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╝ 

ِس  َمْدَخٌل إىَل : سلسلة فيديوهات  ِدَراَسِة الِكَتاِب الُمقدَّ
س؟(: 2فيديو )  ما يه حُمتويات الكتاب الُمقدَّ

 أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعبإعداد: 
ايمخادم اإلسالم أبو بكر ُمصطىف تفريغ:   الشَّ

 :قسمني ىلإ ينقسم، وهو باملسيحيني ةاخلاص   سةقد  الم   بت  الك   جمموعة ىلع حيتوي سقد  الم   الكتاب

تبت اليت ،املسيحية سةقد  الم   بت  الك   جمموعة: اجلديد العهد .1  والعهدعليه السالم.  املسيح رفع بعد ك 
األربعة ليست يه  األناجيل وهذه ،ويوحنا ،ولوقا ،سومرق ،مىت: األربعة األناجيل ميض   اجلديد

 .السالم عليه املسيح ىلع أنزهل اهلل عز وجل اذلي "اإلجنيل"

تبت اليتو أيضاً،، واليت يؤمن بها املسيحيون ايلهودية سةقد  الم   بت  الك   جمموعة: القديم العهد .2  قبل ك 
 .السالم عليه املسيح بعثة

تلفة جداً، ىلع الر غم من أن  املسييح يد  الكتاب  ت ب ُم  س حيتوي ىلع جمموعة ك  قد   الكتاب يع أن  الم 
 تناسقم   هن  أ لشعرت نلهايته بدايته من تهأقر لو كأن   حبيث ،اهلل من به وموىح ،واحدة روح بالاكمل سقد  الم  
 هذه ن  أ يقيناً  م  ل  ع   ،نهايته ىلإو بدايته من سقد  الم   الكتاب قرأ فمن ،صحيح غري الالكم هذا ، ولكنتناغموم  

 .ناقضال    درجة ىلإ حياناأل من كثري يف وتصل ،جداً  ةرِي وم   تلفةُم   سقد  الم   الكتاب هايضم   اليت بت  الك  

 سةقدَّ المُ  بتُ الكُ  يفؤل  مُ  فيما خيُص   املسييح يمانإ

أسفار  ن  أ املسييح ويؤمن ،املؤلفني من كبري   عدد   ىلإ ت نسب بت  ك   جمموعة ىلع حيتوي سقد  الم   الكتاب
ا سقد  الم   الكتاب أو إىل تالميذ املسيح عليه السالم  ،(أسفار العهد القديمإىل أنبياء بين إرسائيل ) ت نسب إم 

 .(أسفار العهد اجلديد)

 منسوبة بت  ك   ىلع وحيتوي ،السالم عليه موىس توراة ىلع حيتوي القديم العهد أن   املسييح يؤمن
، وأسفار أخرى السالم عليه سليمان لسيدنا منسوبة رأسفاو ،السالم عليه داود لسيدنا املزامري :مثل لألنبياء

 .األنبياء من وغريهم وإرمياء إشعياء ل:منسوبة ألنبياء آخرين ال نعرفهم من املصادر اإلسالمية مث
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 سقدَّ مُ ال الكتاب أسفار يفمؤل   عدد حتديدا   يعرف ال املسييح

اً، مؤلف 04 حوايل بواسطة ب  ت  ك   سقد  الم   الكتاب ، لوجدت أن هم يقولون إن  املسيحية املراجع ىلإ نظرت لو
 مؤلِفاً، 00و  63فإن  قوهلم هذا يعين أن  عدد املؤلِفني يرتاوح بني الـ  ولكن هم ال يستطيعون حتديد رقم بعينه،

  عز وجل.وهذه إشاكيلة سنقوم بدراستها باستفاضة أكرث فيما بعد بإذن اهلل

 جماهيل سقدَّ المُ  الكتاب أسفار يفؤل  مُ  عظممُ 

ليس عليه  عتقاداال هذاولكن  هو اكتب أسفار ال وراة، عليه السالم موىس سيدنا يعتقد أن  املسييح 
أسفار العهد القديم أو  سواء ،ألصحابها األسفار نسبة ثبتت   اليت ةل  د  األ املسييح يملك فال أي ديلل أو ب رهان،

لوجدنا  ،والرباهني وباألدلة ولكن إذا درسنا مسألة نسبة األسفار ألصحابها من ناحية تارخيية، العهد اجلديد،
 ،جماهيل سقد  الم   الكتاب أسفار عظمم   كتبة بل إن   ،جماهيل الرسائل عظمم   وكتبة ،جماهيل ناجيلاأل كتبة أن  

 .حتديداً  عددهم نعرف وال

 سنة األلف ىلع تزيد الكتاب أسفار كتابة ةدَّ مُ 

ة كتابتها تزيد ىلع األلف سنة، ىلع حيتوي سقد  الم   الكتاب د  من كتب  لو  أ ن  أ يؤمن املسييحف أسفار، م 
ونها ال وراة، هو موىس عليه السالم، حول ال اريخ اذلي اعش فيه  خالف ناكوه   وأن ه اكتب األسفار اليت ي سمُّ

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

ل م   نقول إن   ىلع لك  حال، موىس عليه السالم، واذلي اعش هو  –ب اإليمان املسييح حس –ب ت  ن ك  أو 
ن خرآ ككذلو م.ق. 11تقريباً يف القرن الـ ت ب م  تلميذ املسيح  هو يوحنا -حسب اإليمان املسييح أيضاً  – ك 

ت ب كتابة أسفار الكتاب  عملية امليالدي، هذا يعين أن   األول القرن يف الرؤيا سفر عليه السالم، وقد ك 
س أخذت حوايل  قد  مان، 13الم  ديد بني  ويلةالط   ةد  الم   هذهو قرناً من الز  اكنت سبباً يف وجود االختالف الش 

س، واكنت سبباً رئيسياً يف  قد  ها.أسفار الكتاب الم  سة أثناء عملية نسخ نص  قد   حتريف نص  هذه األسفار الم 

 تلفةُم  وبيئية ثقافية خلفيات من سقدَّ المُ  الكتاب أسفار وفؤل  مُ 

 الكتابات ىلع عاً ل  ط  م   فيلسوفاً  اكن -مؤليِف أسفار العهد اجلديد أحد  –املسييح أن بولس  يعتقد
عليه السالم، واذلي اكن راعياً لألغنام، وستختلف أيضاً عن  داود عن تختلفس كتاباته وبالايل ،ايلونانية
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مك )  عليه ليمانس   احلكيم امللك كتابات عن وستختلف ،(تالميذ املسيح عليه السالمكتابات صي اد الس 
 .السالم

 هذا ،وبيئياً  ثقافياً  تلفنيُم   فنيمؤلِ  وبواسطة ،تلفةُم   أزمنة يف تب  ت  ك   سةقد  الم   بت  الك   أن   بما وهكذا،
س أصبح ىلإ ىأد   قد  ت ب.أن  أسفار الكتاب الم  تلفة جداً من الك   ت جمموعة ُم 

 راميةاآلب املقاطع بعض مع وايلونانية بالعربية مكتوبة سةقدَّ المُ  األسفار

  ،راميةاآلب املقاطع بعض مع العربية باللغة مكتوب بعضها ،سةقد  م   بت  ك   ىلع حيتوي املقدس الكتاب
سة اكن سبباً يف االختالف املوجود باختالف و .ايلونانية باللغة مكتوبها وبعض قد  ني هذه ل غات األسفار الم 

 تهاابلغ كتوبةامل ألسفارل ترمجات در  جم   العربية باللغة نقرأها اليت سةقد  الم   بت  الك  وهكذا، فإن   الكتابات،
 .األصلية

هناك بعض أسفار العهد القديم، واليت ت سَّم  باألسفار و ،ايلونانية باللغة بالاكمل مكتوب اجلديد العهد
 القانونية اثلانية، مكتوبة أيضاً باللغة ايلونانية.

ناك  مكتوبة باللغة العربية، القديم العهدأسفار بايق   شقيقة غةل   يهو ،راميةاآلب املقاطع بعضولكن ه 
 .العربية اللغة من جداً  قريبةو

 ختالفا  ا األدبية وننُ الفُ  أنواع أشد   ىلإ تنتيم سةقدَّ المُ  بتُ الكُ 

كتابات الشعرية، حيتوي ىلع األسفار الارخيية، وكتب احلكمة والفلسفة، وال املقدس الكتاب
 هذا ال نوُّع أد ى إىل االختالف املوجود بني هذه الكتابات.وال شك  أن   والقصص، والر سائل الشخصية، والرؤى،

 سقدَّ المُ  الكتاب سفارأ عدد اختالف

وائف املوجودة بني  سقد  الم   الكتاب سخن   مجيع يف واحداً  ليس سةقد  الم   األسفار عدد أيدي الط 
ختلفة، س حتتوي بت  الك   من كبرية مكتبة سقد  الم   لكتاباف املسيحية الم  قد  ، فقد جتد ن سخة من الكتاب الم 

بني النُّسخ  خرىأ اختالفات ناكوه   سفراً، 11سفراً، وأخرى حتتوي ىلع  33سفراً، وأخرى حتتوي ىلع  36ىلع 
س، قد  ختلفة للكتاب الم  هو ما جنده بني  اختالف ولكن أبسط سواء يف عدد األسفار، أو يف انل ص  نفسه، الم 

ة بالربوتستانت، واليت حتتوي ىلع  س اخلاص  قد  ة  33ن سخ الكتاب الم  س اخلاص  قد  سفراً فقط، ون سخ الكتاب الم 
 سفراً. 36ثويلك واألرثوذكس، واليت حتتوي ىلع بالاك
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 ّي  وحُم  غريب سقدَّ المُ  الكتاب تو حُم 

س جتد أحياناً  قد   أخالقية غري اً قصص أيضاً  جتد وقد ،فائدة أي   هلا ليس تارخيية اً قصص يف الكتاب الم 
 ، ويف الغالب ستجدماءللِ  وسفك واعتداءات ومذابح وبر  ح   عن اً قصص جتد حياناأو ،وسف  انلُّ  منها تشمزئ

وحية. تستفيد ال اً كثري اً الكم  منه أبداً فيما خي ص  حياتك الرُّ

 ."وحمّي غريب كتاب املقدس الكتابمراجعة ملزمة "نرجو 
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 :الواجب

  املقدس الكتاب عن شاملة فكرة ملزمة من 0 لصفحةا قراءة األوىل:احللقة. 

  املقدس الكتاب عن شاملة فكرة ملزمة من 3 لصفحةا قراءة اثلانية:احللقة. 
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اتا احل   حلمد هلل اذلي بنعمته تتم  الص 
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