


إل!ةيأ%ا!ثآثتو/فحبن
!ه

اللهمنبهموثىثوالكتاب،"كل

الباماالذى؟التاديبللت!يم؟التوبيخ!للتعليمناف!9

،،صالح!عمللكلمتاثمبآكامآاللهانسانيكولألكى

11(م:)-اتى

ريافىيوسف

8..م



الإيداعرقم

اللولىالترقيم

.//013-!89

لأ!13-11؟-05-7779تر3

بلرانبجزيرةالإخوةبمطبعةطبع

الإخوةمكتبةمنيطلب

-شبرا-هانمأنجهش3



الثتابمحتويات

الكظب!هعقروبت

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005الخابيمتقة

لأ................................................................الععيبالهإعلاة-ا

13اله...0000000000000000000000000000000000000000000000000كل!ةال!قة!ىالحتاب-3

،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ومعناهالوصر-3

9!ا000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الحتاببةت-4

16ال!قةدى.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000الحتابعم!ه-5

77ال!قة!ى..000000000000000000000000000000000000000000000000000000الحتابترممات-7

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011الخابتقيطت-7

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000701اخرىاصفار-8

000000000000000000000000000000000000000000000000121وثباتهال!ت!ىالحتابم!موه-9

00000000000000000000000000000000000000000000000000133لنفكث!ةال!تدىالحتاب.ا-

دلأا00000000000000000000000000000000000000000000000000000000007للوح!ا&أخليةالأهذا-أ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000163امفارهةومةا-3

ادباعى.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000177الحتابا-3

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000391ستابهكهالعةالاعدازا-!ا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000903لهث!ةالتارال!ا-5

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000335النبوكهالحتابا-6



المفد!الثتابوحى

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000343العل!بمعتوياتهقة5ا-7

35لأ....................................ال!تسالحتابإلايعل!الامعملاتا-8

000000000000000000371عليطوالرهالطعوقبعضا-4

0000000000000000000000000000000000000000000000000381الدكلىفىالت!أءة03-أه!ية

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000103التبتةر!ىثيف31-

0000000000000000000000000000000000000333ال!قة!ىستابفعية9تقي!اتا:تةيل

0000000000325!ىالمقةفىالحتابباءكطائيليةال!!الأمةتاري3:تة!ل

0000000000000000000000000000000000000000000337بال!وفوعاتتفميلىف!ر!ى3:تةمل



ال!تلينفدبم

ا!قاب!ك!يم

.،(اللهف!أحفأ"

1(،3:)تكالمقدسالكتابفيسئجلتالتيالشيطانكلماتأولىهيهذهكانت

فياستخدمهالذيالفتاكالسلاحقديمأ،الجنةفيللإنسانالخبيثةهمساتهأولى

يجد،اليومحتىالشيطانزالولابه.فأسقطهالإنسانمعالأولىموقعته

الخطير؟الأسلوبهذانفسيستخدمالشيطانولازالله،تصغيآذانأ،بالأسف

اللة.كلمة؟المقدسالكتابوحىفيالتشكيك

كماعليها،ويفترى،المكتوبةالكلمةيرفضاليومفهو.الأنسانهووالإنسان

الذيهواللهأنومعإ!وصلبهالممسيح،يسوعربناالمتجسد،الكلمةقبلهارفض

والمسامير،الصليببهماصنعالإنسانلكنالحديد،خلقالذيوهو،الشجرخلق

وعقولأذكاءالبشرفياللهاودعواليوماللة.ابنبهاليصلبالشيطانوقاده

ومحاربتها!!اللهكلمةعلىالهجومفيالشيطانفاستخدمها،مفكرة

يشككانفيالشبطاننجحإذايحدثالذىفما!الصميمفىسهممنوياله

يعلمهماكلفييشككهمأنذلكبعدسيمكنه؟المقدسالكتابصدقفيالناس

بالذكاءولا،العقليبالاستنتاجالمسيحيةالحقائقعلىنحصللمفنحن،الكتاب

وإذ.المقدسالكتاب؟العظيمالكتابهذافىالمتضضنبالإعلانبل،الفطري

".قوم"ايمانينقلبالبناء،عليهيقومالذكطالأساسيتزعزع

فتثبتإلهناكلمة،)واما11(،2،18:تى)2"تبتقدالراسخاللهاساس"لكن

8(..4:)إشالأبد"إلى

أكطمنوشراسةوحشيةاكثرالمقدسالكتابعلىاليومالهجومأصبحولقد

أحسوقد،والمؤلفالسواء!علىوخارجهاالمسيحيةداخلمن،مضىوقت

الخطير،الموضوعهذادراسةعلىعكففقد،المدمرةالتشكيكموجاتبتلاحق



المتدسالكتاليوحى

التيالتساؤلاثمنالكثيرعلىإجابةفيهالقارئسيجدالذىالكتابهذاوجاء

المؤمنقلبعلىلامنه،اهميوجدلاالذيالموضوعهذاحولالأذهانتشغل

كلعلىكلمتكعظمتقد"لأنكالمرنمكقول،نفسهاللهقلبعلىبل،فحسب

2(.ا:38)مزلك((،اسمكلعظمةقياسعلى)أياسمك

وصدقهالمقدسالكتابوحيفقطاثبتأنهوهذاكتابيمنقصدييكنلم

كرستالمقدسالغرضولهذا.وعظمتهوكمالهسموهإبرازابضأبل،وعصمته

كتبهاالتيالمختلفةالمراجعمنالكثيرإلىرجعتفيه،وقتيمنكبيرأءأجز

منمكنئهمالتيالواضحةالإلهيةالمواهبوذويالأتقياءاللهرجالمنمجموعة

9(،2:)را"الغلماناستقاه"ممافشربث،العميقةالبئرهذهفيبدلائهمالإدلاء

أولئكخاصةبصفة،النبعنفسمنالآخرينأروكطأنوفكرت،ئفسيوارتوت

هذافىكتبماكلعلىللاطلاعالمتسعالوقتلديهملايكونقدالذين

جدآ.كتيروهو،الصوضوع

وهي،الكتابلهذاالثالثةالطبعةهيالعزيزالقارئيديبينالتيوالطبعة

أيضآتختلفكما8491،عامظهرتالتيالمختصرةالثانيةالطبعةعنتختلف

الفصولبعضالطبعةهذهففيا.979عامظهرتالتيالأولىالطبعةعن

لاستكمالإضافتهاإلىبالحاجةشعرتالتىالهامةالفقراتمنوالعديد،الجديدة

فىأسهلليكونالكتابعباراتفىوالتبسيطالتبويلامبدأإدخالمع،الفائدة

قراعته.

بالنعمة،كثيرينالكئابهذايساعدأنسوىمخلصةطلبةمنليوليس

وقلببيئافيبهالجديرمكانهالمقدسالكتابويأخذ،أعينهمفياللهكلمةفتتعظم

آمين..قارئكلووقت

و!ا!ى"!ف

8991بنابر-لأسكندريةا



اللهيبينالذيالإعلانوحدهوهو،اللهكلامهوالمفس!الكعاب

علينايجبولذالخلاصنا.خرورىهوصاكلوفببلنا

و!حدهلهإلانمغىألا

سافيرأدولف

الصهالله؟ءلة

،كثياةق!ط3بانواقحيمأبالانبيا،الأبا،كل!مابع!للها،ر

،(ابنهفىالاخماةالايا،كمذهفىكلمنا

ا:ا()عبرانييو



العجيباللهإعلان

ال!تحلمالفه

تتكرربالدلالاتمليئةهامةعبارةتردالمقدسالكتابمنأصحاحأولفي

المتكلم.اللههونعرفهالذيفالتة".اللة"قالعبارةهى،مرةعشرةإحدىفيه

وعليه5،6(،:أ)مزهاتسمعولاآذانولها،تتكلملالكنهاافواهفلهاالأصنام(ما

صرخاللياعهدعلى.الوهميةاكهةتلكمعشركةفييكونواأنللبشريمكنفلا

،(مجيبولاصوتيكنفلمأجبنا،بعل)،ياطويلةلساعاتالبعلأنبياء

فيفهذااللهيصمتوأن،كذلكفليسالحقيقيالحياللهأما26-28(.أ:8أمل)

28(.أصم)رهيبقضاءذاته

تلخيصأتعتبرالمتكلماللهعنتحدتتاوالتيالفصلهذابهاصدرناالتىوالآية

بالأنبياءالآباءكلم...الله"العبارةتلخصهالقديمفالعهدكله.المقدسللكتاب

الأيامهذهفي"كلمناالعبارةتلخصهالجديدوالعهد"،كتيرةوطرقبأنواعفديمأ

"!ابنهفيالأخيرة

كتابأ،للناسيعطىانفكرفقطالمتأخرةالعصورفياللهأنالبعضيظن

ذلكيكونانايمكنترى.اللهعندمنإعلانالبشرلدىيكنلمذلكقبلوأنه

مأعنه،الاستغناءيمكنللبشريةترفأيعتبراللهلنايعلنالذيالكتابهل؟كذلك

علىردهفيالمسيحق!والهواء؟!كالماءعنهاغنىلاحتميةضرورةأنه

وحدهبالخبز"ليسالتتتيةسفرمنافتبسهما،البريةفىالتجربةأثناءالشيطان

3(.8:تئا4:4،)مت"اللهفممنتخرجكلمةبكلبلالإئسان،يحيا

اللةكلامإلىبل،فحسبالخبزإلىيحتاجلااللهمنالمخلوقالإنسانإننعم،

الظلامدياجيرفيتتخبطالبشريةاللهيتركأنمطلقأيمكنكانوماأيضأ.

من.حالكةظلمةفىنمسىاللهإعلانفبدونمنه،إعلانبدونقرونأوالجهل

منهليش!اءلإئه؟والملحةالعديدةالإنسانتساؤلاتعنيجيبأنبوسعهكان

بشنوننا،يهتمأوبنايدريهوفهلإلههناككانوإذا؟الكونهذافييتحكمإله



المندسالثنابوحى

نسير؟كيفمانسيروتركناخلقنا؟عليائهفيبنفسهمشغولأنهأم

نهايةإلمىام؟تتصلاللهعمقإلى"أأيوبأصحابمنواحدقالهذاعن

الهاويهمناعمق؟تفعلأنعساكفماذا،السماواتمناعلىهو؟تنتهيالقدير

7-9(.أ:أ)أى!"البحرمنوأعرض،طولهالأرضمنأطولتدرى؟فماذا

عقولناإمكانياتحدودفىليساللهكنهإدراكأنببساطةتعنىالعبارةوهذه

وقال302(.37:،()أىلاندركه"المقديرالسفرنفسفيأيضانقرألذا.البشرية

15(.45:)إش(،المخلصإسرائيلإلهيامحتجبإلهأنت"حفاالنبيإشعياء

المبارك"اللهعنقالعندماالجديدالعهدفيبولسالرسولأكدهمانفسوهو

15.16(.6:اتى)"منهيدنىلانورفيساكنآالوحيد...العزيز

يقدرأحدلاأنالرب"علمناا:قالالرينيوسالقديسهو،القدامىالقديسينأحد

اللهنعرفأننقدرلاأنناأي".المعلمهوبنفسهاللهكانإذاإلااللهيعرفأن

عنصحيحةمعرفةعلىنحصللكيأنهومنطقيأحتميأأمرأاليس.اللهبدون

نرى"بنوركالمرنمقالكما؟ذاتهعنلناويعلنهويتنازلأنيجبكانالله

نفهم.أنيمكنناالإلهيبالإعلان؟أخرىبكلماتأو9(.:36)مزنورأ"

عندكتيرةأسئلةهناكبلالإخسان،يجهلهاالتيهيفقطاللهمعرفةليسلكن

نأبالبحثالإنسانيستطيعقدماودائرةالمنظوردائرةخارجأشياءعنالإنسان

يعطىأنبوسعهالذياللهسوىيوجدولا،مقنعةإجابةإلىوتحتاج،إليهيصل

حتىالمصير؟هووماأسير؟اينوإلى؟أتيتولماذاأنا؟من:مثلعليها.إجابة

البشربنىروحيعقم"منقال-إلهيإعلانبغير-حكمتهكلفىسليمان

إلى؟اسفلإلىتنزلهىهلالبهيمةوروحفوق؟إلىتصعدهىهل

2(.3:1)جا؟(،الأرض

وما؟للإنسانخلاصهناكهل:الهامالسؤالهذافيالإنسانيفكرنعم

إليه؟السبيل



العجيباللهإعلا-ن

الموتفيويفكرالبشر؟يتألملماذاويشماءلاكمفيأيضأويفكربل

؟الموتبعدماذاويشماءل

فأين؟الإنسانقلبفىالموجودةالجادةالأسئلةمنللعديدعينةالأسئلةهذه

حائرأويتركهالإنسانيخلقاللهأنأيمكنعليها؟الشافيةالإجابةالإنسانيجد

يمضى؟أينإلىولاجاءلماذالايعرف

ثثيرةوطرةبأنواعتحلمالله

لحاليتركهأنيقصدلمالإئسانخلقعندمااللهأنالمقدسالكتابيخبرنا

اللهفمحبةمعه.شركةلهتكونأنقصدفقد،الإنسانيحبكانإذبل،سبيله

يتغير،ولاأزلياللهأننعرفنحن.أزليةلكنها،الزمانوليدةتكنلمللإنسان

البدايةمنذهوبلفينا،فكرأخيرأثمعنامشغولأالبدايةفييكنلمفهووعليه

إليهيأتىكانللإنسانخلقهبعداللهأننفهم2،3التكوينسفرومنيحبنا.

لقد.وشركةمودةوعطاء،أخذبينهماكان،ويسمعهإليهيتكلممعه،ويتمشى

كلامهيستقبلعاق!6ناطقأ؟عاق!6جعلهبأنالمخلائقباقىعنالإنساناللهميز

هالحيوانعنالإنسانيميزماوهذا،اللهمعيتكلمناطقأ،ويفهمه

التي3()تكالخطيةدخلتثم.اللهخلقهيومالبدايةفىالإنسانكانهماهذا

وبينبينكمفاصلةصارت"آثامكمالنبيإشعياءكلماتفتمتشئ،كلأفسدت

آدماختبأ،للابسانكالعادةالربجاءعندما،السقوطوبعد2(.:95)إش"إلهكم

لكن.واللهالإنسانبينالعالفةقطعتالخطيةلأن،الجنةأشجارخلفوامرأته

الذيالمرأةنسلعنالعظيمالإعلانمقبمأإليهأتىبل،الإنسانيتركلمالله

فييتوهالسقوطبعدالإنسانيتركلماللهأنمعناهوهذا.الحيةرأسيسحق

شكلهاالسنينمنم!*يينلهاعظميةهياكلهناكأنتفكيرهمفكلالتطور،علماءيجهلهماهذا"

المنئصبالسيرع!قدرتهفىليستالانسانصيزةأنيعرفونولا،للإنسانالعظمىالهبكليشبه

9(.:ارو32،8:أىانظر)العاقلةروحهطريقعنبالتهالأنصالقدرةفيبالأكتزبل،فحسب



المقدسال!تابوحى

فيثم".المراة،)ئسلالمسيحعنالعظيمالإعلانبنورزودهبل،الظلام

قدم"بالأيمانوكيفالجنةخارجالمطرودالإنسانمعاللهتعاملنرى4تكوين

إلىايضااللهتكلمولقدبل4(.أ:أ)عب"قايينمنأفضلنبيحةلثههابيل

اللهأنعلىيبرهنهذاكل.اللهعندالمقبولالصحيحالطريقإلىليقودهقايين

ابئبئ"حينئذبعبارة4()تكالأصحاحنفسويختم.البدايةمنذبالإنساناتصل

منابتداءالأرضعلىدثهشهادةهناككانتأنهأي،(؟الربباسمئدعىأن

هابيل.عنعوضأحواءولدتهالذيشيثبنأنوش

الشهادةاللهدعمكيفلنرىالتكوينسفرمنالخامسالأصحاحيأتىثم

قدالكتابةفنيكنولم،الزمانمنالحقبةهذهففي.الطويلةبالأعمارالشفهية

نأقصدوالرب،شفاهةالخلفإلىالسلفمنتنتقللتهالشهادةكانئابعد،اخترع

سنةفىماثالذيمتوشالحانحتى.،الشهادةهذهلدعمالبشرعمرفىيطيل

سنة!431مدةنفسهآدمعاصرعاما،1656بمدةالخليقةبعد،الطوفان

تعدفلم،الوثنيةمأساةفىئهوروجيزةبفترةالطوفانبعدالإنسانولكن

عالم؟القديمالعالمفىكانكماالإنسانفكرعنوكالإمهاللهإبعادهيالمشكلة

أنفاستلزم،بالكذباللهحقاستبدلالحقبةهذهفيالإنسانإنبل،الطوفانماقبل

لهقالالذيوعائلنهإبراهيماللهفاختارله،الشهادةعلىيحافظشعبلثهيكون

لأنى...وقويةكبيرةأمةيكونوإبراهيم،فاعلهأناماإبراهيمعنأخفي"هل

-ا7:ا8)نك،(الربطريقيحفظواانبعدهمنوبيتهبنيهيوصىلكىعرفته

أيامقصرتالوقتنفسوفي،الرباختارهالذيالشعبهذاتكونولماأ(.أ

عنتزيدوالتىموسىإلىآدممنالطويلةالزمنيةالفترةأنتعرتأنالمثيرمنلعله"

والخروجالتكوينسفريفيالأنسابسلاسلفمنفقط!أجيالبخمسةتغطيئهايحكنسنة0025

05سامعاصرواسحقسنة،89متوشالحعاصروسامسنة،431آدمعاصرمتوشالحأننفهم

!مباشرةموسىجدهوولاويسنة،34اسحقعاصرولاويسنة،



العجيباللهإعحن

لإعلاناللهمنالمستخدمالإئاءهوموسىوكانه،الحاليطولهاإلىالإنسانسني

الأولىالأسفارلكتابةالمستخدمالإناءنفسههوكان1(،090:)مزالأمرهذا

.المقدسللكتاب

ال!حتوبةالحل!ة

الشهادةأنورغم17(،ا:4)أعشاهدبدونقطنفسهيتركلماللهأنرغم

نأينبغيأصبحالذك!الوقتأتىفقد-رأيناكما-شفاهيةالبدايةفيكانتلثه

مكتوبة.شهادةلتهفيهيكون

الشفاهية:الشهادةعنالمكتوبةللشهادةمميزاتعدةوهناك

التبديلأومنهاالحذفأوعليهابالإضافة:والتلفالفسادمنحفظهاأ-

علىالفائقةبقدرتهالشيطانورائهاومن،دخلتالوتتيةأنفطالمافيها.

نألازمأاصبح3(،تك-الجنةفيلحواءتجربتهمناتضح)كماالتزوير

مكتوبة.شهادةلثهيكون

إلىإشارةاولفيالربذكرهالذىالغرضوهوالنسدان:هنحفظها2-

ألكتابفىتذكارأهذااكتبلموسىالرب"فقالبالوحيكدمهكتابة

8(.ا:يشأيضأانظر41ا:7)خر"يشوعمسامعفيوضعه

علىمقتصرةتكونلاالشهادةتكتبفعندماجيل:إلىجيلمننقلها3-

الأعمارقصرتانبعدسيمالابها،إليهاللهأوحىالذيالإنسانعمر

1(.01:1اكو،415،1:أبط)2

عاشالذكطعابرحياةهىالطوفانبعدحباةفأطول.صراتعدةالنصفإلىالأنسانحياةقصرت"

أطوككانتبابلبرجوبعدسنة.969عاشالذىمتوشالحعمرنصفتقريباوهىسنة،464

كانتءالابوبعد.عابرعمرنصفتقريباأكطسنة،!23عاشالذيرعوحياةهىحياة

عمرمتوسطوالآنتقريبا.عاما12.عمرعنماتااللذينوهرونموسىحياةهىحياةأطوك

سنة.06حوالىالأنسان



المقدسألثتابوحى

من؟الوحييتلقىمنظروفعلىتقتصرفلا:مكانكلفيلئشرها4-

،32،23:إرايضا5،انظر36:)إرسجنحتىأوشيخوخةأومرض

)انظرالعالمكلفيالانتشاريمكنهابل15،...(،33،1:93:

16(.4:كو

الكلمة؟تلكاهميةيوضحأنعلىحرصمكتوبةكلمتهاللهأعطىوعندما

هذاالتوراةكتاب"خذواالأرضكلفيبقعةأهمفيحفظهاطلبأولأفهو

اللوحينعلى"فكتبت26(3:ا)تث"إلهكمالربعهدتابوتبجانلاوضعوه

اللوحينووضعت...الرببهاكلمكمالتيالعشرالكلماتالأولىالكتابةمثل

فلقد4،5(.ا:.)تث"الربامرنيكماهناكفكاناصنعتالذيالتابوتفي

بالمرنملاف(،.الشهادة"خيمةفي"الشهادة"تابوتداخل"الشهادة"وضعت

4(.أ:أأ)مزتمامأ"تخفظانبوصايكاوصيت"أنتبعدفيمايقولأن

فترةكتابتهاستغرقتلقدبل،واحدةدفعةالسماءمنيهبطلمالمقدسوكتابنا

الكتابفشيئأ.شيئاينموالكتابكانالسنينهذهخلالوفىسنة،016.نحوزمنية

كاما6ظلنماولما.حياةوفيهكامالأكانذلكومعصغيرأ،بدأ؟حيكائنإذأ

.الحياةفيهوظلت

ازديادثم،الشمسوشروقالفجربمولديذكرئاونموهمولدهفيوالكتاب

شئولاالسماء،كبدالشمستتوسطعندماالنورأوجإلىتصلأنإلىنورها

حرها.منيختفى

.الأطفالروضةفيالطفلمعنتعاملكماطفولتهافيالبشريةاللهعامللقد

البسيطة؟الأوليةالدروسمنوشيئأالأبجديةيتعلمونالروضةسنيفىفالأطفال

البسيط.مستواهمقدرعلىلكن،صحيحهومابل،الخرافاتنعلمهملاطبعأإننا

فىالطفلتعلمهمابتصحيحنقوملانحنوعندها؟معارفهتكبر،الطفلنمومعثم

بسيطة.أوليةبصورةتلقنهأنسبقماعلىيبنىإذمعارفهنعمقفقطبل،البداية



15العجيباللهإعلان

إلىغناءحديقةفىتسيربامراةتدريجيأالمقدسالكتابنمو2أحدهمشبهولقد

رائعةباقةيدهافيممسكةوالمرأة.الجنةتلكيمتلكالذيالعظيمالرجلجوار

الرجليقطفآخرإلىآنومن.الحديقةصاحبلهاأهداهاالجميلةالورودمن

ناإلى،السيدةتمسكهاالتىالورودباقةإلىويضيفهافردوسهمنأخرىوردة

حتىالسيدةمنومعتبرةمقدرةكانتالباقةأنولو.الرائعةالباقةتلكاكتملت

لهذهوسلمهاالمعظيم،السيدذلكقدمهازهراتخمسأولبدايةمناكتمالها؟قبل

الوحيأسفارإلىالمؤمنينتقديركانتمامأهكذا.قلبهعلىالعزيزةالمرأة

البداية.منذالمقدس

يقربماكانمثلأ،عشرالتاسعالمزمور؟المزاميرسفرفينقرأوعندما

يفذرداودكانكيفنجدفإننابعد،لحهـيكتبالممقدسالكتابأسفارثلثىمن

7-9(.)عوالحق،المحيى،الكاملاللهوحيويعتبرهبديهبينالذيالكتاب

اللهثتاب

المصدرعن،بالحكمةاشتهر،الثالثالقرنفيالمسيحيةقادةأحدمرةسئئلي

فيهالفضليرجعتعلمتهماكلإن311:فأجاب،والحكمةالمعرفةاستقىمنهالذي

جدأ.كبيرفهوالآخرالكتابوأما،صغيركتابظاهريأهوالأولالكتاب،لكتابين

صفحتينعلىيشتملالثانيالكتاببينما،عديدةصفحاتمنيتكونالأولالكتاب

الكتابأماسوداء،بأحرففوقهاومكتوببيضاءالأولالكتابصفحاتفقط.

الزرقاءالصفحةوفىخضراء؟والأخرىزرقاءفإحداهماالصفحتينذوالثاني

حروفعليهاالخضراءوالصفحة،فضيةأصغرأحرفوعدة،ذهبيكبيرحرف

الألوانا".كلمنكتيرة

الطبيعة،كتابهوالحكيمهذافصدهالذىالكبيرالكتابأنالبيانعنوغنى

أرسل؟الكتابينكلاكاتبهوالله.المقدسالكتابفهوالصغيرالكتابوأما

الذكطالأشملالكتابهوالطبيعةكتابفقط.لشعبهوالثانيالخلبقة،لكلأحدهما



المتدسالثتابوحى

عنيحثتتاالذىالأكملالكتابهوالمقدسوالكتابيقرأوه،أنالبشركلبوسع

وحكمته،اللهقدرةعنحدثناالأولالكتاب.الأولالكتاببهايخبرنالمجوانب

والكتاباللهأعمالعلىيشتملالمنظورالكتاب.ومحبتهاللهقداسةعنوالثاني

عنومقنعةصريحةبطريقةيحدتتاكليهمالكن؟اللهأقوالعلىيشتملالمسطور

الله.مجد

رسالةلا،الإنسانإلياللهرسالةإنه.المقدسالكئاببهذاإذأأسعدناما

يزوللاالكتابوهذا،تزولانوالأرضالسماء.الإنسانأخيهإلىالإنسان

التيوالمصنوعاتالأرضوتحترق،محترقةالعناصرتنحل35(.24:)مت

أقدمأنهومع25(.:أأبط30،1:بط)2الأبدإلىفتثبتالربكلمةوأمافيها،

ومعالسنينألوفعليهمرتلقد.يتغيرولايبلىلاولكنه،البشريةعرفتهكتاب

بل،يهرمولايشيخلاكتابهو.تنقيحإلىولاتحديثإلىيحتاجلافهوذلمك

زاللانظيرهكتابيوجدفلا،العصوركلكتابإنهدائمأ.شبابهيجددكالنسر

يبرهنمماجديدأ،شيئأدانمافيهويجدون،وخشوعولذةبشغفيقرؤونهالبشر

الملاييناحئرامموضعهوزالولا.الأبديالأزلياللههوصاحبهأنعلى

اعوجاجهم،وقؤم،أخطاءهمصحح،وهدىنبراسألهمفصاربهآمنواالذين

الأبدكط.الطريقإلىوأرشدهم

كلالجديد.والعهدالقديمالعهد؟رئيسيينقسمينمنالكتابهذايتكون

العهدفيالمحوريالشخصمعتتجاوبالقديمالعهدوطقوسورموزصور

.كانمنكائنإنسانصنعمنتكونانيمكنلا،فائقةبصورةالجديد

ثمالبلادشتىمنأسفارأتضمنتمكتبةإئه،كتابمجردمنجداأكتزهو

فيه،رسالةوفيهقصةفيه،نبوةوفيهتاريخفيهواحد.كتابهيفإذامعأخمعت

مملوءةوالقصة،التاريخملرودقيقةصادقةفيهالنبوةلكن،شريعةوفيهشعر

الشريعة.مثلاللهفكرعنيعبروالشعر،الرسالةمثلبالتعاليم
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وعلىبهجةالقصورعلىيضفىفهو؟الكتاببهذاالبشرأسعدمانعم

فيحاجتهالإنسانيجدوفبه،المتعلمولغيرللمتعلميصلح.وسعادةنورأالأكواخ

وعنالخلاصعن،المستقبلوعنالتاريخعن،نفسهوعن،اللهعنالمعرفة

.والعقابالتؤاب

قصصمثلللصغارملذةقصصتوجدلاإذكلها،الأجيالكتابإنهثم

رفيقولا،المقدسالكتابنصائحمنللشبابأنفعنصائحولا،المقدسالكتاب

كلكتابإنهبل.المقدسالكتابمنألذأوأعظمللشيوخأنيسأوللرجال

لحاجاتسدأجميعاالكتبيفوقالذيالكتاب.والأحوالوالظروفالأوقات

البشرية.النفس

عنه.وحدتتاإلاالأمورمنشيئأيتركلمالذىالعجيباللهكتابهوهذا

عن،والسلامالخوفعنحدثنا.اليوميةالحياةوعن،والأبديةالأزليةعنحدثنا

وترانيمالحربأصواثئسمعوفيه.الأوثانوبيوتاللههيكلعنوالحسد،الحب

بالرعاة،والكهنةبالملوكفيهنلتقىالحصاد.وأناشيدالمجاعةصرخات،السالم

جبالأ،وقرىمدنأ،البحرفيومناظرالأرضفيمناظرفيهنشاهدوالجنود.

بعد-فيماسنريكما-كلههذاخصمنانناذلكمنالأجمللكنووديانأ.

إلينا.متكلمأاللهصوتإلينستمعأننستطيع

بونابرتنابليونقالحسنأ.بكأمسكقدتجدهماسرعانبهأمسكتإذاإنك

كبارمنثلاثةحضورفيالمقدسباإليمشيرأمرةالشهيرالفرنسيالقائد

بالنسبةذلكمناكثرلكنه.كتابلكمبالنسبةهوالمائدةعلىالذي"الكتاب:فادته

4+شخصأكانلوكماإنهإلى.يتحدثإنهلى.

الفريةالحتاب

فىبالتفصيلسنفعلهماوهو،الكتابهذاعظمةتفصيلاتفيندخلأنقبل

هذاتفردنواحيبعضعلىسريعةعجالةفينمرأننحب،التاليةالفصول



المتدسالثتابوحى

الفذ.الكتاب

الذيالكتابهذابقدمكتاباليوميوجدفلا-/لطلمفيكتاب/قدعهو:أولأ

نحوأي،سنة0035قبلمنموسىبواسطةالأولىأسفارهكتبت

.م.ق015.عام

منهماستغرقتقيمةمراجععملواأشخاصفهناك-كتابةفترة/طولىلائيأ:

المقدسالكتاباستغرقهمااستغرققطكتابيوجدلالكن،السنينعشرات

سنة.0016مدىعلىكتبفلقدئكتب،لكي

المقدسللكتابالمقديمةالمخطوطاتعددفإن-تمخطوطعدد/كبرظ!ثأ:

كتابلأيقديمةمخطوطاتعددأكبريمثلوهو،مخطوط00246هو

هوميروسإلياذةهومخطوطاتهعددكثرةفىيليهالذممطوالكتاب،قديم

(!!وأربعونوثلاثة)ستمائة436فقطهومخطوطائهاوعدد

الإطال!ق،علىكتاباىذلكفييسبقهلم-/لعالمفيرترجمكتابرابعأ:/ولى

كمام،.ق282عامنحواليوئانيةإلىالعبريةمنالقديمالعهدترجمإذ

.السادسالفصلفيتفصيلبأكثرذلكسنشرح

الشيوعيةروسباحكومةعرضتعندما-/لعالمفىمخطود!خامسأ:/ضكلى

للبيع،-الخامسالفصلفيعنهسنتحدثالذي-السينائىالمخطوط

يمئلوهو،امريكيدولارألف051بمبلغالبريطانيةالحكومةاشترته

التاريخ.ذلكحتىالإطلاقعلىمخطوطأيفىيدفعمبلغأعلى

مخترعجوتنبرجقامعندما،/لحدببة/لطإعةل!سلوبطبعكظب/ولىسادسأ:

على)الفولجاتا(منهنسخةوعشرينمائةبطبعبألمانياالطباعةماكينة

عشر.الخامسالقرنأواخرفيذلكوكانالورق

إلىأجزائهأحدأوكله؟الآنحتىترجمفلقد-ترجطتعدد/كبرسابعآ:

الكتابإليهاترجمالتياللغاتهذهبعضإنبل،ولهجةلغة4691نحو



العجيباللهإعلان

الذى،لينينأعمالهويليهالذكطوالكتاب.المقدسالكتابإلاكتابةلهاليس

فقط.لغةمائتيمنقلبلااكثرإلىترجم

أوسعيزالولاالمقدسالكتابكانلقد-/لطلمفيتؤريحصعدلى/علىثامئأ:

نسخةمليون015نحوالكتابهذامنويوزعيطبعإذانتشارأ،الكتب

والنهار.الليلثوانيمنثانيةكلفينسخ5نحوأىسنويأ،

الكتابآياتمنآيةالعالمفىتلغرافأولكانفقدسبقماكلإلىبالإضافة

تلغرافيةإشارةاولالتلغرافمخترعمورسالبروفيسورأرسلعندما،المقدس

سفرفيالواردةالآية)وهى،(اللهفعل،)مانصها1844سنةمايو24فى

2(.32:3العدد

فيكلهالجليدالعهدإرس!تمحيث،العالمفيتلغرافأطوليمثلأنهكما

جيمسالملكترجمةظهرتعندماشيكاجوإلىنيويوركمنطويلتلغراف

.8811عاممايوفي!عيأد!،عولعمم!35ىهأهالمنقحة

علىمصورأخملإذالخارجىالفضاءإلىيسافركتابأولكانكما

رائدقالعندماالقمر،سطحعلىقرئتآياتهمنآيةأولأنكما.ميكروفيلم

."والأرضالسماواتاللهخلقالبدء"فيهناكوهوالأمريكيالفضاء

الإعجابحيثمنالأولالكتابهوسبقماإلىبالإضافةالمقدسالكتاب

الذيالأدبمنينقطعلامئدفقأنهرأنشاهداليوموحتىالرسلعصرفمنذبه.

ومعاجموأطالسوموسوعاتوقواميسفهارسمن؟المقدسالكتاببهأوحى

اللاهوتبةالكتبمنيحصىلاماإلىبالإضافة،الكتابآثاروعلموجغرافية

والكتاباتالكنيسةوتاريخالقديسينوسير،التعبديةوالترانيمالمسيحيةوالتربية

الحصر.علىيعسرماالمؤلفاتمنذلكغيرإلىوالدقاسيرالتأملية

للبشريةمتصالشتاريخأيعطىالذىالوحيدالكتابهوذلككلمنأهملكنه

القديمالتاريخيذكرعندماالذىالوحيدالكتابوهو.الحاضريومناإلىآدممن



العندسال!نابوحى

هوانهكما.التاريخهذافىإلهيأغرضأفيهنرىبلقصةكمجردلايذكره

زالتولاتمت،عجيبةبصورةمفصلةنبواتعلىيحتويالذىالوحيدالكتاب

بنوعرفهاادبياتوأرقىروحيات،أسمىيقدمالذىالكتابإنهثم.دقةبكلتتم

ثممن،بخطئهالإنسانيقنعالذيالوحيدالكتابهوآخرأ؟وليسوأخيرأ.البشر

الخطية.منيحررانبوسعهالذىالوحيدالشخصإلىيقوده

المسيحانفكماالوحيد.الشخصإلىلنايشيرالذىالوحيدالكتابهونعم

نقرا04مزمورفي.نظيرلهليساللهكتابهكذانظير،الكونكلفىلهليس

هنا؟المتكلمالشخصهذاهومنترى7(.)ع(،عنىمكتوبالكئاب"بدرج

الفريد.الكئابإلىويشيرالفريدالشخصإنهيشير؟هوكتابأيوإلى

هوالشخص.اللهكلمةالمقدسالكتابهووالكتاب،اللهابنالمسيحهوفالمتكلم

المكتوبة.الكلمةهووالكنابالمتجسد،الكلمة

الناموسفيموسىعنهكتب"الذكطبذاكنلتقيالمقدسالكتابفيإئنا

فيقرأنافأينما4(.هأ:)يو"الناصرةمنالذىيوسفابنيسوعوالأنبياء

كنتوإن.الأزليالحيالمكلمةلناتقدمالمكتوبةالكلمةالممسيح.نجدالكتاب

إليندعوكفإنناالفريدالكتابهذاأوالفريدالشخصهذاتعرفأنمشتاقأ

64أ:يوحنافيلنثنائيلفيلبسقالكمالكقائلينالمقدسالكتاب

وأنظر،(،)تعال



للبشراللهمنح!مااحسنهوالمفلسرالكتا!

لينكولنابراهاعالأمريكيالرنيس

الكهممد"،ا!ق!لىا!ظب!

مقوأمضىوضالةحيةاللهكلمةلأن"
مفرقإدوخمارقةح!يقؤ!سيفكل

"والمغاغوالمفاصلوالروعالنفس

ا(م:لح)عبرانه!يح
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لعل.اللهومسلحاللهكتاببينبالمشابهةالسابقالفصلفيحديتتاختمنا

الكلمةهوالمقدسفالكتابالث!+.كلمةيسمىكليهماأنهوالمشابهاتتلكأوضح

هذاعنللحديئاالفصلهذاوسنخصصالمتجسد.الكلمةهووالمسيح،المكتوبة

المنعشالموضوع

العيروالحل!ةال!حتوبةالحل!ة

)الطبيعةالطبيعتانبالتجسد.وايماننا،بالوحيالماننابينقويةمشابهةهناك

(الإنسانوصوتالله)صوتوالصوتانالواحد،فيظاهرتان(والإنسانيةا!هية

الآخر.فيينممعان

قولمنواضحةذلكعلىوالإجابة؟المسيحهومن؟حقيقيمؤمنأيسلأ

3:)اتي"الجسدفىظهراللهالتقوىسرهوعظيم"وبالإجماعبولن!الرسوك

عذراء؟وأناابنأوألدأحبلكيفط:الدهشةسؤالمريمالمطوبةسألتلما16(.

القدوسفلذلك،تظللكالعليوقوة،عليكيحلالقدس)،الروحالملاكأجابها

بطنإلىالقدسالروحأتىوكما35(.ا:)لو"اللهابنيدعىمنكالمولود

ايضأهكذامنها،المولودالقدوحماالشئهذافيهاوائتج،مريمالعذراءالمطوبة

لقد؟الوحيكلتةوباقيوإشعياءوداودموسىوكيانبلعقلإلىالمقدسالروحأتى

وكلتوهعقولهممنأنتجوهالذيالمقدسالشيءفإنولذلك،العليقوةظللتهم

الله.كلمةيدعى؟بلغتهمودونوهبأقلامهم

المسيحناسوتتكؤن؟مريمالعذراءهوبشريإناءهناككانللمسيحبالنسبة

الخاليالمسيحفنئجظللتها،العليوقوةعليهاحلالقدسالروحلكنبطنها،في

هيمنالقدسالروحلكن،بشريةأوانيهناكالمقدسللكتابوبالنسبة.الخطيةمن

الخطأ.منالخاليالمقدسالكتابفنتج21(،ا:بط)2عليهمتمامآ

13(،:ا9رو،ا:اايو14،1،:ايو2،:ا)لومراتسبعالجديدالعهدفيالكلمةسئمىالمسيح*

.المراتمناتكذلكإليهفيشارالمفدسالكتابأما
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الطبيعة؟طبيعتانلهالمسيحشخصأنكما:القوليمكنسبقماعلىبناء

وعنصر،مريمالمطوبةمناستمدهبشرىعنصر؟اللاهوتيةوالطبيعة،الناسوتية

مستمدبشريعنصرمنيتكونالمقدسالكتابأيضأهكذا،القدسبالروحإلهي

الروحمنإلهىوعنصرإلخ...ولغتهمواختباراتهمعلمهمالوحى؟كتبةمن

الخطية،منخاليأالمتجسداللهكلمةالمسيحكانكمافإنهلذلكونتيجة،القدس

هيالمسيحيسوعالرببشريةإنالخطأ.منخاليةبهاالموحىاللهكلمةهكذا

الكتبكلمثلهىالكتابوبشرية،الخطيةماخلاشئكلفىتمامأبشريتنامثل

الخطأ.خلاما

!ىال!الرم!

الصلمة

المثحر

طخض

!سالعهاال!،،ا+!4الت

الصم!ا

ال!حثيتا

طاخ!ا

صثهةال!

والبشرىالالهى:العنصران

كانإنأوإنسانأ،يكونفكيفاللةهوالمسيحكانإنأنهإذأللقولمجاللا

هوالمقدسالكتابكانإذاللقولمجاللاوبالمتل.اللهيكونفكيفإنسانأهو

كلاميكونفكيف!البشركتبهقدكانإنولا،إنسانكتبهقديكونفكيفاللهكلمة

42(،3،ه)عالمسيحفىالعنصرينعنيحدثناالأولالأصحاحلوقاوإنجيل.الله

بالحقيقةنؤمنكماونحن.الوحىفيالعنصرينعنفاتحتهفيأيضاحدثناكما

هذهإلىالتاليالفصلفينعودوسوف.الثانيةبالحقيقةأيضآنؤمن،الأولى

الهامةالنقطة
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ال!تعسةوالحل!ةال!حتوبةالحل!ةالغالتشابه

سبقأشياءلناتعلنالمكتوبةوالكلمةأ(،:أ)يوازلىفالمسيح:السرمدية-أ

(95:)روأبديوالممسيحأ(..7-2:اكو)لممجلناالدهورقبلفعينهاالله

25(.أ:أبط98،أ:91)مزالمكتوبةالكلمةأيضأوكذلك

،هأ:.)عب"جسدألىهيأت،)القدسبالروحالمسيحتكونلقد:التكوين2-

)،تكلمفلقد،المكتوبةالكلمةعنيقالالأمرونفس35(،:لواأيضأانظر

21(.:ابط)2،(الفدسالروحمنمسوقينالقديسوناللهأناس

فىالإنسانمنقريبأأصبحمنه،يدنىلانورفىالساكنفالثه:البشرية3-

فىصائرأعبدصورةاخذإذالبشرأبسطإلىووصل،المسيحشخص

فيكتبتتالخصلاالتىاللهافكارايضأوهكذا،نفسهووضعالناسشبه

93(.:)يوهويفهمهايقرأهاأنالبشرأبسطيستطيعبشريةلغة

4(،20:)لوفشيئأشيئأينمواخذثمصغيرأجسدأالمسيحبدأالمنمو:4-

ينمو.أخذثمصغيرأبدأ؟الكتابأيضأوهكذا

اليهودية،حدودداخلبالجسد،محدودأالممسيحكانالمصليبقبلالاشماع:5-

أتى،4:01)افالعالمفىبهواومن،الكلملأوالقيامةالموتبعدلكن

الروححلولوبعديهوديأ،كتابأاولأفكان،الكتابأيضأوكذلك16(.3:

.اللغاتكلإلىوترجم،العالمكلفىانتشرالقدس

الخطية،ماعداشئكلفىأشبهناتجسدعندمافالمسيح:الصمة6-

الخطأ.خلاماالكتبباقىمثلكتابهوالمقدسوالكتاب

والعنصرالإلهيالعنصرعلىالمسيحشخصيحتوى:العنصران7-

وكلىالعلمكلىلكنهإنسانإنه،كاملإنسانوهوكاملإلهفهو،البشرى

حيةاللهوكلمة8(:ا9)مزالنفسيردكاملأيضأالكتابوهكذا،القدرة

.(4:21)عبوفعالة
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(792:مت22،:أ)مركالكتبةوليسبسلطانيتكلمكانالمسيح:السلطان-

سلطانهلهالمقدسالكتابوهكذا46(7:)يومثلههكذاإنسانقطيتكلمولم

11(.22:مل)2والضمائرالقلوبعلى

يرفضونكثيرونالحياد؟موقفالمسيحمنتقفأنتقدرلا:التحدي-

كلفوقبقدرونهالكثيرينأنكما11(3:)يوشريرةأعمالهملأن،المسيح

يرفضه،المقدسالكتابوهكذا.قلوبهمبكلبهويؤمنونآخرشخص

آخر،كتابأىفوقالآخرونويقدره،شريرةأعمالهملأنالكتيرون

(2:أ38)مزذاتهاللهاسمكعظمةويعظمونه

القبر.منوقامالموتغلبلكنهالموتحتىالمسيحاضطهدالئصرة:أ-

جنازته،فيمشواأنهمظنوا؟الوسائلبكلإبادتهحاولواالمقدسوالكتاب

.الحياةويهبحيأكتابألازاللكنه

والكتاب35-38(9:)يوبهيؤمنلمننفسهيعلنالمسيح:الإعل!نأ-

-أ34:كو18:2،142،:أأكو)بهيؤمنمنسوىيفهمهلنالمقدس

،16:4.)3،4

،212:،16أ:)رؤحدبنذوماضسيفافمهمنيخرجالمسيحالتأثير:-أ

،412:)علابالسيفالمقدسالكتابأيضايشتهوكذلك15(،أ:161.

17(.6:أف

،31:8يو،2:41)تىالحياةيطهركلاهماوالاغتس!:التطهير-أ

(5:62أف،22:أبطأ

وكذلك12(،أ:21.13:)عبقذسناالذىهوالمسيح:يقدسكلاهماأ-

17(.:أ7)يوالمكتوبةالكلمة

والحقالطريقهو"أنانفسهعنالمسيحق!فلقد:الحقكلا!اأ-

1(.42أ:91مز17،أ:7)يوالحقهياللهكلمةوهكذا6(:أ4)يو"والحياة
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25،ا:ا)يو"الحياة...هو)،أناالممسيحقالفلقد:الحياةكلاهماا-6

68(.6،63:يو23،:أأبط)المكتوبةالكلمةأيضاوهكذا6(،أ:4

،(الحياةخبزهو"انائفسهعنقالالمسيح:للجائعالخبزأ-7

4(.4:)متخبزأيضاهوالمقدسوالكتاب35،48(،6:)يو

والكلمة12(،8:)يو"العالمئورهوأنا،)المسيحقال:للأعمىالنورأ-8

1(.55ا:91)مزنورأيضاهيالمكتوبة

الديانوهوالتائبالخاطئيخلصفالمسيح:ويدينيخلصكلاهما-ا9

،315:تى)2يخلصأيضاوالكتاب42(،:أ4:12.0)أعللرافضبن

48(.:21)يوويدين2(:أهأكو

لوحيها؟المكتوبةللكلمةباستمرارشهدفالمسيحللآخر:يشهدكلاهما0-2

-ا.:اابط)موضوعهافهو،للمسيحباستمرارتشهدوالكلمةوسلطانها،

4(.4:2،274لو،21

يعتبرونالنينانفسهمهمالوحيدالمخلصهوالمسيحيعتبرونالذينإن

فىبالمسيحيكتفوالمالذينوكذلكوالفريد،النهائىالمرجعهوالمقدسالكتاب

فإننانحنأما.النهائىكمرجعهمبالكتابيكتفوالمأيضافإئهم،خلاصهمأمر

النهائي.التعليمكمصدروالثاني،الكاملالخلاصكأساسالأولنقبلبسرور

للتعليممرجعناوكتابه12(،:4)اعسواهوليسالمخلصهولنابالنسبةفالمسيح

.غيرهوليس

عبادتنا،موضوعأولسجودنا،هدفأالمقدسالكتابنجعلأنناذلكمعنىليس

الوسيلةفقطهوالمقدسالكتابإنرب.اومخلصالمسيحجوارإلىفليسكا6

الأسلوببهذاويقودناشخصهعنلنايعلنلكيمايستخدمهااناللةسئزالتىالإلهية

اللهسوىنعبدلالكننا،كلامهامامباحتراموننحنياللهكلمةنحترمأنناومع.إليه

.القدسوالروحوالابنالآب
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تأثيرهوقوةال!قة!ى.الحتابسلطاة

فيالمسيحيسوعربناالمتجسد!الحىالكلمةبينالمشابهةإلىسبقفيماأشرنا

المفدسالكتابإنوالواقع.بالوحيالمكتوبةالكلمةتأتيروبين،العجيبتأتيره

ويقولوننظرهنسمعهمماالإنسانيةفىعملهاالتيالعظيمةالأعمالإلىيشيركأنه

شممعانبما...وأخبرااذهبا)،المعمدانيوحنالرسلمرةالمسيحقالهمانفس

والصم،يطهرونوالبرص،يمشونوالعرج،يبصرونالعمى؟وتنظران

فتئ"يعثرلالمنوطوبى.يبشرونوالمساكين،يقومونوالموتى،يسمعون

4-6(.أ:أ)مت

السامريةقالتهماقائا6هذاالكتبكتابإلىيشيرأنالمؤمنويستطيعبل

؟!اللهكتابهذاأليس)نويت(،ماكللىق!)كتابأ(انظرواهلموا:المسيحعن

حلين،ذيسيفكلمنوأمضىوفعالةحيةاللهكلمة"لأنالرسوليقول

القلبافكارومميزةوالمخاخوالمفاصلوالروحالنفسمفرقإلىوخارقة

.(4:21)علا"ونياته

لهالمقدسالكتابمثلكتابالعالمكلفىيوجدلاأنهالجدلتقبللاحقيقة

يعادونهلماذا!!الملايينمنيحصىلاالذيالعددالمحبينومنالأعداءمن

لهمكانتماوبكئ!ضمائرهمإلىوصلقديكنلملو-الحقلأنه؟!ويكرهونه

يسلحونلا"الناسداربىاللهرجلقالفكما،مقاومتهفىأنفسهمإجهادإلىحاجة

".حديهمضاءمنيرتعبونالذكطالماضيالسيفضدبلالقشضدأنفسهم

بكلتضحيالمؤمنينمنالآلافجعلالذىالحدإلى؟يحبونهحدايوإلى

العديدأمامخشوعيبإعجابيقفالتاريخيقرامنإن.أجلهمنالحياةحتىشيء

وائشروااوخيدواالذين،والقرونالأجيالمرعلىوالنساءالرجالمن

الله.كتابهوالمقدسالكتاببأنالمانهملسببالصلبأوبالجوعماتواأواحرقوا
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السوفيتي،الاتحاددولعلىشملطرزالتلاالشيوعلةكانتعندما(عوام،منذ

مجاهرتهابتهمةعايدةاسمهاروسيافىمسيحيةشابةعلىالقبض(لقى

وعندما.سنوات4الاعتقالمعسكراتأحدفىوقضت،بالمسيحوكرازتها

،الطعامعنتتحدثلمفإنها،السجنفيكانمااصعبعنذلكبعدسئئلت

116المقدسالكتاببدونتعيشان"هوقالتلكنها.الوحدةولاالبرد،ولا

غيركتابلأنهالسببالحد؟هذاإلىالمقدسالكتابهؤلاءكلأحلالماذا

هكذاالأرضعنالسمواتتعلووكماالسماء.رسالة،اللهكتابإنه.عادى

الكتب!سائرعنهويعلو

بالقولالاجتماعأحاضركانفيلسوففقاطعهيعظ،المبشرينأحدوقفمرة

در؟كذلكإنهلكق!فمن.اللهكلمةاياهمعتبرأالمقدسالكتابمنتعظإنك

اليومفىالاجتماعإلىيحضرأنبوسعهكانإنمنهطالبأبهدوءعليهالمبشر

فلسفاتهفراولما،وشرهبفسادهالمثبنةفىمعروفأكانواحدشخصومعهالتالى

فإئهلذلكالمقابلوفى؟فاضلةجديدةحياةإلىحياتهتغيرتأخرىفلسفةأيةأو

وسكيرينأشرارأكانواممنعشراتمعهبحضرأنمستعدالمبشر()اى

.والسعادةالتقوىحياةإلىحياتهمبدفىالمقدسالكتابلكنجدأوئعساء

ومرةالنفو!ما؟!فيعجيبتأثيراللهلكلمةاليس؟واقعةحقيقةهذهأليست

؟المقدسالكتابالناسيكرهلماذانتساءلثانية

وكان،تجاريةرحلةفىاخيهابنمعأمريكامنرجلسافرأنمرةحدث

مأهولةغيرنائيةمنطقةيجتازاانعليهماوكان.المالمنكبيرمبلغمعهما

اخذاالمسافرينعلىسدولهالليلأرخىوإذأمريكا.غاباتوسطفىبالسكان

بابه.وقرعاإليهاتجهاكوخأ،بعيدمنفرأيا.إليهيأويانمأوىاقربعنيبحثان

أنبوسعهماكاناإنسألا،الكوخصاحبهوعجوز،قرويرجللهمافتحولما

يفترشاأنعليهماكانبسيطةغرفةإلىوقادهمابهما،فرحب.عندهليلتهماببيتا

الثروةلحراسةالسهراخيهوابنهويتناوبانالرجلقرر.هناكليبيتاأرضها
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أيضأيستعدأخيهابنأنلاحظ-الرجلنومنوبةأتتاءوفى-لكنمعهما.التي

لهفقال.الماللحراسةاحدهماسهرضرورةمنعليهاتفقابمافذكره.للنوم

صاحبرأيتفلقدوأموالنا،نحنأمانفىهنافإننا،ذلكإلىلناحاجةلا:الشاب

لهموالراحةالبركةطالبأيصلىثم،أسرتهأفرادمعالمقدسالكتابفييقرأالبيت

!!!ولضيوفهم

أنيذكر!راقيةشعوبإلىاللهكلمةحولتهاوهمجيةبدائيةشعوبمنوكم

المقدسكتابهفييقرأجالسأكان،البشرلحومآكليمنقبلأكانرجلأ

51.يقرالذيالكتابعنوسأله،الملحدينالأوربيينأحدعليهفمر،بخشوع

سخافاتهذهقائلأ:المتمدنعليهفرد.اللهكتابأقرأأنا:البربرىالرجلفأجاب

:البربريالرجلفأجابهمثلنا.الحقتعرفونيومأأنكمولابد،قبلكمعليهاتغلبنا

انتتسميهمالكن،غذائيفيطعامياليوملكنتنظركفيالسخافاتهذهلولا

حياةمناللهكلمةغيرتكمئعم!حياتيتغييرفىالفضللهكانسخافات

إلاالعالمفىالحاصلالتشويشفما،بالأسفالعكسحدثواليوم.الكتيرين

.المقدسالكتابعنبعيدأوتحولهاالشعوبتلكانصرافنتيجة

منيجتنونهل؟تعرفونهمثمارهم"منمرةالمسيحقالهمانقولونحن

الماجنالشابيتغيرألم16(70:)متدينأ؟،،الحسكمنأوعنبأالشوك

تلكهىواحدةآيةإن؟الكتابهذابفضلالمسيحيةقديسيأشهرإلىأغسطينوس

!أغسطينوسحياةفىكاملتغييرلإحداثكافيةكانت11:أ3روميةفيالواردة

سماويأالكتابهذايكنلملومصدرها.فوقتعلولاالمياهأننعرفونحن

!والتقوىالقداسةحياةإلىالملايينحياةيغيرانأمكنهلما

علاقةلهمالذينالناسأفاضلمعيتقايلعندماأنهتورىالربخادمقال

المانكملأجلاللهأشكرعادةلهميقولفإنهالمقدسالكتابومعاللهمعحية

الذينمعيتقابلعندماانهكماأيضأ.المانيلقوىهذالأنالمقدسبالكتاب

فىيقولفإنهافعالهموشرسلوكهمفسادويلاحظالمقدسبالكتابلايؤمنون



اللهكلمةالمقدحا،الثتاب

الكتابفىالمانييزيدونايضأهمالناسفهؤلاءأيضأ،اللهأشكرإنى:نفسه

!المقدس

عن"سبرجن"تحدث.بالسعادةتملؤهابلالحياةتغيرفقطليساللهوكلمة

قراءةفىفراغهاوقتتصرفوكانتالمفاكهة،لتبيعتجلسكانتعجوزسيدة

-"اللهكلمة"أقرأفقالتتقرأين؟""ماذاالزيائنأحدسألهاعندما،المقدسالكتاب

البداية،فىالمرأةارتبكتا؟االلهكلمةهذهكانتإذاأدراكومن!الله!اكلمةأجابها:

ماايسر"مافقالا؟اساطعةالشمسأنليتبرهنأنإمكانك"أفىسألتهلكنها

نورها7مناراهومادفئهامنبهتشعرنيماهوذلكعلىبرهانىفإن.تطلبين

اللهكلمةهوالمقدس"والكلابوجههاقسماتفيالفرحشاعوقدالمرأةفأجابت

ا!!والنوراءالدففيئيبعثلأنه

ثلاتينلنحووقوتي،وطعامي،وتعزيتي،افرحى"1داربياللهرجلعنهقال

".اللهككلمةريبأدنىبال!قبلتهالذيالمقدسالكتابهوكانسنة

تنكرالمتىالكتبمنمجموعةشابمؤمنإلىالملحدينمنواحدأرسلمرة

الباليالكتابذلكفيلا،الأدبيةالكتبهذهفييقرأأنونصحه،اللهوجود

كلامأكطعرفتإذا،عزيزىقائ!*:المسيحيعليهفرد.المقدسبالكتابالمسمى

أيةلديككانإذاأو،الضالالابنمللمنأو،الجبلموعظةمنأفضل

سمعكتحتوقعأو23،مزمورمنأفضلوتطمئنهاالنفستعزىموضوعات

لطفاكثرقلبألناوتكشف،المستقبلعلىالمضوءتلقيكتاباتايةبصركأو

ترسلهاانأرجوكفإنيالجديد،العهديفعلهمماأفضلالآبقلبمنوصلاح

8!إلى

للشاعرالحالثةتلكئذكر،العظيمالكتابهذاعنالحديثبصددفإنناوبعد،

إلى1771عاممنعاشالذي"سكوت"والترالشهيرالإنجليزيوالقصصي

علىوهوقال.كتابالف02نحوعلىتحتوىالعامرةمكتبتهوكانت1832

إلىذاكنظرولما.الكتابفيلهيقراأنلوكهارتلصديقهالموتفراش
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السيراجابهتقصد؟!كتاب"ايسألهعديدةكتبمنفيهاوماالضخمةالمكتبة

911.المفدسالكتابوهو،الكتابئدعوهأنيجلاواحدكتابإلا"لايوجدوالتر

ومع.اللهكلمةهولأنهالكتبكتابهوالمقدسالكتابإنوالتر.ياصدقت

الأبديةالحياةكلام؟نذهبمنإلىرب"يا:يسوعللربمؤمنكليقولبطرس

.6(6:8)يو"!!عندك



انهحتىالبشريةالوحبىأوانىعلىاللههيمنةهوالوحى

لببشر،المحهيالاعلانفانشاوا،المستقلةشخمياتهماستخلم

الأصليةاالمخطوطاتكلماتفيوسجلوهخطا،النىب!ون

رايرىتمثارلس

وهعنا8الوحى

القدصه،،الرل!مقسموقينالقديسوناللهأناصه،،تكلم

(ما:ايطر!ام)
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الوصرأهوما

الوحيدالإعالنوأنه،اللهإعالنهوالمقدسالكتابأنالأولالفصلمنفهمنا

عنشئأكطنعرفكناماوبدونهاحهية،المعلوماتعلىحصلنامنهالذى

فلاحأإنقالعندماواحدأصابولقد.اللهعنولاالأبديةعنولاالنفسخلاص

اللهعنلعرفأنيستطيعمحراثهخلفسائروهوالمقدسالكتابيقرأبسيطآ

وحيينكركانإذاال!إهوتأستاذحتىأو،مختبرهفىالعالميعرفمماأكدز

.المقدسالكتاب

ليس(،المقدسالكتاب،)وحيتعبيرانومع.اللهوحىهوالمقدسالكتاب

الكتابفىالوضوحكلواضحمضمونهأنإلا؟اللفظبحصركتابيأتعبيرآ

هوالكتاب"كلبولسالرسولقولمنالتعبيرهذانشأولقدكله.المقدس

سوىتردلم"اللهمنبه"موحىالمكلمةهذه16(.3:تي)2"اللةمنبهموحى

فهي.والمباركةالغنيةبالمعانيمليئة،الفريدةالمرةهذهلكن،النصهذافى

نسمةأونفسحرفيأ؟وتعنى"تيوبنوستوس"-الأصليةالجديدالعهدلغة؟باليونانية

اللهنفخقديمأ.الوحيأوانىإلىأرسلهااللهأنفاسإذأهوالمقدسفالكتاب.الله

الكتاباما7(،2:)تك"حلةنفسأآدم"فصارحياةنسمةالإنسانأنففي

الربكقول،الروحيةالحياةيهبكتابلذلكوهو،اللهأنفاسذاتفهوالمقدس

عليهبطرسوكرد،(وحياةروحهوبهأكلمكمالذي"الكلامللتلاميذالمجدله

68(.63،:6)يو"عندكالأبديةالحياةكلام؟نذهبمنإلى)يارب

الفكرعلىللطبيعةالمفائقاللهروحتأثير"هو:كالآتيالوحي"وبستر"عرف

بدونالإلهيالحقيقدموالأنالمقدسونوالكتبةوالرسلالأنبياءتأهلبه،البشرى

(ثناء،الوحيأوانيالأنبياء،أنبطرسالرسولويوضحأ!.ااالخطأمنمزلجأى

فقطليسكتبوا،فيماالقدسالروحسلطانتأثيرتحتكانواالمقدسةكتاباتهم
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12كليوليمهذاعلىعلق2(.أأ:بط)2منهمسوقينأيضأبلبه،مسترشدين

فوطف.كلمتهإعطاءمنقصدهإلينالتحملكالعرباتاللهأناساستخدماللهبأن

قصدهإتمامفيحكمتهبهاإليناأوصللكنه،وأسلوبهملغتهم،وقلوبهمعقولهم

خطا.ادنىعنتاموبمعزل،المستخدمةالأداةفوقتسموبصورة

الوحيرطر!تة

هو"كمابولسالرسوليقولفيهالوحىمسألةلنايشرحهامفصلهناك

للنيناللةأعدهماإنسانبالعلىيخطرولمأذنشممعولمعينترلممامكتوب

الله.اعماقحتىشئكليفحصالروحلأن،بروحهنحنلنااللةفأعلنه،يحبونه

أيضأهكذافيه،الذىالإنسانروحإلاالإنسانأموريعرفالناسمنمنلأن

الذكطالروحبلالعالمروحنأخذلمونحن.اللهروحإلاأحديعرفهالااللةأمور

تعلمهابأقواللاأيضأبهانتكلمالتي،اللهمنلناالموهوبةالأشياءلنعرفاللهمن

ولكن.بالروحياتالروحياتقارنين،القدسالروحيعلمهبمابل،إنسانيةحكمة

)يعرفيعرفهأنيقلرولا.جهالةعندهلأنهاللهلروحمايقبللاالطبيعيالإنسان

فيفيحكمالروحيواماروحيأ.الأمور(هذه)فىفيهيحكمإنمالأنهالأمور(هذه

1(.9-ه2:)أكوأحد،(منفيهيحكملاوهوشئكل

هي:امورثلاثةبولسالرسوأطيذكرالهامالفصلهذافي

العجيبة.اللهأفكارالوحيلكتبةالقدوساللهروحاعلنحيث؟ال!!ن:أولأ

خطرتولاأذنسمعتولاعينترلمماهى-فهمناكما-الأمورفهذه

أعماقحتىشئكليفحصالذي-القدوساللةروحلكن،إنسانبالعلى

الإمكانيةأنااعفىالرسولويوضح.الوحيلأوانيأعلنها-الله

الأولىالخطوةهيهذه.اللهروحهوالإعلانهذاعلىلحصولناالوحيدة

الأعلان.اعنىموضوعنا؟فى
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،القدسالروحمنالكاملةوالهيمنةالمطلقةالسيطرةفتحتالوحى؟:ثلأليأ

)،قارنينالقولفتم،القدسالروحأقوالبذاتالإعلانذلكصياغةتمت

خاطئأ،أتفسيركثيرةاحيانفيتفشرالآيةهذه(،.بالروحياتالروحيات

الكتاباقوالمقارنينأوبالروحيات،الروحياتمقارنينتعنىلاإنها

منلهمالمعطاةالإعلاناتموصلينكانواالرسلأنتعنىبلببعضها،

يستخدمها.أنالقدسالروحيريدالتيالعبارا!بذاتالقدسالروح

فبعدإلينا.اللهأفكاروصولقصةمنالثالثةالمرحلةهىوهذه؟الإدراك:ثالثأ

القدسالروحاوحىثم،اللهاختارهملرجالالقدسبالروحالحقأعلنأن

الله،روحعليهماملاهاالتيالكلماتبذاتالأفكارهذهلناليوصلواإليهم

لأن،روحيةحالةفيالمؤمنيكونأنوامتلاكهالحقلإدراكيلزمفإنه

الأموروفهمقبولعليهويستحيل،اللهلروحمايقبللاالطبيعيالإنسان

اي!.

كالآتي:إذاهىالثلاثةالأمورهذه

الوحيكاتبذهنإلىيصلوفيه،الوحيكاتبإلىاللهمن:الأولىالخطوة

الإعلان.هوهذا.يقولهأناللهمايريد

النبييكتبوفيه.الورقأوالرقوقإلىالوحياوانيمن:الثانيةالخطوة

الوحي.هووهذا.يكتبهاناللهمايريده

الإنسانيتقبلوفيه،القارئقلبإلىالورقاوالرقوقمن:الثالثةالخطوة

هووهذا.الكتابفىاللهكتبهوما،يقولهاناللهيريدهماجهةمنالاستنارة

الإدراك

المنبعتشملإنها.الانسانإلىاللهافكارلوصولالثلاثالخطواتهىهذه

الله.روحعملمنوالكل.والمصبوالمجرى

إلىنحتاجزلنالالكننا،الوحياوالإعلانزمنفىلسنااليومانناوواضح

18(.:أ91)مزالمكتوبلنفهمالقدوساللهروحمناستنارة
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ا!سنناه!الم!!والوحىصبأ!*!

المؤمنقلبإلىاللهفكرمنالثلاثالمحطوات

الوحيرنظريات

منها:نذكر،متعددةنظرياتلذلكوقدموا،الوحيتفسيراللاهوتيونحاول

الإلهامكذلكطبيعيإلهامهوالوحيأنالبعضفاعتبرالطبممة:الئظريةا-

الفنية.وأعمالهمقصائدهمكتابةفىوالأدباءالشعراءيصاحبالذي

الكتابيؤكدهالذيالإلهيالعنصرتتجاهللأنهامرقوضةالنظريةهذهلكن

"القدسالروحمنمسوقينالقديسوناللهأناس"تكلميقولعندماالمقدس

21(.:أبط)2

كتبةبإملاءقاماللهإنقالواوفيها:الإملايةأوالميكلأليكيةالطظرية2-

آليا.إنساناأوكاتبةآلةيحرككانلوكماتماماكتبوا،ماالوحي

يوجدولا،البشرىالعنصرتتجاهلالسابقةالنظريةعكسعلىالنظريةهذه

منالعديدلناإنالعكسعلىبل،المقدسالكتابفيالنظريةلهذهسندأدنى

أ-5(.9:رو)انظركتبفيماظاهرةومشاعرهالكاتبشخصيةأنعلىالأدلة

أحسلقد.واخلتاراتهموظروفهمزمانهمطابعتحملوالرسلالأنبياءفكتابات

نبوته،من6أصحاحفىالمسجلةالرؤياعنيحدئتاوهوالمقدسةبالرهبةإشعياء

بالفرحداودوامتالأ!لبمراتيه،يكتبوهوالكتيفةالأحزانفيإرمياوغمركما

1،00.الخ،233،مزمورمثلالشهيرةمزاميرهيكتبوهووبالعرفان
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إننقولأنحاشاق!13الذيساور""إريشا!مانيالكاتبتمامانوافقإننا

بالثهيليقلاالوحيمنالأسلوبفهذاكتبوا،فيماالوحىكتبةشخصيةألغىالله

تفالدفيهاالتيالشيطانيةوالعباداتالوثنياتفىالأسلوبهذامثلنجدإننامطلقا.

أماأ-9(0:همر2،:ا2أكو)انظرشخصيتهالإنسانالشريرةالأرواح

الإعلانأهدافاحدأنإذ،الوحيأوانيشخصيةيلغىلافإنها!هيالإعلان

آلةيشغلبأنيسرلافالثه،اللهوروحالإنسانروحبينشركةوجودهواحهي

صديق.بلعبدمجردلامشاعر،ذاإنسانأبلمللة،

الميكانيكي.أوالإملائيالوحينظريةأيضانرفضفإنناولهذا

فقط،بالفكرةالوحيلأوانىاوحىاللهأنبمعنى:الموضوجمةالنظريط3-

لهتروقالليالعباراتيختارأنكاتبلكلتركإذنفسها،العباراتدون

ئفادىبهاأرادواالنظريةهذهاقترحواالذينولعل.جانبهمنتدخلدون

دقةعدمأىأوحلها،يعرفونلاالممقدسالكتابفىتناقضاتأية

مزعومة.علميةأوتاريخية

سبقفيماأشرنافكماينقضها.الكتابأنإذالنظريةهذهنرفضأيضألكننا

الوحيكتبةيعجزلئلالكن،للفكرةكانالإعلان،والوحيالإعلإنبينفارقهناك

أكدهماهذا.العباراتيختارونيتركهملماللهفإندقة،بكلاللهأفكارتوصيلعن

إلى)مشيرأبمابل،إنسانيةحكمةتعلمهالابأقوال"قالعندمابولسالرسول

استؤمنوا"إنهماليهودعنقولهوأيضأ(.213:أكو)(،القدسالروحيعلمه(الأقوال

عناستفانوسقالهماوأيضأ(.32:)رو(،اللهافوالعلىبل(،اللهافكارعلى)لا

"روحيقولوداود38(.7:)أعالاها"ليعطيناحيةأقوالأاللهمن)،قبلإنهموسى

(232:صم)2"لسانيعلى(أفكاره)وليسوكلمته،بيئكلمالرب

إنهاأفكارهعنالممسيحيقللم"1:قالالذىلوثرالشهيرالممصلحمعنلنهقإننا

روحهوبهأكلمكمالذيا!فاظ(ذاتبالحري)أو"الكلا-مبل،وحياةروح

6(.6:3)يو"وحياة
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بها،موحىالمفدسالكتابفىاجزاءهناكانوتعنى:الجزئيةالئظرية4-

فإنه،النظريةهذهاللاهوتيينأحديثبتماولكيبها.موحىغيروأخرى

الآباءكلم..."اللهالعبرانيينإلىالرسالةفاتحةفيالواردةالآيةفسر

"،كثيرةوطرقجزئيأ(أوباجزاءالكتابحاشية)وفىبأنواعقديمأ

لموالكثيرةالمتنوعةالقديمالعهدإعلاناتأنالآيةهذهمنوالمقصود

المحبيبالابنومجيء،الكلمةتجسدفيالكمالتنتظروكانت،كاملةتكن

الدرجةنفسعلىالكتابكلليسبأنفسرهااللاهوتيهذالكنبالجسد،

الآخروالبعض،كاملوحيهوالكلاممنفنوع؟والعصمةالوحىمن

اللاهوتىهذالكن.الإطلاقعلىوحيأليستثالثةوأجزاء،جزئيوحي

عبرانيينأنتعرفوكيفواحد:سألهعندمايجيبكيفطيعرفولمارتبك

التىالكاملالوحيآياتضمنهىنظريتكعليهابنيتالتيالآيةأأ:

ا؟عليهاهالاستناديمكنك

المستخدمالإناءكانسواء16:قالالذكطباش""رينيهمعتمامأنتفقإننابل،ك!ل!

كقيافا،عدوأكبلعام،فاسدأ،كدانيآلحكبمأ،كموسىالقولفىمقتدرأالوحيفي

كاليدشعوربلاسيناء،جبلفوقسئبمالذىكالصوتجسدبلاكيوحنا،مقدسأ

الله.منأبضأوالعبارة،اللهمنكانالفكرفإن...بابلقصرحائطعلىالكاتبة

امافقط،للروحياتالوحياعطىاللهانبمعنى:الروحيةالنظرية5-

شأنشأنهاالخطأ،تحتملفهي.الخ..العلميةأوالتاريخيةالأخرىالأمور

اللهإنالنظريةهذهاصحابويقول.الزمانذلكفيأخرىكتاباتأية

هىالكتابنصوصليستلكن،المقدسكتابهطريقعنفعلأإليناتكلم

.الكلماتهذهخل!منإليناأتتالتىالروحيةالرسالةففطبل،اللهكلمة

معلكنهاخيالبةفصةنظرهمفيهىمثلاالأسودجبفيدانيآلفحادئة

فعلأ-تحدثلمالخبزتكئيرومعجزة!الصلاةأهميةلناتصورذلك

وهكذا.،للآخرينعندناماوتقديمالإيثارتعلمنالكنها-يقولونهمهكذا
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للسماء،ايلياإغلاققصةعلىعلقعندما17واحدالنظريةهذهعنعبر

ومن،خاطئةالتاريخيةالوجهةمنالقصةهذه:بالقوللهالغربانوإعالة

!!صحيحةالروحيةالوجهة

"أقوالباعتبارهاالكتابكلماتذاتقبولعدمالفاسدةالنظريةهذهعنينتج

صحيحأهويراهمايرفضأويقبلأنتمامأحرأالمقارئتجعلأنهاكما"،الله

لكلماتالسلطانإعطاءنرفضوعندما.الوحيوأقوالعباراتفىخطأأو

قضاةانفسنامننجعلأنلناايجوزترى؟ياذلكبعدنتقففيمنالمقدسالكتاب

الله؟أقوالعلى

التمييزيمكنككيف؟قيمةلهليسوما،صحيحهومايقررالذكطمنترى

قدنكونبذلكإئناللأمور؟نحنلتذوقناذلكنتركهل؟والتعاليمالحقائقببن

ثماصلأ.معناهالوحىيفقدوبذلك،عليهنحنلنحكمالوحيفوقأنفسناوضعنا

فىوأين؟الرسالةهذهلناقبقتمنهاالتيالخلفيةعنالوحيرسالةنفصلكيف

اينعنه؟تلميحأاوإشارةولونجداين؟المزعومالفاصلهذانجدالكتابكل

مهم؟غيروآخرمهمالوحيمنجزءأاننسئنتجانيمكنناالكتابكلفي

الحلر9أاللفظرالوحير

لشرحنظريةنضعانبحاجةلسنانحن18:.هول.بفالمقتدرالمعلمقال

بلنفسرهالاالإيمانيةالحقائقكلشانشأنهاف!ه،اللفظيأوالحرفيالوحى

لكنناالوحىنشرحلنفإنناالمعتبر،المعلمهذانوافقإذونحن.بالإيماننقبلها

لأنتاهلوابه،الوحيكتبةذهنعلىيؤتزمباشرإلهيتأتيرهو:كالآتينعزفه

القدسالروحفإنعليهوبناءالخطأ؟منمزيجأدنىبدونالالهيالحقيقدموا

العباراتإنشاءفىماهرةقيادةقادهمبل،فحسبالأفكارلاالوحيكتبةأعطى

لهم.اعلنهاالتيالأفكارهذهعنالخطأمنالخاليللتعبيراللازمة
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ماحدإلىمستنيرأالنبيذهنيكونفقد؟الأولالمركزلهليسهناالإدراك

تمفكهوبلما"،حد"إلىاسمهشئفيهيوجدفلاالوحيأما،يكتبماجهةمن

.يدركلمأويقولماالنبيأدركسواء،الوحيلأوانيالقدسماالروحمنكامل

كانلقد.الوحيفيدرجا!يوجدلاأنهإلا،الإدراكفىدرجاتتوجدأنهفمع

ورسلداود،منأكبرإدراكهكانالمعمدانويوحنا،الإدراكبعضداودلدى

أعطىالذيالوحيأما،المعمدانيوحنامنأكبرإدراكهمكانالجديدالعهد

أعطىالذيالقدربنفسوحيهو،لبلعامقبلهأعطىالذيأيضآوأقولبللداود،

لبولس.

منهتوقعدونيتكلمفقد؟حالتهعنالنظربغضيتكلمالنبييجعلوالوحي

معحد!كمايقولبمادرايةدوناو2(،":أ3أول)اللبيتفيالشيخكالنبي

دونأو23،24(،)عدبلعاممعحدلاكمامنهرغبةدونأو51(،:أأ)يوقيافا

:أ2)داالقديمالعهدأنبياءمعظممعحدثكمايقولماأبعادلكلكاملإدراك

11،12(.:أأبطو8،9

إن.شخصياتهميفقدهململكنهالخطأ،منالأنبياءعصمالوحيأنومع

منلهمالقدسالروحوحفظ،الوحيفيالبشرىالعنصريمثلشخصياتهمظهور

كتبةتزودلقد.الإلهىالعنصريمتلالساميةأفكارهعنالتعبيرفيخطأأي

يعنىأندونالخطأ،منتمامأحفظتهمالقدسالروحمنخاصةبمعونةالوحي

الوحي،مصدربالثهخاصةالقدراتفهذه،فائقةإدراكيةبقدراتتزودواأنهمذلئا

الوحي.أوانيالأنبياءلا

نناضلإنناسبرجون!أ:الوعاظأميرقالوالكاملاللفظيالوحيهذاعن

كلمةلكلواللفظيالحرفيبالوحيونؤمن،المقدسالكتابفيكلمةكللأجل

يكنلمإذاللكتابوحيهناكيكونأنيمكنلاأنهنعتقدإننابل،كلماتهمن

تضيع.ئفسهاالمعانيفإنالكلماتضاعتفلوحرفيآ،الوحي
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فيهماكلرغم،اللفظيالحرفيبالوحيالإيمانإن.2:رايلالأسقفوقال

الصعوباتهذهأقبلفإنى.والحيرةالشكوكمنعنديأفضلهو،صعوباتمن

.الصخرةعلىأقففإنيانتظارىفترةطواللكنحلها،باتضاعوأنتظر

اللفظير،،)"الوميرلتوف!ي!أمثلة

جدأهامةفا!فاظا!فاظ،أهميةنبرزاناللفظيبالوحيتسميتهمنوالقصد

بعضوهاكالقصد.لهذاإلهيأاختيارأمختارةوهي،الفكرعنالدقيقللتعبير

ذلك.توضحالتيالأمتنة

المفرق)أحدالصدوقيينمنفريقمعيسوعللربمحاورةففي:ا!علزمن-ا

أمرالقيامةأنأوضح،القيامةأمرينكرونالذين(المسيحأيامعلىالدينية

وإلهإبراهيمإلهأنا،)لموسىاللهقولعلىاستنادأالكتبفيمتضفن

الفعل.زمنعلىالآيةهذهفىتعليمهالمسيحبنىلقد(،.يعقوبوإلهإسحق

/)!+ءإلمه"كنت"أناوليس-الحاضربصيغة(،إلمه"أناالربقولفمن

أمواتإلهليساللهلأن،عندهأحياءأنهممعناههذا51،أ(يءله!/

يسوعالرباعلنعندماأيضأنجدهالأمرهذاونفس31-33(.22:)مت

كنت((،انا)وليسكائنأناإبراهيميكونأن))قبلقائ!6اليهودأمام

الموجود.الواجباللهأنهمعناهوهذا58(.8:)يو

قائا6الفريسيينيسوعالربيسألإذالياء(:)حرفالملكيةضمير2-

ربأبالروحداوديدعوه"فكيفقائلأيستطردثم(،هو؟منابنالمسيح"

لقدميك؟موطئأأعداءكأضعحتىيمينيعناجلسهلربىالربقالقاشلا

45(.43-22:)مت؟(،ابنهيكونفكيفربآيدعوهداودكانفإن

المقابلاليود،حرفهوالعبريةفىالملكيةضميرفإن،والعربيةالعبريةاللغتينلتشابهنظرأ

هذاعلىتعليمهالمسيحبنىذلكومع،العبريةالأبجديةحروفأصغروهو.العربىالياءلحرف

العبرية!الحروفأصغرهوالذيالواحد؟الحرف
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واحدلفظعليمبنيأتعليمأبولسالرسوليؤكد:الجمعولبسالمفرد3-

وفىإبراطمفىفقيلتالمواعيد"أماقولهفيبالجمعلابالمفردمكتوب

عنكأنهالأنسالوفييقوللاقائلأ(يوضحثم.الجمعلا)بالفزدنسله

(316:)غل"المسيحهوالذكط(نسلك)وفيواحدعنكأنهبل،كنيرين

يؤثرهاممدلوللهايكونفقطواحدةفكلمةالتركيز:عليهافقطواحدةكلمة4-

الرسوليقتبسإذالعبرانيينإلىالرسالةفىنجدهماوهو،المعنىفيبقوة

ازلزلايضأمرةإنيقائا3وعدفقدالآن،)أماويقول26:حجىنبوةمن

علىيدلأيضأمرة،،فقولهقائلأيعلقئمايضأ،،.السماءبلفقطالأرضلا

أخرىومرة26،27(.أ:2)عب،(كمصنوعةالمتزعزعةالأشياءتغيير

ثم.آلهةإنكمقلتأناناموسكمفيمكتوبأ"اليسلليهودالمسيحيقول

نايمكنولا،اللهكلمةإليهمصارتالذينلأولئكآلهةقال،)إن6قائايعلق

34،35(.أ:.)يو،،المكتوبيئقض

حروفه.وأهميةبل،المقدسالكتابتعبيراتدقةلنايتضحكلههذامن

واواحدحرفيزوللا"المسيحقالولذلكايضأ،النقطبلفقطالحروفوليس

18(.:ه)مت"الكليكونحتىالناموسمنواحدةنقطة

"،الب!ثرجمه"العفصر

البشرلغةاستخدمفالنه.المقدسالكتابفىالبشرىالعنصراللهاستخدملقد

وعلمهموذاكرتهمواذهانهمالوحيكتبةعقولايضأاستخدمكمابها،يخاطبنالكي

بينالامتزاجهذاومن.بهمالمحيطةوالظروفومشاعرهمواختباراتهم

تكلمالرب"روحداوديقولكمااللهكلمةتكونتمعأوالبشركطالإلهيالعنصرين

حرفإلىالحروفأحدالنفطةنغبرففدالرببةاللغةنشبهالنوراةبهاكنبتالنيالعبربةاللغه.

نجس.والئانىطاهرالأولكبير(،)حيوانجملإلىصغير()حيوانحملمنصثلأ.آخر
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البشريالعنصرعلياللهسيطرلقد2(.23:صم)2"لسانىعليوكلمتهبي

الشخصي.الخطألاالشخصيالطابعبظهورسمحمماللكاتب

المعتمدةالوثائقجمعفلوقالوقا.إنجيلفاتحةفيواضحأنجدهالأمرهذا

فيالبشرىالعنصرهوهذاوكانصحتها،منبنفسهوتحققالعيانشهودمن

يستلمأندونذاتهمنيكتبلمفإنهبالمكتابةقامعندمالكنه.المدققالمؤرخ

الليوتلكيذكرهاالتيالحفائقيختاركيمافائقبأسلوبكيانهالقدسالروح

واستنتاجاته.باستدلالاتهمنهايخرجكيمامعيننسقفييرتبهاولكىلايذكرها،

يعزفالذيبالفنانوالبشرىالإلهيالعنصرينبينالامتزاجهذاتشبيهيمكننا

عظمةومعواحد،العازفأنولومختلفةأصواتأفنسمعموسيقيةآلاتعدةعلى

الذىاللهفإنهكذا.يديهبينالتياكةقدراتحدودفيسيتحركفإئهالعازف

افرزه،الوحيكتبةمنواحدكلايضأجهز،بيئتهظروفوشكلالإنسانكؤن

الرائعة.مقطوعتهبواسطتهليعزف15(:ا)غلبنعمتهودعاهامهبطنمن

خواءعنلنايكتبأنسليمانضكيرآخرلشخصممكنأكانهل:أتساءلوإنى

لمإذالعالمعليناقمأيكنلمإنه؟الجامعةسفرفىهوفعلكماوبطلهالعالم

الحكمة؟يفقدأندونكلهاالحياةبلذائذتمتعبل،الشمستحتمماشيءمنيخزم

بالوحي.كانتكتابتهلكن"،باطلالكلالأباطيل"باطلاختبارهلناسجلوأخيرأ

بالأعمالالإلهيالبرامئلاكعدمعنلنايكتبأنيمكنهكانبولسمثلومن

ظن"إنقالحتىئظيرهالامتيازاتمنلهكانالبشرمنفمن؟الناموسية

منكلههذااعتبرلكنه4(،3:)في((بالأولىفأناالجسدعلييتكلأنآخرواحد

كتاباتتقرأإذوانت.بالوحيكانايضأكتبهمالكن!!خسارةالمسيحأجل

كونمعيتعارضلاوهذا؟طبيبكاتبهاأنفيها.الطبيةاللمحاتإزاءتشعرلوقا

كتب.مااملاهالقدسالروح

02،21:22،4344،ا:03.346،ا:4،38:5،12:8،42:9،93،420:لوأنظر
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واعترافىمثحلة

المثدسال!ئال!وحى

علييحتوىأنهرغم(،الله،)كلمةالمقدسالكتابنسميكيفهىالمشكلةهذه

فىالخاطئةالقديسينبعضأقوالالأقلعليأو،الأشراروأقوالالشيطانأقوال

نأهيذلكعلىالبسيطةوالإجابة24(؟2:جا)انظروضعفهمفشلهملحظات

ذاتها.الكلماتلابالوحيكانالذيهوالأقوالهذهبتسجيلالأمر

عندنانحنوغيرها،34:وتكوين7"24:26،96.:أ2متىمثلآياتفي

الأقوال(نرغم،بالوحيكانالشمجيلبالحريأو،خاطئةلأقوالصحيحتسجيل

بها.موحىليستنفسها

علىهيالوحيأقوالكلبأنيعلملااللفظيأوالحرفيبالوحيفالتعليمإذآ

بالوحي.الكتابفيسجلتكلهاإنهابل،الأهميةمنالقدرذات

خاصةمسائلفيالخاصةآراءهميزعندماالأمرهذابولسأوضحولقد

وليسالأمرفيالروحيوخكمههورأيههذاأنالعبارةبصريحموضحأبالزواج

7(.أكو)"الرب"وصايا

الوحيعنالنظريةبهذهإئنابقولهمالنظريةهذهعلىالبعضويعترض

الوحىوليسالربيضعواأنفيفضلونهمأما،النصنؤلهوالحرفياللفظي

تعرفكيفط:بالقولعليهمردهفي2اجونزلويدد.أصابولقد.عليهمسيدآ

ماأنتتأكدوكيف؟المقدسالكتابخارجعنهتعرفهأنيمكنكالذيما؟الرب

حالةنتاجمنليسأنهأو؟خيالكمنمستمذأوهمأليسعنهبالاختبارتعرفه

التيالشيطانيةالسريةالعباداتتخاريفأحدليسأنهأو؟مستقرةغيرنفسية

الذينأو،وحدهبالربنتمسكنحنيقولونالذينأولئكالألام؟هذهفىانتشرت

أولأ.الأسئلةهذهعلىيجيبواأنعليهممباشرةالربإلىنذهبإننايقولون

أمرفماعنه؟ئنشأالتىالثمارمنالتعليمعلىيحكمأنالمرءبوسعكانوإذا

منكتيريتبنىأنبمستغربفليس..المقدسللكتابالحرفيالوحيإنكارثمار
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رغم،والطلاقالجنسيوالشذوذبلالجنسيالانحلالالعشرينالقرنلأهوئيئ

الشرور.هذهمنالصريحالكتابتحذير

1(،:ا4)مزبأفعالهمورجسواففسدواإله،ليسقلبهفيالجاهلقالقديمأ

والرجاسة.الفسادمنالنتيجةنفسوكانتاللهعندمنوحيليسقالواواليوم



لويكتبوهأنالبشريحبالذىبالكتابهوليسالمم!س!الكتاب

لويكتبوهانالبشريستطبعالذيبالكتابهوولااستطاعوا،

!2احبوا

شيفرلويس

ا!تاه!ممقاقي

سفرفىرسمتياليتا،تكتبالأنكلماتىليت"

ولرصاكل"حديدبقلمالصغرفىالأبلإدونقرق

ء3(33،:91يوبأ)



51الثنابكنابة

بالحتابةالأمر

تلكأولىأنوعرفنا؟للوحيالمثلاثالمخطواتإلىالسابقالفصلفىأشرنا

أوانىمستخدمأللإنسانيقدمهأناللهيريدالذىالحقإعالنمهىالثاإثالخطوات

الروحبقوة،الرسولأوالنبىيقومإذالثانيةالخطوةذلكبعدتأتىثم،الوحى

.القدسالروحمنمسوقأاللهأقوالذاتبكتابةأيضأ،القدس

اللهاعلنهاالتىالأقوالبشمجيلاللهمنصريحأأمرأالوحىكتبةتلقىفلقدإذأ

موسى.هو-نعلمماعلى-الأمرهذاتلقىمنأولكانولقد.كتابفىلهم،

فىمنفىوهوالحبيبيوحناهوآخرهموكان1(17:4)خرسيناءبريةفى

"كتابفىاكتبتراهالذى،):عظيمأصوتأسمععندمابطمسجزيرة

1(.1:ا)رؤ

تصويرأنجد36إرميائبوةفىأنناالإجابةالأمر؟هذايتمكانكيفترى

فىوهوإرميااستدعىفلقد.المقدسةالأسفاربهاتكتبكانتالتىللطريقة

وابتدأ.إسرائيلعلىالربكلامكلدرجفىليكتبنيريا"بن"باروخالسجن

لذلكوصفأقالباروخانحتىكلمةبعدكلمةالأقوالباروخعلىيمليإرميا

بعدلكن18(.)ع"بالحبرالسفرفىأكتبكنتوأناالكلامهذاكللييقرأ"كان

"الرب"كلامبلإرميااقوالهىالأقوالهذهتعدلمالكتابةمنباروخانتهىأن

واحرقهالدرجهذافشقالشريرالملكيهوياقيمتجاسرلماثم.1(4،6،81،)ع

قائلةإرمياإلىصارتالربكلمةفإن23(،)عنفسهالرببكلاممستخفأ،بالنار

الأولالدرجفىكانالذىالأولالمحمكلفيهواكتبآخردرجألنفسكفخذ"غد

الفكرةفقطيكتبلمإرمياانلاحظ28(.)ع،،يهوذاملكيهوياقيماحرقهالذى

بأنه-التاسعالفصلفىإليهاساشيرالتىالفاسدةنظريتهملانبات-ادعواالأعلىالنالدأصحابإن

)انظرالحدبئةالأركبولوجيةالاكنشافاتأنإلابعد.اخنرعتفدالكنابةنكنلمموسىزمنعلى

عقب"2علىرأسأالمزاعمهذهقلبتعشر(الخامسالفصل
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بكلمة،كلمةثانيةمرةالكتابأعيدوهكذاتمامأ.الأولىالكلماتذاتبلالسابقة

كثير.آخركلامذلكبعدعليهأضيفقدكانوإن

الحآبةع!لية

السفر؟الخروجسفروفىبل،بالتوراةالمعروفةالخمسةموسىأسفارفي

..الكتابةإلىإشاراتعدةنقرا،الكتابكتابةإلىإشارةأولفيهوردتالذى

الكتابفيتذكارأهذااكتبلموسىالرب،)فقالنقرأ41أ:7خروجففى

".يشوعمسامعفىوضعه

عليهمااللهكتباللنينالحجرلوحىإلمىإشارة04:02خروجوفي

(،التابوثفىوجعلهاالشهادة"وأخذفنقرأالعشرالوصايا

جميعموسى"فكلففيقولالعهدكتابإلىإشارة244،7:خروجوفي

إلى222:.خروجفىسابقاذكرهاالتىالأقوالتلك)وهىالربأقوال

".الشعبمسامعفىوقرأالعهدكتابوأخذ33(...23:

علىعادةمخطوطاتهميكتبونالقدماءاليهودكانفلقد!الكتابةأدواتعنأما

فقط،اليهودبواسطةتغد،طاهرةحيوائاتجلودمنتضنعهذهوكانت،الرقوق

يكتبونالذىالعمودوكانأيضأ.طاهرةحيواناتمنأوتاربواسطةوتخيط

عليهالكتابةتكونأنويجب6..عنيزيدولاسطرأ،48عنيقللاعليه

خاصة.بطريقةيجهزوكانفقط،الأسودبالحبر

(المشددةالسين)بفتحالشفرفهو،كتابوتعني"سفر"كلمةأصلأما

لكيالحيوانجلديسلخونالكتاببداالكتابةفنتطورمعحيث،السلخومعناها

هذهاذهانناإليتعيدإذأ،)سفر،(فكلمةدرج.شكلعلييطوونهثمعليهيكتبوا

وكانتالآثار،ذلكعنكشفتكما،العراقجنوبفىوانتشربدأقدالكتابةفنأراليوممعروف

وهي38،1825:تكوينفىالأمرهذاعنإشارةوترد.شخصيةأختامعملهيالفنهذالداية

.المقدسالكتابفىللكتابةإشارةأولى
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.المقدسالوحياقوالقديمأالأنبياءكتبجلودهاعليالتيالذبائح

هما:عليهايكتبكانالتىللمخطوطاتشكلانهناكوكان

)يبلغوالجلدالورقمنطويلةشريحةعنعبارةوهى35ءكا:لملمالدرج-أ

فىجانبيهامناوواحدجانبمنتئتتأمتار(،تسعةنحوإلىطولها

علىيكتبالحالةهذهفىوكانعليها.وتطوىعصاأوخشبيةقطعة

الداخلية.الناحيةهى،الشريحةمنفقطواحدةناحية

ولقد.الآننستخدمهمماالشبهقريبوهو*ع!هحالمجلدأوالملازم2-

لهاكان(المقدسالكتابلأسفار)بنسخهاالمسيحيةإنالعلماء"مأحدقال

.اليومعليهنراهالذىالشكلإلمىالكتابتطويرفىالمفضل

النع!ع!ليةف!ال!تناهيةأدقة

الرابيوكان.الكتبةاسمهاذلكفىمتخصصةجماعةالعملبهذايقومكان

فىالحرصاشداحرصوا:قائلأ"2الشبابالنساخيوصيالمشريعة(معلم)أى

فىحرفأتضيفواأوحرفأ،تسقطوالئلاالسماء،عملفهو،تعملونهالذىعملكم

العالم.هلاكفىفتتسببوانسختكم

حجرتكإلىملكعليكدخللو،النسخفىتشرععندما:لهميقالوكان

الكتابة.فىتخطئلئلاتمامأتجاهله،إليكوتحدث

ئغسلانعليك،اللهكتابمنواحدةكلمةتكتبأنقبلايضأ:يفالوكان

انكومع.الخشوعيةبالأفكارنفسكوتجهز،العبرانيةالثبابوتلبسجسدك

منواحدةكلمةتكتبفلا،القلبظهرعنالوحىكتابتحفظبلتعرف

تخطها.أنقبلعاليبصوتالكلمةوالفظ،نسختكإلىعينيكارفع.ذاكرتك

تكتبانوقبل.قلمكتغسلأنعليك،الإلهيةا!قابمنلقبأتكلفأنوقبل

كله.جسدكتغسلأنيجب"يهوه"الأعظمالإلهاسم
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غلطةصفحةأيةفىوجدإذاكانومراجعتها،النسخمنالانتهاءوبعد

عليهفكانغلطاتثلاثصفحةأيةفى!جدإذاأما.الصفحةتلكتعدمواحدة

كلها.النسخةيعدمأن

الأخطاءفإنالحازمةالتعليماتهذهنتيجةإنهوستكوتأمالعلامةويقول

0158كلمنواحدحرفبمعدلفعلأ،نادرةكانتالقديمالعهدئسخعمليةفى

الأمرفقط،واحدةنسخةفياحيانأأوالنسخمنقليلعددفيومعظمهاحرفأ.

منواحدخطأولاأنهيذكركماجدأ.وميسورأسهلأالخطأاكتشافيجعلالذي

القديم.العهدفىالأساسيةالتعاليممنتعليمأىعلىيؤثرالأخطاءهذه

المقدسةبالأسفارالاحتفاظفياليهودغيرةعنيشهدنفسهالمقدسوالكتاب

لكنه،الشعبلهذاحصربلاخطاياإلىأشارالقديمالعهدأنومع.عندهمالتي

بينالئىاللهكلمةتزييفحاولوااليهودأنالكتابمنجزءأىفىقطئ!ثيرلم

نفعهوماأواليهودىفضلهومابولسالرسولسألفعندمابالعكسبل،أيديهم

فثنهم(الأولالمقامفي)أيأولأاما.وجهكلعلي"كثيرأجاب؟الختان

2(.3،1:)رو+"اللهاقوالعلياستؤمنوا

فذكرالأمرهذافىاليهودبغيرةالإشادةفىالمؤرخينتقاةأقوالوتتفق

ناعلىاحديجرؤلم"إنه*3بالقولذلكعلىالشهيراليهودكطالمؤرخيوسيفوس

يطراولمالأجي!،عبرواحدأحرقأمنهاينقصأوالقليم()العهدأسفارعلىيزيد

العلامةقالكماهذا".يومناإلي!جدأنمنذطفيفأكانمهماتبديلأيعليها

عندالذيالإخلاصنظيرالأممكلبينإخلاصيوجدلا"إنهأيضأ"3باسكال

منأصلهليسنفسهالإخلاصهذا.الإلهيةالأسفارعليالمحافظةفياليهود

اليهودى"إن03قالفقدالسكندرىفيليوأما".للطبيعةفائقمصدربلالطبيعة

عزرابتأسيسهقاموالذياليهود،علماءمنمؤلفأكانالذي،اليهوديالسنهدريممجمعوضع

كن:الثالثة.كئيرينعلم:الئانيةالقضاء.فىاحترس:الأولى؟المقدسةالتانثالوصاياهذه،الكاتب

27اةللتورمنيعأحصنأ
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الئوراة".فىتتبدلأنواحدةلكلمةيسمحأنعنمرةآلافعشرةيموتأنيفضل

المخطوطاتنقاوةفىالكبيرالفضلالجماعةلهذهكان:الماسوريينجماعة

التوراةأسفارنسخمهمةانتقلتالميلادىالسادسالقرنمنفابتداءالأخطاء.من

لمدةاهتمواوهؤلاء.الماسوريينباسمعرفتجماعةإلىالكتبةجماعةمن

اسمإنويقال.ودقةأمانةبكلالمخطوطاتبنقلسنةخمسمائةحوالى

منالنصسلمواالفينفهمإلى".!ئستميعنيعبركطفعلمنمشتقالماسورين

ولقدالماسوركط.النصباسمالقديمالعبرىالنصهذاويعرف.جيلإلىجيل

الدقةمقدار-القادمالفصلفىعنهسنتحدثالذى-قمراناكتشافمنتبت

أخطاء.أيةمنالمخطوطاتنقاءفىالجماعةلهذهكانتالتى

الحقابتدميع

فشيئأ.شيئأنمابل،واحدةدفعةالسماءمنيهبطلمالكتابإنقبلأذكرنا

أكملأنبعدوموسىما.إنسانعملمن،الحالىبشكله،الكتابجمعيكنولم

عهدتابوتحاملىاللاويينأمرتمامها،إلىكتابفىالتوراةكلماتكتابة

إلهكم"الربعهدتابوتبجانبوضعوههذاالتوراةكتاب"خذواقاثا6:الرب

الوقت.ذلكفىالعالمفىمكانأقدسفىالتوراة!ضيعتلقد2-26(.34:ا)تث

بجميعللعمليحرصواأنالشعبموسىحزض،الخمسةاسفارهأكمللماثم

كتبهماأننفهميشوعسفرفاتحةومن46(.32:)تثالتوراةهذهكلمات

نفسه.الربكلامباعتبارهوقتهالأمقبوكانوجيزةبفترةذلكقبلموسى

موسى،أسفارمعجنبإليجنبأيضافجديدأوحيأاللهأعطيكلماكانثم

القضاةسفرإلىيشيرصموئيلسفرفإنوهكذا.اللهشعبكلمنبهويعتزف

صموئيلسفرإلىيشيرالمزاميروسفر1،..(،40،قضمعا9-اا:2)اصم

وهكذا.4،5(،أصممع61-7866:مز)انظر

وإلىالشريعة،،إلىللشعبإشعياءقولنبوتهمطلعفىنقرأإشعياءنبوةفى
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نجدكما.زمانهفىكانتالتىالمقدسةبالأسفارمعترفأ2(80:)إش"الشهادة

2-2،4:)إشمنهيقتبسقليلةبسنواتإشعياءبعدنبوتهكتبالذيميخاأن

12(،3:ميمع2618:)إرميخانبوةيشيرإلىإرمياأنئجدكماأ-3(،4:مي

،8-212:هار9،2:)داوجيزةبفترةقبلهكتبتالتيإرميانبوةإلييشيرودانيآل

ا-6(.:ا)زكونبواتهمالسابقينالأنبياءمعزكريافعلوهكذا1(.ا-92.4:

لأوانىاللهأوحيكماوأخيرأفشيئأ.شيئأينمواللهكتاباخذالأسلوببهذا

السبي،منالرجوعبعد،الكاتبلعزراالأمرأصدرفإنهالأسفاربكتابةالوحى

علىاللهاستأمنهمالنيناليهودبينعرفواحد،كتابفيمعأالأسفارهذهبجمع

،(.الكتاب"باسم2(.3:1)روأقواله

رسالتهفيبولسأننجدفنحنالجديد.العهدلأسفاربالنسبةحدثالأمرنفس

لوقاإنجيلمنيقتبسم،66عامنحوكتبتوالتي،تيموثاوسإليالأولي

جموعمنمقبولأكانالإنجيلهذاأنعلييبرهنمما7(ا:.لو18،:هأتى)

رسالتهفيبطرسنجدوبالمثل"."الكتابمنجزءأنهعليوقتهاالمسيحيين

علييبرهنمما،بولسرسائلإلييشيرأيضأ،م66عامنحوكتبتوالتي،الثانية

كلمتهمنوجزءاللهوحيانهاالجميعمنمعتبرةالوقتذلكفيكانتأئها

هىالآيةهذهفيالمستخدمة،،الكتب"كلمةلأن16(.3،15:بط)2المقدسة

.316:تيموثاوس2فىبولسذكرهاالتياليونانىالأصلبحسبنفسها

الوحيأسفاريينللئمييزخاصةعنايةالأولالعصرفىالمؤمنونبذلولقد

يفبلواولم17(،ش!2،22:3:رؤ1.2،6،:4ايو)انظرالكتاباتمنوغيرها

الوحىوصوللاالمؤمنينلأولئكالربضمنولفد.الدقيقالتحرىبعدإلاشيئأ

المؤمنين،جموعتميبزايضابل،فحسبالفردالمؤمناستنارةحتىولافقط،إليهم

،بسلطانيتكلميتكلمعندمافالرب.الأسفاروحىجهةمنمعأجميعأوائفاقهم

4،5(.ا:.)بوالغريبصوتعنصوتهتميزالخراففإنيتكلمعندماوالراعى
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ويعلمون،القدوسمنمسحةلهمإنالأولادعنيوحناالرسوليقولكما

27(.2،02:)ايوشئكل

الرسولي.العصرنهايةفىاللهوحيبأنهاالأسفارهذهاعتمادصارولقد

لهذاسنة(المائة)نحوالرسوليوحناعمرأطالقداللهأنالبعضويرى

المقدسالكتابمنالأخيرةاللمساتبنفسهيسجلأنوهو؟الساميالغرض

اللهبقدرةإليناليصلالكتابهذا"الكنيسة"آباءبعدفيماشمموامنويسلم

التاسع.الفصلفىسنريكماالممقاوماتكلرغمالحافظة

الأسفارقانونيةت!ير

مسطرةتعنىيونانيةكلمةمنمستمدةالعانونية""الأسفارعبارةفيالقانونية

العهدفىاليهودعندسواءمعينةشروطهناككانتأنهعلىيدلمما.قياس

فلقد؟القانونيةالأسفارجملةإلىسفرأىلقبولالجديدالعهدفىالكنيسةأوالفديم

بينالتمييزعلىالقدرةذلكبعدالأولىوللكنيسةقديمأ،إسرائيللشعباللهأعطى

اليهودمجمعأنليس.البشروتأليفاختراعمنهوماوبين،اللهمنهوما

ميزتهاففطإنهابل،الأسفاراختارتالتىهىالجديدالعهدفيالكنيسةأوقديمأ

توقير.بكلقبلتهافإنهاذاكوإذوعرفتها،

استحساناوبشرىبقراروليسوحيهانتيجةجاءالأسفارقانونيةفتقديرإذأ

نأوقتالبدايةفىالكنيسةمنقبيت-رأيناكما-الرسلكتاباتإن.إنساني

فإنالأسفار،قانونيةتقريردورجاءعندماثم.موجودينزالوالاالرسلكان

كانلماواعتبارلقديرفىانحنتإنهابلئرفضه،ومالقبلهماتقررلمالكنيسة

أيليها.بينفعلأ

يكفيها،أويلزمهاإنجيلكمتقررلكىاجتمعتالكنيسةأنإطلاقأنقرألافمثلأ

والرسائلالأعمالسفرإلىبالإضافة،أناجيلأربعةالقديسينايدىبينكانإذبل
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فقد،القدسالروحبشهادةوداخليأوالأنبياء،الرسلبسلطانمزودةالرؤيا،وسفر

القانونية.الأسفارجملةإلىهذهضئمت

عليهامهيمنةليستلها،مكتشفةبلالقانونيةمخترعةهيليستإذأالكنيسة

لها.خادمةبلعليهاسيدةليستلها،شاهدةبلعليهاقاضيةليستلها،تابعةبل

فيتمقدالجديدللعهدالقانونيةالأسفاريسمىبماالرسميالإقرارأنومع

الآباءكتاباتأنإلاحالأ؟هذامنالغرضوسنوضح،الميلاديالرابعالقرن

كانماهذاأنلناتؤكدالقانونيةتلئالتقريرالسابقةالثلاثةالقرونفىالأولين

عام)نحوتورتلياننجدفمثلا.ذلكقبلمنالمؤمنينجموعمنمقبولأبالفعل

العهدأسفارعنلتمييزهالجديدالعهدتعبيراستخدممناولكانالذىم(002

اليهودىوالكتابالمسيحىالكتابمنلكلالوحىتقديرنفسأعطىقد،القديم

معوالأنبياءالناموسأسفارمجموعةلديهافهى،الكنيسةأسعداماا3:اقالعندما

وأالمكتوبإلىجزءأىيضيفلمن"ويل:قالثم".والرسلالبشيرينكتابات

منه".جزءأىيحذف

فيرأسهقطعتوالذيبالشهيد،الملقبجوستينكلماتلديناأيضأوقبلهبل

برأ،ذلكلهوخ!ميباللهصوتإبراهيبمصذق"كما32:قالالذي165عامروما

رسلبواسطةاخريمرةإليهموجهالذياللهبصوتالمسيحيونيؤمنأيضآهكذا

".العامةالاجتماعاتفىأحدكلتقرأكتاباتهمالذينبالأنبياء!بهونوديالمسيح

إلىدفعهاالذىوما؟المسألةهذهتتبنىأنفىالكنيسةفكرتلماذالكن

هذاإلىوادتبعضهاإلىأضيفتأسبابجملةهناككانتأنهالواقعكهذا؟عمل

الأمر:

33أقراريتطلببرهانكتابهفيماكدويلجوشيذكر

عندهمنقانونيةأسفارأكؤن1(04عام)حوالىالهرطوقىماركيونأنا-

بتحديدالمدمرتأتيرهتوقفأنالكنيسةعلىلزامأفكانينشرها،وأخذ
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الجديد.العهدلأسفارالحقيقيةالقانونيةالأسفار

استلزمايضأوهذا،العبادةفىإضافيةكتبأاستخدمتالكنائسبعض2-

القانونية.الأسفارتحديد

م(،303)عامللمسيحيينالمقدسةالكتببتدميرالقاضىدقلديانو!مامنشور3-

نأيستحقالتىهىالكتبأىيعرفواأنالمسيحيينعلىلزامأفكان

تاريخية.اوتفسيريةكتبمجردلااللهوحىباعتبارهاسبيلهافىيستشهدوا

الأسفارقانونيةوأقر393سنةهبومجمععقدالرابعالقرنأواخروفى

ذلكومن793"3.عام(تونس)فىقرطاجةفيآخرمجمعتلاهثمالمفدسة،

للودوروباستتتاء.الجديدالعهدأسفارقانونيةمسالةتناقشعادتماالتاريخ

سنةالقسطنطينيةفىالخامسالمسكونىالمجمعفىأدين)الذىموبسيدسليا

الثمانيةالقرونطوالالكنيسةبآباءيسمونممنواحدمرجعيوجدلا553(

أصحابطبعأإلا،المقدسةالأسفاربقانونيةواعترفإلاالمسيحيةفىالأولى

فىاختلافهمرغمفإنهمالإصلاحلرجالوبالنسبة.المسيحيةوأعداءالهرطقات

الإيمانلهمكانالنقطةهذهفىجميعاأنهمإلا،الفرعيةالمسائلمنالعديد

كله".والكتاب،وحدها!الكتاب:العظيمشعارهموكانالواحد

قانونيةبتقريرائتهىالذىالأخيرالمجمعفكانالقديمللعهدبالنسبةأما

09سنةيافامنالقريبةجامنيابلدةفىغقدالذىجامنيامؤتمرهوأسفاره

الوحي.أسفاربأنهااليومالمعروفةالأسفاربكلبالاعترافالمجمعوانتهىميالصسية

أميزوأنالموحىأسفارأعرفأنأنايمكننى"كيف:اليومواحدسألإذاأما

بينأميزكيفالسؤالمللتمامأفهوذلك؟"بخلافهىوالتىالأسفارتلكبين

وبيناللهكلامبينالفارقأبعدماقحقأ.والمرالحلوبيناووالأسود،الأبيض

"مثل35:بويلروبرتالفذالإنجليزيالكيمياءعالمقالهذافى!الناسكالىم

لمعانأ،وأشدهاأثمنها،الحجارةبينالماسمثلالكتببينالمقدسالكتاب



المفدسالثنا*وحى

التأثير".فيوأصحهاوأقواها،النورنشرفيفعلأوأكتزها

كلمتياليست؟الربيقولالحنطةمعللتبن"ماالنبيإرميافمعلىالربقال

الصخر؟".تحطموكمطرقةكنار؟هكذا



يقولوان،بيدهكلهالمقسىالكتابلمسكأنالمسيحىبوسع

بكلسئلمتالتى،الصالقهاللهلهكلمةممسكإلهترلدألنىبلون

:3القرونعبرحبلإلىح!لمنامانة

كينيونفرلريكالسير

ه

لل!تاب!الكظمحد!

داتكشىمقعرفتزمانمنذ"
ا!سمتا"الدهرإلىأنك

(مها:ا1أ)مز
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اصغرفيحكمتهتظهروالذى،الأرضإلىعصفوريسقطلابدونهالذيالله

ناذلكمعنىليس.العبثمناقوالهعلىيحافظأنيقينبكلقادرهو،أعماله

معقبلهمنحدثكما،القرونعبرالمتاعبمنللكتيريتعرضلمالوحيكتاب

تعرضالتيالمشكلاتمنجانبأالفصلهذافىوسنرىالمتجسد.الكلمة؟المسيح

.حلاوةالجافىومن(كلأ،الآكلمناللهأخرجوكيف،الكتابلها

الأمدليةالش!فدياع

للمخطوهاتعددأكبرصاحبهوالمقدسالكتابأنالأولالفصلفيأشرنا

تشتمللاجميعهاالمخطوطاتهذهانعرفواإذاالبعضيندهشوقد.القديمة

عنهم.كتابتهاتولوامنبخطأوالوحيكلتةبخطوالمكتوبةالأصليةالنسخعلى

مصيرها.أحديعرفولافقدتجميعهاالأصليةالنسخفهذه

أيةايضأالآنتوجدلالأنهقط،لهذايستغربلاالفاهمالدارسأنعلى

الكتابانبهالمسلمومنالبعيد.الماضيلهذاتاريخهايرجعمخطوطات

نحوقبلالأولياسفارهكتبتفقد،العالمفيالمكتوبةالكتبأ!ممنهوالمقدس

سنة.0035

للوحيالأصليةالنسخجميعبفقداللهسماحوراءمنالسرأننعتقدونحن

فماذا؟المقدسةالمخلفاتوعبادةتقديسإلىبطبعهيميلالبشريالقلبأنهو

موجودةكانتالنسخهذهانلوالقديسينمخلفاتيقدسونالذينأولئكسيفعلكان

التيالمخطوطاتلتلكستقذمكانتبالثهإلاتليقلاعبادةأيةأيدينا؟بيناليوم

بالحيةقديمأإسرائيلبنوفعلماذانتذكرألا؟بأنفسهمالوحياوانيكلتها

فعلفماذاعبدوها؟وكيف،الموتمنإنقاذهمواسطةكانتالتيالنحاسية

4-2،9:أ)عدتمامأالنحاسيةالحيةهذهسحقلقدبها؟التقىالملكحزقيا

العمل.هذاعليصادقوالرلاأ-6(،أ:8مل2
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هذاكانفهل،الآنموجودةكانتالأصليةالمخطوطاتهذهأنهبلكن

دائمأجاهزالإيمانفعدم،البتةكلا؟الإيمانعدمامامالصعوبةسيلاشى

مثلأكان.آخرنوعمناعتراضاتسينشئيقينبكلوكان،باعتراضاته

انهاأدرانيمنأو؟الأصليةالنسخةهىهذه(نأدرانىمن6:قائاسيعترض

ذاته.تلقاءمنيكتبهالموأنه،اللهمنوحيأتلقىكاتبهاأنباعتباربالثقةجديرة

براهينبكلالأوفاتمنوقثفيالبشربينموجودأبنفسهالمسيحيكنألم

37(؟!أ:2)يوبهالناسآمنف!،(؟الله،)كلمةبنفسههووكان،لاهوته

يسمحلملكنه.،البشريعبدهالئلاالنسخهذهجميعبفقدالربسمحفلقدإذأ

كتابةبعدنسخهايعادكانالمقدسةالأسفارلأنذلكذاتها،الكلمةبفقدطبعأ

قليل.بعدسنوضحكما18(:ا7)تثومراتمرةالأصليةالنسخة

الرئيسوقعهاالتىالوثيقةإن:الأمرهذالتوضيحالعلماء37احدقال

ورقاثأربعفيمكتوبةكانتاوالتي،1863عامينايرأولفيلينكلنالأمريكى

المتهمتهاالوثيقةهذهأمريكا؟فيعبدمليون4تحريرتموبمقتضاها،فولسكاب

نأفلنفرضأ.871عامشيكاجوفيحدثالذىالكبيرالحريقفىالنيران

جديدمنليستعبدهمالمحزرينعبيدهعلىالقبضألقىالعبيدمالكىمنواحدآ

ذلكورفض،دمرتالأمريكيالرئيسمنالموقعةالأصليةالوثيقةأنبحجة

هذالتصرفيكونفهل،الأصليةالوتيقةتظهرلمماالعبيدسراحإطلاقالرجل

البتة.كلاوزن؟أيهذامثللاعتراضبىأيكون؟منطقمنسندأيالأنسان

أسهلمالكن،الحريقفيدمرتلأنهاالأصليةالوثيقةتوجدلافعلأأنهفمع

فيالأمريكيالرئيستوقيعبعدكتبالنصهذالأن؟الأصليالنصاستخراج

نفسوهو،والأسبانيةوالألمانيةالفرنسيةإلىوترجم،والكتبوالمجلاتالجرائد

الفصل.هذامنلناسيتضحكماالمقدسالكتابمعحدثما

تلكنصوصإفسادمنتمكنالشرآلاتأحدأنلوتحدثأنيمكنكانالتىالبلبلةفىتفكرثم"

.الفاسدةتعاليمهعلىالوحىسلطةادعىتتم،الحذتأوبالإضافةالمخطوطات
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الن!ع!ليةأثناءفيالأخطاء

65

منلخللمالنسخعملدهإنبلفالذت،الأصلد4النسخأنفالطلدسلكن

يلقونكانواالشئاخإنبل،سهلةوقتئذهذهالنسخعمليةتكنفلمالأخطاء.

كانالخطاوهذا.النسخفىللخطأتعرضهمإليبالإضافةالمشقةمنالكتير

بذلوااليهودكتبةانومع.دواليكوهكذا،النسختكرارعندللئضاعفعرضة

السابق،الفصلفيرأيناكما،اللهأقوالعلىدقةبكلللمحافظةخارقأجهدآ

الخطأ.من.معصومةكانتالنسخعمليةأنذلكمعنىفليس

ملير:كتيرةالنسخعمليةاتتاءفيحدوثهاالمحتملالأخطاءوأنواع

على.سهوأالعينلقعحيثباكملهسطراحيانأأوكلمةأوحرفحذفأ-

التالمي.المسطر

السابق.الخطاعكسوهوالسهو،طريقعنسطرأوكلمةتكرار2-

.الكلماتلإحدىهجائيةأخطاء3-

الكاتباخطافإذا،كاتبعلىالمخطوطواحدئمليعندما:سماعيةأخطاء4-

بعضفىفعلاحدثماوهوسمعها.كمايكتبهافإنه،الكلمةسماعفي

جمل"دخول24:أ9متىفىالواردةالآيةنقلأثناءالقديمةالمخطوطات

كلمةلأن،إبرةثقبمنحبلدخولالنسخبعضفىفكتبت"إبرةثقلامن

!مستبعدةضكيرالفكرةولأن،جملكلمةمن3جداالشبهقريبةاليونانيةحبل

منجزءكتابةفيالذاكرةعلىالكاتبيعتمدأناي:الذاكرةأخطاء5-

فيالواردةالآيةكتبالنساخأحدأنفيالسببيبدوماعلىوهو،الآية

فىيكنولم،المقدسةالأسفارلكلتةبالوحيالكلمةاللهأعطىفلقد،والنسخالوحىبيننميزأنيلزمنا

الخطامنالنساخصعجزيهبطريقةيحفظأناللهخطةفىيكنلملكنخطأ،ألنىبالوحىكتبوهما

سليمة.النسخعمليةيحفظبأنكنيلبالاهئمامالمصحوبالماليةقدراتناعلىاعئمادنايكونعندما

أشد.الميمكسرةتكونالكلمتينأحدلكن!كميلوسينطقكلاهماا
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منهاعتمادأوذلك.النورثمرهوالأصلأنمع"الروح"ثمر9:هأفسس

الله!"يوموكذلك5،22:غلاطيةفيالواردةالآيةحفظفيذاكرتهعلى

هذالشيوعوذلك"الرب"يومالنسخبعضفيكتب312:بطرس2في

وردقدبلوالجديد،القديمالعهدينكلافيالأماكنمنالعديدفىالتعبير

.ا.عفيالأصحاحنفسفى

ضمنمنكأئهاالصفحةجانبعلىكتعليقالمكتوبةالحواشىإضافة6-

فيتردلمالتيالأجزاءبعضإضافةفيسببيبدوماعلىوهو:المتن

"الروححسببلالجسدحسبليس"السالكينعبارةمثلوأدقهاالنسخأقدم

..."ثلاثةهمالسماءفييشهدون"الذينعبارةوأيضأأ،8:روميةفي

.57:ايوحنافيالواردة

احدالهامالسؤالهذاعلىردفلقدالشمخ،فيبالخطأاللهسمحا1لماأما

ولا،والإدراكالمعرفةفيمحدودونأنناأولأنعترفدعنا:فقال38احالشر

-عندهلحكمة-يشاءلاعندماسيماولااللهفكرنفهمأنالأحوالكلفييمكننا

هواللهعملهماكلإن.طرقهطرقناولاأفكارنا،ليستفأفكارهلنا،يعلنهأن

اللهخلقلقد.يديهخليقةإلىيدخلأنبالفسادسمححكمتهففيذلكومع،كامل

كانتيقينأالشجرةخلقعندماواللهأخطأ.آدملكن،اللهشبهعلىكاملاآدم

ليستاليوموبذورهاالأشجارأثمارلكن،عيبأيمنتمامأخاليةالشجرةأتفار

كمالعنتعلنالفواحوعطرهاالبديعجمالهافىوالزهرة.العيوبمنخالية

بأناللةسمحالكريماللهابنحتىبل.عيوببهازهورهناكلكن،اللهصنع

منأكثروصورتهالرجلمناكثرففشدأمنظرهفصارويضربالبشرمنيخلد

المكتوبةالأصولتكونأناللهشرفلقدالمقدسللكتابوبالنسبة.آدمبنى

الأخطاءبعضتحدثأنسمحأيضألكنهخطأ،أدنىبلاالوحيكتبةبواسطة

الأخطاءتلككلطبعأ.بالنسخيقومالذيالإنسانكمالعدمبسببالنسخأتتاء

إنالهجاء.فياوالأعدادفيومعظمهاأساسيأ،كتابيأتعليمأتمسلانسبيأالقليلة
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الأمريكونأنوحاشا،اللهكمالفييطعنالمكتوبةالأصولفىأخطاءوجود

إلىفقطتشيرفإنماالنسخعملد4فيالأخطاءأماالخطأ.عنمنزهفالثه؟كذلك

نفسه.المقدسالكتابتعليممعتمامأيتفقالذيالأمر،البشرعصمة!!م

الأصلية.الكلمةكانتماذالنعرفالجهدنبذلأنناقصداللهأننعتقدإننا

،(كالكنوزعنهاوبحثتكالفضةطلبتها"إنالحكيمسليمانيفولهذاوفي

،محدودةوخبرةبسيطبمجهودالغلةتعطيالأرضأننعرفونحن4(.2:)أم

وأيضأبالحنطةمشبهةاللهوكلمة.كبيرينوخبرةمجهودإلىفتحتاجالمكنوزأما

أنأماوتطيعها،تقرأهاأنيكفىوالشبعالطعامعلىتحصلولكيما.بالكنوز

الجهدوتبذلعميقأتنقبوان،لذلكنفسكتكرسأنفينبغىكنوزهاتكتشف

أوهنارملحبةوجدإذاينزعجلاالحياةبخبزويشبعيظغممنإنثم.والتعب

يحرصبالجواهرالمشلغلانولو،الحنطةطحنالذيالرحىحجرنلتجةهناك

شائبة!أيةمنجواهرهتنظيفعلىتمامأ

ال!مطوطات()معةالببليومرافرعم

بالمخطوطاتذلكعنيستعاضفإنهكتابلأيالأصليةالنسخفقدانحالةفي

النصعنمنقولةنسخعشرأنالنقادعندمعروفوكمبدأ.المتوفرةالقديمة

بتلكالثقةإلىتؤدىعواملعدةوهناك.النصهذاعنبهايستعاضالأصلي

الأصلية،النسخةكتابةزمانإلىنسخهازمانوتقاربوفرتها،متلالمخطوطات

دعناالمنطلقهذاومن.بعضمعبعضهاالموجودةالمخطوطاتتطابقوكذلك

لديناالمعروفةبنصوصهالثقةإمكانيةمدىلنرىالمقدسالكتابنفحص

تعدالمقدسللكتابالمكتشفةالقديمةالمخطوطاتإن:المخطوطاتعددأ-

عددحيثمنالأولالكتابسبقفيماذكرناكماوهو،وبالآلافبالمئات

الذكطهوميروسالإض!ريقيالشاعرإلياذةمباشرةويليه،القديمةمخطوطاته

القديمةمخطوطاتهفعددالمقدسالكتابامافقط،643مخطوطاتهعدد
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!مخطوطوستمائةألفأوعشرينأربعة00462منأكثرهو

بينالزمنيالفاصلقلكلماانهالدارسينعندمعروف:المفالودةالفترة-

المخطوطيجعلفهذاالمكتشفالمخطوطوبينالأصليةالنسخةكتابة

بصفةالجديدللعهدالتيالمخطوطاتيميزومما.بهللثقةمدعاةأكثر

هو،الأخرىالأدبيةالأعمالمنآخركتابأيمخطوطاتعن،خاصة

التيالمخطوطاتوبينالأصليةالنسخةكتابةبينالزمنيالفاصلأن

نسبيا+.قصيرمنهاوصلتنا

الأولالقرنمنالثانىالنصففيالجديدالعهدأسفاركتبتلقد

الفترةهذه.الميلاديالرابعالمقرنمنمنهاكاملةنسخووصلتنا،الميلادي

الأصليةالنسخبينماتفصلالتىالطويلةللقرونبالنسبةشيئأليست

:الآنالموجودةالنسخوبينالعظامالإغريقلمؤلفات

الوحيدةالمخطوطةتاريخحتىهيرودش!بعدسنة0051مرتفلقد

أفلاطونموتبعدسنة0512مرتكما.لأعمالهوصلتناالتي

رواياتمنلديناالموجودةالنسخإنثم.لهالمكتشفةالوحيدةوالمخطوطة

فيصروكتابات!الشاعرموتبعدعامأ41..إلىترجعالسبعسوفوكليس

عدةلهاتوجد..مقه58-.عامبينماكتبتالتيالغالحروبفي

بتسعمائةقيصرعهدبعدواقدمها،صالحةمنهاعشرأوتسع،مخطوطات

-.مق)95الرومانيالتاريخعنليفيكتبهاكتابأ421أصلومن!عام

يعتمدأنيمكنماعدديزيدلا،مخطوطة35سوىاليومنجدلاأم(7

إلىترجعكتابا(3-6)تحوىمنهاواحدة،مخطوطةعشرينعنعليه

الميلادكط.الرابعالقرن

لعنصرمشعنظير)وهو41كربونباسمتعرفتجربةالمخطوطاتعمرلتحديدالعلماءيستخدم

ببطءجزئياتهيفقدالمستمرالاشعاعوبفعلموتها،بعدلكنه،الحيةالكانناتفيويوجد(الكربون

يستخدمونهجيجرمقياسباسميعرفجهازوهناك(.العاديالكربون)وهو12كربونإلىليتحول

التجربة.هذهفى
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إلااليوممنهايبقلمام..تاسيتوسللمؤرخكتابأ41أصلومن

نجدلاالتاريخبةحولياتهمنكتابأ16اصلومن.ونصفكتبأربعة

التاريخهذاوكلاجزاء.فيواتتتينكاملةمنهاعشرأإلااليوم

الميلاديالتاسعللقرنترجعواحدة؟مخطوطتينعلىيعتمدلتاسيتوس

إ!عشرالحاديللقرنوالأخرى

الأعمالهذهصلاحيةأوصحةفييشككاليومدارسيوجدلاوطبعأ

الأصلية.المخطوطةكتابةزمانعنزمنيأوبعدهاالمخطوطاتندرةرغم

وعدد.،.مق9..عامكتبتالتيهوميروسإلياذةإلىرجعناوإذا

ق.4..عامإلىتعودلهانسخةأقدمفإن643،ذكرناكماهيمخطوطاتها

عنتزيدمخطوطاتهوعددالجديدالعهدأماسنة(،005المفقودة)الفترة.م

نسخة.وأقدم0،1.عامإلى04عاممنالفترةفيكتبفقد24.،.

فقط!!عامأ25هىالمفقودةالفترةانأي125عاملهمكتشفة

بينماسطرأ،00156منتتكونفا!ياذة:المخطوطاتبينالاختلا!ات3-

فيهسطرأ764الإلياذةفىسطرأ.ألف0.2منيتكونالجديدالعهد

نسبةأنأي.خلاففيهفقطسطرأ04الجديدالعهدبينما،خلاف

غشرتمثلالمقدسالكتابمخطوطاتفيعليهاالفختقفالقراءات

نقصدهالذىمافليلبعدنوضحوسوف.ا!ياذةفىالمختلفةالقراءات

.خلافعليهاالتيبالفراءة

وبعدفقطسنة025منأقلمنصدرتالتىشكسبيرأعمالإنبل

كلكتابةعنالخطأحدوثاحتمالمنجدأقللت)التيالطباعةاختراع

أثبتالجديدالعهدمنمتفرقةاجزاءمنالصحائفمناث5918عامفىالوسطىمصرفىاكتشف

نسخةأسيوطجنوبىاكتشف2391عامفىنلكبعدثم93.امء2عامكتبثأنهاالعلمىالتحليل

منبقاياأيضأوهناك.ام25عامأكط،التاريخهذانفسإلىتاريخهايرجعيوحناإنجيلمنكاملة

.".أم08عاملنحوتاريخهايرجعالرؤياسفرمنوجزءبولسرسانلمعالأربعةالأناجيل
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فيها.المشكوكالقراءاتمنالكتيربها(،سابقهعنمنفصلأباليدمخطوط

يؤثرعليها،مختلفقراءةمائةنحوتوجدوالثلاتينالسبعرواياتهففى

41.المقصودالمعنىعلىمنهاالكتير

قامث2المخطوطاتعلماءأحدأننذكرأنالسروردواعيلمنوإنه

أزمنةفيالمكتشفةالجديدللعهدالقديمةالنسخمنكبيرةأعدادبمراجعة

كلمةألف015حواليبينمنأنهالمدهشةالتتيجةفكانتمتباعدةوأماكن

ةد!ذاتاختلافاتفيهافقطكلمة4..نحوهناكفإنالجديدالعهدفى

خمسينسوىيوجدلاالأربعمائةالاختلافاتهذهبينومن.كانتأية

الخمسينالاختلافاتهذهبينمنواحدولاوأنه،حقيقيةأهميةلهاختلافأ

نحصللملوحتىوانه.الإطلاقعلىلاهوتيةأوتعليميةحقيقةيمس

أنهولوواحد،تعليمولاعليهذايؤثرفلنالقليلةالكلماتهذهأصلعلي

بسهولة.الصحيحةالكلماتاستنتاجأمكن

للوميرالأميليرالنصعلرالعصولمماهر

علىللحصول.الأدنىالنقدرجالعليهااعتمدرئيسيةمصادرثلاثةهناك

منهوالتأكدالأصليالنص

نصوصهافيالكاملةللتقةوئدعوجدأكتيرةوهى:القديمةالمخطوطاث-أ

بنامركما

إلىالمسيحيةبدايةمنالمقدسالكتابترجمحيث:الالدلمهال!رجما!2-

الترجماتهذهتعتبر.القادمالفصلفيسنرىكما-اللغاتمنالعديد

للاية.الأصليالنصعلىللحصولوثانويأثانيأمصدرأ

وأيضأ،الأصولمعتطابقهامدىلنرىالقديمةالمخطوطاتاصتحانهوالأدنىالنقدبعبارةالمقصود+

نافععلموهوالأدنىالنتدهوهذا.بدقةالعباراتوقوةالكلماتمعانىلنحددالقديمةاللغاتدراسة

وهورت.وستكوتأشهرهملعلالجليلالحملهذافىعمرهمأنفقواعلماءمنوكمومفيد،
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كتاباتهمفيالآباءاقتبسهمالدينافإنهسبقماإليبالإضافةالآباء:أقوال3-

عنالحقيقةبهذهبالارتباط3"تحكىمثيرةقصةهناك.المقدسالكتابمن

هذامنهمواحدفأثار،احدهممنزلفياجتمعواالأصدلمحاءمنمجموعة

علىدمرتقدكانقاالعالمفيالجديدالعهدكتبكلأنلنفترض:السؤال

علىحدثالذيالعنيفالاضطهادبسببالميلاديالثالثالقرننهاية

استخراجهاممكنالجديدالعهدمحتوياتكانتفهل،العالمفىالمسيحيين

اللوردأثارالسؤالهذا؟الأولىالثلاثةالقرونفيالآباءكتاباتمنثانية

وبدا،الأولىالثلاثةالقرونكتاباتكلجمعالبيتإلىرجعولما،هيليس

متواصلينشهرينلمدةبحثوبعدفيها،الواردةالجديدالعهدآياتيجمع

تلكمنثانيةاستخراجهيمكنالجديدالعهدكلأن؟النتيجةبهذهخرج

فقط.آية11باستتتاءالكتابات

!ا!ع!يةأ

أ

"أ-(طلمخط!أ+لتديعةا
اأ!ايوظنيةت

لأآ!ببم!س!سن!ثئ!

أ

5(!)ال!لما

وليونايةأ!بر4

!!

العهد!سالسلمر

لالحملصول!مع!حح!
باصناسهص!

الأصلى؟اللهكلأمفعلأهوأيدينامابينهل

الأدنىالنقد
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يلى:ماوجدالباحثإليهارجعالتيالآباءكتاباتأهمومن

اقتباسأ.9181علىتحتوىالريناوسكتاباتأن

اقتباسأ6024السكندرىاكليمندسوكتابات

اقتباسأ22917أوريجانو!ماوكتابات

اقتباسأ7258تورتوليانوسوكتابات

افتباسأ.5176وآخرينايسابيوسوكتابات

وهو،البريطانيالمتحفمديركينيونفردريكالسيرفإنتقدمماعلىوبناء

معالجديد،العهدمخطوطات"إن"":قالالجديد،العهدمخطوطاتنقدفيحجة

كتاباتفيمنهاالمأخوذةوالاقتباسات،المسيحيةبدايةمنلهاالعديدةالترجمات

الفراءةأنعمليأمؤكدأنهحتىجدأ،كبيرةهيالمسيحيةفيالأوائلالمعلمين

بأخرىأوبطريقةلناخدظثقدإذدلمحة،بكلموفتهايمكنآيةلأيةالصحيحة

ا!آخرافديمكتابأيعلىينطبقلاماوهو.القديمةالمخطوطاتهذهفي

ال!قة!ىالحتابمغطوطاتأهم

منها(لأجزاء)أوبعهديهالمقدسللكلابالقدلمةاليونانيةالمخطوطاتعنأما

بأنحاءالقديمةوالكنائسوالأديرةالمتاحففيالآنومحفوظةجدأ.كتيرةفهي

جميعأ.أهمهاتعتبرنسخثلاثمنهانذكرالعالم

ر20،كر-4إ3كايركاح!لمولول3:يالسكندرالمخطوط-أ

الجلدية.الرقائقمنضخمةمجلداتاربعفىويقعالنسخاكمليعتبروهو

منهابفى،ورقة822علىأصلأكتبوقد،الكتابكلعلىتقريبأيحتوىوهو

واثنانمتى،إنجيلمن25،القديمالعهدمناوراق01وفقد،ورقة773الآن

الإسكندريةفىعليهغثروقد.كورنثوسرسالةمنوثلائةيوحنا،إنجيلمن

معرفةلتسهيلورفمتدفيفأفحصأفحصتنسخة9938منهأجزاءأوفقطالجديدالعهدنسختبلغ"

".هنسخةألفيعنتقللامرقمةغيرأخرينسخوتوجد.اللاهوتعلمطلبةعلىمواضيعها
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فيظلوقد.الميلادكطالخامسالقرنأوائلإليتاريخهويرجع.م1624عام

القسطنطينيةبطريرك،لوكركيرلسالبطريركأهداهحتىمصربطاركةحوزة

الترجمةإعدادفىوساهمإنجلترا،ملكالأولتشارلسالملكإلى1628سنة

لازالحيثالبريطائيالمتحفإلي1853عاموئقلاكا!م!،المعتمدةالإنجليزية

.اليومإليموجودأ

ر30،!ول+?،،ءكم3:الفانبكلأليةالنسخة2-

القرنأوائلفيمصرفىكتبت.المكتشفةالمخطوطاتأقدممنوهى

ضمنودكرتبروما،الفاتيكانإليمعروفغيرزمنفيئقلتلكنهاالرابع

كلتشمل،ورقة007ئحوعلىتحتوىوهى.م1475سنةمكتبتهامحتويات

،137أ-50مزمورأ-46،تكوينمنالأجزاءمنهافقدتأنهولو،الكتاب

غزوبعدباريسإلينقلتوقد.ا94:لعبرانيينالتاليةالأصحاحاتوكل

الفاتلكان.فيالآنموجودةوهيبدراستها.العلماءليقوملإيطاليانابليون

ر40،ك!يهءألمءإيمأكه9:السينائيةالنسخة-3

بواسطةسيناءجبلفىكاترينسانتبدير1844عامصدفةاكتشفت

مخطوطاتلاكتشافعمرهكرسالذىبألمانيا،ليبزجمنتشندروفالعلامة

تشندروفالكونتا!هيةالعنايةقادتفلقدودراستها.القديمةالمقدسالكتاب

.المقدسللكتابقديمةمخطوطاتعنمكتبتهافيليبحثكاترينسانتديرإلي

الرقوقبعضللمهملاتسلةفيوجد،جدوىدونالبحثمنأسابيععدةوبعد

مخطوطأيمناكثرومضبوطأنيقبمخطوطمغطاةوكانت،للحريقالمعدة

إرميا.إشعياءسفرىنقلمنتمكنكما،قطعة43منهافأخذ.قبلمنرآهآخر

زارثم.الأصليةأحرفههيئةبنفسعليهحصلمابطبعقاماورباإلىعادولما

منجزءوهىقبل،منرآهاقديكنلماجزاءفوجد1853سنةثانيةمرةالدير

إمبراطورمنبأمرمزودأ9185سنةثالثةمرةعادوأخيرأ.التكوينسفر

منالمتبقيالقسمعليفعتز،المرةهذهمأموريتهسهلمماالأرثوذكسىروسيا
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معظميشملوكان،قبوفيمخبأةصفحة346عنعبارةوهي،النسخهذه

التيالجديدالعهدنسخةطبعتولقد.كلهالجديدوالعهد،القديمالعهدأجزاء

بماالرقوقهذهبيعتالشيوعيةالثورةبعدثم.أ862عامروسيافياكتشفت

إلي!(دولارمليوننصفمن)أكثرأمريكيدولار51.،...مبلغيعادل

فىدفعمبلغأكبريمتلهذاوكان3391،ديسمبر24فىالبريطانىالمتحف

فيموجودةالمخطوطةتلكولازالت.التاريخهذالغايةالإطلاقعلىكتاب

الحاضر.يومناإليالبريطانيالمتحف

كتيتاالسينائيةوالمخطوطةالفاتيكانيةالمخطوطةمنكلأأناليومويعتقد

بكتابتهاأمرالتىنسخةالخمسينضمنقسطنطينالإمبراطورأمرعلىبناء

(.التاسعالفصل)انظرالإمبراطوريةنفقةعلى

علىتحتوىالتي.ح،)إ+عء3?ىالإفرايميةالمخطوطةإلىبالإضافةهذا

كما53:811-7:ويوحنا9،2-.أ:6مرقسعداماالجديدالعهدكل

القوميةالمكتبةفيموجودةوهي،القديمالعهدنصفمنأكثرعلىتحتوى

مخطوطةأقدموهى*ع*هحه،ا5ءعكايع!البيزيةالمخطوطةوكذلك.بباريس

واللالينية(اليونانيةاللغتان)همالغةمنبأكتزالمقدسالكتابمننصوصآتشمل

جدأ.الكتيروغيرهما.الخامسالقرنأواخرإلىوتعود

الثامن*القرنإليتاريخهايرجعوالتيالمكتشفةالعبريةللنسخبالنسبةأما

العالمفيمتفرقةأماكنفياكتشفتالنسخهذه.بالمئاتفتعدفصاعدأالميلادي

ذلكومعمختلفةأزمنةإليتاريخهاويرجع،متباعدةزمنيةفتراتعلىواكتشفت

مصرفياكتشفتنسخةهي(قليلبعدعنهاسنتحدثالتيقمراننسخة)باستتتاءعبريةنسخةأقدم

للعهدقديمةنسخةأكبرأمام.022025.عامبينماكتبتالتوراةمنمتفرقةأجزاءعلىتشتمل

85،.82-0علمإلىوترجعالبربطانىبالمتحفالمحفوظة444هرقمالشرقيةالنسخةفهيالفديم

عادةاليهودعندكانإنههوالقديمةالعبريةالنسخندرةوسر.م169المؤرخةبطرسبرجنسخةثم

تحرقأوموتهعندالمشهورينالمعلمينأحدمعتدفنأناسئعمالهاكتزةمننسخةتبليعندماأنه

46.دنسعارضيلحمهاأوبالأفدامفتداستهمللنلا
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عنيزيدمابفحصالعلماءبعضقاملقدتطابقها.وجدمعأمقابلتهاعندفإنه

التيالبلدانتباعدرغمالمطابقةتمامفيفوجدتالمنسخ،هذهمنخمسماثة

جميعأ.صحتهايتنتمماإليها؟ترجعالتيالأزمنةوتباعدفيهااكتئثيفت

ق!راةاثتشافاتأوالعظيمالاثتشاف

نصوصصحةحولالشكوكيثيرلازالوالملتوىالمؤمنغيرجيلنالأن

ا!هيةالعنايةرتبتفقد،تحريفدونإليناوصولهوسلامةالمقدسالكتاب

.قمرانياكتشافغرفمباركأاكتشافأأمؤخر

ربيعفىوحدث.الميتللبحرالغربىالشمالبالطرفتقعبقعةهذهوقمران

هذه،قمرانمنالقريبةالمراعيفيغنمهيرعىأعرابيآضكللامآأن4791عام

سقطالضالخروفهعنيبحثوهوبحجرقذفولماغنيماته.منواحدةفضثقت

لكيالراعيذلكالفضولودفععاليأ.دويأمحدثأكهفبداخلشيءعلىالحجر

ولم،المغارةداخلفيكنزهناكيكونقدأنهظانأ،المصوتهذامصدريعرف

وجدالكهفدخلفعندما.هناكينتظرهكانقاطبةالكنوزأعظمأنيعرفيكن

وكانتاقراعتها.يستطعلمقديمةمخطوطاتبهماالفخارمنإناعين

مخطوطأ.11وعددهامعأموصولرقيقجلدمنمصنوعةالمخطوطات

القدسفيالتجارأحداشتراهاالمخطوطاتتلكلبيعكتيرةمحاولاتوبعد

العبرية،الجامعةفيلأستاذمنهاستةببيعالتاجرقامثم.قليلةجنيهاتنظير

الذىالأرثوذكسيالسريانيمرقسالقديسديرأساقفةلرئيسالباقيةوالخمسة

فتبين؟بالقدسالشرقيةللدراساتالأمريكيالمعهدإلىالمخطوطاتتلكأرسل

المخطوطاتبهاكتبتالتيالحروفاوأنإشعياءسفرمنكاملةنسخةأنها

فلقدالمخطوطاتيغلفكانالذيالكتانأما..مق001سنةفبلماإليترجع

جيجرمقياسوباستخدامبأمريكابشيكاجوالنوويةالدراساتمعهدإلىأرسيل

م.233إلي.ماق67بينمازمانإلييرجعأنهوجد
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للتنقيببعثةفتوجهت.،الدينيالعالمكلفيعظيمدوىالنتيجةلهذهكان

5791عاموفي.الكهوفمنالمزيداكتشافاتفتوالتالمنطقةهذهخرائبفى

الكهفوفيمخطوطأ.004نحوتحويالمنطقةئفسفيآخركهفأ11اكتشف

لأسفارأجزاءض!طتمتعددةقصاصةآلافعشرةمنأكثروجدوحدهالرابع

استير.سفرهوواحدسفرعداكله،القديمالعهد

اليهودالأسينينلجماعةملجأكانتالمنطقةهذهكهوفأنبالبحثواتضح

(،المكتشفةالكهوففيالتاريخهذامنعملاتعليعثر)إذ.مأق25عامنحو

وجبالبراريفي"تائهينالعبرانيينإلىالرسالةإليهمأشارتالذينأولئكوهم

الرومانىالجيشهجملماأنهويبدو38(.:اا)عب،،الأرضوشقوقومغاير

بأنفسهم.ينجوالكيوهربواشىءكلتركوا،البقعةتلكعلي

المألوفغيرالأسلوببهذاالمقدسةبالأسفارمحتفظينكانوالماذاترىلكن

إجابةنجدلا؟الطويلةالقرونخائلالتلفمنالمخطوطاتتلتجنبواكي

صحةحقيقةعلىجديداقويادليلالناتقدملكيما،الإلهيةالعنايةتداخلفيسوي

لسفروالكاملةالمكتشفةالمخطوطاتقورئتفعندما؟المقدسةالمخطوطات

علىفيهااختلافلاإنهوجدبكلمةكلمةأيدينابينالذيالسفرمعإشعيا-

بسهولة.اكتشافهايمكنطفيفةهجائيةأخطاءباسنتتاء1":،الإطلاق

امانتك"فدوردورإلى،السماواتفىمتبتةكلمتكربياالأبدإلى"

(9809.:أأ؟)مز

نشرالمقدسالكتابمخطوطاتفىالعلامة؟كينيونفردريكالسيركانمباشرةالاكتشافهذاقبل"

نجدبأناحتمالأدنىحقيقةيوجدلافيه:قالالقديصة"والمخطوطاتالمالدل!"كتابنابعنوانكتابا

(.الرابعالفصل)انظر47لديناالمتوفرالماسوريالنصمنأسبقساإلىترجععبريةعخطوطاث



بلونهوكماالغربناصيةملكفكيف،شرقيكتابالمقسىالكناب

هذاموافقةعنطبيعيآتعليلآيعطبىانيستطبعمننغيير؟

كماافريقيا،لسكانمدغشقر،لسكانكماجرينلاندلسكانالكتاب

عقولعلىالتاثيركمالل!بلفقطموافقأهو،لسىالهند؟لسكان

91لسلطانهكلولههمإخصاعوساصعبه

جونسولبمالسير

اتلا!ا!تاب!ترجمات

..في!ولدالتىلنتهمناواحدكلنعنن!سعفكيف"

الله"بعظانمبألسنتنايتكلموننسم!هم

(8،11:مالرسلعمال)أ
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القرممةأه!ية

97

السماءمنعليناهبطبكتابتؤمنلاالمسيحيةأنالأولالفصلفيذكرنا

لأسفاربالنسبةالوحىاللهأعطىولقد.بالوحىنؤمننحنبل،وحروفهبكلماته

فأعطاهالجديدالعهدواما،اميةبالأرمنهقليلةوأجزاء،انيةالعبرباللغةالقديمالعهد

اليونانية.باللغةالرب

منعظيمجانبعلىهيالحيةالناسلغاتإلىالحيةاللهأقوالترجمةلكن

وأالعبريةالمفرداتفليست".عندىأعجميأ"المتكلميصبحوبدونها،الأهمية

يتقنهاأنالإنسانعلىلزامأيكونحتىالمطافنهايةهياليونانيةأوالأرامية

وصمةأساسأهيالتيباللغاتيتقيدلااللهإن.إليهاللهرسالةفهمبوسعهليكون

بوسعهليكونيتعلمهاأنالإنسانيئزملاطبعآوهوأ(،أ)تكاللهعلىللتمرد

كائمه.إلىالاستماع

علىكانأئهفياليهوديةعنمتمدزأبدايلهامنالمسيحيةطابعكانلقد

كماللبشرالسارةالإنجيلبشارةحاملينأجمعالعالمإلىيذهبواأنالمسيحيين

فيالقدسالروححضوراقترنولقد.تلاصذهالأمواتمنالمقامالمسيحأوصى

توصيلفياللهرغبةعليدلتالتيالمنقسمةالألسنةبعلامةالمسيحيةأول

عند،مباشرةالرسوليالعصربعدفإنهولهذا.بلسانهشعبكلإليالكرازة

هذاوفي.المقدسالكتاببترجمةالمؤمنينمنكبيرعددقامالجديد،العهداكتمال

وهوروحهفاضتمنومنهمبل،ومواهبهمطاقاتهمالآلافأنفقالجليلالعمل

يدعيالمباركينأولئكمنلواحدالتاريخيحفظ.العظيمةالخدمةبهذهيقوم

اتمأنه735،حتى674عاممنإنجلترافيوعاش.ه،الوقوربلقباشتهر"بيدي"

علىاملىوإذ.رقادهيومنفسفىيوحناإنجيلمنالأخيرالأصحاحترجمة

مجدأ3قالحبثسريرهفييرقدأنطلب،الإنجيلمنعبارةآخرترجمةخادمه
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الكلمةمعليكونوانطلقروحهفاضتثم".القدسللروحمجدأللابنمجدآللآب

إخوتهبلنكلمتهينشرأنوقصدأحبهالذي،يسوعالمسيح،الأزلىالحي

يترجمكانإنه؟الموتساعةأتتهعندمايعملكانمالعظمةويا.السكسونيين

.للناساللهكلمة

معروفونأنهم)ولوالمجهولينالجنودأجلمنقلوبناكلمنالربنشكروإننا

الشعوبإلىالمقدسالكتابتوصيللأجليعملونزالواولاعملواالذين5(عند

الهنودوإلىجرينلند(،)سكانالإسكيموشعبإلىفأوصلوه،بلهجاتهاالبدائية

آسيا.فيالوثنيةالقبائلوإلىأفريقيا،مجاهلفىالبرابرةوإلىأمريكا،فيالحمر

الترم!ةم!عوبة

ذاتتترجمأنتريدكنتإذالاسيماجدأ،شاقةعمليةتعتبرالترجمةعملية

فىذكرناكما،اللفظىبالوحىمناالمانأ،فحسبالأفكارلاوالكلماتالعبارات

وأأسبوعينيبحثوناحيانأكانواورفاقههوأنهأهلوثرذكرلقد.الثاكالفصل

مناسبةفىوقل.الدقيقالمعنىتعطىواحدةكلمةعنأسابيعأربعةوأحياناثلاظة

لعمقنظرأترجمتهفىالأسفاراصعبمنوهو،أيوبسفرترجمةأتتاءأخرى

نقلهمحاولتناغدانزعاجأاكثركانأيوبأن"يظهرقال؟اسلوبهوسموعباراته

اشقماللسماءياالأنبياء.ترجمةأعملالآنأنا3قالأخرىومرة".الألمانيةإلى

اكمانله".يتكلمونالعبرانلينالأنبياءنجعلأن

القارئأحيانأتبعدللعباراتالحرفيةالترجمةلأن.أخرىصعوبةهناكلكن

العينعلى+كلامكعبارةتترجمأنأردتأنكلومللأفكرالمقصود.المعنىعن

ماالإنجليزيالقارئسيفهمفهل؟حرفيةترجمةالإنجليزيةإلى"الرأسوعلى

الآيةمثلالآياتبعضفىالمترجمونقابلتالتىالمشكلةنفسوهى؟تقصده

هي،كماترجمتفلقدليوسففرعونكلماتعن41.4:تكوينفىالواردة
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يقئلفمكوعليبيتىعلىتكون،)أنتالعادممطالقارئأمامواضحةغيرتبدولكنها

تعليماتك؟كلسيوقرونمصرشعلاأنالعبارةبهذهوالمقصود".شعبىجميع

والتوقير.المحبةعنتعبيروالتقبيل،الكلامعنيعبرفالفم

وهىالغابر،الزمانفيالكتابةطريقةأنالترجمةعمليةصعوبةمنزادولقد

كلمةكأنهكلهالسطركتابةهيكانت،القديمةالمخطوطاتكتابةبهاتمتما

المعنىفهممعهيكونلاالذيالأمر؟والأخرىالكلمةبينفواصلبلا،واحدة

فيوردمانذكرالمثالسبيلوعلى.الأحوالكلفيسهلأالعبارةمنالمقصود

بالبقر؟"عليهيحرثأوالصخر؟علىالخيلتركض"هل612:عاموس

.ميرقببالعربيةفىتقابلالتىالحروفلهاالعبريةفيبالبقروكلمة

نأحيثبالبقرتترجمالحالةهذهوفى،واحدةككلمةقراءتهايمكنالكلمةوهذه

وهنا.الجمعصيغةعلىيدلانالعبريةاللغةفىالكلمةاخرفيمى،حرفي

كلمةفيضيفالأولبالجزءالآيةمنالثائىالجزءيربطلأنالمترجميضطر

الترجمةفيحدثماوهو،معنىذاتالعبارةلتصبحالصخر(على)أيعليه

كلمتينباعتبارهابعينهاالحروفهذهنقرأأنايضأيمكنناأنهإلاسابقأ.المذكورة

تصبحالحالةهذهوفى.البحرتعنىالعبرية"يم"وكلمةم"ىرقب"ب

التفسيرية.الترجمةفيوردماوهو.بالبقرالبحريحرثأوالعبارة

تاوكاالترح!اتعغنبةة

مصرحاكماستقدمعندماالميلاد،قبلتمتالمقدسللكتابترجمةواهمأول

اليهودعلماءمنعالمأ72الإسكندريةإلى..مق282عامفيلادلفوسبطليموس

بعدفيماغرفتالتىالترجمةهيوهذه.اليونانيةإليالقديمالعهدليترجموا

المعبرك!،!ترجعالأصلإلىلاوإليها،مترجميها(.لعدد)نسبةالسبعينيةبالترجمة

اخذإذعليهايسوعالربصادقوقد.الآننعرفهاكماالقديمالعهدأسفارشممية
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أيضأالرسلسارالنهجذاتوعلىمنها،القديمالعهدمنالعديدةاقتباساته

الطريقلتمهدا!هيةالعنايةبترتيبالترجمةهذهجاءتولقدمنها.فاقتبسوا

اليهودإلىلا،الغنيةنعمتهبشارةيقدمأنمزمعأالث!كانحيثالجديد،للعهد

وهىالوفتذلكفيشيوعأالأكثراللغةمستخدمأأجمعالعالمإلىبل،وحدهم

اليونانية.اللغة

المقدسالكتابترجماتفتوالتالميلاد()بعدالحاضرةالحقبةفىأما

لخدمةالسريانيةاللغةإلىالمقدسالكتابترجمأم05عامفنحو.بعهديه

المقدسالكتابمننعرفكماأنطاكيةوكانقاونواحيها،أنطاكيةفيالمؤمنين

الإمبراطوريةمدنثالثكانتأنهاكما،..(،،113ا)أعللمسيحيةقويأأمركز

مختلفةسريانيةترجماتخمسحاليأوتوجد.والإسكندريةرومابعدالرومانية

كذلكوسميت،البسيطةأىالبشيتا(الترجمة)أشهرها،الباحتينأيديبينمتوفرة

الترجمة.هذهمنمخطوطة035نحواليوموهناكووضوحها.لبساطتها

بدءوفى.اللاتينيةإلىالكتابترجمةأيضاالزمانذلكنحوظهروكذلك

سلئدةاليونانيةاللغةكانتإذ،الترجمةتلكإلىماسةحاجةهناكتكنلمالمسيحية

المسيحيةانتشرتإذلكن،الأبيضالبحرحوضمنالشماليالقسممتعلميبين

ترجمةإلىملحةالحاجةأصبحتأفريقيا،شمالسيمالا،الفقيرةالشعوببين

الترجمةتلكسميتولقد.اللاتينيةاللغةأممط،اليوميالتخاطببلغةالكتاب

عهدانإلىأيضأ،الباحتفنلدىمتوفرةترجماتعدةتلتها،القديمةبالترجمة

وتنقيحبمراجعةيقومأن(جيروم)أوالرونيموسالقديسالفذالكتابىللعالم

الترجمةهذهغرفتولقد.م383عامهذهترجمتهفظهرت،القديمةالترجمة

الترجمةهذهظلتولفد"الدارجة"،تعنىلاتينيةكلمةوهيالفولجاتا،باسم

وقتحتىأى،عامألفعنتزيدلمدةالمغربيةأورباكلفىبهامعمولأ

52.الترجمةهذهمنمخطوطةنسخة0008الأفلعلىتوجد
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كما،الآنإلىالرومانيةالكنيسةفيالمعتمدةالترجمةهيولازالت.الإصلاح

المعتبرين.النقادمنمحترمةترجمةأنها

الكتاببترجمةبانتينوسالقبطيالعلاهةنهضالثالثالقرنبدايةوفى

آخرونقاموجيزةبفترةالزمانذلكوبعد".القبطيةاللغةإلىبعهديهالمقدس

اللغةوكذلكالأرمينيةاللغةوإلىالحبشيةاللغةإلىالمقدسالكتاببترجمة

الفارسية.

0138سنةونحو.عربيةترجمةأولظهرتالثامنالقرنأواخرفي

ترجمةظهرت0461عامونحو.إنجليزيةوأخرىأسبانيةترجمةظهرت

ولما.بالفرنسلةالمقدسللكتابترجمتانهناككانت4771عاموفى.نمساوية

هناككان1522عامفيالألمانيةاللغةإلىالمقدسللكتابلوثرترجمةظهرت

الفصيح،با!مانيالمقدسللكتابمختلفةترجمة14عنيقللاماوقتها

للكتابكاملةترجماتكلهاوهي.القوميةباللهجاتترجمات4إلىبالإضافة

.المقدس

ثم،ترجمة72إلى0018عامفبلغت.الترجماتالزمانذلكمنذتوالت

أصدرتهانبذةوفيا.025بلغت6591عاموفي567،بلغت0091عام

كلهترجمالميومالمقدسالكتابأنذكرت،مصرفيالمقدسالمكتابدارمؤخرأ

كانولمو.مستمرةزيادةفيوهي،ولهجةلغة4691إلىأجزائهأحدأو

،اليومعائشأالمفادي"لأحمدلسانالفليليت"ياترنيمةمؤلفوسلىئشارلس

العددهذامنأكئرإلىترجمتاللهكلمةأنيرىوهوالاغتباطأشدلاغتبطإذأ

.الفاديشمبحوكلها،والألسنةاللغاتمن

الذيوهو.ام9.ا-81عامبينمابالاسكندريةاللاهوتيةللمدرسةعميدأبانتينوسالعلامةكان"

سبعةإضافةمعاليونانيةاللغةحروفلكتابتهافاستخدمالنهانية،صورتهاإلىالقبطيةاللغةطور

الديموطيقية()اللغةالقديصةالأبجديةمنحروف
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العربيةاللغةفيال!قة!ىالحتابعزثل!ة

الثانيالنصففيظهرتالعربيةاللغةإلىالمقدسللكتابترجمةأولإن

بترجمةأسبانيافياشبيليةأسقفيوحناقامعندما،الميلاديالثامنالقرنمن

ترجمتهوكانت.اللاتينيةالرونيموسترجمةعننقلأالعربيةإلىالكتاب

الكافى.الانتشارلهايكنلمكما،الكتابكلتشملفلممحدودة

الفيومييوسفبنسعيديدعىيهودكطرجلقامالتاسعالقرنأواخرفىثم

العربية.إلىفقطالقديمالعهدبترجمة

منمتفرقةلأجزاءكثيرينأشخاصمنأخرىترجماتتوالتذلكوبعد

معظمكانإذتمامأ،بالحاجةتف!لمالترجماتهذهأنعلى.المقدسالكتاب

علىوليس،والقبطيةكالسريانية؟أقدمأخرىترجماتعلىيعتمدونالمترجمين

بالأخطاء.ومشحونةمشوهةترجماتذلكعنفنتج،واليونانيالعبركطالأصل

الإسكندرية،منالعسالبناللههبةيدعى،القبطيةالكنيسةعلماءأحددفعمما

.ام252عامذلكوكانوتصويبها،وضبطهاالترجماتإحدىبمراجعة

اطيق،الترجماتإحدىفىبسيطأتنقيحأفاجرواحذوهحذواآخرونوتبعه

اعتبرتالتى(.اللاتينيةالفولجاتاعن)لتمييزهاالسكندريةالفولجاتاعليها

فيمستخدمةالترجمةهذهزالتولا.أجياللعدةورسميةقانونيةترجمة

هذا.يومناإلىالأرثوذكسيةالقبطيةبالكنيسةالكنسيةالقراءات

العلماءمننفرمعدمشقمطرانالرزىسركيسشرع0162عاموفى

بروما.الخامسإربانالبابامنعليهاحصلبنسخةمستعينأ،دقيقةبترجمةبالقيام

رومافيالكتابوطبعالعملأنجزوا1666عامنحوأي،سنة46عملوبعد

عنمنقولأليسالعربيةباللغةالمقدسالكتابلكلنسخةأولالوجودإلىوظهر

نأإذمنها،يرجىكانماوفقتأتلمايضأالترجمةهذهلكن.أخرىترجمات

مفهومة،غيرعباراتهابعضوجعلقوتها،الدقيقةالتعاليمأفقدالترجمةضعف

لغوية.أخطاءمنبهاكانماإلىبالإضافة
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إلىخاصةبصفةفيهاالفضليرجعحاليأأيدينابينالمتوفرةالترجمةإن

للتضحيةوالاستعدادالصحيحةبالتقوىتميزا،الأمريكانالمرسلينمناتتين

وهما:،خاصةمواهبمنبهالربزودهماماإلىبالإضافة،الكثيرة

كمرسلللعملواتى.ا108سنةبأمريكاولدالذى:سميثعليالدكتور

اللغةليتعلمبيروتإلى1827عامومنها،دراستهأنهىانبعدمالطةبجزيرة

المقدسالكتابطبععلىبالإشرافإليهغهد1837عامونحو.العربية

انهإلىنشيرفقط.لشرحههناالمجاليسعنامالاالمشاقمنفتحمل،بالعربية

البحرفىوضاعتركبا،إلىبيروتمنطريقهفىوهومرةالسفينةبهانكسرت

فىالحروفقوالبمنهاليصنعجمعهاقدكانالتيالخطوطأجملمنمجموعة

زوجنهرقدتالحادثلهذانتيجةالصدمةاثرومن.المقدسالكتابلطبعألمانيا

الكتاببترجمةوبدأ،الصعابكلوتخطى،يديهسواعدتشددتولكن.الفاضلة

على-ومعاوئوههوتمكنوقدأ.847عامذلكوكانالعربيةإلىالمقدس

العربيةاللغةفىضليعأكانالذىالبستلألى،بطرسالقديرالمعلمرأسهم

انتدبالذيالقديرالنحوىالبازجىنصيفالشيخوكذلك،العبريةمنومتمكنأ

موسىاسفارترجمةمن،وشاقمضنمجهودبعد-اللغةوضبطلتصحيح

سفر!طبعفيبالفعلوشرع.النبواتبعضثمكله،الجديدالعهدثم،الخمسة

عامالربفيرقدلكنه،متىإنجيلمنأصحاحأعشروستةوالخروجالتكوين

العمل.اكتمالقبل1854

نبوغهوظهر،1818عامأمريكافيولدالذى:فائدايككرنيليوسالدكئور

بينمالغاتعشريتقنكانإذ،الطبتعلمهإلىبالإضافةاللغاتفىالمبكر

سورياإلىوفدعمرهمنوالعشرينالحادكطالعامبلغولماوحدبثة.قثيمة

فىالمعدودينمنأصبححتىالعربيةاللغةليتعلمبيروتإلىذهبلكنهمرسلأ،
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بمراجعةفابتدأ.سميثللدكتورخلفأالكتابترجمةلمتابعةتعينولقدإتقانها.

الأسيريوسفبالشيخأيضأهواستعانوقد.الباقيترجمثم،ترجمتهسبقما

.1865مارس92يوموالطبعالترجمةمنوانتهى.الترجمةلضبط)الأزهري(

ينقحظلبل،نهائيةترجمتهأنقطيعتبرلمفاندايكالدكتورأنيذكرومما

تاركأ5918نوفمبر13فيبيسوعرقادهيومحتىجديدةطبعةكلفيويصحح

."بعديتكلمماتوإن"وبهئقذرلاذخرأوراءه

الشوعيةالترم!ة

إبراهيمالشيخبمعاونة،بيروتفياليسوعيينالرهبانبعضقام

عربيةبترجمة1881سنةالذكر،السالفاليازجينصيفاالشيخبناليازجي

غيرهاعنتتميز.معدودةاستثناءاتعداودقيقةجميلةترجمةوهى.أخرى

النصبحرفيةالتقيدعدمحسابعلىلكن،اللفظوفصاحةالأسلوببحلاوة

.الأحيانبعضفيالأصلي

يثةالعةالترح!ات

،المقدسالكتابترجمةلإعادةمحاولاتعدةالأخيرةالسنواتفيبدأتوقد

،الترجماتهذهبعضبالفعلظهرتولقدحاليأ.المستعملةالترجمةتنقيحوكذلك

منها.جانبآقليلبعدسنذكر

مقاطعحفظواالذيبالكتابالمؤمنونيعتزأنمستغربغيرشئهوويقينأ

آياتهاللهاستخدمإذالإيمانفيوئنوابواسطتهوتعزوا،طفولتهمفيمنهكبيرة

الأمر،الانفراديةالخلواتاوالخاصةالجلساتأوالعامةالاجتماعاتفيسواء

.الأسبابكانتأيأنصوصهتعديلفكرةيرفضونمنهمالكتيرينيجعلالذى

باستمرار.متطورةاللغةأنوهيالحقيقةهذهنستوعبأنفعليناذلكومع

اللغة.هذهعنغرباءأننانحسعاممائةمنالصادرةالصحفنقرأعندمافنحن
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وإلىمرةأخرىإلىلغةمنكتابترجمةاسمهشئيوجدالا3"لويسكليفقال

نأالمعقولمنفليسلابنكثوبأتشترىأنأردتإذا.متغيرشئفاللغةالأبد،

عليه"ستتهرأوهىعليها،ويكبرسينموفهوالأبد،وإلىمرةالتيابلهتشترى

)،وقالالمقدسالمكتابفيالأولالأصحاحمنكلمةالمثالسبيلعلىخذ

وحوشاللهفعولوديمابا!...بهائمكجنسها؟حيةأنفسذواتالأرضلتخرجالله

القارئإن25(.4،2:أ)تك"كأجناسهاالأرضدباباتوجميع...الأرض

بهذاالمعروفةالحربآلةإلىفكرةيذهبقدالدباباتعنيقرأعندماالعادي

علىيذبماهوالمقصودبل،المقصودةهيليستطبعأهذهأنمع،الاسم

تترجمهاأنالالتباسهذالإزالةالتفسيريةالترجمةاضطرتولذلك.الأرض

عنهايعطونسوفالناسبهايتكلمبطالةكلمةكلإن"آخرمثلأو.زواحف

العادىالقارئمفهومفيبطالةكلمةعبارةإن36(:ا2)مت"الدينيومحسابا

لها.لزوملاالتىأوالعاطلةالكلمةهنامعناهاأنمع،الرديئةالكلمةهى

الرببركاتمنواحدةهيالشائعةالعربيةالترجمةأناعتقادناومع

نأيقدرلااحدأفإن،العالمكلفيالترجماتأدقمنأنهاإذ،العربيةللشعوب

كلمةأوأدقلفظإلىللوصولالأصولفيالبحثمعاودةعلىأبدأيعترض

التياو،الفهمالعسرةالكلماتلاستبدالوكذلكلا؟صل،الأقربالمعنىتعطى

الأصلىالمعنىئعطىأنبشرطتداولأأكثربكلماتاللغةفىاستعمالهانجطل

محاولاتإزاءالحزمبمنتهىالوقوفمناتقتضياللهلحقالأمانةإنثمتمامأ.

مفاهيملتثبيتأو،الخاطئةالبشرافكارلمجاراةالأصليالآيةمقصدعنالخروج

.الأحيانبعضفيالآنويحدثحدثكما،منحرفة

الحديثة:الترجماتتلكأشهروهن

المعنىلتبسيطالترجمةهذهتهدف(:الحياة)كتابالتفسيريةالترجمة

كاما6المقدسالكتابصدرثم8291،عامالجديدالعهدصدروقد.والضاحه

كبير.حدإلىجيدةترجمةوهيأ.889عام
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،9691عامالجديدللعهدالأولىالطبعةصدرت:الحديثةاليسوعيةالترجمة

التحسيناتبعضإدخالطبعةكلفىاليسوعيونالآباءوحاولطبعاتعدةتلتها

الترجمة.علىالمسكونيةالروحوإضفاءالعبارةتبسيطمثل

والتي،ببيروتالمقدسالكتابجمعياتاتحادبنشرهايقومالحديثهالترجمه

علىالبشرجاملتبالأسفالترجمةوهذه.أ789عامالأولىطبعتهاصدرت

"وأناهكذاالعصريةالترجمةفىترد18أ:6متىفمثلأ.الإلهيالحقحساب

القارئمنهيفهممما"كنيستيسأبنيالصخرهذاوعلىصخرانتلكأقول

فياستخدمالقدسالروحأنوالحقيقة.بطرسعلىبنيتالكنيسةانالعادى

واحجروترجمتها"،"بترسهىالأولىمختلفتينكلمتيناليونائيالأصل

علىفليس.صخرةوترجمتها"،)بترافإنهاالثانيةاأما،الصخرمنقطعة

الآبأعلنهالذىالإعلان،الحياللهابنالمسيحعلىبلالكنيسةئنيتبطرس

هذاالمترجمونتجاهللماذايف!أنالفطنالقارئويستطيع.بطرسبهونطق

الحق.حسابعلىالبشرمجاملةأمثلةأحدفهذه؟الكلمتينبينالفارف

فياحياهاللهولكنالجسد،في،،ماث318،91:ابطرسفيوبالمثل

،،مضىفيماتمردتالتيالسجينةالأرواحيبشرالروحبهذافانطلق.الروح

الأرواحليبشرالمسيحذهابانمنهيفهمإذالمعنىوبفسدزيدهناالفاءحرف

باقيمعيتمشىما-منهيفهماليونانىالنصانمع،موتهبعدكانالسجينة

قديمأ.نوحبواسطةالقدسبالروحإليهمكرزالمسيحأن-الوحيأجزاء

الذينجميعصوتهفيهايسمعساعة"ستجيء528،92:يوحنافيأيضأ

والذين،الحياةإلىويقومونالصالحاتعملواالذينمنهافيخرج،القبورفي

القيامةتعليميدعمالصورةبهذهوالنص"الدينونةإلىيقومونالسيئاتعملوا

أولى""قيامةهناكأناللةكلمةمنواضحلأنه.صحيحغيرتعليموهو،العامة

سئميتولذلك6(،0:2،5)رؤسنهبألفالناسباقيقيامةتسبقلملمؤمنين
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فىالنصويردأ(.أ3:في0:2،35)لو"الأمواتمن"قيامةالأولىالقيامة

،الحياة!مامهإلىالصالحاتفعلواالذين"يخرجفاندايكترجمةفيكمااليوناني

.واحدةقيامةلاقيامتانفهناك(،.الدينونةفيامةإلىالسيآتعملواوالذين

لاهوتمنالنيلمحاولتهمفهي،الترجمةهذهفيالكبرىالطامةأما

اساسيهدفانهكما،المسيحيةمقدساتأقدسالقارئيعرفكماوهو،المسيح

(،خلقماأولخلقنى،)الربالعبارةترد822:أمث!ففي.الشيطانلهجمات

ماأولوعبارة،اقتنانيأيضأتعنىخلقنيعبارة:الترجمةتقولالهامشفيثم

كما-المعنيينتحتملالعبريةالكلمةكانتفإن.طريقهاولأيضاتعنىخلق

المتن؟فيالعباراتهذهوضعتترىياغرضفلأي-الحاشيةفىهمذكروا

لاهوتعنالقدسالروححديتعنديوحناإنجيلفاتحةفيأنهذلكمنوالأسوأ

الصريح.التجديفهذافيهاالتي822:امثالإلىتحولهحاشيةتردالمسيح

إذأفليتبتالبدءمنسمعتموهفما(نتم"وأمايوحناالرسولكلماتليت

الرديء.الزمانهذافىلنانبراسأتكون24(2:يو)1(،فيكم



فييردالفلبموالعهدصظللآ،القحيمالعهدفييردالجحبدال!هد

لمهمعلنآالجحيدالعهد

أغسطين!سالق!يس

ا!تاب!كيمات

بهكلمتكمالذكلاالكلالمهوهذالهموقال"
مكتوبهوماجميعيت!أنلابدأنهسكمبصدوأنا

والمزاصروالأنبيايموسىناموسفيعنى

الكتب"ليفهموازهنهمقتعحيننذ

؟،06(لح:م6لوقاا
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مجموعةوهو؟القديمالعهدهمااساسيينقسمينعلىالمقدسالكتابيحتوي

بواسطةالقسمهذاسئمىولقدسفرأ،93وعددها،المسيحقبلكتبتالتيالأسفار

علىاصطلحلذلكوتبعأ1(.34:كو)2القديمالعهدأو"العتيق"العهدالوحي

الجثيد"."العهدسفرأ،27وعددها،المسيحبعدكئبتالتيالأسفارتسمية

التياللهمطاليبأكط؟الناموسويميزه+،العبركطالكتابهوالأولالفسم

هوالئائىوالقسم37(.22،36:)مت،(إلهكالرب"تحبالقوليلخصها

هكذا"يلخصهاالتيالمفرحةالبشارةأى؟الإنجيلويميزه،اليونانىالكتاب

.(361:)يو"العالماللهأحلا

.الأرضومجاله31(،92،ا:6)لووالأنبياءموسىكلامهوالأولالكتاب

السماء.ومجاله2(،3:بط)2ورسلهالمسيحكلامهوالثانىوالكتاب

وئختم28(،:اه)لو(،هذا،،افعلالأعمالعهديتحدثالأولالكتاب

لأفعل"(جئ"هنذاالنعمةعهدعنيتحدثالثانيوالكتاب6(.)ما46:باللعنة

2(.22:1)رؤبالبركةويختم7(،:01)عب

3(.23:)اكط،((جدهأنيعطيني،)مناللهإلىالأتقياءبشوقملئالأولالكتاب

6(.أ:)لوه"الضالخروفي،،وجدتالخطاةإلىاللهبشوقملئالئانىوالكتاب

بالمسيح.يبدأوالثاني،المسيحإلىيقودالأولالكتاب

الأسفارمنمختلفةأنواعثلاثةعلىيحتوىوالجديدالقديمالعطينمنوكل

كالآتي:والنبويةوالاختباريةالتاريخيةالأسفارهى

منالثاني)الجزء24:داني!هيالأراميةباللغةكتبتالقديمالعهدأسفارمنقليلةأجزاءهناك.

62إلى721:من،681:إلى4:8عزرا7،28:لغاية(الآية
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التاريخية:الأسفار

الاختبارية:لأسفارا

النبوية:لأسفارا

المندسالثنابوحى

الفديمالعهد

أستيرإلىالتكوينمن

النشيدإلىايولامن

ملاخيإلىإشعياءمن

الجديدالعهد

الأعمالإلىمتىمن

الرسائل

الرؤياسفر

تشتملالثانيةوالأسفار،الماضيأخبارعلىتشلملالأولىالأسفارمجموعة

المستقبل.تطلعاتعلىوالثالثة،الحاضراختباراتعلى

تطبيقه.ثمللحقإعلانبأنهوالجديدالقديمالعهدمنكلإلىالنظريمكنأو

والرموزوالظايرالنبواتفىلشعبهاللهإعلان:الخمسةموسىفأسفار

شعبهفىالله:القديمالعهدأسفارباقىثم

التاريخيةالأسفار؟الخارجيبالسلوكاولأ:

الشعريةالأسفار؟الداخليةبالاختباراتثانيأ:

النبوية.الأسفار؟المستقبليةبالتطلعاتثالثأ:

الجديد.للعهدبالنسبةالأمرونفس

المسيحبواسطةلشعبهوالكاملالجديداللهإعلانهى:الأربعةفالأناجيل

كنيستهفيالمسيحالجديد:العهدأسفارباقيثم

الأعمالسفر؟الخارجيبالسلوكأولأ:

الرسائل؟الداخليةبالاختباراتثانيأ:

الرؤياسفر؟المستقبليةبالتطلعاتئالثأ:
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يمالقةالع!ة

كالآتي:ثلاثيألقسيمأالقديمالعهدتقسيميمكن!،أكثرتحليليةنظرةفي

ثم،هعددهاوهذهالاختباريةوالأسفار17،عددهاوهذه،التاريخيةالكتب

71عددهاأيضأوهذهالنبوات

وهى،أساسيةتاريخيةاسفار5،رئيسيينقسمينإلىتنقسمالتاريخيةوالأسفار

قبلكتبثمنهاتسعةتاريخيأ،سفرأ12ثم،الخمسةموسىبأسفارالمعروفةتلك

السبى.منالرجوعبعدوثلاثةالمبابليالسبي

كبرىاسفار5إلىتنقسمبدورهاوهي17،عددهاأيضأالنبويةوالأسفار

الأنبياءمجموعةتسمىنبوة12ثمالمراثى(سفرومعهاالكبارالأنبياءأسفار)هى

بعدوثلاظةالبابليالسبيقبلكتبتمنهاشمعةحجمها(،لصغرالصغار)نظرأ

السبى.منالعودة

)كعددأيضأأكسامثلاثةإلىايديهمبينالتىالأسفاريقسموناليهودكانولقد

كالآتي:(بينهمالذياللهمسكنأقسام

ويشمل،اةتوراختصار)ت(بالحرفلهويرمز(اةالتور)أوالناموس-أ

الخمسة.موسىأسفار

كتاباتمنوتتكون)ن(؟بالحرفلهايرمزوكاننبييم()أوالأنبياء2-

ثم،والملوكوصموئيلوالقضاةكيشوعالتاريخيةالأسفاروهىالأولالأنبياء

.النبواتوباقيودانيآلوحزديالوإرمياإشعياءوهيالنبويةالأسفار

الأسفاربقيةوهي)ك(؟بالحرفلهاويرمزكتبيم()أوالمقدسةالكتابات3-

تذييلاانظر،بشريةوضعيةئقسيماتطبعأوهىوأعداد؟أصحاحاتإلىاياسفارلتقسيماتبالنسبة.



المئدسال!تال!وحى69

القسم.كلعلىللد!ةاستخدمولذلك،المزاميرسفروأولها

لوقافىتلاميذهمعحديثهفىالمجدلهالربإللهأشارالذيالتقسيمهووهذا

لابدانهمعكمبعدوأنابهكلمتكمالذيالكلامهوهذا"لهمقالإذ2444:

."والمزاميروالأنبياءموسىناموسفيعنيمكتوبهوماجميعيتمأن

ي!:العةالع!ة

مجيئهفىاليهودملكالمسيحلنايقدمالذكطمتىبإنجيلالجثيدالعهديبتدئ

الثانى.مجيئهفىالملوكملكالمسيحفيهنرىالذىالرؤيابسفرويختم،الأول

عنيحدثنافإنهالرؤياسفرأمامرفوضا،الملكبدايتهمننرىمتىإنجبلوفى

"الأربابوربالملوك"ملكبشخصهويختميهوذا،سبطمنالخارجالأسد

كالآتى:موضوعهابحسبأقسامأربعةفهىالجدفيالعهدأسفارأقسامأما

حياةلناتقدموهى26(":أ4يو)انظرالتذكيرأسفار:الأربعةايلائماجيل-أ

ولوفاومرقسمتىهمبشيرونأربعةكتبها.وقيامتهوموتهالمسيح

ويوحنا.

الشهادةقصةلناويحكى26(!:أيوه)انظرالشهادةسفر:الرسلاعمال2-

يبدأوهو.وقيامتهوموتهالمسيحمجئنتيجةالأرضعلىاللهأقامهاالتي

2(.)أعالأرضإلىالقدسالروحومجئا()أعالسماءإلىالمسيحبارتفاع

12عددهاكانولهذا13(؟أة6يو)ائظرالكاملالحقأسفار:الرسائل3-

لكتبةرسائل7ثملم!2()7لبولسرسالة41منها3(.كر7)أىرسالة

ليوحنا+3+لبطرس)2الجامعةبالرسائلالمسماةوهىآخرين

ليهوذا(.ا+ليعقوبا

النبويالسفروهو(61:31يو)انظرالآتيةالأمورسفرالرؤيا:سفر-4

الجديد.العهدفيالوحيد



الثتابتقسيمات

3---ء/ء!ص،+ء،!!ص

النثءنقفيات3؟
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العبرانببنألم؟!أ!!!ؤأ!!أ!!)!!أ
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المثدسال!ظبوحى89

ال!قة!ىستابالغطصيرالتقسيم

)اسفارللتوراةالخماسيالتقسيمأنهالموهوبينالشارحينبعضلاحظ

نبذةنرىودعناكله.المقدسالكتابعلىالواضحةبصمتهوضعقد(موسى

ذلك.عنسريعة

هي:أالخمسةموسىفاسفار

،والسقوط،الخليقةبداءةنرىوفيه.البداءاتسفروهو:التكوينسفر-ا

والتأديب،،والميراث،والمحبة،والاختيار،عدوالو،والإيمان،والفداء

السفرهذادعىوحطمنأ.شئكلبدايةفيهنجدوبالإجمال.والموت

كشجرةبعدفيمانمتالتيالأفكارفكل"المقدسالكتاببذار)،مستودع

فىالسفرهذايأتيأنالجميلفمنلهذا.السفرهذافىبذرتهانجد

)1(؟رقمهوترتيبهفيكون،الأول

التمهيديفالفكرتمامأ.جديدةافكارأنجدالسفرهذافي:الخروجسفر2-

فىليكونوااللهإلىوإحضارهمالعبوديةمنالشعبفداءالفداء؟هوفيه

12(،)خربالدمالفداء:قاعدتينعلىمؤسسةالعلاقةوهذه.معهعلاقة

الحديثنجدالسفرمنالأخيرالجزءفيثم14(.)خربالقوةوالتحرير

هذايؤكدهماهوالفداءأساسعلىفالشركة.شعبهمعاللهمسكنعن

رقمهوالذي)2(،السفرهذارقميكونأنالمناسبمنلهذا.السفر

الشركة.رقمأنهكماالانفصال

الله،إلىالأفترابهو،الحقمنآخرخطأنجدوفيه:اللاويينسفر3-

وآخرونريدوتوصمويل،جرانتفردريكمقدمتهمفي+

البدء،فييسمىالتكوينفسفر!سفركلفياياولىبالكلمةالعبريةالتوراةفيتسمىالأسفارهذه2

وهكذا.دعا،يسمىاللاويينوسفرالأسماء،أوأسماء،وهذه:يسمىالخروجوسفر

عشرالرابعالفصلفيالأرفاممعانىراجع؟



99الثنابنفسبمات

شخصهوكمالالمسيحصؤرانبعدوذلك،بذلكالمرتبطةوالقداسة

أ-)أصحاحالمتنوعةالمتقدماتفىرمزيةصورفيالصليبعلىوعمله

القسمهوالأقداسقدسولأنالسفر،هذاقلبهىالأقداسولأنه(.

،ليعقوبالثالثالابنهولاوكطولأن،مكعبوهو،اللهبيتمنالثالث

الثالثهوللأسباطموسىبركةأولأولادهيعقوببركةفيسواءوترتيبه

سفر!اللاويبنسفريأتىأنالمناسبمنكانلذلك33(،تث94،)تك

الثالث.الترتيبفي،الأقداس

المكائدوعن،البريةفىالرحلةعنيحدثناالذيالنمفرإنهالصد:سفر4-

منالإنسانفشليظهرهذاوفىفيها.الشعبلهاتعرضالتيوالحروب

ولأن.الخدمةسفرإنهثم.الأخرىالناحيةمناللهأمانةتظهركما،ناحية

كان)4(،رفمهوالكتابفيوالعالمالأرضعنيحدتتاالذيالمرقم

الرابع.السفرهوالعددسفريكونأنمناسبأ

نجدكما.الرحلةبدايةإلىئرجعوكأنناالسفرهذافىيبدو:التثنيةسفر5-

اسمهبالعبريالسفروهذالدروسها.اضأواستعرلذكرياتهااستعادة

بالنعمة،الموعدأرضيدخلهمانقبلالمدرسعليهميعيدفالته"الكلمات،(

يوضعأنالمناسبمنفكانولهذا.مسئوليتهمأمامالختامفييضعهمثم

يحدثناالذى)5(رقمترتيبهيكونوأن،المجموعةهذهآخرفيالسفرهذا

المسئولية.وعنالنعمةعن

الخماسيوتقسيمهاالتاريخيةالأسفار

لأسفارالسابقالتقسيميطابقخماسيأ،تقسيمأأيضأالتاريخيةالأسفارتنقسم

كالآتي:المخمسةالشريعة

أرضفىللأصةجديدةبدايةفيهنجدإذ،التكوينمثلوهو:يشوعسفرأ-

الموعد.



المقدسال!تابوحى

العبوديةصراخنجدإذ،الخروجسفرمعيتجاوبان:ورا!كوثالقضاة2-

نجدثمالموعد.أرضفىبل،المرةهذهمصرفىليسجديد،منيرتفع

صورهااسمىفيالشركةنجدوأخيرأ.العبوديةمنلهماللهخلاصأيضأ

.راعوثسفرفي

،الكهنوتفيهانجدإذاطويينسفرمعتتجاوب:والملوكصموئيل3-

ثم،شيلوهفيالاجتماعخيمةعنتخبرناوكذا.والملوكالأنبياءبجانلا

أورشليم.فياللههيكل

البرية،فيالشعبتيهانليسثانيةمرةفيهانجدوأستير:وئحمياعزرا4-

والأمانةالإنسانجانبمنالفشلنجدانناكما.الشعوبوسطتيهانهمبل

العدد.سفرلدروستكرارأاللهجانبمنوالرحمة

ذلكمنالبشرتاريخوإلىآدمإلى،البدايةإلىبنايعود:الألامأخبار5-

كلإلىينظرا!هيوبالمنظار32.:4تتتيةلدرسارأتكرالوقت

دونئختملالكنالمسنولية.فيلفشلهمنظرأسبيهمحتىالشعبتاريخ

32.تثنيةفىايضأحدثمانفسوهو.بالنعمةلعودتهمخاطفةلمحةذكر

يحملأنهاى،الثانىالقسمتمثلمجملهافىالتاريخيةالأسفارهذهأنونلاحظ

.بالخلاصاللهتداخلثم،الخطيئةنليجةالعبودية:الخروجسفرطابعمجملهفي

الخماسىوتفسبمهاأالنبويةلأسفارا

عنالنبواتووفرةالنعمةوتميزهوأكبرها،النبواتأولهوإشعياء:أ-

ويتمشى15(.3:تكمع741:إش)قارنالعذراءمنالمولودالمسيح

التكوين.سفرطابعمع

الشعبخطيةأنإذأخرىمرةالخروجسفرطابعنجد:ومراثيهإرميا2-

(.السبعينيةالترجمةعننقلته)التياليسوعيةالئرجصةفىكماالأربعةالملوكأسفارأو"

.2444:لوفيربناذكرهالذيالترتيبحسبالشعريةالأسفارقبلالنبويةالأسفارأخذتآ



الثتابتقسيمات

فىالنفسوصغرالصراخانكما.بابلإلىوسبيهاستعبادهاستوجبت

وصغرالصراخمعيتجاوبنجدهالخروجسفربهيفتتحالذيمصر

لكنإرميا.مرائيسفرإرميا؟سفرتذييلفييردالذيبابلفيالنفس

الربيقطعحيث،نبويةصورةفيمقدمالشعبلهذاالنهائىالخلاص

منخروجهميومآبائهممعقطعهالذىكالعهدلاجديدأ،عهدأمعهم

31(.)إرمصرأرضا

خطيةيذكرإذكهنوتيأكتابألناويقدم.الكاهنحزقيالكتبه:حزفيال3-

علاكةقطعاستوجبتونجاسةلنسأبلوإثمأذنبأباعتبارهالاإسرائيل

أيضأبل،الشعببرجوعفقطليسالنبوةتختملكن.اللهمعالشعبذلك

جديدمنالربمجدسيملأهوحيث،ذبائحهمسيقدمونحيثالهيكلببناء

اللاويين.سفرطابعنرىهذاوفي.أعظمبصورة

اباطرةخدمةفيعمرهمعظمقضىالذيالنبيدانيآلكتبه:دانيآل4-

أناي.الأمموأزمنةالعالمبتاريخالمهتمةالوحيدةالنبوةوهى.الأمم

فكما،الإنسانفشلقصةجدلدمنيعيدإنهفيها.واضحالعددسفرطابع

فيايضأالأممفشلتهكذاالعدد،سفرفيواردهوكماإسرائيلفشل

العالم.علىسيادتهمزمان

تختمالتي،الرب""كلماتلناتقدمعثمر:الاثنىالصغارالألبياء5-

الربناحيةمنالنعمةجانبلاإغف!دونالمجد،بمشهدالنبواتكلفي

تستوجبالتيالشعبناحيةمنالمسنوليةجانبولا،مواعيدهإتمامفى

التأديب.

اللهمحضرفي،المقادسداخلإلىيدخلنامجملهفىالثالثالقسموهذا

القسمفهذاوعليه.اللهإلىوالفكرالقلبيستحضرالذيذاكهوفالنبي.نفسه

اللاويين.سفرطابعمعيتمشىكله



المتدسالكئابوص

الخماسي:ونفسبمهاالشعريةالكنب

تنوعفيالتكوينسفرويساير-القسمأسفاروأكبرأهمالمزامير:-ا

عاته.موضو

فعلكماالمؤمنإهلاكيريدالذيوالشيطان،الضيقلنايصور:أيوب2-

52أ:9)أىالفاديالولىتوقعفيهنجدلكن.إسرائيلبنىمعفرعون

رحبإلىالضيقوجهمنالمؤمنيخرجاللهفإنثممن12(،وخر

.الخروجسفريسايربهذاوهو.فيهلاحصر

حجالإلىبالنفسيؤتىحيث،القسمهذاأقداسقدسالألشاد:ئشيد3-

اللاويين.سفريطابقفهوولهذا(.الخاصةغرفته)أىالملك

الشمس،تحتماكلجهةمنالحكيمسليماناختبارلنايقدم:الجامعة4-

الأمر-(الروحانقباض)أو(،الريحوقبض،الأباطيل"باطلبأنهويدمغه

العدد.سفرطابعفيهنلمسالذى

التثنية.سفرمعيتمشىالذىالأمر،والمواعظالكلماتفيهتجد:الأمثال5-

يقدملكنه-العددسفرمعيتمشىمجملهفيالقسمهذاأنونلاحظ

نأجميلهووكمفيها.اختباراتهمبلالبريةفياللهشعبلاتاريخ

رغم،روحيةوأغانيتسابيحصورةفيأ،شعرمكتوبةالاختباراتهذه

يفولونالمزمورصاحبومع"إ!البكاءوادكطفيعابرين"كونهم

54(.ا:91)مز"غربتيبيتفىفرائضكليصارت"ترنيمات

عنيحدتتا)4(ئفسهالعددوهذا.الأربعةبأقسامهالقديمالعهدينتهىوبهذا

وفيه،الأرضهوذكرناكماالقديمالعهدفموضوع-أسفارهمضمونمجمل

الأرضي.شعبهمعاللهتعاملقصة



الكتابتقسيمات

ية:العةالع!ة

والعشرينالسبعةاسفارهتقسيمفيمكنذلكومعبذاته"قائمثانقسمهو

بنامرالذىالخماسىالتقسيمذات

الجدبدللعهدالخماسيالنفسبم

تمامأجديدةبداءةلناتقدم،التكوينسفرمعبالمقابلة:الأربعةالأئاجيل-أ

اساسأالتكوينسفرلنايقدمبينماأنهفارقمعالمجد.لهالمسيحبمجيء

إنواحدأ.شخصألناتقدم2الأناجيلالأربعةفإن،أشخاصسبعةسير

يلزمنيبلما،شخصعلىكاملةمعرفةللعرفنيتكفيلاواحدةصورة

متناقضة،صورمجموعةعلىلافأحصلالزوايامختلفمنصورعادة

الشخص.ذاتعنالأخرىإحداهاتكملمختلفةصورعلىبل

.المرفوضلكنالحقيقىكالملكالربلنايقدممتى.فإنجيل

البشر.لحاجةوالخادمليهوهالكاملكالعبدلنايصورهمرقسوإنجيل.

علىالمتكل،الكاملالإنسان،يسوعالربنرىلولمحاإنجيل.وفى

البشرية.علىعطفأوالممتلئ،إلهه

فيالظاهراللهباعتبارهالمجدلهالربفنجديوحئاإنجيلفيأما.

هذافيالغريبوبالتاليالفريد،ا!هىالشخصبالحريأوالجسد،

المعالم.

منالشعبإنقاذقصةلناقدمالذكط،الخروجسفريقابل:الرسلأعمال2-

فىأنفسهموضعواباخئيارهملكنهم،واللبنالطينعبودية،مصرعبودية

هذاأننفهمعشرالرابعالفصلفىسنذكرهاالئىالأرقاممدلولاتومن.الخامسةالخصاسيةأنهكما.

نعمته.ملءفياللهأومعنا،الله؟عمانوئيلوأيضأالثانياالإنسانعنيحدثناالفسم

الئيالأربعةالكتبتسميةمنشأأنويرجح.المفرحالخبرتعنىيونانىأصلمنكلمةالأنجيل2

.أا:صرقسإلىيرجع"إنجيل"باسمعرفت



المتدسالثتابوحى

نيرإنه،يحملوهأنيقدروالمتقيلآخرعبوديةنيرتحت91اصحاح

مختلفمنالآلافخلاصلمحصةلنالقدمالأعمالسفرلكن.الناموس

نيرمنايضآبل،فحسبالخطيةمنلا..(2،80،1،)أعالشعوب

15(.)أعالناموس

الأعمالوسفر،الاجتماعخيمةاللة،مسكنعنيحدتتاالخروجسفرإنثم

إلىيومكليضمالربكانإذاللة،كنيسة،الروحيالجديدالبيتعنيحدثنا

47(.2:ع)1يخلصونالذينالكنيسة

الله.إلىالاقترابعنتتحدث،اللاويينسفرمثلوهى:بولسرسائل3-

المؤمنوبمقام،بالسماوياتاللة،محضربذاتتشعرككتاباتتوجدفلا

المسئوليةعنالوقتنفسفيتتحدثلكنها.بولسكتاباتمثل،السامي

كالآتي:وهي.لذلكالتابعة

التحرير-:غالإطية-التقديس:كورنثوس-التبريرموضوعها:رومية

المجد.:شمالونيكي-الكمال:كولوسي-حالفر:فيلبي-كةالبر:أف!سس

كتبة،فأربعةويهوذا،ويوحناوبطرسيعقوبرسائلأى:الجامعة4-الرسائل

وسلوكهالأرضعلىالمؤمنمركزفهوالموضوعأما...رابعوقسم

الزائر،الأسدإبليسلهجومالبريةفىعرضهوهو،وئزيلكغريبهنا

عداوةمحبتهالذيالعالموشهواتوإغراءاتلجاذبياتعرضةأنهكما

فيها.واضحالعددسفرفطابعوعليهلثه.

مناللهلأفكارمجملأنجدفيهحيث،التثنيةسفرمعيتوافقالرؤيا:سفر5-

ومن،الرافضينمسئوليةنجدالواحدةالناحيةومن.النهايةإلىالبداية

المؤمنين.معتتعاملالتيالساميةالنعمةنجدالأخرىالناحية

طريقلنايعلنالذ!ماالمقدسالكتابكلعلىشاملةخماسيةنظرةوفي

نجد:الخلاص



الثنابنفسيمات

للخلاصادالإعد:القديهاالعهد

الخلاصصنع:الأناجيل

الخلاصنشر:الأعمال

الخلاصشرح:الرسائل

الخلاصإتمام:الرؤيا

منلمجموعةممكنأكانهلالفريد!الواحدالكتابهذاتراكيباعجلاما

منقادهماللهأنلولاكهذاكتابألنايقدمواأنالعصوربينهمتباعدتالكتاب

؟!!النهايةإلىالبداية

الخماسىوتقسيمهالمزاميرسفر

مثلواحدسفرفيالخماسيالطابعهذانفستجدأنيمكنكأنهوالعجيب

كتب،خمسةإلىالعبرىفىمقسمالسفرهذاأنفمعروف.المزاميرسفر

ليسالتقسيموهذا.موسىتوراةمعتمشيأداود""توراةاليهودبعضويسميه

مااو،(آمينثمآمين..الرب،)مباركبالقوليختممنهقسمكلأنبلاجتهاديأ

يشبهه.

الإنسانعنالتحدثكثرةيميزه41؟إلىأمزمورمن:الأولفالكتاب

وكذاأ(،)مزوالأشرارالباربينبالفارقفيبدأالخ(،1.816000،)مز

يحدثناأنهكماوهكذا.8(،)مزالثانيوالإنسانآدمالأولالإنسانبين

التكوين.سفرمعيتمشىفهوولهذا8،11()مزالخليقةوعنالبداياتعن

بالدمالفداءعنفيهالحديثيكثر72؟إلى42مزمورمنالثائي:والكتاب

النجاةطالبينويتنهدونيئنونوهمبالشعبيبدألأنه،بالقوةوالتحرير

سفرمثلهذافيوهو7(،:اه)مزوالفصحالفداءكتابإنه42(.)مز

.الخروج



المقدسالثتابوحى

اللوي،لآسافبمزموريبدأوهو98؟إلى73مزمورمن:الثالثوالكتاب

الطابعإلىالنظرموجهأ"اللهمقادسإلىدخلت"حتىالقوليردوفيه

الربمساكنكتابهوإذأالكتابفهذا.القداسةوهوالقسملهذاالعام

اللاويين.سفرمعويتوافق85(،)مزوالكفارة84()مز

الوحيدبالمزمورئفتتحوهو؟ا60إلى09مزمورمن:الرابعوالكتاب

معظمالبريةفيقضىإذالبريةرجل"؟اللهرجل"لموسىالمعنون

العدد.سفرمعويتمشى،والغربةالبريةكتابإذأإنه.حياته

،الداوديالتثنيةكتابوهوأ؟05إلى7.1مزمورمن:الخامسوالكثاب

الكتابفياصحاحأطول91،1مزمور،العجيبالمزمورعلىويحتوى

(،!!الله"كلمةهوالنهايةإلىالبدايةمنموضوعهوالذي،المقدس

التتتية.سفرمثل،والطاعةالكلماتكتابإذآإنه

ببركةيختمالذي451مزمورهوالخامسالكتابختامنعتبرأنوممكن

لهذارائعتنيبلبمثابةالأخيرةالخمسةالمزاميرتأتيوبعده،الربلاسمبشركل

وأ،الربسبحواأو"هللويا"بعبارةويختميبدأمنهاواحدكل؟العظيمالسفر

معأ.بالعبارتين

ونحن.الكتابكلعلىالواضحةبصمئهيضعخمسةالرقمأنجميلأأليس

معنابلمعنا،اللهفقطليسمعنا.الله؟عمانوئيلرقمهوخمسةالرقمأننعرف

32(.:2.)أعكلمتهأيضا

القفرفىدمنامادليلخيرلنافهي

هرالدلمنتهىعمانوئيليصحبنا



جوارإلىأخرشئولاكله،المفسرالكتابالمفدس،الكناب

إبماننااساسهوالمفدسالكتاب

كليوليم

كرممها!ارأ

هتاأديست.الربيقولاالعنطة-للتبنما"

الصغر"تعطموكهطرقة،الربيقولكناركلمتي

(م1،ملا:ممإرميا)



أخرىأسفار

يفا:ثرالأبوأسفاو

مجموعةإلىوتشيرالمسركط،اوالخفىتعنىيونانيةكلمةهىالأبوكريفا+

أئبياءآخرملاخيبينالفترةفى.م،ق2".سنةنحوكتبتالتىاليهوديةالأسفار

وهىالجديد،العهدبدايةحتىالأنبياء""خاتماليهوديسميهوالذي،القديمالعهد

هي:الأسفاروهذه.الصمتبفترةالمسماةالفترة

،باروخنبوة،سيراخبنيشوعحكمة،الحكمة،يهوديتطوبيا،

ودائيآل،أستيرهمالسفرينإضافاتثم،والثانيالأوكالمكابيين

النبي.إرمياورسالة

".الثانيةالقانونية"الكتبالأسفارهذهالتقليديةالكنائسوتسمي

قاتونيةالأسفارهذهاعنبارعدمأسباب

اليونانية.باللغةبل؟القديمالعهدلغة،العبريةباللغةالأسفارهذهتكتبلم

منهمنحناستلمناوالنينالفديم،العهدأسفاراللهاستودعهمالذيناليهود

بهاالموحىا!هيةالأسفارمنجزءأالأسفارهذهيعتبروالمالأسفار،هذه

إن5611سافيرأدولفالمتنصراليهوديالعلامةكتبهذافي.الإطلاقعلى

إلىتشيربالعكسبلا!هية،ل!؟سفارمساواتهاتدعيلانفسهاالأبوكريفا

لبنىاللهأعطاهثمينأكنزأالاهامعتبرة2الإكرامبكلالمقدسةالأسفار

العهدينكتبوبينالأبوكريفااسفاربينعلاقةأقلتوجدولا.إسرائيل

".المقدسالكتابجسممنعضوأليستفهيوالجديد...القديم

وكذلكالأسفار،هذهمنالإطلاقعلىاقتباسأىيسوعالربيقتبسلم

مباشرأاقلتاسأ363نحوالجديدالعهدفيانمعالجديد؟العهدكتبةكلفعل

)الرونيموس(55.جيرومالقديسهوالأبوكريفاباسمايأسفارهذهدعامنأول"

.سيراخبنيشوعحكمةسفرفاتحةفيالمثالسبيلعلىيردكماأ



المفدسالثثابوحى

يعتبرهومامنها.فصولإلىإشارة037ونحو،القانونيةالأسفارمن

مراجعتهعنديتضح،الأسفارهذهمناقتباساثأنهالأبوكريفاعنالمدافعون

أكتز.لاالمكانينفيمذكورةكلمةأوبعيدمنتشابهمجردأنه

الوجهةمنقيمةلها(والثانيالأول)المكابيينالأسفارهذهبعض

هذهمنوقراعتها(،سيراخبن)حكمةنافعةجكمأيحوىبعضها،التاريخية

خرافاتعلىيحتويالآخربعضهالكنالفواند،بعضمنتخلولاالوجهة

ويهوديقا(طوبيااسفار)مت!مبتذلةوتفاهات،سخيفةوأساطير،يهودية

قراعتها.منالإطلاقعلىروحيةولاقيمة

سنةفىعقدالذيترنتمجمعفيإلاالبابويةالكنيسةبهاتعترفلم

الكنيسةفىلاالمقدسالكتابإلىتضتفلمالأسفارهذهوكونأ.546

شرقيةإلىالكنيسةانقسامبعدحتىولا،واحدةكانتعندماالأولى

الأبوكريفاأسفاريفيدلاهذافإن1546عامفيالإصلاحبعدبل،وغربية

قدسيةلإعطاء1546سنةيعقدمجمعشهادةقبوللعاقليمكنولاقط،

ذاتها+.روماكنيسةيفضحأنهولو،معينسفرعلىإلهية

طياتهافيتحملالأسفارهذهأنفهوالمسألةهذهفيالخطابفصلأما

نجدها:إذقانونيتها،عدمشهادة

6-91(.5:)طوبياالملاكإلىالكذبتنسب(أ

أ-13(.)يهوديتوالخديعةالغشتمدحب(

السحرباستخدامتصرحعندماالمقدسالكتابمعتتناقضج(

كلتطهرالصدقةانوتعقم9(،أ:2)طوبباالربعندالمكروه

9(.أ:2)طوبيا!خطية

ذلكقررولقد.البروتستانتيةلمواجهة!الإصلاححركةأعقابفي1،ه46عامالمجمعهذاغقد"

الأهمية.فيمش!اوكطكلاهماالمقدسوالكتابالتقليدأنوهوالخطيرالفاسدالتعليمهذاالمجمع

المفدسة.الكتبإلىايأبوكريفاأسفارلادخ!الفرصةأعطىمما



أخرىأسفار

د(

هـ(

نا،المثالسبيلعلى،تذكرإذوكتابيةتاريخيةأخطاءوبها

انهوالصحيح(،يوناني)أيمكدونياليهودعدوهامان

رافائلكأنوئعقمأستلر(.)تلمةعيسونسلمنأجاجي

يقدمونالذين)؟(اللهأمامالوقوفالسبعةأحدهو)؟(الملاك

15(.:أ2)طوبيا)إ(القديسينصلوات

منوحيأليسيكتبهماأنصراحةالمكابيينسفركاتلايذكر

عبارةسفرهأنويوضح41(،،2741،أ:أمكابيين)الله

سفرهويختم23-26(،2:مكابيين)2بشرىتأليفعن

إ!نقائصمنكتابهفييحتملعمابالاعتذار

أخنوغسغر

البعضقال،أخنوخسفراسمه-الإليوبيةباللغةكتاباكلشف1773عامفي

نأقوةبكلوحاولواذلك(،علىالدليللديهميكونأن)دونيونانيأصلهأن

مناقتبسفإنه1(4)يهأخنوخنبوةإلىأشارعندما،رسالتهفييهوذاأنيلتتوا

فىالحيدةلأنفسهميدعونالذين،الكتابأعداءيفكرلمملمماذاأعلمولا.السفر!ا

مناقتبسالذيهوالمنحولالسفرهذايكونأنمايفكروالملماذانعم،البحث

بعدكتبوانهاللهودية،المؤلفاتأحدهوالكتابهذاأنفالثابتيهوذا؟!رسالة

أورشليم.خراب

النبوةوبينالكتابهذااقوالبعضبينظاهريتشابههناكيوجدصحيح

بينهما،الخطيرالفارقنجدالدقيقالتأملعندأنهإلا،بالوحييهوذاسجلهاالتى

النبوةجاءتفلقد.بشرىمؤلفمناكثرليسالكتابهذاأنعلىيبرهنمما

وليهلك،عليهمدينونةليصنعقديسيهربواتمعيأتي"هوذاهكذاالكتالاهذافي

ويتضحالفجار".الخطاةضدهعملهماكلعلىالجسديينويوبخالأشرار

فييهوذارسالةفيالواردةالحقيقيةأخنوخنبوةوبينالكلامهذابينالفارق



المفدسالثنابوحى

هدفأهذاأخنوخسفرجعلهمإذللقديسينبالنسبةأولهما:جوهريينأمرين

يذكرلمللفجاربالنسبةأنه:والثانى.الكتابأقوالكليخالفوهذاللدينونة،

الأمرينهذينوفي.الصعبةكلماتهمإلىيشيرأندونأعمالهمسوى

كمايبرهنممايهوذا،رسالةفىالواردةالصحيحةالنبوةاختلفتالجوهريين

القديسينفيلايفهملاالكتابهذامؤلفأنكلي"!هوليمالفاضلالأخقال

إ!الفجارولافي

الوحيأسفارمنواحدأليسهذاالمكتشفأخنوخسفرأننخلصهذامن

رأسأ.اللهمنبل،السفرهذامنأخنوخنبوةعلىيحصللميهوذاوأن،المقدسة

فيالقدسالروحأمامصعوبةمنفليس،بالوحيرسالتهكتبيهوذاأنفطالما

علىبهفنطقسبققدنفسهالقدسالروحكانمايسجلأنليهوذايعطىأن

السنين.آلافمنأخنوخلسان

برناباإنعيل

علىأو،الحقيقيالإنجيلهوأنهالمغرضينبعضيذعي،بشرىمؤلفهو

كريمرعثرعندماالكتابهذا4قصةبدأتولضالحقيفية.الأناجيلأحدالأقل

)الإنجيل(لهذاالطاليةنسخةعلى9.17سنةفيبروسيا(ملك)مستشار

رسالةعلىعثرفرامينواسمهلاتينيأراهبآأنمقدمئهافيمكتوب،المزعوم

برنابا،إنجيلعلىذلكفيويستندبولسالرسولكتبهبمافيهاينددلإيريناوس

الباباعندكانلماأنهوحدث.المذكورالإنجيلإلىليهديهاللهإلىفصلى

فيوبحثالفرصةالراهبفانتهزالبابا،علىسباتأاللهأوقع،الخامسسكش!

جاءبماواقتنعطالعهذلكوبعدثيابهفيفأخفاهالإنجيلذلكعلىفعثر،مكتبته

فيه!

:كثيرةالبشرىالمؤلفهذازيفعلىوالأدلة

الترجمة.مفدمةفىالعربيةإلىالإنجيلهذامترجمسعادهخليلالدكتورذكرهاكما*



113أخرىأسفار

وليس،الآنإلىموجودةالريناوسكتاباتلأننفسها،اكتشافهروايةأولأ:

كتاباتهمنكئيرأيقتبسإنهبل،المزعومةالخصومةتلكبولسوبينبينه

.المعتمدةالأربعةالأناجيلمنوكذا

إلى)بالإضافةالإيطاليةباللغةهىلهالمكتشفةالوحيدةالنسخةأنثائيأ:

ولمبعد(.فيمافقدتوقد،الإيطاليةعنمترجمة،أسبانيةاخرىئسخة

الجديد.العهدلغةهىالتىاليونانيةباللغةنسخةأيعلىيعثر

هوحاليأ،والموجودة،المكتشفةالوحيدةالنسخةإليهترجعالذيالتاريخثالثأ:

تقدير.أبعدعلىعشرالخامسالقرن

الجداولفيمضمونهإلىولاالمزعومالإنجيلهذاإلىيشرلمرابعأ؟

واالجديدالعهدملخصاتفيولافصاعدأ،الثانيالقرنمنالمنتشرة

حتىولا،مسكونيةامكانتمحليةالمختلفةالمجامعفيولاالأباء،أقوال

العصور.مرعلىوالهرطقاتالبدعأصحابمن

غيرمنحتى-المفكرونبادر،العربيةإلىالكتابهذاترجمعندماخامسأ:

خليلالدكتورالمفكرينهؤلاءمقدمةوفى.رفضهإلى-المسيحيين

وأيضأ.الترجمةمقدمةفيذكركما،نفسهالمؤلفهذامترجمسعادة

.كثيرونوغيرهمالعقاد.،عباسالأستاذ

الوحىصفةلاعنهتسقطعديدةبأخطاءالمزيفالإنجيل!ايذخرسادسأ:

فىوسنلخصها.المحترمةالكتبمرتبةمنحتىوتنزلهبل،فحسبا!هي

الآتية:النقاط

9591أكتوبر26بتاريخايأخبارجريدةفىجاءكماالمؤلفلهذانقدهفىالعقادالأستاذقال"

برددهاولا،قومهكتبعلىالفطلعاليهودييجهلهالاأحطاءهذا)الإنجيل(فىئتكرر

منبرنابافى)إنجيل(مايفهمالذىالمسلمفيهايتورطولاالمعتمدةبالأناجيلالمؤمنالمسيحي

الفرآن".نصوصوبلنللنهالمناقضه



لمفدسالكتابوحى

رئيسىوقيافاحنانوكذا،الواليبيلاطسإنقوله:تاريخيةأخطاء-

كانواانهموالصحيح2(،3:)فصلالمسيحميلادأيامكانواالكهنة

الفريسيينجماعةإلىيشيركماسنة.33نحوبعدصلبهعهدفي

ألفأ17كانواإنهمويقول.م(ق9".)حواليايليازمانفي

بعدإلاالتاريخفييعرفوالمالفريسيينجماعةأنمعأ(،أ:)45

يظهرواولم(،السنينبمئاتالليازمانبعد)أيالسبيمنالرجوع

فقط.الميلادقبلالثانيالقرنفيإلادينيكحزب

،أ2:)0البحرعلىتقعالناصرةمدينةإنيقول:جغرافيةأخطاء-

مقاطعفلسطينفيأنيذكركما.سهلفيأنهاوالواقع9(،

حياته.فيفلسطينيزلموأنه،جهلهيثبتامما9(،أ:لا؟حجار)90

بصقهموعن،الشياطينبكاءعنيتحدثإذ:لاهوثيةأخطاء-

بالماء-أرواحوهى-للشياطينأينفمن26(،35:،41)55:

دمأوالأعشابالنباتاتبكاءعنيتحدثكما؟!للبصاقأوللدمع

منإنيقولكما!!دماوبلازماللنباتاتاينفمن91(،)53:

أشرهومنهناكفهل2(،)36:الشيطانمنأشرهولايصلى

يصلى!لاالشيطانأنثم؟!الشيطانمن

لابنهالأبكحبالحبأنواعكليحزمفهو:روحيةأخطاء-

ليسوعالتلاميذمحبةوكذالابنها،الأمأوأ-14(،)99:

يتجاسرثم7-9(.)19:للهيكلالشعبومحبة18(،22:)"

إسرائيليحلاأنهوهومجدهجلاللهعنلائقغيرتعبيرأفيستخدم

للقذارةتمجيدهالكتابهذاروحياتومن3(.أ:)1كعاشق

1(إ!41،9)57:

داودإلى73مزمورفىآسافأقوالفينسب:كتابيةأخطاء-

1(،:أ)65يوئيلإلى18:23حزقيالوكلمات1(،0)25:

أخطاءإلىبالإضافة4(.:أ)58ميخاإلى22:ملاخيوكلمات



أخرىأسفار

انهوالصحيح18(،)82:.عاممائةكلاليوبيلإنقولهمللأخرى

مفببوشثعلىقضىداودوان11(،25:الاعامأخمسينكل

يونانوأن7(،2:أصم)2عليهأشفقأئهوالصحيح35()05:

ترشيشإلىهربانهمع6(5.)63:طرسوسإلىالهربحاول

طرحكورشوانتركيا!فيطرسوسبينماأسبانيافيميناءوهي

الماديداريوسوالصحيح36(05:)الأسودجبفيدانيآل

وثلاثةنوحهمالطوفانمننجواالذينوأن6(،)دالاكورش

)تكثمانيةجميعأأنهموالصحيح7(:أ)15شخصأوثمانون

جدأ.الكتيروغيرها2(30:ابطاو73.،71:

الجنة.عاشرهاشمعأالسمواتانفيعتبر:ساذجةمبالغات

ئعديحددإذ،دقيقمعنىأيمنخاويةمبالغاتإلىبالإضافة

سماءكلوكذلكسنة)إ(،005بمسيرةالأرضعنالأولىالسماء

وكذلك)!(،إبرةكرأسالسماءإلىالأرضونسبةتليها.التىعن

178(.50،1)فصلوالسمواتالأرضحجمكلإلىالجنةحجم

كتلةخلقاللهإنيقولإذ،تافهةبخرافاتيأتيآدمخلققصةوفى

7(.)35:شيئا!!يعملاندونسنةألف25وتركهاالترابمن

الأنبياءعددكانفكم،واحدةسنةفينبي00001قتلتالزابلوان

كانواملاكأمليونأنيذكركما7(.:ا548،:ا)8وقتها؟!

1(0.الخ.0:أإ)3يسوعالربثيابيحرسون

6666المجنونفيالشياطينعددفيذكر:مكشوفةتناقضات

خنزير00001فيدخلتالممجنونمنخرجتلماوأنها

هذاأننفهميجعلنامماام،003عامالئامنبونيفاسالباباهوعام1..كلاليوبيلجعلمنأول.

التاريخ.هذابعدكتبالمزيفالكتاب

بعدكتبالكئابهذابأنيوحيصماا!هية،كوميديتهفىالإيطالىدانتيأفكارمنهذاافتبسلعلهأ

عشر.الرابعالقرنفيعاشالذيدانتىزمن



المندسالثنابوحى

كلنصيداليكونانقسمتالشياطينأنأي!!12(60،1.)21:

تعزيتي:قالالربأنيذكرأخرىومرة!شيطانمنجزءأخنزير

وبعدها-،فئئكاذبرأىكلسمبيدالذكطالرسولمجيءفيهي

اللةرسولبعدسيأتيإنهيقول-بالمسيحسينادونمنإلىمشيرأ

1(.4-.)79:إ!الكذبةالأنبياءمنغفيرعدد

مليئة35فصلفيدكرتكماالخلقفقصدة:عجائزيةخرافات8-

ذكرهامجردنستصوبولاسذاجةالناساكثريقبلهالاالتيبالخرافات

منآدمأكلإلىآدمبتفاحةالمسماةالعلامةيعزو04فصلوفي.الآن

إلىويشير.تورثلاالمكشمبةالعيوبأنوفاته،المحرمةالشجرة

137(0..الخ.المطهر)136،تعليموإلى(ه)27:المسخخرافة

المسيحيةتعاليمتنافضهيإذفيهماأسوأوهى:تجديفيةتعليم9-

منويلعنإنسانمنأكتزليسنظرهفيالمجدلهفالربتماما.

يهوذاهوصلبالذىأنويذكر35(،34،)53:اللهيسميه

كانالمجدلهالربوان22(،0-01،216أ:)4يسوعالربلا

-15:)13"وطاعة"سمعاللملاكقالوأنه،لفديةمحتاجا

الخ.18(0..الخ

سرإنوالواقع.ومحتوياتهالمزعومالإنجيلذلكعلىسريعةنبذةهذه

تجعلهمفيهالجابيةقيمةإلمىيرجعلابهوإعجابهمالمؤلفلهذاالبعضتهليل

التجاديفتلكبهاأعنى،سلبياتمنفيهماإلىترجعبل،يحتويهبمايؤمنون

الذيالأمر.الصليبولينكر،المسيحقدرمنبهاليحطالمؤلفكومهاالتي

هؤلاءكذلكموسىويمبريسينيسفاوم،)وكماالرسولبولسبقوليذكرنا

لكنهم.مرفوضونالإيمانجهةومنأذهانهمفاسدةأناس،الحقيقاومونأيضا

أيضا"ذينكحمقكانكماللجميعواضحاسيكونحمقهملأنأكتزلايتقدمون

.(3،89:تى2)
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ال!ورموةثتاب

117

الأولالنصففىامريكافيظهرتمسيحيةبدعة+هىالمورمونجماعة

لكن،المقدسالكتابينكرونلاظاهريأأنهمومع.عشرالتاسعالقرنمن

ومؤسسهاجماعتهمرئيسإنويقولونبهمخاصبكتابجانبهإلىيؤمنون

كتبهالذكطالكتابهذاأمرعنواخبره،م!ينلهظهرقد"سميث"جوزيف

51يرلاكىواخفوه،نحاسيةورقائقذهبيةالواحعلىمفهومةغيربلغةالأفدمون

مورونييدعىشخصأإنأيضاويقولون!الأخيرةالأيامفىيظهرأنإلىأحد

1827عامالأمواتمنقامم(421سنةماتوقدالرقائقهذهكتبةآخر)هو

عنهعاكشفخاصينحجرينطريقوعن!الرقائقهذهسميثجوزيفوسلم

الكتابهذاونشر.الرقائقهذهترجمةسميثلجوزيفأمكن،الملاك

0183.عاممرةلأولبالإنجليزية

أخبارعنمجملهافيتتحدثسفرأ.15علىهذاالمرمونكتابيحتوى

همم،421إلى.مق0.6سنةمنالفترةفيامريكافيسكنتجماعةوتاريخ

زعمهم.حدعلى،الأوائلأمريكاقارةسكان

ينكرمثالذفهو،الأساسيةالمقدسالكتابتعاليميناقضبماالكتابهذاملئ

إ!ودمألحمأويعتبرهروحاللهأنينكربل1(،34:)ايثرالئالوثحقيقة

إذ،الصليبعلىالواحدالمسيحعملوكفايةكمالينكركما6(3.2:)ايتز

وخدمنيفيارضإلىثانيةنزلالسماءإلىصعودهبعدالمسيحإنيقولون

بالنسبةبلفقطتعليميأفاسدةليستالجماعةهذهأنوالعجيب"الأخيرةالأيامكديسوانفسهميسمونهم+

!!الأخيرةالأيامقديسوهمحقا!علبهويشجعونالزوجاتئعددمبدأيبيحونمئلأفهمأيضاللسلوك

مضافأالمقدسالكتابيقئتونوهم،الماضيةالقليلةالسنواتخلالفىالجماعةهذهنشطتوللأسف

المزعومة.باسفارهكتابهمالمجلدندسفيإليه

ال!بأنأعلماكنلم8()عللربياردأخويقولثمودم..لحمعنعبارةالسماءفيالربصنظرإن2

إ!ودملحمله
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وينكر8(.:اانيفى)3المعموديةبسلطانوزودهم6،رساهناكوأقام،بينهم

جدأهامةأجزاءحذفتالكنيسةانبزعمهالجديدالعهدأسفاروعصمةكمال

شعببينالأرضعلىسيمكثونالرسلمنثلاثةأنأيضأوزعمهمنه.وثمينة

ولادةينكركما28(.نيفي22،923-أ:3)أنيفىالمسيحمجئحتىنيفي

)ألماموتهمبعدالأشرارأرواحوعذاب8(،)مورونيبالخطيةالإنسان

شخصالكتابهذاعنشهدولقد.الأخرىالتجاديفمنوكتير11(+.04:

كتابقرأتالقدفقالوأنقذهبالنعمةاللهتداخلثم،طويلةسنواتمرمونيأعاش

بالهراءملئشجنيأدبيمؤلفمجردأنهوأقر.مرة15المورمون

"المقدسالكتاب،اللهكتابمعبالمقابلة

:أخرىثتب

الكتابفيوجودلهاليسونبواتوأسفاركتبإلىأحياناالوحيأسفارتشير

هذهلتوضيحالأموربعضئذكرلذا.البعضلدىشماؤلاتيسببمما،المقدس

الصعوبة.

وكتبأسفارإلى(يشير)اومنالوحيكتبةبعضيقتبس:الأولالأمر

هذهومن.اليوموجودهاعدمهوإلهيأليسمصدرهاأنعلىدليلأقوى،بشرية

الكتب:

مثل:شعروكتبتاريخيةكتبأ-

شعبلانتصاراتشمجيلفيهكتابهو14(.:21)عدالربحروبكئاب

بهمالربانتصاراتلشمجيلالبريةفيوهمبدأتجميعهأنيرجح،الله

تالية.مناسباتفيالإضافاتبعضإليهأضيفتثم3(،ا:5)خر

مأصالحينكانواسواء،الناسجميعأرواحنعمالماثتة؟أجسادهاتغادرأنفورالناسجميعأرواح"

.الحياةأعطاهمالذيالإلهذلكإلى،البيتإلىتذهبأشرارأ،
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وكلا18،أ:صموئيل132،أ:"يشوعفىمرلتنإلميهيشارياشر:سفر

تراتيلكتابأنهعلىيدلمما،بالشعرالعبرىالأصلفىكتياالإقتباسين

ياشروكلمة.الإسرائيليةالأمةحياةفيالهامةالمناسباتلتخليد(شعارأو

نأبمعنىصفة،بلعلماسمليسهذاياشريكونوقد.مستقيمتعنى

1(.73،1:33:)مزورعايتهالربباهتماميتمتعونالذينهمالمستقيمين

السالفالربحروبلكتاباستطرادأالسفرهذايكونأنيستبعدولا

الذكر.

فىالهامةالأحداثلتسجيلبهايحنفظونعادةالملوككانالتىالسجلات2-

ملر:حكمهمايام

2(،274:أخأ)داود:للملكالأيامأخبارسفر

41(،ا:أ)امل:أعم!(سليمان)أوأهورسفر

920...الخ(.،91:أ4أمل)يهوذالملوكوإسرائيللملوكالأيامأخبارسفر

اخبارسفرتشبهوهى،الهامةالمملكةأحداثفيهايد!نكانالسجلاتهذه

يسجلهاالتىاليومياتمثلإنهاأ-3-2:23.6:أستيرفيذكرهالواردالأيام

الأيامأخبارسفرعنتمامأمختلفشئأنهاوواضح.الحاضرالوقتفىالناس

ربما،تمهيديةوثائقبمثابةالأسفارهذهوكانت.القانونيةالأسفارفيالمتضغن

منها.معلوماتهمبعضاستقواقدالوحيكتبةيكون

الخاصةمذكراتهمفىلهمالمعاصرةللاخداثالألبياءسجلهاالتىالسجلات3-

مثل:بالوحيذلكيكونأندون

المقدسالكتابفيالذىصموئيلسفرليسوهو؟الرائيصموئبلاخبارسفر

92(.92:أ!)ا

92(.92:أخأ)الرائيجادوأخبارالرائيناثانأخبارسفر

15(.:12أخ)2الانشماب()عنالرائيوعدوالنبيشمداأخبار
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22(.:ا3أخ)2عدوالنبىفصة()اىمدرس

22(.26:أخ)2باسمهالمعروفالسفربخلاف،آموصبنإشعياءكتاب

يمكنأنهفهوالسابقةوالإشاراتالأفتباساتهذهمننتعلمهالذىالدرسأما

الفكرةلتوضيحخدمتهفىالبشراقوالمنيقتبسانالرببإرشادالكلمةلخادم

:أ7)أعالشفويةخدمتهفيبولسالرسولفعلفهكذا.السامعينالتفاتلجذبأو

13.:4ئى2أيضاأنظر13(.،12ا:تى)رسائلهفيوكذا28(

إلهياتصالكل،تاريخهمدىعلى،المقدسالكتابيسجللمالشاثي:الأمر

لنالازم(نهاللهراىمافقطتضمنبل،للبشراللهمنإعلانوكلالإنسانمع

أخيانبوةعلىينطبقوهذا25(.02،03:21:يو)أنظروتعليمنابنياننالأجل

ياهوونبوة92(،9:أخ922.:أ5امل)يربعامعلىالرائيويعدوالشيلوني

أخآبعلىيملةبنميخاونبوة7(ا:6)املبعشاعلىالنبيحنانيبن

ونبوة25(،أ:4مل)2إسرائيلانتصارعنالنبييونانوأقوال7(،:أ8أخ)2

(0..الخ.2602:)إريهوذاوارضأورشليمعلىشمعيابنأوريا



كتابهوبلعصريآ،كتابآاو،أثريةنحفةلبسالمقسىالكناب

حالد

لوثرمارتن

9

وثباتهاتللعا!تاب!همود

كزهرإنسانمجدكلوكعشبجسدكل!أن"
سقطوزهؤيب!ىالعشب.عشب
الأبد"إدقمثبتالربكلمةوأما

(م5،ملح:اابطرس)
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كماعليهالشيطانوهجوملهالبشربغضةمنالتاريخكلفيكتابيواجهلم

أيدينابينالمقدسالكتابوجودأنئقررأنيمكنناحتى.المقدسالكتابواجه

كتابلأنهحى،الكتابهذاأنعلىشاهدخيرهوله،تعرضماكلرغماليوم

الحي.الله

والكوارثالمصائبأشكاللكلالمقدسالكتابتعرضكيفنفكروعندما

مالكلأولأتعرضفلقد؟الطوللتاريخهمدىعلىالبشرمنوالكراهيةوالسبي

سنة.07لمدةبابلإلى،بيتهخارجإلىونقل،محنمنإسرائيلشعبالهتعرض

منوالإهمال،كثلرينمنالممجنونوالممقتالكراهيةمنلموجاتتعرضثم

ئم.السلوخيينأياملغايةالفلسطينييناياممنوذلكأخرىأحيانأوللحريق،آخرين

منالمرسميللاضطهادفيهاتعرض،عصيبةفرونثلاظةفياجتازالمسيحبعدمن

هذابحوزتهيكونمنيطزحفيهاكانالتىالدرجةإلى،الرومانيةالإمبراطورية

إلىالسابعمنالقرونخلالأصابهفيماتفكرثم.المفترسةللوحوشالكتاب

القرنينفيلهتعرضوما.مكانكلفيوالخرافاتالبدعزادتعندماالتاسع

يعرفونالذينهم-الأمراءمنحتى-القليلونكانحيثعشروالحاديالعاشر

استخدامكانحيثعشروالرابععشروالثالثعشرالثانيالقرونثم.القراءة

،الموتعقوبةإلىالفعلةهذهصاحلايعرضالمقدسالكتابلنقهيمهمالشعبلغة

بماالبشركلاعتنقهاباليةتقاليدودخلت،الأولينالآباءكتاباتتعاظمتوعندما

اللهعينأنكيفسندركفإنناهذاكلفينفكرعندمانعم.الحكمرجالفيهم

وإلا،القرونهذهطوالتداخلتقوتهوأن،الكتابهذاحفظتالتيهيالساهرة

الكنيسةخلالومناليهودخايرمنأيدينابيناليومالمقدسالكتابوجودلاستحال

المتناهية.الدفةوبهذهالنقاءبهذا-المظلمةالعصورفيلاسيما-السواءعلى

أحدقالهبماتذكرناوهى،طويلةقصة،المقدسالكتابصمودوقصة

ولما.أقدام4وسئمك،أقدامثلاثةبارتفاعسورأبنىالذكطالإنجليزالمهندسين

أما.ياللبأنيطمتحيللكي:اجابهم؟سمكهمنأصغرالسورارتفاعأتبنىسئئر:
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.كانمماأعلىيصبحفإنه،قببإذا

لسانأرادوإذا،الشريرةالعدوآلاتتطولهلا،العجيبالكتابهذاتمامأهكذا

له.يحكمإنمافإنه،الكتابعلىيحكمأن

كالصخروببقىيظلللدهراللهكلائم

قديىاوكانبقصبئمنيهإنسانفلا

مكراومنهبغدبىيمحوهشيطانولا

الدهرمدىوحافطةكاتبةاللةفإن

ع!"عه8

الكتابصمودقصةعلىسريعأنمزبالجبرمليئةلكنهاقليلةنقاطفيودعنا

العصورعبرالمقدس

إفماعته

بأنيقضىالذياللةأمرأهملعندمايهوذا،مملكةأيامآخرفيهذاحدث

هناكليكونالربعهدتابوتبجانلاالتوراةكتابإسرائيلبنىمناللاويونيضع

فىالشريعةهذهمننسخةلنفسهالملكيكتبوبأن26(،31:)تثعليهمشاهدأ

لكن91(.18،ا:7)تثبهاليعمل،حياتهأيامكلفيهاويقرأمعهفتكونكتاب

نأإلى،الكتابهذاعنشئئسقععادمااللهعنوانحرافهالشعبإهمالأمام

لتطهرهالرببيتإلىبهاقامالتىالنهضةواتجهت،الزاهرةيوشياأيامجاءت

بيتفىالشريعةسفروجدت"قد:الملكواخبر،الشريعةسفرذلكأتتاءفوجدوا

8(.:22مل2)!!"الرب

قدالشيطانكانإنلأنهغرابةولامفقودأ!كانأنهتعنى"وجدت"والكلمة

ينقلفيهاالتيالدرجةإلىالمقدسةبالأموريستخفالإنسانيجعلأنفينجح

كانالذكطالشريعةسفريعقدأنمستغربافليس3(؟35:أخ)2مكانهمنالتابوت

.التابوتبجوار
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بعداورشليمإلىذهبالذكطنبوخننصرأنلويحدثأنيمكنكانماذاترى

أكان؟الثمينالكتابهذااكتشافقبلالبيتهدم!،قليلةبسنواتالحادثهذا

الأبد؟!إلىالكتابهذايضيعأنيمكن

نامرةألففحاشااللهكتابوأنهأما.بشرىكتابأنهلوممكنأهذاكانحقأ

أضافبلفقط،الضياعمنكلمتهيحفظلموقتئذاللهانوالعجببهذا.يحدث

"أئاالعظيمالربقولفائحتهفىجاءإرميا،نبوةهوجديدأسفرأأيضاإليها

12(.أ:)إر(،كلمتىعلىساهر

ف5باإ

المكابيينأيامفىالميلادقبلالأول؟الأقلعلىزمانينفيهذاحدث

عندلخدمتهالشرهذاالربحو!كيفرأيناوقد،عليهموقعالذيوالاضطهاد

عصورفيكائتالثانيةوالمرة.الخامسالفصلفيقمراناكتشافعنالحديث

مرسومهجاءعندما،ديوكليشانايامالعاشرالاضطهادفىلاسيماالاستشهاد،

الإمبراطورظنوإذ.المفدسةالكتبكلبإبادةيأمرم303فبراير42فيالأول

"سئجقعليهئقشتذكاريأنصبأ،إتلافهبعدكتاببقاياعلىأقام،مرادهبلغقدأنه

إمبراطورالشربرالإمبراطورهذاخلففقد،وياللعجبلكن،".المسيحييناسم

خمسةوبعد.الإمبراطوريةفيرسميةديانةالمسيحيةأعلن،قسطنطينهوآخر

الإمبراطورأصدر،المقدسةالكتببإبادةديوكليشانمرسوممنعامأوعشرين

نفقةعلىالمقدسالمكتابمننسخةخمسينبنسخيوسابيوسإلىأوامرهقسطنطين

مأ،وصاحبهالمقدسالكتابهل؟وئسىسقطالذكطمننعلموكلنا.الإمبراطورية

هذاأمامسقطللكتابمقاومكلإن،نعم؟إمبراطوريتهوديوكليشانالإمبراطور

ه(!!اصم)الربتابوتأمامالفلسطينيينإلهداجونقديمأسقطكما،الكتاب

-3692:)إريبادالكتابإبادةيحاولمنكلأنالقرونعبرالثابتةالحقيقة

وأما،صوتهئخقدصاحبهأوالكتابصوتيخمدأنبوسعهأنهيظنومن31(،
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أ-24(.أ:2)أعوتزيدفتنموالربكلمة

المندسالكنابوحى

النسخأبيدتإذ،الإمبراطوريةشروراءمنخيرآالرباستخرجثانيةومرة

بالأدلةتمامآصحيحةفبقيتذاتهاالوحيكلماتأما.البشريعبدهالئلاالأصلية

سبق.فيماأوضحناهاالتي

له9تةامنعوحعبه

هذهفيالشيطاناستخدمهمالذينرأسعلىأسف،بكل،الكنيسةرجالكان

لاحتجابنظرأحقأمظلمةكانتوالتي،المظلمةالعصورأتتاءهذاوكان.الجولة

أنفسهمالإكليروسرجاليحيطفلكي2(..:8)إشالناسعناللهكلمةنور

فإنهم،اللهإلىالطريقوحدهمأنهمالناسوليوهموا،التقديسمنخرافيةبهالة

!!للشعبالمقدسالكتابوصولمنعوا

البلادفيالوضععليهكانماذاالآننتصورأننستطعلمإنالعذرلنا

ضدتقلهابكلوقفتالكنيسةانيصدقفمن.المظلمةالعصورتلكفيالمسيحية

حتىوحاربتهم،لغاتهمإلىالمقدسالكتابترجمةفيشرعواالذيناللهرجال

وتعتبرهالأمربهذاالكنيسةتفرحأنمنبدلأ،الطباعةفنانتشرلماثم!!الموت

فيالقسوسأحدشعورهاعنعبرفقد،للنفوساللهكلمةنشرفيلهاانتصارآ

ا!!استستأصلنامحالةلافهيوإلا،الطباعةنسئأصلأنايجلاا6قائالهموعظة

طبعبتهمةباريسفيواحدةوامرأةرجلأ2.أحرقأن1534سنةفيوحدث

بتحريمقرارعلىالسربونجامعةحصلت1535سنةفيثمإ!المقدسالكتاب

58.جدأمتأخرأالقرارهذاجاءلكن!!الطباعة

سجنئهقدفإنها،لكتابهناشرةدثهأمينةتكونأنعوضالكنيسة...للهوليا

منهيشتمبالمكتوبالاهتماملإحياءميلأىكانفيهاالتيالدرجةإلى،عليهوأغلقث

!!مقدسكتابومعهئضبظلمنوالويل.بعنفويقاومونههرطقةةائررالدينرجال

عقيمة.بشريةوتقاليدمصنعةخرافاتسوىللعقولغذاءمنهناكيعدفلم
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الستاروراءمنيعملكانفقدالمجد،كلللربلكن.البشرعملهماهذا

أورباعرفتفلقد.قبلمنتحدثلمبصورةالمقدسالكتابلنشرالطريقويمهد

الثالثالقرنفياسبانيافيأولأذلكوكان؟العربطريقعنالورقصناعة

الطباعةآلةاخترعتنم.عشرالرابعالقرنفيالطالياإلىمنهاانتقلثمعشر،

كتابأولظهر4571عامونحو.عشرالخامسالقرنفيجولتبرجبواسطة

)الفولجاتا(.اللاتينيةباللغةكاملأالمقدسالكتابهووكان،العالمفيمطبوع

تندالاسمهتقيعابمتجاسرفلقد.تنتهلمالمقدسللكتابالمقاومةقصةلكن

!لعةفيمختبئأوقتهاوكان،الإنجليزيةاللغةإلىالمقدسالكتابترجمةعلى

لهكانواإنجلترافيالكنيسةرجاللكن.لوثرالقديسالكفاحرفيقمعجوتنبرج

بتهمةهناكليحاكمإنجلتراإلىوإعادتهخطفهبهاأمكنهممكيدةورتبوابالمرصاد،

علىصلىإعدامهقبلتنداللكنأ.536عامبالنارحرقأإعدامهوتم،الهرطقة

الرباستجابولقدإنجلترا".ملكعينيافتحرب"ياجلاديهمنومسمعمرأى

الكتابنشربذرةالشهيدذلكدماءوروتب!،علىتخطرلابطريقةتنداللصلاة

للكتابجديدةطبعةوزعت9153عامأيفقط،سنينثاإثبعدإذ،المقدس

فيبالشروعأمرأيضأإنجلتراملكأنوالأعجلابلإنجللزا.ملكبإذنالمقدس

ظهرت1611عاموفي،المملكةنفقةوعلىدقيقةترجمةالمقدسللكتابترجمة

9"جيمسكينجبترجمةالمعروفةتلكهيالعالمكلفيللكتابترجمةأشهر

أح!لم.+!ى!ها،لم3!ءحمكه3أءييلم

يحتلواليوم.انتصرلكنهالمقدسالكتابلأفاهاالتيالشديدةالمقاومةورغم

منهالممطبوعةالمنسخعددحيثمنالأولالممركز،منازعبلا،المقدسالكتاب

العالمأنحاءكلفىالمنتشرةالعديدةالجمعياتوهناك.انتشارهدائرةواشماع

العالم،فىالمقدسالكتابكجمعياترمزيةبأسعارالمقدسالكتابوتوزيعلطبع

الجدعونيين.كجمعيةبالمجانأو
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تداوله.ويمنعالمقدسالكتابيحاربلليومزاللاالشيطانأنوالعجيب

الكتابدخولمنعواالذينانعلىإليها!!المقدسالكتابدخولتمنعدولفهناك

شبكةوكذاوالتلفزيونيالإذاعىالبثموجاتيمنعواأنيقدروالمبلادهمإلي

اللهوأتبت.بلغاتهمومشروحةمقروءةاللهكلمةالناسإلىتحملانمن،الإنترنت

9(.:2تي)2"تقيدلاالله"كلمةالمعزىقولهصحة

أيزعلر()النقةنقةه

فينجحتأنفبعدالبروشمتانتية.جبينلطخماأسوأالكارثةهذهكانت

الكثيرتمزقأنوغروربكبرياءحاولتفإنها،حبسهمنالمقدسالكتابإخراج

!!لهنقدهابواسطةصفحاتهمن

امتحانهوالأدئىالنقدبعبارةالمقصودأنالخامسالفصلفىفهمناولقد

القديمةاللغاتدراسةو(يضا،الأصولمعتطابقهالمعرفةالقديمةالمخطوطات

الأعلىالنقدأماومفيد.ئافععلموهويدقة،العباراتوقوةالكلماتمعانيلنحدد

الوحى،كتبةاقوالليفرزالقضاءمنصةعلىالإنسانيجلسفيهإذ،مريعشرفهو

الباقي!ويرفضصالحايراهمامنهاليقبل

فاسدالفكر،متحررفرنسيطبيبالمضمارهذافيالأولالرائدكانولقد

التكوينسفرفيههاجمبكتاب1753سنةأعمالهبدا.استروكجاناسمهالمسلك

(،الله)المترجمايلوهيمهما؟اللهعنمختلفينلاسمينالكتاباستخدامأنواعتبر

وتيقتينمنمادتهاستقىالسفرهذاكاتبانعلىدليل(الرب)المترجمويهوة

.همختلفباسماللهعنتعبرمنهماواحدةكل،مختلفتين

،الفكرةهذهألمانيافيالعقليالمذهبأصحابمنالخهورنالأستاذتلقف

عنهانقلالتيالأصليةالوثاثقاختلاتمرجعهاللهأسماءاختلاتأنأحديتصورأنالجهلم!

منيعملأنهفالمتبع،متباينتينوتيقتينمنمحررلقللوحتىلأنه.القديمالعهدأسفاركتبة

الجائلة.اسمهو؟كهذابارزأمرفىسيمالا،بينهماالتوفيقعلىجانبه
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وصاغ.موسىأسفارباقيثم،التكوينسفرووحدةوحيينكرنظامإلىوطورها

الأعلى.النقدأبوباتهسئمىولذاءعلملم!أ+".لم++لمءألماكاحالأعلى"النقدتعبير

هذا.أستروك"11فكرةألمانيافياللاهوتيةالمؤسساتإلىيدخلأنواستطاع

خمسةاواربعةإلىموسىأسفارفقسمواذلك،بعدالأعلىالنقدفكرةتطورت

هناكانفاعتبروا(،مدرستهلهالأعلىالنقدمنفريقكلالأنأقسامستةأو

النسخأقدموهذه(يهوهاسمش!تخدمالوثيقةأنأى؟يهوهإلى)نسبةيهويةنسخة

لكلمةاختصارأربالرمزلهاورمز..مق085إلى059عامنحووكلتت

والنسخة.!لم!2!قسمينإلىالأصولهذهقسمواالنقادوبعض،07لمعلىكال!الملم

وزمز.مق75.عامكتبتايلوهيم(،إلى)نسبةالإيلوهيةالنسخةهيالئانية

احدهمجمعالسامرةخراببعدثمء،أ"هلم!.لكلمةاختصارأ!بالحرفإليها

إلى)نسبةلتتويةنسخةوعملآخرجاءثم!!.نسخةوأخرجمعاالنسختين

الذيالشريعةسفرهووعء،+هكاعلمولدلألمالمىلكلمةأاختصارءوسميت(التتتيةسفر

وأالقدسيةالنسخةكتبتذلكبعدثم.أيامهفىكتبإنهيقولونوهميوشياوجده

لكلمةاختصارأ.+رمزلهاواعطوا،النبيحزقيالزماننحوالقدسقانون

عزراعهدعلىوذلكالكهنةقانوناوالكهنوتلةالنسخةأوأخير"ييلم/لملمه+.

عدةقامثملل/لم+عأء!.لكلمةاختصارا!الرمزوأعطيتم(.ق444عام)نحو

.6..مق3..عامقبلالحاليةصورتهاتبلغولم،الوثائقلتلكمزجبعملياتكتاب

اوربا.فيالمفكرينمنالآلافعقولعلىالنظريةهذهاستوكوبالأسف

لهزميلعنهشهدكما؟المقدسبالكتابتمامأجاهلأكانهذاالنقدأبابأنعلمأ

كاناللينيةالنظروجهةمنأنهنلاحظأنالعسيرمناليسقائلأمثلهوكافر

ا!!امغلقأكتابألإيخهورنبالنسبةالمقدسالكتب

طبيب:الأعمىالنقدنسميهانوالأصوب،الأعلىالنقدرائداهماهذان

أما!اعمىيقودوأعمى؟مؤمنغيرألمانيوأستاذومستبيح،شريرفرنسي
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العديدبهموامتلأت،وعرضهبطولهالمسيحيالعالمفيانتشروافقدتلاميذهما

شئ،كلنقدوافيهاالتيالمؤلفاتمنالعديدونشروا،اللاهوتيةالكلياتمن

الأسفار،كتابةزمنوأنكروالأصحابها+،الكتاباتنسبةفانكرواأقلامهموتطاولت

وعليهم.عامةبصفةالوحىوأنكروابلعمومأ،والنبواتالمعجزاتوانكروا

خريفيةاشجار،الرياحتحملهاماءبلاغيومهؤلاء.."يهوذاكلماتبحقتنطبق

تائهةنجوم،بخزيهممزبدةهائجةبحرأمواج،مقتلعةمضاعفأميتةثمربلا

13(.12،)يه"الأبدإلىالظلامقتاملهامحفوظ

هذامناوربافيالمفكرونيهزأأنغريبأيكنلمهذاالكفرتيارأمام

ورفضالكتابنقدزادفيهاالتيالفترةنفسفيأنهحقأالغريبلكن،الكتاب

الفيلسوفذلك!فولتيربههزألقد.فائقةبصورةئوزيعهارتفعله،المتفلسفين

الكتابمنفرنساساحررواحدةيدبقبضةوقال1778عامماتالذيالكافر

موته،بعدللبيعغرضا،نفسهوبيته،المغرورذلكمطبعةلكن"،المقدس

المقدس!الكتابوتخزينطبعفيواستخدمتهما،المقدسالكتابجمعيةواشلزتهما

روسيا،منالبريطانيةالحكومةاشترتأن1133ديسمبر24يومفيوحدث

نظير(الخامسالفصلفىإلبهاأشرنا)التيالمقدسللكتابالسينائيةالنسخة

لأعمالالأولىالطبعةبيعتاليومذلكنفسوفى.دولارمليوننصفمبلغ

افيمتهكمأهذاصاحبناقالولقدإ!62سنتأ11بمبلغباريسمكتباتمنفولتير

ومرت".التاريخويدخل،الأرضمنالمقدسالكتابسيختفيعاممائةخلال

لكلالحياةويهبحيأ،زالفلاالكتابأما،التاريخفولتيردخلفيها،عاممائتى

ويطيعه.يقرأهمن

ف!مبمت3(37:)تكواحدةآيةإقبلجزءأ.26إلىواحدأأصحاحأالأعلىالنقدجماعةمزقتلقد"

عنيقللامابواسطةكتبتالخمسةموسىأسفاراعتبرفيلهوسناطمانيوالنلأفدأجزاء.3إلى

فسمينإلىاللهكتابشطرالذىيهوياقيمالشريرالملكيبرئلماللهكانوإن62!صخلالفأكاتبأ22

اللهكتابفقسمواتطاولواالذينمعالدينونةيومفىسيفعلفماذا،91(،2218:إرمع3623:)إر

!!الأفساممنالهانلالكمهذاإلى
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مرعلىواجهتهالتيالمقاوماتعنسريعةعجالةوهذه،اللهكتابهوهذا

وانتصر.صمدلكنه،الدهور

عليكاجتمعمن.عنديمنليساجتماعأيجتمعونإنهم"ها

يقوملسانوكل،تنجحلاضدكصؤرتآلةكل...يسقطفإليك

ا-17(.54:5)اش(،عليهتحكمينالقضاءفيعليك

يكون،الملتهبالحشيشويهبط،القشالنارلهيبيأكلكما،،لذلك

برشريعةرذلوالأنهمكالغبارزهرهمويصعدكالعفونةأصلهم

24(.5:)إش"إسرائيلقدوسبكلامواستهانواالجنود،

سبافبفيجيلأيتلووجيل

وماتتولدتممالكوتلك

باقيالحىالكتالثومازال

همؤاالكفروأهلأباطرة

قبرأاوأعذوموتهأشاعوا

الحياةبهأنيدرونوما

هزءأفزادواالملحدونوأما

قديمأكانتكمالهمفكان

تشطللحتيوحدهاوتبقى

طرقيبليهلاالسندانهو

سهمأالأشرارفؤقومهما

فيومأسخرواوإنكذبوالئن

"+ء

.80

8،،

باقىالحتيوسفز،القدبممن

المةفيدمغلموتهاوجف

السواقىمنهئصالىكنهر

يستأصلونهضاإلهمبفألمبى

يشيعونهقامواثملدفيه،

يقبلونههملمنويمنخها

عصيقاسرافضيبقلب

الجصيلتبتلعموسىعصا

قصيأولدابوتحكيه

المطارق!ملايينأبلىوقد

الحقائقأترالميىفوقتكشر

صالقالوحىويبقىسيخزون



شهادةاساسعلىاللهكلمةهوالمقس!الكتابانأوصنأنا

3:المسيحبسوع

تورير.ا.

!5

!سهيفالل!عا!تاب!

فقداللهيصدقالاصا-.اعظماللهفش!دةالنامهيفهدةنقبلكنا!"إن

،(اللهبهشهدتدالتىبالش!دةيؤمقل!لأنهءذباجم!له

01(:أ،5)ايو
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المقدسالكتابيشهدهاالتيالشهادةالفصلهذافيالرببمعونةسنستعرض

الكتابمنالكتابوحيتتبتأنقيمةما:بالقولواحديعترضوقد.نفسهعن

هو:وردنا؟نفسه

فىوسنقدمهاكتيرة،فهى،الوحيعلىالخارجيةالأدلةتعوزنالانحن

علىوالردالمؤمنينتثبيتفيتنفعالخارجيةالأدلةتلك.التاليةالفصول

،بالكتابأولأيؤمنلمما،أقنعتهولوحتىالإنسانتنفعلنلكنها،الكافرين

6(.:أأ)عب")الله(إرضاءيمكنلاالمان"بدونلأنه،الكتابمعطىوبالثه

3(؟:أأ)عب"نفهم)،بالإيمانوأيضأ4(،0:اأ)يوترىآمنتإن:يفولالله

الفارقالقارئعزيزىلكن.يؤمنلكييفهموأنيرىأنيريدفإنهالإنسانأما

أثقآخرشخصألأنشخصأصدقتإذافمثلأ.الإيمانوبينالاقتناعبينكبير

فىوتقتالحالةتلكفيأكونلا،صحيحالأولقالهماأنأخبرنيفيه،

معقولاستنتاجعلىحصكأنيحدثماكلبل،الإطلاقعلىالأولالشخص

آمنتقدأكونأندون،حقيقيقيلمابأنليبالنسبةكافيةشهادةمنمسلغد

والحججالبراهينإلىاستنادأبالوحييؤمنمنأيضأوهكذا.نفسهبالقائل

الاقنتاع،أعطاهالذىوذكائهبعقلهالمانهوإذسطحيأ،المحمانهيكون،المنطقية

.الكتابمعطيبالتهالمانأوليس

لأدلةبالنسبةالمؤمنمعلوماتيزيدقدالتاليةالفصولفيسنقدمهماإن

الذكطالمطلقالبسيطالإيمانهذا.الكتاببوحيالمانهيزيدلالكنه،الوحي

وأعلنتهاوالفهماءالحكماءعنهذهأخفيت"فيهثخلللفهمولاللحكمةليس

كقولالإيمانعنبديلأليستإذأالأدلةفهذه2(.أ:أ.)لو"لا!طفال

بل،المقنعالأنسانيةالحكمةبكلاميكونالموكرازتى"كلامىبولسالرسول

،(اللهبقوةبلالناسبحكمةالمانكميكونلالكي،والقوةالروحببرهان

،5(.24:أكو)

آمنوا،أورشليمفييسوعصنعهاالتىالآياترأوالمااليهودمنبعض
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نفسه"علىيأتمنهملم"يسوعالمسيحقلبيشيعلمكهذاالمحمانألكن.باسمه

امامهمصنعقدكانانه"معالمسيحعنايضأيوحناويقول23-25(.أ:2)يو

الذيالنبيإشعياءقولليتمحقيقيأ(.المانأ)اىبهيؤمنوالمعددهاهذاآيات

38(.37،:ا2)يو"خبرناصذقمنربيا!اد

وحىانهفعلأيفيدمافيههل؟نفسهعنالمقدسالكتابيقولماذاوالآن

المثلوث"والخيطذلكعنثثا6شهاداتالآنوسنسرد.نعم؟وكلامهالله

.(4:21)جا،،سريعألاينقطع

نفدهأعىال!قة!ىالحتابكعلغماةالأ:19

موسى)اوموسىالرب"كلملعبارةملفتاتكراراموسىكتاباتفينجد

اصغرهو)الذىمثلااللاويينسفرفيالعبارةهذهترد"؟قائلا.(..وهرون

هذهتكرارات"6الدارسينأحدحسبوقد.مرة36ئحوحجما(موسىأسفار

مرة!0،5نحوالخمسةموسىأسفارفيتذكرأنهافوجدومرادفاتها،العبارة

الئىموسى،)شريعةباعتبارهاعنهاعزراتحدثسنةالفبنحوموسىبعدثم

:6(.7)عز،(إسرائيلبهالربأ!اها

الفريدالتعبيرهذا0:4،7مزمورفيداود،أطلقالأسفارهذهعلى

العبارةهذه01:7عبرانيينفيبولسالرسولويقتبس،(.الكتاب"درج

تنبأتالتىالأسفارتلك+،القديمالعهدأسفاركلعلىهناكتطبيقهايمكنالتي

المسيح.عن

"الربلي،)فالبعبارةكلامهمافتتحواالآخرتلوواحدفإنهمالأنبياءأما

..الخ(،أ2:أو2،41،ا:)إر"قائلاإليالربكلمة"كانتأوأ(،:8)إش

للخليقةيكونانفبلالأزليةالمشوراتشئ،كلوقبلأولاهو"الكتاب"درجأنالبعضيرى

الأزلي،الكتابدرجفىالمكتوبةالأزليةالأفكارلأناللهنشكرالأخرىالناحيةمنلكنناوجود.

المقلس.الكتابأسفارأى؟المعلنالكلابلرجفىاللهلناأوضحها
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الرب"قولأو2(،03.1:)إر(،الربقبلمنإليئصارالذي"الكلامأو

1(0..الخ.:أمى،ا:أ)هو."..إلىصارالذي

"باسمتكلمواالقديمالعهدفيالأنبياءإنرسالتهفييعقوبالرسوليقول

تتكرر"الربقالهكذا،)عبارةفإنلهذا.عنهنيابةأي1(؟0:ه)يع"الرب

نبوةوفيمرة،602وحدهاحزقيالنبوةفيفتذكرملفتأ.ارأتكرالنبواتفي

بالإضافةمرة24-الصغيرة-ملاخينبوةوفى،الأفلعلىمرة173إرميا

جميعواحدأحصىقدوالجنود"65.رب"يقولعبارةمرة22إلى

نفسهالربكلامهيالأنبياءأقوالأنوتفيدالنبواتفيوردتالتيالمترادفات

يفيد67مختلفأتعبيرأ8038وردأنهآخرذكركما66.مرة0021نحوفوجدها

الله.اقوالذاتهيالقديمالع!أقوالأن

(،تكونفميفمدلالمرذولمنالثمينأخرجتإذا"لإرمياالربقاللهذا

فممنلاقلبهمبرؤيا"يتكلمونالكنبةالأنبياءكانذلكعكسأ(.أ:أ)إره

22(.23،16؟)إر"بكلاميشعبيلأخبروامجلسيفيوقفوالو..الرب

"فتشوايقولإذالفريدةالشمميةهذهالوحيكتبإشعياءيسميأيضأولهذا

الحق""كتابيسميهفإنهدانيالوأما1(.346:)إش"اأوواقرالربسفرفى

21(.:ا.)دا

العهدأسفارمنالاقتباساثبكثرةيتميزنجدهالجديدالعهدإلىنصلوعندما

71علىموزعةالقديمالعهدمنسفرأ25مناقتباسأ284نحوففيه؟القديم

احترامبكلالقديمالعهداسفارإلىيشيرأنهوسنجدالجديد.العهدمنسفرأ

هذهتردحيث"؟الكتب"أو،(الكتاب"أو"المكتوب"عليهاويطلق،وتقديس

الكتابانوهي،هامةدلالةتحملالشممياتوهذه9!6.مرة05التسميات

بروحهلا،ومعروفمحددبشكلبل،عامةبصورةلامقبولأآنذاككانالمقدس

تمامأ،الآنايدينابينهوكماقبللقد18(.:ه)متكذلكبحرفهبلفقط

".الله"كتابأنهباعتبارإليهوينطر،القلبعلىكاملسلطانلهوكان
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الرباقوالانهاالعبارةبصريحالجديدالعهدفيالمزاميرأقوالإليويشار

يشاركماا(،2:مزمع4:24.25)أع،(..فتاكداودبفمالقائل...ا!بايها"

سمعتمإناليوم:القدسالروحيقول،)كماالقدسالروحأقوالبأنهاأيضأإليها

حتىبل8(.59.7:مزمع3،78:)عب"قلوبكمتقسوافلاصوته

طلبانهاظاهرهافيويبدوبالوحيالمزاميركتبةقالهاالتيلا؟لمحوالبالنسبة

القدسالروحأقوالأنهامؤكدأنورأ،عليهاالجديدالعهدئضفي،للنقمةشخصي

اقوالمعأيضأالأمرونفس8(.:أ96،2590:مزمع2.أ-6:أ)أع

الفدسالروحكلم"حسنأالقدسالروحأقوالبأنهاإليهايشارحيثالأنبياء

ألروحلنا"ويشهد(.69،01:إش2-28:5،27)أع"النبيبإشعياءآباعنا

34(.31،33:إر،أ-517:أ.)عب(،أيضأالقدس

أنيؤكدمما،الماضيلاالمضارعصيغةشمتخدمالاقلتاساتأنحظ6ناثم

فنقرا.اليومحتىالسلطانمعهيحملزاللاوأنه،اللهكلمةهوالمقدسالكتاب

يقولكما،دعاهكيفوليس43(؟22:)مت،،ربآبالروحداوديدعوه"كيف

93(،:)يوهليشهدتوليس"!لىلشهدالتيهى"الوحىأسفارعنالمسيح

أنظرق!،ماذاوليس3(؟:4)رو،(الكتابيقول"ماذابولسالرسولويقول

.الخ..37،31،4:70:عب،9:52،01:11رو،748،94:.2:52أعمالأيضأ

بدلالتهالملفتالتعبيرهذافقطيستخدملابولسالرسولأنحقأوالجميل

فرأىسبقإذ،)والكتابدلالةأكتزتعبيرأيستخدمايضأإنهبل"،الكتاب،)يقول

رأى،والكتاب،يقولالكتاب،نعم8(!3:)غل"..يبرربالإيماناللهأن

22(!!3:)غلأغلقأيضأوالكتاب

للاباء(قيلما)وليس"لكمقيلماقرأتم"أماالقولأيضألاحظثم

هنإنه"وأيضأ7(،:اه)مت،،عنكمتنبا"حسنأوأيضأ32(،22،31:)مت

،(القدسالروحلنا،،يشهدوايضأ1(،9،90:أكو)،(مكتوبأجلنا

5،6(،:ا2)عب"كبنينيخاطكمالذيالوعظ،)نسيتموأيضأ15.16(،:ا.)عب
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أنيؤكدهذاكلأ(.أأ:.أكو)لإنذارنا(،كتيت...الأمور"هذهوأيضأ

الحي!اللهكتابلأنهحي،كتابهوالمقدسالكتاب

اللهكل!ةعىالحنمة-مؤسىوالومىأنى9-أالر!كلشطهةثانيا:

والكثيرةالمتنوعةباقتباساتهمالقديمالعهدأسفاروحيعلىالرسلصدقلفد

زهاء(الإشاراتأيضأإليهاأضفت)إذابلغتوالتي،كتابائهمفىمنها

ئقريبأ.القديمالعهدأسفاركلوشملت،الخمسمائة

فيهااننجدآية،23منتتكونوالتيالخمسينيومبطرسالرسولفعظة

فيبولسالرسولوكذلك.القديمالعهدمناقتباسات(النصفمن)أكثرآية12

القديم.العهدمنآية15اقتبسآية،26منتتكونعظتهكانتبيسيدية

الكتبمندائمأيتحدثأنكرازتهفىبولسالرسولعادةكانتلقد

للمكتوبكاناليوميةحياتهفيأيضأبلعظاتهفىفقطليسلكن2(.أ:7)أع

كانماذا؟"اللهكهنهرئيس"أتشتملبولسقيللماالسنهدريمفأمام.عظيممكان

ايهاأعرفأكن،المبالقولمعتذرأالفورعلىقولهسحبلقد؟عندهالفعلرد

(23،45:ع)1سوءأ"فيهتقللاشعبكرئيسمكتوبلأئهكهنةرئيسأنهالإخوة

اماميدعلم28(22:)خرالأمرهذاعناللةكلمةفيصريحنصفورود

اعمالفىذلكبعدثمبتعداها.فكيف،اللهكلماتإنها؟للاختيارمجالأبولس

وفيوالأنبياء.الناموسفيمكتوبهومابكلمؤمنأنهيوضح2441:

وبعدها.وموسىالأنبياءقالهماإلاشيئأيتكلملاأنهيؤكد2622:أعمال

الملكإلىتحولثموالصحو،الصدقبكلماتتكلمإنهلفستوسقالمباشرة

بالأنبياء؟،(.أغريباسالملكأيها"أئؤمنالمحاهسائلأأغريباس

منبولساقتباسبصدد"مكتوبهو"كماالكلمةبهذهنلتقيثانيةومرة

اعتبارهيمكنالمقدسالكتابفيجزءاهناكانلووالحقيقةأ.4مزمور

بالقولإليهالإشارةلكن.والأمثالالمزاميرسفرفهو،أكثرلابشريةأقوالا
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آيةعلىاستنادأوبولسالخطأ.هذاقىالوقوعمنيمنعنا(،مكتوبهو"كما

ا-12(،.3:)رواللهأماممذنبأالعالمكليضعأنأمكته،المزمورهذافىواحدة

منواحدةآيةعلىاستنادأجانبأاليهودكطالنظامكلينحيأنأمكنهكماتمامأ

31(.31:إرأمع83:)عبالنبوات

ليسشرفاء،ويعتبرهمبيريةأهلالأعمالسفركاتبيمتدحكيفطلاحظثم

علىأقوالهفحصوالأئهمبل،سمعوهعندماالحالفيبولسكلامصدقوالأنهم

هيالمقدسةالكتبفكائت11(،ا:7ع)1هكذا؟"الأمورهذه"هلالكتبضوء

نهائيأ.حكمهاوكان،لهمبالنسبةالأعلىالسلطة

يعرفالطفوليةمنذكانلأنهتيموثاوسابنهبولسالرسولامتدحوبالمثل

"،للخلاص)تحكمه(أنالقادرةالمقدسةالكتب"يسميهاالتيالقديمالعهدأسفار

(،"كتابكلبالحرى)اوالكتاب"كلأنالعبارةبصريحقائ!6ذلكبعديضيفثم

الكتابأسفارإنأيضأيقولكما"،اللهمنبهموحىهو(المقدسةالأسفارمن

كتاباتايةعنسمعتهلأ-17(.35:تي)2كام!6الإنسانتجعلالمقدس

كاملأ؟!يصبعيقرأهامنإنكاتبوهاعنهاقالبشرية

)انظراللهوحيهىأقوالهأنإلىصراحةيشيربولسوالرسول

الإلهيالوحيختموضعولقدأ(.4:أتى15،أش!3:4،أ:23،5:اأأكو

إليكمام؟اللهكلمةخرجتمنكمام"قولهفيالقدسبالروحهوكتبهماعلى

أنهإليكماكتبهمافليعلمروحيأأونبيأنفسهيحسبأحدكانإن؟انتهتوحدكم

36-ا:4)اكو"فليجهلاحديجهلإن،،ولكنمحذرأيردفثم(،الربوصايا

نفسها.عنللشهادةكافيةاللهفكلمة.اللهلكلمةرفضهنتيجةيتحملاى-38(

"اماقالعندمابالوحيأقوالهعلىا!هيالختموضعأيضابطرسوهكذا

بها"بشرتمالتىالكلمةهى)،وهذهقائلايضيفثم"الأبدإلىفلتبتالربكلمة

25(.أ:)أبط
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الرسلإلى)مشيرأاللهمن"نحنرسالتهفيفيقوليوحناالرسولأما

حقيقي(مؤمنكل)أىاللهيعرففمن(الكنيسةلتعليماللهمنالملهمينوالأنبياء

وروحالحقروحنعرفهذامنلنا.يسمعلااللهمنليسومنلنا،يسمع

6(.:4يوا)"الضاير

معالتقديسمستوىنفسفىالقديمالعهدكتاباتوضعبولسأنونلاحظ

ثم"يقولالكتاب)،لأن518:أتيموثاوسفىقالعندماالجديدالعهدكتابات

دارسأ،(ثورأتئم)،لا254:التتتيةمن،القديمالعهدمناحدهما؟باقتباسينأتى

"..أجرتهمستحق)،والفاعل7:أ.لوقامنالجديد،المعهدمنوالثاني

فيمعأالجدلدوالعهدالقدلمالعهدكتاباتوضعإذأيضأبطرسفعلكذلك

)أىالقديسونالأنبياءسابقأقالهاالتيالأقوال"تذكرواقالإذالمستوىنفس

-الجديد(العهدكتاباتفي)الصوجودةالرسلنحنووصيتناالقدبم(العهدكتبة

2(.3:بط)22(،والمخلصالربوصية-وكرامةقدسيةلإعطائها،يضيفثم

اسفاراى(الكتب)باقيأو(بولس)رسائلتفسيريسىءمنأنيقرروبطرس

كانماانهوواضح16(3.15:بط)2نفسههلاكعلىيعملفإئه،الوحي

الله.أقوالهيتكنلملووالأسفارالرسائلتلكعنهكذايقالأنممكنأ

الحتابوميرعىييومالربشطهةنالثا:

وعظمةقيمةنرىالكتابوحىعنالربشهادةذكروقبلاولأدعنا

بهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلك)،وامانقرا32:أ3مرقسففي.شهادته

ثلاثنجدالآيةهذهفيالآب،،إلاالابنولاالسماء،فىالذينالملاطكةولاأحد،

منبل،متنهرسولمتىانباعتبار01:أ.متىمنالآخربالاقتباسبولسالرسوليأتلم+

منالمستوىنفسلهااللهكلمةكلأننعرتلكيبحكمةذلكفعلولقدلوقا.بشارة

2(.20:)أت"والأنبياءالرسلأساسعلى"مبنيينلأنناالسلطان

رسلكم!.بواسطةوالمخلصالرب!ووصيةهىالفقرةلهذهالدفيفةالترجمة7
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واخيرأالملاطكة،علمثم،الناسعلماومعرفة:المعرفةفيمتصاعدةدرجات

الساعةهذهلكن.الملائكةتعرفهقدجميعأالناسيعرفهلافما.الابنعلم

وهو،المعرفةفياعلىمستوىإلىالربينتقلولذاايضأ،الملائكةلاتعرفها

سموفىالملائكةإلىنصلفإئناالبشرجميعنتخطىإذوهكذا.الابنمستوى

الأسمى.وعلمهالابنإلىنصلفإنناجميعأالملاطكةنتجاوزإذثم،معرفتهم

صورةآخذأ،نفسهأخلىالذك!الصسيمعنيحدتتاالذىمرقسإنجيلفيكحتى

اماأيضأ.الملائكةومنجميعأالبشرمنبكتيرأسمىمعرفتهفيفإنهعبد"،

كمالعنالعجيبةالمسيحكلماتفنقرأ،الأزلياللهابنإنجيليوحنا،إنجيلفي

نتكلمإنماإننالكاقولالحقالحق"يقولإذالآب،بمعرفةومساواتهامعرفته

1(.31:)يو"شهادتناتقبلونولستمرأينابماونشهدنعلمبما

كانتلقد؟المقدسالكتاباسفارعنالمسيحشهادةهيماترىوالآن

أساطيرأوخرافاتلامقدسأ،تاريخأللمسيحبالنسبةالمقدسماالكتابأحداث

.اليومالكفرةاللاهوتيينبعضيقولكماالألمحدمين

هابيلوقتل4،5(،:أأ)متوحواءآدمخلقإلىالربأشارفلقد

والمحمانهوإبراهيم37(،4:2)متوالفلكوالطوفانونوح51(،:أأ)لو

لوطوإنقاذسدوموهاين22،23(،7:)يوللاباءوإعطائهوالختان56(،8:)يو

حقيقيينكشخصينويعقوبواسحق92،32(،:أ7)لوامراتهوهلاك

وسماح،لموسىوإعطائهوالناموس26(،:21)مرموسىودعوة37(،:02)لو

والوصايا4(،8:8.:91مت،791:)يوالأبرصتطهيروكذا،بالطلاقالناموس

1(،34:)يوالنحاسيةوالحيةأه(،31-6:)يووالمن18(،:أ9)متالعشر

وحكمة42(:ا2)متسباوملكة3(،:ا2)متاالتقدمةخبزمنداودأكلوحادثة

26(،:4)لوصيداصرفةوأرملةوابييا92(،6:،21:42)متومجدهسليمان

.9819-صفحة،للمؤلفيهوهشهودكتابانظرالايةهذهمعنىلمعرفة"
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واهلله،الحوتوابتلاعالنبيويونان26(،:4)لوالسريانىونعمانوإليشع

وقعتالتيوالدينونةوصيداءصورسكانوشر4(0،41:أ2)متنينوى

:اا)لووالهيكلالمنبحبينيهوياداعبنزكرياوموت21(،:اأ)متعليهم

الحوادثهذهمنالكثيراننعرفونحن15(.24:)متدانيآلونبوة51(،

الخلقفصة)ملرخرافاتمجردانهااعتبارعلىالأعلىالنقدأصحابإليهاينظر

(.ويونانوالطوفان

اشار-الأعلىالنقداصحاببهنادىمابخلاف-المجدلهالربإنثم

التوراةإلىفأشاركاتبيها.إلمىونسبها،القديمالعهدأسفارمنالكتيرإلى

،2444:لو3،ا:.مر8،4:)متموسىهوكاتبهاأنوإلى

434-ه22:)متالمزاميرفىداودقالهماإلىأشاركما...الخ(.أ79:يو

13(،92:إشمم6-79:)مرإشعياءتنبأبهماوإلىأ(أ:ا.مزمع

ترىا(.اا:9.272:دامع2415:)متالنبيداني!بهتكلمماوإلى

إنقالواوإن!يسوعالربمناكثريعرفونانهمفيذعونالناقدونهؤلاءأيتجاسر

يباليحقأالربأكانلهمنقولوالتقليد،الجاريالعرفمعيتمشىكانالرب

دثهكانخضوعهكلولأنقط،أحدأيجامللملأنهالبشريكرههألم؟الناسبأفكار

وفهمهم،والطقوسبالتقاليدتمسكهمعلىاليهودهاجمماأكثرما؟!ولكلمته

المنحرفوتمسكهم،الخارجيةللطهارةالسطحيةونظرتهم،للناموسالخاطئ

رأىالربعندكانفلو.نفسهوللمسيابل،للملكوتالخاطئةونظرتهم،بالسبت

وضوحبكلالأسفارتلكهاجملكانالكاملالقديمالعهدأسفاروحيعنمخالف

هوالعكسبلقط،يحدثلمهذالكن.الشيوختقاليدهاجمكماتمامأ،وشجاعة

أشارتلاميذهمعالخاصةأحاديثهوفي،القيامةبعدحتىالمسيحأنثم.الصحيح

الربإنبلكلا،وقتها؟!يجاملكانفمن44(24:)لوموسىقالهماإلى

نسبتهاصحةوعلى،أقوالهمصحةعلىالمصادقةختموضعقدهذهباقتباسائه

إليهم.
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نفسه.لثهنسبهابل،فحسبالبشريينلكاتبيهااي!فوالهذهينسبلموالمسيح

اللهوصاياوهى4(،ا:5و2211،32:)متبهاتكلمالذيهوفالته

الربكانماوكثيرأ.43(:22)متبالروالأنبياءقالهاوقد6(،3.:أد)مف

فىقطقرأئم،)اماكقولهقراءئهاقبصةمبرزأالكتبإلىسامعيهيحيلالمجدله

الهذاأليسلهم،)قالآخرمكانوفى4(،أ:21،429:)متا"الكتب

اللهكلمةهىالكتبهذهتكنلمفلو(.24ا:2)مر!"الكتبتعرفونلاإذتضئون

لليهودالربقالذلكمنوأكثربل.الضلالمنتحفظناأنأمكنهالما

التىوهيابديةحياةفيهالكمأن(تقولون)أوتظنونلأنكمالكتبفتشوا"

!3(.ه:")يوتشهدلي

7،38:)يووحدتهامبرزأ"،)،الكتابأيضأبل،الكتبفقطيدعهالموالرب

بالارتباطوردتالتىالمرة،المراتهذهأحلىومن28(.:أ21،9:أ7

لمالمسيحاقاحترامبكلذقولإننا".عطشانأناقالالكتابيتم"فلكيبالصليب

اللة.-بلالناسكلاميتمملكيالسماءمنينزل

فىمكتوبةكونهابحكمالكلمةلهذهالربأعطاهالذيالمركزلاحظتوهل

لستمكنتم"إنلليهودقالعندماالأسمىالسلطانلهاالربأعطىاذ،كتاب

عندماوالرب47(.5:)يوكلمى؟"تصدقونفكيف)موسى(كتبتصدقون

القولهذاأضافثم"الله"كلمةهيهذهأنشهدفقد82مزمورمنايةاقتبس

فنفأقوال35(.:أ.)يو"المكتوبينقضانيمكن"ولاالثمينالقاطع

الله؟أقوالأمالبشرأقوالنقضها؟يستحيلالتي

تزولأنإلى،لكمأقولالحق"قالالجبلفوقمنالشهيرةموعظتهوفي

(،الناموسمنواحدةنقطةولاواحدحرفيزوللاوالأرضالسماء

لقولهبمايؤمنلامنأنالربأوضحولعازرالغنىقصةوفي18(.:ه)مت

منواحدقامإن"ولأالمعجزاتأعظممعهلتفعلن،القديمالعهدأسفار

.3(21-61:1)لو"الأموات
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ألقىقد4(لو4،)متالشيطانمنتجربتهأنتاءالربإننقولأخيرأثم

بالقولاقتباسكلمبتدئأ،مراتثلاثمنهاواقتبسالكلمةعلىبنفسه

فكلجديدأ،أمرأقررولا،عندهمنواحدةإجابةيجبلمفهو"،"مكتوب

وهوالأسلوبهذاالرباتخاذأليس.الكتابفيومدونةفعلأمقررةالأمور

-الشيطانيخافأنممكنأكانهلثم؟!الكتابسموعلىدلي!6بالروحمنقاد

أنهاعلى6دلياامامهاانهزامهأليس؟بشريةأقوالمنالبشر-منأقوىوهو

،؟!اءأفوال

إشاراتإليهايئئيرلمالمربأنفواضحالجديدالعهدلأسفاربالنسبةأما

لأبيهصلاتهفىضمنأإليهااشارلكنهبعد،كتبتقدتكنلمإذمباشرة

يعدهموهوللتلاميذالوداعيخطابهفيوكذا2(6،84،1.170،:أ7)يو

.القدسالروحبإرسال

سيرسلهالذكط،القدسالروحالمعزى،"وأمالتلاميذهالمسيحقالفعندما

26(،أ:4)يو(،لكمدلئهمابكلويذكركمشىءكليعلمكمفهوباسمىالاب

نأكثيرةسنواتبعدالبشيروناستطاعحيثالأربعةالأناجيلفيهذهتمتفلقد

ذاتوتسجيل،المسيححياةفيالهامةالمشاهدتسجيل؟المذهلبعملهميقوموا

أسهلكانماوبالتاليوقتها،فيتفقملمالتىتلكحتىبها،نطقالتيالعبارات

لبركةوتسجيلها،الدلالةذاتالأحداثاختياروكذاأ-22(،28:)يونسيانها

دقة.بكلوملابساتهاالحوادثكلذكرمع31(،0:2،03)يوالمتعاقبةالأجيال

ولكنلكملأقولايضأكثيرةأمورألى،)إن(يضأالممسيحقالوعندما

يرشدكمفهو،الحقروحذلك،جاءمتىوأما.الآنتحتملواأنلاتستطيعون

لنافدمتالتيالرسائلفىهذهتمتفلقد13(،12،أ:6)يو"الحقجميعإلى

التىالخمسةموسىأسفارأكثروهو،اللنتيةسفرمنالشيطانعلىالثلاثةردودهاقتبسالمسيح+

الأع!.النقدأصحابمنهوجمث
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بولسعنهعبرالذي،الحاليالجديدبالوضعالخاصللحقالكاملالإعلان

25(.أ:)كو(،اللهكلمة"تتميمبالقول

آئية"بأمور،،يخبركمإنهالقدسالروحعنالمسيحقالعندماوأخيرأ

الرؤيا.سفرفيبالأكثرلكن،الرسائلبعضفيجزئيأتمتفقد13(:أ6)يو

،+"ء

أمامكيبقىلا،نفسهعنالكتابمنوالصريحةالواضحةالشهاداتهذهبعد

الث!كلامهوالمقدسالكتاببأنالاعترافرفضتفإذا.حاسماختيارسوى

الله!إلىالانتسابعنالكتبكلأبعدوبالتاليكاذبأ،تعتبرهيقينبكلفإنك

أنبلالبشرفيأنتجإذأفكيفومز!رأ؟؟كاذبأيكونأنحقأأيمكنلكن

فكيفمصدرها،فوقش!موأنتقدرلاالمياهإن؟الفضائلوأروعالصفات

بعبنه.المستحيلهوهذا؟والتقوىالصدقعنهينشئأنأكذوبةهولكتاب

اساسفعلى.الكتابهذاعنستتخذهالذىقراركقبلصديقيياجيدأفكر

.الأبديمصيركوبالتالياللهمععلاقتكأيضأستتحددهذاقرارك

الذكطالكتابهذا.الأمينةمرساتيالمقدسبالكتابالمحمانيعلىاللهفأشكرأناأما

عظيم.كتابمن"يالهالألمانالشعراءمشاهيرأحد"هايني"هاينريشعنهقال

الخليفة،قلباعماقعمقفيأساساته.كالكونومشمعكالعالمكبيرفإنه

الولادة،والتتميمالوعود،والغروبالشروقالزرقاء.السماءقبةفىوأعاليه

إلىالخليقةعودةيعنىواحتجابهفيه،الإنسانحياةأحداثكلبالإجمال؟والموت

الله،وحيسموسموهلأناللهكلامهوفحقأ،للتاريختأبينوانقراضه،الفوضى

96(،.البشرعقولبدرجةفهوسواهآخركتابكلواما



نإالمقس!.الكتابالعظيمةالكتابهذاعنشيئآاحلثكدعنى

الخارج،منويتلالأبلمعبينماالالهيالكتابفىنفراهماكل

الداخل7منجدأاحلىثإنه

إبرينيموسالقدبس

إ!

للرحد8ال!اكيةالأدله

،،الربكلمةان!ف!رفت...إلىصارقالربكلمة"

(6،8:مم)إرميا
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تحملوكلماتهسطورهوكل،وحيهد!ةذاتهفيالمقدسالكتابيحمل

ذلك.لإثباتخارجهمنأدلةإلينحتاجلاأنناحتىاللهكتابأنهعلىاكليل

منهوطلب،الملحدينبأفكارتأثرقدوكانالربخدامأحدإلىشابذهبعندما

"الكتابالخادملهقالالمقدسالكتابوحيحقيقةيتبتكتاباسملهيذكرأن

كتاباسمليتذكرأنأريدك.تفهمنيلمإنك"عفوأ،الشابأجابه".المقدس

اقرأ.فهمكاخطئلم"أناالخادمأجاب".صحيحالمقدسالكتابأنيبرهن

7111.ضالتكفيهوستجدالمقدسالكتاب

كثيرونهناكصحيح؟الشمسنرىلكىمصباحأنوقدانالمعقولمنهل

الذيالأعمىشأنشانهمهؤلاءلكن،ا!هيالوحيسموالمقدسالكتابفييرونلا

البصرإليبلالنور،وجودلإثباتبراهينإلىحاجةفيليسفهوالنور،يرىلا

منأقوىبرهانعندىفليسالعسلحلاوةعلىبرهانأمنىأحدطلبوإذا.يراهلكي

الله.لكلمةبالنسبةالأمرونفس.ذحرفوأنتنقهلهأقولأن

الوحي.حقيقةتؤكدالتيالداخليةالأدلةبعضسنقدمالفصلهذاوفي

الحتبةأفحاوعغالحتاباتس!و

غيرمنهاكثيرةأجزاءفيوهي،موسىكتاباتمناالواحديقراعندما

الطقوسمنالكثيرعلىلاحتوائهائظرأ،الطبيعىالبشريللذهنمسشماغة

منالأسفارتلكتتضمنهمافنفهمأذهاننااللهيفتحثم،الفهمالعسرةوالشرائع

موسىاكانترى:نفسهالواحديسألأنالمتوقعمنيكون،غنيةروحيةمعانى

المعانيتمامأيعىأكان؟كتاباتهتحويهاالتيالبعددةالأعماقكليدركنفسه

العديدةوالممارساتالمتنوعةوللطقوس،الكثيرةالرموزلتلكالجميلةالروحية

تفصيلاتتتضمنهاالتيالروحيةالدروسمثلأيدريأكان.؟المختلفةوالأعياد

قصةعجيبإعجازيسردفيلناتحكيالتيتلكومحتوياتها،الاجتماعخيمة

(.الطبع)تحتللمؤلفالربمواسمكئابانظر.
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الكتابوحييتبتاأنمستعدإنهأيرنسيدالربخادمعنهاقالحتى،كاملةالفداء

بالنفي،طبعأهيالأسئلةتلكعلىوالأجابة2!1؟فقطالاجتماعخيمةتفصبلاتمن

لأسفارالكاملالإعلاننوروفي،المسيحمجيءبعدإلاتظهرلمالمعانيفهذه

الجديد.العهد

فىالصلبعمليةيسجلوهوداودأكانالمزامير؟فيأيضأوهكذا

يكنلمالصلبموتانعرفناإذاسيمالا،يكتبماكليفهم22مزمور

ا.عسيمالا16مزموركلماتيفهمأكانداود؟!عهدعلىاليهودعندمعروفأ

هناإنه1(؟0ا:)6"فسادأيرىتقيكتدعلن.الهاويةفينفسىتترك،الن

ثم36(.أ:3)أعفسادأرأىهوجسدهلأنطبعأ،نفسهعنيتحدثيكنلم

أا:أ")مز"لقدميكموطئأأعداءكأضعحتىيمينيعناجلس)،أيضأقوله

لهالمسيحعلىإلاتنطبقلمالكتيروغيرهاالأقوالهذه-35(.221:أعمع

الآيةمعنىعنالفريسيينالربسأللماسنة،بألفداودبعدوحتىالمجد.

-46(.22:14)متالإجابةيعرفوالمالأخيرة

ابنأ"وتلدتحبلالعذراء،)هاإشعياءقال:النبواتإلىالآنلننتقل

وضعوالرب،طريقهإليواحدكلملناضللنا،كم))كلناوأيضآ1(74:)إش

843:اعمالفيالحبشيالخصىسؤالإن6(.53:جميعنا،()إشإثمعليه

عنيئكلمون؟كانوامنعن-المشابهةالأنبياءاقوالكلعلىتطبيقهيمكن

ابنالمسيحتجسدفيإلاعليهإجابةتوجدلاسؤال-آخر؟واحدعنأمأنفسهم

الله.

أثناءالأنبياءأنفيوضحالأمرهذاعنالنقاببطرسالرسوليكشف

روحعليهيدلكانالذىالوقتماأووقتأي،)باحتينكانوالنبواتهمتسجيلهم

ثمبعدها"،التيوالأمجادللمسيحالتيبالآلامفشهدسبقإذفيهمالذيالمسيح

كانوالنابللأنفسهمليسأنهم،)إعلانجاءهمهذاالدؤوببحثهمأتتاءأنهميذكر

12(.11.ا:بط")1الأموربهذهيخدمون



للوحىالداخليةالأدلة

فهمت.وماسمعت)،وأناكتبهمايفهملمأنهصراحةوذكرتجاسرودانيآل

مخفيةالكلماتلأندانيآليااذهبفق!هذه؟آخرهيماسيدييافقلت

عاموستمائةألفينبعدنحنوها9(.8،أ:2)دا،(النهايةوقتإلىومختومة

الأنبياءتسجيلأليسالمهمالسؤاليبقىلكن.ونفهمنقرأالأمورهذهكتابةمن

بلعندياتهممنيكتبوالمأنهمعلىدلبلأمداركهمفوقهولمانبواتهمفى

؟!القدسالروحمنمسوقين

الإل!يةالحل!ةل!ةلولال!عةوهغيرالاتساع

فيوأحملهبيدى،أمسكهفأئاضخمأ.كتابأليسالكتاب"هذا:توركطقال

مدىعلىالبشركتبهاالتيالكتبكلمناكثرالحقيحتوىفإنههذاومع،جيبي

الله.كتاببلإنسانكتابليسإنهالإجابةذلك؟نفسرفكيف1113.تاريخهمكل

ذلك:علىالأمثلةبعضوهاك

نأالقدسبالروحبولسالرسوليوضح:ورموزهالقديمالعهد(مثلة-أ

لأجلوكتيتلنامثالأحدثتإنماالقديمالعهدفيحدثتالتىالأمور

لهاحادثةتوجدلاأنهنفهمهذاومن1(،1ا:.أكو4،أ:)روهتعليمنا

فىالشعبفرحلة؟كذلكروحيتطبيقلهابلفقط،المجردالبسيطمعناها

لسياحتناصورةهىدروسهابكلمثلأ،،كنعانإلىمصرمنالبرية

الرحلةطوالالشعببهتغذىالذيوالمن1(،0أكو)العالمفىحاليأ

موسىورفع6(،)يوالسماءمنإليناجاءالذكطالكريملربنارمزهو

صورةهوالحياتلدغةمنا!هيكالعلاجالبريةفيالنحاسيةللحية

وهكذا.أ-16(34:)يوالصليبفوقالمجدلهلموته

الجديدالعهدفيكذلكالقديمالعهدفيوكما:لداثالروحيالمدلول2-

عندمامثلأفالأناجيل.البسيطمعناهامجردمنأكثرلهاالأحداثفإن

الحادثلهذاكان،يسوعالربموتلحظةالهيكلحجابانشقاقذكرت
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أ-922أ:.عبرانيينفيبولسالرسولذكرهاالتيالروحيةد!له

8(.9:عبأيضأ)انظرفتحقداللهمحضرإلىالطريقأنوهي

منابعدمدلولايضألهاالناموسوصاياإنبلللوصايا:الأدبىالبعد-

ثورأتكملاموسىناموسفيمكتوب)،فإنهبولسكقول،المباشرالمعنى

،الثيرانتهمهاللهالعل"يقولثم4(2:هتثمع901،:9اكو)دارسأ"

علىالقوليطبقثم"،مكتوباجلنامنإنهأجلنا؟!منمطلقأيقولأم

منلليهودىالناموستحذيروكذلك.الماديةالخدامازلأعوالقديسينتسديد

يفسرهئجس(حيوانمعطاهرحيوان)أىمعأوحمارثورعلىيحرثأن

المؤمنينغيرمع(شركةفي)اىفمرلحصالمؤمنيكونلابأنبولسالرسول

الوصايا.لباقىب،لنسبةوهكذا1(64:كو2مع2201:)تث

الروحية.د!تهاالمقدسالكتابفيللأسماءفإنكذلكالأسماء:معائى-

صادقملكياسممعنىعلىمستندأتعليمابنى7عبرانيينفيوالرسول

سيعمالبرأساسعلىانهإذ(،سلامتعني)التيساليمملكالبر(ملك)أي

اسماءبلفقطالأشخاصاسماءوليسالمجد.لهربناملكوتفيالسلام

الذيسلوامبركةفياعمىالمولودالرجلاغتسلفلقدأيضا؟الأماكن

هذافيالمكانإلىالإشارةتكررتولقد.البصرفنال،مرسلئفسيره

ثمبالأرامياولأيذكرهإئهثم11(،9،7:)يوأهميتهعلىيدلمماالفصل

"مرسل!؟معناهإن!المكاناسممعنيإلىالانتباهللفتوذلكلنا،يترجمه

الروحى.عماهيزولالفداء،لمأموريةاللهمنمرسلالمسيحبأنيؤمنفمن

فنقرأالأسماء،ومدلولاهميةعلىوالجديدالقديمالعهدمنكلويركز

اسمإبراهيم"فدعاوايضأ"،سبعبئرالموضعذلمكدعا"لذلكمثلأ

2،31:أتك)"الجلجالالمكانذلكاسم"فدعياو"يرأهيهوهالموضع

الأسماءمعانيفىنبحثأنلناالأسلوبوبنفس9(.:هيش224،1:

الروحي.بالطعامهذامنفنخرج
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فمثلأد!ته.الجغرافيللموقعحتىانهبللجؤافي:الموقعمدلول5-

أورشليم،وبينسيناءجبلبينمقارنة3ا21-4:خكللاطيةفينقرأ

الناموسبالمحرىأووالجديد،القديمالنظامينيمثلانأنهماباعتبار

فالملاكأيضا؟والطبوغرافيبلفقط،الجغرافيالممولمحعوليس.والنعمة

عظيمجبلإلىبالروحاخذه(الحقيقية)الكنيسةالسماويةالمدينةيوحناليري

بهذهب(الاسمية)المسيحيةالعظيمةالزانيةدينونةليريهبينما،وعالي

ملكوتبأمثاللينطقوالرب؟مدلولمنلهذاأفليس.بريةإلىبالروح

مدلولمنأيضالهذاأفليس،البحرعندوجلسالببتتركالسماوات

15(؟!ا:7)رؤالبحرومدلول6(ا:.)متالبيتمدلولفهمناإذالاسيما

.4روميةفيالمثالسبيلعلىفواضحةالزماند!ةأما:الزمنمدلول6-

نأقبلالغرلةفيوهولهأعطىلإبراهيمبالبركةالوعدأنعلىفاستنادأ

أيضأ،الأممتشملإذأالبركةأنالرسولأوضحالختانعلامةاللهيعطيه

بالنعمةهوالتبريرأنأوضح3()غلالناموسقبلكانتأنهاعلىواستنادأ

!بالأعمالوليس

فىوردماكلمعانيإلىأشرنالوالوقتيعوزنا:الصمتمدلول7-

،والمعادن،والأطوال،والمساحات،والأحجام،الأوزان:المقدسالكتاب

نأعلى.معنىبلااللهكتابفيشئفليس...والأعداد+،والألوان

مرةولنرجع.معنىفلصفتهالكتابصمتإذاحتىأنههذامنالأعجب

التكوينسفرذكرعدمإلىاستنادأبولسأنفنجد7عبرانيينإلىثانية

تك)انظرموتهأومولدهعن،ذريتهعنولاصادقملكىأبوىعنشيئأ

7:)عبالساميالفريدالمسيحكهنوتعنكتعبيرهذااتخذفقد2(أ-.7

كهنوتأنهعلىيدلاللاوىالكهنوتفىقشمورودعدمأنكماأ-4(،

28(.2،21،22،،7:)عبدائملامرحلي

عشر.الرابعالفصلفيايأعدادمدلولعنسنتحدث
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اكتمالعدمعلىيدلالاجتماعخيمةفيكرسيجودعدمفإنوبالملر

كم!علىالناموسمقدرةعدمبالأحرىأوالسابقالعهدفيالعمل

وهكذا...1(.11،2:أ")عبالتطهير

اللهاسمورودعدممدلولعنعشرالتاسعالفصلفيايضأنشيروسوف

الروحي!معناهلههذافحتى؟أستيرسفرفى

فلقدقط.المباشربمعناهاتقبللاأخرىأقوالهناكثم:المجازيالمعنى

(،فوقمنتولدواان،)ينبغيله؟الربكاإمفسرلمانيقوديموسأخطأ

.الجسديالتناسلقطيقصدالربكانوماحرفيآ،تفسيرآ7(3:)يو

المسيح"معأقوالهفيالحرفىالمعنىبولسيقصدلاوبالمثل

قصديكنلم4يوحناوفى3...(.3:كو20،2:"،...)غلصئلبت

فهمتكماحرفيأ4ماسيعطيهاأنهالسامريةالمرأةمعكلامهفيالرب

نفسوفي.القدسالروحعطيةبهيقصدكانبل،الأولىللوهلةالمرأة

انتم"تعرفونهلستملآكلطعاملي،)اناللتالميذالربقاللماالأصحاح

أتاهاحدأ"ألعلبينهمفيماوشماءلواالبسيطالمعنىأخذواالتلاصذفإن

"طعاميذلكبعداوضحالربلأن،مخطئينبهذافكانوا"ليأكلبشىء

".عملهوأتممأرسلنيالذىمشيئةأعملأن

بالمعنىيأخذونهكانواإذالربكلاميفهمونلاالناسكانماوكثيرأ

أقيمه"أيامثلاثةوفىالهيكلهذا"انقضواقالفلمافقط.السطحي

لتلاميذهقالولما.جسدههيكلعنيتكلمكانأنهيفهموالم91(،2:)يو

ظنوا5-12(:أ6)مت"والصدوقيينالفريسيينخميرمن"تحرزوا

الخميرإليهيرمزعماكانالربكاإمأنمعالخبزخميرعنيحثثهمأنه

الشر.وهو،المقدسالكتابفىوردأينما

نايقدرمن.صعبالكلام"هذامرةكتيرونقالكهذهتعبيراتعن

(،وحياةروحهوبهأكلمكمالذكطالكلام"الربإجابةفكانت؟"يسمعه

6-63(.60:)يو
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منيحصىلامابكتابةوالمفسرينالشراحمنكتيرونقامانإذأعجبلا

الزمانمنقرنأعشرتسعةنحوللآنمرلقد!العجيبالكتابهذالشرحالكتب

المفكرةالعقولأقوىذوكطمنالآلافعشراتقامفيهاالوحى،اكتمالعلى

الرجالاذكىمنفكثيرونبعد!نهايتهإلىيصلوالملكنهم؟الكتاببشرح

،المقدسالكتابدراسةفىعمرهمصرفوا،تقافةوأوسعهمبصيرةوأنفذهم

فهو،الكتابقرارإلىوصلإنهيقولأنيومأحلمأوفكرواحدبينهمولايوجد

متعلمكاتب)،كلالمجدلهالربقال.كلماتهثنايابينمنجديدأنورأيشعدائما

وعتقاء"جددأكنزهمنيخرجبيقاربرجلأيشبهالسماواتملكوتفي

كاتبلكليمكنبحينا،ينتهيلاجديدفيهعظيمكنزمنفياله52(.أ:3)مت

أيضأالقديميخرجثمالجديد،يخرجبل،الأسبقونقالهمايكررأنلا،متعلم

لكن،الكتابمنفهمناهماأكثرمانعمقط.بريقهيفقدولاأبدآيعتقلاالذي

اللصوريفوقماالكنوزمخبوءمنالكلمةفيزالولابعد،نفهمهلممامنهأكثر

ليشعرحتى،المقداربهذاواسعةالكلمةكونأليس.الأبديةعنهستكشفمما

علىدليلأ،عظيمخضممحيطشاطئرمالعلىيلهوطفلمللأنهأمامهاالمرء

ناوكما.اللهحكمةمنتنفدلاكنوزعلىتشتملأنهاإذبشر،كلماتليستأنها

جدأ"فواسعةوصيتكأماحدأ،رايتكمال"لكلكلمتهكذلكمحدودغيرالله

69(.:أ91)مز

الحآبفيالفهأس!اء

تظهربتدقيقفحصهاعندالأخيرةانالبشر،أعمالعناللهأعماليميزماإن

روعتهاظهرتالدقيقالفحصتحت!ضعتمتىالأولىبينماومساوئها،عيوبها

خلقهاوجمالتكوينهادقةمنلكيبرز،المجهرتحتزهرةوضعتإذافمثلأودقتها.

لكفسيبرزمشغولمعدنىجسمالمجهرتحتوضعتإذاثم.قبلمنتراهتكنلمما

.المجردةبالعينلتلحظهاتكنلمكثيرةوخدوشتشوهاتالحالفي
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اللهكلمةعلىهجومهم(التاسعالفصل)انظرالأعلىالنقدأصحابشنلقد

اللهرجالمنبعضأقادهذابها.لتهاسممنأكثرلوجودنظرأأسفارهاووحدة

ظهرفلقد،اللهكتاببالفعلهوالمقدسالكتابولأن.بعنايةالأمريدرسوالأن

وظهرت،الكافريناعثرالذىالأمرنفسفيالوحيوكمالعظمةالحالفى

بحسباللهاسماختيارفىجميعأالوحيكتبةساقتالتيالعاليةا!هيةالحكمة

يقدمونه.الذىالفكر

عنيحدتتا"الله!،بالعربيةوالمترجم؟بالعبري(،،)ايلوهيمالج!يهةاسمفمثلأ

بصفةوالإنسانالخليقةمعوعلاقتهكالخالقعنه،لاهوتهمطلقعن،اللهطبيعة

علاقتهفياسمهفهو"الرب"،بالعربيةالمترجم"يهوة"الاسموأما.عامة

الأمرهذا.القديمالعهدفىشعبهمعالعهداسم،الإنسانمعالخصوصية

فيسواءوالمتاخرة،منهاالمتقدمةالمقدسالكتاباسفارلكلبالنسبةصحيح

الجديد.العهدأوالقديمالعهد

الفصلففي.الشبقالواسعالأمرهذالتوضيحبسيطةأمثلةمجردولنأخذ

مرة،35هناكالاسمهذاويتكررايلوهيم،الاسمنجدالتكوينسفرمنالأول

الثانيالفصلفيأما.العظيمكالخالقهناكنراهلأننا،سواهلثهاسمأولانجد

اثه،الرباي"اللوهيم"يهوةاسميذكربل،الاطلاقعلىالاسمهذافلائذكر

51نرماعينوهذا.الإنسانمععلافةفييدخلاللهئجدالفصلهذافيلأن

اللة؟،(قالأحقأ،)يقولللمرأةئجربتهفيالشيطانأنإلا3.تكوينفيأيضأ

يريدلافالشيطان16(.2:تك)أنظرالإلهالربهوالإنسانكلمالذيأنمع

وإفسادها.لإنكارهاجاهدأويسعىمعه،الخاصةاللهعلاقةإلىالإنساننظرلفت

ثمر)،منلهقالتإذ،عليهردهافيالشيطانوراءالمرأةسارتوبالأسف

منهتأكلالااللةفقالالجنةوسطفيالتيالشجرةثمروأما،ناكلالجنةشجر

!!الإنسانسقط،الإنساننحواللهقلبفىالتىالخاصةالمحبةوبتجاهلتمساه".ولا
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والوب(؟)اللهالاسمينكلايردأنهفنجد6-8()تكالطوفانحادثةإلىلننتقل

-عهدهعنيتحد!وعندما"اللة"يذكرالخليقةمعالخالقعلاقةتردحينمالكن

تبرزمعاالاسمينتجمعآيةوهناك"الرب".يذكرالانسانمع-اسمهتبارك

الذيهوالربلكنالل!،أمرعلىبناءالفلكدخلتفالحيوانات؟الفكرةهذه

16(.7:)تكنوحعلىأغلق

فسرهحلمأنسمع7قضاةفيفمثلأ،التاريخيةالأسفارإلىالآنلنتحول

عندماجدعونلكن-"...الخ)جدعون(يدإلىاللة"دفعبالقولمديانىرجل

،(الممديانيينجيشيدكمإليدفعقد"الربقالإسرائيلبنيإلىالأمرأبلغ

1،15(!4)ع

معداودحربفى46،47ا:7أصموئيلفينجدهاالعجيبةالمدقةهذهنفس

رأسكواقطعفاقتلكيدكطفىالربيحبسكاليوم"هذاداودلهقالعندما،جليات

عنالحديثعنداللهاسميرد)هنالإسرائيل؟يوجدأنهالأرضكلفتعلم...

الربيخلصبرمحولابسيفليسأنهكلهاألجماعةهذهوتعلم(الأرضشعوب

((،.إسرائيلبجماعةبالارتباطالرباسميرد)هنا

بنفسمعأالاسميننجديهوشافاطالملكعنالربدفاعبصددواحدةآيةفىبل

بصفةالبشرمععلاقتهفىوالله،التقيالملكمعع!ثتهفىالرب؟السابقالمدلول

للقتال،فحاوطوهإسرانيلملكإنهقلوايهوشافاطالمركباترؤساءرأىفلما"عامة

ا31(إ:18اخ)2(،عنهادئةوحولهم،الربوساعدهيهوشافاط،فصرخ

وموضوعه،الأمئالسفرأنمثلأنجد.الشعريةالأسفارإلىالآنلننلقللكن

اسمسوىفيهيذكرلا،تعالىاحكامهضوءعلىالأرضعلىالشعبسلوك

وهو،الكاتبنفسكتبهالمذيالجامعةسفربينما2(،25:)باستتتاء"الرب"

الطبيعيالإنسانموقفعنيحدثنالأنه"الله"،اسمسوىفيهيذكرلا،سليمان

الله.خليقةأى،الشمستحتهومالكلبالنسبة
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فىفيردالنبوبة.الأسفارفيالجميلةالأمثلةاحدعلىأخيرةنظرةلنلقىثم

اسمنجدالأولالأصحاحففي.عشوائيةبطريقةليسولكن،الاسمانيونانسفر

جدوىدونالوهميةآلهتهمإلىالأمربادئفيصرخواالذينالنوتيةحتى،الرب

إلىفصلوا"اخبرهملأنه"يونانبواسطةشخصهمعرفةإلىالربقادهمقد

ذبيحة.لهوذبحوا،ا!ربمنوخافوا،الرب

يخلصه،والربإليهيصليفيونان؟الربعننقرألازلنا2أصحاحوفي

لها.وينادىنينوىإلىيذهبأنمنهويطلب

تلويحأإلاتكنلمالتىيونانكرازةفإن"اللة".عننقرأ3()أصحاحعندئذ

لقد"بالته!.يؤمنواأنإلىلثه"العظيمة!االمثلنة،نينوىأهلقادتاللهبغضب

مركزواخذواإله"."بلاكانواالذينأولئك21(91،:ا)رواللهعرف

إ!اللهإلىالتائبينالمذنبين

علبهمالقضاءاللهتوقيعوعدمنينوىاهلتوبةإنبلهذا،عندالأمرينتهلم

51مستوضعفرغم،زاللاإنه-الموتطالبأالربإلىفصلىيونانأغاظ

وهنابالئه.علا-كتهفيإنسانمجردمستوىإلىينحدرولم،للربنبيأ،الروحى

وليس"الله"،مجردفليس6(،)4:"الإله"الربإنهالمشهد؟فيجديداسميظهر

إد!يقالأنيمكنفكان.الخاصةوعلاقتهطبيعتهمعأ؟الاثنينبل"الرب"،فقط

ظلالتكونيقطينةأعدا!ه""الربإنيقالأنينبغيكانلكنيقطينة،أعدالله

ض!مهإ!منيخلصهلكي،يونانرأسعلى

الخالقباعتبارهالله-شرقيةريحأأعدوالله،دودةأعداللهأنذلكبعدنجدثم

بل،اللهمنلا،بحديثالسفريختملكنه.يونانيناقشالخليقةوكصاحب،يتصرف

إ!إيونانمعالربمن



915للوحىالداخليةايدلة

التوافق!م!التبايغ

لأشخاصكتاباتمجموعةمنالمقدسالكتابتكؤنانالبعضيعتقد

المفكرالشخصلكن.إلهيككتابصفتهويلاشيبل،قيمتهمنئنقصعديدين

موسىمنمبتبأ،المتباينةظروفهموفي،الكتابهذاكتبواالذينفييتأملعندما

الجليل،بحرفيالسمكصبادبيوحناومنتهيأ،المصريينحكمةبكلتهذبالذي

حقأ.العجبيأخذهفإنهوعاميآ،العلمعليمكانوالذي

أيضأيوحناكتبكما،الكتابأسفارأولىهيخمسةأسفارأموسىكتبلقد

فىالتيهفىأسفارهفكتبموسىاما.الكتابأسفارآخرهيخمسةأسفارأ

الرؤيا()سفرالخمسةاسفارهآخركتبويوحنا،البريةبرمالمحاطوهوسيناء

كتبمنوآخرأولوبين.البحربمياهمحاطأبطمسجزيرةفىمنفيوهو

بكتابةكاتبأأربعيننحوقامفيهاجيلأ،أربعيننحوأيسنة،0016نحومرت

والبعض،بابلفيالقصربلاطفيوهوكتببعضهم؟المقدسالكتابأسفار

الضيقةروماسجونفىالآخروالبعضخابور،نهرعندالمسبيينبينوهو

المظلمة!

بينكانفلقدأيضأ.الأشخاصتنوعبلفقط،الظروفتنوعلالاجظ،ثم

المفيلسوف،الجميزجانيكعاموسوالأميالطبيبكلوقاالمتعلم:كتبمن

كانا.كعزرالدينيوالكاتبعكيشوالعسكريالقائدكداود،والشاعركبولس

البسطاء؟فيهمكانكما،ودانيآلكسليمانوزراءورئيسملكالعظماء؟فيهم

.ويعقوبكمتىونجارعشار

الظاهر؟بحسبشتىامورعنكتبوالقد،الكتابةشكلتنوعأيضألاحظثم

قصة،كتبوآخرشعرأكتبواحدتاريخأ،كتبوالآخرتشريعأ،كتبفواحد

برغمبلتشويشأ،أوتضاربأفيهنجدلافإنناذلكومع.رسالةكتبوثالث



المفدسالكنابوحى

إلهيأوفكرأواحدأ،إلهيأهدفأالكتاباتهذهكلفيئجدالشكليوالتباينالتنوع

منالكتابصفحاتيربطفضيأوخيطأمعزيأ،إلهيأوموضوعأمتجانسأ،

الآخر.إلىالأول

الكتابأسفاروحدةعنالحديثإلىعودةالقادمالفصلفيلناسيكون

بينتناقضأوتضاربادنيوجودعدمإلىالمنظرلمفتنريدالآنلكننا،المقدس

هناكانيحسبونبسطحيةالأموريأخذونالذينمنبعضأفإن.المختلفةأجزائه

بطقوسهالناموسبينبالأحرى(ووالجديدالقديمالعهدينبينصارخأتعارضأ

الناني.هدمهقدالأولبناهماوأنوشمامحها،بسموهاالنعمةوبينواحكامه

24(،3:)غل"المسيحإلى"مؤدبناكانالناموسماأنهؤلاءأصحابنافاتلكن

الخطيةلمشكلةالمسيحفياللهعلاجلقبولالإنسانتشويقمنهاللهقصدوكان

إمكانوعدمومذنوبيته،الإنساننجاسةومقداراللهقداسةبمقدارإشعارهبواسطة

الذببحة!أساسعليإلااللهغضبشمكين

القديمفالعهد.التعارضيبرزهناأئهالبعضيظنقد-؟ذبيحةأيلكن

لكن.اللهمطالبالفاءعنعجزهايؤكدالجديدوالعهد،الحيوانيةالذبائحيطلب

فكنتوإلابذبيحةتسرلا)،لأنكقالالقديمالعهدفيداودلأنكذلكليسالأمر

لموتقدمة"بذبيحةاخرىومرة1(.516:)مز"ترضىلابمحرقةأقدمها.

بدرج؟جئتهانذاقلتحينئذ.تطلبلمخطيةوذبيحةمحرقة.فتحتأذنيئ.تسر

6:6-8(مى22،ها:اصمأيضأأنظر0:46،7)مز"غىمكتوبالكتاب

الممسيح.نبيحةالمكاملة،للذبيحةرمزأإلاكانتماالحيوانيةفالذبائح

الهيكلهوالقدبمالمعهدفىاللهشكنىمكانكانفلقد؟آخرمثلأخذ

تعارضهناكفهلالجديد.العهدمفهوممعيتعارضالذىالأمر.الأرضى

.الكلماتلاالأبجديةالمؤمنينيعفماللهكاناخرىفمرة-البتةكلا؟حقيقي

،الإنساننحومنمحبتههنايعلمهمأناراد،الذبيحةأهميةيعلمهمأنأرادفكما
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اللهبأنالهيكلتدشينيومشعرسليمانلكن.معهملسكناهالتابعةوالقداسة

علىحقأاللهيسكنهل"لأنهذهبمنبيتأكانولو،هيكليحدهأنمنأعظم

الذىالبيتهذابالأقلفكمشمعكلاالسمواتوسماءالسمواتهوذا؟!الأرض

،5715:)إشأيضأوغبرهإشعياءقالهماعينوهذا8:27(أمل)"بنيتا

2،25(.17:4أعايضاأنظر661،2:

العهدفيكذلكتعدولم،القديمالعهدفيجوهريةمسألةالختانفريضةكانت

افهمالقديمالعهدفيفحتىمطلقأ،؟كلامهاللهغيزفهل1(،ه6:)ضكلالجديد

العهديبينهالذيالأمرالجسد،ئفععدمذلكمنالروحيض!رضهأنشعبهالله

،2،25،2892:رومع036:،01:16)تثوضوحبأكثرالجديد

الخ(.21،1،13000:كو

وهل؟الآنهىممااقلالقديمالعهدفياللهنعمةكانتهلأيضأنقول

للمرةالناموسإعطاءأننتذكردعنا؟سواهمدوناليهودعليقاصرةكانت

كيفنتذكردعناثم32-34(.)خرالنعمةمنيخلويكنلمللشعبالثانية

منويوئانراعوثسفركطولعل؟القديمالعهدفياليهودحدوداللهنعمةتخطت

العهدفىالمذكورةالنعمةانئنكرانناذلكمعنيليس.ذلكعلىالأمثلةأبرز

بلالئعارض،مرجعهليسهذالكن،القديمالعهدفييماثلهامايوجدلاالجديد

لناأعطيتالتيالنعمةهذهيعلنلكيالصليبعليالمسيحعملينتظركاناللهأن

4-7(.2:أتي9،0،1أ:تي)2الدهريةالأزمنةقبليسوعالمسيحفي

أخفالجديدالعهدفيالمعلنوقضاؤهاللهغضبهلالأخرىالناحيةومن

يظهرلمفإنهأيضأ،هذاولاالجواب؟القديمالعهدفيمعلنهومماوطأة

،الآنواللهعليها.ودينونتهللخطيةاللهكراهية،الصليبفيظهركماإطلاقأ،

منالآخركالوجهيذكرهاأنيهمللملكنهالدينونة،إجراءفيمتمهلأنهمع

اللهأحبهكذالأنه"يقولفهو.الإنجيليرفضونالذينلأولئكبالنسبةالإنجيل
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منكليهلكلا،الكيمباشرةبعدهايضيفثم(،الوحيدابنهبذلحتىالعالم

عقابأ،)فكم.بالمسيحيؤمنلامنكلئصيبفالهك16(،3:)يو(،بهيؤمن

داسمنمستحقأئحسبانهتظنون(الناموسلعنةتحتالموتمنأشر)أشز

ا!مة"بروحوازدرىدنسأبهقبسالذىالعهددموحسباللهابن

21(.:أ.)عب



وضعالذيلكن،كثيرونبناهقصر)يشبهالمقدسالكتا!

واحدشخصتمميمه

مارتنهنرى

!!

أ!ار8وح!ة

يفسرالأنبيايجمميعومقموسىمقابتدأثم"
الكتب"جمميعفيبهالمختصةالأمورلهما

آ(لا:؟مالوخا
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وتباينكتاباتهموتنوعالمكتابكتبةتعددرغمأنهالسابقالفصلفيأشرنا

نجدبلكتبوا،فيماتشويشأأوتضاربأالنهايةفينجدلافإنناوظروفهمأحوالهم

وموضوعأمعانيها،يوحدمتجانسأوفكرأفيها،يسريإلهيأهدفأالكتاباتهذهفي

الآخر.إلىالأولمنمعأصفحاتهايربطفضيأوخيطأقارئيها،ينعشواحدآ

الكاتبلكنوماتوا.الآخرتلوواحدأكتبواالبشريينالئتابأنيؤكدهذا

.القدسالروحوهو،للآخرالأولمناستمرالحقيقي

وجميلة:هامةنقاطخمسفىالفصلهذافيالفكرهذاوسنتتبع

التاريعيرالتحا!لىا-

النهايةإلىالبدايةمنمسلسلأالبشريةتاريخككلالصقدسالكتابيعطينا

سابقهانتهىحيثمنآخرسفرليبدأينتهيفسفر.تاريخيةفجواتأيةدون

علىالتقيايكونانلاقدأنهمامع،تلاهلمنالرايةسلمالأولالكالبكأنتمامأ.

إطلاقأ.الأرض

وبين.الأبديةبعتباتالرؤياسفرويختم،الزمانأولالبدء،منالتكوينسفريبدأ

عجيب.تاريخىاستطرادفيالآخرتلوواحدأا!هيةالأسفارتذتابعالسفرينهذين

حقبةبالتتابعويغطىالبشريةحياةفيالباكرةالأيامعنالتكوينسفريحدتتا

المخروجسفربعدهليبدأ،يوسفبموتمنتهيأتقريبأسنة0023قدرهاهزمنية

الخروجسفريختموإذ8(.ا:)خريوسفيعرفيكنلمممصرعلىجدببملك

اللاويينسفرفإن،الربمجدمنوامتلائهاالبريةفىالاجتماعخيمةبئأسيس

.الاجتماعخيمةمنموسىإلىالرببحديثيدتتح

موسىبموتتنتهيحتى،القصةالخمسةموسىأسفارباقيتواصلوهكذا

موتبعد"وكانبالقوليشوعسفريفتتحوبعدها،.مق451.سنةنحواللهرجل

السفرليبدأسنة،011عنيشوعبموتالسفرهذايختمثم".الربعبدموسى

السنين.بملايينالعلماءويقدرها،الجيولوجيةالحفبيتضمناناللنين12.أصحاحباستتتاء"
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سفريختموإذ..".انيشوعموتبعد"وكانبالقول،القضاةسفر،التالي

راعوثسفربعدهيأتي،القضاةحكماتتاءحدثتومحزنةشريرةبحوادثالقضاة

1(.أ:)را"القضاةحكمأيام"فيحدثتالنعمةلمحاتمنلمحةعنفيحدتتا

(،وصموئيل)عاليقاضيينآخرذكرلناليكملاصموئيلسفراذلكبعديأتي

وداود،الناساختيارحسبالذيشاول؟لإسرائيلملكينأولذكريردوبعدهما

تاريخعنتحدثناالتيوالأخبارالملوكأسفارثم.الربقلببحسبالذكط

الدعوةعبارة،الأخبارسفريختمبهاالتيالعبارةوبنفسسبيها..حتىالمملكة

التيالبقيةقصةيكملنحمياسفروبعدهعزرا!سفريبدأ؟السبيمنللعودة

.الأرضإلىرجعت

عن:يحدثناالقديمفالعهدإذأ

أا:أإلىأتكوين:الباكرالتاريخ

05تكوينإلى1.ا:اتكوين:البطاركةتاريخ

01أستيرإلىأخروج:الإسرائيليةالأمةتاريخ

كالآتى:ينقسم،القديمالعهدأسفارفيالأكبرالفكريمثلالذي،الأمةوتاريخ

43تثنيةإلىاخروج:(كنعانإلىمصر)منالرحلة

راعوثإلىيشوع:الموعدأرض

أخبار2إلىاصموئيل:المملكة

أستيرإلىعزرا:السبى

سفرفإنوهكذا.النبواتاكملتهالتاريخيةالأسفارعندهتوقفتماإنثم

العهدأنبياءآخر؟المعمدانيوحنامولدإلىيشير(النبويةالأسفار)آخرملاخى

التيللحالةالأخيركالعلاج،البقيةلهذهالربمجيءإلىايضأويشير،القديم

السبي.منالراجعةالبقيةإليهاوصلت

بواسطةيهوذامملكةسبىتمذلكوبعداشور.ملكشلمنأصربواسطةالعشرةالأسباطسئبنتأولأ.

منهم.بقبةرجعتسنة07بعدولكنمق588سنةنبوخذنصر
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الأناجيللناوتقبم.سنة004نحوبعديسوعربناجاءإذفعلأتمماوهذا

ممهد،المعمدانيوحنابميلادالملاكبشارةأولمن،المسيحقصةالأربعة

حتىالقصةالأعمالسفرويكمر.المسيحصعودحتى،المسيحأمامالطريق

أكملتهالتاريخيالسردعندهوقفوما.الأرضأقصىإلىالمسيحيةانتشار

الأبدية!إلىنصلحيثالرسائلفىأجزاءبعضوكذاالرؤياسفرأي،النبوة

شخصيعملهلمالمقدسالكتابأسفارفي+الدقيقالتاريخيالتتابعهذا

إلىبرزحتىالأجيالعبرفشيئأشيئأنمابلما،إنسانصنعمنكانولا،معين

بكئابهتباعأالأمرأعطىعندمافإنهدثهوشكرأ.المعجزيالكمالبهذاالوجود

أواخرإليناانتهتالذين"نحنإللنابفكرهمتجهأكانإنماالكتابهذاأسفار

التدابير-مختلففيالقديسينباقيدون-لأننا1(،1:ا.اكو)"الدهور

الكاملة.صورتهفي"الكتاب"بهذائمتعنا

ال!ةتوحةةمعالإعلاةتقةم!3-

الجادهوالمقدسالكتابأصحاحاتأولىمننستنتجهالمذياللههدفإن

عنبهاميزه،حياةنسمةالإنسانفىاللهنفخفقدولهذا.الإنسانمعلمهعلاقة

-بالأسف-الانسانلكن.معهللشركةمؤقلأيكونحتىالمخلوقاتباقي

،الإنسانفسقط،اللهعصيانفىلهاللهأعطاهاالتيالحرةالإرادةاستخدم

أبدأ؟؟هدفهعناللةتحولفهل.الجنةمنوفيدالث!،معشركتهوانقطعت

ألبسهاالتىالجلدمنالأقمصةفيمتمثلةاللهنعمةظهرتمباشرةالسقوطفبعد

النعمةعوضته،أرضيةجنةمن-بالسقوط-الإنسانفقدهوماوحواء.لآدمالله

الجديدةوالأرضالجديدةبالسماءإلاالمقدسالكتابيختمفلا؟أعظمهوما

اللهيصلولكي3(.2:أ)رؤ"معهمسيسكنوهو،الناسمعالله"مسكنحيث

الكتمانطىفيالتاريخفىكثيرةصفحاتلظلتالمقدسالكتاببدونأنهالتاريخدارسويعلم+

شيئأ.عنهانعلملاوالظلام
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هذاوحول1(،2،90:)عبوالصليب،المسيحتجشدكانالنهائيالهدفلهذا

رجل،المسيحقبلإذ5-8(،:04)مزالأزلفىاللاهوتمشوراتدارتالهدف

2(..أ-8:اأبطأ،.4-:ا.)عبالهدفهذاإتمامبنفسهيتولىأن،اللهمشورات

فىتحقيقهنجد،التكوينسفرفيتباشيرهونقرأبذرتهنجدمافإنوهكذا

وعداءالإنسانفشلمنطويلةرحلةوتحقيقها،الفكرةويينالرؤيا.سفر

فبعدقربأ.والغرضوضوحأالفكريزدادجديدسفركلمعلكن.الشيطان

(613:)تكنوحإلىوتكلم24(،:ه)تكأخنوخمعاللهسارالجنةمنآدمطرد

ليعقوبأيضأظهركما18(،12.13،)تكعندهوأكلزارهثملإبراهيموظهر

شعبه؟وسطفياللهسكننجد،الخروجسفرإلىنصلعندمالكن32(.28،)تك

25.خروجفىعليهااللهصادقثم.موسىأظهرهاكرغبةاولأ

يحدثناالذيالأمر،اللهلسكنىببيتالخيمةتتبدلالملوكسفرفيذلكبعد

صار"الكلمةانكيفنجدالجديدالعهدإلىنصلوعندما.الاستقرارعن

وصعودهوقيامتهموتهوبعد1(.4:أ)يو"بيننا(خيمتهنصب)أىوحلجسدأ،

هوروحيأبيتأبل،بالأيادكطمصنوعأللسهيكلأليؤسسالقدسالروحأرسل

22(.2.21:)أفالآبدينأبدإلىفيهااللهسيسكنالتي"الكنيسة"

بهأتىعمامضمونهفىيخرجلمموسىبعدجاءماإنالقولفيمكنإذأ

مخلص.إلىيحتاجالخاطئالإنسانانوهووضوحأ؟ازدادأنهولو،موسى

15(،3:)تك"المراة)،نسلأولأفهو؟المخفصهذاعنيزدادالنورأخذولقد

ستتباركنسلهفيالذيإبراهيمنسلمنثم9(،)تكالمباركسامعائلةمنثم

تحددأنإلى،ويعقوباسحقطريقعنثم12،22(،)تكالأرضأممجميع

منعذراءثم98(،مز7،صم)2داودبيتثم1(،94:0)تكيهوذابسبطالسبط

"بيتفيهايولدالتيالمدينةعنمعلوماتأعطىكما14(.7:)إشداودبيتا

2-27(.9:4دا،2:ه)مىميلادهوقتوكذا"،لحم

مسكنا"لهفأعدإلهي،)هذاهكذاالأصلفي2:اخروجهفيالايةترد.



916أسفارهوحدة

ال!وفومومةة3-

هو!كلمةآخرإلىفيهكلمةاولمنالمقدسالكتابفيالرئيسيالموضوع

تلميذىمعسارعندماالقيامةيومفينفسهيسوعالربأوضحهماهذا.المسيح

فيبهالمختصةالأمورلهمايفسرالأنبياءجميعومنموسىمنابتدأ"ثمعمواس

مهما،المقدسالكتابأسفاركلأنيظهرالذيالأمر27(.24:)لو"الكتبجميع

.يسوعالرب؟اللهمسيحعنالحديثوهوواحدموضوعهافإنمبناهافىاخئلفت

كتب...)،موسىالمجدلهالمسيحقال(نسبقالخمسةموسىأسفارفعن

ابتداءالمسيحعنالرمزيةبالإشاراتمليئةالأسفارفهذه46(.:)يوه"عنى

رأسيسحقالذيالمرأةبنسلالمجنةفيوحواءآدمسمعهالذيالوعدمن

)كهابيلالصليبعلىالعجيبعملهوعنعنهالجميلةالرموزوباقى،الحية

،2242،تكوزواجهوطاعتهاسحقثم6-8،تكوفلكهونوح،4تكوذبيحته

فيالفصحخروفوكذلكوغيرها(.37.5-تكوأمجادهآلامهفيويوسف

ثم12(،)خراللهغضبمنالشعبحمايةواسطةكانالذيالخروجسفر

وهلاك،العبوديةمنالشعبخلاصوسيلةأصبحالذيالأحمرالبحرانشفاق

الشعبلتنقذالمياهتفجرتبضربهاالتيالصخرةوكذا(،41)خروجنودهفرعون

وهكذا....اللاويينسفرفىالمختلفةالذبائحثم...17()خرالمحققالموتمن

الملوكثمالقضاةثميشوعشخصيةفيفنجدالتاريخيةالأسفارفيأما

للمسيح،مباركةرمزيةأصور؟الخ...الرؤساءأوالأنبياءوكذلك،المؤمنين

الصليب.علىالمسيحعملهالذيللخلاصمصغرةصورأعملوا؟وفيما

31(.3:)يو،(الجميعفوقهوفوقمنيأتي"الذيلأن،الفارقمعوالقياس

؟نبوةالوقتنفسفيهوإسرائيلتاريخإنقالعندماالشراحأحدصذقلقد

الأيمانفيوبطلقديسوكل،المسيحلعملتصويرايعطيوتحريرفكلنصر

البشريةعلىحلتوكارثةمأساةوكلالمجيد،شخصهإلىواحدبشعاعيشير
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التاريخ،روحبحقفهو.للتدخلتدعوهالتيالقويةالصرخةتلكفىتشترك

.7والنبوةالشعرروحهوكماتمامأ

فنجد.المسيحعنبالنبواتممتلئةنجدهاالنبويةالأسفارإلىنصلإذثم

الاتضاعوحياةعذراءمنوولالتهوتجسدهأزليتهعنه!2نبوة333نحوفيها

والفيامة،الدفنوعن،تفاصيلهبأدقالصليبعنوكذلك،أبيهلتهبالطاعةالمقترنة

فيالحبيبليوحناالملاكقالكمافحقأ.النهائيوملكهالمسيحمجدوعنكما

1(.0:أ9)رؤ(،النبوةروحهييسوعشهادةفإنلته،اسجد"بطمسجزيرة

الخمسة،موسىأسفارفىلهعديدةرموزمعبالمخلصالوعدنجدفكأننا

الشعرية،الأسفارفىالقديسونإليهيصبو،التاريخيةالأسفارفيلمجيئهممهد

النبوية.الأسفارفيبيننافلماظهورهمتوقع

عنومباشراصريحاالحديثنجدالجديدالعهداسفارإلىنصلإذلكننا

سفروفي.الفدائيوموتهالأرضفوقيسوعحياةنجدالأناجيلفي.المسيح

وفى.ويخلصيعمللازالالذيالسماء،فيالمرفعالمسيحنجدالأعمال

السروعن،وعملهالمسيحشخصعنالمباركالكاملالحقنجدالرسائل

فيالمسيحعنيحدتتاالرؤياوسفر.جسدهوالكنيسةالراسالمسيح؟العظيم

الخليقة.كلعلىالمستقبلةالحتميةسيادته

ورموزاصوراموسىأسفارفىنرىالقديمالعهدفىإننا611!قيلحسنا

مشاعرإلىنستمعالمزاميروفي،المسيحعننبواتالأنبياءكتبوفي،للمسيح

فعلا،بشخصهالأناجيلفينلتقيإذالجديدالعهدفيثم.الأرضعلىالمسيح

ينبغيالتيالمسيحثمارئجدالرسائلفيثم.بالمسيحالخاصةالحقائقلنافإن

".تابعيهفيتظهرأن

،للذرةالنواةأوللمحارة،البيضةأو،للموسيقىالنوتههياماا77آخروقال

هكذا؟للقمرالشمساو،للشجرةالحياةأوللجسد،القلبأو،للخاتمالماسةأو

".المقدسالكتابلأسفارالمسيح
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موضوع؟المسيحالقديمالعهدفينرى-أغسطينوسالقديسبلغة-كأننا

القديم،العهدموضوع،المسيحنرىالجديدالعهدوفيمظللأ.الجديد،العهد

الجديدوالعهد،سيأتيالذيالشخصإلىمتقدمأيشيركلهالقثيمفالعهد78.معلنأ

بقمرهمهوبالمساءملرهوالقديمالعهدأتى.الذكطالشخصإلىراجعأيشير

والصباحالمساءأنوكما.بشمسهفمجيدالجديد،العهد؟الصباحأما.وكواكبه

واحد.كتابالجديدوالعهدالقديمالعهدهكذاه(،:أ)تكواحديوم

ال!عتوياتتناسق!ا-

البدء.فيوالأرضللسمواتاللةخلقعننقرأأأ:تكوينفي

.الأرضكوكبعلىأنظارناالوحىيركز2عددمنابتداءثم

اليابسة.علىالنظريحصر9(أ:)تكالثالثاليومفيثم

اليابسة.فوقيعيشالذيالبشرىالجنسعلى26(أ:)تكالسادساليوموفى

فقطواحدةأمةعلىالنظرةيضيقفصاعدأ12تكوينمناعتبارأذلكوبعد

القديم.المعهدأسفارموضوعهى

جاءواحدشخصعلىكلهالضوءيركزنجدهالجديدالعهدإلىنصلوإذ

ومنذلك،بعدلكن..المسيحيسوعربناهوالجسد،بحسبالشعبهذامن

رسلبواسطةجليدمناثهيالإعلانيتسع،جديدةبداءةكنقطةيسوعالرب

إلىالإنجيلبشارةتنتقلثم،السامرةثم،اليهوديةإلىأورشليممنابتداءالمسيح

1(.24:)حبالربمعرفةمنكلهاالأرضستمتلئالمستقبلوفي.أجمعالعالم

1(.21:)رؤالجديدةوالأرضالجديدةالسماءتجىءوأخيرآ

سفرفي،النهايةوفيأ(،أ:)تكوالأرضالسمواتاللهخلقالبدءففي

.(12:1)رؤ،،جديدةوأرضجديدةسماء"رأيتالرؤيا

12رؤياوفي،الأرضكلعلىحواءومعهآدمتسلطعننقرأأتكوينفي

.الكونكلعلىالكنيسةومعهالمسيحتسلطعننقرأ
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22رؤياوفي،الحياةشجرةوعن،الجنةيسقينهرعننقرأ2تكوينفي

.الحياةشجرةعننقراكما،والخروفاللهعرشمنخارجنهرعننقرأ

رؤياوفيوحواء.آدم،الكتابفيعرسأولعننقرأ2تكوينفي

المسيحعرسهوإذبكثيرأعظموهوعرس،آخرعننقرأ1121،

والكنيسة.

"ملعونةذاكإذالجميلالمشهدوأفسدثالحيةدخلتكيفنرى3تكوينفى

الحيةالشيطانئهايةعنئقرأ2،21.رؤياوفي"،بسببكالأرض

."بعدمافيمالعنة"ولاتكون،القديمة

شجرةمنيأكلالاكيالجنةمنوامراتهآدمطردعننقرا3تكوينفي

.الحياةبشجرةيمتعهمالمؤمنينمعالمسيحنرى22رؤياوفي،الحياة

عننقراالنهايةوفي6()تكالماءبطوفانالعالمدينونةعننقرأالبدايةفي

6-12(.3:بط2قارن0:211)رؤالناربحريقالعالمدينونة

اللهالنهايةوفىالسماء،إلىتصعدانوتريداللهتتحدىبابلالبدايةفي

21(ا:8)رؤبعدمافيتوجدلالكىالبحرفيوترمىبابلعلىيقضي

2(.أ)رؤاللهوباريهاصانعهاالتيالأساساتلهاالتيالمدينةتظهرثممن

نجدحيثالرؤياوسفرشيء،كلاصلنجدحيثالتكوينسفروبين...

خطيةيرفعالذياللهحمل،المسيحعنالحلوالحديثيردشيء،كلمصير

بالأبد.الأزليلتقيوعندهاللهمشاوراتتدورعليهالذيا!هىالمحوربل،العالم

جمهل!عنوا!تباولاأ-5

اصغرالجسدمننقصفلو.الكاملبالجسداللهكلمة97داربيشثهحسنأ

هكذا.كاملأ+جسدأيعدلملكنه،الحياةيفقدلمكونهرغمالجسد،فإنعضو

الحية،اللهكلمةستظلفإنهاصغير،ولوجزءأ!اللهكلمةمنخلتفلوايضأ

المقدسالكتابوهكذااكاولجسدهالصغيرفالطفلكاملأ.جسدأكاتنموهقبلالجسدهذاأنمع

للبشر.الاهاللهإعطاءلدايةمناللهكلمةهو
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قالالاتجاههذانفسوفى.اللهفكربحسبالذيا!هيالكماللهايكونلالكن

بارتباطهإلاالطبيعيةوظائفهيمارسلاالجسدفىعضوأى0811بروس.ف.ف

".الكتابفيوجودهمنمعناهيستمدالكتابفيسفروايبالمجسد،

يوحناوكتبه،بالوحيكتبماآخرهوالذىمثلأ،الرؤياسفرفىفكبروالآن

ولظلتبل،كملتقداللهكلمةكانتماالسفرهذابدون.السمكصيادزبديبن

.شرحبدونالأناجيلومندانيالنبوةمنسيمالا-الكلمةمنأجزاء

بينقارتاإذافمثلأ؟المقدسالكتاباسفاربعضبيننقارندعناوالآن

الأولىاننجد(،الحقبةئفسعنتتحدث)وهيالأخباروأسفارالملوكأسفار

اللهمعاملاتوكذاويهوذا،إسرائيلمملكةمنلكلالرسميةالصورةلناتقدم

ت6معاماعلىاكثروتركز،للوضعالأدبيةالصورةتعطيناالثانيةبينما،القضائية

يهوذا.لمملكةبالنسبةالنعمة

ظهرواالذينالأنبياءوهم،ودانيةلوحزقيالإرميانبواتأخذناإذاثم

الكطةمنالمذكطإرميااننجدفإننا؟الترتيبهذاوبنفستاريخيأمتلاحقين

تمتدلذلكوالوتتية،بالمشروقتهفىتميزتالمتىللشعبالأدبيةبالحالةمشغول

اما.للربوقالبأقلبأالمشعبيكونيومالجديد،العهدإلىعندهالنبوةعبن

فارقهمقدالمجدكانوقتهوفىاجهى،بلمجدفمشغولايضأالكاهنحزقيال

اما.النهايةفيللهيكلالمجدعودةإليبالنبوةنظرتهتمتدلذا،نجاستهمبسبب

أيضأضاعتااللتينوالحكل،بالسيادةفمشغولالملكىالنسلمنالذيدائيآل

سيعودالنهايةفيلكن.والحكمالسلطانالأمموشملم،شرهمبسببالشعبمن

موضوعيأ.بعضهاتكملالئلاثةالنبواتفهذه.المسيحيسوعلربناالملك

الجديدالعهدفيالأربعةللأطاجيلانظرثم

العبد،المسيحعنومرقس،الملكالمسيحعنيكلمنامتىإنجيل

الله.ابنعنويوحنا،الإنسانابنالمسيحعنولوقا
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45(،أ:).ليخدماتىمرقسوفى17(،)5:ليكملاتىالمسيحمتىفى

18(.:)1ليعلناتىيوحناوفى1(،0أ:)9ليخلصأتىلوقاوفى

يختمولوقا،المسيحبارتفاعيختمومرقس،المسبحبقيامةئختممتى

الثائى.المسيحمجيءبوعدويوحنا،القدسحالرومجيءبوعد

الرسائلإلىنظرنافإذا:الرسائلفيأيضأنجدهالمعنويالارتباطهذانفس

عنويوحناالرجاء،عنكتبوبطرس،الإيمانعنكتببولساننرىككل

الذيالحقعنالارتدادعنكتبيهوذابينما،الأعمالعنبويعقوب،المحبة

الحسنة.والأعمالوالمحبةوالرجاءالإيمانيفسد

امامالمتبريرعنتتحدثروميةفرسالة:الرسائلفىالمقابلاتبعضهاكثم

.بالأعمالالناسأمامالتبريرعنتتحدثيعقوبورسالة،بالإيمانالله

للمخطئبالنسبةالجماعةموقفعنتتحدثالأولىكورنثوسرسالة

موقفعنتتحدثالثانيةوالرسالة13()5:،(بينكممنالخبيثاعزلوا،)

8(.7.)2:(،المحبةلهتمكنوا..تعزوئه.."شمامحونهللتائببالنسبةالجماعة

عليالضوءتركيزمع(،والكنيسةالمسيح"سرنجدأفسسرسالةفي

تركيزمعالسرنفسكولوسىرسالةفيبينما،الكنيسةأيالجسدامتيازات

المسيح.،الرأسأمجادعليالضوء

الثانيةفإن،قديسيهلأجلالربمجىءالأوليتعالجبينما:تسالونيكيرسالتا

الجماعةمفهومتصحيحضكرضهاالأولى.للعالمقديسيهمعالربمجىءتعالج

يختصفيماالمفهومتصحيحالثائيةمشغوليةبينمارقدوا،الذينللمؤمنينبالنسبة

الأحياء.بالمؤمنين

اللهبيتفىالأمينالمؤمنموقفعنبالحديثالأولىتتجه؟تيموثاوسرسالتا

تتجهبينما،الروحيةالقوةاياموالمسئولية،للشهادةالجماعيالجانببالأحرىأو
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اخرىبعبارةأو)المسيحبة(،الكبيرالبيتداخلالأمينالمؤمنموقفإلىالثانية

.والخرابالتشويشأيامفيالفرديالسلوك

الشركةأساسلناتقدمالأولىالرسالة:الشركةعنتتحدتيوحنارسانل

منوحدودها؟الشركةاتساععنتتحدثانوالثالثةالثانيةوالرسالتانوبركاتها،

فىله.نفعلوماذائقب!الذيومنمعه،التعاملوكيفيةالشركةمنئعزلالذي

يأتىلامنتقبللالكىلسيدةحديثهيوجهالشيخيوحنانجدالثانيةالرسالة

يشجعهلكيلرجليوجههافإئهالثالثةالرسالةأما.المسيحعنالصحيحبالتعليم

الصحيح.التعليمبنشرالربيخدمونالذينومساعدةقبولعلي

والجديد:القديمالعهديناسفاربينالوثيقةالعلا!ةفيأخيرأتأملثم

البداءاتسفر:التكوينسفر

المفقودالفردوس

المطرودوالإنسان

اليهوديةهرجو:اللاويينسفر

الممنتوعةالذبائح

والرموزالظائل

الأرضبركات:يشوعسفر

كنعانفى

النهاياتسفر:الرؤياسفر

المفتوحةءالسما

بهالفرخبوالإنسان

المسيحيةجوهر:المرانيينرسالة

الواحدةالنبيحة

إليهوالمرموزالحقيقة

افسس:رسالة

+5++

الروحيةالبركات

السماوياتفى

تعددفيالطبيعيالإنسانيرىفقد،الفصلهذااولفيقلناهماإلينرجع

الأمرهذانفسفييرىفإنهالروحيأمانقصأ،كتبوهمنوتعددالكتابأسفار

إ!الوحيادلةالييضافمباركأودليا6كمالأ

16(.2:كو)2"لحياةحياةرائحةولأولئك،لموتموترائحة"لهؤلاء



نلكعلىاللهونشكر،حجمهكىصغيرالمفس!الكتابانرغم

هوكملكنحقانبنا.فينحملهوانباي!ينا،نمسكهانبوسعناإذ

دانمافيهيجدوبصبربجدفيهيبحث!نوكلجدا.وواسعكبير

بل،صداهاحديبلخلمالعصورتوابىورغم.وشهيةجليدةاثمارا

81الأبعدبالمجالللباحثيوحيدانمأإله

جرانتو..ف

الص!!هب!ا!ظ

كشك"س!لمسباعياق"
(1:)ح!يم
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هماذلكعلىمئالينهأوضحلعلحولنا.الخليقةفيعظيمشانسبعةلملرقم

ننظريجعلنايرى،لكنهلاذاتهفىوهو)الذيفالضوء؟نسمعهومانراهفيما

الموسيقىانكما،والزاهيةالجميلةالطيفالوانسبعةمنيتكونالمرئياث(

نغماتهيمتصاعدةنغماتسبعةمنايضأتتكونأسماعناتشنفالتيالعذبة

ونغماتها،السماءضياءبينربط91مزمورفيداودولأن.الموسيقىالسلم

كلمةفيبارزمكانللسباعياتيكونأننتوقعفإنناوكلمتهالربناموسوبين

فيها.فعلأنجدهماوهو،الله

الأساسيةاللهأ!ار

النهاية:إلىالبدايةمنلهاصورسبعبالمحركطاو؟للأرضمراحلسبع)1(

يخلغهالمطبعأوهوا(،:ا)تكوالأرضالسماواتاللهخلقالبدءففيا-

.(4:81ه)إشخربة

سقوطبسببالأرجحعلى2(،:ا)تكوخاليةخربةالأرضصارتثم2-

.(41)إشالشيطان

جدأحسنشئكلوكان،أيامستةفيوالأرضالسماءالربجددئم3-

31(.3-أ:)تك

سئميتولقد،المرةهذهآدمخطيةبسبب،الأرضهذهلجنتماسرعان4-

5(.2:بط)2(،القثيم،)العالمالمرحلةهذهفيالأرض

سنجدواحدجانبعلىنظرناقصرناوإذاحقأ.وعجيبةكتيرةحولنافيماالسباعياثعنالأمليهة"

يوم56وللقط)7*4(يوم28ولثرنب)7*3(يوم21الفأرحبلففترةحفا:للدهشةتدعوأمتنة

للإنسانوبالنسبة2(1)47187اتوللخر(41)7*89وللأسد!()7*يوم63وللكلب)7*8(

البيضةعلىيرقدالكناريفالعصفورالطيور؟عالمفينجدهالأمرونفس4(.)7"ةيوم028

وهكذا...4(كر)7يوم28والبط)387(يوم12ترقدوالفراخئم!2()7يوم41
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منحالأافضلليسوهو4(،أ:)غل"الشريرالحاضر)،العالميأتيثم5-

والدينونة،بالقضاءالعالمهذاايضأوسينتهي26(.ا:7)لوالقديمالعالم

الرؤيا.سفرفيواضحهوكما

تحتالأرضبهاعنيه(؟2:)عب،(عنهنتكلمالذىالعتيدالعالم"يأتيثم6-

المسيح.يسوعربناملك

سماءرايت)،ثمالألفىالملكبعد،النهائيغرضهإلىاللهيصلوأخيرآ7-

مضتا"الأولىوالأرضالأوليالسماءلأن،جديدةأرضأوجديدة

،13(.321:بط2أيضأانظر،ا:12)رؤ

حتىالتاريخبدايةمنالبشرمعاللهمعا!تطرقبمعنى؟السبعةالتدابير)ب(

سبعة:عددهاوهذه،الزمننهاية

الجنةمنوطردالإنسانسقطانإلىاستمر:الجنةفيالبراءةتدبيرأ-

2،3(.)تك

بضميرهمحكومأالإنساناللهتركعندما،الضميرتثبيرجاءالسقوطبعد2-

بالطوفانواغرقتكلهاالأرضفسدتحتىكذلكالأمرواستمرفقط،

4-6(.)تك

يحكمانالطوفانبعداللهرتلاعندما،الحكوماتتلبيرجاءذلكبعد3-

6(.:9)تك.الإنسانبواسطةالانسان

ليكونإبراهيماللهفصلبابلبرجفيالوتتيةإلىالإنسانتحوللما4-

بالنعمة.لإبراهيمالموعدتدبيرفجاء،اللهلمواعيدمستودعا

لموسىوقالوا،ضعفهمعرفواولا،اللهنعمةيقذروالمإسرائيلبنيلكن5-

الذيالناموستدبيرفجاء8(،ا:9)خر"نفعلالرببهتكلمما"كل

المسيح.خلاصإلىوحاجتهالذريعالإنسانفشلأثبت
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اللهنعمة،،ظهرتحيث،اللهنعمةتدبيروهوالسادسالتدبيربدأثممن6-

الربباسميدعومن،)كلوالآنا(.ا2:)تي،(الناسلجميعالمخلصة

13(.أ:.)رو"يخلص

الملكلتبيرأوالأزمنةملءتدبيروهوأخير،تدبيرالبشرعلىوباقى7-

استعلاننتوقعنحن،الماضيفيالنعمةظهورفبعدأ(..:أ)أفالألفي

11،13(.2:)تيقريلاعنالمجد

البدايةمنبهاتمرصورسبعلهااللهملكوتفكرة؟السبعالملكوتصور)ج(

النهاية:إلى

أعطاهثمشئ،كلعلىالإنساناللةسئطعندما؟الجنةفياللهملكوتا-

دته.هوخضوعهعلىبهايبرهنواحدةوصية

الإنساناللهوتركظاهرأ،الملكوتيعدلمالجنةفيالإنسانبسقوط2-

إسرائيلبنيخلاصبعدإلاالملكوتفكرةعننسمعنعودولا،لضميره

موسىترنيمةفياللهلملكإشارةأولوترد.مصرأرضمن

حكمفترةفطوال.كنعانأرضفىفعلأتحققماوهو18(،)خرها:

5-7(.8:اصم8،23:)قضالأمةهذهملكهوالربكانالقضاة

لكن23(،92:أخ)اوسليمانداودعهدعلىأورشليمفياللهعرش3-

المسياعنيتنبأونالأنبياءوابتدأ،ثانيةمرةالمملكةفشلتماسرعان

.(..32،.،11)إشالحقيقيداودابن؟المنتظر

عنهالمتنبأالملكجاءفلمامنها.ومرفوضلا؟مة،فقذمالملكوت4-

اقتربقدلأنه،)توبواالنداءجاءثممن2(،2:متو3233.:ا)لو

أسفبكلالشعبفإن7(،ا:3،2:4،170:)مت،(المسماواتملكوت

.وصلبوهبلملكهمرفضوا
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غيابهفيالملكوتتأسسالملكر!ضفإذ:السريةصورتهفىالملكوت5-

فىمعأ،كلاهماينميانوالحنطةالزوانفإنالفترةهذهوفي13(.)مت

.والقوةبالمجدالرببظهورستنتهيوالتي،الحاليةالربأناةفترة

لمدةالعالمعلييحكمحيثا!في،الملكوتسيقيمفإنهالمسيحوبظهور6-

.والعدلبالبرسنةألف

السابعةالصورةئبدأالأبديةفىحيث1(1:ابط)2الأبدىالملكوت7-

28(.:أهاكو)للملكوتوالنهائية

مراحل:سبعفياللةبيت)هـ(

البرية.فىالاجتماعخيمةأ-

نبوخذنصر.خربهالذيسليمانهيكل2-

المسيح.عهدعلىقائمأوكان،الملكهيرودسجددهالمذيزربابلهيكل3-

2،ا-أ29:)يوحقأعجيبةبصورةاللهمجداستعلنفيهالذىالمسيحجسد4-

14(.ا:

21(.2:)أفالآبثينأبدوإلىالآنالروحياللههيكل؟الكنيسة5-

الخراببرجسةسيتدنسلكنه،المستقبلفىسيئنىالذىالهيكل6-

2(..1:أارؤ،4ش!2:)2

الألفيالملكفيالعبادةفيهوتمارس،يسوعالربسيبنيهالذيالهيكل7-

4-48(..حز6،12،13:)زك

الحتابسباعيات

منها:بسيطةعيناتمجردسنأخذلكنالحصر،عنتجلوهي

1(.4:ا6)لامرات7التابوتغطاءقدامئزشالدمكانالكفارةيومفي

اليوموفياريحا،حولايام7طافواالموعدأرضإلىالشعبدخولوعند
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فيبغطسأنالسريانينعمانمناليشعطلبولدد6(.)يشمرات7السابع

الغفرانعنالمسيحيتحدثالمجديدالعهدوفي(.همل)2مرات7الأردننهر

فائقة،(شياء7عنونقرا22(.أ:8)متمراتسبعمرةسبعينالمخطئلا؟خ

قطع7منكانالكاملاللهوسلاح13(.اكو)شيئأليستالمحبةبدونلكنها

1(،أ-324:)كوأجزاء7منيتكونالقديسيناللهمختاركطولبس6(،)أف

حقأسباعىكتابفهوالرؤياسفراما5-7(0:أبط)2سبعةالمسيحيةوالفضائل

والختوم2،3(،)صالسبعالكنائسأشهرها؟سباعيةخمسينعنيقللامافيهإذ

السبعةوالجاماتأ(8-أ)صالسبعةوالأبواق6-8()صالسبعة

1،16(.ه)ص

اخرىسباعياتهناكمعأ،المتواجدةالسباعياتهذهإلىبالإضافةلكن

تلكفجاءتالعصور؟بينهمتباعدتالكتابمنمجموعةإنشائهافياشترك

معأ.الكتاباسفاروحدةمؤكدةالسباعيات

موسى:سبعةالطوفانحادثةإلىأشارواالذينالملفمونفالكتاب.

متى-أ(4:5)إشإشعياء-(11:61،22:61)أىأيوب6-أ()تك

-7(:11)عببولس-26،27(:17)لولوقا-37-93(4:2)مت

6(.3.5:بط30،22:أبط)بطرس

فىغملالذىالفصنحاولها،الفصحلعيدممارساتسبعالكتابويذكر.

تلاميذهمعالمسيحعملهالذيالفصحوآخره،الأبكارلإنقاذمصرارض

22(.لو6،عز3،هأخ032،أخ52،يش9،عد12،)خرصلبهيوم

مراتسبعترد"يعقوبوإلهاسحقوإلهإبراهيمإلهانا"وعبارة.

32(.7:اع02،37:لو26،ا:2مر22،32:مت،ه3،6،15:4:)خر

بالمراةالرجلاقترانعن"واحدأجسدأ"يكونانعبارةوكذا.

31(.:هأف،6:61أكو8،:01مر6،.91:5مت،2:42)تك
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جاعتوكلها،الأزليةعنمواضعسبعفييتحدثالمقدسالكتابإنثم.

(.اأبط،أتي،اتي32،اف،أاف2،أكو،17)يوالجديدالعهدفي

بولسرسائلفيوردتكلها،مراتسبع"السلام،)إلهبأنهاللهويسمي.

،4:9في،11:أ3كو332،:أ4اكو2،.:ا336،:أ)روه

2(.0:أ3عب23،:أش!ه

منهم؟ثلاثةموسىذكر:سبعةهممرتيناسمهممكررأاللهناداهموالذين.

.(34:)خر"و"موسى2(:64)تك"و"يعقوب(22:11)تكاهيم""إبرهم

"صموئيل":واحدةصموئيلكتبسنة004منبأكتزوبعده

الثلاطةلوقاكتبأخرىسنةألفمناكثربعدوأخيرأأ(..3:أصم)

"شاول"و3(22:1)لو""سمعانو(01:14)لو"مرثا":ىالأخرلأسماءا

.(9:4)أع

مع91.12:أ7)تكاسحق:وهمسبعةبوعدا!يدووالذين.

سليمانأ(،)أصمصموئيل13(،)قضشمشون14(،أ:8

الشونميةابن23(،22،مل2مع2:أ3أمل)يوشيا9(،22:أخأ)

2(.-هأ3:أ)لوالمعمدانيوحنا1(،4:6مل)2

جميلأرمزأوتعتبرالقديمالعهدفىذيمرتزيجاتسبعتتبعوممكن.

-وأسناتيوسف-ورفقةاسحق-وحواءآدم:بالكنيسةالمسيحلاقزان

وابيجايل.داود-وراعوثبوعز-وعكسةعتتئيل-وصفورةموسى

فيمذكورةمراتسبعالإنسانيةالمسيحروحإلىئشارالكتابوفي.

،3313:21،:11يو،2346:لو،8:821،:2مر،27:05)متالأناجيل

11:.)03

البشيرونسجلهاالصليبفوقالمسيحبهانطقعباراتسبعتوجدكما.

23،34،43،46:لو34،أ:مرهمع2746:)مقا

03(.26،27.28.أ:9يو
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الرق!يةالإعيات

فىالروادابرزبحقعنهقال،المقدسالكتابوحىبراهينأحدأمامنحنهنا

أنتوالذكطالشكلفبللاالذىالبرهاناهو1ا"ابانين"ايفانويدعىالمجالهذا

طالبه"

يعرفونلا،وغيرهمالقدماءالمصريينشأنشأنهمقديمأ،العبرانيونكانلقد

الأبجديةالحروفذاتيستخدمونكانوابلحاليأ،المستخدمة2الأرقامعنشيئا

ايضأتعبرابجديتهمفىالأولىالعشرةالحروففكانت.العدديةالقيمعنللتعبير

قيمتهاالتاليةالشمعةالحروفثم.التواليعلى1.إلىامنالعدديةالقيمعن

حرفالأنالأخيرةالئلاثةالحروفثم001إلى02منأيضاالتواليعلى

على4..ثم003ثم002العدديةقيمتهاحرفأ(22هىالعبريةالأبجدية

تعبر؟الذىالرقمعلىنحصلبعضهاإلىالمتجاورةالحروفقيموبجمع.التوالي

83.الحروفتلكعنه

علىالأدلةمنداخلهفيالمقدسالكتابيشتملهلمافقطواحدةعينةوسنأخذ

للكلماتالعدديةالقيممنعليهنحصلالذىالإعجازبهاوأعنى؟وحيه

خلقالبدء:)،فيهيالآيةوهذه،المقدسالكتابفيآيةأولمنوذلك،والعبارات

تأالوهيمبرى"براشيتهكذاالعبرىالأصلفىوترد"،والأرضالسمواتالله

التالي:كالجدولونحللهاهارص"فاتهشميم

أكثوبر03فىبكندااونتاريوولايةفيورقدأمريكاإلىهاجرروسيرياضياتعالمباتينايفان+

ألف04خلفهوتركيوميأ،ساعة18إلىا2ولمدة،سنةخمسينلمدةيعملظلوقد،4291

لمدةهذابانينمؤلفاتيدرسظلهوأنهسابيرمستروذكر.الكتابسباعياتعجانبمنصفحة

82.ونصفسنتين

العالم.بلادكلإلىالعربعنهمونقلهالعاشرالقرنفىالهنوداستحدثهشئالأرقامأ

منويعرفونهالروماتىالوحشاسمتحسبعندماالمستفبلفىاليهوديةالبفيةستفعلهماعينوهذا،

(18:ا3)رؤ666وهواسمهعلد
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كلمات7من-نرىكما-العبرىالأصلفيالجملةهذهلتكونح!

784أيحرفأ28أحرفهاعدد

منكلمةشمبقها،حرفينمنوتتكونالآيةكلماتأصغرهىالوسطىالكلمة!

الحالتينفىالمجموعفيكون،حروفخمسةمنكلمةوتلحقهاحروفخمسة

.أحرف7

والخبرحرفا،41علىيحتوىوالفاعلالمبتدأمنيتكونوالذىالأولالجزء!

782=حرفا14علىيحتوى

معاتحتوىارض-سموات-الله:وهىالآيةهذهفىالمذكورةالأسماء!

2*7=حرفا14على

ا*117=777هيالثلاثةالكلماتهذهلحروفالعدديةالقيمة

هى(الجدولانظر-الموضعية)القيمةالحروفهذهترتيبوقيمة

21*7ب147

92*7-302العدديةقدمتها،اخلقاا-الجملةفيالوحلدوالفعل!

احرف7منوتتكونمتحركةبحروفتبدأ34،رقمالكلمات!

7=3+4أنلاحظ

علىتحتوىكماساكنةبحروفتبدأ-1.2.5.67.أرقاممملأوالكلمات

3*7أىحرفا21

3*7=21أ+2+ه+6+7=انلاحظ

السبعة:الكلماتمنكلمنوالأخيرالأولالحرف!

أك!7=391399=العدديةقيمتهامجموع

7*ا=1339-الموضعيةقيمتهاومجموع

،1،41،15ترتيبها)التىوالأخيروالأوسطالأوللثحرفالعدديةالقيمة!

أ*97ب=28133(

ا*37=11والأخيران786=42الأولانالحرفانمنها

وهذه،تتكررلمفقطاحرف3يوجدوالعشرينالتضانيةالآيةحروفوفي!

7*أ8ب261العدديةقيمتها



المتدسال!ظبوحى188

يأحرفأ11هىالآيةهذهفيالمستخدمةالهجائيةالحروفأنمم!كما

تمامأ.العبريةالأبجديةنصف

.5،601،21،13،81.0،21،222،،1،2:الموضعيةقيمتها

.،0304،0،900.20،03504،.2.5.601..1:العدديةوقيمتها

العشراتمجموعة1.2.56.الآحادمجموعة:إلىتقسيمهاويمكن

02،2122،المئاتمجموعة0،1،12.1318

7*71-أ+6انلاحظ

7*284=1+8أ.

"+222=427*6

7*ا771والمجموع

قيمتهامجموع،ارقام7منتتكونوالمئاتالآحادمجموعتىأنلاحظثم

1731-77الوضعية

2*7=14مجموعهافقطالآحادمجموعةمنها

9*7=63مجموعهاالمئاتومجموعة

ومنكلمات7منتتكونالتىهالتوراةفىوالوحيدةالأخرىوالآية

العشر.الوصاياكلماتتبدابهاوالتىأ0:2خروجفيالواردةهيحرفأ28

مباعيةفصول

اياماوضحها؟المقدسالكتابفيرائعةسباعيةفصولأنتتبعأنويمكننا

معمعاملاتهجهةمنالعظيماللهمخططعنتحدتتاالتيا،2()تكالسبعةالخليقة

تحدثناالتى23()لاسبعةوعددهاالمقدسةوأعيادهالربمواسموكذلك،البشر

بمئلملينةمئلأامتفىالمسيحنسبوسلسلة.اليونانىالجديدالعهدفىأيضأموجودةالظاهرةهذه"

متىإنجيلفىالرقمىالاعجازمنجانبأناقشأنبعد-العلماءأحدذكرولفد.الإعجازهذا

الموجودالأعجازهذامتلشخصيكتبانالاحتمالاتنظريةبتطبيقأنهصفحة12فىأأصحاح

إ!84عاممائةإلىالمرءيحتاجمتىإنجيلفي



918لسباعىالثناب

الفترةفيالكنيسةمعوايضأبلالأرضيشعبهمعالربتعاما6تعن

كلعنتتحدثالتي13()متالسبعةالسماواتملكوتأمثالوأيضأ.الحاضرة

اللهلشهادةإناءالمسيحلةتعتبرفيهاالتيالحاليةالفترةسواء،المسيحضكيابفترة

واخيرأ.العظيمةالضيقةفترةفيالكنيسةاختطافبعدحتىأو،الأرضعلى

فىالاسميةالكنيسةرحلةعنتحدتتاالتي2.3()رؤالسبعالكنائسإلىالرسائل

اختطافهاوحتىالكنيسةلتكوينالقدسالروحنزولمن،الحاضرةالنعمةفترةكل

هذافيهالقيمةالكتبمنالعديدإلىالعزيزالقارئئحيلوإننا.قريبعن

العربية.المكتبةفيوالمتوفرةالمجال

الفصولهذهمنفقطواحدمنفقط،واحدجانبعلىنظرنانركزالآنودعنا

51نركماالفصلسباعياتبالأحرىاو،الفصلرقميالاجانلابهواعني،الغنية

(.الخليقةتجديد)فصل23:إلىاتكوينبهاأعني،الفصولتلكأولمىفي

فهوئستخدملمالذيالحرفوأما7(كر3)أكطحرفأ21الفصلهذايستخدم

ومن.العربيةاللغةفيالسينلحرفالمقابل(،الميموفتع)بتشديدسقخحرف

المعنىوهذابه،خاصأمعنىالعبريةالأبجديةحروفلكلأننعرفأنالمتير

"السمخ،،وحرفبها.يعبرالتيالألفاظمنأوالحرفشكلمنإمامأخوذ

جميل؟معنىلهالخليقةأصحاحكلفيالحرفهذاوجودوعدم85.مسندمدلوله

كلمته.سوىشيءعلىيستندلمللعالمينوإتقانهخلقهفياللهأنوهو

كلماتوكذلكالفصلهذافيالأولاليومتسبقالتيالكلماتمجموعةإنثم

مضاعفاتها.اوفقراتسبعاوكلماتسبعمنتتكونالستةالأياممنيومكل

لهذهالعدد!يةوالقيمة)7(الرقممضاعفاتالحالاتهذهكلفىالحروفوعدد

)7(إ!الرقممضاعفاتدائمأهيالحروف

الكنيسةرحلةكتابوأيضا.جرانتو..فلمؤلفهالجديدالعهدنورفيالتكوينسفركتابملو

(.الطبع)تحتللمؤلفالسبعةالربمواسموكتاب،للمؤلف



المقدسلثتابوحى

(،الله،)رأىكلمةوأن،ايام7هناكأنفنجدنفسهاالكلماتفيلنتأملثم

(،البحر،)أو"المياه"وأن،مرات7تتكرر(،"حسنكلمةوكذلكمرات7رتئكر

واعدخلقالذي"اللهو"ك!7()3مره12"الأرض"وكلمة)2*7(.مره41

!إ)5*7(مرة35مذكوركلهاهذه

ثلاث.مجموعاتإلىالأيامهذهتقسيمأيضأيمكنتقدمماإلىبالإضافة

".)،ليكنبكلمةالستةالأياممنغيرهادونتبداوالرابعوالثانيالأولفاليوم

ئذكرالأولاليومففىبارزأ.مكانأ)5(للرقمنجدبالذاتالثالثهةالأيامهذهوفي

.مرات5""المياهو"الجلد"منكليذكرالثانياليوموفي.مرات5النور

أنهنلاحظكما...مرات5"النور"حوامل(،الأنوار"تذكرالرابعاليوموفي

كلوفي.مرات5هذاوئذكروآخر،شيءبينالفصليردفقطالأيامهذهفي

بخلافايضأ،وفيهافقط.واحدةمرةتكلماللهأنئذكرفقطالثلاثةالأيامهذهمن

!!حيةكائناتذكريردلا،الأخرىالثلاثةالأيام

بلشيئأ،اللهيعمللمفيهالذكطوحدهالسابعاليومفهوالأخيرةالمجموعةأما

سابعأ".يومأوصباح!مساءإلىالإشارةتردلاغبرهدونفيهو،(.استراح"

:الثلاثالمجموعاتهذهأرقاملاحظوالآن

ا*7()7-ا+2+4:الأولىالمجموعة

)2*7(41=3+ه+6:الثانيةالمجموعة

)ا*7(7:الثالثةالمجموعة

بآيةيبداذكرناكماوهوالعشر،الوصايافيهالمذكورالفصلإلىلنتحولثم

كماانهأولأنجد.الرقميةالتراكيبجهةمنأتكوينبهايبدأالتيالآيةتشبه

الفصلهذاهكذا(السينحرفمطلقأيتضمن)ولمحرفأ21منالفصلذلكتكؤن

الطاءلحرفالمقابلالطيتلحرفمطلقأالإشارةدونحرفأ21منيتكون

الأرصواملأءواواكثرواأثمروااللهلهموقالالله)ثوباركهمهكذاالعبركهماالأصلفىيرد28ا:ل!+

.-....الخ"



191السباعىالكتاب

شئإلىيحتاجلافالئه،مسند-ذكرناكما-مدلولهالسينوحرف.العربي

التيالقديمةالحية؟ثعبانفمدلوله)ط(الطيتحرفأما،للعالمخلقهفيعليهيستند

لمكيلامنهاحواءبنييحذراللهوكان،الأولىالوصيةبصددالجنةفيحواءخدعت

!!اخرىمرةالحيةتخدعهم

الآتى:نجدالفصلباقيفىإنناثم

"لا"بكلمةتبدأوصابا7

مرات7فيهوردت"أيام"أو"يوم"كلمة

مرات7(زوجة)أكطوامرأةوابنةوابنوأمأب:العائليةالعلاقات

مرات7معأوردت6،70001.،34،الأرقام

مرات7الثانيةالوصيةفىو"3الربطأداة

.مخلوقاتاواشخاص7علىتنبرالسابعاليومفيالعملعدموصية

إلىالبدايةمنإسرائيلشعبتاريخأنإلىأشيرحلايثيأختمأنوقبل

تماما،سنة094عنعبارةهومنهاقسموكل،أقسامأربعةمنمكونالنهاية

)1(رقمالتذييلفىذلكإلىأشيروسوف.ا.ثر7*7أي.أقلولالاأكتز

الأسلوببهذاالتاريخعلىيسيطرأنبوسعهكانمنوحقا.الكتابنهايةفى

فىالآبجعلها..والأوقاتالأزمنة"المسيحعنهقالمنسوى،العجيب

7(.:ا)أع"سلطانه

أتعجببل،والأوقاتالأزمنةعلىاللهسيطرةمنفحسباتعجبلالكنني

؟المقدسالكتابفيالعجيبالإعجازهذابل،والترتيبالتنسيقهذامنكذلك

معللربونقول"آيات"اقوالهنسميأنيمكنوبحقأنناحتى،اللهكلمة

14(.0أ:91)مزإ،(أحبهاوعبدكجداممحصة"كلمتكالمرنم



مراةهوالمق!س!الكتابهكذا.مؤلفهعقلمرآةهوكتابكل

نظامفيحقائقهمنظمأ،عليهالعقليختمهفنرلى!اللهعفل

اللرجةحيثمنأخركتاببهبقابلأنيمكنولابحيع.إلهي

المحهيةلمحتويافهالتبىالعقلية

بيرسون.تارثرالعكتور

!!

ب!!ظيدال!نرلاءبا

نفسي"حفخمطلذلكشطداتكهىعجيبة"

(ماأ:111)مزمور



591للثتابىالصدالإعجاز

وعليه،بالكتاباوحىالذيبنفسههوالكونمبدعأنالسابقالفصلفيعرفنا

وفي،الطبيعةفي:الخليقةفيمحددةدلالاتلثرقامكانإذاأنهنتوقعفإننا

ايضألهايكوناننتوقعفإننا،الطبيعيةالحياةوفيالأحياء،علموفىالكيمياء،

هلترى.الدلالاتذاتلهايكونانبل،هالمقدسالكتابفىمحددةدلالات

هكذا؟الأمورهذه

.المقدسالكتابفيالرقميالإعجازمنجانبأالفصلهذافيسنرى

03(،:أ8)مز"كاملطريقهالله،)أنالخليقةفيداوداكتشفهأنسبقماوسنزى

7(.:أأ)مز(،عاملالرب"ناموسأنالكتابوفي

الوهةةوكة!والرئاسةالأولويةلولهمةأ()فال!قم

،64:)تثالواحدبالتهالمقدسالكتابفي1()الرقميرتبطولهذا

13(،2،8:22:،17:أرؤ6،:44)إشالرأسوبالمسيح1(،2:9يع

،01:16يو6،-4:3)أفأفرادهاوحدةباعتباروبالكنيسة

وهكذا2-23(.71:01،1

الحافيةهةالثيطرقمأفهم!اوالاقتراة.الاتعاه9الثر!وم!لود3()والرقم

.أأ:3كو4،92:جا،هأ:9متانظر

كماالجثيد.والعهدالقديمالعهد:عهدينمنيتكونالمقدسالكتابنجدلذلك

قدسفيوكان18(.31:)خرلوحينعليمكتوبةكانتاالعشرالوصاياأن

عمودانسليمانهيكلوفي23(.6:مل2،181:)خرهكروبانالأقداس

الربباسمللاجتماعالأدنىالحديمثلالذيالرفموهو15(.7:أمل)

18(.،817:يو3،:11رؤ،01:أأع6،7:)مرلهوللشهادة2(18:11،0)مت

32(.:41)تكلتأكيدهمرتينفرعونعلىالحلمكرروالله

الانجيلخادمميخائيلبرسومبقلمأولجزء"كتابية"حفائقكتابفىوردتالدلالاتمنمزيدهناك"



المفدسالثنابوحى691

التعةيةرقممو3(الرقم)و

الأقلعلىيلزمالمكانولتحديدابعاد،3الأفلعلييلزمالأجسامعنفللتعبير

سائلةأو)صلبةأحوال3وللمادة.الهندسيةالأشكالأبسطهووالمتنثمحاور،3

والكائنات.ونيوتروناتوبروتوناتإلكتروناتمنتتكونوالذرةضكازية(.أو

اجزاء..3منعامةبصفةتتكون(نباتاتأوأسماكأو)حيواناتالحية

-وروحونفس)جسدثلاثيكائنالإنسانأنالمقدسالكتابويعلمنا

23(.:هأتس

1(.289:مت-القدسوالروحوالابن)الآب2ثلاثةأقانيملتةوأن

والقدس-الخارجية)الدارثلاثةاقسامالقديمالعهدفيالاجتماعلخيمةوكان

)الذهبثلاثةأدواتهاصنعفىالمستخدمةوالمعادنالألمحداس؟(.وقدس-

فىأورشليمإلىالذكورجميعيصعدكانمراتوثلاث(.والنحاسوالفضة

"الآب)،أباعبارةوتتكرر2(.أ:2كو)2ثلاثعددهاوالسماوات.السنة

6(...4:غل،1ه8:رو36،:أ4)مرمرات3الجديدالعهدفي

،17:ايون6،2:هو،ه2:.مل)2الأمواتمنالقبامةرقمأيضأوهو

الخ(.40000:أهأكو61:1،2مقا

ايزرفررتمفو)وأدتمأ(

)إشوالغربوالشرقوالجنوبالشمال:اربعةأطرافلهافالأرض

فىاربعةفصولأهناكأنكماه(،6:زك94،36:إرمعأ7:رؤ12،أ:أ

العمومية.رقمفهووبالتالي،السنة

الباب!للمؤلفأساسيةحقانقئلاثكتابفيالوحيأوالحليقةفيسواء)3(للرقمالدلالاتمنمربد"

ثلاثة."الرقمعنوانتحت"الابنولاهوت"الثالوثالثاني

الله.أى!المحلوهيم"الجلالةلفظهي(العبري)ايأصلالمقدسالكتا!لمحىالثالثةالكلمة2

أيصأوكدلكمتساويةوالارتفاعوالعرصالطول:الشكلمكع!كارالأفداسقدسهوالثالتالعسم؟

(21رؤيافيوردكماالسماويةالمدينةشكلسيكون



791للثتابالطدىالإعجاز

قروناربعةلهوكانمربعأ،كانالمذبحأنالكتابفىنقرألذلك

النبائحمنانواعاربعةعليهوتقذم13(،9:رؤ27.1.2:03،2:)خر

فىالأرضعليالسيادةتعاقبتإمبراطورياتأربعهناكثمه(.ا-)لا

اناجيل.4ايضأوهناك...7(2.)داالأممبأزمنةالمسماةالفترة

النع!:!رقمالمثولهرقمهوه(قم4)وا

أطرافه.منكلفىالأصابععددوكذا،الإنسانحواسعددفهو

الخليقة،معالخالقعنيحدتتافهو+ا4جمعحاصلالرقمهذالأنونظرأ

معنا"."اللهعمانوئيلرقمهوبالحركطأو

ارتفاعكانفمثلأ.الاجتماعخيمةفيغيرهمناكثرالرقمهذايتكررلهذا

مذبحطولوكذلك18(،27:)خرأذرعهالخيمةفىالخارجيةالدارألواح

37(.26:)خرالقدسمدخلعليالأعمدةعددوهوا(،27:)خرالمحرقة

التيالضثسالحجارةعددانهكما47(.3:)عدالفداءفضةشواقلعددهووكان

4(.0:أ7أصم)جلياتمعحربهفىداودأخذها

2(،ه)متجاهلاتوخمسحكبماتعذارىخمسعننقرأالجديدالعهدوفي

كانتالمسيحجروحعددأنكماوهكذا.13(.6:)يوشعيرأرغفةخمسةوعن

وجنبه!ورجليهيديهفى؟خمسة

والعملالإناقرتمهو6()وألاتم

فيالعملأيامانكما26(،ا:)تكالسادساليومفىالإنسانخلقفلقد

العبرانيالعبدعبوديةسنواتومثلها9(،0:2خر)انظرستةالأسبوع

سنينستارضهميزرعواأنشعبهالرباوصىوبالمتل2(.21:)خر

3،4(.2:)لاهالسابعةالسنةفيويريحوها



المفدسالكناليوحى891

فيالرقمهذاارتبطلذلك12(،3:)روعملهكلوكذلكشريرالإنسانولأن

أرضمنشرهمبسببالربطردهمالذينفالشعوب؟بالشرالمقدسالكتاب

واسنان،وشبرأذرع6طولهكانالفلسطينيوجليات17(،0:2)تثستةكنعان

أصابعستلهكانداودعدورافاوابن17(،أصم)حديدشاقلمئةسترمحه

سنينستاالشريرةالملكةعثلياحكمومدة2(،20:أصم)2أطرافهمنكلفى

أذرع6وعرضهذراعأ06طولهكاننبوخذنصروتمثال3(،:11مل)2

وستة2،6:يوحنافيفارغةأجرانستةعنالجثيدالعهدفيونقرأأ(.3:)دا

خمسةلهكان16لوقافيوالغني18(،:4)يوالسامريةالمرأةحياةفىرجال

بالأبدية.أوبالئهمبالينغبرجميعأوهم،غيرهإخوة

وقضي،الأسبوعمنالسادساليوم؟الجمعةيومصئلبالمجدلهوالمسيح

!!السادسةالساعةهناكبداتوالظلمة.ساعات6الصلببفوق

666هوالعظيمةالضيقةفترةفيسيظهرالذكط.الوحشورقم

فيلسليمانجاتالتيالذهبوزناتعددنفسبالأسفوهو18(.:أ3)رؤيا

17(.:أ7تثمعقارن41:أ.أمل)واحدةسنة

الح!الرتمهو7(تم4)وا

الفتحاتأنكما.الموسيقىوالسلم،الطيفوالوان،الأسبوعأيامعددفهو

سبع.عددهاالإنسانرأسفىالتى

الرقم.هذامدلولفيتأملناأنالسابقالفصلفىلناسبقولقد

العةالة.رتمهو8()والرتم

ولهذا،الموسيقىفيالأعلىالسلموبدايةالجديد،الأسبوعفييوماولرقمفهو

جديد.هوماعنيعبرأنهاعتبر

888هو-قليلبعدسنرىكما-يسوعرقمفإن666هوالوحشرقمبينما+
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الجديدةالأرضإلىودخلوابالفلكئجوااشخاصثمانيةأنفنجد

الختانأننجدكما.مراتثمانىالجثيدالعهدفينوحويدكر2(،30:أبط)

اليومفىيتمكانالأبرصوتطهير12(،:أ7)تكالثامناليومفييحدثكان

الثامن،اليومفيأيالسبتغدفىتفذمكانتوالباكورة1(،41:0)لاالثامن

16(.23.11:)لاالخمسينعيدأيضأوكذلك

حلولأيضأوكذلك،الثامناليومفيأيالأحديومحدثتالمسيحقيامةإنثم

.القدسالروح

2-23(.220:)تكإخوتهبينالثامنبتوئيلبنتاكانتاسحقعروسورفقة

1(.12،4أ:7أصم)الثامنإخوتهبينداودترتيبكانأيضآوكذلك

صرفةأرملةابن!الأمواتمنأقيمواأشخاص8المقدسالكتابويسجل

وابنة13(،مل)2أليشععظاممسوالذى4(،مل)2الشونميةوابن17(،أمل)

9(،)أعوطابيثا1(،1)يوولعازر،7()لونايينأرملةوابن(ه)مريايرس

.(02)أعأفتيخوسو

ثمانية!عددهمالجديدالعهدوكتبة

فىمذكور،(المسيحيسوع،،الربالكاملالاسمأننعرفأنالجميلومن

مرة.88مذكور"الإئسانابن،)ايضأوكذلكمرة،88الجديدالعهد

(،المسيح"ولاسم888.هوباليوناني"+"يسوعلاسمالعدديةالقيمةأنثم

وباليونانى"الرب"لاسمو(،851كر)08418""كريستوسوباليوناني

8041""سوتروباليوئائي،،المخلص)،لاسمو(001كر8)008"كريوس"

37*8*8.=2368هو"المسيح"يسوعولاسم176()8*

*ايسوس+باليونانىهو""يسوعالاسمإننفولواحدةكعينة

الآتي:علىنحصللهالمفابلةالعدديةبالقيمةاليوناني

لم)-،55،ور-ث!؟7عالمجموو-هـ88

فىحرفكلوبتعويضدلماهدعلم

/=/،أء=!51=كطل5،5=لم13



المقدسالثنابوحى

الكتابفىوردتالرئيسيةالثلاثةالمسيحلأسماءمختلفةتركيبات8وهناك

كالاتي:

المسيح-يسوع-المسيحالرب-يسوعالرب-المسيح-يسوع-الرب

المسيحيسوعالرب-يسوعالمسيح

الوأف!.الإعلاةرتمهوا()وادقم

بطنها،فىأشهرشمعةطفلهاالمراةتحملولهذا.(الإعلان)كمال3*3إنه

النمو.مكتملالنورإلىيخرجذلكوبعد

يتكون522:غلاطيةفىالمذكورالروحثمرأننجدالمقدسالكتابوفي

.9عددهاا8-ا:ا2كورنتؤسافىالروحومواهب.مباركةفضائلتسعمن

تطويبات.بتسعة-7(ه)متالمجبلعليموعظتهبدأوالرب

الساعة(،أكمل،)قدبالقولنطقالصليبفوقيسوعالرباننقراكما

1(.0:ألو،ه9:)عزالمسائيةالتقدمةوقتنفسوهو34(،:أ)مرهالتاسعة

نطقالربوان-99،اليونانىفي"آمين)،لكلمةالعدديةالقيمةأنونلاحظ

مرةإ!99الأربعةالأناجيلفي"الحق"بكلمة

ال!ئوقي.رقممو01()وأ*قم

لذلك،اليدينكلتاأصابععددانهولاحظ.الكاملةالمسئوليةأي5*2إنه

13(.:4تث34.27،28:)خرعشرأللشعباللهوصاياكائت

فىالربجربالشعباننقرألذلك،المسئوليةفيفاشلالإنسانولأن

يذكراللهامامكمسئولفرعونأنكما22.23(،:أ4)عدمراتعشرالبرية

.ضرباتعشرعليهوأتت،مراتعشرقلبهقشىأنهعنهالكتاب

1(،26:)خرعشرالاجتماعخيمةفيالجميلةالشققعددأنبهذاويرتبط
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منالعاشروفيعلينا.كانتالتيالمسئوليةغطىالذىهوالمسيحفشخص

خروفإحضاريومنفسوهوالموعد،أرضإلىالشعبدخلالأولالشهر

هيكلفيالرقمهذاويتكرر91(.4:يش3،أ:2)خرسنةأربعينقبلالفصح

2(.ه)متعذارىبعشرالسماواتملكوتويشئة.بارزةبصورةسليمان

النرعرتممو11(تم4)وا

نأنجدالموسيقيوفيوتغطيتها.المسئوليةوفاءأىاأ+.يساوىفهو

الموسيقي،السلمفىالمعينالصوتتعطيالذبذباتمن11الرقممضاعفات

يليه.الذىوالصوتالسلمفيصوتكلذبنبةبينتفصلأيضأ11ومضاعفات

.11العدديةقيمتها)،عيد(،كلمةالعبريةاللغةوفي

المرتبطالترنيموعنالفرحعنيحدثنا11الرقمأننجدالمقدسالكتابوفي

.الإنسانمسئوليةبسداد

مرة؟311(2:إلىأ)أ:تكوينفىالخليقةبصدد"عمل"كلمةوتتكرر

أكط22بهاالقدسفيالمنارةكانتالاجتماعخيمةوفى!يديهبعمليفرحفالته

الشققفوقوكان31-36(.2:)خرهوزهرةبعجرةلوزيةكأسة1(1)2*

1(.364:)خرالمعزىشعرمنلثئقةعشرةإحدى،العشرالجميلة

35(.8:)عزخروفأأ(أ)7*77قدمواعزراأيامالسبيمنوالراجعون

مرة.11بالصلاةالربإلىالتجأأنهسفرهفىيذكرونحميا

بدونوالتلاميذا.ارقمالابنهو،ليعقوبالمحبوبالابن،يوسفكانولقد

.11عددهمكانالإسخريوطييهوذا

محاكمةوبصددمرة.11،(الله،)محبةالتعببريذكرالجديدالعهدوفى

،274،91،24:)متلبزهشهادة11الأناجيلشمجلوصلبهالمسيح

.4،6(أ:9يو4،14،1،22،41،47،ه23:لو
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الأمواتمنقيامتهبعديسوعللربظهورأ11المقدسالكتابويسجل

المؤمنين!منلخاصته

خليف.فيالةنظاءلمقممو13()وادقم

السنةشهورعددهوكانولهذاعشر،اتتاعددهاالسماءفيفالبروج

ساعاتومثلها9(،ا:ايو)ائظرالنهارساعاتعددهوأنهكما2(22:)رؤ

الخليقة.فىوتنظيمهاللهإدارةعنيعبرالذىالرقمفهووبالتالى.الليل

علىكريمأحجرأ12بهميرتبطسبطأ،12عنالقديمالعهدفينقرألذلك

خبزمائدةعلىالقدسفيرغيفأ12وكذلك28(،)خرالكهنةرئيسصئدرة

وفى.أ2عددهمالقضاةسفرفيالمذكورونوالقضاة(.ه:42)لاالوجوه

عننقراكما.الأرضيشعبهإلىأرسلهمرسولأ12الربأقامالجديدالعهد

.الآلافإشباعمعجزةمنفاضلةيمسرأمملوءةقفةأ2

عرشدرجاتعليأسدأ12عنأيضأنقرأالرقمهذامعنىمعوبالارتباط

ثورأ21وعن:7(.4أمل)لسليمانأوكيلأ2وعن2(.،:01أمل)سليمان

المدينةبصددالرقمهذاويذكر:4(.4أخ)2الهيكلفيالنحاسبحرعليهااقيم

!مرة21نحو224:إلى29:ارؤيافىالسماوية

اثررتممو13()وادتم

الكتابفىالرقمهذاوبتتبع.كثيرةشعوبتتشاءممنهالذىالرقمفهو

الخليقة،فىاللهنظاميشوهأنيريدالذىوبالشيطانبالخطيةيرتبطأنهنجدالمقدس

الحالة.هذهعلىودينونتهاللهبقضاءكذلكيرتبطكما

ونظامه.اللهترتيبعنالخروجأكط.اأ+ا=32فالرقم

4(.:ا4)تكوالحرببالعصيانمرلتطأكانالكتابفىالرقملهذاذكروأول
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عنيعبرماوهوالبرد،وضربة.سنة13كانتيوسفحياةفىالذلوفترة

مرة.913()خروجفىمذكور38:22،23(،أ:12،13،أى8)مزاللةضكضب

بإبادةوالأمرمرة.13أسوارهاتسقطأنقبلحولهاطيف،اللعنةمدينةوأريحا،

أنعلى،الأولالشهرمنعشرالثالثاليومفىصدراحشويرشأياماليهود

3:12،13(.)أسعشرالثانىالشهرمنعشرالثالثاليومفييبادوا

أ43:تكوأ26:تكو01أ:2تك)مجاعة13المقدسالكتابفىويذكر

452:لومع17أملأو21:صم2وأأ:راو64:قضو711:أعمع

،526:إرمع3،1:501-.4:ومراأ8:مل6،252:مل2و438:مل2و

7(!4:2متمع65،6:رؤو28:أأأعو23:همل2

مرة،13القديمالعهدفىتتكرر"مواليد"كتابأو(،مواليدهذه"وعبارة

الجديدالعهدفاتحةإلىنصلأنإلى.بالخطيةمولودآدمنسلكلأنحيث

كمال7*2اى:عشرالرابعةالمرةإنها؟المسيحيسوعميلادكتابعنفنقرأ

معا!آنفيوإنساناللههوالذي؟الثانيالإنسان

دائمأهيالعدديةقيمتهااليونانيةاللغةفيالشحطانأسماءأنوالعجيب

القيمة9(:أ2)رؤ،،والشيطانإبليس،،+المثالسبيلفعلى.أ3الرقممضاعف

!1*3أ*3أ2-13=79لحروفهالعددية

الحتابتراثيبم!الى

فالعهد.تراكيبهرقمياتفيالمقدسالكتابإعجازعلىنظرةنلقيدعناثم

معانمنآنفأذكرناهماضوءوعلى.أ2ئمر3أي236أسفارهعددالقديم

رقمه)تذييلللمؤلفالشيطانكتابفيتجدهاالإعجازهذاعنمثلأ()26الأمتنةمنمزيد"

(.الشيطانعنالمقدسللكتابالعدديالأعجاز-بعنوان

،1516عامإلاوثانىأولإلىتقسملمالأياموأخباروالملوكصمونيلأسفارأنباعتبار2

أسفار.ثلاثةمعأفتحسب
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هوبالفعلوهذا.الأرضعلىحكومتهفىاللهيعنىالرقمهذاأننفهمللأرفام

القديمالعهدكلأنأ!هما686نعتبرهقدأو.القديمالعهدلكلالإجماليالطابع

انتظارفيالإنسانفشر6(.رقم)وهوشرير6(رقمه)الذيالإنسانأنأتبت

.الأرضعلىاللهحكومهأظهرتهماوهو،اللهخلاص

الإعلان؟كمالفياللهأي3*3*3،اي27فعددهاالجديدالعهدأسفارأما

فيظهرالله؟التقوىسرهوعظيم"وبالإجماعهوالجديدالعهديميزمافإن

الجديد.للعهدالعامالطابعبالفعلهوهذا16(.3:)أتي(،الجسد

ا!هي!الإعلانكمال7*3*3أو63هوالمقدسالكتابأسفارومجموع

التسعةالمزاميرمنواحدةعينةأيضأنأخذ:الشعريةالأسفارمنإعجاز

كل،أبجديةفقرة22منمركبالمزمورهذا،911مزموروليكن+،الأبجدية

فقرته.يخصالذىبالحرفمنهاكليبتدئأعداد،ثمانيةمنمكونةمنهافقرة

كله.المزمورعلىنفسهيفرض-"الجديد"عنيحدثناالذى-8فالرقمإذأ

:أ9)متالتجديدفيالشعبحالةهوالمزمورهذاموضوعلأنمناسبوهذا

فإنجديدأعهدأالأرضيشعبهمعالربيقطعفعندما.الألفيالملكأي28(

المزمورهذاموضوعهيالتي،اللهوكلمةسيتفق(كلامهمكل)أيكلهاالأبجدية

ذاكإذاللهلأنإليها،الإشارةمنالمزمورآياتكللاتخلوويكاد،العجيب

31:33(.)أرقلوبهمعلىويكتبهاداخلهمفىشريعتهسيجعل

آية22منمكونة1،2،4،5أصحاحاتحيث،المراثيسفرمنآخرومثال

حسبتبدأ1.2،4الأصحاحاتآياتمنيةآوكل،العبريةالأبجديةعددعلى

أنبحيثآية66منفيتكونالثاكالأصحاحأما.بالترتيبلهاالمقابلالحرف

،مرات3مكررةوأبجديةثالثفأصحاح.متتاليةمرات3مكررالحرف

القيامة!بالفعلهوالأصحاحموضوعأنوالجميل

بالحرتالأولالبيتفيبدا؟العبريةالأبجديةفىلهالمقابلبالحرتبيتكليبدابحيثصكتوبةاشعارهى

.900.1،25.34،3711.112،191.1،51مراميروهىوهكذا.،الثالىبالحرفالثانىوالبيتالأول
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ناحتى،عجيبةنبوةترديوئيلنبوةمطلعفي:النبويةالأسفارمنإعجاز

وهذه،الرابعالجيلحتىأبناءهمبهاوليخبرواليسمعوهاجميعأشعبهدعاالرب

وفضلةالغوغاء،أكلهاالزحافوفضلةالزحاف،اكلهاالقمص"فضلةهيالنبوة

"الطيارأكلهاغاءالغو

وكما،الرهيبةالجرادضرباتمنيحذرالربأنالسطحيللمتأمليبدووقد

حالةفيالشعبتتركأنهاإذفتكأ،الضرباتأشدمنالجرادضربةفإننعلم

.الجوعمنرهيبة

عليهونستدل،أعمقآخرمعنىهناك،الظاهرىالمعنىهذاإلىبالإضافةلكن

تلكومعانى،العبريةاللغةفيسابقأالمذكورةالجرادأطوارأسماءنعرفعندما

العدديةبقيمتهاالكلماتتلكحروفعننستعيضبأنالعدديةوقيمتهاالأسماء،

يلي:ماعلىفنحصل(السابقالفصل)انظر

،يفترسأويقطعتعنيالعبريةوالكلمة؟مزججزم()وبالعبريالقمص

05=04+7+3العدديةقيمتها

العدديةقيمتهايزيد،اويكثرتعنيهـ؟برأأربة()وبالعبريوالزحاف

802=5+2+002+أ

العدديةقيمتها،يلحسأويلعقبمعنى؟قلىيلق()وبالعبريوالغوضحاء

01+03+001=041

العدديةقيمتها،مدمربمعنى؟لىسححسيل()وبالعبرك!والطيار

8+06+01+03=801

اليالتوعلىهيالعدديةقيمتهاوأن،أربعةأطوارأنهالاحظ

.0580،204،1801

فيالجرادلجيشالعدديةالقيمهذهفيمتضمنةعجيبةرسالةأيةوالآن

الأربعالأممإمبراطورياتلناتمثلالأطوارهذهإن؟المتعاقبةالأربعةاطواره

،والرومان،واليونانوالفرسالكلدانيين:وهيالشعبعليالسيادةتعاقبتالتي
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لتلكالاستعبادسنىتمامأتمثلبالعبريالأسماءلتلكالعدديةوالقيمة

!الإمبراطوريات

بابلسقوطحتى.،.مق588سنةالكلدانيينيدعلىسليمانهيكلخرابفمن

.المفترسالقمصضربةهيهذه-سنة05=.م.ق538سنة

سنةاليونانيدعلىالفرسهزيمةحتى..م.ق538سنةبابلخرابومن

الكنير.،الزحافضربةهيهذه-سنة802=.م.ق033

بواسطةأبيفانسأنتيوخسهزيمةحتى.م.ق033سنةاليونانانتصارومن

يمسحالذيالغوشكلاءضربةهيهذه.سنة41..=.مق91.سنةالرومان

.الأرض

والهيكلاورشليمخرابحتى.م.ق38عامالكبيرهيرودسفلكمنوأخيرأ

الطيارضربةهيهذهسنة.801=م07سنةالرومانيتيطسيدعلى

المتلف!المدمر

الحتابشفرة

ذكرعندماسنة،خمسينمنأكتزمنالكتابشفرةمسألةفيالتفكيربدايةكان

سفرحروفكتبتلوأنك،ماندلفايسيدعىبتشيكوسلوفاكيابراجفييقيمرابي

بل،الجملبينولاالكلماتبينولاالحروفبينمسافاتتدفيولم،التكوين

القديمة،المخطوطاتفىتكتبكانتاكماتمامأبعضها،جوارإلىالحروفتكتب

الحرفوتأخذآخرحرفأ05تتركثم51الحرفوتأخذحرفأخمسينوتسقط

نفسكررولقد"التوراة".كلمةعلىستحصلفإنكدواليكوهكذا،يليهالذي

فيالأمركررثم"التوراة"،الكلمةذاتعلىفحصل،الخروجسفرفيالأمر

ا!"التوراةاالكلمةنفسعلىمرةكلفيفحصلالتتتيةسفروفيالعدد،سفر

حدثتفقدالكومبيوتراختراعوبعد،الآنوأماسنة،خمسيننحومنهذاكان

فى)7991(الماضىالعامبدايةفيظهرفلقد.المجالذلكفىعجيبةطفرة



702للثتابلطدىالإعجاز

فيعاليأدويأصدورهفأحدثء"3،ءلمه!!!لمهحبعنوانكتابأمريكا

المسموعةالإعلامواجهزةالمجلاتهناكعنهوئحدتتا،الدينيةالأوساط

سافرأنهالكتابأولفييقولدروسنن""ميخائيلالكتابهذامؤلف.والمرئية

وزراءرئيسرابينيحذرأن؟محددةلمهمة4991عامسبتمبرفيأبيبتلإلى

المرةفيأنهحيث،المقدسالكتابشفرةعلىبناء،اغتيالهخطرمنإسرائيل

إغتيالهحادثةفإنالشفرةبواسطةكاما6رابيناسحقاسميظهرفيهاالتىالوحيدة

لحذيرهمنواحدةسنةئحوبعدالاغتيالحدثلماثم.اسمهحروفمعتتقاطع

.مؤكدةحقيقةالشفرةتلكأنتمامآالمؤلفافتنعفقدهذا،

طريقعن،علمهإلىنماعندماالكتابشفرةمعدروسننقصةبدايةكانت

الصحراء""عاصفةالخليجحربذكركتابأهناكأنإسرائيلفىأصدقائهأحد

تعنيهلاشخصولأنه.المقدسالكتابهوالكتابهذا،السنينبآلافحدوثهاقبل

يكنلمالبدايةفيفإنه،الكتابمقدمةفيهويقولكما،الدينيةالمسائلكتيرأ

وعلي(ورشليم،فيالرياضياتعلماءأحدمنزلفىلكن،للموضوعمتحمسأ

وهذهالمقدسالكتابفيشفرةهناكانكيفالعالمذلكأراهالكومبيوتر،جهاز

اسموذكرت1991،عاميناير18يوموحددت،الخليجبحربأخبرتالشفرة

حسين!صدام

ليبينيفحصهوبدأالأمر،فيمتشككأكانالبدايةفيإنه6قائاالمؤلفيستطرد

اشنفرهمتدفييعملاستمرثمتمامأ.بالأمراقتنعالبحثمنفترةبعدلكنه،زيفه

اكتشفلكنه.رابينمقتلحادثةاكتشفهماضمنمنفكان،سنواتخمسلمدة

الأمريكىالرئيسانتخابإلىالشفرةأشارتفلقد؟تحصىلاعجائبأيضآ

وفضيحةكنيدى،جونومقتل،الساداثمقتلإلىأيضأوأشارت،كلينتون

هيروشيما،وقنبلةوهتلر،الغازوافران،الثانيةالعالميةالحربوعن،ووترجيت

المفكرينإلىاشارتكما،عليهومشيهالقمرإلىالإنسانوصولإلمىأشارتكما

إلخ.إلخ...ونيوتنوبيتهوفنوإديسونشكسبيرمثلالعظام
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أن،كلامهتثبتالتىالتوراتيةبالفقراتأقوالهيدعمالذيالكتابمؤلفويذكر

والتىالفرنممي،نوستراداموسنبواتاوكتاباتعنتمامأتختلفالكتابشفرات

والتواريخبالأسماءالأحداثتسجلانهاإذ،طريقةبألفيفسرهاأنللإنسانيمكن

!!دقةبكل

منيتكونالذيهذاكتابهفيكشفهامكنهماالكتابمؤلفيسجلأنوبعد

الطريقاولفيزلنالااننايؤكد،الكبيرالقطعمنصفحة026مناكتز

بعد.أبعادهكلتتضحلممثير،لاكتشاف

سيخضعأنهولاشكحديثأ،منشورفالكتاب.تقدمماعلىتعليقلناليسونحن

الله،كتابأماباحترامننحنيجانبنامنلكنناوالنقد.العمليالبحثمنللكثير

،(الكواكبعدد"يحصىالربانيةعظمتهفيالذيالكتاب!هبخشوعونسجد

03(.:ا.)مترؤوسناشعوريحصىبناالأبوياعتنائهوفى.4(:ا47)مز

فيهابماونتلذذ،ئحصيهابأننحنمناالجديرة،العجيبةكلمتهأعطاناوالذي

1(.13،4أ:91)مز

حسبتهاوبفمى

الغنىكلالغنىهى

مسروربهافلبى

الدهورمدىفخري



يظلوسوف.وقيمتهبحيويتهيحتفظالمقدسالكتابرالصا

كلما،تاريخهفيجليدةصفحةالرمنقلبكلماالدا.كنلك

اقوالهورسختصبالنهونثبتتالكتابحفانقلناوضح!

18وتعاليمه

داناتشارلس

لهيشه!التاهـرز

مقنعقلأننا.ابانهممباحثوتأكدالأودالقرون،،اسأل

ي!لمونك؟فلا.ظلالأركهعليايامنا!ان،نعل!ولاأسح

اتوالأإك!يغرجونقلولهمومقلكيقولون

(01-لا:لمكوبالأ
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الملحدينالفلاسفةمعظمبينالسائدالاعتقادكانالماضيالقرنأوائلحتى

قصصأكونهعنيزيدلا،القديمالعهدفىسيمالا،المقدسالكلابفيوردماأن

إلىسهلةبصورةوالروحيةالأدبيةالمبادئتقديمبغرضالأسفاركتبةلققهاوهمية

ظهرت)الأركيولوجى(،الآثارعلملتقدمنظرأ،التاريخذلكمنذلكن.البشر

اخبار.منالمقدسالكتابأوردهلمامؤيدةكلهاجاءتعديدةاكتشافات

أمرينإلىنشيرأننريد،الاكتشافاتهذهمنجانبأنستعرضانوقبل

شبهةوينفيان،الكتابتواريخصحةيؤكداننفسهالمقدسالكتابفىهامين

عنه.والتلفيقالتزوير

أحداثهتعارضوعدم،بعضمعبعضهللكتابالتاريخيالسردتوافقاولأ:

جاعتالتيالعابرةالإشاراتتلكحتى،التفصيلاتأدقفيالآخرمعالواحد

مختلفين.لكتابملتاعدةأسفارفيعزضأ

الوضعي.التاريخمعالكتابيالسردتوافقوثانيأ:

ستابالتاويغيرالرهتوافقأولا:

ئذكر:التوافقلهذاكأمثلة

يوكابد،بعمتهتزوجموسىأباعمرامأن652:الخروجسفريخبرناا-

يفسرهالمألوفغيرالوضعوهذا18(.2،1:6.16:خرأيضأ)أنظر

فيللاوى.!يدتهذهيوكابدأنوهوآخرسفرفىوردتعابرةإشارة

أنوالأرجح.كبيرةبفترةقهاتاخيهاميلادبعدأي95(،26:)عدمصر

ثالثةإشارةمنلأنهيوكابد،تولدأنقبلعمرامبكرهوأنجبتزوجأخاها

كانوامنه،الأصغرلاويأخييهوذا،أولادأننفهم38تكوينفيوردت

مصر.إلينزولهمقبلكنعانارضفيوهمتزوجواقد

كانالذكطيوسفأنإذاالأحوالتغيرمنفعجبى.مباشرةموسىامجدإذأهواياسباطأبويعقوب

إ!فرعونكأمرالنهرفىتطرحهولاابنهاتخفىأناضطرتالتيتلكعمهولفرعونثانيأيومهفى



المقدسالثتالىوحى212

حدثالأردنلنهرالشعبعبورموعدان315:يشوعفيالوحييخبرنا

501:يشوعمننفهمالحصاد؟منفترةأىفىلكنالحصاد.وفتفى

الشهرمنعشرالرابعفيالفصحعملواالأردنعبورهمفورانهم

الحنطةأما(.الشعير)حصادالأولالحصاديأتيمباشرةوبعده(،)الأول

ناالكلامسياقمننفهم931:خروجمنثم.بفترةذلكبعدفتحصد

إلىرجعنافإذا.الشعيرحصادوقتنفسفييكونالكتانحصاد

نأيذكرإذبصددهنحنفيماقيمتهالهاعابرةإشارةهناكنجد26:يشوع

للأردنالشعبعبورقبيلبيتها،فيالجاسوسينأخفتالزانيةراحاب

)اي"السطحعليمنضندةلهاكتانجمدانبين"ووارتهما،مباشرة

هذهبينالاتفاقهذافهلتجفيفها(.بغرضومبسوطةحديثأمقطوعة

؟!ملفقةبأنهاوالقوليتفق،المتعددةالأسفار

هناكراواالأرضلمتجسسعشرالاتتىالجواسيسموسىارسلعندما

خلفأالقيادةتولىلمايشوعاننفهمثابسفرومن.عناقبنىالجبابرة

عناقيونيتبق))فلمقائا6ويضيف،الأرضسكانتمامأقرضفإنه،لموسى

واشدود"وجتغزةفى)فقط(بقوالكن،إسرائيلبنىأرضفى

نحوبعدخرج،الجبابرةفيهابقىالتىجتمدينةومن21.22(.أ:أ)يش

وشبر،اذرعستةطولهكانالذى"جليات"الجبارالعملاقذلكسنة004

4(.ا:7)أصمثالثسفرفىنقرأحسبماوذلك

لهما،الملكشاولمضايقاتمنمأمنفىوالديهيجعلانداودأرادلما

وقال.موآبمصفاةإلىهناكمنداود،)ذهبالقولعابرةإشارةفىيرد

الله"لييصنعماذااعلمحتىإليكموأمىأبيليخرجموآبلملك

سفرمننفهمهاالإجابة؟بالذاتموآباختارفلماذا3(.22:أصم)

الدمقرابةفلصيلةالموآبية،راعوثهيداودأبىيسىفجدة.راعوث

17(4:را)انظر"موآبملكعند،)ودعهما
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التار-كا.!عالحتابيرالرهتوافقثانيا:

213

ستة،)فىبالقولاللهولخصة2،،1تكوينفيالمقدسالكتابذكرهماإن

اليومفيواستراحفيهاماوكلوالبحروالأرضالسماءالربصنعأيام

عليالقديممنذدرجتالعالمشعوبكلأنيؤيده1(21:.)خر"السابع

محدداليومأننعرفونحن!راحةيوممنها،أيامسبعةالأسبوعاعتبار

نظرأتحددالشهروان،الشمسأماممحورهاحولالأرضلدوراننظرأ

حولالأرضلدوراننظرألحددتالسنةوان،الأرضحولالقمرلدوران

شافيةإجابةنجدلا؟اساساكطوعلى؟الأسبوعتحددلماذالكن،الشمس

ماإلاالأمرهذاعلىمنهاالبدائيةحتى،الأرضشعوبكلاتفاقعن

1.2.تكوينفىورد

نستدل،الطوفانقبلماعالمعليالكتابفيالمفتوحةالضيقةالنافذةمن

العصرهوالأول:عصورثلاثةذاكإذبالبشريةمرتقدكانتأنهعلى

نحاسمنآلةكلاختراععننقرأقايينتوبالمنابتداءثمالحجرى.

أنهولاحظ.والحديديالنحاسىالعصرإلىمشيرأ22(،:4)ئكوحديد

التاريخ.علميقولهماعينوهوأولأ،النحاسيذكر

شيث،حفيدمتوشالحالترتيبفىيعادلقايينسليلوهو،قايينتوبالولأن

687سنةولدمتوشالحأننعرفوإذ.لهمعاصرأكانأنهنستنتجفإننا

لهذهمعقولتقسيماستنتاجيمكنفإنه1656،سنةومات،آدمخلقمن

النحاسىالعصروتلاهسنة،ثمنمائةنحواستمرالحجركطفالعصر:العصور

سنة.ثلئمائةالحديدىثمسنةخمسمائةنحوواستمر(البرونزي)أو

فما،الطوفانقبلبداالحديدكطالعصرأنيسجل(نعلىالوحيويحرص

الحثيدي.العصربدايةقبلالفلكبناءممكنأكان
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رجسغنمراعيكللأن"لإخوتهيوسفقولفييستوقفناآخرشئ

ملوكهناككانلأنهالأرجحذلك؟لماذا34(؟:46)تك(،للمصريين

مكروهينكانوافإنهمالسلطةمغتصبينكانواولأنهم.مصرحكموارعاة

المصريين.لدى

ئزولوقتالبلاديحكمونكانواالذينهم+الهكسوسأنالكتيرونويعتقد

معكرمهمسرهووهذا.ساميينايعربأ،كانواوأنهمإليها،إبراهيم

إبراهيم.

عليجديد"ملكوجيزةبفترةيوسفموتبعديقومأنيمكنكيفلكن

والعالممصرأنقذالذييوسف8(؟:أ)خر(،يوسفيعرفيكنلممصر

هىالإجابة؟!لفرعونثانيأالسنينلعشراتظلوالذي،محققةكارثةمن

اقيبا!"سرمنجديدةأسرةملوكاولشكبلاهوهذاالخروجسفرملكأن

النظاممعتعاونوامنشأنمنيقللأنهذافاراد،مصرحكمتعاقبت

.الرعاةوالملوك،العبرانيينالرعاةاولئكبينخلطلعلهأو،السابق

السردتوافقتعترضعقبةتمابلناوتاريخهامصرعنالحديثوبصدد

ستةنحومنكانآدمخلقأننعرفالمقدسالكتابفمن.والتاريخالكتابي

سنةإ!آلاف7عمرهاحضارةذاتمصرأناحيانأنسمعأننامعسنة،آلاف

إلىينتهوالممصرتاريخعنكتبواالنينالمؤرخينأنهوذلكعلىورذنا

بلضئيلةليستبينهموالاختلافات.التواريخهذهمسألةفيمحددةنتيجة

وهوالمجالهذافيالتقاتأحدشهادةهناونسجلأ.قرونإليتصلإئها

باللغة"سوس!ثم.ملكتعنىالمقدسالمصرىباللسانوهىاهيك!1؟مقطعينمنمركبةهكسوسكلمة+

87.راعىتعتىالعامية

وبالئالي.والأسفلوالأوسطالأعلى؟ثلاثةلأدسامإلىمقسمةتاريخهامنكتيرةفتراتفىمصركانتآ

بحيث،الملوكهؤلاءحكمفىتداخلفهنكوعليه.ثلاثةوأحيانابملكينبلواحدبملكتحكمتكنلم

حدة.علىكلالملوكحكمفترةجمعحاصلمنأقلهىمعأحكمهمفترةأن
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الذينمقابلفيأعمالهعنقالإذ.شمبليونالش!رالفرنسيالمكتشف

عليالمطلقالردالعملهذافيسيجدون)،إنهمالمقدسالكتابيهاجمون

علممنأقدممصريأثراك!الواقعفييوجدلاأنهبرهنتقدإذافتراءاتهم

نفسفىلكنهاعظيمةآثارأتعتبرشكبلاهذهأنومع.م.ق22.،

أنهاواقولأتجاسرإنيبلالمقدسالتاريخمعشئفىتتعارضلاالوقت

88".النقاطكلفيتؤيده

العلومأستاذرمساى،وليمالسيرعنطريفةحادثةنذكرالمناسبةوبهذه

علمفيحجةاشهرزمانهفيكانوقدبسكوتلاطدا،إبردينبجامعةالإنسانية

كللدراسةغيرتهوفيحاليأ(.)تركياالصغرىلأسياوالجغرافياالتاريخ

الأعمالسفردرسفإنهالبقعةتلكتاريخعنالقديمةوالوثائقالمتاحةالمصادر

التشككمنبكتيرالسفرينهذينرمساىدرسالبدايةوفىلوقا.إنجيلوكذلك

أصبحمتشككأ،بدأالذيذلكفإن،المكثفةالدراسةمنسنواتبعدلكنه،والتحفظ

.التفصيلاتواصغرأدقفيحتىلوقا،كتاباتعنالمدافعينأشهرمنواحدأ

رمساىوكتب،قلبهملكتثم،ذهنهالبدايةفيأسرت،البسيطةالتفصيلاتهذه

تؤكدالحديثة"الاكتشافاتبعنوانالكتبهذهأشهرأحد،الكتبمنالعديدبعدفيما

يقدمهالذيالتاريخانأعتقد"إني:قالهومماالجديد"العهدأسفارودقةصحة

باقيكتبهبمالوقا،كتبهماقارنتوإذا.بالتقةمنهأجدريوجدلالوقا

9118.شرحأوالأكملتدقيقأالأشدشكبلاستكونهيفإنها،المؤرخين

اللغةرموزفكمنوأول،الفرنسيينالمستشرفينكبارمن1832(ا-097)شامبليونفرانسواجان"

عامنابليونجنوداكتشفهاالأسودالبازلتمنقطعةوهورشيد.بحجربالاستعانةالهيروغليفية

الهيروغليفيةباللغاتكئابةوعليها.م.ق691عاملنحوتاريخهايرجعرشيد،منبالفرلا9917

هذاولشامبليون.مصرحاكمالخامسلبطليموسالكهنةشكرعنتعبرواليولانيةوالديموطيقية

نابليونحملةأنوالواقع...هيروغليفىمعجمإلىبالإضافةالمديمةالمصريةاللغةفىعديدةمؤلفات

،باهرةأخرىنئائجلهاكانأنهاإلا،فاشلةالعسكريةالنظروجهةمنتعئبركانتوإنصصرعلى

ممكنةالقليمالمصريالتاريخقراءةجحلمما،الهيروغليفيةرموزفكوأهمها



المفدسال!نابوص216

تؤكدالجابيةبراهينمن)الأركيولوجى(الآثار.علميقدمهماإلىالآننأتي

الكتابانواحدةلحظةالفكريراودناانودون.المقدسالكتابودقةصحة

نرىانمثير(مرشكبلافإنه،الميتةالحجارةمنإتباتإلىيحتاجالمقدس

نعم،العالمفىالأفدمالكتابلصحةالشهادةالعالمفىالألمحدمالآثارتحملكيف

هذافيالحديثوسنقصر.التفصللاتأدقفىالمقدسالكتابمعوتتفق

الآتية:الأربعالنقاطعلى3الواسعالشيقالموضوع

ال!قة!ىالحتابفرثورةال!ةايزماثىم!عةأولا:

2()تكالجنةموقعا-

شرقأ"عدنفىجنةالإلهالرب"وغرس

القديمةبابلغربجنوبالواقعةالعراقسهولأنإلىالأثريةالوثائقلشير

للنهرالأربعةالرؤوسأسماءلناتسجلالتوراةأنونلاحظ.عدنتدعيكانت

اليومويسمىحداقلهوالثالثالنهر.الجنةليسقىعدنمنيخرجكانالذى

ولفد.وجيحونفيشونفهماوالثانيالأولأما.الفراتهووالرابع.دجلة

التىالرئيسيةالأنهاربأسماءبابلفيقائمة"دلتش"اطمانىالآثارعالماكتشف

19جيحانوباسموآخرفيشانوباسمنهربينهاومنقديمأ،موجودةكانت

وأكئابةسجلوهمالتزويردافعايلديهمكانالشعوبمنغيرهمأوالمصر%اننعتقدلانحن

،تمجدهأنهايظنالتياياشياءتعظيمفىعادةالطبيعيالإنسانيفعلهماإلا،آثارهمعلىرسمأ

النىالانارننفقكبفنرىأنمثبرأمرهوفكموعلبهفدره.منلفللأنهابظنالنيالأشباءوبخفى

الصقلس!!الكتابفىالمكتوبمعالسنينآلاتالعمرمنلها

والذيالأركيولوجىلعلمالتخصصيةالأفرعكأحد"المقدسالكتاب!آثارعلماليومهنكأصبح

منأكثروغيرهاوالعراقفلسطينفىوهناكمعأ.المفدسوالكتابالآثارمنكلادراسةيتطلب

مخطوطمليوننحووكذامنها.مناتأوعشراتبضعفيسوىالباحتؤنينقبلمموقعألف25

واضحكروكيرسمطريقةعنأمكنفقدمنهاغرتماأما.9.اليومحتىينشرلممنهاالكتير

عنبعيداسكنواوالذين،السنينبمئاتموسىمنأسبقكانواالذينالقديمةالشعوبمنكتيرلأحوال

نأئاكدبكشفهاتمامأ،ومجهولةمغلقةكانتفريبعهدإليأشياء.الأميالبمناتفلسطينأرض

الله!بوحىكتبتقدالمقدسةالأسفار
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(1.)تكالطوفانبعدبنيتالتىالأولىالمدن2-

ثمائيبنىقد-البابلبةالمملكةمؤسس-نمرودأنالمقدسالكتابيسجل

لمواحدةمدينةسوىيبقولم.مدنسبع.أطلالاكتشافبالفعلتموقد.مدن

كالحمدينةاطلالوسطوفيأكد.مدينةهي،الآنحتىموقعهاعلييستدل

بالقربنينوىشرقجنوبكم03وتبعد،المكتشفةالمدنالسبعمنواحدةوهى

لثورتمثالأ1845عاملآيار"الإنجليزياوستن"سيراكتشف،دجلةنهرمن

هذهمؤسسنفسهنمرودهوأنهجدأئرتجحالذي29االجبارا"الصيادباسممجنح

ضد()أىأمامصيدجبار،)كنمرودالمقدسالكتابقوليردعنهوالذىالمدينة

."الرب

2-،(7:أع31،32،:اا)تكحارانمدينة3-

بقيةظلتوفيها،وعائلتهإبراهيمأبوناحورنزحإليهاالتىالمدينةوهي

،24،4،38:28،201:)تكالموعدأرضإلىلهاإبراهيمتركبعدالعائلة

اليومأنهامع.كبيرةمدينةوقتهاكانتانهامنهيستذلالذىالأمر(،ه21،4:

المخطوطاتانعلي.دمشقشرقشمالكم045نحوتبعدصغيرةقريةمجرد

موفعها،بحكمهاماتجاريأمركزأزمانهاغابرفىكانتأنهافعلأأتنتتالقديمة

3!.الصغرىآسياإلىبابلمنالطريقعلىالمارةللقوافلمحطةكانتوأنها

(6)يشأريحامدينة4-

كانأنهنتخيلقد6يشوعفيوملكهااريحامدينةعنوردمانقرأعندما

أنإسرائيللرجالأمكنفكيف.الإطرافمتراميةكبيرةمملكةعلىيحكم

واحد؟يومفيمراتسبعالمدينةحوليطوفوا

سنه0025منأكتزمنذخرابهاذكرالذياللهكلامصدقعليشاهدةتقفالمنطفةهذهخرانبان

(1ا-ه23:)صف
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نأواتضح،القديمأريحاموقعفاكتشفالحديثةالاكتشافاتجاءتأنإلى

يكونفكمفقط.متر006حواليكانمحيطهاوأن،هكتار7حواليمساحتها

واتضحكم(.2ء4حوالي)اياليومفيمرات7حولهتطوفأنالسهلمن

49.الحقمعهالمقدسالكتابأنأخرىمرة

(1.)يشحاصورمدينة5-

أقوى)أينونبنيشوعامتلكهاالتيالممالكرأسكانتأنهاالكتابيذكر

عنعبارةالمدينةأطلالظهرتمكانهافيالباحثوننقلاولما(.الممالكتلك

للقلعةوالصغيرةالمدينةخرائبتمتلالكبيرة.الترابمنهائلتينكومتين

القلعةهذهأنالبعضوقذرمترأ.08بسمكجدرانبهاوتحيطلها،المجاورة

!!!همقاتلألف3.نحوتسعكانت

أشورعاصمةنينوىمدينة6-

بأنهامراتأربعيونانسفرفيالمقدسالكتابفينينوىمدينةتوصف

زمانه.فىالوصفهذاعلىفولتيرتهكمولقد.أيامثلاثةمسيرةعظيمةمدينة

تضمعظيمةمدينةانهاأكدت1842عامبعدتمقاالتىالاكتشافاتأنإلا

وصفهوالكتابوصفاأنوأكدت.الكبرىنينوىضمناصغرمدنعدة

69.دفبق

ال!قة!ىالحتابفرثورةال!ةالعواهثمعةثانيا:

3()تكالسقوطحادثة-ا

.مق0025نحوإليتاريخهيرجعمم28بطولبابلفيدائريختماكتشف

تجلساليساروعنرجليجلساليمينوعنالوسطفيمقدسةشجرةعليهمنقوش

إ!79المراةمعتتحدثكأنهاحيةالمرأةوخلف.امرأة
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للحيةنجدلذا،الإنسانإفسادفيقديمأنجحالحيةطريقعنالشيطانإن

كتيرفىانتشرتالتيالشيطانعبادةوفيبلالوئنية،العبادةفيبارزأمكانأأيضأ

الخمرنرىوفيهالآثارأحدعلىقديممصريرسمويوجد.اليومالعالمبلادمن

العباداتكلفيبأخرىأوبصورةنجدهالأمرونفس،إلهةكأئهاللحيةمقدمة

89.العالمأنحاءجميعفىتقريبأالولتية

(8-6تك)لطوفانا-2

والمتباعدةالمختلفةوأجناسهاالأرضشعولاكلولدى،العالمدياناتكلفى

.الكائناتبحياةاودتعالميةكارثةعنتتحدتما،أسطورةأوقصةتجدوأنلابد

هذهوراءكانالإنسانشرنتيجةالعظيمالآلهةغضبأنفيأيضأتتفقإنهابل

عنتتحدثمختلفةلشعوبأثريةوثيقة33عنيقللاماهناك.الكارثة

يمكنلاآخر،حادثلأيبالنسبةنظيرألهنجدلاالذئ،الإجماعهذا.الطوفان

ذكرىالقصصهذهوراءتكونأنلابدبلوحدها،الصدفة!جر!نص!*!إت.إ

آثارهاتركت،العالمكلفيوالأجناسالأممتتفرقأنقبلحدثتخطيرةلحادثة

امرأالطوفانيكونأنلابدبالحرىأو.البشرىالجنسكلعلىالواضحة

الرسولكقول،بإرادتهمعللهميخفىإنمااليومينكرونهاكينوأنمؤكدأ،

5(.3:بط)2بطرس

ويلى"ليونارد)،سيراكتشفهاحفرةبالعراق"أور"منبالقرباليوميوجد

وجدتوأسفلهاأمتار3نحوبارتفاعصلبةطينيةصلصالطبقاتبها،1271عام

رهيبة.طوفانيةكارثةعنإلاينتجأنيمكنلاالذىالأمر!9،آدميلاستيطانآثار

(1ا)تكالألسنةوبلبلةبابلبرج3-

ضخمبناء2491عامأكتشفبها،التنقيبعملياتوخلالأور،منطقةفي

قصدالذكط..ابابلبرجنفسههوأنهالخبراءيرجحأعلاإلىمصاعدثلاثةله

عشر.الثامنالفصلفىتجدهاالطوفانحدوثعلىالجيولوجيةالبراطنمنمزيد
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عناللهأبعدواقدكانوالأنهم،اللهسماءإلىلا-السماءإليالوصولبهالناس

ناينوونماكلعليهميمتنعلا،امشروعهمرأىلماقالاللهولأن،فكرهم

عليهمليسهلالعلياالجوطبقاتإلىالوصولأرادواأنهمالظنفأغلب"يعملوه

،4713:إش)قارنيسألوهاولكييعبدوهالكيالسماءفىالنجومدراسة

حتىموجودةاللة،عندالمكروهة،البذرةهذهلازالتأسفوبكل2(.8:إر

"اسألبابتجدالعالمأنحاءمعظمفيالجرائدصفحاتوعلىهذا.يومنا

عنقيلتالئيالكلمةنفسهيالبابهذافىتردالتيبرجوكلمةا!!االنجوم

.المقدسالكتابرواهكماالحادثصحةيؤيدمما،بابل"برج"

بناءالإنسانبمحاولةارتبطتالتىاللغاتوتعددالألسنةبلبلةأمرعنأما

حللنا"كلماقالالذيمولر""ماكسالعلامةشهادةهنانوردفإننا،البرجهذا

وأنهاجدأ،قليلةأصولعلىمحتويةأنهااختلافاتها،عنرغمأتظهر،اللغات

هذافياللغويينالفلاسفةأحدقالكماا.واحد+اأصلإليترجعجميعا

مجموعهافيفهيالأخرىعنالواحدةاختلفتوإناللغات"إنالموضوع

فتتتالأجيالاحدفىهائلةزلزلةحدثتقدكانتلوكماواحدلأصلأجزاء

ا!!!20لهاعددلاأجزاءإلىومزقتهالقوىالصخر

2-9(:12أخ14:25،2ملىا)يهوذاملكرحبعامهزيمة4-

ملوك)أولمصرفرعون"شيشنق"سجلبالأقصرالكرنكمعبدجدرانعلى

هذايهوذا.ملكرحبعامعلىالساحقلانتصارهوصفأ(والعشرينالثانيةالأسرة

3501.بعدمنكتيرينبواسطةتأكدثم،يقرأهأنشمبليوناستطاعما

"زايرا"وكلمة"توروس*.هىأيضاوباللاتينيالور-ولالكلدانىشور"هيبالعبري!ثور"كلمة!مثلا

مستمدة"كاس"وكلمة.بالكلداني!رير*كلمةنفسهاوهىدريه،لعدىكما،مغلقرباطتعنىباليونانى

"كوس*ولالعبرى،كاستعنىالتىاليولانبة"كوثوس"الكلمةحاع!وم!ها.نوحبنحاملن+كوش!من

وبالعبرية،قرنوكلمة.والكأسالخمرإلههر*لاكوس"اليونانلةالأساطيروفى."كوث+وبالكلدالي

!نها(رؤوسهمعلىالقرنيضعواانالقديممنذالملوكاعتادفقد)لذاالقوةعنتعبلرهىوالتىاقلرن!

تعنىالتىال!طقالشبيهةايأورليةالكلماتمنكثيرأصلهىالتىكرونا،اللاتينيةالكلمةحات

.اأتاجأوإكليل
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شعبعلىانتصارهعليهيسجلنصبأالعالميقيمأنمؤسفأمر6شكباإنه

علىالدليليحملالنصبهذااننتذكرعندمانتعزىذاتهالموقتفىلكننا.الله

(،،الربخانوا"لأنهمشعبهلتأديبكعصامصراستخدمالذىاللهقداسة

الله.كلمةصدقعلىالدليلإلىبالإضافة

(4)دانبوخذنصرمرض5-

والذي،المذلنبوخذنصرلمرضذكرأومخطوطاتهابابلآثاروسطنجدلا

أثرأنجدأنمتوفعأليسوطبعأ،كبريائهعلياللهمنلهعقابأسنواتسبعاستمر

مهامممارسةعلىقادرغيرمدةبقينبوخذنصرأنتسجلالآثارانإلا.لذلك

أعمالهجميعتوقفتمعينةلمدةأنهالآثارقراءةمنتلاحظقدأنهكما.المملكة

إ!4.االعادةغيرعليالعظيمة

ال!قة!ى:الحتابفرثورةال!ةالعوائةم!عةثالفا:

فىالمذكورالسردأنأكدتإبراهيمزمانإلىترجعالتىالاكتشافاتإن

بقرونإبراهيمزمانبعدعاشوامؤرخينكهنةتأليفمنليستموسىأسفار

الأحوالمعالتوافقتمامفىإنهابل(،الأعلىالنقدأصحابادعى)كمعديدة

ئينوى،شرقجنوبانزى!مدينةففي.موسىقبلمازمانفىسائدةكانتالتى

منالعاقرانالزوجانيتبنىأنوقتئذجرتقدالعادةأنهناكالآثارأوضحت

أيضأجاءكماموتهما.بعدأملاكهمايأخذأنعليحياتهماطيلةعليهمايسهر

.ا.أولادأهمنهالتنجبلزوجهاأقتهالقدمأنفىالحقلهاالزوجةأنآثارهافي

2.03:3.ا:26،ا:5تكوينفىجاءمامعيتمشىوهذا

المصريينانعلىروسلينى،العلامةق!كما،دلتفقدالمصريةالآثارأما

وهميأكلونكانواالذينالأخرىالشعوببخلافجالسينالطعاميتناولونكانوا

التفاؤلأنيميليكوسالمؤرخذكركما33(.43:)تكالأرضعلىمتكئين
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قراءةيسمونهفيماالآنيحدث)كمااستشاراتهأوالدينيةاستخداماتهوكذابالطاس

16(.2.5،15.:44)تكالقدماء.601المصريينخرافاتمنكان(،الفنجان

اشورمناحضرتبالنقوشمليئةطاساليومالبريطائيالمتحففيويوجد

المزدوجوللتاجالهوللأبىرسمعليهايوجدحيثاالأصلمصريةأنهاالمرجح

701.المقدسوللجعرانالمجنحةوللشمس

الوفتحتىولازالتالمصريينعنالكتابذكرهاالتيالعاداتومن

الموتىعليالتقيلالحزن:المصرييننفسيةأعماقفيمترسبةالحاضر

3(،5:.)تكالمصريالتحنيطبفنالمرتبطة،الأربعينوعادة1(،51:.)تك

المباشريوسفكلامعدمسببهوهذاولعلالميتاأهلاحتلاقعدموأيضأ

القصربروتوكولاتمنيكنلمحيث،والدهلدفنسفرهبخصوصفرعونمع

1(.4،5:414.:ه.)تكحلقدونفرعونأمامالظهور

ال!قة!ى:الحتابفيثورةال!ةالتعصياتم!عةرابعا:

(21:.)إدقالثانيسرجون-ا

الكافرونأتخذهالذىالأمر.الإطلاقعلىإليهاالتاريخئشرلمالشخصيةهذه

الفرنسيبوطا""بولاكتشفعندما1842عامجاءحتى.المقدسالكتابضدحجة

الكتابةرموزيحلانواستطاع،فدان25مساحةعلىالمقام8501قصربقايا

ومن..مق7225.7-عاممناشورحكمانهفتبين،المخروطيةالمسمارية

تواريخه.صدقتؤكدقويةحجةإلىالمقدسالكتابفىالطعنهذاتحولوقتها

كلامهعندإنهيلاحظإذ،الوثنيةالخرافاتهذهإلىينحدرلماللهيعرفالذييوسفانالمؤكدمن.

عمليةانوواضح،(.يوسفبيتعلىالذيالرجل"قالكما،بالطاسيئفاءلأنهيذكرلماخوتهمع

وندامتهم.اخوتهتوبةيختبركيمايوسفتدبيرمنكانتكلهاالطاس

والكوارثالنكباتعندإلايحلقونهاولا،لحاهميرخونالعادةفيكانواالنيناليهودبعكس2

5(.:61:6،14إر2،:اه)إش
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فلم2(..)إشالفصلنفسفيأيضأالمذكورترئانعنيقالالشيءونفس

ليسترتانأناوضحتالاكتشافاتانإلاهذا،ترتانهومنيعرفأحديكن

الأشورى!.\.الجيشلقائدلقببلعلم،اسم

(5)دأالملكبيلشاصر3-

إنهويقال.نبونيدسيدعىشخصهوالتاريخيذكركمابابلملوكآخرإن

وأنبورسبا.فىعنهاضكلائبأهذاملكهاكانبابلمدينةالفرسهاجمعندما

!!يقتلهاندونوأسرههناكإلىتبعهالفارسىكورش

ناعلي.دانيآلسفرفيالمقدسالكتابذكرهمامعمتعارضأيبدوهذاكل

نأببابلقيرأمفيوجدتكتاباتمن1854سنةاكتشفرولنصهنريالسير

.11.ملكلقبوأعطاه"بلشرازر"ابنهالملكفيمعهأشركحياتهآخرفىنبونيدس

فإن؟الأمرهذاصدقلنايتضحالمقدسالكتابذكرهاعابرةإشارةومن

ظهرتالتيالقراءةيفسرمنوعد-المقدسالكتابيسميهكما-هذا"بيلشاصر"

فيالمتبعهوكماثائيأوليس،المملكةعليثالثأيسلطهبأن،قصرهحائطعلي

منوليس94(.3:2،48،دا:أ.اس4-4:0،45اتك)قارنالظروفهذهمثل

الثاني،بل،بابلمملكةفىالأوليكنلمنفسههذابيلشاصرأنسوىلهذاتفسير

الكتابانكالعادةوظهر.الثالثبالمركزدائيآليعدأنسوىيستطعفلم

دائمأ.الحقمعهفإن،الحقهولأنه،المقدس

قيلماانولوعنثنا،كثيرالكلامجهتهمنالذىالموضوعهذافىأيضأوماذا

الذينالأعلىالنقدكأصحابنكونأننودلالأننا.الإشارةتكفيهللذييكفيفيه

مناكثرالآثارعليالمممطرةالبشرأساطيريصدقواأنإلىبالأسفيميلون

لأنالحيةاللهكلمةنصدقلافنحننعم!!الصادقةكلمتهفيدث!تصديقهم

سكتإنإنهلكم)،أقولسيدنامعنقولفقطإننابلأيذتها،قدالميتةالحجارة

.(91:04)لو"!ختصرفالحجارةهؤلاء



الوقتوفي،وحالتهالبشريالقلباسرارعناللثاميميطكناب

الماضيحيثيبداكتاب.منطورةعيراصورالنايكشفلفممه

لكلوحلولتوضيحاتصنسهوللىبناويسير،الأزليمس

حيثالختاصيةللنقطةبنالصلانإلى،الأهـبيةالمسانل

111اللهمشينةبحسبنلكوكلالأبد.يمسفيهاالمستقبل

دارببجون

!!

النبريب!ا!ظ

المبهتمإنحسناتفعلونالتى،أثبتو!هالنبويةالكلمةوعندنا،ا

"،مظلمموفمعمندفىسراجإلىكماإلي!

(11:امبطر!ا)
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وهذه،الأخيرةبالأيامخاصمنهاقسم:قسمانالمقدسالكتابفيالنبوات

الآخروالقسم،العالمفىيعملهأنمزمعهوماجهةمناللهفكرتعطيناأنقيمتها

نعم.اللهكتابهوهذابأنالقاطعالبرهانتعطيناأنهاوقيمتها،الماضيفيتم

بالمستقبل؟يخبرناانيقدراللهغيرفمن

نوفمبرشهرفىالإسكندريةمدبنةفىستمطرالسماءإنقلتأننيلنفرض

تمطرمافعادة،كلاميتحققولوحتىشخصأىيدهشلنالكلامهذا.القادم

فحددت؟اخرىتفصيلاتذكرتإذاأما.نوفمبرشهرفيالإسكندريةفىالسماء

التىالمدةوحددتالسماء،فيهاستمطرالمتىوالدقيقةالساعةوذكرتاليوم

يجعلهامما،قيمةلنبوتيتعطىاللقصيلاتهذهفإنتمطر،السماءفيهاسشمتمر

.عادىغيرشيئا

الكبيرالعددسيدهشكاولأ؟المقدسالكلابنبواتعلىالكلامهذاطئق

تفصيلاتذكرفيالعجيبةالدقةستدهشككما،القديمالعهداسفارفيالتىللنبوات

عجيبة.دقةفيتمتوكلهامتنوعة

.نبوة38501فوجدهاالمقدسالكتابنبواتعددالدارسينأحدحسبولقد

النبوية"الكلمة،)اسمالكتابهذاعلىبطرصماالرسوليطلقأنعجبفلاولهذا

91(.ا:بط)2إليهاائتبهناإنحسنأنفعلإنناقائلأويضيفا

حتىوأنها(،27:)أمشيئأغدهأمرمنيعرفلاالأنسانأنعرفنافإذا

"اخبروابالقولالوثنيةالآلهةقليمااللهتحدىحتى،المستقبليعرفلاالشيطان

اللهعلمفيالمستقبلامروأن23(،4:ا)(ش،،آلهةأنكمفنعرفبعدفيمابالآتيات

الحكماءتقدرلاالملكطلبهالذكط،)السرلنبوخذنصردانيآلكقولوحده

فىإلهيوجدلكن.للملكيبينوهأنعليالمنجمونولاالمجوسولاولاالسحرة

"الأخيرةالأيامفىيكونمانبوخذنصرالملكعرفوقدالأسراركاشفالسموات

ندرسه.الذكطالمفصلهذاأهميةالفورعلىلنايتضح28(،2.27:)دا
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بال!ي!الغامةالنبوات

المفدسال!نابوحى

112،ليدونكانونواسمهالدارسيناحدذكرالمسيحعنالنبواتلعددفبالنسبة

يسمحلاالمجالولأن.التوراةأسفارفىوردتالمسيحعننبوة333هناكأن

النبواتهذهأنالقارئوئذكرأهمها.بذكرسنكتفيفإنناجميعهاالنبواتهذهبذكر

يجعلمما،بالمسيحيؤمنونلاالذيناليهودايدىبينالتىالتوراةفىتوجدجميعها

مطلقأ.واردةغيرالأسفارهذهفىدسهاأوالنبواتهذهتحريفمسألة

انهالمسيحعنذكر

عذراءمنسيولد

لحمبيتفىسيولد

مصرإلىسيلجأ

فريدةكاملةحياةسيعيش

جحشعلىراكباأورشليمإلىسيدخل

سيخونهتلاميذهأحد

مصلوباسيموت

غنىرجلقبرفىسيلافن

الأمواتمنسيقوم

السماءإلىسيصعد

النبوة

7:14إش

5:2مى

أا:هوأ

أ-424:إش

9:9زك

41:أمز

2216:مز

53:9إش

16:01مز

6818:مز

22،23أ:مت

2:5،6مت

2:15مت

12:14-21مت

21:4،5مت

13:18يو

2735:مت

57-2706:مت

2:31اع

29،11،22،:ااع

بيتريدعىبأمريكاكاليفورنيافيباساديناجامعةفيرياضياتعالمهناك

نأفىالاحتمالاتئظريةطبقثم،النبواتهذهمننبوة48أوضحاختارستونر

فرصةهوالاحتمالهذاأنفوجدواحدشخصفيمصادفةالنبواتتلكتتحقق

113.صفرأ181وامامهواحدهكذا:يكتبفلكىرقمأمامواحدة
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01(90)!كوالقاراتالأرفىشعوب3-

922

بنحوالميلادقبلماإلىتاريخهايرجعنوحفمعلىالقديمةالنبوةهذه

دقة.بكلتضتإنهانعمتفت؟فهلسنة.0025

بركتهعندنوحيذكرهلمالسوداء(،)القارةأفريقياقارةعمزتومنه،حامفعن

وأيضأبل،العالمفيمنسيةأجزاءالأفريقيةالقارةمعظمظلتوهكذا،لأولاده

منها،وأبادوهمأرضهماليهودفامتلك،الصغيرابنهكنعانفيبعائلتهاللعنةحقت

الرب"مباركقالآسياقارةعمرتمنهالذيساموعن.إثمهممكيالكمللما

منهالذي،يافثوعن.نسلهمنالوحيوكتبةالأنبياءكلفجاء"،سامإله

نسلهواكتشف،لهاللهففتح،(ليافثالله،اليفتحقالأوربا،قارةعمرت

نسلفإنلهذا"،ساممساكنفى"ليسكنأيضأوقالاستراليا.ثمالأمريكتين

الفاتحين.الغزاةأشهركانواالأكبرالإسكندرأياممن؟الزمانقديممنيافث

الإيطالييننجدالأوسطالتاريخوفىالرومانلماليوناننجدالقديمالتاريخففى

الرونط-وأخيرآ،والفرنسيينالإنجليزالحديثالعصروفي،والبرتغالوالأسبان

السنين.آلافمنالمقدسالكتابكقوليافثنسلمنكلهموالأمريكان

الي!ود،-

الإيمانعنهمعروفأكانقوادهمنواحدأبروسياملكالكبيرفردريكمرةسأل

!اليهوداجاب.بكلمتينالكتابوحيعلىتبرهنانتقدرهل:بالمسيح

قدرإنه183(،اا-077)ألمانيافيلسوفهيجلقالفلقدعجبولاا.ا"اايامولاي

يستطعلممعقدألغزأأمامهفكاناليهودتاريخأماالأخرىالأممتاريخيستوعبأن

فيوتمتاالكتابفيعنهمقيلتالتيالنبواتمنالمتفرقاتبعضوهاكأأاهحلها

عجيبة:دقة
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عمام..ق015.عامنحوموسىتحدث:لشرهمالأممبينتشتيتهم-

سيئشتتونإئهموقال،إلههمالربضديخطئونعندماالشعبلهذاسيحدث

الأولىالمرةفعلأ.تمماوهذا94(.28،36:)تثمرتينالعالمكلفى

الرومانيدعلىوالئانية..مق588سنةالكلدانيينجيوشبواسطةكانت

الأخيرالتشتيتهذانتيجةاليومهموها.م07سنةفاسباسيانتيطسبقبادة

9:إر27:28،64.:4تثأيضأ)انظر!العالمبلادكلفىموجودون

أ:7(.حزه16،

التيالأمةاسمإشعياءحددسنة015بنحوالبابليالسبىيحدثأنوقبل

سيستعبدونالتيبالمضبطالمدةالنبيإرمياذكرثم6(،93:)إشسشمتعبدهم

ماحدثوهو7(.21.1:27:)إرهثلاظةأجيالأوسنةسبعونوهيفيها،

2-23(.9.20:داو3621،22:أخ)2ذلكبعددقةبكل

اليهودانالنبواتأوضحت:اياهوصلبهمأولألمسياهمرفضهم-

بهذاجاءمااوضحما.يقبلونهسوفذلكبعدثماولأ،مسياهمسيرفضون

وجوهنا،عنه"كمسترالنبييقولحيث53،إشعياءنبوةفيالصدد

بيتعلى،)وافيضالنبىيقولحيث12زكرياوأيضأبه"،ئعتدفلممحتقر

الذيإلىفينظرون،والتضرعاتالنعمةروحأورشليمسكانوعلىداود

تذكرذلكعلىوبناء".لهوحيدعلىكنائحعليهوينوحون،طفوه

وبلاملك"بلاالضياعحالةفىكبيرةفترةسيظلونأنهمأيضأالنبوات

هذاومدة4(،3:)هو"وترافيمأفودوبلاتمثالوبلاذبيحةوبلارئيس

سبعينعنعبارةوهيبالتفصيل9()دانبوتهفيدانيآلحددهاالضياع

ختمتسنة483الآنحتىمنهاتتمسنة.041أي(،السنين)منأسبوعأ

اختطافوبعد-الكنيسةتكونتإذ-الزمنانقطعثم.المسيحبصلب

الضيقة.فترةوهي،الباقيةسنينالسبعفترةتتموانلابدالكنيسة
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يسمحونكانواماالأرضفىكانواعندمافهم:دائمأوحدهمسكيشتهم3-

بعدوحتى9(4:يو3،ا:3نح11،ا:")عزبهمالغرباءمنأحدباختلاط

يختلطونولابهم،خاصةمناطقفىمعأيسكنونكانواالعالمفىتشتيتهم

كنعانارضدخولهمقبلحتى،عنهمالنبوةقالمتهماعينوهو.بسواهم

9(.23:)عد

عندماصلبهقبيلالمسيحقالهماهذا:الهيكلوخرابأورشليمخراب-

أيام،)ستأتيافتقادهازمانتعرفلملأنهاعليهاوبكىأورشليممدينةنظر

جهة،كلمنويحاصرونكبكويحدقونبمترسةأعداؤكبكويحيط

43،:أ9لو)"حجرعلىحجرأفيكيتركونولا،فيكوبنيكويهدمونك

.227:متىو3ا28-23:لوقاأيضأانظر44(

عندما،الزيتونجبلفوقمنعظتهفىالمسيحبهأنبأفقدالهيكلخرابأما

جميعتنظرونأفا"يسوعلهمفقال،الهيكلأبنيةيروهلكيتلاميذهتقدم

وأيضأيئقض!،(،لاحجرعلىحجرهفايتركلاإنهلكمأقولالحقهذه.

كلامنمولفد،2(.ا23،38:24:)مت"خرابألكمئتزكبيتكم"هوذا

أورشليم،وحاصرالرومانىتيطساتىعندماسنة،04بعدحرفيأالمسيح

المسيحيينكلفتركعنها.قليلأالحصارفك-معلومغيرولسبب-لكنه

يخربواأنجنودهوأوصى،ثانحصارفىتيطسجاءثم.أورشليم

كلاموكان.معماريةكتحفةالفخمهيكلهاعلىيبقوالكنكلها،المدينة

قنكلامترى.لتلاميذهالسابقالمسيحكلاممعيتعارضلجنودهتيطس

سنة،اربعينمنتكلمالذيالمتواضعالناصرةنجاركلامهليتم؟الذى

جنودهراسعلىهوالذىالظافرالقائدكلامأم،الأرضتركثم

قائدهم؟تعليماتاحترامعلىجيدأالمدربين
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داخلمشتعلةبقطعةوألقىآخرفوقركبجنثيأأنالتاريخسجلاتتذكر

بالكامل،المبنىاحتراقعلىساعدتعاصفةهبتذلكألتاءوفى.الهيكل

الجنودإنويقال.الهيكليغشىكانالذىالذهبانصهارإلىأدىمما

وهكذا،الأخرىعنحجارةكلفصلواالذهبعلىالحصولفىالطامعين

116.حرفياالمسيحنبوةتمت

شتاتاثناءالبلادحالةالنبواتتصف:الشصشتاتأثناءالبلادحالة-

،61.112:)إشالفترةهذهطوالومهجورةخربةستكونوكيفالشعب

منمدوسةستكونأورشليممدينةإنأيضأالمسيحويقول12(.3:مى

24(.2:أ)لوالأممأزمنةتكملحتىالأمم

بأنالنهايةوقتالحالةالنبواتتصفكما:الأيامآخرفىالبلادحالة-

فىالأرضيصورالنبىيوئيلأنحتى32-35(،36:)حزتعمرالبلاد

نحنوها3(.2:)يؤعدنكجنةالمعظيمةالضيقةأيامقبيلالأخيرةالأيام

خصوبةوتضاعفت،والمستعمراتبالمدنالبلادامتلأتكيفنسمع

!!جنةإلىتتحولأنوكادت،الأرض

الشعب:لهذارجوعينالمقدسالكتابيذكر:الهيكلوبناءالشعبرجوع-

إليهويشيرقوميأ،رجوعأويعتبزحاليأ،تمماهو،المانعدمفىالأول

اختطافبعدفسيتمالربإلىبالتوبةرجوعهمأما.37،78:حزقيال

،379:حز)يعقوبضيقفترةخلالفيهماللةروحعملنتيجةالكنيسة

سيبنىإنهيعلمناالمقدسالكتابفإن،للهيكلبالنسبةالأمرونفسأ(..

،الحياةإلىالعائدةالرومانيةالإمبراطوريةوحمايةبمجهودهمالأولى؟مرتين

نفسهالربسيبنيهالثانيةوالمرة.ويخربالوتتيةبالعبادةسيتدنسلكنه

عنسمعناكلنالعلنا.الهيكللبناءجدأشغوفونالآنوهم13(.6:)زك

الأمر.ذلكإتمامفىالمحمومةرغبتهم
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ب!صرالمام!ةالنبوات!ا-
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المتعلقةالنبواتاشهرلعل،المقدسالكتابنبواتفىبارزمكانلمصر

تمتالتىمصر،إلىطفولتهفىيسوعالربإلتجاءعنهوشعنبوةهىبمصر

15(.2:متأ،أ:أ)هوسنة075نحوبعد

لإبراهيماللهقالهماهيمصر،تخصالتىالنبواتأولى:النبواثأولىا-

خروجهمثمفيها،وذلهموعبوديتهملهم،ليستأرضفىنسلهتغربعن

1(.134،:ا5)تكعليهاقضاءهاللهيوقعأنبعدجزيلةباملاكمنها

موسى،عهدفىسنةبأربعمائةذلكبعدبحذافيرهاالنبوةهذهتمتوقد

12(.ا:2)خرالمصريينآلهةبكلأحكامأالربصنععندما

نبوة91إشعياءفىمثالذفلناالنبويةالأسفارفىأمامصر:ضمةاضمحل!2-

الأسفلالدركإلىإشعياءأيامفىوصلتقدمصروكانتمصر،عنكبيرة

القدامىبالأسلافوالاعتدادالكبرياءروحمعجنبإلىجنبأ،الوثنيةفى

وهوا(،)ععللهاالسريعا!هيالقضاءفصدرا(!ا)ع(،حكماءابنأنا"

،مق07.حواليأشورملكسرجونمنابتداء،بسنواتذلكبعدتمما

إذالأصحاح،هذافىوردكمامصرعظمةلاضمحايربدايةذلكوكان

-ه)عاقتصاديركودصحبه3(،2،)عالأهليةالحروبمنسلسلةبدأت

6(.+)عالمحاصيلوتلفت1(،90،)عالصناعاتوتأخرت8(،

كانتإذ0331،اصحاحفىآخرشرأإشعياءيرىمصر:منرئيسلا3-

فأنقذتهممرةساعدتهملقد!لشعبهمتكلأ،اللهمنبدلأ،أسفبكلمصر

ماالذكطالأمر.تقهرلاقوةأنهيظنفرعونجعلمما1(1-375:)إر

انظر330:ا)إشالسواءعلىوالمعانللمعينعقاببلايمرانيمكنكان

تمماوهذا"تكونولاوتتبددتتلف...السواقيعلى"البرديهكذا7:اأإشعياءالبعضيترجم

الماضيفىمصربهااشتهرتالتيالبرديزراعةفاضمحلتفعلأ
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النبيحزقيالتكلمخاصةبصفةالشرهذاعن22(.-4213:إرأيضأ

بكلئمتتفصيالتوأعطى(،...92،03.3132،.17)أصحاحأكتير

وتشتت1(،920:)حزجنوبهاإلىشمالهامنكلهامصرخرابفذكر!دقة

انظر5(،بابلملكنبوخذنصريدعلىتمالذي)الأمرسنةأربعينلمدةأهلها

لكنهم،الشتاتمنسيرجعونإنهمأيضأقالالنبيلكنا.2518،9:إرميا

قوتها،فىالوقتذلكفىكانتمصرأنرغم،الممالكأحقرسيكونون

العالم.شئونفيرئيسيأدورأتلعبوكانت

بعديكونلا"فيوضحالتالىالأصحاحفىالحديثحزقياليواصلثم

فمبيزمنابتداغحدثماعينوهو13(،03:)حز"مصرأرضمنرئيس

،العربثم،الرومانثمفالبطالسة،الأكبر،الإسكندرثم27الأسرةمؤسس

هذاعلىالحالاستمرلقد.والأتراك،فالعثمانين،فالممالميك،التتارثم

جديدمنمصرلتأخذيوليو23ثورةقامتحتىسنة،0025لنحوالمنوال

النهاية"وقلق"فيتحدثهامةلأحداثتمهيدأوذلك،الأممبينوضعها

عنها.فتنبأالكتابسبق

!المدنمنكثيرخرابعنالنبواتتتحدث:المصريةالمدنخراب4-

،0341:حز،13.46:91-43:8)إرهياكلهاوتهدم،القديمةالمصرية

سوىيوجدلامثلأشمسعينففيتمامأ.حدثالربقالوكما91(3:يؤ

علىيبرهنمما،القديمةشمسبيتمدينةموقععلىتدلفقطواحدةمسلة

نبوةصدقعلىشاهدةلتقفالمسلةهذهسوىيبقولمتمامأخربتأنها

الآنهىمصرعاصمةطويلةلفترةكانتالتىصوعنومدينة.الكتاب

ممفيس"كانتعشرالثانيالقرنمناللباد(بابن)الشهيرالبغدادىاللطيفعبدالعربىالكاتبق!

حكمحتى،الفترةهذهوبعدقبلأيضاطويلولوقت،وموسىويوسفإبراهيمأيامزاهرةمدينة

ملجأضمنمصرملكإنوالسبب..سنةأربعينخرابحالةفىمصرظلتإذ...لبوخذنصر

نبوخننصر(،117.وجهمنهربواالذينلليهود
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الآنوتدعىبوباسشىأما.الشرقيةمحافظةفي"صان"تدعىصغيرةقرية

إلىتشيرعاليةاكمةأوتلفعلأفهي،كذلكالشلاقيةمحافظةفيبسطةتل

مثنمواقععلىتدلعديدةأكماتالدلتافىويوجد.القديمةالمثينةخرائب

الآخر،البعضعلىالاستديديمكنولمبعضها،علىالاستد!أمكنقديمة

إ!ا18تمامأخربتأنهاعلىيدلمما

عنمباركةأمورأكذلكترىالنبوةأنعلى:النهايةفىمصربركة5-

ارضوسطفىللربمذبحيكوناليومذلك"فىإشعياءيقولإذ،مصر

"اليومذلكفىالربالمصريونويعرف..تخمهاعندللربوعمودمصر

بطليموسأيامجزئيأالنبوةهذهتمتوقد2(اا-9:ا9)إش

إليهرسالةالكهنةرئيسأونياسأرسلعندما.م(،ق1أ-8146فيلوميتر)

،النبوةهذهعلىاستنادأبوباسش!قلعةبجوارللربهيكلبناءفيهايطلب

الكنيسةاختطافبعد،قريبعنسيكونإتمامهاأنعلىا.ا9لهفسمح

بها،الأرضفىبركةولأشورلمصرثلثأإسرائيليكوناليومذلك"فى

وميراثىأشوريدكطوعملمصرشعبىمباركقائ!6الجنودربيبارك

2(.91:42.5)إش،(إسرائيل

ال!تعاقبةالعال!يةالإمبراطوريات5-

ازمنة،)يسوعالرباسماهاالتىالمفترةبدأتنبوخذنصرحكممنإبذاء

وانتقال،لإسرائيلالربرفضمنبدأتالتىالفترةوهى24(،21:)لو"الأمم

)أنظرهذانبوخذنصروكان.العالمحكمسلطةالأمموتسلم،أورشليممنعرشه

وقد.حلمفىإنسانتمثالراىقدالثانيةالبابليةالإمبراطوريةمؤسس2(دا

نبوتهباقيفىاعطىكما،الأممأزمنةفترةكليمثلبأنهالتمثالهذادانيآلفسر

مدهشة.بصورة،ولازالت،ذلكبعدحدتتا،إضافيةئفصيلات

الإمبراطوريةيمتيرأنهدانيآلوشرح:ذهبمنالتمثالهذارأسكانلقدا-
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سنةعالميةإمبراطوريةوأصبحت،نفسهنبوخذنصرألسسهاالتيالكلدانية

ممتئة7()داهوحلمهفىدائيآلرآهاوقد،مصرهزمتأنبعد..مق606

الطيور(.)ملكالنسرجناحأله(الوحوش)ملكبأسد

مادكطمملكةتمثلوهذهفضة؟منوالذراعانالصدرذلكبعديأتيثم

هزبمتهابعد..مقه.3عامتأسستوالمتيالعظمةفىالأقلوفارس

يتميزالذى،دبصورةفى7()داهوحلمهفىدانيآلرآهاوقد،للكلدانين

؟عاليانقرنانلهكبشصورةفى8()داأخرىمرةرآهاثم.بالشراهة

الآخر،منأعلىوالواحد.فارسيمثلوالثانى،مادييمثلالأولالقرن

الماديينلأنأخيرأ؟طلعوالأعلى،الماديينعلىالفرستسيدإلىإشارة

أتتالشهيرالإمبراطور،الفارسيوكورش.البدايةفىالسبقلهمكان

كيفيةإشعياءذكرعندماسنة،002بنحوظهورهقبلبالاسمنبوةعنه

نجد2ا:ادانيآلفىأنهكما45(!44،)إشبابلملكعلىائتصاره

عامالأكبرالإسكندريدعلىهزيملهموحتىالفرستسلطلفترةدقلقاوصفا

.م.ق231

نبوخذنصررآهاالتىالثالثةالإمبراطوريةتبدأالأكبرالإسكندروبظهور

دانيآليقولالحلمتفسيروفى.نحاسمنوالفخذينكالبطنالتمثالفى

لمأنهونلاحظ".الأرضكلعلىتشملطنحاسمنأخرىثالثة"مملكة

كلعلىشملطهمالفرسيميزلملأنه،الفرسلمملكةبالنسبةالتعبيرهذايقل

التاريخ.فىحدثماعينوهو.اليونانمعذلكبعدحدثكماالأرض

الذكط-نمرصورةفىهذهاليونانإمبراطوريةحلمهفىدانيةلرأىوقد

ظهرهعلىوله-الفريسةعلىالانقضاضبسرعةالوحوشعنيتميز

فىبوضوحظهرماوهوأيضا(.السرعةعن)للتعبيرأجنحةأربعة

سنواتشمعمناقلفىأنهإذ،الإمبراطوريةتلكمؤسسالأكبرالإسكندر

.بأسرهالعالمغزا
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لأحدالأكبرالإسكندرطريقفيأنه012يوسيفوساليهوديالمؤرخيذكر

علىالمدينةأبوابلهفانفتحت،أورشليممدينةمناقتربفتوحاته

ويضيف.دانيآلسفردرجومعهماليهودكهنةإليهوسارمصراعيها،

سيحطماليونانمملكةمنواحدأانذكرتالتيالنبوةاروهأنهمالمؤرخ

وئتيجة،إليهتشيرالنبوةهذهانالإسكندرفاعتبر.الفارسيةالإمبراطورية

معهم.يعملهمعروفأكطمنهيطلبواأنعليهمعرضلذلك

صورةفيفتصورهاايضأالإمبراطوريةلهذهبالنسبةدانيآلنبوةوشمتمر

الأرضيمسولم،الأرضكلوجهعلىالمغربمنجاء،المعزمنتيس

انكسرالقرقهذالكن.عينيهبينمعتبرقرنوله(،السرعةشدة)من

بعدثمسنة(.32-شبابهريعانفىوهوالإسكندرلموت)صورةسريعأ

اربعةإلىالمملكةبتقسيمانتهتقوادهبينكتيرةمشاجراتقامتالإسكندر

بنحوحدوثهاوقبل1(81،)داكلهاالأمورهذهدانيآلذكروقد.أقسام

الشمالملك:الأربعةاقسامهامنقسمينعلىالضوءركزثمسنة.003

تممنهاالأكبرفالجزءبعد؟تنتهلمالطويلةمنازعاتهمالأن،الجنوبوملك

عنحثيثناأئناءبينامانحوعلىقريبعنيتمأنلابدالأهموالجزء

مصر.

عامتاسستالتىالرومائيةالإمبراطوريةوهى.الرابعةالإمبراطوريةثم4-

محاولةكلأنلعرماأنمنيرهووكمفقط.لارلعةالعالميةالامبراطورياتعددحددداسآلأنلاحط

إشاءشارلمانحاول.م008عامفنحو.بالنشلاشهتقدخامسةإم!راطوريةلإفامةعملت

لفترةالبقاءلهايكتبإم!راطوريةيشيأننابليونحاولثح!.النجاحلهايكت!لمأورليةإم!راطورية

وحاولالئالثالرايخواسسىهتلرجاءواخيرأطلانة.ساتحزيرةفيمحفيأوماتفشللكنه،أطول

12.سنةألفستسحمرإمبراطورلته!!خطبهإحدىفيقالأنالعروربهوصلوقدأورلا،كلإبنلاع

وانتهي2(،.)رؤسنةالفستستمرالتيهيالمسيحمملكةإنقالفلقد؟آخرشيئأفالفدكالىاللهلكن

أيضأفائلتهكذا،خامسة!!براطوريةإنائ!اءمحاولاتكلفشلتوكما.غامضمصيرإليهتلر

العالمأننؤمنولحن.المخلوعالرانشاهبهاالتيامحاولالتيالفرسإم!راطوريةإحياءمحاولات

زعامةتحتالرومانيةللإمبراطوريةإحياءبل،جديدةإمبراطوريةميلادلامشاهدةوشكعلىالحوم

والرؤيا.دانيآلسفر!طديالمتدسالكتا!يحبرناكماروما
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فىنبوخنلصررآهاوالتيلها،السابقةالإمبراطوريةأنقاضعلى..مق68

مثيلأ؟لهاالعالميشهدلمالتىقسوتهمإلىإنتمارةحديد؟منالساقينصورة

اضطهدواثم،بالصلباللهابنعلىالحكميصدرواألم-عجبولا

".شئكلويسحقيدقالحديدلأن"الاستشهاد؟عصورفىالكنيسة

والبعضحديدمنبعضهاكانالعشرةوأصابعهالتمثالهذاقدميأنعلى5-

نفسها،الرابعةالإمبراطوريةأنيذكرللحلمدانيآلتفسيروفى.خزفمن

ممالكإلىمنقسمةبل،الأولىكصورتهاتكونلن،الأخيرةصورتهافى

الأوربى،الاتحادنرىالآننحنوهاكونفيدرالى(.اتحاد)يربطهاعشر

معدولعشرتحالفإلىالكتابذكركماحتمأالأمربهسينتهيوالذي

الروماني!الوحشسيظهرومنهابعضها،

والذي،الإمبراطورياتتلكتاريخعنالعظامالمؤرخونكتبهماإنحقا

رآهالذيالوجيزالحلملهذاتفسيرأكونهعنيخرجلاالصفحاتآلافمنيتكون

أصحاحاتالعظيمةنبوتهفيوالمسجلةدانيآلرآهاالتيوالرؤى،نبوخذنصر

.2.7.811.

ال!ةةبعضزوألى6-

مثينتين:عننبوتينإلىبالإشارةنكتفى

ايامفيتكنلمبابلأنمعإشعياء،نبوةفىوردت:بابلصكنالأولىلنبوة

،)تصير13اصحاحفىالعجيبةالنبوةهذهتردذلكومعمجدها،بلغتقدإشعياء

".وعمورةسدومالث!كتقليبالكلدانيينفخروزينةالممالكبهاءبابل

آلافومنهذايومناحتىبابللكنبناؤها،أعيدثمأخربتكثيرةبلادوهناك

إلىشمكنولاالأبدإلىتعمرلا"خرابهاعنق!اللهلأنذلك.تبنلمالسنين

يزورونالذينللسياحكمرشدينالأعراباطلالهابينيعملواليوم".فدوردور

أنهاومتوارثراسخاعتقادبسبفيها،يبيتواأنباتارفضأيرفضونلكنهمآثارها،
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هناكبخيم"لاالإشارةجاءتأيضأالأمرهذاوعن.الشريرةبالأرواحمسكونة

بيوتهمالبومويملأالقفروحوشهناكتربضبل،رعاةهناكيربضولاأعرابى

13(.)إش"الوحشمعزهناكوترقصالنعامبناتهناكوتسكن

وأكثرهاالممالكأقدممنعنهاالنبوةوقتوكانتأيضأ،صوروعنصؤر:

سشموىوأنهاوتخربستهدمبأئهاحزقيالسفرفىعجيبةنبوةجاءتغنى،

وترابكوخشبكحجارتك"يضعونالمبحرفىمبانيهاأطلالسيرمىإذ،بالأرض

بعد،تبنينلاللشباكمبسطأفتكونينالصخركضحوأصيرك..المياهوسطفى

26(.)حز"الربالسيديقولتكلمتالربأنالأني

المياهلأن،عليهعظيمةمثينةلإقامةويصلحممتازالمدينةموقعأنورغم

إلا،البحرفيئرمىيوميأ،جالونمليون01بنحوتقدروالتي،والوفيرةالعذبة

يرىولا.تبنىولن،اليومحتىتئنلم-المقدسالكتابلقولوتتميمأ-أله

للصيد!شباكهمباسطونوهمالصيادينإلالموقعهاالزائر

احتمالان122،ستونربيترالدكتورالأمريكيالرياضياتعالمأوضحولقد

تركلو26حزقيالفىوردمانحوعلىصوربخرابالخاصةالنبوةإتمام

بحذافبرها!!النبوةتمتفقدذلكومع.مليون75:أبنسبةهوللصدفة

ايزخيرةالأيا!طابع7-

الأخيرةالأياموصفعنبوضوحالجثيد،العهدفىالنبويةالأجزاءتحدلتا

كالآتي:تقسيمهويمكن

المسيحيالاعترافئرةدافى:أولأ

للحالةوصف3تيموثاوس2فيفيرد؟الإيمانعنويرتدونقلوبهميقشونالناس

..مستكبرين"وايضأ"للذاتمحبين...للم!محبينلأنفسهممحبين"هكذا:الأدبية

الناسوصفإجم!أيمكن".الخ..لنسينشاكرينغيرلوالديهمطائعينخكير

هذه؟!منادقبكلماتالمسيحيةئورعليهاأشرقالتىالبلادفىلاسيما
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أ!لا.المستهزئينوللكافرين،الكنبةللمعلمينوصفأنجد23،بطرس2فيثم

.بطرسقالكماوعرضأطولأالمسيحيالعالمالفريقانهذانيملأ

كنيسةدور)فيالعامةالكنسيةللحالةوصفأ3رؤيافينجدوأخيرأ

".فمىمنأتقيأكأنمزمعانا...فاترلأنكهكذا"القوليردحيثاللاودكيين(

الكنيسةفىالروحيةللحالةالبارزتانالسمتانوهما،الكاذبوالادعاءفالفتور

سنة.الفىمنالمقدسالكتابفىوذكرهمااللهسبق،اليوم

عامةبصفةللنالىالاجتماعيةألحالة:ثانيآ

وصفأيعتبرما21لوقافيفيرد؟ينعدميكادوالسلام،والإرهابالحروب

غائرةالاستفهامعلإماتفها".بحيرةأممكربالأرضعلى":الحالةلهذهدقيقأ

العصر.سماتمنأصبحتوالقلقوالنفسيةالعصبيةوالأمراض،الوجوهعلى

يغشىوالناستضج،1(17:5رؤ-الناسلجماهير)صورةوالأمواجالبحر،)

يحسلافيناومن2.26(،)عه،(المسكوئةعلىيأتيماوانتظارخوفمنعليها

الإرهاببسببانفسهمالحكمرجالوحيرةالعاد!ما،الشارعرجلبحيرة

الذىالأمر"تتزعزعالسمواتقواتلأن".والاضراباتالمتطرفةوالجماعات

الذينفأولئكسابقا.لهمكانااللذينوالاحترامللمهابةالحكمرجالافتقارفىنراه

يشهدولم.امانفىأنفسهمهميعودوالم،الأمنعلىللحفاظكحكامالسماءرتبتهم

نعيشالذىالزمانهذايشهدكماوانقلاباتاغتيالاتعنحوادثآخرزمانأى

إ!فيه

،م!،*

لازلتهل،عجيبةدقةفىتمثالتىالنبواتلبعضالسريعالعرضهذابعد

الكلامنعرفكيفقلبكفىقلت،،إنمصدرها؟!أوالكلمةهذهأمرعنشكفى

فهويصرولميحدثولمالربباسمالنبىبهتكلمفما؟الرببهيتكلملمالذى

21،22(.:ا8)تث"الرببهيتكلملمالذىالكلام



النبوىالثتاب

اقر.الشيطانلحيلأننأتعطلاأخييا

الكلى.كمعتمدكالمقدس

+عه،

الاوذونقنىالجباذتزوذ

السماءورلثيزولوكيف

الشعولبقيامفيهوسجقئ

الملولبمصيزفيهوأعلن

قديمأمصزفرعولقتحداه

الجيوش!ومعهالمياةطوتة

أفاعيمنهدفهحاولمتوكم

حلمأيفشزدانيآلسلوا

العظييمالسماءففلبوقومة

رآهاحينبيلشاصرسلوا

الإلةتحدىسنحاريلبسلوا

جاءاللهمنوحيذما6ذ

تسعىبالليل!الخفافيشفتلك

دومأستنبخالكلالثوتلك

تعويلابدالثعاللثوتلك

العواءلهذاتدهشنفلا

السماءنوربرهالطوإنه

+"

80

،+

،،
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بالكتاببثباتوتمسك.اللهكلمة

يز4لمدائثمالسماوسفز

4الأزمدليممنوصاحبه

الأتجلختانمفيهوحذد

4وذضاعتك!رقدومن

!صملقدبهالهلاذفكيف

خصتلالكتالبكولوبالفعلي

صيلكلبلع!ت!دموسىعصا

4الدوزوالفيهتحفق

كملالسماءرلأوسلطان

الخبلفاعتراهتكتلثيدأ

فتثتلكيف،جيشهبآلاف

بالخجلمضى،الجيولث!وأفنى

تشلالنهابىعندولكن

تظلسوفاللهوقافلة

المشتعلالضياتخشىلأنها

الجبلخلفالثعاللبفإن

لضلحلىالنويىبذافأمسلث
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الأخ!رالزماببهذاونحن

الكتالثحواةماجولنانرى

تزهؤالتيندوحةعنتنبآ

الأخيرالزمالبذافينحنوها

نورأالعرشيىعلىالكتالثسبيقى

الضياءففيهدومأتصفخه

+.+

المندسال!تابوحى

الأجلبلوغالكتابفىنرى

عملفيهشمطرومهما

وتطلأوراقهاوتخضر

مثل؟منذابعدفهلنراها.

تنذهلفلاالعواءويبقى

الأمل!وفيهالغذاءوفيه

إلنةعوضزكريا



العلمية،مشكلاتهلتواجهواللعالمتخرجونإذالشبابايها

سوىحياتهكلفيلعرفلمالذلىالعجور،الرجلالاانيتلكروا

الحقائقمناصقشئالكونكلفىيوحدلاإنهلكماقول،العلم

3!\اللهكلمة!بىالمنضمنة

بلمريكا(بال)جامعةداناموايتجيمسد.

!!

الدهيةهعقرلافدقه

دتبرحوالمستعديالعال!الكلالمتكثروالا"

علي!"إلهالربلأن.افواهك!منوقاحة

(م:)!موظام
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يظنونهاالتىالعلميةالأخطاءعنالمقدسللكتابالعذريلتمسونالناسبعض

الكتابأنومع.الروحياتعلىيقتصرومجالهعلميآ،كتابأليسأنهباعتبارفيه

العلمية،الناحيةمنجدأدفيقهذارغمأنهإلاعلميأ.،كتابأليسبالفعلالمقدس

قليل.بعدسنرىكما

وذلك،علميبأسلوبيصتغلمالمقدسالكتالالأنالربنشكربدايةوإننا

اي!فل.علىالآتيةلا؟سباب

معليتمشىجيلكلربمااوقرنكلكتابتهإعادةيلزمالعلميالكتابلأنأ-

إلهي.بكتابيليقلاماوهذا.جديدةعلميةحقائقمنالبشريكتشفهما

البشر،منالبسطاءمتناولعنبعيدأيكونعلمىبأسلوبيكتبكتابألأن2-

إلهيوأسلوبروح!ةبلغةالمكلوباللهكتابأما.فهمهعليهمويستحيل

العالم.لغرقوفيهاالطفليسبحفيهاالتىالمحيطكمياه.للجميعمقدمفهو

.الكتابغرضهوليس،يزولالذىبالعالمالمرتبطةونظرياتهالعلملأن3-

الأبدكطالنفسخلاصوعن،الخليقةلاالخالقعنيكلمناأساسأفالكتاب

اكثرالقلبيخاطبفإنهولهذا.الحاضرالزمانفىالعالماستخداملاعن

العقل.من

الأولي.المثالبهذانبدأدعناالعظيمالموضوعهذافىالخوضوقبل

يمكنالبسيطالقانونوبهذا،بالبرودةوتنكمشبالحرارةتتمددالأجسامأنفمعروف

هذاعلىاعتمادأالماء،منأتدلالثلجأنيؤكدأنمتعلمنصفشخصلأي

بعدوبالتاليالماء،قاعفىالتنجلغرقكذلكذلككانولو.المعروفالقانون

الأئهاركلفإنالتنج،لتراكمونتيجة،الباردةالمناطقفىشتاءفصولعدة

لكنكلها.تذيبهاانالدافئةالصيفلأشهريمكنلاثلجإلىستتحولوالبحيرات

يعرفوهاانللبشريمكنأشياءكلهاوالعلوم،بنفسههويعرفهأنيمكنشيئأللإنساقيعلنلااللهلان+

السامياللهإعلنهوالأولالمقامفيالمقدسالكتاباما،والملاحظةوالتجربةوالفحصبالدرس

.إنسانب!علىيخطرولم،أذنتسمعولم،عينترلمعما
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اللهأنعلى.الجميعمنبهومسقممعروفقانونعلىبنىالخاطئالاستنتاجهذا

التجمد،نقطةإلىيصلأنقبلمختلفةخاصيةالماءفىجعلوحكمتهعظمتهفى

!يغرقولاالماءسطحعلىيطفوالثلجتجعلأنشأنهامنالخاصيةوهذه

الكاملةالحقيقةالواقعفىهي)التىاللهكلمةهل:البشرشماءلماكتيرأوالآن

العلم؟يسمونهاالتى،جزئيةمعرفةعلىالمبنيةاستنتاجاتهممعتتفق(والصحيحة

خمسمائةمنصحتهيؤكدونالبشركانمالأن،كذلكيكونأنيمكنلاطبعأ

شكدأ؟سيحدثماذايدرىومن،اليومخطؤهظهرعام

فيغلطة51اكتشافهاعنللعلومالفرنسيةالأكاديميةأعلنت1861سنةفي

هذهوققت،نفسهيصححبالعلموإذاالعلموتقدمالأعواممرتثم.المقدسالكتاب

كلهاكانتالأخطاءهذهأناتضحالأعواممرورمعثم.للكتابالمنسوبةالأخطاء

".عليمإلهالربلأن"عجبولا..المقدسالكتابأخطاءلا124الأكاليميةأخطاء

تمامأيخلوذلكمعلكنه،البحتالعلميبالمكتابليسالمقدسالكتابإننعم

بل3.اخرىديائاتفىالقثيمةالكتببعضتشملهاكالتيخرافاتأيةمن

بشرمجردكتبهقديكونانمعهايستحيلدقيقةعلميةإشاراتعلىأيضأويحتوى

وقتها.البشرىالتفكيرومستوىكتب،قدعهدأيفىتذكرنالولاسيما،عاديين

السمواتأقصى"من:الشمسعن6:ا9مزمورفىالواردالقولكانالمثالسبيلفعلى

الفكرةإلىيشيرانهإذخطأ:يعتبرحرها(،منيختفىولاشيءأقاصيهاإلىومدارهاخروجها

حتىزلنالالأنناجاثر،الحكمهذاأنومع.الأرضحولتدورالشمسإنتقولالتيالقديمة

الصباحفيتشرقالشمسكأنيبدولنابالنسبةإذ،التعبيراتهذهمل!نستخدمهذايومنا

بسرعةالفضاءفىننحرككلهاالشمسبةالمجموعةأنحدبثأعرففدأنهإلاالمساء.فىولغرب

!12!مالهسنة!ليون002منأكثرإلىتحتاجهانلمداروفى(،ساعة/ميلألف006)هانلة

الذيذافمن.أقاصيهاإلىالسمواتأفصىمنهوالشمسمدارأنالوحيقالهماصحةوتبت

الحديثة!الفلكعلومفيولو،جهالةاللهروحإلىينسبانيستطيع

)الفرسح!فرسخألف05الشمسمنأعلىالقمرإنالهندوسكتابيقولالمثدسبيلفعلى

جبالخلفالشمسلغروبنئيجةيحدثالليلوأن..صضىءجسموأنهتقريبأ(كيلومترات6

الأرضوأن،الأميالمنآلافعدةوالمرتفعة)!(الأرضمنتصففىتفعوالتىسومايرا

126.إلخ.إلخ...ومداللةمسطحة
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تحتالكتابفيالتيالرائعةالعلميةالحقائقمنالقليلإلىيليفيماوسنشير

الآتية:العناوين

الفلحيةالعقاثققة5أولأ:

اللانهائي:والكواكبالنجوموعددالكونأتساع-ا

تقديرانسنجد،الأمرهذاعنالقدماءراىلنعرفالماضيإلىرجعناإذا

الكلىالنجومعددانهو.أم05عامحتىعاشواالذينوالفلكيينالعلماءأفضل

الأمرهذاعنالحديثالعلميقولماذالنرىتحولناإذاثمنجم.آلاف3نحويبلغ

فىالنجومعددان0391عامالعلميةالمراجعأحدفىوردفلقدحقأ.سنندهش

عامفىإنهحتىذلكبعدالمعرفةزادتثم.نجمبليون"3.نحويبلغالسماء

مجموعةكل،مجموعة0027منأكتزإلىالمجراتمجموعاتق!مبمت5891

فلقدإ!نجمهمليون001نحومجرةكلوفى،مجرة05الأصلمحلعلىتحوى

مليون0002مسافةحتىتبعدالتىالنجومرصدالحديثةالتلسكوباتاستطاعت

منالأبعدالنجومرصد،المعقدةوبالأجهزةأخيرأأمكنأنهعلىا0ضوئيةسنة

128!!ظاهرأضوءأتعطيلاوالتىذلك،

فىالربإن؟النجومعددوعنالسماواتاشماععناللهكلمةتقولماذاوالآن

إنالربقالهكذا،)منهااىقياساستحالةتفيدصيغةفىالأمرينيضعإرميانبوة

ايضأانافإنياسفلمنالأرضاساساتوتفحصفوقمنتقاسالسمواتكانت

كيفايضألاحظثم،،الربيقولعملواماكلأجلمناسرائيلنسلكلأرفض

البحرورملئغدلاالسمواتجندأنكما"الأمرينهذينبيناللهكلمةتقرن

22(:3733،:31)إر((خادمىواللاويينعبدىداودنسلأكترهكذايحصىلا

127.نجمبليون001علىتحئويمجرتناأنموريسهنريالدكتوريذكر+

مليون509نحوتحاللوهىسنةلمدةسيرهألحاءالضوءيقطعهاالتىالمسافةهىالضونيةالسنةآ

كيلومتر.مليون
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مدارأتها:واستدأرةالكونيةالأجساموباقيالأرضكروية2.

استدارتهااكتشفمناولوكان.مسطحةالأرضأنيعتقدونالأقدمونكان

السادسالقرناوائلفىكوبرنيكوسبعدهمنجاءثم294،1عامكولمبسهو

جاليليوجاءأنإلى.مستويةالأرضانالقديمةالنظريةفىيشككوبداعشر

الكتابيقولفماذا.الأرضكرويةعلىعشرالسابعالقرنأوائلفيوأكد

الآمر؟هذاعنالمقدس

ظهورعن.(م.ق9ه0عام)نحوسليمانيتحدثمجازىأسلوبفي

27(.8:)امالغمر"وجهعلىدائرة)الرب(رسم،المافيقولالوجودإلىالأرض

للأرضبالنسبةاللهعظمةعننبوتهفى.(م.ق7،.عام)نحوإشعياءويتحدث

الجراد(")ايكالجندبوسكانها،الأرضكرةعلى"الجالسفيقولعليهاومن

22(:04)إش

محورها:حولالأرضدوران3.

حولتدورالأرضان1642(ا-564)عام"جاليليو"الفلكعالمقالعندما

مفضئلأيتراجعلملوحياتهيفقدأنوكادهرطوقأ،وقتهاالكنيسةاعتبرتهالشمس

الكتابلكن.يقبلوهانوقتهامستعدينيكوئوالمبماالجهلاءإقناععلىالحياة

كيفيةعنأيوبسفرفىالربقولسجلسنةآلافأربعةنحومنالمقدس

موضعه؟الفجرعزفتهل؟الصبحأمرتايامكفى،)هلوالنهارالليلتعاقب

وتقفا،الخاتمكطينمحورها(حولتدور)أىتتحول...الأرضبأكنافليمسك

ا-14(.38:2)أك!،،لابسةكأنها

عينها،الحقيقةهذهعلىجميلأدليلأيعتبرمايسوعالربلسانعلىوردولقد

ويتركالواحدخذفيؤواحدفراشعلىاثنان"يكونالثانيمجيئهوقتعنقاللما

فيائنانيكون،الأخر!وتتركالواحدةفتؤخذمعأتطحناناثنتانتكون.الآخر
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ظهورلحظةففى34-36(.:17)لو(،الآخرويتركالواحدفيؤخذالحقل

بقعةوفي،فرشهمفينائمونوالناسليلالأرضبقاعمنبقعةفيسيكونالمسيح

اللحظةنفسفىثالثةبقعةوفي،الطعاميجهزنوالنساءالفجرسيكونأخرى

الحقل!فىيعملونالرجالحيثالنهارسيكون

:الكونفيهالسابحالفضاء40

لاوالتىالأمرهذابخصوصالأقدمينوالعلماءالفلاسفةأفكارهىمتعددة

اليونانفلاسفةفكان.مضحكةخرافاتكوئهاعن،الحديثالعلمضوءفى،تخرج

وامابالأنهار)!(محاطةمسطحةأسطوانةعنعبارةالأرضأنيعتقدونمثلأ

علىواقفةضخمةأفيالأربعةظهرعلىمحمولأالعالميعتبرونفكانواالهندوس

شيئأنجدلا-قليلقبلذكرناكما-لكننا)!(العالممحيطفىشمبحسلحفاةظهر

.المقدسالكتابفىالفلاسفةهؤلاءكهراء

حتىهذه،منأفضل(فكارالعلماءلدىيكنلمعشرالسابعالقرنحتىإنهبل

سنة0004نحومنذبالوحيأيوبقالهمانفسليؤكد)1687(نيوتناسحقجاء

7(.:26)أيشيء"لاعلىالأرضويعلقالخلاءعلىالشمال"يمد

الشمال)،يمدالأولىالعبارةتلكمعنىيفهمأحديكنلمجدأفريلاولعهب

سنواتمنذلكن.العلميةالتجاوزاتضمنمنالبعضواعتبره"،الخلاءعلى

اكبر"باستخدامترجمتهمابأمريكابالجامعةفىالأساتذةأحدقالقلبلة

اكتشافتم،بواشنطنالبحريالمرصدفي،الشماليالكرةنصففىالتليسكوبات

عنهكتبالذىالخلاءتقابلللسماء،الشماليةالأعماقفي،عظمىفراغمنطقة

السماءفيكبيرأجزءأهناك"إنبركسمرصدفىآخرأستاذوذكر"،أيوب

ا!!92اخلاءامنطقةبالحرياوواحد،نجمبدونالشمالناحيةمن
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الطبيعيةالعقائققة5ثانيا:

المقدسال!ئابوحى

النور:-ا

قالانهواتكوينفىالمذكورالأرضتجديدعنداللهبهقامعملأولإن

الرابعاليومفىالشمسإبرازقبلوذلك3(.:أ)تك"نورفكاننور"ليكن

قريبعهدإلىالإنسانتفكيركانفلفدهذا،أعجبما.الأرضعلىبنورهالتلقى

أخرىمصادرإكتشافحدبثأأمكنلكن،للنورالوحيدالمصدرهىالشمسأن

إكس!واشعةالبنفسجيةوفوقالبنفسجيةالأشعةمل!،الشمسبخلافالطبيعةفىللنور

كانالنورلأن،النورخلقاللهإنيقوللاالكتابأنأيضأالنظريلفتولكن

6:اتي)"منهيدنىلانورفى،)ساكنا(،ه:اايو)،،نور)،اللهذلكقبلموجودأ

الحديثالعلمتعريفحسببلمادةليسالنورلأن،عملهإنهيقللموكذلك16(.

شكلفىسريعةذبذباتتصاحبها،محدودةطاقةذات)فوتونات(كماتعنعبارة

الكلىمنالكلمةوهذه".نور"ليكناللهقالولذاالأتير.فىتنتشرموجات

ماعينوهو.المنورفكانلها،المصاحبةالذبذباتوأنشأتالمفوتوناتكونتالقدرة

،46:كو)2"ظلمةمننوريشرقأنقالالذى"اللهالجثيدالعهدفىبولسقاله

7(.45:إشأيضآأنظر

الربيسأللا4أ38-ايوبسفرفىوالمسجفىأيوبمعالربحديثوفى

(3891:)أيالنور؟"يسكنحيثإلىالطريق"اينبلالنور؟يسكنأين:أيوب

حوالىبسرعةيسافرإنهالعلميقولإذطريقفىبلمكانفىيسكنلافالنور

كيلومتر/ثانية.792..0

الفارقمعالصوتمتلطبيعتهفىإذأفهو،موجاتعنعبارةالضوءوكون

وترددهاطوليةالصوتموجاتبينماأعلا،ذبذباتهوترددمستعرضةموجاتهأن

تتأثرلابينماالصوتمعتتعاملالبشرعندالسمعيةالاستقبالوأجهزة.اقل

91مزمورفىالمرنمقالهماعينوهذا.النورصوتنسمعلافنحنبالضوء.



251الطميةمحتوياتهدقة

صوئهم".بسمعلا....يليهبعمليخبروالفلك،اللهبمجدتحدث"السموات

الأرضية،للكرةالجوىالغلافإلىيدخلعندماالضوءانكسارحقيقةوعن

الضوءانكسارإلىيشيرعندمالأيوباللهكلماتتأتى؟الوسططبيعةتغيرنتيجة

فىشعريأتشبيهاالأشعةمشبهأالجو،كثافةنتيجةالأرضمجالإلىدخولهعند

)الضوء("ليمسكيقولإذ،الأرضعلىلتقبضالمنحنيةكالأصابعالدقةمنتهى

13(.،3821:)أي"ايأرضبأكناف

الطبيعة:فىالماءدورة2.

،والمحيطاتالبحارفىالأنهارانصبابثمالأنهار،مكونةالأمطارسقوطإن

العليا،الجوطبقاتإلىالماءأبخرةفترتفعالشمسلأشعةنتيجةالبخرحدوثثم

الأمطار؟وتنزلالسحبفتتكونالمناطقهذهفيللبرودةنتيجةتتكثفوهذه

الشمميةهذهأليهواسماها،قريبةقرونمناكتشفتالتيالدورةهذهوهكذا!

معرضفىسليمانإليهاأشاركما16(.:37)أي(،!السحاب"موازنةالدقيقة

جديد،الشمستحتفلبسيكونماهوكانماوأنشئ،كلخواءعنالحديث

الذىالمكانإلى.بملآنليسوالبحرالبحرإلىتجرىالأنهار"كلقالعندما

ىاأيضأانظرا7-.ا:)جا(،راجعةتذهبهناكإلىالأنهارمنهجرت

8(.:عاه36،27-28:

الماءأنببعيدليسلعهدالنظريةكانتفقد،المطرنزولكيفيةعنأما

فينزلالجويحملهأنمنأثقلوزنهيصبححتىهائلةسحبفىيتجمعالمتبخر

إلى،الجاذبيةعنالناتجة3ءعء3ا(!ىأ)?كاه!القصقوىبفعلمطرهيئةعلى

اسمهجعلالذ!الاكتشافهذا!كلفن!اللوردالمشهورالطبيعةعالماكتشفأن

وأن،الجوفىكهربيةشحنةتفريغبسببدائمأيحدلاالمطرأنوهو،يلمع

المقدسالكتابإليهاأشارالحقيقةهذهأنوالعجيب.الأمطارتحدثالبروق

بروقأالصانع...الأرضأقاصيمنالسحاب"الفصيدالسنينآلافمن

16(.51:.13:ا.أرأيضأانظر135:7)مز"للمطر
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محاضرةزملافعلىيلقىالأمريكيالجيشضباطأحدكانأنحدثولقد

الضابطهذاوكان،كلفنللوردالعظيمالاكتشافهذايشرحوأخذالكهرباء،عن

اقدمكتابأامتلكالسادةايهاالكنىوقالمعه،كانقديمكتابإلىفأشارمؤمنأ،

أثارتالمفاجأةهذه..هذا"العظيماكتشافهفىاللوردسبقبكتير،كلفنجونمن

هذاعنليسالوهالضابطحوليلتفونالمحاضرةبعدجعلهممما،الضباطشغف

وقرأ013المقدسالكتابل!فاخرج،كلفناكتشافإلىأشارالذىالقديمالكتاب

.13:5116،أ:.وإرميا7:أ35مزمورلهم

السماوية:الأجرأمكتلةإستهلاك3.

كماوسشمتمرالخليقةبدءمنذباقيةالسماويةالأجرامأنالنا!مامنكثيريظن

تلكتشعهمانتيجةأنأوضحالحديثالعلمأنعلى.الزماننهايةحتىهى

باستمرار.كئلتهامنمعينأمقدارأتفقدفإنهاوضوءحراريةطاقةمنالأجرام

فىضكايةاسلوبفىالمقدسالكتابإليهااشارالدقيقةالعلميةالحقيقةوهذه

الأرضأسستقديم"منالربمخاطبأقالعندماسنةآلافثلاظةنحومنالروعة

كرداء.تبلىكثوبوكلها،تبقىوأنتتبيدهى،يديكعملهىوالسماوات

؟الثوبيبلىوكيف12(.-01أ:عبا25،26،أ:20)مزفتتغير"تغيرهن

وبهذهفشيئأ.شيئأجدتهوتتناقصيوم،بعديومأالقدميعتريهبل،فجأةيبلىلاإنه

السنين.منالآلافمدىعلىالسماويةالأجرامتبيدعينهاالطريقة

العناصر:تحلل4.

ابسطهىالعناصرانالناساعتقادكانالعشرينالقرنأوائلحتىوأيضأ

انقسامباستحالةيعتقدونكانواالعلميةباللغةأوتحللها.يستحيلوأنهالمادةصور

وئتج،القرنهذاأوائلفيالنوويبتفجيرهالنشتينألبرتجاءعندمالكن.الذرة

الكتابلكن.الناساعتقادتغير،هائلةوحرارةرهيبةطاقةالتفتيتهذاعن

وتحدثسبق،السمكصياد،بطرسالرسولمستخدمأ،عامألفىمنالمقدس
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وئئحلبضجيجالسماواتتزولفيهالذىالرب"يومقالإذالأمرهذاعن

...أنتمتكونواأنيجبأناسا!ئئحلكلهاهذهانفبما...محترقةالغاصر

ملئهبةالسمواتئئحلبهالذى)الله(يوممجيءسرعةوطالبينمنتظرين

(21ا-.:3بط2)"!تذوبمحترقةوالعناصر

سيةال!نةوإشاراته!عتوياتهقة5:ثالفآ

:وأبعادهالفلكشكل.ا

منالمخلالفةالمخلوقاتاجناسيحفظوان،وبيتهنوحأيخفصأناللهأرادلما

ايضأاللهاعطاهبلفلكأ،يصنعأنمنهطلببأنيكتصلم،الطوفانك6ها

البشركط.الفكرلتدخلمجالالخلاصأمرفيفليس.للفلكالرئيسيةالأوصاف

النظروجهةمنتعتبر،التكوينسفرفىالمذكورةالفلكابعادانعلى

بهدوء.للمالحةوتصلحبالأمواجتتاثرلاكبرىلسفينةمثاليةابعادأالهندسية

والتموجالتوازنجهةمننسبةافضلهىأ،:6العرضإلىالطولفنسبة

فىأبحاثبعد13اكوبنهاجنمنالسفنبناءخبراءأحدقالهذاعن.والانقلاب

السنينآلافبعدأنهالأبعادلهذهبالنسبةللنظرالملفتالأمر"إن:الموضوعهذا

كبيرةلسفينةالمثاليةالنسبةأننعترفانعلينا،السفنبناءمجالفىالخبرةمن

132موريسهنركطالدكتورايضأوقال6".تكوينفىنوحفلكنسبئفسهى

ينقلبأنيمكنلاالتكوينسفرفىالواردةبأبعادهالفلك"إنالموضوعنفسعن

راسيا".وقفإذاإلا

وتهويته:الفلكسعة2.

الماء،فوقللطفوفقطبلالسفربغرضيصمملمباعتبارهالفلكسعةحسبت

وأمقدمةبلاالزوايا،وقائمالأطرافمنومربعأقاعهمنمفلطحأكانوبالتالى

القياسوحدةوباعتبار(.العاديةالسفنعنالتلثبمقدارالسعةيزيد)ممامؤخرة
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مترالف65نحوهىالسعةفإنسم5.52نحوشماوىالذراعوهى،المستخدمة

06علىمنهاكليحتوىللبضاعةقطارأعشرينحمولةتعادلوهى،مكعب

تمامأتكفىحمولةشكبلاوهىحاليأ.المستخدمةالعرباتنوعمنعربة

معهيأخذاننوحأأمرقداللهأنتذكرناإذالاسيمالها.اللازموالطعامالمخلوقات

3ءمم!،.اد?أأنواعهاكلمنوليس)3!*أحكل،كأجناسها.والمحيواناتالطيورمن

نظامإلىيحتاجكانالحيةللكائناتضخمتجمعمنفيهبماالفسيحالمكانهذا

تاركةاعلاإلىالأربعةالفلكجوانلاترفعبأناللهأمرفجاءلتنفسها،دقيقتهوية

ماوهو.واحدذراعوعرضهامباشرةالسقفتحتوتكون،الفلكباستدارةتفذة

الهواءلتجديدتمامأتكفىمساحةوهىمربعمتر002نحومساحتهانافذةيعطى

هىالفلكبطولالمستطيلةالكوةهذهأنإليالكتابأشارولقد.الفلكداخل

حيثالتهويةاساليبافضلمعيتفقماوهذا.الفلكأعلىفيأى،،؟فوق،)من

محلهليحلاعلىإلىالتنفسنتيجةالساخنالهواءرفععلىالحملتياراتتعمل

.الكوةهذهبواسطةتجددقدنظيفهواء

للحريق:المضادةالعوازل30

بإحكامالمجلدالخشبىالبابانالعلماءبعضاكتشففقطسنواتعدةمنذ

إذبلندنالحريققسممنالاكتشافهذاقبلوقد.للحريقتمامأمقاومهوبالنحاس

133.الحريقضدكاملأتأمينأباعتبارهواعتضد،الاختباراتكلفتحملهناكاختبير

نأأمرهلموسىالاجتماعخيمةتعليماتيعطىوهوسنة0035نحومنذاللهلكن

منوليلأ،نهارأعليهتنطفئالنارتكنلمالذكطالمكانوهو،النحاسمذبحيصنع

13(.12،:6لاو12،:27)خر!!بالنحاسالمغشىالسنطخشب

منأقلفيأسماءكلعايحطيهاأنآدماستطاعإذجدا،كبيراليسالأجتاسعثدأنفيهشكلامما

202:تكوينفىوردحسبمايوم



255ال!لميةمحنوياتهدفة

الطبيةت15والإرشاالإثاراتقة5:وابعا

المقدسالكتابسبقالتىالدقيقةالفسيولوجيةالإشاراتمن:الدمويةالدورة

وليم3العالماكتشفهاالتىالدمويةالدورةنذكرسنة0025عنيزيدبماالعلمفيها

21الجامعةسفرفيعنهاوتحدثسبقسليمانلكن.،أم615سنةهارفى"

مادةتنقلالتىالعينعلىبالجرةالاهامشبهأعلميأ،دقيقلكنهمجازيبأسلوب

تحتوىالتيوالجمجمة،الشوكيالحبلإلىايضأيشيركما.يلزمحيثإلىالحياة

العصبىالجهازمنكلعمليبطلوإذ(.الذهبوكوزالفضة)حبلالمخعلى

الإشارةوهذهمنها".اخذالتىالأرضإلىالتراب"يرجعالدوريوالجهاز

الإنسانجسمأنأثبتاالذىالحديثالكيميائيالتحليلعلمأيضأأكدهاالأخيرة

!الترابتركيبفيجميعهاعنصرأ16منيتألف

الارتباطإلىالمقدسالكتاباشارولمقدالفسبولوجى:الجسدارتباط

واحدعضوكانإن)،بقولهالمختلفةوأنظمتهالجسمأعضاءبينالفسيولوجى

التقدمبرغم،اليوموحتى26(.:12كو1)(،معهتتألمالأعضاءفجميعيتألم

فىتوجدلاالمتخصصينالعلماءباعتراففإنها!ي،التحكمأنظمةفيالهائل

!الإنسانجسمئظيرالمختلفةأنظمتهاكلبينوثيقبارتباطتعملآلةالعالمكل

يأمخه،فيهىالأنسانحياةأنالحليثالطبيقولهماأما:المخفيالحياة

وقدالمسيحأنمنعرضأ،المقدسالكتابذكرهمامعيتمشىفإنهالراسفي

ليربطالقدسالروحوارسلوالصعود،والقيامةالموتبعدللكنيسةرأسأصار

4(.-أ:3)كوحياتنااصبحفإنهالسماءفىكالرأسمعهمعأالمؤمنين

91(.:14)يوستحيون"فألتمحيأنا"أنىالحلوكقوله

الربحفظإلى121مزمورفىالمقدسالكتابأشارولفدالقمر:ضربة

نافعلأوثبت.الليلفىالقمروضربةالنهارفيالشمسضربةمنلأتقيائه

واالعمىاحيائأعنهوينتجضارتاتيرله،الصحراويةالبيئةفىلاسيما،القمر

.الجنون
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التىالألهيةالأوامرمنكتيرإلىايضأالمفدسالكتابويشيرألعامة:الصحة

علىصحيةإرشاداتانهاالحديثالعلمواتبتإتباعهاالقديمالشعبمنالت!طلب

منهانذكرمباركةروحيةتعاليممنفلهاماإلىبالإضافةالأهميةمنعظيمجانب

وكذا1(،1)لاوالنجسةالطاهرةوالطيورالحيواناتبينالتمييز:المثالسبيلعلى

(،الدهون)أيالشحمأكلوعدم2(.ا:41)تثالميتالحيوانلحمأكلعدم

25(.-7:23)لاالشرايينوتضييقالدمفىالكولسترولبنسبةلعلاقتهنظرأ

تدنستالتىأومفتوحإناءفىالموضوعةاوالراكدةالمياهمنالشربوعدم

حتميةوكذا36(.-11:92لا1،17،ه:91)عدفيهاميتحيوانبوقوع

توافدمنلهاحماية،الوالدةالمرأةبزيارةالسماحوعدم13(.)لاالأبرصعزل

المولودختانوكذامولودها.وحياةحياتهاعلىحرصأإليهاالمكتيرينالزوار

أنسببالفعلهوالثامناليومانأخيرأاتضحولقد12(،)لاالثامناليومفىالذكر

ذلكوغير.الدمتجلطسرعةأو،الطفلتحملجهةمنسواءالعمليةلهذهوقت

جدأالكثير

+،"*

وتجدالمربمخافةتفهمفحينئذ...عندكوصايايوخبأتكد6ميقبلتإنابني"يا

أ-6(.2:)ام"والفهمالمعرفةفمهمن.حكمةيعطىالربلأن.اللهمعرفة



الذكيالوحيدالمغتاحهو-وإنجيلهتوراته-المقس!الكناب

اسرارصنخفبىماوبعرفه،الكونغوامضللانسارلكشف

فنتونرفيرا

!!!

اللل!الكتاب!إلاجملطلاهعدلات

يقولوالمإندةالشطوالىالشريعةإلى"

فجر"لهمفليسالقولهذامثل

(.م)إنننمياء8:
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الطبيعيةالعلو!معالفي

925

بدايةهناكانوغيرهاالأرضمكوناتدراسةمنجميعأالجيولوجيوناقتنع

.والأسماكوالزحافاتللطيوربدايةوقبلها،للئديياتبدايةكانتذلكوقبل،لملإنسان

وكذلك.النباتعالمفىالشيءونفس.بدايةلهاالدنيئةالحيواناتوحتىبل

البداية؟لهذهالعلماءاتتقثيروتختلف.والبحورللأراضىوالضخور،للجبال

تقديرهيصلمنوهناكسنة،مليونأ.بنحوالأرضعمريقدرمنمثلافهناك

نافجيم-تقديراتهماختلافمع-الكللكن.سنةمليونآلافأ.إلىلعمرها

بدء.لهافيهاوماالأرض

الأجرامكتلةأنالعلمأثبتكيفالسابقالفصلفىرأيناأنسبقولمقد

كله،الكونفإنوهكذاأزليتها.استحالةيتبتمما،باستمرارتتناقصالسماوية

الكتابأمابدء.لهيكونأنلابدأنهيؤكدالعلم.بدايةله،وأرضهبسماواته

السمواتاللهالبدءهخلق،)فىلهكلماتأولفييقررإلهيفبسلطانالمقدس

(،.وايأرض

يبدأحقيقةالعلملأن.البدايةهذهكيفيةعنتفسيرأيقدمأنيستطعلموالعلم

فلسفاتفلا،الكوننشأكيفأما.الخليقةمظاهرفيفسر،الخلقانتهىحيثمن

المعضلة.هذهعلىالشافيةالأجابةقدمتالمتأخرينابحاثولاالأقدمين

أتقنتالعالمينأننفهم"بالإيمانلأننائعم،؟الحلالمقدسالكتابعندفهل

إنناحقأ3(.ا:ا)عبظاهر،،هوممايرىمايتكونلمحتىاللهبكلمة

نفهم.أنيمكنلاوبدوئه"،نفهم"بالإيمان

اينشتينألبرتالفذالرياضيالعالمنظريةظهرثالعشرينالقرنأوائلفى

:تقولالتى

وقتأيحددلمفالكتاببدء(،."قى:تعريفبدونالايةهذهفىالبدءكلمةوردتالعبرىالأصلفي

معهم.يتعارضلاالمقدسالكئابفإن،الأرضعمرجهةمنالعلماءقالفمهماوعليه.بالذات
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الضوء()سرعةالسرعةمربعلم!الصتحولة(أو)المفقودةالكتلة-)الناتجة(الطاقة

وتلاشتالذرةتفتتت؟طاقةإلىالكتلةتحويلأمكنالنظريةهذهوبمساعدة

العكسحدوثمؤخرأأمكنكما.رهيبةطاقةذلكعنونتجمنها،بسيطةكتلة

بسيطة.كتلةإلىالهائلةالطاقةفتحولت

،القدرةالكلىاللهسوىيكنلمحيناالأزلففي.للخلقبالنسبةحدثماهذا

الكونهذالإيجادالوسيلةهيجدأ،العظيمةبالقوةالمصحوبةكلمتهكانت

أساساتمنتفهمواألم؟البداءةمنتخبرواألم؟تسمعونألا؟تعلمونألا"

القوةلكثرة..هذهخلقمنوانظرواعيونكمالعلاءإلىارفعوا...؟الأرض

21-26(.:4.)إش"أحديدقدلاالالدرةشديدوكونه

المعقولالوحيدالحلهو،الكتابيقولكما،اللهقدرةبكلمةفالخلقإذأ

للمعضلة.والمنطقى

العياةعلممعالفي

تحركتعشوائيةظروفنتيجةهي،الحياةأشكالكلأناليومالعلماءيعتبر

اللهالعلماءضكلالبيةأسقطكدفبالأسف.السنينوبلايينملايينخلالتطوربعملية

والظروف،إلههمالطويلةالحقبجعلوا135كليوليموكتعبير.حساباتهممن

.الإنسانحتىعليهوماكلهالكوننتجمعأوبتزاوجهما،إلهتهمالعشوائية

مبنيةإنهابلهذه،نظريتهمعلىيقدمونهالجابيدليلالعلماءلدىليسأنهعلى

+الحلقةأشهرها،كتيرةبعقباتاصطدمتهذهنظريتهمأنورغم.افتزاضاتعلى

فىهزلأنهاتضحالحلقةلهذهمكملأظنوهمافكل،التطورسلسلةفى"المفقودة

إ!للأسففيا.اللهقبولمنمعقوليةأكثريعتبرونهاأنهمإلا،الجد"موضع

هيكلمنجزءأنهاذلكبعداتضحللقضيةحلأظنوهوالذكط+نبراسكا!،لانسانالمكتشفةالأسنانإن

ليستأنهابعدفيصااتضحلجاواالقردالإنسانوجمجمة.المنقرضةالخنازيرفصائللأحدعظمى

136.وغيرهبلتداونلانسانبالنسبةوهكذاالمنفرضة.الفيلةمنلنوعركبةبلالإطلاقعلىجمجمة
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ظهورلأنعرجاء.نظريتهمتبقىكلها،الحلقاتهذهاكتملتلوحتىلكن

ويظل.الخلقيعنىلا"،حدثلوحتى،أدنىحياةمنناتج،أرقىحياةمننوع

ليوجدها،أحديكنلمحيثالبدائيةصورتهافىالحياةأوجدالذىمنالسؤال

عشوائيأ؟عنهلتنشأولاشئ

الإنسان،)نعملاللهقال.المقدسالكتابفىسوىالصحيحالحلنجدلن

الخلقتعبيرفإنهنا؟العجيبةالدقةلاحظ26(.أ:)تككشبهنا،(صورتناعلى

سوىأتكوينفىيردلمشيء(لامنوجود،سابقلهيكنلمشئالجاد)وهو

اللهخلقأىأ(،)عوالأرضالسماواتاللهخلقالبدءففيفقط.مراتثلاث

الحيةالنفساللهخلقالخامساليومفيثم.بخلقفليسأشكالهاتغيرأما،المادة

والهواءالكيماويةالموادمنالحياةالجادالبشرحاولمهمالأنه.الحيواناتفى

الإنسانإنالماديينوقولهراء.هوالملحدينالفلاسفةبعضزعمكماففط

حياةالجميعيعطىالذىهووحدهالله/\130باطلزعمهومتحركةمادةمجرد

"نعملاللهقالالسادساليومفيذلكبعدثم25(.:أ7)أعشئوكلونفسة

."الإنسان

يشبههذافىوهوايخذ،منهاالتىبالأرضيربطهجسد؟ثلاثيكائنوالإنسان

ويفرحويتألميشعربها،نفسثماللة.منخلقأالجسدتكوينيستوجبولا،النبات

فلمالخامساليومفىخيقتقدالنفسلأنونظرأ.للحيوانمامثلإلخ،

منآدما!هالربجبلأنبعدلكنجديدأ.خلقأالإنسانفىتكوينهايستوجب

)هيحياةنسمةفيهنفخبأنالمخلوفاتسائردوناختصهفإنهترابأ،الأرض

كمااللهآ،معادبيتوافقلهالذىالوحيدالكائنهوالإنسانأصبحوبها(،الروح

اللهقالانفبعدأ،تكوينفىالثالثةللمرةالخلقكلمةتردلذاالخلود.صفةله

27(!)ع"الإنسانالله"فخلقالقوليرد26(،)ع"الإنسان"نعمل

لمحىمراتعشريؤكدوالوحي،ذلكحدوثإمكانيةعلميةيثبتولمافتراء.محضهذاأنمع.

كجنسه.يتكاثرحىكائنكلأنعلىاتكوين

.الحيوانفىيوجدلاالذىالأمر،البشركلعندوالعبادةللتدينالميلسبلاهوهذالعلأ
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الإغريقفلاسفةقالوقديمأ.الإنساناصلعنالممقدسالكتابيقولهماهذا

الفلاسفةلمحالهمابعكس،صوابعلىهذافيوهم28(:أ7)أعاللهذريةإننا

وبعد)،تصلواالشوحيبلددكلامإلىأئصتواليتهمياالقرودإ!ذريةإنناأخيرأ

3(.2،ا:8)أى؟إ،(عيونكمفىوتنجسناكالبهيمةحسبنالماذا.نتكلم

ولنللآنالعلميستطعلملمشكلةحلأالمقدسالكتابيقدمثانيةمرةوهكذا

حلأ.لهايعطىأنيستطيع

واللاهوتياتالفلسغةعلممعالفر

يخلقانقبل،السحيقةالأزليةخصيفعلهكانالذىماترى،الأزليالواحد،الله

كانماذاسواهاحديكنلمحيث،الأزليةفيوبشر؟ملائ!4منفيهوماالكون

إن.سكونحالةوفىمعتزلأصامتأكانأنهام،ويحبويسمعيتكلمكانهل؟يفعل

قدلأنجهالتغيير،عليهطراقدأنهذلكمعنىلكان،ويحبويسمعيتكلميكنلمإنهقلنا

الودود.أنهإذيحبأنهكما،للصلاةسامعاليومأنهكمابالأنبياء،الآباءإلىتكلم

فقدوأحبوسمعتكلمثم،يحبولايسمعولايتكلملاساكنأكانإنهقلناإن؟نعم

الجانبومنوابدأ.أزلأالكامللأنه؟التطورأوالتغييرعنمنزهتعالىوالله،تغير

فمع،البشراوالملائكةخلققبل،الأزلفيويحبويسمعيتكلمكانإنهقلناإنالآخر

يحب؟!كانومن؟يسمعكانولمن؟يتكلمكانمن

فيالخوضعدميفضلونوجعلتهم،الفلاسفةحيرت،معضلةحقاإنها

بالقولذلكعلىأحدهمعبروقد.عندهمليسحلهابأنشعرواإذغمارها

فيتفكرواآخروفالا".38إدراكبذاتهوالجهل،إشراكاللهذاتفى"البحث

!1113.بخلافهفهوعنهببالكمخطرمهمالأنهفتهلكوا،ذاتهفيتفكرواولا،اللهخلق

انأخبرنافقد،ذاتهلمناالقأعلنفيهالذىاللهكتابفلأنهالمقدسالكتابأما

دونومتميزون،امتزاجأواختلاطدون"متحدوناقانيمثلاثةالواحدالإلههذا

الصفاتكليمارسالأزلفيكانالواحداللهفإنوبهذا".انقسامأوافتراق
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،اللاهوتاقانيمبينإلخ،....ومحبةونظرواستماعحديثمناحهيةوالأعمال

المجد،له،كمالهلأنوجودها،عنالنظروبغض،المخلوقاتوجودوقبلبل

بذاته.ذاتهفىمكتفيأهويكونأنيقتضي

جامعةوحدائيةهيبل،مطلقةأومجردةوحدانيةليستاللهفوحدانيةإذا

فإنذلكعلىوبناء.عداهمالكلومانعةلها،لازمهومالكلجامعة؟مانعة

يكوناندونومنظور،ناظر،ومحبوبمحب،وسميعكليمهوالأزلمنذالله

الوجود.فيشخصاوشئإلى-عظمتهجقتاحتياجهودونمعه،شريكهناك

صارتئم،الأزلفيعاطلةكانتاللهصفاتأنالمعقولأوالمنطقيمنفليس

الخلق!فيشرععندماعاملة

المانعة،الجامعةالوحدةبهذهشبيهةوحدةالملموساتدائرةفىليسأنهومع

تشبهوننى"فبمنالمخلوقمنأسمىالخالقيكونأنطبيعيأمرأنهإلا

دليل،العقلفوقالحقيقةهذهسموإنبل25(4:.)إش"القدوسيقولفأساويه

وإنمنه،أعلىلأنهانتاجهمنولا،البشرىالعقلاختراعمنليستأنهاعلى

معه.تتعارضولاضدهليستكانت

.تزالولاالفلاسفةحيرتلمشكلةحلاالمقدسالكتابأعطىوهكذا

العيولوحياعلممدالفر

النظرياتكلتستطعلممشكلةاعظمإن11الجيولوجيا."اعلماءاحدقال

المدهشة،الظاهرةتلكهىالجميعمنالمقبولالتفسيرلهاتعطيأنالجيولوجية

هائلةبكمياتاكتشفتآ،متباينةوبيئاتمختلفةأنواعمنحيواناتبقايالاختلاط

+اللهقراءةفيمكنهالموضوعهذافىالتوسعأرادومن.للمؤلفأساسيةحقانقثلاثكتابراجع

.سمعانعوضاياستاذتأليفوالتوحيد++التتنيث"،والمسيحيةالفلسفةبين"الله"،وحدانيتهعونوذاته

فىمدفونةالنهروجواميسوخراتيتوفيلةوضباعونمورأسودالباردةالشماليةالمناطقفيوجد2

عنيقللالصابقاياوجدتإنجلترامناطقأحدوفى.المناطقهذهفىقطترلمأنهامع،الأرض

ا"ا!المكاننفسفىمعامدفونةفيلاخمسين
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الأنواعلالكضمنهامن،الأرضانحاءكلفيمتعددةأجزاءداخلمعأمدفونة

ائدثرت".التىالحيواناتمن

حيواناتبقايافإن؟غريبةاخرىأمورأيضأ!جدتالأرضطبقاتوفي

الموجودةالصخورفىمعجونةوجدتالمحيطاتأعماقفيإلاتعيشأنيمكنلا

وجدتالحارةالمناطقفيإلاتعيشلاأخرىحيواناتوعظام،الجبالقممعلى

أخرىاكتشافاتهناكانكما.القطبيةالمناطقمنالمتجمدةالتربةفىمدفونة

لعل،المياهوسطفىغارقةجزرإلاالحقيقةفيهيمابحريةجبالعنحديثة

هناكأنعلىدليلمنأكثروثمة.الأطلنطيالمحيطأتلافتافيقارةأشهرها

فوقمايومأكانتمترأ003عنتزيدبأعماقالمحيطتحتالمناطقبعض

الماءإ!

نظرياتهم،وتعددت،الظواهرهذهلتفسيرالنظرياتوضعالجيولوجيونحاول

الفورعلىادركفقدفيه،وردوماالمقدسالكتاببوحىيؤمنمنهمكانمنأما

الظواهر!تلكعلىتمامأالمقنعةالإجابة.هوالطوفانأن

الحيواناتمنمختلفةلأنواعوالآلافبالمئاتتقدرالئىالهائلةالأعدادفتلك

هذهوتكرار.عظيمةكارثةبسبذكنتأنهاشكلا،واحدةفترةفيمعأمدفونة

كله.العالممستوىعلىكانتالكارثةهذهأنمعناهالأرضأنحاءكلفىالظاهرة

الأرضغطىأنهإذ،نعرفهكالذيمطرأيكنلمالحالبطبيعةوالطوفان

كلانفجرت"يقولإذفريدأتعبيرأيستخدمنفسهالممقدسوالكتابتمامأ.كلها

هذا؟معنىفماا(.ا7:)تك"السماءطاقاتوانفتحتالعظيمالغمرينابيع

ليكونالثانياليومفىالجلدأوجداللهأننفهمأ،تكوينإلىرجعناإذأ

التىتلكواما،البحارمنهاتكونتالجلدتحتالتيالمياه.ومياهمياهبينفاصلأ

.بالطوفانالأرضلإغراقاستخدمتالتي-الأرجحعلى-فهىالجلدفوق

عشر.الخامسالفصلفيالطوفانعنجاءماراجع+
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أنهذلكالله"رأىالقولنقرألافقطالثانياليومفيأنهللنظرملفتولعله

7،18:)مى،(بالرأفة،)يسزلأنه،الغريباللهعملهىاللينونةلأن"،حسن

21(.28:إش

غلاف-اللانهائيالفراغمنطقةفىأى-الجلدفىكانالطوفانفقبل

منذكانتالسماوات،)بطرسالرسولقوليوضحه،الأرضيةبالكرةأحاطمائي

بط)2(،وبالماءالماءمنقائمةاللهبكلمة،والأرض(الطوفانقبل)أىالقديم

الغلافهذابها.محاطة"؟المياه"فىالأصلفىترد""بالماءوكلمة(،ه3:

معتدلةحرارتهافكانتا،الزجاجيةالنباتاتببيوتأشبهكلهاالأرضجعلالمائى

درجلتفىالفارقظهرأنبالطوفانالغلافهذالزوالنتيجةوكان.العامطول

استوائيةوحيواناتنباتاتبقاياوجودلنايفسرهذا".السنةمدارعلىالحرارة

القطبين.مناطقفي

حولدورانهافىحاليأالأرضأنفمعروف،العظيمالمغمرلينابيعبالنسبةأما

.العامفصولفىالجوتغبرمسببة،درجة5.23قدرهبميلتدورمحورها

الميلهذاحدثقدبلالبدءمنهكذايكنلمالأمرأنالعلماءبعضويرجح

ماوهواليابسةعلىللماءطغيان،الفجائيالميلهذانتيجةفكانالطوفانبصدد

ماوهو(،العميقةالمحيطاتلمياه)إشارةالعظيمالغمرينابيعبانفجارالكتابأسماه

الأراضيمنكثيرأوأن،اليابسةالأرضوسطبحريةحيواناتبقاياظهوريفسر

المد51.وسطمغمورةالآنأصبحتيومأمسكونةكانتالتي

كلها؟الأرضاغرقتالتيالهائلةالمياههذهذهبتأين:السؤالبقى

الجليدمنطقتىتكوينعلىساعد،الجويةالظروففىالتغيرحدوثإنأولأ:

.الأرضمعظملأغرقتاذابتالوإنهماالخبراءعنهمايقولاللتينالقطبيتين

أيضأبل22(،8:)تكالطوفانبعدالأربعةالفصولفىالجوبينالفارقظهورجاءفقطوليس+

السحبتكونيمنعكانالأرضحولالماثىالغلاتفإنا-16(؟ا9:)تكقزحقوسظهور

.ه2:تكوينمنيستفادكماالأمطاروحدوث
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فىالأرضفارتفعت،الأرضيةالكرةقشرةفىتغيرحدوثجدأيرجحثائيأ:

منالزائدمستوعبةأخرىأماكنفيانخفضتوبالتالي،الأماكنبعض

تفسيرها،السهلمنليسالتغييرلهذابافيةآثارالطبيعةفيفهناك.المياه

الطبقاتفوقعمرأالأقدمالصخورطبقاتتوجدالأماكنمنكثيرفيإذ

فىالمقدسالكتابذكرهماالتفسيرهذاويؤيدعمرأ.الأحدث

ففد6(،)عالجبالغطىحتىالأرضإيخساالطوفانفإن1،.4مزمور

تنزل.،الجبال"تصعدفيقول7(،)عالحالةهذهلإنهاءالربتداخل

تخمألهاوضعتلها.أسستهالذىالموضعإلى،البقاعإلى)المياه(

8(.)ع،(الأرضلتغطىلاترجع.تتعداهلا

تأكدوقد.الأرضفىالماءمستوىفيعامارتفاعحدثقدشكبلاإنه:لالثأ

نأالأمريكيةالبحريةسلاحفىالأعماقغواصاتسفنبواسطةمؤخرأ

ا!12الآنعليههوعمابكثيرمنخفضأكانالماءمستوى

الآركاوال!يثولوم!علممإلىفر

عشر(،الخامسالفصلفىإليهالإشارةسبقت)الذىالطوفانإلىبالإضافة

العالم؟فىالمحفوظةالتاريخيةالسجلاتأهمعنهتحدثتآخرحادثهناك

فىقال،التاريخبأبيالملقبفهيرودش!.واليونانوالصينمصركسجلات

قديمةمخطوطاتاروهالمصريينالكهنةبعضإن3"االقديممصرلتاريختسجيله

ذكرتقديمةكتاباتهناكالصينوفىالمعتاد!منبكتيرأطوكيومعنلتحدث

سجلاتوبمراجعة"ييو".الإمبراطورحكماتتاءحدثقدمشابهأحادثأأن

بهذاشخصنونبنيشوعزمنفىالصينيحكمكانأئهاتضحتواريخهم

وتأخرهاللشمستوقفعنيتحدثوالمكسيكالهندتاريخوحتىبل""ا.الاسم

الموعد!أرضوالشعبيشوعدخلفيهالذىالعامنفسفيالغروبفى

المرنمأنإذتؤيدها،القرينةلأن(،الانجليزيةداربىترجمة)أنظرل!؟يةالصحيحةالترجمةهىهذه.

6ع(،الجبال"فوقبل،الجبالإلىوصلتفقطليسالمياهإنوقالسبق
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ولعهد.ا.يشوعفىباللقصيلمذكور،حدوثهوكيفيةسببه،الحادثهذا

كلمةصحةفىللطعنقويأسلاحأالأصحاحهذامنيتخذونالنقادكانقريب

مننفسهالأصحاحهذااصبحواليومعمليأ،واستحالتهخطئهأساسعلىالله

يلي.فيماسيتضحكما،المقدسالكتابفيوردماوصحةدقةعلىالأدلةأقوى

فيهاحسب،دقيقةحسابيةبعمليات"توتن"الرياضياتعالمقام918.عامفي

المنقلبإلىرجوعأأيامهمنالشمسيوالعبوروالكسوفالاعتدالأزمنة

عكسيأبالحسابقامثمالأربعاء.يوميقعأنهفوجد،يشوعزمنفىالشتائى

يوميقعأئهفوجد،السابقالزمننفسإلىصعودأالخليقةيوممناعتبارأ

هذاسوىالأحجيةلهذهحلمنهناكفهل،كامليومهوإذأالفرقالثالثاءه"ا!!

؟يشوععهدعلىالطويلاليوم

السماءكبدفيالمشمس،)فوقفتالكتابقولوهىتقابلنا(خرىمشكلةلكن

يومنحوالقوللاحظ13(.ا:.)يش،(كامليومنحوبالغروبتعجلولم

الاختلاف؟فاينكاما6؟يومأوليس"كامل

إلىالشمسرجعتفيهحزقياالملكأيامآخرحادثأالمقدسالكتابيسجل

مدةإلىالمدةهذهأضفنافإذا(.دقيقةاربعينيعادلما)أىدرجاتعشرالوراء

تساوىبأنهاتوتنالرياضياتعالمحسبهاالتىيشوعأيامالشمستوقف

الكامل!اليومهذالنالنتج،دقيقة2.وساعة23

الشمس+)،فدامتيشوعقولوهوالمعترضونأثارهآخراعتراضثمة

بلالشمسحركةبسببينتجلاوالنهارالليلتعاقبأنفمعروف"،القمرووفف

اوضحناكماالمقدسالكتابأنومع.الشمسأماممحورهاحولالأرضدوران

أنإلا،الخاصةسوىيفهمهالاالتىالفنيةالتعبيراتيستخدملاالسابقالفصلفى

الشمسيةالموجاتفبفعل.العجيبةالكتابدقةتحملأنهاظهرنفسهاالكلمةهذه

الكلمةوهى)،اسكتي(،داربىترجمها(.....دومىشمس)ياصلاتهفىيشوعاستخدمهاالتيالكلمة

!ادوقف،(هناكوترجمت46:ملوك2فىوأيضأادتكف،(هناكوترجمت218:مراثىدىالمذكورة
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يحدثالأرضسطحعلىتقعالتي(،ثانية/ذبذبةبليون004)الذبذباتالهائلة

،الأرضدورانسرعةلقلتالذبذباتهذهقلتفلومحورها.حولالأرضدوران

وقفإ!القمرانأيضأنقرأولهذا.الأرضلتوقفتالذبذباتهذهبطلتولو

علىتكنلممتباعدةشعوبميثولوجياعليهاتفقتالذياللغزحلهوهذا

بالآخر.بعضهااتصال

لطالحتابوحلال!عظتمعضلة

أهملكن.المقدسالكتابعليهايجيبأخرىوشماؤلاتمعضلاتمنوكم

علىلهنظيرأتجدلالهاجذريأحلأاللهكتابيعطىالتىجميعهاالمشكلاتهذه

ومع؟اللهضدتخطئماكتيرأانكتعرففأئت.الخطيةمشكلةهي،الإطلاق

فإنهبجريمتهمتلبسأالقاتلاصميكإذا.وقدوسبارأيضألكنهغفوررحيماللهأن

ينفعولا.أخرىمرةللقتليعودولنتابأنهليعلنالمحكمةأماميقفأنلايمكن

لا؟عمالأموالهكليعطىأنأوللأيتامملجأببناءالمحكمةأماميتعهدأنأيضأ

الزاني.تبررولاالقاتلتبررلاالأمورفهذه،المحكمةتسامحهأنمقابلالخيرية

عدالةأماميومأستقفإنك؟!الإنسانعدلمنأقلوبرهاللهعدلأننظنفهل

؟اساسأىفعلىيرحمأنمستعدأاللهكانوإذايومئذ؟!حجتكستكونفماذاالله

"؟اللهعندالإنسانيتبرر،)كيفالخالدللسؤالحلأيعطىاللهكتاب

الباروهوليموتجاءالذي،اللهابنالمسيحقصةلكيقدمإنه4(.2:)أىه

بديلهلأن،بتبريرهئطالباللهعدالةفإنبه،يؤمنمنكلوالآن.الفجارلأجل

وحقهاللهرحمة؟الصليبفىالشتيتاناجتمعفقدوبهذا.خطاياهأجرةدفعقد

هذاإ!بالمسيحآمنالذىالمذنلابتبريريطالبوكلاهماأ(،"85:مز)انظر

المسيحبيسوعالذيبالفداءبنعمتهمجانأ"متبررينالعظيمالإعلانمضمونهو

منهومنويبررأبار()اللهليكون...بدمهبالإيمانكفارةاللهقدمهالذي

2-26(.34:)رو"بيسوعالإيمان
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إليك،اللهصوتباعتبارهبتواضعالمقدسالكتاباقرا؟اللهبابنأتؤمن

تكلم"الربلأنتتعظموالاواصغوا."اسمعوا.الخلاصطريقمنهواعرف

15(.أ:3)إر

نوركلامهوفتخ

معرفةكنوزوفيه

الحلتطلبمنفيا

يخبرلثللوحيفعذ

جهلمنكليعقل

نهلقدالعلئمومنه

سألإذالسائلك

والفصلالحلويبدى

+ه!عه+

المشهورالعالمقالهاالأولى؟المشاهيرمنلاتتينبعبارتينالفصلونختم

هذاوعندهمالناسيضل.الماذاالكهرباءمغناطيسيةمكتشفاداىفرميخائيل

الأمريكيالرئيسقالكمااا؟!ا46ليرشدهمالمقدسالكتاب،الثمينالكتاب

يعلنكماالمقدسبالكتابالإيمانانبعيدةفترةمنذليتأكد"لقدلنكولنأبراهام

7"111بهالإيمانعدممنصعوبةاقلأمرنفسههو

فواتبعدلكن،سيكتشفالمقدسالكتابرفضعلىيصيرمنإن:عزيزي

إ!بهالإيماقعدممنأصعبيوجدلاأنه،الأوان



صخرةعلىثابتانكصناهنلكفإن،اللهكلمةعلىترتكنأر

وهباءولاكرذاذوتتبعثر،الضلالاتأمواجكلتتكسردوقها،أصللة

لينتالوارد

!9

محل!والردا!عربعمق

وغيرالعلمايغيريعرفاالفهمعسرةأشيأيفياالتي"

أنفسهم"لهلاكأيضآالكتبكباقيالثابتين

(16:ممبطر!ا)



273عليهاولردالطعونبضى

:ملاحظاتعدةالطعونبعضسردفىالدخولقبللي

بمننواتجهعندمابهانتصرفأنينبغيالتىالكيفيةعن:الأولىالمظة

فىليستاخطاءإليهاناسبينعليها،بازدراءويتهكمون،اللهكلمةفييطعنون

نسكت،أنينبغىلا،الواحدةالناحيةمن.همعقولهمفىبلالكلمة

)اىالفشلروحيعطنالموالله.للحقوخيانةجبنالحالةهذهفىفالسكوت

ومن7(.أ:تى)2والنصحوالمحبةالقوةروحبل(،والجبنالتراجع

نألاردنافيعلينابل،العصبيةاوالانفعالبنايليقلا،الأخرىالناحيه

يكونأنينبغي.الحقةالمسيحيهالروحأيضأنبينبل؟فحسبالحقنبين

الشيطاناقتنصهمقدالذينأولئكعلىالإشفاقبروحأيضأمقترنأردنا

وكتابه.اللهعلىويتطاولونفيفترونلإرادته

التىالاعتراضاتكلأفندأنباليعلىيخطرلمإنه:الثانيةالمظة

ممااكبرمساحةيستلزمهذالأن،المقدسالكتابعلىالمؤمنينغيريقدمها

فحتى.السقيمالبشركطالعقللافتراءاتنهايةلاولأنه،الكتابهذايحتمله

العقليجدانعسيرأليسفإنهحالميأ،المقدمةالطعونكلعلىأجبنالو

ألمحدمإئيبل،الآنأكدبهمااكلبلهؤلاءللسنعم،.جديدةطعونأ

الحق.محبيلفائدةالإيضاحات

أناكتشفت،الطاعنينهؤلاءمنعددمعمناقشاتىمن:الئلثةالمظة

التيالكتبقراوالقد.الإطلاقعلىالمقدسالكتابيقرأوالممعظمهم

علىيفترون،)هؤلاءالوحىكلماتفيهمفتمت،المقدسالكتابفىتطعن

الإخلاصعندهميكونهؤلاءليت11(.1..)يه"لهمويل...يعلمونمالا

دته.وانتظارباتضاعابحئولوعليهحتمأالربسيكافئهمالذيالكافي

إعلإنأفإن،المقدسالكتابفيستقابلنامشكلاتهناكيقينأ:الرابعةالمظة

الردنعرفلامشكلاتيصاحبهأنلابدمحدودةعقولإلىمحدودغير

نحنولا،العلمكلنعلملمالآنوإلى،الأرضعلىلازلنانحنعليها.
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أنهكما،اللهحكمةفيتمامايتقفالإيمانذلكومع.الكاملةالمعرفةنمتلك

عليهاوذهنهلقلبهالمريحةالإجابةالمؤمنالقلبيجدلنصعوبةتوجدلايقينا

عاجلا.أوآجلاإن

واحدطلبوعندما.نحندفاعناإلىيحتاجلاالمفدسالكتاب:الخامسةالمظة

أجابهالمقدسالكتابعنيدافعأنسبرجونالشهيرالإنجليزىالواعظمن

الأسد؟عنأحديدافعوهل؟المقدسالكتابعنأناأدافعتفول؟ماذا:سبرجون

عنالذيننفوسعلىإشفاقابل،الآنهذانكتبالأسدعندفاعاليسنعم

،الجراحتدميهمسوفالنينأولئك.برؤوسهمالصخرينطحونعمد

عليه.أنفسهمهشموامندماءآثارحاملاهو،كماالصخرويظل

.الطعونهذهمنعيناتبعضإلىوالآن

الي!ىوحهعلرال!قةصةالأسفاربعضكتبةأ!ماءمعرفةعد!لا:19

الكتابنسبةتكونأن...يجبحجةالدينيالكتابيكونأن"لأجلواحدقال

"للانتحالمظنةأىخ!يرمن...القطعيبالطريقثابتةإليهنسبالذيالرسولإلي

ليسالمقدسالكتابأنوالثالثالأولالفصلينفىأوضحناأنسبقالرد:

عنالكتاببهشهدماوهذا.اللههوالحقيقيوكاتبه،اللهكتابهوبلدينياكتابا

الفصولفيرأيناكماالعقلاطيةوالبراهينالأدلةمنبالعديدلناتأكدماوهذا،نفسه

يشألماللةكانإذااللهاستخدمهاالتىالواسطةنعرفأنمهمافليسوعليه.السابقة

الإنسانمنقيمتهاش!تمدلااللهكلمةوأنسيمااسئخدمه،مناسمعلىيطلعناأن

ذاته.اللهمنبل،اللهاستخدمهالذى

كللرسالتهيكونفإنه،رسالةجنرالاتهأحدإلىأرسلالعامالقائدأنلو

ضابططريقعنيرسلهاأنالعامالقائدرأىسواءالجنرالهذامنالتقدير

ذاتهاالرسالةأنطالما،مجهولمراسلةجندىطريقعنأومعروفاتصال

.العامالقاثدمنأنهاعلىالشكلايقبلالذىالدليلتحمل
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الأنبياءخطاياثانيا:
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المتداولة)للتوراة(المتانيةالقراءة"إن:الطعناتإحدىمنعينةهذه

علىتعارفناالذينفالأنبياء،.اللهبهاوحىكتابأمامبأنهالقارئمنهالايخرج

ولصوصأسكيرين،الأشرارمنعصبةاة()التورفىنراهم؟واحترامهمإجلالهم

".وقتلةومخادعينوكذابينوزناة

يلي:بما-اللهبرحمةلهندعوأنبعد-الكلامهذاقائلعلىنجيب

يكونوالمالمقدسالكتابفىذكرهموردالنينالأئبياءالألبياء:احترام-أ

حياةعاشوالقدبلصاحبنا،وصفهمكماكانواولا،الأشرارمنعصبة

فىالمباركةالصفاتمنكتبرأوأظهروا،اضحةوبصورةلتهالأمانة

إنسانفلكل،معصومونأنهمأبدأيعقملاالمقدسالمكتابأنعلى.سلوكهم

المقدسالكتابئعليممعتمامأيتمشىوهذالته.إلاكمالولاضعفهنقاط

1(.0:يوافينا،،)1ليستوكلمتهكانبأنجعلهنخطئلمإنناقلنا"إن

يحضهوولا،الإنسانلتمجيدئكتبلمالمقدسالكتاب:الصريحالكتاب-2

إن.اخطائهمحتىامائة،بكلحياتهمسجلفلقدولهذا،البشرعبادةعلى

يكرهأئهمعالذيا!ههذالنا؟اللهإعلانهوالوحيداللهكتابغرض

علىفينامخدوعغيروهويحبناالله.الخاطئالإنسانيحبلكنهالخطية

مناكلحياةفيأن-والمخادعالمرائيإلا-ينكرفينامن.الإطلاق

أنهوسيتضحتمامأ،الخزكطسيغطيناسجلتهاالأمينةاللهيدأنلوصفحات

23(.22،:3)رو"اللهمجدوأعوزهمأخطأواالجميعإذ.فرقلا"

الأنبياء،خطاياسجلالمقدسالكتابأنمع:الخطيةعلىتشجيعلا-3

العكسعلىبل،جذابإطارفيوضعهاولا،الخطيةيمدحلملكنه

سببتهماأيضأصوركما،اللهعينيفيوقبحهاودنسهابشاعتهاصور

أسخنديىفتبسببهاإنهحتىمرتكبيهاعلىومرائرأحزانمنالخطية
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بالنطقاللهيستخدمهأننوحعلىأصعبكانفما.وتوبةندمةالدموع

خطيتهنتيجةيحصدوهوداودآلامأشدكانوما!ذريتهعلىباللعنة

وفة!المعر

أمراضعنمسنولأليسالطبيبإن91411:قالعندماأحدهمأصابلقد

الذيالشرعنمسئولأليسأيضأالكتابهكذايشخصها،التىالناس

معالجتهامنيتمكنأنقبلويعريهاالجراحيكشفوالجراح.يصفه

أيضأ".المقدسالكتابيفعلهكذاكامالأ،علاجأ

لكىالخطاياهذهعلىالضوءيلقىأناللهقصد:الخطيةبسببيأسلا-4

سقطإذاحتىوأيضأروحيأ،سموئامهماالخطيةفيالسقوطمنيحذرنا

،اليأسبالوعةإلىهذهسقطتهمعيهويفلا(لناعذرولا)مناواحد

الخطايا.أعظممنأعظمنعمةاللهفعند

يسقطلاالمخطاياهذهتسجيلإنأقولأخيرأ:معارضلامؤيددليل-5

هذايكنلمفلويدعمها.هوالعكسعلىبلالكتابعنالوحيصفة

يشوهماكلبإزالةبادرمنأولهمأنفسهماليهودلكان،اللهكتابالكتاب

أبطالهم.ئمجيدفىالبشركعادةلأنبيائهمالنقصوينسبتاريخهم

القةيمالع!ةفرالواف!عةالقوةثالثا:

سكانيقتلواأن-كنعانأرضدخولهمقبل-المرةتلوالمرةشعبهاللهأوصى

تث)أنظرعليهمأعينهمتشفقلاوأنكبيرأ،ولاصغيرأيستبقوالا،كلهمالأرض

ا:53اصمأيضأأئظر911.12:عز2،ا-ا66:يشا-7،3،24:

تمييزبلاالقتلعلىالسافرالتحريضهذايحوىكتابهلويقولون...الخ(.

!؟اللهكتابهويكون

.نقولذلكعلىوللإجابة

وعدقداللةكانسنةأربعمائةمنبأكثركنعانأرضالشعبيدخلأنقبلأ-
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الأموريينننبانلابراهيمأوضحلكنه،لنسلهالأرضيعطىبأنإبراهيم

أنائهاطالاللهفكون16(.:اه)تكبعديكمللم(الأرضتلك)سكان

وعمورةسدومسكانمعيحرقهمأنيقدروكاق،القرونهذهكلعليهم

قسوته.لاورحمتهاللهأناةعلىدليلفهذاوكبريتا،بنار

وثنيتهم،فاقتفلقد.للغايةمريعةالشعوبلهذهالأدبيةالحالةكانت

يرسم18اللاويينسفرفي.تصوركلالوتتيةبهذهالمقترنةوالشرور

نجستالأرضتلكشعوبإنويقولالخطايا،لأحطبشعةصورةالرب

المرنمتذكرعندمالهذا.25(.18:42)لاالأرضفقدفئهمبها،أرضهم

نقمته،الأبدإلىلأنيقللمالشعوبهذهعلىالربقضىكيفذلكبعد

ا-7ا:36)مز،،رحمتهالأبدإلى،الأنبل،عدلهالأبدإلىلأنولاحتى

،الربمنرحمةمظهرالشعوبهذهمنالأرضتخليصكانفلقد2(.أ

بالجسد!رحمةالمفسد،العضواستئصالعندالجراحيفعلكماتمامأ

الإلهيالقضاءبممارسةبأنفسهمشعبهيقومانالربقصدإلهيةلحكمةثم

يتمثلوافا6للخطية،الربكراهيةعمليأيتعلموالكى،الشعوبهدهعلى

تهاونالشعبانهوبالأسفحدثالذىلكن.نجاستهمفىالشعوببهذه

بل،الشعوبهذهمنكثيرعلىوأبقوا،الصريحالربامرتنفيذفى

إليهوصلتماعليشاهدخيرالقضاةسفرولعل.خطاياهممنهموتعلموا

!الشعوببهذهاختلاطهمبسببونجاسةوثنيةمناللهشعبحالة

وأسكنلشرهمالأراضيهذهشعوبطردفكما.محاباةعندهليساللهلكن

عنبدورهمسببيدونتنجسوالوأنهمأيضأشعبهحذرفإنه،شعبهفيها

وهذا02(.91،ا:أكا27-28:26،33،أ:8)لامحالةلاالأرض

اليهودبهيحتفظالذىالقديمالعهدفىبالفعلوسئجلفعلأحدثماعين

المقدسالكتابلوحىمؤيدأأيضأالاعتراضهذايكونوعليه.أنفسهم

عليه.ومصدقأ
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ال!قة!ىالحتابأقوالتفاقمىرابعآ:

القديم،العهدفىالتاريخيةالأسفارسيمالا،المقدسالكتابأسفارمنكتيرفى

موضعمنأكثرفيالحادثذكريتكررعندماالجديد،العهدفيوالأناجيل

مضمونأوالأسماءأوالأعدادفىبينهاظاهريتناقضالسطحيللقارئيبدو

.المقدسللكتابحاسمةهزيمةأنهالكتابخصوماعتبرهالذيالأمر؟الرواية

وبعضها،الأناجيلبيناختلافاتوستةمائهفعددالخصومهؤلاءمنواحدقام

عليها.والردالمزعومةللاختلافاتعيناتبعضيليفيماوسنبين

.3لوقاوفىأمتىفيوردكماالمسيحنسبفيستةاختلافاوجههناكق!

لأن،المدققللمتاملرائعةفتبدوالحقيقةأما.الطعنصاحبقالهماهذا

واحدة؟واحدةسلسلةلاللنسبسلسلتانلهجميعأالبشرباقيبخلافالمسيح

مريمإلىترجعفعليةوواحدة،إليهالمسيحئسبالذىيوسفإلىترجعرسمية

نسبسلسلةيقدممتىفإنجيل!المسيحولد،يوسفمنلافعلأ،منهاالتى

،يسوعأبوانهيظنوناليهودكانالذىيوسفطريقعنأي،الرسميةالمسيح

بقوةولدلأنه،نعلمكماالفعليةلاالرسميةالناحيةمنأبوهكانفعلأوهو

الفعلية،السلسلةلنافيقدملموقاأما:16(.ا)متابشرزرعبدونالقدسالروح

نأسبقكما-متىأنذلكومرجع3:23(.)لوقايسوعأممريمطريقعنأى

أليهود؟"ملكالمولودهوأين"الملكالمسيحلنايقدم-السابعالفصلفيذكرنا

ابنيدعي(مريمالعذراءمن)اىمنكالمولودالقدوس"لوقافىاما2(،2:)مت

شمعإنجيلهفيالمسيحإلىويشيرلليهود،يكتبالذيمتى35(.أ:)لو"الله

داودبنسليمانطريقعنالرسميةالمسيحسلسلةيذكر،ملكيةبألمقابمرات

طريقعنالمسيحنسبسلسلةفيقدملوقاأما،مريمرجلبيوسفمنتهيأ

داود.بنبناثانمرورأفعلأالمسيحجاءمنهاالتىمريمالعذراءالمطوبة

نأتؤكدانالفعليةوالسلسلةالرسميةالسلسلة؟النسبسلسلتيأنللنظروالملفت

داود"!)،ابنهويسوع
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قارورةمريمسكبتفيهاالتيالحالثةتلكعنالبشيرونذكرهماآخرمثال

عليالطيبسكبتانهايذكرانومرقسفمتى.ورأسهيسوعقدميعليالطيب

رجليهعليالطيبسكبتإئهافيقوليوحناأما3(أ:4مر26،7:)متارأسه

تلميحأاشاريوحناإنثم..الكلينفيلاالجزءذكرإنوواضح3(.أ:2)يو

علىالطيبسكببذكريوحناانفردلماذاأما2(.أ:أ)يوالأمرينكلاإلي

مريم.قلبعليخاصةغلاوةيوحنا،أوردهمابحسبالقدمينلهاتينفلأنقدميه

منأخاهالعازراقامحيث،وجيزةفترةقبلحزنها،وقتمعهاالربسارفبهما

فإنها12(،)يوللعازرإقامتهلأجلإكرامهمناسبةففيلذاأ(.ا)يوالأموات

يتحدثالأخرىالناحيةمنراسها.بشعرومسحتهماقدميهعلىالطيبسكبت

يمسحكانوالنبيالملكمنوكل.كالنبيومرقس،كالملكعنهمتىإنجيل

منويبرز،اللهابنباعتبارهعنهيتكلمالذييوحناأما.رأسهعليالدهنبسكب

يكنفلمالجسد،فىالظاهرالله،السماويالشخصهذاوجلالمجدللآخرالأول

فقط!!قدميهعليبلرأسهعليالطيبسكبيذكرأنمناسبآ

تطابق!اأوالاقتباداتقة5عةم!خا!سا:

منتقليلأالبعضاعتبرهاللهكلمةمنالدقيقبالاقتباسالرسلتمسكعدمإن

رايهمبحسب-يبرهنمماقط.تحريفهايصحلاالتيابهاالموحيالآياتقيمة

الوحيلا،بالإعلانالقائلينزعميؤيدالأصلمحلعلىأو،الكتابوحيعدمعلى-

الئالث(.الفصل)راجعالكتابلكلماتاللفظي

نعيدالتحريرى،أوالشفهيالكلامفي،كثيرةأحيانفيأنناذلكعليوالرد

44-46(.7:)لوبلزيترأسهودهنرجليهغسلهيالضيفلإكرامالوقتذلكفىالعادةكانت

القديمالعهدأسفارمنالجديدالعهدفىافتباسأ263بمراجعةأنههورنوبدعى؟المعسربنأحددكرأ

لهاقتباسا27،الترجمةهذهعليطفيصبتغيراقتباسأ64،السبعينيةالترحمةم!حرفبأاقتباسأ88وحد

كلعنيختلفاقتباسأ02العبرى،اياصلمعأكثرلتفىاقتباسأ16مختلعة،كلماتهلكنالمعمىلعس

."ا.اليونانيةالسبعينيةوالترجمةالعمرياياصلم!
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بقصدذلكويكون،مختلفةعباراتمستخدمينالمعنىبنفسسابقآقلناهماذكر

علىفيهتحريففلاالمقدسللكتاببالنسبةأماوتوضيحها.الفكرةتوكيد

صاحبهوالقدسفالروح،اللهمنبهموحىوالاقتباسالأصلمنفكل،الإطلاق

فإذا.لكلماتهالكاملالمعنىيعلممنمثلهيوجدولا،خرل!6الأولمنالكلمة

يكنلم،قدلمقولعليجديدأنورأليعطيجديدبأسلوبمهكا6صياغةأعاد

13(،12،أ:6يو)أنظرالأصلىالقولإعطاءعندلإعلافبعدحانقدالوقت

علىواعتمادباتضاعانناالجميلومن.المقدسالكتابفيتحريفأليسفهذا

وسنحاول.اختلافكلوراءالتيالعجيبةالكنوزاكتشافنحاولالقدسالروح

:كعيناتالأمتنةبعضتوضيحالان

وسطوفىاخوتيباسمكأخبر،)212:عبرانيينفيوردبسيطبمثالنبدأ

العبارةتردحيث2222:مزمورمنوردالافتباسهذا(،.أسبحكالكئيسة

العهدفيفالكنيسة،غرابةولا".أسبحكالجماصكةوسط)،فيهناكالأخيرة

للرسلالجديدالعهدفي(علنلكنهبعد،إعالنههيتملمسرأتزاللاكانتالقديم

(301-3:)أفوالأنبياء

ولمترعينلممامكتوبهو"كما:29أكورنثوسفيوردآخرمثال

أتىولقد".يحبونهللذيناللهأعدهماإنسانبالعلىيخطرولمأذنشممع

ولميسمعوالمالأزل"منذيقولحيث644:إشعياءمنالاقتباسبهذابولس

الأصلبينوالاختلاف".ينتظرهلمنيصنعغيركإلهأعينئرلميصغوا.

واضح.والأ-كتباس

الأرضيشعبهمعمعاملاتهفياللهأفكارصلاحعنيتكلمالأصليالنص

مقاصدصلاحعليالاهامطبقأالرسولفيقتبسها.الزمانفيهنا)اليهود(

عنيتحدثلاالقديمالعهدأنواضح.الكنيسةنحوالدهورقبلالساميةالنعمة

على.والزمانالأرضهومجالهإن.الكنيسةعنولاالأبديةولاعنالأزلية

اللهقلبفيوالصلاحالنعمةمبدأيقتبسفالرسوللذايتغيز.لماللهقلبأن
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منبولسالرسولاقتبسوكما.القديمالعهديحتملهمماأبعدمدلولعلىليطبقه

إشعياءمنبطرسأيضأاقتبسأزليأ،بعدآاقتباسهعلىوأضفى64إشعياء

56إشعياءفىفالقولأبديأ.بعدأ13(3:بط)2اقتباسهعليوأضفى6517:

فيطبقهبطرسأما،اكفيالملكفيالمجيدوالأرضالسماءوضععلىيقتصر

الأبدية.على

لىه!ا!ولكنتردلموقربانا"ذبيحة5:أ.عبرانيينفيوردآخرمثال

لموتقدمة،)بذبيحةيقولحيث6.:04مزمورمنمقتبسةالأقوالهذه((.جسدآ

يلاحظلاالذيذاومن"تطلبلمخطيةوذبيحةمحرقة.فتحتأذثيئ،تسر

الأصلى.والنصالاقتباسبينالفارق

حرفيآتعنيالعبريالأصلبحسب04مزمورفيالمذكورةفتحتوكلمة

الشئهوماوجود.سابقلهيكنلمشيءعنهاينشأالحفروعملية"حفرت".

يذكرانمناسبأكانلذاالجسد.إنهلنه؟بالنسبةوجودسابقلهيكنلمالذي

آنكديكنلمحيث،الصورةبهذهالقديمالعهدفيالعبارةهذهالقدسالروح

فيأبيهمنالابنقبلهاوصيةمجردكانبلالتجسد،هذالإعلانبعدالأوان

16(،3:)أتيالتقوىسرواستعلنالتجسدتمأنبعدلكن".فتحت"أذنيئالأزل

.العبارةهذهمنيفصدهكانعمااللثامأماطالقدسالروحفإن

الآتيجداصسيأتيقليلبعدلأنه"37:أ.عبرانبينفيوردالأخيروالمثال

ستاتىلأنهافانتظرهاتوانتإن"23:حبقوقنبوةمنمقتبسوهو"ولايبطى

منتهىأيالرؤيا؟علييعودلأنهبالمؤنفاحبقوقفيالكلام".تتأخرولاإتيانا

المسيحعلىتعودلأنهابالمذكرالعبرانيينفياقتبست،التقياليهوديآمال

فيبينمالكنتماما.اللهمنبهماموحىالنصاناللقي.المسيحىآمالمنتهى

رجاءعنيحدثناالجديدالعهدفيفإنه،اليهوديرجاءعنبحدتتاالقديمالعهد

الابنبتجسدلكنفقط.يأمرأنهإذاللهعليغريبةكانتفالطاعة،الطاعةأنهالبعضويرى"

8(.:ه)عبالطاعةتعلمففدإنساناوصيرورته
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ملكوتهوتأسيسالأرضإلىالمسيحمجيءهوالمتقياليهودكطفرجاء.المسيحي

المسيحياماوالرخاء،والسلامبالبرالأرضفتنعمالأعداءكلوإخضاعالسعيد

كلنكونحتىإليهفيأخذنا،نفسهالآتىالمسيحشخصهومختلفأ؟رجاءلهفإن

معه.حين

قاتمتغر:سا!طه

نأهيالسفرهذاوحيفىيطعنونالذينأمامالمعضلة:أستيرسفرأ(

فيهيردولااللهكلمةأسفارمنسفريكونفكيفمرة.ولافيهيردلماللهاسم

!!الإطلاقعلىاللهاسم

السفرهذاترجمةفىاللهودشرعلماأنهفلبدو.جديدةليستالمعضلةهذه

بهذهالسفريتركواأنعليهمكثيرأكانالميلادقبلالثالثالقرنفىاليوئانيةإلى

الثامن(الفصل)انظرالأبوكريفاأسفاراحدبكتابةأحدهمقامفقدولهذا.الصورة

فمعلىاطولواخرىمردخاىفمعلىطويلةصلاةوفيه،أستيرسفرتتمةهو

لكن.مرة04عنيزيدماالقانونىغيرالسفرهذافىاللهاسموجاءأستير،

الله!يكتبهوماالأنسانيكتبهمابينالفارقأبعدما

أمكنهلما،الموضوعفياختيارأودخللالبسانكانلوأنهالمؤكدفمنإذأ

فيعأستلرسفربكتابةاللهأوحىعندمافلماذا.كلهالسفرفياللهاسميتجاهلان

؟واحدةمرةولواللهاسميسجلأناوصلاةأىيسجلأنمنتمامأالكاتلا

اولأ.السفرجوفهميلزمالسؤالهذاعلىجابةل!6

نداءالفارسىكورشاطلقعندماتمت،هامةحوادثبعدالسفرهذاكتبلقد

ولقد.الرببيتليبنىأورشليمإلىاليهودمنيريدمنليرجعمملكتهكلفي

ختملينال،طويلةبفترةحدوثهقبلوشمجلالأنبياءكتبفيالنداءهذاورد

الربفتحأنبعدفارسفىاليهودمنكثيرظلفلماذا.عليهاحهيةالمصادقة

!المفتوحالباببهذااستهانواانهمسوىإجابةمنليس؟الرجوعبابلهم



283عليهاوالردالطعونبضى

يرفضونللذينصورةهمأستيرسفرعنهميحدتتاالذيناليهودفأولئكإذأ

فققماالأبدىالخلا!طاما،الزمنيالنجاحسوىلهمهتملا.المجانىاللهخلاص

شكبلافهم1(،.4:أتى)الناسجميعمخلصاللهولأن.أفكارهمبشغل

اللهل!ليسلكن،اللهبعنايةيتمتعونانهمأي؟الناحيةهذهمنبخلاصيتمتعون

نفسه.

لنايصورونهمفإنما،المؤمنينيصورونكانواإذاإنهمالقوليمكنأو

فآيخرالربأموراما،الخاصةمصالحهمسوىيهمهملاالذينالعالمبينالمؤمنين

نفسهاللهأنإلافعلأ،الربخلاصيمتلكونأنهممعوهؤلاء.بالهميشغلما

)فارنمسرتهحسبالبيتلبناءرجعواالذينبخلاف،إلههمئدغىأنيستحي

16(.أ:أعب

أرضفىالباقينهؤلاءفإنهذا،المتعمداللهلصمتأبعدمعنىهناكإنثم

خاصتهإلىجاءلماالمسيحفىاللهخلاصرفضواالذينلليهودصورةهمفارس

)سنةالأممبينثانيةمرةتشتتواأنهمالمانهمعدمنتيجةوكان.تقبلهلموخاصته

قالهاانسبقالتىكلمتهاللهئنسىأنيمكنلاالمانهمعدمأنإلام(.07

بهميعترفلااللهأنفمع3(،:ا2)تك(،ألعنهولاعنكمباركيك"أبارك

يعتنيلكنه،شعبيلستمأي"لوعمى"؟يدعونإذالحاليالوقتفىكشعبعلانية

الستار.خلفمنبهم

أخرىاحيانفيأيضاالاهيعلمنا،بالكلاماللهالهاهيعلمناماأناجملما

!!تناقضأدنىدون+،بالصمت

فقطليستفهيأعقد؟السفرلهذابالنسبةالمشكلةإنالألشاد:ئشيدسفر)2(

بلظاهراليسلكنأستير،سفرفيمراتخمسذكراللهاسمأنالشراحأحدلاحظفقددذلكمع

متتاليةكلحاتلأربعالأولىكالحروفمراتهـ(4و،هـ،ى،)يهوهاسموردفلقد،مستترةبصورة

ثم7(4:7،)5:هـىهـومعكوسبترتيبومرتين12(ء:1:0،2)الطبيعىبالترتيبمرتين؟

5(.)7:الطريفةبنفسمرةأهيةاسم
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غيرلأذهانسثبالذىنفسهالسفرموضوعهيبل،الجلالةاسممنالسفرخلو

ملحمةامامفنحنالأنشادنشيدإلىجئنا"إذاأحدهمقالحتىكبيرآتشويشأالمؤمنين

إ!ااالدينوبينبينهاعا؟فةاي.ئفهملاوالجنسالحبعنشعرية

يستخدمماكتيرأالمقدسالكتابأنعللهيخفىفلاالمقدسالكتابدارسأما

عنشئأىنفهمأنعلينالاستحالوإلا،ساميةروحيةحقائقلتفهيمناالبشرلغة

صراخهم"إلىوأذتاهالصديقيننحوالربعينا"يقولمثلأالمقدسفالكتاب.الله

وأعينينلثهأن-جميعاعلينايخفىلاكما-يقصدأندونأ(:ه34)مز

بلغةمعنااللهمعاملاتعنيحدثناانهكما24(.:4)يو،،روح،)اللةلأن؟أذنين

كالأبعليناويشفق17(،أ:7)أمكالأخبجانبنايقفإنهفيقولنفهمها،بشرية

فليسلهذا1(؟6613،94:5:)إشكالأمويعزينا17(،3:ملا،301:13)مز

عروسه.نحومنوغيرتهالعريسكمحبةعليناوغيرتهلنامحبتهيرسمأنعجيبآ

أيضأإشعياءعنهاتحدثبلالأنشادنشيدسفربهاينفردلمالصورةوهذه

عنهاوتحدثه(.)62:،(إلهكبكيفرحبالعروسالعريس،،كفرحقالعندما

أرضفيالبريةفيورائيذهابك،خطبتكمحبة،صباكغيرةلك"ذكرتإرميا

الأبد..."إلىلنفسي)،اخطبكهوشععنهوتحدث2(.)2:"مزروعةضكير

الأوثانوعبادةاللهعنالتحولالمقدسالكتابصورماوكئيرأ2(.910،)2:

يسوعالربوتبعواتركوهالذينعنيتحدثالمعمداننجدوأخيرأزنا.بأنه

بلالمسيحانالستقلتأنىليتشهدونأنفسكمأنتم"العروسهمبأنهم)المسيا(

92(.3،28:)يو"العريسفهوالعروسلهمن.أمامهمرسلإني

العروس؟المسيحعروسبأنهاأيضأالجديدالعهدفىالكنيسةوتؤصف

معلهاالتيالأبديةوالرابطةالوئيقةوالعا6قةالعميقةللمحبةنظرأ،السماوية

(79،12:9-:91رؤ،62:هأف،11:2كو2)المسيح

14(.2:اكو)جهالةعندهلألهاللهلروحمايق!للاالطبيعيالإنسانإلىالوحيفيقول،يلهمألاعريبآليس"
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نظيرهسفرالكتابكلفييوجدلافإنهدانيآلسفرأما:دانيآلسفر3-

من"واحدبشأنهالنقادكتبهمااعتبرواحدأإنحتىالنقادكلكلمةعليهاجتمعت

عنبالحديثوسأكتفيا.اااهالحديثللنقدالإنجازاتوأفبدالانتصاراتأروع

نحوكتبإنهيقولونحيثالسفر،هذاكتابةزمنتأخروهى،هامةواحدةنقطة

عامأ..37منبأكنزذلكقبلماتالذيهذادانيآلإلىشيبثم..مق1.؟عام

كثيرةأمورعلىتحتوىدانيآلنبوةلأن؟واضحالنقطةهذهعلىإصرارهموسر

والوحيالإعلانينكرونأنهمومشكلتهم.الوضوحبغايةومحددةمستقبلة

الإطلامق.علىوالنبوة

مألوفأ،ليسالنبوةفىبالتحديدالتواريخذكرإنقالواللسفرطعنهموفي

إنأضافواثم..قبلهوليسوقوعهابعدتمقدالحوادثهذهتسجيليكونوعليه

يدعمالأنبياءزمرةمع(سيراخابن)سفرالأبوكريفافيدانيآلاسمورودعدم

فعلأمتأخرالنبوةهذهزمنأنعلىالقاطعالدليلقدمواثم.نظرهموجهة

أصحاحفيالمذكورةالموسيقيةالآلاتأنإذ(بعدهومااليونانحكمزمن)أىفي

يوناني.اصلمنوأسماءهاالمصدريونانيةهىمراتأربع3

المحددةالنبواتمنالعديدسجلالمقدسالكتابأنتلكطعونهمعلىوردنا

إرمياسفروفى8(،)7:إشعياءسفرفىهذانجد.التاريخ

أولفيإنبل11(0..الخ.)92:حزقيالسفروفى1(،11،12:920.)25:

لإبراهيماللهبهانطقالتاريخمحددةنبوةنجدالتكوينسفرفي؟الكتابأسفار

13(.:أه)تكدقةبكلوتمت

عندتوقفطكلامهفيدانيالانلومقبولأيصبحكانهذااعتراضهمأنكما

كانماإلىالنبوةفىاستمرانهأما.الرومانحكمزمانفىأبيفانسأنتيوخس

غيرحجتهميجعلفهذا؟الزمانآخروإلىبل،الرومانيالحكمتحتسيحدث

قيمة.ذات

المؤرخدانيآلإنهعنهيقللم15(24:)متدانيالأقوالمنجانبعنتحدثلمايسوعالربلكن"

".النبى"دانيالبل
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الصغارالأنبياءإننقولسيراخابنسفرفيدانيآلاسمورودعدموعن

شاملحصربعملقامهذاسيراخابنإنقالومنفيه.ذكرهميردلمأيضأ

النبوةصفةعنهتسقطهذاسيراخابنيذكرهلممنإنقالومنالأنبياء؟لكل

إ!الإطلاقعلىموجودض!يريصبحأو

الستةمنآلتيناسمانفعلأتبينقدإنهفنقولالستالموسيقيةالآلاتعنأما

الوحيدةاليونانيةالإشارةهيهذهأنأيضأتبينلكنأ.52يونانيمصدرمن

حكمأيامكتبقديكونوأنلابدالسفرهذاأنحجتهمكانتفإذا.السفركلفى

نإبلنقولمنطقهمبنفسفإننا،الفريدةالإشارةهذهلورودنظرأبعدهأواليونان

فترةإلىثانيةمرةالسفرتعيدوانلابدأخرىيونانيةإشارةايةمنالسفرخلو

.اليونانلحكمسابقة

حضارةعلىمغلقةبابلكانتلبابلالأكبرالإسكندرغزوقبلإنهقالومن

المقدسالكتابفىعابرةإشارةهناك!!المشعوبمنغيرهمأوالإغريقوفن

اثناءاليهوديسألواألم.الأجنبيةبالموسيقىمولعينكانواالبابليينأنعلىتدل

(3أ:37)مز"؟!صهيونترنيماتمنلنا"رنموالهمقائلينالاهمسبيهم

قالواإذالعقليينتهكماثمنايضأالسفرهذايسقملم:يونانسفر-4

وثلاثأيامث!ةبداخلهيظلوأنمضغدونإنسانأحوتيبتلعأنيمكنكيف

؟!ليالي

حوتأارسلليسالربإنالكتابقوللاحظناإذاتمامأتزولالمشكلةلكن

فذاك(.كبيرةسمكة!العبريالأصل)وفىحوتأالربأحكدبل،يونانلابتلاع

المذكور.الغرضلهذاسمكةيعدأنعليهعسيرأيكنلم،بكلمةالعالمينخلقالذكط

المجلاتإحدىطالعتنالقد؟إنسانابتلاعبمقدرتهاحيتانتوجدلاأحقألكن

كانتالصيد،سفنإحدىانوملخصهاالعجيبةالحالئةبهذه153الإنجليزية

بقواربهمإليهفاتجهواكبيرأ.حوتاالرقيبراىعندماالأبيضالبحرفىتصطاد

القوارباحدبذيلهضربأنبعدلكنصيدهو(مكنهمنحوهحرابهمووجهوا
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"جيمسأحدهميدعىزملاطهممناتتينعلىالعثوريستطيعواولم،فأغرقه

بحركةشعروا،الحوتتقطيعفىالمستمرالعملمنساعة36وبعدبارتلى".

إنقالالذىهذا،بارتلىجيمسبداخلهاوجدوافتحوهاولمابطنهداخلغريبة

ناإلىفيهايعيشأنيمكنوكان،كبيرةكحجرةلهبالنسبةكانتالحوتمعدة

الحيتانبعضمعدفىشاهدطالماأئهالعلماءأحدشهدكماجوعأ.يموت

6.رجاعشراثنيحجمعنيقللامنهاالواحدحجم،بحريةحيوانات

لكنشئ.كلعلىالقادراللهأقواللتصديقالإنسانيضعهاالتيالعقباتأتفهما

متعلمة.وغيرفقيرةامراةقالتهالذىالبسيطالتعبيرأحكمماالأخرىالناحيةمن

بلعالذىهوالحوتانلا،الحوتبلعالذىهويونانأنمكتوبأكانلو:قالتلقد

مننابعالردهذاأنواحديعتبرقد.مكتوبلأنهببساطةبهامنتلكنت،يونان

التيالإنسانفلسفةمنأحكم،اللهيصدقالذىالجهلإننقوللكننا،المرأةجهل

جهالة.لهوتنسباللهكتابفىالأخطاءتتصيد



نافاوصيكم.يومكلالمقس!الكتاباقراإنى؟السادةالها

هكذا"هاانتملمعلوا

حربه(أركانالهينةمونتجومريمارشالالفيلد

!5

اللهممد"نحهالقراءةأثدهيه

القه،،فممقتغرجكلمةبكلبلالانممانيعياوحدهبالغبز!،ليس

(؟:لح)متى
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26(،:ا6)متكلهالعالممنأثمنبانهاالمسيحقذرهاالتي،الخالدةالنفس

الكتابفياللهإلاالقبر،بعدينتظرهاعما،الأبديمصيرهاعنيخبرالذيمن

،الخلاصوطريق،الإنسانوحالة،اللهفكرعلىيحتويالمقدسفالكتاب؟المقدس

.الخطاةوهلاك،القديسينومكافأة

إلىالطريقليرينابنفسهاللةتنازلفلقد.الكتاببهذاالبشربنيأسعدما

انفىالشيطاننجحفلقد،للعجبيالكن.المقدسالكتابفيلناوكتبهالسماء،

إنهبحقأغسطينوسالقديسعنهفالالذىالكتابهذاعنالناسأذهانيصرف

لهذاأليس)،اليهودمنلجماعةالمسيحقالوقديمأ!الآثامخدرتهملمنالميقظ

علىاليومالكلماتهذهتنطبقكم24(أ:2)مر"الكتبتعرفونلاإذتضلون

بوداعةيقبلواأنمنوبدلأ17(،5:.)مزخلفهماللهكلامألقواكليرينأناس

المجالافسحوافإنهم21(،:ا)يعنفوسهمتخلصأنالقادرةالمغروسةالكلمة

فيالمزروعةالكلمةوخطفتالسماءطيورفجاءت،حياتهمفىللشيطان

1(.49،:أ3)مت!قلوبهم

المؤهلاتتعطيإنهابلللألجلية،رحلتنافيألمرشدفقطليستاللهوكلمة

،ه3:يو،01،11:هه)إشالثانيةالولادةالئفستولدبهاإذ؟الأبديةلهذهالإلهية

مساريتغيروبها15(،3:تى)2للخلا-صتتحكموبها23(،:أأبط18،:أيع

الله.ملكوتيدخلأويرىأنلأحديمكنلاذلكوبدون7(ا:9)مزالإنسان

الذاتإدانةإلىفتقودهاوخرابها،حالتهاحقيقةللنفستكشفالكلمة

الحياةالنفستنالالجثيدةالولادةتتموإذ.اللهمحضرفىبالخطاياوالاعتراف

الأبدية.

انهاوكيف!،لوثرالقديسبقيادةالإصلاحنهضةقصةقرأمنابعضآلعل

(،يحيابالإيمانالبار،)هيصغيرةواحدةآيةبواسطةداخلهفىاشتعلت

وغيرتبل،العالمفيوالجغرإفياالتاريخغيرتالواحدةالآيةهذه17(.أ:)رو

أيضأ!الملايينحياة
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17(.أ؟.)رواللة"بكلمةوالخبربالخبر،الإيمان"إذأبولسالرسوليقول

الذىالخبرهذاالسماء.من؟بعيدةأرضمنالطيبالخبرإليناتحملاللهفكلمة

الإنجليزكطبنيانيوحناكلماتئتذكرنحنوهنا.عطشانةلنفسباردةمياههو

يقراخاطئلأعظمرجاء"يوجد:قالإذالمسيحي!"سياحةالشهيرالكتابمؤلف

".المقدسالكتابقراءةيهملقديساعظمعلىخطرويوجد،المقدسالكتالا

الضمير.يريحالذىهووحدهالمقدسالكتابلكن،المذهنشيرقدالأخرىالمكتب

ادوائه،كلمنللابسانالشافيةالعجدبة،اللهمحبةعنتحدلنااللهكلمةسوىفليس

إلىالطريقليرينابنفسهاللهتنازل"لقديقولوسلىجوننسمعأنعجيبأفليس

تمن".بأيذاكاللهكتابأعطني؟الكتابذلكأعطنيآه...كتابفيوكتبهالسماء

المقدسالكتابمناللهقصدأنلو:قالالحكماءأحدكلامهنانتذكرلكننا

منهحجمأأصغركتابلكانإذآالسماء،إلىللطريقدليلمجرديكونأنهو

.الآنسنوضحكمالناأنفعهماكتابأيدينابينلكن.الغرضلهذاكافيأ

.الجديدةالحياةاءفلهاالكلمةهذهتصبح،بالكلمةالحياةنالتالتيفالنفس

فىفعلنهوكماالمسيحسوىشراباوطعاممنلهاليسالتيالحياةهذه

3(.2،أ:)مزالمقدسالكتاب

فيقولالمؤمنتميزانيجبوالتي،الكلمةإلىالشهيةبطرسالرسولويشبه

به"تنموالكىالغشالعديمالعقلي(الكلمة)لبناشتهواالآنمولودين،،وكأطفال

فإنها،الأرضثرواتكللهقبمقالوحديثأالمولودالطفلإن2(.2:أبط)

بها.نتغذىلكىاللهلكلمةاشواقناتكونأنيجبهكذاأمه.لبنعنبديا6لاتغنيه

وطعامخبزأيضأإنهابلروحيأ،الأطفاليناسبلبنأفقطليستذاتهاالكلمةلكن

لمؤمنينالضعفسيرإن1(.4-12:هعب،4:4)متالبالغينيناسب

يقضيهاساعةفكم.اللهبكلمةالمستمرالتغذىعدمهوالأيامهذهفيكتيرين

الله.كلمةتناولفييصرفونهاساعةوكم،العادىالطعامتناولفىالمؤمنون
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لمؤمنينالروحيةالحياةضعفسرتكشفطالسؤالهذاعلىالصادقةالإجابةإن

قالالذىأيوبمننحناين.المقدسللكتابالسطحيةبالقراءةيكتفونكتيرين

وهكذا12(،23:)أى"فيهكلامذخرت(اليومي)قوئيفريضتىمنأكتز"

1(.24:)ايوفيهمثابتةاللةوكلمةأقوياءلأنهملا؟حداثالرسوليوحناكتبأيضأ

غذاءليستفهيوتلذذ.تمتعإنهابل،فحسبالحاجةتسدلااللهوكلمة

:ا9)مزالشهاد،(وقطرالصملمن)،احلىأنهافنقراحلوأ؟غذاءبلفقطعاديأ

حلاوةوللفم4(،05:إشو41:92أصم)نشاطأللنفستمنحفهىنعم1(0

قالفقدلذا.يفعلهأنالعسليستطيعمماأكثر1(.أ:.رؤمع24أ:6)أم

16(.ا:5)إر"قلبيولبهجةللفرحلىكلامكفكانفاكلتهكلامك"!جدإرميا

،(لسبيلىونور،كلامكلرجلي)،سراجللمؤمننورهيأيضأاللهكلمة

بالنوريملأهاالمقدسالكتابلكن،لكثيرينمظلمةالحياةإن1(.50أ:)11

الظلمةتكتنفهعالموفىا(..:اتى)2"الإنجيلبواسطةوالخلودالحياةأنار"

يسميها.اللهكلمةهولنادليلخيرفإن،الظلمةسلطانالشيطانويسودهالروحية

الحكممنهنستمدمصدرلناليسفنحن24(،أ:91)مز"مشورتي"أهلالمرنم

3(.4:)رو،،الكتابيقول"ماذاسوىالأمورمنأمرأىعلىالصحيح

طريقهيصلحلكى،الكلمةبهذهللعملتمامأيتمسكانيشوعأوصىوالرب

8(.7،أ:)يشوئدلح

يبدووما.وبركةتعليمألناوتحملإلااللهكتابفيواحدةكلمةتوجدولا

عنتحكىطريفةقصةهناك.الأخرللبعضنافعهوضرورىغيرانهللبعض

لمالوحيانلوستحدثكانتخسارةأيةمرة:داربياللهرجلسئئليعندماذلك

اجابوالرقوق؟الكتببخصوص4:13تيموثاوس2فيالواردةالآيةيسجل

كانعندما،نسكهأيامفىلأنهكثيرأ.سيخسركانالأقلعلىهوأنهداربي

بولساهتماملكن،مكتبتهمنيتخلصأنفكرالأنجليكانية،الكنيسةفيكاهنأ

هذهمناستفادوحدهداربيليسأنهنعرفونحنا.ههذلكمنمنعهبالكتب
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.الأرضبقاعمختلففى،ذلكبعدلهقرأواالذينمنالآلافمئاتبل،المكتبة

اللهإرادةيغايرماكلمنوتحفظها،الحياةتطهرأنهااللهكلمةفوائدومن

اقوالوافع(،."طاهرةبأنها8:ا9مزمورفىتوصفوهى17(،:ا7)يوفينا

نفسفييحتضنانيمكنهلاالمقدسالكتابتأثيرتحتكانمتىالشخص

المقدس!"الكتابيسمىفالكتابعجبولا،دنسةافكارأاوتخيلاتالوقت

الخطيةفإنوإلا،الخطيةمنسيحفظكالمقدسالكتابقراتإنإنك:قيلوحسنأ

.الكتابهذامن(تبعدك)أىستحفظكالتيهي

كلامك"حسبالاهبحفظه()والإجابة؟طريقهالشابيزكى"بمالمرنميقول

أنقياءالآن"انتملتلاميذهيسوعالربويقولالحياةينظفماءإنها9(.:أ91)مز

3(.أ:5)يوبه،(كلمتكمالذىالكلاملسبب

يستخدمهاالتيإنهابلا(،2:)ايوطاهرةالحياةتحفظفقطليستاللهوكلمة

3-7،ا:3)يونخطئعندماشركتنالردالشفاعيةخدمتهفىايضأيسوعالرب

.(526:اف

الحكيميقولعلاجها؟هوما،المنزعجةوالقلوبالمنحنيةالنفوسإنثم

منكم25(،أ:2)ام"تفرحهالطيبةوالكلمةيحنيهالرجلقلبفيالغم"

ولتشجيعنا،المرضعندلتعزيتناالمفرحةالكلمةهذهإليناالربأرسلالمرات

وقتليكانالمقدسالكتاب"إنا!مانفيلسوفهيجلقال.الخطروقت

نجدالمقدسالكتابفى"إننادايكفانهنركطأيضأقالكماا.معزاخيرمرضى

واصطبارأ،الخطرساعةقويأوتشجيعأ،والتجربةالحيرةساعةصالحةمشورة

".والحزنا!مساعةسماويةوتعزية،الشدةساعةجميلأ

؟الشدةاثناءولمتعضيدنا،التجربةساعةلإرشادنامعنايستخدمهالربإنثم

الثانية،العالميةالحرباثناء4(0:ه.)إشبكلمةالمعيىيغيثأنيعرففهو

القطعإحدىعلىيعملونكانواالذيناللاسلكيعماللأحدالفراغوقتوفى

مطلعهاوالتيوالعشرينالثالثالمزموركلماتجهازهبواسطةأرسلالبحرية
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تلقىالمزمورفىكلمةآخرأرسلوعندما"،شئيعوزنىفلاراعى"الرب

الخطر.وسطوسلوىملجألهمالكلمةكانتلقد."آمين"يقولردأ15

الكلا3"بهذابعضأبعضكم"عزوا؟تعزيتنانجدأينالحزنظروفوفى

لسماعبترحابمستعدةالظروفهذهفىالنفستكونكم18(.15،:أش!4)

ضجيجوينخفضالعلماءكلا3ينتهي.آخرشئأىمنأكثراللهكلمة

فىبماوالتعزيةبالصبرحتىتعليمنالأجل،،كتبلماالمجالويفسح،الملقلسفين

4(.ا:5)رو"رجاءلنايكونالكتب

نأحسبناالشيطانمعحروبناففي17(.6:)أفسيفأيضأاللهوكلمة

امريكامنالمؤمنينأحدقال.إبليسمنيجربكانعندماالمسيحمثالنتبع

وسيلةايةيجدولم،ساعاتلعدةيحاربهوظلبتجربةالشيطانهاجمهمرةإنه

الربفعلهماالأخهذاتذكرعندئذ.الربإلىصالقهرغم،الشيطانعنهتبعد

.(،،..مكتوبلأنهشيطانياعنى،)اذهبقالثممن،التجربةساعةفىيسوع

عنهانفكالحالفيأنهالأخيذكر.مرتفعبصوتلحالتهالمناسبةالآيةوقال

اعتاد-الأخذلكيقولكما-وقتهاومنا.56التجربةوانتهت،الغضايق

إبليس"قاومواالقولمعنىوأدراك،الطريقةبهذهالشيطانعلىالانتصار

14(.2،13:ايوأيضأانظر4:7،)يع(،منكمفيهرب

كانفهكذا.الإنسانمع؟العالممعايضأبلالشيطانمعحروبنافقطوليس

منالربخدامأحدهايكوبالأخذكر36(.-31:أ.)يوأيضأسيدنايفعل

يقومكانعندما،الروحيةحياتهبدءفىمعهحدتقاالتىأيضأالحادثةهذههولندا

فىيحاورهملحدأ،وكان،المسافريناحدفابتدأ،قطارفىخلاصيةنبذبتوزيع

علىتردآيةوقراالمقدسكتابههايكوبالأخفتحعندئدت.المسيحىالإيمانأمر

إننيباحتداد:الملحدأجابهثلاثةأومرتينذلكفعلولماالملحد.ذلكاعتراض

"ولكنبهدوءهايكوبالأخفأجابه.المقدسالكتابأناقشولاأنتأناقشك

الأمرهذاكررولما".عليكيردأنيستطيعالذكطهوأناوليسالمقدسالكتاب
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شعرإذمعه،كانكتابفييقراوأخذعنهالرجلانصرف،مرتينأومرةأيضأ

157.اللهكلمةيقاومأنلايستطيعأنه

مفرقإلىوخارقة،حدينذيسيفكلمنوامضىوفعالةحيةاللهكلمةلأن"

1(.4:2)عب"ونياتهالقلبأفكارومميزةالمخاخووالمفاصلوالروحالنفس

ترجعلنالكلمةفهذه.المسيحلخادمبالنسبةخاصةأهميةاللهلكلمةإنثم

،18:أ8)تثرفضهاأوالإنسانقدرهاسواء1(؟1:هه)إشابدأفارغة

48،ا:2)يورسالتهايحتقرأويرفضهالمنالويلكلالويللكن4،5(.2:حز

22(.أ:5

الئانيةرسالتهوهيبولسالرسولكتبهارسالةآخرإلىنشيروهنا

ففي.اللهكلمةعلىواضحتركيزفيهاالتي،الأخيرةالأيامرسالة؟لتيموثاوس

الكلمة.هذهقيمةعنجميلأتعليمأئجدالأربعةأصحاحاتهامنأصحاحكل

13(.)عبالكلمةالمطلقالتمسكنجد:اأصحاحففي

1(.ه)عللكلمةالمجثهدةالدراسةنجد:2أصحاحوفى

16،17(.)عللكلمةالعجيبالإعدادنجد:3أصحاحوفى

2(.)عبالكلمةالمستمرةالكرازة:4أصحاحوفى

قدمإذايخدممنكثيرأويخطئ.اللهكلمةهىالأولىالبشرحاجةإن

واالشعراء،أوالفلاسفةيقولهماالخدمةقوامجعلإذاآخر،طعامأىللنفوس

تتبعناإذاإننا.العنكبوتيفعلكمانفسهحولتدوروجعلهاذاتهمننسجهاإذا

:2ع)1اللهكلمةهيكانتخدماتهمفيالرئيسبةالممادةأننجدكرازتهمفىالرسل

وهوكارز،اعظمإنبلا-4(أ:5أكوو211،أ:7و16،2534،

هذهاستخدملناكالقدوةفإنهبالكلمةاوحىالذىنفسههوأنهمع،يسوعالرب

2(.أأ-4:6)لوكرازتهفىعينهاالكلمة
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اللة:لكلمةدراستهعندالنفوسيخدممنأمامنضعهماهامانأمرانوهناك

فانهحياتكفىتتغلغلواجعلهابالكلمةأولأاشبعنال!.مجردئكنلاأولأ:

عظة،يعذوالكىالكتابيدرسونكتيرون".الفميتكلمالقلبفضلة"من

)أنظروتعلمكأولأتبنيكاللهكلمةتدعأنجدأالأفضلمنلكن

بشاعة"إنهابهتعلمأنقبلومارسهضميركعلىالحقطتق4(.:ه.إش

ضميرهعلىبسلطانهيشعرلاالذىبالحقأحديتاجرأنللحقوخيانة

11.شخصيأ

المرضىنوعتعلملافأنتفقط.بمنهاأجزاءلاكله،الكتابادرسثانيآ:

الروحويريديناسبهماللهكلمةمنجزءأيولا،معهمستتعاملالذين

ربماالتى،الصغيرةالنبوةهذهمثلأ،عاموسفنبوةلهم.يقدمهأنالقدس

مناسبتينفيالقدوسالروحاستخدمها،كثيرينمؤمنينمنمهملةتكون

أولأ؟رسالتهوتبليغفكرهلتوضيحالإطلاقعلىالمناسباتأخطرمن

إلمامهماولولا15(.)أعيعقوببواسطةتخ!7(،)أعاستفانوسبواسطة

هاتينفييستخدمهمااناللهلروحامكنلماالمقدسالكتابفيمابكل

.فكرهلإعلانالمناسبتين

هه+،+

الكنيسة؟المؤمئينلجماعةبالنسبةاللهكلمةاهميةعنأخيرةماإحظةبقيت

وقاعدته"الحق"عمودتكونأنمسئوليتهاالوقتنفسوفيامتيازهامنالتي

الخارجومنالداخلمنهاجمهاالشيطانلكنله.شاهدةأى15(؟3:أتى)

المباركة.الحالةهذهعنليحولها

كانالذىبالخطرشاعرأ،أفسسكنيسةلقسوسبولسيقولالملجأ؟أين

ولكلمةدتةإخوتيياأستودعكمالآن"بينهمالمدمرةآثارهتظهرأنوشكعلى

32(.2:.)أع"المقدسينجميعمعميراثأوتعطيكمتبنيكمأنالقادرةنعمته
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كانتاللهشعلابينحدثتحقيقيةنهضةكلأنسنجد،التاريختتبعنالووإننا

ماهذالها.والأمانةبهاوالتمسكاللهكلمةإلىبالرجوعوتيقأارتباطأمرتبطة

..(35،612،13:و0331،،3491:اخ)2يوشياأيامالمباركةالنهضةفىحدث

9:4و7.601:و6:18و5،12:و3،24:)عزونحمياعزراأياموكذا

ألمالممسيحيةوفىا-3...(.ا:3و92،3436،ا:.وأو8نحو3ا:.و

الرجوعهيعشرالسادسالقرنأولفىالعظيمللإصلاحخطوةأعظمتكن

برودةإلىالإصلاحنهضةتحولتولما.الأعلىالسلطةباعتبارهااللهكلمةإلى

اللهبكلمةالتمسكتحوللمابالحرىأو،والميتةالجافةبأنظمتهاالبروتستانتية

أخرىمباركةنهضةرتبرحمتهفيالربفإنبعقائدها،جماعةكلتمسكإلى

الربقالهاالتىالمباركةالكلماتتلكميزتهاعشرالتاسعالقرناوائلفي

8(.3:)رؤ(،اسميتنكرولمكلمتى"حفظتالاهممتدحأفيلادلفياكنيسةلملاك

كالسلطةالمقدسالكتابعناليومانحرفتقدكمجموعالممسيحيةكائتوإن

،المتعددةوالمذاهبالطواثفمنالهائلالعددهذاذلكعلىيدلكماالعليا،

إلىجديدمنترجعانحقيقيةنهضةتريدأمينةجماعةكلمنالمطلوبإلاأن

الفرد.امانةتبرزعندئذ،ذلكفىامينةالجماعةتكنلمإذاأما.اللهكلمة

بلله،الكنيسةتقولهماإلىليسيستمعأنفطالبحالأيعلىفالمؤمن

3(.2،)رؤ(،للكنائسالروحيقوله"ماإلىبالحرك!

هولمنالخاطئروعيسقنآخركتابفأكط.اللهكلمةقراءةأهميةهيهذه

علىالإنسانيحثمنهاواكط،اللهلمحبةالقلبيستميلآخركتابواكط،الحساب

حولهاتحومولا،الشهواتتدخلهالامقدسةلسماءوئعذه،والحياةالقلبطهارة

وجعلهمبدمهخطاباهممنغسلهموقدالمسيحأحبهمالذينفيهاويسكن،الأدناس

الكتابيفعلكماوأكتزذلككليفعلآخركتاباىنعم،أبيهدثهوكهنةملوكا

؟!المقدس
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اثهية:الكلمةهذهإننقولقليلةكلماتفي

992

22:أبطننموبهاأ-

2،23:أعنبنىبها2-

381:كو2نتغيربها3-

ا-.أ4:مت2،14؟أيو6،17:أفنغلببها4-

322:تث05،أ:91مزننتعشبها5-

1.1،2505أ:91مز26،:هأف3،أ:يوهنتنقىبها6-

91:أبط22-60،23:أم5.1،4،2:أ91مزنرتشدبها7-

7أ:يوه4،1:هأيو9،2،3:دانصليبها8-

63أ:8أملاللهنرضيبها9-

قال.الكلمةهذهمنالنفستجنيهاانيمكنالتىالبركاتأعظمماحقا

الشابأيها"917(0ا-)607فرانكلينبنيامينالأمريكيوالفيلسوفالسياسى

فيه،الثابتوالإيمانالمقدسبالكتابالمعرفةنفسكفيتربىانإليكنصيحتي

الأكيد".بالربحعليكسيعودذلكفإن

نأ158معروفغيرمسيحيكاتبكلماتمستخدماايضاأناأدعوكلذلك

والبلسان،يقويكالذىوالطعام،يهديكالذىالنوريحوك!الذ!ماالكتابهذاتقرأ

خريطةللمؤمنهوالذىالكتابهذا.يشجعكالذيوالعزاء،يعالجكالذي

المسيحي.ودستور،المحاربوسيف،الملاحوبوصلة،الرحالوعصا،المسافر

حكيما،لتكونإذافاقراهامجاد.وفردوس،كنوزومنجم،ملذاتنهرحقاإنه

فيحفظك.احفظهقديسا،لتعيشأطعه

والغرورالسرابعالممنلنايبقىسوفشئفأي،العمررحلةتمضىوعندما

بلالبائدللطعاملا)،اعملواالمسيحقالفلقد؟الكلمةهذهمنحصلناهماسوى

27(.:6)يو"الأبديةللحياةالباقيللطعام



علينا،يستحيللأنهجدأ.عظيمشئالمقس!الكتابدراسةإر

بلابثرفهوالالحبم.فكرغورنسبراننمامأعليحايسنحيللهعم

!د9كرار

الفمذهبييوحنا

إ!

اللل!؟ت!رل!ا!قاب!ممجط

الأمورهكذا،(هذههليولمكلالكتبفاحصيننشاطبكلالكلمة،،قبلوا

11(:الاالرسل)أعمالا
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للةرأسةأ!عاسيةشرو!

الثانيلأالولادة-ا

قلبفىبمايتمتعانيستطيعلافوقمنيولدلمفالذي،جوهريةمسألةإنها

لأنيفهمهالنفإنهدرسهاإذاوحتى.كنوزمنكلمتهفىماولاأفكار،منالله

،)الكلامالمسيحقاللقد14(.2:)اكو"اللهلروحمايقبللاالطبيعي"الإنسان

(،روحهوالروحمن،)المولودأيضأقالكما"،وحياةروحهوبهاكلمكمالذي

النينلأن،الروحمنالمولودسوىاللهكلاميفهملاولذلك6(؟6،63:3:)يو

بعضهم.يفهمونالذينهممتشابهةطبيعةلهم

شيئأ.منهايفهمونلالكنهمالتوراةيملكونالذيناليهودهملذلكمثالوأوضح

فهيشرائعي،كثرةله"أكتبشعبهمعاتبأهوشعالنبىلسانعلىالربقال

البرقعزالولا11.12(.92:إشأيضا12،انظر8:)هو"أجنبيةتحسب

عندما"لكن34،1:كورنثوس2فىبولسالرسولقالكماقلبهمعلىموضوعأ

وألليهودسواءدائماصحيحمبدأوهو16(.)ع،(البرقعيزفعالربإلىيرجع

لغيرهم.

سيلتقيفيهالأنالكلمةقراءةعلىثانيةيولدلمالذىالشخصنشجعطبعأإننا

لنفإنهلهشخصيأمخلصأويتخذهبالمسيحيؤمنأنإلىلكنه.المخلصبالمسيح

الكلمة.هذهأعماقيفهم

لجادةاالرغبلأ-2

هوإنماالأمروهذا27(.أ:2)ام"صيدأتمسكلا)،الرخاوةالحكيميقول

إنابنى"ياأيضآالحكيمقاللهذا.الإلهيةالأمورمعالتعاملفىوضوحأأكتز

غهاوبحثتكالالضةطلبتهاإن(يضيف)ثم.عندكوصاياىوخبأتكلاميقبلت

أ-6(.2:)ام"اللهمعرفةوتجدالربمخافةتفهمفحينئذكالكئوز،
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وفيمسرتهالربناموس"فيالذىالرجلالأولالمزمورفىالمرنميطؤب

نأينبغيهذا.يلازمهوبهيولعتعنى"يلهج"والكلمة((ولي!6أنهاريلهجناموسه

:أيشأيضأانظر15أ:91)مز،(ألهج"بوصاياكاللهكلمةإزاءموقفنايكون

:ا91مز)(،اجرىوصاياكطريق"فيأيضأالمزموركاتبقالكما8(،

المقدسةالكتبيقرأواأنلا؟عليهمستمعيهالمسيححزضمانفسوهو6(.320.

93(.:)يوه"الكتب"فثشوالهمقالبل،فحسب

والأمانةالتقوىحياة3-

2:أكو)يحبونهللذينالعجيبة(مورهيعلناللهأنبولسالرسولذكرلقد

نلاحظولعلنا1(.24:)مزه،،لخائفيهالرب،)سرأنالمرئمذكركما1(.9،

منللنينوأمافقط،لتلاميذهإلاأسرارهيشرحيكنلمالربأنالأناجيلفي

1(.4:01،1)مربأمثالدائمآيكلمهمفكانخارج

أمورهفيجديدأنورأيعطينالاالربأنوضوحبكليعلمناالمقدسوالمكتاب

إلىأنظرهذا"إلىالربلمحالإلينا.وصلالذيالنورمنأولأنستفدلمما

يمكننافإنهلذلك2(.66:)إش(،كلامىمنوالمرتعدالروحوالمنسحقالمسكين

من"فإنالمزيدسيفهميطيعفالذى؟للكتابشارحأعظمهيالطاعةإننقولأن

12(.:ا3)مت"ويزادسئعطى(ويحفظويفهميقبل)أيله

اللهثل!ةدرامةع!ليةنصائ!

،3(8:)أمأليوميةالدراسة-ا

الكتابدراسةعادةتتملكهلمنفطوبىعالته،ابن،يقولونكماالإنسانإن

قراءةإن.الدراسةلهذهوقتالجادفيبصعوبةيشعرلنانهإذيومكلالمفدس

نأمنفاحذر،اليومفىدقيقةعشرينمنأكثريستغرقالنفيهوالتأملأصحاح

فياثهيالمؤرخيمتدحلثه.البسيطالوقتهذامللاليومىبرنامجكفىلايكون
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يدرسونهاوكانوايوم،كلالكتبيدرسونكانوالأنهمببيريةأهلالأعمالسفر

حقأ.هامأمرهذا1(.0،11أ:7)أعبنشاط

الأفضلالوقتفىالدرأسلأ2-

تعطيهاانعسيرأيكونفلن،حياتكفىكنزأعظمهياللهكلمةأنشعرتإذا

يوقظ.صباحكل،)يوقظالنبوةبروحيقولمثالناوالمسبح.اليومأوقاتأفضل

يتمالمنالتقاطكانالقديمالعهدفي4(.05:)أش"كالمتعلمينلأسمعأننألي

حتىتنتظرفلا21(،أ:6)خرفيذوبالشمستحمىأنقبلالباكر،الصباحفى

الله.كلمةفيالهادئالتأملوقتمنكفيذوب،مشغولباتكشمستحمى

الهادئالتأمل3-

المناسبالأسلوبهوالجرائدقراءةبأسلوبالمقدسالكتابتصفحليس

ماهذا.معانيهفىبالقلبوتفكرفيههادئتأملإلىالأمريحتاجبل،لدراسته

تجتزأنيشترطكانالتىأ(أ)لاالطاهرةالبهائمشريعةفىرمزيةبصورةنراه

منه.الكاملةللاستفادةثانيةمرةمضغهتعيدبسرعةتأكلهفماطعامها؟

الصلاةبروحالدراسلأ4-

بعدسنشيركمالإطاعتهأو18(،:ا91)مزالمكتوبلفهمالصالصةسواء

الأسفارمعنىفهمإلىسعيتشابأكنتالماأغسطينوسالقديسقال.قليل

نفسيأمامفأغلقت...لتةالخاشعبالتوسلوليسالعقليالإدراكبقوةالمقدسة

لى،فيفتحأقرعأنمنفبدلأوبذلك،اللهإلىالموصلالبابوكبريائىبتشامخى

".أماميالبابيغلقانفىسببأهذاسعيىصار

سماعهاأوالكلمةلقراءةملازمةالمقدسالكتابفيالصلاةلذكرماوضكالبآ

فهماإلخ(؟....2،يه4:16،علا6:17،18،أفأ،ا:أمعأ:93.لو)أنظر

معأ.بدونهمااللهمعالشركةأجواءفيتحلقأنيمكنكولن،الطائركجناحي
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القلب،وبرودةللكبرياءغرضةيكونصلاةدونالكتابفىكثيرأيدرسالذي

علىقادرأيكونربما8(.7:)هو(،.يفقبلممفة"خبزمللالحياةفتصبح

منها.تنبعثالتىالمباركةوالمشاعرالأفكارإدراكسينقصهلكن،عباراتهتفسير

نأالأفضلكانوإن،تصلىثمتقراأمتقرأثمتصليهللتدأ؟بأيهمامهمأوليس

.المكتوببروحتصليوأن،الصلاةروحفىالكتابتقرأ

القلبتدريب5-

،)أملالقلبتدريببالأولىبلفقط،الذهنلعملمجالأليستالكتابفدراسة

علىأمرينيئطلبوهذا36(،أ:91)مز"المكسبإلىلاشهاداتكإلى!البى

سامعينلابالكلمةعاملين"كونوانفسىعلىأتعلمهماأطبقأنأولهما:الأفل

مثالوكلبه،اتمسكأقرأهإلهىوعدفكل22(؟أ:)يع،(نفوسكمخادعينفقط

مناتعلمهحقوكلبه،أقتدىاناللهمنأطلبدراستىاتتاءأمامييلمعللقداسة

كلفيالمسيحعنابحثأنهوالثانيوالأمر.قلبيعلىيسيطراجعلهالكلمة

إلىغذاءتحمللاالمقدسالكتابكلفىكلمةتوجد"لاداربيقالفكماجزء؟

ولابد،العلمعنلاالربعنفيهوأبحث،بالصلاةالمقدسالكتابفادرسنفوسنا،

الرب!.غرضكاجعلإنماأيضأ،العلمستجدأنك

بيةكتاءجزاأحفظ6-

اكثرأوجديدةآيةتحفظهاالتىالآياتحصيلةإلىيومكلتضيفأنتعؤد

السنلحديثيخاصةبصفةنوجههاالنصيحةوهذه.ومقدرتكوقتكقدرعلى

يحفظونهماإنيقولونالشيوخاللهرج!منكتيرفوية.الذاكرةتزاللاحيث

منالحصيلةهذه.والشبابالطفولةسنأىحياتهمباكورةإلىيرجعآياتمن

والمراد.الآخرالجانبمننينآويكونجانبمنيحترقفإنهإنضاجهأتتاءالخبزيققبلاعندما

متوازنأ.يكونولاالآخردونجانبإلىالمرءيجنحأنهو
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الروحبة.خدمتكولتقدملحياتكبركةأعظمستكونالكتابيةالايات
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بالقلمسلأالدرا7-

الصفحة،هامشعلىملاحظاتأوكتابيةشواهدلتدوينبالقلمالاستعانةبمعنى

كثيرأنحنفبالاختبار.انتباهكلفتتكتابيةأجزاءعلىمعينةعلإماتوضعوكذا

فىالمفيدةالتوضيحاتأومعينبفصلارتباطلهاالتىالشواهدبعضننسىما

.المقدسالكتابمنبكخاصةنسخةاقتناءالحالةهذهفيوسيلزمك.النصفهم

فيالمختلفةالمعانىإبرازفيللمساعدةأيضأا!واناستخدامالبعضوينصح

الأسود،باللونخطتحئهايوضعأوتلونإليهايمتاوماالخطيةفمللأ؟الكتاب

باللونالخ...السماءووالرجاء،الأحمرباللونإليهاوماالفداءأووالكفارة

نوتةلكيكونأنويمكنوهكذا....الأخضرباللونوالرعايةوالسلام،الأزرق

هىهذهكانت.الكتابيالفصلعلىالهامةملاحظاتكفيهاتدونخاصةمذكرات

مذكراتفيسجلهاالتىملاحظاتهطبعترقادهوبعد،داربياللهرجلعادة

المقدس!الكتابعلىوتعليقات"ملاحظاتبعنوانمجلداتأربعةفيخاصة

لكتيرين.بركةلازالت

ال!قةدىالحتابلتفسيرهامة!ةمباه

علىوقفأالمقدسالكتابيكونأنمطلقأيقصدلمواللهلئفهم.كتبالوحيإن

كانتاماكثيرأالعكسعلى،الفذةالإمكائياتأوالجبارةالعقولأصحابمنفئة

عنهذهأخفيت،الأنكلهمساعدألاالكتابفهمعلىعائقأالفلسفيةالدراسات

المسرةصارتهكذالأنالآبايهانعم.لا؟طفالوأعلنتهاوالفهماءالحكماء

علىتساعدالتيالمبادئبعضيليفيماوسنورد25،26(.:أأ)مت"أمامك

المقد!ما.الكتابلقسير
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عناكلهليسأنولولنا،كلهالمقدلىالكتاب-ا

أنولوعنا،ليستالأناجيلفىالأقوالوبعضبلالمقديم،العهداقوالمنفكتير

الخاصةفالممارساتتعليمنا.لأجلكتبكلهوبالمتاليلملتعليم،نافعالكتابكل

أكثرماأنولمو،المباشرالمحرفيمعناهافيتخصنالاالملاويينسفرفيبالذبائح

متىفيوردالذكطوالتعبير.المسيحعلىنطبقهاعندمافيهالناالتيالتعالميم

أنولوعنا،ليس(،سبتفيولاشتاءفيهربكميكونلالكى)،صلوا2402:

"فئزحكيمةكلماتأغسطينوسالقديسقالهذافي.مباركةروحيةتعالميمفيهلمنا

.1116.بعضهمعالكتابينسجم،المختلفةالمتدابيربين

نفسهيشرحالمقدسالكتاب2-

أنعليكتعذرفإذا.نفسهالمقدسالكلابهوالمقدسللكتابشارحفأفضل

ماانتجدماوسرعان،القراءةفياستمر؟المقدسالكتابفىشئأىتفهم

أحدقالهذاوفى.لثيكومفهومأواضحأصارفهمهالبدايةفيعليكاستشكل

الله،كلمةمنبوضوحفهمتهانلكسبقحقأمنكيسلبشيئأتدعالاالحكماء:

منايتطلبهذاثمتفهمها".أنتقدرلاالتىالآياتباقيتفهمأنبصبروانتظر

كللنايعلنانيكفيلا،حقيقةأيةبخصوصواحدأنصألأن،الكتابكلدرس

وتكملتفسر،متشابهموضوععنتتحدثالتيفالآيات،الحقيقةهذهجوانب

7(.4:)مت"أيضأ"مكتوبللشيطانالمسيحقالكما.الأخرىإحداها

المقدسالكتابآياتفيتعارضلا3-

افقيةكلمةمنكيطلبفقد.المتقاطعةبالكلماتالمقدسالكتابأحدهمشبهلقد

كلمةاقترحتانكولنفترض،واحدةكلمةمنأكثرتذكرأنعليكالسهلمنوتجد

هذااتفقلو؟صحيحهذااقتراحكأنمتأكدأيجعلكالذيما،الكلماتهذهمن

نأعلىدليلفهذا،كلمتكمعالمتفاطعةالرأسيةالكلماتباقيمعالاقتراح
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.أخرىكلمةفىجثيدمنتفكرأنفعليكيتفقلمإذاأماصحيحأ،كاناقتراحك

للآيةتفسيرأاقترحتفإذا،بعضهمعكلهيتوافقأنينبغي؟المقدسالكتابهكذا

ناعلىقاطعدليلفهذاالكتابفيأخرىآيةمعيصطدمالتفسيرهذاأنووجدت

تعاليمبعضمعلايتوافقانيجبالصحيحفالتفسير،صحيحغيرالتفسيرهذا

العسرةالآياثإننقولأنيمكنناالنظريةهذهعلىوبناءكلها.معهابل،الكتاب

فهمتها.التيالسهلةالآياتضوءفيتفسرهاأنيمكننافهمها،يصعبالتي

لم*ع3!هحلمصعلمىلقرينةوالنصا-4

المبتورةالنصوصبينما،الآيةعلىالضوءيلقىالآيةمنهأخذتالذيفالفصل

يدعمونالذينيهوهشهودجماعةانشكلا.التعاليمأشرإلىتوصلناأنيمكن

جانبمعويتعاملون،مبتورةبآياتيستشهدون،الكتابمنبآياتالمضللةتعاليمهم

نايجبالكتابتفهمفلكي.الكتابإلىواحدةبعينينظرونإنهم،الحقمنواحد

العامالجووكذلكبعدها،وماقبلهاماأعني؟الآيةأوللكلمةالقرينةتلحظ

تفسيرهامنتفقملا،بطرسأوضحكما،المقدسالكتابآياتلأنللأصحاح،

(02أ:بط2)انظركلهالمقدسالكتابمعمتمشيةتكونأنيجببلبهاالخاص

المجازىوالمعنىالحرفيالمعنى5-

المقثس!الكتابتعاليمباقىمعيستقيموالبسيطالمباشرالحرفيالمعنىكانإذا

معقولمعنىلهيكنلمأو،اخرىبآياتاصطدمإذاأماآخر،معنىعنتبحثفلا

عنالمعمدانيوحناقولفمثلأ.الحرفيلاالمجازىالمعنىنأخذفإننا،مقبول

؟مجازيهناالحملتعبيرانواضح92(،أ:)يو(،اللهحمل"هوذايسوعالرب

والتشويشالخطيةحالةلرفعاللهتناسبوالتي،اللهمنالمعينةالذبيحةأنهبمعنى

كانت"إنتقولوالتيالجبلعظةفيوردتالتيالآيةوكذلك.الكونهذامن

حرفيأ؟تمهملاالآيةهذه92(،:)مقاه"عنكوألقهافاقلعهاتعتزكاليمنىعينك
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وأشتهيسأنظراليمنىعينيقلعتلوإنهثمبأجسادنا،نعتنىأنيعلمناالكتالالأن

نضحيأئنالذلكالصحيحالتفسيرأما.القلبمنبعهافالخطية،اليسرىبعيني

الأبدية.الحياةئخسرلاحتى،اليمنىالعينغلاوةفيكانولوشئبأغلى

فيالمجازنفسعننبحثفإنناالممجازى،التفسيرنأخذأنيلزمعندماأما

النقطةفىعنهسنتكلم)الذىالأولىالإشارةمبدأسيماولا،المقدسالكتابباقي

خميرمنتلاميذهحذرعندمامجازيأمعنىيقصدالربكانفمثلأ(.التالية

والخطية.للشرصورةالخميريعتبركلهالمقدسالكتاب.والفريسيينالصدوقيين

الإسرائيلىحذرالربفإن،المقدسالكتابفيللخميرالأولىالإشارةأخذناوإذا

15(،ا:2)خرمساكنهمنالخميريطهرانبعدإلاالفصحخروفيأكلأنمن

وهكذا.

الأولىالإشارةقانون6-

بالكنوز،شئتإناوبالأطعمةمملوءةبخزانةالمقدسالكتاببعضهمشثبه

فيكلمةلأيةالأولىالإشارةفإنوعليه.البابعلىهوالخزانةلهذهالمفتاحوأن

المعنىتحديدعلىذلكبعدتساعدقويةمدلولاتلهايكونالمقدسالكتاب

سفريصبحكمالمبدأهذاجيدأفهمنافإذا.الكتابكلفيالكلمةهذهمنالمقصود

التيالأفكارمنيحصىلامافيهسنجدإذ،الكتابلدارسيوثمينأغنيأالتكوين

".المقدسالكتاببذارا!مخزنبحقالسفرهذادعيلقدمرة.لأولالكتابفيترد

(:المتدرج)الإعلانالمتكررةالإلثارةقانون7-

سبقفكرةأيةالربيكررفعندما،اللهكلمةفيالتكرارلمجردتكرارفلا

قبلأوضحهانيسبقلمجانبعلىجديدأضوءأيلقىانيريدانهفلابدذكرها،

اوضحولعلا(..28:)إش"قليلهناكقليل"هناالنبيإشعياءكقول،ذلك

خلقعمليةإلىالإشارةالربكررفلقد12،تكوينفيوردمالذلكالأمثلة

.الأولالفصلفيتردلمتفصيلاتعدةوذكر2تكوينفيالإنسان
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ال!قةدىستابال!عتلفةالةراسةأسالب

الأسفاردراسلأأسلوب-ا

بهاوننصحانتشارأ،واكئزهاالمقدسالكتابدراسةطرقوأبسطأهمهذه

الأسهلبالأسفارالابتداءيفضلالحالةهذهوفى.الدراسةفىللمبتدئينبالنسبة

الدراسةفىللمتقدمينبالنسبةولكن.القديمثمأولأالجديدالعهد.فالأصعب

بعينهااسفارعلىالتركيزبذلكفنتفادى،الأسفاربترتيبالدراسةتتمأنننصع

.أخرىأسفارأإهمالحسابعلى

ويطلقبعضهمايكملاناسلوبانهناكالطريقةبهذهالكتابدراسةوفى

هوفالللسكوب".الميكروسكوبية"الدراسةوالتليسكوبية""الدراسةأحيانأعليهما

هوالميكروسكوببينما،الهائلةالكوناتساعبعظمةيدهشناالذيالجهازذاك

العهدفيدثهبرجلينيذكرانناالأسلوبانهذان.المذهلةمكوناتهبدقةيدهشناجهاز

كلهاالأر!توأراهنبوجبلفوقالربأخذهالأولويشوع.موسىهماالقديم

لمأنهونو،فوقمنكنعانأرضكلمنظرشاهدلقد34(؟)تثواحدةدفعة

أماله!بالنسبةالبهيةالأرضمنظراجملكانومافيها.يمشىبأنلهيسمح

ناالربلهسمحالرجلهذا.نونبنيشوعشخصيةفهىالأخرىالشخصية

التاليالأصحاحفىاللهلهقاللقدشبرأ.شبرأعمانوئيلأرضرحابفييسير

:أ)يش(،اعطيتهلكمأقدامكمبطونتدوسهموضع"كلموسىمعالربلكلام

فعلأ.وامتلكها،برجليهفيهاسارلقد،يشوععهدعلىفعلأتحققماوهو3(.

النوعفي؟الميكروسكوبيةوالدراسةالتليسكوبيةالدراسةمنكلتمامأهكذا

الدقيقة.تفاصيلهفىالخوضدونالسفرعنفكرةنأخذنحنالدراسةمنالأول

ونظرةواسعأمجالأستعطيكالطائر"،عينا!نظرةالبعضيسميهاللسفرالنظرةهذه

كلن)وإنأمكنا!ن،واحدةجلسةفىكلهالسفرقراءةطريقفعن.تعمقدونشاملة

قبل،منبهاتحستكنلممعانىأمامكستفتح(،مراتعدةقراعتهتعادصغيرأ
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بينها.الع!ثةتلحظتكنلمالتيالسفرمفرداتبينالجميلةبالرابطةوسلشعر

وكذاللسفر،العامالطابعمعرفةتحاولأنالدراسةهذهفيالمهممن

وا،فيلبىرسالةفي"الفرح"كلمة:متلفيهبعينهاكلماتتكرارملاحظة

في"افضل"كلمةأو،بطرسرسالتىفي"السيرة"أو،أفسسرسالةفي"السلوك"

وهكذا....العبرانينرسالة

كئب،زمنأيوفي،السفركاتبهومناعرفالدراسههذهتتركأنوقبل

نأمثلأتلاحظعندماجميلأفسيكون.السفركتابةوقتبهالمحيطةوالظروف

مسجونأ!القيودفىوهوبولسكتبهاالفرحطابعهاالتيفيلبيرسالة

دقائقإلىتنفذالتى،الميكروسكوبيةالدراسةدوريأتيالدراسةهذهوبعد

نصلحتىاصغراقسامإلىالأصحاحثم،أقسامإلىالسفرفيقسم؟الموضوع

منها.كلمةكلفهمبمحاولةنبدأنفسهاالواحدةالآيةبل.الآيةإلى

المقدسالكتابفىتتأملأنيمكنك،الآيةمنالقصدفهمتقدتكونأنوبعد

عليهحصلتالذىالجديدالنوروما،المتشابهةالأفوالاوالتعاليمتردأينلتعرف

اللهكلمةفىيوجدلاأنهالتفسيرمبادئفيقبلأذكرنافكما،الفصلهذامن

لإبرازفإنماموضوعأىفىالكلامكررإذااللهإنبل،التكرارلمجردتكرار

عليه.إضافينور!قاءأومعينجانب

الموضوعاتدراسلأأسلوب2-

عندما،عمواستلميذيمعلسوعربنااستخدمهاالتيالطرلقةنفسهيهذه

الدراسةهذه27(.:24)لوالكتبجميعفىبهالمختصةالأمورلهماشرح

وأالصليبموضوعمثلاتدرسكأن.اللهكلمةفىنسبيأللمتفدمينتصلح

كلفيفتتبعهالدينونة،أو،الثانيالممسيحمجيءأوالكنيسةأوالنعمةموضوع

فيالقديسيناللهرجالفتتتبعالصلاةموضوعتدرسأو.المقدسالكتابأسفار

وماالصلاةعلىالكتابيةالتحريضاتوكذا،آخرهإلىالكتابأولمنصلواتهم

يقالالصلاةعنيقالوماالخ.ومعطلاتها...شروطهاوكذانتائجها،عنورد
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الخ....التكريسعنأوالخدمةعنأوالصومعنأيضأ

خيمةمثل؟جميلةرمزيةموضوعاتدراسةإلىأيضأنشيرالعنوانهذاتحت

الروحيةالدروسلاستخلاصالخ،...الذبائحأوسليمانهيكلأوالاجتماع

معاللهتعاملطرقأيكالتدابير؟عامةموضوعاتدراسةأومنها.المستفادة

امثالأوالمسيحمعجزاتأو،المختلفةالعهودوكذاالعصور،مرعلىالبشر

وهكذا.المسيح

وكذا،كنعانإلىمصرمناللهشعبلرحلاتدراستكعندخاصةلذةوستجد

2،)رؤالنبويالكنيسةوتاريخ،الأعمالسفرفىالواردةالرسولبولسرحلات

وغيرها.وغيرها3(

الكتابيةالشخصياتأوالسيردراسلأأسلوب3-

الكتابذكرهماكلدراسةيتموفيهااسمها،منواضحةالطريقةوهذه

المعنىانطباقمدىواكتشفاسمهمعنىعنابحث.الشخصيةهذهعنالمقدس

بهالمحيطةوالظروفعاشزمنأكطفىتعرفأنأيضأحاول.حباتهعلى

أيامهبينالذيالتشابهادرسذلكومن،البارزةالشخصياتمنمعاصريهوأسماء

نواحىاكتشافحاوللنا.بالنسبةالعمليةالدروسلاستخراجالحاضرةوأيامنا

للمسيح.يرمزشئاىفيوكذا،ومسبباتهالضعفونواحيحياتهفيالقوة

ويوسفكإبراهيمالمعروفةالشخصياتبدراسةتبدأأنالأفضلمنأنهأعتقد

المقدسالكتابفيانتشارأالأ-دلالشخصياتذلكوبعدالخ....وداودوموسى

تشغللملكنحلوةشخصياتإلىنصلحتى...ويوشياويوناثانجدعونمثل

ويوناداب5(4،)قضوياعيلأ()قضعكسةمثلقليلةآياتسوىالكتابفى

36:)تكصبعونبنعنىمللأوالخ،35000(أر15،:ا.مل)2ركاببن

نحمياأيامالقصررئيسحنيناأو11(210،1:صم)2أيةبنقارصفةأو24(

الخ.2000(7:)نح
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حولناالناسفئاتحسبالكتابدراسلأأسلوب،-

كلتدرسوفيها.الفردىالعملمجالفىخاصةبصفةتصلحالطريقةهذه

الأزواجوالأبناء،الآباء؟المختلفةالناسلفئاتالمقدسالكتابيقولهما

والمضطهدين،المرضىاو،للمتألمينالكتابفىيصلحماوكذلك،والزوجات

عنالمقدسالكتابيقولهماوأيضأ.اليائسينأوالمتشككينيناسلاماوأيضأ

وهكذا....والمؤجلينالمتهاونينوايضأ.والمستبيحينالسكيرين

ال!قةدىالحتابلةواسةأخريم!اعةات

للكتابالأصليلأاللغاتتعلم-ا

فهناكفيها،كتبالتىباللغةالمقدسالكتابتقرأأنالقيمةعديمترفأليسإنه

لها(خرىوكلمات،العربلةلمغتنافىلهاتامشبيهيوجدلاالأصليةالملغةفىكلمات

السادسالمثلفي"تاجر"كلمةالمثالسبيلفعلى.استخدامأومعنىمنأكثر

حرفيأتعنىكلمةاليونانىالأصلفىجاءت45(؟:ا3)متىالمسمواتلملكوت

سافرالذيالمسيحعلىالمعنىهذاتطبقانأجملما.عمل"مهمةفي"مسافر

المت!نفسفيالممذكورة"باع"كلمةثمأهمها!مامهمةفىالأرضإلمىالسماءمن

الخامسالمثلفي"باع"أيضأالمترجمةالكلمةعناليونانيالأصلفىتختلف

الملؤلؤةبمت!الخاصةاما،المعاليةاءالمشروالمبيعلمعاملاتش!تخدمالمتي4(،4)ع

الأفكار؟هذهفىنتأملعندماتجنيهاالتىالبركةأكثرماكعبد.للبيعتستخدمفهى

)افالكنيسةاحبلأنهالأبدإلىعبدأوأصبحضحىعمل،مهمةفىالمسافرفهذا

باللغةالجديدالعهدفىمخبأةكنوز"بعضكتابمؤلفأصابلقد25(.5:

نأسيمكنناالمسماويبيتناإلىنصلأنقبلليسأنه"أعتقدقالعندما"اليونانية

11161.اليونانيالجديدالعهدبإهمالناتكيدناهاالتىالخسارةحجملعزف
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بالاستعانةذلكعنالاستعاضةيمكن،واليونانىالعبرىتعلمتعذرحالةوفى

العربيةاللغةسوىيعرفلالمنوبالنسبة.المقدسللكتابأخرىبترجمات

التفسيرية.والترجمةالشواهد،ذىالمقدسبالكتابينصح

المقدلىالكتابوفهارسبقوأميسالاستعانلأ2-

معانىوكذا،للكلماتالغامضةالمعائيمعرفةعليكتسهلفالقواميس

فىالطويلالوقتعليكتوفرفإنهاالفهارسأما،الأعجميةوالأسماءالكلمات

المقدسالكتابفىنظائرهاتواجدأماكنتعطيككما،المطلوبةالآيةعنالبحث

والتأمل.للبحثمتسعأأمامكيفتحمما

والتفاسيرالشروحات3-

إلىفاذهبيعطشتإذا"لهاقاللمالراعوثبوعزنصيحةهنانتذكرإننا

مماأكبرطاقةللغلمانكانفلقد9(.2:)را"الغلماناستقاهمماواشربيالآنية

زودهملنهرج!يوجدأيضأهكذا.العميقةالبئرمنالماءاستخراجفىلراعوث

الربنشكرونحن.واسعةبصورةاللهكلمةفهماستطاعوافذة،بمواهبالرب

تكميللأجل"هىالجسد،رأس؟الرباعطاهاالتىالمواهبلأنعليهم

سجلوهبماوهم12(،4،11:)أف"المسيحجسدلبنيان،الخدمةلعمل،القديسبن

جهدهمبعصارةعامرةاليوموالمكتبات.للأجيالبركةصارواكتبفى

الكلمة.هذهفىوبحوثهموطاقتهم

علىإلهيأتشجيعأ413:تيموثاوس2فىبهالموحىالمثالمنلناوإن

الانصرافخطرمنبقوةهنانحذرأننريدأنناولو.الشروحاتهذهقراءة

سيئة،عادةشكبلاهذهنفسها.اللهكلمةقراءةعنالشروحاتهذهبقراءة

نعقدأناردناوإذاقراءاتنا.فيالأولالمجاليأخذأنيجبالمقد!مافالكتاب

قراءةمنتعلمهوبينمباشرةالمقدسالكتابقراءةمنالحقتعلمبينمقارنة

الحق،لفهمأوسعمجالأتعطىالروحيةالكتبإنالقوليمكنفإنه؟الشروحات
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كميةتعطىالأولى.الحقتقديرفىأكبرعمقأتعطىللكتابالمباشرةوالقراءة

نفعل.فنعماالأمرينبينجمعنافإن.أكبرتدريبأتعطىوالثانيةأكبر

والجلساتالروحيةالاجتماعات،-

،الكتابدرساجتماعاتسيمالا،الربباسمالاجتماعاتحضورطربقفعن

فىقضيتإذامعأ،الأحباءجلساتأنكما.الكلمةإدراكفىالقديسونينمو

"وأنتمالكثيربالنفعالإخوةعلىتعود،الكلمةفىوالتأملالروحيةالأسئلة

ماالقديسينجميعمعتدركواأنشمتطيعواحتىالمحبةفىومتأسسونمتأصلون

أولفيالإخوةيتعمقلم18(.3:)اف(،والعلووالعمقوالطولالعرضهو

والجلسات،الروحيةالاجتماعاتهذهطريقعنإلااللهكلمةفهمفىعهدهم

الحبية.

ليفهمواذهنهموفتحالقيامةيومعشيةتلاميذهإلىجاءالذي،الغقامالربليت

حبناليزدادالملتهبالقلبيعطيناوليتهأيضأ.نحنمعناالشئنفسيفعل،الكتب

المذربوالقلبالواعيالذهنيهبناالربوليت.الكتابموضوعهوبمنوشغفنا

طالبأفمكتفتحثم،للكتابقلبكتفتحثم،كتابكتفتحأنوحقأ.المتجاوبةوالحياة

والبهجة.واليقينللأمانمفتاحفهذاقرأتمابموجبتسلكأناللهمن
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غرضىكانالذي،الكتابهذامنانتهيتقداكونالفارئعزيزييابهذا

نتيجةوأحثكبه،خشوعيأوإعجابأ،المقدسللكتابحبأازيدكأنمنهالرئيسي

فىالقدسالروحبمعونةنجحتقدكنتفإذا.أعمقبصورةدراستهعلىلذلك

طريقعلىرجلكوضعتقدفستكونأنتأماسدى.يضعلمتعبيفإنهذا

منك.ينزعلنالذيالصالحالنصدب؟الحقيقيةالبركة

التفين.اللهكتابادرس،المقدسالكتابافرأ

كنوز.منجمفإنهبصبرفبهوفتشهذا،فيوقتكاصرف

والوقتالجهدمنكهذااستنفدلووحتى

.بوفرةستعوضإنكبل،كهذهدراسةفيجهدكيضيعفلن

...تنفدلاكنوزعلىستحصل

يسوعالربستعرفإذ

آمين.وفيروالغنىمذخرة،كلهاالكنوزفبهالذي

سفرفيالثإكلائم

وادرسهفيهففتشل

وقدتمنصرفتومهما

وتعرفهلتحفظه
ويجزيكيعوضك

!االفاديستعرفففيه

يساويهكنزفلا

الثرمنكنزهو
صبرفيوابحثهوغذ
عمرمن!ضلتومهما

الخيروافزسمجنى
بلاحصربأفضلإ

البشرعنماتذي
بالعمرضحيتولو

ما.ما.

++05
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أسماةمااللهكتالباقرأ

مظلغطريقكإذاالضياءفهو

الأسىبكألتمإذاالعزاءوهو

أوجعلتإنلروجكالطعاح!وهو

ميافهالفؤادعطشإذاوبه

فظفرأالحياةفيالجهادسبص

الأبديةالحكمةكنوزوبه

إنهبالجواهرجيونجكوامل!

الذيالفاديهوفيهاالجوهر

فداء4أنجذوماعنكماتقد

إذاطوباك،اللهكتالبفاقرأ

مغروسةكالدوحةإننصرلت

وثمارها،ريانةهافجنور

فإنهالكتالبفيحياتكئتت

ومخلصأفاديأبرتكواشبغ

وإنماللحياةكافالخبزما

إذنصببىوفىشوقيفىفادبىسثة

حبيئكفهوفيه،بريكوافرخ

فلتكئروكطحلثضكيزهما

محبةيريذقلبأبهفاملا"

إذيغويكضكيزهإلهأواحذو

إنهالمقدسيىبالسفروعليك

المندسالثنابوحى

ضياةوالمليخالمقدشفهو

سناةالظلاح!فىيلمغفاقرأة

ترضاةالمؤن!م!الأني!م!وهو

أحلاة!فماالقوبإلىتاقلت

دواةالعليلمرض!إذاوبه

سواةوليسسيصمثفهما

أغلاة!ماعنها،وفتئثلفابحثأ

غناةالبنولبفىالوادئغفافق

بفداةلمؤمنالحياةيهدث

دماة!الاللولبلدطهديىلعطي

معناة!لتفهتمفيهفتشلت

الأمواةتحيطهاالئمارتؤتى

أوفاة!مابالخلل!صملوءة

أحلاة!وماير!يكماء

جنحاةتظللثوالنصيببل

ئعماةوقوتها،الحياةخبز

مرعاةغنىفىالسعادةإن

اللة!!:الصالخالنصيحثوهو

!لسواهتلجأقلولثظمئلق

تملاةدائمةصالقة

إلاة!حئهفيدائثمما

!!نقراةدائمأحبلكتافي

اللةعوضزكريا
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الل!للكتاميو!عيهتقيمات

وذلكأعداد،وإلىأصحاحاتإلىالمقدسالكتابأسفارلتقسيمعثيدةمحاولاتحدثت

بيئالذيالتقسيمهوالمحاولاتهذهآخروكان.المطلوبةالآيةعنالبحثعمليةلتسهيل

أصحاحات.إلىالأسفارفقشم،أم024عامهوجوالكردينالبهقايمماوهو؟الآنأيدينا

أعدادإلىالقديمالعهدأصحاحاتفقسمأم527سنةفرنسافىبجنينوسالراهبقاموبعده

.آياتإلىالجديدالعهدأصحاحاتفقسماستفانروبرتقام1545عامفيثم.آياتأو

بينيفصلإذالدقةإلىأحيانأيفتقرالتقسيمهذاأنالمقدسالكتابدارسولاحظولقد

نظرأجملاتهعلىقبلوهنلكرغملكنهم؟منفصلةعباراتيصلأو.متصلةعبارات

نلكإثباتالامكانبقدرراعوالكنهمواستخراجها.الآيةعنالبحثتسهيلفيلفائدته

الأصحاحإلىالتاليالأصحاحمنالأولالعددضمسرهووهذا.ذاتهالكتابطبعفي

2.الثانيبالعددالجديدالأصحاحوبدء،السابق

بنفسمرتبةمزاميرإلىالأولمنمقسم،الأسفارباقيبخلافالمزاميرسفرلكن

نظرأ-أيضأانهكما33.:13أعمالفىبولسنلكإلىوأشار.الحالىالترتيب

.آياتإلىأيضأمقسمفإنه-شعرأمكتوبلأنه

أصحاحأ929منهاأصحاحأ9181علىالحالىبتقسيمهالمقدسالكتابويشتمل

القديم،للعهد23235منهاعددأ39131نحووعلىالجديد،للعهد026والقديمللعهد

الجديد.للعهد5897

المتوسط.الحجممنصفحة0018نحومنالعربيةالترجمةفيويتكون

ثلاثةمنأكئرعلىتحتوىكلمة.38943نحوفيالمقدسالكتابجاءالأصلوفي

.حرفم!لإلبن

محله.غيرفىجاء2122،أعمالبينالفاصل"

25إشعياءمنالأخيرةالثلائةالأعدادضموكذلك.7،8أعمالو6،7كورلثوس2و7.8يوحنامئلأالظر7

الخ53000ا،شعياءإلى
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ويحتوىأصحاحات،إلىينقسملاوهوعوبديا؟سفرهوالقديمالعهدأسفاروأصغر

هوآياتهماوعددوالثال!ة،الثانيةيوحنارسالتاهماالجديدالعهدأسفاروأصغر.آية21على

أصحاحات.إلىلاينقسموايهوذاورسالةفليمونرسالةإلىبالإضافةوهما،التوالىعلى1ه،31

علىويحتوي01أستيرهوالمزامير()باستثناءالقديمالعهدأصحاحاتأصغر

.8آياتهوعدد15رؤياهوالجديدالعهدأصحاحاتوأصغرفقط،آيات3

.911مزموروأطولها171مزمورفهوعمومأالأصحاحاتأصغرأما

-162الشارحينأحدنكركما-القديمالعهدفيالمتوسطةالآيةأنللنظروالملفت

التي181رقممزمور؟مزموروأطولأقصريتوسطالذيالمزمورمن8رقمالآيةهى

9(.)ع"إنسانعلىالتوكلمنخيربالربالاحتماء"نقول

أستير،سفرمنالثامنالأصحاحمنالتاسعالعددهىالمقدسالكتابفيآيةوأطول

.11يوحنامن35العددوكذلك02،13.1415:خروجهيآيةوأقصر

94إلىنحتاجالمجموعوفى،ساعة38حواليإلىتحتاجكلهالقديمالعهدلقراءة

كله.المقلس!الكتابلقراءةساعة

نحوشمتغرقفإنهاالعاليةالحديتوبسرعةجهوريبصوتالمقدسالكتابقراءةأما

ساعة.71

لمنيمكنفإنهأصحاحأ،9181هوكلهالمقدسالكتابأصحاحاتعددأنوحيث

.واحدةسنةفيكلهقراعتهيتمأنأصحاحات4و3بينمايوميأيقرأ

الانتخابيةالمعركةعامنفسوهو7691عام163كارترجيمىالأمريكيالرئيسقال

أصحاحقراءةعادةلدىبعيدزمن"منالأمريكيةالمتحدةالولاياتبرياسةفيهافازالتي

لم.حياتىمنجزءأأصبحكمالى،مساعدأصاروهذا.يومكلالمقدسالكتابمن

".العامهذاواحديومولاذلكأن!م!

علىاعتادأنهأخبرنيالذي،الأخيرةسنواتهفياللهرجالبأحدتقابلتأنىكما

يوما!عشرخمسةكلمرةالمقدسالكتابقراءةمنالانتهاء

الذلىللإنسانطوبى...طرقىيحفظونللذينفطوبى،لياسمعواالبنونأيها"فالآن

منرضىوينالالحياةيجديجدنىمنلأنه...مصاريعىعنديومكلساهرا،لييسمع

36(.32-8:)أم"الموتيحبونمبغضىكل.نفسهيضرعنييخطئومن.الرب
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الل!الكتاك!2جاءممماالإسرائيليهالأهةتاهـلخ

الآثية:الأقسامإلىإسرائيلتاريختقسيميمكن

أرضمنإسرائيلخروجإلى(الأمة)رأسإبراهيممولدمنالفترةوهى:التكوينأ-

سيناء.فىالناموسوإعطائهم،مصر

.سليمانهيكلتدشينولغايةسيناءجبلمنالفترةوهى:الأرضفىاستقرارهم2-

أورشليمإلىنحميارجوعولحينالهيكلبناءمنالفترةوهى:وتاديبهمانحرافهم3-

أورشليم.لئجديد

تتمأنإلىوبناثهاأورشليمتجديدمنالفترةتشملوهي:والمصالحةالرد4-

المسيا.ملكمجدإلىودخولهممصالحتهم

السنين!منأسبوعأ07أىسنة!094عنعبارةهىالفتراتهذهكلأنالنظرويلفت

التكوينفترة

،كنعانارضدخلحينسنة75عمرهكانإبراهيمأننفهم4:ا2الئكوينسفرمن

043بعدصارالناموسأننفهم317:غلاطيةومن.البركةوعدعلىاللهمنوحصل

سنة505المجموعفيكونهذا.البركةوعدمنسنة

إبراهيمأرادفيهاالتىالفترةوهي؟الإيمانعدممنسنة15منهاحنفناإذاالفترةهذه

:أ6)تكإسحقمولدولحين،هاجرعلىبدخوله،الجسديةبقوتهالوارثعلىيحصلأن

سنة.094فترةعلىنحصلفإنناه(،3:21.

رلاستقرأأ

يلى:مانحسبأنيمكنناا-822ا:3أعمالمن

البرية

كنعانأرضفتح

قاضىلأولالأرضفتحمن

القضاةحكمفترة

شاولملك

(211:أمل)داودملك

38(6:امل)الهيكلبناءمنالانتهاءلحينسليمانحكم

سنة04

سسنة

صسنة

سنة045

04

04
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أنسلنايتضحا7-.ا:4يشوعا،9:عددمنثم

نستنجأنيمكنناذلكقبلالسفرفيالمذكورةوالأرقام26

سنة.106هيالكليةالمدةيجعل

111فترةالشعبعلىمرتالمدةهذهخررفىلكن

8-ا3:قضاة

81أ-.343:قضاة

3،31:4302:قضاة

6،1:882:قضاة

881أ:.قضاة

104أ:3قضاة

سنة111والمجموع

علىنحصلالإجماليالرقممنالرقمهذاطرحنافإذا

المئدسالثئاليوحى

:ااقضاةومن.سنين6هى

وهذاسنة،41تساويصأن

كالآتى:الغرباءحكمتحتسنة

كوشانحكمتحتسنين

عجلونحكمتحتسنة

يابينحكمئحتسنة

مديانسنين

والعمونيينالفلسطينيينسنة

الفلسطينيينسنة

سنة094وهيالفئرةنفس

لقضاءوالتدهورا

علمالمدينةبناءلإعادةنحمياوذهب.م.ق5001عامالهيكلبناءفىالعملانتهى

سنة.056هىالفترةفتكون5-8(،2:نح9،25:)دا.م.ق445

نفسعلىالثالثةللمرةنحصلسنة07وهيالبابليالسبيفترةمنهاخصمناوإذا

سنة.094الفترة

لبركلأوالردا

قضيتسنة،094يعادلماوهي،السنينمنأسبوعأ07أن924:دانيالبخبرنا

بالبروليؤتىالاثمولكفارةالخطايا،وئتميمالمعصيةلتكميل؟أورشليموعلىإسرانيلعلى

الأمرخروجمنالسنينهذهوبدأت.الأقداسقدسولمسحوالنبوةالرؤياولختم،الأبدي

المدةهذهيتخلللكن.شعبهعلىليملكبالبركةالمسيحمجىءإلىوبناثهاأورشليمبتجديد

والستينالتاسعالأسبوعبينستقعأحداثوبالتالي،ورفضهالأولالمسيحمجيء

السبعين.والأسبوع

تحشبلمالبابليالسبيفترةكانتوإذا،تحشبلمإبراهيمالمحمانعدمسنواتكانتفإذا

إنها.بالمسيحمؤمنيخرالشعبفيهاالتىالحاضرةالفترةعننقولفماذا،تاريخهمفي

إنبلتماما،ضائعةحياةهيالمسيحبدونحياةكلوهكذاالجراد.أكلهاسنينيقينبكل

منها.افضلالعدم
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اليمموجمةالترجمة
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،!،69301

16
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