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يف سياق الكالم عن «نقد الكتاب املُقدَّس» وكيفية إثبات عدم موثوقيته ومصداقيته ،علينا أن نتك َّلم عن املراجع
نحتج هبا عىل املسيحينيَّ ،
ألن بدون معرفة هذه املراجع ،ال سبيل لنا حلوا ر ُمثمر معهم .
التي نستطيع أن
ّ
بالنِّسبة لعا َّمة املسيحيني ،نجد َّ
أي مرجع ملؤ ِّلف مسيحي ُيعترب ُح َّج ة عليه ،وهذا راجع لتقديس املسيحيني
أن ّ
ٍ
ألي ق ِّس ٍ
الزائد َّ
يس ،سواء كان بروتستانتي ًا أو
فأي
َّ
كتاب ِّ
الرتب الكنسيةّ ،
للشخصيات الدِّ ينيةُ ،خ ُصوص ًا من ذوي ُّ
ألن املسيحيني ُُي ُّبون فكرهتم اخليالية التي تقول َّ
أرثوذكسي ًا أو كاثوليكي ًا ،سيكون ُح َّجة عىل عا َّمة املسيحينيَّ ،
بأن
ال َّطوائف املسيحية ك َّلها هلا نفس العقيدة الواحدةَّ ،
وأن االختالفات بينهم ،بمثابة االختالفات الفقهيَّة املوجودة بني
الالك َّية واحل نابلة واحلنف َّية َّ
والشافع َّية!
ُص ال َّطوائف املسيحية الثالثة املشهورة ،فنحن نعلم ج ِّيد ًا َّ
أن االختالفات بينها ليست ُُم َّرد اختالفات
فيام خي ّ
والصلب والفداء
َّجسد
َّ
الرئيسية ،مثل :ال َّثا ُلوث والت ُّ
فقهية ،ولكنَّها اختالفات عقائدية يف صميم العقائد املسيحية َّ
ختص وحي وعصمة وعدد أسفار الكتاب املُقدَّ س .
ومسائل عقائدية أخرى ّ
ّ
شك َّ
كل هذه االختالفات العقائدية أ َّدت إىل تكفري هذه ال َّطوائف لبعضها البعض ،فمعروف قطع ًا وال َّ
أن
الَّشقية قامت بتكفري الكنيسة الكاثوليكية الغربية ،والعكس صحيح ،بعد اخلالف الذي
الكنائس األرثوذكسية َّ
حدث يف ُممع خلقيدونية 154م  .كذلك االنشقاق الذي حدث يف الكنيسة الكاثوليكية الغربية يف العصور
الوسطى ،عندما قام رؤساء ال َّطائفة الربوتستانتية بثورة عىل الكنيسة الكاثوليكية ،هذا االنشقاق أدى إىل تكفري
الكنيسة الربوتستانتية عىل يد الكنيسة الكاثوليكية ،وهذا تاريخ معروف لكل قارئ يف التَّاريخ املسيحي.
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العامي ُيريد أن يعيش وهم «كنيسة املسيح الواحدة»َّ ،
وأن ال َّطوائف ال َّثالثة
يف النِّهاية نقول ،إذا كان املسيحي
ِّ
أهم هذه
املشهورة ك َّلها عىل قلب رجل واحد  ،بعقيدة واحدة ،فعليه أن
يتحمل تبع َّيات الوهم الذي يشيع فيه ،و ّ
َّ
التَّبعيات هي َّ
ألي طائفة مسيحية سيكون ُح َّجة عليه.
أي مرجع مسيحي تابع ّ
أن ّ
أ َّما إذا قابلت مسيحي ًا ينتمي إىل طائفة ُمعيَّنة ،و ُيدرك جيِّد ًا الفوارق العقائدية اهلا َّمة بني ال َّطوائف ،وأصبح ال
ٍ
حينئذ أن تُدرك أمرين يف غاية األمهية:
يقبل من املراجع َّإال التي ُُت ِّثل طائفته بشكل رسمي ،فيجب عليك
أي ال َّطوائف املسيحية هي ال َّطائفة املُتَّبعة فع ً
ال
األول هو أنَّك تستطيع أن تدخل معه يف نقاش حول ّ
األمر َّ
الُّتاث املسيحيَّ ،
للمسيح ♠ وتالميذه ،ومن خالل هذا النِّقاش تستطيع إثبات فقر ُّ
وأن املسيحيني ال
يملكون األسانيد القوية ،واملراجع التَّارخيية ،التي تستطيع أن ترجع هبم إىل ما كان عليه املسيح ♠ وتالميذه.
أي مسيحي من املراجع التي يعتربها ُح َّجة عليه ،أيًّا كانت
حل َّجة عىل ِّ
األمر ال َّثاين هو أنَّك تستطيع أن تُقيم ا ُ
طائفته.

ُ
أنواع املراجع المختلفة
الر ُجوع إليها إلقامة احلُ َّجة عىل املسيحي ،هذه املراجع قد
هناك مراجع كثرية جد ًا ُمتو ِّفرة ،يستطيع الدَّ ارس ُّ
تكون عبارة عن ُكتُب مطبوعة ،أو مراجع إلكُّتونية ُُمتلفة وكثرية.
ٍ
ّ
كتاب مطبوعٍ
يستدل من
الرهيبة التي نعيشها ،أصبح من النَّادر أن جتد الباحث
بسبب ال َّثورة التِّكنولوجية َّ
ٍ
كل املراجع املطبوعة بصيغة إلكُّتونية عىل الكمبيوترّ ،
عرص ،تو َّفرت فيها ّ
فكل
ُيمسكه يف يده! ولكنَّنا أصبحنا يف
املراجع املسيحية اهلا َّمة التي سنحتاج إليها يف حوارنا مع املسيحيني ُمتو ِّفرة بصي إلكُّتونية عىل الكمبيوتر ،و ُيمكن
ألي شخص أن يقوم بتحميلها بسهولة و ُيرس ،وأن يقتبس منها يف أبحاثه كام ُيريد.
ّ
صورة و ُمتو ِّفرة بصيغة  ،PDFأو أي صي
هذه املراجع اإللكُّتونية ستكون عبارة عن ُكتُب وأبحاث ُم َّ
الصور ،أو ستكون عبارة عن تسجيالت صوتية أو فيديوهات مرئية ،أو ستكون عبارة عن
إلك ُّتونية أخرى حلف
ُّ
مواقع رسمية لكنائس أو شخصيات كنسية معروفة.
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عىل ّ
كل حال ،جيب عىل الدَّ ارس أن ُيدرك َّ
أن املراجع املُختلفة تنقسم إىل نوعني من حيث احلُ ِّجيَّة عىل
املسيحي ،وثالثة أنواع من حيث طبيعة املعلومات التي نستمدّ ها من املراجع.
أوالً :املراجع من حيث احلُ ِّجيَّة عىل املسيحي
حتتج هبا عىل ّ
كل املسيحيني ،مهام كان
األول من هذه املراجع هي املراجع العا َّم ة ،التي تستطيع أن ّ
النَّوع َّ
نص الكتاب امل ُقدَّ س املُختلفة ،مثل املخطوطات اليونانية
انتامؤهم ال َّطائفي ،مثل الكتاب املُقدَّ س ،ومصادر ّ
والعربية ،وُمطوطات َّ
الُّتمجات القديمة املُختلفة ،كذلك كتابات آباء ما قبل نقية ،والكتابات املسيحية التَّارخيية
املُتع ِّلقة إ َّما بالتَّاريخ املسيحي املُبكِّ ر (مثل كتاب تاريخ الكنيسة لـ يوسابيوس القيرصي) ،أو املُتع ِّلقة باملجامع
املسكونية الثالثة الكُ ربى (نقية 525م ،والقسطنطينية 584م ،وأفسس 154م) ،وغريها من املراجع املُتع ِّلقة
باملسيحية يف ال ُق ُرون األوىل ،إىل فُّتة ما قبل انشقاق ُممع خلقيدونية 154م.
اخلاصة ،التي ال تُعترب ُح َّجة عىل املسيحي َّإال إذا كان تابع ًا لطائفة
النَّوع ال َّثاين من هذه املراجع هي املراجع
َّ
السابق ،ال ُتعترب ُح َّج ة عىل
ُمؤ ِّلف املرجع .عىل سبيل املثال :كتابات البابا شنودة الثالث ،بابا األقباط األرثوذكس َّ
املسيحي الكاثوليكي أو الربوتستانتي ،ولكنَّها ُح َّجة قوية جد ًا عىل ّ
كل أتباع الكنيسة القبطية األرثوذكسية .وهكذا،
أهم املراجع املسيحية التَّابعة ّ
أي مسيحي ،أيًّا
لكل طائفة ،حتى يستطيع أن يتعامل مع ِّ
عىل الدَّ ارس أن ُيدرك ما هي ّ
كانت طائفته.
ثانياً :املراجع من حيث طبيعة املعلومات
األول من هذه املراجع هي التي حتتوي عىل معلومات أكاديمية تارخيية علمية ،وهذه النَّوعية من املراجع
النّوع َّ
حل َّجة عىل املسيحي ،ولبيان ُبطالن عقائده وإيامنه.
يتم استخدامها إلقامة ا ُ
ّ
املراجع األكاديمية التَّارخيية العلمية هي املراجع التي ترجع ل ُّلغات األصلية ،والنُّسخ النَّقدية ،واملخطوطات
للسياق الن َِِّّّص والتَّارخيي للن ُُّصوص.
القديمة ،وترجع أيض ًا ِّ
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النّوع ال َّثاين من هذه املراجع هي التي حتتوي عىل معلومات إيامنية تقليدية ،و ُيطلق عليها اسم« :املراجع
ٍ
ٍ
ٍ
ملسيحية قالت« :حاشا ،نحن ما نستخدم عقلنا!»[  ،]4وهكذا اصطلح اإلخوة
مشهور
لتسجيل
احلاشاوية» ،نسب ًة
العاملني يف ُمال احلوار اإلسالمي املسيحي عىل استخدام عبارة «حاشا» أو «حاشاوية» للدَّ اللة عىل املسيحيني
التَّقليديني الذين يرسدون إيامهنم بدون أي دليل أكاديمي أو تارخيي أو علمي ،وكذلك املراجع اإليامنية التَّقليدية.
يتم استخدامها من أجل معرفة اإليامن املسيحي التَّقليدي يف املواضيع التي
املراجع اإليامنية التَّقليدية احلاشاوية ّ
البدَّ أن تعرف العقيدة التي يعتنقها املسيحي يف األصل ،حتى تستطيع نقدها ونقضها،
نُناقش فيها املسيحي ،ألنَّك ُ
احلق مكاهنا.
ثم إقامة ّ
َّ
ملحوظة ها َّمة
ُهناك نوعان من املراجع اإليامنية التَّقليدية احلاشاوية ،مراجع تقوم بَّشح العقائد املسيحية كام هي فعالً ،وكام
َّقررها آباء عرص املجامع ،هذا النَّوع من املراجع نستطيع أن نُطلق عليه اسم «املراجع اإليامنية التَّارخيية» ،أي َّأهنا
تم
ترجع إىل املراجع املسيحية التَّارخيية املُعتمدة ،مثل كتابات آباء عرص املجامع ،وتنقل منها العقائد املسيحية التي ّ
اعتامدها واالتِّفاق عليها يف املجامعَّ .أما النَّوع اآل خر من املراجع اإليامنية ،فهي املراجع التي هلا طبيعة تنصريية ،أو
تقوم بَّشح العقائد املسيحية بشكل تنصريي ،يف ُُماولة لتقريب العقائد املسيحية للقارئ املُسلم.
وهذا النَّوع الثاين من املراجع اإليامنية ،والذي نستطيع أن نُطلق عليها اسم «املراجع التَّنصريية» ،ال فائدة هلا َّإال
يف ُُماولة معرفة األساليب التَّنصريية ،واألكاذيب املُستخدمة خلداع املُسلمني هبدف إخراجهم من دينهم.
يتم استخدامها لبيان كذب املعلومات املُستخدمة يف املرا جع
النَّوع األول من املراجع اإليامنية ،هي التي ّ
ثم نرجع للمراجع
ويتم استخدامها أيض ًا لبيان ال ُكفر والباطل
التَّنصريية،
َّ
والضالل الذي يعتقده املسيحيَّ ،
ّ
احلق وإزهاق الباطل .
األكاديمية التَّارخيية العلمية من أجل إحقاق ّ

 4ال َّتسجيل موجود عىل اليوتيوب ُبعنوان« :تعليق األخ وسام عبد اهلل عىل األدمن سارة حاشا» http://youtu.be/wfpml-sPBt4
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ُمل َّ
خص ألنواع املراجع املُختلفة
 املراجع األكاديمية التَّارخيية العلمية التي حتتوي عىل معلومات حقيقية صحيحة.
 املراجع اإليامنية التَّقليدية احلاشاوية التي حتتوي عىل رشح املسيحية كام اتَّفق عليها آباء عرص املجامع .
 املراجع التَّنصريية التي حتاول تقريب العقائد املسيحية للقارئ املُسلم.
ملحوظة أخرى ها َّمة
األول هو املراجع العا َّمة التي نستطيع أن نحتج هبا عىل ّ
ُ
كل
بخ ُصوص تقسيم أنواع املراجع ،التَّقسيم َّ
اخلاص ة التي تُعترب ُح َّجة عىل املسيحي التَّابع لنفس طائفة املؤ ِّلف .يف القسم األول ،ستجد
ثم املراجع
َّ
املسيحينيَّ ،
مراجع أكاديمية تارخيية علمية ،ومراجع إيامنية تقليدية حاشاوية ،وكذلك يف القسم الثاين .بمعنى َّ
أن قسم املراجع
اخلاصة ّ
بكل طائفة
العا َّمة ينقسم إىل قسمني ،قسم إيامين تقليدي ،وقسم أكاديمي علمي ،وكذلك قسم املراجع
َّ
السابقني.
تنقسم إىل نفس القسمني َّ

ْ
كيف أعرف إذا اكن املرجع ِعلميا أو إيمانيا؟
أي مرجع ،يعتمد بال َّطبع عىل فكر ومنه ج املؤ ِّلف ،وهكذا عن طريق التَّع ُّلم واخلربة ،نستطيع أن
أي كتاب ،أو ّ
ّ
نعرف املؤ ِّلفني أصحاب املنهج العلمي واألكاديمي ،واملؤ ِّلفني أصحاب املنهج اإليامين احلاشاوي ،واملؤ ِّلفني الذين
يعملون يف التَّنصري والكذب والتَّدليس!
نعرف َّ
أن ُمعظم آباء الكنيسة القبطية األرثوذكسيةَّ ،إما أصحاب منهج إيامين حاشاوي ،أو منهج تنصريي ،أ َّم ا
ُمعظم املؤ ِّلفني الكاثوليك ،فينتهجون املنهج العلمي واألكاديميُ ،خ ُصوص ًا يف ُمال دراسة الكتاب امل ُقدَّ س ،أ َّم ا
املؤ ِّلفون الربوتستانت ،في نقسمون إىل قسمني ،القسم األول هو الربوتستانت العرب ،وهؤالء ينتهجون منهج
التَّنصري يف الغالب ،والقسم الثاين هو الربوتستانت األجانب ،وهؤالء يميلون أكثر إىل املنهج العلمي واألكاديمي،
ولكن الكثري منهم أيض ًا يعمل يف التَّنصري ونُرصة دينهم بالباطل.
َّ
بجانب التَّع ُّلم واخلربة ،نستطيع أن نعرف منهج املؤ ِّلف من خالل تص ُّفح الكتابَّ ،
فإن املراجع األكاديمية
الصفات التي لن جتدها يف املراجع اإليامنية احلاشاوية.
العلمية حتتوي عىل بعض ِّ
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من ُُم َّرد اال ِّطالع عىل الفهرس ،ستُدرك َّ
أن الكتاب ُمرتَّب بشكل ج ِّيد ومنطقي ،تستطيع من خالله معرفة
البدَّ أن جتد هوامش
ُمتويات وموضوع الكتاب بمنتهى ُّ
الس ُهولة ،وأثناء تص ُّفح الكتاب ،وتقليب صفحاهتا رسيع ًاُ ،
الصور التَّوضيحية ،وكذلك بعض العبارات باللغة اإلنجليزية ،وكذلك بعض
كثرية ،ولع َّلك تالح أيض ًا بعض ُّ
العبارات ب ُلغات الكتاب املُقدَّ س األصلية ،العربية واليونانية ،ويف هناية الكتاب ستجد بالتَّأكيد قائمة باملراجع
املُستخدمة يف الكتاب .هذه هي أبرز ُمواصفات الكتاب العلمي واألكاديمي.
أي هوامش أو تعليقات أو إشارات
أ َّما املراجع اإليامنية احلاشاويُ ،خ ُصوص ًا التَّنصريية منها ،فلن جتد فيها ّ
ألي ُل غات أجنبية أو أصلية.
الر ُجوع ّ
للمراجع املُستخدمة ،وستجد الكتاب ُمقترصا ً عىل اللغة العربية فقط ،بدون ُّ
الح َّ
أن املراجع اإليامنية التارخيية ،التي تَّشح العقيدة املسيحية كام اتَّفق عليها آباء عرص املجامع ،قد تكون يف
تم االقتباس منها ،وقد تكون
بعض األحيان علمية ،بحيث أنَّك ستجد فيها إشارات لكتابات اآلباء األوائل التي ّ
غري علمية ،بحيث َّأهنا تَّشح العقيدة املسيحية كام اتَّفق عليها آباء عرص املجامع فعالً ،ولكن بدون اإلشارة إىل أي
مراجع مسيحية تارخيية قديمة.
األول أكثر فائدة بالتَّأكيد بالنِّسبة للباحث من النَّوع الثاين ،ولك َّن والنَّوعان ُح َّجة عىل املسيحيُ ،خ ُصوص ًا
النَّوع َّ
إذا كان املؤ ِّلف واحد من كبار آباء الكنيسة املُعارصين ،فإنَّنا نجد يف الكثري من مؤ َّلفات «البابا شنودة» مثالً ،رشح
للعقائد املسيحية كام اتَّفق عليها آباء الكنيسة ،ولكن بدون اإلشارة إىل املراجع املسيحية التَّارخيية ،ولكن يف كتابات
الر ُجوع إليها من أجل نقل
«ال ُق ُّمص متَّى املسكني» مثالً ،نجد إشارات كثرية جد ًا لكتابات اآلباء األوائل التي تم ُّ
رشوحاهتم فيام ُ
ص العقائد املسيحية.
خي ّ
ُ ُ
هذا يعني َّ
ألهنا تتَّسم
أن مؤ َّلفات «ال ُق ُّمص متَّى املسكني» أكثر نفع ًا للباحث من مؤ َّلفات «البابا شنودة الثالث»َّ ،
باألسلوب العلمي والتَّوثيق التَّارخيي ،ولكنَّك من واقع خربة ،ستجد َّ
أن كتابات «البابا شنودة الثالث» هي األكثر
تأثريا ً يف عا َّمة املسيحينيَّ ،
ألن «البابا شنودة» كان صاحب ُرتبة كنسية أعىل!
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ملحوظة ها َّمة
ّ
كل مؤ ِّلف مسيحي فيه نسبة من اإليامنية واحلاشاوية ،وكذلك من التَّنصري أيض ًا  ،هذا يعني أنَّك لن جتد مرجع ًا
لكن
مسيحي ًا َّ ،إال وفيه نسبة من نُرصة دينه بالباطل ،أو فيه نسبة من الكذب والتَّدليس واألسلوب التَّنصرييَّ ،
احلق ،واملراجع اإليامنية التارخيية ُتيل أكثر إىل بيان املسيحية كام اتَّفق عليها
املراجع العلمية ُتيل أكثر لك َّفة إحقاق ّ
ّ
بالغش والكذب والتَّدليس!
آباء عرص املجامع ،أ َّما املؤ َّل فات التَّنصريية ،فهي من بدايتها وإىل هنايتها مليئة
ملحوظة أخرى ها َّمة
هذا االختالف املوجود يف مناهج املؤلفني ،ليس موجود ًا فقط بني املؤلفني املعارصين ،ولكن بني آباء الكنيسة
األوائل أيض ًا ،فهناك من آباء الكنيسة األوائل من كان ينتهج املنهج العلمي واألكاديمي ،خصوص ًا يف دراس ة
الكتاب املقدس ،مثل «أورجيانوس» و «جريوم» وغريمها من اآلباء الذين كان عندهم علم باللغات القديمة ،وكانوا
ُم َّطلعني عىل املخطوطات َّ
والُّتمجات املختلفة .وهناك أيض ًا من آباء الكنيسة من كان ينتهج املنهج اإليامين
احلاشاوي ،وكان يدافع عن عقائد الكنيسة دفاع ًا أعمى ،مثل «أثناسيوس الرسويل» و «كريلس اإلسكندري».

ْ
ُ
ُ
ُم زِّيات املراجع ال ِعلمية مقارنة باملراجع اإليمانية
اخلاص ة بدراسة أو تفسري الكتاب املُقدَّ س ،نستطيع أن نعقد ُمقارنة بني املراجع العلمية
فيام خيُص املراجع
َّ
ٍ
ٍ
واضح .
بشكل
واملراجع اإليامنية حتى نستطيع أن نُدرك الفرق بني املنهجني
لو ُج ود
املراجع العلمية تتعامل مع الن ُُّصوص الكتابية من واقع النُّسخ النَّقدية ،لذلك يكون املؤ ِّلف ُمدرك ًا ُ
يتم مناقشة مثل هذه
اختالفات بني املخطوطات ،ناجتة عن حتريفات وقعت أثناء نسخ النَّص وانتقاله تارخيي ًا ،وقد ّ
ٍ
لءيء من هذا عىل اإلطالق.
اإلشكاليات يف ُماولة إلجياد حلول هلا ،أ َّما أصحاب املنهج احلاشاوي ،فال يتطرقون
املراجع العلمية ترجع ل ُّلغات األصلية ،العربية واليونانية ،وال ُّلغات األخرى القديمة ،مثل :الالتينية والرسيانية
ص َّ
الُّتمجة التَّقليدية املُستخدمة من قبل
والقبطية ،لتفسري الن ُُّصوص الكتابية ،أ َّما املراجع اإليامنية فال ترجع َّإال لن ّ
الكنيسة التي يتبعها املؤ ِّلف!
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املراجع العلمية تقوم مراجعة َّ
الُّتمجات األخرى املُختلفة ،وقد تراجع أيض ًا االختالفات املوجودة بني مصادر
فإهنا تتعامل مع النَّص
النَّص املُختلفة ،من ُمطوطات وترمجات قديمة واقتباسات آبائية ،أ َّما املراجع اإليامنيةَّ ،
نص َّ
أي ترمجات أو مصادر أخرى.
الُّتمجة التَّقليدية ،بدون مراجعة ّ
الكتايب من خالل ّ
ومراجعة
السياق الن َِِّّّص
والسياق التَّارخييُ ،
ِّ
املراجع العلمية تقوم بتفسري الن ُُّصوص الكتابية من خالل ِّ
الن ُُّصوص املُقابلةَّ ،أما املراجع اإليامنية احلاشاوية ،فغالب ًا ما تقوم باقتطاع الن ُُّصوص من سياقها ،حتى يتسنَّى هلم
َّص نفسه!
استخدام هذه املقاطع بال َّطريقة التي ختدم إيامهنم ،بعد ًا حتى عن تكملة الن ّ
َّص ّ
ُمل التَّفسري ،والكالم الذي يليهَّ .أما
َّص ُيقصد به سباق وحلاق النَّص ،أي الكالم الذي يسبق الن ّ
السياق الن ِّ
ِّ
ف أن نفهمه ،فإذا كان الكتاب يعود للقرن األول
َّص كام أراد منَّا املؤ ِّل ُ
السياق التَّارخيي ،فيُقصد به ُُماولة فهم الن ّ
ِّ
امليالدي ،علينا أن نُحاول فهم الكتاب كام كان يفهمه الذين عارصوا الكتاب يف القرن األول امليالديَّ .أما
َّص ّ
ُمل التَّفسري ،أو الن ُُّصوص التي حتتوي
الن ُُّصوص املُقابلة ،فيُقصد هبا الن ُُّصوص التي تتك َّلم عن نفس موضوع الن ّ
َّص بش ٍ
َّص ّ
كل صحيح.
ُمل التَّفسري ،ممَّا س ُيساعد عىل فهم الن ّ
عىل كلامت وألفاظ شبيهة بتلك املوجودة يف الن ّ

ُ
مستويات احل ِوار اإلساليم املسييح
احلق ،باألد َّلة والرباهني ،وبيان الباطل الذي يعتقده
اهلدف من احلوار اإلسالمي املسيحي هو إحقاق ّ
املسيحيون ،ولكن جيب عىل املُحاور أن ُخياطب النَّاس عىل قدر عقوهلمَّ ،
وإال قد يتك َّلم املُحاور املُسلم بتفاصيل
كثرية ،ويف ُأ ُم ٍ
ً
خطأ أنَّه قد أقام احلُ َّجة عىل املسيحي،
ثم ي ُظ ّن املُحاور املُسلم
ور ُمعقدَّ ة ،ال يفهمها املسيحي أصالًَّ ،
عقدة ،واحلقيقة َّ
فقط ألنَّه ذكر تفاصيل كثرية وتك َّلم يف أمور ُم َّ
حل َّجة ال تُقام َّإال بعد أن يفهم ال َّطرف املسيحي
أن ا ُ
احلق .
والربهان ،وهكذا وجب عليه أن يبحث عن ّ
املعلومة التي ُحتاوره فيها ،فيُدرك أنَّه عىل باطل ،بالدَّ ليل ُ
كم كبري جد ًا من املراجع املسيحية املُتو ِّفرة بصي إل كُّتونية ،لذا سيكون عند الباحث قاعدة بيانات
ُهناك ّ
عز َّ
دونتي َّ
الشخصية[ ،]2
عمالقة من املراجع املُختلفة ،وسأقوم بإذن اهلل َّ
وجل برفع املراجع اهلا َّمة عىل صفحات ُم َّ
الصفحات التَّالية:
 2تابعوا َّ
فيديوهات :مدخل إىل دراسة الكتاب املقدس http://goo.gl/vfw0zi
أدوات دراسة الكتاب املقدس http://goo.gl/yypXRI
مراجع علمية لدراسة الكتاب املقدس http://goo.gl/HdZBYp

www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني اتلاعب

[] 9

مدخل إىل دراسة الكتاب املقدس

األهم من تو ُّفر املراجع ،هو معرفة كيفية استخدام هذه املراجع ،ومعرفة
ولكن
وعىل موقع الدَّ عوة اإلسالمية [ ،]5
َّ
َّ
كيفية استخراج املعلومات املُفيدة من هذه املراجع.
اهلدف من سلسلة «مدخل إىل دراسة الكتاب املُقدَّس» هو أن نتع َّلم كيف نَّشح املعلومة للمسيحي ،وكيف
أن عقيدته باطلةَّ ،
ن ُِّبني له َّ
احلق ُُمالف لا يعتقده ،وعندما تأيت ال َّلحظة التي فيها يسأل املسيحي عن األد َّل ة
وأن ّ
ٍ
حينئذ أن تقتبس من عَّشا ت املراجع املسيحية األكاديمية العلمية،
صح ة موقفك ،تستطيع
والرباهني التي تُد ِّعم َّ
حل َّجة.
ولكن
َّ
األهم من ُُم َّرد االقتباس ،هو أن تستطيع توصيل املعلومة للمسيحي ،وهكذا تُقيم عليه ا ُ
ّ
فإهنا تبدأ بعوام املسيحيني الذين ال يعرفون َّإال ّ
أقل القليل يف
أ َّما فيام خي ّ
ُص ُمستويات احلوا ر مع املسيحيَّ ،
املسيحية .وأعىل ُمستوى للحوار مع املسيحي هو الذي ّ
يصل إىل مناقشة اللغات األصلية ،واملصادر األصلية،
تخصصة.
وُيتاج إىل معرفة تفاصيل ال ُع ُلوم النَّقدية ،مثل النَّقد الن َِِّّّص ،وعلم الباترولوجي ،وغريها من ال ُع ُلوم امل ُ ِّ
ثم خياطبه عىل قد ر علمه ومعرفته.
املُحاور الاهر هو الذي يستطيع أن ُيدرك ُمستوى املسيحي الذي ُُياورهَّ ،
تخصص ،الذي نذر نفسه ملقاومة التَّنصري ودعوة املسيحيني لإلسالم ،أن يكون قادر ًا
وهكذا عىل املُحاور املُسلم امل ُ ِّ
تخصص عليه أن ّ
يصل إىل أعىل درجة علمية
عىل ُُماورة املسيحيني ،عىل كا َّفة املُستويات ،فاملُحاور املُسلم امل ُ ِّ
ومعرفية ُممكنة ،ولكنَّه ُُياور ّ
كل مسيحي عىل قدر علمه ومعرفته.
ومستوى املسيحي
هذه هي ُمستويات احلوار اإلسالمي املسيحي يف تقديريُ :مستوى عا َّمة املسيحينيُ ،
تخصص.
ومستوى املسيحي امل ُ ِّ
املُث َّقفُ ،
ّأول ُمستوى للحوار اإلسالمي املسيحي هو الذي ال خيرج عن ن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س ،واملُستوى الذي بعده
أي َّ
أن احلوار يكو ن من خالل مراجع أخرى
يتطرق إىل املراجع اإليامنية احلاشاوية أو األكاديمية العلميةّ ،
هو الذي َّ
نص الكتاب املُقدَّ س ،ولكنَّها مراجع يستطيع املسيحي البسيط أن يصل إليها بسهولة ،واملُستوى الذي
باإلضافة إىل ّ
بعده هو الذي ُيتاج إىل معرفة ُلغات أجنبية ،مثل اللغة اإلنجليزية ،أو لغات الكتاب املُقدَّ س األصلية ،العربية

الصفحات التَّالية:
 5تابعوا َّ
مكتبة املراجع املسيحية http://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=423
ُمطوطات الكتاب املقدس http://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=304
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نص الكتاب امل ُقدَّ س ،أو
واليونانية ،واحلوار يف هذا املُستوى غالب ًا ما يكون عن األُ ُصول ،سواء كانت مصادر ّ
مصادر ُّ
الُّتاث املسيحي ،مثل كتابات اآلباء األوائل.
غالب ًا ما ُيتاج املُسلم إىل دراسة أكثر من ُمستوى علمي يف ُُمتلف ُماالت دراسة املسيحية حتى يكون قادر ًا عىل
تخصص ،ولكن تفصيل هذا ليس ُماله اآلن.
ُُماورة املسيحي امل ُ ِّ

ُ َّ
احلجة ىلع املسيحيني
أهم املراجع
الكتاب املُقدَّس
األول من مصادر التَّقليد املسيحي كام
هم مرجع ُح َّج ة عىل املسيحيني هو الكتاب املُقدَّ س ،وهو املصدر َّ
أ ّول وأ ّ
الصدارة لدى املسيحيني ،وحجر األساس ّ
لكل الدِّ يانة املسيحية.
رشحنا سابق ًا  ،وهو كتاب َّ
كح َّجة عىل املسيحيني.
ُهناك أكثر من استخدام للكتاب املُقدَّ س ُ
أي أنَّك تقوم باستخراج الن ُُّصوص الكتابية التي
سميه :ن ُُصوص كتابية ضدّ املسيحيةّ ،
االستخدام َّ
األول هو ما ُأ ِّ
والصلب والفداء ،وكذلك عصمة ووحي الكتاب
َّجسد
َّ
الرئيسية املُتع ِّلقة بالثالوث والت ُّ
ُختالف العقائد املسيحية َّ
املقدَّ س .املسيحي بطبيعة احلال ال يستطيع أن ي رد نُصوص الكتاب املقدَّ س ،ولكنَّه سيناقش فقط تفسري النَّص]1 [ .

ُ ّ ُ

ُ

ّ

ُ

الر ُجوع للنُّسخ النَّقدية ،بام فيها من مداخل ،وهوامش ،وأدوات أخرى ،مثل اإلشارة إىل
االستخدام الثاين هو ُّ
النُّصوص املقابلة ،وخرائط ،ومالحق أخرى متنوعة .وقد فصلنا يف هذا مسبق ًا]5 [.

ُ

ُ

ُ ِّ

َّ

ُ

الح َّ
خاصة ،حتى إذا كانت
أن املعلومة عندما تكون ُمستخرجة من نُسخة للكتاب املُقدَّ س تُصبح ذات قيمة َّ
نص الكتاب املُقدَّ س فعالً ،ولكنَّها مأخوذة من مدخل أو من هامش.
املعلومة املُقتبسة ليست من ّ
االستخدام الثالث هو ُمقارنة النُّسخ َّ
والُّتمجات املُختلفة الستخراج مواضع االختالف لبيان التَّحريف،
فمعلوم  -كام ُقلنا سابق ًا َّ -
نص النُّسخ َّ
والُّتمجات عبارة عن انعكاسات لالختالفات
أن االختالفات املوجودة بني ّ
َّص وانتقاله تارخيي ًا .
املوجودة بني املخطوطات القديمة ،الناجتة عن التَّحريف الذي حدث أثناء نسخ الن ّ
 1راجع ملزمة :نُ ُصوص كتابية ضدّ املسيحية https://alta3b.wordpress.com/2012/04/27/nosoos
 5راجع :ما هي األنواع امل ُختلفة من نُسخ الكتاب امل ُق َّدس؟ https://alta3b.wordpress.com/2014/10/18/bible-versions
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َّص نفسه ،وليس ُُم َّرد املُقارنة الكتشاف االختالفات الن َِّّصية ،وهكذا
تستطيع أيض ًا املُقارنة بني طريقة ترمجة الن ّ
والُّتمجات املُختلفة أن تصل إىل حتريفات ُتَّت يف َّ
َّص بني النُّسخ َّ
الُّتمجة.
تستطيع من خالل ُمقارنة طريقة ترمجة الن ّ
نص الكتاب املُقدَّ س ُيعدّ استخدام ًا آخر للكتاب املُقدَّ سَّ ،
الح أيض ًا َّ
فإن هذه املصادر
الر ُجوع ملصادر ّ
أن ُّ
القديمة ،من ُمطوطات ب ُلغات الكتاب املُقدَّ س األصلية ،وترمجات قديمة ،ما هي َّإال نُسخ أثرية للكتاب امل ُقدَّ س.
وبالرغم من َّ
تخصصني من
أن هذا االستخدام ُيعترب ُمستوى ُمتقدِّ م جد ًا يف احلوار ،ال يفهم فيه َّإال امل ُ ِّ
َّ
كح َّجة عىل املسيحيني ،وعىل ّ
كل حال ،أنت
املسيحينيَّ ،إال أنَّه
ُمسوب ضمن استخدامات الكتاب املُقدَّ س ُ
ٌ
الر ُجوع للمراجع العربية ،وبعض نُسخ الكتاب املُقدَّ س النَّقدية ،التي تتك َّلم عن التَّحريف الذي حدث
تستطيع ُّ
لنص املخطوطات نفسها بال ُّلغات األصلية.
الر ُجوع ّ
للمخطوطات أثناء انتقال ّ
نص الكتاب تارخيي ًا ،بدالً من ُّ
اللِّيتورجيا
أن ال ِّليتورجيا هو ببساطة ّ
ولكن جيب أن نُؤ ِّكد َّ
ُقلنا سابق ًا َّ
أن
كل ما ُيامرس من ُط ُقوس وعبادات داخل الكنيسة،
َّ
حلجج عىل املسيحينيَّ ،
ألن املسيحي بطبيعة حاله ُمرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالكنيسة،
ال ِّليتورجيا تُعترب من أقوى ا ُ
وال ِّليتورجيا ُمتع ِّلقة ّ
بكل ما ُيامرس يف الكنيسة ،وهكذا ال يستطيع املسيحي أن ُينكر منها يشء ،ألنَّه غالب ًا يقوم
ال يف الكنيسةَّ ،
بمامرستها فع ً
فإن عا َّمة املسيحيني يعرفون من ال ِّليتورجيا أكثر ممَّا يعرفون عن الكتاب املُقدَّ س!
ُ
مت
السواعي ،وقد ُق ُ
السبعة ،وال ُقدَّ اسات ،وصلوات َّ
أهم ما يدخل حتت باب ال ِّليتورجيا :أرسا ر الكنيسة َّ
من ّ
كل هذه األُمور يف سلسلة العقائد املسيحية األرثوذكسية ،فنرجو مراجعتها]6 [.
بَّشح ّ

ُ

ُ

الَّشك َّية ،وال ُك فر َّية ،ويف بعض األحيان غري األخالقية ،التي ُيامرسها
للمامرسات ِّ
ال ِّليتورجيا حتتوي عىل بيان ُ
املسيحي يف الكنيسة ،فهي من املراجع التي نلجأ إليها إلقرار املسيحي عىل باطله ،ولبيان بشاعة دينه وعباداته.

 6العقائد املسيحية األرثوذكسية:
امللزمة األوىل https://alta3b.wordpress.com/2012/12/18/masdogma-1
امللزمة الثانية http://alta3b.wordpress.com/2012/12/19/masdogma-2
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السبعة
أرسا ر الكنيسة َّ
أهم املُامرسات ال َّطقسية يف الكنيسة
السبعة تُعترب من أه ّم أقسام ال ِّليتورجيا ،فهي عبارة عن ّ
أرسا ر الكنيسة َّ
السبعة بالتَّفصيلّ ،
رس من األرسا ر ينقسم إىل ركنني
التَّقليديةُ ،
وهناك مؤ َّلفات كثرية جد ًا تَّشح أرسا ر الكنيسة َّ
وكل ّ
والركن الثاين عبارة
عني ُيامرسه الكاهنّ ،
أي بعض األفعال التي ُيامرسهاُّ ،
الركن األول عبارة عن طقس ُم َّ
رئيسينيُّ ،
الرس .
عن صالة ّ
يتم تالوهتا ،سوا ء من قبل الكاهن نفسه ،أو من قبل املسيحي الذي ُيريد أن ُيصل عىل بركة ِّ ّ
بأن اإلهل ّ
وترجع ُقدسية هذه األرسا ر إىل اعتقاد الكنائس التَّقليدية التي تؤمن َّ
ُيل عىل املسيحي أثناء ُممارسة
الرس املُقدَّ س ،فهذه األرسا ر عند املسيحيني بمثابة
الكاهن هلذه األرسا ر املُقدَّ سة ،وهكذا ُيصل املسيحي عىل بركة ِّ ّ
أقدس العبادات التي من خالهلا ّ
ُيل عليهم اإلهل وُيصلون منه عىل الربكات والتَّقديس وال ُغفران.
السواعي
ال ُقدَّاسات وصلوات َّ
تتم عندم
أ َّما ال ُقدَّ اسات ،فهي أيض ًا عبارة عن صلوات ُمقدَّ سة تفاعلية بني الكاهن والشعب الكنيسة ،وغالب ًا ما ّ
برس التَّناول ،والتي فيها يتناول املسيحي
رس من أرسا ر الكنيسة َّ
السبعة ،و ُيعدى أيض ًا ّ
رس األفخارستيا ،وهو ّ
ممارسة ّ
تجسد ،الذي هو املسيح ♠ حسب عقائدهم.
اخلُبز واخلمر ،ولكنَّه يعتقد َّأهنام َّ
يتحوالن إىل حلم ودم اإلهل امل ُ ِّ
فهناك ُ
القدَّ اس
يتم تالوهتاُ ،
هذه ال ُقدَّ اسات عبارة عن صياغات للعقائد املسيحية عىل هيئة صلوات ّ
الصلب والفداء،
َّجسد ،و َّ
«الكري ِّليس» ،و «الباسييل» ،و «الغريغوري» ،وهذه ال ُقدَّ اسات تتك َّلم عن الثالوث ،والت ُّ
الس الم ،وبعض العقائد وال ُّط ُقوس املسيحية األخرى .وهكذا يتفاعل املسيحي مع هذه العقائد عن
ومريم عليها َّ
نص ال ُقدَّ اس ،فتالوة ال ُقدَّ اس عند املسيحيني بمثابة قراءة القرآن الكريم عند املسلمني!
طريق تالوة ّ
تم مجعها يف كتاب اسمه «اخلوالجي»[  ،]7وهو الكتاب احلاوي ل صلوات ال ُقدَّ اس اإلهلي ،
هذه ال ُقدَّ اسات ّ
نص هذه ال ُقدَّ اسات عند املسيحيني،
ولكن
نص ال ُقدَّ اسات ليس ُمشكلة،
مه ّية ّ
َّ
حل ُصول عىل ّ
األهم هو أن تُدرك أ ّ
ّ
فا ُ
نص ُ
القدَّ اسات
نص الكتاب املُقدَّ س ،ولكنَّهم ُيفظون ّ
فقد جتد بعض عا َّمة املسيحيني الذي ال يعرفون شيئ ًا عن ّ
ألهنم يتلون هذه ال ُقدَّ اسات يف الكنيسة كثريا ً  ،ولكنَّهم نادر ًا ما يقرؤون الكتاب املُقدَّ س!
عن ظهر قلبَّ ،

 7اخلوالجي من موقع األنبا تكال  http://goo.gl/0tX3QRوهذا رابط آخر http://goo.gl/PvnkBW

www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني اتلاعب

[]13

مدخل إىل دراسة الكتاب املقدس

السواعي ال ّ
مهيّة عن ال ُقدَّ اساتَّ ،
الصلوات التي
فإن الكنيسة التَّقليدية قامت بإعداد بعض َّ
تقل أ ّ
صلوات َّ
الصلوات التي يتلوها
السواعي» ،أي َّ
يتلوها املسيحي يف أقوات ُمع َّينة ،هذه َّ
الصلوات ُيطلق عليها اسم «صلوات َّ
املسيحي يف ساعات ُمعيَّنة من اليوم.
الصلوات عبارة عن جتميع بني بعض الن ُُّصوص الكتابيةُ ،خ ُصوص ًا من سفر املزامري ،باإلضافة إىل بعض
هذه َّ
الصلوات يف كتاب اسمه «األجبية»[  ،]8وهي كلمة
تم مجع هذه َّ
َّ
الصلوات أو األدعية التي وضعتها الكنيسة ،وقد ّ
قبطية مأخوذة من الكلمة القبطية التي تعني ساعات أو أوقات.
كتاب األجبية هذا ُمنتَّش بني املسيحيني أكثر من الكتاب املُقدَّ س نفسه! فقد جتده يف جيب ّ
كل مسيحي ُملتزم
الصلوات حتتوي
الصالة املُحدَّ دة .هذه َّ
الصلوات عندما تأيت ساعة َّ
نص َّ
للر ُجوع إىل ّ
بتعاليم الكنيسة ،ألنَّه ُيتاج ُّ
عىل صياغات تع ُّبدية للعقائد املسيحية املشهورة ،باإلضافة إىل الكثري من الن ُُّصوص الكتابية.
ملحوظة ها َّمة
ُحجة دينية عليهم .هذا يعني َّ
أن الكنائس الربوتستانتية
الكنائس التَّقليدية فقط هي التي تقبل ال ِّليتورجيا ك َّ
اإلنجيلية يف الغالب ال ُُتارس هذه ُ
فإهنم ُيامرسوهنا
القدَّ اسات وال األرسا ر امل ُقدَّ سة ،وإن مارسوا بعض األرسا رَّ ،
وأن اإلهل ّ
جرد املُامرسة البحتة ،وال يعتقدون َّأهنا أرسا ر ُمقدَّ سةَّ ،
ُيل عىل اإلنسان وقت ممارستها.
مل ُ َّ
يف الوقت نفسه ،قد جتد بعض عا َّم ة املسيحيني الذين ال يعرفون شيئ ًا عن األرسا ر أو ُ
القدَّ اسات أو صلوات
السواعي بسبب عدم التزامهم َّ
يتم ُمناقشتهم من خالل ن ُُص وص
بالذهاب للكنيسة بشكل دوري .ومثل هؤالء ّ
َّ
يتم فتح نقاش حول ُح ِّجية التَّقليد وأمهيته ،من خالل املؤ َّلفات التي تتك َّلم عن التَّقليد
الكتاب املُقدَّ س فقط ،أو ّ
وأمهيتهَّ ،
وأن الكتاب املُقدَّ س وحده ال يكفي ملعرفة كل ما جيب عىل املسيحي القيام به من عبادات وصلوات.

 8األجبية من موقع األنبا تكال http://st-takla.org/Agpeya_.html
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كتابات آباء الكنيسة األوائل
وح ِّجيَّتهم عىل املسيحيَّ ،
فإن اآلباء يف احلقيقة ُهم الذين وضعوا
مهيّة آباء الكنيسة األوائلُ ،
تك َّلمنا من قبل عن أ ّ
كح ّج ة
ُفصل أكثر يف كيفية استخدام كتابات اآلباء ُ
الدِّ يانة املسيحية ،بام فيها من عقائد وعبادات و ُط ُقوس ،واآلن سن ِّ
عىل املسيحيني.
جيب أن نعرف َّ
أن كتاب ات اآلباء تنقسم إىل ثالثة أقسام:
األول
القسم األول هو كتابات آباء ما قبل نقية 525م ،وهو جيمع اآلباء الذين عاشوا بداي ًة من هناية القرن َّ
األول ،نقية 525م.
امليالدي ،انتها ًء باآلباء الذين ماتوا قبل املجمع املسكوين َّ
الر ُجوع إىل كتابات اآلباء الذين عاشوا يف هذه احلقبة لبيان َّ
تطور مع
الرئيسية كانت َّ
أن العقائد املسيحية َّ
يتم ُّ
ّ
دونوا يف كتاباهتم ،سنجد َّ
أن عقائدهم ُُمتلفة بشكل كبري جد ًا عن
َّ
الزمن ،فعند اال ِّطالع عىل عقائد هؤالء اآلباء ،كام َّ
العقائد التي يؤمن هبا املسيحي اليوم ،أو تلك التي تم إقرارها يف املجامع املسكونية ،وهذه املسألة ترضب املسيحية
يف مقتل ،فكيف هلم أن يدَّ عوا َّأهنم عىل نفس ما كان عليه املسيح ♠ وأصحابه ،وعقائدهم ُُمتلفة عن اآلباء
الذين عاشوا قبل ُممع نقية 525م؟!
الر ُجوع إىل هذه الكتابات ملعرفة أشكال املسيحية املُختلفة التي كانت موجودة بعد رفع املسيح
يتم أيض ًا ُّ
ّ
السامءَّ ،
فإن اآلباء الذين عاشوا قبل ُممع نقية 525م كتبوا عن بعض اهلراطقة (املهرطقني) الذين
♠ إىل َّ
كانوا ُمعارصين هلم ،من خالل هذه احلوارات الالهوتية التي كانت تدور بني اآلباء واهلراطقة ،نستطيع أن العقائد
املسيحية املُختلفة التي كان يعتقدها املسيحيون األوائل يف اإلهل ،ويف املسيح ♠  ،ويف كيفية ُد ُخول اجلنَّة،
وغريها من املسائل العقائدية اهلا َّمة التي كان فيها خالف بني املسيحيني األوائل.
والقسم الثاين هو كتابات آباء عرص املجامع ،بداي ًة من ُممع نقية 525م ،وانتها ًء باالنشقاق الذي حدث بني
الَّشقية والكنيسة الكاثوليكية الغربية يف ُممع خلقيدونية 154م.
الكنائس األرثوذكسية َّ

www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني اتلاعب

[]15

مدخل إىل دراسة الكتاب املقدس

تطو رت ،وكام اتَّفق عليها اآلباء يف املجامع املسكونية ،وعليها
هذه احلقبة حتتوي عىل العقائد املسيحية بعد أن َّ
ينبغي أن يكون ّ
كل املسيحيني يف العامل ،من أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ،فيام عدى االختالفات العقائدية
الروح ُ
القدُ س.
التي س َّببت انشقاقات ،وهي املُتع ِّلقة بطبيعة املسيح ♠ ،وانبثاق ُّ
نرجع إىل كتابات هذه احلقبة من أجل إقرار املسيحي عىل باطله ،وبيان بشاعة ُمعتقداته ،وأيض ًا ملواجهة األفكار
التَّنصريية التي تُنَّش بني املُسلمني إلقناعهم بُّتك دينهم ،فنُقارن األفكار التَّنصريية بام هو موجود يف كتابات آباء
عرص املجامع لبيان َّ
يتم تروجيه بني املُسلمني عىل أنَّه املسيحيةُ ،مالف للمسيحية التي وضعها اآلباء يف
أن الذي ّ
املجامع املسكونية.
والقسم الثالث هو كتابات اآلباء املُعارصين ،بداي ًة من اآلباء الذين ما زالوا عىل قيد احلياة ،انتها ًء باآلباء الذين
والسادس عَّش امليالدي.
عاشوا يف ال ُع ُصور الوسطى ،يف القرنني اخلامس َّ
االهتامم يف الغالب يكون باآلباء الذين ما زالوا عىل قيد احلياة ،أو الذين يعرفهم عا َّمة املسيحيني بشكل أفضل،
للر ُجوع إىل بعض اآلباء الذين عاشوا يف ال ُع ُصور الوسطى ،مثل قادة ال َّثورة
ولكن يف بعض األحيان نحتاج ُّ
الربوتستانتية ،أو بعض آباء الكنيسة الكاثوليكية الذين حاربوا ال َّثورة الربوتستانتيةّ .
لعل بعض الدَّ ارسني ُيصنِّفون
ثم اآلباء املُعارصون يأتون كحقبة رابعة.
آباء ال ُع ُصور الوسطى كحقبة ُمستق َّلة ثالثةَّ ،
الر ُجوع إليها ل ٍ
سبب من
هذه احلقبة هي التي حتتوي عىل
ويتم ُّ
نوعي املراجع اإليامنية ،التَّارخيية منها والتَّنصرييةّ ،
ّ
الرئيسية ،أو من أجل فضح أكاذيب
هذه األسباب ال َّثالثة ،إ َّما إلقرا ر املسيحي عىل باطله فيام ّ
خيص عقائده املسيحية َّ
خيص الكتاب
ُص مؤ َّلفاهتم التَّنصريية ،أو من أجل اخلروج ببعض ّ
احلق الذي يعُّتفون به فيام ّ
هؤالء اآلباء فيام خي ّ
املُقدَّ س أو أي معلومات أخرى نستطيع أن نحتج هبا عىل املسيحي.
ملحوظة ها َّمة
نص كتابات اآلباء األوائل من أكثر من مرجع ،أشهرها املوسوعات اإلنجليزية العاملية،
حل ُصول عىل ّ
نستطيع ا ُ
مثل موسوعة آباء ما قبل نقية  ،ANFوموسوعة آباء نقية وما بعدها  ،NPNFوقد تك َّلمنا عن هاتني املوسوعتني
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تم ترمجتها إىل اللغة العربية ،سواء يف مرص أو يف بريوت،
سابق ًا[ ،]9
َّ
ولكن الغالبية ال ُعظمى من كتابات اآلباء األوائل ّ
ُص َّ
الُّتمجات العربية لكتابات اآلباء األوائل.
ولكن جيب ُمالحظة أمر يف غاية األمهية فيام خي ّ
ُهناك ترمجات علمية ُمم تازة لكتابات اآلباء األوائل ،مثل التي تُصدرها «املركز األرثوذكيس لل ِّدراسات اآلبائية»،
هذه َّ
الُّتمجات العلمية حتتوي عىل مداخل ُممتازة تتك َّلم عن حياة األب صاحب الكتاب ،ومؤ ّلفاته األخرى،
تم تدوين
وسريته ،وتُعطي أحيان ًا بعض املعلومات اهلا َّم ة جد ًا عن ُمطوطات الكتاب الذي ُيُّتجم،
ّ
وبأي ُلغات ّ
الكتاب ،ومعلومات أخرى نقدية رائعة ُيمكن استخدامها يف نقد موثوقية ومصداقية كتابات اآلباء.
الُّتمجات العلمية ُم َّ
يف كثري من األحيان ،نجد أيض ًا يف هذه َّ
لخصات رائعة لألفكار التي يتناوهلا األب يف كتابه،
الَّشوحات أو التَّعليقات عىل كالم األب ،أو إشارة للن ُُّصوص
وكثرياً ما نجد هوامش يف الكتاب ،حتتوي عىل بعض ُّ ُ
التي يقتبسها األب يف كتابه ،أو أي معلومات أخرى ُمفيدة تُساعد عىل فهم كتاب األب.
مثل هذه َّ
ُشجع املسيحيني عىل استكامل هذا
الُّتمجات العلمية هي التي تُفيد يف النِّقاش والبحث ،ونحن ن ِّ
ال َّطريق ال َّطويل يف ترمجة ّ
كل كتابات اآلباء األوائلُ ،خ ُصوص ًا اآلباء القسم األول ،آباء ما قبل نقية 525م.
الُّتمجات ،هي َّ
النَّوع ال َّثاين من َّ
الُّتمجات اإليامنية احلاشاوية ،وهي التي يف بعض األحيان ال تقوم بُّتمجة كالم
األب بشكل صحيح ،بل تقوم بإعادة صياغة كالم األب ،لتكون َّ
تم إقرارها يف
الُّتمجة ُموافقة العقائد املسيحية التي ّ
املجامع املسكونية ،وهذا ُيدث بشكل أك رب عند ترمجة كتابات آباء ما قبل نقية 525م ،يف ُُماولة خبيثة إلخفاء
االختالفات العقائدية املوجودة بني هؤالء اآلباء ،وبني اآلباء الذين عاشوا يف عرص املجامع املسكونية.
نجد أيض ًا يف كثري من األحيانَّ ،
أن هذه َّ
الُّتمجات اإليامنية احلاشاوية قد تقوم بحذف بعض الفقرات التي حتتوي
ٍ
بشكل أو بآخر ،أو مثل اإلقرار َّ
بأن
عىل معلومات صادمة للمسيحي ،مثل اإلقرار بتحريف الكتاب املُقدَّ س
املسيحي تتَّفق مع العقائد الوثنية يف مسائل كثرية جد ًا ،وغريها من املعلومات التي نجدها يف كتابات اآلباء األوائل.
نجد أيض ًا َّ
أن هذه َّ
الُّتمجات اإليامنية احلاشاوية تقوم بإعادة صياغة اقتباسات هؤالء اآلباء األوائل لن ُُصوص
الزمنَّ ،
شك َّ
الكتاب املُقدَّ س ،ونحن نعلم قطع ًا وال ّ
وأن اآلباء األوائل اقتبسوا
تغري عرب َّ
أن ّ
نص الكتاب املُقدَّ س َّ

 9راجع :ما هي املصادر األخرى بجانب الكتاب امل ُق َّدس؟ https://alta3b.wordpress.com/2014/10/21/christ-sources
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ن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س ليستخدموها يف رشحهم للعقائد املسيحية ،ومن املعلوم َّ
أن اقتباسات اآلباء األوائل
ٍ
بشكل ُمب ِّك ٍر نوع ًا ما.
نص الكتاب املُقدَّ س
لن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س ُُت ِّثل ّ
وهكذا نجد َّ
نص اقتباس اآلباء األوائل للنُّصوص ،ويضعون مكاهنا ترمجة
أن بعض املُُّتمجني يستبدلون ّ
َّ
وكأن هذا األب الذي عاش يف القرون املسيحية األوىل ،وكان يتك َّلم َّإما اليونانية أو الالتينية أو
الفاندايك!
تم االنتهاء منها يف عام 4865م!
الرسيانية ،كان يقتبس ُن ُصوص الكتاب املُقدَّ س من ترمجة الفاندايك العربية التي ّ
األيقونات
خاصة تتك َّلم عن األيقونات والبناء الكنيس ،واأل حلان يف أغلب األحيان تدخل ضمن
ُهناك بال َّطبع مؤ َّلفات
َّ
والقدَّ اسات التي تكلمنا عنها سابق ًا .ولكن عىل ّ
كل حالَّ ،
الصلوات ُ
خاصة عند عا َّم ة
فإن األيقونات هلا قداسة
َّ
َّ
ألهنم يعتقدون َّ
أن هذه
املسيحيني ،وكثريا ً ما نجدهم يركعون أمام هذه الصور ،ويدعوهنا،
ويترض عون إليها ،هذا َّ
َّ
حل يف هذه الصور ،فهي مل تعد ُُم َّرد مجادات ،ولكنَّها كائنات ّ
الروح ال ُقدُ س ّ
األيقون ات ُمقدَّ سةَّ ،
حل فيها اإلهل،
وأن ُّ
وأصبحت األيقونات وسيلة للتَّواصل بني املسيحيني واإلهل!
املسيحي يعتقد َّ
خاصة عبارة عن ألبومات ألشهر
وهناك مؤ َّل فات
أن هذه األيقونات ترمز لعقائده املسيحيةُ ،
َّ
الس الم ،أو
األيقونات التي ُيقدِّ سها عا َّم ة املسيحيني ،سواء كانت للثالوث ،أو للمسيح ♠  ،أو ملريم عليها َّ
ألحد اآلباء أو القدِّ يسني .ويستطيع املُسلم أن يستشهد هبذه األيقونات عىل أتباع الكنائس التَّقليدية.
احلمد هلل اذلي بنعمته ّ َّ
احلات
تتم الص ح
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