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فيديو ( :)01ما هو الكتاب املقدس؟
َّ
الكتاب املقدس هو الكتاب ُ
المقابل للقرآن الكريم عند املسيحيني ،ويعتقد ُم عظم املسيحيني أن الكتاب
املقدس مثله مثل القرآن الكريم بالضبط:
 - 1الكم اهلل عز وجل.
 - 2موىح به من اهلل عز وجل.
 - 3أفضل وأمجل وأفصح وأبني الكم ىلع وجه األرض .

ً
هذا اعتقاد ُمعظم املسيحيني البُسطاء ،وبعض ُ
المسلمني البُسطاء أيضا ،من اذلين لم يفتحوا الكتاب
ً
َّ
ألن هذه فكرة ُ
المسلم عن
املقدس من قبل ،يعتقدون أن أيضا أن الكتاب املقدس مثله مثل القرآن الكريم،
ً
َّ
ً
ومعىن ،فيعتقد أن الكتاب املقدس – كأي كتاب
الكم اهلل عز وجل ،وعن كتاب اهلل عز وجل :أنه موىح به لفظا
من اهلل عز وجل  -هل نفس خصائص القرآن الكريم.
الكتاب املقدس عند انلصارى هو مصدر رئييس من مصادر ادلين املسييح ،يُعترب ُمقابل للقرآن الكريم
عند املسلمني بالضبط .
الكتاب املقدس هو الكتاب اذلي يستشهد به املسييح ىلع أنه كتابه املقدس ،فيجب علينا أن نعرف
ُ َّ
قدس" بشلك ّ
اعم .
املقصود من "كتاب م
ٍ
ُ
ايلهود وانلصارى هم أهل الكتاب ،وذلك ألن عندهم كتاب هو املرجع هلم فيه العقائد والترشيعات
واملعامالت واألخالق .

الفرق بني مصطلح "كتاب مقدس" بشلك اعم و "الكتاب املقدس" بشلك خاص
كتاب مقدس =  ،scriptureهو الكتاب اذلي يُعترب ادلستور والقانون واملقياس واملعيار ملعرفة اخلطأ
والصواب واحلق وابلاطل والضالل واهلدى .
َّ
الكتاب املقدس = هو إشارة لكتاب ُم َّ
عني ُمقدس عند املسيحيني ،وحيتل املاكنة األوىل عند لك الطوائف
املسيحية (األرثوذكس والاكثويلك والربوتستانتُ ،معظم املسيحيني يف مرص من الطائفة األرثوذكسية ،والغابلية
َّ
العظَم من املسيحيني يف العالم من الطائفة الاكثويلكية أو الربوتستانتيةَّ ،
ُ
أما يف مرص فإن الطائفة الاكثويلكية
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ُ ِّ
تمثل األقلية ،والطائفة الربوتستانتية هم األكرب بعد األرثوذكس) ،وسوف نستعرض أهم االختالفات بني هذه
الطوائف يف حلقات قادمة بإذن اهلل ،فيجب عليك أيخ الكريم أن تدونها .
َّ
َّ
الربوتستانت = يعتقدون أن الكتاب املقدس هو مصدر الترشيع الوحيد.
ُ
الاكثويلك واألرثوذكس = تسَم كنائس تقليدية ،وهناك مصادر ترشيع أخرى تأيت بعد الكتاب املقدس،
ً
ولكن الكتاب املقدس هو أهم الكم ،وهو كتاب َّ
الصدارة عند لك املسيحيني ،حبيث لو وجدنا مصدرا حيتوي
ُ
ىلع الكمٍ خيالف الكم الكتاب املقدس ،لرضبنا بكالم هذا املصدر اآلخر عرض احلائط.

َّ
يؤمن انلصارى أن الكتاب املقدس حيتوي ىلع الكم اهلل ،ورسالة اهلل للبرش ،فيستمد منه األوامر وانلوايه
اإلهلية ،وكيفية عبادة اهلل ،والرشائع واألحاكم واملعامالت واألخالق .

ً
َّ
ً
ومعىن .ويؤمن الاكثويلك
يؤمن الربوتستانت أن الكتاب املقدس بالاكمل الكم اهلل املوىح به لفظا
َّ
َّ
واألرثوذكس ،ويه الكنائس اتلقليدية ،أن الكتاب املقدس الكم برشي مكتوب بويح من اهلل .أي أن الكتاب
ً
قد حيتوي أحيانا ىلع الكم اهلل ،ىلع شلك اقتباس لالكم اهلل.
باتلفصيل عن االختالفات بني َّ
يف حلقات قادمة بإذن اهلل ،سنتكَّم َّ
الطوائف املسيحية خبصوص عقيدة

ويح الكتاب املقدس.
الكتاب املقدس هو أساس ادليانة املسيحية
َّ
الكتاب املقدس هو كتاب الصدارة عند املسيحيني ،فهو الكتاب اذلي حيتل املاكنة األوىل عندهم ،وما
خالفه ال يؤخذ به ،وباتلايل فهو أساس ِّ
ادليانة املسيحية.
ُ َّ
المقدس كما يؤمن املسلمون حبسب
ومن هنا نأيت إىل هدف هذه السلسلة ،وهو إثبات حتريف الكتاب
اآليات القرآنية ،واألحاديث انلبوية الرشيفة ،والَّتاث اإلساليم اذلي نقل نلا هذه العقيدة .
لو أثبتنا أ َّن الكتاب املقدس ليس هل موثوقية وال مصداقية ،وأنَّه َّ
حينئذ نكون أسقطنا
تعرض للتَّحريف،
ٍ
َّ
ِّ
ادليانة املسيحية ،ألن سقوط الكتاب املقدس = سقوط ادليانة املسيحية.
وباتلايل جيب ىلع املسييح أن يبحث عن كتاب إليه آخر ،يلحتل املاكنة األوىل عنده ،ولن جيد غّي
َّ
القرآن الكريم ،فعليه أن يدرسه يلعرف أنه كتاب :ال يأتيه ابلاطل من بني يديه وال من خلفه تزنيل من حكيم
محيد ،ويعرف أن القرآن الكريم موىح به من اهلل ،وهل تمام املوثوقية واملصداقية.
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معىن أن الكتاب املقدس ليس هل موثوقية وال مصداقية
َّ
ُ
ِّ
عندما أقرأ الكتاب املقدس ،ال أستطيع أن أصدق الالكم اذلي أقرأه ،فليس هناك ضمان بأن الالكم

ْ
ِصدق ،وال أستطيع أن أثق فيما أقرأه ،فال أستطيع أن أبين عليه عقيدة وال رشيعة ،وال أستطيع أن أعبد اهلل ىلع
أساسه.

هدف هذه السلسلة هو:
َّ
ُ َّ
المقدس ليس هل موثوقية وال مصداقية .
 إثبات أن الكتاب
َّ
ُ َّ
المقدس كتاب برشي من بدايته وإىل نهايته.
 إثبات أن الكتاب
َّ
هذه العبارة قاهلا "بارت إرمان" يف كتابه "حتريف أقوال يسوع" ،وليس معىن العبارة أن الكتاب املقدس
َّ
َّ
ليس فيه بقايا من الويح واحلق اإلليه ،وإنما املقصود هو أن املسئول األول عن الكتاب املقدس هو البرش .
ُ
 هم اذلين اختاروا اسم "الكتاب املقدس".
ُ
 هم اذلين اختاروا األسفار املوجودة يف الكتاب املقدس .
ُ
ُ هم اذلين هلم ُّ
السلطان الاكمل عن لك يشء خي ّص الكتاب املقدس .

ً
ً
َّ
ُ َّ
المقدس ليس كتابا واحدا كما يعتقد املسلم يف القران الكريم (كتاب واحد
ويف انلِّهاية نقول إن الكتاب
ُم َّ
َّ
ولكن الكتاب املقدس مكتبة اكملة حتتوي ىلع جمموعة كبّية من الكتب كتبوا بواسطة
قسم إىل سور)،
أشخاص ُمتلفني ويف أزمنة ُمتلفة.
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ُ
ُ َّ
فيديو ( :)02ما يه حمتويات الكتاب المقدس؟

ُ
ُ َّ
ُ َّ
َّ
اخلاصة باملسيحيني ،وهو ينقسم إىل قسمني:
المقدسة
المقدس حيتوي ىلع جمموعة الكتُب
الكتاب
ُ
ُ
ُ َّ
المقدسة املسيحية ،اليت كتبت بعد رفع املسيح عليه السالم .والعهد
 .1العهد اجلديد :جمموعة الكتُب
اجلديد ُ
يضم األناجيل األربعة :مىت ،ومرقس ،ولوقا ،ويوحنا ،وهذه األناجيل األربعة ليست يه "اإلجنيل"
اذلي أنزهل اهلل عز وجل ىلع املسيح عليه السالم.
ً
ُ
ُ
ُ َّ
المقدسة ايلهودية ،واليت يؤمن بها املسيحيون أيضا ،واليت كتبت قبل بعثة
 .2العهد القديم :جمموعة الكتُب
املسيح عليه السالم .

َّ
َّ
َّ
ُ َّ
قدس حيتوي ىلع جمموعة ُكتُب ُُمتلفة جداً ،ىلع َّ
الرغم من أن املسييح يديع أن الكتاب
الكتاب الم
َّ
َّ
ُ َّ
المقدس بالاكمل روح واحدة ،وموىح به من اهلل ،حبيث أنك لو قرأته من بدايته نلهايته لشعرت أنه ُمتناسق
ً َّ
ُ َّ
ُ
المقدس من بدايته وإىل نهايتهَ ،ع ِل َم يقينا أن هذه
ومتناغم ،ولكن هذا الالكم غّي صحيح ،فمن قرأ الكتاب
ً
ُ
ُ
ُ
ُ َّ
ّ
المقدس ُمتلفة وُم ِّّية جدا ،وتصل يف كثّي من األحيان إىل درجة اتلَّناقض .
يضمها الكتاب
الكتُب اليت

ُ ّ ُ ي
ُ ُ
ُ َّ
إيمان املسييح فيما خيص مؤليف الكتب المقدسة

َّ
ُُ ُ
ُ َّ
كبّي من املؤلفني ،ويؤمن املسييح أن أسفار
د
عد
ىل
إ
نسب
ت
ب
ت
ك
جمموعة
ىلع
حيتوي
س
قد
الكتاب الم
ٍ
ٍ
ُ َّ
قدس تُنسب َّ
إما إىل أنبياء بين إرسائيل (أسفار العهد القديم) ،أو إىل تالميذ املسيح عليه السالم
الكتاب الم
(أسفار العهد اجلديد).

ُ
َّ
يؤمن املسييح أن العهد القديم حيتوي ىلع توراة موىس عليه السالم ،وحيتوي ىلع كتُب منسوبة لألنبياء

مثل :املزامّي لسيدنا داود عليه السالم ،وأسفار منسوبة لسيدنا سليمان عليه السالم ،وأسفار أخرى منسوبة
ألنبياء آخرين ال نعرفهم من املصادر اإلسالمية مثل :إشعياء وإرمياء وغّيهم من األنبياء .

ي
ً
ُ َّ
املسييح ال يعرف حتديدا عدد مؤليف أسفار الكتاب المقدس

ً
َّ
َّ
ُ َّ
قدس ُكت َ
ب بواسطة حوايل  40مؤلفا،
لو نظرت إىل املراجع املسيحية ،لوجدت أنهم يقولون إن الكتاب الم
ِ
ِّ
ِّ ً
َّ
َّ
َّ
ولكنهم ال يستطيعون حتديد رقم بعينه ،فإن قوهلم هذا يعين أن عدد املؤلفني يَّتاوح بني الـ  36و 44مؤلفا ،وهذه
إشاكيلة سنقوم بدراستها باستفاضة أكرث فيما بعد بإذن اهلل عز وجل.
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ُ ي
ُ َّ
ُ
معظم مؤليف أسفار الكتاب المقدس جماهيل
َّ
املسييح يعتقد أن سيدنا موىس عليه السالم هو اكتب أسفار اتلَّوراة ،ولكن هذا االعتقاد ليس عليه
َّ
ُ
أي ديلل أو بُرهان ،فال يملك املسييح األ ِدلة 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
َّ
َّ
ُ َّ
المقدس جماهيل ،وال
أن كتبة األناجيل جماهيل ،وكتبة ُمعظم الرسائل جماهيل ،بل إن كتبة ُمعظم أسفار الكتاب
ً
نعرف عددهم حتديدا .

ُ َّ
مدة كتابة أسفار الكتاب تزيد ىلع األلف سنة

َّ
َّ
ُ َّ
المقدس حيتوي ىلع أسفارُ ،مدة كتابتها تزيد ىلع األلف سنة ،فاملسييح يؤمن أن أ َّول من كتب
الكتاب
ُ
هو موىس عليه السالم ،وأنَّه اكتب األسفار اليت ي ُ ُّ
سمونها َّ
اتلوراة ،وهناك خالف حول اتلَّاريخ اذلي اعش فيه
موىس عليه السالم ،هل هو يف القرن  13أم  15أم  16ق.م .

ّ
َ
َّ
إن َّ
أول َمن كتَب – حسب اإليمان املسييح – هو موىس عليه السالم ،واذلي اعش
ىلع لك حال ،نقول
ً
ً
َ
تقريبا يف القرن الـ 15ق.م .وكذلك آخر َمن كتَب – أيضا حسب اإليمان املسييح  -هو يوحنا تلميذ املسيح عليه
َ
َّ
ُ َّ
المقدس أخذت
السالم ،وقد كتَب سفر الرؤيا يف القرن األول امليالدي ،هذا يعين أن عملية كتابة أسفار الكتاب
ً
َّ
الم َّدة َّ
الزمان ،وهذه ُ
حوايل  16قرنا ً من َّ
الطويلة اكنت سببا يف وجود االختالف الشديد بني أسفار الكتاب
ُ َّ
ُ َّ
قدسة أثناء عملية نسخ ّ
قدس ،واكنت سببا ً رئيسيا ً يف حتريف ّ
نصها.
نص هذه األسفار الم
الم

ُ ي
ُ
ُ َّ
مؤلفو أسفار الكتاب المقدس من خلفيات ثقافية وبيئية ُمتلفة

ِّ
ً
ً
يعتقد املسييح أن بولس – أحد مؤليف أسفار العهد اجلديد  -اكن فيلسوفا ُم َّط ِلعا ىلع الكتابات ايلونانية،
وباتلايل كتاباته ستختلف عن داود عليه السالم ،واذلي اكن راعيا ً لألغنام ،وستختلف أيضا ً عن كتابات َّ
صياد

َّ
السمك (تالميذ املسيح عليه السالم) ،وستختلف عن كتابات امللك احلكيم ُسليمان عليه السالم.

ِّ
ً
ً
ُ
َّ ُ
ُ
ُ
َّ
ُ َّ
المقدسة كتِبَت يف أزمنة ُمتلفة ،وبواسطة مؤلفني ُمتلفني ثقافيا وبيئيا ،هذا أدى
وهكذا ،بما أن الكتُب
ً
ُ
ُ
َّ
ُ َّ
المقدس أصبحت جمموعة ُمتلفة جدا من الكتُب.
إىل أن أسفار الكتاب
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ُ َّ
األسفار المقدسة مكتوبة بالعربية وايلونانية مع بعض املقاطع باآلرامية

ُ
َّ
الكتاب املقدس حيتوي ىلع كتُب ُمقدسة ،بعضها مكتوب باللغة العربية مع بعض املقاطع باآلرامية،
ً
ُ
ُ َّ
المقدسة اكن سببا يف االختالف املوجود بني
وبعضها اآلخر مكتوب باللغة ايلونانية .واختالف لغات األسفار
َّ ُ
ُ
ُ َّ
المقدسة اليت نقرأها باللغة العربية جم َّرد ترمجات لألسفار املكتوبة بلغاتها
هذه الكتابات ،وهكذا ،فإن الكتُب
األصلية.
العهد اجلديد مكتوب بالاكمل باللغة ايلونانية ،وهناك بعض أسفار العهد القديم ،واليت ت ُ َّ
سَم 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 إل أشد أنواع الفنون األدبية اختالفا

ً

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

ُ َّ
اختالف عدد أسفار الكتاب المقدس

ً
ُ
ُ َّ
ُ َّ
قدس املوجودة بني أيدي َّ
الطوائف املسيحية
المقدسة ليس واحدا يف مجيع نسخ الكتاب الم
عدد األسفار
ً
ُ
ُ
ُ َّ
ُ َّ
ُ
المقدس حتتوي ىلع  73سفرا،
المقدس مكتبة كبّية من الكتُب ،فقد جتد نسخة من الكتاب
المختلفة ،فالكتاب
ً
ً ُ
وهناك اختالفات أخرى بني النُّسخ ُ
المختلفة للكتاب
وأخرى حتتوي ىلع  66سفرا ،وأخرى حتتوي ىلع  81سفرا،
ُ
ُ َّ
ُ َّ
المقدس
المقدس ،سواء يف عدد األسفار ،أو يف انلَّ ّص نفسه ،ولكن أبسط اختالف هو ما جنده بني نسخ الكتاب
ً
ُ
ُ َّ
َّ
َّ
اخلاصة بالاكثويلك واألرثوذكس،
المقدس
اخلاصة بالربوتستانت ،واليت حتتوي ىلع  66سفرا فقط ،ونسخ الكتاب
ً
واليت حتتوي ىلع  73سفرا .

ُ
ُ
ُ َّ
حمتوى الكتاب المقدس غريب وحم يّي

ً
ً
ً
ُ َّ
قدس قصصا ً تارخيية ليس هلا ّ
أي فائدة ،وقد جتد أيضا قصصا غّي أخالقية
أحيانا جتد يف الكتاب الم
ً
تشمزئ منها انلُّ ُفوس ،وأحيانا جتد قصصا ً عن ُح ُروب ومذابح واعتداءات وسفك ِّ
للماء ،ويف الغالب ستجد الكما
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كثّيا ً ال تستفيد منه أبدا ً فيما خيُ ّص حياتك ُّ
الروحية.
نرجو مراجعة ملزمة "الكتاب املقدس كتاب غريب وحمّي".
http://alta3b.wordpress.com/2012/05/04/kitab-ghareeb

www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني الاعب

[]11

مدخل إل دراسة الكتاب املقدس

َّ
ُ َّ
فيديو ( :)03كيف أتصفح الكتاب المقدس وأقتبس منه

ُ
ً ُ
ُ َّ
المقدس ،واالختالف يكون
أول يشء جيب علينا أن نعرفه هو وجود نسخ كثّية جدا وُمتلفة من الكتاب
ُّ
اتلقسيم أو ُ
من حيث َّ
المحتوى ،أو من حيث انلَّص ونوع النسخة.

ُ
ُ َّ
أنواع نسخ الكتاب المقدس من حيث الَّقسيم واملحتوى

ُ
 .1نسخ اكملة حتتوي ىلع العهدين
َّ
َّ
ُ َّ
ُ
المقدس ،أي أنها حتتوي ىلع العهدين القديم واجلديد ،وكما نعلم ،فإن العهد
هناك نسخ اكملة من الكتاب
ُّ ُ
ُ َّ
المقدس.
القديم حيتوي ىلع أسفار ،وكذلك العهد اجلديد ،وهكذا يُمكنك تصفح نسخة اكملة من الكتاب
ُّ
ُّ
ُ َّ
ُ َّ
المقدس،
المقدس" ،بدون أي عناوين أخرى ،يه النسخة الاكملة للكتاب
النسخة املكتوب عليها "الكتاب
واليت تضم أسفار العهدين القديم واجلديد بالاكمل.

 .2عهد واحد فقط ،قديم أو جديد
ُ
ُ َّ
ُ
قدس حيتوي ىلع عهد واحد فقط من العهدين ،القديم أو اجلديدُ ،
فهناك
هناك نوع آخر من نسخ الكتاب الم

ُ
ُ
نسخة مكتوب عليها "العهد اجلديد" أو "العهد القديم" ،ويه ال حتتوي إال ىلع أسفار هذا العهد ،وقد جتد نسخا
ً
مكتوب عليها "الكتاب املقدس العهد اجلديد" ،فعندما جتد عنوانا آخر حتت عبارة "الكتاب املقدس" ،عليك أن
ً َّ ً
ً
ُّ
ً َّ
ُ
تدرك مبارشة أن هذه النسخة ليست كتابا ُمقدسا اكمال .
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ُّ
ويف كثّي من األحيان ،يستخدم املسيحيون عبارة "اإلجنيل" كعنوان ىلع النسخة ،وهم يقصدون بـ "اإلجنيل"
َّ
أسفار العهد اجلديد بالاكمل ،وكما نعلم ،فإن العهد اجلديد حيتوي ىلع أناجيل وأعمال ورسائل ورؤى ،وكذلك
ً
َّ
أن املسيحيني ُم ُّ
هتمون كثّيا بنرش العهد اجلديد وطباعته عن العهد القديم أو الكتاب املقدس بالاكمل .
نالحظ

َّ
َّ
من أسباب االهتمام بنرش العهد اجلديد عن العهد القديم هو أن املسييح يظن أن قراءة الكم املسيح عليه
ُ
الرسائل ،سبب من أسباب اتلَّنصّي ،وحلول ُّ
السالم املوجود يف األناجيل ،والكم بولس وغّيه يف َّ
الروح الق ُدس!
َ
ً
َّ
ُ
هناك سبب آخر هام جدا وراء عدم اهتمام املسيحيني بنرش العهد القديم ،أال وهو أن العهد القديم حيتوي
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َ ْ
ُ ِّ
ُ
ُ ُ
وسفك دماءٍ ،وقصص غّي
وقتل
واعتداءات
وب
ٍ
ىلع القصص الغريبة والمحّية والعجيبة والمستنكرة من حر ٍ
ٍ
ُ
أخالقية جنسية ،وخرافات وأساطّي  ...إلخ ،فاتلايل يهتم املسييح بطباعة العهد اجلديد وتوزيعه أكرث من العهد
الم ِّ
والم ِّ
حّية يف يد أحد أهداف ُ
القديم ،خشية أن تقع هذه انلصوص الغريبة ُ
نرصين!
وهكذا جتد النُّسخة الفاخرة من العهد اجلديد تُباع يف معرض القاهرة َّ
ادلويل للكتاب جبنيه واحد فقط!
ً
ً
ُ
ُ َّ
المقدس ثمنها ما بني  12إىل  18جنيها ،وهذا فارق كبّي جدا .
بينما أرخص نسخة اكملة من الكتاب
ُ َّ
 .3جمموعة معينة من األسفار أو سفر واحد فقط
ُ
ُ َّ
ُ
المقدس ،حتتوي ىلع جمموعة ُمعيَّنة من األسفار ،أو ىلع سفر واحد فقط
وهناك نوع آخر من نسخ الكتاب
ً ُ
بعينه ،فهناك مثال نسخة "األسفار القانونية اثلانية اليت حذفها الربوتستانت" ،وسوف نتكم عنها بأكرث تفصيل
ّ
َّ
لك حال ،النُّسخة اليت حتتوي ىلع جمموعة ُم َّ
عينة من األسفار ،واليت عليها خالف بني
فيما بعد ،ولكنها ىلع
الكنائس اتلقليدية األرثوذكس والاكثويلك من جهة ،والربوتستانت من جهة أخرى ،ويه عبارة عن سبعة أسفار
َّ
ُ َّ
َّ
المقدس ،وهلذا جند
ولكن الكنائس اتلقليدية تؤمن أن هذا األسفار ُجزء من الكتاب
ال يؤمن بها الربوتستانت،
ً
َّ
َّ
ُ َّ
المقدس عند الربوتستانت عبارة عن  66سفرا فقط ،ولكن عند الكنائس اتلقليدية ،جند أن كتبهم
أن الكتاب
ً
ُ َّ
المقدسة حتتوي ىلع  73سفرا ،أي .7 + 66

ً
ً
ُ
َّ
ُ
أن الغابلية ُ
العظَم من املسيحيني يعتربون املزامّي كتابا أو سفرا
وهناك نسخ حتتوي مثال ىلع املزامّي ،ومع
ّ
ً
َّ َّ
أن املزامّي يف احلقيقة منسوبة إىل عدد كبّي من املؤلِّفني ُ
المختلفني ،ولكن ىلع لك حال ،جند
واحدا فقط ،إال
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ّ
ُ
ُ َّ
المقدس ،ولك مزمور يُعترب إصحاح ،ويف كثّي من األحيان جند
أن املزامّي عبارة عن سفر واحد يف نسخ الكتاب
ُ ً
نسخا حتتوي ىلع املزامّي فقط ال غّي.

ُ
ُ
ُ
هناك نسخ أخرى حتتوي ىلع سفر واحد فقط ،من نسخة "سفر اتلكوين من الَّتمجة السبعينية" أو "سفر
اخلروج من الَّتمجة السبعينية" ،وهما سفران من العهد القديم ،ولك سفر مطبوع ىلع حدا.

ُ
كذلك جند نسخ مطبوعة حتتوي ىلع لك إجنيل من األناجيل األربعة ىلع حدا.
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ُ
ُّ
بشلك اعم ال عالقة هلا بلغة النسخة ،أو بنوعها ،سواء اكنت تقليدية أو نقدية ،أو اعدية أو
هذه اتلَّقسيمات
ٍ
َّ
ُ
ُ َّ
اتلفصيل حول األنواع ُ
بمزيد من َّ
المقدس فيما بعد.
المختلفة من نسخ الكتاب
دراسية ،وسوف نتكم
ٍ

ُ َّ
طريقة الكتابة يف ُمطوطات الكتاب المقدس القديمة

َّ
ُ َّ
المقدس ،وكيفية اإلشارة إيلها ،سنُعطي نبذة تارخيية
وقبل أن نتعلم كيفية استخراج انلُّ ُصوص من الكتاب
ُ َّ
المقدس.
بسيطة عن كيفية كتابة انلَّص يف املخطوطات القديمة للكتاب
انلَّص يف املخطوطات القديمة اكن يُكتب بشلك ُمتَّ صل ،بدون أي مسافات بني الكمات ،وبدون استخدام
َّ
الَّتقيم ،فاكنت عملية قراءة املخطوطات القديمة أمراً يف اغية ُّ
الصعوبة!
أي عالمة من عالمات
َّ
أن َّ
انلص بالاكمل مكتوب حبروف كبّية (استهاليلة أو
وجند يف ُمطوطات العهد اجلديد ايلونانية،
َّ
َّ
ولكن اللغة ايلونانية
 ،)Capitalوحنن نعلم أن اللغة العربية والعربية ليس فيهما هذا الفرق يف كتابة احلروف،
مثل اللغة اإلجنلِّيية ،واليت حتتوي ىلع هذا الفرق يف كتابة احلروف (.)Capital & Small
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ُ َّ
ُ ي
صورة من املخطوطة السينائية (القرن 4م) توضح طريقة الكتابة المت ِصلة يف أربعة أعمدة

ُ
الزمن ،ومع ُّ
مع ُم ُرور َّ
تطور عملية الكتابة ،أصبحت انلُّ ُصوص تكتب بمسافات بني الكمات ،وباستخدام
َّ
الَّتقيم ،وعالمات أخرى تساعد ىلع م عرفة انلُّطق َّ
الصحيح أثناء القراءة ،وباستخدام احلروف الكبّية
عالمات
واحلروف الصغّية.

ُ ي
صورة من املخطوطة رقم ( 69القرن 15م) توضح طريقة الكتابة احلديثة بمسافات بني اللكمات وعالمات ترقيم

السفر إىل إصحاحات ُ
نص ِّ
فيما بعد ،ومن أجل سهولة الوصول إىل انلُّ ُصوص ،تم تقسيم ّ
(مفرد :إصحاح،
ثم فيما بعدّ ،
ويُقصد بها املقطع الصحيح اذلي هل معىن اكمل) أو فُ ُصول (َّ ،)Chapters
تم تقسيم اإلصحاحات
ِّ ُ ِّ
قل ُ
المسلم ويقول عنها آيات!).
أو الفصول إىل أعداد أو فقرات (املسييح العايم ي

ُ ي
ُ ي
َّ
صورة من بداية إجنيل مَّت ،الرقم الكبّي يمثل رقم اإلصحاح ،والصغّي يمثل رقم العدد
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وهكذا كما نعلم ،عند اتلَّعامل مع أي مرجع اعليم شهّي ،ال نُشّي إىل انلُّ ُصوص عن طريق رقم َّ
الصفحة،
ً
َّ
نص (آية) من نُ ُصوص (آيات) القرآن الكريم ،نذكر اسم ُّ
مثال – عندما نُشّي إىل ّ
السورة َّ
ثم رقم اآلية،
فإننا –
ُ
ُ َّ
ُ َّ
ُ
قدسَّ ،
ثم يف العهد
المقدس ،ال نقول" :انلَّص موجود يف الكتاب الم
وكذلك عند ما نشّي إىل ن ُصوص الكتاب
القديم أو اجلديد" ،وإنَّما نُشّي ُمبارشة إىل اسم ِّ
السفرَّ ،
ثم رقم اإلصحاح (الفصل) والعدد (الفقرة).
َّ
َّ
ُ َّ
ُ
المقدس يأيت يف بداية انلَّص ،ىلع عكس املوجود يف القرآن الكريم ،فإن
نالحظ أن رقم العدد يف الكتاب
رقم اآلية يأيت يف نهاية اآلية وليس يف بدايتها.
قسم إىل إصحاحات (فُ ُصول) ،واإلصحاحات ُم َّ
السفر ُم َّ
نص ِّ
إذنّ ،
قسمة إىل أعداد (فقرات) .واإلشارة إىل
ُ َّ
ُ
قدس يكون عن طريق :اسم ِّ
ّ
السفر  +رقم اإلصحاح  +رقم العدد.
نص من ن ُصوص الكتاب الم

ً
َّ َّ
َّ
عز وجل قال يف كتابه القرآن الكريم
تعليقا ىلع تسمية املسيحيني العوام لألعداد بـ "آيات" ،أقول :إن اهلل
َّ َ ُ ُ ْ ْ
ً
َْ ُ َ َ ٌ َيَ ٌ
ُ ُ
ُ
َ
ور اَّلِين أوتوا ال ِعلم} (العنكبوت :اآلية  ،)49واآلية يه المعجزة اليت ال
د
ص
يف
ات
ن
ي
ب
ات
آي
و
ه
ل
ب
{
هل:
واصفا
ِ
ِ
ً َّ
ُ
يستطيع املخلوق أن يأيت بمثله ،حبيث عندما تقرأ القرآن الكريم ،تدرك مبارشة أنه الكم اهلل ،هذا ىلع عكس ما
ً
ُ َّ
المقدس من نصوص غريبة وعجيبة ،وأمور ُمستنكرة ،ال جيوز نسبتها هلل ُسبحانه وتعاىل ،فضال
جنده يف الكتاب
عن أن ت ُ ِّ
سميها "آيات"!

ُ َّ
مقارنة بني تدوين القرآن الكريم وتدوين الكتاب المقدس

ً
َّ
قد يأيت أحد املسيحيني ويقول إن ُمطوطات القرآن الكريم يه أيضا مكتوبة بدون تنقيط (نقاط ىلع
َّ ّ
لك هذا ّ
تم
احلروف) ،وبدون تشكيل ،وبدون عالمات خاصة بالقراءة واتلَّجويد (مثل :صيل وقيل وغّيها) ،وأن
ً
ً
ُ َّ
المقدس تماما ،فما الفرق إذا؟!
فيما بعد ،مع تطور عملية الكتابة ،كما حدث مع الكتاب
ُ
ُ َّ
تطور يف طريقة كتابة ّ
الفرق هو أن أي ُّ
المقدس جاء نتيجة جمهود برشي حبت ،فالبرش هم اذلين
نص الكتاب
ُ
َّ
اجتهدوا يف كيفية قراءة انلُّ ُصوص املكتوبة بشلك ُمت ِصل حىت يضعوا املسافات بني الكمات ،والبرش هم اذلين
َّ
الَّتقيم ُ
المناسبة.
اجتهدوا يف الوصول إىل معىن انلُّ ُصوص بعد وضع املسافات من أجل وضع عالمات
َّ
ِّ
َّ
فإن االجتهاد اكن يف حدود الوصول إىل الطريقة ُ
المناسبة تلدوين ما تلقيناه من
أما بالنسبة للقرآن الكريم،
ً
َّ
َّ
أن ُ
المسلمني لم خيَّتعوا املعلومة اليت ّ
تم تدوينها ،وإنما
انليب ُممد صىل اهلل عليه وسلم ،شفهيا ،باتلَّواتر ،أي
فقط اتَّفقوا ىلع الشلك ُ
المناسب تلدوين املعلومة اليت وصلتهم من انليب ُممد صىل اهلل عليه وسلم.
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وباملثال يتَّضح املقال ،إذا قُ ُ
لت إنَّين أريد تدوين عبارة ما بلُغ ٍة جديدةٍ ليس هلا أجبدية بعد! واتَّفقنا أن نُ ِّ
دون
ُ
ُ َّ
عبارة" :بسم اهلل الرمحن الرحيم" ،وليك نُ ِّ
دونها ،قمنا بوضع أجبدية من اجتهادنا ،فوضعنا كيفيات ُمددة لرسم
احلروف ،ثم استخدمنا احلروف اجلديدة يف تدوين العبارة السابقة ،وهكذا حدث أثناء تدوين القرآن!

ُ
صورة من مصحف قديم يعود للقرن األول اهلجري ،وانلَّص مكتوب بدون تنقيط أو تشكيل أو عالمات قراءة

ً
ُ
لقد تلقينا القرآن الكريم شفهيا ،من فم رسول اهلل ُممد صىل اهلل عليه وسلم باتلَّواتر ،واتلَّواتر هو نقل
املجموعة من انلاس ،عن جمموعة أخرى من انلاس ،حبيث يستحيل اتفاقهم ىلع الكذب ،فإن الصحابة ريض اهلل
عنهم قد سمعوا القرآن الكريم من انليب ُممد صىل اهلل عليه وسلم ،وهم بدورهم نقلوا القرآن الكريم إىل من
بعدهم من اتلابعني ،وهكذا نقل اتلابعون القرآن الكريم إىل من بعدهم ،إىل أن وصل القرآن إيلنا ،وحنن نقرأ
القرآن الكريم بنفس الطريقة اليت اكن انليب ُممد صىل اهلل عليه وسلم يقرأ بها القرآن.

ّ
الصحابة ريض اهلل عنهم سمعوا من انليب صىل اهلل عليه وسلم كيفية اتلِّ الوة َّ
الصحيحة ،ولك أحاكم اتلَّجويد
ُ َّ
ّ
ُ
المختلفة (مد ،إخفاء ،إداغم ،قلقلة ،غنة ،ترقيق ،تفخيم  ...إلخ) ،وكذلك أحاكم الوقف واالبتداء ،وهكذا اكن
لمسلمني يف ُجم َّرد الوصول إىل الكيفية ُ
اجتهاد ا ُ
المناسبة تلدوين العلم اذلي وصلهم عن انليب ُممد صىل اهلل عليه
وسلم باتلواتر.

َّ
َّ
َّ ّ
ُ ِّ
"متوقف" ىلع ما تعلمناه من انليب ُممد
حنن كمسلمني نقول إن لك ما يتعلق بالقرآن الكريم توقييف ،أي
َّ
ُ َّ
أن لك ما ّ
المقدس عبارة عن عمل برشي ،من بدايته وإىل نهايته،
خيص الكتاب
صىل اهلل عليه وسلم ،بينما جند
ِّ ً
وليس اتبااع لويح اهلل عز وجل.

معلومات تارخيية عن تقسيم األسفار إل إصحاحات وأعداد

ُ ِّ
ُ َّ
أول َمن َّ
قدس إىل إصحاحات وأعداد ّ
تأخر جداً .ستيفن النغتون هو َّ
قسم
تم يف زمن م
تقسيم الكتاب الم
َّ
ِّ
السفر إىل إصحاحات ،واكن ذلك يف اعم 1226م .أما روبرت ستيفانوس ،فقد اكم بتقسيم اإلصحاحات إىل أعداد
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اتلقسيم ،جند أنَّه ميلء ُ
اعم 1551م ،ولكن عندما نقوم بقراءة ّ
نص األسفار بعد َّ
بالعيُوب.

ُ َّ
برشية الكتاب المقدس تظهر يف تقسيمه إل إصحاحات وأعداد!

ً َّ
ُ
حنن نعلم يقينا أن البرش هم اذلين اختاروا قائمة أسفار العهدين القديم واجلديد ،كذلك قاموا بتقسيم
األسفار إىل إصحاحات وأعداد ،وحىت يف مثل هذا الفعل البسيط ،عجزوا أن جيتهدوا فيه ،بمقدار االجتهاد اذلي
َّ
َّ
يستحقه كتاب يدعون أنه موىح به من اهلل عز وجل.
َّ
أن روبرت ستيفانوس قام بتقسيم ّ
نص اإلصحاحات إىل أعداد "وهو ىلع ظهر
مراجع مسيحية كثّية تذكر
ً
ً ً
ً
ونتيجة ذللك ،جاء َّ
اتلقسيم سيئا جدا ،وهذا الالكم منقول حرفيا عن ابن روبرت ستيفانوس ،وبالفعل
حصانه"،

َّ
َّ
جند أن اتلَّقسيم اليسء إىل أعداد يدل ىلع أن العمل تم يف ظروف غّي جيدة ،أو بإهمال شديد ،أو عدم تركِّي،
َّ
َّ
َّ
أن بعض ُ
يتعرث فيها أثناء َّ
إن َّ
السّي ،اكن قلم روبرت ستيفانوس
املرات اليت اكن احلصان
العلماء قالوا
دلرجة
َ ً
يصطدم ّ
بنص الكتاب ويَّتك عالمة ،وهكذا ّ
تم اتلَّقسيم ق َدرا !
َّ
ُّ
تقسيم ّ
نص األسفار إىل إصحاحات وأعداد ال يتوافق مع املعىن املنطيق للن ُصوص ،فنجد أن اإلصحاح يبدأ
من العدد اذلي ينبيغ أن يكون يف نهاية اإلصحاح اذلي قبله ،أو ينتيه بالعدد اذلي ينبيغ أن يكون يف بداية
ً
ً
اإلصحاح اذلي بعده ،وكثّيا ما جند اجلملة الواحدة تم تقسيمها إىل أكرث من عدد بدون ٍ
داع ،بل كثّيا ما جند
َّ
يتم تقسيمها إىل أكرث من عددَّ ،
مما ي ُ ِّ
أن العبارات ّ
شوه معىن العبارة ،وال جيعلها مفهومة!
ٍ
َّ
ِّ ُ
ُ َّ
قدسَ ،أال وهو َّ
اتلقسيم إىل إصحاحات وأعداد ،يُبني نقصانه وبرشيته!
وهكذا ،فإن أبسط ما يف الكتاب الم

اختصارات أسماء األسفار
ُ
َّ
ُ َّ
قدس يكون عن طريق اسم ِّ
ثم رقم اإلصحاحَّ ،
السفرَّ ،
ثم رقم
قلنا إن اإلشارة إىل عد ٍد ما يف الكتاب الم
ً
العدد ،ولكن بعض األسفار هلا أسماء طويلة جدا ،مثل" :رسالة بولس األوىل إىل أهل تسالونييك" ،أو "سفر أخبار
ً
األيام األول" ،أو غّيها من األسفار ،ذللك ،عند اإلشارة إىل أي سفر من األسفار ،اغبلا ما يتم اختصار االسم،
لسهولة اإلشارة إىل ِّ
السفر ،فيكون االختصار اكآليت" :تسالونييك األوىل" أو "أخبار األول" وهكذا.
َّ
َّ
ُ َّ
َّ
اخلاصة ُ
أن أسماء األسفار ّ
يتم اإلشارة
المقدس ،جند
بمقارنة األديان أو دراسة الكتاب
ويف كثّي من املؤلفات
إيلها عن طريق أول حرفني من اسم ِّ
الس فر ،وهكذا يتم اختصار "تسالونييك" إىل "تس" ،و "أخبار األيام" إىل "أخ"،
وإيلك جدول بأسماء أسفار العهدين القديم واجلديد ،مع اختصارات األسماء وبعض املعلومات.
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ُ
ُ
وهكذا ،إذا أردت أن أشّي بشلك ُمترص إىل نص يف "رسالة بولس األوىل إىل أهل تسالونييك" ،اإلصحاح
ً
اخلامس ،والعدد السابع ،أبدأ أوال بالرقم ،أي رسالة أوىل أم ثانية أم ثاثلة؟ أخبار أيام أول أم ثاين؟ وهكذا ،أكتب
ً
أول حرفني من االسم األسايس املمِّي للسفر (نتجاهل اتلعريفات ُ
أوال الرقمَّ ،
الم َّ
ثم ّ
كررة مثل لكمة رسالة أو

إجنيل أو سفر  ...إلخ)" ،مىت" أو "مرقس" أو "اتلكوين" أو "أخبار األيام" ،مع جتاهل اتلَّعريف (الـ)َّ ،
ثم أكتب رقم
اإلصحاح ،ثم رقم العدد ،مع الفصل بني الرقيم برشطة مائلة " "/أو بانلُّقطتني " ،":ويف انلِّهاية ،تكون اإلشارة
ً
هكذا 1 :تس ( 7 / 5الرقم أوال ،ثم اختصار االسم ،ثم رقم اإلصحاح ،ثم الفاصل بني الرقمني ،ثم رقم العدد).
َّ
ُ
أما إذا أردت اإلشارة إىل مقطع مكون من أكرث من عدد ،أقوم بوضع َ ْ
كتبت
رش َطة " "-بني العددين ،فإذا
ً
مثال اإلشارة اتلايلة :مر  ،5-1 / 1فإنَّين أقصد ُّ
الر ُجوع إىل إجنيل مرقس ،اإلصحاح األول ،األعداد من  1إىل ،5
ِّ
ُ َّ
ُ
لك َّ
مرةٍ ترى فيها
المقدس يف
وال ترهق نفسك يف حفظ ا الختصارات ،فال بأس أن ترجع إىل فهرس الكتاب
ً
سفر من األسفار ،إىل أن حتفظ االختصارات دون بذل جمهود زائد منك ،فقط باتلِّكرار.
السم
اختصارا
ٍ
َّ
أما إذا أردت اإلشارة إىل مقطع ُم َّ
َّ
عنيُ ،م َّ
كون من أكرث من إصحاح ،فإنك تقوم بوضع عالمة الفاصلة املنقوطة
ُ
"؛" بني اإلشارة األوىل واإلشارة اثلانية ،ىلع سبيل املثال ،أذا أردت اإلشارة إىل مقطع يف نهاية اإلصحاح السابع من
ُ
كتبت اإلشارة اتلايلة :يو 53/7؛  ،11/8وهذا يعين
إجنيل يوحنا ،إىل بدايات اإلصحاح اثلامن من نفس اإلجنيل،
الرجوع إىل نصوص إجن يل يوحنا ،من العدد رقم  53يف اإلصحاح  ،7إىل العدد  11يف اإلصحاح  .8وقد أستخدم
ً
ً
ً َّ
بأن الرقم اذلي يكون قبل َّ ْ
عالمة َ ْ
الرش َطة املائلة يكون دائما رقم
الرش َطة " "-بدال من الفاصلة املنقوطة ،علما
إصحاح ،وليس رقم عدد ،والفاصلة املنقوطة "؛" يتم استخدامها للفصل بني مقاطع يف نفس السفر الواحد ،أما
الفاصلة العادية " "،فيتم استخدامها للفصل بني أكرث من إشارة.
َّ
َّ
مرة أخرى أقول إن اتلِّكرار واتلَّمرين وابلحث والقراءة سيؤدي إىل سهولة فهم اإلشارات وحفظ
ُ
ُ َّ
قدس ُ
المتاحة ىلع
االختصارات ،وهكذا ،ال تبخل ىلع نفسك ببذل بعض املجهود يف تصفح نسخ الكتاب الم

الر ُجوع إىل انلُّ ُصوص ُ
مواقع اإلنَّتنت ،وُماولة ُّ
المشار إيلها يف بعض املراجع بنفسك ،ىلع سبيل املثال ،حاول
ُ َّ
[]1
المقدس.
استخراج انلُّ ُصوص اتلايلة من الكتاب
يو1 ،18-14/8كو ،28/15لو ،10/12رو ،12/3تث ،57-47/28قض2 ،20-1/9بط ،19-12/2ال.59-47/13

[]2

معلومة بسيطة من كتاب "اعوز أتعلم ُمقارنة األديان" لألخ ُممود داود ،خبصوص كيفية َّ
اتلفريق بني أسفار
 1راجع صفحة أدوات دراسة الكتاب املقدس http://alta3b.wordpress.com/blog/bible-tools

 2انلصوص ُمتارة من ملزمة "نصوص كتابية ضد املسيحية"  http://wp.me/smupG-nosoosوملزمة "كتاب غريب وُمّي" http://wp.me/pmupG-OM
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الم َّ
العهد القديم ،وأسفار العهد اجلديد ،ويه عن طريق أقسام العهد اجلديد ُ
مِّية :أناجيل ورسائل وأعمال ورؤيا،
إذا وجدت يف بداية اسم أي سفر اسم من أسماء األقسام السابقة ،مثل :إجنيل فالن ،أو رسالة فالن ،أو رؤيا
فالن ،أو أعمال فالن ،فإن هذا يعين أن السفر ضمن جمموعة أسفار العهد اجلديد ،وإذا خال االسم من أي قسم
من األقسام السابقة ،فهذا يعين أن السفر ضمن جمموعة أسفار العهد القديم.
ُ
َّ
َّ
َّ
أن ِّ
السفر ضمن جمموعة أسفار العهد القديم ،ألنه ال حيتوي ىلع اسم
فإذا قلنا" :سفر اتلكوين" ،فإننا نعلم
من أسماء أقسام العهد اجلديد :أناجيل أو أعمال أو رسائل أو رؤيا .

ُ َّ
ّ
ُ
ط ُرق قراءة نص الكتاب المقدس
ُ
ُ َّ
تستطيع احل ُ ُصول ىلع ّ
المقدس عن طريقة نسخة مطبوعة أو بصيغة إلكَّتونية ،عن طريق برنامج
نص الكتاب
َّ
ُّ
أو موقع أو ما شابه ،وسوف نتكم عن النسخ املطبوعة بمزيد من اتلَّفصيل بعد قليل.

ً
ُ
ُ َّ
هناك مواقع إلكَّتونية كثّية حتتوي ىلع ّ
المقدس اكمال ،باإلضافة إىل ُم ِّراكت حبث للوصول إىل
نص الكتاب
ُ َّ
انلُّ ُصوص رسيعا ً عن طريق الكمات ادلاليلة ،وهناك أيضا ً برامج دراسية كثّية جدا ً دلراسة ّ
المقدس
نص الكتاب
ّ
ً ُ ِّ
وم َّ
بشلك دقيق جدا ً ُ
وسع ،وأنا شخصيا أفضل برنامج الـ ( ،)e-swordوىلع لك حال ،ستجدون روابط املواقع
والربامج ىلع صفحة أدوات دراسة الكتاب املقدس ىلع مدونيت الشخصية.

ِّ
َّ
ُ
هناك بعض األخوة يُكلفون أنفسهم عناء حفظ الشواهد ،فيحفظ انلَّص باسم السفر ورقم اإلصحاح

والعدد ،وحنن يف كثّي من األحيان حنفظ اآليات القرآنية وال ندري رقم اآلية ،وال نعرف يف أي سورة يه! وأنا
ً
ُ َّ
قدس أكرث َّ
ّ
يهتم بالقرآن الكريم ،وكما ُ
يهتم َّ
مما ّ
أحب أن ّ
قلت سابقا ،اتلِّ كرار وسيلة اكفية
ادلارس بالكتاب الم
ال
ً
ُ
حلفظ الشواهد اليت تقرأها كثّيا ،ويكيف أن حتفظ لكمة أو عبارة داليلة من انلَّص ،وعندما تريد معرفة الشاهد،
تقوم باستخدام برنامج أو ُُمرك حبث ىلع موقع ،فتحصل ىلع شاهد َّ
انلص بسهولة ،وحنن يف زمن تستطيع فيه
ً
ُ َّ
ال ىلع هاتفك ،واستخدامه ُ
كم ِّ
حرك حبث رسيع للوصول إىل انلصوص اليت حتتاجها
المقدس اكم
حتميل الكتاب
وقتما تريد.
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ُ َّ
َُ
ُ
فيديو ( :)04ما يه األنواع المختلفة من نسخ الكتاب المقدس؟

ِ
تع َّلمنا َّ
قسمة َح َسب
أن ُهناك أنواع ُُمتلفة كثرية من ن َُسخ الكتاب املُقدَّ س ،وقد تك َّلمنا عن أنواع الن َُّسخ امل ُ َّ
ٍ
املحتوى ،فهناك نُسخ كاملة ،وهناك نُسخ حتتوي عىل ٍ
واحد فقط ،القديم أو اجلديد ،و ُهناك ن َُسخ حتتوي عىل
عهد
ُ
َ
َ
ٍ
وهناك ن َُسخ عبارة عن ٍ
واحد فقط مطبوع عىل ِحدى.
سفر
جمموعة ُمع َّينة من ال ُك ُتبُ ،
اآلن سنتك َّلم عن أنواع أخرى من ن َُسخ الكتاب املُقدَّ سَ ،أال وهي :الن َُّسخ التَّ قليدية والنَّقدية ،الن َُّسخ العادية
والدِّ راسية.

ُّ َ
ُّ َ
النسخ انلَّقدية والنسخ الَّقليدية
نحن نعلم يقين ًا َّ
نص األسفار املُقدَّ سة أثناء انتقال
تم حتريف ّ
أن الن َُّسخ األصلية للكتاب املُقدَّ س مفقودة ،وقد َّ
النَّص تارخيي ًا عن طريق الن َّْسخ اليدوي ،وهكذا نجد َّ
أن املخطوطات القديمة للكتاب امل ُقدَّ س التي بني أيدينا اآلن
مليئة باالختالفات ،واالختالفات نتيجة لل َّتحريف الذي حدث أثناء عملية الن َّْسخ!
لذلك نشأ ِعلْم النَّقد النَِّّص ،وهو فرع من ُفروع ِعلْم النَّقد ِ
الكتايب ،وهدفه :دراسة املخطوطات القديمة من أجل
ٌ
ِّ
ُ
وأصح شكل للنَّص املُقدَّ س.
الو ُصول ألقدم
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
َّص املوجود يف أقدم ُمطوطات الكتاب
الن َُّسخ النَّقدية هي الن َُّسخ ا َملبْن َّية عىل علْم النَّ ْقد الن َِِّّّص  ،أي َّأَّنا مبن َّية عىل الن ّ
ِ
تأخر وسيِّئ جد ًا .
املُقدَّ س .أ َّما الن َُّسخ التَّقليدية ،فهي الن َُّسخ املبنيَّة عىل نص تقليدي ُم ِّ
َّص الامسوري< ،ويرجع لبدايات القرن 11م.
سمى بـ >الن ّ
الن ّ
َّص التَّقليدي العربي للعهد القديم هو املُ َّ
َّص امل ُ ْستَلَم< ،ويرجع لبدايات القرن 16م.
سمى بـ >الن ّ
والن ّ
َّص التَّقليدي للعهد اجلديد هو امل ُ َّ
ص امل ُ ْستَلَم< هو التَّل ِّقي بالقبول،
سمى >الن َّ ّ
اليهود والنَّصارى قبلوا هذه الن ُُّصوص امل ُ ِّ
تأخرة ،ومعنى االستالم يف ُم َّ
كمن هيدي إليك هدية ،فتتس َّلمها منه ،أي أنك قبلت اهلدية منه.
تأخرة جيد ًا ويف غاية
وهذه الن ُُّصوص املُستلمة ،سواء للعهد القديم العربي أو العهد اجلديد اليوناين ،ن ُُصوص ُم ِّ
السوء ،بمعنى أَّنا جاءت بعد ّ
كل عمليات التَّحريف املُمكنة ،وكل ما يف املوضوع هو قبول هذه الن ُُّصوص من قبل
ُّ
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بغض النَّظر عن ِقدَ م النَّص وموثوقيته
نص كتاهبم املُقدَّ سّ ،
رؤساء الدِّ ين اليهودي واملسيحي ،واعتربوها ُُتثِّل ّ
وكم التَّ حريف الذي وقع فيه عىل مدى ُق ُرون طويلة!
وجودته ّ

النُّ َسخ العادية والنُّ َسخ ي
ادلراسية
َّص
نص األسفار املُقدَّ سة ،وال حتتوي عىل أي أدوات تساعد عىل فهم الن ّ
الن َُّسخ العادية هي التي حتتوي فقط عىل ّ
بشكل أعمق وأفضل .أ َّما الن َُّسخ الدِّ راسية ،فهي التي حتتوي عىل أدوات كثرية جد ًا ورائع ة تساعد عىل فهم أعمق
وأدق للن ُُّصوص امل ُقدَّ سة ،كاملداخل ،واهلوامش وال َّتعليقات ،واإلشارة إىل الن ُُّصوص امل ُقابلة.
املداخل عبارة عن جمموعة ق ِّيمة من املعلوماتُُ ،ت ِّهد لك ال َّطريق قبل قراءة األسفار ،فتُعطيك ملحات تارخيية
ٍ
بشكل أفضل ،فأحيان ًا جتد مدخالً عن
تنوعة عن ال َكتَبة واملخطوطات وبعض اإلشكاليات ،لتفهم
ومعلومات ُم ِّ
ال م ِ
ستقالا قبل كل سفر.
الكتاب املُقدَّ س كك ُّل ،ومدخ ً
ال عن كل عهد كك ُّل ،ثم مدخ ً ُ
اهلوامش والتَّعليقات حتتوي أحيان ًا عىل تفسري للن ُُّصوص ،ورشح بعض الكلامت ،واإلشارة إىل بعض
اإلشكاليات التي ُو ِجدَ ت عند دراسة الن ُُّصوص ،باإلضافة إىل اإلشارة إىل الن ُُّصوص املُقابلة من األسفار األخرى.
نص ُمشابه لام تقوم بقراءته حالي ًا  ،سواء يف حرف َّي ة النَّص ،أو يف معناه .عىل
واملقصود بـ >الن ُُّصوص املُقابلة< هو ّ
سبيل املثال :يف كثري من األحيان ،نجد اقتباسات لن ُُصوص العهد القديم أثناء قراءة نص الع هد اجلديد ،وهكذا نجد
يف النُّسخ الدِّ راسية إشارات إىل أماكن الن ُُّصوص املُقتبسة يف العهد القديم .كذلك عند قراءة إنجيل من األناجيل ،قد
القص ة مذكورة أيض ًا يف إنجيل آخر من األناجيل ،فتقوم الن َُّسخ الدِّ راسية باإلشارة إىل مكاَّنا .أي َّ
أن الن َُّسخ
جتد هذه َّ
الدِّ راسية تُساعدك عىل ُم قارنة الن ُُّصوص املُتشاهبة.

ُّ
َّ
كيف نعرف اسم النسخة أو الَّتمجة اليت بني أيدينا؟
ُيمكننا معرفة اسم النُّسخة أو َّ
الَّتمجة التي نستخدمها بأكثر من وسيلة ،إ َّما من خالل الغالف ُمبارشة ،أو من
خالل صفحة معلومات الكتاب املوجودة خلف الغالف الداخيل ،والذي حيتوي عىل معلومات رقم ال َّطبعة ودار
النَّرش  ...إلخ ،أو من خالل ُمقدِّ مة النُّسخة نفسها.
أحيان ًا جتد اسم النُّسخة مطبوع ًا عىل الغالف بشكل واضح ،مثل نُسخة >كتاب احلياة< والتي حتتوي أيض ًا عىل
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نُس خة إنجليزية اسمها] [ .New International Version :

ٍ
حينئذ نستطيع
وأحيان ًا ال جتد عىل ال ُغالف َّإال عبارة >الكتاب املُقدَّس< أو >العهد القديم< أو >العهد اجلديد<،
معرفة اسم النُّسخة من الدَّ اخل ،سواء من صفحة معلومات النُّسخة يف ظهر الغالف الدَّ اخيل ،أو من خالل املُقدِّ مة
التَّعريفية للنُّسخة.
لألسف َّ
الشديد ،عا َّمة املسيحيني ال يعرفون شيئ ًا عن األنواع املُختلفة لنُسخ الكتاب املُقدَّ س ،وال عن
االختالفات التي بينها ،ولكنَّنا نعرف َّ
وخ ُصوص ًا يف
أن الغالبية ال ُعظمى من املسيحيني العرب يف الرشق األوسطُ ،

 3راجع صفحة :أغلفة ن َُسخ الكتاب املُقدَّس العربية املُختلفة http://goo.gl/y4FbTx
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مرص ،يستخدمون ترمجة الفاندايك ال َّتقليدية.

ُّ َ
ُّ َ
كيفية معرفة النسخ الَّقليدية من النسخ انلَّقدية
نستطيع أن نعرف ما إذا كانت النُّسخة التي بني أيدينا تقليدية أم نقدية بطريقتني.
ال َّطريقة األوىل هي ُمراجعة املُقدِّ مة التَّعريفية للنُّسخة ،فقد جتد بشكل رصيح َّ
أن اللجنة القائمة عىل َّ
الَّتمجة
الَّتمجة العربية املُشَّتكة ،فقد ذكرت َّ
أن > َّ
نص َّية ،مثل ما نجده يف َّ
الَّتمجة استندت
رجعت إىل نُسخ نقدية أو دراسات ِّ
إىل أفضل الن ُُّصوص املطبوعة للكتاب املُقدَّس< ،ثم قامت بذكر أسامء النُّسخ النَّقدية التي رجعت إليهاَ ،أال وهي
نُسخة >شتوتغارت< العربية للعهد القديم ،ونُسخة >نسله  -آالند< و ُنسخة > ِّاحتاد مجعيّات الكتاب املُقدَّس <UBS
اليونانية للعهد اجلديد.
ويف بعض األحيان جتد عبارات يف ُمقدِّ مات النُّسخ النَّقدية تُشري إىل َّ
أن النَّص ُمَّتجم عن اللغات األصلية حسب
أحد نرشة علمية ،أو َّأَّنا اعتمدت عىل البُ ُحوث َّ
والَّتمجات احلديثة ،أو أحدث الدِّ راسات الكتابية ،أو أي عبارة أخرى
تُفيد أن اللجنة املسئولة مل ترجع إىل مرجع تقليدي قديم ،وإنَّام إىل مرجع حديث مبني عىل دراسات وأبحاث
ومقارنات.
الطريقة األخرى هي فحص النَّص نفسه ،ملعرفة ما إذا كانت النُّسخة ُمعتمدة عىل َّ
الشكل التَّقليدي للنَّص ،أم
عىل َّ
فهناك ن ُُصوص ُمع َّينة هلا أكثر من شكل يف املخطوطات ،فقد جتد
الشكل النَّقدي املوجود يف أقدم املخطوطاتُ ،
َّ
تأخرة ،أ َّما يف النُّسخ النَّقدية املبنية عىل أقدم
أن الناص له شكل طويل يف النَّص التَّقليدي واملخطوطات امل ُ ِّ
املخطوطات ،جتد َّ
أن النَّص له شكل قصري ،وليس بحجم النَّص التَّقليدي.
مثال عىل ذلك ،نص الثَّا ُلوث املشهور ،املوجود يف يوحنا األوىل ] [.8-7 / 5

ّ

نجد َّ
َّص كام نجده يف ترمجة
أن النَّص له شكل طويل يف النُّسخ التَّقليدية واملخطوطات
املتأخرة ،وهذا هو الن ّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ُسَ .و َه ُؤالَ ِء الثَّالَ َث ُة ُه ْم
وح الْ ُقد ُ
الس َامء ُه ْم َثالَ َث ٌةُ :
الر ُ
الفاندايك ال َّتقليديةَ > :فإِ َّن ا َّلذي َن َيشْ َهدُو َن ِيف َّ
اآلبَ ،والْكَل َم ُةَ ،و ُّ
 4للمزيد من املعلومات حول هذا النص راجع املواضيع التالية:
نفي أصالة الفاصلة اليوحناوية http://goo.gl/YgAi8W

الفاصلة اليوحناوية – رشح كتاب :حتريف أقوال يسوع http://goo.gl/9K5ZS7

الفاصلة اليوحناوية  -نظرات يف أقوال العلامء http://goo.gl/pJ4bl5

الفاصلة اليوحناوية  -نظرات يف َّ
الَّتمجات http://goo.gl/GPyOX4
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ض هم َثالَثَ ٌة :الروح ،والْامء ،وال َّدم .والثَّالَثَ ُة هم ِيف الْو ِ
ِ
ِ
اح ِد<.
َ
ُّ ُ َ َ ُ َ ُ َ
ُ ْ
َواحدٌَ .وا َّلذي َن َيشْ َهدُو َن ِيف األ َ ْر ِ ُ ْ
أ َّما يف النُّسخ النَّقدية املبنية عىل أقدم املخطوطات ،فنجد َّ
ص كام نجده يف
أن النَّص أقرص بكثري ،وهذا هو النَّ ّ
َّ
الَّتمجة العربية املُشَّتكة (النَّقدية)> :والذين يشهدون هم ثالثة ،الروح والامء والدم ،وهؤالء الثالثة ُهم يف الواحد<.
ُهناك أمثله أخرى كثرية عىل ُن ُصوص نفحصها ملعرفة نوع النُّسخة ،مثل:
نص إنجيل متى  ،11 / 18ستجد َّ
َّص موجود بالكامل يف الن َُّسخ ال َّتقليدية ،وحمذوف أو موضوع بني
أن الن ّ
ّ
قوسني ُمر َّبعني يف النُّسخ النَّقدية.
نص تيموثاوس األوىل  ،16 / 3ستجد يف الن َُّسخ التَّقليدية َّ
َّص يقول >اهلل ظهر يف اجلسد< ،أ َّما يف الن َُّسخ
أن الن ّ
ّ
النَّقدية فستجد َّ
َّص يقول> :الذي ظهر يف اجلسد<.
أن الن ّ
إذن ،من ِخالل ُم عاينة النَّص وفحصهُ ،يمكننا معرفة ما إذا كانت النُّسخة نقدية أم تقليدية.

كيفية معرفة النُّسخة العادية من النُّسخة ي
ادلراسية
جرد تص ُّفح رسيع للنُّسخة .فإذا كانت نُسخة دراسية ،ستجد اهلوامش
بمنتهى البساطة ُ
ُيمكن معرفة ذلك ُ
بم َّ
الصفحات ،واملداخل قبل ّ
نص األسفار فقط.
كل سفر ،أ َّما إذا كانت نُسخة عادية ،فلن جتد َّإال ّ
والتَّعليقات يف َّناية َّ
ملحوظةُ :هناك ُن َس خ نقدية عادية ،و ُن َس خ نقدية دراسية ،و ُن َسخ تقليدية عادية ،و ُن َسخ تقليدية دراسية.
يف النِّهاية أدركنا َّ
قسمة َح َسب املُحتوى (كامل ،عهد
أن ُهناك أنواع ُُمتلفة كثرية جد ًا من ن َُسخ الكتاب املُقدَّ سُ ،م َّ
واحد ،جمموعة ُمعيَّنة ،سفر واحد) ،ونوع النَّص (تقليدي ،نقدي) وطبيعة النُّسخة (عادية ،دراسية).

ُ
ُ َّ
أبرز االختالفات بني نسخ الكتاب المقدس
ُهناك اختالفات كثرية جد ًا بني نُسخ الكتاب املُقدَّ س املُختلفة ،ولكن أبرزها من حيث عدد األسفار ،ومن
حيث املُحتوي الن َِِّّّص للنُّسخة ،ومن حيث طريقة َّ
الَّتمجة.
أن ّ
ُوضح َّ
كل نُسخة من نُسخ الكتاب املُقدَّ سة ال ُبدَّ وأن تكون تابعة لكنيسة أو طائفة
يف البداية جيب أن ن ِّ
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مسيحية ،ويف بعض األحيان نجد نُسخ ًا للكتاب امل ُقدَّ س تأيت نتيجة عمل ُمشَّتك بني أكثر من كنيسة أو طائفة.
ُهناك ُن َسخ كاثوليكية ،ون َُسخ بروتستانتية ،ولكن ال توجد ن َُسخ كاملة للكتاب املُقدَّ س من إصدار الكنيسة
القبطية األرثوذكسية ،كانت ُهناك بعض امل ُحاوالت القديمة أيام البابا >كري ُّلس< السادس ،ولكنَّها مل تكتمل.
ملحوظةَّ :
أول ترمجة وضعتها جلنة مؤ َّلفة من ُعلامء كتابيِّني
الَّتمجة العربية امل ُشَّتكة ُس ِّميت >املُشَّتكة< َّ
ألَّنا > ّ
والهوتيني ينتمون إىل ُُمتلف الكنائس املسيحية من كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية<[ .تقديم ا َّلَّتمجة]
نحن نعلم َّ
أن ترمجة الفاندايك التَّقليدية نُسخة بروتستانتية بامتياز ،وقد تك َّلمنا سابق ًا عن بعض األسفار
املرفوضة من ِقبَل الربوتستانت [] ،5ولكنَّها مقبولة من ِقبَل الكنائس التَّقليدية :األرثوذكس والكاثوليك ،وهكذا نجد
اختالفات بني نُسخ الكتاب املُقدَّ س من حيث عدد األسفار!
الربوتستا نت يؤمنون بكتاب حيتوي عىل  66سفر ًا ،والكنائس التَّقليدية من أرثوذكس وكاثوليك يؤمنون بكتاب
اختالف ال تعلمون عظيم!
ٌ
حيتوي عىل  73سفر ًا ،وهذا
ص نفسه ،وقد عرفنا ُمنذ قليل َّ
ص ُمتو ِّقف عىل كون النُّسخة
أن ُحم توى النَّ ّ
اختالفات أخرى من حيث ُحم توى النَّ ّ
تقليدية أو نقدية ،بغض النَّظر عن كوَّنا عادية أو دراسية.
نص ا
ُهناك بعض الن ُُّصوص  -كام أرشنا ُمنذ قليل  -هلا أشكال ُُمتلفة بني النُّسخ ال َّتقليدية والنُّسخ النَّقدية ،قد جتد ا
يف النُّسخ التقليدية وال جتدها يف ال نُّسخ النَّقدية ،أو قد جتد النَّص أقرص مما جتده يف النُّسخ التقليدية6][.

َّ

َّ

َّ

الن ُُّصوص املُستلمة للعهد القديم والعهد اجلديد ،والتي تعتمدها َّ
الَّتمجات التَّقليدية مثل الفاندايك ،نصوص
تأخرة جد ًاَّ ،
ونص العهد اجلديد يرجع إىل
نص العهد القديم يرجع إىل بدايات القرن 11مّ ،
فإن ّ
رديئة وسيئة و ُم ِّ
قوة َّإال باهلل العيل العظيم!
بدايات القرن 16م ،وال حول وال ّ
تم اكتشافها حديث ًا يف
أ َّما ال ُّن َسخ النَّ قديةَّ ،
فإَّنا تقوم بَّتمجة ّ
نص ُمعتمد عىل أقدم املخطوطات الكتابية ،والتي ّ
القرنني الامضيني ،مثل ُمطوطات قمران البحر امليت (بالنِّسبة للعهد القديم) ،والربديات املشهورة مثل >بودمر< و
ُسمى الكنيسة اإلنجيلية.
 5الربوتستانت ُهم اإلنجيليون ،وكنيستهم ت َّ
 6راجع ملزمة :اكتشف التحريف بنفسك ،من هنا  http://goo.gl/jHwtGkأو من هنا http://goo.gl/mXkWpD
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>تشسَّت بيتي< ،وبعض املخطوطات األخرى َّ
السكندرية<.
الشهرية مثل> :السينائية< و >الفاتيكانية< و > َّ
هذه االختالفات النَّصية التي نجدها بني النُّسخ التَّقليدية والنُّسخ النَّقدية نتيجة للتَّحريف الذي حدث أثناء
انتقال النَّص تارخيي ًا بواسطة النَّسخ اليدوي ،وهكذا نقول َّ
إن أبسط وسيلة لكشف التَّحر يف هي ُمقارنة النُّسخ
والَّتمجات املُختلفة (مقارنة النُّسخ التَّقليدية بالنُّسخ النَّقدية)َّ ،
ألن االختالفات بني النُّسخ َّ
َّ
والَّتمجات تعكس
التَّحريف الذي حدث يف املخطوطات.
ص من ال ُّلغات األصلية ،فهناك حاالت كثرية جد ًا ،
نُسخ الكتاب املُقدَّ س ختتلف أيض ًا من حيث طبيعة ترمجة النَّ ّ
جتد فيها َّ
أن النَّص ليس له أي أشكال ُُمتلفة يف املخطوطات القديمة ،ولكنَّك جتد اختالفات جوهرية عندما تُقارن
بني َّ
َّص .
الَّتمجات املُختلفة هلذا الن ّ
َّ
تتم أحيان ًا بدوافع إيامنية و الهوتية  ،وكام قلنا منذ قليل ،كل ترمجة من إصدار كنيسة أو طائفة مسيحية
الَّتمجة ّ
ُمع َّينة ،ونحن نعلم َّ
أن كل كنيسة هلا عقائدها املُختلفة عن عقائد الكنائس األخرى ،لذا تقوم بنُرصة عقائدها عن
طريق ترمجة الن ُُّصوص بطريقة تتوافق مع عقائدها .
وهكذا ال تكاد جتد نُسخة من نُسخ الكتاب املُقدَّ س تقوم بَّتمجة الن ُُّصوص بطريقة توافق عقائد الكنيسة أو الطائفة
التي أصدرهتا ،فعىل سبيل املثال :نعرف َّ
أن الربوتستانت عندهم عقائد ُم َّينة ُُمالفة لعقائد الكنائس ال َّتقليدية ،ولذلك
الَّتمجات الربوتستانتية ،ستجد َّ
تتصفح َّ
أن الن ُُّصوص ُمَّتمجة بالطريقة التي توافق عقائد الربوتستانت ،وهكذا
عندما َّ
احلال أيض ًا يف ترمجات الكاثوليك ،يقومون بَّتمجة الن ُُّصوص بحيث توافق عقائدها الكاثوليكية وتدحض العقائد
الربوتستانتية.
طوائف املختلفة أثناء ترمجة النُّصوص7][.
وهكذا جتد حرب ًا عقائدية بني ال َّ

ُ

ُ

 7للمزيد من املعلومات حول موضوع َّ
الَّتمجة راجع اآليت:
دائام ً بني األصل والَّتمجة فرق ظاهر http://goo.gl/S7EIDl

مشكلة ترمجة العهد اجلديد http://goo.gl/gAOQKh

ترمجة النص اليوناين http://goo.gl/NOfMcY

ترمجة الكتاب املُقدَّس http://goo.gl/yfl1OZ

موجز لتاريخ ترمجة الكتاب املقدس http://goo.gl/3sOStE

عالقة الطباعة واملخطوطات بالَّتمجة http://goo.gl/WljvWe
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ُ َّ
ّ َُ
ُ
ُُ
بعض األمور المشَّتكة بني ك نسخ الكتاب المقدس

مع أمهية االختالفات التي ذكرناها ُمنذ قليلَّ ،إال َّ
أن نُسخ الكتاب امل ُقدَّ س حتتوي عىل الكثري من األمور املُشَّتكة،
كل نُسخة من نُسخ الكتاب املُقدَّ س حتتوي عىل >فهرس< ،وكذلك نجد عناوين ُمتشاهبة ق بل كل إصحاح أو ّ
فإن ّ
َّ
كل
أن ّ
أن التَّقسيم إىل إصحاحات وأعداد واحد يف ّ
كل نُسخ الكتاب املُقدَّ س ،ويف النِّهاية ،نجد َّ
مقطع ،باإلضافة إىل َّ
كل
والصور ال َّتوضيحية.
نُسخ الكتاب املُقدَّ س حتتوي عىل مالحق ،وبعض اخلرائط ّ
الفهرس ُيساعدك عىل تص ُّفح الكتاب املُقدَّ س ،وحيتوي عىل أسامء األسفار واختصاراهتا ،مع اإلشارة إىل عدد
إصحاحات كل سفر.
إذا كنت تتص َّفح نُسخة كاملة من الكتاب املُقدَّ س ،فإنَّك ستجد فهرس العهد القديم يف بداية الكتاب قطع ًا وال
نص العهد
شك ،أ َّما فهرس العهد اجلديد ،فقد جتده ُمبارش ًة بعد فهرس العهد القديم ،وقد جتده أحيان ًا بعد َّناية ّ
قسمة إىل قسمني داخلي ًا ،قسم العهد القديم بَّتقيم صفحات يبدأ من
القديمُ ،
فهناك بعض نُسخ الكتاب املُقدَّ س امل ُ َّ
واحد ،ثم قسم العهد اجلديد بَّتقيم صفحات يبدأ من واحد.
نُسخ الكتاب املُقدا س املُختلفة حتتوي أيض ًا عىل عناوين تشري إىل اسم السفر ورقم اإلصحاح يف أعىل ّ
كل صفحة،
وهكذا تستطيع أن تتص َّفح النُّسخة بسهولة لتصل إىل املوضع الذي تريده رسيع ًا .
ُهناك أيض ًا عناوين يف بداية كل إصحاح أو كل مقطع ُيشري إىل موضوع املقطع ،ومن خالل مال حظة العناوين
املُختلفة تستطيع أن تُقارن بني العناوين املُشاهبة من أجل استخراج التَّناقضات واالختالفات.
وُمتلفة يف َّناية ّ
كل نُسخة من نُسخة الكتاب امل ُقدَّ س ،فنجد مثالًُ :معجم األلفاظ
ُهناك أيض ًا مالحق كثرية ُ
الصعبة ،والذي ُيساعد عىل فهم بعض الكلامت غري املُعتادة ،واملُتع ِّلقة ُبأ ُمور تارخيية قديمة ،أو ُبأ ُمور إيامنية
والكلامت َّ
الهوتية ،أو حتى بعض الكلامت املُعتاد است خدامها بني املسيحيني ،ولكن ال يعرفها كثري من النَّاس.
خاص باألناجيل األربعة ،اسمه> :موضوعات اإلنجيل كام وردت يف كتبه األربعة< ،واملُلحق
ُهناك أيض ًا ُملحق
ّ
ثم ُيشري إىل مكان املوضوع يف ّ
كل إنجيل من األناجيل األربعة ،وهذا املُلحق
عبارة عن جدول ُي ِّبني اسم املوضوعَّ ،
هام جد ًاُ ،يساعد عىل مقارنة املوضوع الواحد يف أكثر من إنجيل ،وهذا ُيساعد عىل اكتشاف االختالفات وال َّتناقضات
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بني األناجيل األربعة.
ُهناك أيض ًا ُملحق عبارة عن جدول للمكاييل واملوازين واملسافات وال ُعمالت .واجلدول ُيقارن بني املعايري
القديمة التي كانت تُستخدم يف األزمنة القديمة ،واملعايري املُستخدمة حالي ًا ،حتى تستطيع فهم األحداث التارخيية.
ملحوظة :تعامل مع الكتاب امل ُقدَّ س عىل أنَّه كتاب تارخيي وليس كتاب ًا ديني ًا.
ُهناك أيض ًا ُملحق اخلرائط ال َّتوضيحية  ،وهذا املُلحق ُُمتص ببيان اجلغرافيا التي كانت موجودة يف األزمنة القديمة
حتى تستطيع فهم األحداث التارخيية .عىل سبيل املثال :بولس كان يقوم برحالت تبشريية كثرية ،لذلك ستجد يف
توضح ّ
خط سري بولس يف رحالته ،وكذلك تستطيع أن تعرف
َّناية نسخ العهد اجلديد جمموعة من اخلرائط التي ِّ
أماكن املدُ ن القديمة عىل اخلرائ ط احلالية8][.

ُ

ملحوظة :عندما نتكلم عن االختالفات بني نُسخ الكتاب املُقدَّ س ،ونقول َّ
إن االختالفات من حيث عدد
ثم نقول َّ
األسفار ،ومن حيث حمتوى النَّص ،ومن حيث طريقة َّ
إن األُ ُمور املُشَّتكة بني نُسخ الكتاب املُقدَّ س
الَّتمجةَّ ،
والصور التَّوضيحيةَّ ،
فإن هذا
هي الفهرس ،وعناوين الفقرات ،والتَّقسيم إىل إصحاحات وأعداد ،وبعض املالحق ّ
أن االختالفات بني نُسخ الكتاب املُقدَّ س عظيمة جد ًاَّ ،
يعني َّ
وأن املُشَّتك بني نُسخ الكتاب املُقدَّ س أشياء تافهة
بالنِّسبة لالختالفات .

ُم يّيات النُّسخ انلَّقدية ي
ادلراسية
الَّتمجة اليسوعية< أو > الرهبانية اليسوعية< أو ترمجة >اآلباء اليسوعيني<9][.
أهم ُنسخة نقدية دراسية هي > َّ

ّ

هم ُمميِّزات ال ُّنسخ النَّقدية الدِّ راسية ،وأعتقد أنَّه ينبغي عىل ّ
كل من ُيريد دراسة الكتاب املُقدَّ س
املداخل تُعدّ من أ ّ
شك َّ
الَّتمجة اليسوعية ،وال ّ
دراسة جا َّد ة أن يقرأ مداخل َّ
ال رائع ًا
أن كتاب >تاريخ الكتاب املُقدَّس<[ ] ُي َعدّ مدخ ً
كم املعلومات التي تستطيع استخراجها من مداخل َّ
الَّتمجة اليسوعية
لدراسة الكتاب املُقدَّ س ،ولكنَّك ستُذهل من ّ

 8راجع صفحة أدوات دراسة الكتاب املقدس ملُطالعة املالحق http://goo.gl/yypXRI
 9راجع صفحة أدوات دراسة الكتاب املقدس لتحميل نُسخ الكتاب املُقدَّ س املُختلفة http://goo.gl/yypXRI
ُ 1قم بتحميل الكتاب من هذا الرابط http://goo.gl/zGdHNu
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من أجل استخدامها يف جماالت احلوار اإلسالمي املسيحي.
ُهناك معلومات يف املداخل عن كتبة األسفار ،وكيف َّأَّنم جماهيل ،ومعلومات عن ُمطوطات األسفار
والتَّحريف الذي حدث أثناء عملية النَّسخ ،ومعلومات عن بعض اإلشكاليات والتَّناقضات واألخطاء املوجودة يف
كم ال بأس به من املع لومات النَّقدية.
األسفار ،وهكذا إذا قمت بدراسة هذه املداخل جيد ًا ،فإنك ستحصل عىل ّ
اهلوامش والتَّعليقات حتتوي أيض ًا عىل الكثري من املعلومات النَّقدية ،ففي كثري من األحيان جتد َّ
أن اهلامش يد ُّلك
َّص ُمقتبس من األساطري اليونانية أو البابلية القديمة ،أو َّ
أن هذا النَّص أصابه ال َّتحريف ،أو َّ
عىل َّ
أن
أن موضوع الن ّ
النَّص غري مفهوم وقد فقدنا معناه من كثرة التَّحريف ،أو عىل األقل ،ستحصل عىل تفسري ُمناسب لبعض الن ُُّص وص
بأمر تارخيي أو ٍ
الصعبة املُتع ِّلقة إ َّما ٍ
بأمر إيامين الهويت.
َّ

www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني الاعب

[]34

مدخل إل دراسة الكتاب املقدس

ُ َّ
فيديو ( :)05ما يه املصادر األخرى جبانب الكتاب المقدس؟
ُهناك العديد من املصادر املسيحية التي ُيقيم عليها املسيحيون دينهم ،ولكن قبل أن نتك َّلم عن هذه املصادر،
ُوضح أمر ًا يف غاية األمهية.
علينا أن ن ِّ

قومات ي
ما يه ُم ي
ادلين احلق؟
عز َّ
وجل ،واملوضوع ُمرتبط قطع ًا وال ّ
شك
ُهناك بعض األُ ُمور التي جيب توافرها ليكون الدِّ ين ّ
حق من عند اهلل َّ
باملصادر ،وإليكم التَّفصيل:
عز َّ
وجل ،وجيب أن يكون ُمعتنق
الرئيسية التي يؤخذ منها الدِّ ين جيب أن تكون من وحي اهلل َّ
أوالً :املصادر َّ
الدِّ ين قادر ًا عىل إثبات وحي هذه املصادر باألد َّلة والرباهني املُختلفة.
ثاني ًا :هذه املصادر املوحى هبا من اهلل ،جيب أن تصلنا بدون حتريف ،وجيب أن يكون ُمعتنق الدِّ ين قادر ًا عىل
إثبات سالمة هذه املصادر من التَّحريفَّ ،
وأن هلا املوثوقية الكاملة ،لكي نضمن أنَّنا ما زلنا نملك ن ُُصوص الوحي.
ثالث ًا :جيب أن نملك تُراث ًا غني ًا منسوب ًا للذين نعرف َّأَّنم فهموا املصادر فه ًام صحيح ًا ،وط َّبقوها تطبيق ًا مثالي ًا ،
ونعرف يقين ًا َّ
وبرشهم باجلنَّة.
أن اهلل ريض عنهم َّ
رابع ًا :جيب أن نتأكَّ د من َّ
الَّتاث فعالً منسوب هلؤالء الذين نثق يف فهمهم وتطبيقهم ،وجيب علينا أن نتأ َّك د
أن هذا ُّ
أيض ًا من َّ
زور ًا مدسوس ًا بني
أن هذا ُّ
الَّتاث وصل إلينا بدون حتريف ،لنضمن أنَّنا بالفعل نقرأ كالمهم ،وليس كالم ًا ُم َّ
كتاباهتم ،أو ا ِّدعاءات كاذبة عىل لساَّنم.
مؤسس ،فاملسلمون يتَّبعون النبي حممد × ،واملسيحيون يدَّ عون اتِّباع املسيح | ،وهكذا ّ
ّ
لكل
كل دين له ِّ
بارش أو غري ُم ٍ
بشكل ُم ٍ
ٍ
بارش .
ملؤسس الدِّ ين ،سواء كانت النِّسبة
دين مصادر منسوبة ِّ
النِّسبة املُبارشة املقصود هبا َّ
السنَّة النَّبوية
مؤسس الدِّ ين نفسه ،عىل سبيل املثالُّ :
أن املصدر مأخوذ ُمبارشة من ِّ
بشكل ُم ٍ
ٍ
بارش من
الرشيفة ،والسرية النَّبوية ،مصادر منسوبة مبارشة للنَّبي حممد × ،القرآن الكريم كذلك ،تلقيناه
النَّبي حممد ×  ،أ َّما عند املسيحيني مثالً ،فنجد أ ََّّنم أخذوا الدِّ ين ك ّل ه عن تالميذ املسيح | ،وليس هلم مصدر
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ٍ
بشكل ُمبارش ،ويا ليتهم أخذوا دينهم عن تالميذ املسيح | فعالً.
واحد منسوب للمسيح |

إشاكيلة تفسّي املصادر!
عز َّ
وجل ،وتستطيع إثبات ذلك باألد َّلة والرباهني ،باإلضافة إىل
إذا كانت مصادر دينك موحى هبا من اهلل َّ
الرصاط املُستقيم ،ولكن ُهناك
سالمة هذه املصادر من ّ
أي حتريف ،مع ُو ُجود أد َّلة وبراهني عىل ذلك ،فأنت عىل بداية ِّ
من يزيغ عن رصاط اهلل املُستقيم ،ويتَّبع غري سبيل املؤمنني ،فهذا مصريه إىل جهنَّم ،وسا ءت مصري ًا .
َّ ُ َ
َ َُ
ْ ُ ْ َ ُ ي َ َ َّ ُ ْ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ني ن َوهل ِ ما ت َوّل َونصلِ ِه
ب
س
ّي
غ
ع
ب
ت
ي
و
ى
د
ه
ال
هل
ني
ب
ت
ا
م
د
ع
ب
ِن
م
ول
قال تعاىلَ « :ومن يشاق ِِق الرس
ِ
يل المؤمِن ِ
ِ
ِ ِ
اء ْت َم ِص ً
َج َه َّن َم ۖ َو َس َ
ّيا» [سورة النِّساء  -اآلية ] 115
عز َّ
للمسلمنيُ ،هم صحابة
هؤالء الذين أمرنا اهلل َّ
مؤسس الدِّ ين ،فبالنِّسبة ُ
وجل باتِّباعهم ُهم أصحاب وأتباع ِّ
النَّبي حممد × ،وبالنِّسبة للمسيحينيُ ،هم تالميذ املسيح | ،الذين ُيطلق عليهم ُمصطلح > ُر ُسل املسيح< ،أل َّن
املسيح |  -حسب األناجيل  -أرسلهم إىل مدن و ُقرى بني إرسائيل.
مؤسس الدِّ ين إلينا ،وهذا هو الفرق اجلوهري بني
القضية ك َّلها ُمتع ِّلقة بسالمة ُو ُصول ُّ
الَّتاث املنسوب ألتباع ِّ
املُسلمني واملسيحينيَّ ،
فإن املسيحيني يدَّ عون َّأَّنم تس َّلموا عقائدهم ورشائعهم و ُط ُقوسهم وسائر ُأ ُمور دينهم من
السنَّة ،يدَّ عون َّأَّنم تس َّلموا ّ
كل ُأ ُمور دينهم من صحابة النبي حممد
ُر ُسل املسيح |  ،وكذلك املُسلمون ،أهل ُّ
× ،والذين بدورهم تس َّلموا ّ
كل ما عرفوه عن الدِّ ين من النبي حممد × نفسه.
املسلمون يملكون األد َّل ة التَّارخيية ،والرباهني القوية ،عىل َّ
أن تراثهم املنسوب للن بي حممد × وأصحابه ،تراث
زور ًا أو مكذوب ًا عىل النبي حممد × وأصحابه.
أي حتريف ،وأنَّه بالفعل تُراث حقيقي ،وليس ُم َّ
سليم ،مل يصبه ّ
واحلق من الباطل.
ّ
السقيم،
واملسلمون قادرون عىل ُتييز َّ
الصحيح من َّ
صحة نسبة تراثهم املسيحي لتالميذ املسيح | ،فهم
أ َّما املسيحيونَّ ،
فإَّنم ال يملكون األد َّلة التارخيية عىل َّ
عىل سبيل املثال ،يدَّ عون َّ
أن كتابات العهد اجلديد كتبها ُر ُسل املسيح | ،ولكن هذا ُجم َّرد ا ِّد عاء ليس عليه دليل
وال سند تارخيي ،فنحن ال نستطيع أن نثق يف ا ِّدعاء نسبة هذه الكتابات ُلر ُسل املسيح | .وهكذا نجد َّ
أن
صح ة
ألَّنم مل
املسيحيني انحرفوا عن رصاط اهلل املُستقيمَّ ،
صحة املصادر التي أقاموا عليها دينهم ،وال َّ
يتحروا ّ
ّ
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الَّتاث الذي ا ّد عوا نسبته لتالميذ املسيح | .
ُّ
عندما يصف املسلم منهجه يقولُ > :قرآ ٌن وسن َّ ٌة بِ َفه ِم سلَ ِ
فهناك
ف األ ُ َّم ِة< ،وهي عبارة جامعة ألركان الدِّ ين ّ
احلقُ ،
ُ
ْ َ
ْ َ ُ
أن ُ
الصحيحة ،ونحن نملك األد َّلة والرباهني عىل َّ
القرآن الكريم
والسنَّة النَّبوية َّ
مصدران رئيسيان ُمها :ال ُقرآن الكريمُّ ،
عز َّ
عز َّ
وجل ،وعىل َّ
وجل ،وعندنا األد َّلة والرباهني
أن النبي حممد × بالفعل نبي ورسول من عند اهلل َّ
كالم اهلل َّ
أن ّ
عىل سالمة ال ُقرآن الكريم من ال َّتحريف ،من عهد نبينا حممد × إىل اليوم ،وعندنا األد َّلة والرباهني عىل َّ
كل ما
ال منقول عنه ومنسوب إليه بشكل صحيح.
نقبله عن نبينا حممد ×  ،فع ً
شك َّ
السلف هو نبينا حممد ×  ،وال ّ
أن املصدر األول لفهم دين اإلسالم هو سرية
أ َّما >سلف األ ُ َّمة< ،فإمام َّ
وسنَّتهَّ ،
فإن حياة النبي حممد × عىل األرض عبارة عن تطبيق عميل لدين اإلسالم ،وكذلك حياة
النبي حممد × ُ
وبرشهم بجنَّته ،وأمرنا باتِّباعهم.
الصحابة ،فقد ريض اهلل عنهمَّ ،
َّ
واملُسلمون  -بفضل اهلل ع َّز َّ
ال ضخ ًام منسوب ًا للنبي حممد × وأصحابه ،ناهيك عن
وجل  -يملكون تُراث ًا هائ ً
شك َّ
مر ُق ُرون طويلة ،وال ّ
الَّتاث اإلسالمي يفوق
أن ُّ
ُّ
الَّتاث املنسوب للذين اتَّبعوا َّ
الصحابة ~ بإحسان عىل ّ
الَّتاث
والسرية ،وبني ُّ
ُّ
السنَّة ِّ
الَّتاث املسيحي بمراحل يصعب خت ّيلها أحيانا! ويكفيك فقط أن تُقارن بني ُجم َّلدات ُّ
املسيحي املنسوب للمسيح | ،املُتمثِّل يف األناجيل األربعة! وإذا شئت فضف عليها األناجيل املنحولة أيض ًا ،
ّ
فكل ذلك لن ُيساوي ُجم َّلد ًا واحد ًا من صحيح ال ُبخاري!
السلفي< ،واملقصود به اتِّباع
أ َّما بالنِّسبة للمسيحينيَّ ،
فإَّنم ي قبلون نفس املنهج اإلسالمي املعروف باملنج > َّ
قرون َّ
الصحيح لن ُُصوص الكتاب
أن الفهم َّ
السلف املشهود هلم بالفهم والتَّطبيق َّ
َّ
الصحيحني للدِّ ين ،واملسيحيون ُي ُّ
الَّتاث الكايف ،لتت ُّبع
ولكن املسيحيني ال يملكون األد َّل ة التَّارخيية ،وال ُّ
املُقدَّ س هو فهم تالميذ املسيح | ،
َّ
والَّتاث ا َّلذين
خل ُطوات إىل الوراءُ ،و ُصوالً إىل ما كان عليه املسيح | وأصحابه ،أ َّما املُسلمون ،فلدهيم ال َّتاريخ ُّ
ا ُ
نستطيع تتبُّعهام حتى نصل إىل ما كان عليه النبي حممد × وأصحابه.
أي ِص َل ة
ُّ
أي َسنَد ،وال ّ
الَّتاث املسيحي املنسوب للمسيح | وأصحابهُ ،جم َّرد روايات تارخيية ،ليس هلا ّ
الَّتاث للمسيح
صحة نسبة هذا ُّ
أي دليل أو ُبرهان عىل َّ
تارخيية حقيقية باملسيح | وأصحابه ،واملسيحي ال يملك ّ
تخصصة التي من
الَّتاث يملك األسانيد وال ُع ُلوم َّ
الَّتاث ،وفوق ُّ
| وأصحابه ،أ َّما املُسلم ،فيملك ُّ
الرشعية امل ُ ِّ
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خالهلا نعرف ّ
صح ة
كل يشء عن الذين نقلوا إلينا هذا ُّ
صحة نقلهم ،ونتي َّقن من َّ
الَّتاث ،وهكذا نستطيع أن نتي َّقن من َّ
الَّتاث للنبي حممد × وأصحابه.
نسبة ُّ
مثال يف غاية األمهية:
الرسويل< نسب ًة ُلر ُس ل
الرسويل< ،وقد أطلق عليه املسيحيون اسم > َّ
أحد آباء الكنيسة املشهورين ،اسمه >أثناسيوس َّ
فإن املسيحيني يدَّ عون َّ
املسيح |َّ ،
أن >أثناسيوس< أحيا ُسنَّة ُر ُسل املسيح | وتالميذه ،لذا أطلقوا عليه اسم
الرسويل<.
> َّ
وجتسد وصلب وفداء ،وقد ا َّدعى أنَّه تس َّلم هذه العقائد
الرئيسية من ثالوث ُّ
>أثناسيوس< رشح العقائد املسيحية َّ
فِّس ن ُُصوص العهد اجلديد بطريقة تُد ِّعم العقائد املسيحية ،وهكذا يدَّ عي َّ
أن
ك َّلها من تالميذ املسيح | ،وأخذ ُي ِّ
فِّس ن ُُص وص العهد اجلديد ،وكتابات
فهمه للعقائد املسيحية ُموافق لام كان عليه تالميذ املسيح |  ،لامذا؟! ألنَّه ُي ِّ
العهد اجلديد  -حسب عقيدة املسيحيني  -كتبها تالميذ املسيح | .
نحن نقول اآليت:
أوالً :كيف يستطيع املسيحي إثبات َّ
أن كتابات العهد اجلديد فعالً كتبها ُر ُسل املسيح |؟ ! ال يستطيع.
أن فهم >أثناسيوس< لن ُُصوص العهد اجلديد هو نفس فهم تالميذ ا ملسيح |؟ بفرض َّ
ثاني ًا :ما الدَّ ليل عىل َّ
أن
ن ُُصوص العهد اجلديد كتبها تالميذ املسيح | فعالً ،هل هذا يعني َّ
أن املسيحيني فهموا هذه الن ُُّصوص عىل ُمراد
تالميذ املسيح |؟ بال َّطبع ال.
وهكذا نجد انقطاع تارخيي ،بني >أثناسيوس< الذي عاش يف القرن الرابع امليالدي ،واملسيح | وتالميذه
الذين عاشوا يف القرن األول امليالدي .وهلذا نقول َّ
إن ا ِّدعاء املسيحيني باتِّباع املسيح | وتالميذه ا ِّدعاء باطل.

الَّقليد املسييح أو الَّقليد الكنيس
املسيحيون يدَّ عون َّأَّنم ي َّتبعون ال َّتقليد ،ويقصدون بال َّتقليد ّ
الَّتاثية املسيحية التي تربط املسيحيني
كل املراجع ُّ
والسادس امليالدي.
السابقةُ ،خ ُصوص ًا الفَّتة التَّارخيية ما بني القرن َّ
األول َّ
احلاليني باألجيال َّ
www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني الاعب

مدخل إل دراسة الكتاب املقدس

[]38

والتَّقليد ُهنا يعني َّ
أن اجليل املسيحي احلايل ق َّلد اجليل املسيحي الذي قبله يف العقائد والعبادات والتَّرشيعات
وهكذاُ ،و ُصوالً إىل جيل تالميذ املسيح | ،والذين بدورهم ق َّلدوا ُمع ِّلمهم  -املسيح |  -يف ّ
ص
كل ما خي ّ
الدِّ يانة املسيحية ،وهبذا اال ِّدعاء ،يكون املسيحيون احلاليون عىل ما كان عليه املسيح | وأصحابه!
فإن هذا يعني َّ
إذا كان ا ِّدعاء التَّقليد املسيحي صحيح ًاَّ ،
أن املسيحيني احلاليني ُهم بالفعل أتباع املسيح | ،
ولكن هذا ليس حقيقي ًا ،فنحن نعلم من ال ُقرآن الكريم َّ
أن املسيح | كان ُمسل ًام ،وأتباعه احلواريون كانوا ُمسلمني،
أن العقائد املسيحية الرئيسية احلالية ُُمالفة لام جاء به املسيح |  ،ونعلم َّ
وكذلك نعلم يقين ًا َّ
أن العقائد املسيحية
احلالية ُُمالفة حتى لن ُُصوص العهد اجلديد املنسوبة لتالميذ املسيح |!
هذا يعني ُبطالن التَّقليد املسيحيَّ ،
وأن املسيحيني ال ُيق ِّلدون املسيح | وأصحابه ،أل ََّّنم لو كانوا ُمق ِّلدين
للمسيح | وأصحابه ،آلمنوا بنبينا حممد × فور بعثته ،ولام وجدنا اختالفات عقائدية جوهرية بيننا وبينهم.

ً

الَّقليد املسييح ُم َّ
سَم واسع جدا وفضفاض
سمى >التَّقليد< .وهكذا نجد اخَّتاعات عجيبة من الكنائس التّقليدية،
ّ
أي تُراث مسيحي تقريب ًا يدخل حتت ُم َّ
أي الكنائس املُتَّبعة للتَّقليد ،وهي الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية بأنواعها املُختلفة ،ولكي يعطوا الخَّتاعاهتم
ّ
ثم يأتون بن ُُص ٍ
العجيبة مصداقية ،يقولون َّ
أي
وص موجودة يف كتابات اآلباء األوائل ،أو يف ّ
أن هلا أصل يف ال َّتقليدَّ ،
ثم يدَّ عون َّ
ُص عىل ما اخَّتعوه ،وال يستطيع املسيحي العا ِّمي أن يرفض!
أن التَّقليد ين ّ
كتاب تراثي مسيحي آخرَّ ،
الكنيسة الربوتستانتية (اإلنجيلية) ليست من ضمن الكنائس التَّقليدية ،ذلك َّ
ألن الذين قاموا بتأسيس هذه
ألَّنم زعموا َّ
أن الكنيسة الكاثوليكية تستغل
الكنيسة يف األصل ،قاموا بثورة عىل الكنيسة الكاثوليكية التَّقليديةَّ ،
والسياسية وغريها ،وكانت الكنيسة
السيطرة عىل البالد والعباد من النَّواحي االقتصادية
ِّ
ُسلطتها التَّرشيعية يف َّ
الكاثوليكية ُت ِّربر ترشيعاهتا الغريبة َّ
مؤسسو الكنيسة الربوتستانتية أن يضعوا حدا ا
قرر ِّ
بأن هلا أصل يف التَّقليد ،وهكذا َّ
هلذه ال َّترشيعات العجيبة املبنية عىل ال َّتقليد املزعوم! فأخذوا يبحثون عن املصادر التي هلا ُسلطان ترشيعي بالفعل ،أو
والرشائع عىل أساسها.
بمعنى آخر ،املصادر التي هلا موثوقية ومصداقية ،حتى يستطيعوا إقامة العقائد َّ
يف النِّهاية ،وصل الربوتستانت إىل َّ
وعربوا عن عقيدهتم هذه
السلطان التَّرشيعيَّ ،
أن الكتاب املُقدَّ س وحده له ُّ
www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني الاعب

[]39

مدخل إل دراسة الكتاب املقدس

كونة من مقطعني ،املقطع األول ( )Solaيعني >وحده< أو >بمفرده<،
بعبارة التينية ،وهي ( ،)Sola-Scriptoraامل ُ َّ
واملقطع الثاين ( ،)Scriptoraو ُيقابله يف اإلنجليزية كلمة ( ،)Scriptureوالتي تعني >ال ُكتُب املُقدَّسة< ،والعبارة
ُيقصد هبا َّ
السلطان ال َّترشيعي.
أن ال ُكتُب املُقدَّ سة ،أو الكتاب املُقدَّ س وحده هو مصدر ُّ
وتم تأسيس الكنيسة الربوتستانتية ،فكلمة
وهكذا حدث انشقاق يف الكنيسة الكاثوليكية الغربيةّ ،
>بروتستانت< من أصل الكلمة اإلنجليزية ( ،)Protestوالتي تعني >االعَّتاض< أو >االحتجاج<.
مؤسسو الكنيسة الربوتستانتية عىل النِّظام ال َّترشيعي يف الكنيسة الكاثوليكية الغربية ،فسعوا إىل
وهكذا اعَّتض ِّ
حتديد املصادر التي يؤخذ منها الدِّ ين ،واكتفوا بالكتاب امل ُقدَّ س ،ورفضوا باقي التَّقليد املسيحي تقريب ًا .
نص الكتاب املُقدَّ س؟!
فِّس الربوتستانتي ّ
ولكن ُمشكلة >التَّفسري< ما زالت باقية ،فعىل ّ
َّ
أي أساس ُي ِّ
الصحيح للن ُُّصوص الكتابية ،ولكن
الو ُصول للفهم َّ
الربوتستانت وضعوا بعض القواعد التَّفسريية من أجل ُ
الصحيح للن ُُّصوصَّ ،
يف النِّهاية نجد َّ
ستمروا عىل اعتناق العقائد
وإال لام ا
أن قواعدهم التَّفسريية ال تصل يقين ًا إىل الفهم َّ
ُّ
جسد ،باإلضاف ة إىل َّ
أن الربوتستانت ال
املسيحية التي ال أصل هلا يف ن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س ،مثل الثالوث والتَّ ُّ
يملكون ضامن ًا عىل َّ
أن فهمهم لن ُُّصوص الكتاب موافق لفهم تالميذ املسيح | .
وهكذا ال يوجد فرق حقيقي بني الربوتستانت والكاثوليك واألرثوذكس ،وإن كان الربوتستانت أفضل
حاالً.
سمى التَّقليد ،بسبب
تم وضعها ت ّم ُم َّ
والربوتستانت يف احلقيقة مل يرفضوا التَّقليد ،وإنَّام رفضوا املراجع التي ّ
فقداَّنا للموثوقية واملصداقية ،أو بسبب انقطاع سندها التَّارخيي عن املسيح | وأصحابه!

مصادر الَّقليد املسييح
التَّقليد املسيحي أو التَّقليد الكنيس اسم ُيطلق عىل مخسة مصادر .هذه املصادر ُمرتَّبة َح َسب األولوية وال ُق َّو ة ،
بمعنى َّ
أهم مصدر عىل اإلطالق ،وال ُبدَّ للمصادر األخرى أن تتَّفق مع هذا املصدر.
أن املصدر َّ
األول هو ّ
مصادر التَّقليد كاآليت:
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أوال ً :الكتاب املُقدَّس
األول من مصادر التَّقليد املسيحي ،وهذا أصبح واضح ًا م ن كالمنا عن االنشقاق
الكتاب امل ُقدَّ س هو املصدر َّ
الذي حدث بني الكاثوليك والربوتستانت.
>حيتل الكتاب املقدَّس املكانة األوىل بني مصادر التقليد ،وله كرامة أكثر بني مصادر التقليد<[.

َّ

ُ

َّ

]

الرئييس لل َّترشيع ،فاملسيحيون يدَّ عون َّ
أي َّ
أن الدِّ يانة
واملسيحية بال َّطبع ديانة كتابيةّ ،
أن هلا كتاب ُيعترب املصدر َّ
مؤسسة عىل الكتاب املُقدَّ س ،وأنَّه ال توجد عقيدة وال رشيعة مسيحية ُُمالفة لن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س .
املسيحية َّ
أن املسيحيني يدَّ عون َّ
ولكن ُهناك نُقطة يف غاية األمهيةَ ،أال وهي َّ
أن بداية كل ُمناقشة عقيدية جيب أن تكون
أن ّ
وأن العقيدة التي ُختالف ن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س جيب رفضها ،فاملسي حي يؤمن َّ
الكتاب املُقدَّ سَّ ،
كل العقائد
املسيحية موافقة لن ُُصوص الكتاب امل ُقدَّ س ،ومع ذلك نجد َّ
أن العقائد املسيحية احلالية ُُمالفة فعالً لنصوص الكتاب
أمر عجيب جد ًا .
املُقدَّ س ،وهذا ٌ
مسألة كون العقائد املسيحية موافقة للن ُُّصوص الكتابية مسألة نظرية إيامنية فقط عند املسيحيني ،بمعنى َّأَّنم
يعتقدون توافق عقائدهم مع ن ُُصوص الكتاب ،ولكن احلقيقة غري ذلك ،فاملسيحيون يؤمنون بعقائد كثرية جد ًا ليس
بيل
هلا أصل يف الكتاب املُقدَّ س ،واملسيحي يف النِّهاية يقوم بتفسري الن ُُّصوص الكتابية بطريقة توافق عقائده ،ويقوم ّ
أعناق الن ُُّصوص ،وحتميلها ما ال حتتمل من معاين.
وجيب التَّنبيه عىل َّ
أي أنَّك إذا أردت معرفة
أن العقائد املسيحية تؤخذ من كتابات آبا ء الكنيسة و ُعلامء املسيحيةّ ،
العقائد التي يؤمن هبا املسيحي اآلن ،عليك أن تتص َّفح كتابات آباء الكنيسةُ ،خ ُصوص ًا آباء عرص املجامع ،الذين
والسادس امليالدي ،وال ينبغي أن تتص َّفح الكتاب املُقدَّ س وتقتبس بعض
الرابع َّ
عاشوا يف الفَّتة ما بني القرنني َّ
إن املسيحي يؤمن بكذا وكذا َّ
ثم تقول َّ
ألن الكتاب املُقدَّ س يقول كذا.
الن ُُّصوص َّ
هذا املنهج سيكون صحيح ًا إذا كان املسيحي بالفعل يأخذ عقيدته من الكتاب املُقدَّ س ،ولك َّن واقع املسيحيني
ثم يبحثون عن
ثم يستد ُّلونّ ،
أي َّأَّنم يصكُّون عقائدهم و ُيشكِّ لوَّنا وفق ما ُيريدونَّ ،
يقول َّإَّنم يعتقدون أوالً َّ
ُ 1مراجعة األنبا رافائيل :هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟ ،كنيسة مار جرجس باإلسكندرية  -صـ.23 ،22
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ثم يف النِّهاية يدَّ عون َّأَّنم يتَّبعون الكتاب املُقدَّ س
الن ُُّصوص املُناسبة التي ُيمكنهم حتميلها املعاين التي ُيريدوَّناَّ ،
ألَّنم يقتبسون من ن ُُصوص العهد اجلديد املنسوبة زور ًا لتالميذ املسيح | ،
وتالميذ املسيح |  ،ال ليشء َّإال َّ
ثم يلوون أعناق الن ُُّصوص ُحي ِّملوَّنا ما ال حتتمل!
َّ
ثم نقول
يف النِّهاية ،نحن نُلزم املسيحي بام ألزم به نفسه ،بمعنى أنَّنا نقتبس من ن ُُصوص الكتاب املُقدَّ سَّ ،
للمسيحي َّ
ألول من مصادر التَّقليد.
أن عقائده غري كتابية وباطلة َّ
ألَّنا ال تُوافق الكتاب املُقدَّ س ،وهو املصدر ا َّ
ثم نقول للمسيحي أنَّنا هبدم مصداقية
باإلضافة إىل ذلك ،نقوم بإثبات َعدَ م موثوقية ومصداقية الكتاب املُقدَّ سَّ ،
ألن املسيحي يعتقد َّ
وموثوقية الكتاب امل ُقدَّ س ،نكون قد هدمنا الدِّ يانة املسيحيةَّ ،
أن الدِّ يانة املسيحية ،تقوم وتثبت،
أو تسقط وتُصبح باطلة ،عىل أساس الوحي اإلهلي للكتاب املقدَّ س[ .

ُ

]

ثانياً :الليتورجيا
الليتورجيا هي املصدر الثَّاين للتَّقليد يف الكنيسة .الـ >ليتورجيا< كلمة يونانية معناها >ال َع َمل َّ
الشعبي العا ّم<.
ليتورجيا الكنيسة هي َع َمل الكنيسة حني جتتمع لتكون شعب اهلل وتعبد اهلل  .بمعنى َّ
أي عبادات تُقام يف الكنيسة
أن ّ
داخلة حتت اسم الليتورجيا ،فالليتورجيا حتمل يف ُجمملها ّ
الصلوات ال َكن َِسيَّة العا َّمة ،مثل :خدمات ساعات اليوم
كل َّ
(األجبية وصلوات السواعي) ،ال ُقدَّ اسات ،األعياد واملناسبات الكنسية ،واألرسار الكنسية[.

ُ

َّ

]

فإن ّ
الروح ال ُقدُ س ّ
حيل عليهم أثناء عبادهتم يف الكنيسة ،لذا َّ
املسيحيون يعتقدون َّ
كل َط ْقس ُيامرسه املسيحي
أن ُّ
السبب نجد الليتورجيا يف املركز الثاين ُمبارش ًة بعد الكتاب املُقدَّ س.
يف الكنيسة طقس ُمقدَّ س ،وهلذا َّ
املسيحي العا ِّمي يعرف من الليتورجيا أكثر ممَّا يعرف عن الكتاب املُقدَّ س ،فاملسيحي العا ِّمي يف الغالب عضو
والصلوات واألحلان الكنيسة التي تُتىل يف الكنيسة ،ولكنَّه يف
نص ال ُقدَّ اسات
َّ
ف َّعال يف الكنيسة ،فهو لذلك حيفظ ّ
الغالب ال يفتح الكتاب املُقدَّ س بنفسه أبد ًا  ،بل يكتفي فقط بالنُّ ُصوص التي يتلوها الكاهن يف الكنيسة ،وال ُيك ِّل ف
نفسه مش َّقة وعناء تص ُّفح وقراءة الكتاب املُقدَّ س بنفسه.

 1آرثر بينك :الوحي اإلهلي للكتاب املقدس ،ط .دار النرش األسقفية  -صـ.5
ُ 1مراجعة األنبا رافائيل :هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟ ،كنيسة مار جرجس باإلسكندرية  -صـ 14إىل .21
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والصلوات الكنيسة بالنِّسبة للمسيحي ليست ُجم َّرد كلامت يتلوها يف الكنيسة ،ولكنَّها بقدسية
ال ُقدَّ اسات واألحلان َّ
والصلوات الكنسية عند املسيحي عبارة عن صياغات ملُختلف العقائد
ال ُقرآن الكريم عند املُسلمني ،فهذه ال ُقدَّ اسات َّ
نص هذه
املسيحية ،يقوم املسيحي بتالوهتا أثناء ُح ُضوره يف الكنيسة .وكثري ًا ما نجد املسيحيني يقتبسون من ّ
والصلوات ،ويستشهدون هبا عىل عقائدهم ،بمعنى َّأَّنم يقولون إنَّنا نؤمن بكذا وكذا ،والدَّ ليل عىل هذه
ال ُقدَّ اسات َّ
العقائد هو قولنا يف ُ
القدَّ اس ال ُفالين ،كذا وكذا.
ثالثاً :املجامع
خاص ة
املجامع هي املصدر الثالث من مصادر التَّقليد ،و ُيقصد بـ >املجامع< اجتامع آباء الكنيسة لتقرير مسألة َّ
أن اإلله يكون يف وسط اجتامع اآلباءَّ ،
بالدِّ يانة املسيحية .واملسيحيون يعتقدون َّ
وأن ا ُّلروح ال ُقدُ س ُيرشدهم للقرار
الصحيح ،ولكنَّنا نعرف يقين ًا َّ
أن املسألة كلها ُجم َّرد آراء برشية بحتة ،ألنَّنا نجد َعدَ م اتِّفاق املسيحيني عىل يشء يف كثري
َّ
قرروه يف بعض املجامع!
من املجامع الكنسية ،ويف كثري من األحيان يقوم املسيحيون باالرتداد عىل ما َّ
املسيحيون يعتقدون َّ
وحق
قرروا ما هو صواب ّ
أن اآلباء الذين جيتمعون يف هذه املجامع قد ُأعطوا ُّ
السلطان لي ِّ
أن املسيحي يعتقد َّ
ودين وعقيدة وإيامن بالنِّسبة لعا َّمة املسيحيني .هذا يعني َّ
حق التَّرشيع ،وبال َّطبع
أن هؤالء اآلباء هلم ّ
رشعون من عند أنفسهم ،ولكنَّهم يعتقدون َّ
ال يعتقدون َّ
الروح ال ُقدُ س (الذي هو اهلل يف املسيحية)
أن ُّ
أن هؤالء اآلباء ُي ِّ
ّ
والصواب يف املسائل التي ُيناقشوَّنا يف املجامع.
ّ
احلال فيهم هو الذي ُيرشدهم
للحق َّ
َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً ي ُ
َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
عز َّ
سيح ابن مريم وما
ون اّللِ والم ِ
اهلل َّ
وجل يقول يف كتابه الكريم« :اَّتذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من د ِ
ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ً َ ً َّ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
رشكون» [سورة التوبة  -اآلية ] 31
أمِروا إِال ِيلعبدوا إِلها وا ِ
حدا ۖ ال إِهل إِال هو ۖ سبحانه عما ي ِ
املسيحيون يعتقدون َّ
وجتسد ،وعاش عىل األرض كإنسان ،لذا
أن املسيح | هو اهلل الذي نزل من السامء،
َّ
ثم َّإَّنم يعتقدون َّ
أن املسيح | أعطى ُسلطان ًا لتالميذه ،فام ربطوه عىل
الر ّب اإلله الذي له ّ
حق التَّرشيعَّ ،
فهو َّ
ثم يعتقدون َّ
السامء ،وما أح ُّلوه عىل األرض يكون حملو ً
تم
السلطان ّ
أن هذا ُّ
السامءَّ ،
ال يف َّ
األرض يكون مربوط ًا يف َّ
توريثه إىل آباء الكنيسة من بعد تالميذ املسيح | ُو ُصو ً
ال إىل آباء الكنيسة احلاليني!
عز َّ
نحن نعلم َّ
وجل  ،ومل يكن هو اهلل ،ومل يكن ابن ًا هلل ،وليس للمسيح |
أن املسيح | كان عبد ًا هلل َّ
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عز َّ
عز َّ
وجل َّ
بأن املسيحيني َّاختذوا أحباره م
وجل ،وقد أخربنا اهلل َّ
رشعه اهلل َّ
ُسلطان ترشيعي ،بل إنَّه ُيب ِّلغ النَّاس ما َّ
رشعوا ّ
ورهباَّنم أرباب ًا من دون اهللَّ ،
كل يشء للمسيحيني يف
ُ
ألن هؤالء األحبار ُّ
والرهبان ،آباء الكنيسةُ ،هم الذين َّ
ألَّنم نسبوا لآلباء ما ال ينبغي نسبته َّإال هلل.
حق هلل وحده ،وقد وقع املسيحيون يف ِّ
احلقيقة ،والتَّرشيع ّ
الرشكَّ ،
كانت ُهناك عدَّ ة جمامع خالل تاريخ الكنيسة ،منها جمامع مكانية حم ِّليَّة ،ومنها جمامع مسكونية عاملية.
املجامع املكانية املح ِّليَّ ة هي املجامع التي جيتمع فيها آباء كنيسة ُمعيَّنة هلا ُسلطة روحية عىل مساحة جغرافية ُمعيَّنة،
خيص الكنيسة يف مرص ،فقرارات هذه املجامع
مثل الكنيسة األرثوذكسية القطبية ،عندما جيتمع آباؤها لتقرير أمر ّ
املكانية املح ِّليَّة ال تِّسي َّإال عىل أعضاء الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
أي األرض) العاملية هي املجامع التي جيتمع فيها اآلباء من ّ
كل البالد
املجامع املسكونية (من كلمة املسكونةّ ،
هتم ّ
الرابع
املسيحية ،لتقرير مسألة يف غاية اخلُ ُطورة ّ
كل املسيحيني حول العامل .وهذه املجامع كانت ما بني القرنني َّ
ُسميهم >آباء َع ْرص املجامع< ،ولكن بعد االنشقاق
والسادس امليالدي ،وهؤالء اآلباء الذين اجتمعوا يف هذه املجامع ن ِّ
َّ
الرشقية يف ُمنتصف القرن اخلامس امليالدي ،يف جممع خلقيدونية 451م،
الذي حدث بني الكنيسة الغربية والكنيسة َّ
الرشق والغرب ليتَّفقوا عىل عقائد واحدة.
مل تعد ُهناك اجتامعات مسيحية عاملية جتمع بني آباء َّ
يتم وضع قوانني إيامن ( ،)Creedsوقوانني جمامع (. )Canons
يف َّناية املجامع املسكونيةّ ،
تم
قوانني اإليامن عبارة عن صياغة أدبية للعقائد املسيحيةُ ،
سمى بـ >قانون اإليامن املسيحي< ،والذي ّ
وهناك ما ُي َّ
جس د
قرر اإليامن املسيحي
ّ
اخلاص بعقائد الثالوث والتَّ ُّ
صياغته عىل مدار ثالث جمامع مسكونية ،وهذا القانون ُي ِّ
والصلب والفداء ،وغريها من العقائد املُت َّفق عليها اآلن بني املسيحيني بشكل عاملي.
َّ
تم ُمناقشتها أيض ًا يف املجامع
قوانني املجامع عبارة عن ُح ُلول لبعض اإلشكاليات الفقهية املسيحية التي ّ
املسكونية ،مثل مسألة إعادة تعميد املُرتدِّ ين ،وغريها من املسائل الفقهية املسيحية.
أه ّم املجامع املسكونية
ستحق للعبادة ،مولود
ّ
جممع نقية 325م  ،والذي ناقش عقيدة املسيحيني يف املسيح | ،هل هو هلإ حقيقي ُم
الصفات واألسامء واأللقاب اإلهلية
من اآلب والدة حقيقية ،أم أنَّه ُجم َّرد ُملوق ،وليس له ِّ
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قر ر َّ
حق ،وأنَّه مولود من اآلب وليس ُملوق ًا ،وأنَّه ُمتَّصف
حق من هلإ ّ
أن املسيح | هلإ ّ
هذا املجمع َّ
تم إقرارها
ِّ
وتم وضع قا نون اإليامن املسيحي ،وهو عبارة عن صياغة للعقيدة املسيحية التي ّ
بالصفات اإلهلية كلهاّ ،
يف املجمع ،واملُفَّتض َّ
أن الكنائس املسيحية ك ّلها ،من أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ،ت ُِق ّر هذا القانون ،وتقول
َّ
إن الذي ال يؤمن هبذا القانون ال ُيعترب مسيحي ًا .
الروح ال ُقدُ س ،هل هو مالك ،أم ُق َّو ة إهلية
جممع القسطنطينية األول 381م ،والذي ناقش عقيدة املسيحيني يف ُّ
ُمعيَّنة ،أم أنَّه هلإ حق ُمنبثق (خارج) من اآلب ،وله ّ
الص فات واألسامء واأللقاب اإلهلية.
كل ِّ
قرر َّ
ُقر ر
الروح ال ُقدُ س هلإ ّ
حقُ ،يسجد له و ُي َّ
مجد مع اآلب واالبن ،وت ّم صياغة فقرة جديدة ت ِّ
أن ُّ
هذا املجمع َّ
تم وضعه يف جممع نقية 325م.
تم إضافتها إىل قانون اإليامن املسيحي الذي ّ
هذه اإليامنّ ،
ُص عقيدة
مرة أخرى ،ولكن فيام خي ّ
جممع أفسس 431م ،والذي ناقش عقيدة املسيحيني يف املسيح | َّ
السالم.
تم إطالقه عىل مريم عليها َّ
وتم ُمناقشة لقب >والدة اإلله< الذي ّ
جسدّ ،
التَّ ُّ
السالم هي والدة اإللهَّ ،
قرر َّ
جتسد وعاش عىل األرض
ألن املولود منها هو اإلله الذي َّ
أن مريم عليها َّ
هذا املجمع َّ
وأن ّ
وأن املسيح | طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ،وليس طبيعتني ومشيئتني (عقيدة الكاثوليك)َّ ،
كإنسانَّ ،
كل
وتم صياغة فقرة جديدة
األقوال واألفع ال التي قاهلا أو فعلها املسيح | عىل األرض منسوبة هلل بشكل ُمبارشّ ،
تم وضعه يف جممع نقية 325م.
تم إضافتها إىل قانون اإليامن املسيحي الذي ّ
السالمّ ،
عن مريم عليها َّ
جممع خلقيدونيا 451م ،هو املجمع املسكوين األخري ،وقد أعاد ُمناقشة املواضيع املطروحة يف جممع أفسس
أرصوا عىل
تم إقراره ُمسبق ًا يف جممع أفسس ،أ َّما آباء الكنيسة َّ
431م ،وقد رفضت الكنيسة الغربية ما ّ
الرشقية ،فقد ُّ
تم االتِّفاق عليه ُمسبق ًا.
إقرار ما ّ
أن قام ٌّ
الرشق والغرب ،بعد َّ
كل منهام بتكفري اآلخر ،وهكذا أصبحت الكنيسة
يف النِّهاية حدث االنشقاق بني َّ
الرشقية[.
الكاثوليكية الغربية منفصلة روحي ًا وعقائدي ًا عن الكنائس األرثوذكسية َّ

ُ

 1راجع اآليت للمزيد من املعلومات حول املجامع:
العقائد املسيحية األرثوذكسية  -امللزمة الثانية http://goo.gl/EBgnpm
عصري كتاب عرص املجامع للقمص كريلس األنطوين http://goo.gl/HIfNNj
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رابعاً :اآلباء والقدِّيسون
الرابع من مصادر التَّقليد .واملسيحيون ُيقدِّ مون املجامع عىل اآلباء
اآلباء والقدِّ يسون ،كأشخاصُ ،هم املصدر َّ
ألن املسيحيون يعتقدون َّ
والقدِّ يسني كأفرادَّ ،
أن اجلامعة خري من الفرد!
اآلباء ُيقصد هبم الذين أ َّلفوا يف رشح العقائد املسيحية لنرشها ،ودافعوا عنها ضدّ الذين طعنوا فيها ،أ َّما القدِّ يسون
كل أب قدِّ يس ،ولكن ليس ّ
أن ّ
فيؤخذ منهم حياة الورع والتَّقوى ،وهكذا يعتقد املسيحي َّ
كل قدِّ يس أب.
خامساً :الف ّن الكنيس
الف ّن الكنيس هو املصدر اخلامس واألخري من مصادر التَّقليد ،وينقسم الف ّن الكنيس إىل ثالثة أقسام.
أوالً :البناء الكنيس ،و ُيقصد هبا طريقة بناء الكنائس .فاملسيحي يعتقد َّ
أن طريقة بناء الكنائس ترمز إىل بعض
يتم رسمها عىل
الصلبان فوق الكنيسةّ ،
العقائد املسيحية امل ُختلفة ،مثل شكل الكنيسة كسفينة ،وعدد ّ
والصور التي ّ
اخلاصة ببناء الكنيسة من الدَّ اخل ،مثل املذبح واهليكل  ...إلخ .
اجلدران ،وبعض األُ ُمور
َّ
ثانياً :املوسيقى واألحلان الكنسية ،وهي ال َّطريقة التي تُقال هبا أحلان الكنيسة ،وامل ُفردات املُستخدمة يف
الليتورجيات الكنسية ،مثل ُ
يتم تالوهتا يف الكنيسة.
القدَّ اسات ّ
وأي كتابات أخرى ّ
ثالثاً :األيقونات ،وهي الطريقة التي ُيرسم هبا شكل املسيح | ،وأحداث حياته ،وأ ّمه ،والقدِّ يسني.
واملسيحي يعتقد َّ
الصور ترمز إىل بعض العقائد املسيحية ،مثل أيقونة صلب املسيح | املزعوم ،أو أيقونة
أن هذه ّ
السالم املزعومة.
ثالوث العهد القديم ،أو أيقونة مريم عليها َّ

آباء الكنيسة ُهم أساس ي
ادلين املسييح
إذن ،املسيحي يأخذ دينه من التَّقليد ،والتَّقليد ينقسم إىل مخسة مصادر ،ولكنَّنا إذا تأ َّملنا هذه املصادر جيد ًا ،
أن آباء الكنيسة ُهم األساس يف ّ
وجدنا َّ
كل يشء ،فآباء الكنيسة ُهم الذين اختاروا األسفار التي جيب أن توجد يف
وهم الذين صاغوا ال ُقدَّ اسات ،ووضعوا ال ُّط ُقوس ،ورتَّلوا األحلان ،ومارسوا األرسار الكنسية،
الكتاب املُقدَّ سُ ،
وهم الذين بنوا الكنائس،
وهم الذين اجتمعوا يف املجامع ،وصاغوا قوانني اإليامن ،ووضعوا قوانني املجامعُ ،
ُ
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ورسموا األيقونات .وهكذا نجد َّ
أن اآلباء ُهم الذين وضعوا الدِّ ين املسيحي ،من بدايته وإىل َّنايته!

أين جند ك ِتابات اآلباء؟
بام َّ
أن اآلباء ُهم أساس الدِّ ين املسيحي ،علينا أن نعرف أين نجد كتابات آباء الكنيسة.
أوالً ،علينا أن نعرف َّ
قسم إىل ثالثة أقسام رئيسية.
أن ال َّتاريخ الكنيس ُم َّ
القسم أول هو القرن األول امليالدي املُتمثِّل يف كتابات العهد اجلديد ،والقسم الثاين هو الفَّتة ما بني القرنني األول
والرابع امليالدي ،أي من َّناية القرن األول امليالدي إىل فَّتة ما قبل جممع نقية 325م ،والقسم الثالث هو الفَّتة ما
َّ
بني بداية القرن الرابع وبدايات القرن السادس امليالدي ،أي من جممع نقية 325م إىل وقت بعثة النبي حممد × .
كتابات آباء القسم الثاين نجدها يف موسوعة آباء ما قبل نقية 325م ،املعروفة باسم ( The Ante-Nicene
مكونة من عرش ُجم َّلدات ،حتتوي عىل ترمجة علمية جيِّدة
 ،)Fathersواملشهورة باختصار ( ،)ANFوهي موسوعة ُو َّ
لكتابات اآلباء الذين عاشوا يف الفَّتة ما بني َّناية القرن األول إىل جممع نقية 325م.
كتابات آباء القسم الثالث نجدها يف موسوعة آباء نقية وما بعدها ،املعروفة باسم (Nicene and Post-
كونة من إصدارينّ ،
كون من أربعة
كل إصدار ُم َّ
 ،)Nicene Fathersواملشهورة باختصار ( ،)NPNFوهي ُم َّ
أهم كتابات آباء هذه احلقبة ،حيث َّ
الَّتاث املسيحي زاد جد ًا
أن ُّ
عرش ُجم َّلد ًا ،واملوسوعة عبارة عن جمموعة ُُمتارة من ّ
من بعد جممع نقية 325م]5 [ .

1

أ َّما الفَّتة التارخيية التي تبدأ من بعد جممع خلقيدونية 451م ،مرور ًا ببعثة النبي حممد × يف بدايات القرن
السادس امليالدي ،فليس هلا نفس أمهية الفَّتة التي تسبقها ،أوالًَّ ،
ألن املسيحية مل تعد مسكونية بال َّطريقة التي كانت
عليها قبل االنشقاق الذي حدث يف جممع خلقيدونية ،ثاني ًا َّ ،
ألن ببعثة النبي حممد × ،انترش اإلسالم بشكل رهيب،
واإلمرباطورية اإلسالمية أكلت اإلمرباطورية املسيحية بشكل ملحوظ جد ًا ،وعدد ضخم جد ًا من املسيحيني دخلوا
اإلسالم بفضل اهلل عز وجل ،وتأ َّثر املسيحيون كثري ًا بتعاليم اإلسالم ،فلم تعد املسيحية كام كانت من قبل بعثة النبي
حممد ×.
 1صفحة حتتوي عىل نص املوسوعتني http://www.ccel.org/fathers.html
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ُ َّ
احلجة ىلع املسيحيني؟
فيديو ( :)06ما يه املراجع
يف سياق الكالم عن «نقد الكتاب املُقدَّس» وكيفية إثبات َعدَ م موثوقيته ومصداقيته ،علينا أن نتك َّلم عن
نحتج هبا عىل املسيحينيَّ ،
ألن بدون معرفة هذه املراجع ،ل سبيل لنا حلوار ُمثمر معهم.
املراجع التي نستطيع أن
ّ
بالنِّسبة لعا َّمة املسيحيني ،نجد َّ
أي مرجع ملؤ ِّلف مسيحي ُيعترب ُح َّج ة عليه ،وهذا را جع لتقديس املسيحيني
أن ّ
ٍ
ألي ِق ِّس ٍ
الزائد َّ
يس ،سواء كان بروتستانتي اا أو
فأي
َّ
كتاب ِّ
الرتَب الكنسيةّ ،
للشخصيات الدِّ ينيةُ ،خ ُصوص اا من َذ ِوي ُّ
ألن املسيحيني ُُي ُّبون فكرهتم اخليالية التي تقول َّ
أرثوذكسي اا أو كاثوليكي اا ،سيكون ُح َّجة عىل عا َّمة املسيحينيَّ ،
بأن
وأن الختالفات بينهم ،بمثابة الختالفات ِ
ال َّطوائف املسيحية ك َّلها هلا نفس العقيدة الواحدةَّ ،
الف ْق ِهيَّة املوجودة بني
ِ ِ
حلن َِف َّية َّ
والشافِ ِع َّية!
حلنَابِ َلة وا َ
املَالك َّية وا َ
ُص ال َّطوائف املسيحية الثالثة املشهورة ،فنحن نعلم ج ِّيد اا َّ
أن الختالفات بينها ليست ُُم َّرد اختالفات
فيام خي ّ
فقهية ،ولكنَّها اختالفات عقائدية يف صميم العقائد املسيحية الرئيسية ،مثل :ال َّثا ُلوث والتَّجسد والصلب ِ
والفداء
َّ
ُّ
َّ
ومسائل عقائدية أخرى ختص وحي ِ
وع ْص َمة وعدد أسفار الكتاب املُقدَّ س.
ّ
ّ
شك َّ
كل هذه الختالفات العقائدية أ َّدت إىل تكفري هذه ال َّطوائف لبعضها البعض ،فمعروف قطع اا ول َّ
أن
الَّشقية قامت بتكفري الكنيسة الكاثوليكية الغربية ،والعكس صحيح ،بعد اخلالف الذي
الكنائس األرثوذكسية َّ
حدث يف ُممع خلقيدونية 451م .كذلك النشقاق الذي حدث يف الكنيسة الكاثوليكية الغربية يف العصور الوسطى،
عندما قام رؤساء ال َّطائفة الربوتستانتية بثورة عىل الكنيسة الكاثوليكية ،هذا النشقاق أ دى إىل تكفري الكنيسة
الربوتستانتية عىل يد الكنيسة الكاثوليكية ،وهذا تاريخ معروف لكل قارئ يف التَّاريخ املسيحي.
العامي ُيريد أن يعيش َو ْهم «كنيسة املسيح الواحدة»َّ ،
وأن ال َّطوائف ال َّثالثة
يف النِّهاية نقول ،إذا كان املسيحي
ِّ
وأهم هذه
يتحمل تبع َّيات الوهم الذي يشيع فيه،
املشهورة ك َّلها عىل قلب رجل واحد ،بعقيدة واحدة ،فعليه أن
ّ
َّ
التَّبعيات هي َّ
ألي طائفة مسيحية سيكون ُح َّجة عليه.
أي مرجع مسيحي تابع ّ
أن ّ
أ َّما إذا قابلت مسيحي اا ينتمي إىل طائفة ُمع َّينة ،و ُيدرك ج ِّيد اا الفوارق العقائدية اهلا َّمة بني ال َّطوائف ،وأصبح ل يقبل
ٍ
حينئذ أن تُدرك أمرين يف غاية األمهية:
من املراجع َّإل التي ُُت ِّثل طائفته بشكل رسمي ،فيجب عليك
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أي ال َّطوائف املسيحية هي ال َّطائفة املُتَّبِعة فع ا
ال للمسيح
األول هو أنَّك تستطيع أن تدخل معه يف نقاش حول ّ
األمر َّ
الَّتاث املسيحيَّ ،
♠ وتالميذه ،ومن خالل هذا النِّقاش تستطيع إثبات فقر ُّ
وأن املسيحيني ل يملكون األسانيد
القوية ،واملراجع التَّارخيية ،التي تستطيع أن ترجع هبم إىل ما كان عليه املسيح ♠ وتالميذه.
أي مسيحي من املراجع التي يعت ربها ُح َّجة عليه ،أيًّا كانت طائفته.
حل َّجة عىل ِّ
األمر ال َّثاين هو أنَّك تستطيع أن تُقيم ا ُ

ُ
أنواع املراجع المختلفة
حل َّج ة عىل املسيحي ،هذه املراجع قد تكون
الر ُجوع إليها إلقامة ا ُ
هناك مراجع كثرية جد اا ُمتو ِّفرة ،يستطيع الدَّ ارس ُّ
عبارة عن ُكتُب مطبوعة ،أو مراجع إلكَّتونية ُُمتلفة وكثرية.
ستدل من ٍ
الرهيبة التي نعيشها ،أصبح من النَّادر أن جتد الباحث ي ّ
كتاب مطبو ٍع ُيمسكه
بسبب ال َّثورة التِّكنولوجية َّ
ٍ
كل املراجع املطبوعة بصيغة إلكَّتونية عىل الكمبيوترّ ،
عرص ،تو َّفرت فيها ّ
فكل املراجع
يف يده! ولكنَّنا أصبحنا يف
ألي
املسيحية اهلا َّم ة التي سنحتاج إليها يف حوارنا مع املسيحيني ُمتو ِّفرة بصيغ إلكَّتونية ع ىل الكمبيوتر ،و ُيمكن ّ
شخص أن يقوم بتحميلها بسهولة و ُيرس ،وأن يقتبس منها يف أبحاثه كام ُيريد.
صورة و ُمتو ِّفرة بصيغة  ،PDFأو أي ِصيَغ إلكَّتونية
هذه املراجع اإللكَّتونية ستكون عبارة عن ُكتُب وأبحاث ُم َّ
الصور ،أو ستكون عبارة عن تسجيالت صوتية أو فيديوهات مرئية ،أو ستكون عبارة عن مواقع رسمية
أخرى حلفظ ُّ
لكنائس أو شخصيات كنسية معروفة.
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.
أولا :املراجع من حيث احلُ ِّجيَّة عىل املسيحي
حتتج هبا عىل ّ
كل املسيحيني ،مهام كان انتامؤهم
األول من هذه املراجع هي املراجع العا َّم ة ،التي تستطيع أن ّ
النَّوع َّ
نص الكتاب املُقدَّ س املُختلفة ،مثل املخطوطات اليونانية والعربية،
ال َّطائفي ،مثل الكتاب املُقدَّ س ،ومصادر ّ
وُمطوطات َّ
الَّتمجات القديمة املُختلفة ،كذلك كتابات آباء ما قبل نقية ،والكتابات املسيحية التَّارخيية املُتع ِّلقة َّإما
بالتَّاريخ املسيحي املُب ِّكر (مثل كتاب تاريخ الكنيسة لـ يوسابيوس القيرصي) ،أو املُتع ِّلقة باملجامع املسكونية الثالثة
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الكُربى (نقية 325م ،والقسطنطينية 381م ،وأفسس 431م) ،وغريها من املراجع املُتع ِّلقة باملسيحية يف ال ُق ُرون
األ وىل ،إىل فَّتة ما قبل انشقاق ُممع خلقيدونية 451م.
اخلاصة ،التي ل تُعترب ُح َّجة عىل املسيحي َّإل إذا كان تابع اا لطائفة ُمؤ ِّل ف
النَّوع ال َّثاين من هذه املراجع هي املراجع
َّ
السابق  ،ل تُعترب ُح َّجة عىل املسيحي
املرجع .عىل سبيل املثال :كتابات البابا شنودة الثالث ،بابا األقباط األرثوذكس َّ
الكاثوليكي أو الربوتستانتي ،ولكنَّها ُح َّجة قوية جد اا عىل ّ
كل أتباع الكنيسة القبطية األرثوذكسية .وهكذا ،عىل
أهم املراجع املسيحية التَّابعة ّ
أي مسيحي ،أيًّا كانت
لكل طائفة ،حتى يستطيع أن يتعامل مع ِّ
الدَّ ارس أن ُيدرك ما هي ّ
طائفته.
ثانياا :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 ،والنُّ َسخ النَّقدية ،واملخطوطات
للسياق الن َِِّّّص والتَّارخيي للن ُُّصوص.
القديمة ،وترجع أيض اا ِّ
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!»[  ،]6وهكذا اصطلح اإلخوة
مشهور
لتسجيل
احلاشاوية» ،نسب اة
العاملني يف ُمال احلوار اإلسالمي املسيحي عىل استخدام عبارة «حاشا» أو «حاشاوية» للدَّ للة 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 ّ
لبدَّ أن تعرف العقيدة التي يعتنقها املسيحي يف األصل ،حت ى تستطيع نقدها ونقضها،
نُناقش فيها املسيحي ،ألنَّك ُ
احلق مكاهنا.
ثم إقامة ّ
َّ

 1التَّسجيل موجود عىل اليوتيوب ُبعنوان« :تعليق األخ وسام عبد اهلل عىل األدمن سارة حاشا» http://youtu.be/wfpml-sPBt4
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ملحوظة ها َّمة
ُهناك نوعان من املراجع اإليامنية التَّقليدية احلاشاوية ،مراجع تقوم بَّشح العقائد املسيحية كام هي فعالا ،وكام
َّقررها آباء عرص املجامع ،هذا النَّوع من املراجع نستطيع أن نُطلق عليه اسم «املراجع اإليامنية التَّارخيية» ،أي َّأهنا ترجع
تم اعتامدها
إىل املراجع املسيحية التَّارخيية املُعتمدة ،مثل كتابات آباء عرص املجامع ،وتنقل منها العقائد املسيحية التي ّ
والتِّفاق عليها يف املجامعَّ .أما النَّوع اآلخر من املراجع اإليامنية ،فهي املراجع ال تي 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» ،ل فائدة هلا َّإل
يف ُُماولة معرفة األساليب التَّنصريية ،واألكاذيب املُستخدمة خلداع املُسلمني هبدف إخرا جهم من دينهم.
يتم استخدامها لبيان كذب املعلومات امل ُستخدمة يف املرا جع
النَّوع األول من املراجع اإليامنية ،هي التي ّ
ثم نرجع للمراجع
ويتم استخدامها أيض اا لبيان ال ُك ْفر والباطل
التَّنصريية،
َّ
والضالل الذي يعتقده املسيحيَّ ،
ّ
احلق وإزهاق الباطل .
األكاديمية التَّارخيية العلمية من أجل إحقاق ّ
ُ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 املسيحيني،
بخ ُصوص تقسيم أنواع املراجع ،التَّقسيم َّ
اخلاص ة التي تُعترب ُح َّج ة عىل املسيحي التَّابع لنفس طائفة املؤ ِّلف .يف القسم األول ،ستجد مراجع أكاديمية
ثم املراجع
َّ
َّ
تارخيية علمية ،ومراجع إيامنية تقليدية حاشاوية ،وكذلك يف القسم الثاين .بمعنى َّ
أن قسم املراجع العا َّمة ينقسم إىل
اخلاصة ّ
بكل طائفة تنقسم إىل نفس
قسمني ،قسم إيامين تقليدي ،وقسم أكاديمي علمي ،وكذلك قسم املراجع
َّ
السابقني.
القسمني َّ
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ً
ْ ً
كيف أعرف إذا اكن املرجع عِلميا أو إيمانيا؟
أي كتاب ،أو أي مرجع ،يعتمد بال َّطبع عىل ِف ْكر ومنْهج املؤ ِّلف ،وهكذا عن طريق التَّع ُّلم ِ
واخل ْربة ،نستطيع أن
َ َ
ّ
ّ
نعرف املؤ ِّلفني أصحاب املنهج ِ
الع ْلمي واألكاديمي ،واملؤ ِّلفني أصحاب املنهج اإليامين احلاشاوي ،واملؤ ِّلفني الذين
يعملون يف التَّنصري وال َك ِذب والتَّدليس!
نعرف َّ
أن ُمعظم آباء الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،إ َّما أصحاب منهج إيامين حاشاوي ،أو منهج تنصريي ،أ َّم ا
معظم املؤ ِّلفني الكاثوليك ،فينتهجون املنهج ِ
الع ْلمي واألكاديميُ ،خ ُصوص اا يف ُمال دراسة الكتاب املُقدَّ س ،أ َّم ا
ُ
املؤ ِّلفون الربوتستانت ،فينقسمون إىل قسمني ،القسم األول هو الربوتستانت ال َع َرب ،وهؤلء ينتهجون منهج التَّنصري
يف الغالب ،والقسم الثاين هو الربوتستانت األجانب ،وهؤلء يميلون أكثر إىل املنهج ِ
ولكن
الع ْلمي واألكاديمي،
َّ
الكثري منهم أيض اا 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 ِّ
من ُُم َّرد ال ِّطالع عىل الفهرس ،ستُدرك َّ
أن الكتاب ُمرتَّب بشكل ج ِّيد ومنطقي ،تستطيع من خالله معرفة
لبدَّ أن جتد هوامش
ُمتويات وموضوع الكتاب بمنتهى ُّ
الس ُهولة ،وأثناء تص ُّفح الكتاب ،وتقليب صفحاهتا رسيع ااُ ،
الصور التَّوضيحية ،وكذلك بعض العبارات باللغة اإلنجليزية ،وكذلك بعض
كثرية ،ولع َّلك تالحظ أيض اا بعض ُّ
العبارات ب ُلغات الكتاب املُقدَّ س األصلية ،العربية واليونانية ،ويف هناية الكتاب ستجد بالتَّأك يد قائمة باملراجع
املستخدمة يف الكتاب .هذه هي أبرز مواصفات الكتاب ِ
الع ْلمي واألكاديمي.
ُ
ُ
أي هوامش أو تعليقات أو إشارات
أ َّما املراجع اإليامنية احلاشاويُ ،خ ُصوص اا التَّنصريية منها ،فلن جتد فيها ّ
ألي ُل غات أجنبية أو أصلية.
الر ُجوع ّ
للمراجع املُستخدمة ،وستجد الكتاب ُمقترصا ا عىل اللغة العربية فقط ،بدون ُّ
لحظ َّ
أن املراجع اإليامنية التارخيية ،التي تَّشح العقيدة املسيحية كام اتَّفق عليها آباء عرص املجامع ،قد تكون يف
تم القتباس منها ،وقد تكون غري
بعض األحيان علمية ،بحيث أنَّك ستجد فيها إشارات لكتابات اآلباء األوائل التي ّ
علمية ،بحيث َّأهنا تَّشح العقيدة املسيحية كام اتَّفق عليها آباء عرص املجامع فعالا ،ولكن بدون اإلشارة إىل أي مراجع
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مسيحية تارخيية قديمة.
األول أكثر فائدة بالتَّأكيد بالنِّسبة للباحث من النَّوع الثاين ،ولك َّن والنَّوعان ُح َّجة عىل املسيحيُ ،خ ُصوص اا
النَّوع َّ
إذا كان املؤ ِّلف واحد من كبار آباء الكنيسة املُعارصين ،فإنَّنا نجد يف الكثري من مؤ َّلفات «البابا شنودة» مثالا ،رشح
للعقائد املسيحية كام اتَّفق عليها آباء الكنيسة ،ولكن بدون اإلشارة إىل املراجع املسيحية التَّارخيية ،ولكن يف كتابات
«ال ُق ُّمص متَّى املسكني» مثالا ،نجد إشارات كثرية جد اا لكتابات اآلباء األوائل التي تم ا ُّلر ُجوع إليها من أجل نقل
ُص العقائد املسيحية.
رشوحاهتم فيام خي ّ
ُ ُ
هذا يعني َّ
ألهنا تتَّسم
أن مؤ َّلفات «ال ُق ُّمص متَّى املسكني» أكثر نفع اا للباحث من مؤ َّلفات «البابا شنودة الثالث»َّ ،
باألسلوب ِ
الع ْلمي والتَّوثيق التَّارخيي ،ولكنَّك من واقع خربة ،ستجد َّ
أن كتابات «البابا شنودة الثالث» هي األكثر
تأثريا ا يف عا َّمة املسيحينيَّ ،
ألن «البابا شنودة» كان صاحب ُرتبة كنسية أعىل!
ملحوظة ها َّمة
ّ
كل مؤ ِّلف مسيحي فيه نسبة من اإليامنية واحلاشاوية ،وكذلك من التَّنصري أيض اا  ،هذا يعني أنَّك لن جتد مرجع اا
ِ
لكن املراجع
مسيحي ااَّ ،إل وفيه نسبة من نُرصة دينه بالباطل ،أو فيه نسبة من الكَ ذب والتَّدليس واألسلوب التَّنصرييَّ ،
ِ
احلق ،واملراجع اإليامنية التارخيية ُتيل أكثر إىل بيان املسيحية كام اتَّفق عليها آباء عرص
الع ْلمية ُتيل أكثر لك َّفة إحقاق ّ
ّ
بالغش وال َك ِذب والتَّدليس!
املجامع ،أ َّما املؤ َّلفات التَّنصريية ،فهي من بدايتها وإىل هنايتها مليئة
ملحوظة أخرى ها َّمة
هذا الختالف املوجود يف مناهج املؤلفني ،ليس موجود اا فقط بني املؤلفني املعارصين ،ولكن بني آباء الكنيسة
األوائل أيض اا ،فهناك من آباء الكنيسة األوائل من كان ينتهج املنهج العلمي واألكاديمي ،خ صوص اا يف دراسة الكتاب
املقدس ،مثل «أورجيانوس» و «جريوم» وغريمها من اآلباء الذين كان عندهم علم باللغات القديمة ،وكانوا ُم َّطلعني
عىل املخطوطات َّ
والَّتمجات املختلفة .وهناك أيض اا من آباء الكنيسة من كان ينتهج املنهج اإليامين احلاشاوي ،وكان
يدافع عن عقائد الكنيسة دفاع اا أعمى ،مثل «أثناسيوس الرسويل» و «كريلس اإلسكندري».
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ْ
ً
ُ
ُ
م يّيات املراجع ال ِعلمية مقارنة باملراجع اإليمانية
فيام خيُص املراجع اخلاص ة بدراسة أو تفسري الكتاب املقدَّ س ،نستطيع أن نعقد مقارنة بني املراجع ِ
الع ْلمية
ُ
َّ
ُ
ٍ
ٍ
واضح .
بشكل
واملراجع اإليامنية حتى نستطيع أن نُدرك الفرق بني املنهجني
ِ
لو ُج ود
املراجع الع ْلمية تتعامل مع الن ُُّصوص الكتابية من واقع النُّسخ النَّقدية ،لذلك يكون املؤ ِّلف ُمدرك اا ُ
يتم مناقشة مثل هذه
اختالفات بني املخطوطات ،ناجتة عن حتريفات وقعت أثناء نسخ النَّص وانتقاله تارخيي اا ،وقد ّ
ٍ
ليشء من هذا عىل اإلطالق.
اإلشكاليات يف ُماولة إلجياد حلول هلا ،أ َّما أصحاب املنهج احلاشاوي ،فال يتطرقون
املراجع ِ
الع ْلمية ترجع ل ُّلغات األصلية ،العربية واليونانية ،وال ُّلغات األخرى القديم ة ،مثل :الالتينية والرسيانية
َص َّ
الَّتمجة التَّقليدية املُستخدمة ِمن ِق َبل
والقبطية ،لتفسري الن ُُّصوص الكتابية ،أ َّما املراجع اإليامنية فال ترجع َّإل لن ّ
الكنيسة التي يتبعها املؤ ِّلف!
املراجع ِ
الع ْلمية تقوم مراجعة َّ
الَّتمجات األخرى املُختلفة ،وقد تراجع أيض اا الختالف ات املوجودة بني مصادر
فإهنا تتعامل مع النَّص الكتايب
النَّص املُختلفة ،من ُمطوطات وترمجات قديمة واقتباسات آبائية ،أ َّما املراجع اإليامنيةَّ ،
نص َّ
أي ترمجات أو مصادر أخرى.
الَّتمجة التَّقليدية ،بدون مراجعة ّ
من خالل ّ
ِ
والسياق التَّارخيي ،و ُمراجعة الن ُُّصوص
السياق الن َِِّّّص ِّ
املراجع الع ْلمية تقوم بتفسري الن ُُّصوص الكتابية من خالل ِّ
املُقابلةَّ ،أما املراجع اإليامنية احلاشاوية ،فغالب اا ما تقوم باقتطاع الن ُُّصوص من سي اقها ،حتى يتسنَّى هلم استخدام هذه
َّص نفسه!
املقاطع بال َّطريقة التي ختدم إيامهنم ،بعد اا حتى عن تكملة الن ّ
ِ
ِ
َّص ّ
ُمل التَّفسري ،والكالم الذي يليهَّ .أما
وحلاق النَّص ،أي الكالم الذي يسبق الن ّ
السياق الن ِّ
َّص ُيقصد به س َباق َ
ِّ
ف أن نفهمه ،فإذا كان الكتاب يعود للقرن األول
َّص كام أراد ِمنَّا املؤ ِّل ُ
السياق التَّارخيي ،فيُقصد به ُُماولة َف ْهم الن ّ
ِّ
امليالدي ،علينا أن نُحاول َف ْهم الكتاب كام كان يفهمه الذين عارصوا الكتاب يف القرن األول امليالدي .أ َّما الن ُُّصوص
َّص ّ
ُمل التَّفسري ،أو الن ُُّصوص التي حتتوي عىل كلامت
املُقابلة ،ف ُيقصد هبا الن ُُّصوص التي تتك َّلم عن نفس موضوع الن ّ
َّص ب ٍ
َّص ّ
شكل صحيح.
ُمل التَّفسري ،ممَّا س ُيساعد عىل فهم الن ّ
وألفاظ شبيهة بتلك املوجودة يف الن ّ

www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني الاعب

[]54

مدخل إل دراسة الكتاب املقدس

ُ
مستويات احل ِوار اإلساليم املسييح
احلق ،باألد َّلة والرباهني ،وبيان الباطل ا لذي يعتقده املسيحيون،
اهلدف من احلوار اإلسالمي املسيحي هو إحقاق ّ
وإل قد يتك َّلم املُحاور امل ُسلم بتفاصيل كثرية ،ويف ُأ ُم ٍ
ولكن جيب عىل املُحاور أن ُخياطب النَّاس عىل قدر عقوهلمَّ ،
ور
ا
حل َّجة عىل املسيحي ،فقط ألنَّه ذكر
ثم ي ُظ ّن امل ُحاور املُسلم
خطأ أنَّه قد أقام ا ُ
ُمعقدَّ ة ،ل يفهمها املسيحي أصالاَّ ،
تفاصيل كثرية وتك َّلم يف أمور ُمع َّقدة ،واحلقيقة َّ
أن احلُ َّج ة ل تُقام َّإل بعد أن ي فهم ال َّطرف املسيحي املعلومة التي
احلق .
والربهان ،وهكذا َو َج َب عليه أن يبحث عن ّ
ُحتاوره فيها ،ف ُيدرك أنَّه عىل باطل ،بالدَّ ليل ُ
ُهناك كم كبري جد اا من املراجع املسيحية املتو ِّفرة ِ
بص َيغ إلكَّتونية ،لذا سيكون عند الباحث قاعدة بيانات عمالقة
ُ
ّ
عز َّ
دونتي َّ
الشخصية[  ،]7وعىل
من املراجع املُختلفة ،وسأقوم بإذن اهلل َّ
وجل برفع املراجع اهلا َّمة عىل صفحات ُم َّ
1
ومعرفة كيفية
األهم من تو ُّفر املراجع ،هو معرفة كيفية استخدام هذه املراجع،
ولكن
موقع الدَّ عوة اإلسالمية[ ،]8
َّ
َّ

استخراج املعلومات املُفيدة من هذه املراجع.
اهلدف من سلسلة «مدخل إىل دراسة الكتاب املُقدَّس» هو أن نتع َّلم كيف نَّشح املعلومة للمسيحي ،وكيف ن ُِّبني
أن عقيدته باطلةَّ ،
له َّ
احلق ُُمالف ملا يعتقده ،وعندما تأيت ال َّلحظة التي فيها يسأل املسيحي عن األد َّلة والرباهني
وأن ّ
ٍ
األهم
حينئذ أن تقتبس من عَّشات املراجع املسيحية األكاديمية العلمية ،ولك َّن
صحة موقفك ،تستطيع
التي تُد ِّعم َّ
ّ
من ُُم َّرد القتباس ،هو أن تستطيع توصيل املعلومة للمسيحي ،وهكذا تُقيم عليه احلُ َّجة.
فإهنا تبدأ بعوام املسيحيني الذين ل يعرفون َّإل ّ
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 ،وُيتاج
ِ
تخصصة.
إىل معرفة تفاصيل ال ُع ُلوم النَّقدية ،مثل النَّقد الن َِِّّّص ،وع ْلم الباترولوجي ،وغريها من ال ُع ُلوم امل ُ ِّ
الصفحات التَّالية:
 1تابعوا َّ
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
الصفحات التَّالية:
 1تابعوا َّ
مكتبة املراجع املسيحية http://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=423
ُمطوطات الكتاب املقدس http://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=304
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ثم خياطبه عىل َقدْ ر ِع ْلمه ومعرفته.
املُحاور املاهر هو الذي يستطيع أن ُيدرك ُمستوى املسيحي الذي ُُياورهَّ ،
تخصص ،الذي ن ََذ َر نفسه ملقاومة التَّنصري ودعوة املسيحيني لإلسالم ،أن يكون قادر اا
وهكذا عىل املُحاور املُسلم امل ُ ِّ
تخصص عليه أن يص ّل إىل أعىل درجة ِع ْلمية ومعرفية
عىل ُُماورة املسيحيني ،عىل كا َّفة املُستويات ،فاملُحاور املُسلم امل ُ ِّ
ُممكنة ،ولكنَّه ُُياور ّ
كل مسيحي عىل َقدْ ر ِع ْلمه ومعرفته.
هذه هي ُمستويات احلوار اإلسالمي املسيحي يف تقديريُ :مستوى عا َّمة املسيحيني ،و ُمستوى املسيحي امل ُ َّثقف،
تخصص.
ومستوى املسيحي امل ُ ِّ
ُ
ّأول ُمستوى للحوار اإلسالمي املسيحي هو الذي ل خيرج عن ن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س ،وامل ُستوى الذي بعده
ِ
أي َّ
أن احلوار يكون من خالل مراجع أخرى
يتطرق إىل املراجع اإليامنية احلاشاوية أو األكاديمية الع ْلميةّ ،
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
نص الكتاب املُقدَّ س ،أو مصادر
واليونانية ،واحلوار يف هذا املُستوى غالب اا ما يكون عن األُ ُصول ،سواء كانت مصادر ّ
ُّ
الَّتاث املسيحي ،مثل كتابات اآلباء األوائل.
غالب اا ما ُيتاج املُسلم إىل دراسة أكثر من ُمستوى ِع ْلمي يف ُُمتلف ُمالت دراسة املسيحية حتى يكون قادر اا عىل
تخصص ،ولكن تفصيل هذا ليس ُماله اآلن.
ُُماورة املسيحي امل ُ ِّ

ُ َّ
ّ
احلجة ىلع املسيحيني
أهم املراجع
الكتاب املُقدَّس
األول من مصادر التَّقليد املسيحي كام
ّأول
وأهم مرجع ُح َّج ة عىل املسيحيني هو الكتاب املُقدَّ س ،وهو املصدر َّ
ّ
وح َجر األساس ّ
لكل الدِّ يانة املسيحية.
الصدارة لدى املسيحينيَ ،
رشحنا سابق اا  ،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 ،
الستخدام َّ
األول هو ما ُأ ِّ
والصلب والفداء ،وكذلك عصمة ووحي الكتاب
َّجسد
َّ
الرئيسية املُتع ِّلقة بالثالوث والت ُّ
ُختالف العقائد املسيحية َّ
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املقدَّ س .املسيحي بطبيعة احلال ل يستطيع أن يرد نُصوص الكتاب املقدَّ س ،ولكنَّه سيناقش فقط تفسري النَّص]9 [ .

َُ ّ ُ

ُ

ّ

ُ

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

ُ

ُ

ُ ِّ

َّ

ُ

]

خاصة ،حتى إذا كانت
لحظ أ َّن املعلومة عندما تكون ُمستخرجة من نُسخة للكتاب املُقدَّ س تُصبح ذات قيمة َّ
نص الكتاب املُقدَّ س فعالا ،ولكنَّها مأخوذة من مدخل أو من هامش.
املعلومة املُقتبسة ليست من ّ
الستخدام الثالث هو ُمقارنة النُّسخ َّ
والَّتمجات املُختلفة لستخراج مواضع الختالف لبيان التَّحريف ،فمعلوم
 كام ُقلنا سابق اا َّ -نص النُّسخ َّ
والَّتمجات عبارة عن انعكاسات لالختالفات املوجودة
أن الختال فات املوجودة بني ّ
بني املخطوطات القديمة ،الناجتة عن التَّحريف الذي َحدَ َ
َّص وانتقاله تارخيي اا .
ث أثناء ن َْسخ الن ّ
َّص نفسه ،وليس ُُم َّرد املُقارنة لكتشاف الختالفات الن َِّّصية ،وهكذا
تستطيع أيض اا املُقارنة بني طريقة ترمجة الن ّ
والَّتمجات املُختلفة أن تصل إىل حتريفات ُتَّت يف َّ
َّص بني الن َُّسخ َّ
الَّتمجة.
تستطيع من خالل ُمقارنة طريقة ترمجة الن ّ
نص الكتاب املُقدَّ س ُي َعدّ استخدام اا آخر للكتاب املُقدَّ سَّ ،
لحظ أيض اا َّ
فإن هذه املصادر
الر ُجوع ملصادر ّ
أن ُّ
القديمة ،من ُمطوطات ب ُلغات الكتاب املُقدَّ س األصلية ،وترمجات قديمة ،ما هي َّإل ن َُسخ أثرية للكتاب امل ُقدَّ س.
وبالرغم من َّ
تخصصني من املسيحيني،
أن هذا الستخدام ُيعترب ُمستوى ُمتقدِّ م جد اا يف احلوا ر ،ل يفهم فيه إ َّل امل ُ ِّ
َّ

ِ
كح َّجة عىل املسيحيني ،وعىل ّ
الر ُجوع
َّإل أنَّه
كل حالَ ،
ُمسوب ض ْمن استخدامات الكتاب املُقدَّ س ُ
ٌ
أنت تستطيع ُّ
للمراجع العربية ،وبعض نُسخ الكتاب املُقدَّ س النَّقدية ،التي تتك َّلم عن التَّحريف الذي حدث للمخطوطات أثناء
لنص املخطوطات نفسها بال ُّلغات األصلية.
الر ُجوع ّ
انتقال ّ
نص الكتاب تارخيي اا ،بدلا من ُّ
اللِّيتورجيا
أن ال ِّليتورجيا هو ببساطة ّ
ولكن جيب أن نُؤ ِّكد َّ
ُقلنا سابق اا َّ
أن
كل ما ُيامرس من ُط ُقوس وعبادات داخل الكنيسة،
َّ
حل َجج عىل املسيحينيَّ ،
ألن املسيحي بطبيعة حاله ُمرتبط ارتباط اا وثيق اا بالكنيسة،
ال ِّليتورجيا تُعترب من أقوى ا ُ
 1راجع ملزمة :ن ُُصوص كتابية ِضدّ املسيحية https://alta3b.wordpress.com/2012/04/27/nosoos
 2راجع :ما هي األنواع املُختلفة من ن َُسخ الكتاب املُقدَّس؟ https://alta3b.wordpress.com/2014/10/18/bible-versions
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وال ِّليتورجيا ُمتع ِّلقة ّ
بكل ما ُيامرس يف الكنيسة ،وهكذا ل يستطيع املسيحي أن ُينكر منها يشء ،ألنَّه غالب اا يقوم
ال يف الكنيسةَّ ،
بمامرستها فع ا
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[.
بَّشح ّ

ُ

ُ

]

الَّشكِ َّية ،وال ُك ْف ِر َّية ،ويف بعض األحيان غري األخالقية ،التي ُيامرسها
ال ِّليتورجيا حتتوي عىل بيان ُ
للمامرسات ِّ ْ
املسيحي يف الكنيسة ،فهي من املراجع التي نلجأ إليها إلقرار املسيحي عىل باطله ،ولبيان بشاعة دينه وعباداته.
السبعة
أرسا ر الكنيسة َّ
أهم املُامرسات ال َّطقسية يف الكنيسة
أهم أقسام ال ِّليتورجيا ،فهي عبارة عن ّ
السبعة تُعترب من ّ
أرسا ر الكنيسة َّ
السبعة بالتَّفصيلّ ،
رس من األرسا ر ينقسم إىل ركنني
التَّقليديةُ ،
وهناك مؤ َّلفات كثرية جد اا 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 ق َبل الكاهن نفسه ،أو من ق َبل 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 ا ألرسار 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 اا عبارة عن صلوات ُمقدَّ سة تفاعلية بني الكاهن والشعب الكنيسة ،وغالب اا ما ّ
برس التَّناول ،والتي فيها يتناول املسيحي
رس من أرسا ر الكنيسة َّ
السبعة ،و ُيعدى أيض اا ّ
رس األفخارستيا ،وهو ّ
ممارسة ّ
تجسد ،الذي هو ا ملسيح ♠ حسب عقائدهم.
اخلُبز واخلمر ،ولكنَّه يعتقد َّأهنام َّ
يتحولن إىل حلم ودم اإلهل امل ُ ِّ

 2العقائد 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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ِ
فهناك ال ُقدَّ اس «الكري ِّليس»،
يتم تالوهتاُ ،
هذه ال ُقدَّ اسات عبارة عن صياغات للعقائد املسيحية عىل هيئة صلوات ّ
القدَّ اسات تتك َّلم عن الثالوث ،والتَّجسد ،والصلب ِ
و «الباسييل» ،و «الغريغوري» ،وهذه ُ
والفداء ،ومريم عليها
َّ
ُّ
نص
السالم ،وبعض العقائد وال ُّط ُقوس املسيحية األخرى .وهكذا يتفاعل املسيحي مع هذه العقائد عن طريق تالوة ّ
َّ
ال ُقدَّ اس ،فتالوة ال ُقدَّ اس عند املسيحيني بمثابة قراءة القرآن الكريم عند املسلمني!
هذه ُ
تم مجعها يف كتاب اسمه «اخلولجي»[ ] ،وهو الكتاب احلاوي لصلوات ال ُقدَّ اس اإلهلي،
القدَّ اسات ّ
نص هذه ُ
نص ُ
القدَّ اسات عند املسيحيني ،فقد
ولكن
القدَّ اسات ليس ُمشكلة،
مه ّية ّ
َّ
حل ُصول عىل ّ
األهم هو أن تُدرك أ ّ
ّ
فا ُ
نص ال ُقدَّ اسات عن ظهر
نص الكتاب املُقدَّ س ،ولكنَّهم ُيفظون ّ
جتد بعض عا َّمة املسيحيني الذي ل يعرفون شيئ اا عن ّ
ألهنم يتلون هذه ال ُقدَّ اسات يف الكنيسة كثريا ا  ،ولكنَّهم نادر اا ما يقرؤون الكتاب املُقدَّ س!
قلبَّ ،
السواعي ل ّ
مه ّية عن ال ُقدَّ اساتَّ ،
الصلوات التي يتلوها
فإن الكنيسة التَّقليدية قامت بإعداد بعض َّ
تقل أ ّ
صلوات َّ
الصلوات التي يتلوها املسيحي
السواعي» ،أي َّ
املسيحي يف أقوات ُمعيَّنة ،هذه َّ
الصلوات ُيطلق عليها اسم «صلوات َّ
يف ساعات ُمع َّينة من اليوم.
الصلوات عبارة عن جتميع بني بعض الن ُُّصوص الكتابيةُ ،خ ُصوص اا من سفر املزامري ،باإلضافة إىل بعض
هذه َّ
الصلوات يف كتاب اسمه «األجبية»[ ] ،وهي 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 عىل
الصالة امل ُحدَّ دة .هذه َّ
الصلوات عندما تأيت ساعة َّ
نص َّ
للر ُجوع إىل ّ
بتعاليم الكنيسة ،ألنَّه ُيتاج ُّ
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 ل ُُتارس هذه ُ
فإهنم ُيامرسوهنا
القدَّ اسات ول األرسا ر امل ُقدَّ سة ،وإن مارسوا بعض األرسا رَّ ،
 2اخلولجي من موقع األنبا تكال  http://goo.gl/0tX3QRوهذا رابط آخر http://goo.gl/PvnkBW
 2األجبية من موقع األنبا تكال http://st-takla.org/Agpeya_.html
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وأن اإلهل ّ
جرد املُامرسة البحتة ،ول يعتقدون َّأهنا أرسا ر ُمقدَّ سةَّ ،
ُيل عىل اإلنسان وقت ممارستها .
مل ُ َّ
يف الوقت نفسه ،قد جتد بعض عا َّم ة املسيحيني الذين ل يعرفون شيئ اا عن األرسا ر أو ُ
القدَّ اسات أو صلوات
السواعي بسبب عدم التزامهم َّ
يتم ُمناقشتهم من خالل ن ُُص وص
بالذهاب للكنيسة بشكل دوري .ومثل هؤلء ّ
َّ
يتم فتح نقاش حول ُح ِّجية ال َّتقليد وأمهيته ،من خالل املؤ َّلفات التي تتك َّلم عن التَّقليد
الكتاب املُقدَّ س فقط ،أو ّ
وأمهيتهَّ ،
وأن الكتاب املُقدَّ س وحده ل يكفي ملعرفة كل ما جيب عىل املسيحي القيام به من عبادات وصلوات.
كتابات آباء الكنيسة األوائل
وح ِّجيَّتهم عىل ا ملسيحيَّ ،
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 كتابات اآلباء تنقسم إىل ثالثة أقسام:
األول
القسم األول هو كتابات آباء ما قبل نقية 325م ،وهو جيمع اآلباء الذين عاشوا بداي اة من هناية القرن َّ
األول ،نقية 325م.
امليالدي ،انتها اء 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 اا عن
َّ
الزمن ،فعند ال ِّطالع عىل عقائد هؤلء اآلباء ،كام َّ
العقائد التي يؤمن هبا املس يحي اليوم ،أو تلك التي تم إقرارها يف املجامع املسكونية ،وهذ ه 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 325م؟!
الر ُجوع إىل هذه الكتابات ملعرفة أشكال املسيحية املُختلفة التي كانت موجودة بعد رفع املسيح
يتم أيض اا ُّ
ّ
السامءَّ ،
فإن اآلباء الذين عاشوا قبل ُممع نقية 325م كتبوا عن بعض اهلراطقة (املهرطقني) الذين كانوا
♠ إىل َّ
ُ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
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املسائل العقائدية اهلا َّمة التي كان فيها خالف بني املسيحيني األوائل.
والقسم الثاين هو كتابات آباء عرص املجامع ،بداي اة من ُممع نقية 325م ،وانتها اء بالنشقاق الذي حدث بني
الَّشقية والكنيسة الكاثوليكية الغربية يف ُممع خلقيدونية 451م.
الكنائس األرثوذكسية َّ
تطو رت ،وكام اتَّفق عليها اآلباء يف املجامع املسكونية ،وعليها
هذه احلقبة حتتوي عىل العقائد املسيحية بعد أن َّ
ينبغي أن يكون ّ
كل املسيحي ني يف العامل ،من أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ،فيام عدى الختالفات العقائدية التي
الروح ال ُقدُ س.
س َّببت انشقاقات ،وهي املُتع ِّلقة بطبيعة املسيح ♠ ،وانبثاق ُّ
نرجع إىل كتابات هذه احلقبة من أجل إقرا ر املسيحي عىل باطله ،وبيان بشاعة ُمعتقداته ،وأيض اا ملواجهة األفكار
التَّنصريية التي تُنَّش بني املُسلمني إلقناعهم بَّتك 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 املجامع
أن الذي ّ
املسكونية.
والقسم الثالث هو كتابات اآلباء املُعارصين ،بداي اة من اآلباء الذين ما زالوا عىل قيد احلياة ،انتها اء باآلباء الذين
والسادس عَّش امليالدي.
عاشوا يف ال ُع ُصور الوسطى ،يف القرنني اخلامس َّ
الهتامم 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 الربوتستانتية .ل ّ
عل بعض الدَّ ارسني ُيصنِّفون
ثم اآلباء املُعارصون يأتون كحقبة رابعة.
آباء ال ُع ُصور الوسطى كحقبة ُمستق َّلة ثالثةَّ ،
ٍ
لسبب من
الر ُجوع إليها
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 يعَّتفون به فيام ّ
هؤلء اآلباء فيام خي ّ
املُقدَّ س أو أي معلومات أخرى نستطيع أن نحتج هبا عىل املسيحي.
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َّ
الَّتمجات العربية لكتابات اآلباء
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
4
العربية ،سواء يف مرص أو يف بريوت،
تم ترمجتها إىل اللغة
سابق اا[ ] ،ولك َّن الغالبية ال ُعظمى من كتابات اآلباء األوائل ّ

ُص َّ
الَّتمجات العربية لكتابات اآلباء األوائل.
ولكن جيب ُمالحظة أمر يف غاية األمهية فيام خي ّ
ُهناك ترمجات علمية ُممتازة لكتابات اآلباء األوائل ،مثل التي تُصدرها «املركز األرثوذكيس لل ِّدراسات اآلبائية»،
هذه َّ
الَّتمجات العلمية حتتوي عىل مداخل ُممتازة تتك َّلم عن حياة األب صاحب الكتاب ،ومؤ ّلفاته األخرى ،وسريته،
تم تدوين الكتاب،
وتُعطي أحيان اا بعض املعلومات اهلا َّمة جد اا عن ُمطوطات الكتاب الذي ُيَّتجم،
ّ
وبأي ُلغات ّ
ومعلومات أخرى نقدية رائعة ُيمكن استخدامها يف نقد موثوقية ومصداقية كتابات اآلباء.
الَّتمجات العلمية ُم َّ
يف كثري من األحيان ،نجد أيض اا يف هذه َّ
لخصات رائعة لألفكار الت ي يتناوهلا األب يف كتابه،
الَّشوحات أو التَّعليقات عىل كالم األب ،أو إشارة للن ُُّصوص
وكثرياا 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 ال َّطريق
الَّتمجات العلمية هي التي تُفيد يف النِّقاش والبحث ،ونحن ن ِّ
ال َّطويل يف ترمجة ّ
كل كتابات اآلباء األوائلُ ،خ ُصوص اا اآلباء القسم األول ،آباء ما قبل نقية 325م.
الَّتمجات ،هي َّ
النَّوع ال َّثاين من َّ
الَّتمجات اإليامنية احلاشاوية ،وهي التي يف بعض األحيان ل تقوم بَّتمجة كالم
األب بشكل صحيح ،بل تقوم بإعادة صياغة كالم األب ،لتكون َّ
تم إقرارها يف
الَّتمجة ُموافقة العقائد املسيحية التي ّ
املجامع املسكو نية ،وهذا ُيدث بشكل أكرب عند ترمجة كتابات آباء ما قبل نقية 325م ،يف ُُم اولة خبيثة إلخفاء
الختالفات العقائدية املوجودة بني هؤلء اآلباء ،وبني اآلباء الذين عاشوا يف عرص املجامع املسكونية.
نجد أيض اا يف كثري من األحيانَّ ،
أن هذه َّ
الَّتمجات اإليامنية احلاشاوية قد تقوم بحذف بعض الفقرات التي حتتوي
ٍ
بشكل أو بآخر ،أو مثل اإلقرار َّ
بأن املسيحي
عىل معلومات صادمة للمسيحي ،مثل اإلقرار بتحريف الكتاب امل ُقدَّ س

 2راجع :ما هي املصادر األخرى بجانب الكتاب امل ُق َّدس؟ https://alta3b.wordpress.com/2014/10/21/christ-sources
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تتَّفق مع العقائد الوثنية يف مسائل كثرية جد اا ،وغريها من املعلومات التي نجدها يف كتابات اآلباء األوائل.
نجد أيض اا َّ
أن هذه َّ
الَّتمجات اإليامنية احلاشاوية تقوم بإعادة صياغة اقتباسات هؤلء اآلباء األوائل لن ُُصوص
الزمنَّ ،
شك َّ
الكتاب املُقدَّ س ،ونحن نعلم قطع اا ول ّ
وأن اآلباء األوائل اقتبسوا
تغري عرب َّ
أن ّ
نص الكتاب املُقدَّ س َّ
ن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س ليستخدموها يف رشحهم للعقائد املسيحية ،ومن املعلوم َّ
أن اقتباسات اآلباء األوائل
ٍ
بشكل ُمب ِّك ٍر نوع اا ما.
نص الكتاب املُقدَّ س
لن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س ُُت ِّثل ّ
وهكذا نجد َّ
نص اقتباس اآلباء األوائل للنُّصوص ،ويضعون مكاهنا ترمجة
أن بعض املَُّتمجني يستبدلون ّ
َّ
وكأن هذا األب الذي عاش يف القرون املسيحية األوىل ،وكان يتك َّلم إ َّما الي ونانية أو الالتينية أو الرسيانية،
الفاندايك!
تم النتهاء منها يف عام 1865م!
كان يقتبس ن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س من ترمجة الفاندايك العربية التي ّ
األيقونات
خاصة تتك َّلم عن األيقون ات والبناء الكنيس ،واألحلان يف أغل ب األحيان تدخل ضمن
ُهناك بال َّطبع مؤ َّلفات َّ
والقدَّ اسات التي تكلمنا عنها سابق اا .ولكن عىل ّ
كل حالَّ ،
الصلوات ُ
خاصة عند عا َّم ة
فإن األيقونات هلا قداسة
َّ
َّ
ويترض عون إليها ،هذا أل َّهنم يعتقدون َّ
أن هذه
املسيحيني ،وكثريا ا ما نجدهم يركعون أمام هذه الصور ،ويدعوهنا،
َّ
حل يف هذه الصور ،فهي مل تعد ُُم َّرد مجادات ،ولكنَّها كائنات ّ
الروح ال ُقدُ س ّ
األيقونات ُ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.
ّ َّ
احلات
احلمد هلل اذلي بنعمته تتم الص ِ
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