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╝ 

ِس  َمْدَخٌل إىَل : سلسلة فيديوهات  ِدَراَسِة الِكَتاِب الُمقدَّ
س وأقتبس منه(: 3فيديو ) ح الكتاب الُمقدَّ  كيف أتصفَّ

 أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعبإعداد: 
 ُمصطىف الشايمخادم اإلسالم أبو بكر تفريغ: 

، واالختالف سقد  المُ  الكتاب منيشء جيب علينا أن نعرفه هو وجود نُسخ كثرية جداً وُُمتلفة  ولأ
 من حيث انل ص ونوع النُّسخة. ويكون من حيث اتل قسيم أو الُمحتوى، أ

 املحتوىو قسيماتلَّ  حيث من سقدَّ المُ  الكتاب نُسخ أنواع

 اكملة حتتوي ىلع العهديننُسخ  .1

 العهد ن  فإ ،نعلم وكما، أي أن ها حتتوي ىلع العهدين القديم واجلديد، سقد  المُ  الكتاب من نسخ اكملة ناكهُ 
س.اجلديد العهد وكذلك ،سفارحيتوي ىلع أ القديم ح نُسخة اكملة من الكتاب الُمقد   ، وهكذا يُمكنك تصفُّ

س"، بدون أي عناوين أخرى، يه النُّسخة الاكملة ل لكتاب النُّسخة املكتوب عليها "الكتاب الُمقد 
س، واليت تضم أسفار العهدين القديم واجلديد بالاكمل.  الُمقد 
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 واحد فقط، قديم أو جديدعهد  .2

س حيتوي ىلع عهد واحد فقط من العهدين، القديم أو اجلديد، خرآ نوعناك هُ   من نُسخ الكتاب الُمقد 
، وقد العهد هذا سفارأ ىلع الإ حتتوي ال ويهفُهناك نُسخة مكتوب عليها "العهد اجلديد" أو "العهد القديم"، 

، فعندما جتد عنواناً آخر حتت عبارة "الكتاب "اجلديد العهد املقدس الكتاب"جتد نُسخاً مكتوب عليها 
ساً اكماًل.  املقدس"، عليك أن تُدرك مبارشةً أن  هذه النُّسخة ليست كتاباً ُمقد 

  
ويف كثري من األحيان، يستخدم املسيحيون عبارة "اإلجنيل" كعنوان ىلع النُّسخة، وهم يقصدون بـ 

، ورؤى ورسائل وأعمال أناجيلحيتوي ىلع  اجلديد العهد"اإلجنيل" أسفار العهد اجلديد بالاكمل، وكما نعلم، فإن  
ون كثرياً  نياملسيحيوكذلك نالحظ أن    املقدس الكتاب وأ القديم العهد عن وطباعته اجلديد العهد بنرشُمهتمُّ

 .بالاكمل
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عليه  املسيح الكمأسباب االهتمام بنرش العهد اجلديد عن العهد القديم هو أن  املسييح يظن أن  قراءة  من
 !سدُ القُ  وحالرُّ السالم املوجود يف األناجيل، والكم بولس وغريه يف الر سائل، سبب من أسباب اتل نصري، وحلول 

ُهناك سبب آخر هام جداً وراء عدم اهتمام املسيحيني بنرش العهد القديم، أالا وهو أن  العهد القديم حيتوي 
 غري وقصص ،دماء   كف  وسا  وقتل   واعتداءات   وب  رُ حُ  من ستنكرةوالمُ  والعجيبة ةحرِي والمُ  الغريبة القصصىلع 

وتوزيعه أكرث من العهد  اجلديد دهالع بطباعة املسييح يهتم فاتلايل ،لخ. إ.. وأساطري رافاتوخُ  ،جنسية خالقيةأ
 !ُمنِِّصينحرِية يف يد أحد أهداف الهذه انلصوص الغريبة والمُ  تقع نأ خشية القديم،

ويل للكتاب جبنيه واحد فقط! اجلديد العهد من الفاخرة سخةالنُّ  جتدوهكذا   تُباع يف معرض القاهرة ادل 
س ثمنها ماينما ب  جنيهاً، وهذا فارق كبري جداً. 21إىل  21بني  أرخص نُسخة اكملة من الكتاب الُمقد 

 فقط واحد سفر أو سفاراأل من نةعيَّ مُ  جمموعة .3

س،نوع آخر من نُسخ الكتاب اوُهناك  حتتوي ىلع جمموعة ُمعي نة من األسفار، أو ىلع سفر واحد فقط  لُمقد 
بأكرث تفصيل  عنها نتلكم وسوف ،"اليت حذفها الربوتستانت اثلانية القانونية األسفاربعينه، فهناك مثاًل نُسخة "

فيما بعد، ولكن ها ىلع لّك حال، النُّسخة اليت حتتوي ىلع جمموعة ُمعي نة من األسفار، واليت عليها خالف بني 
عبارة عن سبعة  ويه من جهة، والربوتستانت من جهة أخرى، األرثوذكس والاكثويلك قليديةكنائس اتلال

 ،سقد  من الكتاب المُ ن  هذا األسفار ُجزء تؤمن أ، ولكن  الكنائس اتلقليدية نتاالربوتست أسفار ال يؤمن بها
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س عند الربوتستانت عبارة عن  سفراً فقط، ولكن عند الكنائس اتلقليدية،  66وهلذا جند أن  الكتاب الُمقد 
سة كتب أن   جند  .3+  66سفراً، أي  37حتتوي ىلع هم الُمقد 

 
عتربون املزامري كتاباً أو سفراً نُسخ حتتوي مثاًل ىلع املزامري، ومع أن  الغابلية الُعظىم من املسيحيني ي ناكوهُ 

 لّك حال، جند ولكن ىلع زامري يف اقحقيقة منسوةة إىل عدد كبري من املؤلِفني الُمختلفني،واحداً فقط، إال  أن  امل
س، ولّك مزمور يُعترب إصحاح، ويف كثري من األحيان أن املزامري  عبارة عن سفر واحد يف نُسخ الكتاب الُمقد 

 .جند نُسخاً حتتوي ىلع املزامري فقط ال غري
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سفر أو " "سفر اتلكوين من الرتمجة السبعينيةنُسخ أخرى حتتوي ىلع سفر واحد فقط، من نُسخة "ُهناك 

 .، وهما سفران من العهد القديم، ولك سفر مطبوع ىلع حدى"اخلروج من الرتمجة السبعينية
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 .األرةعة ىلع حدى األناجيل لك إجنيل من كذلك جند نُسخ مطبوعة حتتوي ىلع

   
أو اعدية أو  بلُغة النُّسخة، أو بنوعها، سواء اكنت تقليدية أو نقدية، هلا عالقة ال بشلك  اعم   قسيماتاتل   هذه
س فيما بعد. األنواعمن اتل فصيل حول  وسوف نتلك م بمزيد   دراسية،  الُمختلفة من نُسخ الكتاب الُمقد 

س القديمةريقة ط  الكتابة يف خمطوطات الكتاب الُمقدَّ

س، وكيفية اإلشارة إيلها، منتعل   نأ قبلو سنُعطي نبذة تارخيية  كيفية استخراج انلُُّصوص من الكتاب الُمقد 
س.  بسيطة عن كيفية كتابة انل ص يف املخطوطات القديمة للكتاب الُمقد 

القديمة اكن يُكتب بشلك ُمت صل، بدون أي مسافات بني اللكمات، وةدون  يف املخطوطاتانل ص 
قيم، فاكنت عملية عوةة! استخدام أي عالمة من عالمات الرت   قراءة املخطوطات القديمة أمراً يف اغية الصُّ

أو  استهاليلة)بالاكمل مكتوب حبروف كبرية  يف ُمطوطات العهد اجلديد ايلونانية، أن  انل صوجند 
Capital) ،اللغة  ، ولكن  ليس فيهما هذا الفرق يف كتابة اقحروف وحنن نعلم أن  اللغة العرةية والعربية

 .(Capital & Smallايلونانية مثل اللغة اإلجنلزيية، واليت حتتوي ىلع هذا الفرق يف كتابة اقحروف )
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ح طريقة الكتابة الُمتَِّصلة يف أربعة أعمدة (م4القرن من املخطوطة السينائية ) صورة  تُوضِّ

من، ومع رُ مُ  مع رتور الز  أصبحت انلُُّصوص تُكتب بمسافات بني اللكمات، وةاستخدام  عملية الكتابة، طوُّ
حيح أث قيم، وعالمات أخرى تساعد ىلع معرفة انلُّطق الص   اءة، وةاستخدام اقحروف الكبريةناء القرعالمات الرت 

 واقحروف الصغرية.

 
ح طريقة الكتابة احلديثة بمسافات بني (م15القرن ) 66من املخطوطة رقم ورة ص  اللكمات وعالمات ترقيم تُوضِّ

فرد: إصحاح، مُ ) ، تم تقسيم نّص الِسفر إىل إصحاحاتبعد، ومن أجل سهولة الوصول إىل انلُُّصوصفيما 
ثم  فيما بعد، تّم تقسيم اإلصحاحات  ،(Chaptersول )ُص أو فُ  (ويُقصد بها املقطع الصحيح اذلي هل معىن اكمل

 .(املسييح العاِِّم يُقِِّل الُمسلم ويقول عنها آيات!) أو الفصول إىل أعداد أو فقرات

 
، الرقم الكبري ورة ص  العدد رقم يُمثِّللصغري رقم اإلصحاح، وا يُمثِّلمن بداية إجنيل مَّتَّ
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فحة،  عند اتل عامل مع أي مرجع اعليم شهري، ،نعلمكما  وهكذا ال نُشري إىل انلُُّصوص عن طريق رقم الص 
ورة ثم  رقم اآلية، الكريمالقرآن  (آيات) من نُُصوص (آية) عندما نُشري إىل نّص  –مثاًل  – نافإن   ، نذكر اسم السُّ

س، ال نقول: " س، ثم  يف العهد انل ص موجود يف الكتاب الُمقوكذلك عندما نُشري إىل نُُصوص الكتاب الُمقد  د 
 .(الفقرةوالعدد ) (الفصلثم  رقم اإلصحاح )اسم الِسفر، ، وإن ما نُشري ُمبارشة إىل "القديم أو اجلديد

س يأيت يف بداية انل ص، ىلع عكس املوجود يف القرآن الكريم، فإن  أن  رقناُلحظ  م العدد يف الكتاب الُمقد 
 ليس يف بدايتها.رقم اآلية يأيت يف نهاية اآلية و

م إىل إصحاحا إذن، مة إىل أعداد(فُُصول) تنّص الِسفر ُمقس  إىل  اإلشارةو .(فقرات) ، واإلصحاحات ُمقس 
س يكون عن طريق: اسم الِسفر + رقم اإلصحاح + رقم العدد.  نّص من نُُصوص الكتاب الُمقد 

 القرآن الكريم ، أقول: إن  اهلل عز  وجل  قال يف كتابه"آياتاملسيحيني العوام لألعداد بـ " ىلع تسميةتعليقاً 
ِينَ  ُصُدورِ  يِف  بَيَِّناٌت  آيَاٌت  ُهوَ  بَْل هل: }واصفاً  وتُوا اَّلَّ

ُ
 ال اليت ، واآلية يه الُمعجزة (94 اآلية:  العنكبوت) {الِْعلْمَ  أ

 عكس ىلع ، هذااهلل الكم هأن   مبارشةً  تُدرك الكريم، نآالقر تقرأ عندما حبيث ،بمثله يأيت أن املخلوق يستطيع
س من نص ما وص غريبة وعجيبة، وأمور ُمستنكرة، ال جيوز نسبتها هلل ُسبحانه وتعاىل، جنده يف الكتاب الُمقد 

 !"آياتفضاًل عن أن تُسِميها "

 سقدَّ المُ  الكتابتدوين و القرآن الكريم تدوين بنيمقارنة 

نقاط ىلع ) ت القرآن الكريم يه أيضاً مكتوةة بدون تنقيطإن  ُمطوطا يأيت أحد املسيحيني ويقولقد 
وأن  لّك هذا  ،(مثل: صيل و قيل وغريها) خاصة بالقراءة واتل جويد وةدون تشكيل، وةدون عالمات ،(اقحروف

س تماماً،  فما الفرق إذاً؟! تّم فيما بعد، مع تطور عملية الكتابة، كما حدث مع الكتاب الُمقد 

فالبرش ُهم حبت،  برشي جمهود جاء نتيجة سقد  المُ  الكتاب نّص  كتابة طريقة يف رتطوُّ  هو أن أي الفرق
اذلين اجتهدوا يف كيفية قراءة انلُُّصوص املكتوةة بشلك ُمت ِصل حىت يضعوا املسافات بني اللكمات، والبرش ُهم 

قيم الُمناسبة.اذلين   اجتهدوا يف الوصول إىل معىن انلُُّصوص بعد وضع املسافات من أجل وضع عالمات الرت 

ا  بالنِسبة للقرآن الكريم، فإن  االجتهاد اكن يف حدود الوصول إىل الطريقة الُمناسبة تلدوين ما تلقيناه من أم 
سلم، شفهياً، باتل واتر، أي أن  الُمسلمني لم خيرتعوا املعلومة اليت تّم تدوينها، وإن ما انليب حممد صىل اهلل عليه و

 املعلومة اليت وصلتهم من انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم.وين فقط ات فقوا ىلع الشلك الُمناسب تلد
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أن ا نوات فقد تدوين عبارة ما بلُغة  جديدة  ليس هلا أجبدية بعد! يت ضح املقال، إذا قُلُت إن ين أريوةاملثال 
دة ، وليك نُدِونها، قُمنا بوضع أجبدية "بسم اهلل الرمحن الرحيمنُدِون عبارة: " من اجتهادنا، فوضعنا كيفيات حُمد 

 ا حدث أثناء تدوين القرآن!هكذو السابقة، يف تدوين العبارة لرسم اقحروف، ثم استخدمنا اقحروف اجلديدة

 
 ون تنقيط أو تشكيل أو عالمات قراءة، وانلَّص مكتوب بدمن ُمصحف قديم يعود للقرن األول اهلجريورة ص

هياً، من فم رسول اهلل حممد صىل اهلل عليه وسلم باتل واتُر، واتل واتر هو نقل شف تلقينا القرآن الكريملقد 
ة ريض إن الصحابيستحيل اتفاقهم ىلع الكذب، ف املجموعة من انلاس، عن جمموعة أخرى من انلاس، حبيث

م من انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم، وهم بدورهم نقلوا القرآن الكريم إىل قد سمعوا القرآن الكرياهلل عنهم 
وحنن  بعون القرآن الكريم إىل من بعدهم، إىل أن وصل القرآن إيلنا،من بعدهم من اتلابعني، وهكذا نقل اتلا

 نقرأ القرآن الكريم بنفس الطريقة اليت اكن انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم يقرأ بها القرآن.

حيحة،  وسلم عليه اهلل صىل انليب منريض اهلل عنهم سمعوا  الصحابة ولّك أحاكم كيفية اتِلالوة الص 
، وكذلك أحاكم الوقف واالبتداء، (إلخ.. مّد، إخفاء، إداغم، قلقلة، ُغن ة، ترقيق، تفخيم .اتل جويد الُمختلفة )

الوصول إىل الكيفية الُمناسبة تلدوين العلم اذلي وصلهم عن انليب حممد  وهكذا اكن اجتهاد الُمسلمني يف جُمر د
 واتر.صىل اهلل عليه وسلم باتل

ىلع ما تعل مناه من انليب حممد  "ُمتوقِفأي " كمسلمني نقول إن  لّك ما يتعل ق بالقرآن الكريم توقييف،حنن 
س عبارة عن عمل برشي، من بدايته وإىل نهايته، بينما صىل اهلل عليه وسلم،  جند أن  لك ما خيّص الكتاب الُمقد 

 وليس اتِبااعً لويح اهلل عز وجل.

 عن تقسيم األسفار إىل إصحاحات وأعداد تارخيية اتمعلوم
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م نما  لأو   النغتون هوتيفن س .جداً  رتأخِ مُ  زمن يف تمّ  عدادأو صحاحاتإ ىلإ سقد  المُ  الكتاب سيمقت  قس 
ا أ .م2116، واكن ذلك يف اعم إصحاحات الِسفر إىل روةرت ستيفانوس، فقد اكم بتقسيم اإلصحاحات إىل أعداد م 

 ولكن عندما نقوم بقراءة نّص األسفار بعد اتل قسيم، جند أن ه ميلء بالُعيُوب. م،2552 اعم

 س تظهر يف تقسيمه إىل إصحاحات وأعداد!الكتاب الُمقدَّ رشية ب

البرش ُهم اذلين اختاروا قائمة أسفار العهدين القديم واجلديد، كذلك قاموا بتقسيم  نعلم يقيناً أن  حنن 
فيه، بمقدار االجتهاد  يف مثل هذا الفعل البسيط، عجزوا أن جيتهدوااألسفار إىل إصحاحات وأعداد، وحىت 

عون أن ه موىح به من اهلل عز وجل.  اذلي يستحقه كتاب يد 

وهو ىلع ظهر قام بتقسيم نّص اإلصحاحات إىل أعداد " روةرت ستيفانوس تذكر أن   مسيحية كثريةمراجع 
وهذا الالكم منقول حرفياً عن ابن روةرت ستيفانوس،  ونتيجًة ذللك، جاء اتل قسيم سيئاً جداً، ،"حصانه

دة، أو بإهمال شديد، أو وةالفعل جند أن  اتل قسيم اليسء إىل أعداد يدل ىلع أن  العمل تم يف ظروف غري جي
ات اليت اكن اقحصان يتعرث  فيها أثناء العدم تركزي،  ري، اكن قلم روةرت دلرجة أن  بعض الُعلماء قالوا إن  املر  س 
راً!صطدم ستيفانوس ي  بنّص الكتاب ويرتك عالمة، وهكذا تّم اتل قسيم قادا

فنجد أن  اإلصحاح يبدأ  ،وصُص للنُّ  املنطيق املعىن مع يتوافق ال نّص األسفار إىل إصحاحات وأعداد تقسيم
من العدد اذلي ينبيغ أن يكون يف نهاية اإلصحاح اذلي قبله، أو ينتيه بالعدد اذلي ينبيغ أن يكون يف بداية 

، بل كثرياً ما جند  حاح اذلي بعده،اإلص وكثرياً ما جند اجلملة الواحدة تم تقسيمها إىل أكرث من عدد بدون داع 
ا يُشِوه مأن  العبارات يتّم تقسيمها إىل أكرث من عدد    عىن العبارة، وال جيعلها مفهومة!، مم 

  !وبرشيته قصانهنُ  بنِي يُ  ، أالا وهو اتل قسيم إىل إصحاحات وأعداد،سقد  المُ  الكتاب يف ما أبسطفإن   وهكذا،

 األسفار أسماء اتاختصار

عن طريق اسم الِسفر، ثم  رقم اإلصحاح، ثم  رقم  كوني سقد  المُ  الكتاب يف ما عدد   ىلإ إن  اإلشارةقُلنا 
سفر "، أو "تسالونييك أهل ىلإ األوىل ولسبرسالة "العدد، ولكن بعض األسفار هلا أسماء طويلة جداً، مثل: 

ذللك، عند اإلشارة إىل أي سفر من األسفار، اغبلاً ما يتم اختصار ، أو غريها من األسفار، "أخبار األيام األول
 وهكذا. "أخبار األولأو " "تسالونييك األوىلإلشارة إىل الِسفر، فيكون االختصار اكآليت: "سم، لسهولة ااال
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س، جند أن  أسماء األسفار يتّم ويف  ة بُمقارنة األديان أو دراسة الكتاب الُمقد  كثري من املؤل فات اخلاص 
 "أخبار األيام، و ""تسإىل " "تسالونييكمن اسم الِسفر، وهكذا يتم اختصار "ها عن طريق أول حرفني اإلشارة إيل

 ، وإيلك جدول بأسماء أسفار العهدين القديم واجلديد، مع اختصارات األسماء وةعض املعلومات."أخإىل "
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شري ،وهكذا
ُ
اإلصحاح ، "رسالة بولس األوىل إىل أهل تسالونييكإىل نص  يف " بشلك ُُمتِّص إذا أردت أن أ

أخبار أيام أول أم ثاين؟ وهكذا، أبدأ أواًل بالرقم، أي رسالة أوىل أم ثانية أم ثاثلة؟ السابع،  اخلامس، والعدد
رة) سايس املمزي للسفرل حرفني من االسم األأوّ  لرقم، ثم  أكتب أواًل ا مثل لكمة  نتجاهل اتلعريفات الُمكر 

ثم   ،(الـ) ، مع جتاهل اتل عريف"أخبار األيامأو " "اتلكوينأو " "مرقسأو " "مىت، "(لخإ ... رسالة أو إجنيل أو سفر
، ويف انلِهاية، ":"أو بانلُّقطتني  "/" ع الفصل بني الرقيم برشطة مائلةأكتب رقم اإلصحاح، ثم رقم العدد، م

الرقم أواًل، ثم اختصار االسم، ثم رقم اإلصحاح، ثم الفاصل بني الرقمني، ) 3 / 5 تس 2تكون اإلشارة هكذا: 
 .(ثم رقم العدد

كتبُت  بني العددين، فإذا "-" ةطا إذا أردت اإلشارة إىل مقطع مكون من أكرث من عدد، أقوم بوضع رشا  ا أم  
، 5إىل  2، فإن ين أقصد الرُُّجوع إىل إجنيل مرقس، اإلصحاح األول، األعداد من 5-2/  2ر ممثاًل اإلشارة اتلايلة: 

ة  ترى فيها وال تُرهق نفسك يف حفظ االختصارات، فال بأس أ س يف لِك مر  ن ترجع إىل فهرس الكتاب الُمقد 
 فقط باتلِكرار. د منك،االختصارات دون بذل جمهود زائ اختصاراً السم سفر  من األسفار، إىل أن حتفظ

ا  ن من أكرث من إصحاح، فإن ك تقوم بوضع عالمة الفاصلة إذا أردت أم  ، ُمكو  اإلشارة إىل مقطع ُمعني 
أذا أردُت اإلشارة إىل مقطع يف نهاية اإلصحاح  اإلشارة األوىل واإلشارة اثلانية، ىلع سبيل املثال،بني  "؛املنقوطة "

، 1/22 ؛ 3/57يلة: يو يوحنا، إىل بدايات اإلصحاح اثلامن من نفس اإلجنيل، كتبُت اإلشارة اتلا السابع من إجنيل
. 1يف اإلصحاح  22، إىل العدد 3يف اإلصحاح  57د رقم وهذا يعين الرجوع إىل نصوص إجنيل يوحنا، من العد

ة "وقد  طا ة املائلة بداًل من الفاصلة املنقوطة، علماً بأن  الرقم اذلي يكون قبل ال "-أستخدم عالمة الرشا  طا رش  
يتم استخدامها للفصل بني مقاطع يف نفس  "؛والفاصلة املنقوطة " ،ح، وليس رقم عدددائماً رقم إصحا يكون

 فيتم استخدامها للفصل بني أكرث من إشارة. "،السفر الواحد، أما الفاصلة العادية "

ة  اتلِكرار واتل مرين وابلحث والقراءة سيؤدي إىل سهولة فهم اإلشارات وحفظ أخرى أقول إن  مر 
س الُمتاحة ىلع االختصارات، وهكذا، ال تبخل ىلع نفسك ببذل بعض املجهود يف ت صفح نُسخ الكتاب الُمقد 

املثال، حاول نفسك، ىلع سبيل شار إيلها يف بعض املراجع بوع إىل انلُُّصوص المُ جُ مواقع اإلنرتنت، وحماولة الرُّ 
س.  [1]استخراج انلُُّصوص اتلايلة من الكتاب الُمقد 

 [2]27/93/54ال،  24-1/21بط1،  11-4/2، قض 53-11/93تث ، 7/21رو،  21/21لو ، 25/11كو2 ، 21-1/29يو
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، خبصوص كيفية اتل فريق بني داود حممودألخ ل" األديان قارنةمُ  تعلمأ اعوز" كتاب من بسيطة معلومة
ة:  أناجيل ورسائل أسفار العهد القديم، وأسفار العهد اجلديد، ويه عن طريق أقسام العهد اجلديد الُممزي 

عمال ورؤيا، إذا وجدت يف بداية اسم أي سفر اسم من أسماء األقسام السابقة، مثل: إجنيل فالن، أو رسالة وأ
ن، فإن هذا يعين أن السفر ضمن جمموعة أسفار العهد اجلديد، وإذا خال فالن، أو رؤيا فالن، أو أعمال فال

 وعة أسفار العهد القديم.االسم من أي قسم من األقسام السابقة، فهذا يعين أن السفر ضمن جمم

، فإن نا نعلم أن  الِسفر ضمن جمموعة أسفار العهد القديم، ألن ه ال حيتوي ىلع اسم "اتلكوين سفر" :قُلنافإذا 
 .أناجيل أو أعمال أو رسائل أو رؤيا من أسماء أقسام العهد اجلديد:

س قراءة ُطُرق  نّص الكتاب الُمقدَّ

ستستطيع  عن طريق  بصيغة إلكرتونية، عن طريقة نُسخة مطبوعة أو اقحُُصول ىلع نّص الكتاب الُمقد 
 أو ما شابه، وسوف نتلك م عن النُّسخ املطبوعة بمزيد من اتل فصيل بعد قليل. برنامج أو موقع

س اكماًل، باإلضافة إىل حُمِراكت حبث للوصول هناك  مواقع إلكرتونية كثرية حتتوي ىلع نّص الكتاب الُمقد 
مات ادلاليلة، وهناك أيضاً برامج دراسية كثرية جداً دلراسة نّص الكتاب إىل انلُُّصوص رسيعاً عن طريق اللك

فِضل برنام
ُ
ع، وأنا شخصياً أ س بشلك دقيق جداً وُموس  ، وىلع لّك حال، ستجدون (e-swordالـ )ج الُمقد 

 روابط املواقع والربامج ىلع صفحة أدوات دراسة الكتاب املقدس ىلع مدونيت الشخصية.

، فيحفظ انل ص باسم السفر ورقم اإلصحاح واهدالش   حفظ عناء أنفسهم فونكلِ يُ  األخوة بعض ناكهُ 
أنا و حنفظ اآليات القرآنية وال ندري رقم اآلية، وال نعرف يف أي سورة يه! ألحيانوحنن يف كثري من ا والعدد،

ا يهتّم بالقرآن الكريم، وكما قلُت سابقاً، اتلِكرار وس س أكرث مم  ارس بالكتاب الُمقد  يلة ال أحّب أن يهتّم ادل 
ويكيف أن حتفظ لكمة أو عبارة داليلة من انل ص، وعندما تُريد معرفة د اليت تقرأها كثرياً، اكفية قحفظ الشواه

 انل ص بسهولة، وحنن يف زمن ، فتحصل ىلع شاهدالشاهد، تقوم باستخدام برنامج أو حُمرك حبث ىلع موقع
س اك ماًل ىلع هاتفك، واستخدامه كُمحِرك حبث رسيع للوصول إىل انلصوص تستطيع فيه حتميل الكتاب الُمقد 

  .اليت حتتاجها وقتما تريد

 .وأعداد إصحاحات ىلإ قسيماتل   :عنوانب ،املقدس الكتاب عن شاملة فكرة ملزمةمن  22و  21صـ :لواجبا

اقِحات  اقحمد هلل اذلي بنعمته تتّم الص 
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