخلقت األَ  تماما
َ  اِإلیمان  انِإلیماعة ن للعالم خالق حكیم وخیِّر. كذلك ال یجوز لجمابأ

 عدم یمانھا بالوحي التام للكتاب المقدس، لمجردإِ  عن تَعِدل نأَ 

 تفاصیل الكتاب المقدس وبعضھا.ن توفِّق بین كل استطاعتھا أَ 

ي فرع من العلم في العصر الحدیث، ساھم كثیرا في ربما ال یوجد أَ 
 ثبات صحة الكتاب المقدس كعلم اآلثار القدیمة؛ فجھود العلماءِ إِ 

والمنقِّبین عن اآلثار القدیمة في مصر والعراق وفلسطین وسوریا 
دیم، المحتویة ولبنان، وضعت تحت تصرفنا مجلدات من التاریخ الق

یة عن اللغات واآلداب والمؤَ  دیان سسات واألَ على تقاریر خّطِ
والشعوب الذین طواھم النسیان منذ عھد بعید، لوال ذكُرھم َعَرضا 
في الكتاب المقدس. فھنا نجد سجالت منحوتھ على الحجر وعلى 

نصاب التذكاریة خرى على األَ و أُ نة بطریقة أَ و مدوَّ لواح الفخار، أَ أَ 
ن كل ھذه بنیة وورق البردي والخزف. ونالحظ أَ لقبور واألَ وا

االكتشافات، بدون استثناء، تثبت صدق الكتاب المقدس وبطالن 
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 اءُ أَعدات النقاد الھدامین. وفي الواقع لم یواجھ ات وافتراءَ ادعاءَ 
كثر شراسة من علم اآلثار القدیمة! فھذا الكتاب المقدس عدوا أَ 

عا على صحة الكتاب المقدس، وھو عدیم المصدر یقدم برھانا قاط
 نھ یقنع الصدیق والعدو على حدٍّ سواء بكل حزم!التحیُّز، بحیث أَ 

 خطاء المزعومةمثلة عن األَ أَ  -1
" ءِ طاخعطاء قائمة مفصلة عما یسمى بـ "األَ ال یسمح لنا المجال بإِ 

 معو المقدس، الكتاب في وھناك ھنا وجودھا إِلىشیر قد أُ  التي
 ل:قمثلة على األَ ذا لم نقدم بعض األَ یكون ناقصا إِ  ذلك فبحثنا

َ  مثال وھلة ولألَ  یظھر  عمالاألَ  كتاب في جاءَ  ما بین تناقض یوجد نھبأ
 ءِ من نفس الكتاب، بخصوص اھتدا 9:22وما جاء في  7:9 اِإلنجیلي

عھ مین ن الرجال الذین كانوا مسافرأَ  ول نقرأُ بولس؛ ففي النص األَ 
 یسمعوا لم نھمأَ  الثاني فیقال في ماأَ  كلمھ، الذي سمعوا الصوت

ة الصوت. ھذه الصعوبة یمكن تخطیھا بھذه الطریقة: في الیونانی
بة بـ تنتج ، فنسو ضوضاءأَ َجلَبة  أَیضا تعني "صوت" الكلمة المعرَّ

م لولكنھم  ،ن الرجال الذین كانوا مع بولس سمعوا الجلبةذن أَ إِ 
ھ إِ   لیھ.یفھموا الكالم الموجَّ

ولیس العھد ببعید عندما كان النقاد الھدامون یستھزئون بما ذكره 
َ  لوقا،  اِإلنجیليعمال (كتاب األَ  "واٍل" یحكمھا كان جزیرة قبرص نبأ

للحكام الھیرودُسیین  معاصرا ربع رئیس كان لیسانیوس نوأَ  )،7:13
)، ومع ذلك سرعان ما نُِسي ھذا 1:3 ةاِإلنجیلی(بشارة لوقا 
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ثریة نصوص الكتاب عمت االكتشافات األَ عندما دَ  االستھزاءُ 
  المقدس. 

 بقد ذھ سھة نفالمئَ  ذا كان قائدفإِ  ة،قائد المئَ  غالم جھة شفاءِ  من
ن قد ذا كاإِ و ) أَ 5:8( اِإلنجیليیسوع كما یشیر البشیر متى  إِلى

 )،3:7( اِإلنجیليمن الیھود كما یقول البشیر لوقا  شیوخا لیھإِ  رسلأَ 

نسب یتغیر، ففي لغتنا الیومیة ن ال ھو كما یبقى القصة مضمون نفإِ 
 ره.وامامھ بحسب أَ دَّ و خُ الذي یقوم بھ وكالؤه أَ  الشيءَ  الشخص إِلى

ت ما عنوان تھمة یسوع التي كتبھا بیالطس على الصلیب، فذُكرأَ 
ھمة لتان باختالفات طفیفة من قِبَل كتبة البشائر، وتفسیر ذلك ھو أَ 

 كان ھنوأَ  والعبریة، والیونانیة الالتینیة وھي ثالث لغات،في  ُكتبت

 التصرف إِلىیوجد اختالف طفیف في النص، وھذا ما دفع كل بشیر 
 غیر جوھري بین ما سطره مرقس ھو الفرق نأَ  والواقع ،في ترجمتھ

ك مل البشیر وھو "ملك الیھود" وما ذكره لوقا البشیر وھو "ھذا ھو
 الیھود".

َ القیامة، أَ ثم في صباح  یٍد بشریة، كان الحجر قد دُحرج عن القبر بأ
خبار التي یوردھا البشیرون مرقس ولوقا كما یمكن االستنتاج من األَ 

َ نھم بالحقیقة ال یذكرون أَ مع أَ  –ون اِإلنجیلیویوحنا  یٍد نھ قد دُحرج بأ
ن الزلزلة قد و أَ ن الحجر كان قد دُحرج، أَ بشریة، بل ذكروا أَ 

َ  اِإلنجیليحرجة الحجر، كما یخبرنا متى البشیر استُخدمت لد كثر بأ
 في الجوھریة الناحیة من فرق يأَ  یسبب ال ن ذلك)، فإِ 2:28تفصیل (
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المسیح قام وخرج من القبر في ذلك الصباح. وِمن  نأَ  وھي القصة،
ن الرب استخدم قوى الطبیعة َسْرد متى البشیر المفصل، یتضح أَ 

الكتبة اآلخرون بنقل الحقیقة الھامة وھي  نجاز قصده، بینما اكتفىإلِ 
ن یصف الكتبة ن القبر قد فُتح والمسیح قد قام. وكثیرا ما یحدث أَ أَ 

القدیسون (كالكتبة العلمانیین)، الحوادث من وجھات نظر متباینة، 
كید؛ ففي مثل ھذه الحاالت و التأْ بنقاط مختلفة من حیث التشدید أَ  وأَ 

شبھ ما یكون بالفرق بین بل ھي أَ  لیس ھناك تناقض بین القصص،
 من خرىواألُ  الغرب، من حداھاربع صور لبیت واحد، التُقطت إِ أَ 

وغیرھا من الشرق، فھي كلھا تُعطي  الجنوب من وغیرھا الشمال،
  مناظر مختلفة نوعا ما للبیت الواحد!

یھوذا رد الفضة للكھنة ثم  نأَ  5:27 ةاِإلنجیلیمتى  ویُذكر في بشارة
عمال وخنق نفسھ، بینما یقول البشیر لوقا في كتاب األَ مضى 
تینا ذا ما أَ إِ لكن نھ اقتنى حقال بھذه الفضة. أَ  18:1 اِإلنجیلي

ن الكھنة رفضوا ن ما حدث فعال ھو أَ بالمعلومتْین معا، یظھر أَ 
ن ذھب وخنق ال أَ الفضة التي طرحھا یھوذا في الھیكل، فما كان إِ 

نھ لم یحضر نتحاره، لحقھ العار لدرجة أَ ولكن بعد خیانتھ وا ،نفسھ
ن ھتمام بدفن جثتھ، فكان من الالزم أَ قربائھ لإلِ و أَ صدقائھ أَ حد من أَ أَ 

عیدت، ن الفضة كانت قد أُ تدفن في مقبرة للغرباء. تذكَّر الكھنة أَ 
ن وبما أَ  ،نھا كانت ثمن دمن توضع في الخزانة؛ ألَ نھا ال یمكن أَ وأَ 

رجح ن یشتروا بالفضة مقبرة، وعلى األَ قرروا أَ ن تدفن، جثتھ یجب أَ 
نھ اقتنى حقال من في نفس الحقل الذي انتحر فیھ یھوذا، لذلك قیل إِ 
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نھ ھو شخصیا اشتراه، بل بفضتھ جرة الظلم، وذلك ال یعني أَ أُ 
 فن فیھ.الحقل ودُ  الخاصة تم شراءُ 

ارة بشي ف إِرمیا إِلىشارة ن اإلِ وھناك بعض النقاد الذین یدَّعون أَ 
ٌ  9:27 ةاِإلنجیلیمتى   لىإِ ن تكون شارة یجب أَ ن اإلِ ، وأَ ھي خطأ

عما  ویمكن قول نفس الشيءِ  ،13 و 12:11 كتاب زكریا التوراتي
ورسالة یھوذا  35:20 اِإلنجیليعمال الرسل ورد في كتاب أَ 

 إِرمیا ن النبيھو أَ  اِإلنجیليما یقولھ متى البشیر  .14 ةاِإلنجیلی
س ن یبرھن عكحد أَ التوراتي "نطق" بھذه الكلمات، وال یستطیع أَ 

 لنبيابھا، ثم سجلھا زكریا  إِرمیاذلك، فبحسب الظاھر تكلم النبي 
 ىإِلدس، رشاد الروح القبإِ  اِإلنجیلي البشیر متَّى ونسبھا التوراتي،

 رخَ كتب أُ  ،اِإلنجیليالنبي التوراتي. ربما كان لدى متى البشیر  إِرمیا
ما وب ،كعد ذلالتوراتي ولكنھا فُقدت ب إِرمیاالنبي  إِلىكانت قد نسبتھا 

یا زكر لیس ھو حرفیا ككالم النبي اِإلنجیلين اقتباس متى البشیر أَ 
 .رخَ نھ كان بحوزتھ كتب أُ التوراتي، فقد یدل ذلك على أَ 

 إِلىشارة تدل اإلِ  31:36نھ في كتاب التكوین التوراتي حیانا أَ یُقال أَ 
دوم، قبلما َملََك َمِلٌك رض أَ و "الملوك" الذین ملكوا في أَ لملك" أَ "ا

ن كاتب كتاب التكوین التوراتي لم یكن سرائیل، على أَ إِ على بني 
 َ ن موسى ولكن ال ننسى أَ  ،خرا عنھموسى بل كان شخصا آخر متأ

یام موسى النبي، كان الوعد قد نھ منذ زمن بعید قبل أَ كان نبیا، وأَ 
َ  ِإلبراھیمأُعطي  ثمرك كثیرا جدا، ن ملوكا سیقومون من نسلھ: "وأُ بأ

مما، وملوكا منك یخرجون" (كتاب التكوین التوراتي جعلك أُ وأَ 
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نا هللا القدیر، أَثِمر ) أَ إِبراھیم). "وقال هللا لیعقوب (حفید 6:17
 مم تكون منك، وملوك سیخرجون من ُصلبك"مة وجماعةُ أُ واكثُر، أُ 

). وكذلك موسى النبي التوراتي 11:35لتوراتي (كتاب التكوین ا
 َ التي  األَرض إِلىتیَت عن قیام الملوك في البالد: "متى أَ  نفسھ تنبأ

جعل عليَّ ملكا ن قلَت أَ لھك وامتلكتھا وسكنت فیھا، فإِ یعطیك الرب إِ 
نك تجعل علیك ملكا الذي یختاره الرب مم الذین حولي، فإِ كجمیع األُ 

ن تجعل علیك تجعل علیك ملكا. ال یحل لك أَ  لھك. من وسط إخوتكإِ 
 ).15 و 14:17 خاك" (كتاب التثنیة التوراتيجنبیا لیس ھو أَ رجال أَ 

ن ملوكا كانوا الكاتب أَ  یذكر 31:36التوراتي  التكوین كتاب وفي
 سرائیل.إِ ي ملك في یحكمون في آدوم قبل أَ 

 – 3:20 نة في كتاب الخروج التوراتيالمدوَّ  العشر وكون الوصایا
 – 7:5عن النص الوارد في كتاب التثنیة التوراتي  قلیال تختلف 17
 لقدیماھد و كون بعض َكتَبة العھد الجدید عندما اقتبسوا من الع، أَ 21

نوا نفس الكلمات، بل المعنى العام فقط، فذلك لیس ب ان برھلم یدّوِ
 لملمتكاو أَ  نھ ال یوجد وحي لفظي في الكتاب المقدس؛ فالكاتبعلى أَ 

 اختار ذاإِ  ما نوعا مختلف بشكل فكارهأَ  یعید نتماما أَ  الحق لھ
 ذلك، وھذا ما عملھ الروح القدس بالفعل.

فضل حاالتھا قاصرة جدا عن توضیح ن اللغة البشریة، ھي في أَ إِ 
وَمن نحن حتى نحصر عمل الروح القدس في  ،لھيكل ما بالعقل اإلِ 

ن َكتبة العھد الجدید اھتموا للتغییر! إِ سلوب واحد للكالم، غیر قابل أُ 
كثر من اھتمامھم ُصلب الحقیقة، أَ  عطاءِ حیان بإِ كثر األَ في أَ 
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ع دَِسم، عوضا یعبِّرون عن الحقیقة بتنوُّ سلوب، وھكذا نراھم باألُ 
خذنا ما سبق ذا ما أَ ن یتبعوا شكال موحدا غیر قابل للتغییر. فإِ عن أَ 

بالكثیر من التناقضات المزعومة. یح نطننا بذلك بعین االعتبار، فإِ 
حدھما ذا وجدنا فقرة قابلة لتفسیرْین متباینْین، أَ عالوة على ذلك إِ 

ننا یتفق مع بقیة كتب الكتاب المقدس، بینما ال یتفق اآلخر معھا، فإِ 
كان موضوع التشكك في ول، سواء أَ ن نقبل التفسیر األَ مضطرون أَ 

و في مستندات قانونیة، یة أَ و في سجالت تاریخالكتاب المقدس، أَ 
ح على غیره، أَ  یجب الذي ھو للتفسیر المقبول فالمبدأُ  ن یرجَّ

دون  عمى وتَبَّنٍ للخطأِ ساس آخر ھو تعصب أَ ي أَ والتصرف على أَ 
 ھذه ھملواأَ  المقدس، الكتاب نقاد من الكثیرین نأَ  سفالمؤْ  ومن .ثباتھإِ 

 نظرا لرغبتھم الجامحة في تدمیر الثقة التامة بكلمة هللا! ة،عداالق

كذلك  تظھر القدیم، العھد في خالقیة"أَ  "صعوبات نھأَ  یُزعم مما والكثیر
ن الوحي متدرج في ن االعتبار أَ یْ عَ خذون بِ یأْ  ال لمجرد كْون البعض

المسیحي،  العصر نعیش الذین نحن منا یُطلب بالطبع المقدس. الكتاب
 بكثیر رفعأَ  ن نكون على مستوىنتمتع بنور العھد الجدید، أَ  والذین

صدق قانون  نرى أَیضاوھنا  ،العصور السالفة في عاشوا الذین من
 28:4 ةاِإلنجیلینجیل حسب بشارة مرقس التدرج المذكور في اإلِ 

سوء الفھم ناتج عن فَ  ،سنبال ثم قمحا مآلن في السنبل" ثم نباتا والً "أَ 
 التمییز، بین ما تسجلھ الكتب المقدسة، وبین ما یقبلونھ.الفشل في 
ك الكنعانیین، وبعض ھالإِ ھم تلك الصعوبات قضیة من بین أَ 

المزامیر التي تستنزل اللعنات، وعقیدة النیابیة للكفارة، وعقیدة 
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قد ال یمكننا حل كل ھذه الصعوبات، ولكن بدي. العقاب األَ 
 َ َ  دعاءِ یا، ینتج عن االِ خالقنھا غیر صائبة أَ االعتراض بأ نھ ال مكان بأ

ة ن معاقبة خطیئَ ة. إِ لھي الذي یعاقب الشر والخطیئَ للعدل اإلِ 
مر حتمي � سبحانھ، وذلك یُظھر مجده بكل وعصیان البشر ھو أَ 

 َ ة هللا للبر. ھذا ھو تعلیم العھد الجدید صدق، كما یظھر فیھ مكافأ
ساس الواضح تماما كما كان في العھد القدیم، وھو في أَ  اِإلنجیلي
 َ ذا كانت إِ  جانبا، یُطرح نأَ  یمكن ال خطایانا، من القصاص نالعقیدة بأ

 ن یوضع على المسیح.حكامة ثابتة؛ لذا كان ال بد من أَ وأَ  هللا عدالة

ن الفساد لم ینحصر فقط في على ذلك، یعلمنا العھد القدیم أَ  عالوة
َ  حیانابل أَ  فراد،بعض األَ   جمعھا، كانت قدفي مدن وقبائل وشعوب بأ

بأَْسِره،  صبحت اللعنة شاملة المجتمع البشريجدا، لدرجة أَ  فسدت
ن دیانات بعض القبائل كانت ي حق وال مبرر للحیاة، فإِ أَ  ولم یعد لھ

 صالحھا: مثال عبادة البعلمل إلِ ي أَ فاسدة للغایة، ولم یكن ھناك أَ 

وذبائح  ،ترافقھا طقوس جنسیة شھوانیة كانت يالت وعشتروث،
 ك بھا.حدیثا، وتقبیل تماثیل اآللھة الوثنیة والتبرُّ  طفال المولودیناألَ 

تعدد الزوجات والطالق والرق والمسكرات  من القدیم العھد وموقف
ذا ما ل النقاد، ولكن إِ بَ بھ من قِ  وما شاكل ذلك، كثیرا ما یُستھزأُ 

ن ذلك یعطینا دلیال ساسیة، فإِ مور في مواضعھا األَ ھذه األُ  إِلىنظرنا 
لھي، فمن جھة ھذه صل إِ ن الكتاب المقدس ھو من أَ قویا على أَ 

 ن قصد الكتاب المقدس ھو وضع المبادئِ المسائل وما شاكلھا، نجد أَ 
جناس وفي كل عصر، عوضا ساسیة المناسبة لكل الشعوب واألَ األَ 
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شرائع خاصة، قد تتناسب مع بعض الناس في عصورھا  عطاءِ عن إِ 
ن الكتاب المقدس المعینة؛ فبخصوص استعمال المسكرات مثال، فإِ 

اج ومن یترنح ن "الخمر مستھزئَ یخبرنا بكل وضوح أَ  ة، المسكر عجَّ
)، كذلك نعلم 1:20مثال النبي سلیمان التوراتي (أَ  "بھما فلیس بحكیم

 إِلىولى األُ  ةاِإلنجیلیهللا (الرسالة  ن السكیرین ال یرثون ملكوتأَ 
مور موالنا في أُ ونحذَّر من مغبة صرف أَ  ،)10:6كورنثوس  أَھل

 شعیاءَ ة النبي إِ نا لغیر خبز (نبوءَ تَ فضَّ  نْ زِ ن نَ نھ لیس لنا أَ كھذه، وأَ 
من ساس ذلك، على أَ ، وھناك الكثیر المشابھ لھذه. )2:55التوراتیة 

المالئمة لتجارة المشروبات الروحیة؛ فالحكمة السھل سن القوانین 
ظھرھا الكتاب المقدس في معالجة تلك الشرور في العصور التي أَ 

 والقضاءِ  ھاحوِ مَ  إِلى دتأَ  والشرائع لھا، عطاء المبادئِ القدیمة، وإِ 
 برھان ذاتھ حد في وذلك –علیھا 

 ن الشریعة ھي من مصدر یفوق البشر!قوي على أَ 

 لموالعِ الكتاب المقدس  -2
 ُ لیھ متوقعا سلوب ِعلمي، وكل من یذھب إِ لم یُكتب الكتاب المقدس بأ

خیبة  إِلىن ینتھي ن یرى فیھ كتابا مدرسیا عن العلوم، ال بد من أَ أَ 
 جل العلماءِ الوجود ألَ  إِلىت الكتاب المقدس مل مریرة. لم یأْ أَ 

جل عامة الشعب؛ فلُغة الكتاب والمثقفین ثقافة عالیة فقط، بل ألَ 
المقدس ھي لُغة الشعب، ومحتویاتھ دینیة وروحیة في صلبھا، ولو 

و في قالب قد ُكتب في لغة العلم الحدیث، أَ المقدَّس كان الكتاب 
مكن فھمھ من قِبَل الشعوب العدیدة في تلك العصور فلسفي، لما أَ 
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یامنا ھذه. ي أَ غلبیة الناس حتى فالقدیمة، بل الستعصى فھمھ على أَ 
 الحاضرة، یامنان ننتقص من قیمة العلم في أَ وبرغم عدم رغبتنا في أَ 

عادة ن الكتب المدرسیة عن العلوم، یجب إِ أَ  إِلىن نشیر أَ  علینا
ن البحث العلمي في تقدم قل في كل جیل، ألَ كتابتھا مرة على األَ 

 ولیست ھذه حالة الكتاب المقدس، الذي لم یكن في حاجة ،مستمر
 إِلىي تنقیح في القرون العدیدة الماضیة، وھو ال یزال یتكلم أَ  إِلى

القلب والعقل في یومنا ھذا، بنفس القوة التي كانت لھ عبر العصور 
 ُ جل االستنارة في الكتاب المقدس ألَ  إِلىون الماضیة. الذین یلجأ

َ مور الروحیة والعقلیة، فإِ األُ  نھ قد كتب نھم یجدونھ حدیثا ومنیرا كأ
 جل حاجتھم الشخصیة.ألَ  ،مس القریباألَ ب

 ءِ طاخه من األَ دھشة في الكتاب المقدس ھو ُخلُوُّ ومن المظاھر الم
 نبيوالخرافات، التي كانت شائعة في العصور القدیمة؛ فقد ذھب ال

كل ب بیام، وتََھذَّ فضل مدارس تلك األَ أَ  إِلىموسى التوراتي مثال 
ال  ننا، ولكراءٍ تُعتبر اآلن مجرد ھُ ، التي حكمة المصریین القدماءِ 

ا ك بھمسَّ تثرا لذلك في كتب التوراة؛ فتلك اآلراء الغریبة التي نجد أَ 
ي فنسان، لم تظھر صل العالم واإلِ ، بخصوص أَ المصریون القدماءُ 

نسان إلِ لم والعالعطانا بیانا وافیا وكامال عن خلق هللا نھ أَ كتاباتھ، بل إِ 
لعوا د اطَّ ا قالعھد القدیم كانو نبیاءِ غیره من أَ و ،في لغة جلیلة وسامیة

مع  یتفق انكال ما على علوم الكلدانیین والبابلیین، ولكنھم لم یكتبوا إِ 
 الحقیقة التي كشفھا هللا لھم.
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َ  ،مثال نبیاءِ األَ  بعض ھؤالءِ ربما اعتقد   حة،ھي مسط األَرضن بأ

َ ي مكان في الكتاب قط، في أَ  یعلِّموا لم ولكنھم  ،ةمسطح انھالمقدس، بأ
 عن وأَ  وغروبھا، شروق الشمس عن یتكلمون نبیاءُ األَ  كان وعندما

ذ ھذه خن نأْ ، فلیس لنا أَ األَرض طرافأَ  عن وأَ  األَرض زوایا ربعأَ 
 النا التعابیر حرفیا. ونحن نستعمل نفس ھذه العبارات الیوم، ولكن

 َ ھي  األَرضن و أَ أَ  األَرض حول ن الشمس تدورن نُثْبت أَ نقصد بأ
 یة،الیوم و مستطیلة! ونحن نتَّبع ھذه الطریقة في لغتنامسطحة أَ 

 ةتظھر للعین ولیس من الناحیة العلمی كما شیاءَ األَ  نصف عندما
َ غلبیة المشككین ھم دائما على استعداد بن أَ ومع أَ  الدقیقة. ا كدوؤَ ین أ

َ أَ  ا شخص نجدننا ال مسطحة، فإِ  األَرضن ن الكتاب المقدس یعلِّم بأ
ه م بھذلِّ ن یجد آیة واحدة في كلمة هللا تعمستقیما ونزیھا، یستطیع أَ 

، في األَرضعلى العكس، فھناك بیان واضح عن شكل  .النظریة
رة ى كالنبي التوراتي لعظمة وجالل هللا: "الجالس عل شعیاءَ وصف إِ 
رى ). ونحن ال ن22:40  النبي التوراتيشعیاءَ ة إِ (نبوءَ  األَرض
 الءِ على الخ الشمال "یمد قال: حین یوبأَ  عالنین یقتبسون إِ المشكك
ایرا )، مغ7:26یوب التوراتي " (كتاب أَ على ال شيءَ  األَرضویعلق 
 یامھ.الشائعة في أَ  اآلراءَ 

فتراضات من ھذا القبیل علینا التمییز دائما بین النظریات واالِ 
فنظریات العلم العلمیة، وبین الحقائق العلمیة المبرَھنة بكل وضوح؛ 

ھي مثل تیارات البحر المتنقلة، بینما الكتاب المقدس قد جابھھا على 
َ  ،لفي سنة، كصخرة جبل طارقمدى أَ  ن وحتى اآلن لم یظھر بأ



49 
 

الكتاب المقدس قد ناقض حقیقة واحدة من الحقائق العلمیة المبرَھنة، 
ذي العالم وعن النظام الرائع، ال فالمعلومات التي یعطیھا عن نشوءِ 

الكون، تتفق مع مكتشفات العلم الحدیث لدرجة  نحاءِ نراه في كل أَ 
ة بالخرافات. مدھشة للغایة، وھذا ما ال نراه في الكتب القدیمة الملیئَ 

 الكتاب المقدس والعلم. بین حقیقي وأَ  واقعي تناقض يأَ  ھناك لیس ذنإِ 
السبب الرئیسي لوجود الكثیر من البلبلة بخصوص العالقة بین العلم 

فشل الكثیرین من الناس، في التمییز بین  إِلىوالكتاب المقدس، تعود 
فالعلم الحقیقي،  ،ة واآلراء الشائعة في وقت معینتَ بَ ثْ الحقائق المُ 

 ما اآلراء، فقد تختلف بحسب اختالفیتناول الحقائق الُمثبَتَة فقط، أَ 
ذا ، فإِ رتقاءِ واالِ  خذ مثال نظریة النشوءِ الناس الذین یعبِّرون عنھا. لنأْ 

نسان، فلیس ھناك مجال لما ھو خارق للطبیعة وال ما قَبِلھا اإلِ 
یمان بتعالیم الكتاب المقدس، ولكن ھذا المذھب لیس بعلم ُمثبَت، لإلِ 

وھناك الكثیرون من  ،و افتراض غیر مبرَھنبل ھو مجرد نظریة أَ 
َ العلماء النوابغ الذین ال یعتقدون بتلك النظریة، بل یؤْ  ن هللا منون بأ

َ سبحانھ قد خلق العالم والكوْ  ورجل الدین الذي  ،ْسِره من ال شيءَ ن بأ
 َ مور ن یتكلم عن األُ لم یختص في العلوم الطبیعیة، لیس لھ الحق بأ

ر قوة العلمیة، وكذلك العاِلم المختص بالعلوم الطبیعیة، الذي لم یختب
دة، لیس لھ الحق في أَ  ن ن یغزو حقل الدین، وأَ الروح القدس المجدِّ

مور دینیة تقع خارج نطاق تخصصھ، وال یحق یتكلم بسلطان عن أُ 
ن یحكم في مواضیع تقع خارج نطاق تخصصھ، لمجرد لفرد ُمعین أَ 

قدرتھ وخبرتھ في مجال تخصصھ. الدین الحقیقي والعلم الحقیقي ال 
بدا، ولكن سیكون ھناك دائما البعض من رجال الدین یتناقضان أَ 



50 
 

العلم، على خالف في آرائھم  أَھلوالمتدینین، والبعض اآلخر من 
مدھشة، ولكن  شیاءَ نتج أَ ن العلم أَ والحق یقال، إِ  .جیالعلى مر األَ 

نطاقھ یبقى محدودا ومحصورا في الجانب المادي من الحیاة، ولیس 
وعندما یصبح العلم  .مور الروحیةي سلطان للُحكم في األُ لھ أَ 

ل قد تجده الدین، عن بدیال الطبیعي  مسیح كاذب. إِلىبدون شك  تحوَّ

َ  تقیاءِ حد المفكرین األَ كتب أَ  ن الكتب عن موضوعنا ما یلي: "القول بأ
المقدسة تحتوي على معلومات ال تتفق مع تعالیم العلم الحدیث 

َ والفلسفة المعاصرة ھو شيءٌ   خطاءَ نھا تحتوي على أَ ، والقول بأ
َ  آخر. كدة، ھو شيءٌ مؤَ  نھ لیس ھناك علم حدیث وال یمكن الجزم، بأ

نما ھناك عاِلم حدیث وفیلسوف حدیث، ویختلف فلسفة حدیثة، إِ 
ما ال نھایة. وال یمكن القول  إِلىوكذلك الفالسفة فیما بینھم  العلماءُ 

 َ فق دائما مع تعالیم ن تعالیمھ ال تت، ألَ خطاءُ ن الكتاب المقدس بھ أَ بأ
صوات المتضاربة ن األَ ذا افترضنا أَ ال إِ ، إِ ھؤالء الفالسفة والعلماءِ 

صوات العلم والفالسفة المعاصرین، ھي على نفس مستوى أَ  للعلماءِ 
 إِلىن العلم والفلسفة قد وصال تقریبا ھل یوجد من یصدق أَ  والفلسفة.

َ  تتفق معيال أَ  صیغتھما النھائیة؟  نیزاال ال العلم والفلسفةكال من  نبأ
ن تعالیم الكتاب بعیدْین كل البعد عن شكلھما النھائي، بحیث لو أَ 

المقدس كانت تتوافق تماما مع العلم والفلسفة المعاصرْین، سیكون 
نھا ستتضارب مع علم وفلسفة المستقبل؟ على سبیل كد أَ من المؤَ 

مة الممیِّزة للعلم والفلسفة فيالمثال، لو أَ  في  صیغتھما النھائیة ن الّسِ
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، لكان الكتاب المقدس كل ما ھو خارق للطبیعة ةُ ضَ ناھَ ھي مُ  ،یامناأَ 
 بال جدال. خطاءِ یحتوي الكثیر من األَ 

 َ َ ل أَ ي حاَمن المؤھَّل بأ  م یكنا لملكن ن ھذا سیكون الحال؟ ن یجزم بأ
اسي سمالن بشكل أَ تن علم المستقبل وفلسفة المستقبل سیشأَ  ،دامؤكَّ 

تخطى ا نننالفلسفة السائدة المعاصرة والعلم السائد المعاصر، فإِ على 
 دة،كَّ مؤَ  خطاءَ ن الكتاب المقدس یحتوي على أَ البرھان عندما نقول إِ 

 المعاصرین والفالسفة ن تعالیمھ تناقض العلماءَ ساس أَ على أَ 
 المعاصرین.

 

 

 

 الفصل الخامس

 جدارة الكتاب المقدس بالثقة
 

المزعومة الواردة في الفصل السابق،  خطاءِ بعد تفحص تلك األَ 
َ أَیضاوغیرھا الكثیر   ي خطأٍ نھ لیس ھناك أَ ، یمكننا االستنتاج بأ

، ما كان خطاءَ حقیقي في الكتاب المقدس، فلو كان قد احتوى على أَ 
َ  مطلقا یحق لنا ندعوه "مقدسا". ولكن كم یختلف موقفنا منھ حینما  نبأ
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ه عن الخطأِ لیھ ككلمة هللا نقترب إِ   ،بالحق، وكقانون موًحى بھ ومنزَّ
ذ ذاك نقبل بكل رحابة صدر والحیاة! إِ  یمانلإلِ  الوحید وكالدستور

مام تصریحاتھ تعبیرا ودون تردد، ما ورد فیھ عن الحق، وننحني أَ 
على  ل رجاءٍ مام تھدیداتھ، ونتكل بكحترامنا، ونرتجف أَ اِ عن 

الكتاب المقدس الذي ھو جدیر متنان لوجود مواعیده. كم نشعر باالِ 
و في غرفة الدراسة، بكامل ثقتنا، عندما نعلن كلمة هللا من المنبر أَ 

ي المریض على فراش المرض أَ  و من فارقھ عزیز وعندما نعّزِ
و رازحین تحت أَ  ،خوتنا یجاھدون ضد تجاربھمو حینما نجد إِ لدیھ، أَ 

 الھموم، ونسعى لمواساتھم ومنحھم العزاء.

كتب ال المختصین بدراسة وثائق القدیمة، مقبول من العلماءِ قانون ال
مكن ن یو غیر دینیة، ھذا القانووالمخطوطات القدیمة، دینیة كانت أَ 

 تلخیصھ فیما یلي:

التي ، و"الوثائق التي تبدو قدیمة في مظھرھا وال تحمل آثار التزویر
 رھانبن یبرز أَ  إِلىصلیة وحقیقیة، جدت في حفظ مالئم، تُحسب أَ وُ 

 كاف ضد ذلك.."

 َ  .سفار العھد القدیم والجدید، كلھا نقیة وصادقةن أَ ونحن نسلِّم بأ
قانون الوثائق القدیمة.  یتضح ذلك عندما یكون الحكم علیھا في ضوءِ 

نھ من الصعب جدا فھم السبب الذي دفع ول وھلة، أَ قد یبدو ألَ 
 َ ى بأ الكتاب المقدس، لكننا عندما  خطاءِ الكثیرین، للبحث عما یسمَّ

ن الكتاب المقدس یدین الناس ویكشف لھم خطیتھم، نفكر ملی�ا، نجد أَ 
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ة ن الشخص العادي یفضل قراءَ ذ أَ مر غیر مرغوب فیھ، إِ وھذا أَ 
حد و متابعة تفاصیل محاكمة أَ و روایة مثیرة، أَ الجریدة الیومیة، أَ 

نجیل! ة فصل من اإلِ ءَ ز، على قرااو التلفالمجرمین، عبر المذیاع أَ 
الحق، فیما یتعلق بحیاتھ وبالعالم الذي  إِلى صغاءَ نھ ال یرید اإلِ وبما أَ 

نھ یحاول اكتشاف عیوب في الكتاب المقدس، والسبب یعیش فیھ، فإِ 
 المقدس الكتاب نأَ  ھو نھ،الذي ال یدعھ یترك الكتاب المقدس وشأْ 

طبقة،  كل ومن عصر كل قد جاھد النقاد فيلنھ. ال یتركھ وشأْ  أَیضا
 المقدس، الكتاب تدین قد التي خطاءِ جھادا مریرا الكتشاف بعض األَ 

شیكسبیر  مؤلفات في خطاءَ أَ  ظھاربإِ  كثیرا یھتمون ال الغالب في وھم
ال انتقاده. وكم ما الكتاب المقدس فال یحلو لھم إِ اب، أَ و غیره من الكتَّ أَ 
 يأَ  بینھم یكن لم نھأَ  مع ،المقدس الكتاب تفق الكثیرون على مقاومةا

 مشترك یجمعھم. قاسم

 بارزین شھادة علماءَ  -1
، الذین یحاولون تكذیب یوجد في العصر الحاضر بعض العلماءِ 

د لعھون بشن غاراتھم على االء غالبا ما یبدأُ ھؤُ  .الكتاب المقدس
 دیدھد الجالع جزاءِ كل أَ  إِلىینتقلون في ھجومھم  ثم التوراتي، القدیم

 غیر على یتفوقون قد الذین الكثیرون، فھناك ذلك ومع ،ةاِإلنجیلی

َ العلم والذكاء، والذین یصرِّ  حیث من ،العلماءِ  من منینالمؤْ  ن حون بأ
َ  بالثقة، جدیر المقدس الكتاب  ا مطلقا.اعتماد علیھ االعتماد یمكن نھوبأ

ح أَ   قائال: تقیاءِ التفسیر األَ  حد علماءِ وقد صرَّ
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ست نفسي  لدراسة العھد القدیم التوراتي، لمدة خمس "لقد كرَّ
ر ثاربعین سنة، وقد درستھ في كل لغاتھ، وفي كل ما یتعلق باآلوأَ 

م كلَّ  ن هللالیھا ھي، أَ ... والنتیجة التي وصلت إِ  القدیمة وبالتاریخ
َ  نبیاءِ نا باألَ آباءَ  تي في لتورام ان العھد القدینواع وطرق كثیرة، وأَ بأ

حفظھ  قد ن هللا سبحانھوأَ  هللا مباشرة، من موحى بھ ھو العبریة،
 جیال بعنایة تفوق الوصف." ومھما طالنقیا، عبر العصور واألَ 

صل أَ عن  یة نظریة، تُعطي بیانا وافیاأَ  إِلىننا لن نصل مد، فإِ األَ 
ات ظرین وقد ظھرت .تانا من هللانھ أَ وسلطان الكتاب المقدس، سوى أَ 

 نث أَ لبنكاره، ولم تو إِ ھمیة الوحي أَ متتابعة، تحاول التقلیل من أَ 
ي افتراض دُحضت وطواھا الزمن، وحتى یومنا ھذا لم یُطرح أَ 

ي ن یمضأَ  ال وتھدَّم قبلمعاٍد لعصمة كلمة هللا في الكتاب المقدس، إِ 
 َ ال  ن الكتاب المقدس،علیھ نصف قرن. ھذا في حد ذاتھ، اعتراف بأ

َ یمكن أَ   یاءُ نبألَ ھا اغیر تلك التي تكلم عنخرى یة واسطة أُ ن یُبَرَھن بأ
 كونخرى في المستقبل، ینفسھم، وال توجد بادرة لظھور نظریة أُ أَ 

 لذياكثر نجاحا من سابقاتھا، فالطریق الوحید والمعقول نصیبھا أَ 
ي ھ، أَ یانیفرض نفسھ، ھو قبول الكتاب المقدس كما یُِقرُّ ھو بحقیقة ك

 نھ كلمة هللا.أَ 

 اِإلیماننھ عبر كل العصور الماضیة، كان ، أَ ن نالحظومن المھم أَ 
بواسطة اجتھاد ونشاط شخصیات بارزة،  ویترعرع، ینمو المسیحي

 َ ن ن الكتاب المقدس بكاملھ، موحى بھ من هللا. إِ من المتیقِّنین بأ
المسیحي، لم یستفد مطلقا من الذین شكُّوا في الكتاب  اِإلیمان
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ئك التائھین، الذین قال عنھم ولال نشابھ أُ المقدس، ولذلك علینا أَ 
َ  المقدس، الكتاب مالئكة  بواسطة مخدومة هللا كلمة وصلتھم نھمبأ

 ولكنھم لم یعملوا بھا.

 ساس عقیدتناعصمة الكتاب المقدس ھي أَ  -2
 َ من  واءن الكتاب المقدس ھو جدیر بالثقة المطلقة، سحینما نُصرح بأ

َ  نعنالا ننخالقیة، فإِ و األَ و العقائدیة أَ حیث محتویاتھ الواقعیة أَ   نناي بأ

 كاٍف من العنایة، بمقدار المقدس، الكتاب محتویات كل فحصنا قد
َ  كیدناتأْ  في التام رتیاحباال نشعر بحیث  ال نعنيونھا جمیعا صحیحة، بأ

َ اال إِلىننا نملك معرفة غیر محدودة. لقد وصلنا أَ   لكتابن استنتاج بأ
 مقدسال الكتاب بمالحظتنا لدعاَوىوالً ، أَ المقدس مجرد من الخطأِ 

 ىدعاوَ الوحي والمصداقیة، ثم بفحص تلك ال إِلىالتي تشیر  الكثیرة،
 سبالنقد والتفسیر. وبح علم من علیھا نحصل التي الحقائق ضوءِ  على

 ا:مھھننا نورد أَ الدالئل العدیدة التي تثبت صحة ھذا التصریح فإِ 

َ خالقي والروحي الموجود في المستوى األَ  سره، الكتاب المقدس بأ
رشاد الروح القدس الموعود بھ، والنبوءات العدیدة التي تم التنبؤ وإِ 

بھا، في عصور معینة، وتمت بحذافیرھا في عصور الحقة، 
والوحدة الداخلیة في الكتاب المقدس بمجملھ، والطریقة البسیطة التي 

ھنة. ُمبَر خطاءَ ي أَ تُسرد بھا القصص دون تحیُّز، وعدم وجود أَ 
ن الكتاب المقدس ھو موحًى بھ تماما بحسب نستنتج من ھذه، أَ 
ي والالئق لالقتراب المنطق الوحید السبیل یبدو ھذا شھادتھ عن نفسھ.

 مستفیًضا فحًصا نعمل نأَ  یجب سلوب،األُ  ھذا رفضنا ذاإِ من المشكلة. 
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لنثبت  بتصریح، وتصریًحا بعدد عددًا المقدس، الكتاب من جزءٍ  لكل
 و زیفھ.أَ صحتھ 

ُ ذا حاولنا اتباع ھذا األُ إِ  مور یصعب سلوب، سنصطدم سریعا بأ
مور لیس عندنا معلومات كافیة عنھا، فھمھا، وتصریحات عن أُ 

، ماءِ مثل بعض القد نفسناأَ  لم تتحقق بعد، وسرعان ما نجد ونبوءات
 ننا.ذھاتدمیر أَ  إِلىدي الصراع الذي یؤَ  الكتابیة، نصارع النصوص

َم بشكل واضح  العلماءِ ن موقف إِ  المحافظین من ھذه القضیة، قُدِّ
ن "الكتاب المقدس یشھد لنفسھ حدھم أَ وبطریقة مقنعة، فقد ذََكر أَ 

ضاف: "لو لم یكن ھذا ھو الواقع، وأَ  ،على كونھ جدیرا بالثقة التامة"
 خطاءَ ن الكتاب المقدس ال یحتوي على أَ ن نقول سوى إِ مكنَّا أَ لما أَ 

جزاء الكتاب المقدس، ن آخر أَ ذا تذكرنا أَ یتضح لنا ذلك، إِ نة. ھَ رْ بَ مُ 
ن الكتاب كلھ یعالج حقبا من التاریخ، لفي سنة، وأَ قد ُكتبت قبل نحو أَ 

 ختباراتاعتقادات والیس لدینا معرفة كاملة عنھا، ویسرد الكثیر من 

 كذلك ویتضمن القلیل، سوى عنھم نعرف ال ممن شخاص كثیرین،أَ 

 نھا أُعلنت بطریقة تفوق الطبیعة، وكذلك یشتملأَ  ُزِعم معلومات،

عظم ما عال، وال أَ ھْ مَ  شخص كثیرة لم تتم بعد، فال یوجد نبوءات على
 ن یبرھنأَ  نھتمكِّ  التي المعرفة تلك ، یتمتع ولو بجزء بسیط منالعلماءِ 

–  َ ساس معرفتھ فقط. لكن ن الكتاب المقدس خال من الخطأ، على أَ بأ
 ذا كان جزء من ظواھر الكتابمختلفًا تماما، إِ یبدو لنا الحال 

َ المقدس، یمثل شھادة األَ  نھا جدیرة بالثقة سفار المقدسة عن نفسھا بأ
الطریق مفتوحا للجزم بالثقة الكاملة، دون  سیكون التامة، عندئذ
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ن الحقیقة نفترض أَ  نناأَ  یُفھم ال عندئذ عامة. سلبیة على للتدلیل الحاجة
 من نفسنالنعفي أَ  عصمتھ، لكتاب المقدس یستلزمن االمجردة، ھي أَ 

 ھذه مع تتفق محتویاتھ كانت نإِ  لنتحقق فقراتھ، فحص مسئولیة

 الدعوى. 

كشف  نالكتاب المقدس یُبدي ھذه الدعوى، وإِ  كان ذاحال، إِ  يأَ  على
 كدیؤَ  اھذه الدعوى، فھذ یناقض شيءَ  ال نْ أَ  لمحتویاتھ، الدقیق الفحص

س، ذا وجدنا بفحص كل تعبیرات الكتاب المقدوإِ  ،ھذه الدعوى صحة
عتقاد ا باالَمْیلن دیرة بالثقة، سیزدادج اأَنھ التحقق منھا، من التي تَمكنَّا

 َ  قة. ة بالثجدیر أَیضانتمكن من التحقق منھا، ھي  لم التي ن البیاناتبأ
 ویتلخص مبررنا للجزم بعصمة الكتاب المقدس في:

 ُمبرھنة. خطاءَ عدم وجود أَ  -1
 لثقة.باشھادة الكتاب المقدس عن جدارتھ التامة  -2

 

ر لنا قبول ما سإِ  ، ه كحقطرون ثقتنا في ُكتَّاب الكتاب المقدس، تبّرِ
 حتى لو لم نتمكن من فحصھ.

كل  الكتاب المقدس لمعلوماتنا عن نعتمد على نناإِ  ونقول، ونعود
بالكتب  ن نثقذا كنا ال نستطیع أَ المسیحي، فإِ  اِإلیمانحقائق وعقائد 

المقدسة عندما تخبرنا عن نفسھا، فكیف یمكننا الثقة بھا عندما 
، والتجدید اِإلیمانبدمھ، والتبریر ب لوھیة المسیح والفداءِ تخبرنا عن أُ 

بدیة؟ عالوة على ذلك، جساد والحیاة األَ بالروح القدس، وقیامة األَ 
ن ن الثقة بالمسیح تتعلق بشكل وثیق بشھادة الكتاب المقدس عفإِ 
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ن تزول أَ  إِلىن یُنقض المكتوب" و "عصمتھ، فعبارة: "ال یمكن أَ 
من الناموس  و نقطة واحدة، ال یزول حرف واحد أَ األَرضو السماءُ 

)، منھا نجد المسیح 18:5 ةاِإلنجیلی(بشارة متى  حتى یكون الكل"
سفار العھد القدیم سلطانا مطلقا، وجعل منھا یسوع، وقد نسب ألَ 

ذن سلطان الكتاب المقدس وسلطان المسیح متصالن إِ قانونا للحیاة. 
مام الرب یسوع تصاال وثیقًا. وقد یوجد البعض الذین ینحنون أَ اِ 

ن ھم وسیدھم، ومع ذلك ال یتورعون أَ المسیح ویبتھجون بھ كربِّ 
خالقیة تاریخیة، بل أَ  خطاءَ الكتاب المقدس، لیس فقط أَ  إِلىینسبوا 

نھ من علیھ طویال، ألَ  ال یمكن البقاءُ ! ھذا الموقف المتناقض، أَیضا
وال  ،ن نكون عابدین المسیح ومنتقدین لھ في آن واحدالمستحیل أَ 

ي بخصوص یسوع المسیح، بینما نقبل ن نبقى مستقیمي الرأْ یمكن أَ 
َ  آراءَ  ل الرب في تلك النقاد الھدامین عن الكتاب المقدس! وكما سأ

َ أَ  أَیضایام: "ماذا تظنون في المسیح، ابن من ھو؟ یمكننا األَ  ل ن نسأ
المترددین في یومنا ھذا، ماذا تظنون في الكتاب المقدس، كتاب من 

نسان في وقت واحد، ھكذا لھ وإِ ن یسوع المسیح ھو إِ ھو؟ وكما أَ 
َ نستطیع أَ  لھي وبشري صل إِ ن الكتاب المقدس ھو من أَ ن نقول بأ

با في لمسیح إِ معًا. وكما كان ا نسانا حقیقیا بكل معنى الكلمة، ومجرَّ
ن الكتاب المقدس ، ھكذا فإِ أَیضالكونھ هللا  ة،خطیئَ  بال مثلنا شيءٍ  كل
كتبھ بشر مثلنا، ولكنھ  .بالحقیقة كتاب ُكتِب بلغة وكلمات بشریة ھو

د من األَ   .أَیضالھي نھ كتاب إِ ، ألَ خطاءِ في نفس الوقت، كتاب مجرَّ

َ الكتاب المقدس، ال ن جزاءِ أَ  كل یشمل الوحي نإِ  نقولوعندما   نعني بأ

ن كتاب ھمیة. إِ الكتاب المقدس، ھي بنفس الدرجة من األَ  جزاءِ كل أَ 
 یاالرؤْ  سفر وأَ  ةاِإلنجیلی متى بشارة وأَ  التكوین التوراتي مثال،
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 ية حجَّ و نبوءَ یام الثاني أَ خبار األَ ھم بكثیر من سفر أَ أَ  ھي ،اِإلنجیلي
قائال: نجم  اِإلنجیليبولس  الرسول یخبرنا وكما و رسالة یھوذا.أَ 

 الجسم في نجد كلھا، هللا عملھا نفإِ  ومع ذلك المجد، في یمتاز عن نجم

كثر بكثیر من غیرھا، كالقلب لھا قیمة أَ  عضاءِ بعض األَ  البشري
صابع القدم والشعر. كذلك الكتاب صابع وأَ باألَ  والعینین، بالمقارنة
كلھا متساویة ولكنھا  في قیمتھا، متساویة جزاءِ األَ  المقدس، لیست كل

 في صدقھا.     

و أَ  ضافةإِ  لىإِ نھ ال یحتاج ن الكتاب المقدس تام، وأَ ذن ھي، أَ عقیدتنا إِ 

 :اِإلیمانحدى وثائق تنقیح، كما ورد في إِ 

 وبخالص سبحانھ، بمجده المتعلقة موراألُ  كل عن هللا، مشورة "فكل

اب ما ظاھرة بكل وضوح في الكتیمانھ وحیاتھ، ھي إِ نسان وإِ اإلِ 
 يھ أَ لین یضاف إِ ذن أَ و یمكن استنتاجھا منھ، فال یجوز إِ المقدس، أَ 

 حجدید من الرو وحي دعاءِ اكان بوقت كان، سواء  يأَ  في شيءٍ 
 و القصص البشریة." القدس أَ 

 الفصل السادس

 الوحي التام للكتاب المقدس
 

 المتضارب موقف العصریین -1
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 ابتثلیھم بالعصریین، لیس لھم موقف ن من یُشار إِ ذكرنا سابقا أَ 
 النیةلعقا وجھة نظر الفلسفة اون یتجاوزما أَ لیقفوا علیھ، فعلیھم إِ 

 ستمرا ذافإِ  ،الكتاب المقدس صاحب السلطان إِلىیعودوا  أَوتماما، 
ثم  دسقنكار وحي الكتاب المبإِ  نھ یبدأُ العصري في طریق منطقھ، فإِ 

ا ما ذوإِ  ،لوھیة المسیح، والكفارة، والقیامةالمعجزات، وبعد ذلك أُ 
 شك مطلق. إِلىنھ ینتھي النھایة، فإِ  إِلىاستمر في طریقھ 

تجنب  حیانا یحاولونغیر مستقیم عن الوحي، أَ  يبرأْ  یتمسكون الذین
َ الخوض في نقاش أَ  ن الكتاب و جدال عقائدي، بمجرد التصریح بأ

 تعني ال المطاطة، الصیاغة ھذه لكن ،هللا كلمة "یتضمن" نماإِ  المقدس

ھب هللا، حسب المذ كلمة یتضمن فقط المقدس الكتاب كان نإِ  ا.شیئً 
ك ترمن العصمة، ونُ  نھ قد ینقصھ جانٌب كبیرٌ كد أَ العصري، فالمؤَ 

، آلرائنا الشخصیة وأَ   Higher criticismالعالي النقد رحمة تحت
 كالم مجرد ھي التي وتلك هللا كالم ھي عناصر یةأَ  تحدید من حیث

 البشر؟

 :تقیاء ما یلياألَ  التفسیر حد علماءِ ذكر أَ بخصوص ھذا األَمر 

قاموا  قد المقدس، الكتاب بعصمة اِإلیمان عن ضلوا الذین ن"إِ 
نوا بدیالً مالئًما لكي یؤَ  بمجھودات یائسة، ولكنھا باطلة تماما، ّمِ

الزمن ظھر قنوط ھذا الجھد الیائس تماما، للكتاب المقدس، وبمرور 
ختبار الشخصي" فالعبارات الجذابة مثل "الوحي التدریجي" و "اإلِ 

ي خرى، دون أَ للحق" وغیرھا، تُلقَى جانبا الواحدة تلو األُ  و "الوالءُ 
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فالس العصریة والتحرریة ھما في حالة إِ  ان مذھباعتبار یذكر. إِ 
ن ینزلوا یحاول الناس عبثا أَ  سوى آبار ُمشققة، مدقع، ال شيءَ 

جدیر  ھو ما الحیاة. لیس ھناك دالءھم فیھا، للحصول على ماءِ 
 بالتصدیق، بدیال عن الكتاب المقدس الموحى بھ. 

 لمواألَ  والھوى ة،للخطیئَ  الساحقة الحقائق نساناإلِ  یواجھ عندما

 والحزن

ة فویالعن التعبیرات السھلة نھ یجد أَ والموت، وما بعد الموت، فإِ 
ة ا سوى قصبللعصریة الحالیة والتحرریَّة الوقحھ، ال تشكل شیئً 

مكسورة؛ لذلك من یعظ بالمسیحیة التاریخیة ویتخذ موقفھ على 
 نالحاضر، فإِ  الوقت لھي، وسط عواصف وتشویش ظلمةعالن إِ إِ 

لناس الوقت الحاضر دالئل على رغبة ا في توجد ال یُضاَھى. ال ھموقف
 والیقوُّ ة، والحیا الكتاب المقدس، لینھلوا ثانیة من ماءِ  إِلىلرجوع في ا

 الحیاة.  بخبز رواحھمأَ 

قوا تفن یالذین یرفضون عقیدة الكنیسة عن الوحي، لم یستطیعوا قط أَ 
ھا، بحى قسام من الكتاب المقدس الموفیما بینھم، على تقریر تلك األَ 
 ینھم،با تفاق فیمنھم لم یتمكنوا من اإلِ وتلك غیر الموحى بھا، كما أَ 

. دسالمق ما من الكتاب لیھ الوحي في جزءٍ على المدى الذي یمتد إِ 
نة في الكتاب المقدأَ  لیس فس، ما وقد سلَّمنا بصحة المعجزات المدوَّ

ي سبب منطقي یدعونا لرفض معجزة الوحي؛ فالوحي لیس ھناك أَ 
 ال معجزة من حیث الكالم والكتابة.إِ 
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 ھو كلمة هللا الكتاب المقدس نأَ  یقینیة -2
 ابن الكتعرف أَ ن أَ ل: "كیف یمكنني أَ حدھم ویتساءَ تي أَ ھنا یأْ 

س ھو ن الكتاب المقدهللا؟" والجواب ھو: "نعرف أَ  كلمة ھو المقدس
 لكتابا كلمة هللا، بواسطة شھادة الروح القدس في قلوبنا، ونحن نقرأُ 

رون م یشعنھالكتاب المقدس، فإِ  اِإلیمانجماعة  تقرأُ  فعندما المقدس"،
َ بوالروح القدس یشھد مع روحھم  ،ن هللا یتكلم معھمبالفطرة أَ  ھذه  نأ

ة خارجی قناعنا، لیستوالجازمة إلِ  ولیةاألَ  سسفاألُ  ھكذا، ھي موراألُ 
 قرارإلِ ا إِلىنسان اإلِ  تدفع عدیدة، خارجیة دلةأَ  ھناك طبعا داخلیة. بل

علیة، استعمالھا بفالھي في الكتاب المقدس، ویمكن إِ  ثیرتأْ  بوجود
 دلةقیمة األَ  إِلىقحام بعض المعترضین، لكن قیمتھا ال ترقَى إلِ 

 نأَ  ن یمكال القدس، نارة الداخلیة من قِبل الروحالداخلیة، فبدون اإلِ 
 .ِطِقھِ مھاراتھ، ومھما سطع لمعان َمنْ  مھما عظمت نسان،یقتنع اإلِ 

المقدس، بواسطة ھذه لھي للكتاب صل اإلِ ثبات األَ ن محاولة إِ إِ 
عتماد ثبات وجود هللا العلي باالالبراھین الخارجیة، ھي كمحاولة إِ 

خالق العالم الخارجي، فقد نستشھد بِعلم الوجود وِعلم األَ  دالئل على
َ وعلم الكون والبراھین األَ  نھ مقنع بدرجة خالقیة. كل ذلك یظھر بأ

حي بینھا یضاإِ ، ولكن لیس ھناك برھان واحد اِإلیمانكافیة لجماعة 
ن یقنع المتشككین. نحن في قرارة نھ أَ مقبول وقسري، من شأْ 

دونإِ  نفوسنا، دین، والرسول بولس في رسالتھ وأَ  ما متجدِّ  غیر متجدِّ

َ 14:2كورنثوس  إِلىولى األُ  ةاِإلنجیلی نسان الطبیعي ن "اإلِ ، یخبرنا بأ
نما نھ إِ ن یعرفھ ألَ عنده جھالة، وال یقدر أَ  نھال یقبل ما لروح هللا، ألَ 
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،  23ول عددي صحاح األَ یُحَكم فیھ روحیا". وفي نفس الرسالة واألَ 
وللیونانیین  عثرة للیھود ھو المصلوب، المسیح نجیلن إِ یقول: "إِ  24

ین یھودًا ویونانیین، فھو قوة هللا وحكمة هللا"؛ جھالة، أَ  ما للمدعّوِ
َ یمكن إِ  نسان العادي، الفاإلِ   ي مقدار من البراھین الخارجیة. قناعھ بأ

س لقدعماق الروح ان یفھم أَ وكما ھو مستحیل على العقل البشري، أَ 
ن أَ اني، لنفسعلى العاِلم ا أَیضابدون نعمة هللا المجانیة، ھكذا یستحیل 

ع قناة إلِ نسان. وكل محاولیُعطي تفسیرا وافیا لطریقة تغییر حیاة اإلِ 
َ نسان اإلِ  لھي، بواسطة ن الكتاب المقدس مصدره إِ الطبیعي، بأ

ن أَ ال الفشل، ویجب براھین علمیة وتاریخیة، ال تكون نتیجتھا إِ 
قناع مجلس نتفاداھا، كما فعل الرب یسوع، حینما امتنع عن إِ 

 َ موا صم نھم كانوا قدنھ لم یرتكب جریمة التجدیف، ألَ السنھدریم، بأ
اعة الذي تمسكت بھ جم ھو المبدأَ دانتھ، وكان ھذا ُمسبقا على إِ 

یة، اننستباع الحركة اإلِ صالح، فبینما كان أَ في عصر اإلِ  اِإلیمان
 َ حون بأ اعة جم ن العقل البشري یتمتع بالسلطة النھائیة، وقفتیُصّرِ

َ وقفة واحدة في اال اِإلیمان  ن هللا وحده ھو صاحبعتراف، بأ

َ  والمطلق، التام السلطان  .الكتاب المقدسنھ یتكلم بواسطة وبأ

، على براھین اِإلیماني واحد من جماعة یمان أَ ذن ال یتوقف إِ إِ 
نھ یحیا بحسب الكتاب المقدس ختبار الداخلي. إِ خارجیة، بل على اال

و یمكن تسمیتھا  بالباطنیة أَ  –ویتمتع بنوره. لدیھ ثقة داخلیة وجدانیة 
ویثق بالكتب  والد هللا،فھو من أَ  –سماء و غیرھا من األَ الصوفیة أَ 

ه على عدان البراھین الخارجیة تسمع أَ  ،المقدسة التي ھي كلمة هللا
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نما یجده في یمانھ، إِ ن برھانھ المطلق بصحة إِ یمانھ، فإِ تنقیة وتقویة إِ 
الكتاب المقدس، وفي  شھادة الروح القدس في قلبھ وھو یقرأُ 

نھ من التي تمكِّ  ةختباراتھ الحیاتیة. قد ال یملك البراھین العلمیا
نھ یستطیع طرد كل ال أَ مجابھة النقاد في مجاالت تخصصاتھم، إِ 

 َ عمى، الذي شفاه لیھا الرجل األَ إِ  شكوكھم، بالطریقة التي لجأ
جاب على كل اعتراض قَدَّمھ الفریسیون، بتلك القناعة، ذ أَ المسیح، إِ 

 ،علمھو، لست أَ  خاطئٌ كید غیر متزعزع: "أَ ال عن تأْ التي ال تصدر إِ 
عمى واآلن أُبصر." (بشارة یوحنا ني كنت أَ ا واحدا، أَ علم شیئً نما أَ إِ 

و یطلب منوا، أَ نھ ال یطلب سماح المنتقدین لیؤْ ).  إِ 25:9 ةاِإلنجیلی
یمانھ طبیعیا وتلقائیا. في الواقع ن یقول كلمتھ، لكنھ یجد إِ من العالم أَ 

ل جیِّدة، صون الدراسة العلمیة للكتاب المقدس، المبنیة على أُ جد أَ ن
ن اإلِ تُعطي توجیھا أَ  نسان من تنظیم عقائده وضح للكلمة، وتمّكِ

یمان، ینبعث من القلب فضل، ولكن المستند الوحید لإلِ وفھمھا بشكل أَ 
 َ ن الدرس ننا نقلل من شأْ ولیس من العقل. ھذا ال یعني مطلقا بأ

نھ لم یزدھر الدرس الصحیح والفحص العلمي، في والبحث. الواقع أَ 
نھ ننا مقتنعون أَ الُمْخِلصة. إِ  اِإلیمانفضل مما ھو بین جماعة ة أَ بیئَ 

المسیحي  اِإلیمانسداھا البحث العلمي، لكان لوال الخدمة التي أَ 
ونحن نرغب دائما في الحصول  ،لحادمام ھجمات اإلِ عاجزا تقریبا أَ 

ننا نملكھ، كما یمان المسیحي، وفحُصنا یُظھر أَ ساس متین لإلِ على أَ 
 َ هللا سبحانھ، وتُِعدُّ  إِلىالطریق  إِلىن البراھین الخارجیة، ترشد نُِقرُّ بأ

 اِإلیمانذا قُدمت لغیر جماعة إِ  -القلب لعمل نعمة الروح القدس
ن ھذه البراھین، لیھ ھو أَ شارة إِ بطریقة معقولة. كل ما نرغب اإلِ 
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ل علیھا البعض كثیًرا، ھي بال تأْ  قترنة ن لم تكن مثیر إِ التي یعّوِ
 بعمل الروح القدس في القلب.

منون بوحي الكتاب المقدس قد یعترض البعض من الذین ال یؤْ 
 تزمتامبا سلوب في معالجة ھذه القضیة، یعطي قالن ھذا األُ قائلین: "إِ 

 َ نھم أَ ذ إِ ، نفس األُسلوبنھم یسلكون للنقاش، ولكن قد نَِسي ھؤالء، بأ
ھم نمع أَ  –نھا بدیھیة أَ ون بمقدمات منطقیة على یبدأُ  أَیضاھم 

 َ ري بشن العقل الن مسلماتھم ھي أَ نھا خاضعة للمنطق. إِ یعترفون بأ
 حانھ،سب العمیقة � شیاءِ ، حتى في األَ ن یحكم في كل شيءٍ ألَ  ُكفءٌ 

 َ یھ، عل ننا ال نعترضسلوبھم یتصف بالتزمت، فإِ ن أُ وبینما نعترف بأ
لم  فالعقل الذي – ن یكونوا على خالف ذلكنھم ال یستطیعون أَ ألَ 

دس، لقمور الروح ان یتفھم أُ یستَنِر بعد بالروح القدس، ال یقدر أَ 
 ءٌ شي دراكھ، والمقدرة على إِ البرھان شيءٌ  "حقیقة حدھم:وكما قال أَ 

 "عمى؟نارة األَ خفَقَْت في إِ ن أَ آخر، فَمن الذي یعترض على الشمس إِ 
ال  لذینولئك امبدئیا، أُ الثابت، وكل ما نطاِلب بھ  سلوبھلكل منا أُ 

ن أَ وي، لمتحت الفحص العِ  المبادئُ  ھذه تُوضع نأَ  یتفقون معنا، ھو
رات باكثر مع اختيٌّ منھا یصُمد أَ تعَطى الفرصة الكافیة، لیتضح أَ 

 الحیاة والحقیقة.

 الخالصة -3
َ  في ن ، أَ اِإلیمانمور على جماعة ھم األُ نھ من أَ الختام یمكننا القول بأ

 ؛الوحي التام والكامل للكتاب المقدس بعقیدة یمانھاإِ  في راسخة تكون
ن كل العقائد المسیحیة، تُشتَق من الكتاب المقدس وتعتمد علیھ في ألَ 
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العقائد  م، والحارس لكلاألُ  ذن ھي العقیدةفھذه إِ  ،سلطانھا اكتساب
 خرى.األُ 

ن التصریحات السابقة، ھي حقائق ستجتاز الفحص من أَ نحن نؤْ 
ھن ي شخص مطَّلع وذي ذوالتاریخي، ولن تُنَكر بواسطة أَ العلمي 
 ھملن الكتاب المقدس قد أُ یامنا ھذه، أَ وبینما نرى في أَ  ،صادق

دس لمقاتي الوقت، عندما یعود للكتاب نھ سیأْ من أَ لدرجة محزنة، نؤْ 
ن اثقیالمستقبل، و إِلىمكانھ الالئق بھ والذي یستحقھ. ونحن ننظر 

 َ انة مكال من جدید لضجة حول ھذه العقیدة، ستبرزنھ عندما تنتھي ابأ
 لتي، فوسط العروش المقدسة للعقیدة والحیاة المسیحیةالسامیة وا

ت، واألُ  ن إِ فمة، طَّ حَ خالقیة المُ األَ  مم التي أُبیدت، والمبادئِ دُمّرِ
 َ بت بأ  تعلقت، وحزان كثیرة، وتطھَّرت بآالم عدیدةالبشریة التي ُجّرِ
، حیملھ الرمام اإلِ لھا مثیل، ستعود وتنحني أَ باختبارات لم یسبق 
 عن ، كما أُظِھر في الكتاب المقدس المعصوموالقادر على كل شيءٍ 

 الخطأ.   
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 ملحق 
 

 ّيِ لَھِ إلِ اِعیَسى اْلَمِسیُح ُھَو ِمْحَوُر اْلَوْحيِ 
 

َسَخاِء نِْعَمتِِھ وَ  ْحَمتِھِ رَ نَى غِ ي فِ نَّ هللاَ شاَء َرأَْینَا فِي فُُصوِل ِكتَابِنَا َھذَا أَ 
  َوَعْن َمِشیئَتِھِ َعْنھُ  نََھایَقَّ تَ نَ  أَْن یَْكِشَف لَنَا َعِن األُُموِر الَّتِي یَِجُب أَنْ 

بَِعیَن ِمْن ِرَجال ا. نحو أَرْ بِھَ وجِ الطَّاِھَرةِ الَّتِي یَتََطلَُّب ِمنَّا أَْن نَِعیَش بِمُ 
لُوا مَ  نیِن، َسجَّ   َعْنھُ ِلْلبََشِر،ْن یَْكِشفَ يُّ أَ لِ ا َشاَء اْلعَ هللاِ َعْبَر ِمئَاِت الّسِ

تِّیَن ُجْزًءا، الَِّذیَن یُ  تَّةَ والّسِ َوْحيِ وَن اْلَكاِمَل ِللْ َن اْلَمْضمُ لُوَشكِّ فََكتَبُوا الّسِ
قَافَاتِِھْم، ثَ دََرَجاِت وَ ْم، تِھِ فِي اْلِكتَاِب اْلُمقَدَِّس. َوَمَع اْختِالِف َشْخِصیَّا

ِة هللاِ، ْقِل َكِلمَ نَفِي  واِة بِیئاتِِھْم، َوُظُروِف ُعُصوِرِھْم، َشاَركُ َونَْوِعیَّ 
نَاعِ ْصطِ اعٍ ِلالَك دَ ناھُ بَِكِلَماِت َولُغَاِت َوَمفاِھیِم اْلبََشر. لَْم یَُكْن 

دَِة اَشاِد هللاِ، َوقِیَ اّمٍ بِإِرْ تَ ْعيٍ وَ  َوالتََّكلُِّف، بَْل َكتَبُوا َما َكتَبُوهُ َوُھْم َعلَى
ُھم ْم، َوْھَو یَْحُرسُ تَْسِجیِلھِ  َواتِ دَ ُروِحِھ اْلقُدُّوِس، ألَْفكاِرِھْم َوِألَْیِدیِھْم َوِألَ 

 ْحيِ هللاِ سبحانَھَو ِمْن وَ ھُ َما  َویَْحفَُظُھْم، َحتَّى ال یَقُولُوا أَْو یَْكتُبُوا، إِالَّ 
 بِالذَّاِت.

، أَْوَحى بَِھا  َوثِیقَةً تُّونَ سِ وَ َرى، ِستَّةٌ َجَمَع َشْعُب هللاِ َوثِیقَةً تِْلَو األُخْ 
، َكلَُّھا بَْیَن أَْیِدینَا اآلَن. َھذَا ُھوَ  ِذي  اْلُمقَدَِّس، الَّ ُن اْلِكتابِ ْضُمومَ  اْلعَِليُّ
ّبِ، الشَّاِملَةَ َواْلَكاِملَةَ  ُل َكِلَمةَ الرَّ  ر.ْلَكافِیَةَ ِلْلبَشَ افِیَةَ َوااْلوَ وَ  یَُشّكِ
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ُ تِْلَو األُ َعلَى َمرِّ  َمِن، أُِضیفَِت اْلَواِحدَة ِرفَةٌ أَْعَمُق فِیَھا َمعْ وَ َرى، خْ  الزَّ
نَى َرْحَمتِِھ، تِِھ، َوغِ ِشیئَ  مَ َوفَْھٌم أَْوَسُع، ِلعََظَمِة َوَجالِل هللاِ، َوَطَھاَرةِ 
َعِت  ، ِمْن َحْیُث یَّةُ ُق اِإللَھِ ثَائِ ْلوَ اِلبََشٍر َضالِّیَن َوُمَضلَِّلین. َوَھَكذَا تَنَوَّ

 فِي اتَِّجاٍه ّيِ یَُصبُّ لَھِ اإلِ  لَِكْن بَِقَي َمَساُر اْلَوْحيِ  ،اْلَحْجِم َواْلَمْوُضوع
، تُْشبِھُ قَدَِّس ْحيِ اْلمُ اْلوَ  تُ ِجالَّ َواِحٍد، نَْحَو دَائَِرةٍ َواِسعٍَة َشاِملٍَة، فَسِ 
دَةِ األَْحجَ  هُ فِي ا َمَكانُھُ َودَْورُ ُكّلٍ ِمْنھَ ، لِ مِ اَھَرًما َمْبنِی�ا، ِمْن ِحَجاَرةٍ ُمتَعَدِّ

نَا، ِلْلُمَخطَِّط ِمیِق فَْھمِ تَعْ وَ ا تَْكِملَِة اْلبِنَاِء، تَُصبُّ فِي تَْوِجیِھ َمْعِرفَتِنَ
 اْلَخالِصّيِ اِإللَِھّيِ فِي ِعیَسى اْلَمِسیح. 

اِم، اْلَكْرِم َواْلَكرَّ  ّيِ َعنِ یمِ ْعلِ لتَّ اَھذَا َما َعبََّر َعْنھُ ِعیَسى اْلَمِسیُح فِي َمثَِلِھ 
َمتِِھ فَقَاَل: ُھْم ِلِخدْ َربَتَ حاالَِّذي فِیِھ اْنتََھَر ُمعَاَرَضةَ اْلیَُھوِد لَھُ، َومُ 

ّبِ اِویَة. مِ  الزَّ أْسَ "اْلَحَجُر الَِّذي َرفََضھُ اْلبَنَّاُؤوَن قَْد َصاَر رَ  ْن قِبَِل الرَّ
 )،42:21 ةلیِإلنجیاى یُنِنَا" (بشارة َمتَّ َكاَن َھذَا َوْھَو َعِجیٌب فِي أَعْ 

اِویَة.َس ا َرأْ نَْفِسِھ، َكاْلَحَجِر الَِّذي َصارَ إِلى َوھي اِإلَشاَرةُ    لزَّ

ُسولُ ما كتبھ  أَیضاوھذا  : ئِالً قَا نجماعة اإلیما، َعِن ) بُولُس(الرَّ
 ْفُسھُ َحَجرُ ْلَمِسیُح نَاوُع یَسُ ُسِل َواألَْنبِیَاِء وَ "َمْبنِیِّیَن َعلَى أََساِس الرُّ 
اِویَِة" (ِرَسالَةُ أَفَُسس  ِجالَّ فَ ). 20:2 ةُ یَّ یلِ جِ اِإلنْ الزَّ ِت األََساُس ُھَو فِي الّسِ

 .ِویَةِ ااْلُمقَدََّسِة، لَِكنَّ اْلقَْصدَ ُھَو َوْضُع َحَجِر الزَّ 

ةَ، َعنْ    َشْخِص ِعیَسىفَُكلُّ ِسِجّلٍ یَْحِمُل إَِشاَراتِِھ، َوبَیَانَاتِِھ اْلَخاصَّ

ِ  اْلَوْقتِ  فِي َواْلقَاِدمِ  اْلَمْوُعودِ  اْلَمِسیحِ، ال یَْكتَِمُل اْلبِنَاُء  لَِكنْ  اْلُمعَیَِّن، اِإللَِھّي
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ُت، َوتَْكتَِمُل َمعًا فِي بِنَاٍء واِحٍد َكِریمٍ  ِجالَّ ُع تِْلَك الّسِ فِي  ،إِالَّ ِعْندََما تَتََجمَّ
  .َخیِّلَِة اْلفَنَّاِن األَْعَظمَمْقُصوٍد َوَمْرُسوٍم ُمْسبَقًا، فِي مُ جٍ تَْرتِیٍب َوتَدَرُّ 

لطَّاِھِر، اِإللَِھّيِ اْحيِ ْلوَ اللَّْحَظِة، فِي تَاِریخِ ا إِلىیُِشیُر الرسوُل بُولُُس 
تَ   اْلَجبَّاَرةِ اللَّْوَحةِ  َعنِ  ارُ الَّتِي اتََّضَحْت فِیَھا اْلَمالِمُح، َوأُِزیَح الّسِ

مَ اِء بِاْستِْخدَاِم التَّْعبِیِر"ِملْ ، بَِدیعَِة اْلَجَمالِ الْ  َماِن، أَ تَ ان"، أَْي لزَّ ْو َماِم الزَّ
الَتِِھ فَِفي ِرسَ  ًزا؛اھِ جَ َوْقِت النُُّضوجِ، أَْي ِعْندََما أَْصبََح ُكلُّ َشْيٍء 

ا َجاَء یَقُوُل: ".... لَ  4:4ة َغالِطیَّ  أَھل إِلى ةِ جیلیَّ اِإلنِ   َماِن،ِمْلُء الزَّ مَّ
َسالَِة ي الفِ وَ  ،أَْرَسَل هللاُ اْبنَھُ، َمْولُودًا ِمِن اْمَرأَةٍ ..."  إِلى ةِ جیلیَّ ِإلنِ اّرِ

فَنَا " یَقُوُل: 10و 9:1أََفُسس  أَھل ّرِ بِسِ  سبحانَھ) هللاُ  (أَيْ  ... َعرَّ
تِِھ، الَّتِي قََصدََھا فِي نَ  ْلِء األَْزِمنَِة؛مِ ِلتَْدبِیِر  ِسِھ،فْ َمِشیئَتِِھ، َحَسَب َمَسرَّ

..." األَرضلَى عَ َما وَ اِت فِي السََّمو ِلیَْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسیحِ، َما
: "ألَنَّھُ فِیِھ (أَْي  19:1 يُكولُوسِ  أَھل إِلى ةاِإلنجیلی ثُمَّ یَقُوُل فِي ِرَسالَتةِ 

نَْفِس  ِمنْ  9:2ي فِ بُِع اَویُتَ  فِي اْلَمِسیحِ) ُسرَّ أَْن یَِحلَّ ُكلُّ اْلِمْلء".
َسالَِة قَائِالً: "فَإِنَّھُ فِیِھ (أَْي فِي ِعیَسى  ُكلُّ ِمْلِء یحِ) یَِحلُّ َمسِ الْ  الّرِ

ُھوِت َجَسِدی�ا."  الالَّ

ي َسْبِعَمائَِة َسنٍَة قَْبَل يُّ ِمیَخا التَّْوراتي، َحَوالَھذَا بِالذَّاِت َما تَنَبَّأَ َعْنھُ النَّبِ 
تِِھ نَْقَرأُ: "اْسَمعُوا أَیَُّھا ءَ ِمْن نُبُو 3و 2:1َمِسیح؛ فَِفي َمِجيِء ِعیَسى الْ 

بُّ  األَرضالشُّعُوُب َجِمیعُُكْم، أَْصِغي أَیَّتَُھا  َوِمْلُؤَھا، َوْلیَُكِن السَّیِّدُ الرَّ
ذَا ا .َشاِھدًا َعلَْیُكمْ  بُّ یَْخُرُج ِمْن السَّیِّدُ ِمْن َھْیَكِل قُْدِسِھ، فَإِنَّھُ ُھوَّ لرَّ

ُھنَا لَھُ  األَرض". َوِمْلُء األَرضَمَكانِِھ َویَْنِزُل َویَْمِشي َعلَى َشَواِمخِ 
یَّةٌ، َوتُِشیُر  ُصوَرتَاِن فِي َمْعنًى إِْجَماِلّيٍ َواِحٍد: الصُّوَرةُ األُولَى ِھَي َكّمِ
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ا الصُّوَرةُ الثَّانِیَةُ  ،بَِجِمیعِ أَْجَزائِھا األَرض" أَْي األَرض"ُكّلِ  إِلى أَمَّ
ِضْمَن ُمَخطَِّط هللاِ التَّاِریِخّيِ لََھا، ِعْندََما  األَرضَوْضعِ  إِلىفَْھَي تُِشیُر 

یَْنَضُج ُكلُّ َشْيٍء، َوتَُكوُن قَْد َوَصلَْت ِللَْحَظِة االْستِْعدَاِد، الْستِْقبَاِل 
ّبِ اآلتِي َمانُھُ اْلُمعَیَّن، َولَِكْن َما بَْیَن اْنتَِظاِر فَِلُكّلِ َشْيٍء َوْقتُھُ َوزَ  ،الرَّ

َماِن" َوقُدُوِم اْلَوْقِت اْلُمعَیَّنِ  ُھنَاَك تَْحِضیَراٌت َواْستِْعدَاداٌت،  ."ِمْلِء الزَّ
یَِجُب أَْن تُْجَرى، َوتَأُْخذَ دَْوَرَھا، ِضْمَن ُمَسْلَسِل التَّْھیِئَِة، ِلتِْلَك النُّْقَطِة 

فَإِذَا َراَجْعنَا  اْلُمتََوقَّعَِة فِي تَاِریخِ اْلَكْوِن َواْلِجْنِس اْلبََشِرّيِ.اْلَحاِسَمِة، 
ِت اْلَوْحيِ  َمْطلََع ِكتَاِب التَّْكِویِن التَّْوَراتِّيِ، الَِّذي ُھَو بِدَایَةُ ِسْلِسلَِة ِسِجالَّ

ِلنَْشأَةِ اْلعَالَِم، َوْھَو نَْفُس  اِإللَِھّيِ، نَِجدُ أَنَّ التَّْعبِیَر "فِي اْلبَْدِء" ُھَو إَِشاَرةٌ 
ِعیَسى اْلَمِسیُح إِذَْن، َكاَن  .ةُّ یلیجِ اِإلنْ بشارةُ یُوَحنَّا التَّْعبِیِر الَِّذي تَْبدَأُ بِِھ 

 بَحَسبِ فَْھَو  ،اْلَمْوُضوَع اْلُمبَاَشَر ِلَوْحيِ اْلِكتَاِب اْلُمقَدَِّس ُمْنذُ "اْلبَْدِء"
 ،ْشیَاِء بَِكِلَمِة قُْدَرتِِھ""َحاِمٌل ُكلَّ األَ  3:1لْلِعْبَرانِیِّیَن  ةِ یَّ یلِ اِإلنجِ َسالَِة الرِّ 

َھةَ ِلْلَحیَِّة فِي ِكتَاِب  ِ اْلُمَوجَّ التكوین َكَما أَنَّ َكِلَماِت اْلَوْحيِ اِإللَِھّي
اْلِجْنِس ُسقُوِط ةً بَِمِجيِء اْلُمَخلِِّص ِلعَالَِم اْلبََشِر، إِثَْر عداوَ  ّيِ وراتِ التَّ 

بُّ ِلْلَحیَِّة: "َوأََضُع  إِلى أَیضاتُِشیُر  اْلبََشِرّيِ، ِعیَسى اْلَمِسیح. قَاَل الرَّ
اَء) َوبَْیَن نَْسِلِك َونَْسِلَھا (أَْي اْلَمِسیحِ  َعدَاَوةً بَْینَِك َوبَْیَن اْلَمْرأَةِ (َحوَّ

تَْسَحِقیَن َعِقبَھُ" (كتاُب  اْلَمْولُوِد ِمِن اْمَرأَةٍ)، ھو یَْسَحُق َرأَْسِك َوأَْنتِ 
 ).5:1 لتوراتيُّ ا التكوینِ 

ْنِطالُق التَّْدِریِجيُّ فِي اْلَوْحيِ اِإللَِھّيِ (تَُجاهَ ُھِویَِّة َوقَْصِد لَْم یَْقتَِصِر اال
ٍة َوَمَكانٍَة اْلَمِسیحِ ِلعَالَِم اْلبََشرِ  َمِجيِء ِعیَسى ) َعلَى ِعبَاَراٍت َعامَّ
ُع َحْولَھُ َساِمیٍَة، بَْل نَ ئِیِسيَّ الَِّذي یَدُوُر َویَتََجمَّ ُل اْلِمْحَوَر الرَّ ِجدُهُ یَُشّكِ



71 
 

َوِلَكْي یَتَِّضَح لَنَا  ،اْلَوْحُي؛ فَبِدُونِِھ یَْفِقدُ اْلَوْحُي نَْفُسھُ َمْغَزاهُ َوتَجانَُسھُ 
ْكِر َوقَائِعِ َعلَْینَا أَْن نَتَساَءَل َعِن اْلَھدَِف ِمْن تََواِلي ذِ  ،َھذَا األَْمرُ 

ِد اِإلْنَساِن َوفََشِلِھ فِي إِْرَضاِء هللاِ، َعْبَر َصفََحا ِت ِعْصیَاِن َوتََمرُّ
ِت َوقَائِعِ َونُبُو ثُمَّ  نبیاء).بور واألَ عَْھِد اْلقَِدیِم (التوراة والزاِت الْ ءَ ِسِجالَّ

ِة َماذَا َعْن تِْلَك التَّفَاِصیِل اْلعَِدیدَةِ  قُوِس الذَّبَائِحِ بِنُُظِم َوطُ ، اْلُمْختَصَّ
اْلَوَصایَا  بصفٍة َخاصَّةٍ و َعْن تِْلَك الشََّرائِعِ، أَیضا َوَماذَا مویَّة؟الدَّ 

زمنِة اْلعَْھِد اْلقَِدیِم، فِي أَ  ّيِ الیھودِ  رة الَّتِي أَْوَحى بَِھا هللاُ للشعبِ اْلعَشَ 
؟ َھِذِه َحتَّى ِلفَْرٍد َواِحدٍ  ،بَِھا بُِصوَرةٍ َكاِملَةٍ  امُ زلتاالِ  َوالَّتِي لَْم یَُكْن ُمْمِكنًا

، إِنََّما نَِجدُ َمْعنَاَھا َوُمَرادََھا اْلَحِقیِقیَّْیِن، ُموٌر أَُخُر یَْصعُُب َحْصُرَھاَوأُ 
تَْبقَى أَْسئِلَةٌ ُمِحیَِّرةٌ بِدُوِن  ،فِي َشْخِص عیسى اْلَمِسیحِ. بِدُوِن ذَِلكَ 

 إَِجابَة.

ِت اْلُمقَ فَاْلوَ  ِجالَّ َرةُ فِي الّسِ ي فِ  ھودِ فََشِل الیَ  لىإِ ، تُِشیُر َسةِ دَّ قَائُِع اْلُمتَُكّرِ
 دُ َعلَى بُْطَالنِ َھا تَُؤكِّ ا أَنَّ مَ ، كَ اْلقَِدیمِ  العھدِ  زمنةِ في أَ َعالقَاتِِھْم بَِربِِّھْم 

ِ نََجاحٍ بَِمْعَزٍل َعْنھُ. َواْلَوْحيُ  لَى عَ ُھْم َویَُحثُُّھْم  یَقُودُ سُ لمقَدَّ  اثِقَتِِھْم بِأَّي
یٍَّة َوإِْخالٍص، ِلَما یَُوفُِّرهُ  َخطٍَّط يُّ لَُھْم، ِمْن مُ بُھُ اْلعَلِ َرتِّ یُ وَ التََّطلُّعِ بِِجدِّ

َك اْلَحقَائَِق ِرْكوا تِلْ  یُدْ لَمْ فَلَْو أَنھم لَْم یَتَذَكَّْروا وَ  ،َوَسبِیٍل ِلْلَخَالص
وِحّيِ، َوفََشِلِھماْلُمْؤِلَمةَ، َعْن إِْفال اَن ُھنَاَك دَاعٍ كَ یعِ، لََما ذَّرِ ال ِسِھم الرُّ

 وُم الَِّذي اْنَطلَقَ  اْلَمْفھُ  ُھوَ ِلكَ ِلتََوقُّعِ َمِجيِء اْلُمَخلِِّص َوالتَّْحِضیِر لَھُ. ذَ 
) ِعْندََما یلي (اِإلْنجِ ِدیدِ جَ ْلعَْھِد الْ ِمْنھُ ُرُسُل ِعیَسى اْلَمِسیحِ فِي َمْطلَعِ ا

 :بِھِ  اِإلیمانِ حثُّوا الشَّْعَب اْلیَُھوِديَّ على 
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ُسوُل بُْطُرُس لثالثِة آالٍف ِمْن ُمْستَِمِعی ِدیَن، وِد َواْلمُ ْلیَھُ اِھ قَاَل الرَّ تََھّوِ
، النَّ  وعُ فِي ِعَظتِِھ الشَِّھیَرةِ فِي یَْوِم اْلَخْمِسیَن: "یَسُ  ُجٌل قَْد رَ اِصِريُّ

اٍت َوَعَجائِ تَبَْرَھَن لَُكْم ِمْن قِبَ  هللاُ بِیَِدِه فِي   َصنَعََھاآیَاتٍ وَب ِل هللاِ بِقُوَّ
وَمِة وَرةِ هللاِ اْلَمْحتُ ًما بَِمشُ َسلَّ مُ هُ َوْسِطُكْم َكَما أَْنتُْم تَْعلَُموَن. َھذَا أََخْذتُُمو

ُسل عمال الرُّ أَ كتاب " (َوِعْلِمِھ السَّابِِق، َوبِأَْیِدي أَثََمٍة َصلَْبتُُموه
ُسوُل بُ بِدَْوِرِه ). 23 – 22:2 اِإلنجیلي  رَ ، فِي أَْكثَ ُھودِ ُس ِلْلیَ ولُ أَْعلََن الرَّ

ِ ا ِ ِلقُ ْدرِ لتَّ ِمْن ُمنَاَسبٍَة، َعْن تَْحِضیِر اْلَوْحيِ اِإللَِھّي دُوِم ِعیَسى یِجّي
اِریَخ ُموا تَ ا قَْد فَھِ انُو كَ اْلَمِسیحِ. ِمَن اْلَواِضحِ إِذَْن أَنَّ اْلَحَواِریِّینَ 

ِضیِر ِلَمِجيِء التَّحْ  ورِ ْنظَ ْن مَ القدیم، مِ  اْلیَُھوِدّيِ  ْعبِ ُمعَاَمالِت هللاِ َمَع الشَّ 
 ِعیَسى اْلَمِسیح.

لَِة قََوائِِم اْلُمَطوَّ  تِْلَك الْ ُجودِ  وُ َواِإلْنِجیُل (اْلعَْھدُ اْلَجِدیدُ) یَْكِشُف لَنَا ِسرَّ 
َرةِ ِلألَْسَماِء، َوالَّ  ِت اْلعَْھِد اِرِئ فِي سِ ْلقَ لِ ةً تِي تَْبدُو ُمِملَّ َواْلُمَكرَّ ِجالَّ
رُّ  یحِ، ألَنَّھُ لَْم یَسى اْلَمسِ ِلعِ  یرِ ، فِي التَّْحِض أَیضااْلقَِدیِم. یَْكُمُن ذَِلَك الّسِ

 ْم یَُكِن اْلقَْصدُ اِء، لَْو لَ ْسمَ األَ یَُكْن ُھنَاَك داعٍ َوال َمْعنى ِلتِْلَك اللََّوائِحِ بِ 
ِة ُھِویَِّة یَُسوعَ  إِلىُھَو اِإلَشاَرةُ منھا   بَاتُ یحِ) َوإِثْ ْلَمسِ اَسى (ِعی ِصحَّ

بَاِء َما ِمَن اآلِرھِ َغیْ وَ َودَاُودَ  إِبراھیمَ  إِلىأَْصِلِھ اْلبََشِرّيِ، ُرُجوًعا 
ٌر ُمِھمٌّ َھذَا أَمْ  ْسِلِھْم.نَلُِّص ِمْن ُمخَ الْ  األََوائِِل الَِّذیَن َوَعدَ األَْنبِیَاُء أَْن یَأْتِيَ 

ٍة بِیعٍَة تَاِریِخیَّ طَ دَِّس ذُو ْلُمقَ اِب ِلْلغَایَِة؛ ألَنَّ َوْحَي هللاِ ِلْلبََشِر فِي اْلِكتَا
 یَان. ُشُھوِد عِ ا ِمنْ ھَ لَ َواقِِعیٍَّة، تَْعتَِمدُ َعلَى الدَّالئِِل اْلَمْشُھوِد 

الذَّبَائِحِ فِي اْلعَْھِد اْلقَِدیِم، فِي  قُوِس ى تِْلَك التَّفَاِصیِل َعِن طُ ثُمَّ َما َمْعنَ
یَقُوُل  ذإِ  اْلَوْقِت الَِّذي َكَشَف فِیِھ األَْنبِیَاُء َعْن َعدَِم َجْدَوى تِْلَك الذَّبَائِح؟
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ِ فِي َمْطلَعِ نُبُوءتِِھ  ِ إَِشْعیَاَء التَْوراتّي بُّ َعلَى فَِم النَّبِّي "بِدَِم  11:1الرَّ
". َویَُواِصُل ُھُجوَمھُ َعلَْیَھا قَائِالً: "ال ُعُجوٍل َوِخْرفَاٍن وَ  تُیُوٍس َما أَُسرُّ

). 13تَعُودُوا تَأْتُوَن بِتَْقِدَمٍة بَاِطلٍَة. اْلبَُخوُر ُھَو َمْكَرَھةٌ ِلي..." (العدد 
بُّ بِأُلُوِف اْلِكبَاِش  "َھْل یَُسرُّ  َوالنَّبِيُّ ِمیَخا التوراتيُّ یَتََساَءُل:  ،الرَّ

بَِربََواِت أَْنَھاِر َزْیٍت؟ َھْل أُْعِطي بِْكِري َعْن َمْعِصیَتِي، ثََمَرةَ َجَسِدي 
 ).7:6(نُبُوءةُ ِمیَخا التوراتي  َعْن َخِطیَِّة نَْفِسي؟

 ، معتِْلَك الذَّبَائِحِ لِ اِریٍَّة  َكفَّ َمةٍ التَّأِْكیدُ على َعدَِم ُوُجوِد أَیَِّة قِی لكن ِلَماذَا
ِت ا َوُمَفصَّ سَّقً نَيَّ أَْوَصى بَِھا َوَوَضَع لََھا نَِظاًما مُ أَنَّ اْلعَلِ  ًال فِي ِسِجالَّ
مْ  نِطَ ِرجَ لَْو أَنَّنَا َحاَوْلنَا فَْھَم ذَِلَك َخا ؟التَّْوَراةِ  ِز َواِإلَشاَرِة اِق الرَّ

ل تُبذَ ا إِنَّ ُجُھودَنَِة، فَ َحِقیِقیَّ ِة الْ یَّ َوالتَّْحِضیِر ِلذَبِیَحِة ِعیَسى اْلَمِسیحِ اْلَكفَّارِ 
ْمِزیَِّة، َكاھباءً   ِزًما َوَضُروِری�ا،ا بَْل َال ِھم� مُ َن ، فَُوُجودُ تِْلَك الذَّبَائِحِ الرَّ

ٍ ِة ِلعَمَ َماسَّ الْ  ِلتَْوِجیِھ اْلبََشِر َوفَتْحِ ُعیُونِِھْم ِلَحاَجتِِھمْ  ي ٍل إَِلِھّيٍ بَدَِلّي ، یَُؤدِّ
َما َكاَن لِ تَْرُمُز ُمْسبَقًا  َكانَتْ  ،نْ إِذَ  حُ َطایَاُھْم. تِْلَك الذَّبَائِ قَانُونِی�ا ِلَمْغِفَرةِ خَ 

ُر ِلعََمِلِھ فِي اْلَمِسیحِ اْلَمْوُعوِد.  هللاُ یَُحّضِ

َسالَةُ  ُح الّرِ "... ُموَسى  :اْلِعْبَرانِیِّیَن ذَِلَك بُِكّلِ َجالءٍ  إِلى ةُ اِإلنجیلیتَُوّضِ
بَْعدََما َكلََّم َجِمیَع الشَّْعِب بُِكّلِ َوِصیٍَّة بَِحَسِب الشَِّریعَِة، أََخذَ دََم اْلعُُجوِل 
َوالتُّیُوِس َمَع َماٍء َوُصوفًا ِقْرِمِزی�ا َوُزوفَا، َوَرشَّ اْلِكتَاَب نَْفَسھُ َوَجِمیَع 

َوُكلُّ  ِذي أَْوَصاُكُم هللاُ بِِھ........َھذَا ُھَو دَُم اْلعَْھِد الَّ  قَائِالً: الشَّْعِب،
ُر َحَسَب الشَِّریعَِة بِالدَِّم، َوبِدُوِن سفك دٍَم ال تَْحُصُل  َشْيٍء تَْقِریبًا یَتََطھَّ

َویَُواِصُل  ).22 - 19:9العبرانیِّین  إِلى ةاِإلنجیلیَمْغِفَرةٌ." (الرسالة 
ًحا: "فََكاَن یَْلَزُم اْلَوْحُي الشَِّریُف التَّْعِقیَب َعلَى َما  َعِملَھُ ُموَسى ُمَوّضِ
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ا السََّمواُت  ُر بَِھِذِه، َوأَمَّ أَنَّ أَْمثِلَةَ األَْشیَاِء الَّتِي فِي السََّمَواِت تَُطھَّ
أَْقدَاٍس  إِلىَعْینَُھا، فَبِذَبَائَِح أَْفَضَل ِمْن َھِذِه، ألَنَّ اْلَمِسیَح لَْم یَْدُخْل 

اْلعَْھِد اْلقَِدیِم)، زمنِة أَ  ِة (أَْي َكَما فَعََل َكَھنَةُ یَّ ْشبَاِه اْلَحِقیقِ َمْصنُوَعٍة بِیٍَد أَ 
َم  إِلىبَْل  السََّماِء َعْینَِھا، ِلیَْظَھَر اآلَن أََماَم َوْجِھ هللاِ ألَْجِلنَا، َوال ِلیُقَدِّ

األَْقدَاِس ُكلَّ َسنٍَة بِدَِم  إِلىنَْفَسھُ ِمَراًرا َكثِیَرةً َكَما یَْدُخُل َرئِیُس اْلَكَھنَِة 
آَخَر، فَإِْذ ذَاَك َكاَن یَِجُب أَْن یَتَأَلََّم ِمَراًرا َكثِیَرةً ُمْنذُ تَأِْسیِس اْلعَالَِم، 
ةً ِعْندَ اْنِقَضاِء الدُُّھوِر ِلیُْبِطَل اْلَخِطیَّةَ بِذَبِیَحِة  َولَِكنَّھُ اآلَن قَْد أُْظِھَر َمرَّ

 ).26 – 23:9الِعْبَرانِیِّین  إِلى ةِإلنجیلیانَْفِسِھ" (الرسالة 

دُ فِیِھ اْلَوْحُي اِإللَھِ  كاِل َعلَى تِْلَك تِّ الَن االبُطْ  يُّ فِي اْلَوْقِت الَِّذي یَُؤّكِ
ْمِزیَِّة، ِلْلُحُصوِل َعلَ  ي فِ ِة، َكَما َرأَْینَا ِلْلَخِطیئ قیقیة حى َمْغِفَرةٍ الذَّبَائِحِ الرَّ

َجاِء َعْبَرُھَماَسالَةَ الُم رِ دِّ اَء َوِمیَخا، نَِجدُ أَنَّ هللاَ یُقَ نُبُوَءتَْي إِْشعَیْ  َوَعْبَر  رَّ
ِذي َكاَن الَّ  اْلَحلِّ  إِلى یَّةٍ َوَجلِ  َواِضَحةٍ  بِإَِشاراتٍ  األَْنبِیَاِء، ِمنَ  َغْیِرِھَما

 َوَمْوتِِھ ْبَر آالِمھِ ، عَ َظرُ َسیَأْتِي بِِھ ِعیَسى اْلَمِسیُح، اْلُمَخلُِّص اْلُمْنتَ 
بُّ َوَضعَ َطِریِقھِ  لىإِ ٍد احِ فَیَقُوُل: "ُكلُّنَا َكغَنٍَم َضلَْلنَا، ِمْلنَا ُكلُّ وَ   ، َوالرَّ

لتوراتي اَشْعیَاَء إِ كتاب (" اَعلَْیِھ (أَْي َعلَى ِعیَسى اْلَمِسیحِ) إِثَْم َجِمیِعنَ
6:53.( 

ةً اْلَوصایَا اْلعََشرة، فَْھَي أَ  ا الشََّرائُِع اِإللَِھیَّةُ الَّتِي أَْوَحى بَِھا هللاُ، َخاصَّ مَّ
یَْستَِحیُل فَْھُم ُوُجوِدَھا فِي اْلعَْھِد اْلقَِدیِم، دُوَن النََّظِر إِلَْیَھا َعلَى  أَیضا

فَِفي اْلَوْقِت الَِّذي فِیِھ َكاَن ِمَن  ،َمِسیحِ ِلعَالَِم اْلبََشرِ َضْوِء قُدُوِم ِعیَسى الْ 
 ِ بَِھا بُِصوَرةٍ َكاِملٍَة،  إِْنَساٍن أَْن یَِعیَش بُِموجِ اْلَواِضحِ أَنَّھُ لَْیَس بَِمْقِدَرةِ أَّي

أََصرَّ اْلعَِليُّ َعلَى أَْن تَُكوَن "َھِذِه اْلَكِلَماُت الَّتِي أَنَا أُوِصیَك بَِھا اْلیَْوَم 
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َھا َعلَى أَْوالِدَك، َوتََكلَّْم بَِھا ِحیَن تَْجِلُس فِي بَْیتِكَ   َعلَى قَْلبَِك، َوقُصَّ

 تَنَاُم َوِحیَن تَقُوُم، َواْربُْطَھا َعالَمةً الطَِّریِق، َوِحیَن  فِي تَْمِشي َوِحینَ 

 أَْبَواِب بَْیتِكَ  قََوائِمِ  َعلَى َعْینَْیَك، َواْكتُْبَھا بَْینَ  َعَصائِبَ  یَِدَك َوْلتَُكنْ  َعلَى

 ).9 – 6:6 َوَعلَى أَْبَوابَِك (ِكتَاُب التَّثْنِیَِة التَّْوَراتِي

ْلعَْھِد اْلَجِدیِد ِھيُّ فِي اِإللَ ُي ایُِفیدُنَا اْلَوحْ َما ُھَو اْلقَْصدُ ِمْن ُكّلِ ذَِلَك؟ 
بُّ یَقُوُل: "(اإلِ  ئُْت جِ وا أَنِّي ُظنُّ تَ ال نجیل) بِاْلَجَواب؛ فَاْلَمِسیُح الرَّ

 َل ... فََمْن نَقَضَ ْل ألَُكمِّ بَ قَُض نْ ألَْنقَُض الشَِّریعَةَ أَِو األَْنبِیَاَء. َما ِجئُْت ألَ 
ْصغََر فِي یُْدَعى أَ  َكذَاھَ  َوَصایَا الصُّْغَرى َوَعلََّم النَّاسَ إِْحدَى َھِذِه الْ 

ا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، ،َملَُكوِت السََّماَواتِ  ِظیًما فِي ى عَ عَ فََھذَا یُدْ  َوأَمَّ
)، َوْھَو ُھنَا 19 – 17:5 ةاِإلنجیلیَّ َملَُكوِت السََّماواِت" (بشارة َمتَّى 

دُ  یَّةِ على یَُؤّكِ ُب بَِسیٌط، َوْھَو ا؟ السَّبَ َماذَ ا. لِ تِْلَك األَْحَكاِم َواْلَوصایَ  أََھّمِ
، فِ   َمَطاِلیِب َعدَالَةِ َھتِنَا بِ َواجَ مُ ي أَنَّ َشَرائَِع هللاِ تَْلعَُب دَْوَرَھا اْلَحیَِويَّ

ِمْن  ْلَخالِص ِإللَِھّيِ لِ اتَّْرتِیِب ا ِللنَنا َوَحاَجتِ تِ َوقَدَاَسِة هللاِ، َوتَْذِكیِرنَا بَِخِطیئَ 
ة َغالِطیَّ  أَھل ىإِل ةُ یَّ لِ ینجِ إلِ اَسالَةُ ِعقَابَِھا َوفََساِدھا. َھذَا َما تَقُولُھُ الرِّ 

 )قِیَّةُ  األَْخالهللاِ  َشَرائِعُ وَ  َوَصایَا (أَيْ  الشَِّریعَةُ  َكانَتِ  لَقَدْ  "... :26 - 24:3
بَتَنَا (أَيِ اْلُمعَلِّمُ مُ  ُھنَا)  َؤدِّ رَ ِسیحِ، ِلكَ اْلمَ  لىإِ الَِّذي یَُوّجِ  ،یمانِ اإلِ بِ  ْي نَتَبَرَّ

بَْعدُ تَْحَت  حِ) لَْسنَاَمِسیالْ  (أَْي بَِمِجيِء ِعیَسى انُ اِإلیمَ لَِكْن بَْعدََما َجاَء 
ٍب، ألَنَُّكْم َجِمیعًا أَْبنَاُء هللاِ، بِ          ُسوع".             ْلَمِسیحِ یَ بِا انِ اِإلیمَ ُمَؤدِّ

َمَضاِمیِن اْلَوْحيِ  إِلىإِذَْن ال یَِصحُّ َوال یَِحقُّ لََنا أَْن نَُحاِوَل النََّظَر 
ِ ُجْزٍء ِمْنَھا،  َمْعِزٍل َعْن ِعیَسى اْلَمِسیحِ. َصِحیٌح أَنَّ باِإللَِھّيِ، فِي أَّي
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اَرةِ، لَْیَس فَقَْط بَْیَن ِسِجّلٍ َوآَخَر، بَْل ُھنَاَك تَفَاُوتًا فِي دََرَجاِت اِإلشَ 
؛ فَبَْعُض أَْجَزاِء اْلَوْحيِ اِإللَِھّيِ  اأَیضً  ِجّلِ بَْیَن ُجْزٍء َوآَخَر فِي نَْفِس الّسِ

بُوءاِت مثل النُّ  ُمبَاَشًرا بَِشْخِص اْلَمِسیحِ، تَْبدُو ِللتَّّوِ ُمْرتَبَِطةً اْرتِبَاًطا
تْھُ  َواْلبَْعُض اآلَخُر یَتََطلَُّب فَْھُم اْرتِبَاِطِھ  ،بِتَْفِصیٍل َعِجیبٍ التي َخصَّ

لِ  ِمنَ  اْلمِزیدَ  ،اْلَمِسیحِ  (ِعیَسى) بِیَُسوعَ  َراَسِة. التَّأَمُّ  تَُكنْ  َمْھَما لَِكنْ  َوالدِّ

َمةً تِْلَك النُُّصوُص ُمْبھَ  تَْبقَى اْلَوْحيِ، دََرَجاُت اِإلَشاَرِة إِلَْیِھ فِي نُُصوِص 
َھةَ  َفْھُمَھا، فِي قَِرینَِة ُوْجَھِة َوقَْصِد ُكّلِ َما   اْلَمعَاِلِم، َما َلْم یَتِمَّ َوُمَشوَّ

تِِھ  َیِصلُ  ُمْجَمِلھِ  فِي َوْھوَ  التَّاِریخِ، َعْبرَ  َكَشفَھُ هللاُ ِلْلبََشرِ  بِنَا فِي قِمَّ
 ِلْلَمِسیحِ بِالذَّاِت.

ي فِ  اْلَكْشَف َعْنَھا اِإللَِھيُّ  ْحيُ ْلوَ َھِذِه ِھَي اْلَحِقیقَةُ األََساِسیَّةُ الَّتِي قََصدَ ا
َسالَِة  ُ  تَ فَْھيَ  ،اْلِعْبَرانِیِّینَ  إِلى ةِ اِإلنجیلیَّ الّرِ َم هللاُ بَْعدََما َكلَّ " َھَكذَا: ْبدَأ

اِم ا فِي َھِذِه األَیَّ ، َكلََّمنَیَرةٍ ثِ كَ اآلبَاَء بِاألَْنبِیَاِء قَِدیًما، بِأَْنَواعٍ َوُطُرٍق 
 َوَحاِمٌل ُكلَّ  َجْوَھِرهِ َرْسمُ وَ  األَِخیَرةِ فِي اْبنِِھ، الَِّذي َوْھَو بََھاُء َمْجِدهِ 

 فِي َخَطایَانَا، َجلَسَ ْطِھیًرا لِ ِھ تَ ْفسِ بَِكِلَمِة قُْدَرتِِھ، بَْعدَ َما َصنََع بِنَاألَْشیَاِء 

 ).3 – 1:1یَِمیِن اْلعََظَمِة فِي األََعاِلي (

اْلَوْحيِ اِإللَِھّيِ فََحْسب،  ِمْحَورَ  لَْیسَ  اْلَمِسیحُ  ِعیَسى ،اْلُمقَدَِّس  فِي اْلِكتَابِ 
ِمْحَوُر اْلَخِلیقَِة َوالتَّاِریخِ اْلبََشِرّيِ بِأَْسِرِھَما. َھذَا َما َعبََّر  اضً أَیْ بَْل ُھَو 

ُسوُل یُوَحنَّا  فِي قَْوِلِھ: "نَْعلَُم أَنَّنَا نَْحُن ِمَن هللاِ، َواْلعَالََم  اِإلنجیليُّ َعْنھُ الرَّ
یِر، َونَْعلَُم أَنَّ اْبَن هللاِ قَ  ّرِ  بَِصیَرةً  ْد َجاَء َوأَْعَطانَاُكلَّھُ قَْد ُوِضَع فِي الّشِ

، ِلنَْعِرفَ  َونَْحُن فِي اْلَحّقِ فِي اْبنِِھ یَُسوَع (ِعیَسى) اْلَمِسیحِ. َھذَا  اْلَحقَّ
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 19:5 ةُ یَّ یلِ جِ اِإلنْ ھو اِإللَھُ اْلَحقُّ َواْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ" (ِرَسالَةُ یُوَحنَّا األُولَى 

، اْلَمِسیحِ بَمْعِرفَ  َما بَْیَن َمْعِرفَةِ یُعَاِدُل  اْلُمقَدَّسُ  فَاْلِكتَابُ  ).20 – ِة اْلَحّقِ
فُ  أَوِ  هللاِ  إِلىإِْمَكاِن اِإلْنَساِن اْلُوُصوُل بهللاِ. لَْم یَُكْن  أَْي َمْعِرفَةُ   التَّعَرُّ

"هللاُ لَْم یََرهُ أََحدٌ  :فِي اْلَمِسیحِ. َھذَا َما یَْكِشُف َعْنھُ اِإلْنِجیلُ  إِالَّ  َعلَْیِھ،
قَطُّ، االْبُن اْلَوِحیدُ، الَِّذي ُھَو فِي ِحْضِن اآلِب ُھَو َخبََّر (بشارة یُوَحنَّا 

سولَ  ). اْلَواقُِع أَنَّ 18:1 ةاِإلنجیلی فُنَا بَِوْحيٍ  اإلنجیليَّ  یُوَحنَّا الرَّ یُعَّرِ
 ْجِلِھ ُوِجدَ اِإلْنِجیُل نَْفُسھُ، فَیَقُوُل:َسَماِوّيٍ، أَنَّ َھذَا ُھَو السَّبَُب الَِّذي ِمْن أَ 

"الَِّذي َكاَن ِمَن اْلبَْدِء، الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي َرأَْینَاهُ بِعُیُونِنَا، الَِّذي 
َشاَھْدنَاهُ َولََمَستْھُ أَْیِدینَا، ِمْن ِجَھِة َكِلَمِة اْلَحیَاةِ (أَْي َمْضُموِن اْلَوْحيِ)، 

 أُْظِھَرْت َوقَْد َرأَْینَا َونَْشَھدُ َونُْخبُِرُكْم بِاْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة الَّتِي فَإِنَّ اْلَحیَاةَ 
الَِّذي َرأَْینَاهُ َوَسِمْعنَاهُ نُْخبُِرُكْم بِِھ، ِلَكْي  ِعْندَ اآلِب َوأُْظِھَرْت لَنَا.َكانَْت 

 ).3 – 1:1 األُولَى ةیلیاِإلنج(ِرَسالَةُ یُوَحنَّا  تَُكوَن لَُكْم َشِرَكةٌ َمعَنَا ..."

فِي األََساِس إِذَْن َعْن ِعیَسى اْلَمِسیحِ َوَعَمِلِھ ُھَو اْلَوْحُي اِإللَِھيُّ 
 ِ ِة الَّتِي أُْسنِدَْت  ،اْلِفدَائِّي  إِلیھِ َوَكماُل ذَِلَك اْلَوْحيِ ُھَو فِي إِتَْماِم اْلَمَھمَّ

فََكِلَمةُ هللاِ ِلْلبََشِر، ال تْرتَِكُز فِي  ،َعْبَر تَاِریخِ تَْسِجیِل اْلَوْحيِ اْلَكِریمِ 
 فِي اْلَواقِعِ فِي َطْورِ  َكانَتْ قَْصِدَھا َعلَى َشْخِص اْلَمِسیحِ فََحْسب، بَْل 

سى المسیُح َعِن َولَْم تَْكتَِمْل إِالَّ بَِمِجیئِِھ ُھَو. َھَكذَا َكَشَف عی مالِ االكتِ 
  بِْضعَ َكانَْت قَْد َسبَقَْت َوأَْوَضَحْت ذَِلكَ  ةُ إَِشْعیَاءَ فَنُبُوءَ  هللاِ بُِوُضوحٍ،

نِینِ  ِمنَ  ِمئَاتٍ  ) نَْفُسھُ  الّسِ بُّ قَْبَل َمِجیئِِھ بِاْلقَْوِل: "یُْعِطیُكُم السَّیِّدُ (أَيِ الرَّ
انُوئِیلَ  آیَةً (أَْي َعِجیبَةً): َھا اْلعَْذَراُء تَْحبَُل َوتَِلدُ اْبنًا َوتَدُْعو اْسَمھُ   ِعمَّ

ةُ نُبُوءَ  –َوْسَطنَا َویَُكوُن ُمتََكاتِفًا َمعَنَا نَْحُن اْلبََشَر)"  یَِحلُّ  هللاُ  (أَيِ 
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. َھذَا ُھَو َمْضُموُن بَِشاَرِة اْلَمالِك ِلْلعَْذَراِء 14:7إَِشْعیَاَء التوراتي 
بَِة  نبوَءةُ ضیف ، ثُمَّ تُ 23:1 ةیَّ یلِ اِإلنجِ  َمْریََم، فِي بَِشاَرةِ َمتَّىالمطوَّ

یَاَسةُ  َوتَُكونُ  اْبنًا، َونُْعَطى َولَدٌ  لَنَا یُولَدُ  "ألَنَّھُ  6:9 ّيِ راتِ وْ التَّ  شعیاءَ إِ   الّرِ

َعلَى َكتِِفِھ، َویُْدَعى اْسُمھُ َعِجیبًا ُمِشیًرا إِلًَھا قَِدیًرا أَبًا أَبَِدی�ا َرئِیَس 
 السَّالِم".

ِشیئَتِِھ  َوَعْن مَ ھِ ْفسِ ْن نَ َكْشُف هللاِ عَ نَّ اْلَوْحَي بَِطبِیعَتِِھ ُھَو أَ  واضحٌ 
ُصوَرٍة   أَِو اْلَوْحُي فِياْلَكِلَمةُ  ُھوَ  یحُ إِنَّھُ َكِلَمةُ هللاِ ِلْلبََشِر، فَاْلَمسِ  ِلْلبََشِر.

ْجدًا َرأَْینَا َمْجدَهُ مَ ْینَنَا وَ لَّ بَ حَ َكاِملٍَة َونَِھائِیٍَّة، "َواْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسدًا وَ 
 ةنجیلیَّ اإلِ وَحنَّا یُ شارة (ب ا ِلَوِحیٍد ِمَن اآلِب َمْملُوًءا نِْعَمةً َوَحق�ا"َكمَ 

14:1.( 

َ ھیَّ  ُت اْلعَْھِد اْلقَِدیِم ( تْ أ بُورُ ِسِجال� أَ  39ِسِجالَّ ) ْنبِیَاءُ  َواألَ يِ التَّْوَراةُ َوالزَّ
ةَ اْلمُ   بَاِل، َوالتُّْربَةَ ِلالْستِقْ  َمةَ الئِ ِلذَِلَك اْلَمِجيِء، َوَجھََّزْت لَھُ اْلِمنَصَّ

ا اِإلْنِجیلُ  تِِھ، أَمَّ اْلعَْھِد اْلَجِدید)   فيِسِجال�  27 أَيْ  (اْلِخْصبَةَ ِلْلِقیَاِم بَِمَھمَّ
ِ فَْھَو یُِفیدُنَا بِإِتَْماِم ذَِلَك اْلَحدَِث التَّاِری دًا لَنَا أَنَّ الذَّاِت، مُ  بِ ِخّي   َھذَا ُھوَ َؤّكِ

 ّيِ. اْلبََشرِ اِریخِ تَّ َمَحطُّ أَْنَظاِر ُكّلِ األَْجیَاِل، َوَمْقِصدُ ُكّلِ ال

نبیاء): اْنتَِظُروا ذَاَك بور واألَ اة والزَّ (التور اْلعَْھِد اْلقَِدیمِ  مضمونُ 
ا اْلعَْھدُ  فُوَن َعلَْیِھ. أَمَّ تُھُ َوَھَكذَا تَتَعَرَّ اْلَمِسیَّا اْلُمبَاَرَك، َوَھِذِه ِھَي َمَھمَّ

َوَھا ُھَو قَْد  ،ن: َھذَا ُھَو الَِّذي ُكْنتُْم تَْنتَِظُرونَھُ ر أَ نجیل) فَیَذكُ اْلَجِدیدُ (اإلِ 
َ أَْكَمَل كُ  ُت اْلعَْھِد لَّ َشْيٍء. إِنَّھُ ُھَو الَِّذي ھیَّأ ْت َوأََشاَرْت إِلیِھ ِسِجالَّ

َجْت فِي إِلَْیھِ  تْ تاقَ  الَِّذي اْلقَِدیِم، َوْھوَ   ُھوَ  َھا قُدُوِمِھ. اْنتَِظارِ  اْلقُلُوُب، َوتَأَجَّ
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تَھُ بُِكّلِ نََجاحٍ. لَقَْد  اآلنَ  ْت فِیِھ َوبِِھ ُكلُّ تَفَاِصیِل قَْد َجاَء َوأَْكَمَل َمَھمَّ تَمَّ
 ِ َوْھَو الَِّذي فِي النَِّھایَِة قال: "قَْد أُْكِمَل" (بشارة  ،ُمَخطَِّط اْلَوْحيِ اِإللَِھّي

ُل َواآلِخرُ ھو " ).30:18 ةاِإلنجیلییوحنا  " (ِكتَاُب األَِلُف َواْلیَاُء، األَوَّ
ْؤیَا  ِظیٌم ُھَو ِسرُّ التَّْقَوى، هللاُ َظَھَر "بِاِإلْجَماعِ عَ  .)11:1 اِإلنجیليالرُّ

وحِ، تََراَءى ِلَمالئَِكٍة، نُوِدَي بِِھ بَْیَن األَُمِم،  َر فِي الرُّ فِي اْلَجَسِد، تَبَرَّ
 ةُ یَّ یلِ جِ بولس الرسول اِإلنْ أُوِمَن بِِھ فِي اْلعَالَِم، ُرفَِع فِي اْلَمْجِد" (ِرَسالَةُ 

 ).  16:3تِیُموثَاُوَس األُولَى إلى 

 

 

 

 

 اْكتَِماُل اْلَوْحيِ 

ِ  ْحيِ اْلوَ  رُ َوِمْحوَ  قَْصدُ  ُھوَ  اْلَمِسیحَ  ِعیَسى أَنَّ  َعرْفنا أَنْ  بعد  اِإللَِھّي
تَّةِ ِكتَاِب الْ  الْ تِ فِي ُمْجَمِل ِسِجالَّ  ،الشَِّریِف ِلِجْنِسنَا اْلبََشِرّيِ   ُمقَدَِّس الّسِ

تِّیَن، تَبَقَّى لَنَا أَْن نُدِْرَك أَنَّھُ بِمَ  َخالِصیَِّة  ِلْلُمبَادََرةِ الْ إِتَْماِمھِ وَ ئِِھ ِجیَوالّسِ
 ةِ  فِي غایَ أَْمرٌ  وَ ھُ لِقیقَِة اْلحَ  ِذهِ فَْھُم ھَ  اْلَوْحيِ. َمَضاِمینُ  اِإللَِھیَِّة، اْكتََملَتْ 

یَِّة.  األََھّمِ
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ِت اْلعَْھِد اْلقَِدیِم، لَھَ كما  ُز ِلتَ ةٌ تَْدِریجِ ْجھَ ا وُ َرأَْینَا أَنَّ ِسِجالَّ ْحِقیِق یَّةٌ تَُجّھِ
 ِ ِت اْلَوْحيِ فِي ي ِسِجالَّ فِ نُھُ ِویھذا التحقیُق تَمَّ تَدْ  .ذَِلَك اْلُمَخطَِّط اِإللَِھّي

ْلَكِریِم فِي ااْلَوْحيِ  تِ ِجالَّ نجیل). إِذَْن لَدَْینَا فِي سِ اْلعَْھِد اْلَجِدیِد (اإلِ 
ْلعَْھِد اْلقَِدیم، اَمْضُموِن   فِييٌّ اْلِكتَاِب اْلُمقَدَِّس َما ُھَو تَْمِھیِديٌّ َوتَْحِضیرِ 

اْلَمْحتُوَمِة، وَ ْلَماسَِّة ِر ابَشَ ِللتَّأِْكیِد َعلَى َحاَجِة الْ  سجالٌَّت َضُروِریَّةٌ وھي 
ا اْلَمْوُعوِد، یِقیَِّة ِلْلَمِسیَّ ِة اْلَحقِ ِویَّ ْلھُ اْلُمبَادََرةِ اِإللَِھیَِّة ِمْن ِجَھة، َوِلتَْوثِیِق لِ 

تِِھ  ِھ األَْخالقِیَِّة َوتَفَاِصیِل َمَھمَّ خرى. تِْلَك  أُ ِة من جھةٍ لَِھیَّ إلِ اَوِلَخَواّصِ
اْلَمَضاِمیِن بِ ، بَدَأَْت ال� جِ سِ َن الفَترةُ التَّْحِضیِریَّةُ، َشَملَْت تِْسعَةً َوثالثِی

ِ جِ ثُمَّ السِّ  ِة،التَّْوَراتِیَِّة اْلَخْمَسِة، واْلُكتُِب التَّاِریِخیَّ  ْعِریَِّة الَّ لَّتِي ات الّشِ
ِلِك ُسلَْیَماَن، ْكَمِة اْلمَ َب حِ تُ بُوِر) َوكُ أَیُّوَب َواْلَمَزاِمیِر (الزَّ تَْشَمُل ُكتَُب 

ُت األَ  ُت اْلعَھْ أَتْ َھَكذَا بَدَ  ةُ.ْنبِیَاِء الطَِّویلَةُ َواْلقَِصیرَ ثُمَّ ِسِجالَّ ِد  ِسِجالَّ
لَ سَ ي اْلقَِدیِم بِِكتَاِب التَّْكِویِن التَّْوَراتِّيِ، الَّذِ  دَاَث اْلَخْلِق  لَنَا أَحْ جَّ

َ أُمَّ ِلیِل ِلیَ اْلخَ  یمَ ھِ ارَ بْ إلِ  ، َوالدَّْعَوةَ اِإللَِھیَّةَ َوالسُّقُوِط في الَمْعِصیَة ةً، ْبدَأ
تِ  اْختِیَرْت ِلتَُكوَن ِوَعاءً  الَِّذي  ْلَوْقتِ ا فِي َرِك،ُمبَاالْ  اْلَوْحيِ  آِمنًا ِلِسِجالَّ

ُھَھا اْلعَِليُّ بِِحْكَمتِِھ اْلفَائِقَِة  اِء الَِّذي تَِدَرةِ، َكاْلِوعَ تِِھ اْلُمقْ َعایَ رِ وَ فِیِھ یَُوّجِ
ُت تَتَُم سِ َھَكذَا تُخْ  َمْوُعوِد. الْ ِوّيِ فِیِھ تَتِمُّ َعَمِلیَّةُ تََجسُِّد اْلَمِسیَّا السََّما ِجالَّ

 قُدُومِ  َعنْ  الن فیھي أُعتال، ّيِ راتالتَّوَ  َمالِخي بُوَءةِ  نُ نَِھایَةِ باْلعَْھِد اْلقَِدیِم 

ِ  األَْنبِیَاِء، َزَمنِ  َخاتَمِ  أَوْ  آِخرِ  دا نَّا(یُوحَ  یَْحیَى النَّبِّي  اْلَمْعَمدَان). وْ أَ  لُمعَّمِ

َمَع اْكتَِماِل ِسِجّلِ النَّبِّيِ َمالِخي، بَدَأَْت َمْرَحلَةُ َصْمٍت ِشْبِھ َكاِمٍل 
ةُ اْلَمْرَحلَِة ِھَي  ْت أَْربَعَةَ قُُروٍن. َكانَْت َمَھمَّ ِلنََشاطاِت اْلَوْحيِ، اْستََمرَّ

ِة  اْلَمْحدُودَةِ بِاْلِعْرِق  یمَ اھِ رَ إِبْ التَّْحِضیَر التَّاِریِخيَّ النَِّھائِيَّ الْستِْبدَاِل أُمَّ
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ِلَجِمیعِ  ،اْلِعْبَرانِّيِ/ اْلیَُھوِدّيِ، بَمْملََكِة ِعیَسى اْلَمِسیحِ اْلُمبَاَرَكِة َوالشَّاِملَةِ 
ْمِت األَْربَعَةُ، َكانَْت َكافِیَةً ِللتَّْحِضیِر  األَْعَراِق َواْلقَبَائِِل. قُُروُن الصَّ

د یَْحیَى، َمْع بِدَایَِة زَمِن ِلِإلْعالِن اْلَحاِسِم الَِّذي نَ َطَق بِِھ النَّبِيُّ الُمعَّمِ
ال تَْفتَِكُروا أَْن و ...ةبَ وْ ثماًرا تَلیُق بالتَّ عوا أَ نَفاصْ اْلعَْھِد اْلَجِدیِد فقال: "...
یُِقیَم  أَبًا، ألَنِّي أَقُوُل لَُكْم إِنَّ هللاَ قَاِدٌر أَنْ  یمُ اھِ رَ إِبْ تَقُولُوا فِي أَْنفُِسُكْم لَنَا 

دُُكْم بَِماٍء للتَّْوبَِة، َولَِكْن الَِّذي یمَ اھِ رَ ِإلبْ ِمْن َھِذِه اْلِحَجاَرِة أَْوالدًا  . أَنَا أَُعّمِ
یَأْتِي بَْعِدي ُھَو أَْقَوى ِمنِّي، الَِّذي لَْسُت ُمْستَِحق�ا أَْن أَْحِمَل ِحذَاَءهُ، ُھَو 

دُُكمْ  وحِ  َسیُعَّمِ  ).11 ، 9 ، 8 :3 ةُ یَّ یلِ جِ اِإلنْ  (بَِشاَرةُ َمتَّى َونَاٍر..." اْلقُدُِس  بِالرُّ

د) ِھَي  ِ یَْحیَى (یُوَحنَّا الُمعَّمِ  ِلیَّةُ اْلَحاِسَمةُ ةُ اْلِمْفصَ ْدمَ ْلخِ اِخْدَمةُ النَّبِّي
، َوبِدَایَةَ ُروِریَّةِ الضَّ  ةِ الَّتِي أَْعلَنَِت اْكتَِماَل التَّْحِضیَراِت اِإللَِھیَّ 

ِ ا  اْلبََشِریَِّة ِمنَ  َخالِص ، لِ ِجیدِ ْلمَ التَّْحِقیقَاِت اْلَمْحتُوَمِة، ِلُمَخطَِّط اْلعَِلّي
ِد النَّبَ  ّلِ ا فَِریدًا بَْیَن كُ اَن دَْورً كَ ّيِ، وِ اْلَھالِك األَِكیِد. دَْوُر یُوَحنَّا الُمعَّمِ

 أَْمَرْیِن ةُ أَْعالهُ، تُْعِلنُ ُمْقتَبَسَ ةُ الْ یَّ أَْنبِیَاِء اْلَوْحيِ اِإللَِھّيِ. َكِلَماتُھُ النَّبَوِ 
الً أَنَّ اْلبَنَِویَّةَ أََساِسیَّْیِن: تُْعلِ   تَْقتَِصُر اْلَخِلیِل، ال یمَ اھِ رَ ِإلبْ ةَ یَّ انمَ یاإلِ ُن أَوَّ

َمِسیَّا ألَواُن ِلقُدُوِم الْ ا قَْد آَن نَّھُ ا أَ َعلَى اْلعُْنُصِر اْلیَُھوِدّيِ. َوْھَي تُْعِلُن ثَانِیً 
، َوالَِّذي بِقُ لُھُ َسَماوِ مَ عَ  ِذياِإللَِھّيِ اْلُمْقتَِدِر اْلقُدُّوِس اْلَمْوُعوِد، الَّ  دُوِمِھ يٌّ

 ُ اِق َوأَْجنَاِس فَِّة أَْعرَ ْن َكامِ  ةِ،بُْنیَاِن اْلبََشِریَِّة اْلَجِدیدَ  َمْرَحلَةُ  تَْبدَأ
 األَرِض 

 .   یمَ اھِ رَ إِبْ اْلَمْوُعودَةِ بِاْلبََرَكِة فِي 
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د) لِ  تَلََف نَّ ُكلَّ َشْيٍء اخْ أَ ِلْلَمَال  ِلنَ یُعْ أُْرِسَل نَبِيُّ هللاِ یَْحیَى (یُوَحنَّا الُمعَّمِ
ِ فِي  اْلَكِلَمِة اِإللَ ا بتََجسُّدِ تِھَ ایَ اآلَن، فَاْلِخْدَمةُ النَّبَِویَّةُ أَْوَشَكْت َعلَى نِھَ  ِھّي
ى َطبِیعَةَ قََل یَْحیَ ْن نَ ذَ إِ َمِسیحِ. اْلُمْصَطفَى األَْعَظِم اْلَمْوُعوِد، ِعیَسى الْ 
ٍة تَْحِضیِریٍَّة ِلقُدُو ٍة َمَھمَّ  إِلىْوُعوِد، یَّا اْلمَ ْلَمسِ اِم اْلَوْحيِ ذَاتََھا ِمْن َمَھمَّ
دُ أَنَّ َمِجيَء السََّماِوّيِ الَّ   ُرهُ قَْد تََحقََّق،َل اْنتَِظاي َطاذِ إِْعالنِیٍَّة، تَُؤّكِ

 تَِم زمُن اْلعَْھدِ َكذَا اْختُ أَ. ھَ دَ بَ َن اْلُمعَاَمالِت اِإللَِھیَِّة قَْد َوَعْصٌر َجِدیدٌ مِ 
 اْلعَْھِد اْلَجِدیِد. نُ اْلقَِدیِم، َوَھَكذَا بَدَأَ زم

دُ أَنَّ ِخْدَمتَھُ إْنتِ  أَنَّھُ ُھَو و ْنتَِھاءِ لَى االِ عَ أَْوَشَكْت  ةٌ،یَّ قَالِ أَْدَرَك یُوَحنَّا الُمعَّمِ
ِ ْوُعودِ ْعَظِم اْلمَ األَ  فَىاْلَخاِدُم اْلفَِریدُ ِلِإلْعالِن َعْن قُدُوِم اْلُمْصطَ   . َكنَبِّي

اِدِق، ُسرَّ بِذَِلَك االْمتِیَاِز اْلفَِریدِ   ِھَي ھُ النَّبَِویَّةُ َمتُ ُكوَن ِخدْ ْن تَ ، أَ هللاِ الصَّ
یَى َھائِّيٍ. َعَرَف یَحْ ِدیٍد َونِ ٍد جَ عَھْ بَاِدئَةُ بِ َمةُ ِلعَْھٍد قَِدیٍم َطِویٍل، َوالْ اْلَخاتَ 

 ، بَلْ دُ نُبُوَءتِھِ تَِھا. قَصْ َغایَ  یقِ أَنَّ َوِظیفَتَھُ النَّبَِویَّةَ أَْوَشَكْت َعلَى تَْحقِ 
 وِد،ْلَمِسیَّا اْلَمْوعُ اتََجسُِّد بِ َق َحقَّ قَْصدُ َونَِھایَةُ ُكّلِ نُبُوَءةٍ َسَماِویٍَّة، قَْد تَ 

 . عَالَِم اْلبََشِر َكَواِحٍد ِمْنُھمدُُخوِلِھ لِ وَ 

ّبِ  كانَِت اْلبََشائُِر السََّماِویَّةُ قَْد َصدََحْت ُموِسیقَاَھا، فأَْعلََن َمالُك الرَّ
ُرُكْم بِفََرحٍ َعِظیٍم یَُكوُن ِلَجِمیعِ الشَّْعِب، أَنَّھُ ُوِلدَ لَُكُم  قائال: "َھا أَنَا أُبَّشِ

". اْلَمِسیحُ  ُھوَ  صٌ ُمَخلِّ  اْلیَْومَ  بُّ دُ َسنََواِت َشبَابِِھ  یُوَحنَّا قضى الرَّ الُمعَّمِ
 َوتَْحِضیرِ  ِللتَّْوبَِة، َویَْدُعوُھمْ  اْلیَُھودِ  یُنَاِدي ُجُموعَ  فِي ِخْدَمٍة نَبَِویٍَّة أَِمینَةٍ 

ِف َعلَى السََّماِوّيِ، َعِطیَِّة اْلعَطایَا: "قَِد اْقتََرَب َملَُكوُت هللا  أَْنفُِسِھمْ  ِللتَّعَرُّ
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ّبِ ..." تِْلَك  ،، َوْھَو فِي اْنتَِظاِر َساَعِة اْلَحْسمِ ... أَعدوا َطِریَق الرَّ
سَ  َوقَدْ  لََھا، یَتُوقُ  الَّتِي َكانَ  السَّاَعةُ    ا.ِلِخْدَمتِھَ  ُكلََّھا َحیَاتَھُ  َكرَّ

َعاةِ األَتِْقیَاِء اْلبَُسطَ  َءاِت َن ِلتَْحِقیِق نُبُوُمْشتَاقِی، الْ اءِ َوبَِشاَرةُ اْلَمالِك ِللرُّ
ً ِمَن اْلعَ  ، الَّتِي ِدیَِّة اْلَكثِیَرةِ التَّْمِھی اِصرِ نَاألَْنبِیَاِء السَّابِِقیَن، َكانَْت َواِحدَة
ِ لنَّ َمِة ایَْصعُُب َسْردَُھا ُھنَا، ُكلَُّھا َمھَّدَْت ِلِخدْ  َوبَْعدَ  َوَھا ُھَو،  یَْحیَى.بِّي

 َوقَاَربَْت ْوُرهُ دَ  قَْد نََضجَ  أَْكثََر ِمْن ثَالثِیَن َسنَةً ِمْن بَِشاَرةِ اْلَمالِك،
 ِخْدَمتُھُ َعلَى بُلُوغِ َغایَتَِھا. 

 الثِیَن َعاًماَش ثَ ِلدَ َوَعاوُ ِھ، بِ ُك نَعَْم، اْلُمَخلُِّص اِإللَِھيُّ الَِّذي بَشََّر اْلَمال

عَلَنِیَِّة بَْیَن ْدَمتِِھ الْ ي خِ فِ َء فِي ُھدُوٍء َوَصْمٍت ِشْبِھ َكاِمٍل، ُمْنتَِظًرا اْلبَدْ 
ْم ْلَك اْلفَتَْرةِ، لَ تِ بِدَایَِة  ْنذُ مُ وَ  ،ُجُموعِ اْلیَُھوِد، َوَغْیِرِھْم ِمْن أَُمِم اْلِجَوارِ 

ٍل ِلتَْوِجیِھ ٍل وال َملَ  َكلَ البِ عَى دًا، بل سَ ْحیَى ُجھْ النَّبِيُّ األَِمیُن یَ  یَدَِّخرِ 
 َر بَْعُض أَتْبَاِعھِ عَ شَ  َوِعْندََما ،یحِ ِعیَسى اْلَمسِ  إِلىاْنتِبَاِه أَتْبَاِعِھ َوتَالِمیِذِه 

ِھَرةِ تَُكوا لَھُ ِمْن َظاِھْم، َواشْ لِّمِ عَ مُ َواْنتَابَُھُم اْلَخْوُف َعلَى َمَكانَِة  ،بِاْلغَْیَرةِ 
 َوأَنَا ي أَنَّ ذَاَك یَِزیدُ : "یَْنبَغِ ُھمْ لَ َل  أَتْبَاِعِھ لَھُ َواتِّبَاِعِھْم ِلْلَمِسیحِ، قَاتَْركِ 

ةُ قِ  أَْنقُُص". ُھنَا بِالذَّاِت اتََّضَحْت، بَْل تَأَكَّدَتْ  یَِّة. َمانَتِِھ النَّبَوِ أَ َوَجَماُل  مَّ
 َھا.ا َوَغایَتِ َوتِھَ رْ ذُ  ةُ ِلُسُموِّ َوَھَكذَا َوَصلَْت ِخْدَمتُھُ النَّبَِویَّ 

َك ِعیَسى اْلَمِسیُح َوأَْقبََل نَْحَو یَ  ْحیَى الَِّذي فِي اْلَوْقِت اْلُمعَیَِّن إِلَِھی�ا، تََحرَّ
َرآهُ قَاِدًما، َوَما أَِن اْقتََرَب ِمْنھُ، َحتَّى أََخذَتْھُ اْلَحَماَسةُ فَنََطَق بِتَْصِریِحِھ 

ْستَِماعِ ي ُحُضوِر اْلَجْمعِ الَِّذي َكاَن قَِد اْلتَفَّ َحْولَھُ ِلإلِ فِ  -النَّبَِوّيِ اْلقَاِطعِ 
ذَا َحَمُل هللاِ الَِّذي یَْرفَُع َخِطیَّةَ اْلعَالَِم" -ِلَمَواِعِظِھ النَّبَِویَّةِ   ،قائال: "ُھوَّ
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وَح ى الَوإِذَا بِالسََّماِء ذَاتَِھا تَُوثُِّق تَْصِریَحھُ التَّاِریِخيَّ َھذَا، إذ رأَ  رُّ
اْلقُدَس فِي َھْیئَِة َحَماَمٍة نَیَِّرةٍ، َوَصدَح َصْوُت اآلِب قائالً: "َھذَا ُھَو 

ِد  اْبنِي اْلَحبِیُب الَِّذي بِِھ ُسِرْرُت". َھَكذَا اْكتََملَتْ  ةُ یُوَحنَّا الُمعَّمِ َمَھمَّ
 النَّبَِویَّةُ، بَْل ُكلُّ النَّبَِویَّةُ َوَھَكذَا أُْنِجَزْت، لَْیَس فَقَْط َمأُْموِریَّتُھُ ُھوَ 

اِدقَةُ بُِكّلِ َمَضاِمینَِھاْكتََملَْت النُّبُوءَ اِ اْلَمأُْموِریَّاِت النَّبَِویَّة.  َوَھذَا  ،ةُ الصَّ
ُر َما قََصدَهُ اْلَمِسیُح بِالذَّاِت ِعْندََما أَكَّدَ أَنَّ یَْحیَى لَْم یَُكْن َكبَاقِي  یُفَّسِ
األَْنبِیَاِء السَّابِِقیَن، بَْل ُھَو أَْعَظُم األَْنبِیَاِء إِْطالقًا. َوَھذَا لَھُ َسبَبُھُ 

، ذَِلَك أَنَّ َجِمیَع  ُھوتِيُّ األَْنبِیَاِء السَّابِِقیَن، أُوِحَي لَُھْم أَْن التَّاِریِخيُّ َوالالَّ
لُوا أُُموًرا ُمْستَْقبَِلیَّةً، تَْمِھیدًا َوتَْحِضیًرا ِلَمِجيِء اْلَمِسیَّا اْلَمْوُعوِد  یَُسّجِ

 ْم َكاَن النَّبِيُّ ھُ ھُ َولَِكْن ِمْن بَِعیٍد، آِخرَ (عیسى المسیح). تََحدَّثُوا َعنْ 
دُ  ،، قَْبَل نَحِو أَْربَِعَمئَِة َسنَةٍ يُّ ْوراتَرُك َمالِخي التَّ اْلُمبَا ا یُوَحنَّا الُمعَّمِ أَمَّ

فَقَْد نََطَق النُّبُوَءةَ اْلقَاِطعَةَ اْلَجاِزَمةَ َعْن قُْرٍب، َوبُِحُضوِر اْلَمِسیَّا 
ذَا" أَْي ھَ دُّ أَعِ بِالذَّاِت. ِرَسالَتُھُ لَْم تَعُْد: " ّبِ"، بَْل "ُھوَّ ذَا وا َطِریَق الرَّ

ةُ  ُھَو. بَِھذَا التَّْصِریحِ النَّبَِوّيِ، اْكتََملَْت َغایَةُ النُّبُوَءةِ، َواْكتََملَْت َمَھمَّ
اْلَوِظیفَِة النَّبَِویَِّة، َولَْم تَعُْد ُھنَاَك َحاَجةٌ، ال ِللتَّْحِضیِر ِلقُدُوِم اْلَمِسیَّا 

ِظیفَِة النَّبَِویَِّة اْكتََملَْت بِِخْدَمِة اْلَمْوُعوِد، َوال ِللتَّْعِریِف بِِھ. َمَھامُّ اْلوَ 
د.  یُوَحنَّا الُمعَّمِ

 یَتََمتَّْع ِعیَسى اْلَمِسیُح بَِوَظائَِف ثَالثٍ  َولَِكْن أَلَمْ  یَتََساَءُل اْلبَْعُض: َوقَدْ 
 َوِظیفَةَ ِھَي اْلَكْھنُوُت َوالنُّبُوَءةُ َواْلُمْلُك؟ نَعَْم، َوَما َزاَل یَتََمتَُّع بَِھا. لَِكنَّ 

اْلَمِسیحِ النَّبَِویَّةَ، تَْختَِلُف تََماًما َعْن َوَظائِِف األَْنبِیَاِء. ُكلُُّھْم َوَمعَُھْم 
دُ  تَُھْم اْلَخاِدَمةَ لَھُ ُھَو. ُھَو ال یَتََمتَُّع  ،أَْعَظُمُھْم، أَْي یُوَحنَّا الُمعَّمِ أَدَّْوا َمَھمَّ
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ةُ َعْینُھا بَِكَماِلَھا؛  ُھوَ  األَْنبِیَاِء. َظائِفِ بَِوِظیفٍَة نَبَِویٍَّة ُمَماثِلٍَة ِلوَ  النُّبُوَّ
ةُ تََجسَّدَْت بِتََجسُِّدِه، َوقَْد  ،اْلبََشرِ  َعالَمِ  فِي بُِحُضوِرهِ  َوَحلَّتْ  فَالنُّبُوَّ

َحْت الِرَسالَةُ  اْلِعْبَرانِیِّیَن ذَِلَك بَِشْيٍء ِمَن اْلبَالَغِة  إِلى ةُ یَّ یلِ جِ اِإلنْ َوضَّ
َواْلَجَماِل فِي َمْطلَِعَھا: "هللاُ بَْعدََما َكلََّم اآلباَء بِاألَْنبِیَاِء قدیًما، بِأَْنَواعٍ 
َعٍة، َكلََّمنا فِي ھذه األَیَّاِم األَِخیَرِة (آِخِر األَْزِمنَِة) فِي اْبنِِھ،  َوُطُرٍق ُمتَنَّوِ

ا التَّْعبِیُر "َواِرثًا ِلُكّلِ َشْيٍء" َفْھَو ي َجعَلَھُ َواِرثًا ِلُكّلِ َشْيٍء...". أَ الَّذِ  مَّ
یَْعنِي فِیَما یَْعنِیِھ أَنَّھُ ُھَو بِالذَّاِت الَِّذي َحقَّ لَھُ ُكلُّ النُّبُوَءةِ. ُھَو بِالذَّاِت 

دُ لََھا بُِمْجَمِلَھا، بُِكّلِ َمْضُمونَِھا. بِ  تََجسُِّد ِعیَسى اْلَمِسیحِ إِذَْن، اْلُمَجّسِ
ةُ: "... اْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسدًا َوَحلَّ بَْینَنَا، َوَرأَْینَا َمْجدَهُ اْكتََملَِت النُّبُوءَ 

َمْجدًا، َكَما ِلَوِحیٍد ِمَن اآلِب (هللاِ) َمْملُوًءا نِْعَمةً َوَحق�ا..." (بَِشاَرةُ یُوَحنَّا 
اْلُمْصَطفَى  فِي النَّبَِویَّةُ  اْلَوِظیفَةُ  اْكتََملَتِ  َھَكذَا ).14:1 ةاِإلنجیلی

 األَْعَظِم ِعیَسى اْلَمِسیحِ. تََجسَّدَْت بَِكَماِلَھا فِیِھ، َوَوَصلَْت ِلغَایَتَِھا بِِھ.

 ْنِجیلِ اإلِ  َعنِ  ا: َماذَ اضً أَیْ  اُمِحق�  تََساًؤالً  اآلَخرُ  اْلبَْعضُ  یَتََساَءلُ  َوقَدْ 

؟ نَعَْم، ُھَو نَبَِويٌّ بَِمْعنًى اضً أَیْ (أَْي اْلعَْھِد اْلَجِدیِد)؟ أَلَْیَس ُھَو نَبَِوی�ا 
ُسوِلیَّةُ الَّتِي  آَخر! ُھَو نَبَِويٌّ بَِمْعنًى َرُسوِلّيٍ. اِإلْنِجیُل ُھَو اْلبَِشاَرةُ الرَّ

اْلُمْطلََق فِي اْلُمْصَطفَى  ْكتَِماَل اْلَوِظیفَِة النَّبَِویَِّة َوتََجسُّدََھااَوثَّقَِت 
األَْعَظِم/ ِعیَسى اْلَمِسیحِ. َھِذِه اْلبَِشاَرةُ النَّبَِویَّةُ، َحَملَتَْھا َوِظیفَةٌ ُمْختَِلفَةٌ 
ُسِل فِي اْلِكتَاِب اْلُمقَدَِّس لَْم  ُسوِلیَّةُ، َوَوِظیفَةُ الرُّ تََماًما، ِھَي اْلَوِظیفَةُ الرَّ

أَْو َحتَّى إِْعالُن قُدُوِم  ،یُْقَصْد لََھا التَّْحِضیُر َوالتَّْمِھیدُ  مْ لَ ي تَُكْن نَبَِویَّةً، أَ 
ُسوِلیَِّة، ِھَي تَأِْكیِدیَّةٌ َعلَى  اْلَمِسیَّا اْلَمْوُعوِد. َطبِیعَةُ َوَغایَةُ اْلَوِظیفَِة الرَّ

 تََحقََّق فِي ِعیَسى أَنَّ ُكلَّ َما َكاَن َمْطلُوبًا، َوُكلَّ َما َكاَن ُمتَنَبَّئًا َعْنھُ، قَدْ 
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اْلَمِسیحِ، َولَْم تَعُْد ُھنَاَك َحاَجةٌ ِلعََمٍل نَبَِوّيٍ إَِضافِّيٍ، أَْو ِلنََشاٍط َخالِصّيٍ 
اْلَمْعصوُم، َجاَء ُمْعِجِزی�ا  َمْرأَةِ اْلَمْوُعودُ، آدَُم األَخیرُ إَِضافِّيٍ. نَْسُل الْ 

 یمَ اھِ رَ إِبْ یِق ُساللٍَة ُمْختَاَرةٍ، بَدَأَْت بِ ِمْن َرِحِم اْلعَْذَراِء َمْریََم، َعْن َطرِ 
ةً َحاِضنَةً ِلْلَوْحيِ اْلَكِریِم، الَِّذي َس أُمَّ  اْلَخِلیِل، الَِّذي قُِصدَ لَھُ أَْن یَُؤّسِ

ُحلُوُل اْلبََرَكِة  یَتِمُّ  بِھِ  َوالَِّذي ذُْرَوتُھُ فِي ِعیَسى اْلَمِسیحِ، تَِصلُ 
 ".ِض األَرْ اْلَمْوُعودَةِ "ِلَجِمیعِ قَبَائِِل 

ُسوِلیَّ  (اِإلْنِجیِل) اْلَجِدیدِ  اْلعَْھدِ  ِخْدَمةُ   َوُمْعِجَزاتٌ  بُ َعَجائِ  َھاقَتْ َوثَّ  ةُ،الرَّ

 إِلَِھیَّةٌ 

ِت اْلعَْھِد ِجیِل ِسِجالَّ تَسْ ا لِ صطَحبَْت أَْنِشَطةَ ِرَجاِل هللاِ، الَِّذیَن اْختِیُرواِ 
فِي نََشاٍط َغْیِر  السََّماءُ  نَتِ ْعلَ َوفِي یَْوِم اْلَخْمِسیَن التَّاِریِخّيِ، أَ  ،اْلَجِدیدِ 

وحِ  اَرِك. فِي ذَِلَك ِس اْلُمبَ ْلقُدُ  اُمْعتَاٍد، عصًرا جدیدًا ِلألُْقنُوِم الثَّاِلِث، الرُّ
انُونِی�ا لَِّذي أَْنَجَزهُ قَ  اصَ الأَنَّ اْلخَ  َعَمِلی�ا، اْلیَْوِم بِالذَّاِت، أُْعِلَن َعلَى اْلَمألِ 

 َن اْستِثْنَاٍء،بََشِر دُوِس الْ نَاِعیَسى اْلَمِسیُح، ُھَو اآلَن ِمْن نَِصیِب َكافَِّة أَجْ 

 لُغَاتِِھْم. بَِھا، بِ تِِھمْ ْبطَ غِ ِرَسالَتِِھ، َوالتَّْعبِیُر َعْن  َسماعُ  لَُھمْ  َویَِحقُّ 

إِذَْن َماذَا تَبَقَّى ِمْن َوْحيٍ بِاْكتَِماِل النُّبُوَءةِ فِي ِعیَسى اْلَمِسیحِ َوتَْوثِیِقَھا 
بَِشَھادَةِ اْلعَْھِد اْلَجِدیِد؟ اْلَجَواُب اْلُمبَاَشُر َوالَِّذي ال اْلتَِواَء َوال ُمَواَربَةَ 

ْحُي َوأُْنِجَزْت َوِظیفَتُھُ . اْكتََمَل اْلوَ ال َشْيَء َوال َحاَجةَ ِلَشْيءٍ فِیِھ ُھَو 
ُسوِلیَّةُ. اْلَوِظیفَةُ النَّبَِویَّةُ فِي اْلِكتَاِب اْلُمقَدَِّس، تََجسَّدَْت  النَّبَِویَّةُ َوالرَّ
ا اْلَوِظیفَةُ  َواْكتََملَْت فِي اْلُمْصَطفَى األَْعَظِم/ ِعیَسى اْلَمِسیحِ. أَمَّ

ُسوِلیَّةُ فَقَِد اْختَاَر لََھا الرَّ  ثْنَْي َعَشَر َرُسوالً بِیَِد یَُسوَع (ِعیَسى) ابُّ الرَّ
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بِالذَّاِت، َوقَْد تََمتَّعُوا بَِخَواّصٍ نَبََّر َعلَْیَھا اْلَوْحُي اْلَكِریُم فِي اْلفَْصِل 
ُسلِ  ِل ِمْن ِكتَاِب أَْعَماِل الرُّ ةَ، الَّتِي  .اِإلنجیلي األَوَّ َھُؤالِء أَْنَجُزوا اْلَمَھمَّ

ِت اْلِكتَاِب  َواْلَمْعُصومُ  اْلَمْوثُوقُ  َمَل اْلَوْحُي اِإللَِھيُّ بَِھا اْكتَ  فِي ِسِجالَّ
تِّیَن فِي اْلعَْھدَْینِ  اْلُمقَدَِّس  تَِّة َوالّسِ أَنَّ  یَُسوعُ  أَكَّدَ  لذا ،اْلقَِدیِم َواْلَجِدیدِ  الّسِ

َعاٍء آَخَر بِنُبُوَءةٍ  أَيَّ  عاءٌ  ھو إنما َجِدیدَةٍ، ادِّ ا َوَمْرفُوٌض. َكاِذبٌ  ادِّ  أَمَّ

ُسلُ   اْلَحقِّ  َعنِ  ُمِضلِّینَ  قُدُومِ  ِمنْ  َحذَُّروا بِدَْوِرِھمْ  فَُھمْ  األَْطَھاُر، الرُّ

ُسولُ  الشَِّریِف. اْلَوْحيِ  فِي اْلَمْعُصومِ  لَھُ  أُوِحيَ  ِسِجلِّھِ  نَِھایَةِ  فِي یُوَحنَّا الرَّ
ِت اْلَوْحيِ  ْؤیَا ِكتَابِ  اْلَكِریِم، فِيبَِخاتََمِة ِسِجالَّ َكِلَماٍت ب ،اِإلنجیلي الرُّ

یَِّة: َغایَةِ  فِي تَْحِذیِریَّةٍ  هللاُ  َھذَا، یَِزیدُ  َعلَى یَِزیدُ  َكاَن أََحدٌ  إِنْ  "... األََھّمِ
ِمْن  أََحدٌ یَْحِذفُ  َكانَ  َوإِنْ  ،اْلِكتَابِ  بَاِت اْلَمْكتُوبَةَ فِي َھذَاَعلَْیِھ الضَّرَ 

 َوِمنَ  اْلَحیَاةِ، ِسِجلِّ  ِمنْ  نَِصیبَھُ  هللاُ  أَْقَواِل ِكتَاِب َھِذِه النُّبُوَءةِ، یَْحِذفُ 

 اْلِكتَاِب". َھذَا فِي اْلَمْكتُوبِ  َوِمنَ  اْلُمقَدََّسِة، اْلَمِدینَةِ 

ُسِل، ِء وَ یَاَضالالٌت َكثِیَرةٌ َظَھَرْت، َحتَّى فِي ُعُھوِد األَْنبِ  ْل َوَحتَّى بَ الرُّ
 قِبَِل ، ِمنْ ِض ألَرْ الَى عَ  نَْفِسھِ ِخالَل ِخْدَمِة َرّبِ اْلَمْجِد ِعیَسى اْلَمِسیحِ 

ینِیَِّة اْلیَُھوِدیَِّة َوَغْیِرَھا.  َعاَمِة الدِّ  ْت َوَستَْظَھُر،َھرَ  أَُخُر ظَ الالتٌ ضَ وَ الزَّ
َماَعِة ُل َعلَى جَ َطفَّ تَ فِي ُكّلِ اْلعُُصوِر، بَْعُضَھا ِمْن ذئَاٍب َخاِطفٍَة، تَ 

ُھْم یَدَِّخروَن ِن، لَِكنَّ ْمالْلحِ . َھُؤالَء َوأُولَئَِك، یَْبدُوَن بَِمَظاِھِر ااِإلیمانِ 
ین. "... یَعْ   َن ُھْم لَھُ، الَِّذیُم هللاُ لَ ألَْنفُِسِھْم قضاًء ُمِخیفًا في یَْوِم الدِّ

يَوْلیَتََجنَِّب اِإلثَْم ُكلُّ َمْن   .." آمین. یح.اْسَم اْلَمسِ  یُسّمِ


