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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  مقدمة

 ء المحترم القارى

كتابه  في أحد نقاد الكتاب المقدسكنا قد التقينا مع 
الذي ، وفي مقدمة كتابي "سؤال يبحث عن إجابة مائة"

ن ھذه األسئلة مجرد بداية أكنت قد توقعت خصصته للرد عليه 
إجابة  100"تبعھا أسئلة جديدة، وقبل أن أستلم كتاب تسوف 
كان قد من المطبعة " سؤال يبحث عن إجابة 100على 

" ب المقدسختالفات في الكتااال"وصلني ھذا الكتاب، وعنوانه 
في البداية قرأت الصفحات األولى، وكنت سوف أتجاھله إذ أنه 

، ةالمختلف اإليمانختالفات الناس حول مواضيع ايتكلم عن 
ختالف شيء طبيعي وال يستحق اال نإ: "وقلت لنفسي

 305ستمرار القراءة اكتشفت ولكن مع ا ."تخصيص وقت للرد
أجھز  قررت أنھنا سؤال عن اختالفات في الكتاب المقدس، و

مستعدين " :بقول الكتاب أدواتي للرد على ھذه األسئلة عمالً 
 " لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم

لتثق في  ،القارئليك أيھا العزيز إأھدي ھذه األسئلة 
سئلته إال أمھما حور الناقد في  هوأيضا لتثق أن ،الكتاب المقدس

تحنا الكتاب المقدس وقرأنا بسيطة وسھلة إذا ف سئلةأ ىأنھا تبق
  . النصوص بعناية

ً إفي الواقع  لك أشكر مؤلف لذ ،نني أدعو للتفكير دائما
التي ساعدتنا  .سئلةعلى ھذه األ" سمير سامي"الكتاب األستاذ 

في فھم أعمق للكتاب المقدس، ال أقول ھذا وكأني ال أفھم 
دراسة كتابية تؤدي إلى مزيد من الكتاب المقدس، ولكن أي 
  . ويعمق فھمنا للكتاب أكثر فأكثر دالتفكير، الذي بدوره يساع
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

اب ال هالكت رد علي أليف  ذي ن ن ت لم م مباحث مس ه اس
حاته" امي ش مير س دكتور  "س تاذ ال ديم األس يم "وتق د العظ عب

راھيم ي إب ة األ "المطعن تاذ بجامع رزاألس ي دار ھ جل ف ، ومس
  .2004/  18183الكتب تحت رقم 

ه مص رد علي ن ن ا نح ذا إلين وھ تخدم ھ ى هللا أن يس ل
ى  القارئ عرفمن خالله يت، وهلمجدالذي بين أيديكم الكتاب  عل

  .كتاب ھدم ناء النه كتاب بِ إ .منه  العظيم، وماذا يريدشخص هللا
ةيد ھذا أصلي أن يفكما  ة اإلجاب  كل باحث عن الحقيق

سمير سامي السيد سئلة لى كاتب األجابات إأن تصل ھذه اإلو ..
هلتكن ھذه اإلو ،شحاته ر من حيات د تغي رارات ق . جابات سبباً لق

  . والرب ھو المغير

  عماد حنا

  ماجستير في الالھوت
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  
 في البحث ناقدمنھج ال 

************  

  يقول األستاذ سمير سامي 

عــرض مــا توصــلت إليــه مــن قبــل لقــد قمــت ب"... 
ــان  ــا إجابت ــات فــي صــورة أســئلة ، لھ ــه مــن اختالف وجمعت
مختلفتان ، مـدعماً كـل إجابـة بفقـرة مـن الكتـاب المقـدس 
إلبراز النصوص المختلفة ، ومھدت للبحث بعـرض عـدة أنـواع 
مــن االختالفــات بدايــة مــن نشــوء االختالفــات فــي األفكــار 

الكھنوتية وبين التالميذ والمبادئ المسيحية، وبين المجامع 
والرســل ، وبــين النــاس وبــولس ، وبــين األســـاقفة األوائــل 
والفالسفة ، وبين المذاھب المسيحية ، وبين نسخ الكتـاب 
المقدس ، وبين طبعات وترجمات الكتاب المقدس ، ثم بدأت 

، وبدأته من ) االختالفات في الكتاب المقدس(موضوع كتابنا 
الجديـد فـي صـورة موضـوعات  لعھـدالعھد القديم وختمته با

متسلسلة بقدر اإلمكان ، وختمته بالقاعدة التي بُني عليھا 
  .البحث 

وعندما اطلعت على تبريرات ھذه االختالفات 
الحظت أنھا تبريرات غير منطقية، ال تستند إلى أدلة عقلية 

وقد تفتق ذھنھم . أو علمية ، أو حتى من الكتاب المقدس 
ى لخداع األخرين ، بغرض إخفاء و تبرير إلى عدة أالعيب كبر

ما وجدوه من مشكالت معقدة ، واختالفات كثيرة تمأل 
: الكتاب المقدس ، منھا ادعاؤھم إن للمسيح طبيعتين 

طبيعة ناسوتية و طبيعة إلھية ، مع أن الكتاب المقدس لم 
       !!!يذكر ذلك فى أى موضع منه و لو مرة واحدة 
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  

أن ألتزم  ومن ھنا ازددت يقيناً
   الحقيقة مھما كانت ، وال أبرر الباطل مھما

كان ؛ ألن الحقيقة أَوْلَى من نفسي ومن 
الناس أجمعين ؛ ألنھا مشتقة من اسم من 

  .أسماء هللا وھو الحق 

  

  اللھم أرنا الحق حّقًا وارزقنا اتباَعه

   وأرنا الباطل باطالً وارزْقنا اجتنابَه
  آمــين

                                                
  المؤلف

  سمير سامى شحات

سبتمبر  30ھجرية ،  1425شعبان  16
  .ميالدية  2004
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  على ھذا الكتاب اإلجابةومنھجي في   
  

اب ال ا للكت اً ال يعرفھ ير أحيان ي التفس دس أصول ف مق
دارس  ذلك ال أ، ل عياً وراء البحث عن الخط ا س ا يتجاھلھ وأحيان

ةالمثالية في رأيت أن البداية  ئلة  اإلجاب ى األس ز ھي  عل التركي
لي،  ؤال األص ى الس اوالً عل ة ومح أثر  اإلجاب ه دون الت علي

ةب ث،  اإلجاب ديقنا الباح عھا ص ي وض ؤاالت ان الس إذا ك ل ف
ى إلجأ أ، اإلجابةوضحه سوى تغامضاً، ال  ةل م  اإلجاب ى أفھ حت

ى أس وء ال ي اللج دأ ف دھا، أب ؤال، بع ن الس ود م ليب االمقص
ه قارن بين ما وصلتأالتفسير العلمية للكتاب المقدس، و من  إلي

  . ءىحثنا الجليل، ووضع النتائج للقاره باإلي نتائج مع ما وصل
األصلي، فمن حيث  تعليقي على منھج الباحثأما عن 

نھج يُ  دأ م ل المب ن ھ رم، ولك و حت ل ھ ار علبالفع د  س ذه  ىق ھ
  . ، ھذا ما سنراه في الصفحات القادمة!أثناء الطرح؟  ئالمباد

ن  ا ع ول إتھامأم ر مقب و غي يحي، فھ ر المس ه للمفس
ذا ھو ميء الظن وخال يوس ا، وھ ي وعد بھ ن الموضوعية الت

رى أول القصيدة، ولكن سنعتبر أن ھذا  اره لن رأيه، وندرس أفك
  .ما سنصل اليه

  قائالً   إلھيلى صلي بدوري إأوأخيراً 
  

  لتي في شريعتك، فأرى تلك العجائب اإلھي ايكشف عن عيني ا
عطني الحكمة لكي أبرزھا لآلخر حتى يستمتع بما استمتعت أو

  آمين -أنا به 
  

  للشھداء 1726توت 20ميالدية،  2009سبتمبر  30
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  األول  الباب
  
  

  
  

مناقشة الفصل التمھيدي من 
  الكتاب

  
  
  

  اه كاتبنااسموالذي 

  بداية االختالفات
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  تمھـيـــــد
  بداية االختالفات

*************  

يبدأ صديقنا األستاذ سمير كتابه بتأريخ االختالفات 
  حتى وصل إلى مجمع نيقية، في الفكر المسيحي التي ظھرت

من مجمع الفات يناقش االختومن الغريب أن بدأ ، )م325(
الرغم أنه في تمھيده نيقية، ثم بدأ يتنقل بصورة غير مرتبة على 

ليتكلم عن خالفات التالميذ " بداية االختالفات" كتب العنوان
والرسل، وخالفات بين الفالسفة والرسل، ولم أفھم ما الذي يراه 
ً في موضوع االختالفات، فمن الطبيعي أن يحدث  باحثنا غريبا

به الرسل، إذا تناسق مع  يإال ما الجديد الذي يأتاالختالف، و
  "!!بقية األفكار

سالم لقد تباھى المفكرون المسلمون، بأنه في فجر اإل
سالم ليغير كانت الجزيرة العربية في جھل وتخلف، وأتى اإل

، عن الُعرف السائد الم بشيء مختلفسفقد جاء اإل كل ھذا؟ إذاً 
سالمي مع الفالسفة اإلختالف، واختلف الفكر اوھذا معناه 

، فھل معنى ھذا أنھم على ن في الكثير والكثير من اآلراءيالوثني
ى أي عل.. نيه خالفات الرسل مع الفالسفة؟ ما الذي يع ..خطأ؟ 

  . حال سنبحث كل ھذا في حينه
بداية (حين قال بحثت عن البداية التي يقصدھا ولكني 

لكي يثبت أن فوجدت أنه تنقل من موضوع آلخر ) االختالفات
  .بين المسيحية والمجتمع المحيط بكل فئاتهختالفات اھناك 
  !!؟بالنسبة لك ختالفاتما الذي تعنيه ھذه اال: ھو  يوسؤال

ھل وجود االختالفات دليل على ضعف الدين، أو عدم 
 اإلجابةإذاً فھناك مشكلة كبيرة ألننا كما سنرى في ...  !صدقه؟
ه مقابل في الدين ل الباحثذكره أن كل اختالف ، التمھيدي

  . ستنتاج يصل إليه صديقنا ينعكس ضده فوراً اإلسالمي، فأي ا
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

لن أتكلم كثيرا، بل سأدع عناوين صديقنا الباحث ھي 
  . بنفسھا تتكلم

  ختالفات أدت إلى تكوين مجامعا: األول تھاماإل
  يقول األستاذ سمير

  

بنا لنحاول أن نفھم المعنى الذي يريد أن يشرحه لنا كات
  : في نقاط

وھذا (المسيحيون واجھوا صنوفا من االضطھادات  .1
  . )حقيقي ويقره التاريخ

لقي  -بعد ذھاب السيد المسيح "
المسيحيون األوائل صنوفاً من االضطھادات 
المدمرة ، على يد اليھود والرومان الوثنيين 

حتى لقد التھمت كثيراً قرابة ثالثة قرون ، 
من كتبھم ومراجعھم ، وقضت على أتباع 

، ففقدت  المسيحية الحقيقيين أو كادت
وامتألت بكثير ،  المسيحية طابعھا السھل

من الخرافات ممزوجة بالثقافات الوثنية التي 
كانت تسود الشعوب التي دخلت في 

، كالمصريين  المسيحية أو النصرانية وقتئذٍ 
واليونانيين والرومانيين ، خصوصاً ما اتصل 
بالمسيح نفسه ، فقد كان بعضھم يراه 

ن سبقوه ، ورآه رسوالً ككل الرسل الذي
آخرون إلھاً ، ورآى فريق ثالث أنه ابن هللا ، 
له صفة القدم ، فھو أعظم من رسول له 

حلھم نصلة خاصة با ، وھكذا تباينت 
واختلفت مذاھبھم ، وكل واحدة تدَّعي أنھا 

 ".ھي المسيحية الحقة
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

) أو كادت(نقرضت المسيحية الحقيقية انتاج ذلك  .2
منھا مسيحية أخرى مزيفة، وفقدت  ودخلت بدالً 
أين المرجع : وھنا لنا وقفة وتساؤل .طابعھا السھل

ً عيموضو هحوار باحثنا أن يكونلقد تعھد  على ھذا؟  ا
تحليل علمي، فكيف يعطينا ھذا الالبحث له سمات الو

ستنتاج بدون استدالل منطقي الشخصي، ومن بعده اال
ھل تكفي عبارة خبرية بدون مرجع لتجعلنا  !؟ومؤكد
سؤال يحتاج إلى .. ما يقوله موضوعي؟ أن نرى 

 . إجابة من صديقنا الباحث
ن من يأنواع المسيحيمن ضمن تصنيفات باحثنا عن  .3

يقصد  –ه رسوالً آربعضھم : يث رؤيتھم للمسيحح
 ةكباقي الرسل، وسؤالي له في ھذه النقط -المسيح 

اء لھؤالء اسملماذا لم تعطنا !! أين مراجعك؟: ھو
ً وتوثيقالذين رأوه مجرد رسول  ، أليس ھذا !لما تقول؟ ا

إذا كنت تقصد ! ... ھو المنھج العلمي في البحث؟
وسنرى عندما نناقش مخطيء، آريوس وأتباعه فأنت 

الفكر اآلريوسي أنه كان يرى في المسيح أكثر من 
في الواقع لقد كانت المشكلة  نبي عادي، إنسانمجرد 
وھي " مساو لآلب في الجوھر"ي عبارة أصالً ف

ن يإن اختالف المسيحي .العبارة التي تثبت وحدانية هللا
ن كان المسيح إلم يناقش أبداً فكرة  1األرثوذكس

فھو بالنسبة لجميع ... كباقي الرسل أم ال؟ رسوالً 
ولكن ھل ھو إله ، وليس رسوالً " مسيا"الحاضرين 

التي  ھذه كانت المشكلة!! أم مساو  ؟!!! مخلوق؟
 .  2حارب ألجلھا المفكرون المسيحيون

                                                 
  مستقيمي الفكر، أو محافظون، وليس طائفة معينة: المقصود بكلمة أرثوذكس 1
اريخ الفكر المسيحي الجزء  2 ابيوس القيصري، مع ت اريخ الكنيسة ليوس راجع ت

 ً   األول لحنا الخضري، ويمكنك مراجعة تاريخ الكنيسة لمنسى يوحنا أيضا
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

لقد جانب الصواب األستاذ سمير في تحليله،  على أي حال،
لما رآه حقيقة ناصعة،  اً◌ً تقريرقبل أن يعطينا دليله أعطانا فھو 

  !!!بينما كان األجدر به محاولة إثبات ھذا التقرير
  
تالفات ھو فقدان الكتب قد ادعى أن السبب في االخو

محاوالً إثبات أن الدين في بدايته كان له طابع والمراجع، 
وأن الفكر المسيحي الحالي ھو فكر مختلف عما نراه اليوم، 

   .بداياتھاحديث لم تعرفه المسيحية في 
  

لمكتوب في أسأل صديقنا، كيف تعلل اأن وأنا أحب 
 ؟ وھو مرجعيتنا في عصرنا الحالي !؟الكتاب المقدس من شرح

، وأن ةأن ھذه الكتابات ھي كتابات حديث اإلجابةربما يكون 
وله كتاب األصل قد ضاع، أو تحرف، وھذا موضوع آخر، 

أيدينا يطابق ما ولكننا سنعطيك الدليل على أن ما بين مستقل، 
ي أوال يوجد  .بين المسيحيين في العصور المتقدمة اُ سائد كان

لم يعطنا نه أكما  ،دعىانحراف الفكر المسيحي كما ادليل على 
 تنادي بھذا الفكرالتي ) تالميذ المسيح(كتابات للحواريين ل مثالً 

  !!.الذي يدعيه) البسيط( اه بالفكراسمالذي 
  

وفي الحقيقة، أن موثق، الر غيھذا رأيه على العموم 
ً لدينا كتب من القرون األولى " اآلبائيات" اسمعديدة نطلق عليھا  ا

ً ستحدثاً مفھذا الفكر ليس فكر .تشرح الفكر المسيحي وتؤكده ، ا
ناھيك عن نصوص ؟، صيل وموجود منذ البدايةأبل ھو 

 .األناجيل التي بين أيدينا والتي ترجع إلى القرن األول الميالدي
يح أن المخطوطات التي بين أيدينا ال ترجع إلى ھذا صح

يسبق المخطوطات  إال أنه يوجد ما يؤكد وجود سندالتاريخ، 
ولى اقتباسات عن ھذه الموجودة، فقد احتوت كتابات الكنيسة األ
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وبالتالي . ول الميالديناجيل مما يؤكد وجودھا في القرن األاأل
الزمن بعد وجود  الفكر المسيحي لم يكن أبسط ثم تطور معف

  . الفكر موجود منذ عصر الرسلھذا اختالفات، ولكن 
  

رفضوا ھذا ن يفي أن كثيرمع ناقدنا ولكننا نتفق 
ھو ابن هللا، وكلمة هللا،  لفكر، ورفضوا االعتراف أن المسيحا

فھل في ھذا الرفض دليل على عدم  وهللا الظاھر في الجسد،
الحقيقة أن المسيح  في!! التي رفضوھا؟ كل ھذه الحقائقصدق 

المسيح نفسه أثناء إرسالية  هنفسه قد تنبأ بھذا الرفض، بل أن
ن ھذا إقائلين رجع عن تبعيته كثيرون وھو في أوج خدمته 

إِنَّ ھَذا «:فَقَاَل َكثِيُروَن ِمْن تاَلَِميِذِه، إِْذ َسِمُعوا" :الكالم صعب
ونتيجة ) 60: 6يوحنا ( "َمْن يَْقِدُر أَْن يَْسَمَعهُ؟! اْلَكالََم َصْعبٌ 

ً لھذا الكالم الذي رأوه صعب َرَجَع َكثِيُروَن ِمْن ِمْن ھَذا اْلَوْقِت " :ا
  )  66: 6يوحنا ( .، َولَْم يَُعوُدوا يَْمُشوَن َمَعهُ تاَلَِميِذِه إِلَى اْلَوَراءِ 

  
واآلن دعنا نبحث في  .فعدم القبول شيء متوقع إذاً 

ن كان فكرھم يناقض فكر ن األوائل لنرى إيكتابات المسيحي
  . الكنيسة اليوم، أم يتفق معھا

  
القرن األول والثاني في المسيح  ماذا رأى معلمو

   يسوع؟
نحن نريد بھذا التقرير عن بعض  ،ذي بدء بادئ

ثبت أن الفكر المسيحي لم يبدأ مفكري القرن األول والثاني أن نُ 
 تغيرثم بدأت ت" بسيطة"باحث بأنھا بالصورة التي وصفھا ال

ً ألنه لو كان ھذا حقيقيعليھا،  ينفكر الوثنتيجة لدخول ال لكنا  ا
المفكرين المسيحيين يكتبون على أساس أن المسيح ھؤالء رأينا 
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يقول عن ، اً احداً وھو مجرد رسول، ولكننا بالبحث لم نجد مفكر
وذلك قبل  ،يناقش فكرة أن المسيح رسول ،نفسه أنه مسيحي

ى الكثير والكثير من الكتابات اآلبائية فينا لدنحن ف .مجمع نيقية
ي تالو ةمكتوبالمقاالت والكتب الكثير من الوالمكتبة المسيحية 

جعلنا نثق أن ماتسلمناه من فكر، له من التواتر ما يصل بنا الى ت
  . نفس ما علم به رسل المسيح

  
لنبدأ اآلن في عرض بعض الشخصيات وما كتبوه 

  .  باختصار شديد
 ) م107 -35(يوس األنطاكي أغناطالقديس  •

على الرغم من أنه لم يعد لدينا سوى سبع رسائل فقط 
ً جداً ، من كتابات القديس أغناطيوس  إال أنھا تركت أثراً مھما

  من الجيــل" أغناطيوسلقديس "وذلك ألن  .في الفكر المسيحي
األول للخدام الذين عاصروا الرسل، وتعليمه مأخوذ 

نقرأ رسائله نشعر كما لوكنا ندرس  عن الرسل مباشرة، وعندما
رسائل بولس الرسول، مما يؤكد تأثره الكامل بفكر 

بأن  3وعلي سبيل المثال، نجد ھذا المعلم العظيم يعلمنا.الرسل
موت المسيح وقيامته يؤديان إلى الخالص، وفي نفس رسالته 

وھنا نراه يتمسك بالفكر  اً،إنسانإن المسيح قد صار فعالً  :يقول
  .الجديد في اإلجمال لي، وھو فكر العھدالرسو

  

                                                 
دار  –كر المسيحي للدكتور القس حنا الخضري الف. رسالته الى أھل ترالس   3

  417الثقافة بمصرص 
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ويرى أغناطيوس ناحية أخري في المسيح، فھو  
يعطي المؤمن حياة جديدة، فھو يالشي 4الحياة الجديدة ألنه 

 نساناإلالحياة القديمة ويخلق في 
ً جديداً وھذا منسجم تماماً  عالما
مع إنجيل المسيح الذي قدمه لنا 

  .التالميذ
  
الروماني  كليمندس إالقديس  •

 )م96 –( ... 
وھو كان أسقف روما 

واحد من اآلباء قبل وفاته، و
نا المسيحي، المھمين في تاريخ

رسالته  ومن أشھر ما كتب لنا
عتبر ھذه إلى أھل كورنثوس، وتُ 

الوثيقة من أقدم الكتابات 
المسيحية التي تعطي لنا صورة 

 الكنيسة بعدعن معتقدات وحياة 
ه ھي وتعاليم. 5انتقال الرسل

تعاليم الرسل، فھو يشرح نفسھا 
لنا في كتاباته قصد هللا لخالص 
العالم الذي نفذه في شخص ابنه 

ويشير أسقف  .ربنا يسوع المسيح
روما، أن االبن موجود مع اآلب، 
  .  قد أرسل إلى العالم كرئيس كھنة

                                                 
، 1: 3، سميرنا 2: 1كلمات للقديس أغناطيوس من رسالته إلى أھل مجنيزيا  4

  ) 2: 2فيالدلفيا
  421ص  1تاريخ الفكر المسيحي جزء . حنا الخضري 5

لقد أصبح 
المسيح 
مخلوقاً 
بالتجسد 

وغير مخلوق 
بالالھوت، 
فإن الجسد 

الذي ولد من 
مريم العذراء 
يربط يسوع 
بالبشرية 

ولكن 
اللوغوس، 
ھو من هللا، 
بل ھو هللا 
ھو نفسه، و

الي يربط 
 المسيح با

القديس (
  )أغناطيوس
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ومن ھذا نالحظ أن القديس إكليمندس الروماني تمسك 
يختص بشخص الرب يسوع، فقد  بتعاليم بولس الرسول فيما

ً وإلھاً، وفي نفس الوقت  إنسانفيه  رأى ھو الذي كان غنياً ا
 ، وافتقر ألجلنا، وھو المعادل 

  . اتضع وأخذ صورة عبد
ونرى ھنا تطابق الفكر   

لذي تكلم عن المسيح بولس امع 
ِإذْ كَاَن ِفي ُصوَرِة اِهللا، لَْم  الَِّذي..."

ِِهللا  َيكُوَن ُمَعاِدالً َيْحِسْب خُلَْسةً َأْن

ُصوَرةَ  لِكنَُّه َأخْلَى نَفَْسُه، آِخذًا

 َعْبٍد، َصاِئًرا ِفي ِشْبِه النَّاسِ َوِإذْ

، َوَضَع إنسانَئِة كَإلهيُوجَِد ِفي 

َمْوتَ  نَفَْسُه َوَأطَاَع َحتَّى الَْمْوتَ

كل ھذا  )8-6: 2فيلبي( الصَِّليبِ
كليمندس، إشرحه لنا القديس 

لسند المتصل للفكر ليؤكد ا
الكتابي، كما يتطابق ورسالة 

ولى التي يوحنا الرسول األ
شرحت لنا أھمية االبن الشفيع 
الذي يغير في الناس فيصيروا 

َ أََحٌد " بدورھم أبناء  َوإِْن أَْخطَأ
اآلِب، يَُسوُع  فَلَنَا َشفِيٌع ِعْندَ 
َكفَّاَرةٌ  َوُھو اْلَمِسيُح اْلبَارُّ 

" اْلَعالَِم أَْيًضا لَْيَس لَِخطَايَانَا فَقَْط، بَْل لَِخطَايَا ُكلِّ  .لَِخطَايَانَا
ھذا يؤكد أنه لم تأت لحظة، وتغير  ،)2، 1: 2يوحنا األولى(

 فيھا فكر الكنيسة أو انحرف، فھو موجود منذ البدايات، منذ

لقد جاء 
المسيح فقيراً 
ال يملك شيئا 

ه الغني، مع أن
بل ھو ذاك 
الذي أخضع 
نفسه واتضع 
اتضاعاً عظيم 
لدرجة أنه في 

ھيئة عبد، 
لذلك فاللقب 
المناسب له 
ھو السيد 
والمعلم 

والرب، بل 
ھو هللا 

 )اكليمندس(



19 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

ً وقت الرسل، و وقت فأين حدث . من سلموه آلخرين أيضا
  . المناسب اإلجابةباحثنا لعله يجد سؤال أتركه ل... االنحراف؟ 

 )م171 – 69( بوليكاريوس القديس  
القديس بوليكاريوس ھو تلميذ 
للقديس يوحنا الرسول، وقد كان 

ً على كنيسة سميرنا، وھو أ سقفا
من تسلم بيده رسالة القديس 

مر عليه وھو  أغناطيوس عندما
، فھو 6ستشھادفي طريقه لال

قديس مشھور ومعتد به، فماذا 
تجسد لفدائنا، كان رأيه في يسوع 

بل إنه عندما أوضح له الحاكم أنه 
، ھل !المسيح؟من الممكن أن 

كان يؤمن به كمجرد رسول من 
ن إالرسل؟، بالتأكيد ال، بل 

كتاباته تنطق بالتمجيد والعشق 
ينجو بحياته من الموت لذلك الذي 

قال إذا أنكر إيمانه بالمسيح  
منذ ستة : "الشھيرة ولتهـــــــــق

ً وأنا له وأخدمه،  وثمانين عاما
ولم يسء إلى أبداً وال بإساءة 
واحدة، فكيف يمكن إذاً أن أجدف 

   .7على ملكي ومخلصي؟
لقد كان بوليكاريوس 

أول من شاھداً أميناً، وھـــــو 

                                                 
  427ص 1تاريخ الفكر المسيحي، جزء  6
  . الفقرة االولى 7فصل  رسالة بوليكاريوس إلى أھل فيلبي 7

من ال يعترف 
بأن يسوع 
المسيح قد 
جاء في 

الجسد فھو 
ضد المسيح، 

ومن ال 
يعترف 

بالصليب فھو 
من الشيطان 
وكل من ينكر 

يامة الق
والدينونة 
فھو بكر 
 إبليس

القديس (
 )بوليكاريوس
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بكر "اه اسموالذي  8MAECIONواجه المھرطق مرقيون
ھذا كان من  وربما يقول صديقنا الباحث أن مرقيون ."الشيطان

ھم الكنيسة، ولكن واقع األمر أن كل تالموحدين الذين اضطھد
ما كانوا ينظرون إلى المسيح  –بما فيھم مرقيون  –ھؤالء 

وھنا يحدث االلتباس بين فكر  .كبشر عادي، بل كإله مخلوق
ھم كانوا المھرطقين، الذين يدافع عنھم الكاتب ويدعي أن

ا البسيطة، وبين الحقيقة التي لى حالتھيحاولون إرجاع الكنيسة إ
إبعاد ون ھؤالء المھرطقين كانوا يحاولون تعقيد األمور، إتقول 

منذ المسيحية األصيلة الكنيسة عن فكر التوحيد الذي تنادي به 
المسيح الذي أعلن أن هللا واحد، وأنه ھو المرسل من قبل هللا، 

ً قوكل قديس واجه مھرط. فھو كلمة هللا، والظاھر في الجسد ، ا
كان ھدفه األساسي ھو عودة الناس لعبادة الواحد، الذي صالحنا 

  .معه الرب يسوع المسيح بعمله الفدائي على الصليب
    

لقرن الثاني من ا لى منتصفاآلن ھا نحن قد وصلنا إ
الرسل، خالل فكر بوليكاريوس، والذي يثبت تناسقه مع فكر 

  .وفكر الكنيسة منذ بدايتھا
  

 إلى مجمعطوة نصل خطوة خ ويعوزنا الوقت لكي
ھذا متاح وموجود، ولكني سأكتفي نيقية مارين بكل المفكرين، و

بعبارات لبعض المفكرين حتى نثبت الفكر الخاص بالمسيح، 
إن لم يكن المسيح  :)م 202 -130(يريناوس إالقديس فيقول 

                                                 
ين   8 ود إلھ م بوج ون عل اركيون أو مرقي ه  -1م امي أو اإلل يم المتس ه العظ اإلل

اني  ه الث ا اإلل ه، أم المحب، وھذا اإلله مخفي عن عيون العالم، وليس ھو الخالق ل
تقم وظل  ادل المن ه الع فھو ليس إلھاً مساوياً لھذا اإلله بل أقل منه درجة، وھو اإلل

ود، وھو نفسه مخفياً إ ين اليھ لى أن ظھر المسيح الذي بدأ يعلن عن اإلله المحب ب
ونحن ھنا ال نرى أي (اإلله اآلخر الذي سوف يأتي بعد ھذا ليعلن دينونته وانتقامه 

  المؤلف  -) توحيد
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ً ألصبح خالصنا مستحيالً إنسان ً حقا ً وإلھا ً حقا القديس  أما 9"ا
إن اللوجوس أصبح فيقول ) م165 – 105(الشھيد يوستينوس 

 10"اً، لكنه خاضع لآلبإلھيابناً 
  
خرين، ولكني ال اب اآلمن الكتّ  لدينا الكثيرويوجد    

ً ھو أريد تكرار الكالم،  ثبات وجود سند إلقد كان الھدف أساسا
متصل بين الفكر الكنسي، منذ عصر الرسل وحتى مجمع 

عن أفكارھا بالتدريج كما حاول  نيقية، وأن الكنيسة لم تنحرف
  .وھمنا بدون إثباتكاتبنا أن ي

  
من فكر اآلبائيات، والتي  ليئةالمسيحية م فالمكتبة

لباحث مثل القويم، ولست أدري كيف  اإليمانشرحت لنا 
يمكن له أن يحلل الفكر المسيحي في ھؤالء، ليقرأ لم  صديقنا

أن يتكلم عن الفكر الموضوعي، ويدعي أول عصره ثم 
نحراف الكنيسة عن مسارھا ااالختالفات تسببت في 

  !!. الطبيعي؟
  

ة التي قدم فيھا آريوس للفترة الزمنيوأخيراً نأتي   
   .تعليمه

 )336 -؟؟؟ (  آريوس •
 

أود في الواقع قبل أن أبدأ في الكالم عن ھذا الرجل، 
 "بالقديس"أن أسجل تعجبي من وصف كاتب البحث آلريوس 

                                                 
9 J. LIEBAERT P. 67 

  ليوستينيوس  61حوار  10
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ة قديس غير مستخدمة إسالمياً بل ومعناھا وسبب تعجبي أن كلم
 ً روح "بالروح القدس  اً إذ أنھا تعني مملوء... مرفوض إسالميا

والمسلم يرفض  ،"هللا المعزي
   !!ھذا الكالم
  

، فھو السبب ولم أفھم
بالتأكيد لم ينقل من أي مرجع 

القديس "مسيحي تعبير 
، فھل وصفه بھذا "آريوس

مع التعبير ألنه يؤمن بفكره؟، 
أم إيمانه بتعبير قديس نفسه، 

ھو أم  المسيحي؟  غاظة القارئإل
مجرد قلم شارد يكتب بغير 

  !وعي؟
  

على أي حال، ھذا 
التعبير يدين باحثنا إذ يظھر 

ه بمحتوى رسالة معرفت ضعف
آريوس، وأيضاً يدينه ألنه ال يفھم 
معنى تعبير كلمة قديس وإال ما 

فأنا أتفھم أن ينقل كان كتبھا، 
العلم  سمالمسلمين االبعض 
من المفكر الذي يسمى به بكامله 

ً منھ فيقول  م،المسيحي وذلك تأدبا
مثالً القديس بولس أو القديس 

 متأدباً منھكما قلت بطرس، وذلك 
 .إيمان، ونحن نقدر لھم ھذان في الحوار مع المسيحي ال ع

الكلمة 
مخلوق، 

ولكن ليس 
كأحد 

المخلوقات، 
وھو عمل 
ولكن ليس 

كأحد 
األعمال، وھو 
مولود ولكن 
ليس كأحد 
المواليد، 
مخلوق 

متوسط بين 
هللا واإلنسان، 
ھو ليس إلھاً 

تماماً وال 
 ً   مخلوق تماما

من آراء (
 )آريوس
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ولكن أن تنزع لفظ القداسة عن شخصيات وتلصقھا بأخرى فھذا 
ً بمحتوى الفكر المقدم، أباللفظ نفسه، وإيمانك يمانك معناه إ يضا

يؤمن بالوحيد كما يؤمن فأنت تريد أن تقول أن آريوس شخص 
   !به المسلم

  
 ً ، وفي الواقع لقد جانبك الصواب في ھذا الفكر تماما

فآريوس أبعد ما يكون عن الوحدانية التي تدعيھا، فماذا يقول 
لجوھر، سيح مساو لآلب في القد أنكر آريوس أن الم !!آريوس؟

االبن كما يتبني أي شخص طفالً،  بل ھو يرى أن هللا قد تبنى
ً له، ولكنه يختلف عن  ً ووارثا ً شرعيا فھذا األخير يصير ابنا
 !اآلب في الجوھر، فھل ھذا يمكن أن يجعل من آريوس موحداً؟

التي  الوحدانية،عن  دــفي الواقع أن آريوس كان بعيداً كل البع
ً إلھإذ أنه جعل من المسيح  ا،ول المفكر المسلم أن يصفه بھيحا  ا

ً مخلوق سالم، فھو ھنا مثال واضح للتعددية التي يرفضھا اإل ،ا
لى ن آريوس ھو الذي أراد أن يعيدنا إومع ھذا يقول مفكرنا أ

   !!ديانة التوحيد
  

ً لقد كان آريوس ذا فكر مختلط بين الخرافات الوثنية  ا
نه كان يعتقد بوجود ذوات أخرى تجمع بين وبين المسيحية إذ أ

وھو  ،11دون البعض اآلخر نساناإلصفات هللا وبعض صفات 
  .تعدد لآللھةذاك أو سينتج ببساطة عن  بھذا ينادي بتعدد اآللھة

  
  :إذا فملخص الفكر اآلريوسي ھو

واألساس  ،يةھتمامه فى تأكيد الوحدانا نحصرا :الوحدانية - 1
الذى ھو اإلله الذى يعتقد " الفردية"ة ھو فى بساطلديه األول 

                                                 
  1924اولى سنة  طبعة 178ص –تاريخ الكنيسة القبطية، القس منسى يوحنا   11
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غير  ،البعيـــد ،الغامــض ،المطـــلق ،وھو فى نظره الواحد .فيه
خفى فى م ،لتقاء بهوال يمكن اال ،الذى ال يدرك ،المعـــروف
منفصل عن البشر بھــوة غير محدودة ھكذا فھم  ،سر أزلى

لثالوث ا" دةوحــ"على إدراك  اًقادر لم يكن ،لوحدانيةلآريوس 
مشكلة  تفماذا نتج عن ذلك؟، نتج.. القدوس فى الجــوھر 

 عند الخلق، فماذا فعل هللا لكي يخلق المسكونة؟
أوجد اللوغوس قبل الزمن من  ،لكى يخلق اإلله المسكونة - 2

إنما  ،ذا فھو ليس بالحق اإلله بالطبيعةلھ ،للخلق ةكأدا ،العدم 
  .وسيط بين اإلله والعالمإنه كائن  ،بن اإلله بمعنى أخالقىاھو 

صار اللوغوس جسداً بمعنى أنه قام بعمل النفس فى  -  3
  .يسوع المسيح

فھو إله أقل من  ،الروح القدس ھو أول خالئق اللوغوس -  4
  .اللوغوس

وقدم إلھه  ،عزل آريوس اإلله عن البشرية بھذا الفكر  
فألغى أنشودة الحب اإللھى  ،إلى البشرية كأنه كائن جامد

متجاھالً  ،داء فى المسيحية وأفسد سر الخالصتضحية والفوال
تحاد مع اإلله واال منكراً تجديد طبيعتنا خالل التبنيالنبوات و
  .12بنهااآلب فى 

قل أخلق لنا آلھة أخرى وسيطة،  نهولك ،ليس ھذا فقط
  . ، ولكنھا آلھة، وھذا ھو التعدد بوضوحفي القوة

   
مسيحية إلى أصلھا اليمكن أن نسمي آريوس ھنا ُمرجع فھل 

إن التوحيد ھو أساس المسيحية منذ ! ... األساسي وھو التوحيد؟
البداية وحتى وقتنا الحالي، فقط عليك فھمھما وليس مجرد 

  .  إدعاء ما لسنا نؤمن به
  

لم به آريوس ھو ما جعل على أي حال، ما حاول أن يعّ 
الكنيسة تتصدى له وتجمع المجمع تلو اآلخر للوصول إلى 

                                                 
http://www.coptichistory.org/new_page_1901.htm 12  
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، وفي 13قانون إيماني تسير عليه الكنيسة األرثوذكسيةياغة ص
ي الوحيد، بل من قبله تم اإليمانالواقع لم يكن ھذا القانون 

  . صياغة أكثر من قانون يشابه قانون نيقية
   

 325مجمع نيقية  •
يعطينا بعض في تعليق األستاذ سمير على ھذا المجمع 
مؤرخ المسيحي األفكار ويوثقھا بمرجع مھم، ھو الكاتب وال

  : يقولالمشھور ابن البطريق، ف
  

: يقول ابن البطريق المؤرخ المسيحي في وصف ذلك 
بعث قسطنطين إلى جميع البلدان الجتماع البطارقة "

من األساقفة وكانوا  2048واألساقفة ، فاجتمع في مدينة نيقية 
  :واألديان   مختلفين في اآلراء

مسيح وأمه إلھان من دون فمنھم مَن كان يقول إن ال       -1
  .هللا ويسمون المريميين 

ومنھم من كان يقـول إن المسيح من اآلب بمنزلة        -2
شعلة انفصـلت من شعلة نار ، فلم تنقص األولى بانفصال 

  .الثانية منھا وھي مقالة سابليوس وشيعته 

ومنھم من كان يقول إن مريم لم تحبل به تسعة أشھر        -3
ر في بطنھا كما يمر الماء فى الميزاب ؛ ألن الكلمة ، وإنما م

دخلت في أذنھا وخـرجت من حيث يخرج الولد من ساعتھا 
  .وھي مقالة إليان وأشياعه 

ومنھم من كان يقول إن المسيح خُلق من الالھوت        -4
كواحد منا في جوھره ، وأن ابتداء االبن من مريم ، وأنه 

ة لھياإلنسي ، صحبته النعمة اإل اصطُفي ليكون مخلصاً للجوھر
، ويقول ! وحلت فيه بالمحبة والمشيئة ولذلك سمي ابن هللا 

اء اسمإن هللا جوھر واحد قديم ، وأقنوم واحد ويسمونه بثالثة 

                                                 
  . معناھا مستقيمة الرأي، وليس المقصود بھا طائفة محددة: األرثوذكسية 13



26 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

وال يؤمنون بالكلمة ، وال بروح القدس ، وھي مقالة بولس 
  .الشمشاطي بطريرك أنطاكية وأشياعه وھم البوليفانيون 

ومنھم من كان يقول إنھم ثالثة آلھة لم تزل ، صالح        -5
وطالح وعدل بينھما ، وھي مقالة مرقيون وأصحابه ، وزعموا أن 

  .مرقيون ھو رئيس الحواريين وأنكروا بطرس 

ومنھم من كان يقول بألوھية المسيح وھي مقالة        -6
 2048بولس الرسول ومقالة الثالثمائة وثمانية عشر أسقفاً من 

  م 325من اجتمع في مؤتمر نيقية سنة م

ن أتيت بمراجعك، لست أدري من أيوالمفاجأة أني 
لنا الذي أتيت  بن البطريقاكتاب أي معلومة عن  ولماذا لم تعط

! ھل تتصور أننا مثال سنستسلم لمراجعك بال تدقيق؟!! ه؟ب
ً كل المعلومات المذكورة داخل المربع مغلوطة،  فمجمع  أيضا

قش فكر المريميين، ولكنه كان يھدف بالذات لمناقشة نيقية لم ينا
أحزاب  ةبدعة آريوس، وفي ھذا المجمع كان ھناك ثالث

رئيسية، الحزب المصري وعلى رأسه األسقف الكسندروس 
والحزب . وأثناسيوس الرسولي، ومعھم كان ممثلو الغرب

بالنسبة  ساقفه فيه قليالً الثاني ھو حزب آريوس وكان عدد األ
اآلخر، وكان ھناك حزب آخر محايد ھو حزب أتباع للحزب 

لن   !14ستقيت معلوماتكاين أمن  وأنا ال أدري .أوريجانوس
فيمكنك أن ترجع الى تفاصيل كثيرة وأحداث كثيرة،  ندخل في

كتب تاريخ الكنيسة، ويوجد في المكتبة العربية العديد من ھذه 
ن يناقش فكر نيقية كا ولكن مجمع. الكتب التي تناقش ھذه الفترة
القويم، وليس كما صورت  اإليمانرجل أراد أن يخرج عن 

 318أما عدد الحاضرين في ھذا المجمع فكان عددھم . أنت لنا
فمن أين أتيت بھذا الرقم . أسقفاً، وليس العدد الذي ذكرت
   !!الضخم الذي سجلته بثقة ودون تردد

                                                 
كر المسيحي بدء قانون اإليمان الذي يؤكد وحدانية الفكر السيحي، تاريخ الف 14

  627الجزء األول ص 
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ين أأيضاً لست أدري من   

عن ات الست عوجمأتيت بھذه الم
دعيت اصنوف المعتقدات، والتي 

نواع من المفكرين في أل انھأ
مجمع نيقية، وبمنتھى البساطة 

ھل ، !؟ 15لى ابن البطريقإ نسبتھا
ھذا السلوك فيه من أمانة 

  !.الباحث؟
  

كما أني أتساءل، كيف 
ً أسقف 318صمد ال   2048أمام   ا

 ً  ..؟ منتصرين في ھذه الموقعةثم خرجوا ) كما تدعي(أسقفا
   ؟ )األقلية(ھؤالء ليس في ھذا قوة للحجة عند أ

     
لقد كانت مشكلة الكنيسة في ھذا الوقت، ھي مشكلة 

التي كانت ستدفع الكنيسة إلى  واحدة، وھي ھرطقة آريوس
ختالف حول طبيعة االوتنحصر في  االبتعاد عن الوحدانية،

لم تكن المشكلة أبداً إن كان المسيح  .ثاره آريوسالذي أالمسيح 
ً لھإ ل المسيح ھو هللا ھ: ھيبل كانت المشكلة  .أم مجرد رسول ا

ً خلقه هللا لكي يخلق من إأم  ،الظاھر في الجسد له أقل شأنا
لذلك كان ينبغي أن تجتمع الكنيسة لتناقش ھذه  .خالله العالم

                                                 
ذي أخذ  15 سعيد ابن البطريق مؤرخ مسيحي بالفعل، وكتب كتاب نظم الجواھر ال

منه ابن خلدون تاريخه، وقد بحثت عن ھذا الكتاب فلم أجده مطبوعاً في أي مكان، 
دون  م ي اذا ل ه، ولم ى صديقنا بمراجع سواء على النت أو في المكتبات، فمن أين أت

  !!المرجع مثل المطبعة والناشر ورقم الصفحة ؟معلومات عن 

نؤمن بإله 
واحد، آب 

بط كل ضا
... األشياء 

وبرب واحد 
يسوع 
... المسيح 

بدء قانون (
 )األيمان
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 اإليماناألفكار المخالفة، ومن ھنا وصلوا إلى صيغة قانون 
  .16المسيحي

  
تؤمن به الطوائف الثالث الكبرى  الزالتھذا القانون   

الموجودة في مصر، وعلى الرغم من اختالف بعض الصيغ إال 
  . أن المحتوى واحد ويعبر عن إيماننا با الواحد

  
إذا فاالختالف ھنا جاء نتيجة خروج شخص عن   
نشر فكره وبلبلة الناس بفرض نوع  ةاولمحالقويم، و اإليمان

بشدة، فبدأت قانونھا  ةيسمن التعددية التي رفضتھا الكن
  . بإله واحد اإليمانعن  اإلعالنب

***  
دقق ن ما قلته على لسان ابن البطريق إ و أيھا الباحث الم لھ

ين أن صاحبه ال  كذب في كذب، وأرنا أين مرجعك ھذا الذي يب
ك، أصالً يعرف التاريخ المسيحي  ، كيف تطالبنا بأن نصدق بحث
لن نقف  17.عن ھذا العمل ، ليتك تتوب!!وأنت تكتب األكاذيب؟

د ر  نق ذا، ولكن لن د ھ تخدماً مرجع اً عن ا مس ه لن اً من آخر قدمت
  :تقول. مسيحيةالغير مراجعك 

  
  

                                                 
القانون الذي  173، ستجد أيضا في ص 170أنظر كتاب علم الالھوت، ص  16

  . تستخدمه الكنائس الكاثوليه والكنائس االنجيلية
  نيقية_مجمع/http://ar.wikipedia.org/wiki: راجع موسوعة ويكيبديا 17 
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ذا  ة بھ ع نيقي وع مجم ة موض ا عالق ت أدري م لس
احث نقلة مفاجئة من فكر المجامع لقد انتقل بنا الب، !الموضوع؟

ه المعلومات يضاً ھذولألسف أولكن ، !!لى أسفار العھد الجديدإ
ل ھنا ال ألومك ألنك ، ولكني كلھا مشوھة ى األق د عل ا تيت أق لن

ً بتو ا ن أمين م يك ذي ل ق ال وم صاحب التوثي ي أل ق، ولكن ي  ثي ف
  :توثيقه، لنحلل التعبيرات المغلوطة

ً بھا قبل القرن الرابع الميالدي • ھذا خطأ، : لم تكن معترفا
ً بھا  ئس وموجودة في الكنالقد كانت الكتب معترفا

ولكنھا لم تكن مجموعة في كتاب ويستخدمھا األساقفة، 
، الدليل على قانونيةناقش قانونيتھا، ولكنھا كانت تُ لم  .واحد

ــد األحـــد داود المطــران المســيحي  ويقــول األب عب
إن " اإلنجيــل والصــليب"الــذي اعتنــق االســالم ، فــي كتابــه 

األناجيل المعتبرة اآلن لم تكـن معترفـاً بھـا قبـل القـرن الرابـع 
دى ؛ لذلك تراه يقول إن ھذه السبعة والعشرين سفراً، الميال

أو الرسالة الموضوعة مـن قبـل ثمانيـة كُتَّـاب لـم تـدخل فـي 
عداد الكتب المقدسة ، باعتبار مجموع ھيئتھا بصورة رسمية 
إال في القرن الرابع ، بإقرار مجمع نيقيـة العـام وحكمـه سـنة 

اء األرض م ، ولقد اجتمع في ھذا المجمع من جميـع أنحـ325
ألفا مبعوث روحاني وعشرات األناجيل ، ومئات الرسائل إلـى 
نيقية ألجل التدقيق ، وھناك تم انتخاب األناجيل األربعـة مـن 
أكثر من أربعين إلى خمسين إنجـيالً ، وتـم انتخـاب الرسـائل 
اإلحدى والعشرين من رسائل ال تُعد وال تُحصى وتم التصديق 

  . عليھا 

اختارت العھـد الجديـد ھـي تلـك وكانت الھيئة التي 
كتب العھـد   الھيئة التي قالت بألوھية المسيح ، وكان اختيار

الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية المشتملة على 
  ) .1" (تعاليم غير موافقة لعقيدة مجمع نيقية وإحراقھا كلھا
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ه الكتب، ھذا أن كل كتابات اآلباء تحمل اقتباسات من ھذ
 . لشك في صحتھال وبصورة ال تقبل مجاالً 

في  ": ح لي أن أكتب ما كتبته موسوعة الويكوبيديااسم •
وما  وحى بهولم يتبين ما ھو م كثيرة كتب اختلفتاألول  القرن

وفي القرن الثاني ُعمل المجمع الموراتوري والذي . ھو غيره
اعتبر كون عشرين سفراً فقط على انھا أرثوذكسية 

مجمع  وفي. بھالغ صلية وغير مباأو) مستقيمة/صحيحة(
ضوا رسالة بولس إلى العبرانيين والرسالة م رف 325عام  نيقية

الثانية لبطرس والرسالة الثانية ليوحنا والرسالة الثالثة ليوحنا 
وفي . ا وأما سفر الرؤيا فلم يقبل بعدذرسالة يھولة يعقوب وارسو

م وفيه قبلوا بسفر  397م عقد مجمع قرطاجة عام  397عام 
 27ومنذ ذلك الوقت أصبح العھد الجديد عبارة عن . الرؤيا
 18"سفراً 

إن ما أحرقته الكنيسة من كتب في ھذا الوقت ھي كتب  •
ً وليس كتب 19آريوس نفسه ب الموحى بھا موحى بھا، فالكتا

ظلت موجودة إلى اآلن، وما يمكن أن يكون قد حدث لھا 
من تلف، لھو ناتج إما عن عوامل طبيعية، أو من أعداء 

 . المسيح على مر التاريخ
  

دعني أسأل عن القرآن وجمع وبھذه المناسبة 
القرآن، لنرى إذا كان ھناك تشابه في ھذا األمر أم ال، ليتك 

 ھل اتفق الصحابة على السور.. ؟ تقول لي كيف جمع القرآن
م يحرق الخليفة عثمان بن عفان لأ أعداد اآليات؟و القرآنية

فيما ) وھم مسلمون(ي الشيعة ، قل لي ما رأمئات المصاحف؟
رأي عمر بن الخطاب في أخبرني عمله الخليفة الثالث، بل 

عملية جمع القرآن نفسھا، ولماذا لم يكمل ما فعله الخليفة أبي 
                                                 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 18الجديد_العھد  
  س حنا الخضري صالدكتور الق. تاريخ الفكر المسيحي  19
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في وقت  كل ھذه تساؤالت تبين مواطن خالف شديدة !!بكر؟
ھا إلى اآلن، وال يستطيع مفكر جمع القرآن ال تزال آثار

منصف أن يتجاھلھا، أتركھا لك لتفكر فيھا، وربما يأتي الوقت 
مناقشة ھذا الموضوع بنفس الحرية التي بسمح فيه الذي يُ 

تي ھا في موضوع جمع العھد الجديد، وحتى يأبتناقشني أنت 
ً عند تقديم معلوماتك، وأن  ھذا الوقت أطالب أن تكون صادقا

  . تكون تلك المعلومات حقيقية وموثقة بكتب لھا وجود
***  

ً أريد أن أطرح بعض عالمات االستفھام التي  أيضا
تشابه تلك المطروحة في موضوع اختالفات المفكرين حول 

ألم  ؟المھل إتفق الكل على نبوة نبي اإلس :ھوية المسيح، فأسأل
ختالف في تحديد ھويته، ومن أقرب الناس له، من ايحدث 

حروب كثيرة نتيجة  قمأعمامه، وعندما مات نبي االسالم ألم ت
للردة التي حدثت وقتھا؟ ألم يجتمع الخلفاء الراشدون لتحديد ما 

 ً ً بينا راجع تاريخ النبوة،  .سيحدث بعد ھذا، واختلفوا اختالفا
ما حدث عقب وفاة النبي، لترى  وسيرة ابن ھشام، وتاريخ

الخالفات واالختالفات، فإذا استنتجت أن ھذه الخالفات التي 
حدثت في المسيحية دليل على عدم صدقھا، فضع نفس 
 . االستنتاج في دراستك اإلسالمية أيضاً، ألن القرينة واحدة

ولنذھب اآلن الى فكرة جديدة تطرحھا علينا في التمھيد الذي 
  . بدأت به كتابك

***  
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 ً   تعليقنا على مجمع صور: ثانيا
  تقول

  
  

  وتعليقنا

ة؟  دم الوحداني رار بع وھل ما أصدره مجمع نيقية ھو ق
وي ھو  اإليمانأن قانون ...  ه واحد"النيق ؤمن بإل ة ن " بالحقيق

  !. ؟حقيقة ما قيل به أن تغيرالذي تريد  هفما ھو ھذا التشوي

  : قرارات مجمع صـور

أصدر مجمع صور قراره بوحدانية 
رسول فقط ويذكر ابن  هللا ، وأن المسيح

البطريق المؤرخ المسيحي أن أوسابيوس 
أسقف نيقومدية كان موحداً من مناصري 
أريوس في المجمع العام ، قبل أن تبعده 
عنه كثرته ، ولُعن من أجل ھذا ، وتقرب من 
قسطنطين ، فأزال قسطنطين ھذه اللعنة 
وجعله بطريرك القسطنطينية ، فما إن ولي 

صار يعمل للوحدانية في ھذه الوالية حتى 
الخفاء ، فلما اجتمع المجمع اإلقليمي في 
صور وحضره ھو وبطريرك اإلسكندرية الذي 
كان يمثل فكرة ألوھية المسيح ويدعو إليھا 
وحضر ھذا االجتماع كثيرون من الموحدين 
المستمسكين به ، ولم يحتط المؤلھون 
للمسيح من الموحدين كما احتاطوا في 

وقد أصدر مجمع صور قراره مجمع نيقية ، 
الفذ وھو وحدانية هللا وأن المسيح رسول 

   .فقط 
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و مجمع الذي يثبت لنا أن مجمع صور ھ وأين المرجع
ات أن المسيح مجرد رسول؟ دون إثب ھو  !للموحدين الذين يري

ذي  ات الفكر اآلريوسي ال في الواقع مجمع لكل من يحاول إثب
د، فكيف  أثبتنا في الصفحات السابقة أنه أبعد األفكار عن التوحي

ة تعكس الحقائق بھذه الصورة فنقول إ دأ  وثيق ذي ب ع ال ن المجم
ر غمع إيمانه بالتوحيد ھو مج موحدين، وتصف اآلريوسية الي

. وصلتك لھذا االختالف، ليتك تراجع مراجعك التي أ!وحيد؟بالت
رف  د أن نع ع صور الب ن مجم تكلم ع ل أن ن ال قب ى أي ح عل

ذا المجمع ذلك أج.  ھوية من حضروا ھ ه من الضروري ل د أن
ذا، ألن  أبدأ بإعطاء أن  بعض المعلومات عن مجمع صور ھ

ذي  باحثنا ينتقل من فكرة ا األساس ال ى أخرى دون أن يعطين إل
  . األفكار بعضھا ببعض ربط بهي

  
   -:ما ھو مجمع صور ھذا

باديء ذي بدء فھذا المجمع لم يكن من المجامع 
ھم في ھذا المجمع  وامن اجتمعأن القانونية المعترف بھا، إذ 

ً للنيل من رموا فى مجمع نيقية حُ الذين  وقد اجتمعوا أساسا
إحدى  20"ثيؤدريت"ويشرح المؤرخ  ."يوسالقديس أثناس"

   :جلسات مجمع صور
  

 ،الباكر حضر أثناسيوس إلى المجمع وفى الصبح[
ضد (كانت أول قضية قدمت وفى ھذا اليوم 

قضية امرأة فاسدة بدأت بوقاحة ) ثناسيوسأ
وتھور وصوت عال تقول إنھا كانت قد نذرت 

سيوس جاء إلى منزلھا وأفسد بتوليتھا ولكن أثنا

                                                 
مأخوذ عن  30: 1كتاب : ثؤدريتث  20
"http://www.coptichistory.org/new_page_1878.htm"  



34 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

ھا تقدم أثناسيوس إتھامنتھت من اوبعدما  ،تھاعف
موثاوس وھو يستحق المديح وبجانبه شماسه تي

 ً حكمة من أثناسيوس أن يرد فلما طلبت الم ،حقا
تيموثاوس يتكلم وبدأ  ،صمت أثناسيوس ،تھاماإل

ھل و: "وخاطب المرأة قائالً  ،كأنه ھو أثناسيوس
وھل دخلت قط " مرأة أبداً؟اأنا تحدثت معك يا 

فأجابت بوقاحة أكثر وصراخ وھى تشير " بيتك؟
ذى سلبتنى بتوليتى نعم أنت ھو ال: "بعھاإليه بأص

أخرى نابية مما  األلفاظمع " وأفقدتنى عفتى
ذا وقع وھك .ھنتحيا نتخدمھا النساء الالئى فقديس

أما األساقفة  يمدبرو ھذه المؤامرة فى خز
لمؤامرة فأصابھم خجل المطلعون على سر ا

نما ھم يخرجون المرأة من وبي .واضحةبصورة 
يس من العدل وإذا بأثناسيوس يحتج أنه ل ،المحكمة

بل يتحتم أن تسأل ھذه  ،أن يخلى سبيلھا ھكذا
؟ وھنا أخذ ة عن الذى دبر معھا ھذه المؤامرةالمرأ

 - كعملية تغطية  -المتھمون ألثناسيوس بالصياح 
إنه ال تزال جرائم أخرى أنكى وأشد وسوف 

ل عليه مھما كانت مھارته أن يبرئ نفسه يستحي
األذن فقط فى وسوف تشترك العين وليس  ،منھا 

  ".التصديق على جريمته
     

إذاً فلم يكن الوضع في مجمع صور يمكن وصفه على 
ساس أنه مجمع بالفعل، ولكنه اجتماع لعصابة أرادت أن أ

في الواقع  .كانت قد فقدته في المجمع السابق وضع تسيطر على
قد مرت الكنيسة في ھذا التوقيت بأزمة شديدة جداً، وحرب ل

، الھدف منھا فقدان عبادتھا لإلله الواحد، شيطانية كبيرة جداً 
ً تعبيرات  وليس كما يحاول أن يصور كاتبنا وباحثنا مستخدما

  . له الواحدھي محاولة العودة لإل خادعة مزيفة
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، وھذا في الواقع لقد تكلمنا كثيراً في تاريخ الكنيسة

الكالم فرضه علينا تمھيد الباحث الذي أوصلنا إلى المجامع، 
  -:وھا نحن قد أثبتنا أن الكنيسة ظلت ترى المسيح

 ) 14، 6يوحنا (المرسل من هللا  
 ) 1يوحنا (كلمة هللا  
: 3تيموثاوس األولى (هللا الظاھر في الجسد  

16( 
حمل هللا الذي يرفع خطية العالم  – المخلص 

 ) 1يوحنا (
 الفادي  
 المسيا المنتظر  
 الديان العادل  
 )10يوحنا ( الراعي الصالح 

وكانت الكنيسة تقف بالمرصاد لكل األعداء الذين 
لى اآلن إحاولوا إبعاد الكنيسة عن عبادتھا القويمة، وھا ھي 

واآلن لنرى ... القويم الذي تسلمناه من الرسل  اإليمانتدافع عن 
أذھاننا وأفكارنا  فكار، لنجھزما في جعبة صديقنا الباحث من أ

  للتفكير ايوةوندعو كل قارئ
  

  
 



36 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

 االختالفات بين التالميذ والرسل طبيعة : الثاني تھاماإل
  
  : لنفند  االدعاء الذي أتي به باحثنا

 يقول الباحث

في النص الذي أعطاه لنا تساءل، أين ھذا االختالف أوأني 
  :طرس يقولباحثنا، عندما نقرأ النص نجد أن الرسول ب

تدل في اللغة  "كما"وكلمة  :كما كتب إليكم بولس -
العربية على االسترشاد والتوثيق، وكما لو كان الكاتب 

مثلما كتب لكم الرسول "يسترشد بكاتب آخر فيقول، 
، وھنا يدل النص على الرضى بكل ما كتبه "فالن

  . الرسول بولس
ة الكتابة فيھا حكمة وفھم، وليست كتاب: بحسب الحكمة -

 .عادية
أي رسالة أو فكرة،  ال يستثنى: كما في الرسائل كلھا -

الكل مكتوب بحكمة، وھنا يؤيد كل ما كتبه بولس بال 
 .استثناء

لقد نعى بطرس رئيس الحواريين على بولس لتحريره        -1
رسائله بأشياء عسرة الفھم وحرفت بواسطة أناس غير ثابتين 

  .كما حرفوا باقي الكتب 

  ) :16 – 15:  3(ففي رسالة بطرس الرسول الثانية 

إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة  كما كتب"
المعطاة له ، كما في الرسائل كلھا أيضاً متكلماً فيھا عن ھذه 
األمور التي فيھا أشياء عسرة الفھم يحرفھا غير العلماء وغير 

  "الثابتين كباقي الكتب
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، وألن كتاباته حكيمة نجد أن فيھا أشياء عسرة الفھم -
ة إلھيبعض ھذه الكتابات صعبة الفھم، وتحتاج حكمة 
ھا، للفھم، لذلك ال يفھمھا السطحيون، ويحرفون معاني

 .أي ال يفھمونھا مثلما قيلت
وھذا ال ينطبق فقط على كتابات بولس : كباقي الكتب -

 .بل ينطبق على كل الكتابات
وفي الواقع أنا أجد أن صديقنا فعل في ھذا النص ما حذر 

وعكسه، وأتي  منه صاحب النص، فھا ھو حرف معاني النص
 به إلينا مسترشدا من النص بعكس ما يريد أن يقول، وھذا

. ) .باقي الكتب(بطرس، أي واحد من النص ليس لبولس بل ل
ليتك تقرأ النص جيداً لتفھم إذا كان ھذا النص يدل على 

  . االختالف أم على االتفاق
  يقول باحثنا

 
غير  اً أنا أراك تلجأ للخداع فتستخدم نص وھا

معترف به مسيحياً، وال حتى إسالمياً لتؤيد فكرة عندك، 

ولقد انتقد القديس برنابا بولس في مقدمة        2
أوآخرالقرن الثامن عشر  إنجيله ، الذي عثر عليه في

  .في بيئة مسيحية خالصة

كان ھناك عدد غير قليل قد : "... فقال 
غره الشيطان وراح يبشر بمذاھب فاسدة ما بعدھا 
فساد ، مدعين بأن عيسى ھو ابن هللا ، ومتخذين من 
الورع والتقوى قناعاً يتخفون وراءه وراحوا يستنكرون 

نه وتعالى إلى األبد الذي أمر به سبحا) الطھارة(الختان 
) لحم الخنزير والميتة(، ويحلون اللحوم القذرة المحرمة 
  " وكان من بين ھؤالء بولس المخدوع
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في أنت النص الذي ظھر كما قلت  نحن ال نعترف بھذا
 التي عشرات الأواخر القرن الثامن عشر، ويوجد من الكتب 

تؤكد أنه ليس ضمن الكتاب المقدس، ولم يكتب إال بعد 
سالم، فلماذا تلجأ للخداع؟ بعد أن وعدتنا بالموضوعية؟ اإل

ن تصدمه بھذا االقتباس أوكيف للقاريء أن يصدقك بعد 
بھذا االقتباس، وھذه  القارئدمت نك صإ المرفوض أصالً،

 . نقطة ضد وعدك بالموضوعية
  : تقول

نرى أول اختالف حقيقي بين الرسل موثق، ھا نحن 
  ولكن دعنا نحاول أن نعرف عالم يدل ھذا االختالف؟ 

الرسول بولس رأى أن ألن حدث ھذا االختالف 
بطرس كان يجامل المسيحيين اليھود، على حساب الرسول 

لقد انتقد الرسول بولس  "األمم"من غير اليھود المسيحيين 
ھذه العنصرية ھي اتجاه تفكير وسلوك " عنصرية بطرس"

  . عقيدة أو الھوت معين توليس

ولكن بولس لم يسكت عليھما واتھمھما بالرياء        3
واالنقياد وراء اآلخرين تاركين تعاليم اإلنجيل ، يقول بولس 

  ) :14 – 11:  2(في رسالته إلى غالطية 

ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجھة ؛ " ³أ
ألنه كان ملوماً ألنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان 
يأكل مع األمم ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفًا 
من الذين ھم من الختان وراءى معه باقي اليھود أيضاً 

نھم ال حتى إن برنابا أيضاً انقاد إلى ريائھم ، لكن لما رأيت أ
يسلكون باستقامة حسب حق اإلنجيل قلت لبطرس قدام 

إن كنت وأنت يھودي تعيش أممياً ال يھودياً فلماذا : الجميع 
  !"تلزم األمم أن يتھودوا ؟
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قل لي، ألم تحدث نفس المشكلة بين المھاجرين 
ن من تعسف و؟ ألم يعاني المھاجرواألنصار؟ في فجر اإلسالم

اً لھذا السلوك؟ وقد قدم رسول المسلمين انتقاد.. األنصار؟ 
  ؟فلماذا ترى ھذا االختالف لدينا

ي شيء يصل بنا؟ أثم، عالم يدل ھذا االختالف؟ وإلى 
يمكن وآلھة،  اأن الرسل بشر، وليسو :اً نه يحمل معنى واحدإ... 

بطرس يؤكد على  ومع ھذا االختالف نجد أن .أن يخطئوا
ن م اً نھا كتابات حكيمة، رغم أن واحدإول كتابات بولس، ويق

نتقاد لسلوكه، أليس ھذا دليل على امحتوى ھذه الكتابات فيه 
بطرس أخطأ وقد اتفقا على أن ... تفاق بطرس وبولس؟ ا

ن ھذه النصوص شھادة لنا نشكرك إ بسلوكه ھذا وتراجع عنه،
 : تقول.... عليھا، لنذھب الى الفكرة التي تليھا 

الذي ادعى النبوة؟، في  "مسيلمة الكذاب"ھل تذكر 
من فساد ... عصر ھناك من يدعي النبوة، كيف تعرفه؟  كل

وفي عصر الرسل كثيرون ادعوا قبول الرسالة، وبدأوا  .نبوته
 في، فما الغريب ر الرسل من ھؤالءذبالتعليم والتضليل، وقد ح

إنك ستكلمنا بعد ھذا عن اختالف في الكتب وانتقاء .. ذلك؟ 
و النبوة، ومن د مدعّ اآلباء للكتب واالناجيل، كل ھذا نتيجة وجو

ً سماتھم تعرفونھم، أنت لن تستطيع أن تمنع شخص من أن يقول  ا
ف أنه ليس بنبي، عرأنه نبي، ولكن ستسمعه، ومن كلماته ت

ويوحنا الالھوتي ينفى النبوة عن بعض من قالوا أنھم انبياء ،  4
  :يقول ) 2:  2(ففي رؤياه 

يسوا رسالً فوجدتھم وقد جربت القائلين إنھم رسل ول" ³أ
  " .كاذبين
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ً حدث في عصر نبي أوھذا ما حدث في عصر الرسل، و يضا
  سالم، فعالم االختالف؟ اإل

  
نصوص أخرى  ةومثلما كتبت ھذا النص أعطيتنا ثالث

ن، وال يات الرسول يوحنا وبطرس من ھؤالء المدععن تحذير
أجد كالماً جديداً أقوله، فھنا ليس اختالف بين التالميذ والرسل، 
ولكن تحذيرات من الرسل إلى الناس من معلمين كذبة، فعالم 

تُشرح ھذا سلوك طبيعي، وفي كل مكان  ؟يدل ھذا بالنسبة لك
ويحاولون  يحدث ھذا، أن يأتي أشخاص آخرون فيه أي عقيدة

  . أن يثبتوا عكس العقيدة
  

عندما يقدم دعوته بولس وغيره من الرسل، الرسول 
ً يلھياإل جد يسبح ضد التيار، فة لمجتمع وثني، ھو دائما

ن سيجدون الباب ين قليلإوالمسيح قال  .المعارضة شديدة
ً الضيق، وأن ھناك باب ً واسعا ً ورحب ا يدخله كثيرون، وھؤالء  ا

، وليس في عصر الرسل فقط، ختلفةفكارھم المالكثيرون لديھم أ
   .بل في كل عصر

  
المسيح، وقيامته، وھؤالء فھناك من أنكر صلب 

لى نفس الفئة التي رفضت عمل المسيح، وحاولت أن ينتمون إ
رسل من قبل هللا، إلى مجرد نبي عادي ينشر له من مسيا مُ نزتُ 

ا لكي كل ھؤالء كذبة، جاءو .الفضيلة والمعجزات بين الناس
يبعدوا الناس عن الطريق الوحيد للمصالحة مع هللا أال وھو 

ليتك ال تنتمي لھؤالء، فالكتاب المقدس . قبول المسيح المخلص
  . يحذرنا منھم، وأيضاً يعرفنا آخرتھم، وھي ليست جيدة
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  االختالفات بين الناس وبولس: الثالث تھاماإل

  
ذا اإل ي ھ امف ت مش تھ ً كن ث  تتا زي الباح بعض عزي

الذي يخص بولس، انتقلت  الشيء، فبعد أن بدأت في الموضوع
ى  ك، ألرد ومن بولس لمت داً من اً واح ا اقتباس ا، وساذكر ھن للوق

ا أن فكرتك  رة، كم ك أنت تكرر الفك د ذل ه بع ع، ألن على الجمي
   اإلجابةولى أيضاً مكررة، ولكني ال أمل من تكرار األ

 : تقول
   

    
أنت ! يب في كل ما تقول؟أل، ما الغرالزلت أس وأنا

ً ترفض ھذه إنفسك ترفض  لوھية المسيح، وتكتب لنا كتبا
لوھية وتحثنا على عدم تصديق ھذا، ونحن الزلنا نكتب اإل

لقد قاوم الناس دعوات تأليه المسيح 
عارضة حتى وعقيدة التثليث واتسعت دائرة الم

أصبحت ھذه العقيدة محدودة محصورة في أقلية ، 
فقدت أعصابھا ، فاتھمت مخالفيھا بالكفر والمروق ، 
وترك الناس إنجيل بولس إلى إنجيل يخالف ما ذھب 

  :إليه، ولقد اعترف بذلك بولس 

يحاول بولس المحافظة على بعض تالميذه      -1
حتى يستمروا على عقيدتة ، فيقول لھم في 

  ) :9 – 6:  1(غالطية 

إني أتعجب أنكم تنتقلون سريعاً عن الذي دعاكم " ³أ
بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ، إن بشرناكم نحن أو 

... مالك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما 
 . "إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما 
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ً نقول  لوھية إننا نقبل إونحن في القرن الحادي والعشرين كتبا
المسيح، ونصدقھا، كل ھذا يحدث منذ البداية، إلى اآلن، فما 

أن تقوله لنا؟ كل النصوص التي أوردتھا ھي الجديد الذي تريد 
ً  .عبارة عن ھذه الفكرة في  أنبد لحياته ومن يقبل المسيح مخلصا

تثبيته في ھذه العقيدة بتحذيرنا له من كتابات المضلين، وھذا ما 
  .أفعله اآلن، وما فعله بولس ومتى ولوقا ويوحنا منذ البداية

   
، وعند قبول في البداية يقدم  الكارز دعوة المصالحة

الناس ھذه الدعوة يبدأ الشيطان في إرسال سھامه محاوالً إثناء 
الناس عما ھم فيه، فنبدأ في تحذير الناس من سھام الشيطان، 

  . ونطلب منھم البقاء في إنجيل المسيح
  

وھذا ما علمنا المسيح أن نفعله، ففي خاتمة إنجيل متي 
اُألَممِ َوَعمُِّدوُهْم  ذُوا َجِميَعفَاذَْهُبوا َوتَلِْم"أوصى المسيح تالميذه 

َجِميَع َما  اآلب َواالْبنِ َوالرُّوحِ الْقُُدسِ َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحفَظُوا اسمبِ

متى " (»انِْقَضاِء الدَّْهرِ َأْوَصْيتُكُْم بِِه َوَها َأنَا َمَعكُْم كُلَّ اَأليَّامِ ِإلَى

28 :19 ،20.(  

  
  : ا للعالم أجمع لكيتالميذه أن يذھبووھو ھنا يأمر

ولى وھي التخبير المرحلة األھي وھذه : يكرزوا -
ھي أن المسيح جاء ومات وقام رة المفرحة وشابالب

 ً   . يانا مع هللا لكي نستطيع أن نقول  يا أباناإ مصالحا
 ام في ھذا التعليم وفي ھذتثبيتھبمعنى : لمذوايت -

ھم من خالل الدراسة والتعليم الكتابي، ألن، اإليمان
سيواجھون من ينقد ھذا الفكر، ومن يحاول أن يجعلھم 
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يتراجعون، وھنا دور التلمذة التي تثبت األقدام في 
 .العقيدة

يقين ومتى تثبتوا وعرفوا : من تلمذوھم رسلواي -
رازة اآلخرين بالخبر السار كفي  نرسالتھم يبدأو

 .نفسه
  

لنا بجديد، وكل رسالة على وجه  نت يا عزيزي لم تأتأ
وم ستجدھا تحتوي على فكر الرسالة، وفكر المعارضين العم

لھا، وھذه أول مرة أجد من يحاول أن يثبت عدم صدق الرسالة 
ھذا بالفعل عجيب  ..ن ومن خالل أنه يوجد لھا معارض

  . وغريب
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اماإل  ع تھ امس الراب فة :والخ ل والفالس اقفة األوائ ات األس  ،اختالف
  االختالفات بين المذاھب المسيحية

  

ً األ تھامأرجعتنا من جديد لإل تھاماإلفي ھذا    ول، مقدما
ثم بدأت تنتقل بآراء الناس عن المسيح " القديس آريوس"تعبير

والروح القدس، وانتقلت من عصر لعصر، وبصراحة في كل 
، ومن ھو بعيد الفكر" مستقيم"عصر ستجد من ھو أرثوذكسي 

أمثلة عن عندما تعطيني " :كلوأسأ عودوأ .عن ھذه االستقامة
مستقيمي الفكر، فھل يدل ھذا على أن المسيحية الغير ھؤالء 

  "؟غير صحيحة
  

لن أعلق على كل ما كتبت، ألنه ببساطة دخول في تفاصيل 
ة  ا،داخلي ل طوائفھ يحية بك ة المس ي  للكنيس ارة ولكن ذه العب ي ھ يكفين

   لكي أعلق عليھا  التي قلتھا األخيرة 

 تقول
  

 
  دعني أسألك

  

والمروق  كل طائفة تكفر األخرى وتصف األخرى بالزندقة
!!والخروج من اإليمان   
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طائفة؟ أم  73ھل عددھم . ..سالم؟ في اإلكم طائفة 
ھل .. حمدية والعلوية، والشيعة؟ قل لي، ما رأيك في األ ..أكثر 

  أم تسميھم الخوارج والمضلين؟ . .ھؤالء على حق؟ 
  

السيد المسيح له كل المجد  اتوجد مقولة رائعة قالھ
ا اْلَخَشبَةُ الَّتِي الَِّذي فِي َعْيِن أَِخيَك، َوأَمَّ  َولَِماَذا تَْنظُُر اْلقََذى"

  ).3: 7متى " (تَْفطَُن لََھا؟ فِي َعْينَِك فاَلَ 
يا صديق، نحن نعقد المجامع، وندافع عن أفكارنا، 

 ً ، ووجود أفكار أخرى ال يجعلنا نتشكك في أفكارنا مطلقا
نا نكفر اآلخرين، لووجود بعض اآلراء الثانوية المختلفة ال تجع

السيد المسيح كمخلص لحياته، فنحن نثق أن من يضع ثقته في 
ً بنيصير ا ، ألن ھذا ھو الشرط الوحيد الذي ذكره الكتاب  ا

ا"المقدس،  ُكلُّ الَِّذيَن قَبِلُوهُ فَأَْعطَاھُْم ُسْلطَانًا أَْن يَِصيُروا  َوأَمَّ
   ) 12: 1يوحنا ( "هِ اسمهللاِ، أَِي اْلُمْؤِمنُوَن بِ  أَْوالَدَ 

  
ً فأي شخص من أي طائفة يمكن   إذا  أن يصير ابنا

وعلى الرغم من قبل عمل المسيح الفدائي على الصليب، 
اختالف الطوائف ومحاربتھا بعضھا لبعض بقسوة في بعض 

ال " الكافر"المختلف عنا بتعبير األوقات، إال أن وصف 
سالم أنكم تؤمنون أن طائفة ما المشكلة في اإلنستخدمه مطلقاً، أ

طائفة منكم من الكافرين، وكل واحدة ھي المؤمنة والباقي 
ليس ھذا فقط، بل ھناك الكثير من ، ةتدعي أنھا ھي المقصود

من أبناء المذھب اإلسالمي الواحد، ويمكن  ةالخالفات بين الدعا
  أن ترى ذلك واضحا إذا دخلت إلى ھذه المواقع

http://vb.adma1.com/t89426.html 

http://forum.qalamoun.com/showthread.php?t=10375 

http://difaf.net/main/?p=1666 
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http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13610 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1254573751
115&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout 

  
ة التي عزيزي، ليتك تحاول بكتاباتك أن تزيل الخشب

  .  ن ترى جيداً اآلخرينفي عينك فتستطيع بعد ذلك أ
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   االختالفات بين نسخ الكتاب المقدس: السادس تھاماإل

  االختالفات بين نسخ الكتاب المقدس
*************  

العھد (يوجد عند أھل الكتاب اليھود والنصارى الكتاب المقدس "
  :ثالث نسخ مشھورة ) القديم 

وھي المعتمدة عند اليھود وجمھور :  النسخة العبرية – 1
تسعة وثالثون سفراً فقط ال   علماء البروتستانت وعدد أسفارھا

  .غير 

ي كانت معتمدة وھي الت) : السبعينية( النسخة اليونانية – 2
عند اآلباء األولين من عھد الحواريين إلى القرن الخامس عشر ، 
وكانوا يعتقدون أن النسخة العبرية ھي المحرفة وان النسخة 
اليونانية ھي الصحيحة ، وبعد ذلك انعكس األمر ، فصارت 
المحرفة ھي الصحيحة والصحيحة ھي المحرفة وتتضمن اليوم 

تكن في األصل العبراني وأسفارھا  التي لم" األبوكريفا"كتب 
ستة وأربعون سفراً وھي اآلن معتمدة عند الكاثوليك 

  .واألرثوذكس 

وھي المعتمـدة عند اليھـود : النسخة السامرية  – 3
) التوراة(السامريين ، وتشتـمل على خمسة أسفــار فقط 

واألسفار الخمسة السامرية ليست ترجمة ، بل ھي النص 
  .كتوباً بالحروف السامرية أو العبرانية القديمة العبرانى نفسه م

  
بعينية ھي  ة الس المعلومات أيضاً مغلوطة، فالنسخة اليوناني

ك بسبب  ان ذل ة اترجمة عن النسخة العبرية، وك ة اليوناني نتشار اللغ
بعينية . في ذلك الوقت، فنمت الحاجة إلى ترجمة، فكانت الترجمة الس

ة  ارف الكتابي رة المع ول دائ راً " :21وتق كندرية مق ت اإلس دد  كان لع
ود ذ  ضخم من يھ نھم في مصر من ر م الشتات حيث استقر عدد كبي

ن ا م ل ربم ي، ب ا النب ام ارمي ام غزو  أي ي " شيشق " أي لفلسطين ف
ر يالدالق ل الم ر قب دما أس. ن العاش ة س وعن ر مدين كندر األكب اإلس

                                                 
  مصر. القاھرة . دار الثقافة . دائرة المعارف الكتابية : 21
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ي سميت ب ة  تجمعت. م. ق 331ه، في اسماإلسكندرية الت ذا غالبي ھ
اء وا كل الجزء الشرقي من المين دة واحتل ة الجدي  الشتات في المدين

ي أصبحت من أعظم المراكز  ة الت و المدين وتھم بنم الكبير، ونمت ق
ة في حوض البحر المتوسط الحضارية واني البحري أصبحت . والم

وم، كزاً عاصمة عالمية غنية، ومر ارف والعل ة والمع آلداب اليوناني ل
ار الع يحيث وجد كب ايتھم ف اء غ وباإليجاز . الشھير" المتحف  " لم

زاً  كندرية مرك ً  أصبحت اإلس با زاج الثقاف خص دت ات المت ي مھ الت
الغرب زج الشرق ب الم امت ك الع ي ذل د، فف  الطريق لعالم العھد الجدي

   ووضعت أسس الحضارة الحديثة
 
ة    ات الديني ه الثقاف ة،  في ھذا الجو الذي امتزجت في والفكري

 ظاھرة حضارية، ففي اإلسكندرية وجد يھود ينيونلإلھيود أصبح اليھ
ري، والش راثھم العب وھم بمي ع زھ ي اتات م دورھم ف ھم ب حساس

ة، وج الحضارة، وقد تجردوا دوا من قيود القومية الضيقة واالنعزالي
ن آدا ر م د كبي ام تح ھم أم فتھاب أنفس ان وفلس ود . اليون ان يھ وك
ً  كان ھذا اإلسكندرية يتحدثون باليونانية فقد ة، وكانت  شرطا للمواطن

 ً ً  معرفة اليونانية مطلبا ال أساسيا ة للتجارة واألعم اة االجتماعي . والحي
ان ي ازعك ود طرسوس بتن ان يھ ا ك كندرية، كم ود اإلس المھم ھ ن يع
ة  ينمختلف ى ترجم ة إل ة الماس ت الحاج ا نبت ن ھن ة، وم ن الثقاف م

  .اليونانية: العبرية إلى لغتھم الثانية األسفار
 

ة     ت اللغ يلة ضعيفة لإلكان د أصبحت وس ة ق تصال العبري
ى بعض المجامع، باإلضافة  عند اد تقتصر عل يھود اإلسكندرية، تك

ي تھم ف ى رغب اريخھم إل تھم وت ادة بحكم اك . اإلش د أن تح ان الب وك
ه ة خطاب يُ  األساطير حول نشأة عمل ل ة، فثم ذه األھمي ل ھ سمى مث

وكراتس"خطاب  ى ميل رة دارت "اريستياس إل ات كثي ه كتاب . حول
ة في  م1471وقد نشر ھذا الخطاب ألول مرة بالالتيني ة  م، ث باليوناني

ول. وليس ھنا مجال نقد ھذه الوثيقة. بعد ذلك بتسع سنوات الكاتب  يق
اإ د كب ه أح وس ون الط بطليموس فيالدلف ال ب اني أر رج ه رجل يون ن
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ليم  اً بتاريخ اليھود، وقد كتب عن رحلة قام بھا مؤخر مولع ى أورش إل
  ."لمقصد معين

خإذا فال ف ة النس ودي فكي أخوذة عن األصل اليھ ة م يوناني
  . اتك لو سمحتءدعاثبت إيقولون أنھا محرفة؟ أذكر مراجعك التي ت

ن ال ا ع خةأم ي  نس امرية، فھ خةالس فار  نس ة لألس محلي
ر " التوراة"ولى الخمسة األ ا الكثي ة، ويوجد بھ ى أي لغ ولم تترجم إل
ن التح ات عن األم نص ريف ون ال ديھي أن يك ن الب ري، وم صل العب

ر أن ھذا النص عن العبري األصل، وفي الواقع اً السامري مأخوذ غي
ر العلمي إال بين السامريينمتداول  ار ذ في االأن يؤخ  ومن غي عتب

ضمن سياق  للعبرية، وأستغرب كثيرا وضعه على أساس أنه منافس
و .البحث وي السامرية  نسخةل أن العلى أي حال نستطيع أن نق تحت
يأسفار موسى الخمسة على  ا ف ة طالھ ف، وال  العبري بعض التحري

  .نأخذ بھا على اإلطالق
   

ي األ ة ھ ا، إذا فالعبري ة عنھ ي ترجم بعينية ھ اس، والس س
على خطأ  محلية عنھا، وأي اختالف يكون بناءً  نسخةوالسامرية ھي 

رى أن ھن نحن ن ل، ف ة للنسخ والنق امالً بشري نتيج ري اك ع ً بش ي  ا ف
  .، وھو النسخ، وال يوجد بشري كامللھيالوحي اإل

   
ين النسخ اوجد أي تدعني أسألك عن القرآن، أال  ختالفات ب

ة؟ دا! القرآني اً واح ه اختالف د في ول أتحدى أن تج ا وتق دي ، وأن ين ي ب
ات أيضاً  الكثير من األبحاث المصورة ألختالفات في اقرآت واختالف

ذ ق ال ي النط وف ف ا س ك أن ع ذل ه، وم ل ويعكس ى ب ر المعن ي يغي
رآن، أصدقك،  وأقول معك أنه ال يوجد أي اختالفات في نصوص الق

ان ن عف ان ب ة عثم ةبحرق كل النسخ الم ولكن لماذا أمر الخليف  ختلف
ل؟ ليس ليوأوقت جمع القرآن،  ذا العم ى ھ ا معن ن . .حد النسخة؟ م ل

ون فرصة تنتاجاتك، لتك ع اس أتركك م ق وس ك  أعل ن عيني لتخرج م
  . خشبة فتستطيع أن تدرس كتبنا بعيون سليمةال
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  الكتاب المقدس االختالفات بين طبعات وترجمات: السابع تھاماإل

   
 

ال يضيع الوقت، فنحن نعترف  لن أكتب النماذج حتى
بھذه االختالفات، فمن قال أن الطبعات والترجمات موحى بھا؟ 

  . تالف الكثيرھي أعمال بشرية محضة، تسمح باالخ
بل أننا مطالبون في كل عام بتنقيح الترجمات حتى 

 القارئر اللغة الحديث، فيستطيع تستطيع أن تواكب تطو
مدون من آالف السنين، فقوة الرسالة نص الالحديث أن يفھم ال

  لذلك. ذاتھا الكلمات ي الكلمات الموجودة، وليس فيفي معان
ً إ ء الكتاب المقدس لى توضيحھا، وعلمانحن نسعى دائما

المجھود الذي  ة يستحقون الشكر واإلشادة لكل ھذاوعلماء اللغ
بذلوه إليصال الكلمة لنا، وكلما زاد عدد الترجمات، كلما 

  . استطعنا المقارنة بينھا لنصل إلى فھم أعمق للنص
لقد فھم علماء القرآن ھذا األمر مؤخراً وبدأوا في 

وقد جاءت  .ت أخرىتقديم ترجمات كثيرة للقرآن في لغا

نجد ھذه االختالفات بين طبعات الكتاب "
المقدس المعتمدة عند الكنائس المسيحية ابتداءً من 

  : م وحتى اآلن وھذه الطبعات ھي 1831
المطبوعة ) واطس  رجارد( طبعة الكتاب المقدس      -

م على الطبعة المطبوعة في روما  1831في لندن سنة 
م لمنعة الكنائس الشرقية وأيضاً طبعة  1671سنة 

  .م في لندن  1866م ،  1844) وليم واطس(

   .…:وإليكم نماذج من ھذه االختالفات 
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الترجمات مختلفة كثيرة عن النص األصلي، وذلك بسبب عدم 
وجود كلمات مترادفة بين العربية القديمة واللغات األخرى، 
ومن الممكن أن أمأل صفحات عن اختالف وتباين ھذه 

 ة معاني القرآن،اھا علماء القرآن ترجماسمالترجمات، لذلك 
الحقيقة أن ما يفعله مفسرو  ولم يضعوا لھا قدسية معينة، ولكن

القرآن في عصرنا الحديث ھو نفس ما يفعله علماء الكتاب 
  المقدس منذ الترجمة السبعينية إلى اآلن، فعالم الدھشة؟ 
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  وأخيراً 
 تقول   

 
  

   
 
 
 
 
 

د  ذلك فق يس ك رة، واألمر ل ات خطي تدعي أن االختالف
ديم  تكون مجرد أخير، وو استعمال مرادفات أخرى أو تق ذه ت ھ

ى،  ي المعن ؤثر ف ن ت ا نحل ك ردود نوھ دمنا ل ىق ا  اً عل ل م ك

ولقد قدمنا نماذج وأمثلة فقط لنبين أن 
كل  االختالفات في ھذا الدين تحيط به من

جوانبه منذ بعثة المسيح عليه السالم فقد 
اختلف فيه الناس ونشب الخالف بضراوة 
بين التالميذ والرسل ، وكان بين الناس 

وبولس ، واشتد بين المجامع الكھنوتية ، 
ولم يُعترف بأسفاره بين نسخه ، وحُرفت 
وحذفت نصوص بين طبعاته المختلفة ، 

وكان الخالف شديدًا بين المفكرين 
الفالسفة عن طبيعته ونتج عن ذلك و

االختالف بين المذاھب التي ال يعترف 
بعضھا ببعض ويكفر بعضھا بعضًا ؛ ولھذا 

ليس غريبًا أن يكون االختالف بين نصوص 
الكتاب المقدس بصورة ال يوجد لھا مثيل 
 –في كتاب بشري ، ناھيك عن كتاب إلھي 

بھذا العدد الكبير ، وھذه الكيفية الخطيرة 
لتي ھي واضحة بجالء لكل مَن كانت له وا

عينان كاشفتان وعقل وقلب سليمان ، مما 
يجعل ھذا الدين يقضي على نفسه بنفسه 

، واآلن نترككم مع ھذه االختالفات بين 
النصوص لتتكلم عن نفسھا ويقضي بعضھا 
على بعض بدون تدخل منا حتى نكون أبرياء 

.من ھذه الملحمة   
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دين  ل في ال كتبت، وأثبتنا أنه يوجد مع كل اختالف اختالف مثي
سالمي، لذلك ما وصلت له من استنتاج أرده عليك، فھو على اإل

اماإلوھذا يأتي بنا الى . أي حال استنتاجك أنت ذي  تھ امن وال الث
  . لى أسئلتك، وهللا ھو الموفقع اإلجابةمن خالله نبدأ في 
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 االختالفات بين نصوص الكتاب المقدس: الثامن تھاماإل
  
   

تمثل ھذه االختالفات موضوع كتابنا ، وقد بدأنا 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ِهللا لَوَجَدُوا (صفحاته باآلية القرآنية الكريمة 

تي قام عليھا الكتاب وھذه ھي القاعدة ال) فِيهِ اخْتِالَفًا كَثِيرًا
بأن وجود اختالفات في كتاب مقدس ينفي عنه تمامًا القدسية 
؛ ألن كالم هللا ال اختالف وال تناقض فيه ، وھذه بدھية عقلية 
ودينية ، وقد اتفق معھا الكتاب المقدس ، وارتضى أن تكون 
ھذه القاعدة ھي الحَكَم على صدقه أو عدم صدقه، وھل ھو 

  .مقدس ؟  كتاب مقدس أم غير

   
اماإل ه تھ دمت رداً عن ذي ق اب، ال امن ھو موضوع الكت  الث

ھذا السؤال، ھل ھو مقدس  على في جزئين، وبعدھا يكون ھناك رد
 ،عينيك – عزيزي الباحث -لك هللا أصلي أن يكشف  .أم غير مقدس

ريعة اإل ال الش رى جم ا، لھيفت ا وتطيعھ ع لھ ا، فتخض ة، وروعتھ
  .ةفتحصل على الحياة األبدي

ر  اإلجابةوأنا بھذا  ذا غي بقاً، وھ أكون قد أعطيتك ردي مس
ا أسير معك في  اكعلمي، ولكني أر بقاً، فأن وضعت ردك أيضاً مس

  . نفس الطريق وبنفس الموضوعية
  . لن أسبق األحداث أكثر، ولنر ما عندك من أسئلة.. ولكن 

  
  عماد حنا 
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  الباب الثاني 
  
  

  
  

    األول من الكتاب ل صفمناقشة ال
  
  
  

  اه كاتبنااسموالذي 

  االختالفات 
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   االختالفات
  االختالفات الدالة على تزييف األناجيل

*************  
   

ھل الكتب الخمسة األولى من الكتاب المقدس :  1س
  .أنزلھا هللا أم كتبھا موسى ؟ 

ى يد موسى يعتقد اليھود والنصارى أنھا من هللا عل :جـ 
  ) . الالويين  -العدد  –ة التثني -الخروج  –التكوين (

ولكن يوجد إثبات قاطع في أكثر من سبعمائة جملة أن 
هللا لم يكن منزلھا وحتى موسى لم يكن له دخل فيھا وإليكم 

  : ھذه األمثلة 

  ) .1:  6  الخروج... " (فقال الرب لموسى "   ³أ

  ) .13:   6  الخروج.... " (فتكلم موسى أمام الرب "   ³أ

  ) .11:  11العدد (  "    .....وسى للرب فقال م"   ³أ

  ) .14:  31التثنية " (     ...وقال الرب لموسى "   ³أ

فالضمير ھنا ھو ضمير الغائب آلخر غير الرب أو موسى 
  .، إنه أسلوب مؤرخ يتحدث عن الرب و موسى 

  اإلجابة

طريقة تفكير غريبة وتبعد كل البعد عن الموضوعية، 
  !اولة واحدة؟فھل صيغ الكتابة المتد

ألم يكتب طه حسين سيرته الذاتية كلھا بضمير 
ھل ھذا يدل على أن كاتب ھذه السيرة شخص 22!!الغائب؟
  !آخر؟

ً ربما أنت وضعت منھج ة تختلف عن لھيللكتابة اإل ا
بقية المناھج، إذاً فبما أنك تؤمن أن القرآن أرسله هللا لنا فالبد 
                                                 

  راجع كتاب األيام لطه حسين؟  22
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قرأ ا، هأن هللا ھو مرسلأنك تؤمن أنه مكتوب بصيغة المتكلم، إذ 
  معي من فضلك فاتحة القرآن

  
 23!تبت ھذه اآلية القرآنية؟أسلوب كُ  ةقل لي بأي

بطريقة التفكير التي أوردتھا لنا فلن يكون القرآن من عند هللا، 
نه على إيقل  اذا لم،  ولم!!إياك نعبدإذ كيف يتكلم هللا ويقول 

!! في التفكير أن يقول ھذه العبارات، نفس المنطق نساناإل
  !!فأنت بسؤالك نقدت إيمانك

ي الكتابية الى األعداد  عودن وحي المقدس ، االت ستخدمھا ال
ه  أقول أن ة ف لوب الكتاب تخدام موسى  ال يصح أنوأس ر اس نعتب

يالً  ل أن  لضمير الغائب دل ا موسى، ب م يكتبھ وراة ل ى أن الت عل
وراة، أذكر ا  ھناك أدلة كثيرة تشھد أن موسى ھو كاتب الت منھ

  : على سبيل المثال ال الحصر
دليل األول  و  :ال وراه ھ ب الت د أن كات يح أك يد المس الس

  .موسى 
اني  دليل الث ات  :ال ود معلوم ة وج ة جيولجي دقيق

ة ة األ بخصوص قطع ان، مدون ين مصر وكنع رض ب
د  ا يؤك  –في التوراة، مع عدم ذكر للحياة الكنعانية، مم

اً  و –علمي ل دخ ت قب وراة كتب رائيلل أن الت أرض  إس
 .موسى على ينطبق ما وھذا الموعد،

                                                 
  تحةسورة الفا 23
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 هستلمنااث، والذي والتقليد اآلبائي المور :الدليل الثالث 
 . ن التوراة كتبھا موسىإيقول 

ع  دليل الراب ورا: ال اك ت ون ھن ن أن تك رى  ةال يمك أخ
ذه  دمت ھ ى إال إذا أع ا موس د كتبھ ون ق ة يك منافس

داً  رة ج ة مبك ي مرحل لية ف وراة األص ل  الت قب
ارھاا ه 24نتش ن حدوث ث المنطق ال يمك ن حي ذا م ، وھ

، ة، الذي يعتمد على التورااليھودي اإليمان دون خلخلة
  .وثقته في كون كاتبھا موسى ال يمكن تجاھلھا

ى ولكي ن ادي، وعلمي، يجب أن نضيف عل تكلم بشكل حي
د موت موسى  ةأن التورا كل ما سبق ا  نُقحت قدبع د تكونھ أُعي
ل الال ذا ال يلغي أن موسى من قب رة، وھ ن م ر م ين أكث و وي ھ

ا لي كاتبھ ااألص ى تحريفھ دل عل ذا ال ي اً ھ وق 25، وأيض ونس
ه ت  بعض األمثل دي نقح اك أي رف أن ھن ا نع ن خاللھ ي م الت

  : التوراة بعد موسى
ا َسِمَع أَْبَراُم، أَنَّ ) "14: 14تكوين ( - رَّ  فَلَمَّ بَِي َج اهُ ُس أََخ

رِّ  هُ اْلُمتََم الَثَ ِغْلَمانَ ِه، ثَ َداَن بَْيتِ ةَ  نِيَن، ِوْل ٍة َوثََمانِيَ ِمئَ
ودان في وقت موسى لم يكن " .َدانَ َعَشَر، َوتَبَِعھُْم إِلَى 

د، اسم تلم أرضه بع د اس ھا دان، إذ لم يكن سبط دان ق
ولكن بعد مدة " أيش"ھا في ھذا التوقيت اسمولكن كان 

ين ال سملم يعد ھذا اال بمنتشراً ولكي يب صار  ام كات
 . يش بكلمة دانأاستبدل كلمة فالبلدة  اسمإليه 

ي ") 31: 36تكوين ( - َوھُؤالَِء ھُُم اْلُملُوُك الَِّذيَن َملَُكوا فِ
َملََك فِي أَُدوَم  إسرائيلأَْرِض أَُدوَم، قَْبلََما َملََك َملٌِك لِبَنِي 

                                                 
ان من كل النصوص المنافسة من  24 ن عف ان ب ؤمنين عثم ر الم مثلما تخلص أمي

  .القرآن في وقت مبكر جداً في حادثة جمع القرآن الشھيرة
يحي،  25 ر المس ي الفك اه ف ف ومعن ن التحري امالً ع اً ك در كتاب وف نُص ا س قريب

تنا للكتب ال داً في دراس م ج اب مھ مقدسة واختالفه عن الفكر اإلسالمي، وھو كت
  والتفرقة بين دراسة الكتب المسيحية، واإلسالمية في علم الدين الُمقارن
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اَن  وَر، َوَك ُن بَُع الَُع ْب مبَ ةَ  اس ِه ِدْنھَابَ اتَ  َمِدينَتِ الَُع،  َوَم بَ
اُب،  فََملََك َمَكانَهُ يُوبَاُب ْبُن َزاَرَح ِمْن بُْصَرةَ  اَت يُوبَ َوَم
اُم،  فََملََك َمَكانَهُ ُحوَشاُم ِمْن أَْرِض التَّْيَمانِيِّ  اَت ُحوَش َوَم

الَِد  ي بِ ْديَاَن فِ َر ِم ِذي َكسَّ َداَد الَّ ُن بَ َداُد ْب هُ ھَ َك َمَكانَ فََملَ
اَن  وآَب، َوَك مُم تَ مَ  اس ِه َعِوي َك  ِدينَتِ َداُد، فََملَ اَت ھَ َوَم

ِريقَةَ  ْن َمْس ْملَةُ ِم هُ َس هُ  َمَكانَ َك َمَكانَ ْملَةُ، فََملَ اَت َس َوَم
رِ  وِت النَّْھ هُ  َشأُوُل ِمْن َرُحوبُ َك َمَكانَ أُوُل، فََملَ اَت َش َوَم

ورَ  ُن َعْكبُ ورَ  بَْعُل َحانَاَن ْب ُن َعْكبُ اَن ْب ُل َحانَ اَت بَْع ، َوَم
ِه  اسمَمِدينَتِِه فَاُعَو، وَ  اسمفََملََك َمَكانَهُ ھََداُر َوَكاَن  اْمَرأَتِ

أريخ .. " .َمِھيطَْبئِيُل بِْنُت َمْطِرَد بِْنِت َماِء َذھَبٍ  وھذا الت
اك  ان ھن تم ودون بعد موت موسى بقرون، وقت أن ك

ي  ك ف رائيلمل افإس نص ُمض ذا ال ؤرخ ، وھ ، لي
 . األحداث التي تلت ذلك

إذا فبموضوعية شديدة، نقول أن موسى ھو كاتب األسفار 
ل الالو ذا من يالخمسة، ولكن ھذه األسفار نُقحت من قب ين، وھ

صميم عمل الالويين، ھذا التنقيح الذي لم يتدخل ال في التشريع 
ي  ات الت ل بعض المعلوم ل أدخ وي، ب وت الموس ي الالھ أو ف

موت موسى،  تي تلتتساعد قاريء النص على فھم األحداث ال
  .الذي يخص موت موسىولى السؤال الثاني وھذا يأتي بنا إ

  
  . وإلى السؤال التالي  
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  ! .كيف يكتب موسى تفاصيل موته ؟:  2س

وكان موسى ) ... الرب ( ودفنه ... فمات ھناك موسى "  -  :جـ 
ولم يقم بعدُ نبى في ... ابن مئة وعشرين سنة حين مات 

  ) .10 – 5:  34(لتثنية ا  ... "مثل موسى  إسرائيل

  
لم يكتب موسى تفاصيل موته، ولكن موسى سلم قيادة 

ً إلھيالشعب إلى يشوع، وكان ھذا االختيار  ً ا  ، فأصبح يشوع مدعما
، رتكأما أم"ليشوع في بداية خدمته  لھينظر الوعد اإلابروح هللا، 

  9: 1يشوع " لھك معك حيثما تذھب إتشدد وتشجع ألن الرب 
، وھذا لھيلھام اإلن الرب قد دعم يشوع باإلوھذا معناه أ

، لذلك نجد إلھييؤھله أن يكمل كتاب التثنية الذي كتبه موسى بوحي 
صحاح األخير من سفر التثنية مكتوب بعد موت موسي، أن األ

، ونجد أن يشوع كتب بداية سفره بواو العطف، "يشوع"والذي كتبه 
  .على أنه استكمال لكالم سابق دليالً 

ستخدم هللا في كتابته اأن كتابنا المقدس قد من رغم على ال
ً إال أن كلھم مسوق ن من الروح القدس، وأكثر من أربعين شخصا

ن من قبل هللا، لذلك كان من الطبيعي أن يكمل يشوع ما بدأه ووملھم
  . لھيعالن اإلموسى، ألنه استمرار لإل

 يبدأ يشوع كتابه بموت موسي،أن من  بدالً ف ،إلھيوبإلھام 
لتثنية لينھي بذلك حقبة تاريخية وضع موت موسى في نھاية سفر ا

ويبدأ سفره ببداية جديدة مع قائد جديد،  ،إسرائيلفي تاريخ شعب 
والجدير بالذكر أن ھذا األمر تكرر معه، إذ أن النبي صموئيل كاتب 

 ً   . سفر القضاة قد أنھى سفر يشوع بموته أيضا
ھيمن على كتبة وھذا طبيعي ألن الروح القدس ھو الم

ً بشخص بشخص الروح  بشري، بل الوحي، ليس الوحي مرتبطا
  .  إلھيالقدس، فيكمل النبي اآلخر ما بدأه األول وفي النھاية ھذا وحي 
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  .لماذا لم يوقِّع أصحاب األناجيل على أناجيلھم ؟ :  3س

اءھم ؛ ألن اسماألناجيل األربعة لم يوقع أصحابھا أو يكتبوا  :جـ 
مجھولون ولذلك ففي الطبعات اإلنكليزية تُكتب وفقًا أصحابھا 

  .  لمتى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا

  اإلجابة
لماذا لم يوقع أصحاب األناجيل  ال أعرفأنا بصراحة 

أي إجابة عن ھذا السؤال ..  ، ھل تعرف أنت؟على أناجيلھم
لن تستطيع أن تسأل كاتب أي كتاب  تعتبر استناجية، فأنت مثالً 

 م يقل في سياق الحديث أن ھذا الكتاب كتابه، بالذات لولماذا ل
ستناجية ليس فيھا اجابتك أنت إكان ھذا الكاتب قد مات، وأيضاً 

أي دليل على صحتھا، ألني مثالً كتبت ھذا الكتاب الذي أرد فيه 
فتتاحية لن خذت مادة الكتاب بدون المقدمة االعليك، فإذا أ

  . تعرف من كاتب ھذا الكتاب
 نجيله وقدمه لكنائس مختلفه، فقالوا ھاإتب يوحنا لقد ك

ه السارة، وظلت الكنيسة تقرأ من وحنا يرسل لنا أخبارھو ي
نجيل يوحنا وتتوارثه وھي تعرف بالتقليد الشفھي أنه ليوحنا إ

حتى جاء الوقت الذي جمعوا فيه كل كتب الوحي، ووضعوھا 
كونك كاتبه، أما  اسمعلى كل كتاب في كتاب واحد ووضعوا 

  .تقول أن أصحابھا مجھولون فھذا استنتاج ال معنى له
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  .ھل يوجد دليل على زيف األناجيل المتداولة ؟ :  4س

  ! .يؤمن البروتستانت بستة وستين سفرًا  –1 :جـ 

  ! .بينما يؤمن الرومان الكاثوليك بثالثة وسبعين سفرًا             

  ! .ا ويؤمن األرثوذكس بستة وستين سفرً            

   ولكن شھود يھوه ال يؤمنون بكل ھذه األسفار وأعادوا طبع 
  ! .نسخة منقحة عدلوا فيھا كثيراً من النصوص 

ال يؤمن المسيحيون باإللھام اللفظي ، فإذا نظرنا إلى  – 2
وكتاب الملوك الثاني  إشعياءمن نبوءة  37اإلصحاح رقم 

  ! . فلماذا ؟   نجدھما متطابقين) 19اإلصحاح (

إن االثنين والثالثين عالمًا الذين راجعوا النصوص المنقحة  – 3
لنسخة  80انظر ص ! (يقولون إن مؤلف كتاب الملوك مجھول 

  ) . كولنز

طائفة متعاونة معھم في تنقيح  50عالماً ، و 32استنتج  – 4
نسخة الملك جيمس في نھاية النصوص المنقحة للكولينزعن 

  :تاجات أسفار الكتاب المقدس ھذه االستن

سفر التكوين والخروج والالويين والعدد والتثنية                   )أ (
) أقروا بأن علمھم ال يمكن أن ينسب ھذه األسفار إلى موسى(
.  

  ) . يُنسب معظمه إلى يوشع( مؤلف يشوع               )ب (

  ) .يحتمل أن يكون صموئيل(مؤلف سفر القضاة                )ج (

  ) ! .ليس معروفاً بالتحديد(مؤلف سفر راعوت                  )د (

المؤلف ) (.R. S.V(مؤلف سفر صموئيل األول                  )ه (
  )!.مجھول

المؤلف ) (.R. S.V(مؤلف سفر صموئيل الثاني                 )و (
  )!.مجھول

  ) ! .المؤلف مجھول(مؤلف سفر الملوك األول                )ز (

  ) ! .المؤلف مجھول(مؤلف سفر الملوك الثاني                )ح (
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) المؤلف مجھول(مؤلف سفر أخبار األيام األولى                )ط (
. !  

) ! المؤلف مجھول(مؤلف سفر أخبار األيام الثاني               )ي (
.  

أو ) مجھولون(إما أن المؤلفين : وھكذا تستمر االعترافات 
  ) . ذوي أصل مشكوك فيه(و أ) احتماالً (يكونون 

اعترفت طائفة شھود يھوه أنه في أثناء نسخ المخطوطات  – 5
ي ؛ ولذلك ال توجد من نساناإلاألصلية باليد تدخَّل عنصر الضعف 

بين آالف النسخ الموجودة اليوم باللغة األصلية نسختان 
  .متطابقتان 

االختالفات بين النسخ المختلفة والتراجم المختلفة  – 6
الطبعات المختلفة والنصوص المختلفة واالختالف ما بين و

الحذف واإلضافة والتغيير والتعديل ، وما سأقدمه من اختالفات 
أكثر من ثالثمائة اختالف في موضوعات مختلفة غير عشرات 

  ) . [12](أخرى تغاضيت عنھا ألسباب مختلفة 

   اإلجابة
  

اتب ھذا ، وھو أن كاً كل ھذه التحاليل تعطينا معنى واحد
بغض النظر عن المؤلف الكتاب ھو واحد، وھو الروح القدس، 

كتب كل الالبشري الذي ربما نكون غيرواثقين من ھويته، ف
لينا من خالل سند متصل يؤكد إموحى بھا من هللا، وقد وصلت 

أن كاتبه ھو هللا، فنحن بالفعل نعجز عن معرفة بعض الكتاب 
ھو  لھيلھام اإلفي أن اإلالبشريين للكتاب المقدس، ولكن نثق 

المھيمن على النصوص، ولكن سؤالك على ھذه الوضعية 
  -:يكشف الكثير من الحقائق، دعني أسردھا

العھد وبين كتب  "نجيلاإل"أنت ال تعرف الفرق بين  -1
نجيل، فھل ھذا جھل منك يت الجميع باإلاسمالقديم، ف
  ؟ القارئجھل منك ب أو توقع 
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مثل أن  –علومات المغلوطة ما تكتبه به الكثير من الم -2
وتكتبھا دون  –بستة وستون سفراً  رثوذكس يؤمناأل

 فھل ھذه موضوعية نعتمد من خاللھا على ،أي توثيق
 ! دقة معلوماتك؟

ن، فھل ھذا يدل على يكمسيحي هأوردت لنا شھود يھو -3
 ، أم أنه تضليل؟ هجھلك بھوية شھود يھو

لھام اإلن أنھم ال يؤمنون بيالمسيحي معنى أنك وصفت -4
تتھاوى معلومة مھمة من خاللھا  اللفظي أنك تعرف

 ، فلماذا تسألھا رغم ذلك؟كثير من األسئلة التي تسألھا
ون رأى أنه صحاحات أن المدِّ سبب تكرار بعض األ -5

ستخدمھا آخر لتوصيل ايمكن أن يستخدم مرجعية 
يمكن أن  لھيونحن نؤمن أن الوحي اإل. 26رسالة

ً أليرشد شخص ً صن يستخدم نا ً مدون ا من قبل في  ا
نحن نؤمن بوجود  .كتابته، وذلك لتوصيل الرسالة

 . لھيي في الوحي اإلإنسانجانب 
ال توجد نسختان متطابقتان من الكتاب المقدس، وذلك  -6

حتفظنا األننا لم نحرق أي نسخة بل كلما وجدنا نسخ 
بھا ودرسناھا، وعدم التطابق يدل على أن ناسخ ھذه 

معصوم، وكلما وجدنا نسخ  الكتب شخص بشري غير
أكثر كلما تأكدنا من صحة النصوص التي بين أيدينا 
                                                 

  :وھو المراجع الالھوتي لھذا الكتاب أن" بخيت متى"يرى العالم القس   26
وھذا معناه أن الجزء  19ھو نفسه ملوك الثاني أصحاح  37أشعياء  - 

فار األوسط من ملوك ثان كتبه أشعياء النبي، وبھذا يكون كتبة أس
  صموئيل والملوك على النحو التالي 

o  1صموئيل النبي كتب من صموئيل األول من أصحاح 
 24وحتى 

o  25جاد الرائي كتب من صموئيل األول  
o  ناثان الرائي ھو كاتب صموئيل الثاني، والملوك  ألشعياء

  .وأخبار األيام لعزرا
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ى سبيل ل، فعلى الرغم من عدم التطابق المزعومع
ضمن المكتبة  إشعياءالمثال عندما وجدنا نسخة سفر 

ً كامالً للسفر  المكتشفة في البحر الميت، وجدنا نصا
يؤكد أصالة السفر، حتى وإن كانت ھناك حروف غير 

خة وغيرھا، ولكن نسنساخ بين الالواضحة، وأخطاء 
 . النص في مجمله ھو نفس النص

إذا راجعت اللغة والنحو في ھذا الكتاب لوجدت  -7
أخطاء كثيرة، على الرغم من مراجعته أكثر من مرة، 
وذلك ألننا بشر، ولكن ألن تعرف ما أريد أن أقول؟ 
ألن تتأكد من النص على الرغم من وجود أخطاء 

تخيل أن كل النسخ التي وزعتھا من ھذا ... ة فيه؟ لغوي
الكتاب مخطوطة، بمعنى أن فريق من الخطاطين 

تخيل أن كل النسخ التي وزعتھا من ھذا .. لغوية فيه؟ 
الكتاب مخطوطة، بمعنى أن فريق من الخطاطين 

طابقة؟ فھل ستجد أن النسخ مت ،خطوھا للقاريء
 ىاك من نسھمزة، وھن ىبالتأكيد ال، فھناك من نس

سطراً، ولكن ضع المخطوطات بجانب بعضھا 
، وھذا ما يفعله البعض ستجد سھولة في قراءة ما أقول

فما تقوله  .معرفة النصوص الكتابيةل علم المخطوطات
 من كثرة المخطوطات بالرغم من عدم تطابقھا يدعم

عكس  وصيل أكثر، على الرغم من محاولتك ت الكتاب
    .لقاريءلذلك 
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  .ن الذي يتحدث في سفر أرميا ؟ مَ :  5س

  ) :1:  38(في أرميا  :جـ 

وسمع شفطيا بن متان وجدليا بن فشحور ويوخل بن "   
شلميا وفشحور بن ملكيا الكالم الذي كان أرميا يكلم به كل 

وھذا يؤكد أن أرميا النبى ليس ھو الذى كتب ) [13]" (الشعب
  .سفر أرميا وإنما شخص آخر 

  اإلجابة
  رر أسئلتك؟ لماذا تك

  !ا التكرار؟مالمنطق واحد فل
وراة ا أن كاتب الت دليل ھو  لقد قلت لن يس موسى وال ل

ن  نفس المنطق ع تكلم ب ت ت ا أن ى، وھ رب لموس ال ال ارة ق عب
  . أرميا، فكان جدير بك أن تضع السؤالين في سياق واحد

و ال ا ھ ان أرمي واء ك ال، س ى أي ح ذه كعل اتب أم تلمي
يالً (  باروخ، أم شخص آخر يس دل الوحي ) وذلك ألن ما قلته ل ف

ً إنسانستخدم ا لھياإل ً بشري ا   . 27ليناإالتاريخ  التوصيل ھذ ا
  

تخدم أناسإن  ً هللا اس دس  ا روح الق ن ال وقين م مس
ه لتوص ا إيل كلمت هُ "لين يئَِة  ألَنَّ طُّ بَِمِش ةٌ قَ وَّ أِْت نُبُ ْم تَ انلَ ْل إنس ، بَ

اُس هللاِ  َم أُنَ ونَ  تََكلَّ يُس ُدسِ  اْلقِدِّ وِح اْلقُ رُّ َن ال وقِيَن ِم : 1بط2" (َمُس
21(   

                                                 
جزاء من سفر ، يقول إن ھناك أ188في دائرة المعارف الكتابية جزء أ، صفحة 27

أرميا كتبت بواسطة تلميذه باروخ، وإن ھناك بعض الفقرات قد أضيفت في فترات 
  ). راجع دائرة المعارف الكتابية لتقرأ بتوسع أكثر في ھذا الموضوع(الحقة، 
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  الباب الثالث
  
  

  
  
  ثاني من الكتاب  مناقشة الفصل ال

  
  
  

  اه كاتبنااسموالذي 

  االختالفات في العھد القديم
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  االختالفات فى العھد القديم
  

  االختالفات عن هللا: المجموعة األولى
  

  .عو ؟ َمن ند اسمهللا األبدى ؟ وب اسمما ھو :  6س

  ) :15:  3( في الخروج   :جـ 

" يھوه" إسرائيلھكذا تقول لبني : وقال هللا أيضاً لموسى " ³أ
وإله إسحق وإله يعقوب أرسلني إليكم ،  إبراھيمإله آبائكم إله 

  " .ى إلى األبد وھذا ذكرى إلى دور فدوراسمھذا 

  ) :19 – 18:  28(ولكن في متى      

فاذھبوا وتلمذوا جميع : ... الً فتقدم يسوع وكلمھم قائ" ³أ
  " اآلب واالبن والروح القدس  اسماألمم وعمِّدوھم ب

هللا  اسمولم يذكر في العھد الجديد ولم يستخدم 
  ! ولو مرة واحدة " يھوه"األبدي 

  

  اإلجابة
  ة الناقددون النظر إلى إجاب 6اشرة على سالمب اإلجابة

ي سفر موجود ف إلھيأمر هللا، فھو  اسمنحن ندعو ب
بُّ : إسرائيلْع يَا اسم" التثنية بَّ  فَتُِحبُّ  إِلھُنَا َربٌّ َواِحدٌ  الرَّ الرَّ

تِكَ  إِلھََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك َوِمْن ُكلّ  َوْلتَُكْن ھِذِه  قُوَّ
) 6-4: 6تثنية ( "نَا أُوِصيَك بِھَا اْليَْوَم َعلَى قَْلبَِك،أَ  اْلَكلَِماُت الَّتِي

أكد ھذا األمر قائال أن ھذه ھي الوصية  له كل المجد والمسيح
بَّ إِلھََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك، َوِمْن «:لَهُ يَُسوعُ  فَقَالَ "العظمى  تُِحبُّ الرَّ

" اْلَوِصيَّةُ األُولَى َواْلُعْظَمى ھِذِه ِھيَ  نَْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ فِْكِركَ  ُكلِّ 
  .)37: 22متى (

  ظ المستخدم؟ ولكن ما ھو اللف
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اء هللا المعروفة اسممن أقدم أن لنبدأ منذ البداية، فنرى 
" ميليإ" مع مشتقاته  "إيل" اسم للجنس البشري وأكثرھا انتشاراً 

وھي مصطلحات تعبر عن العظمة  ،"إلوي"، و"إلوھيم"و
  . والنفوذ

استخدم الشعب القديم عدة ألفاظ وصفية تعبر عن  – 1
اء على سبيل المثال سمر بعض ھذه االهللا، ومن الممكن أن نذك

    -:ال الحصر

كاألعلى بين اآللھة  إسرائيليشير إلى إله " عليون" 
الرب العلي " ياه عليون"، وھكذا )20–18: 14تك(
فقط يتكرر كثيرا في ) العلي" (عليون"و) 17: 7مز(

   )14: 14( إشعياءوفي  المزامير
 جم بناء علىمتر اسملكنه ، "شداي إيل" سموكذلك اال 

شتقاقه ومعناه غير اولكن " هللا القدير"تقليد قديم 
  . معروفين تماما

: 3، خر 12: 24تك (وإسحق ويعقوب  إبراھيمإله  
: 3خر (، وإله العبرانيين )26: 9تك (، وإله سام )6

أصدق  ، وھذا التعبير ھو)20: 33 إسرائيلإله و، 18
ع بقاء الشخص م سمتعبير عن إمكانية تغيير اال

بينما " إيل"مثالً ھو  إبراھيمالمعني ھو ھو، ألن إله 
لسطور يھوه كما سنذكر في ا اسمموسى قد عرفه ب

موسى،  وإله إبراھيمالقادمة، لذلك عندما نقول إله 
الذي عبده  ھو نفسه يھوه إبراھيمل الذي عبده ييكون إ
 . موسى

: 30، إش18: 32تث" (صخر"" صخر الدھور"هللا  
29 ( 

  )2: 132، مز24: 1، إش24: 49تك" (العزيز" 



70 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

للتعبير عن قوة هللا اء سمقد استخدمت بعض اال 
) أو المولى" (السيد"و" الملك" وعظمته، وھي

: 18، تك33و 16: 10، إش17: 23خر" (سيدي"و
  ) 1: 6، إش27

وفي  ،"صباءوت يھوه" أو "رب الجنود"وكذلك  
من الرجال أو  عبري قد تعنى الكلمة جيشالمفھوم ال

 ً أو كل منھما على انفراد  الكواكب والمالئكة فھما معا
، وقد كان رب الجنود في األزمنة "جند السماء"

 إسرائيلالذى قاد جيوش " إله الحرب"المبكرة يعنى 
 )45: 17صم1(، وفي )8: 7صم2، 4: 4صم1(

، "إسرائيل) جيوش(إله صفوف "يقابل ھذا اللقب 
" أجناد الرب"يطلق عليھم  إسرائيلولذلك فإن كل 

رب "، وفي األنبياء حيث أصبح )41: 12خر(
 .لالشائع االستعما سمھو اال" الجنود

قدوس "النبي  إشعياءيستخدمه اللقب المميز الذي أما   
والمعنى العام ) 24 و 16: 5أش " (إسرائيل

الرب "للمصطلح كله تعبر عنه الترجمة السبعينية 
 ". كلي القدرة

 إبراھيم، فعرف اإلعالنيدي الفاضل، ھناك تدرج في س
ثم عرف موسى نفس هللا الذي عرفه " يلإ"له القدير اإل

وداللة ھذا . كالكائن، ولكنه تقدم في المعرفة إذ عرفه إبراھيم
بأنه  ) 4: 1رؤيا(سرمدية هللا، وقد عبر عنه في  ھي سماال
الكائن والذي كان والذي يأتي، وھنا في أفعال الكينونة الثالثة "

  . تعني السرمدي األزلي األبدي

أمرنا السيد المسيح أن نذھب ونبشر با ونعمد، لذلك 
وھو نفس االله الذي اآلب واالبن والروح القدس،  اسمونتلمذ ب
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ً  إبراھيمعبده  . ى وأعظماسمولكن في إعالن  وموسى قديما
  عالن العھد الجديدوھو إ

 الذي عبر العلم الشخصي  اسموھذا ھو  :يھوه -2
ربطھا العبرانيون بكلمة  به عن نفسه أمام موسى، وھي كلمة 

يقول هللا عن الخروج فر وھي فعل الكينونة، ففي س" ھياه"
ھَكَذا «: َوقَالَ . »الَِّذي أَْھيَهْ  أَْھيَهِ «: فَقَاَل هللاُ لُِموَسى"نفسه 

يعلن ) 14: 3خر("أَْرَسلَنِي إِلَْيُكمْ  أَْھيَهْ : إسرائيلتَقُوُل لِبَنِي 
" إھيه أشير إھيه"ة لـوھو صيغة مختصر" أھيه"بأنه  الرب

 " أنا ھو الذي أنا ھو"أي " أھية الذي أھيه"المترجمة 
 "أكون الذي أكون"ھي " إھيه"والترجمة الدقيقة للفعل الناقص 

سأكون كل ما ھو الزم حسبما "وھو مصطلح سامي معناه 
  28"يقتضي الحال

، إبراھيملذي عبده يل ا، وھو إإلوھيمھو نفسه هللا  -3
ھذا اإلله ، بينما وصف أنه الھه إبراھيمله إوقال موسى عن 

اء اسممع موسى، وأعطانا صفات كثيرة و) يھوه(بتعبير نفسه 
ً جداً عند  يھوه اسموألن  . كثيرة كلھا صحيحة كان مقدسا

ً استخدام ا كذلك . يھوةمن  بدالً  دوناياليھود، فقد فضلوا دائما
الجمع،  سموھو اال إلوھيم سماال العھد القديم تابكُ  يستخدم

والصفات  ولكنھم يستخدمونه بصورة منتظمة مع األفعال
وقد قدمت تفسيرات عديدة  ."مفرد"المفردة للداللة على 

                                                 
ذا الموضوع، ويمكن  28 ام في ھ ا تكال كمرجع ھ ع األنب لقد استعان الكاتب بموق

  : التوسع من خالل قراءة الموضوع ھنا
-Questions-Answers/01-VS-Questions-takla.org/FAQ-http://st
-Mokaddas/018-Al-abKet-Bible__Al-Holy-The-to-Related

Bible.html-Holy-the-in-God-of-Names 
ارلين  -راجع أيضاً كتاب العارفون اسمك ة م دس، للكاتب اب المق أسماء هللا في الكت

  مكتبة المنار بمصر . ھيكي
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للداللة على تعدد مفرد، ال سممع اال الستخدام صيغة الجمع
لقد تقدم بنا هللا  .29)الثالوث(األقانيم في الجوھر الواحد 

أين التناقض الذي ف. اإلعالنخطوات في معرفته من خالل ھذا 
  تراه؟

***  

ني أجد من أنني انتھيت من السؤال، إال إوعلى الرغم 
لننظر في إجابته  .ستطيع تجاھل إجابة كاتبنا الناقدنفسي ال أ

قليالً فنجد أن ھناك قصور نظر شديد في التعامل مع النصوص 
، بحيث " ي إلى األبداسم"عبارة الكتابية، لدرجة أنه ربط  با

أن تراه تحت أي  –بحسب استنتاجه  –المتعذر أصبح من 
  . مسمى آخر

نبي االسالم جاء يقول  وھذا خلق مشكلة كبيرة، ألن  
وبھذا  ،"هللا"له ھذا اإل اسموموسى، وأن  إبراھيمأنه يعبد إله 

ً في الفكر اإلسالمي، فاإلسالم لم يبشر باإلله خلق لنا تناقض ا
له ا يقول إنه نفس اإلومع ھذ" هللا"كنه بشر باإلله ول" يھوه"

الذي " األبدي"هللا  اسمالذي بشر به موسى، وموسي أعطانا 
  "!!!هللا"وليس "يھوه"ھو 

 نإذا إما أن يكون ھناك خطأ في االستنتاج، أو أن م  
  .  له الذي أرسل موسىيختلف عن اإل اإلسالم نبيبشر به 

أشكرك على ھذا السؤال الذي شجعني  ،على أي حال  
اء هللا في ربوع الكتاب المقدس ألسجد  شكرا سماعلى دراسة 

                                                 
بالطبع ھذه التفسيرات تمت في ضوء العھد الجديد، لمفسرين مسيحيين، ولكن  29

رأوا أنھا كلمة تعبر عن الكمال والتعدد في صفات مفسري العھد القديم من اليھود 
  . الطبيعة اإللھية، جمع جاللة أو عظمة كما يخاطب الملوك
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ه وصفاته التي تحمل معاني أكثر من ائاسموحمداً على كل 
ى معنى وھو اسموأخيرا أعطانا . نسانرائعة بالنسبة لإل

 إذ أن اآلب ھو "اآلب واالبن والروح القدس"المتمثل في 
، واالبن ھو الرحمة المتجسدة، أما نسانُمرسل الرحمة لإل

نستمتع بتلك الرحمة عطي لنا الفرصة للروح القدس فھو الذي يا
أنه روح إذ ) عمل الرحمة(بن بعد قبولنا لعمل االفي حياتنا 

  .الحق المعزي،  كل المجد

  وإلى سؤال آخر    
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  .؟  نساناإلھل يشبه هللا :  7س

  ) :26:  1(في التكوين : جـ 

  " .ناعلى صورتنا كشبھ نساناإلوقال هللا نعمل " ³أ

  ) :7:  11(وفي رسالة بولس إلى كورنثوس 

فإن الرجل ال ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة هللا " ³أ
  " .ومجده

  ) :10 – 5:  46( إشعياءولكن في 

اذكروا .... بمَن تشبھونني وتسمونني وتمثلونني لنتشابه " ³أ
رددوه في قلوبكم أيھا العصاة ، اذكروا . ھذا وكونوا رجاالً 

  " . ات منذ القديم ألني أنا هللا وليس آخر اإلله وليس مثلياألولي

  ) : 18:  40( إشعياءوفي 

  " .فبمَن تشبھون هللا وأي شبه تعادلون به" ³أ

  اإلجابة
ال، ولكن هللا خلق : اإلجابة... ؟ نساناإلھل يشبه هللا 

 ).27، 26: 1سفر التكوين (ه وشبھه على صورت نساناإل
 .نك من ھواة تحريك الكلم عن موضعهأ والفارق كبير، ويبدو

على صورته، فكيف نقلب الصورة ونسأل  نساناإل لقد خلق هللا
السؤال مغلوط بھذا الشكل؟ دائما نقول على الصغير أنه يشبه 

ويعطينا الكاتب  .الناقص يشبه الكامل في بعض كمالهالكبير، و
على صورته، وبقدرة قادر  نساناإلاآليات فنرى أن هللا خلق 

  !!!نساناإل" يشبه"كتب لنا الناقد استنتاجه أن هللا 
م عندما تكتب السؤال بصورة إذا فالمعنى يستقي

صورة  في إبداعه، وقدرته  نساناإليمكن أن يكون  .صحيحة
على االبتكار، يمكن أن يكون على صورة هللا في قوة إرادته 

 يكونأو التي ھي أكبر من إرادة أي حيوان تسيره الغريزة، 
  . تخاذ القرار في القدرة على إعلى صورة هللا نساناإل
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سفر  في نسانتابع خلق هللا لإل... ھل ھذا يكفي؟ 
جد أنه الوحيد الذي كلفه بمھمة التكوين األصحاح الثاني ، لت

فحتى مالئكته يؤتمرون  ي خليقة هللا كلھا،بداع وابتكار فيھا إف
  . بأمره دون إبداع واضح

، فال شخص مثله، وال نظير بكماله،  أما إذا نظرنا 
  .له كل المجد، إلى األبد

وھذا يختلف ، نساناإلا بالنسبة للمقارنة بين هللا وھذ
ال يقارن بين هللا  إشعياء، فالنص في إشعياءعن النص الذي في 

، بل بين هللا واآللھة األخرى، وھنا أيضاً يعبر عن أن نساناإلو
تجد أن هللا ال  )46، 40 عياءإش(هللا ال شبيه له، أقرأ ما في 

له شبيه بأنه شبيه بأنه غير موجود، بل عن إ إنسانيتكلم عن 
  . طل وضاللن كل اآللھة بُ ، فيقول إغير موجود

وھنا نرى أن القرينة التي أتيت بھا لتجيب على سؤالك 
جابة على تناقض خطأ من األساس وال تصلح لإللثبات ال
ينة تتكلم عن تشبيه إذ أن القر" ؟نساناإلهللا ھل يشبه : "السؤال

  . نساناإل، وليس عن هللا ونساناإلبين هللا واآللھة التي ابتكرھا 
  

  . وإلى سؤال آخر
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  .ھل يقع هللا في الخطأ ؟ :  8س 

 كل ما عمله فإذا ھو ورأى هللا" ³أ) :31:  1(في التكوين  :جـ 
  ."حسن جداً

في  نساناإلمل فحزن الرب أنه ع" ³) :6:  6(ولكن في التكوين 
  " ! . األرض وتأسف في قلبه

  : اإلجابة
ما  المباشرة أن هللا ال يخطيء مطلقاً، إذاً  اإلجابة

  ؟ نساناإلالمقصود بأن هللا حزن وتأسف في قلبه أنه عمل 
  :فھمركز معي في النصين لت

رض أن زي المعت ع عزي ي الواق رف ف ي أن نتع ا ينبغ ن
ي ھي مبدأ عام وأساسي ألسلوب ولغة اعلى   لكتاب المقدس الت
ا ون ربم ة  تك ب المقدس ي الكت ع ف لوب المتب ن األس ة ع مختلف

ذي ي ،لدى األديان األخرى األخرى بس بعض ال سبباألمر ال ل
  . في فھم ما يقصده الكتاب المقدس

رأ  ين اآللنق وديت ي نيتالموج د و ف فر واح فر س و س ھ
وين، د  التك ي ح اقض ف ي التن د ينف ان واح ي مك ين ف ود آيت فوج

د  ة يري م واحد في الكتاب ى وجود قل ل عل ذاته، ألنه ببساطه دلي
ذا  ي ھ ا إل ل بن لوبه ليص ن أس وع م د وين وم واح يل مفھ توص

  . المفھوم
ت نص األول ي ي ال اھر ف انع م ن هللا كص ب ع كلم الكات

ٌن " :معجب بعمله، فيقولو َو َحَس إَِذا ُھ هُ فَ َوَرأَى هللاُ ُكلَّ َما َعِملَ
ا ك أي ت وھذا في حد ذاته) 31: 1تكوين (، "ِجّدً م يشكل ل عبير ل

ذي  مشكلة ذا النص ال يس في ھ اھر، ول ه هللا كصانع م ري في ن
  !!له خالق عظيمكإ

ا رأى هللا   ة ففيھ ه حسن وأما الصورة الثاني ا فعل أن م
ه أفسد  جداً، ابه السوء بسبب دخول عامل خارجي علي د ش وق

  . صناعته
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النظرة ھي التي  ولكنال يدل النص على أن هللا أخطأ  
وھت  ي ش ة الت ود الخطي بب وج ك بس ت، وذل اناإلاختلف ، نس

ة صورة ف ة  رائع وحي ببالغ ة ال ا ريش انع تصف لن ك الص ذل
ق، وھو هكان قد استحسن عملالماھر الذي  اآلن نظر ي في الخل

ى إ دم عل ان ين ا لوك ه لى ذلك العمل بتأسف بعد ھذا التشوه كم أن
  . سد عملهكل ما فعل، ويأتي آخر فيفبعد 

ه،  األمر غ، فال هللا صانع استحسن عمل بيه بلي ه تش كل
  . صانع تأسف على عملهوال هللا 

  إذا لماذا كتب الوحي بھذه الطريقة؟ 
رة لعق رب الفك ا ليق اناإلل كتبھ م  نس ى فھ القاصر عل

ل هللا فكيف نستطيع أن . كونينبغي أن تات كما لھياإل دخل عق نُ
  !!الصغيرة وفكره في عقولنا

يس "بما تقول عزيزي الناقد ر ذي ل ا  ال ه "حاش كمثل
دمي إنسانبصورة  أن يشبه نفسه "ئش ارة  ن ا عب م تضيف إلين ث
  " تعالى هللا عما تقولون"

ك إ ول ل ن نق و ونح ذا ھ النن ھ ياإل اإلع ب  لھ بحس
ا  اول أن يعطين ا، وح فوقاً بن ان هللا ش د ك دس، لق اب المق الكت

توعبھ تطيع أن نس ي نس ة الت ا األمثل ه، وكلم تكلم عن ن ن ا ونح
  . اقتربت المسافة بيننا وبينه كلما تعلقنا به أكثر وفھمناه أكثر

ا  ت، دائم س الوق ي نف يم ف رحيم، والعظ و هللا ال ھ
ا نتشبث  ذا يجعلن ا، وھ ات عقلن دود إمكاني ي ح ا ف يتواصل معن
ر،  ر وأكث ا صورة هللا أكث بالكتاب المقدس أكثر، ألنه يوضح لن

ل ھو  إنسانفي أن يشبه نفسه ب ال يجد أي مشكلة ا، ب حتى يفھمن
ي أن يظھ كلة ف د أي مش م يج اة كل ي الحي انر ف د  إنس ي يفتق حت

  ، له كل المجدنساناإل
ى أ وع  عل ذا الموض ن ھ يل ع نتكلم بالتفص ال س ي ح

  . عندما يسألنا الكاتب عن ندم هللا
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  .ھل ينام هللا ؟ :  9س

    )3:  121(في المزمور  :جـ 

  " .ينعس حافظكال "  ³أ

  ) :65:  78(ولكن في المزمور 

  " ! .فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر"  ³أ

  

  اإلجابة
 ً ال ينام،  المنطقية السريعة ھي أن هللا اإلجابةأيضا

وبالتالي نحن مطالبون بإزالة ھذا التناقض الشكلي الموجود في 
  ، فماذا يقول المزمور؟ )78مزمور (

آلساف، فما ھو موضوع ھذا قصيدة  ھذا المزمور ھو
  المزمور؟ 

ً إذ يحتوي على   اً عدد 72ھذا المزمور الكبير نسبيا
 اْلِجيلُ  يَْعلَمَ  لَِكيْ ": اآلية المفتاحية فيه والتي توضح ھدفه ھي

 َعلَى فَيَْجَعلُونَ  أَْبنَاَءھُْم، َويُْخبُِرونَ  فَيَقُوُمونَ  يُولَُدونَ  بَنُونَ  .اآلِخرُ 
 َوالَ  َوَصايَاهُ  يَْحفَظُونَ  بَلْ  هللاِ، أَْعَمالَ  يَْنَسْونَ  َوالَ  َماَدھُْم،اْعتِ  هللاِ 

 َولَمْ  قَْلبَهُ  يُثَبِّتْ  لَمْ  ِجيالً  َزائًِغا َوَماِرًدا، ِجيالً  يَُكونُوَن ِمْثَل آبَائِِھْم،
ِ  أَِمينَةً  ُروُحهُ  تَُكنْ    ) 8- 6: 72مز " (ِ

والً بشرح ماذا ولكي يصل ھذا المزمور إلى ھدفه قام أ
وفي المقابل سرد ألعمال فعل اآلباء، من نسيان وصايا هللا، 

عظيمة قام بھا هللا، ولكن الشعب يتقسى قلبه، وهللا ساكت، 
. اإِلْثَم َوالَ يُْھلِكُ  َرُؤوٌف، يَْغفِرُ "المزمور أنه يصفه صاحب 

  .38ع" َسَخِطهِ  َوَكثِيًرا َما َردَّ َغَضبَهُ، َولَْم يُْشِعْل ُكلَّ 
، بسبب تساكفي زيغانه، وهللا  نساناإلويستمر 

أن هللا نائم، وفي تعبيرنا كرحمته، في ظل ھذا الصمت يبدو 
لماذا أنت "الدارج عندما نرى الظلم، نعاتب الرب ونقول 
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نحن نعرف أن هللا ال " ساكت يارب أال ترى؟ ھل أنت نائم؟
ن عدم ينام، ولكن نعاتبه على عدم سرعة تدخله، على الرغم أ

 سرعة تدخله ھو رحمة منه كما أوضح صاحب المزمور، إذاً 
ظھار غضبه، مزمور يوضح رحمة هللا، وبطئه في افسياق ال

وال يقول بأي حال من األحوال أن هللا نائم، ولكن ھنا يقول 
ً في مزموره، أن صمت هللا ليس إالمرنم أي لى ما ال نھاية، ضا

  .مردينبل سيأتي الوقت الذي فيه سيعاقب المت
تشبيه أورده لنا صديقنا الناقد، وھو وھنا لجأ إلي 

بُّ "من المزمور، يقول العدد  68موجود في العدد  فَاْستَْيقَظَ الرَّ
د اق، وعلى الرغم من استياء الن"َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ  َكنَائٍِم،

من ھذا التشبيه، إال أنه يتحدث عن دينوة هللا بصورة واضحة، 
لذي أثقلته الخمر فنام، ولكن لسبب ما ا"ن يتصف بأنه وم

 "يقظ ويدمر كل من حوله بسبب الخمريغضب في نومه فيست
بكثرة أمام أعين الناظرين، فيجدون  ان موجوداً ك تشبيهھذا ال

  . وحشاً مخيفاً أمامھم يدمر كل من حوله في غضبه
وھو يريد أن يضع ھذه الصورة المخيفة أمام أعين 

ھو مثل مناسب لشعب غير خائف هللا، الخمر يشربھا الشعب، و
ً كالماء، لذلك أورد لنا تشبي يتناسب مع الصورة الموجودة  ھا

  أمام أعين الشعب
ً عن أن هللا ينام، ھذه الصورة تشبيھية ال تُ  عبر مطلقا

طول أناته رحمة منه على الشعب،  بعدولكن تعبر عن أن هللا 
ة وتأتي الدينونة ووقتھا لن سيأتي الوقت الذي تذھب فيه الرحم

  . مكان ميكون للند
أعتقد أن المعنى واضح، وال يوجد ھنا أي تناقض، 

  . إلى سؤال آخر
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  .ھل يكلّ أو يتعب هللا ؟ :  10س

  ) :28:  40( إشعياءفي  :جـ 

  " .إله الدھر الرب خالق أطراف األرض ال يكل وال يعيا" ³أ

  ) :2:2(ولكن في التكوين 

 في اليوم السابع من عمله الذي عمل ، فاستراح وفرغ هللا" ³أ
  " !في اليوم السابع

   اإلجابة
  

َراِف األَْرِض الَ :  األولىاآلية  بُّ َخالُِق أَْط ْھِر الرَّ إِلهُ الدَّ
ا لُّ َوالَ يَْعيَ ِه فَْحصٌ  .يَِك ْن فَْھِم ْيَس َع عيا ( .لَ ذه )  28: 40اش وھ

ا ال يكل وال يتعب،  أعتقد أنھا ترضي فكرك عن هللا،العبارة  و ھن فھ
ا .. حق صفھا بأنھا ويمكن أن ن ي السلطان ال يعي فا كلي القدرة وكل
  . وال يتعب

  
***  

  
اختالف   األخري ةيآلا إلىوعند االنتقال  تختلف النظرة ب

ى استراح فالقارئ الباحث عن النقد يفھم معن. القارئ ى الراحة بمعن
  ھذا المعنى ؟  إالل ولكن ھل اللغة ال تحم.. نتيجة تعب 

  
ا أن  اعترفناالتي  األولى اآليةفأنا كقارئ  أستطيع في ضوء  فيھ

ّل  ا وال يك الي ال أرى أي  أنهللا ال يعي ة وبالت ر للراح ى آخ د معن أج
ات ة .  تناقض في اآلي رأ اآلي ى أي حال لنق يعل ي في سفر  األول الت

  التكوين 
  

  2: 2تكوين  •
ة المشتوھي ب ة العربي رغ هللا ف"ركة  حسب الترجم وم وف ي الي

م السابع من جميع عمله فاستراح في اليو. السابع من عمله الذي عمل
  " الذي عمل
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   :يقول) NIV(الشھيرة  اإلنجليزيةوفي الترجمة 
By the seventh day God had finished the work he 
had been doing so on the seventh day he rested 
from all his work 

  
د  ا نج الوھن تراح -عمل -انتھى(النشطة ھي  األفع وھي )  اس
يئاً . .قة بما كان يفعل كما ترى متعل ام يفعل ش فھو كان طوال ستة أي

ذا ح ھاسترا فمعنى...  ه الشيءو توقف عن عمل ھ اء من د االنتھ  .بع
  .أي سر به ألنه حسن" ليهستراح إا"أضف إلى ذلك أنه 

  
   توضيحية مالحظات

  
ھذا أنه عاود العمل بعد انتھاء فترة راحة حتى  لم يكتب بعد •

ه  ولكن ،نستطيع أن نفھم أنھا الراحة التي بعد تعب كتب أن
 لذلك ھو انتھى من كل شيء. .ستراح بعد االنتھاء الكامل ا

ل أو  اءبعد أن عمل الخليقة كلھا بدون كل ة  إعي ا في اآلي كم
  )28: 40 إشعياء(

  
م نلتفت  إلىلماذا التفتنا : وسؤالنا ھنا  ل استراح ول ىالفع ل   إل الفع

د كتب ةالثالث إن.  عمل والفعل انتھى ال ق ماضي في صيغة ال تأفع
  ا ھحدوليس ھناك مجال الستمرارية أ

  
لذلك نستطيع أن نفسر الفعل ارتاح بمعنى التوقف عن العمل برضى 

  وارتياح 
  

الھذه  • ا تخص  األفع ى .. وال تخص هللا  نساناإلكلھ ومعن
 حتى يصل المفھوم  يةإنسانلكاتب أعطى صفات ھذا أن ا

زمن  ..المستمع  إلى ذكورةنفس صيغة ال ة  الم ذه اآلي في ھ
ا عبارة عن يوم ھي صيغة تخص المخلھي والتي  وق ف

المستخدمة  األدواتولكن كل .. فوق الزمن ومسيطر عليه 
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وال تخص هللا ولكنھا وضعت في ھذا ..  نساناإلھنا تخص 
ق والتوقف المعنى لتو اء من الخل صيل فكرة الخلق واالنتھ

اء د االنتھ ق بع ن الخل رة.  ع ب الفك تعار   ،ولتقري اس
 .الق عز وجلالتشبيھات البشرية ووصف بھا الخ

   
  

تطيع ھ • ى ا أن نصل إننس ي أن الخالصة ل ا الروھ ة ھن اح
ف ع اء والتوق ى االنتھ د بمعن ل بع هن العم امالً  إتمام .. ك

  .  عد تعب  ثم معاودة العمل من جديدوليس التوقف للراحة ب
  
  

  :على ذلك  واألدلة
  العمل مرة أخرى  إلىأنه رجع  عدم ذكر -1
 ) استراح –انتھى  –عمل (كلھا بشرية مثل  أفعالم ااستخد -2
 ) يوم(م زمن بشري ھو ااستخد -3

   .وبالتالي التعبيرات كلھا بشرية وتخص البشر
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  .ھل قدرة هللا محدودة ؟ :  11س

  ) :27: 10(مرقس في  :جـ 

  " .ألن كل شيء مستطاع عند هللا" ³أ

  ) :19:  1(ولكن في سفر القضاة 

وكان الرب مع يھوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد سكان " ³أ
  " .الوادي ؛ ألن لھم مركبات حديد

من ) يطرد(وقد غيَّر مترجم الكتاب المقدس كلمة 
للمجھول بدالً  إلى العربية وجعلھا مبنية) يُطرد(اإلنكليزية إلى 

  .من المعلوم ولكن لم يستطع أن يغير المعنى 

  اإلجابة

 اإلجابةھل قدرة هللا محدودة؟ و سألالسؤال األصلي ي
لعدم ثقتنا في هللا نجعل من قدرته قدرة  ،ولكن لألسف .ال :ھي

دو محدودة محدودة، بمعنى أننا ال نستخدم قدرته في العمل، فتب
  . كل شيء مستطاع عند هللا ما، بينولكن المشكلة فينا نحن

وكان : "فإذا نظرت إلى اآلية في سفر القضاة تقول
  .الرب مع يھوذا، فملك الجبل

  .يھوذا.. من الذي ملك الجبل؟ 
من الذي لم " ولكن لم يطرد سكان الوادي"نكمل اآلية 
  .أيضا يھوذا.. يطرد سكان الوادي؟ 
ن يھوذا ، ولكاً وعد ، هللا وعد!شكالية ھنا؟إذا أين اإل
  .  خاف فلم يستخدمه

نا تكون غير لدينا قوة عظيمة ولكن أحيا نحن إذاً 
وھذا ما فعله يھوذا بالضبط، إذ أنه على  .مستغلة وھي قوة هللا

أنه لم يستغل ھذا الرغم من الرب قد وعد أن يكون مع يھوذا إال 
 ضعيف، يطرد سكان الجبل، ليس ألن هللا األمر وجبن ولم
  .لى المركبات الحديدلم ينظر إلى هللا، بل نظر إ ولكن ألن يھوذا
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لعربية نجليزية كما قرأناه بانقرأ النص باإل نحاول أن
   .لى النص االنجليزيشار إطالما أن ناقدنا قد أ

So the LORD was with Judah. And they drove out 
the mountaineers، but they could not drive out the inhabitants 
of the lowland، because they had chariots of iron. 

رأ معا وذق ع يھ تجد أن هللا م دھا ي الضمائر، س ا، وبع
م  م ل ى هللا، فھ كل الضمائر السلوكية عائدة على يھوذا وليس عل
د، المشكلة في  ات الحدي يمتلكوا الجبال، وھم الذين رأوا المركب

  . وليس في هللا) ھم(
  

ذا  ع ھ ي الواق ح ف ص واض د أن ن ي تري ون الت للعي
  . تبصر

  
  .وإلى سؤال آخر
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  ! .ھل يندم هللا ؟:  12س

  ) :19:  23(في العدد  :جـ 

  " .فيندم إنساناً فيكذب وال ابن إنسانليس هللا "  ³أ

  ) :35:  15(ولكن في صموئيل األول 

  " ! .إسرائيلوالرب ندم ؛ ألنه ملك شاول على " ³أ

جَعَلْتُ  دِمْتُ عَلَى أَنِّي قَدْ نَ : ) 11: 15(وفي صموئيل األول 
  شَاوُلَ مَلِكًا

  ) :14:  32(وفي الخروج 

  " ! .فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه" ³أ

  اإلجابة
   

ذا ال ة ھ د مناقش دنا عن ع اعت ي الواق وم، أف ن خالف المزع
دم هللا"  :سألفكنا نُ . يتخذ صورة مختلفة وب ...  ؟ھل ين ه مكت ان

دم هللا؟ ... أن هللا يندم  األولموئيل في سفر ص فتكون ... فھل ين
دم ... ھي  إجابتنا كال بالتأكيد فمكتوب في سفر العدد أن هللا ال ين

ا ولكن ... ونذكر الشاھد الذي تفضلت وذكرت  سياق الكالم ھن
د ا يال فق ف قل رضختل ر المعت اھدين أظھ اس أن ع الش ى أس ل

اني  اقض الث د ين ل.. الواح ل بالفع اقض  فھ دس ين اب المق الكت
  ! ؟نفسه

  
 ومن أجل ھذا علينا أن نفھم أوالً سؤال ينبغي أن نرد عليه، 

ةكيف جاءت في اللغة  م. . اإلنجليزي ك نحاول أن نفھ د ذل م بع  ث
ة ي الجمل عھا ف ة ووض ل آي ياق ك ة  ..س ام بدراس ع االھتم م

  . اللغوي الذي وضع فيه السياق األسلوب
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ة أن نح ا اقتضت الحاج ة اول أن نوربم ى الكلم درس معن
رى .. في األصل العبري  اقض ... بعدھا ن ة تن ذه اآلي ھل في ھ

  لنبدأ؟ ... 
   

   اإلنجليزيةالمعنى المستخدم في 
  

ي  ةف ة  اإلنجليزي ي ترجم ي " NIV"وف ل ف ي تمي والت
ى   إلىترجمتھا  رجم يستخدم ..  التفسير والى تبسيط المعن المت

ه ال يوجد كلمتين مختلفتين تماما مما يجع لنا نستطيع أن نقول أن
ة  ي اللغ ين ف ي النص اقض ف بھة تن ةأي ش فر  اإلنجليزي ي س فف

وھي تعني يغير " Change his mind"العدد يستخدم التعبير 
ن .. من فكره  يس هللا اب راد ھو ل ى الم ى إنسانفيكون المعن  حت

ره  ر من فك ا في صموئيل .. يغي ىبينم  35: 15 إصحاح األول
ا " Grieved"ل يستخدم الفع وھو بمعنى حزن أو تألم  ومن ھن

ة  ي اللغ رتين ف رى أن الفك ةن د اإلنجليزي ھما  تانبعي ن بعض ع
  .البعض

ي  إلىولكن ال يجب أن نكتفي بھذا إذ علينا أن نرجع   المعن
  األصلي في اللغة العبرية  لنتأكد من ھذا األمر  

  األصل العبري
  

ر العرب د أن التعبي ري نج ي األصل العب و ف ي ي ھ األدق ف
اھدين  اءت ب... الش اھدين ج ي الش د يف ل واح ى فع ف عن األس

  ... والندم 
  

ري  اموس سترونج العب وشرح ھذه الكلمة كما جاءت في ق
   :كالتالي
  

OT: 5162 
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nacham (naw-kham'); a primitive root; properly، to sigh، i.e. 
breathe strongly; by implication، to be sorry، i.e. (in a 
favorable sense) to pity، console or (reflexively) rue; or 
(unfavorably) to avenge (oneself): 
 
KJV – comfort (self)، ease [one’s self]، repent (-Erin self،-،). 
 
(Bibelot’s New Exhaustive Strong's Numbers and 
Concordance with Expanded Greek-Hebrew Dictionary. 
Copyright © 1994، Bible soft and International Bible 
Translators، Inc.) 

    اآليتينشرح السياق في 

د أن  ا نج ا وھن ينعلين ي اآليت ياق ف رح الس ل ش اك ، فھ ھن
ي تناقض فكري مثلما يبدو في  ل   أم أنالنص العرب السياق يزي
ه ن أساس اقض م ذا التن ذي جع! ؟ھ ياق ال ك الس خة ل ذل النس

يرية  ةالتفس ين  اإلنجليزي ي اآليت دم ف ة ين ن كلم تغني ع تس
ا  دال منھ ره "ووضعت ب ر من فك دد " يغي ي سفر الع ألم "ف ويت

   .األولفي سفر صموئيل " ويحزن
  

  19: 23سفر العدد •
  

ين رجل من أعداء شعب هللا  ان الحوار ب في ھذا الجزء ك
ن شعب اسم ان يخاف م ؤآب، ك ك م و مل االق وھ راه ب  ئيلإس

شعب هللا القديم المتتالية فأراد أن يھزمه  انتصاراتكثيرا بسبب 
أتى ب راف ف ارج شعب  ع ن خ رائيلم ى  إس وة حت ه رش دم ل وق

االق ي ام ب ر . .لعن ذلك الشعب فينكسر أم االق أن يغي د أراد ب لق
بة لشعب هللا رأي هللا ره بالنس ذا  .. وفك ام بھ رورضي بلع  األم

الشعب  ولكنه كلما حاول أن يلعن .. ة نتيجة لعطايا باالق الثمين
ة؟  جعل هللا ك مؤآب .. لسانه ينطق بالبرك دما اعترض مل وعن



88 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

فَيَْكِذَب، َوالَ اْبَن  اإنسانلَْيَس هللاُ " ھذه العبارة من بلعام خرجت 
دْ  20 يَتََكلَُّم َوالَ يَفِي؟ َھْل يَقُوُل َوالَ يَْفَعُل؟ أَوْ . فَيَْنَدمَ  إنسان ي قَ  إِنِّ

هُ . ِمْرُت أَْن أُبَاِركَ أُ    )20 -19: 23العدد(" .فَإِنَّهُ قَْد بَاَرَك فاَلَ أَُردُّ
ة  د بالبرك رب وع د أن ال ا يقص و ھن عب  إذاوھ ان ش ك

م  إسرائيلو... ال يحيد عن وصايا هللا  إسرائيل ك الوقت ل في ذل
ذ وعوده للشعب يخطئ في حق هللا، فلن يتنازل هللا  أبدا في تنفي

  .يغير من وعوده أو يرجع عن أفكاره نساناإلك ألنه ليس ..
  

***  
ة، ويحدثنا سفر العدد أن بلعام بعد أن فشل في قو ل لعن

دأ  ن مب تفيد م يأراد أن يس عبهآ إلھ م هللا لش و  أن دع ر، ھ  خ
أغوى شعب  ،شرطه أمانة الشعب )  25 صحاحاأل( إسرائيل ف

ي ؤآب لك ات م ع بن ي م د إ، يزن ي يعب س ولك ذلك الطق م ب لھھ
وى ا ذي أغ ر ال و األم نجس، وھ ي  ل رائيلبن جدوا أل إس ن يس

م  إسرائيلللبعل مثل بنات مؤآب مما جعل هللا يغضب من  ويحك
ان   جد لألوث ن س ل م ى ك الموت عل دد الفصل (ب فر الع رأ س اق

25 :1- 5 (  
  

  ھذا عن سفر العدد
اقض في نقارن ولنقرأ سفر صموئيل وبعدھا  نرى ھل يوجد تن

  المفھوم؟ 
  11: 15: يل األولسفر صموئ •

ول النص  ى ن :َصُموِئيَل قَاِئالً َوكَاَن كَالَُم الرَّبِّ ِإلَى: " يق ِدْمُت َعلَ
دْ  ي قَ مْ  أَنِّ ْم يُقِ ي َولَ ْن َوَرائِ َع ِم هُ َرَج ا، ألَنَّ اُوَل َملًِك ُت َش  َجَعْل
ي ُموئِيلُ ..............  َكالَِم اَل َص لْ «: فَقَ بِّ  َھ رَّ ةُ ال رَّ َمَس

بَائِِح َكَما بِاْستَِماِع َصْوتِ بِاْلُمحْ  ؟ ُھَوَذا االْستَِماُع  َرقَاِت َوالذَّ بِّ الرَّ
َغاءُ  ِة، َواإِلْص بِيَح َن الذَّ ُل ِم اشِ  أَْفَض ْحِم اْلِكبَ ْن َش ُل ِم " .أَْفَض

  ) 22، 11 -10: 15صموئيل األول (
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ة والقارئ للنص كله يجد أن  دمت"كلم م " ن ر حك تعبي

. .لسبب واحد ھو عدم الطاعة  ملكا  شاولاإلدانة ل، ورفضه 
  . طاعة هللا

  
ة هللا يعد ببر إن   ة أو بوظيف دك رد، مشروطة بع م التم

  . عدم العصيان، عدم السجود آللھة غريبة
  

ا  دأ .. وهللا يفي بوعده تمام ا أن يب في  نساناإلولكن م
زات ل المي د ك ى يفق ة حت دم الطاع رد والعصيان وع ي  التم الت

ا من ق ل هللا يحصل عليھ ي  ..ب ي هللا ولكن ف كلة ليست ف فالمش
   .نساناإل
  

ظ؟ .. لنقارن فكر النصين  ھل ھناك اختالف بسبب اللف
ه من ھل تغيرت صفات هللا على الرغم ...  أنه ھنا موصوف بأن

  ؟ ال يندميندم وھناك موصوف بأنه 
  

  وبوضوح ... ال : الحتمية ھي  اإلجابة
عب  دھا ش م يفق ة ل رائيلفالبرك و إس ائھمط ي  ال بق ف

ة  وا وراء آلھ م زن رد أنھ دوھا بمج ه، وفق وع هللا ومخافت خض
  )25عدد (غريبة 

  
في خضوع  لم يفقده شاول طوال طاعته وبقائهلك والمُ 

  .بمجرد أن تمرد على هللا ، وفقده
  

  السفرين  نيوھنا نقول أنه  ال تناقض ب
  : والدليل على ذلك 
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زيالشرح  -1 ي توضح اإلنجلي اني والت ي  للمع ا ف معناھ
  سياق اآليتين 

وم  -2 سياق القصص المكتوبة والتي توضح تطابق المفھ
  في الحادثتين بوضوح 

  : االستنتاج النھائي 
دد  ى شعب  25هللا رجع عن البركة في سفر الع دما تخل عن

لك لشاول عندما وهللا رجع عن نعمة المُ  ،عن طاعته  إسرائيل
م سياق واحد ورد فعل واحد . لم يطع هللا اب ل ه واحد في كت إلل

  .  يناقض نفسه  أو فكره الذي يقدمه للبشر
  

***  
  

ً بسيط ولكن نضع تساؤالً     ؟ھل هللا يندم: يفرض نفسه ا
ھي أن الكتاب المقدس كثيرا ما يضفي بعض  اإلجابةو

تمع ارئ والمس ى للق رب المعن ى يق ى هللا حت . صفات البشر عل
رار اإللذلك فمعنى الندم ھنا ھو  ةق ة أو ، ودان الرجوع عن برك

   .نساناإلبسبب تمرد وذلك  معطاةعطية كانت 
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  .ھل يفي هللا بوعده ؟ :  13س

  ) :19:  23(في العدد  :جـ 

فيندم ، ھل يقول وال  إنسانا فيكذب وال ابن إنسانليس هللا " ³أ
  !" . يفعل أو يتكلم وال يفي ؟

  ) : 14 – 7:  26(وفي حزقيال 

بوخذ نصر مدينة صور وال تقام بعد وعد هللا حزقيال أن يعطي ن
  :ذلك 

ألنه ھكذا قال السيد الرب ھا أنذا أجلب على صور " ³أ
فيقتل بناتك في الحقل بالسيف ويبني .... نبوخذنصرملك بابل 

يقتل ... عليك معاقل ويبني عليك برجاً ويقيم عليك مترسة 
شعبك بالسيف فتسقط إلى األرض أنصاب عزك وينھبون ثروتك 

ال تبنين ... ن تجارتك ويھدون أسوارك ويھدمون بيوتك ويغنمو
  " .بعد ألني أنا الرب تكلمت

     ) : 20 – 17:  29(ولكن في حزقيال 

  ! .ال يستطيع هللا أن يفي بوعده 

أن كالم الرب كان إلى قائالً يا ابن آدم إن نبوخذراصر ملك " ³أ
ه ولم تكن ل... بابل استخــدم جيشه خدمة شديدة على صور 

وال لجيشه أجرة من صور ألجل خدمته التي خدم بھا عليھا 
لذلك ھكذا قال السيد الرب ھاأنذا أبذل أرض مصر لنبوخذراصر 
ملك بابل فيأخذ ثروتھا ويغنم غنيمتھا وينھب نھبھا فتكون أجرة 

  "لجيشه

  

  اإلجابة

ول وده؟ والسؤال يق ي هللا بوع ل يف ة، ھ ا  اإلجاب ا تعودن كم
د  ي هللا بالتأكي فيف م ي ه إذا ل وده، ألن ا هللا بو بوع ون لن ن يك وده ل ع
اب المقدس  رجاء ه هللا، ووعود هللا في الكت أو أمل في كل ما وعد ب

  . عظيمة وكفيلة بأن نسجد  شكراً، إذا ما خضعنا له وأطعنا وصاياه
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ھذا ھو ردي على السؤال، لنبدأ اآلن في مناقشة االختالف 
  .المزعوم في رد ناقدنا

ا إذا درس ا إياھ ي أعطان ات الت دنا اآلي ا تنطق  الناق نجد أنھ
رى  ون ت ن العي وده، ولك يم وع ي تتم رب ف دق ال دى ص دھا بم وح
د  ي صديقنا الناق ى هللا أن يكشف عن عين ولكنھا ال تبصر، أصلي ال

  .فيرى عجائب الشريعة 

  30لندرس اآليات جيداً    

ا  تتكلم عن اآليات ھذه اً،  17فترتين زمنيتين بينھم في عام
ا ى صور ألنھ وة عل ال نب ه حزقي  الفترة األولى كان هللا قد أعطي نبي

ي  .بتليت به أورشليمفرحت شامته باألسى والحزن الذي ا يصور النب
ة ا، ومتخيل ا جارتھ ة ببالي ور متھلل ال ص يبة  حزقي ذه المص أن ھ

ي ا بباً ف تكون س ا ، فوصس يفعله زدھارھ ا س ال م ي حزقي ف النب
  . صر فيھانبوخذن

أ  عل نبوخذ نصروقد ف ا تنب ا كل م ه فيھ ال، ولست ب حزقي
ل أن  ي أدري كيف وجد الناقد أن ھذا األمر عدم وفاء  بوعده، ب الت

ة ً أصبحت تاريخ كانت مدينة عظيم ذه ول ا د ھ ة بع ا كينون م يصر لھ
ة الموجودة اآلن فھي في الواقعة ا المدين ، لقد تم تخريبھا بالكامل، أم

  . ية المدينة القديمةمكان مختلف وليس لھا أھم

ولم تكن له وال  "  المشكلة في سوء فھم الناقد لھذه العبارة

اً فظن " لجيشه أجرة من صور ألجل خدمته التي خدم بھا خاطئ
ذ ن أن ن صيغنبوخ يئا من صور، ولك ذ ش م يأخ الم صر ل ة الك

د أن ھنا، أن ما أخذه نبوخذنصر ا ره هللا ال شيء، وھو يري عتب
  . عاماً اراد أن يكافئه بمصر 17بعد  يعطيه أكثر، لذلك

                                                 
دار الحياة بعمان  –أيرونسايد . آ.بقلم ه. تفسير حزقيال ): بتصرف(تم استخدام   30
  ) 132- 120(االردن  –
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افيء موظف دك، ھو تماماً عندما تريد أن تك اً يعمل عن
امالً ينال أجرته د ولكنك نتيجة لمجھ ،، وما وعدته به ك وده تري

ا يجب إ"أن تعطيه أكثر، فتقول  ه كم ل حق م ين ن ھذا الشخص ل
اه ". لذلك سأعطيه مكافأة وم، ولكن معن ه مظل اه أن ھذا ليس معن

  . سيكافأ أكثر وأكثر نه

ه ، وأيضا وفَّنصروعوده لنبوخذ ،لقد وفي هللا ي دينونت
وةعلى ص ذه النب يس ور، وكل كالمه تحقق في ھ ط، ، ل ك فق ذل

رب اإل ن أيضا أعطي ال ر ولك بعة عش د س خية بع أة س ه مكاف ل
 ً   فأين الخالف ھنا أيھا العزيز الناقد؟  .عاما

  . سؤال أتركه لك
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  .عھده ؟ ھل ينقض هللا:  14س

  ) :34:  89(في المزامير : جـ 

  " .ال أنقض عھدي وال أغير ما خرج من شفتي" ³أ

  ) : 39:  89(ولكن في المزامير 

  " .نقضت عھد عبدك" ³أ

   

  جابةاإل
  

علينا أوال أن نعرف طبيعة سفر المزامير، ھذا السفر 
فيه جانب من االختبارات  نبوي وشعري،الجميل ھو سفر 
، ويطلب فيه  همشاعر نساناإليبث  ن خاللھاالشخصية التي م

وھذا المزمور الذي  ألجل نفسه وألجل الشعب أيضاً،  الصالة،
ً  لياً◌ً األزراحي، كتبه مص إيثانكتبه  رحمة للشعب،  وطالبا
  .لماذا؟

الشعب في وقت عصيان، كان ألن في ھذا التوقيت 
أن  والعصيان يأتي بدينونة، فإذا رجعت إلى سفر القضاة عرفت

إليه، فيصرخ  يضغط على الشعب بعقاب حتى يرجعوا هللا
ً رحمة، وھذا الصراخ نستطيع أن ى مثله في رن الشعب طالبا

  . االزراحي يثانھذه القصيدة الجميلة إل
شعب، بل ومضرب ال ءمن حكماھذا ھو واحد  إيثانو

وقد أسس فرقة ) 31: 4نظر ملوك االولا(المثل في الحكمة 
  . لعدة قرون تقدم التسابيح في ھيكل الربه اسمترنيم حملت 

 إيثانلفت ھذا المزمور بعد وفاة تلك الفرقة ھي التي أ
يتكلم عن توقيت بعد  37من العدد  بعدة قرون، وذلك ألن بدءاً 
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وداود بفترة طويلة وھي فترة زوال ُملك داود  إيثانوفاة 
  . 31األرضي
التوبة أن هللا يفتقد شعبه من خالل ب ھذا المزموريعلم و

المزمور، لقد قدم  في ھذاالمرنم وطلب الرحمة، وھذا ما فعله 
، ذ     . اھكره بوعوده، طلب منه تنفيذشكراً وحمدا 

في ؟ نأتي للسؤال المباشر، ھل ينقض هللا عھوده
تبرأت (الواقع الكلمة المستخدمة ھنا في لغتھا األصلية تعني 

يم عھود وھذا ألن عھود الرب في العھد القد 32)من عھد
سلوب الذي تكلمت فيه بنفس األعلى السؤال وسأرد مشروطة، 

العھود في العھد القديم مشروطة، إذا كنت  ، 33بقفي كتابي السا
ً لي فلن  ً لي أعطيك، وإذا لم تكن خاضعا ً خاضعا . تنال شيئا

نفذ هللا وعوده، أما إذا  بھا ، فإذا التزم نسانويقدم هللا عھوده لإل
ه الحق في تحقيق ما وعد به ضاع على نفسقد أف عليھاتمرد 
  .هللا

ونرى أكبر مثل على ھذا عندما أضاع رحبعام مملكة 
والده على الرغم من وعود هللا، فنرى أن المسؤول ھنا ليس 

من بعده رحبعام هللا، ولكن  سليمان الذي سجد آللھة غريبة، و
عيون هللا، وأزاغ الشعب، فكيف يعطي هللا  الذي صنع الشر في

  !!بركات لمن ال ينفذ وصاياه؟
أعطانا هللا من يساعد على  ،ولكن في العھد الجديد

تمام العھد، وذلك من خالل سكنى الروح القدس في داخل من ا
فينا الروح القدس ويساعدنا على  يقبل عمله، وبالتالي يشفع

  . هال ينقض هللا وعوده أبداً ألبنائ تمام مقاصد هللا، وھناا
                                                 

قس ديريك تأليف ال 2سفر المزامير جزء . التفسير الحديث للكتاب المقدس 31
  89دار الثقافة المسيحية ، تفسير مزمور . كدنر

  90المرجع السابق ص  32
السؤال رقم  –سؤال يبحث عن اجابة  100اجابة على  100راجع كتابنا السابق  33
  ، فيه رد مفصل على ھذا السؤال باستخدام شاھد مختلف 3
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  ! . هللا رأيه ؟ھل يغير :  15س
  ) :21: 4(في الخروج  :جـ 

عندما تذھب لترجع إلى مصر انظر : وقال الرب لموسى " ³أ
جميع العجائب التي جعلتھا في يدك واصنعھا قدام فرعون ، 

  " .ولكن اشدد قلبه حتى ال يطلق الشعب

  ) .غيَّر هللا رأيه ) 1: 5(ولكن في الخروج 

ھكذا يقول : اال لفرعون وبعد ذلك دخل موسى وھارون وق" ³أ
  " .أطلق شعبى ليعيدوا لي في البرية إسرائيلالرب إله 

  

  اإلجابة
قرأت اآليتين ثم رجعت وقرأت النص الكتابي فلم 

وفي  جمال،في اآلية األولي اإل، ؟أعرف أين غير هللا رأيه ھنا
اختالف ھنا،  ال يوجد أي تناقض أو .الثانية بداية ذكر التفاصيل

  .أحداث ھي مجرد سرد
ولى يقول هللا لموسى أنه سيكون ھناك في اآلية األ

عجائب تحدث قدام فرعون، وذھب موسى، وأصبح الكالم بين 
، فأين هللا ارون من جانب وفرعون من جانب آخرموسى وھ

  !. ھنا حتى يغير من رأيه؟
ألم يصنع هللا عجائب من .. لى ما حدث ولننظر إ

لعشر التي صنعھا لضربات اخالل موسى؟ بماذا تسمي ا
  ليست ھذه عجائب أم ماذا؟ أ! موسى؟

خبرني فأنا ال ھذا الشاھد، أكيف غير هللا رأيه في 
  أرى؟

، ووضعت كلمة األلفاظأما إذا كنت تقصد التالعب ب
لتعطي " أطلق شعبي"مقابل كلمة " حتى ال يطلق الشعب"
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ليك عزيزي طارح السؤال، ألنه يدل على تناقضاً، فھذا يسيء إ
  . في قواعد اللغة، وجھل في أسلوب الكتابة جھل

الكالم موجه لموسى، يتكلم معه في  :ففي األولى
أمر  :سيناريو سيحدث عندما يذھب ليقابل فرعون، وفي الثانية

  . موجه من هللا على لسان موسى بأن يطلق الشعب
ولى نتيجة للثانية، وھذا يبين قدرة هللا وعلمه أي أن األ

سوف أرسلك لتطلب من فرعون  ول ببساطةلسابق، إذ أنه يقا
أن يطلق الشعب، ولكنه لن يطلقه، وبناء عليه سيفعل موسى 

  . عجائب أمام فرعون، بحيث سيطلق الشعب رغم أنفه
الجملة الثانية فعل أمر، من هللا، أما األولى فجملة 
خبرية فيھا يوضح هللا ما سوف يحدث عندما يعطي موسى 

  .  أوامر هللا له



98 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  .ھل رحمة هللا واسعة ؟  : 16س

  ) :5:  100(في المزامير  :جـ 

  " .ألن الرب صالح إلى األبد رحمته وإلى دور فدور أمانته" ³أ

  ) : 3 – 2:  15(بينما يناقض ذلك صموئيل األول 

إني قد افتقدت ما عمل عماليق : ھكذا يقول رب الجنود " ³أ
، فاآلن  حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر إسرائيلب

اذھب واضرب عماليق وحرموا كل ماله وال تعفُ عنھم بل اقتل 
  " .رجالً وامرأة ، طفالً ورضيعاً ، بقراً وغنماً ، جمالً وحماراً

وقد غيَّر مترجم الكتاب المقدس من اإلنكليزية إلى العربية      -
حيث يدل السياق على ذلك ، ) افتقدت(إلى ) تذكرت(كلمة 

ألشياء ال للذكريات وقد تذكر الرب ما فعله ل) افتقدت(وكلمة 
  ! .سنة فاتخذ القرارات بالغة القسوة  400العماليق منذ 

وھذا ) حرموا(إلى ) خربوا(وكذلك غيَّر المترجم كلمة      -
  .تحريف بيِّنٌ في الترجمة والسياق 

  : سرائيليقول الرب إل) : 16:  20(ففي التثنية 

لتي يعطيك الرب إلھك نصيباً فال وأما مدن ھؤالء الشعوب ا" ³أ
    "تستبقِ منھا نسمة ما

ولذلك ھاجم اليھود وقتلوا كل مَن في المدينة بحد 
  .السيف 

  ) :21: 6(يشوع 

وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ " ³أ
  ".حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف

) لھمما(وقد غيَّر المترجم في النص األسبق كلمة 
رجالً (إلى كلمة ) كل رجل وكل امرأة(، وكلمة ) ماله(إلى 
  .؛ وذلك للتخفيف من وقع الكلمات على النفس ) وامرأةً

  

  اإلجابة
  ن في ھذا السؤالاھناك إتھام
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  موجه  الذي لم تتسع رحمته لشعب عماليق إتھام
  موجه لمترجمي النصوص بتبديل الكلمات إتھامو

  . ستقلة حتى ال يتشتت القارىءبصورة م إتھاملنأخذ كل 
سنة ثم العقاب يعتبر نقص  400ھل انتظار : األول تھاماإلأوالً 

  في الرحمة؟
أنا في الواقع ال أفھم ماذا ستصف هللا في يوم الدينونة 

في الفكر  ؟إنسانحاسب كل األخير عندما يأتي اليوم الذي فيه يُ 
 34لجسدخطوات أليمة من العذاب فور موت اسالمي ھناك اإل

  !فھل ھذا يتماشي مع رحمة هللا؟
ن هللا رحمته واسعة بدليل أنه انتظر ربعمائة سنة إ  

ليعودوا اليه، كاملة من الفساد، حتى يعطي الناس الفرصة 
قرون انتظار، ماذا تريد بعد  ةأربع .وبعدھا كان القصاص

  !ذلك؟
  

الثاني وھو تحريف بعض الكلمات لتخفيف حدة  تھاماإل: ثانياً 
  : صالن

أسلوب الترجمة، ولكني لى تھام موجه إاإليخيل إلى أن 
أرى أن كل الكلمات التي استبدلتھا بكلمات أخرى لم تضعف 

تذكرت ما "المعنى، فھذا مجرد أسلوب ترجمة، فما الفرق بين 
كل ما ھناك أن كلمة ! ؟"افتقدت"، وكلمة "عمل عماليق

عشر كانت ابة الفاندايك في القرن التاسع توقت ك "افتقدت"
  . مألوفة أكثر ومستخدمة أكثر

الذي ترى أنه أضعف من كلمة  "حرموا"أما التعبير 
 ه، فأنا أختلف معك، ألن التحريم يعني في طيات"خربوا"

                                                 
34 http://www.sunna.info/Lessons/islam_453.html 
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، فھو أقوى في اللغة العربية اً الذي ال يترك أثرالتدمير الكامل، 
  . من تعبير خربوا

ت أفضل، ولكنك استخدم فأنت ترى ترجمة أخرى إذاً 
سامحك هللا على ... لكي تصل إلى مأربك ) حرفت(تعبير 

  . األلفاظتحايلك في 
ترجمة لواحدة من اآليات القرآنية وننظر  على أي حال لنر

  كيفية ترجمتھا
  كيف تترجم 
  71اب زاألح  من ذنوبكم َْويَْغفِْر لَُكْم 

   :بھذه الطريقةالقرآن لقد ترجمھا مترجم 
Forgive you your sins35  

ذنوبكم، وبين  )من( ترى أنه شتان الفارق بين يغفر لكم أال
  !!عبارة يغفر لكم ذنوبكم؟

سؤال  ؟فما حكمك عليه ،ھكذا ترجم المترجم المسلم القرآن
به عبارات  ترجمللعلم ھذا األسلوب تُ  ، واتركه لضميرك

يحتاج إلى كتاب مستقل، ولكن ھذا ليس  ، األمر الذيكثيرة
  . موضوعنا على أي حال

                                                 
35 The QUR'AN. English Meaning. By Saheeh International، 
Page، 439 
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  .ھل يضل هللا عباده ؟ وھل شرائع الرب غير صالحة ؟ :  17 س
  ) :17:  63( إشعياءيقول  :جـ 

  " .لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك"  ³أ

  ) : 9:  14(وفي حزقيال  

" فإذا ضل النبي وتكلم كالماً فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي" ³أ
.  

  ) :25:  20(وفي حزقيال 

  " .غير صالحة وأحكاماً ال يحيَوْن بھا وأعطيتھم أيضاً فرائض" ³أ

  ) :9-7:  19(ولكن يناقض ذلك المزمور 

ناموس الرب كامل يرد النفس ، شھادات الرب صادقة تصيّر " ³أ
الجاھل حكيماً ، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب ، أمر الرب 

  " .أحكام الرب حق عادلة كلھا... طاھر ينير العينين 

  اإلجابة
عباده، ھذه ھي إجابته على السؤال،  هللا ال يضل

فناموس الرب كامل يرد النفس ووصايا هللا مستقيم تصير 
ً الجاھل    . حكيما

إذا ما ھي معاني ھذه اآليات التي تفضلت وأعطيتھا 
  . واحدة واحدة درسھالن.. لنا؟ 
ْيَت  " 17: 63 إشعياء  لَِماَذا أَْضلَْلتَنَا يَا َربُّ َعْن طُُرقَِك، قَسَّ

 ُ وبَنَا َعْن َمَخافَتَِك؟ اْرجْع ِمْن أَْجِل َعبِيِدَك، أَْسبَاِط قُل
 ".ِميَراثِكَ 

، وھي !ھنا بمعنى لماذا سمحت لنا أن نضل؟ كلماتال
، قدر كونھا  إتھامتعبير يدل على العتاب، وليست صيغة 

ولو قرأت األصحاح الذي يليه لفھمت . رغبة ملحة للرجوع إليه
ً وضكثر والفكرة بصورة أ ، فھي كلھا رجاء وأمل أن يفتقد حا

  . هللا شعبه
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بَّ قَْد " 9: 14حزقيال   فَإَِذا َضلَّ النَّبِيُّ َوتََكلََّم َكالًَما، فَأَنَا الرَّ
 ، َوَسأَُمدُّ يَِدي َعلَْيِه َوأُبِيُدهُ ِمْن َوْسِط أَْضلَْلُت ذلَِك النَّبِيَّ

 "إسرائيلَشْعبِي 
نه على كل األحداث، من الواضح ھنا أن الرب يعلن سلطا

فليس ھناك ما ھو خارج عن سيطرته وال رغبته، ولكن في 
  . المقابل أن النبي الكذاب سيأخذ عقابه

 المقصود ھنا ھو عدم رد النبي من خالله، يعتبر فعالً 
ً فاألساس وموقف هللا ھو تركه  ،ھو ضالل النبي إيجابيا

  .للضالل بدليل عقابه
العدد الكتابي، لماذا لم  وسؤالي لك، عندما أعطيتنا نصف

تكمل العدد وتعطينا نصفه اآلخر، أم أن ھذا لغرض في 
 سؤال أتركه لك! نفسك؟

َوأَْعطَْيتُھُْم أَْيًضا فََرائَِض َغْيَر َصالَِحٍة، " 25: 20حزقيال 
 "َوأَْحَكاًما الَ يَْحيَْوَن بِھَا،

ھل يمكن أن تقرأ اآلية التي قبلھا؟ إذ ھي مفتاح لفھم ھذه 
ألَنَّھُْم لَْم يَْصنَُعوا أَْحَكاِمي، بَْل َرفَُضوا  "ية، اآلية تقول اآل

ُسوا ُسبُوتِي، َوَكانَْت ُعيُونُھُْم َوَراَء أَْصنَاِم آبَائِِھمْ  : فََرائِِضي، َونَجَّ
  ). 24: 20حزقيال (

 ضاً وفرائختلف، فا أعطاھم أحكاموھنا نجد أن المعنى ا
إلى  نالنتيجة؟ بدأوا يتجھو، فرفضھا الشعب، فما ھي صالحة

أعطاھا لھم، كأنه فرائض أخرى ليست من قبل الرب، و
الفرائض  والمعنى أنھم عندما حادوا عنه كانت النتيجة ھي تلك

التي اخترعوھا ألنفسھم،  لقد كانت ھذه الفرائض  الغير صالحة
  نتاجاً طبيعياً لرفضھم وصايا هللا الصالحة

***  
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ح لي أن أكتب اسمذه اآليات واآلن بعد أن شرحت لك ھ 
  :لك ھذه اآليات القرآنية، لتفكر فيھا

 َويَْھِدي َمْن يََشاءُ  ِضلُّ َمْن يََشاءُ يُ   •
  )31:المدثر(

ُ يُْضلِْلهُ    • َوَمْن يََشأْ يَْجَعْلهُ َعلَى  َمْن يََشأِ هللاَّ
 ) 39: األنعام (   ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ 

•   ُ    بَْعَد إِْذ ھََداھُمْ لِيُِضلَّ قَْوًما َوَما َكاَن هللاَّ

َصْدَرهُ لإِِلْسالَِم  فََمن يُِرِد ّهللاُ أَن يَْھِديَهُ يَْشَرحْ      •
ً َكأَنََّما  يَْجَعْل َصْدَرهُ  َوَمن يُِرْد أَن يُِضلَّهُ  ً َحَرجا َضيِّقا

عَُّد فِي السََّماء َكَذلَِك يَْجَعلُ  ْجَس َعلَى الَِّذيَن  يَصَّ ّهللاُ الرِّ

    ]125:عامسورة األن[الَ يُْؤِمنُوَن 
  

، وأنا أعرف معنى اآليات القرآنية، ولكن دعني 36لن أعلق
 ليس مفھوم النصوص المذكورة ھنا ھو نفسه المذكورأ :أسألك

وسفر حزقيال؟، لماذا لم تفھمھا في نصوص  إشعياءفي سفر 
ؤال س !!؟متھا جيداً في نصوص القرآنلمقدس وفھالكتاب ا

  . القارئأتركه لك، ولفطنة 
  .سؤال جديد وإلى

  
  

                                                 
36 
http://groups.yahoo.com/group/da3wat_elislam/message/1681 
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  . 37!ھل هللا إله سالم أم إله حرب وتشويش ؟:  18س 

  ) :33:  14(في رسالة بولس األولى إلى أھل كورنثوس  :جـ 

ألن هللا ليس إله تشويش بل إله سالم كما في جميع " ³أ
  . "كنائس القديسين

  ) :7 – 6:  45( إشعياءيناقضه 

أنا الرب وليس آخر مصور النور وخالق الظلمة صانع السالم " ³أ
  " .وخالق الشر

  ) :14:  16(ويؤيده صموئيل األول 

   وذھب روح الرب من عند شاول وبغته روح ردي من قبل" ³أ
  " .الرب

:  2(ويؤيده أيضاً رسالة بولس الثانية إلى أھل تسالونيكي  ³أ
11: (  

وألجل ھذا سيرسل إليھم هللا عمل الضالل حتى يصدقوا " ³أ
  " .الكذب

  

  اإلجابة
واآلية تؤكد ھذا، ولكن دعني هللا ھو إله سالم بالتأكيد، 

 إشعياءاآلية التي كتبھا وضعت لماذا  :ك عزيزي الناقدأسأل
   على أساس أنھا تخالف وتناقض اآلية األولى؟

  اقرأ معي 
صانع  إشعياءوفي  ) 33: 14نثوس كور1(  هللا إله سالم

  !فأين التناقض؟ ) 6: 45 إشعياء(  السالم
وأيضاً في اآليات التالية لم ينكر على هللا أنه إله سالم حتى 
يكون ھناك تناقض، ولكنه وصف هللا بمواصفات تحتاج إلى 
                                                 

، فيه 19سؤال ، والسؤال رقم  100إجابة على  100لرجوع الى كتاب أرجو ا 37
  .سؤال مشابه
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شرح، وإلى مراجعة النصوص بصورة متكاملة حتى نرى ما 
  . م الإذا كان هللا صفاته متناقضة أ

 ھل هللا ھو خالق الشر؟  •
لكن ما ھو فا ھو خالق الشر، و إشعياءبحسب سفر 
وفي الواقع لقد ..  نوجد معنى لكلمة الشر الشر؟، لنحاول أن

ً  38سبق أينشتين للشر من خالل ھذا الحوار مع وأوجد تعريفا
  . ساتذتهأحد أ

  ... اقرأ معي ھذا الحوار
ه بھذا السؤال ھل هللا ھو تحدى أحد أساتذة الجامعة تالميذ"

" نعم: "خالق كل ما ھو موجود؟ فأجاب أحد الطلبة في شجاعة
أحد ؟ ورد "ھل هللا ھو خالق كل شيء:  "وكرر األستاذ السؤال

وھنا قال ." نعم يا سيدي، هللا خالق جميع األشياء: "ائالً ق الطلبة
يث ح..  خالق كل شيء، إذاً هللا خلق الشر ما دام هللا: "األستاذ

أن أعمالنا تظھر حقيقتنا، إذاً : أن الشر موجود، وطبقا للقاعدة
ً ." هللا شرير بنفسه، وراح يفتخر أمام  راح األستاذ يتيه عجبا

وھنا ." با اإليماننه أثبت مرة أخرى خرافة إ: "الطلبة قائالً 
  " يا أستاذي؟ ھل لي أن أسألك سؤاالً : "يده وقال أينشتينرفع 

ھل البرد "فقال أينشتين ." بالطبع يمكنك": رد األستاذ قائالً 
بالطبع موجود، ألم تشعر مرة : "فأجاب األستاذ" ؟له وجود

في الحقيقة يا : "ولكن أينشتين أكملوضحك باقي الطلبة " ؟به
ً ، سيدي البرد ليس له وجود لقوانين الطبيعة، ما نعتبره  فطبقا

 قابالً  كل جسم أو شيء يصبحف ،غياب الحرارة برداً، ھو نحن
لھا، والحرارة ھي  للطاقة، أو ناقالً  للدراسة، عندما يكون حامالً 

ً  التي ً  تجعل جسما   ."أو ناقالً للطاقة حامالً  أو شيئا
                                                 

يميل، وفي الواقع ال أعرف مصدرھا، وال أدري مدى صحتھا، جائتني باإل 38
، أو مؤلفة نحن نستخدم المنطق الذي وراء ت أينشتين أو لغيرهولكنھا سواء كان

  )عماد(القصة 
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أستاذي، ھل الظالم له : "ينشتين في طرح فكرتهاستمر او
ولكن صديقنا ."  بالطبع الظالم موجود": فرد األستاذ" ؟وجود

، ثانية ھذا خطأ يا سيديمرة : "أينشتين اعترض من جديد قائالً 
فالظالم ھو اآلخر ليس له وجود، فالحقيقة أن الظالم يعنى 

 نحن نستطيع أن ندرس الضوء، ولكننا ال .غياب الضوء
في الحقيقة يمكننا استخدام منشور  ،تطيع دراسة الظالمنس

أللوان، ثم الضوء األبيض ألطياف متعددة ا نيوتن، لنفرق
 ،تقدر أن تدرس الظالم ؛ ولكنك النندرس طول موجة كل لو

 ً الظالم  من وشعاع بسيط من الضوء، يمكنه أن يخترق عالما
  .وينيره
ولكنك  ك أن تعرف مقدار ظلمة حيز معين؟كيف يمكن 
ً  ،قياس كمية ضوء موجودة يمكنك ؟ إذاً أليس ذلك صحيحا

ليصف ما يحدث عندما ال  نساناإلالظلمة ھي تعبير استخدمه ف
سيدي،  :أستاذه نا العبقريطالبوفى النھاية سأل  .يوجد النور

بالطبع، كما " وھنا في عدم يقين قال األستاذ؟ ھل الشر موجود
 يةإنسانسبق وقلت، نحن نراه كل يوم، وھو المثال اليومي لعدم 

نه تعدد ھذه الجرائم، وھذا المقدار إ ،نساناإلتجاه  نساناإل
ھذه الظواھر ، ولناالعنف في كل مكان من العالم ح الوافر من

الشر : "وعلى ھذا أجاب الطالب قائالً " ليست سوى الشر بعينه
، ليس له وجود يا سيدي، على األقل ليس له وجود في ذاته

 إنه مثل الظالم والبرد، كلمة اشتقھا .الشر ببساطة ھو غياب هللا
الشر ھو النتيجة  ،هللا لم يخلق الشر ،ليصف غياب هللا نساناإل

إنه مثل  ،محبة هللا في قلبه نساناإلعندما ال يحفظ  التى تحدث،
تغيب الحرارة، أو الظلمة التي تأتي عندما  البرد تشعر به عندما

  .وھنا جلس وصمت األستاذ." يغيب النور
ر النور، فھو يقصد ھو مصدن هللا عندما قال الكتاب إ إذاً 

ندما يقول وع. خلق النور، وبغياب النور يكون قد خلق الظلمة
وبغيابه وجد السالم بين الناس، نه مُ إنه صانع السالم يقصد أ
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الشر ھو عدم وجود هللا في ألن . عن الوجود يُخلق الشر
  .الذي ھو صانع السالم المشھد،

نجد أن المعنى تناسق ولم يوجد فيه أي تناقض، وھنا 
والتناقض فقط يوجد حيث يكون ھناك عدم رغبة في تصديق 

اقض الظاھري الذي يعطينا المبرر لعدم الكلمة، فنبحث عن التن
  . قبول الكلمة

***  
 ية وھي الموجودة في صموئيل األولنأتي لآلية التال

بِّ ِمْن ِعْندِ " :والعدد الرابع عشر 16أصحاح   َوَذَھَب ُروُح الرَّ
بِّ  فماذا يقصد الكتاب  ".َشاُوَل، َوبََغتَهُ ُروٌح َرِديٌء ِمْن قِبَِل الرَّ

  !؟من ھذا التعبير
نستطيع أن نفھم ھذه العبارة،  بنفس منطق غياب الخير

 في البداية ما :ذھب روح الرب من عند شاولفنالحظ عبارة 
ت ھناك أي قوة تستطيع أن تؤثر على شاول ألن روح هللا انك

كان معه، ولكن وقد فارقه روح هللا، فأي روح رديء يستطيع 
بة وضيق كآ يء يمكن أن يكون روحالردأن يدخله، والروح 

ً أن يكون و بسبب مفارقة روح الرب إياه، 39وحزن ليس شرطا
ً خارجية ، إذ أنه من الممكن أن غياب الرب تسيطر عليه روحا

الم وعدم أمان، وھذا في حد ذاته سمن حياة شاول خلق عدم 
  . روح رديء

يء ھو غياب روح هللا المعطي راحة الردإن الروح 
ً وفرح ً وسالم ا   . ا

***  
لى اآلية الثالثة في ھذا السؤال وھي إي وأخيراً نأت

 11: 2موجودة في رسالة بولس الرسول الثانية الي تسالونيكي 
                                                 

  19ص. مكتبة المحبة. مص مرقس داودترجمة الق. حياة داود –ماير .ب.ف 39



108 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

قُوا  َوألَْجِل ھَذا َسيُْرِسلُ " الَِل، َحتَّى يَُصدِّ إِلَْيِھُم هللاُ َعَمَل الضَّ
لى إنظر ھذه الكلمات علينا أن نولكي نفھم معنى " اْلَكِذَب،

ألَنَُّھْم لَْم يَْقبَلُوا َمَحبَّةَ اْلَحقِّ َحتَّى "تقول العبارة التي قبلھا وھي 
يع ومن الواضح أن أسلوب التفسير واحد في جم، ".يَْخلُُصوا

سبب الفقرات، أن ھذه المجموعة سيرسل لھا هللا روح الضالل ل
ق ال محبة الحق، وبغياب محبة الح قبلواواحد وھو أنھم لم ي

ب الحق ومحبة الحق غيا .يكون أمامھم غير روح الضالل
ب النور غيا :ھو أسلوب واحد. يزرع عمل الضالل في داخلھم
الم فيه خلق للشر، وغياب روح ھو خلق الظالم، وغياب الس

والتعبير الكتابي . الحق فيه خلق للضالل وروح الضالل
وبھذه  ،المستخدم بأن هللا أرسله ھو كناية عن مفارقة الرب لھم

وھذه ليست مسؤولية . روح المضادةالمفارقة يكون قد أرسل ال
  .، ولعمل روح هللا نساناإلهللا، ولكن السبب ھو رفض 

لئال تكون من ھؤالء الذين  القارئحترس عزيزي ا 
  .الحقروح يعانون من غياب 

***  
في اآليات الثالث بعد ھذا الشرح ومقارنة كل قرينة 

بل  ، ولم يعد ھناك أي تناقض في كلمة هللا،زال أي لبسيُ 
نرى  ت هللا في كل اآليات الكتابية، وساعدتنا أنصفا تطابقوت

من خالل ھذا األمر أن هللا أمين في كل صفاته، مستحق كل 
المجد، فقط علينا أال ننساق وراء أفكار غريبة بدون بحث أو 

  . تحليل دقيق للنصوص الكتابية وفھم معناھا الحقيقي
  . آخر لنر سؤاالً   
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  . المسكر ؟ ھل أباح هللا:  19س

  ) :26:  14(في التثنية  :جـ 

وأنفق الفضة في كل ما تشتھي نفسك في البقر والغنم " ³أ
والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك وكل ھناك أمام 

  " .الرب إلھك وافرح أنت وبيتك

  ) :10:  6(بينما في رسالة بولس األولى إلى أھل كورنثوس 

   " .ن وال خاطفون يرثون ملكوت هللاوال سكيرون وال شتامو"...  ³أ

  

  اإلجابة
يفرق الكتاب بين الخمر " 40:يقول القس بخيت متى

والمسكر، الخمر ھي الفاكھة أو عصيرھا، أما المسكر فھو 
األول غذاء، وفرح المحصول، حيث يباع وبثمنه : الكحول

، أما المسكر الداخل في هاحتياجات ييشترصاحب الكرم 
من أجل سكيبه على الذبيحة فتشتعل  صناعته الكحول فھذا

   ."وكالھما مطلوبان... النار، وتزيل رھمة الشواء 
***  

لى السؤال الرئيسي، ھل أباح هللا المسكر؟ نأتي إ
  . أنه أباح استخدامه على الذبيحة اإلجابةو

  ھل يتعارض ھذا مع اآليات األخرى؟ 
   - :تابع معي التسلسل في التفكير خطوة خطوة

ن الخمر اكقد ولتناول الخمر، في العھد القديم  حرم هللالم ي 
حتفال بخيرات الرب، دم لاليق، وكان عندھمعالمة الفرح 

لذلك أباح هللا شرب الخمر في أفراح  .وكرمه هجود و
                                                 

تاذه ال  40 اب أس ذي أعطىيشكر مؤلف الكت ى ال د  قس بخيت مت ة عن اراً رائع أفك
ه ردي الشخصي،  م وضعت تحت مراجعته ھذا الكتاب، وقد وضعت رده كما ھو ث

  . مع كل شكري واحترامي ألستاذي العزيز القس بخيت متى
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شير حتى الخمر الشعب تعاألعياد، بل وطلب الرب من 
َل ِحْنطَتِكَ  "معھم  اى يفرحوكلالويين  َك َوَخْمرِ  َوتُْعِطيِه أَوَّ

َل َجَزاِز َغنَِمكَ    )4: 18تثنية ( " َوَزْيتَِك، َوأَوَّ
ولكن قدم لنا الكتاب نصائح كثيرة لشارب الخمر حتى ال  

. اَْلَخْمُر ُمْستَْھِزئَةٌ "يذھب الخمر بعقله فيقول الحكيم سليمان 
اٌج، َوَمْن يَتََرنَُّح بِِھَما فَلَْيَس بَِحِكيمٍ  اْلُمْسِكرُ  : 20أمثال " (َعجَّ

1 ( 
وفي سفر التثنية يصف حالة من حاالت الفرح التي يعيشھا  

ن من حقك أن تفرح بخيرات الرب إ :ل لهاليھودي، فيقو
وھذا لم يكن . وتتناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب

 )26: 14تثنية(.وإحساناتهمحرماً إذ أنه فرح بجود الرب 
تداوالً مفتناول الخمر والمسكر دون إفراط كان طبيعياً و إذاً  

في العھد القديم، ولكن استثني الكتاب من ھؤالء الناس 
ً أشخاص ً وھؤالء ھم  ا منع عنھم تناول الخمر تماما
 .النذيرون

اْنفََرَز َرُجٌل  إَِذا: َوقُْل لَھُمْ  إسرائيلَكلِّْم بَنِي " الشريعة تقول  
ٌ لِيَْنُذَر نَْذَر النَِّذيِر، بِّ  أَِو اْمَرأَة  اْلَخْمرِ  َعنِ فَ  ،لِيَْنتَِذَر لِلرَّ

 ْلُمْسِكِر،ا َخلَّ  َوالَ  اْلَخْمرِ  َواْلُمْسِكِر يَْفتَِرُز، َوالَ يَْشَرْب َخلَّ 
" َوالَ يَْشَرْب ِمْن نَقِيِع اْلِعنَِب، َوالَ يَأُْكْل ِعنَبًا َرْطبًا َوالَ يَابًِسا

 )3: 6سفر العدد (

 يحق له أن ھذا النذير ھو الشخص المخصص للرب، فال 
ھذا في  ىولدينا مثل عل. كل أيام حياتهسكر ب الميشر

سيرته في ( إسرائيلون، أحد قضاة العھد القديم وھو شمش
ھذا القاضي العظيم يقول عنه ) 16-13سفر القضاة من 

ُ اْبنًا َوَدَعِت  فََولََدتِ " :الكتاب فََكبَِر . هُ َشْمُشونَ اسماْلَمْرأَة
بِيُّ َوبَاَرَكهُ  بُّ  الصَّ ُكهُ اْبتَ والرَّ بِّ يَُحرِّ فِي َمَحلَِّة  َدأَ ُروُح الرَّ

، 24: 13سفر القضاة ( ".َداَنٍ◌ بَْيَن ُصْرَعةَ َوأَْشتَأُولَ 
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وكذلك نرى يوحنا المعمدان يصفه الكتاب أنه مملوء . )25
 . من روح هللا منذ البطن

لذلك ال يجب أن يدنس  إذاً النذير شخص يحركه روح هللا 
لعقل باإلفراط في تناول المسكر، جسمه وذھنه بتغييبه عن ا

رم هللا على النذير شرب تالفى الوقوع في ھذا حّ وحتى ي
  .الُمسكر من حيث المبدأ

واآلن نأتي إلى العھد الجديد ليخبرنا الوحي المقدس عن  
مكانتنا الحقيقية، وھي أشبه بمكانة النذير، إذ أن النذير 

 سكن فينايحركه روح هللا، ونحن ھياكل هللا وروح هللا ي
المسيح في  لَ بِ لذلك تنطبق على كل واحد قَ . )6: 19كو 1(

 .حياته شريعة النذير
 6كما في سفر العدد  شريعة النذير ال يحق له السكر فيو 
ال يخالف  لى كورنثوسإبالتالي ما قاله بولس في رسالته و 

أخرى ألن أبناء هللا ھم مخصصون  وھم أي شريعة 
 . سيدخلون الملكوت نالوحيدون الذي

ي عصير العنب كبديل الخمر التي وصفت لتيموثاوس ھ 
وكان ) 23: 5تيموثاوس  1( للماء الذي ال يروي المريض
 ً  ذينالو). 8: 3يمو ت1(  41الولع بالخمر الكثير ممنوعا

تس  1(  يعتبرھم الكتاب أھل الليل والظالمكانوا يسكرون 
 1: 20مثال أ(ينھي عن المسكر  إال أن الكتاب) 7: 5
 42")11: 5 إشعياءو

                                                 
رة، وحتى أكل  41 ى " سالفةال"إن شرب عصير العنب بكث ؤدي إل ه ي العنب ذات

  ) القس بخيت متى) (اتخموا" (أمتألوا"التي تعمل عمل المسكر  التخمة
  تجدھا على ھذا الرابط: قاموس الكتاب المقدس، كلمة مسكر 42
-Books/FreeCopticBooks-Coptic-Free-takla.org/Full-http://st

Dictionary/12_S/S_092.html-Bible-Arabic-Holy-002  
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بناء العھد الجديد أيفرض علينا ھذا السؤال، إذا كان ربما  
، !كلھم على مستوى النذير، فماذا عن أبناء العھد القديم؟

لديھم الكثير من النصائح على نمط نصيحة الحكيم  ھؤالء
 فراط،ايشربون دون  امثال، من خاللھفي سفر األسليمان 

يقترف الخطية  ب بعقلهذھِ عل الخمر تُ ألن السكير الذي ج
لى التوبة حتى يستطيع أن يستمتع بامتيازات هللا، ويحتاج إ

 .ومن يصر على ھذا لن يدخل ملكوت السموات

  

 

   . لنذھب لسؤال آخر... ھل استقام المعنى، وزال االختالف؟ 
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  .ھل يمكن رؤية هللا ؟ :  20س

  ) :18:  1(في يوحنا  :جـ 

  " .أحد قط هللا لم يره" ³أ

  ) :16:  6(وفي رسالة بولس األولى إلى تيموثاوس 

ساكنًا في نور ال يُدنى منه الذي لم يره أحد من الناس وال " ³أ
  " .يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة األبدية

  ) :20: 33(وفي الخروج 

ال يراني  نساناإلال تقدر أن ترى وجھي ؛ ألن ) : هللا(وقال " ³أ
  " .ويعيش

  :بينما النصوص التالية تناقضھا 

  ) :11:  33(في الخروج 

  " .ويكلم الرب موسى وجھًا لوجه كما يكلم الرجل صاحبه" ³أ

  ) :11 – 9:  24(وفي الخروج 

ثم صعد موسى وھارون وباداب وأبيھو وسبعون من شيوخ "  ³أ
وتحت رجليه شبه صنعه من  إسرائيل، ورأوا إله  إسرائيل

شفاف وكذات السماء في النقاوة ولكنه لم العقيق األزرق ال
  ".، فرأوا هللا وأكلوا وشربوا إسرائيليمد يده إلى أشراف بني 

  ) :30:  32(وفي التكوين 

ألني نظرت هللا : المكان فنيئيل ، قائالً  اسمفدعا يعقوب " ³أ
  " .وجھًا لوجه

يسمح هللا لموسى أن يراه ) 23 – 22:  33(وفي الخروج 
  :من الخلف 

ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة " ³أ
وأسترك بيدي حتى أجتاز ، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما 

  " .وجھي فال يُرى
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  جابةاإل
دھا  : هللا لم يره أحد قط حقيقة كتابية ال تقبل الجدال يؤك

ل والم ً نطق والعق ا تجمعت ل أيضا ائق تخص هللا م دينا من حق
رالذي ھو إ الي  ،محدود له غي محدود ال يمكن ال نساناإلفوبالت
   :فإذا رآه فھناك أمر واحد من أمرين ،أن يراه

ارة عن ھي التي  أن يكون قد تخلص من محدوديته - عب
ً جسد من لحم وعظ   .ام، وبھذه الطريقة ال نعتبره حيا

د أو أ - كل الجس ورة وش ذ هللا ص ائز وال ن يأخ ذا ج وھ
ي من ضميتنافي مع صفات هللا  ى الت ادر عل ه ق نھا أن

  .كل شئ
يطة  ة البس ذه المقدم ؤال دون ھ ى الس ي ردي عل ھ

رات  دينا تعبي الرجوع إلى المتناقضات المزعومة، واآلن نحن ل
ذلك ن رأى هللا، ل اك م د أن ھن ا اآلن أن نف تؤك رعلين ات  س اآلي

   !!أم ال ن كانت تتناقض مع بعضھاالمذكورة ونرى إ
  

***  
  

   11-9: 24الخروج 
اُرونُ ثُمَّ " يُوِخ  َصِعَد ُموَسى َوھَ ْن ُش ْبُعوَن ِم و َوَس اَداُب َوأَبِيھُ َونَ

رائيل هَ  َوَرأَْوا إس رائيلإِل َن إس ْنَعٍة ِم ْبهُ َص ِه ِش َت ِرْجلَْي ، َوتَْح
َماِء فِي النَّقَاَوةة َولِكنَّهُ  اْلَعقِيقِ  فَّاِف، َوَكَذاِت السَّ لَْم يَُمدَّ  األَْزَرِق الشَّ

  "اَوأََكلُوا َوَشِربُو فََرأَْوا هللاَ . إسرائيلأَْشَراِف بَنِي يََدهُ إِلَى 
  

    بعض المالحظات يجب التفكير فيھا  في ھذا النص ھناك
   ويدين  أرجلوجود  -1
 وجود مواصفات مثل تعبير النقاوة فما المقصود به؟  -2
   إسرائيلأشراف  إلىلم يمد يده  -3
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ة أظھر نفسنجد أن هللا  األولىوھنا من المالحظة  ه في ھيئ
أظھر نفسه  فھم لم يروا هللا في مجده وعظمته، ولكنه... ل وشك

ين  كل يب ي ش فاته ف ن .. ص و م ور ھ ذا الظھ ه  رادهإھ هللا نفس
 ً ا واع  وأيض ن أن وع م رد ن ه مج وھره ولكن ي ج يس هللا ف و ل ھ
  . وھو على كل شئ قدير..  لھيلي اإلالتج

  
ة ة الثاني عب  :المالحظ ف ش ة تعري ي محاول رائھ  يلإس

اوة ب د أن يوصل .. صفة من صفات هللا ھي صفة النق ا يري وھن
   .فكرة كراھية الخطية تماما إسرائيل إلى

 
ً  األمرأنه فعل ھذا : المالحظة الثالثة ا م  بإرادته تمام ذلك ل ل

رائيليعاقب  م رأوه إس م ..  أنھ ه أراد لھ ودة ولكن دة موج فالقاع
  . الحياة

رة  ة األخي تنتاجيهوالمالحظ ا ، ويمكاس ي عنھ ن التغاض
ة  يفالمالحظ ي  األول اسھ ز  ،األس ي حي ه ف ع نفس ه وض أن

  . وظھر على شكل بشري لكي يتمكن شعبه من رؤيته
  

  الدليل على ذلك 
ات داد اآلي د .امت ول بع ه أصعد م ھايق سى ومباشرة أن

اب الوضع .. الجبل لكي يستلم لوحي الشريعة  إلى ويصف الكت
كنار آكلة على "منظر هللا و. .أن مجد هللا حل على جبل سيناء ب

... لقد تغير شكل هللا إذا.. " إسرائيلرأس الجبل أمام عيون بني 
اوة  ة النق ىمن شكل السماء الكامل ار  إل ً .. شكل الن ى وأيضا  إل

روا هللا.. ب شكل السحا م ي م ل الي ھ ورات وبالت ل مجرد ظھ  ب
ل هللا ى أنھم لم يروا شكتدل عل األشكالكل ھذه .. تعريفية با 

روا ألنه ببساطة .. الحقيقي  ر مستحيل أن ي م .. محدود الغي وھ
  . محدودون
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  30: 32التكوين 
  

ائاِلً » فَنِيئِيلَ » اْلَمَكانِ  اسمفََدَعا يَْعقُوُب "النصيقول  : قَ
يَتْ «   " نَْفِسي ألَنِّي نَظَْرُت هللاَ َوْجًھا لَِوْجٍه، َونُجِّ

  
ا نفس  وفي. وھذا النص أسھل من سابقه الوقت يعطين

داً . جابةإ تساؤالت ليست لھا ل عن نفسه أب م يق  فھذا الشخص ل
وث . ه هللانإ ه مبع تنتج أن ا نس يفربم ل ( إلھ ا أمي ىأن ذا إل  ) ھ

ادر هللا  وربما يكون ذا ق أحد ظھورات هللا في شكل بشري وھ
ه  ى فعل ل (عل ا أمي ىأن د  إل ورات العھ ول أن كل ظھ ة تق نظري

وثين من  م يتكلمون القديم ھي لمبع ة، وھ ى مالئك ل هللا بمعن قب
و أرسل ) هللا ذاته كما لو كانوا ةإلھيبرسائل  ا ل يستماما كم  رئ

ا، رئيس أو ملك آخر لملك خطابا لجمھورية  د شخص م ي ي عل
رئيس و ال ه ھ ر الشخص نفس ول... فيعتب ةن رأي إ" :ويق  الدول

 اسموأيضا عن  الدولة اسمه مختلف عن اسموالمتحدث ... ھو 
ة مصر .. ئيس الر يس دول ل رئ ولكن بالسلطان الممنوح من قب

  . "صار ممثال عنھما
  

  ھذه النقطة  قد أجدت التعبير عن أكونأتمنى أن 
  

تنتاج وين  :االس ة تك بة لآلي ذكر  30: 32بالنس م ي ل
تنتج أالمب وب اس ه مبعوثعوث أنه هللا ولكن يعق ل هللا  ن من  قب

  .ليهإفاعتبره كما لو كان هللا ذاته اآلتي 
  

وين  أَلَ "29: 32لنقرأ تك الَ  َوَس وُب َوقَ ي «: يَْعقُ أَْخبِْرنِ
  .".َوبَاَرَكهُ ُھنَاكَ » ي؟اسم لَِماَذا تَْسأَُل َعنِ «: فَقَالَ . »كَ اسمبِ 
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  23-22: 33خروج 
  

َن  َويَُكوُن َمتَى" َرٍة ِم ي نُْق ُعَك فِ اْجتَاَز َمْجِدي، أَنِّي أََض
تُُركَ  ْخَرِة، َوأَْس ازَ بِيَ الصَّ ى أَْجتَ عُ  ِدي َحتَّ مَّ أَْرفَ ُر  ثُ ِدي فَتَْنظُ يَ

ا َوْجِھي فاَلَ يُرَ    "ىَوَرائِي، َوأَمَّ
  

ن ا م أي م أفھ رل م ي نص، فموسى ل ذا ال ي ھ اقض ف  لتن
ً سوى قب ا رلھيمن المجد اإل س رب وعب د أن تحول ال د  .، بع لق

  . ستر هللا بيده على موسى حتى ال يرى كل مجده
  !!وظھر؟،  وجه، وأيدلنفكر قليالً، ھل 

بد أن كل ھذه الظھورات إذا كنا نؤمن أن هللا روح، فال
ة ذي  تعكس رؤي و هللا ال ا عن شخصه، فھ ر بھ أراد هللا أن يعب

ةيريد أن يتواصل  د من ف مع الناس، ومع عدم إمكانية الرؤي الب
وجود وسائل تعبر عن مجده، وھذا ھو ما يحدث مع رجال هللا 

  .نيالقديس
ً بقي شيئ ا  ةو آيوھ ليهع شيرأن أواحد البد  ا بال أتركھ

ا نساناإلمع  لھيتعليق، فيھا كمال التواصل اإل ر عنھ د عب ، وق
طُّ " نجيله حين قالإالرسول يوحنا في  ٌد قَ َرهُ أََح ْم يَ ُن  .َهللاُ لَ ااَلْب

   .)18: 1يوحنا (" .اْلَوِحيُد الَِّذي ُھَو فِي ِحْضِن اآلِب ُھَو َخبَّرَ 
  

  43:اج النھائياالستنت
دم محدود ي ع تطهللا ف م يس ه ل اناإلع يت راه  نس أن ي

 ً ا رات   ،مطلق ل التعبي ذكورةوك اك  الم ديم أن ھن د الق ي العھ ف
ً ناسإ د رأوا هللا فھَّ ا ن قبق وثين م دثون م رأوا مبع ل هللا يتح

ً  أو رأوا شكالً  بسلطان هللا نفسه، ا من ظھورات هللا لكي  تعبيري
                                                 

في محاورتي مع االستاذ منقذ سقارا في منتدى بيت العرب أعطانا ايضاً شاھد   43
و  ر ھ ابي آخ عياء (كت ذا ا)15: 45اش ى ھ يره عل وع لتفس ن الرج رابط، يمك  ل

ttp://www.answersaboutfaith.com/arabic/derasat/emad_hanna/
tanakodat/tanakodat3.htm  
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ه جدفھم لم يروا هللا في م ،سانناإليقدر أن يتواصل مع  ه وبھائ
كالً  ل رأوا ش تكلم بس ب ي . طان هللالي ن هللا لك ماح م ذا بس وھ

  . وھو على كل شئ قدير نساناإليتواصل مع 
رة  إذا فال يوجد تناقض في الكتاب المقدس ألنه في الفق

ة  تثبت بوضوح   ةالواحدة أعطانا أكثر من ثالث أشكال مختلف
  .رمزيةأن ھذه األشكال 
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  ! .ھل هللا يتغير ؟:  21س

  ) :6:  3(في مالخي  :جـ 

  " .ألني أنا الرب ال أتغير" ³أ

  ) :6،  5:  45( إشعياءوفي 

أنا الرب وليس آخر ال إله سواي نطقتك وأنت لم تعرفني " ³أ
لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربھا أنه ليس غيري 

  " .أنا الرب وليس آخر

  ) : 10:  43( إشعياءوفي 

قبلي لم يصور إله وبعدي ال يكون ، أنا الرب وليس غيري " ³أ
  " .مخلص

  ) :39:  32(وفي التثنية 

  " .أنا أنا ھو وليس إله معي" ³أ

    ) :18:  40( إشعياءوفي 

  " .فبمن تشبھون هللا وأي شبه تعادلون به"  ³أ

وحًا ولكن هللا تغير في ذاته عند المسيحيين ، فأصبح آبًا وابنًا ور
قدسًا ، فيعتقدون أنه بصفته ذاتاً ھو هللا اآلب ، وبصفته ناطقًا 

  ! .ھو هللا االبن ، وبصفته حياً ھو هللا الروح القدس 

  ) :14:  4(ففي رسالة يوحنا األولى 

  " .واآلب قد أرسل االبن" ³أ

  ) :28:  16(وفي يوحنا 

  " .خرجت من عند اآلب" ³أ

   

  جابة اإل

ول أن هللا تغ ه أنت تق دون أن يحيين، فيعتق د المس ر عن ي
 ً ل : سألكھو هللا اآلب، دعني أ بصفته ذاتا اً من قب ألم يكن هللا ذات

يحيين؟ ود المس ر عن! وج ول أن هللا تغي يحيين ف دتق أصبح المس
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م تعط، !!ذاتاً، فماذا كان من قبل؟ ول أن أنت ل اً يق ا نصاً كتابي ن
ن ذ م يك د هللا ل ى توج ديم، حت د الق ي العھ اً ف ك اات اً، ولكن ختالف

رى  ائق أخ ديم، وحق د الق ذكرھا العھ ن هللا ي ائق ع ا حق أعطيتن
ة، ألن  ذات ر مختلف ائق غي ي حق د، وھ د الجدي ذكرھا العھ ً ي  ا

ول  د، فيق د الجدي ه في العھ ا ل َذاتِي "أيضاً في العھد القديم مثلم بِ
د ) ... 16: 22تكوين (" أَْقَسْمتُ  ين العھ ا ب فلم يتغير أي شيء م

  .ديم والعھد الجديدالق

ول  فته ناطقإوتق و هللا االن هللا بص ن، فاً ھ ذا ب ل ھ ھ
ر؟ م ي! تغي د أل ي العھ ظ عن هللا ف ديم نفس اللف د الق تخدم العھ س

ديم؟لا ي! ق رأ مع َن  : "اق ُدوا ِم َب فَتَبِي ئاَلَّ يَْغَض َن لِ وا االْب قَبِّلُ
قِ  بُهُ . الطَِّري ُد َغَض ل يَتَّقِ ْن قَلِي هُ َع يَن طُ. ألَنَّ ِع اْلُمتَِّكلِ وبَى لَِجِمي

د قلت أنت إوقد ) 12: 2مزمور " (َعلَيْ  ن االبن في العھد الجدي
د وُصف كذلك ألنه ناطق، ونحن نرى أن هللا بالفعل  اق في  كلمن

  !أنه كان ناطقاً؟ ليس في ھذا دليل علىأالعھد القديم؟ 

نه بصفته حياً صار ھو الروح القدس؟، إ :وأخيراً تقول
ً ھل كان هللا ميتاً فصار  :ألسأوأنا  ، في عصر المسيحيين ؟ حيا

ى أن هللا  دليل عل ى ال وي عل ديم تحت د الق إن أول عبارة في العھ
   ) 2: 1تكوين " (َوُروُح هللاِ يَِرفُّ َعلَى َوْجِه اْلِميَاهِ " :روح

ا من الفإ د أعطيتن اقض نفسك، لق زي تن ا عزي كر نك ي
رف هللا ه يع ى أن دل عل ا ي يحي م دل المس ھا، وصفات هللا وال يب

   !هللا ذاتاً وكلمة وروحاً حية، فأين التغيير ىفھو ير

م أالتغيير عندما يكون هللا في صفاته  ذا ث ر ھ صبح غي
ذا أخبرني أيھك ار ن، ف ؤمن ق ن ىي م يك ديم أن هللا ل د الق ء العھ
  !!ليس ذاتاً، وأنه ال يتكلم؟ ه، وأن!!حياً؟
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د،  له العھد القديم به نفسفإذا كان إ د الجدي صفات العھ
  . فھذا معناه أن هللا ال يتغير وأنه اليوجد أي اختالف

ا في شكل جسدي، إ ن ما تريد أن تقوله أن هللا ظھر لن
ن هللا  فاته، ولك ر ص ا  أن تتغي ر، وحاش د تغي ون ق ذا يك وبھ

د اإلعالنأعطى المزيد من  ا المزي دم لن ات من خالل ابنه، فھو ق
ً اختالفمن المعرفة، وھذا ليس  د ا ة يأخذ المزي ، فطالب سنة ثاني

ذا ال التي من المعلومات  ى، وھ ى معلومات سنة أول راكم عل تت
ون اختالف ن أن يك ً يمك ا  ا ذا م ات، وھ ن المعلوم د م ه مزي ولكن

ا هللا ن أحدث، فبعد  رة كلمن ام األخي ا في األي رة كلمن بطرق كثي
ري كل بش ي ش وره ف الل ظھ ن خ د44م ذا مزي ق ھ ن  اً ، فحق م

  . من المعرفة اً تواصل ومزيدال

ر اً، وأرسل أووجد والده مسافر إنسانإذا ولد  وه الكثي ب
، ھل ستكون نفس والكثير من الرسائل فعرفه من خالل الرسائل

اء إ ة إذا ج ذا األالمعرف ون ھ ل يك ه؟ وھ ه بنفس رت لي د تغي ب ق
وره إ ال حض ي ح فاته ف د الص ه؟ بالتأكي ى ابن ن ل ن االب ، ولك

د  إنسانوھذا ھو ما حدث، لقد عرف  .ؤيتهسيعرفه أكثر بر العھ
. نبياء، ولكنه عرفه أكثر من خالل تجسدهخالل األالقديم هللا من 

  ھذا كل شيء فأين التغيير الذي تدعيه؟

    
                                                 

مَ   44 ا َكلَّ َد َم َرٍة، َهللاُ، بَْع ُرق َكثِي أَْنَواٍع َوطُ ِديًما، بِ اِء قَ اَء بِاألَْنبِيَ ِذِه  اآلبَ ي ھ ا فِ َكلََّمنَ
  ) 2، 1: 1ينرسالة العبراني(األَِخيَرِة فِي اْبنِِه  األَيَّامِ 
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 االختالفات عن بداية الخلق: مجموعة الثانيةال

*************  

  .متى خلق النور ؟ :  22س

  ) :ليوم األولفي ا) : (5:  1(في التكوين  :جـ 

في البدء خلق هللا السموات واألرض ، وكانت األرض خربة " ³أ
  وخالية ، وعلى وجه الغمر ظلمة وروح هللا يرف على وجه

المياه ، وقال هللا ليكن نور فكان نور، ورأى هللا النور أنه حسن ، 
وفصل هللا بين النور والظلمة ودعا هللا النور نھاراً والظلمة دعاھا 

  " . وكان مساء وكان صباح يومًا واحداً ليالً 

  ) :في اليوم الرابع) : (19-16:  1(بينما في التكوين 

فعمل هللا النورين العظيمين ، النور األكبر لحكم النھار والنور " ³أ
األصغر لحكم الليل والنجوم ، وجعلھا هللا في جلد السماء لتنير 

ل بين النور على األرض ، ولتحكم على النھار والليل ولتفص
والظلمة ، ورأى هللا ذلك أنه حسن ، وكان مساء وكان صباح 

  " .يوماً رابعاً
  

***  

  .تى خُلقت الشمس ؟ م 32س 

  ) :خلقت في اليوم األول) : (5: 1(في التكوين  :جـ 

ودعا هللا النور نھاراً والظلمة دعاھا ليالً ، وكان مساء " ....  ³أ
  " .وكان صباح يوماً واحدًا

  .ور والنھار ال يكون إال بوجود الشمس والن

  ) :خلقت في اليوم الرابع) : (19-14: 1(بينما في التكوين 

وقال هللا لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النھار " ³أ
والليل وتكون آيات وأوقات وأيام وسنين ، وتكون أنوار في جلد 

ل ولتفصل ولتحكم على النھار واللي... السماء لتنير على األرض 
بين النور والظلمة ورأى هللا ذلك أنه حسن ، وكان مساء وكان 

  " .صباح يومًا رابعاً
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  اإلجابة
   

ح لي أن أجيب على السؤالين معاً، فمن يقرأ اسم
على السؤالين سيعرف أنھما سؤال واحد مكتوب بطريقتين، و

 ، وأقولاإال أني سأجيب عليھ ألسئلة قديمة،اه الرغم من أن ھذ
في اليوم خلقت  النور خلق في اليوم األول بينما الشمس فقد نإ

ألننا ال نعرف  "من أيام الخليقة"وأقول  من أيام الخليقةالرابع 
ول أو عدد ساعاتھا، إذ أن اليوم األ حجمھا حقيقية ھذه األيام،

كان خارج إطار الزمن، وكذلك اليوم الرابع كان خارج إطار 
وباً من الذي يمكن أن يكون محسالزمن، إذ أن الزمن األرضي 

لم يكن موجوداً ال في اليوم األول وال في خالل النظام الشمسي 
  . اليوم الرابع

وھو رد واضح جداً من محتوى ھذا ھو ردي، 
خلق النور ن هللا األول من سفر التكوين، فھو يقول إاألصحاح 

 ،النورين العظيمين في اليوم الرابعنه خلق ، وإفي اليوم األول
ولكن في البداية لم يوضح ما ھو النور األول وال ھويته، 

ليس فقط مجرد نور  لھيتب أراد أن يبين لنا أن النور اإلالكا
الشمس والقمر والنجوم، األمر أكبر من ذلك بكثير، ولكنه 

اليوم  استخدم الشمس والقمر لحكم النھار والليل وھذا حدث في 
ر ھو الشمس، والقمر الرابع، أن النور األكبر لحكم النھا

ا في اليوم الرابع، والقمر خلقلحكم الليل، إذا فالشمس  والنجوم
ا فجاءت في اليوم األول، إذ ما كان قبل النور نفسھفكرة أما 

  . ذلك ھو ظالم فقط
لى تفنيد ردك أنت، والذي من خالله برز إنأتي 

أن الشمس ُخلقت في اليوم باختالف مزعوم، فأنت تجيب 
ا بحثت في خليقة اليوم األول فلم أجد من بينھا وأن ،األول

  ؟ اإلجابةالشمس فمن أين أتيت أنت بھذه 
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لِيَُكْن نُوٌر َوقَاَل هللا " :لق في اليوم األولاقرأ معي ما خُ 
َوفََصَل هللاُ بَْيَن النُّوِر . النُّوَر أَنَّهُ َحَسنٌ  َوَرأَى هللاُ  فََكاَن نُورٌ 

َوَكاَن َمَساٌء . َوالظُّْلَمةُ َدَعاھَا لَْيالً  النُّوَر نَھَاًرا، َوَدَعا هللاُ  َوالظُّْلَمةِ 
  ) 6-3: 1تكوين " (َواِحًدا َوَكاَن َصبَاٌح يَْوًما

تحديداً، أنت استنتجت أن ھذا ما تم في اليوم األول 
الشمس خلقت في اليوم األول ولكن النص لم يذكر ذلك، فخلقت 

ً غير موجود في النص، ولكنه  موجود بناء على اختالفا
يام الستة لوجدت أن تاجك، ولو قرأت معي كل يوم من األاستن

  : 45إلى ثالث  مراحل منفصلة متصلةااليام الستة مقسمة 
هللا النور، وفصل بين النور خلق  في اليوم األول

ً والظلمة، وقد   في اليوم الرابعلما حدث كان ھذا األمر موازيا
فعمل اليوم الرابع  ، إذاً لقمراستخدم لھذا األمر الشمس واحيث 

لحة لحكم النھار والليل ليس إيجاد األجرام بل جعلھا صا
جلد السماء، وفصل  اليوم الثانيوكذلك خلق هللا في   .بظھورھا

وضع حيث  ليوم الخامسل ھذا موازٍ بين الجلد والماء، و
فقد  اليوم الثالثأما . الطيور في السماء، والسمك في البحر

 اليوم السادسرض، وفي زروعات وعشب األخلق فيه الم
  . خلق من يستخدم ھذا العشب في طعامه

فال يوجد اختالف ال نصي وال منطقي في عملية  إذاً 
الخلق، في البداية التجھيز والتنظيم، وبعد ذلك الكائنات الحية 

فأين . التي ال تستطيع أن تعيش بدون ھذه التجھيزات
  !االختالف؟

***  

                                                 
زء األول 45 وين الج فر التك اب شرح س اب يتحدث . راجع كت لة الكت ضمن سلس
قفية ص . اليوم يم، الناشر دار النشر األس تأليف ديفيد أتكنسون، وترجمة نكلس نس
24  
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  .أم الحيوانات والطيور ؟  نساناإلخلق أوالً  مَن الذي:  24س

  ) : 23-20:  1(في التكوين  :جـ 

  الحيوانات والطيور أوالً في اليوم الخامس وآدم في اليوم" ³أ
  " .السادس

وقال هللا لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطِرْ طير " ³أ
م فوق األرض على وجه جلد السماء ، فخلق هللا التنانين العظا

وكل ذوات األنفس الحية الدبابة التي فاضت بھا المياه 
كأجناسھا وكل طائر ذي جناح كجنسه ، ورأى هللا ذلك أنه 
حسن وباركھا هللا قائالً أثمري وأكثري واملئي المياه في البحار 

  " . وكان مساء وكان صباح يوماً خامساً.... 

  ) : 31-27:  1(في التكوين 

وكان مساء وكان صباح .... على صورته  نساناإلفخلق هللا " ³أ
  " .يوماً سادساً

  ) :19-7:  2(بينما في التكوين 

  " . أوالً ثم النباتات ثم الحيوانات والطيور نساناإلخلق هللا " ³أ

وجبل الرب اإلله آدم ترابًا من األرض ونفخ في أنفه نسمة " ³أ
حياة فصار آدم نفساً حية وغرس الرب اإلله جنة في عدن 

قاً ووضع ھناك آدم الذي جبله ، وأنبت الرب اإلله من األرض شر
كل شجرة شھية للنظر وجيدة لألكل ، وشجرة الحياة في 
وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر ، وكان نھر يخرج من 

 اسمعدن ليسقي الجنة، وھناك ينقسم فيصير أربعة رءوس ، 
الذھب ، الواحد فيشون وھو المحيط بجميع أرض الحويله حيث 
النھر  اسموذھب تلك األرض جيد ، ھناك المقل وحجر الجزع ، و

وقال الرب ... الثاني جيحون ، وھو المحيط بجميع أرض كوش 
ليس جيداً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره وجبل : اإلله

الرب اإلله من األرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء 
  " . ذا يدعوھافأحضرھا إلى آدم ليرى ما

  



126 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  جابةاإل
  دعني اسألك سؤاالً 

انإذا اشترى  وراً  إنس ا س ة أرض، ووضع حولھ قطع
ة أثم بدأ يزرعھا بالفاكھة، و ات المختلف حضر الماشية والحيوان

لإل ذا دلي م تك يھا، فھل ھ ات والمزروعات ل ى أن الحيوان ن عل
يالً موجودة في أي مكان حول قطعة األ ذا دل د ھ رض؟ وھل يع

  .ال يملكون مثلما يملك؟ ن الجيران مثالً على أ
  .لى سؤالكلنرجع إ 

تسأل متى خلق هللا النباتات والطيور والحيوانات، أنت 
ةاإلو ق جاب ه خل وين، إذ أن فر التك ن س داً م ات  واضحة ج النب

ي ا ور ف ات ووالطي ق الحيوان امس، وخل وم الخ اناإللي ي  نس ف
  . اليوم السادس

ق هللا آدم، ص د أن خل ان نع لوبع ذا ك ه ھ ه، وبيت ه بيت
ا قطعة أ ذبھا ووضع فيھ ة، ھ ار جميل رة، محاطة بأنھ رض كبي
جار ذا  اً أش نع ھ ل أن يص ا قب ي خلقھ ك الت ن تل ات م وحيوان

د  االمسكن، ووضعھ ل اسممع آدم، وق ذا المسكن الجمي ى هللا ھ
  ". الجنة"

أن  لھيم قبل عمل الجنة، ويقول الوحي اإلفالخلق قد ت
الوليس خَ  نعْ صُ وھذا " غرس"هللا  ابقاً عن لق، ف د جاء س خلق ق

ات أ. ترةھذه الف ى آدم ويقول أيضاً  عن الحيوان ه أحضرھا إل ن
دعوھا،  اذا ي رى م نلي ابقة، ولك ة س أتي في مرحل ق ي ذه  الخل ھ

  . المخلوقات التي سبق فجبلھا أحضرھا آلدم بعد غرس الجنة
ى ل األ المعن رى تسلس د أن ي ن يري ح لم داث واض ح

طقية، والمشاكل تأتي عندما يكون الھدف ھو البحث بصورة من
  .عن األخطاء ليكون مبرراً لعدم طاعة الكتاب المقدس
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دما تقف   ن تنفعك عن رات ل ذه التبري ولكن صدقني ھ
. صنع دينونة عظيمة، بل كل ھذه األمور ستلھيعرش اإلأمام ال

  .بديةليتك تتوب وتخضع للعلي الذي يريد لك الحياة األ
   

  46ولى من الخليقةلى األيام األتعليق ع
  

ى  أن أرد عل ط ب تم فق ت أھ ابقة كن فحات الس ي الص ف
ي  ات الت ين اآلي اك اختالف في النصوص ب يس ھن جزئية أنه ل
اً بالنسب يئاً ھام ة كتبھا الكتاب المقدس، ولكن أحب أن أوضح ش

  . لفكرة الخلق في الكتاب المقدس
وحي  ،في الواقع اً ال ن يشرح أالمقدس ال يحاول مطلق

ا كيف خُ  ونلن ق الك وة أن هللال ل ق ن بك ه أراد أن يعل و  ، ولكن ھ
ة  تراد أن يثبى عملية الخلق بالكامل، كما أنه أالمھيمن عل أھمي

ه أعطىعلى قلب  نساناإل ة خاصة لإل هللا، إذ أن في  نسانأھمي
ينا ذا الس ق ھ ه بخل ا وتوج ه لن ذي قدم اناإلريو ال ائق  .نس حق

م  لھيت في السياق، منھا أن النور اإلرزبسيطة ولكنھا ھامة ب ل
ه  رز ويتضح، ولكن ى يب ور الشمس حت يكن يعتمد مطلقاً على ن

وم األول د أتكنسون .نور مستقل خلقه هللا في الي ول ديفي  47:ويق
دا"...  د، ًقصة الخلق تزداد تعقي ة بالت األرض الخالي دءاً ب ريج، ب
ة المظل ات البشرية) 2 :1(م اء بالمخلوق ذك ،وانتھ ىال  ،ر واألنث

  .)27:1(المخلوقين على صورة هللا 
ق هللا اإل د خل انلق ه نس ة ليجعل ر الخليق ھا، ر آخ أس
تعداً، اً مس اً بترتيب  وليھيء له عالم ا إحساس ذي يعطين األمر ال

                                                 
تأليف ديفيد أتكنسون، وترجمة نكلس نسيم، . شرح سفر التكوين الجزء األول 46

  23-19الناشر دار النشر األسقفية ص 
  24المرجع السابق ص  47
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اك . عميق ونظام دقيق في خلق الكون أن يكون ھن أمر ب ا  ي ف
ام ب األي ون، فتعاق ي الك ين ف كل مع ام وش ا  نظ ا يصور لنإنم

ن اإل ب م ب والترتي داد لإلالتعاق ول ع ا يق از كم  Griffithنج
Tomas  أو من الصورة إلى الكمال كما يقولD. Kidner     
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  .على األرض ؟  إبليسمتى نزل :  25س

نزل قبل خلق آدم ) :(10- 7:  12(في رؤيا يوحنا الالھوتي  :جـ 
  ):ودخوله الجنة

ته حاربوا التنين وحدثت حرب في السماء ، ميخائيل ومالئك" ³أ
وحارب التنين ومالئكته ، ولم يقووا فلم يوجد مكانھم بعد ذلك 

 إبليسفي السماء ، فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو 
والشيطان الذي يضل العالم كله طُرح إلى األرض وطرحت معه 

اآلن صار : مالئكته وسمعت صوتاً عظيماً قائالً في السماء 
  " .رته وملكهخالص إلھنا وقد

نزل بعد خلق ومعصية آدم ) : (15- 1: 3(ولكن في التكوين 
  ) :فى الجنة

لن تموتا ، بل هللا عالم أنه يوم : فقالت الحية للمرأة " ...  ³أ
تأكالن تتفتح أعينكما وتكونان كا عارفين الخير والشر ، فرأت 
أن الشجرة جيدة لألكل وأنھا بھجة للعيون وأن الشجرة شھية 

لنظر ، فأخذت من ثمرھا وأكلت وأعطت رجلھا أيضاً معھا فأكل ل
فقالت ! . ما ھذا الذي فعلت ؟: فقال الرب اإلله للمرأة .... 

ألنك : الحية غرتنى فأكلت ، فقال الرب اإلله للحية : المرأة 
وتراباً تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة ... فعلت ھذا ملعونة 

  ..." .لك ونسلھا بينك وبين المرأة وبين نس

  

  اإلجابة
في الواقع السؤال من حيث المبدأ سؤال غريب، 

يريد أن يجرب  إبليسوإجابته التي أجبتھا أغرب، فإذا كان 
ً فھل ينزل قبل وجود ذلك إنسان ؟ إبليس؟ ثم أين كان نساناإلا

يمكن أن ) المالك: والروح(مالك ساقط  إبليس؟ إبليسوماھو 
 أما ترتيب نزوله لغرض فلن يحدث. كينزل أو يصعد وغير ذل

، فالبد نساناإلقبل وجود ھذا الغرض، فإذا كان الغرض إغواء 
نطباع ھذه الكلمات ھي ا!. نساناإلبعد نزول  أن نزوله يأتي

ء للسؤال، ولكن كما تعودنا سنرد على السؤال من حيث قارى
  .المبدأ



130 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

على األرض؟ نجد أن الشيطان  إبليسمتى نزل 
جد آدم وحواء في جنة عدن، ھذه الجنة موجود منذ أن وُ 

، فعندما تكلمت الحية مع حواء، الموجودة على األرض أصالً 
ً شيطاني كان ھذا عمالً  فالشيطان يستطيع أن يتواصل مع  ، إذاً ا

على األرض منذ أن خلق هللا آدم ووضعه في جنة  نساناإل
  . عدن

  
ن الشيطان إوضح سفر أيوب الفكرة أكثر فيقول وي

موجود في السموات أيضاً،  أمام هللا، وھنا نجد أن الشيطان لَ ثُ مَ 
َوَكاَن َذاَت يَْوٍم أَنَّهُ َجاَء بَنُو هللاِ لِيَْمثُلُوا أََماَم  "إذ يقول النص 

ْيطَاُن أَْيًضا فِي َوْسِطِھمْ  ، َوَجاَء الشَّ بِّ بُّ لِلشَّْيطَانِ .الرَّ : فَقَاَل الرَّ
بَّ َوقَالَ  فَأََجابَ . »ِمَن أَْيَن ِجْئَت؟« ِمْن اْلَجَوالَِن «: الشَّْيطَاُن الرَّ

وھو ھنا كما ) 7، 6: 1أيوب " (فِي األَْرِض، َوِمَن التََّمشِّي فِيھَا
ت، فھو ليس ھو واضح يستطيع التنقل بين األرض والسموا

نه قادر على المثول أمام الرب مثل إبمحبوس في األرض، بل 
 "اه رئيس سلطان الھواء اسمالمالئكة، حتى أن الرسول بولس 

الَّتِي َسلَْكتُْم فِيھَا قَْبالً َحَسَب َدْھِر ھَذا اْلَعالَِم، َحَسَب َرئِيِس 
وِح الَِّذي يَْعَمُل اآلَن فِي أَْبنَاِء اْلَمْعِصيَةِ  " ُسْلطَاِن اْلھََواِء، الرُّ

  )2:2أفسس (
  

فھو موجود في الھواء وقادر على التجول في  إذاً 
ً ا   . لمثول أمام هللا مثل المالئكةعلى اقادر  ألرض، وأيضا

االختالفات ونسأل بكل  هنأتي لردك الذي أوجدت في
  ! أين االختالف؟ :التعجب
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ً لقد أعطيتنا حدث في سفر الرؤيا أنت ال تعرف توقيته،  ا
ء وال فسفر الرؤيا سفر رمزي مستقبلي، وھو يصوغ المبادى

يب أحداث سفر يرتب األحداث، فافتعال سؤال مبني على ترت
  !! الرؤيا خطأ تفسيري

  
لعجب العجاب أنك من خالل ھذا النص نه من اابل 
ن في النص إفتقول . ت ما يثبته النص الثانيتحاول أن تثب

الثاني نزل بعد معصية آدم في الجنة، والذي غاب عنك أن جنة 
  . آدم كانت ھي أيضاً في األرض فال مشكلة وال اختالف

  
فالمالك قادر على التنقل  رضاأل وحتى لو لم تكن في

ه اسمبين األرض والسماء لدرجة أن  -بحسب الفكر الكتابي  –
ختالف دون أن اطان الھواء، فأنت تحاول أن تثبت رئيس سل

تدرك طبيعة فھمنا لشخصية الشيطان أو مالئكة هللا نفسھا، 
لى النصوص إف في معتقداتك أنت دون أن تنظر فالخال
  . الكتابية

  
سفر التكوين (مكان الجنة في ، ھل قرأت قل لي

ألم يلفت انتباھك وجود نھري دجلة والفرات ؟ )صحاح الثانياأل
في العراق داخل حدود الجنة؟ أليس ھذا معناه أن الجنة ھي 

  جنينة أرضية؟ 
  . ن تسأل أيھا الناقد، وإلى سؤال آخرأقرأ بتمعن قبل ا
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  .ة ؟ لماذا لم يمت آدم عندما أكل من الشجر:  26س

يوم تأكل من : يقول هللا آلدم ) : (17: 2(في التكوين  :جـ 
  ) :الشجرة تموت

وأما شجرة معرفة الخير والشر فال تأكل منھا ؛ ألنك يوم " ³أ
  ".تأكل منھا موتاً تموت

) أن آدم أكل من الشجرة ولم يمت) : (5:5(يناقضه في التكوين 
.  

وثالثين سنة  فكانت كل أيام آدم التي عاشھا تسع مئة" ³أ
  " .ومات

  !!!) :الحية أصدق من هللا ) : (3:3(وفي التكوين 

، فقالت  أكال منه وال تمساه ؛ لئال تموتاال ت: فقال هللا "     ³أ
  " !لن تموتا: الحية للمرأة 

  اإلجابة

  

ھذا صنع . المشكلة عندك في تعريف الموت، وطبيعته
والخالف في عقلك،  اري الجسد ألن الموت ليس فقط  ھو أن ي

في التراب، فھذا مجرد شكل من أشكال الموت، ولكن الموت 
  . وبين مصدر الحياة الحقيقي عندما تنتھي العالقة بين الجسد

  
ا  ور أن أكل آدم من الشجرة اوھذا م نفصل حدث، فف

ه،  مخجالً  انفصاالً  يء من ْوَت  "عن هللا، فصار يختب ِمَعا َص َوَس
بِّ اإِللهِ  أَ آَدمُ َماِشيًا فِي  الرَّ اِر، فَاْختَبَ ِح النَّھَ وِب ِري  اْلَجنَِّة ِعْنَد ھُبُ

ةِ  بِّ اإِللِه فِي َوَسِط َشَجِر اْلَجنَّ وين " (َواْمَرأَتُهُ ِمْن َوْجِه الرَّ : 3تك
وت) 8 ذا م ذا، إذ يصف . ھ ر ھك ن األم م يك ة ل ي البداي ه ف ألن

اني  ي االصحاح الث ين آدم وهللا ف ت ب ي كان ة الت اب العالق الكت
ول هُ آَدمَ : "فيق بُّ اإِلل رَّ َذ ال ا  َوأََخ ْدٍن لِيَْعَملَھَ ِة َع ي َجنَّ َعهُ فِ َوَوَض

بُّ اإِللهُ آَدَم قَائاِلً  َوأَْوَصىا َويَْحفَظَھَ  ِة «: الرَّ ِمْن َجِميِع َشَجِر اْلَجنَّ
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ا َشَجَرةُ َمْعِرفَةِ   أَْكالً، تَأُْكلُ  ِمْنھَا، ألَنََّك  اْلَخْيِر َوالشَّرِّ فاَلَ تَأُْكلْ  َوأَمَّ
ا ُل ِمْنھَ ْوَم تَأُْك وتُ  يَ ا تَُم هُ   َمْوتً بُّ اإِلل رَّ اَل ال ْيسَ «: َوقَ ًدا أَْن  لَ َجيِّ

نَ   يَُكوَن آَدُم َوْحَدهُ، فَأَْصنََع لَهُ ُمِعينًا نَِظيَرهُ  هُ ِم بُّ اإِلل رَّ  َوَجبََل ال
يَِّة َوُكلَّ طُيُورِ  َماِء، األَْرِض ُكلَّ َحيََوانَاِت اْلبَرِّ ى  السَّ فَأَْحَضَرھَا إِلَ
هِ  ا بِ َو  آَدَم لِيََرى َماَذا يَْدُعوھَا، َوُكلُّ َما َدَع ٍة فَھُ ٍس َحيَّ آَدُم َذاَت نَْف

م َدَعا  ھَااس مآَدُم بِ  فَ عَ اس َماِء َوَجِمي وَر السَّ ائِِم َوطُيُ َع اْلبَھَ  اٍء َجِمي
يَّةِ  ا لِنَْفِسِه فَ . َحيََوانَاِت اْلبَرِّ اَوأَمَّ ْد ُمِعينً ْم يَِج َرهُ  لَ بُّ   نَِظي رَّ أَْوقََع ال فَ

ألَ  اإِللهُ  الَِعِه َوَم ا  ُسبَاتًا َعلَى آَدَم فَنَاَم، فَأََخَذ َواِحَدةً ِمْن أَْض َمَكانَھَ
ا ْلعَ   لَْحًم هُ الضِّ بُّ اإِلل رَّ ى ال َرأَةً  َوبَنَ ْن آَدَم اْم َذھَا ِم ي أََخ الَّتِ

ى آَدم ل  ..."َوأَْحَضَرھَا إِلَ ين آدم وهللا، ب ان ب م يكن للخوف مك ل
ذي يبحث عن األفضل الكانا كاالبن ووالده، ذ د ال ه، لك الوال بن

اف  ل أو يخ ذي ال يخج ن ال ة واالب ت عالق د كان ده، لق ن وال م
ذا موت؟ وأي  ليس فيأنتھت بتناول الثمرة المحرمة، اجميلة  ھ
   .مما حدث بكثيرأبسط  ن موت الجسدإموت، 

ه ، ذلك فقط ليس ً ولكن ا د أصبح ممنوع ه ق اول  علي التن
ذا موت،  اة، وھ ول من شجرة الحي وحي المقدس يق َرَد "وال فَطَ

بٍ  ، َوأَقَامَ نساناإل ْيٍف ُمتَقَلِّ  َشْرقِيَّ َجنَِّة َعْدٍن اْلَكُروبِيَم، َولَِھيَب َس
اةِ  َجَرِة اْلَحيَ وين " (.لِِحَراَسِة طَِريِق َش رى ، )24: 3تك كيف ال ت

  !ھذا الموت؟
نفس األسلوب من السطحية تماماً أن تنظر  إلى األمر ب

ه يطان أن يزرعه في قلب حواء، وھو أالذي حاول الش ا ن أن بم
  !ا من الموت؟يقد نج اموت الجسد قد تأخر قليالً يكون

و كانت اختالف.. ثم  ً اآليات التي تعطيھا لنا كما ل ھي  ا
ات، ف. في الواقع اتفاق وين اقرأ معي ما أعطيتنا من آي : 5ي تك

ه  5 ولماذا يقول؟ إن اِم آَدمَ " :يق لُّ أَيَّ ْت ُك َع  فََكانَ ھَا تِْس ي َعاَش الَّتِ
  "َوَماتَ ِمئٍَة َوثاَلَثِيَن َسنَةً، 
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، لقد مات آدم في النھاية، في كل النصوص وھذا اتفاق
دق هللا، إذ توى ا اً آدموص ى المس ات عل عوره م ي، بش ألدب

ى مستوى العري، وعل ة  ب االعالق صانع نفصاله عن ت آدم بام
اةبانعزاله عن هللا، ومصدرھا الحياة   ،وحرمانه من شجرة الحي

  .خر األمر مات بالجسدوآ
  !على كل المستويات مات آدم فكيف ال ترى ذلك؟ 

وت إال  اً للم د تعريف تطيع أن نج ع نحن ال نس ي الواق ف
راه نستطيع أن نعرف  ا ن ا حدث آلدم، ومن خالل م بمراقبة م

م يت، إذ أن الموت نفسه عن المو ق إال من خالل عصيان ل خل
اك أي آدم يس ھن ايا هللا، فل ى وص دي عل ه آدم بالتع ، وخلق

ذي  ذھن ال ي ال و ف تالف ھ ع االخ ي الواق تالف أو خالف، ف اخ
  . 48يبحث عن مبرر لكي يرفض كلمة هللا

                                                 
مشكلة السائل ھنا ھي في ): على السؤال القس بخيت متى تعليق المراجع(  48

ً بل قضية : تأكل" يوم"كلمة  والكلمة في االصطالح العبري ال تعني تحديداً زمنيا
والموت في التعبير الكتابي له ثالثة معان . منطقية يعني يترتب على ذلك أكيداً 

  : مجميعھا تمت في آد
تفصال عن هللا واضح ومفھوم اال – وھذا تم فوراً : الموت الروحي - 

  . الخوف واالختبار والطرد
ً م في كل تاريخ البشرية إذ صار اإلوھذا ت: الموت األدبي -   . نسان ساقطا
الموت الجسدي وھذا حكم إلھي على كل البشر، ولكن مجھول الوقت  - 

كل يموت معنى ذلك أن والكيفية والمكان، فلو كان المقصود أنه يوم يأ
  .ھذا غير صحيحموعد الموت معروف و
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  ھل التراب يسبح ويحمد هللا ؟:  27س

  ) .ح وتحمد هللاكل األرض تسب) : (66(في المزمور  :جـ 

ه ، اجعلوا اسماھتفي  يا كل األرض ، رنِّموا بمجد "     ³أ
كل األرض تسجد لك وترنم لك ، ترنم ... تسبيحه ممجدًا 

  " .ك سالهسمال

  ) :10- 7: 148(وفي المزمور 

سبحى الرب من األرض يا أيتھا التنانين وكل اللجج ، النار "     ³أ
عاصفة الصانعة كلمته ، الجبال وكل والبرد الثلج والضباب الريح ال

  " .اآلكام الشجر المثمر وكل األرز

األرض ال تسبح وال تحمد ) : (9: 30(ولكن يناقضه المزمور 
  ) .هللا

ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة ، ھل يحمدك "     ³أ
  " .التراب ، ھل يخبر بحقك

   اإلجابة

  

ليس عن جھل،  ،اإلجابةالواقع أحيانا أحتار في في  -1
   .تي تراھا أنت متخالفة أو متناقضةولكن لوضوح الكلمات ال

  لننظر إلى السؤال
  ھل التراب يسبح ويحمد هللا؟ 

 ً  وفي الواقع تعبير التراب في الكتاب المقدس دائما
) تراب(لق من يعبر عن الموت، والموت ال يسبح هللا، فآدم خُ 

أعطاه  إلھيخل خلق من عنصر الحياة فيه، وبتد.. والمعنى 
ً حية، وبعد موت  ماذا سيحدث لجسده؟ سيعود  نساناإلنفسا

ً تراب أنه سيعود إلى حالته األولى التي ال حياة أي من جديد،  ا
  . فيھا

  إذا ھل يسبح التراب؟ 
   !ال اإلجابة
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 َما اْلفَائَِدةُ "ن يليل ما قاله صاحب المزمور الثالثوالد
يُْخبُِر  ُحْفَرِة؟ ھَْل يَْحَمُدَك التَُّراُب؟ ھَلْ ِمْن َدِمي إَِذا نََزْلُت إِلَى الْ 

  )9: 30مزمور " (بَِحقَِّك؟
ن كل األرض كن ھل ھذا يتناقض مع قول الكتاب إول
  تسبح هللا؟ 

رض وكل كيد ال، فھنا يعبر عن كل سكان األبالتأ
ل ما خلقه هللا من حياة الكائنات الحية الموجودة على األرض، ك

  . يسبحه
  

***  
  

كالم حرفي حيث  4-1: 66 مزمور ما جاء في -2
 10-7: 148األرض يقصد سكانھا ، أما ما جاء في مزمور 

 66فھو كالم مجازي ال يمكن أن يؤخذ بحرفية مزمور 
غير العاقلة والجماد عن الكائنات فيقال ) سكانھا= األرض (

  . أنھا تسبح هللا مجازاً 
  

ة لھا تعبيرات ال عالقأنت ترى االختالف، وتستخدم 
فسؤالك يسأل عن التراب، وإجابتك عن كل األرض، . ببعضھا

  !فھل األرض عبارة عن تراب فقط؟
  
نت تنظر لى الكتاب ودقق في العبارات، حتى وأنظر إا

   .  ليك أن ال ترى ما ھو واضح للعيانبعين الناقد، فھذا يسيء إ
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  .ھل المالئكة يخطئون وال يقومون بوظيفتھم ؟ :  28س 

) : 21: 5(رسالة بولس األولى إلى تيموثاوس في  :جـ 
  ) :المالئكة مختارون بال عيب(

أناشدك أمام هللا والرب يسوع المسيح والمالئكة "             ³أ
  " .المختارين أن تحفظ ھذا بدون غرض وال تعمل شيئاً بمحاباة

  ) :6(تناقضه رسالة يھوذا 

ستھم بل تركوا والمالئكة الذين لم يحفظوا ريا"             ³أ
مسكنھم حفظھم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت 

  " . الظالم

  ) :4: 2(وفي رسالة بطرس الثانية 

ألنه إن كان هللا لم يشفق على مالئكة قد أخطأوا "             ³أ
  " ! .بل في سالسل الظالم طرحھم في جھنم

   اإلجابة
ل في ھل  المالئكة يخطئون؟ أرى أن صيغة السؤا

بكل ما يريده  ال، المالئكة تقوم اإلجابةالمضارع،  لذلك تكون 
، ولكن في الماضي حدث أن ھناك طائفة من ةهللا بكل طاعة تام

، بليسإالمالئكة تمردت على هللا، وكان رئيس ھذه المالئكة ھو 
راجع (ھم من تمردوا وأصبحوا في عداوة مع هللا، ھؤالء 

اھم سمأوقد ) 4: 2الثانية  مع رسالة بطرس 6رسالة يھوذا 
 إبليساء، ولكن المصطلح المتداول ھو سمأالكتاب المقدس بعدة 

  .وجنوده "الشيطان"
على الكلمة المقدسة، لننظر اآلن ھذا ھو ردي المبني 

ً إ   . لى ما تراه متخالفا
ستنتجت أن المالئكة مختارون بال ااآلية األولى منھا 

أُنَاِشُدَك أََماَم هللاِ  "نص عيب، وھذا نتفق فيه، ولكن لنقرأ ال
بِّ يَُسوَع اْلَمِسيِح  ، أَْن تَْحفَظَ ھَذا بُِدوِن َواْلَمالَئَِكِة اْلُمْختَاِرينَ َوالرَّ

  :نجليزية أيضاوباإل" .َغَرٍض، َوالَ تَْعَمَل َشْيئًا بُِمَحابَاةٍ 
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“I charge thee before God، and the Lord 
Jesus Christ، and the elect angels” 

!فماذا نرى؟) 22: 5تيموثاوس االولى (   
  

رفة، ومعنى ھذا أنھا تميز عن نرى أن كلمة المالئكة معَّ 
ن، وھؤالء مختاريالغير آخر من المالئكة وھم المالئكة  نوع

تالف خاإذاً فال  ،"وجنوده إبليس" اسمالذين أصبحنا نعرفھم ب
ً مع اآليتي. وال خالف في الفكرة ن اللتين تلتا بل تتوافق تماما

 ھذا، والموجودتين في يھوذا وبطرس 
  

 فأين االختالف؟
 .إلى سؤال آخر
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  .ھل طلب هللا ذبائح ؟ :  29س

  ) :13- 1: 14(في الالويين   :جـ 

ھذه تكون شريعة األبرص : وكلم الرب موسى قائالً "             ³أ
ثم في اليوم الثامن يأخذ خروفين ... يوم طھره يُؤتَى به 

ين ونعجة واحدة حولية صحيحة وثالثة أعشار دقيق صحيح
ثم يأخذ الكاھن الخروف الواحد ويقربه ذبيحة .... تقدمه ملتوتة 

ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية .... 
  ".والمحرقة في المكان المقدس

  ) :23- 22:  7(ويناقضه في أرميا 

 أوصيتھم يوم أخرجتھم من ألني لم أكلم آباءكم وال"             ³أ
أرض مصر من جھة محرقة وذبيحة ، بل إنما أوصيتھم بھذا األمر 

  " . عوا صوتي فأكون لكم إلھًا وأنتم تكونون لي شعباًاسم: قائالً 

   اإلجابة 

ك  أرد علي ادة س ى السؤال األصلي، كالع ل ردي عل قب
: عتراضكاأعلق على سوف بعدھا لكن لتفت إلى إجابتك، وأأن 
د أج اناإلمن طلب هللا ل، لق ه  نس ي عبادت ائح، ف دذب نصت  وق

، ووصفت أنواع مختلفة من شريعة موسى على وجوب الذبيحة
ة لإل ائح نسانالذبائح بحسب الظروف المختلف اك ذب ، فكانت ھن

  . الخ... السالمة، والمحرقة والخطية والشفاء من النجاسة 

ن  ة ولك ديم الذبيح ان تق وفك م ت إذا ل روط، ف ذه ھ بش
ذا والشر ، وھ ة  ذبائح مكرھ ا ط تصير ال ي م شرحه داود النب

ور  ي مزم ي..   51ف رأ مع ٍة َوإاِلَّ . ." :اق رُّ بَِذبِيَح َك الَ تَُس ألَنَّ
ُمھَا َرةٌ . بُِمْحَرقٍَة الَ تَْرَضى. فَُكْنُت أُقَدِّ َي ُروٌح ُمْنَكِس ائُِح هللاِ ِھ . َذبَ

ُرهُ اْلقَْلُب اْلُمْنَكِسُر َواْلُمْنَسحِ  ى  .ُق يَا َهللاُ الَ تَْحتَقِ اَك إِلَ ْن بِِرَض أَْحِس
لِيمَ . ِصْھيَْونَ  ٍة . اْبِن أَْسَواَر أُوُرَش ، ُمْحَرقَ رِّ َذبَائِِح اْلبِ رُّ بِ ٍذ تَُس ِحينَئِ

ةٍ  ٍة تَامَّ والً . َوتَْقِدَم ْذبَِحَك ُعُج ى َم ِعُدوَن َعلَ ٍذ يُْص ور ( "ِحينَئِ مزم
  ؟ذا المزمورفماذا نفھم من ھ) 16-19: 51



140 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

ن يل م أن هللا ل د، نفھ عب معان ن ش ة م ى ذبيح ت إل تف
ه، الخطىخاط ع هللا وال يعيش ألجل دأ، ال يتب  اياء من حيث المب

ي  عنھا ذبيحةالتي تُقبل  ك الت ھي خطايا السھو، والمعنى أنھا تل
ي فُعلت  رفت دون قصد، ودون تحدأقتُ  ة الت ، أما الخطي سافر 

ى قلب إأكبر من مجرد ذبيحة، يحتاج لى األمر يحتاج افبقصد  ل
  . تائب منكسر أمام هللا، وھذا ما فعله داود، وما تكلم به المزمور

  عتراضك نأتي ال

اد ا ىب ة لھم ين ال عالق عت آيت ت وض دء أن ء ذي ب
بعض،  ن افببعضھما ال رص م ن الب ر م ريعة التطھي خترت ش

ارق دون الشرائع،  ا، وشتان الف ين وقابلتھا بآية من سفر أرمي ب
  !! الغرض من اآليتين

رص  ل األب أنھا يحص ن ش ات م ي ممارس األولى ھ ف
ة الشعب دھم بقي ه طاھر من  ،على اعتراف الكھنة، ومن بع أن

    .يتكلم عن طاعة هللاما قاله أرميا  بينما. . نجاسة البرص

 جدر بك أن تأتي بھا،ھناك نصوص أخرى كان األ
ل ولكن ھذا يد ة،أقوى من ھذه المقارنة الضعيف ،لتؤكد فكرتك

ويبدو أن ھذه األسئلة ھي . كلمة هللاعلى عدم معرفتك الدقيقة ل
ليس ھذا . دراسة شخصية لك ت نتاجمجرد تجميع وليس

ھا مھما ي حال، فنحن لدينا أسئلة سنجيب عنوعنا على أموض
   . لكانت ھوية أو شخصية السائ

لو قرأت في سفر الخروج، وقت خروج الشعب من 
تجد أن ن  مصر، س روج م رط للخ ة كش ب أي ذبيح م يطل هللا ل

  . لموسى وھارون كعنوان لطاعة هللا مصر، ولكنه طلب الطاعة
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بكار، يدة التي طلبھا كانت يوم ضربة األوالذبيحة الوح
ما ةب ةوالمس الك  ذبيح ة للم دم كعالم د ال ث أوج ح، حي الفص
ً شرطوھي لم تكن ) 12راجع خروج (المھلك،  للخروج، ولكن  ا
  .ريو الخروجاداخل سين

ا  ال أرمي دما ق ذلك عن اَءُكْم َوالَ "ل ْم آبَ ْم أَُكلِّ ي لَ ألَنِّ
ٍة  ِة ُمْحَرقَ ْن ِجھَ َر ِم ْن أَْرِض ِمْص َرْجتُھُْم ِم ْوَم أَْخ ْيتُھُْم يَ أَْوَص

ائاِلً  ِر قَ َذا األَْم ْيتُھُْم بِھ ا أَْوَص ْل إِنََّم ٍة، بَ م: َوَذبِيَح ْوتِي اس ُعوا َص
لھًا، َوأَْنتُْم تَُكونُوَن لِي َشْعبًا، َوِسيُروا فِي ُكلِّ الطَِّريِق فَأَُكوَن لَُكْم إِ 

يُكمْ  ِذي أُوِص ْيُكمْ  الَّ َن إِلَ ِه لِيُْحَس ا أ" (بِ ن ) 23-22: 7رمي م يك ل
ذه  ى كانت شريعة الذبيحة؟ ھ ل، مت ا حدث بالفع ُمخطئاً فھذا م

د أن  ل، بع روج بالفع د الخ دثت بع ، أح اً  عب تابع بح الش ص
تم . اضياً بملكوته عليھمور د أن ت ليس ذلك فقط، ولكن أيضاً الب

ة ة حقيقي دون تبعي س ب يس كطق ور ل ل األم ب  ،ك ل هللا يطال ب
ة ة حقيقي ه  بمحب ي أن نحب ل ه ينبغ ة أن فر التثني ي س ول ف إذ يق

درة  نفس والق ة (الرب من كل القوة وال ذا  )6: 6تثني ذلك كل ھ ل
داً، فال  الذبيحة وحدھا تصلح، وال يتم في سيمفونية متناغمة ج

دھ ادة وح جود والعب لح ماالس ن انيص ر م اك الكثي ، ألن ھن
رجع  51الخطايا التي تحتاج الى كفارة، لذلك في نھاية مزمور 

ة  نعبر عليُ "  ِحينَئٍِذ يُْصِعُدوَن َعلَى َمْذبَِحَك ُعُجوالً . "فقال  أھمي
  .الكفارة في الغفران

اس  و طاعتإذا األس رب ھ ب ال ي مطل ل ف ي تجع ه الت
ان الً  اإلنس ل  أھ ت ألج د كان ة فق ا الذبيح ه، وأم لرضى هللا علي

الذبيحة ليست  .فصل نفسه عن هللا إنسانتصويب العالقة بين 
و  تصريحاً بالخطأ ا فعل بن ل هللا  إسرائيلمع تقديم الذبيحة كم ب

فيكون  –أقصد القداسة  –يطلب أساساً القداسة، وإن أضاعوھا 
ر الدور على الذبيح ا ويق ه عليھ ة وحينئذ يضع مقدم الذبيحة يدي

  . بذنبه، مع توبة ووعد بعدم الرجوع
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ديل  ة كب ي الذبيح روا ف ة وفك وا الطاع م فرفض ا ھ أم
   . وھذا ھو المرفوض

راً جابتي كثلقد كررت إ ى ي ائل،  حت م الس ذا يفھ ومن ھ
رار ن ى التك ل إل ه ص وص ال يأن ي النص تالف ف د أي اخ وج
  .المقدسة

  لفكرة؟ فھل وضحت ا 

  . لى سؤال جديدإ
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  االختالفات فى األعداد: المجموعة الثالثة
 

*************  

  تمھيد
ام داد واألرق بة لألع دبالنس ات،  ، فيوج بعض االختالف

ختالفات يمكن أن ھذا األمر، ولكن ھل ھذه اال وسيأتي في حينه
اً،  مى تحريف اب أتس حة الكت دم ص ى ع ل عل ي دلي ل ھ و ھ

  المقدس؟ 
ن بالتأكي ة ع ات ناتج ذه االختالف اطة ھ ه ببس د ال، ألن

ض  ابه بع ة لتش م، نتيج ة رق ي كتاب اخ ف اء للنس امأخط  األرق
  . وتقاربھا بعد قدم المخطوطات وعدم وضوح أقدمھا

راءة  ھذا األمر الذي جعل ھناك بعض الصعوبة في ق
ر  األرقامبعض  ي ال تغي أو بعض الكلمات القصيرة البسيطة الت

  . تقلل من عصمة الكتاب المقدس من الھوتنا، وال
ا نتعام م أنن د حان الوقت أن نفھ ع مخطوطات، لق ل م

ا، وأيضاً إوالمخطوطات تحتاج  لى دراسة حتى يمكن أن نفھمھ
  . ھملي ال يمكن أن يُ إنسانفيھا جانب 

افظ هللا  وع، أال يح ذا الموض ي ھ ؤال ف رز س ا يب ربم
د؟نبغي أن تُ على كلماته؟ أليست ھذه الكلمات بوحي منه فال ي  فق

  ازل عن الكل؟ وإذا تنازلنا عن الحرف أال نتن
ه،  ظ كالم ة لكي نحف ا الحكم ع، أن هللا أعطان ي الواق ف
ا أيضاً  ذل مجھودن دنا أن نب ه يري ه، ولكن ل كالم افظ لك و ح وھ

ي لإل اً يعط و دائم ات، وھ ذه الكلم ة ھ ا قيم ي يعرفن انلك  نس
كي يصل نبياء لمسؤولية ومشاركة لكل األمور، فھو يستخدم األ

اط تخدم الخط ق، ويس ا الح تخدم يلن ق، ويس وا الح ي يكتب ن لك
دوقيي يين والص ة والفريس ي الكتب ة لك ان والقساوس ن، والرھب

اب المقدس من التلف ايحفظو د أن يكون . الكت  نساناإلهللا يري
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في كل العصور شريكاً له في العمل، وھذا دأبه الدائم، فنجد هللا 
ا ويصونھا، ھو منذ البداية يعمل ا آدم لكي يحفظھ أتي ب لجنة وي

وحي  بدأ العمل، وأعطى آدم أن يكمل العمل، وكلمة هللا ھكذا، ال
ي لوب إلھ ة واألس ان، والكتاب اناإلوألن ي، إنس ل  نس ر كام غي
ياء، ويكون فالبد  ه بعض القصور، بأن تسقط منه بعض األش

  . فيكون ھذا االختالف
ختالف يأتي في أمور فنجد اال ،فكارولكن هللا يحفظ األ

رغم من  خلّ ال تمس عقيدة أو تُ  ى ال ذلك عل ادة، ل من طرق عب
  . 49كل ھذا نقول أن الكتاب معصوم، وغير محرف

يء المشَّ م نالش ا ل ا أنن د رف لن اً أن نفس اول مطلق ح
ا،  ل بعض أمخطوطاتن ا فع تغناء مثلم الحرق واالس دھا ب و نوح

مخطوطة مكتشفة  أبناء الديانات األخرى، ولكن نحن ندرس أي
ن صحته وصحة  د م دينا، ونتأك الموجود ل ا ب  اإلعالنونقارنھ
ن ثقتنا فيه، وھذا على المستوي العلمي يزيد من قيمة الكتاب وم

  .ليناإفي دقته التي وصلت 
دالً من طباعة نكنت قد كتبت من قبل، أن ي لو فكرت ب

ة آالف  ي خمس اب، أن أعط ذا الكت ن ھ خة م ة آالف نس خمس
  !ب بيده ما أردت كتابته، فھل ستخرج النسخ كما ھي؟ناسخ يكت
ةو ر  اإلجاب اخ بش ؤالء النس د ال، ألن ھ ي بالتأكي ھ
ون،  ذه يخطئ ول، ھ ى حدى ونق ة عل ل مخطوط ل نمسك بك فھ
ابي ن أقول نستطيع أن نعرف ما أردت أ أننا! ... أخطاء؟ في كت

  .بمقارنة المخطوطات ببعضھا
 ً ا ه أيض ل، ولكن رد مث ذا مج دث ھ اب ف يح ي الكت

دم أ ار في المقدس، ولكن مع الق ا نحت راءة حيان امبعض ق  األرق

                                                 
تحت الطبع كتاب كامل يتحدث عن ھذا الموضوع، أصلي أن يعطينا الرب  49

  . الفرصة لكي نطبعه قريباً بمشية هللا
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ر  األلفاظوبعض  ياء غي ذه األش فنأخذ أقربھا، وعادة ما تكون ھ
  . وھذا ما يسمي علم تدقيق النص. اإليمانمؤثرة على 

  .إال كالم هللا
لميھذه الكلمة ھي ال ي أحد األصدقاء المس ن تي قالھا ل
بكة ى ش اورھم عل ن أح ه  مم ت ل دما قل ة، عن ات الدولي المعلوم

   -:الكالم أعاله، فقال لي 
د إ - ن هللا ھو خير حافظ لكالمه، ولو كان الكالم من عن

  . هللا لحفظه من الزلل، وال يوجد أي حرف مخالف
 عندھا سألته

 !ماذا عن المخطوطات القرآنية؟ -
 ال يوجد بھا أي تغيير، فالكلمات القرآنية محفوظة  -

ذا ال ف ھ وابولألس ه الص الم جانب ات 50ك ، فالمخطوط
خية،  اء النس وءة باألخط ة ممل رف أن القرآني ي أن نع ويكف

رأ  ي ق ا نفسھا الت د المسلمون أنھ ي يعتق مخطوطة سمرقند والت
ر 32فيھا الخليفة عثمان بن عفان عند وفاته عام  ا أكث ھجري بھ

ً ختالف عن النسخة المطبوعة ا 750من     51حاليا
                                                 

  :يقول الدكتور كيث سمول 50

Muslims asserting the Qur’an’s text has not been changed is false and 

misleading. It had a long early history of editing and development 

” ً  : وقال أيضا

The original Qur’an text cannot be discovered from existing Qur’an MSS 

:المقال كامل  http://www.theatlantic.com/doc/199901/koran 

وھم-/http://jesuschrististheway.wordpress.com/2009/10/15 تفصيالت أكثر للمھتمين:

 /العصمة
 
51 http://www.coptichistory.org/new_page_376.htm 
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عراف في مخطوطة شكل سورة األ على سبيل المثال انظر
  سمرقند 

  وفيھا 
  :بينما المطبوع حاليا بدون االلف والالم في أرض

   .والدارس للمخطوطات سيكتشف الكثير من تلك األخطاء
ديث د  ح ا نج ا أنن ً كم ريف ا ً ش ى األ ا ي منتھ دد ف ن ع ة ع ھمي

ف خل   حدثنا    عبد هللا    حدثنا   : اآليات في سورة األحزاب فيقول
  زر    عن    عاصم بن بھدلة    عن    حماد بن زيد    حدثنا    بن ھشام 

ال  ي : "ق ال ل ن كعب    ق ي ب رأ سورة    أب أين تق أو    األحزاب    ك
ال قط  ة فق ا وسبعين آي ه ثالث ا    كأين تعدھا قال قلت ل د رأيتھ لق

رة    وإنھا لتعادل سورة  ا الشيخ والشيخة    البق ا فيھ د قرأن إذا ولق
ا  ا فارجموھم ة    زني اال    البت يم   نك يم حك ن هللا وهللا عل م  52"م فك

د ورة األحزاب اآلن؟ دع ي س ات ف ه للباحث !. اآلي ؤال أترك س
  .المسلم

                                                 
مسند أحمد، وتجده على  – 20261موسوعة الحديث الشريف، حديث رقم 52

 http://hadith.al-:الرابط
splay.asp?Doc=6&Rec=21230islam.com/Display/Di  
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ياء ويركز لكن لألو ذه األش ذكر ھ لم ال ي سف الباحث المس
اب  ي تخص الكت ات الت ي المخطوط اء ف تالف األخط ى اخ عل

  .ن يخضعون كل شيء للدراسةالمقدس، ألن علماء المسيحيي
ى ر نخط ا كبش تعلم أن كلن ا ن ب ليتن و الجان ذا ھ ء، وھ

ى ، ونبذل المجھود ونجتھد لكي نصل إي في الموضوعنساناإل ل
  . أدق نص موجود، فنعرف كالم هللا

ألن ھذا ما أردت أن أبدأ به حديثي في ھذا الموضوع، 
امء جز –من األسئلة ستكون إجابتھا في ھذا الجزء  اً كثير  األرق

اأن – د ھ ذا التمھي ي بھ اخ، فلعل اء نس ت أي  أخط د أزل ون ق أك
 غشاوة تجاه ھذا الموضوع، وسوف نتحدث عن ھذا الموضوع

   .سئلةألبصورة أكبر ونحن نتناول ا
ره، وھو  د وغي مبدأ آخر يجب أن يكون في ذھن الناق

ابية  ة حس تدعي عملي امھم حروف وتس رانيين أرق د (أن العب عن
ا ذا يشكل مشو) ترجمتھ به األخرى وھ كلة بعض الحروف تش

 ً   . حدث األخطاء في القراءةعند الترجمة، وعندھا ت أحيانا
  

   .يريد أن يقول ناقدنا ذالى األسئلة لنرى ماإواآلن 
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  ؟  نساناإلكم سنة يكون عمر :  30س

  ) :3: 6(في التكوين  :جـ 

  " .وتكون أيامه مئة وعشرين سنة"             ³أ

  ) :11:11(التكوين ولكن في 

" وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد خمس مئة سنة"             ³أ
.  

  اإلجابة
ى ف ي موس ول النب جل بيق وره المس مي مزم ه أن اس

ْبُعونَ " َي َس نِينَا ِھ اُم ِس انُوَن  أَيَّ ِة فَثََم وَّ َع اْلقُ ْت َم نَةً، َوإِْن َكانَ َس
ا نَةً، َوأَْفَخُرَھ ةٌ، ألَ  َس ٌب َوبَلِيَّ رتََع ِريًعا فَنَِطي َرُض َس ا تُْق " نََّھ

ام والسنين هللا  ،)10: 90مزمور ( وھي سنين تقريبية، ألن األي
رنأتي إل. لم بھا، ومحددھاھو العا ى أي  ىجاباتك المقترحة لن إل

  !. شيء وصلت
ة،  ة قيلت في ظروف معين أنت في ردك تقارن بين آي

ل مر سام الذي جاء بعد ھذه اآلية محاوالً إقنامع عُ  ا قي ا أن م عن
وين  ي تك ر 6ف تم، أو تغي م ي ي . ل ا ھ ك م أل نفس م تس ن ل ولك

دل؟ لنفعل  ى أي شيء ت ة وإل ذه اآلي ا ھ الظروف التي قيلت فيھ
  . نحن ھذا األمر

رأ النص : ظروف اآلية ياق، لنق موجودة في نفس الس
وين  ي تك اسُ " 6ف َدأَ النَّ ا اْبتَ َدَث لَمَّ ى األَْرِض، َوَح ُروَن َعلَ  يَْكثُ

اٌت، أَنَّ  ْم بَنَ َد لَھُ نَاتٌ  َوُولِ نَّ َحَس اِس أَنَّھُ اِت النَّ اَء هللاِ َرأَْوا بَنَ . أَْبنَ
الَ  فَاتََّخُذوا بُّ  ألَْنفُِسِھْم نَِساًء ِمْن ُكلِّ َما اْختَاُروا فَقَ رَّ ِديُن «: ال الَ يَ

ِه، نساناإلُروِحي فِي  ِد، لَِزيََغانِ رٌ  إِلَى األَبَ َو بََش هُ َوتَُك. ھُ وُن أَيَّاُم
امِ  َك األَيَّ ي تِْل اةٌ فِ ي األَْرِض طَُغ اَن فِ َد . ِمئَةً َوِعْشِريَن َسنَة ك َوبَْع

ْم أَْوالًَدا،  ذلَِك أَْيًضا إِْذ َدَخلَ  ْدَن لَھُ اِس َوَولَ اِت النَّ ى بَنَ و هللاِ َعلَ بَنُ
ْھِر َذُوو  ھُؤالَِء ھُمُ  دَّ ماْلَجبَابَِرةُ الَِّذيَن ُمْنُذ ال ذا الجزء  "اس ومن ھ

د استفحل  يتضح لنا أن الشر في ھذا التوقيت من تاريخ البشر ق
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رر أن  ة، ق ر الرحم كثيراً جداً، ولكن ألن هللا طويل الروح وكثي
ع  120فرصة مدة  نسانيترك لإل م تق عاماً من ھذا التصريح، ث

ى األرض، أي أن ة عل ر  الدينون ة البش ل (مھل ر ك يس عم ول
ان ذا التصر)  إنس د ھ ييح اإلبع ن  لھ ر م وا أكث ن يعيش  120ل

ي نعم وح النب ة في عاماً، وبالفعل بعد أن قدم تصريحه، وجد ن
ور ه األم رح ل دأ يش ه، فب دمار عيني د ال ل بع تمر النس ي يس ، لك

ً  120الذي سيكون بعد    . عاما
عاما ليميت  120فالمقصود أنه سيأتي الطوفان بعد  إذاً 

يس المقصود أن يحد ل، ول بسنين  نساناإلمر عُ  السكان بالكام
رة  .محددة ذه الفت د ھ ان بع ل، إذ جاء الطوف ذا بالفع وقد حدث ھ

  .التي حددھا هللا وقضى على الجميع ما عدا نوح وأوالده
افى مع الفكر ف نسانمر محدد لإلأما معرفة عُ  ذا يتن ھ

ياإل لأن ، إذلھ ر  ه جع اناإلعم وى هللا  نس ه س راً ال يعرف س
الي  تعداً طوال سنيمس نساناإله، حتى يظل وحد ه، وبالت حيات

اب  500عندما عاش ارفكشاد  اً في الكت ذا اختالف سنة لم يكن ھ
  .المقدس، ألن تصريحه األول ليس له عالقه بتصريحه الثاني
  . أصلي أن يكون األمر واضحاً، وإلى سؤال آخر
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  ؟  إبراھيماء من آدم إلى سمكم عدد اال:  31س

  ) :38-34:  3(في لوقا  :جـ 

بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن  إبراھيم"             ³أ
فالج بن عابر بن شالح بن قينان بن أرفكشاد بن سام بن نوح 
بن المك بن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن مھللئيل بن قينان 

  " . بن أنوش بن شيت بن آدم

-21:  10(،   )28 – 3:  5(، ) 26 – 25:  4(بينما في التكوين 
25( ،   )11  :10 – 26: (  

ه اسموعرف آدم امرأته أيضاً ، فولدت ابناً ودعت "             ³أ
وولد أخنوخ ... وولد يارد ... وولد مھللئيل ... وولد قينان ... شيثًا 

... وولد سام ... وولد نوحًا ... وولد المك ... وولد متوشالح ... 
وولد ... وولد فالج .. .وولد عابر .... وولد شالح ... وولد أرفكشاد 

  " .وولد أبرام... وولد تارح ... وولد ناحور ... وولد سروج ... رعو 

    :ونالحظ 

  اًاسم19اً ولكن في التكوين اسم 20اء في لوقا سمعدد اال – 1

  . 53أنوش وال يوجد له أثر في التكوين اسمذكر لوقا  – 2

 في لوقا شالح بن قينان ولكن في التكوين شالح بن – 3
  .أرفكشاد

  54.ذكر التكوين يارد ولكن لوقا لم يذكره  – 4

في لوقا قينان بن أرفكشاد ولكنه في التكوين قينان بن  – 5
  55.شيث

في لوقا أخنوخ بن مھللئيل ولكن في التكوين أخنوخ بن  – 6
  .يارد

                                                 
ستجد اسم آنوش  9و  6و  6: 5لم أحب التدخل في السؤال، ولكن انظر تك   53

  . مما يعكس حالة صدق كاتبنا وھو يعطي معلومات مغلوطة للتضليل
  .أحيانا يكون لشخص أكثر من أسم 54
قينان بن شيث بن آنوش، فكيف وصل إلى ھذه الكلمة ولم يكملھا ليرى آنوش  55
  9: 5راجع تكوين !! لذي ادعى عدم وجوده؟ا
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قبل الميالد ، يكون  3800عاش عام  إبراھيموبما أن  – 7
قبل الميالد وھذا خطأ  قرناً 38ظھر على األرض  نساناإل

اكتشفه العلم الحديث حيث وُجدت جثث بشرية ترجع إلى 
  . عشرات اآلالف من السنين 

   

ذه السلسلة من األنساب ھي من السذاجة أن تظن أن ھ
يء ل ش ل تعرف  .ك ذكر ھ ل ت الي؟، ھ ة مصر الح يس دول رئ

وغير صحيح، ألن  ه، ھو مبارك، ھل ھذا صحيح؟ صحيحاسم
م اراس ني مب ً كه حس ا ذا أيض حيح ألن  ، وھ ر ص حيح وغي ص
  . ه محمد حسني مباركاسم

ذا  ل ھ د، ھ د محم ني ول ني وحس د حس ارك ول مب
د صحيح؟  د محم صحيح، ولكن أيضاً صحيح أن يقال مبارك ول

  !مباشرة، أليس كذلك؟
ال وعالء  وإذا قلنا مبارك رئيس الجمھورية أنجب جم

  فھل أكون قد أخطأت؟
ا جالت، جم رأ الس د نق ن جدي ارك ل م ن مب ارةب  عب

يضاً وجمال صحيحة وجمال بن حسني مبارك عبارة صحيحة أ
  . بن محمد حسني مبارك عبارة صحيحة في السجالت

ي  د أن ة أعتق ذه الطريق ؤالك، بھ ى س ت عل ت وأأجب زل
ه،  ررة فالسجالت الموجودة االختالف الذي تزعم بصورة متك

رة ي اء فسمأن ينقص منھا سبعة يمكن أفي الكتاب المقدس،  الم
الواحدة دون أن يكون ھناك أي خطأ، فيمكن أن نقول أن يسوع 

بن بن آدم بن هللا، ويمكن أن نقول أن يسوع  إبراھيمبن داود بن 
  . لخإ.... ھالي مريم بنت 

ين األ إذاً  ارن ب ن تستطيع فلن نستطيع أن نق نساب، ول
ھا بالمقارنة، فالمقصود ھنا ھو سلسلة أأن تدعي صحتھا أو خط
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ذا  سب وإلى أي شيء يريد صاحبالن لة أن يشير، ھل ھ السلس
  واضح؟ 

رف عُ  تطيع أن تع ن تس اً ل ر أيض اناإلم ى  نس عل
ر من  اك الكثي األرض من خالل ھذه السلسلة من النسب ألن ھن

  .العناصر مفقودة، أو مختصرة، وھذا ال عالقة له باالختالف
ارى تطوق دس يس اب المق تالف ء الكت رى اخ يع أن ي

داف كت ك االأھ ر، ذل ان آلخ ن مك اب م ة األنس ذي اب تالف ال خ
رز أنساب جعل  ا تختلف عن اآلخر بسبب كل شخص يب ربم

ده، وحي  اختالف الھدف الذي يري م شيء قصده ال رى أن أھ فن
ه ل ن أن يقول و أن يسوع ب ى ھ ل مت ي إنجي ودي ف راھيمليھ ..  إب

وأھم شيء قصد الوحي أن يقوله في لوقا الذي كان يوجه كالمه 
سلة النسب في أما سل. أن يسوع ھو ابن آدم" األمم"ير اليھود لغ

ا إ وين فقصد منھ رالتك ن ب ره م ل غي ار وأھم و المخت ن ھ از م
  .لذلك الغرض من الكتابة مھم وينبغي دراسته. خوتهإ

   
  . فإلى سؤال آخر
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  56كم عدد آل يعقوب ؟:  32س 
  ) :14: 7(في أعمال الرسل  :جـ 

ف واستدعى أباه يعقوب وجميع فأرسل يوس"             ³أ
  ". عشيرته خمسة وسبعين نفساً

  ) :27: 46(يناقضه التكوين 

جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر "             ³أ
  ".سبعون

   اإلجابة

ھذا األمر "  A.J.Macleod"ماكالود .ج.يوضح لنا أ
أن عدد آل يعقوب في النسخة  57في تفسيره لسفر أعمال الرسل

ة االعبر دة ي اً ) 27: 46 وينتك(لمعتم اً، محتوي بعون شخص س
ن  بعون م ة وس دد خمس أ الع ه؛ نش ه ويوسف وابني وب نفس يعق

فر  بعينية لس ن  وينتكالالس ف ولك وب ويوس ذف يعق ي تح الت
  " تحسب تسعة أبناء ليوسف

كانت منتشرة في  وبما أن الترجمة السبعينية ھي التي
د  يح فق ت المس ا أوق ذ منھ تفخ ديس اس دد انوسالق ذا الع ، 58ھ

  :ونالحظ ما يلي
حتسب الداخلين من األن الرقم األول ، كال الرقمين صحيح 
عشيرة  مصر، بينما الرقم الثاني احتسب رض الموعد إلىأ

وب  ي مصر، ويعق ي مصر ودفنت ف ي بقيت ف وب الت يعق
ادھمويوسف لم يدفنا في مصر ب دفن في  ال رجعت أجس لت

  . اھمئأرض أبا

                                                 
  98سؤال يبحث عن إجابة ، إجابة السؤال رقم  100راجع االجابة في كتاب   56
  327منشورات النفير بلبنان ص . المجلد الخامس. تفسير الكتاب المقدس 57

. تفقت مخطوطات البحر الميت للنص العبري مع نص الترجمة السبعينيةإ 58
. كينر. س. كريج -2ج–عھد جديد  –لحضارية للكتاب المقدس الخلفية ا: المصدر(

  )46ص
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ا  ر  ھن رز تفكي بعينييب ة الس ت الترجمي ل حرف ين، ھ  ةمع
ف؟ و م مختل ةالكتاب المقدس بذكر رق ذا ھو  اإلجاب ى ھ عل

د ه اال،  بالتأكي تج عن ذي ين و ال التحريف ھ ر ف نحراف الفك
ي  ة الت ذه التنقيحات المختلف رى أن ھ ه، ونحن ن عن اتجاھ

 . ال ينتج عنھا أي انحراف فكري األرقامشملت األماكن و
ا حدث أن التر  بعينية فكل م ة الس ة في الحساب جم مرجعي

د سبق وو . مختلفة عن النص األصلي ا ق ا أن النص كن قلن
يح  ة لتوض ات المختلف بعض التنقيح ع ل وي خض الموس

دنسمأجغرافية معينة  بعد تغير  التنقيح في  59اء الم ذلك ف ل
يضاً في حدود ة السبعينية للنص العبري قد حدث أالترجم
 . قارئالاء، لتفھيم سمواأل األرقام

  
ن، عشيرة يعقوب التي دخلت األرض ان صحيحاإذا فالرقم
بعون وأ ي س اً خھ اء يض بعة أبن اب س د حس بعون بع ة وس مس

رين عب،  آخ ول الش د دخ ر بع ي أرض مص دھم ف ف ول ليوس
  . وطرح يوسف نفسه ويعقوب من الحساب

  
  . إلى سؤال جديد

                                                 
  راجع اجابة السؤال األول من ھذا الكتاب 59
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  )41، وسؤال 35ما عدا سؤال ( 41الى  33األسئلة من 

  اؤھم ؟ اسمكم عدد أبناء بنيامين ؟ ، وما ھي  : 33س 

  ) :2،  1:  8(تقول أخبار األيام األولى  :جـ 

وبنيامين ولد بالع بكره وأشبيل الثاني وأخرخ الثالث ونوحه "    ³أ
  " الرابع ورافا الخامس

  ) :6: 7(بينما تقول أخبار األيام األولى 

  " .لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل ثالثة"     ³أ

  

***  

  . ورجال يھوذا ؟ إسرائيلكم عدد بني :  34س

  ) :9:  24(في صموئيل الثاني  :جـ 

 إسرائيلفدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى الملك فكان "     ³أ
ثمان مئة ألف رجل ذي بأس مستل السيف ورجال يھوذا 

  " .خمس مئة ألف رجل

  ) :5:  21(بينما في أخبار األيام األولى 

ب جملة عدد الشعب إلى داود فكان كل فدفع يوآ"     ³أ
ألف ألف ومئة ألف رجل مستلي السيف ويھوذا أربع  إسرائيل

  " .مئة وسبعين ألف رجل مستلي السيف

  

***  

كم عدد سنين الجوع التي حكم هللا بھا على :  36س
  داود ؟

  ) :13:  24(في صموئيل الثاني  :جـ 

تأتي عليك سبع أ: فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له "     ³أ
سني جوع في أرضك أم تھرب ثالثة أشھر أمام أعدائك وھم 

  " .يتبعونك

  ) :11:  21(ولكن في أخبار األيام األول 
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ھكذا قال الرب اقبل لنفسك : فجاء جاد إلى داود وقال له "    ³أ
  " .إما ثالث سنين جوع أو ثالثة أشھر ھالك أمام مضايقتك

***  

قضى عليھا داود من أرام  كم عدد المراكب التي:  37س
  ؟ 

وقتل داود من أرام سبع مئة  إسرائيلوھرب أرام من أمام " :جـ 
مركبة وأربعين ألف فارس وضرب شوبك رئيس جيشه فمات 

    ).18:  10(صموئيل الثاني " ھناك

  ) :18:  19(ولكن يختلف أخبار األيام األول 

ام سبعة وقتل داود من أر إسرائيلوھرب أرام من أمام "     ³أ
  " . آالف مركبة وأربعين ألف رجل وقتل شوبك رئيس الجيش

  

***  

  كم عدد األحواض لسليمان عليه السالم ؟ :  38س

  ):26: 7(في الملوك األول  :جـ 

وغلظه شبر وشفته كعمل شفه كأس بزھر سوسن يسع "    ³أ
  ".ألفي بث

  ) :5:  4(بينما في أخبار األيام الثاني 

فته كعمل شفة كأس بزھر سوسن وغلظه شبر وش"     ³أ
  ".يأخذ ويسع ثالثة آالف بث

  

***  

  كم عدد مزاود الخيل لسليمان عليه السالم ؟:  39س

  ) :25:  9(في أخبار األيام الثاني  :جـ 

وكان لسليمان أربعة آالف مزود خيل ومركبات واثنا عشر "     ³أ
ألف فارس فجعلھا في مدن المركبات ومع الملك في 

  ".أورشليم
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  ) :26: 4(بينما في الملوك األول 

وكان لسليمان أربعون ألف مزود لخيل مركباته واثنا عشر "     ³أ
  " .ألف فارس

***  

  

كم عدد الذين قتلھم يوشيب بشبث التحكمونى :  41س
  عندما ھز رمحه ؟

  ) :8:  23(في صموئيل الثاني  :جـ 

اء األبطال الذين لداود يوشيب بشبث اسمھذه "     ³أ
كمونى رئيس الثالثة ، ھو ھز رمحه على ثمان مئة قتلھم التح

  " .دفعة واحدة

    11:  11بينما فى أخبار األيام األول 

يشبعام بن . وھذا ھو عدد األبطال الذين لداود "             ³أ
حكمونى رئيس الثوالث ھو ھز رمحه على ثالث مئة قتلھم 

  " .دفعة واحدة

  
  اإلجابة

حصائيات، ھي مشاكل ام اإلي أرقالمشاكل فكل ھذه 
أخطاء في في قراءة المخطوطات، لذلك يمكن تسميتھا 

  :سأل ما سألته قبالً في كتاب سابقوأعود وأ 60،النسخ
ھل بھذه الطريقة ...  ماذا تستنتج من ھذا؟ !ھناك خطأ

ما ھو االنحراف الفكري الذي تم من  !!تتأكد أن الكتاب محرف؟
  !ذي لسليمان؟خالل تزييف رقم عدد األحصنة ال

أليس ھذا ھو مجرد حجة لكي نمتنع عن التمسك بكالم هللا، 
ي حدين، وھي  حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذإن كلمة هللا

                                                 
  راجع ما كتبته بھذا الخصوص في التمھيد لھذا الفصل 60
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الذي اختار الظالم يخاف أن يأتي  نساناإلكالمصباح المنير، ولكن 
  !!لى النور لئال توبخ أعماله، فكيف يسكت ضميره؟إ

عن كلمة  دالذي فيه يبتعد المبرر وجِ يُ يسكت ضميره بأن 
لكي يتجنب الكلمة ھو االدعاء  تخذھاهللا، ومن ھذه الطرق التي ي

بالتحريف، ويوجد لنفسه مجموعة من أخطاء في النسخ ويھلل 
  كم عدد أبناء بنيامين؟ وما عدد الذين قتلھم بوشيب؟ويتساءل 

  تستدعي أن نمتنع عن قبول الكلمة؟ مور ھل ھذه األ
ً ن يكون ُمھدفإن التحريف يجب أ بمعنى أنه يجب أن ...  ا

... دعني أسألك  .ة معينة يھدف إليھا صاحب التحريفينتھي بنتيج
 ماھي النتيجة التي يمكن أن يحصل عليھا شخص أراد تحريف

وھذا ال في المخطوطات،  األرقامالمشكلة في قراءة  إحصاء معين؟
 ً    .يغير من الھوتنا مطلقا

ر بما فعله من قبل الخليفة أذكّ وقبل أن أنھي ھذه األسئلة 
  .الثالث من الخلفاء الراشدين لكي يعطينا نسخة واحدة من القرآن

وھذا راح نفسه، وألقد حرق بقية النسخ إلزالة أي خالف، 
ً كبيراً ما أثار ا في  ستياء طوائف كثيرة من المسلمين، وأعطي شكا

  . الموجود من القرآن ومدى مطابقته لألصل
تركنا كل شيء ولدينا كل شيء، لنتأكد أن  نشكر هللا أننا

ً معين اً وضح أمرمحور االختالف ھو مجرد أرقام ت    .ا
لف فھذا أ 800أن عدد رجال يھوذا مليون أو فإذا قلنا مثال 

التي  ، والمشكلةيعبر عن قوة الجيش ومدى حجمه في ھذا الوقت
، وكذلك احصاء نفسھعملية اإلخطأ ھي اقشھا الوحي أراد أن ين

دما تكلم عن عقاب داود، فسواء كان العقاب ثالث سنوات أو سبع عن
يبين مدى الخطية التي اقترفھا داود ومدى العقاب الذي يستحق، فھو 

ھدف فالرقم في حد ذاته ليس بمشكلة، ولكن ما وراء الرقم ھو 
 األرقام، وقد أوضح لنا النص الكثير الذي نفھمه من ھذه الموضوع

  . ابغض النظر عن اختالفھ
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  ؟  إسرائيلمن أين جاءت فكرة إحصاء بني :  35س

  :)1: 24(في صموئيل الثاني  :جـ 

فأھاج عليھم داود  إسرائيلعلى  الربوعاد فحمى غضب "     ³أ
  ."ويھوذا إسرائيلامض وأحصِ : الً قائ

  :)1:  21(في أخبار األيام األولى ولكن 

صي وأغوى داود ليح إسرائيلضد  الشيطانووقف "     ³أ
  "إسرائيل

   اإلجابة

 معلفكرة عندما تقارن ھذا الفعل تستطيع أن تفھم ھذه ا
 ما حدث في سفر أيوب، فنحن نرى في سفر أيوب أن الشيطان

أيوب، وكانت النتيجة أن  ضدلى الرب، وقدم شكواه إقد جاء 
الشر، فمن  –في حدود معينة  –هللا سمح للشيطان أن يصنع 
ه، ئي حوار أيوب مع أصدقالكن فالذي صنع الشر؟ الشيطان، و

الشيطان مطلقاً،   اسموأيضا في حوار أيوب مع هللا، لم يذكر 
بل لم يظھر الشيطان في المشھد مطلقاً، كل الكلمات كانت عن 

بقي شيطان الصانع الحقيقي لألحداث هللا وما فعله هللا، أما ال
 ً    61في ذھن أيوب خارج الصورة تماما

تكلمت عن الصورة  صموئيلوالقصة بحسب سفر 
التي يراھا الناس في األحداث، أما القصة بحسب سفر أخبار 

  . األيام فقد ذكرت من وراء األحداث الحقيقي
الَ يَقُْل أََحٌد إَِذا "يقول يعقوب  الرسول في رسالته 

ُب ِمْن قِبَِل هللاِ «: ُجرِّبَ  ٍب »إِنِّي أَُجرَّ ، ألَنَّ هللاَ َغْيُر ُمَجرَّ
ُرورِ  ُب أََحًدابِالشُّ ُب إَِذا اْنَجَذَب  ، َوھَُو الَ يَُجرِّ َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد يَُجرَّ

ْھَوةُ إَِذا َحبِلَْت تَلُِد َخِطيَّةً، َواْلَخِطيَّةُ إَِذا  َواْنَخَدَع ِمْن َشْھَوتِهِ  ثُمَّ الشَّ
                                                 

راجع سفر أيوب االصحاحات الثالثة االولى لترى شكاية الشيطان على أيوب،  61
صدقائه  لمن وراء األحداث فتعرف وراجع بقية االصحاحات لترى نظرة أيوب وأ

  . الفرق بين الفكرتين
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- 13: 1يعقوب " (الَ تَِضلُّوا يَا إِْخَوتِي األَِحبَّاءَ  َكَملَْت تُْنتُِج َمْوتًا
فالشخص الذي يجرب بالشرور ھو الشيطان، ولكن هللا . )16

  . يسمح بھذا في بعض األحيان
 مثلما فعللألحداث ذكر المھيج الحقيقي يُ فإما أن 
يُذكر هللا المھيمن على كل أخبار االيام، أو  الوحي في سفر

الوحي في سفر سمح بھذا األمر مثلما فعل  مور والذياأل
  . ن تكمالن الفكرةعبارتاالفي الواقع صموئيل، 

  . ال تناقض في الفكر الكتابي، وإلى سؤال جديد
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يين الذين أطلقوا من سبى بابل من سرائيلكم عدد اإل  40س 
  ھذه القبائل ؟

  6377: العدد اإلجمالي ) : 2(  في عزرا    :جـ 

  7265: العدد اإلجمالي ) : 7(ولكن في نحميا      

  :  صيلية بينھماوھذه بعض االختالفات التف

  نحميا             عزرا                                        

  652             775         عددھم           بنو أرح – 1

  2818          2812        عددھم    بنو فحث موآب – 2

  )من بني يشوع (   

  845           945         عددھم          بنو زتون – 3

  628            623         عددھم           بنو باباي – 4

  2322          1222         عددھم         بنو عرجد – 5

  

   اإلجابة

 ً في أوقات  لقد خرج الذين أطلقوا في السبي أفواجا
وفي  .بھا عدد من الشعب، وخرجوا في قوافل كل قافلة مختلفة
. 7ر في نحميا قت الذي ذككان التعداد في وقت قبل الو 2عزرا 

بعد  ولو كان لدينا تعداد آخر تم. لجمالي أقلذلك كان العدد اإل
شعباً  ھذا الوقت لكنا قد وجدنا العدد قد زاد من جديد حتى صار

 ً ووقت المسيح، بعد االستقرار بدأ  .وقت دولة المكابيين عظيما
  . الشعب في الرجوع، وھذا تعداد زمني في وقت محدد

، بمعنى األرقامؤدي ھذه ى أي شيء تسألك، إلدعني أ   
أنه لو أراد شخص أن يحرف الكتاب المقدس ما الفائدة التي 

سؤال لك لتجيب ..  !؟األرقامستعود عليه عندما يحرف بعض 
  !.عنه
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  كم عدد الذين ماتوا بسبب الزنا ؟   : 42س

      )8،  7:  10(في رسالة بولس األولى ألھل كورنثوس  :جـ 
  ) : لفأ 23(

كما ھو مكتوب جلس الشعب لألكل والشرب ثم قاموا "     ³أ
للعب وال تزنِ كما زنى أناس منھم فسقط في يوم واحد ثالثة 

  ".وعشرون ألفاً

  ) :ألف 24) : (9- 1: 25(ولكن في العدد 

وكان الذين ماتوا ... وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب "     ³أ
  " .بالوباء أربعة وعشرين ألفاً

  
  اإلجابة

  
ا  بب الزن اتوا بس ذين م دد ال مين إلفأ24ع ى اً، مقس ل

د قضاة قسمين، أ وا بي ي سفر إسرائيللف قتل ذا موجود ف ، وھ
ذا  وثالثة وعشرون قتلوا بالوباء 5: 25العدد  في يوم واحد، وھ

ولس  ولس ما ذكره الرسول ب الة ب وسفي رس ى أھل كورنث  ،إل
ا ) في يوم واحد( نهإ" :بولس يقول الرسول ل بسبب الزن  23قت

  ."الف
  

ي عل تالف وتعليق ود اخ ن وج ر ع ذي يعب ى ردك ال
دد نجد اإلحصاء إجمالينه إ: أقول ً في سفر الع ا الرسول ا ، بينم

اذا عن األلف . في يوم واحد الذين قتلوابولس يتكلم عن عدد  فم
  ! الناقصة؟

  
وا األلف  ذين قتل انوا رجل ال وم ك ذا الي ل ھ وا قب د قتل ق

دد(موجود في  ذاوھ ،عبر عنه بولس الواحد الذي : 25سفر الع
اةِ ")  5 ى لِقَُض اَل ُموَس رائيل فَقَ هُ «: إس ٍد قَْوَم لُّ َواِح وا ُك اْقتُلُ

لِ  يَن بِبَْع ور اْلُمتََعلِّقِ و" فَُغ ان ويق ودي أن عددھم ك د اليھ ل التقلي
  لفاً، أ
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ل من ھنا ال نجد أي خالف الف  24، في سفر العدد قت
ً لفأ، وثالثة وعشرون ةقضالف بيد الأرجل،  ، في سفر اءبالوب ا

وم  وا في ي ذين قتل ذكر ال ولس ف ا ب دمجاً أم العدد أعطانا الرقم م
  .ةوتجاھل من قتلوا بيد القضا اءالوبواحد فقط ب
  

  
  . وإلى سؤال جديد
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  كم عمر أخزيا عندما أصبح ملكًا ؟ :  43س

  ) :26: 8(يقول سفر الملوك الثاني  :جـ 

كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك "             ³أ
أمه عثليا بنت عمرى  اسموملك سنة واحدة في أورشليم و

  " .إسرائيلملك 

  ) : 2:  22(بينما يقول سفر أخبار األيام الثاني 

كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك وملك "             ³أ
  " . مريامه عثليا بنت ع اسمسنة واحدة في أورشليم و

  اإلجابة

الكاتب بخطأ ناسخ، ليعتبره مرة أخرى يأتي بنا 
ً ختالفاً، واالختالف يعتبره تحريفا خطأ  ھو ال أن، في الواقع ا

يام، والصحيح أنه عندما ملك كان الموجود في سفر أخبار األ
  . سنة 22عمره 

 األرقامكن ھناك أرقام مثل تلك في اللغة العبرية لم ت
ً ھم كانوا يستخدمون حروفالتي نكتبھا، ولكن ھجائية كبديل،  ا

وھناك تشابه كبير جدا بين الحرف الدال على العدد عشرين 
  . 62ب على المترجم كثيرا قراءة النصفصعَّ  40والعدد 

وھذا في الواقع دليل على عدم محاولة التحريف، 
بحيث كتبوا مارأوه بدون أي محاولة  األمانةفالنساخ كانوا من 

  .تصحيح
يء لي أي شلى السؤال التقليدي، ھذا الخطأ إإلنرجع 

ً إال إذا كان ھدفه إ! يقودنا؟ ن الخطأ في النسخ ال يعتبر تحريفا
مر الرئيسي ھو تحريف الفكرة، وھذا لم يحدث ألن تغيير عُ 

  أخزيا لن يغير في أي عقيدة من العقائد الكتابية
  وإلى سؤال آخر

                                                 
62  
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    وما مدة حكمه؟ كم عمر يھوياكين عندما نصب ملكًا ؟:  44س

  ) :8:  24(في سفر الملوك الثاني : جـ 

كان يھوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك "             ³أ
  " .وملك ثالثة أشھر في أورشليم

  ) :9:  36(بينما في أخبار األيام الثاني 

كان يھوياكين ابن ثماني سنين حين ملك وملك "             ³أ
  " .في أورشليم ثالثة أشھر وعشرة أيام

  

  اإلجابة

أن "يقول الكتاب  8: 24في سفر الملوك الثاني 
ً  نصبيھوياكين   اسموالمعنى أنه في ھذا الوقت قامت مر "ملكا

  . لذلك ةأو القانوني ةالتتويج الملكي عندما وصل للسن الرسمي
أما في أخبار االيام يقول النص، أنه ملك وھو ابن 

يمارس الحكم، في عھد والده،  ثماني سنوات، والمعنى أنه كان
  . ما يحدث لتدريب شخص ما على الحكم وھذا كثيراً 

سنوات،  يفھو ملك بصورة فعلية وسنه ثمان إذاً 
من  ةوبصورة رسمية عندما بلغ سن الرشد، في الثامنة عشر

  . عمره
ً  وقد مارس الحكم منفرداً    . ثالث شھور فقط تقريبا
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  مَن الذي خلف يھوياكين ؟ :  45س

خلفه صديقيا ) : (17،  8:  24(في سفر الملوك الثاني  :جـ 
  ):عمه

... كان يھوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك "             ³أ
  " . ه إلى صدقيااسموملك بابل متنيا عمه عوضاً عنه وغيَّر 

خلفه ) : (10- 9:  36(بينما في أخبار األيام الثاني 
  ) :صديقيا أخاه

أرسل ... ان يھوياكين ابن ثماني سنين حين ملك ك"             ³أ
وملك صدقيا أخاه على ... الملك نبوخذ نصر فأتى به إلى بابل 

  " .يھوذا أورشليم

   اإلجابة

  

، إسرائيلھذه العالقات ھي عالقات تقريبية في شعب 
ولوط،  إبراھيمنظر معي مثالً عالقة والشعوب القديمة عموماً، ا
َوأََخَذ تَاَرُح " إبراھيم يخأو ابن ھفنحن نرى أن لوط الذي 

أَْبَراَم اْبنَهُ، َولُوطًا ْبَن ھَاَراَن، اْبَن اْبنِِه، َوَساَراَي َكنَّتَهُ اْمَرأَةَ 
  ،)31: 11تكوين " (أَْبَراَم اْبنِِه، فََخَرُجوا َمًعا ِمْن أُور

عم لوط، ولكن في حوارھما  إبراھيمالمفروض أن  
 ً الَ تَُكْن «: ل وصفه بأنه أخوهبأخي،  ابنيا  إبراھيم، لم يقل معا

ُمَخاَصَمةٌ بَْينِي َوبَْينََك، َوبَْيَن ُرَعاتِي َوُرَعاتَِك، ألَنَّنَا نَْحُن 
  )8: 13تكوين (" .أََخَوانِ 

وھذا طبيعي جداً في الشعوب القديمة، خاصة عند 
  . تقارب العمر، وھذا ما حدث مع صدقيا ويھوياكين
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  م بن أخاب ؟ متى ملك يھورا:  46س

  ) :1: 3(في الملوك الثاني  :جـ 

في السامرة  إسرائيلوملك يھورام بن آخاب على "             ³أ
  " . في السنة الثامنة عشرة ليھوشافاط ملك يھوذا

  ) :17،  2:  1(بينما في الملوك الثاني 

وسقط أخزيا من الكوة التي في عليته التي في "             ³أ
مات حسب كالم الرب الذي تكلم به إيليا ، وملك ف... السامرة 

يھورام عوضاً عنه في السنة الثانية ليھورام بن يھوشافاط ملك 
  " .يھوذا ؛ ألنه لم يكن له ابن

  

  ؟   إسرائيلكم سنة ملك بعشا على :  47س

  ) :سنة 24) : (33:  15(في الملوك األول  :جـ 

يھوذا ملك بعشا بن في السنة الثالثة آلسا ملك "             ³أ
  " .في ترصة أربعاً وعشرين سنة إسرائيلأخيا على جميع 

) سنة 33) : (5،  1:  16(ولكن في أخبار األيام الثاني 
:  

في السنة السادسة والثالثين لملك أسا صعد "             ³أ
فلما سمع ... على يھوذا وبنى الرامة  إسرائيلبعشا ملك 

  " .ك عملهبعشا كف عن بناء الرامة وتر

  

  اإلجابة

وبالكشف بتكرار األسئلة، جابات، أشعر أني أكرر اإل
الرائع والذي كتب منذ عتراضات في الكتاب عن ھذه اال

الكتاب وجدت أن 63"شبھات وھمية في الكتاب المقدس"سنوات 
ً قد غطي ھذه النوعية من األ   .سئلة تماما

                                                 
نجيلية عداد القس منيس عبد النور، ومن إصدار الكنيسة اإلإھذا الكتاب من  63

  . سواق، وھو متوفر في األبقصر الدوبارة
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عمار تكون إما على اي حال كل ھذه الفروق في األ
ومرة شراكة في الحكم، فتحتسب مرة بالحكم الرسمي، بسبب 

مر يكون األ ، أواألرقاملى تداخل بالحكم الحقيقي، وھذا يؤدي إ
، وھذا ينتج عنه عدم األرقاممجرد أخطاء للنساخ في كتابة 

  . القراءة الصحيحة للرقم
ھو له جانب في الواقع لقد أعطانا هللا ھذا الكتاب، و

لذھن بشري، وبعد  إلھي، فالوحي لھيي مثلما له جانب إإنسان
بشرية،  اليدين التي خطت العمل، وھي أيد الوحي يأتي دور

تي لواأليدي التي نسخت العمل وھي أيد بشرية، واأليدي ا
 ھو المھيمن على يضا بشرية، ولكن هللاترجمت، وھي أ

ن االختالفات التي ھي محور جدل، الموضوع، فنجد أ
لالھوت أو العقيدة، فنحن نجد أنھا اختالفات ال عالقة لھا با
 لى أين تريد أن تصلاء أمھات، إسمأعبارة عن سنون وأيام، و

  !بھذه االختالفات
لى جانب آخر لنرى ما في سؤال أتركه لك، ولننظر إ

  . جعبتك من أفكار
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 االختالفات عن األنبياء: المجموعة الرابعة

*************  

  مينھم ؟ ھل يحنث األنبياء بعھدھم وي:  48س

حلف داود لشمعى ) (23،  16:  19(في صموئيل الثاني  :جـ 
  ) :بأال يموت

فبادر شمعى بن جيرا البنياميني الذي من بحوريم "             ³أ
ثم قال الملك .... ونزل مع رجال يھوذا للقاء الملك داود 

  " .لشمعى ال تموت وحلف له الملك

داود يحنث ( )9،  8،  1:  2(ولكن في الملوك االول 
  ) :بقسمه

ولما قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائالً "             ³أ
وھو ذا معك شمعى بن جيرا البنياميني من بحوريم وھو : ... 

لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت إلى محنايم وقد نزل للقائى 
إني ال أميتك بالسيف واآلن : إلى األردنّ فحلفت له بالرب قائالً 

فال تبرره ؛ ألنك أنت رجل حكيم فاعلم ما تفعل به وأحدر شيبته 
  " .بالدم إلى الھاوية

هللا أمره ) (10:  16(بالرغم من أن في صموئيل الثاني 
  ) .بسب داود

دعوه . فقال الملك ما لي ولكم يا بني صروية "             ³أ
 "يسب ؛ ألن الرب قال له سُب داود ومن يقول لماذا تفعل ھكذا

 .  

   اإلجابة 

  
ودھم؟ اء بعھ ث األنبي ل يحن ذا واردھ ؤمن ، ھ ا ن ، ألنن

م بش اؤرأنھ م أخط اء ، لھ الق األنبي ن أخ اھم، ولك ھم، وخطاي
ربھم من هللاأ ة نتيجة لق ا  .خالق رائع رى دائم ا ن ع أنن في الواق

د األنبياء يف ر علون أشياء رائعة، ولكن الناق االغي ؤمن بالكت ب م
كل  تغير عادية كما لو كان بي بصورةالمقدس يعظم خطيئة الن

د  بالنسبةحياته أخطاء،  ذكر الناق ثالً، ال يت داود م ر ل ؤمن الغي م
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ي أ ي وردت ف ا، والت ة الزن ي  صحاح واحد أوإال خطيئ ين ف اثن
ن دس، ولك اب المق ر م الكت تمرت أكث ه اس يرة داود نفس  نس

اً  اً ناھيك عن مزاميره الرائعة، بل ووصفصحاحأ نربعيأ دائم
اء،ب ن  النق ھد ع ه ش اب نفس ى أن الكت ال حت ألَنَّ َداُوَد "داود فق

ا  ْيٍء ِممَّ ْن َش ْد َع ْم يَِح بِّ َولَ رَّ ِي ال ي َعْينَ تَقِيٌم فِ َو ُمْس َعِمَل َما ُھ
يِّ  ا اْلِحثِّ يَِّة أُوِريَّ ي قَِض ِه، إاِلَّ فِ اِم َحيَاتِ لَّ أَيَّ ِه ُك اهُ بِ " أَْوَص

ناقد في تشويه الكتاب المقدس وھذا رغبة من ال )5: 15ملوك2(
  . بتعظيم ھذه األخطاءبإدعاءه أنه يدعي على األنبياء بالخطية، و

ر  نأتي لموضوعنا فنجد أن الكتاب المقدس يسجل الكثي
د ألنبيائ اء بالوع االت الوف ن ح ة م جل حادث وف أس ه، وس

حماية، لمشھورة، بطلھا القائد العظيم يشوع، عندما وعد قبيلة با
ده وعلى الرغم ى عھ ه حافظ عل ة إال أن . من أنه تعرض للخديع

وُع "النص لنقرأ  هُ يَُش ا َعِملَ ِمُعوا بَِم ا َس وَن لَمَّ اُن ِجْبُع كَّ ا ُس َوأَمَّ
بِأَِريَحا َوَعاٍي فَُھْم َعِملُوا بَِغْدٍر، َوَمَضْوا َوَداُروا َوأََخُذوا َجَوالَِق 

ٍر بَالِ  اَق َخْم ِرِھْم، َوِزقَ ةً لَِحِمي ةً،بَالِيَ قَّقَةً َوَمْربُوطَ ةً ُمَش االً  يَ َونَِع
ْم  ِز َزاِدِھ لُّ ُخْب بَالِيَةً َوُمَرقََّعةً فِي أَْرُجلِِھْم، َوثِيَابًا َرثَّةً َعلَْيِھْم، َوُك

اَت◌ً  اَر فُتَ ْد َص ابٌِس قَ ي . ايَ ِة فِ ى اْلَمَحلَّ وَع إِلَ ى يَُش اُروا إِلَ َوَس
ا«: إسرائيلِل اْلِجْلَجاِل، َوقَالُوا لَهُ َولِِرَجا َدٍة ِجْئنَ ْن أَْرٍض بَِعي . ِم
ًدا ا َعْھ وا لَنَ اُل  َواآلَن اْقطَُع اَل ِرَج يِّينَ  إسرائيلفَقَ وِّ َك «: لِْلِح لََعلَّ

ًدا؟ َك َعْھ ُع لَ َف أَْقطَ ِطي، فََكْي ي َوَس اِكٌن فِ وعَ   َس الُوا لِيَُش : فَقَ
 «تُْم؟ َوِمْن أَْيَن ِجْئتُْم؟َمْن أَنْ «: فَقَاَل لَُھْم يَُشوعُ . »َعبِيُدَك نَْحنُ «

ى «: فَقَالُوا لَهُ   ُدَك َعلَ اَء َعبِي ا َج ّدً بِّ  اسمِمْن أَْرٍض بَِعيَدٍة ِج رَّ ال
َر، َل بِِمْص ا َعِم لَّ َم َرهُ َوُك ِمْعنَا َخبَ ا َس َك، ألَنَّنَ َل ......  إِلِھ فََعِم

تِْحيَائِ  ًدا الْس ْم َعْھ َع لَُھ ْلًحا َوقَطَ ْم ُص وُع لَُھ ْم يَُش َف لَُھ ِھْم، َوَحلَ
ًدا   ُرَؤَساُء اْلَجَماَعةِ  ْم َعْھ وا لَُھ َوفِي نَِھايَِة ثاَلَثَِة أَيَّاٍم بَْعَدَما قَطَُع

َل   َسِمُعوا أَنَُّھْم قَِريبُوَن إِلَْيِھْم َوأَنَُّھْم َساِكنُوَن فِي َوَسِطِھمْ  فَاْرتََح
ثِ َوَجاُءوا إِلَى ُمُدنِِھْم فِي الْ  إسرائيلبَنُو  ْوِم الثَّالِ َي  .يَ ُدنُُھْم ِھ َوُم

اِريمَ  ةُ يََع ُروُت َوقَْريَ َرةُ َوبَئِي وُن َواْلَكفِي و   ِجْبُع ِرْبُھْم بَنُ ْم يَْض َولَ
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ِه  إسرائيل بِّ إِل الرَّ ْم بِ وا لَُھ ِة َحلَفُ . إسرائيلألَنَّ ُرَؤَساَء اْلَجَماَع
اءِ  َؤَس ى الرُّ ِة َعلَ لُّ اْلَجَماَع َر ُك َذمَّ لِّ فَ   فَتَ اِء لُِك َؤَس ُع الرُّ اَل َجِمي قَ

ةِ  ِه «: اْلَجَماَع بِّ إِل الرَّ ْم بِ ا لَُھ ْد َحلَْفنَ ا قَ رائيلإِنَّنَ َواآلَن الَ . إس
ِھمْ  ا  نَتََمكَُّن ِمْن َمسِّ وُن َعلَْينَ الَ يَُك تَْحيِيِھْم فَ ْم َونَْس ھَذا نَْصنَُعهُ لَُھ

  "ا لَُھمْ َسَخطٌ ِمْن أَْجِل اْلَحْلِف الَِّذي َحلَْفنَ 
ة،   و آلھ ر، ليس اء بش م  نولكاألنبي اريخ لھ جل الت يس

  . تحسب لھممواقف 
و ردي عل ذا ھ رھ د، واآلن لن زي الناق ؤالك عزي  ى س
ه حنث تعليقك على السؤال، أنت ت دعي أن ة داود، وت ذكر حادث

دم  قع لقد قرأت ما قرأته أنت فلم أروعده، وفي الوا ادرة لع أي ب
داود ا ى وعده وعد شمعي ألوفاء بالوعد، ف ال يموت، وظل عل

  حتى تولي سليمان الحكم، فماذا أوصى سليمان؟
ه ال ل ل  لقد أوصاه أن يحترس من ھذا الشخص، فق قبي

وِريَم،  : "موته ْن بَُح اِمينِيُّ ِم َرا اْلبَْنيَ ُن ِجي ْمِعي ْب َوُھَوَذا َمَعَك ِش
ُت  ْوَم اْنطَلَْق ِديَدةً يَ ةً َش ي لَْعنَ َو لََعنَنِ َزَل َوُھ ْد نَ ايَِم، َوقَ ى َمَحنَ إِلَ

ائاِلً  بِّ قَ الرَّ هُ بِ ُت لَ ، فََحلَْف ى األُْرُدنِّ ائِي إِلَ َك : لِلِقَ ي الَ أُِميتُ إِنِّ
ُل  بِالسَّْيفِ  ا تَْفَع اْعلَْم َم يٌم، فَ ٌل َحِك ْرهُ ألَنََّك أَْنَت َرُج َواآلَن فاَلَ تُبَرِّ

ِم إِلَى   " اْلَھاِويَةِ  بِِه َوأَْحِدْر َشْيبَتَهُ بِالدَّ
  فما معنى ھذه النصيحة؟ 

اء  همعناھا أن داود بقي وفياً لعھد لرجل ال يستحق الوف
لم  د، وس ن لبالعھ اصلم ة القص يء مھم د بش د ( م يع أقص

ال نجد أن داود أمره بالقصاص من عالوة على ذلك ، و)سليمان
ه  ة، ولكن ة نفس الخطيئ ارة المھم ذه العب رره"نصحه  بھ " ال تب

ى ن  والمعن رراً ليھرب م ن وعدي مب ل م أ ال تجع ه إذا أخط أن
  . العقاب، ولكن تعامل مع األمر بحكمة، وأعطه عقابه

  -: في نقاط بسيطة نقول إذاً 
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تعد  - ر واس م آلخ ام الحك لم زم ى س ده حت ر داود بوع ب
 .للموت

 . بر داود بوعده رغم عدم استحقاق الرجل -
 .ال تبرره ر سليمان ابنه منه قائالً حذ -
 . لم يعد بشيءسليمان  -
 .عاقببرر نتيجة للوعد بل يُ إذا أخطأ الرجل ال يُ  -

  !.فأين عدم الوفاء بالوعد ھنا؟
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  اود أم سليمان عليھما السالم ؟ زوجة د اسمما  51س

  ) :24: 12(إلى ) 3:  11(في صموئيل الثاني  :جـ 

وعزى داود ... بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي "             ³أ
ه اسمامرأته ودخل إليھا وأضطجع معھا فولدت ابنًا فدعا بثشبع 
  " .سليمان

  ) :5- 1: 3(بينما في أخبار األيام األول 

وھؤالء ولدوا له في أورشليم شمعى وشوباب "             ³أ
  " . وناثان وسليمان أربعة من بثشوع بنت عميئيل

   اإلجابة 

  

ه  داود، لدي ن آخر ل ذا اب وع، ولديأھ ن بثش ة م ن  هربع د م واح
بع م أن . بثش رات، المھ ات كثي ه زوج ن لدي ي لم ذا طبيع وھ

بعد أبيه داود ھو من بثشبع  من إسرائيلسليمان الذي تولى حكم 
   .ليعامأبنت 
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  متى أتى داود بالتابوت ؟:  50س

بعد محاربة ) (11-2:  6،  25:  5(في صموئيل الثاني  :جـ 
  ) :الفِلَسطينيين

د كذلك كما أمره الرب وضرب ففعل داو"             ³أ
وقام داود وذھب ھو ... الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازر 

وجميع الشعب الذي معه من بعلة يھوذا ليصعدوا من ھناك 
وبقي ... فأركبوا تابوت هللا على عجلة جديدة ... تابوت هللا 

  " .تابوت الرب في بيت عوبيد أدوم

قبل ) (16 – 10:  14،  14-5:  13(بينما في سفر األيام األول 
  ) :محاربة الفلسطينيين

من شيحور مصر إلى  إسرائيلوجمع داود كل "             ³أ
مدخل حماه ليأتوا بتابوت هللا من قرية يعاريم ، وأركبـوا تابوت 

وبقي تابوت هللا ... هللا على عجـلة جـديدة من بيت أبيناداب 
  " .عند بيت عوبيد أدوم

أأصعد على الفلسطينيين : من هللا قائالً  فسأل داود"     ³أ
اصعـد فأدفعھم ليدك فصعدوا إلى : فقال الرب . فتدفعھم ليدي 

ثم عاد الفلسطينيون أيضاً ... بعل فراصيم وضربھم داود ھناك 
ففعل داود كما أمره هللا وضربوا محلة ... وانتشروا في الوادي 

  " .الفلسطينيين من جبعون إلى جازر

  اإلجابة

الواضح أن محاربة الفلسطينيين أخذت الكثير من  من
وھذا واضح في النص الثاني، إذ أنه عندما وقت، والالجوالت 

الوادي، مما أدى حاربھم داود عاد الفلسطينيون وانتشروا في 
ثقھا الكتاب لى محاربتھم من جديد، ھذه الجوالت الكثيرة، وإ

وب التي تمت ألخبار ذكر الحرفي سفر ا :المقدس بھذه الطريقة
ستعادة التابوت، وفي سفر صموئيل وثق ما حدث بعد قبل ا

ً استعادة التابوت، ومن ھنا نعرف أن ھناك حروب تمت قبل  ا
  .وبعد استعادة التابوت
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  متى عصى أبشالوم أباه داود ؟ وما ھي مدة عصيانه؟ :  51س
في نھاية أربعين سنة ) (15 – 7:  15(في صموئيل الثاني  :جـ 

  ) :صيان أربعون سنة، والع

دعنى : وفي نھاية أربعين سنة قال أبشالوم للملك "     ³أ
وأرسل ... فأذھب وأوفي نذرى الذي نذرته للرب في حبرون 

إذا : قائالً  إسرائيلأبشالوم جواسيس في جميع أسباط 
... سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك أبشالوم في حبرون 

قوموا بنا : في أورشليم  فقال داود لجميع عبيده الذين معه
وينزل بنا الشر ... نھرب ألنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم 

  " .ويضرب المدينة بحد السيف

في وسط األربعين سنة ) (11 – 1:  2(  بينما في الملوك األول
  ) :والعصيان أقل من أربعين سنة

: ... ولما قـربت أيام وفاة داود أوصى سليمـان ابنه قائالً " ³أ
ألنھم ھكذا تقدموا إلى ...وافعـل معـروفاً لبني برزالي الجلعادي
وكان الزمان الذي ملك ... عند ھربي من وجه أبشالوم أخيك 

أربعين سنة في حبرون ، ملك سبع  إسرائيلفيه داود على 
فملك داود تقدم " . سنين وفي أورشليم ملك ثالثاً وثالثين سنة

  .دة عصيان أبشالوم بمدة وتأخر بعده بم

  

  اإلجابة

 

ته للنص ايك الذي أخطأ في قراءأنت تقرأ من فاند
ول الذي في صموئيل، ولو قرأت ترجمة أخرى لكنت قد األ

  .وجدت ما يحل لك ھذه المشكلة 
قال ابشالوم  بعد أربع سنوات"في الترجمة المشتركة 

 "...  
الترجمة المشتركة أخذت ترجمتھا عن : مالحظة

  .يوسيفوس المؤرخ اليھودي
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  مَن الذي ذھب إليه داود ألخذ الخبز منه ؟:  52س

  ) :أخيمالك الكاھن) (4-1:  21(في صموئيل األول  :جـ 

فقال داود ... فجاء داود إلى نوب إلى أخيمالك الكاھن "     ³أ
واآلن فماذا يوجد تحت يدك ؟ ، أعطِ خمس ... ألخيمالك الكاھن 

ال يوجد : اود وقال فأجاب الكاھن د. خبزات في يدي أو الموجود 
  " . خبز محلل تحت يدي ولكن يوجد خبز مقدس

أبيأثار رئيس : "يقول المسيح ) 26:  2(بينما في مرقس 
  " :الكھنة

أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع ھو والذين معه "    ³أ
كيف دخل بيت هللا في أيام أبيأثار رئيس الكھنة وأكل خبز 

كله إال للكھنة وأعطى الذين كانوا معه التقدمة الذي ال يحل أ
  " .أيضاً

  

  اإلجابة
الحظ االختالف لكي نشرح ھذا الفارق البد أن ن

لنكتبھم  .إنجيل مرقس عن سفر صموئيل األول الموجود في
  :محاولين المقارنة

  :نجيل يقول المسيحفي اإل
 في أيام أبياثار رئيس الكھنة -

  : األول يقول صموئيلسفر بينما في 
 "داود ألخيمالك الكاھن قال" -

نجيل مرقس يتكلم إ، ففي والفارق بين التعبيرين واضح جداً 
، رئيس الكھنة الذي في ذلك العھد اسموذكر فيه معين عن عھد 

كاھن موجود في ذلك العھد ول يتكلم عن بينما في صموئيل األ
  . احتك معه داود وتكلم معه



177 
 

  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

على  اضر،لكي نفھم دعونا نقول جملة في عصرنا الح إذاً 
  :نفس النمط

الرئيس  صر الشيخ عبد الحليم محمود تقابلفي ع" 
  . ه بعض االسئلةمع الشيخ الشعراوي وسأل السادات

  وجاء أحدھم ليؤرخ ھذه الواقعة فماذا يقول؟ 
 ... للشيخ الشعراوي كذا  الساداتقال  -

في عصر  :يؤرخ نفس الحادثة ولكنه قالوجاء آخر 
رئيس الجمھورية تساءل لشيخ عبد الحليم محمود ا

 . سئلةبعض األ أنور السادات
 فھل ھناك اختالف في المضمون؟ 

المسيح تكلم عن عھد رئيس الكھنة الذي كان نفس الفكرة 
ي تعامل معه ذلإالكاھن  اسمفيه داود، بينما في صموئيل ذكر 

 داود، فأين االختالف؟ 
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  1جزء  –االختالفات المزعومة للكتاب المقدس 
 

  عليه السالم ؟  براھيمه إلاسمھل صرح هللا ب:  53س

  ) :14: 22(في التكوين  :ـ ج

ذلك الموضع يھوه يرأه ، حتى إنه يقال  اسم إبراھيمفدعا "     ³أ
  " .اليوم في جبل الرب يرى

  ) :3،  2:  6(بينما في الخروج 

وأنا ظھرت . أنا الرب : ثم كلم هللا موسى وقال له "     ³أ
. وإسحق ويعقوب بأني اإلله القادر على كل شيء  براھيمإل

  " .ي يھوه فلم أُعرف عندھمسماوأما ب

  اإلجابة

  اإلجابة

والكلمة التي كانت  )يلأ(كان يعرف هللا  إبراھيم
 إبراھيم، لذلك عندما سمى إلوھيم: ھي إبراھيممستخدمة وقت 

التاريخ ھو رخ ھذا ولكن الذي أ) إلوھيم يرأه(اه سمأھذا المكان 
س، ، وبشر به للنا)يھوه(هللا  اسمالنبي موسى، والذي عرف 

له ھو اإلله الذي يعبدونه، وھو نفسه إ سموأصبح ذلك اال
  . إبراھيم

الحديث  سمق موسى القصة، ذكر االلذلك عندما وثَّ 
حتى ال ) يھوة يرأه(ب إسرائيل عن هللا، وھو الذي عرفه شع

له موسى، فتكون لھم إبراھيم ليس إله يتعثر الشعب، ويظن أن إ
  . ذريعة لإلشراك با

 ً ً في النسخة العربية  األمر تماما  اسمكما يسجل حاليا
لفة الحروف مخت) . God(، وفي النسخة االنجليزية )هللا(هللا 

ھو ئيل،  إلوھيمھو  لشخص واحد، وفي عصر موسى يھوه
ننا يمكننا بمنتھى بل إولكن موسى كتب ما يعرفه الشعب، 

أطلق على ھذا  إبراھيمن إ البساطة أن نقول في النسخة العربية
 إبراھيمدون أي مشاكل ألن ھذا ما فعله ) هللا يرأه( اسمكان الم

  .فليس من خالف .بالضبط
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  ؟  براھيممَن الذي ظھر إل:  54س
  ) :ظھر له هللا) (22،  17،  1:  18(   في التكوين :جـ 

وظھر له الرب عند بلوطات ممرا وھو جالس في باب "     ³أ
 إبراھيمخفي عن ھل أ: فقال الرب ... الخيمة وقت حر النھار 

وانصرف الرجال من ھناك وذھبوا نحو سدوم وأما ... ما أنا فاعله 
  " .فكان لم يزل قائمًا أمام الرب إبراھيم

ظھرت له ) (2:  13(بينما في رسالة بولس إلى العبرانيين 
  ) :المالئكة

ال تنسوا إضافة الغرباء ألن بھا أضاف أناس مالئكة وھم ال "     ³أ
  " .يدرون

  

  ابةاإلج

نفس الحادثة كر تذأوال في رسالة العبرانيين لم 
، ةنھا نفس الحادثة فقد كان عددھم ثالثأبالنص، وإذا استنتجنا 

نطبق عليھم ما كتب كاتب وبالتالي ھناك اثنين من المالئكة ي
  . لى العبرانيينإالرسالة 

  شيء آخر
وار ھم مالئكة، وأنا ككاتب أميل ز ةماذا لو كان الثالث

  !االعتقاد، فھل ھذا يغير أن هللا ظھر له؟ لى ھذاإ
 ةي دولأ ن سفير مصر ھو ممثل كامل لمصر فيإ

  يذھب اليھا، وتصريحاته تعبر عن رأي مصر
ما أن الذي قال ھو ن مصر قالت ھكذا، بينإفنقول 

رسال لشخصه، إرسل هللا سفيره، يكون بمثابة أفإذا . سفيرھا
فالتعبيرات كلھا ال تعبر   .كمن رأى هللا براھيمفيكون بالنسبة إل

  . ي اختالفأعن 
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  أم جاريته؟ إبراھيمھل قطورة زوج :  55س

  ) :زوجة) (1:  25(في التكوين  :جـ 

ھا قطورة فإنھا ولدت زمران اسمفأخذ زوجة  إبراھيموعاد "     ³أ
  ...." .ويقشان ومدان 

  ) :سرية) (32:  1(ويختلف سفر األيام األول 

   فإنھا ولدت زمران ويقشان إبراھيمة سرية وأما بنو قطور"     ³أ
  ... " .ومدان 

  

  اإلجابة

، فنجد أن سفر التكوين يوضح رانيتعبال يختلف ال
ھَا اسمفَأََخَذ َزْوَجةً  إبراھيمَوَعاَد " :العالقة بصورة جيدة فيقول

اَق ِزْمَراَن َويَْقَشاَن َوَمَداَن َوِمْديَاَن َويِْشبَ : فََولََدْت لَهُ  قَطُوَرةُ،
وِريَم : َوَكاَن بَنُو َدَدانَ . َشبَا َوَدَدانَ : َوَولََد يَْقَشانُ  َوُشوًحا أَشُّ

يمَ  َعْيفَةُ َوِعْفُر َوَحنُوُك َوأَبِيَداُع : َوبَنُو ِمْديَانَ  َولَطُوِشيَم َوألُمِّ
إِْسَحاَق ُكلَّ َما  إبراھيمَوأَْعطَى  َجِميُع ھُؤالَِء بَنُو قَطُوَرةَ . َوأَْلَدَعةُ 
ا  َكاَن لَهُ  َراِريِّ اللََّواتِي َكانَْت إلَوأَمَّ فَأَْعطَاھُْم  براھيمبَنُو السَّ
َعطَايَا، َوَصَرفَھُْم َعْن إِْسَحاَق اْبنِِه َشْرقًا إِلَى أَْرِض  إبراھيم

  )6-1: 25تكوين ( ".اْلَمْشِرِق، َوھَُو بَْعُد َحيٌّ 
 كان المطلوب منك فقط أن تكمل القراءة لتجد أن سفر

  .ماعدا سارة بالسراري إبراھيمات جالتكوين وصف كل زو
، بمعنى أنه إبراھيم نھناك سراري لم يتزوج بھ ولكن

تزوج من سريته ھاجر، وبعد موت سارة تزوج من سريته 
مر بين سفر وبھذا ال يختلف األ. ھي سرية زوجةف. قطورة

يام وسفر التكوين، االختالف الوحيد ھو اقتطاع خبار األأ
، وھو بعيد عن الفكر هت لتوظفھا في الغرض الذي تريداآليا

  . لى سؤال آخرإوعي الذي كنت قد وعدتنا به، والموض
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  أم أبيا ؟ اسمما :  56س

) معكة بنت أبشالوم) (20-18:  11(في أخبار األيام الثاني  :جـ 
:  

واتخذ رحبعام لنفسه أمرأة محله بنت يريموث بن "             ³أ
  " .عدھا أخذ معكة بنت أبشالوم فولدت له أبياثم ب.... داود 

ميخايا ) (2-1:  13(ولكن يختلف أخبار األيام الثاني 
  ) :بنت أوريئيل

ملك أبيا على يھوذا ملك ثالث سنين في أورشليم "             ³أ
  " . أمه ميخايا بنت أوريئيل من جبعة اسمو

  

  اإلجابة

 شبھات وھمية حول"لى الكتاب الجميل إلنرجع 
الكتاب المقدس، لننظر لھذه الشبھة القديمة، فنرى تعليق الكتاب 

 اسم، فقد جرت العادة أن يتغير "ميخايا ھي نفسھا معكة": ھو
امرأة، وميخايا أو معكة ھي الذي يتولى الملك، رجالً كان أم 

بشالوم تزوجت أفإن ثامار بنت . أو بنت أوريئيل بشالوم،أابنة 
: 15ملوك1(بشالوم أ، فھي حفيدة يل ورزقت منه بمعكةبأوريئ

والدليل على ذلك أن ) 10: 15لوك م1(وھي أم أبيا وأم آسا ) 2
وقال ). 27: 14صموئيل 2(بشالوم لم يخلف سوى ثامار أ

المؤرخ يوسيفوس إن ثامار بنت أبشالوم تزوجت أوريئيل 
فقوله ) من كتاب يوسيفوس11، 10: 8(وولدت معكة أو ميخايا 

صحيح ألنه جدھا، ونسبت إليه ألنه األب  معكة بنت أبشالوم
  .64األصلي، وألنه كان مشھوراً أكثر من غيره

                                                 
كنيسة قصر . إعداد القس منيس عبد النور. شبھات وھمية حول الكتاب المقدس  64
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  ھل كان يوحنا المعمدان يأكل ويشرب ؟ :  57س

  ) :18:  11(يقول متى  :جـ 

ألنه جاء يوحنا ال يأكل وال يشرب فيقولون فيه "             ³أ
  " .شيطان

  ) :6:  1(بينما يقول مرقس 

وكان يوحنا يلبَس وبر اإلبل ومنطقة من جلد على "             ³أ
  " . حقويه ويأكل جراداً وعسالً برياً

  

  اإلجابة

ال وھل تعتقد أن الكتاب المقدس كان يقصد أنه ال يأكل 
  !!.وشرب؟أيشرب بمعنى أنه ال يضع في فمه أي أكل 

أن يوحنا جماد، بل ھو كائن  عالكتاب المقدس لم يدَّ 
وبالمناسبة ھو  –يش، وما يقصده الكتاب حي البد أن يأكل ليع

أن يوحنا لم يكن يھتم  –ن نفسره أال يستحق حتى  مفھوم جداً 
باألكل والشرب، بل كان يأكل ما يحصل عليه من الصحراء 

  . بافي الطعام والشر ، ال يفكر كثيراً لكي يعيش التي حوله
ويأتي يوحنا ليعطينا طبيعة ھذا الشيء القليل الذي 

  . و الجراد والعسل البرييأكله، وھ
يوحنا ال يھتم باألكل والشرب ويأكل من حيث طبيعة 

  .وعسالً  اً كل جراديفما اتفق، من حيث النوع يكون األك
  !ھو واضح بالفعل؟ھل وضح ما 
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  ھل يوحنا المعمدان ھو إيليا ؟:  58س

  ) :يسوع يؤكد أنه إيليا) (13 -  10:  17(في متى  :جـ 

فلماذا يقول الكتبة إن إيليا : تالميذه قائلين  وسأله"             ³أ
إن إيليا يأتي : ينبغي أن يأتي أوالً ؟ ، فأجاب يسوع وقال لھم 

أوالً ويرد كل شيء ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه 
أيضاً سوف يتألم  نساناإلبل عملوا به كل ما أرادوا ، كذلك ابن 

  " .قال لھم عن يوحنا المعمدانمنھم ، حينئذ فھم التالميذ أنه 

يؤكد أن يوحنا المعمدان ليس )(21 - 19:  1(ولكن يوحنا 
  ) :إيليا

وھذه شھادة يوحنا حين أرسل اليھود من أورشليم كھنة "     ³أ
والويين ليسألوه مَن أنت فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا 

،  لست أنا: فقال : المسيح فسألوه إذا ماذا ؟ إيليا أنت ؟ 
  " .ال: النبي أنت ؟ ، فأجاب 

  

  اإلجابة

ول يقصد أنه ما، ولكن األء أي منھىبالتأكيد لم يخط
يليا المتنبأ عنه في العھد القديم، بينما الثاني يقول أنه ليس إ

  . شخص إيليا
ندما قال العھد القديم ، ھا أنا ثنان على حق، فعواال

ً يليا، كان يقصد شخصإرسل أ يليا إقوة  يليا، ولهإله صفات  ا
يوحنا المعمدان وجدت كل مواصفات لى إوقدرته، فإذا نظرت 

  .يليا تنطبق عليه، فھو إيليا بمواصفاتهإ
يليا بشخصه، وفي تواضع يوحنا إولكنه لم يكن 

بحسب رأيه  –الطبيعي لم ير في نفسه إيليا، فأين ھو من إيليا 
أنه مجرد لذلك أنكر تماماً أنه إيليا، بل قال عن نفسه  –في نفسه 

  . صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب
  . ال يوجد أي خالف
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  ابن صموئيل البكر ؟  اسمما :  59س 
  ) :2:  8(في صموئيل األول  :جـ 

  " .ابنه البكر يوئيل اسموكان "             ³أ

  ) :28:  6(بينما في أخبار األيام األول 

  " .ياوابنا صوئيل البكر وشنى ثم أب"             ³أ

  

  اإلجابة

معناه الثاني، وكنت أتخيل أن يكون  "وشني" اسم
  !اعتراضك ھو كيف يكون البكر وشني؟

ولكن بما أن اعتراضك تقليدي، أقول لك أن يوئيل ھو 
ول، فصار الثاني صموئيل، بعد أن مات ابنه األلاالبن الثاني 

   .ھذا االبن الثاني يوئيل سماو. بكراً 
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  ؟ أين توفي ھارون :  60س

  ) :في ھور) (38:  33(في العدد  :جـ 

فصعد ھارون الكاھن إلى جبل ھور حسب قول "             ³أ
من  إسرائيلالرب ومات ھناك في السنة األربعين لخروج بني 

  " .أرض مصر

  ) :في موسير) (6: 10(  بينما في التثنية

ارتحلوا من أبآر بني يعقان إلى  إسرائيلوبنو "             ³أ
  ) . ير ، ھناك مات ھارون وھناك دُفنموس

  

  اإلجابة

  

 . علومةوالدي مات ودفن في سوھاج، ھذه م •
ھذه . نبا شنودةوالدي مات ودفن في دير األ •

  معلومة، 
ة يمن يعرف جغراف !متناقضة؟ ذه المعلومات فھل ھ
    .ن اختلفت المسمياتإنھا معلومة واحدة وأالمكان يعرف 
  .، فنجد نفس الردرونالھ نرجع

المنطقة كلھا ھي منطقة جبل ھور، والمكان الذي دفن 
  . فيه ھو موسير القريب من جبل ھور
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  ھل يجوز زواج العمة ؟ وما صلة قرابة عمران بيوكابد؟:  61س

  ) :الزواج بالعمة) (20: 6(في الخروج  :جـ 

وأخذ عمران يوكابد عمته زوجة له فولدت له ھارون "    ³أ
  " . وموسى

  .زواج العمة ؟ فھل يجوز    

  ) .تحريم الزواج بالعمة) (12:  18(في سفر الالويين 

  " .عورة أخت أبيك ال تُكشف ؛ إنھا قريبة أبيك"     ³أ

طبعة لندن سنة  -) 20: 6(ولكن في سفر الخروج 
  . م 1831

" فتزوج عمران يوخابد ابنة عمه فولدت له ھارون وموسى"     ³أ
.  

   

  اإلجابة

  
، فلوال أن ما كان أحد يعرفقبل نزول الشريعة، 

الشريعة تقول ال يحق زواج العمة، أو األخت ما كان يوجد 
  . قانون بھذا

ببنات آدم  القد تزوجو! بمن تتخيل قايين وشيث تزوج؟
والشريعة حرمت زواج . وحواءآدم أيضا ابناء  اوحواء، وھم

  !خوة، فھل ھذا تناقض؟اإل
تي آتي وھارون تزوجت قبل الشريعة ال والدة موسى

  !بھا موسى ابنھا، فھل تحاكمھا على شيء غير موجود أصال؟
  

ولنا . ھذا الحد وننتھي عند. ال تعليق أكثر من ھذا
    .ذن هللاإعودة قريباً ب
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على الكتاب، ونترك بقية الكتاب  اإلجابةنتوقف عند ھذا الحد من 
 ة الرب، ولكني أريد أن أنھي الكتاب بتعليقي علىئلجزء قادم بمشي

 التي ختم بھا الباحث كتابه الخـــاتمـــة
*************  

  يقول الباحث

أيتھا النفس المشتاقة إلى الحق ، الباحثة عن 
جردة من جواذب الحقيقة ، المعتمدة على الموضوعية ، المت

  .، المتطلعة إلى التحرر من الموروثات البالية وغوغائية القبالية

فاجمعي أمر لقد نطق الحق ، وظھرت الحقيقة ، 
نفسك ، وقرري مصيرك ، وأسرعى إلى ھداية ربك ، واطلبي 
العون من إلھك ، فاعتصمي بحبل ربك ، فقفي وفكري وحدك ، 
فلن ينفعك إال نفسك ، وسوف ينفض عنك كل حبيب وعزيز ، 
وسوف تُسألين وحدك وتحاسبين وحدك ، وتتحملين مصيرك 

و ھوادة ، ورأيِت فقد شاھدتِ تقاتل النصوص بال رحمة أ .وحدك 
وتعجبت من اختالف النسخ  ،خنق النصوص بعضھا بعضًا 

والترجمات ، وأشفقت على المتحاربين فى المجامع الكھنوتية 
ات بين التالميذ والرسل ، وحزنتِ من تھاماإل، ونھنھت من قذف 

تفرق المذاھب واختالفھا ، وذھلت من أقوال بولس ، وحِرت من 
فة ، وبكيت من اختالف الناس تصارع األساقفة والفالس

 –أيتھا النفس  -وتشتتھم ، فجففي الدمع واھدئي وارجعي 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ِهللا لَوَجَدُوا (إلى ما ارتضيته دينًا وعقالً ، 

  ) . فِيهِ اخْتِالَفًا كَثِيرًا

ففي مجال الكتب المقدسة يكفي اختالف واحد أو 
اب كله ، ولكنك لست أمام نص نص متناقض لكي يُلقى الكت

واحد ، ولكنك أمام مئات النصوص الصرعى والكلمات الميتة ، 
فما كان مختلفًا ما استحق أن يؤتلف ، أو يُتبَّع ، وما كان 

  .متناقضًا ال يجب أن ينعقد أو يرتفع ، فادعي ربك وناجِي إلھك 

  اللھم اھدنا ، اللھم اھدنا ، اللھم اھدنا

  آمين

   
  : كاتبناوردنا على 
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ا عدم موضوعية ر من وھا نحن قد رأين ه لكثي ، وعدم فھم
  . النصوص

  
ً من ما رآه  يئا ً  تقاتل المتحاورين نراه نحن ش ا ، حدث طبيعي

ازالواف ث م المية، حي ة اإلس نھم الديان ديانات، وم ل ال ى اآلن  ي ك إل
افضة وما إلى ذلك، فكيف يرى يسمون بعضھم بعضاً بالخوارج والر

ذى ون الق ي عي أل  ف ي تم بة الت رى الخش يحيين، وال ي رين المس المفك
  !عيون مفكريھم؟

  
، ليحكم بنفسه سؤال أتركه للقارئ... ھل التزم مفكرنا بالموضوعية؟ 

رد اآلن سوى دينا النصف اآلخر،  نحن لم ن اب، ول ى نصف الكت عل
ألنا عن  ة من يس سوف ندرسه بموضوعية، لنكون مستعدين لمجاوب

   سبب الرجاء الذي فينا
  

ه  ي ول أل هللا ل ارىووأس ل ق اب اللك ذا الكت ا ھء لھ ة لم داي
  ؟؟يريده هللا منا

  وللرب كل المجد إلى األبد
  . آمين

  المخلص 
  عماد حنا منقريوس 

Email: emadhann@gmail.com  
Skipe: emad.Hanna 
Blog: http://emad-ha.maktoobblog.com 
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 المراجع

 The QUR'AN. English Meaning. By Saheeh 
International. 

 http://ar.wikipedia.org/wiki 

 1 http://www.coptichistory.org/new_page_1901.htm 
 http://www.coptichistory.org/new_page_1878.htm 
 http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-

Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-
Mokaddas/018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html 

 1 http://www.sunna.info/Lessons/islam_453.html 
 

المكتبة  -سمير شحات  - االختالفات في الكتاب المقدس 
  .االلكترونية

تاريخ الكنيسة القبطية، القس منسى يوحنا  طبعة اولى سنة  
1924 

تأليف  2سفر المزامير جزء . التفسير الحديث للكتاب المقدس 
 89الثقافة المسيحية ، تفسير مزموردار . القس ديريك كدنر

تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، مكتبة المحبة القبطية  
 بالفجالة

تاريخ الفكر المسيحي الجزء األول لحنا الخضري، دار الثقافة   
 المسيحية بمصر 

 مصر. القاھرة . دار الثقافة . دائرة المعارف الكتابية 
عماد حنا، ھيئة  –ة سؤال يبحث عن إجاب 100إجابة على  100 

 2009الخدمة الروحية وتدريب القادة 
مكتبة . ترجمة القمص مرقس داود. حياة داود –ماير .ب.ف 

 المحبة
تأليف ديفيد أتكنسون، وترجمة . شرح سفر التكوين الجزء األول 

 نكلس نسيم، الناشر دار النشر األسقفية
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 )الكتروني(موسوعة الحديث الشريف، مسند أحمد  
بد إعداد القس منيس ع. مية حول الكتاب المقدسشبھات وھ 

  نجيليةكنيسة قصر الدوبارة اإل. النور
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  ضمن سلسلة دعوة للتفكيرللكاتب، 
  

   سؤال يبحث عن إجابة 100إجابة على  100

د اب المق اد الكت ا  ،سھا نحن نلتقي مع أحد نق ى لن د أت وق
وع ا  .بمائة سؤال متن ع أن ي أعرف في الواق ذه كاال أزعم أن تب ھ

ه ت ب ي التقي ئلة أو أن ك  ،األس و تل ري ھ غل تفكي ذي ش ن ال ولك
ان  ،التساؤالت المطروحة والتي مألت صفحات االنترنت في كل مك

وسخرية  ،بب أسلوب الكتابةتلك األسئلة التي قد تحير البعض منا بس
على تلك  اإلجابةلذلك فكرت في  ،السائل

اب ول الكت ئلة عمال بق تعدين ": األس مس
اء لم ألكم عن سبب الرج ة من يس جاوب

ا ". الذي فيكم ذه األسئلة فيھ ا أن ھ وبم
دس ا المق ق برجائن ا يتعل ب  ،م د وج فق

  .عليھا اإلجابة

ا   ا فيحرمن ھذا ھو عمل الشيطان الذي يريد أن يسلبنا إيمانن
وسنظل نمأل مصابيحنا  ،ولكننا مستعدون. من تلك النعمة المعطاة لنا

الم ك ارة الع اً إلن دسزيت ا المق ه بكتابن ور ح ،ل ا ن بھنا هللا بأنن ث  ش ي
الم روح  ،للع ة ال ى أن تظل مصابيحنا مضاءة بنعم ل عل ن نعم ونح
  ... القدس

ة  اإلجابةأصلي أن يفيد ھذا   وكل ... كل باحث عن الحقيق
ول المقترحة  ،شخص سأله آخر ھذه األسئلة فاحتار فيھا فھا ھي الحل

ئلة السيد  اإلجابات الىوأخيراً أصلي أن تصل ھذه .  للرد كاتب األس
ر من  ،خطاب المصري د تغي رارات ق بباً لق ات س ذه اإلجاب تكن ھ ول

  . والرب ھو المغير. حياته

  عماد حنا
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  سلسلة دعوة للتفكيرضمن  
  

  إختالف المخطوطات والتحريف
  

د حرف ه ق دس بأن اب المق لمون الكت رون المس تھم المفك  ،ي
  . رآن نفسه وبأكثر من مكانوحجتھم األساسية موجودة في الق

ر ل المفك ف رد فع د اختل يحييوق أ ين المس ھم لج ن، فبعض
اب  ن الكت ي ع ا ينف ير لھ اوالً وضع تفس ة مح ات القرآني رح اآلي لش

  . المقدس تھمة التحريف
 ،متى أين،"رة سئلة الشھيضھم لجأ للدفاع وسأل تلك األوبع

  "محرف؟الغير ھل لديك النص  ،كيف
لمين، وجدت وعندما حاورت أصدق رين المس ائي من المفك

ة في بقناعة تامة  وجود التحريف، منھم من أعطاني نصوصاً مختلف
ر  ، وأيضاالكلمات ر والمعلومات  ،الواضحةبعض الحروف غي غي

ات .دقيقةال ومن  ،في البداية كنت أرد على كل جزئية من ھذه الجزئي
ار. اإلجابةستخدمتھا في جابات عبارة اضمن اإل ذه العب ذا "ة ھي ھ ھ

  ." خطأ في التدوين
ة ا دوت صرخة عظيم ى  ،وھن راً عل د حصل أخي ه ق إذ أن

ف ود تحري راف بوج ل . اعت دم لك ي أق رورة لك ت الض ا كان وھن
  المھتمين دعوة للتفكير

ا  ى أي شيء يقودن ھذه الدعوة عن معنى كلمة تحريف، وإل
  . التحريف المزعوم

دةإ وة جدي ع دع د م اب جدي ه كت ا م ،ن تجد كالم د س اً ق ختلف
دس اب المق نناقش القضايا . يفاجئك في موضوع تحريف الكت ه س في

  .ھا القرآن عن الكتاب المقدسفيالتي يختلف 
ولكن  ،حوار موضوعي نحترم فيه مقدسات بعضنا البعض   

  .نريد من خالله أن نصل إلى الحقيقة
  أنتظر ھذه الدعوة قريبا

  
  عماد حنا
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  ضمن سلسلة دعوة للتفكير
  

 ؟ د مطلب حتمي ھل التجس
  

والذي فيه  ،"دعوة للتفكير"السابق من سلسلة ب الكتافي 
ككاتب لھذا الكتاب  –وصل بي تفكيري  ،ناقشنا موضوع التحريف

–  ً على الرغم من وجود مشاكل  ،أن الكتاب ال يمكن أن يكون محرفا
  !!. في المخطوطات يجب علينا أن نعترف بھا

في دراسة الكلمة بثقة  بعدھا وجدت أن من المنطقي أن أبدأ
وقصة الخلق  ،وكانت البداية ھي ما ورد في سفرالتكوين ،ويقين

ً دعوة وھذا جعلني أفكر، بل، وأق ،وأيضا قصة العصيان دم أيضا
ھل التجسد مطلب "وھو  في موضوع شائك جداً . جديدة للتفكير

  "!.حتمي؟
 إلھيستخدمت في حجتي الكتاب المقدس كإعالن اوقد 

أني حاولت أن أقرأ الكتاب المقدس، محاوال فھم قضية  بمعني ،موثق
  . التجسد، وما مدى أھميتھا

لقد وضعت ھذا الموضوع على طاولة البحث، وتركت 
للقاريء الفرصة في المشاركة وإبداء الرأي، أن يتفق معي أو 

  . يختلف
التدع ھذا الكتاب يفوتك، فھو يناقش قضية ويجعلك تشارك 

  .في التفكير فيھا
دعوة للتفكير في القضية، وليست دعوة لتلقي فكر ھي 

فتعال  ،أفكار مطروحة على طاولة البحث تنتظر التفكير فيھا. معين
 ً   .لنفكر معا

  
  عماد حنا 
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  لمسات الفنان المحب

  )عندما دخل المسيح حياتھم( 
  

  عن حياة الرب يسوع وتعامالته مع الناس ةصور قلمي
  

 ،ورين إحدى الكنائس وھي في طور البناءزار واحد من الفنانين المشھ
العمال في ھذا الوقت قد بدءوا في تركيب الزجاج الملون الجميل  وكان
سترعى نظر الفنان أن بعض قطع الزجاج اوسرعان ما  .ذالنوافعلى 

األرض  الملون المكسور ملقى على
وعندما سأل الفنان عنھا قالوا ال  ،بإھمال

واستمر  .ملالع من بواقي وفائدة منه فھ
وما لبث أن خطرت له  ،الفنان في جولته

يستفاد من قطع  فلماذا ال :فكرة رائعة
 !الزجاج المكسور المتبقي من النوافذ

وبلمسات  ،الفكرة وسرعان ما اختمرت
الفنان تحولت آالف القطع الصغيرة عديمة 

الزجاج الملون إلى نافذة غاية  القيمة من
   .في اإلبداع

 
 يوجد أيھا القارئ العزيز أناس كذلك الزجاج المكسور ،وعلى مر العصور

لكنھم وضعوا أنفسھم في أيدي ... ال قيمة لھم  ،الفائدة وعديم ،نومحطم ...
وبلمساته العجيبة أجرى تغييرات كبيرة  –السيد المسيح  –فنان مبدع  أعظم
   .حياتھم في
 

ي بمن جاء بل سنكتف... لن نحكي في ھذا الكتاب عن ھؤالء الناس كلھم 
نھم وضعوا أنفسھم في يديه ليصنع منھم إ... األناجيل األربعة  عنھم في

وما يستطيع أن يفعله  –يسوع  –إمكانيات ذلك الفنان العظيم   عجباً لنعرف
  .داخلنا

 
واآلن تعال معي لندخل من ذلك الباب السحري لنكتشف لمسات يد الفنان 

  المحب
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  الكتاب القادم
  ضمن سلسلة دراسات

 
  مزمور الخادم

  جولة سياحية في سفر يونان
  

رأت س ان  فرق ريون دة، م ذا ات عدي فالإذ أن ھ ر س
رةمة استعالحمل بالذات ي ب فھام كبي فار أسضمن ه ب وجودبس

ذات  اريء وبال اؤالت للق ن التس د م ر العدي ديم، إذ يثي د الق العھ
ل وصادمة  القارئ ة ب د مفاجئ اراً تع ه يحمل أفك اليھودي، إذ أن

  . كر اليھوديللف
  
ع ... ميع؟ ويفتقد الج يع؟لجميحب ا هللا ھل ويريد للجمي

ة؟  ات... التوب ن النظري د م دم العدي ذا يھ ا  ھ اش عليھ ي ع الت
ا نحن المسيحيليس ھ .المجتمع اليھودي ن يذا فقط بل ويحمل لن

ار ن  اً أفك يح أول م ن أن المس ا نظ ا أكن ا بقراءتن ا، ولكنن ى بھ ت
هللا منذ البداية، وھذه الرسالة ببساطة أن  للسفر نجد أنھا في قلب

  !!! ھا حتى لألعداءوصللنا رسالة توبة ينبغي أن ن
  

ان،  فر يون ي س ت محاضرات ف ق كتب ذا المنطل ن ھ م
ى النظرة اإل الم، وشھوة قلب هللا أن لھيمسلطاً الضوء عل ة للع

يكون لنا دور في إرساليته العظمى للعالم أجمع بما فيھا األعداء 
ا ت  .أيض ي كن د، ولكن فر الوحي دف الس ذا ھ ن أن ھ ت أظ وكن

 ً   .مخطئا
  

ؤتمر ففي ة اخدة الھيئ م ة فوحلرم بي  2009 تمبري س
ألجد بُعد آخر  فرتدور حول السنري عون ألخ ھا أمالتت نتكا

فر د  .للس مّ لق فرس ذا الس ري ھ ادم" ى األخ ھن ور الخ ، "مزم
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ار رات أفك الث محاض دى ث ى م ا عل أمالت  اً ورأين دة وت جدي
  . جديدة في تعامالت هللا مع خدامه

  
عھا األخ  ي وض دة الت ا الجدي ذه الرؤي وء ھ ي ض وف
ادم،  ع الخ امالت هللا م ين تع د ب زيج فري اك م ري، صار ھن ھن
ين  ذي ب اب ال ذا الكت رز ھ زيج أف ك الم الم،  وذل رة هللا للع ونظ

ادم، أصلي أن القارئيديك عزيزي  ، ھو سياحة في مزمور الخ
               . يفيدك
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