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╝ 

 !ره  ج  الم   تحت    سقد  المُ  ابت  الك   ةي  اق  د  ص  وم   ةي  وق  وثُ م  
 أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب

ه يف ث  هو أنَّك تستطيع أن ت   «املصداقية»و  «املوثوقية»املقصود بـ  ق ما تقرأ سق وُتصدِّ أّي أنَّ  ،الكتاب املُقدَّ

س كمرجع أسايس ورئييس له فيام خيّص   [1].«العقيدة»و  «اإليامن»املسيحي يعتمد عىل نّص الكتاب املُقدَّ

س األول ،مبنية عىل أمرين يف غاية األمهية «املصداقية» و «املوثوقية»هذه  : إيامن املسيحي بأنَّ الكتاب املُقدَّ

س ظّل حمفوظًا بطريقة جتعله مازال قادرًا عىل الثاينو ،ُموحى به من اهلل : إيامن املسيحي بأنَّ نّص الكتاب املُقدَّ

 [2]الُوُصول ملا أوحاه اهلُل يف هذا الكتاب!

ُطور القادمة سأحاول بيان األسباب التي أفقدت الكتاب املُ  حتى يفهم  ،«املصداقية» و «املوثوقية»س قدَّ يف السُّ

ام عليه أن يبحث عن مرجع  آخر ،للعقيدة س كمرجع  قدَّ املسيحي أنَّه ال يستطيع أن يعتمد عىل الكتاب املُ   ،وإنَّ

 حتريف! وحمفوظ من أيِّ  ،موحى به من اهلل

ابقةاملُسلم يؤمن إيامنًا راسخًا بتحري اموية السَّ ا  ،ف الُكُتب السَّ لذا أنزل اهلل عزَّ  ،د صاحلة كمرجع دينيعُ مل ت  وأَّنَّ

اس ليكون مرجعًا للنَّ ،واملحفوظ من أّي حتريف ،املوحى به من اهلل ،«رآن الكريمالقُ »وهو  ،وجلَّ لنا كتابًا جديداً 

 له كامل املوثوقية واملصداقية! ،يف كّل يشء

يف زوال  ئيسيةشكلة الرَّ املُ ولكنَّنا نقول إنَّ  ،☺نحن ال نؤمن بزوال كّل ما أوحاه اهلل عزَّ وجلَّ قبل بعثة حممد 

ابقةموثوقية ومصداقية  اموية السَّ بحيث مل  ،«كالم البرش»بـ  «الوحي»و   ،«الباطل»بـ  «احلق»هي اختالط  الُكُتب السَّ

 [3]د باستطاعتنا التَّفريق بينهام!عُ ي  

                                                           

 .5صـ ،، ط. دار النرش األسقفيةالوحي اإلهلي للكتاب املقدسآرثر بينك:  1

 .22صـ ،، مطبعة أوتوبرنتالكتاب الفريد والدفاع املجيدالدكتور فريز صموئيل:  2

ين  ▬قال تعاىل:  3
يٌْل لِّلَّذ   ف و 

 
ا م ْن ع ند  الّل ـذ  هي ْم ثُمَّ ي ُقولُون  ه 
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♂ (97) ل 
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ئعة:  ا واية الرَّ ل هذه الرِّ نْ تأمَّ ْبد   ع    ع 
 
بَّاس   ْبن   اللَّ ال   ¶ ع  ش    ي ا»: ق  ع  ، م  ل م ني  ي ف   الُمس  لُون   ك 

 
أ ل   ت س  ه 

 
 أ

، ك ت ابُُكمُ  الك ت اب  ز ل   اَّل  ي و 
ن 
ُ
ُث  ☺ ن ب يِّه   َع    أ د  ح 

 
ب ار   أ خ 

 
ر ُءون هُ  ،ب اّلل    األ ب   ل م   ت ق  ق د   ،يُش  ث ُكمُ  و  د  ُ  ح  ن   اّلل 

 
ل   أ ه 

 
 أ

لُوا الك ت اب   ا ب د  ت ب   م  ُ  ك  وا اّلل  ُ َّي  يه مُ  و غ  ي د 
 
الُوا ،الك ت اب   ب أ ق  ن د   م ن   ُهو  : ف  وا اّلل    ع  ُ َت  ًنا ب ه   ل ي ش   صحيح) «ق ل يًل  ث م 

 (2875 البُخاري

ابقة نجد رشطني جيب حتقيقهام معًا لكي نستطيع أن نتَّخذ الكتاب مرجعاً  واية السَّ له كّل املوثوقية  دينياً  يف الرِّ

ط األول .واملصداقية ط الثاينو ،وحى به من اهللهو أن يكون مُ  الرشَّ ب الرشَّ أن ال خيتلط الوحي  أّي  ،هو أن ال ُيش 

 بكالم البرش!

س نجد يف املسيحي فإنَّ  ومل يعد بإمكاننا الفصل بينهام! ،أنَّ ما أوحاه اهلل قد اختلط بكالم البرش الكتاب املُقدَّ

س ويظّن  واألمر ليس كذلك! فال يوجد ما يضمن له  ،وحى به من اهللأنَّه يقتبس كالمًا مُ يقتبس من الكتاب املُقدَّ

ه يف الكتاب املُ   ومن ُهنا تأيت املوثوقية واملصداقية! ،وليس كالم البرش ،اهلل من ى بهوحمُ  سقدَّ أنَّ الكالم الذي يقرأ

نًا م  ص  إذا استطاع املسيحي أن ي   س هو وحي اهلل وليس كالم ن أنَّ ما يقل إىل آلية جتعله ُمتيقِّ ه يف الكتاب املُقدَّ رأ

س له كامل املوثوقية واملصداقية! وإحينئذ  نستطيع أن نقول  ،البرش س أ لكنَّنينَّ الكتاب املُقدَّ قول إنَّ الكتاب املُقدَّ

 الية:ليس له موثوقية ومصداقية لألسباب التَّ 

من أجل إثبات وحي  وحى هبا من اهلل مسألة شائكة جدًا.اليوم مُ إثبات أنَّ األسفار الكتابية املوجودة بني أيدينا 

خص الذي جاء بالكتاب يلزمنا أن نعرف ،كتاب أّي  د  وأن ،الشَّ  من أنَّه كان نبيًا أوحى اهلُل إليه هبذا الكتاب.نتأكَّ

ة األسفار الكتابية جمهولون ألنَّ الغالبية الُعظمى من كتب ،ابق ذكره ُمستحيل إثباته بالنِّسبة لألسفار الكتابيةالسَّ 

خصية الوحيدة املعروفة نسبياً  [2]وغري معروف هويتهم! وسيلة  هي بولس!( فال توجد أّي  لنا وإذا ُكنَّا نعرفهم )الشَّ

دين م    !أنَّ اهلل أوحى إليهم أووا أنبياء كان من أَّنَّ جتعلنا ُمتأكِّ

راسات  منجيب أن نلفت األنظار إىل مسألة نعلمها جيدًا  تايبو ،التَّارخييةخالل الدِّ  أال  وهي ،أبحاث النَّقد الك 

ن األنبياء أنَّ  م  بوقت  الذين تّم نسبة هذه األسفار إليهماألسفار الكتابية املوجودة بني أيدينا اآلن تّم تدوينها بعد ز 

                                                           

س:  2 هبانية اليسوعيةالكتاب املُقدَّ  .27صـ ،، مدخل إىل الكتاب املقدس، مجعيات الكتاب املقدس يف املرشقترمجة الرَّ
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ون طويلة جدًا! ُر تّم تدوينها بعد زمنه بقُ  ♠طويل. نحن نعلم يقينًا أنَّ األسفار اخلمسة املنسوبة ملوسى 

 عامًا. 33بام ال يقّل عن  ♠وكذلك األناجيل األربعة تّم تدوينها بعد رفع عيسى 

د لنا أنَّ الذين قاموا بتدوين األسفار الكتابية ليسوا ُهم األنبياء الذين نؤمن كُمسلمني  هذه احلقائق التَّارخيية تؤكِّ

ليست هي التَّوراة التي أنزَّلا اهلل عزَّ  ♠األسفار اخلمسة املنسوبة ملوسى ف ،ل عليهم ُكُتباً وجلَّ أنزأنَّ اهلل عزَّ 

ب ل الكنيسة ليست اإلنجيل املُنزل عىل عيسى  ،وجلَّ 
وهكذا احلال  ،♠واألناجيل األربعة املُعَتف هبا من ق 

ئيلفإنَّ املسيحيني ينسبون هذه األسفار إىل أ ،مع باقي األسفار الكتابية ونحن نعلم تارخييًا أنَّ هذه  ،نبياء بني إرسا

 ن هؤالء األنبياء بفَتة ليست بالقصرية!م  األسفار تّم تدوينها بعد ز  

منية الفارقة بني حياة األنبياء وبني وقت تدوين هذه األسفار املنسوبة َّلم  ،القضية ليست فقط يف املسافة الزَّ

ن تدوينهث للنَّص أثناء د  نحن ال نعلم ما ح  ف م  وليس لدينًا أّي معلومات عن األشخاص  ،انتقاله تارخييًا حتى جاء ز 

وايات التي تّم تدوينها فيام بعد هل نستطيع أن نتخيَّل أنَّ قتلة األنبياء ورامجي املُرسلني حافظوا  ،الذين نقلوا هذه الرِّ

ن قتلوهم ورمجوهم؟!  عىل كتابات م 

)سورة املائدة  واستأمن أهل الكتاب عىل الُكُتب التي أنزَّلا وجلَّ استحفظ نحن نعلم كُمسلمني أنَّ اهلل عزَّ 

راسات التارخيية ال ،والنُُّصوص الكتابية ،واألحاديث النبوية ،ومن خالل اآليات القرآنية ،(22اآلية   ،نَّقديةوالدِّ

ُسل أعامل) ومل ُُيافظوا عىل الُكُتب ،(2-1/  3)روميا  «مناءمل يكونوا أُ »نعلم يقينًا أنَّ أهل الكتاب  ومل  ،(53/  9 الرُّ

فوها وأفسدوها بل ،ُيفظوها  .حرَّ

وايات واحلفاظ عليها من التَّحريفود ُج م وُ د  نزيد عىل ما سبق علمنا بع   عكس  عىل ،أّي ضوابط لنقل الرِّ

نا ال ننقل ،املوجود عند املُسلمني كام هي بدون  ط حُمكمة للحفاظ عىل النُُّصوصود ضوابُج مع وُ  ،إالَّ عن الثِّقات فإنَّ

ن نأخذ ديننا وعقيدتنا. ،«عقيدة»و  «دين»فهذا الذي يتّم نقله  ،حتريف  وجيب علينا أن نعرف عمَّ

نوا األسفار الكتابية د تدوين ما  ،وباإلضافة إىل مسألة جمهولية الكتبة الذين دوَّ م مل يكتفوا بُمجرَّ فإنَّنا نعلم أَّنَّ

وايات التي  ،وإنَّام قاموا بعمليَّات حترير أو حتريف ُمكثَّفة ،وصل إليهم من روايات وُنُصوص وا النُُّصوص والرِّ وغريَّ
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نوها  [5]ُمناسبة للُمجتمعات التي قاموا بتدوين هذه الكتابات من أجلها.حتى جيعلوها  ،كانوا ُيدوِّ

افر هو أخطر وأهمّ  ل البرشي السَّ وأكرب دليل عىل  ،ما أفقد األسفار الكتابية موثوقيتها ومصداقيتها هذا التَّدخُّ

ل البرشي ء علمية أو تارخيية أو  أثناء دراسة النُُّصوص الكتابية هو ما نجده هذا التَّدخُّ من أخطاء ُُمتلفة )سوا

عة فر الواحدواختال جغرافية ... إلخ( وتناقضات ُمتنوِّ ء بني ُنُصوص السِّ أو أثناء ُمقارنة األسفار  ،فات كثرية )سوا

 [8]الكتابية ببعضها البعض(.

ف ل  ▬قال اهلل عزَّ وجلَّ يف كتابه الكريم: 
 
ب ُرون   أ آن   ي ت د  ل و   ۚ   ال ُقر  ن   و  ند   م ن   َك  َّي    ع  ُدوا اّلل    غ  ًفا ف يه   ل و ج  ت ل   اخ 

ث ًَّيا  [النساء] ♂(72) ك 

س يستطيع أن ُيدرك ُوُجود هذا الل نستطيع أن نقول إنَّ القارئ العادي ،باإلضافة إىل ما سبق ل لكتاب املُقدَّ تَّدخُّ

والتي ال تليق أبدًا بكتاب  ُموحى به من اهلل!  ،من خالل الكثري من النُُّصوص الغريبة والعجيبة أو الُعنرص البرشي

س  من، ختطّاها قد قديمة أخالقية غري وروايات َّلا، فائدة ال املايض من قصصاً »فإنَّنا نجد يف الكتاب املُقدَّ  الزَّ

الة، عىل حتملنا ال غريبة وقصائد واعتداءات، وُحُروباً  يناها وإن الصَّ  ُمبغضة أخالقية غري ونصائح مزامري، سمَّ

 [9].«للنِّساء

س ،ُهناك ُنقطة أخرية ءة  ،وقد تكون صادمة جدًا فيام خُيّص مسألة وحي الكتاب املُقدَّ أال  وهي أنَّنا أثناء القرا

س قيقة لنُُصوص الكتاب املُقدَّ ه رصيح أنَّ  سنُدرك أنَّ العهد القديم خايل متامًا من أّي ُنُصوص تقول بشكل   ،الدَّ

 اهلل! كذلك أيضًا العهد اجلديد!بوحي من  مكتوب

وقد نجد ُنُصوصا ُتعربِّ عن  ،وقد نجد ُنُصوصًا مفادها مدح كالم اهلل ،اقتباسات لكالم منسوب هللقد نجد 

ءة أّي سفر بعينه ولكن ،عقيدة الكاتب بُخُصوص أسفار أخرى س ،أثناء قرا أّي لن نجد  ،من أسفار الكتاب املُقدَّ

عاء يف كلِّ سفر  من أسفار  ،وحى به من اهللمُ خُتربنا أنَّه  ُنُصوص مع األخذ يف االعتبار أنَّنا جيب أن نجد هذا االدِّ

                                                           

 .99و  95صـ ،، دار الثقافةتاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  5

ى يوحنا:  8  .22صـ ،، مكتبة املحبَّةشمس الرب  القّس منسَّ

 .13صـ ،، ط. االحتاد لطابعة األوفستإنجيل يسوع املسيح للقديس مرقس دراسة ورشحجاك ماسون اليسوعي: 

ف إىل الكتاب املقدساألب اسطفان رشبنتييه:  9  .7صـ -، دار املرشق ببريوت تعرَّ
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س عىل حدى ألنَّ  ،وال جيب أن نكتفي بنصٍّ واحد  ثّم نقوم بتعميم مفهومه عىل كّل األسفار الكتابية ،الكتاب املُقدَّ

س ليس كتابًا وحداً   بل جمموعة ُكُتب. ،الكتاب املُقدَّ

ا مكتوبة بوحي من اهلل إنَّ  عي أَّنَّ س سيُدرك أنَّ هذه األسفار ال تدَّ ل يف أسفار الكتاب املُقدَّ بل  ،القارئ املُتأمِّ

حسيجد ُنُصوصًا  ،عىل العكس متاماً   وقد ،خُيطئ وقد ُيصيب قد برشي «تأليف» نتاج جاءت األسفار هذه بأنَّ  ُترصِّ

ا( 23-37/  15 الثاين املكابيني) «والتَّقصري الوهن يلحقه»  و «التَّدقيق» و اجلمع يف برشي جمهود نتيجة وأَّنَّ

ا ،«التَّتبُّع»  .(2-1/  1 لوقا) شخصية ألغراض مكتوبة وأَّنَّ

س )ُخُصوصًا يف العهد اجلديد( كانت سببًا رئيسيًا يف ُوُقوع هذه الطَّبيعة البرشية الواضحة جدًا يف  الكتاب املُقدَّ

 وحول حتديد قائمة باألسفار املوحى هبا من اهلل! ،وحي هذه األسفار االختالف حول طبيعة

ر  - 171 بني. ت م،187 أسقفاً ) أنطاكية أسقف «ثيئوفيلس» نجد أنَّ  ،من خالل دراسة التاريخ املسيحي املُبكِّ

كذلك فإنَّ اخلالف حول قائمة األسفار املوحى هبا  [7].به موحى هو اجلديد العهد أنَّ  أوضح نم   لأوّ  هو( م175

 من اهلل مازالت قائمة بني الطَّوائف املسيحية واليهودية إىل يومنا احلايل!

 23قادرين عىل إدراك أنَّ ُهناك أكثر من نا جعلت دراسة األسفار الكتابية بُلغاهتا األصلية هي الوسيلة التي

س ،جداً  ُمتفاوتة ثقافية ودرجات ُُمتلفة، خلفيات منشخصًا   وأنَّ ،[7]شاركوا يف تدوين أسفار الكتاب املُقدَّ

س الكتاب  [11]املُناقض للكامل اإلهلي. قصالنَّ فيها يظهر [13]جداً  ُُمتلفة ُكُتب جمموعة عن عبارة املُقدَّ

َّنا الكتبة  ،ود األسفار الكتابية فعالً ُج وصلنا إىل مرحلة وُ  بعد أن ،وهكذا ننتقل إىل  ،املجهولونبعد أن دوَّ

س إلينا!  مرحلة نسخ نّص األسفار الكتابية إىل أن وصل الكتاب املُقدَّ

اخ أصحاب  ،باستخدام أدوات كتابية بدائية ،نعلم أنَّ األسفار الكتابية ُنسخت يدوياً  ،يف البداية ب ل ُنسَّ
من ق 

                                                           

 .33صـ ،باإلسكندرية، كنيسة مار جرجس نظرة شاملة لعلم الباترولوجي يف الستة قرون األوىلتادرس يعقوب ملطي:  7

 .21صـ ،، ط. دار الكتاب املقدستقديم الكتاب املقدس )تارخيه، صحته، ترمجاته(عبد املسيح اسطفانوس:  7

س:  13 هبانية اليسوعيةالكتاب املُقدَّ  .27صـ ،، مدخل إىل الكتاب املقدس، مجعيات الكتاب املقدس يف املرشقترمجة الرَّ

س:  11 هبانية اليسوعيةترمجة الكتاب املُقدَّ  .278صـ ،، مدخل إنجيل يوحنا، مجعيات الكتاب املقدس يف املرشقالرَّ
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 [12]وُميُوَّلم العقائدية والفكرية ُُمتلفة. ،ومنهم ما دون ذلك( ،مهارة ُمتفاوتة )منهم املاهر يف صنعته

ء وقع  .يقينًا إىل حتريف النَّّص أثناء عملية نسخه. هذا أمر ال ُيمكن إنكاره تعملية النَّسخ اليدوي أدَّ  وسوا

د مقصود ،التَّحريف بشكل عفوي غري مقصود فإنَّ النَّتيجة النِّهائية هي حتريف نّص األسفار  ،أو وقع بشكل ُمتعمَّ

دة كتابية.ال ب ل الذين  ،جيب علينا اإلشارة إىل أنَّ التَّحريفات املقصودة املُتعمَّ
كانوا مسئولني عن نسخ النَّّص من ق 

. هي ،[13]النَّظر عن دوافعهم وأغراضهم وأهدافهم( وبغّض  ،)بكل أشكاَّلم وأنواعهم  األكثر أمهية وتأثرياً

د ُوُقوع التَّحريف  ل اليقيني بني ما دخل ْص م إمكانية الف  د  ولكن يف ع   ،أثناء عملية النَّسخاملُشكلة ليست يف جُمرَّ

خ األصلية  تعدم اإلمكانية جاء .النَّّص نتيجة التَّحريف وبني النَّّص كام كان يف األصل نتيجة ضياع مجيع النُّس 

ة بع   ،[12]املكتوبة بخّط الكتبة املجهولني راسات اخلاصَّ حتريف  النَّقد النَِّّصِّ ترصد لنا أنَّ  ملْ باإلضافة إىل أنَّ الدِّ

ر جدًا من تاريخ انتقال النَّّص  ناهيك  ،)بداية من أّول ُمطوطة منسوخة يدويًا( النُُّصوص الكتابية كان يف زمن ُمبكِّ

وُمضاعفة  ولن ننسى إشكالية تراكم التَّحريفات ،عن كّم التَّحريف الكبري الذي حدث أثناء نسخ النَّّص يدوياً 

منية )التي ختتلف من سفر  ،ها مع كّل ُنسخة جديدة! هذا مع وجود نفس اإلشكالية القديمةعدد وهي املسافة الزَّ

 [15]وبني زمن كتابة أو تدوين األسفار الكتابية. ،آلخر( بني أقدم النُّسخ التي بني أيدينا

س ،وهكذا وال نجد  ،نجد مئات اآلالف من االختالفات بينها ،عندما نقوم بدراسة ُمطوطات الكتاب املُقدَّ

أصبح من املُستحيل أن نصل بشكل يقيني إىل النَّّص  ،ومع حقيقة ضياع النُّسخ األصلية ،أبدًا ُمطوطتني ُمتطابقتني

نتيجة عمليات  وإنَّام جاء ،مع إدراكنا بأنَّ النَّص كام هو يف حالته األصلية ليس وحيًا صافياً  ،كام كان يف هيئته األصلية

 منقولة عن جمهولني! ،حترير أو حتريف قام هبا كتبة جمهولون قاموا بتدوين نّص مأخوذ من مصادر جمهولة

ئييس يف وجود آالف االختالفات بني ُنسخ الكتاب بب الرَّ س  االختالفات بني املخطوطات هي السَّ املُقدَّ

                                                           

 .23صـ  ،، دار املرشق ببريوتمدخٌل إىل النَّقد الك تايباملهندس رياض يوسف داود:  12

هبانية اليسوعيةالكتاب املقدس:   .13، 12صـ -، مدخل إىل العهد اجلديد، دار املرشق ببريوت ترمجة الرَّ

 .23صـ -، األنبا رويس بالعباسية ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  13

 .83صـ ،، مكتبة اإلخوةوحي الكتاب املقدسيوسف رياض:  12

 .17صـ ،، األنبا رويس بالعباسيةُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق: 

 .87صـ ،، مكتبة اإلخوةوحي الكتاب املقدسيوسف رياض:  15
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س هو استخراج االختالفات بني النُّسخ نَّ أسهل وسيلة لكشف حتريف الكتلذلك أقول أ ،املطبوعة اب املُقدَّ

مجات املُختلفة مجات انعكاسات لالختالفات بني املخطوطات. ،والَتَّ  ألنَّ االختالفات بني النُّسخ والَتَّ

س هي حقيقة ع  اإلشكالية الُكربى فيام خُيّص مسألة اختالف ُمطوطات وُنس   فاق د  خ الكتاب املُقدَّ م اتِّ

س   املسيحيني عىل س ،نصٍّ ُمقدَّ  وأنَّ أّي  ،فإنَّ كّل طائفة تعتقد أنَّ النَّّص املوجود يف النُّسخة التي تستخدمها هو املُقدَّ

سًا. ّد ُمقدَّ  شكل آخر للنَّّص خيتلف مع املوجود بني أيدهيا ال ُيع 

اختيار النَّّص األصوب أال  وهي أنَّ عملية  ،جيب أالَّ نغفل حقيقة يف غاية اخلطورة واألمهية ،مع كّل ما سبق

رجة األوىل ،والتي نجدها يف املخطوطات ،واألقدم واألصّح بني األشكال املُختلفة للنَّّص   ،عملية برشية من الدَّ

سة رنا أيضًا بأنَّ عملية اختيار األسفار املُقدَّ ى بـ  ،وهذا ُيذكِّ أو قائمة  ،«قانون الكتاب املُقدَّس»ووضع ما ُيسمَّ

رجة األوىل ،سة واملوحى هبا من اهللاألسفار املُقدَّ  عى املسيحيون غري ذلك! ،عملية برشية من الدَّ  وإن ادَّ

بحيث  ،ر األسفارنالحظ غياب أّي معايري ثابتة حتكم اختيا ،«قانون الكتاب املُقدَّس»فيام خُيّص موضوع 

س مْ نَّ هذا الكتاب أصبح ض  إنستطيع أن نقول  قن قائمة أسفار الكتاب املُقدَّ وط التالية! تألنَّه حتقَّ ُ  فيه الرشُّ

سمْ هذه األسفار تّم اختيارها ض   ر ن قائمة أسفار الكتاب املُقدَّ بغّض النَّظر عن  !ألنَّ الكنيسة أخذت هذا القرا

وما وط للتَّفريق بني ما هو إهلي وط. بل إنَّني أقول إّن املسيحي ال جيرؤ أن يضع أّي معايري أو رُشُ أّي معايري أو رُشُ 

سة!ألنَّه إذا وضع أّي معايري أو رُشُ  ،هو ليس كذلك قة يف األسفار التي اختارهتا الكنيسة كُمقدَّ  وط فلن جيدها ُمتحقِّ

ة بكّل طائفة أو ف   ،إىل يومنا هذا سة اخلاصَّ ء كانت  ،قةرْ نجد اختالفات كثرية جدًا بني قائمة األسفار املُقدَّ سوا

تات. كّل فرقة هيودية  هيودية أو مسيحية! فإنَّنا نجد أنَّ  امريني وهيود الشَّ اليهود العربانيني خيتلفون مع اليهود السَّ

قية املُختلفة  سة ُُمتلفة عن األخرى! كذلك نجد اختالفات بني الكنائس األرثوذكسية الرشَّ تعتمد قائمة أسفار ُمقدَّ

 الكنيسة الربوتستانتية.والكنيسة الكاثوليكية و

 ،باالختالف القائم بني الطَّوائف اليهودية املُختلفة بدءاً  ،ُجُذور تارخيية قديمة جداً  هذه االختالفات َّلذا

و ُوُصواًل إىل االختالفات التي حدثت بني  ،األوائل الكنيسة آباءختالفات التي نجدها يف كتابات ورًا باالرُ ومُ 

  الُعُصور الوسطى!الكاثوليك والربوتستانت يف
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ة بالنَّص الناجتة عن التَّحريف أثناء عملية النَّسخ ة باختيار قائمة  ،مع ذكر املشاكل اخلاصَّ واملشاكل اخلاصَّ

سمْ األسفار التي جيب أن تكون ض    !إشكالية ترمجة األسفار الكتابيةجيب أن ال ننسى  ،ن الكتاب املُقدَّ

مجة نوع من أنواع التَّفسري نًا من أنَّ ف   ،الَتَّ ْهم مه للنَّّص هْ واملسيحي ليس لديه ما جيعله ُمتيقِّ  حيح!صَّ ال هو الف 

حيح للنَّص هو ما فهمه املسيح  وأصحابه! ولكنَّ املسيحي ليس لديه من  ♠املُفَتض أنَّ الفهم الصَّ

اث والوثائق التَّارخيية ء لنُُصوص العهد القديم ،مهْ ف  ال هذا فظ لهالتي حت الَتُّ  اجلديد. أو سوا

جال ،املسيحي ليس لديه أّي أسانيد ين املسيحي أو معرفة للرِّ أن ُيثبت أنَّ لذلك ال يستطيع  ،الذين نقلوا له الدِّ

سويل»العقيدة التي كان عليها  وكذلك  ،♠هي نفس العقيدة التي كان عليها أصحاب املسيح  «أثناسيوس الرَّ

 !♠لنُُصوص األناجيل هو نفس تفسري أصحاب املسيح  «أثناسيوس»ُيثبت أنَّ تفسري ال يستطيع أن 

عات تارخيية قديمة وحديثة كثرية جداً وهكذا نجد رص   فإنَّ اآلريوسيني  ،كلَّها دائرة حول تفسري النَّّص الكتايب ،ا

ئف من خالل النُُّصوص الكتابية )عقائد هذه الطَّ  «ُكفرهم»األوىل كانوا يستشهدون عىل  وسائر الطَّوائف املسيحية وا

قية والكنيسة الغربية يف  ع الذي دار بني الكنيسة الرشَّ ا ُتعترب ُكفر بالنِّسبة للطَّوائف املسيحية احلالية(. وكذلك الرصِّ

ع الذي دار بني الكنيسة الغربية والربوتستانت يف  ،القرن اخلامس كان مداره تفسري النَّّص الكتايب ا وكذلك الرصِّ

 تفسري النَّّص الكتايب.الُعُصور الوسطى كان مداره 

ن عليها ع إىل أن يرث اهلُل األرض وم  ا اث والتَّاريخ  ،وهكذا سيستمّر الرصِّ ألنَّ املسيحي ال يملك من الَتُّ

ه يملك ،م واملعرفة ما ُيثبت من خالله أنَّه عىل احلّق وغريه عىل الباطللْ والع   ا املُسلم فإنَّ ن أمَّ اث  األسانيد م  والَتُّ

جاللْ وع   ،والتَّاريخ ناً  ،م ُمصطلح احلديثلْ وع   ،ح والتَّعديلْر م اجل  لْ وع   ،م الرِّ ن أنَّ  ما جيعله ُمتيقِّ الذي هو عليه م 

 وأصحابه! ☺نفس ما كان عليه النَّبي حممد  هو ،اآلن

س لطان البرشي عىل الكتاب املُقدَّ ء فيام خيّص مجع النَّّص وتدوينه ،هذا السُّ رير أو وما تّم من عملية حت ،سوا

أو ما خيّص اختيار أّي األسفار هي التي  ،ما خيّص االختيار بني األشكال املُختلفة للنَّّص يف املخطوطات أو ،حتريف

سها س  ،أو حتى فيام خُيّص ترمجة أو تفسري النُُّصوص الكتابية ،جيب علينا أن ُنقدِّ جيعلنا نشعر يقينًا أنَّ الكتاب املُقدَّ

س ،ىل َّنايتهكتاب برشي من بدايته وإ اء نتيجة ج ،ولكنَّنا ال ُننكر وجود حُمتوى قد يكون إهليًا يف الكتاب املُقدَّ
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د التي قد تكون منقولة عن األنبياء بالفعل!استخدام الكتبة املجهولني   لبعض املوا

س ظاهرة يف كّل يشء خيّص الكتاب ا ُظُهور نقص ُمناقض للك «البرشية»وأقصد بـ  ،برشية الكتاب املُقدَّ ل امإمَّ

حتى  ،)هذا النَّقص البرشي يظهر يف كّل التَّفاصيل اإلهلي الذي جيب أن يكون موجودًا يف كتاب  موحى به من اهلل

ل البرش يف عملية تكوين  ،[18]يف مسألة تقسيم األسفار إىل إصحاحات وأعداد( ليل التَّارخيي عىل تدخُّ أو الدَّ

ء عن ط ،الكتاب ه حُمتوىأو  ،أو عدد أسفاره ،وأسامء أقسامه ريق اختيار اسمهسوا  ،أو طريقة ترمجته وتفسريه ،نصُّ

ل البرش يف عملية ص    !نسخه ثمَّ حتريفه أثناء ،ه وتأليفه ومجعه وحتريره من األساستوصه وكتابّك ُنُص ناهيك عن تدخُّ

س ،مع كّل ما سبق  ،أجزم يقينًا أنَّ املسيحي ال يستطيع أن يفصل بني ما هو برشي وما هو إهلي يف الكتاب املُقدَّ

س كمرجع ديني  ين والعقيدة.ويبحث عن مرجع  آخر ليأخذ منه الدِّ  ،لذا وجب عليه أن يَتك الكتاب املُقدَّ

ة باألسباب التي ذكرهتا املزيد من إذا أردت أن تطَّلع عىل ة اخلاصَّ  أرجو ُمطالعة اآليت: ،األدلَّ

 يسوع أقوال حتريف: كتاب رشح http://goo.gl/qgPyQr  

 اجلديد للعهد النِّص النقد: ملزمة http://goo.gl/yZqbq2  

 س الكتاب عن شاملة فكرة: ملزمة   http://goo.gl/0yfdgA املُقدَّ

  ِّملزمة: الكتاب املُقدَّس كتاب غريب وحُمري http://goo.gl/EjSv7k  

 بنفسك التحريف اكتشف: بحث http://goo.gl/jHwtGk  

 ظاهر فرق والَتمجة األصل بني دائامً : بحث http://goo.gl/idJ4mW  

احلات  احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصَّ

                                                           

 .172صـ ،، منشورات املكتبة البولسيةعىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  18
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