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َّ
ُ
تفريغ :خادم اإلسالم أبو بكر مصطىف الشايم

الكتاب المقدس حيتوي ىلع جمموعة الكتب المقدسة اخلاصة باملسيحيني ،وهو ينقسم إىل قسمني:
 .1العهد اجلديد :جمموعة الكتب المقدسة املسيحية ،اليت كتبت بعد رفع املسيح عليه السالم .والعهد

اجلديد يضم األناجيل األربعة :مىت ،ومرقس ،ولوقا ،ويوحنا ،وهذه األناجيل األربعة ليست يه
"اإلجنيل" اذلي أنزهل اهلل عز وجل ىلع املسيح عليه السالم .

ً
 .2العهد القديم :جمموعة الكتب المقدسة ايلهودية ،واليت يؤمن بها املسيحيون أيضا ،واليت كتبت قبل
بعثة املسيح عليه السالم .

ً
الكتاب المقدس حيتوي ىلع جمموعة كتب ُمتلفة جدا ،ىلع الرغم من أن املسييح يديع أن الكتاب
المقدس بالاكمل روح واحدة ،وموىح به من اهلل ،حبيث أنك لو قرأته من بدايته نلهايته لشعرت أنه متناسق
ً
ومتناغم ،ولكن هذا الالكم غري صحيح ،فمن قرأ الكتاب المقدس من بدايته وإىل نهايته ،علم يقينا أن هذه
ً
الكتب اليت يضمها الكتاب المقدس ُمتلفة وم ِرية جدا ،وتصل يف كثري من األحيان إىل درجة الناقض .

ُُ
ُ َّ
ُ ُ
إيمان املسييح فيما خيص مؤليف الكتب المقدسة

الكتاب المقدس حيتوي ىلع جمموعة كتب تنسب إىل عدد كبري من املؤلفني ،ويؤمن املسييح أن أسفار
الكتاب المقدس تنسب إما إىل أنبياء بين إرسائيل (أسفار العهد القديم) ،أو إىل تالميذ املسيح عليه السالم
(أسفار العهد اجلديد) .
يؤمن املسييح أن العهد القديم حيتوي ىلع توراة موىس عليه السالم ،وحيتوي ىلع كتب منسوبة

لألنبياء مثل :املزامري لسيدنا داود عليه السالم ،وأسفار منسوبة لسيدنا سليمان عليه السالم ،وأسفار أخرى
منسوبة ألنبياء آخرين ال نعرفهم من املصادر اإلسالمية مثل :إشعياء وإرمياء وغريهم من األنبياء .
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ُ َّ
املسييح ال يعرف حتديدا عدد مؤليف أسفار الكتاب المقدس

ً
لو نظرت إىل املراجع املسيحية ،لوجدت أنهم يقولون إن الكتاب المقدس كتب بواسطة حوايل  04مؤلفا،
ِ
ِ ً
ولكنهم ال يستطيعون حتديد رقم بعينه ،فإن قوهلم هذا يعين أن عدد املؤلفني يرتاوح بني الـ  63و  00مؤلفا،
وهذه إشاكيلة سنقوم بدراستها باستفاضة أكرث فيما بعد بإذن اهلل عز وجل.

ُ َّ
ُ
ُ
معظم مؤليف أسفار الكتاب المقدس جماهيل
املسييح يعتقد أن سيدنا موىس عليه السالم هو اكتب أسفار الوراة ،ولكن هذا االعتقاد ليس عليه

أي ديلل أو برهان ،فال يملك املسييح األدلة اليت تثبت نسبة األسفار ألصحابها ،سواء أسفار العهد القديم أو
العهد اجلديد ،ولكن إذا درسنا مسألة نسبة األسفار ألصحابها من ناحية تارخيية ،وباألدلة والرباهني ،لوجدنا
أن كتبة األناجيل جماهيل ،وكتبة معظم الرسائل جماهيل ،بل إن كتبة معظم أسفار الكتاب المقدس جماهيل،
ً
وال نعرف عددهم حتديدا.

ُ َّ
مدة كتابة أسفار الكتاب تزيد ىلع األلف سنة
الكتاب المقدس حيتوي ىلع أسفار ،مدة كتابتها تزيد ىلع األلف سنة ،فاملسييح يؤمن أن أول من كتب
هو موىس عليه السالم ،وأنه اكتب األسفار اليت ي ُّ
سمونها الوراة ،وهناك خالف حول الاريخ اذلي اعش فيه

موىس عليه السالم ،هل هو يف القرن  16أم  11أم  13ق.م .

ىلع لك حال ،نقول إن أول من كتب – حسب اإليمان املسييح – هو موىس عليه السالم ،واذلي اعش
ً
ً
تقريبا يف القرن الـ 11ق.م .وكذلك آخر من كتب – أيضا حسب اإليمان املسييح  -هو يوحنا تلميذ املسيح
عليه السالم ،وقد كتب سفر الرؤيا يف القرن األول امليالدي ،هذا يعين أن عملية كتابة أسفار الكتاب
ً
ً
المقدس أخذت حوايل  13قرنا من الزمان ،وهذه المدة الطويلة اكنت سببا يف وجود االختالف الشديد بني
ً
ً
أسفار الكتاب المقدس ،واكنت سببا رئيسيا يف حتريف نص هذه األسفار المقدسة أثناء عملية نسخ نصها.

ُ
ُ َّ
ُ
مؤلفو أسفار الكتاب المقدس من خلفيات ثقافية وبيئية متلفة

ِ
ً
ً
يعتقد املسييح أن بولس – أحد مؤليف أسفار العهد اجلديد  -اكن فيلسوفا مطل عا ىلع الكتابات
ً
ً
ايلونانية ،وبالايل كتاباته ستختلف عن داود عليه السالم ،واذلي اكن راعيا لألغنام ،وستختلف أيضا عن
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كتابات صياد الس مك (تالميذ املسيح عليه السالم) ،وستختلف عن كتابات امللك احلكيم سليمان عليه
السالم .

ِ
ً
ً
وهكذا ،بما أن الكتب المقدسة كتبت يف أزمنة ُمتلفة ،وبواسطة مؤلفني ُمتلفني ثقافيا وبيئيا ،هذا
ً
أدى إىل أن أسفار الكتاب المقدس أصبحت جمموعة ُمتلفة جدا من الكتب.

ُ َّ
األسفار المقدسة مكتوبة بالعربية وايلونانية مع بعض املقاطع باآلرامية

الكتاب املقدس حيتوي ىلع كتب مقدسة ،بعضها مكتوب باللغة العربية مع بعض املقاطع باآلرامية،
ً
وبعضها مكتوب باللغة ايلونانية .واختالف لغات األسفار المقدسة اكن سببا يف االختالف املوجود بني هذه
الكتابات ،وهكذا ،فإن الكتب المقدسة اليت نقرأها باللغة العربية جمرد ترمجات لألسفار املكتوبة بلغاتها
األصلية.
العهد اجلديد مكتوب بالاكمل باللغة ايلونانية ،وهناك بعض أسفار العهد القديم ،واليت تسَّم باألسفار
ً
القانونية اثلانية ،مكتوبة أيضا باللغة ايلونانية.
بايق أسفار العهد القديم مكتوبة باللغة العربية ،ولكن هناك بعض املقاطع باآلرامية ،ويه لغة شقيقة
ً
وقريبة جدا من اللغة العربية.

ُُ
ُُ
ُ َّ
الكتب المقدسة تنتيم إىل أشد أنواع الفنون األدبية اختالفا

الكتاب املقدس حيتوي ىلع األسفار الارخيية ،وكتب احلكمة والفلسفة ،والكتابات الشعرية،
والقصص ،والرسائل الشخصية ،والرؤى ،وال شك أن هذا ال ُّ
نوع أدى إىل االختالف املوجود بني هذه الكتابات.

ُ َّ
اختالف عدد أسفار الكتاب المقدس

ً
عدد األسفار المقدسة ليس واحدا يف مجيع نسخ الكتاب المقدس املوجودة بني أيدي الطوائف
املسيحية المختلفة ،فالكتاب المقدس مكتبة كبرية من الكتب ،فقد جتد نسخة من الكتاب المقدس حتتوي
ً
ً
ً
ُّ
ىلع  36سفرا ،وأخرى حتتوي ىلع  33سفرا ،وأخرى حتتوي ىلع  11سفرا ،وهناك اختالفات أخرى بني النسخ
المختلفة للكتاب المقدس ،سواء يف عدد األسفار ،أو يف انلص نفسه ،ولكن أبسط اختالف هو ما جنده بني
ً
نسخ الكتاب المقدس اخلاصة بالربوتستانت ،واليت حتتوي ىلع  33سفرا فقط ،ونسخ الكتاب المقدس اخلاص ة
ً
بالاكثويلك واألرثوذكس ،واليت حتتوي ىلع  36سفرا .
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ُ
ُ
ُ َّ
حمتو الكتاب المقدس غريب وحمّي

ً
ً
ً
ً
أحيانا جتد يف الكتاب المقدس قصصا تارخيية ليس هلا أي فائدة ،وقد جتد أيضا قصصا غري أخالقية
تشمزئ منها انلُّفوس ،وأحيانا جتد قصصا ً عن حروب ومذابح واعتداءات وسفك ِ
للماء ،ويف الغالب ستجد
الكما ً كثريا ً ال تستفيد منه أبدا ً فيما خيص حياتك ُّ
الروحية.
نرجو مراجعة ملزمة "الكتاب املقدس كتاب غريب وحمّي".
http://alta3b.wordpress.com/2012/05/04/kitab-ghareeb
الواجب:
 احللقة األوىل :قراءة الصفحة  0من ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب املقدس .
 احللقة اثلانية :قراءة الصفحة  3من ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب املقدس.
http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra
احلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات
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